
Δσδεθάλεζα Ιζηνξία... Ελζσκάησζηο Δσδεθαλήζσλ 

Σα Γσδεθάλλεζα: Πάηκνο, Λέξνο, Κσο, Κάιπκλνο, Αζηππάιαηα, Νίζπξνο, Σήινο, 

ύκε, Ρόδνο, Χάιθε, Κάξπαζνο, Κάζνο, πνπ ζηελ νπζία είλαη 14 καδί κε ην 

Καζηειόξηδν θαη ηελ λήζν Ρσ, θαηνηθνύληαλ από ηα λενιηζηθά ρξόληα. Μύζνη 

ζρεηηθνί κε ηελ ειιεληθνί κπζνινγία, ηε 

παξνπζία ζεώλ όπσο ηεο Αξηέκηδαο θαη ηεο 

Λεηνύο θαη άιινη είλαη νη παιαηόηεξεο αλαθνξέο. 

Αξγόηεξα θαηνηθήζεθαλ από ησληθά θαη δσξηθά 

θύια (Ρόδνο Κσο). Σα πεξηζζόηεξα έρνπλ 

κηλσηθά επξήκαηα νηθηζκνύο θαη θάζηξα 

Μπθελαηθά,  θαη άιια αξραηνινγηθά επξήκαηα 

από ηνλ 14
ν
 π.Χ. αηώλα. ηα θιαζηθά ρξόληα ηα 

αγγεία, ηα θηίξηα, ηα λνκίζκαηα, ε γξαθή  θαη 

άιια πνιιά ζηνηρεία όπσο θαη νη ηζηνξηθέο πεγέο 

καξηπξνύλ ηελ  ειιεληθόηεηά ηνπο. Μεγάιεο 

κνξθέο ηεο επηζηήκεο θαη ησλ ηερλώλ έδεζαλ θαη 

δεκηνύξγεζαλ ζρνιέο όπσο ν Ιππνθξάηεο ζηελ 

Κώ, θαη αζιεηέο ειάκβαλαλ κέξνο ζηνπο 

Οιπκπηαθνύο αγώλεο θ.α.  

Δμ’ αηηίαο ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο ζέζεσο ζην ζηαπξνδξόκη αλαηνιήο θαη δύζεο 

ππέζηεζαλ ζηελ ηζηνξία ηνπο πνιιέο θαηαζηξεπηηθέο επηδξνκέο θαη θαηαθηήζεηο από 

Πέξζεο, αξαθελνύο, Βελεηνύο, Γελνπάηεο, ηαπξνθόξνπο, Σνύξθνπο (ειηδνύθνπο 

θαη Οζσκαλνύο).  Οη ηζηνξίεο ηνπο δηαθέξνπλ αιιά ζε γεληθέο γξακκέο από ην 1309 

έσο ην 1522, πεξηήιζαλ ζηελ εμνπζία ησλ Ισαλληηώλ Ιππνηώλ θαη έκεηλαλ ππό ηελ 

θπξηαξρία ηνπο. Σα ζεκάδηα απηήο ηεο επνρήο είλαη εκθαλή ζηελ Ρόδν. Από ην 1522 

έσο 1912 θαηειήθζεζαλ από ηνπο Οζσκαλνύο Σνύξθνπο. Απηή ήηαλ ε  ρεηξόηεξε 

δνπιεία πνπ γλώξηζαλ, κε δησγκνύο θαη παηδνκάδσκα, δήκεπζε πεξηνπζηώλ θαη 

καξηύξηα πξνθεηκέλνπ λα αιιαμνπηζηήζνπλ.  

Σν 1821 επαλαζηάηεζαλ όπσο άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδνο. Αθνινύζεζαλ  ζθαγέο 

θαη ην νινθαύησκα ηεο Κάζνπ. Δπεζηξάθεζαλ όκσο ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία 

καδί κε ηελ άκν κε αληάιιαγκα ηελ Δύβνηα κε ην Πξσηόθνιιν ηνπ Λνλδίλνπ ην 

1830 όηαλ αλαγλσξίζηεθε ε πνιηηηθή αλεμαξηεζία ηεο Διιάδνο (Άγγινη, Γάιινη, 

Ρώζζνη).  

Σν 1911 θαηειήθζεζαλ από ηνπο Ιηαινύο. Με ηελ ζπλζήθε ησλ εβξώλ ζηηο 10 

Απγνύζηνπ 1920, παξαρσξήζεθαλ ζηελ Διιάδα κε ηελ εμαίξεζε ηεο Ρόδνπ. Μεηά  

ηελ Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή παξέκεηλαλ ζηελ Ιηαιία ζηελ Γηάζθεςε ηεο Λσδάλεο 

ην 1923. Σελ Διιάδα αληηπξνζώπεπε ν Βεληδέινο ηελ Ιηαιία ν Μνπζνιίλη, ηνπ 

νπνίνπ νη ελέξγεηεο ζπλέηεηλαλ ζηνλ αθειιεληζκό ηνπο, γεγνλόο γηα ην νπνίν 

δηακαξηπξήζεθε έληνλα ν Μεηαμάο ζηνλ Γθξάηζη.  

ηε καθξαίσλε ηζηνξία ηνπο θαη παξά ηηο αιιεπάιιειεο επηκεημίεο πνιηηηζκώλ θαη 

ιαώλ νη Γσδεθαλήζηνη δηαηήξεζαλ αλέπαθε ηε ειιεληθή γιώζζα, ηε νξζόδνμε 

ζξεζθεία, ηα ήζε θαη ηα έζηκα, ηηο παξαδόζεηο, ηνπο ειιεληθνύο ρνξνύο θαη ηα 

ηξαγνύδηα. Απηό άιισζηε καξηπξνύλ θαη ηα θείκελα ηαμηδησηώλ θαη νη καξηπξίεο 

πνιιώλ ζπγγξαθέσλ.  



Μεηά ηελ ζπλζεθνιόγεζε ησλ Ιηαιώλ ην 1943, θύξηνη ησλ Γσδεθαλήζσλ έγηλαλ νη 

Γεξκαλνί. Γηα ηελ απειεπζέξσζή ηνπο από ηνπο Γεξκαλνύο ρύζεθε άθζνλν ειιεληθό 

αίκα. Μεηά ηελ παξάδνζε ηεο Χηηιεξηθήο Γεξκαλίαο εηέζεζαλ ππό ηνπο Άγγινπο. 

ηελ Γηάζθεςε Δηξήλεο ησλ Παξηζίσλ 1946 ε Διιάδα κε Πξσζππνπξγό  Κ. 

Σζαιδάξε δηακήλπζε ηα ζέκαηα Βνξείνπ Ηπείξνπ, Διιελνβνπιγαξηθώλ ζπλόξσλ θαη 

Γσδεθαλήζνπ.  

Σειηθά ην όξακα ηνπ Μεηαμά ε ηειεπηαία ηνπ πξόβιεςε, πνπ άξρηζε λα 

δηαθαίλεηαη από ηε ζηηγκή πνπ άξρηζαλ νη λίθεο ηνπ ειιεληθνύ ζηξαηνύ ζηελ 

Αιβαληθή κεζόξην έγηλε πξαγκαηηθόηεηα. Η Δσδεθάλεζνο έγηλε ειιεληθή  

Η παξάδνζε ησλ Γσδεθαλήζσλ ζηελ Διιάδα έγηλε από ηηο βξεηαλληθέο αξρέο ζηηο 31 

Μαξηίνπ 1947 κε παλεγπξηζκνύο ζηε Ρόδν θαη ε επίζεκε ηειεηή ελζσκάησζεο ζηηο 

7 Μαξηίνπ 1948. Σν 1955 ηα Γσδεθάλεζα έγηλαλ λνκόο κε πξσηεύνπζα ηελ Ρόδν.  

   

 

           



Ο υπ’ αριθ. 518 νόμος της Δ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, 3/9 Ιανουαρίου 1948 

27 Ιουνίου 1946: Στο Παρίσι και στο Συμβούλιο των Υπουργών των Εξωτερικών των τεσσάρων Δυνάμεων, 
αποφασίζεται να περιέλθουν τα Δωδεκάνησα στην Ελλάδα. Πρόκειται για απόφαση-σταθμό στην πορεία του 
δωδεκανησιακού λαού προς την ένωσή του με τη μητέρα Ελλάδα. 

10 Φεβρουαρίου 1947: Υπογράφεται στο Παρίσι συνθήκη ειρήνης μεταξύ των συμμάχων και των συνασπισμένων 
Δυνάμεων (και Ελλάδας) και της Ιταλίας, σύμφωνα με την οποία η Ιταλία εκχωρεί στην Ελλάδα με πλήρη κυριαρχία τα 
νησιά της Δωδεκανήσου και τις παρακείμενες νησίδες. 

31 Μαρτίου 1947: Στις 31 Μαρτίου 1947 ο Βρετανός διοικητής των συμμαχικών Δυνάμεων Κατοχής Δωδεκανήσου 
ταξίαρχος Α.Σ. Πάρκερ, παραδίδει τη Στρατιωτική Βρετανική Διοίκηση στον αντιναύαρχο Περικλή Ιωαννίδη. Αρχίζει η 
μεταβατική περίοδος της Ελληνικής Στρατιωτικής Διοίκησης Δωδεκανήσου. 

9 Ιανουαρίου 1948: Με τον υπ' αριθμ. 518 νόμο της Δ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων ορίζεται:  

"Αι νήσοι της Δωδεκανήσου Ρόδος, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Αστυπάλαια, Νίσυρος, Πάτμος, Χάλκη, Κάσος, 
Σύμη, Κως, Λέρος, Τήλος και Καστελλόριζον, ως και αι παρακείμεναι νησίδες, προσαρτώνται εις το Ελληνικόν 
Κράτος από της 28ης Οκτωβρίου 1947".  

Με το νόμο αυτό, που αποτελεί τη ληξιαρχική πράξη της Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου στη μητέρα Ελλάδα, 
τερματίζεται το μεταβατικό στάδιο της ελληνικής στρατιωτικής διοίκησης. 
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