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κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ 
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ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ  

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,  
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ 
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΟΥ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ 

ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Π αρακολουθοῦσα ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν τὰς εἰς τὸν περιβαλλον
τικὸν τομέα καταστροφικὰς ἐν τῷ κόσμῳ ἐξελίξεις, ἡ Μήτηρ 

Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, γρηγοροῦσα, πρωτοβούλως 
ὥρισε τὴν ἀρχὴν ἑκάστου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους ὡς ἡμέραν ἀφιερω
μένην εἰς τὴν Δημιουργίαν, εἰς τὸ περιβάλλον, καλοῦσα κατ᾽ αὐτὴν 
σύμπαντα τὸν Ὀρθόδοξον καὶ τὸν Χριστιανικὸν κόσμον, νὰ ἀνα
πέμπῃ δεήσεις καὶ ἱκεσίας πρὸς τὸν Κτίστην τῶν ἁπάντων, εὐχαρι
στηρίους μὲν διὰ τὸ μέγα δῶρον τῆς Δημιουργίας, ἱκετηρίους δὲ διὰ 
τὴν προστασίαν καὶ σωτηρίαν αὐτῆς ἀπὸ πάσης προσβολῆς ὁρατῆς 
ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀοράτου. Οὕτω, λοιπόν, καὶ ἐφέτος, κατὰ 
τὴν εὔσημον ταύτην ἡμέραν, ἀπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ὑπο
μιμνῄσκομεν τὴν ἀναγκαιότητα εὐαισθητοποιήσεως ὅλων ἐνώπιον 
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τῶν οἰκολογικῶν προβλημάτων τὰ ὁποῖα ἀντιμετωπίζει σήμερον ὁ 
πλανήτης μας.

Ἡ σημερινὴ ραγδαία τεχνολογικὴ πρόοδος καὶ αἱ δυνατότητες καὶ 
εὐκολίαι, τὰς ὁποίας παρέχει αὕτη εἰς τὸν σύγχρονον ἄνθρωπον, δὲν 
πρέπει νὰ μᾶς ἀποπροσανατολίζουν, ὥστε νὰ μὴ ἀναλογιζώμεθα σο
βαρῶς, πρὸ ἑκάστου τεχνολογικοῦ ἐγχειρήματος, τὰς ἐπιβαρύνσεις 
τὰς ὁποίας αὐτὸ προκαλεῖ εἰς τὸ φυσικὸν περιβάλλον καὶ εἰς τὸν 
πολιτισμόν, καὶ ἐν γένει πάσας τὰς συναφεῖς δυσμενεῖς ἐπιπτώσεις, αἱ 
ὁποῖαι δύνανται νὰ εἶναι –καὶ ἀποδεικνύεται ὅτι εἶναι– λίαν ἐπικίν
δυνοι καὶ καταστροφικαὶ διὰ τὴν κτίσιν καὶ διὰ τὴν ζωὴν τῶν ἐμβίων 
ἐπὶ τῆς γῆς ὄντων.

Τὴν ἀναγκαιότητα ταύτην, ἄλλωστε, διεκηρύξαμεν καὶ οἱ ἀδελ
φοὶ Προκαθήμενοι καὶ Ἱεράρχαι τῶν κατὰ τόπους Ἁγίων Ὀρθοδό
ξων Ἐκκλησιῶν καὶ κατὰ τὴν ἐν εὐλογίαις συνελθοῦσαν κατὰ τὸν 
παρελθόντα Ἰούνιον ἐν τῇ μεγαλονήσῳ Κρήτῃ ὑπὸ τὴν προεδρείαν 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Σύνοδον, ἐπιση
μάναντες ἐν τῇ Ἐγκυκλίῳ αὐτῆς ὅτι «διὰ τῆς συγχρόνου ἀναπτύξεως 
τῶν ἐπιστημῶν καὶ τῆς τεχνολογίας, ἡ ζωή μας ἀλλάζει ριζικῶς. Καὶ 
ὅ,τι ἐπιφέρει ἀλλαγὴν εἰς τὸν τρόπον ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ἀπαιτεῖ 
ἀπὸ μέρους του διάκρισιν, ἐφ᾽ ὅσον, ἐκτὸς τῶν σημαντικῶν εὐεργε
σιῶν... εἴμεθα ἐπίσης ἀντιμέτωποι καὶ μὲ τὰς ἀρνητικὰς ἐπιπτώσεις 
τῆς ἐπιστημονικῆς προόδου», μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἡ ἀπειλὴ ἢ καὶ 
ἡ καταστροφὴ τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.

Ἀπαιτεῖται συνεχὴς ἐγρήγορσις, κατάρτισις καὶ διδασκαλία, ὥστε 
νὰ γίνεται σαφὴς ἡ σχέσις τῆς σημερινῆς οἰκολογικῆς κρίσεως μὲ τὰ 
ἀνθρώπινα πάθη τῆς πλεονεξίας, τῆς ἀπληστίας, τοῦ ἐγωϊσμοῦ, τῆς 
ἁρπακτικῆς διαθέσεως, τῶν ὁποίων παθῶν ἀποτέλεσμα καὶ καρπὸς 
εἶναι ἡ βιουμένη περιβαλλοντικὴ κρίσις. Ἀποτελεῖ, ὡς ἐκ τούτου, μο
νόδρομον ἡ ἐπιστροφὴ εἰς τὸ ἀρχικὸν κάλλος τῆς τάξεως καὶ τῆς 
οἰκονομίας, τῆς ἐγκρατείας καὶ τῆς ἀσκήσεως, τὰ ὁποῖα καὶ δύνανται 
νὰ ὁδηγήσουν εἰς τὴν σώφρονα διαχείρισιν τοῦ φυσικοῦ περιβάλ
λοντος. Ἰδιαιτέρως, ἡ ἀπληστία διὰ τὴν ἱκανοποίησιν τῶν ὑλικῶν 
ἀναγκῶν ὁδηγεῖ μετὰ βεβαιότητος εἰς τὴν πνευματικὴν πτώχευσιν 
τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὁποία συνεπάγεται τὴν καταστροφὴν τοῦ περι
βάλλοντος: «Αἱ ρίζαι τῆς οἰκολογικῆς κρίσεως εἶναι πνευματικαὶ καὶ 
ἠθικαί, ἐνδιάθετοι εἰς τὴν καρδίαν ἑκάστου ἀνθρώπου», ἐπεσήμανεν 
ἡ εἰρημένη Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, 
ἀπευθυνομένη εἰς τὸν σύγχρονον κόσμον, «ὁ δὲ πόθος τῆς συνεχοῦς 
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αὐξήσεως τῆς εὐημερίας καὶ ἡ ἄμετρος κατανάλωσις ἀναποφεύκτως 
ὁδηγοῦν εἰς τὴν δυσανάλογον χρῆσιν καὶ τὴν ἐξάντλησιν τῶν φυ
σικῶν πόρων» (Βλ. ἀπόφασιν ἐπὶ τοῦ κειμένου «Ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλη
σίας»).

Συναφῶς, τελοῦντες σήμερον, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπη
τά, τὴν μνήμην τοῦ Ὁσίου Συμεὼν τοῦ Στυλίτου, τοῦ μεγάλου τούτου 
στύλου τῆς Ἐκκλησίας μας, τὸ μνημεῖον τοῦ ὁποίου, ὅπως καὶ ἕτεροι 
θαυμαστοὶ ἀρχαιολογικοὶ χῶροι ἐν Συρίᾳ καὶ ἐν τῷ κόσμῳ παν τί, ὡς 
ὁ περίφημος τῆς ἀρχαίας Παλμύρας, συγκαταλεγόμενοι μεταξὺ τῶν 
κορυφαίων παγκοσμίως μνημείων πολιτισμικῆς κληρονομίας, ὑπέ
στησαν τὴν βαρβαρότητα καὶ τὰ δεινὰ τοῦ πολέμου, ἐπισημαίνομεν 
καὶ ἓν ἐξ ἴσου σημαντικὸν πρόβλημα: τὴν κρίσιν πολιτισμοῦ, ἡ ὁποία 
κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη ἀποβαίνει παγκόσμιος. Ἄλλωστε, Περιβάλλον 
καὶ Πολιτισμὸς εἶναι ἔννοιαι καὶ ἀξίαι παράλληλοι καὶ ἀλληλοπεριχω
ρούμεναι. Ὁ περιβάλλων τὴν ἀνθρωπότητα κόσμος ἐδημιουργήθη διὰ 
τοῦ μονολεκτικοῦ προστακτικοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ «Γενηθήτω» (πρβλ. 
Γεν. α΄, 3,6,14). Ὁ πολιτισμὸς ἐδημιουργήθη ὑπὸ τοῦ προικισθέντος διὰ 
λογικοῦ νοὸς ἀνθρώπου, ὡς ἐκ τούτου δέ, καὶ ὁ πρὸς αὐτὸ σεβασμὸς 
εἶναι αὐτονόητος καὶ ἐπιβεβλημένος, ἐφ᾽ ὅσον μάλιστα ὁ ἄνθρωπος 
εἶναι καὶ τιμᾶται ὡς ἡ κορωνὶς τῆς Θείας Δημιουργίας.

Διὸ καὶ ὀφειλετικῶς ἀπὸ τοῦ Ἱεροῦ τούτου Κέντρου τῆς Ὀρθο
δοξίας, τοῦ θησαυρίζοντος μοναδικὴν παράδοσιν καὶ διατηροῦντος 
τὰς εὐρυτέρων παραμέτρων ἀξίας τῆς πολιτισμικῆς κληρονομίας, 
ἐφιστῶμεν τὴν προσοχὴν πάντων τῶν ὑπευθύνων καὶ παντὸς ἀνθρώ
που εἰς τὴν ἀναγκαιότητα τῆς προστασίας, παραλλήλως πρὸς τὸ 
φυσικὸν περιβάλλον, καὶ τῆς παγκοσμίου πολιτισμικῆς κληρονομίας, 
ἡ ὁποία εὑρίσκεται ἐν κινδύνῳ, ἐξ αἰτίας τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς, 
τῶν πολεμικῶν συρράξεων ἀνὰ τὴν ὑφήλιον ἀλλὰ καὶ ἄλλων αἰτίων.

Οἱ πολιτισμικοὶ θησαυροί, οἱ ὁποῖοι ὡς μνημεῖα θρησκευτικὰ καὶ 
πνευματικά, ἀλλὰ καί, ὡς διαχρονικὴ ἔκφρασις τοῦ ἀνθρωπίνου νοός, 
ἀνήκουν εἰς ἅπασαν τὴν ἀνθρωπότητα καὶ ὄχι ἀποκλειστικῶς εἰς τὰ 
κράτη ἐντὸς τῶν συνόρων τῶν ὁποίων εὑρίσκονται, διατρέχουν τοὺς 
αὐτοὺς κινδύνους πρὸς τὸ περιβάλλον καί, ὡς ἐκ τούτου, ἡ μέριμνα 
διὰ τὴν προστασίαν τοῦ τε περιβάλλοντος καὶ τῶν ἀτιμήτων ἀξιῶν 
τοῦ πολιτισμοῦ κρίνεται ἐπιβεβλημένη, διὰ τὸ εὖ ζῆν τῆς ἀνθρωπό
τητος ὁλοκλήρου. 

Ἡ φθορὰ καὶ καταστροφὴ ἑνὸς πολιτισμικοῦ μνημείου μιᾶς χώρας 
πληγώνει τὴν οἰκουμενικὴν κληρονομίαν τῆς ἀνθρωπότητος· ὡς ἐκ 
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τούτου, εἶναι χρέος καὶ καθῆκον παντὸς ἀνθρώπου, ἰδιαιτέρως ὅμως 
ἑκάστου πεπολιτισμένου κράτους, νὰ ἐνισχύσῃ τὰ μέτρα προστασίας 
καὶ διατηρήσεως εἰς τὸ διηνεκὲς τῶν μνημείων αὐτοῦ. Ὅθεν εἶναι 
ἀπαραίτητον πᾶσα συντεταγμένη Πολιτεία δικαίου καὶ νομιμότητος 
νὰ ἀποφεύγῃ ἐνεργείας, αἱ ὁποῖαι προσβάλλουν τὴν ἀκεραιότητα 
τῶν «παγκοσμίων μνημείων» αὐτῆς καὶ ἀλλοιώνουν τὰς ἀΰ λους ἀξίας 
τὰς ὁποίας ἕκαστον τούτων ἐκπροσωπεῖ. 

Συνειδητοποιοῦντες τὴν πανορθοδόξως διακηρυχθεῖσαν «μεγί στην 
εὐθύνην ἡμῶν νὰ παραδώσωμεν εἰς τὰς ἐπερχομένας γενεὰς βιώσιμον 
φυσικὸν περιβάλλον καὶ τὴν χρῆσιν αὐτοῦ κατὰ θείαν βούλησιν καὶ 
εὐλογίαν» (Ἐγκύκλιος Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου) καὶ ὅτι «ὄχι μόνον 
αἱ σημεριναί, ἀλλὰ καὶ αἱ μελλοντικαὶ γενεαὶ ἔχουν δικαίωμα ἐπὶ τῶν 
φυσικῶν ἀγαθῶν, τὰ ὁποῖα μᾶς ἐχάρισεν ὁ Δημιουργός» (ἀπόφασις 
Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου «Ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας»), προσκαλοῦμεν 
πάν τας εἰς ἐπιστράτευσιν δυνάμεων, καὶ ἰδιαιτέρως τῆς προσευχῆς, εἰς 
τὸν ἀγῶνα διὰ τὴν προστασίαν τοῦ περιβάλλοντος ὑπὸ τὴν εὐρυτέ
ραν ἔννοιαν αὐτοῦ, ἤτοι ὡς ἁρμονικὴν σύζευξιν φυσικοῦ καὶ ἀνθρωπο
γενοῦς πολιτιστικοῦ περιβάλλοντος, καὶ ἱκετεύομεν τὸν Κύριον ἡμῶν 
Ἰησοῦν Χριστόν, ὥστε μὲ τὰς πρεσβείας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς 
Παμμακαρίστου, τὴν φωνὴν τοῦ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ Ἰωάννου τοῦ 
Προδρόμου καὶ τὴν μεσιτείαν Συμεὼν τοῦ Στυλίτου καὶ πάντων τῶν 
Ἁγίων, νὰ φυλάττῃ τὸν κοινὸν φυσικὸν καὶ πολιτισμικὸν οἶκον ἡμῶν 
ἀπὸ πάσης ἐπερχομένης ἀπειλῆς καὶ καταστροφῆς καὶ νὰ παρέχῃ ἀδι
αλείπτως πλουσίως ἐκχεομένην τὴν εὐλογίαν Αὐτοῦ εἰς αὐτόν.

Ἐν κατανύξει ψυχῆς καὶ ἐν προσευχῇ καρδίας, μετὰ πάντων τῶν 
πιστῶν, δεόμενοι τοῦ Δημιουργοῦ τῆς Κτίσεως, τῆς ὁρατῆς καὶ τῆς 
ἀοράτου, τῆς νοητῆς καὶ τῆς νοουμένης, νὰ χαρίζῃ «εὐκράτους καὶ 
ἐπωφελεῖς τοὺς ἀέρας, εὔμετρα δὲ καὶ γαληνὰ τὰ ὑέτια ὕδατα, πρὸς 
δαψιλῆ καρποφορίαν τῆς γῆς» καὶ νὰ παρέχῃ εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα 
«εἰρήνην βαθεῖαν, εἰρήνην τὴν πάντα νοῦν ὑπερέχουσαν», ἐπικαλού
μεθα ἐπὶ πάντας ἀνθρώπους καὶ ἐπὶ τὸν Οἶκον τῆς γῆς τὴν Χάριν καὶ 
τὸ ἄπειρον Ἔλεος τοῦ Θεοῦ.

́
βις́ Σεπτεμβρίου α΄

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος
διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν
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ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ  
ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ  

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,  
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ  

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, 
ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ 

ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

«Χριστοῦ δ’ ἐνανθρώπησις, ἄλλη μοι πλάσις»1.

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ πεφιλημένα,

Ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν τὸν ἐν Τριάδι Θεόν, τὸν ἀξιώσαντα ἡμᾶς καὶ 
ἐφέτος νὰ φθάσωμεν εἰς τὴν μεγάλην ἑορτὴν τῆς ἐν «Βηθλεὲμ τῇ 

μικρᾷ» κατὰ σάρκα Γεννήσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ Πατρός.
Ἑορτάζει ἐν χαρᾷ πεπληρωμένῃ ἡ Ἁγία Ἐκκλησία, ἧς «σάρκα ἀνέ

λαβεν»2 ὁ Χριστὸς σαρκωθείς, καταστήσας αὐτὴν «κόσμον τοῦ κό
σμου»3. Σκιρτᾷ διὰ τὰς θείας εὐλογίας ὄχι μόνον σύνολον τὸ ἀνθρώ
πινον γένος, ἀλλὰ «πᾶσα ἡ κτίσις». «Τὰ σύμπαντα σήμερον χαρᾶς 
πληροῦνται· Χριστοῦ τεχθέντος ἐκ τῆς Παρθένου»4.

Ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸ «πρῶτον ἀκίνητον» τῶν Ἀρχαίων, ὁ Θεὸς 
ἡμῶν εἶναι καθ’ ἑαυτὸν κοινωνία ἀγάπης καὶ κινεῖται ἐν χρόνῳ ἀγα
πητικῶς πρὸς τὸν ἄνθρωπον καὶ τὸν κόσμον. «Ἐν τούτῳ ἐστὶν ἡ 
ἀγάπη, οὐχ ὅτι ἡμεῖς ἠγαπήσαμεν τὸν Θεόν, ἀλλ’ ὅτι αὐτὸς ἠγάπη
σεν ἡμᾶς»5.

1. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Ἔπη ἠθικά, ΛΔ΄, ΒΕΠΕΣ 61, 227.
2. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ὁμιλία πρὸ τῆς ἐξορίας, P.G. 52, 429.
3. Ὠριγένους, Εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον Ἐξηγητικῶν, τόμος στ΄ ΒΕ

ΠΕΣ 12, 63.
4. Ὄρθρος Χριστουγέννων.
5. Α΄ Ἰωάν. δ΄, 10.
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Ὁ προαιώνιος Λόγος τοῦ Πατρός, ὁ ὁποῖος ἔδωκεν εἰς τὸν ἄνθρω
πον τὸ «εἶναι», χαρίζεται εἰς αὐτὸν διὰ τῆς Ἐνανθρωπήσεώς Του τὸ 
«εὖ εἶναι». «Τοῦτό ἐστιν ἡμῖν ἡ πανήγυρις, τοῦτο ἑορτάζομεν σήμε
ρον, ἐπιδημίαν Θεοῦ πρὸς ἀνθρώπους, ἵνα πρὸς Θεὸν ἐκδημήσωμεν, 
ἢ ἐπανέλθωμεν..., ἵνα τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον ἀποθέμενοι τὸν νέον 
ἐνδυσώμεθα, καὶ ὥσπερ ἐν τῷ Ἀδὰμ ἀπεθάνομεν οὕτως ἐν τῷ Χριστῷ 
ζήσωμεν, Χριστῷ καὶ συγγεννώμενοι καὶ συσταυρούμενοι καὶ συνθα
πτόμενοι καὶ συνανιστάμενοι»6. Εἰς πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς 
τὸν κόσμον εἶναι πλέον ἀνοικτὴ ἡ ὁδὸς τῆς κατὰ χάριν θεώσεως. 
Ὅλοι εἴμεθα «Θεοῦ χωρητικοί». «Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ 
ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς 
εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ»7.

Δυστυχῶς τὸ Εὐαγγέλιον τῶν Χριστουγέννων κηρύσσεται καὶ πά
λιν εἰς ἕνα κόσμον, ὅπου ἠχεῖ ἡ κλαγγὴ τῶν ὅπλων, ὅπου ἀσκεῖται 
ἀπρόκλητος βία εἰς βάρος ἀτόμων καὶ λαῶν, ὅπου κυριαρχεῖ ἀνι
σότης καὶ κοινωνικὴ ἀδικία. Ἀφόρητος εἶναι ἡ κατάστασις εἰς τὴν 
ὁποίαν εὑρίσκονται τὰ ἀναρίθμητα παιδία, θύματα πολεμικῶν συγ
κρούσεων, ἐκρύθμων καταστάσεων, ποικιλωνύμων ἐκμεταλλεύσεων, 
διωγμῶν καὶ διακρίσεων, πείνης, πενίας καὶ ἐπωδύνων στερήσεων.

Κατὰ τὸν παρελθόντα Ἀπρίλιον εἴχομεν τὴν εὐκαιρίαν, μετὰ τοῦ 
Ἁγιωτάτου Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου καὶ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιε
πισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Ἱερωνύμου, νὰ διαπιστώσω
μεν ἰδίοις ὄμμασιν ἐν Λέσβῳ τὰς περιπετείας τῶν προσφύγων καὶ τῶν 
μεταναστῶν καὶ ἰδίως τὰ ὀξέα προβλήματα τῶν ταλαιπωρημένων 
παιδίων, τῶν ἀθώων καὶ ἀνυπερασπίστων θυμάτων τῆς πολεμικῆς 
βίας, τῶν φυλετικῶν καὶ θρησκευτικῶν διακρίσεων καὶ τῆς ἀδικίας, ὁ 
ἀριθμὸς τῶν ὁποίων αὐξάνει συνεχῶς. 

Ἡ ἑορτὴ τοῦ νηπιάσαντος δι’ ἡμᾶς Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ παιδίου 
Χριστοῦ, τὸν ἀφανισμὸν τοῦ ὁποίου ζητεῖ ἡ κοσμικὴ ἐξουσία συμφώ
νως πρὸς τὸν Εὐαγγελιστὴν Ματθαῖον8, εἶναι ὑπόμνησις καὶ κλῆσις 
νὰ μεριμνήσωμεν διὰ τὰ παιδία, νὰ προστατεύσωμεν τὰ εὐάλωτα 
αὐτὰ θύματα καὶ νὰ σεβασθῶμεν τὴν ἱερότητα τῆς παιδικῆς ἡλικίας.

Τὰ παιδία καὶ αἱ εὐαίσθητοι ψυχαί των ἀπειλοῦνται βεβαίως καὶ 
εἰς τὰς χώρας τοῦ ἀνεπτυγμένου οἰκονομικῶς καὶ σταθερωτέρου πο

6. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Λόγος ΛΗ΄ εἰς τὰ Θεοφάνια, εἴτουν τὰ Γενέθλια 
τοῦ Σωτῆρος, ΒΕΠΕΣ 60, 65.

7. Γαλ. γ΄, 28.
8. Ματθ. β΄, 13.
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λιτικῶς κόσμου, ἀπὸ τὴν μεγάλην κρίσιν τοῦ γάμου καὶ τῆς οἰκογε
νείας, ἀπὸ ποικιλομόρφους παρεμβάσεις καὶ τὴν ἄσκησιν σωματικῆς 
καὶ ψυχικῆς βίας. Ἀλλοιώνεται ἡ παιδικὴ ψυχὴ ἐκ τῆς καταλυτικῆς 
ἐπιρροῆς τῶν ἠλεκτρονικῶν μέσων καὶ ἰδίως τῆς τηλεοράσεως καὶ 
τοῦ διαδικτύου εἰς τὴν ζωήν των καὶ ἀπὸ τὴν ριζικὴν ἀλλαγὴν τοῦ 
ἐπικοινωνιακοῦ περιβάλλοντος. Ὁ ἄκρατος οἰκονομισμὸς τὰ μετα
τρέπει ἐνωρὶς εἰς καταναλωτὰς καὶ ὁ εὐδαιμονισμὸς ἐξαφανίζει ταχύ
τατα τὴν παιδικὴν ἀθωότητα.

Ἐν ὄψει τῶν κινδύνων αὐτῶν ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀπευθυνθεῖσα «μετ’ ἰδιαιτέρας ἀγάπης καὶ 
στοργῆς» πρὸς τὰ παιδία καὶ τοὺς νέους, ἀναφέρει ἐν τῇ Ἐγκυκλίῳ 
αὐτῆς9 τὰ ἑξῆς: Μέσα εἰς τὸν κυκεῶνα τῶν ἀλληλοαναιρουμένων 
ὁρισμῶν τῆς ταυτότητος τῆς παιδικῆς ἡλικίας, ἡ ἁγιωτάτη ἡμῶν 
Ἐκκλησία προβάλλει τὰ Κυριακὰ λόγια, «ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένη
σθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν»10 
καὶ τὸ «ὅς ἐὰν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ 
εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν»11, ὡς καὶ ὅσα ἀναφέρει ὁ Σωτὴρ ἡμῶν δι’ ἐκείνους, 
οἱ ὁποῖοι «κωλύουν»12 τὰ παιδία νὰ Τὸν πλησιάσουν καὶ δι’ ὅσους τὰ 
«σκανδαλίζουν»13. Τὸ μυστήριον τῶν Χριστουγέννων συμπυκνοῦται 
εἰς τοὺς λόγους τοῦ Κοντακίου τῆς ἑορτῆς «Δι’ ἡμᾶς γὰρ ἐγεννή
θη παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός». Ὁ Θεὸς Λόγος ὡς παιδίον 
καὶ τὸ παιδίον ὡς Θεὸς ἀποκαλύπτεται εἰς ἀνθρώπους μὲ «καθαρὰν 
καρδίαν» καὶ μὲ τὴν ἁπλότητα τοῦ παιδίου. Τὰ παιδία κατανοοῦν 
ἀληθείας, τὰς ὁποίας «οἱ σοφοὶ καὶ οἱ συνετοὶ» ἀδυνατοῦν νὰ προ
σεγγίσουν. «Ἀπὸ παιδιὰ καὶ μόνον φτιάχνεις Ἱεροσόλυμα», σημειώνει 
ὁ Ἐλύτης εἰς τὸ «Ἐκ τοῦ πλησίον»14.

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Ἀπευθύνομεν ἔκκλησιν πρὸς πάντας, νὰ σέβωνται τὴν ταυτότητα 
καὶ τὴν ἱερότητα τῆς παιδικῆς ἡλικίας. Ἐνώπιον τῆς παγκοσμίου προ
σφυγικῆς κρίσεως, ἡ ὁποία θίγει κατ’ ἐξοχὴν τὰ δικαιώματα τῶν παι
δίων, ἐνώπιον τῆς μάστιγος τῆς παιδικῆς θνησιμότητος, τῆς πείνης, 

 9. Παράγραφος 8.
10. Ματθ. ιη΄, 34.
11. Λουκ. ιη΄, 17.
12. Πρβλ. Λουκ. ιη΄, 16.
13. Πρβλ. Ματθ. ιη΄, 6.
14. Ἐκδ. Ἴκαρος, 13.
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τῆς παιδικῆς ἐργασίας, τῶν σωματικῶν κακώσεων καὶ τῆς ψυχολο
γικῆς βίας, ἀλλὰ καὶ τῶν κινδύνων ἀλλοιώσεως τῆς παιδικῆς ψυχῆς 
λόγῳ τῆς ἀνεξελέγκτου ἐκθέσεώς των εἰς τὴν ἐπιρροὴν τῶν συγχρό
νων ἠλεκτρονικῶν μέσων ἐπικοινωνίας καὶ τῆς καθυποτάξεως αὐτῶν 
εἰς τὸν καταναλωτισμόν, ἀνακηρύσσομεν τὸ 2017 Ἔτος προστασίας 
τῆς ἱερότητος τῆς παιδικῆς ἡλικίας, καλοῦντες πάντας νὰ ἀναγνω
ρίζουν καὶ νὰ σέβωνται τὰ δικαιώματα καὶ τὴν ἀκεραιότητα τῶν παι
δίων. 

Ὅπως τονίζεται εἰς ἕτερον σπουδαῖον κείμενον τῆς Ἁγίας καὶ Με
γάλης Συνόδου, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, μὲ τὸν λόγον αὐτῆς, δὲν 
ἀποβλέπει πρωτίστως «εἰς τὸ νὰ κρίνῃ καὶ νὰ καταδικάσῃ τὸν κό
σμον»15, ἀλλὰ εἰς τὸ νὰ προσφέρῃ εἰς αὐτὸν ὡς ὁδηγὸν τὸ Εὐαγγέλι
ον τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τὴν ἐλπίδα καὶ βεβαιότητα ὅτι τὸ κακόν, 
ὑπὸ οἱανδήποτε μορφήν, δὲν ἔχει τὸν τελευταῖον λόγον εἰς τὴν ἱστο
ρίαν καὶ δὲν πρέπει νὰ ἀφεθῇ νὰ κατευθύνῃ τὴν πορείαν της16. 

Προσκυνοῦντες ἐν ταπεινώσει καὶ κατανύξει τὸν Σωτῆρα ἡμῶν, 
ὅστις ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἐξ ὕψους, καὶ ἀνυμνοῦντες ᾄσμασιν ἐνθέοις τὸ 
μέγεθος τῆς περὶ ἡμᾶς θείας Οἰκονομίας, κλίνοντες τὸ γόνυ ἐνώπιον 
τῆς βρεφοκρατούσης Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἀπευθύνομεν ἐκ τοῦ ἀκοι
μήτου Φαναρίου τὸν ἑόρτιον χαιρετισμὸν «Χριστὸς γεννᾶται· δοξάσα
τε. Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν· ἀπαντήσατε» πρὸς τὰ μακρὰν καὶ τὰ ἐγγὺς 
τέκνα τῆς Κωνσταντινουπολίτιδος Ἐκκλησίας καὶ ἀποστέλλομεν πρὸς 
αὐτὰ τὰς πατρικὰς εὐχὰς καὶ τὴν Πατριαρχικὴν ἡμῶν εὐλογίαν.

«Ἐνδυναμούμενοι ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ»17, ἂς ἀγω
νισθῶμεν ἅπαντες ἐν ὁμοψυχίᾳ, ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ, τὸν 
καλὸν ἀγῶνα τῆς καινῆς ἐν Ἐκκλησίᾳ ζωῆς, τηροῦντες ὅσα ἐνετείλα
το ἡμῖν ὁ Κύριος, ὁ ὢν μεθ’ ἡμῶν «πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντε
λείας τοῦ αἰῶνος»18.

Χριστούγεννα 
́
βις́  

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος 
διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

15. Πρβλ. Ἰωάν. γ΄, 17 καὶ ιβ΄ 47.
16. Ἀποστολὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὸν σύγχρο νον κόσμον. Εἰσαγωγή. 
17. Πρβλ. Β΄ Τιμ. β΄, 1.
18. Ματθ. κη΄, 20. 
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Δρ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛ. ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ 
Ἔφορος Ἀρχαιοτήτων E.Τ.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ  
ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΙΛΙΕΤΗΡΙΔΑΣ  

ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Γενικές παρατηρήσεις

Μ έ τόν ὅρο «γραφή» ἐννοοῦμε τήν τεχνική ἐκείνη, ἡ ὁποία ἐπι-
νοήθηκε ἀπό τόν ἄνθρωπο γιά νά ἐπικοινωνεῖ μέ τούς συ-

νανθρώπους του καί ἡ ὁποία συνίσταται στήν ὁρατή καί σχετικά δι-
αρκῆ ἀποτύπωση, εἴτε τοῦ περιεχομένου, εἴτε στίς περισσότερο ἐξε-
λιγμένες φάσεις αὐτῆς, τῆς ἰδίας τῆς μορφῆς τῶν γλωσσικῶν σημείων1.

1. Ἐπιθυμῶ, νά ἐκφράσω καί ἀπό τήν θέση αὐτή τίς θερμές μου εὐχαριστίες 
πρός ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι καθ’ οἱονδήποτε τρόπον ἐβοήθησαν τόν γράφοντα 
καί συνέβαλαν οὐσιαστικά στήν ὁλοκλήρωση τῆς παρούσης μελέτης. Εἰδικώτερα 
εὐχαριστῶ τούς ἑξῆς: α΄) Τόν εὐγενῆ καί φιλόξενο λαό τῆς γείτονος Τουρκίας, γιά 
τήν φιλόφρονα ὑποδοχή καί τήν πολύπλευρη βοήθειά του, β΄) τούς Τούρκους 
συναδέλφους Ἀρχαιολόγους καί τούς Φύλακες τῶν Ἀρχαιοτήτων, γιά τήν πολ-
λαπλή ἐξυπηρέτηση καί τήν βοήθειά των, γ΄) τά μέλη καί τούς συνεργάτες τοῦ 
Αὐστριακοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Ἰνστιτούτου καί εἰδικώτερα τόν φίλον Καθηγητή κ. 
Anton Bammer, γιά τήν συμπαράσταση καί τήν παρασχεθεῖσα βοήθεια, δ΄) τήν 
σύζυγο καί συνεργάτιδα, φιλάρχαιο, φιλίστορα καί φιλότεχνο Δρ. Μαρία Gehlhoff- 
Βολανάκη, Ἰατρόν, ἡ ὁποία συνόδευσε περισσότερες φορές τόν γράφοντα στά 
ἐρευνητικά ταξίδια του καί παρέσχε τήν ὁλοπρόθυμη συμπαράσταση καί βοήθειά 
της, ε΄) τά παιδιά μας Ἠλία καί Χριστίνα, γιά τήν κατανόηση, ὑπομονή καί βοήθειά 
των καί στ΄) τίς ἐγγονές μας Νεφέλη καί Ἀντιγόνη Θ. Ἀρβανίτη, γιά τήν κατανόη-
ση καί τήν ἀγάπη των.
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Ἡ πρώτη μορφή τῆς γραφῆς ἦτο ἐκείνη τῆς εἰκονογραφικῆς 
χρήσης καί τοῦτο συνέβαινε ἀπό τήν προϊστορική ἐποχή ἕως τά 
νεώτερα χρόνια στούς πρωτόγονους λαούς. Ἡ εἰκονογραφία, ἡ 
ὁποία ὀνομάζεται καί σημασιογραφία, συνίσταται στήν ἀποτύπωση 
μέ συμβατικά, τυποποιημένα σχέδια, τοῦ περιεχομένου ἑνός λόγου. 
Ἀκολούθησαν ἀργότερα οἱ συλλαβικές γραφές. Τίς ἰδεογραφικές καί 
συλλαβικές γραφές διεδέχθησαν οἱ ἀλφαβητικές, μέ τήν λεγόμενη 
ἀρχή τῆς ἀκροφωνίας.

Ὡς πρός τούς εἰδικώτερους λόγους, οἱ ὁποῖοι ὁδήγησαν τόν 
ἄν θρωπο στήν ἀνακάλυψη καί τήν χρησιμοποίηση τῆς γραφῆς, 
ὑπάρχουν διάφορες ἐκδοχές, μεταξύ τῶν ὁποίων συγκαταλέγονται 
καί οἱ ἑξῆς:

Α΄) Λόγοι θρησκευτικοί

Διά τῆς γραφῆς ὁ ἄνθρωπος ἐπεδίωξε καί ἐπέτυχε τήν ἀκριβῆ 
καταγραφή τοῦ τελετουργικοῦ, τοῦ τρόπου, τοῦ χρόνου καί τοῦ 
τόπου ἐπικλήσεως τοῦ θείου, καθώς καί εἰδικῶν καί συγκεκριμένων 
ἱερῶν κειμένων, εὐχῶν, ἐπωδῶν, ἐξορκισμῶν, ἐπικλήσεων κ.λπ., προ-
κειμένου νά εἶναι ἐξησφαλισμένο ἐκ τῶν προτέρων τό ἑκάστοτε ἐπι-
διωκόμενο ἀποτέλεσμα.

Β΄) Λόγοι οἰκονομικοί καί λογιστικοί

Ἡ κεντρική ἐξουσία ἐπεδίωξε καί ἐπέτυχε διά τῆς χρήσεως τῆς 
γραφῆς, τήν ἀκριβῆ καταγραφή τῶν ἑκάστοτε παραγομένων προϊ-
όντων, προκειμένου νά ἐλέγξει τήν παραγωγή καί τήν διάθεση 
αὐτῶν.

Γ΄) Λόγοι νομικῆς φύσεως

Ἡ χρήση τῆς γραφῆς συνετέλεσε μεγάλως στήν καταγραφή καί 
κωδικοποίηση τῶν κανόνων Δικαίου καί στήν καλλίτερη ἀπονομή 
τῆς δικαιοσύνης.

Δ΄) Λόγοι ἐπιστημονικοί

Ἡ καταγραφή, κωδικοποίηση καί διάσωση τῶν ἀνθρωπίνων 
γνώσεων καί ἐμπειριῶν καί ἡ κληροδότηση αὐτῶν στούς μεταγενε-
στέρους.
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Ε΄) Λόγοι ἱστορικοί

Ἡ καταγραφή καί διαιώνιση πράξεων, χρονολογιῶν, τόπων, 
προσώπων καί διαφόρων συμβάντων.

Ἀνεξάρτητα ἀπό τό ποιός ἀπό τούς ἀνωτέρω λόγους ἦτο ὁ 
πρωταρχικός ἤ ἐάν ὅλοι μαζί συνέβαλαν ἀπό κοινοῦ, μαζί καί μέ 
πολλούς ἄλλους στήν ἐφεύρεση, καθιέρωση, ἐξέλιξη καί διάδοση τῆς 
γραφῆς, ἡ χρήση αὐτῆς ἀποτελεῖ τεράστιας σημασίας γεγονός γιά 
τήν ἐξέλιξη τοῦ πολιτισμοῦ γενικώτερα.

Ἕνας εἰδικός κλάδος, ὁ ὁποῖος ἀσχολεῖται μέ τήν συστηματική 
μελέτη γραπτῶν κειμένων τοῦ παρελθόντος εἶναι ἐκεῖνος τῆς Ἐπι-
γραφικῆς. Λέγοντας ἐπιγραφές ἐννοοῦμε κείμενα, ἀνάγλυφα, ἐγ χά-
ρακτα ἤ γραπτά, τά ὁποῖα εὑρίσκονται σέ ἐπιφάνειες διαφόρων 
ὑλικῶν, ὅπως: μετάλλων, λίθων καί εἰδικώτερα μαρμάρου, παπύρων, 
περγαμηνῶν, ἐπιφανειῶν τοίχων, πήλινων ἤ ὑαλίνων ἀντικειμένων, 
ὀστρέων, φύλλων δένδρων ἤ ἄλλων φυτῶν κ.λπ.

Οἱ ἐπιγραφές κατά κανόνα σκοπόν ἔχουν νά ἀποτυπώσουν καί νά 
διαιωνίσουν ἕνα γεγονός. Ἡ μελέτη, κατανόηση, ἑρμηνεία καί ἀξιο-
λόγηση τοῦ πάσης φύσεως καί προελεύσεως ἐπιγραφικοῦ ὑλικοῦ, ἀπο-
τελεῖ σπουδαῖο Κλάδο, ὁ ὁποῖος σχετίζεται πρός διάφορες ἐπιστῆμες, 
ὅπως: πρός τήν Ἀρχαιολογία, τήν Ἱστορία, τήν Φιλολογία, τήν Θρη-
σκειολογία, τήν Θεολογία, τήν Γλωσσολογία, τήν Νομική, τήν Κοινω-
νιολογία κ.λπ. καί μᾶς βοηθεῖ νά κατανοήσουμε σέ βάθος καί νά 
συλλάβουμε τήν οὐσία τοῦ πολιτισμοῦ παλαιοτέρων ἐποχῶν.

Στίς περιοχές τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ὅπου ἔζησαν ἀπό τήν ἀπωτάτη 
ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα πολυάριθμοι λαοί καί ὅπου ἐγεννήθησαν καί 
ἤκμασαν πολλοί καί ὑψηλοί πολιτισμοί, διατηρεῖται μεγάλος ἀριθμός 
ἀρχαίων λειψάνων καί ἔργων τέχνης, μεταξύ τῶν ὁποίων περιλαμβάνον-
ται καί πολυάριθμες ἐπιγραφές, γραμμένες σέ ποικίλες γλῶσσες, δια-
φόρου περιεχομένου καί προερχόμενες ἀπό διάφορες ἐποχές.

Στήν παροῦσα μελέτη γίνεται λόγος γιά σαρανταοκτώ (48) ἑλλη-
νικές χριστιανικές ἐπιγραφές, οἱ ὁποῖες προέρχονται ἀπό περιοχές 
τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί χρονολογοῦνται στήν πρώτη χιλιετηρίδα μ.X. 
(1-1000 μ.X.).

Τίς ἐπιγραφές αὐτές εἶχε τήν εὐκαιρία ὁ γράφων νά μελετήσει 
ἐπί τόπου, νά ἀντιγράψει καί νά φωτογραφίσει κατά τά ἐπανειλημ-
μένα ταξίδια, τά ὁποῖα ἐπραγματοποίησε στήν Μικρά Ἀσία κατά τά 
τελευταῖα εἰκοσιέξι (26) ἔτη (1977-2003).
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Οἱ ἐπιγραφές αὐτές, εἴτε κεῖνται στήν θέση, ὅπου εὐθύς ἐξ ἀρχῆς 
εὑρέθησαν, εἴτε φυλάσσονται σέ Μουσεῖα καί Ἀρχαιολογικές Συλ-
λογές τῆς Τουρκίας ἤ τοῦ Ἐξωτερικοῦ.

Ὅλες οἱ παραπάνω ἐπιγραφές ἔχουν δημοσιευθεῖ κατά καιρούς 
σέ διάφορα ἐπιστημονικά περιοδικά καί βιβλία. Ὅμως καί οἱ ἤδη 
δημοσιευμένες ἐπιγραφές μποροῦν καί πρέπει νά τύχουν ἐπανεξέτα-
σης, ἐπειδή εἶναι δυνατόν νά τύχουν ποικίλης ἀναγνώσεως, ἑρμη-
νείας καί ἐπιστημονικῆς ἀξιολογήσεως καί ἐπί πλέον εἶναι σημαν-
τικό, νά γνωρίζουμε ποῦ καί σέ ποιάν κατάσταση εὑρίσκονται οἱ 
ἐπιγραφές αὐτές σήμερα.

Ἐπειδή στήν Μικρά Ἀσία διατηρεῖται μεγάλος ἀριθμός ἀρχαιο-
τήτων ἀπό τήν προϊστορική ἐποχή, τήν μυκηναϊκή, τήν κλασική, 
τήν ἑλληνιστική καί τήν ρωμαϊκή περίοδο, οἱ εἰδικοί ἐπιστήμονες: 
Ἀρχαιολόγοι, Ἱστορικοί, Ἱστορικοί Ἔργων Τέχνης, Ἐπιγραφολόγοι 
κ.λπ., ἐπικεντρώνουν κατά κανόνα τό ἐνδιαφέρον των στίς ἀρ χαιό-
τητες καί τά μνημεῖα τῶν προχριστιανικῶν χρόνων, ἐνῶ ἐκεῖνα τῆς 
χριστιανικῆς ἐποχῆς τυγχάνουν συνήθως μικροτέρου ἐνδιαφέροντος 
ἤ παραμελοῦνται τελείως.

Οἱ ἐπιγραφές, περί τῶν ὁποίων γίνεται λόγος στήν μετά χείρας 
ἐργασία, προέρχονται ἀπό τούς πρωτοχριστιανικούς χρόνους, τήν 
παλαιοχριστιανική ἐποχή καί τήν πρώτη βυζαντινή περίοδο. 

Ἡ ἐργασία αὐτή ἀποτελεῖ συμβολή στήν ἔρευνα, τήν μελέτη καί 
ἱστορία τοῦ Χριστιανισμοῦ τῆς πρώτης χριστιανικῆς χιλιετηρίδας.

2. Σύντομη ἱστορική ἐπισκόπηση

 Ἡ Μικρά Ἀσία εὑρίσκεται στό δυτικό ἄκρο τῆς ἀσιατικῆς ἠπεί-
ρου καί κατέχει σπουδαία θέση ἀπό γεωπολιτική καί στρατηγική 
ἄποψη θεωρούμενη. Κεῖται μεταξύ τριῶν ἠπείρων, ἤτοι: τῆς Ἀσίας, 
τῆς ὁποίας καί ἀποτελεῖ τμῆμα, τῆς Εὐρώπης καί τῆς Ἀφρικῆς. 
Ἀποτελοῦσε ἀνέκαθεν καί ἀποτελεῖ γέφυρα μεταξύ Ἀνατολῆς καί 
Δύσεως, Βορρᾶ καί Νότου2.

Ἡ Μικρά Ἀσία ὑπῆρξε σταυροδρόμι λαῶν, πολιτισμῶν, κοσμο-
θεωριῶν, ἰδεολογιῶν καί θρησκειῶν, ὅπως τοῦ Χριστιανισμοῦ καί 
τοῦ Ἰσλαμισμοῦ, ἀλλά καί πολλῶν ἄλλων, οἱ ὁποῖες σήμερα ἔχουν 
χαθεῖ στά βάθη τῆς Ἱστορίας. Λαμπρό σύμβολο γι’ αὐτές ἀποτελεῖ 

2. Ἰ. Βολανάκης, 2000, σ. 11 κ.ἑ.
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τό θαυμαστό Ἱερό τοῦ Νεμρούτ Νταγί (Nemrut dağı), μέ τήν ἐκπλη-
κτική δυνα τότητα σύγκρισης, τήν ὁποίαν παρέχει ἀνάμεσα στούς 
θεούς, οἱ ὁποῖοι ἦλθαν μέ τόν Μέγα Ἀλέξανδρο (356-323 π.X.) καί 
αὐτούς, οἱ ὁποῖοι προέρχονται ἀπό τήν Περσία τῶν Ἀχαιμενιδῶν.

Ὁ Χριστιανισμός, ἡ νέα θρησκεία τῆς ἀγάπης, τῆς συγγνώμης, 
τῆς ἀνοχῆς, τῆς συναδελφώσεως λαῶν καί πολιτισμῶν, μέ τόν οἰ-
κουμενικό του χαρακτήρα καί τήν μεταφυσική του διάσταση, 
ὑπέσχετο στούς πιστούς τήν ἀτομική καί ὁμαδική λύτρωση ἀπό ὅλα 
τά δεινά καί τήν ἐξασφάλιση τῆς αἰώνιας μακαριότητας. Ἡ νέα αὐτή 
θρησκεία ἔγινε ἐνωρίτατα γνωστή στίς περιοχές τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, 
κυρίως ἀπό τά ἱεραποστολικά κέντρα τῆς Παλαιστίνης καί τῆς 
Συρίας.

Κατά τό ἔτος 46 μ.X. μετέβη στήν Μικρά Ἀσία ὁ Ἀπόστολος 
Παῦλος μετά τῶν συνεργατῶν του, ἐκήρυξε καί ἵδρυσε κατά τόπους 
χριστιανικές Ἐκκλησίες3.

Στήν Ἱεράπολη τῆς Φρυγίας ἔζησε καί ἔδρασε γιά μεγάλο χρο-
νικό διάστημα ὁ Εὐαγγελιστής Φίλιππος –πρόκειται κατ’ ἄλλους γιά 
τόν Ἀπόστολο Φίλιππο4 καί κατ’ ἄλλους γιά τόν Φίλιππο5, ἕνα ἐκ 
τῶν ἑπτά Διακόνων6– ὅπου καί ἐμαρτύρησε τό ἔτος 87 μ.X. Ἐπί τοῦ 
τάφου αὐτοῦ ἀνηγέρθη τόν 4ον αἰ. μ.X. ἕνα Μαρτύριον καί κατά τόν 
6ον αἰ. μ.X. ἕνας μεγαλοπρεπής ὀκταγωνικός ναός-Μαρτύριον, τά 
λείψανα τοῦ ὁποίου διατηροῦνται μέχρι σήμερα καί ἐντυπωσιάζουν 
τούς πολυαρίθμους ἐπισκέπτες.

Στά τέλη τοῦ 1ου αἰ. μ.X. ὑπάρχουν στήν Μικρά Ἀσία περισ-
σότερες ὀργανωμένες χριστιανικές Ἐκκλησίες, τῶν ὁποίων προΐ-
σταν ται Ἐπίσκοποι7. Στήν Ἔφεσο ἐπέρασε τά τελευταῖα ἔτη τῆς 
ζωῆς του ὁ «μαθητής τῆς ἀγάπης», ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, 
ἔχοντας μαζί του –σύμφωνα μέ τήν παράδοση– τήν Θεοτόκο. Ἐκεῖ 
ἀπέθανε καί ἐτάφη ὁ Ἰωάννης καί ἐπί τοῦ τάφου αὐτοῦ ἀνηγέρθη 
ἀργότερα ἕνα «Ἀποστολεῖον», ἤτοι Μαρτύριον. Ἐπί τῆς ἐποχῆς τοῦ 
Ἰουστινιανοῦ (527-565 μ.X.) ἀνηγέρθη μία μεγάλων διαστάσεων πα-
λαιοχριστιανική βασιλική.

3. Β. Στεφανίδης, 1959, σ. 33.
4. Ματθ. 10, 3. Μάρκ. 3, 18.
5. Πράξ. 6, 5. 8, 5. 21, 8.
6. Πράξ. 6, 1-6.
7. Ἀποκ. 1, 11.
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Στήν Μικρά Ἀσία ἀνηγέρθησαν κατά τήν παλαιοχριστιανική 
ἐποχή (4ος-6ος αἰ.) πολυάριθμα χριστιανικά μνημεῖα. Ὁρισμένα ἀπό 
αὐτά ἱδρύθησαν στήν θέση ἀρχαίων Ἱερῶν τῶν προχριστιανικῶν 
χρόνων. Πρόκειται κατά κανόνα γιά τρίκλιτες, ξυλόστεγες βασιλικές 
τοῦ ἁπλοῦ ἑλληνιστικοῦ τύπου. Ὁρισμένες ἀπό αὐτές εἶναι θολοσκε-
πεῖς, ἐνῶ δέν λείπουν καί σπανιότεροι τύποι, ὅπως εἶναι τρίκογχοι, 
τετράκογχοι, σταυροειδεῖς ἤ ὀκταγωνικοί ναοί.

Τά μνημεῖα αὐτά ἀρχίζουν νά ἐρειπώνονται ἀπό τοῦ 7ου αἰ. μ.X. 
καί ἑξῆς, συνεπείᾳ πολλῶν καί διαφόρων αἰτίων, μεταξύ τῶν ὁποίων 
συγκαταλέγονται καί τά ἀκόλουθα: α΄) φυσικές καταστροφές (σει-
σμοί, πυρκαϊές, πλημμύρες κ.λπ.), β΄) φυσική γήρανση τῶν κτιρίων, 
γ΄) ἐχθρικές ἐπιδρομές, δ΄) ἐμφύλιοι πόλεμοι, ε΄) θρησκευτικές δια-
μάχες (Εἰκονομαχία) κ.λπ.

Καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας (330-1453 
μ.X.) καί εἰδικώτερα μετά τήν ἀπώλεια τῶν ἀνατολικῶν Ἐπαρχιῶν 
(Αἴγυπτος, Παλαιστίνη, Συρία), συνεπείᾳ τῆς ἀραβικῆς λαίλαπας, ἡ 
ὁποία προεκλήθη μετά τήν ἐμφάνιση καί ταχεία διάδοση τοῦ Ἰσλα-
μισμοῦ (ἔτος Ἐγείρας 622-623 μ.X.), ἡ Μικρά Ἀσία ἀπετέλει τήν 
βάση καί τήν σπονδυλική στήλη τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας. 
Αὐτή ἐφωδίαζε τήν Κωνσταντινούπολη καί γενικώτερα τό Κράτος 
μέ ἀνθρώπινο δυναμικό καί πρωτογενῆ προϊόντα. Ἐνόσῳ ἡ Μικρά 
Ἀσία ὑπήγετο στήν Βυζαντινή Αὐτοκρατορία, ὅλα ἔβαιναν καλῶς γι’ 
αὐτήν.

Μετά τήν μάχη τοῦ Ματζικέρτ (1071 μ.X.) ἤρχισε ἡ σταδιακή 
κατάκτηση τῶν περιοχῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ὑπό τῶν Σελτσούκων 
καί Ὀθωμανῶν Τούρκων καί ἔλαβε χώραν ὁ βαθμιαῖος ἐξισλαμισμός 
καί ἐκτουρκισμός τῶν περιοχῶν αὐτῆς.

Ἡ ἀπώλεια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ὑπῆρξε καίριο πλῆγμα γιά τήν 
Βυζαντινή Αὐτοκρατορία, ἡ ὁποία ἤδη ἀπό τά μέσα τοῦ 14ου αἰ. 
ἀπέβη φόρου ὑποτελής τῶν Τούρκων Σουλτάνων. Ἡ ἅλωση τῆς 
Κων σταντινουπόλεως ὑπό τῶν Ὀθωμανῶν Τούρκων στίς 29 Μαΐου 
1453 ἔθεσε τέρμα στήν ζωή τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, τῆς 
ὁποίας ὁ βίος διήρκεσε πλέον τῶν χιλίων ἐτῶν.

Μέ τήν κατάκτηση τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ὑπό τῶν Τούρκων ὁ μεγα-
λύτερος ἀριθμός τῶν χριστιανικῶν ναῶν τῶν περιοχῶν αὐτῆς κα-
τεστράφη. Ὀλιγάριθμοι ναοί μετετράπησαν σέ μουσουλμανικά Τε-
μένη καί ἔτσι διεσώθησαν ὡς οἰκοδομήματα.
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Ἐντός τῆς ἀχανοῦς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας διετηρήθησαν 
μι κρές μόνον ἑστίες καί νησίδες Χριστιανῶν, ὡς ἐπί τό πλεῖστον Ἑλ-
λήνων Ὀρθοδόξων, ἀλλά καί Κοπτῶν καί ἄλλων θρησκευτικῶν ὁμά-
δων (δυτική Μικρά Ἀσία, Καππαδοκία, Κωνσταντινούπολη κ.λπ.).

Ἡ καταστροφή τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας κατά τό ἔτος 
1922 καί ἡ συνεπείᾳ αὐτῆς ἐπακολουθήσασα ἀνταλλαγή τῶν πλη-
θυσμῶν μεταξύ τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Τουρκίας, εἶχεν ὡς συνέπεια 
περίπου 1.500.00 Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί νά ἐγκαταλείψουν 
τίς πατρογονικές ἑστίες των, ὅπου διέμεναν ἐπί αἰῶνες καί νά ἐγκα-
τασταθοῦν σέ διάφορες περιοχές τῆς Ἑλλάδος. Περί τούς 500.000 
Τοῦρκοι Μουσουλμάνοι ἔφυγαν ἀπό τήν Ἑλλάδα καί ἐγκατεστάθη-
σαν στήν Μικρά Ἀσία.

Τό μεγαλύτερο μέρος τῶν χριστιανικῶν ναῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας 
κεῖται σήμερα σέ ἐρείπια ἤ ἔχει τελείως ἐξαφανισθεῖ. Μικρός μόνον 
ἀριθμός χριστιανικῶν ναῶν διατηρεῖται μέχρι σήμερα καί ἐλάχιστοι 
ἀπό αὐτούς χρησιμεύουν γιά τήν κατά περιόδους τέλεση τῆς χρι-
στιανικῆς λατρείας, ὅπως π.χ. ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου στά Μύ-
ρα τῆς Λυκίας.

ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

I. ΑΤΤΑΛΕΙΑ (ANTALYA)

Ἡ Ἀττάλεια ἱδρύθηκε ἀπό τόν βασιλέα τῆς Περγάμου Ἄτταλο 
τόν Β΄ (159-138 π.X.), στό βάθος φυσικοῦ ὅρμου καί σέ ἐπίκαιρη 
θέση. Ὅταν τό ἔτος 133 π.X. ἡ Ρώμη προσήρτησε τό Βασίλειον τῆς 
Περγάμου, ἡ Ἀττάλεια παρέμεινε γιά ὁρισμένο χρόνο ἀνεξάρτητη. 
Ἀργότερα ἀπετέλεσε τμῆμα τῆς ρωμαϊκῆς Ἐπαρχίας τῆς Κιλικίας.

Τό ἔτος 46 μ.X. ἦλθε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν Ἀττάλεια, προ-
ερχόμενος ἀπό τήν Πέργη τῆς Παμφυλίας8. Κατά τόν 6ον αἰ. μ.X. ἡ 
Ἀττάλεια ἀπέβη σπουδαῖο θρησκευτικό κέντρο. Ὅταν ὅμως ἀπό τά 
μέσα τοῦ 7ου αἰ. μ.X. ἡ περιοχή αὐτή περιῆλθε στήν κυριαρχία τοῦ 
ἀραβικοῦ στόλου, ἄλλαξε ἡ πόλη συχνά κυρίαρχο.

Τό ἔτος 1207 μ.X. ἡ Ἀττάλεια κατελήφθη ἀπό τόν Σελτσοῦκο 
Σουλτάνο Giyaseddin KeyhÜstev καί προσηρτήθη στήν σφαίρα τῆς 

8. Πράξ. 14, 25.
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τουρκικῆς κυριαρχίας. Ἡ πόλη ἀνοικοδομήθη καί ἐκοσμήθη μέ πο-
λυάριθμα μνημεῖα9.

Α) Βασιλική Παναγίας (Kesik Minare)

Στό ΝΑ. τμῆμα τῆς παλαιᾶς πόλεως τῆς Ἀττάλειας κεῖνται τά 
ἐρείπια ἑνός σπουδαιοτάτου μνημείου. Στά ἐρείπια τοῦ ναοῦ τοῦ 
Σαράπιδος, τοῦ 2ου αἰ. μ.X. ἀνηγέρθη τόν 6ον αἰ. μ.X. μία μεγάλων 
διαστάσεων χριστιανική βασιλική, ἡ ὁποία ἦτο ἀφιερωμένη στήν 
Παναγία.

Ἡ βασιλική κατεστράφη τόν 7ον αἰ. ἀπό ἀραβικές ἐπιδρομές καί 
ἀνοικοδομήθη τόν 9ον αἰ. μ.X. Τό οἰκοδόμημα αὐτό μετετράπη σέ 
μουσουλμανικό Τέμενος, μετά τήν κατάκτηση τῆς περιοχῆς ὑπό τῶν 
Σελτσούκων.

Τό μνημεῖο αὐτό ὀνομάζεται σήμερα «Kesik Minare», ἤτοι «ὁ 
ἀποκεκομμένος Μιναρές», ἐπειδή τό ἀνώτερο τμῆμα τοῦ Μιναρέ 
ἔχει καταπέσει.

Πρόκειται γιά μία τρίκλιτη βασιλική10. Τό μεσαῖο κλίτος αὐτῆς 
περατοῦται σέ μίαν μεγάλην, ἡμικυκλικήν ἁψίδα πρός Α., ἐντός τῆς 
ὁποίας περικλείεται πεταλόμορφο σύνθρονο. Τά πλάγια κλίτη περα-
τοῦνται πρός Α. σέ εὐθεῖες πλευρές. Δυτικά τοῦ κυρίως σώματος τῆς 
βασιλικῆς ἦτο προσκεκολλημένος ὀρθογωνίου κατόψεως νάρθηκας.

Στήν βασιλική διατηροῦνται ὁρισμένες ἐπιγραφές, μεταξύ τῶν 
ὁποίων συγκαταλέγονται καί οἱ ἑξῆς:

ΕΠΙΓΡΑΦΗ 1:

Στό νότιο τμῆμα τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς τοῦ νάρθηκα καί ἐπά-
νω σέ μαρμάρινο, ἀρχιτεκτονικό μέλος διατηρεῖται ἀνάγλυφος, ἀνι-
σοσκελής σταυρός, οἱ κεραῖες τοῦ ὁποίου εἶναι πεπλατυσμένες στά 
ἄκρα καί στίς γωνίες αὐτοῦ ὑπάρχουν σταγόνες. Ἑκατέρωθεν τοῦ 
σταυροῦ ὑπάρχει ἐγχάρακτη, μεγαλογράμματη, τρίστιχη (3) ἐπι-
γραφή, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἑξῆς:

«I(HCOY)C X(PICTO)C / A [Ω] / NI [KA]»11.
Ἡ ἐπιγραφή αὐτή εἶναι δυνατόν νά χρονολογηθεῖ στόν 9ον αἰ. μ.X.

9. Ἰ. Βολανάκης, 2000, σ. 41-42.
10. Ἀν. Ὀρλάνδος, 1952, σ. 1, 26 κ.ἑ.
11. Ἰ. Βολανάκης, 2000, σ. 44.
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ΕΠΙΓΡΑΦΗ: 2

Ἄνωθεν τοῦ προηγουμένου σταυροῦ διατηρεῖται μεγαλογράμμα-
τη, ἐγχάρακτη, τρίστιχη (3) ἐπιγραφή, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«+Κ(ΥΡΙ)Ε ΒΟΗΘΗ ΤΟΝ ΔΟΥΛΟΝ / [COY] ΛΕΟΝ(ΤΙ)ΟΝ / ΤΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΙC».12

Καί ἡ ἐπιγραφή αὐτή προέρχεται ἀπό τόν 9ον αἰ. μ.X.

Β) Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο

ΕΠΙΓΡΑΦΗ: 3

Στό Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο τῆς Ἀττάλειας ἐκτίθεται ἕνα θωράκιο 
ἀπό λευκόχρωμο μάρμαρο, στήν κυρία ὄψη τοῦ ὁποίου παρίσταται 
σέ ἀνάγλυφο ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ. Εἰκονίζεται ἀπό τήν ὀσφύ καί 
ἄνω, μετωπικός, φέρων χιτώνα καί ἱμάτιο. Ἀπό τούς ὤμους αὐτοῦ 
φύονται πτέρυγες. Μέ τό δεξί του χέρι κρατεῖ σφαίρα, ἐπί τῆς ὁποίας 
ὑπάρχουν τά γράμματα: «[Α] Ω»13.

Μέ τό ἀριστερό του χέρι κρατεῖ σκῆπτρο, σύμβολο, τοῦ ὅτι τυγ-
χάνει διαγγελεύς τῶν βουλῶν τοῦ Θεοῦ πρός τούς ἀνθρώπους. Ἑκα-
τέρωθεν τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ὑπάρχει ἡ ἐπιγραφή:

«Ο ΑΡΧ(ΩΝ) ΓΑΒΡΙΗΛ»14.

II. ΑΦΡΟΔΙΣΙΑΔΑ (GEYRE)

ΒΔ. τῆς πόλεως Denizli, στό ΒΑ. ἄκρο τῆς εὔφορης πεδιάδας 
τοῦ Μαιάνδρου ποταμοῦ, ἀριστερά τῆς ἁμαξιτῆς ὁδοῦ Tavas-Na-
zilli, πλησίον τοῦ σημερινοῦ οἰκισμοῦ Geyre15, εὑρίσκονται τά ἐρεί-
πια τῆς ἀρχαίας πόλεως τῆς Ἀφροδισιάδας.

Ἀπό τό 1961 ἕως τό 1990 διενήργησε ἀνασκαφές στήν Ἀφροδι-
σιάδα ὁμάδα Τούρκων καί Ἀμερικανῶν ἀρχαιολόγων, ὑπό τήν δι-
εύθυνση τοῦ Καθηγητοῦ Kenan Τ. Erim (1929-1990). Ἀποτέλεσμα 
αὐτῶν ὑπῆρξε ἡ ἀποκάλυψη πλήθους ἀρχαίων μνημείων καί ἡ στε-

12. Ἰ. Βολανάκης, 2000, σ. 44.
13. Ἀποκ. 1, 8: «Ἐγώ εἰμί τό Α καί τό Ω».
14. Ἰ. Βολανάκης, 2000, σ. 47.
15. Ἡ ὀνομασία «Geyre» ἀποτελεῖ παραφθορά τῆς λέξεως «Καρία», ὅπως 

ὀνομάζεται ἡ Ἀφροδισιάδα, κατά τήν βυζαντινή ἐποχή. Ὁ οἰκισμός «Geyre», ὕστε-
ρα ἀπό σεισμό, μετεφέρθη περί τό 1 χλμ. δυτικά τῆς Ἀφροδισιάδας. J. Freely, 1992, 
σ. 270.
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ρέωση καί ἀναστήλωση ὁρισμένων ἀπό αὐτά. Κατ’ αὐτόν τόν τρό-
πον ἡ Ἀφροδισιάδα ἀπέβη ἕνας ἀπό τούς σπουδαιότερους ἀρχαιο-
λογικούς χώρους τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.

Μεταξύ ἄλλων στήν Ἀφροδισιάδα ἀπεκαλύφθησαν καί τά ἑξῆς 
μνημεῖα: α΄) Πρόπυλον, β΄) Ναός τῆς Ἀφροδίτης, ὁ ὁποῖος μετε-
τράπη τόν 5ον αἰ. μ.X. σέ μία χριστιανική βασιλική, γ΄) Ὠδεῖον-Βου-
λευ τήριον, δ΄) Ἐπισκοπεῖον, ε΄) Ἀγορά, στ΄) Πλατεία μέ τό Πρόπυλον 
τοῦ Τιβερίου, ζ΄) Θέρμες τοῦ Ἀδριανοῦ, η΄) Θέατρον, θ΄) Στάδιον,  
ι΄) Βασιλική, ια΄) Βυζαντινός ναός τρίκογχος, ιβ΄) Βυζαντινός ναός 
τρί κλιτος κ.λπ.

A) Ναός Ἀφροδίτης - παλαιοχριστιανική βασιλική

Νότια τοῦ Σταδίου καί σέ ἀπόσταση 200 μ. περίπου ἀπό αὐτό, 
διατηροῦνται τά ἐρείπια τοῦ ναοῦ τῆς θεᾶς Ἀφροδίτης, ἡ ὁποία ἦτο 
καί ἡ προστάτιδα τῆς πόλεως (Ἀφροδίτη πολιάς) καί ἔδωσε τό ὄνομά 
της σέ αὐτήν. Πρόκειται γιά μεγάλων διαστάσεων οἰκοδόμημα, τό 
ὁποῖο μετετράπη περί τό ἔτος 500 μ.X. σέ χριστιανική βασιλική.

Τό κυρίως σῶμα τῆς βασιλικῆς ἐνεφάνιζε ὀρθογωνίου σχήματος 
κάτοψη καί ἐχωρίζετο μέ δύο κιονοστοιχίες σέ τρία κλίτη. Ἀπό αὐτά 
τό μεσαῖο ἦτο εὐρύτερο τῶν πλαγίων καί ἐπερατοῦτο σέ μίαν 
μεγάλην, ἡμικυκλικήν ἁψίδα πρός Α., ἐσωτερικά ἡμικυκλική, ἡ ὁποία 
ἐνεγράφετο ἐντός ὀρθογωνίου, σύμφωνα μέ τά πρότυπα τῶν παλαι-
οχριστιανικῶν βασιλικῶν τῆς Συρίας16. Ἐντός τῆς ἁψίδας περιεκλείε-
το πεταλοειδές σύνθρονον.

Τό ἀνατολικό τμῆμα τοῦ μεσαίου κλίτους ἐχωρίζετο διά τοῦ 
φράγματος τοῦ Πρεσβυτερίου ἀπό τόν ὑπόλοιπον χῶρον τοῦ κυ-
ρίως ναοῦ καί ἀπετέλει τό Ἱερόν Βῆμα. Στό μέσον αὐτοῦ ἔκειτο ἡ 
Ἁγία Τράπεζα, ἡ βάση τῆς ὁποίας ἔφερε ὀρθογώνιο σχῆμα. Στίς 
τέσσερεις γωνίες αὐτῆς ἵσταντο ἰσάριθμοι κίονες, οἱ ὁποῖοι ἐστήρι-
ζαν τό ὑπεράνω αὐτῆς εὑρισκόμενο κιβώριο.

Τά πλάγια κλίτη ἦσαν στενότερα τοῦ μεσαίου καί ἐπερατοῦντο 
πρός Α. σέ εὐθεῖες πλευρές. Δυτικά τοῦ κυρίως σώματος τῆς βασι-
λικῆς ἦτο προσκεκολλημένος ὀρθογωνίου κατόψεως ἐσωνάρθηκας. 
Ἡ νότια καί ἡ βόρεια πλευρά αὐτοῦ ἐπερατοῦντο σέ ἁψίδες, ἐσωτε-
ρικά ἡμικυκλικές καί ἐξωτερικά τρίπλευρες ἤ ἡμιεξαγωνικές.

16. Ἀν. Ὀρλάνδος, 1952, σ. 1, 45, εἰκ. 22.
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Δυτικά τοῦ ἐσωνάρθηκα ἔκειτο ὁ ἐξωνάρθηκας, ὁ ὁποῖος ἔφερε 
ὀρθογωνίου σχήματος κάτοψη. Ἡ νότια καί ἡ βόρεια πλευρά αὐτοῦ 
ἐπερατοῦντο σέ ἡμικυκλικές ἁψίδες. Δυτικά τοῦ ἐξωνάρθηκα ἔκειτο 
εὐρύχωρο, τρίστωο αἴθριο.

Στό μέσον τῆς δυτικῆς ἐξωτερικῆς πλευρᾶς τοῦ αἴθριου ἀνοίγε-
ται μία μεγάλων διαστάσεων εἴσοδος, μέ μονολιθικούς παραστάτες 
ἀπό λευκόχρωμο μάρμαρο. Στίς ἐπιφάνειες τῶν ὀρθοστατῶν αὐτῶν 
διατηροῦνται ἐγχάρακτοι σταυροί, διάφορα σχέδια καί ἐπιγραφές, 
μεταξύ τῶν ὁποίων συγκαταλέγονται καί οἱ ἑξῆς:

ΕΠΙΓΡΑΦΗ 4:

Στήν βόρεια ὄψη τοῦ νοτίου ὀρθοστάτου τῆς εἰσόδου τοῦ αἴθρι-
ου ὑπάρχει ἀνάγλυφος, ἀνισοσκελής σταυρός, στά ἄκρα τῶν κε-
ραιῶν τοῦ ὁποίου εὑρίσκονται τά γράμματα. 

«Φ Λ Θ Ε», ἤτοι: «Φ(Ι)Λ(Ο)ΘΕ(ΟΥ)».

Πρόκειται γιά θεωνυμικό ὄνομα, σύνθετο ἀπό τίς λέξεις: φίλος + 
Θεός, σύνηθες κατά τούς βυζαντινούς χρόνους.

Ἡ ἐπιγραφή αὐτή προέρχεται πιθανῶς ἀπό τόν 8ον αἰ. μ.X.

ΕΠΙΓΡΑΦΗ 5:

Κάτωθεν τοῦ σταυροῦ μέ τήν ἐπιγραφή ἀριθμ. 4, διατηρεῖται 
ἐγ χά ρακτη, μεγαλογράμματη, δίστιχη (2) ἐπιγραφή, ἡ ὁποία ἔχει ὡς 
ἀκολούθως: 

«Κ(ΥΡΙ)Ε ΒΩΙΘΙ TO CO ΔΟΥΛΟ/ ΜΑ(ΝΟΥΗΛ) C[A]ΛOYPH».

Ἡ ἐπιγραφή αὐτή προέρχεται πιθανῶς ἀπό τόν 8ον αἰ. μ.X.

ΕΠΙΓΡΑΦΗ 6:

Στήν νότια ὄψη τοῦ βορείου ὀρθοστάτου τῆς προαναφερθείσας 
θύ ρας τοῦ αἴθριου τῆς βασιλικῆς διατηρεῖται ἕνας ἀνισοσκελής 
σταυρός, ὁ ὁποῖος στηρίζεται σέ ὀκτάσχημη βάση17. Ἐπάνω ἀπό αὐ-
τόν εὑρίσκεται ἕτερος, ἰσοσκελής σταυρός, στά ἄκρα τῶν τριῶν κε-

17. Εἶναι ἐνδιαφέρον, ὅτι ὁ ἀριθμός ὀκτώ (8) καί τό ὀκτάγωνο σχῆμα γενικῶς 
σχετίζονται πρός τήν 8η ἡμέρα ἀπό τῆς δημιουργίας τοῦ κόσμου ὑπό τοῦ Θεοῦ 
καί πρός τήν νέαν δημιουργίαν διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Παλαιοχριστιανικοί ναοί 
καί προσκτίσματα αὐτῶν, εἰδικώτερα μαρτύρια, βαπτιστήρια, ἀλλά καί κολυμ-
βῆθρες βαπτιστηρίων, ἀναβρυτήρια κ.λπ. φέρουν συχνά ὀκταγωνικό σχῆμα.
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ραιῶν τοῦ ὁποίου (δεξιά, ἀριστερά καί ἄνω) ὑπάρχουν τά κεφαλαῖα 
γράμματα:

«Φ Π Ε», ἤτοι: «Φ(ΩC) Π(ΑC)IΝ Ε(ΛΑΜΨΕΝ)».

Ἡ ἐπιγραφή αὐτή προέρχεται ἐπίσης ἀπό τόν 8ον αἰ. μ.X.

ΕΠΙΓΡΑΦΗ 7:

Κάτω καί ἀριστερά τοῦ προηγουμένου σταυροῦ διατηρεῖται ἕτε-
ρος, ἐγχάρακτος, ἀνισοσκελής σταυρός, οἱ κεραῖες τοῦ ὁποίου εἶναι 
πεπλατυσμένες στά ἄκρα. Ὁ σταυρός αὐτός ἐγγράφεται ἐντός ἐλ-
λειψοειδοῦς κύκλου. Ἄνω καί ἀριστερά αὐτοῦ διατηρεῖται ἡ ἐγχά-
ρακτη ἐπιγραφή: «ΑΝΑΛΗΨΗC».

Πιθανῶς διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ ἐπιχειρεῖται ἡ ὑποδήλωση μέ 
ἀνεικονικό τρόπο τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στούς οὐρα-
νούς, σαράντα ἡμέρες μετά τήν ἀνάσταση Αὐτοῦ, γεγονός, τό ὁποῖο 
μᾶς ὁδηγεῖ στήν ἐποχή τῆς Εἰκονομαχίας (718-843 μ.X.).

Ἡ ἐπιγραφή αὐτή προέρχεται πιθανῶς ἀπό τόν 8ον αἰ. μ.X.

Β) Θέατρο

Νότια τοῦ ναοῦ τῆς Ἀφροδίτης καί σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό αὐ-
τόν, στίς νότιες πλαγιές τῆς Ἀκροπόλεως τῆς Ἀφροδισιάδας, κεῖται 
τό ἀρχαῖο Θέατρο, τό ὁποῖο διατηρεῖται σέ καλή σχετικά κατάστα-
ση. Τοῦτο ἔχει σχῆμα πεταλοειδές καί οἱ κερκίδες αὐτοῦ εἶναι κατα-
σκευασμένες ἀπό φαιόχρωμο μάρμαρο. Στίς ἐπιφάνειες τῶν κερ-
κίδων διατηρεῖται μεγάλος ἀριθμός ἐπιγραφῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων 
συγκαταλέγεται καί ἡ ἀκόλουθη:

ΕΠΙΓΡΑΦΗ 8:

Στό ΒΑ. τμῆμα τοῦ Θεάτρου καί στήν ἐπιφάνεια κερκίδας τῆς 
ἀνωτέρας σειρᾶς, διατηρεῖται ἐγχάρακτη, μεγαλογράμματη, δίστιχη 
(2) ἐπιγραφή, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἑξῆς:

«+ XP(ICTE) ΒΟΗΘΕΙ ΤΟ / ΔΟΥΛΟ COY ΠΙΩ».

Πρόκειται προφανῶς γιά τήν ἐπίκληση πιστοῦ χριστιανοῦ, ὁ 
ὁποῖος ἔφερε τό λατινικό ὄνομα «Pius», ἤτοι «Εὐσέβιος» καί ὁ ὁποῖος 
διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ ἐκφράζει ἀφ’ ἑνός μέν τήν πίστη του πρός τόν 
Σωτήρα Χριστόν, ἀφ’ ἑτέρου δέ ἐπικαλεῖται τήν βοήθειάν του.

Ἡ ἐπιγραφή αὐτή εἶναι δυνατόν νά χρονολογηθεῖ στόν 6ον αἰ. μ.X. 
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Γ) Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο

ΕΠΙΓΡΑΦΗ 9:

Στό κέντρο περίπου τῶν ἐρειπίων τῆς Ἀφροδισιάδας κεῖται τό 
Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο αὐτῆς. Στήν αὐλή τοῦ Μουσείου, ἀριστερά 
ὡς πρός τόν εἰσερχόμενον, κεῖται τό ἥμισυ (δεξιό τμῆμα) ἐπιτύμβιας 
πλάκας ἀπό λευκόχρωμο, καλῆς ποιότητας μάρμαρο, ἐπί τοῦ ὁποίου 
ὑπάρχει τό ἥμισυ (δεξιό τμῆμα) ἑνός ἀνάγλυφου, ἀνισοσκελοῦς 
σταυροῦ καί ἐγχάρακτη, μεγαλογράμματη, ἑξάστιχη (6), ἔμμετρη 
ἐπι γραφή, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«ΕΝΔΟΝ ΜΙΧΑΗΛ ΕΥCΕΒΩΣ TEΘPAMMENOC 
ΠΟΛΥCΤΟΝΟΝ ΓΝΩΡΙCΜΑ ΤΗ ΘΡΕΨΑΜΕΝΗ 

ΘΕΙΟΝ ΤΕΛΕΙΟΥΝ ΠΑΝ(C)ΘΕΝΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ο 
ΚΑΙ CYNAΨAN ΤΑΥΤΑ CYN ΠACEI ΠΑΛΛΙΝ ΑΞΟΝ 

ΠΡΟΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΑΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΕΩΝ 
HKICTA ΤΕ ΝΟΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΠΑCΑΝ CXECIN».

Ἤτοι, σέ μεταγραφή:
«Ἔνδον Μιχαήλ εὐσεβῶς τεθραμμένος, πολύστονον γνώρισμα 

τῇ θρεψαμένῃ, θεῖον τελειοῦν παν(σ)θενεῖ λειτουργία, ὅ καί συνάψαν 
ταῦτα σύν πάσει πάλλιν, ἄξον πρός αὐτήν τήν καλῶν, τῶν πρακτέων, 
ἥκιστά τε νοῶν τοῦ βίου πᾶσαν σχέσιν».

Πρόκειται γιά τό β΄ μέρος μίας ἐπιτύμβιας ἐπιγραφῆς, ἀνδρός, 
ὀνο μαζομένου Μιχαήλ καί ὁ ὁποῖος δέν προσδιορίζεται διαφορετι-
κά. Πρόκειται προφανῶς περί ἐπιφανοῦς προσώπου.

Τό α΄ μέρος τῆς ἐπιγραφῆς αὐτῆς, τό ὁποῖο δέν διατηρεῖται, θά 
ἀπηρτίζετο ἐπίσης ἀπό ἕξι (6) στίχους. Ἕκαστος στίχος ἀποτελεῖται 
ἀπό ἕξι (6) πόδες-ἰάμβους καί ἕκαστος πόδας περιλαμβάνει δύο συλ-
λαβές, ἀπό τίς ὁποῖες τονίζεται ἡ πρώτη. Ἡ ἐπιγραφή αὐτή εἶναι 
συνεπῶς συντεταγμένη στό ἰαμβικό ἑξάμετρο, ὅπως τά ὁμηρικά 
ποιήματα.

Ἡ ἐπιγραφή αὐτή προέρχεται πιθανῶς ἀπό τόν 10ον αἰ. μ.Χ.

ΕΠΙΓΡΑΦΗ 10:

Βόρεια τῶν Θερμῶν τῆς Ἀφροδισιάδας, οἱ ὁποῖες εὑρίσκονται 
ΒΔ. τοῦ ἀρχαίου Θεάτρου, διατηρεῖται μία μαρμάρινη στήλη σχήμα-
τος ὀρθογωνίου. Στήν ἄνω ἐπιφάνεια αὐτῆς ἔχει χαραχθεῖ ὀρθογώνιο 
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σχῆμα, ἐντός τοῦ ὁποίου ἀπεικονίζονται σέ τρεῖς (3) σειρές ἀνά 
δώδεκα (12) κύκλοι, ἤτοι συνολικά τριανταέξι (36) κύκλοι.

Πρόκειται προφανῶς γιά εἶδος ἐπιτραπέζιου παιγνίου, τό ὁποῖο 
ἐπαίζετο ἀπό δύο τουλάχιστον ἄτομα ἤ ὁμάδες. Ἐντός τῶν κύκλων 
θά ἐτίθεντο καί θά ἐμετακινοῦντο ἀναλόγως μικρά, κυκλικοῦ ἤ ἄλ λου 
σχήματος πλακίδια.

Στήν μία στενή πλευρά αὐτοῦ διατηρεῖται ἐγχάρακτη, μεγαλο-
γράμματη, μονόστιχη ἐπιγραφή, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«+EΠΙΦA(NIO)C ΦΩΤΙΟΥ CXO(ΛA)CTlKOY Κ(ΑΙ) ΠΑΤΡΟC+».

Ἡ ἐπιγραφή αὐτή προέρχεται πιθανῶς ἀπό τόν 5ον αἰ. μ.X.

III. ΕΦΕΣΟΣ (SELÇUK)

Στό μέσον περίπου τῆς δυτικῆς παραλίας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, 
νότια τῆς Σμύρνης καί σέ ἀπόσταση 77 χλμ. περίπου ἀπό αὐτήν, ΒΑ. 
τῆς νήσου Σάμου, στίς ἐκβολές τοῦ ποταμοῦ Καύστρου, στό βάθος 
φυσικοῦ ὅρμου, ἔκειτο ἡ Ἔφεσος18, «ἡ Μητρόπολις τῆς Ἀσίας» κατά 
τήν ρωμαϊκή ἐποχή.

Ἡ περιοχή ἐκατοικεῖτο ἤδη ἀπό τήν Νεολιθική Ἐποχή19. Στήν 
πε ριοχή τοῦ Ἀρτεμισίου20, τό ὁποῖο ἀπετέλει ἕνα ἀπό τά σημαντι-
κότερα Ἱερά καί ἕνα ἀπό τά ἑπτά θαύματα τοῦ ἀρχαίου κόσμου, 
ἀνευρέθησαν κατά τίς ἀνασκαφές λείψανα τῆς μυκηναϊκῆς ἐποχῆς. 
Ἡ Ἔφεσος ἤκμασε ἰδιαίτερα κατά τήν κλασική περίοδο, τήν ἑλλη-
νορρωμαϊκή ἐποχή καί τούς παλαιοχριστιανικούς χρόνους.

Στήν Ἔφεσο καί στήν γύρω ἀπό αὐτήν περιοχή διατηροῦνται 
πολυάριθμα ἀρχαῖα μνημεῖα καί λείψανα, τά ὁποῖα προέρχονται ἀπό 
διάφορες ἐποχές. Τό Αὐστριακό Ἀρχαιολογικό Ἰνστιτοῦτο (Oester-
rei chi sches Archaeologisches Institut), σέ συνεργασία μέ τήν Τουρ-
κική Ἀρχαιολογική Ὑπηρεσία, ἀνασκάπτει ἀπό τό ἔτος 1895 ἕως 
σήμερα τήν ἀρχαία Ἔφεσο καί τήν γύρω ἀπό αὐτήν περιοχή. Τά 

18. Ἡ ὀνομασία «Ἔφεσος» εἶναι ἀρχαιοτάτη καί προέρχεται πιθανῶς ἀπό τήν 
λατινική λέξη «ΑΡΑSSΑ», ἡ ὁποία σημαίνει «μέλισσα». Εἶναι ἀξιοσημείωτο, ὅτι τά 
νομίσματα τῆς Ἐφέσου ἔφεραν συνήθως παράσταση μέλισσας (P. Scherrer, 1995, 
σ. 207, πίν. 2) καί ὅτι στό λατρευτικό ἄγαλμα τῆς θεᾶς Ἀρτέμιδος, πού εὑρίσκετο 
στό Ἀρτεμίσιον τῆς πόλεως (P. Scherrer, 1995, σ. 89, πίν. 1, σ. 215, πίν. 1), ἀπεικο-
νίζοντο, μεταξύ ἄλλων καί μέλισσες.

19. P. Scherrer, 1995, σ. 14 κ.ἑ.
20. P. Scherrer, 1995, σ. 46-59.
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ἀποτελέσματα τῶν ἀνασκαφῶν αὐτῶν, καθώς καί τῶν στερεωτικῶν 
ἀναστηλωτικῶν ἐργασιῶν εἶναι ἐκπληκτικά21.

A) Βασιλική Παναγίας

ΕΠΙΓΡΑΦΗ 11:

ΒΔ. τῆς Ἀρκαδιανῆς ὁδοῦ καί σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό αὐτήν, 
βόρεια τοῦ ἀρχαίου λιμένα τῆς Ἐφέσου καί σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό 
αὐτόν, ΒΔ. τοῦ ἀρχαίου Θεάτρου καί σέ ἀπόσταση 800 μ. περίπου ἀπό 
αὐτό, κεῖνται τά ἐκτεταμένα ἐρείπια τῆς βασιλικῆς τῆς Παναγίας22.

Στήν βασιλική αὐτή συνῆλθε κατά τό ἔτος 431 μ.X. ἡ Γ΄ Οἰκουμε-
νική Σύνοδος23. Αὐτή συνεκλήθη ἀπό τόν αὐτοκράτορα Θεοδόσιον 
τόν Μικρόν (408-450 μ.X.), ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Κυρίλλου Ἀλε-
ξανδρείας, πρός καταδίκην τῶν αἱρέσων τοῦ Νεστοριανισμοῦ καί τοῦ 
Πελαγιανισμοῦ. Οἱ συνεδρίες αὐτῆς ἤρχισαν τήν 22α Ἰουνίου τοῦ 
ἔτους 431 μ.X. καί ἐπερατώθησαν τήν 30ή Ἰουλίου τοῦ ἰδίου ἔτους24. 
Κατά τήν Σύνοδον κατεδικάσθη ἡ αἵρεση τοῦ Νεστοριανισμοῦ καί 
καθιερώθηκε ἐπισήμως τό ὄνομα «Θεοτόκος»25, «ὡς θεόν τέξασα»26.

Στό δυτικό τμῆμα τῆς βασιλικῆς τῆς Παναγίας διατηρεῖται μνη-
μειώδης μαρμάρινη θύρα, ἡ ὁποία ἔχει ἀναστηλωθεῖ. Ἐπί τοῦ 
ὑπερθύρου αὐτῆς ὑπάρχει ἀνάγλυφος διάκοσμος καί ἡ ἐγχάρακτη 
ἐπιγραφή:

«+ ΕCT΄ΙΝ Η CYΝΤΑΞΙC ΤΟΥ ΠΕΡΙΘΥΡΟΥ  
ΕΠΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΩΤΑΤΟΥ  

ΑΡΧΙΕΠΙCΚ(ΟΠΟΥ)»27.

21. P. Scherrer, 1995, σ. 4 κ.ἑ.
22. P. Scherrer, 1995, σ. 182-185.
23. Β. Στεφανίδης, 1959, σ. 216-220. R. Harreither, 2002, σ. 82-87.
24. Ἰ. Καρμίρης, 1966, σ. 691.
25. Β. Στεφανίδης, 1959, σ. 219.
26. Δέν θά πρέπει νά θεωρηθεῖ τυχαῖο τό γεγονός, ὅτι στήν Ἔφεσο, ὅπου 

ἐτι μᾶτο κατ’ ἐξοχήν ἡ θεά Ἄρτεμις, παρθένος, κυρία καί προστάτις τῆς φύσεως 
καί τῆς ζωῆς γενικώτερα, καθιερώθηκε ἐπισήμως τό ὄνομα «Θεοτόκος» καί ἐθε-
σπίσθηκε τό δόγμα, σύμφωνα μέ τό ὁποῖον ἡ Μαρία ὑπῆρξε «Παρθένος, πρό τοῦ 
τόκου, κατά τόν τόκον καί μετά τόν τόκον», ἤτοι εἶναι «ἀειπάρθενος».

27. Ἰ. Βολανάκης, 1995, σ. 31.
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Β) Βασιλική Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου

Ἀνατολικά τοῦ Ἀρτεμισίου τῆς Ἐφέσου, βόρεια τοῦ σημερινοῦ 
οἰκισμοῦ SelÇuk28, ἐπάνω σέ ὕψωμα, ἀπεκαλύφθησαν δι’ ἀνασκαφῶν 
τά ἐρείπια τῆς βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου29.

Στήν θέση αὐτή ἐτάφη –σύμφωνα μέ ἀρχαιότατη παράδοση– ὁ 
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος. Ἐπί τοῦ τάφου αὐτοῦ ἱδρύθηκε ἀργότε-
ρα ἕνα «Μαρτύριον» καί κατά τόν 4ον αἰ. μ.X. μία χριστιανική βασι-
λική30.

Ὁ αὐτοκράτορας Ἰουστινιανός ὁ Α΄ (527-565 μ.X.) ἀνήγειρε 
στήν ἴδια θέση μεγάλων διαστάσεων τρίκλιτη βασιλική, σέ σχῆμα 
ἐλεύθερου σταυροῦ. Δυτικά τῆς βασιλικῆς ἔκειτο ὁ νάρθηκας καί πρό 
αὐ τοῦ τό αἴθριον. ΒΔ. τῆς βασιλικῆς ἔκειτο τό βαπτιστήριον. Γύρω 
ἀπό τήν βασιλική ἔκειντο διάφορα ἄλλα προσκτίσματα.

ΕΠΙΓΡΑΦΗ 12:

Τό Ἱερό Βῆμα τῆς βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου κατελάμβανε 
τό ἀνατολικό τμῆμα τοῦ μεσαίου κλίτους τῆς ἀνατολικῆς κεραίας 
τοῦ ναοῦ καί ἐχωρίζετο τοῦ κυρίως ναοῦ μέ μαρμάρινο τέμπλο. 
Τοῦτο ἀπετελεῖτο ἀπό μαρμάρινους πεσσούς καί κίονες, μεταξύ τῶν 
ὁποίων παρεμβάλλοντο ἐπίσης μαρμάρινα, διαχωριστικά θωράκια.

Οἱ κίονες τοῦ τέμπλου εἶναι μεγάλων διαστάσεων, κυλινδρικοί, 
ἀρράβδωτοι, φέρονται ἐπάνω σέ βάσεις καί στέφονται μέ κιονόκρανα. 
Στηρίζουν εὐθύ, μαρμάρινο ἐπιστύλιο, τό ὁποῖο φέρει πλούσιο ἀνάγλυ-
φο διάκοσμο καί ἐγχάρακτη, μεγαλογράμματη, μονόστιχη ἐπιγραφή, 
τμήματα τῆς ὁποίας διατηροῦνται καί ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«[ΤΟΥ]C Ο ΙΕΡΕΙC ΑΥΤHC ΕΝΔYCΩ [CΩΤHΡΙΑΝ
ΚΑΙ ΟΙ ΟCΙΟΙ] ΑΥΤHC ΑΓΑΛΛΙΑCΕΙ ΑΓΓΑΛΙΑC[ΟΝΤΑΙ ΚΑΙ] 

ΕΥΛΟΓΗC[Ω ΑΥ]ΤΟΥC ...».

28. Ἡ ὀνομασία «SelÇuk» ἀποτελεῖ παραφθορά τοῦ ὀνόματος «Ἅγιος Θεο-
λόγος». Ἀπό αὐτό προῆλθε τό «Aya Soluk», ἀπό τό ὁποῖο ἀργότερα ἔγινε SelÇuk.

29. Τό μνημεῖο ἐντόπισε κατά τά ἔτη 1920-1922 ὁ Καθηγητής τοῦ Πανεπι-
στημίου Ἀθηνῶν Γ. Α. Σωτηρίου καί ἤρχισε νά τό ἀνασκάπτει. Οἱ ἔρευνες συνε-
χίσθησαν ἀργότερα ἀπό τό Αὐστριακό Ἀρχαιολογικό Ἰνστιτοῦτο καί συνεχίζονται 
μέχρι σήμερα. P. Scherrer, 1995, σ. 192-197.

30. Ἀν. Ὀρλάνδος, 1952, σ. 1, 48, εἰκ. 24 (κάτοψη).
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Ἤτοι, σέ μεταγραφή:
«[Τού]ς ἱερεῖς αὐτῆς ἐνδύσω [σωτηρίαν καί οἱ ὅσιοι] αὐτῆς ἀγαλ-

λιάσει ἀγαλλιά[σονται. Καί] εὐλογήσ[ω αὐ]τούς...»31.
Ἡ ἐπιγραφή αὐτή προέρχεται ἀπό τόν 6ον αἰ. μ.X.

ΕΠΙΓΡΑΦΗ 13: 

Σέ κιονόκρανα τῶν κιονοστοιχιῶν τῆς βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου 
Ἰωάν νου τοῦ Θεολόγου, τά ὁποῖα φέρουν πλούσιον ἀνάγλυφον 
διάκοσμον, διατηρεῖται τό μονόγραμμα τοῦ αὐτοκράτορα Ἰουστινια-
νοῦ Α΄ (527-565 μ.X.), ἐγγεγραμμένο ἐντός κύκλου καί τό ὁποῖο ἀνα-
λύεται ὡς ἀκολούθως: «ΙΟΥCΤΙΝΙΑΝΟΥ».

Τά μονογράμματα αὐτά προέρχονται ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Ἰου-
στι νιανοῦ Α΄.

ΕΠΙΓΡΑΦΗ 14:

Ἐπίσης σέ ὁρισμένα κιονόκρανα τῶν κιονοστοιχιῶν τῆς ὡς ἄνω 
βασιλικῆς ὑπάρχει τό μονόγραμμα τῆς συζύγου τοῦ Ἰουστινιανοῦ 
Α΄32, τῆς Θεοδώρας, τό ὁποῖο ἀναλύεται ὡς ἑξῆς: «ΘΕΟΔΩΡΑC».

Καί αὐτό προέρχεται ἀπό τόν 6ον αἰ. μ.X.

ΕΠΙΓΡΑΦΗ 15:

Βαπτιστήριον
Στό μέσον τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς τοῦ φωτιστηρίου τοῦ βαπτι-

στηρίου ἀνοίγεται μία θύρα, ἡ ὁποία διατηρεῖται ἀκέραια καί φέρει 
μαρμάρινο περιθύρωμα. Στό ἀνώφλιο αὐτῆς, τό ὁποῖο ἀποτελεῖται 
ἀπό φαιόχρωμο μάρμαρο ὑπάρχει ἐγχάρακτη, τρίστιχη (3) ἐπιγραφή, 
ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἑξῆς:

«+ ΕCTΗ Η CΥΝΤΑΞIC: ΤΩΝ ΠΕΡΙΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙCΘΗ ΠΑCA 
ΠΡΟ / CΟΨΙC ΤΟΥ CΗΚΡHTΟΥ ΕΠΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΩΤΑ-

31. Πρόκειται γιά κείμενο ἀπό τόν Ψαλμό ΡΛΑ΄ (ΡΑΒ΄) 14-16: «14. Αὕτη ἡ 
κατάπαυσίς μου εἰς τόν αἰῶνα, ὧδε κατοικήσω, ὅτι ᾑρετισάμην αὐτήν. 15. Τήν 
θύραν αὐτῆς εὐλογήσω, τούς πτωχούς αὐτῆς χορτάσω, ἄρτον. 16. Τούς ἱερεῖς αὐ-
τῆς ἐνδύσω σωτηρίαν καί οἱ ὅσιοι αὐτῆς ἀγαλλιάσει ἀγαλλιάσονται». Πρβλ. Γ. 
Σωτηρίου, 1942, σ. 364.

32. P. Scherrer, 1995, σ. 195-196.
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ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙCΚΟΠΟΥ. / ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΝΤΟC ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ 
ΕΛΑΧΙCTΟΥ ΔΙΑΚΟΝΟΥ+»33.

Ἡ ἐπιγραφή αὐτή εἶναι τῶν μέσων τοῦ 6ου αἰ. μ.X.

Γ) Ἔφεσος, κυρίως πόλη

ΕΠΙΓΡΑΦΗ 16:

Πύλη Ἀδριανοῦ

ΝΑ. τῆς βιβλιοθήκης τοῦ Κέλσου καί ἐπί τῆς Πύλης τοῦ Ἀδρια-
νοῦ διατηρεῖται μαρμάρινο ἀρχιτεκτονικό μέλος, ἐπί τοῦ ὁποίου 
ὑπάρχει μεγαλογράμματη, τετράστιχη (4), ἐγχάρακτη ἐπιγραφή, ἡ 
ὁποία ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«[+ΧΡICΤΙΑΝΩΝ] / ΒΑCIΛΕΩΝ / ΚΑΙ ΠΡΑCIΝΩΝ/  
ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΕΤΗ+»34.

Ἡ ἀναφώνηση «πολλά τά ἔτη»35 κατά τήν παλαιοχριστιανική καί 
τήν κυρίως βυζαντινή ἐποχή εἶναι ἀνάλογη τοῦ «ζήτω» τῆς σύγχρονης 
ἐποχῆς. Ἡ ἐπιγραφή αὐτή προέρχεται ἀπό τόν 6ον αἰ. μ.X.

ΕΠΙΓΡΑΦΗ 17:

ΝΔ. τοῦ ἀρχαίου Θεάτρου τῆς Ἐφέσου, στήν ἐπιφάνεια μεγάλου 
σχήματος ἀρχιτεκτονικοῦ μέλους ἀπό λευκόχρωμο μάρμαρο, διατη-
ρεῖται μία ἐγχάρακτη, μεγαλογράμματη, τετράστιχη (4) ἐπιγραφή, ἡ 
ὁποία ἔχει ὡς ἑξῆς:

«+ΧΡICTIΑ / ΝΩΝ ΒΑCIΛΕ / ΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑCΙΝΩΝ /  
ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΕΤΗ+»36. 

Ἡ ἐπιγραφή αὐτή προέρχεται ἐπίσης ἀπό τόν 6ον αἰ. μ.X.

ΕΠΙΓΡΑΦΗ 18:

Στό κέντρο τῆς Ἐφέσου, στήν ἐπιφάνεια ἀρχιτεκτονικοῦ μέλους 

33. Ἰ. Βολανάκης, 1995, σ. 36.
34. Ἰ. Βολανάκης, 1995, σ. 47.
35. Σέ ὁρισμένα ὀρεινά χωριά τῆς Κρήτης καί τῆς λοιπῆς Ἑλλάδος συνηθίζε-

ται μέχρι καί σήμερα οἱ κάτοικοι αὐτῶν νά ἀνταλλάσσουν μεταξύ των τόν χαιρε-
τισμό: «Πολλά τά ἔτη σας - Παλλά καί τά δικά σας».

36. Ἰ. Βολανάκης, 1995, σ. 47-48.
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ἀπό λευκόχρωμο μάρμαρο, διατηρεῖται μία ἐγχάρακτη, τρίστιχη (3) 
ἐπι γραφή, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«ΕΥCΕΒΩΝ / ΒΑCIΛΕΩΝ / ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΕΤΗ +».

Ἡ ἐπιγραφή αὐτή χρονολογεῖται στόν 6ον αἰ. μ.X.

ΕΠΙΓΡΑΦΗ 19:

Βόρεια τοῦ ἀρχαίου Θεάτρου καί σέ ἀπόσταση 300 μ. περίπου 
ἀπό αὐτό, βόρεια τῆς Ἀρκαδιανῆς ὁδοῦ, ἡ ὁποία βαίνει ἀπό Δ. πρός 
Α., κεῖται ἑτέρα ὁδός μέ κατεύθυνση ἀπό Β. πρός Ν. καί ἡ ὁποία 
τέμνεται μετά τῆς Ἀρκαδιανῆς. Στήν ἀνατολική πλευρά τῆς τελευ-
ταίας ὁδοῦ διατηρεῖται μία στήλη ἀπό λευκόχρωμο μάρμαρο (διαστ. 
1.05 x 0.55 x 0.58 μ.), στήν κυρία ὄψη τῆς ὁποίας ὑπάρχει ἐγχάρα-
κτη, μεγαλογράμματη ἐπιγραφή, (ὕψος γραμμ. 0.025/0.03 μ.), ἡ 
ὁποία ἀποτελεῖται ἀπό ἕνδεκα (11) στίχους καί ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἑξῆς:

«C                    Ν
[ETENE]TO Η CTPΩC[IC]
[THC] ΠΛATEIAC TAYTHC 
[ΚΑΙ] Ο ΕΝΘΕΝ ΝΕΩC ΤΟΥ 
ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡ 
ΧΑΓΓΕΛΟΥ ΓΑΒΡΙ
ΗΛ ΕΠΙ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΚΑΙ ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΤΩΝ
ΛΟΓΙΩΤΑΤΩΝ 
CΧΟΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΩΝ +»37.

Στό κάτω ἄκρο τῆς ἐπιφάνειας τῆς στήλης αὐτῆς παρίσταται 
ἀνά γλυφος, ἀνισοσκελής σταυρός, οἱ κεραῖες τοῦ ὁποίου εἶναι πε-
πλατυσμένες στά ἄκρα. 

Ἡ ἐπιγραφή αὐτή προέρχεται ἀπό τόν 5ον αἰ. μ.X.

ΕΠΙΓΡΑΦΗ 20:

Ἀνδριάντας ἰατροῦ Ἀλεξάνδρου (Ὁδός Κουρητῶν)
Ἀπό τό Πρυτανεῖον τῆς πόλεως τῆς Ἐφέσου ἐκκινεῖ ἡ ὁδός 

Κουρητῶν, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ πρός τήν βιβλιοθήκη τοῦ Κέλσου καί ἡ 

37. Ἰ. Βολανάκης, 1995, σ. 46-47.
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ὁποία ἔχει κατεύθυνση ἀπό Α. πρός Δ. Στό μέσον περίπου τῆς βόρει-
ας αὐτῆς πλευρᾶς ἵσταται ἀκέραιος μαρμάρινος ἀνδριάντας τοῦ ἰα-
τροῦ Ἀλεξάνδρου, στή βάση τοῦ ὁποίου διατηρεῖται μεγαλογράμμα-
τη, ἐγχάρακτη, ἑξάστιχη (6) ἐπιγραφή, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«+Η ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ 
Ο ΔΗΜΟC ΑΛΛΕ
ΞΑΝΔΡΟΝ ΑΛΕ 
ΞΑΝΔΡΟΥ ΙΑ 
ΤΡΟΝ ΕΤΙΜΗ 
CΕΝ+».

Ἡ ἐπιγραφή αὐτή προέρχεται πιθανῶς ἀπό τόν 6ον αἰ. μ.X.

Δ) Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο (SelÇuk)

Στό κέντρο περίπου τοῦ σημερινοῦ οἰκισμοῦ τοῦ SelÇuk, ὁ 
ὁποῖος ἀπέχει περί τά δύο (2) χλμ. ἀπό τό κέντρο τῆς ἀρχαίας πόλε-
ως τῆς Ἐφέσου, νότια τῆς βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεο-
λόγου καί σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό αὐτήν, εὑρίσκεται τό Ἀρχαιολο-
γικό Μουσεῖο, στό ὁποῖο ἐκτίθεται τό μεγαλύτερο μέρος τῶν εὑ-
ρημάτων, τά ὁποῖα προέρχονται ἀπό τίς ἀνασκαφές τῆς Ἐφέσου38.

ΕΠΙΓΡΑΦΗ 21:

Σαρκοφάγος Ἐρπιδιανοῦ οἰκοδόμου
Στήν ἐξωτερική αὐλή τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου, ἀριστερά 

ὡς πρός τόν εἰσερχόμενο, ἐκτίθεται μεταξύ ἄλλων καί μία μαρμάρινη 
σαρκοφάγος, ἡ ὁποία φέρει ἀμφικλινές ἤ σαμαρωτό κάλυμμα. Στήν 
μία μακρά πλευρά αὐτῆς ὑπάρχει ἕνας σταυρός, τό χριστόγραμμα 
καί μία ἐγχάρακτη, μεγαλογράμματη, τετράστιχη (4) ἐπιγραφή, ἡ 
ὁποία ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«Ι(ΗCOΥC)     +    ΧΡ(ΙCΤΟC)
        Α           Ω39

ΑΥΤΗ Η CΟΡΟC ΕΡΠΙΔΙΑΝΟΥ 
ΟΙΚΟΔΟΜΟΥ»40.

38. Ὁρισμένα ἄλλα εὑρήματα τῆς Ἐφέσου ἔχουν μεταφερθεῖ παλαιότερα καί 
ἐκτίθενται στό Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο τῆς Βιέννης τῆς Αὐστρίας.

39. Ἀποκ. 1, 8: «Ἐγώ εἰμί τό Α καί τό Ω».
40. Ἰ. Βολανάκης, 1995, σ. 49.
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Ὁ τύπος τοῦ ὀνόματος «Ἐρπιδιανός», ἀντί τοῦ «Ἐλπιδιανός» 
φα νερώνει, ὅτι ἀπό πολύ ἐνωρίς, σέ διάφορες περιοχές καί σέ ὁρι-
σμένες λέξεις τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, τό λ ἀντικατεστάθη ἀπό τό ρ, 
ὡς ἐπί παραδείγματι: «ἀδελφός-ἀδερφός, ἐξάδελφος-ἐξάδερφος, 
ξάδερφος, ἐλπίζω-ἐρπίζω ἤ ὀρπίζω (Πελοπόννησος), ἐλπίδα-ἐρπίδα 
ἤ ὀρπίδα, ἀνέλπιστος-ἀνέρπιστος» κ.λπ.

Εἶναι ἀξιοπαρατήρητο, ὅτι ἐκτός ἀπό τό ὄνομα τοῦ θανόντος 
ἀναφέρεται καί τό ἐπάγγελμα αὐτοῦ: «οἰκοδόμος», τό ὁποῖο πιθανῶς 
θά μποροῦσε νά ἑρμηνευθεῖ ὡς «ἀρχιτέκτων».

Ἡ ἐπιγραφή αὐτή εἶναι τοῦ 6ου αἰ. μ.Χ.

IV. ΙΕΡΑΠΟΛΙΣ (ΡΑΜUΚΚALΕ)

Ἀνατολικά τῆς Ἐφέσου καί σέ ἀπόσταση 197 χλμ. ἀπό αὐτήν, 
στό ἀνατολικό ἄκρο τῆς εὔφορης πεδιάδας τοῦ Μαιάνδρου, ἐπάνω 
σέ ὕψωμα, κεῖνται τά ἐκτεταμένα καί ἄκρως ἐντυπωσιακά ἐρείπια τῆς 
ἀρχαίας Ἱεραπόλεως τῆς Φρυγίας41.

Δυτικά τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Χώρου καί σέ χαμηλότερο ἐπίπεδο 
κεῖται ὁ μικρός, νεώτερος οἰκισμός, ὁ ὁποῖος φέρει τήν ὀνομασία 
Pamukkale, ἤτοι «Φρούριο τοῦ βαμβακιοῦ». Τό ὄνομα αὐτό προ-
έρχεται ἀπό τό γεγονός, ὅτι τό νερό τῶν θερμῶν πηγῶν τῆς Ἱερα-
πόλεως, τό ὁποῖο ἀπό τήν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα θεωρεῖται ἰα-
ματικό, περιέχει ἀσβέστιο, τό ὁποῖο ἀποτίθεται ἐπάνω στό ἔδαφος 
καί δίδει στήν περιοχή ἕνα κατάλευκο χρῶμα, πού ἀπό μακρυά 
φαίνεται σάν νά καλύπτεται ἀπό χιόνι ἤ βαμβάκι.

Ἡ Ἱεράπολη τῆς Φρυγίας ἱδρύθηκε τόν 2ον αἰ. μ.X. ἀπό τόν 
βασιλέα τῆς Περγάμου Εὐμένη τόν Β΄42 (197-159 π.X.). Τό ἔτος 129 
π.X. ἡ Ἱεράπολη περιῆλθε στούς Ρωμαίους. Ἡ πόλη μέσα σέ δύο 
αἰῶνες κατεστράφη ἀπό σεισμούς. Ἡ Ἱεράπολη ἔφθασε στήν με-
γαλύτερη ἀκμή της κατά τόν 2ον-3ον αἰ. μ.X.

Λόγῳ τῆς ὑπάρξεως στήν περιοχή θερμῶν, ἰαματικῶν πηγῶν καί 
τοῦ ὀνομαστοῦ Μαντείου τοῦ Ἀπόλλωνος, ἡ Ἱεράπολη ἐδέχετο 
ἀνέκαθεν πολυάριθμους ἐπισκέπτες. Κατά τόν 11ον-12ον αἰ. μ.X. ἡ 

41. S. TÜrkoğlu, 1989, σ. 6 κ.ἑ.
42. Ὁ Εὐμένης ὁ Β΄ ἦτο ὁ πρεσβύτερος υἱός τοῦ βασιλέως τῆς Περγάμου Ἀτ-

τάλου τοῦ Α΄.
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πόλη ἔγινε πρωτεύουσα τῆς μίας ἀπό τίς δύο Ἐπαρχίες τῆς Φρυγίας. 
Ἡ Ἱεράπολη ἀργότερα γιά διαφόρους λόγους παρήκμασε43.

Ἀπό τά τέλη τοῦ 19ου αἰ. Ἰταλοί Ἀρχαιολόγοι διενεργοῦν μέ ἐπι-
τυχία ἀνασκαφές στήν Ἱεράπολη καί ἔχουν ἀποκαλυφθεῖ μέχρι 
σήμερα πολυάριθμα μνημεῖα. 

Μεταξύ αὐτῶν συγκαταλέγονται καί τά ἀκόλουθα:
α΄) Μεγάλη, κεντρική λεωφόρος, ἡ ὁποία διασχίζει τήν πόλη ἀπό 

Δ. πρός Α., ἑκατέρωθεν τῆς ὁποίας ὑπῆρχαν καταστήματα καί στοές 
πρό αὐτῶν, β΄) Ἀγορά, γ΄) Πύλη καί ἁψίδα τοῦ αὐτοκράτορα Δομιτια-
νοῦ (51-96 μ.X.), δ΄) Ρωμαϊκή κρήνη, ε΄) Ἱερόν τοῦ θεοῦ Ἀπόλλωνα καί 
Μαντεῖον, στ΄) Πλουτώνιον, ζ΄) δύο Θέατρα, η΄) Στά διον, θ΄) Θέρμες, 
σέ τμῆμα τῶν ὁποίων στεγάζεται σήμερα τό Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο, 
ι΄) τρεῖς μεγάλων διαστάσεων παλαιοχριστιανικές βασιλικές (βασιλική, 
Α, Β, Γ), ια΄) ἕνας ὀκταγωνικός ναός (Μαρτύριον Ἀποστόλου 
Φιλίππου), ιβ΄) πηγή μέ θερμά, ἰαματικά ὕδατα, ιγ΄) τεί χη μέ πύργους 
καί Πύλες, ιδ΄) νότια Νεκρόπολη, ιε΄) βόρεια Νεκρόπολη, ιστ΄) ἰδιω-
τικές οἰκίες, ιζ΄) ἀποχετευτικό σύστημα κ.λπ.44

ΕΠΙΓΡΑΦΗ 22:

Ἐπιτύμβια ἐπιγραφή Ἐπισκόπου Ἱεραπόλεως Ἀβερκίου
Ἡ ἐπιγραφή αὐτή ἀπεκαλύφθη σέ δύο (2) τμήματα ὑπό τοῦ 

Σκώτου Ἀρχαιολόγου W. Ramsay, κατά τό ἔτος 1883 μ.X. στά Σύν-
ναδα τῆς Μικρᾶς Φρυγίας, τῆς Μικρᾶς Ἀσίας45.

Τό ἔτος 1882 εἶχεν ἀνεύρει ὁ αὐτός ἐρευνητής καί στήν ἴδια πε-
ριοχή μίαν ἄλλην ἐπιτύμβια ἐπιγραφή, ἡ ὁποία ἀναφέρεται σέ 
κάποιον Ἀλέξανδρον Ἀντώνιον καί στήν ὁποία ἀπαντοῦν σχεδόν 
κατά λέξη οἱ πρῶτοι καί οἱ τελευταῖοι στίχοι τῆς ἐπιγραφῆς τοῦ 
Ἀβερκίου.

Ἡ ἐπιγραφή τοῦ Ἀλεξάνδρου Ἀντωνίου ἐχαράχθηκε τό ἔτος 216 
μ.X., ἔτος πρός τό ὁποῖο ἀντιστοιχεῖ τό σημειούμενον σέ αὐτήν 
τρια  κοστόν (30όν) φρυγικόν ἔτος.

Ἡ ἐπιγραφή τοῦ Ἀβερκίου τοποθετεῖται περί τό ἔτος 180 μ.X. Ὁ 
Ἀβέρκιος διετέλεσε Ἐπίσκοπος Ἱεραπόλεως τῆς Φρυγίας ἐπί τῆς 

43. Ἰ. Βολανάκης, 2000, σ. 15-16.
44. J. Freely, 1984, σ. 274-278.
45. W. Luedke - Th. Nissen, 1910, σ. 87-112 καί 1922, σ. 454-507. Th. Klauser, 

1950, σ. 12-17. Γ. Σω τηρίου, 1942, σ. 93-94.
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ἐπο χῆς τῶν ρωμαίων αὐτοκρατόρων Μάρκου Αὐρηλίου καί Λευκίου 
Βήρου Κομμόδου (161-180 μ.X.).

Πρόκειται γιά μεγαλογράμματη, πολύστιχη ἐπιγραφή, εὐανά-
γνωστη καί σχετικά καλῶς διατηρούμενη46. Ἡ ἀρχή καί τό τέλος τῆς 
ἐπι γραφῆς ἔχουν ὡς ἑξῆς:

Ἀρχή ἐπιγραφῆς

«1/ ΕΚΛΕΚΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΠΟΛΕΙΤΗΣ ΤΟΥΤ ΕΠΟΙΗΣΑ 
2/ ΖΩΝ IN’ ΕΧΩ ΚΑΙΡΩ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΘΑ ΘΕΣΙΝ 
3/ O[ΥΝO]Μ’ ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΩΝ ΜΑΘΗΤΗΣ ΠΟΙΜΕΝΟΣ A 
4/ Σ ΒΟΣΚΕΙ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΑΓΕΛΑΣ ΟΡΕΣΙΝ ΠΕΔΙΟΙΣ ΤΕ
5/ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΟΣ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΠΑΝΤΗ ΚΑΘΟΡΩΝΤΑΣ
6/ ΟΥΤΟΣ ΓΑΡ Μ’ ΕΔΙΔΑΞΕ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΙΣΤΑ...».

Τέλος ἐπιγραφῆς

31/ ΤΑΥΘ’ Ο ΝΟΩΝ ΕΥΞΑΙΤΟ ΥΠΕΡ ΑΒΕΡΚΙΟΥ ΠΑΣ Ο ΣΥΝΩΙ-
ΔΟΣ 32/ ΟΥ ΜΕΝΤΟΙ ΤΥΜΒΩ ΤΙΣ ΕΜΩΙ ΕΤΕΡΟΝ TINA ΘΗΣΕI
33/ EIΔ’ ΟΥΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΙ ΘΗΣΕΙ ΔΙΣΧΙΛΙΑ ΧΡΥΣΑ 
34/ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΗ ΠΑΤΡΙΔ’ ΙΕΡΟΠΟΛΕΙ ΧΕΙΛΙΑ ΧΡΥΣΑ».

Κατά τήν κριτική παλινόρθωση καί συμπλήρωση τοῦ κειμένου, 
ὁλόκληρη ἡ ἐπιγραφή αὐτή τοῦ Ἀβερκίου Ἱεραπόλεως ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Ἐκλεκτῆς πόλεως ὁ πολείτης τοῦτ’ ἐποίησα 
ζῶν, ἵν’ ἔχω καιρῶ σώματος ἔνθα θέσιν.
οὔνομ’ Ἀβέρκιος ὁ ὤν μαθητής ποιμένος ἁγνοῦ, 
ὅς βόσκει προβάτων ἀγέλας ὄρεσιν πεδίοις τε, 
ὀφθαλμούς ὅς ἔχει μεγάλους πάντῃ καθορῶντας. 
οὗτος γάρ μ’ ἐδίδαξε [ν ἅπαντα τά ] γράμματα πιστά, 
εἰς Ρώμην ὅς ἔπεμψεν ἐμέ βασιλείαν ἀθρῆσαι 
καί βασίλισσαν ἰδεῖν χρυσόστολον, χρυσοπέδιλον. 
λαόν δ’ εἶδον ἐκεῖ λαμπράν σφραγίδαν ἔχοντα. 
καί Συρίης πέδον εἶδα καί ἄστεα πάντα, Νισῖβιν,
Εὐφράτην διαβάς. πάντῃ δ’ ἔσχον συνομήμους 

46. Τήν ἐπιγραφή αὐτή εἶδε ὁ γράφων στό «MUSEO PIO VATICANO» τῆς Ρώ-
μης (ἀριθμ. 31.642) τόν Νοέμβριο τοῦ ἔτους 1986 καί ἀντέγραψε ἐπί τόπου τήν 
ἀρχή καί τό τέλος αὐτῆς.
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Παῦλον ἔχων ἐπ’ ὄχων. πίστις πάντῃ δέ προῆγε 
καί παρέθηκε τροφήν πάντῃ ἰχθύν ἀπό πηγῆς 
πανμεγέθη καθαρόν, ὅν ἐδράξατο παρθένος ἁγνή, 
καί τοῦτον παρέδωκε φίλοις ἐσθίειν διά παντός 
οἶνον χρηστόν ἔχουσα κέρασμα διδοῦσα μετ’ ἄρτου.
ταῦτα παρεστώς εἶπον Ἀβέρκιος ὧδε γραφῆναι, 
ἑβδομηκοστόν ἔτος καί δεύτερον ἦγον ἀληθῶς, 
ταῦθ’ ὁ νοῶν εὔξαιτο ὑπέρ Ἀβερκίου πᾶς ὁ συνῳδός. 
οὐ μέντοι τύμβω τις ἐμῷ ἕτερόν τινα θήσει, 
εἰ δ’ οὖν Ρωμαίων ταμείῳ θήσει δισχίλια χρυσά
καί χρηστῇ πατρίδι Ἱεροπόλει χίλια χρυσά»47.

Ὑπό ὁρισμένων ἐρευνητῶν θεωρεῖται πιθανόν, ὁ ἀναφερόμενος 
στήν ἐπιγραφή αὐτή Ἀβέρκιος νά εἶναι ὁ ἴδιος με τόν Ἀβέρκιον 
Μάρκελλον, ὁ ὁποῖος ἀναφέρεται ἀπό τόν Εὐσέβιον Καισαρείας48 ὡς 
ἀποστολέας ἑνός ἔργου κατά τό ἔτος 192/193 μ.X., ἐναντίον τοῦ 
Μοντανισμοῦ. Ὑπάρχουν ὅμως καί ἄλλοι ἐρευνητές, οἱ ὁποῖοι 
ἀμφιβάλλουν γιά τό χριστιανικό περιεχόμενο τῆς ἐπιγραφῆς αὐτῆς 
καί ὑποστηρίζουν, ὅτι αὐτή ἀναφέρεται σέ μυστηριακές λατρεῖες τῆς 
ὕστερης ἀρχαιότητας (λατρεία τοῦ θεοῦ Ἄττι κ.λπ.).

Ὅμως ἡ συντριπτική πλειονότητα τῶν ἐρευνητῶν δέχεται τόν 
χρι στιανικόν χαρακτήρα τῆς ἐπιγραφῆς αὐτῆς, ἡ ὁποία λόγῳ ἀκρι-
βῶς τοῦ ἀρχαϊκοῦ χαρακτήρα της ἐμφανίζει πολλές ἰδιαιτερότητες, 
οἱ ὁποῖες ἐκ πρώτης ὄψεως εἶναι δυνατόν νά ξενίσουν τόν μελετητή.

ΕΠΙΓΡΑΦΗ 23:

Μαρτύριον Ἀποστόλου Φιλίππου
Στήν Ἱεράπολη τῆς Φρυγίας ἔζησε ἐπί μακρόν καί ἔδρασε ὁ 

Φίλιππος. Πρόκειται κατ’ ἄλλους γιά τόν Ἀπόστολο Φίλιππο49 καί 
κατ’ ἄλλους γιά τόν Διάκονο Φίλιππο50, ἕνα τῶν ἑπτά Διακόνων51. Ὁ 
Φίλιππος ἐμαρτύρησε τό ἔτος 87 μ.X. καί ἐτάφη στό ΒΑ. τμῆμα τῆς 

47. Th. Klauser, 1950, σ. 12-13.
48. Εὐσέβιος Καισαρείας, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία 5, 16, 3.
49. Ματθ. 10, 3. Μάρκ. 3, 18. Λουκ. 6, 14. Πράξ. 1, 13.
50. Πράξ. 6, 5. 8, 5. 21, 8.
51. Πράξ. 6, 1-6.
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Ἱεραπόλεως. Ἐπί τοῦ τάφου αὐτοῦ ἀνηγέρθη κατά τόν 4ον αἰ. μ.X. 
ἕνα Μαρτύριον. Κατά τόν 6ον αἰ. μ.X. ἀνηγέρθη στήν ἴδια θέση ἕνα 
μεγαλοπρεπές ὀκταγωνικό οἰκοδόμημα, τό ὁποῖο διατηρεῖται σέ 
ἱκανοποιητική κατάσταση52.

Σέ ὁρισμένα κλειδιά τόξων τοῦ Μαρτυρίου τοῦ Φιλίππου δια-
τηρεῖται ἀνάγλυφος διάκοσμος, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖται ἀπό τό Χρι-
στόγραμμα, πού ἐγγράφεται ἐντός κύκλου καί συνοδεύεται ἀπό τά 
ἀποκαλυπτικά γράμματα: Α - Ω, ἤτοι:

«Ι(ΗCΟΥC)     +     ΧΡ(ΙCΤΟC)
       Α               Ω».

Ἡ ἐπιγραφή αὐτή χρονολογεῖται στόν 6ον αἰ. μ.X.

V. ΚΕΚΟΒΑ (ΚΕΚΟVΑ)

Ἀνατολικά τῆς πόλεως Κάς (ἀρχαία Ἀντίφελλος) τῆς Τουρκίας 
καί σέ ἀπόσταση 34 χλμ. ἀπό αὐτήν, νότια τῶν Μύρων καί σέ 
ἀπόσταση 5 χλμ. περίπου ἀπό αὐτά, δεξιά τῆς ἁμαξιτῆς ὁδοῦ Κάς- 
Ἀττάλειας, ἐπί τῆς παραλίας, κεῖνται τά ἐρείπια τοῦ ἀρχαίου οἰκι-
σμοῦ Andriake, πού ἀπετέλει το ἐπίνειον τῶν Μύρων. Ὁ οἰκισμός 
αὐ τός ἔκειτο ἑκατέρωθεν τοῦ Δέλτα ἑνός ποταμοῦ, ὁ ὁποῖος συ-
νεχίζει μέχρι σήμερα νά ρέει καί νά ἐκβάλλει στόν παρακείμενο ὅρμο. 
Στήν περιοχή καί ἑκατέρωθεν τοῦ ποταμοῦ αὐτοῦ διατηροῦνται 
ἐρείπια ἀρχαίων οἰκοδομημάτων, τά ὁποῖα δέν ἔχουν μέχρι σήμερα 
ἀνασκαφεῖ ἤ ἄλλως ἐρευνηθεῖ.

ΝΔ. τοῦ ἀρχαίου οἰκισμοῦ Andriake καί σέ ἀπόσταση 1 ὥρας 
πε ρίπου μέ τό καΐκι ἀπό αὐτόν, κεῖται ἡ Κέκοβα, νησί τό ὁποῖο ἔδω-
σε τό ὄνομά του σέ ὁλόκληρο τόν κόλπο. Γύρω ἀπό τήν Κέκοβα 
εὑρίσκονται καί μικρότερα ἄλλα νησιά.

Ἡ περιοχή ἀπέκτησε ἰδιαίτερη σημασία κατά τήν 1η π.X. χιλιε-
τηρίδα, ἐπειδή τά νησιά ἀποτελοῦσαν καταφύγια γιά τούς κατοίκους 
τῆς ἀκτῆς σέ ἐνδεχόμενες ἐπιθέσεις. Σέ αὐτά ἀπό τόν 8ον αἰ. π.X. οἱ 
Λύκιοι ἀνέπτυξαν ἕναν αὐτόνομο πολιτισμό, πού ἐπωφελήθηκε πολύ 
ἀπό τήν ἐπαφή των μέ τούς Ἕλληνες.

Στά ἑλληνιστικά χρόνια στά νησιά αὐτά ἱδρύθησαν παρατη-
ρητήρια γιά νά εἰδοποιοῦν τίς παράκτιες πόλεις σέ περίπτωση κιν-
δύνου. Οἱ Βυζαντινοί ἐπεσκεύασαν τά κάστρα, τά ὁποῖα ἐπροστάτευ-

52. Ἰ. Βολανάκης, 2000, σ. 19-20.
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αν τίς ναυτικές γραμμές των καί τούς προειδοποιοῦσαν γιά τίς ἐπι-
δρομές τῶν Ἀράβων. Οἱ μικρές πόλεις ἐγκατελείφθησαν μέ τήν εἰσ-
βο λή τῶν Ὀθωμανῶν-Τούρκων53.

Τόσο στήν Κέκοβα, ὅσο καί στά γύρω ἀπό αὐτήν νησιά, διατη-
ροῦνται πολυάριθμα καί πολύ σημαντικά ὑλικά κατάλοιπα τοῦ πα-
ρελθόντος, τά ὁποῖα προέρχονται ἀπό τήν ἀπωτάτη ἀρχαιότητα 
μέχρι τά τελευταῖα χρόνια. Πολλά ἀπό αὐτά βρίσκονται παρά ἤ ὑπό 
τήν θάλασσα.

ΕΠΙΓΡΑΦΗ 24:

Κέκοβα, χριστιανικός ναός Α
Στόν κόλπο τῆς Κέκοβα, ἀπέναντι ἀκριβῶς ἀπό τήν Σιμένα καί 

στήν παραλία ἑνός μικροῦ νησιοῦ, στή θέση Tersane, κεῖνται τά ἐρεί-
πια μίας μεγάλων διαστάσεων τρίκλιτης παλαιοχριστιανικῆς βασι-
λικῆς, τῆς ὁποίας ὁ ἀνατολικός τοῖχος καί ἡ ἁψίδα τοῦ Ἱεροῦ Βήμα-
τος διετηρεῖτο μέχρι πρίν λίγα χρόνια καί κατέπεσαν τελευταία.

ΒΔ. τῆς βασιλικῆς αὐτῆς καί σέ ἀπόσταση 700 μ. περίπου ἀπό 
αὐτήν, ἐπί τῆς παραλίας κεῖνται τά ἐρείπια ἑνός μικρῶν διαστάσεων 
μονόχωρου ναοῦ (ναός Α), τά ὁποῖα κεῖνται κατά τό μεγαλύτερο 
αὐτῶν μέρος ὑπό τήν ἐπιφάνεια τῆς θάλασσας. Αὐτός ἐμφανίζει 
ὀρθογωνίου σχήματος κάτοψη καί προέρχεται πιθανῶς ἀπό τήν βυ-
ζαντινή περίοδο.

ΝΑ. τοῦ ναοῦ αὐτοῦ καί σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό αὐτόν, ἐπί τοῦ 
βραχώδους ἀσβεστολιθικοῦ πετρώματος ὑπάρχει ἀνάγλυφος διάκο-
σμος, ὁ ὁποῖος περιλαμβάνει μεταξύ ἄλλων ἕναν σταυρό μέ χριστό-
γραμμα καί τά ἀποκαλυπτικά γράμματα Α - Ω, ἤτοι:

«+ Ι(ΗCΟΥC) ΧΡ(ICΤΟC), Α - Ω»54.

Ἡ ἐπιγραφή αὐτή προέρχεται πιθανῶς ἀπό τόν 8ον αἰ. μ.X.

VI. ΚΟΡΥΔΑΛΛΑ (ΚUMLUCA)

ΝΔ. τῆς Ἀττάλειας καί σέ ἀπόσταση 110 χλμ. ἀπό αὐτήν, ΒΑ. τῶν 
Μύρων καί σέ ἀπόσταση 35 χλμ. περίπου ἀπό αὐτά, στόν σημερινόν 
οἰκισμό Kumluca καί σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό τῆς παραλίας, ἔκειτο 
κατά τήν ἀρχαιότητα ὁ οἰκισμός «Κορύδαλλα, τά», ὅπου ἀπεκαλύφθη 

53. Α. Κιντῆ, ἀχρονολόγητο, σ. 445.
54. Ἰ. Βολανάκης, 2000, σ. 40-41.
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κατά τό ἔτος 1963 ἕνας «θησαυρός»55, ἤτοι σύνολον ἀντικειμένων ἀπό 
πολύτιμα ἤ ἡμιπολύτιμα μέταλλα, προερχομένων ἀπό μίαν παλαιο-
χριστιανική βασιλική, ἡ ὁποία ἔκειτο στήν περιοχή αὐτή. Τά ἀντι-
κείμενα αὐτά, τά ὁποῖα ἐκτίθενται στό νέο Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο τῆς 
Ἀττάλειας, τό ὁποῖο εἶναι ἕνα ἀπό τά πλέον σύγχρονα Μουσεῖα, ἀπο-
τελοῦν ἕνα κλειστό σύνολο καί χρονολογοῦνται μεταξύ τῶν ἐτῶν 565-
575 μ.X.56. Σέ πολλά ἀπό τά ἀντικείμενα αὐτά ἀναγράφονται ἑλλη-
νικές ἐπιγραφές. Μεταξύ αὐτῶν συγκαταλέγονται καί τά ἑξῆς:

ΕΠΙΓΡΑΦΗ 25:

Ἀργυροῦν Ἅγιον Ποτήριον Θείας Εὐχαριστίας. Ἐξωτερικά καί 
περί τό χεῖλος αὐτοῦ ὑπάρχει ἡ ἐπιγραφή:

«+ΕΥΤΥΧΙΑΝΟC ΕΛΑΧΙΣTOC ΕΠΙCΚΟΠΟC».

Ὁ ἀναφερόμενος Ἐπίσκοπος Εὐτυχιανός, εἶναι προφανῶς ὁ χο-
ρηγός τῆς κατασκευῆς τοῦ ὡς ἄνω Ἁγίου Ποτηριοῦ.

ΕΠΙΓΡΑΦΗ 26:

Δίσκος ἀπό ἄργυρο, μέ τήν ἐπιγραφή:

«+ ΥΠΕΡ ΕΥΧΗC ΚΑΙ CΩΤΗΡΙΑC ΕΥΤΥΧΙΑΝΟΥ ΕΛΑΧICΤΟΥ 
ΕΠΙCΚΟΠΟΥ».

Ἡ ἐπιγραφή αὐτή ἀναφέρεται στόν χορηγό τοῦ ἀργυροῦ δίσκου.

ΕΠΙΓΡΑΦΗ 27:

Σταυρός Α.
Ἀργυροῦς σταυρός μεγάλων διαστάσεων, ἐγγεγραμμένος ἐντός 

κύκλου, κοσμούμενος μέ δελφίνια. Ἐπί τῆς ἐπιφάνειας αὐτοῦ καί σέ 
κυκλοτερῆ διάταξη ὑπάρχει ἡ ἐπιγραφή:

«+ ΥΠΕΡ ΕΥΧΗC ΚΑΙ CΩTΗΡΙΑC: ΕΥΤΥΧΙΑΝΟΥ ΕΠICΚΟΠΟΥ».

55. Παρόμοιος θησαυρός ἀπεκαλύφθη τυχαία καί κατά τό ἔτος 1951 στόν 
Κράτηγο τῆς Μυτιλήνης, κατά τήν διάρκεια σκαφικῶν ἐργασιῶν, μέ τήν εὐκαιρία 
τῆς κατασκευῆς τοῦ ἀερολιμένα Μυτιλήνης. Τά ἀντικείμενα αὐτά εἶναι ἀπό 
χρυσό, ἀσήμι, χαλκό κ.λπ. καί ἐκτίθενται στό Βυζαντινό Μουσεῖο τῶν Ἀθηνῶν. 
Θεωρεῖται, ὅτι αὐτά ἀπεκρύβησαν κατά τήν διάρκεια τοῦ 7ου αἰ. μ.X. καί ὁρισμένοι 
τά χρονολογοῦν ἐπίσης στόν 7ον αἰ. μ.X. Ὁ γράφων πιστεύει, ὅτι αὐτά προέρχον-
ται ἀπό τόν 6ον αἰ. μ.X. καί ἡ ἀπόκρυψή των ἔλαβε χώραν κατά τόν 7ον αἰ. μ.Χ.

56. Ἰ. Βολανάκης, 2000, σ. 45-47.

-3-Bolan-Xristianikes Epigrafes no 16.indd   45 2/4/2018   10:26:09 πµ



Δρ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛ. ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ

46

ΕΠΙΓΡΑΦΗ 28:

Σταυρός Β
Μεγάλων διαστάσεων ἀργυροῦς σταυρός, ὁ ὁποῖος φέρει διάκο-

σμον, ἀποτελούμενον ἀπό ὀκτώ (8) δελφίνια καί στό κέντρο τήν 
ἐπιγραφή:

« ΤΡΙCΑΓΙΕ Κ(ΥΡΙ)Ε ΒΟΗΘΙ».

ΕΠΙΓΡΑΦΗ 29:

Δίσκος ἀργυροῦς μεγάλου σχήματος, ὁ ὁποῖος φέρει στό μέσον 
ἀνισοσκελῆ σταυρό, οἱ κεραῖες τοῦ ὁποίου εἶναι πεπλατυσμένες στά 
ἄκρα καί γύρω ἀπό αὐτόν ὑπάρχει ἡ ἐπιγραφή:

«+ΥΠΕΡ ΜΝΗΜΗC ΜΑΡΙΑC ΛΑΜΠΡΟΤΑ(ΤΗ)C +».

ΕΠΙΓΡΑΦΗ 30:

Ἀργυροῦν ἔλασμα σχήματος ὀρθογωνίου, τό ὁποῖον κοσμεῖται 
μέ ἀνάγλυφο ἀνισοσκελῆ σταυρό, οἱ κεραῖες τοῦ ὁποίου εἶναι πε-
πλατυσμένες στά ἄκρα καί ἄνωθεν αὐτοῦ ὑπάρχει μεγαλογράμματη, 
δίστιχη (2) ἐπιγραφή, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἑξῆς:

« + ΠΑΡΗΓΟΡΟC ΕΛΑ[ΧΙCΤΟC] / ΕΠICΚΟΠ(ΟC)  
ΕΚΑΡΠΟ[ΦΟ]ΡΗCΕΝ».

ΕΠΙΓΡΑΦΗ 31:

Δίσκος ἀργυροῦς, φέρων στό κέντρο σταυρό καί χριστόγραμμα 
ἐντός κύκλου καί πέριξ αὐτῶν τήν ἐπιγραφή:

«+ ΕΥΤΥΧΙΑΝΟC ΕΛΑΧΙΣΤΟC ΕΠΙCΚΟΠΟC ΤΩ ΜΕΓΑΛΩ ΘΕΩ 
ΥΠΕΡ ΑΦΕΣΕΩC ΑΜΑΡΤΙΩΝ».

ΕΠΙΓΡΑΦΗ 32:

Ἀργυροῦς σταυρός, ὁ ὁποῖος φέρει στό κέντρο αὐτοῦ μονόγραμ-
μα καί γύρω τήν ἐπιγραφή:

«ΜΑΞΙΜΙΑΝΟΥ ΕΠΙC ΚΟΠΟΥ + ΤΡΙΣΑΓΙΕ Κ(ΥΡΙ)Ε ΒΟΗΘΙ».

ΕΠΙΓΡΑΦΗ 33:

Ἀργυροῦν κάλυμμα Εὐαγγελίου, φέρον μονόγραμμα καί γύρω 
ἀπό αὐτό τήν ἐπιγραφή:

« + ΜΑΞΙΜΙΑΝΟΥ ΕΠΙCΚΟΠΟΥ + ΑΓΙΑ CΙΩΝ ΒΟΗΘΙ».

-3-Bolan-Xristianikes Epigrafes no 16.indd   46 2/4/2018   10:26:09 πµ



ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

47

ΕΠΙΓΡΑΦΗ 34:

Ἀργυροῦς σταυρός μεγάλου σχήματος διάτρητος, ὁ ὁποῖος 
φέρει στίς κεραῖες αὐτοῦ ἀνά δύο δελφίνια. Στό κέντρο καί ἐντός 
μεταλλίου ὑπάρχει ἡ ἐπιγραφή:

« + TΡICΑΓΙΕ Κ(ΥΡΙ)Ε ΒΟΗΘΙ».

ΕΠΙΓΡΑΦΗ 35:

Σέ περισσότερα ἐκκλησιαστικά σκεύη ὑπάρχει τό μονόγραμμα 
τοῦ Ἐπισκόπου Εὐτυχιανοῦ, τό ὁποῖο ἀναλύεται ὡς ἀκολούθως:

« + ΕΥΤΥΧΙΑΝΟΥ EΠICΚΟΠΟΥ».

ΕΠΙΓΡΑΦΗ 36:

Θυμιατήριον
Ἀργυροῦν θυμιατήριον, φέρον κάψα κυλινδρικοῦ σχήματος, ἡ 

ὁποία ἐξαρτᾶται ἀπό κυκλικοῦ σχήματος ἔλασμα, στό ὁποῖο ἔχει 
ἀναρτηθεῖ μέ τρεῖς ἁλυσίδες57. Οἱ ἐξωτερικές ἐπιφάνειες τῆς κάψας 
φέρουν ἀνάγλυφο διάκοσμο, ὁ ὁποῖος περιλαμβάνει περισσότερες 
εἰκονογραφικές συνθέσεις.

Μεταξύ αὐτῶν περιλαμβάνονται καί οἱ ἀκόλουθες: 
α΄) Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου, 
β΄) Ἁγνείας πείρα, 
γ΄) Ὁ ἀσπασμός τῆς Ἐλισάβετ, 
δ΄) Ἡ φυγή στήν Αἴγυπτο, 
ε΄) Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, 
στ΄) Ἡ σκηνή τοῦ Λουτροῦ.
Στό ἄνω τμῆμα τῆς κάψας ὑπάρχει ἐγχάρακτη, τρίστιχη (3) 

ἐπιγρα φή, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«+ ΕΥΤΥΧΙΑΝΟC ΕΛΑΧΙCTOC / EΠΙCΚΟΠΟC / ΤΗ ΔΕCΠΟΙΝΗ 
ΤΗ ΘΕΟΤΟΚΩ».

Στίς προαναφερθεῖσες ἐπιγραφές ἀναφέρονται τά ὀνόματα 
τριῶν Ἐπισκόπων, ἤτοι: α΄) Εὐτυχιανοῦ, β΄) Μαξιμιανοῦ καί γ΄) Πα-
ρή γορου. Ἐπίσης ἀναφέρεται τό ὄνομα τῆς «Μαρίας Λαμπροτάτης», 
προφανῶς μίας ἐξέχουσας προσωπικότητας τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας. 

57. Τό θυμιατήριον αὐτό ὁμοιάζει πολύ μέ τά θυμιατήρια, τά ὁποῖα εἶναι μέχρι 
καί σήμερα σέ χρήση στήν Ὀρθόδοξο Χριστιανική Ἐκκλησία.
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Ὅλοι οἱ ἀνωτέρω ὑπῆρξαν δωρητές τῶν ἀντιστοίχων σκευῶν στόν 
ναόν τῶν Κορυδάλλων.

VII. ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ (KUŞADASI)

ΝΔ. τῆς Ἐφέσου καί σέ ἀπόσταση 20 χλμ. περίπου ἀπό αὐτήν, 
ἐπί τῆς παραλίας κεῖται τό Κουσάντασι (νῆσος τῶν πτηνῶν), τό 
ὁποῖο ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά σπουδαιότερα τουριστικά θέρετρα τῶν 
δυτικῶν παραλίων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Τό Κουσάντασι καταλαμβάνει 
τήν θέση τῆς ἀρχαίας Νεαπόλεως. Ἡ πόλη κατά τήν διάρκεια τῆς 
βυζαντινῆς ἐποχῆς ἦτο γνωστή ὡς «Ἄνια». Οἱ Βενετσιάνοι καί οἱ 
Γενοβέζοι, στούς ὁποίους οἱ Ἐμίρηδες τοῦ Μεντεσέ παρεχώρησαν 
ἐμπορικά προνόμια, τήν ἔλεγαν «Scala nuova» (Νεάπολη).

Ἀπέναντι ἀπό τόν σημερινό οἰκισμό καί σέ ἀπόσταση 350 μ. 
περίπου ἀπό αὐτόν βρίσκεται ἡ μικρά νῆσος «KuŞadası», ἡ ὁποία καί 
ἔδωσε τό ὄνομά της στήν περιοχή. Ἡ νῆσος αὐτή συνδέθηκε τελευ-
ταία μέ τήν ξηρά. Ἔγινε ἐπιχωμάτωση στό στενότερο σημεῖο τοῦ ἀβα-
θοῦς κόλπου, πού ἐκτείνεται μεταξύ τῆς νήσου αὐτῆς καί τῆς ἀπέναν-
τι ξηρᾶς καί ἐπάνω σέ αὐτήν κατεσκευάσθη αὐτοκινητόδρομος. Ἐπά-
νω στήν νῆσο αὐτή διατηρεῖται σέ καλή κατάσταση φρούριο μέ ἕναν 
πύργο, τῶν χρόνων τῆς Τουρκοκρατίας (14ος-15ος αἰ. μ.X.).

Ἐπί τῆς παραλίας τοῦ οἰκισμοῦ τοῦ Κουσάντασι καί στό Δημο-
τικό Πάρκο διατηροῦνται μαρμάρινα ἀρχιτεκτονικά μέλη, τά ὁποῖα 
προέρχονται ἀπό τίς γύρω περιοχές καί χρονολογοῦνται στήν ἑλλη-
νορρωμαϊκή ἐποχή καί τούς παλαιοχριστιανικούς χρόνους.

ΕΠΙΓΡΑΦΗ 37:

Παλαιοχριστιανική κολυμβήθρα
Ἐντός τοῦ οἰκισμοῦ τοῦ Κουσάντασι καί στή νότια πλευρά τῆς 

Λεωφόρου «İsmet İnÖnÜ», δίπλα ἀπό τό «Hotel Aydın», σέ ἀνα-
σκαπτόμενο οἰκόπεδο γιά τήν ἀνέγερση πολυόροφης οἰκοδομῆς, 
ἀνευρέθη κατά τό θέρος τοῦ ἔτους 1989 μία μονολιθική, τετράφυλλη 
κολυμβήθρα ἀπό λευκόχρωμο μάρμαρο58. Αὐτή θά ἵστατο προφανῶς 

58. Τήν κολυμβήθρα αὐτή εἶδε ἀρχικά ὁ γράφων κατά τήν ἀνεύρεσή της, τό 
θέρος τοῦ ἔτους 1989 καί κατά τήν διάρκεια ἐπισκέψεώς του στήν Τουρκία. 
Ἀργότερα τήν εἶδε νά ἔχει μεταφερθεῖ καί νά ἐκτίθεται στό Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο 
τῆς Ἐφέσου (SelÇuk).
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στό μέσον τοῦ βαπτιστηρίου μίας παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς, ἡ 
ὁποία θά ἔκειτο στήν ἴδια θέση, ὅπου ἀνευρέθη ἡ κολυμβήθρα ἤ 
πλησίον αὐτῆς.

Στό κέντρο τῆς κολυμβήθρας ὑπάρχει τετραγώνου κατόψεως πυ-
ρήνας (διαστ. 0.36 x 0.36 μ.), τίς πλευρές τοῦ ὁποίου ἀνοίγεται ἀνά μία 
ἡμικυκλική κόγχη (χορδῆς 0.36 καί βέλους 0.16 μ.). Τό μέγιστο ἐξωτε-
ρικό πλάτος τῆς κολυμβήθρας αὐτῆς εἶναι 0.86 μ. καί τό ἐξωτ. ὕψος 
0.62 μ. Τό μέγιστο ἐσωτερικό πλάτος αὐτῆς εἶναι 0.68 καί τό βάθος 
0.40/0.57 μ. Τό πάχος τῶν τοιχωμάτων αὐτῆς εἶναι 0.07 μ.

Στό χεῖλος τῆς κολυμβήθρας διατηρεῖται ἐγχάρακτος σταυρός 
καί μία ἐγχάρακτη, μεγαλογράμματη ἐπιγραφή, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἑξῆς:

« + ΥΠΕΡ EYXHC O[Υ] ΟΙΔΕΝ Ο Θ(EO)C ΤΟ ΟΝΟΜΑ»59.

Ἡ ἐπιγραφή αὐτή εἶναι τοῦ 5ου αἰ. μ.X.

VIII. ΜΙΛΗΤΟΣ (MILET-BALAT)

Νότια τῆς Ἐφέσου καί σέ ἀπόσταση 79 χλμ. ἀπό αὐτήν, νότια 
τῆς Πριήνης καί σέ ἀπόσταση 14 χλμ. ἀπό αὐτήν, βόρεια τῶν Δι-
δύμων καί σέ ἀπόσταση 19 χλμ. ἀπό αὐτά, στό δέλτα τοῦ Μαιάνδρου 
ποταμοῦ (τουρκικά Menderes) κεῖνται τά ἐρείπια τῆς ἀρχαίας Μι-
λήτου, ἡ ὁποία ἦτο μία ἀπό τίς μεγαλύτερες καί σπουδαιότερες πό-
λεις τῆς Μικρᾶς Ἀσίας60.

Ἡ Μίλητος κατά τήν ἀρχαιότητα ἦτο παράλιος πόλη καί εἶχε 
τέσ σερα λιμάνια, τά ὁποῖα ἀπετέλουν σημαντικά κέντρα τοῦ ἐμπο-
ρίου, ἐνῶ σήμερα τά ἐρείπια αὐτῆς, τά ὁποῖα εἶναι ἐντυπωσιακά, 
ἀπέχουν περί τά ἕξι χλμ. ἀπό τῆς παραλίας, ἐξ αἰτίας τῶν μεγάλων 
ἐπιχώσεων τοῦ Μαιάνδρου ποταμοῦ.

Παρά τό γεγονός, ὅτι ἡ Ἔφεσος εἶναι σήμερα γνωστότερη καί 
περιφημότερη καί δέχεται ἑκατοντάδες χιλιάδες ἐπισκέπτες ἐτησίως, 

59. Παρόμοια ἐπιγραφή ὑπάρχει στό χεῖλος μαρμάρινης κολυμβήθρας σέ 
σχῆμα ἐλεύθερου σταυροῦ, ἡ ὁποία εὑρίσκεται ἐντός τοῦ ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς 
Θεοτόκου Μεσαναγροῦ Ρόδου καί ἡ ὁποία προέρχεται ἀπό τό βαπτιστήριο πα-
λαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς, πού ἔκειτο στήν ἴδια θέση. Ἡ ἐπιγραφή αὐτή εἶναι 
ἐγχάρακτη, μεγαλογράμματη καί ἔχει ὡς ἑξῆς:

«+ ΥΠΕΡΙ EYXIC ΚΕ COTIPIAC ΩΝ ΥΔΕΝ Ο ΘEOC ΤΑ ΟΝΟ + ΜΑΤΑ +».
Ἡ ἐπιγραφή αὐτή προέρχεται ἀπό τόν 5ον αἰ. μ.X. Ἀν. Ὀρλάνδος, 1948, σ. 

36-40, εἰκ. 33 (κάτοψη-τομή), Ἰ. Βολανάκης, 1981, σ. 218.
60. J. Freely, 1992, σ. 234-237.
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ὅμως ἡ Μίλητος, κρινόμενη ἀνάλογα μέ τήν συμβολή της στήν 
ἐξέλιξη τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, ἦτο ἡ σπουδαιότερη ὅλων τῶν 
ἑλληνικῶν πόλεων τῆς Ἰωνίας. Ἐδῶ εὑρίσκετο ἡ σημαντικότερη 
πόλη μέ λιμάνια καί τό πλουσιώτερο ἐμπορικό κέντρο ὁλοκλήρου 
τοῦ Αἰγαίου Πελάγους καί ἕνα ἀπό τά σπουδαιότερα ἐμπορικά καί 
πολιτιστικά κέντρα ὁλοκλήρου τῆς Μεσογείου Θαλάσσης.

Πιθανῶς στήν θέση τῆς Μιλήτου ἔκειτο ἀρχικά ἡ πόλη 
Milavanda, ἡ ὁποία ἀναφέρεται στά χιττιτικά κείμενα τῆς δευτέρας 
χιλιετηρίδας π.X. Ἴωνες ἀπό τήν κυρίως Ἑλλάδα, μέ ἀρχηγό τόν 
Νηλέα, υἱό τοῦ βασιλέως τῶν Ἀθηνῶν Κόδρου61, ἐγκατεστάθησαν 
στήν περιοχή, σύμφωνα μέ τήν ἀρχαία ἑλληνική παράδοση. Ἡ 
Μίλητος ἤκμασε κατά τήν κλασική ἐποχή, τήν ἑλληνορρωμαϊκή 
περίοδο καί τούς παλαιοχριστιανικούς χρόνους. Στήν Μίλητο ἔχουν 
διεξαχθεῖ συστηματικές ἀνασκαφές καί ἔχουν ἀποκαλυφθεῖ πο-
λυάριθμα ἀπό τά ἀρχαῖα μνημεῖα αὐτῆς, ἐνῶ πολλά ἀναμένουν 
ἀκόμη τήν ἔρευνα. Μεταξύ τῶν μέχρι σήμερα γνωστῶν μνημείων τῆς 
Μιλήτου συγκαταλέγονται καί τά ἀκόλουθα: ἡ Ἀγορά καί τά γύρω 
ἀπό αὐτήν οἰκοδομήματα, τό μνημεῖο τοῦ Λιμένος, τό Θέατρο, οἱ 
Θέρμες, μεγάλες σιταποθῆκες, δύο παλαιοχριστιανικές βασιλικές, 
δημόσια καί ἰδιωτικά οἰκοδομήματα, λιμάνια, τμήματα τῆς ἀρχαίας 
ὀχυρώσεως κ.λπ.

ΕΠΙΓΡΑΦΗ 37:

Θέατρο
Στήν πλαγιά ἑνός λόφου εὑρίσκεται τό ἀρχαῖο Θέατρο τῆς Μι-

λήτου, τό ὁποῖο εἶναι μεγάλων διαστάσεων καί διατηρεῖται σέ καλή 
σχετικῶς κατάσταση. Ὑπολογίζεται, ὅτι κατά τήν ἀρχαιότητα ἦτο 
δυνατόν νά δεχθεῖ περί τούς 25.000 ἀνθρώπους. Στά ἐρείπια αὐτοῦ 
ἀνηγέρθη κατά τούς μέσους χρόνους ἕνα φρούριο, τό ὁποῖο οἱ 
περίοικοι ὀνόμασαν ἀργότερο Balat, ἤτοι «Παλάτια», λόγῳ τοῦ 

61. Κόδρος ὁ Μελάνθου, μυθικός βασιλέας τῶν Ἀθηνῶν. Σύμφωνα μέ τήν 
πα ράδοση, ὁ Κόδρος ἐφονεύθη ὑπό τῶν Δωριέων περί τό 1068 π.X., ὅταν αὐτοί 
ἠθέλησαν νά καταλάβουν τήν Ἀθήνα. Ἀκολούθως οἱ Ἀθηναῖοι κατήργησαν τήν 
βασιλείαν. Ἀπό τούς δύο υἱούς τοῦ Κόδρου, ὁ ἕνας, ὁ Μέδων, ἔγινε ἰσόβιος 
ἄρχων τῶν Ἀθηνῶν καί ὁ ἕτερος υἱός, ὁ Νηλεύς, ὁδήγησε τούς ἀποίκους Ἴωνες 
στήν Μικρά Ἀσία, ὅπου ἵδρυσαν τήν Μίλητο. MEE, τ. 14 (Ἀθῆναι, ἄνευ χρον. 
ἐκδ.), σ. 629.

-3-Bolan-Xristianikes Epigrafes no 16.indd   50 2/4/2018   10:26:09 πµ



ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

51

μεγέθους του. Ἀπό τό ὄνομα αὐτό ἔλαβε καί ὁλόκληρη ἡ περιοχή 
τῆς ἀρχαίας Μιλήτου τήν ὀνομασία Balat.

Οἱ κερκίδες του Θεάτρου αὐτοῦ ἀποτελοῦνται ἀπό φαιόχρωμο 
μάρμαρο. Στήν πέμπτη σειρά τῶν κερκίδων, μετρουμένων ἀπό κάτω 
πρός τά ἐπάνω, διατηρεῖται μία μεγαλογράμματη, ἐγχάρακτη, 
μονόστιχη ἐπιγραφή, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἑξῆς:

«ΤΟΠΟC ΕΙΟΥΔΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟCΕΒΙΟΝ».

Ἤτοι, σέ μεταγραφή καί μέ διόρθωση τῶν ὀρθογραφικῶν σφαλ-
μά των καί ἀποκατάσταση τοῦ κειμένου:

«Τόπος Ἰουδαίων, τῶν καί θεοσεβῶν».
Πρόκειται προφανῶς γιά ἐπιγραφή, ἡ ὁποία δηλοῖ τήν θέση, 

ὅπου ἐκάθηντο οἱ Ἰουδαῖοι τῆς Μιλήτου.
Χρονολογία: Ἡ ἐπιγραφή αὐτή εἶναι πιθανῶς τοῦ 5ου αἰ. μ.X.

IX. MYPA (DEMRE-KALE)

Στό ΝΔ. ἄκρο τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἀνατολικά τῆς ἀρχαίας Ἀντι-
φέλλου (σημερινό KaŞ) καί σέ ἀπόσταση 50 χλμ. περίπου ἀπό αὐ τήν, 
ΝΔ. τῆς Ἀττάλειας (Antalya) καί σέ ἀπόσταση 200 χλμ. περίπου ἀπό 
αὐτήν, σέ ἀπόσταση πέντε (5) χλμ. ἀπό τῆς παραλίας62, κεῖνται τά 
ἐρείπια τῆς ἀρχαίας πόλεως τῶν Μύρων τῆς Λυκίας (τουρκικά 
Demre), ἐντός τῆς σημερινῆς πόλεως Kale (κάτοικοι 170.000)63.

Στά Μύρα εὑρίσκονται πολυάριθμα ἀρχαία λείψανα καί μνημεῖα, 
μεταξύ τῶν ὁποίων συγκαταλέγονται καί τά ἑξῆς: α΄) τό Θέατρο τό 
ὁποῖο διατηρεῖται σέ καλή σχετικά κατάσταση καί στό ὁποῖο διε-
ξάγον ται ἐπί τοῦ παρόντος στερεωτικές καί ἀναστηλωτικές ἐργασίες 
(Μάιος 2003), β΄) ἡ Νεκρόπολη, μέ ἱκανόν ἀριθμόν λυκιακῶν τάφων, 
οἱ ὁποῖοι εἶναι σκαμμένοι στούς ἀσβεστολιθικούς βράχους τῶν παρα-

62. Ὁ παράλιος οἰκισμός Andriake, τά λείψανα τοῦ ὁποίου διατηροῦνται σέ 
ἱκανοποιητική κατάσταση μέχρι σήμερα, ἀπετέλει κατά τήν ἀρχαιότητα τό ἐπίνει-
ον τῆς πόλεως τῶν Μύρων. Καί σήμερα ἀποτελεῖ τό ἐπίνειον τῆς πόλεως Demre 
- Kale. Ὁ χῶρος δέν ἔχει ἀνασκαφεῖ ἤ ἄλλως ἐρευνηθεῖ. Διακρίνονται πολυάριθμα 
ἀρχαία λείψανα, τά ὁποῖα προέρχονται ἀπό τήν προχριστιανική ἐποχή καί τήν 
ὕστερη ἀρχαιότητα. Μεταξύ αὐτῶν περιλαμβάνεται καί ἕνα μονόχωρο χριστιανικό 
ναΰδριο, τό ὁποῖο κεῖται στό βόρειο τμῆμα τοῦ δέλτα τοῦ ποταμοῦ, πού ἐκβάλλει 
στήν περιοχή.

63. Ἡ περιοχή εἶναι πεδινή καί πάρα πολύ εὔφορη. Τελευταία γίνεται συστη-
ματική καλλιέργεια πρωίμων κηπευτικῶν σέ θερμοκήπια.
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κείμενων ὑψωμάτων, γ΄) ἡ Ἀκρόπολη, μέ λείψανα ὀχυρώσεων δια-
φόρων ἐποχῶν, δ΄) ἐρείπια ρωμαϊκῶν Θερμῶν, ε΄) ἡ βασιλική τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας κ.λπ.

Βασιλική Ἁγίου Νικολάου
Ὁ Ἅγιος Νικόλαος (250-340 μ.X. περίπου) –σύμφωνα μέ τήν 

ὑπάρχουσα παράδοση– ἐγεννήθηκε στά μέσα τοῦ 3ου αἰ. μ.X. στά Πά-
ταρα64 τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί ἀργότερα ἔγινε Ἀρχιεπίσκοπος Μύρων 
τῆς Λυκίας, ὅπου διεκρίθη γιά τό πλούσιο ποιμαντικό καί κοινωνικό 
ἔργο του65. Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ἀπέθανε καί ἐτάφη στά Μύρα.

Στήν θέση, ὅπου ἔκειτο ὁ τάφος του καί ὁ ὁποῖος ἐνωρίτατα 
ἀπετέλεσε τόπο προσκυνήματος, ἀνηγέρθη μία μεγάλων διαστάσεων 
παλαιοχριστιανική βασιλική. Αὐτή ἐγνώρισε περισσότερες οἰκοδο-
μικές περιόδους, ὑπέστη πολλές καταστροφές καί ἀκολούθησαν 
ἀνοικοδομήσεις, ἀνακαινίσεις, στερεώσεις καί ἀναπαλαιώσεις.

Τό μνημεῖο διατηρεῖται μέχρι σήμερα σέ καλή σχετικά κατάστα-
ση, ὕστερα ἀπό τήν τελευταία ριζική στερέωση καί ἀναπαλαίωσή 
του, ἡ ὁποία ἔλαβε χώραν κατά τό β΄ μισό τοῦ 19ου αἰ., ὕστερα ἀπό 
ἐνδιαφέρον, τό ὁποῖον ἐπέδειξαν Ρῶσσοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καί 
μέ τήν ἐπίβλεψη καί τίς δαπάνες τῆς Ρωσσίας.

Ὁ τάφος καί ἡ βασιλική αὐτή τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἀπετέλεσαν 
καί ἐξακολουθοῦν νά ἀποτελοῦν μέχρι σήμερα παγχριστιανικό 
προσκύνημα καί τόπον, τόν ὁποῖον ἐπισκέπτεται μεγάλος ἀριθμός 
χριστιανῶν προσκυνητῶν ἀφ’ ἑνός καί ἁπλῶν τουριστῶν, οἱ ὁποῖοι 

64. Ἡ ὀνομασία «Πάταρα» εἶναι ἀρχαιοτάτη. Τά ἐρείπια τῆς ἀρχαίας πόλεως 
εὑρίσκονται νότια τῆς πόλεως «Ξάνθου» καί σέ ἀπόσταση περί τά εἴκοσι (20) χλμ. 
ἀπό αὐτήν. Κατά τήν ἀρχαιότητα τά Πάταρα ἔκειντο παρά τήν θάλασσα καί 
εἶχαν ἀξιόλογο λιμένα. Σήμερα, λόγω ἐπιχώσεων, τά Πάταρα εὑρίσκονται σέ 
κάποια ἀπόσταση ἀπό τήν θάλασσα. Στήν περιοχή ἔχει διασωθεῖ πλῆθος ἀρχαίων 
λειψάνων καί μνημείων (Θέατρο, Θέρμες, λείψανα ἀπό ὀχυρώσεις, Πύλες, μία πα-
λαιοχριστιανική βασιλική κ.λπ.). Στά Πάταρα διεξάγονται ἀνασκαφές τελευταία 
ἀπό τό τουρκικό Πανεπιστήμιο τοῦ Αἰγαίου, τό ὁποῖο ἑδρεύει στήν Σμύρνη.

65. Γ. Παπαδημητροπούλου, 1992, σ. 11 κ.ἑ. Ἡ συναξαριακή παράδοση, σχετικά 
μέ τό πρόσωπο, τήν ζωή, τά ἔργα καί τά θαύματα τοῦ Ἁγίου Νικολάου εἶναι πλου-
σιωτάτη, καθώς καί ἡ σχετική εἰκονογραφία. Μεταξύ τῶν εἰδικῶν ἐρευνητῶν 
ὑπάρχουν ποικίλες ἀπόψεις, ἀφορῶσες στόν Ἅγιο Νικόλαο. Ὁρισμένοι ἀπό αὐτούς 
ἀμφισβητοῦν ἀκόμη καί τήν ἱστορικότητα τοῦ προσώπου τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ἐνῶ 
ἄλλοι δέχονται, ὅτι στό πολύ πλούσιο συναξαριακό ὑλικό, τό ὁποῖο διασώζεται, 
ὑπάρχει καί ἱστορικός πυρήνας, ὁ ὁποῖος θά πρέπει νά ἀναζητηθεῖ καί νά ἀνευρεθεῖ.
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ἀνήκουν σέ διάφορες θρησκεῖες καί προέρχονται ἀπό ὅλες σχεδόν 
τίς χῶρες τοῦ κόσμου.

Ἐντός τῶν χώρων τῆς βασιλικῆς καί τῶν γύρω ἀπό αὐτήν κει-
μένων προσκτισμάτων διατηρεῖται ἱκανός ἀριθμός ἐπιγραφῶν, γιά 
ὁρισμένες ἀπό τίς ὁποῖες γίνεται λόγος εὐθύς ἀμέσως, ἤτοι:   

ΕΠΙΓΡΑΦΗ 38:

Βασιλική Ἁγίου Νικολάου - Ἱερό Βῆμα
Στό δάπεδο τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τῆς βασιλικῆς, ΝΑ. τῆς Ἁγίας 

Τράπεζας καί σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό αὐτήν, ἔχει τοποθετηθεῖ τμή-
μα φαιοχρώμου μαρμάρου σέ β΄ χρήση, ἐπί τοῦ ὁποίου διατηρεῖται 
σπά ραγμα ἀπό ἐγχάρακτη, μεγαλογράμματη ἐπιγραφή σέ ἕναν στί-
χο, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Φ[ΥΛΑΤΤΕ ΑΓΙΕ ΝΙΚΟΛΑΕ ΤΟΝ ΔΟΥΛΟΝ COY ΔΕΙΝΑ  
NIKO]ΛAOY+».

Ἡ ἐπιγραφή αὐτή προέρχεται πιθανῶς ἀπό τόν 7ον αἰ. μ.X.

ΕΠΙΓΡΑΦΗ 39:

Ἀνατολικά τῆς Ἁγίας Τραπέζης καί ἐπί τοῦ δαπέδου τοῦ Ἱεροῦ 
Βή ματος εἶναι τοποθετημένο σέ β΄ χρήση τμῆμα φαιοχρώμου μαρ-
μάρου, ἐπί τοῦ ὁποίου διατηρεῖται μία ἐγχάρακτη, δίστιχη (2) ἐπι-
γραφή, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἑξῆς:

« [+ΦΥΛΑΤ]ΤΗ ΑΓΗΕ ΝΙΚΟΛΑΕ TON C(ON) ΔΟΥΛΟΝ / 
[Ν]ΙΚΟΛΑΟΝ ΑΜΑΡΤΟΛΟΝ».

Ἡ ἐπιγραφή αὐτή προέρχεται πιθανῶς ἀπό τόν 9ον αἰ. μ.X.

ΕΠΙΓΡΑΦΗ 40:

Παρεκκλήσιο A
Στό ΝΑ. τμῆμα τῆς βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου κεῖται τό πα-

ρεκκλήσιο Α. Ἐπί τοῦ ἀνατολικοῦ διαμερίσματος τοῦ παρεκκλησίου 
αὐτοῦ διατηρεῖται μία τετραγώνου σχήματος πλάκα ἀπό φαιόχρωμο 
μάρμαρο (διαστ. 1.17 x 1.17 μ.). Στήν Β., Δ. καί Ν. αὐτῆς πλευρά ὑπάρχει 
ἐγχάρακτη, μεγαλογράμματη ἐπιγραφή, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«ΩC XAPI[C] / [Δ]YNAMIC ΕΥΤΑΞΙΑ / C[Ω]ΦΡ[ΟCΥΝΗ] NOY[C]».

Ἡ ἐπιγραφή αὐτή προέρχεται πιθανῶς ἀπό τόν 6ον αἰ. μ.X.
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ΕΠΙΓΡΑΦΗ 41:

Παρεκκλήσιο Β
Νότια τοῦ παρεκκλησίου Α εἶναι προσκεκολλημένο τό παρεκ-

κλήσιο Β. Στό δάπεδο αὐτοῦ διατηρεῖται καλῆς ποιότητας μαρμα-
ροθέτημα (opus sectile), τό ὁποῖο ἐμφανίζει ὀρθογώνιο σχῆμα καί 
χωρίζεται σέ δύο ἐπί μέρους διάχωρα, ἤτοι:

Α΄) Ἀνατολικό διάχωρο: Ἐντός αὐτοῦ παρίστανται πέντε συμ-
πλεκόμενοι κύκλοι, θέμα διακοσμητικό, σύνηθες τόσον κατά τήν 
παλαιοχριστιανική ἐποχή, ὅσον καί κατά τούς βυζαντινούς χρόνους.

Β΄) Δυτικό διάχωρο: Ἐντός αὐτοῦ ἀπεικονίζονται δύο συμπλε-
κόμενα τετράγωνα σχήματα.

Μεταξύ τῶν δύο αὐτῶν διαχώρων καί ἐπί τῆς μαρμάρινης δια-
χωριστικῆς ταινίας διατηρεῖται τμῆμα ἔγλυφης ἐπιγραφῆς, ἡ ὁποία 
ἐπληροῦτο μέ ὑλικό (πιθανῶς κηρομαστίχη), πού δέν διατηρεῖται καί 
ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἑξῆς:

«ΚΛΕ[ΩΝΟC]» ἤ «ΚΛΕ|ΑΝΘΟΥC] ἤ « ΚΛΕ[ΟΒΟΥΛΟΥ]».

Ἡ ἐπιγραφή αὐτή ἀναφέρει πιθανῶς τό ὄνομα τοῦ χορηγοῦ γιά 
τήν κατασκευή τοῦ μαρμαροθετήματος ἤ ὁλοκλήρου τοῦ δαπέδου 
καί εἶναι δυνατόν νά χρονολογηθεῖ στόν 6ον αἰ. μ.X.

ΕΠΙΓΡΑΦΗ 42:

Στό κέντρο περίπου τοῦ παρεκκλησίου Β εἶναι τοποθετημένο τρι-
γωνικοῦ σχήματος τμῆμα πλάκας ἀπό φαιόχρωμο μάρμαρο σέ β΄ 
χρήση, στήν ἐπιφάνεια τοῦ ὁποίου διατηροῦνται σπαράγματα μεγα-
λογράμματης, ἐννεάστιχης (9) ἐπιγραφῆς, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«-C–
-Ο–
ΠΑ–
-ΤΗ–
–ΤΡΥ[ΦΩΝ]
Τ-C ΕΥ[ΧΗC]
ΕXΕCΤ[ΙΝ]
ΤΩ–
ΟΝ–».

Ἡ ἐπιγραφή αὐτή ἀπό τό σχῆμα τῶν γραμμάτων εἶναι δυνατόν 
νά χρονολογηθεῖ στόν 5ον αἰ. μ.X.
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X. ΠΡΙΗΝΗ (ΡRİΕΝΕ)

Νότια τῆς Ἐφέσου καί σέ ἀπόσταση 58 χλμ. ἀπό αὐτήν, βόρεια τῆς 
Μιλήτου καί σέ ἀπόσταση 7 χλμ. περίπου ἀπό αὐτήν, πλησίον τῶν 
ἐκβολῶν τοῦ ποταμοῦ Μαιάνδρου (τουρκικά Menderes), ἐπάνω σέ 
μικρό πλάτωμα (ὑψόμ. 120 μ. περίπου), νότια βραχώδους καί ἀποτόμου 
ὑψώματος, ἐπί τοῦ ὁποίου ἔκειτο ἡ Ἀκρόπολη καί τό ὁποῖο προστα-
τεύει τήν περιοχή ἀπό τούς ΒΑ. ἀνέμους, παρά τήν εὔφορο πεδιάδα, 
τήν ὁποία συνεχῶς ἐπεκτείνει, ἀλλά καί ποτίζει ὁ ποταμός Μαίανδρος, 
εὑρίσκονται τά ἐρείπια τῆς ἀρχαίας πόλεως Πριήνης.

Στήν περιοχή τῆς Πριήνης ἔκειτο κατά τήν ἀρχαιότητα τό Πα-
νιώνιον, ὅπου συνήρχοντο οἱ σύνοδοι τοῦ Κοινοῦ τῶν Ἰώνων καί ἐτε-
λοῦντο τά Πανιώνια Πύθια, πρός τιμήν τοῦ Ἑλικωνίου Ἀπόλλωνος.

Μετά τήν διάδοση καί τήν ἐπικράτηση τοῦ Χριστιανισμοῦ ἡ 
Πριήνη ἦτο ἕδρα χριστιανοῦ Ἐπισκόπου, ὁ ὁποῖος ὑπήγετο στήν 
Μητρόπολη τῆς Ἐφέσου. Στά τέλη τοῦ 13ου αἰ. μ.X. ἡ Πριήνη κα-
τελήφθη ἀπό τούς Ὀθωμανούς-Τούρκους66.

Ἡ πόλη τῆς Πριήνης ἔχει συστηματικῶς ἀνασκαφεῖ καί ἐρευνηθεῖ 
καί ἀποτελεῖ ἕναν ἀπό τούς σημαντικότερους ἀρχαιολογικούς χώρους 
τῶν δυτικῶν παραλίων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί τῆς Τουρκίας γενικότερα. 
Ἡ πόλη ἦτο κτισμένη κατά τό λεγόμενον «Ἱπποδάμειον σύστημα», τό 
ὁποῖο διακρίνεται εὐκρινέστατα. Ἦτο στολισμένη μέ σπουδαῖα μνη-
μεῖα, μεταξύ τῶν ὁποίων περιλαμβάνονται τά ἑξῆς: τό Θέατρο, ἡ 
Ἀγορά, τό Πρυτανεῖον, ὁ ναός τῆς Ἀθηνᾶς, ὁ ναός τοῦ Ἀπόλλωνος, μία 
παλαιοχριστιανική βασιλική, μία Ἑβραϊκή Συναγωγή κ.λπ.

Βασιλική Θεάτρου
Νότια τοῦ ἀρχαίου Θεάτρου τῆς Πριήνης διατηροῦνται τά ἐρεί-

πια μίας παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς. Πρόκειται γιά μεγάλων δια-
 στάσεων τρίκλιτη, ξυλόστεγη βασιλική τοῦ ἁπλοῦ ἑλληνιστικοῦ 
τύπου. Τό κυρίως σῶμα τῆς βασιλικῆς ἐμφανίζει ὀρθογωνίου σχήμα-
τος κάτοψη καί ἐχωρίζετο μέ δύο κιονοστοιχίες σέ τρία κλίτη. Ἀπό 
αὐτά τό μεσαῖο ἦτο εὐρύτερο τῶν πλαγίων καί ἐπερατοῦτο σέ μίαν 
μεγάλην ἡμικυκλικήν ἁψίδα πρός Α.

Τό ἀνατολικό τμῆμα τοῦ μεσαίου κλίτους τῆς βασιλικῆς ἐχωρίζε-
το τοῦ κυρίως ναοῦ μέ τό μαρμάρινο φράγμα τοῦ Πρεσβυτερίου καί 

66. Ἰ. Βολανάκης, 2000, σ. 23-24.
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ἀπετέλει τό Ἱερόν Βῆμα. Τό τέμπλον ἀπετελεῖτο ἀπό μαρμάρινους 
πεσσίσκους τετραγώνου διατομῆς καί ἐπίσης μαρμάρινα διαχωρι-
στικά θωράκια. Στό μέσον τοῦ Ἱεροῦ Βήματος ἔκειτο ἡ Ἁγία Τράπε-
ζα, ἀπό τήν ὁποίαν διατηρεῖται ἡ βάση αὐτῆς κατά χώραν καί ἐμφα-
νίζει ὀρθογωνίου σχήματος κάτοψη.

Στό κέντρον περίπου τοῦ μεσαίου κλίτους ἔκειτο ὁ μαρμάρινος 
ἄμβωνας, ὁ πυρήνας τοῦ ὁποίου ἐμφανίζει ὀκταγωνικοῦ σχήματος 
κάτοψη. Στήν ἀνατολική καί δυτική αὐτοῦ πλευρά ὑπῆρχε ἀνά μία 
κλίμακα, ἡ ὁποία ἐχρησίμευε προφανῶς γιά τήν ἄνοδο καί τήν κάθο-
δο σέ αὐτόν τῶν κληρικῶν καί τῶν Ἀναγνωστῶν καί ὅλων ἐκείνων, 
οἱ ὁποῖοι τόν ἐχρησιμοποιοῦσαν. Οἱ ἐπιφάνειες τοῦ ἄμβωνα φέρουν 
πλούσιον ἀνάγλυφον διάκοσμον, ἀποτελούμενον ἀπό βλαστό κλη-
ματίδας καί βότρεις. Αὐτός ἐμφανίζει μεγάλες ὁμοιότητες μέ μαρμά-
ρινους ἄμβωνες παλαιοχριστιανικῶν βασιλικῶν τῆς γειτονικῆς νή-
σου Κῶ, τῆς Δωδεκανήσου.

Τά πλάγια κλίτη ἦσαν στενότερα τοῦ μεσαίου καί ἐπερατοῦντο 
πρός Α. σέ εὐθεῖες πλευρές. Στό μέσον τῆς δυτικῆς αὐτῶν πλευρᾶς 
ἀνοίγεται ἀνά μία θύρα, μέσῳ τῆς ὁποίας ἐπικοινωνοῦν μετά τοῦ 
νάρθηκος.

Τό δυτικό τμῆμα τοῦ βορείου κλίτους τῆς βασιλικῆς χωρίζεται 
μέ ἐγκάρσιο τοῖχο ἀπό τόν ὑπόλοιπον χῶρον. Διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ 
δημιουργεῖται ὀρθογωνίου κατόψεως διαμέρισμα, τό ὁποῖο θά 
ἠδύνατο νά ἑρμηνευθεῖ ὡς τό βαπτιστήριον τῆς βασιλικῆς. Δυτικά 
τοῦ κυρίως σώματος τῆς βασιλικῆς ἔκειτο ὀρθογωνίου κατόψεως 
νάρθηκας.

Ἡ βασιλική αὐτή ἀνηγέρθη στή θέση ἀρχαιοτέρου οἰκοδομήμα-
τος πιθανῶς κατά τόν 5ον αἰ. μ.X.

ΕΠΙΓΡΑΦΗ 43:

Βόρεια τῆς Ὡραίας Πύλης τοῦ τέμπλου διατηρεῖται ὀρθογωνίου 
σχήματος διαχωριστικό θωράκιο ἀπό φαιόχρωμο μάρμαρο, στήν 
κυρία ὄψη τοῦ ὁποίου ὑπάρχει ἀνάγλυφος, φολιδωτός διάκοσμος. 
Στό ἄνω τμῆμα τοῦ θωρακίου αὐτοῦ καί ἐντός ταινίας διατηρεῖται 
μία ἐγχάρακτη, μεγαλογράμματη, μονόστιχη ἐπιγραφή, ἡ ὁποία ἔχει 
ὡς ἀκολούθως:

«+ Ι(ΗCΟΥC) ΧΡI(CΤΟC). ΙΟΥΛΙΑΝΟC ΕΠΑΡΧΙΚΟC ΥΠΕΡ».
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ΕΠΙΓΡΑΦΗ 44:

Σέ ἕτερο θωράκιο, τό ὁποῖο δέν διατηρεῖται καί τό ὁποῖο θά 
ἔκειτο ἐπίσης βόρεια τῆς Ὡραίας Πύλης καί στήν ἄνω ζώνη τῆς 
κυρίας ὄψεως αὐτοῦ, θά ἔκειτο ἡ ἐπίσης μεγαλογράμματη, ἐγχάρατη 
ἐπιγραφή, ἡ ὁποία θά εἶχε ὡς ἀκολούθως:

«[ ΕΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥ]».

Πρόκειται προφανῶς γιά τό β΄ μέρος τῆς προηγουμένης ἐπιγρα-
φῆς.

ΕΠΙΓΡΑΦΗ 45:

Νότια τῆς Ὡραίας Πύλης τοῦ τέμπλου τῆς βασιλικῆς εὑρίσκεται 
ἕνα ὀρθογωνίου σχήματος θωράκιο ἀπό φαιόχρωμο μάρμαρο. Στήν 
κυρία ὄψη αὐτοῦ φέρει ἀνάγλυφον, φολιδωτόν διάκοσμον. Στό ἄνω 
τμῆμα τοῦ θωρακίου καί ἐντός ζώνης διατηρεῖται ἐγχάρακτη, μεγα-
λογράμματη, μονόστιχη ἐπιγραφή, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἑξῆς:  

«ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΕΚΑΛΛΙΕΡΓΗCΑ + Ι(HCΟΥC) ΧΡ(ICΤΟC)».

Πρόκειται προφανῶς γιά τήν συνέχεια καί τό γ΄ μέρος τῆς προ-
ηγούμενης ἐπιγραφῆς.

Ὁ ἀναφερόμενος Ἰουλιανός Ἐπαρχικός εἶναι προφανῶς ὁ χο-
ρηγός, ὁ ὁποῖος προσέφερε χρήματα γιά τήν κατασκευή τῶν θω-
ρακίων αὐτῶν καί πιθανώτατα ὁλοκλήρου τοῦ τέμπλου τοῦ ναοῦ.

Καί ἡ ἐπιγραφή αὐτή προέρχεται, ὅπως καί ἡ προηγουμένη, ἀπό 
τόν 5ον αἰ. μ.X.

XI. ΣΜΥΡΝΗ (İZMİR)

Βόρεια τῆς Ἐφέσου καί σέ ἀπόσταση 77 χλμ. ἀπό αὐτήν, στό 
μέσον περίπου τῆς δυτικῆς παραλίας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἀνατολικά 
τῆς νήσου Χίου καί ΒΑ. τῆς νήσου Σάμου, στό βάθος μεγάλου κόλ-
που, κεῖται ἡ Σμύρνη (τουρκικά İzmir)67.

Στή θέση «Bayraklı» τῆς Σμύρνης καί ἐπάνω σέ ἕνα χαμηλό ὕψωμα, 
πλησίον τῆς παραλίας, ἀπεκαλύφθη δι’ ἀνασκαφῶν ἕνας προϊστορικός 
οἰκισμός (ἀρχές τρίτης χιλιετίας π.X.). Ὁ οἰκισμός αὐτός ἐξηκολούθησε 

67. Ἡ ὀνομασία «Σμύρνη» προέρχεται πιθανώτατα ἀπό τό ὄνομα τοῦ φυτοῦ 
«Smyrnium graveolens», ἤτοι «Σμύρνιον τό βαρύοσμον», κοινῶς σέλινο, τό ὁποῖο 
εἶναι αὐτοφυές στήν περιοχή.

-3-Bolan-Xristianikes Epigrafes no 16.indd   57 2/4/2018   10:26:10 πµ



Δρ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛ. ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ

58

νά ἀναπτύσσεται καί κατά τήν διάρκεια τῆς δευτέρας χιλιετηρίδας π.X., 
ἔντονα ἐπηρεασμένος ἀπό τόν Χιττιτικό πολιτισμό.

Τόν 10ον αἰ. π.X. ἡ περιοχή ἀποικίσθηκε ἀπό Αἰολεῖς, οἱ ὁποῖοι 
προήρχοντο ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου Πελάγους καί κυρίως ἀπό 
τήν γειτονική Λέσβο. Στά τέλη τοῦ 9ου αἰ. π.X. ἡ πόλη ἐγνώρισε 
περίοδο εὐμάρειας. Τό 600 π.X. ἡ περιοχή ἐλεηλατήθηκε ἀπό τόν 
βασιλέα τῆς Λυδίας Ἀλυάττη τόν Γ΄ (609-560 π.X.).

Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος (356-323 π.X.) προέτρεψε τόν στρατηγό 
του Λυσίμαχο νά ἱδρύσει μία νέα πόλη στίς πλαγιές τοῦ ὄρους 
«Πάγου»68, στό ὁποῖο ὑπῆρχε μία Ἀκρόπολη. Μετά τόν θάνατον τοῦ 
Μεγάλου Ἀλεξάνδρου (323 π.Χ.) ἡ πόλη περιῆλθε στούς Σελευκίδες.

Μέ τήν ρωμαϊκή κυριαρχία (27 π.X.) ἀρχίζει μία νέα περίοδος εὐη-
μερίας γιά τήν Σμύρνη. Τό 178 μ.X. ἕνας φοβερός σεισμός κατέστρεψε 
τήν πόλη, ἡ ὁποία κατά παράκληση τοῦ Ἕλληνα ρήτορα Ἀριστείδη 
ἐκτίσθηκε καί πάλιν ὑπό τοῦ Μάρκου Αὐρηλίου (161-180 μ.X.).

Στά τέλη τοῦ 1ου αἰ. μ.X. ὑπῆρχε στήν Σμύρνη ὀργανωμένη χρι-
στιανική Ἐκκλησία, τῆς ὁποίας προΐστατο Ἐπίσκοπος69. Κατά τά 
τέλη τοῦ 1ου καί τίς ἀρχές 2ου αἰ. μ.X. ἀναφέρεται ὡς Ἐπίσκοπος 
Σμύρνης ὁ Βουκόλος, τόν ὁποῖον διεδέχθη ὁ Ἐπίσκοπος Πολύκαρ-
πος (70-156 μ.X.). Κατά τό ἔτος 113 μ.X., ὅταν ὁ Ἰγνάτιος Ἀντιοχεί-
ας μετεφέρετο στήν Ρώμη, ἐπέρασε ἀπό τήν Σμύρνη, στήν ὁποίαν 
ἦτο ἤδη Ἐπίσκοπος ὁ Πολύκαρπος.

Τό ἔτος 154 μ.X. ὁ Πολύκαρπος Σμύρνης μετέβη στήν Ρώμη, 
προκειμένου νά συζητήσει μέ τόν Ἐπίσκοπον Ρώμης Ἀνίκητον, τό 
θέμα τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα («Περί Πάσχα ἔριδες»)70. Κατά τό 
ἔτος 156 μ.X. ἐμαρτύρησε ὁ Πολύκαρπος στήν Σμύρνη71.

Μετά τήν διάδοση καί ἐπικράτηση τοῦ Χριστιανισμοῦ ἡ Σμύρνη 
ἀπέβη σημαντική ἐπισκοπική ἕδρα καί εὐνοήθηκε ἀπό τήν παρακμή 
τῆς γειτονικῆς Ἐφέσου.

Κατά τό ἔτος 1076 μ.X. ἡ Σμύρνη κατελήφθη προσωρινά ὑπό 
τῶν Σελτσούκων. Ἐπί τῆς ἐποχῆς τῆς δυναστείας τῶν Κομνηνῶν ἡ 

68. Ἡ λέξη «πάγος, ὁ», ὡς γνωστόν, στά ἀρχαῖα ἑλληνικά σημαίνει «βράχος». 
Πρβλ. «Ἄρειος Πάγος» στήν Ἀθήνα, ἤτοι: «Ὁ εἰς τάς Ἀράς Νύμφας ἀφιερωμένος 
βράχος».

69. Ἀποκ. 2, σ. 8-11.
70. Β. Στεφανίδης, 1959, σ. 39.
71. Β. Μουστάκης, 1953, σ. 232-249. Ο. von Gerhardt, 1912, σ. 1-12. G. Raus-

chen, 1914, σ. 40-60. Β. Altaner-Α. Stuiber, 1966, σ. 43-58.
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Σμύρνη ἐπανῆλθε στούς κόλπους τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας. 
Ἐπί τῶν ἡμερῶν τῆς Αὐτοκρατορίας τῆς Νίκαιας (1204-1261 μ.X.) 
σημειώνεται μεγάλη ἐμπορική ἀκμή τῆς πόλεως. Ἐπί τῆς ἐποχῆς τοῦ 
Ἰωάννου τοῦ Κομνηνοῦ (1118-1143 μ.Χ.) ἀνανεώθηκε καί ἐπεκτάθη-
κε τό ἀρχαῖο φρούριο τοῦ Πάγου.

Ἡ Δ΄ Σταυροφορία (1204 μ.X.) εἶχεν, ὡς γνωστόν, ὡς ἀποτέλε-
σμα τήν κατάληψη τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπό τῶν Φράγκων καί 
τήν διάλυση τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας. Κατόπιον τούτου ἡ 
Σμύρνη καί ἡ Φιλαδέλφεια ἀνεδείχθησαν σπουδαῖα διοικητικά καί 
ἐμπορικά κέντρα.

Τό ἔτος 1344 μ.Χ. ἡ Σμύρνη κατελήφθη ὑπό τῶν Φράγκων καί 
πα ρέμεινε στά χέρια των ἕως τό 1403, ὁπότε κατελήφθη ὑπό τοῦ 
Τα μερ λάνου. Λίγα ἔτη ἀργότερα κατελήφθη ὑπό τῶν Τούρκων, οἱ 
ὁποῖοι κατέστρεψαν τά τείχη της. Τό ἔτος 1424 μ.X. ἡ Σμύρνη κα-
τελήφθη ὁριστικά ὑπό τῶν Τούρκων.

Κατά τήν ἐποχή τῆς Τουρκοκρατίας καί εἰδικώτερα κατά τόν 
19ον αἰ. καί στίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰ. μ.X., στήν Σμύρνη ἐκατοικοῦσαν 
πολυάριθμοι Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἀνα-
πτύξει ἔντονη οἰκονομική καί πνευματική δραστηριότητα. Ἡ Ἑλλη-
νική Παροικία ἦτο πολύ καλά ὀργανωμένη καί ὑπῆρχαν Σχολεῖα, 
Λέσχες, Σωματεῖα, Ἱδρύματα κ.λπ., ὥστε ἐκ μέρους τῶν Τούρκων νά 
γίνεται συχνά λόγος γιά τήν «ἄπιστη Σμύρνη» λόγῳ τῆς ἔντονης 
παρουσίας τοῦ ἑλληνικοῦ χριστιανικοῦ στοιχείου.

Στή Σμύρνη ἐκτυλίχθηκε ἡ τελευταία φάση τοῦ Μικρασιατικοῦ 
Πολέμου (1921-1922 μ.X.), ὅταν ὁ Ἑλληνικός Στρατός ἀναγκάσθηκε 
νά ἐγκαταλείψει τήν φλεγόμενη πόλη στά στρατεύματα τοῦ Μου-
σταφᾶ Κεμάλ-Ἀτατούρκ (1880-1938), στίς 2 Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 
192272.

ΕΠΙΓΡΑΦΗ 46:

Ἀρχαία Ἀγορά, θωράκιον
Στό κέντρον περίπου τῆς σημερινῆς πόλεως τῆς Σμύρνης, ΒΔ. 

τῆς ἀρχαίας Ἀκροπόλεως (KadÏfekale, ὑψόμ. 184 μ.) καί σέ ἀπόστα-
ση 1 χλμ. περίπου ἀπό αὐτήν, εὑρίσκονται τά ἐρείπια τῆς ἀρχαίας 
Ἀγορᾶς.

72. Α. Κιντῆ, ἀχρονολόγητο, σ. 777-779.
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Ἡ Ἀγορά ἔκειτο ἐσωτερικότερα τοῦ λιμένα τῆς Σμύρνης καί ἐκο-
σμεῖτο μέ μεγάλες στοές, τετράγωνες, ἐπίπεδες καί μέ ὑπερῶα, ὅπως 
ἀναφέρει ὁ ἀρχαῖος ἱστορικός καί γεωγράφος Στράβων (65 π.X. - 23 
μ.X.). Σέ αὐτήν ὑπῆρχε μεταξύ ἄλλων καί βωμός τοῦ Διός Σωτῆρος. 
Ἐκεῖ ἦτο ἱδρυμένο καί τό χάλκινο ἄγαλμα τοῦ ρήτορα Ἀριστείδου, 
ὅπως ἀναφέρει ὁ Φιλόστρατος.

Ἐπί τῆς ἐποχῆς τῆς Τουρκοκρατίας ὁ χῶρος τῆς ἀρχαίας Ἀγορᾶς 
κατελήφθη ἀπό Μουσουλμανικά Νεκροταφεῖα (Mezar). Ἡ Ἀγορά ἔχει 
ἀνασκαφεῖ κατά τό μεγαλύτερο αὐτῆς μέρος. Πρόκειται γιά μεγάλων 
διαστάσεων ὀρθογωνίου κατόψεως χῶρον, στίς πλευρές τοῦ ὁποίου 
ἔκειντο διάφορα οἰκοδομήματα. Διατηρεῖται σέ καλή σχετικά 
κατάσταση ἡ δυτική καί τμῆμα τῆς βόρειας πτέρυγας τῆς Ἀγορᾶς. 
Διακρίνονται μεγαλοπρεπῆ οἰκοδομήματα, ὁρισμένα ἀπό τά ὁποῖα 
ἀποτελοῦνται ἀπό ὑπόγειους χώρους, ἰσόγειους καί ὑπερῶα.

Στόν χῶρο τῆς Ἀγορᾶς, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ ὀργανωμένο Ἀρχαι-
ολογικό Χῶρο καί εἶναι ἐπισκέψιμος, ἔχουν ἐπίσης ἐναποτεθεῖ 
διάφορα ἀρχαῖα λείψανα καί εἰδικότερα πολυάριθμα ἀρχιτεκτονικά 
μέλη, τά ὁποῖα προέρχονται ἀπό διάφορα μέρη τῆς πόλεως τῆς 
Σμύρνης καί τῆς γύρω ἀπό αὐτήν περιοχῆς.

Στό ΝΑ. τμῆμα τῆς Ἀγορᾶς, δεξιά ὡς πρός τόν εἰσερχόμενον καί 
κάτω ἀπό τό Φυλάκιο τοῦ προσωπικοῦ, διατηρεῖται μεταξύ ἄλλων 
καί ἕνα σχεδόν ἀκέραιο διαχωριστικό θωράκιο ἀπό λευκόχρωμο 
μάρμαρο. Αὐτό φέρει ὀρθογώνιο σχῆμα (διαστ. 1.00 x 0.70 x 0.08 μ.). 
Στήν κυρία ὄψη αὐτοῦ ὑπάρχει ἀνάγλυφος διάκοσμος. Στό κέντρο 
παρίσταται ἕνας ἰσοσκελής σταυρός, ὁ ὁποῖος ἐγγράφεται ἐντός 
κύκλου.

Στό ἄνω τμῆμα τοῦ θωρακίου διατηρεῖται ἐγχάρακτη, μεγαλο-
γράμ ματη, μονόστιχη ἐπιγραφή, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἑξῆς:

«I + ΔΕΙΝΑ ΥΠΕ]Ρ ΕΥΧΗC ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΕΚΝΟΝ ΕΠΟΙΗCΕΝ’».

Τό θωράκιο αὐτό προέρχεται προφανῶς ἀπό παλαιοχριστιανικό 
ναό, πιθανότατα βασιλική, πού ἔκειτο στήν Σμύρνη ἤ στήν γύρω 
ἀπό αὐτήν περιοχή, ἀπό ὅπου καί μετεφέρθη στόν χῶρον τῆς 
ἀρχαίας Ἀγορᾶς πρός φύλαξη. Ἀπό τήν τέχνη τοῦ ἀναγλύφου καί 
τήν μορφή τῶν γραμμάτων, ἡ ἐπιγραφή αὐτή εἶναι δυνατόν νά χρο-
νολογηθεῖ στόν 6ον αἰ. μ.X.
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XII. ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ (FETHİYE)-ΝΗΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (GEMİLER)

ΝΑ. τῆς πόλεως Marmaris καί σέ ἀπόσταση 150 χλμ. περίπου 
ἀπό αὐτήν, δεξιά τῆς ἁμαξιτῆς ὁδοῦ Marmaris-Antalya, στό βάθος 
ἀσφαλοῦς φυσικοῦ ὅρμου, εὑρίσκονται τά ἐρείπια τῆς ἀρχαίας πόλε-
ως, ἡ ὁποία ἔφερε τό ὄνομα «Τελμησσός»73.

Ἡ πόλη στά βυζαντινά χρόνια μετονομάσθηκε σέ «Ἀναστασι-
ούπολη», πρός τιμήν τοῦ αὐτοκράτορος Ἀναστασίου τοῦ Α΄ (491-
518 μ.X.), ἀργότερα δέ ἔλαβε τό ὄνομα «Μάκρη» καί ἐκατοικεῖτο ὑπό 
πολυαρίθμων Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Κατά τά ἔτη 1923-
1924 μέ τήν ἀνταλλαγή τῶν πληθυσμῶν μεταξύ Ἑλλάδος καί 
Τουρκίας, ὅλοι οἱ Χριστιανοί ἐγκατεστάθησαν στήν Ἑλλάδα. Τό 
1956 ἡ πόλη ἔλαβε τό ὄνομα «Fethiye», πρός τιμήν Τούρκου Ἀερο-
πόρου, ὁ ὁποῖος ἔφερε αὐτό τό ὄνομα.

Ἐντός τῆς σημερινῆς πόλεως Fethiye καί γύρω ἀπό αὐτήν δια-
τηροῦνται μεταξύ ἄλλων καί τά ἑξῆς ἀρχαῖα λείψανα: α΄) Ἀκρόπολη, 
μέ λείψανα τειχῶν διαφόρων ἐποχῶν καί εὐάριθμες ὑδατοδεξαμενές, 
β΄) Νεκρόπολη, μέ πολυάριθμους, μνημειώδεις λυκιακούς τάφους, 
λαξευμένους στά βραχώδη πετρώματα τῆς περιοχῆς, γ΄) Σαρκο-
φάγοι, δ΄) Δεξαμενές νεροῦ καί ε΄) Μικρῶν διαστάσεων μονόχωρο 
χριστιανικό ναΰδριο, τό ὁποῖο εὑρίσκεται ΒΔ. τῆς Ἀκροπόλεως καί 
ἐπάνω σέ ὕψωμα. Τοῦτο διατηρεῖται ἀκέραιο, εἶναι σέ καλή κατάστα-
ση καί περιβάλλεται ἀπό ὅλες τίς πλευρές αὐτοῦ ἀπό μίαν εὐρύχωρη 
αὐλή, ἡ ὁποία προστατεύεται ἀπό ὑψηλόν τοῖχο.

Νότια τῆς πόλεως καί σέ ἀπόσταση 5 χλμ. περίπου ἀπό αὐτήν, 
ἐπί τῆς παραλίας, κεῖται ὁ σημερινός οἰκισμός «ÖlÜdeniz», ἤτοι 
«Νεκρά Θάλασσα»74, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ ἕνα σπουδαῖο τουριστικό 

73. Πρόκειται γιά προελληνική ὀνομασία. Μεγάλος εἶναι ὁ ἀριθμός τῶν ἀρχαι-
οτάτων, προελληνικῶν τοπωνυμίων πού ἀπαντοῦν σέ περιοχές τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. 
Ἐνδεικτικά ἀναφέρονται τά ἑπόμενα: Ἀκαλιασσός, Ἀλάβανδα, Ἁλικαρνασσός, Ἄλιν-
δα, Ἀρύκανδα, Ἄσπενδος, Ἴασσος, Ἴδυμα, Ἴσινδα, Ἰσσός, Καδύανδα, Κίβυρα, Κο-
ρησσός, Λάμπανδα, Λάρισσα, Λάτμος, Λέβηνδος, Λιμυρά, Λίσσαι, Λώρυμα, Μύλα-
σα, Μύνδος, Ὄλυμπος, Πάσσανδρα, Πάταρα, Περπερήνη, Πέσανδος, Πίναρα, 
Σάρδεις, Σίδημα, Σίμενα, Ταῦρος, Τερμησσός, Τέως, Τλῶς, Φάσηλις, Φύγαλα κ.λπ.

74. Ἡ ὀνομασία αὐτή «Νεκρά Θάλασσα» ὀφείλεται προφανῶς στό γεγονός, ὅτι 
ἡ γύρω περιοχή γέμει ἀρχαίων λειψάνων. Νησίδες, οἱ ὁποῖες παλαιότερα εἶχαν πο-
λυάριθμους κατοίκους, εἶναι ἀπό μακροῦ χρόνου ἀκατοίκητες. Ἐντός τῆς θά λασσας 
φαίνονται ἐρείπια ἀρχαίων οἰκοδομημάτων, ἀρχιτεκτονικά μέλη, σαρκο φάγοι κ.λπ.

-3-Bolan-Xristianikes Epigrafes no 16.indd   61 2/4/2018   10:26:10 πµ



Δρ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛ. ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ

62

θέρετρο της ΝΔ. Μικρᾶς Ἀσίας καί δέχεται μεγάλον ἀριθμόν ἐπι-
σκεπτῶν, ἰδίᾳ κατά τούς θερινούς μῆνες.

Δυτικά τοῦ ÖlÜdeniz καί σέ ἀπόσταση 30΄ περίπου μέ τό καΐκι 
κεῖται μία μικρά σχετικῶς, βραχώδης, ἄγονος καί φύσει ὀχυρά νη-
σίδα, ἡ ὁποία ὀνομάζεται «Gemiler» ἤ «νῆσος τοῦ Ἁγίου Νικολάου». 
Ἐπάνω σέ αὐτήν διατηροῦνται ἐρείπια ἀρχαίων κτισμάτων, μεταξύ 
τῶν ὁποίων συγκαταλέγονται καί τά ἀκόλουθα: α΄) ἐρείπια δημοσίων 
καί ἰδιωτικῶν οἰκοδομημάτων, β΄) λείψανα ὀχυρώσεως, γ΄) πολυάριθ-
μες ὑδατοδεξαμενές, δ΄) τέσσερεις παλαιοχριστιανικές βασιλικές (βα-
σιλική Α, Β, Γ, Δ), ἀπό τίς ὁποῖες ἡ μία εἶναι ἀνεσκαμμένη (βασιλική 
Γ), ε΄) Νεκρόπολη καί στ΄) Ἐπισκοπεῖον κ.λπ.

Βασιλική Γ
Στό νότιο τμῆμα τῆς νήσου Gemiler, ἡ ὁποία ἔχει περίπου τρι-

γωνικό σχῆμα καί πλησίον τῆς παραλίας, κεῖνται τά ἐρείπια μίας 
παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς (βασιλική Γ). Πρόκειται γιά τρίκλιτη, 
ξυλόστεγη βασιλική τοῦ ἁπλοῦ ἑλληνιστικοῦ τύπου. Τό μνημεῖο 
ἀνεσκάφη πρόσφατα ἀπό μία ὁμάδα Ἰαπώνων καί Τούρκων Ἀρχαιο-
λόγων, τήν «Research Group for Byzantine Lycia», ἡ ὁποία ἐξέδωσε 
καί σχετικό τεῦχος, πού περιλαμβάνει τά πορίσματα τῆς ἔρευνας τοῦ 
μνημείου75.

Τό κυρίως σῶμα τῆς βασιλικῆς ἐμφανίζει ὀρθογωνίου σχήματος 
κάτοψη καί ἐχωρίζετο μέ δύο κιονοστοιχίες σέ τρία κλίτη76. Ἀπό αὐτά 
τό μεσαῖο ἦτο εὐρύτερο τῶν πλαγίων καί ἐπερατοῦτο σέ μίαν με-
γάλην, ἡμικυκλικήν ἁψίδα πρός Α., ἡ ὁποία ἐνεγράφετο ἐντός ὀρθο-
γωνίου, σύμφωνα μέ τά συριακά πρότυπα.

Ἐντός τῆς ἁψίδας περικλείεται πεταλοειδές σύνθρονον. Διατη-
ροῦνται τέσσερεις σειρές ἐδωλίων, οἱ ὁποῖες ἐχρησίμευαν γιά νά κά-
θεται ὁ κλῆρος. Τό ἀνατολικό τμῆμα τοῦ μεσαίου κλίτους ἐχω ρίζετο 
τοῦ κυρίως ναοῦ μέ χαμηλό, μαρμάρινο φράγμα, τό φράγμα τοῦ 
Πρεσβυτερίου, ἀποτελούμενον ἀπό πεσσίσκους τετραγώνου δια-
τομῆς καί διαχωριστικά θωράκια. Πρό τῆς Ὡραίας Πύλης εὑ ρίσκετο 
ἡ σολέα.

Στό κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Βήματος ἵστατο ἡ Ἁγία Τράπεζα. Ἀνευ-
ρέθη ἡ βάση αὐτῆς, ἡ ὁποία φέρει ὀρθογώνιο σχῆμα καί κεῖται κατά 

75. K. Asano, 1998, σ. 1-12.
76. K. Asano, 1998, σ. 6, πίν. 5.
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χώραν. Στίς τέσσερεις γωνίες αὐτῆς ἀπεκαλύφθησαν ἰσάριθμες μαρ-
μά ρινες βάσεις κιόνων, οἱ ὁποῖοι ἐστήριζαν τό ὑπεράνω τῆς Ἁγίας 
Τράπεζας εὑρισκόμενο κιβώριον.

Στό μέσον τῆς δυτικῆς πλευρᾶς τοῦ μεσαίου κλίτους ἠνοίγετο μία 
θύρα, ἡ ὁποία ἐπέτρεπε τήν ἄμεση ἐπικοινωνία μετά τοῦ νάρθηκος. 
Τό νότιο κλίτος τῆς βασιλικῆς ἐπερατοῦτο πρός Α. σέ μίαν εὐθεία 
πλευρά. Στό μέσον τῆς δυτικῆς αὐτοῦ πλευρᾶς ἠνοίγετο μία θύρα. Τό 
βόρειο κλίτος ἐπερατοῦτο ἐπίσης πρός Α. σέ μίαν εὐθεία πλευρά. Στό 
μέσον τῆς δυτικῆς αὐτοῦ πλευρᾶς ἠνοίγετο μία εἴσοδος.

Δυτικά τοῦ κυρίως σώματος τῆς βασιλικῆς ἦτο προσκεκολ-
λημένος ὀρθογωνίου κατόψεως νάρθηκας. Γύρω ἀπό τήν βασιλική 
ἔκειντο, ὡς συνήθως, διάφορα προσκτίσματα.

Παρεκκλήσιο
Ἀνατολικά τῆς βασιλικῆς καί σέ ἀπόσταση 7 μ. περίπου ἀπό τοῦ 

ἀνατολικοῦ τοίχου τῆς ἁψίδας αὐτῆς, ἔκειτο ὀρθογωνίου κατόψεως 
οἰκοδόμημα. Ὁ κυρίως ἄξονας αὐτοῦ ἔβαινε ἀπό Δ. πρός Α. Ἡ ἀνα-
τολική αὐτοῦ πλευρά ἐπερατοῦτο σέ μίαν ἡμικυκλικήν ἁψίδα. Στό 
μέσον τῆς δυτικῆς αὐτοῦ πλευρᾶς ἠνοίγετο μία εἴσοδος. Πρόκειται 
προφανῶς γιά παρεκκλήσιο.

Τά δάπεδα τῆς βασιλικῆς ἐκαλύπτοντο μέ πολύχρωμα ψηφιδωτά, 
φέροντα διάκοσμον, περιλαμβάνοντα μεταξύ ἄλλων καί τά ἑξῆς: φυτά, 
ἄνθη, καρδιόσχημα φύλλα κισσοῦ, καρπούς, ζῶα (ταῦρος, αἴγαγρος, 
δελφίνια) κ.λπ. Ἡ βασιλική αὐτή ἀνηγέρθη κατά τά τέλη τοῦ 5ου- ἀρχές 
6ου αἰ. μ.X. καί ἐρειπώθηκε ἀπό τοῦ 7ου αἰ. μ.X. καί ἑξῆς.

ΕΠΙΓΡΑΦΗ 47:

Ὡς ἤδη ἀνεφέρθη, ἀπεκαλύφθη ἡ βάση τῆς Ἁγίας Τράπεζας τῆς 
βασιλικῆς Γ, κείμενη κατά χώραν. Αὐτή φέρει ὀρθογώνιο σχῆμα καί 
εἶναι κατασκευασμένη ἀπό μάρμαρο. Ἡ ἄνω ἐπιφάνεια αὐτῆς φέρει 
πλούσιο ἀνάγλυφο διάκοσμο. Στό κέντρο αὐτῆς παρίσταται κύκλος, 
ἐντός τοῦ ὁποίου ἐγγράφεται ἰσοσκελής σταυρός, σέ συνδυασμό μέ 
τό χριστόγραμμα καί τά ἀποκαλυπτικά γράμματα Α-Ω77, ἤτοι:

« + I(HCOY)C XP(ICTOC), Α-Ω».

77. Κ. Asano, 1998, σ. 9, πίν. 19. Πρβλ. Ἀποκ. 1, 8.
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Ἡ ἐπιγραφή αὐτή εἶναι σύγχρονη τῆς βασιλικῆς καί προέρχεται 
ἀπό τά τέλη τοῦ 5ου ἤ τίς ἀρχές τοῦ 6ου αἰ. μ.X.

ΕΠΙΓΡΑΦΗ 48:

Ἐπί τοῦ ψηφιδωτοῦ δαπέδου τῆς βασιλικῆς Γ ἀπεκαλύφθη πα-
ράσταση μίας Δέλτου μετά λαβῆς (Tabula ansata), πού περιλαμβάνει 
μία μεγαλογράμματη, τρίστιχη (3) ἐπιγραφή78, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἀκο-
λούθως:

«ΜΑΚΕΔΩΝ XPYCOXOOC ΥΠΕΡ CΩTΗΡΙAC ΑΥΤΟΥ 
ΚΕ THC CYMBIOY ΑΥΤΟΥ NONNHC ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΤΩΝ 

ΠΕΔΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΝ ΟΙΚΟ[Ν] ΒΑCΙΛΙΚΟΝ 
ΕΨΗΦΩCΕΝ».

Ὁ ἀναφερόμενος στήν ἐπιγραφή Μακεδών Χρυσοχόος εἶναι 
προ   φανῶς ὁ χορηγός, ὁ ὁποῖος ἐδαπάνησε γιά τήν κατασκευή ὁλο-
κλήρου τοῦ ψηφιδωτοῦ δαπέδου τῆς βασιλικῆς ἤ τμήματος αὐτοῦ. 
Ἡ δήλωση τοῦ ἐπαγγέλματος αὐτοῦ «Χρυσοχόος» ὑποδηλοῖ καί τήν 
οἰκονομική δύναμη, τήν ὁποίαν εἶχε.

Ἐπίσης στήν ἐπιγραφή μνημονεύεται καί ἡ σύζυγος αὐτοῦ 
Νόννα, γεγονός, τό ὁποῖο ὑποδηλοῖ, ὅτι ἡ θέση τῆς γυναίκας 
εὑρίσκετο ἀρκετά ὑψηλά κατά τήν ἐποχή αὐτή79. Ἐπίσης μνημονεύε-
ται ὁ υἱός αὐτῶν Νικόλαος.

Ἐπίσης εἶναι ἐνδιαφέρουσα ἡ ἀναφορά «οἶκος βασιλικός», μέ 
τήν ὁποία χαρακτηρίζεται ὁ ναός.

Ἡ ἐπιγραφή αὐτή εἶναι σύγχρονη τῆς βασιλικῆς καί προέρχεται 
ἀπό τά τέλη τοῦ 5ου ἤ τίς ἀρχές τοῦ 6ου αἰ. μ.X.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ἡ ἐπί τόπου ἔρευνα, περιγραφή, καταγραφή, ἀντιγραφή, με-
λέτη, κατανόηση σέ βάθος, σύγκριση, κριτική θεώρηση καί ἐπεξερ-
γασία, ἑρμηνεία καί ἀξιολόγηση σαρανταοκτώ (48) συνολικά ἑλλη-
νικῶν χριστιανικῶν ἐπιγραφῶν, οἱ ὁποῖες προέρχονται ἀπό τήν 

78. Κ. Asano, 1998, σ. 10, πίν. 19.
79. Σέ κτητορικές καί ἀφιερωματικές ἐπιγραφές τῆς βυζαντινῆς καί τῆς μετα-

βυζαντινῆς ἐποχῆς γίνεται συχνά ἀναφορά τῆς συζύγου τοῦ κτήτορος γενικῶς, 
ἐφόσον πρόκειται περί ἐγγάμου, πολύ σπάνια ὅμως ἀναφέρεται καί τό βαπτιστικό 
ὄνομα αὐτῆς. Τό γεγονός αὐτό πιθανώτατα ὑποδηλώνει, ὅτι ἡ θέση τῆς γυναίκας 
κατά τήν ἐποχή αὐτή δέν εὑρίσκετο τόσο ὑψηλά, ὅσο τοῦ ἀνδρός.
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Μικρά Ἀσία –κυρίως ἀπό τά ΝΔ. παράλια αὐτῆς– καί εὑρίσκονται 
σχεδόν στό σύνολόν των ἐπίσης στήν Μικρά Ἀσία καί σήμερα καί οἱ 
ὁποῖες χρονολογοῦνται στήν πρώτη χριστιανική χιλιετηρίδα (1ος-
10ος αἰ. μ.X.), μᾶς ὁδηγοῦν μεταξύ ἄλλων καί στά ἀκόλουθα συ-
μπεράσματα:

1. Πρόκειται γιά ἐπιμελῶς γραμμένες, ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἐγχάρα-
κτες, μεγαλογράμματες ἐπιγραφές, οἱ ὁποῖες ἀκολουθοῦν τήν συ-
νεχῆ παράθεση τοῦ κειμένου, χωρίς νά γίνεται χωρισμός λέξεων, 
περιόδων, παραγράφων κ.λπ. καί χωρίς νά τίθενται σημεῖα στίξεως, 
ὅπως συνηθίζετο καί στίς ἐπιγραφές τῶν προχριστιανικῶν χρόνων 
(τῆς κλασσικῆς περιόδου καί τῆς ἑλληνορωμαϊκῆς ἐποχῆς).

2. Οἱ ἐπιγραφές αὐτές κατά κανόνα εἶναι σύντομες καί περιε-
κτικές, πλήν ἐλάχιστων ἐξαιρέσεων. Ὁρισμένες ἀπό αὐτές εἶναι 
ἔμμετρες, ἐνῶ οἱ περισσότερες εἶναι γραμμένες στόν πεζό λόγο. Τό 
περιεχόμενο αὐτῶν γίνεται εὔκολα κατανοητό καί χαρακτηρίζεται 
ἀπό σαφήνεια καί ἀκριβολογία.

3. Ἡ γλώσσα στήν ὁποία ἔχουν γραφῆ εἶναι ἡ λόγια ἑλληνική, ἡ 
ὁποία ἐν πολλοῖς συνεχίζει ἤ μιμεῖται τήν ἀρχαία ἀττική διάλεκτο. 
Τά κείμενα εἶναι προσεγμένα καί κατά κανόνα δέν ἐμφανίζουν ὀρθο-
γραφικά σφάλματα, πλήν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων. Σέ ὁρισμένες πε-
ριπτώσεις ἐμφανίζονται διαλεκτικοί τύποι.

4. Τά ὑλικά, ἐπάνω στά ὁποῖα εἶναι γραμμένες, εἶναι ποικίλα, 
ἤτοι: μάρμαρο, ἀσβεστόλιθος, πωρόλιθος, ἁπλοί λίθοι, κεραμίδια, 
κονίαματα τοίχων, πολύτιμα μέταλλα (χρυσός, ἄργυρος), μέταλλα 
(χαλκός, ὀρείχαλκος, σίδηρος) κ.λπ.

5. Οἱ ἐπιγραφές αὐτές εἶναι ποικίλου περιεχομένου: α΄) ἀποτρο-
παϊκές, β΄) ἀφιερωματικές, γ΄) βραχυγραφίες, δ΄) δεήσεις, ε΄) δοξολο-
γικοῦ περιεχομένου, ζ΄) ἐνθυμίσεις, η΄) ἐπικλητικές, θ΄) ἐπιτάφιες ἤ 
ἐπιτύμβιες, ι΄) μέ θεολογικό (δογματικό) περιεχόμενο, ια΄) κτητορικές, 
ιβ΄) μονογράμματα, ιγ΄) παρακλητικές, ιδ΄) παρηγοριτικές, ιε΄) μέ βι-
βλικό περιεχόμενο (ἀπαντοῦν κυρίως Ψαλμοί, ἀλλά καί ἄλλα κείμενα 
τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης), ιστ΄) μέ λειτουργικά ἤ ὑμνο-
λογικά κείμενα κ.λπ.

6. Γεωγραφικά ἐξεταζόμενες οἱ ἐπιγραφές αὐτές προέρχονται 
κατά κανόνα ἀπό τά νοτιοδυτικά παράλια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί 
μάλιστα ἀπό ἐκκλησιαστικά κέντρα, τά ὁποῖα εὑρίσκοντο σέ ἑλλη-
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νικές πόλεις, οἱ ὁποῖες ἤκμασαν τόσον κατά τούς προχριστιανικούς 
χρόνους, ὅσον καί κατά τήν πρώτη χιλιετηρίδα μ.X.

7. Χρονολογικά ἐξεταζόμενες οἱ ἐπιγραφές αὐτές προέρχονται 
ἀπό τίς ἑξῆς ἐποχές καί αἰῶνες:

α΄) Πρωτοχριστιανικοί χρόνοι: 1ος-3ος αἰ. μ.X.: Μία (1) ἐπι-
γραφή, ἤτοι: 1ος αἰ.: -, 2ος αἰ.: μία (1), 3ος αἰ. -.

β΄) Παλαιοχριστιανική ἐποχή: 4ος-6ος αἰ.: Τριάντα καί ἕξι (36) 
ἐπιγραφές, ἤτοι: 4ος αἰ.: μία (1), 5ος αἰ.: πέντε (5), 4ος-6ος: δύο (2), 
6ος αἰ.: εἰκοσιοκτώ (28). 

γ΄) Πρωτοβυζαντινή περίοδος: 7ος-9ος αἰ.: Ἐννέα (9) ἐπιγραφές, 
ἤτοι: 7ος αἰ.: μία (1), 8ος αἰ.: πέντε (5), 9ος αἰ.: τρεῖς (3). 

δ΄) Κυρίως βυζαντινή ἐποχή: 10ος αἰ.: μία (1) ἐπιγραφή.

8. Ἀπό τά παρατεθέντα ἀνωτέρω στατιστικά στοιχεῖα συνάγεται 
ἀβίαστα τό συμπέρασμα, ὅτι οἱ ἐπιγραφές αὐτές στήν συντριπτική 
πλειοψηφία των προέρχονται ἀπό τήν παλαιοχριστιανική περίοδο 
καί κυρίως ἀπό τόν 5ον-6ον αἰ. μ.X. Ἡ ἐποχή αὐτή ἀποτελεῖ περίο-
δο μεγάλης οἰκονομικῆς, πνευματικῆς, καλλιτεχνικῆς καί γενικώτερα 
πολιτιστικῆς ἀκμῆς καί τήν τελευταία φάση τοῦ ἀρχαίου κόσμου.

9. Στίς ἐπιγραφές αὐτές ὑπάρχει μεγάλη ποικιλία πληροφοριῶν. 
Μεταξύ ἄλλων περιλαμβάνονται ὀνόματα κληρικῶν διαφόρων βαθ-
μῶν (Διακόνων, Πρεσβυτέρων, Ἐπισκόπων, Ἀρχιεπισκόπων), τίτλοι 
καί βαθμίδες διάφοροι ἐκκλησιαστικῶν καί πολιτικῶν ἀξιωμάτων, 
ὀνόματα θεσμῶν, τίτλοι ναῶν καί ἐκκλησιαστικῶν Ἱδρυμάτων, 
ὀνόματα καί ἐπαγγέλματα χορηγῶν καί τεχνητῶν, οἰκογενειακές 
σχέσεις καί βαθμοί συγγένειας, κ.λπ.

10. Οἱ ὑπό τῶν ἐπιγραφῶν αὐτῶν παρεχόμενες πληροφορίες κέ-
κτηνται μεγάλη σημασία γιά τήν ἐπιστημονική τεκμηρίωση θεσμῶν, 
ἀξιωμάτων καί λειτουργιῶν, ἱστορικῶν προσώπων κ.λπ. Ἐπίσης δι’ 
αὐτῶν φωτίζονται πολλές πλευρές τῆς πνευματικῆς, θρησκευτικῆς, 
καλλιτεχνικῆς καί κοινωνικῆς ζωῆς καί δράσεως τῶν ἀνθρώπων, 
ὅπως καί ἐπί μέρους πτυχές τοῦ καθημερινοῦ βίου.

11. Τό περιεχόμενο τῶν ἐπιγραφῶν αὐτῶν, συγκρινόμενο καί συ-
σχετιζόμενο πρός ἄλλες ὑπάρχουσες φιλολογικές πηγές καί πληρο-
φορίες, προερχόμενες ἀπό σύγχρονους πρός τίς ἐπιγραφές ἱστορι-
κούς, εἶναι δυνατόν νά ὁδηγήσει τήν ἔρευνα στήν ἐπιβεβαίωση γε-
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γονότων, τήν συμπλήρωση κενῶν ἤ καί τήν ἀναίρεση ἐπικρατουσῶν 
ἀντιλήψεων ἐπί διαφόρων θεμάτων καί ζητημάτων.

12. Οἱ ἐπιγραφές αὐτές μᾶς βοηθοῦν στήν ἀκριβῆ ἤ σχετική χρο-
νολόγηση γεγονότων, οἰκοδομημάτων, ἔργων τέχνης, προϊόντων 
μι κροτεχνίας κ.λπ.

13. Ἐπιβάλλεται ἡ συνέχιση τῆς ἔρευνας, ἡ καταγραφή, συγ-
κέντρωση τοῦ ὑλικοῦ, ἐπεξεργασία καί δημοσίευση ὅλων τῶν χρι-
στιανικῶν ἐπιγραφῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τόσον τῶν ἑλληνικῶν, οἱ 
ὁποῖες εἶναι καί οἱ περισσότερες, ὅσον καί τῶν λατινικῶν, τῆς πρώ-
της καί τῆς δεύτερης χριστιανικῆς χιλιετηρίδας καί ἡ δημιουργία 
σχετικοῦ «Σώματος» (Corpus), γεγονός, τό ὁποῖον θά συμβάλλει 
μεγάλως στήν περαιτέρω προώθηση τῆς ἔρευνας, ὄχι μόνον στόν 
το μέα τῆς Ἐπιγραφικῆς, ἀλλά καί πολλῶν ἄλλων κλάδων τῆς ἐπι-
στήμης γενικώτερα.

14. Ἀποτελεῖ θετική διαπίστωση τό γεγονός, ὅτι οἱ ἐπιγραφές 
αὐτές εὑρίσκονται κατά κανόνα κατά χώραν (in situ), ἤτοι στίς θέ-
σεις ἐκεῖνες, ὅπου ἐξ ἀρχῆς ἔκειντο, ἐντός ὀργανωμένων ἀρχαιολο-
γικῶν χώρων καί μνημείων, ὅπου ὑπάρχει σχετική ἀσφάλεια. Μικρός 
ἀριθμός ἐπιγραφῶν φυλάσσεται σέ Ἀρχαιολογικά Μουσεῖα καί σέ 
Συλλογές Ἔργων Τέχνης, ὅπου ἐπίσης ὑπάρχει ἀσφάλεια καί προ-
στασία αὐτῶν.

15. Ἀφ’ ἑνός μέν εἶναι θετικό τό γεγονός τῆς διατηρήσεως μέχρι 
σήμερα τῶν σπουδαίων αὐτῶν ἀρχαιολογικῶν μνημείων καί τεκ-
μηρίων τῆς ἱστορίας τῶν ἀνθρώπων, πού ἔζησαν στήν συγκεκριμένη 
αὐτή γεωγραφική περιοχή κατά τήν πρώτη μ.X. χιλιετηρίδα καί 
ἀνέπτυξαν σπουδαῖο πολιτισμό, ὁ ὁποῖος ἐπηρέασε καί ἐξακολουθεῖ 
νά ἐπηρεάζει τόν σημερινό εὐρωπαϊκό καί ἐν εὐρυτέρᾳ ἐννοίᾳ τόν 
παγκόσμιο πολιτισμό, ἀφ’ ἑτέρου ὅμως θά μποροῦσε νά ἰσχυρισθεῖ 
κανείς, ὅτι ὁ ἀριθμός τῶν τεκμηρίων αὐτῶν εἶναι ἰσχνότατος, ἐάν 
ἀναλογισθοῦμε τόν μεγάλον ἀριθμόν τῶν ἀνθρώπων πού ἔζησαν 
στήν περιοχή αὐτή καί κατά τούς ὑπόψη χρόνους, καθώς καί τόν 
πλοῦτον, τήν πολλαπλότητα καί πολυπλοκότητα τῆς ζωῆς καί τῆς 
δράσεως αὐτῶν. Οἱ ἐπιγραφές αὐτές ἀντικατοπτρίζουν ἕνα μικρό 
μόνον μέρος ἀπό τήν ζωήν καί τόν πολιτισμόν τῶν ἀνθρώπων 
αὐτῶν καί γιά μία χρονική περίοδο περίπου χιλίων ἐτῶν.
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ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ

AAA: Ἀρχαιολογικά Ἀνάλεκτα ἐξ Ἀθηνῶν, Ἀθῆναι.  
ABME:  Ἀρχεῖον τῶν Βυζαντινῶν Μνημείων τῆς Ἑλλάδος,  

ἔκδοση A. Κ. Ὀρλάνδου, Ἀθῆναι. 
ΑΔ: Ἀρχαιολογικόν Δελτίον, Ἀθῆναι.
AE: Ἀρχαιολογική Ἐφημερίς. 
ΔΚΜΣ:  Δελτίον Κέντρου Μικρασιατικῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι.  
ΔΧΑΕ:  Δελτίον Χριστιανικῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας.  
MEE:  Μεγάλη Ἑλληνική Ἐγκυκλοπαιδεία, ἔκδοση Π. Δραν δάκη,  

τ. 1-24 (Ἀθῆναι, ἄνευ χρονολογίας ἐκδόσεως). 
ΘΗΕ:  Θρησκευτική καί Ἠθική Ἐγκυκλοπαιδεία, τ. 1-12 (Ἀθῆναι 

1962-1968), ἔκδοση Ἀθ. Μαρτίνου.  
ΠΑΕ:  Πρακτικά τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἐταρείας, Ἀθῆναι.  
RAC:  Reallexikon fÜr Antike und Christentum, Band 1 ff (Stuttgart 

1950 ff).  
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Δρ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 
Ἐκπαιδευτικός 

ΡΟΔΟΣ: 1912-1948. 
ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ*

«Σκέψασθε, δέ, ἐν οἵῳ εἴδει ἑκάτεροι ἡμῶν τοῦτo ἔπραξαν»
Θουκυδίδης

«Στήν πολιτική ὑπάρχουν πράγματα τά ὁποῖα  
γίνονται χωρίς νά λέγονται. Ὑπάρχουν, ὅμως, καί πράγματα  

τά ὁποῖα λέγονται χωρίς νά γίνονται».
Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς

(Βουλή τῶν Ἑλλήνων, 28 Φεβρουαρίου 1975)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τ ό βιβλίο ἐπικεντρώνεται στή ζωή τοῦ μητροπολίτη Ρόδου 
Ἀπόστολου Τρύφωνος (11.6.1913-8.6.1946), ὁ ὁποῖος στά πρῶ-

τα χρόνια τῆς ποιμαντορίας του (ἕως τό 1921) ὑπῆρξε θαρρα λέος 
ἀγωνιστής ὑπέρ τῆς ἕνωσης τῆς Δωδεκανήσου μέ τήν Ἑλλάδα. Μετά 
τήν ἐξορία του (1921-1924) καί τήν ἐπάνοδό του στή Ρόδο (τόν 

* Τά συγγραφικά δικαιώματα τῆς ἐργασίας τοῦ κ. Ἀνδρέα Μαυρίδη ἔχει ὁ  
κ. Ἰωάννης Γαβριήλ Χαρίτος, ὁ ὁποῖος καί ἐπιμελήθηκε τῆς πρώτης δημοσιεύσε-
ώς της, συμβάλλοντας μεταξύ ἄλλων προσπαθειῶν του καί διά τοῦ τρόπου τού-
του, στό νά γίνει γνωστή στό εὐρύτερο κοινό ἡ Ἐκκλησιαστική ἱστορία τῆς ταρα-
χώδους περιόδου τῆς Ἰταλοκρατίας στά Δωδεκάνησα (1912-1947) καί ἡ τεράστια 
ἐθνική προσφορά τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου, Μητροπολίτου Ρόδου Ἀποστόλου 
Τρύφωνος. Εὐχαριστοῦμε τόν κ. Ἰωάννη Χαρίτο γιά τήν ἄδεια δημοσιεύσεως τῆς 
παρούσης ἐργασίας στό περιοδικό μας.
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Ὀκτώβριο τοῦ 1924) κατηγορήθηκε γιά συνεργασία μέ τίς ἰταλικές 
ἀρχές, μέ σκοπό τή δημιουργία Αὐτοκέφαλης Δωδεκανησιακῆς 
Ἐκκλησίας. Στά «Ἀπομνημονεύματά» του ἀνασκευάζει τίς κατη-
γορίες μέ ἔντονο ἀπολογητικό ὕφος, οἱ ἐπίσημες, ὅμως, ἐκθέσεις τῶν 
Προξένων τῆς Ἑλλάδας στή Ρόδο, οἱ ἀναφορές τοῦ Ἰταλοῦ διοικητή 
Mario Lago (18.2.1923-27.10.1936), καθώς καί ἄλλα ἰταλικά ἔγγραφα 
πιστοποιοῦν ἕνα εἶδος συνεργασίας τοῦ Μητροπολίτη μέ τούς 
κατέχοντες. Αὐτές του οἱ ἐνέργειες προκάλεσαν τότε διχοστασία στό 
ποίμνιό του, ἀλλά καί ἀντιδράσεις στούς Δωδεκανήσιους τῆς δια-
σπορᾶς.

Δέν μποροῦν, παρ’ ὅλα αὐτά, νά διαγραφοῦν οἱ προσπάθειες τοῦ 
Μητροπολίτη γιά τήν ἐξουδετέρωση τῶν σχεδίων τῶν Ἰταλῶν, ἀλλά 
καί τῶν Γερμανῶν καί κατόπιν τῶν Ἄγγλων, πού στόχευαν στή διάσω-
ση τῆς ζωῆς καί τῶν προνομίων τῶν Δωδεκανησίων καί ἄλλων Ἑλ-
λήνων. Βέβαια, ἡ ὁδός τῆς διπλωματικῆς ὑποχωρητικότητας τήν 
ὁποία εἶχε υἱοθετήσει ὁ μητροπολίτης ξενίζει τούς περισσότερους, 
ἐπιβάλλεται, ὅμως, νά ληφθοῦν ὑπόψη οἱ ἐπικρατοῦσες συνθῆκες τῆς 
ἐποχῆς, προκειμένου νά γίνει ὀρθότερη ἐκτίμηση τῆς κατάστασης. 

Ἐπρόκειτο γιά μία ἐποχή δύσκολη γιά τόν δωδεκανησιακό λαό, 
ἰδίως ἀπό τό 1924 μέχρι τό 1940, κατά τήν ὁποία βρισκόταν σέ 
ἐφαρμογή τό ἰταλικό σχέδιο ἀφελληνισμοῦ τοῦ ντόπιου πληθυσμοῦ, 
μέσω τῆς ἰταλοποίησης τῆς παιδείας καί τοῦ περιορισμοῦ τοῦ ρόλου 
τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Ἡ πολιτική, ἑπομένως, τῶν ἐπικεφαλῆς 
τοῦ δωδεκανησιακοῦ λαοῦ τή συγκεκριμένη χρονική περίοδο ἔπρεπε 
νά κινεῖται στά πλαίσια τοῦ ἐφικτοῦ καί ὄχι στή σφαῖρα τοῦ ἀκραίου 
καί ἀλλοπρόσαλλου παροξυσμοῦ.

Σκοπός τῆς συγγραφῆς τοῦ βιβλίου εἶναι νά συμβάλει σέ μιά ὅσο 
τό δυνατόν πληρέστερη εἰκόνα τῆς περιόδου 1912-1948, κατά τό 
μεγαλύτερο μέρος τῆς ὁποίας μητροπολίτης Ρόδου ὑπῆρξε ὁ Ἀπό-
στολος Τρύφωνος, μέσα ἀπό ἔγγραφα τά ὁποῖα βλέπουν τό φῶς τῆς 
δημοσιότητας γιά πρώτη φορά καί βρέθηκαν στό Ἱστορικό Ἀρχεῖο 
Μακεδονίας πού ἑδρεύει στή Θεσσαλονίκη, καθώς καί στό Ἀρχεῖο 
τῆς Ἰταλικῆς Διοίκησης Δωδεκανήσου πού βρίσκεται στήν κατοχή 
τοῦ Γενικοῦ Ἀρχείου τοῦ Κράτους. Τά ἔγγραφα αὐτά, σέ συνδυασμό 
μέ τά ἀρχεῖα τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν καί τά ἔγγραφα πού 
βρέθηκαν στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, φωτίζουν, ἴσως, μία ἀμφι-
λεγόμενη χρονική περίοδο τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας.
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r ΜEΡΟΣ Α΄ s

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ (1912)  
ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (1948)

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  1 .

Ἱστορικό πλαίσιο

Ἡ Δωδεκάνησος ἀποτελοῦσε ἐπαρχία τῆς ἀπέραντης ἑλληνικῆς 
Αὐτοκρατορίας τοῦ Βυζαντίου μέχρι τό 1309 μ.Χ., ὁπότε καταλαμβάνε-
ται ἀπό τούς Ἱππότες τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη. Ἔκτοτε, γιά περίπου ἑπτά 
αἰῶνες, βρίσκεται ὑπό συνεχῆ ξενική κατοχή. Ἐκτός ἀπό ἐκείνη τῶν 
Ἱπποτῶν (1309-1522), περιλαμβάνει τήν τουρκική (1522-1912)1 καί τε-
λευταία τήν ἰταλική (1912-1945). Παρ’ ὅλες, ὅμως, αὐτές τίς διαδοχικές 
ξένες ἐπικυριαρχίες, ὁ δωδεκανησιακός λαός διατήρησε τήν ἑλληνική 
γλώσσα, τήν Ὀρθοδοξία καί γενικά τά ἑλληνικά ἤθη καί ἔθιμα. Ἐπί 
αἰῶνες ἀγωνιζόταν κατά τῆς ξένης καταπίεσης, ἐπιδιώκοντας καί 
ἔχον τας πάντοτε κατά νοῦ τήν ἕνωση μέ τό ἑλληνικό κράτος. 

Τόσο κατά τήν περίοδο τῶν Ἱπποτῶν ὅσο καί τῶν Τούρκων δέν 
ὑπῆρχε Δωδεκανησιακό Ζήτημα, μέ τή διάσταση, τουλάχιστον, πού 
τοῦ εἶχαν δώσει οἱ Ἰταλοί. Ἐπί Τουρκοκρατίας, τό Δωδεκανησιακό 
Ζήτημα, ἀπό πλευρᾶς τῶν Τούρκων, ἦταν ἐνταγμένο στό γενικότε-
ρο πλαίσιο τοῦ ὑπόδουλου Ἑλληνισμοῦ. Ἄλλωστε, τά τουρκοκρα-
τούμενα τότε ἑλληνικά νησιά δέν ἦταν μόνο τά Δωδεκάνησα2, ἀλλά 

1. Μέ τό πρωτόκολλο τοῦ Λονδίνου, τόν Φεβρουάριο τοῦ 1830, βάσει τοῦ 
ὁποίου ἡ Ἑλλάδα ἀποτέλεσε ἀνεξάρτητο κράτος, οἱ Νότιες Σποράδες, ὅπως ἀπο-
καλοῦνταν τότε μαζί μέ ἄλλα νησιά, τά Δωδεκάνησα, παρέμειναν στήν Ὀθωμανική 
Αὐτοκρατορία, μέ ἀντάλλαγμα τήν παραχώρηση τῆς Εὔβοιας στήν Ἑλλάδα.

2. Κατά τήν περίοδο τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας καί μέχρι τά πρῶτα 
χρόνια τοῦ περασμένου αἰώνα, τό σύμπλεγμα τῶν Δωδεκανήσων ὀνομαζόταν 
Νότιες Σποράδες. Κατά τόν ἐκπαιδευτικό καί συγγραφέα Μιχάλη Σκανδαλίδη, ὁ 
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τό σύνολο τοῦ Αἰγαιοπελαγίτικου, σχεδόν, συγκροτήματος, 24 τόν 
ἀριθμό, μέ πληθυσμό 458.3553. 

Σύμφωνα μέ τό διοικητικό σύστημα τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρα-
τορίας, ὅλες οἱ κατακτημένες περιοχές τοῦ Ἑλλαδικοῦ χώρου ἦταν 
χωρισμένες σέ μεγάλες διοικητικές περιφέρειες, τά «Ἐγιαλέτ», πού 
στήν ἀρχή ἦταν δύο, τῆς Ἀνατολῆς καί τῆς Ρούμελης, κάτω ἀπό τή 
διοίκηση τοῦ «Μπεηλέρμπεη». Ἀργότερα δημιουργήθηκαν περισσότε-
ρα Ἐγιαλέτια, πού διαιρέθηκαν σέ «σαντζάκ» καί «καζάδες». Τά 
σαντζάκια ἑνώθηκαν ἔπειτα σέ «πασαλίκια» ἤ «βιλαέτια», πού ἦταν 
μεγάλοι νομοί μέ διοικητή τό «βαλή» καί ὑποδιαιρέθηκαν πάλι στά 
«σαντζάκ» καί τούς «καζάδες». Τό σαντζάκι διοικοῦσε ὁ «μουτεσα-
ρίφης» ἤ «σαντζάκμπεης», γι’ αὐτό λεγόταν καί «μουτεσαριφία». Τόν 
καζά διοικοῦσε ὁ «καϊμακάμης», γι’ αὐτό λεγόταν καί «καϊμακαμία». 
Στήν ἄσκηση τῆς ἐξουσίας, τόν καϊμακάμη βοηθοῦσε διοικητικό συμ-
βούλιο, κατά κανόνα τετραμελές, πού ἀπαρτιζόταν συνήθως ἀπό 
ντόπιους κατοίκους τοῦ κάθε νησιοῦ. Ἐπικεφαλῆς τῆς ἀστυνομίας 
τοῦ κάθε νησιοῦ, τῆς ἐφορίας, τῶν τελωνείων καί τῆς οἰκονομικῆς 
διαχείρισης ἦταν Τοῦρκοι4. Ὁ ἱεροδίκης, δηλαδή ὁ ἐφαρμοστής τοῦ 
Ἱεροῦ Νόμου, ἁρμόδιος γιά ὅλες τίς δικαστικές ὑποθέσεις τῶν Μου-
σουλμάνων (ἀστικές, ἐμπορικές, ποινικές) ἦταν ὁ «Καδής». Οἱ δι-
καστές αὐτοί ἦταν, ἐπίσης, ἁρμόδιοι γιά τίς ποινικές ὑποθέσεις μεταξύ 
Χριστιανῶν καί μεταξύ αὐτῶν καί τῶν Ὀθωμανῶν5. 

Ἡ Ρόδος ἦταν σαντζάκι, ὑπό τή δικαιοδοσία τοῦ «Καπουδάν 
πασᾶ», δηλαδή τοῦ μεγάλου ναύαρχου, ὁ ὁποῖος ἦταν καί ὑπουργός 
Ναυτικῶν τοῦ Σουλτάνου. Πρίν ἀπό τήν ἐπανάσταση τοῦ 1821, ἡ 

ὁποῖος σέ ἐπιστημονική διημερίδα τό 1997 ἀσχολήθηκε μέ τό θέμα: «Ὁ ὅρος Δω-
δεκάνησος καθιερώθηκε ἐπίσημα τό 1908, ὅταν οἱ νησιῶτες περιῆλθαν σέ ἀπε-
γνωσμένο ἀγώνα πρός τήν Κυβέρνηση τῶν Νεότουρκων, πού ἀποπειράθηκε νά 
καταργήσει τά προνόμια πού ἀπολάμβαναν ἀπό τόν Σουλτάνο Σουλεϊμάν τόν 
Μεγαλοπρεπῆ. Τά ἐν λόγω προνόμια συνετέλεσαν στήν ὑλική καί πνευματική 
πρόοδο τοῦ πληθυσμοῦ». Βλ. Παπαδόπουλος, Βασίλειος. «Ρόδος», εἰς Ἐγκυκλο-
παιδεία Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, τ. 52 (Ἀθήνα 1996), σ. 159.

3. Ἀπό αὐτούς, τό ἔτος 1911, 426.899 (ποσοστό 93%) ἦταν Ἕλληνες, 26.898 
(6%) Τοῦρκοι καί 4.558 (1%) διάφοροι ἄλλοι. Λουκᾶτος, Σπυρίδων, «Δωδεκάνησα», 
εἰς Ἐκδοτική Ἀθηνῶν, Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τ. 14 (Νεώτερος Ἑλλη-
νισμός ἀπό τό 1881 ὥς τό 1913). Ἀθήνα 1977, σ. 382.

4. Ὅ.π., σ. 381.
5. Χατζηβασιλείου, Βασίλης Σ. Ἱστορία τῆς νήσου Κῶ. Ἀρχαία - Μεσαιωνική 

- Νεότερη, Κῶς 1990, σ. 315.
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ἕδρα τοῦ βαλῆ μεταφέρθηκε στή Χίο καί ἡ Ρόδος ἔγινε μουτεσα-
ριφία. Σ’ αὐτήν ὑπάγονταν τά νησιά Σύμη, Τῆλος, Χάλκη, Νίσυρος 
καί Κῶς. Οἱ κάτοικοί της ἐξαγόραζαν τό δικαίωμα ζωῆς μέ τήν κα-
ταβολή τοῦ κεφαλικοῦ φόρου, πού οἱ Ἕλληνες ὀνόμαζαν «χαράτσι», 
λέξη προσδιοριστική, κυρίως, ἐγγείου φόρου. Ἐξάλλου, ὅλες οἱ καλ-
λιεργήσιμες καί δεντρόφυτες ἐκτάσεις τοῦ νησιοῦ περιῆλθαν, 
σύμφωνα μέ τόν ἰσλαμικό νόμο, στόν Σουλτάνο, πού τίς μοίρασε 
ἔναντι ὑπηρεσιῶν στούς πολεμιστές, τούς πασάδες καί σέ ἄλλους 
τιτλούχους τῆς αὐτοκρατορίας του. Οἱ παραχωρήσεις αὐτές ἔγιναν 
μέ βάση τό τιμαριωτικό σύστημα6 καί περιελάμβαναν κάθε εἴδους 
εἰσοδήματα δημοσίου ἤ ἰδιωτικοῦ χαρακτήρα, προερχόμενα ἀπό τήν 
πόλη, τά χωριά καί τήν ὕπαιθρο. Ἔτσι, τό μεγαλύτερο μέρος τῶν 
εὔ φορων ἐδαφῶν τῆς Ρόδου πέρασε στούς Τούρκους, εἴτε μέ τή 
μορφή πλήρους ἰδιοκτησίας (mülk), εἴτε μέ τή μορφή τιμαρίων, κά-
τω ἀπό ἕνα περίπλοκο καθεστώς ἐξαρτημένης νομῆς, ἐνῶ ἄλλο 
τμῆμα τῆς γῆς δόθηκε σέ θρησκευτικά ἱδρύματα, τά «βακούφια». 
Ἐλάχιστα ἦταν τά κτήματα πού πωλοῦσαν οἱ Τοῦρκοι σέ Ρόδιους 
μικροϊδιοκτῆτες γεωργούς, ὅταν ἔφευγαν ἀπό τό νησί. Ἔτσι, λοιπόν, 
οἱ περισσότεροι ἀπό τούς κατοίκους τοῦ νησιοῦ, πρώην ἰδιοκτῆτες 
γῆς, ἔγιναν κολίγοι νέων ἀφεντάδων, κάτω ἀπό δυσβάσταχτες οἰκο-
νομικές καί κοινωνικές συνθῆκες7. 

Τή διαδικασία καθορισμοῦ καί εἴσπραξης τῶν φόρων ρύθμιζε μιά 
σειρά σουλτανικῶν διατάξεων (φιρμανιῶν), ἀποβλέποντας στήν πε-
ριστολή τῆς αὐθαίρετης συμπεριφορᾶς τῶν κρατικῶν ὀργάνων πού 
ἀσκοῦσαν ἐκβιασμό στούς φορολογούμενους. Ἔτσι, τό φιρμάνι τοῦ 
σουλτάνου Ὀσμάν Γ΄ (1755)8, πού ἀπευθύνεται στόν Καδή τῆς Ρό-
δου, ἀναφέρεται σέ ἀριθμό ἀξιωματούχων πού παρεμβαίνουν ἐκβια-
στικά καί ζητοῦν ἀπό τούς ραγιάδες τήν καταβολή πρόσθετων 
φόρων, συνιστώντας οἱ φόροι νά εἰσπράττονται μόνο ἀπό τούς 
ὑπαλλήλους τοῦ βακουφιοῦ9. 

Κατά τήν περίοδο τῆς ὀθωμανικῆς κατοχῆς, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκ-
κλη σία γνωρίζει πλήρη θρησκευτική ἀνεξαρτησία. Ἡ ἀναγνώριση 

6. Κατά τόν μεσαίωνα, τιμάριο (φέουδο) ἦταν τμῆμα χώρας παραχωρημένο, 
ἀπό ἡγεμόνες σέ εὐγενεῖς.

7. Χατζηβασιλείου, Β. ὅ.π., σ. 316.
8. Σακελλαρίδης, Κώστας. «Ἡ Ἱστορία τῶν Προνομίων τῶν Νοτίων Σπο-

ράδων», εἰς Νισυριακά, 3 (1969), σ. 142-229.
9. Χατζηβασιλείου, Β. ὅ.π., σ. 321-322.

-4-Mavridis-Rodos no 16.indd   75 2/4/2018   12:40:21 µµ



ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 

76

τοῦ Πατριάρχη τῆς Κωνσταντινούπολης, ὄχι μόνο ὡς Ἐθνάρχη 
(Millet BaŞı)10 τῶν Ἑλλήνων ὑποτελῶν, ἀλλά καί ὡς ἐκπροσώπου 
ὅλων τῶν ὀρθόδοξων, μαζί μέ τά διοικητικά καί δικαστικά προνόμια 
πού τοῦ ἀπονεμήθηκαν, συνέβαλαν, ἀσφαλῶς, στήν αὔξηση τοῦ 
κύρους του μεταξύ ὅλων τῶν ὀρθόδοξων λαῶν. Γιά τούς χριστιανι-
κούς πληθυσμούς τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, ἡ Ἐκκλησία τῆς 
Κωνσταντινούπολης ἀποτελεῖ, μέχρι τόν 18ο αἰώνα, ἴσως καί ἀρ-
γότερα, ἀδιαμφισβήτητη ἡγετική δύναμη, ἀναγνωρισμένη ἀπό 
ὅλους: ἀπό τά συμβούλια τῶν τοπικῶν προυχόντων, πού προε-
δρεύονται πολλές φορές ἀπό ἀρχιερεῖς, μέχρι τούς ἀνώτατους χρι-
στιανούς ὑπαλλήλους (δραγουμάνους) τῆς Ὑψηλῆς Πύλης. Παρ’ 
ὅλα αὐτά, ὅμως, τά περίφημα προνόμια ἀπονομῆς δικαιοσύνης πού 
δια θέτει δέν ξεπερνοῦν τή συνήθη διαιτητική δικαιοδοσία, ἐνῶ οἱ 
ἀποφάσεις της δέν ἀποτελοῦν τίτλο ἐκτελεστό, παρά μόνο κατόπιν 
ἀδείας καί σύμπραξης τῶν τουρκικῶν ἀρχῶν.

Ἔχει ἐπισημανθεῖ σέ πολλές μελέτες ὁ διπλός ρόλος τοῦ Πα-
τριάρχη: πολιτικός καί θρησκευτικός. Εἶναι γεγονός ὅτι τό Πατρι-
αρχεῖο, ἀπό πολύ νωρίς, λειτουργεῖ σέ ἐπίπεδο κράτους, ὅπως εἶναι 
ἐπίσης γεγονός ὅτι τά ὅποια δικαιώματα εἶχε, τά ἀποκτοῦσε ὁ Πα-
τριάρχης «ὑπό τήν αἵρεση ὑλικῶν ἀνταλλαγμάτων». Καμία προνο-
μιακή μέριμνα δέν προῆλθε χωρίς σοβαρή ἀντικαταβολή (πεσκές) 
πρός τό αὐτοκρατορικό ταμεῖο. Κι ἐνῶ γύρω ἀπό αὐτήν τήν ἱε-
ραρχία θά ὀργανωθεῖ ὁ ἐθνοθρησκευτικός χῶρος τῶν Ὀρθόδοξων, ἡ 
ἐντολή πού δίνεται στόν Πατριάρχη νά ἠγεῖται τοῦ ἔθνους του 
(μιλλέτ)11 εἶναι αὐστηρά ὑποκείμενη στούς νόμους12.

10. Πανταζόπουλος, Νικόλαος Ι. Τά «προνόμια» ὡς πολιτιστικός παράγων 
εἰς τάς σχέσεις Χριστιανῶν-Μουσουλμάνων. Συμβολή εἰς τό Ἐθιμικόν Κοινο δί-
καιον τῆς Ἐγγύς Ἀνατολῆς καί τῆς νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης, Θεσσαλονίκη 1975, 
σ. 849.

11. Ὁ ὅρος millet, στά ἀραβικά μιλλά, εἶναι ὅρος τοῦ Κορανίου, ἀραμαϊκῆς 
προέλευσης. Ἡ ἀρχική του σημασία εἶναι «λέξη» καί, κατ’ ἐπέκταση, ἡ ὁμάδα τῶν 
ἀνθρώπων πού ἀποδέχεται μιά ἰδιαίτερη λέξη ἤ ἕνα Ἱερό Βιβλίο. Χρησιμοποιήθη-
κε γιά πρώτη φορά στά ὀθωμανικά ἔγγραφα στά τέλη τοῦ 17ου αἰώνα. Βλ. 
Κονόρτας, Παρασκευᾶς. Les rapports juridiques et politiques entre le Patriarcat 
orthodoxe de Constantinople et l’administration ottomane de 1453 à 1600, τ. 1, 
Παρίσι 1985, σ. 169-175.

12. Ὑποταγή τοῦ ὀρθόδοξου μιλλέτ στόν Ὀργανικό Νόμο. Βλ. Ἀναγνωστο-
πούλου, Σία. Μικρά Ἀσία, 19ος αἰ. - 1919. Oι ἑλληνορθόδοξες κοινότητες. Ἀπό τό 
Μιλλέτ τῶν Ρωμιῶν στό Ἑλληνικό Ἔθνος, Ἀθήνα 1997, σ. 283-284.
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Ἐν τῶ μεταξύ, τό Πατριαρχεῖο, ἐντασσόμενο στό ὀθωμανικό πο-
λιτικό σύστημα καί σύμφωνα μέ τίς μεταρρυθμίσεις (Τανζιμάτ)13, 
ἀρχίζει νά χάνει (ἤ τουλάχιστον σέ πρώτη φάση, μέχρι τό 1908, νά 
τοῦ ἀμφισβητοῦνται) τά προνόμιά του. Εἶναι γνωστό ὅτι τά περίφη-
μα προνόμια τοῦ Πατριαρχείου προσδιορίζονταν μέ τρόπο ἀρκετά 
ἀσαφῆ. Κατ’ ἀρχάς, μέσα στό πλαίσιο τῆς ἐκκοσμίκευσης τῶν 
θεσμῶν καί τῆς ἀναδιοργάνωσης τῆς δικαιοσύνης, τίθενται ὑπό 
ἀμφισβήτηση ὅλα τά προνόμια πού καθιστοῦσαν τό Πατριαρχεῖο, 
μέ τό πέρασμα τῶν αἰώνων καί τή μέθοδο τῆς ἀνταλλαγῆς μέ τόν 
Σουλτάνο, μιά παράλληλη μέ τήν ὀθωμανική ἐξουσία μέσα στό ὀθω-
μανικό πολιτικό σύστημα. 

Ὁ περιορισμός τῶν προνομίων ἀρχίζει ἤδη μέ τίς μεταρρυθμίσεις, 
γιά νά πάρει ἔκταση στήν περίοδο τῆς ἀπολυταρχίας τοῦ σουλτάνου 
Ἀμπντούλ Χαμίντ τοῦ Β΄ (1876-1909) καί νά κορυφωθεῖ, βεβαίως, 
στήν περίοδο τῶν Νεότουρκων. Κι ἐνῶ μέ τίς μεταρρυθμίσεις ἀνα-
γνωρίζονται «αἱ πνευματικαί προνομίαι», τό πρόβλημα ἐπικεντρώνε-
ται στό ποιά προνόμια εἶναι πνευματικά καί ποιά ὄχι. Ἡ πρώτη 
μεγάλη ἀλλαγή πού προβλέπεται εἶναι ἡ κατάργηση τῶν δοσιμάτων 
καί ἡ ἔνταξη τοῦ κλήρου (ἐκτός τοῦ Πατριάρχη καί τῶν μητροπο-
λιτῶν) σέ μισθολόγιο14, μέτρο πού ποτέ δέν ἐφαρμόστηκε, λόγω τῆς 
μεγάλης ἀντίδρασης πού συνάντησε15. 

Τό σημαντικό, ὅμως, πρόβλημα πού ἀναφύεται, ἀποκαλυπτικό 
τῆς σύγχυσης πού δημιουργοῦσε μιά παράδοση προνομίων πού ποτέ 
δέν εἶχε καθολική νομική ἰσχύ ἀλλά ἴσχυε κατά περίπτωση, εἶναι 
αὐτό πού ἀφορᾶ, τίς περισσότερες φορές, στίς ἐν γένει δικαστικές 
ἁρμοδιότητες τῆς Ἐκκλησίας. Ἔτσι, τά κυριότερα προνόμια πού 

13. Ἡ περίοδος ἀνάμεσα στά 1839 καί 1876 εἶναι γνωστή στήν τουρκική ἱστο-
ριογραφία ὡς περίοδος τοῦ Τανζιμάτ (μεταρρυθμίσεων). Ἡ λέξη Τανζιμάτ, πού 
στήν ἀρχική της σημασία σημαίνει διευθετῶ (ντιζμέκ), προέρχεται ἀπό τήν ἀρα-
βική λέξη τανζίμ, πού σημαίνει, ἐπίσης, «βάζω σέ τάξη». Ὁ ὅρος Τανζιμάτ-ι Χαϋ-
ριγιέ φερμανί (φιρμάνι γιά ὠφέλιμη νομοθεσία), πού προέρχεται ἀπό τό κανούν 
τανζίμ ἐτμέκ (κάνω νόμο), χρησιμοποιήθηκε γιά πρώτη φορά στό αὐτοκρατορικό 
διάταγμα τοῦ 1838, μέ τό ὁποῖο προβλεπόταν ἡ ἐγκαθίδρυση τοῦ Ἀνώτατου Συμ-
βουλίου γιά Νομικές Ρυθμίσεις, θεσμός πού σηματοδοτοῦσε τή συνέχεια ἀνάμεσα 
στόν Μαχμούτ Β΄ (1807-1839) καί τούς διαδόχους του. Βλ. ὅ.π., σ. 45.

14. Ἄρθρο 3 τοῦ 1856. Βλ. Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ. Οἱ κανονισμοί τῶν 
Ὀρθοδόξων Ἑλληνικῶν Κοινοτήτων τοῦ Ὀθωμανικοῦ Κράτους καί τῆς διασπο-
ρᾶς, Θεσσαλονίκη 1984, σ. 22. 

15. Ἀναγνωστοπούλου, Σ. ὅ.π., σ. 285.
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πλήτ τονται εἶναι ὅσα σχετίζονται μέ: α΄) τόν τρόπο ἐκδίκασης τῶν 
ἀστικῶν δικῶν ἀπό τούς μητροπολίτες, τούς ἀρχιεπισκόπους καί 
τούς ἐπισκόπους, καθώς καί τῶν ἀντίστοιχων ποινικῶν ἀπό τούς 
ἱερεῖς, τούς μοναχούς καί τίς μοναχές, β΄) τήν ἐξουσία τῆς ἐκκλησίας, 
ἡ ὁποία ἔχει τήν ἁρμοδιότητα: «...συνωδᾷ τοῖς ἱεροῖς κανόσι [νά] 
τιμωρῇ τούς ὑποκειμένους αὐτῇ κληρικούς, ἐάν ποτε θρησκευτικῶς 
πταίσωσι...», γ΄) τούς γάμους καί τά διαζύγια16, δ΄) τίς διαθῆκες τῶν 
ὀρθόδοξων χριστιανῶν, ε΄) τήν ἐπισκευή καί ἀνέγερση ἐκκλησιῶν καί 
στ΄) τήν ἀνέγερση σχολείων17. 

Ἀπό τή στιγμή πού τό Πατριαρχεῖο χάνει τήν προνομιακή του 
θέση στό πλαίσιο τῆς ὀθωμανικῆς ἐξουσίας, χάνει ταυτόχρονα καί 
τό προνόμιο τῆς ἀπόλυτης καί αὐθαίρετης ἐξουσίας ἐπί τῶν Ὀρ-
θόδοξων, τή συνέχεια τῆς ὁποίας προσπαθεῖ νά ἀποκαταστήσει, 
ἐπικαλούμενο τήν οἰκουμενικότητά του καί τόν ρόλο του στήν κο-
ρυφή τοῦ Γένους18. Ἀπ’ τήν ἄλλη, ὁ Πατριάρχης, ὡς μοναδικός ἐγγυ-
ητής ἀπέναντι στήν ὀθωμανική ἐξουσία, ἀναλαμβάνει νά ἐξασφαλίζει 
μέ τήν παρουσία του τή συνεχῆ ὕπαρξη προνομίων19, τά ὁποῖα δέν 
ἀποτελοῦν πλέον ἀποκλειστικότητα τοῦ θρησκευτικοῦ ἡγέτη, ἀλλά 
ἀνήκουν στό ἐθνοθρησκευτικό σύνολο.

Στά Δωδεκάνησα, ὁ ἑκάστοτε μητροπολίτης εἶναι ὁ ἀνώτατος 
θρησκευτικός ἀρχηγός τῆς μητροπολιτικῆς του περιφέρειας. Ἔχει, 
σέ τοπική κλίμακα, ἀντίστοιχη λειτουργία μέ αὐτήν τοῦ Πατριάρχη, 
εἶναι δηλαδή, ὑπεύθυνος γιά τήν ὀργάνωση τοῦ ἐθνοθρησκευτικοῦ 
χώρου, ἄρα εἶναι ὁ ἐγγυητής τῆς ἐνσωμάτωσης τῶν Ρωμιῶν στό 
μιλλέτ. Ὁ μητροπολίτης, μέ ἄλλα λόγια, ἔχει τήν ἐντολή ἀπό τόν 
Πατριάρχη, καί κατά συνέπεια ἀπό τήν ὀθωμανική ἐξουσία, τῆς 
ὀργάνωσης καί ἐξουσίας πάνω στόν χῶρο δικαιοδοσίας του20. Ἡ 
θέση, ἑπομένως, τῆς Ἐκκλησίας στήν παροῦσα χρονική περίοδο 
εἶναι ἐμφανής, ἐνῶ ἡ ἐκτίμηση καί προστασία τῶν ἐπισκόπων της 

16. «...Αἱ ἐν τοῖς πατριαρχικοῖς καί μητροπολιτικοῖς βερατίοις περί γάμου τῶν 
ὀρθοδόξων χριστιανῶν διατάξεις σαφέσταται εἰσίν, ἐκτενέστατα καί λεπτο-
μερέστατα καθορίζουσαι ὅτι μόνη ἡ Ἐκκλησία ἔχει τήν ἐξουσίαν συζευγνύειν καί 
διαζευγνύειν καί διεξάγειν πᾶσαν τοῦ γάμου διαφοράν...» Βλ. «Τά περί προνομίων 
ἐπίσημα ἔγγραφα», εἰς περ. ΕΑ, Κωνσταντινούπολη, 4 (1883-1884), σ. 128-133.

17. Ὅ.π.
18. Ἀναγνωστοπούλου, Σ. ὅ.π., σ. 423.
19. Ὅ.π., σ. 287-288.
20. Παπαστάθης, Χ. Κ. ὅ.π., σ. 128-138.
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καί γενικά ὅλων τῶν χριστιανῶν ἀπό τίς ὀθωμανικές ἀρχές ἔκδηλη21. 
Ὁ λατινικός κλῆρος περιορίζεται καί ἀποκαθίσταται ἡ ὀρθόδοξη ἱε-
ραρχία, ἀφοῦ τώρα τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μπορεῖ ἐλεύθερα νά 
ἐνεργεῖ καί νά διορίζει ἐπισκόπους στά νησιά, σέ ἀντίθεση μέ τήν 
κατάσταση πού ἐπικρατοῦσε ἐπί Ἱπποτοκρατίας. Πιό συγκεκριμένα, 
τώρα διαμορφώνονται τά πλαίσια τῶν διοικητικῶν ἁρμοδιοτήτων 
τῶν μητροπολιτῶν τῆς Ἐκκλησίας Δωδεκανήσου ὡς ἑξῆς: 

1. Οἱ μητροπολίτες Δωδεκανήσου εἶναι κύριοι τῶν ἐκκλησιῶν καί 
τῶν μοναστηριῶν τῆς ἐπικράτειάς τους.

2. Τηροῦν τά ληξιαρχικά βιβλία καί ἐκδίδουν ἄδειες γάμων καί 
βαπτίσεων.

3. Ἐποπτεύουν καί διευθύνουν τά ἑλληνικά σχολεῖα22.
4. Προβαίνουν στή σύνταξη συμβολαιογραφικῶν πράξεων καί 

προικοσύμφωνων23.
5. Ἀναλαμβάνουν τούς τομεῖς διοίκησης, ἐκπαίδευσης καί δικαι-

οσύνης, τήν ὁποία ἀπονέμουν μέ τά πνευματικά καί μικτά δικα στή-
ρια, στά ὁποῖα ὁ Μητροπολίτης εἶναι πρόεδρος καί

6. Μετέχουν στό Νομαρχιακό Συμβούλιο.

Ὅσον ἀφορᾶ στήν παιδεία στήν Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία, 
αὐτή, σύμφωνα μέ τό Τανζιμάτ, ἐκκοσμικεύεται μέσα σέ ἕνα θεσμικό 
πλαίσιο πού προβλέπει τή δημιουργία ὄχι μιᾶς ἑνιαίας γιά ὅλους 
τούς ὑπηκόους κοσμικῆς ὀθωμανικῆς παιδείας, ἀλλά πολλῶν καί 
παράλληλων πρός τήν κεντρική παιδεία «κοσμικῶν παιδειῶν»24. Ἡ 
ὀθωμανική ἐξουσία ἀναγνωρίζει σέ ὅλους τούς μή μουσουλμάνους, 
ἑπομένως καί στούς Ρωμιούς, τό «προνόμιο», τό δικαίωμα σέ δική 
τους παιδεία, ἡ ὁποία τόν 19ο αἰώνα συνιστᾶ ἀναγνωρισμένο προ-

21. Κέντρης, Ἰωάννης Σ. Τό ἀποικιακό καθεστώς τῆς Ἰταλίας στά Δωδεκάνη-
σα καί οἱ ἐπιδιώξεις τοῦ Βατικανοῦ γιά τήν Αὐτοκεφαλία τῆς Ἐκκλησίας Δωδε-
κανήσου. Διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 2005, σ. 31-32.

22. Σημειωτέον ὅτι ἡ ὀργανωμένη παιδεία συστηματοποιεῖται στά τέλη τοῦ 
19ου αἰώνα καί ἀρχές τοῦ 20οῦ ἐπί μητροπολίτη Ρόδου Γερμανοῦ (1876), τοῦ 
μετέπειτα Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη. Τήν προσπάθεια τοῦ Γερμανοῦ συνέχισαν οἱ 
διάδοχοί του Γρηγόριος (1888-1893), Κωνσταντῖνος (1893-1909), Δωρόθεος (1900) 
καί Ἰωα κείμ Βαλασιάδης (1900-1910).

23. Στά ἀρχεῖα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σπηλιανῆς Νισύρου ὑπάρχουν πολλά τέτοια 
ἔγγραφα. Βλ. Σπηλιανῆς Ἀρχεῖον, τ. 1, Ἀθήνα 1988, σ. 36-64.

24. Ἄρθρο 15 τοῦ 1856. Βλ. Παπαστάθης, Χ. Κ. ὅ.π., σ. 23.
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νόμιο τοῦ Πατριαρχείου, μέ τόν Πατριάρχη νά ὁρίζεται ἐγγυητής 
τῆς ὑλοποίησης τῶν μεταρρυθμίσεων σέ ἐθνικό ἐπίπεδο25.

Ἐν τῶ μεταξύ, ἡ ἵδρυση τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους καί ἡ σταδιακή 
ἀναγωγή του σέ ἐθνικό κέντρο ὅλων τῶν Ἑλλήνων ἔχει δύο σημαν-
τικές συνέπειες: α΄) ὡς πρός τόν γεωγραφικό χῶρο καί β΄) ὡς πρός 
τόν προσδιορισμό τοῦ ὅρου μιλλέτ. Ἀρχικά, ἡ ὁριοθέτηση τοῦ γεω-
γραφικοῦ χώρου δημιουργεῖ δύο κατηγορίες Ἑλλήνων, αὐτούς πού 
ζοῦν «μέσα» καί αὐτούς πού ζοῦν «ἔξω» ἀπό τά σύνορα τοῦ νεο-
σύστατου κράτους: τούς Ἕλληνες καί τούς Ἑλλαδίτες-Ἕλληνες. 
Ἔτσι, μετά τό 1832, οἱ Ρωμιοί τῆς Αὐτοκρατορίας, ἐνῶ ἐξακολου-
θοῦν νά ζοῦν στόν ὀθωμανικό χῶρο, ὁρίζονται «ἔξω» σέ σχέση μέ ἕνα 
ἄλλο ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη κέντρο. Τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ 
τό μιλλέτ τῶν Ρωμιῶν: μέ δεδομένη τήν ἀμφισβήτηση τοῦ ὑπερεθνι-
κοῦ του χαρακτήρα, ἡ ὁποία γίνεται ὅλο καί πιό ἔντονη στόν 19ο 
αἰώνα, τό μιλλέτ περιορίζεται στούς Ρωμιούς, ἔννοια ταυτόσημη 
πλέον μέ τόν ὅρο Ἕλληνες, πού ὅμως δέν ἔχουν πλέον μόνο ὡς 
κέντρο ἀναφορᾶς τό Πατριαρχεῖο. 

Τόν 19ο αἰώνα, λοιπόν, τό Πατριαρχεῖο καί ἡ ἱεραρχική του 
ὀργάνωση (μητροπόλεις καί ἐνορίες) εἶναι αὐτό πού προσφέρει στό 
ἑλληνικό κράτος τήν κατ’ ἐξοχήν ἀπόδειξη τῆς ἑλληνικότητας τῶν 
«ἔξω Ἑλλήνων», μέ τήν παιδεία νά ἀναδεικνύεται ὡς τό νέο στοιχεῖο 
συνοχῆς τοῦ ἐθνικοῦ χώρου, ρόλο πού μέχρι τότε εἶχε ἀναλάβει ἡ 
θρησκεία. Φυσικά, φορέας τῶν ἀξιῶν τῆς παιδείας ἀναλαμβάνει 
πλέον ἡ Ἀθήνα κι ὄχι ἡ Κωνσταντινούπολη26, ἐνῶ οἱ σχέσεις μεταξύ 
τῶν δύο «ἐθνικῶν κέντρων» εἶναι σχέσεις σύγκρουσης, ἀλλά καί 
ἀμοιβαίας κάλυψης, μέσα στό εὐρύτερο πλαίσιο τῆς κατάρρευσης 
τοῦ «παλαιοῦ κόσμου», ἡ ὁποία ὁριστικοποιεῖται μέ μία σειρά γε-
γονότων: ἀπό τίς μεταρρυθμίσεις κυρίως τοῦ 1856 καί τήν ἐκδήλω-
ση τῶν ἐθνικιστικῶν διεκδικήσεων στά Βαλκάνια, μέχρι τήν ἀνα-
κήρυξη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας (1865) καί τῆς Βουλγαρικῆς 
Ἐξαρχίας (1870), ἀλλά καί τήν ἀποκρυστάλλωση τῶν διεκδικήσεων 
τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους ἐπί τοῦ «ἐθνικοῦ σώματος» ἐκτός τῶν νέων 
συνόρων του. Ἔτσι, παρά τό γεγονός ὅτι ἡ ἀνακήρυξη τοῦ Αὐ-
τοκέφαλου τῆς ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας (1833) δημιουργεῖ σημαντική 

25. Ἀναγνωστοπούλου, Σ. ὅ.π., σ. 290-292.
26. Ὅ.π., σ. 298-299. Ἀνεστίδης, Σταῦρος Θ. Ἡ Ἐθναρχική παράδοση τῆς 

Με γάλης Ἐκκλησίας καί ὁ Μανουήλ Ἰω. Γεδεών, Ἀθήνα 1993, σ. 164-171.
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ρήξη στήν ἑνότητα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί καταφέρει 
πλῆγμα στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, δέν συνιστᾶ ὁρόσημο, γιά 
τούς λόγους τουλάχιστον πού ἐδῶ ἐξετάζουμε, οὔτε στίς σχέσεις τοῦ 
Πατριαρχείου μέ τό ἑλληνικό κράτος οὔτε στήν ἄσκηση τῆς 
ἐξουσίας τοῦ Πατριαρχείου στούς ὀρθόδοξους. Μόνο στό δεύτερο 
μισό τοῦ 19ου αἰώνα προκύπτει ἡ ἀνάγκη ἀνάπτυξης σχέσεων, ἔστω 
καί συγκρουσιακῶν, οἱ ὁποῖες παραμένουν ὑπό συνεχῆ ἐξέλιξη μέχρι 
τό 1908, ὅταν πλέον εἶναι ἀδιαμφισβήτητη ἡ ἑλληνικότητα τοῦ 
μιλλέτ τῶν Ρωμιῶν27.

Ἡ ἄνοδος τοῦ Τρικούπη στήν ἐξουσία συμπίπτει ἀπό τή μιά μέ 
μιά διεθνή συγκυρία, ὅπως διαμορφώνεται ἀπό τό συνέδριο τοῦ Βε-
ρολίνου πού λειτουργεῖ βραχυπρόθεσμα ἀποτρεπτικά γιά πολεμικές 
ἀναμετρήσεις μέ τήν Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία, συμπίπτει, ὅμως, 
ἀπό τήν ἄλλη καί μέ τήν ὄξυνση τῶν ἐνδοβαλκανικῶν ἀνταγωνισμῶν, 
μέ ἐπίκεντρο κυρίως τή Μακεδονία. Ὁ πανσλαβισμός, ἡ βουλγαρική 
προπαγάνδα στή Μακεδονία μετά τή δημιουργία τῆς Βουλγαρικῆς 
Ἐξαρχίας, καθώς καί ἡ ὁριστική ἀπομυθοποίηση τῆς Ρωσίας ὡς 
προστάτιδας δύναμης τῶν Ὀρθόδοξων, καθιστοῦν πλέον σαφές ὅτι 
ἔχει ἐπέλθει ὁριστική διάσπαση τοῦ ὀρθόδοξου κόσμου καί ὅτι ἡ νο-
μιμοποίηση τῶν ἐδαφικῶν διεκδικήσεων ἀντλεῖται ἀπό τήν «ἐθνικο-
ποίηση» τμημάτων αὐτοῦ τοῦ κόσμου28. Μέ τήν ἄνοδο τοῦ Τρικούπη 
ἐγκαινιάζεται ἡ πολιτική ἐπιβολῆς τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους ὡς ἐθνικοῦ 
κέντρου τοῦ ἑλληνισμοῦ. Στήν πράξη, ἡ διεκδίκηση αὐτή σημαίνει 
διεκδίκηση τῶν προνομίων τοῦ Πατριάρχη, στό ὄνομα βεβαίως τῆς 
διεκδίκησης τῶν προνομίων τοῦ Γένους: ἡ παιδεία καί ἡ ἐκκλησια-
στική ἱεραρχία εἶναι κατ’ ἐξοχήν διεκδικούμενα προνόμια. Ἡ ἀντίδρα-
ση τοῦ Πατριαρχείου σ’ αὐτή τή διείσδυση προσαρμόζεται πάντα στίς 
ἀπαιτήσεις τῆς ἐποχῆς: ἀπό δυναμικά ἐπιθετική στήν ἀρχή (δεκαετία 
τοῦ 1880) καταλήγει τό 1908 παθητικά ἀμυντική, περιοριζόμενη σ’ ἕνα 
λόγο ἀπολογητικό γιά τόν ρόλο τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας, σέ σχέση 
μέ τά «συμφέροντα τοῦ Γένους»29. 

Οἱ μητροπόλεις τῆς Μακεδονίας καί τῆς Θράκης συνιστοῦν, γιά 
λόγους εὐνόητους, τόν πρῶτο στόχο γιά τήν κυβέρνηση Τρικούπη, 
ἐνῶ οἱ μητροπόλεις τοῦ ὑπόλοιπου «ἀλύτρωτου» τμήματος τοῦ 

27. Ἀναγνωστοπούλου, Σ. ὅ.π., σ. 424.
28. Ὅ.π., σ. 425.
29. Ὅ.π., σ. 428-429.
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ἑλληνικοῦ ἔθνους θά ἀκολουθήσουν ἀργότερα. Τό ἑλληνικό κράτος 
ὑποκαθιστᾶ σταδιακά τήν ὀθωμανική ἱεραρχία, τή μιλλί, μέ μιάν 
ἄλλη πού ἔχει χαρακτήρα ἐθνικό, ἑλληνικό, στήν κορυφή τῆς ὁποίας 
τίθενται οἱ διπλωματικοί ὑπάλληλοι καί οἱ ὁποῖοι ἀναλαμβάνουν τήν 
ἀξιολόγηση τοῦ πατριωτισμοῦ τῶν μητροπολιτῶν. Ἀνάλογα μέ τά 
ὑπομνήματά τους, τό ἑλληνικό κράτος διατηρεῖ καί ἐπιχορηγεῖ 
ὅσους μητροπολίτες κρίνονται κατάλληλοι, ἐνῶ προβαίνει στήν 
ἀντικατάσταση αὐτῶν πού δέν ἀνταποκρίνονται στίς ἀπαιτήσεις 
τοῦ ἐθνικοῦ συμφέροντος. Οἱ δάσκαλοι καί οἱ γραμματεῖς τῶν μη-
τροπόλεων, ἀλλά καί ὁ κατώτερος κλῆρος, ὁ ὁποῖος ἔχει μεγάλη 
ἐπιρροή στόν κόσμο, τίθενται στήν ὑπηρεσία τῶν διπλωματικῶν 
ὑπαλλήλων, οἱ ὁποῖοι προτείνουν τούς «κατάλληλους» γιά κάθε πε-
ριοχή στή θέση τοῦ μητροπολίτη30. Οἱ ἀντικαταστάσεις μητροπο-
λιτῶν εἶναι πολύ συχνές καί κλιμακώνονται ὅσο περνάει ὁ καιρός κι 
ὅσο τό Πατριαρχεῖο χάνει τόν ἔλεγχο τοῦ διορισμοῦ μητροπολιτῶν 
στίς περιοχές πού βρίσκονται στή δικαιοδοσία τῆς Βουλγαρικῆς 
Ἐξαρχίας. Ἐνδεικτικό τοῦ γεγονότος αὐτοῦ εἶναι ὅτι σέ διάστημα 
ἑνός ἔτους μόνο ἀντικαταστάθηκαν τρεῖς μητροπολίτες: τῆς Ἀδρια-
νούπολης, τῆς Βέροιας καί τῶν Βελεγράδων. 

Ἡ ἀντίδραση τοῦ Πατριαρχείου σ’ αὐτή τήν ἀνοιχτή παρέμβαση 
τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους εἶναι ἀποκαλυπτική τῆς κρίσης τοῦ ρόλου 
τῆς ἴδιας τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς. Κατ’ ἀρχάς, ἐπικαλούμενο τή 
θέση του στό ὀθωμανικό σύστημα, καθώς καί τούς κινδύνους πού 
εἶχε νά ἀντιμετωπίσει τό Γένος, ὑπογραμμίζει, μέ αὐστηρότητα 
κάποιες φορές, τίς διαφοροποιήσεις πού πρέπει νά γίνονται ἀνάμε-
σα στόν ρόλο τῶν κληρικῶν καί τῶν διπλωματῶν31. Προσπαθεῖ, 
ἐπίσης, μέ τή συμπαράσταση τῶν πλούσιων Ρωμιῶν τῆς Κωνσταντι-
νούπολης, νά ἀντιμετωπίσει δυναμικά τόν «κίνδυνο», ἀναλαμβάνον-
τας γιά πρώτη καί τελευταία φορά νά γίνει τό ἴδιο φορέας παιδείας, 
τόσο ὡς πρός τό ἰδεολογικό ὅσο καί ὡς πρός τό ἐκπαιδευτικό της 
περιεχόμενο. Ἡ Κωνσταντινούπολη, λοιπόν, διεκδικεῖ τόν ρόλο τοῦ 
κέντρου καί ὁριοθετεῖ τόν χῶρο της32, ὁ ὁποῖος νομιμοποιεῖται ἀπό

30. Ὅ.π., σ. 429-430.
31. Ὅ.π., σ. 428-431.
32. «...αἱ ἠθικαί αὗται τοῦ ἡμετέρου ὀρθοδόξου γένους ἀνάγκαι, πολλαί οὖσαι 

καί μεγάλαι... τοῦθ’ ὅπερ καταδεικνύει τρανώτατα παντί ἐπισταμένως τήν διανο-
ητικήν καί ὑλικήν διαφόρων ἀνά τήν Μακεδονίαν, τήν Θράκην, τήν Ἀνατολικήν 

-4-Mavridis-Rodos no 16.indd   82 2/4/2018   12:40:21 µµ



ΡΟΔΟΣ: 1912-1948. ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

83

τό Ὀθωμανικό Κράτος καί τήν Ὀρθοδοξία33. Ὅλη αὐτή τήν περίοδο, 
ἀπό τήν ἀνακήρυξη τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους καί μετά, ἡ Ρόδος ἐξα-
κολουθεῖ νά κυβερνιέται ὡς τουρκική ἐπαρχία καί, παρ’ ὅλη τή βελ-
τιωμένη διοίκηση, δέν θά λείψουν κατά καιρούς οἱ ἀκρότητες, ὅπως 
οἱ σφετερισμοί καί οἱ αὐθαιρεσίες τῶν Τούρκων ἀξιωματούχων, οἱ 
δημεύσεις περιουσιῶν, ἀκόμα καί οἱ ἐξορίες. Στά φιρμάνια, ἐπίσης, 
τοῦ σουλτάνου Μαχμούτ Β΄ (1808-1839)34 καί τῶν διαδόχων του, θά 
ἐξαιρεθεῖ ἡ Ρόδος καί ἡ Κῶς ἀπό τά προνόμια τῆς αὐτοδιοίκησης καί 
τῶν φορολογικῶν διευκολύνσεων, τά ὁποῖα παρέχονται στά ἄλλα 
νησιά. Ὡστόσο, οἱ κάτοικοι ἀποκτοῦν σταδιακά κάποια πολιτικά 
δικαιώματα, ὅπως τή δυνατότητα ἀπόκτησης κυριότητας σέ ἀκίνη-
τα, μέ ἀποτέλεσμα νά ἐπιδίδονται σέ ἀγοραπωλησίες μέ τούς 
Τούρκους35. 

Τό 1908, μέ τήν ἀνακήρυξη τοῦ τουρκικοῦ συντάγματος, οἱ Δωδε-
κανήσιοι, ὅπως καί ὅλοι οἱ τουρκοκρατούμενοι Ἕλληνες, αἰσθάνονται 
ἀνακούφιση καί τήν κρυφή ἐλπίδα ὅτι τό τέλος τῆς ἀπόλυτης μο-
ναρχίας στήν Τουρκία θά παραχωροῦσε τή θέση του σέ ἕνα καθεστώς 
φιλελεύθερο, σύμφωνα μέ τίς ἀρχές τῆς ἰσοπολιτείας, τῆς δικαιοσύνης 
καί τῆς ἀνεξιθρησκίας, ὅπως διακήρυσσαν οἱ Νεότουρκοι. Δυστυχῶς 
διαψεύσθηκαν, ἀφοῦ οἱ Νεότουρκοι ἀπό τίς πρῶτες στιγμές ἐπιδόθη-
καν σέ σχέδια ἐξόντωσης τῶν μειονοτήτων. Μέ τό σύνταγμα τοῦ 1908 
καθιέρωσαν τήν ὑποχρεωτική στρατιωτική θητεία γιά τούς ραγιάδες, 
πού μέχρι τότε πλήρωναν φόρο (τό σαλγέν) καί ἀπαλλάσσονταν. Πολ-
λοί στρατολογήθηκαν καί στάλθηκαν νά ὑπηρετήσουν σέ διάφορα 
μέρη, ἐνῶ ἄλλοι πού δέν παρουσιάσθηκαν καί κηρύχθηκαν ἀνυπότα-
κτοι κατέφυγαν στά βουνά, προκειμένου νά ἀποφύγουν τή σύλληψη 
ἀπό τούς ἔφιππους χωροφύλακες (σουβαρίδες = ἔφιπποι)36.

Οἱ πρῶτες ἀλλαγές πού σημειώνονται μέ τήν ἀποκατάσταση τοῦ 
συντάγματος τοῦ 1908 καί τήν πολιτική τῶν Νεότουρκων καί δημι-

Ρωμυλίαν, τήν Βουλγαρίαν καὶ τήν Μικράν Ἀσίαν ὀρθοδόξων κοινοτήτων κατά-
στασιν...» Βλ. «Ἔκθεσις τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἐκπαιδευτικῆς καί Φιλανθρω-
πικῆς Ἀδελφότητος τοῦ ἔτους 1880-1881», εἰς περ. ΕΑ, Κωνσταντινούπολη, 2 
(1882), σ. 507.

33. «...ἡ ἐνίσχυσις καί προαγωγή τῆς παιδείας ἀνά πάσας τάς ἁπανταχοῦ τοῦ 
ὀθωμανικοῦ κράτους καί ἀλλαχοῦ ὀρθοδόξους κοινότητας...» Βλ. ὅ.π.

34. Ἔθεσε τίς βάσεις τῆς μεταρρυθμιστικῆς προσπάθειας. 
35. Χατζηβασιλείου, Β. ὅ.π., σ. 364-365.
36. Ὅ.π., σ. 376.
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ουργοῦν ρήξη σέ σχέση μέ τό παραδοσιακό θεσμικό πλαίσιο ὀργάνω-
σης εἶναι αὐτές πού συνδέονται μέ τήν κατάργηση τῶν μιλλέτ καί, 
κατά συνέπεια, τήν κατάργηση τῶν προνομίων. Ἔτσι, ἡ ἐλέω ὀθω-
μανικῆς ἐξουσίας ἀναγνώριση τοῦ θρησκευτικοῦ ἡγέτη ὡς ἡγέτη τοῦ 
μιλλέτ, καθώς καί ἡ ἀναγνώριση τῶν μιλλί ἐλευθεριῶν δέν ἰσχύουν 
στό νέο πολίτευμα. Ἑπομένως, ὁ Πατριάρχης δέν ἐντάσσεται πλέον 
στό ὀθωμανικό σύστημα ἐξουσίας, ἐνῶ συγχρόνως δέν νομιμοποι-
εῖται ὁ ρόλος του ὡς ἐθνικῆς ἀρχῆς τῶν Ρωμιῶν. Οἱ Νεότουρκοι 
βέβαια, φοβούμενοι τήν ἀντίδραση πού θά μποροῦσε νά ξεσηκώσει 
μιά πολιτική ἀνοικτοῦ καί βίαιου περιορισμοῦ τοῦ ρόλου μιᾶς προ-
σωπικότητας μέ μεγάλη ἐπιρροή τόσο στό ποίμνιό της ὅσο καί στίς 
Μεγάλες Δυνάμεις, ἀκολουθοῦν μιά ἰδιαίτερα προσεκτική πολιτική, 
πού στόχο της ἔχει τή σταδιακή ἀποδυνάμωση τοῦ πολιτικοῦ ρόλου 
τοῦ Πατριάρχη. Στήν ἀρχή, λοιπόν, ὁ Πατριάρχης διατηρεῖ τό δι-
καίωμα νά ζητᾶ τήν παρέμβαση τῆς ἀνώτατης πολιτικῆς ἐξουσίας, 
δηλαδή τοῦ Σουλτάνου, ὅταν τό κρίνει ἀναγκαῖο γιά τό καλό τοῦ 
«μιλλέτ» του, μέ τή διαφορά ὅτι τώρα οὔτε τό μιλλέτ ἀναγνωρίζεται 
ὡς σύνολο, ἀλλά οὔτε καί ἡ ἀρχή στήν ὁποία παραδοσιακά αὐτό 
προστρέχει ἔχει ὁποιαδήποτε πολιτική νομιμοποίηση νά ἀσκεῖ ἀπό 
μόνη της ἐξουσία37. Ἡ ὀθωμανική κυβέρνηση προβαίνει στήν ἄρση 
κάθε δικαιώματος τοῦ Πατριάρχη νά μεσολαβεῖ ὑπέρ τῶν Ἑλλήνων 
Ὀθωμανῶν πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι ἀναλαμβάνουν πλέον τήν ὑποχρέωση 
νά ἀπευθύνονται οἱ ἴδιοι στίς κρατικές ἀρχές, ὅταν νομίζουν ὅτι ἀδι-
κοῦνται. Στά ἐπίσημα ἔγγραφα δέ, ἀναφέρεται ὅτι τό ἀξίωμα τοῦ 
Πατριάρχη εἶναι πλέον κατώτερο παντός ὑπουργοῦ38.

Ἡ νομοθετική διαδικασία γιά τόν περιορισμό τῶν ἐξουσιῶν τοῦ 
Πατριάρχη ἀρχίζει οὐσιαστικά τό 1910, παρά τούς μεμονωμένους 
νόμους πού ψηφίζονται περιστασιακά. Τά προνόμια πού εἶχαν πα-
ραχωρηθεῖ ἀπό τόν Μεχμέτ Β΄ τόν Πορθητή (1451-1481) στόν Πα-
τριάρχη καί εἶχαν θεσμοθετηθεῖ ὡς μιλλί ἐλευθερίες ἀπό τίς μεταρ-
ρυθμίσεις τοῦ Τανζιμάτ καταργοῦνται. Τό κυριότερο προνόμιο πού 
πλήττεται εἶναι, βεβαίως, ἡ ἐκπαίδευση, θέμα στό ὁποῖο θά ἐπικεν-
τρωθεῖ ἡ ἀντίδραση τοῦ Πατριαρχείου, καθώς καί τῶν Ἑλλήνων 
βουλευτῶν λίγο ἀργότερα. Τό Πατριαρχεῖο θεωρεῖ ὅτι συντελεῖται 
«σφαγιασμός τῶν χριστιανικῶν ἐθνῶν τῆς Τουρκίας», ἐνῶ ἐπιμένει 

37. Ἀναγνωστοπούλου, Σ. ὅ.π., σ. 461-462.
38. Ὅ.π., σ. 462.
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στήν «κατά τήν παράδοση καί τήν ἱστορία ἐκπαιδευτική του δικαιο-
δοσία», ἐπιχείρημα στό ὁποῖο ἡ πολιτική ἐξουσία ἀντιτείνει τήν κατ’ 
ἀνοχή τῆς ἴδιας δικαιοδοσία τοῦ Πατριάρχη39. Ἔτσι, τό ἀμέσως 
ἑπόμενο χρονικό διάστημα οἱ Νεότουρκοι, ὅπως προκύπτει ἀπό 
τούς νόμους περί παιδείας, θέτουν τήν ἐκπαίδευση τοῦ συνόλου τῶν 
Ὀθωμανῶν στήν ἄμεση δικαιοδοσία τοῦ ὑπουργείου Παιδείας, 
πράγμα πού ἄλλωστε ἴσχυε ἀπό τίς μεταρρυθμίσεις τοῦ Τανζιμάτ. 
Ἑπομένως, ἐνῶ διατηρεῖται τό δικαίωμα τῆς ξεχωριστῆς ἐκπαίδευ-
σης, αὐτή ἀποδεσμεύεται ὁριστικά ἀπό τή θρησκευτική ἐξουσία, 
πράγμα πού σημαίνει ὅτι τό Πατριαρχεῖο χάνει τό προνόμιο τῆς 
πολιτικῆς νομιμοποίησης τῆς ἐκπροσώπησης καί διαχείρισης τῶν 
ἐλευθεριῶν τῶν Ρωμιῶν. Ἡ ἐκπαίδευση, λοιπόν, εἶναι πλέον ὀθωμα-
νική καί δέν ἀποτελεῖ μιλλί ἐλευθερία40.

Ἀπό διοικητικῆς σκοπιᾶς γενικότερα, μετά τήν ἐπανάσταση τῶν 
Νεότουρκων τόν Ἰούλιο τοῦ 1908, παρατηροῦνται ὁρισμένες μετα-
βολές. Τό βιλαέτι ἤ ἡ Γενική Διοίκηση τοῦ Ἀρχιπελάγους, πού προ-
γενέστερα ἀπαρτιζόταν ἀπό ἑπτά (7) σαντζάκια (ἀνάμεσα στά ὁποῖα 
τῆς Κρήτης καί τῆς Κύπρου), κατέληξε νά περιλαμβάνει τέσσερα (4) 
σαντζάκια ἤ ὑποδιοικήσεις, μέ πρωτεύουσα τή Ρόδο: αὐτό τῆς 
Ρόδου, ὅπου εἶχε τήν ἕδρα του ὁ βαλής ἤ γενικός διοικητής τῶν 
Νήσων, τῆς Χίου, τῆς Μυτιλήνης καί τῆς Λήμνου. Στό σαντζάκι τῆς 
Ρόδου ὑπάγονταν οἱ καζάδες ἤ καϊμακαμίες, δηλαδή ἐπαρχίες: ὁ 
καζάς τῆς Ρόδου μέ ναχιέ (τμῆμα) τή Χάλκη, τῆς Κάσου, τῆς 
Καρπάθου, τοῦ Καστελλόριζου, τῆς Σύμης μέ ναχιέ τήν Τῆλο καί τῆς 
Κῶ μέ ναχιέ τή Νίσυρο. Στό σαντζάκι τῆς Χίου ὑπάγονταν οἱ καζάδες 
τῆς Χίου, τῆς Ἰκαρίας, τῆς Λέρου μέ ναχιέ τήν Πάτμο, καί τῆς Κα-
λύμνου μέ ναχιέ τήν Ἀστυπάλαια41. 

Ἐν τῶ μεταξύ, ἡ κήρυξη τῆς ἕνωσης τῆς Κρήτης μέ τήν Ἑλλάδα 
καί τῆς ἀνεξαρτησίας τοῦ βουλγαρικοῦ κράτους στά τέλη τοῦ 1908 θά 
κινητοποιήσουν τόν ἑλληνισμό τῆς Μακεδονίας καί τῆς Θράκης πρός 
τήν κατεύθυνση τῆς διεκδίκησης τῶν ἐθνικῶν του δικαιωμάτων. Οἱ 
Τοῦρκοι, ὅμως, θά πάρουν σκληρά μέτρα κατά τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς 
ἐκπαίδευσης τῶν Ἑλλήνων κατοίκων τῶν περιο χῶν αὐτῶν42. 

39. «Λογική θεμάτων ἄποψις», εἰς περ. ΕΑ, 29 (1909), σ. 39.
40. Ἀναγνωστοπούλου, Σ. ὅ.π., σ. 462-464.
41. Χατζηβασιλείου, Β. ὅ.π., σ. 378-379.
42. Ὅ.π., σ. 377.
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Στήν Ἑλλάδα, τήν ἴδια περίοδο, τό σύστημα ἰδεῶν πού καλλιερ-
γεῖται εἶναι ὁ γαλλικός ἐθνικισμός τῆς Τρίτης Δημοκρατίας, ὅπως 
διαμορφώθηκε μετά τήν ἧττα τῆς Γαλλίας στόν γαλλο-πρωσικό 
πόλεμο, τό 1871. Τό ρεῦμα αὐτό δέν ἦταν μόνο πατριωτικό, ἀλλά 
συγκροτήθηκε ὡς ἄμυνα ἀπέναντι στό κοινωνικό κίνημα καί ὡς 
ἀπάντηση στήν ἀπειλή τοῦ σοσιαλιστικοῦ διεθνισμοῦ. Κατ’ ἐξοχήν 
ἀποδέκτης του θεωρήθηκε ὁ Ἴων Δραγούμης, τόν ὁποῖο ἡ ἑλληνική 
σκέψη συνέδεσε στενά μέ τόν Μaurice Barres (1862-1923), ἕναν ἀπό 
τούς κύριους ἐκπροσώπους τοῦ γαλλικοῦ ἐθνικισμοῦ, ὁ ὁποῖος, πε-
ριέχοντας αὐτά τά δύο στοιχεῖα, καθώς καί τή συνείδηση ὅτι 
ἐπρόκειτο γιά κίνημα ρήξης μέ τίς κατεστημένες ἰσορροπίες, βρῆκε 
πρόσφορο ἔδαφος στά ἑλληνικά ἰδεολογικά πεδία, τόσο σέ ἐπίπεδο 
ἐθνικῆς ὁλοκλήρωσης ὅσο καί ὡς πολιτικό σύστημα. Ὡς πρός τό 
πρῶτο, κοινός τόπος καί στά δύο εἴδη ἐθνικισμοῦ ἀποτελοῦσε τό 
ζήτημα τῶν ἀλύτρωτων ἐδαφῶν43. Ἡ διεκδίκηση τῆς Ἀλσατίας καί 
τῆς Λοραίνης, ἡ ὁποία ὁδήγησε στή δημιουργία ἑνός κλίματος κα-
θοριστικοῦ γιά τίς κοινωνικο-πολιτικές καί ἰδεολογικές ἐξελίξεις στή 
Γαλλία, προσφερόταν ἀπόλυτα γιά σύγκριση μέ τήν ἑλληνική ἐθνική 
διεκδίκηση ἀλύτρωτων ἐδαφῶν καί πρίν καί μετά τούς Βαλκανικούς 
Πολέμους. Ἀποδέκτες αὐτοῦ τοῦ κλίματος ἦταν τόσο ἐκεῖνοι πού 
ὁραματίζονταν τήν ἀνασύσταση τῆς Ἀνατολικῆς Αὐτοκρατορίας, 
ὅσο καί ἐκεῖνοι πού ἤθελαν ἕνα ἰσχυρό ἐθνικό κράτος. Ἡ ὁμοιότητα 
συνίστατο στό ὅτι θεωροῦσαν πώς καί οἱ δύο λαοί (Γάλλοι καί Ἕλλη-
νες) διεκδικοῦσαν ἐδάφη μέ ὁμοεθνεῖς πληθυσμούς, ἐπί τῶν ὁποίων 
εἶχαν ἱστορικά δικαιώματα44.

Ἡ ἄποψη γιά τήν ἀνασύσταση τῆς Ἀνατολικῆς Αὐτοκρατορίας 
συμπορεύεται μέ ὁρισμένες θέσεις ὡς πρός τά ἰδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά τοῦ ἑλληνισμοῦ, τοῦ ἑλλαδικοῦ κράτους καί τῶν σχέσεών του 
μέ τά περιβάλλοντα ἔθνη, οἱ ὁποῖες εἶναι: α΄) θεωρεῖται δεδομένη ἡ 
ἀνωτερότητα τῆς ἑλληνικῆς φυλῆς, ἡ ὁποία θά ἀναλάβει τήν ἐξουσία 
στή μελλοντική Αὐτοκρατορία, β΄) οἱ Σλάβοι θεωροῦνται οἱ κυριότε-
ροι, πλέον, ἐχθροί45, γ΄) θεωρεῖται σημαντικό νά μειωθεῖ ἡ σημασία 

43. Σταυρίδου-Πατρικίου, Ρένα. «Ἰδεολογικές διαδρομές», εἰς Ἑλληνικά Γράμ-
ματα, Ἱστορία τοῦ νέου ἑλληνισμοῦ, τ. 6ος (Ἡ ἐθνική ὁλοκλήρωση, 1909-1922. Ἀπό 
τό κίνημα στό Γουδί ὥς τή Μικρασιατική καταστροφή), Ἀθήνα 2003, σ. 246-248.

44. Ὅ.π., σ. 248.
45. «...Οἱ Βούλγαροι ἐφεξῆς θ’ ἀντικαταστήσωσι τούς Τούρκους ἐν τῇ πατριω-
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τῶν ἐδαφικῶν καί πληθυσμιακῶν κερδῶν ἀπό τούς νικηφόρους Βαλ-
κανικούς πολέμους, προκειμένου νά συντηρηθεῖ καί νά ἐνισχυθεῖ μιά 
πολιτική πρός τήν κατεύθυνση τῆς ἀνασύστασης τῆς Αὐτοκρα-
τορίας καί δ΄) ἀμφισβητεῖται ἡ ἀποτελεσματικότητα τοῦ Α΄ Βαλκα-
νικοῦ Πολέμου, καθώς καί ἑνός ἐνδεχόμενου μέ τήν Τουρκία, ἡ συ-
νεργασία μέ τήν ὁποία κρίνεται ὡς ὠφελιμότερη, δεδομένου ὅτι 
στόχος εἶναι νά ἀντικατασταθεῖ στήν κεφαλή τῆς Αὐτοκρατορίας 
ἀπό τό ἑλληνικό ἔθνος46.

Βέβαια, οἱ δυνάμεις τοῦ ἀστικοῦ ἐθνικισμοῦ, ὅπως καί ὅλοι οἱ 
Βαλκάνιοι, ἐξακολουθοῦν νά θεωροῦν τόν πόλεμο μέ τούς Τούρκους 
ὡς τή μόνη λύση, γι’ αὐτό καί κατά τήν πρώτη περίοδο, μέσα στή 
γενική εὐφορία τῆς νίκης, ἡ ἰδέα μιᾶς ὁμοσπονδίας μέ καθοριστική 
τήν ἑλληνική παρουσία βρίσκεται στό προσκήνιο47. Ἡ κατάσταση, 
ὅμως, ἐξακολουθεῖ νά παραμένει ἄσχημη48, ἐνῶ ὡς ἀντίδραση, οἱ 
κυβερνήσεις τῶν χριστιανικῶν κρατῶν τῆς χερσονήσου τοῦ Αἵμου 
ἀρκοῦνται σέ ἁπλές διαμαρτυρίες πρός τίς εὐρωπαϊκές δυνάμεις καί 
τήν ὀθωμανική κυβέρνηση μεμονωμένα, χωρίς νά ἔχουν καθορισμένο 
πρόγραμμα. Τελικά, χάνουν κάθε ἐλπίδα γιά τή βελτίωση τῆς τύχης 
τῶν ἀλύτρωτων ὁμοεθνῶν τους49, ἐνῶ γνωρίζουν ὅτι ἡ μέν ὀθωμα-
νική κυβέρνηση εἶναι αἰχμάλωτη τοῦ ἰσχυροῦ νεοτουρκικοῦ κομι-

τικῇ τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἰδεολογία καί εἰς τοῦτο ὀφείλει νά κατευθυνθεῖ πᾶσα ἡ 
ἐθνική δύναμις καί τό ἐθνικόν πνεῦμα...» Βλ. Παπαμιχαήλ, Γρηγόριος Χ. Ἑλληνικά 
προβλήματα, Ἀλεξάνδρεια 1919, σ. 22. Ὁ Γρηγόριος Παπαμιχαήλ (1875-1956) ἦταν 
καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν καί Ἀκαδημαϊκός. Διετέλεσε διευ-
θυντής τῶν περιοδικῶν «Ἐκκλησιαστικός Φάρος» καί «Πάνταινος» τῆς Ἀλε-
ξάνδρειας ἀπό τό 1907 ἕως τό 1918. Βλ. Κολαξιζέλλης, Στρατῆς Π. Θρύλος καί 
ἱστορία τῆς Ἁγιάσου τῆς νήσου Λέσβου, Μυτιλήνη 1948, σ. 382.

46. Σταυρίδου, Ρ. ὅ.π., σ. 248-252.
47. Ὅ.π., σ. 252-253.
48. Ἐπέκταση τῆς ἐπανάστασης τῶν Ἀλβανῶν, ἐκβιασμός συνειδήσεων, σφα γές, 

φυλακίσεις, ἄρνηση τῆς ὀθωμανικῆς κυβέρνησης νά ἐπικυρώσει τό πρωτόκολλο τῆς 
μεικτῆς ἐπιτροπῆς τῆς 10ης Ἰουνίου περί διαρρύθμισης τῶν συνόρων τοῦ Μαυρο-
βουνίου καί τῆς Τουρκίας, κατάληψη τῶν Δωδεκανήσων ἀπό τόν ἰταλικό στόλο.

49. Αἴτια ἦταν οἱ πραγματικές διαθέσεις τῆς ἰταλικῆς κυβέρνησης, καθώς καί τῶν 
ἄλλων δυνάμεων, γιά τήν τύχη τῶν Δωδεκανήσων, ἡ μυστική ὑπόσχεση στήν Ἀλβανία 
γιά ἐπέκταση τῶν παραχωρήσεων, οἱ σφαγές στήν περιοχή τῆς Μπεράνης, ἀλλά καί 
αὐτές τῶν Κοτσάνων. (Πρόκειται γιά τή σύγκρουση Σέρβων καί Βουλγάρων στήν 
περιοχή μεταξύ Τσάρεβο Σέλο καί Κοτσάνων στίς 18 Ἰουλίου 1912). Βλ. Βασιλειάδης, 
Νικόλαος Α. Ἡ ἑλληνική παρουσία στή Νότια Σερβία ἀπό τούς Βαλκανικούς Πο-
λέμους ἕως τόν Μεσοπόλεμο, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 274-275.
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τάτου, τό ὁποῖο δροῦσε παρασκηνιακά, οἱ δέ εὐρωπαϊκές δυνάμεις 
ἐνδιαφέρονται πρώτιστα γιά τήν προστασία τῶν συμφερόντων τους 
καί τή διατήρηση ἄθικτου τοῦ κύρους τῆς ὀθωμανικῆς κυβέρνησης, 
μέ ἀποτέλεσμα νά ἀποφεύγουν κάθε ἐπέμβαση ἤ ἀνάμειξη στίς ἐσω-
τερικές ὑποθέσεις τῆς αὐτοκρατορίας. Ἡ πίεση τῆς κοινῆς γνώμης 
τῶν χωρῶν τους, καθώς καί ὁ φόβος ἐνδεχόμενης δημιουργίας, μετά 
τό πέρας τοῦ ἰταλοτουρκικοῦ πολέμου, μιᾶς νέας ἰσχυρῆς ὀθωμα-
νικῆς κυβέρνησης, ἀπελευθερωμένης ἀπό τήν κηδεμονία τοῦ νεο-
τουρκικοῦ κομιτάτου καί ἱκανῆς νά ἐγκαινιάσει μιά νέα ἐποχή ἰσχύος 
καί εὐημερίας κάνει τίς εὐρωπαϊκές δυνάμεις ἀπρόθυμες στό νά βο-
ηθήσουν τά χριστιανικά κράτη τῆς χερσονήσου τοῦ Αἵμου. 

Τήν ἴδια στάση, ὡς γνωστόν, κρατοῦν οἱ Μεγάλες Δυνάμεις καί 
στό θέμα τῆς Δωδεκανήσου, παρ’ ὅλη τή διάθεση γιά προστασία τῶν 
προνομίων50 τῶν μικρῶν νησιῶν (μέ ἐξαίρεση, σέ μερικές περιπτώ-
σεις, τῆς Ρόδου καί τῆς Κῶ) πού δείχνουν κατά καιρούς, ἴσως γιατί 
ἀπό τουρκικῆς πλευρᾶς δηλωνόταν συνεχῶς ὅτι τά νησιά αὐτά δέν 
εἶχαν καμία ἀξία γιά τήν Τουρκία, ἀκόμη καί ἀπό στρατηγικῆς ἄπο-
ψης, ἀφοῦ τῆς ἔλειπαν οἱ ἀπαιτούμενες ναυτικές δυνάμεις γιά νά τά 
ὑπερασπίσει. Ἔτσι, λοιπόν, ἡ μακροχρόνια ἐκκρεμότητα ὅσον ἀφο-
ρᾶ στήν ἀπελευθέρωση τῶν Δωδεκανήσων ὀφείλεται ἀφενός στήν 
τότε δύναμη τοῦ Ὀθωμανικοῦ Κράτους, ἀφετέρου στήν ἀνοχή τῶν 
Εὐρωπαϊκῶν Δυνάμεων, οἱ ὁποῖες ἐπιθυμοῦν νά διατηρηθεῖ ἡ ἰδιο-
μορφία αὐτή, ἄλλοτε ἀπό ἀδυναμία, ἄλλοτε ἐπειδή ἡ καθεμιά θέλει 
νά δημιουργήσει γιά λογαριασμό της δική της σφαῖρα ἐπιρροῆς στόν 
ζωτικό χῶρο τῆς Μεσογείου51.

50. Τό ὄνομα Δωδεκάνησα, ἀπό τό 1908 [10 Ἰουλίου 1908 ἐπανάσταση τῶν 
Νεότουρκων στή Θεσσαλονίκη, ὅπου τό Κομιτάτο «Ἕνωσις καί Πρόοδος» (İttihat 
ve Terakki) κήρυξε νέο Σύνταγμα] ὥς τό 1912, ἀναφερόταν στά νησιά Ἰκαρία, 
Ἀστυπάλαια, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Νίσυρο, Χάλκη, Τῆλο (ἤ Ἐπισκοπή), Σύμη, 
Κάρπαθο, Κάσο, Καστελλόριζο. Τά 12 αὐτά νησιά, στά ὁποῖα δέν ἀνῆκαν ἡ Ρόδος 
καί ἡ Κῶς, ἔμειναν γνωστά ὡς προνομιοῦχα, γιατί εἶχαν ἀπαλλαγεῖ ἀπό τήν κα-
ταβολή φόρων, ἐκτός ἀπό τήν κατ’ ἀποκοπή ἐτήσια εἰσφορά, καί αὐτοδιοι-
κοῦνταν σέ βαθμό σχεδόν αὐτονομίας. Βλ. Λογοθέτης, Μιλτιάδης. Ὄψεις τοῦ πο-
λιτικοῦ καί οἰκονομικοῦ βίου τῶν Δωδεκανησίων κατά τά τελευταῖα χρόνια τῆς 
Τουρκοκρατίας (1821-1912), Ἀθήνα 1994, σ. 94-123.

51. Λουκᾶτος, Σπυρίδων, «Δωδεκάνησα», εἰς Ἐκδοτική Ἀθηνῶν, Ἱστορία τοῦ 
Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τ. 14 (Νεώτερος Ἑλληνισμός ἀπό τό 1881 ὥς τό 1913). Ἀθήνα 
1977, σ. 380.
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Ἀπογοητευμένες, λοιπόν, ἀπό τή στάση τῆς Εὐρώπης, οἱ κυ-
βερνήσεις τῶν τεσσάρων χριστιανικῶν κρατῶν τῆς χερσονήσου τοῦ 
Αἵμου ἀποφασίζουν νά ἀκολουθήσουν τήν ὁδό τῆς αὐτοβοήθειας. 
Ἀπό ἐκείνη τή χρονική στιγμή, ἡ προσοχή τους συγκεντρώνεται 
στήν εἰσαγωγή πραγματικῶν διοικητικῶν μεταρρυθμίσεων, οἱ ὁποῖες 
ἀποσκοποῦν στή βελτίωση τῆς θέσης τῶν ὁμοεθνῶν τους, κατοίκων 
τῶν εὐρωπαϊκῶν ἐπαρχιῶν, ἀλλά καί στήν προπαρασκευή γιά πόλε-
μο κατά τῆς Τουρκίας, μέ σκοπό τήν ἀπελευθέρωσή τους52. Ἡ 
προσπάθεια αὐτή, βέβαια, προϋποθέτει τόν συντονισμό τῶν ἐνερ-
γειῶν καί τόν καταρτισμό κοινοῦ προγράμματος, κάτι πού δέν ἦταν 
ἰδιαίτερα δύσκολο, ἀφοῦ τά κράτη αὐτά συνδέονταν ἤδη μέσα ἀπό 
συμμαχικές συνθῆκες ἀνά δύο, μέ κέντρο τή Βουλγαρία53. 

Τήν ἴδια περίοδο στήν Ἰταλία καί ἀμέσως μετά τή δολοφονία 
τοῦ βασιλιᾶ Οὐμβέρτου (29 Ἰουλίου 1900), ξεκινάει ἡ ἀνάκαμψη τῆς 
οἰκονομίας, ἡ ὁποία δίνει νέες προοπτικές καί ἐλπίδες στήν ἰταλική 
πολιτική. Ἡ οἰκονομική ἀνάπτυξη ὀφειλόταν στή βιομηχανία, στήν 
ἀνάπτυξη τῆς ὁποίας συνέβαλε οὐσιαστικά ἡ ἁλματώδης πρόοδος 
τῆς τεχνολογίας54. Ἔτσι, ἤδη τόν Φεβρουάριο τοῦ 1901, ὁ Τζιοβάνι 
Τζιολίτι, ρυθμιστής τῆς ἰταλικῆς πολιτικῆς γιά μιά εἰκοσαετία55, 
περίοδος πού ἀποτέλεσε τομή στήν ἰταλική οἰκονομία, ἐκτός ἴσως 
ἀπό τήν οἰκονομία τοῦ Νότου56, δήλωνε πώς ἡ Ἰταλία εἶχε μπεῖ σέ 
μιά νέα ἱστορική περίοδο57. 

Στόν τομέα τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, τήν εὐθύνη τῆς ὁποίας 
εἶχε ὁ Τιτόνι ὡς ὑπουργός Ἐξωτερικῶν, ἡ Ἰταλία ὑποστήριξε τά 
συμ φέροντα τῆς Γαλλίας καί τῆς Ἀγγλίας58. Ταυτόχρονα, προσπα-

52. Βλάχος, Νικόλαος Β. Ἱστορία τῶν κρατῶν τῆς χερσονήσου τοῦ Αἵμου 
(1908-1914), Ἀθήνα 1954, σ. 365-366.

53. Πρόκειται γιά τίς ἑξῆς συνθῆκες: τῆς συμμαχικῆς συνθήκης τῆς Βουλ-
γαρίας καί τῆς Σερβίας στίς 13 Μαρτίου 1912, τῆς συμμαχικῆς συνθήκης τῆς 
Ἑλλάδας καί τῆς Βουλγαρίας στίς 29 Μαΐου 1912 καί τῆς προφορικῆς συνεννόη-
σης τῆς Βουλγαρίας καί τοῦ Μαυροβουνίου στίς ἀρχές Ἰουνίου τοῦ 1912. Βλ. Ὅ.π., 
σ. 366.

54. Παπαχριστοφίλου, Παῦλος Δ. «Ἰταλία», εἰς Ἑλληνικά Γράμματα, Ἡ με-
γάλη ἱστορία τοῦ 20οῦ αἰώνα, τ. 1ος (Ὁ νέος αἰώνας), Ἀθήνα 2002, σ. 80-83.

55. Τά χρόνια 1900-1914 χαρακτηρίζονται ὡς «περίοδος Τζιολίτι». 
56. Ὅ.π., σ. 83.
57. Βέβαια, ἡ ἐπίθεση τῆς Ἰταλίας στή Λιβύη ἀργότερα, τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1911, 

ἀποδείχθηκε κίνηση καταστρεπτική τόσο γιά τήν Ἰταλία ὅσο καί γιά τόν Τζιολίτι.
58. Συνδιάσκεψη στήν πόλη Ἀλγεθίρα τῆς Ἱσπανίας (Ἰανουάριος-Μάρτιος 
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θώντας νά συναγωνιστεῖ τίς ἄλλες εὐρωπαϊκές δυνάμεις, ἀκολούθη-
σε καί αὐτή τήν πολιτική τῆς ἀποικιακῆς ἐξάπλωσης στήν Ἀφρική, 
κατακτώντας τήν Ἐρυθραία (1885-1896), τή Σομαλία (1889-1905) 
καί τή Λιβύη. Τό 1902 ἔλαβε ἀπό τήν Κίνα τήν περιοχή τοῦ Τιεν-
τσίν (800 τ. χλμ.), μέσω μιᾶς ἐμπορικῆς συμφωνίας59, καί τό 1911-
1912 κατέκτησε τά Δωδεκάνησα. Μετά ἀπό σύντομη περίοδο δια-
κυβέρνησης τοῦ Σονίνο καί τοῦ Λουτσάτι, τά ἡνία ἀνέλαβε καί πάλι 
τό 1911 ὁ Τζιολίτι, ὁ ὁποῖος, βασιζόμενος στίς συμφωνίες πού εἶχε 
συνάψει μέ τή Γαλλία καί τή Ρωσία, διεξήγαγε πόλεμο κατά τῆς 
Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, πού στίς 18 Ὀκτωβρίου 1912 κατέλη-
ξε στή συνομολόγηση εἰρήνης, ἡ ὁποία ὑπογράφηκε στό Οὐσύ τῆς 
Λοζάννης. Σύμφωνα μέ τούς ὅρους τῆς συνθήκης, ἡ Ἰταλία ἀπο-
κτοῦσε τήν Τριπολίτιδα καί τήν Κυρηναϊκή καί ὑπό τύπον προσω-
ρινότητας τά Δωδεκάνησα, ἕως τήν ἐκκένωση τῆς Τριπολίτιδας 
ἀπό τόν τουρκικό στρατό60.

Ἡ εὐμενής ἔκβαση τοῦ πολέμου, ἀλλά καί ἡ φιλική στάση τῶν Κεν-
τρικῶν Δυνάμεων πρός τήν Τουρκία ἐνίσχυσε τή φιλογαλλική στάση 
τοῦ ἰταλικοῦ πολιτικοῦ κόσμου καί λαοῦ, ἀλλά καί τό ἰταλικό ἐθνικι-
στικό ρεῦμα, πού ἐπηρεαζόταν ἔντονα ἀπό τόν ἰρεντεντισμό61. Παράλ-
ληλα, ἀνακατατάξεις εἶχαν ἐπέλθει καί στό Ἰταλικό Σοσιαλιστικό 
Κόμμα, πού χωρίστηκε σέ δύο στρατόπεδα: τούς Ρεφορμιστές καί τούς 
«Ὀρθόδοξους» Σοσιαλιστές, οἱ ὁποῖοι ἐκπροσωποῦσαν τήν ἐπαναστα-
τική τάση στό κόμμα. Τό 1904 οἱ Ὀρθόδοξοι Σοσιαλιστές κέρδισαν τήν 
πλειοψηφία στό κόμμα, τήν ὁποία ὅμως ἔχασαν τό 1908. Τό 1912 ἐπι-
κεφαλῆς τῶν ἐπαναστατῶν Σοσιαλιστῶν ἀνέλαβε ὁ Μπενίτο Μου-
σολίνι62. Τήν περίοδο αὐτή ἕνα καινούργιο κόμμα κάνει τήν ἐμφάνισή 
του: οἱ ἐθνικιστές, μία ἀνομοιογενής ἰδεολογικά ὁμάδα, ἡ ὁποία δου-
λεύοντας μεθοδικά κερδίζει ὀπαδούς ἀπό τήν ἐργατική τάξη ὥς τήν 
ἀνώτερη ἀστική. Σημαντικό ρόλο σ’ αὐτή τήν ἐξέλιξη ἔπαιξαν τά 
προβλήματα πού ἀντιμετώπισε ἡ ἰταλική οἰκονομία μετά τό 1907. 

1906) γιά τήν τύχη τοῦ Μαρόκου, μέ ἄμεσα ἀποτελέσματα τήν ἱκανοποίηση τῆς 
Γαλλίας καί τή διπλωματική ἀπομόνωση τῆς Γερμανίας. 

59. Ὅ.π., σ. 86-87.
60. Καραβίας, Στάθης. «Ἡ σύγχρονη ἐποχή», εἰς Ἐκδόσεις Ἐλευθερουδάκη, 

Παγκόσμιος ἱστορία, τ. 2ος, Ἀθήνα 1954, σ. 954.
61. Irredentismo. Ἰσχυρό ἰταλικό ἐθνικιστικό ρεῦμα μέ σκοπό τήν ἐπανάκτηση 

τῶν ἀλύτρωτων ἰταλικῶν περιοχῶν, πού βρίσκονταν ὑπό αὐστριακή κατοχή (1878).
62. Παπαχριστοφίλου, Π. ὅ.π., σ. 87.
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Τό Δωδεκανησιακό Ζήτημα, ὡς γνωστό, τό δημιούργησαν οἱ Ἰτα-
λοί. Ἡ Δωδεκάνησος, ἄλλωστε, ὑπῆρξε ἀνέκαθεν, ὅπως εἴδαμε, τό 
μῆλο τῆς ἔριδος ἀνάμεσα στίς Μεγάλες Δυνάμεις, δεδομένου ὅτι τά 
νησιά αὐτά ἀποτελοῦν γέφυρα πού ὁδηγεῖ ἀπό τήν Εὐρώπη στή 
Μέση Ἀνατολή καί τή Βορειοανατολική Ἀφρική. Ὅσον ἀφορᾶ στόν 
ὅρο «Ἐκκλησία Δωδεκανήσου», ἐξάλλου, πρέπει ἐκ προοιμίου νά το-
νιστεῖ ὅτι πρόκειται γιά ὅρο συμβατικό καί ἐλλιπῆ, πού ἐπικράτησε 
ἀπό τήν ἐποχή τῆς ἰταλικῆς κατοχῆς καί συγκεκριμένα ἀπό τήν ἐποχή 
πού ἀνέκυψε τό θέμα αὐτοκεφαλοποίησης τῆς ἐν λόγω Ἐκκλησίας. Τό 
σωστότερο θά ἦταν νά συμπληρωθεῖ μέ τόν ὅρο «Ἑλληνική Ὀρθόδο-
ξη Ἐκκλησία Δωδεκανήσου», τίτλος μέ τόν ὁποῖο θά δηλωνόταν ὅτι 
ἡ Δωδεκάνησος, ἄν καί τελοῦσε ὑπό ἰταλική κατοχή, παρέμενε ἑλλη-
νική καί ἡ Ἐκκλησία Ὀρθόδοξη. Μέ τόν ὅρο αὐτό, ἐξάλλου, θά 
γινόταν σαφής διάκριση ἀπό τίς ἄλλες ἐκκλησίες ἄλλων ὁμολογιῶν, 
οἱ ὁποῖες ὑπῆρχαν στόν χῶρο τῶν Δωδεκανήσων, ὅρος, ὅμως, πού 
ἦταν ἀντίθετος μέ τήν πολιτική τοῦ κατακτητῆ, ὁ ὁποῖος ἐπεδίωκε νά 
ἀπαλείψει τή λέξη «ἑλληνική» σέ κάθε περίπτωση63.

Τό θέμα τοῦ Αὐτοκέφαλου, ὅπως ἐπικράτησε νά λέγεται, πα-
ρέμεινε στό προσκήνιο γιά εἰκοσιπέντε περίπου χρόνια, μέχρις ὅτου 
ἀτόνησε, μέ «ὑπαιτιότητα» τῆς ἰταλικῆς πλευρᾶς. Ὅταν, λοι πόν, ἡ 
Δωδεκάνησος64 προσαρτήθηκε στήν Ἑλλάδα τό 1947, τό ἑλλη νικό 
κράτος ἀποδέχθηκε τό ὑφιστάμενο ἐκκλησιαστικό καθεστώς καί τό 
διατήρησε ὡς εἶχε, κατοχυρώνοντάς το ἀργότερα καί συνταγματικά, 
μέ σκοπό τήν ἰσχυροποίηση τοῦ Πατριαρχείου. 

Ἡ Δωδεκάνησος, λοιπόν, σήμερα, ὡς ἐκκλησιαστική περιφέρεια, 
ὑπάγεται ἀπευθείας στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, παρουσιάζοντας, 
ὅμως, μιά ἰδιαιτερότητα: εἶναι ἡ μοναδική ἐκκλησιαστική περιφέρεια 
τῆς ὁποίας τό καθεστώς δέν ρυθμίζεται διά νόμου ἀπό τό ἑλληνικό 
κράτος, μέ ἐξαίρεση περιορισμένο ἀριθμό διατάξεων, τῶν ὁποίων ἡ 
ἰσχύς ἔχει ἐπεκταθεῖ καί στή Δωδεκάνησο, μετά τήν προσάρτησή της 
στήν ἑλληνική ἐπικράτεια65. 

63. Κέντρης, Ἰωάννης Σ. Τό ἀποικιακό καθεστώς τῆς Ἰταλίας στά Δωδε-
κάνησα καί οἱ ἐπιδιώξεις τοῦ Βατικανοῦ γιά τήν Αὐτοκεφαλία τῆς Ἐκκλησίας 
Δω δεκανήσου. Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη 2005, σ. 8-9.

64. Ἡ πλήρης ὀνομασία τῆς Δωδεκανήσου μετά τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1929 ἦταν 
«Governo delle isole Italiane dell’ Egeo».

65. Βαβοῦσκος, Ἀναστάσιος Κ. Τό ἐκκλησιαστικό καθεστώς τῆς Δωδεκα-
νήσου (1912-2005), Θεσσαλονίκη 2005, σ. 5. Καλατζῆ, Φανή. «Μητροπόλεις Δω-
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Ἐθναρχικό καί ἐθνικό, λοιπόν, συμπλέ κονται μέσα σέ ἕνα δυ-
σερμήνευτο πλέγμα στόχων, προοπτικῶν καί ἐπιλογῶν, ἐντός καί 
ἐκτός Ἑλλάδος, μέ ἀποτέλεσμα τή διαμόρφωση μέσα στόν ἑλλαδικό 
χῶρο δύο ἐκκλησιαστικῶν δικαιοδοσιῶν: τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατρι-
αρχείου μέ τίς Νέες Χῶρες, τήν Κρήτη, τά Δωδεκάνησα καί τό Ἅγιο 
Ὄρος καί τῆς Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ τόν ὑπόλοι-
πο γεωγραφικό χῶρο66.

δεκανήσων: Ἀποκτοῦν ἑνιαία ὑπόσταση. Τρίτος ἀρχιεπίσκοπος ἐν ὄψει», εἰς Ὁ 
Κόσμος τοῦ Ἐπενδυτῆ, Ἀθήνα, ἀρ. φ. 174 (18 Μαρτίου 2006), σ. 45.

66. Γιά τήν Ἑλλάδα εἶναι ἀντιστρόφως ἀνάλογο τό φυσικό ἐπακόλουθο τῶν 
ἄλλων ἐθνικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Βαλκανικῆς, δηλαδή ἡ ταύτισή τους μέ τήν ἐπικράτειά 
τους. Βλ. Νανάκης, Ἀνδρέας, μητρ. Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου, Ἐκκλησία 
ἐθναρχοῦσα καί ἐθνική. Μέσα ἀπό τή Σύναξη τῶν Πρεσβυτέρων καί τόν Ἱερό Σύνδε-
σμο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (1870-1922), Θεσσαλονίκη 2002, σ. 14-15 καί 222.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  2 . 

Ἡ Ρόδος κάτω ἀπό προσωρινή Ἰταλική κατοχή. 
1912 ἕως καί Συνθήκη τῆς Λοζάννης (1923). 

Τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1911 ἡ Ἰταλία κήρυξε πόλεμο κατά τῆς 
Τουρκίας, μέ ἀφορμή τίς ὀθωμανικές ἐπαρχίες στήν Τριπολίτιδα καί 
Κυρηναϊκή καί τό 1912 κατέλαβε τά Δωδεκάνησα, ὕστερα ἀπό ἄδεια 
τῆς Ἀγγλίας, Γαλλίας καί Ρωσίας, ὑπό τύπον προσωρινότητας, μέ τό 
αἰτιολογικό νά ἐκβιάσει, δῆθεν, τήν Τουρκία, σέ ὑποχωρήσεις ὡς πρός 
τίς προαναφερθεῖσες δύο περιοχές στήν Ἀφρική. Ὑπό τό πρόσχημα 
αὐτό ἔμπαινε σέ ἐφαρμογή μακροπρόθεσμη πολιτική ἐπέκτασης τῆς 
Ἰταλίας πρός τή Μεσόγειο, τήν ὁποία συνέχισε ἐντονότερα καί 
ἀπροκάλυπτα καί ὁ Μουσολίνι, μετά τό 1922, κατακτώντας τήν Αἰθι-
οπία καί τήν Ἀλβανία, τό 1936 καί τό 1939 ἀντίστοιχα1.

Πρέπει, βέβαια, νά διευκρινιστεῖ ὅτι δέν ὑπῆρχε ἀπό τήν πλευρά 
τῶν Ἰταλῶν αὐστηρά προκαθορισμένη ἐπιλογή τῶν νησιῶν πρός 
κατάληψη. Ἤδη ἀπό τά τέλη Ὀκτωβρίου τοῦ 1911 κυκλοφοροῦσαν 
φῆμες καί σχέδια γιά τή Λῆμνο, τήν Ἰκαρία, τή Σάμο, τή Χίο, τή 
Λέσβο, τήν Ἀστυπάλαια, τή Ρόδο, τήν Κῶ, ἤ γιά ἐντυπωσιακά 
χτυπήματα τῶν τουρκικῶν ὀχυρῶν τῶν Δαρδανελλίων, τῆς Σμύρνης 
καί τοῦ Τσεσμέ. Ἑπομένως, τά νησιά τά ὁποῖα καταλήφθηκαν, 
γνωστά σήμερα ὡς Δωδεκάνησα, συγκρότησαν ἕναν ὁμοιογενῆ πο-
λιτικά χῶρο, μόνον ὕστερα καί ἐξαιτίας τῆς «περιστασιακῆς» πα-
ρουσίας τῶν Ἰταλῶν σ’ αὐτά. Ἡ κατοχή, ἐξάλλου, ὡς μέσο ἀντιπε-
ρισπασμοῦ εἰς βάρος τῶν τουρκικῶν δυνάμεων, δέν εἶχε, κατά τήν 
κρίση τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ τῆς Ἰταλίας C. Rocca 
Rey, οὐσιαστικά ἀποτελέσματα, ἀφοῦ ἀποτελοῦσε μία ἐφήμερη καί 
προσωρινή στρατιωτική πράξη, πού μέ αὐστηρότητα παρακολου-
θοῦσαν καί ἤλεγχαν ἡ Γαλλία καί ἡ Αὐστροουγγαρία. Ἡ μόνιμη κα-
τοχή ἤ ἡ προσάρτηση εἶχε ἀποκλειστεῖ ἀπό τήν ἀρχή2.

1. Φίνας, Κυριάκος Ι. Τά Δωδεκάνησα τόν 20ό αἰώνα: Τά σημαντικότερα 
γεγονότα τῶν περασμένων 100 χρόνων, Ρόδος 1999, σ. 20.

2. Τσιρπανλῆς, Ζαχαρίας, Ν. Ἰταλοκρατία στά Δωδεκάνησα 1912-1943. Ἀλ-
λοτρίωση τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ περιβάλλοντος, Ρόδος 1998, σ. 22-23.
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Ἔτσι, λοιπόν, στίς 23 Ἀπριλίου 1912 (παλιό ἡμερολόγιο) ἰτα-
λικά πολεμικά ἄρχισαν νά περιπολοῦν ἀπό τά παράλια τῆς Ρόδου 
ἕως τόν Μαρμαρᾶ καί νά κάνουν νηοψία στά ἀτμόπλοια τῆς γραμ-
μῆς. Ἐπιθεώρησαν μάλιστα καί τή θαλαμηγό τοῦ Χεδίβη τῆς 
Αἰγύπτου, πού ἐρχόταν ἀπό τόν Μαρμαρᾶ στή Ρόδο. Οἱ Τοῦρκοι 
ἄρχισαν νά προετοιμάζονται σπασμωδικά, γιατί περίμεναν ἀπό 
ὥρα σέ ὥρα βομβαρδισμό καί ἀπόβαση. Στίς 4 Μαΐου, ἡ δεύτερη 
μοίρα τοῦ Ἰταλικοῦ στόλου τῆς Μεσογείου μέ 42 πολεμικά, πε-
ρικύκλωσε τήν πόλη τῆς Ρόδου τή νύχτα, ἀπό τά ΒΔ ἕως τά ΝΑ 
παράλια καί ἀποβιβάστηκε στόν κόλπο τῶν Καλυθιῶν, πίσω ἀπό 
τό ἀκρωτήριο Βόδι, μέ 15.000 στρατό3.

Τό πρωί οἱ κάτοικοι ἀντίκρισαν τό θέαμα τοῦ ἀποκλεισμοῦ τῆς 
πόλης καί ἐξαπλώθηκε πανικός: ἔκλεισαν τά καταστήματα, ἡ ἀγορά 
ἐρήμωσε, ἐνῶ ἀρκετοί ἔτρεξαν νά προφυλαχτοῦν στά διάφορα προ-
ξενεῖα, τά ὁποῖα εἶχαν ὑψώσει τίς σημαῖες τους. Ὁ πανικός μεγάλω-
σε ὅταν ἔπεσαν 3 προειδοποιητικές βόμβες στό Μόντε Σμίθ, μέ τίς 
ὁποῖες σκοτώθηκαν 2 Τοῦρκοι στρατιῶτες, ἐνῶ ἕνας τραυματίστηκε. 
Ὁ βομβαρδισμός ἐπαναλήφθηκε τό ἀπόγευμα καί κυρίως τό βράδυ, 
πράγμα πού προξένησε φόβο καί ἀγωνία στόν λαό. Τήν Κυριακή 5 
Μαΐου τό πρωί ἔφτασε ἕνα σῶμα ἱππικοῦ γιά νά κατοπτεύσει τήν 
πόλη καί τό ἀπόγευμα 15.000 στρατοῦ μπῆκαν στήν πόλη, ἀπό τήν 
πύλη Κοσκινοῦ. Ἡ ἰταλική σημαία ὑψώθηκε σέ ὅλα τά κυβερνητικά 
κτήρια. Τή Δευτέρα 6 Μαΐου τοιχοκολλήθηκε διάγγελμα κατοχῆς 
τοῦ στρατηγοῦ Giovanni Ameglio4. 

Ἡ τουρκική φρουρά ἀναγκάσθηκε νά παραδοθεῖ στά Μαριτσά 
στίς 16 Μαΐου. Πιάστηκαν αἰχμάλωτοι καί οἱ 1300 στρατιῶτες, ἀπό 
τούς ὁποίους 38 ἀξιωματικοί, οἱ ὁποῖοι ὁδηγήθηκαν τήν ἄλλη μέρα 
ἀπό τά Μαριτσά στήν πόλη τῆς Ρόδου κι ἀπό ἐκεῖ στήν Ἰταλία. Ὁ 
Αmeglio ἔβγαλε δεύτερη προκήρυξη καί κάλεσε τόν Ἀρχιερατικό 
Ἐπίτροπο οἰκονόμο Παπᾶ Χριστοφῆ, ἐπειδή δέν εἶχε ἔρθει ἀκόμα ὁ 
νέος Μητροπολίτης Βενιαμίν, καί τοῦ ἔδωσε ἄλευρα γιά τίς ἄπορες 
ἑλληνικές οἰκογένειες καί 50 εἰκοσάφραγκα γιά ἄπορους μαθητές5.

3. Παπαχριστοδούλου, Χ. Ι. Ἱστορία τῆς Ρόδου. Ἀπό τούς προϊστορικούς 
χρόνους ἕως τήν ἐνσωμάτωση τῆς Δωδεκανήσου (1948), Ἀθήνα 1972, σ. 527-528.

4. Ὅ.π., σ. 528-529.
5. Παπαχριστοδούλου, Χ. Ι. ὅ.π., σ. 530-531.
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Στά 1912, ἀπό τίς 28 Ἀπριλίου ὥς τίς 20 Μαΐου, οἱ Ἰταλοί κατέλα-
βαν κατά χρονολογική σειρά, ἐκτός ἀπό τή Ρόδο (4.5), τήν Ἀστυπάλαια 
(28.4), τή Χάλκη (8.5), τήν Κάλυμνο, τή Λέρο, τούς Λειψούς, τή Νίσυ-
ρο, τήν Πάτμο, τήν Τῆλο, τήν Κάσο, τήν Κάρπαθο (ὅλα στίς 12.5), τή 
Σύμη (19.5) καί τελευταία τήν Κῶ (20.5)6. Πρόκειται δηλαδή γιά 13 
νησιά, στά ὁποῖα θά προστεθεῖ καί τό Καστελλόριζο (1.3.1921). Θά 
τούς τό παραδώσουν οἱ Γάλλοι πού τό εἶχαν καταλάβει τό 19157. Ἡ 
ἐπιφάνειά τους ὑπολογίζεται σέ 2.681,6 τ.χ. καί τό 1912 ὁ πληθυσμός 
τους ἦταν 143.482 κάτοικοι. Ἀπ’ αὐτούς, οἱ 131.332 ἦταν Ἕλληνες8.

Καλυθιές, ἡ ἀπόβαση τῶν Ἰταλῶν στρατιωτῶν9.

Ὁ πληθυσμός τῶν νησιῶν δέν αἰφνιδιάζεται ἀπό τή νέα κατά-
σταση. Συνεχής εἶναι ἡ πάλη πού διεξάγει γιά ἐπιβίωση, συνεχής 
εἶναι καί ὁ ἀγώνας γιά νά ἀποτρέψει τόν ἀφανισμό του. Ὁ ἀπερίγρα-
πτος ἐνθουσιασμός μέ τόν ὁποῖο ὑποδέχεται τούς Ἰταλούς καί ἡ 
βοήθεια πού τοῦ προσφέρει γίνεται μελετημένα, βάσει σχεδίου, 
οὕτως ὥστε νά μήν ὑπάρχει καμία παρεξήγηση10. Τήν Κυριακή, 2 

6. Giuseppe, Gianni. Le isole italiane dell’Egeο, Firenze 1928, σ. 80.
7. Χατζηφώτης, Ι.Μ. Καστελλόριζο, ὁ ἀκρίτας τοῦ Αἰγαίου, Ἀθήνα 1996, σ. 51-59.
8. Διβάνη, Λ. - Κωνσταντοπούλου, Φ. Δωδεκάνησος. Ἡ μακρά πορεία πρός 

τήν ἐνσωμάτωση. Διπλωματικά ἔγγραφα ἀπό τό Ἱστορικό Ἀρχεῖο τοῦ ὑπουργείου 
τῶν Ἐξωτερικῶν, Ἀθήνα 1996, σ. 15.

9. Galuppini, G. Guida alle Navi d’Italia. La marina da guerra dal 1861 a oggi, 
Milano 1982, σ. 112. 

10. Τσαλαχούρης, Κώστας Φ. Σελίδες ἱστορίας. Ροδιακά καί ἄλλα, Ρόδος 
2002, σ. 72-73.
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Ἰουνίου, οἱ ζητωκραυγές ὑπέρ τῶν Ἰταλῶν καλύπτονται ἀπό ἐκδη-
λώσεις ὑπέρ τῆς Ἑλλάδας καί τῶν ἡγετῶν της. Ὅπου δέν ὑπῆρχε 
ὑψωμένη ἰταλική σημαία ἀπό τήν ἀρχή ὑψώνεται ἑλληνική, ἀλλά 
μετά ἀπό λίγο ὁ λαός ὑψώνει σημαῖες δικῆς του ἔμπνευσης11. Ἡ πόλη 
πῆρε ἑορταστική ὄψη, ὑπῆρχαν ἁψίδες καί σημαῖες στά δημόσια 
κτήρια καί στά καταστήματα, μέ τρόπο πού τό γαλανό καί τό ἄσπρο 
χρῶμα κυμάτιζε παντοῦ. Τά σχολεῖα, ἐπίσης, ἀντιπροσωπεύθηκαν 
στή γιορτή μέ ἑλληνικές καί ἰταλικές σημαῖες κι οἱ μαθητές ἔψαλλαν 
τόν ἑλληνικό καί ἰταλικό ὕμνο, τόν ὕμνο τοῦ Διαγόρα καί ἄλλα 
ἄσματα. Πλῆθος κόσμου εἶχε συγκεντρωθεῖ ἀπό τήν πόλη καί τά 
γύρω χωριά στό Μανδράκι κι ὅλοι ζητωκραύγαζαν «ζήτω ἡ Ἰταλία», 
«ζήτω ἡ Ἑλλάς». Τό ἑλληνικό φρόνημα ἀναπτερωνόταν γιά τήν 
ἕνωση μέ τή Μητέρα Πατρίδα. Ὁ Ameglio, ἀφοῦ ἐπιθεώρησε τόν 
στρατό, ἀνέβηκε στό κυβερνεῖο (σημερινό κτήριο τοῦ Ταχυδρομείου) 
κι ἐκεῖ δέχτηκε τά συγχαρητήρια τῶν Ἀρχῶν. Τό βράδυ φωταγω-
γήθηκαν τά δημόσια κτήρια.

Ἡ «Ἑλληνική Κοινότης τῆς Ρόδου» θεώρησε ὑποχρέωση νά 
κάνει μνημόσυνο στόν μητροπολιτικό ναό γιά τούς Ἰταλούς στρα-
τιῶτες πού ἔπεσαν στή μάχη τῆς Ψίνθου. Στό μνημόσυνο ἔλαβε 
μέρος κι ὁ στρατηγός Ameglio μέ τό ἐπιτελεῖο του. Ὁ τότε Διευ-
θυντής τῶν Σχολῶν Δ. Ἀναστασιάδης ἐκφώνησε ἐπιμνημόσυνο λόγο, 
στόν ὁποῖο προσπάθησε νά ἐξάρει τήν ἑλληνοϊταλική φιλία12.

Στήν Ἰταλία, ὁ πρόεδρος τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου καί πρω-
θυπουργός Giolitti, δήλωσε, κάτω ἀπό τά χειροκροτήματα τῆς 
βουλῆς, ὅτι: «ὁ χριστιανικός πληθυσμός ὑπεδέχθη τά στρατεύματα 
μέ μεγάλον ἐνθουσιασμόν καί ὅτι ταῦτα δέν ἔσχον παρά τέσσαρας 
στρατιώτας νεκρούς, ἕνα ἀξιωματικόν καί εἴκοσι πέντε στρατιώτας 
τραυματίας». Οἱ ἰταλικές ἐφημερίδες εἶχαν ἀρχίσει νά ἐξάρουν τούς 
ἱστορικούς δεσμούς τῶν νησιῶν μέ τή Ρώμη καί τή Βενετία. Ἐξέφρα-
ζαν μεταξύ ἄλλων ἰσχυρισμῶν τό δικαίωμα τῆς Ἰταλίας, λόγω τῶν 
θυσιῶν, νά κρατήσει ἀπό αὐτά ἕνα, τή Ρόδο ἰδίως, ἤ νά θεσπίσει 
καθεστώς αὐτονομίας ὑπό τήν προστασία της. Οἱ Ἰταλοί ἐθνικιστές, 
βέβαια, πρότειναν καθαρή καί ἁπλή προσάρτηση13. 

11. ΑΥΕ.Φ. Β.53, ἀρ. 15261 (ΥΕ, πρός Προξ. Ρόδου, 15.5.1912).
12. Παπαχριστοδούλου, Χ. I. ὅ.π., σ. 531-533.
13. Kypriotis, P. K. Le Dodécanèse Grec, Paris 1947, σ. 21-22.
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Εἶναι βέβαιο ὅτι οἱ Δωδεκανήσιοι ἀρχικά ἔδειξαν ἀνοχή, ἀνάμι-
κτη μέ ἐλπίδα, ἐνῶ τήν κατάληψη τῶν νησιῶν ἀπό τήν Ἰταλία τή 
χαιρέτισαν μέ τό αἴσθημα τῆς προσωρινῆς κατοχῆς. Στήν ψευ-
δαίσθηση αὐτή συνετέλεσαν καί οἱ διαβεβαιώσεις πού ἔδωσαν 
ἁρμόδιοι παράγοντες τῶν Ἰταλῶν, τόσο μέσα ἀπό τό διάγγελμα τοῦ 
Στρατιωτικοῦ Διοικητή Giovanni Ameglio, ὅσο καί μέ τά λόγια τοῦ 
ἴδιου πρός τόν νέο Μητροπολίτη Ρόδου Βενιαμίν14 καί κατοπινό Οἰ-
κουμενικό Πατριάρχη, ὁ ὁποῖος μόλις εἶχε ἔρθει ἀπό τήν Κων σταν-
τινούπολη. Στήν τελευταία, μάλιστα, περίπτωση ὁ Ameglio, δι-
ευρύνοντας περισσότερο τίς διαβεβαιώσεις, ἀναφέρθηκε, παρουσία 
καί τῶν μελῶν τῆς Δημογεροντίας τόσο στήν εὐμενῆ μεταχείριση 
τῶν κατοίκων ὅσο καί στήν προσωρινότητα τῆς ἰταλικῆς κατοχῆς15.

Μέ τήν ὁριστική κατάληψη τῶν νησιῶν ἀπό τούς Ἰταλούς 
ἀρχίζει ἡ κανονική ζωή τοῦ τόπου καί ἡ Στρατιωτική Διοίκηση κα-
θορίζει τόν τρόπο πού θά διοικοῦνται στό ἑξῆς. Ἀπό τήν ἑπόμενη, 
πάντως, τῶν πανηγυρισμῶν, τό ἑλληνικό στοιχεῖο, κατευθυνόμενο 
ἀπό τήν Ἀθήνα, θά ἐπιδιώξει νά καλύψει τό κενό τῆς ἐξουσίας, κατά 
τό πέρασμα ἀπό τούς Τούρκους στούς Ἰταλούς. Καταβάλλεται 
προσπάθεια νά ὀργανωθεῖ ἡ διοικητική μηχανή καί ἡ οἰκονομική 
ζωή, ὅπως ἡ χρήση χωριστῆς σημαίας (λευκός σταυρός σέ γαλάζιο 
φόντο), ἡ εἴσπραξη τῶν τελωνειακῶν δασμῶν, ἡ υἱοθέτηση νέου 
νομοθετικοῦ κώδικα, ἡ καθιέρωση εἰδικοῦ γραμματοσήμου16.

Οἱ λεπτομερεῖς ὁδηγίες τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Λάμπρου 
Κορομηλᾶ καί τοῦ τμηματάρχη του Ἴωνα Δραγούμη πρός τόν πρό-
ξενο Ρόδου Π. Β. Παπαδάκη καί τόν ὑποπρόξενο Σταῦρο Λιάτη, 
ἀνιψιό τοῦ ἡγουμένου τῆς Μονῆς τῆς Πάτμου, στίς 4/17.5.17 καί 

14. Ἡ ἄφιξή του στή Ρόδο ἔγινε στίς 24 Μαΐου 1912. Βλ. ΑΥΕ.Φ. Β.53, ἀρ. 234 
(Προξ. Ρόδου, πρός ΥΕ, 28.5.1912). Γιά τόν οἰκουμενικό πατριάρχη Βενιαμίν βλ. 
Σταυρίδης, Βασίλειος Θ. Οἱ οἰκουμενικοί πατριάρχαι 1860 - σήμερον, Θεσσαλονίκη 
1977, σ. 550-570.

15. «Διαβεβαιῶ Ὑμᾶς διά τοῦ κατηγορηματικωτέρου τρόπου ὅτι, μετά τήν 
λῆξιν τοῦ Ἰταλοτουρκικοῦ πολέμου, αἱ προσωρινῶς ὑπό τῆς Ἰταλίας κατεχόμεναι 
νῆσοι θά ἔπρεπε νά λάβωσιν αὐτόνομον πολίτευμα καί ἡ Τουρκία δέν θά ξανα-
γυρίση ποτέ. Come per esempio Samos: ὅπως λόγου χάριν ἡ Σάμος. Ταῦτα σᾶς 
λέγω καί ὡς Χριστιανός καί ὡς Στρατηγός καί τούς λόγους μου πρέπει νά τούς 
θεωρήσητε ὡς λόγους Εὐαγγελίου». Βλ. «Ἱστορικά», εἰς Ἡ Καθημερινή, Ἀθήνα, ἀρ. 
φ. 10.045 (12.5.1945), σ. 1.

16. Τσιρπανλῆς, Ζ. Ν. ὅ.π., σ. 35-37.
17. Παλιό καί νέο ἡμερολόγιο.
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15/28.5.1912, ἀποσαφηνίζουν τίς προθέσεις, οἱ ὁποῖες ὑποδηλώνουν 
καί τόν πόθο γιά τή μελλοντική ἕνωση μέ τή Μητέρα Πατρίδα18: 
συσπείρωση τῶν νησιωτῶν, ἐκλογή ἀντιπροσώπων, πού θά μπο-
ροῦσαν, συνερχόμενοι στήν Πάτμο, νά συγκροτήσουν τό Γ΄ Συνέδριο 
(μετά τό Α΄ τῆς Καλύμνου τό 1908 καί τό Β΄ τῆς Σύμης τό 1909)19, 
ἔκδοση ψηφίσματος ἤ δημοψηφίσματος γιά τή δημιουργία αὐτόνο-
μης νησιωτικῆς Πολιτείας. Ἡ καθοδήγηση ἀπό τήν Ἀθήνα ἐνίσχυε 
τό θάρρος καί τήν αὐτοπεποίθησή τους.

Κατά τά τέλη Μαΐου-ἀρχές Ἰουνίου 1912, δύο γεγονότα ἀπα-
σχό λησαν τά Δωδεκάνησα: ἡ συγκρότηση λαϊκῆς ἀντιπροσωπείας 
στή Ρόδο, μέ γραμματέα τόν δικηγόρο Γ. Θ. Γεωργιάδη καί ἡ πε-
ριήγηση στά νησιά τοῦ ὑποπρόξενου Στ. Λιάτη.

Οἱ ὁδηγίες πρός τούς Ἕλληνες τῆς πόλης καί τῶν χωριῶν τῆς 
Ρόδου, σέ ἐννέα ἐκτενεῖς παραγράφους, πού συντάχτηκαν ἀπό τόν 
προαναφερθέντα γραμματέα τῆς ἀντιπροσωπείας, συνιστοῦσαν τήν 
εὐγενική ἀλλά σταθερή ἀποστασιοποίηση ἀπό τούς Ἰταλούς. Οἱ 
κάτοικοι ἔπρεπε νά ἀποφεύγουν θερμές φιλοϊταλικές ἐκδηλώσεις, 
γιά νά μήν καταντήσουν ὄργανα τῆς ἰταλικῆς προπαγάνδας20. Ὁ 
Λιάτης, ἀπό τήν πλευρά του, ἐπισκέπτεται τήν Κάλυμνο, τήν Κῶ, 
τή Σύμη, κινεῖται ἄνετα στή Ρόδο, συνεργάζεται μέ Ἰταλούς ἀξιωμα-
τικούς γιά τή στρατολόγηση ἑλληνικῆς καταγωγῆς χωροφυλάκων, 
ὀργανώνει τό ἐπικείμενο νά συνέλθει στήν Πάτμο συνέδριο, ἐπιλέγει 
τά κατάλληλα πρόσωπα γιά τίς ἀντιπροσωπεῖες, ἐγκαρδιώνει τόν 
πληθυσμό καί τόν ἐνισχύει πατριωτικά21. 

Τίς ἐργασίες τοῦ συνεδρίου παρακολούθησε ὁ Θεμιστοκλῆς Σο-
φούλης ἀπό τήν ἡγεμονία τῆς Σάμου. Ἀφοῦ πρῶτα ἀνακηρύχθηκε 
ἐπίτιμος δημότης Καλύμνου, βοήθησε καί στή λήψη ἀποφάσεων. Τό 
Συνέδριο, ἐπίσης, ἔγινε ἐν γνώσει τοῦ Ἐλευθέριου Βενιζέλου, τίς δέ 
ἐργασίες του παρακολούθησε κατά τρόπο αὐστηρά μυστικό καί ὁ 
Ἴωνας Δραγούμης22. Ἡ συγκέντρωση ἔγινε «ἐν τῷ Ἱερῷ τῆς Ἀπο-

18. Τσιρπανλῆς, Ζ. Ν. ὅ.π., σ. 37-39.
19. Λογοθέτης, Μιλτιάδης. Οἱ Νεότουρκοι καί τά Δωδεκανησιακά Συνέδρια 

(1908-1909), Ἀθήνα 1994, σ. 109-156.
20. Τσαλαχούρης, Κώστας Φ. Ἴμια. Τό χρονικό τῆς χάραξης τῶν συνόρων 

τῆς Δωδεκανήσου (1932-1947), Ἀθήνα 1997, σ. 55-57.
21. Τσιρπανλῆς, Ζ. Ν. ὅ.π., σ. 42-43.
22. Φίνας, Κυριάκος. Ὁ Ἐμμανουήλ Ξάνθος, ἡ Φιλική Ἑταιρία καί ἡ Ἐπα νά-

σταση τοῦ 1821, Ρόδος 2001, σ. 14-15.
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καλύψεως Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου» στήν Πάτμο. Ἄρχισε στίς 3/16.6. 
καί τελείωσε στίς 5./18.6.1912, ἀλλά τό ψήφισμα φέρει ἡμερομηνία 
4/17.6.1912. Τό Συνέδριο, ἀφοῦ διακήρυξε τόν προαιώνιο πόθο τοῦ 
δωδεκανησιακοῦ λαοῦ γιά τήν ἕνωσή του μέ τή Μητέρα Ἑλλάδα, 
συνέταξε ψήφισμα, μέ τό ὁποῖο κήρυξε τήν αὐτονομία τῶν νησιῶν23. 

Οἱ ἐξελίξεις τώρα εἶναι ταχύτατες. Ὁ Ameglio δέν δέχεται τήν 
ἐπιτροπή καί τό ψήφισμα. Τό θεωρεῖ ἀπαράδεκτο καί ἀπορρίπτει καί 
τό ἠπιότερο κείμενο πού ἐκπονεῖ ὁ Σοφούλης σέ συνεργασία μέ τήν 
ἐπιτροπή. Οἱ γέφυρες ἐπικοινωνίας ἔχουν σπάσει. Τόν Λιάτη τόν 
χαρακτηρίζει ὁ στρατηγός ἐπικίνδυνο γιά τή δημόσια τάξη, ἐπα-
ναστάτη, καί ζητᾶ νά ἀνακληθεῖ ἀμέσως καί νά μήν ἐπιστρέψει πιά 
στή Ρόδο ἤ στά ἄλλα ἰταλοκρατούμενα νησιά24.

Ἡ ἑλληνική κυβέρνηση, ἀπό τήν πλευρά της, ἄφησε ἀκάλυπτο 
τόν Λιάτη. Ὁ Ἰταλός Πρέσβης στήν Ἀθήνα, τήν 25η Ἰουνίου 1912, 
πῆρε τή διαβεβαίωση ἀπό τόν Κορομηλᾶ ὅτι δέν γνώριζε τίς ἐνέργειές 
του. Ὁ Ὑποπρόξενος μάλιστα, ἐξαιτίας τῆς δραστηριό τητάς του, τι-
μωρήθηκε μέ δίμηνη διαθεσιμότητα25. Ἔτσι τά προ σχήματα δια σώ-
ζονταν. Οἱ διπλωματικές σχέσεις Ἰταλίας-Ἑλλάδας ἔμεναν ἀδιατάρα-
κτες. Τό συνέδριο τῆς Πάτμου, ἐπισήμως, ἔπρεπε νά ἀγνοηθεῖ26.

Βρισκόμαστε λίγο πρίν ἀπό τήν ἐπίσημη ἀνακοίνωση τῆς συμ-
φωνίας τοῦ Ouchy τῆς Λοζάννης. Σέ μυστικές ἐνέργειες τοῦ Ἕλληνα 
πρόξενου στή Ρόδο Παπαδάκη καί τῶν Δημογερόντων τῆς πόλης 
γιά τήν προετοιμασία συλλαλητηρίου, ὁ μητροπολίτης Βενιαμίν 
ἀντιτάχθηκε σθεναρά καί χαρακτηρίστηκε τό πιό ἐπιφανές θύμα τῆς 
δειλίας καί τῆς ἀτολμίας. Ἡ συμπεριφορά του αὐτή ὀφειλόταν, κατά 
τόν Παπαδάκη, εἴτε σέ ὑπερβολική δειλία καί φόβο εἴτε στίς κολα-
κευτικές περιποιήσεις πού τοῦ εἶχε ἐπιδαψιλεύσει ὁ Ameglio. Ἀναμ-
φισβήτητα, ἡ διαφωνία τοῦ Βενιαμίν προκαλοῦσε ἰσχυρή ταραχή 
στήν ἑλληνική κοινότητα27.

23. Παπαχριστοδούλου, Χ. Ι. ὅ.π., σ. 534 -535.
24. Τσιρπανλῆς, Ζ. Ν. ὅ.π., σ. 47.
25. Κάραμποτ, Φίλιππος. «Τό δωδεκανησιακό ζήτημα 1912-1915», εἰς Ἡ 

Ἑλλάδα τῶν βαλκανικῶν πολέμων 1910-1914, Ἀθήνα 1993, σ. 49, σημ. 35.
26. Ἀγαπητίδης, Κώστας Ι. «Ἡ διοίκηση τῶν Δωδεκανήσων ἀπό τήν Τουρ-

κοκρατία ὥς τήν ἕνωση», εἰς Δωδεκανησιακά, 2 (1967), σ. 14.
27. Φίνας, Κ. ὅ.π., σ. 48.
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Χειρόγραφο τοῦ ὑποπρόξενου Σταύρου Λιάτη  
πού παρακολούθησε τό Συνέδριο τῆς Πάτμου28.

28. Τσιρπανλῆς, Ζ. Ν. ὅ.π., σ. 58-60. Λουκᾶτος, Σπυρίδων. «Δωδεκάνησα», 
εἰς Ἐκδοτική Ἀθηνῶν, Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τ. 14ος (Νεώτερος Ἑλλη-
νισμός ἀπό τό 1881 ὥς τό 1913), Ἀθήνα 1977, σ. 283.
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Ἡ Τουρκία, ὕστερα ἀπό τήν κατάληψη τῆς Δωδεκανήσου, 
ἀναγκάστηκε νά ὑπογράψει τή Συνθήκη τοῦ Ouchy (18.10.1912) μεταξύ 
τῆς Ἰταλίας καί τῆς Τουρκίας, σύμφωνα μέ τήν ὁποία ἀνα γνώριζε τήν 
κυριαρχία τῆς Ἰταλίας στή Λιβύη καί ὅριζε ὅτι τά Δωδεκάνησα ἔπρεπε 
νά ἐπιστραφοῦν στήν Τουρκία, ὅταν ἡ τελευταία θά εἶχε παραιτηθεῖ 
ὁριστικά ἀπό τήν Τριπολίτιδα καί τήν Κυρηναϊ κή29. Οἱ ὅροι, βέβαια, τῆς 
Συνθήκης, ὅπως ἦταν διατυπωμένοι, ἔδιναν στήν κατάληψη τῶν νη-
σιῶν τή μορφή τῆς «ὑπό τύπον ἐνε χύρου κατοχῆς»30, πού σήμαινε ὅτι 
τά Δωδεκάνησα παρέμεναν στήν Ἰταλία ὡς ἐνέχυρο γιά τήν ἐκπλήρω-
ση ὁρισμένων ὑποχρεώσεων ἀπό μέρους τῆς Τουρκίας31.

Μετά τήν εἴσοδο τῆς Ἑλλάδας στόν πόλεμο, ἡ δυστυχία τῶν 
νησιωτῶν ἔφτασε στό ἀποκορύφωμά της. Γιατί, μέ χαρά, ἀλλά καί 
μέ συντριβή ψυχῆς, ἔβλεπαν τόν νικηφόρο ἑλληνικό στόλο νά 
διώχνει τούς Τούρκους καί νά ἑνώνει στόν ἐθνικό κορμό τή Λῆμνο 
(21.10.1912), τήν Ἴμβρο, τή Θάσο, τόν Ἅγιο Εὐστράτιο (31.10), τή 
Σαμοθράκη (1.11), τά Ψαρά (3.11), τήν Τένεδο (6.11), τήν Ἰκαρία 
(17.11), τή Λέσβο (21.11), τή Χίο (24.11) καί τή Σάμο (15.3.1913). Τά 
θωρηκτά τῆς Ἑλλάδας σταμάτησαν στήν Ἰκαρία. Γιά τούς Δωδε-
κανήσιους ἦταν μέρες δύσκολες. Ἀνανέωσαν, ὅμως, τίς ἐλπίδες τους 
γιά ἐπικείμενη ἀποκατάσταση32. 

Οἱ ἀπαγορεύσεις τοῦ Ameglio δέν στάθηκαν ἱκανές νά ἐμπο-
δίσουν τίς ἐνθουσιώδεις ἐκδηλώσεις στή Ρόδο, τή Σύμη, τή Νίσυρο, 
τή Χάλκη, τήν Κάλυμνο, τήν Κάρπαθο, γιά τίς ἐπιτυχίες τῶν Ἑλ-
λήνων στή στεριά καί τή θάλασσα. Συλλαλητήρια ὀργανώνονται μέ 
πρωτεργάτες δασκάλους καί ἱερεῖς, ἐνῶ μέ ἐράνους οἱ κάτοικοι συ-
γκεντρώνουν χρηματικά ποσά γιά νά ἐνισχύσουν τόν ἑλληνικό 
στρατό καί στόλο33.

Ἀπέναντι στίς ἐκδηλώσεις αὐτές οἱ Ἰταλοί ἄρχισαν νά λαμβάνουν 
βίαια μέτρα, γιά νά καταπνίξουν τά πατριωτικά αἰσθήματα τῶν κα-

29. Κλαδάκη-Μενεμενλῆ, Φωτεινή. Ἀπό τήν ἐκπαιδευτική ἱστορία τῆς Ρόδου 
(1889-1989), Σύρος 2002, σ. 32.

30. Φραγκόπουλος, Ἱπποκράτης. Ἡ Δωδεκάνησος ὑπό Ἰταλοκρατίαν, Ἀθήνα 
1958, σ. 26.

31. Χατζηβασιλείου, Βασίλης Σ. Ἱστορία τῆς νήσου Κῶ. Ἀρχαία - Μεσαιωνική 
- Νεότερη, Κῶς 1990, σ. 428.

32. Τσιρπανλῆς, Ζ. ὅ.π., σ. 62-66.
33. Σουρασῆ-Λογοθέτη, Στεργία. «Ὁ Βενιζέλος καί τά ἑνωτικά δημοψηφίσμα-

τα τῶν Δωδεκανησίων τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1912», εἰς ΔΧ, 11 (1986), σ. 178-179. 
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τοίκων. Οἱ ἀρχές ἔδωσαν διαταγή στά στρατιωτικά ὄργανα νά κα-
τεβάσουν τίς ἑλληνικές σημαῖες ἀπό τίς ἐκκλησίες κι ἔφθασαν στό 
σημεῖο νά ἐμποδίσουν τή θρησκευτική τελετή τῶν Θεοφανίων στόν 
Ἱερό Ναό τοῦ Νεοχωρίου (6 Ἰανουαρίου 1913). Εἶχε ἀποφασιστεῖ νά 
γίνει τήν ἡμέρα αὐτή, μέ τήν εὐκαιρία τοῦ «ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων», 
μιά εἰρηνική ἐκδήλωση τῶν συναισθημάτων τοῦ λαοῦ. Ὁ λαός θά 
κρατοῦσε μικρές ἑλληνικές σημαῖες καί στό τέλος τῆς θρησκευτικῆς 
τελετῆς θά ζητωκραύγαζε γιά τήν Ἕνωσή του μέ τήν Ἑλλάδα. Τό 
μυστικό ἔγινε γνωστό καί, πρίν τελειώσει ἡ λειτουργία, ἀπόσπασμα 
τοῦ ἰταλικοῦ στρατοῦ ἔκλεισε τούς γύρω δρόμους καί ἡ λιτανεία 
ἐμποδίστηκε νά προχωρήσει34.

Στίς 13 Φεβρουάριου 1913 ὁ Ameglio κοινοποίησε διαταγή, μέ 
τήν ὁποία ἀπαγορευόταν οἱ συγκεντρώσεις καί οἱ πολιτικές δια-
δηλώσεις, ἡ ἀνάρτηση συμβόλων ἤ ἐθνικῶν ἐμβλημάτων, ἐκτός ἀπό 
τίς ἰταλικές ἤ θρησκευτικές σημαῖες35. Τήν ἑπόμενη μέρα ἀπέλυσε 
τόν ἐκλεγμένο ἀπό τά χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας δήμαρχο Ρόδου 
Σάββα Παυλίδη καί στίς 15 Φεβρουαρίου τόν ἐπιβίβασαν, μαζί μέ τόν 
δημογέροντα Σπυρ. Παρασκευᾶ, στό ἰταλικό πλοῖο τῆς γραμμῆς γιά 
τόν Πειραιᾶ. Ἔτσι, ἡ Δημογεροντία τῆς Ρόδου ἀποδεκατίστηκε36 καί 
τό τραγικότερο ἦταν ὅτι ὁ κατά νόμο πρόεδρός της μητροπολίτης 
Ρόδου Βενιαμίν δέν ἀντέδρασε37. 

Οἱ φυλακίσεις, οἱ ἀπελάσεις, οἱ αὐθαιρεσίες τῶν Ἰταλῶν στρατι-
ωτῶν καί ἡ τρομοκρατία θά συνεχιστοῦν καί κατά τούς ἑπόμενους 
μῆνες, τόσο στά χωριά καί τήν πόλη τῆς Ρόδου ὅσο καί στά ἄλλα 
νησιά. Ὁ κατάλογος τῶν ἀπελαθέντων εἶναι ἀρκετά μεγάλος καί 
ἀπό τά ὀνόματα καί τίς ἰδιότητες προκύπτει ὅτι ὁ Ameglio χτύπησε 
ἐπιφανῆ μέλη τῆς δωδεκανησιακῆς κοινωνίας. Ἦταν πρόσωπα τά 
ὁποῖα ἀσκοῦσαν ξεχωριστή ἐπιρροή στό περιβάλλον τους, χάρη καί 
στό ἐπάγγελμά τους, εἶχαν, ἐπίσης, κάποια οἰκονομική ἄνεση καί 
διακρίνονταν γιά τή φιλελεύθερη συμπεριφορά τους38.

34. Παπαχριστοδούλου, Χ. Ι. ὅ.π., σ. 539-540.
35. Κυβερνητικό διάταγμα ἀριθμ. 85, τῆς 13ης Φεβρουαρίου 1913 «περί δη-

μοσίας ἀσφαλείας». Βλ. «Νέον διάταγμα», εἰς Νέα Ρόδος, Ρόδος, (16.2.1913), σ. 1-2. 
36. Εἶχε προηγηθεῖ καί ἀπέλαση τοῦ δημογέροντα Δημ. Ἀναστασιάδη τήν 

Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 1913 στή Σύρο.
37. Βεργωτῆς, Γεώργιος Θ. «Ἡ προσπάθεια ἑνώσεως τῶν Ροδίων μέ τήν 

Ἑλλάδα τό ἔτος 1913 καί ἡ διεθνής πολιτική», εἰς ΔΧ, 7 (1978-1979), σ. 97.
38. Τσιρπανλῆς, Ζ. Ν. ὅ.π., σ. 70-71.
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Ὁ μητροπολίτης Βενιαμίν ἐπισκέφθηκε τόν στρατηγό καί προ-
σπάθησε μέ ἀλλεπάλληλες ἐπαφές νά διατηρήσει ἀγαθές σχέσεις μέ 
τίς ἀρχές καί νά ἀμβλύνει τήν ὀξύτητα, πράγμα πού ἔγινε αἰτία νά 
παρεξηγηθεῖ μετά τόν διωγμό τοῦ ἑλληνικοῦ στοιχείου. Ἡ κατα-
κραυγή μεγάλωσε μέ τίς συχνές ἐπισκέψεις του καί ἡ Δημογεροντία 
ἀναφέρθηκε στό Πατριαρχεῖο καί ζήτησε τήν ἀντικατάστασή του, 
πράγμα πού δέχτηκε κι ὁ ἴδιος, ἀφοῦ προηγουμένως ἔδωσε ἐξηγήσεις 
γιά τή στάση του39.

Ἐνῶ οἱ Ἰταλοί ἦταν ὑποχρεωμένοι, σύμφωνα μέ τή συνθήκη τοῦ 
Ouchy, νά παραδώσουν τά νησιά στήν Τουρκία, δέν τό ἔπραξαν 
τότε, γιατί θά τά καταλάμβανε ἀμέσως ὁ ἑλληνικός στόλος. Τά 
κράτησαν, λοιπόν, προσωρινά μέ τήν πρόφαση ὅτι ἐνεργοῦσαν γιά 
λογαριασμό καί ὄφελος τῆς Τουρκίας, ἐνῶ στήν πραγματικότητα 
περίμεναν εὐνοϊκή περίσταση νά τά κρατήσουν ὁριστικά40.

Τήν Τρίτη 11 Ἰουνίου 1913, ἐκλέχθηκε νέος μητροπολίτης Ρόδου 
ὁ Ἀπόστολος Τρύφωνος Χατζηαποστόλου41, ὁ ὁποῖος κατόρθωσε 
νά φτάσει τελικά στή Ρόδο τήν 1η Ἀπριλίου 1914, Μεγάλη Τρίτη, 
ὕστερα ἀπό μακροχρόνιες διπλωματικές ἐνέργειες42.

Ἐν τῶ μεταξύ ἡ Ἰταλία, ἀφοῦ ἤδη εἶχε συμμαχήσει μέ τά κράτη 
τῆς Τριπλῆς Συνεννόησης (Ἀγγλία, Γαλλία, Ρωσία), κήρυξε στίς 20 
Αὐγούστου 1915 τόν πόλεμο κατά τῆς Τουρκίας. Δύο μέρες ἀργότε-
ρα, μέ βασιλικό διάταγμα τῆς 22ας Αὐγούστου, ἡ ἰταλική κυβέρνηση 
διακήρυξε ὅτι δέν δεσμευόταν πιά ἀπό τίς ὑποχρεώσεις τῆς Συνθήκης 
τοῦ Ouchy, τοῦ 1912. Ἔτσι, ἔληξε κατά τό διεθνές δίκαιο, ἡ προσω-
ρινή ἐπί ἐνέχυρο κατοχή τῶν νησιῶν καί συνεχιζόταν μέ τόν ἴδιο 

39. Παπαχριστοδούλου, Χ. Ι. ὅ.π., σ. 540-541.
40. Ζερβός, Σκεῦος. Τό ζήτημα τῆς Δωδεκανήσου καί τά διπλωματικά αὐτοῦ 

ἔγγραφα, Ἀθήνα, 1926, σ. 82.
41. «...Μητροπολίτης δέ Ρόδου ἐξελέγη ὁ πανοσιολ(ογιότατος) ἀρχιγραμμα-

τεύς τῆς ἱερᾶς Συνόδου ἀρχιμ(ανδρίτης) κ. Ἀπόστολος, συνυποψήφων τεθέντων 
τοῦ πανιερ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί τοῦ θεοφιλ. ἐπισκόπου Δωδώνης. 
Ὁ θεοφιλ(έστατος) ἐψηφισμένος Ρόδου κ. Ἀπόστολος ὑπηρέτησε μετά πολλοῦ 
ζήλου ἐπί δώδεκα ἔτη ἐν τῷ γραφείῳ τῆς ἱερᾶς Συνόδου τέσσαρα μέν ὡς βοηθός 
γραμματεύς, ἰσάριθμα δέ ὡς ὑπογραμματεύς καί ἀρχιγραμματεύς. Τοῦ δέ μικροῦ 
καί τοῦ μεγάλου μηνύματος αὐθήμερον γενομένων, ἐποιήσατο ὁ θεοφ(ιλέστατος) 
ἐψηφισμένος τήν τε ἐπί συνόδου καί τήν ἐν τῷ ναῷ νενομισμένην εὐχαριστίαν». 
Βλ. «Κανονικαί ψῆφοι», εἰς περ. ΕΑ, 33 (1913), σ. 193.

42. Ἀπόστολος Τρύφωνος, μητρ. Ρόδου. Ἀπομνημονεύματα, τ. 1. Ἐν Ἀθήναις 
1947, σ. 45-53.
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κατέχοντα, μέ πολεμική πιά μορφή. Γιά τούς κατοίκους τῆς Δωδε-
κανήσου, οὐσιαστικά, δέν ἄλλαζε ἀπολύτως τίποτα43.

Στή Ρόδο, τόν Ameglio διαδέχεται ὁ στρατηγός Francesco Mar-
chi γιά λίγους μῆνες (Νοέμβριος 1913-Ἀπρίλιος 1914). Ἀπό τά δι-
ατάγματα πού φέρουν τήν ὑπογραφή του ἀντιλαμβάνεται κανείς τό 
ἐνδιαφέρον του γιά τήν εὔρυθμη λειτουργία τῶν ὑπηρεσιῶν στούς 
τομεῖς τῆς γεωργίας, τῆς κτηνοτροφίας, τῆς εἴσπραξης τῶν φόρων, 
τοῦ ἐμπορίου, τοῦ μονοπωλίου τοῦ καπνοῦ κ.ἄ.44

Ὁ στρατηγός Giovanni Croce, πού θά τόν διαδεχθεῖ, θά μείνει 
περισσότερο χρόνο στήν ἐξουσία (Ἀπρίλιος 1914-Μάιος 1917) καί 
θά πάρει σκληρά μέτρα εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων. Πρῶτα ἐπέβαλε 
τή χρήση ἀπό τίς Δημογεροντίες ἰταλικῆς σφραγίδας καί στή 
συνέχεια, μέ τό διάταγμα τῆς 27.11.1915 ἀριθμ. 86, οἱ ἀποφάσεις 
τῶν ἐκκλησιαστικῶν δικαστηρίων ὅλων τῶν κοινοτήτων νά ἐλέγ-
χον ται ἀπό τίς ἰταλικές ἀρχές. Οἱ δικαστικές, ἐπίσης, ἀποφάσεις 
ἔπρεπε νά ἐκδίδονται στό ὄνομα τοῦ βασιλιᾶ τῆς Ἰταλίας. 

Ἐπανῆλθαν, ἐξάλλου, σέ ἰσχύ οἱ ἀπαγορεύσεις γιά πολιτικές 
συγκεντρώσεις, γιά ἀνάρτηση σημαιῶν (πλήν ἰταλικῶν) σέ δημόσι-
ους χώρους, γιά τή μνημόνευση ὀνομάτων ξένων ἡγεμόνων ἤ πο-
λιτικῶν ἀνδρῶν σέ θρησκευτικές τελετές. Ἐκτός ἀπό τόν ἰταλικό, 
κανένας ἄλλος ἐθνικός ὕμνος δέν ἔπρεπε νά ἀκούγεται. Δωδε-
κανήσιοι πού εἶχαν ἀπουσιάσει πάνω ἀπό μήνα στό ἐξωτερικό, δέν 
μποροῦσαν νά ἐπιστρέψουν στίς ἑστίες τους. Οἱ Ἰταλοί ἀπέκλειαν 
τούς Ἕλληνες ἀπό τήν ἀνάληψη δημοσίων ἔργων, ἐνῶ διευκόλυναν 
Τούρκους καί Ἑβραίους. Ὑπολογίζεται ὅτι ὁ μισός πληθυσμός τοῦ 
νησιοῦ ἀναγκάστηκε νά ξενιτευτεῖ45.

Τήν ἴδια περίοδο, οἱ Ἰταλοί κατακτητές παρενέβαλλαν ἐμπόδια 
ἀκόμη καί γι’ αὐτήν τήν περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου τή Μεγάλη Πα-
ρασκευή τοῦ 1917. Οἱ Ἰταλοί, μέ τό κυβερνητικό διάταγμα ἀριθμ. 85 
(13.2.1913), «περί δημοσίας ἀσφαλείας», ἰσχυρίζονταν ὅτι τά ἐπι-
βαλλόμενα περιοριστικά μέτρα, ἀκόμα καί γιά τήν περιφορά τοῦ 

43. Τσιρπανλῆς, Ζ. Ν. ὅ.π., σ. 100-101.
44. Sertoli, Salis Renzo. Le isole italiane dell’Egeo dall’occupazione alla 

sovranità, Roma 1939, σ. 218.
45. Speronis, Stephen L. The Dodecanese Islands. A study of European 

Diplomacy, Italian Imperialism and Greek Nationalism 1911-1947, University of 
Michigan 1955, σ. 128-139.
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Ἐπιταφίου, μιᾶς καθαρά θρησκευτικῆς ἐνέργειας, ἀποτελοῦσαν 
ἁπλή καί τυπική διαδικασία καί ὅτι πρόθεσή τους ἦταν ἡ «τήρηση 
τῆς τάξης καί τό συμφέρον τῶν πιστῶν». Ἀνομολόγητός τους σκο-
πός, ὅμως, ἦταν νά πλήξουν τό ἐθνικό καί τό θρησκευτικό φρόνημα 
τῶν κατοίκων, μέ τόν ἔλεγχο ἤ ἀκόμα καί τήν παρεμπόδιση τῆς 
περιφορᾶς τοῦ Ἐπιταφίου καί νά ἐπιρρίψουν τίς εὐθύνες γι’ αὐτό 
στόν μητροπολίτη Ρόδου Ἀπόστολο, πού ὀρθῶς πράττων, δέν 
ἐνέδωσε στίς προειδοποιήσεις τους46.

Τά ἑπόμενα χρόνια ἡ μετανάστευση τοῦ πληθυσμοῦ συνεχίστη-
κε καί διευκόλυνε ἀναμφισβήτητα τά σχέδια τῶν Ἰταλῶν47. Μέ τήν 
οἰκονομία σταθερά σέ χαμηλά ἐπίπεδα καί τή μορφωμένη ἡγετική 
τάξη στήν ἐξορία, τό κοινωνικό σῶμα τῆς Δωδεκανήσου εἶχε πα-
ραλύσει. Τή χρονική αὐτή στιγμή ξεκίνησαν τήν προπαγάνδα ἐξιτα-
λισμοῦ οἱ κυβερνῆτες G. Croce καί Vittorio Elia48.

46. «Κατά τάς διατάξεις τοῦ περί δημοσίας ἀσφαλείας Ἰταλικοῦ Νόμου (ὅστις 
ὡς γνωστόν, ἔχει χαρακτήρα λίαν ἐλευθέριον), ὁ διοργανῶν ἤ διευθύνων πράξεις 
θείας λατρείας, ἐκτός τῶν πρός τοῦτο τόπων, ὀφείλει νά προειδοποιήσῃ τάς 
Ἀρχάς τῆς Δημοσίας Ἀσφαλείας. Ἐκ τούτου ὁ Νόμος δέν ἐννοεῖ ποσῶς νά ὑπο-
χρεώσῃ τούς διοργανοῦντας θρησκευτικάς τελετάς νά ζητήσωσιν ἄδειαν. Θέλει 
μόνον ὅπως ἡ Ἀρχή προειδοποιηθῆ ἐγκαίρως, πρός τόν σκοπόν ὅπως, ἐν τῷ ἰδίῳ 
συμφέροντι τῶν πιστῶν, λάβη τά κατάλληλα μέτρα πρός τήρησιν τῆς τάξεως. 
Συνωδᾷ τῇ διατάξει ταύτῃ οἱ ἐπίτροποι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τῆς Ρόδου 
ὀφείλουσι νά εἰδοποιήσωσι τάς ἐπιτοπίους Ἀρχάς τῆς Δημοσίας Ἀσφαλείας περί 
τῆς ὥρας, τοῦ τόπου, καί τοῦ δρομολογίου των, κατά τήν ἑσπέραν τῆς Μεγάλης 
Παρασκευῆς, τελεσθησομένων τελετῶν. Ἡ δέ Ἀρχή τῆς Δημοσίας Ἀσφαλείας οὐ 
μόνον δέν θά παρεκώλυε τάς τοιαύτας τελετάς, ἀλλά καί θά ἐλάμβανε μέτρα πρός 
ἐξασφάλισιν τῆς τάξεως διαρκούσης τῆς τελετῆς. Τοῦτο δέν ἐγένετο διότι, ὡς 
πληροφορούμεθα ἐκ θετικῆς πηγῆς, ὁ Μητροπολίτης Ρόδου, ὁ ὁποῖος εἶχεν εἰδο-
ποιηθῇ ἐγκαίρως περί τῆς ἀνάγκης τῆς τηρήσεως τῆς εἰρημένης διατάξεως, 
ἀπηγόρευσεν εἰς τούς Ἐπιτρόπους νά κάμωσι τήν ἀπαιτούμενην προειδοποίησιν 
ἰσχυριζόμενος ὅτι διά τούτου τοῦ τρόπου θά ἐθίγοντο τά προνόμια τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας. Καί οὕτως, ἐάν ἐφέτος αἱ θρησκευτικαί τελεταί τῆς Μεγάλης Παρα-
σκευῆς δέν λάβωσι χώραν, ὁ Ὀρθόδοξος πληθυσμός τῆς Ρόδου, ὑπέρ οὗ ἡ Σε-
βαστή Ἰταλική Κυβέρνησις δεικνύει τοσοῦτον ἐνδιαφέρον, ὀφείλει νά εὐγνωμονῇ 
τόν Μητροπολίτην, ὅστις δέν θέλει νά ὑποβληθῇ εἰς διάταξιν καθαρῶς τυπικήν, 
ἥτις οὔτε κατ’ ἐλάχιστον προσβάλλει τήν ἐλευθέραν ἐξάσκησιν τῆς θείας λα-
τρείας». Βλ. «Ροδιακά χρονικά», εἰς Ροδιακή, Ρόδος, ἔτος 3ο, (30.3.1917), σ. 1. 

47. Κατά τίς ἐκτιμήσεις τοῦ Συλλόγου Δωδεκανησίων τῆς Ἀθήνας, τόν Αὔγου-
στο τοῦ 1918, τά 2/3 τοῦ νησιωτικοῦ πληθυσμοῦ ἤ πέθαναν ἀπό τήν πείνα ἤ με-
τανάστευσαν. Βλ. Πάλλης, Ἀλέξανδρος. Ἡ Δωδεκάνησος, Ἀθήνα 1918, σ. 12, σημ. 3.

48. Vittorio Elia, στρατηγός 27.5.1917 - 15.12.1919.
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Ὁ Elia ἔδειξε ξεχωριστή συμπάθεια πρός τούς Τούρκους, τῶν 
ὁποίων ἡ παρουσία ἦταν κατ’ ἐξοχήν ἔντονη στή Ρόδο καί στήν Κῶ. 
Ἐπέτρεψε, μάλιστα, τήν ἐπιστροφή στή Ρόδο τῶν ὕποπτων Νεό-
τουρκων πού οἱ προηγούμενοι κυβερνῆτες εἶχαν ἐξορίσει στήν 
Κάρπαθο. Τό τουρκικό, ὡστόσο, στοιχεῖο, δέν διακρίνεται ἀπό κα-
μιά ἐπαναστατική διάθεση. 

Στόν τομέα τῆς ἐνημέρωσης τῆς κοινῆς γνώμης, ὁ κυβερνήτης 
G. Croce ἐξέδωσε τετρασέλιδη ἡμερήσια ἐφημερίδα μέ τίτλο «Il 
Messaggero di Rodi», στήν ὁποία ἡ πρώτη καί οἱ δύο μεσαῖες σελίδες 
ἦταν γραμμένες στά ἰταλικά καί ἡ τελευταία στά ἑλληνικά. Πρωτο-
κυκλοφόρησε στίς 23.4.1916 σέ 1.800 φύλλα, πού σταδιακά ἐλατ-
τώθηκαν σέ 1.200, ἐξαιτίας τοῦ πολέμου καί τῆς ἔλλειψης χαρτιοῦ49. 
Τό τεχνικό προσωπικό καί οἱ δημοσιογράφοι προέρχονταν ἀπό τόν 
στρατό κατοχῆς. Αὐτός διέθεσε τόν χῶρο, τά μηχανήματα, τά τυπο-
γραφικά στοιχεῖα καί φυσικά κάλυπτε ὅλα τά ἔξοδα. Ἐπρόκειτο γιά 
ἔντυπο ἐξ ὁλοκλήρου ἐλεγχόμενο ἀπό τούς κρατοῦντες, τῶν ὁποίων 
μετέδιδε τή βούληση καί τίς ἐπιλογές. Ἦταν ἕνα δυναμικό προπα-
γανδιστικό ὄργανο πού διατηρήθηκε στή ζωή ὥς τό τέλος τῆς Ἰτα-
λοκρατίας στά Δωδεκάνησα50.

Οἱ ἐντατικές προσπάθειες ἐξιταλισμοῦ οἱ ὁποῖες προαναφέρθη-
καν ἑρμηνεύονται, σύμφωνα μέ ἀγγλικές ἐκτιμήσεις, καί ἀπό ἕνα 
ἄλλο γεγονός: ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἀπό τό 1916, μέ τήν προσωρινή κυ-
βέρνηση Βενιζέλου τῆς Θεσσαλονίκης καί ἀργότερα, βέβαια, ὅταν 
τόν Ἰούνιο τοῦ 1917 ἡ Ἀθήνα μπῆκε στόν πόλεμο, εἶχε συνταχθεῖ μέ 
τό μέρος τῆς Entente (Ἀντάντ). Ἔτσι ἔσπευδε ἡ Ἰταλία, γιά τό ἄμε-
σο μέλλον, νά δημιουργήσει μιά φιλοϊταλική ζώνη στή Ρόδο καί στήν 
Κῶ, νησιά στά ὁποῖα κατοικοῦσαν οἱ περισσότεροι Τοῦρκοι σέ 
σύγκριση μέ τά ὑπόλοιπα Δωδεκάνησα. Αὐτά τά δύο νησιά θά μπο-
ροῦσε εὐκολότερα νά τά διεκδικήσει, ἐνῶ τά ὑπόλοιπα, μέ ἀμιγῆ 
ἑλληνικό πληθυσμό, θά τά παρέδιδε στήν Ἑλλάδα51. 

49. Ὅταν οἱ Ἰταλοί κατέλαβαν τά Δωδεκάνησα βρῆκαν δύο μικρές ἑλληνικές 
ἑβδομαδιαῖες ἐφημερίδες πού ἐκδίδονταν στή Ρόδο, τή Νέα Ρόδο καί τή Ροδιακή. 
Ἡ πρώτη ἄρχισε νά ἐκδίδεται τό 1909. Βλ. Ροδιακόν Ἡμερολόγιον, Ρόδος, ἔτος α΄, 
τ. 1 (1912), σ. 254, καί ἡ δεύτερη ἀπό τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1915. Βλ. Καλαμπίχης, 
Ἐμμανουήλ Σ. Ἀπό τήν ζωήν μου, Ρόδος 1968, σ. 46-48.

50. Τσιρπανλῆς, Ζ. Ν. ὅ.π., σ. 104-111.
51. Petsalis-Diomidis, N. Greece at the Paris Peace Conference (1919), Thessa-

loniki 1978, σ. 65.
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Μέ τή συνθήκη τῶν Βερσαλλιῶν, στίς 28 Ἰουνίου 1919, σφρα-
γίστηκε τό τέλος τοῦ Α΄ Παγκοσμίου πολέμου. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι μέ 
τούς νικητές, ἐνῶ ἡ ἧττα τῶν δυνάμεων τοῦ ἄξονα καί συμμάχου τῆς 
Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, σηματοδοτεῖ μία νέα ἀρχή γιά τό 
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ὡς ἐθναρχικό κέντρο, τόσο θρησκευτικό 
ὅσο καί πολιτικό, τῶν Ἑλλήνων πού ζοῦσαν στήν Ἐγγύς Ἀνατολή, 
ἀλλά καί τῶν Δωδεκανησίων καί τῆς Ἀθήνας52.

 Τό Δωδεκανησιακό Ζήτημα, ὅμως, δέν ἔχει βρεῖ ἀκόμα λύση. 
Ἤδη ἀπό τόν Δεκέμβριο τοῦ 1918 ὁ Ἕλληνας πρωθυπουργός Ἐλευ-
θέριος Βενιζέλος εἶχε ὑποβάλει στό συνέδριο εἰρήνης στό Παρίσι 
ὑπόμνημα στίς νικήτριες δυνάμεις (Ἀγγλία, Ἀμερική, Γαλλία καί 
Ἰταλία) μέ τίς ἑλληνικές θέσεις καί διεκδικήσεις. 

Τίς ἀπόψεις του τίς στήριζε σέ ἕνα βασικό ἀξίωμα: στήν ἐθνολο-
γική βάση, τήν παρουσία, δηλαδή, πυκνῶν ἑλληνικῶν πληθυσμῶν 
στίς διεκδικούμενες περιοχές. Τά Δωδεκάνησα, ὑποστήριζε, ὑπῆρξαν 
ἑλληνικά χιλιετίες πρίν, γι’ αὐτό ἔπρεπε νά περιέλθουν στήν Ἑλλάδα. 
Ἐξάλλου, κάθε συνθήκη ἡ ὁποία ἀντιστρατευόταν τό δικαίωμα τῶν 
λαῶν γιά αὐτοδιάθεση, σύμφωνα πάντα μέ τή διακήρυξη τοῦ δόγμα-
τος τῶν Ἐθνοτήτων καί τοῦ δικαιώματος τῶν λαῶν γιά αὐτοδιάθεση 
τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου Wilson, ἔπαυε νά ἔχει ἰσχύ53. Μέ βάση τά 
παραπάνω, λοιπόν, ἡ μυστική συνθήκη τῆς 16.4.1915 μεταξύ τῆς 
Ἰταλίας καί τῶν δυνάμεων τῆς Ἀντάντ γιά προσάρτηση τῆς Δωδε-
κανήσου ἔπρεπε νά ἀκυρωθεῖ54. 

Ὅσο ὅμως τό Δωδεκανησιακό Ζήτημα παρέμενε ἄλυτο, οἱ 
κάτοικοι τῶν νησιῶν συνέχιζαν νά ἀγωνιοῦν. Ἀντιλαμβάνονται 
πλέον ὅτι πρέπει νά κινητοποιηθοῦν, ἄν θέλουν νά πετύχουν τήν 
ἐθνι κή τους ἀποκατάσταση. Γιά τόν σκοπό αὐτό συντάσσονται ψη-
φίσματα καί ὀργανώνονται συλλαλητήρια γιά νά προβάλουν μέ κάθε 
τρόπο τήν ἑλληνικότητα τῶν νησιῶν καί τόν προαιώνιο πόθο τους 
γιά ἕνωση μέ τήν Ἑλλάδα, ἀνασκευάζοντας τήν ὕπουλη ἰταλική 
προπαγάνδα, γιά δῆθεν ἀδιαφορία τους στήν ἀλλαγή τῆς πολιτικῆς 
τους ζωῆς. 

52. Νανάκης, Ἀνδρέας. Ἡ χηρεία τοῦ Οἰκουμενικοῦ θρόνου καί ἡ ἐκλογή τοῦ 
Μελέτιου Μεταξάκη 1918-1922, Θεσσαλονίκη 1991, σ. 26-27.

53. Παπαχριστοδούλου, Χ. Ι. ὅ.π., σ. 542-543.
54. Φίνας, Κυριάκος. Ἡ διαχρονική πορεία τοῦ δωδεκανησιακοῦ ζητήματος 

καί ἡ συμβολή τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου, Ρόδος 2002, σ. 18.
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Ἐπίκεντρο τῶν ἑνωτικῶν καί ἐθνικῶν ἐκδηλώσεων τοῦ δωδεκα-
νησιακοῦ λαοῦ εἶναι ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ρόδου, μέ ἀρχηγό τόν 
Ἀπόστολο Τρύφωνος. Ἡ πατριωτική του δράση ἐνόχλησε ἐντονότα-
τα τόν στρατηγό-διοικητή Elia. Μετά τή συγκέντρωση στή Μητρόπο-
λη, στίς 3.2.1919, τῶν σχολικῶν ἐφόρων, τῶν δημογερόντων καί 
ἄλλων προσωπικοτήτων τῆς Ρόδου γιά τόν συντονισμό τῶν ἐθνικῶν 
ἐνεργειῶν, ὁ Elia ζήτησε ἀπό τόν Ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Sidney 
Sonnino νά μεριμνήσει, ὥστε ὁ Ἀπόστολος νά ἀνακληθεῖ ἐπειγόντως 
στήν Κωνσταντινούπολη55. Ἡ ἀνάκληση, φυσικά, δέν ἔγινε56. 

Ὁ μητροπολίτης Ρόδου Ἀπόστολος ὀργάνωσε συλλαλητήρια 
καί ἔδειξε τότε μεγάλη δραστηριότητα καί περίσκεψη γιά τήν ἐπι-
τυχία τους. Ἀποφασίστηκε νά συνταχθεῖ ψήφισμα καί νά ὑπογραφεῖ 
ἀπό ὅλους τούς κατοίκους τῶν νησιῶν στίς ἐκκλησίες, χωρίς νά 
πάρουν εἴδηση οἱ ἀρχές, μπροστά στόν παπᾶ κάθε ἐνορίας καί σ’ 
αὐτό πρωτοστάτησαν οἱ δάσκαλοι καί οἱ δήμαρχοι τῶν Κοινοτήτων. 
Στήν ὀργάνωση αὐτή βρῆκε σύμμαχο, ἐκτός ἀπό τόν λαό τῆς Ρόδου 
καί τή Δημογεροντία, πού, σέ συνεννόηση μέ τό «Δωδεκανησιακό 
Σύλλογο Ἀθηνῶν», ξεκίνησε τό μεγάλο πανδωδεκανησιακό συλλα-
λητήριο γιά τήν Ἕνωση ἀνήμερα τοῦ Πάσχα, στίς 7 Ἀπριλίου τοῦ 
1919. Ἡ ἰταλική ἀντίδραση ὑπῆρξε ἄμεση καί βίαιη στίς ἐκκλησίες 
τῆς πόλης καί τῶν χωριῶν. Στή Βιλλανόβα, σημερινό Παραδείσι, 
λογχίζονται ἀπό Ἰταλούς στρατιῶτες, οἱ ἐθνομάρτυρες Παπαλου-
κᾶς57 καί Ἀνθούλα Ζερβοῦ58 καί συλλαμβάνονται οἱ πρωταίτιοι τῆς 

55. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 74.
56. Τήν ἐποχή πού ἐξετάζουμε στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο Κωνσταντι-

νουπόλεως ἐπικρατοῦν ἔντονες ἐθνικιστικές τάσεις ὑπέρ τῆς Ἑλλάδας.
57. Λουκᾶς Παπαλουκᾶς (1863-1919). Ἱερέας, ἐθνομάρτυρας τῆς ἰταλοκρα-

τούμενης Δωδεκανήσου. Τό κοσμικό του ὄνομα ἦταν Λουκᾶς Παπακωνσταντίνου 
τοῦ Κωνσταντίνου. Γεννήθηκε στίς 10 Ἀπριλίου 1863 στό χωριό Villanova τῆς 
Ρόδου, τό σημερινό Παραδείσι. Λογχίστηκε καί σκοτώθηκε τό Πάσχα τοῦ 1919 (7 
Ἀπριλίου), ὅταν ἐνθουσιώδης καί ἐπικεφαλῆς τοῦ συλλαλητηρίου γιά τήν Ἕνωση 
τῆς Δωδεκανήσου μέ τήν Ἑλλάδα, πού εἶχε ἀποφασιστεῖ μυστικά ἀπό τή 
Μητρόπολη τῆς Ρόδου νά γίνει σ’ ὅλα τά χωριά, ἀψήφησε τά ἔκτακτα μέτρα καί 
τίς λόγχες τῶν Ἰταλῶν καί ἔδωσε τή ζωή του γιά τήν Ἐθνική Ὑπόθεση. Μαζί του 
σκοτώθηκε μέ λογχισμό καί ἡ Ἀνθούλα Ζερβοῦ.

58. Ἀνθούλα Ζερβοῦ. Σύζυγος Γεωργίου Ζερβοῦ ἤ Μανωλά τό γένος Πίπου, 
ἐθνομάρτυρας. Ἀγρότισσα ἀπό τό χωριό Παραδείσι τῆς Ρόδου, λογχίστηκε ἀνήμε-
ρα τοῦ Πάσχα τοῦ 1919 στίς 7 Ἀπριλίου. Περνοῦσε μέσα ἀπό τίς ξιφολόγχες τῶν 
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ἐξέγερσης, προκειμένου νά δικαστοῦν. Μνημειώδης ὑπῆρξε ἡ ὑπερά-
σπιση τῶν κατηγορουμένων ὡς πρωταίτιων, ἀπό τόν δικη γόρο καί 
δημογέροντα Γεώργιο Θ. Γεωργιάδη (1883-1951)59. 

Τά γεγονότα, γνωστά καί ὡς «Αἱματηρόν ἤ κόκκινο Πάσχα», 
πῆραν μεγάλη δημοσιότητα στήν Ἑλλάδα καί στήν Εὐρώπη, πού 
βλέπει πλέον μέ συμπάθεια τόν Δωδεκανησιακό Ἀγώνα60. Ἀνάλογα 
γεγονότα πραγματοποιήθηκαν καί σέ ἄλλα χωριά τῆς Ρόδου, καθώς 
καί στά νησιά Χάλκη καί Σύμη61. Ἐπίσης, συλλαλητήρια πραγματο-
ποιήθηκαν τόσο στήν Ἀθήνα ὅσο καί στή Θεσσαλονίκη62.

Ὁ μητροπολίτης Ἀπόστολος μέ ἐκτενῆ ἐπιστολή πρός τόν 
Wilson θά καταγγείλει τίς ἐν λόγω ἐγκληματικές πράξεις, ἐνῶ ὁ 
Σκεῦος Ζερβός, στίς 3.6.1919, θά ὑποβάλει λεπτομερές ὑπόμνημα γιά 
τά γεγονότα στόν πρόεδρο τῆς Συνδιάσκεψης Εἰρήνης, G. Cle-

Ἰταλῶν ζητωκραυγάζοντας. Προτομή της, ὅπως καί τοῦ Παπαλουκᾶ, κοσμεῖ τήν 
κεντρική πλατεία τοῦ Παραδεισίου.

59. Παπαχριστοδούλου, Χ. Ι. ὅ.π., σ. 541-542.
60. «Γεγονότα εἰς τήν πρωτεύουσαν Ρόδον. Ἀπό πρωίας, τήν ἡμέραν τοῦ 

Πάσχα, ὁλόκληρος ὁ ἑλληνικός λαός τῆς πρωτευούσης Ρόδου, ἀψηφῶν τάς 
ἀπειλάς τάς ὁποίας αἱ Ἰταλικαί Ἀρχαί ἀπό τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος ἤρχισαν ν’ 
ἀπευθύνωσι πρός αὐτόν διαφοροτρόπως, εἶχε συγκεντρωθεῖ εἰς τόν αὐλόγυρον 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἵνα ἀφ’ ἑνός μέν συνοδεύση τόν Μητροπολίτην κατά τό 
κρατοῦν ἔθιμον εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν, ὅπου θά ἐτελεῖτο ἡ συνήθης ἀκολουθία 
τῆς Β΄ Ἀναστάσεως, ἀφ’ ἑτέρου δέ νά ἐκδηλώσῃ ἅπαξ ἔτι τούς κατακλύζοντας τήν 
ψυχήν του προαιωνίους πόθους, ὑπέρ τῆς ἑνώσεως καί τῆς Ρόδου μετά τῆς μητρός 
Ἑλλάδος. Ἐκτός ὅμως τούτων ὁ Ροδιακός λαός ἐσκόπει νά ἀποκηρύξει καί πάντας 
ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἠθέλησαν νά πλαστογραφήσωσι τά ἑλληνικά του αἰσθήματα, 
τήν ἑλληνικήν του ἐν γένει ὀντότητα, δίδων τοιουτοτρόπως διά μίαν ἀκόμη φοράν 
ἕν καλόν μάθημα εἰς τούς Ἰταλούς, οἱ ὁποῖοι ἐζήτουν νά καταπνίξωσι πᾶσαν 
ἐκδήλωσιν τῆς ἑλληνικῆς του ὑποστάσεως διά παντός θεμιτοῦ καί ἀθεμίτου μέσου 
καί νά παρουσιάζωσι τόν ἑλληνικόν λαόν τῆς Δωδεκανήσου σκεπτόμενον καί 
φρονοῦντα ἄλλως ὡς ἐπέβαλλεν εἰς αὐτόν ἡ ἐθνική του συνείδησις, ἥν τοσοῦτοι 
αἰῶνες στυγερᾶς δουλείας δέν κατώρθωσαν νά διαστρεβλώσωσι καί νοθεύσωσι». 
Βλ. Γεωργιάδης, Γεώργιος Θ. Τό αἱματηρόν Πάσχα τοῦ 1919. (Δωδεκανησιακή 
Βιβλιοθήκη). Ἀθήνα 1945, σ. 34.

61. Petsalis-Diomidis, N. ὅ.π., σ. 202.
62. «Οἱ ἐνταῦθα Δωδεκανήσιοι θά συνέλθουν αὔριον ἵνα διαμαρτυρηθοῦν κατά 

τῶν ἰταλικῶν μέτρων εἰς τά Δωδεκάνησα, οὐχί εἰς τήν Ἰωαννίδειον Σχολήν, ἀλλ’ εἰς 
τήν πλατείαν τοῦ Λευκοῦ Πύργου. Ἡ συγκέντρωσις θά γίνει τήν 10.30΄ π.μ. Θεωρεῖται 
βέβαιον, ὅτι εἰς τό συλλαλητήριον τῶν Δωδεκανησίων θά συρρεύσουν, ἐξ ἀλληλεγγύης 
καί οἱ ἄλλοι ὑπόδουλοι ἀδελφοί». Βλ. «Τό Συλλαλητήριον τῶν Δωδεκανησίων», εἰς 
Ἐφημερίς τῶν Βαλκανίων, Θεσσαλονίκη, ἔτος Α΄, ἀρ. φ. 269 (21.4.1919), σ. 1. 
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menceau63. Ὁ Elia, ἀπό τήν πλευρά του, θά παρουσιάσει τή δική του 
ἐκδοχή, σέ πολυσέλιδη ἀναφορά πρός τό ἰταλικό Ὑπουργεῖο Ἐξω-
τερικῶν (Ρόδος, 30.4.1919)64, ἐνῶ διάβημα στόν Clemenceau, μέσα 
ἀπό τήν ὑποβολή ἔκθεσης γιά τά γεγονότα τῶν Δωδεκανήσων καί 
τῆς Σμύρνης, ἔστειλε καί ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος65.

Ἀποτέλεσμα τῆς δημοσιότητας τῶν γεγονότων ἦταν νά πάρει ἡ 
ἴδια ἡ ἰταλική κυβέρνηση πρωτοβουλία γιά τή συμφωνία Tomaso 
Tittoni-Βενιζέλου στίς 29 Ἰουλίου 1919 στό Παρίσι, σύμφωνα μέ τήν 
ὁποία παραχωροῦσε τά Δωδεκάνησα στήν Ἑλλάδα, ἐκτός τῆς 
Ρόδου, τῆς ὁποίας ἡ τύχη θά κρινόταν μέ δημοψήφισμα μετά ἀπό 5 
χρόνια. Ἡ συμφωνία αὐτή σωστά θεωρήθηκε ὡς διπλωματική ἐπι-
τυχία τοῦ Βενιζέλου. Ἡ Ἰταλία θά ἔπαιρνε μιά ἀποζημίωση γιά τά 
δημόσια ἔργα πού εἶχε ὑλοποιήσει (οἰκοδομές, δρόμους, λιμάνια 
κ.ἄ.), ἐνῶ ἡ Ἑλλάδα θά παραιτοῦνταν ἀπό τίς περιοχές Μεντεσέ 
(σημερινή ἐπαρχία Μούγλων) καί Ἀϊδινίου ὑπέρ τῆς Ἰταλίας καί θά 
ἀναγνώριζε ἰταλικό προτεκτοράτο στήν Ἀλβανία. Ἡ Ἰταλία ἀπό τήν 
πλευρά της θά ἀναγνώριζε τήν ἐπέκταση τῆς ἑλληνικῆς ζώνης κα-
τοχῆς στήν ἐνδοχώρα τῆς Σμύρ νης, θά ὑποστήριζε τίς ἑλληνικές δι-
εκδικήσεις στή Βόρειο Ἤπειρο, στήν Ἀνατολική καί Δυτική Θράκη 
καί, ὅπως ἀναφέρθηκε παραπάνω, θά παραιτοῦνταν ἀπό τά δι-
καιώματα πού θά ἀποκτοῦσε μέ τή Συνθήκη Εἰρήνης στή Δωδεκάνη-
σο, πλήν τῆς Ρόδου66.

Ὁ τότε διοικητής Felice Maisa, μέ ὁδηγίες φαίνεται ἀπό τήν 
κυβέρνησή του, κοινοποίησε στή Μητρόπολη Ρόδου τή συμφωνία 
αὐτή κι ἔστειλε ἀντιπρόσωπο στά νησιά, ὅπου κατέβασαν τήν ἰτα-
λική σημαία καί ὕψωσαν τήν ἑλληνική. Στήν Ἀθήνα ὁ πρόεδρος Θε-
μιστοκλῆς Σοφούλης σέ πανηγυρική συνεδρίαση τῆς Βουλῆς χαρα-

63. Τσακαλάκης, Ἀντώνης. Τά ἑλληνικά νησιά Κύπρος καί Δωδεκάνησος, 
Ἀθήνα 1967, σ. 44-47.

64. Carabott, Philip John. «Φιλελληνικόν κίνημα ἐν Δωδεκανήσῳ». Ἔκθεση τοῦ 
Ἰταλοῦ στρατιωτικοῦ διοικητή V. D’ Elia, εἰς Ἵστωρ, τεῦχος 1 (Μάρτιος 1990), 75-88.

65. «Παρίσι: Ἀξίωσις τοῦ κ. Βενιζέλου ὅπως ἀπολυθοῦν οἱ ὑπό τῶν Ἰταλῶν 
συλληφθέντες ὁμογενεῖς εἰς τά Δωδεκάνησα καί ὅπως ἀνακληθῆ ὁ Ἰταλός διοι-
κητής Ρόδου ὡς ὑπαίτιος τῶν συμπλοκῶν καί τῶν πεσόντων θυμάτων...» Βλ. 
«Διάβημα τοῦ κ. Βενιζέλου διά τῆς ὑποβολῆς ἐκθέσεως περί τῶν γεγονότων τῶν 
Δωδεκανήσων καί τῆς Σμύρνης εἰς τόν κ. Κλεμανσώ», εἰς Ἐφημερίς τῶν Βαλκα-
νίων, Θεσσαλονίκη, ἔτος Α΄, ἀρ. φ. 270 (22.4.1919), σ. 1.

66. Διβάνη, Λ. ὅ.π., σ. 16.
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κτηρίζει τά Δωδεκάνησα «μικρή, ἀλλά πανάρχαια καί ἀμόλυντη διά 
μέσου τῶν αἰώνων κοιτίδα ἁγνοῦ, ἀκραιφνοῦς καί δυνατοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ», προκαλώντας μεγάλη ἐθνική συγκίνηση. Ἡ μεγάλη ὥρα 
φαίνεται νά ἔχει σημάνει καί γιά τά Δωδεκάνησα67.

Ὅλη ἡ συμφωνία, ὅμως, ἀποδεικνυόταν χωλή καί ἀνατρέψιμη. 
Ἔτσι, ὁ νέος τότε Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν στήν κυβέρνηση Giolitti, 
ὁ κόμης Carlo Sforza, τήν κατάγγειλε στίς 22 Ἰουλίου 1920. Τόν 
Αὔγουστο, ὅμως, ὑπογράφτηκε ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν68, ἡ ὁποία 
ἦταν ἕνας θρίαμβος τῶν ἑλληνικῶν ἀπόψεων ἐπί τῶν τουρκικῶν. 
Θεωρητικά μέ τήν παραπάνω Συνθήκη ἔχει δημιουργηθεῖ ἡ μεγάλη 
Ἑλλάδα τῶν δύο ἠπείρων καί τῶν πέντε θαλασσῶν καί ἐκφράζονται 
ἀπόψεις γιά δημιουργία διεθνοῦς κράτους στήν περιοχή τῆς Κων-
σταντινούπολης69. 

67. Γιανουλόπουλος, Γιάννης. «Οἱ νικητές ἀποφασίζουν», εἰς Ἱστορία τῆς 
Ἑλλάδας τοῦ 20οῦ αἰώνα, τ. Α΄, μέρος 2ο (Οἱ ἀπαρχές 1900-1922). Ἀθήνα 2002, σ. 
130-131. Λουκᾶτος, Σπυρίδων. «Ἡ ζωή καί ἡ δράση τῶν Ἑλλήνων στά Δωδεκάνη-
σα καί στήν Κύπρο», εἰς Ἐκδοτική Ἀθηνῶν, Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τ. 
15ος (Νεώτερος Ἑλληνισμός ἀπό τό 1913 ὥς τό 1941). Ἀθήνα 1978, σ. 462.

68. Στό προάστιο τοῦ Παρισιοῦ τίς Σέβρες ὑπογράφεται στίς 28 Ἰουλίου/10 
Αὐγούστου 1920, μεταξύ τῶν Συμμάχων καί τῶν συνασπισμένων Δυνάμεων ἀπό 
τή μιά καί τῆς Τουρκίας ἀπό τήν ἄλλη, ἡ θριαμβευτική γιά τίς ἑλληνικές θέσεις 
Συνθήκη εἰρήνης τῶν Σεβρῶν, σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 122 τῆς ὁποίας, σχετικό μέ 
τά νησιά τοῦ Αἰγαίου: «Ἡ Τουρκία παραιτεῖται ὑπέρ τῆς Ἰταλίας κάθε δικαιώμα-
τος καί τίτλου ἐπί τῶν νήσων τοῦ Αἰγαίου, δηλαδή τῆς Ἀστυπάλαιας, Ρόδου, 
Χάλκης, Καρπάθου, Κάσου, Τήλου, Νισύρου, Καλύμνου, Λέρου, Πάτμου, Λειψῶν, 
Σύμης καί Κῶ, κατεχομένων τώρα ἀπό τήν Ἰταλία καί τῶν ἐξαρτημένων ἀπ’ αὐτάς 
νησίδων καθώς καί τή νῆσο Μεγίστη (Καστελλόριζο)». Τήν ἴδια μέρα ὑπογράφε-
ται συνθήκη μεταξύ Ἑλλάδας καί Ἰταλίας σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 1 τῆς ὁποίας: «Ἡ 
Ἰταλία παραιτεῖται ὑπέρ τῆς Ἑλλάδας ὅλων τῶν δικαιωμάτων καί τῶν τίτλων της 
ἐπί τῶν κατεχομένων ὑπ’ αὐτῆς νήσων τοῦ Αἰγαίου, δηλαδή Ἀστυπάλαιας, Ρόδου, 
Χάλκης, Καρπάθου, Κάσου, Τήλου, Νισύρου, Καλύμνου, Λέρου, Πάτμου, Λειψῶν, 
Σύμης καί Κῶ καί τῶν ἐξαρτημένων ἀπ’ αὐτάς νησίδων». Ἡ συνθήκη αὐτή 
ὑπογράφεται ἀπό ἑλληνικῆς πλευρᾶς ἀπό τόν Ἐλευθέριο Βενιζέλο καί τόν Ἕλλη-
να Πρεσβευτή στό Παρίσι Ἄθω Ρωμάνο καί ἀπό ἰταλικῆς πλευρᾶς ἀπό τόν γερου-
σιαστή κόμη Lelio Bonino Longare καί τόν πρόξενο Carlo Galli. Βλ. «Ροδιακά 
χρονικά», εἰς Ροδιακή, Ρόδος, ἔτος 7ο, (16.1.1921), σ. 1, 4. Νανάκης, Α. ὅ.π., σ. 34. 
Σκαλιέρης, Γεώργιος Κλ. Πολιτικαί σελίδαι. Τά δίκαια τῶν ἐθνοτήτων ἐν Τουρκία: 
1453-1921, Ἀθήνα 1997, σ. 102-108.

69. Νανάκης, Ἀνδρέας, μητρ. Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου. Ἐκ-
κλησία ἐθναρχοῦσα καί ἐθνική. Μέσα ἀπό τή Σύναξη τῶν Πρεσβυτέρων καί τόν 
Ἱερό Σύνδεσμο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (1870-1922), Θεσσαλονίκη 2002, σ. 149.
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Τότε ἔγινε ἡ νέα ἑλληνοϊταλική συμφωνία Bonino-Βενιζέλου (μέ 
τή συμπαράσταση τοῦ Ἄγγλου πρωθυπουργοῦ Lloyd George), μέ τή 
διαφορά ὅτι τό δημοψήφισμα στή Ρόδο θά διεξαγόταν μετά 15 
χρόνια, ἄν ἡ Ἀγγλία παραχωροῦσε τήν Κύπρο στήν Ἑλλάδα. Οἱ Ἰτα-
λοί θά εἶχαν τό δικαίωμα νά κάνουν ἀνασκαφές καί ἀρχαιολογικές 
ἔρευνες στά νησιά70.

Ἡ ἑλληνοϊταλική Συνθήκη τῶν Σεβρῶν μέ τήν παραχώρηση τῶν 
Δωδεκανήσων στήν Ἑλλάδα καί μέ τό καθεστώς πού καθιέρωσε γιά 
τή Ρόδο πραγματοποιοῦσε καί ἱκανοποιοῦσε σέ μέγιστο βαθμό τά 
αἰτήματα τοῦ δωδεκανησιακοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ καί ἀναγνώρι-
ζε τά ἑλληνικά δίκαια πάνω στά Δωδεκάνησα71.

Ὁ πολιτικός καί ἱστορικός Σπύρος Μαρκεζίνης, ἀναφερόμενος 
στίς δύο Συνθῆκες (Tittoni-Βενιζέλου καί Bonino-Βενιζέλου), γράφει:

«...Τό θέμα τῆς Δωδεκανήσου ἐφάνη πρός στιγμήν ὁριστικῶς τερ-
ματισθέν εἰς ὄφελος τῆς Ἑλλάδος, διά τῆς συμφωνίας Τιττόνι - Βε-
νιζέλου. Ὅταν, ὅμως, εἰς τάς παραμονάς τῆς Συνθήκης τῶν Σεβρῶν 
ἀνεκλήθη ἡ συμφωνία, τότε ἡ κατάστασις ἐφάνη ὅτι περιεπλέκετο ἐκ 
νέου, ἐφόσον ἡ μέλλουσα νά ὑπογραφῆ συνθήκη προέβλεπε τήν 
ἐκχώρησιν τῆς Δωδεκανήσου εἰς τήν Ἰταλίαν. Ἀλλά χάρις εἰς τήν ἐπι-
μονήν τοῦ Βενιζέλου, ἐξασφαλίσαντος τήν βοήθειαν τοῦ Ἄγγλου 
Πρωθυπουργοῦ Λόυδ Τζώρτζ, ἐπετεύχθη ὡς πρός τήν Δωδεκάνησον 
νέα ἑλληνοϊταλική συμφωνία, ἡ ὁποία ὑπεγράφη ταυτοχρόνως μέ τήν 
Συνθήκην τῶν Σεβρῶν. Κατά ταύτην ἡ μόνη ἐπελθοῦσα μεταβολή ἦτο 
ἡ ἀναφερομένη εἰς τό δημοψήφισμα διά τήν Ρόδον, τό ὁποῖον δέν θά 
ἠδύνατο νά διεξαχθῆ πρό τῆς παρελεύσεως 15ετίας. 

Καί εἶναι μέν ἀπορίας ἄξιον, διατί προεκρίθη αὐτή ἡ περίπλοκος 
διαδικασία, καθ’ ἥν ὅλα τά Δωδεκάνησα διά τῆς Συνθήκης τῶν 
Σεβρῶν περιήρχοντο εἰς τήν Ἰταλίαν καί κατόπιν θά παρεχωροῦντο 
ἀπό τήν Ἰταλίαν εἰς ἡμᾶς. Ἀνεξαρτήτως τούτου, γεγονός παραμένει 
ὅτι ἡ σύνδεσις τῆς τύχης τῶν Δωδεκανήσων μέ τήν Συνθήκην τῶν 
Σεβρῶν ἀπέβη εἰς ὄφελος τῆς Ἰταλίας. Διότι, ἡ συνθήκη ἐκείνη 
οὐδέποτε ἐπικυρωθεῖσα καί ἐφαρμοσθεῖσα ἀφῆκε πραγματικήν κα-

70. Χατζηβασιλείου, Βασίλης Σ. Ἱστορία τῆς νήσου Κῶ. Ἀρχαία - Μεσαιωνική 
- Νεότερη, Κῶς 1990, σ. 430-431.

71. Λουκᾶτος, Σπυρίδων. «Ἡ ζωή καί ἡ δράση τῶν Ἑλλήνων στά Δωδεκάνη-
σα καί στήν Κύπρο», εἰς Ἐκδοτική Ἀθηνῶν, Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τ. 
15ος (Νεώτερος Ἑλληνισμός ἀπό τό 1913 ὥς τό 1941), Ἀθήνα 1978, σ. 462.
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τάστασιν ὑπέρ τῶν Ἰταλῶν, μέχρις ὅτου μετά τήν Συνθήκην τῆς 
Λοζάννης ἠκολούθησεν καί ἡ προσάρτησις...»72. 

Γενικός Διοικητής στά Δωδεκάνησα, μόλις ἔφτασε ἡ εἴδηση τῆς 
ὑπογραφῆς τῆς Συνθήκης τῶν Σεβρῶν, ἦταν ὁ στρατηγός Achille 
Porta73. Ἡ κατάσταση γιά τούς κατοίκους δέν ἄλλαξε καθόλου καί 
τά ἀντίποινα γιά τούς πρωτεργάτες τῶν συλλαλητηρίων τοῦ 1919 
συνεχίζονται. Στά 1921, ὁ διοικητής κόμης Alessandro de Bosdari74 
δέν δίστασε νά ἐκτοπίσει τόν μητροπολίτη Ἀπόστολο στήν Πάτμο 
(ὅπου παρέμεινε γιά 50 ἡμέρες περίπου) κι ἔπειτα νά τόν ἐξορίσει 
στήν Κωνσταντινούπολη75, μέ τήν κατηγορία ὅτι δέν ἔσπευσε νά 
διακόψει τήν περιοδεία του στά χωριά, γιά νά λάβει μέρος στήν ὑπο-
δοχή τοῦ Διαδόχου τοῦ ἰταλικοῦ θρόνου Οὐμβέρτου76. Στήν πραγ-
ματικότητα, ὅμως, τό ἔκανε γιά νά τόν ἐκδικηθεῖ γιά τήν ὀργάνωση 
τῶν συλλαλητηρίων τοῦ 1919.

Ἡ συμφωνία μέ τήν Ἰταλία γιά τά νησιά δέν ἐφαρμόστηκε κα-
θό λου, μέ τίς νέες πολιτικές ἐξελίξεις77. Τό κίνημα τοῦ Μουσταφᾶ 
Κε μάλ, πού κατόρθωσε νά ἀνατρέψει τή δυναστεία τῶν σουλτάνων 
καί νά κηρύξει τήν Τουρκική Δημοκρατία, δέν ἀναγνώρισε τή 
συνθήκη τῶν Σεβρῶν καί λίγες μέρες ὕστερα ἀπό τή Μικρασιατική 

72. Μαρκεζίνης, Σπ. Β. Πολιτική Ἱστορία τῆς νεωτέρας Ἑλλάδος: 1828-1964, 
τ. 4ος (Ἡ νέα ἐποχή: 1922-1964), Ἀθήνα 1968, σ. 274-275.

73. Achille Porta (15 Δεκεμβρίου 1919 - 6 Αὐγούστου 1920).
74. Alessandro de Bosdari (17 Αὐγούστου 1921 - 15 Νοεμβρίου 1924) διετέλε-

σε πρεσβευτής τῆς Ἰταλίας στήν Ἀθήνα κατά τή διάρκεια τοῦ Α΄ Παγκοσμίου 
πολέμου.

75. Τοῦ ἐπέτρεψαν νά ἀναχωρήσει ἐκτός Δωδεκανήσου σέ χώρα τῆς ἀρε-
σκείας του. Προτίμησε τήν Κωνσταντινούπολη.

76. Μπακίρης, Ἐμμανουήλ Δ. «Ἐσωτερική Ἱεραποστολή τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ρόδου στά χρόνια τῆς Ἰταλοκρατίας» (ἀνάτυπο ἀπό τά Δωδεκανησιακά Χρονικά, 
τ. Ζ΄). Ἀθήνα 1979, σ. 4-5.

77. «Ὁ κ. Γούναρης ὅταν μετά τινας ἡμέρας φθάση αἰσίως εἰς Ρώμην, ὑπάρχει 
ἐλπίς νά ἐνθυμηθῇ ὅτι αἰωρεῖται εἰς τόν ἀέρα καί ἕν ζήτημα Δωδεκανήσου μέ τούς 
τελευταίους ἄθλους τοῦ παλαιοῦ γνώριμου τῶν Ἀθηνῶν κ. Μποσδάρι. Ἀλλά ἡ 
Κυβέρνησις, ἥτις ἐνόμισεν ὅτι ἔπρεπε νά συμπνίξῃ ἐν Ἀθήναις τήν φωνήν τῶν 
Δωδεκανησίων, ἥτις θά διεσάλπιζεν εἰς ὅλον τόν κόσμον τό ἀνόσιον ἔργον τῆς 
ὑποδουλώσεως εἰς νέον φρικτότερον ζυγόν ἑνός Ἑλληνικοῦ λαοῦ ἐλευθέρου, 
ὑπέχει ἤδη βαρυτάτην τήν εὐθύνην διά τήν ἰδίαν αὐτῆς σιγήν ἀπέναντι τῶν κατά 
τῶν Δωδεκανησίων ἀκατονομάστων Ἰταλικῶν Κεμαλισμῶν. Ἡ ὥρα τῆς κρίσεως 
δέν θά βραδύνῃ». Βλ. «Τό Δωδεκανησιωτικόν», εἰς Ἐφημερίς τῶν Βαλκανίων, Θεσ-
σαλονίκη, ἔτος Γ΄, ἀρ. φ. 1132 (23.10.1921), σ. 1. 
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Καταστροφή τοῦ 1922 ἡ Ἰταλία κατήγγειλε τή συμφωνία μέ τήν 
Ἑλλάδα78. Ἡ Ἀγγλική κυβέρνηση δέν εὐνοοῦσε τήν καταγγελία αὐ τή 
καί προσπάθησε νά τήν παρακάμψει, παραχωρώντας στήν Ἰταλία 
ἀποικιακές διευκολύνσεις στό Giubeland τῆς Σομαλίας, μέ τόν ὅρο 
νά παραχωρηθοῦν τά νησιά στήν Ἑλλάδα. Μόλις, ὅμως, διευθετήθη-
κε τό ἀποικιακό ζήτημα, ἡ Ἰταλία δέν τήρησε τήν ὑπόσχεσή της γιά 
τά νησιά καί σ’ αὐτό τή βοήθησε ἡ χλιαρή στάση τῶν Ἀγγλικῶν 
Κυβερνήσεων, πού δέν ἐπέμεναν νά ἐκπληρωθεῖ ἡ ὑπόσχεση79.

Ὅταν τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1922 κατέρρευσε τό μέτωπο καί ἡ 
Σμύρνη μαζί μέ ὅλη τή Μικρά Ἀσία παραδόθηκε στόν Κεμάλ, οἱ 
πρόσφυγες κατέφυγαν καί στή Ρόδο80. Ὅσοι δήλωναν ὅτι κατάγον-
ταν ἀπό τά Δωδεκάνησα μποροῦσαν νά παραμείνουν μόνιμα στά 
νησιά, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι μετά ἀπό παραμονή ὀλίγων ὡρῶν ἤ ἡμερῶν 
ἀναχωροῦσαν γιά τήν Ἑλλάδα. Σέ ὅλους ὅμως, Δωδεκανήσιους καί 
μή, οἱ Ροδίτες πρόσφεραν ὅ,τι καλύτερο μποροῦσαν γιά νά ἁπα-
λύνουν τόν πόνο τους81. Συνολικά, ἀπό τίς 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τίς 

78. Παπαχριστοδούλου, Χ. Ι. ὅ.π., σ. 543.
79. «Ἡ Ἀγγλική πρότασις διά τό Δωδεκανησιακόν - Οἱ Ἰταλοί προτιμοῦν 

ἀναβολήν τοῦ ζητήματος: Ρώμη 17 Ἀπριλίου - Κατά τάς πληροφορίας τοῦ ‘Ἡμε-
ρησίου Τηλεγράφου’ τοῦ Λονδίνου, ὁ κ. Μακδόναλ ἐπληροφόρησε τόν Ἰταλόν 
πρεσβευτήν κ. Ντελλατορέτα ὅτι ἡ ἀγγλική Κυβέρνησις δέχεται τόν χωρισμόν τοῦ 
ζητήματος τῆς Ζουμπαλάντ ἀπό τό Δωδεκανησιακόν καί τήν λύσιν αὐτοῦ πρό τῆς 
ἀφίξεως τῶν Ἰταλῶν βασιλέων εἰς Λονδῖνον. Ἡ ἀγγλική Κυβέρνησις δέχεται τήν 
παραχώρησιν ὡρισμένης ζώνης εἰς Ἰταλίαν, ἀλλά μικροτέρας τῆς ζητουμένης ὑπό 
τῆς χώρας ταύτης. Ἡ ‘Τριμπούνα’ θεωρεῖ τάς ἀγγλικάς προσφοράς ὡς ἀσημάντους 
καί ἐκφράζει τήν γνώμην ὅτι προτιμωτέρα εἶνε ἡ ἀναβολή τῆς λύσεως τοῦ ζητήμα-
τος τῆς Ζουμπαλάντ». Βλ. «Ἡ ἀγγλική πρότασις διά τό Δωδεκανησιακόν», εἰς 
Ἐλεύθερον Βῆμα, Ἀθήνα, ἔτος Γ΄, ἀρ. φ. 774 (18.4.1924), σ. 4.

80. «Ἐπηκολούθησεν ἡ Μικρασιατική καταστροφή. Ἡ Ἰταλία εἰς τήν περίπτω-
σιν αὐτήν εἶχεν δείξει τήν καλυτέραν στάσιν ἔναντι τῶν προσφύγων, πολλούς τῶν 
ὁποίων εἶχεν σώσει διά τῶν πλοίων της». Βλ. Καλαμπίχης, Ε. ὅ.π., σ. 23.

81. «Κατάφορτον κυριολεκτικῶς νέων προσφύγων τό Ἰταλικόν τῆς γραμμῆς 
ὅπερ κατέπλευσεν εἰς τόν λιμένα μας τό Σάββατον. Οἱ πλεῖστοι τούτων Δωδε-
κανήσιοι, ἀπεβιβάσθησαν εἰς τήν πόλιν μας, οἱ δέ λοιποί, τούς ὁποίους συνώδευσε 
καί ὁ ἐκλαμπρότατος ἀναπληρωτής τοῦ Ἑλληνικοῦ Προξενείου κ. Νικόλαος Καρα-
γιάννης, μετεφέρθησαν εἰς Σάμον πρός ἀποβίβασιν ἐκεῖ. Διά τήν ἐγκατάστασιν τῶν 
νέων τούτων προσφύγων ἡ Κοινότης διέθεσε τά δύο εὐρύτατα κτίρια τῆς Ἀστικῆς 
Σχολῆς καί τοῦ Παρθεναγωγείου, ἔνθα καί συνεκεντρώθησαν τῇ ἀξιεπαίνῳ φροντίδι 
τῆς Διοικήσεως πάντες εἰς τήν πόλιν μας ἀποβιβασθέντες, τοιοῦτοι, κατήρτισεν δέ 
ἐπιτροπήν ἐκ τῶν κ.κ. Ε. Καλαμπίχη, Α. Βομβύλα, Μ. Μπόνη, Κ. Πατάκα, Γ. Δρα-
κίδου, Λ. Σούρη, Β. Μαλτέζου, Ι. Χρυσανθάκη, Μ. Φώκιαλη, Στ. Περδίκη, Γ. Βιτ-
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11 Δεκεμβρίου 1922 ἡ Ρόδος, δέχτηκε 33.500 πρόσφυγες, οἱ ὁποῖοι 
ἦταν ἀπό τή Σμύρνη, τήν Ἀττάλεια, τά Μούγλα, τή Μάκρη, τό Σα-
γιάνιο, τήν Ἀλάγιατα, τά Μύρα Φοίνικος καί τίς ἄλλες πόλεις τῆς 
ἀπέναντι μικρασιατικῆς παραλίας82. Οἱ ντόπιοι Ροδίτες ὑποδέχτηκαν 
μέ προθυμία τούς κατατρεγμένους αὐτούς καί στούς περισσότερους 
δόθηκαν διάφορα τρόφιμα πού προσέφεραν τά χωριά καί οἱ κοι-
νότητες τῆς πόλεως83. Ἐπίσης, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ρόδου ἀπό ἔρα-
νο πού ἔκανε κατά τή διάρκεια τῆς κυριακάτικης λειτουργίας στούς 
ναούς συνέλεξε 33.000 λιρέτες84.

Στίς 8 Σεπτεμβρίου τοῦ 1922 ὁ Ἰταλός ὑπουργός τῶν Ἐξωτε-
ρικῶν Carlo Schanzer κάλεσε στή Ρώμη τόν Ἕλληνα πρεσβευτή Π. 
Α. Μεταξᾶ, γιά νά τοῦ κοινοποιήσει ὅτι ἡ Ἰταλία ἐνόψει τῆς σύγκλη-
σης συνδιάσκεψης γιά τόν κανονισμό τοῦ Ἀνατολικοῦ Ζητήματος, 
θεωρεῖ ἔκπτωτες τίς εἰδικές συμφωνίες μέ τήν Ἑλλάδα γιά τά Δω-
δεκάνησα. Ἄλλη μιά φορά ἡ ἰταλική κυβέρνηση ἔδειχνε καθαρά τήν 
ἐπιθυμία της νά κρατήσει γιά πάντα τά Δωδεκάνησα.

Οἱ Μεγάλες Δυνάμεις ἀδιαφοροῦν γιά τήν πρωτοφανῆ ἀσυνέπεια 
τῆς ἰταλικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς καί ἀρκοῦνται σέ ἁπλές διαμαρ-
τυρίες καί διακοινώσεις. Μέ τήν ἀνακωχή τῶν Μουδανιῶν (Ὀκτώβρι-
ος 1922), ἡ ὁποία ὑπογράφηκε χωρίς τή σύμπραξη τῆς ἑλληνικῆς 
ἀντιπροσωπείας, ἀποφασίζεται ἡ ἀποχώρηση τοῦ ἑλληνικοῦ στρα-
τοῦ ἀπό τήν Ἀνατολική Θράκη, πού τόν ἀκολούθησαν καί 250.000 
ἄμαχοι85. Ξεριζώθηκε, ἔτσι, βίαια καί ὁ ἑλληνισμός τῆς Ἀνατολικῆς 
Θράκης καί πύκνωσε τό ρεῦμα τῆς προσφυγιᾶς.

τώρια, Ν. Χρυσοχόου, Ι. Χιώτου, Γ. Ζησιμάτου καί Νικ. Τσουβαλά, εἰς ἥν ἀνέθηκε 
τό καθῆκον τῆς τοποθετήσεως καί τῆς ἐν γένει περιθάλψεως αὐτῶν. Τό δύσκολον 
ἔργον τῆς ἐπιτροπῆς ἐβοήθησαν τόσον τό ἐκ μέρους τῆς Διοικήσεως ἐπιδειχθέν 
ὑπέρ τῶν προσφύγων ἐνδιαφέρον ὅσον καί ἡ ἐκ μέρους τῶν ἰδιωτῶν προθυμία διά 
τήν χορήγησιν πάσης δυνατῆς βοηθείας, εἴτε εἰς προσφοράς εἴτε εἰς ὑπηρεσίαν εἰς 
τρόπον ὥστε καθ’ ὅλην τήν συρροήν τῶν προσφύγων ἡ παροχή τῆς περιθάλψεως 
νά μή ὑστερήσῃ ποσῶς μέχρι τοῦδε». Βλ. «Ροδιακά χρονικά, Νέοι πρόσφυγες», εἰς 
Ροδιακή, Ρόδος, ἔτος 8ο, (22.9.1922), σ. 1, 4. 

82. «Πρόσφυγες εἰς Δωδεκάνησον», εἰς περ. ΕΑ, 42 (1922), σ. 428.
83. Τσιρπανλῆς, Ζαχαρίας Ν. «Ἡ Ρόδος καί ἡ ἱστορία της (Ἀπό τά βυζαντινά 

χρόνια ὥς τήν Ἐνσωμάτωση μέ τήν Ἑλλάδα)». Ἀνάτυπο ἀπό τή Δωδώνη, τ. Κ΄, 
τεῦχος 1 (1991). Ἰωάννινα 1994, σ. 401-402.

84. Τσαλαχούρης, Κώστας Φ. Σελίδες ἱστορίας. Ροδιακά καί ἄλλα, Ρόδος 
2002, σ. 172-173.

85. «Ἐξακολουθοῦν καθημερινῶς καταφθάνοντα εἰς τήν πόλιν μας νέα πλοῖα 
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Εἶναι φανερό ὅτι κάτω ἀπό τίς παραπάνω διαμορφωμένες κα-
ταστάσεις στό ἐσωτερικό καί ἐξωτερικό μέτωπο ἡ Ἑλλάδα «ὁδη-
γεῖται» σέ μιά νέα διάσκεψη τῆς εἰρήνης μέ στόχο νά περισωθεῖ ὅ,τι 
πλέον τῆς ἀπέμεινε. Διπλωματικός ἐκπρόσωπος τῆς χώρας ὁρίζεται 
ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος, ὁ ὁποῖος βλέπει τήν κρισιμότητα τῶν πε-
ριστάσεων καί δέχεται νά τεθεῖ ἐπικεφαλῆς τῆς ἑλληνικῆς διπλωμα-
τικῆς ἀποστολῆς στή Λοζάννη, προκειμένου νά συναφθεῖ «ἔντιμος 
εἰρήνη». Ρόλος τραγικός γιά τόν ὁραματιστή τῆς Μεγάλης Ἰδέας, 
τόν θριαμβευτή τῆς συνθήκης τῶν Σεβρῶν καί δημιουργό τῆς Με-
γάλης Ἑλλάδας86.

Στό μεταξύ, ἀπό τίς 28 Ὀκτωβρίου 1922, ἔχει ἐγκατασταθεῖ στήν 
Ἰταλία τό φασιστικό καθεστώς τοῦ Benito Mussolini, πού μέ δή-
λωσή του πρός στόν Ἕλληνα ὑπουργό Ἀλεξανδρῆ, ὁ ὁποῖος βρι-
σκόταν στή Ρώμη, ἐκθέτει μέ σαφήνεια τίς ἰταλικές προθέσεις γιά 
προσάρτηση τῆς Δωδεκανήσου87. Ἡ Συνθήκη τῆς Λοζάννης ὑπο-
γράφεται στίς 24 Ἰουλίου 1923.

Τό ζήτημα τῆς Δωδεκανήσου «ρυθμίζεται» μέ τό ἄρθρο 15, πού 
δέν εἶναι παρά ἀντιγραφή τοῦ ἄρθρου 122 τῆς Συνθήκης τῶν 
Σεβρῶν, σύμφωνα μέ τό ὁποῖο: «Ἡ Τουρκία παραιτεῖται ὑπέρ τῆς 
Ἰταλίας παντός δικαιώματος καί τίτλου ἐπί τῶν νήσων τοῦ Αἰγαίου» 

πλήρη προσφύγων ἐκ τῆς ἀπέναντι Ἀνατολῆς. Πλήν τῶν 250 περίπου τῶν 
ἀφιχθέντων ἐκ Μαρμαρᾶ τήν Πέμπτην, οἵτινες ἀπεβιβάσθησαν ἀμέσως τῶν ἀτμο-
πλοίων ‘Ἀθηνᾶς’ καί ‘Σπυρίδωνος’ διά τήν Ἑλλάδα, τό Σάββατον ἔφθασαν ἄλλα 
15 περίπου πλοιάρια πλήρη νέων τοιούτων, οἵτινες παραμένουσιν ἐνταῦθα ἐν ἀνα-
μονῇ ἀτμοπλοίων πρός ἐπιβίβασίν των. Ἐπίσης διά τοῦ “Μιλάνου” διῆλθον προ-
οριζόμενοι διά τήν Σάμον 300 περίπου τοιοῦτοι ἐξ Ἀτταλείας. Κατά τάς ὑπαρ-
χούσας πληροφορίας οἱ διωκόμενοι χριστιανοί τόσον ἐξ Ἀτταλείας ὅσον καί ἐκ 
τῶν ἄλλων μερῶν τῆς ἀπέναντι Ἀνατολῆς, ἀναμένουσιν εὐκαιρίαν πρός ἀναχώρη-
σιν πρίν ἤ παρελθούσης τῆς προθεσμίας μεταφερθῶσιν εἰς τό ἐσωτερικόν. Κατόπιν 
τούτου ἡ ἑλληνική κυβέρνησης ἀπέστειλε πλοῖα, ἅτινα προσεγγίζοντα, μέ ὑπε-
σταλμένην τήν σημαίαν των, τῇ συνοδείᾳ ἰταλικοῦ καί ἀμερικανικοῦ ἐκ τῶν ἐν τῷ 
λιμένι μας ὁρμούντων πολεμικῶν, τά ἀπέναντι μέχρις Ἀτταλείας παράλια, θά πα-
ραλάβωσι τούς πρόσφυγας μεταφέροντας τούτους εἰς Πειραιᾶ». Βλ. «Ροδιακά 
χρονικά. Καί νέοι πρόσφυγες», εἰς Ροδιακή, Ρόδος, ἔτος 8ο, (3.10.1922), σ. 1, 4. 

86. Ἀλλαμανῆ, Ε. - Παναγιωτοπούλου, Κ. «Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν», εἰς 
Ἐκδοτική Ἀθηνῶν, Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τ. 15ος (Νεώτερος Ἑλλη-
νισμός ἀπό τό 1913 ὥς τό 1941), Ἀθήνα 1978, σ. 141-143. 

87. Χατζηδάκης, Κυριάκος Μ. «Ἀπό τή συνθήκη τῶν Σεβρῶν στή συνθήκη 
τῆς Λωζάνης. Τό δωδεκανησιακό ζήτημα μέσα ἀπό ἄγνωστα, διπλωματικά καί 
ἄλλα ἔγγραφα. (Ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ Foreign Office)», εἰς ΚΧ, 11 (1994), σ. 96-99.
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(ἀπαριθμοῦνται ὅλα τά νησιά καί τό Καστελλόριζο) καί τῶν παρα-
κειμένων νησίδων καί νησιδίων. Τώρα, ὅμως, δέν ὑπάρχει πιά γιά τήν 
Ἰταλία ἀντίστοιχη ὑποχρέωση νά παραχωρήσει στήν Ἑλλάδα τά 
Δωδεκάνησα. Εἶναι ἡ πρώτη φορά πού ἡ Ἰταλία ἀποκτᾶ στά Δω-
δεκάνησα τίτλους κατοχῆς βασισμένους στό διεθνές δίκαιο88.

Ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος καί ἡ σύζυγός του Ἕλενα  
στό Τάρπον Σπρίγκς τῆς Φλώριδας (20.1.1922)89.

Ὁ Βενιζέλος, μέ ἔγγραφη ἐπιφύλαξή του γιά τό προσχέδιο τῆς 
συνθήκης εἰρήνης, ἡ ὁποία γίνεται ἀποδεκτή ἀπό τούς συνέδρους, 
πετυχαίνει νά διατηρηθεῖ ἡ προσωρινότητα τῆς κατοχῆς τῶν νησιῶν 
καί μετά τή Συνθήκη τῆς Λοζάννης, ἐμποδίζοντας, κατ’ αὐτόν τόν 
τρόπο, νά θεωρηθεῖ ὁριστική ἡ προσάρτησή τους. 

88. Λεωτσᾶκος, Σπύρος. Ρόδος τό σμαραγδένιο νησί, Ἀθήνα 1949, σ. 64.
89. Ἡ πρώτη ἑλληνική Κοινότητα στό μικρό χωριό Tarpon Springs (στίς 

H.Π.A.) ἱδρύεται τό 1907. Δέχθηκε περισσότερους ἀπό 500 Δωδεκανήσιους καί 
καθιερώθηκε ὡς τό κέντρο ἐμπορίου τῶν σπόγγων γιά ὁλόκληρη τήν Ἀμερική. Βλ. 
Ζαχαριάδης, Γιῶργος. «Ὁ τελευταῖος τῶν βουτηχτάδων», εἰς Τά Νέα, Ἀθήνα, ἔτος 
63ο, ἀρ. φ. 19.296 (Παρασκευή, 28.11.2008), σ. 19.
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Πρόκειται γιά προσωπική ἐπιτυχία τοῦ Βενιζέλου, ὁ ὁποῖος 
κατάφερε νά κρατήσει τό ζήτημα «ἀνοιχτό», στοχεύοντας σέ μελλον-
τικό διακανονισμό τοῦ Δωδεκανησιακοῦ Ζητήματος μέ ἀπευθείας 
διαπραγματεύσεις μέ τήν Ἰταλία90. Ἐντέλει, μέ τό ὑπ’ ἀρ. 1354/ 
28.8.1924 βασιλικό διάταγμα, ἡ Ἰταλία ἐπικύρωσε τή Συνθήκη τῆς 
Λοζάννης, ἡ ἰσχύς τῆς ὁποίας ἄρχισε ἀπό τίς 6 Αὐγούστου 192391.

90. Βερέμης, Θ. - Νικολακόπουλος, Η. Ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος καί ἡ ἐποχή 
του, Ἀθήνα 2006, σ. 262. Λουκᾶτος, Σ. ὅ.π., σ. 463.

91. Παπαστράτης, Προκόπης, «Ἡ ἰταλική πίεση: Τό ἐπεισόδιο τῆς Κέρκυ-
ρας», εἰς Ἱστορία τῆς Ἑλλάδας τοῦ 20οῦ αἰώνα, τ. Β΄, μέρος 2ο (Ὁ μεσοπόλεμος 
1922-1940). Ἀθήνα 2002, σ. 262-263.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  3 .

Ἡ Ἰταλοκρατία στή Ρόδο  
μετά τή Συνθήκη τῆς Λοζάννης 

3.1.  Ἡ διοίκηση τοῦ Mario Lago 
(24 Ἰουλίου 1923 - 22 Νοεμβρίου 1936)

Μέ τήν ὑπογραφή τῆς Συνθήκης τῆς Λοζάννης1 καί τή με-
ταβίβαση τῶν τουρκικῶν δικαιωμάτων στήν Ἰταλία, ἀρχίζει ἡ δεύτε-
ρη καί σκληρότερη περίοδος τῆς ἰταλικῆς κατοχῆς. Ἡ Ἰταλία ἔχει 
ἐξασφαλίσει καί de jure τή μόνιμη κατοχή καί πλήρη κυριαρχία τῶν 
νησιῶν. Μέ τά νομοθετικά διατάγματα ἀρ. 343 τῆς 31.1.1924 (πού 
ἔγινε νόμος ἀρ. 1558 τήν 15.7.1926) καί ἀρ. 1354 τῆς 28.8.1924 (πού 
ψηφίσθηκε ὡς νόμος ἀρ. 562 τήν 18.3.1926) ἐπισημοποιήθηκε, κατά 
τό ἰταλικό δημόσιο δίκαιο, ἡ Συνθήκη τῆς Λοζάννης. Ἡ ἰσχύς τῶν 
ἄρθρων της ἄρχισε τήν 6.8.1924, ὅπως καθόριζε τό δεύτερο ἀπό τά 
προαναφερθέντα διατάγματα2.

Ὁ Mario Lago, πληρεξούσιος ὑπουργός3 (εἶχε ὀνομασθεῖ τή 16η 

1. Μέ τή Συνθήκη τῆς Λοζάννης ἡ Τουρκία παραιτήθηκε ἐπισήμως τῶν δι-
καιωμάτων της στή Δωδεκάνησο (ἄρθρο 15), «τῆς τύχης τῶν ἐδαφῶν καί τῶν 
νήσων τούτων κανονισθείσης ἤ κανονισθησομένης μεταξύ τῶν ἐνδιαφερομένων» 
(ἄρθρο 16). Παρά τή διατύπωση τοῦ κειμένου, ἡ Ἰταλία ξεκαθάρισε ἀμέσως ὅτι δέν 
εἶχε νά συζητήσει τίποτα καί μέ κανέναν γιά τή Δωδεκάνησο. Ἡ ἀλλαγή πλεύσης 
τῆς Μ. Βρετανίας καί ἡ ταραγμένη ἐσωτερική πολιτική ζωή τῆς Ἑλλάδας βοήθη-
σαν τήν ἰταλική ἀδιαλλαξία ὄχι μόνο νά παγιωθεῖ στό δωδεκανησιακό πρόβλημα, 
ἀλλά καί νά προκαλέσει νέα ὄξυνση μέ τό ἐπεισόδιο Tellini καί τήν κατάληψη τῆς 
Κέρκυρας. Σημειωτέον, ἐπίσης, ὅτι σέ ὅλη τή διάρκεια τῶν διαπραγματεύσεων περί 
Δωδεκανήσου, ἀλλά καί μετά τήν ὑπογραφή τῆς Συνθήκης τῆς Λοζάννης, ἡ 
Τουρκία ποτέ δέν ἔθεσε θέμα ἀσφάλειας τῶν μικρασιατικῶν ἀκτῶν - οὔτε κανένα 
ἄλλο ἐνδιαφερόμενο μέρος ἀπό τή διεθνή κοινότητα τό προέβαλε. Βλ. Διβάνη, Λ. 
- Κωνσταντοπούλου, Φ. Δωδεκάνησος. Ἡ μακρά πορεία πρός τήν ἐνσωμάτωση. 
Διπλωματικά ἔγγραφα ἀπό τό Ἱστορικό Ἀρχεῖο τοῦ ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν, 
Ἀθήνα 1996, σ. 17. 

2. Τσιρπανλῆς, Ζαχαρίας, Ν. Ἰταλοκρατία στά Δωδεκάνησα 1912-1943. 
Ἀλλοτρίωση τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ περιβάλλοντος, Ρόδος 1998, σ. 129.

3. Ὁ Mario Lago γεννήθηκε τήν 25.9.1878 στή Savona καί πέθανε στό Capri 
τήν 27.4.1950. Ἀπό τό 1902 μπῆκε, ὕστερα ἀπό ἐξετάσεις, στό διπλωματικό σῶμα. 
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Νοεμβρίου 1922 «Governatore delle Isole dell’ Egeo»), ἀπό τίς 6 
Αὐγούστου 1924 διορίζεται καί πάλι ὡς «Governatore di Rodi e delle 
altre isole», ἀσκώντας τίς ἐξουσίες πού εἶχε ὥς τή στιγμή ἐκείνη. 
Σύμφωνα μέ τήν ἄποψη τῶν νομομαθῶν τῆς ἐποχῆς, ἡ ἐξουσιοδότη-
ση δέν εἶχε γενικό χαρακτήρα γιά ἕναν κυβερνήτη «pro tempore», 
ἀλλά ἀναφερόταν εἰδικά στό πρόσωπο πού ἀναλάμβανε τό ἀξίωμα. 
Παραχωροῦνταν δηλαδή ἐξουσίες ad personam4.

Τό ὄνομα Δωδεκάνησος σπάνια τό μεταχειρίζονταν οἱ Ἰταλοί. 
Στήν ἀρχή ἔλεγαν «Isole Egee», μετά «Possedimento Italiano»5, 
συνήθως ὅμως «Le isole italiane dell’ Egeo». Μέ τό Βασιλικό Νομο-
θετικό Διάταγμα 1854 τῆς 15ης Ὀκτωβρίου τοῦ 1925 οἱ Δωδεκανήσι-
οι θεωρήθηκαν Ἰταλοί πολίτες μέ ἰδιότυπη ὑπηκοότητα. Ὀνομάστη-
καν δηλαδή Cittadini del Regno6 σέ ἀντίθεση μέ τούς Ἰταλούς ὑπη-
κόους πού καλοῦνταν Sudditi Italiani7. 

Στίς 22.12.1928 ὀνομάστηκε γερουσιαστής καί τήν 1.11.1936 συνταξιοδοτήθηκε μέ 
τόν βαθμό τοῦ πρέσβη. Διορίστηκε διοικητής τῶν νησιῶν τήν 18.2.1923 καί 
ὑπηρέτησε ὥς τήν 1.11.1936 (ἡμέρα συνταξιοδότησής του). Mεθοδικός, συστημα-
τικός, εὐέλικτος, ὀξυδερκής, συγκροτημένος προώθησε μέ ἐπιτυχία, χάρη καί στή 
14χρονη θητεία του, τό πρόγραμμα τοῦ ἐξιταλισμοῦ. Ἕνας ἄνθρωπος πολι-
τισμένος, πού προσπαθεῖ νά τηρήσει τά προσχήματα καί παρουσιάζει ἕνα ἔργο 
μεγάλης πνοῆς στό μακρό διάστημα πού κυβέρνησε. Βλ. ἐργοβιογραφικά στόν 
τόμο: Università degli Studi di Lecce. La formazione della diplomazia nazionale 
(1861-1915), Roma 1987, σ. 401-402. 

4. ad personam = στό πρόσωπο. Ἐξουσία, πού δέν προκύπτει ἀπό τή νομο-
θεσία. Δίνεται προσωπικά σ’ ἕνα διοικητικό πρόσωπο ἀπό τήν προϊσταμένη ἀρχή. 
Μπορεῖ νά ἀφαιρεθεῖ σέ κάθε στιγμή. Δέν μεταδίδεται αὐτόματα στόν διάδοχό 
του, στήν ἴδια ὑπηρεσία.

5. Possedimento = Κτήση καί ὄχι Colonia = Ἀποικία, ὅπως συνήθως ἔλεγαν 
οἱ Ἰταλοί τή χώρα μέ κατώτερο πολιτισμό πού καταλάμβαναν. Τά Δωδεκάνησα 
κρίθηκαν ὅτι ἦταν πολιτισμένα, γι’ αὐτό καί τά ὀνόμασαν «Κτήση». Βλ. Χατζηβα-
σιλείου, Βασίλης Σ. Ἱστορία τῆς νήσου Κῶ. Ἀρχαία - Μεσαιωνική - Νεότερη, Κῶς 
1990, σ. 470.

6. Πολίτες: Ἡ Ἰταλία τούς χορηγοῦσε τή cittadinanza italiana, τούς ἀπάλ-
λασσε ἀπό τή στρατιωτική θητεία σέ ξηρά καί σέ θάλασσα καί τούς ἐπέτρεπε νά 
διατηροῦν τά πλεονεκτήματα πού προέκυπταν ἀπό τούς νόμους καί τά ἔθιμα τῆς 
Ρόδου καί τῶν ἄλλων νησιῶν. Βλ. «Il Decreto del Re sulla Cittadinanza Rodia», εἰς 
ἐφημ. MdR, (15.11.1925), σ. 1. 

7. Φραγκόπουλος, Ἱπποκράτης. Ἡ Δωδεκάνησος ὑπό Ἰταλοκρατίαν, Ἀθήνα 
1958, σ. 53-54.
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Mario Lago, ὁ Ἰταλός διοικητής τῆς Ρόδου, σέ περιπολία 8.

Ὁ διορισμός τοῦ Lago ἔγινε ὅταν πιά εἶχε ἐπιβληθεῖ ἡ φασι-
στική ἐπανάσταση καί ἡ ἀνάληψη τῆς ἀρχῆς ἀπό τόν Μουσολίνι 
στήν Ἰταλία. Ἡ ἰταλική πολιτική συνοψίζεται στά ἀκόλουθα κεν-
τρικά σημεῖα: 

1) Ἐκκλησία: Διατηρεῖται ἡ Ὀρθόδοξη Ἀνατολική Ἐκκλησία, 
χάνει ὅμως τά προνόμια τῆς Τουρκοκρατίας. Ὁ Mητροπολίτης δέν 
εἶναι πιά Πρόεδρος «τῆς Κοινότητος Ρόδου», οὔτε τῆς Παιδείας. Ἡ 
Δημογεροντία, ἡ Ἐφορεία καί τά Μικτά δικαστήρια διαλύονται σιγά 
σιγά καί οἱ ὑποθέσεις διαζυγίων, κληρονομικῶν κ.τ.λ. θά δικάζονται 
ἀπό τά πολιτικά δικαστήρια. Οἱ κληρικοί περιορίζονται στά καθαρῶς 
θρησκευτικά τους καθήκοντα καί πρέπει νά εἶναι Δωδεκανήσιοι. 
Κανένας δέν μπορεῖ νά διοριστεῖ ἀπό τό ἐξωτερικό (Ἑλλάδα, 
Τουρκία, Αἴγυπτο κ.τ.λ.) καί γιά νά λείψει κάθε δεσμός μέ τόν ἄλλο 
ἑλληνισμό, ἡ Ἐκκλησία πρέπει νά ἀνακηρυχθεῖ «Αὐτοκέφαλος». 
Συγχρόνως ἱδρύεται Λατινική Ἀρχιεπισκοπή9, πού ἔχει τό προβάδι-
σμα στίς ἐπίσημες τελετές.

2) Ὀρθόδοξη Κοινότητα Ρόδου: Διατηρεῖται ἡ «Ὀρθόδοξος Κοι-
νότης» μέ τή δικαιοδοσία τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας, δέν προεδρεύει 

8. Galuppini, G. Guida alle Navi d’Italia. La marina da guerra dal 1861 a oggi, 
Milano 1982, σ. 112.

9. Πρῶτος καθολικός Ἀρχιεπίσκοπος στή Ρόδο ἦταν ὁ Gianmaria Castellani.
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ὅμως ὁ Μητροπολίτης, ἀλλά λαϊκός, μέ ἕνα «Κοινοτικόν Συμβούλι-
ον» ἀπό 6 μέλη10. Τό Συμβούλιο ἐκλέγεται ἀπό τούς πολίτες, συνήθως 
ὅμως ἐπενέβαιναν ἔμμεσα ἤ ἄμεσα τά κυβερνητικά ὄργανα καί ἔβγα-
ζαν τό Συμβούλιο τῆς ἀρεσκείας τους. Αὐτό φροντίζει γιά τήν ἐκ-
παίδευση, διορίζει καί ἀπολύει τό προσωπικό τῶν σχολείων καί βρί-
σκει πόρους γιά τήν ἀμοιβή του. 

3) Κοινοτικά Σχολεῖα: Διατηροῦνται τά ἑλληνικά σχολεῖα στήν 
πόλη τῆς Ρόδου, στά χωριά καί τά νησιά. Ἡ ἑλληνική παιδεία εἶναι 
ἐλεύθερη, θεωρεῖται ὅμως ἰδιωτική (scuole private), γιατί δέν χορη-
γεῖται σ’ αὐτή καμία οἰκονομική ἐνίσχυση ἀπό τό δημόσιο ταμεῖο καί 
τό Κοινοτικό Συμβούλιο εἶναι ὑποχρεωμένο νά βρίσκει πόρους γιά τή 
λειτουργία τῶν σχολείων. Οἱ Σχολικές Ἐφορεῖες τῶν χωριῶν φρον-
τίζουν, ἐπίσης, γιά τήν ἐξεύρεση πόρων μέ τή συνεργασία τῆς Ἐκκλη-
σιαστικῆς Ἐπιτροπῆς καί τοῦ δημάρχου. Τά προγράμματα τῶν μα-
θημάτων εἶναι τά ἴδια μέ τοῦ ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, παρα-
κολουθεῖται, ὅμως, ἡ λειτουργία τους ἀπό τά κυβερνητικά ὄργανα καί 
ἐποπτεύεται ἀπό τόν Ἰταλό «ἐπόπτη παιδείας»11, πού ἔχει τό δικαίωμα 
νά ἄρει τήν ἄδεια λειτουργίας ἑνός σχολείου. Παράλληλα, ἱδρύονται 
ἰταλικά σχολεῖα ὅλων τῶν βαθμίδων12, Δημοτικό, Γυμνάσιο κατώτερο 
καί ἀνώτερο, Λύκειο κλασικό καί πρακτικό, Σχολή Λογιστικῆς, Διδα-
σκαλεῖο13, τά ὁποῖα στεγάζονται σέ νέο κτήριο, στό σημερινό κτήριο 
τῆς ἄλλοτε Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας Ρόδου στό κέντρο τῆς πόλης14. 
Ἱδρύονται, ἐπίσης, Παρθεναγωγεῖο καί Γυμνάσιο Θηλέων, καθώς καί 
Γεωργική Σχολή στήν Ἀκαντιά15.

4) Κοινότητες: Σύμφωνα μέ τά προνόμια τῆς Τουρκοκρατίας, 
διατηροῦνται οἱ Κοινότητες, ἤδη ὅμως ἀπό τήν πρώτη περίοδο 

10. Μπακίρης, Ἐμμανουήλ Δαν. Ρόδος: Ἐθνικό ζήτημα 1912-1945, Ρόδος 
1989, σ. 42.

11. Sovraintendente della Pubblica Istruzione. Βλ. Μπακίρης, Ε.Δ. ὅ.π, σ. 43.
12. Βασιλικά.
13. Istituto Magistrale: Σ’ αὐτό φοιτοῦσαν ὑποχρεωτικά οἱ ἀπόφοιτοι τοῦ 

Γυμνασίου, γιά νά γίνουν δημοδιδάσκαλοι, ἤ καί ἀπό τήν Γ΄ ἤ Δ΄ τάξη τῶν ἰταλικῶν 
Γυμνασίων, σύμφωνα μέ διάταγμα τῆς 1.1.1926. Ἡ φοίτηση ἦταν τριετής καί τό 
ἑπόμενο ἔτος ὁ ἀπόφοιτος ἔπρεπε νά κάνει πρακτική ἄσκηση σέ σχολεῖο. Βλ. 
Τσιρπανλῆς, Ζ. N. ὅ.π., σ. 147-148.

14. Εἶχαν προγραμματίσει καί τή λειτουργία Πανεπιστημίου, ἀλλά δέν πρόλα-
βαν νά τό ἱδρύσουν κι ἔμειναν μόνο τά σχέδια, στό μέγαρο τῆς Νομαρχίας Ρόδου.

15. Γιά τή Γεωργική Σχολή τῆς Ἀκαντιᾶς (πόλη Ρόδου), βλ. ἐφημ. MdR, 
(26.10.1932), σ. 4.
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ἄρχισαν νά διορίζονται δήμαρχοι16 ἔμπιστα πρόσωπα. Ἐπιτρέπουν 
κάποτε ἐλεύθερες, φαινομενικά, ἐκλογές, ἐνῶ μέ τά ὄργανά τους 
ἐφαρμόζουν τό «διαίρει καί βασίλευε» μέ τέτοιο τρόπο, πού χωρίζουν 
τόν λαό σέ ὁμάδες φιλοϊταλικές καί μή17.

5) Τά προνόμια: Τά προνόμια πού εἶχε παραχωρήσει ἡ Τουρκία 
σέ ὅλο τό γένος διατηροῦνται καί στά ἄγονα νησιά μέ μιά αὐτοδι-
οίκηση. Ὅλες τίς ἐξουσίες, διοικητικές, δικαστικές, φορολογικές, 
ἐκπαίδευση, ἰατρική περίθαλψη τίς εἶχε ὁ λαός μέ τήν ἐκλογή τῶν 
ἀρχόντων καί ὑπαλλήλων. Σιγά σιγά, ὅμως, καταργήθηκαν καί τά 
νησιά ἄρχισαν νά ἐρημώνουν μέ τή μετανάστευση τῶν κατοίκων 
τους στή Ρόδο, τήν Ἀθήνα, τόν Πειραιᾶ καί τό ἐξωτερικό, ὅπως 
Αἴγυπτο, Ἀμερική, Αὐστραλία καί Καναδά18.

Ὁ μητροπολίτης Ρόδου Ἀπόστολος βρίσκεται ἐκτός Ρόδου ἀπό 
τίς 26 Σεπτεμβρίου 1921, ἀρχικά στήν Πάτμο καί ἀκολούθως στήν 
Κωνσταντινούπολη. Ἡ κατάσταση ἐκεῖ γιά τό Οἰκουμενικό Πατρι-
αρχεῖο δέν εἶναι καθόλου εὐχάριστη. Ὑπό τήν ἐπήρεια τοῦ μαινόμε-
νου φανατισμοῦ τῶν Τούρκων καί μέ τή συνδρομή τοῦ περιβόητου 
Παπαευθύμ, ἔγιναν στήν Κωνσταντινούπολη, ἀπό τό 1922 ἕως τό 
1925, τρεῖς ἀλλαγές Πατριαρχῶν, μέ τήν ἀπροσχημάτιστη ἐπέμβαση 
τῆς τουρκικῆς κυβέρνησης. Κατά τίς συζητήσεις πού προηγήθηκαν 
τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συνθήκης τῆς Λοζάννης, ἡ τουρκική ἀντιπρο-
σωπεία, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἰσμέτ Ἰνονοῦ, ἀπαιτοῦσε τήν ἀπο μά-
κρυνση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀπό τήν Κωνσταντινούπο-
λη, συνδυάζοντας τήν παραμονή του ἐκεῖ μέ κάθε ἐθνική δραστη-
ριότητα τοῦ Ἑλληνισμοῦ κατά τῶν Τούρκων. Εἶχε καί τήν ἐμφανῆ 
ὑποστήριξη τῶν Ἰταλῶν, οἱ ὁποῖοι μέ τή σειρά τους καί γιά ἰδιοτε-
λεῖς σκοπούς, ἀπέβλεπαν συνάμα καί στό Αὐτοκέφαλο τῆς Ἐκ κλη-
σίας τῆς Δωδεκανήσου. Μέσα σ’ αὐτό τό τόσο ἄσχημο κλίμα θεω-
ρήθηκε ἐπιτυχία τοῦ Βενιζέλου ἡ παραμονή καί μόνο τοῦ Πατριαρ-
χείου, ἀλλά ἀπό τότε, ὁ Πατριάρχης στερήθηκε ὅλων τῶν πολιτικῶν 
καί διοικητικῶν ἐξουσιῶν πού εἶχε ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Μωάμεθ τοῦ 

16. Podestà: Διορισμένος δήμαρχος. Βλ. Φραγκόπουλος, Ι. ὅ.π., σ. 56-71.
17. Booth, D. C.- Bridge, Issabelle. Italy’s Aegean Possessions, London 1928, 

σ. 244-245.
18. Παπαχριστοδούλου, Χ. Ι. Ἱστορία τῆς Ρόδου. Ἀπό τούς προϊστορικούς 

χρόνους ἕως τήν ἐνσωμάτωση τῆς Δωδεκανήσου (1948), Ἀθήνα 1972, σ. 550-552.
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Πορθητῆ καί πού τόν εἶχαν καταστήσει Ἐθνάρχη τῶν ὑπόδουλων 
Ἑλλήνων19. 

Ὁ ἑλληνισμός περνᾶ δύσκολες στιγμές καί οἱ συγκυρίες γιά τό 
Δωδεκανησιακό ζήτημα εἶναι δυσμενεῖς. Ἀρχικά, τόν Ἰούλιο τοῦ 
1922, ἀπελαύνεται ἀπό τούς Ἰταλούς στό Καστελλόριζο καί ὁ μη-
τροπολίτης Καρπάθου Γερμανός Μονουδιάδης ἤ Μονιούδης20. Τήν 
24η Ἰουλίου 1924 πεθαίνει ὁ μητροπολίτης Κῶ Ἀγαθάγγελος. Ἔτσι, 
σέ μιά κρίσιμη ἐποχή γιά τό Δωδεκανησιακό Ζήτημα, ἡ Ἐκκλησία 
τῆς Δωδεκανήσου βρισκόταν, σχεδόν, ἀκέφαλη, ἀφοῦ μόνο ὁ 
Καλύμνου καί Λέρου παρέμενε στήν ἕδρα του21. Καί τό πλέον 
ἐπικίνδυνο: Ἡ ἰταλική διοίκηση δέν ἐπέτρεπε, χωρίς τήν ἄδειά της, 
τήν πλήρωση τῶν κενῶν θέσεων τῶν Μητροπολιτῶν. Ἀργότερα, 
μάλιστα, ἀπό τό 1929, τό ἀπαγορευτικό αὐτό μέτρο ἐπεκτάθηκε καί 
στή χειροτονία ἱερέων22. Ὁ διάδοχος τοῦ Μητροπολίτη Κῶ θά ἐκλε-
γεῖ μετά τήν ἀπελευθέρωση, τό 194723. 

Μετά τή διεθνή νομιμοποίηση τῆς κατοχῆς τῆς Ἰταλίας ἐπί τῆς 
Δωδεκανήσου, μέ τή Συνθήκη τῆς Λοζάννης, ἀνακινήθηκε καί τό 
θέμα τοῦ Αὐτοκέφαλου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Δωδεκανήσου. Ἀποτέλε-
σε εὐτύχημα, θά λέγαμε μάλιστα, ὁ ἐντοπισμός τῆς ἰταλικῆς πολι-
τικῆς ἐπί τοῦ Δωδεκανησιακοῦ Ζητήματος, ἀπό τό 1924 ἕως τό 1929, 
στό περίφημο «Αὐτοκέφαλο»24. Ὁ μητροπολίτης Ἀπόστολος ἐπα-
νῆλθε στή Ρόδο στίς 24 Ἰουλίου 1924 κι ἀμέσως ἄρχισε διαπραγμα-
τεύσεις μέ τήν ἰταλική Διοίκηση Δωδεκανήσου, στίς ὁποῖες ἔλαβαν 
μέρος πέντε ἀντιπρόσωποι, ὁ Ρόδου, ὁ Καρπάθου Γερμανός, ὁ Λέ-
ρου καί Καλύμνου Ἀπόστολος, ὁ ἀρχιερατικός ἐπίτροπος Κώου Φι-

19. Φίνας, Κυριάκος. Ἡ διαχρονική πορεία τοῦ δωδεκανησιακοῦ ζητήματος 
καί ἡ συμβολή τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου, Ρόδος 2002, σ. 23-24.

20. Μητροπολίτης Καρπάθου καί Κάσου ἀπό 9 Ἰουνίου 1912 ἕως 27 Φεβρου-
αρίου 1940 (ἡμέρα θανάτου του). Βλ. Ἀνδρεάδης, Ἰωάννης Μ. Ἱστορία τῆς ἐν Χίῳ 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τ. Γ΄, Ἀθήνα 1996, σ. 179-180.

21. Κωνσταντινίδης, Ἐμμανουήλ Ι. Συμβολή εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν ἱστορίαν 
τῆς Δωδεκανήσου, Ἀθήνα 1968, σ. 90.

22. Στό διάστημα 1929-1941 δόθηκε ἄδεια γιά δύο μόνο χειροτονίες, ἑνός 
διάκου στή Ρόδο καί ἑνός ἱερέα στήν Κῶ.

23. Χατζηβασιλείου, Βασίλης Σ. Ἱστορία τῆς νήσου Κῶ. Ἀρχαία - Μεσαιωνική 
- Νεότερη, Κῶς 1990, σ. 477. Λουκᾶτος, Σπυρίδων. «Δωδεκάνησα», εἰς Ἐκδοτική 
Ἀθηνῶν, Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τ. 15 (Νεώτερος Ἑλληνισμός ἀπό τό 
1913 ὥς τό 1941), Ἀθήνα 1978, σ. 468-469.

24. Φίνας, Κ. Ι. ὅ.π., σ. 27.
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λή μων κι ὁ ἱερομόναχος τῆς Μονῆς Πάτμου Ἱερεμίας. Οἱ διαπραγ-
ματεύσεις συνεχίστηκαν γιά μακρό διάστημα κι ὁ σχετικός Τόμος γιά 
τήν ἐκχώρηση τοῦ Αὐτοκέφαλου ἦταν ἕτοιμος γιά ὑπογραφή. Οἱ 
πιέσεις πού ἀσκήθηκαν ἦταν μεγάλες, κυρίως ἀπό τούς Δωδεκανήσι-
ους τοῦ Ἐξωτερικοῦ κι ὁ Τόμος, τελικά, δέν ὑπογράφηκε25. Ἔτσι, 
ἔκλεισε ὁριστικά τό θέμα τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1929, χάρη στή σύνεση, 
τήν ὑπομονή καί τή διπλωματικότητα τῶν ταγῶν τοῦ Ἔθνους καί 
τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί τῶν συγκυριῶν πού δημιουργήθηκαν, ὑπό 
τήν ἡγεσία τοῦ Ἐλευθέριου Βενιζέλου26, ὅπως θά δοῦμε ἀναλυτικότε-
ρα στό σχετικό κεφάλαιο πιό κάτω.

Ἡ Ἑλλάδα, στήν περίοδο αὐτή, σιωπηρά ἀναγνώρισε τό καθε-
στώς τῆς Δωδεκανήσου καί ἔπαψε νά ἀνακινεῖ τό ζήτημα27. Φρόντισε 
μόνο νά ἀποσαφηνίζει τούς τίτλους ὑπέρ τῆς ἑλληνικότητάς της, 
ὥστε νά διευκολύνει τίς μελλοντικές διεκδικητικές κινήσεις της28. 

Στή Ρόδο, ὁ Mario Lago ἐφάρμοσε τούς μικτούς γάμους γιά τόν 
ἐξιταλισμό τῶν πληθυσμῶν τῶν νησιῶν. Οἱ ἑλληνικές οἰκογένειες 
ἀπόφευγαν τούς γάμους Ἰταλῶν μέ Ἑλληνίδες, ἄν καί παρουσιάστη-
καν περιπτώσεις ἀξιωματικῶν, πού ἤθελαν νά πάρουν συζύγους ἀπό 
τίς καλύτερες ἑλληνικές οἰκογένειες. Τώρα, ἡ ἴδια ἡ ἰταλική διοίκηση 
καί ἡ Καθολική Ἀρχιεπισκοπή εὐνοοῦν τούς γάμους αὐτούς καί 
δίνουν ἐπίδομα στούς Ἰταλούς πού θά ἔπαιρναν Ἑλληνίδες, καθώς 
καί στίς συζύγους καί στά παιδιά τους. Τό μέτρο αὐτό ἦταν ἐπικίνδυ-
νο, γιατί οἱ γυναῖκες πού ἔπαιρναν Ἰταλούς, οἱ περισσότερες γίνον-
ταν συνήθως καθολικές κι ἔπαιρναν τήν ἰταλική ἰθαγένεια κι αὐτές 
καί τά παιδιά τους, ἔπειτα καί οἱ περιουσίες τους γίνονταν ἰταλικές 
κι ἔτσι ἄρχισε μιά ἀφαίμαξη τοῦ ἑλληνικοῦ στοιχείου. Ἡ ἰταλική 
κυβέρνηση εἶχε σταθμίσει τίς θετικές συνέπειες καί φρόντιζε νά πα-
ροτρύνει τούς ἐνδιαφερόμενους, στούς ὁποίους μάλιστα χορηγοῦσε 

25. Παπαχριστοδούλου, Χ. Ι. ὅ.π., σ. 556-557.
26. Φίνας, Κ. Ι. ὅ.π., σ. 27-28.
27. «Ὁ Ἰταλικός τύπος σχολιάζει εὐμενῶς τάς δηλώσεις τῆς Ἑλληνικῆς Κυ-

βερνήσεως ἐπί τοῦ δωδεκανησιακοῦ ὡς διαπνεόμενας ὑπό φιλικῶν αἰσθημάτων 
πρός τήν Ἰταλίαν καί τονίζει ὅτι τό ζήτημα τῶν νήσων εἶναι λελυμένον διπλωμα-
τικῶς ὑπέρ τῆς Ἰταλίας καί μόνον ἀντί σοβαρῶν ἀνταλλαγμάτων ἐκ μέρους τρίτης 
Δυνάμεως θά συνήνει αὕτη νά παραιτηθεῖ ἔστω καί τῆς μικροτέρας νησίδος (Ἰτα-
λικός τύπος 7 Ἀπριλίου 1925)». Βλ. «Ἰταλικός τύπος», εἰς Ἐξέλσιορ, Ἀθήνα, ἀρ. φ. 
12 (12.4.1925), σ. 3.

28. Διβάνη, Λ. ὅ.π., σ. 17. 
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τό προικῶο δῶρο 5.000 ἰταλικές λιρέτες, ποσό ὄχι εὐκαταφρόνητο29. 
Ἀποτέλεσμα τοῦ μέτρου αὐτοῦ ἦταν ὅτι «...πολλαί πτωχαί Δωδε-
κανήσιαι γυναῖκες ἐνυμφεύθησαν Ἰταλούς»30.

Εὐτυχῶς, τό μέτρο αὐτό καταπολεμήθηκε ἀπό τόν ἑλληνικό 
πληθυσμό. Ἡ Ἐκκλησία, μέ ἐντολή τοῦ μητροπολίτη Ἀπόστολου, 
ἀπέκλειε τίς γυναῖκες πού παντρεύονταν μέ Ἰταλούς ἀπό τή Θεία 
Κοινωνία, γιατί στήν ἀρχή διατηροῦσαν τό δόγμα τους, ἐνῶ ὁ λαός 
τίς ἔβλεπε μέ μιά περιφρόνηση καί τίς θεωροῦσε κατωτέρων ἠθῶν. 
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι οἱ περισσότερες ἀπό αὐτές δίσταζαν νά δεχθοῦν 
τήν καθολική θρησκεία καί πολλές βάφτιζαν τά παιδιά τους ὀρθόδο-
ξα, τά μάθαιναν ἑλληνικά κι ὁ σύζυγος μιλοῦσε ἑλληνικά, ἀφοῦ ζοῦσε 
σέ ἑλληνικό περιβάλλον31. Ἔτσι, στό τέλος ἐγκαταλείφθηκε τό σχέδιο 
καί τό ἀποτέλεσμα τῆς προσπάθειας αὐτῆς ἦταν ἀρνητικό32.

Ἀπό τήν πρώτη στιγμή τῆς κατοχῆς, οἱ ἰταλικές ἀρχές ἄρχισαν νά 
ἐκτελοῦν ὁρισμένα ἔργα πού θά ἀνόρθωναν τόν τόπο ἀπό τή στα-
σιμότητα τῆς ἐποχῆς τῆς Τουρκοκρατίας κι αὐτό ἦταν ἀξιο πρόσεκτο. 
Ἀρχαιολογική ὑπηρεσία δέν ὑπῆρχε, γι’ αὐτό κάλεσαν ἀμέσως ἐπι-
τροπή καθηγητῶν τῆς Ἰταλικῆς Ἀρχαιολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, ἐνῶ 
τό Ὑπουργεῖο Παιδείας τῆς Ἰταλίας, ἀπό τόν πρῶτο μήνα τῆς κα-
τοχῆς, ἔστειλε τόν καθηγητή G. Gerola, ὁ ὁποῖος περιηγήθηκε ὅλα τά 
νησιά. Τά μεγάλα ἔργα, ὅμως, ἀρχίζουν τήν περίοδο πού συμπίπτει μέ 
τή διοίκηση τοῦ Mario Lago, ἀπό τό 1924 ἕως τό 193633.

29. Παπαμανώλης, Γ. Θ. Ρόδος, τ. 1ος, Ἀθήνα 1951, σ. 184.
30. ΑΥΕ.ΚΥ.Φ. Α22.ΙΙ, (Δωδεκάνησος, 18.6.1929, ἀριθ. πρωτ. 581/26/2), ὁ 

ἀρχηγός τῆς χωροφυλακῆς Κατσῶνας πρός τό Ὑπουργεῖο τῶν Ἐξωτερικῶν.
31. Ὁ μητροπολίτης τῆς Κῶ Ἐμμανουήλ Καρπάθιος, ἀπό μαρτυρίες ζώντων 

καί τά ἀρχεῖα τῆς μητρόπολής του, συνέταξε ὀνομαστικό κατάλογο τῶν οἰκογε-
νειῶν, ἑλληνικῶν καί ἰταλικῶν, πού συνῆψαν παρόμοιους γάμους, κυρίως ἀπό τό 
1920 ἕως τό 1945. Ὁ ἀριθμός, λοιπόν, τῶν γάμων στήν Κῶ, πόλη καί χωριά, ὑπο-
λογίζεται στούς 60-65, ἄρα γινόντουσαν, κατά μέσο ὅρο, τρεῖς γάμοι τόν χρόνο. 
Ἡ συχνότητα δέν εἶναι ἀμελητέα γιά ἕνα νησί 16-20 χιλιάδων κατοίκων, ὅπου ὁ 
γάμος ἀποκτᾶ εὐρύτατη δημοσιότητα. Βλ. Καρπάθιος, Ἐμμανουήλ Ι. Ἐκκλησία 
Κῶ Δωδεκανήσου, τ. 2ος, Ἀθῆναι 1968, σ. 227-234.

32. Παπαχριστοδούλου, Χ. Ι. ὅ.π., σ. 555-556. Σήμερα ἡ πρώτη γενιά, τά 
παιδιά Ἰταλῶν καί Ἑλληνίδων ἀπό τούς γάμους τῶν ἐτῶν 1920-1940/45 ζοῦν ὡς 
ἐπί τό πλεῖστον στήν Ἰταλία, αἰσθάνονται τούς δεσμούς μέ τή μητρική πατρίδα 
καί ἴσως ὑπερηφανεύονται γιά τή διπλή ρίζα τους.

33. Σύντομος ἀπολογισμός γιά τήν ἀρχαιολογική δραστηριότητα στή Ρόδο 
κατά τή δεκαετία 1923-1933, ἐπί Mario Lago ὑπάρχει εἰς MdR, (19.2.1933), σ. 7.
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Στό διάστημα αὐτό οἱ Ἰταλοί καθάρισαν τό κάστρο, κατεδάφι-
σαν κτήρια34 καί ἀναστήλωσαν ὁρισμένα τμήματα τοῦ τείχους, ἀξι-
οποίησαν τήν Πλατεία τοῦ Μανδρακίου μέ διάφορα κτήρια, ἀνακα-
τασκεύασαν τόν χῶρο γύρω ἀπό τό κάστρο, ἄνοιξαν νέους δρόμους 
καί πλάτυναν τούς παλιούς, ἔκαναν πλατεῖες καί ἀσφαλτό στρωσαν 
τίς δύο βασικές ἀρτηρίες, Ρόδου - Προφήτη καί Ρόδου - Λίνδου. 
Παντοῦ, φυσικά, συναντᾶμε τή λεγόμενη «πολιτική τοῦ λίθου», τήν 
ἀλλοτρίωση δηλαδή τοῦ δομημένου χώρου στήν πόλη τῆς Pόδου, 
τῆς Kῶ καί στό Λακκί τῆς Λέρου, ὅπου Ἰταλοί πολεοδόμοι καί ἐπι-
φανεῖς ἀρχιτέκτονες ἔθεσαν τή σφραγίδα τοῦ ἀποικιακοῦ ἐκλεκτι-
σμοῦ35. Ἐπίσης, ἔκαναν μιά καλή προσπάθεια γιά τήν τουριστική 
ἀνάπτυξη τῆς Ρόδου36. Βέβαια, οἱ ξενοδοχειακές μονάδες πού χτί-
στη καν κυρίως στή Pόδο, στό πλαίσιο τῆς αἰσιόδοξης τουριστικῆς 
πολιτικῆς τοῦ Lago, βρίσκονταν σέ ἰταλικά καί μόνο χέρια. Τό ἴδιο 
καί τά χρηματοπιστωτικά ἱδρύματα. Στή Ρόδο λειτούργησαν ὑπο-
καταστήματα τῆς Banco di Roma, τῆς Banca d’ Italia, τῆς Banco di 
Sicilia καί γιά ἕνα διάστημα τό λεγόμενο «Tαμεῖο Γεωργικῆς Πίστης» 
(Cassa di Credito Αgrario).

Tά κατασταλτικά μέτρα τοῦ κυβερνήτη πολλαπλασίαζαν τόν 
ἀριθμό τῶν ἀπελαθέντων ἤ αὐτοεξορισθέντων Δωδεκανήσιων. Ἰτα-
λική μαρτυρία τοῦ 1925 πιστοποιεῖ ὅτι οἱ Δωδεκανήσιοι τῆς Ἀθήνας 
καί τοῦ Πειραιᾶ ἔφταναν τούς 35.000. Μέ εὐχαρίστηση, ἐξάλλου, ὁ 
Lago ἐπέτρεπε τή μετανάστευση τῶν νησιωτῶν στίς HΠΑ37. Ἡ κατα-
ναγκαστική ἤ «ἐθελουσία» ἔξοδος τῶν Ἑλλήνων κατοίκων διευκόλυνε, 
τήν ἴδια στιγμή, τήν εἴσοδο Ἰταλῶν ἐποίκων, ἐργατῶν σέ οἰκοδομικές 
ἐργασίες καί ἀγροτῶν, πού μέ τίς οἰκογένειές τους ἐγκαθίσταντο σέ 

34. «Συνεχίζεται ἡ ἐξόντωσις τῶν ὑπόδουλων ἀδελφῶν μας. Ὑπό τό πρόσχη-
μα τῆς ρυμοτομίας ἀπαλλοτριώνουν ἀντί εὐτελέστατης τιμῆς σπίτια εἰς Ρόδον...» 
Βλ. «Τό δωδεκανησιακόν δράμα», εἰς Δωδεκάνησος, Ἀλεξάνδρεια, ἔτος 8ο, ἀρ. φ. 
31 (Κυριακή, 7.10.1934), σ. 1.

35. Mαυρολέοντος, Μανόλης. «Τραγουδώντας τά δεινά. Ὁ καημός καί τά 
βάσανα τῆς ἰταλοκρατίας μέ μαντινάδες», εἰς Ἑπτά Ἡμέρες, ἔνθετο ἐφημ. Ἡ Κα-
θημερινή, Ἀθήνα (30.11.1997), σ. 23-24.

36. Κολῶνας, Βασίλης Σ. «Ἰταλική ἀρχιτεκτονική στά Δωδεκάνησα (1912-
1943)», εἰς Ἱστορία τῆς Ἑλλάδας τοῦ 20οῦ αἰώνα, τ. Β΄, μέρος 2ο (Ὁ μεσοπόλεμος 
1922-1940), Ἀθήνα 2002, σ. 528-529.

37. Τσιρπανλῆς, Ζαχαρίας, Ν. Ἰταλοκρατία στά Δωδεκάνησα 1912-1943. 
Ἀλλοτρίωση τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ περιβάλλοντος, Ρόδος 1998, σ. 204.
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εἰδικά ὀργανωμένα χωριά, σέ περιοχές συνήθως ἀπαλλοτριωμένες, εἰς 
βάρος τῶν Ἑλλήνων ἤ μουσουλμάνων ἰδιοκτητῶν38.

Παράλληλα, ὁ μαθητικός πληθυσμός ἐξωθοῦνταν νά ἐνταχθεῖ 
ἀπό τήν τρυφερή ἀκόμη ἡλικία τῶν ἕξι ἐτῶν στίς διάφορες φασι-
στικές ὀργανώσεις, ὅπως στά «Παιδιά τῆς Λύκαινας» (Figli della 
Lopa), στούς Mπαλίλα (Balilla)39, στούς πιονιέρηδες (Avanguardisti), 
στή φασιστική, γενικά, Nεολαία (GioventÙ Italiana del Littorio)40. 
Χαιρετοῦσαν φασιστικά (romanamente), ἔκαναν συγκεντρώσεις στά 
σχολεῖα, στά γυμναστήρια καί στίς λέσχες, ὅπου διδάσκονταν φασι-
στική ἀγωγή καί γυμνάζονταν41. Οἱ Ἰταλοί ἐφάρμοζαν τό «φασιστικό 
Σάββατο»42 γιά νά ἀσκοῦν τή φασιστική ἀγωγή, νά κάνουν τά 
γυμνάσια καί νά προετοιμάζουν τή συμμετοχή στίς παρελάσεις καί 
στίς τελετές. Ὡς πρός τήν πανεπιστημιακή μόρφωση, οἱ Δωδε-
κανήσιοι ἀπό τό 1929 δέν εἶχαν ἄλλη ἐπιλογή παρά μόνο τό πτυχίο 
τοῦ ἰταλικοῦ πανεπιστημίου. Ὅσοι ἤθελαν νά ἀσκήσουν τό ἐπάγγελ-
μα τοῦ γιατροῦ, τοῦ δικηγόρου, τοῦ πολιτικοῦ μηχανικοῦ, τοῦ κα-
θηγητῆ, ἔπρεπε ὑποχρεωτικά νά σπουδάσουν στήν Ἰταλία. Συνήθως, 
μέ ὑπόδειξη τοῦ Lago, προωθοῦνταν στό Πανεπιστήμιο τῆς Πίζας43. 
Φιλοξενοῦνταν σέ οἰκοτροφεῖο τῆς θρησκευτικῆς ἀδελφότητας 
Bigi44, ὅπου οἱ ἰδέες καί οἱ κινήσεις τους καταγράφονταν ἀπό μυστι-
κούς πράκτορες τοῦ Ἰταλοῦ κυβερνήτη τῆς Ρόδου45.

38. Mαυρολέοντος, Μ. ὅ.π., σ. 24.
39. Στίς 3 Ἀπριλίου 1926 ἱδρύθηκε ὁ Ἐθνικός Ὀργανισμός (Opera Nazionale) 

Balilla, στόχος τοῦ ὁποίου ἦταν ἡ φυσική καί ἠθική διαπαιδαγώγηση τῆς νεολαίας.
40. Ἱδρύθηκε μέ τό βασιλικό διάταγμα τῆς 27ης Ὀκτωβρίου 1937.
41. Τσιρπανλῆς, Ζ. Ν. ὅ.π., σ. 159.
42. Sabbato fascista.
43. Ἀνταπόκριση ἀπό τήν Πίζα (22.1.1933) ἀναφέρεται σέ ὑποδοχή 30 Δωδε-

κανήσιων φοιτητῶν πού φοιτοῦν στό πανεπιστήμιο τῆς πόλης. Τονίζεται ἰδιαίτερα 
τό ἐγκάρδιο κλίμα, ἡ ἀμοιβαία συναδελφικότητα, ἡ εὐχάριστη ἀτμόσφαιρα καί τό 
φιλόξενο περιβάλλον τοῦ πανεπιστημίου. Βλ. «Οἱ Δωδεκανήσιοι φοιτηταί πανηγυ-
ριζόμενοι εἰς τό ἐν Πίζῃ Ἀθήναιον», εἰς ἐφημ. MdR, (31.1.1933), σ. 4. Ἐπίσης, σέ 
δημοσίευμα τῆς ἐφημ. MdR (μέ ἡμερομηνία 12.5.1931), τό ὁποῖο διαβίβασε στό 
ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ὁ πρόξενος Δ. Ι. Παππᾶς (Ρόδος, 14.5.1931) καί βρέθηκε 
στόν φάκελο ΑΥΕ.ΚΥ.Φ. Α22.ΙΙ, ἀρ. 550, ἀναφέρεται ὅτι 34 Δωδεκανήσιοι φοιτητές 
καί 2 φοιτήτριες ἔκαναν θερμή ὑποδοχή σέ ἐπίσκεψη τοῦ Lago στήν Πίζα. Οἱ φοι-
τητές, βέβαια, πού φοιτοῦν στό ἐκεῖ πανεπιστήμιο ὑπολογίζονται πάνω ἀπό 90.

44. Οἰκοτροφεῖο «La Sacra Famiglia» τῶν ἀδελφῶν Bigi.
45. Τσιρπανλῆς, Ζ. ὅ.π., σ. 158 καί εἰς ἐφημ. MdR (19.2.1933), σ. 6.
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Τήν ἴδια ἐποχή, τό Βατικανό ἵδρυσε καί στελέχωσε τή λατινική 
ἀρχιεπισκοπή Pόδου (τό 1928-1929), ἐνῶ πάμπολλοι Ἰταλοί καί Ἰτα-
λίδες, μισιονάριοι, δάσκαλοι καί νοσοκομειακοί (Φραγκισκανοί καί 
Φραγκισκανές, ἀδελφοί τῶν Χριστιανικῶν Σχολῶν, ἀδελφοί τῆς 
Θείας Πρόνοιας, ἀδελφές τῆς Ἀσπίλου Συλλήψεως, Ἀδελφές Zη-
λώτριες τῆς Ἱερᾶς Kαρδίας κ.ἄ.) ἀποβιβάζονταν κατά κύματα κυρίως 
στή Pόδο, τήν Kῶ, τή Λέρο καί ἀναλάμβαναν τή λειτουργία νεοϊ-
δρυόμενων καθολικῶν ναῶν, ὀρφανοτροφείων, βρεφοκομείων, νο-
σοκομείων, νηπιαγωγείων, δημοτικῶν σχολείων, γυμνασίων.

Ἡ δεύτερη περίοδος τῆς Ἰταλικῆς κατοχῆς εἶναι ἡ περίοδος τοῦ 
φασισμοῦ κι ἦταν ἑπόμενο ἡ προπαγάνδα ἡ ὁποία γινόταν σέ ὅλη 
τήν Ἰταλία νά ἐφαρμοστεῖ καί στά νησιά. Γιά τήν ἐπιτυχία, λοιπόν, 
τῆς προπαγάνδας ὀργάνωναν ἐπιβλητικές γιορτές, πολιτικές ἤ θρη-
σκευτικές, στίς ὁποῖες ἔπαιρναν μέρος ὅλοι οἱ τιτλοῦχοι μέ τίς στολές 
τους, ὁ κλῆρος καί οἱ φασιστικές ὀργανώσεις μέ τά λάβαρα. Γίνον-
ταν συγκεντρώσεις, δοξολογίες στόν 
ναό τοῦ Ἅη Γιάννη στό Μανδράκι, 
ὁμιλίες, παρελάσεις, σημαιο στο λι-
σμοί. Τέτοιες γιορτές γί  νονταν συ-
χνά γιά διάφορους λόγους, ἐπι ση-
μότερες, ὅμως, ἦταν ἡ 28η Ὀκτω-
βρίου (Marcia su Roma: Εἴσοδος 
τῶν φασιστῶν στή Ρώμη) καί τό 
Χτί σιμο τῆς Ρώμης (Natale di Ro-
ma). Στίς γιορτές ἦταν ὑποχρεω-
μένοι νά παραστοῦν οἱ θρησκευτικοί 
ἀρχηγοί: μητροπολίτης, μουφτής, 
ραβῖνος, γύρω ἀπό τόν Λατῖνο ἀρχι-
επίσκοπο, κα θώς καί τά σχολεῖα καί 
οἱ κοινοτικές ἀρχές46. 

Προπαγανδιστική ἀφίσα  
τῶν φασιστικῶν ὀργανώσεων 

«Balilla»47.

46. Λουκᾶτος, Σ. ὅ.π., σ. 468-469.
47. Ἀπό τήν Ἔκθεση τοῦ Τμήματος μέ τίς Εἰδικές Συλλογές τῆς Βιβλιο θήκης 

τοῦ Πανεπιστημίου Wisconsin-Madison (Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 1998).
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Μέ μεγαλοπρέπεια γιορτάζονταν καί οἱ θρησκευτικές γιορτές, 
ἡ Πρωτοχρονιά μέ δοξολογία καί τό Πάσχα. Τή Μεγάλη Παρα-
σκευή γινόταν ἔξοδος τοῦ Ἐπιταφίου, ὅπως τῶν Ὀρθοδόξων, τῆς 
Ἁγίας Δωρεᾶς καί γινόταν λιτανεία στήν Ἐκκλησία Κόβα. Ἐπιβλη-
τικότερη, ὅμως, ἦταν ἡ γιορτή τοῦ Ἅη Γιάννη στίς 24 Ἰουνίου, 
γιατί μ’ αὐτή οἱ Ἰταλοί ἤθελαν νά ἀναβιώσουν τή γιορτή τοῦ 
Πάτρωνα τῶν Ἱπ ποτῶν, τῶν ὁποίων θεωροῦνταν διάδοχοι. Γιά τόν 
λόγο αὐ τό ἔχτισαν καί τή νέα Ἐκ κλησία στό Μανδράκι, στό παλιό 

σχέδιο τοῦ ναοῦ τοῦ Καστέλου 
πού καταστράφηκε48.

Μεγάλες γιορτές ὀργανώνον-
ταν καί μέ τήν ἐπίσκεψη ὑψηλῶν 
προσωπικοτήτων ἀπό τήν Ἰτα-
λία, ὑπουργῶν, γερουσιαστῶν, 
πρι  γκίπων. Ἡ ὑποδοχή τῶν βα σι-
λέων τῆς Ἰταλίας Vittorio Ema-
nuele III καί τῆς Elena di Savoia 
(1929) ἦταν ἀνάλογη μέ τό πνεῦμα 
τῆς ἐποχῆς. Μέ κανονιοβολι-
σμούς καί κωδωνοκρουσίες τῆς 
νεόχτιστης τότε Ἐκκλησίας τοῦ 
San Giovanni ἔγινε ἡ ἀπό βασή 
τους στήν προβλήτα τοῦ Μαν-
δρα κίου, μπροστά στήν Ἐκ κλη-
σία, ἀπό τήν ἀτμάκατο τοῦ πολε-
μικοῦ πού τούς ἔφερε49. 

Ὁ βασιλιάς Vittorio Emanuele στή  
διάρκεια ἐπίσκεψης στά Δωδεκάνησα  
τό 1929, χαιρετᾶ τόν διοικητή Mario Lago50.

48. Παπαχριστοδούλου, Χ. Ι. ὅ.π., σ. 562-564.
49. Στή δοξολογία πού ἔγινε στήν Ἐκκλησία τοῦ San Giovanni (Εὐαγγε-

λισμός) ἔλαβε ὑποχρεω τικά μέρος καί τό Βενετόκλειο μέ τούς τελειόφοιτούς του 
οἱ ὁποῖοι παρατάχτηκαν ἔξω ἀπό τόν ναό. Οἱ φασίστες τούς πίεζαν νά ζητω-
κραυγάζουν Viva il Re. Οἱ μαθητές ἀπό ἀντίδραση, σάν νά ἦταν συνεννοημένοι 
ἐκ τῶν προτέρων, φώναζαν: Βίδαρέ τονίζοντας τήν πρώτη καί τελευταία συλλαβή 
χωρίς τό ἄρθρο il. Ἔτσι, ἔμειναν ἱκανοποιημένοι οἱ φασίστες κι ἐμεῖς. Βλ. Μπα-
κίρης, Ε. Δ. ὅ.π., σ. 49-50.

50. La Domenica del Corriere, ἀρ. φ. 28 (Ἰούλιος 1929), σ. 1.
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Ἡ νέα καί τελευταία Δημογεροντία πού προῆλθε ἀπό τίς ἐκλογές 
συνεδριάζει γιά πρώτη φορά στίς 14.5.1929 καί γιά τελευταία στίς 
19.5.1930. Ἐν τῶ μεταξύ εἶχε δημοσιευθεῖ τό διάταγμα «Περί Κοι-
νοτήτων» καί ἀρχηγός καί ἐκπρόσωπος τῆς Ὀρθόδοξης Κοινότητας 
ὁρίστηκε ὁ Πρόεδρος τοῦ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου. Ἡ Δημογεροντία 
διαλύεται καί τό τελευταῖο πρακτικό εἶναι ἀνυπόγραφο. Οἱ διαμαρ-
τυρίες τοῦ Μητροπολίτη ἔμειναν χωρίς ἀποτέλεσμα, γιατί, ὅπως 
δήλωσε στόν Μητροπολίτη ὁ Διοικητής, τά μέτρα εἶχαν ληφθεῖ 
ἐξαιτίας τῆς ἐχθρότητας τοῦ Πατριαρχείου. Ὁ Γενικός Γραμματέας 
τῆς διοίκησης δήλωσε σέ Δημογέροντες ὅτι ἡ διοίκηση θά ἀπογύμνω-
νε τόν Μητροπολίτη ἀπό κάθε ἐξουσία καί προνόμιο51.

Ἡ Ἑλλάδα στήν προσπάθειά της νά συνεννοηθεῖ μέ τήν Ἰταλία, 
λησμόνησε προσωρινά τή Δωδεκάνησο. Ἐνόψει, μάλιστα, τῆς σύνα-
ψης τοῦ συμφώνου τῆς ἑλληνοϊταλικῆς φιλίας στίς 23.9.1928, ὁ τότε 
πρωθυπουργός Ἐλευθέριος Βενιζέλος δήλωσε στόν Τύπο: «Δέν δύνα-
ται καί δέν πρέπει ἡ Δωδεκάνησος νά ἐμποδίσει τήν ἀνάπτυξιν καί 
ἐμπέδωσιν τῶν σχέσεων φιλίας καί ἐμπιστοσύνης μεταξύ Ἑλλάδος 
καί Ἰταλίας»52.

Γιά τόν Βενιζέλο, τό πρόβλημα τῶν Δωδεκανήσων ἀποτελοῦσε 
ἕνα σοβαρό ἐμπόδιο στό ἄνοιγμα πρός τή Ρώμη. Ὁ Βενιζέλος ἦταν 
ἀποφασισμένος νά τό ξεπεράσει, παρά τίς συναισθηματικές ἀντι-
δράσεις πού θά προκαλοῦσε αὐτό στήν Ἑλλάδα. Παράλληλα, ὅμως, 
φρόντισε νά ἐξασφαλίσει τήν ὑπόσχεση τοῦ Mussolini ὅτι ὁ ἑλλη-
νικός χαρακτήρας τῶν νησιῶν θά διασφαλιστεῖ. Ὁ Mussolini τό 
δέχτηκε καί εἶπε στόν Βενιζέλο ὅτι δέν εἶχε σκοπό νά μεταβάλει τήν 
ἐθνική σύνθεση τοῦ πληθυσμοῦ ἤ νά χρησιμοποιήσει τά νησιά γιά 
ἀποικιστικούς σκοπούς53. Τόν μεγάλο ἀγώνα γιά τή διατήρηση τῆς 
ἑλληνικότητας τῶν νησιῶν τόν χρεώθηκαν οἱ ἴδιοι οἱ Δωδεκανήσιοι, 
πού ἀμύνθηκαν μέ ὅποιον τρόπο μποροῦσαν54. 

51. ΠΔΡ 4.8.1929-19.5.1930, σύν. 19.5.1930.
52. Διβάνη, Λ. ὅ.π., σ. 17-18.
53. Καραμανλῆς, Κώστας Α. Ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος καί οἱ ἐξωτερικές μας 

σχέσεις: 1928-1932, Ἀθήνα 1986, σ. 173.
54. Ὁ ἀγώνας τῶν Δωδεκανησίων συντονίστηκε καί ἐνισχύθηκε ἀπό τά δυ-

ναμικά σωματεῖα τοῦ ἐξωτερικοῦ πού φρόντιζαν νά ἐνημερώνουν μέ κάθε τρόπο 
τή διεθνή κοινή γνώμη. Ἡ πρώτη ὀργάνωση μέ σκοπό τήν ἀπελευθέρωση τῶν 
νησιῶν ἱδρύθηκε στήν Ἀθήνα τό 1917 μέ τήν ἐπωνυμία «Δωδεκανησιακός Σύλλο-
γος Ἀθηνῶν». Στήν Αἴγυπτο ἱδρύθηκε τό 1918 ὁ «Κεντρικός Σύλλογος Δωδεκα-
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Κι ἐνῶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, κατά τίς δεκαετίες τοῦ ’20 καί τοῦ 
’30, ἐχειμάζετο καί διχαζόταν ἀπό τό Αὐτοκέφαλο, ἐνῶ δέν μποροῦσε 
νά ἀνανεώσει τά ἀνώτερα καί ἰδίως τά μικρότερα στελέχη της, οἱ κα-
θολικοί κληρικοί εἶχαν εἰσβάλει στίς κοινωνίες τῶν νησιῶν. Χάρη στήν 
κρατική στήριξη, Ἰταλοί καί Ἰταλίδες διαφόρων θρησκευτικῶν 
Ταγμάτων ἀνέλαβαν τίς διευθύνσεις τῶν δημοτικῶν καί τῶν μέσων 
σχολῶν στή Ρόδο, τήν Κῶ καί τή Λέρο. Ἄλλοι, ἐπίσης, τοποθετήθη-
καν στά δημόσια νοσοκομεῖα. Οἱ θέσεις πού κατεῖχαν ἦταν νευραλ-
γικές. Μέσα ἀπό τήν καθημερινή διδακτική καί νοσοκομειακή προ-
σφορά, μετέδιδαν τά πιό σημαντικά στοιχεῖα τοῦ ἰταλικοῦ πολιτισμοῦ 
καί τοῦ πνεύματος φιλανθρωπίας τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας55. 

Ἐν τῶ μεταξύ, ὁ ἀριθμός τῶν ἀπελαθέντων ἤ αὐτοεξορισθέντων 
Δωδεκανησίων ὅλο καί μεγαλώνει56. Ἀπό ἀξιόπιστες μαρτυρίες τῆς 
ἐποχῆς, ὅπως εἶναι οἱ ἐκθέσεις τοῦ Ἕλληνα Πρόξενου στή Ρόδο, 
μαθαίνουμε ὅτι κατά τά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ’30 περί τίς 100.000 
Δωδεκανήσιοι εἶχαν ἐγκαταλείψει τίς ἑστίες τους57. Γιά νά δηλωθεῖ 
κάπως τό ὕψος τῆς πληθυσμιακῆς διαρροῆς σέ βραχεία χρονική 
διάρκεια, ἀξίζει νά ἀναφέρουμε ὅτι μέσα σέ ὀκτώ μῆνες (ἀπό 1.1.1930 
ἕως 31.8.1930) 2.455 ἄτομα εἶχαν ἐγκαταλείψει τά Δωδεκάνησα γιά 
τήν Ἑλλάδα58. Εἶναι αὐτονόητο ὅτι σέ κρίσιμες περιόδους ἀνοικτῆς 
ἀντιπαράθεσης τῶν ντόπιων μέ τίς ἰταλικές ἀρχές, ὅπως συνέβη 
στήν Κάλυμνο τό 1935, τό μεταναστευτικό κύμα μεγάλωνε καί 
γινόταν πιό ὁρμητικό. Δέν μποροῦσε, βέβαια, νά μείνει κρυφή ἡ ἐπι-
θυμία τῆς ἰταλικῆς διοίκησης νά ἐπιταχύνει τήν ἀπομάκρυνση τῶν 
Δωδεκανησίων ἀπό τίς ἑστίες τους. Ὁ ἴδιος ὁ Lago εἶχε ἐκφράσει τή 
δυσφορία του, γιατί ἡ κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ ἔφερνε δυσκολίες στούς 

νησίων» καί στήν Ἀμερική ἀπό τό 1918 εἶχε ἱδρυθεῖ ἡ «Ἐθνική Ἕνωσις Δωδεκα-
νησίων Ἀμερικῆς» καί τό 1934 δημιουργήθηκε ἡ «Δωδεκανησιακή Νεολαία Ἀμε-
ρικῆς». Ἀνάλογες ὀργανώσεις δραστηριοποιήθηκαν στή Λατινική Ἀμερική, Με-
γάλη Βρετανία κ.τ.λ. Βλ. Διβάνη, Λ. ὅ.π., σ. 18.

55. Τσιρπανλῆς, Ζ. Ν. ὅ.π., σ. 175.
56. «Οἱ Ἰταλοί δολοφονοῦν ἀθώους χωρικούς, φυλακίζουν καί βασανίζουν ἀθώους, 

ἐξορίζουν προστάτας οἰκογενειῶν. Ὅλα τά τελευταῖα αἱματηρά γεγονότα τῆς Ρόδου. 
Τά ὀνόματα τῶν θυμάτων...» Βλ. «Νέα αἱματηρά λεπτομέρεια τοῦ δωδεκανησιακοῦ 
δράματος», εἰς Δωδεκάνησος, Ἀλεξάνδρεια, ἔτος 8ο , ἀρ. φ. 7 (22.4.1934), σ. 1.

57. Φεσσόπουλος, Θ. Γ. Ἀλύτρωτος ἑλληνισμός. Μέρος πρῶτον. Ἡ Δωδε-
κάνησός μας, Ἀθήνα 1935, σ. 74.

58. Τσαλαχούρης, Κώστας Φ. Ἡ οἰκονομία τῆς Ρόδου, 1925-1935. (Ἀπό τά 
ἀρχεῖα τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδας), Ἀθήνα 1987, σ. 85.
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μετανάστες Ἕλληνες ἀπό τά νησιά. Θεωροῦσε, ἐξάλλου, τήν Ἀμε-
ρική ὡς λαμπρή διέξοδο πού ἔδινε τή δυνατότητα στήν κυβέρνηση 
τῆς Ρόδου νά διώξει ἀπό τό νησί στοιχεῖα ἀνεπιθύμητα. Τούς Δωδε-
κανήσιους τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, ἐπονομαζόμενους «Ἀμερι-
κάνους», ὁ Lago τούς θεωρεῖ ὡς τούς πιό ἀντιδραστικούς γιά νά 
δεχθοῦν τή νέα κατάσταση καί τούς πιό πρόθυμους νά ἐκδηλώσουν 
μέ βιαιότητα τήν ἐχθρότητά τους πρός τό ἰταλικό καθεστώς59.

Ἡ «ἐθελούσια», λοιπόν, ὑποβοηθούμενη ἀπό τίς ἰταλικές ἀρχές, 
ἔξοδος τῶν Δωδεκανησίων, διευκόλυνε τήν ἴδια στιγμή τήν εἴσοδο 
τῶν Ἰταλῶν ἐποίκων60. Στά 1924 (τόν μήνα Ἰούλιο) ὑπολογίζεται ὅτι 
εἶχαν ἀφιχθεῖ στή Ρόδο 500 οἰκογένειες ἐργατῶν, ἐνῶ ἀναμένονταν 
ἄλλες 60 περίπου. Ὅπως φαίνεται, τό πρόγραμμα τῆς ἰταλικῆς δι-
οίκησης εἶναι ὁ ἐκτοπισμός τοῦ ἑλληνικοῦ στοιχείου καί ἡ ἀντι-
κατάστασή του μέ ἰταλικό61.

 
 

Οἱ Δωδεκανήσιοι 
διαδηλωτές (μέλη 

τῆς Δωδεκανησια-
κῆς νεολαίας καί 
ἄλλων συλλόγων 
καί ὀργανώσεων) 

ἔξω ἀπό τά 
Προπύλαια τοῦ 
Πανεπιστημίου 

Ἀθηνῶν 62.

59. Τσιρπανλῆς, Ζ. Ν. ὅ.π, σ. 204-205.
60. «Ἡ ἀφόρητος τυραννία τοῦ Μάριο Λάγκο ὠθεῖ εἰς ἐξέγερσιν τούς 

ὑπόδουλους ἀδελφούς μας. Ἐνετάθη παντοῦ ἡ τρομοκρατία. Ἡ ἐπικοινωνία με-
ταξύ τῶν πιεζόμενων κατοίκων κατέστη προβληματική. Λογοκρισία, χαφιέδες, 
στρατός καί ἀστυνομία. Τά ἔργα καί οἱ ἡμέρες τοῦ Διοικητοῦ τῆς Ρόδου...» Βλ. 
«Τό δωδεκανησιακόν δράμα», εἰς Δωδεκάνησος, Ἀλεξάνδρεια, ἔτος 8ο, ἀρ. φ. 32 
(14.10.1934), σ. 3.

61. ΑΥΕ.ΚΥ.Φ. Α5, ἀρ. 277 (Ρόδος, 27.7.1924): Ἀπόσπασμα, σέ δισέλιδο δα-
κτυλογραφημένο ἀντίγραφο, τηλεγραφήματος τοῦ Ἕλληνα πρόξενου στή Ρόδο 
πρός τό ΥΕ.

62. «Ἡ μεγάλη διαδήλωσις διαμαρτυρίας τῶν Δωδεκανησίων», εἰς Αὐγή Δω-
δεκανησιακή, Ἀθήνα, ἀρ. φ. 201 (1.4.1929), σ. 1.
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Οἱ γενικές ἐκτιμήσεις στήν πληθυσμιακή σύνθεση τῆς Δωδε-
κανήσου, μετά τήν εἰσβολή τοῦ ἰταλικοῦ στοιχείου, παρουσιάζουν τήν 
ἀκόλουθη εἰκόνα: μέσα στήν πενταετία 1931-1936 παρατηρεῖται κυρίως 
ἡ αὔξηση τῶν Ἰταλῶν στά νησιά. Ἔτσι, στά 1931 αὐτοί ὑπολογίζονται 
γύρω στούς 5.866, ἐνῶ ὁ ντόπιος πληθυσμός φτάνει στούς 124.976 κα-
τοίκους (= 114.242 Ἕλληνες + 5.954 Τοῦρκοι + 4.780 Ἑβραῖοι). Στά 1936 
οἱ Ἰταλοί πλησίασαν τούς 16.711, ἐνῶ οἱ Δωδεκανήσιοι ἀριθμοῦσαν 
124.137 (= 113.789 Ἕλληνες + 6.758 Τοῦρκοι + 3.590 Ἑβραῖοι). Εἰδικότε-
ρα, στήν πόλη τῆς Ρόδου οἱ Ἰταλοί τό 1931 ἦταν 3.659 καί τό 1936 
ἀνέβηκαν στούς 6.977. Ἀντίστοιχα, ὁ συνολικός ἀριθμός τῶν κατοίκων 
ἦταν 25.683 καί 27.797. Δηλαδή, τό 1936 οἱ Ἰταλοί τῆς πόλης τῆς Ρόδου 
ἀποτελοῦσαν τό 1/4 (25,1%) τοῦ πληθυσμοῦ της63.

Στήν Ἑλλάδα, μετά τό ἀποτυχόν κίνημα τῆς 1ης Μαρτίου 1935, ὁ 
Βενιζέλος φεύγοντας ἀπό τή χώρα, κυνηγημένος στήν κυριολεξία ἀπό 
τούς ἀντιπάλους του, συνδέει τή φυγή του μέ τά Δωδεκάνησα. Ἐγκα-
ταλείποντας τά Χανιά, ὅπου βρισκόταν κατά τήν ἔκρηξη τοῦ κινήμα-
τος, φτάνει στίς 11 Μαρτίου στήν Κάσο, στίς 14 Μαρτίου στήν 
Κάρπαθο καί στίς 15 στή Ρόδο. Στίς 17 Μαρτίου θά ἀναχωρήσει γιά 
τή Νάπολη τῆς Ἰταλίας, μέ προορισμό τή Γαλλία. Ἀπό τότε δέν ξα-
ναεῖδε τήν πατρίδα του καί ἔζησε στό Παρίσι μέχρι τόν θάνατό του64.

Στή Ρόδο, τώρα, ἀπό τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1933, ἕνας πρώην 
ὑπάλληλος τοῦ Lago, ἐπιθεωρητής τῆς δημόσιας ἐκπαίδευσης Δωδε-
κανήσου, τόν κατηγόρησε σκληρά ὅτι ἀδιαφοροῦσε νά λάβει ἀναγ-
καῖα μέτρα γιά τόν ἐξιταλισμό τῶν Δωδεκανησίων. Τότε ὁ Lago, σέ 
ἐκτενῆ -ἀπολογητική- ἔκθεση, ἀνέπτυξε τή «φιλοσοφία» τῆς πολι-
τείας καί τῆς πολιτικῆς του, ἡ ὁποία συνοψίζεται στήν ἀκόλουθη 
πρόταση: ἕνας λαός, ὅπως ὁ ἑλληνικός τῶν νησιῶν, μέ παμπάλαιη 
ἱστορική παράδοση, μέ ἰσχυρές θρησκευτικές καί ἐκπαιδευτικές 
δομές, δέν μποροῦσε νά χάσει ἤ νά ἀπεμπολήσει τήν ταυτότητά του 
στήν παροῦσα φάση. Αὐτό θά συνέβαινε στήν ἑπόμενη γενιά. Χρεια-
ζόταν, δηλαδή, ἡ μεσολάβηση μιᾶς γενιᾶς65.

63. Kolodny, Emile Y. La population des îles de la Grèce, τ. 1, Aix-en-
Provence 1974, σ. 232-235.

64. Φίνας, Κ. Ι. ὅ.π., σ. 37-38.
65. Buonaiuti, Cesare Marongiu. La politica religiosa del Fascismo nel 

Dodecanneso, Napoli 1979, σ. 85-87. 
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Τό ζεύγος Βενιζέλου στή Ρόδο66.

Pόδος, Σεπτέμβριος 1936. 
Στήν ἐπίσημη αἴθουσα  

τοῦ Kυβερνείου,  
ὁ τότε ὑπουργός Παιδείας 

Tσέζαρε Mαρία ντέ Bέκι καί 
ὁ φιλελεύθερης προέλευσης 
διπλωμάτης Mάριο Λάγκο 

(μέ στρατιωτική στολή),  
κυβερνήτης τῆς ἰταλικῆς 
κτήσεως Δωδεκανήσου, 

θέση στήν ὁποία ὁ πρῶτος 
διαδέχθηκε τόν δεύτερο  

τήν ἴδια χρονιά67.

66. «Ἔφοδος τῶν δημοσιογράφων, πού εἶχαν ἔρθει ἀπό παντοῦ γιά νά 
πάρουν συνέντευξη ἀπό τόν Πρόεδρο, μετά ἐπιβίβαση στό ἀτμόπλοιο ‘Rex’, πού 
μᾶς διέθεσε εὐγενῶς ἡ ἰταλική κυβέρνηση γιά νά μᾶς ὁδηγήσει στή Νεάπολη. Ὁ 
σύζυγός μου ἦταν πολύ ἐπηρεασμένος ἀπό τά γεγονότα καί γιά πρώτη φορά τόν 
ἔβλεπα θλιμμένο καί σιωπηλό...» Βλ. Βενιζέλου, Ἕλενα. Στή σκιά τοῦ Βενιζέλου, 
Ἀθήνα 2002, σ. 95-96.

67. «Tά Δωδεκάνησα καί ὁ Mουσολίνι», εἰς Ἑπτά Ἡμέρες, ἔνθετο ἐφημ. Ἡ 
Κα θημερινή, Ἀθήνα (26.10.2003), σ. 12-15. 
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Σέ γράμμα τοῦ Lago πρός τό Ὑπουργεῖο τῶν Ἐξωτερικῶν, στίς 
15.12.1934, διατυπωνόταν μέ περισσότερη σαφήνεια οἱ σκέψεις του. 
Ὁ Lago πίστευε ὅτι ὁ ἐκκαθολικισμός καί ὁ ἐξιταλισμός τῶν νη-
σιωτῶν θά εἶχαν συντελεσθεῖ τό πολύ σέ μιά γενιά, ἐφόσον τά 
πράγματα δέν ἄλλαζαν. 

Τό ἐθνικό καί κοινωνικό περιβάλλον θά μεταλλασσόταν ἀποφα-
σιστικά, χάρη στήν ἀπόσταση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας Δωδε-
κανήσου ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, χάρη στόν ἰταλικό ἐποι-
κισμό, τά κοινά καί συγγενικά συμφέροντα, τήν πολιτική καί οἰκο-
νομική διείσδυση τοῦ καθεστῶτος68.

Τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1936 ἐπισκέφθηκε τή Ρόδο ὁ Ὑπουργός 
Παιδείας, Τετράρχης τοῦ Φασισμοῦ (Quadrumviro)69, De Vecchi, 
ἀπό τά ἐπιφανέστερα στελέχη τοῦ φασιστικοῦ καθεστῶτος, μέ 
σκοπό νά διαπιστώσει τήν πρόοδο πού συντελέστηκε στό πρόγραμ-
μα ἐξιταλισμοῦ τῶν Δωδεκανησίων. 

Φαίνεται ὅτι ἡ ἔκθεση πού ἔκαμε ὁ De Vecchi ἦταν πολύ δυ-
σμενής γιά τόν Lago, στόν ὁποῖο, λέγεται, ὅτι ἔκανε αὐστηρή πα-
ρατήρηση, ἐπειδή ὁ λαός μιλοῦσε ἀκόμη ἑλληνικά, ὕστερα ἀπό τόσα 
χρόνια ἰταλικῆς κατοχῆς. 

Τόν κατηγόρησε, ἐπίσης, γιά φιλελευθερισμό καί τόν χαρακτήρι-
σε «μέτριο ὑπάλληλο»70. 

Δύο μῆνες ἀργότερα, μέ τό Βασιλικό Διάταγμα 2025 τῆς 22ας 
Νοεμβρίου τοῦ 1936, ὁ Mario Lago παύτηκε καί τή θέση του πῆρε ὁ 

68. Τσιρπανλῆς, Ζαχαρίας Ν. «Στήν Κάλυμνο τοῦ 1935. Συλλήψεις, ἐκπατρι-
σμοί, προδοσίες», εἰς Ἑλληνικά, 38 (1987), σ. 101. Στά 1934 ὁ Lago εἶχε τήν εὐ-
χαρίστηση νά διαβιβάσει στό ἰταλικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἀρκετές αἰτήσεις 
Δωδεκανησίων πού ἐπιθυμοῦσαν νά ὑπηρετήσουν στόν ἰταλικό στρατό, γιά νά 
πάρουν τή μητροπολιτική cittadinanza. Ἔτσι, στά ἔγγραφά του, μέ ἡμερομηνία 
15.2 καί 4.7.1934, ἀναφέρει ὀνομαστικά 14 καί 12 ἐνδιαφερόμενους, ἀντίστοιχα (16 
Ἕλληνες, 5-6 Ἑβραῖοι, 3 φραγκολεβαντίνοι καί 1 Τοῦρκος). Ἡ εἰσήγηση τοῦ κυ-
βερνήτη ἦταν θετική γιά ὅλους. Βλ. ASMAE-A.P. (1931-45): Dodecanneso, busta 
8 (1934), fascicolo 7, oggetto: Questioni di cittadinanza. Τσιρπανλῆς, Ζαχαρίας, 
Ν. Ἰταλοκρατία στά Δωδεκάνησα 1912-1943. Ἀλλοτρίωση τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ 
περιβάλλοντος, Ρόδος 1998, σ. 137-138.

69. Τήν Τετραρχία ἤ Τετρανδρία τοῦ Φασισμοῦ ἀποτελοῦσαν οἱ Benito 
Mussolini, Ε. de Βonno, I. Baldo καί Cesare Maria de Vecchi. Εἰδικά ὁ De Vecchi 
εἶχε διατελέσει ἀρχικά ὑφυπουργός σέ διάφορα Ὑπουργεῖα, ἔπειτα Διοικητής στή 
Σομαλία, Πρεσβευτής στό Βατικανό καί Ὑπουργός Παιδείας.

70. Διβάνη, Λ. ὅ.π., σ. 19-20.

-4-Mavridis-Rodos no 16.indd   136 2/4/2018   12:40:26 µµ



ΡΟΔΟΣ: 1912-1948. ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

137

ἴδιος ὁ De Vecchi, μέ ἀπόλυτα πολιτικά καί στρατιωτικά δικαιώμα-
τα71. Ἡ πρώτη πράξη του ἦταν νά διώξει ἐσπευσμένα στήν Ἰταλία 
τόν Lago, χωρίς καμιά τιμή καί καμία τυπική ἔστω ἀναγνώριση τοῦ 
μακροχρόνιου ἔργου του72.

3.2.  Ἡ διοίκηση De Vecchi 
(22 Νοεμβρίου 1936 - 7 Δεκεμβρίου 1940)

Ὁ λαός ἔκαμε στόν De Vecchi μεγάλη ὑποδοχή καί ὅλοι κατέχον-
ταν ἀπό διπλά συναισθήματα73. Φοβόντουσαν τήν ἀλλαγή μέ τόν 
νέο ἀφέντη, γιατί τό μέλλον ἦταν ἄδηλο, εἶχαν, ὅμως, καί κάποια 
αἰσιοδοξία καί τήν ἐλπίδα ὅτι ἴσως νά ἦταν καλύτερος ἀπό τόν προ-
ηγούμενο74. Ὁ ἀθηναϊκός καί ὁ τοπικός τύπος ἔσπευσαν τότε νά 

71. «Μιά φρικτή περίοδος διοικήσεως. Ὁ ἀπελθών τέως Γ. Διοικητής Δωδε-
κανήσου κ. Μάριο Λάγκο κατέστησε τόπον κολάσεως τά νησιά μας. Ἀναχωρῶν 
ἐκ Ρόδου ὁ ἀνακληθείς Γεν. Διοικητής Δωδεκανήσου κ. Μάριο Λάγκο, ἐθεώρησεν 
καθῆκον του νά κάμει ἀπολογισμόν τῆς δεκατετραετοῦς, ἐν τῇ ὑψηλῇ θέσει ἦν 
κατεῖχε, δράσεώς του... Ἡ Ἐκκλησία, τό σχολεῖον, αἱ οἱανδήποτε ἄλλαι ὀργανώσεις 
δι’ ὤν διατηρεῖτο ὁ Ἐθνισμός μας, ὅλα αὐτά ὑπῆρξαν διαρκῶς ὁ στόχος τῆς 
ἀπάνθρωπης καί ἐγκληματικῆς δράσεως τοῦ κ. Λάγκο. Ἀλλά μήπως ἡ οἰκονομική 
δράσις τοῦ τέως Γ. Διοικητοῦ ὑπῆρξεν καλυτέρα; Κάθε ἄλλο...» Βλ. «Μιά φρικτή 
περίοδος διοικήσεως», εἰς Δωδεκάνησος, Ἀλεξάνδρεια, ἔτος 10ο, ἀρ. φ. 139 
(29.11.1936), σ. 1.

72. Ἡ σύζυγος τοῦ Lago, Donna Ottavia, ὑπέστη ἰσχυρό νευρικό κλονισμό, 
πού τήν ὁδήγησε, καθώς λένε, στήν παραφροσύνη. Ἀλλά καί ὁ ἴδιος ὁ Lago, ἀφοῦ 
περιέπεσε σέ δυσμένεια τοῦ καθεστῶτος, συνταξιοδοτήθηκε «λόγω ὁρίου ἡλικίας» 
καί ἀποσύρθηκε στή ἔπαυλή του στό Κάπρι. Βλ. Ἀπόστολος Τρύφωνος, μητρ. 
Ρόδου. Ἀπομνημονεύματα, τ. 1. Ἐν Ἀθήναις 1947, σ. 191. «Ροδιακά χρονικά», εἰς 
Ροδιακή, Ρόδος, ἔτος 22ο, ἀρ. φ. 1697 (Τετάρτη, 25.11.1936), σ. 2-3.

73. «Σήμερον πρωίαν ἀποβαίνων τοῦ βενζινοκινήτου “Καλλιθέα” ἀφίκετο 
ἐνταῦθα ἡ Α. Ε. ὁ νέος Γεν. Διοικητής Κόμης Καῖσαρ Μαρία Ντέ Βέκκι ντί Βάλ 
Τσισμόν, μέλος τῆς Τετρανδρίας τῆς Ἐπαναστάσεως, ὅστις ἀναλαμβάνει ἀπό τοῦδε 
τήν πολιτικήν καί στρατιωτικήν διοίκησιν τῶν νησιῶν μας. Εἰς τήν Α. Ἐξ. ἐγένετο, 
παρ’ ὅλην τήν ἐπικρατοῦσαν κακοκαιρίαν, θερμοτάτη ὑποδοχή ἐκ μέρους τῶν 
ἀρχῶν καί τοῦ λαοῦ, ὅστις συνέρρευσεν ἔκ τε τῆς πρωτευούσης καί τῶν χωριῶν». 
Βλ. «Ροδιακά χρονικά», εἰς Ροδιακή, Ρόδος, ἔτος 22ο, ἀρ. φ. 1699 (2.12.1936), σ. 1.

74. «Ἐάν θ’ ἀρχίση νέα περίοδος ὑπό τήν Διοίκησιν τοῦ κ. Ντέ-Βέκι. Τί ἠμπο-
ρεῖ νά κάμη ὁ νέος Γεν. Διοικητής. Τηλεγραφήματα ἐκ Ρόδου μεταδίδουν ὅτι μόλις 
ἀφιχθείς ἐκεῖ ὁ νέος Γ. Διοικητής τῶν Δωδεκανήσων κ. Τζέζαρε Μαρία Ντέ-Βέκι 
ἐξαπέλυσε θερμόν διάγγελμα πρός τόν λαόν...» Βλ. «Ὑπό τήν Διοίκησιν τοῦ κ. 
Ντέ-Βέκι», εἰς Δωδεκάνησος, Ἀλεξάνδρεια, ἔτος 10ο, ἀρ. φ. 140 (6.12.1936), σ. 1.
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ἀνα γράψουν τόν διορισμό του καί χαιρέτησαν σάν νέα περίοδο γιά 
τά νησιά τήν παρουσία ἑνός μεγάλου πολιτικοῦ καί φιλέλληνα, ὅπως 
χαρακτηριζόταν ὁ De Vecchi.

Οἱ ἐλπίδες, ὅμως, διαλύθηκαν ἀπό τήν πρώτη στιγμή75. Σέ 
λιγότερο ἀπό ἕνα μήνα μετά τήν ἄφιξή του στή Ρόδο (τήν 2.12.1936), 
ὁ νέος κυβερνήτης βεβαίωνε τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ὅτι, ἐνῶ 
εἶχαν περάσει 15 χρόνια ἀπό τή φασιστική ἐπανάσταση, ὁ προκά-
τοχός του δέν φρόντισε νά εὐθυγραμμίσει τούς θεσμούς τῶν νησιῶν 
μέ τῶν ἀντίστοιχων τῆς Ρώμης76.

Ἄρχισε ἀμέσως τήν ἔκδοση διαταγμάτων καί τακτοποίησε τά 
πάντα σύμφωνα μέ τή θέλησή του. Ἀξίωσε ὅλοι νά μιλοῦν καί νά 
σκέφτονται ἰταλικά, ὁ ἴδιος ὑπόγραφε μέ τόν τίτλο τοῦ κόμητα77 καί 
τή δικαιοδοσία του: Cesare Maria de Vecchi, Conte di Val Cismon, 
Governatore Civile e Militare delle Isole Italiane dell’ Egeo78.

75. «...ἡ ἐπέλθουσα μεταβολή εἰς τό πρόσωπον τοῦ Γεν. Διοικητοῦ τῶν νήσων 
ὄχι μόνον δέν προώρισται νά ἐπιφέρη μεταβολήν εἰς τό ὑπό τοῦ κ. Λάγκο ἐφαρ-
μοσθέν ἀφελληνιστικόν πρόγραμμα, ἀλλά τοὐναντίον ἐπέτεινε τόν ρυθμόν τῆς ἐξι-
ταλιστικῆς πολιτικῆς, χάριν τῆς ‘ἀνυψώσεως τοῦ ἐπιπέδου τῆς ζωῆς τῶν Δωδεκα-
νησίων’ ὡς ἀρέσκεται νά ἀποκαλεῖ τήν τοιαύτην προσπάθειάν του ὁ Ντέ Βέκκι...» 
Ἔκθεση τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας στή Ρώμη ἀριθμ. 1414/Θ/4/15 Μαΐου 1937.

76. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 191.
77. Ὁ Μουσολίνι αἰσθανόταν γιά τόν De Vecchi βαθύτατη περιφρόνηση. 

Παρόλα αὐτά, ὁ Μουσολίνι τοῦ ἔδωσε τόν τίτλο τοῦ κόμητα κι ἔκαμε, ἐπίσης, 
βαρόνους τούς δύο γαμπρούς του. Τόν ἀποκαλοῦσε «παλιάτσο», «ζῶο» καί «ταῦρο 
μέσα σέ ὑαλοπωλεῖο», γι’ αὐτό καί δέν δίστασε νά τόν στείλει Κυβερνήτη στά 
Δωδεκάνησα, μακριά ἀπό τήν κεντρική διοίκηση τῆς Ρώμης. Βλ. Γκίκας, Ἰωάννης 
Ε. Ὁ Μουσολίνι στήν Ἑλλάδα, Ἀθήνα 1982, σ. 121 καί 134. Τσιρπανλῆς, Ζαχαρίας 
Ν. Ἕλληνες καί Ἰταλοί στά 1940-41. Συγκριτική «ἀνάγνωση» τῆς ἑλληνοϊταλικῆς 
σύρραξης, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 28.

78. Γεννημένος στό Casale Monferrato τό 1884 καί εὔπορος δικηγόρος μέχρι 
τό 1919. Μέλος τῆς Τετραρχίας καί ὑφυπουργός μέχρι τό 1922. Τό 1923-28 διε τέλεσε 
κυβερνήτης τῆς Σομαλίας, ἕνα ἀξίωμα πού τόν ἀπομάκρυνε ἀπό τήν πολιτική 
σκηνή. Ἀπέκτησε τόν τίτλο τοῦ Conte di Val Cismon (γιά τό ριψοκίνδυνο παρελθόν 
του στό βουνό Grappa τό 1918), καθώς καί τόν τίτλο τοῦ γερουσιαστῆ. Πρῶτος 
πρεσβευτής στό Βατικανό καί Ὑπουργός Παιδείας τό 1935-36. Κυβερνήτης τῆς 
Δωδεκανήσου μέχρι τό 1940, ὅπου ἀπομακρύνθηκε λόγω ἀνικανότητας. Ἡ περιθω-
ριοποίησή του ἀπό τό καθεστώς τόν ὁδήγησε στό νά καταψηφίσει τόν Μουσολίνι 
τό 1943. Διέφυγε στή συνέχεια στήν Ἀργεντινή καί ἐπέστρεψε στήν Ἰταλία τό 1949. 
Πέθανε στή Ρώμη τό 1959. Βλ. Γκίκας, Ι. ὅ.π., σ. 122.
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Cesare Maria de Vecchi,  
Ἰταλός διοικητής στά Δωδεκάνησα.

Δεκαετία 1930 79.

Τό Κοινοτικό Συμβούλιο Ρόδου, 
πού εἶχε ἐκλεγεῖ χωρίς ἐπέμβαση ἀπό 
ἐπίλεκτα μέλη τῆς Ροδίτικης κοι-
νωνίας, ἐπιστήμονες καί ἔντιμους πο-
λίτες, ζήτησε νά ἐπισκεφθεῖ ἐθιμοτυ-
πικά καί νά συγχαρεῖ τόν νέο διοι-
κητή γιά τήν ἀνάληψη τῶν καθη-
κόντων του. Λίγες μέρες ἀργότερα, ἡ 
«Messa ggero» δημοσίευσε τό διά ταγ-
μα γιά τή διάλυση τοῦ Συμβουλίου80. Στή θέση τοῦ Κοινοτικοῦ Συμ-
βουλίου διορίστηκε ἕνας κομισάριος ὁ ὁποῖος ἦταν ὑποχρεωμένος νά 
ἐκτελεῖ τίς διαταγές τῶν Ἰταλῶν, χωρίς καμία πρωτοβουλία. 

Στίς 8 Δεκεμβρίου τοῦ 1936 ὁ De Vecchi δημοσίευσε τό Κυβερ-
νητικό Διάταγμα μέ ἀριθμό 309 γιά τήν ἵδρυση Γραφείων Τοποθέτη-
σης Ἐργατῶν81, μέ τό ὁποῖο ἀπαγορευόταν σέ κάθε ἐπιχείρηση ἡ 
πρόσληψη ὁποιουδήποτε ἀτόμου πού δέν ἦταν γραμμένο στό Γρα-
φεῖο ἐκεῖνο -κάτι ἀνάλογο μέ τό δικό μας ΙΚΑ- καί ἐφοδιασμένο μέ 
εἰδικό δελτίο. Προτεραιότητα γιά κάθε πρόσληψη εἶχαν ὅσοι ἦταν 
γραμμένοι στό φασιστικό Κόμμα, τό Γραφεῖο τοῦ ὁποίου λεγόταν 
Fascio82. 

Κάθε πράξη τοῦ De Vecchi ἀποβλέπει στή συντριβή τοῦ ἑλληνι-
κοῦ στοιχείου. Θά ἐπιβάλει τελικά ἕνα καθεστώς μικρῶν καί καθημε-
ρινῶν πιέσεων καί ἐπεμβάσεων στούς τομεῖς τῆς ἐκπαίδευσης, τῆς 
αὐτοδιοίκησης, τῆς δικαστικῆς ὀργάνωσης, τῆς Ἐκκλησίας, ἀκόμη 
καί τῆς ἀρχιτεκτονικῆς μορφῆς τῶν κτηρίων83.

79. «Ἰταλοκρατία στά Δωδεκάνησα», εἰς Ἑπτά Ἡμέρες, ἔνθετο ἐφημ. Ἡ Κα-
θημερινή, Ἀθήνα (30.11.1997), σ. 29.

80. Μπακίρης, Ε. Δ. ὅ.π., σ. 53.
81. Istituzione di Uffici di Collocamento. Βλ. Παπαϊωάννου, Ἐμμανουήλ Δ. 

Ρόδος καί Νεώτερα Κείμενα. [ἀρ.] 8: Ἡ Ἐκκλησία τῆς Δωδεκανήσου κατά τήν 
Ἰταλοκρατία, τό Αὐτοκέφαλο, Ρόδος 1997, σ. 89.

82. Χατζηβασιλείου, Β. Σ. ὅ.π., σ. 485-487.
83. Βρατσάλης, Ἀντώνης. Νιοχωρίτικα, Ρόδος 1997, σ. 357-361.
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Στήν πρώτη σειρά ἀπό τά ἀριστερά πρός τά δεξιά: Ι. Baldo,  
στρατηγός Ε. de Bonno, Mussolini, στρατηγός Cattaneo  

καί ὁ Cesare Maria de Vecchi84.

Ἡ ἰταλική σημαία κυμάτιζε παντοῦ. Ἀκόμη καί τά λάβαρα τῶν 
Ἐκκλησιῶν δέν ἐπιτρεπόταν νά ὑψωθοῦν. Τόν Ἰούλιο τοῦ 1937 καί 
στή συνέχεια τό 1939, ὁ De Vecchi ἐπέβαλε αὐστηρότερες διατάξεις85. 
Ἀρχικά, βγῆκε ἕνα διάταγμα πού καθόριζε ὅτι ὅλα τά δημοτικά σχο-
λεῖα τῆς Δωδεκανήσου θά λειτουργοῦσαν μέ προγράμματα τοῦ 
Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Ἰταλίας. Ἐπίσης, τά κοινοτικά ἑλληνικά 
σχολεῖα ἐξομοιώθηκαν, χωρίς ἐξαιρέσεις, μέ τά ἰταλικά86. Ἡ ἑλληνική 
γλώσσα χαρακτηρίστηκε «τοπικό ἰδίωμα» (lingua locale), ἔγινε 
μάθημα προαιρετικό καί διδασκόταν χωρίς βιβλία ὥς τήν τρίτη τάξη 

84. Εἶναι ἡ «Πορεία πρός τή Pώμη» (Marcia su Roma, 28.10.1922), ἡ γνωστή 
Τετραρχία. Ὁ Baldo σκοτώθηκε στόν οὐρανό τοῦ Tobruk, στό τέλος Ἰουνίου τοῦ 
1940, χτυπημένος μᾶλλον ἀπό τούς ἴδιους τούς Ἰταλούς. Ὁ De Bonno ἐκτελέστη-
κε μετά τή διαδικασία τῆς Βερόνας τό 1944 καί ὁ De Vecchi κατάφερε νά ξεφύγει 
μέ τή βοήθεια διαφόρων θρησκευτικῶν θεσμῶν.

85. «Ἐστερήθησαν καί τοῦ δικαιώματος τῆς Παιδείας ὅταν ὁ πολύς διοικητής 
ντέ Βέκκι ἔκλεισε ὁριστικῶς ὅλα τά Ἑλληνικά σχολεῖα τό 1937. Τό Βενετόκλειον 
Γυμνάσιον Ρόδου, τό κέντρο τῶν Ἑλληνικῶν γραμμάτων τῆς Δωδεκανήσου δι-
ελύθη καί ἐσυλλήθη βαρβαρότατα, ἡ βιβλιοθήκη του ἐκ 3.000 τόμων διεμοιράσθη 
εἰς τό Ἰταλικόν Γυμνάσιον καί τήν Ἰταλικήν Δημοτικήν Βιβλιοθήκην, τά θρανία 
του ἀνηρπάγησαν καί αἱ εἰκόνες τῶν δωρητῶν καί εὐεργετῶν ἐποδοπατήθησαν 
καί ἐρρίφθησαν εἰς τά σκουπίδια. Ἀνάλογος τύχη ἀνέμενε καί τά ἄλλα Δωδεκανη-
σιακά γυμνάσια...» Βλ. Τρυπάνης, Κωνσταντῖνος Ἀθαν. «Ἡ παιδεία τῶν Δωδε-
κανήσων», εἰς Ἡ Καθημερινή, Ἀθήνα, ἀρ. φ. 10.053 (Τρίτη, 22.5.1945), σ. 1.

86. Μπακίρης, Ε. Δ. ὅ.π., σ. 62.
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τοῦ πενταετοῦς δημοτικοῦ σχολείου. Ἔπειτα ἔπρεπε νά ξεχαστεῖ. 
Διδάσκοντες καί διδασκόμενοι ὑποχρεώνονταν νά μιλοῦν μόνο ἰτα-
λικά, διαφορετικά ὑφίσταντο σκληρές κυρώσεις (χρηματικά πρόστι-
μα, ἀπολύσεις, ἀποπομπές, ἀπειλές). Εἰσήχθη, ἐπίσης, ὡς ὑποχρεω-
τικό ἕνα καινούργιο μάθημα, ἡ φασιστική ἀγωγή (cultura fascista). 
Tά ἑλληνόπουλα ἀπό 6 ἕως 11 ἐτῶν ὄφειλαν νά φοιτήσουν ἀπα-
ραιτήτως στά ἰταλικά ἐκπαιδευτήρια. Ἀλλά, παρά τίς φυλακίσεις καί 
τίς ἐξορίες, παρά τίς ἀπειλές κι ὅλα τά χρηματικά βραβεῖα καί τά 
ἄλλα δελεαστικά μέτρα πού μεταχειρίζονταν οἱ Ἰταλοί γιά νά 
τραβήξουν τά παιδιά στά ἰταλικά σχολεῖα, τά ἑλληνόπουλα τῆς Δω-
δεκανήσου δέν πήγαιναν σ’ αὐτά καί προτιμοῦσαν νά μή μάθουν 
καθόλου γράμματα, παρά νά μάθουν ἰταλικά. Ἡ ἀγραμματοσύνη 
ἔγινε πατριωτικό σαμποτάζ87!

Τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1937 τό Βενετόκλειο ἔκλεισε. Οἱ περισσότε-
ροι καθηγητές ἔφυγαν στό ἐλεύθερο κράτος μέ ἐξαιρετική ἄδεια τοῦ 
Ἑλληνικοῦ Προξενείου. Ἕνα μέρος ἔφυγε στήν Αἴγυπτο, ὅπου 
πρόσφερε ὑπηρεσία στά ἐκεῖ ἑλληνικά σχολεῖα καί λίγοι, οἱ γε-
ροντότεροι καί οἱ θεολόγοι, ἔμειναν στά νησιά κι ἐπάνδρωσαν τό 
«Κρυφό Σχολειό»88. Τό ἴδιο ἔγινε καί γιά τούς δημοδιδασκάλους, ἀπό 
τούς ὁποίους ἕνα μεγάλο μέρος ἀπολύθηκαν ὡς ἀνεπιθύμητοι. Ἔμει-
ναν λίγοι, αὐτοί πού εἶχαν τελειώσει τό Ἰταλικό Διδασκαλεῖο Ρόδου, 
οἱ ὁποῖοι ὑποχρεώθηκαν νά διδάσκουν ἰταλικά μαζί μέ τούς νεο-
φερμένους Ἰταλούς πού εἶχαν κατακλύσει τά ἑλληνικά σχολεῖα. Τήν 
κατάσταση ἔσωσαν τά Κατηχητικά Σχολεῖα τοῦ μητροπολίτη Ρόδου 
Ἀπόστολου. Ὁ Μητροπολίτης πῆρε ἄδεια νά διδάσκουν οἱ θεολόγοι 
καί οἱ ἱερεῖς στούς νάρθηκες τῶν ἐκκλησιῶν τά θρησκευτικά στήν 
ἑλληνική γλώσσα. Ἔτσι, ὅπως θά περιγράψουμε ἐκτενέστερα πα-
ρακάτω, ἀνοίχτηκε ἕνα παραθυράκι σωτήριο γιά τόν Ἑλληνισμό τῶν 
νησιῶν. Μ’ αὐτό τόν τρόπο τά Ἑλληνόπουλα βρέθηκαν ἀρκετά κα-

87. Λεωτσᾶκος, Σπύρος. Ρόδος τό σμαραγδένιο νησί, Ἀθήνα 1949, σ. 65-66. 
Καπλάνι, Γκαζμέντ. «Οἱ Ροδίτες τῆς Νάπολι», εἰς Τά Νέα, Ἀθήνα, ἔτος 63ο, ἀρ. φ. 
19.359 (Σάββατο-Κυριακή, 14-15.2.2009), σ. 17.

88. Μαθήματα κρυφά σέ σπίτια ἑλληνικῶν οἰκογενειῶν καί στό Κατηχητικό 
Σχολεῖο μέσα ἀπό ἀπερίγραπτες δυσκολίες, ἰδιαίτερα ὕστερα ἀπό τό κυβερνητικό 
διάταγμα τῆς 30.6.1939 (ἀριθμ. 163) πού ὑποχρέωνε τά παιδιά ἡλικίας 6-11 ἐτῶν 
νά φοιτήσουν ἀπαραίτητα στά ἰταλικά ἐκπαιδευτήρια. Βλ. Βεργωτῆς, Γεώργιος Θ. 
Ἡ ἐκπαίδευση στό κοινό τῆς Ρόδου κατά τήν Ἰταλοκρατία, Ρόδος 1997, σ. 287-
314. Παπαμανώλης, Γ. Θ. ὅ.π., σ. 171-172.
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ταρτισμένα στή γλώσσα καί μπόρεσαν εὔκολα νά συνεχίσουν τίς 
σπουδές τους μετά τήν ἀπελευθέρωση89.

Ὁ De Vecchi δέν ἐπέτρεπε στούς Δωδεκανήσιους οἱ ὁποῖοι 
σπούδαζαν στήν Ἀθήνα νά ἐπιστρέφουν καί νά ἐργάζονται στό νησί 
τους. Ὅσοι ἤθελαν νά ἐγκατασταθοῦν σ’ αὐτό ὄφειλαν νά σπου-
δάσουν σέ ἰταλικά πανεπιστήμια καί εἰδικότερα στήν Πίζα. Ἔπρεπε, 
μάλιστα, γιά ν’ ἀποκτήσουν μιά δημόσια θέση (δασκάλου, καθηγητή, 
γιατροῦ, δικηγόρου κ.τ.λ.) νά ζητήσουν τή μεγάλη ἰταλική ἰθαγένεια, 
νά γίνουν δηλαδή Ἰταλοί90. Ἀλλά γιά τήν ἀπόκτηση τῆς ἰταλικῆς 
ἰθαγένειας ἔπρεπε νά προηγηθεῖ ἐξονυχιστική γιά τό ἄτομο καί τήν 
οἰκογενειακή του κατάσταση ἔρευνα. Νά ὑποβληθεῖ ἀκόμη καί σέ 
σχετική δοκιμασία. Οἱ νέοι πού ἐρχόντουσαν ἀπό τήν Ἀθήνα παρα-
κολουθοῦνταν ἀπό τή μυστική ἀστυνομία κι ἄν ἦταν ὕποπτοι «κα-
τασκοπείας», συλλαμβάνονταν καί στέλνονταν πίσω91. 

Καταργήθηκε ὁ ἑλληνικός Τύπος κι ἔκλεισαν τά γραφεῖα τῆς 
«Ρο διακῆς» καί τῆς «Νέας Ρόδου». Μόνο ἡ «Messaggero»92 ἔβγαινε 
στήν ἰταλική γλώσσα, ἐνῶ καταργήθηκε ἡ σελίδα τῆς ἑλληνικῆς 
γλώσσας. Ἀπαγορεύτηκε ἡ κυκλοφορία τοῦ θρησκευτικοῦ περιοδι-
κοῦ «Ὀρθόδοξος Διδαχή», ἄν καί εἶχε δώσει ἄδεια ἔκδοσης ὁ Lago, 
μέ τή δικαιολογία ὅτι μιά ἑλληνική ἐφημερίδα93 ἦταν ἀρκετή. Κα-
ταργήθηκαν ὅλα τά Ἑλληνικά Σωματεῖα καί καταδιώχθηκε κάθε τι 
ἑλληνικό. Ἑλληνικές ἐφημερίδες καί περιοδικά δέν ἐπιτρεπόταν νά 
κυκλοφοροῦν. Τὰ ἑλληνικά ἔντυπα ἔφθαναν στή Ρόδο κρυμμένα σέ 
χαρτιά περιτυλίγματος. Δόθηκε διαταγή νά μή βάφουν τά σπίτια μέ 
γαλανό χρῶμα κι ὅσα ἦταν βαμμένα ἔπρεπε ν’ ἀλλάξουν94.

Ἡ ἐπικοινωνία μέ τό ἑλληνικό Προξενεῖο τῆς Ρόδου ἦταν σχεδόν 
ἀκατόρθωτη. Δέν ἐπιτρεπόταν, ἐξάλλου, νά πάει κανείς σέ δοξο-

89. Παπαχριστοδούλου, Χ. Ι. ὅ.π., σ. 572.
90. Εἰδική μελέτη ἤ ἔστω κάποια καταγραφή, ἔγκυρη, γιά τό πόσοι τελικά 

προσχώρησαν στήν πλήρη ἰταλική ἰθαγένεια, δέν ἔχει γίνει ὥς τώρα. Καταστάσεις 
μέ ὀνόματα συναντᾶ κανείς σέ τοπικές ἱστορίες, ὅπως π.χ. στήν Κῶ. Βλ. Χατζη-
βασιλείου, Β. Σ. ὅ.π., σ. 601.

91. Ὅ.π., σ. 487-488.
92. Il Messaggero di Rodi: ἡμερήσια ἰταλική ἐφημερίδα τῆς Ρόδου, ἡ ὁποία 

εἶχε τέσσερις σελίδες. Οἱ τρεῖς πρῶτες ἦταν στήν ἰταλική γλώσσα καί ἡ τελευταία 
στήν ἑλληνική.

93. Μπακίρης, Ε. Δ. ὅ.π., σ. 53.
94. Παπαχριστοδούλου, X. Ι. ὅ.π., σ. 572-573.

-4-Mavridis-Rodos no 16.indd   142 2/4/2018   12:40:27 µµ



ΡΟΔΟΣ: 1912-1948. ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

143

λογία, ἐκτός τῶν Ἑλλήνων ὑπηκόων καί ἡ Ἐπιτροπή τῆς Ἐκκλησίας 
ὑποχρεώθηκε νά ἀφαιρέσει τό γαλανό σταυρό ἀπό τό στασίδι τοῦ 
Προξένου. Ἀλλά καί πάλι οἱ Ἰταλοί δέν ἦταν ἱκανοποιημένοι ἀπό τίς 
ἐκδηλώσεις πού γίνονταν, γι’ αὐτό καταργήθηκε ὅλως διόλου ἡ δο-
ξολογία καί ἐπιτρεπόταν νά γίνει μόνο μιά δεξίωση στό Προξενεῖο, 
ὥστε νά παρακολουθοῦνται ἀνενόχλητοι ἐκεῖνοι πού πήγαιναν νά 
ὑποβάλουν τά συγχαρητήριά τους. 

Εὐχῆς ἔργο ἦταν ἡ ἐξαγορά τῶν καθολικῶν ἱδρυμάτων τῆς 
Ρόδου ἀπό τούς Ἰταλούς -Ἐκκλησία Ἅη Γιάννη, Ἁγίου Φραγκίσκου, 
σχολεῖα, ἄσυλα, νοσοκομεῖα- καί ἡ μεταβίβασή τους στό ἰταλικό 
δημόσιο. Πέρασαν, ἔτσι, μετά τόν πόλεμο στό ἑλληνικό δημόσιο, 
δια φορετικά δέν θά ἦταν εὔκολο νά γίνει αὐτό. Παράλληλα, εἶχαν 
χτιστεῖ καί ἄλλα κτήρια ἐκτός τῶν πρώ των, ὅπως τό θέατρο «Pucci-
ni», σημερινό «Ἐθνικό Θέατρο», μέγαρο τοῦ «Fascio», σημερινό Δη-
μαρχεῖο, τό μέγαρο Ταμείου κ.ἄ. Τότε ἀναστηλώθηκε καί τό περίφη-
μο Καστέλλο, στή θέση τοῦ μεσαιωνικοῦ μεγάρου τῶν με γάλων 
μαγίστρων95.

30 Ἰανουαρίου τοῦ 1940,  
στό ἀεροδρόμιο στά Μαριτσά 
τῆς Ρόδου: οἱ τρεῖς (ἀπό τούς 
τέσσερις) πρωταγωνιστές τῆς 

«Marcia su Roma» ἑνώθηκαν στή 
Ρόδο γιά μιά ἐξέταση τῆς 

στρατιωτικῆς κατάστασης τῆς 
κτήσης στά πρόθυρα τοῦ 
πολέμου, ὁ E. de Bonno,  

ὁ I. Baldo καί ὁ de Vecchi  
(στό κέντρο). Εἶναι ἡ ἐποχή  

τῶν συζητήσεων καί  
τῶν κρίσιμων ἀποφάσεων. 

Λίγους μῆνες ἀργότερα (τόν 
Ἰούνιο τοῦ 1940) θά μπεῖ  

καί ἡ Ἰταλία στό  
Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο96.

95. Παπαχριστοδούλου, Χ. Ι. ὅ.π., σ. 574-575.
96. Immagini di Storia. Periodico bimestrale di Storia, Egeo Italiano, n. 4 

(Ἀπρίλιος 1994) 116.
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Τούς ἀμέσως προσεχεῖς μῆνες ἠλεκτρισμένη ἀτμόσφαιρα θά ἐπι-
κρατήσει σ’ ὅλα τά νησιά τῆς «Κτήσης», ἐξαιτίας τῆς πολεμικῆς 
προετοιμασίας τῶν Ἰταλῶν. Ἡ Ρόδος, μέ τήν κήρυξη τοῦ πολέμου 
στό Δάντσιγκ, τήν 1η Σεπτεμβρίου τοῦ 1939, μεταβάλλεται σ’ ἕνα 
μεγάλο στρατόπεδο. Παντοῦ γίνονται δοκιμές γιά τό σβήσιμο τῶν 
φώτων, συσκοτισμοί μέ συναγερμούς καί προσέλευση στά καταφύγια 
(rifugi). Οἱ Ἰταλοί, ἐπηρεασμένοι ἀπό τήν πολιτική κατάσταση πού 
ἐπικρατεῖ, διενεργοῦν ὑποχρεωτικές δωρεές, πού φτάνουν σέ ἀφαι-
μάξεις, πολλές φορές, τοῦ ἑλληνικοῦ στοιχείου, ἀλλά καί τοῦ ἑβραϊ-
κοῦ αὐτή τή φορά, γιατί ἀρχίζει καί στήν Ἰταλία τό ἀντισημιτικό 
ρεῦμα, τό ὁποῖο βρισκόταν σέ μεγάλη ἔξαρση στή Γερμανία. Τό 
ρεῦμα μεγαλώνει μέ τήν ἐπίσκεψη τοῦ Γκαίμπελς στή Ρόδο (1940), 
γίνονται οἱ πρῶτες συλλήψεις καί ἀπελάσεις, οἱ ὁποῖες προκάλεσαν 
κι αὐτοκτονίες Ἑβραίων, γιατί ἦταν ὑποχρεωμένοι νά φύγουν ἐγκα-
ταλείποντας τήν κολοσσιαία περιουσία πού εἶχαν δημιουργήσει97.

Τόν Δεκαπενταύγουστο τῆς ἴδιας χρονιᾶς, ἀνήμερα τῆς Πα-
ναγίας, ὁ De Vecchi θά πάρει τήν ἀπόφαση νά στείλει ἀπό τή Λέρο τό 
ὑποβρύχιο «Delfino» μέ κυβερνήτη τόν Ὑποπλοίαρχο Giuseppe 
Aicarali νά τορπιλίσει τό ἀγκυροβολημένο στό λιμάνι τῆς Τήνου 
ἑλληνικό καταδρομικό «Ἕλλη»98. Οἱ δράστες τοῦ θλιβεροῦ αὐτοῦ ἐπει-
σοδίου θά ἀποκαλυφθοῦν μετά τόν πόλεμο ὕστερα ἀπό δημοσιογρα-
φική ἔρευνα καί ἀπό δημοσίευση τῶν ἀπομνημονευμάτων τοῦ De 
Vecchi. Ἡ ἐντολή τῆς βύθισης τοῦ «Ἕλλη» στόν κυβερνήτη τοῦ ἰτα-
λικοῦ ὑποβρυχίου δόθηκε προφορικά καί χωρίς γραπτή διαταγή ἀπό 
τόν Ἰταλό Ναύαρχο τοῦ Ἐπιτελείου μέσω τοῦ De Vecchi, ὁ ὁποῖος 
μάλιστα, ὑπῆρξε ὁ πιό δραστήριος ὑποκινητής τοῦ Μουσολίνι γιά τήν 
ἄδικη ἐκείνη ἐπίθεση κατά τῆς Ἑλλάδας99. Ἐπίσης, ὁ Grazzi χαρα-
κτηρίζει τόν Cesare Maria de Vecchi ἀνεκδιήγητο διοικητή τῆς Δω-

97. Παπαχριστοδούλου, Χ. Ι. ὅ.π., σ. 576-577. Τομαῆ, Φωτεινή. «Κατοχική 
Ἑλλάδα. Τί ἔγραφε ὁ Γκράτσι γιά τόν πόλεμο τοῦ ’40», εἰς Τό Βῆμα τῆς Κυριακῆς, 
Ἀθήνα, ἔτος 86ο, ἀρ. φ. 15.213 (Κυριακή, 11.11.2007), σ. 34.

98. «15 Αὐγούστου 1940», εἰς Ταχυδρόμος, Ἀθήνα, τεῦχος 43 (1382) (6.11.1980), 
σ. 51. Δρακόπουλος, Εὐθύμιος. «Πῶς “ ’γιναν οἱ Ἰταλοί ρεζίλι”», εἰς Τό Βῆμα, 
Ἀθήνα, ἔτος 87ο, ἀρ. φ. 15.496 (Τρίτη, 28 Ὀκτωβρίου 2008), σ. 6-7.

99. Ἀκόμα καί ὁ Τσιάνο στό Ἡμερολόγιό του χωρίς νά ἀναιρεῖ τήν ἀλήθεια, 
δοκιμάζει νά ρίξει τήν εὐθύνη γιά τό ἀνοσιούργημα στόν Γενικό Διοικητή τῆς 
Δωδεκανήσου Ντέ Βέκι «αὐτόν τόν μέθυσο», ὅπως γράφει. Βλ. «Ἡ Ἕλλη δέν 
ὑπῆρχε πιά...», εἰς Ἔθνος τῆς Κυριακῆς, Ἀθήνα, ἀρ. φ. 1244 (13.8.2006), σ. 19. 
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δεκανήσου μέ χιμαιρικά σχέδια καί ἀνόητες πράξεις100 καί τόν θεωρεῖ 
ὡς ἕνα ἀπό τούς σπουδαιότερους ὑπεύθυνους τοῦ πολέμου101.

Ὁ τορπιλισμός τῆς «Ἕλλης» στά νερά τῆς Τήνου, τήν 15η Αὐ-
γούστου 1940, ἔδωσε χαριστική βολή στήν ἡμιθανῆ ἑλληνοϊταλική 
φιλία. Μέ αὐστηρότητα καί ὀργή ὁ Ἰταλός πρέσβης στήν Ἀθήνα 
χαρακτηρίζει τήν πράξη αἰσχρή καί πειρατική102. Ἡ διαγωγή τῆς 
φασιστικῆς Ἰταλίας στά Δωδεκάνησα, οἱ προκλήσεις καί οἱ προπη-
λακισμοί ὅλου τοῦ ἔθνους, γέννησαν τό πανελλήνιο συναίσθημα τοῦ 
λαοῦ μας, πού περίμενε νά τοῦ δοθεῖ ἡ εὐκαιρία γιά νά ἐκδικηθεῖ. 
Μέσα στήν ἀτμόσφαιρα αὐτή δέχθηκαν τήν ἐπίθεση τῆς 28ης 
Ὀκτωβρίου τοῦ 1940. Οἱ Ἕλληνες γράφουν σελίδες δόξας στό ἀλβα-
νικό μέτωπο. Δωδεκανήσιος εἶναι ὁ πρῶτος νεκρός ἀξιωματικός τοῦ 
πολέμου, ὁ ὑπολοχαγός Ἀλέξανδρος Διάκος ἀπό τή Χάλκη, πού ἔπε-
σε ἡρωικά στά ὑψώματα τῆς Τσούκας, τήν 1η Νοεμβρίου 1940. Τήν 
ἴδια ἡμέρα, οἱ Ἰταλοί συγκεντρώνουν σέ στρατόπεδο (Concentra-
mento), στήν τάφρο τοῦ φρουρίου, ὅλους τούς ἄρρενες Δωδεκα-
νήσιους Ἕλληνες ὑπηκόους, ἀπό 20 ἐτῶν ἕως καί 60. Ἡ ἀστυνομία 
δέν ἔλαβε ὑπόψη της ὅτι ἡ τάφρος, τό μέν καλοκαίρι εἶναι ἀληθινή 
κόλαση, τόν δέ χειμώνα τέλμα καί ἕλος, στό ὁποῖο ὄχι ἄνθρωποι 
ἀλλά οὔτε ζῶα εἶναι δυνατό νά ζήσουν103.

Ἐπίσης, στό ἴδιο ἡμερολόγιο ὁ Γκαλεάτσο Τσιάνο ἀναφέρει ὅτι ὁ τορπιλισμός τῆς 
«Ἕλλης» ἦταν οὐσιαστικά μιά ἀνάρμοστη πρωτοβουλία τοῦ Διοικητῆ Αἰγαίου: 

«...Ἕνα ἑλληνικό πλοῖο βυθίστηκε ἀπό ἕνα ὑποβρύχιο, πού ἀκόμα δέν 
γνωρίζουμε ποιό ἦταν. Τό συμβάν ἀπειλεῖ νά πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Γιά 
μένα, πίσω του βρίσκεται ἡ ὑπερβολή τοῦ Ντέ Βέκι...» Βλ. Παπαγιαννίδου, Μαίρη. 
«Βάφουν τόν δρόμο μέ τό αἷμα τους. Οἱ ἰταλικές πηγές γιά τόν πόλεμο τοῦ ’40 
στήν Ἀλβανία», εἰς Τό Βῆμα τῆς Κυριακῆς, Ἀθήνα, ἔτος 87ο, ἀρ. φ. 15.473 (Κυ-
ριακή, 28.9.2008), σ. 70.

100. Ὁ De Vecchi κυκλοφοροῦσε στούς δρόμους τῆς Ρόδου μ’ ἕνα πολυτελές 
αὐτοκίνητο, ἐφοδιασμένο μέ εἰδική σειρήνα, γιά νά μπορεῖ νά ἀναγνωρίζεται. Στό 
ἄκουσμα τῆς σειρήνας, ὅλα τά αὐτοκίνητα ἔπρεπε νά σταματήσουν καί οἱ ἐπι-
βαίνοντες νά κατεβοῦν ἀπό τά αὐτοκίνητα. Ὅσοι βρίσκονταν στόν δρόμο ἔπρεπε 
νά σταθοῦν προσοχή καί νά χαιρετήσουν «romanamente» (ὕψωση τοῦ δεξιοῦ χε-
ριοῦ). Ἡ σειρήνα τοῦ De Vecchi δημιουργοῦσε, πολλές φορές, κωμικοτραγικά 
ἐπεισόδια. Βλ. Κλαδάκη-Μενεμενλῆ, Φωτεινή. Ἀπό τήν ἐκπαιδευτική ἱστορία τῆς 
Ρόδου (1889-1989), Σύρος 2002, σ. 278-279.

101. Grazzi, Emanuele. Ἡ ἀρχή τοῦ τέλους: ἡ ἐπιχείρηση κατά τῆς Ἑλλάδος. 
Μετάφραση Χρύσω Γκίκα. Ἀθήνα 1980, σ. 125-127 καί 133-140.

102. Τσιρπανλῆς, Ζ. Ν. ὅ.π., σ. 28.
103. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 278.
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Οἱ Δωδεκανήσιοι τῶν Ἀθηνῶν, τῆς Αἰγύπτου καί ἄλλων χωρῶν 
τοῦ ἐξωτερικοῦ βρίσκονται σέ συναγερμό. Τρέχουν νά καταταχτοῦν 
στά ἐθελοντικά τάγματα μέ πρῶτο τό Σύνταγμα Ἐθελοντῶν Δωδε-
κανησίων. Αὐτό ἱδρύεται τήν 9η Νοεμβρίου 1940 ἀπό Δωδεκα-
νησίους πού ζοῦν στήν Ἑλλάδα, μέ πρωτεργάτη τόν Ἰωάννη Κα-
ζούλλη καί πρῶτο προσωρινό διοικητή τόν ταγματάρχη Μᾶρκο 
Κλαδάκη, ἀπό τή Σύμη104.

Στίς 5 Νοεμβρίου 1940 πολίτες Ροδίτες συλλαμβάνονται ἀπό τούς Ἰταλούς,  
ὡς ἀντίθετοι στό καθεστώς. Ἀνάμεσά τους καί ὁ Γαβριήλ Χαρίτος, δικηγόρος 

καί πρῶτος μετά τήν ἐνσωμάτωση ἐκλεγμένος δήμαρχος τῆς Ρόδου105.

104. Στό Ἐθελοντικό αὐτό Σύνταγμα κατατάχτηκε καί πολέμησε καί ὁ Δωδε-
κανήσιος πολιτικός Γιάννης Ζίγδης. Βλ. Φίνας, Κ. Ι. ὅ.π., σ. 40-41.

105. Ὁ Γαβριήλ Χαρίτος γεννήθηκε τό 1907 στή Σύμη ἀπό πατέρα δύτη. 
Στίς πρῶτες τάξεις τοῦ δημοτικοῦ σχολείου φοίτησε στή Νίσυρο καί στίς τελευ-
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Ἐνῶ τό ἔθνος ἀγωνίζεται τόν μεγάλο ἀγώνα, ἡ Δωδεκάνησος 
περνᾶ δύσκολες καί κρίσιμες στιγμές, οἱ ὁποῖες παίρνουν διάφορες 
φάσεις, ἀνάλογα μέ τά γεγονότα τῶν ἐπιχειρήσεων106. 

Μετά τήν κατάληψη τῆς Κορυτσᾶς, μάλιστα, ἀπό τά ἑλληνικά 
στρατεύματα, οἱ Ἰταλοί ἔγιναν ἔξω φρενῶν, ἐνῶ ὁ ἴδιος ὁ De Vecchi 
ἄρχισε νά βρίζει, καθώς ἀναφέρεται, τόν Μουσολίνι107, πού μπῆκε 
χωρίς ὑπολογισμό στόν πόλεμο μέ τήν Ἑλλάδα. 

ταῖες στήν Ἀμαράντειο Σχολή στό Νιοχώρι τῆς Ρόδου. Ἡ ἐθνική του δράση 
ἐναντίον τῶν κατακτητῶν ἄρχισε μέ τό περίφημο ἐπεισόδιο τῆς Σημαίας στό 
Βενετόκλειο Γυμνάσιο, ὅταν σέ ἡλικία 19 ἐτῶν, μαζί μέ δύο συμμαθητές του, 
κατέβασαν τήν ἰταλική σημαία καί ὕψωσαν τήν ἑλληνική. Γιά τήν πράξη του 
αὐτή ἐξορίστηκε αὐθημερόν στή Σύμη. Σπούδασε Νομικά στό Πανεπιστήμιο 
Ἀθηνῶν καί συνέχισε τίς σπουδές του στό Πανεπιστήμιο τῆς Πίζας, ὅπου ἀνα-
γορεύτηκε διδάκτωρ τῆς Νομικῆς Σχολῆς. Ἀπό τό 1932 ἀσκοῦσε τό ἐπάγγελμα 
τοῦ δικηγόρου στή Ρόδο, ἐνῶ τόν ἴδιο χρόνο ἵδρυσε ἀντιστασιακή ὀργάνωση 
ἐναντίον τῶν Ἰταλῶν, γνωστή ὡς «Φιλική Ἑταιρεία», ἡ ὁποία συνεργαζόταν μέ 
τήν Ἑλληνική Κυβέρνηση. Τήν ἡμέρα τῆς κήρυξης τοῦ πολέμου τοῦ 1940, συ-
νελήφθη μέ ἄλλους Δωδεκανήσιους ὡς «ἐθνικός ὕποπτος» καί φυλακίστηκε στό 
Στάδιο κάτω ἀπό ἄθλιες συνθῆκες. Κατά τή διάρκεια τοῦ πολέμου, μετά ἀπό 
προδοσία, συνελήφθη καί δικάστηκε ἀπό ἔκτακτο στρατοδικεῖο τῶν Ἰταλῶν μέ 
τήν κατηγορία τῆς ἐσχάτης προδοσίας. Στίς 6 Αὐγούστου 1946 ἐξελέγη ἀπό τόν 
Ροδιακό λαό πρῶτος δήμαρχος τῆς ἐλεύθερης Ρόδου, ἐνῶ στίς 31 Μαρτίου 1947 
βρέθηκε ἐπικεφαλῆς τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου καί τοῦ ροδιακοῦ λαοῦ τή 
στιγμή πού στόν ἱστό τοῦ Ἡρώου τῆς Ἐλευθερίας ἀνυψώθηκε γιά πρώτη φορά 
ἡ ἑλληνική σημαία. Ὡς Δήμαρχος Ρόδου ἀνασυγκρότησε καί ἐκσυγχρόνισε τίς 
ὑπηρεσίες τοῦ δήμου, ἀνέλαβε τό Ἐθνικό Θέατρο Ρόδου, ὀργάνωσε τή δημοτική 
ἐπιχείρηση συγκοινωνιῶν «ΡΟΔΑ» καί δημιούργησε τή Φιλαρμονική Ὀρχήστρα. 
Ὑπῆρξε, ἐπίσης, ἕνας ἀπό τούς κύριους εἰσηγητές γιά τήν ἔναρξη τῶν διαπραγ-
ματεύσεων μεταξύ Ἰσραήλ καί Ἀράβων ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ ΟΗΕ, οἱ ὁποῖες ἔλα-
βαν χώρα τό 1948 στό ξενοδοχεῖο «Ρόδων» καί οἱ ὁποῖες ὁδήγησαν στή σύστα-
ση τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ. Ἐξελέγη τρεῖς φορές βουλευτής Δωδεκανήσου: τό 
1956, τό 1958 καί τό 1961 μέ τό κόμμα τῆς ΕΡΕ, ἐνῶ ὑπῆρξε καί ἐκδότης τῶν 
τοπικῶν ἐφημερίδων «Ἠχώ τῆς Δωδεκανήσου» καί «Ἐλευθέρα Δωδεκάνησος». 
Πέθανε στίς 9 Ἀπριλίου 1990. Τό Δημοτικό Συμβούλιο ἐπί δημαρχίας τοῦ Φώτη 
Κωστόπουλου, ἀποφάσισε νά ὀνομάσει τήν πλατεία μπροστά ἀπό τό σπίτι του 
(Ἑκατό Χουρμαδιές) πλατεία Γαβριήλ Χαρίτου. Βλ. Λαμπρινός, Κώστας, Γ. «Γα-
βριήλ Χαρίτος: Ὁ φλογερός πατριώτης», εἰς Ἡ Δράσις, Ρόδος (Κυριακή, 
15.4.1990), σ. 11 καί Παντελίδης Γεώργιος, δικηγόρος (πρόεδρος Δημοτικοῦ Συμ-
βουλίου 1968-1974 καί πρόεδρος Δικηγορικοῦ Συλλόγου 1968-1974).

106. Παπαχριστοδούλου, Χ. Ι. ὅ.π., σ. 579.
107. Τόν ἀποκάλεσε χωριάτη (Contadino). Βλ. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., 

τ. 1, σ. 280.
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Τό ἀποτέλεσμα ἦταν νά παραιτηθεῖ108 καί νά γυρίσει στήν Ἰταλία 
στίς 7 Δεκεμβρίου τοῦ 1940, ἐνῶ στή συνέχεια ἀνέλαβε ὁ στρατηγός 
Ettore Bastico109.

Σύνταγμα Ἐθελοντῶν Δωδεκανησίων 110.

108. «...Στίς 26 Νοεμβρίου ἦλθε ἐπί τέλους ἡ ἀνάκληση. Μοῦ τήν ἀνακοίνωσε 
μέ τηλεγράφημα ὁ Γκαλεάτσο Τσιάνο ἐξ ὀνόματος τοῦ Μουσολίνι. Τό τηλεγράφη-
μα ὅμως δέν ἔκαμνε λόγο γιά ἀντικατάσταση, ἀνέφερε μόνο “γιά συνομιλίες”. Στίς 
28 ἔγινα δεκτός στό Παλάτσο Βενέτσια. Τό πρόσωπο τοῦ Ντοῦτσε ἦταν πελιδνό 
καί ρυτιδωμένο, δέν τόν εἶχα ξαναδεῖ ἔτσι. Μόνο τά μάτια του εἶχαν διατηρήσει 
τήν ζωντάνια τους, μά κι αὐτά ἦταν χωμένα στίς σκοτεινές τους κόγχες καί ἔσβη-
ναν τή λάμψη τους... Ἡ συνομιλία κατέληξε σ’ ἕνα μηδενικό. Ὁ Μουσολίνι δέν 
δέχθηκε τήν παραίτησή μου, ἀλλά καί δέν μέ διέταξε νά ἐπιστρέψω στή Ρόδο. 
Ἀποχωριστήκαμε, ὅπως εἴχαμε συναντηθεῖ. Ὁ Μουσολίνι καταβεβλημένος, κου-
ρασμένος καί ἀναποφάσιστος, ἐγώ ἀμετακίνητος στήν ἀπόφασή μου, νά μήν ξα-
ναπατήσω στό Αἰγαῖο...» Βλ. Παπαϊωάννου, Ἐμμανουήλ Δ. Ρόδος καί Νεώτερα 
Κείμενα. [ἀρ.] 4: Memorie. De Vecchi Cesare Maria, Ρόδος 1992, σ. 57-58.

109. Χατζηβασιλείου, Β. Σ. ὅ.π., σ. 492.
110. Κλαδάκης, Μᾶρκος. Ἱστορία τοῦ Συντάγματος Δωδεκανησίων Ἐθελον-

τῶν, Ἀθήνα 1996, σ. 21.
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3.3.  Ἡ Ρόδος μετά τήν κήρυξη τοῦ πολέμου τοῦ 1940.  
Οἱ τελευταῖοι Ἰταλοί διοικητές στά Δωδεκάνησα,  
τό τέλος τῆς Ἰταλοκρατίας (8 Σεπτεμβρίου 1943)

Τόν De Vecchi ἀντικατέστησε στίς 7 Δεκεμβρίου τοῦ 1940 ὁ 
στρατηγός Ettore Βastico111, πού ἔφτασε στή Ρόδο στίς 10 τοῦ μηνός. 
Λίγους μῆνες ἀργότερα, στίς 15 Ἰουλίου τοῦ 1941, θά διοριστεῖ 
ἀρχηγός τῶν ἰταλικῶν στρατευμάτων στή Λιβύη112. Τήν 7η, λοιπόν, 
Δεκεμβρίου τοῦ 1940 τό ραδιόφωνο ἀνήγγειλε ὅτι παραιτήθηκε ὁ De 
Vecchi. Τήν ἑπόμενη μέρα τῆς παραίτησης τοῦ De Vecchi, ὁλόκλη-
ρη ἡ ἐφημερίδα «Messaggero» ἦταν ὕμνος γιά τό ἔργο του. Μεταξύ 
τῶν κατορθωμάτων του, ὡς πρῶτο ἀναφερόταν ἡ ἐκπαιδευτική του 
μεταρρύθμιση. Γιά τούς Δωδεκανήσιους, ὅμως, ἀπομακρύνθηκε ἕνας 
πολέμιος τοῦ ἑλληνισμοῦ, πού κατά τήν ἄποψη ἑνός ἔμπειρου Δω-
δεκανήσιου διπλωμάτη, τοῦ Ἰωάννη Γκίκα113: «ἄν δέν μεσολαβοῦσε 
ὁ πόλεμος καί παρατεινόταν ἡ ἰταλική κατοχή, ὑπῆρχε κίνδυνος τά 
Δωδεκάνησα, μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου, νά ἐξιταλισθοῦν»114. 

Οἱ Ἕλληνες ὑπήκοοι παρέμεναν φυλακισμένοι στήν τάφρο τοῦ 
Φρουρίου, τώρα ὅμως σέ δυσκολότερη κατάσταση, γιατί μετά τίς 
βροχές ἡ θέση τους ἐπιδεινώθηκε. Ὕστερα ἀπό ἔγγραφη ἔκθεση καί 
παράκληση τοῦ μητροπολίτη Ρόδου Ἀπόστολου πρός τόν Bastico, 
ἀμέσως ὁ ἴδιος ἐπιλήφθηκε τοῦ ζητήματος καί μετέβη ἐπί τόπου νά 
διαπιστώσει τήν κατάσταση. Διέταξε, ἔτσι, καί καθαρίστηκαν οἱ 

111. Ὁ Ettore Bastico γεννήθηκε στή Bologna στίς 9 Ἀπριλίου τοῦ 1876. 
Πολέμησε στόν Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο καί ἔγινε Στρατηγός τό 1928. Εἶχε ὑψηλά 
ἀξιώματα καί στόν πόλεμο κατά τῆς Ἀβησσυνίας καί στόν Ἱσπανικό Ἐμφύλιο 
πόλεμο, ὅπου διοικοῦσε τούς Ἰταλούς «ἐθελοντές» τό 1937. Στίς 15 Ἰουλίου τοῦ 
1941, ὀνομάστηκε διοικητής τῆς Λιβύης καί διοικητής ὅλων τῶν στρατευμάτων 
τοῦ Βόρειου Ἀφρικανικοῦ Θεάτρου. Ἐπίσης, εἶχε τό γενικό πρόσταγμα τῶν στρα-
τευμάτων τοῦ Rommel. Ὁ Rommel ἦταν ὁ «de facto» διοικητής τῶν δυνάμεων 
τοῦ Ἄξονα στήν Ἀφρική, αὐτό, ὅμως, ἄλλαξε τό 1942 καί ὁ Bastico παρέμεινε δι-
οικητής μόνο τῶν ἰταλικῶν στρατευμάτων στή Λιβύη. Παρόλα αὐτά προάχθηκε 
σέ Στρατάρχη στίς 12 Αὐγούστου τοῦ 1942. Παραιτήθηκε μετά τήν ἀπώλεια τῆς 
Λιβύης καί πέρασε τόν ὑπόλοιπο χρόνο τοῦ πολέμου περιμένοντας διαταγές. 
Μετά τόν πόλεμο ἀφιερώθηκε στή μελέτη τῆς στρατιωτικῆς ἱστορίας καί πέθανε 
στή Ρώμη στίς 2 Δεκεμβρίου τοῦ 1972.

112. Χατζηβασιλείου, Β. Σ. ὅ.π., σ. 492.
113. Ἰωάννης Γκίκας: ἀπό τό 1929 ἕως καί τό 1969 ὑπηρέτησε στό Γραφεῖο 

Τύπου τῆς ἑλληνικῆς Πρεσβείας στή Ρώμη.
114. Γκίκας, Ι. Ε. ὅ.π., σ. 135.
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στάβλοι δίπλα στήν Ἀστυνομία, ὅπου τήν ἑπομένη μέρα μεταφέρθη-
καν ἐκεῖ οἱ κρατούμενοι115.

Ἡ κατάληψη τοῦ Ἀργυροκάστρου (9.12.1940) καί ἡ πτώση τῆς 
Χιμάρας (22. 12.1940) ἔφερε μεγάλη χαρά στούς Ἕλληνες καί μεγάλη 
ταραχή καί ἀνησυχία στούς Ἰταλούς, πού δέν ἔκρυβαν τόν φόβο 
τους γιά μιά ἀπόβαση ἑλληνικῶν καί συμμαχικῶν στρατευμάτων στή 
Ρόδο. Ἦταν πιά κοινό μυστικό. Μιά ἐπιτροπή ὀργανώθηκε γιά ὑπο-
δοχή, πράγμα πού ἔγινε γνωστό στήν ἀστυνομία, διενεργήθηκαν 
συλ λήψεις, ἀκολούθησαν οἱ περίφημες δίκες, στίς ὁποῖες ἀθωώθηκαν 
οἱ κρατούμενοι μέ τήν ὑπεράσπιση Ἰταλῶν δικηγόρων, ἐκτοπίστη-
καν, ὅμως, στήν Ἰταλία ἀπό τήν ἀστυνομία ὡς ὕποπτοι κι ἀπό ἐκεῖ 
μέ τήν ἀπόβαση συμμαχικῶν στρατευμάτων κατέφυγαν στήν Αἴγυ-
πτο116. Τά ραγδαῖα γεγονότα τῆς Ἀλβανίας ἔφεραν τήν ἀπόγνωση 
στό ἰταλικό στοιχεῖο καί τότε σημειώθηκαν καί αὐτοκτονίες. Ἔτσι 
χαρακτηρίστηκαν οἱ αἰφνίδιοι θάνατοι σημαινόντων προσώπων, 
ὅπως ἦταν ἡ αὐτοκτονία τοῦ ἀρχίατρου τοῦ Νοσοκομείου Καθη-
γητή Γκαλλίνα, τήν 19η Μαρτίου τοῦ 1941117. 

115. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 284-285.
116. Παπαχριστοδούλου, Χ. Ι. ὅ.π., σ. 580. 
117. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 283.

Ὁ Στρατηγός Bastico συναντᾶ ἀντιπροσώπους  
μιᾶς λιβυκῆς φυλῆς τό 1941. 
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Κατά τίς ἡμέρες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας τό 1941 δέν σταμάτη-
σαν οἱ ἐχθροπραξίες καί ἔγινε σφοδρός βομβαρδισμός, μέ συνέπεια 
νά μή γίνει ἡ περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου, ἡ ὁποία περιορίστηκε γύρω 
ἀπό τίς Ἐκκλησίες. Τό ζήτημα τοῦ Αὐτοκέφαλου εἶχε ὁριστικά πιά 
ξεχαστεῖ. Στίς ἑπόμενες μέρες, συνέπεια τῆς λήξης τοῦ Ἑλληνοϊτα-
λικοῦ πολέμου, ἔγινε καί ἡ ἀποφυλάκιση τῶν Ἑλλήνων ὑπηκόων118.

Τήν 15η Ἰουλίου τοῦ 1941 ὁ στρατηγός Ettore Bastico προάχθη-
κε σέ Στρατάρχη τῆς Ἰταλίας καί στάλθηκε στή Λιβύη, ὡς ἀρχηγός 
τῶν ἐκεῖ ἰταλικῶν δυνάμεων. Ἀντικαταστάτης του διορίστηκε ὁ 
«Ἱππότης τοῦ Μεγαλόσταυρου καί Ναύαρχος τοῦ Στόλου» Inigo 
Campioni, ὁ ὁποῖος διατήρησε τόν τίτλο τοῦ «Πολιτικοῦ καί στρα-
τιωτικοῦ Κυβερνήτη τῶν Ἰταλικῶν Νησιῶν τοῦ Αἰγαίου»119.

Ὁ ναύαρχος Inigo Campioni120 ἔφτασε στή Ρόδο μέ ἀεροπλάνο 
στίς 24 Ἰουλίου τοῦ 1941 καί τήν ἑπόμενη μέρα τῆς ἄφιξής του κάλε-
σε, ὅπως καί ὁ προκάτοχός του Bastico, τούς θρησκευτικούς ἀρχη-
γούς καί πρόκριτους τῶν διαφόρων ἐθνοτήτων121. Τά γεγονότα προ-
χωροῦν ραγδαῖα. Ἀλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί ἀπό τά ἀγγλικά πλοῖα 
καί ἀεροπλάνα122 προξενοῦν μεγάλες ζημιές στίς συνοικίες, τήν Ἁγία 
Ἀνα στασία, τή Μητρόπολη, τόν Ἅη Γιώργη, τή συνοικία τοῦ κά-
στρου. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Νεοχωρίου καί ἄλλων συνοικιῶν ἔπαθαν 
βλά βες, ἐνῶ ἔπεσε ἡ ἀνατολική πλευρά τοῦ μητροπολιτικοῦ μεγάρου, 
τό ὁποῖο ἀργότερα ἔγινε ὅλο ἐρείπιο. Μέ τήν καταστροφή τοῦ ἱστο-
ρικοῦ μεγάρου, τά γραφεῖα μεταφέρθηκαν στά κελιά τοῦ μητροπο-
λιτικοῦ ναοῦ καί μέ τήν ἀπελευθέρωση στό μέγαρο τῆς λατινικῆς 
Ἀρχιεπισκοπῆς123.

Κατά τήν περίοδο 1941-1944 ἡ Ἑλλάδα ἦταν ἰταλο-γερμανο-
κρατούμενη. Συνέχισε, ὅμως, τόν ἀγώνα στό πλευρό τῶν Συμμάχων 

118. Ὅ.π., σ. 286-288.
119. Χατζηβασιλείου, Β. Σ. ὅ.π., σ. 492.
120. Ὁ Inigo Campioni (1878-1944), κυβερνήτης καί διοικητής τῶν Ἐνόπλων 

Δυνάμεων τῶν Ἰταλικῶν Νησιῶν τοῦ Αἰγαίου, δικάστηκε καί καταδικάστηκε ἀπό 
ἕνα ἔκτακτο δικαστήριο καί μένοντας πιστός στόν ὅρκο τοῦ στρατιώτη, ἀρνήθη-
κε νά ὑπογράψει τήν αἴτηση χάριτος, μή διστάζοντας νά θυσιάσει τή ζωή του. 
Ἐκτελέστηκε τήν 24η Μαΐου τοῦ 1944.

121. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 289.
122. Ὁ σφοδρότερος βομβαρδισμός ἔγινε τήν 15η Μαρτίου τοῦ 1942. Βλ. 

Καπλάνι, Γ. ὅ.π., σ. 17.
123. Παπαχριστοδούλου, Χ. I. ὅ.π., σ. 580.
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καί ἡ ἑλληνική κυβέρνηση βρισκόταν ἐγκαταστημένη μεταξύ Λον-
δίνου καί Καΐρου. Κατά διαστήματα, ἡ Κυβέρνηση Τσουδεροῦ ἐπα-
νέφερε τό Δωδεκανησιακό Ζήτημα ὡς διεκδίκηση τῆς Ἑλλάδας124.

Ἐπίσης, τήν ἴδια περίοδο, ἀντιμετωπίζαμε τήν ὕπουλη διπλωμα-
τική δραστηριότητα τῆς Τουρκίας. Τόν Δεκέμβριο τοῦ 1941 ὁ Βρε-
τανός ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Anthony Eden εἶχε πάει κρυφά στή 
Μόσχα γιά συνομιλίες μέ τόν Στάλιν. Ἀντικείμενο τῶν συνομιλιῶν 
ἦταν, μεταξύ ἄλλων, καί ἡ προσέλκυση τῆς Τουρκίας στό συμμαχικό 
στρατόπεδο. Ὁ Στάλιν πρότεινε στόν Eden νά δελεάσουν τούς 
Τούρκους προσφέροντάς τους τή Δωδεκάνησο καί τό κομμάτι τῆς 
νότιας Βουλγαρίας. Φρόντισε μάλιστα ἡ ΕΣΣΔ νά διαρρεύσουν πρός 
τήν Τουρκία οἱ προτάσεις αὐτές125. Οἱ σχετικές πληροφορίες δέν 
ἄργησαν νά φτάσουν καί στήν ἑλληνική κυβέρνηση, προκαλώντας 
μάλιστα διάβημά της στό Foreign Office. Πραγματικά, στή συνέχεια, 
ὁ Eden ὑπενθύμισε στόν Στάλιν τό ἑλληνικό ἐνδιαφέρον γιά τή Δω-
δεκάνησο, καθώς καί τά προβλήματα πού θά δημιουργοῦσε στό συμ-
μαχικό στρατόπεδο μιά τέτοια συναλλαγή μέ τούς Τούρκους126. Ἡ 
ἑλληνική κυβέρνηση ἦταν, ἄλλωστε, πολύ πιό διεκδικητική στό 
ζήτημα τῆς Δωδεκανήσου ἀπό τό ἀντίστοιχο τῆς Κύπρου, μιᾶς καί 
οἱ κατέχοντες τήν πρώτη ἀνῆκαν στό ἐχθρικό στρατόπεδο. Ἡ Δω-
δεκάνησος, ἔτσι, εἶχε πάντα τήν πρώτη θέση σέ ὅλα τά ὑπομνήματα 
περί ἐθνικῶν διεκδικήσεων τά ὁποῖα ὑπέβαλε κατά καιρούς ἡ ἐξόρι-
στη κυβέρνηση στίς ἁρμόδιες συμμαχικές ἀρχές. Ἐπίσης, ἀπό τούς 
τελευταίους μῆνες τοῦ 1942, μόλις διαφάνηκε ἡ προοπτική συμμα-
χικῶν ἐπιχειρήσεων στή Δωδεκάνησο, ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς κυβέρνη-
σης Παναγιώτης Κανελλόπουλος ζήτησε ἀπό τόν Βρετανό Ὑπουργό 
Μέσης Ἀνατολῆς νά χρησιμοποιηθεῖ σ’ αὐτές ὁ ἑλληνικός στρατός127. 
Ἡ σταθερή ἀπάντηση τοῦ Foreign Office ἦταν ὅτι δέν εἶχε μέν καμία 
ἀντίρρηση γιά τή χρησιμοποίηση τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ, ἀλλά, 
ἐπειδή τό θέμα ἦταν στρατιωτικῆς προτεραιότητας, τήν τελευταία 
λέξη θά εἶχαν οἱ ἁρμόδιες στρατιωτικές ἀρχές128. 

124. Φίνας, Κ. I. ὅ.π., σ. 41.
125. FO 371/33183, R 458.
126. Διβάνη, Λ. ὅ.π., σ. 22. Τομαῆ, Φωτεινή. «Ἡ λύτρωση τῆς Δωδεκανήσου. 

Ἑξήντα χρόνια ἀπό τήν ἐνσωμάτωση τῶν Νοτίων Σποράδων στήν Ἑλλάδα», εἰς 
Τό Βῆμα τῆς Κυριακῆς, Ἀθήνα, ἔτος 86ο, ἀρ. φ. 15.028 (Κυριακή, 31.3.2007), σ. 29.

127. FO 371/R 7924/150/19.
128. FO 371/37195, R 3052.
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Αὐτό τό ὁποῖο θορύβησε πραγματικά τήν κυβέρνηση Τσουδεροῦ 
ἦταν ἡ συνάντηση Churchill - Τούρκων στά Ἄδανα στίς ἀρχές τοῦ 
1943, πού στόχο εἶχε νά πιέσει τήν Τουρκία γιά μιά ἀκόμα φορά νά 
βοηθήσει τόν Churchill νά ὑλοποιήσει τό σχέδιό του γιά βαλκανικό 
μέτωπο. Ἡ ἑλληνική πλευρά εἶχε κάθε λόγο ν’ ἀνησυχεῖ, ἀφοῦ ἀνέκα-
θεν ἡ Δωδεκάνησος ἔπαιζε ρόλο διαπραγματευτικοῦ χαρτιοῦ γιά τήν 
εἴσοδο τῆς Τουρκίας στόν πόλεμο. Ἡ Ἀγγλία, ἀκόμη κι ἄν δέν 
πετύχαινε αὐτό τόν σκοπό, ἤθελε νά κρατήσει τά Δωδεκάνησα ὡς 
δική της κτήση γιά νά ἔχει βάσεις ἐκεῖ, ὅπως ἔχει ἀκόμη στήν Κύπρο129.

Τήν 1η Φεβρουαρίου 1943 ὁ Ἕλληνας πρεσβευτής στό Λονδίνο 
Ἀθ. Ἁγνίδης συζήτησε τούς φόβους τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης μέ 
τούς ἁρμόδιους τοῦ Foreign Office. Ἡ μόνη ἁπτή ὑπόσχεση πού 
ἔλαβε ὁ Ἕλληνας διπλωμάτης ἦταν ὅτι δέν θά θιγοῦν τά νησιά τά 
ὁποῖα ἀνήκουν ἤδη στήν Ἑλλάδα130. Tό θέμα σταμάτησε κάπου ἐκεῖ. 
Ἄλλωστε, καί οἱ συζητήσεις στά Ἄδανα δέν ἀπέδωσαν καρπούς. Στίς 
4 Ἀπριλίου τοῦ 1943 ὁ Βρετανός ὑπουργός Ἐξωτερικῶν A. Eden 
ἀπάντησε ἀρνητικά στό τηλεγράφημα τοῦ Churchill πού πρότεινε 
νά ζητήσουν ἀπό τήν Τουρκία ἀεροπορικές διευκολύνσεις ἤ πλήρη 
στρατιωτική σύμπραξη, μέ ἀντάλλαγμα τή Ρόδο. Τό σκεπτικό τοῦ 
Eden ἦταν ὅτι οἱ Τοῦρκοι γιά μιά ἀκόμη φορά δέν θά ἀναλάμβαναν 
τίς εὐθύνες τους καί τό μόνο ἀποτέλεσμα θά ἦταν ἡ παραβίαση τοῦ 
δόγματος «...καμία ἐδαφική συζήτηση πρίν ἀπό τόν πόλεμο...»131.

Στή Ρόδο οἱ ἐλλείψεις τροφίμων καί ἡ πείνα ἔγιναν τά μεγαλύτε-
ρα προβλήματα. Τήν 3η Μαΐου 1942 ὁλόκληρο τό Γραφεῖο Πρόνοι-
ας καί Τροφίμων παραπέμφθηκε σέ δίκη καί ἀπομακρύνθηκε, γιατί 
ἀνακαλύφθηκε ὅτι τά δελτία τροφίμων τά ὁποῖα ἐξέδιδε ἦταν σχεδόν 
διπλάσια τοῦ πληθυσμοῦ, γι’ αὐτό καί συστήθηκε εἰδική ἐπιτροπή 
πρός ἐκδίκαση τῶν ἀδικημάτων τοῦ ἐπισιτισμοῦ. Ἀναγκαζόταν, 
λοιπόν, ὁ πληθυσμός τῶν νησιῶν νά καταφύγει στή μαύρη ἀγορά μέ 
διπλό κίνδυνο, καί νά ἀπογυμνωθεῖ ἀπό τούς μαυραγορίτες καί νά 
παραπεμφθεῖ σέ δίκη132.

129. Γλέζος, Μανώλης. Ἐθνική Ἀντίσταση 1940-1945, τόμος Α΄, Ἀθήνα 2006, 
σ. 43-46. «Οἱ Βρετανοί καί τά νησιά τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου», εἰς Τά Νέα, Ἀθήνα 
(Σάββατο, 8.4.2006), σ. 20.

130. FO 371/37224, R 942.
131. FO 371/R 3136/464/19.
132. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 294.
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Πολλοί Ροδίτες φεύγουν στή Μέση Ἀνατολή καί μαζί μέ κα-
τοίκους τῆς Αἰγύπτου καί ἄλλους Δωδεκανήσιους κατατάσσονται 
στόν ἑλληνικό στρατό καί πολεμοῦν στό Ἐλ Ἀλαμέιν133. Ἀπό τή συμ-
μαχική δράση τορπιλίστηκε τό πλοῖο τῆς γραμμῆς Δωδεκανήσου 
«Fiume», τό ὁποῖο ἐκτελοῦσε τή συγκοινωνία στά νησιά. Στίς 
24.9.1942, στίς 2 μ.μ., λίγο μετά τήν ἀναχώρησή του, τό «Fiume» 
ξεκίνησε ἀπό τή Ρόδο μέ 350 ἐπιβάτες (ὅλοι σχεδόν Δωδεκανήσιοι), 
κυρίως γυναικόπαιδα καί, ἀφοῦ τορπιλίστηκε ἀπό τούς Ἄγγλους 
κοντά στή Σύμη, βυθίστηκε μέσα σέ λίγα δευτερόλεπτα, παίρνοντας 
μαζί του σχεδόν ὅλους τούς ἐπιβάτες134.

133. Διακογιάννης, Ἐλευθέριος Ι. Οἱ ἀνυπότακτοι τῆς Σύμης - Βρετανική Κα-
τοχή στά Δωδεκάνησα, Ἀθήνα 2005, σ. 76. «Ἡ “ἄγνωστη” ἀντίσταση τῆς Δωδε-
κανήσου», εἰς Τά Νέα, Ἀθήνα (Τετάρτη, 13.4.2005), σ. 22.

134. Ἀπόστολος, μητρ. Καρπάθου - Κάσου. Τό χρονικόν τῆς Ἰταλοκρατίας 
τῆς Ρόδου, Ἀθήνα 1973, σ. 87. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 299-300.

Ρόδος 1942, ὁ διοικητής ναύαρχος Campioni (δεξιά σέ πρῶτο πλάνο), 
κατά τή διάρκεια τελετῆς γιά τήν ἀπονομή μεταλλίων στούς ἀερο-

πόρους. Στό κέντρο ὁ Στρατηγός Ulisse Longo, στά ἀριστερά ὁ ὑποδιοι-
κητής Igino Faralli καί πίσω (μέ τό κράνος) ὁ διοικητής Casalinuovo.
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Ἡ εἴδηση τῆς ἀνακωχῆς (armistizio) τοῦ Ἰταλοῦ πρωθυπουργοῦ 
Pietro Badoglio, στίς 8 Σεπτεμβρίου τοῦ 1943, εἶχε εὐχάριστη ἀπήχη-
ση στά νησιά, καθώς καί στούς Ἰταλούς στρατιῶτες. Αὐτοί τήν ἴδια 
μέρα μεταπήδησαν στό στρατόπεδο τῶν συμμάχων. Νόμισαν ὅτι 
τελείωσαν τά βάσανά τους καί θά γύριζαν στίς οἰκογένειές τους. Οἱ 
Γερμανοί, ἄν καί λιγότεροι135, δέν ἄφησαν ἀνεκμετάλλευτη τήν περί-
σταση καί κατόρθωσαν νά ἐπιβληθοῦν στούς Ἰταλούς. Ἔγιναν συ-
μπλοκές σέ χωριά, μέ βομβαρδισμούς καί ἐκρήξεις πυρομαχικῶν. Οἱ 
Γερμανοί καταδιώκουν τούς Ἰταλούς στρατιῶτες καί τούς σκοτώ-
νουν ἀλύπητα, ἐνῶ οἱ Ἕλληνες αἰσθάνονται οἶκτο γιά τή μεταχείρι-
ση αὐτή καί προσπαθοῦν νά τούς κρύψουν ἀπό ἀνθρωπισμό, λη-
σμονώντας τή διαγωγή τους στά περασμένα136.

Ὁ Campioni θεωρήθηκε ὑπεύθυνος γιά τήν ἀντίσταση πού προ-
έβαλαν οἱ ἰταλικές δυνάμεις τῆς Δωδεκανήσου κατά τῶν Γερμανῶν, 
γι’ αὐτό συνελήφθηκε καί ὁδηγήθηκε στήν Ἰταλία. Ἐκεῖ καταδικά-
στηκε σέ θάνατο ἀπό στρατοδικεῖο καί ἐκτελέστηκε στίς 24.5.1944, 
στήν περιοχή τῆς Πάρμας. Τελευταῖος Ἰταλός κυβερνήτης (πολιτι-
κός διοικητής) στά Δωδεκάνησα διετέλεσε ὁ Igino Ugo Faralli 
(18.9.1943-7.5.1945), πού ἄσκησε πολύ περιορισμένες ἐξουσίες, οὐσι-
αστικά ὡς Ὑποδιοικητής τῶν νησιῶν, κάτω ἀπό τήν ἄγρυπνη ἐπο-
πτεία τῶν Γερμανῶν137. 

135. Οἱ Γερμανοί ἦταν περίπου 10.000 καί ἡ δύναμη τῶν Ἰταλῶν ξεπερνοῦσε 
τίς 50.000 ἄνδρες. Βλ. Φίνας, Κυριάκος Ι. Ὁ Μητροπολίτης Ἀπόστολος Τρύφωνος 
καί ἡ 33ετής προσφορά του στήν Ἐπαρχία Ρόδου, Ρόδος 2003, σ. 164.

136. Παπαχριστοδούλου, Χ. Ι. ὅ.π., σ. 580-581.
137. Χατζηβασιλείου, Β. Σ. ὅ.π., σ. 492-493.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  4 . 

Ἡ Ρόδος κάτω ἀπό τό Γερμανικό καθεστώς
(8 Σεπτεμβρίου 1943 - 8 Μαΐου 1945)

Ἡ πτώση τοῦ Mussolini στίς 25 Ἰουλίου 1943 καί ἡ συνθη-
κολόγηση τοῦ νέου πρωθυπουργοῦ Pietro Badoglio στίς 8 Σεπτεμ-
βρίου 1943, γνωστή καί ὡς Armistizio, σηματοδοτεῖ δραματικές 
ἐξελίξεις στά Δωδεκάνησα. Τή διοίκηση τῆς Δωδεκανήσου ἀναλαμ-
βά νει ὁ Γερμανός στρατηγός Ulrich Kleemann (1892-1963). Μέσα σέ 
μιά μέρα οἱ συμμαχίες ἀντιστράφηκαν. Οἱ Γερμανοί βλέπουν ὡς 
ἐχθρούς τούς Ἰταλούς καί στούς Ἕλληνες φέρονται μέ ἐπιείκεια, τι-
μωροῦν, ὅμως, αὐστηρά τήν κατασκοπεία. Ἀρχίζει ἡ περίοδος τῆς 
Γερμανοκρατίας στά Δωδεκάνησα.

Χάρτης μέ τίς κινήσεις τῶν γερμανικῶν στρατευμάτων  
ἀπό τίς 8 ἕως τίς 11 Σεπτεμβρίου 19431. 

1. Schenk, Peter. Kampf um die Ägäis. Die Kriegsmarine in den griechischen 
Gewässern 1941-1945, Germany 2000, σ. 71.
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Ὁ Χίτλερ, παρά τήν ἀρνητική εἰσήγηση τοῦ ἀρχηγοῦ τῶν γερ-
μανικῶν δυνάμεων τῆς νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης, ἀποφάσισε νά 
ἀντικαταστήσει στά Δωδεκάνησα τούς πρώην συμμάχους του Ἰτα-
λούς. Οἱ ἀεροναυτικές δυνάμεις πού διέθεσαν τότε οἱ Γερμανοί ἀπό 
τήν Κρήτη καί τόν Πειραιᾶ ὑπῆρξαν κατά πολύ ἀνώτερες ἀπό τίς 
βρετανικές2. Μέσα ἀπ’ αὐτούς τούς συσχετισμούς διαμορφώθηκε 
τό σκηνικό τῶν στρατιωτικῶν ἐπιχειρήσεων καί συγκρούσεων τῶν 
Βρετανῶν καί σέ δεύτερο πλάνο τῶν Ἰταλῶν μέ τούς Γερμανούς στά 
Δωδεκάνησα, ἰδίως στήν Κῶ καί πιό πολύ στή Λέρο, ἀπό τίς 9 Σε-
πτεμβρίου ὥς τά μέσα Νοεμβρίου τοῦ 19433.

Στή Ρόδο οἱ Γερμανοί ἤλεγχαν τήν κατάσταση. Κράτησαν 
αἰχμάλωτους τούς Ἰταλούς καί στίς 4 Ὀκτωβρίου εἶχαν γίνει ἀναμ-
φισβήτητοι κύριοι τοῦ νησιοῦ. Οἱ Ἰταλοί μάταια ἤλπιζαν σέ συμμα-
χική βοήθεια καί τελικά ὑπέκυψαν στή γερμανική «Sturwidivision»4. 
Τίς ἑπόμενες ἡμέρες προέβησαν σέ μιά ἐγκληματική πράξη: σκότω-
σαν ἐν ψυχρῶ, στήν περιοχή Λινοπότη, γύρω στούς 100 Ἰταλούς 
ἀξιωματικούς οἱ ὁποῖοι εἶχαν πολεμήσει μέ τούς Ἄγγλους5.

Οἱ Γερμανοί θά σταθεροποιήσουν τή θέση τους στά νησιά γιά 
δύο περίπου χρόνια καί θά ἐξαλείψουν τήν ἰταλική ἀλαζονεία. Λόγω 
τῆς ἔντονης πολεμικῆς τους ἐνασχόλησης, κανένα ἐνδιαφέρον δέν 
ἐξεδήλωσαν γιά τά ἐκπαιδευτικά καί ἐκκλησιαστικά πράγματα τῆς 
περιοχῆς. Ἡ προσοχή τους ἦταν στραμμένη ἀλλοῦ καί συγκεκριμένα 
στίς πολεμικές ἐπιχειρήσεις. Τήν κατάσταση αὐτή ἐκμεταλλεύτηκε ὁ 
Μητροπολίτης Ρόδου καί μέ δεξιοτεχνία πέτυχε τήν κανονική λει-
τουργία ὅλων τῶν Δημοτικῶν Σχολείων τῆς Ἐπαρχίας Ρόδου6, κα-

2. Speronis, Stephen L. The Dodecanese Islands. A study of European 
Diplomacy, Italian Imperialism and Greek Nationalism 1911-1947, University of 
Michigan 1955, σ. 191-194.

3. Weber, Frank G. Ὁ ἐπιτήδειος οὐδέτερος. Ἡ τουρκική πολιτική κατά τόν 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στόχοι: Δωδεκάνησα - Κύπρος - Ἀνατολικό Αἰγαῖο - Ἰράκ 
- Συρία - Κριμαία - Καύκασος, Ἀθήνα 1983, σ. 242. Τσιρπανλῆς, Ζαχαρίας Ν. 
Ἰταλοκρατία στά Δωδεκάνησα 1912-1943. Ἀλλοτρίωση τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ πε-
ριβάλλοντος, Ρόδος 1998, σ. 260.

4. Φλάισερ, Χάγκεν. «Ἡ ἰταλική κατάρρευση καί τά ἐπακόλουθά της», εἰς 
Ἐκδοτική Ἀθηνῶν, Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τ. 16ος (Σύγχρονος Ἑλλη-
νισμός ἀπό τό 1941 ἕως τό τέλος τοῦ αἰώνα), Ἀθήνα 2000, σ. 29.

5. Holland, Jeffrey. The Aegean mission. Allied Operations in the Dodecanese. 
New York - Westport - London 1943, σ. 119-123.

6. «...Μετά τήν πτῶσιν τῆς Ἰταλίας οἱ Γερμανοί ἐπέτρεψαν εἰς ὡρισμένα 
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θώς καί τοῦ Βενετόκλειου Γυμνασίου, τά ὁποῖα, ἤδη ἀπό τό 1937, 
λειτουργοῦσαν ὡς ἰταλικά, ὕστερα ἀπό διάταγμα τοῦ Ἰταλοῦ διοι-
κητή De Vecchi7. 

Ἡ Ρόδος κάτω ἀπό τόν γερμανικό ζυγό τράβηξε τά μεγαλύτερα 
καί τά φρικτότερα ἀπό τά μαρτύριά της. Δέν ἦταν μόνο οἱ συλλήψεις, 
οἱ φυλακίσεις καί οἱ ἐκτελέσεις τῶν νησιωτῶν πού ἔκαναν τήν 
ἀντίσταση, ἀλλά καί ἡ πείνα πού θέριζε ὅλο τόν κόσμο. Οἱ Γερμανοί, 
οἱ ὁποῖοι δέν διέθεταν οὔτε καράβια, οὔτε ἐπιμελητεία, ὄχι μονάχα 
δέν φρόντιζαν νά τροφοδοτήσουν τά νησιά πού εἶχαν καταλάβει, 
ἀλλά ἐπεδίωκαν νά ζήσουν ἀπ’ αὐτά8.

Παρόλη τή μετριοπάθεια τοῦ διοικητῆ Kleemann, ὕστερα ἀπό 
μιά διαταγή τοῦ Βερολίνου, οἱ Γερμανοί συγκέντρωσαν ὅλους τούς 
Ἑβραίους ἀπό 16 ἐτῶν ἕως 60 στό Τσιμενλίκ τήν 20ή Ἰουλίου τοῦ 
1944. Ἔπειτα μάζεψαν καί τά γυναικόπαιδα καί τά ὑποχρέωσαν νά 

Ἑλληνικά σχολεῖα νά λειτουργήσουν ὡς Κατηχητικά. Αὐτό βέβαια ἦταν ἕνα ἁπλό 
πρόσχημα, καί ἔτσι κατώρθωσαν οἱ Δωδεκανήσιοι μετά τόσα χρόνια νά ἀνοίξουν 
ὡρισμένα σχολεῖα τους...» Βλ. Τρυπάνης, Κωνσταντῖνος Ἀθαν. «Ἡ παιδεία τῶν 
Δωδεκανήσων», εἰς Ἡ Καθημερινή, Ἀθήνα, ἀρ. φ. 10.053 (Τρίτη, 22.5.1945), σ. 1.

7. Φίνας, Κυριάκος Ι. Ἡ διαχρονική πορεία τοῦ δωδεκανησιακοῦ ζητήματος 
καί ἡ συμβολή τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου, Ρόδος 2002, σ. 42.

8. Λεωτσᾶκος, Σπύρος. Ρόδος τό σμαραγδένιο νησί, Ἀθήνα 1949, σ. 69.

1944, ἐκδήλωση στήν πλατεία Balbo γιά τά γενέθλια τοῦ Hitler.  
Ὁ ἀξιωματικός σέ πρῶτο πλάνο πού χαιρετάει ναζιστικά  

εἶναι ὁ Otto Wagener.
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παραδώσουν τά κοσμήματά τους. Τούς ἔκαναν σωματική ἔρευνα, 
διέταξαν καί ἔρευνα στά σπίτια τους καί ἐπειδή πολλοί τά εἶχαν 
κρύψει ἤ τά εἶχαν παραδώσει σέ φίλους Ἕλληνες, τούς ἄφησαν 
χωρίς φαγητό καί νερό γιά νά ἀναγκαστοῦν νά τά παραδώσουν9. 
Ἀπό τήν Ἑβραϊκή παροικία τῆς Ρόδου μόνο τρεῖς οἰκογένειες σώθη-
καν ἀπό τίς 500 κι αὐτοί ὡς ξένοι ὑπήκοοι10, ἐκτός ἐκείνων πού πρό-
λαβαν κι ἔφυγαν στό ἐξωτερικό πρίν τόν πόλεμο11.

Τόν Kleemann διαδέχθηκε τήν 20ή Σεπτεμβρίου τοῦ 1944 ὁ συν-
ταγματάρχης Otto Wagener12, ὁ ὁποῖος ἀνῆκε στούς S.S. καί κα τέ-

9. Ἀπόστολος Τρύφωνος, μητρ. Ρόδου. Ἀπομνημονεύματα, τ. 2. Ἐν Ἀθήναις 
1947, σ. 29.

10. Οἱ Γερμανοί φόρτωσαν σέ πλοῖο 1700 Ἑβραίους τῆς Ρόδου μέ προορισμό 
τό Ἄουσβιτς. Ἀπό αὐτούς ἐπέζησαν μόνο 150 καί ἐλάχιστοι σήμερα βρίσκονται 
στή ζωή. Τό ἴδιο καλοκαίρι ὁ Τοῦρκος πρόξενος τοῦ νησιοῦ Σελαχατίν Οὐλκουμέν 
παρέδωσε στόν Γερμανό διοικητή μιά λίστα μέ 42 ὀνόματα Ἑβραίων πού εἶχαν 
τουρκική ὑπηκοότητα κι ἔτσι γλίτωσαν τά κολαστήρια. Βλ. Ζαχαριάδης, Γιῶργος. 
«Ὁ Τοῦρκος “Σίντλερ” τῆς Ρόδου», εἰς Τά Νέα, Ἀθήνα (Σάββατο-Κυριακή, 12-
13.7.2008), σ. 18.

11. Παπαχριστοδούλου, Χ. Ι. Ἱστορία τῆς Ρόδου. Ἀπό τούς προϊστορικούς 
χρόνους ἕως τήν ἐνσωμάτωση τῆς Δωδεκανήσου (1948), Ἀθήνα 1972, σ. 582.

12. Ὁ Otto Wagener (1888-1971) ἦταν διδάκτωρ φιλοσοφίας, ὑπῆρξε ἀρχηγός 
τῶν S.S. καί ἔγινε στρατηγός μετά τήν ἄφιξή του στή Ρόδο. Ὅταν θά δικάζεται 
στό Στρατοδικεῖο τῆς Ρώμης ἀπό τόν στρατηγό Arnaldo Forghiero ὡς ἐγκλη-
ματίας πολέμου, γιά ἐγκλήματα πού διέπραξε στή Ρόδο σέ βάρος τῶν αἰχμαλώτων 
πολέμου, ἀπό τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1944 μέχρι τόν Μάιο τοῦ 1945, θά ἔχει τρεῖς 
βασικούς μάρτυρες ὑπεράσπισης! Τόν μητροπολίτη Ρόδου Ἀπόστολο, τόν Ἑλβετό 
διπλωμάτη Ραιημόν Κουρβουαζιέ (πρόεδρο τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ) καί τόν ἴδιο 
τόν Βρετανό στρατηγό Τζαίημς Μόφατ (μέ ἐπιστολή του στίς 4 Ἰουνίου 1947 
πρός τίς ἀγγλικές ἀρχές πού διαβιβάστηκε στό Στρατοδικεῖο τῆς Ρώμης), διοικητή 
τῶν συμμαχικῶν δυνάμεων στά Δωδεκάνησα. Ὁ μητροπολίτης Ρόδου Ἀπόστολος 
σέ ἐπιστολή του στίς 10 Ἰουλίου τοῦ 1947 πρός τόν ἴδιο τό Wagener γράφει ὅτι: 
«...αἰσθάνομαι ὑποχρεωμένος νά δηλώσω ὡς θρησκευτικός ἡγέτης, ὅτι κατά τή 
Διοίκηση τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου ἀπό ἐσᾶς, δέν εἶχε ἀσκηθεῖ καμιά καταπίεση ἤ 
ἀδικία, μέ ἐξαίρεση ἀναπόφευκτες περιστάσεις σέ παρόμοιες περιστάσεις καί 
πάντα ὕστερα ἀπό ἀπόφαση Στρατοδικείου. Κατά συνέπεια κάθε τιμωρία ἐναντίον 
σας θά ἀποτελοῦσε ἀδικία...» Ἡ ποινή πού τοῦ ἐπιβλήθηκε στίς 16.10.1948 ἦταν 
15 χρόνια κάθειρξη καί ὕστερα ἀπό λίγο χρονικό διάστημα ἀφέθηκε ἐλεύθερος. Βλ. 
Τσαλαχούρης, Κώστας Φ. Σελίδες ἱστορίας. Ροδιακά καί ἄλλα, Ρόδος 2002, σ. 13 
καί σ. 32-33. Παπαϊωάννου, Ἐμμανουήλ Δ. Ρόδος καί Νεώτερα Κείμενα. [ἀρ.] 8: 
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Δωδεκανήσου κατά τήν Ἰταλοκρατία, τό Αὐτοκέφαλο, Ρόδος 
1997, σ. 101. Κλαδάκη-Μενεμενλῆ, Φωτεινή. Ἀπό τήν ἐκπαιδευτική ἱστορία τῆς 
Ρόδου (1889-1989), Σύρος 2002, σ. 41.
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πληξε τόν λαό ὄχι μόνο μέ νεώτερα αὐστηρότερα διατάγματα, ἀλλά 
ἐπειδή παντοῦ φανταζόταν δῆθεν σαμποτάζ καί ἐπιβουλή τῆς 
ἀσφάλειας τοῦ γερμανικοῦ στρατοῦ13.

Δέκα Ροδίτες Ἑβραῖοι, πού γλίτωσαν ἀπό τά κολαστήρια  
τοῦ Ἄουσβιτς, βρέθηκαν τό 1946 στήν πόλη Ὄστια τῆς Ἰταλίας14.

Ὅταν οἱ Γερμανοί ἀποχώρησαν ἀπό τήν Ἑλλάδα στά 1944, 
περίμεναν βέβαια νά φύγουν κι ἀπό τή Δωδεκάνησο. Αὐτό, ὅμως, 
δέν ἦταν εὔκολο νά γίνει, γιατί, μέ τήν ἀποχώρηση τῶν γερμανικῶν 
στρατευμάτων ἀπό τήν Ἑλλάδα, ἡ θάλασσα παρέμεινε στά χέρια τῶν 
συμμάχων καί ἦταν ἀδύνατη ἡ ὑποχώρηση. 

Ἀπό τό δεύτερο ἑξάμηνο τοῦ 1944 ἄρχισαν οἱ θάνατοι ἀπό 
ἀσιτία, γιά νά πολλαπλασιαστοῦν μέ τήν ἔναρξη τοῦ 1945. Ἔγιναν 
ἐπιτάξεις στά χωριά σιτηρῶν, λαδιοῦ, ζώων, ἀλλά ἡ κατάσταση δέν 
μποροῦσε νά σωθεῖ. Κι οἱ ἴδιοι οἱ Γερμανοί στρατιῶτες πεινοῦσαν. 
Οἱ κάτοικοι τῆς πόλης ξεχύθηκαν στά χωριά, δίνοντας ὅ,τι χρυσά 
εἶχαν, χρήματα ἤ κοσμήματα, προκειμένου νά ἐξοικονομήσουν λίγα 
τρόφιμα15. 

13. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 2, σ. 30.
14. Ζαχαριάδης, Γιῶργος. «Συναντήθηκαν στή Ρόδο 64 χρόνια μετά τό Ἄου-

σβιτς», εἰς Τά Νέα, Ἀθήνα, ἔτος 63ο, ἀρ. φ. 19.186 (Σάββατο-Κυριακή, 26-
27.7.2008), σ. 22-23.

15. Παπαχριστοδούλου, Χ. Ι. ὅ.π., σ. 583-584.
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Ἡ δραματική ἔκκληση γιά βοήθεια ἀποστέλλεται ἀπό τήν ἀπο-
κλεισμένη Ρόδο γιά τόν ἔξω κόσμο, στίς 7 Νοεμβρίου 194416. Οἱ τη-
λεπικοινωνίες τῶν γερμανικῶν στρατευμάτων κατοχῆς τίθενται στή 
διάθεση τοῦ λαοῦ, προκειμένου νά ζητήσει βοήθεια. Ἡ ἔκκληση εἶναι 
δραματική: «Πεθαίνουμε!». Ἄλλη ὁδός γιά ἐπικοινωνία μέ τόν ἔξω 
κόσμο δέν ὑπάρχει. Τό νησί εἶναι ἀποκλεισμένο ἀπό τούς Συμμάχους, 
οἱ ὁποῖοι, μετά τήν κατάληψη τῆς Σύμης, εἶναι κυρίαρχοι ὅλων τῶν 
θαλάσσιων καί ἐναέριων διαύλων τῆς περιοχῆς. Εἶναι οἱ πιό τραγικές 
στιγμές πού ζεῖ ἡ πόλη στή μακραίωνη ἱστορία της. Τώρα ὁ θάνατος 
ἀπό τήν πείνα εἶναι μαρτυρικός, σκληρός. Τό καροτσάκι τοῦ Δήμου 
Ροδίων καθημερινά μαζεύει τούς νεκρούς, γιατί οἱ οἰκεῖοι τους δέν 
ἔχουν τή δύναμη νά κάνουν τήν ἐξόδιο ἀκολουθία. Ἡ δραματική 
ἔκκληση ὑπογράφεται ἀπό τόν μητροπολίτη Ρόδου Ἀπόστολο, 
ἀπευθύνεται πρός ὅλους καί ζητᾶ βοήθεια, ἀπό φίλους καί ἐχθρούς. 
Λέξεις καί φράσεις ὅπως «ὁ λαός τῆς Δωδεκανήσου συγκεντρωθείς 
εἰς Ρόδον ἀποθνήσκει ἐκ πείνης», «ἐκλιπαροῦμε», «βοήθεια», «πείνα», 
κυριαρχοῦν. Στή μαρτυρική Ρόδο ἡ κατάσταση εἶναι τραγική. 
Ἀθλιότητα καί γενική πείνα17. Τά πρῶτα τηλεγραφήματα αὐτοῦ τοῦ 
δραματικοῦ χειμώνα18 ἀπευθύνονται στόν πατριάρχη Ἀλεξανδρείας 
Χριστόφορο καί στόν ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Δαμασκηνό. Οἱ Γερμα-

16. Εἶναι σειρά τηλεγραφημάτων μέ πρῶτο πού ἔχει ἡμερομηνία παραλαβῆς 
7.11.1944 καί τελευταῖο μέ ἡμερομηνία 6.2.1945. Ὅλα εἶναι γραμμένα στή γερμα-
νική καί στό τέλος μετά τήν ὑπογραφή τοῦ μητροπολίτη Ἀπόστολου, ὑπογράφει 
ὁ Γερμανός διοικητής Wagener. Ἴσως αὐτό θά τόν σώσει λίγα χρόνια ἀργότερα, 
ὅταν θά δικαστεῖ ὡς ἐγκληματίας πολέμου.

17. «Ἔγκυραι πληροφορίαι ληφθεῖσαι ἐνταῦθα περιγράφουν μέ τά μελανώτε-
ρα χρώματα τήν γενικήν κατάστασιν τοῦ πληθυσμοῦ τῶν Δωδεκανήσων. Ἡ θνη-
σιμότης, συνεπείᾳ τοῦ λιμοῦ καί τῶν ἄλλων συναφῶν παραγόντων, ἀνῆλθεν εἰς 
ἐξαιρετικῶς ἀπελπιστικά ἐπίπεδα, ἐνθυμίζοντα τόν χειμώνα τοῦ 1941-42 ἐν 
Ἀθήναις. Ἑκατοντάδες βρεφῶν κάτω τῶν πέντε μηνῶν, ἔχουν προσβληθῆ ἀπό 
ἐξόγκωσιν τῆς κοιλίας, ἀπό φυματίωσιν καί ἄλλα χρόνια νοσήματα...» Βλ. «Ἔγκυ-
ραι πληροφορίαι ἀπό τά Δωδεκάνησα», εἰς Ἡ Καθημερινή, Ἀθήνα, ἀρ. φ. 10.026 
(19.4.1945), σ. 2.

18. Τόν Ἰανουάριο τοῦ 1945 ὁ πληθυσμός τοῦ νησιοῦ ἦταν 55.302 ἄτομα καί 
τῆς πόλης τῆς Ρόδου ἦταν 16.000. Τόν Ἰανουάριο τοῦ 1939 ὁ πληθυσμός τῆς 
πόλης ἦταν 26.000 καί στήν πόλη συνέβησαν 39 θάνατοι. Τόν ἀντίστοιχο μήνα τό 
1945 ὑπῆρξαν 184 θάνατοι. Βλ. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 2, σ. 45. Τσαλα-
χούρης, Κώστας Φ. Σελίδες ἱστορίας. Ροδιακά καί ἄλλα, Ρόδος 2002, σ. 36.
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νοί τά στέλνουν ὡς ἀπόρρητα πρός τόν Διεθνῆ Ἐρυθρό Σταυρό, γιά 
νά διαβιβαστοῦν στή συνέχεια στούς ἀποδέκτες τους.

Ἀκόμη καί τά στοιχεῖα τῆς φύσης εἶναι ἐναντίον τοῦ λαοῦ τῆς 
Ρόδου. Καθημερινά βρέχει καί τό κρύο εἶναι ἀνυπόφορο. Οἱ νησιῶ-
τες περνοῦν τόν χειρότερο χειμώνα τῆς τελευταίας τριακονταετίας. 
Εἶναι οἱ μεγάλες στιγμές τοῦ μητροπολίτη Ἀπόστολου καί δέν δι-
αφέρει ἀπό τόν Ἐθνεγέρτη τοῦ 1918-1919. Γιά τίς ἀποφασιστικές, 
δύσκολες ἀλλά καί μαῦρες στιγμές, ὁ Μητροπολίτης γράφει συνεχῶς 
στόν Διεθνῆ Ἐρυθρό Σταυρό στή Γενεύη, στόν Οἰκουμενικό Πα-
τριάρχη Βενιαμίν, στούς Ἕλληνες τῆς Ἀλεξάνδρειας, στόν μητρο-
πολίτη Θυατείρων Γερμανό, παντοῦ19.

Οἱ συνεχεῖς, ὅμως, ἔγγραφες ἐκκλήσεις καί ἀλλεπάλληλες ὀχλή-
σεις πού γίνονταν πρός κάθε κατεύθυνση, ἄρχισαν νά ἀποδίδουν. 
Ἔμελλε ὁ Φεβρουάριος τοῦ 1945 νά εἶναι ὁ μήνας τῶν διαδοχικῶν 
ἀποστολῶν τροφίμων τῆς πολεμικῆς περιόδου20. Ἡ Ρόδος σώθηκε 
στήν περίσταση αὐτή ἀπό τό διεθνές Κομιτάτο τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυ-
ροῦ τῆς Γενεύης. Μιά ἐπιτροπή μέ πρόεδρο τόν νεαρό Ἑλβετό δι-
πλωμάτη Courvoisier21 ἔφτασε στή Ρόδο στίς 18 Φεβρουαρίου κι 
ἔφερε τρόφιμα. Ὁ λαός ἀνακουφίστηκε, σώθηκε ἀπό τή φοβερή 
πείνα, πού ἦρθε νά συμπληρώσει τά μεγάλα δεινά τοῦ πολέμου. Δο-
ξολογίες, ψηφίσματα, θερμές ὑποδοχές μέ ἀνθοδέσμες καί ζητω-
κραυγές, ἦταν οἱ ἀποδείξεις τῆς εὐγνωμοσύνης του22.

Τά γεγονότα τρέχουν. Τή νύχτα στίς 7 πρός τίς 8 Μαΐου γίνεται 
γνωστή ἡ ὑπογραφή τῆς συνθηκολόγησης μέ τή Γερμανία. Τά ὑπο-
λείμματα τοῦ γερμανικοῦ στρατοῦ, πού κλείστηκαν στή Ρόδο μέ τήν 
ἀποχώρηση τῶν ἄλλων στρατευμάτων ἀπό τήν Ἑλλάδα, δέν εἶχαν 
ἄλλο τρόπο σωτηρίας παρά νά παραδοθοῦν, γιατί ἦταν ἀδύνατο νά 
γυρίσουν στή Γερμανία. Ὁ κλοιός εἶναι ἀσφυκτικός. Τήν ἑπόμενη 
μέρα, 8 Μαΐου 1945, ὁ Wagener φτάνει στή Σύμη23 μέ μιά προφυ-

19. Τσαλαχούρης, Κ. Φ. ὅ.π., σ. 14-29.
20. Φίνας, Κυριάκος Ι. Ὁ Μητροπολίτης Ἀπόστολος Τρύφωνος καί ἡ 33ετής 

προσφορά του στήν Ἐπαρχία Ρόδου, Ρόδος 2003, σ. 172.
21. Ἡ Ρόδος τίμησε τόν νεαρό διπλωμάτη δίνοντας τό ὄνομά του σ’ ἕνα 

δρόμο τῆς πόλεως πού βρίσκεται ἀκριβῶς δίπλα ἀπό τόν ναό τῆς Ἁγίας Ἀνα-
στασίας. Βλ. Νικολάου, Νικόλαος. Ὁδοιπορικό στήν ἱστορία τῆς πόλης μέσα ἀπό 
τά ὀνόματα τῶν δρόμων της, Ρόδος 1998, σ. 39. Φίνας, Κ. Ι. ὅ.π., σ. 174.

22. Παπαχριστοδούλου, Χ. Ι. ὅ.π., σ. 584.
23. Τή Σύμη κατέλαβαν οἱ Ἄγγλοι στίς 25 Δεκεμβρίου 1944 ὑπό τόν συντα-
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λακή, ἔχοντας λευκή σημαία, γιά νά παραδοθεῖ ἄνευ ὅρων στόν ἐπι-
κεφαλῆς τῶν ἀγγλικῶν ἐπιχειρήσεων στή Δωδεκάνησο ταξίαρχο 
Moffat24. Στίς 10.20΄ τό πρωί ὁ Wagener θά ὑπογράψει τό πρωτόκολ-
λο τῆς χωρίς ὅρους παράδοσης, μπροστά στόν Ἄγγλο ἀρχιστράτη-
γο τῶν Δυνάμεων τῆς Μέσης Ἀνατολῆς Paget, τούς Ἄγγλους ταξίαρ-
χο Moffat καί ναύαρχο Tennant καί τόν διοικητή τοῦ Ἱεροῦ Λόχου25 
συνταγματάρχη Χριστόδουλο Τσιγάντε26.

Τό μεσημέρι τῆς 9ης Μαΐου τοῦ 194527 ἀγγλικές δυνάμεις μέ τμῆ-
μα ἰνδικῶν ταγμάτων καί τούς ἄνδρες τοῦ ἑλληνικοῦ Ἱεροῦ Λόχου 
ἀποβιβάστηκαν στή Ρόδο28. Ἡ ἀγγλική στρατιωτική διοίκηση ἐγ κα-
θίσταται προσωρινά στά Δωδεκάνησα, γιά νά τά κυβερνήσει μ’ ἐν-

γματάρχη Ἄκλαντ. Μαζί τους βρισκόταν περί τούς 800 Ἱερολοχίτες ὑπό τόν 
 συνταγματάρχη Χριστόδουλο Τσιγάντε.

24. Τσαλαχούρης, Κ. Φ. ὅ.π., σ. 41.
25. Οἱ ἑλληνικές δυνάμεις ἀνῆκαν στό σύνολό τους σχεδόν στόν «Ἱερό Λόχο», 

μιά μονάδα καταδρομῶν μέ δύναμη σχεδόν συντάγματος καί ἰσχυρή παρουσία 
νεαρῶν ἀξιωματικῶν.

26. Χριστόδουλος-Σβορῶνος Τσιγάντες (1897-1970), συνταγματάρχης καί 
διοικητής τοῦ Ἱεροῦ Λόχου. Γεννήθηκε στήν Τούλτσα Ρουμανίας (ἡ καταγωγή 
του ἦταν ἀπό τά Σβορωνάτα Κάτω Λειβαθούς τῆς Κεφαλονιᾶς), σπούδασε στήν 
Κωνσταντινούπολη, φοίτησε στή Σχολή Εὐελπίδων καί στή Σχολή Πολέμου στό 
Παρίσι, ὅπου σπούδασε πολιτικές ἐπιστῆμες. Ἀποτάχθηκε, ὡς βενιζελικός, γιά τή 
συμμετοχή του στό κίνημα τῆς 1ης Μαρτίου 1935. Τό ξέσπασμα τοῦ Β΄ Παγ-
κοσμίου Πολέμου τόν βρῆκε στή Γαλλία. Ἐκεῖ κατετάγη στή Λεγεώνα τῶν Ξένων 
καί βρέθηκε σύνδεσμος μέ τίς «Ἐλεύθερες Γαλλικές Δυνάμεις» τοῦ στρατηγοῦ Ντέ 
Γκώλ σέ ἐπιχειρήσεις στήν Ἀνατολική Ἀφρική ὑπό τόν στρατηγό Λεκλέρκ. Ἀμνη-
στεύτηκε τό 1941 καί ἀνακλήθηκε στήν ἐνεργό ὑπηρεσία ἀπό τήν ἐξόριστη 
κυβέρνηση Τσουδεροῦ. Ἀνέλαβε διοικητής τοῦ Ἱεροῦ Λόχου στή Μέση Ἀνατολή. 
Διακρίθηκε γιά τίς τολμηρές του στρατιωτικές ἐνέργειες. Πολιτεύτηκε μέ τό κόμμα 
τῶν Φιλελευθέρων χωρίς ὅμως νά ἐκλεγεῖ βουλευτής. Ἀνακηρύχθηκε ἐπίτιμος 
δημότης Ρόδου, τό 1946. Πέθανε στό Παρίσι αὐτοεξόριστος, στίς 12 Ὀκτωβρίου 
1970 καί ἐτάφη στό Λονδίνο. Ἡ τέφρα του μεταφέρθηκε στήν Ἑλλάδα στίς 12 
Σεπτεμβρίου τοῦ 1977. Βλ. Τομαῆ, Φωτεινή. «Ὁ Τσιγάντες “ἐπιστρέφει” γιά πάντα 
στήν Ἑλλάδα», εἰς Τό Βῆμα τῆς Κυριακῆς, Ἀθήνα, ἔτος 87ο, ἀρ. φ. 15.473 (Κυ-
ριακή, 28.9.2008), σ. 33.

27. «Παραδόθηκαν οἱ Γερμανοί στά Δωδεκάνησα. Ὁ ραδιοφωνικός σταθμός 
τοῦ Λονδίνου ἀνήγγειλε ὅτι οἱ Γερμανοί πού βρίσκονται στά Δωδεκάνησα πα-
ραδόθηκαν...» Βλ. «Παραδόθηκαν οἱ Γερμανοί στά Δωδεκάνησα», εἰς Ριζοσπάστης, 
Ἀθήνα, ἀρ. φ. 9.450 (9.5.1945), σ. 1.

28. Τό πρῶτο ἑλληνικό πλοῖο πού μπῆκε στή Ρόδο ἦταν τό ἀντιτορπιλλικό 
«Κρήτη».
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τολή τῶν συμμάχων μέχρι τήν ὁριστική ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου 
Εἰρήνης29. Ὁ λαός περίμενε ἡ παράδοση νά γίνει ἀπ’ εὐθείας στά 
ἑλληνικά στρατεύματα30, ἐντούτοις ἔγινε θερμή ὑποδοχή στόν στρα-
τό πού ἀποβιβάσθηκε, γιατί ὅλοι ἔβλεπαν ὅτι τελειώνει πιά ἡ δουλεία 
αἰώνων κι ἐρχόταν ἡ ποθητή ἀπελευθέρωση31.

Σύμη, 8 Mαΐου 1945.  
Tήν ἡμέρα τῆς ἄνευ ὅρων συνθηκολόγησης τῆς Γερμανίας,  

ὁ Bρετανός ταξίαρχος Tζ. Mόφατ, ἐκ μέρους τῶν Συμμάχων,  
συνυπογράφει μέ τόν Γερμανό στρατηγό Ὄτο Bάγκενερ,  
διοικητή δυνάμεων νοτιοανατολικοῦ Αἰγαίου. Παρών καί  

ὁ συνταγματάρχης Xριστόδουλος Tσιγάντες,  
διοικητής τοῦ Ἱεροῦ Λόχου32.

29. Χατζηβασιλείου, Βασίλης Σ. Ἱστορία τῆς νήσου Κῶ. Ἀρχαία - Μεσαιωνική - 
Νεότερη, Κῶς 1990, σ. 602.

30. «Ἡ Κρήτη καί ἡ Ρόδος κατελήφθησαν ὑπό ναυτικῶν ἑλληνοαγγλικῶν 
δυνάμεων. Μιά ἀνεπιβεβαίωτος πληροφορία. Λονδίνον, 7. Κατά πληροφορίαις τοῦ 
Ρώυτερ ἐκ Κωνσταντινουπόλεως...» Βλ. «Ἡ Κρήτη καί ἡ Ρόδος κατελήφθησαν ὑπό 
ναυτικῶν ἑλληνοαγγλικῶν δυνάμεων», εἰς Ἐμπρός, Ἀθήνα, ἀρ. φ. 65 (8.5.1945), σ. 1.

31. Παπαχριστοδούλου, Χ. Ι. ὅ.π., σ. 585.
32. «Ἡ ἐλευθερία καθυστέρησε...», εἰς Ἑπτά Ἡμέρες, ἔνθετο ἐφημ. Ἡ Καθη-

μερινή, Ἀθήνα, (10.10.2004), σ. 24.
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Ἀρχηγός τῶν στρατευμάτων κατοχῆς ἦταν ὁ Ἄγγλος συντα-
γματάρχης Peter Bevil Edward Acland (1902-1993)33 καί ἀρχηγός 
τῆς ἑλληνικῆς στρατιωτικῆς ἀποστολῆς διορίστηκε ὁ συνταγμα-
τάρχης Χριστόδουλος Τσιγάντες. Ἔγινε ἐγκατάσταση τῶν ἀρχῶν 
καί διορίστηκε πρῶτος Ἕλληνας δήμαρχος ὁ Ἀθανάσιος Καζούλ-
λης34. Ἡ Δωδεκάνησος παρέμεινε γιά δύο χρόνια σχεδόν ὑπό βρε-
τανική κατοχή35. 

 

33. Ὁ δημοσιογράφος καί ἱστορικός Γεώργιος Ροῦσσος εἶναι ὁ πρῶτος πού 
παίρνει συνέντευξη ἀπό τόν Βρετανό διοικητή Acland. Βλ. «Ἡ σημερινή Βρεταν-
νική διοίκησις εἰς τά Δωδεκάνησα», εἰς Ἐμπρός, Ἀθήνα, ἀρ. φ. 66 (9.5.1945), σ. 1.

34. Παπαχριστοδούλου, Χ. Ι. ὅ.π., σ. 585. Τό ἀπόγευμα τῆς 8ης Μαΐου 1945, 
συνῆλθαν στή μεγάλη αἴθουσα τοῦ ἱστορικοῦ Βενετόκλειου Γυμνασίου Ρόδου σέ 
συνέλευση πολλοί κάτοικοι τῆς πόλης τῆς Ρόδου, γιά νά ἐκλέξουν μιά ἐπιτροπή ἡ 
ὁποία θά ἀποτελοῦσε τόν σύνδεσμο μεταξύ τοῦ λαοῦ καί τῶν συμμαχικῶν δυνάμε-
ων, πού ἀναμένονταν τήν ἑπόμενη ἡμέρα. Ἡ Συνέλευση αὐτή (467 πρόσωπα) 
ἐξέλεξε ἐπιτροπή, ἡ ὁποία ἀποτέλεσε καί τόν βασικό πυρήνα τοῦ πρώτου Δημο-
τικοῦ Συμβουλίου τῆς πόλης, πού συγκροτήθηκε ἀπό 13 συμβούλους, ἔγκριτα 
μέλη τῆς ροδιακῆς κοινωνίας (ἀπό τά ὁποῖα τρεῖς μουσουλμάνοι), μέ δήμαρχο τόν 
Ἀθανάσιο Καζούλλη. Ἡ σύνθεση τοῦ πρώτου αὐτοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ 
Δήμου τῆς πόλης τῆς Ρόδου ἦταν: Καζούλλης Ἀθανάσιος, Δήμαρχος, Χατζηκων-
σταντῆς Κων/νος, ὑποδήμαρχος, Κωτιάδης Στέλιος, ὑποδήμαρχος. Δημοτικοί 
Σύμβουλοι: Τσαβαρῆς Ἰωάννης, Χαρίτος Γαβριήλ, Κωνσταντινίδης Ἀχιλλεύς, 
Οἰκονομίδης Ἰωάννης, Τσουβαλλάς Νικόλαος, Καλαμπίχης Ἐμμανουήλ, Παπαϊ-
ωάννου-Ζίγδης Γεώργιος, Περδικάκης Γεώργιος, Φώκιαλης Στέργος, Σοϊχάν Ἀλή 
Χαϊδάρ, Κουμανιατζή Μαχμούτ Κεμάλ Χότζας, Κουτσή Ζαδέ Χουσεΐν.

35. Κατά τή διάρκεια τῆς στρατιωτικῆς κατοχῆς ἐφαρμόστηκαν οἱ κανόνες 
τῆς Δ΄ Σύμβασης τῆς Χάγης τοῦ 1907. Βλ. Διβάνη, Λ. - Κωνσταντοπούλου, Φ. 
Δωδεκάνησος. Ἡ μακρά πορεία πρός τήν ἐνσωμάτωση. Διπλωματικά ἔγγραφα 
ἀπό τό Ἱστορικό Ἀρχεῖο τοῦ ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν, Ἀθήνα 1996, σ. 27.
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Ἡ ἀγγλική κατοχή (9 Μαΐου 1945 - 31 Μαρτίου 1947). 
Ἐθνική Ὁλοκλήρωση (7 Μαρτίου 1948)

Ἡ μεγάλη ὑποδοχή τήν ὁποία ἐπεφύλαξε ὁ λαός τῆς Ρόδου στόν 
ἀντιβασιλέα ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Δαμασκηνό1 εἶναι ἀνώτερη ἀπό 
κάθε περιγραφή. Στίς 15 Μαΐου 1945, ὥρα 9.10΄ τό πρωί, τό θρυλικό 
καράβι «Ἀβέρωφ»2 μπῆκε στό λιμάνι τῆς Ρόδου καί ἀγκυροβόλησε 
ἀπέναντι ἀπό τόν πύργο τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Τόν ἀντιβασιλιά, πού 
θά διακήρυττε τήν ἕνωση τῶν Δωδεκανήσων μέ τήν Ἑλλάδα, συ-
νόδευαν ἀξιωματικοί καί εὔζωνοι τῆς βασιλικῆς φρουρᾶς3.

Ὁ ἀρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός4, ὁ ὁποῖος ἦταν καί ὁ πρῶ τος 
ἐπίσημος ἀρχηγός τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους πού ἐπισκε πτό ταν τά 

1. «Μεγάλη ἡμέρα. Θά ἔπρεπε νά εἶχαν ἐξυπνήσει σήμερα ὁ Πείσανδρος, ὁ 
μεγάλος τῶν Δώδεκα Νήσων ποιητής, εἴτε ἡ δεκαεννεαέτις ‘παρθενική νεαοιδός’ 
ἡ Ἤριννα...» Βλ. «Ὁ Μακαριώτατος Ἀντιβασιλεύς κομίζει σήμερον τόν χαιρε-
τισμόν τῆς Μητρός πατρίδος εἰς τά ἀπελευθερωθέντα τέκνα της», εἰς Ἡ Καθημε-
ρινή, Ἀθήνα, ἀρ. φ. 10.047 (Τρίτη, 15.5.1945), σ. 1. 

2. «...Ὁ Ἀβέρωφ εἶχε μία ἀκόμα ἀποστολή νά ἐπιτελέσει. Θριαμβική. Σάν 
χρέος ἀπό τά παλιά. Στά 1912-13 δέν τοῦ ἐπιτρεπόταν νά πλησιάσει τά “ἰταλικά” 
Δωδεκάνησα. Τώρα, μποροῦσε νά πάει νά τά πάρει. Ἦταν ἐκεῖ στήν τελετή 
ἐνσωμάτωσης. Εἶχε πιά κάθε δικαίωμα νά ἀποσυρθεῖ». Βλ. Μπρούσαλης, Κάρολος. 
«Θωρηκτό Ἀβέρωφ ἕνας ζωντανός θρύλος», εἰς Γαιόραμα, τεῦχος 35 (Ἰανουάριος-
Φεβρουάριος 2003), σ. 35.

3. «Ἡ μεγαλειώδης ὑποδοχή εἰς τήν Ρόδον. Ἡ Ρόδος ἐγνώρισε σήμερα τήν 
μεγάλη ἡμέρα της. Ἡ ἑλληνική ψυχή της ἀλύγιστη στό πέρασμα τόσων αἰώνων 
ἐδονήθη ἀπό τόν ἱερώτερο καί συγκινητικότερο παλμό...» Βλ. «Ἡ Δωδεκάνησος 
ἤρχισε νά ζῆ τόν ἐλεύθερον βίον της», εἰς Τό Βῆμα, Ἀθήνα, ἔτος Α΄, ἀρ. φ. 5 
(Πέμπτη, 17.5.1945), σ. 1.

4. Δαμασκηνός Παπανδρέου (1891-1949), κατά κόσμον Δημήτριος, ἀπό τή 
Δορβίτσα Ναυπακτίας. Μητροπολίτης Κορινθίας, ἀναδείχθηκε Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος στά κατοχικά χρόνια, κατά τά ὁποῖα ἀνέπτυξε 
ἀξιόλογη ἐθνική καί κοινωνική δράση. Μετά τήν ἀπελευθέρωση διορίστηκε Ἀντι-
βασιλέας τῆς Ἑλλάδος καί διετέλεσε γιά 14 μέρες πρωθυπουργός. Ὁ Δῆμος Ροδίων 
τοῦ ἀφιέρωσε δρόμο μέ τό ὄνομά του («ὁδός Ἀντιβασιλέως Δαμασκηνοῦ») στή 
θέση τῆς ἰταλικῆς ὀνομασίας «Via Arnaldo Mussolini», πού εἶχε δοθεῖ πρός τιμήν 
τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ Ἰταλοῦ δικτάτορα. Τά ἀποκαλυπτήρια ἔγιναν στίς 16 Μαΐου 
1945, ἐνῶ ὁ ἴδιος πέθανε στίς 22 Μαΐου 1949.
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ἐλεύθερα πιά Δωδεκάνησα, ἀνησυχοῦσε κατά πόσον θά γινόταν κα-
τανοητός ἀπό τόν Ροδιακό λαό στήν ἐπίσημη ἀνοι κτή συγκέντρω-
ση. Ὁ Συνταγματάρχης Τσιγάντε, ὅμως, ἀρ χηγός τῆς Ἑλληνικῆς 
Στρατιωτικῆς Ἀποστολῆς στά Δωδεκάνησα τόν διαβεβαίωσε ὅτι, ὄχι 
μόνο δέν ὑπῆρχε τέτοιο πρόβλημα, ἀλλά ἀπεναντίας θά συναντοῦσε 
μορφωμένους ἀνθρώπους κι ἕνα λαό πού νά μιλᾶ καί νά γράφει μέ 
εὐχέρεια τήν ἑλληνική γλώσσα5. Ὅλος ὁ λαός τῆς Ρόδου ἀπό τήν 
πόλη κι ἀπό τά μακρινά χωριά, ντυμένοι μέ τίς ἐγχώριες στολές, 
ἄνδρες, γυναῖκες, συγκεντρώθηκαν μέ κάθε μέσο συγκοινωνίας, μέ 
σημαῖες καί πινακίδες, γιά νά ὑποδεχτοῦν τόν ἀντιπρόσωπο τῆς 
Πατρίδας, τόν ὁποῖο τόσα χρόνια περίμεναν. Μέ δάκρυα στά μάτια, 
μέ χαρά ἀνέκφραστη, χειροκροτοῦσαν κι ὁ ἐνθουσιασμός τους ἔφθα-
νε στό παραλήρημα, γιατί δέν μποροῦσαν νά πιστέψουν ὅτι ἦταν 
ἀληθινά αὐτά πού ἔβλεπαν6. Πολλοί ἔτρεξαν καί στά νεκροταφεῖα 

5. Φίνας, Κυριάκος Ι. Ἡ διαχρονική πορεία τοῦ δωδεκανησιακοῦ ζητήματος 
καί ἡ συμβολή τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου, Ρόδος 2002, σ. 45.

6. «Γονατιστοί καί κλαίοντες οἱ κάτοικοι τῆς Ρόδου ὑπεδέχθησαν χθές τό 
πρωί τό ἄγγελμα τῆς Ἐλευθερίας. Ἡ χθεσινή μεγάλη Ἑλληνική ἡμέρα. Εἰς τήν 
Ρόδον ὁ δημοσιογραφικός συνεργάτης τῶν ‘Τάιμς’ τοῦ Λονδίνου - ἀπεσταλμένος 
τοῦ κ. Τσώρτσιλ...» Βλ. «Γονατιστοί καί κλαίοντες οἱ κάτοικοι τῆς Ρόδου ὑπεδέχθη-
σαν χθές τό πρωί τό ἄγγελμα τῆς Ἐλευθερίας», εἰς Ἐμπρός, Ἀθήνα, ἔτος 51ο, ἀρ. 
φ. 73 (Τετάρτη, 16.5.1945), σ. 1.

Ἡ «Καθημερινή», Ἀθήνα,  
ἀρ. φ. 10.048 (Τετάρτη, 16.5.1945), σ. 1.
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γιά ν’ ἀσπαστοῦν τούς τάφους τῶν προγόνων τους καί νά τούς 
ἀναγγείλουν τό εὐχάριστο γεγονός7. 

Ὁ μητροπολίτης Ἀπόστολος, φορώντας τήν ἀρχιερατική του 
στολή, μέ συνοδεία τεσσάρων ἀρχιερέων καί τά λάβαρα, ἀλλά καί οἱ 
ἀρχές κι ὁ λαός, μέ κανονιοβολισμούς, κωδωνοκρουσίες καί συρίγμα-
τα τῶν πλοίων, ὑποδέχτηκαν στήν ἀποβάθρα τόν ἀντιβασιλιά κι 
ἀπό ἐκεῖ ἡ πομπή ἔφθασε στόν μητροπολιτικό ναό, ὅπου ἔγινε δο-
ξολογία. Στήν εἴσοδο ὑποδέχτηκε τόν Δαμασκηνό γονατιστός ὁ 
πρωτοσύγκελλος Ἀπόστολος, μέ τίς φράσεις: «Εὐγνώμων καί στορ-
γική ἡ θυγάτηρ Ρόδος, γονυκλινής ὑποδέχεται τήν πολυπόθητον 
Μητέρα αὐτῆς Ἑλλάδα. Ὀρέξατε αὐτή χεῖρα πανσθενουργόν, Μα-
καριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε, Ἀντιβασιλεῦ τῆς Μητρός Ἑλλάδος». Ἀκο-
λούθησε προσλαλιά ἀπό τόν μητροπολίτη Ἀπόστολο8. 

Μετά τό πέρας τῆς Δοξολογίας, ἀπό ἐξέδρα, πού γιά τήν ἡμέρα 
ἐκείνη κατασκευάστηκε στήν πλατεία τῆς Μητρόπολης, ὁ ἀρχι-
επίσκοπος Δαμασκηνός, διακοπτόμενος συνεχῶς ἀπό ἰαχές, ζητω-
κραυγές καί ἐπευφημίες τοῦ συγκεντρωμένου πλήθους, ἀπηύθυνε 
τόν παρακάτω συγκινητικό λόγο: 

7. Παπαχριστοδούλου, Χ. Ι. Ἱστορία τῆς Ρόδου. Ἀπό τούς προϊστορικούς 
χρόνους ἕως τήν ἐνσωμάτωση τῆς Δωδεκανήσου (1948), Ἀθήνα 1972, σ. 586.

8. Ἀπόστολος Τρύφωνος, μητρ. Ρόδου. Ἀπομνημονεύματα, τ. 2. Ἐν Ἀθή ναις 
1947, σ. 76-77. Παπαχριστοδούλου, Χ. Ι. ὅ.π., σ. 586.

«Τό Βῆμα», Ἀθήνα, ἔτος Α΄,  
ἀρ. φ. 5 (Πέμπτη, 17.5.1945), σ. 1.
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«Εὐλογῶ τό ὄνομα τοῦ Κυρίου ἐκ βαθέων ψυχῆς ὅτι ἐν τῇ ἀπείρῳ 
εὐδοκίᾳ Αὐτοῦ, ἐπεφύλαξέ μοι τόν ὑψηλόν κλῆρον νά ἔλθω σήμερον 
εἰς τήν ὡραίαν πόλιν τῆς Ρόδου, τήν ἔνδοξον μητρόπολιν τῆς Ἐλευ-
θέρας Ἑλληνικῆς Δωδεκανήσου, Ἀπόστολος τῶν δικαίων βουλῶν 
Αὐ τοῦ καί κῆρυξ τῶν νέων ἐλπίδων τοῦ Ἔθνους. 

Ἦλθον ἐδῶ γιά νά φέρω μέ ἀνέκφραστον ἀγαλλίασιν, ἀλλά καί 
βα θυτάτην συγκίνησιν, πρός τά ἡρωικά της τέκνα, τόν πρῶτον ἐγ-
κάρδιον ἀσπασμόν τῆς Μητρός Ἑλλάδος...»9

Πρίν ἀπό τό γεῦμα τό ὁποῖο παρέθεσε στήν ἐξοχική του κα-
τοικία στά Τριάντα (Ἰαλυσός) ὁ μητροπολίτης Ἀπόστολος, ὁ ἀντι-
βασιλέας Δαμασκηνός παρασημοφόρησε τόν Βρετανό ἀρχιστράτη-
γο Μέσης Ἀνατολῆς Bernard Paget, μέ τό παράσημο τοῦ Γεωργίου 
Α΄10. Ἀκολούθησαν κι ἄλλα ἐπίσημα γεύματα γιά νά τιμήσουν τόν 
ἀρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό καί τήν ἀκολουθία του, καθώς καί ἐπι σκέ-
ψεις, δωρεές γιά τούς ἀπόρους τῆς Ρόδου11 καί τῶν νησιῶν. 

Ἡ ἀπελευθέρωση τοῦ 1945 δέν ἔλυσε τό πρόβλημα τῆς Δωδε-
κανήσου, γι’ αὐτό ὁ ἐνθουσιασμός τοῦ λαοῦ ἦταν μετριασμένος: 
γιατί νά καταλάβουν οἱ Ἄγγλοι τά νησιά καί νά μή δοθοῦν ἀμέσως 
στήν Ἑλλάδα12; Ἡ δυσαρέσκεια αὐτή καί κυρίως ἡ ἀβεβαιότητα 
ἐντάθηκε ἀπό τή διατήρηση τῶν Ἰταλῶν ὑπαλλήλων στίς θέσεις 
τους καί τήν ἀπροθυμία τῶν Βρετανῶν νά βοηθήσουν τήν πα-
λιννόστηση τῶν Δωδεκανησίων οἱ ὁποῖοι ζοῦσαν στήν Ἑλλάδα καί 
τό ἐξωτερικό13. Οἱ περισσότεροι ὑπάλληλοι ἦταν Ἰταλοί, Λεβαντίνοι 
καί πολύ λίγοι Ἕλληνες ντόπιοι, ἐνῶ οἱ Βρετανοί κράτησαν τίς 
καίριες θέσεις, ἐγκατέστησαν ἀγγλική ἀστυνομία μέ Κύπριους χω-
ροφύλακες καί μιά φρουρά Ἰνδούς. Οἱ Ἰταλοί κάτοικοι τῆς Ρόδου 
πού εἶχαν ἐγκατασταθεῖ τά τελευταῖα χρόνια τῆς ἰταλικῆς κατοχῆς 
καί κατεῖχαν τίς καλύτερες ἐπιχειρήσεις, ἐξακολουθοῦσαν νά μένουν 

9. «Ἡ Ρόδος ἐλεύθερη», εἰς Ἀναγέννησις, Ρόδος, τεῦχος 34 (21.5.1945), σ. 1.
10. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 2, σ. 81-82.
11. Ὁ Ἀντιβασιλιάς δώρισε γιά τούς φτωχούς τῆς Ρόδου τό ποσό τῶν 

10.000.000 δρχ.
12. Γενικοί Διοικητές κατά τή βρετανική κατοχή ἦταν οἱ: Peter Bevil Edward 

Acland (Μάιος 1945 - 1945), Charles Henry Gormley (1945-1946), Arthur Stanley 
Parker (1946 - 15 Σεπτεμβρίου 1947). 

13. Διβάνη, Λ. - Κωνσταντοπούλου, Φ. Δωδεκάνησος. Ἡ μακρά πορεία πρός 
τήν ἐνσωμάτωση. Διπλωματικά ἔγγραφα ἀπό τό Ἱστορικό Ἀρχεῖο τοῦ ὑπουργείου 
τῶν Ἐξωτερικῶν, Ἀθήνα 1996, σ. 27.
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ἀνενόχλητοι14 καί νά ἔχουν τήν εὔνοια τῶν νέων ἀρχῶν. Ὁ ἀντι πρό-
σωπος τῶν Ἰταλῶν κατοίκων τῆς Ρόδου, τέως δήμαρχος A. Macchi15, 
ἐξακολουθοῦσε, μαζί μέ τόν Λατίνο ἀρχιεπίσκοπο, νά ἔχει γνώμη γιά 
κάθε ζήτημα καί κατάντησε μυστικοσύμβουλος τοῦ διοικητῆ Dagge, 
σέ σημεῖο πού ὁ τελευταῖος νά τόν συμβουλεύεται γιά κάθε ζήτημα.

Μέ τό νά μή γίνει ἑλληνική κατοχή ἀπό τήν ἀρχή ἦταν μεγάλο 
πλῆγμα, γιατί χάθηκε ὅλη ἡ λεία τοῦ πολέμου. Πραγματικά, ἀπό τήν 
ἐποχή τῶν Γερμανῶν ἄρχισε ἡ μεταφορά τῶν ἐπίπλων καί σκευῶν 
τῶν Ἑβραίων, τῶν πολύτιμων ὑφασμάτων καί ἄλλων εἰδῶν στή Γερ-
μανία. Τό ἴδιο ἔκαναν οἱ Γερμανοί καί γιά τά ἀντικείμενα τοῦ ἰταλι-
κοῦ στρατοῦ καί τοῦ Δημοσίου, τό ἴδιο ἔγινε καί ἀπό τούς Ἄγγλους. 
Ὅλοι οἱ ἀξιωματοῦχοι, Μαλτέζοι, Λεβαντίνοι καί Ἰνδοί, ἀλλά καί 
ἁπλοί στρατιῶτες προσπαθοῦν νά πάρουν καί νά πουλήσουν 
ὁτιδήποτε16.

Στό μεταξύ οἱ Bρετανοί προσπαθοῦσαν, μέσα ἀπό δικά τους 
ὄργανα, νά περάσουν στόν δωδεκανησιακό λαό τήν ἰδέα τῆς αὐτο-
νομίας κάτω ἀπό τό βρετανικό στέμμα17. Ἐλάχιστοι ἦταν ἐκεῖνοι οἱ 
ὁποῖοι ταυτίστηκαν μέ τήν κίνηση αὐτή τῶν Ἄγγλων18. Ἡ συντρι-

14. Οἱ Βρετανοί θά κυβερνήσουν τά Δωδεκάνησα μέ 35 μόνο Προκηρύξεις καί 
διάφορες ἄλλες Διαταγές καί Κανονιστικές Πράξεις. Βλ. Χατζηβασιλείου, Βασίλης 
Σ. Ἱστορία τῆς νήσου Κῶ. Ἀρχαία - Μεσαιωνική - Νεότερη, Κῶς 1990, σ. 603.

15. Ἐπικεφαλῆς τῆς ἐπιτροπῆς πού δημιουργήθηκε γιά τήν προστασία τῶν 
ἰταλικῶν συμφερόντων στή Δωδεκάνησο. 

16. Παπαχριστοδούλου, Χ. Ι. ὅ.π., σ. 588-589.
17. «...Ἀνθενωτική ἦταν μόνον ἡ Ἀγγλία καί οἱ φίλοι τῆς Ἀγγλίας καί ὄχι ὁ ὑπ’ 

ἀριθμ. 1 ἐχθρός τῶν Ἄγγλων καί τῶν φίλων (ὁ μητροπολίτης Ἀπόστολος). Ἦσαν δέ 
φίλοι τῶν Ἄγγλων ἐκεῖνοι πού ἔκλεισαν τούς Δωδεκανήσιους στά σύρματα τῆς 
Ἀφρι κῆς καί οἱ ἀπαγορεύσαντες στούς Δωδεκανήσιους τῶν παροικιῶν νά ἐπι στρέ-
ψουν στά σπίτια τους, ἀλλά καί οἱ διῶκτες τῶν Ἑνωτικῶν στή Νίσυρο, Κῶ, Πάτμο 
καί Κάλυμνο: “Οἱ Ἄγγλοι γιά πολύ καιρό προετοίμαζαν τούς Δωδεκανήσιους νά 
ψηφίσουν τήν ἕνωση μέ τήν Ἀγγλία!”...» Βλ. Κεχαγιᾶς-Ναίθωνας, Νικόλαος. «Ὁ 
Ρόδου Ἀπόστολος Τρύφωνος», εἰς Πρόοδος, Ρόδος, ἀρ. φ. 14.843 (21.6.1998), σ. 9.

18. Πρέπει νά ἐπισημάνουμε ὅτι ἡ διφορούμενη στάση τῶν Βρετανῶν δέν 
παρεξηγήθηκε μόνο ἀπό τούς Ἕλληνες, ἀλλά καί ἀπό τούς Ἰταλούς τῆς Δωδε-
κανήσου. Ὁ A. Macchi ἐπικεφαλῆς τῆς ἐπιτροπῆς πού δημιουργήθηκε γιά τήν 
προ στασία τῶν ἰταλικῶν συμφερόντων στή Δωδεκάνησο, ἔγραφε στό ἰταλικό 
ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν: «Οἱ Βρετανοί ἀπέδειξαν τήν κατανόηση καί τή συμπάθειά 
τους γιά τούς Ἰταλούς πού διαμένουν ἐδῶ (...) Κατέστρεψαν δέ πολλές ρόδινες 
ψευδαισθήσεις τῶν Ἑλλήνων (...) Σέ ὅλες τίς κοινωνικές τάξεις δημιούργησαν τήν 
ἐντύπωση ὅτι δύσκολα θά ἐπιτρέψουν τήν ἐνσωμάτωση τῶν -μεγαλυτέρων 
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πτική πλειοψηφία τῶν Δωδεκανησίων τάχθηκε, ὅπως πάντα, ὑπέρ 
τῆς Ἕνωσης μόνο μέ τή Μητέρα Ἑλλάδα καί ἀγωνίστηκε μέ συλλα-
λητήρια καί ψηφίσματα γιά τή γρήγορη πραγματοποίησή της. Αὐτή 
ἦταν καί ἡ ἐπιδίωξη τοῦ «Ἐθνικοῦ Μετώπου Πανδωδεκανησιακῆς 
Ἀπελευθέρωσης», γνωστοῦ ὡς Ε.Μ.Π.Α.19

Στήν πόλη τῆς Ρόδου εἶχαν καταφύγει ὅλοι ὅσοι ἔπαθαν κατα-
στροφές στό διάστημα τοῦ πολέμου, ἀπό τά χωριά καί τά νησιά. 
Ἐδῶ μεταφέρθηκαν κι ἐκεῖνοι πού κρατοῦνταν σέ στρατόπεδο συγ-
κεντρώσεων καί πῆραν τήν ἄδεια νά κατοικήσουν στά σπίτια τοῦ 
κάστρου τά ὁποῖα εἶχαν ἐγκαταλειφθεῖ ἀπό τούς Ἑβραίους ἤ τούς 
Τούρκους, καθώς καί στά ἰταλικά σπίτια τῶν λαϊκῶν συνοικιῶν ἀρ-
γότερα, ὅταν ἔφυγαν οἱ Ἰταλοί. Ἡ πόλη πῆρε, ἔτσι, ἕνα χαρακτήρα 
καθαρά ἑλληνικό, πανδωδεκανησιακό20.

Στό διπλωματικό ἐπίπεδο, τό φθινόπωρο τοῦ 1945, τό Συμ-
βούλιο τῶν Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν στό Λονδίνο ἀναγνώρισε κατ’ 
ἀρχάς ὅτι ἡ Δωδεκάνησος ἔπρεπε νά δοθεῖ στήν Ἑλλάδα21. Ἀπό τότε 
δέν παρατηρήθηκε μεγάλη πρόοδος στό θέμα καί μεγάλο ἄγχος εἶχε 
καταλάβει τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, τό ὁποῖο κατάλαβε 
ὅτι ἡ διεθνής κοινή γνώμη ἦταν ἐλάχιστα διαφωτισμένη γιά τά ἑλλη-
νικά δίκαια. Τό State Department οὐδέποτε εἶχε δώσει σαφεῖς 
ὑποσχέσεις στήν Ἑλλάδα - παρά τόν ἀγώνα τοῦ ἑλληνοαμερικανι-
κοῦ λόμπι. Τό ψήφισμα τῆς ἀμερικανικῆς Γερουσίας ὑπέρ τῆς πα-
ραχώρησης τῶν νησιῶν στήν Ἑλλάδα δέν σήμαινε καί πολλά 
πράγματα. Ἡ ΕΣΣΔ δέν εἶχε οὔτε αὐτή προθυμία νά ἐνθαρρύνει αὐτά 
πού θεωροῦσε «ἀντιδραστικά καί σοβινιστικά αἰτήματα» καί τό μόνο 

τουλάχιστον- νησιῶν στήν Ἑλλάδα». Ἔφτασαν, δηλαδή, στό σημεῖο νά σκεφτοῦν 
οἱ Ἰταλοί ὅτι ἡ Βρετανία ἑτοιμάζει ἕνα ἰδιόμορφο, καί πάντως ἐλεγχόμενο ἀπ’ 
αὐτούς, καθεστώς γιά τή Δωδεκάνησο. Βλ. A.S.D., A.P., Busta no 16 (38-45), 
Dodecanese, ἔκθεση Macchi τῆς 23.12.45. Διβάνη, Λ. ὅ.π., σ. 27-28.

19. Δωδεκανήσιοι ἀπό τήν Ἀθήνα καί τόν Πειραιᾶ ἀριστερῆς ἰδεολογίας, πού 
ἐπί διοικήσεως Ἰωαννίδη (Ναύαρχος Περικλῆς Ἰωαννίδης), πρῶτος Ἕλληνας 
στρατιωτικός διοικητής τοῦ νησιοῦ ἀπό 31 Μαρτίου 1947 ἕως τό 1948) τά μέλη 
της διώχτηκαν καί ἡ ὀργάνωση διαλύθηκε. Βλ. FO 371/67027, R 17086.

20. Παπαχριστοδούλου, Χ. Ι. ὅ.π., σ. 591.
21. Xydis, Stephen G. Greece and the Great Powers 1944-1947: prelude to the 

«Truman Doctrine», Thessaloniki 1963, σ. 196-214.
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θετικό σημεῖο ὡς πρός τή στάση της ἦταν ὅτι εἶχε δεχτεῖ κατ’ ἀρχάς 
τήν ἐπιστροφή τῶν νησιῶν στήν Ἑλλάδα22.

Στίς 25 Ἀπριλίου τοῦ 1946 συνῆλθε στό Παρίσι τό Συμβούλιο τῶν 
Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν τῶν τεσσάρων μεγάλων (ΗΠΑ, ΕΣΣΔ, Βρε-
τανίας καί Γαλλίας), γιά νά καταρτίσει τά σχέδια τῶν Συνθηκῶν 
Εἰρήνης μέ τήν Ἰταλία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Οὑγγαρία, Φινλανδία 
καί Αὐστρία. Οἱ ἐργασίες του διεξήχθησαν σέ δύο φάσεις: ἡ πρώτη 
ἀπό 25 Ἀπριλίου μέχρι 16 Μαΐου καί ἡ δεύτερη ἀπό 15 Ἰουνίου μέχρι 
4 Ἰουλίου. Κατά τή δεύτερη φάση, ὥς τίς 27 Ἰουνίου, καμιά πρόοδος 
δέν εἶχε σημειωθεῖ. Ξαφνικά, ὅμως, ἐκείνη τή μέρα συνέβηκε κάτι 
ἀπροσδόκητο πού ἀφοροῦσε στίς ἑλληνικές διεκδικήσεις. Ὁ Ἀμερι-
κανός ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν J. Byrnes πρότεινε στούς συ-
ναδέλφους του: «Ἡ συνεδρίαση θά τελειώσει καλά ἄν διακανονιζόταν 
καί τό θέμα τῆς Δωδεκανήσου». Μέ ἔκπληξη ἀκούστηκε ὁ Ρῶσος 
συνάδελφός του Molotov νά ἀπαντᾶ: «Ἡ Σοβιετική Ἀντιπροσωπεία 
δέν ἔχει ἀντίρρηση». Ὁ Ἄγγλος ὑπουργός Bevin δέν μποροῦσε νά τό 
πιστέψει καί ρώτησε: «Δηλαδή ὁ κ. Μολότοφ θέλει νά πεῖ ὅτι συμφω-
νεῖ νά δοθοῦν τά Δωδεκάνησα στήν Ἑλλάδα;» «Μάλιστα αὐτή εἶναι ἡ 
ἔννοια τῶν λόγων μου», ἀπάντησε ὁ Molotov. «Ἀφῆστε μου ἕνα δύο 
λεπτά νά συνέλθω!», θά φωνάξει τότε ὁ Byrnes23. Ἔτσι, ἡ Ἑλλάδα 
μέσα σέ δύο λεπτά τῆς ὥρας ἀποκτοῦσε τά Δωδεκάνησα24.

Ὁ μητροπολίτης Ρόδου Ἀπόστολος παραιτήθηκε στίς 31 Μαΐ ου 
τοῦ 1946, μετά ἀπό 33 χρόνια προσφορᾶς, θυσιῶν καί ἀγώνα καί 
ὕστερα ἀπό πιέσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, πού ἀξίωνε τήν 
παραίτησή του γιά λόγους σκοπιμότητας25. Ὁ Οἰκουμενικός Πα-

22. «...Ἡ ἐνσωμάτωση τῆς Δωδεκανήσου ἦταν τό μόνο αἴτημα τῆς χώρας πού 
ἱκανοποιήθηκε καί αὐτό γιατί τόσο οἱ Σοβιετικοί ὅσο καί οἱ Βρετανοί ἀμφιταλαν-
τεύονταν γιά τήν τύχη της...» Βλ. Τομαῆ, Φωτεινή. «Ὁ πόλεμος τοῦ ’40. Τό δι-
πλωματικό παζάρι στή Βαλκανική Χερσόνησο», εἰς Τό Βῆμα τῆς Κυριακῆς, Ἀθήνα, 
ἔτος 85ο, ἀρ. φ. 14.902 (Κυριακή, 29.10.2006), σ. 20.

23. Byrnes, James P. Cartes sur table (speaking frankly), New York 1947, σ. 
260-261 καί Χατζηβασιλείου, Β. Σ. ὅ.π., σ. 625.

24. Ὅταν ὁ Κ. Τσαλδάρης ἀνέλαβε τήν πρωθυπουργία, τήν ἄνοιξη τοῦ 1946, 
ἤθελε νά ἱκανοποιήσει τά ἐθνικά αἰτήματα καί κυρίως τήν ἐπιστροφή τῶν ἑλληνικῶν 
περιοχῶν ὅπως τῆς Β. Ἠπείρου καί τῆς Δωδεκανήσου καί μαζί διάφορες ἐδαφικές 
βελτιώσεις στήν ἑλληνοβουλγαρική μεθόριο, καθώς καί ἀποζημιώσεις. Ὅμως, μετά 
τή Συνδιάσκεψη τῆς Εἰρήνης στό Παρίσι οἱ προσδοκίες του δέν δικαιώθηκαν καί ἡ 
μόνη διπλωματική του ἐπιτυχία ἦταν ἡ ἐνσωμάτωση τῆς Δωδεκανήσου.

25. Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο δεχόταν ἰσχυρές ἐξωτερικές πιέσεις καί 
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τριάρχης Μάξιμος μέ τηλεγράφημά του ἔδωσε ἐντολή στόν Ἀρχι-
μανδρίτη Φιλήμονα Φωτόπουλο ἀπό τήν Κῶ νά μεταβεῖ στή Ρόδο 
καί ν’ ἀναλάβει τά καθήκοντα τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου26.

Ὕστερα ἀπό τήν ἀπόφαση τῶν Δυνάμεων, οἱ ἀγγλικές ἀρχές 
κατοχῆς ἔδωσαν τήν ἄδεια νά ὑψωθεῖ ἡ Ἑλληνική σημαία στό Δη-
μαρχεῖο τῆς Ρόδου ἀπό τίς 16 Ἰουλίου 1946. Ἦταν ἡ σημαία τήν 
ὁποία ἔστειλε δῶρο ὁ Δῆμος Ἀθηναίων στήν ἐλεύθερη Ρόδο καί 
ὑψώθηκε πρώτη στό Δημοτικό μέγαρο27. Στίς 16 Ὀκτωβρίου, ἡ «Ἐπι-
τροπή Ἐξουσιοδοτήσεων» τῆς Ἑλληνικῆς Βουλῆς ἐπικύρωσε τή 
συνθήκη εἰρήνης μέ τήν Ἰταλία, τήν ὁποία εἶχαν ἐπικυρώσει οἱ 
Μεγάλες Δυνάμεις προηγουμένως. Στίς 2 Φεβρουαρίου ὑπογράφτη-
κε εἰρήνη μεταξύ Ἰταλίας καί Συμμάχων, τῆς ὁποίας ἡ πρώτη 
παράγραφος τοῦ 14ου ἄρθρου ἀναφέρει: «Ἡ Ἰταλία ἐκχωρεῖ εἰς τήν 
Ἑλλάδα ἐν πλήρει κυριαρχία τάς νήσους τῆς Δωδεκανήσου, Ἀστυ-
πάλαιαν, Ρόδον, Χάλκην, Κάρπαθον, Κάσον, Τῆλον, Νίσυρον, Κά-
λυμνον, Λέρον, Πάτμον, Σύμην, Κῶν καί Καστελλόριζον ὡς καί τάς 
παρακείμενας νησίδας»28. Ἡ δεύτερη παράγραφος τοῦ ἄρθρου 14 
τοῦ τελικοῦ κειμένου τῆς Συνθήκης εἶχε τή φράση «αἱ νῆσοι εἶναι 

ἀξίωνε τήν ἄμεση παραίτησή του. Ὁ μητροπολίτης Ἀπόστολος χωρίς δισταγμό 
συμμορφώθηκε καί παραιτήθηκε, δείχνοντας αὐτοθυσία καί στίς 8 Ἰουνίου ἔλαβε 
τό ἑξῆς τηλεγράφημα: «Μήτηρ Ἐκκλησία, συγκινήσει βαθύτατη, ἀπεδέχθη πα-
ραίτησιν Ὑμετέρας ἀγαπητῆς Ἱερότητος, ἀποτελοῦσαν λαμπράν ἐπισφράγισιν 
ἀγάπης ὑπηρεσιῶν αὐτῆς Ἐκκλησία». Βλ. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 2, σ. 168.

26. Ὁ Φιλήμωνας ἔφτασε στή Ρόδο στίς 30 Ἰουνίου τοῦ 1946 καί παρέμεινε στή 
θέση τοῦ Γενικοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Ρόδου μέχρι τίς 13 Αὐγούστου τοῦ 1946. 
Τήν ἡμέρα ἐκείνη ἔφτασε στή Ρόδο ὁ Μητροπολίτης Ἐδέσσης καί Πέλλης Παντε-
λεήμων (μετέπειτα Θεσσαλονίκης), πού ἀνέλαβε καθήκοντα Πατριαρχικοῦ Ἐξάρχου 
Δωδεκανήσου. Βλ. Χατζηβασιλείου, Βασίλης Σ. Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Φιλήμονας Φω-
τόπουλος (1875-1961). Ἡ ζωή - τό ἔργο - ἡ ἐποχή του, Ἀθήνα 1982, σ. 41-44.

27. «Δημοτικαί ἐκλογαί εἰς τήν Ρόδον. Ἐπεκράτησε ὁ Δημοκρατικός. Τηλε-
γραφοῦν ἐκ Ρόδου ὅτι ἐγένοντο ἐκεῖ αἱ πρῶται ἐλεύθεραι δημοτικαί ἐκλογαί. Ὁ 
δημοκρατικός ὑποψήφιος δήμαρχος κ. Χαρίτος ἐπεβλήθη τοῦ μοναρχικοῦ 
ἀντιπάλου του κ. Καζούλλη, λαβών 1.760 ψήφους ἔναντι 1.641 τοῦ δευτέρου. Δέν 
ἐσημειώθη ἀποχή. Ὁ ἐπιτυχῶν κ. Χαρίτος κατάγεται ἐκ Σύμης». Ἦταν ὁ πρῶτος 
αἱρετός δήμαρχος τῆς πόλης τῆς Ρόδου. Βλ. «Δημοτικαί ἐκλογαί εἰς τήν Ρόδον», 
εἰς Τό Βῆμα, Ἀθήνα, ἔτος Β΄, ἀρ. φ. 385 (20.8.1946), σ. 4.

28. Ἡ Ἑλληνική Κυβέρνηση κατά τήν ἡμέρα τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συνθήκης 
διευκρίνισε μέ τίς παρατηρήσεις της ὅτι οἱ μνημονευόμενες, παρακείμενες τῶν 
νήσων, νησίδες εἶναι αὐτές πού ἦταν ὑπό ἰταλική κυριαρχία, ὅταν εἰσῆλθε στόν 
πόλεμο. Βλ. Διβάνη, Λ. ὅ.π., σ. 32.
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καί θά παραμείνουν ἀποστρατιωτικοποιημέναι29». Αὐτή ἦταν ἡ 
κατάληξη τῶν διαπραγματεύσεων πού ἔγιναν μεταξύ τῶν δυνάμεων, 
προκει μένου νά ἐπιτευχθεῖ ἡ παραχώρησή τους στήν Ἑλλάδα30.

Μεγάλες ἦταν οἱ στιγμές. Ἐνενήντα μέρες μετά τήν ὑπογραφή 
τῆς Συνθήκης Εἰρήνης μέ τήν Ἰταλία, τό Ἡνωμένο Βασίλειο, ἡ βρε-
τανική στρατιωτική διοίκηση, ἔπρεπε νά ἀποχωρήσει μέ τά στρα-
τεύματά της ἀπό τά Δωδεκάνησα. Ἡ ἐπίσημη τελετή τῆς ὑπογραφῆς 
τῆς Συνθήκης Εἰρήνης ἔλαβε χώρα στό Παρίσι, στίς 10 Φεβρουαρίου 
194731. Ἡ μεταβίβαση στήν Ἑλληνική Στρατιωτική Διοίκηση ἔπρεπε 
νά γίνει μέχρι τήν 11η Μαΐου 1947, ὅπως ἀναγραφόταν στό τμῆμα 
V περί Ἑλλάδος (εἰδικοί ὅροι-ἄρθρο 14, παράγραφος 3 τῆς Συν-
θήκης)32.

Ὁ διοικητής τῶν Συμμαχικῶν Δυνάμεων κατοχῆς Δωδεκανήσου 
ταξίαρχος Arthur Stanley Parker εἶχε συζητήσει στήν Ἀθήνα γιά τήν 
ὁριστική ἔνταξη τῶν νησιῶν στήν Ἑλλάδα κι ἔπρεπε νά μελετηθοῦν 
ἡ ἀναπροσαρμογή τῆς νομοθεσίας, ἡ ἀλλαγή τοῦ νομίσματος, ἡ παι-
δεία κι ὅλα τά σχετικά θέματα. Γιά τόν λόγο αὐτό ἦρθε στή Ρόδο ἕνα 
κλιμάκιο ἀνωτέρων ὑπαλλήλων, ἀρχιτέκτονες, μηχανικοί, οἰκονο-
μολόγοι, καθηγητές ἀνωτάτων Σχολῶν33.

Προκειμένου ν’ ἀναχωρήσει ἀπό τή Δωδεκάνησο ὁ ὀργανισμός 
τῆς UNRRA34, ὁ ὁποῖος πρόσφερε μεγάλη ὑπηρεσία στόν τομέα τῆς 

29. Ἀποστρατιωτικοποιημέναι: δηλαδή ἀπέκλειε τίς ὀχυρώσεις πάσης φύσε-
ως, τή στάθμευση πολεμικῶν δυνάμεων, τήν ἐπιτόπια στρατιωτική ἐκπαίδευση, 
τήν πολεμική βιομηχανία κ.τ.λ. Βλ. Ροζάκης, Χρῆστος Λ. Ἡ ἀποστρατιωτικοποίη-
ση τῶν ἑλληνοτουρκικῶν συνόρων, Ἀθήνα 1977, σ. 151-157.

30. Διβάνη, Λ. ὅ.π., σ. 32-33.
31. Τσαλαχούρης, Κώστας Φ. Ἴμια. Τό χρονικό τῆς χάραξης τῶν συνόρων 

τῆς Δωδεκανήσου (1932-1947), Ἀθήνα 1997, σ. 143.
32. Τσαλαχούρης, Κώστας Φ. Ἡ ἀποχώρηση τῶν Ἄγγλων ἀπό τά Δωδεκάνη-

σα. Ἡ συνθήκη εἰρήνης τῶν Παρισίων, Ρόδος 1999, σ. 247.
33. Παπαχριστοδούλου, Χ. Ι. ὅ.π., σ. 592.
34. Ἡ UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration, δη-

λαδή Διοίκηση Περίθαλψης καί Ἀποκατάστασης Ἡνωμένων Ἐθνῶν) ἦταν ὀργάνωση 
ὑπαγόμενη στή δικαιοδοσία τοῦ ΟΗΕ, μέ σκοπό τήν ἀντιμετώπιση τῶν ἀναγκῶν τῶν 
χωρῶν πού ἐπλήγησαν ἀπό τό Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, τή γεωργική τους ἀποκατάστα-
ση καί βιομηχανική τους ἀνασυγκρότηση, μέ τή χρηματοδότηση, τή διανομή ἐφοδίων 
καί τήν παροχή κάθε εἴδους οἰκονομοτεχνικῆς βοήθειας. Στά Δωδεκάνησα ἡ UNRRA 
ἦρθε μέ τή φροντίδα τῶν Ἄγγλων. Βλ. Χατζηβασιλείου, Βασίλειος Σ. Ἱστορία τῆς 
νήσου Κῶ. Ἀρχαία - Μεσαιωνική - Νεότερη, Κῶς 1990, σ. 624.

-4-Mavridis-Rodos no 16.indd   174 2/4/2018   12:40:30 µµ



ΡΟΔΟΣ: 1912-1948. ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

175

Κοινωνικῆς Πρόνοιας, συστήθηκε μιά Ἐπιτροπή γιά τή μελέτη τοῦ 
τρόπου μέ τόν ὁποῖο θά τόν ἀντικαθιστοῦσε ἄλλος ὀργανισμός. Οἱ 
Ἰταλοί ὑπήκοοι, κάτοικοι Δωδεκανήσου (στίς 10.6.1940), γίνονταν 
Ἕλληνες ὑπήκοοι, σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 19 τῆς Συνθήκης, ἄν τό ζη-
τοῦσαν σ’ ἕνα χρόνο, στό διάστημα τοῦ ὁποίου εἶχαν τό δικαίωμα ν’ 
ἀναχωρήσουν διατηρώντας τήν ὑπηκοότητά τους35. Ὕστερα ἀπό τόν 
διακανονισμό τοῦ Δωδεκανησιακοῦ Ζητήματος ἔληγε ἡ βρετανική 
στρατιωτική διοίκηση κι ἔπρεπε ν’ ἀντικατασταθεῖ ἀπό τήν ἑλληνική. 

Χιλιάδες Δωδεκανήσιοι, μέ ἐπικεφαλῆς τόν δήμαρχο Ρόδου Γαβριήλ 
Χαρίτο, γονατιστοί, ἀτενίζουν μέ συγκίνηση τήν ἐπίσημη ὕψωση τῆς 

ἑλληνικῆς σημαίας, τήν ἡμέρα παράδοσης ἀπό τούς Ἄγγλους τῆς στρα-
τιωτικῆς διοίκησης Δωδεκανήσου, στόν πρῶτο Ἕλληνα διοικητή,  

ἀντιναύαρχο Περικλῆ Ἰωαννίδη (31.3.1947)36. 

Οἱ Ἄγγλοι παρέδωσαν τή διοίκηση στίς Ἑλληνικές Στρατιωτικές 
Ἀρχές καί ἡ Ἑλληνική σημαία ὑψώθηκε ἐπίσημα στίς 12 τό μεσημέρι τῆς 
31ης Μαρτίου τοῦ 1947. Στρατιωτικός διοικητής διορίσθηκε ὁ ἀντι-

35. Τό διάδοχο κράτος (δηλαδή ἡ Ἑλλάδα) εἶχε τό δικαίωμα νά ζητήσει τήν 
ἀποχώρηση τοῦ ἐπιλέγοντος τήν ἰταλική ἰθαγένεια ἐντός ἑνός ἔτους. Ἀκόμα, μετά 
ἀπό πρόταση τοῦ Γεωργίου Παπανδρέου, δόθηκε διαταγή νά ἀπολυθοῦν ὅλοι οἱ 
δημόσιοι ὑπάλληλοι πού εἶχαν πάρει τή «μεγάλη ἰταλική ἰθαγένεια» (τή δεκαετία 
τοῦ ’30 ἐφαρμόστηκε μιά φασιστική φόρμουλα, ἡ λεγόμενη «μεγάλη ἰταλική 
ἰθαγένεια», ἕνα εἶδος τιμητικοῦ τίτλου γιά ὅσους εἶχαν ἐγκάρδια συνεργασία μέ 
τήν ἰταλική διοίκηση), ὅπερ καί ἐγένετο.

36. Φωτογραφία ἀπό τό προσωπικό ἀρχεῖο τοῦ δικηγόρου Ἰωάννου Γ. Χαρίτου.
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ναύαρχος Περικλῆς Ἰωαννίδης (31.3.1945 ἕως 5.5.1948), στόν ὁποῖο πα-
ραδόθηκε ἐπίσημα ἡ ἐξουσία ἀπό τόν Ἄγγλο συνάδελφό του. Ὁ Parker 
ὑπόγραψε τό πρωτόκολλο παράδοσης τῆς Διοίκησης τῆς Δωδεκανήσου 
μετά ἀπό ἐντολή τῶν Συμμάχων. Τήν ἴδια μέρα ὁ ἀντιναύαρχος Ἰω-
αννίδης37 ἀπηύθυνε διάγ γελμα38 πρός τόν δωδεκανησιακό λαό καί μετά 

ἀπ’ αὐτό ἐκδόθηκε προκήρυξη τοῦ Στρα-
τιωτικοῦ Διοικητή, πού ἀνάγγειλε ὅτι τήν 
τήρηση τῆς δημόσιας τάξης ἀναλαμβάνει 
ἡ Ἑλληνική Χωροφυλακή39. Ὁ τελευταῖος 
ξένος στρατιώτης πού βρισκόταν στά 
ἑλληνικά αὐτά ἐδάφη ἔφυ γε γιά πάντα 
στίς 6 Μαΐου 1947. Τό ἱστο ρικό τηλε-
γράφημα τό ὁποῖο ἀπέ στειλε ὁ στρατιω-
τικός Διοικητής Δωδεκανήσου ἀντιναύ-
αρχος Περικλῆς Ἰωαννίδης πρός τήν Κυ-
βέρνηση ἔγραφε: «Σήμερον τήν πρωίαν 
ἀ νε χώρησε τελευταῖον κλιμάκιον τέως 
ἀγ γλικῆς Διοικήσεως»40.

Ὁ ἑορτασμός τῆς ἐνσωμάτωσης  
τῆς Δωδεκανήσου στίς 7 Μαρτίου 1948 41.

37. Οἱ Βρετανοί εἶχαν προτείνει τόν διορισμό τοῦ Χριστόδουλου Τσιγάντε ὡς 
πρώτου Ἕλληνα στρατιωτικοῦ διοικητή τῆς Δωδεκανήσου, γιατί ἦταν εὐχαρι-
στημένοι μαζί του, ἀλλά ἡ ἑλληνική κυβέρνηση δέν συμφώνησε καί ἐπέλεξε τόν 
Περικλῆ Ἰωαννίδη. Βλ. FO 371/58828, R 11914.

38. Σέ ἔκθεση πεπραγμένων τῆς ΕΣΔΔ (Ἑλληνική Στρατιωτική Διοίκηση Δω-
δεκανήσου), πού ὑπογράφει ὁ Π. Ἰωαννίδης, μαθαίνουμε καί τά ἀποτελέσματα τῆς 
ἀπογραφῆς τοῦ πληθυσμοῦ πού ἔγινε στίς 19.10.1947. Αὐτά ἦταν: Ἡ πόλη τῆς 
Ρόδου εἶχε 22.328 κατοίκους, οἱ λοιποί δῆμοι τοῦ νησιοῦ εἶχαν 32.852 καί τό σύνο-
λο τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Δωδεκανήσου ἦταν 115.913 κάτοικοι.

39. Στίς 30 Μαρτίου ἀποβιβάστηκαν 400 χωροφύλακες, γιά νά ἀναλάβουν 
τήν τήρηση τῆς τάξης καί ὁ λαός τῆς Ρόδου τούς ὑποδέχτηκε μέ ζητωκραυγές, 
λουλούδια καί κωδωνοκρουσίες. Ἐπίσης, μέ 112 Προκηρύξεις καί πολλές Κανονι-
στικές Ἀποφάσεις, πού ἀργότερα ἔγιναν νόμοι, ἡ Ἑλληνική Στρατιωτική Διοίκηση 
τακτοποίησε ὅλα τά διοικητικά καί ἐκπαιδευτικά ζητήματα τῆς Δωδεκανήσου. Ὁ 
ἀντιναύαρχος Π. Ἰωαννίδης ἔφερε μαζί του διαπρεπεῖς συνεργάτες. Διορίστηκε 
Σύμβουλος Ἐπικρατείας ὁ Μ. Στασινόπουλος καί Γενικός Γραμματέας τῆς Διοίκη-
σης ὁ Γ. Παπαχατζῆς. Βλ. Διβάνη, Λ. ὅ.π., σ. 35-36.

40. Τσαλαχούρης, Κ. Φ. ὅ.π., σ. 248.
41. Ἀγγελῆς, Ἀντώνης. «Ὁ ἑορτασμός τῆς ἐνσωματώσεως τῆς Δωδεκανήσου 
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Ὁ αἰώνιος πόθος τῶν Δωδεκανησίων πραγματοποιήθηκε στίς 
9.1.1948, ὅταν δημοσιεύθηκε στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, ὁ 
νόμος 518/4 «περί προσαρτήσεως τῆς Δωδεκανήσου εἰς τήν Ἑλλάδα» 
μέ ἀναδρομική ἰσχύ ἀπό 28.10.1947. Ἀμέσως συστήθηκε ἡ Γενική Δι-
οίκηση Δωδεκανήσου μέ πρῶτο Γενικό Διοικητή τόν ἀγωνιστή 
Νικόλαο Μαυρῆ (1899-1978)42, ἐνῶ στίς 7.3.1948 ὁ βασιλιάς Παῦλος 
ἦρθε στή Ρόδο καί σέ ἐπίσημη τελετή κήρυξε τυπικά καί πανηγυρικά, 
μέσα στόν ἐνθουσιασμό καί τή χαρά, τήν Ἐνσωμάτωση τῆς Δωδε-
κανήσου στή Μητέρα Ἑλλάδα. 

Ἤδη ἀπό τό Σάββατο 6 Μαρτίου, ἀπ’ ὅλα τά χωριά τῆς Ρόδου, 
πλῆθος λαοῦ εἶχε κατακλύσει τήν πρωτεύουσα τῆς Δωδεκανήσου, πε-
ριμένοντας μέ ἀνυπομονησία νά πανηγυρίσουν τή μεγάλη ἡμέρα τήν 
ὁποία ὀνειρεύτηκαν καί γιά τήν ὁποία ἀγωνίστηκαν καί θυσιάστηκαν 
τόσοι. Οἱ ἀντιπρόσωποι τοῦ Κράτους καί τοῦ λαοῦ ἀπό τήν Ἀθήνα 
ταξίδευαν μέ τό ἀντιτορπιλλικό «Θεμιστοκλῆς», τό ὁποῖο συνο-
δευόταν τιμητικά ἀπό τό ἀγγλικό ἀντιτορπιλλικό «Σέβιοτ» καί ἀπό τό 
ἀμερικανικό ἀντιτορπιλλικό «Χάνσον», στά ὁποῖα ἐπέβαιναν ἀντί-
στοιχα ὁ Ἄγγλος ναύαρχος Τζέιμσον καί ὁ ἀμερικανός ναύαρχος Σνά-
κεμπεργκ. Τόν Βασιλιά καί τή Βασίλισσα συνόδευε καί ὁ ἀρχηγός τοῦ 
στόλου, πλοίαρχος Κώνστας. 

Ἀπό τήν αὐγή τῆς Κυριακῆς, 7 Μαρτίου, χιλιάδες κόσμου, ἀντι-
προ σωπεῖες ἀπό τά νησιά τῆς Δωδεκανήσου, καθώς καί διάφοροι 
ἀντιπρόσωποι ἀπό τήν Ἀθήνα εἶχαν μαζευτεῖ κατά μῆκος τῆς ὁδοῦ 
Ἐλευθερίας, ἐνῶ, στά παράθυρα καί στίς στέγες τῶν γύρω κτηρίων, 
οἱ ποικιλόχρωμες ἐνδυμασίες καί οἱ ἑλληνικές σημαῖες πού κρατοῦ-
σαν τά παιδιά συνέθεταν ἕνα θέαμα φαντασμαγορικό. 

Μέ τήν ἀνατολή τοῦ ἥλιου, κατέπλευσαν στό λιμάνι τῆς Ρόδου 
πρῶτα τά προπορευόμενα τιμητικά πλοῖα, ἐνῶ στίς 8 τό πρωί ἄρχισε 
νά σχηματίζεται στήν προβλήτα ἡ ἐπίσημη παράταξη. Μέσα σ’ αὐτήν, 
ἐξέχουσα θέση εἶχαν δώδεκα νεανίδες, οἱ ὁποῖες ἦταν ντυ μένες μέ τίς 
τοπικές ἐνδυμασίες, ἐνῶ καθεμία ἔφερε καί μία ταινία μέ τό ὄνομα τοῦ 
νησιοῦ πού ἀντιπροσώπευε. 

στίς 7 Μαρτίου 1948», εἰς Δωδεκανησιακή Ἐπιθεώρησις, τεῦχος 4 (Μάρτιος - 
Ἀπρίλιος - Μάιος 1947), σ. 132.

42. Ἀνέλαβε ὑπηρεσία στίς 15 Μαΐου 1948. Γιατρός ἀπό τήν Κάσο μέ πο λύ-
χρονους διεθνεῖς ἀγῶνες γιά τή Δωδεκάνησο. Ἡ ἐπιλογή του ἔτυχε καθολικῆς 
ἀποδοχῆς. Βλ. Τομαῆ, Φ. ὅ.π., σ. 29
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Ὁ Δήμαρχος τῆς Ρόδου, Γαβριήλ Χα ρίτος43, συνοδευόταν ἀπό 
ὁλόκληρο τό δημοτικό συμβούλιο, ἐνῶ πάνω σέ βελούδινο μαξιλάρι 
μετέφερε τό ἀσημένιο κλειδί τῆς πόλης, προκειμένου νά τό παραδώσει 
στόν βασιλιά Παῦλο. Στό πάνω μέρος τοῦ κλειδιοῦ ἦταν σκαλισμένη 
χρυσή τριήρης, συνοδευόμενη ἀπό τά τόξα τοῦ Φοίβου Ἀπόλλωνα, 
ἐνῶ στό κάτω ἡ νῆσος Ρόδος καί ἡ σφραγίδα τῆς πολιτείας τῆς Ρόδου. 
Στό πλευρό τοῦ κλειδιοῦ ὑπῆρχαν ἐπιγραφές μέ τά ὀνόματα ὅλων τῶν 
νήσων καί ἡ ἀφιέρωση «Σεπτῷ Ἄνακτι Παύλῳ - Δῆμος Ροδίων, 7 
Μαρτίου 1948»44. 

Στήν τελετή παραβρέθηκαν, ἐπίσης, ἡ Κεντρική Δωδεκανησιακή 
Ἐπιτροπή, μέ ἐπικεφαλῆς τούς ἀγωνιστές γιά τήν ἐλευθερία τῆς Δω-
δεκανήσου, τόν γιατρό Σκεῦο Ζερβό, τόν καθηγητή Μιχαήλ Βο-
λωνάκη καί ἄλλους, ἀντιπροσωπεῖες τῶν παλαιῶν πολεμιστῶν τῆς 

43. Ὁ Γαβριήλ Χαρίτος, ὡς ἔνδειξη ἀναγνώρισης γιά τίς ὑπηρεσίες του στήν 
πατρίδα, ἔλαβε ἀπό τήν Ἑλληνική Κυβέρνηση (μέ τό ὑπ. ἀρ. 318/20.9.47 φύλλο 
τῆς Ἐφημερίδας τῆς Κυβερνήσεως) τό παράσημο τοῦ Σταυροῦ τῶν Ταξιαρχῶν 
τοῦ Φοίνικος.

44. Ἀγγελῆς, Ἀντώνης. «Ἱστορικό ὁρόσημο γιά τή Ρόδο καί τά Δωδεκάνησα 
(7 Μαρτίου 1948). Πῶς γιορτάστηκε ἡ Ἐνσωμάτωση», εἰς Πρόοδος, Ρόδος, ἀρ. φ. 
17.167 (Κυριακή, 5.3.2006), σ. 3.

Ὁ Δήμαρχος Ρόδου Γαβριήλ Χαρίτος παραδίδει στόν Βασιλιά  
τῶν Ἑλλήνων Παύλο Β΄ χρυσό κλειδί, τό ὁποῖο συμβολίζει  

τήν ἕνωση τῆς Δωδεκανήσου μέ τή Μητέρα Ἑλλάδα (7 Μαρτίου 1948).
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Ἑλλάδας, ἀντιπροσωπεῖες τῶν 44 κοινοτήτων τῆς Ρόδου καί τῶν 
ἄλλων νησιῶν, ἀλλά καί τῶν ἀξιωματικῶν ὅλων τῶν ὅπλων, τῶν 
ἀναπήρων καί ἄλλες.

Λίγο πρίν τίς ἐννιά κατέπλευσε τό ἀντιτορπιλλικό «Θεμιστο-
κλῆς» καί τά ἄλλα ἑλληνικά πολεμικά. Στίς 9.35΄ π.μ. ἀκριβῶς, ὑπό 
τούς ἤχους τῶν χαιρετιστήριων κανονιοβολισμῶν, τίς κωδωνο-
κρουσίες ὅλων τῶν ἐκκλησιῶν τῆς Ρόδου καί τούς συριγμούς τῶν 
σειρήνων ὅλων τῶν πλοίων, πλεύρισε στήν προβλήτα ἡ βενζινάκα-
τος ὅπου ἐπιβιβαζόταν ὁ Βασιλιάς. Μετά τόν Βασιλιά ἀποβιβάστηκε 
ἡ Βασίλισσα, ὁ Διάδοχος καί οἱ λοιποί πρίγκιπες, ἐνῶ στήν προβλήτα 
τούς ὑποδέχτηκε ὁ Στρατιωτικός Διοικητής, ναύαρχος Ἰωαννίδης, 
καθώς καί τά μέλη τῆς Κυβέρνησης. Ὁ Βασιλιάς σταμάτησε μπροστά 
στήν ἁψίδα, ὅπου τόν περίμενε ὁ δήμαρχος τῆς Ρόδου Γαβριήλ 
Χαρίτος45, γιά νά τοῦ παραδώσει συμβολικά τό κλειδί τῆς πόλης. Ἡ 
προσφώνηση τοῦ Δημάρχου τῆς Ρόδου, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τήν 
ἀγαλλίαση τῆς πόλης καθώς καί ὅλης τῆς Δωδεκανήσου γιά τό 
εὐτυχές γεγονός, καταλήγει ὡς ἑξῆς:

«........................................................................................................
Τό προαιώνιον ὄνειρον τῶν Δωδεκανησίων πραγματοποιεῖται 

σήμερον καί ὁλοκληροῦται τό ἐθνικόν ἔργον των. Μέ τήν συντε-
λουμένην σήμερον ἐνσωμάτωσιν τῆς πολυπαθοῦς Δωδεκανήσου εἰς 
τήν Μητέρα Ἑλλάδα τερματίζεται μία ὀδυνηρά περίοδος τῆς ἑλλη-
νικῆς ἱστορίας καί ἀρχίζει μία περίοδος νέα καί πλήρης ἐλπίδων. Οἱ 
Δωδεκανήσιοι ἔχουν πλέον πλήρη ἐπίγνωσιν τῆς ἀποστολῆς των καί 
γνωρίζουν ὅτι διά τῆς ἑνώσεως θά συμβάλουν ἀπ’ εὐθείας εἰς τήν 
εὐημερίαν, τήν πρόοδον καί τήν ἀκμήν τῆς Ἑλλάδος. Ἡ δέ συμβολή 
των αὐτή θά εἶναι πιό πολυτιμοτάτη διά τήν ἐθνικήν πνευματικήν 
ἀνάπτυξιν καί τό μεγαλεῖον τοῦ Ἔθνους μας. 

45. Ἡ Πολιτεία καί ὁ λαός τῆς Ρόδου τίμησε τόν Γαβριήλ Χαρίτο μέ πλῆθος 
ἐνεργειῶν γιά τήν προσφορά του στήν πατρίδα. Ἐνδεικτικά ἀναφέρεται ἡ ἔκδοση 
ψηφίσματος τοῦ Δήμου Ρόδου τήν ἡμέρα τοῦ θανάτου του (ἀρ. πρακτικοῦ 
12/10.490, ἀρ. ἀπόφασης 194/1990) καί ἡ κατοπινή ὀνοματοδοσία κεντρικῆς πλα-
τείας τῆς πόλης τῆς Ρόδου. Ἐπίσης, ἡ ὀνοματοδοσία κοινοτικοῦ δρόμου ἀπό τόν 
Δῆμο Ἀρχαγγέλου (ἀρ. πρ. 4133/30.12.1994), ἡ ἀντίστοιχη μιᾶς ὁδοῦ στόν Δῆμο 
Ἰαλυσοῦ (πρακτικό ὑπ. ἀρ. 12/96 τῆς 27.7.1996, ὑπ. ἀπόφαση 118/96) καί, τέλος, ἡ 
ἀπόφαση τοῦ Ἑσπερινοῦ ΓΕΛ Ρόδου (πράξη 19η/5.3.2008) νά δοθεῖ στό σχολεῖο ἡ 
προσωνυμία τοῦ ὀνόματός του.
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Μεγαλειότατοι!

Ὑπό τό κράτος τῆς πλέον ἰσχυρᾶς συγκινήσεως διά τήν ἐξαιρε-
τικήν εὔνοιαν τήν ὁποίαν ἡ τύχη ἐπεφύλασσεν εἰς ἐμέ, παραδίδω εἰς 
Ὑμᾶς, τούς ἀνταξίους συνεχιστάς τῆς αἴγλης τῶν Βασιλέων τοῦ Βυ-
ζαντίου καί τοῦ ἀειμνήστου ἀδελφοῦ σας Γεωργίου τοῦ Β΄ τοῦ ὁποίου 
τό πνεῦμα θά σᾶς εἶναι πιστός συμπαραστάτης, τάς κλείδας τῆς 
πόλεως τῆς Ρόδου καί τῶν ἄλλων Δωδεκανήσων, μέ τήν διάπυρον 
εὐχήν ὅπως συνεχίσετε τήν ἔνδοξον πορείαν Σᾶς ...»46.

Κατόπιν, ἡ βασιλική πομπή προχώρησε πρός τήν πλατεία τοῦ 
Διοικητηρίου, ὅπου, μετά τήν ἀνάκρουση τοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου, ὁ 
Ὑπουργός τῶν Ἐσωτερικῶν Π. Μαυρομιχάλης διάβασε, ἀπό τόν 
ἐξώστη τοῦ Διοικητηρίου, τό παρακάτω Βασιλικό Διάταγμα:

«Περί Προσαρτήσεως τῆς Δωδεκανήσου εἰς τήν Ἑλλάδα Παῦλος 
Α΄ Βασιλεύς τῶν Ἑλλήνων. Ἀπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν:

Ἄρθρον 1ον: 

Αἱ νῆσοι τῆς Δωδεκανήσου Ρόδος, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Ἀστυ-
πάλαια, Νίσυρος, Πάτμος, Χάλκη, Κάσος, Σύμη, Κῶς, Λέρος καί Κα-
στελλόριζον ὡς καί αἱ παρακείμεναι νησίδες, εἶναι προσαρτημέναι 
εἰς τό Ἑλληνικόν Κράτος ἀπό τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1947. Ὁ παρών 
Νόμος, ψηφισθείς ὑπό τῆς Δ΄ Ἀναθεωρητικῆς Βουλῆς καί παρ’ Ἡμῶν 
σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά τῆς “Ἐφημερίδος τῆς Κυ-
βερνήσεως” καί ἐκτελεσθήτω ὡς νόμος τοῦ Κράτους. 

Ἐν Ἀθήναις τῇ 3ῃ Ἰανουαρίου 1948 Παῦλος Α΄». 

Μετά τήν ἀνάγνωση τοῦ Βασιλικοῦ Διατάγματος, ὁ Βασιλιάς 
διάβασε τό παρακάτω διάγγελμα πρός τόν λαό τῆς Δωδεκανήσου:

«Κατά τήν χαρμόσυνον αὐτήν στιγμήν φέρω εἰς τούς Ἕλληνας 
τῆς Δωδεκανήσου τόν ἀδελφικόν χαιρετισμόν τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ. 
Ἡ σημερινή ἁγία ἡμέρα, κατά τήν ὁποίαν ἱκανοποιεῖται ὁ ζωηρότε-
ρος παλμός τῆς Ἑλλάδος, εἶναι ἡ εὐτυχεστέρα ἡμέρα τῆς ζωῆς μου. 
Εὐχαριστῶ τόν Θεόν διότι ἔλαχεν εἰς ἐμέ ἡ τιμή νά περιβάλω μέ τήν 
ἐνεργόν στοργήν μου τήν Δωδεκάνησον καί νά ἴδω κυματίζουσαν 
τήν Κυανόλευκον εἰς τόν Ἑλληνικόν οὐρανόν της.

46. Ἀγγελῆς, Α. ὅ.π., σ. 3.
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Ἡ σημερινή ἡμέρα ἐπληρώθη μέ πολύ αἷμα καί πολλά δάκρυα, 
ἀλλά μόνον μέ αἷμα καί δάκρυα γράφονται ἱστορίαι, ὅπως ἡ Ἑλλη-
νική. Ἡ Δωδεκάνησος ὑπῆρξεν εἷς τῶν λαμπροτέρων ἀστέρων εἰς 
τόν οὐρανόν τοῦ ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ. Ὑπῆρξεν πάντοτε 
ἔνδοξον προπύργιον τῶν ἀγώνων τῆς Φυλῆς καί μήτηρ ὑπερηφάνων 
καί ἀνδρείων τέκνων. Ὑπῆρξε πάντοτε πηγή ἀκτινοβολίας Ἑλληνι-
κοῦ πνεύματος. Ἡ Δωδεκάνησος δέν εἶναι μόνον Ἑλληνική, εἶναι 
Ἑλλάς. Εἶμαι εὐτυχής καί συγκεκινημένος. Αἰσθάνομαι νά πτερυ-
γίζουν χαρμοσύνως γύρω μας αἱ ψυχαί τῶν νεκρῶν ἀδελφῶν μας τοῦ 
τελευταίου ἐνδόξου πολέμου καί ἡ σκέψις μου τήν στιγμήν αὐτήν 
στρέφεται πρός τόν Μέγαν Ἀπόντα, τόν ἀείμνηστον ἀδελφόν μου 
Βασιλέα Γεώργιον, τόν νικητήν τοῦ Πολέμου τῆς Ἀλβανίας. Ἐν 
ὀνόματι τῆς ἱκανοποιήσεως τῶν ἱερωτέρων ἀνθρωπίνων δικαιω-
μάτων. Ἐν ὀνόματι τῆς ἐνδόξου Ἑλληνικῆς Ἱστορίας. Ἐνώπιον τῆς 
αἰωνίας Ἑλλάδος καί ἐνώπιον τοῦ Παντοδυνάμου Θεοῦ Κυρώνω τήν 
προσάρτησιν τῆς Δωδεκανήσου εἰς τήν Μητέρα Πατρίδα»47.

Στή συνέχεια ἔγιναν, ἀπό τόν Βασιλιά καί τή Βασίλισσα, τά ἀπο-
κα λυπτήρια ἀναμνηστικῆς πλάκας στό Διοικητήριο, καθώς καί ἡ 
κατάθεση στεφάνου στόν βωμό τῆς Πατρίδος. Μετά τόν λόγο καί 
τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς κυβέρνησης, Κωνσταντίνου Τσαλδάρη, ἄρχι-
σε ἡ στρατιωτική παρέλαση, κατά τήν ὁποία παρελάσανε τμήματα 
τοῦ στρατοῦ, τοῦ ναυτικοῦ καί τῆς ἀεροπορίας μέ τή μουσική τους, 
καθώς καί εὔζωνοι τῆς Ἀνακτορικῆς Φρουρᾶς. Παρελάσανε, ἐπίσης, 
παιδάκια τῶν ὀρφανοτροφείων καί νηπιαγωγείων ἀπό 3 ἕως 5 ἐτῶν, 
καθώς καί μαθητές τῶν σχολείων καί τῶν προσκοπικῶν ὁμάδων. 
Τέλος, χαρακτηριστική ἦταν καί ἡ συμμετοχή τῶν Μωαμεθανῶν τῆς 
Δωδεκανήσου, τῆς ἀντιπροσωπείας τῶν ὁποίων προηγοῦνταν ὁ 
Μουφτής.

Μετά τήν παρέλαση, οἱ ἐπίσημοι μετέβησαν στόν μητροπολι-
τικό ναό τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, ὅπου, χοροστατοῦντος τοῦ 
μητροπολίτη Ρόδου Τιμόθεου, τελέστηκε δοξολογία σύμφωνα μέ τήν 
παλιά Βυζαντινή παράδοση. Ἀργότερα, ἡ ἀντιπροσωπεία ἐπέστρεψε 
στό Διοικητήριο, ὅπου ἔγινε ἡ παρουσίαση τῶν τοπικῶν ἀρχῶν καί 
τῶν ἐκπροσώπων τῶν ὀργανώσεων, τῶν συνδέσμων, τῶν συλλόγων 
κ.λπ. Τέλος, στίς 7 τό ἀπόγευμα πραγματοποιήθηκε, μέ τή συμμε-

47. Ὅ.π.
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τοχή τμημάτων τῶν ἐνόπλων δυνάμεων, τῶν προσκόπων, τῶν μα-
θητῶν κ.ἄ., λαμπαδηφορία, τήν ὁποία οἱ ἐπίσημοι παρακολούθησαν 
ἀπό τό Διοικητήριο48.

Ἡ 7η Μαρτίου 1948 ἀποτελεῖ, ἑπομένως, ἱστορικό ὁρόσημο 
στήν πορεία τοῦ ἔθνους μας. Ἡ Ρόδος, καθώς καί ὅλα τά Δωδε-
κάνησα, εἶναι πιά καί τυπικά Ἑλλάδα, ἐνῶ ἡ ἡμέρα αὐτή ἔχει καθι-
ερωθεῖ ὡς ἡ ἐπίσημη ἐπέτειος τῆς Ἐνσωμάτωσης τῆς Δωδεκανήσου 
στήν Ἑλλάδα. Ἕνας δύσκολος καί μακρύς δρόμος εἶχε φτάσει στό 
τέλος του49.

48. Ὅ.π.
49. Κλαδάκη-Μενεμενλῆ, Φωτεινή. Ἀπό τήν ἐκπαιδευτική ἱστορία τῆς Ρό δου 

(1889-1989), Σύρος 2002, σ. 41. Φίνας, Κ. Ι. ὅ.π., σ. 46.
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r ΜEΡΟΣ Β΄ s

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  1 .

Ὁ Ρόδου Ἀπόστολος. 
Ἀπό τήν ἐκλογή του ὡς Μητροπολίτης  

μέχρι τή Συνθήκη τῆς Λοζάννης 
(11 Ἰουνίου 1913 - 24 Ἰουλίου 1923)

1.1.  Ἡ ἐκλογή τοῦ μητροπολίτη Ρόδου Ἀπόστολου, οἱ σχέσεις του 
μέ τήν ἰταλική κυβέρνηση μέχρι τήν ἐξορία του στήν Πάτμο 
(11 Ἰουνίου 1913 - 26 Σεπτεμβρίου 1921)

Ἡ κατάληψη τῆς Ρόδου ἀπό τούς Ἰταλούς συμπίπτει μέ τήν 
ἐκλογή ὡς μητροπολίτη Ρόδου τοῦ Βενιαμίν, τοῦ μετέπειτα Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριάρχη. Οἱ ἰταλικές στρατιωτικές ἀρχές ἐπέτρεψαν τόν 
ἐρχομό του στή Ρόδο ὕστερα ἀπό διαπραγματεύσεις. Οἱ συχνές, ὅμως, 
ἐπισκέψεις του στόν στρατιωτικό διοικητή1 καί πρό παντός ἡ στάση 
του σέ κάθε συζήτηση γιά τό ἐθνικό θέμα2 τόν κατέστησε ὕποπτο ἰτα-
λοφιλίας3 καί γι’ αὐτό ἡ Δημογεροντία4 ζήτησε τήν ἀπο μάκρυνσή του 

1. Παπαχριστοδούλου, Χ. Ι. Ἱστορία τῆς Ρόδου. Ἀπό τούς προϊστορικούς 
χρόνους ἕως τήν ἐνσωμάτωση τῆς Δωδεκανήσου (1948), Ἀθήνα 1972, σ. 540.

2. «...ἐγώ εἶμαι θρησκευτικός ἀρχηγός καί δέν ἀναμιγνύομαι σέ πολιτικά 
ζητήματα...» Βλ. Παπαϊωάννου, Ἐμμανουήλ Δ. Ρόδος καί Νεώτερα Κείμενα. [ἀρ.] 
8: Ἡ Ἐκκλησία τῆς Δωδεκανήσου κατά τήν Ἰταλοκρατία, τό Αὐτοκέφαλο, Ρόδος 
1997, σ. 17.

3. Ὅ.π.
4. Οἱ Μητροπολίτες τῆς Δωδεκανήσου ἦταν πρόεδροι τῶν Δημογεροντιῶν 

τῶν Περιφερειῶν τους καί κάτω ἀπό τήν ἀνώτατη ἐποπτεία τους λειτουργοῦσαν 
σ’ αὐτές: τό Ἐκκλησιαστικό Δικαστήριο πού συνεδρίαζε μέ βάση κανονισμό καί 
δίκαζε διαφορές προικῶν, κληρονομιῶν, διαθηκῶν, κηδεμονίας, υἱοθεσίας καί 
πατρότητας, ἡ Ἐκπαιδευτική Ἐπιτροπή πού εἶχε τήν ἐποπτεία τῆς Παιδείας, ἡ 
Μοναστηριακή Ἐπιτροπή πού ἐπόπτευε τή συντήρηση καί τήν περιουσία τῶν 
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ἀπό τή Ρόδο. Ὁ Βενιαμίν δέν ἔφερε ἀντιρρήσεις καί ἔφυγε, ἀφοῦ προ-
ηγουμένως ἔδωσε ἐξηγήσεις5. Τό Πατριαρχεῖο τόν μετέθεσε στή 
Μητρόπολη Σηλυβρίας. Στή χηρεύουσα Μητρόπολη τῆς Ρόδου 
ἐκλέχτηκε ὁ ἀρχιγραμματέας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Ἀπόστολος Τρύφω-
νος Χατζηαποστόλου, τόν ὁποῖο διέκρινε σύνεση καί διοικητική πείρα: 

«Γενομένων ἐν πατριαρχικῷ ναῷ τῶν κανονικῶν ψήφων τῇ πα-
ρελθούσῃ Τρίτῃ 11 μεσοῦντος, πρός ἀνάδειξιν μητροπολίτου Ση-
λυβρίας, ἀντί τοῦ πρός Κύριον μεταστάντος Διονυσίου, ἐκ τῶν τριῶν 
τεθέντων συνυποψηφίων, τοῦ πανιερ. Μητροπολίτου Ρόδου κ. Βε-
νιαμίν, τοῦ θεοφιλ. Ἐπισκόπου Σταυροπόλεως κ. Χριστοφόρου καί 
τοῦ πανοσλγ. Ἀρχιμ. κ. Γερασίμου Θεολογίδου ἐξελέγη ὁ πρῶτος - 
Μητροπολίτης δέ Ρόδου ἐξελέγη ὁ πανοσλγ. ἀρχιγραμματεύς τῆς 
ἱερᾶς Συνόδου ἀρχιμ. κ. Ἀπόστολος, συνυποψήφων τεθέντων τοῦ 
πανιερ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί τοῦ θεοφιλ. ἐπισκόπου 
Δωδώνης. Ὁ θεοφιλ. ἐψηφισμένος Ρόδου κ. Ἀπόστολος ὑπηρέτησε 
μετά πολλοῦ ζήλου ἐπί δώδεκα ἔτη ἐν τῷ γραφείῳ τῆς ἱερᾶς Συνόδου 
τέσσαρα μέν ὡς βοηθός γραμματεύς, ἰσάριθμα δέ ὡς ὑπογραμματεύς 
καί ἀρχιγραμματεύς. Τοῦ δέ μικροῦ καί τοῦ μεγάλου μηνύματος 
αὐθημερόν γενομένων, ἐποιήσατο ὁ θεοφ. ἐψηφισμένος τήν τε ἐπί 
συνόδου καί τήν ἐν τῷ ναῷ νενομισμένην εὐχαριστίαν»6.

Ἡ ἀπομάκρυνση τοῦ Βενιαμίν δημιούργησε προβλήματα στήν 
ἑλληνική Κοινότητα, διότι οἱ ἀρχές κατοχῆς δέν ἀναγνώριζαν τή 
Δημογεροντία ὡς ἐκπρόσωπο τῆς Κοινότητας, οὔτε ἀναγνώριζαν ὡς 
Μητροπολίτη Ρόδου τόν νεοεκλεγέντα Ἀπόστολο, παρά μόνο τόν 
Βενιαμίν. Ἡ Δημογεροντία, ὅμως, ἐπέμενε στήν ἔλευση τοῦ νέου 
Μητροπολίτη, γιατί ἡ κατάσταση ἦταν χαώδης7.

μονῶν, καθώς καί τό Πνευματικό Δικαστήριο ἀπό 4 κληρικούς πού δίκαζε πλημ-
μελήματα τοῦ κλήρου καί θέματα μνηστείας, γάμου καί διαζυγίου. Τέλος, ὁ Μη-
τροπολίτης Ρόδου συμμετεῖχε μαζί μέ δύο ἄλλους δημογέροντες ἐκλεγμένους ἀπό 
τόν λαό στό Ἀνώτατο Διοικητικό Συμβούλιο (μετζλίς), στό ὁποῖο συμμετείχαν καί 
ἐκπρόσωποι τῶν Τούρκων καί τῶν Ἑβραίων καί τό ὁποῖο βοηθοῦσε τόν Τοῦρκο 
διοικητή στήν ἄσκηση τῆς ἐξουσίας του. Βλ. Λουκᾶτος, Σπυρίδων. «Δωδεκάνησα», 
εἰς Ἐκδοτική Ἀθηνῶν, Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τ. 14ος (Νεώτερος Ἑλλη-
νισμός ἀπό τό 1881 ὥς τό 1913). Ἀθήνα, 1977, σ. 384.

5. Μπακίρης, Ἐμμανουήλ Δ. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρόδου στά χρόνια τῆς Ἰταλικῆς 
Κατοχῆς, Ρόδος 1988, σ. 2.

6. «Κανονικαί ψῆφοι», εἰς περ. ΕΑ, 33 (1913), σ. 193.
7. ΠΔΡ 16.12.1905-11.4.1914, συν. 9.9.1913.
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Ὁ νέος Μητροπολίτης, προικισμένος μέ ἱκανότητες ἀνέλαβε τά 
ἡνία τῆς Μητρόπολης Ρόδου. Μορφωμένος, εὐφυής, μέ ἐκκλησια-
στικές ἀρετές οἱ ὁποῖες δοκιμάστηκαν καί καλλιεργήθηκαν στή νευ-
ραλγική θέση τῆς ἀρχιγραμματείας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, 
ὅπου ἄφησε ἐποχή, σταθερός καί ἀκλόνητος στίς θέσεις του, δημι-
ούργησε τήν ἐντύπωση τοῦ αὐταρχικοῦ καί τοῦ πεισματάρη σέ 
ἐχθρούς καί ὁμογενεῖς, ὥστε νά δημιουργηθεῖ καί στή Ρόδο, κατά τά 
χρόνια πού κυριολεκτικά λατρευόταν ἀπό τό ποίμνιό του, ἰσχυρή 
ἀντιπολίτευση. 

Ὁ Τρύφωνος γεννήθηκε στίς 26 Νοεμβρίου 1878 στήν τότε 
κωμόπολη Κριθιά τῆς Θρακικῆς Χερσονήσου, νότια τῆς Μαδύτου8. 
Τά πρῶτα γράμματα τά διδάχτηκε ἀπό τόν θεῖο του Κωνσταντῖνο 
Τουμπέκη, ἀδελφό τῆς μητέρας του καί στή συνέχεια μετέβη στήν 
κοινοτική Σχολή τῆς πατρίδας του. Κατόπιν πῆγε στά Δαρδανέλλια, 
ὅπου λειτουργοῦσε ἑπτατάξιο Σχολαρχεῖο καί μετά ἀπό ἐξετάσεις 
κατατάσσεται στήν Ε΄ τάξη, δηλαδή στήν Α΄ τάξη τοῦ Σχολαρχείου. 
Ὅταν τελείωσε τόν τριετῆ κύκλο τοῦ Σχολαρχείου, μετέβη στήν 
Κωνσταντινούπολη, ἀπ’ ὅπου ἐπέστρεψε στήν Κριθιά λόγω ἀσθένει-
ας. Τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1894 πῆγε στήν Κωνσταντινούπολη γιά 
δεύτερη φορά, προκειμένου νά φοιτήσει στή Μεγάλη τοῦ Γένους 
Σχολή καί μετά ἀπό εἰσιτήριες ἐξετάσεις κατατάσσεται στήν Ε΄ τάξη, 
πού τότε ἰσοδυναμοῦσε μέ τή Β΄ Γυμνασίου. Κατά τό σχολικό ἔτος 
1895-1896 εἰσάγεται στή Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης, ἀπό τήν 
ὁποία καί ἀποφοίτησε τό 19019.

Μέ τήν προτροπή τοῦ Πατριάρχη Ἰωακείμ τοῦ Γ΄10 εἰσάγεται 
στίς τάξεις τοῦ κλήρου καί τήν πατριαρχική αὐλή. Στίς 6 Αὐγούστου 

8. Τσερνόγλου, Ἀθανάσιος Γ. «Ἀπόστολος, Μητροπολίτης Ρόδου (1913-
1946)», εἰς Θ.Η.Ε., τ. 2 (Ἀθῆναι 1963), στ. 1190. Βεργωτῆς, Γεώργιος Θ. Ἡ ἐκπαίδευ-
σις εἰς τήν νῆσον Ρόδον: Συμβολή εἰς τήν ἱστορίαν τῆς Δωδεκανήσου, Ρόδος 1972, 
σ. 52.

9. Ἀπόστολος Τρύφωνος, μητρ. Ρόδου. Ἀπομνημονεύματα, τ. 1. Ἐν Ἀθήναις 
1947, σ. 9.

10. Ὁ Ἰωακείμ ὁ Γ΄ γεννήθηκε στό Βαφεοχώρι τοῦ Βοσπόρου τό 1834. Μη-
τροπολίτης στή Βάρνα ἀπό τό 1865 μέχρι τό 1872 καί στή συνέχεια στή Θεσσα-
λονίκη μέχρι τό 1874, ἐκλέχτηκε Οἰκουμενικός Πατριάρχης τό 1878. Μετά τήν 
παραίτησή του, τό 1884, ταξίδεψε στά Ἱεροσόλυμα, τήν Ἀντιόχεια καί ἀλλοῦ καί 
τελικά, στά τέλη τοῦ 1889, ἐγκαταστάθηκε στό Ἅγιο Ὄρος, ὅπου διέμεινε 11 
χρόνια. Στίς 25 Μαΐου 1901, ἐπανεκλέχτηκε στόν πατριαρχικό θρόνο ὅπου καί 
παρέμεινε μέχρι τόν θάνατό του, στίς 13 Νοεμβρίου 1912. Βλ. Ἀναγνωστοπούλου, 
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τοῦ 1901 χειροτονεῖται διάκονος. Τό 1903 προσλαμβάνεται ὡς βο-
ηθός τοῦ ἀρχιγραμματέα τότε Γενναδίου, μετέπειτα Μητροπολίτη 
Θεσσαλονίκης. Στίς 11 Μαΐου 1904 προάγεται σέ Τριτεύοντα καί 
στίς 6 Ὀκτωβρίου 1906 διορίζεται ὑπογραμμάτεας τῆς Ἱερᾶς Συ-
νόδου. Στίς 12 Μαΐου 1909 προάγεται σέ ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου, ὅπου παραμένει μέχρι τίς 11 Ἰουνίου 1913, ἡμέρα κατά τήν 
ὁποία ἐκλέγεται Μητροπολίτης Ρόδου, κατά τήν πατριαρχεία τοῦ 
πατριάρχη Γερμανοῦ τοῦ Ε΄11. Συμμετέχει σέ πατριαρχικές ἀποστολές 
στήν Πέραμο τό 1907, στήν Κύπρο γιά τήν ἐπίλυση τοῦ Ἀρχιεπισκο-
πικοῦ ζητήματος καί σέ ἐξαρχική ἀποστολή γιά τό ζήτημα τῶν Κα-
νονισμῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους12. 

Ὁ Ἀπόστολος Τρύφωνος δέν μπόρεσε νά μεταβεῖ στή Ρόδο 
ἀμέσως μετά τήν ἐκλογή του13, γιατί οἱ Ἰταλοί δέν ἐπέτρεπαν τήν 
ἀντικατάσταση τοῦ ἀνακληθέντος μητροπολίτη Βενιαμίν. Γιά τήν 
κάθοδό του στήν ἐπαρχία του χρειάστηκε νά ὑπογράψει βεβαίωση 
ὅτι δέν θά ἀναμιχθεῖ σέ πολιτικά θέματα14. Τελικά, κατάφερε νά ἔλθει 
στή Ρόδο τήν 1η Ἀπριλίου 1914, μέ τή μεσολάβηση τῆς Ρωσικῆς 
πρεσβείας στήν Κωνσταντινούπολη15. Στό μεσοδιάστημα αὐτό, ὁ 
Ρόδου Ἀπόστολος στάλθηκε στό Ἅγιο Ὄρος, προκειμένου νά πείσει 
τούς μοναχούς νά ζητήσουν ἀπό τή Συνδιάσκεψη τοῦ Λονδίνου τό 
δικαίωμα στήν αὐτοδιοίκηση, ὑπό τήν πνευματική καθοδήγηση τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ὅταν, τελικά ἔφτασε στή Ρόδο συ-
νάντησε ἀρκετά προβλήματα, τά κυριότερα τῶν ὁποίων ἦταν: 

Σία. Μικρά Ἀσία, 19ος αἰ. - 1919. Οἱ ἑλληνορθόδοξες κοινότητες. Ἀπό τό Μιλλέτ 
τῶν Ρωμιῶν στό Ἑλληνικό Ἔθνος, Ἀθήνα 1997, σ. 445, σημ. 4.

11. Βεργωτῆς, Γ. Θ. ὅ.π., σ. 52.
12. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 30-42.
13. «Τῇ Kυριακῇ 16 μεσοῦντος, ἐτελέσθη ἐν τῷ σεπτῷ πατριαρχικῷ ναῷ ὑπό 

τῆς Α. Θ. Π. τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου καί τῶν σεβασμ. Συνοδικῶν μητροπο-
λιτῶν Ἰωαννίνων, Μυτιλήνης, Βιζύης, Μαρωνείας, Γάνου καί Χώρας, Σισανίου, 
Χαλδίας καί Ἐλευθερουπόλεως ἡ χειροτονία τοῦ νέου μητροπολίτου Ρόδου πανιερ. 
κ. Ἀποστόλου, πολλοῦ παρόντος εὐσεβοῦς ἐκκλησιάσματος». Βλ. «Χειροτονία 
[τοῦ νέου μητροπολίτου κ. Ἀποστόλου]», εἰς περ. ΕΑ, 33 (1913), σ. 200.

14. Μπακίρης, Ἐμμανουήλ Δ. Ρόδος: Ἐθνικό ζήτημα 1912-1945, Ρόδος 1989, 
σ. 25.

15. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 49-53. Λουκᾶτος, Σπυρίδων. «Ἡ ζωή 
καί ἡ δράση τῶν Ἑλλήνων στά Δωδεκάνησα καί στήν Κύπρο», εἰς Ἐκδοτική 
Ἀθηνῶν, Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τ. 15ος (Νεώτερος Ἑλληνισμός ἀπό τό 
1913 ὥς τό 1941), Ἀθήνα 1978, σ. 468.
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«1) Ἡ ἔντασις τῶν σχέσεων τῆς ἡμετέρας Ἐθνότητος πρός τήν 
κρα τοῦσαν Δύναμιν καί αἱ συνεπεία αὐτῆς ἀφόρητοι πιέσεις, 2) Ἡ 
ὕπουλος δραστηριότης τῆς Καθολικῆς προπαγάνδας ὑπό τήν 
σκέπην καί τήν ἀρωγήν τῶν κρατούντων, 3) Ἡ ἔλλειψις ἐπαρκῶς 
ὀργανωμένου ἡμετέρου μετώπου Ἀντιστάσεως καί ἡ Ἑλληνικωτάτη 
διαίρεσις τῶν Ἐθνικῶν μας δυνάμεων, 4) Ἡ ἔλλειψις κλήρου ἐπαρκῶς 
μεμορφωμένου ἤ τουλάχιστον αἰσθηματικῶς τετονωμένου πρός 
ἀντιμετώπισιν τῶν ἐλλοχευόντων Μισσιοναρίων, 5) Ἡ ἔλλειψις ὁ μοιο-
μορφίας ἐν τῇ Ἐκπαιδεύσει, καί τῆς ἀπαιτουμένης συστηματικῆς 
ἐποπτείας καί ἐπιβλέψεως τῶν λειτουργῶν αὐτῆς, 6) Ἡ ἔλλειψις 
ἐπαρκῶν πόρων καί τό ἀσυστηματοποίητον τῶν ὑπαρχόντων καί 7) 
Ἡ εὐτελής χαλάρωσις τῆς διοικήσεως τῶν Ἱ. Μονῶν καί τῶν Μονα-
στηριακῶν περιουσιῶν»16.

Πρώτη φροντίδα τοῦ νέου Μητροπολίτη εἶναι ἡ θρησκευτική 
καί ἠθική βελτίωση τοῦ ποιμνίου του. Προκειμένου νά διευκολύνει 
τούς πιστούς νά προσέρχονται στό μυστήριο τῆς ἐξομολόγησης μέ 
σκοπό τήν ἴδια τήν ἐξομολόγηση καί ὄχι τήν τυπολατρία, ἐπιβάλλει 
τήν ἀνταλλαγή τῶν πνευματικῶν Πατέρων. Γιά παράδειγμα, ὁ πνευ-
ματικός πού ἐφημερεύει στά Τριάντα πηγαίνει ἐξομολόγος στή 
Λίνδο κ.ο.κ. Μέ τόν τρόπο αὐτό, σύμφωνα μέ τόν νέο Μητροπολίτη, 
ὁ πιστός μέ περισσότερη ἐμπιστοσύνη πηγαίνει στόν ἐξομολόγο γιά 
μιά πραγματική ἐξομολόγηση17. 

Ὁ Ἀπόστολος φροντίζει παράλληλα καί γιά τή θρησκευτική δια-
παιδαγώγηση τῶν πιστῶν, μέ τό νά κηρύττει στή λειτουργία. Τήν 
ἐποχή αὐτή ὁ ἄμβωνας δέν ἐκπληρώνει τόν προορισμό του, ἀφοῦ ἡ 
ἔλλειψη μορφωμένου κλήρου τόν κρατάει σέ συνεχῆ σιγή. Τό κενό 
αὐτό καλεῖται νά ἀναπληρώσει ἡ ἔκδοση θρησκευτικοῦ περιοδικοῦ. 
Στίς 15 Μαρτίου 191518 κυκλοφορεῖ γιά πρώτη φορά τό δεκαπεν-

16. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 54. Φίνας, Κυριάκος Ι. Τά Δωδεκάνη-
σα τόν 20ό Αἰώνα. Τά σημαντικότερα γεγονότα τῶν περασμένων 100 χρόνων, 
Ρόδος 1999, σ. 27. Βεργωτῆς, Γ. Θ. ὅ.π., σ. 64-65. 

17. Μπακίρης, Ἐμμανουήλ Δ. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρόδου στά χρόνια τῆς Ἰτα-
λικῆς Κατοχῆς, Ρόδος 1988, σ. 3.

18. Λίγους μῆνες ἀργότερα κυκλοφόρησε καί τό πρῶτο φύλλο τῆς ἐφη-
μερίδας «Ροδιακή». Μιᾶς ἑβδομαδιαίας πολιτικῆς, ἠθικῆς καί κοινωνικῆς ἐφη-
μερίδας μέ ἰδιοκτῆτες τόν Ε. Σ. Καλαμπίχη καί τόν Κ. Μ. Ἀναστασιάδη. Τό φύλλο 
ἀριθμ. 1 ἐκδόθηκε στή Ρόδο τήν Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 1915. Ἔκλεισε τό 1937 ἀπό 
τόν De Vecchi. Βλ. Παπαϊωάννου, Ἐμμανουήλ Δ. Ρόδος καί Νεώτερα Κείμενα [ἀρ.] 
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θήμερο περιοδικό «Ὀρθόδοξος Διδαχή»19, θρησκευτικοῦ, ἠθικοῦ καί 
κοινωνικοῦ περιεχομένου, ὑπό τήν ἐποπτεία τοῦ μητροπολίτη Ρόδου 
Ἀπόστολου. Τό πρῶτο φύλλο τυπώθηκε σέ τυπογραφεῖο τῆς 
Σύμης20, ἐνῶ στήν πρώτη σελίδα ὑπάρχει πάντα τό δίδαγμα τῆς Κυ-
ριακῆς, τό ὁποῖο διαβάζεται σέ ὅλους τούς ναούς. Συνεργάτες τοῦ 
περιοδικοῦ ὑπῆρξαν, κατά καιρούς, θεολόγοι κληρικοί πού ὑπηρε-
τοῦσαν στή Μητρόπολη, ὅπως ὁ ἀρχιμανδρίτης Ἰωακείμ Στρουμπῆς, 
ὁ ἀρχιδιάκονος Ἐμμανουήλ Καρπάθιος, πρῶτος Μητροπολίτης Κῶ 
μετά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Δωδεκανήσου, καθώς καί ἐκπαιδευτικοί 
πού δημοσίευαν παιδαγωγικά θέματα21.

Ὅσον ἀφορᾶ στά προβλήματα διοίκησης καί διαχείρισης τῶν 
Μονῶν, ὁ Ἀπόστολος τά τακτοποίησε μέ τήν ἵδρυση Κεντρικῆς Μο-
ναστηριακῆς Ἐπιτροπῆς καί τοπικῶν ἐπιτροπῶν γιά κάθε Μονή. 
Ἀργότερα, ὅταν ὁ κλῆρος κλήθηκε νά ἀναλάβει τό ἔργο τῶν δασκάλων, 
ἵδρυσε τά ἱερατικά φροντιστήρια γιά τήν ἐπιμόρφωση τῶν ἱερέων22. 

Ἡ Παιδεία ἦταν ἡ πρώτη καί ἰδιαίτερη φροντίδα τοῦ νέου Μη-
τροπολίτη23, ἀφοῦ εἶχε τήν πεποίθηση ὅτι ἦταν τό μόνο ὅπλο γιά 
νά ἐξουδετερώσει τά σχέδια τοῦ κατακτητῆ. Γιά τήν Παιδεία, βέβαια, 
θά γίνει ἐκτενής ἀναφορά σέ ἰδιαίτερο κεφάλαιο. Οἱ Ἰταλοί, ὅπως 
προαναφέρθηκε, εἶχαν ἀπαιτήσει νά ὑπογράψει ὁ Ἀπόστολος δήλω-
ση μή ἀνάμιξής του σέ πολιτικά θέματα. Ὁ πόνος, ὅμως καί οἱ ἀνα-
στεναγμοί τοῦ ποιμνίου του δέν ἦταν δυνατό νά μήν τόν κάνουν 

14: Ἔντυπα τά ὁποῖα ἐδημοσιεύθησαν γιά τή Ρόδο κατά τήν Ἰταλο-Γερμανική 
κατοχή 1912-1945, Ρόδος 2004, σ. 13. Φίνας, Κ. Ι. ὅ.π., σ. 28-29.

19. Μπακίρης, Ἐμμανουήλ Δ. Ρόδος: Ἐθνικό ζήτημα 1912-1945, Ρόδος, 1989, 
σ. 25. Φίνας, Κ. Ι. ὅ.π., σ. 29.

20. Παπαϊωάννου, Ε. Δ. ὅ.π., σ. 11.
21. Μπακίρης, Ἐμμανουήλ Δ. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρόδου στά χρόνια τῆς Ἰτα-

λικῆς Κατοχῆς, Ρόδος 1988, σ. 3.
22. Μπακίρης, Ἐμμανουήλ Δ. Ρόδος: Ἐθνικό ζήτημα 1912-1945, Ρόδος 1989, 

σ. 25.
23. Οἱ Μητροπολίτες τῆς Δωδεκανήσου καί κυρίως τῆς Ρόδου, ὡς ἐθνάρχες 

ὅλων τῶν Ὀρθόδοξων, ἀντιπροσώπευαν τόν ἑλληνικό πληθυσμό στίς τουρκικές 
ἀρχές. Αὐτοί ἐπόπτευαν τήν Ἐκπαίδευση καί γενικότερα τήν Παιδεία καί ἦταν 
πρόεδροι τῶν Σχολικῶν Ἐφοριῶν. Σ’ αὐτούς, κυρίως, ὀφείλεται ἡ μεγάλη ἀνάπτυ-
ξη καί πρόοδος τῆς Παιδείας σ’ ὅλα τά νησιά καί ἰδιαίτερα στή Ρόδο. Βλ. 
Λουκᾶτος, Σπυρίδων. «Δωδεκάνησα», εἰς Ἐκδοτική Ἀθηνῶν, Ἱστορία τοῦ Ἑλλη-
νικοῦ Ἔθνους, τ. 14ος (Νεώτερος Ἑλληνισμός ἀπό τό 1881 ὥς τό 1913). Ἀθήνα 
1977, σ. 384.
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μέτοχο τῶν ἐπιδιώξεων τῶν χριστιανῶν του. Δέν ἀρκεῖται σέ 
ψηφίσματα24, πρωτοστατεῖ. Εἶναι ὁ ἐγκέφαλος καί καθοδηγητής 
ὅλης τῆς Δωδεκανήσου κατά τήν περίοδο αὐτή στήν προσπάθειά 
της γιά ἕνωση μέ τήν Ἑλλάδα. 

Στήν ἐθιμοτυπική ἐπίσκεψή του στόν διοικητή, τήν 1η Ἰανουαρίου 
τοῦ 1919, βρῆκε τήν εὐκαιρία νά ἐκφράσει τόν πόθο τῶν Δωδεκανησίων 
γιά ἕνωση μέ τήν Ἑλλάδα καί νά ζητήσει τή βοήθεια καί συμπαράστασή 
του25. Μετά ἀπό λίγες ἡμέρες, ὅμως, τόν κάλεσε ὁ διοικητής καί τοῦ 
συνέστησε νά μήν ἀναμιγνύεται σέ πολιτικά θέματα, γιατί ὑπῆρχε 
κίνδυνος ἐξορίας, ὅπως συνέβη καί στόν Μητροπολίτη Καρπάθου26.

Στή Ρόδο, ὅμως, εἶχε κυκλοφορήσει ἡ φήμη ὅτι, τόν Νοέμβριο 
τοῦ 1918, 17 δήμαρχοι, μέ πρῶτο τόν Ἰταλό δήμαρχο τῆς Ρόδου, τόν 
ὁποῖο εἶχαν ἐγκαταστήσει οἱ Ἰταλοί, εἶχαν ὑπογράψει ἔγγραφο καί 
ζητοῦσαν νά παραμείνει ἡ Ἰταλία στή Δωδεκάνησο27. Τό ἔγγραφο 
αὐτό, ἴσως, εἶχε κατατεθεῖ στή διάσκεψη τῶν Παρισίων. Οἱ Ἰταλοί 
ζητοῦσαν, ἐπίσης, ἀπό τούς κατοίκους εὐχαριστήριες ἐπιστολές γιά 
τήν ἔκτακτη κυβερνητική πρόνοια γιά φάρμακα πού διένειμε ἡ δη-
μαρχία Ρόδου, λόγω τῆς ἱσπανικῆς γρίπης. Φάρμακα, ὅμως, πού 
διανεμήθηκαν μέ τό σταγονόμετρο, ἐνῶ ἡ Μητρόπολη, σέ συνερ-
γασία μέ τήν ἰδιωτική πρωτοβουλία, διένειμε περισσότερα. Ἡ 
ἐνέργεια αὐτή ἀποτυγχάνει καί οἱ Ἰταλοί ἐφαρμόζουν νέα οἰκονο-
μικά μέτρα28. Σ’ αὐτές τίς ἐνέργειες τῶν Ἰταλῶν καί τῶν ὀργάνων 
τους -δέν λείπουν οἱ ἀρνησιπάτριδες καί ὅσοι προτιμοῦν μιά ξένη 
κυβέρνηση- ὁ Μητροπολίτης Ρόδου ἀπαντᾶ μέ τήν προετοιμασία 
συλλαλητηρίου σ’ ὅλη τή Δωδεκάνησο29.

24. Μπακίρης, Ε. Δ. ὅ.π., σ. 26.
25. ΠΔΡ 1914-1921, συν. 18.1.1919.
26. ΠΔΡ 1914-1921, συν. 29.1.1919.
27. «Ὅταν κατά τό Πάσχα τοῦ 1919 ὁ Δωδεκανησιακός κόσμος ἀγανακτῶν 

κατά τῶν δέκα ἑπτά Δημάρχων διαφόρων νήσων καί χωρίων οἵτινες παραπλα-
νηθέντες ὑπέγραψαν ἐξ ἀφορμῆς δῆθεν τῆς γρίππης εὐχαριστηρίους δηλώσεις 
πρός τήν Ἰταλικήν Κυβέρνησιν ἀναφερομένας ὄχι μόνον εἰς τάς δῆθεν περι-
ποιήσεις (!) τῶν Ἰταλῶν διά τούς γριππώντας, ἀλλά καί εἰς τήν δῆθεν καλοδιοίκη-
σιν ἐν γένει αὐτῶν (!)...» Βλ. «Ὁ Μητροπολίτης Ἀπόστολος κατά τήν ἀρχήν καί 
τό τέλος μιᾶς δεκαετίας (1919-1929)», εἰς Αὐγή Δωδεκανησιακή, Ἀθήνα, ἀρ. φ. 204 
(15.5.1929), σ. 3.

28. Τσαλαχούρης, Κώστας. «1919: Τό αἱματηρό Πάσχα, εἰς Ἑλλάδα-20ός 
αἰώνας» (ἔνθετο στήν ἐφημ. Ἀπογευματινή τῆς Κυριακῆς, 1 Νοεμβρίου 1992), σ. 276.

29. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 74. Μπακίρης, Ε. Δ. ὅ.π., σ. 26.
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Συγκαλεῖ σέ ἄκρως μυστική σύσκεψη Δωδεκανήσιους παράγον-
τες καί προτείνει νά ἀξιοποιήσει ἡ Δωδεκάνησος τή μεταπολεμική 
ἀπαίτηση γιά ἀποτίναξη τοῦ ξένου ζυγοῦ, ἐνῶ παράλληλα προτείνει 
τή διοργάνωση συλλαλητηρίου. Οἱ παρόντες ἐπικρότησαν τήν 
πρόταση τοῦ Μητροπολίτη καί ἀμέσως συστήθηκε, ὑπό τήν προ-
εδρία του, εἰδική ἐπιτροπή, ἡ Ἐθνική Ἐπιτροπή30, γιά τόν συντο-
νισμό τοῦ ἀγώνα καί γιά κάθε παραπέρα ἀποτελεσματική ἐνέργεια. 

Ὑπό τήν καθοδήγηση τοῦ Μητροπολίτη Ρόδου διαβιβάσθηκαν, 
μέ κάθε προληπτικό μέσο, στίς περισσότερες ἐκκλησιαστικές καί κοι-
νοτικές ἀρχές τῆς Δωδεκανήσου, ἀνάλογα ἐπίσης καί μέ τήν 
περίπτωση καί σέ μυημένους προύχοντες, οἱ κατάλληλες ὁδηγίες. 
Βάσει αὐτῶν τῶν ὁδηγιῶν, ὁ ἑλληνικός δωδεκανησιακός λαός κλήθη-
κε σέ δύο βασικές ἐνέργειες: Καταρχάς, γραπτῶς θά δήλωνε τόν 
πόθο του γιά Ἕνωση, ὑπογράφοντας τό σχετικό δημοψήφισμα μέ 
κάθε μυστικό τρόπο, ὅταν θά προσερχόταν δῆθεν γιά ἐξομολόγηση, 
ἀπό τήν παραμονή τοῦ Λαζάρου μέχρι καί τό Μεγάλο Σαββάτο. 
Προφορικά θά ἔπρεπε νά ἐγκρίνει τό δημοψήφισμα κατά τή Β΄ 
Ἀνάσταση, ὅταν αὐτό θά διαβαζόταν στήν Ἐκκλησία. Θά δινόταν, 
ἔτσι, καί ἡ πανηγυρική ἔγκριση τοῦ δωδεκανησιακοῦ λαοῦ31.

Ἡ διαδικασία γιά τό πανδωδεκανησιακό συλλαλητήριο προχω-
ροῦσε καί τίποτε δέν διέρρευσε. Ἀκόμα καί ἡ πανίσχυρη καί δικτυ-
ωμένη τότε ἰταλική ἀστυνομία πληροφορήθηκε τά σχετικά γιά τό 
δημοψήφισμα λίγες ἡμέρες πρίν τήν 7η Ἀπριλίου τοῦ 1919, ἡμέρα 
τοῦ Πάσχα, ἡ ὁποία εἶχε ὁρισθεῖ ὡς ἡμέρα τοῦ συλλαλητηρίου. Ἔτσι, 
στίς 6.30΄ τό ἀπόγευμα τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, λίγο μετά τήν 
ἔναρξη τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἐπιταφίου, μέ διαταγή τοῦ Ἰταλοῦ δι-
ευθυντή τῆς ἀστυνομίας Gorini, περικυκλώνεται ὁ ναός τῶν Εἰ-
σοδίων τοῦ Νεοχωρίου ἀπό ἀστυνομικούς καλά ὁπλισμένους καί 

30. Τήν πολυμελῆ ἐπιτροπή ἀποτέλεσαν οἱ: Γ. Κατσούρης, Σ. Παπανδρέου, 
Κ. Ἀναστασιάδης, Κ. Χρυσοχοΐδης, Κ. Πατάκας, Ἐμ. Καλμπίχης, Ἀθ. Καζούλλης, 
Π. Παρασκευᾶς, Σ. Παρασκευᾶς, Ι. Παπαδόπουλος, Α. Ἁγιακάτσικας, Θ. Φρα-
ράκης, Α. Δημητριάδης, Ν. Καραγιάννης, Μιχ. Μπόνης, Ἀθανάσιος καί Γεώργιος 
Βομβύλας, Α. Καλαφατάς, Α. Ἰωαννίδης, Γ. Παχωπός (Σύμη), Γ. Πετρίδης (Σύμη), 
Δ. Δούβλαρης (Κάλυμνος), Β. Εὐσταθίου (Χάλκη). Βλ. Ἀπόστολος Τρύφωνος, τ. 1, 
ὅ.π., σ. 74. Φίνας, Κυριάκος Ι. Ὁ Μητροπολίτης Ρόδου Ἀπόστολος Τρύφωνος καί 
ἡ 33ετής προσφορά του στήν Ἐπαρχία Ρόδου, Ρόδος 2003, σ. 73. Μπακίρης, Ε. Δ. 
ὅ.π., σ. 27.

31. Φίνας, Κ. Ι. ὅ.π., σ. 74.
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ἀπό ἄνδρες τῆς ἀσφάλειας μέ πολιτικά. Δεκάδες στρατιῶτες, ἐπίσης, 
παίρνουν θέσεις στόν δρόμο πού ἑνώνει τήν Ἐκκλησία μέ τό Προξε-
νεῖο. Ὁ μητροπολίτης Ἀπόστολος εἰδοποιεῖται καί ἡ περιφορά τοῦ 
Ἐπιταφίου ἀρχίζει στίς 9.30΄, προφανῶς γιά νά προλάβουν νά εἰδο-
ποιηθοῦν οἱ πιστοί, ἐνῶ τελειώνει χωρίς κανένα ἐπεισόδιο32. 

Ἡ μυστικότητα βοήθησε στό νά μήν καταφέρει νά παρεμβάλει 
ἡ ἰταλική διοίκηση ὅσα ἐμπόδια μποροῦσε, ἐάν εἶχε τόν ἀπαιτούμε-
νο χρόνο. Ἔτσι, σύμφωνα μέ ὅσα εἶχαν προγραμματιστεῖ ἀπό τήν 
Ἐθνική Ἐπιτροπή, ἀφοῦ περατώθηκε ἡ Ἀκολουθία τῆς Β΄ Ἀνάστα-
σης, ὁ Μητροπολίτης ἀνέβηκε στόν θρόνο του καί, ἀφοῦ διάβασε τό 
ὑπογραφέν ἤδη ἀπό ἡμερῶν δημοψήφισμα, ἀπηύθυνε συνετό πατρι-
ωτικό λόγο, χωρίς αἰχμές ἐναντίον τῆς Ἰταλίας, ὁ ὁποῖος κατέληγε: 
«...Διά τοῦτο νομίζω ὅτι ὁ λαός τῆς Ρόδου δύναται χωρίς ποσῶς νά 
παρεκτραπεῖ ἐκ τῶν πρός τήν Σεβαστήν Ἰταλικήν Κυβέρνησιν κα-
θηκόντων του, νά ἐκδηλώσει ποιός εἶναι ὁ γνήσιος πραγματικός καί 
μοναδικός πόθος του. Ἐπικυρῶν δέ καί ἐμπράκτως τό ἀναγνωσθέν 
Δημοψήφισμα νά ζητωκραυγάσει ὑπέρ τῆς ἑνώσεως αὐτοῦ μετά τῆς 
Μητρός Ἑλλάδος»33. Ὁ λαός, ὄχι μόνο ζητωκραύγασε ζωηρότατα 
ὑπέρ τῆς Ἕνωσης, ἀλλά καί παρέτεινε ἐπί πολλά λεπτά τῆς ὥρας τίς 
πατριωτικές του ἐκδηλώσεις, κατά τρόπο ἄψογο καί εἰρηνικό, ἀκο-
λουθώντας τίς νουθεσίες τοῦ Μητροπολίτη34.

Εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι ὅλα θά ἐξελίσσονταν κανονικά καί 
κανένα ἔκτροπο δέν θά παρουσιαζόταν κατά τή διεξαγωγή τῶν συλ-
λαλητηρίων, ἐάν καί οἱ Ἰταλοί ἀνταποκρίνονταν ἀνάλογα. Οἱ τελευ-
ταῖοι, δυστυχῶς, ἔχασαν τήν ψυχραιμία τους καί συμπεριφέρθηκαν 
βάναυσα. Στή δωδεκανησιακή ἱστορία, οἱ πατριωτικές ἐκδηλώσεις 
τοῦ δωδεκανησιακοῦ λαοῦ στίς 7 Ἀπριλίου 1919 γιά τήν ἕνωση μέ τή 
Μητέρα-Πατρίδα παρέμειναν ὡς «τό Αἱματηρό Πάσχα τοῦ 1919»35, 

32. Τσαλαχούρης, Κ. Φ. ὅ.π., σ. 280-281. 
33. «Ὁ θρίαμβος τοῦ Γολγοθᾶ», εἰς Ροδιακή, Ρόδος, ἔτος 5ο, (18.4.1919), σ. 1.
34. «-Εἴμεθα Ἕλληνες καί θέλουμε τήν Μάνα μας.
       -Ζήτω ἡ Ἑλλάς.
       -Ζήτω ἡ Ἕνωσις.
       -Ζήτω τό Ἑλληνικόν Ἔθνος.
       -Ζήτω ὁ Ἑλληνισμός.
        -Κάτω οἱ προδόται». Βλ. «Ὁ θρίαμβος τοῦ Γολγοθᾶ», εἰς ἐφημ. Ροδιακή, 

Ρό δος, ἔτος 5ο, (18.4.1919), σ. 1.
35. Φίνας, Κ. Ι. ὅ.π., σ. 75. Παπαϊωάννου, Ἐμμανουήλ Δ. Ρόδος καί Νεώτερα 
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γιατί στίς εἰρηνικές αὐτές ἐκδηλώσεις τῶν Δωδεκανησίων οἱ Ἰταλοί 
ἀντέταξαν τή βία, μέ ἀποτέλεσμα τόν φόνο τοῦ Ἱερωμένου Παπα-
Λουκᾶ36 καί τῆς Ἀνθούλας Μανωλᾶ-Ζερβοῦ ἀπό τό Παραδείσι37 τῆς 
Ρόδου38. Στήν Ἀρχάγγελο, τραυματίστηκαν 100, περίπου, χωρικοί, 

Κείμενα. [ἀρ.] 8: Ἡ Ἐκκλησία τῆς Δωδεκανήσου κατά τήν Ἰταλοκρατία, τό Αὐ-
τοκέφαλο, Ρόδος 1997, σ. 17.

36. «...Ὁ ἐν λόγῳ Παπα-Λουκᾶς (ὅστις ἐφονεύθη) ἦτο ἀνήρ ἡλικίας 62 ἐτῶν, 
πείσμων καί βίαιος τόν χαρακτήρα, διέκειτο δέ λίαν ἐχθρικῶς πρός ἡμᾶς καί τοῦτο 
ἰδίᾳ κατόπιν ποινικῶν ἀνακρίσεων διεξαχθεισῶν ἐναντίον του, ἡ πρώτη κατά τό 
1917, ὅτε ἠθωώθη ἐλλείψη τεκμηρίων, ἑτέρα κατά Φεβρουάριον τοῦ π.ἔ. δι’ ὑπε-
ξαίρεσιν ὑποθηκευμένων, τρίτη κατά τόν Μάρτιον...» Βλ. Ἐπίσημη ἔκθεση τοῦ 
Ἰταλοῦ διοικητή Βιτόριο Ἐλία πού βρίσκεται στά ἀρχεῖα τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτε-
ρικῶν τῆς Ἰταλίας Φ. 979/197/779/1919 μέ τίτλο «Φιλελληνικόν κίνημα στή Δω-
δεκάνησο». Τσαλαχούρης, Κώστας Φ. Σελίδες ἱστορίας. Ροδιακά καί ἄλλα, Ρόδος 
2002, σ. 124-125.

37. Παραδείσι ἤ Βιλλανόβα: Χωριό 1.000 περίπου κατοίκων πάνω στήν ἁμα-
ξωτή ὁδό τῆς δυτικῆς ἀκτῆς, ἕνα ἀπό τά πιό πλούσια χωριά τῆς Ρόδου.

38. «Κατά τήν Β΄ Ἀνάστασιν ἐγένετο ἐντός τῆς ἐκκλησίας τό ὑπέρ τῆς ἑνώσε-
ως μετά τῆς Ἑλλάδος συλλαλητήριον, κατόπιν τοῦ ὁποίου συνελήφθησαν ὑπό 
τῶν Ἰταλῶν οἱ δύο διδάσκαλοι τοῦ χωρίου Κωνσταντῖνος Πανταζῆς καί Νικόλα-
ος Μαγκαφᾶς. Καθ’ ἦν στιγμήν δέ ὡδηγοῦντο οὗτοι εἰς τό τμῆμα, οἱ κάτοικοι 
ζητωκραυγάζοντες ὑπέρ τῆς ἑνώσεως ἀπήτουν παρά τῶν στρατιωτῶν τήν ἀπο-
φυλάκισιν τῶν διδασκάλων ἤ τή σύλληψιν ὅλων τῶν κατοίκων, διότι ὅλοι ἐζητω-
κραύγαζον ὑπέρ τῆς ἑνώσεως μετά τῆς Ἑλλάδος. Οἱ στρατιῶτες ὅμως διαταχθέντες 
ὑπό τοῦ τενέντε, ἀντί ἀπαντήσεως ἤρχισαν νά κτυπῶσι διά τῶν ὑποκοπάνων καί 
τῆς λόγχης, ἀδιακρίτως, τούς κατοίκους διά νά διαλύσουν αὐτούς. Τήν στιγμήν 
ἐκείνην ἡ χωρική Ἀνθούλα Γεωργίου Μανωλᾶ ἤ Ζερβοῦ ἰδοῦσα στρατιώτην 
Ἰταλόν κτυπῶντα ἀνηλεῶς διά τοῦ ὑποκοπάνου δωδεκαετές τι παιδίον ζητω-
κραυγάζον, ἠθέλησε νά παρατηρήσῃ αὐτῷ ὅτι δέν ἔπρεπε νά κτυπᾶ τοιου-
τοτρόπως ἕν μικρόν παιδίον. Ἀλλ’ ὁ στρατιώτης ἐκμανείς ἐκ τῆς παρατηρήσεως 
ταύτης ἐπυροβόλησε διά τοῦ περιστρόφου του εἰς τό στῆθος τῆς γυναικός, ἡ 
ὁποία ζῶσα εἰσέτι, ἐπεχείρησε νά λάβῃ λίθον διά νά ἀμυνθῇ, ὁπότε λογχισθεῖσα 
ὑπό τριῶν ἄλλων στρατιωτῶν ἐκ τῶν ὄπισθεν, ἔπεσεν ἀμέσως νεκρά. Ἐνῶ δέ διε-
δραματίζοντο ταῦτα, εἰς ἄλλο σημεῖον τῆς ὁδοῦ εἷς στρατιώτης Ἰταλός διαταχθείς 
ὑπό τοῦ ἀξιωματικοῦ ἔσπευσε πλησίον τῶν ἐκεῖ ἱσταμένων ἱερέων Παπα-Ἀνα-
στασίου καί Παπα-Λουκᾶ καί διέταξεν αὐτούς νά ἀποσυρθῶσι. Ἐπειδή ὅμως οἱ 
ἱερεῖς ἐξηκολούθουν νά παρακολουθῶσι τάς διαδραματιζομένας σκηνάς μεταξύ 
ἀφ’ ἑνός στρατιωτῶν κτυπώντων διά λόγχης καί ἀφ’ ἑτέρου ἀόπλων χωρικῶν 
προσπαθούντων παντί σθένει νά ἀμυνθῶσιν, ὁ στρατιώτης ἐλόχγισε εἰς τό στῆθος 
τόν Παπα-Λουκᾶ ἐκπνεύσαντα μετ’ ὀλίγα λεπτά, λαβών δέ, ὡς φαίνεται ρητήν 
ἐντολήν παρά τοῦ ἀξιωματικοῦ του, εἰπόντος καθ’ ἦν στιγμήν ὁ στρατιώτης 
ἐσκόπει νά κτυπήσῃ τόν Παπα-Ἀναστάσιον, “τόν ἄλλον, τόν ἄλλον”, δηλαδή τόν 
Παπα-Λουκᾶν, πρᾶγμα τό ὁποῖον σημαίνει καθαράν προμελέτην, διότι ἐναντίον 
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ἀπό τούς ὁποίους βαριά ὁ Νικόλαος Α. Γεωργᾶς. Μετά τή διάλυση 
τοῦ πλήθους, φυλακίστηκαν δύο ἱερεῖς καί ὁ κοινοτάρχης, καθώς καί 
δύο δάσκαλοι τοῦ χωριοῦ. Στ’ Ἀφάντου, φυλακίστηκε ὁ Παπα-
Ἐμμανουήλ, ἐνῶ στή Σορώνη ὁ Ἰταλοί συνέλαβαν τούς Μιχαήλ 
Ἁλμυρό καί Σταῦρο Παπαεμμανουήλ. 
Παρόμοιες βαρβαρότητες ἔλαβαν χώρα 
καί σέ πολλές ἄλλες κοινότητες τῆς Ρό-
δου καί τῆς Δωδεκανήσου39.

Ἡ ἰταλική διοίκηση προσποιοῦνταν 
τήν ἀνίδεη γιά τά συμβαίνον τα, ἐνῶ μετά 
δύο ἡμέρες ἀπό τό δημοψήφισμα, τήν 9η 
Ἀπριλίου 1919, ὁ κατοχικός στρατηγός 
Elia ἔστειλε στόν Μητροπολίτη τόν ἐπι-
τελάρχη του Bergera καί τόν διερμηνέα 
τῆς διοίκησης Pietro Mancuso μέ μία 
προφορική νότα: ἀφενός ἐξέφραζε τήν 
ἔκπληξή του γιά τήν ἐπαναστατική 
στάση τῶν Δωδεκανησίων καί ἀφετέρου 
ἐξα πέλυε ἀπειλές γιά αὐστηρή τιμωρία, μέ 
ἔμ μεση ἀναφορά στόν μητροπολίτη Ἀπό-
στολο, ὡς πρωταίτιο τῶν ἐπαναστατικῶν 
ἐκδηλώσεων.

Τήν ἑπόμενη, 10 Ἀπριλίου 1919, ὁ Ἀπόστολος, σέ ἀπάντηση, 
ἀπηύθυνε στόν στρατηγό Vittorio Elia σχετικό ἔγγραφο μνημειώ-
δους θάρρους, τό ὁποῖο τιμᾶ καί καταξιώνει καί τόν ἴδιο, ἀλλά 
ταυτόχρονα, ἀφήνει καί παρακαταθήκη στίς μέλλουσες γενιές40. 

τοῦ φονευθέντος ἱερέως οἱ Ἰταλοί ἔπνεον μένεα, καθότι καταδικασθείς μάλιστα 
πρό δύο μηνῶν, ὑπό τοῦ στρατοδικείου εἰς ἑξάμηνον φυλάκισιν μόνον διότι εἶπεν 
ὅτι ‘ἡ Ἑλλάς θά ἔλθῃ ἐδῶ’». Βλ. «Ὁ θρίαμβος τοῦ Γολγοθᾶ», εἰς Ροδιακή, Ρόδος, 
ἔτος 5ο, (18.4.1919), σ. 1. Τσαλαχούρης, Κώστας. «1919: Τό αἱματηρό Πάσχα, εἰς 
Ἑλλάδα-20ός αἰώνας» (ἔνθετο στήν ἐφημ. Ἀπογευματινὴ τῆς Κυριακῆς, 1 Νο-
εμβρίου 1992), σ. 282-283. Τσαλαχούρης, Κώστας Φ. Σελίδες ἱστορίας. Ροδιακά καί 
ἄλλα, Ρόδος 2002, σ. 130-131.

39. Φίνας, Κ. Ι. ὅ.π., σ. 75.
40. «...ὁ Μητροπολίτης Ἀπόστολος διά γραπτῆς ἀνακοινώσεως πρός τόν 

τότε Στρατιωτικόν Διοικητήν Βιττόριο Ἐλία διεκήρυσσεν ἑαυτόν ἐθνομάρτυρα ἐν 
διωγμῷ προσθέτων ἐπί λέξει τά ἑξῆς: ‘Σήμερον εἶναι ἡ ἐπέτειος (10 Ἀπριλίου) τοῦ 
ἀπαγχονισμοῦ τοῦ Πατριάρχου Κων/πόλεως. Ἐάν δέ τό αἷμα τοῦ Ἱεράρχου 
ἐκείνου ἐξήγνισε τόν ἀγώνα τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους κατά τό 1821, εὔχομαι ὅπως 

Ὁ ἐθνομάρτυρας  
Παπα-Λουκᾶς.

(Ἀπό: Ε. Δ. Παπαϊωάννου, 
Ρόδος καί Νεώτερα Κείμενα 

[ἀρ.] 8, σ. 22)
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Ἀνέλαβε ὅλη τήν εὐθύνη τοῦ συλλαλητηρίου καί ζήτησε αὐτός μόνος 
νά δώσει λόγο στό δικαστήριο, ἐνῶ τελειώνοντας ἀναφέρει: 

«...ἐθεώρουν τόν ἐμαυτόν μου εὐτυχῆ, ἐάν διά τοῦ αἵματος μου 
ἐβάπτετο ὁ θεμέλιος λίθος τῆς Ἀπελευθερώσεως τῆς Δωδεκανήσου, 
ὥς ποτε διά τοῦ αἵματος τοῦ Πατριάρχου Γρηγορίου τοῦ Ε΄ ἐθεμε-
λιώθη ἡ ἐλευθερία τοῦ Ἔθνους μας»41.

Ὁ Ἀπόστολος δέν σταμάτησε μόνο σ’ αὐτές τίς ἐνέργειες. Μέσω 
τοῦ τότε Γάλλου Προξένου στή Ρόδο, ἐνημέρωνε συνεχῶς τή διεθνή 
κοινή γνώμη, τίς ξένες κυβερνήσεις καί κάθε ἁρμόδιο, ἀλλά καί τόν 
ἴδιο τόν Ἐλευθέριο Βενιζέλο. Τά τηλεγραφήματα πού ἀνα φέρονταν 
στά ὅσα διαδραματίστηκαν κατά τήν ἡμέρα τῶν συλλαλητηρίων μέ 
ἀποδέκτη τόν Πρόεδρο τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Wilson καί τήν 
ἐφημερίδα «Τάιμς» τά ἔστειλε μυστικά μέσω Χίου. Στίς 26 Ἀπριλίου 
τά παρέλαβε ὁ νομάρχης τοῦ νησιοῦ, Γεώργιος Παπανδρέου, καί τά 
ἔστειλε στόν προορισμό τους. Τό χειρόγραφο τηλεγράφημα πρός 
τόν Ἀμερικανό πρόεδρο ἀποτελοῦνταν ἀπό 11 σελίδες. Τό ἴδιο 
κείμενο στάλθηκε ἀπό τήν Ἀθήνα καί στούς ἄλλους ἡγέτες τῶν 
Συμμάχων πού βρίσκονταν στό Παρίσι καί ἔφτασε ἐκεῖ στίς 8 Μαΐου 
τό βράδυ, γραμμένο στή γαλλική γλώσσα. Μόλις τό τηλεγράφημα 
ἔφτασε στούς «Τάιμς», ἀμέσως δημοσιεύτηκε καί ἡ εἴδηση ἔκανε τόν 
γύρο τοῦ κόσμου42. Ὁ ἴδιος ὁ Τρύφωνος προσφέρθηκε νά μεταβεῖ 
στό Παρίσι ἤ ἀλλοῦ, προκειμένου διά ζώσης νά δηλώσει ὅτι ὁ πόθος 
τοῦ δωδεκανησιακοῦ λαοῦ εἶναι νά ἑνωθεῖ μέ τήν Ἑλλάδα. Ὁ Ἐλευ-
θέριος Βενιζέλος43, ὅμως, δέν θεώρησε διπλωματικά σκόπιμη τή με-

καί τό ἰδικόν μου αἷμα χυνόμενον σήμερον ὑπό τῶν λογχῶν τῶν Ἰταλῶν Στρατιω-
τῶν ἐξαγνίση καί τόν ἀγώνα τῶν Δωδεκανησίων ὑπέρ τῆς ἐλευθερίας αὐτῶν...’» 
Βλ. «Ὁ Μητροπολίτης Ἀπόστολος κατά τήν ἀρχήν καί τό τέλος μιᾶς δεκαετίας 
(1919-1929)», εἰς Αὐγή Δωδεκανησιακή, Ἀθήνα, ἀρ. φ. 204 (15.5.1929), σ. 3.

41. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 80, σημ. 36. Φίνας, Κ. Ι. ὅ.π., σ. 77-78. 
Στεφανίδης, Ἰωάννης Γ. Ἡ Ρόδος ἡ νύμφη τοῦ Ἥλιου, Ἀθήνα 1971, σ. 32-33. 
Μπακίρης, Ε. Δ. ὅ.π., σ. 27.

42. Τσαλαχούρης, Κ. Φ. ὅ.π., σ. 134.
43. Ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος βρισκόταν στό Παρίσι μέ τόν μητροπολίτη Τρα-

πεζοῦντος Χρύσανθο, ὅπου συζήτησαν διάφορες προτάσεις γιά τόν ἑλληνορθόδο-
ξο πληθυσμό τοῦ Πόντου, ἀπό τή λύση τῆς συνεννόησης μέ ἀντιπροσώπους τοῦ 
Κεμάλ γιά τή δημιουργία ἑνός αὐτόνομου Πόντου μέ ἰσοπολιτεία Τούρκων καί 
Ἑλλήνων, μέχρι καί τή λύση τῆς Ποντο-ἀρμενικῆς Ὁμοσπονδίας. Βλ. Ἀναγνω-
στοπούλου, Σία. «Μικρασιατικός ἑλληνισμός. Ἀπό τό σύνταγμα τῶν Νεότουρκων 
στήν καταστροφή», εἰς Ἱστορία τοῦ νέου ἑλληνισμοῦ 1770-2000, τ. 6ος (Ἡ ἐθνική 
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τακίνηση τοῦ Μητροπολίτη καί τοῦ ἀπάντησε ὅτι «ἡ θέση τοῦ 
Ἱεράρχη τίς κρίσιμες αὐτές ὧρες εἶναι νά παραμείνει στή Ρόδο». Ἡ 
διεθνής κοινή γνώμη, λοιπόν, ἐνημερωμένη ἀπό κάθε πλευρά εὐαι-
σθητοποιήθηκε, ἐνῶ τό Δωδεκανησιακό ζήτημα ἀποτέλεσε θέμα 
συζήτησης καί ἀντικείμενο παγκόσμιου ἐνδιαφέροντος44. 

Στίς 4 Μαΐου 1919, ὁ Μητροπολίτης, μέσω τῆς διπλωματικῆς 
ὁδοῦ, ἔστειλε στόν Βενιζέλο καί σχετική ἔκκληση, προκειμένου νά 
ἐνδιαφερθεῖ «...διά τά ἐνταῦθα συμβαίνοντα...», τά ὁποῖα καί τοῦ 
ἀπαριθμοῦσε45. Στό ἐν λόγω ἔγγραφο ἐπισυναπτόταν καί τό πανδω-
δεκανησιακό δημοψήφισμα, τό ὁποῖο, ὅπως προαναφέρθηκε, εἶχε 
ὑπογραφτεῖ πρίν τό Πάσχα μέ μυστικό τρόπο καί εἶχε διαβαστεῖ στίς 
Ἐκκλησίες τῆς Δωδεκανήσου κατά τή Β΄ Ἀνάσταση. Ὁ Ἐλευθέριος 
Βενιζέλος ἀξιοποίησε σέ διπλωματικό πεδίο τήν ἐκδήλωση αὐτή τοῦ 
δωδεκανησιακοῦ λαοῦ καί γιά τήν πληρέστερη ἐνημέρωση τῆς 
κοινῆς γνώμης γιά τό δημοψήφισμα, τόσο τῆς Ἑλλάδας, ὅσο καί τοῦ 
ἐξωτερικοῦ, θεωρήθηκε σκόπιμο νά ἀποσταλεῖ σέ ὁρισμένες εὐρω-
παϊκές πρωτεύουσες εἰδική ἐπιτροπή46.

Ἡ κίνηση τῶν Δωδεκανησίων καί τό συλλαλητήριο τοῦ 1919 
ἔδωσαν ἐπιχειρήματα στόν πρωθυπουργό τῆς Ἑλλάδας Ἐλευθέριο 
Βενιζέλο, ὥστε νά καταγγείλει τή μυστική συμφωνία Ἰταλίας-Ἀντάντ 
(16.4.1915), ἐνῶ μέ τή Συνθήκη Tittoni-Βενιζέλου (29 Ἰουλίου 1919) 
ἡ Ἰταλία ἀναγνώριζε τήν κυριαρχία τῆς Ἑλλάδας ἐπί τῆς Δωδε-
κανήσου πλήν τῆς Ρόδου, ἡ ὁποία θά παρέμενε πέντε χρόνια κάτω 
ἀπό τήν κυριαρχία τῆς Ἰταλίας47.

Ὁ τότε διοικητής τῶν νησιῶν Felice Maissa (17.9.1920 ἕως 
16.8.1921) κάλεσε ἀπό τήν περιοδεία τόν Μητροπολίτη, στόν ὁποῖο 
ἀνήγγειλε τήν εὐχάριστη εἴδηση καί τό γεγονός ὅτι στά νησιά 
στάλθηκε ὁ κυβερνητικός ἐπίτροπος Μπρίτσι, ἀλλά καί ὅτι ἡ ἰταλική 
σημαία παραχωροῦσε τή θέση της στήν ἑλληνική48.

Ἡ εἴδηση μεταδόθηκε ἀστραπιαία σέ ὅλο τό νησί. Ἡ Μητρόπο-

ὁλοκλήρωση, 1909-1922. Ἀπό τό κίνημα στό Γουδί ὥς τή Μικρασιατική Κατα-
στροφή), Ἀθήνα 2003, σ. 56. 

44. Φίνας, Κ. Ι. ὅ.π., σ. 79.
45. Φίνας, Κυριάκος Ι. Ἡ διαχρονική πορεία τοῦ δωδεκανησιακοῦ ζητήματος 

καί ἡ συμβολή τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου, Ρόδος 2002, σ. 53-55. 
46. Φίνας, Κ. Ι. ὅ.π., σ. 19. 
47. Μπακίρης, Ε. Δ. ὅ.π., σ. 28.
48. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 82.
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λη γέμισε ἀπό παραληροῦντες Ροδίτες, ἐνῶ, κατά γενική ὁμολογία, 
πρωτεργάτης τοῦ ἔργου αὐτοῦ ἦταν ὁ μητροπολίτης Ἀπόστολος49.

Ἕνα χρόνο ἀργότερα, ὅμως, στίς 22 Ἰουλίου 1920, ἡ Συνθήκη 
αὐτή καταγγέλλεται ἀπό τήν κυβέρνηση Giolitti, ἐνῶ τόν Αὔγουστο 
τοῦ ἴδιου ἔτους ἡ Ἑλλάδα ἀναγκάζεται νά ὑπογράψει τή Συνθήκη τῶν 
Σεβρῶν (10.8.1920). Μέ τή Συμφωνία Bonino-Βενιζέλου ἐπικυρώνεται, 
σχεδόν, ἡ προηγούμενη Tittoni-Βενιζέλου, μέ τή διαφορά ὅτι τό δη-
μοψήφισμα γιά τή Ρόδο θά διενεργούταν μετά 15 χρόνια50. 

Ἡ δραστηριότητα τοῦ Μητροπολίτη δέν μποροῦσε ν’ ἀφήσει 
ἀδιάφορη τήν ἰταλική κυβέρνηση ἡ ὁποία, ὅπως φαίνεται, ἐκτός τῶν 
παραστάσεών της στήν ἑλληνική κυβέρνηση, ἀπευθύνθηκε καί στό 
Πατριαρχεῖο τό ὁποῖο καί συνέστησε μετριοπάθεια στόν Μητρο-
πολίτη51. Χαρακτηριστικές εἶναι οἱ παρακάτω ἐπιστολές τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριαρχείου πρός τόν μητροπολίτη Ρόδου Ἀπόστολο καί 
πρός τόν Ναύαρχο Ν. Βότση, Ὕπατο Ἁρμοστή τῆς Ἑλλάδας στήν 
Κωνσταντινούπολη. Ἡ πρώτη ἐπιστολή ἀπευθύνεται στόν Μητρο-
πολίτη Ρόδου ὁ ὁποῖος ἐπιπλήττεται γιατί δέν εἶναι ἰδιαίτερα φι-
λικός μέ τίς ἰταλικές ἀρχές, ἄν καί αὐτές δέν προέβησαν στήν ἐφαρ-
μογή τῶν μέτρων πού εἶχαν ἀποφασίσει. Ἡ ἐπίπληξη αὐτή ἔχει 
σκοπό τήν «προστασία» τοῦ μητροπολίτη Ἀπόστολου ἀπό πράξεις 
οἱ ὁποῖες θά μποροῦσαν νά ἀποτελέσουν γιά τίς ἰταλικές Ἀρχές λόγο 
ἀπομάκρυνσής του ἀπό τή Ρόδο:

«Τῷ Ρόδου Ἀποστόλῳ 2732/1 Μαΐου 1921...

...προελήφθη ἡ ἐφαρμογή τῶν ἀπειληθέντων μέτρων ἐκ μέρους 
τῆς Ἰταλικῆς Κυβερνήσεως, προτιθεμένης ἵνα ἀπομακρύνῃ ἐκεῖθεν 
τήν Π(ανιερό)τητα αὐτοῦ ἡ Π(ανιερό)της αὐτοῦ οὐ προεθυμοποιήθη 
φέρεσθαι προσηνέστερον πρός τάς ἐκεῖ Ἰταλικάς Ἀρχάς, οὐ ἕνεκα 
καί πάλιν ὑπάρχουσι παράπονα ἐκ μέρους τῆς Ἰταλικῆς Κυβερνήσε-
ως κατ’ αὐτοῦ, προαγόμεθα συνοδικῇ διαγνώμῃ συστῆναι τῇ Π(α ν-

49. «Σχετικά μέ τόν ἐνθουσιασμό πού ἐπεκράτησε καί τήν ἀναγνώριση τῆς 
συμβολῆς τοῦ Μητροπολίτη, αὐτά φαίνονται ἀπ’ ὅσα μοῦ εἶπε ὁ Παναγιώτης 
Βενετοκλῆς, ὁ ὁποῖος πῆγε στή Μητρόπολη καί ἀντί ν’ ἀσπασθεῖ τό χέρι πού 
τούτεινε ὁ Μητροπολίτης τοῦ εἶπε: ‘Τό ράσο σου, Δεσπότη μου, αὐτό τό τιμημένο 
ράσο πού ἔφερε τή λευτεριά’». Βλ. Μπακίρης, Ε. Δ. ὅ.π., σ. 29, σημ. 2.

50. Φίνας, Κυριάκος Ι. Τά Δωδεκάνησα τόν 20ό Αἰώνα. Τά σημαντικότερα 
γεγονότα τῶν περασμένων 100 χρόνων, Ρόδος 1999, σ. 25-26.

51. ΠΔΡ 1914-1921, συν. 4.5.1921.
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ιε ρό) τητι αὐτοῦ ὅπως λόγῳ τῶν ἰδιαιτέρων ὑφ’ ἅς εὕρηνται τά τῆς 
ἐπαρχίας αὐτοῦ συνθηκῶν ἐξοικονομῇ ἐν τῇ ἀνεγνωρισμένῃ αὐτοῦ 
ποιμαντορικῇ συνέσει τά ἐκεῖ πράγματα...»52

Τόν ἴδιο σκοπό ὑπηρετεῖ καί ἡ δεύτερη ἐπιστολή, ἡ ὁποία 
ἀπευθύνεται στό Ν. Βότση, Ὕπατο Ἁρμοστή τῆς Ἑλλάδας στήν 
Κωνσταντινούπολη. Μέ τήν ἐπιστολή αὐτή, τό Οἰκουμενικό Πατρι-
αρχεῖο ζητεῖ ἀπό τό Ν. Βότση νά μεσολαβήσει, ἐκ μέρους τῆς Ἑλλη-
νικῆς Κυβέρνησης, στόν Μητροπολίτη Ρόδου, μέ συστάσεις ἀνάλο-
γες μέ αὐτές τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, μέ σκοπό νά διασφα-
λισθεῖ ἡ παραμονή τοῦ Μητροπολίτη στή Ρόδο καί ἡ συνέχιση τοῦ 
ἔργου του:

«Τῷ κ. Ν. Βότσῃ 4224/6 Ἰουλίου 1921,

Συνεπείᾳ αἰτιάσεων τῆς Ἰταλικῆς Κυβερνήσεως κατά τοῦ Πανι-
ερωτάτου Μητροπολίτου Ρόδου κ. Ἀποστόλου, ἡ Ἱερά Σύνοδος, 
καίπερ ἐκτιμῶσα τόν ἁγνόν ἐνθουσιασμόν καί ζῆλον τῆς αὐτοῦ Πα-
νιερότητος καί ἔχουσα ἐμπιστοσύνην εἰς τήν ποιμαντορικήν σύνεσιν 
καί περίνοιαν αὐτοῦ, ἐθεώρησεν οὐχ ἧττον καθῆκον αὐτῆς ὅπως 
ἐφελκύση τήν προσοχήν αὐτοῦ ἐπί τῶν λυπηρῶν διά τά ἐθνικά 
συμφέροντα συνεπειῶν, ἅς ὡρισμένας κατά τήν γνώμην αὐτῆς ἤθε-
λε συνεπαγάγη ἐνδεχομένη ἀπομάκρυνσις αὐτοῦ ἐκ τῆς νήσου ἐν 
στιγμαῖς, καθ’ ἅς ἡ ἐκεῖ παρουσία αὐτοῦ τυγχάνη πολλαχῶς ἀναγ-
καία καί χρήσιμος διά τά συμφέροντα τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Γένους, 
ὑπό τήν ἔννοιαν δέ ταύτην συνέστησε κατά μῆνα Μάιον ἐ.ἔ. τά 
δέον τα τῇ αὐτοῦ Πανιερότητι.

Ἐπειδή ἄρτι δ’ ἐγγράφου τῆς ἐνταῦθα Ἰταλικῆς Ἁρμοστείας 
ἐκφράζονται καί αὖθις παράπονα καί ἀπειλοῦνται αὐστηρά μέτρα 
διά τήν στάσιν τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ρόδου, συνοδικῇ 
διαγνώμῃ, διαβιβάζοντες ἐγκλείστως ὧδε ἀντίγραφον τοῦ ἐγγράφου 
τῆς Ἰταλικῆς Ἁρμοστείας, παρακαλοῦμεν ὅπως ἡ Ἑλληνική Κυ-
βέρνησις εὐαρεστηθῆ ἵνα καταλλήλως ποιήσηται καί αὐτή ἀνα-
λόγους ὑποδείξεις πρός τόν Πανιερώτατον Μητροπολίτην Ρόδου, 
πρός ὅν αὖθις ὑπό τήν αὐτήν ἔννοιαν, συνοδικῇ διαγνώμῃ, γράφον-
ται ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας τά δέοντα, ἐάν δέ τυχόν ἡ Ἑλληνική 
Κυβέρνησις ἔχει ἀλλοίαν γνώμην εὐαρεστηθῆ ἵνα γνωρίσῃ ἡμῖν 

52. ΑΟΠ.ΚΠΑ. Α΄ 91, σ. 111 (1.5.1921). 
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ταύτην, πρός ἀνάλογον καί ὑφ’ ἡμῶν στάσιν καί ἐνέργειαν ἐπί τοῦ 
προκειμένου...»53

Ἡ Ἰταλία, θεωρώντας ὡς κύριο ὑπεύθυνο τῆς ἐθνικῆς αὐτῆς 
κίνησης τόν Ἀπόστολο, ἀποφάσισε τήν ἀπέλασή του, ἐνῶ περίμενε 
νά τῆς δοθεῖ ἡ κατάλληλη ἀφορμή. Τήν ἀφορμή αὐτή τή βρῆκε, 
ὅταν ὁ διάδοχος τοῦ ἰταλικοῦ θρόνου Οὐμβέρτος ἐπισκέφθηκε τή 
Ρόδο, τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1921. Ὁ Μητροπολίτης, πού εἶχε εἰδοποι-
ηθεῖ, βρισκόταν σέ περιοδεία στά χωριά, ἐνῶ εἶχε ἀναθέσει στόν 
ἀρχιερατικό ἐπίτροπο νά τόν ἀντιπροσωπεύσει. Οἱ Ἰταλοί θεώρησαν 
τή στάση του προσβλητική γιά τόν ὑψηλό ἐπισκέπτη καί τόν 
συνέλαβαν ἐνῶ ἐπέστρεφε στήν ἕδρα του, τόν ἐπιβίβασαν σέ πλοῖο 
καί τόν μετέφεραν στήν Πάτμο54.

1.2.  Ἡ ἐξορία στήν Πάτμο καί στήν Κωνσταντινούπολη  
καί τά γεγονότα μέχρι τή Συνθήκη τῆς Λοζάννης 
(26 Σεπτεμβρίου 1921 - 24 Ἰουλίου 1923)

Ὁ μητροπολίτης Ἀπόστολος ἀναχώρησε γιά τήν Πάτμο55 στίς 
26 Σεπτεμβρίου 1921, μαζί μέ τόν διάκονό του Ἀντώνιο Παπακων-
σταντίνου καί τόν γραμματέα του Δημήτριο Δημητράκη. Στή Μονή 
τῆς Πάτμου παρέμεινε ἀρκετές ἡμέρες, ἀπολαμβάνοντας παροι-
μιώδη φιλοξενία ἀπό τούς μοναχούς, οἱ ὁποῖοι μέ τίς περιποιήσεις 
καί τήν ἀγάπη τους προσπάθησαν νά γλυκάνουν τήν πικρία τῆς 
ἐξορίας. Στά «Ἀπομνημονεύματά» του ὁ μητροπολίτης Ἀπόστολος 
περιγράφει τήν παραμονή του στήν Ἱερά Μονή ὡς ἑξῆς: «...Ἐν τῇ 
ἱερᾷ Βασιλικῇ καί Πατριαρχικῇ Σταυροπηγιακῇ Μονῇ τῆς Πάτμου 
παρέμεινα ἐπί 52 ἡμέρας, ἀπολαμβάνων τῆς παροιμιώδους Ἀβρα-
μιαίας Φιλοξενίας τῶν ἐν αὐτῇ Μοναζόντων, πάντων φιλοτιμου-
μένων πῶς διά τῆς ἀγάπης καί τῶν περιποιήσεών των νά γλυκάνω-
σι τήν πικρίαν τῆς Ἐξορίας καί νά παραμυθήσωσι τήν αἱμάσσουσαν 
διά τήν προσγενομένην μοι ἀδικίαν καρδίαν μου. Διότι, εὐθύς ἐξ 
ἀρχῆς, τοῦτο ἦτο τό παράπονόν μου, ὄχι ὅτι ἐξωρίσθην, ἀλλά διότι 

53. ΑΟΠ.ΚΠΑ. Α΄ 91, σ. 180 (6.7.1921). 
54. Μπακίρης, Ε. Δ. ὅ.π., σ. 30.
55. «Ἐπαρχία Ρόδου.- Ἁρμοδίως ἀνηγγέλθη τῇ Ἐκκλησίᾳ, ὅτι ὁ Σεβ. Μητρο-

πολίτης Ρόδου κ. Ἀπόστολος ἀπομακρυνθείς τῆς ἕδρας αὐτοῦ περιωρίσθη ἐν 
Πάτμῳ». Βλ. «Εἰδήσεις», εἰς περ. ΕΑ, 41 (1921), σ. 319.
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ἐξωρίσθην χωρίς νά δικασθῶ ὑπό τῆς μόνης ἁρμοδίας Ἀρχῆς μου 
τ.ε., τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ὅλα τά βασανιστήρια τοῦ 
κόσμου τά ὑφίσταταί τις ἀγογγύστως, ὅταν ὑπάρχη εἷς σκοπός 
ὑψηλότερος, ὅταν πρόκειται νά ἐξυπηρετηθῇ μία Ἰδέα εὐγενεστέρα. 
Νά ὑποφέρῃ, ὅμως, εἷς ἀθῶος, διότι ἔτσι τό θέλουν εἷς τύρρανος, 
τοῦτο εἶναι πολύ πικρόν. Αὗται αἱ σκέψεις μ’ ἐβασάνιζον συνεχῶς καί 
μόνον μικράν ἀνακούφισιν εὕρισκον εἰς τήν παρακολούθησιν τῶν 
Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, αἵτινες τόσον κατανυκτικῶς ψάλλονται μέ τό 
ἀρχαιοπρεπές, τό ὁποῖον διακρίνει τήν Μονήν καθ’ ὅλον αὐτῆς τόν 
ἐσωτερικόν βίον. Ταῦτα, κυρίως, τόσον μέ εἵλκυσαν, ὥστε ἐζήτησα 
καί ἐγενόμην καί ἐγώ Ἀδελφός τῆς Μονῆς...»56

Ἀπό τήν Πάτμο τοῦ ἐπέτρεψαν νά ἀναχωρήσει σέ χώρα τῆς ἀρε-
σκείας του, ἐκτός τῆς Δωδεκανήσου. Ὁ Μητροπολίτης προτίμησε 
τήν Κωνσταντινούπολη57 καί ἀναχώρησε γι’ αὐτήν στίς 18 Νοεμβρίου 
192158.

Ἡ Δημογεροντία, σέ ἔκτακτη συνεδρία της μέ πρόεδρο τόν ἀρχι-
μανδρίτη καί πρωτοσύγκελλλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρόδου Κων-
σταντῖνο Σταθερό, ἀποφάσισε νά παραιτηθεῖ καί ὑπέγραψε γιά τόν 
σκοπό αὐτό πρακτικό, ἀπό τό ὁποῖο ἀντλοῦμε πληροφορίες καί γιά 
τήν ἐξορία τοῦ μητροπολίτη Ρόδου Ἀπόστολου στήν Πάτμο59. Πα ράλ-
ληλα, ἡ Σχολική Ἐφορεία διακόπτει, σέ ἔνδειξη διαμαρτυρίας, τίς 
ἐργασίες της καί χαρακτηρίζει τήν ἐνέργεια αὐτή τῶν κατακτητῶν 
ἀσέβεια πρός τή θρησκεία καί τήν ἐθνική μας ἀξιοπρέπεια, γιατί ὁ Μη-
τροπολίτης δέν ἦταν μόνο θρησκευτικός ἀρχηγός, ἀλλά καί ἐθνάρχης60.

Τήν ἀπέλαση τοῦ Μητροπολίτη ἀκολούθησε ἡ ἀπέλαση τοῦ 
πρω τοσύγκελλλου καί καθηγητή τῶν Θρησκευτικῶν στό Βενε τό-
κλειο, ἀρχιμανδρίτη Κωνσταντίνου Σταθεροῦ, μέ τή δικαιολογία ὅτι 

56. Φίνας, Κυριάκος Ι. Ὁ Ἐμμανουήλ Ξάνθος, ἡ Φιλική Ἑταιρία καί ἡ Ἐπα-
νάσταση τοῦ 1821, Ρόδος 2001, σ. 16.

57. «Κίνησις ἀρχιερέων.- Ἐπετράπη τῷ ἐν Πάτμῳ διαμένοντι Σεβ. Μητρο-
πολίτῃ Ρόδου κ. Ἀπόστολῳ ὅπως ἔλθῃ εἰς Βασιλεύουσαν». Βλ. «Ὁ κλῆρος καί τά 
πολιτικά κόμματα», εἰς περ. ΕΑ, 41 (1921), σ. 327.

58. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 84-90. Βεργωτῆς, Γ. Θ. ὅ.π., σ. 65. 
Μπακίρης, Ἐμμανουήλ Δ. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρόδου στά χρόνια τῆς Ἰταλικῆς Κα-
τοχῆς, Ρόδος 1988, σ. 4-5.

59. ΠΔΡ 1921-1926, συν. 28.9.1921.
60. Μπακίρης, Ἐμμανουήλ Δ. Ρόδος: Ἐθνικό ζήτημα 1912-1945, Ρόδος 1989, 

σ. 30-31.
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ἀναμιγνυόταν σέ πολιτικά ζητήματα, σύμφωνα μέ τόν τότε διοικητή 
Δωδεκανήσου, κόμη Alessandro de Bosdari (17.8.1921-15.11.1924).

Ὁ Μητροπολίτης φτάνει τελικά στήν Κωνσταντινούπολη61, στίς 
22 Νοεμβρίου τοῦ 192162. Ὅταν ἔγινε γνωστή ἡ ἄφιξή του, τόν 
ἐπισκέφθηκαν ὁ γιατρός Γ. Σταυρίδης, πρόεδρος τῆς Ἐθνικῆς Ἄμυνας 
καί ὁ συνταγματάρχης Γ. Κονδύλης, οἱ ὁποῖοι τόν παρότρυναν νά 
θέσει ὑποψηφιότητα γιά τόν Οἰκουμενικό Θρόνο63. Ἡ ἐξορία τοῦ 
Ρόδου ἀπό τή μητρόπολή του γιά λόγους ἐθνικούς καί ἡ θητεία του 
στήν ἀρχιγραμματεία τῆς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου, ἀποτέλεσαν 
παράγοντες ἱκανούς γιά τήν Ἄμυνα, ὥστε ὁ Ἀπόστολος νά γίνει ἀπο-
δεκτός ὡς ὑποψήφιος Πατριάρχης, τόσο ἀπό τούς μετριοπαθεῖς τῆς 
ἑλληνικῆς κυβέρνησης, ὅσο καί ἀπό τόν κύκλο τοῦ Πατριαρχείου64. 
Λίγες μέρες ἀργότερα, τήν Πέμπτη 25 Νοεμβρίου τοῦ 1921, συνῆλθε 
ἡ ἐκλογική Συνέλευση γιά τήν ἐκλογή τοῦ νέου Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριάρχη, μετά τόν θάνατο τοῦ Προύσης Δωροθέου, τοποτηρητή τοῦ 
οἰκουμενικοῦ θρόνου. Ἀξιωματικοί τῆς Ἄμυνας μέ πολιτική ἐνδυμασία 
βρίσκονταν στό Πατριαρχεῖο καί παρακολουθοῦσαν τήν ἐκλογή γιά 
τήν ὁποία εἶχαν πρωτοστατήσει65. Ἀνάμεσα στούς προταθέντες ὑπο-
ψηφίους γιά τόν Οἰκουμενικό Θρόνο ἦταν οἱ μητροπολίτες Καισα-
ρείας, Χαλκηδόνος, Ρόδου66, Σάμου, Δυρραχίου, Χαλ δίας, Ἀγκύρας καί 
Σαράντα Ἐκκλησιῶν, ἐνῶ ἡ ψηφοφορία τῶν μελῶν τῆς Συνέλευσης 

61. «...Ὁ Μητροπολίτης Ρόδου Ἀπόστολος, ὅστις ὑπῆρξεν εἷς ἐκ τῶν δια-
πρεπῶν ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου λόγω τῆς σθεναρᾶς στάσεώς 
του ἐξωρίσθη ἐκ τῆς Δωδεκανήσου καί κατέφυγεν εἰς Κωνσταντινούπολιν...» Βλ. 
Τασούδης, Γεώργιος. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Χρύσανθος ὁ ἀπό Τραπεζοῦντος. 
Ἡ ἐθνική καί ἐκκλησιαστική δράσις του (1926-1949), Ἀθῆναι 1972, σ. 125.

62. «Κων/πολις 23.- Χθές μετεφέρθη ἐνταῦθα ὁ μέχρι τοῦδε ἐξόριστος ὑπό 
τῶν Ἰταλικῶν ἀρχῶν ἐν Πάτμῳ κρατούμενος Μητροπολίτης Ρόδου». Βλ. «Ὁ Μη-
τροπολίτης Ρόδου μετεφέρθη εἰς Κων/πολιν», εἰς Ἐφημερίς τῶν Βαλκανίων, Θεσ-
σαλονίκη, ἔτος Γ΄, ἀρ. φ. 1164 (24.11.1921), σ. 2. 

63. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 93-94. 
64. Νανάκης, Ἀνδρέας. Ἡ χηρεία τοῦ Οἰκουμενικοῦ θρόνου καί ἡ ἐκλογή τοῦ 

Μελέτιου Μεταξάκη 1918-1922, Θεσσαλονίκη 1991, σ. 96-97.
65. ΑΥΕ/Φ. 3.12.1921, Β/35-14 (ἀριθμ. 8496), Βότσης πρός Ὑπουργεῖο Ἐξω-

τερικῶν, σ. 5-9.
66. Ὁ Ἀπόστολος Τρύφωνος ἀπετέλεσε βασικό παράγοντα τῆς ἐκλογῆς στόν 

πατριαρχικό θρόνο τοῦ Μελέτιου Μεταξάκη καί ὅπως ἀναφέρει: «...ὁ λαός τῆς Κων-
σταντινουπόλεως ἦταν ἕτοιμος νά μέ χαιρετήση ὡς Πατριάρχην του, ἔστω καί ἄν 
ἀκόμη ἦγον μόλις τό 43ον ἔτος τῆς ἡλικίας μου, τό ὄγδοον δέ τῆς ποιμαντικῆς δια-
κονίας...» Βλ. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 95. Βεργωτῆς, Γ. Θ. ὅ.π., σ. 65.

-4-Mavridis-Rodos no 16.indd   200 2/4/2018   12:40:33 µµ



ΡΟΔΟΣ: 1912-1948. ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

201

ἔγινε μέ ὀνομαστικό κατάλογο67. Κατά τήν καταμέτρηση τῶν ψήφων 
προέκυψε ὅτι ὁ Μητροπολίτης Ἀμασείας ἔλαβε 7868 ἐπί 100 ψη-
φισάντων, ὁ Τοποτηρητής μητροπολίτης Καισαρείας Νικόλαος καί ὁ 
μητροπολίτης Ἀθηνῶν Μελέτιος ἔλαβαν ἀπό 73 ψήφους, οἱ μητρο-
πολίτες Θεσσαλονίκης, Νεοκαισάρειας καί Κασσανδρείας ἀπό 9, ὁ 
Ἀγκύρας 8, ὁ Μυτιλήνης καί ὁ Ρόδου ἀπό 4, ὁ Χαλκηδόνος 2 καί ἀπό 
μία ψῆφο οἱ μητροπολίτες Βέροιας, Χαλδίας, Σαράντα Ἐκκλησιῶν, 
Σάμου καί Δυρραχίου. Τό τριπρόσωπο καταρτίστηκε ἀπό τούς Με λέ-
τιο, Ἀμασείας καί Καισαρείας. Στή συνέχεια, τά μέλη τῆς Συνέλευσης, 
μέ μυστική ψηφοφορία, ψήφισαν νέο Οἰκουμενικό Πατριάρχη, τόν 
μητροπολίτη Ἀθηνῶν Μελέτιο Μεταξάκη μέ 16 ψήφους69 καί ἀπό μία 
ψῆφο ἔλαβαν ὁ Ἀμασείας καί ὁ Καισαρείας70. 

67. «Ἀθῆναι, 26. Πρωινά τηλεγραφήματα ἐκ Κωνσταντινουπόλεως ἀγγέλουν ὅτι 
χθές ἐγένετο ἡ ἐκλογή τοῦ Πατριάρχου ἐκλεγέντος τοιούτου τοῦ Μελετίου Μεταξάκη. 
Οἱ ἑπτά συνοδικοί οἱ κηρυχθέντες ὑπέρ τῆς ἀναβολῆς ἀπέσχον τῆς ἐκλογῆς. Ὡς ἐκ 
τούτου μετά τήν ἐκλογήν τοῦ πατριάρχου ἀνεσυγκροτήθη ἡ Σύνοδος ἀντικατα-
σταθέντων τῶν 7 Συνοδικῶν. Μεταξύ τῶν νεοεκλεγέντων τοιούτων εἶναι καί ὁ ἐξορι-
σθείς ὑπό τῶν Ἰταλῶν Μητροπολίτης Ρόδου Ἀπόστολος. Ἡ ἐκλογή διεξήχθη 
συμφώνως μέ τούς κανονισμούς... Τό ψηφοδέλτιον τῆς ἐκλογῆς ἔχει καταρτισθῆ ὡς 
ἑξῆς: Καισαρείας Νικόλαος, Ρόδου Ἀπόστολος, Ἀθηνῶν Μελέτιος, Ἀμασείας Γερμανός, 
Κασσανδρείας Εἰρηναῖος. Ἡ συνεδρίασις τῆς συνελεύσεως διεξήχθη θορυβώδης. Ἑπτά 
ἐκ τῶν Συνοδικῶν ἀπέχουν». Βλ. «Ἡ ἐκλογή τοῦ Μελετίου ὡς Πατριάρχου», εἰς Ἐφη-
μερίς τῶν Βαλκανίων, Θεσσαλονίκη, ἔτος Γ΄, ἀρ. φ. 1166 (27.11.1921), σ. 2.

68. Ἀρχικά ἐπικρατέστερος γιά Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἦταν ὁ Ἀμασείας, 
ὅμως τελικά ἡ Ἄμυνα κατέληξε στήν ἐπιλογή τοῦ Μελέτιου Μεταξάκη τό βράδυ τῆς 
παραμονῆς τῆς ἐκλογῆς, ἐξαιτίας ἑνός τηλεγραφήματος πού τῆς ἔστειλε ὁ Βενιζέλος 
καί τῆς συνιστοῦσε τήν ἐκλογή τοῦ Μελέτιου. Δέν εἶναι ἄλλωστε τυχαῖο τό γεγονός 
ὅτι τά δύο Σώματα μέ ἐντολή τῆς συνέλευσης ἔστειλαν μετά τήν ἐκλογή εὐχα-
ριστήριο τηλεγράφημα στόν Βενιζέλο. Βλ. Νανάκης, Α. ὅ.π., σ. 100-102.

69. «...Τά ὀνόματα τῶν ψηφισάντων παραδίδομεν εἰς τήν κρίσιν τῆς ἀδε-
κάστου ἱστορίας. Ἦσαν δέ οἱ ψηφίσαντες τόν Μελέτιον Μεταξάκην: Καισαρείας 
Νικόλαος, Δέρκων Καλλίνικος, Χαλκηδόνος Γρηγόριος (ἔχων καί τήν ψῆφον τοῦ 
Μ/του Καλλιουπόλεως Κων/τίνου), Ἀμασείας Γερμανός (ἔχων καί τάς ψήφους τῶν 
Μ/τῶν Ἀγχιάλου, Μεσημβρίας, Δυρραχίου, Κώου), Νεοκαισαρείας Πολύκαρπος, 
Βερροίας Καλλίνικος, Χαλδίας Λαυρέντιος, Ρόδου Ἀπόστολος, Ἀγκύρας Γερβάσι-
ος, Σαράντα Ἐκκλησιῶν Ἀγαθάγγελος, Ἡλιουπόλεως Σμάραγδος, Βάρνης Νικόδη-
μος καί Μετρῶν Ἰωακείμ. Καί ὑπό δακρύοντα οὐρανόν, συμβολικόν σημεῖον, 
ἐξῆλθον τοῦ Πατριαρχικοῦ Ναοῦ οἱ ψηφοφόροι Ἱεράρχαι τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Θρόνου, τινές μέν ἐνθουσιῶντες διότι παρέμειναν πιστοί εἰς τόν λατρευτόν αὐτοῖς 
Ε. Βενιζέλον...» Βλ. Μαυρόπουλος, Δημήτριος. Πατριαρχικαί σελίδες. Οἰκουμε-
νικόν Πατριαρχεῖον ἀπό 1878-1949. Ἐν Ἀθήναις 1960, σ. 165-166.

70. «Ἡ ἐκλογή τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Μελετίου τοῦ Δ΄», 
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Κατά τήν ἄνοιξη τοῦ 1922, στούς ἐξωκυβερνητικούς ἑλληνικούς 
παράγοντες, σέ συνεννόηση μέ τίς δυνάμεις τῆς τότε Βασιλικῆς 
Ἑλληνικῆς Κυβέρνησης, ὑπῆρχε ἡ σκέψη δημιουργίας μιᾶς Μικρα-
σιατικῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, χωρίς νά ἐξαιροῦνται τά Δω-
δεκάνησα καί ἡ Κύπρος. Ὁ πατριάρχης Μελέτιος ἦταν ἐνήμερος γιά 
ὅλα αὐτά, ἐνῶ γνώριζε καί τό ἐνδιαφέρον τοῦ Ἀπόστολου γιά τή 
Ρόδο καί τά Δωδεκάνησα, καθώς καί γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς 
ἐπαρχίας του.

Τήν ἐποχή αὐτή, ὁ Μητροπολίτης Ρόδου ταξίδεψε στήν Αἴγυ-
πτο, μέ τό πρόσχημα ὅτι θά ἐνεργοῦσε γιά τήν ἀναγνώριση τοῦ πα-
τριάρχη Μελέτιου ἀπό τούς Πατριάρχες Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας 
καί Ἱεροσολύμων, ἀλλά καί γιά νά πραγματοποιήσει ἔρανο ὑπέρ τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἡ κατάσταση τοῦ ὁποίου ἦταν πραγ-
ματικά κρίσιμη71.

Ἡ ἀποστολή του πέτυχε θαυμάσια καί ὅλοι ὅσοι ἐνημερώθηκαν, 
κυρίως Δωδεκανήσιοι, ἐκδήλωσαν ἕναν ἄκρατο ἐνθουσιασμό. Δυ-
στυχῶς, ὅμως ὅλα αὐτά ἔμειναν ἀπραγματοποίητα, ἀφοῦ ἄρχισε ἡ 
Μικρασιατική καταστροφή, συνέπεια τῆς ὁποίας ἦταν ὄχι μόνο ὁ 
κλονισμός τῆς θέσης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη, ἀλλά καί ἡ ἴδια 
ἡ παραμονή του στήν Κωνσταντινούπολη72.

Ἔμπρακτη ἀπόδειξη τῆς ἐκτίμησης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ-
χείου πρός τό πρόσωπο τοῦ μητροπολίτη Ρόδου Ἀπόστολου, ἀλλά 
καί τῆς ἀναγνώρισης τῶν ἱκανοτήτων του καί τῆς ἡγετικῆς φυσιο-
γνωμίας του ἀποτελοῦν καί οἱ κάτωθι ἐπιστολές, οἱ ὁποῖες στάλθη-
καν ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο τόν Ὀκτώβριο καί τόν Νοέμ-

εἰς περ. ΕΑ, 41 (1921), σ. 372. ΑΥΕ.Φ. Β.33-13, ἀρ. Ε/404 (8.12.1921). Νανάκης, Α. 
ὅ.π., σ. 100. 

71. Μετά τήν ἀποχώρηση τοῦ Ε. Βενιζέλου ἀπό τήν πρωθυπουργία (ἐκλογές 
τῆς 1ης Νοεμβρίου 1920), διαμορφώνονται διαφορετικές πολιτικές ἐπιλογές με-
ταξύ τῶν δύο κέντρων τοῦ Ἑλληνισμοῦ, δημιουργώντας ἀντιθέσεις καί ὁριστική 
ρήξη στίς σχέσεις τους, ὕστερα ἀπό τήν ἰδεολογική τοποθέτηση τῆς Κωνσταντι-
νούπολης. Αὐτό παρουσιάζεται μέσα ἀπό μαρτυρίες, ὅπως: «...ἡ Κωνσταντινούπο-
λις πάσχει ἐκ Βενιζελίτιδος εὐεξηγήτου, ἥν ἐκμεταλλεύονται διάφοροι ἐξυπηρε-
τοῦντες ἀνεπιγνώστως ξένα συμφέροντα...» καί «...τό Ἐθνικόν ἡμῶν κέντρον 
κατέστη ἀμυντορική φωλέα ἀπρόσιτος εἰς πάντα μή ἀνήκοντα εἰς τήν ἀμυντο-
ρικήν αἰσθηματολογίαν...» Βλ. ΑΥΕ.Φ. Α.18-4 (28.5.1921). ΑΥΕ.Φ. Β.35-13, ἀρ. 376 
(8.7.1921). ΑΥΕ.Φ. Β.35-13, ἀρ. 8292 (19.10.1921). 

72. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 101-103.
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βριο τοῦ 1922. Ἡ πρώτη ἐπιστολή ὁρίζει τόν μητροπολίτη Ρόδου 
Ἀπόστολο πρόεδρο τοῦ Διαρκοῦς Ἐθνικοῦ Μικτοῦ Συμβουλίου:

«Τῷ Μ(ητροπολί)τῃ Ρόδου Ἀποστόλῳ 6952/Ὀκτώβριος 1922,

Διά τοῦ ἡμετέρου τοῦδε Π(ατριαρ)χικοῦ Γράμματος δῆλον ποι-
εῖται ὅτι, τοῦ μέχρι τοῦδε προέδρου τοῦ καθ’ ἡμᾶς Δ.Ε.Μ. Συμ-
βουλίου Ἱερωτ(άτου) Μ(ητροπολί)του τῆς Ἀμασείας κ. Γερμανοῦ 
ἀποχωρήσαντος συνεπείᾳ τῆς εἰς τήν Ἱ(εράν) Μ(ητρόπο)λιν ............. 
μεταθέσεως αὐτοῦ, ἡ Μετριότης ἡμῶν, συνῳδά τῷ α΄. ἄρθρῳ τοῦ 
περί σχηματισμοῦ τοῦ Συμβουλίου Κανονισμοῦ, διορίζει καί ............ 
διαγνώμη καί τῆς περί ἡμᾶς Ἁγίας καί Ἱ(ερᾶς) Συνόδου, τόν ἐν 
Χριστῷ ἀγαπητόν ὑμῖν ἀδελφόν Ἱερ(ώτατον) Μ(ητροπολί)την 
Ρόδου, ὑπέρτιμον καί ἔξαρχον πασῶν τῶν Κυκλάδων νήσων, κύριον 
Ἀπόστολον Πρόεδρον τοῦ εἰρημένου Συμβουλίου. Ὀφείλει τοίνυν ἡ 
αὐτοῦ Ἱερότης, τό ἀξίωμα τοῦτο ἀναλαμβάνουσα, τηρεῖν ἀπα-
ρεγκλίτως πάντα τά ἐν τῷ Κανονισμῷ ἀναγεγραμμένα καθήκοντα 
Προέδρου, τά ἀφορώντα ἐν γένει εἰς τήν τοῦ Συμβουλίου διεύθυνσιν 
καί εἰς τήν διεκπεραίωσιν των εἰς αὐτό εἰσαγομένων ὑποθέσεων. 
Ὅθεν εἰς ἔνδειξιν ἐγένετο καί τό παρόν ἡμέτερον Π(ατριαρ)χικόν 
Γράμμα καί ἐδόθη τῷ διαληφθέντι Ἱερωτ(άτῳ) Μ(ητροπολί)τῃ Ρόδου 
Ἀποστόλῳ, Προέδρῳ τοῦ Δ.Ε.Μ. Συμβουλίου...»73

Μέ τήν ἐπιστολή πού στάλθηκε τόν Νοέμβριο τοῦ 1922 βε-
βαιώνεται γιά ἀκόμη μία φορά ἡ ἐμπιστοσύνη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου στό πρόσωπο τοῦ Μητροπολίτη Ρόδου καί ἐπιβεβαιώνε-
ται ἡ ἀκλόνητη θέση τοῦ πρώτου τόσο γιά τήν ἀναγκαιότητα ἐπι-
στροφῆς τοῦ δεύτερου στήν Ἐπαρχία του ὅσο καί γιά τήν ἀνυπαρξία 
ζητήματος ἀντικατάστασής του:

«Τῷ Μ(ητροπολί)τῃ Ρόδου κ. Ἀποστόλῳ 7836/22 Νοεμβρίου 
1922,

† Ἀνεγνώσθη ἐν συνεδρίᾳ τῆς Ἱ(ερᾶς) Συνόδου γράμμα τῆς Δη-
μογεροντίας Ρόδου, δι’ οὗ ἐκτιθεμένου ὅτι δι’ ὑπομνήματος αὐτῆς 
πρός τόν Γεν(ικόν) Γραμματέα τῆς Διοικήσεως ὑποδείκνυε τήν 
ἀνάγκην τῆς ἐπαναφορᾶς τῆς ὑμ. Ἱερότητος, ἰσχυρισθεῖσα σύν 
ἄλλοις ὅτι λόγῳ τῆς ἀπουσίας αὐτῆς παρακωλύεται ἡ κανονική λει-
τουργία τῆς ἐπαρχίας, ὑποβάλλει τόν σεβασμόν καί τήν ἀφοσίωσιν 

73. ΑΟΠ.ΚΠΑ. Α΄ 92, σ. 439 (10.1922). 
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τῆς ἐπαρχίας πρός τό πρόσωπον αὐτῆς διά τό θερμόν ἐνδιαφέρον, 
ὅπερ ἐπεδείξατο ἀείποτε ἡ ὑμ. Ἱερότης πρός ἐξυπηρέτησιν τῶν πολ-
λαπλῶν συμφερόντων τῆς ἐπαρχίας δηλοῦσα ἅμα ὅτι ἀποκρούει 
πᾶσαν ἄλλην λύσιν τῆς μόνης φυσικῆς καί δικαίας, ἤτοι τῆς ἐπανα-
φορᾶς τῆς ὑμ. Ἱερότητος εἰς τήν ἐπαρχίαν αὐτῆς...»74

Ἐν τῶ μεταξύ στή Ρόδο οἱ Ἰταλοί ἐντείνουν τά καταπιεστικά 
μέτρα. Ἀπαγορεύουν τήν ἐκλογή νέας Δημογεροντίας, γεγονός τό 
ὁποῖο προκάλεσε τή διαμαρτυρία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 
πρός τήν ἰταλική Πρεσβεία, ἀλλά καί τή σύγκληση γενικῆς συνέλευ-
σης γιά τήν ἐκλογή Σχολικῆς Ἐφορείας, ἐνῶ ἐπιβάλλουν δυσβάστα-
χτη φορολογία στά ἀκίνητα75.

Ὁ μητροπολίτης Ρόδου Ἀπόστολος, μέ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου καί ἐντολή τοῦ Πατριάρχη, διορίζει ἐξ ὀφίκιου νέα Δημο-
γεροντία, ἡ ὁποία ἐπωφελεῖται ἀπό τήν ἀνάληψη τῆς διοίκησης ἀπό 
τόν νέο διοικητή Mario Lago (18.2.1923), προκειμένου νά ζητήσει 
ἀπαλλαγή ἀπό τή φορολογία καί ἐπάνοδο τοῦ Ἀποστόλου στήν 

74. ΑΟΠ.ΚΠΑ. Α΄ 93, σ. 505-506 (22.11.1922). 
75. Μπακίρης, Ε. Δ. ὅ.π., σ. 31.

«Ἐκκλησιαστική Ἀλήθεια», 41 (1921) 371-372.  
Πρόεδρος τῆς διευθύνουσας ἐπιτροπῆς  

ὁ μητροπολίτης Ρόδου Ἀπόστολος.
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ἕδρα του76. Γιά τήν ἐπάνοδο τοῦ Ἀποστόλου διαφωνεῖ, ὅπως φαίνε-
ται, τό Κέντρο77, γιατί ἐπιστολή, τήν ὁποία φαίνεται νά ὑπογράφουν 
οἱ ἐκεῖ Ρόδιοι, ζητᾶ νά ἐκλεγεῖ μητροπολίτης Ρόδου ὁ Ἐφέσου Χρυ-
σόστομος, μετέπειτα ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν. Ὁ Μητροπολίτης Ρό-
δου ζητᾶ νά πληροφορηθεῖ ἀπό τή Δημογεροντία ἄν ἡ συγκεκριμένη 
ἐπιστολή ἀπηχεῖ τά αἰσθήματα τοῦ ροδιακοῦ λαοῦ καί τῶν ἀρχόντων 
του. Ἡ πληροφορία αὐτή, γιά τήν ἐνέργεια τῶν ἄγνωστων Ροδίων, 
ἀναστάτωσε τά Κοινοτικά Σωματεῖα (Δημογεροντία, Σχολική Ἐφο-
ρεία), τά ὁποῖα ἀποφάσισαν νά στείλουν ἐπιστολή διαμαρτυρίας στό 
Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδας, τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, 
καθώς καί στόν μητροπολίτη Ἀπόστολο γιά τήν ἐνέργεια αὐτή τῶν 
ἄγνωστων Ροδίων, χωρίς τή σύμφωνη γνώμη τοῦ ροδιακοῦ λαοῦ78.

76. ΠΔΡ 1921-1924, συν. 28.1.1923.
77. Ἐθνικό Κέντρο τῆς Ἑλλάδας, ἡ Ἀθήνα.
78. ΠΔΡ 1921-1924, συν. 28.1.1923.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  2 . 

Οἱ συνέπειες τῆς πολιτικῆς τῆς Ἰταλικῆς διοίκησης  
στά ἐκκλησιαστικά πράγματα τῆς Ρόδου ἀπό τή Συνθήκη

τῆς Λοζάννης μέχρι τό τέλος τοῦ ἰταλικοῦ φασισμοῦ 
(24 Ἰουλίου 1923 - 8 Σεπτεμβρίου 1943)

2.1.  Τό νέο καθεστώς πού δημιουργήθηκε στή Λοζάννη,  
ἡ ἐπάνοδος τοῦ μητροπολίτη Ἀπόστολου στή Ρόδο καί  
οἱ παρεμβάσεις τοῦ Mario Lago στά ἐκκλησιαστικά  
πράγματα (24 Ἰουλίου 1923 - 22 Νοεμβρίου 1936)

Μετά τή Συνθήκη τῆς Λοζάννης, μέ τήν ὁποία ὁ Μουσταφᾶ 
Κεμάλ ὑπαγόρευσε τούς ὅρους του στούς Εὐρωπαίους καί προ-
παντός στήν Ἑλλάδα, ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν ἐκμηδενίστηκε, τό 
Μικρασιατικό Ἑλληνικό Κράτος ἐξαφανίστηκε καί ἡ Ἀνατολική 
Θράκη δόθηκε καί πάλι στόν τουρκικό ζυγό1. Ἡ προσωρινή ἰταλική 
κατοχή στά Δωδεκάνησα μονιμοποιήθηκε, ἀφοῦ ἡ Τουρκία ἐκχώρη-
σε στήν Ἰταλία τά κυριαρχικά της δικαιώματα στά νησιά. Τό σπου-
δαιότερο, ὅμως, ἦταν ἡ ἀπόφαση τῆς ἀμοιβαίας ἀνταλλαγῆς τῶν 
πληθυσμῶν Τουρκίας καί Ἑλλάδας2.

Μέ τήν ἀνταλλαγή, λοιπόν, τῶν πληθυσμῶν Μικρᾶς Ἀσίας καί 
Ἀνατολικῆς Θράκης ὅλοι οἱ Ἀρχιερεῖς τῶν ἐπαρχιῶν αὐτῶν μετέβη-
σαν στήν Ἀθήνα. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας, προκειμένου νά ἀντι-
μετωπίσει τό πρόβλημα, συνέστησε στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο 
νά διχοτομήσει μεγάλες ἐπαρχίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου3. Ἀνά-
μεσα στίς ἐπαρχίες πρός διχοτόμηση, ὁ πατριάρχης Γρηγόριος ὁ Ζ΄4 

1. Weber, Frank G. Ὁ ἐπιτήδειος οὐδέτερος. Ἡ τουρκική πολιτική κατά τόν 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στόχοι: Δωδεκάνησα - Κύπρος - Ἀνατολικό Αἰγαῖο - Ἰράκ 
- Συρία - Κριμαία - Καύκασος, Ἀθήνα 1983, σ. 96.

2. Ἀπόστολος Τρύφωνος, μητρ. Ρόδου. Ἀπομνημονεύματα, τ. 1. Ἐν Ἀθήναις 
1947, σ. 110.

3. Ἀγγελόπουλος, Ἀθανάσιος Α. Ἡ ἐκκλησιαστική ἱστορία τῶν Νέων Χωρῶν 
(1912-1928), Θεσσαλονίκη 1982, σ. 108-109.

4. «Κανονικαί ψῆφοι. Δημοσιεύομεν κατωτέρω τάς ἐπί τῶν Πατριαρχῶν Γρη-
γορίου τοῦ Ζ΄ καί Κωνσταντίνου τοῦ ΣΤ΄ γενομένας ἀρχιερατικάς ἐκλογάς πρός 
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ἔσπευσε νά συμπεριλάβει καί τήν ἐπαρχία Ρόδου, ἐνῶ τό Ὑπουργεῖο 
τῶν Ἐξωτερικῶν πρότεινε τή μετάθεση τοῦ μητροπολίτη Ἀπόστο-
λου. Στίς 18 Ἰανουαρίου, τό Ὑπουργεῖο ἔδινε τίς ἐντολές του στό 
Γενικό Προξενεῖο Κωνσταντινούπολης: 

«Παρακαλοῦμεν ἀνακοινώσατε Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ ἀκό-
λουθα: Ἐπειδή ἀδύνατος θεωρεῖται ἐπάνοδος Μητροπολίτου Ρόδου 
εἰς ἐπαρχίαν του, ὑφίσταται ἀνάγκη, ὡς καί προηγουμένως ὑπε-
δείχθη, μετατεθῆ οὗτος εἰς ἑτέραν ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐπαρχίαν, 
ἀντ’ αὐτοῦ δέ ἐκλεγῇ Μητροπολίτης Ἐφέσου Χρυσόστομος...»5

Ὁ πατριάρχης Γρηγόριος ὁ Ζ΄ πίστευε ὅτι ἡ δυσχέρεια τῆς ἐπα-
νόδου τοῦ Ἀπόστολου στή Ρόδο ἦταν καθαρά προσωπικό του ζήτη-
μα. Ἔσπευσε, ἔτσι, νά συμφωνήσει ἀπόλυτα μέ τήν κυβερνητική 
ἄποψη καί νά τόν μεταθέσει στή Μητρόπολη Βέροιας6. 

Στίς 13 Φεβρουαρίου τοῦ 1924, τηλεγράφημα τοῦ Πατριάρχη 
ἀναγγέλλει τήν ἐκλογή τοῦ ἀπό Ἐφέσου Χρυσοστόμου ὡς Μητρο-
πολίτη Ρόδου καί τοῦ πρώην Σισανίου καί Σιατίστης Γερμανοῦ7 ὡς 
Μητροπολίτη τῆς νεοσυσταθείσας ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο 
Μητρόπολης Κυκλάδων8, πού ἀποτελοῦνταν ἀπό τά νησιά Σύμη, 
Τῆλο, Χάλκη καί Νίσυρο9. Ἡ ἐκλογή τοῦ Χρυσοστόμου ἔγινε γνωστή 

γνῶσιν παντός ἐνδιαφερομένου. Ἤτοι ἐξελέγησαν: 6 Δεκεμβρίου 1923 Ἀρχιεπίσκο-
πος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης ὁ σεβ. 
Μητρ/της Χαλκηδόνος κ. Γρηγόριος, ὑπό τό ὄνομα Γρηγόριος ὁ Ζ΄». Βλ. «Οἱ κλη-
ρικοί καί τά ἐξωτερικά», εἰς Ὀρθοδοξία, Κωνσταντινούπολη, 1 (1926), σ. 126.

5. ΑΥΕ.Φ. Β.35-6, ἀρ. 466 (ΥΕ, πρός Γ. Προξ. ΚΠόλεως, 18.1.1924, κρυπτο-
γράφημα). 

6. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 111.
7. «5 Φεβρουαρίου 1924. Μητροπολίτης τῆς ἀρτισυστάτου ἐπαρχίας Κυ κλά-

δων ὁ σεβ. Μητροπολ. Σισανίου κ. Γερμανός... Μητροπολίτης Βερροίας καί Να-
ούσης ὁ σεβ. Μητροπ. Ρόδου κ. Ἀπόστολος. Μητροπολίτης Ρόδου ὁ σεβ. Μητρ. 
Ἐφέσου κ. Χρυσόστομος». Βλ. «Οἱ κληρικοί καί τά ἐξωτερικά», εἰς Ὀρθοδοξία, 
Κωνσταντινούπολη, 1 (1926), σ. 127.

8. Ἡ ὑποδιαίρεση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιφέρειας Ρόδου καί ἡ δημιουργία νέας 
ἐπισκοπῆς ἦταν ἀναγκαστική ὅσο καί καθαρά ὑλικοῦ χαρακτήρα, δεδομένου ὅτι ἡ 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στήν Τουρκία, μέ τήν ἀπομάκρυνση πλείστων Ἑλλήνων τῆς 
Μικρᾶς Ἀσίας, βρέθηκε στήν ἀδυναμία νά διατηρήσει καί νά διαθρέψει τόν κλῆρο πού 
εἶχε καταστεῖ πλεονάζων. Βλ. Τσαλαχούρης, Κώστας Φ. Αὐτοκέφαλο τῆς Ἐκκλησίας 
Δωδεκανήσου 1924-1929, Ἀθήνα 1992, σ. 377. Ἀγγελόπουλος, Α. ὅ.π., σ. 107.

9. Τά νησιά Σύμη, Χάλκη, Νίσυρος καί Τῆλος ἀφαιρέθηκαν ἀπό τήν τέως 
ἐπαρχία τοῦ Μητροπολίτη Ρόδου καί ἀποτέλεσαν τή νέα Μητρόπολη Κυκλάδων. 
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στόν Ἰταλό διοικητή Mario Lago, ὁ ὁποῖος κάλεσε τόν ἀρχιερατικό 
ἐπίτροπο καί τοῦ ἔκανε παρατηρήσεις, γιατί μετέδωσε τήν εἴδηση 
χωρίς νά τόν ἐνημερώσει. Τόν διέταξε δέ νά μή γίνει καμία ἀναφορά 
στόν νέο Μητροπολίτη, οὔτε προσπάθεια ἐπικοινωνίας μαζί του, 
ἀφοῦ δέν ἀναγνώριζε τήν ἐκλογή, ἡ ὁποία ἔγινε ἐν ἀγνοία τῆς δι-
οίκησης. Πρόσθεσε, ἐπίσης, ὅτι οὔτε τή διχοτόμηση τῆς ἐπαρχίας 
ἀναγνώριζε καί ὅτι τό θέμα ἐπρόκειτο νά λυθεῖ μετά τήν ὑπογραφή 
τῆς συνθήκης εἰρήνης10. 

Ὁ Ἐμμανουήλ Καλαμπίχης11, μετά τήν τροπή πού ἔλαβε τό 
ζήτημα τῆς πλήρωσης τῆς μητροπολιτικῆς ἕδρας τῆς Ρόδου, πρότει-
νε νά μήν ἐπικοινωνήσουν μέ τόν νέο Μητροπολίτη ἀλλά νά ζη-
τήσουν μέ διάφορες ἐπιστολές καί ὑπομνήματα ἀπό τό Πατριαρχεῖο, 
τήν ἑλληνική Κυβέρνηση, ἀλλά καί ἀπό τόν ἴδιο τόν πρόεδρο τῆς 
Κυβέρνησης Γ. Καφαντάρη12 νά διευθετήσει τό θέμα μέ τήν ἰταλική 
κυβέρνηση, ἐνῶ σέ περίπτωση ἀνάκλησης ἤ ἀναθεώρησης τῆς 
μετάθεσης, ὁ Ἀπόστολος νά ἐπανέλθει στή θέση του. Τό ἴδιο ἔκαναν 
καί οἱ Ρόδιοι τῶν Ἀθηνῶν, οἱ ὁποῖοι ζητοῦσαν κι αὐτοί τήν ἐπάνοδο 
τοῦ Ἀπόστολου13.

Στή συνεδρίαση τῆς Δημογεροντίας στίς 3 Μαρτίου τοῦ 1924 
διαβάστηκε ἐπιστολή τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχη Γρηγορίου τοῦ 
Ζ΄, ἡ ὁποία ἐπιβεβαίωνε τήν ἐκλογή τοῦ Χρυσοστόμου, ἐνῶ παράλλη-
λα ἔκανε ἀναφορά στήν ἀρχιερατεία του στή Ρόδο ἀπό τό 1888 ἕως 
τό 1893, καθώς καί στή συνεργασία του μέ τούς ἄρχοντες τοῦ νησι-
οῦ. Στό Πατριαρχεῖο, ἐν τῶ μεταξύ, στάλθηκε σημείωμα ἀνυπόγρα-
φο, γραμμένο στή γραφομηχανή, τό ὁποῖο ζητοῦσε νά μήν ἐπανέλθει 
ὁ Ἀπόστολος, ἀλλά καί ἐπιστολή τοῦ Γ. Θ. Γεωργιάδη14, μέ τήν ὁποία 

Βλ. Μπακίρης, Ἐμμανουήλ Δ. Ρόδος: Ἐθνικό ζήτημα 1912-1945, Ρόδος 1989, σ. 
31-32.

10. Ὅ.π., σ. 32.
11. Ἕνας ἀπό τούς 13 πρώτους Δημοτικούς Συμβούλους τῆς ἐλεύθερης πόλης 

τῆς Ρόδου, ἔγκριτα μέλη τῆς ροδιακῆς κοινωνίας, μετά ἀπό ἐκλογές πού ἔγιναν 
τήν 8η Μαΐου τοῦ 1945, μέ πρῶτο δήμαρχο τόν Ἀθανάσιο Καζούλλη. 

12. Προσωπική καί ἐμπιστευτική ἐπιστολή μέ ἀριθμ. πρωτ. 499 καί ἡμερο-
μηνία 27.2.1924.

13. ΠΔΡ 1924-1926, συν. 14.2.1924.
14. Δικηγόρος, ὁ ὁποῖος συμμετεῖχε στή διοργάνωση τῶν συλλαλητηρίων τοῦ 

1919, ἐνῶ στή δίκη πού ἀκολούθησε, μέ κατηγορούμενους τούς πρωταίτιους τῶν 
συλλαλητηρίων, ἦταν ὁ βασικός συνήγορος ὑπεράσπισης. Ὁ θαρραλέος λόγος του 
ἐνώπιον τοῦ ἰταλικοῦ Στρατοδικείου ἀπογύμνωσε τό κατηγορητήριο καί προξένη-
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κατήγγειλε τήν ἰταλική διοίκηση γιά μεροληψία ὑπέρ τοῦ Ἀπόστο-
λου, ὁ ὁποῖος «ἴσως» εἶχε προσχωρήσει στίς ἀπόψεις της. Ἀνέφερε 
δέ ὅτι καί ὁ λαός ἦταν πρόθυμος νά ὑπογράψει ἀναφορά. Ὁ 
Ἀπόστολος ζήτησε νά πληροφορηθεῖ ἀπό τή Δημογεροντία ἄν αὐτό 
ἦταν ἀλήθεια, ἀφοῦ δέν ἤθελε νά ἐπιστρέψει κάτω ἀπό τό βάρος μιᾶς 
τέτοιας κατηγορίας, ἔστω καί μέ ἕνα «ἴσως»15. 

Ἡ ἀντίδραση τῆς Δημογεροντίας ἦταν πολύ σκληρή γιά τόν 
Γεωρ γιάδη16. Τόν κατηγόρησε, μέ ἐπιστολές της πρός τόν Πατριάρχη, 
τόν Ὑπουργό τῶν Ἐξωτερικῶν Γ. Ροῦσο17 καί τόν μητροπολίτη 
Ἀπόστολο, ὅτι κινήθηκε ἀπό ἀτομικό συμφέρον, ἐνῶ χαρακτήρισε τήν 
ἐνέργειά του συκοφαντική καί ἀντιπατριωτική18. Ἡ ἀπάντηση τῆς 
Δημογεροντίας ἱκανοποίησε τόν Ἀπόστολο, ὁ ὁποῖος γεμάτος χαρά 
καί ἀγαλλίαση γράφει πρός τή Δημογεροντία: «...Ἄς εἶναι εὐλογημένη 
ἡ ὥρα καθ’ ἦν ὡρίσθην τοιοῦτον λαόν νά ἐξυπηρετήσω. Ἄς εἶναι 
εὐλογημένος αὐτός ὁ λαός καί οἱ εὐγενεῖς ἀντιπρόσωποί του...»19

Ὅταν ὁ πατριάρχης Γρηγόριος ὁ Ζ΄ ζήτησε τήν ἄδεια καθόδου 
τῶν δύο νέων μητροπολιτῶν στίς ἐπαρχίες τους, ἔλαβε κατηγορη-
ματική ἄρνηση καί δήλωση τῆς ἰταλικῆς κυβέρνησης ὅτι δέν ἦταν 
διατεθειμένη νά δεχτεῖ καμία μεταβολή στό ἐκκλησιαστικό καθεστώς 
τῆς Δωδεκανήσου. Τό Πατριαρχεῖο, ἔτσι, μετά ἀπό διαπραγμα-
τεύσεις μέ τήν ἰταλική πρεσβεία στήν Κωνσταντινούπολη, καί ἀφοῦ 

σε κύματα ἐνθουσιασμοῦ στούς ὑπόδουλους Ρόδιους. Τό 1926 ἐκτοπίστηκε ἀπό τή 
Ρόδο, λόγω τῆς ἐθνικῆς του δράσης. Ἔκτοτε διέμενε στήν Ἀθήνα ἀπό ὅπου 
συνέχιζε τόν ἀγώνα γιά τήν ἀπελευθέρωση τῶν νησιῶν. Ἐπέστρεψε στή Ρόδο μετά 
τήν ἀπελευθέρωση καί ἐξέδωσε τήν ἑβδομαδιαία ἐφημερίδα «Ἐθνική Φωνή». Πέθα-
νε στήν Ἀθήνα στίς 3 Ἀπριλίου 1955. 

15. Μπακίρης, Ε. Δ. ὅ.π., σ. 32-33.
16. Ὁ Γεώργιος Θ. Γεωργιάδης ἀντιπολιτεύθηκε ὅλους τούς μητροπολίτες 

Ρόδου, ἀπό τό 1905 μέχρι καί τό 1946. Τόν Ἰωακείμ Βαλασιάδη, τόν Βενιαμίν, με-
τέ πειτα Οἰκουμενικό Πατριάρχη, μέχρι καί τόν Ἀπόστολο Τρύφωνος. Βλ. Φίνας, 
Κυριάκος Ι. Ὁ Μητροπολίτης Ἀπόστολος Τρύφωνος καί ἡ 33ετής προσφορά του 
στήν Ἐπαρχία Ρόδου, Ρόδος 2003, σ. 192.

17. Ὁ Γ. Ροῦσος γεννήθηκε στή Λέρο τό 1878. Δικηγόρος, χρημάτισε πρε-
σβευτής στήν Οὐάσιγκτον τό 1919, ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν στίς Κυβερνήσεις 
Βενιζέλου, Σοφούλη καί Μιχαλακόπουλου τό 1924, πρωθυπουργός στήν Κυβέρνη-
ση Βενιζέλου καί ἀντιπρόεδρος τῆς Κυβέρνησης τό 1943. Ἔμενε στήν Αἴγυπτο. 
Πέθανε τό 1947. Βλ. Τσαλαχούρης, Κ. Φ. ὅ.π., σ. 383.

18. ΠΔΡ 1924-1926, συν. 16.4.1924.
19. ΠΔΡ 1924-1926, συν. 22.4.1924.
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προηγουμένως ζήτησε τή γνώμη τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης, ἐπα-
νεξέλεξε τόν Ἀπόστολο μητροπολίτη Ρόδου, στίς 30 Ἀπριλίου τοῦ 
192420. Ἀρχίζουν, ἑπομένως, νά δημιουργοῦνται οἱ ὑπόνοιες ὅτι ὁ 
Μητροπολίτης ἀνέλαβε δεσμεύσεις ἔναντι τῆς ἰταλικῆς κυβέρνησης, 
μέ ἀποτέλεσμα τή διάσταση μεταξύ ποιμένα καί ποιμνίου21.

Τήν περίοδο ἐκείνη δημιουργεῖται νέα κατάσταση γιά τή Δω-
δεκάνησο. Μετά τή Μικρασιατική καταστροφή, τήν ἐκρίζωση τοῦ 
ἑλληνισμοῦ τῆς Ἰωνίας καί τή Συνθήκη τῆς Λοζάννης, ἡ Ἑλλάδα 
προσπαθεῖ νά διασώσει ὅ,τι εἶναι δυνατό νά διασωθεῖ. Ἡ Ἰταλία 
εἶναι ἐλεύθερη πιά νά ἐφαρμόσει τήν πολιτική της στά νησιά μας, 
μιά πολιτική ἀφελληνισμοῦ τους. Προσπαθεῖ νά τά μεταβάλει σέ μιά 
προχωρημένη ἰταλική ἐπαρχία στήν Ἀνατολή, ἀφοῦ, ὅπως εἶναι 
γνωστό, ἤθελε τή Μικρά Ἀσία καί τήν Αἴγυπτο. Ἐκτελεστής τῆς 
πολιτικῆς αὐτῆς εἶναι ὁ διοικητής Mario Lago, πού διορίσθηκε στή 
θέση αὐτή τόν Φεβρουάριο τοῦ 1923 ἀπό τή φασιστική Κυβέρνηση 
τοῦ Μουσολίνι. 

Ὁ Mario Lago, μέ τήν ἐγκατάστασή του στή Ρόδο, εἶχε σκοπό 
τήν ἐξουδετέρωση τῆς Ἐκκλησίας ὡς παράγοντα διατήρησης τοῦ 
ἐθνικοῦ φρονήματος τῶν Δωδεκανησίων, μέσω τῆς ἀποκοπῆς κάθε 
δεσμοῦ ὁ ὁποῖος τή συνέδεε μέ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Ἔτσι, 
λοιπόν, ὁ νέος διοικητής ἔθεσε πρῶτος θέμα Αὐτοκέφαλου, ἐνῶ στη-
ριζόταν στό γεγονός ὅτι τά ἐκκλησιαστικά προνόμια ἀποτελοῦσαν 
παραχώρηση τῆς κρατικῆς ἐξουσίας, ἡ ὁποία εἶχε τή δυνατότητα, 
ὅπως πίστευε, νά τά περιορίσει ἤ νά τά καταργήσει. Ἡ ἰταλική 
κυβέρνηση θά ἦταν δυνατό νά διατηρήσει τά προνόμια αὐτά, ὑπό 
τόν ὅρο ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Δωδεκανήσου δέν θά ἐξαρτιόταν ἀπό 
ἀρχή ἐκτός τοῦ ἰταλικοῦ κράτους, ὅπως τό Οἰκουμενικό Πατριαρ-
χεῖο. Αὐτός ἦταν καί ἕνας ἀπό τούς βασικούς ὅρους γιά νά ἐπιτραπεῖ 
ἡ ἐπάνοδος τοῦ μητροπολίτη Ρόδου Ἀπόστολου στήν ἕδρα του22.

Ἡ ἰταλική διοίκηση δέν εἶχε πιά λόγους νά φοβᾶται τίς ἀντι-
δράσεις τῶν Δωδεκανησίων, οὔτε νά κρατάει στήν ἐξορία τούς μη-

20. «30 Ἀπριλίου 1924. Βερροίας - Ναούσης ὁ σεβ. Μητρ. Ρόδου Χρυσόστομος. 
Ρόδου ὁ τέως τῆς ἐπαρχίας ταύτης ποιμήν σεβ. Μητροπολίτης πρ. Ρόδου κ. 
Ἀπόστολος». Βλ. «Οἱ κληρικοί καί τά ἐξωτερικά», εἰς Ὀρθοδοξία, 1 (1926), σ. 126-127.

21. Μπακίρης, Ἐμμανουήλ Δ. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρόδου στά χρόνια τῆς Ἰτα-
λικῆς Κατοχῆς, Ρόδος 1988, σ. 5.

22. Ἀπόστολος, μητρ. Καρπάθου-Κάσου. Τό χρονικόν τῆς Ἰταλοκρατίας τῆς 
Ρόδου, Ἀθήνα 1973, σ. 35-40.
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τροπολίτες. Πρῶτο βῆμα γιά τήν ἐξομάλυνση τῆς κατάστασης πού 
εἶχε δημιουργηθεῖ στή Δωδεκάνησο ἦταν ἡ ἀπελευθέρωση τοῦ μη-
τροπολίτη Καρπάθου Γερμανοῦ, τόν ὁποῖο οἱ Ἰταλοί εἶχαν ἀπο-
μονώσει στό Καστελλόριζο, καθώς καί ἡ ἔναρξη διαπραγματεύσεων 
καί ἀνταλλαγή ἐπιστολῶν μέ τόν Ἀπόστολο Τρύφωνος. Ὁ μητρο-
πολίτης Ἀπόστολος καί τό Πατριαρχεῖο, στήν παροῦσα φάση, 
φάνηκαν πολύ ἐλαστικοί, ὥστε νά μπορέσουν νά ἐξασφαλίσουν τήν 
κάθοδο τοῦ συνοδικοῦ τότε Ἀπόστολου στή Ρόδο, γιατί μέ τή νέα 
τροπή τῶν πραγμάτων ἄρχισε νά θεωρεῖται ἀκατόρθωτη, ἀλλά καί 
ἀπολύτως ἀναγκαία. Κάτω ἀπό αὐτό τό πνεῦμα διεξήχθη ἀρκετή 
ἀλληλογραφία μεταξύ τοῦ Μητροπολίτη καί τοῦ Mario Lago, ἐν 
γνώσει πάντοτε τοῦ Πατριαρχείου, ἀλλά χωρίς οὐσιαστικό ἀποτέλε-
σμα23. Τότε, λοιπόν, ἄρχισε ἡ ἐπίσημη ἀλληλογραφία μεταξύ τοῦ 
Πατριαρχείου καί τῆς κεντρικῆς ἰταλικῆς κυβέρνησης24.

Τό καλοκαίρι τοῦ 1924 πέρασε ἥσυχα, μέ μόνο γεγονός τόν 
θάνατο τοῦ μητροπολίτη Κῶ Ἀγαθαγγέλου, στίς 11 Ἰουλίου. Τήν 
ἑπομένη μέρα, ἡ ἐφημερίδα «Il Messaggero di Rodi», στήν ἀνα-
κοίνωση τοῦ θανάτου τοῦ Μητροπολίτη, ἐπαινεῖ καί ἐπιδοκιμάζει τό 
ἔργο του καί ἐκφράζει τή λύπη της καί τά συλλυπητήριά της πρός 
τόν κλῆρο καί τούς κατοίκους τῆς Κῶ. Σέ ἐρώτηση τοῦ Ὑπουργείου 
τῶν Ἐξωτερικῶν πρός τόν πρεσβευτή τῆς Ἰταλίας στήν Κωνσταντι-
νούπολη, σχετικά μέ τό θέμα τῆς πλήρωσης τῆς θέσης τοῦ Μητρο-
πολίτη Κῶ, ὁ πρεσβευτής ἀπαντᾶ ὅτι τό θέμα αὐτό παραμένει 
ἐκκρεμές25. Στίς 19 Σεπτεμβρίου 1924 ἡ ἰταλική διοίκηση, μετά ἀπό 
παρέμβαση διάφορων παραγόντων τῆς διεθνοῦς σκηνῆς ὑπέρ τοῦ 
Ἀπόστολου, ἀναθεωρεῖ τήν ἀπόφασή της καί ἐκδίδει στόν Ἀπόστο-
λο βίζα εἰσόδου στή Ρόδο26. 

23. Φίνας, Κυριάκος Ι. Τά Δωδεκάνησα τόν 20ό Αἰώνα. Τά σημαντικότερα 
γεγονότα τῶν περασμένων 100 χρόνων, Ρόδος 1999, σ. 32.

24. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 112-114.
25. Τσαλαχούρης, Κ. Φ. ὅ.π., σ. 41.
26. Ἀπό τή συνεδρία τῆς Δημογεροντίας πού ἔγινε στίς 17 Σεπτεμβρίου τοῦ 

1924 πληροφορούμεθα ὅτι ἡ ἰταλική διοίκηση ἐπέτρεψε τήν ἐπάνοδο τοῦ Μητρο-
πολίτη Ρόδου Ἀπόστολου στήν ἕδρα του μέ ἀπόφασή της μέ ἡμερομηνία 16.9.1924. 
Βλ. Πρακτικά Δημογεροντίας Ρόδου 1921-1929. Βεργωτῆς, Γεώργιος Θ. Ἡ ἐκπαί-
δευσις εἰς τήν νῆσον Ρόδον. Συμβολή εἰς τήν ἱστορίαν τῆς Δωδεκανήσου, Ρόδος 
1972, σ. 65-66.
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Ὁ Τρύφωνος ἀναχώρησε γιά τή Ρόδο ἀτμοπλοϊκῶς, μέσω 
Σμύρνης. Στή διάρκεια τοῦ ταξιδιοῦ του μέ τό ἀτμόπλοιο «Σικελία», 
συναντήθηκε μέ τόν ἰταλό βουλευτή Τζιοβάννι Μπράσκι, μέ τόν 
ὁποῖο εἶχε μακρές συζητήσεις καί οἱ ὁποῖες εἶδαν τό φῶς τῆς δημο-
σιότητας λίγους μῆνες ἀργότερα, στήν ἰταλική ἐπιθεώρηση «ECHI E 
COMMENTI»27. Μεταξύ ἄλλων, στήν ἐπιθεώρηση ἀναφέρεται:

«...Ὁ Μητροπολίτης μοί ἀπήντα μετά πολλῆς φιλοφρονήσεως 
καί ἁρμοδιότητος, χαίρων σχεδόν ὅτι ἐνδιαφέρομαι τόσον εἰς ταῦτα 
τά προβλήματα.

»Μόνον εἰς ὡρισμένας στιγμάς προσεπάθει νά διορθώσῃ καί νά 
καταστήσῃ ἠπιώτερον τόν τόνον κυττάζων με, μέ δύο μάτια ἐκφρα-
στικῶς, ὡς νά μοί ἔλεγε: ‘Τοῦτο εἶναι διά σᾶς καί πρέπει νά μείνῃ 
μεταξύ μας: Προσέξατε νά μή μέ προδώσετε’!

»Ἐξ ἄλλου μετεχειρίζετο ὁμιλῶν μεγάλην σύνεσιν καί ἔκρινε μέ 
τραχείαν εἰλικρίνειαν καί μέ μεγάλην ἀντικειμενικότητα. 

»Προτίθετο νά ἀναπτύξῃ ἐν Ρόδῳ πρόγραμμα καθορισμένον διά 
τό ὁποῖον εἶχε συνδιαλεχθῆ εὐρύτατα μέ τόν Οἰκουμενικόν Πα-
τριάρχην καί συζητήση μέ τάς ἰταλικάς Ἀρχάς.

»Τό πρόγραμμα τοῦτο ἦτο ἁπλοῦν καί πολύπλοκον καί θά ἴσχυ-
εν δι’ ὅλας τάς Ἐκκλησίας τῶν νήσων:

1) Νά γίνει δεκτόν ἀσυζητήτως τό τετελεσμένον γεγονός τῆς 
ἰταλικῆς κατοχῆς.

2) Νά προσχεδιάζωνται αἱ ἀναγκαῖαι διαπραγματεύσεις μέ τήν 
ἰταλικήν Ἀρχήν ἵνα κανονίζωνται ἐντός ἁρμονικῶν γραμμῶν αἱ 
σχέσεις μεταξύ τοῦ Κράτους καί τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

3) Νά γίνῃ ἔργον συμφιλιώσεως καί νά συντελεσθῇ ὥστε νά 
ἐναρ μονίζεται ἑκάστοτε καλύτερα ἡ διαγωγή τῶν πληθυσμῶν μέ 
τούς νόμους τοῦ ἰταλικοῦ Κράτους καί νά διευθετοῦνται αἱ διαφοραί 
αἱ ὁποῖαι εἶχον προκύψει ἤ ἐκεῖναι αἵτινες ἤθελαν ἀνακύψει.

4) Νά γίνει προετοιμασία τῶν ἀναγκαίων βάσεων πρός δημι-
ουργίαν τοῦ ‘Αὐτοκεφάλου’ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Δωδε-
κανήσου καί τοῦτο, ἵνα ἀποσοβηθῇ πᾶσα ἀμφιβολία περί ἐνδε-
χομένων ξένων ἐπεμβάσεων εἰς τό ἔργον τοῦ κλήρου καί ἵνα δοθῇ 

27. Τό ἄρθρο μέ τίτλο «Ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη στή Ρόδο. Μιά συνέντευ-
ξις μέ τόν Πανιερώτατον Ἀπόστολον», δημοσιεύτηκε στίς 15 Μαρτίου 1925. Μέ 
ἐντολή τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν μεταφράστηκε καί στάλθηκε γιά μελέτη 
καί ἀνάλυση στό Β΄ Πολιτικό Τμῆμα τοῦ Ὑπουργείου.
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εἰς τήν Ἐκκλησίαν ταύτην πλήρης δικαιοδοτικῶν ἐλευθερία, ἀπαλ-
λάτ τοντες αὐτήν ἀπό τήν ὑπερβολικήν ἱεραρχικήν ἐξάρτησιν ἐκ 
Κων  σταντινουπόλεως.

»Αἱ προθέσεις, καθώς φαίνονται, ἦσαν καλαί καί τό τελικόν συμ-
πέρασμα ἐφαίνετο λογικόν: νά ἐπιτευχθῇ ἡ αὐτονομία τῆς Ἐκκλησίας 
Ρόδου...»28

Στίς 5 Ὀκτωβρίου τοῦ 1924 ὁ Μητροπολίτης φτάνει τελικά στή 
Ρόδο29, ἀφοῦ προηγουμένως ὑπέγραψε τή γνωστή δήλωση γιά μή 
ἀνάμιξή του στήν πολιτική. Τή στιγμή πού ἀποβιβαζόταν διακα-
τεχόταν, ὅπως τονίζει στά «Ἀπομνημονεύματά» του, ἀπό: «...τήν 
ὑπερηφάνειαν νικητοῦ, διότι ἐπί τέλους ὑπερίσχυσαν αἱ ἀπόψεις μου, 
χάριν τῶν ὁποίων τόσον ἐμόχθησα καί τόσα ἐθυσίασα...»30 Ἀπό τήν 
ἡμέρα ἐκείνη ἀρχίζει ἡ νέα περίοδος τῆς ἰταλικῆς κατοχῆς, κατά τήν 
ὁποία οἱ συνθῆκες εἶναι ὅλως διόλου διαφορετικές31. 

Ὁ Ἀπόστολος στέλνει ἀμέσως τηλεγράφημα στό Οἰκουμενικό 
Πατριαρχεῖο, μέ τό ὁποῖο ἀνακοινώνει τήν ἄφιξή του στή Ρόδο, ἐνῶ 

28. Τσαλαχούρης, Κ. Φ. ὅ.π., σ. 41-44.
29. «Ἡ κάθοδος τῆς Α. Σ. τοῦ Μητροπολίτου. Διά τοῦ καταπλεύσαντος χθές 

μεσημβρίαν ἀτμοπλοίου ‘Σικελία’ τῶν Θαλασ. Ὑπηρεσιῶν ἐπανέκαμψεν εἰς τήν 
πόλιν μας ἡ Α. Σ. ὁ Μητροπολίτης ἡμῶν κ. Ἀπόστολος. Ἅμα τῷ κατάπλῳ τοῦ 
ἀτμοπλοίου ἀνῆλθον ἐπ’ αὐτοῦ διά τῆς ἀτμακάτου τοῦ λιμεναρχείου ἐκ μέρους μέν 
τῆς Διοικήσεως ὁ διερμηνεύς αὐτῆς κ. Π. Μαγκούζος, ἐκ μέρους δέ τῶν Κοινο-
τικῶν μας Σωματείων ἐπιτροπή ἐκ τοῦ Ἀρχ. Ἐπιτρόπου Οἰκ. Π΄΄Μιχαήλ καί τῶν 
κ.κ. Γ. Κατσούρη, Γ. Δουκάκη, Γ. Κοκίδου καί Ἐμμ. Καλαμπίχη, οἵτινες καί προ-
σεφώνησαν αὐτῷ τό ‘ὡς εὖ παρέστη’. Ἡ Α. Σ. ἀποβιβασθεῖσα ἀμέσως μετά τῶν 
ἀνωτέρω ἐπισκέφθη ἐν τῷ Διοικητηρίῳ τήν Α. Ἐξ. τόν Διοικητήν παραμείνασα 
παρ’ Αὐτῷ ὀλίγα λεπτά μεθ’ ὅ ἐπιβάσα αὐτοκινήτου ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱ. Μητρόπο-
λιν, ἔνθα τῷ παρασκευάσθῃ μία μεγάλη καί σεμνοπρεπής ὑποδοχή ἐκ μέρους τοῦ 
ποιμνίου Της, ὅπερ κατέκλυσε τήν ὁδόν καί τόν περίβολον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, 
ὅπου εἶχον παραταχθῆ καί οἱ μαθηταί καί αἱ μαθήτριαι τῶν Σχολῶν...» Βλ. «Ροδια-
κά χρονικά», εἰς Ροδιακή, Ρόδος, ἔτος 10ο, ἀρ. φ. 625 (Δευτέρα, 6.10.1924), σ. 1. 
«Ἐκκλησία Κωνσταντινουπόλεως. - Κατά πληροφορίας ἐκ Κωνσταντινουπό λεως, 
ἡ Ἰταλική Κυβέρνησις ἐπέτρεψε τήν εἰς Ρόδον ἐπάνοδον τοῦ Σεβασμ. Μητρο-
πολίτου κ. Ἀποστόλου». Βλ. «Κλῆρος καί κοινωνία», εἰς Ἐκκλησία, Ἀθήνα, 2 
(1924), σ. 143. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 116.

30. Τσιρπανλῆς, Ζαχαρίας, Ν. Ἰταλοκρατία στά Δωδεκάνησα 1912-1943. 
Ἀλλοτρίωση τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ περιβάλλοντος, Ρόδος 1998, σ. 168. Ἀπόστο-
λος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 116.

31. Μπακίρης, Ἐμμανουήλ Δ. Ρόδος: Ἐθνικό ζήτημα 1912-1945, Ρόδος 1989, 
σ. 33.
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τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ἀπαντώντας, ἐκφράζει καί πάλι τήν 
εὐαρέσκεια καί ἐκτίμησή του πρός τό πρόσωπό του:

«Τῷ Ρόδου Ἀποστόλῳ 3732/13 Ὀκτωβρίου 1924, 

Ἐκ τοῦ πεμφθέντος ἡμῖν τηλεγραφήματος τῆς ὑμετέρας Ἱερότητος 
ἀσμένως μετά τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐπληροφορήθημεν περί τῆς αἰσίας 
κατευοδώσεως εἰς τήν θεόσωστον ἐπαρχίαν αὐτῆς. Συγχαίροντες οὖν 
αὐτή ὁλοθύμως ἐπί τῇ ἀπολαύσει καί αὖθις τοῦ εὐσεβοῦς ποιμνίου 
αὐτῆς καί τῇ ἐπαναλήψει τῆς ἐκ τοῦ ἐγγύς ποιμαντορικῆς συνεργασίας 
πρός αὐτό, εὐχόμεθα πλούσιαν πάντοτε τήν καρποφορίαν τῆς ἀρχιε-
ρατικῆς μερίμνης αὐτῆς καί πᾶσαν εὐόδωσιν παρά Θεοῦ...»32

Ἐπισφραγίζοντας, μάλιστα, τή θετική του ἄποψη γιά τήν προ-
σωπικότητα τοῦ μητροπολίτη Ἀπόστολου, τό Οἰκουμενικό Πατρι-
αρχεῖο τοῦ ἀναθέτει, μιά ἑβδομάδα μετά τό συγχαρητήριο τη-
λεγράφημά του, τήν τοποτηρητεία τῆς Μητρόπολης Κυκλάδων, 
λόγω τῆς μετάθεσης τοῦ μέχρι πρότινος μητροπολίτη Κυκλάδων 
Γερμανοῦ στή νεοσυσταθεῖσα Μητρόπολη Λαγκαδᾶ:

«Τῷ Ρόδου Ἀποστόλῳ 3772/20 Ὀκτωβρίου 1924,

Κενωθείσης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυκλάδων διά τῆς ἀποκα-
ταστάσεως τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου κ. Γερμανοῦ εἰς τήν ἄρτι 
συστάσαν Ἱεράν Μητρόπολιν Λαγκαδᾶ, συνοδικῇ ἀποφάσει ἐνεκρίθη, 
ὅπως ἀνατεθῆ τῇ ἡμητέρᾳ Ἱερότητι ἵνα σύν τῇ ἰδίᾳ αὐτῆς Μητροπόλει 
διευθύνῃ τοποτηρητικῶς καί τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Κυκλάδων. Ἐφ’ 
ὦ καί ἀνακοινούμεθα ταῦτα διά τῆς παρούσης εἰς γνῶσιν τῆς ὑμετέρας 
Ἱερότητος, προτρεπόμεθα ἅμα ὅπως δι’ ἰδίας αὐτῆς ἀνακοινώσεως 
γνωστοποιήση τήν ἀπόφασιν ταύτην τῆς Ἐκκλησίας καί εἰς τά διάφο-
ρα τμήματα τῆς Μητροπόλεως Κυκλάδων...»33

Ἐν τῶ μεταξύ, ἡ ἰταλική διοίκηση δέν εἶχε καμία πρόθεση νά σε-
βαστεῖ τά προνόμια καί τήν εὐθύνη τῆς ἐκπαίδευσης τῶν Ὀρθόδο-
ξων στήν Ἐκκλησία, ἀκόμα καί σέ περίπτωση πού τό Πατριαρχεῖο 
παραχωροῦσε τό Αὐτοκέφαλο. Αὐτό φάνηκε ἀπό τίς ἐνέργειες τοῦ 
Mario Lago34. Ὁ Μητροπολίτης περιορίστηκε στά αὐστηρά θρη-

32. ΑΟΠ.ΚΠΑ. A΄ 91, σ. 671 (13.10.1924). 
33. ΑΟΠ.ΚΠΑ. Α΄ 91, σ. 684 (20.10.1924). 
34. Μπακίρης, Ἐμμανουήλ Δ. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρόδου στά χρόνια τῆς Ἰτα-

λικῆς Κατοχῆς, Ρόδος 1988, σ. 6.
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σκευτικά του καθήκοντα καί ἀποξενώθηκε ἀπό τά κοινοτικά προ-
βλήματα τῶν Ὀρθόδοξων, μέ ἀποτέλεσμα νά μήν ἀναγνωρίζεται πιά 
ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ὀρθόδοξης Κοινότητας, σύμφωνα μέ τά προ-
νόμια τά ὁποῖα ἴσχυαν μέχρι τότε. Τήν ἰδιότητα αὐτή τήν ἀνα-
λαμβάνει, ἀπό τότε καί στό ἑξῆς, ὁ ἑκάστοτε πρόεδρος τοῦ Κοινο-
τικοῦ Συμβουλίου τῆς πόλης τῆς Ρόδου.

Ὁ διοικητής Mario Lago θέτει ἀμέσως τό θέμα τοῦ Αὐτοκέφαλου 
στόν Μητροπολίτη Ρόδου, ὡς «πρῶτον τῇ τάξει Μητροπολίτη τῆς 
Δωδεκανήσου» καί ζητᾶ νά προβεῖ ἡ Ἐκκλησία στούς κατάλληλους 
χειρισμούς, ἀλλιῶς τήν ἐπίλυση τοῦ προβλήματος θά ἀναλάμβανε ἡ 
ἰταλική κυβέρνηση. Ὁ Μητροπολίτης προτείνει νά ἀρκεσθεῖ ἡ διοί-
κηση στήν Αὐτόνομη Ἐκκλησία, ἀλλά, ἐπειδή ἡ πρόταση ἀπορρίπτε-
ται, ὑποδεικνύει τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ὡς τή μόνη ἁρμόδια 
ἀρχή γιά νά κηρύξει τό Αὐτοκέφαλο35. Στίς προκαταρκτικές συνεν-
νοήσεις, ἔτσι, μέ τήν ἰταλική διοίκηση Δωδεκανήσου, πού ἔλαβαν 
χώρα τήν ἴδια χρονιά στή Ρόδο (1924), καί στίς ὁποῖες πῆραν μέρος 
οἱ ἐκκλησιαστικοί ἡγέτες τῆς Δωδεκανήσου36, τό αἴτημα ἦταν νά 
τούς δοθεῖ ὁ ἀπαιτούμενος χρόνος γιά νά φέρουν τό ζήτημα στό 
Πατριαρχεῖο. Τό Αὐτοκέφαλο θά ἦταν τό τελικό ἀποτέλεσμα, ὑπό 
τόν ὅρο νά διατηρηθοῦν τά προνόμια, ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία Δωδε-
κανήσου θά ἀποτελοῦσε Σύνοδο ἀπό πέντε Μητροπολίτες, μέ πρόε-
δρο τόν Ρόδου. Οἱ δύο πλευρές συμφώνησαν μάλιστα νά σταλοῦν 
στήν Κωνσταντινούπολη οἱ μητροπολίτες Ρόδου Ἀπόστολος καί 
Λέρου-Καλύμνου Ἀπόστολος37, μαζί μέ τόν διερμηνέα τῆς Γενικῆς 

35. «...Μητροπολίτης εἰς σχετικήν συνέντευξιν ὑπέδειξε εἰς Γεν. Διοικητήν 
μεγάλας δυσκολίας Αὐτοκεφάλου, δηλώσας ἐκάλεσε μέν ἀρχιερεῖς ἀλλά ζήτημα θά 
ἐξαρτηθῆ καθ’ ὁλοκληρίαν ἀπό Πατριαρχεῖον. Διοικητής ἐπέμενε ἀνενδότως καί 
ἀπαιτητικῶς εἰς Αὐτοκέφαλον ἰσχυριζόμενος ὅτι μετά ἐφαρμογήν Συνθήκης 
Λωζάννης ἀνάμιξις Πατριάρχου εἰς Ἐκκλησίας Δωδεκανήσου τελείως ἀπαράδε-
κτος...» Βλ. Κρυπτογράφημα τοῦ Προξενείου τῆς Ρόδου μέ τήν ἔνδειξη τρισε-
πεῖγον πρός ΥΕ ἀριθμ. 441/11.10.1924 καί ἐλήφθη στήν Ἀθήνα στίς 12.10.1924.

36. Ἔλαβαν μέρος πέντε ἀντιπρόσωποι: ὁ Ρόδου Ἀπόστολος, ὁ Καρπάθου 
Γερμανός, ὁ Λέρου-Καλύμνου Ἀπόστολος, ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Κώου 
Φιλήμων καί ὁ ἱερομόναχος τῆς Μονῆς Πάτμου Ἱερεμίας. Βλ. Παπαχριστοδούλου, 
Χ. Ι. Ἱστορία τῆς Ρόδου. Ἀπό τούς προϊστορικούς χρόνους ἕως τήν ἐνσωμάτωση 
τῆς Δωδεκανήσου (1948), Ἀθήνα 1972, σ. 557.

37. Μητροπολίτης Λέρου-Καλύμνου ἦταν ὁ Ἀπόστολος Καβακόπουλος (1912-
1947). Βλ. Παπαϊωάννου, Ἐμμανουήλ Δ. Ρόδος καί Νεώτερα Κείμενα. [ἀρ.] 8: Ἡ 
Ἐκκλησία τῆς Δωδεκανήσου κατά τήν Ἰταλοκρατία, τό Αὐτοκέφαλο, Ρόδος 1997, σ. 29.
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Διοίκησης Pietro Mancuso, ὡς ἀντιπρόσωπο τοῦ Mario Lago, ἐνῶ 
τά ἔξοδα θά τά κάλυπτε ἡ ἰταλική διοίκηση38. Τό ταξίδι στήν Κων-
σταντινούπολη εἶχε ὡς σκοπό τή διεξοδική ἔκθεση τοῦ προβλήμα-
τος στήν Ἐκκλησία39, ἡ ὁποία εἶχε, στό μεταξύ, ἐνημερωθεῖ ἀπό τό 
ἑλληνικό Προξενεῖο τῆς Ρόδου καί εἶχε στείλει στούς Μητροπολίτες 
καί σχετικές ὁδηγίες40. 

Τελικά, οἱ Μητροπολίτες Ρόδου καί Λέρου φτάνουν στήν Κων-
σταντινούπολη στίς 10 Νοεμβρίου καί τήν ἑπόμενη ἐμφανίζονται 
ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου. Ἐκεῖ ὑποβάλλουν λε-
πτομερή ἔκθεση, κατά τήν ὁποία φαίνεται ὅτι ἡ ἰταλική κυβέρνηση 
τούς εἶχε θέσει πρό διλήμματος: ἤ ἀποδοχή τοῦ Αὐτοκέφαλου καί 
διατήρηση τοῦ τότε καθεστῶτος, ὡς πρός τή δικαστική καί ἐκπαιδευ-
τική δικαιοδοσία τῆς Ἐκκλησίας ἤ ἐξάρτηση ἀπό τό Οἰκουμενικό Πα-
τριαρχεῖο, ὁπότε ἡ Ἐκκλησία Δωδεκανήσου θά ἔχανε τά δικαιώματά 
της41. Ὁ θάνατος, ὅμως, τοῦ πατριάρχη Γρηγορίου τοῦ Ζ΄ (6.12.1923-
17.11.1924)42, ἡ διαδικασία τῆς ἐκλογῆς νέου καί ἡ ἀπέλαση τοῦ δια-
δόχου του Κωνσταντίνου ΣΤ΄ (17.12.1924-22.5.1925)43, ὡς ἀνταλλάξι-
μου, ἐμπόδισαν τήν Ἐκκλησία ν’ ἀσχοληθεῖ μέ τό ζήτημα αὐτό. 

Παρά τίς ἐπίσημες καί ἀνεπίσημες παρακλήσεις τοῦ Μητρο-
πολίτη Ρόδου, μέ συνεχεῖς ἐπιστολές στό Πατριαρχεῖο καί ἐκκλήσεις 
γιά πρόσθετες πληροφορίες, δέν κατάφερε, τελικά, νά ἀποσπάσει 
ἀπό τήν Ἐκκλησία μία ἱκανοποιητική ἀπάντηση γιά τό θέμα τοῦ 
Αὐτοκέφαλου, ἔτσι ὥστε νά μπορέσει στή συνέχεια νά τή διαβιβάσει 

38. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 122.
39. «...Μητροπολίται ἐζήτησαν παρά τοῦ Πατριαρχείου τηλεγραφικήν ἄδειαν 

Πατριαρχείου μεταβάσεως ἐπιτροπῆς εἰς Κωνσταντινούπολιν πρός διαφώτισιν 
Πατριαρχείου ἐπί ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος Δωδεκανήσου, ἑπομένως ἔγκρισις 
ἀπόκειται εἰς Πατριαρχεῖον...» Βλ. ΑΥΕ.Φ. Β.35, ἀρ. 475 (Προξ. Ρόδου, πρός ΥΕ, 
25.10.1924, λίαν ἐπεῖγον).

40. Οἱ Μητροπολίτες ἀναχώρησαν γιά τήν Κωνσταντινούπολη στίς 6 Νο-
εμβρίου, στίς 3 τό ἀπόγευμα, ἐπιβαίνοντες τοῦ ἀτμόπλοιου «Πολάσκυ». Μέ ἐντολή 
τοῦ Διοικητῆ, τό ἀτμόπλοιο, ἀντί νά καταπλεύσει πρῶτα στόν Πειραιᾶ καί στή 
συνέχεια στήν Κωνσταντινούπολη, ἀκολούθησε τή διαδρομή Σμύρνη-Κων σταν-
τινούπολη. Βλ. Τσαλαχούρης, Κ. Φ. ὅ.π., σ. 62. Φίνας, Κ. Ι. ὅ.π., σ. 33.

41. Τσαλαχούρης, Κ. Φ. ὅ.π., σ. 63.
42. Ὁ Μητροπολίτης Ρόδου Ἀπόστολος ἀναχώρησε ἀπό τήν Κωνσταντι-

νούπολη γιά τή Ρόδο ἀμέσως μετά τήν κηδεία τοῦ Πατριάρχη.
43. Ἡ ἐκλογή τοῦ Κωνσταντίνου ΣΤ΄ δέν ἔγινε δεκτή ἀπό τήν τουρκική κυ-

βέρνηση.
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στήν ἰταλική κυβέρνηση καί νά προλάβει δυσάρεστες ἐκπλήξεις44. Ἡ 
Ἰταλία θεώρησε τήν κίνηση αὐτή τοῦ Πατριαρχείου προσβλητική, 
ἀλλά καί εὐκαιρία γιά νά θέσει σέ ἐφαρμογή τά σχέδιά της, μέ πρῶτο 
τήν ἔκδοση σειρᾶς διαταγμάτων πού καταργοῦσαν σταδιακά τά 
προνόμια καί εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα τήν ἀπομάκρυνση καί ἀποξένω-
ση τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τήν ἐκπαίδευση τῶν Ὀρθόδοξων45. 

Τήν 1η Ἰανουαρίου τοῦ 192646, μέ κυβερνητικό Διάταγμα, ἡ ἰτα-
λική διοίκηση ἀναθέτει τήν εὐθύνη τῶν σχολείων τῆς Ὀρθόδοξης 
Κοινότητας στίς Σχολικές Ἐφορεῖες. Τό Διάταγμα αὐτό τό ὁποῖο 
ἀποδέχτηκε ἀμέσως ἡ νέα Σχολική Ἐφορεία Ρόδου, κατέστησε πιό 
δυσχερή τή θέση τοῦ μητροπολίτη Ἀπόστολου, γιατί ἐπέβαλλε με-
ταξύ ἄλλων τή διδασκαλία τῆς ἰταλικῆς γλώσσας καί στό δημοτικό 
σχολεῖο47. Αὐτό εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τήν ἀντίδραση τῆς ἐφορείας 
τῶν Κεντρικῶν Σχολῶν Ρόδου, ἔτσι ὥστε νά κλείσουν ἡ Ἀστική 
Σχολή καί τό Καζούλλειο Παρθεναγωγεῖο48, γιά τά ὁποῖα θά γίνει 
ἀναφορά στό κεφάλαιο γιά τήν Ἐκπαίδευση.

44. Χατζηβασιλείου, Βασίλης Σ. Ἱστορία τῆς νήσου Κῶ. Ἀρχαία - Μεσαιωνική 
- Νεότερη, Κῶς 1990, σ. 495.

45. Μπακίρης, Ἐμμανουήλ Δ. Ρόδος: Ἐθνικό ζήτημα 1912-1945, Ρόδος 1989, 
σ. 44.

46. «...Τήν 1ην Ἰανουαρίου 1926 ὡς δῶρον πρωτοχρονιάτικον, ἐδημοσιεύετο 
τό περί Σχολῶν Διάταγμα, δι’ οὖ, ἀπεμακρύνετο μέν ἀπό πάσης ἀναμίξεως εἰς τά 
Σχολικά πράγματα ἡ Θρησκευτική ἀρχή, ἀνετίθεντο δέ δικτατορικά δικαιώματα 
εἰς τόν Κυβερνητικόν Ἐπιθεωρητήν. Τό φοβερόν τοῦτο σάλπισμα ἀφύπνισε 
πάντας, ἀτυχῶς ὅμως ὄχι διά νά ἑνώσωμεν τάς προσπάθειάς μας, πρός ματαίωσιν 
ἤ τουλάχιστον, μετρίασιν τοῦ κακοῦ...

...Συγχρόνως ἀπεφασίσθη νά συστηθῇ μία μεγάλη εἰδική Λαϊκή Ἐπιτροπή, 
ἥτις ἐν συνεννοήσει μετά τῶν χωρίων καί τῶν ἄλλων Νήσων νά ὀργανώσῃ μίαν 
παθητικήν ἀντίστασιν πρός ματαίωσιν τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ Διατάγματος. Διά τήν 
κακήν τύχην τῆς Δωδεκανήσου, μέλος τῆς Λαϊκῆς Ἐπιτροπῆς ἐξελέγη καί ὁ Γ. Θ. 
Γεωργιάδης, ὅστις ἀφοῦ ἐξήντλησεν ὅλην τήν δραστηριότητα τῆς Ἐπιτροπῆς εἰς 
ζητήματα προσωπικά, κατά τήν συνήθειάν του, εἰς τό τέλος τήν διέλυσεν...» Βλ. 
Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 128-129.

47. Ὁ διοικητής Mario Lago, προκειμένου νά προχωρήσει στήν εἰσαγωγή τῆς 
ἰταλικῆς γλώσσας, ἀπέλασε δασκάλους καί ἐφόρους ἀπό τή Ρόδο καί ἀπό διάφορα 
νησιά καί τόν δήμαρχο Καλύμνου Καλαβρό. Βλ. Τσαλαχούρης, Κ. Φ. ὅ.π., σ. 157.

48. Τό Καζούλλειο Παρθεναγωγεῖο Ρόδου κτίσθηκε στά τέλη τοῦ 19ου αἰώνα, 
μετά ἀπό δωρεά τοῦ Παύλου Καζούλλη, σέ μεγάλο κοινοτικό οἰκόπεδο. Σήμερα, 
τό κτήριο στεγάζει τό 2ο Δημοτικό Σχολεῖο Ρόδου. 
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Μετά τήν ἐκλογή τοῦ νέου οἰκουμενικοῦ πατριάρχη Βασιλείου 
Γ΄ (13.7.1925-29.9.1929) συνεχίστηκαν καί πάλι οἱ διαπραγματεύσεις 
μέ τό Πατριαρχεῖο. Ὁ μητροπολίτης Ρόδου Ἀπόστολος, κατά τούς 
πρώτους μῆνες τοῦ 1926, γιά μιά ἀκόμη φορά κάλεσε στή Ρόδο τούς 
μητροπολίτες τῆς Δωδεκανήσου, προκειμένου νά συζητήσουν τό 
θέμα τοῦ Αὐτοκέφαλου, καθώς καί τίς νέες ἐξελίξεις σχετικά μέ τόν 
χωρισμό τῆς Ἐκκλησίας Δωδεκανήσου ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατρι-
αρχεῖο49. Ἡ ἑπόμενη συνάντηση τῶν τριῶν μητροπολιτῶν ἔγινε 
στήν Κωνσταντινούπολη, στά τέλη Ἰουλίου τοῦ 1926, μετά ἀπό 
πρόσκληση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιά νά συζητήσουν τίς 
λεπτομέρειες τοῦ Αὐτοκέφαλου. Γιά μία ἀκόμη φορά τούς ἀρχιερεῖς 
στήν Κωνσταντινούπολη συνόδευσε ὁ Pietro Mancuso, ὡς ἐπίσημος 
ἀντιπρόσωπος τῆς ἰταλικῆς κυβέρνησης. Ἡ ἐπιτροπή τοῦ Πατριαρ-
χείου μέ τούς ἀντιπροσώπους τῆς ἰταλικῆς Πρεσβείας καί τοῦ Ἰτα-
λοῦ διοικητή Mario Lago εἶχαν καταλήξει σέ συμπεράσματα, ἡ 
Ἰταλία, ὅμως, ἀπέκλεισε ἀπό τίς συζητήσεις τό σχολικό ζήτημα, 
γιατί, ὅπως εἶχε ἰσχυρισθεῖ, ἦταν ἀπόφαση τῆς κεντρικῆς ἰταλικῆς 
κυβέρνησης50.

Ὁ μητροπολίτης Ἀπόστολος, μετά τό πέρας τῶν συνομιλιῶν, 
τηλεγράφησε στή Δημογεροντία τήν ἔγκριση τοῦ Αὐτοκέφαλου ἀπό 
τό Πατριαρχεῖο, καθώς καί τήν ἐπιστροφή του στή Ρόδο. Ἡ Δημο-
γεροντία ἐξέφρασε τή χαρά της γιά τήν ἐπάνοδό του, δέν τόν συ-
νεχάρη, ὅμως, γιά τό Αὐτοκέφαλο51. Ἔτσι, στίς 2 Νοεμβρίου 1926 οἱ 
μητροπολίτες Δωδεκανήσου Ἀπόστολος, Γερμανός καί Ἀπόστολος 
πῆραν τήν ἄδεια νά ἐπιστρέψουν στίς ἕδρες τους, ἐνῶ ὁ Τόμος σχε-
τικά μέ τήν ἐκχώρηση τοῦ Αὐτοκέφαλου ἦταν σχεδόν ἕτοιμος γιά 
ὑπογραφή52. 

49. «Ὁ Μητροπολίτης Ἀπόστολος προσεκάλεσεν εἰς Ρόδον τούς λοιπούς Μη-
τροπολίτας τῆς Δωδεκανήσου ὅπως συσκεφθῶσι διά τόν χωρισμόν τῆς Ἐκκλησίας 
Δωδεκανήσου; Δηλαδή ‘τό γδι καί τό γδοχέρι’. Ὁ Θεός νά βάλη τό χέρι του...» Βλ. 
«Ἐκ Ρόδου», εἰς Αὐγή Δωδεκανησιακή, Ἀθήνα, ἀρ. φ. 129 (1.3.1928), σ. 3.

50. Μπακίρης, Ε. Δ. ὅ.π., σ. 44.
51. ΠΔΡ 1926-1929, συν. 20.10.1926.
52. Ἡ ἄδεια ἐπιστροφῆς τῶν μητροπολιτῶν ἐξελήφθη ἀπό τήν Ἀθήνα ὅτι οἱ 

διαπραγματεύσεις βρίσκονταν σέ στάσιμο σημεῖο καί οὐσιαστικά διακόπηκαν. Βλ. 
Τσαλαχούρης, Κ. Φ. ὅ.π., σ. 159.
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Ἡ ἔνταση, πάντως, στή σχέση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 
μέ τόν μητροπολίτη Ρόδου Ἀπόστολο, πού φαίνεται νά δημιουρ-
γεῖται ἀπό τήν 27η Ὀκτωβρίου 1924 καί τήν ἐπιστολή τοῦ πρώτου 
πρός τό δεύτερο, εἶναι μᾶλλον παροδική καί αὐτό ἀποδεικνύεται μέ 
τόν καλύτερο τρόπο μέ τήν ἀπό 13 Νοεμβρίου 1926 συγχαρητήρια 
ἐπιστολή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρός τόν Μητροπολίτη 
Ρόδου, μέ ἀφορμή τήν ἐπάνοδό του στήν ἐπαρχία του: 

«Τῷ Ρόδου Ἀποστόλῳ, 3059/13 Νοεμβρίου 1926, 
ἅμα τοῖς Μ(ητροπο)λίταις Καρπάθου καί Λέρου κ΄ Καλύμνου

Ἄσμενοι ἐλάβομεν τό τηλεγράφημα ὑμῶν δι’ οὗ ἀνηγγέλθη ἡ αἰσία 
ὑμῶν ἐπάνοδος, ἐφ’ ᾦ καί συγχαίροντες ὑμῖν, συνοδικῇ δια γνώμῃ 
εὐχόμεθα ὅπως Κύριος ὁ Θεός ἐνισχύη τήν ὑμῶν Ἱερότητα, ἐν τῇ 
ἐκτελέσει τῶν ποιμαντορικῶν ὑμῶν καθηκόντων εἰς τό ποιμαίνειν 
κατά τό ἅγιον αὐτοῦ θέλημα καί καθοδηγεῖν εἰς νομάς σωτηρίους τό 
πεπιστευμένον πλήρωμα, κατευοδοῖ δέ κατά πάντα εἰς ἀγαθόν, τῇ 
χάριτι αὐτοῦ, ἥτις ἅμα τῷ ἀπείρῳ αὐτοῦ ἐλέει εἴη μεθ’ ὑμῶν...»53

Μέ τήν ἄφιξη τῶν μητροπολιτῶν, ὅμως, στά Δωδεκάνησα τά 
πράγματα ἀλλάζουν ἀμέσως. Πρώτη ἐνέργεια εἶναι ἡ ἄρνηση 
πολλῶν Ροδίων νά συνεργασθοῦν μέ τόν μητροπολίτη Ἀπόστολο. 
Πρῶτος παραιτεῖται ἀπό τή Δημογεροντία ὁ Μ. Μπόνης, μέ τό αἰτι-
ολογικό ὅτι δέν ἐγκρίνει τήν πολιτική της, χωρίς ὅμως νά ἀναφέρει, 
ὅπως ἀναφέρεται στά πρακτικά, σέ ποιά σημεῖα ἤ θέματα διαφωνεῖ 
καί τί προτείνει54. Ἀργότερα παραιτεῖται ὁ Ἐμμ. Καλαμπίχης55 καί, 
τέλος, παραίτηση ὑποβάλλει καί ὁ Π. Ἁγιακάτσικας56. Οἱ Δωδεκα-
νήσιοι Ἀθηνῶν, Αἰγύπτου καί ἄλλων χωρῶν τοῦ ἐξωτερικοῦ, καθώς 
καί τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης, ἀρχίζουν μιά ἔντονη δράση κατά τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς ἀπόσχισης. Ἀκόμα καί ὁ Τύπος πολέμησε τήν 

53. ΑΟΠ.ΚΠΑ. Α΄ 94, σ. 430 (13.11.1926). 
54. ΠΔΡ 4.5.1921-4.7.1926, συν. 9.10.1926.
55. ΠΔΡ 21.7.1926-17.7.1929, συν. 27.1.1927. Ὁ Ἐμμανουήλ Σ. Καλαμπίχης 

ἦταν δημοσιογράφος καί διευθυντής-ἐκδότης τῆς ἐφημερίδας «Ροδιακή» ἀπό τό 
1915 (τό πρῶτο φύλλο ἐκδόθηκε τήν Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου τοῦ 1915) ἕως τό 1937 
πού τήν ἔκλεισε ὁ De Vecchi. Βλ. Παπαϊωάννου, Ἐμμανουήλ Δ. Ρόδος καί Νεώτε-
ρα Κείμενα. [ἀρ.] 14: Ἔντυπα τά ὁποῖα ἐδημοσιεύθησαν γιά τή Ρόδο κατά τήν 
Ἰταλο-Γερμανική κατοχή 1912-1945, Ρόδος 2004, σ. 13 καί ἀπό τό ἀρχεῖο τοῦ 
Νικόλαου Μαυρῆ.

56. ΠΔΡ 21.7.1926-17.7.1929, συν. 20.6.1927.
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ἀπόφαση μέ ἐμπρηστικά ἄρθρα καί ὁδήγησε σέ παταγώδη ἀποτυχία 
τά σχέδια τοῦ Lago. Οἱ πολέμιοι τοῦ Αὐτοκέφαλου θεωροῦσαν ὅτι, 
ἐνῶ ἡ λύση αὐτή ἀποσποῦσε διοικητικά τήν Ἐκκλησία τῆς Δωδε-
κανήσου ἀπό τήν ὅποια τουρκική ἐπιρροή, ἡ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν 
προστασία τοῦ Πατριαρχείου τήν παρέδιδε ἕρμαιο στίς ξένες ἐπιρ-
ροές. Πίστευαν, ἑπομένως, ὅτι ἔπρεπε νά ναυαγήσει ἡ ἐκχώρηση τοῦ 
Τόμου57. 

Μέσα σ’ αὐτό τό κλίμα τῆς ἀβεβαιότητας καί τῆς σθεναρῆς 
στάσης τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης γιά καμία ὑποχώρηση, ἔρχεται ἡ 
ἀπόπειρα δολοφονίας τοῦ μητροπολίτη Ρόδου Ἀπόστολου. Ἡ ἐπι-
λογή τῆς στιγμῆς γιά τήν ἀπόπειρα ἦταν ἡ κατάλληλη, γιατί στή 
Ρόδο βρισκόταν ὁ Βρετανός κυβερνήτης τῆς Κύπρου Στόρς, προ-
σκεκλημένος τοῦ Ἰταλοῦ διοικητή. Ἔτσι, στίς 2 Σεπτεμβρίου 1927, 
ἐνῶ ὁ Μητροπολίτης μετέβαινε, κατά τήν ἐτήσια ποιμαντορική πε-
ριοδεία του, ἀπό τόν Μονόλιθο στήν Ἀπολακκιά, ἄγνωστος ἀπο-
πειράθηκε νά τόν δολοφονήσει. Σέ μιά στροφή τοῦ δρόμου ἀκούστη-
καν πυροβολισμοί πρός τό αὐτοκίνητο. Ὁ Μητροπολίτης τραυ-
ματίστηκε στόν δεξιό πνεύμονα καί ἔπεσε ἀναίσθητος, ἐνῶ ὁ διάκο-
νος, ὁ ὁδηγός καί ὁ ὑπηρέτης του τράπηκαν σέ φυγή. Ὁ δολοφόνος, 
φορώντας λευκά, κατά τίς περιγραφές, θεωρώντας τόν Μητροπο-
λίτη νεκρό, ἀποχώρησε. Μετά τό ἐπεισόδιο, ὁ ἀνακριτής ἀνακάλυψε 
στό αὐτοκίνητο 22 τρύπες ἀπό πυροβόλο ὅπλο. Πολύ γρήγορα 
ἔφτασαν στό σημεῖο οἱ καραμπινοφόροι ἀπό τήν Ἀπολακκιά καί 
πολλοί κάτοικοι τῆς περιοχῆς58.

Ἡ ἑλληνική Κυβέρνηση πληροφορεῖται τήν ἀπόπειρα στίς 4 Σε-
πτεμβρίου: «...Ὥραν ἑβδόμην μετά μεσημβρίαν περιῆλθεν Διευθυντή 
Ἀστυνομίας πληροφορία ὅτι Μητροπολίτης βαρέως τραυματισμένος 
εὑρίσκεται χωρίον Γενάδι. Ὑποτίθεται ἔγκλημα διεπράχθη ὑπό κα-
θαιρεθέντος μοναχοῦ Ἀρταμίτου. Διοικητής ὅν εἶδον κατά δεξίωσιν 
ἁρμοστοῦ Κύπρου ἐβεβαίωσε εἴδησιν προσθέσας ὅτι ἀπεκήρυξεν 
δράστην...»59

Λίγο ἀργότερα ὁ Ἕλληνας Πρόξενος στή Ρόδο Λιανόπουλος 
πλη ροφορεῖ τήν ἑλληνική Κυβέρνηση ὅτι: «...κατάστασις Μητροπο-

57. Παπαχριστοδούλου, Χ. Ι. ὅ.π., σ. 557-558.
58. Ὅ.π., σ. 558-560.
59. ΑΥΕ.Φ. Β.35, ἀρ. 484 (Προξ. Ρόδου, πρός ΥΕ, 3.9.1927, ἀρ. ἐμπιστευτικοῦ 

πρωτοκόλλου 11242, ἐλήφθη 4.9.1927).
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λίτου στάσιμος, μᾶλλον ἱκανοποιητική, ἀποκλείουσα ἐν τούτοις με-
ταφοράν του εἰς πρωτεύουσαν...»60

Στό χρονικό διάστημα μεταξύ τῶν δύο τηλεγραφημάτων ὁ 
Πρόξενος γράφει στό ὑπουργεῖο τῶν Ἐξωτερικῶν: «...ἡ εἴδησης τῆς 
ἀπόπειρας κατά τοῦ Μητροπολίτου ἐγνώσθη ὀλίγον πρό τοῦ μεσο-
νυκτίου καί ἐκυκλοφόρησε μεταξύ τῶν ἐπισήμων τῶν προσκλη-
θέντων εἰς τήν πρός τιμήν τοῦ Ἁρμοστοῦ Κύπρου δοθεῖσαν ἑσπερίδα.

Ἡ Διοίκησις προκαταληφθεῖσα, ἐκνευρισθεῖσα ἐκ τῆς ἀτυχοῦς 
παρουσίας, τοῦ περί οὗ ὁ λόγος ἁρμοστοῦ, προέβη εἰς ἀντιφατικάς 
δηλώσεις διά στόματος τῶν ἀνωτέρων αὐτῆς ὑπαλλήλων, ὁτέ μέν 
παριστώντων τήν κατάστασιν τοῦ Μητροπολίτου σοβαράν, ὁτέ δέ 
ὡς μή ἐμπνέουσαν ἀνησυχίαν.

Γενικῶς, ὅμως, κατεφαίνετο ἡ προσπάθεια ὅπως εἰς τό ἔγκλημα 
ἀποδοθῆ προσωπικός χαρακτήρ ἐκδικήσεως καί πρός τόν σκοπόν 
τοῦτον ἐφευρέθη, νομίζω, ὁ παπα-Σάββας, τέως ἡγούμενος τῆς μο-
νῆς Ἀρταμίτου, ὅστις ἐξεφράσθη ὅτι “θά σκότωνε τόν Δε σπότη’’...»61

Ἀργότερα, ὁ Μητροπολίτης Ἀπόστολος μεταφέρθηκε στό χωριό 
Γεννάδι, ὅπου πρόχειρα τοῦ δέθηκαν τά τραύματα, ἐνῶ κάτοικοι 
ἔτρεξαν νά εἰδοποιήσουν τίς κεντρικές ἀρχές. Ἀμέσως στάλθηκε 
ἐπιτόπου ὁ ἀρχίατρος τοῦ ἰταλικοῦ Νοσοκομείου Ρόδου Ντί 
Γκαλλίνα, ὁ καθηγητής Λιπαρί, ὁ Μέγας Οἰκονόμος Παπᾶ Μιχαήλ, 
ὁ ἀνιψιός τοῦ δικηγόρου Μπεκέ καί στρατιωτικό ἀπόσπασμα γιά 
συνοδεία τοῦ Μητροπολίτη62. Τίς ἑπόμενες μέρες ὁ Ἀπόστολος με-

60. ΑΥΕ.Φ. Β.35, ἀρ. 489 (Προξ. Ρόδου, πρός ΥΕ, 3.9.1927, ἀρ. ἐμπιστευτικοῦ 
πρωτοκόλλου 11243, ἐλήφθη 4.9.1927). 

61. ΑΥΕ.Φ. Α5.ΙΙΙα, ἀρ. 488 (Προξ. Ρόδου, πρός ΥΕ, 3.9.1927, ἐμπιστευτικόν). 
62. «Ἡ κοινωνία μας μένει κατάπληκτος ἀπό τό ἄκουσμα τῆς ἀπόπειρας τῆς 

δολοφονίας τοῦ Μητροπολίτου Ρόδου. Διότι ὅσον καί ἄν αἱ συμπάθειαι τῶν 
Ροδίων πρός τόν Ρόδου ἔχουν περιορισθῆ εἰς τό ἐλάχιστον, λόγω τῆς ἀλλαγῆς τῆς 
παλαιᾶς πολιτικῆς του καί τῆς ἐθνικῆς ἀδιαφορίας του, διά νά μήν εἴπωμεν Ἰτα-
λοφιλίας του, πάλιν δέν ἐπερίμενε κανείς μίαν τοιαύτην ἀπόπειραν κατά τῆς ζωῆς 
του ὑπό τόσον τραγικάς συνθήκας καί περιστάσεις.

- Ἄν καί ἄκρα μυστικότης παρατηρεῖται εἰς τήν καταδίωξιν καί σύλληψιν τῶν 
ἐνόχων, τό πιθανόν εἶναι, ὅτι πρόκειται περί ἐπιθέσεως Ροδίου ἱερέως τοῦ Παπᾶ 
Σάββα Μανιατάκη, πρώην Ἡγουμένου τῆς Μονῆς Ἀρταμίτου τιμωρηθέντος ὑπό 
τοῦ Μητροπολίτου εἰς ἀργίαν δι’ ἀνοίκειον διαγωγήν...

...Ἡ κατάστασίς του εἶναι στάσιμος καίτοι σοβαρά, αἱ δέ πληροφορίαι μας 
περί τῆς ζωῆς του εἶναι ἐνθαρρυντικαί, ἄν τά τραύματα δέν παρουσιάσουν ἀπροσ-
δοκήτους ἐπιπλοκάς.
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ταφέρθηκε στό ἰταλικό Νοσοκομεῖο Ρόδου, ὅπου καί νοσηλεύτηκε 
γιά ἀρκετό καιρό. Ὁ Ἕλληνας Πρόξενος στή Ρόδο Λιανόπουλος63 
γράφει, μεταξύ ἄλλων, στίς 4 Σεπτεμβρίου στό Ὑπουργεῖο τῶν Ἐξω-
τερικῶν: «...Ἐάν πάλιν ὑποκύψη εἰς τό μοιραῖον ἀνοίγεται ἡ περίο-
δος τῆς ἀναρχίας καί τῆς ἀναρχίας τοῦ Ὀρθοδόξου πληρώματος, ἐξ 
ἧς βεβαίως θά ἐξέλθωμεν ζημιωμένοι. Εἰς ἐπίμετρον ὁ Ἀρχ. Ἐπίτρο-
πος παπα-Μιχαήλ, ἐλάχιστα φαίνεται κατάλληλος διά ν’ ἀντιμε-
τωπίσῃ τάς βαρύτατας εὐθύνας πρός ἅς μοιραίως ὠθεῖται...»64

Ἐνῶ ὁ Ἕλληνας Πρόξενος στή Ρόδο δέν ἤξερε τίποτε γιά τήν 
ἀπόπειρα, πολλοί Ρόδιοι γνώριζαν τήν ἄφιξη τοῦ παπα-Σάββα στό 
νησί, ὅπως καί ὁ ἴδιος ὁ Μητροπολίτης, γιατί ἀπειλήθηκε, μάλιστα 
στό μητροπολιτικό μέγαρο. Ζήτησε νά τόν δεχτεῖ, ἐκεῖνος, ὅμως, 
ἀρνήθηκε καί τότε τόν ἀπείλησε ὅτι θά τόν σκότωνε. Τά λόγια αὐτά 
ἄκουσαν οἱ ὑπάλληλοι τῆς Μητρόπολης καί πολίτες πού βρίσκον-
ταν ἐκεῖ γιά ὑπόθεσή τους. Πληροφορίες τῆς ἐποχῆς ἐκείνης ἀνέφε-
ραν ὅτι ἡ ἀπόπειρα εἶχε ὁρισθεῖ νά γίνει τή νύκτα τῆς 1ης Σε-
πτεμβρίου στό χωριό Ἅγιος Ἰσίδωρος στό σπίτι τοῦ γιατροῦ Χατζη-
παπάκη, ἀλλά ματαιώθηκε γιατί ὁ παπα-Σάββας δέν μποροῦσε νά 
διακρίνει ἀπό τό παράθυρο τόν δεσπότη. Στό ἴδιο δωμάτιο κοι-
μοῦνταν ὁ μητροπολίτης Ἀπόστολος καί ὁ γιατρός καί φοβήθηκε 
μήν κάνει λάθος65.

Ἐπίσης, ὁ Λιανόπουλος σέ ἄλλο ἔγγραφό του πού στάλθηκε κι 
αὐτό στό Ὑπουργεῖο τῶν Ἐξωτερικῶν στίς 12 Σεπτεμβρίου, ἀνα-
φέρει: «...Ἀτυχῶς εἶναι κοινόν μυστικόν ὅτι ὁ Μητροπολίτης Ἀπό-
στολος εἶναι ὁ κύριος ὑπεύθυνος τῶν ἀπελάσεων ἀποβαίνει δέ τῷ 

Ἅπασα ἡ ὕπαιθρος τῆς Νήσου Ρόδου στρατοκρατεῖται πρός ἀνακάλυψιν τῶν 
δραστῶν, συνεχεῖς δέ περιπολίαι τοῦ ἀντιτορπιλικοῦ ‘Φαρινάτι’ ἔχουν σχεδόν 
ἀποκλείσει πᾶσαν ἐπικοινωνίαν πρός τά ἔξω τῆς Νήσου ἀπό τό μέρος τῆς Χάλκης. 
Ὑπάρχει βεβαιότης, ὅτι οἱ ἔνοχοι θά συλληφθοῦν ἐάν δέν ἔχουν ἤδη διαπεραιωθῆ 
εἰς ἄγνωστον διεύθυνσιν...

...Ἡ ἐπίθεσις ἐγένετο μέ δίκανον ὅπλον διότι τά τραύματα τοῦ Μητροπολίτου 
εἰς τόν δεξιόν πνεύμονα, τό ἧπαρ καί τό διάφραγμα ἀπέδειξαν τήν ἐνσφήνωσιν 
ἐκεῖ λεπτῶν σφαιριδίων (σκαγιῶν)». Βλ. «Ἀπόπειρα δολοφονίας κατά τοῦ Μητρο-
πολίτου Ρόδου», εἰς Αὐγή Δωδεκανησιακή, Ἀθήνα, ἀρ. φ. 166 (15.9.1927), σ. 3.

63. Ἀναστάσιος Γ. Λιανόπουλος Πρόξενος τῆς Ἑλλάδας στή Ρόδο ἀπό 
13.11.1926 ἤ ἀπό 24.8.1927 ἕως 14.12.1929. Βλ. Τσιρπανλῆς, Ζ. Ν. ὅ.π., σ. 268.

64. ΑΥΕ.Φ. Α5.ΙΙΙα, ἀρ. 490 (Προξ. Ρόδου, πρός ΥΕ, 4.9.1927, ἀπόρρητος, 
ἔφτασε στίς 8.9.1927). 

65. Τσαλαχούρης, Κ. Φ. ὅ.π., σ. 170.
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ὄντι ἐκπληκτικόν ὅτι ἄνθρωπος τῆς εὐφυΐας καί μαθήσεως τοῦ 
Ἀπόστολου, ὑπέπεσε κατ’ ἐπανάληψιν εἰς τό χονδροειδές σφάλμα νά 
ἐκφοβίζῃ τούς ἐναντίους του διά τῶν ἀστυνομικῶν μέτρων.... 

...Παρομοίας συστάσεις ἐνδοτικότητος καί ὑποχωρήσεων ἔδωκα 
εἰς ὅλους τούς προσελθόντας ἀνεξαρτήτως κομμάτων, τονίσας ὅτι 
ἐνδείκνυται ἡ ἐνίσχυσις τῆς θέσεως τοῦ Μητροπολίτου οὕτως ὥστε 
νά καταστῇ ἐφικτή ἡ χρησιμοποίησις τοῦ ἀδιαφιλονικήτου ἐπιρροῆς 
του ἐπί τῶν Ἰταλῶν...»66

Ὁ μητροπολίτης Ρόδου Ἀπόστολος βγῆκε ἀπό τό νοσοκομεῖο 
στίς 30 Σεπτεμβρίου, ἀλλά ὕστερα ἀπό σύσταση τῶν γιατρῶν, 
παρέμενε κλινήρης στό μητροπολιτικό μέγαρο καί δέν δεχόταν κα-
νέναν67: «...Χθές περί ὥραν 10 π.μ. ἡ Α.Σ. ὁ Μητροπολίτης Ρόδου 
ἐξῆλθε τοῦ Βασ. Νοσοκομείου, ἐπανελθῶν εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπο-
λιν. Ἡ κατάστασις τῆς ὑγείας, τοῦ ἐπιφανοῦς Ἀρχιερέως εἶναι ἄρι-
στη, οὗτος ἀναλαμβάνει ἡμέρα τῇ ἡμέρᾳ ἐκ τῶν σοβαρῶν τραυμάτων, 
ἅτινα ὑπέστη καί μετ’ οὐ πολύ θά δυνηθῇ νά ἀναλάβῃ τά καθήκοντά 
του. Τήν Α.Σ. συνώδευσαν ἐπ’ αὐτοκινήτου μέχρι τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως ὁ ἰατρός Βικέντιος Λιπαρί, βοηθός παρά τῷ Βασ. Νοσο-
κομείῳ, ὁ Ἀρχιερ. Ἐπίτροπος Μέγ. Οἰκ. παπα-Μιχαήλ, ὁ ἀνεψιός 
του κ. Μπεκές, δικηγόρος καί ὁ γραμματεύς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως»68.

Μετά τήν ἀνάρρωσή του, ὁ μητροπολίτης Ἀπόστολος, στίς 16 
Ὀκτωβρίου 1927, ὑποβάλλει τήν παραίτησή του μέ ἐπιστολή πού 
ἔφθασε στό Πατριαρχεῖο στίς 22 τοῦ ἴδιου μήνα69. Τό Πατριαρχεῖο, 
ὅμως, δέν τή δέχτηκε70. Στή συνεδρία τῆς Δημογεροντίας71 στίς 7 
Νοεμβρίου τοῦ 1927 ὁ Ἀπόστολος ἀνακοινώνει τούς λόγους πα-
ραίτησής του, οἱ ὁποῖοι εἶναι: 

α) «...ἡ μή σύλληψη τοῦ δολοφόνου ἦταν διαρκής κίνδυνος γιά 
τήν ζωήν μου...», β) «...δίδει σ’ ὁποιον δήποτε τό δικαίωμα νά 
ὑποθέτει ὅ,τι θέλει γιά τόν δολοφόνο καί τά αἴτια, οἱ δέ καλοθελητές 

66. Ὅ.π., σ. 194-195.
67. ΑΥΕ.Φ. Α5.ΙΙΙα, ἀρ. 623 (Προξ. Ρόδου, πρός ΥΕ, 1.10.1927). 
68. Τά παραπάνω γράφει ἡ ἐφημερίδα «Μεσατζέρο» τῆς Ρόδου. Βλ. Τσαλα-

χούρης, Κ. Φ. ὅ.π., σ. 196.
69. Ἀντίγραφο τῆς ἐπιστολῆς ὑπάρχει στούς φακέλους τοῦ ὑπουργείου Ἐξω-

τερικῶν Α5.ΙΙΙα καί Α22 Α.Υ.Ε.
70. Τήν ἐπιστολή γράφει ἰδιοχείρως ὁ Πατριάρχης ἀρ. 2964 (27.10.1927).
71. Ἡ Δημογεροντία τῆς Ρόδου ἀποτελοῦνταν ἀπό 12 Δημογέροντες, μέ 

πρόεδρό της τόν Μητροπολίτη Ρόδου. 

-4-Mavridis-Rodos no 16.indd   223 2/4/2018   12:40:34 µµ



ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 

224

τήν ἀποδίδουν σέ μῆνιν τοῦ λαοῦ ἐναντίον μου γιά τήν πολιτική μου 
ἐπί τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ θέματος...», γ) «...τείνει νά ἐνισχύσῃ τήν 
γνώμη τῶν καλοθελητῶν ὅτι ἡ ἀπόπειρα ὑπεστηρίχθη ὑπό ἐντοπίων 
στοιχείων καί ἐπί πλέον δυσπιστεῖ τις διά τό ἀμερόληπτον τοῦ 
Κέντρου, τό ὁποῖον ἐνῶ ἐπισήμως διακηρύσσει ὅτι ἐγκρίνει τήν 
μέχρι τοῦδε τηρηθεῖσαν γραμμήν, ἐξάλλου δέν θέλει νά θέσῃ τούς 
ἄλλους εἰς τήν θέσιν των...» Παρατηρεῖ, ἐπίσης, μιά χαλαρότητα στή 
στάση τῆς ἰταλικῆς Κυβέρνησης, ὅσον ἀφορᾶ στή σύλληψη τοῦ δο-
λοφόνου. «Οἱ σκέψεις αὐταί», προσθέτει, «μέ ὡδήγησαν εἰς τήν ὑπο-
βολήν τῆς παραιτήσεως εἰς τό Πατριαρχεῖο, διότι, ἴσως, ἕνας ἄλλος 
θά ἱκανοποιήσει τούς ἀνικανοποίητους».

Τό Πατριαρχεῖο, ὄχι μόνο δέν δέχεται τήν παραίτησή του, ἀλλά 
καί τόν διατάζει νά μείνει72, «...ἀγωνιζόμενος εὐόρκως ὡς μέχρι τοῦδε 
σάν καλός στρατιώτης τῆς Ἐκκλησίας...» «Ἡ Ἐκκλησία», συνεχίζει 
ὁ Μητροπολίτης, «ἐπιδοκιμάζει τήν μέχρι τοῦδε πολιτείαν μου καί 
ἐπειδή τό τελευταῖον τοῦτο σημεῖον δέν ἐνδιαφέρει μόνον ἐμέ ἀλλά 
καί ὑμᾶς τούς συνεργάτας μου, οἱ ὁποῖοι συνεμερίσθητε τάς σκέψεις 
καί ἐνεργείας μου καί τάς ἐξ αὐτῶν εὐθύνας, οἱ ὁποῖοι δικαιοῦσθε νά 
συμμερισθῆτε καί τήν ἐμψύχωσιν καί ἐνίσχυσιν ἑνός ὑπευθύνου 
Κέντρου καί δή τῆς σοβαρότητος τοῦ Πατριαρχείου, τοῦ Ἀνωτάτου 
Ἐκκλησιαστικοῦ καί Ἐθνικοῦ μας Κέντρου, διά τοῦτο ἔκρινα κα-
λόν...» καί διαβάζει τό ἔγγραφο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, 
ἀριθμ. πρωτ. 2964/27.10.192773. 

Τό ἔγγραφο τοῦ Πατριαρχείου δέν καθησυχάζει τά μέλη τῆς Δη-
μογεροντίας οὔτε ἐπιφέρει τήν ὁμόνοια. Δύο δημογέροντες παραι-
τοῦνται καί ὁ Γεώργιος Κοκκίδης74 καταθέτει ἔγγραφο-δήλωση, 
ὅπου ἀναφέρει ὅτι ἡ κατάσταση ἡ ὁποία ἔχει δημιουργηθεῖ εἶναι 
πνι γηρή γιά τούς δημογέροντες, οἱ ὁποῖοι κατηγοροῦνται ὅτι δέν 

72. Μεταξύ ἄλλων, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀναφέρει ὅτι: «...διά τῆς πα-
ρούσης ἐπιστολῆς ἡμῶν προτρέψασθαι ἐξ ἀποφάσεως τήν Ὑμετέρα Ἱερότητα, 
ὅπως ἐν ἀκλονήτῳ πεποιθήσει ὅτι ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία περιβάλλει αὐτήν διά 
πλήρους ἐμπιστοσύνης...» Βλ. Φίνας, Κυριάκος Ι. Ὁ Μητροπολίτης Ρόδου 
Ἀπόστολος Τρύφωνος καί ἡ 33ετής προσφορά του στήν Ἐπαρχία Ρόδου, Ρόδος 
2003, σ. 94.

73. Μπακίρης, Ε. Δ. ὅ.π., σ. 45-46.
74. Ὁ Γεώργιος Κοκκίδης ἦταν δημοσιογράφος καί διευθυντής τῆς ἐφημερίδας 

«Νέα Ρόδος», μαζί μέ τόν Ἐμμανουήλ Πολεμικό (τό πρῶτο φύλλο ἐκδόθηκε τό 1911 
καί τήν ἔκλεισε ὁ De Vecchi τό 1937). Βλ. Παπαϊωάννου, Ε. Δ. ὅ.π., σ. 13.
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ἀντιμετωπίζουν ὀρθῶς τά ἐθνικά θέματα. Ἡ γνώμη αὐτή ἐνισχύεται 
ἀπό τό Κέντρο καί ἀπό τούς Δωδεκανήσιους στό ἐξωτερικό, οἱ 
ὁποῖοι ἐπηρεάζουν πολλούς75. Προτείνει, λοιπόν, νά γίνει σύσταση 
στήν ἑλληνική Κυβέρνηση, προκειμένου νά γνωρίσει στή Δημογε-
ροντία ποιά εἶναι ἡ θέση της στίς κατηγορίες σέ βάρος της, εἰδεμή 
ὁ ἴδιος θά παραιτηθεῖ76. 

Σύμφωνα, ἐξάλλου, καί μέ τόν πρόεδρο τῆς Δημογεροντίας μη-
τροπολίτη Ἀπόστολο, «...ἀπό τριετίας ἔχει δημιουργηθεῖ οὐχί 
εὐχάριστη κατάσταση ἀπό τούς ἔξω τῆς Δωδεκα νήσου...», ἀφοῦ με-
ρικοί ἀδυνατοῦν νά ἀντιληφθοῦν ὅτι τά πράγματα στό πολιτικό 
ζήτημα τῆς Δωδεκανήσου ἔχουν ἀλλάξει καί μέ τά δημοσιεύματα, 
στό γνωστό ὄργανό τους στήν Αἴγυπτο, ἐπηρεάζουν πολλούς ἀπό 
τούς κατοίκους τῆς Ρόδου. 

Καί καταλήγει: «...πολλοί φίλοι μου ἀμφιβάλλουν γιά τό ἔργον 
μου, ἐνῶ ἡμεῖς δέν δυνάμεθα νά ἀμυνθῶμεν διότι θά προδώσωμεν 
ἐθνικά συμφέροντα...»77

75. «Ἀφοῦ ἐπί ματαίῳ ὁ πολύς Μητροπολίτης Ἀπόστολος πρός λύσιν τοῦ 
ζητήματος τῆς αὐτοκεφαλοποιήσεως τῆς Ἐκκλησίας ἀποτελούσης ἕνα τῶν 
ἐπαισχύντων ὅρων τοῦ ὑπ’ αὐτοῦ ὑπογραφέντος πρωτοκόλλου τῆς ἐπανόδου του 
εἰς Ρόδον... 

...ὁ Μητροπολίτης Ἀπόστολος ἀγωνιᾶ νά συμπληρώση τήν ἐκπλήρωσιν 
ὅλων τῶν ἀποδεχθέντων ἐκ μέρους αὐτοῦ διά πρωτοκόλλου ὑπογραφέντος ἐν 
Κωνσταντινουπόλει ὑπ’ αὐτοῦ πρό τῆς ἐπανόδου του ὅρων, ὄχι μόνον διά νά 
ἀποκτήσῃ τόν τίτλον τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου πάσης τῆς Δωδε-
κανήσου καί Ἀδριατικῆς ἀλλά καί διά νά εἰσπράξῃ καί τό ὑπόλοιπον τῆς συμπε-
φωνημένης ἀμοιβῆς τῆς ὁποίας ἡ προκαταβολή ἀνερχομένη εἰς πολλάς ἑκα-
τοντάδας χιλιάδων λιρεττῶν εὑρίσκεται ἤδη κατατεθειμένη ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Μη-
τροπολίτου καί ὑπό συνθηματικά κεφαλαῖα στοιχεῖα διά τό ἀσκανδάλιστον εἰς τήν 
Τράπεζαν Ρώμης εἰς τήν Τράπεζαν Ἀχλαδέφ καί ἀλλαχοῦ...

...Ἀλλά βεβαίως θά ἦτο γελοῖον νά ἀναμένῃ κανείς ἔστω καί τυπικάς διαμαρ-
τυρίας ἀπό τούς Μητροπολίτας τῆς Δωδεκανήσου τῶν ὁποίων προεξάρχει ὁ 
παμπόνηρος Ἀπόστολος ὁ καταστάς τυφλός τά τ’ ὦτα τόν τε νοῦν τά τ’ ὄμματα 
ἐκ τῆς ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς πορώσεως...» Βλ. «Ἐκ Ρόδου», εἰς Αὐγή Δωδεκα-
νησιακή, Ἀθήνα, ἀρ. φ. 192 (15.11.1928), σ. 3.

76. Μπακίρης, Ε. Δ. ὅ.π., σ. 46-47.
77. ΠΔΡ 21.7.1926-27.7.1929, συν. 1.7.1928.
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Ἡ ἀπάντηση τοῦ Ἐλευθέριου Βενιζέλου  
στόν μητροπολίτη Ρόδου Ἀπόστολο Τρύφωνος  

(14.12.1928)78.

78. Φίνας, Κυριάκος Ι. Ἡ διαχρονική πορεία τοῦ δωδεκανησιακοῦ ζητήματος 
καί ἡ συμβολή τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου, Ρόδος 2002, σ. 57.
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Ὁ Μητροπολίτης θεωρεῖ τή στιγμή τῆς ἀνάληψης τῆς ἐξουσίας 
ἀπό τόν Ἐλευθέριο Βενιζέλο κατάλληλη γιά νά τοῦ ζητήσει ὁδη-
γίες79. Ὁ Βενιζέλος στήν ἀπάντησή του ἀναφέρεται στό πολιτικό 
θέμα, ἐνῶ προσθέτει ὅτι τό Δωδεκανησιακό Ζήτημα δέν ἀφορᾶ τήν 
Ἑλλάδα καί τήν Ἰταλία, ἀλλά ἀποκλειστικά τήν Ἰταλία καί τούς 
Δωδεκανήσιους. Ἀναφέρει, ἐξάλλου, ὅτι μετά τήν ὑπογραφή τῆς 
ἑλληνοϊταλικῆς συμφωνίας οἱ φιλικοί δεσμοί μεταξύ τῶν λαῶν 
ἔχουν παγιωθεῖ. Ὁ Ἀπόστολος θεωρεῖ τά παραπάνω ὡς γραμμή 
πλεύ σης τήν ὁποία δίνει ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδας καί ἐκ-
φράζει τήν ἐλπίδα ὅτι «...στό μέλλον αἱ προσφυγαί μας θά ἀξιῶνται 
εὐγενεστέρας ὑποδοχῆς...»80

Ἐν τῶ μεταξύ, τό Πατριαρχεῖο συστήνει στήν Ἐφορεία νά μήν 
ἐπανέρχεται σέ θέματα πού ἔχουν λυθεῖ, ἀλλά νά συνεργάζεται μέ 
τόν Μητροπολίτη. Ὁ Ἀπόστολος κοινοποιεῖ τήν ἐπιστολή τοῦ 
Πατριαρχείου στήν Ἐφορεία, ἀναφέροντας ὅτι δέχεται τή συνερ-
γασία αὐτή, ἐφόσον ἡ Ἐφορεία συμμορφωθεῖ μέ τά «συνοδικῶς 
δόξαντα». Μετά ἀπό αὐτό, ὁ Μητροπολίτης ἀποκλείει κάθε πε-
ραιτέρω συζήτηση γιά θέμα πού ἔχει λυθεῖ81. Ἡ Ἐφορεία ὑπακούει 
στή σύσταση τοῦ Πατριαρχείου, δηλώνει, ὅμως, ὅτι θά φέρει τό 
ζήτημα στήν Κοινοτική Συνέλευση. 

Ὁ Μητροπολίτης Ρόδου, ἐκτός ἀπό τίς ἀναφορές του στό Πα-
τριαρχεῖο, κρατᾶ ἐνήμερο καί τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, πα-
ρακάμπτοντας, ὅπως φαίνεται, γιά λόγους ἀσφαλείας τούς πρόξε-
νους στή Ρόδο. Αὐτό, ἴσως, νά ἀποτελεῖ καί τό γενεσιουργό αἴτιο 
τῶν ἐναντίον του κρίσεων82 ὁρισμένων προξένων τῆς ἐποχῆς ἐκεί-

79. Γιά τή ματαίωση τοῦ Αὐτοκέφαλου εἶναι προφανές ὅτι ἀρκετά συνετέλεσε 
καί ἡ σταθεροποίηση τῆς πολιτικῆς ζωῆς στήν Ἑλλάδα τούς τελευταίους μῆνες τοῦ 
1928. Συγκεκριμένα, στίς 19.8.1928, ἀλλάζει ὁ πολιτικός χάρτης τῆς χώρας. Ἀπό τίς 
διεξαχθεῖσες βουλευτικές ἐκλογές ἀναδεικνύεται πανίσχυρος ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος. 
Ἐξασφαλίζει τό 61% τῆς προτίμησης τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος, ἐνῶ τό κόμμα τῶν 
Φιλελευθέρων καί οἱ μετ’ αὐτοῦ συνεργαζόμενοι κερδίζουν 223 ἕδρες στό Κοινο-
βούλιο, ἀπό τίς 250. Βλ. Φίνας, Κυριάκος Ι. Τά Δωδεκάνησα τόν 20ό Αἰώνα. Τά 
σημαντικότερα γεγονότα τῶν περασμένων 100 χρόνων, Ρόδος 1999, σ. 34.

80. ΠΔΡ 21.7.1926-27.7.1929, συν. 9.1.1929.
81. ΠΔΡ 21.7.1926-27.7.1929, σύν. 16.1.1929.
82. «...Καί ἀπό τά γεγονότα ταῦτα καί ἀπό ἄλλα τινά παρῆλθον δέκα μόνον 

ἔτη (λέγομεν μόνον, διότι διά τούς ἐθνικούς ἀγώνας καί διά τά ἔθνη αἱ δεκαετίαι 
δέν ἔχουσι μεγίστην σημασίαν) κατά τήν διάρκειαν τῶν ὁποίων ἐσημειώθησαν αἱ 
μεγαλύτεραι μεταπτώσεις καί ἐναλλαγαί καί εἰς πρόσωπα καί πράγματα, περί τῶν 
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νης83. Ὁ οἰκουμενικός πατριάρχης Φώτιος ὁ Β΄ (7.10.1929-29.12.1935), 
ὁ ὁποῖος διαδέχθηκε τόν Βασίλειο Γ΄, ἀξιολογώντας τή στάση τοῦ 
μητροπολίτη Ἀπόστολου Τρύφωνος καί τήν ἐμμονή του νά πορεύε-
ται σύμφωνα μέ τή γραμμή τοῦ Πατριαρχείου στό ζήτημα τοῦ 
Αὐτοκέφαλου παρά τίς ἀντιδράσεις ὁρισμένων, ἀναφέρει σέ συζήτη-
ση μέ τόν ὑπάλληλο τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλής Γαβριηλίδη ἀπό τήν 
Κῶ, ὁ ὁποῖος τήν καταγράφει σέ ἐπιστολή, τά ἑξῆς: «...Ἐγώ ἀγαπητέ 
μου ἔχω μεγάλην διοικητικήν πεῖραν. Ἠγωνίσθην μέ τούς Βουλ-
γάρους καί ξέρω ἀπό αὐτά. Ἀλλά, σᾶς ἐπαναλαμβάνω, ἄν ἤμουν ἐγώ 
εἰς τήν θέσιν του (σ.σ. τοῦ Τρύφωνος), θά ἔφευγα γιά νά τούς ἀπο-
στομώσω. Ἀκριβῶς. Γι’ αὐτό σᾶς λέγω καί ἀπορῶ πῶς φέρει τοιοῦτο 
βαρύτατον φορτίον ἐπί τῶν ὤμων του ὁ Ἅγιος ἀδελφός καί δέν ἀπο-
χωρεῖ νά ἡσυχάσῃ...»84

Ἡ στιγμή γιά νά ναυαγήσει τό Αὐτοκέφαλο εἶναι εὐνοϊκή καί ὁ 
πατριάρχης Φώτιος Β΄ δίνει τή χαριστική βολή. Πραγματικά, στίς 31 
Ὀκτωβρίου 1929, λίγες μέρες ὕστερα ἀπό τήν ἐκλογή του, τόν ἐπι-
σκέπτεται ὁ ἀντιπρόσωπος τῆς ἰταλικῆς κυβέρνησης Pietro Mancuso 
καί τοῦ ζητᾶ νά ὑπογράψει τό Πρωτόκολλο γιά τό Αὐτο κέφαλο, τό 
ὁποῖο ἀποτελοῦνταν ἀπό 6 ἄρθρα καί τόν Συνοδικό Τό μο τῆς 
Ὀρθόδοξης Ἀρχιεπισκοπῆς Δωδεκανήσου, πού ἀποτελοῦνταν ἀπό 
8 ἄρθρα καί πού ἦταν ἤδη ἕτοιμα. Ὁ νέος Πατριάρχης δηλώνει ὅτι 
εἶναι μέν πρόθυμος νά ὑπογράψει, δέν ἔχει, ὅμως, τή γνώμη τοῦ 
Δωδεκανησιακοῦ λαοῦ, γι’ αὐτό θά ἔπρεπε, κατά τή γνώμη του, νά 
διενεργηθεῖ ἕνα δημοψήφισμα στά Δωδεκάνησα, προκειμένου τό 
ὀρθό δοξο ποίμνιο νά ἐκφράσει τή θέλησή του σχετικά μέ τό Αὐ-
τοκέφαλο, ὥστε νά εἶναι ἔγκυρη ἡ ἀπόφαση. Ὕστερα ἀπ’ αὐτά, ἡ 

ὁποίων πολλά ἐλέχθησαν καί πολλά ἴσως θά λεχθῶσιν ἀκόμη, καί ἰδού ὁ ἴδιος 
Μητροπολίτης Ἀπόστολος ὡς ἀρχηγός πάλιν τοῦ ἰδίου Ποιμνίου, ἑτοιμαζόμενος 
ὡς ὄργανον αἰσχρόν καί πειθήνιον τῶν Ἰταλῶν ἐκείνων, οὖς ἄλλοτε ἠπείλει καί 
ἐνίκα, νά σφαγιάσῃ εἰς τόν βωμόν τῆς συμφεροντολογίας του, τῆς ματαιοδοξίας 
του, τῆς θρησκευτικῆς καί ἐθνικῆς του προδοσίας, τόν Δωδεκανησιακόν λαόν...» 
Βλ. «Ὁ Μητροπολίτης Ἀπόστολος κατά τήν ἀρχήν καί τό τέλος μιᾶς δεκαετίας 
(1919-1929)», εἰς Αὐγή Δωδεκανησιακή, Ἀθήνα, ἀρ. φ. 204 (15.5.1929), σ. 3.

83. Φίνας, Κυριάκος Ι. Ὁ Μητροπολίτης Ρόδου Ἀπόστολος Τρύφωνος καί ἡ 
33ετής προσφορά του στήν Ἐπαρχία Ρόδου, Ρόδος 2003, σ. 95.

84. Παπαϊωάννου, Ἐμμανουήλ Δ. Ρόδος καί Νεώτερα Κείμενα. [ἀρ.] 8: Ἡ 
Ἐκκλησία τῆς Δωδεκανήσου κατά τήν Ἰταλοκρατία, τό Αὐτοκέφαλο, Ρόδος 1997, 
σ. 54-55. Φίνας, Κ. Ι. ὅ.π., σ. 94.
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ἰταλική διοίκηση ἀποσύρει τόν ἀντιπρόσωπό της καί σταματᾶ τό 
ζήτημα ἐκεῖ85. 

Ἡ ἀπροσδόκητη ἄρνηση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη νά 
ὑπογράψει τό Κονκορδάτο τό σχετικό μέ τό Αὐτοκέφαλο, ἐξόργισε 
πολύ τούς Ἰταλούς, πού τήν εἶδαν σάν πράξη ἐχθρική καί ἰσχυρό 
ράπισμα στό πρόσωπό τους, ἀφοῦ γνώριζαν πόσο σθεναρή ἦταν ἡ 
ἀντίδραση τῶν Δωδεκανησίων πάνω στό ζήτημα αὐτό. Ἔτσι, 
στρέφονται πιά ἀπροκάλυπτα ἐναντίον τῶν μητροπολιτῶν. Ἀνακα-
λοῦν τόν ἀντιπρόσωπό τους καί διακόπτουν κάθε συζήτηση μέ τό 
Πατριαρχεῖο, ἐνῶ μέ τά κυβερνητικά διατάγματα 52 καί 53 τοῦ 1930 
καταργοῦν ὅλα τά προνόμια τῶν Μητροπόλεων (Μικτά Ἐκκλησια-
στικά Δικαστήρια, Ἐπαρχιακές Συνελεύσεις κ.λπ.), ἀπογυμνώνουν 
τόν Μητροπολίτη ἀπό κάθε κοινοτική ἐξουσία καί ἀπαγορεύουν 
κάθε ἀνάμιξη τοῦ Πατριαρχείου στά Δωδεκάνησα86, ὡς καί τίς χει-
ροτονίες ἱερέων, δίχως τήν ἔγκριση τῆς διοίκησης. Γιά κάθε θρη-
σκευτική τελετή, τήν περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου, τήν Ἀνάσταση, τήν 
κατάδυση τοῦ Σταυροῦ, πρέπει προηγουμένως νά λαμβάνεται ἡ 
ἄδεια τῆς ἀστυνομίας87.

Σέ συνάντηση τοῦ Μητροπολίτη μέ τόν διοικητή Mario Lago, ὁ 
δεύτερος ἐκφράζει τή βαθύτατη πικρία του γιά τή διακοπή τῶν δια-
πραγματεύσεων καί τήν ἀπόρριψη μιᾶς «ὡραίας» ἰδέας88. Ζητᾶ, ἐπί-

85. Παπαχριστοδούλου, Χ. Ι. ὅ.π., σ. 557-558. Ἀπόστολος, μητρ. Καρπάθου-
Κάσου. Τό χρονικόν τῆς Ἰταλοκρατίας τῆς Ρόδου, Ἀθήνα 1973, σ. 35-43.

86. Γιά νά μειώσουν τό κύρος τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἡγετῶν καί νά στα-
ματήσουν κάθε σύνδεσμο ἤ ἐξάρτησή τους ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, 
ἀπαγόρευσαν τήν ἀπευθείας ἀλληλογραφία τους μέ τό Πατριαρχεῖο καί ἀξίωσαν νά 
περνᾶ πρῶτα ἀπό τήν Κυβέρνηση, πού θά φρόντιζε ὕστερα γιά τήν ἀσφαλῆ, ὅπως 
ἰσχυρίζονταν, διαβίβασή της. Τό σχετικό ἔγγραφο τοῦ Γενικοῦ Διοικητή εἶχε ἀριθμ. 
πρωτ. 1730, ἡμερομηνία 17.9.1934 καί ἀπευθυνόταν στούς Μητροπολίτες Ρόδου, 
Καρπάθου καί Καλύμνου, Ὁσιολογιώτατο Γεν. Ἐπίτροπο Κῶ καί Ὁσιολογιώτατο 
Ἡγούμενο Πάτμου. Βλ. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 166-167.

87. Εἶναι χαρακτηριστικό πώς ἀπό τό 1929 μέχρι τό 1943 μόνο ἕνας ἱερέας 
χειροτονήθηκε γιά τή Μητρόπολη τῆς Κῶ. Ἦταν ὁ Εὐστάθιος Παπᾶ Γιάννη Χαρ-
τοφίλης ἀπό τήν Καρδάμενα, γιά τή χειροτονία τοῦ ὁποίου ὁ Πατριαρχικός 
Ἐπίτροπος τοῦ νησιοῦ ἀρχιμανδρίτης Φιλήμων Φωτόπουλος ζήτησε ἀπευθείας 
ἀπό τόν De Vecchi τό 1937 τή συναίνεση τῆς Κυβέρνησης. Τή χειροτονία ἐπέτρε-
ψε ὁ Κυβερνήτης νά τελέσει στήν Κρεμαστή, τήν 24η Αὐγούστου ἐκείνης τῆς 
χρονιᾶς, ὁ μητροπολίτης Ρόδου Ἀπόστολος. Βλ. Χατζηβασιλείου, Βασίλης Σ. 
Ἱστορία τῆς νήσου Κῶ. Ἀρχαία - Μεσαιωνική - Νεότερη, Κῶς 1990, σ. 500.

88. Τσιρπανλῆς, Ζ. Ν. ὅ.π., σ. 173.
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σης, νά πληροφορηθεῖ τί εἶναι ἡ Παρροδιακή Συνέλευση πού τοῦ 
ζήτησε νά διορίσει Ἐπιθεωρητή τῶν Δημοτικῶν Σχολείων, μέ ἀπώτε-
ρο, βέβαια, σκοπό τή διάλυσή της. Γιά τό θέμα αὐτό θά γίνει, ὅμως, 
ἐκτενέστερη ἀναφορά στό κεφάλαιο γιά τήν Ἐκπαίδευση. 

Ἡ ἀστυνομία ἀπαγορεύει τή σύγκληση τῆς Παρροδιακῆς Συ νέ-
λευσης γιά τή διενέργεια ἐκλογῆς δημογερόντων, ἀλλά ἡ προσωπική 
ἐπαφή τοῦ Μητροπολίτη μέ τόν διοικητή ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νά 
δοθεῖ ἡ ἄδεια, μόνο ὅμως γιά ἐκεῖνο τόν χρόνο. Ὁ μητροπολίτης 
Ἀπόστολος ἀναλαμβάνει, μέ τή σειρά του, τήν εὐθύνη ὅτι δέν θά 
συζητηθοῦν θέματα πού θίγουν τό καθεστώς καί τούς κείμενους 
νόμους τῆς ἰταλικῆς κυβέρνησης, ἡ ὁποία, προκειμένου νά ἐκβιάσει 
τήν παραχώρηση τοῦ Αὐτοκέφαλου, καταργεῖ τό Μικτό δικαστήριο 
τῆς Μητρόπολης καί συστήνει Ἐφετεῖο γιά τίς ἀποφάσεις τοῦ Πνευ-
ματικοῦ Δικαστηρίου. Τό ἀποτέλεσμα, ὅμως, εἶναι οἱ ἀποφάσεις 
αὐτές νά μείνουν ἀνεκτέλεστες89.

Τόν Ἰούνιο τοῦ 1934 ὁ Mario Lago θ’ ἀνακινήσει καί πάλι τό 
θέμα τοῦ Αὐτοκέφαλου. Οἱ Ἐκκλησιαστικοί Ἡγέτες τῆς Δωδε-
κανήσου, δηλαδή ὁ μητροπολίτης Ρόδου Ἀπόστολος, ὁ Καρπάθου 
Γερμανός, ὁ Καλύμνου Ἀπόστολος, ὁ Γενικός Πατριαρχικός Ἐπίτρο-
πος Κῶ Ἀρχιμανδρίτης Φιλήμων Φωτόπουλος90 καί ὁ ἡγούμενος 
τῆς Μονῆς Πάτμου Θεόφιλος, θά συγκεντρωθοῦν στήν Ἱερά Μονή 
τοῦ Προφήτη Ἠλία στή Ρόδο καί θά ὑποβάλουν ὑπόμνημα στόν 
Πατριάρχη, μέ τό ὁποῖο ἐκθέτουν τήν ἀφόρητη κατάσταση πού ἐπι-
κρατεῖ στήν Ἐκκλησία91. Τό ὑπόμνημα δημοσιεύεται στίς Ἀθηναϊκές 
ἐφημερίδες, στήν «Αὐγή Δωδεκανησιακή» καί στή «Δωδεκάνησο»92, 
καί προκαλεῖ σάλο, ἐνῶ πολλοί εἶναι αὐτοί πού κακολογοῦν τούς 

89. Μπακίρης, Ε. Δ. ὅ.π., σ. 49.
90. Ὁ ἀρχιμανδρίτης Φιλήμων Φωτόπουλος ἀνέλαβε μετά τήν ἐκδημία τοῦ 

μητροπολίτη Κῶ Ἀγαθάγγελου τήν ἀντιπροσωπεία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κῶ 
κατόπιν πρακτικοῦ πού συνέταξαν τά κοινοτικά σωματεῖα τοῦ νησιοῦ. Στή 
συνέχεια διορίστηκε Γενικός Ἐπίτροπος τῆς Ἐπαρχίας ἀπό τό Οἰκουμενικό Πα-
τριαρχεῖο μέχρι τήν ἐκλογή νέου Μητροπολίτη, δυνάμει τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ. 
2594/16 Ἰουλίου 1924 Πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ Γράμματος. Βλ. Καρπάθιος, 
Ἐμμανουήλ, μητροπολίτης Μεσημβρίας τῆς ἐπί Εὐξείνῳ. Ἐκκλησία Κῶ Δωδε-
κανήσου, τ. 1 (Ἀθήνα 1968), σ. 432.

91. Ἀπόστολος, μητρ. Καρπάθου-Κάσου, ὅ.π., σ. 48.
92. «Ὑπόμνημα τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀρχηγῶν Δωδεκανήσου», εἰς Δωδεκάνη-

σος, Ἀλεξάνδρεια, ἔτος 8ο, ἀρ. φ. 24 (Κυριακή, 19.8.1934), σ. 1.
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Ἀρχιερεῖς93. Πρῶτος ὁ πατριάρχης Φώτιος σπεύδει νά ἀνακαλέσει 
τήν ἄδεια τοῦ συνέρχεσθαι μέ τή δικαιολογία ὅτι ἀσχολοῦνται μέ 
ζητήματα ἔξω ἀπό τή δικαιοδοσία τους. Ὡς ἀποτέλεσμα οἱ μητρο-
πολίτες τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1934 στέλνουν τηλεγραφικά τίς πα-
ραιτήσεις τους στό Πατριαρχεῖο καί ἀποσύρονται στή Μονή Πα-
νορμίτη τῆς Σύμης: «...Τοιουτοτρόπως οἱ ταλαίπωροι Ἀρχιερεῖς τῆς 
Δωδεκανήσου ἐκτιθέμεθα ὑπό δίζυγον πῦρ. Βεβαρυμένοι ἐκ τῶν συ-
νεχῶν παρεξηγήσεων, δέν ἠθέλομεν ν’ ἀναλάβωμεν περαιτέρω προ-
σωπικάς εὐθύνας. Καί ὅμως διά τῆς ἀποφάσεως ταύτης τῆς Κυ-
βερνήσεως μή δυνάμενοι νά ἐπικοινωνῶμεν ἐλευθέρως μετά τοῦ Πα-
τριαρχείου, ἐπωμιζόμεθα ἡμεῖς ὅλας τάς εὐθύνας μιᾶς καταστάσεως, 
δημιουργηθείσης ἄνευ οὐδεμιᾶς ἡμετέρας ὑπαιτιότητος. Διά τούς 
λόγους τούτους, ἀπεφασίσαμεν νά ὑποβάλωμεν τηλεγραφικῶς τήν 
παραίτησίν μας εἰς τό Πατριαρχεῖον καί νά ἐγκαταλείψωμεν τάς 
ἕδρας μας μέχρις ἀποφάνσεως τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου. Ἀπεσύρθημεν 
δέ εἰς τήν ἐν Σύμῃ Ἱ. Μονήν τοῦ Πανορμίτου, ὅπου, διά τήν ἔλλειψιν 
πάσης ἐπικοινωνίας μετά τοῦ ἔξω κόσμου, θά εἴμεθα ἐκτός ὑπονοίας, 
ραδιουργίας κ.λπ.»94. 

Τίς παραιτήσεις τους οἱ μητροπολίτες τίς ὑπέβαλαν στό Πατρι-
αρχεῖο καί μέσω τῆς ἰταλικῆς διοίκησης, ἡ ὁποία τίς διαβίβασε στήν 
ἰταλική Πρεσβεία τῆς Ἄγκυρας κι ἐκείνη, μέ τή σειρά της, στό ἰτα-
λικό Προξενεῖο τῆς Κωνσταντινούπολης, προκειμένου νά τίς 
ἐπιδώσει στόν Πατριάρχη. Ὁ ὑποπρόξενος Ρενάτο Ντέλλα Κιέζα τίς 
ἀνακοίνωσε προφορικά στόν Πατριάρχη μέ τήν παρακάτω δια-
κοίνωση: «Οἱ Μητροπολῖται τῶν Ἰταλικῶν Νήσων τοῦ Αἰγαίου μέ 
παρεκάλεσαν νά ἀνακοινώσω εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον τήν 
παραίτησιν αὐτῶν, διότι εἶναι ἀδύνατον εἰς αὐτούς νά ἐξακο-
λουθήσουν νά ἀσκοῦν τά θρησκευτικά αὐτῶν καθήκοντα, ἕνεκα τῆς 
ἐπικρατούσης ἀσυμφωνίας μεταξύ τῶν θρησκευτικῶν καί πολιτικῶν 
Ἀρχῶν. Ὁ Διοικητής ἀνακοινοῖ ἐξ ἑτέρου ὅτι εἶναι ἀδύνατον νά δε-
χθεῖ οἱανδήποτε μεταβολήν εἰς τό καθεστώς. Τούς ἐπιτρόπους τῶν 
Μητροπολιτῶν δέν ἀναγνωρίζει παρά μόνον ὡς ἔχοντας δικαιο-
δοσίαν εἰς θέματα πνευματικά καί εἰς ληξιαρχικάς πράξεις. Ἡ Δι-

93. Χατζηβασιλείου, Β. Σ. ὅ.π., σ. 510. Φεσσόπουλος, Θ. Γ. Ἀλύτρωτος ἑλλη-
νισμός. Μέρος πρῶτον. Ἡ Δωδεκάνησός μας, Ἀθήνα 1935, σ. 29-30.

94. Βαβοῦσκος, Ἀναστάσιος Κ. Τό ἐκκλησιαστικό καθεστώς τῆς Δωδεκα νή-
σου (1912-2005), Θεσσαλονίκη 2005, σ. 66. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 168.
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οίκηση διεπίστωσε τήν ἀνώμαλον αὐτήν κατάστασιν, οὐδεμίαν ὅμως 
ὑπέχει ἐξ αὐτῆς εὐθύνην. Ἐπί πέντε ἔτη εἰργάσθη διά τήν σύναψιν 
Κογκορδάτου μετά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἀποδεχθεῖσα 
ὅλα τά αἰτήματα αὐτοῦ καί ἀπό πέντε ἐτῶν ἀναμένει ἀκόμη τό 
ἀποτέλεσμα»95. 

Αὐτή τήν ἐνέργεια ἔσχατης ἀπελπισίας ἀκολούθησαν ἔντονες 
φῆμες ὅτι οἱ μητροπολίτες μετέβησαν στή Σύμη γιά νά κηρύξουν τό 
Αὐτοκέφαλο ἤ ὅτι κήρυξαν τό Αὐτοκέφαλο καί, ἀφοῦ καθαιρέθηκαν 
ἀπό τό Πατριαρχεῖο, ἐξορίστηκαν στή Μονή τοῦ Πανορμίτη96. 

Μέ τήν ἀναχώρηση τῶν μητροπολιτῶν στή Σύμη, ἡ Μητρόπο-
λη Ρόδου στέλνει ἀνθρώπους της στά χωριά μέ ἔγγραφο, προ-
κειμένου νά τό ὑπογράψουν ἱερεῖς, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι 
καί ἐκκλησιαστικοί ἐπίτροποι. Τό περιεχόμενο τοῦ ἐγγράφου ἦταν 
μέ τέτοιο τρόπο διατυπωμένο, πού θά μποροῦσαν οἱ Ἀρχιερεῖς νά 
χειρισθοῦν τό θέμα τοῦ Αὐτοκέφαλου μόνοι τους, χωρίς νά ἀναμιχθεῖ 
τό Πατριαρχεῖο. Οἱ ἀστυνομικοί σταθμάρχες στά χωριά ἀσκοῦν πίε-
ση στούς χωρικούς, στίς ἐνέργειες, ὅμως, αὐτές ἀντιδρᾶ σχεδόν ὅλος 
ὁ πληθυσμός. Στέλνονται, ἔτσι, στά χωριά ὁ Ἐμμανουήλ Κα-
λαμπίχης97, ὁ Φίλιππος Τσαλαχούρης, ὁ Νικόλαος Μπόνης, καί 
πολλοί ἄλλοι98, μέ σκοπό νά ἀποτρέψουν τούς χωρικούς ἀπό τό νά 
ὑπογράψουν. 

Τό Πατριαρχεῖο διατάζει τούς μητροπολίτες νά ἐπιστρέψουν 
στίς ἕδρες τους, ὅπου τούς περιμένουν τά ἔγγραφα μέ λίγες ὑπο-
γραφές ἱερέων καί μερικῶν δημάρχων. Ἡ ἐνέργεια αὐτή τῶν μητρο-
πολιτῶν καί ἡ πίεση πού ἄσκησε ἡ διοίκηση γιά τήν ὑπογραφή τοῦ 
ἐγγράφου μεγάλωσαν τήν ἤδη ὑπάρχουσα διάσταση μεταξύ ποι-
μένων καί ποιμνίου καί ἀτόνησε τό θρησκευτικό συναίσθημα99. Ἀπό 
πουθενά, ὅμως, τόσο στά ἰταλικά ἀρχεῖα, ὅσο καί στά ἑλληνικά, 

95. Μπακίρης, Ἐμμανουήλ Δ. «Ἐσωτερική Ἱεραποστολή τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ρόδου στά χρόνια τῆς Ἰταλοκρατίας», (ἀνάτυπο ἀπό τά Δωδεκανησιακά Χρονικά, 
τ. Ζ΄). Ἀθήνα 1979, σ. 13.

96. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 168.
97. Ὁ Ἐμμανουήλ Καλαμπίχης διετέλεσε δάσκαλος καί Διευθυντής τῆς 

Ἀστικῆς Σχολῆς Ρόδου καί τοῦ Γυμναστικοῦ Συλλόγου «Διαγόρα». Βλ. Βαβοῦσκος, 
Α. ὅ.π., σ. 82.

98. Μπακίρης, Ἐμμανουήλ Δ. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρόδου στά χρόνια τῆς Ἰτα-
λικῆς Κατοχῆς, Ρόδος 1988, σ. 14.

99. Μπακίρης, Ἐμμανουήλ Δ. «Ἐσωτερική Ἱεραποστολή τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
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ὅπως καί σέ ἐκεῖνα τοῦ Πατριαρχείου, δέν συμπεραίνεται ὅτι οἱ μη-
τροπολίτες Δωδεκανήσου ἀπομονώθηκαν στή Μονή Πανορμίτη γιά 
νά κηρύξουν, ἐν ἀγνοία τοῦ Πατριαρχείου, τό Αὐτοκέφαλο. Τό θέμα, 
κατά πᾶσα πιθανότητα, ἐξογκώθηκε ἀπό ἐσφαλμένες πληροφορίες 
τοῦ Ἕλληνα Προξένου στή Ρόδο Δημητρίου Παπᾶ100, καθώς καί ἀπό 
ἀκατανόητες καί ἐπιπόλαιες ἐνέργειες τῆς ἰταλικῆς διοίκησης Δωδε-
κανήσου101.

Στίς 19 Ἰανουαρίου τοῦ 1935 οἱ Καλύμνιοι ἀποφασίζουν νά 
κλείσουν τίς ἐκκλησίες τους, γιά νά διαδηλώσουν ἔτσι τήν ἐνεργό 
ἀντίστασή τους ἐνάντια στό Αὐτοκέφαλο. Ὅλες τότε οἱ ἱεροτε-
λεστίες γίνονταν κρυφά στά σπίτια ἀπό τούς ἱερεῖς. Αὐτό κράτησε 
τρία ὁλόκληρα χρόνια. Παράλληλα, κλῆρος καί λαός ἀποκηρύττουν 
τόν μητροπολίτη τους Ἀπόστολο, ὁ ὁποῖος τήρησε μεροληπτική 
στάση ἀπέναντι στό σοβαρό αὐτό ἐκκλησιαστικό ζήτημα, καί στα-
ματοῦν νά ὑπακούουν στίς ἀποφάσεις του. Ὕστερα ἀπό αὐτό, ἡ 
κατάσταση στό νησί χειροτέρεψε. Οἱ πιέσεις, οἱ διώξεις, οἱ φυ-
λακίσεις, τά βασανιστήρια καί οἱ ἐξορίες ἀπό τούς Ἰταλούς εἶναι 
καθημερινά φαινόμενα. Ἡ ἔξαψη τῶν πνευμάτων φτάνει στό ἀπρο-
χώ ρητο. Τό Οἰκουμενικό Πατριαρ χεῖο, γιά νά καθησυχάσει τά πράγ-
ματα, κάνει δεκτή τήν πρόταση τῆς «Ἐθνικῆς Ἑνώσεως Καλύμνου» 
γιά ἀπομάκρυνση τοῦ Ἀπόστολου κι ἀποφασίζει τήν ὑπαγωγή τῆς 
Καλύμνου στήν Ἐκκλησιαστική Ἀρχή τῆς Κῶ102. Τέλος, τό Πατριαρ-
χεῖο περιορίζει τόν μητροπολίτη Καλύμνου-Λέρου Ἀπό στολο Κα-
βακόπουλο μόνο στή Λέρο καί στήν Ἀστυπάλαια, ὅπου καί πέρασε 
τά ὑπόλοιπα χρόνια τῆς ζωῆς του103.

Ρόδου στά χρόνια τῆς Ἰταλοκρατίας», (ἀνάτυπο ἀπό τά Δωδεκανησιακά Χρονικά, 
τ. Ζ΄). Ἀθήνα 1979, σ. 13-14.

100. Δημήτριος Ἰ. Παππᾶς. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδας στή Ρόδο ἀπό 14.12.1929 
ἕως 3.5.1935. Βλ. Τσιρπανλῆς, Ζ. ὅ.π., σ. 268.

101. Φίνας, Κ. Ι. ὅ.π., σ. 134.
102. Φραγκόπουλος, Ἱπποκράτης. Ἡ Δωδεκάνησος ὑπό Ἰταλοκρατίαν, 

Ἀθήνα 1958, σ. 104-105. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 174-178.
103. Τσιρπανλῆς, Ζ. Ν. ὅ.π., σ. 174. Μπακίρης, Ε. Δ. ὅ.π., σ. 14.
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2.2.  Ὁ μητροπολίτης Ἀπόστολος καί ἡ σχέση του μέ τήν ἰταλική 
διοίκηση μέχρι τήν εἰσβολή τῶν Γερμανῶν στή Ρόδο 
(22 Νοεμβρίου 1936 - 8 Σεπτεμβρίου 1943)

Τό 1936, μέ βασιλικό διάταγμα, ἀναλαμβάνει τή διοίκηση τῆς 
Δωδεκανήσου ὁ De Vecchi (Conte de Vecchi di Val Cismon), μέλος 
τῆς φασιστικῆς τετρανδρίας. Αὐτός ἔφτασε στή Ρόδο στίς 2 Δεκεμ-
βρίου. Ἀξίζει νά μεταφερθεῖ ἐδῶ ἡ δικαιολογία καί ὁ τρόπος πού 
ἔγινε ἡ ἀπότομη ἀντικατάσταση τοῦ διοικητῆ Mario Lago μέ τόν De 
Vecchi. Σύμφωνα μέ τά ἰταλικά ἀρχεῖα, κατά τόν Ἰούνιο τοῦ 1936, ὁ 
τότε Ὁμοσπονδιακός Στρατηγός (Federale Generale) τοῦ φασισμοῦ 
στή Δωδεκάνησο ὑπέβαλε ἐμπιστευτική ἔκθεση ἀπευθείας στόν 
Ἰταλό πρωθυπουργό Μουσολίνι, σύμφωνα μέ τήν ὁποία: «...ὁ 
Λάγκο, ἔγινε ὄργανο τοῦ Ἕλληνα μητροπολίτη Ἀπόστολου Τρύφω-
νος καί τοιουτοτρόπως, ὄχι μόνο σέ δευτερεύοντα ζητήματα ἐνεργεῖ 
ὑπό τίς ἐμπνεύσεις αὐτοῦ, ἀλλά καί τήν ὁλοκληρωτική ἐφαρμογή 
τοῦ φασιστικοῦ προγράμματος, ἀπό ἡμέρα σέ ἡμέρα ἀναβάλλει. Καί 
ἀνέχεται ἀκόμη (ὁ Mario Lago) τήν ὕπαρξη ἑλληνικῶν σχολείων στά 
Δωδεκάνησα, παραπειθόμενος ἀπό τίς ὑποσχέσεις καί ὑποδείξεις τοῦ 
Μητροπολίτη Ρόδου...»104 Μετά ἀπ’ αὐτό, ὁ Mario Lago παύτηκε, 
ἐνῶ χαρακτηρίστηκε ἀπό τούς νησιῶτες τύραννος καί τρομοκράτης. 
Ὁ ἐρχομός τοῦ De Vecchi χαροποίησε τούς Δωδεκανήσιους, ἐντός 
καί ἐκτός τῶν νησιῶν, καί ἡ ἡμέρα τῆς ἀποβίβασής του στή Ρόδο 
χαρακτηρίστηκε ὡς ἡμέρα ἀπελευθέρωσης ἀπό τόν Lago καί ἀνα-
τολή νέας περιόδου105. 

Ὅσα, ὅμως, λέγονταν γιά τόν Mario Lago ἦταν μᾶλλον ὑπερ-
βολές, ὅπως ἀναφέρει καί ὁ μητροπολίτης Ρόδου Ἀπόστολος στά 
«Ἀπομνημονεύματά» του: «...Ὁ Λάγκο τρομοκράτης!! Μοί φαίνεται 
ἀστεῖον, καί μόνο ὅσοι δέν ἐγνώριζον τήν πραγματικήν τρομο-
κρατίαν, δύναται νά χαρακτηρίσωσιν ὡς τοιαύτην τήν Διοίκησιν τοῦ 
Λάγκο. Βεβαίως, ἀκολουθῶν ὡρισμένον πρόγραμμα, δεδομένον 
αὐτῷ ἄνωθεν, εἰς ὡρισμένας περιστάσεις ἐφάνη αὐστηρός. Πάντοτε 
ὅμως, ὁσάκις προύκειτο περί τροποποιήσεως θεμελιωδῶν καθε στώ-

104. Φίνας, Κυριάκος Ι. Ἡ πορεία τῆς ἑλληνικῆς παιδείας στήν Ἐπαρχία Ρό-
δου στά δύσκολα χρόνια τῆς σκλαβιᾶς τῆς Δωδεκανήσου, Ρόδος 2003, σ. 17.

105. Μπακίρης, Ἐμμανουήλ Δ. Ρόδος. Ἐθνικό ζήτημα 1912-1945, Ρόδος 1989, 
σ. 53. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 195.
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των, διέκρινέ τις ἐν τῇ ἐνεργείᾳ του τήν διστακτικότητα καί τήν 
ἐπιφυλακτικότητα, τήν ὁποίαν ἐπιβάλλει ἡ φρόνησις. Δέν λησμονῶ 
τάς τελευταίας λέξεις του ὅταν τόν ἐπισκέφθην διά νά τόν ἀποχαι-
ρετήσω ὅταν θ’ ἀνεχώρει, ἀντικατασταθείς ὑπό τοῦ Δεβέκκι, τάς 
ὁποίας εἶπεν οἱονεί μονολογῶν: ‘Ἄς ἔλθουν αὐτοί, οἱ ὁποῖοι νομίζουν 
ὅτι εἷς Λαός ὁμιλήσας ἐπί 3.000 ἔτη τήν Ἑλληνικήν ὡς Μητρικήν 
Γλώσσαν εἶναι δυνατόν ἀπό μίαν ἡμέραν εἰς ἄλλην νά ἀλλάξῃ καί 
γλώσσαν καί ἔθιμα καί πεποιθήσεις’. Εἰς τάς ὀλίγας αὐτάς λέξεις, 
φαίνεται, καί τό Πρόγραμμα τοῦ Φασισμοῦ καί συνάμα ὁλόκληρος 
ὁ Χαρακτήρ καί ἡ Πολιτική τοῦ Μάριο Λάγκο...»106

Ὁ ἐνθουσιασμός τοῦ λαοῦ γιά τόν νέο διοικητή διαλύθηκε ἀμέ-
σως. Τά πρῶτα διατάγματα τοῦ De Vecchi, στίς 4 Δεκεμβρίου 1936, 
ἀφοροῦν στή διάλυση τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων Ἔμπωνας, Θο-
λοῦ, Βάτι καί τοῦ Συμβουλίου Ὀρθοδόξου Κοινότητας τῆς Ρόδου, 
καθώς καί στήν πρόσκληση τῶν ἐκλεκτόρων νά προβοῦν στήν ἐκλο-
γή νέων συμβουλίων. Ὕστερα ἀπό μερικές ἡμέρες, στίς 8 Δεκεμβρίου 
1936, τά Κοινοτικά Συμβούλια Λέρου, Τριάντα καί Ἀπολλώνων δι-
αλύονται. Ἐξάλλου, μέ τό Κυβερνητικό Διάταγμα 309 τῆς 8ης Δε-
κεμβρίου τοῦ 1936 περί ἵδρυσης γραφείου τοποθέτησης ἐργατῶν 
(πρόσληψης προσωπικοῦ - Istituzione di uffici di Collo camento), 
ἀπαγορεύεται ἡ πρόσληψη ἀκόμη καί ἰδιωτικῶν ὑπαλ λήλων, ἐάν 
αὐτοί δέν εἶναι ἐγγεγραμμένοι στό παραπάνω γραφεῖο107. Ἦταν σάν 
νά ἔλεγε ὁ De Vecchi στούς ἐργαζόμενους «ἤ γίνεσθε Φασίσται ἤ 
ἀποθνήσκετε τῆς πείνης»108.

Μεταξύ τῶν μέτρων τά ὁποῖα παίρνει ἡ ἰταλική Κυβέρνηση εἶναι 
καί ἡ ἀπαγόρευση τῶν χειροτονιῶν. Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο 
εἶχε ἐκδώσει μία ἐγκύκλιο, κατά τήν ὁποία οἱ Ἀρχιερεῖς ἔπρεπε νά 
ζητοῦν τήν ἄδειά του γιά κάθε νέα χειροτονία, ἐπειδή, ὅμως, ἡ ἰτα-
λική Κυβέρνηση ἤθελε νά ἀντικαταστήσει τό Πατριαρχεῖο στά μή 
καθαρῶς δογματικά ζητήματα, ὑποκατέστησε τό Πατριαρχεῖο καί 
στό θέμα αὐτό. Μετά ἀπό ἕνα μεγάλο χρονικό διάστημα, οἱ Ἀρχιε-
ρεῖς ἀποτάθηκαν καί στήν ἰταλική Κυβέρνηση καί στό Οἰκουμενικό 

106. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 191.
107. Τέτοια γραφεῖα εἶχαν ἱδρυθεῖ στή Ρόδο, τήν Κῶ, τή Σύμη καί ἀλλοῦ. Βλ. 

Παπαϊωάννου, Ἐμμανουήλ Δ. Ρόδος καί Νεώτερα Κείμενα. [ἀρ.] 8: Ἡ Ἐκκλησία 
τῆς Δωδεκανήσου κατά τήν Ἰταλοκρατία, τό Αὐτοκέφαλο, Ρόδος 1997, σ. 89.

108. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 195.
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Πατριαρχεῖο, ζητώντας τήν ἄρση τοῦ μέτρου αὐτοῦ, δυστυχῶς, 
ὅμως, χωρίς κανένα ἀποτέλεσμα. Ὁ De Vecchi, μάλιστα, δήλωσε 
ρητά στόν μητροπολίτη Ρόδου Ἀπόστολο ὅτι, ἐάν τυχόν κάποιος 
χειροτονηθεῖ ἐν ἀγνοία του, αὐτός θά ἀπελαύνεται ἀμέσως. Πρόσθε-
σε, ὅμως, ὅτι ἐάν πρόκειται γιά Ἀρχιερέα τά πράγματα ἀλλάζουν, 
γιατί ἐκεῖ ὑπάρχει θέμα θρησκευτικοῦ ἀρχηγοῦ, γιά τό ὁποῖο θά 
γινόταν ἄλλη ρύθμιση. Ὅλα αὐτά βέβαια, ὁ Μητροπολίτης Ρόδου 
τά ἀνέφερε ἀμέσως στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο109.

Τά μέτρα αὐτά τοῦ De Vecchi σκοπό ἔχουν τήν πίεση καί, ἄν 
εἶναι δυνατόν, τήν ἐκμηδένιση τοῦ ἑλληνισμοῦ στή Δωδεκάνησο. 
Κατανοώντας, ὅμως, ὅτι αὐτό δέν ἦταν κατορθωτό μέ τήν παροῦσα 
γενιά, στρέφει τήν προσοχή του στή μέλλουσα, στούς μικρούς μα-
θητές τῶν σχολείων. Τούς ἀποκλείει, λοιπόν, ἀπό τήν ἑλληνική 
γλώσσα καί μόρφωση, ἀντικαθιστώντας τις μέ τήν ἰταλική γλώσσα 
καί τή φασιστική μόρφωση καί νοοτροπία. Νομίζει ὅτι μέ τά δια-
τάγματα αὐτά τά ἑλληνόπουλα τῶν Δωδεκανήσων θά μεταβαπτίζον-
ται σέ ἰταλόπαιδες, ἐνῶ, θεωρώντας ἀνεπαρκῆ τά διατάγματα τοῦ 
προκατόχου του Mario Lago κατά τῶν ἑλληνικῶν Σχολῶν καί τῆς 
ἑλληνικῆς Ἐκπαίδευσης, ἐκδίδει τό ὑπ’ ἀριθμ. 149 Κυβερνητικό 
Διάταγμα τῆς 21ης Ἰουλίου 1937, μέ τό ὁποῖο διαιρεῖ τά σχολεῖα σέ 
Βασιλικά, Δημαρχιακά καί Ἰδιωτικά, ὅλα ὅμως μέ τό ἴδιο πρόγραμμα 
καί τήν ἴδια νοοτροπία.

Ἡ ἀνθελληνική μανία τοῦ De Vecchi δέν σταματᾶ ἐδῶ. Ἡ ἑλλη-
νική γλώσσα ἐξοστρακίζεται τελείως ἀπό τό πρόγραμμα τῶν μα-
θημάτων. Τόσο τό γλωσσικό ἑλληνικό μάθημα, ὅσο καί τό θρησκευ-
τικό, ἐξοβελίζονται ἀπό τό τακτικό ὡρολόγιο πρόγραμμα τῶν Σχο-
λῶν, ἐνῶ ἐπιτρέπεται νά διδάσκονται ἤ πρίν ἀπό τήν ἔναρξη ἤ μετά 
τή λήξη τῶν μαθημάτων ἤ κατά τά διαλείμματα110. 

Οὔτε, ὅμως, μέ τά Διατάγματα αὐτά οὔτε μέ τίς δοθεῖσες προφο-
ρικές ἐξηγήσεις σταματᾶ τό πρόγραμμα τοῦ De Vecchi. Ἡ ἰταλική 
διοίκηση φτάνει μέχρι τοῦ σημείου νά ἐξαφανίσει τά ἑλληνικά ἀλφα-
βητάρια, ὥστε νά μήν μποροῦν οἱ γονεῖς νά διδάξουν τήν ἑλληνική 
γλώσσα στά παιδιά τους οὔτε στό σπίτι. Τότε, ὁ μητροπολίτης Ρό-
δου Ἀπόστολος, μέ ἐγκύκλιό του, δίνει ἐντολή νά λειτουργήσουν σέ 
ὅλους τούς ναούς Κατηχητικά καί εἶναι αὐτά τελικά τά ὁποῖα δίνουν 

109. Ὅ.π., σ. 234.
110. Ὅ.π., σ. 257-259.
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τή λύση ἀπέναντι στό ἀνθελληνικό πρόγραμμα τοῦ De Vec chi111. 
Περισσότερα, ὅμως, γιά τό θέμα αὐτό θά ἀναφερθοῦν στό κεφάλαιο 
γιά τήν ἐκπαίδευση.

Ὁ De Vecchi, ὅμως, δέν ἐπιδεικνύει τόν ἴδιο ζῆλο μέ τόν Mario 
Lago ὡς πρός τό θέμα τοῦ Αὐτοκέφαλου, γι’ αὐτό καί δέν θέλησε 
ποτέ νά ἀσχοληθεῖ μ’ αὐτό. Κατά τόν μητροπολίτη Ρόδου Ἀπόστο-
λο, στόν De Vecchi: «...δέν ὑπεξέκκαιεν ὁ ὑπέρ τοῦ Αὐτοκεφάλου 
ζῆλος τοῦ Μάριο Λάγκο, δι’ ὅ καί οὔτε κἄν ἠθέλησε ν’ ἀσχοληθῇ 
περί αὐτοῦ, οὔτε καί νά μᾶς ἐνοχλήσῃ...»112 Ὁ Ἰταλός διοικητής εἶχε 
τήν ἄποψη ὅτι, ἀφοῦ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶχε ἀπογυμνωθεῖ ἀπό 
κάθε δικαιοδοσία στήν Ἐκπαίδευση, τά δικαστήρια, τήν τοπική 
αὐτοδιοίκηση καί ἀφοῦ εἶχε περιορισθεῖ στά καθήκοντα τῆς λα-
τρείας, τό Αὐτοκέφαλο ἦταν ἄσκοπο. Ἄλλωστε ἡ πολιτική διοίκηση 
ἤλεγχε κάθε δραστηριότητα τῶν ἀνθρώπων τῆς Ἐκκλησίας, ἀκόμη 
καί τήν ἀλληλογραφία τους μέ τό Φανάρι113.

Τό μόνο πρόβλημα τό ὁποῖο ἀπασχολεῖ τόν De Vecchi εἶναι τό 
ζήτημα τῆς Μητρόπολης Καλύμνου, τῆς μόνης παραφυάδας τοῦ 
ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος πού ἔμενε σέ ἐκκρεμότητα ἀπό τήν προ-
ηγούμενη ἰταλική διοίκηση. Τό θέμα αὐτό τόν ἐνδιαφέρει μόνο ἀπό 
πολιτική ἄποψη, δηλαδή τόν ἀπασχολεῖ πῶς νά καθησυχάσει τόν 
λαό τῆς Καλύμνου, ὁ ὁποῖος παρέμενε σέ ἀναστάτωση114.

Τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1937 τό Αὐτοκέφαλο θά ἐπανέλθει στήν ἐπι-
καιρότητα. Ἡ ἀνακίνηση τοῦ ζητήματος ὀφείλεται στόν παρορμη-
τισμό τοῦ μητροπολίτη Καρπάθου-Κάσου Γερμανοῦ. Ὁ Ἀπόστολος 
δέν ἐγκρίνει τίς κινήσεις τοῦ συναδέλφου του, ὁ ὁποῖος τόν ἐπισκέ-
πτεται στή Ρόδο, ἀφοῦ ὁ Γερμανός τοῦ προτείνει νά πείσει τούς 
Ἀρ χιερεῖς νά λάβουν τόν ὅρκο τοῦ ὑπαλλήλου, προκειμένου νά λαμ-
βάνουν τόν ἀνάλογο μισθό ἀπό τήν ἰταλική Κυβέρνηση. Ὅσο γιά τό 
Αὐτοκέφαλο, θά ἔπρεπε νά ἀφεθεῖ κατά μέρος115.

111. Μπακίρης, Ἐμμανουήλ Δ. «Ἐσωτερική Ἱεραποστολή τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ρόδου στά χρόνια τῆς Ἰταλοκρατίας», (ἀνάτυπο ἀπό τά Δωδεκανησιακά Χρονικά, 
τ. Ζ΄). Ἀθήνα 1979, σ. 18.

112. Βαβοῦσκος, Α. ὅ.π., σ. 66-67. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 222.
113. Τσιρπανλῆς, Ζ. Ν. ὅ.π., σ. 174.
114. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 222-223. Kypriotis, P. K. Le 

Dodecanese Grec, Paris 1947, σ. 25.
115. Παρόμοια πρόταση εἶχε κάνει στόν μητροπολίτη Ρόδου Ἀπόστολο καί 

ὁ Mario Lago, ἀλλά ἡ ἀπάντηση πού πῆρε ἦταν ὅτι ὅταν ἔγιναν Ἀρχιερεῖς ἔλαβαν 
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Τό 1938 φτάνουν στή Ρόδο ὁ μητροπολίτης Καρπάθου Γερμα-
νός, ὁ μητροπολίτης Καλύμνου Ἀπόστολος καί ὁ ἡγούμενος τῆς 
Μο νῆς Πάτμου Θεόφιλος Γεωργουσάκης. Θέμα τῆς ἐπίσκεψης ἀπο-
τελεῖ γιά μία ἀκόμη φορά τό Αὐτοκέφαλο. Σύμφωνα μέ τόν Ἐμμα-
νουήλ Μπακίρη, στή συνάντηση116 εἰπώθηκαν τά ἑξῆς: «Ποστολάκη 
θά σέ δείρω. Τό Αὐτοκέφαλο πρέπει νά τό κάμουμε, θέλουν δέν 
θέλουν ἡ Ἑλλάς καί τό Πατριαρχεῖο, διότι συμφέρει. Τό Πατριαρχεῖο 
θά μᾶς καθαιρέσει. Θά φύγουμε, ἀλλά θά ἔλθουν ἄλλοι...» (ὁ Καρ-
πάθου Γερμανός, ἀπευθυνόμενος στόν Καλύμνου Ἀπόστολο). Ὁ 
Μητροπολίτης Καλύμνου, μέ τή σειρά του, ἀπαντᾶ: «...εἴτε ἐξ ὅσων 
ἔπαθα ἔμαθα, εἴτε αὐτῆς τῆς γνώμης ἤμουν πάντοτε ὀφείλουμε νά 
ὑπακούσωμεν εἰς τό Πατριαρχεῖο, ἔστω κι ἄν σφάλλει, διότι εἶναι 
θεσμός αἰώνων». 

Ὁ Καρπάθου Γερμανός πίστευε ὅτι μέ τό Αὐτοκέφαλο θά διέσω-
ζαν τά προνόμια καί οἱ Ἰταλοί θά ἀπέδιδαν στήν Ἐκκλησία τήν 
Ἐκπαίδευση τῶν Ὀρθόδοξων. Μέ τή γνώμη τοῦ Μητροπολίτη Καρ-
πάθου συμφωνοῦσε καί ὁ ἡγούμενος τῆς Μονῆς τῆς Πάτμου Θεόφι-
λος, ὁ ὁποῖος περίμενε νά γίνει κι αὐτός ἐπίσκοπος117. Οἱ Ἰταλοί, 
βέ βαια, εἶχαν ἀποκλείσει, κατά τίς συνομιλίες, τό ἐκπαιδευτικό, ἐνῶ 
ἀκόμα καί στόν ἴδιο τόν μητροπολίτη Καρπάθου Γερμανό δέν ἔδω-
σαν τήν ἄδεια νά διορίσει ὡς Κατηχητή καί Ἱεροκήρυκα στήν ἐπαρ-
χία του τόν Ἀντώνη Μαστρογιάννη. Ἴσως ἡ ἰταλική διοίκηση τόν 
παραπλανοῦσε118. Ὁ μητροπολίτης Ρόδου Ἀπόστολος, πάντως, στά 
«Ἀπομνημονεύματά» του ἀναφέρει ὅτι ὁ Μητροπολίτης Κα λύμνου 
ἦταν ὑπέρ τοῦ πραξικοπήματος119.

ὅρκο ἀπόλυτης ὑποταγῆς στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Βλ. Ἀπόστολος Τρύφω-
νος, ὅ.π., τ. 1, σ. 223.

116. Ἡ συνομιλία πραγματοποιήθηκε στό ξενοδοχεῖο Σαβόια. Βλ. Μπακίρης, 
Ἐμμανουήλ Δ. «Ἐσωτερική Ἱεραποστολή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρόδου στά χρόνια τῆς 
Ἰταλοκρατίας», (ἀνάτυπο ἀπό τά Δωδεκανησιακά Χρονικά, τ. Ζ΄). Ἀθήνα 1979, σ. 
14. Μπακίρης, Ἐμμανουήλ Δ. Ρόδος: Ἐθνικό ζήτημα 1912-1945, Ρόδος 1989, σ. 54.

117. Μπακίρης, Ἐμμανουήλ Δ. «Ἐσωτερική Ἱεραποστολή τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ρόδου στά χρόνια τῆς Ἰταλοκρατίας», (ἀνάτυπο ἀπό τά Δωδεκανησιακά Χρονικά, 
τ. Ζ΄), Ἀθήνα 1979, σ. 14.

118. Μπακίρης, Ἐμμανουήλ Δ. Ρόδος: Ἐθνικό ζήτημα 1912-1945, Ρόδος 1989, 
σ. 54.

119. «...Γνωρίζω μοι λέγει (ὁ De Vecchi) ὅτι ὁ Μητροπολίτης Καρπάθου ἔχει 
Sacro fuoco διά τό Αὐτοκέφαλον καί αὐτός ὑποκινεῖ τό ζήτημα. Ἄφησέ τον νά 
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Τό 1939 τό ἑλληνικό Προξενεῖο ἔχει πληροφορίες ὅτι ὁ Μητρο-
πολίτης Καρπάθου120 θά κήρυσσε τό Αὐτοκέφαλο, παρά τήν ἀντίθε-
τη γνώμη τοῦ Μητροπολίτη Ρόδου, ὁ ὁποῖος τό ἤθελε μόνο στήν 
περίπτωση πού τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο θ’ ἀποφάσιζε νά τό 
παραχωρήσει στήν Ἐκκλησία Δωδεκανήσου121. Ὁ μητροπολίτης 
Καρπάθου Γερμανός κάνει μία πρόταση στόν Μητροπολίτη Ρόδου, 
μέ τήν ὁποία θά κήρυτταν τήν Ἐκκλησία Δωδεκανήσου σέ διωγμό. 
Ἡ πρόταση εἶναι ἡ ἑξῆς: ὁ Καρπάθου νά φύγει μέ καΐκι στήν Αἴγυ-
πτο, ὁ Καλύμνου νά ἀναχωρήσει γιά τήν Ἀθήνα καί ὁ Ρόδου, γιά 
λόγους ὑγείας, γιά τήν Εὐρώπη. Κατόπιν, γιά νά μή δημιουργήσουν 
προβλήματα στό ἑλληνικό κράτος, νά συναντηθοῦν στήν Αἴγυπτο 
κι ἀπό ἐκεῖ νά κηρύξουν τήν Ἐκκλησία Δωδεκανήσου σέ διωγμό. 
Βέβαια, ὁ μητροπολίτης Ρόδου Ἀπόστολος ἐπιφυλάχτηκε καί ζήτη-
σε νά συνεννοηθεῖ μέ τό Κέντρο. Τό ἑλληνικό Προξενεῖο φυσικά δέν 
εἶχε ἐνημερωθεῖ γιά κάτι τέτοιο καί ἡ ὑπόθεση σταμάτησε ἐκεῖ122.

Ὁ Ἰταλός διοικητής De Vecchi δέν σταματᾶ τήν προσπάθειά 
του νά ἐλέγξει τούς νησιῶτες. Ἔτσι, στίς 2 Ἰανουαρίου τοῦ 1940, μέ 
Κυβερνητικό Διάταγμα παύει τούς Κομισάριους Ρόδου καί Κῶ123, κα-
ταργεῖ τίς Ὀρθόδοξες Κοινότητες, ἐνῶ τίς περιουσίες τους τίς 
ἀναθέτει στή διαχείριση τῶν οἰκείων Ποδεστά124. Κατά τό ἀμέσως 
ἑπόμενο χρονικό διάστημα στρέφεται κατά τοῦ μητροπολιτικοῦ 
οἰκήματος, τό ὁποῖο ἀποτελοῦσε μέρος τῆς κοινοτικῆς περιουσίας. 
Ἀπό τίς 7 Φεβρουαρίου τοῦ 1940 ἀρχίζει τήν κατεδάφιση τῶν τοίχων 

ἔλθῃ καί ἐγώ θά τόν ἴδω καί θά τόν πείσω νά ἡσυχάσῃ...» Βλ. Ἀπόστολος Τρύφω-
νος, ὅ.π., τ. 1, σ. 229.

120. Νά σημειώσουμε ἐδῶ ὅτι ὁ Μητροπολίτης Καρπάθου Γερμανός ἦταν 
ἕνας ἱεράρχης μέ ἐθνικές περγαμηνές γιά τή δράση του, ὡς Πρωτοσύγκελλος τοῦ 
Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, ἐναντίον τῶν κομιτατζήδων καί εἶχε ἐκτοπιστεῖ στό 
Καστελλόριζο ἀπό τούς Ἰταλούς. Βλ. Μπακίρης, Ε. Δ. ὅ.π., σ. 55.

121. Μπακίρης, Ἐμμανουήλ Δ. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρόδου στά χρόνια τῆς Ἰτα-
λικῆς Κατοχῆς, Ρόδος 1988, σ. 14-15.

122. Μπακίρης, Ἐμμανουήλ Δ. «Ἐσωτερική Ἱεραποστολή τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ρόδου στά χρόνια τῆς Ἰταλοκρατίας» (ἀνάτυπο ἀπό τά Δωδεκανησιακά Χρονικά, 
τ. Ζ΄). Ἀθήνα 1979, σ. 15.

123. Τόν Μάρτιο τοῦ 1937 ὁ De Vecchi ἐξέδωσε Κυβερνητικό Διάταγμα μέ τό 
ὁποῖο καταργοῦσε τό Κοινοτικό Συμβούλιο, τό ὁποῖο εἶχε διορίσει ὁ ἴδιος ἕνα 
μήνα πρίν καί διόρισε Κοινοτικό Κομισάριο γιά τό νησί τῆς Ρόδου τόν Δημήτριο 
Οἰκονόμου ἀπό τή Σύμη. Βλ. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 269-270.

124. Ἦταν οἱ διορισμένοι δήμαρχοι ἀπό τήν ἰταλική Κυβέρνηση.
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τοῦ κήπου, τήν κοπή δέντρων, τήν κατεδάφιση τοῦ στάβλου, τοῦ 
φούρνου, τῆς δεξαμενῆς, διαφόρων ἄλλων κτισμάτων καί γενικά 
ὅλων τῶν παραρτημάτων τοῦ μητροπολιτικοῦ οἰκήματος, μέ τή δι-
καιολογία ὅτι ἐκεῖ θά κτιζόταν λαχαναγορά125.

Μετά τήν κήρυξη τοῦ Ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου, στίς 28 Ὀκτω-
βρίου τοῦ 1940, ἀρχίζουν νά λαμβάνονται σοβαρά μέτρα κατά τῶν 
Δωδεκανησίων. Τίς μέρες ἐκεῖνες ἐπικρατεῖ ἕνα κλίμα μίσους στή 
Ρόδο καί ὅλοι οἱ Ἕλληνες ὑπήκοοι ὁδηγοῦνται στήν Τάφρο126 καί τό 
Στάδιο127, ἐνῶ ὁρισμένοι Δωδεκανήσιοι βρίσκονται σέ φυλακές τῆς 
Ἰταλίας128.

Στίς 7 Δεκεμβρίου 1940 οἱ νησιῶτες πληροφοροῦνται ἀπό τό 
ραδιόφωνο τήν παραίτηση τοῦ De Vecchi καί τόν διορισμό τοῦ 
στρατηγοῦ Ettore Βastico. Ἡ πληροφορία γεμίζει μέ ἀνακούφιση 
τούς Δωδεκανήσιους ἀλλά καί τούς Ἰταλούς, οἱ ὁποῖοι δέν συμπα-
θοῦσαν τόν ἰδιόρρυθμο De Vecchi. Παρ’ ὅλα αὐτά, οἱ Ἰταλοί διατη-
ροῦν μιά κατήφεια, γιατί δύο ἡμέρες μετά, δηλαδή στίς 9 Δεκεμβρίου 
τοῦ 1940, ὁ ἑλληνικός στρατός μπαίνει στό Ἀργυρόκαστρο129.

Τό Γενικό Προξενεῖο στή Σμύρνη μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ὁ νέος 
Γενικός διοικητής, στρατηγός Ettore Βastico, συνοδευόμενος ἀπό 
τόν ἀντισυνταγματάρχη Οὔγκο Λούκα130, φτάνει στή Ρόδο στίς 10 
Δεκεμβρίου τοῦ 1940. Ἀμέσως ἐπισκέπτεται τούς κρατούμενους στήν 
Τάφρο καί δίνει ἐντολή νά μεταφερθοῦν στούς στάβλους Cavallini, 
ὅπου σταβλίζονταν μικρόσωμα ἄλογα πού χρησιμοποιοῦνταν γιά 
τήν ἐξάσκηση τῆς φασιστικῆς νεολαίας. Ὁ νέος διοικητής «...ἀντι-
ληφθείς τούς ἀνθυγιεινούς ὅρους τῆς διαβιώσεως τῶν Ἑλλήνων 
ὑπηκόων, διέταξε τήν μεταφοράν αὐτῶν εἰς τό κτίριον τοῦ φασιστι-

125. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 273-274.
126. Στίς 6 Νοεμβρίου τοῦ 1940 ὁδηγεῖται στήν Τάφρο, μετά τή σύλληψή του 

καί ὁ ἐκδότης τῆς ἐφημερίδας «Ροδιακή» Ἐμμανουήλ Καλαμπίχης, ὁ ὁποῖος, ὅμως, 
δέν ἦταν Ἕλληνας ὑπήκοος. Ἐπίσης, ἡ «Ροδιακή» κλείνεται ἀπό τόν De Vecchi 
τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1939. Βλ. Τσαλαχούρης, Κώστας Φ. Σελίδες ἱστορίας. Ροδιακά 
καί ἄλλα, Ρόδος 2002, σ. 57.

127. Τό Στάδιο ὁρίστηκε ὡς στρατόπεδο συγκέντρωσης γιά τούς ὕποπτους 
Ἕλληνες Δωδεκανήσιους, οἱ ὁποῖοι ἦταν περίπου 200. Βλ. Ἀπόστολος Τρύφωνος, 
ὅ.π., τ. 1, σ. 279.

128. Τσαλαχούρης, Κ. Φ. ὅ.π., σ. 57-58.
129. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 282.
130. O capitano Luca ὑπηρέτησε στή Ρόδο στά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ’20 καί 

μάλιστα ὑπῆρξε προσωπικός φίλος τοῦ προξένου Δημητρίου Παππᾶ.

-4-Mavridis-Rodos no 16.indd   240 2/4/2018   12:40:36 µµ



ΡΟΔΟΣ: 1912-1948. ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

241

κοῦ κόμματος πλησίον τοῦ Διοικητηρίου, ἐπικαλεσθείς τήν καλ-
λιτέραν ἐν Ἑλλάδι μεταχείρισιν τῶν Ἰταλῶν...»131

Στίς 14 Δεκεμβρίου, ὁ Ettore Βastico ζητᾶ νά δεῖ ὅλους τούς θρη-
σκευτικούς ἀρχηγούς καί, ἀφοῦ τούς χαιρετᾶ φασιστικά, λέει λίγα 
λόγια γιά τήν ἀποστολή του στά Δωδεκάνησα καί ζητᾶ τή συνερ-
γασία ὅλων, ὑποσχόμενος ὅτι θά κάνει τό πᾶν γιά τήν ἀσφάλεια καί 
τήν εὐημερία τῶν νησιῶν. 

Ζητήματα σοβαρά σέ ἐκκλησιαστικά θέματα δέν παρουσιάστη-
καν ἐπί τῆς διοίκησης τοῦ Ettore Bastico, ἐνῶ δέν ἀνακινήθηκε τό 
ζήτημα τοῦ Αὐτοκέφαλου. Σέ ὅλα τά ἐκκλησιαστικά πρόσωπα 
δείχθηκε ὁ προσήκων σεβασμός132. 

Στίς 15 Ἰουλίου τοῦ 1941 ὁ στρατηγός Ettore Βastico ἀναχωρεῖ 
ἀπό τή Ρόδο, ἀφοῦ προήχθη σέ στρατάρχη, ἐνῶ διοικητής ἀνα-
λαμβάνει ὁ ναύαρχος Inigo Campioni, ὁ ὁποῖος φτάνει στή Ρόδο 
στίς 24 Ἰουλίου τοῦ 1941. Λίγες ἡμέρες μετά, ὁ μητροπολίτης Ρόδου 
Ἀπόστολος, μέ πρόφαση περιοδεία του πού θά ξεκινοῦσε τίς ἑπόμε-
νες ἡμέρες, ζητᾶ νά δεῖ τόν νέο διοικητή προσωπικά, ὁ ὁποῖος τόν 
δέχεται καί συζητοῦν φιλικά γιά τή γενική κατάσταση133.

Τά Κατηχητικά ἐξακολουθοῦν τίς προόδους τους μέ γρήγορο 
ρυθμό, τά θρησκευτικά διδακτικά βιβλία μάλιστα ἐξαντλοῦνται καί 
δίνεται ἄδεια ἀπό τή Μητρόπολη γιά τήν ἀνατύπωσή τους.

Ἕνα ἀπό τά σπουδαιότερα ζητήματα πού ἀπασχολεῖ τήν ἐποχή 
ἐκείνη τόν μητροπολίτη Ἀπόστολο εἶναι τό ζήτημα τῶν διαζυγίων. 
Τά ἰταλικά δικαστήρια εἶχαν ἀρχίσει νά ἐκδίδουν ἀποφάσεις ἀπρόσε-
κτα καί μέ ψευδομαρτυρίες ἤ ἀκόμα καί χωρίς μάρτυρες, μόνο μέ τήν 
ἔκθεση ἑνός ἀστυνόμου, ἐκθέτοντας τήν ὑπόληψη ἔντιμων οἰκογε-
νειῶν. Παρ’ ὅλες τίς διαμαρτυρίες τοῦ Μητροπολίτη Ρόδου, τό κακό 
ἐξακολουθοῦσε, γι’ αὐτό καί ὁ Μητροπολίτης ἀναγκάζεται νά στα-
ματήσει νά ἐκδίδει διαζύγια μέ βάσει τίς ἀποφάσεις τῶν πολιτικῶν 
δικαστηρίων134.

Στίς 15 Μαρτίου τοῦ 1942 οἱ Βρετανοί βομβαρδίζουν ὅλη τήν 
πόλη τῆς Ρόδου ἀπό θάλασσα καί ἀέρα, ἰδίως ὅμως τίς ἑλληνικές 
συνοικίες, ὅπως τή συνοικία τῆς Μητρόπολης, τῆς Ἁγίας Ἀνα-

131. Τσαλαχούρης, Κ. Φ. ὅ.π., σ. 62.
132. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 284-287.
133. Ὅ.π., σ. 289. 
134. Ὅ.π., σ. 290-293.
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στασίας, τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί τοῦ Ἄνω καί Κάτω Ἁγίου Γε-
ωργίου. Κατά τόν βομβαρδισμό, πλήττονται κυρίως οἱ ἐκκλησίες τῆς 
Μητρόπολης, τοῦ Ἄνω Ἁγίου Γεωργίου καί τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου. 
Καταστρέφεται, ἐπίσης, ὅλη ἡ ἀνατολική πλευρά τοῦ κτηρίου τῆς 
Μητρόπολης καί τό Νεκροταφεῖο της, ἐνῶ ὁ μητροπολίτης Ἀπόστο-
λος διασώζεται ἀπό θαῦμα, ἄν καί τήν ὥρα τοῦ βομβαρδισμοῦ 
βρισκόταν μέσα στή Μητρόπολη. Ὁ βομβαρδισμός σταματᾶ γύρω 
στίς 4 τό ἀπόγευμα καί οἱ χριστιανοί, βλέποντας τή μεγάλη κατα-
στροφή πού ἔχει ὑποστεῖ τό κτήριο τῆς Μητρόπολης, συγκεν-
τρώνον ται ἔξω ἀπό τά ἐρείπια τοῦ κτηρίου καί ζητοῦν νά δοῦν 
ἐπίμονα τόν Μητροπολίτη135. Μετά ἀπό λίγες ἡμέρες, λόγω τῆς κα-
ταστροφῆς τοῦ κτηρίου τῆς Μητρόπολης, ὁ Ἀπόστολος ἀναγκάζε-
ται νά ζητήσει τή φιλοξενία τῆς ἀνιψιᾶς του, ἡ ὁποία ἔμενε στό χω-
ριό Τριάντα.

Ἕνα σπουδαῖο ζήτημα πού προκύπτει τό ἀμέσως ἑπόμενο χρο-
νικό διάστημα εἶναι ἡ ὁρκωμοσία τῶν ἱερέων, οἱ ὁποῖοι μέχρι τότε, 
ὅταν καλοῦνταν ἐνώπιον τῶν δικαστηρίων, καλοῦνταν πάντοτε διά 
μέσου τῆς Μητρόπολης, ὁρκίζονταν ἐνώπιόν της καί ἐξετάζονταν 
ἀπό τό δικαστήριο, εἴτε ὡς ἐνδιαφερόμενοι, εἴτε ὡς μάρτυρες, χωρίς 
ἄλλο ὅρκο. 

Στίς 8 Μαρτίου τοῦ 1943, ὅμως, ὁ Γενικός διοικητής ναύαρχος 
Inigo Campioni ἀνακοινώνει στόν μητροπολίτη Ἀπόστολο ὅτι τό 
καθεστώς αὐτό ἀντιβαίνει πρός τόν ἰταλικό ποινικό κώδικα καί συ-
νεπῶς καταργεῖται, ἐνῶ ἀπό τή στιγμή ἐκείνη οἱ Ὀρθόδοξοι ἱερεῖς, 
ὅπως καί οἱ Καθολικοί, θά ὁρκίζονται ἐνώπιον τοῦ δικαστηρίου ἐπί 
τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου. 

Ὁ μητροπολίτης Ρόδου Ἀπόστολος, ὅμως, τοῦ ἀπαντᾶ: «...τό 
τοιοῦτον εἶναι ἀδύνατον νά γίνῃ α) διότι ἀντιβαίνει πρός τό μέχρι 
τοῦδε προνομιακόν μας καθεστώς καί β) διότι κατά τήν Θρησκείαν 
μας οἱ Ἱερεῖς, συμμορφούμενοι πρός τήν ἐντολήν τοῦ Κυρίου ‘μή 
ὁμῶσαι ὅλως’ οὐδέποτε ὁρκίζονται, ἀλλά διαβεβαιοῦσιν ‘ἐν βάρει τῆς 
Ἱερατικῆς των συνειδήσεως’, τά αὐτά δέ ἐπανέλαβον καί προφο-
ρικῶς. Εἰς ἀπάντησιν μοί εἶπεν ὅτι τά Προνόμια ἡ Κυβέρνησις τά 
παρεχώρησε καί σήμερον ἡ ἴδια τά καταργεῖ. Ἑπομένως δέν 
ὑπάρχουσι προνόμια καί πρέπει καί οἱ ἱερεῖς νά συμμορφωθῶσι πρός 
τόν νόμον. Εἰς ἀπάντησιν, τῷ εἶπον ὅτι τό προνόμιον δέν ἀφορᾶ 

135. Ὅ.π., σ. 298-299.

-4-Mavridis-Rodos no 16.indd   242 2/4/2018   12:40:36 µµ



ΡΟΔΟΣ: 1912-1948. ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

243

τόν τύπον τοῦ ὅρκου, ὁ ὁποῖος εἶναι καθαρῶς θρησκευτικόν ζήτη-
μα, ἀλλά τήν ὅρκισιν ἐν τῇ Μητροπόλει. Τοῦτο ἐπί τέλους δύναμαι 
νά τό δεχθῶ, οὐδέποτε ὅμως καί τόν τύπον τοῦ Δικαστικοῦ ὅρκου. 
Τό παρεδέχθη καί ἀπεχωρίσθημεν...»136

Στίς 8 Σεπτεμβρίου τοῦ 1943 φτάνει στή Ρόδο ἡ εἴδηση ὅτι ὁ 
Μουσολίνι παύτηκε καί φυλακίστηκε, ἐνῶ ὁ στρατηγός Μπαντόλιο 
σχημάτισε νέα κυβέρνηση, ὑπογράφοντας ἀνακωχή μέ τούς Συμ-
μάχους137. 

Ἐπέρχεται, ἔτσι, τό τέλος τῆς Ἰταλοκρατίας καί ἀρ χίζει ἡ γερ-
μανική κατοχή, ἀλλά καί τά ἔνδοξα χρόνια τῶν Δωδεκανησίων, μέ 
τίς θυσίες τίς ὁποῖες προσέφεραν στόν βωμό τῆς ἐλευθερίας138.

136. Ὅ.π., σ. 296.
137. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 2, σ. 5.
138. Τσιρπανλῆς, Ζ. Ν. ὅ.π., σ. 265.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  3 . 

Ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ Μητροπολίτη Ρόδου Ἀποστόλου 
ἀπό τή διοίκηση τοῦ Γερμανικοῦ Καθεστῶτος 

(8 Σεπτεμβρίου 1943 - 8 Μαΐου 1945)

Στίς 13 Σεπτεμβρίου τοῦ 1943 ἐκδίδεται ἡ πρώτη γερμανική δι-
αταγή, κατά τήν ὁποία ὁ Γερμανός στρατηγός Ulrich Kleemann, μέ 
ἐντολή τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Ε΄ Στρατιᾶς, ἀναλαμβάνει τή διοίκηση τῶν 
νησιῶν. Τίς ἑπόμενες ἡμέρες ἀποκαθίσταται ἡ τάξη καί ἀμέσως ἡ νέα 
διοίκηση καλεῖ τούς πολίτες νά ἐπανέλθουν στίς ἐργασίες τους1.

Ἡ πρώτη ἐπίσκεψη τοῦ μητροπολίτη Ἀπόστολου στόν Γερμανό 
διοικητή λαμβάνει χώρα στίς 16 Ὀκτωβρίου τοῦ 1943. Ἀντί τοῦ 
Kleemann, ὅμως, ὁ Μητροπολίτης συναντήθηκε μέ τόν ἐκπρόσωπο 
τοῦ διοικητῆ Zur Nedden. Στή συνάντησή τους καί οἱ δύο πλευρές 
ἐπέδειξαν εὐγένεια καί ἀρκετά καλή διάθεση καί ἔτσι, μέ τήν εὐκαιρία 
αὐτή, ὁ Μητροπολίτης τόν ἐνημέρωσε γιά διάφορα παράπονα τῶν 
χριστιανῶν, καθώς καί γιά ζητήματα πού ἀφοροῦσαν στά προνόμια. 
Προκειμένου νά ἐνημερώσει καλύτερα τή νέα διοίκηση, ὁ Ἀπόστολος 
συντάσσει καί σχετικό ὑπόμνημα, τό ὁποῖο καί παραδίδει στήν 
ἑπόμενη συνάντησή τους. Ὁ μητροπολίτης Ρόδου Ἀπόστολος, 
ἐξάλλου, ἐκμεταλλευόμενος τήν ἀλλαγή τῆς διοίκησης, ἐνισχύει τά 
Κατηχητικά, διορίζοντας σ’ αὐτά νέους δασκάλους καί δασκάλες ὡς 
βοηθούς καί λειτουργώντας τα ὄχι μόνο τίς Κυριακές καί τίς γιορτές, 
κάτι πού γινόταν μέχρι ἐκείνη τή χρονική στιγμή, ἀλλά καθημερινά 
κατά τίς μεταμεσημβρινές ὧρες2.

Ἀπό τίς δυσμενέστερες καταστάσεις πού ἀντιμετώπισε ὁ δωδεκα-
νησιακός λαός, ἀπό τόν Ὀκτώβριο ἀκόμα τοῦ 1940, μέ τήν ἔναρξη 
δηλαδή τοῦ ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου, ἦταν ἡ ἔλλειψη τροφίμων, ἡ 
ὁποία ὁδήγησε στόν ὑποσιτισμό τῶν κατοίκων. Μέ τήν πάροδο, 
ὡστόσο, τοῦ χρόνου ἡ κατάσταση χειροτερεύει, γιά νά ἐπιδεινωθεῖ 
ἀπό τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1943, ὅταν τή στρατιωτική διοίκηση ἀνα-

1. Ἀπόστολος Τρύφωνος, μητρ. Ρόδου. Ἀπομνημονεύματα, τ. 2. Ἐν Ἀθή ναις 
1947, σ. 6.

2. Ὅ.π., σ. 9.
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λαμβάνουν οἱ Γερμανοί. Τά πράγματα δυσκολεύουν περισσότερο, 
ὅταν οἱ Γερμανοί, προκειμένου νά ἐξασφαλίσουν τή δική τους διατρο-
φή, προβαίνουν, ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 1944, στήν κατάσχεση τῶν λίγων 
πλέον τροφίμων πού βρίσκονταν στίς ἀποθῆκες καί τά ὁποῖα προ-
ορίζονταν γιά τίς ἀνάγκες τοῦ πληθυσμοῦ τοῦ νησιοῦ τῆς Ρόδου3.

Τίς ἤδη ἄσχημες συνθῆκες ἐπιδεινώνουν καί οἱ συνεχεῖς βομβαρ-
δισμοί τῆς ἀγγλικῆς ἀεροπορίας, μέ ἀποκορύφωμα τόν βομβαρδισμό 
τῶν ἑλληνικῶν συνοικιῶν καί κυρίως τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ, τήν 
Κυριακή τῶν Βαΐων, 9 Ἀπριλίου τοῦ 1944. Ἡ καταστροφή τοῦ ναοῦ 
ὑπῆρξε πλήρης, ἐνῶ κάτω ἀπό τά ἐρείπια θάφτηκαν ὅλα τά ἔπιπλα, 
τά σκεύη, ἀκόμη καί τά ἀρχιερατικά ἄμφια τοῦ Μητροπολίτη. Οἱ 
Γερμανοί, ἔτσι, ἀναγκάζονται νά ἐκκενώσουν ἀμέσως ὁλόκληρο τό 
Γυμνάσιο, προκειμένου νά ἐγκατασταθοῦν ἐκεῖ τά γραφεῖα καί 
ὁλόκληρο τό ἀρχεῖο τῆς Μητρόπολης4.

Ἀπό τό δεύτερο ἑξάμηνο τοῦ 1944, ἀρχίζουν οἱ θάνατοι ἀπό 
ἀσιτία, γιά νά πολλαπλασιαστοῦν ἀπό τήν ἔναρξη τοῦ 1945 μέχρι καί 
τούς πρώτους 4-5 μῆνες τοῦ 1945. Πολλοί Ρόδιοι, καθώς καί νη-
σιῶτες τοῦ δωδεκανησιακοῦ συμπλέγματος πού βρίσκονταν ἐγ-
κατεστημένοι στή Ρόδο, στήν ἀπελπισία τους καί προκειμένου νά 
ἀποφύγουν τόν θάνατο ἀπό τήν πείνα, ἄλλοι μέ τήν ἄδεια τῶν γερ-
μανικῶν ἀρχῶν καί ἄλλοι χωρίς αὐτή, περνοῦν στήν ἀπέναντι Ἀνα-
τολή, συνήθως μέ μικρές βάρκες, γνωρίζοντας ὅτι ἦταν ἀμφίβολο ἄν 
θά κατορθώσουν νά φθάσουν στόν προορισμό τους5. Στό μεταξύ, 
τόν Γερμανό στρατηγό Kleemann διαδέχεται ἀπό τόν Σεπτέμβριο 
τοῦ 1944 ὁ συνταγματάρχης Otto Wagener6.

Ἡ Μητρόπολη Ρόδου, μέ ἐπικεφαλῆς τόν μητροπολίτη Ἀπόστο-
λο Τρύφωνος, ἐξαντλεῖ κάθε δυνατό μέσο γιά νά βοηθήσει ἀποτελε-
σματικά τήν ὅλη κακή ἐπισιτιστική κατάσταση. Τά περιθώρια, ὅμως, 
στενεύουν. Στήν προσπάθειά του, ὁ Ἀπόστολος ἀναδιοργανώνει τόν 
θεσμό τοῦ συσσιτίου, τό ὁποῖο εἶχε καθιερώσει δύο χρόνια πρίν ἀπό 
τόν πόλεμο γιά τούς ἄπορους μαθητές. Γιά τόν σκοπό αὐτό ὁ Μη-
τροπολίτης συγκροτεῖ διευθύνουσα ἐπιτροπή πού ἀπαρτίζεται ἀπό 

3. Φίνας, Κυριάκος Ι. Ὁ Μητροπολίτης Ρόδου Ἀπόστολος Τρύφωνος καί ἡ 
33ετής προσφορά του στήν Ἐπαρχία Ρόδου, Ρόδος 2003, σ. 163.

4. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 2, σ. 23-24.
5. Φίνας, Κ. Ι. ὅ.π., σ. 165-166.
6. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 2, σ. 30.
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1-2 ἄτομα γιά κάθε ἐνορία τῆς πόλης τῆς Ρόδου, μέ τή συμμετοχή 
τοῦ πρωτοσύγκελλου Ἀπόστολου Παπαϊωάννου καί ἄλλων συμπο-
λιτῶν. Ἀπό τή Μητρόπολη Ρόδου, ἐξάλλου, συστήνεται ἐπιτροπή 
ἀπό τούς ἰατρούς Π. Δηλμπεράκη, Σ. Λαμπαδάριο καί Ν. Γεωργᾶ, 
προκειμένου νά ἐξετάζει δωρεάν τούς πάσχοντες ἀπό οἰδήματα 
πείνας καί νά λαμβάνει εἰδική πρόνοια γι’ αὐτούς7.

Ὁ Γερμανός στρατιωτικός διοικητής Otto Wagener (1944-45),  
σέ πρῶτο πλάνο, συνομιλεῖ μέ τόν μουφτή τῆς Ρόδου καί τόν μητρο-

πολίτη Ἀπόστολο (παρεμβάλλεται ὁ διερμηνέας). Στήν πλάτη τοῦ 
Wagener διακρίνονται ὁ Igino Ugo Faralli, τελευταῖος πολιτικός διοι-
κητής τῆς Ἰταλίας στά Δωδεκάνησα καί ὁ καθολικός ἀρχιεπίσκοπος 
Ρόδου Gianmaria Castellani. Στό βάθος, πίσω ἀπό τούς Γερμανούς 

στρατιῶτες, ἡ εἴσοδος τοῦ ἰταλικοῦ κεντρικοῦ ταχυδρομείου τῆς Ρόδου8.

Οἱ προσπάθειες τοῦ μητροπολίτη Ρόδου Ἀπόστολου εἶναι πολ-
λές καί συνεχεῖς. Ἐκμεταλλευόμενος τήν ἀνοχή τῆς στρατιωτικῆς 
γερμανικῆς διοίκησης Δωδεκανήσου γιά τή διακριτική ἐπικοινωνία 
μέ τον ἔξω κόσμο, ἐνεργοποιεῖται ἐντονότερα. Τόν Δεκέμβριο τοῦ 
1944, γράφει στόν οἰκουμενικό πατριάρχη Βενιαμίν:

7. Φίνας, Κ. Ι. ὅ.π., σ. 166-167.
8. Ζησιμᾶτος, Γεράσιμος. Ἡ ταχυδρομική ἱστορία τῆς Ρόδου (1309-1984), Ρό-

δος 1984, σ. 340.
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«Καθά καί προηγουμένως ἀνέφερον τῇ Ὑμετέρᾳ Θ. Παναγιότη-
τι ἀπό τοῦ παρελθόντος Μαΐου, συνεπείᾳ τῆς ἐλλιποῦς ἐπιτοπίου 
παραγωγῆς, προβλέπων τήν ἀπειλοῦσαν τήν Ρόδον, εἰς ἦν συνέρρευ-
σε ὅλος ὁ ἄεργος πληθυσμός τῶν ἄλλων νήσων, πεῖναν, ἐνήργησα 
ἀπό κοινοῦ μετά τῶν ἄλλων θρησκευτικῶν Ἀρχηγῶν παρά τῷ Διε-
θνεῖ Ἐρυθρῷ Σταυρῷ διά τήν ἀποστολήν τροφίμων καί παντός 
τύπου ἀλεύρων. Δυστυχῶς πλήν ἐλαχίστων φαρμάκων οὐδέν ἄλλο 
ἐλάβομεν, καί ἡ πεῖνα ἤρχισε νά μᾶς καταλαμβάνῃ ἀπό τοῦ Αὐ-
γούστου καί Σεπτεμβρίου, ἐπετάθη τόν Ὀκτώβριο καί τόν Νοέμβρι-
ον κατήντησε ἀπελπιστική, διότι ἅπαξ ἤ δίς τῆς ἑβδομάδος, δίδον-
ται 150-200 γραμμάρια ἄρτου εἰς τόν λαόν, ὅστις ζεῖ μέ χόρτα καί 
ταῦτα κατά τό πλεῖστον ἄνευ ἐλαίου. Ἐστείλαμεν οἱ τρεῖς Θρησκευ-
τικοί Ἀρχηγοί, δύο πλοῖα εἰς τήν Τουρκίαν, τό ἕν πρός τάς Τουρ-
κικάς Ἀρχάς καί τό ἕτερον πρός τήν Ἐρυθράν Ἡμισέληνον καί τόν 
Διεθνῆ Ἐρυθρόν Σταυρόν. Ἀμφότερα ἐπέστρεψαν ἄπρακτα. Ἐτη-
λεγράφησα πρός τούς Μακαριωτάτους Πατριάρχην Ἀλεξανδρείας 
καί Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν, διεκτραγωδῶν τήν οἰκτράν κατάστασιν 
τῶν χριστιανῶν μας καί ζητῶν ὅπως ἐν συνεννοήσει μετά τῶν ἐκεῖ 
Δωδεκανησίων διενεργήσωσι μέσῳ τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ τήν ἀπο-
στολήν τόννων τινῶν ἀλεύρου. Οὐδεμία ἀπάντησις. Διατελοῦμεν ἐν 
ἀπελπισίᾳ, ἀπεκδεχόμενοι θᾶττον ἤ βράδιον ὅλοι τόν ἐκ πείνης 
θάνατον, ὅστις ἤδη ἔκαμε τήν ἔναρξίν του εἴς τινα ἀσθενικά παιδία 
καί γυναῖκας. Ταῦτα ὡς πρός τό ζήτημα τῆς ζωαρκείας...»9

Ὁ μητροπολίτης Ἀπόστολος δέν ἀφήνει τίς εὐκαιρίες πού πα-
ρουσιάζονται νά μείνουν ἀνεκμετάλλευτες. Ζητᾶ ἀπό τό Λαϊκό Συμ-
βούλιο10 νά ἀναχωρήσει ὁ ἴδιος γιά τήν Αἴγυπτο μέσω Τουρκίας, 
ὅπου ἦταν ἐγκατεστημένο τό ἀνώτατο ἀγγλικό Στρατηγεῖο, τό 
ὁποῖο εἶχε τήν εὐθύνη καί γιά τό Αἰγαῖο, προκειμένου νά ζητήσει 
βοήθεια. Τό αἴτημα τοῦ Μητροπολίτη δέν γίνεται ἀποδεκτό, γιατί 
δέν εἶναι δυνατόν νά ἐγκαταλείψει τό ποίμνιό του τίς δύσκολες 

9. Τσαλαχούρης, Κώστας Φ. Αὐτοκέφαλο τῆς Ἐκκλησίας Δωδεκανήσου 
1924-1929, Ἀθήνα 1992, σ. 14-15.

10. Τό Λαϊκό Συμβούλιο ἀποτελεῖται ἀπό ἐκπροσώπους ἀπό ὅλες τίς θρη-
σκευτικές τάξεις καί ἐθνότητες τοῦ λαοῦ τῆς Ρόδου, ἔχοντας ἐπικεφαλῆς τούς 
θρησκευτικούς ἀρχηγούς, τόν Μητροπολίτη, τόν Καθολικό Ἀρχιεπίσκοπο καί τόν 
Μουφτή. Βλ. Τσαλαχούρης, Κώστας Φ. Σελίδες ἱστορίας. Ροδιακά καί ἄλλα, Ρόδος 
2002, σ. 19.
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αὐτές ὧρες. Κανένας, ὅμως, ἀπ’ αὐτούς μέ τούς ὁποίους ὁ Μητρο-
πολίτης ἔρχεται σέ ἐπαφή γιά τό ἐπισιτιστικό δέν τό διακινδυνεύει 
νά ταξιδέψει καί ὅλοι ἀρνοῦνται, ἀκόμη κι αὐτοί τοῦ στενοῦ πε-
ριβάλλοντός του. Τότε ἐμφανίζεται ὁ γιατρός Μιχαήλ Πετρίδης11, ὁ 
ὁποῖος ἀναλαμβάνει νά μεταβεῖ στήν Αἴγυπτο καί νά παραδώσει 
στόν Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας καί τήν Ἕνωση Δωδεκανησίων ἐπι-
στολές τοῦ μητροπολίτη Ἀπόστολου. Ζήτησε, ὅμως, γιά τήν ἐπι-
τυχία τῆς ἀποστολῆς, νά τόν συνοδεύσει ἕνας ἱερωμένος. Δέχεται, 
τότε, νά φύγει μαζί μέ τόν Πετρίδη ὁ Παπα-Ἀναστάσης12, ἐφημέριος 
τοῦ Νιοχωριοῦ. Οἱ δύο ἄντρες ἀναχωροῦν ἀπό τή Ρόδο στίς 5 Δε-
κεμβρίου τοῦ 194413. 

Μέ τήν ἄφιξή τους στήν ἀπέναντι ἀκτή, οἱ δύο ἄντρες παρα-
λαμβάνονται ἀμέσως ἀπό τά ἀγγλικά κλιμάκια καί μεταφέρονται σέ 
εἰδικό στρατόπεδο γιά προληπτικούς λόγους, ὅπως διαβεβαιώνει καί 
ὁ ἴδιος ὁ διοικητής τοῦ βρετανικοῦ γραφείου ἀντικατασκοπίας P. G. 
MacGibbon, καί μέχρις ὅτου ἐξακριβωθεῖ ἡ ταυτότητά τους. Ἡ ἀπο-
στολή τους, τελικά, ἔχει αἴσιο τέλος καί οἱ ἐπιστολές φτάνουν στόν 
προορισμό τους.

Στίς 9 Δεκεμβρίου στέλνονται ἀπό τόν γερμανικό ἀσύρματο νέα 
σήματα πρός τόν Διεθνῆ Ἐρυθρό Σταυρό, μέ ἀποδέκτες τόν πα-
τριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βενιαμίν καί τόν μητροπολίτη Θυα-
τείρων Γερμανό. Τά ὑπογράφει καί πάλι ὁ Μητροπολίτης Ρόδου καί, 
ἐπειδή ὁ «...λαός Δωδεκανήσου συσσωρευθείς εἰς Ρόδον ἀποθνήσκει 
ἐκ πείνης...», τόν μέν Πατριάρχη ἐκλιπαρεῖ, τόν δέ Μητροπολίτη 
ἀδελφικά παρακαλεῖ νά μεσολαβήσουν στόν Διεθνῆ Ἐρυθρό Σταυρό 

11. Ὁ Μιχαήλ Πετρίδης ἐκλέχτηκε Δήμαρχος Ρόδου τρεῖς φορές, στίς 21 Νο-
εμβρίου 1954, στίς 5 Ἀπριλίου 1959 καί στίς 5 Ἰουλίου 1964, πάντοτε μέ συντρι-
πτική πλειοψηφία. Πέθανε στίς 4 Ἀπριλίου 1966, κατά τή διάρκεια τῆς τρίτης του 
θητείας στόν δημαρχιακό θῶκο. Ἡ δημαρχιακή του θητεία ἀποτελεῖ ἐποχή ἀνα-
φορᾶς στήν τοπική αὐτοδιοίκηση τῆς Ρόδου. Βλ. Φίνας, Κ. Ι. ὅ.π., σ. 170.

12. «...Μετά τήν ὁριστικήν ἄρνησιν τοῦ Πρωτοσυγκέλλου μου κατέφυγον εἰς 
τόν ἐφημέριον Νεοχωρίου Οἰκ. Π΄΄Αναστάσιον καί ἐφοδιάσας αὐτούς διά κα-
ταλλήλων γραμμάτων πρός τήν Α. Μακαριότητα τόν Πατριάρχην Ἀλεξανδρείας 
καί τήν Κ. Ἕνωσιν Δωδεκανησίων Ἀλεξανδρείας, τούς ἐξαπέστειλα τήν 5 Δε-
κεμβρίου 1944 τῆς Κυβερνήσεως ἀναλαβούσης τά ἔξοδα αὐτῶν...» Βλ. Ἀπόστολος 
Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 2, σ. 39.

13. Τσαλαχούρης, Κώστας Φ. Αὐτοκέφαλο τῆς Ἐκκλησίας Δωδεκανήσου 
1924-1929, Ἀθήνα 1992, σ. 20. 
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γιά τήν ἄμεση ἀποστολή ἀλεύρων14. Τό σῆμα λαμβάνεται στή Γενεύη 
καί ἀμέσως διαβιβάζεται στό Φανάρι, πρός τό ὁποῖο τό Διεθνές Συμ-
βούλιο τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ γνωστοποιεῖ ὅτι βρίσκεται σέ δια-
πραγματεύσεις μέ τούς ἐμπόλεμους γιά τή μεταφορά τροφίμων ἀπό 
τήν Τουρκία στά νησιά, παρά τίς δυσκολίες ἐξαγωγῆς15.

Οἱ συνεχεῖς ἔγγραφες ἐκκλήσεις καί ἀλλεπάλληλες ὀχλήσεις ἀπό 
τόν μητροπολίτη Ἀπόστολο πού ἀκολούθησαν καί οἱ ὁποῖες γίνον-
ταν πρός κάθε κατεύθυνση ἀρχίζουν νά ἀποδίδουν. Ὁ Φεβρουάριος 
τοῦ 1945 ἔμελλε νά εἶναι ὁ μήνας τῶν διαδοχικῶν ἀποστολῶν τρο-
φίμων κατά τήν πολεμική περίοδο. Ὅπως ἀναφέρει ὁ Μητροπο-
λίτης: «...τήν 3 Φεβρουαρίου ἔρχεται νά μέ παραλάβη τό αὐτοκίνη-
τον τοῦ Γερμανοῦ Στρατηγοῦ. Μόλις εἰσῆλθον εἰς τήν αἴθουσαν, 
ἐγείρεται ἐκ τοῦ γραφείου του καί ἔρχεται εἰς συνάντησίν μου, 
κρατῶν εἰς χείρας ἕν ἔγγραφον καί λέγων: ‘οἱ κόποι σου ἀντημείφθη-
σαν’. Τό ἔγγραφον, ὡς μ’ εἶπεν, ἦτο τοῦ Στολάρχου Μεσογείου, τό 
ὁποῖον ἔλαβε πρό ὀλίγου, καί τό ὁποῖον ἠθέλησε ν’ ἀνακοινώση 
πρῶτον εἰς ἐμέ, ὅστις ὑπέρ πάντα ἄλλον ἐνδιεφέρθην καί ἐκοπίασα 
διά τό ζήτημα τοῦ ἐπισιτισμοῦ...»16 Πραγματικά, στίς 9 Φεβρουαρίου 
καταπλέει στή Ρόδο, ἀντί πολεμικοῦ πλοίου πού εἶχαν διαμηνύσει οἱ 
Ἄγγλοι, μικρό ἱστιοφόρο μέ 64 τόνους τροφίμων μέ πρωτοβουλία 
τῶν Γερμανῶν, οἱ ὁποῖοι ἀποκλείουν ἀπό τή διανομή τούς παραγω-
γούς καί παρά τά ὅσα εἶχαν συμφωνηθεῖ, γεγονός πού προκαλεῖ τίς 
διαμαρτυρίες τοῦ Μητροπολίτη. Τά ἐπιχειρήματα πού προβάλλει ὁ 
Τρύφωνος λαμβάνονται ὑπόψη ἀπό τούς Γερμανούς, ἔτσι ὥστε νά 
μήν ἐπαναληφθεῖ ἡ ἴδια κατάσταση στίς ἑπόμενες ἀποστολές τοῦ 
Διεθνοῦς Ἐρυθροῦ Σταυροῦ17.

Τήν Κυριακή 18 Φεβρουαρίου καταπλέουν στή Ρόδο δύο ἀτμό-
πλοια καί ἕνα ἱστιοφόρο μέ περισσότερα τρόφιμα τοῦ Ἐρυθροῦ 
Σταυροῦ. Τήν Ἐπιτροπή πού συνοδεύει τά τρόφιμα ἀποτελοῦν ὀχτώ 
Ἑλβετοί, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ραιημόν Κουρβουαζιέ18. Στή μαρτυρική 

14. Τό ἴδιο τηλεγράφημα διαβιβάστηκε ἀπό τό Δ.Ε.Σ. στόν Μητροπολίτη 
Θυατείρων καί τήν ἑλληνική Κυβέρνηση.

15. Τσαλαχούρης, Κ. Φ. ὅ.π., σ. 21.
16. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 2, σ. 43.
17. Φίνας, Κ. Ι. ὅ.π., σ. 173.
18. Τήν ὁμάδα ἀποτελοῦσαν οἱ: Λ. Ζακινέ, Γ. Ἀλλαμπύ, Γ. Ρεμπέρ, Ρ. Ρεμπέρ, 

Ρ. Καρέττι, Ρ. Κνέχτλι καί Γ. Φόρστερ ὅλοι τους ἑλληνομαθεῖς. Βλ. Τσαλαχούρης, 
Κ. Φ. ὅ.π., σ. 31.
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Ρόδο ἡ κατάσταση εἶναι τραγική, ἐνῶ ἐπικρατεῖ ἀθλιότητα καί γε-
νική πείνα. Οἱ Ἑλβετοί ἀντικρίζουν τετρακόσια παιδιά κάτω τῶν 10 
χρόνων νά πάσχουν ἀπό ἀβιταμίνωση, τριακόσια ἄλλα παιδιά σέ 
βρεφική ἡλικία νά ἔχουν ἐντερικά νοσήματα, ἑκατόν εἴκοσι φυματι-
κούς πού ὑποσιτίζονται καί διακόσια ὀρφανά πού εἶχαν περισυλλε-
γεῖ ἀπό τούς δρόμους. Ἑξακόσιοι ἄλλοι κάτοικοι τῆς πόλης πάσχουν 
ἀπό χρόνια νοσήματα, ἐνῶ πεθαίνουν, κατά μέσο ὅρο, καθημερινά 
ἕξι ἄνθρωποι19.

Στίς 16 Μαρτίου φτάνει στή Ρόδο καί ἄλλη ἀποστολή, ἐνῶ τήν 
ἑπομένη, 17 Μαρτίου, καταπλέουν πέντε καΐκια τοῦ ἴδιου Διεθνοῦς 
Ὀργανισμοῦ. Ὁ ἐπισιτιστικός ἀνεφοδιασμός, ἔτσι, προχωρᾶ καί τό 
φάσμα τῆς πείνας ἀπομακρύνεται ἀπό τή Ρόδο, ἀφοῦ ἐξάλλου, στίς 
8 Μαΐου, οἱ Γερμανοί ὑπογράφουν στή Σύμη τήν ἄνευ ὅρων 
παράδοσή τους. Ἀπό τήν ἀμέσως ἑπόμενη ἡμέρα τή στρατιωτική 
διοίκηση τῆς Ρόδου καί ὅσων νησιῶν βρίσκονταν ἀκόμη ὑπό ναζι-
στική κατοχή ἀναλαμβάνουν οἱ Ἄγγλοι20.

19. Ὅ.π., σ. 34.
20. Φίνας, Κ. Ι. ὅ.π., σ. 173.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  4 . 

Ὁ Μητροπολίτης Ρόδου Ἀπόστολος καί ἡ άγγλική κατοχή. 
Τό τέλος τῆς ἀρχιερατείας καί ὁ θάνατός του 

(9 Μαΐου 1945 - 29 Νοεμβρίου 1957)

Κουρασμένος ἀπό τίς ξένες κηδεμονίες, ὁ λαός τῶν Δωδε-
κανήσων δέν ἐνθουσιάζεται πολύ ἀπό τήν εἴδηση ὅτι τή Ρόδο τήν 
καταλαμβάνουν οἱ Ἄγγλοι κι ὄχι οἱ Ἕλληνες. Παρόλα αὐτά, τό με-
σημέρι τῆς 9ης Μαΐου τοῦ 1945, ἐπιφυλάσσει στά βρετανικά στρα-
τεύματα μιά λαμπρή ὑποδοχή, ἐνῶ ὁ ἀρχηγός τῆς ἀγγλικῆς κατοχῆς, 
συνταγματάρχης Acland, καλεῖ τούς θρησκευτικούς ἀρχηγούς καί 
ἀντιπροσωπεῖες διαφόρων κοινοτήτων. Πρῶτα ὑποδέχεται τόν Μη-
τροπολίτη Ρόδου καί τήν ἀντιπροσωπεία του, ἐνῶ ζητᾶ νά μάθει γιά 
τά αἰτήματα τῆς ἑλληνικῆς κοινότητας. Ὁ Μητροπολίτης, μετά ἀπό 
σύντομη συζήτηση μαζί του, ἀποχωρεῖ1.

Στίς 15 Μαΐου καταφθάνει, μέ τό θρυλικό «Ἀβέρωφ», ὁ ἀρχι-
επίσκοπος καί ἀντιβασιλιάς τῆς Ἑλλάδας Δαμασκηνός, μαζί μέ ὅλη 
τήν ἀκολουθία του. Ὁ μητροπολίτης Ἀπόστολος τόν ὑποδέχεται 
στήν ἀποβάθρα καί στή συνέχεια προχωροῦν μαζί πρός τόν Μη-
τροπολιτικό Ναό, στήν εἴσοδο τοῦ ὁποίου, γονατιστός, τούς 
ὑποδέχεται ὁ πρωτοσύγκελλος Ἀπόστολος. Ἀρχίζει ἡ δοξολογία, 
στό τέλος τῆς ὁποίας ἀκολουθεῖ προσλαλιά ἀπό τόν μητροπολίτη 
Ἀπόστολο2: 

«Μακαριώτατε, 
Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. 
Εὐγενεῖς Ἀντιπρόσωποι τῶν Ἐνδόξων νικητῶν, 
Ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν εὐαγγελιζομένων τήν εἰρήνην. 
Ἀγαπητά μοι τέκνα, 

Αὕτη ἡ ἡμέρα ἦν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώμεθα καί εὐφραν-
θῶμεν ἐν αὐτῇ. 

1. Ἀπόστολος Τρύφωνος, μητρ. Ρόδου. Ἀπομνημονεύματα, τ. 2. Ἐν Ἀθή ναις 
1947, σ. 71-72.

2. Παπαχριστοδούλου, Χ. Ι. Ἱστορία τῆς Ρόδου. Ἀπό τούς προϊστορικούς 
χρόνους ἕως τήν ἐνσωμάτωση τῆς Δωδεκανήσου (1948), Ἀθήνα 1972, σ. 586.
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Ὅτε πρό 32 ἐτῶν, τήν 1ην Ἀπριλίου 1914, Μεγάλην Τρίτην, ἀνέ-
βην διά πρώτην φοράν τάς βαθμίδας τοῦ Ἱεροῦ τούτου Θρόνου, τήν 
ἐνθρονιστήριόν μου προσφώνησιν κατέκλειον, ὡς θά ἐνθυμῶνται 
ἴσως τινές τῶν τότε παρευρεθέντων, διά τῶν ἑξῆς: “Εἴθε ἡ θεία Χάρις 
ἡ τήν ποίμανσιν τοῦ χριστωνύμου τούτου Λαοῦ ἐμπιστευθεῖσα εἰς 
τήν ἐμήν ἐλαχιστότητα νά μέ ἀξιώσῃ νά ἴδω καί τήν ἐκπλήρωσιν τῶν 
προαιωνίων πόθων αὐτοῦ, εὐλογῶν καί καθαγιάζων διά τῶν εὐχῶν 
τῆς Ἐκκλησίας τήν πλήρη αὐτοῦ Ἐθνικήν ἀποκατάστασιν...”

...Ζήτω ἡ ἐλευθερία. Ζήτω ὁ ἀληθής πολιτισμός καί τά ἀληθῶς 
πεπολιτισμένα σύμμαχα Ἔθνη. Ζήτω ὁ δαφνοστεφής στρατός, ὁ 
ἄγρυπνος καί ἀκοίμητος τῆς ἐλευθερίας φρουρός. Ζήτω ἡ Α. Μακα-
ριότης ὁ Ἀντιβασιλεύς τῆς Ἑλλάδος. Ζήτω τό Ἔθνος»3. 

Μετά τό τέλος τῆς δοξολογίας κατευθύνονται ὅλοι στό χωριό 
Τριάντα, στήν κατοικία τῆς ἀνιψιᾶς τοῦ μητροπολίτη Ρόδου 
Ἀπόστολου, στήν ὁποία ὁ Τρύφωνος φιλοξενοῦνταν τόν τελευταῖο 
καιρό, μετά ἀπό τόν βομβαρδισμό καί τήν καταστροφή τοῦ μητρο-
πολιτικοῦ μεγάρου. Τόν ἀρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό συνοδεύουν ὁ 
ἀρχηγός τῆς Ἑλληνικῆς Ἀποστολῆς στά Δωδεκάνησα Χριστόδου-
λος Τσιγάντες καί ὁ Ἄγγλος στρατηγός Paget μέ τήν τιμητική του 
φρουρά, ἡ ὁποία παρατάσσεται στόν κῆπο τοῦ σπιτιοῦ, ἀπέναντι 
ἀπό τούς εὐζώνους τῆς Βασιλικῆς φρουρᾶς4. Μετά ἀπό μιά μικρή 
ἀνάπαυλα, στόν προαύλιο χῶρο τοῦ σπιτιοῦ γίνεται παραση-
μοφόρηση τοῦ στρατηγοῦ Paget ἀπό τόν ἀντιβασιλιά Δαμασκηνό, 
κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας ἡ φρουρά παρουσιάζει ὅπλα5. 

Ἀπό τίς πρῶτες ἡμέρες τῆς ἀπελευθέρωσης, καί ἐπί ἀγγλικῆς 
ἤδη διοίκησης, γίνεται μιά ἀπόπειρα ἀπό ὁρισμένους νά δημιουργη-
θεῖ μητροπολιτικό ζήτημα. Ἡ ὅλη κίνηση ὑπῆρξε προσχεδιασμένη 
καί, ὅπως ἀποδείχτηκε τά ἀμέσως ἑπόμενα χρόνια, ὀφειλόταν σέ 

3. Ἀναγέννησις, Ρόδος, τεύχη 35-36 (2.6.1945-9.6.1945), σ. 1. (Ἡ Ἀναγέννη-
σις ἦταν «περιοδικόν θρησκευτικόν, ἠθικόν καί κοινωνικόν» καί τό πρῶτο φύλλο 
της ἐκδόθηκε τήν 23η Ἰανουαρίου τοῦ 1944). Βλ. Παπαϊωάννου, Ἐμμανουήλ Δ. 
Ρόδος καί Νεώτερα Κείμενα. [ἀρ.] 14: Ἔντυπα τά ὁποῖα ἐδημοσιεύθησαν γιά τή 
Ρόδο κατά τήν Ἰταλο-Γερμανική κατοχή 1912-1945, Ρόδος 2004, σ. 13. Ἀπόστολος 
Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 2, σ. 77-81.

4. Φίνας, Κυριάκος Ι. Ὁ Μητροπολίτης Ρόδου Ἀπόστολος Τρύφωνος καί ἡ 
33ετής προσφορά του στήν Ἐπαρχία Ρόδου, Ρόδος 2003, σ. 191.

5. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 2, σ. 81.
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προσωπικά καί μόνο πάθη, ἐνῶ δέν εἶχε, κατά τήν ἄποψή μας, 
κανένα πραγματικό ἤ ἠθικό ἔρεισμα6. Ἀπό τόν Ἰούνιο, λοιπόν, τοῦ 
1945, μιά ὁμάδα Ροδίων, ἔχοντας καί τήν ἔμμεση ἐπικουρία τῆς 
ἀγγλικῆς διοίκησης, θέτει θέμα παραίτησης τοῦ μητροπολίτη Ρόδου 
Ἀπόστολου Τρύφωνος, μέ τό ἐπιχείρημα ὅτι κατά τά ἔτη 1924-1929 
αὐτός εὐνοοῦσε τή δημιουργία Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας Δωδε-
κανήσου, ἐξυπηρετώντας τά σχέδια τῶν Ἰταλῶν7.

Οἱ κατήγοροι τοῦ Τρύφωνος ὑποβάλλουν τό ὅλο ζήτημα στήν 
κρίση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἀλλά ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐπι-
ληφθεῖσα τοῦ θέματος, δέν κάνει δεκτή τήν ἀπαίτηση γιά παραίτη-
ση τοῦ Μητροπολίτη, ἐνῶ ἀπορρίπτει καί ὅλες τίς διατυπωθεῖσες 
αἰτιάσεις κατά τοῦ Ἀπόστολου. Διακηρύττει, ἐπίσης, ὅτι γιά τό 
Πατριαρχεῖο, τή μόνη ἁρμόδια ἀρχή γιά τό θέμα αὐτό, δέν ὑφίστα-
ται μητροπολιτικό ζήτημα Ρόδου. Ἀποφαίνεται, λοιπόν: «...ἡ 
παῦσις εἶναι μία ποινή ἐπιβαλλομένη εἰς πταίσαντας. Περί δέ τοῦ 
ἐν λόγῳ Μητροπολίτου, οὐδεμία ὑπάρχει κατηγορία ἐκκρεμοῦσα 
ἐνώπιον τῆς ἱερᾶς Συνόδου. Ἑπομένως ἡ ἀπαίτησης αὐτή δέν εὐο-
δοῦται...»8

Ὁ μητροπολίτης Ἀπόστολος, ὅμως, ἀπό τίς 11 Ἰουνίου τοῦ 1945 
ἀρχίζει νά σκέφτεται τήν παραίτησή του9. Στήν ἀπόφαση αὐτή τόν 
ὁδηγοῦν κατηγορίες ὁρισμένων πού τόν χαρακτηρίζουν προδότη 

6. Φίνας, Κ. Ι. ὅ.π., σ. 185.
7. Φίνας, Κυριάκος Ι. Τά Δωδεκάνησα τόν 20ό αἰώνα. Τά σημαντικότερα 

γεγονότα τῶν περασμένων 100 χρόνων, Ρόδος 1999, σ. 56.
8. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 2, σ. 142-143.
9. Ἀπό τόν Ἰούνιο τοῦ 1945, μιά ὁμάδα Ροδίων (μέ πρωτεργάτες τούς: πρω-

τοσύγκελλο Ἀπόστολο, Ἰωάννη Καζούλλη, τόν δικηγόρο Γεώργιο Γεωργιάδη καί 
τόν γραμματέα τῆς Μητρόπολης Ρόδου Μιχαήλ Ἁλμυρό), ἔχοντας καί τήν ἔμμεση 
ἐπικουρία τῆς Ἀγγλικῆς Διοίκησης, κατά τήν προσφιλῆ ἀγγλική πολιτική, «διαίρει 
καί βασίλευε», ἄρχισε τή δημιουργία θέματος παραίτησης τοῦ μητροπολίτη Ρόδου 
Ἀπόστολου, μέ τό ἐπιχείρημα, ὅτι κατά τά ἔτη 1924-1929, εὐνοοῦσε τήν αὐτοκε-
φαλοποίηση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Δωδεκανήσου, σύμφωνα μέ τά σχέδια τῶν 
Ἰταλῶν. Ὅμως, οὐσιαστικά ἡ σύγκρουση τοῦ Ἀπόστολου μέ τήν Ἀγγλική διοίκη-
ση ξεκίνησε ἀπό τό θέμα τῶν καταθέσεων τῶν Ἑλλήνων στίς τράπεζες καί τό θέμα 
τῆς τύχης τῶν λαφύρων τοῦ πολέμου. Τό θέμα τῶν λαφύρων προέκυψε ἀπό τήν 
ἀπαίτηση τῶν Ἄγγλων νά ἰδιοποιηθοῦν, ἐνῶ ὁ Μητροπολίτης Ρόδου ὑποστήριζε 
ὅτι ἔπρεπε νά ἀποδοθοῦν στίς κοινότητες γιά τήν οἰκονομική ἀνακούφισή τους. 
Βλ. Καλιοντζῆς, Ἰωάννης Ν. Ἡ Παιδαγωγική Ἀκαδημία Ρόδου 1947-1991, τ. Α΄. 
Ἀθήνα 1995, σ. 148-149. Φίνας, Κ. Ι. ὅ.π., σ. 56. 
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καί πουλημένο στούς Ἰταλούς10, ἀλλά καί λόγοι ὑγείας καί ἀνάγκης 
ἀνάπαυσης σώματος καί ψυχῆς. Διάφορα γεγονότα, ὅμως, καί κυ-
ρίως ἡ ἀνάγκη του νά μή μείνει στή συνείδηση τοῦ λαοῦ ὡς ἰταλόφι-
λος, ἀλλάζουν προσωρινά τήν ἀπόφασή του. Σύμφωνα μέ τόν 
Τρύφωνος: «[Ἤθελον] ...νά ἐξέλθω τῆς ἐνεργοῦς ὑπηρεσίας λευκός, 
οἷος ὑπῆρξα καθ’ ὅλην τήν 40ετῆ ὑπηρεσίαν μου τῇ σεπτῇ μητρί μου 
Ἐκκλησία...»11

Οἱ κατήγοροι12, ὡστόσο, τοῦ Μητροπολίτη Ρόδου συνεχίζουν 
τόν ἀγώνα τους καί τελικά, στίς 17 Μαΐου τοῦ 1946, συμπαρασύρουν 
τόν Κλῆρο τῆς πρωτεύουσας, μέ ἐπικεφαλῆς τόν πρωτοσύγκελλο 
Ἀπόστολο Παπαϊωάννου ὥστε νά ὑπογράψουν πρακτικό ἀποκήρυ-
ξης τοῦ Μητροπολίτη ἐναντίον τῆς θέλησης τοῦ λαοῦ, πού τούς 
ἀποκαλεῖ ἀντάρτες13. Ὁ πρωτοσύγκελλος Ἀπόστολος Παπαϊωάν-
νου, ἐξάλλου, εἶναι αὐτός πού παρακινεῖ συνεχῶς τόν ἀρχηγό τῆς 
Ἑλληνικῆς Ἀποστολῆς στά Δωδεκάνησα Χριστόδουλο Τσιγάντε 
ἐναντίον τοῦ Μητροπολίτη Ρόδου. Ὁ Χριστόδουλος Τσιγάντες τε-
λικά, μέ τήν ἰδιότητα τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Ἑλλάδας τήν περίοδο 
ἐκείνη στά Δωδεκάνησα, στέλνει ἔγγραφο πρός τόν πρωτοσύγκελλο 
Ἀπόστολο, μέ τόν ὁποῖο τόν παροτρύνει νά τεθεῖ ἐπικεφαλῆς τοῦ 
ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ρόδου. Παροτρύνει, ἐπίσης, τόν Κλῆρο νά μή 
μνημονεύει τόν Τρύφωνος, ὅπως προβλέπεται ἐκκλησιαστικά, ἀλλά 
καί νά μήν ὑπακούει στόν νόμιμο καί ἀναγνωρισμένο ἀπό τό Οἰκου-
μενικό Πατριαρχεῖο Μητροπολίτη του14. 

10. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 2, σ. 122-123.
11. Ὅ.π., τ. 2, σ. 141.
12. Οἱ ἀντιτιθέμενοι στόν μητροπολίτη Ἀπόστολο Τρύφωνος, δέν ὑπερέβαι-

ναν τούς 50 περίπου, σύμφωνα μέ ὅσα ἀναφέρει στά ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματά 
του ὁ Ἀρχιμανδρίτης Κλεόβουλος Παπαϊωάννου, πού ἔζησε ἐκ τοῦ πλησίον τά 
γεγονότα τοῦ Μαΐου 1946. Βλ. Φίνας, Κυριάκος Ι. Ὁ Μητροπολίτης Ρόδου 
Ἀπόστολος Τρύφωνος καί ἡ 33ετής προσφορά του στήν Ἐπαρχία Ρόδου, Ρόδος 
2003, σ. 191-192.

13. Φίνας, Κυριάκος Ι. Τά Δωδεκάνησα τόν 20ό αἰώνα. Τά σημαντικότερα 
γεγονότα τῶν περασμένων 100 χρόνων, Ρόδος 1999, σ. 56.

14. «...ὅπως ἀπό τῆς προσεχοῦς Κυριακῆς 19 Μαΐου 1946, μνημονεύη τοῦ 
ὀνόματος τῆς Α.Θ.Π., ἔχη δέ τήν ἀναφοράν του ἐφεξῆς εἰς τόν Πρωτοσύγκελλον 
κ. Ἀπόστολον μέχρι νεωτέρας Πατριαρχικῆς διαταγῆς...» Βλ. Ἀπόστολος Τρύφω-
νος, ὅ.π., τ. 2, σ. 154-155.
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Χειρόγραφο κείμενο μέ τήν ὑπογραφή τοῦ πρωτοσύγκελλου Ἀπόστολου 
Παπαϊωάννου, τό ὁποῖο διανεμόταν τότε ὑπό τύπον φέιγ βολάν. Χρησιμο-

ποιήθηκε κι αὐτό τό μέσο τόν Μάιο τοῦ 1946 στήν προσπάθεια νά παρασυρθεῖ  
ὁ Ἱερός Κλῆρος τῆς Ρόδου ἐναντίον τοῦ μητροπολίτη Ρόδου Ἀπόστολου15.

Ὁ Χριστόδουλος Τσιγάντες ἀναγκάζεται, ὅμως, νά ἀπολογηθεῖ 
γιά τόν ἄκομψο τρόπο πού χειρίστηκε τό ὅλο θέμα, μετά ἀπό πα-
ρατήρηση πού τοῦ ἔγινε εἴτε ἀπό τό Ὑπουργεῖο Στρατιωτικῶν, εἴτε 
ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν. Στέλνει, λοιπόν, πρός τίς δύο προα-
ναφερθεῖσες ὑπηρεσίες τό παρακάτω ἔγγραφο16 τό ὁποῖο ἀνα φέρει: 

«...Ὁ Πρωτοσύγκελλος μᾶς ἐζήτησεν ἐνίσχυσιν διά νά συγκρα-
τήσῃ τόν Κλῆρον, ὁ ὁποῖος ἤρχισε νά κάμπτεται ἀπό τάς ἀπειλάς 
τοῦ Μητροπολίτου, ὅτι θά ἀναθεματίσῃ ὅσους δέν εἶναι ὀπαδοί του. 
Μᾶς ὑπέβαλεν σχέδιον ἐπιστολῆς διά νά τοῦ τήν ἀπευθύνωμεν, τήν 
ὁποίαν ἐτροποποιήσαμεν, ὡς ἡ συνημμένη ὑπ’ ἀριθ. 491/17-5-1946, 
ἀλλά τοῦ συνεστήσαμεν νά μήν ἐξωθήσουν τά πράγματα. Οὗτος, 
ὅμως, εὑρεθείς ἴσως εἰς τήν ἀνάγκην λόγῳ τοῦ ὅτι ὁ Μητροπολίτης 

15. Φίνας, Κυριάκος Ι. Ὁ Μητροπολίτης Ρόδου Ἀπόστολος Τρύφωνος καί ἡ 
33ετής προσφορά του στήν Ἐπαρχία Ρόδου, Ρόδος 2003, σ. 198.

16. «Περί ζητήματος Μητροπολίτου Ρόδου», Ἑλληνική Στρατιωτική διοίκηση 
Δωδεκανήσου πρός τό Γενικό Ἐπιτελεῖο Στρατοῦ, Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, Ἀρ. 
πρωτ. 585/27-5-1946.
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προσεπάθησεν νά ἀποδείξῃ ὅτι οἱ Ἱερεῖς εἶναι μέ τό μέρος του 
ἀπειλῶν τούτους μέ ἀνάθεμα, ἐάν ἐκδηλωθοῦν ὡς ἀντίθετοί του, 
ἐκήρυξεν τήν Ἐκκλησίαν ἐν Πένθει (σ.σ. ὁ πρωτοσύγκελλος Ἀπόστο-
λος) καί ἀπεσύρθη εἰς Ἅγιον Ἰσίδωρον μέ 20 Ἱερεῖς, ἐν οἷς ὅλοι τῆς 
Πόλεως μεῖον ἑνός».

Ὁ μητροπολίτης Ρόδου Ἀπόστολος στά «Ἀπομνημονεύματά» 
του περιγράφει τά ὅσα προηγήθηκαν τοῦ κινήματος: 

«...οἱ ὑπ’ ἐμοῦ πληρωνόμενοι ὅπως κήδωνται τῶν συμφερόντων 
μου ἀξιότιμοι ὑπάλληλοί μου (ὁ πρωτοσύγκελλος Ἀπόστολος17 καί ὁ 
Μιχαήλ Ἁλμυρός, Γραμματέας τῆς Μητρόπολης Ρόδου) συνα-
θροίσαντες αὐθημερόν δι’ αὐτοκινήτων τῆς Ε. Ἀποστολῆς ὅλον τόν 
Κλῆ ρον τῆς πρωτευούσης ἠνάγκαζαν αὐτόν δι’ ἀπειλῶν νά ὑπο-
γράψῃ πρακτικόν ἀποκηρύξεώς μου...»18 Τό κίνημα, τελικά, ἀπο-
τυγχάνει παταγωδῶς καί ἀπό τούς 118 ἱερεῖς τῆς Ἐπαρχίας Ρόδου, 
τελικά μόνο 13 τούς ἀκολουθοῦν (8 ἀπό τήν πόλη τῆς Ρόδου), ἐνῶ 
καί ἀπό αὐτούς οἱ μισοί ἀργότερα μετανοοῦν. Οἱ πρωτοστατήσαν-
τες, μαζί καί ὁ πρωτοσύγκελλος Ἀπόστολος19 ζητοῦν συγχώρεση ἀπό 

17. Ὁ κατά κόσμον Ἰωάννης Παπαϊωάννου γεννήθηκε στόν Ἅγιο Ἰσίδωρο 
Ρόδου τό 1915. Ἀποφοίτησε ἀπό τή Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης τό 1936. Στίς 8 
Μαρτίου 1936 χειροτονήθηκε Διάκονος στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Τριάδος Χάλκης 
ἀπό τόν Μιλήτου Αἰμιλιανό. Ὡς Διάκονος ὑπηρέτησε στή Μητρόπολη Ρόδου. 
Στίς 11 Ἀπριλίου 1943 χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος ἀπό τόν Ρόδου Ἀπόστολο. 
Ὑπηρέτησε ὡς Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεως Ρόδου. Στίς 13 Ἰουλίου 1950 
ἐξελέγη Μητροπολίτης Καρπάθου καί Κάσου. Στίς 13 Φεβρουαρίου 1975 ἐξελέγη 
Μητροπολίτης Αἴνου καί τοποθετήθηκε Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βλατάδων 
στή Θεσσαλονίκη. Στή θέση τοῦ Ἡγουμένου παρέμεινε μέχρι τόν Ἀπρίλιο τοῦ 
1976. Ἐκοιμήθη στή Ρόδο στίς 28 Νοεμβρίου 1977.

18. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 2, σ. 153-154.
19. «Πρός τήν Αὐτοῦ Σεβασμιότητα τόν Μητροπολίτην πρώην Ἅγιον Ρόδου 

κ.κ. Ἀπόστολον. 
Εὐλαβέστατα
Σεβασμιώτατε, 
Ὑπό δυνάμεως ἀοράτου καί μυστικῆς παρακινηθείς, ὑπόπτερος κατέφθασα 

εἰς τό ἐρημητήριόν Σας καί ἀφοῦ περιέβρεξα τόν οὐδόν του, διά τῶν δακρύων τῆς 
μετανοίας μου, ὑπανεχώρησα δυστυχής, διότι δέν ἠσπάσθην τήν Σεπτήν Δεξιάν 
Σας. Ἔκτοτε ὀδυνῶμαι...

...Ρόδος 22 Σεπτεμβρίου 1946
Ἀσπαζόμενος τήν Δεξιάν Σας διατελῶ μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ ὁ πρώην 

Πρωτοσύγγελος Ἀπόστολος». Βλ. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 2, σ. 174-175.
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τόν μητροπολίτη Ἀπόστολο, ἀλλά ὁ ροδιακός λαός ἐξακολουθεῖ νά 
τούς ἀποκαλεῖ ἀντάρτες20, ἐνῶ ἀρχίζει νά περιφρονεῖ ὅλο τόν Κλῆρο 
καί ν’ ἀποφεύγει τόν ἐκκλησιασμό21.

Μεσολαβοῦν διάφορα γεγονότα, ὡς καί ἀλληλογραφία μεταξύ 
Τρύφωνος καί Πατριαρχείου, τό ὁποῖο, πιεζόμενο προφανῶς καί 
ἀπό τό Ὑπουργεῖο τῶν Ἐξωτερικῶν, γιά λόγους σκοπιμότητας πα-
ροτρύνει τόν Μητροπολίτη Ρόδου σέ οἰκειοθελῆ παραίτηση22. Ὁ 
μητροπολίτης Ἀπόστολος, σέ τηλεγράφημά του στό Πατριαρχεῖο 
ἀναφέρει: 

«Μόλις ἀποκατασταθείσης Κανονικῆς τάξεως, κατόπιν ὁμο φώ-
νου ἀποδοκιμασίας ὑπό σύμπαντος Κλήρου καί Λαοῦ Ρόδου καί 
Νήσων ὑπολειφθέντων ἐλαχίστων ἀνταρτῶν, παραίτησις ἄνευ προ-
ηγουμένης ἀποδοκιμασίας αὐτῶν καί ἀπό μέρους Μητρός Ἐκ κλη-
σίας, ἀποτελεῖ χρεωκοπίαν Ἐκκλησιαστικῆς πειθαρχίας, ἐπιβράβευ-
σιν Ἀνταρσίας, καταδίκην πειθαρχησάντων, μείωσιν γοή τρου Ἐκ-
κλησίας. Ἀποδοκιμάσατε ἐπισήμως ἀνταρσίαν καί ἀμέσως ἕξετε 
παραίτησίν μου. Ἀποστέλλω λεπτομερεῖς Ἐκθέσεις»23. 

Στά «Ἀπομνημονεύματα» τοῦ Τρύφωνος, ἐπίσης, ὑπάρχει ἡ ἑξῆς 
ἀναφορά: «...δι’ ἄλλου τηλεγραφήματός μου διέτασσον τόν ἐν Κων-
σταντινουπόλει Ἀντιπρόσωπόν μου, μόλις ἡ Ἱ. Σύνοδος ἀπεδοκίμα-
ζε τό κίνημα τῆς ἀνταρσίας ἀμέσως νά ἐπιδώσῃ τά εἰς χεῖρας του 

20. Φίνας, Κ. Ι. ὅ.π., σ. 198. «...Δέν ὑπῆρξε, τόν Μάιο τοῦ 1946 καμία ἀντίδρα-
ση τοῦ Δωδεκανησιακοῦ λαοῦ κατά τοῦ Τρύφωνος. Μερικοί, κατά ἐμπαθῆ καί 
μόνο τρόπο ἐνεργοῦντες, προσπάθησαν νά διχάσουν τόν λαό, ἀπέτυχαν, ὅμως, 
οἰκτρά. Ὁ Ἀπόστολος παρουσιάζεται ὡς ἀρχηγός τῆς μεγάλης πλειοψηφίας τοῦ 
λαοῦ τῆς Ρόδου, ἐνῶ εἶχε παραιτηθεῖ τήν ἴδια ἐποχή...» Βλ. Παπαϊωάννου, Ἐμμα-
νουήλ Δ. Ρόδος καί Νεώτερα Κείμενα. [ἀρ.] 8: Ἡ Ἐκκλησία τῆς Δωδεκανήσου κατά 
τήν Ἰταλοκρατία, τό Αὐτοκέφαλο, Ρόδος 1997, σ. 101. 

21. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 2, σ. 169.
22. Ὁ οἰκουμενικός πατριάρχης Βενιαμίν ὑπεραμύνθηκε, μέχρι τόν Φεβρουά-

ριο τοῦ 1946 πού ζοῦσε, τόν μητροπολίτη Ρόδου Ἀπόστολο καί ἐπαναλάμ βανε σέ 
ὅσους ἐπενέβαιναν: «...οἱ Ἀρχιερεῖς διορίζονται καί παύονται βάσει ὁρισμένων 
Ἱερῶν Κανόνων. Κατά τοῦ Τρύφωνος δέν ἐκκρεμεῖ κατηγορία. Ἑπομένως, τό Πα-
τριαρχεῖο ἀδυνατεῖ νά ἱκανοποιήσει τήν ἀπαίτηση, ἔστω καί τοῦ Ὑπουργείου 
Ἐξωτερικῶν, ὡς μή στηριζόμενη ἐπί τῶν Ἱερῶν Κανόνων...» Βλ. Φίνας, Κ. Ι. ὅ.π., 
σ. 206.

23. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 2, σ. 168. Φίνας, Κυριάκος Ι. Τά Δωδεκάνη-
σα τόν 20ό αἰώνα. Τά σημαντικότερα γεγονότα τῶν περασμένων 100 χρόνων, 
Ρόδος 1999, σ. 56.
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ἀπό πολλοῦ εὑρισκόμενα ἔγγραφα τῆς παραιτήσεώς μου. Τοῦτο καί 
ἐγένετο. Ἡ ἐπιδειχθεῖσα ἀπό μέρους τῆς Ἐκκλησίας σπουδή ἐν τῇ 
σχετικῇ ἐνεργείᾳ τῆς ἀποκηρύξεως τῆς ἀνταρσίας καί τῆς ἀποδοχῆς 
τῆς παραιτήσεώς μου εἶναι μία περιπλέον ἀπόδειξις τῆς ἐπί τοῦ Πα-
τριαρχείου ἔξωθεν ἀσκηθείσης βίας»24.

Μετά ἀπό ὅλα αὐτά, στίς 5 Ἰουνίου 1946, ἡ ἐφημερίδα «Ἐκκλη-
σιαστική Ἀπογευματινή» πού ἐκδιδόταν στήν Κωνσταντινούπολη 
δημοσιεύει ἄρθρο μέ τίτλο «Παραίτηση τοῦ Μητροπολίτου Ρόδου»:

«Κατά τήν χθεσινήν ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α.Π.Θ. τοῦ Πα-
τριάρχου συνεδρίαν αὐτῆς, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἠσχολήθη μέ τό ἀπό 
ἔτους καί πλέον ὑφιστάμενον ἐκκλησιαστικόν ζήτημα τῆς Δωδε-
κανήσου. Ἡ Σύνοδος ἀπεδέχθη τήν παραίτησιν τοῦ μητροπολίτου 
Ρόδου κ. Ἀποστόλου, ἐκφράσαντος ἀπό πολλοῦ πρός τήν ἐκκλησίαν 
τήν πρόθεσίν του νά ἀποχωρήσῃ ἐκ τῆς ἐνεργοῦ ποιμαντορίας τῆς 
Μητροπόλεως Ρόδου. Ταυτοχρόνως ἡ Σύνοδος ἀπεφάσισε νά θέσῃ 
εἰς ἀόριστον μέν ἀργίαν τόν πρωτοσύγκελλον τῆς Μητροπόλεως 
Ρόδου, ἐπέβαλε δέ ἄλλας ποινάς εἰς ἄλλους κληρικούς τῆς αὐτῆς Μη-
τροπόλεως δι’ ἀντιπειθαρχικάς αὐτῶν κατά τοῦ ἰδίου τοῦ Μητρο-
πολίτου ἐνεργείας. Ὁ παραιτηθείς ἱεράρχης ἐποίμανε τήν ἐπαρχίαν 
Ρόδου ἀπό τό 1913 ἐπιδείξας, καθ’ ὅλον τό μακρόν τοῦτο διάστημα 
τῶν δυσκόλων διά τήν Δωδεκάνησον περιστάσεων, σύνεσιν καί 
ἱκανότητα. Μέ τήν οἰκειοθελῆ ταύτην παραίτησίν του ὁ Μητρο-
πολίτης Ρόδου ἐδικαίωσε τήν κρατοῦσαν γενικήν περί αὐτοῦ γνώμην 
ὡς ἱεράρχου πεπειραμένου μέ ἀνωτέραν ἀντίληψιν, διακονήσαντος 
εὐόρκως τήν Ἐκκλησίαν.

Πληροφορούμεθα ὅτι τό παράδειγμα τοῦ Μητροπολίτου Ρόδου 
θά ἀκολουθήσῃ καί ὁ μητροπολίτης Λέρου καί Καλύμνου κ. Ἀπόστο-
λος εὑρισκόμενος εἰς τάς Ἀθήνας»25.

24. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 2, σ. 168. Ἡ παραίτηση τοῦ μητροπολίτη 
Ἀπόστολου ἔγινε στίς 31 Μαΐου 1946. Βλ. Παπαϊωάννου, Ἐμμανουήλ Δ. Ρόδος καί 
Νεώτερα Κείμενα. [ἀρ.] 8: Ἡ Ἐκκλησία τῆς Δωδεκανήσου κατά τήν Ἰταλοκρατία, 
τό Αὐτοκέφαλο, Ρόδος 1997, σ. 84.

25. «Παραίτησις τοῦ Μητροπολίτου Ρόδου», εἰς Ἐκκλησιαστική Ἀπογευμα-
τινή, Κων σταντινούπολη (5.6.1946), σ. 1. Διβάνη, Λ. - Κωνσταντοπούλου, Φ. 
Δωδε κάνησος. Ἡ μακρά πορεία πρός τήν ἐνσωμάτωση. Διπλωματικά ἔγγραφα 
ἀπό τό Ἱστορικό Ἀρχεῖο τοῦ ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν, Ἀθήνα 1996, σ. 213. 
«Πέραν, 6 Ἰουνίου. (Ἰδιαιτέρα ὑπηρεσία) - Κατά τήν χθεσινήν συνεδρίασίν της ἡ 
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Στίς 8 Ἰουνίου 1946 φτάνει στόν Μητροπολίτη τό παρακάτω 
τηλεγράφημα: «Μήτηρ Ἐκκλησία, συγκινήσει βαθυτάτη, ἀπεδέχθη 
παραίτησιν Ὑμετέρας ἀγαπητῆς Ἱερότητος, ἀποτελοῦσαν λαμπράν 
ἐπισφράγισιν ἀγάπης ὑπηρεσιῶν αὐτῆς Ἐκκλησία»26. Σέ δέκα ἡμέρες 
ἀκολουθεῖ καί σχετική ἐπεξηγηματική ἐπιστολή, στήν ὁποία, μεταξύ 
ἄλλων, περιλαμβάνονται καί τά ἑξῆς:

«...Ἐξ ἀποφάσεως ἐκφράζομεν ἐνθέρμους εὐχαριστίας ἐπί τῇ ἐπιδει-
χθείσῃ ἀπό μέρους τῆς ἀγαπητῆς Ὑμετέρας Ἱερότητος καθ’ ἅπασαν 
τήν 45ετῆ Διακονίαν Αὐτῆς ἀγάπη καί ἀφοσιώσει πρός τήν Μητέρα 
Ἐκκλησίαν καί ταῖς πρός Αὐτήν μακραῖς καί δοκίμους ὑπηρεσίαις...»27.

Μετά τήν παραίτησή του καί γιά ὅλη τήν ὑπόλοιπη ζωή του 
μέχρι τόν θάνατό του, ὁ μητροπολίτης Ἀπόστολος ἔζησε στό χωριό 
Τριάντα τῆς Ρόδου, φιλοξενούμενος πάντα τῆς ἀνιψιᾶς του. 

Τόν Ἰούνιο τοῦ 1946 ἐπιφορτίζεται μέ τά καθήκοντα τοῦ Γενικοῦ 
Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἐπαρχίας Ρόδου ὁ ἀρχιμανδρίτης 
Φιλήμονας Φωτόπουλος ἀπό τήν Κῶ28. Παραμένει στή θέση αὐτή 
μέχρι τίς 13 Αὐγούστου τοῦ 1946, ἡμέρα πού φτάνει στή Ρόδο ὁ μη-
τροπολίτης Ἐδέσσης καί Πέλλης Παντελεήμων29, γιά νά ἀναλάβει 
καθήκοντα Πατριαρχικοῦ Ἐξάρχου Δωδεκανήσου. Τόν μητροπολίτη 
Παντελεήμονα συνοδεύουν δύο ἀρχιμανδρίτες, ὁ Τιμόθεος Ματ-
θαιάκης, Μαρωνείας καί Ν. Ἰωνίας καί ὁ Ἀντώνιος Κλαουδάτος, 
Ξάνθης, προκειμένου νά βοηθήσουν στήν προσωρινή τακτοποίηση 
τῶν ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων30. 

Ἱερά Σύνοδος, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Μαξίμου, 
ἀπεδέχθη τήν παραίτησιν τοῦ μητροπολίτου Ρόδου Ἀποστόλου. Ἡ Ἱερά Σύνοδος 
ἔθεσεν ἀκολούθως εἰς ἀργίαν τόν Πρωτοσύγγελον τῆς Μητροπόλεως Ρόδου, 
ἐπέβαλε δέ διαφόρους ἄλλας ποινάς εἰς κληρικούς τῆς ἴδιας Μητροπόλεως, λόγῳ 
ἀντιπειθαρχικῶν αὐτῶν ἐνεργειῶν». Βλ. «Παρητήθη ὁ Μητροπολίτης Ρόδου», εἰς 
Τό Βῆμα, Ἀθήνα, ἔτος 2ο, ἀρ. φ. 330 (7.6.1946), σ. 2.

26. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 2, σ. 168. Φίνας, Κ. Ι. ὅ.π., σ. 57.
27. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 2, σ. 168. Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἦταν 

ὁ Μάξιμος (20.2.1946-18.10.1948). Στίς 1.11.1948 ἐκλέχτηκε διάδοχός του ὁ Ἀθη-
ναγόρας. Βλ. Φίνας, Κυριάκος Ι. Ὁ Μητροπολίτης Ρόδου Ἀπόστολος Τρύφωνος 
καί ἡ 33ετής προσφορά του στήν Ἐπαρχία Ρόδου, Ρόδος 2003, σ. 205-206.

28. Χατζηβασιλείου, Βασίλης Σ. Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Φιλήμονας Φωτόπουλος 
(1875-1961). Ἡ ζωή - τό ἔργο - ἡ ἐποχή του, Ἀθήνα 1982, σ. 41.

29. Ὁ μετέπειτα μητροπ. Θεσσαλονίκης. Βλ. Παπαϊωάννου, Ε. Δ. ὅ.π., σ. 84-85.
30. Παπαχριστοδούλου, Χ. Ι. ὅ.π., σ. 592.
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Ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος τῶν Μητροπόλεων Κώου, Καλύμνου καί  
Ρόδου ἀρχιμανδρίτης Φιλήμων Φωτόπουλος, ἔχοντας δεξιά του τόν συν-
ταγματάρχη Χριστόδουλο Τσιγάντε καί ἀριστερά του τόν Δήμαρχο Ρόδου 

Ἀθανάσιο Καζούλλη. Καθισμένοι, ἐπίσης, εἶναι ὁ πρωτοσύγκελλος τῆς 
μητρόπολης Ρόδου Ἀπόστολος Παπαϊωάννου (μετέπειτα Μητροπολίτης 
Καρπάθου-Κάσου) καί ὁ Μέγας Οἰκονόμος Παπα-Μιχαήλ. Ὄρθιος στή 

μέση διακρίνεται ὁ Γραμματέας τῆς Μητρόπολης Ρόδου Μιχαήλ Ἁλμυρός31.

Τόν Ἰανουάριο τοῦ 1947 ἡ Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου ἐκλέγει Μητροπολίτη Ρόδου τόν ἀπό Αὐστραλίας Τιμό θεο 
Εὐαγγελινίδη, ἐνῶ γιά τή Μητρόπολη Κῶ τόν ἀρχιμανδρίτη Ἐμμα-
νουήλ Καρπάθιο ἀπό τή Νίσυρο32. Θά πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι, μετά 
τόν θάνατο τοῦ μητροπολίτη Τιμόθεου Εὐαγγελινίδη τό 1949, ὁ 
Δῆμος καί οἱ Κοινότητες τῆς Ρόδου, καθώς ἐπίσης καί τά Προεδρεῖα 
τῶν Ἐπαγγελματικῶν καί λοιπῶν Ὀργανώσεων, μέ τηλεγρα φήματα 
καί παραστάσεις, ζητοῦν ἀπό τό Πατριαρχεῖο νά ἀποκατασταθεῖ στή 
Μητρόπολη Ρόδου ὁ ἀδικηθείς Ἀπόστολος Τρύφωνος33. Ὁ οἰκουμε-

31. Χατζηβασιλείου, Βασίλης Σ. Ἱστορία τῆς νήσου Κῶ. Ἀρχαία - Μεσαιωνική 
- Νεότερη, Κῶς 1990, σ. 628.

32. Φίνας, Κ. Ι. ὅ.π., σ. 207. Παπαχριστοδούλου, Χ. Ι. ὅ.π., σ. 592.
33. «...50 σημαίνοντες πνευματικοί ἄνθρωποι, τῶν ὁποίων τή γνώμη θά κα-

ταθέσω, ὀνομάζουν τόν Δεσπότη (Ἀπόστολο Τρύφωνος) “ἀκοίμητο πατέρα”, πού 
πολλοί τοῦ “ἔδωσαν ἀντί τοῦ ὕδατος ὄξος καί χολήν”. Τό Πατριαρχεῖο μέ τά ὑπ’ 
ἀριθμ. πρωτ. 90 δύο Πατριαρχικά γράμματα ἐκδίδει ἀπόφαση ὅτι δέν ὑπῆρξε 
αὐτοκέφαλο γιά τούς Μητροπολίτες Δωδεκανήσου. Φυσικά, ὑπάρχουν καί ἄλλα 
δεδικασμένα, ἄρα εἶναι ἱστορικό χρέος, ὅλοι οἱ δυνάμενοι χωρεῖν, νά χωρήσουν 
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νικός πατριάρχης Ἀθηναγόρας, γνωρίζοντας τόν Ἀπόστολο ἀπό 
κοινή τους προϋπηρεσία στό Πατριαρχεῖο καί μή ἀνεχόμενος τήν 
ἀδικία, μέ ὁμόφωνη ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τό 1951, ἀποκα-
θιστᾶ ἐν μέρει τόν Τρύφωνος ὡς Μητροπολίτη Ἀμασείας34, τίτλο πού 
διατήρησε μέχρι τόν θάνατό του. Ἀξίζει νά ἀναφερθεῖ ὅτι ἦταν τόσο 
διάχυτη στούς πατριαρχικούς κύκλους ἡ πεποίθηση ὅτι ὁ Τρύφωνος 
ὑπέστη μεγάλη ἀδικία, ἡ ὁποία τόν ἀνάγκασε νά ὑποβάλει καί τήν 
παραίτησή του ἀπό τή Μητρόπολη Ρόδου, ὥστε μέ τήν ἐκλογή του 
ὡς Ἀμασείας, τοῦ προτάθηκε νά εἶναι καί Συνοδικός, μέλος τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου δηλαδή, πρόταση πού ὁ Ἀπόστολος δέν ἀποδέχθηκε, λόγω 
ἴσως καί τῆς προχωρημένης πλέον ἡλικίας του35.

Μετά τόν θάνατο τοῦ Τιμόθεου, Μητροπολίτης Ρόδου τοπο-
θετήθηκε ὁ Σπυρίδων36, ὁ ὁποῖος ἐπισκεπτόταν τακτικά τόν μητρο-
πολίτη Ἀπόστολο Τρύφωνος καί ζητοῦσε τή γνώμη του γιά διάφορα 
θέματα πού ἀνέκυπταν37. 

Ὁ μητροπολίτης Ἀπόστολος ἀπεβίωσε στίς 29 Νοεμβρίου τοῦ 195738

πρός τήν ἄκρατη ἀλήθεια...» Βλ. Κεχαγιάς-Ναίθωνας, Νικόλαος. «Ὁ Ρόδου 
Ἀπόστολος Τρύφωνος», εἰς ἐφημ. Πρόοδος, Ρόδος, ἀρ. φ. 14.843 (21.6.1998), σ. 9.

34. «Κατά πληροφορίας ἐκ Κωνσταντινουπόλεως ἡ Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριαρχείου ἐξέλεξε παμψηφεί ὡς Μητροπολίτην Ἀμασείας τόν τέως Μη-
τροπολίτην Ρόδου κ.κ. Ἀπόστολον». Βλ. «Ὁ τέως Ρόδου ἐξελέγη Μητροπολίτης 
Ἀμασείας», εἰς Ροδιακή, Ρόδος, ἔτος 37ο, ἀρ. φ. 1697 (Δευτέρα, 29.10.1951), σ. 4.

35. Φίνας, Κ. Ι. ὅ.π., σ. 207.
36. Ὁ Σπυρίδων Συνοδινός γεννήθηκε στήν Κεφαλλονιά στίς 24 Δεκεμβρίου 

1907. Στίς 18 Νοεμβρίου 1945 χειροτονήθηκε τιτουλάριος ἐπίσκοπος Ἀπαμείας, 
βοηθός ἐπίσκοπος τῆς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Στίς 25 Ἰανουαρίου 1951 
ἐξελέγη Μητροπολίτης Ρόδου. Ἐκοιμήθη στίς 29 Ἀπριλίου 1988.

37. Φίνας, Κ. Ι. ὅ.π., σ. 207.
38. «Χθές τήν 6.15΄ ἑσπερινήν ἀπεδήμησεν εἰς Κύριον ὁ ἀπό καιροῦ νοση-

λευόμενος εἰς τό Νοσοκομεῖον Μητροπολίτης Ἀμασείας, πρώην Ρόδου, Ἀπόστολος. 
Εὐθύς ὡς ἐγνώσθη ὁ θάνατος τοῦ Ἀποστόλου, ὁ ὁποῖος ἀπό 20ημέρου δέν ἐλάμβα-
νε τροφήν πάσχων ἐξ ἐμφράξεως τοῦ πυλωροῦ, μετέβη εἰς τό Νοσοκομεῖον ὁ Πρω-
τοσύγγελος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κ. Ἀλέξανδρος, ὁ ὁποῖος ἐμερίμνησε δεόντως, 
λόγω τῆς ἀπουσίας τοῦ Μητροπολίτου κ. Σπυρίδωνος εἰς Ἀθήνας. Ὡς ἐγνώσθη, τό 
σῶμα τοῦ Μητροπολίτου ἐταριχεύθη, χθές δέ τήν 9ην μ.μ. μετεφέρθη εἰς τόν Μη-
τροπολιτικόν ναόν, ὅπου ἐξετέθη εἰς λαϊκόν προσκύνημα ἐπί τριήμερον. Ἡ κηδεία 
τοῦ Ἀμασείας θά γίνη κατά τό τυπικόν, προκειμένου περί Μητροπολιτῶν...» Βλ. 
«Ἀπεδήμησεν εἰς Κύριον ὁ Ἀμασείας Ἀπόστολος», εἰς Ροδιακή, Ρόδος, ἔτος 43ο, ἀρ. 
φ. 1991 (Σάββατον, 30.11.1957), σ. 1. «Ρόδος 30 Νοεμβρίου. - Χθές τό ἀπόγευμα 
ἀπεβίωσεν ἐνταῦθα ὁ πρώην μητροπολίτης Ρόδου καί νῦν Ἀμασείας Ἀπόστολος 
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καί ἡ κηδεία του ἦταν πάνδημη39. Στήν ἐξόδιο Ἀκολουθία ὁ μητρο-
πολίτης Σπυρίδων ἐξῆρε τήν προσωπικότητα καί τό ἔργο τοῦ Τρύφω-
νος στίς κρίσιμες περιστάσεις κατά τίς ὁποῖες ἦταν ἐπικεφαλῆς τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἐπαρχίας Ρόδου, ἐνῶ ὁ πατριάρχης Ἀθηναγόρας, 
ἔστειλε στή Μητρόπολη καί τούς οἰκείους τοῦ Ἀπόστολου τό πα-
ρακάτω συλλυπητήριο τηλεγράφημα: «Κατώδυνοι πληροφορηθέντες 
ἐκδήμησιν προσφιλοῦς ἡμῶν ἀδελφοῦ Μητροπολίτου Ἀμασείας 
Ἀποστόλου, εὐχόμεθα ἀνάπαυσιν μακαρίας ψυχῆς αὐτοῦ»40.

Τρύφωνος εἰς ἡλικίαν 80 ἐτῶν». Βλ. «Ἀπεβίωσεν ὁ πρώην μητροπολίτης Ρόδου», εἰς 
Τά Νέα, Ἀθήνα, ἔτος 13ο, ἀρ. φ. 3844 (Σάββατο, 30.11.1957), σ. 1.

39. «Ἑκατοντάδες λαοῦ προσῆλθον χθές ἀπό τῆς πρωίας ἐκ τῆς πόλεως καί τῆς 
ὑπαίθρου εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ρόδου, καί προσεκύνησαν τήν 
σορόν τοῦ μεταστάντος εἰς Κύριον Μητροπολίτου Ἀμασείας, πρώην Ρόδου, κυροῦ 
Ἀποστόλου. Ἐν τῶ μεταξύ, ὑπό τοῦ Πρωτοσυγγέλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Ρόδου κ. Ἀλεξάνδρου εἰδοποιήθη ὁ εὑρισκόμενος εἰς Ἀθήνας Μητροπολίτης κ. 
Σπυρίδων, ὁ ὁποῖος ἐπανῆλθε χθές εἰς Ρόδον. Σχετικῶς, ἐπίσης, εἰδοποιήθη καί τό 
Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως. Ἡ κηδεία τοῦ μεταστάντος Μητροπολίτου, ἡ 
σορός τοῦ ὁποίου ἐκτίθεται εἰς Λαϊκόν προσκύνημα ἐπί τριήμερον, θά γίνη τήν 11ην 
πρωινήν τῆς αὔριον». Βλ. «Ἑκατοντάδες λαοῦ ἐχαιρέτησαν τόν ἐκλιπόντα Μητρο-
πολίτην χθές», εἰς Ροδιακή, Ρόδος, ἔτος 43ο, ἀρ. φ. 1992 (Κυριακή, 1.12.1957), σ. 1.

40. Φίνας, Κ. Ι. ὅ.π., σ. 207-208.
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r ΜEΡΟΣ Γ΄ s

ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ, 
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΤΑ  

ΤΗΝ ΙΤΑΛΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ  
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  1 .

Οἱ πρῶτες προσπάθειες γιά τή δημιουργία Αὐτοκέφαλης 
Ὀρθόδοξης Δωδεκανησιακῆς Ἐκκλησίας (1924-1927)

Ἕνα ἀπό τά ἐπίμαχα θέματα πού παρουσιάστηκαν κατά τήν 
ποιμαντορία τοῦ μητροπολίτη Ρόδου Ἀπόστολου Τρύφωνος ἦταν ἡ 
ἐπιμονή τῶν Ἰταλῶν νά καταστεῖ Αὐτοκέφαλη ἡ Ἐκκλησία τῆς Δω-
δεκανήσου. Ὅταν ἀναφερόμαστε στό ζήτημα τοῦ Αὐτοκέφαλου τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Δωδεκανήσου δέν ἐννοοῦμε καθεστώς διοικητικῆς 
αὐτοδιοίκησης τῆς περιοχῆς αὐτῆς, τό ὁποῖο θεσμοθετήθηκε καί λει-
τούργησε. Ἐννοοῦμε τήν ἀξίωση τῶν ἰταλικῶν ἀρχῶν κατοχῆς, ἰδίως 
ἀπό τό 1924, γιά αὐτονομία τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιφέρειας τῆς 
Δωδεκανήσου, μέ τό ἐπιχείρημα ὅτι δέν μποροῦσαν νά ἀνεχθοῦν τήν 
ἐξάρτηση τῆς περιφέρειας αὐτῆς ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, 
δηλαδή ἀπό ἀρχή πού ἑδρεύει ἐκτός ἰταλικοῦ ἐδάφους καί βρίσκεται 
ὑπό ἐπιρροή ξένου κράτους1. Ἡ ἀξίωση αὐτή ἀποτέλεσε ἀντικείμε-
νο συζητήσεων καί διαπραγματεύσεων μεταξύ ἰταλικῶν ἀρχῶν κα-
τοχῆς καί Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, οἱ ὁποῖες διήρκεσαν ἀρχικά 
μέχρι τόν Ἰούλιο τοῦ 19292. 

Ὅταν ἄρχισαν οἱ διαπραγματεύσεις γιά τό Αὐτοκέφαλο, στή 
Δωδεκάνησο ὑπῆρχαν, τέσσερις Μητροπόλεις (σήμερα εἶναι πέντε): 

1. Καρπάθιος, Ἐμμανουήλ Ι. «Δωδεκανήσου Ἐκκλησία», εἰς Θρησκευτική καί 
Χριστιανική Ἐγκυκλοπαιδεία, τ. 2 (Ἀθῆναι 1937), στ. 1428.

2. Βαβοῦσκος, Ἀναστάσιος Κ. Τό ἐκκλησιαστικό καθεστώς τῆς Δωδεκανήσου 
(1912-2005), Θεσσαλονίκη 2005, σ. 34.
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α΄) ἡ Ρόδου (μητροπολίτης Ἀπόστολος Τρύφωνος, 1913-1946), β΄) ἡ 
Καρπάθου-Κάσου (μητροπολίτης Γερμανός Μονουδιάδης ἤ Μονι-
ούδης, 1912-19403), γ΄) ἡ Καλύμνου-Λέρου (μητροπολίτης Ἀπόστο-
λος Καβακόπουλος, 1912-1947) καί δ΄) ἡ Κῶ (μητροπολίτης Ἀγαθάγ-
γελος Ἀρχύτας, 1908-1924). Τήν 11η Ἰουλίου 1924 ὁ Μητροπολίτης 
Κῶ πέθανε. Οἱ Ἰταλοί δέν δέχθηκαν νά ἐκλεγεῖ νέος μητροπολίτης, 
μέ ἀποτέλεσμα τό Πατριαρχεῖο νά τοποθετήσει Ἀρχιερατικό Ἐπί-
τροπο τόν ἀρχιμανδρίτη Φιλήμονα Φωτόπουλο4.

Θεμελιώδης στόχος τῶν ἰταλικῶν ἀρχῶν, ὅπως προαναφέρθηκε, 
ὑπῆρξε ἡ ἀπεξάρτηση τῆς Δωδεκανησιακῆς Ἐκκλησίας ἀπό τό 
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως. Πρῶτος ὁ στρατι-
ωτικός διοικητής Giovanni Ameglio, στό ἐκτενές ὑπόμνημά του 
πρός τήν ἰταλική κυβέρνηση τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1913, εἶχε προτείνει νά 
ἱδρυθεῖ Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία Δωδεκανήσου, κατά τό ὑπόδειγμα 
τῆς Κύπρου5. Ἡ ἰδέα ὡρίμασε στά ἑπόμενα 10-15 χρόνια, ἐξαιτίας 
τῆς ἐμμονῆς τῶν Ἰταλῶν διοικητῶν Mario Lago καί De Vecchi, ὄχι 
γιατί τά εἶχε ὑποδείξει ὁ Ameglio ἁπλά καί μόνο, ἀλλά γιατί ἔτσι 
σκεφτόταν καί μέ τέτοιες ἀρχές συμπεριφερόταν καί κυβερνοῦσε ἡ 
ἰθύνουσα τάξη τῆς Ἰταλίας, εἴτε μέ τόν φιλελεύθερο Giolitti εἴτε μέ 
τόν φασίστα Μουσολίνι6.

Ἀρχικά, ὁ στρατηγός Vittorio Elia εἶχε ζητήσει τήν ἀνάκληση 
τοῦ μητροπολίτη Ἀπόστολου στήν Κωνσταντινούπολη, λόγω τῆς 
πατριωτικῆς του δράσης, ἀνάκληση πού τελικά δέν ἔγινε. Ἐξάλλου, 
πρίν ἀκόμη ἀπό τή Συνθήκη τῆς Λοζάννης τό 1923, ὁ κυβερνήτης 
Alessandro De Bosdari, ἀφοῦ ἐξόρισε τόν Ἀπόστολο στά τέλη Σε-
πτεμβρίου τοῦ 1921, θεώρησε κατάλληλη τή στιγμή νά πραγματο-
ποιήσει τό προσφιλές σχέδιό του γιά τό Αὐτοκέφαλο. Ἡ πρότασή 
του, τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1921, ἀπέβλεπε στή σύσταση Αὐτοκέφαλης 
Ἐκκλησίας Ρόδου-Καστελλόριζου. Ὁ De Bosdari θά ἐπανέλθει στό 
θέμα, ὅπως ἀναφέρει σέ ἔκθεσή του πρός τόν Benito Mussolini, στίς 

3. Ἀνδρεάδης, Ἰωάννης Μ. Ἱστορία τῆς ἐν Χίῳ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τ. Γ΄, 
Ἀθήνα 1996, σ. 179-180.

4. Τσαλαχούρης, Κώστας Φ. Αὐτοκέφαλο τῆς Ἐκκλησίας Δωδεκανήσου 
1924-1929, Ἀθήνα 1992, σ. 11.

5. Μεγάλο μέρος τοῦ ὑπομνήματος μεταφράστηκε στά ἀγγλικά τό 1921 ἀπό 
τόν πρώην πρόξενο τῆς Ἀγγλίας στή Ρόδο A. Trevelyan Taylor.

6. Τσιρπανλῆς, Ζαχαρίας, Ν. Ἰταλοκρατία στά Δωδεκάνησα 1912-1943. 
Ἀλλοτρίωση τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ περιβάλλοντος, Ρόδος 1998, σ. 99 καί σ. 166.
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6 Νοεμβρίου 1922: «...Γιατί νά κρατᾶμε ὑποχείρια τήν Ἐκκλησία τῆς 
Ρόδου στήν ἐξουσία τοῦ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, τήν 
ὁποία δέν μπορεῖ, οὔτε ἀπό ἄποψη δικαίου οὔτε ἐκ τῶν πραγμάτων, 
νά ἀσκήσει παρά μόνο σέ Ὀρθόδοξους - ὑπηκόους τῆς ὀθωμανικῆς 
αὐτοκρατορίας»7.

Ὅταν ὁ Lago ἀνέλαβε τή διοίκηση, ἐνδιαφέρθηκε ἀμέσως γιά τό 
ἐκκλησιαστικό ζήτημα, ὅπως ὁ ἴδιος διευκρινίζει στό Ὑπουργεῖο 
Ἐξωτερικῶν: «...τό πρόβλημα τῆς τοπικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας 
τό θεώρησα καί τό θεωρῶ ὡς τό πιό δύσκολο, ἄν ὄχι τό πιό σπου-
δαῖο ἀνάμεσα σ’ ἐκεῖνα πού πρέπει νά λύσω...» Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ 
Benito Mussolini, ὡς Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν καί Πρωθυπουργός, 
εἶχε σπεύσει, ἀπό τίς 19.2.1924, νά ἐνημερώσει τόν Lago καί τούς 
Ἰταλούς πρέσβεις στήν Κωνσταντινούπολη καί τήν Ἀθήνα νά μήν 
προχωρήσουν σέ ἐνέργειες στά Δωδεκάνησα πού θά ἔθιγαν τή θρη-
σκευτική ἐλευθερία τοῦ πληθυσμοῦ, κάτι πού θά ξεσήκωνε τήν 
ἀγγλοσαξονική κοινή γνώμη, πρίν μάλιστα ἀπό τήν ἐπικύρωση τῆς 
συμφωνίας τῆς Λοζάννης. Ἡ ἐπικοινωνία, βέβαια, τοῦ ἐξόριστου 
στήν Κωνσταντινούπολη μητροπολίτη Ἀπόστολου μέ τόν Mario 
Lago εἶχε ξεκινήσει ἀπό τόν Αὔγουστο τοῦ 1923, ἐνῶ ὥς τόν Ἰα-
νουάριο τοῦ ἑπόμενου ἔτους ὁ μητροπολίτης Καρπάθου-Κάσου 
Γερμανός καί ὁ μητροπολίτης Ρόδου Ἀπόστολος εἶχαν δηλώσει στόν 
κυβερνήτη ὅτι ὑποστήριζαν ἀνεπιφύλακτα τή δημιουργία Αὐτοκέφα-
λης Ἐκκλησίας Δωδεκανήσου8.

Ὁ μητροπολίτης Ρόδου Ἀπόστολος, βρισκόμενος τήν ἐποχή 
ἐκείνη στήν Κωνσταντινούπολη, ἦρθε σέ ἐπαφή μέ τήν ἰταλική δι-
οίκηση τῶν νησιῶν καί προσωπικά μέ τόν Mario Lago, γιατί ἦταν ἡ 
μόνη του ἐλπίδα γιά ἐπιστροφή στή Ρόδο καί στό ποίμνιό του. 
Ξεκίνησε, ἔτσι, ἡ ἀνταλλαγή ἐπιστολῶν μεταξύ τῶν δύο πλευρῶν, μέ 
θέμα τό Αὐτοκέφαλο καί τή δυνατότητα ἐπιστροφῆς τοῦ Ἀπόστο-
λου στή Ρόδο. 

Στίς 10 Ἰανουαρίου 1924 ὁ Μητροπολίτης γράφει στόν Mario 
Lago ὅτι ἐπιθυμεῖ μιά συνεννόηση μεταξύ τῆς ἰταλικῆς κυβέρνησης 
καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, μέσα ἀπό τόν καθορισμό τῶν 
σχέσεων Ἐκκλησίας καί Πολιτείας στή Δωδεκάνησο, συνεννόηση ἡ 
ὁποία θά ἔθετε τέρμα στό προσωπικό του ζήτημα, δηλαδή τῆς ἐπι-

7. Ὅ.π., σ. 167.
8. Ὅ.π., σ. 167-168.
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στροφῆς του στή Ρόδο. Θεωρεῖ ὅτι ἀποτελεῖ τό θύμα μεταξύ τῶν 
δύο πλευρῶν καί ὅτι ἡ συνεννόηση αὐτή εἶναι ἐπιβεβλημένη, προ-
κειμένου νά μπορέσει νά ἐπιστρέψει στό ποίμνιό του καί τήν ἄσκηση 
τῶν καθηκόντων του. Ἐλπίζει ὅτι ἡ ἐπιστροφή του κάτω ἀπό ὁρι-
σμένες προϋποθέσεις δέν ἀποκλείεται, ἐνῶ, τελειώνοντας, ἀναφέρει:

«...Ἔψεξα πικρότερα ἴσως τοῦ δέοντος τά τρωτά τῆς διοικήσεως 
τῆς Δ(ωδεκα)νήσου καί μάλιστα τῆς στρατιωτικῆς, ἐχαρακτήρισα 
ὅμως πάντοτε τούς τά τοιαῦτα πράττοντας ὡς μή ἐκπροσωποῦντα 
τό φιλελεύθερον Ἰταλικόν πνεῦμα. Τήν ἰδέαν αὐτήν εὑρίσκει τις εἰς 
ὅλα τά ὑπ’ ἐμοῦ ἀπολυθέντα ἔγγραφα καί εἰς αὐτάς τάς ἰδιαιτέρας 
ὁδηγίας μου πρός τόν λαόν κατά τά συλλαλητήρια τοῦ 1919. Ἀφοῦ 
ὅμως ἡ Ὑμ(ετέρα) Ἐξοχ(ότης) ἀπό ὑψηλοτέραν πολιτικήν ἀντίληψιν 
εὐδοκεῖ νά παρίδῃ εἰς ταῦτα καί νά θεωρήσῃ τήν εἰς Ρόδον ἐπάνοδόν 
μου ὡς οὐχί ἐκ τῶν ἀδυνάτων τό καθῆκον μου εἶναι νά δεχθῶ καί 
ἐγώ ἀνεπιφυλάκτως τάς προϋποθέσεις ἐκείνας, τάς ὁποίας ἡ Ὑμ(ε-
τέρα) Ἐξοχ(ότης) θά ἐθεώρει ὡς ἐπιβεβλημένας διά τήν τήρησιν τοῦ 
γοήτρου τῆς Σεβ(αστῆς) Β(ασιλικῆς) Ἰτ(αλικῆς) Πρ(εσβείας) καί 
ἀκόμη περισσότερον, θεωρῶ καθῆκον μου νά θέσω ἐμαυτόν εἰς τήν 
θέσιν μου ἐνταῦθα τε καί ἐν Ρόδῳ εἰς τήν διάθεσιν τῆς Ὑμ(ετέρας) 
Ἐξοχ(ότητος) ἥτις ἔχω πάντα λόγον νά πιστεύω ὅτι θά θέλῃ νά δείξῃ 
τήν ἀπαιτουμένην πρός τήν ἀτομικήν μου ἀξιοπρέπειαν καί τήν 
θέσιν μου ὡς Ὀρθοδόξου Ἕλληνος Μητροπολίτου...»9

Στίς 2 Μαρτίου τοῦ ἴδιου ἔτους καί μέσω τῆς ἰταλικῆς Πρεσβείας 
γράφει στόν Ἰταλό διοικητή σχετικά μέ τήν ἀνεξήγητη ἀλλαγή τῆς 
στάσης τοῦ Πατριαρχείου, ὅσον ἀφορᾶ στήν περίπτωσή του. 
Ἀναφέρει, ἐπίσης, τή συνάντησή του μέ τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη, 
κατά τήν ὁποία ὁ Ἀπόστολος ἔθεσε ὡς προϋπόθεση τῆς ἀπόσυρσης 
τῆς παραίτησής του τήν ὑπόσχεση τοῦ Πατριάρχη γιά ἐπαναφορά 
τοῦ προηγούμενου καθεστῶτος στή Ρόδο10.

Στίς 15 Μαρτίου ὁ Μητροπολίτης γράφει καί πάλι στόν διοι-
κητή Mario Lago σχετικά μέ τήν ἐπίσκεψή του στόν Ἰταλό Πρε-
σβευτή Μαντάνια, στόν ὁποῖο ἔθεσε τό ἐρώτημα ἐάν ἡ ἰταλική 
Κυβέρνηση ἦταν διατεθειμένη νά ἐπιτρέψει τήν ἐπάνοδό του στή 
Ρόδο. Μεταξύ ἄλλων, ἐξάλλου, ἀναφέρει καί τά ἑξῆς:

9. ΙΑΜ. ΑΒΕ 15 (ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 11.01), 10.1.1924. (Παράρτημα, ἀρ. ἐγγρ. 1).
10. ΙΑΜ. ΑΒΕ 15 (ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 11.01), 2.3.1924. (Παράρτημα, ἀρ. ἐγγρ. 2).

-4-Mavridis-Rodos no 16.indd   266 2/4/2018   12:40:37 µµ



ΡΟΔΟΣ: 1912-1948. ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

267

«...Ἐπειδή τό ζήτημα τῆς διευθετήσεως τοῦ προσωπικοῦ μου ζη-
τή ματος θά ἐξαρτηθῇ καθ’ ὁλοκληρίαν ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῆς 
Β(ασι λικῆς) Ἰτ(αλικῆς) Κυβερνήσεως καί ἐπειδή ἡ Ὑμετέρα Ἐξο-
χ(ότης) εὐηρεστήθη νά ἐπαναλάβῃ εἰς τόν συνάδελφον μου Μη-
τρ(οπο)λίτην Καρπάθου κ. Γερμανόν τάς εὐμενεῖς πρός με διαθέσεις 
της, τολμῶ νά ζητήσω τήν πολύτιμον Αὐτῆς ὑποστήριξιν, ἐπανα-
λαμβάνω τήν διαβεβαίωσιν ὅτι, ἐπανερχόμενος εἰς Ρόδον διά τῆς 
ἰσχυρᾶς Αὐτῆς προστασίας θά πράξω πᾶν τό δυνατόν ὅπως δείξω 
ἐμπράκτως τήν πρός Αὐτήν εὐγνωμοσύνην μου...»11

Ἀκολουθεῖ καί ἄλλη ἐπιστολή μέ ἡμερομηνία 29 Μαρτίου 1924, 
στήν ὁποία ὁ Ἀπόστολος, μεταξύ ἄλλων, ἀναφέρει ὅτι ἀρνεῖται νά 
δεχθεῖ ὁποιαδήποτε ἄλλη θέση (τοῦ εἶχε προταθεῖ ἡ Μητρόπολη 
Βέροιας) καί προτιμᾶ νά παραμείνει στή Μητρόπολη τῆς Ρόδου. Μέ 
τήν ἄποψη αὐτή συμφωνεῖ καί ἡ ἰταλική κυβέρνηση, μέ τήν προ-
ϋπόθεση ὁ Ἀπόστολος νά ἀσκεῖ τά καθήκοντά του ἀπό μακριά. Τό 
Πατριαρχεῖο, ὅμως, παρακαλεῖ τήν ἰταλική Κυβέρνηση νά δώσει στόν 
Ἀπόστολο ἄδεια ὁριστικῆς ἐπιστροφῆς στή Ρόδο, προκειμένου νά μή 
μείνει ἄλλο ἡ ἐπαρχία χωρίς Ἀρχιερέα. Καθώς ἡ ἰταλική κυβέρνηση 
καθυστερεῖ νά τοποθετηθεῖ ἐπί τοῦ θέματος, ὁ μητροπολίτης Ἀπόστο-
λος ζητᾶ ἀπό τόν Mario Lago ἄδεια εἰσόδου καί ἄδεια παραμονῆς 
15-30 ἡμερῶν στή Ρόδο, μέ τήν πρόφαση ὅτι ἔπρεπε νά παραλάβει τά 
ἐναπομείναντα πράγματά του. Στήν πραγματικότητα ἤθελε νά ἐπι-
σκεφθεῖ τόν Ἰταλό διοικητή καί νά συζητήσει μαζί του γιά τό ζήτημα 
τῆς ἐπιστροφῆς του στή Ρόδο, πρίν τήν ὁριστική ἀπόφαση τῆς ἰτα-
λικῆς διοίκησης. Τελειώνοντας τήν προαναφερθεῖσα ἐπιστολή, ὁ μη-
τροπολίτης Ἀπόστολος γράφει τά ἑξῆς:

«...Διότι ἐπικειμένων τῶν ἑορτῶν τοῦ Πάσχα, εἶμαι ὑποχρε-
ωμένος μέχρι τῆς 15 Ἀπριλίου νά δηλώσω εἰς τό Πατρ(ιαρ)χεῖον ποιά 
ἐκ τῶν δύο θέσεων θά προτιμήσω, ὅπως μή μείνουν ἄνευ Ἀρχιερέως 
καί οἱ Χριστιανοί τῆς ἄλλης ἐπαρχίας. Τό ἐπ’ ἐμοί προτιμῶ τήν 
Ρόδον ὄχι μόνον διά τήν εὐγενῆ φιλοδοξίαν νά γίνω Ἀρχηγός Ἀνε-
ξαρτήτου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί νά ἐργασθῶ ἀνεπηρεάστως, ὡς 
προέδρος ἰδικῆς μου Συνόδου. Ἐάν ὅμως ἡ Ὑμ(ετέρα) Ἐξοχ(ότης) 
εὑρίσκει τοῦτο ἀδύνατον καί δέν εὐδοκήσῃ νά μοί ἀπαντήσῃ μέχρι 
τῆς 15 Ἀπριλίου θά μ’ ἐπιτραπῇ νά θεωρήσω ἐμαυτόν ἀπηλλαγμένον 

11. ΙΑΜ. ΑΒΕ 15 (ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 11.01), 15.3.1924. (Παράρτημα, ἀρ. ἐγγρ. 3).
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πάσης ἀνειλημμένης ὑποχρεώσεως τοῦ διαδόχου μου εὕρη ἡ 
Ὑμετ(έρα) Ἐξοχότης προθυμότερον ἐμοῦ συνεργάτην ἐν τῷ ἔργῳ 
τῆς διαρρυθμίσεως τῶν Ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων τῆς Δωδεκα-
νήσου...»12

Ὁ Ἰταλός διοικητής δέν ἦταν διατεθειμένος οὔτε γιά μία «ἄκαι-
ρον» ἐπάνοδο τοῦ μητροπολίτη Ἀπόστολου οὔτε γιά μιά ἀντι-
κατάστασή του, ὅσον ἀφορᾶ στό «λεπτό, ἀξιόλογο» θέμα τοῦ 
Αὐτοκέφαλου. Μέ δεδομένη τήν προηγούμενη πατριωτική δράση 
τοῦ Ἀπόστολου, ἔπρεπε ὁποιαδήποτε ἐνέργεια νά γίνει μέ μεγάλη 
προσοχή. Ἦταν, ὡς ἐκ τούτου, ἰσχυρά ἀντίθετος στό νά προσδι-
ορίσει ἀκριβῆ ἡμερομηνία γιά τήν ἐπάνοδο τοῦ Μητροπολίτη13. Τῆς 
ἴδιας, ἐπίσης, γνώμης ἦταν καί ὁ Μουσολίνι, πού ἔδωσε ἐντολή νά 
καθυστερήσει ἡ ἐπάνοδος τοῦ Μητροπολίτη καί νά διατηρηθεῖ τό 
προγενέστερο καθεστώς (status quo ante)14. 

Στίς 28 Ἀπριλίου, δύο ἡμέρες μετά τήν ἀπόφαση γιά ἀπο-
κατάστασή του στή μητρόπολη τῆς Ρόδου, ὁ μητροπολίτης Ἀπό-
στολος γράφει γιά μία ἀκόμη φορά στόν Mario Lago, κάνοντας ἀνα-
φορά στήν ἀπόφαση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιά τή δι-
ατήρηση τοῦ προηγούμενου καθεστῶτος στή Ρόδο. Ἀναφέρει, 
ἐπίσης, τήν ἐπιθυμία τοῦ Πατριαρχείου γιά ἐξεύρεση λύσης στό 
ζήτημα τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας- Πολιτείας στή Δωδεκάνησο, καθώς 
καί σ’ αὐτό τῆς ὁριστικῆς ἐπιστροφῆς του στή Ρόδο. Γιά μία ἀκόμη 
φορά, ἐξάλλου, ἐπαναλαμβάνει τήν παράκλησή του γιά τήν ἀνάγκη 
ἔγκαιρης ἐπιστροφῆς του στή Ρόδο, ἐνῶ, συνεχίζοντας, γράφει:

«...ὅπως κατόπιν συνεννοήσεως μεταξύ τῆς διοικήσεως καί ἡμῶν 
τῶν ἀρχιερέων τῆς Δωδεκανήσου, γένηται πρός τά Πατριαρχεῖα 
ἐνέργεια ὑπό τύπον καθαρῶς ἐκκλησιαστικόν, τῆς Ἰταλικῆς Κυ-
βερν(ήσεως) ἁπλῶς προστατευούσης ἀπόψεις τοῦ κλήρου καί τοῦ 
Λαοῦ τῆς Δ(ωδεκα)νήσου, ὡς ἔπραξαν ὅλα τά Ὀρθόδοξα Κράτη ἐν 

12. ΙΑΜ. ΑΒΕ 15 (ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 11.01), 29.3.1924. (Παράρτημα, ἀρ. ἐγγρ. 4).
13. «...θά ἦταν δυνατόν νά περιμένουμε εὔθετο χρόνο ἐν ἀναμονῇ κυρώσεως 

τῆς Συνθήκης τῆς Λοζάννης...» Βλ. ASMAE-A.P. (1919-1930), Dodecanneso-Egeo, 
pacco 987, Lago-Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, Ρόδος, 7 Ἀπριλίου 1924, τηλεγράφημα 
2944. Τσαλαχούρης, Κ. Φ. ὅ.π., σ. 377.

14. ASMAE-A.P. (1919-1930), Dodecanneso-Egeo, pacco 987, Μουσολίνι-
Μον τάνια, Ρώμη, 13 Ἀπριλίου 1924, τηλεγράφημα 1237. Βλ. Τσαλαχούρης, Κ. Φ. 
ὅ.π., σ. 377.
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τῷ παρελθόντι καί ὡς ἔπραξαν τελευταίως ἔτι αἱ Κυβερνήσεις Τσε-
χοσλοβακίας, Πολωνίας, Ἐσθονίας καί Λεττονίας, πράττει δέ καί ἡ 
Ἀλβανική Κυβέρν(ησις) σήμερον, αὔριον δέ ἴσως καί ἡ Ἑλληνική διά 
τάς εἰς τό Ἑλληνικόν Κράτος συμπεριληφθείσας Ἐπαρχίας Ἠπείρου, 
Μακεδονίας, Θράκης καί Ἀρχιπελάγους. Οὕτως ἡ μέν Ἰτ(αλική) Κυ-
βέρν(ησις) νά σταθῇ εἰς τό ὕψος τῆς θέσεώς της καί δέν θά φανῇ 
ποσῶς ὡς θέλουσα ν’ ἀναμιχθῇ εἰς τά θρ(ησκευ)τικά ζητήματα, ἡμεῖς 
δέ ἔχοντες τάς ἀπόψεις αὐτῆς, ἀλλά καί τήν ὑποστήριξίν της, θά 
διεκδικήσωμεν αὐτάς παρά τοῦ Πατριαρχείου...»15

Στίς 26 Μαΐου 1924 ὁ Μητροπολίτης γράφει καί πάλι στόν Lago. 
Τόν εὐχαριστεῖ γιά μία ἀκόμη φορά γιά τό ἐνδιαφέρον του γιά τήν 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί τοῦ τονίζει πώς ἀναμένει τήν πρόσκληση 
τῆς ἰταλικῆς διοίκησης γιά ἐπιστροφή του στή Ρόδο16.

Στίς 21 Ἰουνίου ὁ Mario Lago λαμβάνει καί νέα ἐπιστολή ἀπό 
τόν Μητροπολίτη Ρόδου, μέ τήν ὁποία ὁ Ἀπόστολος προτείνει νά 
συναντηθεῖ, τίς ἀμέσως ἑπόμενες ἡμέρες μετά τήν ἐπικύρωση τῆς 
Συνθήκης τῆς Λοζάννης, μέ τούς τέσσερις μητροπολίτες τῆς Δωδε-
κανήσου, τόν λαό ἤ τούς πρόκριτους τῶν τεσσάρων ἐπαρχιῶν, προ-
κειμένου νά προπαρασκευάσει τό ἔδαφος γιά τήν ἐπιστροφή του17. 
Στή συνέχεια τῆς ἐπιστολῆς του τῆς 21ης Ἰουνίου ὁ μητροπολίτης 
Ἀπόστολος προτείνει ἕνα σχέδιο, τό ὁποῖο διελάμβανε τά ἑξῆς:

«...Θά ὑποδείξω ἐγώ εἰς τήν Δημογεροντίαν Ρόδου ὅπως δι’ αἰ-
τήσεώς της παρακαλέση τήν Ὑμ(ετέρα) Ἐξοχότ(ητα) νά ἐπιτρέψῃ 
τήν κάθοδόν μου, καί ἡ Ὑμ(ετέρα) Ἐξοχ(ότης) ἐάν φανῇ ἐνδίδουσα 
εἰς τήν παράκλησιν ταύτην κερδίζει ἕναν ἔτι τίτλον ἐπί τῆς εὐγνω-
μοσύνης αὐτῶν. Ἐγώ εἰδοποιούμενος διά τῆς ἐνταῦθα Β(ασιλικῆς) 
Ἰτ(αλικῆς) Πρ(εσβείας) κατέρχομαι ὅλως ἀθορύβως εἰς Ρόδον, ἐγκα-
θίσταμαι ἐν τῇ Ἱ(ερᾷ) Μητρ(ο)πόλει καί ἀναλαμβάνω τά καθήκοντά 
μου.

15. ΙΑΜ. ΑΒΕ 15 (ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 11.01), 28.4.1924. (Παράρτημα, ἀρ. ἐγγρ. 5).
16. ΙΑΜ. ΑΒΕ 15 (ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 11.01) 26.5.1924. (Παράρτημα, ἀρ. ἐγγρ. 6).
17. Στίς 22 Ἰουνίου, δηλαδή μία ἡμέρα μετά ἀπό τήν παραπάνω ἐπιστολή, ὁ 

μητροπολίτης Ἀπόστολος γράφει καί πάλι στόν Mario Lago, γιά νά τοῦ ἐκφράσει 
τά συλλυπητήριά του, γιατί μόλις πληροφορήθηκε γιά κάποιο ἀτύχημα τό ὁποῖο 
εἶχε καί τοῦ εὔχεται τάχιστη ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας του. Βλ. ΙΑΜ. ΑΒΕ 15 
(ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 11.01), 22.6.1924. (Παράρτημα, ἀρ. ἐγγρ. 8).
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Εἶναι πολύ φυσικόν ἡ Δ(ημο)γεροντία, εὐγνωμονοῦσα νά θελήσῃ 
ἐν Σώματι νά ἐπισκευθῇ καί εὐχαριστήσῃ τήν Ὑμ(ετέρα) Ἐξοχότ(ητα). 
Ἡ ἐπίσκεψις αὐτή θά εἶναι ἡ ψυχολογική στιγμή ὅπως ἡ Ὑμετέρα 
Ἐξοχ(ότης) θίξη τό ζήτημα Ἐκκλησίας καί Πολιτείας καί ὑποδηλώση 
σκιωδῶς τάς σκέψεις Αὐτῆς, ἐπιλέγουσα ὅτι περιμένει τήν διακανόνι-
σιν αὐτοῦ ἀπό μέρους τοῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ χωρίς νά θέλῃ νά 
ἀναμιχθῇ ἡ ἰδία. Ἐγώ θά φροντίσω νά δώσω ἀπάντησιν, δεσμεύου-
σαν τήν Δημογεροντίαν καί ἐντεῦθεν θά ἀρχίσῃ ὅλως φυσικῶς καί 
ἀβιάστως ἡ περαιτέρω ἐξέλιξις τοῦ ζητήματος, ἥτις δέν ἀμφιβάλλω 
νά ἔχῃ τό ποθητόν κατάντημα, δεδομένου ὅτι οἱ μέν Ἀρχιερεῖς 
εὐκόλως θά συμφωνήσουν (ἤδη μετά τοῦ Μητροπολίτου Καρπάθου 
εὑρισκόμεθα τελείως σύμφωνοι), ἡ δέ προδέσμευσις τῆς Δημ(ο)γε-
ροντίας Ρόδου εἶναι ὁ κυριότερος πυρήν τῆς Λαϊκῆς θελήσεως.

Ἐάν ἡ Ὑμ(ετέρα) Ἐξοχ(ότης) ἐγκρίνη τόν ὡς ἄνω τρόπον ἐνερ-
γείας δέν θά ἦτο ἴσως ἀνάγκη οὔτε τήν συνθήκην τῆς Λωζάνης νά 
περιμένωμεν, ἀλλά ν’ ἀρχίσῃ ἀπό τοῦδε ἡ ἐνέργεια, διότι σημειωτέον 
ὅτι αἱ συνεννοήσεις καί ἐν Δωδ(εκα)νήσῳ καί ἐν Κων(σταντινου)- 
πόλει θά ἀπαιτήσωσι πολύν χρόνον...»18

Μέ τήν ἔναρξη τῆς ἐφαρμογῆς τῶν διατάξεων τῆς Συνθήκης τῆς 
Λοζάννης, ὁ μητροπολίτης Ἀπόστολος, στίς 10 Αὐγούστου 1924, 
γράφει ἐκ νέου στόν Mario Lago. Ἀναφέρει ὅτι ἔφτασε ὁ χρόνος γιά 
τήν ἐπιστροφή του στή Ρόδο χωρίς τήν ἔγκριση τοῦ Ἰταλοῦ διοι-
κητή καί ζητᾶ τήν ἄμεση διευθέτηση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος 
τῆς Δωδεκανήσου19. Τήν ἡμέρα, ἐξάλλου, τῆς ἄφιξής του στή Ρόδο 
(5.10.1924)20, γράφει ξανά στόν Mario Lago καί τοῦ ἐκφράζει τήν 
ἰσόβια εὐγνωμοσύνη του21. 

Ὁ Mario Lago ἔμεινε ἱκανοποιημένος: «...λόγῳ τῆς ἐπιδειχθεί σης 
ὑπό τοῦ Ἀποστόλου ὑποχωρητικότητος καί δεδομένου ὅτι περαι-
τέρω συζήτηση ἐπί τοῦ θέματος τούτου ἀπαιτοῦσε μιά κατ’ εὐθείαν 
ἐπαφή μεταξύ τοῦ Ἀποστόλου καί ἐμοῦ, ἐνέκρινα τήν ἐπάνοδό του 

18. ΙΑΜ. ΑΒΕ 15 (ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 11.01), 21.6.1924. (Παράρτημα, ἀρ. ἐγγρ. 7).
19. ΙΑΜ. ΑΒΕ 15 (ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 11.01), 10.8.1924. (Παράρτημα, ἀρ. ἐγγρ. 9).
20. «Μητροπολίτης Ρόδου Ἀπόστολος ἀφίκετο σήμερον γενόμενος μεγαλο-

πρεπῶς δεκτός. Αἴσια λύσις μητροπολιτικοῦ ζητήματος, προκάλεσε ἀπερίγραπτον 
ἐνθουσιασμόν ὁμογενῶν...» Βλ. ΑΥΕ.Φ. Β.35, ἀρ. 423 (Προξ. Ρόδου, πρός ΥΕ, 
5.10.1924).

21. ΙΑΜ. ΑΒΕ 15 (ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 11.01), 5.10.1924. (Παράρτημα, ἀρ. ἐγγρ. 10).
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στή Ρόδο. Θεωρῶ ὅτι ἡ μεταστροφή του θά εἶναι εὐθύς ἐξ ἀρχῆς, 
ἱκανοποιητική ὑπό οἱανδήποτε ἄποψιν. Πάντως, ἔχομε τόσα στό 
χέρι, ὥστε νά τόν ἐκθέσουμε ἀνεπανόρθωτα σέ περίπτωση ὑπο-
τροπῆς στήν παλαιάν στάσιν...» Ἡ τελευταία αὐτή φράση τοῦ Lago 
ἴσως μπορεῖ νά ἐξηγήσει τήν αἰφνίδια ἀπόφασή του γιά ἐπάνοδο 
τοῦ Ἀπόστολου στή Ρόδο. Στή Ρώμη δέ ὁ Ἰταλός διοικητής ἀνέφερε 
ὅτι ὁ ἱεράρχης: «...ἀπεδέχθη γραπτῶς σχεδόν εἰς τό ἀκέραιον τό 
σχέδιον τοῦ καταστατικοῦ τῆς μελλοντικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
τοῦ Αἰγαίου...»22

Ὁ Mario Lago περιγράφει μέ ἱκανοποίηση τίς πρῶτες κινήσεις 
τοῦ Ἀπόστολου στή Ρόδο: «...ὅταν ἀποβιβάζεται στό νησί, μετα-
βαίνει ἀμέσως στό Κυβερνεῖο, γιά νά δηλώσει τήν εὐγνωμοσύνη καί 
τή νομιμοφροσύνη του. Ἔπειτα θά πάει στό μητροπολιτικό μέγαρο, 
ὅπου θά τοῦ γίνει ἐπίσημη ὑποδοχή...» Τέσσερις ἡμέρες ἀργότερα, 
στίς 9 Ὀκτωβρίου 1924, ὁ Ἀπόστολος ἐπισκέφθηκε τόν Lago, μέ τόν 
ὁποῖο εἶχε μακρά συζήτηση. Τόν διαβεβαίωσε καί πάλι ὅτι εἶναι 
ἀποφασισμένος νά τεθεῖ στήν πλήρη διάθεση τῆς Κυβέρνησης, τόσο 
γιά τήν ἐπίτευξη τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Δωδεκανησιακῆς Ἐκκλησίας, 
ὅσο καί γιά μιά ἐγκάρδια καί ἀφοσιωμένη συνεργασία στόν θρησκευ-
τικό τομέα23.

Τό ζήτημα τοῦ Αὐτοκέφαλου τῆς Δωδεκανησιακῆς Ἐκκλησίας 
τέθηκε ἐπίσημα γιά πρώτη φορά στίς 8 Ὀκτωβρίου τοῦ 1924, μέ 
ἔγγραφο τοῦ Ἰταλοῦ διοικητή Mario Lago πρός τόν μητροπολίτη 
Ρόδου Ἀπόστολο, μέ τό ὁποῖο τονιζόταν ἡ ἀνάγκη, μετά τήν ὑπο-
γραφή τῆς Συνθήκης τῆς Λοζάννης καί τήν ὁριστική ἐκχώρηση τῶν 
νησιῶν ἀπό τήν Τουρκία στήν Ἰταλία, ἡ Δωδεκανησιακή Ἐκκλησία 
νά κηρυχθεῖ Αὐτοκέφαλη, προκειμένου νά ἔχει ἀνεξαρτησία πρωτο-
βουλίας24. Ὁ Ἰταλός διοικητής θεωροῦσε ἀπαράδεκτη τήν ἀνάμιξη 

22. ASMAE-A.P. (1919-1930), Dodecanneso-Egeo, pacco 987, Lago-Ὑπουργεῖο 
Ἐξωτερικῶν, Ρόδος, 12 Σεπτεμβρίου 1924, τηλεγράφημα 8220. Βλ. Τσαλαχούρης, 
Κ. Φ. ὅ.π., σ. 379-380. Buonaiuti, Cesare Marongiu. La politica religiosa del 
Fascismo nel Dodecanneso. Napoli 1979, σ. 40-49.

23. ASMAE-A.P. (1919-1930), Dodecanneso-Egeo, pacco 987, fasciocolo 2430, 
Lago-Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, Ρόδος, 12 Σεπτεμβρίου 1924, τηλεγράφημα 9074. 
Βλ. Τσιρπανλῆς, Ζ. Ν. ὅ.π., σ. 168.

24. «Γενικός Διοικητής δι’ ἐγγράφου πρός Μητροπολίτην Ρόδου ζητεῖ ὅπως 
συνεπείᾳ ἐφαρμογῆς Συνθήκης Λωζάννης ἥτις ἀποκαθιστᾶ πλήρη καί ἀκεραίαν τήν 
κυριαρχίαν Ἰταλίας ἐπί Δωδεκανήσων καί Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία προσαρμοσθῆ 

-4-Mavridis-Rodos no 16.indd   271 2/4/2018   12:40:38 µµ



ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 

272

τοῦ Πατριαρχείου στά ἐσωτερικά τῆς Δωδεκανησιακῆς Ἐκκλησίας 
καί εἶχε τή γνώμη πώς τό Αὐτοκέφαλο ἔπρεπε νά πραγματοποιηθεῖ 
μετά ἀπό ἐνέργειες τοῦ ἐπιτόπιου κλήρου. Ταυτόχρονα, ἡ ἰταλική 
Κυβέρνηση ἀνάγκαζε μέ ἔμμεση πίεση τούς Μητροπολίτες τῆς Δω-
δεκανήσου νά συγκεντρωθοῦν στή Ρόδο γιά νά συζητήσουν τήν 
ἐξεύρεση λύσης25.

Τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο τῶν Ἐξωτερικῶν, ἀμέσως μόλις πληρο-
φορήθηκε ὅσα ἔλαβαν χώρα στή Ρόδο, ἔδωσε ὁδηγίες στούς μητρο-
πολίτες, μέσω τοῦ ἑλληνικοῦ Προξενείου τῆς Ρόδου. Ἔτσι, στίς 17 
Ὀκτωβρίου 1924, ὁ Πρόξενος τῆς Ρόδου Χαλκιόπουλος26 καλεῖ τούς 
μητροπολίτες Δωδεκανήσου –ἦταν ἡ ἐποχή πού κατά κάποιον 
τρόπο μποροῦσαν ἀκόμη οἱ μητροπολίτες νά ἐπισκέπτονται τό 
Ἑλληνικό Προξενεῖο– καί τούς θέτει ὑπόψη τηλεγράφημα τοῦ 
Ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν27. Οἱ μητροπολίτες ὑπέγραψαν, συμ-

πρός δημιουργηθεῖσαν νέαν κατάστασιν, κηρυσσομένη Αὐτοκέφαλος, καθόσον εἶναι 
σαφές ὅτι συμφώνως καί πρός τάς ὀρθοδόξους παραδόσεις, δέν εἶναι δυνατόν νά 
ἐξαρτᾶται ἀπό οὐδεμίαν ξένην ἐκκλησιαστικήν Ἀρχήν καί πρός τοῦτο καλεῖ Μη-
τροπολίτην Ρόδου, ὡς πρῶτον τῇ τάξει νά συνεννοηθῇ καί μετά λοιπῶν Μητροπο-
λιτῶν Δωδεκανήσου, τῆς ἐπιθυμίας Διοικήσεως οὔσης ὅπως συστηματοποίησις 
Ἐκκλησίας ἐπέλθη αὐθορμήτως ἐν καθαρῶς ἐκκλησιαστικῷ κύκλῳ.

Μητροπολίτης Ρόδου εἰς σχετικήν συνέντευξιν ὑπέδειξε εἰς Γεν. Διοικητήν 
μεγάλας δυσκολίας Αὐτοκεφάλου, δηλώσας ἐκάλεσε μέν ἀρχιερεῖς ἀλλά ζήτημα θά 
ἐξαρτηθῇ καθ’ ὁλοκληρίαν ἀπό Πατριαρχεῖον. Διοικητής ἐπέμενε ἀνενδότως καί ἀπαι-
τητικῶς εἰς Αὐτοκέφαλον ἰσχυριζόμενος ὅτι μετά ἐφαρμογήν Συνθήκης Λωζάννης 
ἀνάμιξις Πατριάρχου εἰς Ἐκκλησίαν Δωδεκανήσου τελείως ἀπαράδεκτος.

Παρακαλῶ ἵνα μοι παράσχητε ὁδηγίας κατεπειγόντως πρός ἐξεύρεσιν λύσε-
ως, καθ’ ὅσον ἀρχιερεῖς εὑρίσκονται ὑπό ἰσχυράν πίεσιν καί ἀπειλήν...» Βλ. ΑΥΕ.Φ. 
Β.35, ἀρ. 441 (Προξ. Ρόδου, πρός ΥΕ, 11.10.1924, ἐλήφθη τήν ἑπομένη 12.10.1924, 
κρυπτογράφημα).

25. Κυπριώτης, Φώτης. Δωδεκανησιακή ἐθνική ἀντίσταση στά χρόνια τῆς 
Ἰταλο-Γερμανο-Ἀγγλοκρατίας 1912-1948, Ρόδος 1988, σ. 60.

26. Ἀθανάσιος Χαλκιόπουλος. Ἕλληνας Πρόξενος στή Ρόδο ἀπό 14 ἤ 
29.3.1923 ἕως 1.6.1926. Βλ. Τσαλαχούρης, Κώστας Φ. Ἡ οἰκονομία τῆς Ρόδου, 
1925-1935. (Ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδας). Ἀθήνα 
1987, σ. 82. 

27. «Παρακαλοῦμεν δηλώσατε εἰς Μητροπολίτην Ρόδου καί λοιπούς ἀρχιε-
ρεῖς ὅτι συμφέρον τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νά ὑποστηριχθῇ ἡ ὑφ’ ἡμῶν ὑποδειχθεῖσα 
κανονική ἄποψις. Δύναται Διοικητής νά εἶναι ἄκαμπτος καί νά ἐμμένῃ εἰς τάς 
ἀπόψεις του, ἀλλά καί ἀρχιερεῖς ἔχουσι καθῆκον νά μήν ἀπομακρυνθῶσι κανο-
νικῆς τροχιᾶς, οὐδέ νά ὑποχωρήσωσιν εἰς ὑποδείξεις αὐτονόμου Ἐκκλησίας ὡς 
ἐξυπακούεται ἐκ τοῦ ὑμετέρου τηλεγραφήματος, διότι πᾶσα παρέκκλισις θά ἔχῃ 
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βαδίζοντες μέ τήν ἑλληνική Κυβέρνηση, τήν πιό κάτω δήλωση, ἡ 
ὁποία στάλθηκε κρυπτογραφικά στό Ὑπουργεῖο, μέ ἀρ. πρωτ. 
2327/17-10-1924. Ἡ δήλωση ἀναφέρει: 

«Ἐλάβομεν γνῶσιν τηλεγραφήματος 16ης Ὀκτωβρίου ζητοῦντος 
συμμόρφωσιν πρός ὁδηγίας Κυβερνήσεως. Οὐδέποτε ἐτέθη, ἥκιστα 
δέν ἐφαντάσθημεν προδώσωμεν ἀγῶνα, ὅν δι’ ἀτομικῆς θυσίας ἐδη-
μιουργήσαμεν καί ἐξησφαλίσαμεν. Μόνη σκέψις καί φροντίς μας 
ὑπῆρξε πάντοτε, σύν τῷ γενικῷ, περισώσωμεν καί τά τοπικά συμ-
φέροντα τῶν Δωδεκανήσων κινδυνεύοντα ἐξ ἀποτόμου ρήξεώς μας 
πρός Διοίκησιν. Κατόπιν τελευταίων ὁδηγιῶν δέον νά καθορισθῇ 
ἐπακριβῶς στάσις ἡμῶν ἀπέναντι ἐνδεχομένης αὐστηρᾶς πολιτικῆς 
διοικήσεως, κατά ἡμετέρων προνομίων καί δικαιωμάτων λαοῦ Δω-
δεκανήσων. Ἀκριβῶς πρός ὑποστήριξιν καί διάσωσιν δικαίου τούτου 
κρίνομεν ἐπάναγκες ἀποσταλῆ ἐπιτροπή εἰς Κωνσταντινούπολιν 
πρός διαφώτισιν Πατριαρχείου, ἥτις μόνον προφορικῶς δύναται νά 
γίνῃ πλήρως ἐν ἧ περιπτώσει ἀρχίσωσι διαπραγματεύσεις μετά ἰτα-
λικῆς Κυβερνήσεως...»28

Πραγματικά, στίς 21 Ὀκτωβρίου 1924, οἱ τρεῖς Ἱεράρχες, δηλαδή 
ὁ μητροπολίτης Ρόδου Ἀπόστολος, ὁ Καρπάθου-Κάσου Γερμανός 
καί ὁ Καλύμνου-Λέρου Ἀπόστολος (Καβακόπουλος), μαζί μέ τόν 
ἐπίτροπο τῆς ἐπαρχίας Κῶ πρωτοσύγκελλο Φιλήμωνα Φωτόπουλο29 
καί τόν ἀντιπρόσωπο τοῦ ἡγουμένου τῆς Μονῆς Πάτμου ἱερομόνα-
χο Ἱερεμία30, συνῆλθαν σέ ἄτυπη σύναξη στή Ρόδο, μέ ἔξοδα τῆς 

ὀλεθρίας διά τήν Ἐκκλησίαν ἰδίως συνεπείας. Ἰταλία διά τῆς αἰτουμένης ἐνεργείας 
ἱεραρχίας προσπαθεῖ ἐμφανίση πληθυσμόν νήσων ὡς δεχόμενον διά πνευματικῶν 
ἀρχηγῶν του προσάρτησιν αὐτῶν, ἑπομένως ὑποχώρησις ἱεραρχῶν θά προδώσῃ 
ἀγῶνα». Βλ. ΑΥΕ.Φ. Β.35, ἀρ. 39328 (ΥΕ, πρός Προξ. Ρόδου, 16.10.1924, ἐπεῖγον 
κρυπτογράφημα).

28. ΑΥΕ.Φ. Β.35, ἀρ. 453 (Προξ. Ρόδου, πρός ΥΕ, 17.10.1924, ἐπεῖγον). Φίνας, 
Κυριάκος Ι. Ὁ Μητροπολίτης Ρόδου Ἀπόστολος Τρύφωνος καί ἡ 33ετής προ-
σφορά του στήν Ἐπαρχία Ρόδου, Ρόδος 2003, σ. 87-88.

29. Ὁ μητροπολίτης Κώου Ἀγαθάγγελος Ἀρχύτας πέθανε τήν 10η Ἰουλίου 
1924, μετά ἀπό μακροχρόνια ἀσθένεια. Ὁ διάδοχός του θά ἐκλεγεῖ μετά τήν ἀπε-
λευθέρωση, τό 1947. Βλ. Καρπάθιος, Ἐμμανουήλ Ι. «Μητροπολίτης Μεσημβρίας 
τῆς ἐπί Εὐξείνῳ». Ἐκκλησία Κῶ Δωδεκανήσου, τ. 1ος, Ἀθῆναι 1968, σ. 395-408.

30. Ὁ ἡγούμενος τῆς Μονῆς Πάτμου βρισκόταν στήν Ἀθήνα γιά ὑποθέσεις 
κτημάτων τῆς μονῆς καί θά παράμενε ἐκεῖ γιά δεκαπέντε ἡμέρες. Βλ. ΑΥΕ.Φ. Β.35, 
ἀρ. 463 (Προξ. Ρόδου, πρός ΥΕ, 20.10.1924, λίαν ἐπεῖγον). 
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ἰταλικῆς διοίκησης31. Στίς προκαταρκτικές συνεννοήσεις πού ἔγιναν 
ἐκείνη τήν περίοδο στή Ρόδο οἱ ἐκκλησιαστικοί ἡγέτες τῆς Δωδε-
κανήσου ἀποφάσισαν ὁμόφωνα ὅτι τό μόνο ἁρμόδιο νά κηρύξει τό 
Αὐτοκέφαλο πού ἤθελαν οἱ Ἰταλοί ἦταν τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο 
καί ζήτησαν νά τούς δοθεῖ ὁ ἀπαιτούμενος χρόνος γιά νά φέρουν τό 
ζήτημα ἐκεῖ. Στίς 24 Ὀκτωβρίου 1924 συμφώνησαν νά ἐξουσιο-
δοτήσουν τούς μητροπολίτες Ρόδου καί Λέρου νά μεταβοῦν στήν 
Κωνσταντινούπολη, προκειμένου νά ἐνημερώσουν διά ζώσης τήν 
Ἱερά Σύνοδο καί νά λάβουν ἐντολές γιά τά περαιτέρω32. Τό ὑπουρ-
γεῖο τῶν Ἐξωτερικῶν ἐνημερώθηκε γιά ὅλα καί ἀπάντησε ἀμέσως μέ 
σαφεῖς ὁδηγίες, τίς ὁποῖες διαβίβασε καί στήν Κωνσταντινούπολη, 
προκειμένου νά λάβει γνώση καί ὁ Πατριάρχης33. Ἐπίσης, οἱ ἐκκλη-
σιαστικοί ἡγέτες τῆς Δωδεκανήσου διαβεβαίωσαν τόν Lago γιά τήν 
ὠφέλεια καί τή χρησιμότητα πού θά εἶχε ἡ ἀπόσχιση καί ἀνεξαρτησία 
τῆς Δωδεκανησιακῆς Ἐκκλησίας34, ἀλλά ὁ κυβερνήτης ἀρνήθηκε νά 
παρέμβει μέ ἐπιστολή του πρός τό Πατριαρχεῖο ὅπως τοῦ εἶχαν 
ζητήσει οἱ μητροπολίτες, οἱ ὁποῖοι, προκειμένου νά μή θεωρηθοῦν 
ἀποστάτες, ἐπιδίωκαν κάποια κάλυψη στίς κινήσεις τους35.

Ἡ συνάντηση τοῦ Mario Lago μέ τόν μητροπολίτη Ἀπόστολο 
ἔγινε ἀμέσως γνωστή στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, τό ὁποῖο καί 
ἀπέστειλε σχετική ἐπιστολή πρός τόν Τρύφωνος, χωρίς, ὅμως, ἡ 
πληροφόρηση αὐτή νά προῆλθε ἀπό τόν Μητροπολίτη. Αὐτό ἀπο-
δεικνύεται τόσο ἀπό τήν ἡμερομηνία σύνταξης τῆς ἐπιστολῆς τοῦ 
Πατριαρχείου (27 Ὀκτωβρίου 1924), ὅσο καί ἀπό τή σαφή ἀναφορά 
σέ «ἀσφαλεῖς πληροφορίες» ὡς πηγή πληροφόρησης καί ὄχι σέ 
κάποια ἐπιστολή τοῦ Μητροπολίτη Ρόδου. Ἡ σχετική ἐπιστολή ἔχει 
ὡς ἑξῆς:

31. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 120-121. Βαβοῦσκος, Α. Κ. ὅ.π., σ. 43.
32. Χατζηβασιλείου, Βασίλης Σ. Ἱστορία τῆς νήσου Κῶ. Ἀρχαία - Μεσαιωνική 

- Νεότερη, Κῶς 1990, σ. 495.
33. ΑΥΕ.Φ. Β.35, ἀρ. 39827 (ΥΕ, πρός Προξ. Ρόδου, 21.10.1924, κρυπτογράφη-

μα). Τό ἴδιο ἔγγραφο καί πρός τό Γ. Προξ. ΚΠόλεως. 
34. Τσιρπανλῆς, Ζ. Ν. ὅ.π., σ. 170.
35. «...ὁ Διοικητής ἐζήτησε τήν βοήθειάν μας παρά τῷ Πατριαρχείῳ, τήν ὁποίαν 

καί τῷ ὑπεσχέθημεν, δηλώσαντες ὅτι εἴμεθα ἕτοιμοι νά ἀποστείλωμεν πρός τοῦτο 
καί ἰδίαν Ἐπιτροπήν...» Βλ. Ἀπόστολος Τρύφωνος. ὅ.π., τ. 1, σ. 121.
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«Τῷ Ρόδου Ἀποστόλῳ 3918/27 Ὀκτ. 1924

Πληροφορίαι ἀσφαλεῖς μετέδωκαν τῇ Ἐκκλησίᾳ εἴδησιν περί με-
λετωμένης ἀνακηρύξεως τῶν ἐν Δωδεκανήσοις Ἱερῶν Μητροπόλεων 
τοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου εἰς αὐτοκέφαλον ἐκκλησιαστικήν περιοχήν.

Τό μελετώμενον συμπίπτον παραδόξως πρός τήν αὐτόθι ἄφιξιν 
τῆς ὑμετέρας Ἱερότητος καί τήν ἀνάληψιν καί πάλιν ἐνεργῶς τῶν 
ποιμαντορικῶν καθηκόντων αὐτῆς, οὐκ ἦν δυνατόν ἵνα παρέλθη 
ὑπό τῆς Ἐκκλησίας ἀπαρατήρητον, μόνον δέ διά τήν ἔλλειψιν 
ὑπευθύνου πληροφορίας ἀπό μέρους τῆς ὑμετέρας Ἱερότητος ἤ τι-
νος τῶν λοιπῶν αὐτόθι ἀρχιερέων ἀφέθη ἄχρι τοῦδε ὑπ’ αὐτῆς ἡ 
ὀφειλομένη περί αὐτοῦ σκέψις. Οὐχ ἧττον ὅμως καί οὕτω σπεύδομεν 
ἐξ ἀποφάσεως συνοδικῆς ἵνα δηλώσωμεν κατηγορηματικῶς ὅτι ἡ 
ὑμετέρα Ἱερότης καί οἱ λοιποί αὐτόθι ἅγιοι ἀρχιερεῖς ἐν οὐδεμιᾷ πε-
ριπτώσει δύνανται κανονικῶς ἵνα προβῶσιν εἰς οἱανδήποτε σκέψιν 
καί ἐνέργειαν περί τῆς εἰς αὐτούς ἐμπιστευθείσης ἐκκλησιαστικῆς 
παρακαταθήκης ἄνευ προηγουμένης ἐγγράφου ἀπό μέρους ὑμῶν 
ὑποβολῆς τοῦ ζητήματος πρός τήν Ἐκκλησίαν, μεθ’ ὅ αὕτη δύναται 
ἵνα σκεφθῆ περί τοῦ ἀπαραιτήτου ἤ μή τῆς ἐνταῦθα ἐλεύσεως ἑνός 
ἤ πλειόνων ἐκ τῶν αὐτόθι ἁγίων ἀδελφῶν.

Ἔχομεν τήν πεποίθησιν ὅτι ᾗ τε ὑμετέρα Ἱερότης καί οἱ λοιποί 
αὐτόθι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, μνήμονες τοῦ καθήκοντος καί τῆς ὁμο-
λογηθείσης κατά τήν χειροτονίαν ἱερᾶς πρός τόν Θρόνον ὑπο-
χρεώσεως, ἔσονται λίαν προσεκτικοί καί οὐδέποτε θελήσουσιν ἵνα 
προβῶσιν εἰς σκέψεις καί πράξεις ἀντιβαίνουσας...»36

Ἐν τῶ μεταξύ, τό ὑπουργεῖο τῶν Ἐξωτερικῶν, μέ τό ὑπ’ ἀριθμ. 
39202 ἔγγραφό του πρός τήν Πρεσβεία μας στό Λονδίνο37, ζητᾶ τήν 
ἐπέμβαση τῆς ἀγγλικῆς κυβέρνησης, διότι «...οἱ πιέσεις αὐτές καί ἡ 
τάσις τῆς ἰταλικῆς κυβερνήσεως φαίνεται ἐπιδιώκουσαι τήν βαθ-
μιαίαν μετατροπήν νήσων εἰς ἰταλικήν ἐπαρχίαν καί αὕτη (ἡ τάση) 
ἀντίκειται εἰς ὑποσχέσεις πρός ἀγγλικήν κυβέρνησιν ἀποδόσεως 
μέρους αὐτῶν εἰς Ἑλλάδα...»

Ἐξάλλου, στό διάβημα τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης πρός τό Fo-
reign Office38 τό ὁποῖο ἐπέδωσε ὁ πρεσβευτής τῆς Ἑλλάδας στό 

36. ΑΟΠ.ΚΠΑ. Α΄ 91, σ. 689 (27.10.1924). 
37. Τό κρυπτογράφημα στάλθηκε πρός τήν Legation de la Grece Londres. 
38. Ὑπουργεῖο τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Μεγάλης Βρετανίας.
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Λονδίνο Δ. Κακλαμάνος, οἱ ἁρμόδιοι τοῦ ὑπουργείου ἐκφράζουν τήν 
πεποίθηση, ὅτι «...ὁ Μητροπολίτης Ρόδου δέν θά ὑποκύψῃ εἰς τοι-
αύτας πιέσεις καί θ’ ἀρνηθῇ ἀπολύτως νά πράξῃ ὅ,τι ἐζήτησαν παρ’ 
αὐτοῦ οἱ Ἰταλοί...»39

Στίς 10 Νοεμβρίου 1924, ὁ μητροπολίτης Ρόδου καί ὁ μητρο-
πολίτης Λέρου-Καλύμνου ἔφτασαν στήν Κωνσταντινούπολη, συνο-
δευόμενοι ἀπό τόν Ἰταλό διερμηνέα Pietro Mancuso, ὡς ἐκπρόσωπο 
τοῦ κυβερνήτη Mario Lago. Ἀμέσως μετά τήν προφορική ἀνάπτυξη 
τοῦ ζητήματος στήν Ἱερά Σύνοδο ὑπέβαλαν καί ὑπόμνημα, ὅπως 
τούς ζητήθηκε, στίς 12 Νοεμβρίου 192440. Στό ὑπόμνημα αὐτό δύο 
εἶναι τά σημεῖα πού χρήζουν προσοχῆς:

Τό π ρ ῶ τ ο  εἶναι ἡ κατακλείδα τοῦ ὑπομνήματος, ὅπου οἱ δύο 
Ἀρχιερεῖς δηλώνουν, μέ σαφῆ καί κατηγορηματικό τρόπο, ὅτι τό 
ζήτημα –μετά τήν ἐνημέρωση τήν ὁποία ἔκαναν στήν Ἱερά Σύνοδο– 
ἀνήκει στήν ἀποκλειστική δικαιοδοσία τῆς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριαρχείου41. Τό δ ε ύ τ ε ρ ο  εἶναι ὁ κατ’ ἐπανάληψη τονισμός 
ἐκ μέρους τῶν Ἀρχιερέων τόσο τοῦ θαυμασμοῦ τοῦ Ἰταλοῦ διοικητή 
πρός τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, 
ὅσο καί τῶν ἀγαθῶν προθέσεών του42. 

Τό ζήτημα, λοιπόν, ἤδη ἀπό τά πρῶτα βήματα, ἔπαψε νά ἀπα-
σχολεῖ τούς Ἀρχιερεῖς τῆς Δωδεκανήσου καί περιῆλθε στήν εὐθύνη 
τοῦ Πατριαρχείου καί τῆς ἑλληνικῆς Κυβέρνησης43. Ἡ ἔγκαιρη πλη-

39. ΑΥΕ.Φ. Β.35, ἀρ. 2922 (Πρεσβεία Λονδίνου, πρός ΥΕ, 29.10.24, ἐμπιστευτικόν, 
πρός τόν κ. Γ. Ροῦσσο ὑπουργό Ἐξωτερικῶν). Ὁ Γ. Ροῦσσος, ἀπό τή Λέρο καί προ-
σωπικός φίλος τοῦ Ἐλευθέριου Βενιζέλου, ἐνδιαφέρθηκε προσωπικά γιά τό ἐκκλησια-
στικό ζήτημα, ἐνῶ ὅλα τά κρυπτογραφήματα καί ἐντολές του εἶναι ἰδιόχειρα.

40. Ἀριθμ. πρωτ. 4.354/12.11.1924. Τό Γεν. Προξ. Κωνσταντινουπόλεως ἔστειλε 
τό ὑπόμνημα καί τά ἐπισυναπτόμενα 3 ἔγγραφα στό ὑπουργεῖο τῶν Ἐξωτερικῶν μέ 
ἀριθμ. εἰδ. Πρωτ. 2676/21.11.1924. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 122-123.

41. «...Κλείοντες τήν παροῦσαν, νομίζομεν ὅτι ἐξεπληρώσαμεν ἱερόν καθῆκον 
πρός τε τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν καί πρός τό Ὀρθόδοξον πλήρωμα τῆς Δωδε-
κανήσου τά δέ περαιτέρω εἶναι τῆς ἀποκλειστικῆς δικαιοδοσίας τῆς Μητρός 
Ἐκκλησίας ἧς διατελοῦμεν εὐπειθέστατα τέκνα...» Βλ. Κωνσταντινίδης, Ἐμμανουήλ 
Ι. Συμβολή εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν ἱστορίαν τῆς Δωδεκανήσου. Ἀθήνα 1968, σ. 96.

42. Βαβοῦσκος, Α. Κ. ὅ.π., σ. 44.
43. «...Ἡ Ἰταλική Κυβέρνησις ἐπιμένει εἰς τάς ἐνεργείας της πρός ἀπόσπασιν 

ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρόδου. Οἱ καλῶς πληρο-
φορούμενοι κύκλοι φοβοῦνται, ὅτι ἡ προϊοῦσα ἑλληνική ἀναρχία θά συντελέσῃ 
μεγάλως εἰς τήν πραγματοποίησιν τῶν ἰταλικῶν σχεδίων... ...Οἱ συνελθόντες ἐν 
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ροφόρηση τῆς ἑλληνικῆς Κυβέρνησης ἐξασφαλίστηκε, ἐκτός τῶν 
ἄλλων, καί ἀπό ἰδιόχειρη ἐπιστολή τοῦ Ἀπόστολου Τρύφωνος πρός 
τόν τότε πρωθυπουργό Ἀνδρέα Μιχαλακόπουλο, σταλμένη ἀπό τήν 
Κωνσταντινούπολη, μέ ἡμερομηνία 3 Δεκεμβρίου 1924. Σ’ αὐτήν, ὁ 
Ἀπόστολος ἀναφέρει τίς πιέσεις τίς ὁποῖες δέχτηκε ἀπό τόν Lago μέ 
τήν ἔναρξη τῆς ἐφαρμογῆς τῆς Συνθήκης τῆς Λοζάννης, μέ τήν ὁποία 
ἐκχωρήθηκαν ἀπό τήν Τουρκία στήν Ἰταλία ὅλα τά δικαιώματά της 
ἐπί τῆς Δωδεκανήσου. Σύμφωνα μέ τόν Lago, θά ἔπρεπε τό ἴδιο νά 
συμβεῖ καί μέ τήν Ἐκκλησία τῆς Δωδεκανήσου, ἐνῶ τό σύστημα τοῦ 
Αὐτοκεφάλου ἦταν τό πλέον κατάλληλο γιά τήν Ἐκκλησία αὐτή. Ὁ 
Ἀπόστολος ἀναφέρει, ἐπίσης, ὅτι οἱ ἀρχιερεῖς συνεργάσθηκαν μαζί 
του καί ἀποφάσισαν ὁμόφωνα ὅτι μόνη ἁρμόδια ἀρχή γιά τήν πα-
ραχώρηση τοῦ Αὐτοκεφάλου ἦταν τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Ὁ 
Mario Lago δέχτηκε τελικά τήν πρόταση. Ἔτσι ἡ εὐθύνη πέρασε ὁλο-
κληρωτικά ἀπό τά Δωδεκάνησα στό Πατριαρχεῖο44.

Ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη, στίς 24 Δεκεμβρίου 1924, μέ τήν 
εὐκαιρία τῆς ἐκλογῆς καί ἐνθρόνισης τοῦ νέου οἰκουμενικοῦ πα-
τριάρχη Κωνσταντίνου τοῦ ΣΤ΄ (17.12.1924-22.6.1925), ὁ μητρο-
πολίτης Ἀπόστολος γράφει, γιά μία ἀκόμη φορά, στόν Mario Lago 
σχετικά μέ τίς σχέσεις Πολιτείας καί Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Δω-
δεκανήσου. Προτείνει νά ἀναλάβει ὁ ἴδιος τόν ρόλο τοῦ μεσολαβητῆ 
μεταξύ τῆς ἰταλικῆς Κυβέρνησης, τῶν νησιῶν καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου ὅσον ἀφορᾶ στό θέμα τοῦ Αὐτοκεφάλου, ζήτημα πού 
ἀπασχολεῖ τό σύνολο σχεδόν τῶν Δωδεκανησίων, ἐνῶ ἀναφέρει ὅτι 

Ρόδῳ Μητροπολῖται καί ἀνώτεροι κληρικοί, ὅπως κη ρύξουν, κατ’ αἴτησιν τῆς 
Ἰταλικῆς Κυβερνήσεως, Αὐτόνομον τήν Ἐκκλησίαν τῆς Δωδεκανήσου, μεταβάντες 
εἰς Κων/πολιν, ὅπως ἀνακοινώσουν τά γενόμενα εἰς τήν Ἱ. Σύνοδον τῶν Πατρι-
αρχείων, ἐξέδωκαν τό ἑξῆς ἀνακοινωθέν: “Ἐν κοινῇ συσκέψει τῶν Ἱεραρχῶν τῆς 
Δωδεκανήσου, ληφθείσης ὑπόψη τῆς ἐν γένει Ἐκκλησιαστικῆς καταστάσεως, κα-
τόπιν ἐκφρασθείσης ἐπιθυμίας τῆς Ἰταλικῆς Γενικῆς Διοικήσεως περί ἀναλόγου 
ρυθμίσεως τῶν Ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων ἐν Δωδεκανήσῳ, διά πράξεως οἰκει-
οθελοῦς ἐν καθαρῷ Ἐκκλησιαστικῷ περιβάλλοντι, καί δεδομένης τῆς εἰς τά ὁμοίας 
φύσεως ζητήματα, δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου, ἀπεφασίσθη ὁμοφώνως, ὅπως 
ἀναλόγως ἐνεργηθῆ τι δέον παρά τῶν Πατριαρχείων”.

Εἰς τά ἀνωτέρω βλέπει τις διαυγῶς ὅτι τό δωδεκανησιακόν ἐξελίσσεται βαθ-
μηδόν εἰς αὐτονομίαν Ἐκκλησιαστικήν, καθώς ἀρχῆθεν οἱ Ἰταλοί ἀπεφάσισαν καί 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρόδου συγκατετέθη». Βλ. «Μητροπόλεις Δωδεκανήσου», εἰς 
Πάνταινος, Ἀλεξάνδρεια, τ. 16, ἀρ. 46 (1924), σ. 768.

44. Φίνας, Κ. Ι. ὅ.π., σ. 88-91. (Παράρτημα, ἀρ. ἐγγρ. 11).

-4-Mavridis-Rodos no 16.indd   277 2/4/2018   12:40:38 µµ



ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 

278

ὁ διακανονισμός ὁ ὁποῖος θά προκύψει μετά τίς συνεννοήσεις θά 
ἀνακουφίσει τόν λαό πού ἀπό δύο καί πλέον χρόνια στεροῦνταν 
πνευματικοῦ ἡγέτη45.

Λόγω τοῦ θανάτου τοῦ πατριάρχη Γρηγορίου Ζ΄ (Νοέμβριος 
1924)46 ἀναβλήθηκε ἡ λύση τοῦ ζητήματος τοῦ Αὐτοκέφαλου μέχρι 
τήν ἐκλογή τοῦ νέου Πατριάρχη47. Ἔτσι, ἡ Ἐπιτροπή τῶν Μητρο-
πολιτῶν ἐπέστρεψε στά Δωδεκάνησα, ἐνῶ τή βάση τῶν διαπραγμα-
τεύσεων καί κατά τήν περίοδο 1925-1926 ἀποτέλεσε ἡ συσχέτιση τῆς 
χορήγησης τοῦ Αὐτοκέφαλου μέ τή διατήρηση τῶν δικαστικῶν καί 
ἐκ παιδευτικῶν προνομίων τῆς Δωδεκανησιακῆς Ἐκκλησίας, ὅπως 
αὐτά ἴσχυαν καί ἐπί Τουρκοκρατίας. Τό Πατριαρχεῖο, βέβαια, βρι-
σκόταν μπροστά σέ δίλημμα μέ τή λύση αὐτή, ἀφοῦ θά μποροῦσαν 
νά ὑπάρξουν σοβαρότατες συνέπειες ἀπό ἐθνικῆς ἄποψης. 

Τόν Φεβρουάριο τοῦ 1925, τό Ὑπουργεῖο τῶν Ἐξωτερικῶν, ἀπό 
φόβο μήπως ἡ ἰταλική Κυβέρνηση προβεῖ σέ πραξικοπηματική 
ἀνακήρυξη τοῦ Αὐτοκέφαλου, συνέστησε σέ ἕναν ἀπό τούς ἔμπι-
στους μητροπολίτες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου νά ἐπισκεφθεῖ τόν Ἰταλό 
Πρεσβευτή Μοντάνια στήν Κωνσταντινούπολη καί νά τοῦ ἐκφράσει 
τή λύπη τοῦ Πατριαρχείου γιά τή σημειωθεῖσα ἐκκρεμότητα, ἀλλά 
καί νά ἀφήσει νά ἐννοηθεῖ ὅτι ὑπάρχει πάντοτε, ἀπό μέρους τοῦ 
Πατριαρχείου, ἀγαθή διάθεση γιά ρύθμιση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ. Παρ’ 
ὅλα αὐτά, ὅμως, ἡ ἔναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ πρεσβείας καί 
Πατριαρχείων δέν κατέστη καί πάλι δυνατόν νά πραγματοποιηθεῖ, 
λόγω τῆς ἀνωμαλίας τήν ὁποία δημιούργησε ἡ ἐκδίωξη ἀπό τούς 
Τούρκους τοῦ πατριάρχη Κωνσταντίνου τοῦ ΣΤ΄48.

45. ΙΑΜ. ΑΒΕ 15 (ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 11.01), 24.12.1924. (Παράρτημα, ἀρ. ἐγγρ. 12).
46. Ὁ πατριάρχης Γρηγόριος Ζ΄ Ζερβουδάκης (ἤ Παπαδοσταυριανός) 

γεννήθηκε στή Σίφνο τό 1855. Σπούδασε στή Θεολογική Σχολή Χάλκης. Χειρο-
τονήθηκε τό 1887 βοηθός ἐπίσκοπος Μυρέων καί ἐστάλη στή Ρόδο. Τό 1892 
ἐκλέχτηκε μητροπολίτης Σερρῶν, τό 1909 μητροπολίτης Κυζίκου καί τό 1913 μη-
τροπολίτης Χαλκηδόνος. Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐξελέγη στίς 6 Δεκεμβρίου 
τοῦ 1923 καί ἐνθρονίστηκε στίς 30 Δεκεμβρίου τοῦ 1923. Πέθανε τόν Νοέμβριο τοῦ 
1924. Καθιέρωσε τό νέο ἡμερολόγιο (Γρηγοριανό). Βλ. Σταυρίδης, Βασίλειος Θ. Οἱ 
Οἰκουμενικοί Πατριάρχαι 1860 - σήμερον, Θεσσαλονίκη 1977, σ. 481-486.

47. ΙΑΜ. ΑΒΕ 15 (ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 11.01), 15.11.1924.
48. Μπακίρης, Ἐμμανουήλ Δ. Ρόδος: Ἐθνικό ζήτημα 1912-1945, Ρόδος 1989, 

σ. 43-44. Ὁ οἰκουμενικός πατριάρχης Κωνσταντῖνος ὁ ΣΤ΄ Ἀράμπογλου (ἤ Καρα-
τζό  πουλος) γεννήθηκε τό 1859 σέ χωριό τῆς Προύσας καί σπούδασε στή Θεολο-
γική Σχολή τῆς Χάλκης. Τό 1896 ἐξελέγη ἐπίσκοπος Ροδοστόλου, ὑπαγόμενος στή 

-4-Mavridis-Rodos no 16.indd   278 2/4/2018   12:40:38 µµ



ΡΟΔΟΣ: 1912-1948. ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

279

Κατά τό διάστημα αὐτό, ὁ Ἰταλός διοικητής Ρόδου ἐκδήλωνε 
ἀπροκάλυπτα τήν πρόθεσή του νά καταργήσει μερικῶς τά ἐκπαιδευ-
τικά προνόμια τοῦ Κλήρου, ἀφήνοντας νά ἐννοηθεῖ ὅτι, ἐφόσον τό 
Πατριαρχεῖο δέν παρέχει τό Αὐτοκέφαλο, ἡ διοίκηση ἦταν ἐλεύθερη 
νά καταργήσει, κατά βούληση, τό προνομιακό καθεστώς τῶν νη-
σιῶν49. Πραγματικά, τά δύο ὑπομνήματα τοῦ Pietro Mancuso πρός 
τόν Mario Lago, μέ πρῶτο αὐτό πού ἐκδόθηκε στίς 3 Φεβρουαρίου 
τοῦ 192550 καί δεύτερο αὐτό στίς 11 Φεβρουαρίου τοῦ ἴδιου ἔτους, 
ἀναφέρουν ὅτι ἡ ρύθμιση γιά τή λειτουργία τῶν σχολείων θά γινόταν 
μέ μεταγενέστερα διατάγματα καί κανονισμούς, σύμφωνα μέ τήν ἐπι-
θυμία τῶν Ἰταλῶν. Στό δεύτερο, ἐπίσης, ὑπόμνημα ὑπάρχουν καί 
προτάσεις τοῦ μητροπολίτη Ἀπόστολου πάνω στό ἴδιο θέμα, οἱ 
ὁποῖες μελετήθηκαν ἀπό τόν Ἰταλό διοικητή51. 

Τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1925, λοιπόν, ὁ διοικητής Lago ἀπευθύνει 
πρός τόν μητροπολίτη Ἀπόστολο ἐπιστολή μέ τήν ὁποία τοῦ κάνει 
γνωστό ὅτι: 

1. Ἡ θρησκευτική ἀρχή ἀπομακρύνεται ἀπό τή διοίκηση τῶν 
σχολείων, ἄρα ἀπαγορεύεται στόν Μητροπολίτη νά διατηρεῖ τήν 
ἀνώτατη ἐποπτεία, τήν ὁποία διατηροῦσε μέχρι τότε.

2. Ἀπαγορεύεται ὁ διορισμός ξένων ὑπηκόων ὡς δασκάλων (κυ-
ρίως τῶν Ἑλλήνων) καί

Μητρόπολη Ἀδριανουπόλεως. Τό 1899 ἐξελέγη μητροπολίτης Βελλάς καί 
Κονίτσης. Τό 1906 μετατέθηκε στή Μητρόπολη Τραπεζοῦντος, τό 1913 στή 
Μητρόπολη Κυζίκου καί τό 1922 στή Μητρόπολη Δέρκων. Στίς 17 Δεκεμβρίου 
1924 ἐξελέγη Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί ἐνθρονίστηκε αὐθημερόν. Σύμφωνα, 
ὅμως, μέ τή συμφωνία ἀνταλλαγῆς τῶν πληθυσμῶν, οἱ τουρκικές ἀρχές τόν 
θεώρησαν «ἀνταλλάξιμο» καί στίς 30 Ἰανουαρίου 1925 ἀπελάθηκε ἀπό τήν Πόλη 
σιδηροδρομικῶς. Φιλοξενήθηκε ἀρχικά στή Θεσσαλονίκη, ἀπό ὅπου προέβη σέ 
ἀνεπιτυχῆ διαβήματα πρός τήν Κοινωνία τῶν Ἐθνῶν γιά νά τοῦ ἐπιτραπεῖ ἡ ἐπι-
στροφή. Στίς 22 Μαΐου 1925 ὑπέβαλε τήν παραίτησή του. Πέθανε στίς 28 Νο-
εμβρίου 1930, στή Νέα Φιλαδέλφεια Ἀττικῆς. Βλ. Σταυρίδης, Β. ὅ.π., σ. 491-196.

49. Τσαλαχούρης, Κώστας Φ. Αὐτοκέφαλο τῆς Ἐκκλησίας Δωδεκανήσου 
1924-1929, Ἀθήνα 1992, σ. 12-13.

50. Τσιρπανλῆς, Ζαχαρίας Ν. Ἡ Ρόδος καί ἡ ἱστορία της (Ἀπό τά βυζαντινά 
χρόνια ὥς τήν Ἐνσωμάτωση μέ τήν Ἑλλάδα), Ἰωάννινα 1994, σ. 403.

51. Παπαϊωάννου, Ἐμμανουήλ Δ. Ρόδος καί Νεώτερα Κείμενα. [ἀρ.] 8: Ἡ 
Ἐκκλησία τῆς Δωδεκανήσου κατά τήν Ἰταλοκρατία, τό Αὐτοκέφαλο, Ρόδος 1997, 
σ. 31-33. ΙΑΜ. ΑΒΕ 15 (ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 11.01), 3.2.1925-11.2.1925.
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3. Ἀπαγορεύεται ἡ ἔκδοση ἀδειῶν διδασκαλίας, ἐνῶ διατη-
ροῦνται μόνο οἱ σχολικές ἐφορευτικές ἐπιτροπές τῶν κοινοτήτων52.

Τά μέτρα αὐτά θεσπίστηκαν μέ τό Διάταγμα ἀρ. 1 «Περί ὑπα-
γωγῆς τῶν ἐκπαιδευτικῶν κτιρίων εἰς τάς ἰταλικάς Ἀρχάς», τό ὁποῖο 
ἐκδόθηκε τήν 1η Ἰανουαρίου 1926 καί ἀποτελοῦνταν ἀπό 75 ἄρθρα 
πού ἀναφέρονταν στόν κανονισμό τῶν σχολείων τῆς στοιχειώδους 
καί τῆς μέσης ἐκπαίδευσης53.

Ὡς ἀπάντηση στά μέτρα αὐτά, τά Σωματεῖα τῆς Κοινότητος 
Ρόδου, ἡ Ἐπαρχιακή Δημογεροντία καί ἡ Κεντρική Ἐφορεία ἔστει-
λαν, στίς 29 Ὀκτωβρίου 1925, πρός τόν Ὑπουργό τῶν Ἐξωτερικῶν 
τῆς Ἑλλάδας τήν ἀκόλουθη ἐπιστολή:

«...Ἡ ἐνταῦθα Κυβέρνησις παρά τήν ὑπόσχεσίν της ὅτι θά σε-
βασθῇ τά προνόμιά μας, ἐπιμένει ὅπως καταργήση τό οὐσιωδέστε-
ρον ἐξ αὐτῶν, τουτέστιν τήν ἐπί τῶν Σχολῶν ἐπίβλεψιν καί προ-
στασίαν τῆς Μητροπόλεως.

Ὄχι δέ μόνον διά δύο ἐγγράφων της ἀπαντητικῶν εἰς αἰτήσεις 
περί Σχολικῶν πραγμάτων, ὑποβληθείσας κατά τήν τάξιν ὑπό τῆς 
Μητροπόλεως ὑποδεικνύει ὅπως ἄλλος ἁρμόδιος ἀναφέρει τάς 
ὑποθέσεις ταύτας, ἀλλά τελευταίως δι’ ἐγγράφου της ἀπ’ εὐθείας 
πρός τόν Γυμνασιάρχην ἀπευθυνομένου, ἀπήτησε τήν ὕψωσιν τῆς 
ἰταλικῆς σημαίας. Ὅλων τῶν ἐγγράφων τούτων ἀντίγραφα εὑρίσκει 
ἐσώκλειστα ἡ Ὑμετέρα Ἐξοχότης. Ὑλική ἡ ἐκ τῆς καταργήσεως τοῦ 
προνομίου τούτου προκύψασα ζημία εἰς τήν παρ’ ἡμῖν ἐκπαίδευσιν, 
ἐξεθέσαμεν ἤδη εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, δι’ ἐγγράφου 
μας, οὗ ἀντίγραφον εὑρίσκει ἐπίσης ἡ Ὑμετέρα Ἐξοχότης, ἐσώκλει-
στον τῇ παρούσῃ.

Ἐπειδή δέ ὅλαι αἱ σχετικαί ἐνέργειαι τῆς Α. Σ. τοῦ Μητροπολίτου 
μας παρά τῇ ἐνταῦθα Κυβερνήσει ἀπέβησαν τελείως ἄκαρποι καί 
μᾶλλον ἠρέθισαν τά πράγματα, ὥστε ἡ ψυχρότης πάλιν νά δημιουρ-
γηθεῖ μεταξύ Κυβερνήσεως καί Μητροπόλεως, ἐθεωρήσαμεν κα-
θῆκον μας πρός ἀπαλλαγήν ἡμῶν ἀπό πάσης εὐθύνης νά ἀναφέρω-

52. ΑΥΕ.Φ. Β.35, ἀρ. 429 (Προξ. Ρόδου, πρός ΥΕ, 23.10.1925, ἐμπιστευτικόν). 
Τσαλαχούρης, Κ. Φ. ὅ.π., σ. 13. 

53. Παπαϊωάννου, Ε. Δ. ὅ.π., σ. 36-37.
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μεν τό ζήτημα πρός τε τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν 
Ὑμετέραν Ἐξοχότητα, ἐξαιτούμενοι ἀρωγήν καί προστασίαν.

(Ἐν Ρόδῳ τῇ 29 Ὀκτωβρίου 1925).
Μετά πολλῆς τιμῆς ἡ Ἐπαρχιακή Δημογεροντία.
Ἡ Κεντρική Ἐφορεία, ὑπογραφές»54.

Ὁ περιορισμός, λοιπόν, τῶν ἐκπαιδευτικῶν προνομίων τῶν νη-
σιῶν καταδείκνυε σαφῶς τήν πρόθεση τῆς ἰταλικῆς διοίκησης νά 
καταργήσει τήν ἐκπαιδευτική αὐτονομία55 καί νά καταστήσει, τό 
ἀμέσως ἑπόμενο χρονικό διάστημα, τά σχολεῖα ὄργανα ἐξιταλισμοῦ 
τῶν νέων γενεῶν, κάτι πού προκάλεσε τίς σφοδρότατες διαμαρτυ-
ρίες τῶν κατοίκων. Ἀμέσως ὁ μητροπολίτης Ἀπόστολος καί ἡ ἐπαρ-
χιακή Δημογεροντία Ρόδου διαβιβάζουν, γιά μία ἀκόμη φορά, ἔγγρα-
φα διαμαρτυρίας πρός τήν ἑλληνική Κυβέρνηση καί τά Πατριαρχεῖα 
γιά τό ἰταλικό Διάταγμα περί Σχολῶν, ἐνῶ οἱ περισσότερες κοινότη-
τες τῆς Δωδεκανήσου αὐτενεργώντας, στέλνουν κι αὐτές διαμαρ-
τυρίες πρός τά Πατριαρχεῖα καί τήν ἑλληνική Κυβέρνηση56.

Ἡ ὀξύτητα ἡ ὁποία δημιουργήθηκε κατά τήν ἐποχή ἐκείνη, μέ 
ἀφορμή τό ἐκπαιδευτικό, ἀνάγκασε τά Πατριαρχεῖα νά ἀντιμε-
τωπίσουν σοβαρότερα τό ὅλο ἐκκλησιαστικό ζήτημα τῆς Δωδε-
κανήσου. Ἔτσι, στίς 2 Φεβρουαρίου τοῦ 1926 τό Οἰκουμενικό Πα-
τριαρχεῖο ἔστειλε, γιά μία ἀκόμη φορά, ὑπόμνημα πρός τό Ὑπουρ-
γεῖο τῶν Ἐξωτερικῶν57 τῆς Ἑλλάδας. Σέ ἀπάντηση τό Ὑπουργεῖο58, 
μετά καί ἀπό προηγούμενη ἔκθεσή του μέ θέμα τό σημαντικό αὐτό 

54. Βεργωτῆς, Γεώργιος Θ. Ἡ ἐκπαίδευση στό κοινό τῆς Ρόδου κατά τήν 
Ἰταλοκρατία, Ρόδος 1997, σ. 245-246.

55. Ἐκπαιδευτική αὐτονομία τήν ὁποία εἶχαν τά Δωδεκάνησα ἀπό τήν ἐποχή 
τῆς Τουρκοκρατίας, τήν περίοδο τοῦ Τανζιμάτ (1839-1876). Ἡ ἐποχή τοῦ Ταν-
ζιμάτ (ἀναδιοργάνωση-διευθέτηση) ἦταν μιά περίοδος μεταρρυθμίσεων γιά τήν 
Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία, μέσω τῶν ὁποίων ἐπιδίωκε τή φιλελευθεροποίηση τῶν 
δομῶν τοῦ κράτους, τήν ἐξάλειψη τῶν θρησκευτικῶν διακρίσεων καί τή διευκόλυν-
ση τῆς διείσδυσης τῶν εὐρωπαϊκῶν κεφαλαίων, θεωρώντας πώς ἡ ἐδαφική ἀκε-
ραιότητα τοῦ κράτους ἦταν ἐξασφαλισμένη ἀπό τίς Μεγάλες Δυνάμεις. Βλ. Ἀνα-
γνωστοπούλου, Σία. Μικρά Ἀσία, 19ος αἰ. - 1919. Οἱ ἑλληνορθόδοξες κοινότητες. 
Ἀπό τό Μιλλέτ τῶν Ρωμιῶν στό Ἑλληνικό Ἔθνος, Ἀθήνα 1997, σ. 45

56. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 129-130.
57. Ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν ἦταν ἀπό τίς 6 Νοεμβρίου 1925 ὁ Λουκᾶς 

Κα νακάρης Ροῦφος. Βλ. Τσαλαχούρης, Κ. Φ. ὅ.π., σ. 389.
58. «...Ἐπιδιωκομένη σύσφιξις ἑλληνοϊταλικῶν σχέσεων ἐν πνεύματι γενικο-

τέ ρας πολιτικῆς δέν ἐπέτρεψεν ἡμῖν θέση δωδεκανησιακῶν ζητημάτων ἐνώπιον 
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ζή τημα, ἐκφράζει τή γνώμη νά ὑποχωρήσει τό Πατριαρχεῖο στό ζή-
τημα τοῦ Αὐτοκέφαλου, γιά νά περισώσει ὅ,τι εἶναι δυνατόν ἀκόμη 
νά περισωθεῖ ἀπό τό προνομιακό καθεστώς τῶν Δωδεκανήσων59. 

Τήν 1η Ἰουνίου τοῦ 1926, ἐξάλλου, ὁ πρῶτος διερμηνέας καί 
πολιτικός σύμβουλος τῆς ἰταλικῆς Πρεσβείας στήν Κωνσταντι-
νούπολη Γ. Γκάλλι καλεῖ στήν Πρεσβεία τόν διερμηνέα τοῦ Πατρι-
αρχείου Σπύρο Κωνσταντινίδη καί τοῦ ἀνακοινώνει ὅτι: «...ἡ ἰταλική 
Κυβέρνησις συμπληρώσασα τήν ἐκκαθάρισιν μετά τῆς τουρκικῆς εἰς 
ὅλους τούς κλάδους τῶν δημοσίων ὑπηρεσιῶν, θεωρεῖ τελείως 
ὡριμάσαν τό ἐκκλησιαστικόν ἐν Ρόδῳ ζήτημα, τοῦ ὁποίου ἡ λύσις 
σήμερον ἐπιβάλλεται χάριν αὐτῶν τούτων τῶν συμφερόντων τῶν 
Ὀρθοδόξων χριστιανῶν, τῶν ὁποίων πλεῖσται ὅσαι ἐκκλησιαστικαί 
καί θρησκευτικαί ὑποθέσεις μένουσι ἐκκρεμεῖς, μή δυνάμεναι νά 
τύχωσιν οἱασδήποτε ὁριστικῆς λύσεως καί ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριαρχείου διά τάς γνωστάς συνθήκας, ὑφ’ ἅς τοῦτο σήμε-
ρον διατελεῖ, περιοριζομένης ἐντός ὀλίγου τελείως τῆς σχετικῆς δι-
καιοδοσίας του διά τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ Ἑλβετικοῦ Κώδικος...»

Ἡ ἰταλική Κυβέρνηση, προσθέτει ὁ Γκάλλι, «...ἔχουσα ὑπ’ ὄψιν 
τ’ ἀνωτέρω ἐξουσιοδότησε τήν ἐνταῦθα βασιλικήν Πρεσβείαν ἵνα 
ἐκζητήση παρά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τήν σύντομον 
ἐπίλυσιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος Ρόδου, τοῦ ὁποίου τάς λε-
πτομερείας ἀνέπτυξεν ἡ πέρυσιν ἐπί τούτῳ εἰς Κωνσταντινούπολιν 
ἐλθοῦσα εἰδική ἐπιτροπή ὑπό τόν οἰκεῖον Μητροπολίτην. Τό ζήτη-
μα εἶναι ἐπεῖγον, ἐνδείκνυται δέ ἡ ἀνάγκη νά δοθεῖ εἰς αὐτό ἡ 
προσήκουσα λύσις προσκαλουμένης καί πάλιν ἐκ Ρόδου, ἐάν δεήση, 
εἰδικῆς ἐπιτροπῆς...»60

ἰταλικῆς Κυβερνήσεως...» Βλ. ΑΥΕ.Φ. Β.35, ἀρ. 6778 (ΥΕ, πρός Προξ. ΚΠόλεως, 
2.6.1926, κρυπτογράφημα). 

59. Ἀπ’ ὅσα ἐξετέθησαν διαπιστώνεται ὅτι μεταξύ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν 
τῆς Ἑλλάδας καί Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου δέν ὑπῆρχε ἑνιαία γραμμή ἀντι-
μετώπισης τοῦ Δωδεκανησιακοῦ ζητήματος. Ἄλλωστε, ἡ διαφωνία αὐτή δέν εἶναι 
νέα, ἀλλά ἐπίσημα ἐντοπίζεται ἀπό τό 1880 περίπου. Ὅλα δείχνουν ὅτι σέ θέματα 
τοῦ ἀλύτρωτου Ἑλληνισμοῦ διαφορετική πλεύση ἀναπτύσσεται στήν Ἑλλάδα, 
προερχόμενη ἀπό τή δυτικοευρωπαϊκή ἀντίληψη περί κράτους, καί διαφορετική 
στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, πού διέπεται ἀπό τήν ἐθναρχική ἀντίληψη. Βλ. 
Βεργωτῆς, Γ. Θ. ὅ.π., σ. 256.

60. Τσαλαχούρης, Κ. Φ. ὅ.π., σ. 127.
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Ἐκτός ἀπό τή συνάντηση αὐτή, ὅπου τίθεται εὐθέως τό ζήτημα, 
ὁ Πρεσβευτής τῆς Ἰταλίας Ὀρσίνι προβαίνει, στίς 3 Ἰουνίου, σέ 
ἐπίσημο διάβημα πρός τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη γιά τή λύση τοῦ 
ζητήματος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Δωδεκανήσου. Στήν Ἀθήνα, ἐξάλλου, 
ὅσον ἀφορᾶ στό Ἐκκλησιαστικό ζήτημα τῆς Δωδεκανήσου ἡ Δι-
εύθυνση τῆς Γενικῆς Ἀσφάλειας τοῦ κράτους ζητεῖ πληροφορίες ἀπό 
τά ἁρμόδια Ὑπουργεῖα Ἐξωτερικῶν καί Ἐκκλησιαστικῶν γιά τόν 
πρόξενο Χαλκιόπουλο καί τόν μητροπολίτη Ἀπόστολο61.

Ἐν τῶ μεταξύ, προτάθηκε νά ἐκθέσει τίς ἀπόψεις τοῦ Πατριαρ-
χείου πρός τόν Ἰταλό Πρεσβευτή ὁ Μητροπολίτης Χαλκηδόνος, 
ἀφοῦ ὁ Ὀρσίνι εἶχε προτείνει νά λυθεῖ τό ζήτημα μεταξύ Πατριαρ-
χείου καί μητροπολιτῶν Δωδεκανήσου, ὁ Μητροπολίτης, ὅμως, 
ἀπέρριψε τήν πρόταση αὐτή, τονίζοντας ὅτι, σύμφωνα μέ τούς 
ἐκκλησιαστικούς κανόνες, οἱ διαπραγματεύσεις οἱ ὁποῖες ἔχουν ὡς 
βάση τήν παραχώρηση τοῦ Αὐτοκέφαλου πρέπει νά διεξαχθοῦν ἀπ’ 
εὐθείας μεταξύ Πατριαρχείου καί ἰταλικῆς Κυβέρνησης. Ἡ ἄποψη 
αὐτή ἔγινε δεκτή ἀπό τήν ἰταλική Πρεσβεία, μέ τόν ὅρο νά μπορεῖ 
νά ἔχει ὡς συμβούλους τούς μητροπολίτες Ρόδου καί Καλύμνου, 
αἴτημα τό ὁποῖο ἔγινε δεκτό ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο καί ἔτσι οἱ δια-
πραγματεύσεις ἄρχισαν κατά τά τέλη Ἰουλίου τοῦ 192662.

Οἱ τρεῖς μητροπολίτες ἀπό τά Δωδεκάνησα (ὁ Ρόδου, ὁ Καρ-
πάθου-Κάσου καί ὁ Λέρου-Καλύμνου) ἔφτασαν στήν Κωνσταντι-
νούπολη, συνοδευόμενοι ἀπό τόν ἀντιπρόσωπο τῆς ἰταλικῆς Κυ-
βέρνησης Cav. Pietro Mancuso63. Στήν πρώτη τακτική συνεδρίαση, 
ἡ Ἱερά Σύνοδος, προκειμένου νά ἔχει ἐκ νέου τίς ἀπόψεις τῶν μητρο-
πολιτῶν Δωδεκανήσου, τούς ζήτησε προφορικά ἀλλά καί γραπτά τίς 
ἀπόψεις τους, χωρίς νά πραγματοποιηθεῖ καμία περαιτέρω συζήτη-
ση μεταξύ τους. Τίς ἀπόψεις αὐτές παραθέτει ὁ μητροπολίτης 
Ἀπόστολος64 καί ἔχουν ὡς ἑξῆς:

«...Ἐκ τῆς ἀπό 12 Νοεμβρίου 1924 ἐκθέσεως τῆς ἐκ τῶν συνυπο-
φαινομένων Μητροπολιτῶν Ρόδου καί Καλύμνου Ἐπιτροπῆς εἶναι 
γνωσταί τῇ Μητρί Ἐκκλησίᾳ αἱ ἀπόψεις τῆς Σεβαστῆς Κυβερνήσεως 
τῆς Ρόδου ἐπί τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος Δωδεκανήσου. Ἐν τῷ 

61. Βεργωτῆς, Γ. Θ. ὅ.π., σ. 260.
62. Τσαλαχούρης, Κ. Φ. ὅ.π., σ. 14.
63. Κωνσταντινίδης, Ε. Ι. ὅ.π., σ. 97.
64. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 131-132.
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μεταξύ δυστυχῶς ἐθίγησαν σημεῖα τινά τοῦ προνομιακοῦ καθε-
στῶτος οἵα α΄.) τό δικαστικόν, δι’ ἐγκυκλίου τοῦ Προέδρου τοῦ 
Ἐκτελεστικοῦ, ἧς ἐγκαίρως ἔλαβε γνῶσιν ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία καί β΄.) 
τό Σχολικόν διά τοῦ ἀπό 1 Ἰανουαρίου 1926 διατάγματος τῆς Α. 
Ἐξοχότητος τοῦ Γενικοῦ Διοικητοῦ, φέροντος καί τήν ἔγκρισιν τῶν 
Ὑπουργείων τῶν Ἐξωτερικῶν, τῶν Ναυτικῶν καί τῆς Παιδείας, τό 
ὁποῖον ἐπίσης ἐγκαίρως περιῆλθεν εἰς γνῶσιν τῆς Ὑμετέρας Θ. Πα-
ναγιότητος καί τῆς Ἱ. Συνόδου.

Τελευταῖον περί μεσοῦντα τόν Ἰούλιον ἡ Α(ὐτοῦ) Ἐξ(οχότης) ὁ 
Γεν(ικός) Διοικητής, καλέσας ἡμᾶς τούς τρεῖς ἐν Ρόδῳ ἐν πρώτοις 
ἀνήγγειλεν ἡμῖν ὅτι ἐπῆλθε συνεννόησις μεταξύ Πατριαρχείου καί 
Ἰταλικῆς Πρεσβείας, καθ’ ἦν, προκειμένου καί αὖθις νά συζητηθῇ τό 
ζήτημα ἐν Κωνσταντινουπόλει μεταξύ Πατριαρχείου καί ἀντι-
προσώπου τῆς Κυβερνήσεως, ἡ Α(ὐτοῦ) Ἐξ(οχότης) ἐξέλεξεν ὡς 
ἀντιπρόσωπόν της τόν Cav. Pietro Mancuso, Διερμηνέα τῆς Γεν. 
Διοικήσεως, καί ὅτι θά ἔπρεπε κατά τήν διεξαγωγήν τῶν συζητήσε-
ων νά εὑρεθῶμεν καί ἡμεῖς ἐν Κωνσταντινουπόλει ὡς μεσάζοντες καί 
ὑποβοηθοῦντες τήν συζήτησιν. Συνάμα δέ ἡ Α(ὐτοῦ) Ἐξ(οχότης) 
ἐζήτησε νά μάθῃ παρ’ ἡμῶν τίνες οἱ ὅροι τοῦ Αὐτοκεφάλου.

Κατόπιν μελέτης καί συσκέψεως κατ’ ἰδίαν ὑπεβάλομεν τῇ 
Α(ὐτοῦ) Ἐξ(οχότητι) τό ἐγκλείστως ὑπ’ ἀριθ. 1 ἐπισυναπτόμενον 
προφορικόν σημείωμα, ἀναπτύξαντες καί προφορικῶς τά ἐν αὐτῷ. 
Ἡ Α(ὐτοῦ) Ἐξ(οχότης) πάνυ προθύμως εὐηρεστήθη νά ἀπαντήσῃ δι’ 
ἑτέρου προφορικοῦ σημειώματος, οὗ ἀντίγραφον ἐν μεταφράσει ἐπι-
συνάπτομεν τῇ παρούσῃ ὑπ’ ἀρ. 2 ἀναπτύξασα προφορικῶς εὐρύτε-
ρον τά ἐν αὐτῷ ἀναφερόμενα, διαβεβαιώσασα ὅτι μόνον ἐν τῷ 
ζητήματι τοῦ Αὐτοκεφάλου θά εὑρεθῇ εὐλαβῶς ἀνένδοτος ἀπέναντι 
τοῦ Πατριαρχείου, εἰς ὅλα δέ τά ἄλλα θά φανῇ δαψιλέστατος 
(larghissimo)...»

Τίς παραπάνω ἀπόψεις τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν μελέτησε ἡ Ἱερά 
Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί ἀποφάσισε νά δια-
πραγματευτεῖ τό ζήτημα μέ τήν ἰταλική Κυβέρνηση μία τριμελής 
ἐπιτροπή, ἀποτελούμενη ἀπό τούς μητροπολίτες Χαλκηδόνος Ἰω-
ακείμ (πρόεδρο), Σάρδεων καί Πισιδίας Γερμανό καί Ἡλιουπόλεως 
Γεννάδιο, ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε καί τή μελέτη τοῦ ζητήματος65.

65. Κωνσταντινίδης, Ε. Ι. ὅ.π., σ. 97.
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Ὅταν ἄρχισαν οἱ διαπραγματεύσεις, ἡ ἰταλική Πρεσβεία ἄφησε 
νά ἐννοηθεῖ ὅτι θά ἦταν δυνατόν νά ὑπαχθοῦν στήν Αὐτοκέφαλη 
Ἐκκλησία τῆς Δωδεκανήσου καί ἄλλες Ὀρθόδοξες Κοινότητες τῆς 
Ἰτα λίας, μεταξύ τῶν ὁποίων καί οἱ Σλαβικές τῆς Ἀδριατικῆς. Ὁ 
Πρόεδρος, ὅμως, τῆς Πατριαρχικῆς Ἐπιτροπῆς Μητροπολίτης 
Χαλ κηδόνος, ἀποφεύγοντας ὁποιαδήποτε συζήτηση, κατέβαλε κάθε 
προσπάθεια ὥστε νά ἐντοπίσει τίς διαπραγματεύσεις στήν ἐξεύρεση 
τρόπων ἐξασφάλισης τοῦ προνομιακοῦ δωδεκανησιακοῦ καθε στῶ-
τος. Τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο, ἐξάλλου, πρότεινε νά τεθεῖ ὡς προϋ-
πόθεση τῆς παραχώρησης τοῦ Αὐτοκέφαλου ὁ ἀκριβής ἐκ τῶν 
προτέρων καθορισμός τῶν προνομίων ἐκείνων τά ὁποῖα ἡ ἰταλική 
Κυβέρνηση θά ἦταν διατεθειμένη νά παραχωρήσει στούς Δωδε-
κανήσιους. Ὁ ἰταλός ἀντιπρόσωπος, ὅμως, ἀντίθετα, ζήτησε νά πα-
ραχωρηθεῖ τό Αὐτοκέφαλο προκαταβολικά καί ἄνευ ὄρων66.

66. Τσαλαχούρης, Κ. Φ. ὅ.π., σ. 14.
«Πέραν.- Τό Πατριαρχεῖον ἔχει πάντοτε τά ζητήματά του. Τήν φοράν αὐτήν 

προέχει τό Δωδεκανησιακόν. Αὐτό ἰδίως τό ἀπασχολεῖ. Ἔχει ζητηθῆ τό αὐτοκέφα-
λον διά τάς μητροπόλεις τῶν Δωδεκανήσων. Εἰς τήν περίπτωσιν ὅμως αὐτήν 
κακῶς ἐξετάζεται ἡ θέσις τοῦ Πατριαρχείου. Ἡ συνθήκη τῆς Λωζάνης καθώρισε, 
βεβαίως, τήν θέσιν του, μετέτρεψε τό Πατριαρχεῖον εἰς καθαρῶς πνευματικόν 
κέντρον, ἀλλά δέν ἔθιξε τήν οἰκουμενικότητά του. Εἶναι οἰκουμενικόν αὐτό μέ 
τμήματα εἰς Τουρκίαν, Ἑλλάδα, Ἀλβανίαν, Δωδεκάνησα, Ἀμερικήν, Αὐστραλίαν. 
Ἡ Λωζάνη ἀφήρεσεν ἁπλῶς τήν κοσμικήν του, τήν ἐθνικήν ἐξουσία. Ὁ Πα-
τριάρχης ἔπαυσε νά εἶναι Ἐθνάρχης...

...Ἡ Ἰταλική κυβέρνησις ἀπέφυγε μέχρι τοῦδε νά ἀναπτύξῃ τοιαύτην ἄποψιν, 
ἀλλ’ ἐπιτρέπεται τό συμπέρασμα τοῦτο ἐξ ἐπιστολῆς τοῦ διοικητοῦ τῶν Δωδε-
κανήσων. Οἱ μητροπολῖται Ρόδου, Λέρου, Καρπάθου, ὁ ἀρχιερατικός ἐπίτροπος 
τῆς χηρευούσης Μητροπόλεως Κώου, ὁ ἔξαρχος Πάτμου συνεκεντρώθησαν πρό 
ἑβδομάδων διά νά πληροφορηθοῦν τάς ἀντιλήψεις τοῦ κ. διοικητοῦ ἐπί τῶν ἐκ-
κλησιαστικῶν των ζητημάτων. Ἐπροτάθη εἰς αὐτούς πάλιν ἡ ὀργάνωσις ἐκκλησίας 
τῶν Δωδεκανήσων...

...Ἐκεῖνο τό ὁποῖον διεπιστώθη κατά τό ἐπακολουθῆσαν διάστημα εἶναι ὅτι 
ἐνῶ οἱ ἀναφερόμενοι Μητροπολῖται μετέδιδον τήν δοθεῖσαν εἰς αὐτούς διαβε-
βαίωσιν περί ἐξασφαλίσεως, αὐξήσεως μάλιστα τῶν προνομίων των, αὐτά ἠλατ-
τοῦντο. Ἀπεμακρύνθησαν οἱ Μητροπολῖται ἀπό τάς σχολάς, μετεβλήθη αὐτή ἡ 
κοινοτική σύνθεσις τῶν ἐπαρχιῶν των, ἔπαυσε δέ ταυτοχρόνως καί ἡ κατ’ ἔφεσιν 
παραπομπή πνευματικῶν πλέον ζητημάτων εἰς τήν ἱεράν σύνοδον Κωνσταντι-
νουπόλεως. Πληθώρα ὑποθέσεων καί αἱ δύσκολοι ἡμέραι διά τό Πατριαρχεῖον 
συνετέλεσαν εἰς τήν ἐπιβράδυνσιν τῆς μελέτης τοῦ Δωδεκανησιακοῦ ζητήματος, 
ὁπότε παρουσιάσθη πλέον αὐτή ἡ Ἰταλική κυβέρνησις καί διά τῆς πρεσβείας της 
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Οἱ διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν πάνω στίς παραπάνω βάσεις 
μέχρι τή στιγμή κατά τήν ὁποία ὁ Pietro Mancuso ὑποπτεύθηκε ὅτι 
ὑπῆρχε πρόθεση ἀπό τά Πατριαρχεῖα νά ἐπιβραδύνουν τό ζήτημα 
μέ διάφορες προφάσεις, γι’ αὐτό καί ἔθεσε δεκαήμερη προθεσμία γιά 
νά διατυπώσουν τήν ἀπάντησή τους67. Κάτω ἀπό αὐτή τήν πίεση, ἡ 
τριμελής Ἐπιτροπή ἀποφάσισε νά συντάξει σχέδιο Πατριαρχικοῦ καί 
Συνοδικοῦ Τόμου, καθώς καί σχέδιο Πρωτοκόλλου, τά ὁποῖα ἔθεσε 
ὑπόψη τῆς Ἰταλικῆς πλευρᾶς, οὕτως ὥστε αὐτή νά διατυπώσει τίς 
δικές της ἀπόψεις πάνω σ’ αὐτά, πρόταση πού ἔγινε δεκτή. Σέ ἐκτέ-
λεση, λοιπόν, τῶν συμφωνηθέντων, ἡ Ἐπιτροπή κατάρτισε τά σχέδια 
αὐτά, τά ὁποῖα ἐγκρίθηκαν ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου, κατά τή συνεδρία τῆς 17ης Αὐγούστου 1926:

«...Μεθ’ ὅ ὁ Μητροπολίτης Χαλκηδόνος ἐν τῇ ἰδιότητι αὐτοῦ ὡς 
προέδρου τῆς οἰκείας ἐπιτροπῆς ἀνακοινοῦται: Τό παρελθόν Σάββα-
τον 7 τρέχοντος μηνός, ἡ Πατριαρχική Ἐπιτροπή συνῆλθεν εἰς Συ-
νεδρίαν μετά τοῦ κ. Πέτρου Μαγκούζου ἀντιπροσώπου τῆς Ἰτα-
λικῆς Κυβερνήσεως... 

...Ἡ Ἐπιτροπή συνῳδά τῇ ὑπαρχούσῃ Συνοδικῇ ἀποφάσει περί 
τοῦ τρόπου τῆς λύσεως τοῦ Δωδεκανησιακοῦ ἐκκλησιαστικοῦ 
ζητήματος, κατήρτισεν ἐν ἰδιαιτέρᾳ αὐτῆς συσκέψει σχέδιον Τόμου 
τῆς ἐν Δωδεκανήσῳ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί σχέδιον Πρωτο-
κόλλου, περιλαμβάνοντος τούς ὅρους ὑφ’ οὖς μέλλει ἵνα ἐκχωρηθῆ 
ὁ Τόμος. Συμφώνως πρός τήν ἐγκριθεῖσαν ἀρχήν περί διεξαγωγῆς 
τῶν διαπραγματεύσεων ὑπό τήν κατεύθυνσιν καί τάς ὁδηγίας τῆς 

ἐζήτει πληροφορίας. Ἐκ νέου ἡ αἴτησις περί αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας ἐνεφανίσθη 
ὡς προερχόμενη ἐκ μέρους τοῦ σιωπῶντος Ἑλληνικοῦ λαοῦ τῶν Δωδεκανήσων...

...Εἰς Φανάριον σημειοῦται ὅλη ἡ καλή θέλησις περί παραχωρήσεως αὐτο-
νομίας εἰς τάς Μητροπόλεις τῆς Δωδεκανήσου, ὑπάρχουν ἄλλωστε καί ἄλλαι τοι-
αῦται αὐτόνομοι ἐκκλησίαι: αἱ μητροπόλεις, Ἐσθονίας, Κρήτης, αἱ ἀρχιεπισκοπαί 
Φινλανδίας, Τσεχοσλοβακίας καί Ἀμερικῆς. Ἔχουν αὐταί τάς συνόδους των, 
μόνον δέ εἰς ζητήματα κανονικῆς φύσεως ἀποτείνονται πρός τόν οἰκουμενικόν 
πατριάρχην, ὅστις καί ἐγκρίνει τήν ἐκλογήν τῶν ἀρχηγῶν τῶν τοιούτων ἐκκλη-
σιῶν. Ὁπωσδήποτε τό Δωδεκανησιακόν δέν θά δημιουργήσῃ δυσκολίας καί πι-
θανώτατα νά λυθῇ παραχωρουμένης αὐτονομίας». Βλ. «Ἡ Ἐκκλησία τῆς Δωδε-
κανήσου», εἰς Αὐγή Δωδεκανησιακή, Ἀθήνα, ἔτος Ζ΄, ἀρ. φ. 142 (Τετάρτη 
15.9.1926), σ. 4.

67. Τσαλαχούρης, Κ. Φ. ὅ.π., σ. 14-15.
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Ἱερᾶς Συνόδου ἡ Ἐπιτροπή ὑποβάλλει αὐτῇ τά σχέδια ταῦτα πρός 
μελέτην καί ἔγκρισιν.

Ἀναγνωσθέντων τῶν ὡς ἄνω ὑπό τῆς Ἐπιτροπῆς ὑποβαλλο-
μένων σχεδίων Τόμου καί Πρωτοκόλλου, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος 
ἐγκρίνει ταῦτα ἐν πᾶσιν αὐτῶν τοῖς σημείοις...»68

Ἀλλά ἐνῶ στό Φανάρι συζητεῖται τό ἐνδεχόμενο τῆς παραχώρη-
σης τοῦ Αὐτοκέφαλου, δημιουργεῖται, παράλληλα, ζωηρότατη κίνη-
ση Δωδεκανησίων, τόσο μεταξύ αὐτῶν πού κατοικοῦν στά νησιά 
ὅσο καί μεταξύ τῶν ἀπόδημων, ἡ ὁποία ἀποβλέπει στή ματαίωση 
τῆς παραχώρησης τοῦ Αὐτοκέφαλου. Ἐπιτροπές Δωδεκανησίων, 
ἐξάλλου, ὑποβάλλουν πρός τό Πατριαρχεῖο, τόν ἀρχιεπίσκοπο Ἀθη-
νῶν καί τό Ὑπουργεῖο τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδας σειρά ὑπο-
μνημάτων, μέ τά ὁποῖα ζητοῦν, πρίν ἀπό κάθε συζήτηση, νά ληφθεῖ 
ὑπόψη ἡ γνώμη τοῦ δωδεκανησιακοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος ἦταν ἀντίθετος 
μέ τήν παραχώρηση τοῦ Αὐτοκέφαλου69.

Ἐν τῶ μεταξύ, ἡ τριμελής Συνοδική Ἐπιτροπή, ἀφοῦ ἐξέτασε μέ 
τή δέουσα προσοχή τό ὅλο θέμα, ὑπέβαλε στίς 14 Ὀκτωβρίου 1926 
πρός τήν Ἱερά Σύνοδο τήν τελική ἔκθεσή της, ἡ ὁποία καί ἔγινε 
ἀποδεκτή70. Ὅπως προκύπτει ἀπό τήν ἔκθεση αὐτή, ἡ Συνοδική 
Ἐπιτροπή πού ὁρίσθηκε γιά νά ἔρθει σέ διαπραγματεύσεις μέ τήν 
ἰταλική Κυβέρνηση, τάσσεται κατ’ ἀρχάς ὑπέρ τῆς θέσης γιά συζήτη-
ση τοῦ Αὐτοκέφαλου καθεστῶτος τῶν Μητροπόλεων τῆς Δωδε-

68. ΑΟΠ.ΚΠΑ. Β΄ 72, σ. 623-624, §3 (17.8.1926).
69. Παπαϊωάννου, Ε. Δ. ὅ.π., σ. 37-54. «...Ἴσως ἄλλην γνώμην ἔχουν οἱ ἐν 

Αἰγύπτῳ, διάφορον οἱ ἐν Ἀμερικῇ Δωδεκανήσιοι καί ὅλως... ἀδιάφορον οἱ ἐν 
Ἀθήναις. Περί τῶν ἐν ταῖς νήσους Κοινοτικῶν παραγόντων δέν δύναται νά γίνῃ 
λόγος, διότι ἡ Ἰταλία πρό πολλοῦ τοῖς ἐπέβαλλε φίμωτρον καί τούς κατέστησε 
κωφούς καί ἄλαλους. Καί ὅμως ἐκείνων βεβαίως ἡ γνώμη ἔπρεπε πρό πάντων νά 
ληφθῇ ὑπ’ ὄψιν, διότι αὐτοί θά δοκιμάσωσι τά ἀγαθά ἤ τά κακά ἀποτελέσματα τῆς 
τοιαύτης μαγειρεμένης λύσεως ἀπό ἀνευθύνους μαγείρους. Ἐπί τέλους ὅτι ξέρει ὁ 
νοικοκύρης δέν ξεύρει ὁ κόσμος ὅλος. Ἔτσι παρέχεται ἐλεύθερον τό ἔδαφος εἰς 
διαφόρους ἐν Ἀθήναις Δόκτωρας νά ἀποστέλλουν ὀρυμαγδόν τηλεγραφήματα καί 
ὑπομνήματα πρός τό Οἰκουμ. Πατριαρχεῖον, ὡς δῆθεν ἀντιπροσωπεύοντα τήν 
γνώμην τῶν ἐν Ἑλλάδι χιλιάδων Δωδεκανησίων, οἵτινες οὐδεμίαν ἀπολύτως ἔχουν 
γνῶσιν τοῦ πράγματος, ἐκτός τῶν παραχαραττόντων τάς ὑπογραφάς των. Εἴμε-
θα δηλ. οἱ αἰώνιοι Ρωμηοί, ἀσύντακτοι, ἀκέφαλοι, διχονοημένοι, κομματιασμένοι, 
ἀκατάστατοι, γελοῖοι...» Βλ. «Ἀπό τό σκότος εἰς τό φῶς», εἰς Αὐγή Δωδεκανησι-
ακή, Ἀθήνα, ἔτος Ζ΄, ἀρ. φ. 143 (1.10.1926), σ. 3.

70. Κωνσταντινίδης, Ε. Ι. ὅ.π., σ. 97-98. 
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κανήσου ὑπό τρεῖς συγκεκριμένους ὅρους: α) διασφάλιση τῶν προ-
νομίων τῶν Μητροπόλεων τῆς Δωδεκανήσου, ὅπως αὐτά ἀναφέρον-
ται στό σχέδιο Πρωτοκόλλου, β) διασφάλιση τῆς πνευματικῆς καί 
Ἐκκλησιαστικῆς κυριότητας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐπί τῆς 
Ἱ. Μονῆς τῆς Πάτμου καί τοῦ Προσκυνήματος τῆς Ἀποκαλύψεως 
καί γ) πλήρωση τῶν ἀρχιερατικῶν θέσεων ἀπό τό Οἰκουμενικό Πα-
τριαρχεῖο μέ ἀρχιερεῖς ἀφοσιωμένους στό Πατριαρχεῖο καί ἀποδε-
κτούς ἀπό τήν ἰταλική διοίκηση, καθώς καί ὁλοκληρωμένη συγ-
κρότηση τῆς νέας Ἐκκλησίας. Εἶναι χαρακτηριστικό, ἐπίσης, ὅτι στό 
κείμενο τῆς ἔκθεσης δέν χρησιμοποιεῖται ὁ ὅρος «Μητροπόλεις τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στή Δωδεκάνησο», ἀλλά ὁ ὅρος «ἡ ἐν 
Δωδεκανήσῳ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία». Τή συγκεκριμένη, λοιπόν, 
χρονική στιγμή οἱ ἀπόψεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τοῦ 
Μητροπολίτη Ρόδου ἐπί τῆς ἀρχῆς τοῦ ζητήματος τοῦ Αὐτοκέφα-
λου φαίνεται νά συμπίπτουν71.

Ἡ ἔκθεση αὐτή72, ἡ ὁποία ἔγινε δεκτή ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὁδήγησε στήν ἔγκριση ἑνός σχεδίου 
Πρωτοκόλλου πού περιλάμβανε ἕξι κεφάλαια, τά ὁποῖα ρύθμιζαν τά 
ζητήματα τῆς Θρησκείας, τῶν Θρησκευτικῶν καί Ἐκκλησιαστικῶν 
Ἱδρυμάτων, τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῆς Δικαστικῆς Δικαιοδοσίας τῶν 
Μητροπόλεων, τῆς Διοίκησης τῶν Σχολῶν καί τῶν Κοινοτήτων, 
καθώς καί τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ταμείου73. Τό σχέδιο αὐτό τέθηκε 
ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ὑπό συζήτηση στίς διαπραγμα-
τεύσεις μεταξύ αὐτοῦ καί τῆς ἰταλικῆς διοίκησης, χωρίς βέβαια νά 
ὁδηγήσει σέ συγκεκριμένα ἀποτελέσματα, ἐπιμηκύνοντας γιά ἄλλη 
μιά φορά τή διάρκεια τῶν διαπραγματεύσεων74. 

Ἐν τῶ μεταξύ, στήν Ἀλεξάνδρεια καί τό Κάιρο ἐμφανίστηκαν 
δημοσιεύματα σχετικά μέ τίς ἐξελίξεις στό θέμα τοῦ Αὐτοκέφαλου. 
Τό Γενικό Προξενεῖο Κωνσταντινούπολης, ὅμως, εἰδοποιημένο ἀμέ-
σως ἀπό τό ὑπουργεῖο τῶν Ἐξωτερικῶν, τά διέψευσε μέ τόν πιό κα-
τηγορηματικό τρόπο: «...Διαπραγματεύσεις ἐπί τοῦ ζητήματος Αὐ-

71. Βαβοῦσκος, Α. Κ. ὅ.π., σ. 53-54.
72. «...ἀποφανθεῖσα ὅτι οὐδέν ὑπάρχει τό κανονικῶς κωλύον τήν ἐκχώρησιν 

τοῦ Αὐτοκεφάλου εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Δωδεκανήσου ὑπό τινάς ὅρους ἐξα-
σφαλίζοντας τήν Ὀρθοδοξίαν...» Βλ. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 141.

73. Ὅ.π., σ. 141-144.
74. Βαβοῦσκος, Α. Κ. ὅ.π., σ. 54.

-4-Mavridis-Rodos no 16.indd   288 2/4/2018   12:40:39 µµ



ΡΟΔΟΣ: 1912-1948. ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

289

το κεφάλου κατόπιν μάλιστα τελευταίων πιέσεων Ἰταλῶν ἐν Δωδε-
κανήσῳ, εὑρίσκονται στάσιμον σημεῖον. Μητροπολίτης Ἡλιουπόλε-
ως, μέλος Πατριαρχικῆς εἰσηγητικῆς Ἐπιτροπῆς, ἐπισκεφθείς με 
σήμερον, ἀνεκίνησε ζήτημα πιέσεων Ἰταλοῦ Διοικητοῦ ἐκφρασθείς 
ὑπέρ τῆς διακοπῆς ἤ τουλάχιστον ἀναβολῆς διαπραγματεύσεων ἐφ’ 
ὅσον Ἰταλία καί πρό ὑπογραφῆς σχετικῆς συμφωνίας μετά τοῦ Πα-
τριαρχείου δέν ἀποκρύπτει πραγματικάς αὐτῆς διαθέσεις. Ἀπήντησα 
ὅτι ἐπιτροπή δέον νά χωρίσῃ μετά ἄκρας περισκέψεως ἀποφεύγουσα 
βεβιασμένην λύσιν ἐν ἀναμονῇ ὑμετέρων ὁδηγιῶν...»75

Κάτω ἀπό αὐτές τίς προϋποθέσεις οἱ διαπραγματεύσεις δέν ἦταν 
δυνατό νά καταλήξουν σέ συμφωνία, ἐφόσον ἡ ἰταλική ἀντιπρο-
σωπία περίμενε νά γίνει προκαταβολικά καί ἄνευ ὅρων ἡ παραχώρη-
ση τοῦ Αὐτοκέφαλου. Ἔτσι, μετά ἀπό μερικές ἀκόμη ἡμέρες ἄγονων 
συνεννοήσεων76, οἱ Μητροπολίτες Δωδεκανήσου πῆραν ἄδεια νά 
ἀναχωρήσουν γιά τίς ἐπαρχίες τους στίς 2 Νοεμβρίου 1926. Οὐσια-
στικά οἱ διαπραγματεύσεις εἶχαν διακοπεῖ77.

Ἡ μή εὐόδωση τῶν διαπραγματεύσεων, ἡ προβλεπόμενη ἀναβο-
λή καί οὐσιαστικά τό ναυάγιο τῆς πραγματοποίησης τοῦ Αὐτοκέφα-
λου, εἶχε προκαλέσει ζωηρή ἀγανάκτηση στούς κύκλους τῆς ἰτα-
λικῆς διοίκησης78, ἐνῶ ἀποδιδόταν στό Φανάρι ἡ ὕπουλη πρόθεση 
τῆς ματαίωσης τοῦ σχεδίου τοῦ Τόμου. Ἡ ἰταλική διοίκηση πίστευε, 
μάλιστα, ὅτι τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο εἶχε ἐκ τῶν προτέρων μιά 
τέτοια εἰλημμένη ἀπόφαση79. 

Τελικά, στά τέλη τοῦ 1926 οἱ διαπραγματεύσεις μεταξύ Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριαρχείου καί ἰταλικῆς Κυβέρνησης διακόπηκαν καί ἀκο-
λούθησε νέα μείωση τῆς προνομιακῆς δικαιοδοσίας τῆς Ἐκκλησίας 

75. ΑΥΕ.Φ. Β.35 (Γ. Προξ. ΚΠόλεως, πρός ΥΕ, 21.10.1926). 
76. «...Ἐνῶ τό Πατριαρχεῖον ἐξηκολούθει τάς διαπραγματεύσεις, ἀνταλλάσσον 

σχέδια ἐπί σχεδίων μεταξύ τοῦ Κυβερνητικοῦ ἀντιπροσώπου...» Βλ. Ἀπόστολος 
Τρύφωνος. ὅ.π., τ. 1, σ. 147.

77. ΑΥΕ.Φ. Β.35, ἀρ. 4465 (Γ. Προξ. ΚΠόλεως, πρός ΥΕ, 2.11.1926). 
78. «...Φαίνεται ὅτι οἱ Ἰταλοί δέν ἔχουν καλές εἰδήσεις ἀπό τήν Κων/πολιν διά 

τό ζήτημα τῆς αὐτοκεφαλοποιήσεως (ἤ μᾶλλον ἀποκεφαλίσεως) τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Δωδεκανήσου. Ἐλπίζομεν ὅτι ἡ Α.Θ.Π. ὁ Πατριάρχης Βασίλειος δέν θά ἐξα-
πατηθῇ ἀπό τήν ἐπιτήδειον καί πονηροτάτην Ἰταλικήν διπλωματίαν». Βλ. «Ἀπό 
τό σκότος εἰς τό φῶς», εἰς Αὐγή Δωδεκανησιακή, Ἀθήνα, ἔτος Η΄, ἀρ. φ. 157 
(1.5.1927), σ. 3.

79. Τσαλαχούρης, Κ. Φ. ὅ.π., σ. 15.
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στή Δωδεκάνησο80. Ἐκδηλώνοντας τή δυσφορία τους, οἱ Ἰταλοί 
ἄρχισαν νά δημιουργοῦν διάφορα μικροεπεισόδια σέ βάρος τῶν Δω-
δεκανησίων, μέ ἀφορμή τήν ἄρνηση ὁρισμένων σχολικῶν ἐφορευ-
τικῶν ἐπιτροπῶν νά συμμορφωθοῦν μέ τό περί ἐκπαίδευσης ἰταλικό 
Διάταγμα. Μέ ἀφορμή τά ἐπεισόδια αὐτά, οἱ Δωδεκανήσιοι ἄρχισαν 
νά διαμαρτύρονται, ἀναγκάζοντας τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο (στίς 11 
Νοεμβρίου 1926) νά συστήσει στόν Πρόεδρο τῆς Πατριαρχικῆς Ἐπι-
τροπῆς Μητροπολίτη Χαλκηδόνος νά διαμαρτυρηθεῖ στήν ἰταλική 
Πρεσβεία, ἀφοῦ, ἐνῶ ἀκόμη καταβάλλονταν ὁρισμένες προσπάθειες 
γιά τήν ἐπίτευξη συμφωνίας, ἡ ἰταλική διοίκηση ἔδειχνε τέτοια 
ἀκαμψία καί σκληρότητα στήν ἐφαρμογή τῶν κείμενων διατάξεων, 
ὥστε νά προκαλοῦνται ἀπό αὐτήν λυπηρά ἐπεισόδια σέ βάρος τῶν 
ὀρθόδοξων πληθυσμῶν τῶν νησιῶν. Τό διάβημα τοῦ Μητροπολίτη 
Χαλκηδόνος πραγματοποιήθηκε καί, παράλληλα μ’ αὐτό, τό Πατρι-
αρχεῖο ὑπέβαλε στήν ἰταλική Πρεσβεία νέο σχέδιο Τόμου, στό ὁποῖο 
περιλαμβάνονταν καί ὁδηγίες τοῦ Ὑπουργείου ἐπί τῆς οὐσίας τοῦ 
ζητήματος. Μέ τήν ὑποβολή τῶν πατριαρχικῶν προτάσεων λήγει ἡ 
πρώτη φάση τοῦ ζητήματος τοῦ Αὐτοκέφαλου81.

Συμπερασματικά, λοιπόν, γίνεται ἀντιληπτό ὅτι δέν ὑπῆρχε ἀπο-
λύτως καμία βούληση παραχώρησης τοῦ Αὐτοκέφαλου ἀπό κανένα 
φορέα (μητροπολίτη Ἀπόστολο, ἑλληνικό ὑπουργεῖο τῶν Ἐξωτε-
ρικῶν, Πατριαρχεῖο). Τό Πατριαρχεῖο μάλιστα, σέ ὅλη αὐτή τή χρο-
νική διάρκεια καί μέ διπλωματικό τρόπο, δείχνει νά συμπορεύεται μέ 
τό ἑλληνικό ὑπουργεῖο τῶν Ἐξωτερικῶν, ἔχοντας ὡς στόχο τή δια-
φύλαξη τῆς πνευματικῆς καί πολιτιστικῆς μας ταυτότητας.

80. Βαβοῦσκος, Α. Κ. ὅ.π., σ. 55.
81. Τσαλαχούρης, Κ. Φ. ὅ.π., σ. 16.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  2 .

Ἡ δεύτερη φάση τῶν διαπραγματεύσεων 
γιά τό Αὐτοκέφαλο (1928-1930) 

Ἡ διακοπή τῶν διαπραγματεύσεων μεταξύ τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου καί τῆς ἰταλικῆς Κυβέρνησης δέν διήρκεσε περισσότε-
ρο ἀπό δώδεκα μῆνες. Τόν Ἰούλιο τοῦ 1928 ὁ μητροπολίτης Σάρδε-
ων Γερμανός, πού διαδέχτηκε τόν θανόντα Χαλκηδόνος Ἰωακείμ 
στήν προεδρία τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς στίς διαπραγματεύσεις γιά 
τό Αὐτοκέφαλο, ἔστειλε ἐπιστολή στόν μητροπολίτη Ρόδου Ἀπόστο-
λο στήν ὁποία ἀνέφερε ὅτι οἱ διαπραγματεύσεις συνεχίζονται καί ὅτι 
στό τέλος θά κάνουν «...ὅ,τι τούς φωτίσει ὁ Θεός...» Ὁ μητροπολίτης 
Ἀπόστολος συζήτησε τό περιεχόμενο τῆς παραπάνω ἐπιστολῆς μέ 
τόν ἐκπρόσωπο τῆς Κυβέρνησης Pietro Mancuso, ἐνῶ ὁ τελευταῖος 
ἀμέσως ἀνέφερε στόν Mario Lago, μέ ἔγγραφο πού ἔστειλε στίς 16 
Ἰουλίου 19281.

Ἐκτός ἀπό τό παραπάνω ἔγγραφο, ὁ Pietro Mancuso ἔστειλε 
στόν Mario Lago ἄλλα δύο ἔγγραφα, στίς 25 καί 28 Αὐγούστου 1928, 
σχετικά μέ συζητήσεις πού ἔγιναν μέ τόν μητροπολίτη Ἀπόστολο 
πάντα γιά τό θέμα τοῦ Αὐτοκέφαλου τῆς Δωδεκανησιακῆς Ἐκ-
κλησίας2. 

Ὁ μητροπολίτης Ρόδου Ἀπόστολος προσπάθησε νά ἀποδείξει, 
ὅπως φαίνεται καί ἀπό τά δύο παραπάνω ἔγγραφα, ὅτι ἡ ἐπανάλη-
ψη τῶν διαπραγματεύσεων, οἱ ὁποῖες εἶχαν διακοπεῖ, ἦταν ἀπόρροια 
τῶν δικῶν του ἐνεργειῶν. Παραθέτει, ἔτσι, αὐτούσιες δύο ἐπιστολές, 
μία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρός τήν ἰταλική διοίκηση 
(13.9.1928) καί μία ἀπαντητική τῆς ἰταλικῆς διοίκησης πρός τό 
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο (11.10.1928)3.

Τρία εἶναι τά στοιχεῖα πού προκύπτουν ἀπό τίς παραπάνω ἐπι-
στολές:

1. ΙΑΜ. ΑΒΕ 15 (ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 11.01), 16.7.1928. (Παράρτημα, ἀρ. ἐγγρ. 14).
2. ΙΑΜ. ΑΒΕ 15 (ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 11.01), 25.8.1928-28.8.1928.
3. Ἀπόστολος Τρύφωνος, μητρ. Ρόδου. Ἀπομνημονεύματα, τ. 1. Ἐν Ἀθή ναις 

1947, σ. 153-156.
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Τό πρῶτο εἶναι ἡ πρόθεση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιά 
ἐπανέναρξη τῶν διαπραγματεύσεων μέ τήν ἰταλική Κυβέρνηση, ἀνα-
φορικά μέ τό ζήτημα τοῦ Αὐτοκέφαλου, μέ ἀπώτερο στόχο ὄχι τή 
διαιώνιση, ἀλλά τήν ἐπίλυση τοῦ ζητήματος, πρός τήν κατεύθυνση 
τῆς ἀποδοχῆς τοῦ αὐτοκέφαλου καθεστῶτος. Ἐκεῖνο, ὅμως, πού 
τελικά φαίνεται νά ἐπιδιώκει τό Πατριαρχεῖο εἶναι ἡ ἄρση τῶν δυ-
σμενῶν γιά τούς Δωδεκανήσιους ρυθμίσεων τῆς ἰταλικῆς διοίκησης. 
Αὐτό μποροῦσε νά ἐπιδιωχθεῖ μόνο μέ ἀποδοχή τοῦ ἰταλικοῦ αἰτήμα-
τος γιά ἐπανέναρξη τῶν διαπραγματεύσεων γιά τό Αὐτοκέφαλο.

Τό δεύτερο εἶναι ἡ ἐπίδειξη «καλῆς» θέλησης ἀπό τήν πλευρά 
τῆς ἰταλικῆς διοίκησης γιά ἐπανέναρξη τῶν διαπραγματεύσεων, μέ 
παράλληλη πρόταση γιά κατάργηση τῶν δυσμενῶν γιά τούς 
Ὀρθόδοξους ρυθμίσεων τῶν προηγούμενων ἐτῶν, ἐφόσον ἄρχιζαν 
οἱ διαπραγματεύσεις, χωρίς, ὅμως, σύνδεση τῶν ρυθμίσεων αὐτῶν μέ 
ἐπίλυση τοῦ ζητήματος. Αὐτό εἶναι ἀξιοσημείωτο, γιατί ἐνῶ ἡ ἰτα-
λική διοίκηση ἦταν αὐτή πού ἔθεσε τό θέμα τοῦ Αὐτοκέφαλου καί τό 
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἐπεδίωκε τήν ἐπιβράδυνση τῆς διαδι-
κασίας, τώρα φαίνεται τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ὡς ἡ ἐπι-
σπεύδουσα πλευρά καί ἡ ἰταλική Κυβέρνηση ὡς ἡ ἐπιθυμοῦσα δια-
πραγματεύσεις καί ὄχι ἀπαραιτήτως ἐπίλυση τοῦ ζητήματος. Λόγω, 
ὅμως, τῶν δυσμενῶν ρυθμίσεων στή συγκεκριμένη χρονική στιγμή 
ἐκεῖνο πού βρίσκεται σέ δύσκολη θέση εἶναι τό Οἰκουμενικό Πατρι-
αρχεῖο καί ὄχι ἡ ἰταλική διοίκηση.

Τρίτο, τέλος, στοιχεῖο εἶναι ἡ διαφοροποίηση τῶν δύο μερῶν ἐπί 
τῆς βάσης τῶν διαπραγματεύσεων. Τό μέν Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο 
συνδέει τίς διαπραγματεύσεις μέ συζήτηση, τόσο πάνω σέ ἐκκλησι-
αστικά θέματα ὅσο καί πάνω σέ θέματα θρησκευτικά, ἐνῶ ἡ ἰταλική 
Κυβέρνηση ἀποκρούει μέ τήν ἀπάντησή της τίς πατριαρχικές 
προτάσεις καί ἐπιμένει στήν ἀνάγκη νά περιορισθεῖ τό περιεχόμενο 
τῶν διαπραγματεύσεων πάνω στό καθαρά ἐκκλησιαστικό θέμα. Ἡ 
διαφωνία, βέβαια, αὐτή δέν ἐμπόδισε, ὅπως φαίνεται, τήν ἐπανέναρ-
ξη τῶν διαπραγματεύσεων καί τήν κατάληξη αὐτῶν στή σύνταξη 
ἑνός νέου σχεδίου Πρωτοκόλλου καί ἑνός σχεδίου Πατριαρχικοῦ καί 
Συνοδικοῦ Τόμου4.

4. Βαβοῦσκος, Ἀναστάσιος Κ. Τό ἐκκλησιαστικό καθεστώς τῆς Δωδεκανήσου 
(1912-2005), Θεσσαλονίκη 2005, σ. 59-60.
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Τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδας, σέ ἀπάντηση πατριαρ-
χικῆς ἔκθεσης γιά τό ζήτημα πού ὑποβλήθηκε τόν Ἰανουάριο τοῦ 1929 
σχετικά μέ τήν ἀπόφαση πού ἔπρεπε νά ληφθεῖ, εἶχε συστήσει, κα-
ταρχάς, ἐμμονή στό ἀρχικό σχέδιο Τόμου. Λίγο, ὅμως, ἀργότερα, λόγω 
γενικότερης πολιτικῆς σκοπιμότητας καί ἰδίως μετά τίς συνομιλίες Βε-
νιζέλου-Mussolini, κατά τίς ὁποῖες ἡ ἰταλική Κυβέρνηση εἶχε δώσει 
ρητή ὑπόσχεση ὅτι θά ἀπεῖχε κάθε ἀφελληνιστικῆς ἐνέργειας στή Δω-
δεκάνησο, τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο ἔκρινε ὅτι ἡ ρύθμιση τοῦ ἐκκλησι-
αστικοῦ θά συνέτεινε στή βελτίωση τῶν ἑλληνοϊταλικῶν σχέσεων5.

Ὅπως προκύπτει ἀπό τά παραπάνω, οἱ ἐξελίξεις στό θέμα τοῦ 
Αὐτοκέφαλου τῶν Μητροπόλεων τῆς Δωδεκανήσου φαίνεται νά δι-
καιώνουν τόν μητροπολίτη Ρόδου Ἀπόστολο, ὁ ὁποῖος ἐξ ἀρχῆς δέν 
ἀντιμετώπισε ἀρνητικά τό ζήτημα. Τήν ἱκανοποίησή του μάλιστα 
γιά τήν πορεία τοῦ ὅλου θέματος τή διατυπώνει σαφῶς στά «Ἀπο-
μνημονεύματά» του, ὅπου βρίσκει τήν εὐκαιρία νά ὑπερασπιστεῖ τίς 
ἀπόψεις του: «...Ἦσαν λοιπόν προδόται οἱ Ἀρχιερεῖς καί πουλημένοι 
κ.τ.λ. κ.τ.λ., διότι δέν ἀπέκρουσαν μίαν πρότασιν, διατυπωθεῖσαν 
μάλιστα ὑπό τύπον ἀπειλῆς συνάμα καί ὑποσχέσεως ὅτι θά διετη-
ρεῖτο ὁλόκληρον τό προνομιακόν καθεστώς; Ἀλλά τότε τί ἦτο τό 
Πατριαρχεῖον, ὅταν ἀπεφάσιζε τήν ἐκχώρησιν τοῦ Αὐτοκεφάλου 
ὑπό πολλῷ μετριωτέρους ὅρους ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Ἁγιωτέρου καί 
Σοφωτέρου τῶν Πατριαρχῶν τῶν τελευταίων χρόνων Βασιλείου τοῦ 
Γ΄ τοῦ Ἐλεήμονος καί τῶν 12 Γεραρῶν Συνοδικῶν του, ἐν οἷς καί οἱ 
Διάδοχοι τοῦ Βασιλείου Φώτιος καί Βενιαμίν;»6

Στίς ἀρχές τοῦ 1929 τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο τῶν Ἐξωτερικῶν 
διαβίβασε, μέσω τοῦ ἑλληνικοῦ Προξενείου στήν Κωνσταντινούπο-
λη, ὑπόδειξη, ἡ ὁποία ἀποσκοποῦσε στήν ἐπανάληψη τῶν διαπραγ-
ματεύσεων γιά τό Αὐτοκέφαλο. Ἡ ὑπόδειξη παρακινοῦσε τό Πατρι-
αρχεῖο νά προβεῖ σέ διάβημα πρός τήν ἰταλική Πρεσβεία τῆς Κων-
σταντινούπολης, μέ τή βοήθεια ἑνός ἔμπιστου καί ἱκανοῦ κληρικοῦ. 
Τό πνεῦμα τοῦ διαβήματος θά ἦταν, ἀρχικά, νά δικαιολογηθεῖ τό 
Πα τριαρχεῖο γιά τήν ἀργοπορία ἡ ὁποία σημειώθηκε, προκειμένου 
νά δώσει ἀπάντηση πάνω στίς τελευταῖες ἰταλικές προτάσεις. Ἡ 

5. Τσαλαχούρης, Κώστας Φ. Αὐτοκέφαλο τῆς Ἐκκλησίας Δωδεκανήσου 
1924-1929, Ἀθήνα 1992, σ. 16.

6. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 162.
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ἀργοπορία αὐτή θά ἀφηνόταν νά ὑπονοηθεῖ ὅτι ὀφειλόταν στό γε-
γονός πώς τό Πατριαρχεῖο εἶχε τήν πληροφόρηση ἀπό τούς Δωδε-
κανήσιους τῆς Αἰγύπτου ὅτι σημαίνουσα ἰταλική προσωπικότητα, ἡ 
ὁποία διέμενε στήν Αἴγυπτο, ζήτησε νά μάθει ποιά ἦταν τά παράπο-
να τῶν Δωδεκανησίων ἐναντίον τῆς ἰταλικῆς διοίκησης7.

Προφανῶς, μέσω τοῦ διαβήματος αὐτοῦ, τό Ὑπουργεῖο ἀπέβλε-
πε στό νά τεθεῖ ὡς προϋπόθεση τῆς ὑποχώρησης τοῦ Πατριαρχείου 
τό γεγονός ὅτι ἡ ἰταλική Κυβέρνηση θά ἔπαιρνε μόνη της τά ἐνδει-
κνυόμενα μέτρα ὑπέρ τῶν Δωδεκανησίων. Δυστυχῶς, ὅμως, τό 
διάβημα αὐτό, ἴσως καί γιατί ἔγινε ἀδέξια, δέν εἶχε τό ἀναμενόμενο 
ἀποτέλεσμα. Ὁ Ἰταλός Πρέσβης ἐξέφρασε ἀμέσως τήν ἔκπληξή του 
γιά τίς διαδόσεις περί δῆθεν ἀνεπίσημων συνεννοήσεων μέ τούς Δω-
δεκανήσιους καί λίγες μέρες ἀργότερα, μετά ἀπό ὁδηγίες τοῦ 
Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ρώμης, προέβη καί στή ρητή διάψευσή 
τους. Τελικά, ἔθεσε ὠμά στό Πατριαρχεῖο τό ζήτημα τῆς ἀποδοχῆς 
ἤ μή τοῦ Αὐτοκέφαλου, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις8.

Μετά ἀπό τόν ἄσχημο αὐτό χειρισμό, τό Πατριαρχεῖο, τό ὁποῖο 
εἶχε ἤδη ἐκτεθεῖ, βρέθηκε στήν ἀνάγκη νά ὑποσχεθεῖ ὅτι θά φέρει τό 
ταχύτερο τό ζήτημα στήν Ἱερά Σύνοδο. Τό Ὑπουργεῖο, ἀπό τό 
ὁποῖο ζητήθηκαν ὁδηγίες, εἶχε συστήσει στήν Ἱερά Σύνοδο νά δεχτεῖ 
τή συζήτηση πάνω στό ἐκκλησιαστικό καί μόνο μέρος, δείχνοντας 
ὑποχώρηση ἐπαρκῶς δικαιολογημένη, λόγω τῶν ὑποσχέσεων οἱ 
ὁποῖες δόθηκαν ἀπό τήν ἰταλική Κυβέρνηση πρός τόν Βενιζέλο γιά 
τή βελτίωση τῆς θέσης τοῦ δωδεκανησιακοῦ λαοῦ9. 

Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, συνεχίζοντας τήν προσπάθεια 
προσέγγισης τῆς ἰταλικῆς διοίκησης, ἔστειλε στήν ἰταλική Κυβέρνη-
ση μία νέα ἐπιστολή, μέσω τῆς ὁποίας πρότεινε τή συνέχιση τῶν 
διαπραγματεύσεων γιά τήν ἐπίλυση τοῦ ζητήματος τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας Δωδεκανήσου πάνω σέ καθαρά ἐκκλησιαστικό καί θρη-
σκευτικό ἔδαφος. Διατύπωνε, ἐπίσης, τήν παράκληση γιά εὐμενῆ 
προστασία τοῦ ὀρθόδοξου λαοῦ τῆς Δωδεκανήσου ἐκ μέρους τῆς 
ἰταλικῆς διοίκησης10.

7. Πραγματικά, κατά τήν ἐποχή ἐκείνη, σημειώθηκαν τέτοιες ἀνεπίσημες 
ἰταλικές βολιδοσκοπήσεις πρός τούς Δωδεκανήσιους τῆς Αἰγύπτου.

8. Τσαλαχούρης, Κ. Φ. ὅ.π., σ. 16.
9. Ὅ.π., σ. 17.
10. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 156-157. (Παράρτημα, ἀρ. ἐγγρ. 15).
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Τόν Μάρτιο τοῦ 1929 πάρθηκε ἀπόφαση ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο 
γιά ἐπανάληψη τῶν διαπραγματεύσεων πάνω στό ἐκκλησιαστικό καί 
μόνο πεδίο. Πραγματικά, οἱ διαπραγματεύσεις ἐπαναλήφθηκαν καί 
ἔφτασε στήν Κωνσταντινούπολη ὁ Pietro Mancuso, ὡς ἀντιπρόσω-
πος τῆς ἰταλικῆς Κυβέρνησης ἀπό τή Ρόδο. Οἱ διαπραγματεύσεις 
εἶχαν ὡς ἀντικείμενο τά ἑξῆς θέματα: 1) Τήν κατοχύρωση τῶν δικαι-
ωμάτων τῆς Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Πάτμου, καθώς καί τῆς 
ἀναγνωρισμένης κανονικῆς ἐξάρτησής της ἀπό τό Πατριαρχεῖο. 2) 
Τήν πλήρωση τῆς κενῆς ἕδρας τοῦ Μητροπολίτη Κώου. 3) Τόν κα-
θορισμό τῶν προνομίων τῆς Αὐτοκέφαλης Δωδεκανησιακῆς Ἐκκλη-
σίας καί 4) Τό ζήτημα τῶν μεικτῶν γάμων11.

Ἡ εἴδηση, ὅμως, τῆς ἐπανάληψης τῶν διαπραγματεύσεων, σέ 
συνδυασμό μάλιστα μέ τήν ὑποχώρηση τοῦ Πατριαρχείου στό ζήτη-
μα τῆς συσχέτισης τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ θέματος καί τῆς διατήρησης 
τοῦ προνομιακοῦ καθεστῶτος τῶν Δωδεκανησίων, τάραξε τούς 
κύκλους τῶν Δωδεκανησίων, οἱ ὁποῖοι ἐκδήλωσαν γιά μία ἀκόμη 
φορά ζωηρά τή δυσφορία τους. Ὑπομνήματα καί διαμαρτυρίες ἄρχι-
σαν νά καταφτάνουν ἀπ’ ὅλες τίς δωδεκανησιακές ὀργανώσεις, μέσω 
τῶν ὁποίων ζητοῦσαν ἀπό τό Πατριαρχεῖο νά παραμείνει ἀρνητικό 
στή χορήγηση τοῦ Αὐτοκέφαλου μέχρι τό τέλος12.

Τριμελής ἐπιτροπή ἀπό Δωδεκανήσιους, ἀποτελούμενη ἀπό τόν 
Ἰωάννη Καζούλλη, τόν γιατρό Γεώργιο Νικολάου ἀπό τήν Κῶ καί 
μέ ἐπικεφαλῆς τόν Σκεῦο Ζερβό, μέ τή συμπαράσταση τοῦ ἑλληνικοῦ 
Ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν, μετέβη στήν Κωνσταντινούπολη γιά 
νά ἐπισκεφθεῖ τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Βασίλειο Γ΄13 καί νά τοῦ 

11. ΑΥΕ.Φ. Β.35, ἀρ. 321 (Γ. Προξ. ΚΠόλεως, πρός ΥΕ, 4.3.1929, ἐμπιστευτικόν).
12. Τσαλαχούρης, Κ. Φ. ὅ.π., σ. 17.
13. Ὁ οἰκουμενικός πατριάρχης Βασίλειος Γ΄ Γεωργιάδης γεννήθηκε τό 1840 

στή Χρυσούπολη (Σκούταρι) τῆς Χαλκηδόνας. Σπούδασε Θεολογία καί Φιλολογία 
στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν καί στή συνέχεια διορίστηκε καθηγητής στή Θεολο-
γική Σχολή τῆς Χάλκης, ὅπου δίδαξε γιά μιά ὀκταετία. Ἐργάστηκε στίς βιβλιο-
θῆκες τῆς Ρώμης, τοῦ Βερολίνου, τῆς Λειψίας, τοῦ Λονδίνου καί τῆς Βιέννης. Τό 
1884 ἔγινε διδάκτορας φιλοσοφίας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μονάχου καί τήν ἴδια 
χρονιά χειροτονήθηκε διάκονος καί πρεσβύτερος. Τό 1889 ἐξελέγη Μητροπολίτης 
Ἀγχιάλου. Τό 1909 μετατέθηκε στή Μητρόπολη Πελαγονίας καί τό 1910 στή 
Μητρόπολη Νίκαιας. Στίς 13 Ἰουλίου 1925 ἐξελέγη Πατριάρχης, σέ μεγάλη ἡλικία. 
Πέθανε στίς 29 Σεπτεμβρίου 1929, σέ βαθιά γεράματα. Βλ. Σταυρίδης, Βασίλειος Θ. 
Οἱ Οἰκουμενικοί Πατριάρχαι 1860 - σήμερον, Θεσσαλονίκη 1977, σ. 514-521 καί 
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ἐκθέσει τίς ἀπόψεις της ἐπί τοῦ ζητήματος14. Παρά τή μυστικότητα, 
ὅμως, πού περιέβαλε τό ταξίδι τους, ἔγιναν ἀντιληπτοί ἀπό τίς ἰτα-
λικές μυστικές ὑπηρεσίες, μέ συνέπεια ἡ ἰταλική Κυβέρνηση μέ δια-
κοίνωσή της στίς 22 Ἰουνίου τοῦ 1929 πρός τό Πατριαρχεῖο νά 
ἐκφράσει τήν ἔντονη ἀντίδρασή της γιά τό θέμα αὐτό15.

Τόν Αὔγουστο τοῦ 1929 τή μόνη οὐσιαστική διαφωνία τῶν δύο 
ἀντιπροσωπειῶν ἀποτελοῦσε τό ζήτημα τῆς Μονῆς τῆς Πάτμου16. 
Οἱ διαπραγματεύσεις προχώρησαν καί εἶχε φτάσει ἡ στιγμή τῆς 
λήψης τῶν ὁριστικῶν ἀποφάσεων, ὅταν τό Πατριαρχεῖο ἀποφάσισε 
νά ζητήσει τή γνώμη τῆς ἑλληνικῆς Κυβέρνησης17. Οἱ ἀντιλήψεις της, 
ὅμως, εἶχαν διαφοροποιηθεῖ. Ἐνῶ ἀρχικά ἐνθάρρυνε τήν πρόοδο 
τῶν διαπραγματεύσεων, μετά, λόγω τῆς ὀξύτατης ἀντίδρασης τῶν 
Δωδεκανησίων, ἀποφάσισε νά τηρήσει οὐδέτερη στάση καί νά 
ἀφήσει τό Πατριαρχεῖο ἐντελῶς ἐλεύθερο καί ἀνεπηρέαστο στή 
λήψη τῶν ὁριστικῶν ἀποφάσεων. Τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο τῶν Ἐξω-
τερικῶν οὐσιαστικά δέν ἀνησυχοῦσε, ἁπλῶς παρακολουθοῦσε τά 

τοῦ ἰδίου, Ἐπισκοπική ἱστορία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Θεσσαλονίκη 
1996, σ. 136-138.

14. Ἡ ἐπίσκεψη στήν Κωνσταντινούπολη τῶν Γ. Καζούλλη, Γ. Νικολάου καί 
Σ. Ζερβοῦ προκάλεσε ἐντύπωση στούς ἐπίσημους ἰταλικούς κύκλους καί ἀνάγκα-
σε τόν Πατριάρχη νά ἀπαντήσει μέσω τοῦ ἑλληνικοῦ Προξενείου: «...Ἡ Α.Θ.Π. 
μετ’ ἀπορίας ἤκουσε τήν ἐντύπωσιν, ἥτις ἐγεννήθη ἔν τε τῇ Ρώμῃ καί τῇ Ρόδῳ ἐκ 
τῆς ἐπισκέψεως πρός αὐτήν τριῶν Δωδεκανησίων. Δέν ἀγνοεῖ βεβαίως ἡ Ὑμετέρα 
εὐγένεια ὅτι ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ὡς θρησκευτικός Ἀρχηγός καί Πνευμα-
τικός Πατήρ, δέχεται πάντοτε ἐπισκέψεις τῶν πνευματικῶν αὐτοῦ τέκνων, μεταξύ 
τῶν ὁποίων συμπεριλαμβάνονται καί οἱ ἐπισκεφθέντες ἐπ’ ἐσχάτων αὐτόν Δωδε-
κανήσιοι κ.κ. Καζούλλης, Νικολάου καί Ζερβός». Βλ. ΑΥΕ.Φ. Α22.ΙΙβ, ἀρ. 1070 (Γ. 
Προξ. ΚΠόλεως, πρός ΥΕ, 22.6.1929). 

15. Τσαλαχούρης, Κ. Φ. ὅ.π., σ. 280.
16. Τό ἰταλικό σχέδιο Πρωτοκόλλου γιά τό ζήτημα τῆς Μονῆς τῆς Πάτμου 

ἔλεγε: «...Ἄρθρ. 5. ΜΟΝΗ ΠΑΤΜΟΥ: Ἡ Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή 
τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου μετά τοῦ σπηλαίου τῆς Ἀποκαλύψεως ἐν Πάτμῳ, 
εὑρίσκονται ὑπό τήν ἐξάρτησιν καί τήν πνευματικήν καί ἐκκλ. δικαιοδοσίαν τοῦ 
Πατριαρχείου. Καταργουμένης τῆς Ἐξαρχίας, ἡ διοικητική δικαιοδοσία ἐπί τῶν 
ὀρθοδόξων τῆς νήσου Πάτμου καί Λειψούς ἀφαιρεῖται ἀπό τῆς Μονῆς καί 
ἀνατίθεται εἰς τήν Ὀρθ. Αὐτοκέφαλον Ἐκκλησίαν τῆς Δωδεκανήσου. Τό Οἰκ. Πα-
τριαρχεῖον παρέχει πᾶσαν ἐγγύησιν καί ἀναλαμβάνει τήν ὑποχρέωσιν νά φιλο-
ξενήσῃ ἐν τῇ Μονῇ τήν Θεολογικήν Σχολήν ἤ τό Σεμινάριον τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Δωδεκανήσου καί νά θέσῃ εἰς τήν διάθεσίν των τήν βιβλιοθήκην καί τά ἀρχεῖα τῆς 
Μονῆς...» Βλ. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 159-160.

17. ΑΥΕ.Φ. Β.35, ἀρ. 1320 (Γ. Προξ. ΚΠόλεως, πρός ΥΕ, 28.8.1929). 
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γεγονότα, ἔχοντας μάλιστα ἤδη στήν κατοχή του τό ἰταλικό σχέδιο 
πρωτοκόλλου περί Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Δωδεκανήσου. Ὁ 
Πατριαρχικός Ἔξαρχος στήν Ἀθήνα, ὅμως, Μητροπολίτης Τραπε-
ζοῦντας, μέ τηλεγράφημά του πρός τή Σύνοδο τῆς Κωνσταντι-
νουπόλεως ἔθεσε τούς συνοδικούς πρό τῶν εὐθυνῶν τους πρός τό 
Ἔθνος. Στήν παροῦσα χρονική στιγμή ἐξέφραζε καθαρά προσωπικές 
του ἀπόψεις καί συνιστοῦσε θερμά τήν ἄρνηση τῆς ἔκδοσης τοῦ 
Τόμου, γιατί πίστευε ὅτι ἐνδεχόμενη παραχώρηση Αὐτοκεφάλου θά 
εἶχε ὡς συνέπεια τή διάσπαση τῆς ἑνότητας τῶν Ὀρθόδοξων Ἐκκλη-
σιῶν18 καί τή ζωηρή ἀντίδραση τοῦ ὀρθόδοξου πληρώματος τῆς Δω-
δεκανήσου19.

Τό Πατριαρχεῖο βρισκόταν ἀνάμεσα σέ ἀντίθετα ρεύματα καί 
κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια ὥστε νά μήν παρασυρθεῖ σέ 
τυχόν ἀσύνετη ἀπόφαση. Ἡ κατάσταση ἦταν κρίσιμη, γιατί οἱ Ἰτα-
λοί ὑποχώρησαν σέ ὅλα τά σημεῖα καί ἔθεσαν ἐνώπιον τοῦ Πατρι-
αρχείου τό δίλημμα τῆς ἀποδοχῆς ἤ τῆς ἀπόρριψης τοῦ Αὐτοκέφα-
λου. Ἐκείνη τή χρονική στιγμή, ἡ πλειοψηφία τῶν συνοδικῶν στήν 
Ἱερά Σύνοδο ἔκλινε ὑπέρ τῆς παραχώρησης τοῦ Αὐτοκέφαλου, γιατί 
πίστευαν ὅτι οἱ διαπραγματεύσεις εἶχαν προχωρήσει τόσο, ὥστε 
κάθε περαιτέρω ὑπεκφυγή θά εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νά ἐκτεθεῖ τό Πα-
τριαρχεῖο20.

Στίς 12 Σεπτεμβρίου 1929 ὁ Ἕλληνας Πρόξενος στήν Κωνσταν-
τινούπολη Κ. Σακελλαρόπουλος, μέ τηλεγράφημά του πρός τό 
Ὑπουργεῖο τῶν Ἐξωτερικῶν21, τονίζει ὅτι ἡ στάση τῶν Μητροπο-
λιτῶν ὀφειλόταν στό γεγονός ὅτι ἡ ἑλληνική Κυβέρνηση ἀπέφυγε νά 
ἀναλάβει ὁποιαδήποτε, στήν προκειμένη περίπτωση, πρωτοβουλία 
καί ὅτι ἐάν, ἔστω καί τήν τελευταία στιγμή, ἀποφάσιζε νά παράσχει 
ὁδηγίες της, ἡ Ἱερά Σύνοδος κατά πλειοψηφία θά συμμορφωνόταν22. 

18. Τήν ἐποχή ἐκείνη ὑπῆρχε ἔντονη ἀντίδραση κατά τοῦ Αὐτοκεφάλου ἀπό 
τίς Ἐκκλησίες τῆς Κύπρου (τηλεγράφημα τοῦ ἀρχιεπίσκοπου Κύπρου Κύριλλου 
πρός τόν πατριάρχη Βασίλειο Γ΄, μέ ἡμερομηνία 28 Μαΐου 1929) καί τῆς Ἀλε-
ξάνδρειας.

19. Τσαλαχούρης, Κ. Φ. ὅ.π., σ. 305-323.
20. Ὅ.π., σ. 18-19.
21. ΑΥΕ.Φ. Β.35, ἀρ. 1390 (Γ. Προξ. ΚΠόλεως, πρός ΥΕ, 12.9.1929, ἐτέθη ὑπόψη 

τοῦ Πρωθυπουργοῦ).
22. Φίνας, Κυριάκος Ι. Ὁ Μητροπολίτης Ρόδου Ἀπόστολος Τρύφωνος καί ἡ 

33ετής προσφορά του στήν Ἐπαρχία Ρόδου, Ρόδος 2003, σ. 98-99.
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Ἀπό τή μελέτη τῶν σχετικῶν φακέλων, βέβαια, τό ἑλληνικό Ὑπουρ-
γεῖο τῶν Ἐξωτερικῶν φαίνεται ὅτι δέν ἐπιθυμοῦσε τό Αὐτοκέφαλο, 
ἄν καί δέν ὑπῆρχαν ρητές ὁδηγίες του πρός ὁποιαδήποτε κατεύθυν-
ση. Στήν Κωνσταντινούπολη, ὅμως, οἱ διαθέσεις τῆς ὑπηρεσίας ἦταν 
ἐμμέσως γνωστές στόν γενικό Πρόξενο τῆς Ἑλλάδας Κ. Σακελλα-
ρόπουλο, ὁ ὁποῖος χειριζόταν τό ζήτημα καί, μέσω αὐτοῦ, μεταξύ 
τῶν πατριαρχικῶν κύκλων23.

Τελικά, οἱ συζητήσεις γιά τήν ὑπογραφή τῶν πρακτικῶν καί τῶν 
σχεδίων Πρωτοκόλλου καί Ἐκκλησιαστικοῦ Τόμου ἔφτασαν στό 
τέλος τους. Τό πολύκροτο ζήτημα φαινόταν ὅτι θά λήξει, ἔστω καί 
καθυστερημένα καί παρά τίς συνεχόμενες κωλυσιεργίες ἀπό τή μεριά 
τοῦ Πατριαρχείου καί τῶν Συνοδικῶν24. Τό μόνο πού ὑπολειπόταν 
ἦταν ἡ τυπική ὑπογραφή τους, ὅταν ξαφνικά ὁ Πατριάρχης Βασίλει-
ος πεθαίνει. Φυσικά, ἡ ὑπογραφή ἀναβλήθηκε μέχρι τήν ἐκλογή νέου 
Πατριάρχη25. 

Ὁ νέος οἰκουμενικός πατριάρχης Φώτιος Β΄26, λίγες μέρες μετά 

23. ΑΥΕ.Φ. Β.35, ἀρ. 1456 (Γ. Προξ. ΚΠόλεως, πρός ΥΕ, 27.9.1929, ἐμπιστευ-
τικόν). Τσαλαχούρης, Κ. Φ. ὅ.π., σ. 19.

24. Ὁ Pietro Mancuso, σέ ἐμπιστευτική ἐπιστολή πρός τόν Mario Lago ἀπό 
τήν Κωνσταντινούπολη, γράφει: «...τή Δευτέρα τό πρωί, στίς 16 τοῦ μηνός 
(16.9.1929) μέ φώναξε ὁ ἐπικεφαλῆς Γραμματέας τῆς Συνόδου, γιά νά ἐκδώσω τά 
ἀντίγραφα τῶν λεκτικῶν διαδικασιῶν. Μοῦ εἶπε ὅτι μόνο τά ἀντίγραφα τῆς 
πρώτης περιόδου ἦταν ἕτοιμα καί ὅτι ἐκεῖνα τῆς δεύτερης περιόδου θά ἦταν ἕτοι-
μα σέ δύο μέρες. Μοῦ ζήτησε νά μαζέψω τά ἀντίστοιχα τῆς πρώτης περιόδου κι 
ἐγώ τοῦ ζήτησα νά ἀναγνωρίσει τά πρωτότυπα. Αὐτός μοῦ εἶπε ὅτι δέν μπορεῖ νά 
τό κάνει αὐτό, χωρίς νά τοῦ ἔχει δοθεῖ ἀναγνώριση καί ἐντολή ἀπό τή Σύνοδο...

...Διαμαρτυρήθηκα ἐντόνως γι’ αὐτόν τόν τρόπο διαδικασίας καί τούς εἶπα 
πώς ἄν μοῦ ἀρνοῦνταν τά ἀντίγραφα θά τό ἔλεγα στήν Ἐξοχότητά σας (τόν 
Mario Lago). Ὁ Πρόεδρος (ὁ Μητροπολίτης Χαλκηδόνος) μοῦ ἐπανέλαβε τά ἴδια. 
Μετά πῆγα στό σπίτι τοῦ Πατριάρχη καί...» Βλ. ΓΑΚ.ΙΔΔ, Φ. 476/39/20.9.1929

25. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 164.
26. Ὁ Φώτιος Β΄ Μανιάτης ἦταν πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ἀπό τίς 7 

Ὀκτωβρίου 1929 ἕως τίς 26 Δεκεμβρίου 1935. Γεννήθηκε στήν Πρίγκηπο τό 1874. Τό 
κατά κόσμον του ὄνομα ἦταν Δημήτριος Μανιάτης. Σπούδασε Θεολογία στό Πα-
νεπιστήμιο Ἀθηνῶν καί Φιλοσοφία στό Πανεπιστήμιο τοῦ Μονάχου. Τό 1902 χει-
ροτονήθηκε διάκονος ἀπό τόν θεῖο του, τότε Μητροπολίτη Φιλιππουπόλεως 
Φώτιο, ὁ ὁποῖος καί τοῦ ἔδωσε τό ὄνομά του. Παρέμεινε στή Μητρόπολη αὐτή, 
ὅπου ἔφτασε καί στό ἀξίωμα τοῦ Πρωτοσύγκελλου. Τό 1924 ἐξελέγη Μητροπολίτης 
Φιλαδελφείας καί τήν ἑπόμενη χρονιά μετατέθηκε στή Μητρόπολη Δέρκων. Στίς 7 
Ὀκτωβρίου 1929 ἐξελέγη Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί ἐνθρονίστηκε αὐθημερόν. 
Κατά τή διάρκεια τῆς Πατριαρχίας του ἀποκαταστάθηκαν οἱ σχέσεις Ἑλλάδος-
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τήν ἐκλογή του στίς 31 Ὀκτωβρίου 1929, συγκάλεσε τήν Ἱερά Σύνο-
δο καί εἰσηγήθηκε νά ἀποσταλεῖ στή Δωδεκάνησο, πρίν τή λήψη 
ὁριστικῆς ἀπόφασης, πατριαρχική ἐξαρχία γιά ἐπιτόπια ἐξακρίβωση 
τοῦ ἐάν καί κατά πόσο ὁ δωδεκανησιακός λαός ἐπιθυμεῖ τό Αὐ-
τοκέφαλο27. Ἡ παραπάνω ἀπόφαση βασίστηκε στή διαπίστωση τοῦ 
Πατριαρχείου ὅτι ὁ φάκελος τοῦ Τόμου δέν ἦταν πλήρης, ἐφόσον 
ἀπ’ αὐτόν ἔλειπε ἡ αἴτηση τοῦ δωδεκανησιακοῦ λαοῦ πρός τό Πα-
τριαρχεῖο γιά τήν παραχώρηση τοῦ Αὐτοκέφαλου28. Ἡ θέληση τοῦ 
λαοῦ στήν προκειμένη περίπτωση ἀποτελοῦσε, κατά τούς κανόνες 
τῆς Ἐκκλησίας, θεμελιώδη προϋπόθεση γιά τή λήψη κάθε σχετικῆς 
ἀπόφασης29. Πρακτικό τῆς συνεδρίασης αὐτῆς διαβιβάστηκε καί 
στήν ἰταλική Πρεσβεία30.

Τουρκίας, χάρη στίς ἐνέργειες Βενιζέλου-Ἀτατούρκ. Ὁ Φώτιος μερίμνησε γιά τήν 
ἐξομάλυνση τῆς ἀνωμαλίας πού ἐπικρατοῦσε ἐπί χρόνια στήν Ἐκκλησία τῆς Ἀμε-
ρικῆς, μέ τήν ἐκλογή τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Ἀθηναγόρα. Πέθανε στίς 29 Δε-
κεμβρίου 1935. Βλ. Σταυρίδης, Βασίλειος Θ. Οἱ Οἰκουμενικοί Πατριάρχαι 1860 - 
σήμερον, Θεσσαλονίκη 1977, σ. 531-537 καί τοῦ ἰδίου,Ἐπισκοπική ἱστορία τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Θεσσαλονίκη 1996, σ. 170-172.

27. Φαναριώτικη πολιτική: ἡ τακτική τῆς ἐπιδέξιας ἀναβλητικότητας. Βλ. 
Μαυρόπουλος, Δημήτριος. Πατριαρχικαί σελίδες. Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον 
ἀπό 1878-1949. Ἐν Ἀθήναις 1960, σ. 267.

28. Στήν εἰσήγησή του ὁ Πατριάρχης Φώτιος μεταξύ ἄλλων ἀναφέρει: «...Ἐν τῷ 
φακέλῳ, δηλαδή, ὅστις περιλαμβάνει ὅλα τά ἔγγραφα τοῦ ζητήματος, δέν ὑπάρχει ἡ 
αἴτησις πρός τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Ὀρθοδόξου δωδεκανησιακοῦ λαοῦ περί Αὐτοκε-
φαλοποιήσεως τῆς Ἐκκλησίας αὐτοῦ, αἴτησις ἥτις ἀποτελεῖ τόν ἀπαραίτητον ὅρον 
διά τήν ὕπαρξιν ζητήματος Αὐτοκεφαλοποιήσεως τῆς Ὀρθοδόξου Δωδεκανησιακῆς 
Ἐκκλησίας, ἐφόσον πρόκειται οὗτος καί οὐχί ἄλλος τις νά ἀποσπασθῇ ἀπό τῶν 
κόλπων τῆς Μητρός Ἐκκλησίας...» Βλ. Τσαλαχούρης, Κ. Φ. ὅ.π., σ. 326-327.

29. Τό πρακτικό ἀναφέρει ἐπίσης: «...Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἐγκρίνει τό 
κείμενον τῆς ὡς ἄνω διακοινώσεως. Καί λύεται ἡ συνεδρίασις». Τά πρακτικά 
ὑπογράφουν ὅλοι οἱ Μητροπολίτες κατά σειρά: «...Ὁ Κυζίκου Καλλίνικος, ὁ Νι-
καίας Βενιαμίν, ὁ Χαλκηδόνος Ἀγαθάγγελος, ὁ Δέρκων Ἀμβρόσιος, ὁ Προύσης 
Νικόδημος, ὁ Πριγκηποννήσων Θωμᾶς, ὁ Σάρδεων καί Πισιδίας Γερμανός, ὁ Ση-
λυβρίας Εὐγένιος, ὁ Ροδοπόλεως Κύριλλος, ὁ Ἡλιουπόλεως Γεννάδιος, ὁ Εἰρη-
νουπόλεως Κωνσταντῖνος, ὁ Μύρων Πολύκαρπος καί ὁ ἀρχιμανδρίτης Μάξιμος, 
ὁ ἀρχιγραμματέας. Ἡμερομηνία, ἐν μηνί Ὀκτωβρίῳ Ἰνδικτιῶνος ΙΓ΄». Βλ. Τσαλα-
χούρης, Κ. Φ. ὅ.π., σ. 396.

30. Χατζηβασιλείου, Βασίλης Σ. Ἱστορία τῆς νήσου Κῶ. Ἀρχαία - Μεσαιω νική 
- Νεότερη, Κῶς 1990, σ. 499. Παπαϊωάννου, Ἐμμανουήλ Δ. Ρόδος καί Νεώτερα 
Κείμενα. [ἀρ.] 8: Ἡ Ἐκκλησία τῆς Δωδεκανήσου κατά τήν Ἰταλοκρατία, τό 
Αὐτοκέφαλο, Ρόδος 1997, σ. 54.
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Μέ τήν ἀπόφαση αὐτή λυνόταν, κατ’ οὐσία, ὁριστικά τό ζήτημα 
τοῦ Αὐτοκέφαλου, ἀφοῦ ἦταν ἐκ τῶν προτέρων γνωστό ὅτι οἱ Ἰτα-
λοί οὐδέποτε θά ἐπέτρεπαν τήν ἐπιτόπια ἐξακρίβωση τοῦ λαϊκοῦ 
φρονήματος. Ὅταν οἱ Ἰταλοί ἀντιπρόσωποι ἔλαβαν γνώση τῆς 
ἀπόφασης τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐκδήλωσαν τήν ὀργή τους σχεδόν 
ἀπροκάλυπτα, τονίζοντας ὅτι ἡ ἀπαίτηση τοῦ Πατριαρχείου ἀπο-
σκοποῦσε στή διακοπή τῶν διαπραγματεύσεων μέ τό πρόσχημα τῆς 
ἐξακρίβωσης τοῦ λαϊκοῦ φρονήματος καί στή διενέργεια, κατά τούς 
Ἰταλούς, πολιτικοῦ δημοψηφίσματος στά Δωδεκάνησα31. Ὁ Pietro 

31. «Ἐνῶ ὁ ἐν Κων/πόλει ἀντιπρόσωπος τῆς Ἰταλικῆς Κυβερνήσεως κ. Μα-
γκούζο, καί μετ’ αὐτοῦ ἡ Ἰταλία ὁλόκληρος καί ὁ μοιραῖος Ἀπόστολος Μητρο-
πολίτης Ρόδου μετά τῶν λοιπῶν Ἱεραρχῶν δυστυχῶς τῆς Δωδεκανήσου ἐνα-
γωνίως ἀνέμενον τήν ὑπό τῶν Πατριαρχείων ὑπογραφήν καί ἔκδοσιν τοῦ σχετικοῦ 
Τόμου περί παροχῆς τοῦ αὐτοκεφάλου εἰς τήν Ἐκκλησίαν Δωδεκανήσου, καί ἐνῶ 
ἤλπιζον ὅτι τό προκληθέν φαμφαρονικόν τελεσίγραφον τῆς Ἰταλικῆς Κυβερνήσε-
ως πρός τό Πατριαρχεῖον περί ἐπισπεύσεως τῆς ὑπογραφῆς τοῦ Τόμου περί αὐτο-
κεφάλου καί περί μονομεροῦς λύσεως τοῦ ζητήματος τούτου ὑπό τῆς ἴδιας τῆς 
Ἰταλικῆς Κυβερνήσεως ἐν περιπτώσῃ ἀρνήσεως τοῦ Πατριαρχείου πρός ὑπο-
γραφήν τοῦ Τόμου, θά ἔλυε τό ζήτημα ἀμέσως συμφώνως πρός τάς ὀρέξεις καί 
ἐπιθυμίας τῶν Ἰταλῶν καί τῶν Ἰταλιζόντων Μητροπολιτῶν καί μερικῶν εὐτυχῶς 
ὀλίγων ἄλλων τινῶν. Ὁ νέος Πατριάρχης Φώτιος ὁ Β΄ ἀψηφῶν τάς ἀπειλάς καί 
τάς διαφόρους ἐπιρροάς, συναισθανόμενος καλῶς τήν βαρεῖαν εὐθύνην ἦν φέρει 
οὗτος ὡς ἀρχηγός τῆς Ὀρθοδοξίας διά τοιοῦτον σοβαρώτατον ζήτημα καί ἀνα-
μετρῶν μετά συνέσεως καί ἐθνισμοῦ τάς κρισιμωτάτας περιστάσεις ὑφ’ ἅς διατελεῖ 
σήμερον ὁλόκληρος ὁ Ἑλληνικός Ὀρθόδοξος πληθυσμός τῆς Δωδεκανήσου ὁ πο-
λεμούμενος ἐν παντί ὄχι μόνον ὑπό τῶν Ἰταλῶν ἀλλά καί ὑπ’ αὐτῶν ἀκόμη τῶν 
θρησκευτικῶν ἀρχηγῶν, λύει τό ζήτημα τοῦ Αὐτοκεφάλου ἤ ἐάν δέν τό λύη ὁρι-
στικῶς εἰσάγει τοῦτο εἰς τήν ἀληθῆ του κατεύθυνσιν καί εἰς τήν πραγματικήν του 
θέσιν διά μίας εἰς ἄκρον σοφῆς καί δικαίας προτάσεως γενομένης δεκτῆς ὑπό 
μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, πλήν τοῦ Νικαίας κ. Βενιαμίν ὁ ὁποῖος συνεπής πρός 
τάς καί ἄλλοτε ἐπιδειχθείσας Ἰταλιζούσας δοξασίας του ἀπέκρουσε τήν πρότασιν.

Καί ὄντος ἡ πρότασις αὕτη τοῦ Πατριάρχου περί διενεργείας δημοψηφίσμα-
τος πρό πάσης συζητήσεως γενομένης δεκτῆς ὑπό τῆς Συνόδου καί ἐάν ἀκόμη δέν 
λύη τό ζήτημα ὁριστικῶς σώζει τοῦτο ἀπό τάς διαφόρους παρεκτροπάς αὐτοῦ καί 
ἀπό μίαν λύσιν ἀνεπιθύμητον καί βιαίαν, ἔστω καί ἐάν ἡ πρότασις αὕτη γίνεται 
κατά τήν δωδεκάτην ἐνῶ ἔπρεπε νά γίνῃ αὕτη ἀρχικῶς καί πρό πάσης ἄλλης 
συζητήσεως ἤ διαπραγματεύσεων ἤ καί ἁπλῆς ἀνταλλαγῆς ἀκόμη σκέψεων περί 
τοῦ αὐτοκεφάλου μεταξύ θρησκευτικῶν καί πολιτικῶν κύκλων, διότι πρό παντός 
θά ἔπρεπε νά ἐρωτηθῇ προσηκόντως καί ἀβιάστως ὁ Δωδεκανησιακός λαός ἐάν 
καί κατά πόσον ἤθελεν νά ἀποσχισθῇ ἀπό τήν μητέρα Ἐκκλησίαν...

...ἡ Ἰταλία καί ὅποιαν σπουδαιοτάτην σημασίαν ἀπέδιδε, αὕτη εἰς τό ζήτημα 
τῆς αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας ἀπό πολιτικῆς ἀπόψεως, ἡ ἀπάντησις εἰς τό ἀνω-
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Mancuso ἔσπευσε ἀμέσως νά ἐγκαταλείψει τήν Κωνσταντινούπολη, 
ἀπειλώντας καί καταφερόμενος καί κατά τοῦ μητροπολίτη Ρόδου 
Ἀπόστολου, ὁ ὁποῖος τόν εἶχε ἐξωθήσει νά ἐπαναλάβει τίς διαπραγ-
ματεύσεις μέ τό Πατριαρχεῖο, ἐνῶ γνώριζε τίς ἀντιλήψεις πού ἐπι-
κρατοῦσαν στό Φανάρι. Παράλληλα, ὁ διοικητής Mario Lago ἐξέ-
φρασε τή δυσφορία του γιά τή στάση τοῦ Πατριαρχείου, τονίζον τας 
ὅτι δέν ἦταν κόσμιο νά ὑποχωρήσει τήν τελευταία στιγμή ἐπικα-
λούμενο ὡς δῆθεν βασική προϋπόθεση τό δημοψήφισμα32.

Μετά τήν ἄρνηση τοῦ Πατριάρχη νά ὑπογράψει τό πρωτόκολλο 
τοῦ Αὐτοκέφαλου, ὁ μητροπολίτης Ἀπόστολος συναντιέται στίς 4 
Νοεμβρίου 1929 μέ τόν διευθυντή τοῦ Πολιτικοῦ Γραφείου τοῦ Lago, 
Πάππαρο33. Στίς 5 Νοεμβρίου 1929 ὁ Πάππαρο, μέ ἔγγραφό του πού 
τό χαρακτηρίζει «ἄκρως ἀπόρρητο» (riservatissimo), ἀνακοινώνει 
στόν κυβερνήτη τή συνομιλία του μέ τόν Τρύφωνος. 

Ἀπό τό ἔγγραφο αὐτό προκύπτει ὅτι ὁ μητροπολίτης Ἀπόστο-
λος, μετά τήν ἄρνηση τοῦ Πατριαρχείου νά ἐκχωρήσει τό Αὐτοκέφα-
λο, ἀφοῦ χαρακτηρίζει τόν πατριάρχη Φώτιο ἀρκετά καλλιεργημένο 
καί παρορμητικό, ὄχι ὅμως πολύ ἰσορροπημένο, ὑποδεικνύει στούς 
Ἰταλούς, προκειμένου νά ἐκβιασθεῖ τό Πατριαρχεῖο νά ἐκχωρήσει τό 
Αὐτοκέφαλο, νά σκληρύνουν τή στάση τους καί συγκεκριμένα νά 
καταργήσουν:

1. τό δικαίωμα τοῦ κλήρου νά δέχεται συμβολαιογραφικές πράξεις, 
2. τά μικτά Ἐκκλησιαστικά Δικαστήρια, 
3. τή Δημογεροντία καί
4. τά προνόμια τοῦ κλήρου ὅσον ἀφορᾶ στήν ἀπονομή δικαιο-

σύνης34. 

τέρω ἐρώτημα εἶναι εὐνόητος καί συνίσταται εἰς τό ὅτι ἡ Ἰταλία ἐνδιαφερόμενη 
τά μέγιστα διά τήν αὐτοκεφαλοποίησιν τῆς Ἐκκλησίας, ἐνεργήσασα ποικι-
λοτρόπως διά τήν ἐπιτυχίαν ταύτης καί δαπανήσασα οὐκ ὀλίγας λιρέττας... δέν 
θά ἐφησυχάσῃ μετά τήν ἀπόφασιν τῶν Πατριαρχείων ἀλλά τοὐναντίον θά κα-
ταβάλῃ πάσας τάς δυνατάς προσπαθείας πρός ἐπίτευξιν τοῦ ποθουμένου...» Βλ. 
«Τό ζήτημα τῆς Αὐτοκεφαλοποιήσεως τῆς Δωδεκανησιακῆς Ἐκκλησίας», εἰς Αὐγή 
Δωδεκανησιακή, Ἀθήνα, ἔτος Η΄, ἀρ. φ. 216 (15.10.1927), σ. 1.

32. ΑΥΕ.Φ. Β.35, ἀρ. 1650 (Γ. Προξ. ΚΠόλεως, πρός ΥΕ, 31.10.1929, ἀπόρρη-
τον). Τσαλαχούρης, Κ. Φ. ὅ.π., σ. 19-20.

33. Ὁ Πάππαρο ἀναφέρεται καί ὡς «γραμματέας τοῦ διοικητῆ», ὡς «ἔμπιστος 
γραμματέας τοῦ Lago» κ.λπ.

34. ΙΑΜ. ΑΒΕ 15 (ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 11.01), 5.11.1929. (Παράρτημα, ἀρ. ἐγγρ. 16).
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Πραγματικά, τή διακοπή τῶν διαπραγματεύσεων ἀκολούθησε ἡ 
κατάλυση ὅλου σχεδόν τοῦ προνομιακοῦ καθεστῶτος. Στίς 18 Ἰανου-
αρίου 1930 ἐκδόθηκε τό Κυβερνητικό Διάταγμα 14, τό ὁποῖο ἦταν τό 
πρῶτο ἀπό μιά σειρά διαταγμάτων τά ὁποῖα καταργοῦσαν τό ἕνα 
μετά τό ἄλλο ὅλα τά προνόμια τῶν Μητροπόλεων35. Τό πρῶτο αὐτό 
διάταγμα εἶχε τόν τίτλο «Τribunali Misti Ortodossi» (Ὀρθόδοξα 
Μικτά Δικαστήρια) καί καταργοῦσε τά Μικτά Ἐκκλησιαστικά Δικα-
στήρια. Ἀκολούθησαν τά Κυβερνητικά Διατάγματα 52 καί 53, μέ τά 
ὁποῖα καταργήθηκαν οἱ Ἐνοριακές, Κοινοτικές36 καί Ἐπαρχιακές Συ-
νελεύσεις37 καί τά Σωματεῖα πού προέκυψαν ἀπό αὐτές38.

35. Τέλος Ὀθωμανισμοῦ.
36. ...Ἄρθρ. 60. Αἱ Κοινοτικαί συνελεύσεις ἀπαρτίζονται ἐξ ὅλων τῶν ὀρθο-

δόξων Ἑλλήνων τῶν ἀπό διετίας κατοικούντων ἐν τῇ Κοινότητι καί ἐχόντων 
ἡλικίαν ἄνω τῶν 21 ἐτῶν. Ἐξαιροῦνται στερούμενοι τοῦ δικαιώματος τοῦ ἐκλέγειν 
καί ἐκλέγεσθαι οἱ ὑποκείμενοι εἰς τάς κατηγορίας τοῦ ἄρθρου 10 (οἱ τελεσιδίκως 
καταδικασθέντες, οἱ πτωχεύσαντες, οἱ καταχρασταί, οἱ ἐντελῶς ἀγράμματοι, οἱ 
κάτω τῶν 25 ἐτῶν νέοι, οἱ ἐπαρχιακοί ὑπάλληλοι κ.ἄ.). 

...Ἄρθρ. 62. Ἔργα τῶν Κοιν(οτικῶν) Συνελεύσεων εἰσίν: α) Ἡ ἐκλογή τῶν 
Κοινοτικῶν Σωματείων καί τῶν ἀντιπροσώπων τῶν Κοινοτήτων διά τάς Ἐπαρχι-
ακάς συνελεύσεις. β) Ὁ διορισμός ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς πρός ἐξέλεγξιν τῆς 
διαχειρίσεως τῶν ἀποχωρούντων Ἐφοροεπιτροπῶν καί γ) Ἡ ἔγκρισις τοῦ προϋ-
πολογισμοῦ τῶν ἐσόδων καί δαπανῶν πάντων τῶν Κοινοτικῶν εὐαγῶν καθι-
δρυμάτων. Βλ. Ἐπαρχιακός Κανονισμός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρόδου (1913).

37. ...Ἄρθρ. 7. Αἱ Ἐπαρχιακαί Συνελεύσεις ἀπαρτίζονται ἐξ ἀντιπροσώπων 
ὅλων τῶν Κοινοτήτων τῆς νήσου Ρόδου.

Ἄρθρ. 8. Γιγνομένης ἀκριβοῦς ἀπογραφῆς τῶν οἰκογενειῶν ἑκάστης Κοινότη-
τος, τό Μικτόν Ἐκκλησιαστικόν Δικαστήριον, ἔχον ὡς βάσιν ὅτι ἐπί 100 οἰκογε-
νειῶν δέον νά ἐκλέγηται εἷς ἀντιπρόσωπος, θά ὁρίζη ἑκάστοτε πόσους ἀντι-
προσώπους δικαιοῦται νά ἀποστείλη ἑκάστη Κοινότης καί εἰς ποῖον πλησιόχωρον 
χωρίον δέον νά προστίθενται τά χωρία, τά μή ἀριθμοῦντα 100 οἰκογενείας.

Ἄρθρ. 9. Τά μέλη τῶν Ἐπαρχιακῶν Συνελεύσεων ἐκλέγονται διά μίαν τετρα-
ετίαν...

...Ἄρθρ. 16. Ἔργα τῆς Ἐπαρχ(ιακῆς) Συνελεύσεως εἶναι: α) Τό συσκέπτεσθαι 
καί ἀποφαίνεσθαι ὁριστικῶς περί πάντων τῶν ἐπαρχιακῶν γενικῶν συμφερόντων, 
Ἐκκλησιαστικῶν, Ἐκπαιδευτικῶν καί Μοναστηριακῶν. β) Τό ἐκλέγειν τά μέλη τοῦ 
Μικτοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαστηρίου, τῆς Κεντρικῆς Ἐκπαιδευτικῆς Ἐπιτροπῆς 
καί τῆς Κεντ(ρικῆς) Μοναστηριακῆς Ἐπιτροπῆς, καί τό ἐξελέγχειν τήν δράσιν 
αὐτῶν λογοδοτούντων κατ’ ἔτος ἐνώπιον αὐτῆς, καί γ) Τό ἐκλέγειν τόν ἀντι-
πρόσωπον τῆς Ἐπαρχίας ἐν ἐνδεχομένῃ Πατριαρχική Ἐκλογή, ἐν συνεννοήσει 
μετά τῶν λοιπῶν νήσων τῆς Ἐπαρχίας. Βλ. Ἐπαρχιακός Κανονισμός τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Ρόδου (1913).

38. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 165. Παπαϊωάννου, Ε. Δ. ὅ.π., σ. 57.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  3 . 

Ἡ τρίτη καί κρισιμότερη φάση  
τῶν διαπραγματεύσεων

(1930-1937) 

Μετά τήν ἀπάντηση πού ἔδωσε ὁ πατριάρχης Φώτιος ὁ Β΄, τό 
ζήτημα τοῦ Αὐτοκέφαλου ἔμεινε γιά λίγο στάσιμο. Δέν εἶχε, ὅμως, 
λήξει ὁριστικά καί οἱ Ἰταλοί περίμεναν καταλληλότερο χρόνο γιά νά 
τό ἀνακινήσουν ἤ νά τό κηρύξουν πραξικοπηματικά1. 

Ἀμέσως μετά τήν ὁριστική διακοπή τῶν διαπραγματεύσεων με-
ταξύ τοῦ Πατριαρχείου καί τῆς ἰταλικῆς Κυβέρνησης, τό ἐκκλησια-
στικό ζήτημα εἰσέρχεται στήν τρίτη καί κρισιμότερη φάση του. Κατά 
τήν περίοδο αὐτή διαγράφεται, ἀφενός μέν ἡ προσπάθεια τῶν 
Ἰταλῶν νά χρησιμοποιήσουν ὡς ὄργανα τούς ἀρχιερεῖς τῆς Δωδε-
κανήσου γιά νά ἐπιτύχουν τή μονομερή ἀνακήρυξη τοῦ Αὐτοκέφα-
λου, καί ἀφετέρου ἡ ἀντίδραση τοῦ ὀρθόδοξου πληρώματος τῶν 
νησιῶν καί τοῦ κατώτερου Κλήρου κατά τῆς παραπάνω προσπάθειας 
τῶν ἰταλικῶν ἀρχῶν καί τῆς συναφοῦς πρωτοβουλίας τῶν ἀρχι-
ερέων. Ἡ περίοδος αὐτή ἀρχίζει οὐσιαστικά ἀπό τήν ἑπόμενη τῆς 
διακοπῆς τῶν διαπραγματεύσεων καί διαρκεῖ μέχρι περίπου τό τέλος 
τῆς Ἰταλοκρατίας. Ἀπό τό ἔτος 1930 ἕως τό 1933 σημειώνεται μιά 
σχετική ἠρεμία κι αὐτό γιατί, κατά τό διάστημα αὐτό, προπαρα-
σκευάζεται σιωπηρά τό ἔδαφος πρός μελλοντική δράση. Οἱ Ἰταλοί 
ἐπιδιώκουν κυρίως τόν προσεταιρισμό τῶν ἀρχιερέων τῆς Δωδε-
κανήσου κατά τέτοιο τρόπο, ὥστε νά ἐξασφαλίσουν τή λύση τοῦ 
ἐκκλησιαστικοῦ, εἴτε μέ τή βοήθειά τους εἴτε μέ ἐκβιασμό2.

1. Οἱ Ἰταλοί δέν ξέχασαν, μέχρι τήν ἀποχώρησή τους ἀπό τά Δωδεκάνησα, 
τό Αὐτοκέφαλο καί γι’ αὐτό στή νέα ἐκκλησία πού ἔχτισαν ἐκείνη τήν ἐποχή στό 
ἄλσος τῶν παλαιῶν τουρκικῶν νεκροταφείων, ἔξω ἀπό τήν πύλη τοῦ Ἁγίου Ἀθα-
νασίου, τόν Ἅγιο Φραγκίσκο, ἔδωσαν προσανατολισμό Ὀρθόδοξου ναοῦ, γιά νά 
εἶναι ἕτοιμος, ἔλεγαν, σέ πρώτη εὐκαιρία νά γίνει οὐνιτικός ναός. Βλ. Παπαχρι-
στοδούλου, Χ. Ι. Ἱστορία τῆς Ρόδου. Ἀπό τούς προϊστορικούς χρόνους ἕως τήν 
ἐνσωμάτωση τῆς Δωδεκανήσου (1948), Ἀθήνα 1972, σ. 564.

2. Τσαλαχούρης, Κώστας Φ. Αὐτοκέφαλο τῆς Ἐκκλησίας Δωδεκανήσου 
1924-1929, Ἀθήνα 1992, σ. 20.
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Λίγο μετά τήν ἐπιστροφή τοῦ Pietro Mancuso ἀπό τήν Κων-
σταν τινούπολη στή Ρόδo τόν Ἰανουάριο τοῦ 1930, καλοῦνται πρός 
σύσκεψη στό νησί καί οἱ ὑπόλοιποι μητροπολίτες Δωδεκανήσου. Οἱ 
προσπάθειες τοῦ μητροπολίτη Ἀπόστολου ἀποσκοποῦσαν στήν ὅσο 
τό δυνατόν ταχύτερη ἐκτόνωση τῆς κρίσης στίς σχέσεις τοῦ Πατρι-
αρχείου μέ τήν ἰταλική Κυβέρνηση. 

Πίστευε, ἐξάλλου, ὅτι: «...κάθε κοινή σύσκεψις, κάθε κοινόν 
διάβημα, θά ὑπεμίμνησκε καί πάλιν τήν ἰδέαν τοῦ Αὐτοκεφάλου, 
ἄνευ τοῦ ὁποίου οἱαδήποτε κοινή σύσκεψις θά ἀπετέλει παρασυνα-
γωγήν. Ἐσκέφθημεν λοιπόν νά ζητήσωμεν καί ἐζητήσαμεν τήν ἄδει-
αν τοῦ Πατριαρχείου νά συνερχώμεθα, ἔστιν ὅτε, ἐπί τό αὐτό καί 
συσκεπτώμεθα ἐπί τῆς καταστάσεως. Ἡ ἄδεια μᾶς ἐδόθη...»3

Ἀναφορικά μέ τίς συζητήσεις τῶν μητροπολιτῶν μέ τήν ἰταλική 
Κυβέρνηση, ὁ Ἕλληνας Πρόξενος στή Ρόδο κ. Λιανόπουλος4 θεωρεῖ 
ὅτι τά μέτρα πού ἐπρόκειτο νά ληφθοῦν ἀποσκοποῦσαν στόν ἐξα-
ναγκασμό τῶν Δωδεκανησίων καί τοῦ δωδεκανησιακοῦ Κλήρου, 
ὥστε νά ταχθοῦν ὑπέρ τοῦ Αὐτοκέφαλου. Ἔτσι, ἀπό τίς ἀρχές κιόλας 
τοῦ 1930, οἱ Ἰταλοί, ὡς πρῶτο μέτρο, ἀπαγόρευσαν τίς χειροτονίες 
κληρικῶν, μέ ἀποτέλεσμα οἱ ἐκκλησίες νά κινδυνεύουν νά μείνουν 
χωρίς ἐφημέριους5.

Ἐξάλλου, σέ σχετική ἐπιστολή του πρός τόν Οἰκουμενικό Πα-
τριάρχη, ὁ Μητροπολίτης Ρόδου ἀναφέρεται στίς παραπάνω προ-
θέσεις τῆς ἰταλικῆς Κυβέρνησης, ἐνῶ σημειώνει ὅτι ὁ διοικητής 
Mario Lago, σέ συνάντησή του μέ τόν ἴδιο, τόνισε ὅτι, ἐφόσον ἡ 
Ἀνώτατη Ἀρχή τῆς Ὀρθοδοξίας ἦταν ἐχθρική πρός τό κράτος, θά 
ἀναγκαζόταν κι αὐτός νά τηρήσει ἀνάλογη στάση6. 

Ὁ νέος, ὅμως, Ἕλληνας πρόξενος στή Ρόδο, Δ. Παππᾶς7, ἀνα-

3. Ἀπόστολος Τρύφωνος, μητρ. Ρόδου. Ἀπομνημονεύματα, τ. 1. Ἐν Ἀθή ναις 
1947, σ. 165-166.

4. Λιανόπουλος Ἀναστάσιος, γεννήθηκε στίς 8 Μαρτίου 1882. Πρόξενος στή 
Ρόδο στίς 22 Αὐγούστου 1927. Μετατέθηκε ἀπό τή Ρόδο στίς 9 Ὀκτωβρίου 1929 
καί ἔφυγε στίς 14 Δεκεμβρίου 1929. Βλ. Παπαχριστοδούλου, Χ. Ι. ὅ.π., σ. 566-567. 
Τσιρπανλῆς, Ζαχαρίας, Ν. Ἰταλοκρατία στά Δωδεκάνησα 1912-1943. Ἀλλοτρίωση 
τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ περιβάλλοντος, Ρόδος 1998, σ. 268.

5. Παπαϊωάννου, Ἐμμανουήλ Δ. Ρόδος καί Νεώτερα Κείμενα. [ἀρ.] 8: Ἡ Ἐκκλησία 
τῆς Δωδεκανήσου κατά τήν Ἰταλοκρατία, τό Αὐτοκέφαλο, Ρόδος 1997, σ. 57.

6. Τσαλαχούρης, Κ. Φ. ὅ.π., σ. 20.
7. Ὁ Δημήτριος Παππᾶς γεννήθηκε στίς 29 Νοεμβρίου 1893. Διορίστηκε 
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φέρει τό ἑξῆς γιά τόν μητροπολίτη Ρόδου Ἀπόστολο: «...Ἐκ τῶν 
τεσ σάρων Μητροπολιτῶν τῆς Δωδεκανήσου ὁ Μητροπολίτης Ἀπό-
στολος διαρκούσης τῆς περιόδου ἐκείνης εἶχεν ἀποβεῖ τυφλόν ὄργα-
νο τῶν Ἰταλῶν...» Παρ’ ὅλα αὐτά, ὅμως, οἱ σχέσεις τοῦ μητροπολίτη 
Ἀπόστολου μέ τόν Mario Lago δέν εἶναι καί οἱ καλύτερες δυνατές. 
Σέ ἐπιστολή του πρός τόν Ἰταλό διοικητή πού στάλθηκε στίς 28 
Ἀπριλίου 1930, γράφει μεταξύ ἄλλων:

«...Καί ἄλλοτε ἔσχον τήν τιμήν νά παρακαλέσω τήν Σεβ(αστήν) 
Κυβέρνησιν, νά μή θέλῃ νά δυσχεραίνῃ τήν θέσιν μου ἀπέναντι τῶν 
Χριστιανῶν μου, διά καταργήσεως καθεστώτων, ἄνευ ἐπισήμου Κυ-
βερνητικοῦ Διατάγματος...

...Διά τό μέλλον δέν θά παρακαλέσω ὅπως διά Κυβερν(ητικοῦ) 
Διατάγματος καθορισθῆ τίνα ἔγγραφα θά δικαιῶται νά ἐκδίδῃ ἡ 
Ἱ(ερά) Μητ(ρόπο)λις, διότι θά προτιμήσω χιλιάκις νά ἀποχωρήσω 
τῆς θέσεως ταύτης, παρά νά λεχθῇ ὅτι ἐξαπατῶ τόν κόσμον ἐκδίδων 
ἔγγραφα μή ἔχοντα νομικήν ἀξίαν...»8

Στό ἴδιο πνεῦμα, ἐπίσης, ὁ μητροπολίτης Ἀπόστολος γράφει γιά 
μία ἀκόμη φορά στόν Mario Lago:

«Ἦτο ἀπαύγασμα τῆς ἐμφύτου Δικαιοσύνης τῆς Ὑμετέρας Ἐξο-
χότητος, ἡ κατά τήν τελευταίαν συνέντευξίν μας δήλωσις Αὐτῆς, ὅτι τά 
πρό τῆς ἀλλοιώσεως τοῦ Καθεστῶτος διά τῶν νεωτέρων Διαταγμάτων 
ἐκδοθέντα ὑπό τῆς Μητροπόλεως ἔγγραφα, εἴτε δικαστικῆς, εἴτε συμ-
βολαιογραφικῆς φύσεως, δέον νά θεωρῶνται ἔγκυρα καί ἰσχυρά, χωρίς 
νά ἔχωσιν ἀνάγκην ἄλλης βεβαιώσεως ἀπό μέρους τῶν διαδεξαμένων 
τήν Ἱ(εράν) Μητρόπολιν ἐν τῇ δικαιοδοσίᾳ ταύτῃ ἀρχῶν...

...Ἐπειδή τά τοιαῦτα ἐκθέτουσιν ὄχι πλέον τό γόητρον τῆς Μη-
τροπόλεως ἀλλ’ ἐμέ προσωπικῶς καί ἐπειδή εἰς τά ἄλλα ἄδικα κατ’ ἐμοῦ 
παράπονα, διά τά ὁποῖα πάντοτε ἔδειξα ἀγέρωχον ἀδιαφορίαν καί πε-
ριφρόνησιν, δέν ἀνέχομαι νά προστεθῶσι τά δίκαια ταῦτα παράπονα 
διά τά ὁποῖα ἡγέρθη δικαία κατακραυγή κατ’ ἐμοῦ, οὐ μόνον τῶν 
ἀνέκαθεν δυσαρεστημένων, ἀλλά καί αὐτῶν τῶν προσκειμένων μοι, 

Πρόξενος στή Ρόδο στίς 9 Ὀκτωβρίου 1929 καί ἀνέλαβε ὑπηρεσία στίς 14 Δε-
κεμβρίου 1929. Ἔφυγε μετατεθείς στό Ὑπουργεῖο καί στή συνέχεια στή Μασσαλία 
στίς 3 Ἰουνίου 1935. Βλ. Παπαχριστοδούλου, Χ. Ι. ὅ.π., σ. 566-567. Τσιρπανλῆς, 
Ζ. Ν. ὅ.π., σ. 268.

8. ΓΑΚ.ΙΔΔ, Φ. 951/30/28.4.1930. (Παράρτημα, ἀρ. ἐγγρ. 17). 
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καταγινωσκόντων μοι ὄχι πλέον ἀδιαφορίαν ἀλλά κακήν θέλησιν καί 
αὐτό τοῦτο ὑλικήν ἐκμετάλλευσιν τῶν Χριστιανῶν μου...»9

Στίς 6 Ἰουνίου 1930 γράφει καί πάλι στόν Mario Lago:

«...Μετά πολλῆς προσοχῆς διεξελθῶν τό ἀπό 30 Μαΐου Ἔγγρα-
φον τῆς Ὑμετέρας Ἐκλαμπρότητος, δέν ἀποκρύπτω ὅτι ἐλυπήθην 
διά τό πνεῦμα ἄκρας αὐστηρότητος. Ἀφήνω εἰς τόν χρόνον νά ἀπο-
δείξῃ ὅτι αἱ φιλικαί μου ἐκεῖναι ὑποδείξεις, καί τά εὐλαβῆ μου πα-
ράπονα θά ἔπρεπε νά κριθῶσιν ἐπιεικέστερον...»10

Τόν Μάρτιο τοῦ 1933 ὁ διοικητής Mario Lago, μέ ἐπιστολή του 
πρός τόν μητροπολίτη Ἀπόστολο, ἀνακοινώνει τήν ἀπόφαση τῆς 
ἰταλικῆς Κυβέρνησης νά ἐγκαταλείψει, μετά ἀπό τέσσερα περίπου 
χρόνια ἀπό τή διακοπή τῶν διαπραγματεύσεων, τήν παθητική 
στάση τήν ὁποία εἶχε τηρήσει μέχρι ἐκείνη τή στιγμή καί στό ἑξῆς 
νά ἐπεμβαίνει ἐνεργά πρός ρύθμιση τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων 
τῆς Δωδεκανήσου. Ἡ παραπάνω ἀπειλή ἀρχίζει νά πραγματοποι-
εῖται μέ τήν ἐπέμβαση τῆς ἰταλικῆς Κυβέρνησης στά διοικητικά 
πράγματα τῆς Μονῆς Πάτμου, τῆς Μονῆς Πανορμίτη τῆς Σύμης 
καί τῆς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου τῆς Καρπάθου, μέ ἀφορμή τίς 
σχέσεις τους μέ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί διάφορα διοικητικά 
καί διαχειριστικά προβλήματα τά ὁποῖα εἶχαν σημειωθεῖ τότε στίς 
Μονές11. Δεύτερο σύμπτωμα ἐπέμβασης τῶν Ἰταλῶν ἀποτελεῖ ἡ μέ 
ἐγκύκλιο, αὐτή τή φορά, ἀπαγόρευση χειροτονίας ἱερέων, ἐάν δέν τό 
γνώριζε καί τό ἐνέκρινε προηγουμένως ἡ ἰταλική διοίκηση. Ἡ 
ἐγκύκλιος αὐτή ἀπευθύνθηκε ὄχι μόνο στή Μητρόπολη Ρόδου, ἀλλά 
καί σέ ὅλες τίς Μητροπόλεις τῆς Δωδεκανήσου12. 

Οἱ παραπάνω σοβαρότατες ἐπεμβάσεις τῆς ἰταλικῆς ἐξουσίας 
πάνω σέ ζητήματα τῆς ἀποκλειστικῆς δικαιοδοσίας τῆς Ἐκκλησίας 
ἀποσκοποῦσαν στήν ἔμπρακτη κατάργηση τοῦ ὑφιστάμενου ἐκκλη-
σιαστικοῦ καθεστῶτος καί ἦταν φυσικό νά θορυβήσουν τούς κύ-
κλους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ἔτσι, στίς 28 Μαρτίου 1933 

9. ΓΑΚ.ΙΔΔ, Φ. 951/30/12.5.1930.
10. ΓΑΚ.ΙΔΔ, Φ. 951/30/6.6.1930. Στό ἴδιο πνεῦμα εἶναι καί ἡ ἐπιστολή τοῦ 

μητροπολίτη Ἀπόστολου πρός τόν Mario Lago μέ ἡμερομηνία 19.12.1931. Βλ. 
ΓΑΚ.ΙΔΔ, Φ. 187/32/19.12.1931.

11. ΙΑΜ. ΑΒΕ 15 (ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 11.01), 3.3.1933.
12. Τσαλαχούρης, Κ. Φ. ὅ.π., σ. 21.
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ὁ πατριάρχης Φώτιος ἀπευθύνει ἐπιστολή πρός τόν τότε Ἕλληνα 
Ὑπουργό τῶν Ἐξωτερικῶν Δημήτριο Μάξιμο, στήν ὁποία ἐκφράζει 
τίς ἀνησυχίες του, κάνοντας σχετική ἀναφορά στίς παραβάσεις τῶν 
Ἰταλῶν καί τήν ἀνάμιξή τους στά ἐσωτερικά ζητήματα τῆς Ὀρθόδο-
ξης Δωδεκανησιακῆς Ἐκκλησίας. Ἀκόμα, πληροφορεῖ τόν Ὑπουργό 
γιά τό νέο ἔγγραφο τοῦ Ἰταλοῦ διοικητή πρός τίς μητροπόλεις τῆς 
Δωδεκανήσου, μέ τό ὁποῖο γινόταν σαφές ὅτι οἱ τελευταῖες δέν δι-
καιοῦνταν πλέον νά προβοῦν σέ καμία ἱερατική χειροτονία, καί ἐπι-
συνάπτει ἀντίγραφα τῶν σχετικῶν ἐκθέσεων καί γραμμάτων τοῦ 
Μητροπολίτη Ρόδου, τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Κῶ καί τῶν 
Ἱερῶν Μονῶν Πάτμου καί Σύμης. Στή συνέχεια, ζητᾶ νά πληροφο-
ρηθεῖ τίς σκέψεις τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης πάνω στό θέμα τοῦ 
Αὐτοκέφαλου, ἐνῶ ἐλπίζει ὅτι ἡ ἀνακίνηση τοῦ ζητήματος αὐτοῦ θά 
κατέληγε σέ ἱκανοποιητική λύση, μέσω τῆς διενέργειας δημοψη-
φίσματος ἀπό τήν ἰταλική κυβέρνηση. Ἐκφράζει, ἐπίσης, τόν φόβο 
ὅτι τό Πατριαρχεῖο, μέ τήν ἀνοχή του, θά μποροῦσε νά ἐκτεθεῖ στά 
μάτια τῶν νησιωτῶν, κάτι πού τελικά ὁδηγοῦσε σέ ἀπογοήτευση καί 
ἀπόγνωση τόν Δωδεκανησιακό λαό13.

Τόν Μάιο τοῦ 1933 ὁ Ἕλληνας Πρόξενος στή Ρόδο Δ. Παππᾶς 
μετέδωσε τήν πληροφορία ὅτι ὁ Μητροπολίτης Ρόδου, ἀποβλέπον-
τας στόν τερματισμό τῆς ἐκκρεμότητας τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ, πρότει-
νε τήν ἑξῆς μέση, ὅπως τή χαρακτηρίζει, λύση: νά προβεῖ τό Πατρι-
αρχεῖο σέ ἀπευθείας συνεννοήσεις μέ τό ἰταλικό Ὑπουργεῖο τῶν 
Ἐξωτερικῶν, δηλαδή χωρίς τή μεσολάβηση τῆς ἰταλικῆς διοίκησης, 
μέ ἀντικειμενικό σκοπό ὄχι τήν παραχώρηση τοῦ Αὐτοκέφαλου, 
ἀλλά κάποιας διοικητικῆς αὐτονομίας, χωρίς ἡ Δωδεκανησιακή 
Ἐκκλησία νά ἀνεξαρτητοποιηθεῖ ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. 
Τό σχέδιο αὐτό, τό ὁποῖο ἀπέβλεπε στήν ἔμμεση ἀνακίνηση τοῦ 
Αὐτοκέφαλου, ἦταν φυσικό νά προκαλέσει τή δυσπιστία τῆς ἑλλη-
νικῆς Κυβέρνησης, πού τό ἀπέκρουσε ἀπολύτως, συνέστησε μάλιστα 
στόν Πατριάρχη νά εἶναι καὶ ὁ ἴδιος δύσπιστος στίς εἰσηγήσεις τοῦ 
Μητροπολίτη Ρόδου14.

Ἔκτοτε οἱ πληροφορίες ἀπό τή Ρόδο φέρουν τούς μητροπολίτες 
τῆς Δωδεκανήσου νά κινοῦνται συνεχῶς καί ἀπροκάλυπτα ὑπέρ τοῦ 
Αὐτοκέφαλου. Στήν ἀλλαγή τῆς συμπεριφορᾶς τῶν μητροπολιτῶν 

13. ΓΑΚ.ΙΔΔ, Φ. 340/36/28.3.1933. (Παράρτημα, ἀρ. ἐγγρ. 18).
14. Τσαλαχούρης, Κ. Φ. ὅ.π., σ. 21-22.
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ἀπέναντι στούς Ἰταλούς φαίνεται ὅτι εἶχε συντελέσει καί τό γεγονός 
ὅτι ἡ διοίκηση εἶχε ἀφήσει τούς μητροπολίτες νά ἐλπίζουν ὅτι θά 
ἐνίσχυε οἰκονομικά τή νέα Ἐκκλησία καί τούς ἴδιους15. Πράγματι, ἡ 
οἰκονομική θέση τοῦ Κλήρου, ὅπως ἀναφέρει σέ ἐπιστολή του πρός 
τόν Mario Lago ὁ μητροπολίτης Ρόδου Ἀπόστολος, εἶχε καταστεῖ 
δυσχερής, καθόσον οἱ μητροπολιτικές ἐπιχορηγήσεις, λόγω τοῦ πε-
ριορισμοῦ τῶν πόρων τῶν δήμων καί κοινοτήτων, γίνονταν κάθε 
μέρα καί πενιχρότερες. Προβληματική, ἐπίσης, γινόταν ἡ συντήρηση 
καί ἡ λειτουργία πολλῶν Ἐκκλησιῶν καί κυρίως αὐτῶν οἱ ὁποῖες 
βρισκόταν στά μικρότερα χωριά16.

Στήν ἔκκληση τοῦ μητροπολίτη Ἀπόστολου ἀπάντησε ὁ Mario 
Lago μέ ἐπιστολή σταλμένη στίς 27 Ἰουλίου 1933. Ὁ Ἰταλός διοι-
κητής ἀναφέρει ὅτι αἰσθάνεται ἀνίκανος νά ἀνταποκριθεῖ στήν 
ἔκκληση τοῦ Ἀπόστολου καί πιστεύει ὅτι καί μόνο ἡ ἁπλή ἐφαρμογή 
τῆς συμφωνίας θά εἶχε λύσει τά πάντα μέ ἱκανοποίηση. Στή συνέχεια 
γράφει ὅτι ἡ ἰταλική κυβέρνηση ἔχει ξεπεράσει τά ὅρια τῆς ὑπο-
μονῆς, περιμένοντας τέσσερα ὁλόκληρα χρόνια τήν ἐφαρμογή τοῦ 
Κονκορδάτου (σύμβασης)17.

Ὅσον ἀφορᾶ στό θέμα τῆς κακῆς οἰκονομικῆς κατάστασης τοῦ 
Κλήρου, καί ὁ Ἕλληνας Πρόξενος στή Ρόδο Δημήτριος Παππᾶς 
εἶχε συστήσει στήν ἑλληνική Κυβέρνηση νά ἔλθει ἀρωγός τῆς 
Ἐκκλησίας Δωδεκανήσου, προκειμένου νά μειωθεῖ ἡ οἰκονομική πίε-
ση πού ἀσκοῦσε ἡ ἰταλική διοίκηση. Τήν εἰσήγηση αὐτή ἀποδέχθη-
κε ἡ ἑλληνική Κυβέρνηση καί ὑποσχέθηκε νά ἐνισχύσει οἰκονομικά 
τούς μητροπολίτες πού εἶχαν ἀνάγκη. Παράλληλα, τό Ὑπουργεῖο 
παρεῖχε κατηγορηματικές συστάσεις στό Πατριαρχεῖο νά μείνει 
ἀκλόνητο στήν ἀπόλυτη ἄρνηση καί νά μή δεχθεῖ ὁποιαδήποτε 
συζήτηση γιά τό Αὐτοκέφαλο18.

Ὁ ἀγώνας προμηνυόταν σκληρός. Τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1933, 
λοιπόν, οἱ τρεῖς μητροπολίτες τῆς Δωδεκανήσου (Ρόδου, Καρπάθου-
Κάσου καί Λέρου-Καλύμνου ) συγκεντρώθηκαν στή Ρόδο καί ἀπο-

15. Ρόδος (ASMAE-A.P., 1931-1945: Dodecanneso, busta 6, fascicolo 9, 
telespr. n. 1472/8.10.1933. Ἐπιστολή τοῦ Lago πρός τό ἰταλικό Ὑπ. Ἐξ. ὅπου 
ἐκθέτει μέ λεπτομέρεια καί ἐμπεριστατωμένα τήν πολιτική πού ἐφήρμοσε στά Δω-
δεκάνησα ἐπί δέκα χρόνια (1923-1933). Βλ. Τσιρπανλῆς, Ζ. Ν. ὅ.π., σ. 346-361.

16. ΙΑΜ. ΑΒΕ 15 (ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 11.01), 22.7.1933. (Παράρτημα, ἀρ. ἐγγρ. 19).
17. ΙΑΜ. ΑΒΕ 15 (ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 11.01), 27.7.1933. (Παράρτημα, ἀρ. ἐγγρ. 20).
18. Τσαλαχούρης, Κ. Φ. ὅ.π., σ. 22.
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φά σισαν νά προβοῦν σέ κοινό διάβημα πρός τήν Κυβέρνηση, ζη-
τώντας μετριοπαθέστερη πολιτική ἀπέναντι στήν Ἐκκλησία. Στήν 
ἀπάντησή του ὁ Mario Lago ἀναφέρει ὅτι, ἐφόσον ἡ ἐχθρότητα τοῦ 
Πατριαρχείου κατά τῆς Κυβέρνησης ἐξακολουθοῦσε νά ὑφίσταται, 
ἦταν ὑποχρεωμένος νά λάβει ὅλα τά μέτρα, προκειμένου νά ἀμυνθεῖ. 
Τήν ἀπάντηση τοῦ Ἰταλοῦ διοικητή, μαζί μέ ἐπιστολή τους, διαβίβα-
σαν οἱ τρεῖς μητροπολίτες στόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη19. Στήν ἐπι-
στολή αὐτή, μεταξύ ἄλλων, ἀναφέρουν τήν ὁριστική ἀπόφαση τοῦ 
Mario Lago νά κηρύξει τήν Ἐκκλησία σέ διωγμό, σέ περίπτωση κατά 
τήν ὁποία τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο δέν ἐξέδιδε τόν Τόμο τοῦ 
Αὐτοκέφαλου, ἐνῶ, τελειώνοντας, δηλώνουν: 

«...ὅτι πρό πάσης ὁριστικῆς ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ ἀποφάσεως, 
δέν πρέπει ἡμεῖς οἱ Ἀρχιερεῖς Δωδεκανήσου νά μένωμεν ἐν τῷ σκότει, 
ὅσον ἀφορᾶ τάς ληφθείσας ἤ ληφθησομένας ἀποφάσεις...»20

Στήν ἐπιστολή τῶν μητροπολιτῶν συμπεριλήφθηκε καί ἀπόσπα-
σμα ἐπιστολῆς τοῦ μητροπολίτη Ρόδου Ἀπόστολου, στό ὁποῖο ἐπα-
ναλαμβάνονται οἱ ἀπειλές τοῦ Ἰταλοῦ διοικητή πρός τό Οἰκουμενικό 
Πατριαρχεῖο καί τήν Ἐκκλησία τῆς Ρόδου, ἐνῶ γίνεται ἀναφορά 
στήν ἀνησυχία τῶν μητροπολιτῶν, καθώς καί τήν τελική ἀπόφασή 
τους νά περιμένουν πρῶτα τήν ἀπάντηση τοῦ Πατριαρχείου καί στή 
συνέχεια νά κανονίσουν τήν περαιτέρω πορεία τους21.  

Λίγες ἡμέρες ἀργότερα, στίς 28 Σεπτεμβρίου 1933, ὁ μητρο-
πολίτης Ρόδου Ἀπόστολος στέλνει στόν Ἰταλό διερμηνέα Pietro 
Mancuso ἐπιστολή, στήν ὁποία σχολιάζει μέ εἰρωνικό τρόπο τό 
αἴτημα τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχη Φώτιου πρός τήν τουρκική 
κυβέρνηση νά ἐπιτραπεῖ στούς ἀρχιερεῖς τῆς Δωδεκανήσου νά με-
ταβαίνουν στήν Κωνσταντινούπολη ὡς συνοδικοί 22.

Τήν περίοδο αὐτή οἱ ἐπεμβάσεις τῶν Ἰταλῶν ἀρχίζουν νά πολ-
λαπλασιάζονται. Μέ διάφορα μέτρα ἐπιδιώκεται ὁ βαθμιαῖος περιο-

19. Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἀπάντησε στήν παραπάνω ἐπιστολή μετά 
ἀπό ἑπτά μῆνες, γεγονός πού τούς ἀπογοήτευσε, ὅπως σημειώνει ὁ μητροπολίτης 
Ἀπόστολος. Βλ. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 166.

20. ΓΑΚ.ΙΔΔ, Φ. 340/36/20.9.1933. (Παράρτημα, ἀρ. ἐγγρ. 21).
21. ΓΑΚ.ΙΔΔ, Φ. 340/36/21.9.1933. (Παράρτημα, ἀρ. ἐγγρ. 22).
22. ΓΑΚ.ΙΔΔ, Φ. 340/36/28.9.1933. (Παράρτημα, ἀρ. ἐγγρ. 23). Αὐτό, ὅμως, 

συμβαίνει σήμερα: οἱ μητροπολίτες τῆς Δωδεκανήσου μεταβαίνουν στήν Κων-
σταν τινούπολη ὡς συνοδικοί.
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ρισμός τῆς δικαιοδοσίας τῶν πνευματικῶν δικαστηρίων23. Ἀπαγο-
ρεύεται ἡ σχολική ἐπιθεώρηση γιά τά θρησκευτικά βιβλία, ἄν καί τό 
δικαίωμα αὐτό ἀναγνωρίζεται στήν ἐκκλησιαστική ἀρχή, λόγω τοῦ 
Διατάγματος τῆς διοίκησης γιά τήν Ἐκπαίδευση. Mέ ἐντολή, ἐξάλ-
λου, τῶν διοικητικῶν ἀρχῶν περικόπτεται ἡ μητροπολιτική ἐπι-
χορήγηση στόν Μητροπολίτη Λέρου-Καλύμνου, ὁ ὁποῖος διατηροῦ-
σε ἀκόμη σέ μερικά μέτρα τήν ἀνεξαρτησία του.

Ἐάν στά παραπάνω, γενικότερης φύσης, μέτρα τῆς διοίκησης 
προστεθοῦν καί οἱ αὐθαιρεσίες τῶν κατώτερων ὀργάνων, εἶναι εὔκο-
λο νά σχηματίσει κανείς τήν εἰκόνα τῆς πίεσης τήν ὁποία χρησιμο-
ποιοῦν οἱ Ἰταλοί γιά τήν ὑποδούλωση τῆς Δωδεκανησιακῆς Ἐκ-
κλησίας. Θά πρέπει ἐδῶ νά σημειωθεῖ ὅτι στά σχέδια αὐτά, καθώς καί 
στίς ἀπώτερες βλέψεις τῆς διοίκησης, δέν παρέμεινε ἀμέτοχο τό Βα-
τικανό. Ἀντίθετα, οἱ εἰσηγήσεις τοῦ ἑκάστοτε Καθολικοῦ Ἐπι σκόπου 
λαμβάνονταν πάντοτε σοβαρά ὑπόψη, ἀφοῦ ἡ ὑποταγή τῆς ἑλλη-
νικῆς Ἐκκλησίας θά ἀποτελοῦσε ἀφετηρία γιά τήν ἀκώλυτη ἐκβια-
στική διάδοση τοῦ καθολικισμοῦ στά νησιά24.

Ἐν τῶ μεταξύ, οἱ Δωδεκανήσιοι σ’ ὁλόκληρο τόν κόσμο βρίσκον-
ται σέ ἐπαγρύπνηση γιά τό πολύκροτο θέμα τοῦ Αὐτοκέφαλου. Ἀπό 
τήν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου μέλη τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τῶν 
Δωδεκανησίων, στίς 6 Δεκεμβρίου 1933, στέλνουν ἐπιστολή στόν 
Οἰκουμενικό Πατριάρχη (ὁ ὁποῖος μαζί μέ σημείωμά του, διεβίβασε 
ἀντίγραφό της στόν μητροπολίτη Τραπεζοῦντας Χρύσανθο25), καί 
ἀναφέρουν τούς προβληματισμούς τους ὡς πρός τήν ἀνακίνηση τοῦ 

23. ...Ἄρθρ. 25. Τό Μ. Ἐκκλησιαστικόν Δικαστήριον συνεδριάζει ἐν τῇ Ἱ. Μη-
τροπόλει ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α. Σεβ. τοῦ Μητροπολίτου ἤ τοῦ νομίμου ἀντι-
προ σώπου αὐτοῦ, τακτικῶς μέν κατά δεκαπενθημερίαν διά τάς δικαστικάς ὑπο-
θέσεις, ἐκτάκτως δέ διά τάς διοικητικάς, ὁσάκις ἤθελε συγκληθεῖ ὑπό τῆς Α. Σεβ. 
ἤ τοῦ ἀντιπροσώπου αὐτῆς ἤ καί δύο μέλη αὐτοῦ ἤθελαν ζητήσει τοῦτο παρά τῆς 
Ἱ. Μητροπόλεως διά λόγους δεδικαιολογημένους.

...Ἄρθρ. 28. Ἡ διοικητική δικαιοδοσία τοῦ Μ. Ἐκκλησ. Δικαστηρίου εἶναι: ...γ) 
Ἡ ἐποπτεία καί ἡ διεξαγωγή τῶν ἐκλογῶν, ἡ ἐξέτασις πάσης ἐνστάσεως πρό καί 
μετά τάς ἐκλογάς ὑποβαλλόμενη καί ἡ κύρωσις τῶν ἀποτελεσμάτων αὐτῶν ὁρι-
στικῶς καί τελεσιδίκως, καί δ) Ἡ θεώρησις πασῶν τῶν διαφορῶν τῶν ἀναφυ-
ομένων ἐν τοῖς διαφόροις σωματείοις καί πάσης διοικητικῆς ὑποθέσεως εἰσα-
γωμένης εἰς αὐτό ὑπό τῆς Α. Σ. τοῦ Μητροπολίτου. Βλ. Ἐπαρχιακός Κανονισμός 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρόδου (1913).

24. Τσαλαχούρης, Κ. Φ. ὅ.π., σ. 22-23.
25. ΓΑΚ.ΙΔΔ, Φ. 340/36/17.1.1934. (Παράρτημα, ἀρ. ἐγγρ. 25).
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ζητήματος τοῦ Αὐτοκέφαλου τῆς Ἐκκλησίας Δωδεκανήσου. Καθώς 
δέν περιμένουν οὔτε μία κίνηση διαμαρτυρίας ἐκ μέρους τῆς ἑλλη-
νικῆς κυβέρνησης, λόγω τῶν πολιτικῶν προβλημάτων πού αὐτή 
ἀντιμετώπιζε ἐκείνη τήν ἐποχή, ἐναποθέτουν τίς ἐλπίδες τους στό 
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο26.

Στίς 27 Ἰανουαρίου 1934 ὁ μητροπολίτης Ρόδου Ἀπόστολος 
στέλνει μία ἐπιστολή πρός τόν πατριάρχη Φώτιο, ἐπισυνάπτοντας 
καί ἕνα σημείωμα τοῦ Pietro Μancuso πρός τόν Mario Lago, ἀπό τό 
ὁποῖο φαίνεται ὅτι ὁ Mancuso εἶχε ἀναφέρει στόν Ἰταλό διοικητή, 
παραθέτοντας τίς γενικότερες σκέψεις καί ἀπόψεις τοῦ Μητρο-
πολίτη Ρόδου, ὅτι ὁ τελευταῖος ἀνέβαλε συνεχῶς τή σύσκεψη τῶν 
μητροπολιτῶν μέ θέμα τό Αὐτοκέφαλο καί ὅτι γενικά ἡ στάση του 
στό ζήτημα αὐτό εἶχε πλέον διαφοροποιηθεῖ27. Ὁ οἰκουμενικός πα-
τριάρχης Φώτιος, σέ ἐπιστολή του μέ ἡμερομηνία 5 Μαρτίου 1934, 
ἐμψυχώνει τόν μητροπολίτη Ρόδου, ἐκφράζοντας ταυτόχρονα τήν 
ἐλπίδα ὅτι αὐτή ἡ πρωτοφανής γιά τόν εἰκοστό αἰώνα κατάσταση 
θά ἔφτανε σύντομα σέ ἕνα τέλος28.

Τόν Ἰούνιο τοῦ 1934 ὁ Mario Lago θά ἀνακινήσει τό θέμα τοῦ 
Αὐτοκέφαλου. Γιά τόν λόγο αὐτό γίνεται νέα σύναξη ἀπό τούς τρεῖς 
Μητροπολίτες τῶν Δωδεκανήσων, στήν ὁποία προστέθηκαν καί ὁ 
Γενικός Ἐπίτροπος Κῶ καί ὁ πρόεδρος τῆς προσωρινῆς διοικούσας 
ἐπιτροπῆς τῆς Ἱ. Μ. Πάτμου. Οἱ προϊστάμενοι τῶν Ἐπαρχιῶν τῆς 
Δωδεκανήσου ὑπέβαλαν στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ὑπόμνημα, 
στό ὁποῖο ἀναφερόταν ἡ δεινή κατάσταση στήν ὁποία εἶχε περιέλθει 
ἡ Ἐκκλησία τῆς Δωδεκανήσου29. Τό ὑπόμνημα αὐτό δημοσιεύθηκε 
λίγες μέρες ἀργότερα στήν ἐφημερίδα «Φωνή τῆς Ἐκκλησίας» καί 
στίς 19 Αὐγούστου τοῦ 1934 στήν ἐφημερίδα «Δωδεκάνησος» πού 
ἐκδιδόταν στήν Αἴγυπτο30. Ὁ μητροπολίτης Ρόδου Ἀπόστολος ση-
μειώνει ὅτι τό ὑπόμνημα: «...τόσον προυκάλεσεν θόρυβον, διότι πολ-

26. ΓΑΚ.ΙΔΔ, Φ. 340/36/6.12.1933. (Παράρτημα, ἀρ. ἐγγρ. 24).
27. ΓΑΚ.ΙΔΔ, Φ. 340/36/27.1.1934. (Παράρτημα, ἀρ. ἐγγρ. 26).
28. ΓΑΚ.ΙΔΔ, Φ. 340/36/5.3.1934. (Παράρτημα, ἀρ. ἐγγρ. 27).
29. Ὁ καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Ἐμμανουήλ Ι. Κωνσταντινίδης 

ἀναφέρει: «...ἐξ ἐπόψεως περιεχομένου, τό ὑπόμνημα τοῦτο εἶναι ἀξιολογώτατον 
διά τήν Ἐκκλησιαστικήν Ἱστορίαν τῶν νεωτάτων χρόνων τῆς Ἐκκλησίας Δωδε-
κανήσου...» Βλ. Κωνσταντινίδης, Ε. Ι. ὅ.π., σ. 146-154.

30. «Ὑπόμνημα τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀρχηγῶν Δωδεκανήσου», εἰς Δωδεκάνη-
σος, Ἀλεξάνδρεια, ἔτος 8ο, ἀρ. φ. 24 (Κυριακή, 19.8.1934), σ. 1. 
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λοί ἐν ἀγνοίᾳ κακολογοῦντες τούς Ἀρχιερεῖς διαφωτισθέντες μετέβα-
λον γνώμην...»31

Τό γεγονός εἶναι ὅτι τό ὑπόμνημα αὐτό ἔγινε αἰτία, ὅπως διη-
γεῖται ὁ μητροπολίτης Ἀπόστολος, ὥστε:

α) ὁ οἰκουμενικός πατριάρχης Φώτιος νά ἀνακαλέσει τήν ἄδεια 
τοῦ συνέρχεσθαι καί συζητεῖν πού εἶχε ἐκχωρήσει στούς προϊστάμε-
νους τῶν ἐπαρχιῶν τῆς Δωδεκανήσου, μέ τήν αἰτιολογία ὅτι αὐτοί 
ἀσχολοῦνται μέ ζητήματα πού δέν εἶναι τῆς ἁρμοδιότητάς τους καί 

β) ἡ ἰταλική διοίκηση νά ἀπαγορεύσει τήν ἀπευθείας ἀλληλο-
γραφία τῶν προϊσταμένων μέ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί νά 
ἐπιβάλει νά γίνεται ἡ διεξαγωγή της μέσω τῆς Κυβέρνησης, ἡ ὁποία 
καί θά φρόντιζε γιά τή διαβίβασή της στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο32.

Τό ὑπόμνημα προκάλεσε τέτοιο σάλο33 μέ ἀποτέλεσμα, τόν 
Ὀκτώβριο τοῦ 1934 καί κατόπιν ἐπανειλημμένων συσκέψεων στίς 
ὁποῖες συμμετεῖχε πάντοτε καί ὁ ἔμπιστος τῆς διοίκησης Pietro 
Mancuso, νά παραιτηθοῦν οἱ μητροπολίτες καί νά ἀποσυρθοῦν στή 
Μονή Πανορμίτη τῆς Σύμης34. Τήν ἐνέργεια αὐτή τῶν ἐκκλησια-

31. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 166.
32 Βαβοῦσκος, Ἀναστάσιος Κ. Τό ἐκκλησιαστικό καθεστώς τῆς Δωδεκα νήσου 

(1912-2005), Θεσσαλονίκη 2005, σ. 65-66. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 166.
«...Αἱ πρόσφαται ἀτυχεῖς δημοσιεύσεις ἔχουν ἀποδείξει διά μίαν ἀκόμη φοράν 

τόν κίνδυνον καί τήν ζημίαν τῶν ἀμέσων σχέσεων μεταξύ τῶν Θρησκευτικῶν 
ἀρχῶν τῶν νήσων καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου...

...καλοῦνται ὅπως καί μή ἀλληλογραφοῦν πλέον ἀπ’ εὐθείας μέ τό Οἰκουμε-
νικόν Πατριαρχεῖον...» Βλ. «Τό πραξικόπημα τῆς Αὐτοκεφαλοποιήσεως τῆς Ἐκ-
κλησίας μας. Τό Πρωτόκολλον καί τό Διάγγελμα τοῦ Λάγκο», εἰς Δωδεκάνησος, 
Ἀλεξάνδρεια, ἔτος 8ο, ἀρ. φ. 32 (Κυριακή, 14.10.1934), σ. 1.

33. «Εἰς τά δύο τελευταῖα φύλλα τῆς “Δωδεκανήσου” ἐδημοσιεύθησαν τά δύο 
ὑπομνήματα, τά σχετικά μέ τό ζήτημα τῆς Αὐτοκεφαλοποιήσεως τῆς Ἐκκλησίας 
μας, τό μέν τῶν Μητροπολιτῶν, ὑπερμαχοῦν, καί συνηγοροῦν ὑπέρ τῶν Ἰταλικῶν 
ἀπόψεων, τῆς διακοπῆς παντός δεσμοῦ τῆς Ἐκκλησίας μετά τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου, πρός διατήρησιν δῆθεν σχετικῶν τινῶν προνομίων καί ἐξουσίας ἐπί 
τῆς Ἐκπαιδεύσεως καί τῶν Δικαστηρίων...

...Ἡ ἐκ τῆς μελέτης τῶν ὑπομνημάτων τούτων γενική ἐντύπωσις εἶναι, ὅτι οἱ 
μέν Μητροπολῖται δι’ ἑαυτούς καί τήν ραστώνην των μόνον ἐνδιαφερόμενοι, πα-
ραπονοῦνται, ὅτι διά τῆς ἀρνήσεώς του τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐγκατα-
λείπει αὐτούς ἀβοήθητους καί...» Βλ. «Ἡ Ἐκκλησία μας», εἰς Δωδεκάνησος, 
Ἀλεξάνδρεια, ἔτος 8ο, ἀρ. φ. 26 (Κυριακή, 2.9.1934), σ. 1.

34. Χατζηβασιλείου, Βασίλης Σ. Ἱστορία τῆς νήσου Κῶ. Ἀρχαία - Μεσαιωνική 
- Νεότερη, Κῶς 1990, σ. 510.
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στικῶν ἡγετῶν τῆς Δωδεκανήσου τήν πλαισίωσαν διάφορες φῆμες. 
Ἄλλοι ἰσχυρίζονταν ὅτι πῆγαν στόν Πανορμίτη γιά νά κηρύξουν τό 
Αὐτοκέφαλο καί ἄλλοι ὅτι ἤδη τό εἶχαν κηρύξει καί γι’ αὐτό κα-
θαιρέθηκαν ἀπό τό Πατριαρχεῖο καί ἐξορίστηκαν στή Σύμη. Γιατί 
προέβηκαν σέ ἀντικανονική συμπεριφορά, ἀντιβαίνουσα στό 
καθῆκον τῆς ἐκκλησιαστικῆς πειθαρχίας35.

Τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο τῶν Ἐξωτερικῶν, μόλις πληροφορήθη-
κε τά παραπάνω γεγονότα, ἔδωσε, μέσω τοῦ Προξενείου Κωνσταν-
τινουπόλεως, ὁδηγίες στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο νά μήν ἀποδε-
χτεῖ τίς παραιτήσεις τῶν Ἀρχιερέων καί νά ἀντιμετωπίσει τήν ἀντί-
σταση αὐτή ὡς ἐπιβαλλόμενη ἀπό τό ἐθνικό συμφέρον36.

Ἡ κίνηση αὐτή, ὅμως, τῶν μητροπολιτῶν θορύβησε καί τήν ἰτα-
λική Κυβέρνηση τῶν νησιῶν καί τήν ἀνάγκασε νά ἀνακαλέσει τήν 
ἀπόφασή της καί νά ἐπιτρέψει καί πάλι τήν ἄμεση ἀλληλογραφία 
τους μέ τό Πατριαρχεῖο. Ἔτσι, ἐνῶ οἱ ἀρχιερεῖς βρίσκονταν στόν 
Πανορμίτη χωρίς νά ἔχουν τήν ἐλάχιστη πληροφόρηση γι’ αὐτά πού 
συνέβαιναν, βλέπουν ξαφνικά στίς 10 Ὀκτωβρίου 1934 νά μπαίνει 
στό λιμάνι τῆς Σύμης κυβερνητική βενζινάκατος, ἀπό τήν ὁποία 
ἀποβιβάστηκε ἀπεσταλμένος τῆς Κυβέρνησης, πού τούς πλη-
ροφόρησε τό τί συνέβαινε στίς ἐπαρχίες τους. Ὁ Ἰταλός ἀπε-
σταλμένος εἶχε μαζί του καί σχετικό ἔγγραφο τοῦ Mario Lago, πού 
ἦταν οὐσιαστικά μιά ἔκκληση γιά ἐπιστροφή τῶν μητροπολιτῶν στίς 
ἕδρες τους, τό ὁποῖο καί τούς παρέδωσε37.

Ἀφοῦ ἔλαβαν γνώση τοῦ ἐγγράφου αὐτοῦ, μέ τό ὁποῖο ἀνακα-
λοῦνταν τό Κυβερνητικό μέτρο καί συνεπῶς ἐξέλιπε ὁ λόγος τῆς 
παραίτησής τους, τήν ὁποία τό Πατριαρχεῖο δέν εἶχε δεχτεῖ, οἱ μη-
τροπολίτες ἐπέστρεψαν στίς ἐπαρχίες τους γιά τή συνέχιση τοῦ ποι-
μαντορικοῦ ἔργου τους38.

35. Βεργωτῆς, Γεώργιος Θ. Ἡ ἐκπαίδευσις εἰς τήν νῆσον Ρόδον: Συμβολή εἰς 
τήν ἱστορίαν τῆς Δωδεκανήσου, Ρόδος 1972, σ. 263.

36. Τσαλαχούρης, Κ. Φ. ὅ.π., σ. 23.
37. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 169-173.
38. «Ἀθῆναι 13 (Ἰδιαίτερον τηλεγρ. “Ἀνατολῆς”). Πληροφορούμεθα ὅτι οἱ 

Μητροπολῖται τῆς Δωδεκανήσου μεταβάντες εἰς Σύμην διά νά λάβουν ἀποφάσεις, 
κατόπιν τῆς αὐθαιρέτου ἀνακηρύξεως τῆς Ἐκκλησίας εἰς Αὐτοκέφαλον, ὑπό τῆς 
Ἰταλ. Διοικήσεως, ἔλαβον τηλεγραφικήν διαταγήν ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριάρχου νά ἐπανέλθουν εἰς τάς ἕδρας των. Οἱ Μητροπολῖται συμμορφωθέντες 
πρός τήν Πατριαρχικήν ἐντολήν ἀνε χώρησαν εἰς Ρόδον. Ταυτοχρόνως πληροφο-
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Ἀμέσως μόλις ὁ μητροπολίτης Ἀπόστολος ἔφτασε στή Ρόδο, 
συγκάλεσε στή Μητρόπολη μιά εὐρεία συνέλευση Κληρικῶν καί λαϊ-
κῶν, κατά τήν ὁποία ἀνέπτυξε τό ὅλο ζήτημα, διαβάζοντας καί τή 
σχετική ἀλληλογραφία μεταξύ τῶν μητροπολιτῶν καί τῆς ἰταλικῆς 
Κυβέρνησης39. Οἱ τρεῖς μητροπολίτες ἀπηύθυναν στή συνέχεια ἐπι-
στολή πρός τόν Πατριάρχη, στήν ὁποία ἐξηγοῦσαν τούς λόγους γιά 
τούς ὁποίους εἶχαν ὑποβάλει ὁμαδικά τίς παραιτήσεις τους40. Τόν 
Νοέμβριο τοῦ 1934 ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ἀπηύθυνε ἐπιτιμη-
τική ἐπιστολή στούς ἱεράρχες, σέ ἀπάντηση τῆς δικῆς τους, μέ τήν 
ὁποία ἐξέφραζε τήν ἔκπληξή του, ἐπειδή οἱ μητροπολίτες: «...ἐξερ-
χόμενοι τοῦ κύκλου τῶν καθηκόντων των ὁμιλοῦν περί συνεννοήσε-
ως αὐτῶν ὡς ἐν σῶμα μετά τῆς Διοικήσεως...»41

Λίγες ἡμέρες ἀργότερα ὁ Mario Lago θά ταξιδέψει στήν Κῶ.  
«...Ἐντός τοῦ πλοίου του», μᾶς ἀποκαλύπτει ὁ ἀρχιμανδρίτης Φιλή-
μων Φωτόπουλος, «ἐκάλεσε πολλούς εἰς δεῖπνον, μεταξύ τῶν ὁποίων 
ἤμην καί ἐγώ. Τότε ἦλθεν πλησίον μου καί μέ πολύ γλυκύ ὕφος καί 
γλῶσσαν μειλίχιον μοῦ ἀνέπτυξεν ὅτι πρέπει νά δεχθῶμεν τό 
αὐτοκέφαλον, διότι θά μᾶς ὠφελήσῃ, θά ἔχωμεν τόν ἀρχηγόν μας 
Ἐν Ρόδῳ, δέν θά ἐξαρτώμεθα πλέον ἀπό τούς Τούρκους, θά μᾶς 
δοθοῦν προνόμια διά τόμου εἰδικοῦ καί πολλά ἄλλα. Καί ἐγώ τοῦ 
ἀπαντῶ: “Ἐξοχώτατε, ἡμεῖς ἀναμένομεν τήν ἀπάντησιν τῆς Μητρός 
Ἐκκλησίας”...»42

Στίς 19 Ἰανουαρίου τοῦ 1935 οἱ Καλύμνιοι ἀποφάσισαν νά 
κλείσουν τίς ἐκκλησίες τους, γιά νά διαδηλώσουν ἔτσι τήν ἐνεργό 
ἀντίστασή τους ἐνάντια στό Αὐτοκέφαλο. Ἀπό τότε ὅλες οἱ ἱεροτε-
λεστίες γίνονταν κρυφά στά σπίτια ἀπό τούς ἱερεῖς καί αὐτό κράτη-
σε τρία ὁλόκληρα χρόνια. Παράλληλα, Κλῆρος καί λαός ἀποκήρυ-
ξαν τόν μητροπολίτη τους Ἀπόστολο Καβακόπουλο, πού τήρησε 
μεροληπτική στάση ἀπέναντι στό σοβαρό αὐτό ἐκκλησιαστικό ζήτη-
μα, κι ἔπαψαν νά ὑπακούουν στίς ἀποφάσεις του. Ὕστερα ἀπό αὐτό 

ρούμεθα ὅτι ἐπίκειται ἡ ἔναρξις νέων διαπραγματεύσεων μεταξύ Οἰκουμ. Πατρι-
αρχείου καί Ἰταλικῆς κυβερνήσεως...» Βλ. «Τελευταία ὥρα. Τό Αὐτοκέφαλον τῆς 
Δωδεκανήσου», εἰς Δωδεκάνησος, Ἀλεξάνδρεια, ἔτος 8ο, ἀρ. φ. 32 (Κυριακή, 
14.10.1934), σ. 4.

39. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 173.
40. Τσαλαχούρης, Κ. Φ. ὅ.π., σ. 25.
41. Ὅ.π.
42. Χατζηβασιλείου, Β. Σ. ὅ.π., σ. 510.
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ἡ κατάσταση στό νησί χειροτέρεψε. Οἱ πιέσεις, οἱ διώξεις, οἱ φυ-
λακίσεις καί οἱ ἐξορίες διαδεχόταν ἡ μία τήν ἄλλη43. Ἡ ἔξαψη τῶν 
πνευμάτων εἶχε φτάσει στό ἀπροχώρητο. Τό Οἰκουμενικό Πατριαρ-
χεῖο, προκειμένου νά καθησυχάσει τά πράγματα, ἔκανε δεκτή τήν 
πρόταση τῆς «Ἐθνικῆς Ἑνώσεως Καλύμνου»44 γιά ἀπομάκρυνση τοῦ 
Ἀπόστολου κι ἀποφάσισε τήν ὑπαγωγή τῆς Καλύμνου στήν Ἐκκλη-
σιαστική Ἀρχή τῆς Κῶ45.

Ἡ ἑλληνική Κυβέρνηση, ἀποβλέποντας στήν ἐξομάλυνση τῆς 
κατάστασης, κατηύθυνε τίς προσπάθειές της πρός δύο κατευθύνσεις. 
Ἀπό τή μία χειρισμός τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος ἀπό τά Πατρι-
αρχεῖα μέ τέτοιο τρόπο, ὥστε νά ἐξυπηρετεῖται τό ἐθνικό συμφέρον 
καί ἀπό τήν ἄλλη φιλική στάση πρός τήν ἰταλική Κυβέρνηση, μέ 
σκοπό νά κατανοήσει αὐτή ὅτι ἡ πολιτική τῆς διοίκησης τῆς Δωδε-
κανήσου δηλητηριάζει τίς μεταξύ τῶν δύο χωρῶν φιλικές σχέσεις καί 
παρεμποδίζει τήν ἀνάπτυξή τους. Σύμφωνα μέ τό παραπάνω πνεῦμα, 
ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Δημήτριος Μάξιμος46 συνομίλησε μέ τόν 
Aloisi47 κατά τή συνάντησή τους στή Ρώμη, ὅπως καί ὁ πρωθυ-
πουργός Παναγῆς Τσαλδάρης (1868-1936), πού συναντήθηκε κατά 

43. «...Στήν Κάλυμνον πού ἕνας χρόνος ἀγῶνος δέν τήν ἐδάμασε, δέν τήν 
ἑξήντλησε. Στήν Κάλυμνο πού ἀντλεῖ δυνάμεις ἀπό τίς δυνάμεις της κι ἀπό τό μηδέν 
τό πᾶν. Στήν Κάλυμνο πού ὅλο τό πεῖσμα τῆς Φασιστικῆς μανίας ξεσπᾶ πότε σά 
σίφουνας, γιά νά κατακρημνίση κάτι τί πού θυμίζει τό Ἑλληνικό καί πότε σάν ἁπαλό 
μαϊστράλι πού χαϊδεύει ἁπαλά τό δέντρο τῆς σκλαβιᾶς γιά νά ἀποκοιμήση καί δη-
λητηριάση κάτω ἀπό τόν ἴσκιο του τήν κάθε Ἑλληνική ψυχή...» Βλ. «Ἐκ Καλύμνου», 
εἰς Αὐγή Δωδεκανησιακή, Ἀθήνα, ἔτος IΖ΄, ἀρ. φ. 346 (1.4.1936), σ. 3.

44. Ἡ «Ἐθνική Ἕνωση Καλύμνου» ἦταν μιά ὁμάδα Καλύμνιων ἡ ὁποία εἶχε 
συσταθεῖ μέ στόχο τήν ἐνίσχυση τοῦ ἐθνικοῦ φρονήματος καί τή διατήρηση ἄσβε-
στου τοῦ πόθου γιά ἕνωση μέ τή «μητέρα-Ἑλλάδα». Ἕνωση τῆς ὁποίας βασικότε-
ρα μέλη ἦταν: ὁ Γιῶργος Μάγκος, ὁ Ἀντώνης Καλογιάννης, ὁ Ἀντώνης Ψα-
ρομπάς, ὁ Ἀντώνης Ζερβός καί οἱ ἐκπαιδευτικοί Μιχάλης Σκαρδάσης καί Κα-
ρολίνα Κουσκούτη. Βλ. Φεσσόπουλος, Θ. Γ. Ἀλύτρωτος ἑλληνισμός. Μέρος 
πρῶτον. Ἡ Δωδεκάνησός μας, Ἀθήνα 1935, σ. 32-33. Φραγκόπουλος, Ἱπποκράτης. 
Ἱστορία τῆς Καλύμνου, Ἀθήνα 1995, σ. 205-207. 

45. Μέ Πατριαρχική καί Συνοδική Πράξη τῆς 1ης Μαΐου τοῦ 1937 προ-
σαρτᾶται ἡ Μητρόπολη Καλύμνου στή Μητρόπολη Κῶ καί ὀνομάζεται «Ἱερά 
Μητρόπολη Κώου καί Καλύμνου». Βλ. Φραγκόπουλος, Ἱπποκράτης. Ἡ Δω-
δεκάνησος ὑπό Ἰταλοκρατίαν, Ἀθήνα 1958, σ. 94-99 καί 104-105.

46. Ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν ἀπό 10 Μαρτίου 1933 μέχρι 13 Ἰουλίου 1935. 
Πρωθυπουργός ἀπό 24 Ἰανουαρίου 1947 μέχρι 29 Αὐγούστου 1947.

47. Βαρόνος Pompeo Aloisi. Πληρεξούσιος Ὑπουργός καί Πρεσβευτής τῆς 
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τή διάρκεια συνέντευξης τύπου στήν Ἀθήνα μέ τόν Ἰταλό πρεσβευτή 
De Rossi. Παράλληλα, ὁ δήμαρχος Ἀθηναίων Κώστας Κοτζιᾶς (1892-
1951) ἐπισκέφθηκε στή Ρώμη τόν Ἰταλό πρωθυπουργό Mussolini 
καί δέν παρέλειψε νά περιγράψει τήν κατάσταση πού ἐπικρατοῦσε 
στά Δωδεκάνησα μέ τά ζωηρότερα χρώματα, ἀλλά καί νά τονίσει ὅτι 
ἡ πολιτική τῆς ἰταλικῆς διοίκησης δέν ἔπρεπε νά δημιουργήσει 
σκοπέλους στήν ἑλληνοϊταλική φιλία.

Ὕστερα ἀπό ὅλα αὐτά, ἡ Ἰταλία φαίνεται ὅτι ἀρχίζει νά ἀντι-
λαμβάνεται τή σοβαρότητα τῆς κατάστασης στά Δωδεκάνησα. Ἔτσι, 
τόν Μάρτιο τοῦ 1935 ὁ Ἕλληνας Πρεσβευτής στή Ρώμη Μεταξᾶς εἶχε 
συνάντηση μέ τόν Διευθυντή τῶν Ἑλληνικῶν Ὑποθέσεων στό Ὑπουρ-
γεῖο τῶν Ἐξωτερικῶν Cosmelli, κατά τήν ὁποία ὁ τελευταῖος ἔκανε 
νύξη γιά τή δυνατότητα ρύθμισης τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μέ τρόπο ὥστε 
νά ἐπανέλθει ἡ γαλήνη στά νησιά, ἐνῶ ζήτησε νά μάθει καί τή γνώμη 
τοῦ Ἕλληνα Πρεσβευτή πάνω στό θέμα αὐτό48. Ὁ Ἕλληνας Πρε-
σβευτής, μέ τή σύμφωνη γνώμη τοῦ ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου, συνέταξε 
σημείωμα τό ὁποῖο καί ἐπέδωσε στόν Cosmelli. Στό σημείωμα αὐτό 
συνοψιζόταν ἡ οὐσία τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος καί ὑποδεικνύον-
ταν ὡς αἴτια τῆς ἀνώμαλης κατάστασης πού δημιουργήθηκε στά Δω-
δεκάνησα, ἀφενός ὅλα τά ἀντικανονικά μέτρα τῆς ἰταλικῆς διοίκησης 
τά ὁποῖα λήφθηκαν κατά καιρούς καί στρέφονταν κατά τῆς Ὀρθόδο-
ξης Ἐκκλησίας τῶν νησιῶν (ἀπαγόρευση πλήρωσης ἐπισκοπικῶν 
θέσεων, ἀπαγόρευση ἄδειας χειροτονίας ἱερέων χωρίς τήν ἄδεια τῆς 
πολιτικῆς ἀρχῆς, μερική κατάλυση τῆς δικαστικῆς δικαιοδοσίας τῆς 
Ἐκκλησίας, παρεμπόδιση τῆς ἐλεύθερης διδασκαλίας τοῦ μαθήματος 
τῶν θρησκευτικῶν κ.ἄ.), καί ἀφετέρου ἡ μέ τόσο βίαιο τρόπο 
προσπάθεια γιά τήν ἀνακήρυξη τοῦ Αὐτοκέφαλου, ἔστω καί ἐξ ὑφαρ-
παγῆς καί χωρίς καθόλου νά ληφθεῖ ὑπόψη τό λαϊκό αἴσθημα, τό 
ὁποῖο ἦταν ἀντίθετο. Ὁ Cosmelli φάνηκε νά συμφωνεῖ μέ τίς ἀπόψεις 
τοῦ Ἕλληνα Πρεσβευτή καί ὑποσχέθηκε νά μελετήσει τό ζήτημα μαζί 
μέ τόν Mario Lago49.

Τελικά, ἡ σύνδεση τοῦ Αὐτοκέφαλου μέ τά Προνόμια καί τήν 
Ἐκπαίδευση διατηρήθηκε μέχρι τήν ἀντικατάσταση τοῦ Mario Lago 

ἰταλικῆς Κυβέρνησης στήν Τουρκία. Γεννήθηκε στίς 6 Νοεμβρίου 1875 καί πέθανε 
στίς 15 Ἰανουαρίου 1949.

48. Τσαλαχούρης, Κ. Φ. ὅ.π., σ. 28-29.
49. Ὅ.π., σ. 29.
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ἀπό τόν De Vecchi, ἀντικατάσταση πού συνδεόταν μέ τίς πολιτικές 
ἀλλαγές στή Ρώμη καί πού ἀνέδειξε νικητή τήν κρατική δύναμη καί 
ἡττημένο τά ἑλληνικά σχολεῖα. Ἡ διάδοχη κατάσταση καί ἡ σκληρή 
φασιστική πολιτική τοῦ De Vecchi ἀποσύνδεσε τό Αὐτοκέφαλο ἀπό 
τήν Ἐκπαίδευση, ἀφοῦ ἐφαρμόστηκε ἡ πολιτική τῆς δικτατορικῆς 
ἐπιβολῆς καί ἡ χωρίς διπλωματικές περιστροφές φασιστική πολιτική 
τοῦ ἐξιταλισμοῦ τῶν νησιῶν. Μέ τήν ἄφιξη τοῦ De Vecchi στή Ρόδο 
ὑπέστη ριζική ἀλλαγή καί, κατά κάποιο τρόπο, ἀνατροπή ἡ κυβερ-
νητική πολιτική τοῦ Mario Lago ἀπέναντι στίς τοπικές θρησκευτικές 
κοινότητες50. Ὁ Lago εἶχε ἐπιδιώξει νά πετύχει τό Αὐτοκέφαλο, δη-
λαδή νά καταστήσει τίς κοινότητες ἀνεξάρτητες, τόσο ἀπό τήν 
Ἑλλάδα ὅσο καί ἀπό τό Φανάρι. Ἀπέβλεπε καί αὐτός, ὅπως καί στή 
συνέχεια ὁ ἀντικαταστάτης του, στό νά ἐλέγχει τή δραστηριότητά 
τους, ἀλλά δέν στόχευε στό νά παρεμποδίσει τήν αὐτονομία τῶν 
ἀποφάσεών τους, περιοριζόμενος νά ἐξασφαλίσει τή συμμόρφωσή 
τους μέ τούς «συμβατικούς κανόνες» πού ρυθμίζουν τά ἀμοιβαία δι-
καιώματα καί καθήκοντα. Ἀντίθετα, ὅμως, τό Αὐτοκέφαλο γιά τόν 
De Vecchi δέν ἀνταποκρινόταν στούς ἀντικειμενικούς σκοπούς τῆς 
ἰταλικῆς κυβέρνησης, γιατί ἄφηνε νά ἐννοηθεῖ ὅτι θά δημιουργοῦσε 
ἀντιθέσεις στόν πληθυσμό καί τόν κλῆρο, παρόλο πού ὁ ἴδιος θά 
ἀποδείκνυε κατόπιν μέ τήν πολιτική του ὅτι δέν ἦταν τό πρόσωπο 
πού θά ἀνησυχοῦσε γιά τήν κοινή γνώμη. Ἤθελε, προπάντων, νά 
περιφρουρήσει, ὅπως φαίνεται, τήν «πρόσοψη» τοῦ καθεστῶτος51.

Παρά ταῦτα, τό θέμα τοῦ Αὐτοκέφαλου ἀνακινήθηκε στά τέλη 
τοῦ 1937, ἕνα δηλαδή χρόνο μετά τήν ἀνάληψη ἀπό τόν De Vecchi 
τῶν καθηκόντων του ὡς διοικητή. Κατά τόν μητροπολίτη Ἀπόστο-
λο, ὑπαίτιος αὐτῆς τῆς ἀνακίνησης ἦταν ὁ μητροπολίτης Καρπάθου-
Κάσου Γερμανός, ὁ μέχρι πρότινος συμπαραστάτης του στό πα-
ραπάνω θέμα. Ὁ Μητροπολίτης Καρπάθου φέρεται νά κομίζει στή 
Δωδεκάνησο πρόταση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, σύμφωνα μέ 
τήν ὁποία, ἐπειδή τό τελευταῖο δέν μποροῦσε νά παραχωρήσει 
Αὐτοκέφαλο καθεστώς στή Δωδεκάνησο, παρότρυνε ἐμμέσως πλήν 
σαφῶς τούς ἀρχιερεῖς τῶν νησιῶν νά τό κηρύξουν πραξικοπημα-

50. Βεργωτῆς, Γ. Θ. ὅ.π., σ. 263.
51. Παπαϊωάννου, Ἐμμανουήλ Δ. Ρόδος καί Νεώτερα Κείμενα. [ἀρ.] 8: Ἡ 

Ἐκκλησία τῆς Δωδεκανήσου κατά τήν Ἰταλοκρατία, τό Αὐτοκέφαλο, Ρόδος 1997, 
σ. 120-121.
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τικά, μέ τή διαβεβαίωση ὅτι τό Πατριαρχεῖο, ἀφοῦ ἐξέφραζε στήν 
ἀρχή γιά τυπικούς λόγους τή δυσαρέσκειά του, στή συνέχεια θά 
ἀναγνώριζε τό παράνομα κηρυχθέν Αὐτοκέφαλο. Ὁ ἴδιος ἀρχιερέας 
φέρεται νά ἀποκαλύπτει στόν μητροπολίτη Ρόδου Ἀπόστολο ὅτι καί 
ἡ ἑλληνική Κυβέρνηση ἦταν σύμφωνη μέ τό Αὐτοκέφαλο, ἀλλά μέ 
τήν προϋπόθεση τῆς ἀντικατάστασης τῶν μητροπολιτῶν52. 

Ὁ μητροπολίτης Ἀπόστολος, στό ἀμέσως ἑπόμενο χρονικό 
διάστημα, σέ συνάντηση πού εἶχε μέ τόν De Vecchi γιά νά συ-
ζητήσουν καί τό θέμα τοῦ Αὐτοκέφαλου, ἀπευθυνόμενος στόν Ἰταλό 
διοικητή τοῦ εἶπε: «...Ἐξοχώτατε, θέλετε Αὐτοκέφαλο; τό θέλω καί 
ἐγώ. Τό Πατριαρχεῖο θά μᾶς καθαιρέσει, ἡ Ἑλλάδα θά μᾶς ἀποδο-
κιμάσει καί τό ποίμνιο θά μᾶς ἀποκαλέσει προδότες, σεῖς τί θά κάμε-
τε;» Κι ὁ De Vecchi ἀπάντησε: «Δέν θά θυσιάσω τήν ἡσυχία τοῦ λαοῦ 
μου γιά σᾶς. Γιατί λοιπόν ἐπιμένει ὁ ἅγιος ἀδελφός; Θέλει νά γίνει 
Ἀρχιεπίσκοπος53; Φαίνεται ὅτι ὑπῆρξε διάσταση ἀπόψεων καί τα-
κτικῆς μεταξύ Ρόδου, Καλύμνου καί Καρπάθου...»54

Τό ἰταλικό καθεστώς, ὅπως φαίνεται, δέν εἶχε καμία πρόθεση νά 
ἐπιβάλει στό ζήτημα τῆς θρησκείας ἀποφάσεις μή ἀρεστές στούς 
πληθυσμούς. Τό τίμημα, ὅμως, πού πλήρωναν οἱ ἑλληνορθόδοξοι γι’ 
αὐτήν τήν ἐπιφανειακά μόνο φιλελεύθερη πολιτική γραμμή ἦταν 
πολύ ὑψηλό, ἀφοῦ ἡ ἐπάνοδος στήν παραδοσιακή ἐξάρτηση ἀπό 
τόν Πατριάρχη δέν θά εἶχε νόημα, ἐάν ὁ Κλῆρος τῆς Δωδεκανήσου 
ἀπογυμνωνόταν ἀπό ὅλα τά προνόμιά του καί περιοριζόταν στήν 
ἁπλή ἄσκηση τῆς θρησκευτικῆς λατρείας. Ὁ μητροπολίτης Ἀπόστο-
λος ἔμελλε νά τό διαπιστώσει καί μάλιστα προσπάθησε μέ ὅλες του 
τίς δυνάμεις νά ἀντιταχθεῖ σέ μιά τόσο βίαια ἁρπαγή55.

Ἐκεῖνο, βέβαια, πού περισσότερο δυσαρεστοῦσε τόν De Vecchi 
δέν ἦταν τόσο τό γεγονός ὅτι τό Αὐτοκέφαλο μποροῦσε νά θεωρη-
θεῖ ὡς μέσο γιά νά περιέλθουν συλλήβδην ὅλοι οἱ ὑπήκοοι στή Ρω-
μαιοκαθολική Ἐκκλησία, ὅσο τό ὅτι δέν εἶχε καμία ἐμπιστοσύνη 

52. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 222-225. Βαβοῦσκος, Α. Κ. ὅ.π., σ. 
66-67. Buonaiuti, Cesare Marongiu. La politica religiosa del Fascismo nel Dode-
canneso, Napoli 1979, σ. 103-105.

53. Ἐννοοῦσε τόν μητροπολίτη Καρπάθου Γερμανό.
54. Μπακίρης, Ἐμμανουήλ Δ. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρόδου στά χρόνια τῆς Ἰτα-

λικῆς Κατοχῆς, Ρόδος 1988, σ. 237.
55. Παπαϊωάννου, Ἐμμανουήλ Δ. Ρόδος καί Νεώτερα Κείμενα. [ἀρ.] 4: 

Memorie. De Vecchi Cesare Maria, Ρόδος 1992, σ. 229-230.
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σ’ αὐτή ὡς ὄργανο «φασιστικοποίησης». Μέ τήν ἔννοια αὐτή, ὁ καθ’ 
ὑπαγόρευσή του σχολικός ὀργανισμός ἀπέβλεπε ὄχι μόνο νά πλήξει 
τίς τοπικές Ἐκκλησίες ἤ τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, ὅσο κυρίως 
νά ἀφαιρέσει ἀπό τούς ἱεραπόστολους τά βασιλικά σχολεῖα56. Ὁ De 
Vechhi πίστευε ὅτι ὁ θρησκευτικός παράγοντας, ὁ ὁποῖος ἐπηρέαζε 
τίς κοινωνικές καί ἠθικές ἀξίες τοῦ πληθυσμοῦ, ἔπρεπε νά ἐλέγχεται, 
νά ρυθμίζεται καί νά κατευθύνεται γιά τήν ἐπιδίωξη τῶν γενικότερων 
συμφερόντων. 

Ἐδῶ, ὅμως, ἔπαιρνε τέλος καί ἡ σύγκλιση μεταξύ τῆς πολιτικῆς 
τοῦ Mario Lago καί ἐκείνης τοῦ De Vecchi. Ὁ Mario Lago εἶχε τήν 
πεποίθηση ὅτι ὁ ἐπιδιωκόμενος σκοπός ἦταν ἐκεῖνος τοῦ ἐξιταλισμοῦ 
τοῦ πληθυσμοῦ, στά πλαίσια τοῦ σεβασμοῦ τῶν συναισθημάτων του. 
Ἀντίθετα, γιά τόν De Vecchi, μόνος ἀντικειμενικός σκοπός ἦταν νά 
μετατρέψει τόν πληθυσμό τῶν Δωδεκανήσων σέ πιστούς ὀπαδούς τοῦ 
καθεστῶτος. Πραγματικά, λόγω τῶν ἀπεριόριστων ἐξουσιῶν του, ὁ 
De Vecchi προτίμησε ὄχι μόνο νά ἐλέγχει καί νά ρυθμίζει, ἀλλά νά δι-
οικεῖ καί νά διευθύνει, χωρίς νά εἶναι συμβιβαστικός ἤ νά ὑπακούει σέ 
νομοθετικές καί κανονιστικές διευθετήσεις, ὅπως γιά παράδειγμα, 
στήν περίπτωση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, πού μέ τήν παραίτηση 
ἀπό τό Αὐτοκέφαλο, εἶχε ὁλοκληρωτικά ἐξουδετερωθεῖ57.

Καταλήγοντας, πρέπει νά τονιστεῖ ὅτι κυριάρχησαν τρεῖς τάσεις 
στό θέμα πού ἐξετάζουμε: α) ἡ διαφορετική πλεύση τοῦ Ὑπουργείου 
Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδας καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου58,  
β) ἡ διαφορετική πλεύση τοῦ Mario Lago καί τοῦ De Vecchi καί  
γ) ἡ διαφορετική πλεύση ἰταλοποίησης τῶν νησιῶν μεταξύ τῶν δύο 
Ἰταλῶν διοικητῶν καί τελικά ἡ φασιστικοποίηση τῆς περιοχῆς μέσω 
τῆς Ἐκπαίδευσης59. 

Συμπερασματικά, ὁ Μητροπολίτης Ρόδου τάχθηκε ἐξ ἀρχῆς 
ὑπέρ τοῦ Αὐτοκέφαλου καθεστῶτος τῶν Μητροπόλεων τοῦ Οἰκου-

56. Ὅ.π., σ. 232.
57. Ὅ.π., σ. 235.
58. Τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν εἶχε σαφῆ γραμμή πλεύσης στά 

θέματα τοῦ ἀλύτρωτου Ἑλληνισμοῦ. Ἀνέπτυξε μάλιστα στήν Ἑλλάδα στάση προ-
ερχόμενη ἀπό τή δυτικοευρωπαϊκή ἀντίληψη περί κράτους (Βαυαρική ἀντιμετώπι-
ση), σέ ἀντίθεση μέ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο τό ὁποῖο ἀκολουθοῦσε τήν 
ἐθναρχική ἀντίληψη, προσπαθώντας νά κερδίσει χρόνο. Βλ. Βεργωτῆς, Γ. Θ. ὅ.π., 
σ. 256.

59. Ὅ.π., σ. 267.

-4-Mavridis-Rodos no 16.indd   319 2/4/2018   12:40:41 µµ



ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 

320

με νικοῦ Πατριαρχείου στή Δωδεκάνησο, δηλώνοντας, ὅμως μέ κάθε 
εὐκαιρία, ὅτι ἡ ἁρμοδιότητα γιά τό ἐν λόγω ζήτημα ἀνῆκε στό 
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Τήν ἄποψη αὐτή τή διατήρησε μέχρι 
τέλους, παραμένοντας σταθερός στίς θέσεις του. Πίστευε, ἐξάλλου, 
ὅπως καί τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο τῶν Ἐξωτερικῶν ὅτι: «...Τό ἐκκλη-
σιαστικόν ζήτημα τῆς Δωδεκανήσου ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστον μέρος 
τοῦ ὅλου Δωδεκανησιακοῦ προβλήματος...»60

Σήμερα, βέβαια, τό θέμα τοῦ Αὐτοκέφαλου ἤ τό θέμα τῆς ἀπόσχι-
σης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Δωδεκανήσου ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρ-
χεῖο δέν θά μποροῦσαν νά ὑπάρξουν οὔτε ὡς ἁπλή σκέψη, ἀλλά ἐάν 
τότε τό Πατριαρχεῖο ἐξαναγκαζόταν, μέ τή συγκατάθεση τῆς ἑλλη-
νικῆς Κυβέρνησης, νά ἐκχωρήσει τό Αὐτοκέφαλο τήν ἐποχή πού 
ἀνέκυψε, αὐτό δέν θά ἦταν καί κάτι πρωτόγνωρο. Ἐάν ἐξασφαλίζον-
ταν, μάλιστα, τά προνόμια61, γιά τή διατήρηση τῶν ὁποίων ἐπέμενε 
ὁ μητροπολίτης Ρόδου Ἀπόστολος, μέ ἀναφορές καί ὑποδείξεις του 
στό Πατριαρχεῖο, τό Αὐτοκέφαλο θά μποροῦσε νά ἀποτελέσει, τήν 
κρίσιμη ἐκείνη ἐποχή, μία διέξοδο, «τό μή χεῖρον βέλτιστον»62.

60. ΑΥΕ.Φ. Α22.ΙΙ (18.6.1929). Βαβοῦσκος, Α. Κ. ὅ.π., σ. 86.
61. «...Πόσον δέ ἀριστοτεχνικῶς ὄντως διεχειρίσθη τό ζήτημα ἡ Μ. Ἐκκλησία 

μαρτυρεῖ περιτράνως τό γεγονός ὅτι μέχρι τοῦ 1938 κατωρθώθη ἔστω καί ἐν μέρει 
νά διατηρηθῶσι τά Προνόμιά μας...» Βλ. Ἀπόστολος Τρύφωνος. ὅ.π., τ. 2, σ. 139.

62. Φίνας, Κυριάκος Ι. Ὁ Μητροπολίτης Ρόδου Ἀπόστολος Τρύφωνος καί ἡ 
33ετής προσφορά του στήν Ἐπαρχία Ρόδου, Ρόδος 2003, σ. 134-135.
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r ΜEΡΟΣ Δ΄ s

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΤΑΛΟΚΡΑΤΙΑ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  1 . 

Ἡ ἰταλική παρέμβαση στήν ἐκπαίδευση μέχρι τή Συνθήκη  
τῆς Λοζάννης καί οἱ προσπάθειες τοῦ Μητροπολίτη Ρόδου 

Ἀποστόλου γιά τή διατήρηση τῆς ἑλληνικότητάς της  
(1912-1923) 

Ἡ Ἐκκλησία Δωδεκανήσου ὑπαγόταν καί συνεχίζει νά ὑπάγεται 
στή δικαιοδοσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, γι’ αὐτό καί τά 
ἐκκλησιαστικά καί ἐκπαιδευτικά προνόμια τά ὁποῖα εἶχαν παραχω-
ρηθεῖ ἀπό τήν Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία στόν ἑλλαδικό χῶρο ἴσχυ-
αν καί στήν περιοχή τοῦ δωδεκανησιακοῦ συμπλέγματος. Ὁ ἑκάστο-
τε μητροπολίτης, ὡς ἐθνάρχης ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων κατοίκων τῶν 
Δωδεκανήσων, εἶχε ὑπό τήν ἐποπτεία του, ἐκτός τῶν θρησκευτικῶν 
θεμάτων, τά θέματα Ἐκπαίδευσης καί γενικότερα τήν Παιδεία1. Ὁ 
μητροπολίτης ἦταν, ἐπίσης, πρόεδρος τῶν Σχολικῶν Ἐφοριῶν καί 
προήδρευε στό Πνευματικό Δικαστήριο2. 

Ἐκπαιδευτική κίνηση στή Ρόδο, μέ κάποια συγκεκριμένη μορφή, 
συναντᾶμε τόν 18ο αἰώνα. Ἰδιαίτερα, ἡ ὕπαρξη σχολείου στή Ρόδο 
μνημονεύεται ἤδη ἀπό τό 1757, ἐνῶ τό 1860, σέ ὅλο τό νησί, λειτουρ-
γοῦσαν 4-5 δημοτικά σχολεῖα μέ 10 περίπου δασκάλους καί 300 μα-

1. «...ἔργον ἐστιν ἡ ἐποπτεία καί ἐπίβλεψις ἐπί τῆς πνευματικῆς προόδου 
ὅλων τῶν ἐκπαιδευτηρίων...» Βλ. Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ. Οἱ κανονισμοί τῶν 
ὀρθοδόξων ἑλληνικῶν κοινοτήτων τοῦ Ὀθωμανικοῦ κράτους καί τῆς διασπορᾶς, 
Θεσσαλονίκη 1984, σ. 141.

2. Κλαδάκη-Μενεμενλῆ, Φωτεινή. Ἀπό τήν ἐκπαιδευτική ἱστορία τῆς Ρόδου 
(1889-1989), Σύρος 2002, σ. 54.
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θητές3. Ἀπό τό 1876, μέ πρωτοβουλία τοῦ μητροπολίτη Ρόδου Γερ-
μανοῦ (1876-1888), μετέπειτα οἰκουμενικοῦ πατριάρχη, παρατηρεῖ-
ται ἐντονότερη προσπάθεια ἵδρυσης σχολείων στήν πρωτεύουσα 
τῆς Ρόδου, ἀλλά καί στήν ὕπαιθρο. Παραπέρα ὤθηση στήν Ἐκπαί-
δευση δόθηκε ἀπό τόν μητροπολίτη Ἰωακείμ Βαλασιάδη4, μέ ἐνέργει-
ες τοῦ ὁποίου ἀπό τό 1900 μέχρι τό 1910, συνέβαλαν στόν σκοπό 
αὐ τό ὀνομαστές οἰκογένειες (Καζούλλη, Βενετοκλῆ, Δρακίδη, Ἀμά-
ραντου κ.ἄ.), μέ τή μορφή κληροδοτημάτων. 

Τό 1911 σέ ὅλο τό νησί τῆς Ρόδου ὑπῆρχαν 56 σχολεῖα, μέ 89 
ἐκπαιδευτικούς καί 3.226 μαθητές καί μαθήτριες. Στήν πόλη τῆς Ρόδου 
λειτουργοῦσαν τό Kαζούλλειο Παρθεναγωγεῖο, ἡ Ἀστική Σχολή, ἡ 
Ἀμαράντειος Σχολή Θηλέων, Δημοτικό Σχολεῖο στή συνοικία τῶν 
Ἁγίων Ἀποστόλων, ἀπό ἕνα νηπιαγωγεῖο στίς ἑπτά συνοικίες τῆς 
πρωτεύουσας, τό Βενετόκλειο Γυμνάσιο καί, ἐπιπλέον, τό Γαλλικό 
Σχολεῖο τῶν Frères. Στήν ὕπαιθρο λειτουργοῦσαν ἐξα τάξια δημοτικά 
σχολεῖα σέ 32 χωριά, ἐνῶ στά ὑπόλοιπα τριτάξια ἤ διτάξια5.

 Ὅταν οἱ Ἰταλοί κατέκτησαν τά Δωδεκάνησα, ἡ Ἐκπαίδευση 
στά νησιά βρισκόταν σέ ἱκανοποιητική κατάσταση. Στηριζόταν στά 
προ νόμια πού εἶχαν ἐκχωρήσει οἱ Τοῦρκοι καί ἐκμεταλλεύτηκαν 
κατάλληλα οἱ μητροπολίτες Ρόδου, τόσο κατά τήν Τουρκοκρατία6 
ὅσο καί κατά τήν πρώτη εἰκοσιπενταετία τοῦ 20οῦ αἰώνα, δηλαδή 
ἀπό τήν ἐποχή τοῦ μητροπολίτη Ἱερεμία Α΄ μέχρι καί αὐτή τοῦ Ἀπο-

3. Φίνας, Κυριάκος Ι. Ἡ πορεία τῆς ἑλληνικῆς παιδείας στήν Ἐπαρχία Ρόδου 
στά δύσκολα χρόνια τῆς σκλαβιᾶς τῆς Δωδεκανήσου, Ρόδος 2003, σ. 9-10.

4. «...Προπάντων εἰς τήν Δημόσιαν Ἐκπαίδευσιν καί ἐν γένει πνευματικήν προ-
αγωγήν τοῦ τόπου ὁ ἀνακαινιστής καί ὁ τήν πρώτην ὤθησιν δούς ἦτο ὁ Ἰωακείμ 
Βαλασιάδης. Τοιοῦτοι Ἀρχιερεῖς τιμῶσιν ὄντως τό Γένος καί τήν Ὀρθοδοξίαν. Μετά 
πολλάς ἔκτοτε διακυμάνσεις τῆς τύχης, καθ’ ἅς τό σκάφος τῆς Ρό δου, περιεπλανήθη 
ἀπό σκοπέλων εἰς ὑφάλους, εὐτύχησε καί πάλιν νά ἀποκτήσει πολλῷ ἀντάξιον 
διάδοχον ἐκείνου, τόν νῦν Ἀρχιερέα Ἀπόστολον Τρύφωνος, ὅστις ὑπό τάς σημε-
ρινάς χαλεπάς καί ἀντιξόους περιστάσεις, δεξιῶς οἰακοστροφῶν, πατρικῶς ποιμαν-
τορεύων καί ρηξικελεύθως πρός τήν πρόοδον ἐλαύνων, δύναται νά θεωρηθῇ Ἱε-
ραπόστολος καί ἄρδην μεταρρυθμιστής τῶν Ἐκκλησιαστικῶν, Ἐκπαιδευτικῶν καί 
Κοινοτικῶν πραγμάτων τοῦ τόπου...» Βλ. «Ἡ ἐκπαιδευτική κα τά στασις τῆς Ρόδου 
μεταξύ 1900 καί 1916», εἰς Ροδιακή, Ρόδος, ἔτος 2ο, (28.1.1916), σ. 1.

5. Φίνας, Κ. Ι. ὅ.π., σ. 12.
6. Ἀναγνωστοπούλου, Σία. Μικρά Ἀσία, 19ος αἰ. - 1919 οἱ ἑλληνορθόδοξες 

κοινότητες. Ἀπό τό Μιλλέτ τῶν Ρωμιῶν στό Ἑλληνικό Ἔθνος, Ἀθήνα 1997, σ. 
292-293.
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στόλου Τρύφωνος7. Ὁ τελευταῖος δέν θεμελίωσε καί ὁλοκλήρωσε τή 
Στοιχειώδη καί τή Μέση Ἐκπαίδευση στή Ρόδο μέ τή σύσταση τῆς 
Ἐπαρχιακῆς Ἐκπαιδευτικῆς Ἐπιτροπῆς8. Ἡ Ἐπιτροπή αὐτή, καθώς 
καί ἡ Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή, ἡ Μοναστηριακή Ἐπιτροπή καί τά 
Μικτά Δικαστήρια ἀποτελοῦσαν τή 12μελῆ Δημογεροντία, ἡ ὁποία 
ἐκλεγόταν ἀπό τήν Παρροδιακή Συνέλευση9. Ἡ Ἐκπαιδευτική Ἐπι-
τροπή ἀσκοῦσε καθήκοντα Ὑπουργείου Παιδείας καί, ὡς ἐκ τούτου, 
τηροῦσε μητρῶο δασκάλων, διόριζε ἐπόπτες κ.τ.λ. καί γενικά ἐπέβλε-
πε τό ἔργο τῆς Ἐκπαίδευσης στή Ρόδο10. 

Τήν ἐκπαιδευτική ἐξόρμηση, ἡ ὁποία ἄρχισε ἐντονότερα ἀπό τό 
1914, βοήθησαν, ἐπίσης, ὁ ζῆλος, ἡ ἀφοσίωση καί ἡ ἐργατικότητα 
πού ἔδειξαν οἱ δάσκαλοι καί οἱ καθηγητές. Παρά τά ἄδεια σχολικά 
ταμεῖα καί μέ ἀνεπαρκεῖς χρηματικές ἀμοιβές οἱ ἐκπαιδευτικοί πι-
στεύουν καί ἐνεργοῦν σάν νά εἶναι στρατευμένοι σέ μεγάλη ἐθνικο-
θρησκευτική ἀποστολή. Ἐξάλλου, κατά τήν ἐποχή ἐκείνη, ὁ κάθε 
δάσκαλος στό χωριό ἦταν συγχρόνως καί γραμματέας τῆς ἐκκλησι-

7. Φίνας, Κυριάκος Ι. «Τά εὐεργετικά ἀποτελέσματα τῆς λειτουργίας τῶν κα-
τηχητικῶν σχολείων στήν Ἐπαρχία Ρόδου», εἰς Πρόοδος, Ρόδος, ἀρ. φ. 15.906 
(3.1.2002), σ. 1-4.

8. Τήν Ἐκπαιδευτική Ἐπιτροπή ἵδρυσε ἀρχικά ὁ μητροπολίτης Ἰωακείμ Βα-
λασιάδης καί ὀργάνωσε συστηματικότερα ὁ μητροπολίτης Ἀπόστολος Τρύφωνος. 
Βλ. Κλαδάκη-Μενεμενλῆ, Φ. ὅ.π., σ. 54. «...καί διά τοῦτο ὁ Στρατηγός G. La 
Croce, συχνά ἐπανελάμβανεν ὅτι ἐγώ διοικῶ περισσότερον ἤ ἐκεῖνος. Καί δέν εἶχεν 
ἴσως ἄδικον, διότι πλήν τῆς καθαρῶς θρησ(κευ)τικῆς δικαιοδοσίας μου ἐπί τῶν 
εὐαγῶν Ἱδρυμάτων καί τοῦ Κλήρου, ἐπί τῶν Ἐκπαιδευτικῶν Ἱδρυμάτων, τῶν Λει-
τουργῶν τῆς Ἐκπαιδεύσεως καί τῆς Ἐκπαιδεύσεως ἐν γένει, εἴχομεν τά Πνευμα-
τικά καί Μικτά Δικαστήριά μας, μετ’ ἀπεράντου δικαιοδοσίας ἐπί τοῦ Οἰκογενει-
ακοῦ καί Κληρονομικοῦ Δικαίου, τά Ληξιαρχεῖα μας, τά Συμβολαιογραφεῖα μας, 
τάς Κοινότητάς μας μέ τά Κοινοτικά Σωματεῖα μας, καί ὅλας τάς Ὀργανώσεις μας 
Σχολικάς, Ἐκπαιδευτικάς, Φιλανθρωπικάς κ.λπ...» Βλ. Ἀπόστολος Τρύφωνος, 
μητρ. Ρόδου. Ἀπομνημονεύματα, τ. 1. Ἐν Ἀθήναις 1947, σ. 58-59.

9. Τήν Παρροδιακή Συνέλευση ἵδρυσε τό 1915 ὁ μητροπολίτης Ρόδου Ἀπό-
στολος καί ἦταν αὐτή ἡ ὁποία ἐξέλεξε τήν Κεντρική Ἐκπαιδευτική Ἐπιτροπή. 
Στήν Παρροδιακή Συνέλευση μετείχαν ἐκλεγμένοι ἀντιπρόσωποι τῶν χωριῶν τῆς 
Ρόδου καί ὁ σκοπός γιά τόν ὁποῖο ἱδρύθηκε ἦταν νά ἐνεργοποιήσει τό ἐνδιαφέρον 
τῶν χωρικῶν γιά τήν Παιδεία. Βλ. Μπακίρης, Ἐμμανουήλ Δ. Ρόδος: Ἐθνικό ζήτη-
μα 1912-1945, Ρόδος 1989, σ. 34. Παπαχριστοδούλου, Χ. Ι. Ἱστορία τῆς Ρόδου. 
Ἀπό τούς προϊστορικούς χρόνους ἕως τήν ἐνσωμάτωση τῆς Δωδεκανήσου (1948), 
Ἀθήνα 1972, σ. 545-546.

10. Βεργωτῆς, Γεώργιος Θ. Ἡ ἐκπαίδευσις εἰς τήν νῆσον Ρόδον: Συμβολή εἰς 
τήν ἱστορίαν τῆς Δωδεκανήσου, Ρόδος 1972, σ. 53.  
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αστικῆς ἐπιτροπῆς, ἀλλά, σέ πολλές περιπτώσεις, καί ὁ συντάκτης 
τῆς ἀλληλογραφίας τοῦ προέδρου τῆς κοινότητας11. 

Τό ἔτος 1914 ἀρχίζει ἡ παρέμβαση τῆς ἰταλικῆς διοίκησης τῶν 
νησιῶν στά σχολικά θέματα τῆς κοινότητας12. Ἡ Κεντρική Ἐφορία 
ἔλαβε ἔγγραφο τοῦ διοικητῆ, μέ τό ὁποῖο ἀπαγορευόταν ἡ ἀποβίβα-
ση ἐκπαιδευτικοῦ προσωπικοῦ στή Ρόδο13. Ὁ προεδρεύων τῆς Κεν-
τρικῆς Ἐφορίας συνάντησε τόν Ἰταλό διοικητή γιά τό θέμα, ἐνῶ ἡ 
κατακλείδα τῆς διεξοδικῆς συζήτησης ἦταν: «...ὅπως μή παρακω-
λυθῆ ἡ ἀποβίβασις τῶν ἔξωθεν μαθητῶν καί τοῦ διδακτικοῦ προσω-
πικοῦ τῶν κοινοτικῶν Σχολῶν, δόντος τοῦ κ. Διοικητοῦ τήν διαβε-
βαίωσιν περί ἐλευθέρας ἀποβιβάσεως, ἀλλ’ ἐπειπόντως ὅτι διά τινας 
ἐξαιρετικάς περιπτώσεις δέν δύναται νά εἶναι ἀπόλυτος ἡ διαβε-
βαίωσις αὕτη...»14 Τήν ἀμέσως ἑπόμενη ἡμέρα ἐλήφθη ἔγγραφη 
ἀπάν τηση ἀπό τόν Ἰταλό διοικητή ὡς πρός τό θέμα τῆς ἐλεύθερης 
ἀποβίβασης μαθητῶν καί καθηγητῶν, ἀνάλογη μέ τό πνεῦμα πού 
εἶ χε συμφωνηθεῖ15. Τό ἴδιο ἔτος (1914), ὅμως, πληροφορούμαστε ὅτι: 
«...αἱ αὐθαιρεσίαι τῆς παρούσης Κυβερνήσεως ἔφθασαν μέχρι παρα-
βιάσεως καί αὐτοῦ τοῦ προνομιακοῦ ἡμῶν καθεστῶτος... Αἱ αὐθαι-
ρεσίαι τῆς Κυβερνήσεως συστηματικώτερον ἐκδηλοῦνται κατά τοῦ 
χριστιανικοῦ πληθυσμοῦ· ὡς παραδείγματα πρόχειρα ἀναφέρω τάς 
ἀποβιβάσεις καθ’ ἅς Ρόδιοι πολῖται ἀποκλείονται καί ἀπελαύνονται 
μακράν τῆς οἰκογενείας καί τῆς πατρίδος αὐτῶν...»16

Τό 1915 γίνεται ἀπό τή διοίκηση τό πρῶτο βῆμα γιά τή διδα-
σκαλία τῆς ἰταλικῆς γλώσσας, μέ τήν ἵδρυση νυχτερινῶν σχολείων 

11. Φίνας, Κυριάκος Ι. Ἡ πορεία τῆς ἑλληνικῆς παιδείας στήν Ἐπαρχία Ρόδου 
στά δύσκολα χρόνια τῆς σκλαβιᾶς τῆς Δωδεκανήσου, Ρόδος 2003, σ. 15.

12. Ἤδη ἀπό τό 1913, οἱ Ἰταλοί ὁραματίζονταν τήν ἵδρυση Πανεπιστημίου 
στή Ρόδο μέ σχολές Ἰατρικῆς καί Πολιτικῶν Μηχανικῶν, μιά ἰδέα πού τελικά δέν 
πραγματοποιήθηκε ποτέ.

13. «...Τά Σχολεῖα μας πρό παντός ἦσαν κάρφος ἐν τῷ ὀφθαλμῷ των. Ὁσάκις 
ἐλαμβάνομεν ἀνάγκην νά φέρωμεν ἔξωθεν προσωπικόν, ἰδίᾳ διά τό Γυμνάσιον, 
προφασιζόμενοι τά ὑπό τοῦ πολέμου ἐπιβαλλόμενα μέτρα, μᾶς παρεῖχον μεγάλας 
δυσκολίας. Ἐπί 2-3 ἑξάμηνα ἐδέησε νά διδάξω ἐγώ τά Θρησκευτικά εἰς τό Γυμνάσι-
ον, διότι δέν μ’ ἐπέτρεπον νά φέρω ἔξωθεν Θεολόγον...» Βλ. Ἀπόστολος Τρύφω-
νος, ὅ.π., τ. 1, σ. 59.

14. ΠΔΡ 1901-1914, συν. 26.1.1915.
15. Βεργωτῆς, Γεώργιος Θ. Ἡ ἐκπαίδευση στό κοινό τῆς Ρόδου κατά τήν Ἰτα-

λοκρατία, Ρόδος 1997, σ. 138.  
16. ΠΔΡ 1901-1914, συν. 20.1.1914. Βεργωτῆς, Γ. Θ. ὅ.π., σ. 137-138.
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σέ διάφορα μέρη τοῦ νησιοῦ, τά ὁποῖα, προκάλεσαν πολλά προ βλή-
ματα, γιατί ἀρκετοί μαθητές, ὠθούμενοι ἀπό διάφορους λόγους (ἔλ-
λειψη διδάκτρων, συνδυασμός μέ τήν πρωινή ἐργασία κ.ἄ.) ἐγκατέλει-
ψαν τά κοινοτικά σχολεῖα καί κατέφυγαν στά Ἰταλικά. Τόν ἴδιο 
χρόνο (1915), εἰσάγεται στό γαλλικό κολέγιο Saint Jean Baptiste ἡ 
συστηματική διδασκαλία τῶν ἰταλικῶν, ἀπό ἐκπαιδευτικούς μονα-
χούς πού εἶχαν γεννηθεῖ στήν Ἰταλία17.

Τήν περίοδο αὐτή τά ἑλληνικά σχολεῖα στή Ρόδο, ἐφαρμόζοντας 
πιστά ἑνιαῖο ἐκπαιδευτικό πρόγραμμα, τό ὁποῖο στηριζόταν στό 
πρόγραμμα τοῦ ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, κατάφεραν νά λει-
τουργήσουν ὁμαλά καί ἡ Ἐκπαίδευση νά ἀνθεῖ καί νά ἀκμάζει σέ 
βαθμό ἀξιοσημείωτο. Ὁ θεσμός τοῦ ἐπόπτη δημοτικῆς ἐκπαίδευσης18 
πού ἐφαρμόστηκε γιά πρώτη φορά τό 1915, ἡ σύνταξη ἀναλυτικῶν 
προγραμμάτων καί ὁ διορισμός ἱκανοποιητικοῦ ἀριθμοῦ δασκάλων 
συνέτειναν στήν ὁμαλή λειτουργία τῶν σχολείων19. 

Μέ τόν καιρό ἐπιλύθηκε καί τό οἰκονομικό πρόβλημα. Ἐκτός 
ἀπό τίς δωρεές καί τά λοιπά συναφῆ20, καθοριστικός παράγοντας 
πρός τήν κατεύθυνση ἐπίλυσής του ὑπῆρξε καί ἡ συγχώνευση τῶν 

17. Κλαδάκη-Μενεμενλῆ, Φ. ὅ.π., σ. 110-111.
18. «...Προσελήφθησαν Ἐπόπται τῆς Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως, οἵτινες διά 

τῆς ἀγρύπνου ἐποπτείας των, διά τῶν ὑποδειγματικῶν διδασκαλιῶν των καί διά 
τῶν διδασκαλικῶν Συνεδρίων, τά ὁποῖα κατά καιρούς συνεκάλουν, ἀνύψωσαν τάς 
Σχολάς μας εἰς ἀνώτατον ἐπίπεδον, παρ’ ὅλην τήν πολεμικήν περίοδον, ἥτις 
κατέλαβεν ἡμᾶς, εὐθύς ἐκ τοῦ πρώτου ἔτους τῶν ὡς ἄνω μεταρρυθμίσεων...» Βλ. 
Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 66. Τό ἔργο τό ὁποῖο πρόσφερε στήν ἐκ-
παίδευση τῆς Ρόδου ὁ πρῶτος ἐπόπτης τῶν σχολῶν Αὐγερινός Πανηγύρης ἦταν 
ἀξιοσημείωτο. Ὑπῆρξε δάσκαλος τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς καί, ὡς ἀρχαιότερος, 
κατέλαβε τή θέση τοῦ ἐπόπτη πού δημιουργήθηκε. Ἀργότερα, οἱ Ἰταλοί, γιά τό 
ἐθνικό καί ἐκπαιδευτικό ἔργο τό ὁποῖο προσέφερε, τόν ἐξόρισαν στήν Ἑλλάδα, 
ὅπου καί ἐκεῖ διορίστηκε, γύρω στά 1919-1920, ἐπόπτης τῶν σχολῶν μιᾶς πε-
ριφέρειας. Σέ ἐπιστολή του στόν μητροπολίτη Ἀπόστολο ἀναφέρει ὅτι ἡ ἐκπαίδευ-
ση τῆς Ρόδου προηγεῖται κατά 20 ἔτη τῆς ἑλληνικῆς ἐκπαίδευσης. Βλ. Σταματίου, 
Ἀντώνιος. Ἡ Δωδεκάνησος σκλάβα κι ἐλεύθερη, Ἀθήνα 1958, σ. 33-34.

19. Βεργωτῆς, Γεώργιος Θ. Ἡ ἐκπαίδευσις εἰς τήν νῆσον Ρόδον. Συμβολή εἰς 
τήν ἱστορίαν τῆς Δωδεκανήσου, Ρόδος 1972, σ. 58.

20. «...Πρότεινα δέ ὅπως διενεργηθῆ ἔρανος μεταξύ τῶν μελῶν τῶν Σωμα-
τείων καί πληρωθῶσιν ἀμέσως τά καθυστερούμενα μηναῖα. Πράγματι, ἀμέσως ἐξ 
ἐράνων τῶν μελῶν συνελέγη τό ἀπαιτούμενον ποσόν καί ἐπληρώθησαν ὅλοι οἱ 
καθυστερούμενοι μισθοί τῶν Καθηγητῶν καί Διδασκάλων καί λοιπῶν Κοινοτικῶν 
ὑπαλλήλων. Καθιερώθη δέ ἔκτοτε ὅπως ἐν ἀνάγκῃ διά δανείων ἐξοικονομῆται τό 
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κατά τόπους ἐκκλησιαστικῶν ἐφοριῶν, πού πραγματοποιήθηκε ἀπό 
τόν μητροπολίτη Ρόδου Ἀπόστολο, σέ μία, τή λεγόμενη Ἐφοροεπι-
τροπή, μέ κοινό ταμεῖο. Αὐτή ἡ ἐνέργεια συνέβαλε στήν ὁμαλότερη 
λειτουργία τῆς Ἐκπαίδευσης, διότι τά ἐκκλησιαστικά ταμεῖα βρί-
σκον ταν τώρα κάτω ἀπό συνεχῆ ἔλεγχο, μέ ἀποτέλεσμα τά χρήματα 
πού προορίζονταν γιά τήν Ἐκπαίδευση νά κατανέμονται δικαιότερα. 
Ἐπίσης, δέν πρέπει νά θεωρηθεῖ ἤσσονος σημασίας καί ἡ συνεχής 
ἐπιχορηγία πού εἶχαν τά σχολεῖα τῆς Ρόδου τόσο ἀπό τήν ἑλληνική 
κυβέρνηση, διά μέσου τοῦ Προξενείου, ὅσο καί ἀπό τά δωδεκανησια-
κά σωματεῖα τῆς διασπορᾶς, εἰδικότερα ἀπό τούς Δωδεκανήσιους 
πού βρίσκονταν ἐγκατεστημένοι στήν Αἴγυπτο καί τήν Ἀμερική21. 

Τό 1916 ἡ Κεντρική Ἐκπαιδευτική Ἐπιτροπή προεδρευομένη 
ἀπό τόν Ρόδου Ἀπόστολο, διόρισε ἐπιθεωρητή τῶν ἑλληνικῶν σχο-
λείων τόν Αὐγερινό Πανηγύρη22. Ἡ ἰταλική διοίκηση ἀντέδρασε μέ 
τόν διορισμό τοῦ ἀρχαιολόγου Amedeo Maiuri (1886-1963) ὡς ἐπό-
πτη ὅλων τῶν σχολείων τῆς Δωδεκανήσου23.

Ὁ Μητροπολίτης Ρόδου, σέ ἔνδειξη καλῆς θέλησης, συνεχάρη 
τόν νέο ἐπόπτη, ἐνῶ συγχρόνως ἐξέφρασε τήν εὐχή νά μήν ὑπάρξει 

ἀπαιτούμενον χρῆμα, ὅπως οἱ ὑπάλληλοι πληρώνονται εἰς τό τέλος ἑκάστου 
μηνός...» Βλ. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 66.

21. Φίνας, Κ. Ι. ὅ.π., σ. 15-16.
22. Ὁ Αὐγερινός Πανηγύρης, σέ ἔκθεσή του, ἀναφέρει ὅτι τό 1916 ὑπῆρχαν 56 

σχολεῖα στά 44 χωριά καί στήν πόλη τῆς Ρόδου: 11 ἀστικές σχολές, 18 δημοτικά, 
14 παρθεναγωγεῖα καί ἄλλα μικτά σχολεῖα, τό Βενετόκλειο Γυμνάσιο, ἡ Ἀστική 
Σχολή, τό Καζούλλειο Παρθεναγωγεῖο καί ἡ Ἀμαράντιος Σχολή. Τό σύνολο τῶν 
μαθητῶν ἦταν 2.912 καί τό διδακτικό προσωπικό ἀνερχόταν σέ 89. Βλ. Πα-
νηγύρης, Αὐγερινός. «Ἡ πρώτη ἔκθεσις τοῦ ἐπόπτου τῶν Σχολῶν», εἰς Ὀρθόδοξος 
Διδαχή, Ρόδος, 2 (1916), σ. 76-79. Φίνας, Κυριάκος Ι. Τά Δωδεκάνησα τόν 20ό 
αἰώνα, Ρόδος 1999, σ. 29.

23. «Ἀποφασίζομεν ἀπό τῆς ἡμερομηνίας τοῦ παρόντος διατάγματος πᾶσαι 
αἱ προκαταρκτικαί, αἱ δεύτεραι καί αἱ Ἀνώτεραι Σχολαί τῆς Δωδεκανήσου, τόσον 
αἱ Τουρκικαί, ὅσον καί αἱ Ἑλληνικαί καί Ἰσραηλιτικαί ὑποβάλλονται ὑπό τήν 
ἐπαγρύπνησιν καί τήν ἀνωτάτην διεύθυνσιν ἑνός Ἐπιθεωρητοῦ τῆς δημοσίας 
ἐκπαιδεύσεως. Ἡ ἐποπτεία τῆς δημοσίας Ἐκπαιδεύσεως ἀνατίθεται προσωρινῶς 
εἰς τόν καθηγητήν Ἀμεδαῖον Μαγιούρι, ἐπιθεωρητήν τῶν ἀνασκαφῶν καί τῶν 
μνημείων καί διευθυντήν τοῦ Βασιλικοῦ Μουσείου τῆς Ρόδου. 

Ἐν Ρόδῳ τῇ 16 Ἰουνίου 1916.
Ὁ Ἀντιστράτηγος/Διοικητής τοῦ Σώματος τῆς Κατοχῆς
ὑπογρ. G. La Croce». 
Βλ. ΠΚΕΡ 1914-1922, συν. 7.6.1916.
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καταπάτηση τῶν προνομίων. Ὁ νέος ἐπόπτης ζήτησε νά ἐνημερωθεῖ 
ἀμέσως γιά τούς τίτλους σπουδῶν τῶν καθηγητῶν καί, ὡς ἀποτέλε-
σμα, ἐνέκρινε μόνο τόν διορισμό τοῦ γυμνασιάρχη στό Βενετόκλειο 
Γυμνάσιο24, ἦρε τόν διορισμό τοῦ καθηγητῆ τῶν γαλλικῶν, ἐνῶ 
θεώρησε ἱκανοποιητικό τό ἐπίπεδο γνώσεων τοῦ δασκάλου τῆς ἰτα-
λικῆς γλώσσας. Ἡ ἐνέργεια αὐτή τοῦ ἐπόπτη ὄξυνε τά πράγματα, 
ἐνῶ ἡ ἰταλική διοίκηση ἀπαγόρευσε τή λειτουργία τοῦ Γυμνασίου. 
Τό ἀποτέλεσμα ἦταν ἡ Ἐφορία25 νά ὑποβάλει τήν παραίτησή της, 
προκειμένου νά ὑποχρεώσει τήν ἰταλική διοίκηση νά ὑποχωρήσει. 
Τελικά, ἡ Κοινότητα ὑπαναχώρησε καί ἡ κατάσταση ὁμαλοποιήθη-
κε προσωρινά26.

Τήν ἴδια χρονιά (1916), ἡ ἰταλική στρατιωτική διοίκηση δέν 
ἐπέτρεψε σέ ἕλληνες καθηγητές τῶν Θρησκευτικῶν καί τῶν Γαλ-
λικῶν νά ἀποβιβαστοῦν στή Ρόδο καί νά ἐργαστοῦν στά κοινοτικά 
σχολεῖα, μέ τό αἰτιολογικό ὅτι ἡ στάση τῆς Ἑλλάδας ἦταν ἐχθρική 
πρός τήν Ἀντάντ καί ἰδιαίτερα πρός τήν Ἰταλία. Ὁ μητροπολίτης 
Ἀπόστολος ἀνήγγειλε στό σῶμα τῆς Κεντρικῆς Ἐκπαιδευτικῆς Ἐπι-
τροπῆς ὅτι: «...ἡ Α.Ε. ὁ στρατιωτικός Διοικητής κατέστησεν γνωστόν 
ὅτι προκειμένου, ὡς ἐπληροφορήθη, νά παραιτηθῶσι καθηγηταί τι-
νες τοῦ “Βενετοκλείου” Γυμνασίου ἅμα τῇ λήξει τοῦ σχολικοῦ ἔτους, 
δέν θά ἐπιτρέψῃ τήν ἀποβίβασιν ἄλλων πρός ἀντικατάστασίν των. 
Τό τοιοῦτον ἠνάγκασε τήν Α. Σεβασμιότητα νά ζητήσῃ ἐγγράφως 
πληροφορίες, ἄν πρόκειται, μόνον περί καθηγητῶν ἤ καί περί δι-
δασκάλων γενικῶς, διότι ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει καθίσταται προβλη-
ματική ἡ λειτουργία τῶν σχολείων... 

24. Τό Βενετόκλειο Γυμνάσιο ἐγκαινιάστηκε στίς 4 Ἰουλίου τοῦ 1910 ἀπό τά 
ἀδέλφια Δημήτριο καί Μίνωα Βενετοκλῆ, οἱ ὁποῖοι γεννήθηκαν καί μεγάλωσαν 
στή Ρόδο ἀλλά σταδιοδρόμησαν στήν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου. Τό 1905 
ἐπέστρεψαν στή Ρόδο καί ἀργότερα, μέ δική τους δωρεά, χτίστηκε τό Βενετόκλειο 
Γυμνάσιο, στήν περιοχή Μαράσι, δίπλα στήν παλιά Μητρόπολη. Πρῶτος γυμνα-
σιάρχης ἦταν ὁ φιλόλογος καθηγητής Δημήτριος Ἀναστασιάδης ὁ ὁποῖος ἀργότε-
ρα ἀπελάθηκε ἀπό τούς Ἰταλούς. Βλ. Μαριᾶ, Μάγδα Γ. Νεοκλασικά κτίρια τῆς 
Ρόδου 1870-1930, Ρόδος 2000, σ. 17-18.

25. Ἡ Ἐφορία πλήρωνε τούς δασκάλους καί ἐπέβλεπε τήν πιστή ἐφαρμογή 
τοῦ σχολικοῦ προγράμματος πού στηριζόταν στό πρόγραμμα τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Ὑπουργείου Παιδείας.

26. Βεργωτῆς, Γεώργιος Θ. Ἡ ἐκπαίδευση στό κοινό τῆς Ρόδου κατά τήν 
Ἰτα λοκρατία, Ρόδος 1997, σ. 138.  
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...ἐπειδή ἡ στάσις τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἐχθρική πρός τήν Ἀντάντ 
καί ἰδίᾳ πρός τήν Ἰταλίαν, οἱ δέ διδάσκαλοι ὡς ἀνεπτυγμένοι εἶναι 
φορεῖς τῶν τοιούτων αἰσθημάτων, διά τοῦτο θεωρεῖ αὐτούς ἐπι-
κινδύνους εἰς τήν δημοσίαν τάξιν καί ὡς ἐκ τούτου δέν ἐπιτρέπει τήν 
ἀποβίβασίν των ὁποθενδήποτε καί ἄν προέρχονται, μέχρις ἐξο-
μαλύνσεως τῶν πραγμάτων...»27

Μόλις ἔγινε αἰσθητή ἡ ἔντεχνη ἰταλική πίεση πρός τόν Ροδιακό 
πληθυσμό καί τά προνόμιά του, ἄρχισε ἡ ἀντίδραση τῆς Κοινότητας 
μέ τά μέτρα τά ὁποῖα εἶχε στή διάθεσή της ἡ Ἐκκλησία καί ὁ λαός. 
Ἡ ἐπίσκεψη τῶν χωρικῶν στόν μητροπολίτη Ἀπόστολο, ὁ ὁποῖος 
τούς παρεῖχε συμβουλές βοήθησε στό νά πετύχει ἡ συντονισμένη 
ἀντίδραση-ἀντεπίθεση πρός τήν ἰταλική διοίκηση28.

Ἡ διδασκαλία τῶν ἰταλικῶν στά ἑβραϊκά σχολεῖα εἰσάγεται 
χωρίς προβλήματα ἀπό τό 1916, ἐνῶ τά ἰταλικά διδάσκονται ἀπό 
δασκάλους πού πληρώνονται ἀπό τήν ἰταλική διοίκηση. Ἡ ἐκπαίδευ-
ση τῶν ἑβραίων τῆς Ρόδου ἦταν τό ἀποτέλεσμα τῆς προσπάθειας 
τῆς Alliance Israelite Universelle29 καί σ’ αὐτό συνέβαλαν καί δωρεές 

27. ΠΚΕΡ 1914-1922, συν. 6.6.1916.
28. «...Ἡ περιοδεία (τοῦ Μητροπολίτη Ρόδου) κατ’ ἔτος στήν ὕπαιθρο ἐγίνε-

το ἀνελλιπῶς καί εἰς τά ἐλάχιστα χωρία, ὅπου πλήν τῶν Σχολικῶν καί Ἐκκλησια-
στικῶν ζητημάτων καί τῶν ἄλλων Κοινοτικῶν ὑποθέσεων, ἐθεωροῦντο καί ἐκα-
νονίζοντο καί πολλαί ὑποθέσεις τοῦ Οἰκογενειακοῦ καί Κληρονομικοῦ Δικαίου, εἰς 
τρόπον ὥστε ἐλάχισται τῶν ὑποθέσεων τούτων νά φθάσωσι μέχρι τῶν Ἐκκλησια-
στικῶν Δικαστηρίων...» Βλ. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 73.

29. Ἡ Alliance Israelite Universelle (AIU) ἦταν μιά ὀργάνωση πού συστήθη-
κε τό 1860, μέ ἕδρα τό Παρίσι. Σκοπός της ἦταν ἡ ἐκπαίδευση καί ἡ ἠθική ἀνύψω-
ση τῶν νεαρῶν Ἑβραίων. Ἵδρυσε σχολεῖα στήν Ἀνατολική Μεσόγειο, ὅπου φοίτη-
σαν χιλιάδες ἑβραιόπουλα. Ἐπίσης, ἀπό τό 1865 ἄρχισε ἡ λειτουργία σχολείων τῆς 
Alliance σέ 10 ἑβραϊκές κοινότητες τῆς Ἑλλάδος. Τά σχολεῖα τῆς AIU χρησιμο-
ποιοῦσαν ὡς γλώσσα διδασκαλίας τή γαλλική καί λειτουργοῦσαν μέ γαλλικά 
προγράμματα μαθημάτων, περιλάμβαναν, ὅμως, καί τή διδασκαλία τῆς τουρκικῆς 
γλώσσας. Τό 1915, ἡ πλειοψηφία τῶν γονέων ζήτησε καί πέτυχε νά καταργηθεῖ ἡ 
τουρκική καί νά ἀντικατασταθεῖ ἀπό τήν ἰταλική. Εἰσάγεται ἡ διδασκαλία τῆς 
ἰταλικῆς ὡς ξένης γλώσσας καί στό γεγονός αὐτό ἔδωσαν δημοσιότητα οἱ Ἰταλοί 
μέσω τῆς ἰταλικῆς ἐφημερίδας «Messagero di Rodi». Ἀκόμα, κατά τόν V. Elia, ἡ 
ἰσραηλιτική κοινότητα προσέφερε ἄριστες προοπτικές συνεργασίας, ἐνῶ πίστευε 
ὅτι οἱ μαθητές τῶν ἑβραϊκῶν σχολείων θά ἀποτελοῦσαν τελικά τήν πηγή ἐμπλου-
τισμοῦ τοῦ σχολικοῦ ἰταλικοῦ πληθυσμοῦ. Βλ. Τσιρπανλῆς, Ζαχαρίας, Ν. Ἰταλο-
κρατία στά Δωδεκάνησα 1912-1943. Ἀλλοτρίωση τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ περι βάλ-
λοντος, Ρόδος 1998, σ. 285.
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πλούσιων ἑβραίων. Στά μουσουλμανικά σχολεῖα, τῶν ὁποίων τήν 
ἐπιδότηση εἶχε ἀναλάβει ἡ διοίκηση, τά ἰταλικά διδάσκονται ἀπό 
τούς ἐπίσημους διερμηνεῖς30. Μόνο τά ἑλληνικά σχολεῖα ἀντιστέκον-
ται στήν εἰσαγωγή τῆς ἰταλικῆς γλώσσας, σταδιακά, ὅμως, ἡ διδα-
σκαλία τῶν ἰταλικῶν ἐπιβάλλεται καί στά ἑλληνικά σχολεῖα τῆς 
Ρόδου καί τῶν ἄλλων νησιῶν31.

Ἰδιαίτερο πρόβλημα προκλήθηκε μέ τήν εἰσαγωγή τῆς ἰταλικῆς 
γλώσσας στήν Ε΄ καί ΣΤ΄ τάξη τῶν δημοτικῶν σχολείων Βιλλανόβας, 
Καστέλλου, Λίνδου καί Ψίνθου. Τό 1917 ὁ Ἰταλός ἐπόπτης τῶν σχο-
λείων τῆς Δωδεκανήσου Maiuri ὑποσχέθηκε, σέ ἔνδειξη καλῆς θέλη-
σης, νά καταργήσει τίς νυκτερινές ἰταλικές σχολές στά παραπάνω 
χωριά. Ἡ Ἐκπαιδευτική Ἐπιτροπή «...λαβοῦσα ὑπόψιν τάς σοβαράς 
ζημίας, ἅς ἐπιφέρει ἡ γλῶσσα εἰς τήν λειτουργίαν τῶν Σχολῶν ἡμῶν 
ἡ ὕπαρξις τῶν νυκτερινῶν σχολῶν, ἐνέκρινεν ἐκ δύο κακῶν τό μή 
χεῖρον καί ἀπεδέξατο τήν διδασκαλίαν τῆς ἰταλικῆς γλώσσης ἐπί 2-3 
ὧρες καθ’ ἑβδομάδα εἰς τάς εἰρημένας τάξεις τῶν προμνημονευ-
θέντων σχολείων ὑπό τόν ὅρον τῆς ὑπαγωγῆς τῶν διδασκάλων 
αὐτῆς εἰς τάς διατάξεις τῶν σχολικῶν ἡμῶν Κανονισμῶν...»32

Τή χρονιά αὐτή (1917) ἐμφανίστηκε στό προσκήνιο καί πάλι τό 
θέμα τοῦ Ἰταλοῦ ἐπόπτη ὡς μοναδικοῦ ἐπόπτη σέ θέματα Παιδείας33, 

30. Τήν ἐποχή στήν ὁποία ἀναφερόμαστε ἡ τουρκική κοινότητα τῆς Ρόδου 
συντηροῦσε στό νησί τά ἑξῆς σχολεῖα:

Α) Σχολεῖα ἀρρένων Μέσης καί Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης μέ 8 τάξεις καί συνο-
λικά 344 μαθητές. Ἡ διδακτέα ὕλη ἦταν κυρίως θρησκευτικοῦ περιεχομένου, δη-
λαδή ἀνάγνωση τοῦ Κορανίου, ἠθική τοῦ Κορανίου, περιλάμβανε, ὅμως, καί τουρ-
κική γραμματική, ἀραβικά, ἐπιστῆμες, ἀριθμητική, ἱστορία καί γεωγραφία.

Β) Σχολεῖα θηλέων Μέσης καί Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης μέ 7 τάξεις καί 340 
μα θήτριες συνολικά. Ἡ ὕλη τῶν σχολείων αὐτῶν δέν παρουσίαζε βασικές δια-
φορές, σέ σχέση μέ τά σχολεῖα ἀρρένων. Τά κορίτσια διδάσκονταν ἀνάγνωση τοῦ 
Κορανίου, γραφή, καλλιγραφία, τουρκική γραμματική, ἐφαρμοσμένες ἐπιστῆμες, 
ἱστορία, γεωγραφία.

31. Κλαδάκη-Μενεμενλῆ, Φ. ὅ.π., σ. 111.
32. ΠΕΕΡ 1915-1922, συν. 8.9.1917.
33. Τά σχολεῖα στή Ρόδο, κατά τήν περίοδο αὐτή, χαρακτηρίζονται ὡς: α) 

πλήρη ἐξατάξια, πεντατάξια, τετρατάξια, τριτάξια, διτάξια καί β) κοινά διτάξια 
καί μονοτάξια, ἔχοντας μόνο μέχρι τήν Δ΄ τάξη. Τά νηπιαγωγεῖα θεωροῦνταν 
προσαρτημένα στά Παρθεναγωγεῖα, ἄν ὑπῆρχαν, ἀλλιῶς στά σχολεῖα Ἀρρένων. 
Τά σχολεῖα μποροῦσαν νά προσθέτουν ἤ καί νά ἀφαιροῦν τάξεις, ἀνάλογα μέ τίς 
ἀνάγκες καί τόν ἀριθμό τῶν μαθητῶν. Ἐκεῖνο τό ὁποῖο φαινόταν ἐνθαρρυντικό 
εἶναι ὅτι ἀπό χρονιά σέ χρονιά ὁ ἀριθμός τους αὐξανόταν καί συνεπῶς καλλιερ-
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μέτρο, βέβαια, γιά τό ὁποῖο ἡ ἰταλική διοίκηση ὑπαναχώρησε προ-
σωρινά. Ὁ μητροπολίτης Ἀπόστολος συνάντησε τόν Ἰταλό ἐπόπτη 
καί ἀμφότεροι τόν διοικητή, προκειμένου νά βροῦν λύση στό πρό-
βλημα. Τελικά συμφώνησαν στά περισσότερα, ἐκτός ἀπό τόν τίτλο 
τοῦ Ἕλληνα ἐπιθεωρητή, ὁ ὁποῖος θά ὑπέγραφε χωρίς ἀναφορά 
στήν ἰδιότητά του. Συμφώνησαν, ἐπίσης, νά καταργηθοῦν τά νυκτε-
ρινά σχολεῖα καί νά διδάσκονται τά ἰταλικά στήν Ε΄ καί ΣΤ΄ τάξη τῶν 
δημοτικῶν σχολείων Λίνδου, Μαλλῶνας, Ψίνθου καί Καστέλλου. Ἡ 
συμφωνία αὐτή, ὅμως, δέν ἔλυσε τό πρόβλημα τοῦ ἐπιθεωρητῆ καί 
ἔτσι ἀπαγορεύθηκε στόν ἐπιθεωρητή τῶν σχολείων Αὐγερινό Πα-
νηγύρη νά ἐπισκεφθεῖ τά σχολεῖα, ἐφόσον τό θέμα ἐκκρεμοῦσε. Ἐν 
τῶ μεταξύ, ἡ παρέμβαση καί ἡ διαμαρτυρία τοῦ μητροπολίτη Ἀπό-
στολου στόν Ἰταλό ἐπόπτη διευθέτησε τό θέμα προσωρινά, ἡ ἰτα-
λική διοίκηση, ὅμως, δέν ἦταν διατεθειμένη νά ἀνεχθεῖ Ἕλληνα ἐπι-
θεωρητή. 

Ὁ θεσμός τοῦ Ἕλληνα ἐπιθεωρητῆ στά κοινοτικά ἑλληνικά σχο-
λεῖα ὑπῆρξε βασικός φραγμός στά σχέδια τῶν ἰταλικῶν ἐπιδιώξεων, 
ὅπως περιγράφει σέ ἐπιστολή του τό 1917 πρός τήν Alliance Israelite 
Universelle ὁ Leon Mehrez, διευθυντής τοῦ ἑβραϊκοῦ σχολείου στή 
Ρόδο. Οἱ ἀρχές προσπάθησαν νά ἐλέγξουν ἔμμεσα τή διδασκαλία καί 
τήν ὕλη στά σχολεῖα. Διάταγμα τοῦ διοικητῆ, τόν Ἰούνιο τοῦ 1916, 
ἔθετε ὅλα τά σχολεῖα τῶν τουρκικῶν, ἑλληνικῶν καί ἑβραϊκῶν κοι-
νοτήτων κάτω ἀπό τόν ἔλεγχο ἑνός ἐπιθεωρητή, προκειμένου νά 
ἐλέγχεται εὐκολότερα ὁ τρόπος διδασκαλίας τῆς ἰταλικῆς γλώσσας, 
καθώς καί ἡ διδασκαλία τῶν ἄλλων γλωσσῶν. Σέ κάθε νησί, ἐξάλλου, 
διορίστηκε γενικός διευθυντής τῶν σχολείων Ἰταλός ἀξιωματικός, μέ 
σκοπό νά προβαίνει στούς σχετικούς ἐλέγχους34.

Οἱ ἀρχές ἔκαναν συχνές ἐπισκέψεις στά σχολεῖα, ἐνθάρρυναν 
δασκάλους καί μαθητές καί ἔδιναν πολλές ὑποσχέσεις, ἐνῶ στόλιζαν 
τούς τοίχους τῶν τάξεων μέ γεωγραφικούς χάρτες τῆς Ἰταλίας καί 
τῶν ἰταλικῶν ἀποικιῶν, καθώς καί μέ ἰταλικές παροιμίες, γνωμικά 
καί ἀποφθέγματα. Κάθε φορά πού ὀργανωνόταν μιά κινηματογρα-

γοῦνταν καί ἡ ἀγάπη γιά μάθηση. Αὐτό συνέβαλε στήν ταχύτερη ἀφύπνιση τοῦ 
ἑλ ληνικοῦ στοιχείου στή Ρόδο. Βλ. Ὀρθόδοξος Διδαχή, Ρόδος, 3 (1917), σ. 91-106. 
Βεργωτῆς, Γεώργιος Θ. Ἡ ἐκπαίδευσις εἰς τήν νῆσον Ρόδον. Συμβολή εἰς τήν ἱστο-
ρίαν τῆς Δωδεκανήσου, Ρόδος 1972, σ. 70-71.

34. Τσιρπανλῆς, Ζ. Ν. ὅ.π., σ. 110.
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φική παρουσίαση, μιά θεατρική παράσταση, ἕνας χορός ἤ μιά λαχει-
οφόρος ἀγορά, ὅλα τά εἰσιτήρια πού ἐκδίδονταν, ὅλες οἱ προσ-
κλήσεις, τά προγράμματα, τά ἐνημερωτικά φυλλάδια, καθώς καί οἱ 
διαφημιστικές ἀφίσες ὄφειλαν νά τυπώνονται στά ἰταλικά. Ἐπίσης, 
σέ περίπτωση ἐπίσκεψης κάποιας ἀρχῆς στό σχολεῖο, ἐπιβαλλόταν 
νά γίνεται ἡ προσφώνηση στήν ἰταλική γλώσσα35. Ὁ Vittorio Elia, 
Ἰταλός κυβερνήτης τῶν νησιῶν (1917-1919), σέ ἀναφορά του πρός 
τήν κεντρική ἰταλική κυβέρνηση τόν Δεκέμβριο τοῦ 1918 σχετικά μέ 
τό ἔργο τῆς ἰταλικῆς διοίκησης, κατά τή διάρκεια τῶν ἕξι προη-
γουμένων ἐτῶν, παρέλειψε νά προσθέσει ὅτι ἡ διδασκαλία τῆς ἰτα-
λικῆς γλώσσας στά ἑλληνικά σχολεῖα εἶχε ἐπιβληθεῖ διά τῆς βίας. Οἱ 
μαθητές οἱ ὁποῖοι δέν βαθμολογοῦνταν μέ τουλάχιστον ἕξι στά ἰτα-
λικά θεωροῦνταν στάσιμοι, ἄσχετα ἐάν εἶχαν προβιβάσιμους βαθ-
μούς σέ ὅλα τά ἄλλα μαθήματα. 

Τό 1918 ἡ ἰταλική παροικία τῆς Ρόδου εἶχε ἡμερήσια σχολεῖα: τό 
σχολεῖο ἀρρένων μέ 60 μαθητές, τό ὁποῖο διηύθυνε ὁ στρατιωτικός 
ἱερέας padre Gérard καί τό σχολεῖο θηλέων36 μέ 64 μαθήτριες. Τό 
τελευταῖο ἦταν τμῆμα τοῦ γαλλικοῦ σχολείου École des Sœ urs de 
Sacré - Cœ ur, τό ὁποῖο διηύθυναν Γαλλίδες Φραγκισκανές Ἀδελφές. 
Ἐπίσης, στά παραπάνω σχολεῖα, τήν ἰταλική γλώσσα δίδασκαν 
Ἰταλίδες Ἀδελφές. Μεγάλη συμβολή στήν ἐμφάνιση τῶν ἰταλικῶν 
σχολείων στή Ρόδο εἶχαν στρατιωτικοί ἱερεῖς, καθώς καί οἱ Φραγκι-
σκανοί μοναχοί (Padri Francescani), οἱ ὁποῖοι ἔμεναν στή Ρόδο ἀπό 
τό 1730. Διπλωματοῦχοι δάσκαλοι, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἔρθει ἀπό τήν 
Ἰταλία καί Ἰταλοί ἀξιωματικοί καί ὑπαξιωματικοί τοῦ στρατοῦ κα-
τοχῆς εἶχαν ἀναλάβει μέ ζῆλο τό διδακτικό ἔργο, ἐνῶ οἱ Ἰταλοί 
στρατιῶτες εἶχαν ἐπιφορτισθεῖ μέ τίς ἐπιδιορθώσεις τῶν σχολικῶν 
κτηρίων37. 

Ἐν τῶ μεταξύ, οἱ πιέσεις στό ζήτημα τῆς εἰσαγωγῆς καί τῆς διδα-
σκαλίας τῆς ἰταλικῆς γλώσσας συνεχίζονται μέ μέθοδο καί διάφορους 
πιεστικούς τρόπους. Ἔτσι, τό 1922 ὁ Ἰταλός διοικητής Alessandro De 

35. Βεργωτῆς, Γεώργιος Θ. Ἡ ἐκπαίδευση στό κοινό τῆς Ρόδου κατά τήν 
Ἰταλοκρατία, Ρόδος 1997, σ. 154-155.

36. Τό σχολεῖο θηλέων λειτουργοῦσε καί ἐπί Τουρκοκρατίας μέ τήν οἰκονο-
μική ἐνίσχυση τῆς «ἐθνικῆς ἑταιρείας», πού τή διηύθυνε τότε ὁ καθηγητής Ernesto 
Schiaparelli. Βλ. Βεργωτῆς, Γ. Θ. ὅ.π., σ. 286.

37. Κλαδάκη-Μενεμενλῆ, Φ. ὅ.π., σ. 111.
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Bosdari (17.8.1921-15.11.1922) συνιστᾶ στήν Ἐφορία νά διδάσκεται ἡ 
ἰταλική γλώσσα στά ἑλληνικά σχολεῖα38. Παρά τίς παραπάνω πιέσεις, 
οἱ Ἰταλοί μέχρι καί τή Συνθήκη τῆς Λοζάννης (1923), ἀναγνώριζαν τά 
δικαιώματα πού εἶχε ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρόδου καί γενικότερα τῆς Δω-
δεκανήσου ὅσον ἀφορᾶ στή λειτουργία τῆς Ἐκπαίδευσης. Ὕστερα, 
ὅμως, ἀπό τήν ὑπογραφή καί ἐφαρμογή τῆς παραπάνω Συνθήκης, 
ἀπό τήν ὁποία ἡ Ἰταλία ἐξῆλθε ἐνισχυμένη, οἱ Ἰταλοί προέβησαν σέ 
πιεστικότερες ἐνέργειες ἔναντι τῆς ἑλληνικῆς Κοινότητας καί ἄρχισαν 
νά δημιουργοῦν περισσότερα προβλήματα39.

Τή χρονική αὐτή περίοδο, ὁ μητροπολίτης Ρόδου Ἀπόστολος 
παραμένει ἐξόριστος στήν Κωνσταντινούπολη μέχρι τήν ἐπιστροφή 
του στή Ρόδο, τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1924. 

38. ΠΕΕΡ 1915-1922.
39. Φίνας, Κυριάκος Ι. Ἡ πορεία τῆς ἑλληνικῆς παιδείας στήν Ἐπαρχία Ρόδου 

στά δύσκολα χρόνια τῆς σκλαβιᾶς τῆς Δωδεκανήσου, Ρόδος 2003, σ. 16.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  2 .

Ἡ πορεία πρός τόν ἐξιταλισμό τοῦ νησιοῦ τῆς Ρόδου, 
ἡ ἐκπαιδευτική πολιτική τοῦ Mario Lago καί  

οἱ παρεμβάσεις τοῦ Μητροπολίτη Ἀπόστολου
(1923-1936) 

Ἀνεξάρτητα ἀπό τό ἄν τό Πατριαρχεῖο παραχωροῦσε ἤ ὄχι τό 
Αὐτοκέφαλο, ἡ ἰταλική διοίκηση δέν εἶχε καμία πρόθεση νά σεβαστεῖ 
τά προνόμια. Αὐτό φάνηκε καί ἀπό τίς ἐνέργειες τοῦ νέου Ἰταλοῦ 
διοικητή Mario Lago (18.2.1923-22.11.1936), ὁ ὁποῖος μελέτησε τήν 
κατάσταση καί διαπίστωσε ὅτι, προκειμένου νά μπορέσει ἡ Ἰταλία 
νά ἀλλοιώσει τό ἐθνικό φρόνημα τῶν Δωδεκανησίων, ἔπρεπε τήν 
ἐποπτεία τῶν σχολείων νά τήν ἀναλάβει ἡ ἰταλική διοίκηση, ἀπο-
ξενώνοντας τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Μέ τό πνεῦμα αὐτό, ὁ Lago 
ὑπέβαλε ὑπόμνημα στόν ἴδιο τόν Mussolini1. 

Ἀπό τό 1924, ἄν ὄχι καί πιό πρίν, ὁ νέος κυβερνήτης ἑτοίμαζε 
τόν σχολικό κανονισμό καί τό Καταστατικό τῆς Ὀρθόδοξης Δωδε-
κανησιακῆς Ἐκκλησίας, σύμφωνα μέ τό ὁποῖο τά «ἰδιωτικά σχολεῖα» 
(Scuole private), ὅπως θά χαρακτηρίζονταν ὅλα τά μή ἰταλικά (Βα-
σιλικά σχολεῖα), δέν θά ἐξαρτιόνταν μέ κανένα τρόπο ἀπό τίς θρη-
σκευτικές ἀρχές. Οἱ σχολικές ἐπιτροπές, ἐξάλλου, θά ἦταν ὑποχρε-
ωμένες νά δημοσιοποιοῦν τόν οἰκονομικό ἰσολογισμό τους. Ἔτσι, θά 
τούς ἦταν δύσκολο νά ἀποκρύψουν τίς χορηγίες τίς ὁποῖες λάμβα-
ναν ἀπό τούς ὁμογενεῖς τοῦ ἐξωτερικοῦ2. 

Μιά ἀκόμη πίεση πρός τήν ἑλληνική Κοινότητα ἦταν καί ἡ ἄρση 
τοῦ δικαιώματος τῆς Δημογεροντίας νά διορίζει τούς δασκάλους στά 
ἑλληνικά σχολεῖα. Ἡ ἰταλική διοίκηση, ἐξάλλου, ἐφάρμοσε τήν ἀρχή 
τοῦ διαίρει καί βασίλευε, εὐνοώντας τήν Ἐφορία περισσότερο ἀπό 
τή Δημογεροντία, ἐνῶ ἡ διδασκαλία τῆς ἰταλικῆς γλώσσας στά κοι-

1. Τό ἔγγραφο αὐτό ἔφερε στή δημοσιότητα ὁ πρῶτος Γενικός Διοικητής Δω-
δεκανήσου μετά τήν ἀπελευθέρωση, Νικόλαος Μαυρῆς. Βλ. Μπακίρης, Ἐμμανουήλ 
Δ. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρόδου στά χρόνια τῆς Ἰταλικῆς Κατοχῆς, Ρόδος 1988, σ. 6.

2. Τσιρπανλῆς, Ζαχαρίας, Ν. Ἰταλοκρατία στά Δωδεκάνησα 1912-1943. Ἀλλο-
τρίωση τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ περιβάλλοντος, Ρόδος 1998, σ. 144.
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νοτικά σχολεῖα γινόταν μέ συνδιδασκαλία, μᾶλλον γιά ἐξοικονόμηση 
χρημάτων3. 

Στίς 7 Μαΐου τοῦ 1925, μέ ἔγγραφο τοῦ Ἕλληνα Πρόξενου στή 
Ρόδο Χαλκιόπουλου πρός τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν σχε-
τικά μέ τό ἐκπαιδευτικό ζήτημα, ἀφήνεται νά ἐννοηθεῖ ὅτι ὑπῆρχαν 
πληροφορίες γιά ἀλλαγή στό ἐκπαιδευτικό ζήτημα τῆς Δωδεκα νή-
σου. Τό ἔγγραφο αὐτό ἔχει ὡς ἀκολούθως: 

«...
Πρό καιροῦ ὁ Μητροπολίτης Ρόδου μέ ἐπληροφόρησεν ὅτι καθ’ 

ἅς ἔχει ἐμπιστευτικάς πληροφορίας, ἑτοιμάζεται νομοσχέδιον περί 
διαρρυθμίσεως τῶν σχολικῶν πραγμάτων καί ὅτι θά ἐτίθετο εἰς 
ἐφαρμογήν μετά τήν ἐπάνοδον τοῦ Διοικητοῦ.

Καίτοι ἡ πληροφορία ἦτο σοβαρά καί ἡ προέλευσίς της κατά 
τήν διαβεβαίωσιν πάντοτε τοῦ Μητροπολίτου, ἀξιόπιστος, ἐν 
τούτοις ἀπέφυγον νά γράψω σχετικῶς πρός τό ὑπουργεῖον μέ τήν 
ἐλπίδα ὅτι θά ἠδυνάμην νά ἐξακριβώσω καλλίτερον.

Μετά τήν ἐπάνοδον τοῦ Διοικητοῦ, κατά τήν πρώτην συνάντη-
σιν μετά τοῦ Μητροπολίτου, ἐπικειμένων τῶν ἐκλογῶν νέας Ἐφο-
ρείας, ὁ Διοικητής ἀπροκαλύπτως ἐδήλωσεν εἰς τόν Μητροπολίτην 
ὅτι σκέπτεται γενικῶς νά διαρρυθμίσῃ τό ἐκπαιδευτικόν ζήτημα δι’ 
ὅλας τάς ἐν Ρόδῳ κοινότητας.

Εἰς σχετικάς δέ καταλλήλους ἐρωτήσεις τοῦ Μητροπολίτου, ὁ 
Διοικητής ἐδήλωσεν ὅτι κατά μέν τά ἄλλα αἱ σχολαί θά μείνωσιν ὑπό 
τήν ἀπόλυτον ἐξάρτησιν τῶν οἰκείων κοινοτήτων, μόνον θά περιο-
ρισθῇ ἡ ἐπ’ αὐτῶν δικαιοδοσία τῶν θρησκευτικῶν ἀρχηγῶν.

Εἰς παρατήρησιν τοῦ Μητροπολίτου ὅτι τοῦτο ἀντιβαίνει πρός 
τάς δοθείσας ἐπισήμους ὑποσχέσεις, ὅτι θά σεβασθῇ ὁλόκληρον τό 
προνομιακόν καθεστώς, ὁ Διοικητής ἐδήλωσεν ὅτι, ἀφοῦ τό Πατρι-
αρχεῖον ἀπηξίωσε τελείως ν’ ἀσχοληθεῖ ἐπί τοῦ ζητήματος, δέν βλέ-
πει δι’ ἑαυτόν ὑποχρέωσιν νά διατηρήσῃ τό προνομιακόν καθεστώς. 

Εἰς παρατήρησιν δέ τοῦ Μητροπολίτου ὅτι τό Πατριαρχεῖον δέν 
εὗρε καιρόν ν’ ἀσχοληθῇ μέ τό Ἐκκλησιαστικόν ζήτημα τῆς Δωδε-
κανήσου λόγῳ τῶν δυσμενεστάτων συνθηκῶν, ὑφ’ ἅς διατελεῖ, ἕνεκα 
τῶν τουρκικῶν βιαιοτήτων, ὁ Διοικητής ἐφάνη ἀναγνωρίζων τό ὀρ-

3. Βεργωτῆς, Γεώργιος Θ. Ἡ ἐκπαίδευση στό κοινό τῆς Ρόδου κατά τήν Ἰτα-
λοκρατία, Ρόδος 1997, σ. 155.
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θόν τῆς παρατηρήσεως καί ἀφῆκε νά ἐννοηθῇ ὅτι θά ἐπισπεύσῃ τήν 
ἔκδοσιν τοῦ σχετικοῦ διατάγματος...»4

Τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, ὅπως δείχνει τό ἔγγραφο, 
ἐνημερώθηκε ἀρκετά γιά τό θέμα, ἀλλά δέν εἶχε τήν εὐελιξία νά 
ἀλλάξει τήν πεπατημένη καί τίς καθιερωμένες γραφειοκρατικές 
συνήθειές του5. Τήν κρίσιμη αὐτή στιγμή, ἐξάλλου, παίρνει τή δρα-
ματική ἀπόφαση νά «καταργήσει» ἤ μᾶλλον νά ἀχρηστεύσει τό ἕνα 
ἀπό τά δύο κέντρα πού ἔχει στή Ρόδο, τό ἑλληνικό Προξενεῖο. Γιά 
τό ἄλλο κέντρο, τή Μητρόπολη Ρόδου, γνωρίζει ὅτι δέν ἀκολουθεῖ 
τή χαραχθεῖσα γραμμή, ἀλλά δέν μπορεῖ νά κάνει τίποτα. Ἁπαλ-
λάσσει, λοιπόν, ἀπό τά καθήκοντά του τόν Πρόξενο Χαλκιό πουλο 
στίς 25 Αὐγούστου τοῦ 1925, ἀλλά τόν ἀφήνει στή θέση του μέχρις 
ὅτου κάνει τούς διπλωματικούς χειρισμούς καί ἀναπληρώσει τή θέση 
αὐτή. Ἡ ἀνοιχτή, λοιπόν, γραμμή Ἀθήνας-Ρόδου-Ἀθήνας παραμένει 
μόνο Ρόδου-Ἀθήνας, μέ ἄμεση συνέπεια τό ἐθνικό κέντρο, δηλαδή ἡ 
Ἀθήνα, νά λαμβάνει μόνο πληροφορίες, χωρίς νά μπορεῖ νά στείλει 
καμία πλέον ἐντολή6.

Τήν 1η Ἰανουαρίου τοῦ 1926, στήν ἐπίσημη ἐφημερίδα τῆς ἰτα-
λικῆς διοίκησης τῶν Isole Egee, στό Bolletino Ufficiale7 (τεῦχος 1, σ. 
1-18), δημοσιεύτηκε ὁ κανονισμός τῶν σχολείων Στοιχειώδους καί 
Μέσης Ἐκπαίδευσης8. Ἦταν μία πράξη ὠμῆς παρέμβασης στή λει-
τουργία τῶν ἑλληνικῶν ἐκπαιδευτηρίων, γι’ αὐτό καί τό 1926 θεω-
ρήθηκε ὡς τό ἔτος ἔναρξης τῶν δεινῶν τῶν Δωδεκανησίων, μαθητῶν 

4. Τσαλαχούρης, Κώστας Φ. Αὐτοκέφαλο τῆς Ἐκκλησίας Δωδεκανήσου 
1924-1929, Ἀθήνα 1992, σ. 85-87.

5. Βεργωτῆς, Γ. Θ. ὅ.π., σ. 245.
6. Τσαλαχούρης, Κ. Φ. ὅ.π., σ. 87.
7. Ἐπίσημη ἐφημερίδα τοῦ Ἰταλοῦ κυβερνήτη τῆς Δωδεκανήσου ἀπό τό 1914. 

Βλ. Κλαδάκη-Μενεμενλῆ, Φωτεινή. Ἀπό τήν ἐκπαιδευτική ἱστορία τῆς Ρόδου 
(1889-1989), Σύρος 2002, σ. 313.

8. «Τήν 1ην Ἰανουαρίου 1926 ὡς δῶρον πρωτοχρονιάτικον, ἐδημοσιεύετο 
τό περί Σχολῶν Διάταγμα, δι’ οὐ ἀπεμακρύνετο μέν ἀπό πάσης ἀναμίξεως εἰς τά 
Σχολικά πράγματα ἡ Θρησκευτική Ἀρχή, ἀνετίθεντο δέ δικτατορικά δικαιώματα 
εἰς τόν Κυβερνητικόν Ἐπιθεωρητήν. Τό φοβερόν τοῦτο σάλπισμα ἀφύπνισε 
πάντας, ἀτυχῶς ὅμως ὄχι διά νά ἑνώσωμεν τίς προσπάθειές μας, πρός ματαίωσιν 
ἤ τουλάχιστον, μετρίασιν τοῦ κακοῦ...» Βλ. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1,  
σ. 128.
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καί δασκάλων9. Ἀμέσως ὁ μητροπολίτης Ἀπόστολος ἀντιδρᾶ καί, 
ὅπως ἀναφέρει στά «Ἀπομνημονεύματά» του, προέβη στά ἑξῆς:

«...ἀπέστειλα εἰς τήν Κυβέρνησιν ἔντονον προσωπικήν μου 
πρῶτον διαμαρτυρίαν, διότι κυρίως τό πρόσωπόν μου διά τοῦ Δι-
ατάγματος ἐθίγετο καί ἡ ἐμή ἐπί τῶν Σχολῶν δικαιοδοσία. Ἔπειτα 
δέ, συγκαλέσας καί τά ἁρμόδια Σωματεῖα, συνεσκέφθημεν περί τοῦ 
πρακτέου καί ταῦτα, ἐγκρίναντα τό κείμενον τῆς ἐμῆς Διαμαρτυρίας, 
ἀπεφάσισαν νά διαβιβάσωσιν ἐπίσης μίαν διαμαρτυρίαν, ὁμοίου 
περίπου περιεχομένου. Συγχρόνως ἀπεφασίσθη νά συστηθῇ μία με-
γάλη εἰδική Λαϊκή Ἐπιτροπή, ἥτις ἐν συνεννοήσει μετά τῶν χωρίων 
καί τῶν ἄλλων Νήσων νά ὀργανώσῃ μίαν παθητικήν ἀντίστασιν 
πρός ματαίωσιν τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ Διατάγματος. Διά τήν κακήν 
τύχην τῆς Δωδεκανήσου, μέλος τῆς Λαϊκῆς Ἐπιτροπῆς ἐξελέγη καί 
ὁ Γ. Θ. Γεωργιάδης, ὅστις ἀφοῦ ἑξήντλησεν ὅλην τήν δραστηριότη-
τα τῆς Ἐπιτροπῆς εἰς ζητήματα προσωπικά, κατά τήν συνήθειάν 
του, εἰς τό τέλος τήν διέλυσεν...»10

Μετά τή δημοσίευση τοῦ νέου αὐτοῦ Κυβερνητικοῦ Διατάγμα-
τος, ὁ Mario Lago περίμενε τήν ἀντίδραση τῶν ἑλλήνων κατοίκων 
τῶν νησιῶν ἀλλά καί τῶν Δωδεκανησίων πού εἶχαν καταφύγει στήν 
Ἀθήνα καί τήν Αἴγυπτο, ὅσον ἀφορᾶ στίς ἀκόλουθες διατάξεις:  
α) ἀπαγόρευση ἀνάμιξης τῆς Ἐκκλησίας στήν Ἐκπαίδευση, β) ἀπα-
γόρευση ἀνάμιξης τῶν διδασκόντων μέ τήν πολιτική (δηλαδή μέ τήν 
ἑλληνική προπαγάνδα) - ὑποχρέωσή τους νά μείνουν «ἀπολιτικοί»,  
γ) ἐπιβολή τῆς διδασκαλίας τῆς ἰταλικῆς γλώσσας ὡς ὑποχρεωτικῆς, 
δ) καθιέρωση κρατικῶν ἐξετάσεων (μετά τίς ἀπολυτήριες τῶν ἑλλη-
νικῶν σχολείων καί ε) ἵδρυση Διδασκαλείου (Istituto Magistrale), ὡς 
φορέα χορήγησης πτυχίων στούς δασκάλους11. 

Γιά ὅλες αὐτές τίς περιπτώσεις ὁ Lago σπεύδει νά δώσει ἐξηγήσεις 
καί νά ἐπικαλεστεῖ ἀληθοφανεῖς δικαιολογίες. Συγκεκριμένα, ὑπεν-
θυμίζει ὅτι οὔτε στήν Ἑλλάδα οἱ ἐκκλησιαστικές ἀρχές ἀναμιγνύον-
ταν μέ τό διδακτικό, πειθαρχικό ἤ διοικητικό ἔργο τῶν σχολείων, γι’ 
αὐτό, καί κατά παρόμοιο τρόπο, δέν θά ἐπιτρεπόταν οὔτε καί στά 

9. Φραγκόπουλος, Ἱπποκράτης. Ἡ Δωδεκάνησος ὑπό Ἰταλοκρατίαν, Ἀθήνα 
1958, σ. 90-91.

10. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 129.
11. Τσιρπανλῆς, Ζ. Ν. ὅ.π., σ. 145.
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Δωδεκάνησα ἡ ἀνάμιξη στά καθολικά σχολεῖα τοῦ ἀποστολικοῦ 
ἔξαρχου (Prefetto Apostolico) ἤ, ἀντίστοιχα, τοῦ Μητροπολίτη, τοῦ 
μουφτῆ ἤ τοῦ μεγάλου ραβίνου. Ἡ διδασκαλία τῆς θρησκευτικῆς 
ἀγωγῆς, ὡστόσο, παρέμεινε κάτω ἀπό τόν ἔλεγχο τῶν ἐκκλησιαστι-
κῶν ἀρχῶν, ἐνῶ, ὡς πρός τήν πρόσληψη ἤ ἀπόλυση τῶν διδασκόν-
των, ἄρχισε νά λαμβάνεται ὑπόψη ἡ ἀσκούμενη ἤ ὄχι, ἀπό τόν ἐνδι-
αφερόμενο, πολιτική προπαγάνδα, ἰδιαίτερα αὐτή πού στρεφόταν 
κατά τοῦ καθεστῶτος τῶν νησιῶν. 

Σχετικά μέ τήν ὑποχρεωτική διδασκαλία τῆς ἰταλικῆς, τέθηκε 
ἁπλούστατα σέ ἐφαρμογή ἡ τουρκική νομοθεσία, πού ἐπέβαλλε τή 
γλώσσα τοῦ κυρίαρχου κράτους. Οἱ κρατικές, ἐξάλλου, ἐξετάσεις ἔδι-
ναν τήν εὐκαιρία στόν ἀπόφοιτο ὁποιουδήποτε ἰδιωτικοῦ σχολείου 
νά ἀποκτήσει τίτλους ἰσοδύναμους, γιά λόγους ἐπαγγελματικούς ἤ 
ἄλλους, μέ ἐκείνους τῶν δημόσιων ἐκπαιδευτηρίων. Τό Διδασκαλεῖο, 
τέλος, ἦταν καθ’ ὅλα ἀπαραίτητο, ἀφοῦ οἱ δάσκαλοι ἤ δέν εἶχαν 
κανένα πτυχίο ἤ εἶχαν τελειώσει ἑλληνική παιδαγωγική ἀκαδημία. 
Τώρα, θά μποροῦσαν νά πάρουν τό πτυχίο τους στή Ρόδο, παρακο-
λουθώντας τά ἴδια προγράμματα μέ ἐκεῖνα τῆς Ἑλλάδας, «ἀποστει-
ρωμένα, ὅμως, ἀπό τίς ὑπερβολές τοῦ ἑλληνικοῦ πατριωτισμοῦ» 
(epu rati solo di qualche amplificazione patriottica ellenica). 

Στήν οὐσία, λοιπόν, ἐπρόκειτο γιά μιά «κοσμογονία» στά ἐκπαι-
δευτικά πράγματα τῶν νησιῶν, ἀφοῦ ὅλα ἄλλαζαν ἄρδην12. Τά ἑλλη-
νικά σχολεῖα, τά ὁποῖα χρηματοδοτοῦνταν ἀπό τίς κοινότητες, ὑπο-
βαθμίζονταν σέ ἰδιωτικά (Scuole private)13, ἔναντι τῶν ἰταλικῶν - 
βασιλικῶν (Scuole regie)14, ἐνῶ ὅσα δέν μποροῦσαν νά ἐπιβιώσουν 
οἰκονομικά ἄρχισαν νά ἐπιχορηγοῦνται (Scuole sussidiate) ἀπό τήν 
κυβέρνηση. Ἡ ἐπιχορήγηση αὐτή γινόταν μόνο ὕστερα ἀπό αἴτηση 
τοῦ Δημάρχου καί χωρίς τήν ὑποχρέωση ἔγκρισης ἀπό τό Δημοτικό 
Συμβούλιο15. 

12. Ὅ.π., σ. 145-147.
13. Ἡ ἰταλική γλώσσα θά διδασκόταν ὑποχρεωτικά τουλάχιστο τέσσερις ὧρες 

τήν ἑβδομάδα σέ κάθε τάξη τοῦ δημοτικοῦ καί τρεῖς ὧρες, τό λιγότερο, σέ κάθε 
τάξη τοῦ γυμνασίου.

14. Ἄρθρα 5-7, 39-48.
15. Δυστυχῶς, βρέθηκαν δήμαρχοι Κοινοτήτων οἱ ὁποῖοι δέν εἶχαν οἰκονο-

μικές δυσκολίες πού ὑπέβαλαν τήν αἴτηση αὐτή, ὄχι μόνο λόγω τῶν πιέσεων καί 
τῶν ὑποσχέσεων ἀπό τήν ἰταλική διοίκηση, ἀλλά καί γιατί πολλοί ἀπ’ αὐτούς 
εἶχαν ἀποκτήσει τήν ἰταλική ὑπηκοότητα (cittadinanza). Βλ. Παπαχριστοδούλου, 
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Ὁ μητροπολίτης Ἀπόστολος, προκειμένου νά προλάβει κάθε 
παρέμβαση τῆς ἰταλικῆς διοίκησης στό ἐκπαιδευτικό γίγνεσθαι, ὅρι-
σε γιά κάθε χωριό μηνιαία εἰσφορά ἀπό τό ἐκκλησιαστικό ταμεῖο στό 
ἀντίστοιχο σχολικό, σύμφωνη μέ τήν οἰκονομική δυνατότητα τοῦ 
κάθε ταμείου, καθώς ἐπίσης καί τήν καταβολή τοῦ πλεονάσματος 
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ταμείου στό σχολικό, στό τέλος τοῦ οἰκονομι-
κοῦ ἔτους. Παρά τήν ἐνίσχυσή τους, ὅμως, τά σχολικά ταμεῖα ἀδυ-
νατοῦσαν νά ἀντιμετωπίσουν τά ἔξοδα τῆς Παιδείας, ἐνῶ δημιουρ-
γοῦνταν παράπονα ἀπό τούς ἀπλήρωτους δασκάλους, οἱ ὁποῖοι 
ἀργοῦσαν νά πληρωθοῦν ἀκόμα καί ἕνα χρόνο16. Τό τίμημα ἦταν 
σκληρό: πλήρης ἔλεγχος ἀπό τόν κυβερνητικό ἐκπρόσωπο, ὁ ὁποῖος 
συμμετεῖχε στήν τριμελῆ διοικητική ἐπιτροπή τοῦ σχολείου17, μέ 
συνέπεια, σέ μικρό χρονικό διάστημα, τό ἐκπαιδευτήριο ἤ νά ἐξι-
ταλίζεται18 ἤ νά κλείνει19. 

Ὁ ἔλεγχος πλέον τῆς λειτουργίας τῶν σχολείων ἀνῆκε κατ’ ἀπο-
κλειστικότητα στόν Ἰταλό ἐπιθεωρητή ἤ ἐπόπτη τῆς δημόσιας 
ἐκπαίδευσης (Sopraintendente alla istruzione pubblica), ὁ ὁποῖος 
διοριζόταν ἀπό τόν κυβερνήτη20 καί ὁ ὁποῖος μποροῦσε νά ἀρνηθεῖ 
τήν πρόσληψη τῶν προτεινόμενων δασκάλων, ἐάν θεωροῦσε ὅτι 
ὑστεροῦσαν σέ διδακτική ἱκανότητα καί στή «συμπεριφορά». 
Ἐπίσης, σέ περίπτωση πού τό σχολεῖο μετατρεπόταν σέ ἑστία πολι-

Χ. Ι. Ἱστορία τῆς Ρόδου. Ἀπό τούς προϊστορικούς χρόνους ἕως τήν ἐνσωμάτωση 
τῆς Δωδεκανήσου (1948), Ἀθήνα 1972, σ. 54.

16. Μπακίρης, Ἐμμανουήλ Δ. Ρόδος: Ἐθνικό ζήτημα 1912-1945, Ρόδος 1989, 
σ. 61.

17. Ἄρθρα 49-50.
18. Εἰδικότερα, ἀπό τό τέλος τοῦ 1926 καί ἔπειτα, 28 ἑλληνικά κοινοτικά 

σχολεῖα τῆς Ρόδου, ἐπί συνολικοῦ ἀριθμοῦ 489, πέρασαν ὑπό κρατικό ἔλεγχο. 
Στήν Κῶ, τά 4 ἀπό τά 7 βρίσκονταν, ἐπίσης, ὑπό ἰταλικό ἔλεγχο. Οἱ ἀριθμοί θά 
μεγαλώσουν ἐξαιτίας τῆς σοβαρῆς οἰκονομικῆς κρίσης ἡ ὁποία μαστίζει καί τίς 
κοινότητες. Βλ. Τσιρπανλῆς, Ζ. Ν. ὅ.π., σ. 151.

19. Ἤδη ἀπό τόν Μάρτιο τοῦ 1926 τά σχολεῖα τῶν χωριῶν Πυλῶνα, 
Πλατάνια, Ἰστρίου καί Ἀρνίθας κλείνουν, λόγω ἔλλειψης χρημάτων γιά τή συντή-
ρησή τους καί ἀπειλοῦνται ἄλλα 12 γιά τόν ἴδιο λόγο. Βλ. Τσαλαχούρης, Κ. Φ. 
ὅ.π., σ. 124.

20. Ἀπό τίς 10 Ἰανουαρίου τοῦ 1926 ἡ Ἐπαρχιακή Δημογεροντία ἔστειλε 
ὑπόμνημα στόν Πατριάρχη γιά τό ἐκπαιδευτικό ζήτημα, στό ὁποῖο τονίζεται ὅτι 
χωρίς τόν Μητροπολίτη ἐπικεφαλῆς, ἡ Ἐκπαίδευση στή Ρόδο θά ὑπονομευόταν 
ἀπό τό βέτο πού θά ἀσκοῦσε κατά ἀπολυταρχικό τρόπο ὁ ξένος ἐπόπτης. Βλ. 
Τσαλαχούρης, Κ. Φ. ὅ.π., σ. 387.
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τικῆς προπαγάνδας ἤ μειονεκτοῦσε στήν ἀπόδοση τῆς διδασκαλίας 
τῶν ἰταλικῶν, ὁ ἐπιθεωρητής ἐπενέβαινε, ἐπέβαλλε κυρώσεις, ἀπέλυε 
διδάσκοντες, διέταζε ἀκόμη καί τό κλείσιμο τοῦ ἱδρύματος21. 

Μέ τό Διδασκαλεῖο (Istituto Magistrale), θεσμό πρωτοφανέρωτο 
γιά τά Δωδεκάνησα, ἡ κυβέρνηση ἤλεγχε πλήρως τή μόρφωση τῶν 
δασκάλων. Ἡ φοίτηση σ’ αὐτό διαρκοῦσε τρία χρόνια καί στή 
συνέχεια, καί γιά ἕνα χρόνο, ὁ ἀπόφοιτος ἔπρεπε νά κάνει πρακτική 
ἄσκηση σέ σχολεῖο, ἐνῶ κατόπιν ἔδινε ἐξετάσεις, παρουσία καί τοῦ 
ἐπιθεωρητῆ, προκειμένου νά πάρει τήν ἄδεια ἱκανότητας. Μεταβα-
τικές διατάξεις22 ἔδιναν τή δυνατότητα στούς Ἕλληνες μή πτυχι-
ούχους πού ἤδη ὑπηρετοῦσαν νά προσέρχονται σέ ἐξετάσεις στό 
Διδασκαλεῖο, κάθε Σεπτέμβριο, γιά νά ἐξασφαλίσουν τό οἰκεῖο 
δίπλωμα. Τό μέτρο αὐτό θά ἴσχυε μόνο γιά τά πέντε προσεχῆ χρόνια 
καί τό ἀργότερο πρίν τήν ἔναρξη τοῦ σχολικοῦ ἔτους 1929-193023. 
Γιά τή διδασκαλία, ἐξάλλου, τῆς ἰταλικῆς γλώσσας στά δημοτικά 
σχολεῖα ὑποχρεώθηκαν οἱ δάσκαλοι νά παρακολουθήσουν θερινά 
μαθήματα ἐκμάθησης τῆς νέας γλώσσας, τήν ὁποία θά δίδασκαν 
ὑποχρεωτικά24.

Ἐκτός ἀπό τήν ἄμεση ἀντίδραση τοῦ μητροπολίτη Ρόδου Ἀπό-
στολου25 καί τῆς Ἐπαρχιακῆς Δημογεροντίας26, ὀργανώθηκαν συλ-
λογικές διαμαρτυρίες καί συλλαλητήρια σέ ὅλα τά νησιά, μέ πε-
ρισσότερη ἔνταση στήν Κάλυμνο καί τή Σύμη. Ἐκεῖ οἱ μαθητές ἔφευ-
γαν ἀπό τό μάθημα τῶν ἰταλικῶν, ἐνῶ τά σχολεῖα ὑπολειτουργοῦσαν 
ἤ ἔκλειναν. Στήν παροῦσα φάση, ὁ Mario Lago ἔδειξε τήν ἀποφασι-
στικότητά του καί δέν δίστασε νά φυλακίσει, νά ἐξορίσει ἤ νά ἀπο-

21. Ἄρθρο 47.
22. Ἄρθρα 64-73.
23. Τσιρπανλῆς, Ζ. Ν. ὅ.π., σ. 147-148.
24. Μπακίρης, Ἐμμανουήλ Δ. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρόδου στά χρόνια τῆς Ἰτα-

λικῆς Κατοχῆς, Ρόδος 1988, σ. 6-7.
25. Aντίδραση τοῦ μητροπολίτη Ρόδου Ἀπόστολου καί τῆς Ἐπαρχιακῆς Δη-

μογεροντίας, μέ τή μορφή ἐγκυκλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρόδου, στήν ὑπο-
χρεωτική φοίτηση τῶν δασκάλων στό ἰταλικό Διδασκαλεῖο τῆς Ρόδου, μέ 
παράλληλη ὑποχρεωτική ἐκμάθηση τῆς ἰταλικῆς γλώσσας. Ἡ ἐγκύκλιος διαβάστη-
κε σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς τοῦ νησιοῦ τήν 10η Ἰανουαρίου 1926. Βλ. 
«Ἐγκύκλιος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ρόδου», εἰς Αὐγή Δωδεκανησιακή, Ἀθήνα, ἔτος 
Ζ΄, ἀρ. φ. 128 (15.2.1926), σ. 3. (Παράρτημα, ἀρ. ἐγγρ. 13).

26. ΠΔΡ 1921-1929, συν. 7.1.1926 καί 2.6.1926.
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λύσει σχολικούς Ἐφόρους27, δασκάλους καί δημοτικούς ἄρχοντες28. 
Ἐπί ἕνα ἔτος ἡ Ἀστική Σχολή Ρόδου καί τό Καζούλλειο Παρθεναγω-
γεῖο ἔμειναν κλειστά29. Τελικά, τά σχολεῖα ἐπαναλειτούργησαν μέ 
τεράστιο κόστος, ἠθικό καί οἰκονομικό. 

Ἐνδεικτικό τῆς γενικῆς ταραχῆς καί ἀποδοκιμασίας πού ἐπι-
κρατοῦσε ἀποτελεῖ καί ἕνα γεγονός πού συνέβη στίς ἀρχές τοῦ 
1926, στό ἱστορικό Βενετόκλειο. Τρεῖς ἀριστοῦχοι μαθητές τοῦ 
σχολείου, ὁ Γαβριήλ Χαρίτος, ὁ Νικήτας Παχωπός καί ὁ Γεώργιος 
Χαλκιᾶς, ἀποφάσισαν νά ἀντιδράσουν μέ τόν δικό τους τρόπο στίς 
προκλήσεις τῶν Ἰταλῶν, μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς τους καί τῶν οἰκο-
γενειῶν τους. Οἱ δύο τελευταῖοι βοήθησαν τόν Γαβριήλ Χαρίτο νά 
ἀναρριχηθεῖ στή μετώπη τοῦ σχολείου, νά κατεβάσει τήν ἰταλική 
σημαία καί νά ὑψώσει στή θέση της μιά αὐτοσχέδια ἑλληνική30. Γι’ 
αὐτή του τήν ἡρωική πράξη, ὁ Γαβριήλ Χαρίτος ἐξορίστηκε αὐθη-
μερόν στή Σύμη, ἐνῶ διώχτηκαν καί οἱ ἄλλοι δύο φίλοι καί συ-
νεργάτες του31. 

Πράγματι, τό κυβερνητικό διάταγμα τοῦ 1926 ἄρχισε νά ἐφαρ-
μόζεται καί ἡ Μητρόπολη ἀπομακρύνθηκε ἀπό τήν Ἐκπαίδευση32. 
Προκειμένου νά ἀποδυναμώσει τήν Ἐκκλησία, καί, συνεπῶς, τήν 
ἐπιρροή της στήν ἐκπαίδευση τοῦ λαοῦ, ὁ Mario Lago προετοίμαζε 
τήν ἵδρυση τῆς Αὐτοκέφαλης Δωδεκανησιακῆς Ἐκκλησίας καί τῆς 

27. Οἱ Ἔφοροι πού ἐξορίστηκαν ἦταν ὁ πρόεδρος Δημήτριος Μαλιάκας στήν 
Ἀθήνα καί οἱ Χρύσανθος Θεοχάρης, Ἰωάννης Οἰκονομίδης καί Κυριάκος Πατάκας 
στό Καστελλόριζο. Βλ. ὅ.π., σ. 6.

28. «Ἐδάρη τελευταίως ἀνηλεῶς ὑπό Ἰταλῶν φασιστῶν ὁ καθηγητής τοῦ 
Βενετοκλείου Γυμνασίου κ. Α. Ἰακωβίδης. Μεταβάς νά διαμαρτυρηθῇ μετά τινας 
ἡμέρας, μόλις ἀνέλαβεν ἀπό τά τραύματά του, πρός τόν ἀρχηγόν τῶν φασιστῶν, 
ὁ εὐγενής αὐτός ἱππότης εἶπε πρός τόν κ. καθηγητήν τά ἑξῆς χαρακτηριστικά 
λόγια: “Τυχηρό σοῦ ἦτο αὐτό κύριε. Ὑπόθεσε ὅτι περιπατοῦσες στόν δρόμο καί 
ἔπεσε μιά κεραμίδα στό κεφάλι σου”! Λογική κι αὐτή φασιστική». Βλ. «Ἐκ Ρόδου», 
εἰς Αὐγή Δωδεκανησιακή, Ἀθήνα, ἔτος Ζ΄, ἀρ. φ. 129 (1.3.1926), σ. 3.

29. Μπακίρης, Ἐμμανουήλ Δ. Ρόδος: Ἐθνικό ζήτημα 1912-1945, Ρόδος 1989, 
σ. 57.

30. Τό λευκό ὕφασμα ἦταν ἀπό τό μαξιλάρι τῆς μητέρας τοῦ Γ. Χαρίτου, ἐνῶ 
τό γαλανό χρῶμα ἦταν ἀπό γαλάζιες ταινίες καί χρώματα, πού εἶχαν βρεῖ τά τρία 
αὐτά παιδιά. Μπογιαννός, Θεοφάνης. «Ποιοί, πῶς καί πότε κατέβασαν τήν ἰτα-
λική σημαία τοῦ Βενετοκλείου. Γ. Χαρίτος - Ν. Παχωπός - Γ. Χαλκιᾶς», εἰς Πρόο-
δος, Ρόδος, ἀρ. φ. 13.460 (Τρίτη, 9.11.1993), σ. 8.

31. Ὅ.π.
32. Βεργωτῆς, Γ. Θ. ὅ.π., σ. 219-225. Παπαχριστοδούλου, Χ. Ι. ὅ.π., σ. 553.
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ὑπαγωγῆς της στόν ἔλεγχο τοῦ κυβερνήτη. Ἔτσι, σχολεῖο καί Ἐκ-
κλησία θά μεταβάλλονταν σέ ὄργανα ἐξαρτώμενα καί χρηματοδο-
τούμενα ἀπό τήν ἰταλική διοίκηση33.

Οἱ προσπάθειες, ὅμως, τοῦ μητροπολίτη Ἀπόστολου δέν σταμα-
τοῦν34. Ἐνεργεῖ ἄμεσα καί πετυχαίνει τήν ἀναστολή τῆς διαταγῆς 
τῆς μετατόπισης τοῦ προσωπικοῦ τῶν δημοτικῶν σχολείων καί τήν 
ἐπάνοδο τῶν Ἐφόρων. Ἀκολούθως, στρέφει τήν προσοχή του στήν 
ἐπαναλειτουργία τῶν δημοτικῶν σχολείων, ὥστε νά μή χάσουν τή 
χρονιά τους οἱ μαθητές, προτείνοντας, προσωρινά καί μέχρι τήν ὁρι-
στική λύση τοῦ ζητήματος, τή διδασκαλία τῆς ἰταλικῆς γλώσσας γιά 
τρεῖς ὧρες ἑβδομαδιαίως στίς τάξεις Ε΄ καί ΣΤ΄, ὅπως γινόταν καί ἐπί 
Τουρκοκρατίας στά Δωδεκάνησα μέχρι καί λίγο πρίν τήν ἰταλική 
κατοχή μέ τήν τουρκική γλώσσα. Δυστυχῶς, ὅμως, ἡ πρόταση τοῦ 
Μητροπολίτη πρός τούς Δωδεκανήσιους τῆς Ἀλεξάνδρειας35, οἱ 
ὁποῖοι ἦταν καί οἱ κύριοι χρηματοδότες τῆς Ἐκπαίδευσης, δέν ἔγινε 
δεκτή, μέ ἄμεση συνέπεια τά δημοτικά σχολεῖα νά παραμείνουν 
κλειστά γιά ἕνα ὁλόκληρο χρόνο. Ἀργότερα, βέβαια, ἡ νεοεκλεγεῖσα 
Ἐφορία Ρόδου, σέ συνεννόηση μέ τήν Ἀλεξάνδρεια ὑποχώρησε, 
ἐφαρμόζοντας τό Διάταγμα περί Σχολῶν36.

Τό φθινόπωρο τοῦ 1927 ὁ Ἰταλός ἐπιθεωρητής ζητᾶ: «...ὅπως ἡ 
Ἐφορεία καλέση τάς Διευθύνσεις τῶν Σχολῶν νά ἀποστείλωσι πρό 
τῆς ἐνάρξεως τῶν μαθημάτων εἰς τήν ἐπιθεωρητείαν τῆς δημοσίας 
Ἐκπαιδεύσεως πρός ἔγκρισιν τόν Κατάλογον τῶν διδασκόντων, εἰς 
οὗς εἶναι ἐμπεπιστευμένα τά μαθήματα διά τό τρέχον σχολικόν ἔτος, 
ὡς καί τό ὡρολόγιον πρόγραμμα ἑκάστης Σχολῆς. Κατά τήν σύντα-
ξιν τῶν προγραμμάτων δέον νά καθορίζεται εἰς τήν διδασκαλίαν τῆς 
Ἰταλικῆς γλώσσης οὐχί ὀλιγώτερον τῶν 4 ὡρῶν ἑβδομαδιαίως δι’ 

33. Τσιρπανλῆς, Ζ. Ν. ὅ.π., σ. 150-151.
34. «...ἐν τούτοις ὡς μητροπολίτης καί μετά τῆς Δημογεροντίας ὡς Πρόεδρος 

αὐτῆς νά διαμαρτυρηθῶμεν διά τό διάταγμα καί νά ζητήσωμεν νά μᾶς ἀφεθῇ τό 
τέως καθεστώς τῆς σχολικῆς μας ἀνεξαρτησίας καί αὐτοδιοικήσεως. Δυστυχῶς αἱ 
διαμαρτυρίαι μας ἔμειναν ἄνευ ἀποτελέσματος...» Βλ. ΠΔΡ 1921-1929, συν 22.12.1926.

35. Τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο τῶν Ἐξωτερικῶν ἔστελνε διάφορα ποσά γιά τήν 
ἐνίσχυση τῶν ἐκπαιδευτηρίων τῆς Δωδεκανήσου στό Γενικό Προξενεῖο τῆς 
Ἀλεξάνδρειας καί στή συνέχεια ἐκεῖνο τά ἔδινε στίς μεγάλες Δωδεκανησιακές 
οἰκογένειες τῆς Ἀλεξάνδρειας μέ τήν ἐντολή νά καταβληθοῦν σύμφωνα μέ τίς 
ὑποδείξεις τοῦ Μητροπολίτη Ρόδου. Βλ. Βεργωτῆς, Γ. Θ. ὅ.π., σ. 183-184.

36. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 145-147.

-4-Mavridis-Rodos no 16.indd   341 2/4/2018   12:40:42 µµ



ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 

342

ἑκάστην τάξιν τῶν δημοσίων σχολείων, καί οὐχί ὀλιγώτερα τῶν 3 δι’ 
ἑκάστην τάξιν τῆς Μέσης Ἐκπαιδεύσεως, καί ὅτι ἀπό τοῦ ἔτους 
τούτου δέον νά διδάσκεται τό μάθημα τοῦτο κεχωρισμένως ἀπο λύ-
τως ἀποκλειομένης τῆς συνδιδασκαλίας. Ἡ διδασκαλία ἐξαιρετικῶς 
προφορική θά εἶναι μόνον εἰς τήν Α΄ καί Β΄ τάξιν τῶν δημοτικῶν 
σχολείων. Ἐντός δέ τοῦ μηνός Ὀκτωβρίου τῇ φροντίδι τῶν Διευθύν-
σεων ἑκάστης Σχολῆς δέον νά ἀποσταλῶσι εἰς τήν ἐπιθεωρητείαν 
τῆς δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως τά ἔγγραφα τῶν σπουδῶν των καί τῆς 
ὑπηρεσίας αὐτῶν...»37

Τό 1928 ἡ Μητρόπολη Ρόδου βρίσκεται ἀντιμέτωπη μέ τίς 
πιέσεις πού ἀσκεῖ στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἡ ἰταλική διοίκηση, 
προκειμένου αὐτό νά δεχθεῖ τό Αὐτοκέφαλο τῆς Δωδεκανησιακῆς 
Ἐκκλησίας. Ἄμεση συνέπεια ὅλων αὐτῶν εἶναι καί ἡ ἀντίστοιχη πίε-
ση, ὅσον ἀφορᾶ στά ἐκπαιδευτικά ζητήματα τοῦ νησιοῦ. Ἡ Δημο-
γεροντία, προσπαθώντας νά βρεῖ διεξόδους, προτείνει νά χειροτο-
νοῦνται στά μικρά χωριά ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι νά ἐξασκοῦν ταυτόχρονα 
καί τό διδασκαλικό ἐπάγγελμα. Ὁ πρόεδρος, ἐξάλλου, τῆς Ἐφορίας, 
Ἀντώνιος Ἁγιακάτσικας, ζητᾶ ἀπό τόν Ἰταλό ἐπόπτη τήν ἄδεια νά 
διορίσει ἡ σχολική Ἐφορία τῆς Ρόδου ἕλληνα ἐπιθεωρητή γιά ὅλα τά 
δημοτικά σχολεῖα. Ὁ ἐπόπτης φυσικά ἀρνεῖται, ἐκφράζοντας ταυ-
τόχρονα τήν εὐχαρίστησή του γιά τήν πρόοδο τῶν σχολείων38. Στή 
συνέχεια, ὁ πρόεδρος τῆς Ἐφορίας ζητᾶ τή βοήθεια τοῦ Μητρο-
πολίτη, ὁ ὁποῖος προτείνει νά διορίζεται ἐπιθεωρητής τῶν θρησκευ-
τικῶν ἀπό τή Μητρόπολη, μέ τό δικαίωμα πού τῆς ἔδινε τό Κυβερ-
νητικό Διάταγμα, ὁ ὁποῖος θά ἐπιθεωροῦσε καί τά ὑπόλοιπα μαθήμα-

37. ΠΚΕΡ 1927-1929, συν. 6.10.1927. Βεργωτῆς, Γ. Θ. ὅ.π., σ. 155-156.
38. «Ἐπέστρεψε ἀπό τήν περιοδείαν του εἰς τά Δωδεκάνησα ὁ ἐπόπτης τῆς 

παιδείας καθηγητής Κος Τζουλιανίνη. Θά εἴχαμε τήν περιέργειαν νά μάθωμεν τάς 
ἐντυπώσεις του ἀπό τήν ἐπίσκεψιν τῶν Δωδεκανησιακῶν σχολείων μας. Καί εἴμε-
θα βέβαιοι ὅτι ἄν εἶναι εἰλικρινής θά μᾶς πῇ ὅτι τά σχολεῖα τῆς Δωδεκανήσου 
συγκρινόμενα μέ τά ἰταλικά σχολεῖα εἰς Κοινότητας ἰσαρίθμου πληθυσμοῦ θά 
εὑρεθοῦν πολύ ἀνώτερα, ὅταν μάλιστα λάβη κανείς ὑπ’ ὄψιν ὅτι τά σχολεῖα μας 
συντηροῦνται μόνον μέ τούς ἐράνους τοῦ λαοῦ μας καί δέν ἔχουν καμμίαν κρα-
τικήν ἐπιχορήγησιν. Ἄν μάλιστα μᾶς ἄφηναν ἥσυχους αἱ Ἀρχαί ἀπό ἀδίκους καί 
ἀκαίρους ἐπεμβάσεις θά διωρθώναμεν ἀκόμη πολύ καλύτερα τά ἐκπαιδευτικά μας 
καί θά εἴμεθα εἰς θέσιν ἀντί νά παίρνωμεν καί νά δίνωμεν ἀκόμη μαθήματα εἰς τούς 
ξένους». Βλ. «Ὁ ἐπόπτης», εἰς Αὐγή Δωδεκανησιακή, Ἀθήνα, ἔτος Η΄, ἀρ. φ. 157 
(1.5.1927), σ. 3.
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τα ἀπό θρησκευτική ἄποψη. Ὁ πρόεδρος τῆς Ἐφορίας ἀπορρίπτει 
τήν πρόταση τοῦ μητροπολίτη Ἀπόστολου καί παραπέμπει τή λύση 
τοῦ θέματος στήν Παρροδιακή Συνέλευση, ἡ ὁποία καί ἐγκρίνει τόν 
διορισμό Ἐπιθεωρητή39.

Στήν παροῦσα φάση, οἱ κάτοικοι τῆς Ρόδου εἶναι διχασμένοι καί 
ἡ ὁμοψυχία στόν ἑλληνικό ροδιακό χῶρο ἔχει χαθεῖ. Αὐτό φαίνεται 
καί ἀπό τίς συνεδριάσεις στά διάφορα σωματεῖα μέ θέμα τό ἐκπαι-
δευτικό ζήτημα καί τίς ἀτέρμονες φιλονικίες. Ἀποτελεῖ, βέβαια, γε-
γονός, ὅτι ἡ ρευστότητα τῆς πολιτικῆς κατάστασης καί ἡ ἀπο-
δυνάμωση τῶν ἐθνικῶν κέντρων εἶχε τόν ἀντίκτυπό της καί στόν 
ἀλύτρωτο ἑλληνισμό40.

Ὁ Mario Lago δέχεται τόν διορισμό Ἕλληνα ἐπιθεωρητή μόνο 
γιά τά θρησκευτικά μαθήματα, ζητώντας παράλληλα νά πληροφο-
ρηθεῖ γιά τή νομιμότητα τῆς Παρροδιακῆς Συνέλευσης. Στό ἀμέσως 
ἑπόμενο χρονικό διάστημα ἀνακινεῖ θέμα νομιμότητας τῆς ὕπαρξης 
τῶν δύο κοινοτικῶν Σωματείων, τῆς Παρροδιακῆς Συνέλευσης καί 
τῆς Ἐπαρχιακῆς Δημογεροντίας41, τά ὁποῖα μετά ἀπό λίγο καταρ-
γεῖ42, μέ τό αἰτιολογικό ὅτι δέν ὑπῆρχαν κατά τήν περίοδο τῆς Τουρ-
κοκρατίας. Καταργεῖ, τέλος, καί τίς σχολικές ἐφορίες, ἐνῶ ἡ εὐθύνη 
τῆς Ἐκπαίδευσης περιέρχεται πλέον στό κοινοτικό καί δημαρχιακό 
συμβούλιο43 τῆς πόλης καί τοῦ χωριοῦ, ἀντίστοιχα44.

Ἔτσι, ἀπό τούς πρώτους μῆνες τοῦ 1930 ἡ Ἐκκλησία ἀπομα-

39. Μπακίρης, Ε.Δ. ὅ.π., σ. 58-59.
40. Τσαλαχούρης, Κ. Φ. ὅ.π., σ. 101-105.
41. ΠΚΕΡ 1927-1929, συν. 10.11.1928.
42. «...Ἡ Κυβέρνηση λυπεῖται, διότι τῶν Διαταγμάτων τούτων ἡ Ὀρθόδοξος 

Κοινότης τίθεται πράγματι εἰς ὑποδεεστέραν μοίραν τῶν ἄλλων ἐνταῦθα Ἐθνο-
τήτων, τῶν Τούρκων καί τῶν Ἑβραίων. Ἠναγκάσθη ὅμως νά λάβῃ τά μέτρα 
ταῦτα, ἅτινα οὐ μόνον δέν δύναται οὐδέ κατ’ ἐλάχιστον νά τροποποιήσῃ, ἀλλά 
καί ἔτι περισσότερον θά προχωρήσῃ ἕως ὅτου ἀπογυμνώσει τήν Μητρόπολιν 
πάσης ἐξουσίας μή καθαρῶς πνευματικῆς, διότι δέν δύναται νά ἀνεχθεῖ οὐδεμίαν 
ἀνάμειξιν εἰς τάς ἐσωτερικάς του ὑποθέσεις τοῦ ἀντιπροσώπου μιᾶς ἐξωτερικῆς 
ἀρχῆς εὑρισκομένης ἐν δεδηλωμένῃ ἐχθρότητι πρός τό Κράτος...» Βλ. ΠΔΡ 1926-
1929. Βεργωτῆς, Γ. Θ. ὅ.π., σ. 159.

43. Ἡ ζωή τοῦ κοινοτικοῦ συμβουλίου ἦταν βραχύβια. Στίς 8 Μαρτίου 1937 
διαλύεται, γιατί δέν ἦταν συνεργάσιμο μέ τόν τότε διοικητή De Vecchi καί διορίζε-
ται κυβερνητικός ἐπίτροπος (Commissario) ὁ Δημήτριος Οἰκονόμου, ἄτομο 
ἄγνωστο μέχρι τότε στή Ρόδο. Βλ. Βεργωτῆς, Γ. Θ. ὅ.π., σ. 60.

44. Βεργωτῆς, Γ. Θ. ὅ.π., σ. 157.
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κρύνεται ὁριστικά ἀπό τήν Ἐκπαίδευση. Στίς διατυπωθεῖσες ἔγγρα-
φες διαμαρτυρίες, τόσο τοῦ Μητροπολίτη ὅσο καί ἄλλων σωματείων 
καί ἐπιτροπῶν, ὁ Ἰταλός διοικητής Mario Lago ἀπαντᾶ προφορικά 
ὅτι: «...κανένας λόγος συντρέχει, ὅπως οἱ ὀρθόδοξοι Μητροπολίτες 
διαχειρίζονται δικαιώματα περισσότερα ἀπό τά καθαρῶς θρησκευ-
τικά τους καθήκοντα...» Καμία ἑλληνική κυβέρνηση, ἐξάλλου, δέν 
διαμαρτυρήθηκε ἐπίσημα γιά τά διαδραματιζόμενα στά Δωδεκάνησα, 
ἀφοῦ ἡ παρουσία δύο ἰσχυρῶν δυνάμεων (τῆς Ἰταλίας καί τῆς 
Ἀγγλίας) στήν περιοχή ἀποθάρρυνε κάθε προσπάθειά της45, ἀπό τή 
στιγμή πού, ἔχοντας προβλήματα μέ ὅλους τούς βαλκάνιους γείτο-
νες, δέν εἶχε περιθώρια διεκδικήσεων46.

Ἀπό τό 1932 ἡ Ἰταλία ἐπεμβαίνει στήν Ἐκπαίδευση κατά τρόπο 
πιεστικό πλέον καί προκειμένου νά πετύχει τούς σκοπούς της, διόρι-
ζε Ἰταλούς ἤ φραγκολεβαντίνους δασκάλους γιά τή διδασκαλία τῶν 
ἰταλικῶν καί λατινικῶν47. Ἔτσι, μέ τήν ἔναρξη τοῦ σχολικοῦ ἔτους 
1932-1933 ἡ τρίωρη διδασκαλία τῶν ἰταλικῶν γίνεται τετράωρη τήν 
ἑβδομάδα, ἐνῶ ὡς γλώσσα συνεννόησης μεταξύ δασκάλου καί μα-
θητῶν ὁρίζεται ἡ ἰταλική. Καίριο, ὅμως, πλῆγμα στήν ἑλληνοπρεπῆ 
μόρφωση τῶν μαθητῶν ἀποτελεῖ ὄχι τόσο ἡ γλώσσα ὅσο τό περι-
εχόμενο τῶν ἀναγνωστικῶν βιβλίων48, μέ τά ὁποῖα, παράλληλα μέ 
τήν ἐξοικείωση τῶν μαθητῶν μέ τήν ἰταλική γλώσσα, ἐπιδιώκεται ἡ 
ἐκμάθηση τῆς ἰταλικῆς ἱστορίας καί γεωγραφίας, ἐνῶ δέν παρα-
λείπεται νά ἐγκωμιασθεῖ ἡ φασιστική Ἰταλία καί νά ὑποβιβασθεῖ ἡ 

45. Τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο τῶν Ἐξωτερικῶν εἶχε δείξει τίς προθέσεις του ἀπό 
τόν Ἰούνιο τοῦ 1926, ὅταν ὁ τότε Ὑπουργός Λουκᾶς Κανακάρης Ροῦφος ἀπάντησε 
σέ ἐρώτηση τοῦ Ἕλληνα Πρόξενου στήν Κωνσταντινούπολη γιά τό ἐκπαιδευτικό 
ζήτημα τῆς Δωδεκανήσου μέ τό ὑπ’ ἀριθμό 6.778 ἀπολύτου προτεραιότητας κρυ-
πτογράφημα: «...Ἐπιδιωκομένη σύσφιγξις ἑλληνοϊταλικῶν σχέσεων ἐν πνεύματι 
γενικοτέρας πολιτικῆς δέν ἐπέτρεψεν ἡμῖν θέση δωδεκανησιακῶν ζητημάτων ἐνώ-
πιον ἰταλικῆς Κυβερνήσεως...» Βλ. Τσαλαχούρης, Κ. Φ. ὅ.π., σ. 125-127 καί 389.

46. Φίνας, Κ. Ι. ὅ.π., σ. 16.
47. Μέχρι τό τέλος τοῦ 1933 ὁ πολλαπλασιασμός καί ἡ ἀκμή τῶν ἰταλικῶν 

ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων στά νησιά ἔφτασε σέ πρωτόγνωρα μεγέθη, μέ αἰσιόδοξες 
προοπτικές, σέ ἀντίθεση μέ τόν ὑποβιβασμό, τόν μαρασμό ἤ τόν ριζικό μετασχη-
ματισμό τῶν ἑλληνικῶν σχολείων. Βλ. Τσιρπανλῆς, Ζ. Ν. ὅ.π., σ. 152.

48. Ἀπό τό 1928 ὁ Ἰταλός ἐπιθεωρητής μποροῦσε νά παρέμβει στήν ἐπιλογή 
ἑλληνικῶν διδακτικῶν βιβλίων, ὑποδεικνύοντας ἄλλα ἀπό αὐτά πού πρότειναν οἱ 
διευθύνσεις τῶν δημοτικῶν σχολείων, γυμνασίων καί Ἀστικῶν Σχολῶν. Βλ. ΠΔΡ 
1921-1929, συν. 11.8.1928, 15.9.1928 καί 24.9.1928.
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Ἑλλάδα49. Ἐπίσης, ἕνα ἀναλυτικό πρόγραμμα τοῦ Ἰταλοῦ ἐπιθεω-
ρητή ἀντικατέστησε τό πρόγραμμα τοῦ ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Παι-
δείας, πού ἴσχυε μέχρι τότε. Σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα αὐτό, ἡ ἰτα-
λική ἱστορία, πάντα σέ συσχέτιση μέ τή φασιστική ἐπανάσταση, θά 
διδασκόταν ἀπό τήν πρώτη τάξη τοῦ δημοτικοῦ, ἐνῶ ἀντίθετα δέν 
ὑπῆρχε ἀναφορά στήν πατρίδα τῶν μαθητῶν, τήν Ἑλλάδα50. Τό ἴδιο 
προβλεπόταν καί γιά τό μάθημα τῆς Γεωγραφίας, στό ὁποῖο οἱ μα-
θητές μάθαιναν γιά τή Δωδεκάνησο, ἡ ὁποία ἔφερε τήν ὀνομασία 
ἰταλικά νησιά τοῦ Αἰγαίου, καί τήν ἰταλική χερσόνησο μέ τά νησιά 
καί τίς ἀποικίες της51.

Γιά τούς νέους ἐπιστήμονες λαμβάνονται ἀνάλογα πιεστικά 
μέτρα. Τό 1932 ὑποχρεώνονται οἱ Δωδεκανήσιοι πού φοιτοῦν σέ 
ἑλληνικά πανεπιστήμια νά μετεγγραφοῦν στό Πανεπιστήμιο τῆς 
Πίζας, ἐάν θέλουν νά ἀσκήσουν τό ἐπάγγελμά τους στή Δωδεκάνη-
σο. Γιατροί, δικηγόροι, καθηγητές, οἱ ὁποῖοι ἀσκοῦσαν ἤδη τό 
ἐπάγγελμά τους στή Δωδεκάνησο, ἀναγκάστηκαν νά μετεκπαιδευ-
τοῦν στό ἴδιο πανεπιστήμιο, μέ εὐνοϊκούς ὅρους ὡς πρός τή χρονική 
διάρκεια καί τίς ἐξετάσεις, διαφορετικά δέν μποροῦσαν νά συ-
νεχίσουν νά ἐργάζονται. Τό ἴδιο καί οἱ δάσκαλοι, οἱ ὁποῖοι ὑπηρε-
τοῦσαν στήν Ἐκπαίδευση λιγότερο ἀπό δέκα χρόνια52. Ἡ ἰταλική 
Κυβέρνηση, ἐξάλλου, ἔχοντας πολιτική σκοπιμότητα, βοηθοῦσε μέ 

49. Καρανικόλας, Ἀλέξανδρος Σ. «Ἡ ἰταλική ἐκπαιδευτική πολιτική καί οἱ 
Δωδεκανήσιοι», Δωδεκανησιακή Ἐπιθεώρησις, τεῦχος 2-4 (Φεβρουάριος - Ἀπρίλι-
ος 1948), σ. 69.

50. «...Μετά ταῦτα ἀπεξένωσεν ἡ Ἰταλική Κυβέρνησις τά Ἐκπαιδευτήριά μας 
πάσης ἐποπτείας ἐκ μέρους τῶν Ἐκκλησιαστικῶν μας Ἀρχῶν καί οὕτως ἀπομεμο-
νωμένοι οἱ ἐκπαιδευτικοί μας λειτουργοί, ὑποκύπτουσιν εἰς τά κελεύσματα τοῦ 
Ἰταλοῦ Ἐπόπτου, ὅστις ἔχει ἀπόλυτον “βέτο” ἐπί τῶν σχολῶν μας καί τῆς εἰσα-
γωγῆς βιβλίων εἰς αὐτάς τῆς ἀπολύτου ἀρεσκείας του καί μέ μειωτικάς περιγραφάς 
διά τήν “χώραν τῶν Ἑλλήνων” ὡς ταῦτα ἀναφέρουσι τήν Ἑλλάδα. Ὁ κ. οὗτος ......, 
διορίζει καί παύει καθηγητάς ἐν Δωδεκανήσῳ, χωρίς νά δίδῃ λόγον τῶν πράξεών 
του, παρά εἰς τόν αὐθέντη του κ. Λάγκο, ὅστις εὐλογεῖ τό... ἔργο τοῦ ὑφισταμένου 
του...» Βλ. «Ἡ Ἰταλία ἐκήρυξεν ἐν διωγμῷ τήν ἑλληνικήν παιδείαν εἰς τάς μαρτυ-
ρικάς νήσους», εἰς Δωδεκάνησος, Ἀλεξάνδρεια, ἔτος 8ο, ἀρ. φ. 31 (Κυριακή, 
7.10.1934), σ. 4.

51. Καρανικόλας, Α. Σ. ὅ.π., σ. 69.
52. Λουκᾶτος, Σπυρίδων. «Ἡ ζωή καί ἡ δράση τῶν Ἑλλήνων στά Δωδεκάνη-

σα καί στήν Κύπρο», εἰς Ἐκδοτική Ἀθηνῶν, Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τ. 
15ος (Νεώτερος Ἑλληνισμός ἀπό τό 1913 ὥς τό 1941), Ἀθήνα 1978, σ. 470.
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μηνιαία ἐπιχορήγηση κάθε σπουδαστή53. Ὑποβαθμίστηκαν, ἐπίσης, 
καί οἱ Δωδεκανήσιοι ἀπόφοιτοι τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ἀθήνας, ἐνῶ 
ὅσοι προτιμοῦσαν νά σπουδάσουν στό ἑλληνικό Πανεπιστήμιο ὑπέ-
γραφαν δήλωση ὅτι δέν θά ἐπέστρεφαν στή γενέτειρά τους54.

53. ΑΥΕ.ΚΥ.Φ. Α22.ΙΙ, ἀρ. 38 (Α΄ Πολιτική, 1934-1935, 9.1.1934, Ρόδος). Πα-
παχριστοδούλου, Χ. Ι. ὅ.π., σ. 553-554.

54. Μπακίρης, Ἐμμανουήλ Δ. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρόδου στά χρόνια τῆς Ἰτα-
λικῆς Κατοχῆς, Ρόδος 1988, σ. 7.

Τό Πανεπιστήμιο τῆς Πίζας.  
(Κάρτα μέ ἡμερομηνία 5 Νοεμβρίου 1931, ἡ ὁποία ἀπεικονίζει  
τό Πανεπι στήμιο τῆς Πίζας, σταλμένη ἀπό Ἕλληνα φοιτητή  

πρός τόν Mario Lago).
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Συνολικά, ὑπολογίζεται ὅτι στό Πανεπιστήμιο τῆς Πίζας φοι-
τοῦσαν στίς ἀρχές τοῦ 1932 περισσότεροι ἀπό 90 Δωδεκανήσιοι 
ἐσώκλειστοι φοιτητές, ἀριθμός πού ἀκολουθοῦσε συνεχῶς αὐξητική 
πορεία. Ὁ Lago μερίμνησε καί γιά τήν παρακολούθηση τῆς «καλῆς» 
συμπεριφορᾶς τῶν ὑποτελῶν του, ἀφοῦ, μετά ἀπό τά σχετικά δι-
αβήματα, μετατέθηκε στήν Πίζα ὁ ὑπαξιωματικός τῆς χωροφυλακῆς 
Diego Piovan55, ὁ ὁποῖος, μέ πολιτική περιβολή καί ἐμφανιζόμενος 
στό ἐν λόγω οἰκοτροφεῖο ὡς δάσκαλος τῆς ἰταλικῆς56, κατέγραφε τίς 
κινήσεις καί τά φρονήματα τῶν σπουδαστῶν. Ὁ κυβερνήτης, 
λοιπόν, εἶχε πλήρη γνώση τῆς προόδου καί τῆς ἐξέλιξης τῶν ὑπό 
διαμόρφωση νέων ἐπιστημόνων τῆς «Κτήσης» του57. 

Τόν Αὔγουστο τοῦ 1932 ὁ Ἰταλός διοικητής Mario Lago δη-
μοσίευσε δύο Κυβερνητικά Διατάγματα. Τό πρῶτο (ἀρ. 151, τῆς 
27.8.1932) καθιέρωνε τή διδασκαλία τῆς νεοελληνικῆς γλώσσας καί 
φιλολογίας στά μεσαῖα καί ἐπαγγελματικά ἰταλικά ἐκπαιδευτήρια 
τῆς Κτήσης. Ἡ διδασκαλία, ἡ ὁποία ἦταν ὑποχρεωτική γιά τούς 
μαθητές πού ἀνῆκαν στήν Ὀρθόδοξη Κοινότητα, θά γινόταν βάσει 
προγράμματος, «...λαμβανομένων ὑπ’ ὄψιν τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μα-
θητῶν καί τῶν διδακτικῶν ἀναγκῶν, κατόπιν διαταγῆς τοῦ Γενικοῦ 
Γραμματέως τῆς Κυβερνήσεως...» Ὁ προφανής σκοπός αὐτοῦ τοῦ 
διατάγματος ἦταν νά ἀχρηστεύσει τά ἑλληνικά ἐκπαιδευτήρια, προ-
σελκύοντας τούς μαθητές τους στά ἰταλικά γυμνάσια, μέ τό δέλεαρ 
τῆς διδασκαλίας τῆς νεοελληνικῆς γλώσσας. Ἡ διδασκαλία αὐτή, 
ὅμως, γινόταν κάτω ἀπό τή σκιά τῆς φασιστικῆς παιδείας58 καί σύμ-
φωνα μέ τίς «διδακτικές ἀνάγκες». 

55. Ὁ ὑπαξιωματικός τῶν καραμπινιέρι Diego Piovan ἦταν διοικητής τοῦ 
σταθμοῦ χωροφυλακῆς στήν Cagnola (Milano), ἔχοντας προηγουμένως ὑπη-
ρετήσει στά Δωδεκάνησα καί γνωρίζοντας τή γλώσσα, τά ἤθη καί τά ἔθιμα τῶν 
νησιῶν. Βλ. Τσιρπανλῆς, Ζ. Ν. ὅ.π., σ. 335.

56. Μέ ἔγγραφο τοῦ Lago ἀπό 4 Δεκεμβρίου τοῦ 1931.
57. Τσιρπανλῆς, Ζ. Ν. ὅ.π., σ. 158.
58. «...Τάς μετατροπάς τούτας εἰς τό ἐκπαιδευτικόν πρόγραμμα ἐπιχειροῦν οἱ 

Ἰταλοί διά νά μή μεταβαίνουν φοιτηταί εἰς Ἀθήνας, ἀλλά νά συμπληροῦν τάς 
σπουδάς των εἰς τό Ἰταλικόν Λύκειον τῆς Ρόδου. Κάποια διαφωνία τῶν γονέων 
εἶναι ἐπιβεβλημένη. Ἀλλά ποιός θά τήν ἀναλάβη; Οἱ Ἰταλοί ἐφρόντισαν πῶς νά 
ἀνακοπῇ πᾶσα ἐπικοινωνία τῶν κατοίκων μετά τῶν ἐν τῷ ἐξωτερικῷ ἀδελφῶν 
μας». Βλ. «Ἡ ἐκπαίδευσις ἐν Δωδεκανήσῳ», εἰς Δωδεκάνησος, Ἀλεξάνδρεια, ἔτος 
8ο, ἀρ. φ. 21 (Κυριακή, 29.7.1934), σ. 1.
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Τό δεύτερο διάταγμα (ἀρ. 152, τῆς 31.8.1932) καθόριζε τό ἔτος 
1933-1934 ὡς τελευταία προθεσμία μετεγγραφῆς τῶν Δωδεκανησίων 
φοιτητῶν, ὀπουδήποτε καί ἄν σπούδαζαν, στά ἰταλικά πανεπιστήμια 
καί ἰδίως στό Πανεπιστήμιο τῆς Πίζας γιά τή λήψη ἰταλικοῦ δι πλώ-
ματος. Μετά τό 1934 οἱ διπλωματοῦχοι ἐπιστήμονες ἑλληνικῶν πα-
νεπιστημίων, ὄχι μόνο δέν θά θεωροῦνταν ἐπιστήμονες μέ δικαίωμα 
ἐξάσκησης ἐπαγγέλματος στά ἐδάφη τῆς Κτήσης, ἀλλά θά ὑπο-
χρεώνονταν, προκειμένου νά πάρουν ἰταλικό δίπλωμα, νά φοιτήσουν 
στό Πανεπιστήμιο τῆς Πίζας ὁλόκληρη πανεπιστημιακή περίοδο 5 
ἤ 6 ἐτῶν σάν νά μήν εἶχαν σπουδάσει ποτέ59.

Ἐν τῶ μεταξύ, ἡ ἐθνική ὀργάνωση Μπαλίλα (Opera Nazionale 
Balilla: O.N.B.) εἶχε ἀποσπάσει τήν ξεχωριστή φροντίδα τοῦ Mario 
Lago60. Τό κτήριο τῆς ὀργάνωσης ἦταν ἕνα ἀπό τά ὡραιότερα πού 
οἰκοδομήθηκαν στή Ρόδο, ἐνῶ τό ἔργο της ἄρχισε τό 1926, μέ 26 
ἐγγεγραμμένους. Τό 1933 τά μέλη τῆς ὀργάνωσης εἶχαν φτάσει τά 
450. Ἡ πρώτη κατασκήνωση τῆς Μπαλίλα ξεκίνησε τό 1928 στόν 
Προφήτη Ἠλία, μέ 30 παιδιά ἀπό ὅλα τά θρησκευτικά δόγματα, τά 
ὁποῖα τό 1933 εἶχαν φτάσει τά 140. Σκοπός τῆς ὀργάνωσης ἦταν, 
βέβαια, ἡ διάδοση τοῦ φασισμοῦ, ἐνῶ οἱ Δωδεκανήσιοι δέν μπο-
ροῦσαν νά ἐνταχθοῦν στό φασιστικό κόμμα παρά μόνο μέσα ἀπό 
τούς Μπαλίλα καί τούς πρωτοπόρους-πιονέριδες (avanguardisti)61. 

Ὁ μητροπολίτης Ἀπόστολος ἐντείνει τήν περίοδο αὐτή τίς προ-
σπάθειές του. Ἔτσι, μέ τή βοήθεια 7 θεολόγων καθηγητῶν, συστήνει 

59. Χατζηβασιλείου, Βασίλης Σ. Ἱστορία τῆς νήσου Κῶ. Ἀρχαία - Μεσαιωνική 
- Νεό τερη, Κῶς 1990, σ. 507-508.

60. «...Διά τούς μικρούς ἐκ παραλλήλου πρός τό Σχολεῖον θά εἰργάζοντο τό 
Βαλίλα καί ἰδίᾳ τό Πατρονάτο Σκολάστικο μέ τήν γλῶσσαν τήν τόσον εὐγλώττως 
λαλοῦσαν εἰς τάς παιδικάς ψυχάς καί τήν ὁποίαν μόνην ἐννοεῖ καλῶς ἡ ἄωρος 
ἡλικία, δηλ. τῆς κολακείας, τῶν δώρων, τῶν γλυκισμάτων, τῶν ὁμοιομόρφων 
στολῶν, τῶν ἐκδρομῶν διά Κυβ. Αὐτοκινήτου ἀνά πᾶσαν Κυριακήν καί ἑορτήν 
κ.λπ. Καί τό σπουδαιότερον ὅτι πρός ἐφαρμογήν τοῦ σκοτίου τούτου Προγράμμα-
τος ὑπῆρχεν ἕτοιμον καί τελείως γεγυμνασμένον προσωπικόν καί ἀπεριόριστος 
Κρατική Ἐξουσία, ἕτοιμη νά ἐπικουρήσῃ μέ τήν δύναμίν της καί τά ἄφθονα Κυ-
βερνητικά μέσα τούς ὀλεθρίους τούτους σκοπούς...» Βλ. Ἀπόστολος Τρύφωνος, 
ὅ.π., τ. 1, σ. 179.

61. Buonaiuti, Cesare Marongiu. La politica religiosa del Fascismo nel 
Dodecanneso, Napoli 1979, σ. 85-87. Κυπριώτης, Φώτης. Δωδεκανησιακή ἐθνική 
ἀντίσταση στά χρόνια τῆς Ἰταλο-Γερμανο-Ἀγγλοκρατίας 1912-1948, Ρόδος 1988, 
σ. 131-136.
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τά Κατηχητικά σχολεῖα62, τά Ἱερατικά Φροντιστήρια γιά τούς ἱε-
ρεῖς63, ἱδρύει Βυζαντινή Μουσική Σχολή64 καί πυκνώνει τά κηρύγμα-
τα στίς Ἐκκλησίες, ἀκόμα καί στό τελευταῖο χωριό65. Τό ἔργο, ὅμως, 
τῶν κατηχητῶν-ἱεροκηρύκων δέν ἦταν χωρίς κινδύνους. Γιά πα-
ράδειγμα, ὁ ἀρχιμανδρίτης Ἀπόστολος, ἔπειτα ἀπό ἕνα κήρυγμα 
στήν Κρεμαστή, φυλακίστηκε, ὁ Κανάρης Πουζουκάκης συνελήφθη 
κατά τή μετάβασή του ἀπό ἕνα χωριό σέ ἄλλο καί ἀνακρίθηκε, ἐνῶ 
ὁ Ἐμμανουήλ Μπακίρης δέχτηκε ἐπίθεση ἀπό ὁμάδα στρατιωτῶν, 
ναυτῶν καί ἀεροπόρων μέσα στό λεωφορεῖο, ἐπειδή κάθισε σέ κάθι-
σμα στό ὁποῖο ἤθελε νά καθίσει στρατιώτης. Ἐκτός ἀπό τούς θε-
ολόγους, ὅμως, κάθε Κυριακή δίδασκαν καί οἱ ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι, παρά 
τήν ἔλλειψη γνώσεων, ἀνταποκρίθηκαν ἐπάξια στήν ἀποστολή τους, 

62. «...Οἱ μαθηταί μας, ἔχοντες βάση ἀπό τῆς Σχολῆς καί γνωρίζοντες ἀκόμη 
νά ἀναγιγνώσκωσι καί νά γράφωσιν ἑλληνιστί, προώδευον ἁλματωδῶς, κατά το-
σοῦτον μᾶλλον καθ’ ὅσον οἱ Κατηχηταί μας, ὡς Θεολόγοι, ἔχοντες συνείδησιν τῆς 
ἀποστολῆς των, εἰργάζοντο μέ ζῆλον καί εὐσυνειδήτως καί οὕτως ἐπεξετάθησαν 
καθ’ ὅλην τήν Πρωτεύουσαν καί εἴς τινα τῶν χωρίων τῆς Ρόδου». Βλ. Ἀπόστολος 
Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 184. Τά Κατηχητικά ἄρχισαν τόν Νοέμβριο τοῦ 1934 μέ 
κάθε ἐπισημότητα, ἕνας θεσμός ὁ ὁποῖος τελικά θά διέσωζε τήν ἑλληνική γλώσσα 
στά νησιά. Βλ. Μπακίρης, Ἐμμανουήλ Δ. Ἐσωτερική Ἱεραποστολή τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ρόδου στά χρόνια τῆς Ἰταλοκρατίας, Ἀθήνα 1979, σ. 15.

63. «...διά τούς κληρικούς συστήσας τά ἱερατικά Φροντιστήρια, εἰς τά ὁποῖα 
οἱ κληρικοί τῆς Ἐπαρχίας ἐδιδάσκοντο θεωρητικῶς καί πρακτικῶς πολλά τά ἀπα-
ραιτήτως χρήσιμα εἰς τό ἱερόν των ἔργον. Ἡ ἐξ αὐτῶν ὠφέλεια τῶν κληρικῶν μας 
κατέστη ἔτι μᾶλλον αἰσθητή, ὅταν ἀνετέθη εἰς αὐτούς ἡ διδασκαλία τῶν Κατηχη-
τικῶν εἰς τό χωρίον των...» Βλ. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 186. Στά Φρον-
τιστήρια αὐτά δίδαξαν, μεταξύ τῶν ἄλλων, ὁ ἀρχιμανδρίτης Ἀπό στολος, ὁ ἀρχι-
μανδρίτης Κλεόβουλος, ὁ Κανάρης Πουζουκάκης καί ὁ Ἐμμανουήλ Μπακίρης. Βλ. 
Κλαδάκη-Μενεμενλῆ, Φ. ὅ.π., σ. 314. ΓΑΚ.ΙΔΔ, Φ. 574/33/9.11.1933.

64. «...καθ’ ὅσον οἱ ἀπόφοιτοι τοῦ Γυμνασίου, διοριζόμενοι εἰς τά χωρία ὡς 
διδάσκαλοι, θά ἠδύναντο νά ψάλλωσι συγχρόνως καί εἰς τήν Ἐκκλησία, ὅπως διτ-
τούς ἀρύωνται μισθούς... ...Ἐν τῷ μεταξύ, ἀποφοιτήσας τῆς Θεολογικῆς Σχο λῆς, 
κατῆλθεν εἰς Ρόδον, ὁ Ἀρχιδιάκονός μου ὁ Ἀπόστολος Παπαϊωάννου (ὁ με τέπειτα 
μητροπολίτης Καρπάθου-Κάσου), εἰς τόν ὁποῖον ἀνέθεσα τήν Διεύθυνσιν καί τήν 
ὀργάνωσιν ἐν γένει τῆς Μουσικῆς Σχολῆς...» Βλ. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, 
σ. 185-186. Ἡ λειτουργία τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς Σχολῆς συνεχίστηκε καί μετά 
τήν Ἀπελευθέρωση. Βλ. Φίνας, Κυριάκος Ι. Τά Δωδεκάνησα τόν 20ό αἰώνα. Τά 
σημαντικότερα γεγονότα τῶν περασμένων 100 χρόνων, Ρόδος 1999, σ. 40.

65. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 179-186.
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βοηθούμενοι ἀπό τά ἱερατικά συνέδρια πού σύστησε ὁ μητροπολίτης 
Ἀπόστολος καί τά ὁποῖα λειτουργοῦσαν κάθε καλοκαίρι66.

Γιά τούς φτωχούς μαθητές καί μαθήτριες ὁ μητροπολίτης Ἀπό-
στολος συνέστησε τά μαθητικά συσσίτια, στά ὁποῖα μετεῖχαν παιδιά 
μετά ἀπό ὑπόδειξη τῶν διευθυντῶν τῶν σχολείων. Μέσα σέ σύντομο 
χρονικό διάστημα ὁ ἀριθμός τῶν ὑπότροφων ἀνῆλθε στούς 250, ὅλοι 
μα θητές καί μαθήτριες τῶν σχολείων τῆς Ρόδου, ἀριθμός πού ἀνάγ-
κασε τόν Μητροπολίτη νά ζητήσει τή βοήθεια κυριῶν καί δεσποι-
νίδων, προκειμένου νά ἀντεπεξέλθει στίς αὐξημένες ἀνάγκες τῶν 
συσ σιτίων67. Γενναῖοι χορηγοί στήν προσπάθεια αὐτή τοῦ μητρο-
πολίτη Ἀπόστολου ὑπῆρξαν ὁ Παρροδιακός Σύλλογος «Ἀπόλλων» 
τῆς Ἀμερικῆς, ὁ Μορφωτικός καί Προοδευτικός Σύλλογος Καρπα-
θιωτῶν μέ ἕδρα τό Pittsburgh68, ἀλλά καί πολλοί ἄλλοι νησιῶτες, οἱ 
ὁποῖοι εἶχαν τήν οἰκονομική δυνατότητα νά συνδράμουν. Οἱ ἱερεῖς, 
ἐξάλλου, περιέφεραν δίσκο στίς Ἐκκλησίες τίς Κυριακές καί τίς 
ἑορτές, βοηθώντας τόν σκοπό αὐτό69. 

Τά δύο ἑπόμενα σχολικά ἔτη, 1933-1934 καί 1934-1935, ἡ οἰκονο-
μική κρίση ἡ ὁποία μάστιζε τίς κοινότητες τῆς Ρόδου ἔπληξε, ὅπως 
ἦταν ἀναμενόμενο, καί τά ἐκκλησιαστικά ταμεῖα, μέ ἄμεση συνέπεια 
νά μήν ὑπάρχει πλέον ἡ δυνατότητα νά πληρωθοῦν οἱ Σχολές. Δάσκα-
λοι καί καθηγητές ἔμειναν ἀπλήρωτοι γιά μεγάλο χρονικό διάστημα, 
ἐνῶ στά σχολικά κτήρια δέν γινόταν καμία συντήρηση, ἀφοῦ δέν μπο-
ροῦσαν νά πληρωθοῦν οἱ λειτουργικές τους ἀνάγκες. Ὁ μητροπολίτης 
Ἀπόστολος προσπάθησε καί πάλι, μέ τρεῖς ἐπιστολές του πρός τόν 
Mario Lago, νά βρεῖ λύση καί στό πρόβλημα αὐτό.

Στίς 10 Δεκεμβρίου 1934 γράφει στόν Mario Lago:

«Ἡ ἀδυσώπητος οἰκονομική κρίσις ἡ μαστίζουσα τάς ἡμετέρας 
Κοινότητας, ἔπληξεν ὡς ἦτο ἑπόμενον, καί τά ἐκκλησιαστικά Τα-
μεῖα, καί δή τά τῶν ὀλιγαριθμωτέρων Κοινοτήτων.

Διά τοῦτο λαμβάνω τήν τιμήν νά παρακαλέσω τήν Ὑμετέραν 

66. Μπακίρης, Ἐμμανουήλ Δ. Ρόδος: Ἐθνικό ζήτημα 1912-1945, Ρόδος 1989, σ. 57.
67. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 180-181.
68. «...δίνοντες τήν ἐσώκλειστον ἐπιστολήν καί ἐπιταγήν συστήσατε αὐτοῖς 

ὅπως τά χρήματα διατεθῶσι πρός τήν ἐκπαίδευσιν τῶν ἀπόρων μαθητῶν. Εὐελ-
πιστοῦμε ὅτι θά τιμήσητε τόν Ἡμέτερον Σύλλογον διά τῆς συνεργασίας σας...» Βλ. 
ΓΑΚ.ΙΔΔ, Φ. 471/35/23.12.1932.

69. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 181.
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Ἐξοχότητα ὅπως τά Ἐκκλησιαστικά Ταμεῖα, Ψίνθου, Παστίδος, Δι-
μιλιᾶς, Ἀρχιπόλεως, Ἁγίου Ἰσιδώρου, Ἀπολακιᾶς, καί Ἀρνίθας, κα-
ταταχθῶσι μεταξύ τῶν ἀπηλλαγμένων πάσης διά τήν συντήρησιν 
τῶν Σχολείων ὑποχρεώσεως...»70

Στίς 26 Ἰανουαρίου 1935 ὁ μητροπολίτης Ἀπόστολος προσπαθεῖ 
καί πάλι:

«Ἡ Σ(εβασμιοτάτη) Κυβέρνησις, ἀναλαβοῦσα ἀπό τό ἔτος 
1931/32, νά βοηθήσῃ τάς Σχολάς τῶν ἀπορωτέρων Ὀρθοδόξων Κοι-
νοτήτων τῶν Χωρίων Ρόδου, καί βλέπουσα τήν τότε ἀδυναμίαν τῶν 
Ἐκκ(λησια)στικῶν Ταμείων, προσεφέρθη αὐτή νά πληρώσῃ τούς 
καθυστερουμένους μισθούς τῶν Διδασκάλων. Τά τότε ὑπό τάς ὡς 
ἄνω συνθήκας πληρωθέντα, ἔρχεται σήμερον ἡ Σ(εβαστή) Κυβέρνη-
σις καί ἀπαιτεῖ παρά τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ταμείων...

...Ἐξοχώτατε. Κατ’ ἐπανάληψιν ἔσχον τήν τιμήν νά ἐκθέσω τήν 
πραγματικήν κατάστασιν τῶν Ἐκκ(λησια)στικῶν Ταμείων ὅλων τῶν 
ἡμετέρων Κοινοτήτων. Ἰδιαιτέρως σοβαρά ὁσημέραι ἀποβαίνει ἡ 
κατάστασις τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ταμείων τῶν Κοινοτήτων, ὤν τάς 
Σχολάς ἀνέλαβε νά ἐπιχορηγῇ ἡ Σ(εβαστή) Κυβέρνησις, διότι εἰς 
ταύτας πλήν τῶν καθαρῶς Σχολικῶν πόρων, οἱ ὁποῖοι ἄλλοτε ἐδη-
μιουργήθησαν καί εἰσεπράττοντο ἀπό τά Ἐκκ(λησια)στικά Ταμεῖα, 
καί οἱ ὁποῖοι σήμερον μετεβιβάσθησαν εἰς τά Δημαρχιακά Ταμεῖα, 
ἔπαυσαν πλέον καί αἱ συνδρομαί, προαιρετικαί ἤ ὑποχρεωτικαί, αἵτι-
νες εἰσεπράττοντο διά τά Σχολεῖα παρά τῶν ἐνταῦθα καί τῶν ἐν τῷ 
ἐξωτερικῷ πατριωτῶν, καί ἐπί πᾶσιν ἡ προσωπική ἐργασία, ἥτις ἀπό 
πολλά ἔξοδα ἀπήλλαττε τά Ἐκκλησιαστικά Ταμεῖα, καί ἐπέτρεπεν 
εἰς αὐτά νά ἐπαρκῶσιν εἰς τάς Σχολικάς ἀνάγκας...»71

Τέλος, γράφει γιά μία ἀκόμη φορά στόν Mario Lago, στίς 25 
Φεβρουαρίου 1935:

«...Ἀναγκάζομαι νά ἐπανέλθω εἰς τήν παράκλησίν μου ἐκείνην, 
διότι καί ἀπό πολλά ἄλλα χωρία λαμβάνω πληροφορίας ὅτι ἐξα-
σκεῖται πίεσις ἐπί τῶν Ἐπιτροπῶν, πρός πληρωμήν τοιούτων δῆθεν 
χρεῶν, καί νά παρακαλέσω θερμῶς τήν Ὑμετέραν Ἐξοχότητα ὅπως 

70. ΓΑΚ.ΙΔΔ, Φ. 471/35/10.12.1934.
71. ΓΑΚ.ΙΔΔ, Φ. 471/35/26.1.1935.
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διατάξη νά παύσῃ ἡ τοιαύτη πίεσις, διότι ὅλοι οἱ Ἐπίτροποι ἑτοι-
μάζονται νά παραιτηθῶσι πρός ἀπαλλαγήν.

Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ μάλιστα θά παρεκάλουν τήν Σ(εβαστήν) 
Κυβέρνησιν, ὅπως εὐαρεστηθῆ νά βοηθήσῃ πως τά Ἐκκλησιαστικά 
Ταμεῖα εἰς τήν πληρωμήν τῶν ἐπιδομάτων αὐτῶν πρός τάς Σχολάς 
διά τό τρέχον ἔτος...»72

Μέ τήν ἔναρξη, ὅμως, τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους ὁ Mario Lago, 
λίγο πρίν τήν ἀποχώρησή του, δημοσιεύει ἕνα νέο Κυβερνητικό 
Διάταγμα γιά τή Στοιχειώδη Ἐκπαίδευση, τό σκληρότερο ἴσως μέχρι 
ἐκείνη τή στιγμή. Ἀποτελοῦνταν ἀπό 9 ἄρθρα, μέ σημαντικότερα γιά 
τά Ἑλληνόπουλα τό 1ο, 2ο καί τό 6ο:

«Ἄρθ. 1. Εἰς ἕκαστον κέντρον ἀγροτικόν ἤ ἀστικόν, ἔνθα θά 
ὑπάρχουσι Β(ασιλικαί) Σχολαί, θά λειτουργῇ, φροντίδι τῶν κατά 
τόπους κοινοτήτων, στοιχειῶδες σχολεῖον τοὐλάχιστον τριῶν τάξε-
ων, οὗτινος ἡ γλῶσσα διδασκαλίας θά εἶναι ἡ τῆς πλειοψηφίας τῶν 
μαθητῶν.

Ἄρθ. 2. Ἡ ἐπιθεώρησις τῆς Δημ(οτικῆς) Ἐκπαιδεύσεως θά ὁρίζῃ 
δι’ ἕκαστον Σχολεῖον τόν ἀριθμόν τῶν διδασκάλων ἐν σχέσει πρός 
τάς ἱδρυομένας τάξεις θά ἐγκρίνῃ τήν κατανομήν τῶν διδασκάλων 
εἰς τάς διαφόρους τάξεις καί τήν σειράν τῆς διδασκαλίας καί θά ὑπο-
δεικνύῃ τόν διδάσκαλον εἰς ὅν θά ἀνατίθεται ἡ διεύθυνσις τῆς 
Σχολῆς...

...Ἄρθ. 6. Εἰς τάς ἐξετάσεις εἰσαγωγῆς εἰς τήν πρώτην καί εἰς τήν 
τετάρτην τάξιν καί εἰς τάς ἀπολυτηρίους ἐξετάσεις θά παρίσταται 
ἀντιπρόσωπος τοῦ Ἐπιθεωρητοῦ τῆς Δ(ημοτικῆς) Ἐκπαιδεύσεως, 
οὗτινος ἡ ψῆφος θά ἔχῃ ὑπερέχουσα ἰσχύν...»73

72. ΓΑΚ.ΙΔΔ, Φ. 471/35/25.2.1935.
73. «...Ἡ χυδαιοτέρα προσπάθεια τῶν ἰταλικῶν ἀρχῶν διεισδύσεως καί δια-

φθορᾶς εἰς ὅλους τούς δήμους ὅλων τῶν νήσων διά τῶν ἱδρυομένων αὐτῶν 
σχολῶν, ὅπου δέν ἔχουν κατορθώσει νά φθάσουν ἀκόμη... ...ὁ αὐτός κ. Ἰταλός 
ἐπιθεωρητής θά ὁρίζῃ τήν διδακτέαν ὕλην, θά ὑποδεικνύῃ τούς διδασκάλους καί 
θά ἐκλέγῃ ὁ ἴδιος τόν διευθυντήν; Πῶς εἶναι δυνατόν νά συμβαίνουν ὅλα αὐτά, μά 
εἶναι ἐμφανέστατοι εἴπερ ποτέ ἄλλοτε οἱ βαθύτεροι καί ἀπώτεροι σκοποί καί τοῦ 
διατάγματος αὐτοῦ...» Βλ. «Ἕνα νέον καταχθόνιον ἐκ παι δευτικόν διάταγμα. Τά 
πάντα ἐξαρτῶνται ἀπό τόν Ἰταλόν Ἐπιθεωρητήν», εἰς Δωδεκάνησος, Ἀλεξάνδρεια, 
ἔτος 10ο, ἀρ. φ. 139 (Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 1936), σ. 1-2.
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Τούς ἀμέσως ἑπόμενους μῆνες τά προβλήματα τῶν Δωδεκα-
νησίων πολλαπλασιάστηκαν, διότι οὔτε ὁ σχολικός κανονισμός 
τοῦ 1926 οὔτε τό νέο Κυβερνητικό Διάταγμα θεωρήθηκαν ἐπαρκῆ 
γιά τόν ἀφελληνισμό τῶν ἑλληνόπουλων ἀπό τόν διάδοχο τοῦ 
Mario Lago, τόν «ἐξοχώτατο» Cesare Maria de Vecchi Conte di 
Val Cismon74. Ἀμέσως μετά μέ τήν ἐγκατάστασή του ὁ De Vecchi 
ἄρχισε νά ἐκδίδει διατάγματα, προκειμένου νά ἐφαρμόσει τά δικά 
του σχέδια καί νά ἀναπληρώσει τόν «χαμένο χρόνο», ἀφοῦ θεω-
ροῦσε σκανδαλῶδες τό γεγονός ὅτι 24 συνολικά χρόνια ἰταλικῆς 
κατοχῆς (ἀπό τά ὁποῖα 15 φασιστικά) δέν ἔφτασαν γιά νά πάψει ὁ 
λαός νά μιλᾶ ἑλληνικά καί ὅτι δέν μποροῦσε, ὅπως χαρακτηριστικά 
ἔλεγε, νά συνεννοηθεῖ μέ ἕνα Δωδεκανήσιο χωρίς τή μεσολάβηση 
κάποιου διερμηνέα75.

74. Governatore Civile e Millitare delle Isole Italiane dell’ Egeo (ἀπό 
22.11.1936 ἕως 7.12.1940).

75. Κλαδάκη-Μενεμενλῆ, Φ. ὅ.π., σ. 314. Φίνας, Κυριάκος Ι. Ἡ πορεία τῆς 
ἑλληνικῆς παιδείας στήν Ἐπαρχία Ρόδου στά δύσκολα χρόνια τῆς σκλαβιᾶς τῆς 
Δωδεκανήσου, Ρόδος 2003, σ. 17.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  3 . 

Ὁ De Vecchi καί ἡ ἐκπαιδευτική πολιτική  
τοῦ φασισμοῦ στή Δωδεκάνησο 

Τό τελευταῖο ἀλλά τελειωτικό χτύπημα στήν Ἑλληνική Παιδεία 
ἔδωσε ὁ De Vecchi, ὁ ὁποῖος, ὅπως ἤδη ἔχει εἰπωθεῖ, διαδέχτηκε τόν 
Mario Lago στή διοίκηση τῶν νησιῶν, τόν Δεκέμβριο τοῦ 1936. Μέ 
τόν διορισμό τοῦ Τετράρχη τοῦ φασισμοῦ De Vecchi ὡς γενικοῦ διοι-
κητή τῆς Δωδεκανήσου καθιερώνονται καί σκληρότεροι περιορισμοί.

Ὁ μητροπολίτης Ρόδου Ἀπόστολος, ἀναφερόμενος στόν χα-
ρακτήρα τοῦ De Vecchi παρατηρεῖ: 

«...Τά κατόπιν ὅμως ἀπέδειξαν ὅτι ὁ ὑπό τήν ἰδιότητα Διοικητοῦ 
ἐλθών, δέν ἦτο, εἰμή λύκος αἱμοβόρος, ὅστις ἤρχετο νά κατασπα-
ράξῃ τούς πάντας καί τά πάντα καί νά μή ἀφήση λίθον ἐπί λίθου...»1 

Σέ μία ἐμπιστευτική, ἐξάλλου, ἀναφορά τοῦ ἑλληνικοῦ Προξε-
νείου Ρόδου2 τῆς ἐποχῆς ἐκείνης πρός τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν 
ἀνα φέρονται τά ἑξῆς: 

«...ἡ ἰταλική ἐποπτεία τῶν σχολῶν Δωδεκανήσου ἀρνεῖται νά 
διορίσει δημοδιδασκάλους Δωδεκανήσιους, παρά μόνο αὐτούς πού 
ἀποφοιτοῦν τοῦ ἰταλικοῦ λυκείου Ρόδου. Στούς γηραιότερους δόθη-
κε σύντομη προθεσμία ἀποχώρησης γιά ἀσήμαντη σύνταξη, ὁπότε 
τά δημοτικά σχολεῖα ἄρχισαν νά παρουσιάζουν ἐμφανῆ καμπή. Σέ 
πολλά σχολεῖα καί συγκεκριμένα στήν Ἀμαράντειο Σχολή τῆς πόλε-
ως, οἱ γυμναστικές ἐπιδείξεις ἐκτελοῦνται ἀπό κα τώτερους ἀξιωμα-
τικούς τοῦ ἰταλικοῦ στρατοῦ, οἱ ὧρες διδασκαλίας τῶν ἑλληνικῶν 
ἔχουν λιγοστέψει, μέ ἀντίστοιχη αὔξηση τῶν ἰταλικῶν, τά ὁποῖα θε-
ωροῦνται καί διδάσκονται ὡς μητρική γλῶσσα. Τά ἀναγνωσματάρια 
καί λοιπά βιβλία τῶν κατωτέρων τάξεων, ἀντί νά ἔρχονται ἀπό τήν 
Ἀθήνα, ὅπως προηγούμενα, ὑποχρεωτικά καί ὕστερα ἀπό τήν ἔγκρι-

1. Ἀπόστολος Τρύφωνος, μητρ. Ρόδου. Ἀπομνημονεύματα, τ. 1. Ἐν Ἀθή ναις 
1947, σ. 195.

2. Ἕλληνας Πρόξενος ἦταν ὁ Ὄθωνας Κοντόσταυλος (ἀπό 1.2.1937 ἕως 
31.3.1939). Βλ. Τσιρπανλῆς, Ζαχαρίας, Ν. Ἰταλοκρατία στά Δωδεκάνησα 1912-
1943. Ἀλλοτρίωση τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ περιβάλλοντος, Ρόδος 1998, σ. 268.
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ση τῆς ἰταλικῆς διοίκησης, συγγράφονται καί ἐκτυπώνονται στή 
Ρόδο...»3.

Τήν πρώτη ἐπαφή μέ τά σχολεῖα τήν εἶχε ὁ De Vecchi τήν πα-
ραμονή τῆς ἐθνικῆς γιορτῆς «Natale di Roma», κατά τήν ὁποία 
κάλεσε στήν αἴθουσα τελετῶν τοῦ Βενετόκλειου Γυμνασίου τόν κα-
θηγητικό σύλλογο, γιά νά τούς διαβάσει τό νέο Κυβερνητικό Διάταγ-
μα ὑπ’ ἀριθ. 306, μέ τό ὁποῖο ἀποφασιζόταν ὁ δικός του διορισμός 
ἀλλά καί ἡ παύση τῆς λειτουργίας τοῦ διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς 
Ὀρθόδοξης Κοινότητας Ρόδου. Μέ τό διάταγμα αὐτό, ἐξάλλου, 
ὁριζόταν ὡς ἡμερομηνία ἐκλογῶν γιά τήν ἀνάδειξη νέων Κοινοτικῶν 
Συμβούλων ἡ 31η Ἰανουαρίου 19374. Ἀπό τήν ὥρα ἐκείνη τά σχολεῖα 
στήν πόλη τῆς Ρόδου ἀλλά καί τό προσωπικό τους ἐξαρτιόνταν ἀπ’ 
αὐτόν, γι’ αὐτό, ἀπό τήν ἑπομένη, τό Βενετόκλειο Γυμνάσιο ἦταν 
ἀναγκασμένο νά ἀναρτήσει τήν ἰταλική σημαία. Τήν ἡμέρα ἐκείνη 
ὁρίστηκαν μέ κλῆρο ἕνας σημαιοφόρος καί δύο παραστάτες προ-
κειμένου νά κρατήσουν τήν ἰταλική σημαία στήν τελετή, οἱ μαθητές, 
ὅμως, μή θέλοντας νά συμβεῖ αὐτό, ἀρνήθηκαν νά μποῦν στίς αἴθου-
σες γιά νά πληροφορηθοῦν τά ἀποτελέσματα τῆς κλήρωσης, καί 
ἔφυγαν. Ὅλοι οἱ καθηγητές κλήθηκαν στήν Ἐπιθεώρηση γιά ἀνάκρι-
ση, ἡ ὁποία κράτησε ὥς τίς πρῶτες πρωινές ὧρες5. Στό τέλος, ὁ De 
Vecchi κάλεσε ὅλους τούς καθηγητές καί τούς ἀνακοίνωσε τό πόρι-
σμα τῆς ἀνάκρισης: «...τά παιδιά δέν φταῖνε καθόλου, σεῖς φταῖτε 
πού τούς δώσατε αὐτή τήν ἀγωγή. Εἶναι μιά φωλιά ἐχιδνῶν αὐτό τό 
σχολεῖο (è un nido di vipere questa scuola) καί πρέπει νά ληφθοῦν 
μέτρα ριζικά...»6 Τίς ἑπόμενες μέρες ἀπολύθηκε ὁ Γυμνασιάρχης τοῦ 
Βενετόκλειου Δ. Ἀναστασιάδης. 

Ἡ ἰταλική σημαία κυμάτιζε παντοῦ, ἐνῶ ἀκόμη καί τά λάβαρα 
τῶν Ἐκκλησιῶν δέν ἐπιτρεπόταν νά ὑψωθοῦν7. Οἱ ἐκλογές, βέβαια, 

3. Φίνας, Κυριάκος Ι. Ἡ πορεία τῆς ἑλληνικῆς παιδείας στήν Ἐπαρχία Ρόδου 
στά δύσκολα χρόνια τῆς σκλαβιᾶς τῆς Δωδεκανήσου, Ρόδος 2003, σ. 16-17.

4. Βεργωτῆς, Γεώργιος Θ. Ἡ ἐκπαίδευση στό κοινό τῆς Ρόδου κατά τήν Ἰτα-
λοκρατία, Ρόδος 1997, σ. 272-273.

5. Παπαχριστοδούλου, Χ. Ι. Ἱστορία τῆς Ρόδου. Ἀπό τούς προϊστορικούς 
χρόνους ἕως τήν ἐνσωμάτωση τῆς Δωδεκανήσου (1948), Ἀθήνα 1972, σ. 569.

6. «Τό Βενετόκλειο Γυμνάσιο», εἰς Ροδιακή, Ρόδος, ἔτος 39ο, ἀρ. φ. 2066 
(4.3.1953), σ. 4.

7. Τρυπάνης, Κωνσταντῖνος Ἀθαν. «Ἡ παιδεία τῶν Δωδεκανήσων», εἰς Ἡ 
Κα θημερινή, Ἀθήνα, ἀρ. φ. 10.053 (Τρίτη, 22.5.1945), σ. 1.

-4-Mavridis-Rodos no 16.indd   355 2/4/2018   12:40:44 µµ



ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 

356

γιά τήν ἀνάδειξη νέου Κοινοτικοῦ Συμβουλίου ἔγιναν κανονικά, 
ἀλλά καί αὐτό παύτηκε τελικά στίς 8 Μαρτίου τοῦ 1937, μέ τό νέο 
Κυβερνητικό Διάταγμα ὑπ’ ἀριθ. 58, ἐνῶ στή θέση τοῦ Συμβουλίου 
διορίστηκε, ὅπως ἤδη ἔχει ἀναφερθεῖ στό προηγούμενο κεφάλαιο, 
ὁμογενής Κυβερνητικός Ἐπίτροπος (Commissario), πειθήνιο ὄργα-
νο τῶν ἀρχῶν κατοχῆς8. 

Τό ἀποκορύφωμα, ὅμως, τῶν μέτρων γιά τήν ἐκμηδένιση τοῦ 
ἑλληνισμοῦ στά Δωδεκάνησα ἀποτελεῖ ἡ ἔκδοση ἀπό τόν De Vecchi 
τοῦ Κυβερνητικοῦ Διατάγματος 149, τῆς 21ης Ἰουλίου τοῦ 1937, μέ 
τό ὁποῖο τέθηκε σέ ἐφαρμογή νέος ὀργανισμός γιά τά σχολεῖα στά 
Ἰταλικά Νησιά τοῦ Αἰγαίου, καί ὁ ὁποῖος θά ἴσχυε ἀπό τό σχολικό 
ἔτος 1937-19389. Μέ τό Διάταγμα αὐτό ὁ De Vecchi προτίθετο:  
«...νά δωρίσει στά Ἰταλικά νησιά τοῦ Αἰγαίου κανονισμούς ὅσο γίνε-
ται ὅμοιους μέ ἐκείνους πού ἰσχύουν στή Μητρόπολη. Μέ τίς μεταρ-
ρυθμίσεις αὐτές οἱ πληθυσμοί τοῦ Αἰγαίου ὁδεύουν μέ μεγάλα βήμα-
τα πρός τή δυτικοποίησή τους, πρός τήν ἠθική τους συγχώνευση μέ 
τή Ρώμη. Τόν Φεβρουάριο τοῦ ἔτους 1937 ἐδημιουργήθη ἐπεισόδιο 
μέ τήν ὕψωση σέ Ἑλληνικό σχολεῖο τῆς Ἰταλικῆς σημαίας μέ 
ἀποτέλεσμα αὐτή νά κομματιασθεῖ. Ἡ ἀντίδραση τῆς διοικήσεως 
ἦταν ἄμεση. Ὁ Παπαπαρθένιος κατεδικάσθη σέ θάνατο ἀπό ἔκτα-
κτο δικαστήριο καί τελικά ἐξετοπίσθη μαζί μέ ἄλλους στήν Ἰταλία...»10

Μέ τό Διάταγμα αὐτό συνιστῶνται δύο εἴδη σχολείων Στοιχειώ-
δους καί Μέσης Ἐκπαίδευσης: Τά Κρατικά (Βασιλικά ἤ Δημαρχιακά) 
καί τά Ἰδιωτικά (Ἑλληνικά, Μουσουλμανικά). Τά ἑλληνικά σχολεῖα, 
λοιπόν, παραμένουν ἰδιωτικά, ἐνῶ οἱ Ἐκκλησιαστικές Ἐπιτροπές 
ὑποχρεώνονται νά καταβάλουν ἕνα ποσό, τό ὁποῖο θά καθοριζόταν 

8. Φαίνεται, ὅμως, ὅτι καί ἡ τυπική διατήρηση τῆς Ὀρθόδοξης Κοινότητας 
Ρόδου μέ κομισάριο ἐνοχλεῖ τόν De Vecchi, γι’ αὐτό, μέ τό Κυβερνητικό Διάταγμα 
τῆς 12ης Ἰανουαρίου τοῦ 1940, παύτηκαν οἱ κομισάριοι Ρόδου καί Κῶ καί ἡ περι-
ουσία τῶν Κοινοτήτων παραδόθηκε πρός διαχείριση στούς δήμους Ρόδου καί Κῶ. 
Βλ. Βεργωτῆς, Γ. Θ. ὅ.π., σ. 273.

9. Ordinamento Sulle Scuole nelle Isole Italiane dell’ Egeo. Δημοσιεύτηκε στό 
Bolletino Ufficiale, τεῦχος 7, σ. 117-122. Βλ. «Ἐγκρίθηκε ὁ νέος ὀργανισμός σχο-
λικῆς μεταρρύθμισης στά Ἰταλικά Νησιά τοῦ Αἰγαίου», εἰς Αὐγή Δωδεκανησιακή, 
Ἀθήνα, ἔτος ΙΗ΄, ἀρ. φ. 376 (15.8.1937), σ. 1 καί φ. 377 (1.9.1937), σ. 1.

10. Παπαϊωάννου, Ἐμμανουήλ Δ. Ρόδος καί Νεώτερα Κείμενα. [ἀρ.] 4: Me-
morie. De Vecchi Cesare Maria, Ρόδος 1992, σ. 214-216.
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ἀπό τόν Ποδεστά11 (Δήμαρχο) τῆς Κοινότητας. Κατά σύσταση τοῦ 
μητροπολίτη Ἀπόστολου καί ἀπαίτηση τοῦ πληθυσμοῦ, οἱ Ἐκκλη-
σιαστικές Ἐπιτροπές δηλώνουν ἀδυναμία νά ἀντεπεξέλθουν στήν 
οἰκονομική αὐτή ἐπιβάρυνση12. Ἄμεση ἦταν ἡ ἀντίδραση τῶν Ἰτα-
λῶν, ἐνῶ ὁ Διευθυντής τῆς Ἀστυνομίας Γκρασίνι, προκειμένου νά 
ἐκφοβίσει τόν Μητροπολίτη, δέν δίστασε νά τόν ἀπειλήσει ὅτι, 
ἔχον τας γίνει τό κέντρο τῆς ἀντίδρασης κατά τῆς Κυβέρνησης, θά 
εἶχε τήν ἴδια τύχη μέ τούς ἐξόριστους ἱερεῖς Παπαπαρθένιο καί Πα-
πανικήτα13.

Τό διάταγμα αὐτό ὅριζε, ἐπίσης, ὅτι ὅλα τά δημοτικά σχολεῖα 
τῆς Δωδεκανήσου θά λειτουργοῦσαν μέ προγράμματα τοῦ Ὑπουρ-
γείου Παιδείας τῆς Ἰταλίας, ἐνῶ τά κοινοτικά ἑλληνικά σχολεῖα ἐξο-
μοιώνονταν μέ τά ἰταλικά14. Ἡ ἑλληνική γλώσσα χαρακτηρίστηκε 
«τοπικό ἰδίωμα» (lingua locale), ἔγινε μάθημα προαιρετικό καί θά 
διδασκόταν χωρίς βιβλία ὥς τήν τρίτη τάξη τοῦ πενταετοῦς δημο-
τικοῦ σχολείου, μέ τό αἰτιολογικό ὅτι τά Ἑλληνόπουλα τή γνώριζαν 
ἀρκετά, ὡς μητρική τους γλώσσα, σέ ἀντίθεση μέ τήν ἰταλική. Τό 
μάθημα τῶν θρησκευτικῶν θά διδασκόταν ἐκτός προγράμματος καί 
ἐξαρτιόταν ἀπό τή διάθεση τοῦ δασκάλου νά τό διδάξει ἤ ὄχι. Εἰ-
σήχθη, ἐξάλλου, ὡς ὑποχρεωτικό, ἕνα καινούργιο μάθημα, ἡ φασι-
στική ἀγωγή (cultura fascista)15, σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 7 τοῦ Δι-

11. Τίτλος τόν ὁποῖο ἔδωσε ὁ De Vecchi σέ ὅλους τούς δημάρχους τῶν χω-
ριῶν, οἱ ὁποῖοι τώρα διορίζονται ἀπό τόν διοικητή καί δέν εἶναι αἱρετοί.

12. «...διέταξα τά Ἐκκλησιαστικά Ταμεῖα νά παύσωσι κάθε χορηγίαν εἰς τάς 
Δημαρχίας, κατά τοσοῦτο μᾶλλον καθ’ ὅσον, παυθέντων πολλῶν ἡμετέρων δι-
δασκάλων, προσελήφθησαν εἰς τήν θέσιν αὐτῶν Ἰταλοί τῶν ὁποίων οἱ μισθοί ἦσαν 
τριπλάσιοι, οἱ δέ κατά τόπους Ποδεστά, μή δυνάμενοι νά ἐπαρκέσωσι, προέβησαν 
αὐθαιρέτως εἰς αὐξήσεις τῶν ἐπιδομάτων τῶν Ἐκκλησιαστικῶν ταμείων...» Βλ. 
Ἀπόστολος Τρύφωνος. ὅ.π., τ. 1, σ. 197. Μπακίρης, Ἐμμανουήλ Δ. Ἐσωτερική 
Ἱεραποστολή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρόδου στά χρόνια τῆς Ἰταλοκρατίας, Ἀθήνα 
1979, σ. 8-9.

13. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 197-198.
14. Μπακίρης, Ἐμμανουήλ Δ. Ρόδος: Ἐθνικό ζήτημα 1912-1945, Ρόδος 1989, 

σ. 62.
15. Ἡ διδασκαλία τῆς φασιστικῆς ἀγωγῆς διδάσκονταν γιά δύο ὧρες τήν 

ἑβδομάδα. Στήν πρώτη καί δευτέρα τάξη τοῦ δημοτικοῦ σχολείου τό μάθημα ἔχει 
τίτλο «educazione civile» (ἀγωγή τοῦ πολίτη), περιεχόμενο, ὅμως, ἴδιο μέ τήν 
«cultura fascista». Βλ. Καρανικόλας, Ἀλέξανδρος Σ. «Ἡ ἰταλική ἐκπαιδευτική πο-
λιτική καί οἱ Δωδεκανήσιοι», εἰς Δωδεκανησιακή Ἐπιθεώρησις, τεῦχος 2-4 (Φε-
βρουάριος - Ἀπρίλιος 1948), σ. 70.
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ατάγματος διαβάζουμε: «Στά κρατικά σχολεῖα ἡ στρατιωτική ἐκ-
παίδευση μεταδίδεται μέ τή διδασκαλία τοῦ καθολικοῦ χριστιανικοῦ 
δόγματος καί κατά τούς τρόπους καί τίς διατάξεις πού ἰσχύουν στίς 
Βασιλικές Σχολές τοῦ Βασιλείου...»16

Ἐκτός, ὅμως ἀπό τόν χαρακτήρα τῆς παρεχόμενης παιδείας, 
τήν πολιτισμική ταυτότητα ἑνός λαοῦ τή συνθέτει καί ἡ γλώσσα, γι’ 
αὐτό καί ὁ De Vecchi, ἀπαγόρευσε τή χρήση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας 
ὄχι μόνο μεταξύ διδασκόντων καί διδασκομένων, ἀλλά καί μεταξύ 
τῶν Ἑλλήνων σέ δημόσιους χώρους, ἀκόμα καί σέ ἰδιωτικές συ-
ζητήσεις17. Ὅσοι διδάσκοντες δέν ἀρνοῦνταν νά μιλήσουν ἰταλικά μέ 
τούς μαθητές τους ὑφίσταντο σκληρές κυρώσεις (χρηματικά πρόστι-
μα, ἀπολύσεις, ἀποπομπές ἤ ἀπειλές), γεγονός πού ἀνάγκασε ἀρκε-
τούς δασκάλους νά καταφύγουν στό ἐλεύθερο ἑλληνικό κράτος ἤ 
τήν Αἴγυπτο18. 

Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς παρουσιάστηκαν οἱ 
πρῶτες προσπάθειες προσηλυτισμοῦ τῶν παιδιῶν, ἀφοῦ οἱ Ρωμαιο-
καθολικοί ἐκπαιδευτικοί ἄρχισαν νά ὑποχρεώνουν τούς μαθητές νά 
ἀπαγγέλλουν τήν προσευχή στά ἰταλικά καί νά κάνουν τό σημεῖο 
τοῦ σταυροῦ κατά τήν παράδοση τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας. Οἱ γονεῖς 
ἀναστατώθηκαν, ἐνῶ οἱ καταγγελίες πρός τή Μητρόπολη διαδέχον-
ταν ἡ μιά τήν ἄλλη19. Ἔτσι, ὁ μητροπολίτης Ἀπόστολος, μέ ἔγγραφό 
του πρός τόν De Vecchi, ζητᾶ νά γίνουν ἐνέργειες, ὥστε νά στα-
ματήσουν οἱ προσπάθειες προσηλυτισμοῦ, κάτι πού ἦταν ἀντίθετο 
μέ τόν Νόμο 24.6.1929 τῆς Ἰταλίας, τό Βασιλικό Διάταγμα 28.2.1930, 
καθώς καί τίς διαβεβαιώσεις τοῦ ἴδιου τοῦ διοικητῆ πρός τόν Μη-
τροπολίτη20. Τελικά, ἔγιναν οἱ ἀπαραίτητες συστάσεις ἀπό τόν 

16. Χατζηβασιλείου, Βασίλης Σ. Ἱστορία τῆς νήσου Κῶ. Ἀρχαία - Μεσαιωνική 
- Νεότερη, Κῶς 1990, σ. 512.

17. Κλαδάκη-Μενεμενλῆ, Φωτεινή. Ἀπό τήν ἐκπαιδευτική ἱστορία τῆς Ρόδου 
(1889-1989), Σύρος 2002, σ. 315.

18. Παπαμανώλης, Γ. Θ. Ρόδος, τ. 1, Ἀθήνα 1951, σ. 170-171.
19. Τσαλαχούρης, Κώστας Φ. Σελίδες ἱστορίας. Ροδιακά καί ἄλλα, Ρόδος 

2002, σ. 70.
20. «...Ὄργανα τινά τῆς Ἐκπαιδεύσεως καί μάλιστα αἱ μελανείμονες Εὖαι προ-

σεπάθουν νά διδάξωσιν εἰς τούς Ἑλληνόπαιδας ἄλλαι μέν προσευχάς λατινικάς, 
ἄλλαι δέ τό σημεῖον τοῦ Σταυροῦ κατά τόν λατινικόν τύπον, καί ἄλλαι ἄλλας. 
Εὐτυχῶς μία διαμαρτυρία μου εἰς τόν Δέ Βέκκι ἔθεσε τέρμα καί εἰς τάς ἀνοησίας 
ταύτας...» Βλ. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 254.

-4-Mavridis-Rodos no 16.indd   358 2/4/2018   12:40:44 µµ



ΡΟΔΟΣ: 1912-1948. ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

359

Ἰταλό διοικητή, ἐνῶ ὁ ἐπιθεωρητής τῶν σχολείων διευκρίνισε ὅτι τό 
μάθημα τῶν θρησκευτικῶν μποροῦσε νά διδάσκεται καί στήν ἑλλη-
νική γλώσσα21.

Τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1937 τό Βενετόκλειο ἔκλεισε καί οἱ πε-
ρισσότεροι καθηγητές, ἔπειτα ἀπό εἰδική ἄδεια τοῦ Ἑλληνικοῦ Προ-
ξενείου, κατέφυγαν στήν Ἑλλάδα. Μερικοί πῆγαν στήν Αἴγυπτο, 
ὅπου πρόσφεραν ὑπηρεσία στά ἐκεῖ ἑλληνικά σχολεῖα, ἐνῶ οἱ γε-
ροντότεροι καί οἱ θεολόγοι, πού ἦταν καί οἱ λιγότεροι, παρέμειναν 
στά νησιά κι ἐπάνδρωσαν τό «κρυφό σχολειό», τά Κατηχητικά τοῦ 
μητροπολίτη Ἀπόστολου. Τό ἴδιο ἔγινε καί μέ τούς δασκάλους, ἀπό 
τούς ὁποίους οἱ περισσότεροι ἀπολύθηκαν ὡς ἀνεπιθύμητοι. 
Παρέμειναν αὐτοί πού εἶχαν τελειώσει τό ἰταλικό Διδασκαλεῖο Ρόδου 
καί οἱ ὁποῖοι ἀναγκάστηκαν νά συμβιβαστοῦν καί νά διδάξουν ἰτα-
λικά μαζί μέ τούς νεοφερμένους Ἰταλούς πού εἶχαν κατακλύσει τά 
ἑλληνικά σχολεῖα22. Ὁ μητροπολίτης Ἀπόστολος, ὅμως, κατάφερε 
νά ἐξασφαλίσει ἄδεια ὥστε νά διδάσκονται στούς νάρθηκες τῶν 
Ἐκκλησιῶν ἀπό τούς θεολόγους καί τούς ἱερεῖς τά θρησκευτικά στήν 
ἑλληνική γλώσσα, κατάσταση πού θύμιζε τό Κρυφό Σχολεῖο ἐπί 
Τουρκοκρατίας καί ἡ ὁποία ἀποδείχθηκε σωτήρια γιά τόν ἑλληνισμό 
τῶν νησιῶν, ὅπως θά περιγραφεῖ καί στό ἑπόμενο κεφάλαιο ἐκτε-
νέστερα. Μ’ αὐτό τόν τρόπο, λοιπόν, τά Ἑλληνόπουλα βρέθηκαν 
ἀρκετά καταρτισμένα στήν ἑλληνική γλώσσα καί μπόρεσαν εὔκολα 
νά συνεχίσουν τίς σπουδές τους μετά τήν ἀπελευθέρωση23.

Τήν ἴδια ἀκριβῶς περίοδο ἡ ἀφομοιωτική πολιτική τῆς ἰταλικῆς 
διοίκησης κατοχῆς βρίσκεται σέ πλήρη ἐξέλιξη, ἐνῶ ἕνα ἀπό τά μέτρα 
πού θέλει νά ἐπιβάλει εἶναι ἡ ὑποχρεωτική πλέον ἐγγραφή ὅλων τῶν 

21. Μπακίρης, Ἐμμανουήλ Δ. Ἐσωτερική Ἱεραποστολή τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ρόδου στά χρόνια τῆς Ἰταλοκρατίας, Ἀθήνα 1979, σ. 9-10. 

22. Στό Κυβερνητικό Διάταγμα ὑπ’ ἀριθ. 205 τῆς 31.10.1937 καταγράφονται τά 
ὀνόματα τῶν καθηγητῶν τοῦ γυμνασίου (scuole medie), τῶν δημοδιδασκάλων καί 
τῶν νηπιαγωγῶν, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἀναλάβει διδακτικό ἔργο ἀπό τήν 1 Ὀκτω βρίου 
τοῦ ἴδιου ἔτους. Ὅπως προκύπτει ἀπό τά ἐπώνυμα, στίς scuole medie οἱ 10 ἀνα-
φερόμενοι καθηγητές ἦταν ἰταλικῆς καταγωγῆς. Οἱ δημοδιδάσκαλοι, σέ ὅλα τά νη-
σιά, ἀνέρχονταν στούς 285. Τόσα ὀνόματα περιλαμβάνει τό ἐν λόγω διάταγμα. Ἀπό 
τούς 285 οἱ 262 ἦταν Ἕλληνες, οἱ 17 Ἰταλοί καί 6 Τοῦρκοι. Θά ἦταν ἄστοχο νά θε-
ωρηθοῦν συλλήβδην ὅλοι αὐτοί οἱ ἐκπαιδευτικοί ὡς συνεργάτες τῶν Ἰταλῶν. Τέλος, 
ἀναγράφονται καί τά ὀνόματα πέντε νηπιαγωγῶν: μία εἶναι Ἑβραία, δύο Τουρκάλες, 
μία Ἑλληνίδα καί μία Ἰταλίδα. Βλ. Τσιρπανλῆς, Ζ. Ν. ὅ.π., σ. 164.

23. Παπαχριστοδούλου, Χ. Ι. ὅ.π., σ. 572.
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νέων στίς φασιστικές ὀργανώσεις τῆς Μπαλίλα. Συγκεκριμένα, ὁ δι-
ευθυντής τῆς σχολικῆς περιφέρειας Λίνδου Γ. Κοζολίνο, μέ ἐγκύκλιό 
του πρός τούς δασκάλους (21.11.1937), ὑποδεικνύει τούς τρόπους πού 
θά ὑποχρεωθοῦν οἱ μαθητές νά ἐγγραφοῦν στήν ὀργάνωση αὐτή. Στή 
Ρόδο, ἐπίσης, καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες γιά τήν ἐγγραφή 
τῶν νέων στίς φασιστικές ὀργανώσεις. Ὁ Ἰταλός, μάλιστα, ἐπόπτης 
Ἐκπαίδευσης ἀπαιτεῖ ἀπό τούς δασκάλους νά φροντίσουν ὁπωσδήπο-
τε γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς φασιστικῆς νοοτροπίας στά σχολεῖα. 
Ἀπάντηση στά μέτρα αὐτά δίνεται μέ τήν ἐγγραφή ὅλο καί περισσότε-
ρων Δωδεκανησίων στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, χωρίς νά πληρώνουν 
δίδακτρα πολλοί ἀπό αὐτούς, ὕστερα ἀπό εἰσήγηση τοῦ ἑλληνικοῦ 
Ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν24.

Ὁ Ἰταλός διοικητής, ἐξάλλου, διατηροῦσε πάντα τό δικαίωμα νά 
ἄρει τή λειτουργία τῶν ἰδιωτικῶν σχολείων (ἑλληνικῶν καί μουσουλ-
μανικῶν) ὁποιαδήποτε στιγμή τοῦ σχολικοῦ ἔτους καί γιά λόγους 
πού εἶχαν σχέση μέ τήν πειθαρχία, τή διδακτική ἐπάρκεια καί τήν 
πολιτική πού ἀκολουθοῦσε τό κάθε σχολεῖο. Ἐνδεικτικό εἶναι τό 
γεγονός ὅτι, μόνο γιά τό σχολικό ἔτος 1937-1938, ἐκδόθηκαν μετα-
βατικές διατάξεις, πού οὐσιαστικά τιμωροῦσαν τούς μαθητές τῶν 
ἰδιωτικῶν σχολείων μή ἰταλικῆς γλώσσας, ὑποχρεώνοντάς τους νά 
ἐπαναλάβουν τό ἔτος25. Ἡ ἔπαρση, ἐξάλλου, μή ἰταλικῶν σημαιῶν, 
συμπεριλαμβανομένης καί τῆς σημαίας τῆς Ἁγίας Ἕδρας στό ἀρχι-
επισκοπικό Μέγαρο, σέ κάθε δημόσια ἐκδήλωση –ἀκόμη καί τή 
Μεγάλη Παρασκευή– τιμωροῦνταν πλέον αὐστηρότερα, ἐνῶ ὅσοι 
ἀρνοῦνταν νὰ ὑπακούσουν ἐξορίζονταν στήν Καλαβρία τῆς Κάτω 
Ἰταλίας. Τά νέα κυβερνητικά μέτρα, ὅπως ἦταν φυσικό, παρεμπόδι-
ζαν τή λειτουργία καί τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στά νησιά26.

Τό 1938, μέ τό ὑπ’ ἀριθ. 6 Κυβερνητικό Διάταγμα τῆς 4 Ἰανου-
αρίου 1938, ὁ De Vecchi καταργεῖ τά Φιλανθρωπικά Σωματεῖα 
«Φιλόπτωχος Ἀδελφότης» καί «Ἐργάνη Ἀθηνᾶ», τά ὁποῖα διαλύον-
ται, ἐνῶ ἡ περιουσία τους περιέρχεται στό Δημοτικό Ὀργανισμό 
Πρό νοιας27. Μή ἔχοντας, ἐξάλλου, ἐμπιστοσύνη στή δραστηριότητα 
τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας ὡς ὀργάνου «φασιστικοποίησης» τῶν νη-

24. Τσαλαχούρης, Κ. Φ. ὅ.π., σ. 200-205.
25. Βεργωτῆς, Γ. Θ. ὅ.π., σ. 279-280.
26. Παπαϊωάννου, Ε. Δ. ὅ.π., σ. 223-225.
27. Ὅ.π., σ. 214.
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σιῶν τοῦ Αἰγαίου, ὁ De Vecchi τῆς ἀφαιρεῖ τό νοσοκομεῖο καί τά 
σχολεῖα ἀπό τή σφαίρα δικαιοδοσίας της, τουλάχιστον τυπικά. 
Σκοπός τοῦ De Vecchi εἶναι ὄχι νά ἐξιταλίσει τά νησιά, ἀλλά νά τά 
φασιστικοποιήσει, μετατρέποντας τόν πληθυσμό τους σέ πιστούς 
ὀπαδούς τοῦ καθεστῶτος28.

Στά τέλη τοῦ 1938 ἡ ἰταλική διοίκηση δίνει τό τελειωτικό χτύπη-
μα στήν ἑλληνική παιδεία τῶν Δωδεκανήσων. Μέ ἐντολή τοῦ De 
Vecchi, τά ἑλληνικά σχολεῖα παύουν νά λειτουργοῦν, οἱ μαθητές 
τους ἀπορροφῶνται ἀπό τά ἰταλικά σχολεῖα, στά ὁποῖα δίδασκαν 
φυσικά Ἰταλοί δάσκαλοι καί καθολικές καλόγριες, καθώς καί Ἕλλη-
νες πού εἶχαν σπουδάσει στό Πανεπιστήμιο τῆς Πίζας καί τό Διδα-
σκαλεῖο τῆς Ρόδου, ἐνῶ ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι ἑλληνοδιδάσκαλοι μένουν 
ἐκτός ὑπηρεσίας, περιοριζόμενοι νά παραδίνουν μαθήματα «κατ’ 
οἶκον». Ἡ ἐξαφάνιση τῶν ἑλληνικῶν ἀναγνωσμάτων ἀπό τά ἰταλικά 
σχολεῖα ἀναγκάζει πολλούς μαθητές, πού δέν θέλουν νά συνεχίσουν 
τήν ἐκπαίδευσή τους στήν ἰταλική γλώσσα, νά ἐγκαταλείψουν ὁρι-
στικά τίς σπουδές τους, παρ’ ὅλες τίς ἀπειλές γιά κυρώσεις τίς ὁποῖες 
ἐξαπέλυσαν οἱ Ἰταλοί ἐναντίον αὐτῶν καί τῶν οἰκογενειῶν τους29.

Τά μέτρα αὐτά, πού στόχευαν στήν ἰταλοποίηση τῆς ἑλληνικῆς 
παιδείας, προκάλεσαν, ὅπως ἦταν φυσικό, τή μαζική ἀντίδραση 
δασκάλων καί μαθητῶν. Παρά τή συγκεκριμένη ἀπαγόρευση γιά 
χρήση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, δάσκαλοι καί μαθητές τήν ὥρα τοῦ 
μαθήματος μιλοῦν τήν ἑλληνική κρυφά, ἐνῶ τό μάθημα γίνεται μέ 
ἑλληνικά βιβλία. Στίς ἐπίσημες ὑποδοχές τῶν Ἰταλῶν ἀξιωματούχων, 
ὅμως, οἱ Ἰταλοί ἀξιώνουν ἀπό τούς δασκάλους καί τούς μαθητές νά 
χαι ρετοῦν φασιστικά, μέ ὑψωμένο τό δεξί χέρι (si saluta romana-
mente) καί ὅλοι εἶναι ἀναγκασμένοι νά ὑπακούσουν30.

Ἐξάλλου, μέ τό νέο Κυβερνητικό Διάταγμα 163 τῆς 30ῆς Ἰουνίου 
1939, εἰσάγεται ἡ ὑποχρεωτική φοίτηση τῶν παιδιῶν ἀπό 6 ἕως 11 
ἐτῶν σέ ἰταλικά ἐκπαιδευτήρια, τά ὁποῖα ἦταν πιθανόν νά βρίσκον-
ται ἀκόμα καί σέ ἀκτίνα 2 χιλιομέτρων ἀπό τόν τόπο τῆς κατοικίας 
τους31, ἐκτός ἀπό ὁρισμένες ἐξαιρέσεις «χρήζουσες ἰδιαίτερης προ-

28. Ὅ.π., σ. 231-233.
29. Χατζηβασιλείου, Β. Σ. ὅ.π., σ. 512-514.
30. Ὅ.π., σ. 514.
31. Buonaiuti, Cesare Marongiu. La politica religiosa del Fascismo nel Dode-

canneso, Napoli 1979, σ. 102.
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σοχῆς»32. Ἐπίσης, στά δημοτικά σχολεῖα πού ἦταν μικρότερα ἀπό 
τριτάξια ἐφαρμόστηκε τό ἀντιπαιδαγωγικό μέτρο τῆς ἐπανάληψης 
τῆς φοίτησης στήν ἴδια τάξη –ἀκόμα καί δύο χρονιές– γιά τούς μα-
θητές μέ ἐλλιπῆ γνώση τῆς ἰταλικῆς γλώσσας33.  

Παρ’ ὅλα, ὅμως, τά μέτρα τά ὁποῖα μετέρχονταν οἱ Ἰταλοί, προ-
κειμένου νά προσελκύσουν τά Ἑλληνόπουλα τῆς Δωδεκανήσου στά 
ἰταλικά σχολεῖα, δελεαστικά ἤ μή (ὅπως π.χ. χρηματικά βραβεῖα, 
φυλακίσεις, ἐξορίες, ἀπειλές), τά παιδιά προτιμοῦσαν νά μείνουν 
ἀγράμματα, παρά νά φοιτήσουν σέ ἰταλικό σχολεῖο. Ἡ ἀγραμμα-
τοσύνη, λοιπόν, ἔγινε πατριωτικό σαμποτάζ34.

Στίς 12 Ἰανουαρίου τοῦ 1940 ὁ De Vecchi, μέ νέο Κυβερνητικό 
Διάταγμα, καταργεῖ τούς Κομισάριους Ρόδου καί Κῶ καί τίς Ὀρθόδο-
ξες Κοινότητες, ἐνῶ ἡ διαχείριση τῶν περιουσιῶν τους περιέρχεται 
στή δικαιοδοσία τῶν οἰκείων Ποδεστά. 

Ὁ μητροπολίτης Ἀπόστολος διαμαρτυρήθηκε ἄμεσα στόν Ἰταλό 
διοικητή γιά τή συνέχιση τῆς μή εἴσπραξης τῶν δικαιωμάτων τῶν 
βαπτίσεων ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὅσο καί γιά τή μεταβίβασή 
τους στούς Ποδεστά35: 

32. Ἄρθρο 5.
33. Ἄρθρο 9. Βλ. Παπαϊωάννου, Ἐμμανουήλ Δ. Ρόδος καί Νεώτερα Κείμενα. 

[ἀρ.] 8: Ἡ Ἐκκλησία τῆς Δωδεκανήσου κατά τήν Ἰταλοκρατία. Τό Αὐτοκέφαλο, 
Ρόδος 1997, σ. 119. Βεργωτῆς, Γ. Θ. ὅ.π., σ. 285-286.

34. Λεωτσᾶκος, Σπύρος. Ρόδος τό σμαραγδένιο νησί, Ἀθήνα, 1949, σ. 65-66.
35. «Ἐξοχώτατε, 
Ἡ Ὀρθόδοξος Κοινότης, ὅταν συνετήρει τά Σχολεῖα της, μεταξύ τῶν ἄλλων 

πόρων της, εἶχε καί μίαν φορολογίαν ἐπί τῶν ἀδειῶν γάμου καί βαπτίσεων, ἦν 
ἐξηκολούθει καί ὁ Κομισάριος, κατόπιν ρητῆς ἐντολῆς τῆς Ὑμετέρας Ἐξοχότητος, 
διαβιβασθείσης μοι διά τοῦ μακαρίτου Cav. Mancuso, μέχρι τοῦ 9/βρίου 1938, 
ὁπότε ἔπαυσε μέν νά εἰσπράττῃ δικαιώματα ἀπό τούς γάμους, ἐξηκολούθησεν 
ὅμως νά εἰσπράττῃ ἀπό τάς βαπτίσεις.

Ἤδη διά τοῦ Σεβ. Κυβερνητικοῦ Διατάγματος τῆς 12 Ἰανουαρίου ἡ δικαιο-
δοσία τοῦ Κομισάριου μεταβιβάζεται εἰς τόν κ. Podesta. Ἡ εἴσπραξις ὅμως παρο-
μοίων θρησκευτικῆς φύσεως δικαιωμάτων, παρά μιᾶς μή Ὀρθοδόξου Ἀρχῆς, κα-
τανοεῖ καλῶς καί ἡ Ὑμετέρα Ἐξοχότης, ὅτι δέν θά ἀπηχήσῃ καλῶς παρά τοῖς 
Ὀρθοδόξοις.

Διά τοῦτο λαμβάνω τήν τιμήν νά παρακαλέσω τήν Ὑμετέραν Ἐξοχότητα, 
ὅπως εὐαρεστηθῆ νά διατάξῃ ἤ τήν παντελῆ κατάργησιν τῆς φορολογίας ταύτης, 
ἥτις ἄλλως δέν ἐκπροσωπεῖ καί σπουδαῖον ποσόν, ἤ τήν εἴσπραξιν αὐτῆς ὑπό μιᾶς 
Ὀρθοδόξου Ἀρχῆς, καί τήν παράδοσιν τοῦ προϊόντος κατά μήνα εἰς τόν κ. 
Podesta, διά τό ἀσκανδάλιστον...» Βλ. ΓΑΚ.ΙΔΔ, Φ. 566/40/20.1.1940.
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«...Τό γ’ ἐπ’ ἐμοί, τό πλῆγμα τοῦτο δέν ἐθεώρησα καί πολύ βαρύ, 
διότι τήν Κοινότητά μας ἐθεώρουν ὡς καταργηθεῖσαν, ἀφότου δι-
ωρίσθη ὁ Κομισάριος. Τοὐναντίον μάλιστα σήμερον λείπουν πλέον 
τά προσχήματα καί ὁ Φασισμός δεικνύει φανερά καί ἀπ’ εὐθείας τόν 
μισελληνισμόν του καί καθίσταται μισητότερος εἰς τό Πανελλήνι-
ον...»36 Αὐτό εἶναι, ἴσως, καί τό τελευταῖο Κυβερνητικό Διάταγμα, 
ἀπό τά πολλά πού ἐξέδωσε ὁ De Vecchi, τό ὁποῖο ἀφορᾶ στήν 
Ἐκπαίδευση, μιᾶς καί στίς ἀρχές Δεκεμβρίου τοῦ 1940 ὁ De Vecchi 
ἀναγκάστηκε νά ἀποχωρήσει ἀπό τή θέση τοῦ διοικητῆ τῶν νησιῶν 
καί νά ἐγκαταλείψει τή Ρόδο.

36. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 273.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  4 . 

Τά κατηχητικά σχολεῖα στή Δωδεκάνησο

Ἐνῶ τό ἰταλικό καθεστώς στή Δωδεκάνησο προσπαθοῦσε, μέ τίς 
δικτατορικές μεθόδους τοῦ De Vecchi, νά κάμψει τή συνείδηση καί τόν 
ἐθνικό παλμό τῶν ὑπόδουλων, ἡ Μητρόπολη Ρόδου κατάστρωνε 
σχέδιο ἄμυνας καί ταυτόχρονα ἀντεπίθεσης, τά λεγόμενα «Κατηχη-
τικά» σχολεῖα τά ὁποῖα διατήρησαν τήν ἑλληνική παιδεία στά δύσκο-
λα αὐτά χρόνια καί παράλληλα ἐμψύχωναν τούς Δωδεκανήσιους1. Μέ 
τίς ἐνέργειές του ὁ De Vecchi πέτυχε νά ἑνώσει τούς Ἕλληνες κα-
τοίκους τῶν νησιῶν καί νά ἐνεργοποιήσει τή δύναμη τῆς Ἐκκλησίας, 
ἡ ὁποία, ἀπέναντι στή δράση τοῦ φασιστικοῦ καθεστῶτος τῶν νη-
σιῶν, ἀντέταξε τό κήρυγμα στούς ναούς καί τά Κατηχητικά σχολεῖα, 
κατά τό παράδειγμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 

Τόν Νοέμβριο τοῦ 1934 λειτούργησαν γιά πρώτη φορά στήν πόλη 
τῆς Ρόδου, μέ ἄδεια τῆς ἰταλικῆς διοίκησης καί μετά ἀπό συνεχεῖς 
πιέσεις τοῦ μητροπολίτη Ρόδου Ἀπόστολου2, τά Κατηχητικά σχολεῖα3, 

1. Βεργωτῆς, Γεώργιος Θ. Ἡ ἐκπαίδευση στό κοινό τῆς Ρόδου κατά τήν Ἰτα-
λοκρατία, Ρόδος 1997, σ. 287.

2. «...Ἐπί ἡμέρας καί νύκτας μ’ ἐβασάνιζεν ἡ σκέψις πῶς θά δυνηθῶ ν’ ἀν-
τιδράσω ἀποτελεσματικῶς κατά τοῦ φοβεροῦ τούτου κινδύνου τῶν Ἑλληνοπαί-
δων. Ἕνα μόνον τρόπον διέβλεπον. Τά ἐν μόνῃ τῇ Πρωτευούσῃ ἄχρι τοῦδε λα-
θραίως καί ἀθορύβως δρώντα Κατηχητικά μου νά γενικευθῶσι καί εἰς τά Χωρία 
καί νά ἐνισχυθῶσι καταλλήλως... ...Ἤρχισα λοιπόν τήν σχετικήν ἐκστρατείαν μου 
πόρρωθεν. Περισυλλέξας πληροφορίας τινάς περί παρεκτροπῶν τῶν Διδασκάλων, 
καθαρῶς Θρησκευτικῆς φύσεως, ἀπηύθυνα σχετικόν ἔγγραφον πρός τόν Δέ Βέκκι, 
παραπονούμενος...» Βλ. Ἀπόστολος Τρύφωνος, μητρ. Ρόδου. Ἀπομνημονεύματα, 
τ. 1. Ἐν Ἀθήναις 1947, σ. 262-263.

3. «... Διά τήν τρυφεράν ἡλικίαν συνεστήσαμεν τά Κατηχητικά, τά ὁποῖα ἀπο-
σκοποῦσι νά διδάξωσιν εἰς τά τέκνα μας τήν θρησκείαν τῶν Πατέρων καί νά δύνανται 
ἐνσυνειδήτως νά συμμετέχωσι τῆς Πατρώας θείας Λατρείας... Πρός ἐνίσχυσιν τῆς 
κινήσεως ταύτης οὐ μόνον τήν διδασκαλίαν, ἀλλά καί τά βιβλία καί τά τετράδια ἐδίδα-
μεν δωρεάν, διά τούς Μαθητάς καί τάς Μαθητρίας τῶν Σχολῶν μας συνεστήσαμεν τό 
Μαθητικόν συσσίτιον, εἰς τό ὁποῖον 250 πτωχοί μαθηταί ἐλάμβανον θερμήν καί θρε-
πτικήν τροφήν, πολλάκις δέ καί τά βιβλία των καί γραφικήν ὕλην καί ἐνδύματα καί 
ὑποδήματα τῇ ἀρωγῇ καί βοηθείᾳ καί τῶν ἐν Ρόδῳ καί τοῖς Χωρίοις μάλιστα δέ τῶν 
Ἱερῶν Ἐκκλησιῶν...» Βλ. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 219-220.
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μέ πρῶτο κατηχητή-ἱεροκήρυκα4 τόν θεολόγο Ἐμμανουήλ Μπα -
κίρη. Τό 1936 ἀνέλαβε κατηχητής-ἱεροκήρυκας ὁ ἀρχιδιάκονος τῆς 
Ἱερᾶς Μητρόπολης Ρόδου Ἀπόστολος Παπαϊωάννου, πού ἦταν καί 
διευθυντής τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς Σχολῆς5. 

Τό 1937 τελειώνει ἡ πρώτη περίοδος λειτουργίας τῶν Κατηχητικῶν 
σχολείων, τά ὁποῖα λάμβαναν χώρα τά ἀπογεύματα τῶν Κυριακῶν 
στόν ναό, ὅπου ὁ περιοδεύων κατηχητής-ἱεροκήρυκας δίδασκε στά 
παιδιά ἱστορίες ἀπό τήν Ἁγία Γραφή. Ἀκολουθοῦσε τό ἀπογευματινό 
κήρυγμα γιά τούς ἐνήλικες, ἐνῶ τά ἑσπερινά κηρύγματα περιστρέφο-
νταν κυρίως γύρω ἀπό τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Γένους6.

 

Τό Κατηχητικό σχολεῖο τῆς συνοικίας Νεοχωρίου  
στή Ρόδο (Ἀμαράντειος Σχολή)7.

Ἀπό τό 1937, ὅμως, τά πράγματα ἀλλάζουν. Μέ κυβερνητικό διά-
ταγμα καταργεῖται τό ὑπάρχον ἐκπαιδευτικό καθεστώς8 καί ὅλα τά 

4. Ἀπό τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1935, στόν ὑπόδουλο χῶρο τῆς Δωδεκανήσου, ἡ 
ἰδιότητα τοῦ κατηχητῆ ταυτίζεται μέ αὐτήν τοῦ ἱεροκήρυκα.

5. Μπακίρης, Ἐμμανουήλ Δ. Ἐσωτερική Ἱεραποστολή τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ρόδου στά χρόνια τῆς Ἰταλοκρατίας, Ἀθήνα 1979, σ. 61-62.

6. Κυπριώτης, Φώτης. Δωδεκανησιακή ἐθνική ἀντίσταση στά χρόνια τῆς Ἰταλο-
Γερμανο-Ἀγγλοκρατίας 1912-1948, Ρόδος 1988, σ. 102-108. Μπακίρης, Ε. Δ. ὅ.π., σ. 62.

7. Βρατσάλης, Ἀντώνης. Νιοχωρίτικα, Ρόδος 1997, σ. 144-145.
8. Τήν ἐποχή ἐκείνη στή Ρόδο οἱ γεννηθέντες τό 1930 βρίσκονταν στήν 

πρώτη τάξη τοῦ ἑλληνικοῦ δημοτικοῦ σχολείου, στή δεύτερη οἱ γεννηθέντες τό 
1929, στήν τρίτη τό 1928 κ.ο.κ.
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ἑλληνικά σχολεῖα τῆς Δωδεκανήσου μετατρέπονται σέ ἰταλικά, ἐνῶ τή 
θέση τῶν Δωδεκανησίων ἐκπαιδευτικῶν καταλαμβάνουν Ἰταλοί, ἐπι-
λεγμένοι ἀπό τό φασιστικό καθεστώς9. Οἱ μαθητές πού ἐπιθυμοῦσαν 
συνέχισαν τή φοίτησή τους στό ἰταλικό σχολεῖο10, οἱ ὑπόλοιποι, ὅμως, 
διέκοψαν τίς σπουδές τους, ἐνῶ τήν τύχη τῶν δημοτικῶν σχολείων 
ἀκολούθησε καί τό Βενετόκλειο Γυμνάσιο. Δημιουργήθηκε, λοιπόν, 
ἕνα ἐκπαιδευτικό ἀδιέξοδο στήν ἰταλοκρατούμενη Ρόδο καί ἡ ἑλλη-
νική παιδεία, καθώς καί ὅ,τι αὐτό συνεπαγόταν, ἔγινε παρελθόν11. 

Τό πρόγραμμα, βεβαίως, τῆς παρεχόμενης ὕλης στά Κατηχητικά 
σχολεῖα ἔπρεπε νά προσαρμοσθεῖ στή νέα κατάσταση. Γι’ αὐτό, ὁ 
μητροπολίτης Ἀπόστολος, τήν ἴδια χρονιά (1937), προσλαμβάνει ὡς 
Κατηχητή-Ἱεροκήρυκα τόν θεολόγο Κανάρη Πουζουκάκη, καθηγη-
τή στό Βενετόκλειο Γυμνάσιο καί τοῦ ἀναθέτει τή σύνταξη διδακτέας 
ὕλης γιά τό σχολικό ἔτος 1938-193912. 

Τά Κατηχητικά σχολεῖα, λοιπόν, γίνονται κατά τήν περίοδο τῆς 
Ἰταλοκρατίας τό «κρυφό σχολειό» στά Δωδεκάνησα, ἀντικαθιστοῦν 
τόν δάσκαλο, διδάσκουν καί διασώζουν τήν ἑλληνική γλώσσα, ἐνῶ 
παράλληλα κατηχοῦν σέ θέματα πίστης. Μέ τή διδασκαλία τῶν θρη-
σκευτικῶν, ἐκτός τῆς ἀνάγνωσης καί τῆς γραφῆς, κατάφεραν νά 
διατηρήσουν ζωντανό τό θρησκευτικό συναίσθημα καί νά ἀντιστα-
θοῦν στά ἀφελληνιστικά σχέδια τοῦ Κατακτητῆ. Ἡ διατήρηση καί ἡ 
ἐπέκτασή τους, ὅμως, ἰδίως μετά τό 1937, ἀποδεικνύεται δύσκολη 
ὑπόθεση13 ἀλλά ὄχι καί ἀδύνατη, καθώς ὁ μητροπολίτης Ρόδου Ἀπό-
στολος, τό 1938, ἀποσπᾶ τή συγκατάθεση τοῦ De Vecchi14 νά δι δά-

9. Φίνας, Κυριάκος Ι. Ὁ Μητροπολίτης Ρόδου Ἀπόστολος Τρύφωνος καί ἡ 
33ετής προσφορά του στήν Ἐπαρχία Ρόδου, Ρόδος 2003, σ. 27.

10. Τό ἰταλικό δημ. σχολεῖο εἶναι πεντατάξιο, ἀντί τῶν ἕξι τάξεων τοῦ ἑλληνικοῦ.
11. Φίνας, Κ. Ι. ὅ.π., σ. 27. Ζαΐρη, Μαρία. «Γιά τό ἐκπαιδευτικό σύστημα τῆς 

Δωδεκανήσου στά χρόνια τῆς ἰταλικῆς κατοχῆς», εἰς ΚΧ, 6 (1986), σ. 106-124.
12. Στόν Κανάρη Πουζουκάκη τό Ὑπουργεῖο Παιδείας εἶχε ἀρνηθεῖ τόν διο-

ρισμό, γιατί ἔπρεπε νά παραμείνει στή Δωδεκάνησο, ὅπου τώρα μόνο θεολόγοι 
μποροῦν νά ἐργαστοῦν. Βλ. Μπακίρης, Ἐμμανουήλ Δ. Ρόδος: Ἐθνικό ζήτημα 
1912-1945, Ρόδος 1989, σ. 64.

13. Κλαδάκη-Μενεμενλῆ, Φωτεινή. Ἀπό τήν ἐκπαιδευτική ἱστορία τῆς Ρόδου 
(1889-1989), Σύρος 2002, σ. 315.

14. «...Μ’ ἐδέχθη εὐγενῶς. Τόν ηὐχαρίστησα κατά πρῶτον ἐξ ὀνόματος τῆς 
Θρησκείας μου, διά τήν ἐπιδειχθεῖσαν πρός αὐτήν εὐμένειαν διά τῆς διαταγῆς του 
περί ἀπαγορεύσεως τοῦ Προσηλυτισμοῦ. Καί ἀφοῦ τόν εἶδον εὐχαριστημένον, 
ἀπεφάσισα νά προχωρήσω. Τῷ λέγῳ λοιπόν: Ἐξοχώτατε, τόσον ἐν τῇ ὑμετέρᾳ, 
ὅσον καί ἐν τῇ ἡμετέρᾳ Ἐκκλησίᾳ ἀνέκαθεν ὑφίσταται τό σύστημα τῆς Κατηχήσε-
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σκεται τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν κάθε Κυριακή στίς Ἐκ κλησίες 
καί στά παιδιά τῶν χωριῶν τῆς Ρόδου, ἐκτός τῆς πρωτεύουσας15, 
καθώς καί τῶν ἄλλων νησιῶν, μέ τή διευρυμένη μορφή τοῦ Κατηχη-
τικοῦ16. Ἡ ἄδεια τοῦ De Vecchi δόθηκε μέ τόν ὅρο τό μάθημα νά 
γί νεται μέσα στήν Ἐκκλησία καί νά χρησιμοποιοῦνται ὡς δά σκαλοι 
κληρικοί17, στούς ὁποίους συμπεριλήφθηκαν καί οἱ ἑπτά θεο λόγοι-
λαϊκοί, οἱ ὁποῖοι ὑπῆρχαν τότε στή Ρόδο. 

Ἀπό τό 1938, λοιπόν, τά Κατηχητικά σχολεῖα ἐπεκτείνονται σέ ὅλο 
τόν γεωγραφικό χῶρο τῆς ἐπαρχίας Ρόδου18, ἐνῶ ὡς ἀναγνωστικά χρη-
σιμοποιοῦνται τά θρησκευτικά βιβλία. Οἱ ἀπολυμένοι δάσκαλοι καί κα-
θηγητές, ὅσοι ἀπ’ αὐτούς δέν εἶχαν καταφύγει στήν ἐλεύθερη Ἑλλάδα 
ἤ τήν Αἴγυπτο, ἐπάνδρωσαν τά Κατηχητικά (κυ ρίως οἱ θεολόγοι) ἤ 
παρέδιδαν κρυφά ἰδιαίτερα μαθήματα, μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς τους19. 
Παράλληλα μέ τό Κατηχητικό ἱδρύθηκαν καί χορωδίες Βυζαν τινῆς μου-
σικῆς20, οἱ ὁποῖες ἀποτέλεσαν κίνητρο ὄχι μόνο γιά τήν προσέλκυση 

ως τῶν παίδων εἰς τά Δόγματα τῆς Θρησκείας των, τά ὁποῖα διδάσκονται ἐν τῇ 
Ἐκκλησίᾳ, ἀσχέτως ὅλως πρός τήν ἐν τοῖς Σχολείοις διδασκαλίαν τοῦ θρησκευτι-
κοῦ μαθήματος. Πιστεύω ὅτι δέν θά χωρήσῃ καμμία παρεξήγησις, ἐάν, ὡς θρη-
σκευτικός Ἀρχηγός, θελήσω νά διδάξω εἰς τά Ὀρθόδοξα παιδία τήν Κατήχησιν. 
Ἐσκέφθη ἐπ’ ὀλίγον καί κατόπιν μ’ ἀπήντησεν: “Ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ σου καί μέ τούς 
Κληρικούς σου ὅ,τι θέλεις κάμε. Δέν ἐννοῶ ὅμως ν’ ἀναμίξης Λαϊκούς”. Ὡς Κλη-
ρικοί βεβαίως, τῷ εἶπον, δέον νά θεωρηθοῦν καί οἱ μή φέροντες τό κληρικόν ἔνδυ-
μα Θεολόγοι. Ἐδέχθη καί τοῦτο καί μέ ἐζήτησε τά ὀνόματα τῶν Θεολόγων μου τά 
ὁποῖα καί τῷ ἔδωκα...» Βλ. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 262-263.

15. Στήν ὁποία, ὅπως ἤδη εἰπώθηκε, λειτουργοῦσαν Κατηχητικά σχολεῖα ἤδη 
ἀπό τόν Νοέμβριο τοῦ 1934, σέ μορφή ὑποτυπώδη.

16. «...Συνείδηση τοῦ ροδιακοῦ λαοῦ εἶναι ὅτι ὁ Ρόδου Ἀπόστολος Τρύφωνος 
ἀκοίμητα ἐσκέπτετο πῶς θά κλώσει τόν Ντέ Βέκκι καί τόν ἔκλωσε μέ τά κατηχη-
τικά - ἑλληνικά σχολεῖα καί σ’ αὐτόν ἀνήκει ἡ τιμή τῆς σύλληψης καί τῆς ἐκτέλε-
σης...» Βλ. Κεχαγιᾶς-Ναίθωνας, Νικόλαος. «Ὁ Ρόδου Ἀπόστολος Τρύφωνος», εἰς 
ἐφημ. Πρόοδος, Ρόδος, ἀρ. φ. 14.843 (21.6.1998), σ. 9.

17. Φίνας, Κυριάκος Ι. «Τά Κατηχητικά στή Ρόδο», εἰς Καθημερινή, Ἀθήνα, 
ἀρ. φ. 23.900 (16.7.1998), σ. 2.

18. Φίνας, Κυριάκος Ι. Ἡ πορεία τῆς ἑλληνικῆς παιδείας στήν Ἐπαρχία Ρόδου 
στά δύσκολα χρόνια τῆς σκλαβιᾶς τῆς Δωδεκανήσου, Ρόδος 2003, σ. 18. Κλαδάκη-
Μενεμενλῆ, Φ. ὅ.π., σ. 315.

19. Κλαδάκη-Μενεμενλῆ, Φ. ὅ.π., σ. 316.
20. Οἱ πρῶτοι πού δίδαξαν τή Βυζαντινή μουσική ἦταν οἱ δημοδιδάσκαλοι, Β. 

Μελιδόνης, ὁ Γεώργιος Παπαϊωάννου-Ζίγδης καί ὁ πρωτοψάλτης τοῦ μητροπολιτι-
κοῦ ναοῦ Εὐάγγελος Μουτάφης. Ἀπό τό 1937, τή διεύθυνση ἀνέλαβε ὁ ἀρχιδιάκονος 
Ἀπόστολος Παπαϊωάννου. Βλ. Φίνας, Κυριάκος Ι. Ὁ Μητροπολίτης Ρόδου Ἀπόστο-
λος Τρύφωνος καί ἡ 33ετής προσφορά του στήν Ἐπαρχία Ρόδου, Ρόδος 2003, σ. 30.
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μεγάλου ἀριθμοῦ παιδιῶν στό Κατηχητικό, ἀλλά καί ἐνηλίκων κατοίκων 
στήν Ἐκκλησία. Τό Κατηχητικό λειτουργοῦσε κανονικά κάθε γιορτή 
καί Κυριακή, ἐνῶ τηροῦνταν φύλλα προόδου καί μοιράζονταν Συνόψεις, 
Συνέκδημοι καί ἄλλα θρησκευτικά βιβλία, τά ὁποῖα χρησιμοποιοῦνταν 
ὡς ἀναγνωστικά21. Κατά διαστήματα, ἐξάλλου, μία ἕως δύο φορές τόν 
χρόνο, γινόταν ἐπιθεώρηση ἀπό τή Μητρόπολη. 

Γίνεται φανερό, λοιπόν, ὅτι ἡ Ἐκκλησία στήν ἐπαρχία Ρόδου, 
ὑπό τό πρόσχημα τῶν Κατηχητικῶν σχολείων, βρῆκε εὔσχημο 
τρόπο, ὥστε νά ξαναρχίσει ἡ λειτουργία τῶν ἑλληνικῶν σχολείων 
τόσο στή Ρόδο ὅσο καί στά ἄλλα νησιά τῆς Δωδεκανήσου22. Σ’ αὐτήν 
τήν κατεύθυνση συνέβαλε τά μέγιστα καί ὁ μητροπολίτης Ρόδου 
Ἀπόστολος, ὁ ὁποῖος μέ διπλωματικό τρόπο ἀποπροσανατόλισε 
τόν De Vecchi, ὅταν τοῦ ἔγινε γνωστό ὅτι οἱ μαθητές στά Κατηχη-
τικά σχολεῖα διδάσκονταν οὐσιαστικά τήν ἑλληνική γλώσσα23. 

Ἐκδρομή τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς πόλεως Ρόδου στόν Τάφο  
τῶν Πτολεμαίων (Ροδίνι), Ἰούνιος 1938. Διακρίνονται ἀπό δεξιά πρός  
τό κέντρο: ὁ καθηγητής-θεολόγος Κανάρης Πουζουκάκης, ὁ Παπα-

μανέτας, ὁ μητροπολίτης Ρόδου Ἀπόστολος Τρύφωνος κ.ἄ.24

21. Τά παραπάνω βιβλία ἔστειλε ἀπό τήν Ἀμερική ὁ Παρροδιακός Σύλ. «Ἀπόλλων».
22. Φίνας, Κυριάκος Ι. Ἡ πορεία τῆς ἑλληνικῆς παιδείας στήν Ἐπαρχία Ρόδου 

στά δύσκολα χρόνια τῆς σκλαβιᾶς τῆς Δωδεκανήσου, Ρόδος 2003, σ. 19. 
23. «...εἶναι τό φυσικώτερον πρᾶγμα, ὄχι μόνον διότι ἡ ἑλληνική εἶναι ἡ 

ἐπίσημος γλῶσσα τῆς ὀρθοδόξου Θείας λατρείας, ἀλλά καί διότι οἱ διδάσκαλοι τῶν 
κατηχητικῶν, δηλαδή οἱ Ἱερεῖς, οὐδεμίαν ἄλλην γλῶσσαν γνωρίζουσι...» Βλ. Ἀπό-
στολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 264.

24. Φίνας, Κ. Ι. ὅ.π., σ. 23.
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Ὅσον ἀφορᾶ στή δεύτερη περίοδο λειτουργίας τῶν Κατηχη-
τικῶν σχολείων στή Ρόδο (1937-1943), στήν κατηγορία τῶν κλη-
ρικῶν καί μετά ἀπό ἐπιμονή τοῦ Μητροπολίτη συμπεριλήφθηκαν 
καί οἱ ὑπάρχοντες τότε λαϊκοί θεολόγοι: Κανάρης Πουζουκάκης, 
Ἐμμανουήλ Μπακίρης, Γεώργιος Ἀσκητής, Ἠλίας Κουντούρης καί 
Νικόλαος Ἀρβανίτης. Οἱ θεολόγοι αὐτοί, μαζί μέ τόν ἀρχιμανδρίτη 
Κλεόβουλο Παπαϊωάννου-Πιάγκο καί τόν ἀρχιδιάκονο Ἀπόστολο 
Παπαϊωάννου, ἐκτός ἀπό χρέη καθηγητῶν, ἐκτελοῦσαν καί χρέη 
εἴδους ἐπιθεωρητῶν, ὑπό τήν ἄμεση καθοδήγηση τοῦ Μητροπολίτη 
Ρόδου, ἐνῶ στή Νίσυρο τό καθηγητικό ἔργο τό εἶχε ἀναλάβει ὁ ἀρχι-
μανδρίτης καί ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σπηλιανῆς Κύριλλος 
Ρωμανός25. Τά Κατηχητικά σχολεῖα πού λειτουργοῦσαν στή Ρόδο 
τήν ἐποχή αὐτή ἦταν 6 στήν πρωτεύουσα καί ἄλλα 40 στά χωριά τοῦ 
νησιοῦ, ἐνῶ τό πρόγραμμα περιλάμβανε 9 ὧρες Ἑλληνικά, 3 ὧρες 
Θρησκευτικά, 3 ὧρες Ἑλληνική Ἱστορία καί 3 ὧρες Ἀριθμητική26. Τά 
κηρύγματα στίς ἐκκλησίες, ἐπίσης, δέν περιορίζονταν στά στενά 
θρησκευτικά πλαίσια, ἀλλά ἦταν ἐθνικά σαλπίσματα, ὅσο συγκα-
λυμμένα κι ἄν λέγονταν27. 

Τήν προσπάθεια τῆς Ἐκκλησίας στήριξαν ὅλοι οἱ κοινοτικοί 
ἄρχοντες, ἰδιαίτερα ὅμως οἱ 143 δάσκαλοι καί δασκάλες πού πρόσφε-
ραν τίς μορφωτικές τους ὑπηρεσίες πρός ὄφελος τοῦ λαοῦ, ἐνῶ ὁ 
μη τροπολίτης Ἀπόστολος ἀνέλαβε νά κάνει γνωστή τή δραστηριό-
τητα τῶν Κατηχητικῶν στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ἀποστέλλον-
τας καί μία ἀπό τίς πολλές ἐκθέσεις τους. Ὁ Οἰκουμενικός Πα-
τριάρχης Βενιαμίν μέ ἀπαντητική ἐπιστολή του ἐξέφραζε τά συγχα-
ρητήριά του στόν Ἀπόστολο, καθώς καί τήν εὐαρέσκειά του γιά τήν 
ἰδιαίτερη μέριμνα πού ἐπεδείκνυε ὡς πρός τή θρησκευτική διαπαι-
δαγώγηση τῶν νέων28.

Ἐκτός ἀπό τό Πατριαρχεῖο, τή λειτουργία τῶν Κατηχητικῶν 
στήν ἐπαρχία Ρόδου ἐπικρότησε καί ἡ ἑλληνική Κυβέρνηση, ἐνι-
σχύον τας μέχρι τήν κήρυξη τοῦ ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου τό 1940 τή 

25. Βεργωτῆς, Γ. Θ. ὅ.π., σ. 289-290. Φίνας, Κυριάκος Ι. Ὁ Μητροπολίτης 
Ρόδου Ἀπόστολος Τρύφωνος καί ἡ 33ετής προσφορά του στήν Ἐπαρχία Ρόδου, 
Ρόδος 2003, σ. 29. Μπακίρης, Ἐμμανουήλ Δ. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρόδου στά χρόνια 
τῆς Ἰταλικῆς Κατοχῆς, Ρόδος 1988, σ. 17.

26. Βεργωτῆς, Γ. Θ. ὅ.π., σ. 290. Κλαδάκη-Μενεμενλῆ, Φ. ὅ.π., σ. 316-317.
27. Παπαμανώλης, Γ. Θ. Ρόδος. τ. 1, Ἀθήνα 1951, σ. 173.
28. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 265-266. (Παράρτημα, ἀρ. ἐγγρ. 28).
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Μητρόπολη, μέσω τοῦ Προξενείου στή Ρόδο, μέ τά ἑξῆς ποσά: 
25.000 λιρέττες κάθε χρόνο γιά τή λειτουργία τῶν Κατηχητικῶν, 
10.000 λιρέττες γιά τή συντήρηση τοῦ γραφείου τῆς Μητρόπολης 
καί 24.000 λιρέττες γιά προσωπικό ἐπίδομα τοῦ Μητροπολίτη29. 
Μετά τήν κήρυξη τοῦ πολέμου, ὁ τότε Ἕλληνας Πρόξενος Χριστο-
δούλου30 διαμήνυσε στόν Μητροπολίτη νά προσπαθήσει, μέ κάθε 
τρόπο, νά διατηρήσει τή Μητρόπολη καί τά Κατηχητικά σχολεῖα, 
κάτι πού ὁ Τρύφωνος κατάφερε νά κάνει31.

Ἡ τακτική φοίτηση τῶν παιδιῶν στά Κατηχητικά σχολεῖα32, 
ὅμως, προκάλεσε τήν ἀντίδραση τῶν περιφερειακῶν διευθυντῶν τῶν 
ἡμερήσιων σχολείων33, οἱ ὁποῖοι, σέ σύσκεψη στό χωριό Γεννάδι, με-
τά τό πέρας τοῦ σχολικοῦ ἔτους 1940-1941, ἀποφάσισαν νά ζητή-
σουν ἀπό τόν τότε ἰταλό διοικητή ναύαρχο Inigo Campioni νά 
ἀπελάσει τούς θεολόγους κατηχητές καί ἱεροκήρυκες, μέ τό αἰτιολο-
γικό ὅτι κατέστρεφαν τό ἔργο τους. Ὁ Campioni34, ὅμως, τούς 
ἀπείλησε μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τή Δωδεκάνησο, κατηγορώντας τους 
γιά ἀνικανότητα, διότι, ἐνῶ οἱ θεολόγοι ἦταν μόνο πέντε, αὐτοί, 
ἐκτός ἀπό τήν ἐνίσχυση τοῦ κράτους, εἶχαν στή διάθεσή τους ἑκα-
τοντάδες δασκάλων, οἱ περισσότεροι τῶν ὁποίων ἦταν Ἰταλοί35.

 

29. Ἐπίσης, τό Ἑλληνικό Προξενεῖο στή Ρόδο βρισκόταν σέ συνεχῆ ἐπαφή καί 
μέ τόν κατηχητή Ἐμμανουήλ Μπακίρη, μέσω τοῦ ὁποίου δινόταν καί κάποιο μη-
νιαῖο βοήθημα σέ πολλούς δασκάλους πού εἶχαν παυτεῖ ἀπό τήν ἰταλική διοίκηση. 
Βλ. Μπακίρης, Ε. Δ. ὅ.π., σ. 18.

30. Χριστοδούλου Γ. Α. Ἕλληνας Πρόξενος στή Ρόδο ἀπό 30 Ὀκτωβρίου 
1939 ἕως 28 Ὀκτωβρίου 1940. Βλ. Τσιρπανλῆς, Ζ. Ν. ὅ.π., σ. 268.

31. Φίνας, Κ. Ι. ὅ.π., σ. 30.
32. «...Τά Κατηχητικά μου ἐξακολουθοῦν τό θεάρεστον ἔργον των. Κάμνουν 

κυριολεκτικῶς θαύματα. Παιδάκια, τά ὁποῖα δέν ἐδιδάχθησαν εἰς τό Σχολεῖον, 
οὔτε τό Α ἀναγινώσκουσι τόν Ἀπόστολον ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ. Πόση εἶναι ἡ χαρά μου, 
ὅταν ἐρωτῶ τό παιδάκι, πού εἶπε τόν Ἀπόστολον, καί ἔρχεται νά φιλήσῃ τό χέρι 
μου, “ποῦ ἔμαθες νά διαβάζης;” καί ἐκεῖνο μ’ ἀπαντᾶ “στόν Παπᾶ!!”. Ἐκτός τούτου 
ὅμως μανθάνουσι νά γράφωσιν ὀρθῶς καί νά ἐκθέτωσι τάς ἰδέας των, ὡς φαίνεται 
ἐκ γραπτῶν τῶν ἐξετάσεών των...» Βλ. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 1, σ. 286.

33. Ὁ περιφερειακός διευθυντής διηύθυνε καί ἐπιθεωροῦσε περισσότερα ἀπό 
ἕνα σχολεῖα.

34. Ὁ Campioni τουφεκίστηκε ἀπό τούς νεοφασίστες τό 1944, μαζί μέ τόν 
Τσιάνο, τόν Ντέ Μπόνο κ.ἄ., ἐπειδή εἶχε προσχωρήσει στήν Κυβέρνηση Μπαντόλιο. 

35. Μπακίρης, Ἐμμανουήλ Δ. Ρόδος: Ἐθνικό ζήτημα 1912-1945, Ρόδος 1989, 
σ. 64-65.
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Τό Κατηχητικό σχολεῖο τοῦ Νιοχωριοῦ (1941).  
Διακρίνονται οἱ: Παπαναστάσης, Γ. Παπαϊωάννου καί Σπανός36.

Μέ τήν ἐπικράτηση τῶν Γερμανῶν τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1943 
ἀρχίζει ἡ τρίτη καί τελευταία περίοδος λειτουργίας τῶν Κατηχη-
τικῶν σχολείων, ἡ ὁποία λαμβάνει τέλος μέ τήν ἀπελευθέρωση τῆς 
Δωδεκανήσου. Πρόκειται γιά μιά περίοδο ἐλεύθερης λειτουργίας τῶν 
Κατηχητικῶν, ἀφοῦ οἱ Γερμανοί, ἀπασχολημένοι μέ τίς ἀνάγκες τοῦ 
πολέμου, δέν στόχευαν στόν ἀφελληνισμό τοῦ πληθυσμοῦ, γι’ αὐτό 
καί ἐπέτρεψαν τή λειτουργία τῶν Κατηχητικῶν ὡς ἡμερήσιων σχο-
λείων37 μέ ἀναλυτικό πρόγραμμα τοῦ ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Παι-
δείας. Ἡ ἀντίδραση τῆς ἰταλικῆς ἀστυνομίας καί τῶν ὑπαλλήλων 
της38 ἦταν ἔντονη καί περιλάμβανε καταγγελίες ἐναντίον τῶν Ἑλ-

36. Βρατσάλης, Α. ὅ.π., σ. 160-161.
37. «...Ἅμα τῇ μεταπολιτεύσει, χωρίς νά περιμένω τήν ὁμαλότητα, ἔσπευσα 

νά ἐπωφεληθῶ τῆς ἀνωμαλίας πρός ἐνίσχυσιν τῶν Κατηχητικῶν μου. Ἀμέσως 
ἀρχήν ποιούμενος ἐκ τῶν Χωρίων Σιάννα καί Μονολίθου παρά τῷ Ἱερεῖ διώρισα 
διδασκάλους καί Διδασκάλισσας ὑπό τύπον βοηθῶν μετά τῆς ἐντολῆς νά διδάσκω-
σι μέν καί πάλιν εἰς τούς Νάρθηκας καί τά Κελλία τῶν Ἐκκλησιῶν, ἀλλ’ ὄχι πλέον 
μόνον τάς Κυριακάς καί ἑορτάς, ἀλλά καθ’ ἑκάστην καθ’ ὅλας τάς μεταμεσημ-
βρινάς ὥρας...» Βλ. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 2, σ. 9.

38. Ἰταλοί, οἱ ὁποῖοι ἐξακολουθοῦσαν νά κυριαρχοῦν διοικητικά, τόσο σέ πο-
λιτικά ὅσο καί σέ κοινωνικά θέματα, συμπεριλαμβανομένης καί τῆς Ἐκπαίδευσης 
καί τούς ὁποίους διατηροῦσαν ἀκόμα στίς θέσεις τους οἱ Γερμανοί. Βλ. Κα-
λιοντζῆς, Ἰωάννης Ν. Ἡ Παιδαγωγική Ἀκαδημία Ρόδου 1947-1991, τ. Α΄, Ἀθήνα 
1995, σ. 17.
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λήνων γιά «παρά τούς κείμενους νόμους» ἵδρυση σχολείων, ἐπικα-
λούμενη τό σχολικό Διάταγμα τοῦ 1937, καθώς καί τό προϋπάρχον 
πολιτικό καθεστώς, τό ὁποῖο οἱ Γερμανοί, γιά λόγους σκοπιμότητας, 
ἀποφάσισαν νά διατηρήσουν στά νησιά39. Μέ συνεχῆ, ἐξάλλου δια-
βήματα οἱ Ἰταλοί προσπαθοῦσαν νά μεταπείσουν τή στρατιωτική 
γερμανική διοίκηση, χωρίς, ὡστόσο, ἀποτέλεσμα40.

Τήν Κυριακή, 4 Ὀκτωβρίου 1943 διαβάστηκε σέ ὅλες τίς Ἐκ-
κλησίες ἐγκύκλιος τοῦ μητροπολίτη Ρόδου Ἀπόστολου, μέ τήν ὁποία 
γινόταν γνωστή ἡ λειτουργία Κατηχητικῶν σχολείων καθημερινά σέ 
ὅλα τά χωριά τῆς Ρόδου41 καί ζητοῦσε τή στήριξη τοῦ λαοῦ42. Στίς 
14 Δεκεμβρίου τοῦ 1943, ἐξάλλου, ἄρχισε ἡ λειτουργία Ἀνώτερου 
Κα τηχητικοῦ μέ γυμνασιακά μαθήματα43 μέσα στόν μητροπολιτικό 
ναό τῶν Εἰσοδίων τῆς Ρόδου, μέ διευθυντή τόν γυμνασιάρχη Δη μή-
τριο Ἀναστασιάδη, ὑποδιευθυντή τόν πρωτοσύγκελλο Ἀπόστολο 
Παπαϊωάννου καί καθηγητές τούς: Παντελῆ Παντελίδη, Μιχαήλ 
Σελλά, Σεβαστό Μαΐλη, Ἐμμανουήλ Μανωλά, Θάνο Παπαθανάση, 
Ἀθηναγόρα Κωνσταντινίδη, Ζαχαρία Παπαζαχαρίου καί Σταμάτη 
Καζούλλη44. Ἡ ἔναρξη τῶν μαθημάτων ἔγινε μέσα σέ συγκινητική 
ἀτμό σφαιρα, μέ παρόντες καί τούς καθηγητές τοῦ Βενετόκλειου Γυ-

39. Κλαδάκη-Μενεμενλῆ, Φ. ὅ.π., σ. 317.
40. Φίνας, Κυριάκος Ι. Ἡ πορεία τῆς ἑλληνικῆς παιδείας στήν Ἐπαρχία Ρόδου 

στά δύσκολα χρόνια τῆς σκλαβιᾶς τῆς Δωδεκανήσου, Ρόδος 2003, σ. 22.
41. Ἡ λειτουργία τῶν Κατηχητικῶν στήν ἐπαρχία τῆς Ρόδου ἦταν ἀπογευμα-

τινή, γιατί τό πρωί λειτουργοῦσαν ἀκόμη τά ἰταλικά κυβερνητικά σχολεῖα.
42. Καλιοντζῆς, Ι. Ν. ὅ.π., σ. 18.
43. Τή δυσφορία τῶν Ἰταλῶν ἀφήνει νά διαφανεῖ καί τό ὑπ’ ἀριθ. 702/ 

21.12.1943 ὑπόμνημα τοῦ ἰταλικοῦ τμήματος ἀσφαλείας Ρόδου, σχετικό μέ τή λει-
τουργία τῶν Κατηχητικῶν σχολείων Ρόδου. Στό ἐν λόγω ἔγγραφο ἀναφέρεται 
συγκεκριμένα: «...Πρωτοβουλία τοῦ Μητροπολίτη Τρύφωνος καί μέ τή συγ κα-
τάθεση τῶν γερμανικῶν ἀρχῶν κατοχῆς λειτουργοῦσιν ἐν Ρόδῳ κατηχητικά σχο-
λεῖα, δημοτικῆς καί μέσης ἐκπαιδεύσεως. Ὁ πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεως 
Παπαϊωάννου Ἀπόστολος διδάσκει τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, τά δέ λοιπά 
μαθήματα διδάσκονται ὑπό τῶν πρώην καθηγητῶν τοῦ Βενετοκλείου Γυμνασίου. 
Εἰς τά σχολεῖα διδάσκεται ἡ ἑλληνική γλώσσα καί πατριωτικοί ἑλληνικοί ὕμνοι. Ὡς 
φαίνεται, ὁ Μητροπολίτης ἐνεργεῖ, μέσω τῶν γερμανικῶν ἀρχῶν, διά τήν ἐκ νέου 
λειτουργίαν τοῦ Βενετοκλείου Γυμνασίου, ὅπερ ἔπαυσε λειτουργοῦν τό ἔτος 1937, 
μετά τήν ἀπαγόρευσιν τῆς διδασκαλίας τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης εἰς τά Δωδεκάνη-
σα...» Βλ. Κλαδάκη-Μενεμενλῆ, Φ. ὅ.π., σ. 317-318.

44. Τό 1945, λοιπόν, ἄρχισε ἡ λειτουργία τοῦ Γυμνασίου, ἡ ὁποία συνεχίστη-
κε ὁμαλότερα μετά τήν Ἀπελευθέρωση.

-4-Mavridis-Rodos no 16.indd   372 2/4/2018   12:40:45 µµ



ΡΟΔΟΣ: 1912-1948. ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

373

μνασίου Ρόδου45, σέ χῶρο τοῦ ὁποίου συνεχίστηκε ἀργότερα46, ὑπό 
τύπον Ἀνώτερου Κατηχητικοῦ, ἡ λειτουργία τοῦ Γυμνασίου αὐτοῦ47.

Στίς 14 Φεβρουαρίου τοῦ 1944, σέ συνάντηση τοῦ μητροπολίτη 
Ρόδου Ἀπόστολου μέ τόν Γερμανό διοικητή Ulrich Kleemann, ἐτέθη, 
μεταξύ ἄλλων, καί τό ζήτημα τῶν Κατηχητικῶν σχολείων. Ὁ διοι-
κητής ἔθεσε ὑπόψη τοῦ Μητροπολίτη τίς σχετικές ἀναφορές τῶν 
Ἰταλῶν, στίς περισσότερες ἐκ τῶν ὁποίων ὑπῆρχε τό αἴτημα τῆς 
ἐπαναφορᾶς τῶν Κατηχητικῶν στήν προηγούμενη μορφή τους, δη-
λαδή μέ δασκάλους μόνο ἱερεῖς καί ἡμέρες διδασκαλίας μόνο τίς Κυ-
ριακές καί τίς γιορτές. Ὁ Τρύφωνος δικαιολόγησε τή λειτουργία τῶν 
νέων Κατηχητικῶν μέ τό ἐπιχείρημα ὅτι ἀρκετοί ἀπόφοιτοι τῶν 
κατώτερων Κατηχητικῶν ἤθελαν νά γίνουν ἱερεῖς, γι’ αὐτό καί ἔπρε-
πε νά διδαχθοῦν ἀνώτερα Κατηχητικά μαθήματα48. Τό ἐπιχείρημα 
αὐτό φαίνεται ὅτι ἱκανοποίησε τόν Γερμανό διοικητή, μέ ἀποτέλε-
σμα τό σχολικό ἔτος 1943-1944 νά τελειώσει ὁμαλά49. 

Στίς 30 Σεπτεμβρίου τοῦ 1944 ἐκδίδεται Κυβερνητικό Διάταγμα 
γιά τό σχολικό ἔτος 1944-1945, σύμφωνα μέ τό ὁποῖο ἡ Ἐκπαίδευση 
παύει νά ἀνήκει στήν ἁρμοδιότητα τῆς Ἐκκλησίας καί περνᾶ στήν 
ἀντίστοιχη τῆς Κυβέρνησης, ἐπανέρχεται, δηλαδή, τό σχολικό κα-
θεστώς τοῦ Διατάγματος τοῦ 192650. Στίς 22 Δεκεμβρίου 1944 ὁ μη-
τροπολίτης Ἀπόστολος ἀποστέλλει στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο 
Κωνσταντινουπόλεως πλήρη ἀναφορά γιά τήν πορεία λειτουργίας 
τῶν Κατηχητικῶν σχολείων καί τήν κατάσταση πού ἐπικρατεῖ στήν 
παροῦσα φάση51. 

45. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ λειτουργία τοῦ ἐν λόγω Γυμνασίου εἶχε ἀνασταλεῖ τό 
1937, γιά νά χρησιμοποιηθεῖ γιά τίς ἀνάγκες τῶν κατακτητῶν.

46. Ἐπρόκειτο γιά δύο δωμάτια, τά ὁποῖα παραχώρησε ὁ ἁρμόδιος Γερμανός 
ὑπάλληλος, ἔπειτα ἀπό αἴτηση τοῦ μητροπολίτη Ἀπόστολου.

47. Κλαδάκη-Μενεμενλῆ, Φ. ὅ.π., σ. 317-318.
48. «...Ἀλλά καί ἡ Ὑμετέρα Ἐξοχότης ὡς Θεολόγος (Σημ.: ὁ Kleemann εἶχε 

σπουδάσει Θεολογία), γνωρίζει ὅτι τό πρώτιστον καθῆκον μου ἦτο νά τοῖς διδάξω 
τήν Ἀρχαίαν Ἑλληνικήν, εἰς τήν ὁποίαν εἶναι γεγραμμένη ἡ Ἁγ. Γραφή. Ἔπειτα, 
προκειμένου νά διδαχθῶσιν Ἀπολογητικήν κ.λπ. πῶς ἦτο δυνατόν ν’ ἀγνοῶσι τά 
σχετικά ἐγκύκλια μαθήματα;» Βλ. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 2, σ. 12.

49. Κλαδάκη-Μενεμενλῆ, Φ. ὅ.π., σ. 318.
50. Ὅ.π.
51. Τσαλαχούρης, Κώστας Φ. Σελίδες ἱστορίας. Ροδιακά καί ἄλλα, Ρόδος 

2002, σ. 15-19. (Παράρτημα, ἀρ. ἐγγρ. 29).
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Μέ τήν ὑπογραφή τῆς εἰρήνης καί τήν κατάληψη τῆς Δωδεκα-
νήσου ἀπό τούς Ἄγγλους τό 1945 ἐγκαθίστανται καί οἱ πρῶτες ἐξαρ-
τημένες ἀπ’ αὐτούς ἐκπαιδευτικές ἀρχές, μέ διευθυντή Παιδείας τόν 
Ροδίτη Εὐστάθιο Λαγκάνη, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε καθηγητής τοῦ Βε-
νετόκλειου Γυμνασίου καί τῆς Σαλβαγείου Σχολῆς τῆς Ἀλεξάνδειας52. 

Τό σχολικό ἔτος 1945-1946, τό Βενετόκλειο λειτούργησε ὡς 
πλῆ  ρες Γυμνάσιο Ἀρρένων, ἐνῶ τό Καζούλλειο ὡς Γυμνάσιο Θηλέων, 
προκειμένου νά τιμηθοῦν οἱ δύο οἰκογένειες τῶν μεγάλων εὐεργετῶν 
τῆς Ρόδου. 

Τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1945 ἀποφοιτοῦν ἀπό τό Βε νε τόκλειο 
Γυμνάσιο καί οἱ πρῶτοι μαθητές, ἐνῶ ἐπανέρχονται καί αὐτοί πού 
εἶχαν διακόψει τίς σπουδές τους λόγω ἀνωτέρας βίας τό 1937, κα-
τατάσσονται ἀνάλογα μέ τίς γνώσεις τους σέ διάφορες τάξεις καί 
ἀργότερα ἀποφοιτοῦν καί αὐτοί. Πρόκειται γιά τή γενιά πού, 
σύμφωνα μέ τά σχέδια τῶν Ἰταλῶν, θά ἀποτελοῦσε τήν πρώτη ἐξι-
ταλισμένη γενιά τῶν Ἑλλήνων κατοίκων τῆς Δωδεκανήσου53. Ὁ 
Νικόλαος Βλάχος, καθηγητής Πανεπιστημίου, σέ ἔκθεσή του πρός 
τόν Ἕλληνα Πρωθυπουργό καί τά Ὑπουργεῖα Ἐθνικῆς Παιδείας καί 
Ἐξωτερικῶν στίς 30.9.1946 ἀναφέρει σχετικά: 

«...Πλήν τοῦ διωγμοῦ τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς ἀπαγορεύσεως τῆς 
χρήσεως τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης ἐνώπιον τῶν ἀρχῶν, ἐκλείσθησαν 
τά πάσης φύσεως ἑλληνικά σχολεῖα ἀντικατασταθέντα δι’ ἰταλικῶν. 
Πατριῶται καί φιλομαθεῖς κατά παράδοσιν οἱ νησιῶται ἐτρώθησαν 
εἰς τήν ἐθνικήν φιλοτιμίαν των, ἀλλά δέν ἀπήλπισαν, οὐδέ παρέλι-
πον νά ἀντιδράσουν...

...Ἴσως τό παράδειγμα τῶν ἀφανῶν διδασκάλων καί τῶν κρυφῶν 
σχολείων τῆς Τουρκοκρατίας ἐνεψύχωσε καί ἐνεθάρρυνε τούς νη-
σιῶτας εἰς τήν ἐγκαρτέρησιν τῆς δυστυχίας καί ἀνέδειξε τούς νέους 
ἀφανεῖς διδασκάλους καί τά νέα «κρυφά σχολειά» τῆς Δωδε-
κανήσου...

52. Μπακίρης, Ἐμμανουήλ Δ. Ρόδος: Ἐθνικό ζήτημα 1912-1945, Ρόδος 1989, 
σ. 65. Διβάνη, Λ. - Κωνσταντοπούλου, Φ. Δωδεκάνησος. Ἡ μακρά πορεία πρός 
τήν ἐνσωμάτωση. Διπλωματικά ἔγγραφα ἀπό τό Ἱστορικό Ἀρχεῖο τοῦ ὑπουργείου 
τῶν Ἐξωτερικῶν, Ἀθήνα 1996, σ. 203-204.

53. Λεωτσᾶκος, Σπύρος. Ρόδος τό σμαραγδένιο νησί, Ἀθήνα 1949, σ. 148. 
Παπαχριστοδούλου, Χ. Ι. Ἱστορία τῆς Ρόδου. Ἀπό τούς προϊστορικούς χρόνους 
ἕως τήν ἐνσωμάτωση τῆς Δωδεκανήσου (1948), Ἀθήνα 1972, σ. 599.
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...Σήμερον, μετά διετίαν ἀπό τῆς εὐτυχοῦς μεταστροφῆς τοῦ 
πολέμου ὑπέρ τῶν ἡνωμένων ἐθνῶν, δέν ὑπάρχει χωρίον τῆς Δωδε-
κανήσου, εἰς τό ὁποῖον νά μή διδάσκωνται τά ἑλληνικά γράμματα, 
εἰς δέ τά κέντρα της ὀργιᾶ ἀκατάσχετος ἡ πρός τήν ἀνωτέραν 
μόρφωσιν ὁρμή...»54

Στίς 31 Μαρτίου 1947 ὑψώνεται στή Ρόδο ἡ ἑλληνική σημαία, ἐνῶ 
τή διοίκηση τῆς Δωδεκανήσου ἀναλαμβάνει ὁ στρατιωτικός διοικητής 
τῶν νησιῶν ναύαρχος Ἰωαννίδης, μέ πρῶτο διευθυντή Παιδείας, διο-
ρισμένο ἀπό τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Παιδείας, τόν Καλύμνιο Γιάννη 
Ζερβό, τόν ὁποῖο διαδέχεται ὁ Δημήτριος Τσιλίρας55. Σύμφωνα μέ τίς 
ἐκτιμήσεις τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἀρχῶν τῆς Ἑλλάδας, τά σχολεῖα τῆς 
Δωδεκανήσου βρίσκονταν σέ ἄριστο ἐπίπεδο, σάν νά μήν εἶχαν 
περάσει ὅλες αὐτές τίς δοκιμασίες ἐπί μία πενταετία, ἀρχῆς γενομένης 
ἀπό τό κλείσιμο τῶν ἑλληνικῶν σχολείων.

Τήν 7η Μαρτίου 1948, ἡμέρα τῆς Ἐνσωμάτωσης στή Μητέρα 
πα τρίδα, ἡ κατάσταση στά ἐκπαιδευτικά πράγματα τῆς Ρόδου βρί-
σκεται ἤδη σέ ἱκανοποιητικό ἐπίπεδο, ἐνῶ τά σχολεῖα ὅλων τῶν 
βαθμίδων λειτουργοῦν κανονικά, μέ πλῆθος μαθητῶν σ’ ὅλες τίς 
τάξεις56. Οἱ Δωδεκανήσιοι ἐκπαιδευτικοί, ἐξάλλου, πού ἐπί ἰταλικῆς 
διοίκησης εἶχαν παυτεῖ ἀπό τά καθήκοντά τους ἀποκαταστάθηκαν, 
ἐνῶ τά χρόνια προϋπηρεσίας τους ὑπολογίστηκαν καί γιά τήν πρίν 
τήν Ἐνσωμάτωση περίοδο, ἔστω καί ἐάν δέν εἶχαν ἐργαστεῖ τότε57. 

54. Διβάνη, Λ. ὅ.π., σ. 194-195.
55. Μπακίρης, Ἐμμανουήλ Δ. Ρόδος: Ἐθνικό ζήτημα 1912-1945, Ρόδος 1989, 

σ. 65.
56. Τό 1948 στά Δωδεκάνησα ὑπηρετοῦσαν 420 δάσκαλοι, οἱ περισσότεροι 

ἄνδρες, καί 34 φιλόλογοι, 11 μαθηματικοί, 11 θεολόγοι, 5 φυσικοί, 4 καθηγητές γαλ-
λικῶν, 2 τεχνικῶν καί 5 γυμναστές. Βλ. Ἔκθεση Πεπραγμένων τῆς Ἑλληνικῆς Στρα-
τιωτικῆς Διοικήσεως Δωδεκανήσου (ΕΣΔΔ), 1948. Διβάνη, Λ. ὅ.π., σ. 316-317.

57. «...Εἰς τούς λειτουργούς τῆς Μέσης, καθώς καί τῆς Δημοτικῆς ἐκπαιδεύσε-
ως, τούς ὑπηρετήσαντας εἰς τά σχολεῖα τῆς Δωδεκανήσου πρό τοῦ ἔτους 1937 καί 
παραμείναντας ἐπί τόπου ἤ καταφυγόντας ἀλλαχοῦ κατά τήν περίοδον τῆς 
ἀργίας τῶν ἑλληνικῶν σχολείων, ἡ δικαιοσύνη ἐπιβάλλει νά ἀναγνωρισθῇ ὁ 
ἐνδιάμεσος χρόνος ὑπηρεσίας συντάξιμος, ἀδιακρίτως ἄν μετά τήν ἐπαναλει-
τουργίαν τῶν σχολείων κατά τό ἔτος 1943 προσελήφθησαν εἰ μή, εἰς τήν ὑπη-
ρεσίαν αὐτῶν ὑπό τοῦ ὑπουργείου ἤ τῶν κατά τόπους σχολικῶν ἐφορειῶν...» Βλ. 
Ἔκθεση τοῦ Νικόλαου Βλάχου, καθηγητή Πανεπιστημίου, ἡ ὁποία ὑποβλήθηκε 
στίς 30.9.1946, στόν Πρωθυπουργό καί τά Ὑπουργεῖα Ἐθνικῆς Παιδείας καί Ἐξω-
τερικῶν. Διβάνη, Λ. ὅ.π., σ. 206.
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Ἀναγνωρίστηκαν, ἐπίσης, ἀπό τήν ἑλληνική Πολιτεία ὡς ἰσότιμοι μέ 
τούς τίτλους σπουδῶν τῶν σχολῶν τοῦ ἐλεύθερου ἑλληνικοῦ κρά-
τους καί οἱ ἀντίστοιχοι τίτλοι πού εἶχαν χορηγηθεῖ ἀπό τά Κατηχη-
τικά σχολεῖα58. 

Βέβαια, ἐνῶ ἡ ἀναγνώριση τῆς προσφορᾶς τοῦ Δωδεκανήσιου 
δα σκάλου59 δικαίωσε τόν ἀγώνα τῶν ἐκπαιδευτικῶν, δέν συνέβη τό 
ἴδιο καί μέ τόν ἁπλό παπᾶ, ὁ ὁποῖος ἐπί μία πενταετία (1938-1943) 
ἔδωσε τόν δικό του ἀγώνα, μέ τά δικά του μέσα60. Εἶναι γεγονός ὅτι 
ἡ περίοδος 1937-1943 ὑπῆρξε ἡ πιό δύσκολη περίοδος στήν ἱστορία 
τῆς Ρόδου, ἐνῶ ἡ λειτουργία τῶν Κατηχητικῶν σχολείων τήν περίο-
δο αὐτή συνέβαλε τά μέγιστα ὥστε οἱ γεννηθέντες τά χρόνια 1929-
1933 νά γνωρίζουν, κατά τήν Ἀπελευθέρωση, τήν ἑλληνική γλώσσα61, 

58. «...Οὕτω κατά τήν ἀπελευθέρωσιν, ἡ Ρόδος εὑρέθη ἐν πλήρει ἐκπαιδευτικῇ 
ἀνασυγκροτήσει, μέ πλήρη δημοτικά σχολεῖα καί μέ πλῆρες Γυμνάσιον, ἡ δέ Ἑλλη-
νική Πολιτεία ἀνεγνώρισε τούς τίτλους σπουδῶν τούς χορηγηθέντας ἀπό τά Κα-
τηχητικά Σχολεῖα, ὡς ἰσότιμους πρός τούς ἀντιστοίχους τίτλους τῶν σχολῶν τοῦ 
Ἐλευθέρου Κράτους...» Βλ. Παπαϊωάννου, Ἐμμανουήλ, Δ. «Συνοπτική ἀνασκόπη-
ση τῆς ἐκπαιδεύσεως στή Ρόδο ἀπό τό 1912 μέχρι τό 1945», εἰς Ἐπιθεώρηση Νο-
μαρχίας Δωδεκανήσου, 4 (1957), σ. 11-13. Φίνας, Κυριάκος Ι. Ὁ Μητροπολίτης 
Ρόδου Ἀπόστολος Τρύφωνος καί ἡ 33ετής προσφορά του στήν Ἐπαρχία Ρόδου, 
Ρόδος 2003, σ. 35-37.

59. «...Πληροφορηθείς ὅτι τό Σεβαστόν Ὑπουργεῖον διένειμε δῶρον ἐξ ἑνός 
ἑκατομμυρίου εἰς ὅλους τούς διδάξαντας εἰς τά Κατηχητικά μου, ἀπηύθυνα εἰς τόν 
κ. Ὑπουργόν, τό ἑξῆς ἔγγραφόν μου,

Ἀριθ. 219
Ἐξοχώτατε Κύριε Ὑπουργέ,
Μετά πολλῆς εὐχαριστήσεως ἐπληροφορήθην ὅτι ἡ Σεβαστή Κυβέρνησις 

ἀπεφάσισε νά δώσῃ ὡς δῶρον, ἀνά ἕν ἑκατομ(μύριον) δραχ(μάς) εἰς ὅλους τούς 
διδάξαντας εἰς τά Κατηχητικά Ρόδου κατά τήν Πολεμικήν περίοδον. Ἄς εἶναι 
εὐλογημένοι παρά τό Κυρίου οἱ λαβόντες τήν δίκαιαν ταύτην ἀπόφασιν, ἥτις 
ἀναγνωρίζει τήν Ἐθνικήν σημασίαν καί τήν ἀποτελεσματικότητα τοῦ Κατηχητι-
κοῦ μοῦ ἔργου...» Βλ. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 2, σ. 181.

60. Μπακίρης, Ε. Δ. ὅ.π., σ. 65.
61. Ὁ Κυριάκος Φίνας, σέ προσωπική συνάντηση πού εἴχαμε μαζί του, μᾶς 

ἀνέφερε ὅτι: «Τό κλείσιμο τῶν ἑλληνικῶν σχολείων ἀπό τόν De Vecchi, μέ βρῆκε 
μαθητή στήν τρίτη τάξη τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Λίνδου. Ἀπό τό 1939 καί ἐπί 3 μέ 
4 χρόνια, παρακολουθοῦσα κάθε Κυριακή καί γιορτή τό Κατηχητικό τοῦ χωριοῦ 
μου. Στίς ἀρχές τοῦ 1948 ἔδωσα τίς κατά νόμο ἐξετάσεις, ὡς κατ’ οἶκον διδαχθείς, 
καί κατατάχθηκα στήν τρίτη τάξη τοῦ Νυχτερινοῦ Γυμνασίου. Αὐτή εἶναι ἡ πραγ-
ματικότητα γιά τά εὐεργετικά ἀποτελέσματα τῶν Κατηχητικῶν τοῦ μητροπολίτη 
Ρόδου Ἀπόστολου καί πρέπει νά λέγεται γιά νά μαθαίνουν καί οἱ νεώτεροι».
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ἄποψη τήν ὁποία ὑποστηρίζει καί ὁ ἀπεσταλμένος τῆς ἑλληνικῆς 
Κυ βέρνησης στά Δωδεκάνησα, μέ σκοπό νά μελετήσει τήν ἐκπαιδευ-
τική κατάσταση στήν περιοχή, σέ ἐπιστολή του στίς 25.1.1947 πρός 
τό Ὑπουργεῖο τῶν Ἐξωτερικῶν:

«...Τά Κατηχητικά Σχολεῖα ὑπῆρξαν τά κέντρα τῆς Ἑλληνικῆς 
Παιδείας...

...Διωργανώθη, τῇ ἐγκρίσει τῆς Προξενικῆς ἀρχῆς, τό “κρυφό 
σχολεῖο”, εἰς τό ὁποῖον ὡρισμένοι ἐμπνευσμένοι κληρικοί, βοηθούμε-
νοι ὑπό τινων θαρραλέων λαϊκῶν θεολόγων, ἐδίδασκον, ἐκτός τῶν 
Θρησκευτικῶν, Ἑλληνικήν γλῶσσαν, Ἑλληνικήν ἱστορίαν καί ἄλλα. 
Τά Κατηχητικά ταῦτα μαθήματα ἀπετέλεσαν ἀπό τοῦ 1937 μέχρι τοῦ 
1943 τήν μόνην Ἑλληνικήν Παιδείαν ἐν Δωδεκανήσῳ καί ἐξυπηρέτη-
σαν μεγάλως τήν μαθητιῶσαν νεολαίαν, καθόσον ἄνευ τούτων θά 
εἶχε παραμείνει αὐτή τελείως ἐστερημένη Ἑλληνικῆς μορφώσεως...»62

Τά Κατηχητικά σχολεῖα ὑπῆρξαν, ἀναμφίβολα, conditio sine 
qua non γιά τή διατήρηση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καί τοῦ ἑλληνικοῦ 
πολιτισμοῦ στή δύσκολη περίοδο τῆς ἰταλικῆς κατοχῆς τῶν Δωδε-
κανήσων καί ἰδίως τά χρόνια 1937-194363. Χωρίς αὐτά ἡ πορεία τῆς 
Παιδείας στήν περιοχή θά εἶχε ἀκολουθήσει διαφορετική διαδρομή, 
μέ ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται, ὅπως χαρακτηριστικά ἀναφέρει ὁ ἐμπνευ-
στής καί δημιουργός τῶν Κατηχητικῶν στήν ἐπαρχία Ρόδου, μητρο-
πολίτης Ἀπόστολος Τρύφωνος:

«...Τά Κατηχητικά τῆς Ἐπαρχίας Ρόδου εἴτε τό θέλουσιν εἴτε δέν 
τό θέλουσι μερικοί, ἔχουσι τήν ἱκανοποίησιν ὅτι εἰς τάς σκοτει-

62. Φίνας, Κυριάκος Ι. Ἡ πορεία τῆς ἑλληνικῆς παιδείας στήν Ἐπαρχία Ρόδου 
στά δύσκολα χρόνια τῆς σκλαβιᾶς τῆς Δωδεκανήσου, Ρόδος 2003, σ. 21. Φίνας, 
Κυριάκος Ι. Ὁ Μητροπολίτης Ρόδου Ἀπόστολος Τρύφωνος καί ἡ 33ετής προ-
σφορά του στήν Ἐπαρχία Ρόδου, Ρόδος 2003, σ. 36.

63. Στόν πολύ σημαντικό ρόλο τῶν Κατηχητικῶν σχολείων τῆς Ρόδου ἀνα-
φέ ρεται, ἐπίσης, τό Ἐκτελεστικό Συμβούλιο τῆς Κεντρικῆς Δωδεκανησιακῆς Ἐπι-
τροπῆς καί ὁ πρόεδρος τῆς Ἐκπαιδευτικῆς Ἐπιτροπῆς, καθηγητής Πανεπι-
στημίου Μ. Βολονάκης σέ ἐπιστολή του μέ ἡμερομηνία 25.10.1945 πρός τό 
Ὑπουργεῖο Παιδείας: «...Μετά τήν ἀπελευθέρωσιν τῆς Δωδεκανήσου ἐκ τῶν Γερ-
μανῶν, ὑπό ἀγγλικῶν καί ἑλληνικῶν πολεμικῶν δυνάμεων, τά κατηχητικά ταῦτα 
σχολεῖα μετ’ εὐχερείας μετετράπησαν ἀμέσως εἰς ἐθνικά φυτώρια, ἡ δέ δίψα τῆς 
ἑλληνικῆς νεότητος πρός τό ἱλαρόν τῆς ἑλληνικῆς παιδείας φῶς ἐδείχθη, κατά 
πάγκοινον ὁμολογίαν, καταπληκτική...» Βλ. Διβάνη, Λ. ὅ.π., σ. 182.
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νοτέρας στιγμάς τοῦ Ἐθνικοῦ της βίου μέ τό ἀμυδρόν φῶς τῆς 
κανδήλας των καθωδήγησαν τάς ψυχάς τῶν Ἑλληνοπαίδων της 
πρός τήν ὁδόν τῶν μεγάλων πεπρωμένων τῆς Φυλῆς, καί θά ἀπο-
τελέσουν ὡς τοιαῦτα τήν φωτεινοτέραν σελίδα τῆς Ἱστορίας τῆς 
Σκλαβιᾶς της, καθώς τό κρυφό Σχολεῖο τοῦ Νάρθηκος ἀπετελεῖ καί 
θ’ ἀποτελῇ εἰς αἰῶνα τόν ἅπαντα τήν φωτεινοτέρα σελίδα τῆς 
Ἱστορίας τῆς σκλαβιᾶς τοῦ πολυπαθοῦς μας Ἔθνους...»64. 

64. Ἀπόστολος Τρύφωνος, ὅ.π., τ. 2, σ. 17.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ὁ μητροπολίτης Ρόδου Ἀπόστολος Τρύφωνος συνέδεσε τό 
ὄνομά του μέ μία ἀπό τίς κρισιμότερες περιόδους τῆς Δωδε κα-

νησια κῆς ἱστορίας. Ἡ ὅλη του δραστηριότητα ὑπῆρξε πάντα συ-
νεπής μέ τή φιλοσοφία καί τήν προσωπικότητά του1, μία προσω-
πικότητα ἰσχυρή, μέ κυριότερα χαρακτηριστικά της τήν εὐθυκρισία 
καί τή διορατικότητα.

Ἡ πιό σίγουρη τακτική, βεβαίως, προκειμένου νά μή δημιουρ-
γοῦνται διχογνωμίες καί σφάλματα εἶναι τό «μηδέν πράττειν», τα-
κτική πού ἀρνήθηκε νά ἀκολουθήσει ὁ μητροπολίτης Ἀπόστολος, 
ἀκόμα καί μετά τήν ἀπόπειρα δολοφονίας του καί παρά τίς ἀν-
τιρρήσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Φώτιου τοῦ Β΄ (1929-1936), 
προκειμένου νά μή μείνει ἀκέφαλη ἡ Μητρόπολη Ρόδου. Κατάφερε, 
ἔτσι, νά ἀρθεῖ στό ὕψος τῶν περιστάσεων, συνεχίζοντας τήν πορεία 
πού ἤδη εἶχε ἐπιλέξει. 

Ὅπως, ἐξάλλου, ἀναφέρει καί ὁ καθηγητής τῆς Ἐκκλησιαστικῆς 
Ἱστορίας στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Γεράσιμος Κονιδάρης στό ἔργο 
του «Ἐκκλησιαστική ἱστορία τῆς Ἑλλάδος»:

«...ἡ πορεία τῆς Ἐκκλησίας ἐν τῷ κόσμῳ, ἐν τῇ ἐπιγείῳ ἱστορία, 
δέν εἶναι εἰδυλλιακή. Ἀντιθέτως, ἀπαιτεῖ ἀγώνα καί ἀνύστακτον 
ἐκκλησιαστικήν συνείδησιν...»2.

Τελικά, κρίνοντας ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος, ἡ ὁριστική κατάληξη 
τοῦ ζητήματος τοῦ Αὐτοκέφαλου δικαίωσε τόν Ἀπόστολο γιά τίς 
ἐπιλογές του στόν χειρισμό τῆς ὑπόθεσης, ἀφοῦ τό ἐνδιαφέρον τῆς 
ἰταλικῆς διοίκησης ἐξασθένησε σταδιακά καί τό ὅλο ζήτημα τέθηκε 
στό περιθώριο, μέχρις ὅτου λησμονήθηκε ἐντελῶς.

Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι μοναδικός κριτής τῶν ἀνθρώπινων 
πράξεων εἶναι ἡ Ἱστορία. Σ’ αὐτή, λοιπόν, ἀνήκει ὁ ρόλος νά κρίνει, 
πέρα ἀπό σκοπιμότητες καί συμφέροντα, τίς ἀποφάσεις καί τά ἔργα 
τοῦ μητροπολίτη Ἀπόστολου, ὅπως ὀρθά ὑποστήριξε καί ὁ ἴδιος: 

1. Φίνας, Κυριάκος Ι. Ὁ Μητροπολίτης Ρόδου Ἀπόστολος Τρύφωνος καί ἡ 
33ετής προσφορά του στήν Ἐπαρχία Ρόδου, Ρόδος 2003, σ. 94-95.

2. Ὅ.π., σ. 95.
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«...Τό ἔργον μας κατά τήν διαρρεύσασαν 25ετίαν ἀνήκει πλέον 
εἰς τήν Ἱστορίαν, ἥτις θά τό κρίνῃ ἀντικειμενικῶς καί ἀμερολήπτως 
καί ὄχι ὡς οἱ ἄνθρωποι, οἵτινες συνήθως παρασύρονται ἤ ἐκ συμπα-
θείας ἥτις τυφλοί τό φιλοῦν περί τό φιλούμενον ἤ ἐξ ἀντιπαθείας 
ὁπότε ἄλλο πάθος πολλῷ τῆς ἀγάπης τυφλώτερον βλέπει τό κάρφος 
ὡς δοκόν καί ὡς Ὠκεανόν τήν σταγόνα. Ἐπί πᾶσιν ὅμως τό Ποιμα-
ντορικόν μας ἔργον θά κρίνῃ αὐτός ὁ τῆς Ἐκκλησίας ἀόρατος 
Νυμφίος, ὅστις μᾶς ἐνεπιστεύθη τήν παρακαταθήκην ταύτην διά τῆς 
ἐπιφοι τήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τῆς Ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν 
τοῦ Πρε σβυτερίου...»3

3. Λόγος τοῦ μητροπολίτη Ἀπόστολου, ὁ ὁποῖος ἐκφωνήθηκε τήν 30ή Ἰουνίου 
1938, κατά τόν ἑορτασμό τῆς 25ετοῦς ποιμαντορίας του στή Ρόδο. Βλ. Ἀπόστολος 
Τρύφωνος, μητρ. Ρόδου. Ἀπομνημονεύματα, τ. 1. Ἐν Ἀθήναις 1947, σ. 217-218.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Στό παρόν παράρτημα καταχωρίζονται ἔγγραφα φυλασσόμενα 
κυρίως στό Ἱστορικό Ἀρχεῖο Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) καί στό 
Γενικό Ἀρχεῖο Δωδεκανήσου (Ρόδος). Ὅσα προέρχονται ἀπό τά δύο 
αὐτά ἀρχεῖα δημοσιεύονται γιά πρώτη φορά. 

Τά φυλασσόμενα στό πρῶτο ἀρχεῖο εἶναι δακτυλογραφημένα 
ἀντίγραφα τῶν πρωτοτύπων. Παρουσιάζουν ἀρκετά ὀρθογραφικά 
λάθη, ἐπαναλήψεις λέξεων, πού ἔχουν διαγραφεῖ, λάθη στίξεως καί 
τονισμοῦ. Διορθώσαμε σιωπηρῶς τά λάθη αὐτά, τά ὁποῖα, προ-
φανῶς ὀφείλονται στόν δακτυλογραφήσαντα τά ἀντίγραφα.

  1  

Ὁ Ρόδου Ἀπόστολος πρός τόν Mario Lago, Γενικό Διοικητή Ρόδου. 
Κωνσταντινούπολη, 10.1.1924. 
[ΙΑΜ. ΑΒΕ 15 (ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 11.01)]

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Ἐν Κων(σταντινου)πόλει τῇ 10ῃ Ἰανουαρίου 1924

Ἐξοχώτατε,

Δι’ ὅσων ἔγραψα εἰς τάς προηγουμένας μου ἐπιστολάς πρός τήν 
Ὑμ(ετέραν) Ἐξοχ(ότητα) ἐσκόπουν κυρίως νά ἐπιτύχω μίαν συνεν-
νόησιν μεταξύ τῆς Σεβ(αστῆς) Ἰτ(αλικῆς) Κυβερνήσεως καί τοῦ 
Οἰκ(ουμενικοῦ) Πατρ(ιαρ)χείου διά τόν καθορισμόν τῶν σχέσεων 
Ἐκκλησίας καί Πολιτείας ἐν Δωδ(εκα)νήσω, ἥτις συνεννόησις θά ἔθε-
τε τέρμα καί εἰς τήν ἐκκρεμότητα καί εἰς τό ἰδικόν μου προσωπικόν 
ζήτημα. Διότι, ὡς ἔχουσι σήμερον τά πράγματα, ἐγώ μένω τό θύμα 
τῆς μή συνεννοήσεως τῶν δύο τούτων παραγόντων. Τό Οἰκ(ου-
μενικόν) Πατρ(ιαρ)χεῖον θεωρεῖ ὡς ζήτημα ἀρχῆς τήν ἐν ἀγνοίᾳ 
αὐτοῦ μετακίνησίν μου ἐκ Ρόδου καί δέν ἐννοεῖ νά ἀναγνωρίσῃ τάς 
σχέσεις αὐτοῦ μετά τῆς Τουρκ(ικῆς) Κυβ(ερνή)σεως (ἐν ὁμαλοῖς 
ἐννοεῖται περιστάσεσι) καί συνεπῶς δέν θέλει νά προβῇ εἰς μετάθεσίν 
μου εἰς ἄλλην ἐπαρχίαν πρίν ἤ ἐπέλθη μία ἐξήγησις ἐπί τοῦ προ-
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κειμένου μετά τῆς Ἰτ(αλικῆς) Κυβ(ερνή)σεως. Ἐξ’ ἄλλου, ἡ Ἰτ(αλική) 
Κυβ(έρνησις) ἐπιμελῶς μέχρι τοῦδε ἀπέφυγε νά ἔλθῃ εἰς οἱανδήποτε 
ἐξήγησιν, ἦν τό Πατρ(ιαρ)χεῖον ἐπεδίωξε καί ἀπ’ εὐθείας καί διά τῆς 
ἐνταῦθα Β(ασιλικῆς) Ἰτ(αλικῆς) Πρεσβείας.

Οὕτω δέ ἐγώ λέγομαι μέν Μητροπολίτης Ρόδου, διότι οὕτω θέλει 
ἡ Ἐκκλησιαστική μου ἀρχή, δέν δύναμαι ὅμως νά μεταβῶ παρά τῷ 
ποιμνίῳ μου καί πρός ἄσκησιν τῶν καθηκόντων μου, διότι δέν μοί 
ἐπιτρέπει ἡ πολιτική ἀρχή τοῦ τόπου. Ἐζήτουν λοιπόν τήν συνεν-
νόησιν, ὅπως τεθῆ τέρμα εἰς τήν δύσκολον ταύτην θέσιν μου.

Ἀλλ’ ἰδού, ἡ Ὑμ(ετέρα) Ἐξοχ(ότης) ὑπερβαίνει καί τάς αἰσιοδο-
ξοτέρας προσδοκίας μου διά τῶν γενομένων πρός τόν ἐν Χριστῷ 
ἀδελφόν μου, Μητρ(οπο)λίτην Καρπάθου δηλώσεων Αὐτῆς, καθ’ ἅς 
καί ἡ εἰς Ρόδον ἐπάνοδός μου δύναται νά θεωρηθῇ ὡς μή τελείως 
ἀποκλειομένη ὑπό τινας προϋποθέσεις. Αἱ δηλώσεις αὐταί, ἀπόρροια 
ὑπερόχου Πολιτικῆς ἀντιλήψεως, δέν ἦτο δυνατόν νά μή αἰχμα-
λωτήσωσι κυριολεκτικῶς καί νά διαγείρωσιν ἐν ἐμοί αἴσθημά τι βα-
θυτάτης εὐγνωμοσύνης. Διότι δέν θά διστάσω ποσῶς νά ὁμολογήσω 
ὅτι, εὑρεθείς εἰς περιστάσεις ἐξόχως ἀνωμάλους καί παρασυρθείς ὑπό 
τοῦ τότε γενικοῦ ἀνά σύμπαντα τόν κόσμον ἐθνικιστικοῦ ρεύματος, 
τό ὁποῖον καί εἰς τήν Ρόδον ὠγκώθη, συνεπείᾳ τῶν μεγάλων ἐπιτυ-
χιῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἐδέχθην ἀντιπροσωπείαν καί προέβην ὑπό 
τήν ἰδιότητά μου ταύτην εἰς τοιαύτας ἐκδηλώσεις, ὥστε ἀπό Ἰτα-
λικῆς ἀπόψεως νά δικαιολογῆται πᾶσα κατά τοῦ προσώπου μου 
δυσμένεια.

Ἐξ’ ἄλλου ὅμως δέον ἐπίσης νά ὁμολογηθῇ ὅτι πρός τό Ἰταλικόν 
κράτος καί πρός τόν Ἰταλικόν Λαόν ὡς Ἔθνος ἐτήρησα πάντοτε 
τήν εὐλαβεστέραν γλῶσσαν.

Ἔψεξα πικρότερα ἴσως τοῦ δέοντος τά τρωτά τῆς διοικήσεως τῆς 
Δ(ωδεκα)νήσου καί μάλιστα τῆς στρατιωτικῆς, ἐχαρακτήρισα ὅμως 
πάντοτε τούς τά τοιαῦτα πράττοντας ὡς μή ἐκπροσωποῦντας τό φι-
λελεύθερον Ἰταλικόν πνεῦμα. Τήν ἰδέαν αὐτήν εὑρίσκει [τις εἰς] ὅλα 
τά ὑπ’ ἐμοῦ ἀπολυθέντα ἔγγραφα καί εἰς αὐτάς τάς ἰδιαιτέρας ὁδηγίας 
μου πρός τόν λαόν κατά τά συλλαλητήρια τοῦ 1919. Ἀφοῦ ὅμως ἡ 
Ὑμ(ετέρα) Ἐξοχ(ότης) ἀπό ὑψηλοτέραν πολιτικήν ἀντίληψιν εὐδοκεῖ 
νά παρίδῃ εἰς ταῦτα καί νά θεωρήσῃ τήν εἰς Ρόδον ἐπάνοδόν μου ὡς 
οὐχί ἐκ τῶν ἀδυνάτων, τό καθῆκον μου εἶναι νά δεχθῶ καί ἐγώ ἀνεπι-
φυλάκτως τάς προϋποθέσεις ἐκεῖνας, τάς ὁποίας ἡ Ὑμ(ετέρα) Ἐξο-
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χ(ότης) θά ἐθεώρει ὡς ἐπιβεβλημένας διά τήν τήρησιν τοῦ γοήτρου 
τῆς Σεβ(αστῆς) Β(ασιλικῆς) Ἰτ(αλικῆς) Πρ(εσβείας). Καί ἀκόμη πε-
ρισσότερον, θεωρῶ καθῆκον μου νά θέσω ἐμαυτόν εἰς τήν θέσιν μου 
ἐνταῦθα τε καί ἐν Ρόδῳ εἰς τήν διάθεσιν τῆς Ὑμ(ετέρας) Ἐξοχ(ότητος), 
ἥτις ἔχω πάντα λόγον νά πιστεύω ὅτι θά θελήσῃ νά δείξῃ τήν ἀπαι-
τουμένην [.......] πρός τήν ἀτομικήν μου ἀξιοπρέπειαν καί τήν θέσιν 
μου ὡς Ὀρθοδόξου Ἕλληνος Μητροπολίτου.

Ἐν ἀναμονῇ εὐμενοῦς ἀπαντήσεως διά τῆς ἐνταῦθα Β(ασιλικῆς) 
Ἰτ(αλικῆς) Πρεσβ(είας) 

διατελῶ μετά πολλῆς τιμῆς
προθυμότατος

ὁ Ρόδου Ἀπόστολος

Τῷ Ἐξοχωτάτῳ Γεν(ικῷ) Διοικητῇ τῆς Ρόδου κυρίῳ Μάριο Λάγκο 
κτλ. κτλ. κτλ.

  2  

Ὁ Ρόδου Ἀπόστολος πρός τόν Mario Lago, Γενικό Διοικητή Ρόδου. 
Κωνσταντινούπολη, 2.3.1924. 
[ΙΑΜ. ΑΒΕ 15 (ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 11.01)]

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Ἐν Κων(σταντινου)πόλει τῇ 2ᾳ Μαρτίου 19241

Ἐξοχώτατε,

Ὁ συνάδελφος μου Μητρ(οπο)λίτης Καρπάθου κ. Γερμανός μοί 
ἀνεκοίνωσεν ὅτι ἡ Ὑμ(ετέρα) Ἐξοχ(ότης) εὐαρεστήθη νά τῷ εἴπῃ 
σχετικῶς πρός τάς τελευταίας ἀποφάσεις τοῦ Πατρ(ιαρ)χείου περί 
ἐμοῦ καί τῆς Ἐπαρχίας Ρόδου. Καί ἐκ γραμμάτων δέ τοῦ Ἀρχ(ιερα-
τικοῦ) Ἐπιτρ(όπου) κ. Μιχαήλ καί τῆς Δημογεροντίας ἐπληροφο-
ρήθην τάς σχετικάς πρός αὐτούς δηλώσεις τῆς διοικήσεως. Λυ-
ποῦμαι εἰλικρινῶς διά τήν τοιαύτην τροπήν τῶν πραγμάτων, ὀφει-

1. Τό δακτυλογραφημένο ἀντίγραφο ἔχει χρονολογία 1934. Μέ τό χέρι, πάνω 
ἀπό τό 3 ἔχει γραφεῖ 2, χωρίς νά διαγραφεῖ τό 3.
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λομένην εἰς ἀνεξήγητον σπουδήν τοῦ Πατρ(ιαρ)χείου. Τό ἐπ’ ἐμοί, 
ἐπιθυμῶν νά εἶμαι ἐντάξει ἀπέναντι τῆς Ὑμ(ετέρας) Ἐξοχ(ότητος) 
καί συνεπής πρός τάς προηγουμένας δηλώσεις μου, θεωρῶ καθῆκον 
μου νά βεβαιώσω τήν Ὑμ(ετέραν) Ἐξοχ(ότητα) ὅτι διετέλουν ἐν παν-
τελεῖ ἀγνοίᾳ τῶν σκέψεων τοῦ Πατ(ριαρ)χείου.

Διά τοῦτο δέ ἀκριβῶς οὐ μόνον διεμαρτυρήθην κατά τῶν ἀπο-
φάσεων τούτων, ἀλλά καί ἀπέκρουσα τήν νέαν θέσιν, εἰς ἦν ἀγνοία 
μου διωρίσθην. Τό Πατρ(ιαρ)χεῖον, πληροφορηθέν τήν στάσιν τῆς 
Ὑμ(ετέρας) Ἐξοχ(ότητος), ἤρχισε κλονιζόμενον. Χθές, καλέσας με ὁ 
Πατρ(ιάρ)χης, μέ παρεκάλεσεν ν’ ἀποσύρω τήν παραίτησίν μου, ἥτις 
ἦτο καί παραίτησις ἀπό τῆς ἐνεργοῦς ὑπηρεσίας γενικῶς, μ’ ὑπε-
σχέθην ὅτι θά ἐπαναφέρῃ τό τέως καθεστώς εἰς τήν Ρόδον, μόλις 
λάβη παρά τῆς ἐνταῦθα Β(ασιλικῆς) Ἰ(ταλικῆς) Πρεσβ(είας) ἐπιβε-
βαίωσιν τῶν γραφομένων τῆς Δημ(ογερο)ντίας Ρόδου.

Ἐπαναλαμβάνω τήν ἔκφρασιν τῆς ἀπείρου μου εὐγνωμοσύνης, τήν 
διαβεβαίωσίν μου ὅτι ἐμμένω ἀκραδάντως εἰς ὅσα καί ἀπ’ εὐθείας καί διά 
τοῦ ἐξοχ(οτά)του κ. Δ. Μάισα διεβίβασα τῇ Ὑμετ(έρᾳ) Ἐξο χότητι,

διατελῶ μετά πολλῆς ἐκτιμήσεως
προθυμότατος

Μητροπολίτης Ἀπόστολος.

Ἐλήφθη τῇ 10ῃ Μαρτίου 19242.

  3  

Ὁ Ρόδου Ἀπόστολος πρός τόν Mario Lago, Γενικό Διοικητή Ρόδου. 
Κωνσταντινούπολη, 15.3.1924. 
[ΙΑΜ. ΑΒΕ 15 (ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 11.01)]

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Ἐν Κων(σταντινου)πόλει τῇ 15ῃ Μαρτίου 1924

Πρός τήν Α(ὐτοῦ) Ἐξο(χότητα) τόν Γενικόν Διοικητήν Ρόδου 
καί Δ(ωδεκα)νήσου, κ. Μάριον Λάγκο

2. Ἡ σημείωση εἶναι ἀπό τόν Ἰταλό διερμηνέα Pietro Mancuso. 
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Εἰς Ρόδον
Ἐξοχώτατε,

Σήμερον ἐπεσκέφθη τήν Α(ὐτοῦ) Ἐξο(χότητα) τόν νέον ἐνταῦθα 
Πρεσβευτήν τῆς Ἰταλίας κ. Μαντάνιαν ἰδιαιτέρα ἐπιτροπή τοῦ Πα-
τρ(ιαρ)χείου, ἥτις ἠρώτησε τήν Α(ὐτοῦ) Ἐ(ξοχότητα) ἄν ὄν τως ἡ 
Β(ασιλική) Ἰτ(αλική) Κυβέρνησις στέργει μᾶλλον τό τέως Μητρ(οπο)- 
λιτικόν καθεστώς ἐν Ρόδῳ καί ἄν θά ἦτο διατεθειμένη νά ἐπιτρέψῃ 
τήν ἐπάνοδον εἰς Ρόδον τοῦ Μητρ(οπο)λίτου Ἀποστόλου, δηλώσας 
συνάμα ὅτι, ἐν τοιαύτῃ περιπτώση, τό Πατρ(ιαρ)χεῖον θά ἦτο πρό-
θυμον νά ἀποκαταστήσῃ πρόσωπα καί πράγματα κατά τό τέως κα-
θεστώς.

Ἡ Α(ὐτοῦ) Ἐ(ξοχότης) ἐδήλωσε ὅτι θά ἐτηλεγράφει τάς ὡς ἄνω 
δηλώσεις τοῦ Πατρ(ιαρ)χείου εἰς τήν Ρώμην, ἵνα ζητήση σχετικάς 
ὁδηγίας.

Ἐπειδή τό ζήτημα τῆς διευθετήσεως τοῦ προσωπικοῦ μου ζη-
τήματος θά ἐξαρτηθῇ καθ’ ὁλοκληρίαν ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῆς Β(α-
σιλικῆς) Ἰτ(αλικῆς) Κυβερνήσεως καί ἐπειδή ἡ Ὑμετέρα Ἐξοχ(ότης) 
εὐηρεστήθη νά ἐπαναλάβῃ εἰς τόν συνάδελφόν μου Μητρ(οπο)λίτην 
Καρπάθου κ. Γερμανόν τάς εὐμενεῖς πρός με διαθέσεις της, τολμῶ 
νά ζητήσω τήν πολύτιμον Αὐτῆς ὑποστήριξιν, ἐπαναλαμβάνων τήν 
δια  βεβαίωσιν ὅτι, ἐπανερχόμενος εἰς Ρόδον διά τῆς ἰσχυρᾶς Αὐτῆς 
προστασίας, θά πράξω πᾶν τό δυνατόν, ὅπως δείξω ἐμπράκτως τήν 
πρός Αὐτήν εὐγνωμοσύνην μου.

Μετ’ ἐξόχου ἐκτιμήσεως,
προθυμότατος

ὁ Ρόδου Ἀπόστολος.

Ἐλήφθη τήν 24ην Μαρτίου 1924.

  4  

Ὁ Ρόδου Ἀπόστολος πρός τόν Mario Lago, Γενικό Διοικητή Ρόδου. 
Κωνσταντινούπολη, 29.3.1924. 
[ΙΑΜ. ΑΒΕ 15 (ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 11.01)] 

Ἐλήφθη τῇ 7ῃ Ἀπριλίου 1924
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Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Ἐν Κων(σταντινου)πόλει τῇ 29ῃ Μαρτίου 1924

Ἐξοχώτατε,

Μεθ’ ὅσα ἔγραψα τῇ Ὑμετέρᾳ Ἐξοχότητι εἰς προηγουμένας μου 
ἐπιστολάς, μεθ’ ὅσα διεμήνυσα Αὐτῇ διά τῆς ἐνταῦθα Β(ασιλικῆς) 
Ἰτ(αλικῆς) Πρεσβείας καί μεθ’ ὅσα ἡ Ὑμ(ετέρα) Ἐξοχότης εὐηρε-
στήθη ν’ ἀνακοινώσῃ εἰς τόν Μητροπολίτην Καρπάθου τήν νέαν 
θέ σιν, εἰς ἦν μετέθεσε τό Οἰκ(ουμενικόν) Πατριαρχεῖον. Διά τοῦτο 
πο λύ πρίν ἤ πληροφορηθῶ τήν στάσιν τῆς Ὑμετ(έρας) Ἐξοχότητος 
ἀπέ ναντι τῶν ἀποφάσεων τοῦ Π(ατριαρ)χείου, ἐγώ εἶχον ἤδη δη-
λώσει εἰς τό Π(ατριαρ)χεῖον τήν ἄρνησίν μου ὅπως δεχθῶ ἄλλην 
θέσιν. Ἡ στάσις τῆς Ὑμ(ετέρας) Ἐξοχότητος, πρός τήν ὁποίαν συν-
έπιπτε καί τό φρόνημα τοῦ Λαοῦ τῆς Ρόδου, ἔτι μᾶλλον μ’ ἐνί σχυσαν 
ἐν τῇ ἀποφάσει μου.

Τό Π(ατριαρ)χεῖον, συνεπείᾳ ὅλων τούτων καί ἰδίᾳ τῆς στάσεως 
τῆς Ὑ(μετέρας) Ἐξοχότητος, ἠναγκάσθη νά δηλώσῃ, διά ἐπιτροπῆς 
εἰς τήν ἐνταῦθα Β(ασιλικήν) Ἰτ(αλικήν) Πρεσβείαν, ὅτι θά ἦτο πρό-
θυμον νά ἐπαναφέρῃ τό καθεστώς, ἐάν πράγματι τό φρόνημα τῆς 
Β(ασιλικῆς) Ἰτ(αλικῆς) Κυβερνήσεως ἦτο ὑπέρ τοῦ καθεστῶτος τού-
του. Παρακάλεσε δέ μόνον ὅπως δοθῆ εἰς τόν Μ(ητροπο)λίτην 
Ἀπόστολον ἡ ἄδεια νά μεταβῇ εἰς Ρόδον, ὅπως μή μείνη ἡ ἐπαρχία 
ἄνευ Ἀρχιερέως. Τό γεγονός τοῦτο ἔσπευσα νά ἀναγγείλω τῇ Ὑμ(ε-
τέρᾳ) Ἐξοχότητι καί ὅτι ὁ ἐξ(οχότατος) Πρεσβευτής ἐδήλωσεν εἰς 
τήν Ἐπιτροπήν, ὅτι θά ἐτηλεγράφει εἰς τήν Κυβέρνησίν του τά δια-
μειφθέντα καί θά ἐζήτει ὁδηγίας.

Φρονῶν ὅτι ἡ Ὑμετ(έρα) Ἐξοχότης θά εἶχε ἴσως ἀνάγκην περισ-
σοτέρων ἐξηγήσεων, πρίν ἤ ἀποφασίση περί τῆς ὁριστικῆς εἰς Ρόδον 
ἐπανόδου μου, ἐκ παραλλήλου πρός τήν ὡς ἄνω ἐνέργειαν τοῦ Π(α-
τριαρ)χείου, ὑπέδειξα εἰς τήν ἐνταῦθα Β(ασιλικήν) Ἰτ(α λικήν) Πρε-
σβείαν ὅπως μοί χορηγηθῆ ἄδεια 15-30 ἡμερῶν νά ἔλθω εἰς Ρό δον, 
ὅπως παραλάβω τά ἐναπομείναντα πράγματά μου. Θά ἠρχόμην ὄχι 
ὡς τιτλοῦχος Μ(ητροπο)λίτης Ρόδου. Θά μετέβαινον βεβαίως καί εἰς 
τήν Μητρόπολιν, ὅπως ἑτοιμάσω τά πράγματά μου. Κυρίως, ὅμως, 
θά ἔβλεπον τήν Ὑ(μετέραν) Ἐξοχότητα καί θά ἐξέθετον Αὐτῇ τάς 
σκέψεις μου περί διαρρυθμίσεως τῶν Ἐκκ(λησια)στικῶν πραγ μάτων 
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τῆς Δωδεκ(ανή)σου. Καί ἐάν μέν ἡ Ὑμ(ετέρα) Ἐξοχ(ότης) δέν συνε-
μερίζετο τάς σκέψεις μου ταύτας, θά παρελάμβανον τάς ἀποσκευάς 
μου καί θά ἀνεχώρουν. Ἐάν ὅμως συνεταυτίζοντο αἱ σκέψεις μας, 
τότε ἡ Ὑ(μετέρα) Ἐξ(οχότης) διά τῆς ἐνταῦθα Β(ασιλικῆς) Ἰτ(α-
λικῆς) Πρεσβ(είας) θά ἔδιδε εἰς τό Πατ(ριαρ)χεῖον τήν ἀναμενομένην 
ὑπ’ αὐτοῦ ἀπάντησιν καί τό Π(ατριαρ)χεῖον ἀμέσως θά μοί ἔδιδε τόν 
τίτλον τοῦ Μητροπολίτου Ρόδου, ὁπότε θά ἀνελάμβανον τά καθή-
κον τα. Διά τοῦ τρόπου τούτου, τό ζήτημα τῆς ἐπανόδου μου θά 
ἐλάμβανεν τόν τύπον ἐλευθέρας καί ἀβιάστου ἐνεργείας τῆς Β(α σι-
λικῆς) Ἰτ(αλικῆς) Κυβερνήσεως, θά ἀπεφεύγετο ὁ θόρυβος ὑποδο-
χῶν καί πᾶσα σχετική ἐκδήλωσις ἐκ μέρους τοῦ Λαοῦ. Ἀφοῦ δέν θά 
ἠρχόμην ὡς τιτλοῦχος Μητ(ροπο)λίτης τῆς Ἐπαρχίας Ρόδου καί ἐν 
γένει θά ἐγίνοντο πάντα ὡς ἡ Ὑμετ(έρα) Ἐξοχότης ἀπήτησεν ἐν τῇ 
πρός τόν Μητ(ροπο)λίτην Καρπάθου, συνομολογίαν της.

Ἀγνοῶ ἄν ἡ ἐνταῦθα Β(ασιλική) Ἰτ(αλική) Πρεσβεία ἐνέκρινε τήν 
πρός τήν Ὑμετ(έραν) Ἐξοχ(ότητα) διαβίβασιν τῆς σκέψεως μου 
ταύτης. Ἐπειδή ὅμως ἔκτοτε παρῆλθον 18 ἡμέραι καί οὐδεμία σχε-
τική ἐλήφθη ἀπάντησις, λαμβάνω τήν τιμήν, ἀπευθείας νά ἐκθέσω 
τῇ Ὑμ(ετέρᾳ) Ἐξοχ(ότητι) τήν σκέψιν μου ταύτην καί νά παρακα-
λέσω ὅπως Αὐτῇ, διά τῆς ἐνταῦθα Β(ασιλικῆς) Ἰτ(αλικῆς) Πρε-
σβ(είας), διαβιβάση τήν ἀπάντησίν της ἀπευθείας εἰς ἐμέ καί ὄχι διά 
τοῦ Πατρ(ιαρ)χείου, ὅπως ἀναλόγως κανονίσω τά κατ’ ἐμέ. Διότι 
ἐπικειμένων τῶν ἑορτῶν τοῦ Πάσχα, εἶμαι ὑποχρεωμένος μέχρι τῆς 
15 Ἀπριλίου νά δηλώσω εἰς τό Πατρ(ιαρ)χεῖον ποία ἐκ τῶν δύο θέσε-
ων θά προτιμήσω, ὅπως μή μείνουν ἄνευ Ἀρχιερέως καί οἱ Χριστια-
νοί τῆς ἄλλης ἐπαρχίας. Τό ἐπ’ ἐμοί προτιμῶ τήν Ρόδον, ὄχι μόνον 
διά τήν εὐγενῆ φιλοδοξίαν νά γίνω Ἀρχηγός Ἀνεξαρτήτου Ὀρθο δό-
ξου Ἐκκλησίας καί νά ἐργασθῶ ἀνεπηρεάσθως, ὡς προέδρος ἰδικῆς 
μου Συνόδου. Ἐάν ὅμως ἡ Ὑμ(ετέρα) Ἐξοχ(ότης) εὑρίσκει τοῦτο 
ἀδύνατον καί δέν εὐδοκήση νά μοί ἀπαντήση μέχρι τῆς 15 Ἀπριλίου, 
θά μ’ ἐπιτραπῇ νά θεωρήσω ἐμαυτόν ἀπηλλαγμένον πάσης ἀνειλημ-
μένης ὑποχρεώσεως τοῦ διαδόχου μου εὕρη ἡ Ὑμετ(έρα) Ἐξοχότης 
προθυμότερον ἐμοῦ συνεργάτην ἐν τῷ ἔργῳ τῆς διαρρυθμίσεως τῶν 
Ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων τῆς Δωδεκανήσου.

Μετά πολλῆς ἐκτιμήσεως
προθυμότατος

ὁ Ρόδου Ἀπόστολος.
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Ὁ Ρόδου Ἀπόστολος πρός τόν Mario Lago, Γενικό Διοικητή Ρόδου. 
Κωνσταντινούπολη, 28.4.1924. 
[ΙΑΜ. ΑΒΕ 15 (ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 11.01)] 

   
Ἐξοχώτατε,

Πληροφοροῦμαι κατ’ αὐτάς ὅτι τό Πατριαρχεῖον ἀναγκάζεται, 
ὑπό τήν πίεσιν τῆς ἐν ταῖς Ἐπαρχίαις Ρόδου καί Βερροίας δημιουρ-
γηθείσης καταστάσεως, νά ἐπιδώσῃ διακοίνωσιν εἰς τήν ἐνταῦθα 
Β(ασιλικήν) Ἰτ(αλικήν) Πρεσβ(είαν), διά τῆς ὁποίας θά ἀναγνωρίσῃ 
τήν ἀνάγκην τῆς διατηρήσεως τοῦ τέως καθεστῶτος ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ 
Ρόδου, μέχρι τῆς ἐφαρμογῆς τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάνης, ὁπότε ἀπό 
κοινῆς συνεννοήσεως θέλη δοθῆ ὁριστική λύσις εἰς τό ὅλον ζήτημα 
τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας καί Πολιτείας ἐν Δωδεκανήσῳ καί εἰς τό 
εἰδικόν ζήτημα τῆς εἰς Ρόδον καθόδου τοῦ Μητροπολίτου.

Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ, ἐπαναλαμβάνω τήν παράκλησίν μου περί 
τῆς ἀνάγκης τῆς ἐγκαίρου καθόδου μου εἰς Ρόδον, ὅπως, κατόπιν συ-
νεννοήσεως μεταξύ τῆς διοικήσεως καί ἡμῶν τῶν ἀρχιερέων τῆς Δω-
δεκανήσου, γένηται πρός τά Πατριαρχεῖα ἐνέργεια ὑπό τύπον καθαρῶς 
ἐκκλησιαστικόν, τῆς Ἰταλικῆς Κυβερν(ήσεως) ἁπλῶς προστατευούσης 
ἀπόψεις τοῦ κλήρου καί τοῦ Λαοῦ τῆς Δ(ωδεκα)νήσου, ὡς ἔπραξαν 
ὅλα τά Ὀρθόδοξα Κράτη ἐν τῷ παρελθόντι καί ὡς ἔπραξαν τελευταίως 
ἔτι αἱ Κυβερνήσεις Τσεχοσλοβακίας, Πολωνίας, Ἐσθο νίας καί Λετ-
τονίας, πράττει δέ καί ἡ Ἀλβανική Κυβέρν(ησης) σή μερον, αὔριον δέ 
ἴσως καί ἡ Ἑλληνική διά τάς εἰς τό Ἑλληνικόν Κράτος συμπεριλη-
φθείσας Ἐπαρχίας Ἠπείρου, Μακεδονίας, Θράκης καί Ἀρχιπελάγους. 
Οὕτως ἡ μέν Ἰτ(αλική) Κυβέρν(ησις) θά σταθῇ εἰς τό ὕψος τῆς θέσεώς 
της καί δέν θά φανῇ ποσῶς ὡς θέλουσα ν’ ἀναμιχθῇ εἰς τά θρ(ησκευ)- 
τικά ζητήματα, ἡμεῖς δέ, ἔχοντες τάς ἀπόψεις αὐτῆς, ἀλλά καί τήν 
ὑποστήριξίν της, θά διεκδικήσωμεν αὐτάς παρά τοῦ Πατριαρχείου. Ἐν 
τῇ πεποιθήσει ὅτι ἡ Ὑμετέρα ἐξοχότης θά εὐαρεστηθῇ ν’ ἀξιώσῃ τῆς 
εὐμενοῦς προσοχῆς Αὐτῆς τά ἀνωτέρω, ἀπεκ δέχομαι ταχείαν καί εὐνο-
ϊκήν ἀπάντησιν Αὐτῆς διά τῆς ἐνταῦθα Β(α σιλικῆς) Ἰτ(αλικῆς) Πρε-
σβείας, πάντοτε ἀπευθείας καί ὄχι διά τοῦ Πατριαρχείου.

Μετά πολλῆς πάντοτε ἐκτιμήσεως
Ἐν Κων(σταντινου)πόλει, τῇ 28ῃ Ἀπριλίου 1924,

προθυμότατος (ὁ Ρόδου Ἀπόστολος).
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Ὁ Ρόδου Ἀπόστολος πρός τόν Mario Lago, Γενικό Διοικητή Ρόδου. 
Κωνσταντινούπολη, 26.5.1924. 
[ΙΑΜ. ΑΒΕ 15 (ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 11.01)] 

Ἐξοχώτατε,

Ταύτην τήν στιγμήν ἐπιστρέφω ἐκ τῆς Β(ασιλικῆς) Ἰτ(αλικῆς) 
Πρεσβείας, ὅπου ἡ Α(ὐτοῦ) Ἐ(ξοχότης) ὁ Πρέσβης μοί ἀνεκοίνωσε 
τάς σκέψεις τῆς Ὑμετέρας Ἐξοχότητος ἐπί τοῦ περιεχομένου τῆς 
ἀπό 28ης Ἀπριλίου ἐ(νεστῶτος) ἔ(τους) ἐπιστολῆς μου.

Ἐπαναλαμβάνω τήν ἔκφρασιν τῶν θερμοτάτων μου εὐχαριστιῶν 
διά τό πρός τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν πολύτιμον τῆς Ὑμετέρας 
Ἐξοχότητος ἐνδιαφέρον. Ἀναμένω τήν σχετικήν Αὐτῆς πρόσκλησιν 
διά τά περαιτέρω.

Ἐν Κων(σταντινου)πόλει, τῇ 26ῃ Μαΐου 1924

Μεθ’ ὅτι πλείστης ἐκτιμήσεως,
πάντοτε προθυμότατος,

ὁ Ρόδου Ἀπόστολος.

  7  

Ὁ Ρόδου Ἀπόστολος πρός τόν Mario Lago, Γενικό Διοικητή Ρόδου. 
Κωνσταντινούπολη, 21.6.1924. 
[ΙΑΜ. ΑΒΕ 15 (ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 11.01)] 

Ἐξοχώτατε,

Ὁ συνάδελφός μου Καρπάθου κ. Γερμανός μέ πληροφορεῖ ὅτι ἡ 
Ὑμετέρα Ἐξοχότης ἐδήλωσε αὐτῷ ἐν Κάσῳ, ὅτι, εὐθύς μετά τήν 
ἐπικύρωσιν τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης καί ὑπό τῆς 3ης Μ(εγάλης) 
Δυνάμεως, ἡ Ὑμετ(έρα) Ἐξοχ(ότητα) θά μέ καλέσῃ εἰς μίαν νῆσον 
τῆς Δωδεκανήσου, ὅπως συνεννοηθήκαμεν καί ἀκολούθως θά ἐπα-
νέλθω εἰς Κωνστ(αντινού)πολιν διά τά περαιτέρω.

Ἀναφερόμενος εἰς ὅσα ὑπέβαλον Αὐτῇ τῇ 28ῃ Ἀπριλίου καί διά 
τά ὁποῖα εἶχε τήν καλωσύνην ἡ Ὑμετ(έρα) Ἐξοτ(ότης) νά γράψῃ εἰς 
τήν ἐνταῦθα Β(ασιλικήν) Ἰτ(αλικήν) Πρεσβείαν ὅτι συμπίπτουσι καθ’ 

-4-Mavridis-Rodos no 16.indd   389 2/4/2018   12:40:46 µµ



ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 

390

ὅλα καί πρός τάς ἰδίας Αὐτῆς σκέψεις, ὑπομιμνήσκων ὅτι εἰς τήν 
Κωνσταντινούπολιν ἐπανερχόμενος πρέπει νά ἐκπροσωπῶ τήν θέ-
λησιν τοῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ τῆς Δωδεκανήσου, πῶς ὅμως θά 
ἐκπροσωπῶ τόν Κλῆρον ἄν δέν συναντηθῶ προηγουμένως τοὐλάχι-
στον μετά τῶν 4 Μητρ(οπο)λιτῶν ἤ τόν λαόν, ἐάν δέν ἐπικοινωνήσω 
τοὐλάχιστον μετά τῶν προκρίτων τῶν 4 ἐπαρχιῶν; Ἐκτός ἐάν ὑπο-
τεθῆ ὅτι ἡ Γ(ενική) διοίκησις θά μοί προμηθεύσῃ πληρεξούσια αὐτῶν, 
ὅπερ ὅμως ἀντιβαίνει πρός τήν τεθεῖσαν βάσιν τῆς ἀποχῆς τῆς Κυ-
βερνήσεως πάσης ἀμέσου καί ἐκ πρωτοβουλίας ἀναμίξεως. 

Ὥστε ἐνδείκνυται πρό πάσης ἐπί τοῦ ζητήματος ἐνεργείας ἡ 
κάθοδός μου εἰς Ρόδον, ἡ ἀνάληψις τῶν καθηκόντων μου, ἡ ἐπικοι-
νωνία μετά τῶν προκρίτων κατά πρῶτον καί εἶτα μετά τῶν ἄλλων 
Μητ(ροπο)λιτῶν καί τῶν προκρίτων τῶν ἐπαρχιῶν αὐτῶν πρός 
κατάλληλον προπαρασκευήν τοῦ ἐδάφους, ἐάν δέν θέλωμεν νά 
δώσωμεν καιρόν εἰς τούς καλοθελητάς νά ἐκμεταλλευθῶσι τό ζήτημα 
πρός δημοκοπίαν, ὁπότε καί ἐγώ ὡς παράγων ἐν τῷ ζητήματι τε-
λείως ἐκμηδενίζομαι, χαρακτηριζόμενος ὡς προδότης, πρᾶγμα τό 
ὁποῖον ἐπεχείρησεν ἤδη ἀλλ’ ὅλως ἀνεπιτυχῶς καλοθελητής τις ἐκ 
Ρόδου, γράψας εἰς Πατρ(ιαρ)χεῖον ἐναντίον μου.

Πρός ἀποφυγήν τῶν δυσκολιῶν τούτων καί ἀσφαλῆ ἐπιτυχίαν τοῦ 
σκοπουμένου, ἄς εὐαρεστηθῆ ἡ Ὑμ(ετέρα) Ἐξοχ(ότης) νά ἐπι τρέψη εἰς 
ἐμέ, ὅστις ἐσπούδασα καλῶς τήν νοοτροπίαν τῶν τε ἐντός καί ἐκτός 
Δωδ(εκα)νήσου παραγόντων καί τῶν ἐν τοῖς Πατρι(αρ )χείοις, νά ὑπο-
βάλω ὑπό τήν ἔγκρισιν Αὐτῆς τόν ἑξῆς τρόπον ἐνεργείας.

Θά ὑποδείξω ἐγώ εἰς τήν Δημογεροντίαν Ρόδου ὅπως δι’ αἰ τή σεώς 
της παρακαλέση τήν Ὑμ(ετέραν) Ἐξοχότ(ητα) νά ἐπιτρέψῃ τήν κά-
θοδόν μου καί ἡ Ὑμ(ετέρα) Ἐξοχ(ότης), ἐάν φανῆ ἐνδίδουσα εἰς τήν 
παράκλησιν ταύτην, κερδίζει ἕνα ἔτι τίτλον ἐπί τῆς εὐγνωμο σύνης 
αὐτῶν. Ἐγώ, εἰδοποιούμενος διά τῆς ἐνταῦθα Β(ασιλικῆς) Ἰτ(αλικῆς) 
Πρ(εσβείας), κατέρχομαι ὅλως ἀθορύβως εἰς Ρόδον, ἐγ καθίσταμαι ἐν 
τῇ Ἱ(ερᾷ) Μητρ(ο)πόλει καί ἀναλαμβάνω τά κα θή κοντά μου.

Εἶναι πολύ φυσικόν ἡ Δ(ημο)γεροντία, εὐγνωμονοῦσα, νά θε λήσῃ 
ἐν σώματι νά ἐπισκεφθῇ καί εὐχαριστήσῃ τήν Ὑμ(ετέραν) Ἐξο χό-
τ(ητα). Ἡ ἐπίσκεψις αὐτή θά εἶναι ἡ ψυχολογική στιγμή, ὅπως ἡ Ὑμε-
τέρα Ἐξοχ(ότης) θίξη τό ζήτημα Ἐκκλησίας καί Πολιτείας καί ὑπο-
δηλώση σκιωδῶς τάς σκέψεις Αὐτῆς, ἐπιλέγουσα ὅτι περιμένει τήν 
διακανόνισιν αὐτοῦ ἀπό μέρους τοῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ χωρίς νά 

-4-Mavridis-Rodos no 16.indd   390 2/4/2018   12:40:46 µµ



ΡΟΔΟΣ: 1912-1948. ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

391

θέλῃ νά ἀναμιχθῇ ἡ ἰδία. Ἐγώ θά φροντίσω νά δώσω ἀπάντησιν, δε-
σμεύουσαν τήν Δημογεροντίαν καί ἐντεῦθεν θά ἀρχίσῃ ὅλως φυσικῶς 
καί ἀβιάστως ἡ περαιτέρω ἐξέλιξις τοῦ ζητήματος, ἥτις δέν ἀμφιβάλλω 
νά ἔχῃ τό ποθητόν κατάντημα, δεδομένου ὅτι οἱ μέν Ἀρχιερεῖς 
εὐκόλως θά συμφωνήσουν (ἤδη μετά τοῦ Μητροπολίτου Καρπάθου 
εὑρισκόμεθα τελείως σύμφωνοι), ἡ δέ προδέσμευσις τῆς Δημ(ο)γε-
ροντίας Ρόδου εἶναι ὁ κυριότερος πυρήν τῆς Λαϊκῆς θελήσεως.

Ἐάν ἡ Ὑμ(ετέρα) Ἐξοχ(ότης) ἐγκρίνη τόν ὡς ἄνω τρόπον ἐνερ-
γείας, δέν θά ἦτο ἴσως ἀνάγκη οὔτε τήν συνθήκην τῆς Λωζάνης νά 
περιμένωμεν, ἀλλά ν’ ἀρχίσῃ ἀπό τοῦδε ἡ ἐνέργεια, διότι σημειωτέον 
ὅτι αἱ συνεννοήσεις καί ἐν Δωδ(εκα)νήσῳ καί ἐν Κων(σταντινου)-
πόλει θά ἀπαιτήσωσι πολύν χρόνον.

Ἄλλως τε ἡ ἐπικύρωσις τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάνης καί ὑπ’ αὐτῆς 
τῆς Γαλλίας ἐπίκειται κατά τάς ἐφημερίδας.

Μεθ’ ὅτι πλείστης ἐκτιμήσεως
Ἐν Κων(σταντινου)πόλει, τῇ 21ῃ Ἰουνίου 1924,

προθυμότατος,
ὁ Ρόδου Ἀπόστολος.

  8  

Ὁ Ρόδου Ἀπόστολος πρός τόν Mario Lago, Γενικό Διοικητή Ρόδου. 
Κωνσταντινούπολη, 22.6.1924. 
[ΙΑΜ. ΑΒΕ 15 (ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 11.01)] 

Ἐξοχώτατε,

Ταύτην τήν στιγμήν πληροφοροῦμαι ἐκ γράμματος τοῦ ἐπι-
τρόπου μου Π΄΄Μιχαήλ περί τοῦ συμβάντος τῇ Ὑμ(ετέρᾳ) Ἐξο χ(ό-
τητι) δυστυχήματος.

Ἐπιτραπήτω μοι νά συνενώσω καί τά ἐμά συλλυπητήρια πρός τά 
τῶν χ(ριστια)νῶν μου καί πάντων [τῶν] ὑπό τήν πατρικήν Αὐτῆς δι-
οίκησιν διατελούντων Δωδεκανησίων καί νά εὐχηθῶ ταχίστην τήν ἀπο-
κατάστασιν τῆς τόσον πολυτίμου ὑγείας τῆς Ὑμετ(έρας) Ἐξοχότητος.

Ἐν Κων(σταντινου)πόλει, τῇ 22ῃ Ἰουνίου 1924 

Μεθ’ ὅτι πλείστης ἐκτιμήσεως,
προθυμότατος,

ὁ Ρόδου Ἀπόστολος.
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  9  

Ὁ Ρόδου Ἀπόστολος πρός τόν Mario Lago, Γενικό Διοικητή Ρόδου. 
Κωνσταντινούπολη, 10.8.1924. 
[ΙΑΜ. ΑΒΕ 15 (ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 11.01)]

Ἐξοχώτατε, 

Κατά τάς ἐφημερίδας ἀπό τῆς 6ης Αὐγούστου ἡ Συνθήκη τῆς 
Λωζάνης θεωρεῖται ὡς ἐν ἐφαρμογῇ κατατεθεισῶν εἰς τό Γαλλικόν 
Ὑπουργεῖον τῶν ἐξωτερικῶν τῶν ἐπικυρώσεων τριῶν Μεγάλων 
Δυνάμεων, Ἰταλίας, Ἀγγλίας καί Ἰαπωνίας.

Ἑπομένως, ἔφθασεν ὁ χρόνος ὁ ὑπό τῆς Ὑμ(ετέρας) Ἐξοχότη-
τος ταχθείς διά τήν κάθοδόν μου εἰς Ρόδον καί τήν ἔναρξιν τοῦ 
ἔργου τῆς διακανονίσεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος τῆς Δ(ω-
δε κα)νήσου. Δέν ἀναμένω εἰμή τήν ἄδειαν τῆς Ὑμ(ετέρας) Ἐξοχότη-
τος ὅπως τεθῶ εἰς τήν διάθεσίν Της.

Ἐν Κων(σταντινου)πόλει, 10ῃ Αὐγούστου 1924

Μετά τιμῆς,
προθυμότατος

ὁ Ρόδου Ἀπόστολος.

  10  

Ὁ Ρόδου Ἀπόστολος πρός τόν Mario Lago, Γενικό Διοικητή Ρόδου. 
Κωνσταντινούπολη, 5.10.1924. 
[ΙΑΜ. ΑΒΕ 15 (ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 11.01)]

 
Παρακαλῶ νά μοῦ ἐπιτραπῇ νά ἐκφράσω τήν μεγάλην μου 

χαράν, διότι μοί δίδεται ἡ εὐκαιρία ὅπως καί προφορικῶς ἐκφράσω 
τήν ἄπειρόν μου εὐγνωμοσύνην πρός τήν Ὑμ(ετέραν) Ἐξοχότητα δι’ 
ὅσα ὑπέρ ἐμοῦ ἔπραξε. Γνωρίζω τάς δυσκολίας, αἱ ὁποῖαι ὑπῆρχον 
διά τήν κάθοδόν μου καί ἰδίᾳ ἔπρεπε νά καλυφθῇ ἕν παρελθόν, τό 
ὁποῖον δέν ἦτο ἄψογον ὑπό Κυβερνητικῆς ἀπόψεως.

Ἐχρειάζετο μία εὐρεία διάνοια ἤ εἷς δυνατός χαρακτήρ διά νά 
παρακαμφθῶσι ὅλαι αἱ δυσκολίαι αὗται καί νά ἐπιτευχθῇ ἡ ἐπάνοδός 
μου εἰς Ρόδον. Καί εὑρέθησαν ἀμφότερα ἐν τῷ προσώπῳ τῆς Ὑμε-
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τ(έρας) Ἐξοχ(ότητος). Διά τοῦτο δέ καί ἡ εὐγνωμοσύνη μου πρός 
Αὐτήν θά εἶναι ἰσόβιος καί μόνη αὐτή θά ἐμπνέῃ ἀπό τοῦδε τάς 
πράξεις καί τάς ἐνεργείας μου.

Dichiarazione fatta da Monsignοr Apostolo
Dοmenica 5 Ottobre 1924.

  11  

Ὁ Ρόδου Ἀπόστολος πρός τόν Ἀνδρέα Μιχαλακόπουλο, πρωθυπουργό 
τῆς Ἑλλάδος. Κωνσταντινούπολη, 3.12.1924. 
(Φίνας, Κυριάκος Ι. Ὁ Μητροπολίτης Ρόδου Ἀπόστολος Τρύφωνος καί ἡ 
33ετής προσφορά του στήν Ἐπαρχία Ρόδου, Ρόδος 2003, σ. 88-91).

Κύριε Πρόεδρε,

Λυποῦμαι ἀναγκαζόμενος νά ἀπασχολήσω πολυτίμους τινάς 
στιγμάς τῆς Ὑμετέρας Ἐξοχότητος, διότι φρονῶ ὅτι ὁ ὑπευθύνως 
διαχειριζόμενος τάς τύχας τοῦ Ἔθνους δέον νά κατέχει τάς λεπτο-
μερείας τῶν Ἐθνικῶν ζητημάτων, ὅπου καταλέγεται καί τό Δωδεκα-
νησιακόν Ζήτημα...

...Τό ζήτημα μοί παρουσιάσθη ὑπό τοῦ Γενικοῦ Διοικητοῦ εὐθύς 
ἅμα τῇ καθόδῳ μου εἰς Ρόδον ὑπό τήν ἑξῆς μορφήν: Ἀπό τῆς 6ης 
Αὐγούστου τεθείσης εἰς ἐφαρμογήν τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης δι’ 
ἧς ἡ Τουρκία ἐκχωρεῖ τά ἐπί τῆς Δωδεκανήσου δικαιώματά της εἰς 
τήν Ἰταλίαν, ἡ ἐπ’ αὐτῆς κυριαρχία περιῆλθεν εἰς τήν τελευταίαν καί 
διεκόπη πᾶς πολιτικός δεσμός αὐτῆς πρός τήν Τουρκίαν. Ἐπιβάλλε-
ται τό αὐτό νά γίνῃ καί διά τήν Ἐκκλησίαν τῆς Δωδεκανήσου, διότι 
δέν εἶναι ἀνεκτή τοὐντεῦθεν πᾶσα παρέμβασις Ἀρχῆς ἔξωθεν καί 
πνευ ματικῶς ἐν ξένῳ Κράτει, εὑρισκομένης καί διατελούσης ὑπό τήν 
ἐπιρροήν αὐτοῦ εἰς τά ἐσωτερικά τῆς Δωδεκανήσου. Τό σύστημα 
τοῦ Αὐτοκεφάλου, τό ὁποῖον εἰς παρομοίας περιστάσεις εἶναι ἐν 
χρήσει ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ, θά ἦτο τό πλέον ἁρμόζον διά τήν 
Ἐκκλησίαν τῆς Δωδεκανήσου. Εἶναι γνωστοί οἱ ὅροι ὑφ’ οὗς ἐγένετο 
δεκτόν ἐν Λωζάνῃ νά παραμείνῃ τό Πατριαρχεῖον ἐν Κωνσταντι-
νουπόλει. Θά ἦτο πολύ φυσικόν καί λογικόν, ὅπως καί οἱ Μητρο-
πολῖται τῆς Δωδεκανήσου περιορισθῶσιν εἰς μόνον τά καθαρῶς 
πνευματικά καθήκοντά των, ὡς καί τό Πατριαρχεῖον. Ἀλλά ἡ Χρι-
στιανική Διοίκησις τῆς Δωδεκανήσου δέν θά θελήσῃ νά κάμῃ ὅ,τι 
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ἔκαμον οἱ Τοῦρκοι διά τό Πατριαρχεῖον. Τοὐναντίον, εἶναι διατε-
θειμένη νά σεβασθῇ τά δικαιώματα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί 
τοῦ Κλήρου αὐτῆς ὑπό δύο θεμελιώδεις ὅρους: α) Νά κηρυχθεῖ ἡ ἐν 
Δωδεκανήσῳ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία Αὐτοκέφαλος καί ἀνεξάρτητος 
ἀπό πάσης ἐξωτερικῆς Ἀρχῆς καί β) ν’ ἀπόσχῃ πάσης ἀναμίξεως εἰς 
τήν πολιτικήν. Ἐάν γίνουν δεκτοί οἱ δύο οὗτοι ὅροι ἔχει καλῶς. 
Ἄλλως, εἶμαι ὑποχρεωμένος νά ἐφαρμόσω τήν Συνθήκην τῆς Λω-
ζάνης, ὡς πρός τά δικαιώματα τῶν Μητροπολιτῶν, ν’ ἀναθέσω, δέ, 
εἰς τήν Κυβέρνησίν μου τό ζήτημα τοῦ διακανονισμοῦ τῶν σχέσεων 
τοῦ Πατριαρχείου μετά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Δωδεκανήσου ἐν τῷ 
μέλλοντι.

Οὕτω, περίπου, ἐτέθη τό ζήτημα ἐνώπιόν μου, ὄχι διά μιᾶς, ἀλλά 
βαθμηδόν κατά τάς ἀλλεπαλλήλους συνεντεύξεις μας. Ἐάν ἐγώ 
ἠρνούμην ἀπολύτως καί παρέπεμπον τό ζήτημα εἰς τό Πατριαρχεῖον, 
θά ἀνελάμβανον μόνος ὅλον τό βάρος τῆς εὐθύνης τῆς καταργήσεως 
τῶν προνομίων. Ἐθεώρησα φρόνιμον ἀφ’ ἑνός μέν νά συμβουλευθῶ 
καί τούς ἄλλους Ἀρχιερεῖς τῆς Δωδεκανήσου καί, ἐξάλλου, νά βολιδο-
σκοπήσω τόν Λαόν. Διά τοῦτo, ἀφοῦ ἀντέταξα ὅσα ἐγώ ἠδυνάμην 
ἐπιχειρήματα κατά τοῦ Αὐτοκεφάλου καί ἰδίᾳ τό ἑτερόδοξον τῆς Πο-
λιτείας (ὅπερ, δυστυχῶς, κατέρριψε τό Πατριαρχεῖον μέ τήν τελευ-
ταίαν του ἀπόφασιν περί τοῦ Αὐτοκεφάλου τῆς Πολωνικῆς Ἐκκλη-
σίας) καί ἀφοῦ ἐπείσθην ὅτι δέν θέλουσι νά πεισθῶσιν, ἀντέταξα τέλος, 
ὅτι τήν Ἐκκλησίαν τῆς Δωδεκανήσου δέν ἀποτελῶ ἐγώ μόνος, ἀλλά 
καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς, ἔσπευσαν νά τούς μεταφέρουσιν εἰς Ρόδον δι’ 
ἐκτάκτων μέσων, ἐγώ δέ, ἐν τῷ μεταξύ, συνεκάλεσα τήν Ἐπαρχιακήν 
Δημογεροντίαν καί ἐξέθηκα τό ζήτημα.

Προσελθόντων, ἐν τῷ μεταξύ, καί τῶν λοιπῶν Ἀρχιερέων, ἀπε-
φασίσθη ὁμοφώνως ὅπως παρακάμψωμεν τήν ἄμεσον ἄρνησιν, δη-
λοῦντες ὅτι ἡμεῖς θά ἐδεχόμεθα προθύμως τάς ἀπόψεις τῆς Κυ-
βερνήσεως, ἐάν προχωρήσει εἰς αὐτάς καί τό Πατριαρχεῖον, τό ὁποῖον 
εἶναι ἡ μόνη ἁρμόδια Ἀρχή διά τήν παραχώρησιν ἐγκύρως τοῦ Αὐτο-
κεφάλου. Εἰς ἔνδειξιν τῆς καλῆς μας θελήσεως ἀναλαμβάνομεν νά με-
σολαβήσωμεν μεταξύ Κυβερνήσεως καί Πατριαρχείου, ἀποστέλλοντες 
ἐν ἀνάγκῃ εἰδικήν ἐκ δύο Ἀρχιερέων Ἐπιτροπήν. 

Τήν ἀπόφασίν μας ταύτην ἐδέχθη ὁ Διοικητής εἰς ὅν παρε στή-
σαμεν αὐτήν καταλλήλως ἐνισχύουσαν τήν ἄποψίν του καί οὕτως 
ἐπετύχαμεν νά ἐξαγάγωμεν τό ζήτημα σῶον καί ἀβλαβές ἐκ τῆς Δω-
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δεκανήσου καί νά παραδώσωμεν αὐτό εἰς χεῖρας τοῦ Πατριαρχείου, 
ὁμοῦ μετά τῶν εὐθυνῶν, αἵτινες θά προκύψωσιν ἐκ τῆς τοιαύτης ἤ 
τοιαύτης διαχειρίσεως τοῦ ζητήματος. Τό ἐπ’ ἐμοί νομίζω ὅτι ἔπραξα 
καί ἐν τῇ περιστάσει ταύτῃ τό καθῆκον μου ἀπέναντι τῆς Ἐκκλησίας 
καί τοῦ Ἔθνους μου, ὡς καί ἐν τῷ παρελθόντι, ὅτι χάριν τῶν αὐτῶν 
ἱερῶν ἰδεωδῶν ἐδιώχθην καί ἐξωρίσθην καί ὑπέμεινα τά πάνδεινα. 
Ἐπανέρχομαι, λοιπόν, ἐν μέσῳ τοῦ Ποιμνίου μου αὔριον μέ τήν συ-
νείδησιν ἥσυχον ἀνεύθυνος δι’ ὅ,τι θά ἐπακουλουθήσει, καλόν ἤ κα-
κόν. Τοῦτο, οἱονδήποτε κι ἄν εἶναι, θά καταλογισθῇ ὑπό τῆς Ἱστο-
ρίας εἰς τούς ἀπό τοῦδε διαχειριζομένους τό ζήτημα. Μόνον πρός 
ἐξάντλησιν πλήρως τοῦ καθήκοντός μου ἔκρινα καλόν νά γράψω καί 
τήν παροῦσαν μου, διαφωτίζων τόν ὕπατον διαχειριστήν τῶν 
Ἐθνικῶν Ζητημάτων, διότι διαδιδόμενα τινά μ’ ἔπεισαν ὅτι ὑπάρχου-
σιν ἐνδιαφερόμενοι καί ἐπίσημοι καί ἀνεπίσημοι σκοπίμως συ-
σκοτίζοντες σημεῖα τινά τοῦ ζητήματος, νομίζοντες ὅτι βλάπτουσι 
τό πρόσωπόν μου, τό ὁποῖον, ἴσως, νά μήν τούς εἶναι ἀρεστόν, ἀλλά 
βλάπτοντες, ὅμως, κυρίως τό ζήτημα.

Ἔχετε, κρίνατε, ἀποφασίσατε.
Μετ’ ἐξόχου τιμῆς

Ὁ Ρόδου Ἀπόστολος
Ἐν Κωνσταντινουπόλει τῇ 3ῃ Δεκεμβρίου 1924.

  12  

Ὁ Ρόδου Ἀπόστολος πρός τόν Mario Lago, Γενικό Διοικητή Ρόδου. 
Κωνσταντινούπολη, 24.12.1924. 
[ΙΑΜ. ΑΒΕ 15 (ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 11.01)]

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Ἐξοχώτατε,

Ἀναφερόμενος εἰς τά προηγούμενα ἔγγραφά μου σχετικά πρός 
τήν ἀνάγκην τοῦ καθορισμοῦ τῶν σχέσεων τῆς Πολιτείας πρός τήν 
Ὀρθ(όδοξον) Ἐκκλησ(ίαν) ἐν Δ(ωδεκα)νήσῳ, λαμβάνω τήν τιμήν νά 
πλη ροφορήσω τήν Ὑμετ(έραν) Ἐξοχ(ότητα) ὅτι ληξάσης τῆς ἐκκρε-
μότητος [ἐν] τοῖς Πατριαρχείοις διά τῆς ἐκλογῆς καί τῆς ἀποκατα-
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στάσεως νέου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, δύναται πλέον ἡ Σεβαστή 
Ἰταλική Κυβέρνησις νά ἐπιδείξῃ τάς καλάς αὐτῆς διαθέσεις πρός τήν 
Ὀρθ(όδοξον) Ἐκκλησίαν, ἐρχομένη εἰς συνεννόησιν μετά τοῦ Πα-
τρ(ιαρ)χείου.

Ἡ Ὑμετ(έρα) Ἐξοχ(ότης), ἡ τόσην ἐπιδείξασα εὐμένειαν πρός 
τήν Ὀρθ(όδοξον) Ἐκκλησ(ίαν) καί τήν Κοινότητα, δέν ἀμφιβάλλω 
ὅτι θά θελήσῃ νά ἀναλάβῃ πρωτοβουλίαν ἐν τῷ ζητήματι τούτῳ, τό 
ὁποῖον ἐνδιαφέρει τά 9/10 τῶν ὑπ’ αὐτῆς διοικουμένων κατοίκων τῆς 
Δ(ωδεκα)νήσου. Ἰδιαιτέρως ἡ διακανόνισις αὐτή θά ἀνακουφίσῃ 
τούς Δ(ωδεκανη)σίους τῆς ἐπαρχίας Ρόδου, οἵτινες ἀπό δύο καί 
πλέον ἐτῶν στεροῦνται πνευματικοῦ ποιμένος καί τῶν ἐκ τῆς πα-
ρουσίας αὐτοῦ θρ(ησκευτι)κῶν ἀγαθῶν, εἶναι δέ ἠναγκασμένοι ν’ 
ἀπευθύνονται ἐν Κων(σταντινου)πόλει διά τάς θρ(ησκευτι)κάς των 
ὑποθέσεις καί ἐντεῦθεν νά περιμένωσι τήν διευθέτησιν αὐτῶν. Ἐνῶ 
ἡ λύσις τοῦ ζητήματος τῆς ἀρχῆς, ὡς ἀναγκαία συνέπεια θά ἔχῃ καί 
τήν λύσιν [τοῦ] ἰδικοῦ μου ζητήματος, εἴτε διά τῆς ἐπανόδου μου εἰς 
Ρόδον, ἐάν εὐδοκήση εἰς τοῦτο ἡ Ὑμετ(έρα) Ἐξοχ(ότης) καί ἡ Σε-
β(αστή) Ἰτ(αλική) Κυβέρνησις, εἴτε διά τῆς μεταθέσεώς μου εἰς ἄλ-
λην [ἐπαρχίαν] καί τήν ἐκλογήν ἄλλου Μητροπολίτου διά τήν Ρόδον 
καί τάς ὑπ’ αὐτήν νήσους.

Ἀπεκδεχόμενος ἐκ τῆς ἐγνωσμένης περινοίας τῆς Ὑμετ(έρας) 
Ἐξοχ(ότητος) τήν ἐνέργειαν τῶν δεόντων, διατελῶ μετά πολλῆς 
ἐκτιμήσεως.

Ἐν Κων(σταντινου)πόλει, τῇ 24ῃ Δ(εκεμβρ)ίου 1924
προθυμότατος,

ὁ Ρόδου Ἀπόστολος.

  13  

 Ἐγκύκλιος τοῦ Ρόδου Ἀπόστολου πρός τούς ἱερεῖς καί Χριστιανούς τῆς 
Κοινότητος τῆς πρωτευούσης (=πόλεως Ρόδου). Ρόδος, 10.2.1926. 
[«Ἐγκύκλιος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ρόδου», εἰς Αὐγή Δωδεκανησιακή, 
Ἀθήνα, ἔτος Ζ΄, ἀρ. φ. 128 (15.2.1926), σ. 3]. 

Εὐλαβέστατοι Ἱερεῖς καί εὐλογημένοι χριστιανοί τῆς Κοινότητος 
τῆς Πρωτευούσης.

Εἶναι γνωστόν εἰς πάντας ὅτι ἀπό τήν 1 Ἰανουαρίου 1926 ἐξε δό-
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θη Κυβερνητικόν Διάταγμα, διά τοῦ ὁποίου γίνεται νέα διοργάνωσις 
τῶν Σχολῶν καθ’ ὅλην τήν Δωδεκάνησον, ἥτις τροποποιεῖ πολλά 
σημεῖα οὐσιώδη τοῦ τέως σχολικοῦ καθεστῶτος, ἐν οἷς καί τήν ὑπό 
τῆς Ἱ(ερᾶς) Μητροπόλεως Διοίκησιν καί ἐποπτείαν τῶν Σχολῶν.

Ἡ τροποποίησις αὕτη, πλήν τῆς γενικῆς σημασίας, ἦν ἔχει δι’ 
ὅλας τάς Σχολάς τῆς Δωδεκανήσου, ἔχει ἰδιαιτέραν ὅλως σημασίαν, 
διά τάς ἡμετέρας Κοινοτ(ικάς) Σχολάς, διά τάς ὁποίας ὁ Μητρο-
πολίτης δέν ἦτο μόνον ὁ Ἀνώτατος Ἐπόπτης καί προστάτης τῆς 
Παιδείας, ἀλλά καί ὁ κύριος ρυθμιστής τῆς λειτουργίας αὐτῶν, αὐτο-
προσώπως Προεδρεύων τῆς Ἐφορείας καί ἀποτελῶν τό μόνον μόνι-
μον πρόσωπον αὐτῆς, μήτε ἐκλεγόμενος μήτε νά παραιτηθῇ δικαι-
ούμενος, ὡς συμβαίνει συνήθως διά τά λοιπά μέλη τῆς Ἐφορείας. 

Ἐντεῦθεν εὐνόητος ἀποβαίνει σήμερον ἡ ἀνάγκη ὅπως ἡ 
Κοινότης Πρωτευούσης λάβη ἰδιαιτέραν ὅλως πρόνοιαν διά τήν 
ἀναπλήρωσιν τοῦ κενοῦ, τό ὁποῖον θά παρουσιάσῃ ἐν τῇ λειτουργίᾳ 
τῶν Σχολῶν αὐτῆς ἡ ἐξ αὐτῶν ἀπομάκρυνσις τοῦ Μητροπολίτου.

Καίτοι δέ ἐν τῷ συνόλῳ αὐτοῦ τό Κυβερνητικόν Διάταγμα θά 
ἀρχίσῃ ἐφαρμοζόμενον ἀπό τοῦ προσεχοῦς σχολικοῦ ἔτους, ἐν 
τούτοις εἶναι ἀνάγκη νά γίνῃ σκέψις ἀπό τοῦδε, ὅπως ὑπάρχη ὁ 
ἀπαιτούμενος χρόνος πρός μελέτην καί ἐφαρμογήν τοῦ νέου κα-
θεστῶτος, ἵνα μή ἐκ τῆς ἀποτόμου μεταβολῆς ἐπέλθη κλονισμός τις 
ἤ χαλάρωσις ἐν τῇ λειτουργίᾳ τῶν Σχολῶν.

Πρός τοῦτο εἶναι ἀνάγκη ὅπως κατά τήν προσεχῆ Κυριακήν 
συνέλθη ἡ Ἐνοριακή Συνέλευσις ἑκάστης Ἐνορίας ὑπό τήν Προ-
εδρίαν τοῦ ἰδίου Ἐφημερίου καί ἐκλέξη δύο ἀντιπροσώπους ἐκ τῶν 
δυναμένων ν’ ἀντιληφθῶσι τά πράγματα, οἵτινες νά συνέλθωσι ἐπί 
τό αὐτό, εἴτε ὑπό τήν Προεδρίαν ἡμῶν, ἐάν θέλωσιν, εἴτε ὑπό τήν 
Προεδρείαν ἑνός ἐξ αὐτῶν, ἐάν θά ἐνόμιζον ἑαυτούς αὐτάρκεις, πρός 
μελέτην τῆς καταστάσεως καί διοργάνωσιν νέου καθεστῶτος τοῦ 
καλυτέρου καί συμφωνοτέρου πρός τά συμφέροντα τῆς Ἐκπαι-
δεύσεως.

Μετ’ εὐχῶν καί εὐλογιῶν ἐγκαρδίων (Ἐν τῇ Ἱ. Μητροπόλει Ρό-
δου, τῇ 10 Ἰανουαρίου 1926).

Ὁ Ρόδου Ἀπόστολος ἐν Χ(ριστῷ) εὐχέτης. 

Σημ. Ἡ ἀνωτέρω ἐγκύκλιος ἀνεγνώσθη τήν Κυριακήν εἰς ὅλας τάς Ἐκκλησίας Ρόδου. 
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  14  

Ὁ Pietro Mancuso ἐκπρόσωπος τῆς Ἰταλικῆς Κυβέρνησης, πρός τόν 
Mario Lago, Γενικό Διοικητή Ρόδου. Ρόδος, 16.7.1928. 
[ΙΑΜ. ΑΒΕ 15 (ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 11.01)]

 SEGRETO
Mgr. Apostolo mi ha detto che il Metropolita di Sardi presidente 

della Commissione sinodale per le trattativo dell’ autocefalia della 
Chiesa Dodecanisima, gli ha scritto testi di «sollecitare la risposta del 
Governo alla nota del Patriarcato e faranno quanto Iddio ispirerà lero». 

Mgr. Apostolo ha aggiunto che con l’ accenno a Dio si allude al 
Governo Greco.

Rodi, li 16 Luglio 1928 VΙο 
f/to Mancuso Pietro.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ
Ὁ Σεβ(ασμιότατος) Ἀπόστολος μοῦ εἶπε ὅτι ὁ Μητροπολίτης 

Σαρδέων, πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς γιά τίς διαπραγμα-
τεύσεις τῆς αὐτοκεφαλίας τῆς Δωδεκανησιακῆς Ἐκκλησίας, τοῦ ἔγρα-
ψε κείμενα «γιά νά πιέσει τήν ἀπάντηση τῆς Κυβέρνησης στή νότα 
τοῦ Πατριαρχείου καί ἐκεῖνοι θά κάνουν “ὅ,τι τούς φωτίσει ὁ Θεός”». 

Ὁ Σεβ(ασμιότατος) Ἀπόστολος πρόσθεσε ὅτι μέ τόν ὑπαινιγμό 
στόν Θεό ὑπαινίσσεται τήν Ἑλληνική Κυβέρνηση.

Ρόδος, 16 Ἰουλίου 1928 VΙο (6 φασιστικά χρόνια)
f/to Mancuso Pietro3.

  15  

Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο πρός τήν Ἰταλική Κυβέρνηση. 
Κωνσταντινούπολη, 6.3.1929. 
(Ἀπόστολος Τρύφωνος, μητρ. Ρόδου. Ἀπομνημονεύματα, τ. 1. Ἐν Ἀθήναις 
1947, σ. 156-157).

Ἀριθ. Πρωτ. 359

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἦτο πάντοτε βαθέως πεπεισμένον 
περί τοῦ φιλελευθέρου πνεύματος ὑφ’ οὐ ἐμφορεῖται ἡ ἔντιμος Ἰταλική 

3. Μετάφραση ἀπό τά ἰταλικά ἀπό τή Βασιλική Φαράντου καθ. Φιλόλογο, 
μετεκπαιδευθεῖσα στή Φλωρεντία στήν Ἱστορία τῆς Τέχνης.
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Κυβέρνησις καί τῶν εὐμενῶν αὐτῆς διαθέσεων ἀπέναντι τοῦ Ὀρθο δό-
ξου Λαοῦ τῆς Δωδεκανήσου. Τήν τοιαύτην τοῦ Πατριαρχείου πε-
ποίθησιν ἦλθε νά ἐνισχύσῃ καί ἡ ἀπό 11 Ὀκτωβρίου 1928 διαβιβα-
σθεῖσα ἀπαντητική διακοίνωσις τῆς ἐντίμου Διοικήσεως τῶν Νήσων 
τοῦ Αἰγαίου, εὐαρεστηθείσης νά παράσχῃ τήν διαβεβαίωσιν ὅτι 
γινώσκει νά ἐννοῇ καί προστατεύῃ τό δίκαιον αἴσθημα τῆς παραδόσε-
ως καί τοῦ πολιτισμοῦ τοῦ ὀρθοδόξου Δωδεκανησιακοῦ Λαοῦ.

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, λίαν εὐαρέστως ἀποβλέψαν εἰς 
τήν διαβεβαίωσιν ταύτην, ἀπεφάσισεν ὅπως, ἐμπιστευόμενον εἰς τήν 
φιλοδικαίαν καί φιλελευθέραν διάθεσιν τῆς ἐντίμου Ἰταλικῆς Κυ-
βερνήσεως τά ὑπ’ αὐτοῦ ὡς συνδεδεμένα πρός τόν ἐκκλησιαστικοθρη-
σκευτικόν βίον τῶν ὀρθοδόξων τῆς Δωδεκανήσου θεωρούμενα σημεῖα 
τοῦ ἐν Δωδεκανήσῳ ἀπ’ αἰώνων ἰσχύσαντος καθεστῶτος (Σχολικά, 
Κοινοτικά), δεχθῆ τήν συνέχισιν τῶν διαπραγματεύσεων πρός ἐπίλυ-
σιν τοῦ ζητήματος τῆς ἐν Δωδεκανήσῳ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐπί 
τοῦ καθαρῶς Ἐκκλησιαστικοῦ καί Θρησκευτικοῦ ἐδάφους.

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον παρακαλεῖ ὅπως ἐπιτραπῇ αὐτῷ 
ἵνα διατυπώση ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ τήν θερμήν εὐχήν ὅπως τύχη 
πάσης εὐμενοῦς προστασίας ἀπό μέρους τῆς Ἰταλικῆς Κυβερνήσεως 
ὁ ὀρθόδοξος ἐν Δωδεκανήσῳ Λαός καί ἐν τοῖς ἐμπιστευομένοις αὐτῇ 
ὡς ἄνω θέμασι, φέρον δέ εἰς γνῶσιν τῆς ἐντίμου Διοικήσεως τῶν 
Νήσων τοῦ Αἰγαίου τήν ἐκ μέρους αὐτοῦ ἀποδοχήν τῆς συνεχίσεως 
τῶν διαπραγματεύσεων ἐπί Θρησκευτικοῦ καί Ἐκκλησιαστικοῦ 
ἐδάφους, ἀναμένει τήν ἄφιξιν ἐνταῦθα κυβερνητικοῦ ἀντιπροσώπου 
διά τόν ὡς εἴρηται σκοπόν.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, 6 Μαρτίου 1929.

  16  

Ὁ Πάππαρο, διευθυντής τοῦ Πολιτικοῦ Γραφείου τοῦ Lago, πρός τόν 
Mario Lago, Γενικό Διοικητή Ρόδου. Ρόδος, 5.11.1929. 
[ΙΑΜ. ΑΒΕ 15 (ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 11.01)]

RISERVATISSIMO
GOVERNO DELLE ISOLE EGEE

Memoria per Sua Eccellenza il Governatore

Ho avuto col Metr(opo)lita di Rodi una lunga conversazione che 
cercherò di rassumere.
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In primo luogo gli chiesi quale era il suo pensiero su questo 
inconcepibile voltafacia del Patriarcato: mi rispose che in attesa di 
notizie precise non riesce ancora a trovare un spiegazione plausibile 
che possa giustificare l’ operato di Patr(ia)rca. Per conto suo pensa 
che sia commessa una gaffe della quale non si é misurata in 
precedenza l’ importanza e le possibili conseguenze.

L’ attuale Patriarca, dice Apostolo, é un persona abbastaza colta 
ma non molto equilibrata. E’ impulsivo e subisce facilmente 
influenze estranee. Non é difficile quindi sia stato anche lui sensibile 
ai danari di Casulli specialmente quando si pensi che per essere 
elletto Patriarca ha dovuto spendere molto del suo... che non 
aveva..., vi é da domandarsi chi abbia potuto fornirgli tanta dovizia 
di mezzo. Comunque tenne a farmi rivelare e mi ha pregato di dirlo 
a Vostra Ecc. che i suoi sentimenti verso il Governo, non sono 
mutati e che ora come per l’ avvenire presterà la sua opera e 
collaborerà initerrittamente alla fine di superare le difficoltà che si 
frappongono per il raggiungimento all’ autocefalia.

Gli risposi che Vostra Eccellenza avrebbe apprezzato moltissimo 
la sua collaborazione sulla quale fidava completamente tanto più 
che la nuÒva situazione avrebbe provocato provvedimenti tali da 
obbligare il Patriarcato a rivedere il suo giusto attegiamento utile 
per la scelta dei provvedimenti da prendere che I prelati, irrespon-
sabili di questa nuova situazione, dovessero essere personalmente 
danneggiati.

L’ ho pregato perciÒ egli stesso rendendosi conto delle presenti 
necessità, facesse delle proposte atte a premere efficacemente sul 
Patriarcato.

Mi rispose che prima di tutto avrebbe scritto al Patriarca 
informandolo della conversazione avuta con V(ostra).E(ccellenza).e 
chiedendo nello stesso tempo istruzioni sul come avrebbe dovuto 
comportarsi ora verso il Governo ritenendosi egli nel Posedimento, 
rappresentante delle Autorità Patriarcali. La risposta servirebbe di 
primo orientamento. Mi disse inoltre che finora nessuna azione 
efficace é stata svolta per far intendere alla popolazione la necessità 
e la covenienza di avere un chiesa autocefala. Occorreva quindi 
iniziare una propaganda a questo fine emanando provvedimenti 
intesi a colpire non il Clero, che avrebbe lasciati tutti indifferenti, 
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ma tutte le classi della popolazione, da parte sua avrebbe cercato di 
dare l’ impressione che i provvedimenti stessi fossero la coseguenza 
diretta della mancata concessione dell’ autocefalia.

Propone per tanto:

I) Togliere la facoltà al Clero di ricevere atti notariali 
(pricosinfoni) e di affidare questo servizio, per l’ isola di Rodi all’ 
ufficio notariale di Rodi e per le altre isole agli uffici notariali dei 
Capoluoghi. Di questo ne deriverebbe che la popolazione per ogni 
più piccolo atto; dovre far capo ai capoluoghi con grave disaggio 
materiale e morale.

II) Abolizione dei Tribunali Ecclisiastici misti le cui attribuzi 
oni dovrebbero essere trasferite, fino alla concessione dell’ auto-
cefalia, ai Tribunali di I Istanza. Questa misura sarebbe efficacissima 
per la classe media i cui maggiorenti si contendono con accanni-
mento la carica di giudici della quale ne trattengono non indifferenti 
guadagni.

III) Abolizione della demogerondia e del concilio provinciale 
delle Comunità. Dovrebbe la sola epitropia delle Chiese e l’ eforia 
delle scuole. Quest’ ultima dovrebbe essere controllata dalla Sovra-
intendenza alla P(ubblica) I(stuzione) come pure dovrebbero essere 
controlate le elezioni annuali.

IV) Abolizione dei privileggi del Clero in materia giudiziaria, 
quest’ ultima misura colpirebbe in pieno il Clero e lascerebbe 
completamente indifferenti gli abitanti. Apostolo pregherebbe 
perciÒ che fosse una misura unicamente formale quasi arma di 
pressione sul Patriarcato.

Per l’ abolizione del Tribunale misto e per la perdita dei diritti 
notarili egli sopporterebbe un danno non indifferente; ma non esita 
a proporne la applicazione per dimostrare al Governo le sue buone 
disposizioni di collaborazione. (Gli feci indendere che al momento 
opportuno il Governo ne avrebbe tenuto conto.)

Nel chiudere il discorse mi accennava alla sua preoccupazione 
che l’ attuale patriarca, spinto da altri, potrebbe essere tentato di 
spostare lui e il Metropolita di Scarpanto dalle loro cariche. In 
questo caso disgraziato nutriva piena fiducia che il Governo non gli 
avrebbe abbandonati.

Ho avuto l’ impressione che l’ Apostolo fosse seriemente 
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preoccupato pricipalmente per il periodo di perdere la sua posizione, 
quindi, allo stato attuale delle cose non vede altra via di scampo che 
di adoperarsi con tutta la forza l’ ottenimento dell’ autocefalia.

D’ altra parte merita di essere attentamente osservato per evitare 
che i suoi nemici, preoccupati di spingerlo a qualche atto incosulto 
(qualche giornale compra il «Dodecaneso» parla di possibilità di 
colpo di mano come avvenne in Albania) vogliano tentare un’ azione 
efficace, corrutrice e persuasiva allo scopo di invogliarlo a combiare 
attegiamento verso di noi.

Rodi, lÌ 5 Novembre 1929 VIIIo 
Firma

Πολύ ἐμπιστευτικό

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Σημείωμα γιά τήν Ἐξοχότητά Του τόν Κυβερνήτη.

Εἶχα μέ τόν Μητροπολίτη τῆς Ρόδου μία μακρά συζήτηση, τήν 
ὁποία θά προσπαθήσω νά συνοψίσω.

Ἐν πρώτοις τόν ρώτησα ποιά ἦταν ἡ σχέση του γι’ αὐτήν τήν 
ἀσύλληπτη ἀπότομη μεταβολή τοῦ Πατριαρχείου: μοῦ ἀπάντησε, 
ὅτι, σέ ἀναμονή συγκεκριμένων πληροφοριῶν, δέν μπορεῖ νά βρεῖ 
ἀκόμα μία εὔλογη ἐξήγηση πού νά μπορεῖ νά δικαιολογήσει τίς 
ἐνέργειες τοῦ Πατριάρχη. Γι’ αὐτόν, ὅμως, ἔγινε μία γκάφα τῆς 
ὁποίας δέν εἶχαν μετρήσει ἀπό πρίν τή σημαντικότητα, καθώς καί 
τίς πιθανές συνέπειες.

Ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης, λέει ὁ Ἀπόστολος, εἶναι ἕνα ἄτομο 
ἀρκετά καλλιεργημένο, ἀλλά ὄχι πολύ ἰσορροπημένο. Εἶναι παρορ-
μητικός καί ἐπηρεάζεται εὔκολα ἀπό ἐξωτερικούς παράγοντες. Δέν 
εἶναι δύσκολο λοιπόν νά ἦταν εὐαίσθητος στά χρήματα τοῦ Κα-
ζούλλη. Ἰδιαίτερα ὅταν σκέφτεται ὅτι γιά νά ἐκλεγεῖ Πατριάρχης θά 
ἔπρεπε νά ξοδέψει πολύ ἀπ’ τό δικό του.... πού δέν εἶχε..., αὐτά θά 
τοῦ ἔδιναν ἀφθονία. Ὅμως μοῦ ἀποκάλυψε καί μέ παρακάλεσε νά τό 
πῶ στήν ἐξοχότητά Σας ὅτι τά συναισθήματά του πρός τήν 
Κυβέρνηση δέν ἔχουν ἀλλάξει κι ὅτι τώρα, ὅπως καί στό μέλλον, θά 
παρέχει τή βοήθειά του καί θά συνεργαστεῖ πολύ, μέ σκοπό νά ξεπε-
ραστοῦν οἱ δυσκολίες πού ὑπάρχουν γιά τήν ἐπίτευξη τῆς αὐτοκε-
φαλίας.
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Τοῦ ἀπάντησα ὅτι ἡ Ἐξοχότητά Σας θά ἐκτιμοῦσε πολύ τή συ-
νεργασία του στήν ὁποία ἔχει πολύ ἐμπιστοσύνη, ἰδιαίτερα τώρα 
πού ἡ νέα κατάσταση εἶχε προκαλέσει τέτοιες ἐνέργειες ὥστε νά 
ἀναγκάσει τό Πατριαρχεῖο νά ξαναδεῖ τή στάση του γιά τήν ἐπιλογή 
τῶν ἐνεργειῶν μέ τίς ὁποῖες οἱ ἱερεῖς οἱ ἀνεύθυνοι γιά τή νέα 
κατάσταση θά ἔπρεπε νά πληγοῦν προσωπικά.

Τόν παρακάλεσα, ὅμως νά σκεφτεῖ ὁ ἴδιος τίς παροῦσες ἀνάγκες 
καί νά κάνει προτάσεις πρός τό Πατριαρχεῖο.

Μοῦ ἀπάντησε ὅτι πρῶτα ἀπό ὅλα θά ἔγραφε στόν Πατριάρχη 
γιά νά ἐνημερώσει γιά τή συζήτηση πού εἶχε μέ τόν V.E.e καί νά τοῦ 
ζητήσει ὁδηγίες γιά τό πῶς νά πράξει ἀπέναντι στήν Κυβέρνηση μέ 
τό νά εἶναι στή θέση νά ἐκπροσωπεῖ τήν πατριαρχική ἐξουσία. Ἡ 
ἀπάντηση θά διευκόλυνε πρός τόν προσανατολισμό. Μοῦ εἶπε, 
ἐξάλλου, ὅτι μέχρι τώρα καμία ἀποτελεσματική ἐνέργεια δέν ἔγινε 
γιά νά ὑποβάλει στόν πληθυσμό τήν ἀναγκαιότητα καί τό συμφέρον 
ἀπό τό νά ἔχουν μία αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία. Χρειάζεται, λοιπόν, νά 
ἀρχίσει μία προπαγάνδα πρός αὐτό τόν σκοπό, κάνοντας ἐνέργειες 
συγκεκριμένες, γιά νά ἐπηρεάσει, ὄχι τόν Κλῆρο, ὁ ὁποῖος θά ἦταν 
ἀδιάφορος, ἀλλά ὅλες τίς τάξεις τοῦ πληθυσμοῦ. Αὐτός ἀπ’ τήν 
πλευρά του θά ἔδινε τήν ἐντύπωση ὅτι αὐτές οἱ ἐνέργειες εἶναι ἄμε-
ση συνέπεια τῆς ἔλλειψης παραχώρησης αὐτοκεφαλίας.

Προτείνει λοιπόν:
1) Νά ἀφαιρεθεῖ τό δικαίωμα ἀπ’ τόν Κλῆρο νά δέχεται πράξεις 

συμβολαιογραφικές (προσύμφωνα) καί νά δώσει αὐτό τό δικαίωμα, 
γιά τό νησί τῆς Ρόδου στό συμβολαιογραφικό γραφεῖο τῆς Ρόδου 
καί γιά τά ἄλλα νησιά στά συμβολαιογραφικά γραφεῖα τῶν πρωτευ-
ουσῶν τῶν ἐπαρχιῶν. Αὐτό θά εἶχε ὡς συνέπεια ὁ πληθυσμός γιά 
κάθε πράξη, ἀκόμα καί μικρή θά πηγαίνει στήν πρωτεύουσα.

2) Κατάργηση τῶν Μεικτῶν Ἐκκλησιαστικῶν δικαστηρίων, τῶν 
ὁποίων οἱ ἁρμοδιότητες θά μεταφερθοῦν, μέχρι νά γίνει ἡ αὐτοκε-
φαλία, στά πρωτοδικεῖα. Αὐτό τό μέτρο θά ἦταν πολύ ἀποτελεσμα-
τικό γιά τή μεσαία τάξη, ἡ πλειοψηφία τῆς ὁποίας ἀμφισβητεῖ μέ 
μανία τό λειτούργημα τῶν δικαστῶν.

3) Κατάργηση τῆς δημογεροντίας καί τοῦ ἐπαρχιακοῦ συμβουλίου 
τῆς κοινότητας. Θά μείνει μόνο ἡ ἐπιτροπή τῶν Ἐκκλησιῶν καί ἡ 
ἐφορία τῶν σχολείων. Ἡ τελευταία θά ἐλέγχεται ἀπό τή Sovraintendenza 
στό P.I., ὅπως θά ἐλέγχονται καί οἱ ἐκλογές κάθε χρόνο.
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4) Κατάργηση τῶν προνομίων τοῦ Κλήρου, ὅσον ἀφορᾶ στήν 
ἀπονομή δικαιοσύνης. Αὐτό θά χτυποῦσε τόν Κλῆρο καί θά ἄφηνε 
ἀδιάφορους τούς κατοίκους. Ὁ Ἀπόστολος θά προσευχόταν, ὅμως, 
νά ὑπῆρχε ἕνα μέτρο μοναδικό καί ἐπίσημο πού θά ἀσκοῦσε πιέσεις 
στό Πατριαρχεῖο.

Γιά τήν κατάργηση τῶν Μεικτῶν δικαστηρίων καί γιά τήν 
ἀπώλεια τῶν συμβολαιογραφικῶν δικαιωμάτων, αὐτός θά εἶχε μιά 
διόλου εὐκαταφρόνητη ζημιά, ἀλλά δέν διστάζει νά προτείνει τήν 
ἐφαρμογή αὐτοῦ, γιά νά δείξει στήν Κυβέρνηση τίς καλές του δια-
θέσεις γιά συνεργασία. (Τοῦ εἶπα ὅτι τελικά ἡ Κυβέρνηση θά τό κα-
ταλάβαινε).

Στό τέλος τῆς συζήτησης ὑπαινίχθηκε τήν ἀνησυχία του ὅτι ὁ 
Πατριάρχης, σπρωγμένος ἀπό ἄλλους, θά μποροῦσε νά προσπαθήσει 
νά ἀπαλλάξει αὐτόν καί τόν Μητροπολίτη Καρπάθου ἀπ’ τίς ἐξου-
σίες τους. Σέ τέτοια περίπτωση ἔχει τήν πεποίθηση ὅτι ἡ Κυβέρνηση 
δέν θά τούς ἐγκατέλειπε. Ἔχω τήν ἐντύπωση ὅτι ὁ Ἀπόστολος ἦταν 
πολύ ἀνήσυχος ἀρχικά γιά τό νά μή χάσει τή θέση του. Δέν βλέπει, 
λοιπόν, ἄλλο τρόπο ἀπό τό νά προσπαθήσει μέ ὅλη του τή δύναμη 
γιά τήν αὐτοκεφαλία.

Ἀπ’ τήν ἄλλη πλευρά πρέπει νά προσέχει νά ἀποφύγει ὥστε οἱ 
ἐχθροί του, ἀπασχολημένοι νά τόν σπρώξουν σέ κάποια παράλογη 
πράξη (ἡ ἐφημερίδα «Δωδεκάνησος» μιλᾶ γιά τήν πιθανότητα αἰφνι-
διασμοῦ ὅπως ἔγινε στήν Ἀλβανία), θά προσπαθήσουν νά κάνουν 
κάτι μέ σκοπό νά τόν προσελκύσουν σέ μία στάση ἐναντίον μας.

Ρόδος, 5 Νοεμβρίου 1929 VIIIo

Ὑπογραφή 

  17  

Ὁ Ρόδου Ἀπόστολος πρός τόν Mario Lago, Γενικό Διοικητή Ρόδου. 
Ρόδος, 28.4.1930. 
(ΓΑΚ.ΙΔΔ, Φ. 951/30)

ΕΚΛΑΜΠΡΟΤΑΤΕ,

Συνεπείᾳ προηγουμένου ἐγγράφου μου περί Δωρητηρίων, ἡ 
Σεβ(αστή) Κυβέρνησις διεβίβασέ μοι διά τοῦ κ. Π. Μαγκούζου τήν 
γνωμοδότησιν τῆς ἁρμοδίας ὑπηρεσίας, καθ’ ἦν ἡ Ἱ(ερά) Μητρόπο-
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λις δύναται νά συντάσσῃ μόνον Δωρητήρια αἰτία θανάτου, καί Δω-
ρητήρια ἐν ζωῇ μόνον ὅταν πρόκειται περί δωρεᾶς ὑπό ὅρους (δια-
τροφῆς, γηροκομήσεως κ.τ.λ.). Ἤδη πληροφοροῦμαι ὅτι τό ἁρμόδι-
ον Γραφεῖον ἀρνεῖται νά δεχθῇ Δωρητήριον τοῦ Γεωργίου Παπατσῆ, 
αἰτία θανάτου.

Καί ἄλλοτε ἔσχον τήν τιμήν νά παρακαλέσω τήν Σεβ(αστήν) 
Κυβέρνησιν νά μή θέλῃ νά δυσχεραίνῃ τήν θέσιν μου ἀπέναντι τῶν 
Χριστιανῶν μου διά καταργήσεως καθεστώτων, ἄνευ ἐπισήμου Κυ-
βερνητικοῦ Διατάγματος.

Ἐπαναλαμβάνων τήν παράκλησίν μου ταύτην, ἐξ ἀφορμῆς τοῦ 
ὡς ἄνω Δωρητηρίου, λαμβάνω τήν τιμήν νά παρακαλέσω τήν Σε-
β(αστήν) Κυβέρνησιν νά εὐαρεστηθῇ νά δεχθῇ τό ἐν λόγῳ Δωρη-
τήριον, κατά τοσοῦτον μᾶλλον, καθόσον ὁ Δωρητής ἀπέθανε καί 
δέν εἶναι δυνατή ἡ ἐπανόρθωσις τοῦ ἀδικήματος, ὅπερ προσγίνεται 
εἰς τήν δυστυχῆ ταύτην γυναῖκα. Διά τό μέλλον δέν θά παρακαλέσω 
ὅπως διά Κυβερν(ητικοῦ) Διατάγματος καθορισθῆ τίνα ἔγγραφα θά 
δικαιῶται νά ἐκδίδῃ ἡ Ἱ(ερά) Μητ(ρόπο)λις, διότι θά προτιμήσω χι-
λιάκις νά ἀποχωρήσω τῆς θέσεως ταύτης, παρά νά λεχθῇ ὅτι ἐξα-
πατῶ τόν κόσμον, ἐκδίδων ἔγγραφα μή ἔχοντα νομικήν ἀξίαν.

Μετά πολλῆς τιμῆς, (Ἐν Ρόδῳ, τῇ 28 Ἀπριλίου 1930)

προθυμότατος
† ὁ Ρόδου Ἀπόστολος.

  18  

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Φώτιος πρός τόν Δημήτριο Μάξιμο, Ὑπουργό 
τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος. Κωνσταντινούπολη, 28.3.1933.
(ΓΑΚ.ΙΔΔ, Φ. 340/36)

Ἐξοχώτατε,

Εἰσί γνωσταί τῇ Ἐντίμῳ Ἑλληνικῇ Κυβερνήσει αἱ ἀπό μακροῦ 
γινόμεναι αὐθαίρετοι καί ἐπιδεικτικαί ἀναμίξεις τοῦ κ. Γενικοῦ Διοι-
κητοῦ τῆς Δωδεκανήσου εἰς τά ἐσωτερικά πράγματα καί ζητήματα 
τῆς ἐν Δωδεκανήσῳ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Περί τῶν ἀναμίξεων 
τούτων τό Πατριαρχεῖον πάντοτε ἐτήρησεν ἐνήμερον τήν Ἔντιμον 
Ἑλληνικήν Κυβέρνησιν, καίτοι αὕτη παρακολουθεῖ καί γινώσκει καί 
ἄλλοθεν τήν ἐν ταῖς νήσοις κατάστασιν. 
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Δυστυχῶς, τά πιεστικά μέτρα τῶν Ἰταλικῶν Ἀρχῶν κατά τῆς ἐν 
τῇ Δωδεκανήσῳ Ἐκκλησίας ἐσχάτως ἔχουσι λάβει τήν μορφήν τοῦτ’ 
αὐτό διωγμοῦ κατ’ αὐτῆς καί ἡ κατάστασις αὕτη σοβαρῶς ἀνησυχεῖ 
τό Πατριαρχεῖον.

Εἴχομεν πρό καιροῦ πληροφορήση πώς ὁ κ. Γενικός Διοικητής 
ἠπείλει ἵνα ἀναμιχθῆ καί εἰς τά τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυ-
ροπηγιακῆς Μονῆς Πάτμου, ἐκ τῆς ἀφορμῆς ἐσωτερικῶν τινων ζη-
τημάτων τῆς Μονῆς ταύτης. Ἀτυχῶς ἡ ἀνάμιξις συνετελέσθη ἤδη, 
διότι ὁ κ. Γενικός Διοικητής ἐπενέβη πρό τινος καί ἐπιτακτικῶς 
ἠνάγκασεν εἰς παραίτησιν τόν νέον ἡγούμενον καί τό ἡγουμενοσυμ-
βούλιον τῆς Μονῆς.

Πληροφορούμεθα ἐπίσης ὅτι ὁ κ. Γενικός Διοικητής προέβη πρό 
τινων ἡμερῶν καί ἐδήλωσε δι’ ἐγγράφου αὐτοῦ εἰς τάς Ἱεράς Μη-
τροπόλεις ὅτι αὗται οὐ δικαιοῦνται ἐφεξῆς προβαίνειν εἰς οἱανδήπο-
τε νέαν ἱερατικήν χειροτονίαν, ἄνευ τῆς προηγουμένης γνώσεως καί 
ἀδείας αὐτοῦ, ἀναφανδόν οὕτω εἰσερχόμενος εἰς ζητήματα τῆς ἀπο-
κλειστικῆς δικαιοδοσίας τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐπισυνάπτομεν ὧδε ἀντίγραφα τῶν σχετικῶν ἐκθέσεων καί 
γραμμάτων τοῦ Μητροπολίτου Ρόδου, τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπι τρό-
που Κώου καί τῶν Ἱερῶν Μονῶν Πάτμου καί Σύμης.

Ὡς καταφαίνεται ἐκ τῶν ἐκθέσεων καί τῶν γραμμάτων τούτων, 
ἡ κατάστασις ἀποβαίνει ἤδη, ὡς ἐσημειώθη, λίαν σοβαρά ἐκ τῆς 
ἐντεινομένης ὁλονέν πιεστικῆς ἐνεργείας τοῦ κ. Γενικοῦ Διοικητοῦ.

Ἡ Ἐκκλησία νομίζει ὅτι ὀφείλει ἵνα μή ἀφῇ ἀδιαμαρτυρήτους 
τάς αὐθαιρεσίας ταύτας τῆς πολιτικῆς διοικήσεως, τάς πρωτοφανεῖς 
διά τάς ἡμέρας ἡμῶν. Νομίζει ὅτι περί αὐτῶν ὀφείλει ἵνα διαμαρτυ-
ρηθῆ καί πρός αὐτήν τήν Ἰταλικήν Κυβέρνησιν καί πρός αὐτόν τόν 
Πρωθυπουργόν κύριον Μουσολίνι.

Ἔχει ὅμως τήν προαίσθησιν ὅτι οἱονδήτι ἐν τῷ παρόντι ἐκ μέρους 
τοῦ Πατριαρχείου τοιοῦτον διάβημα ὡς συνέπειαν θέλει ἔχει τήν ὑπό 
τῆς Ἰταλικῆς Κυβερνήσεως ἀνακίνησιν τοῦ ζητήματος τοῦ ἐπιμόνως 
ὑπ’ αὐτῆς ἐπιδιωκομένου αὐτοκεφάλου, διότι εἰς τοῦτο προδήλως 
κατατείνουσι τά ἐπιδεικτικῶς λαμβανόμενα πιεστικά μέτρα καί αἱ κα-
θημεριναί τῶν πολιτικῶν ἀρχῶν αὐθαιρεσίαι, ἵνα ἀναγκάσωσι δηλαδή 
τό Πατριαρχεῖον ὅπως ἐπανέλθη ἐπί τοῦ ζητήματος.

Καί ἔστι μέν ἀληθές ὅτι τό Πατριαρχεῖον εὑρίσκεται πάντοτε ἐν 
τάξει ἐνώπιον τῆς Ἰταλικῆς Κυβερνήσεως καί θέλει πάντοτε ἐμμένει 
ἐπί τοῦ στερροῦ ἐδάφους τῆς ἀπαιτήσεως αὐτοῦ.
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Ἐφ’ ὅσον ὅμως ἐνδέχεται ἵνα ὁ Δωδεκανησιακός λαός φανῆ 
σήμερον ἕνεκα τῶν παθημάτων αὐτοῦ, μᾶλλον διατεθειμένος εἰς 
ἀποδοχήν τοῦ χωρισμοῦ αὐτοῦ ἀπό τῶν κόλπων τῆς Μητρός Ἐκ-
κλη σίας καί συγκατατεθῆ εἰς τήν χορηγίαν αὐτῷ τοῦ αὐτοκεφάλου, 
ἀναγκαῖον θεωροῦμεν καί παρακαλοῦμεν ὅπως ἡ Ἔντιμος Ἑλληνική 
Κυβέρνησις εὐαρεστηθῆ ἵνα γνωρίσῃ ἡμῖν καί τάς ἑαυτῆς ἐπί τοῦ 
προκειμένου σκέψεις, ἵνα οὕτω μετά καί τῆς τιμίας ἡμῖν γνώμης 
αὐτῆς πράξωμεν τό δέον, λαμβανομένου ὑπ’ ὄψιν, ἐξ ἑνός μέν ὅτι 
γινόμενον παρ’ ἡμῶν διάβημα πρός τήν Κεντρικήν Ἰταλικήν 
Κυβέρνησιν δύναται ἵνα ἔχῃ ὡς συνέπειαν, ὡς εἴρηται, τήν ἀνακίνη-
σιν ἴσως τοῦ ζητήματος τοῦ αὐτοκεφάλου, οὐ μήν δ’ ἀλλά καί τήν 
τελικήν ἤδη λύσιν αὐτοῦ διά τῆς ἀποδοχῆς αἴφνης ὑπό τῆς Ἰταλικῆς 
Κυβερνήσεως τῆς διενεργείας δημοψηφίσματος, ἐξ ἄλλου δ’ ὅμως ὅτι 
καί ἡ ἐπί μακρόν σιωπή ἐκ μέρους ἡμῶν καί ἡ οἱονεί ἀνοχή τῆς πα-
ρούσης καταστάσεως δύναται ἵνα ἀγάγῃ εἰς ἀπογοήτευσιν καί 
ἀπόγνωσιν τόν πολυπαθῆ Δωδεκανησιακόν λαόν καί ἐκθέση τό Πα-
τριαρχεῖον ἐπί ἀδιαφορίᾳ. Χρησιμεύση δέ ἡ σιωπή καί ἀνοχή ἡμῶν 
ὡς ἐνθάρρυνσις πρός πραγματικήν κατάλυσιν τῆς Πατριαρχικῆς 
ἐξουσίας ἐπί τῆς Ἐκκλησίας Δωδεκανήσου.

Ἐπί δέ τούτοις ἐπευχόμενοι θεόθεν τά κράτιστα, διατελοῦμεν 
μετ’ ἐξόχου τιμῆς

1933. Μαρτίου 28.
Τῆς Ὑμετέρας ἐριτίμου Ἐξοχότητος 
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης,
Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Φώτιος.

  19  

Ὁ Ρόδου Ἀπόστολος, πρός τόν Mario Lago, Γενικό Διοικητή Ρόδου. 
Ρόδος, 22.7.1933. 
[ΙΑΜ. ΑΒΕ 15 (ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 11.01)]

Ἐξοχώτατε,

Ἡ γενική οἰκονομική δυσπραγία ἦτο ἀναπόφευκτον νά ἐπη-
ρεάσῃ τά Ἐκκλησιαστικά Ταμεῖα. Ἡ τιμή σίτου καί ἐλαίου τῶν 
μόνων προϊόντων, ἐφ’ ὧν ταῦτα ἐστηρίζοντο, ἐξέπεσεν εἰς τοιοῦτον 
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βαθμόν, ὥστε μόλις ἀνταποκρίνονται τά Ἐκκλησιαστικά κτήματα εἰς 
τούς φόρους καί τάς δαπάνας τῆς καλλιεργείας των. Οἱ πιστοί λόγῳ 
τῆς κρίσεως καθυστεροῦσι τάς συνδρομάς των, αἵτινες εἶναι πάντο-
τε προαιρετικαί. Πολλοί δέ τήν φοίτησίν των εἰς τάς Ἐκκλησίας 
ἀποσπανίζουσι, στερούμενοι τῶν διά τήν ἀγοράν κηροῦ καί διά τούς 
δίσκους ἀπαιτουμένων.

Τούτων οὕτως ἐχόντων, προβληματική καθίσταται ἡ συντήρησις 
καί ἡ λειτουργία πολλῶν Ἐκκλησιῶν, καί ἰδίᾳ τῶν μικροτέρων χωρίων, 
ὡς καί ἐκείνων ὤν αἱ Ἐκκλησίαι ἔχουσιν ἀνάγκην ἐπισκευῆς τινός.

Ἐπίσης προβληματική καθίσταται ἡ συντήρησις τοῦ Κλήρου 
ὅστις καί πάντοτε ἐπένετο καί μόλις ἀπέζη, σήμερον δέ κυριολε-
κτικῶς πεινά καί γυμνητεύει.

Ὡς θρησκευτικός ἀρχηγός, βλέπων τήν κατάστασιν ταύτην 
θλίβομαι εἰλικρινῶς καί ἀναγκάζομαι νά ἀναφέρω ταύτην τῇ Ὑμετέρᾳ 
Ἐξοχότητι, ἐν τῇ εἰλικρινεῖ ἐπιθυμίᾳ, ὅπως ἐξευρεθῆ τρόπος, ὥστε 
καί αἱ Ἐκκλησίαι καί ὁ ἐν αὐταῖς Κλῆρος ὁπωσδήποτε νά συντηρῆται 
καί περίσσευμά τι νά προκύπτῃ, τό ὁποῖον νά διατίθεται διά τάς 
ἀνάγκας τῆς ἐκπαιδεύσεως.

Ἐν Ρόδῳ, τῇ 22ᾳ Ἰουλίου 1933

Μετά πολλῆς τιμῆς
προθυμότατος

ὁ Ρόδου Ἀπόστολος.

  20  

Ἡ Ἰταλική Κυβέρνηση τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου πρός τόν Ρόδου Ἀπόστο-
λο. Ρόδος, 27.7.1933.
[ΙΑΜ. ΑΒΕ 15 (ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 11.01)] 
 

GOVERNO DELLE ISOLE ITALIANE DELL’ EGEO

No 1086 di Prot. Post.
Rodi, li 27 Luglio 1933 XI.

Monsignore,

Ho letto, addolorandomi, la sua lettera del 22 Luglio corrente, 
con la quale mi rappresenta le condizioni della Chiesa e del Clero 
in seguito alle crisi, e mi prega di venir loro in aiuto.
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Per quanto nessuno più di me senta la dignità del ministero 
ecclesiastico, mi vedo nella impossibilità di corrispondere al suo 
pietoso appello. 

Ella conosce bene, Monsignore, le ragioni di questo attegiamento 
del Governo.

E’ certamente doloroso che il Clero Ortodosso debba sofrire 
moralmente e materialmente e che i fedeli siano turbati nella loro 
pace spirituale, mentre con la semplice applicazione del Concordato, 
tutto sarebbe regolato con la soddisfazione generale. Ma Ella dove 
pure riconoscere, che il Governo ha superato tutti i limiti della più 
rispettosa pαzienza e la più longanime toleronza, attendendo per 
ben quattro anni che il Concordato, raggiunto a prezzo di tanta 
considerazione, sia messo in vigore.

AS(ua) E(ccellenza) Mgr. Apostolo
Metropolita di RODI
 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

No 1086 di Prot. Post. Ρόδος, 27 Ἰουλίου 1933 ΧΙ.

Σεβασμιώτατε,

Μέ λύπη μου διάβασα τήν ἐπιστολή σας, τῆς 22 Ἰουλίου τρέχον-
τος, μέ τήν ὁποία μοῦ παρουσιάζετε τήν κατάσταση τῆς Ἐκκλησίας 
καί τοῦ Κλήρου, ὡς συνέπεια τῆς κρίσης καί μέ παρακαλεῖτε νά τούς 
βοηθήσω. Κανείς δέν αἰσθάνεται περισσότερο ἀπό μένα τήν ἀξι-
οπρέπεια τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὑπηρεσίας, ἀλλά αἰσθάνομαι ἀνίκανος 
νά ἀνταποκριθῶ στήν ἔκκλησή σας.

Γνωρίζετε καλά, Σεβασμιώτατε, τούς λόγους τῆς στάσης αὐτῆς 
τῆς Κυβέρνησης. Εἶναι ἀναμφίβολα λυπηρό ὅτι ὁ Ὀρθόδοξος 
Κλῆρος πρέπει νά ὑποφέρει ἠθικά καί ὑλικά καί οἱ πιστοί νά ἐνο-
χλοῦνται στήν πνευματική τους γαλήνη, ἐνῶ μέ τήν ἁπλή ἐφαρμογή 
τῆς συμφωνίας τά πάντα θά εἶχαν λυθεῖ μέ γενική ἱκανοποίηση. 
Ἀλλά, ἐπίσης, θά πρέπει νά ἀναγνωρίσετε ὅτι ἡ Κυβέρνηση ἔχει ξε-
περάσει ὅλα τά ὅρια τῆς ὑπομονῆς, περιμένοντας γιά τέσσερα 
ὁλόκληρα χρόνια τό Κονκορδάτο (συμβιβασμό) νά ἐφαρμοστεῖ.

Πρός τήν Α(ὐτοῦ) Ἐ(ξοχότητα) τόν Σεβασμιότατο Ἀπόστολο 
Μητροπολίτη Ρόδου.
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Οἱ Ρόδου Ἀπόστολος, Κάσου καί Καρπάθου Γερμανός, Λέρου καί 
Καλύμνου Ἀπόστολος, πρός τόν οἰκουμενικό πατριάρχη Φώτιο. 
Ρόδος, 20.9.1933. 
(ΓΑΚ.ΙΔΔ, Φ. 340/36) 

Παναγιώτατε, 

Ἡ γενική κατάστασις, ἡ δημιουργηθεῖσα ἐν ὅλαις ταῖς Νήσοις, 
συνεπείᾳ τῶν τελευταίων Κυβερνητικῶν μέτρων, καί ἡ ὁποία μέ μίαν 
λέξιν δύναται νά χαρακτηρισθῇ ὡς ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗ-
ΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ, ἠνάγκασε τούς ὑποφαινομένους, ὅπως, 
χρησιμοποιοῦντες ἤδη δοθεῖσαν ἡμῖν Ἐκκλησιαστικήν ἄδειαν, συ-
νέλθωμεν ἐν Ρόδῳ καί προβῶμεν εἰς ἕν κοινόν διάβημα παρά τῷ 
Γενικῷ Διοικητῇ καί ἴσως ἐπιτύχωμεν βελτίωσιν τῆς καταστάσεως 
ταύτης.

Ἀτυχῶς ἡ σημερινή μας μετά τῆς Α(ὐτοῦ) Ἐξ(οχότητος) συ-
νάντησις μᾶς ἔπεισεν ὅτι οὐ μόνον βελτίωσιν τῆς καταστάσεως δέν 
δυνάμεθα νά περιμένωμεν, ἀλλά τοὐναντίον χειροτέρευσιν, διότι ὡς 
ρητῶς μᾶς ἐδήλωσεν ἡ Α(ὐτοῦ) Ἐξ(οχότης) «εἶναι ἀρκετά 4 ἔτη ἀνα-
μονῆς αὐτοῦ καί τῆς Κυβερνήσεώς του, πρός τακτοποίησιν τῆς 
θέσεως τῆς ἐν ταῖς Νήσοις Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, κατόπιν τοῦ 
κοινῇ ὑπογραφέντος, μετά ἑξαετεῖς πολυμόχθους συζητήσεις, Πρω-
τοκόλλου μετά τοῦ Πατριαρχείου, καί ὅτι ἔχει ἀμετάκλητον ἀπόφα-
σιν νά χωρήσῃ εἰς τήν μονομερῆ διευθέτησιν ὅλων τῶν ζητημάτων, 
ἀδιαφορῶν ὅλως διά τήν Ἐκκλησίαν, καί τούς ἀντιπροσώπους αὐ-
τῆς». Μέ ἄλλας λέξεις ἤ ἐκδίδει τό Πατριαρχεῖον τόν Τόμον τοῦ 
Αὐτοκεφάλου, ἤ κηρύττω τήν Ἐκκλησίαν ἐν διωγμῷ.

Τήν ἀπάντησιν ταύτην τῆς Α(ὐτοῦ) Ἐξ(οχότητος) εἴμεθα ὑπο-
χρεωμένοι νά ἀναφέρωμεν τῇ σεπτῇ Μητρί Ἐκκλησίᾳ, καί ἐν συνα-
φείᾳ πρός ὅσα ἄχρι τοῦδε ἰδιαιτέρως ἕκαστος ἡμῶν καί ἰδίᾳ ὁ Μη-
τροπολίτης Ρόδου, ὡς συνεχέστερον τῇ Κεντρικῇ Κυβερνήσει 
ἐφαπτόμενος ἀνέφερεν, νά παρακαλέσωμεν ὅπως μελετηθῆ ὑπό τῆς 
Μητρός Ἐκκλησίας ἅπαξ ἔτι ἡ ἐνταῦθα δημιουργηθεῖσα κατάστασις, 
καί ἐάν μέν κρίνη Αὕτη ἐν τῇ ὑψηλῇ Αὐτῆς Ποιμαντορική συνέσει ὅτι 
ἡ παροῦσα κατάστασις δύναται νά ἐξακολουθήσῃ ἔστω καί ἐπιδει-
νουμένη, ἄνευ σοβαρῶν κινδύνων τῆς Ὀρθοδοξίας ἐν τῷ τμήματι 
αὐτῆς τούτῳ, νά ὑποδείξῃ ἡμῖν ὅπως συνεχίσωμεν τόν ὅν διεξάγομεν 
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ἀπέλπιδα καί ἄχαριν ἀγῶνα, μεριμνῶσα μόνον διά τήν ὑλικήν συν-
τήρησιν ἡμῶν, καί τοῦ ὑφ’ ἡμᾶς Κλήρου, ἐάν δέ πάλιν κρίνη ὅτι 
ἐπιβάλλεταί τις συνεννόησις μετά τῆς κατεχούσης Ἀρχῆς, ἄς πράξη 
ὅ,τι ἡ ἀξιοπρέπεια καί τό γόητρον Αὐτῆς ἐπιβάλλει, ἔχουσα πάντο-
τε ὑπ’ ὄψιν ὅτι πρό πάσης ὁριστικῆς ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ 
ἀποφάσεως, δέν πρέπει ἡμεῖς οἱ Ἀρχιερεῖς Δωδεκανήσου νά μένωμεν 
ἐν τῷ σκότει, ὅσον ἀφορᾶ τάς ληφθείσας ἤ ληφθησομένας ἀπο-
φάσεις, οὔτε νά τεθῶμεν πρό τετελεσμένων γεγονότων, ὡς ἐγένετο 
δυστυχῶς ἄχρι τοῦδε, μόνων ἡμῶν τῶν ἀμέσως ἐνδιαφερομένων 
ἀγνοούντων τάς διά τῶν συζητήσεων καί τῶν ὅρων τοῦ Πρωτο-
κόλλου δημιουργηθείσας συνθήκας διά τήν Ἐκκλησίαν τῆς Δωδεκα-
νήσου, ἅς ἡμεῖς θά κληθῶμεν νά ἐφαρμόσωμεν, διότι δέν ἀποκλείεται 
τό ἐνδεχόμενον, γινώσκοντες κάλλιον παντός ἄλλου πρόσωπα καί 
πράγματα, νά μή θεωρήσωμεν προσφόρους τάς δημιουργηθη-
σομένας συνθήκας καί οὕτω νά εὑρεθῇ ἡ Ἐκκλησία εἰς τήν ἀνάγκην, 
εἰς νέα πρόσωπα νά ἀναθέσῃ τήν ἐφαρμογήν τῶν Πρωτοκόλλων 
Αὐτῆς, καί τῶν λοιπῶν ἀναληφθησομένων ὑποχρεώσεων. 

Μετά πολλῆς ἀγάπης καί σεβασμοῦ.
Ἐν Ρόδῳ, τῇ 20ῇ Σεπτεμβρίου 1933
(Ὑπ.)  Ὁ Ρόδου Ἀπόστολος
  «      Ὁ Καρπάθου καί Κάσου Γερμανός
  «      Ὁ Λέρου καί Καλύμνου Ἀπόστολος.

  22  

Ὁ Ρόδου Ἀπόστολος, πρός τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Ρόδος, 21.9.1933. 
Διαβιβάσθηκε μαζί μέ τό ὑπ’ ἀρ. 21 ἔγγραφο.
(ΓΑΚ.ΙΔΔ, Φ. 340/36) 

 
Ἀπόσπασμα ἐπιστολῆς Μητροπολίτου Ρόδου ἀπό ἡμέρας 21 Σε-

πτεμβρίου 1933.
................................................................................
Ἡ ἀπάντησις τοῦ Γ(ενικοῦ) Διοικητοῦ ἀπήλπισε τελείως τούς ἐν 

Χ(ριστ)ῷ ἀδελφούς, οἱ ὁποῖοι δέν ἐπίστευον ὅτι θά μᾶς ἔλεγε μέ τοι-
οῦτον τόνον δυνατόν, ὅτι ἡ κατάστασις, ὄχι μόνον δέν θά βελτιωθῇ, 
ἀλλά θά χειροτερεύσῃ, ὅτι ἕως τώρα ἐκράτησε στάσιν παθητικήν, 
ἀλλ’ ἀπό τώρα καί ἑξῆς θά ἀναλάβῃ αὐτός τήν πρωτοβουλίαν νά 
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καταργήση κάθε θεσμόν μας δυνάμενον νά θίξῃ τό Κράτος, ἐφόσον 
ἐκπροσωποῦμεν ἀρχήν ἐχθρικῶς πρός τό κράτος διακειμένην, οὐ-
δεμίαν ὑποστήριξιν δέον ν’ ἀναμένωμεν παρά τοῦ Κράτους, τό 
ὁποῖον στοιχειώδης φρόνησις τό ὑποχρεώνει νά διάκειται δυσπίστως 
πρός τόν ὀρθόδοξον Κλῆρον, ἐφόσον λαμβάνει διαταγάς ἔξωθεν, καί 
εἶναι δυνατόν αἱ διαταγαί αὗται νά ἦναι ἀντίθετοι πρός τά συμφέρον-
τα τοῦ Κράτους κ.τ.λ. κ.τ.λ.

Τό συμπέρασμα δέ τῆς ὁμιλίας του, διαρκεσάσης πλέον τῆς ἡμι-
σείας ὥρας, ἦτο, ὅτι ἐφόσον τό Πατριαρχεῖον δέν θά θελήσῃ νά 
σεβασθῇ τήν ὑπογραφήν του καί τάς δι’ αὐτῆς ἀνειλημμένας ὑπο-
χρεώσεις του, τό Κράτος θά θεωρῇ τό Πατριαρχεῖον, καί συνεπῶς 
καί τούς ἀπ’ αὐτοῦ ἐξαρτωμένους, ὡς μή εὑρισκομένους ἐν τάξει 
ἀπέναντι αὐτοῦ καί συνεπῶς μηδέ τῆς βοηθείας αὐτοῦ δικαι-
ουμένους, ἀπ’ ἐναντίας δέ, ἐπειδή τό Κράτος ἔχει πάντα λόγον νά 
δυσπιστῇ πρός τό Πατριαρχεῖον καί συνεπῶς καί πρός ἡμᾶς, ἔχει 
καθῆκον νά περιορίζῃ εἰς τό ἐλάχιστον τήν δράσιν ἡμῶν, μέ ἄλλας 
λέξεις θέλησε νά μᾶς εἴπῃ ὅτι εἴμεθα ὑπό ἐπιτήρησιν. Διά τοῦτο καί 
ἐπισήμως ἐδήλωσεν ὅτι «ἤ δίδει τό Πατριαρχεῖον τό αὐτοκέφαλον ἤ 
κηρύττω τήν Ἐκκλησίαν ἐν διωγμῷ».

Κατάπληκτοι ἀπό τάς δηλώσεις ταύτας οἱ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί 
ἤρχισαν νά ἀνησυχοῦν σοβαρῶς καί ὁ εἷς μᾶλλον ἔκαμε καί πρότα-
σιν κοινῆς παραιτήσεως. Ἐπεκράτησεν ὅμως ἡ ἄποψις ν’ ἀναφέρω-
μεν πρῶτον τά πράγματα εἰς τό Πατριαρχεῖον, καί ἀναμείνωμεν τήν 
ἀπάντησίν του, ὁπότε ἀναλόγως θά κανονίσωμεν τήν περαιτέρω 
πορείαν μας. Εἶπεν εἷς ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὅτι τό Πατριαρχεῖον θέλει 
νά ἐπαναλάβῃ τάς διαπραγματεύσεις, ἀλλά δέν θεωρεῖ ἀξιοπρεπές 
αὐτό νά κάμῃ τό πρῶτον βῆμα. Ἐάν τοῦτο ἦτο ἀληθές, θά ἐτιθέμην 
εἰς τήν διάθεσιν τοῦ Πατριαρχείου, ὅπως ἐγώ ἀνοίξω τήν νέαν 
συζήτησιν κατά τρόπον τελείως περισώζοντα τήν ἀξιοπρέπειαν τοῦ 
Πατριαρχείου. Ἐγώ ὅμως ἀγνοῶ τελείως ἄν ἐν τῷ Πατριαρχείῳ ἐξε-
δηλώθησαν παρόμοιαι διαθέσεις.

Μετ’ ὀλίγας ἡμέρας μεταβαίνει εἰς Ἀθήνας ὁ ἁρμόδιος, ὅστις 
εἶναι ἐν πλήρει γνώσει τῶν πάντων.
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Ὁ Ρόδου Ἀπόστολος πρός τόν Ἰταλό διερμηνέα Pietro Mancuso. 
Ρόδος, 28.9.1933. (ΓΑΚ.ΙΔΔ, Φ. 340/36) 

Φίλε κ. Π(έτρε) Μαγκοῦζο, 

Τί νομίζετε ἄραγε ὅτι ὁ Φώτιος ἐζήτησεν ἀπό τόν Τσαλδάρη;
Ὅσον κι ἄν κουράσης τοῦ μυαλό σου ἄδικα, ἀδύνατον νά τό 

εὕρης. Μάθε το λοιπόν χωρίς νά μειδιάσῃς. Ὁ ἀθεόφοβος ἐζήτησε 
νά πεισθῇ ἡ Τουρκ(ική) Κυβέρνηση νά ἐπιτρέψῃ ὅπως καί οἱ Ἀρχιε-
ρεῖς τῆς Δ(ωδεκα)νήσου μεταβαίνουν εἰς Κων(σταντινού)πολιν .... 
ὡς Συνοδικοί!!!!! Μά τήν Ἰταλικήν τήν ξέχασες Φωτάκη μου;

Πές το τήν Α(ὐτοῦ) Ἐξ(οχότητα) νά γελάσῃ λίγο.
28 Sett. 1933   ὑμέτερος
      ὁ Ρ(όδου) Ἀπόστολος

Nota bene, ὅτι ἀκόμη δέν εἶχε πάρει τήν πανταχοῦσα μας. Τώρα 
πού θά τήν πῆρε, θά κατάλαβε καλά ποιός εἶναι ὁ νοικοκύρης.
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Κεντρική Ἐπιτροπή τῶν Δωδεκανησιακῶν Ἑνώσεων, πρός τόν οἰκουμε-
νικό πατριάρχη Φώτιο. Ἀλεξάνδρεια, 6.12.1933.
(ΓΑΚ.ΙΔΔ, Φ. 340/36) 

Ἀλεξάνδρεια, 6 Δεκεμβρίου 1933
Παναγιώτατε, 

Οἱ ἁπανταχοῦ Δωδεκανήσιοι, κατώδυνοι τήν ψυχήν, πληροφο-
ροῦνται ὅτι ἡ κατέχουσα τάς νήσους Δύναμις ἐπιδιώκει καί πάλιν 
τήν ἀνακίνησιν τοῦ ζητήματος τῆς Αὐτοκεφαλοποιήσεως τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Δωδεκανήσου, καί ἐξασκεῖ πᾶσαν πίεσιν πρός πλήρη 
ἐπίτευξιν τοῦ σκοποῦ της.

Ἡ Κεντρική Ἐπιτροπή, δι’ ἐπισήμου ἀντιπροσωπείας της ἐκ τῶν 
κ.κ. Ἰ. Καζούλη, Δρ. Σκεύου Ζερβοῦ καί Δρ. Γ. Νικολάου, ἔσπευσε τό 
1929, ὁπότε καί πάλιν ἀνεκινεῖτο τό ζήτημα, νά καταστήσῃ ἐνήμε-
ρον τό Οἰκουμ(ενικόν) Πατριαρχεῖον καί προφορικῶς καί δι’ ὑπο-
μνημάτων, τόσον τῆς πολιτικῆς καταστάσεως ὅσον καί τῶν ἀπόψε-
ων αἵτινες συντρέχουν ὅπως παραταθῆ ἡ ἐκκρεμότης τοῦ ζητήμα-
τος, καί πόσον ἐπιζήμιος θά ἦτο πᾶσα τυχόν ἀπόφασις σκοποῦσα 
τήν ἀπόσχισιν τῆς Δωδεκ(ανησιακῆς) Ἐκκλησίας ἀπό τοῦ Οἰκου-
μ(ενικοῦ) Πατριαρχείου.

Τό Δωδεκ(ανησιακόν) ζήτημα, ὡς εἶναι γνωστόν καί εἰς τήν 
Ὑμετέραν Παναγιότητα, παραμένει ἀκόμη ἐκκρεμές κατά τό ἄρθρ. 
16 τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάνης, ἐφ’ ὅσον δέν ἔχει κανονισθῆ μεταξύ 
τῶν ἐνδιαφερομένων.

Κατόπιν ὅμως δηλώσεων τῆς Ἑλλην(ικῆς) Κυβερνήσεως ὅτι θε-
ωρεῖ τό ζήτημα ὡς ὑφιστάμενον μόνο μεταξύ Δωδεκανησίων καί Κα-
τοχῆς, ὁ μόνος παραμένων συνεκτικός κρίκος, ὁ συγκρατῶν καί 
ἐξασφαλίζων τήν ἐθνικήν ὑπόστασιν τῶν Δωδεκανήσων, εἶναι ἀναμ-
φισβητήτως ἡ πνευματική καί ἐκκλησιαστική τούτων ἐξάρτησις ἀπό 
τῆς Μεγ(άλης) τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.

Ὅταν διασπασθῆ καί ὁ τελευταῖος οὗτος ἑνωτικός δεσμός, τό 
Δωδεκανησιακόν ζήτημα θά θεωρηθῇ ὡς τελεσιδίκως καί τελειωτικῶς 
πλέον λελυμένον ὑπό τῆς Ἰταλίας, ἀφοῦ θά ἀπεκόπτετο καί τό τε-
λευταῖον νῆμα τῆς ἐθνικῆς των ζωῆς.

Ὅταν οἱ εἰς τάς Νήσους ἀδελφοί μας, δέν δύνανται νά ἀμυνθοῦν 
τελεσφόρως καί ἐνεργῶς κατά τῆς ὑλικῆς βίας.
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Ὅταν ἡ Ἑλλ(ηνική) Κυβέρνησις, λόγῳ τῶν χαλεπῶν σημερινῶν 
περιστάσεων καί τῶν μεγάλων πολιτικῶν προβλημάτων της, ἀδυ-
νατῇ νά προβῇ, ἔστω καί εἰς μίαν ἁπλήν διαμαρτυρίαν ὑπέρ τῶν 
δεινοπαθούντων ὑπό ξένον ζυγόν τέκνων της.

Ὅταν οἱ ἐν τῷ Ἐξωτερικῷ Δωδεκανήσιοι, παρ’ ὅλην τήν διάθερ-
μον αὐτῶν ἐπιθυμίαν, ἀδυνατοῦν νά προβοῦν εἰς θετικάς ἐνεργείας, 
πρός ἐνίσχυσιν τοῦ Ἐθνικοῦ των ζητήματος.

Εἰς τούς καταπιεζομένους Δωδεκανησίους, ὡς μόνη ἀκτίς ἐθνικῆς 
παρηγορίας μέσα εἰς τόν ζοφερόν πολιτικόν των ὁρίζοντα καί τήν 
στυγνήν των δουλείαν διαφαίνεται ἡ μητρική στοργή τῆς Μεγάλης 
Ἐκκλησίας, ἥτις εἶναι ἀνάγκη νά ἐκδηλωθῇ καί πάλιν ἀκλόνητος, διά 
νά ἐξασφαλίσῃ τό ἀπειλούμενον Ἐκκλησιαστικόν Καθεστώς, τοῦ 
ὁποίου ἐνδεχομένη, ἐντελῶς ἀπίθανος καθ’ ἡμᾶς, μετατροπή, θά 
ἀπέκοπτε πᾶσαν ἐλπίδα διευθετήσεως τούτου, συμφώνως πρός τούς 
ἐθνικούς πόθους.

Ὅταν Ἐπαρχίαι προσαρτηθεῖσαι εἰς αὐτήν τήν Μητέρα Ἑλλάδα, 
δέν ἔχουν ἀκόμη ἐκκλησιαστικῶς χειραφετηθῆ.

Ὅταν ἡ αὐτοκεφαλοποίησις τῆς Δωδεκανήσου, κατά τήν γνω-
μοδότησιν τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας Μελετίου, θά ἔθιγε τήν 
ὑπόστασιν τῶν τεσσάρων ἀποστολικῶν θρόνων, καί θά συνεκλόνιζε 
τά κανονικά των.

Ὅταν οἱ Δωδεκανήσιοι πανταχόθεν ἐγκαταλελειμμένοι, ὡς μό-
νην ἄγκυραν σωτηρίας, διαβλέπουν τήν παραμονήν τοῦ Ἐκκλησια-
στικοῦ Καθεστῶτος, τοῦ ὁποίου οὐδεμίαν, ὡς ἐπισήμως ἐξεφράσθη-
σαν, μετατροπήν θά ἀναγνωρίσουν, δέν εἶναι βεβαίως δυνατόν παρά 
νά διατρέφουν ἀδιάσειστον τήν πεποίθησιν ὅτι τό Οἰκουμενικόν 
Πατριαρχεῖον, ἡ αἰωνόβιος αὕτη Κιβωτός τῶν ἐθνικῶν πόθων καί 
ὀνείρων, θά ἐπιδείξῃ καί εἰς τήν σημερινήν πάλιν περίστασιν ὅλην 
τήν ἀπαιτουμένην διπλωματικότητα καί πολιτικότητά του, ἵνα πα-
ρακάμψῃ τόν ἐκκλησιαστικόν τοῦτον σκόπελον, ἵνα μή δημιουργη-
θοῦν κίνδυνοι ἀπειλοῦντες τήν Ἐθνικήν ὑπόστασιν τῶν Δωδεκα-
νησίων.

Μέ τήν ζέουσαν ταύτην ἐλπίδα, οἱ Δωδεκανήσιοι ἐκφράζουν τήν 
ἄπειρον αὐτῶν εὐγνωμοσύνην εἰς τήν Ὑμετέραν Παναγιότητα καί 
τήν περί Αὐτήν Ἱεράν Σύνοδον.

Ἐξαιτούμενοι τάς εὐχάς καί εὐλογίας τῆς Ὑμετέρας Παναγιότη-
τος καί κατασπαζόμενοι εὐλαβῶς τήν δεξιάν Της.
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Διατελοῦμεν μετ’ ἀπείρου σεβασμοῦ.

Σφραγίς: (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΩΝ) 

Ὁ Γενικός Γραμματεύς  Ὁ Πρόεδρος
(Ὑπ.) Γεράκης   (Ὑπ.) Κ. Ἀρβανιτόπουλος

Πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην
Κύριον Κύριον Φώτιον

Εἰς Κωνσταντινούπολιν.

  25  

Ὁ οἰκουμενικός πατριάρχης Φώτιος πρός τόν μητροπολίτη Τραπεζοῦντας 
Χρύσανθο. Κωνσταντινούπολη, 17.1.1934.
(ΓΑΚ.ΙΔΔ, Φ. 340/36) 

Ἱερώτατε Μητροπολίτα Τραπεζοῦντος κύριε Χρύσανθε κ.τ.λ.

Ἀπεστάλη ἡμῖν ἐξ Ἀλεξανδρείας ὑπό τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς 
τῶν Δωδεκανησιακῶν Ἑνώσεων ἔκθεσις ἀναφέρουσα περί ἐπιδιω-
κομένης καί πάλιν ἀνακινήσεως τοῦ ζητήματος τῆς αὐτοκεφαλο-
ποιήσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Δωδεκανήσου καί περί ἀσκουμένης 
πιέσεως πρός ἐπίτευξιν τοῦ σκοποῦ τούτου.

Ἐπειδή δέ καί ἄλλαι ἀκούονται τελευταίως φῆμαι περί γενομένης 
ἀνακινήσεως τοῦ ζητήματος καί περί διεξαγομένων αὐτόθι σχετικῶν 
συζητήσεων, προαγόμεθα διά τῆς παρούσης, συνοδική διαγνώμη, 
προτρέψασθαι τήν ὑμετέραν Ἱερότητα ὅπως ἐξετάση καί παράσχη 
ἡμῖν σχετικάς πληροφορίας.

Ἐπί τούτῳ πέμπομεν αὐτῇ ἐγκλείστως ὧδε καί ἀντίγραφον τῆς 
ὡς ἄνω ἐκθέσεως τῆς ὀνομασθείσης Ἐπιτροπῆς. 

Ἡ δέ τοῦ Θεοῦ χάρις καί τό ἄπειρον ἔλεος εἴη μετά τῆς ὑμετέρας 
φίλης Ἱερότητος.

1934 Ἰανουαρίου 17.
(Ὑπογραφή)

† ὁ Κωνσταντινουπόλεως Φώτιος.
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  26  

Ὁ Ρόδου Ἀπόστολος πρός τόν οἰκουμενικό πατριάρχη Φώτιο. Ρόδος, 
27.1.1934. Ἐπισυνάπτεται σημείωμα τοῦ Pietro Μancuso πρός τόν Mario 
Lago. 
(ΓΑΚ.ΙΔΔ, Φ. 340/36) 

Παναγιώτατε,

Ἀναφερόμενος εἰς ὅσα καί ἄλλοτε εἰς ἀπάντησιν παρομοίου 
ἐγγράφου ἔγραψα, καί εἰς ὅσα ἐν προφορικῇ συζητήσει ἀνέπτυξα εἰς 
τήν Αὐτοῦ Ἐξοχότητα τόν Γ(ενικόν) Διοικητήν, ἀπηύθυνα αὐτῷ τό 
ἐν ἀντιγράφῳ ἐπισυναπτόμενον ἔγγραφον. Δέν ἀμφιβάλλω ὅτι καί 
τοῦτο θά ἔχῃ τήν αὐτήν καί τά προηγούμενά μου τύχην, δέν ἐνόμισα 
ὅμως ὅτι ἠδύνατο νά μείνῃ ἀνανταπάντητον, ἄνευ μειώσεως τοῦ 
γοήτρου τῆς Ὀρθοδόξου Ἱεραρχίας. Τά περαιτέρω ἀπόκεινται τῇ 
Μητρί Ἐκκλησίᾳ.

Μετά πολλῆς ἀγάπης καί σεβασμοῦ. 
Ἐν Ρόδῳ, τῇ 27ῃ Ἰανουαρίου 1934

Ὑπογραφή  † ὁ Ρόδου Ἀπόστολος. 

 Ἀκολουθεῖ τό ἐπισυναπτόμενο σημείωμα τοῦ Pietro Mancuso:

Alleg. II
NOTA.

Ὁ ἅγιος Ρόδου εἰς τήν τελευταίαν αὐτοῦ ἐπιστολήν τῆς 27ης 
παρελθόντος Ἰανουαρίου γράφει, ὅτι, συνεπείᾳ τῆς γνωστῆς ἐξελίξε-
ως τῶν πραγμάτων, ὁ ἴδιος αἰσθάνεται λίαν ὀξεῖς τούς ψυχικούς πρό 
πάντων πόνους, διά τούς κατά τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καταφερόμε-
νος ἀλλεπαλλήλους κολάφους. Παραβάλλων τήν νῦν κατάστασιν 
τῆς Ἐκκλησίας μέ ἐκείνην τήν ὁποίαν ὀνειροπόλησε καί ἦτο ἐξη-
σφαλισμένη, θά ἤθελε νά τόν ἔχει ἐγκαταλείψει ἡ μνήμη διά νά μή 
σκέπτεται τό προγενέστερον κακόν. Οἱ δύο ἀρχιερεῖς, κατεχόμενοι 
ὑπό τῆς αὐτῆς ψυχολογικῆς καταστάσεως, πιέζουν αὐτόν, ἵνα προ-
σερχόμενοι παρ’ αὐτῷ συσκεφθοῦν καί ἀποφασίσουν περί τῆς κα-
ταστάσεως καί τῶν ἐπιβαλλομένων μέτρων. Ὁ ἅγιος Ρόδου, προ-
βλέπων ὅτι ἡ νέα αὕτη σύσκεψις θά παρουσίαζεν ὄχι ὁμαλά ἀπο-
τελέσματα, ἀποφεύγει ἀναβάλλων πάντοτε. Πολύ φοβεῖται ὅμως 
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μήπως συνεννοηθοῦν ἀπ’ εὐθείας καί ἐμφανισθοῦν ἐξαίφνης εἰς Ρό-
δον, ὁπότε θά τῷ ἦτο δύσκολον νά συγκρατήσῃ τά πράγματα.

Ἡ αὐτή ψυχολογική κατάστασις φαίνεται ὅτι ἐπικρατεῖ καί ἐν 
Πά τμῳ, ὅπου κληρικοί καί λαϊκοί ἔχουν ἐκνευρισθῆ ἀπό τά ἀλλε-
πάλληλα κτυπήματα, κατόπιν μάλιστα τῶν ἔξωθεν προτροπῶν καί 
διεγέρσεων, αἵτινες ἐσχάτως ἐπολλαπλασιάσθησαν, προερχόμεναι 
μάλιστα παρ’ ἐκείνων, οἵτινες ἄλλοτε ἦσαν ἐχθροί πρός τό Αὐτο-
κέφαλον καί οἵτινες ἐν τῷ αὐτοκεφάλῳ διαβλέπουν τήν τε ἀτομικήν 
καί γενικήν γαλήνην, εἰς βαθμόν ὥστε νά ὑποκινοῦν εἰς πραξικόπη-
μα. Τοιοῦτον ὅμως δέν θά γίνῃ, τονίζει ὁ ἅγιος Ρόδου, ἐφ’ ὅσον ὁ 
ἴδιος θά εἶναι Μητροπολίτης Ρόδου. Μόνον ἄν παραιτηθῆ, τότε 
ὑπάρχει κίνδυνος.

Ὁ ἴδιος, συνεχίζει, ἦτο πάντοτε ὀπαδός τοῦ αὐτοκεφάλου, διότι 
ἔσωζε καί ἐθνικῶς καί θρησκευτικῶς, καί σήμερον δέν τό ἀποκρούει. 
Θά μᾶς ἐξασφαλίσει ὅμως ἄραγε ὅσα θά μᾶς ἐξασφάλιζε κατά τό 1924;

Ἐν πάσῃ περιπτώσει, τό ζήτημα πρέπει νά χειρισθῇ μέ μεγάλην 
δεξιότητα. Μόνη ἡ δύστυχος Κῶς ἐν τῇ ἀπεράντῳ δυστυχίᾳ αὐτῆς 
φαίνεται ἡσυχάζουσα. Ὅλη ἡ ἄλλη Δωδεκάνησος εὑρίσκεται ἐν ὀρ-
γασμῷ. Ὅλοι φωνάζουν καί ὠθοῦν πρός τό αὐτοκέφαλον. Ὑπάρχουν 
βέβαια καί τινες ἐκ συστήματος ἐχθροί τοῦ αὐτοκεφάλου, ἀλλ’ ἡ 
φωνή τούτων πνίγεται ὑπό τῶν πολλῶν.

Αὕτη εἶναι ἡ κατάστασίς μας, λέγει ὁ ἅγιος Ρόδου, τί ὅμως ἐγκυ-
μονεῖ ἡ ἐπιοῦσα, ἄγνωστον.

  27  

Ὁ οἰκουμενικός πατριάρχης Φώτιος πρός τόν μητροπολίτη Ρόδου 
Ἀπόστολο. Κωνσταντινούπολη, 5.3.1934.
(ΓΑΚ.ΙΔΔ, Φ. 340/36)

Ἀριθ. Πρωτ. 397.

Ἱερώτατε Μητροπολίτα Ρόδου, ὑπέρτιμε καί ἔξαρχε πασῶν τῶν 
Κυκλάδων νήσων, ἐν ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλει-
τουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Ἀπόστολε, χάρις εἴη τῇ ὑμετέρᾳ 
Ἱερότητι καί εἰρήνη παρά Θεοῦ.

Μετά πόνου ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία ἐνωτίζεται καί παρακολουθεῖ 
τά θλιβερά ἀγγέλματα καί γεγονότα τῆς ἐκεῖ ἔτι μᾶλλον ἐπιδεινω-
θείσης ἐσχάτως καταστάσεως.
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Ἡ ὑμετέρα Ἱερότης, καθώς καί οἱ λοιποί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, οἷς 
ἔλαχεν ὁ κλῆρος τῆς προστασίας καί τῆς παραμυθίας τοῦ εὐσεβοῦς 
λαοῦ, βεβαίως βαθύτερον τήν θλίψιν αἰσθάνεσθε, ἐκ τοῦ ἐγγύς τήν 
αὔξουσαν ταλαιπωρίαν βλέποντες, καί εὔλογος διά τοῦτο ἐστιν ἡ 
ἰδιαιτέρα ὀδύνη ὑμῶν, εὔκαιρον δέ καί ἐνδεδειγμένον τυγχάνει ἵνα 
συνεχῶς διαμαρτύρησθε πρός τούς κυβερνῶντας κατά τῶν λαμβα-
νομένων πιεστικῶν μέτρων.

Ἀλλά καί ἐάν οὐδέν φαίνηται ἀνύουσα ἡ φωνή τῆς διαμαρτυρίας 
ὑμῶν, μή λησμονῆτε ὅτι οὐχί ἅπαξ διά μέσου τῶν αἰώνων ἡ Ἐκκλησία 
ἔζησε στιγμάς δεινῶν δοκιμασιῶν καί ταλαιπωριῶν, ἀλλ’ ὁ Παράκλη-
τος, ὁ ὤν πάντοτε μετ’ αὐτῆς, ἐπροστάτευσε καί ἐφύλαξεν αὐτήν.

Καρτερεῖτε οὖν καί ἐλπίζετε εἰς τόν Κύριον, ὑπ’ ὄψει ἅμα ἐν τέλει 
ἔχοντες ὅτι ἡ πεπολιτισμένη καί ἔντιμος Κυβέρνησις τῆς Ρώμης οὐκ 
ἔστι δυνατόν ἵνα παρατείνῃ ἐπ’ ἄπειρον τήν κατάστασιν ταύτην, 
κατάστασιν μοναδικήν ἐν τῷ ἡμετέρῳ εἰκοστῷ αἰῶνι τοῦ πολιτισμοῦ 
καί τῆς ἐλευθερίας.

Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καί τό ἄπειρον ἔλεος εἴη μετά τῆς ὑμετέρας 
ἀγαπητῆς Ἱερότητος.

1934. Μαρτίου 5.
(Ὑπ.) Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ἀγαπητός  

ἐν Χριστῷ ἀδελφός
Φώτιος.

  28  

Ὁ οἰκουμενικός πατριάρχης Βενιαμίν πρός τόν Ρόδου Ἀπόστολο. 
Κωνσταντινούπολη, 12.9.1938. 
(Ἀπόστολος Τρύφωνος. ὅ.π., τ. 1, σ. 265-266). 

Βενιαμίν ἐλέῳ Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 
Ρώμης καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης.

Ἀριθ. Πρωτ. 434.

Ἱερώτατε Μητροπολίτα Ρόδου, ὑπέρτιμε καί ἔξαρχε πασῶν τῶν 
Κυκλάδων νήσων, ἐν ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλει-
τουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Ἀπόστολε, χάρις εἴη τῇ ὑμετέρᾳ 
Ἱερότητι καί εἰρήνη παρά Θεοῦ.

Ἐλάβομεν καί ἐν συνεδρίᾳ συνοδικῇ ἀνέγνωμεν τό ἀπό ζ΄, τοῦ 
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παρελθόντος Ἰουνίου, ἀρ. 290, γράμμα τῆς ὑμετέρας ἀγαπητῆς 
Ἱερότητος περί τῆς ὑπ’ αὐτῆς διοργανώσεως καί συνεχίσεως τῶν 
κα τη χητικῶν μαθημάτων ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ αὐτῆς, ὡς καί τήν ἔγκλει-
στον ἔκθεσιν τοῦ ἐφημερίου Λάρδου Οἰκονόμου παπᾶ Εὐαγγέλου, 
διδάξαντος τά κατηχητικά μαθήματα καί ἐκτιθεμένου τῇ ὑμετέρᾳ 
Ἱερότητι ἐπί τῇ αἰσίᾳ λήξει αὐτῶν τήν τε πρόθυμον προσέλευσιν τῶν 
μαθητῶν καί τά προκύψαντα ἀγαθά ἀποτελέσματα τῆς διδασκαλίας 
ταύτης.

Ἐν ἄκρα ἐκτιμήσει τῆς ποιμαντορικῆς τῆς ὑμετέρας φίλης 
Ἱερότητος προνοίας περί τῆς ἐπί τά κρείττω προαγωγῆς τοῦ εὐσε-
βοῦς ποιμνίου αὐτῆς, ἄσμενοι προαγόμεθα, ἐξ ἀποφάσεως, ἐκφρᾶσαι 
πρός αὐτήν τά συγχαρητήρια καί τήν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρός 
Ἐκκλησίας καί διά τήν ἐπιδεικνυομένην ἰδιαιτέραν αὐτῆς μέριμναν 
περί τῆς θρησκευτικῆς διαπαιδαγωγήσεως τῶν τέκνων εὐσεβῶν χρι-
στιανῶν αὐτῆς.

Ἡ δέ τοῦ Θεοῦ χάρις καί τό ἄπειρον ἔλεος εἴη μετ’ αὐτῆς.

1938, Σεπτεμβρίου 12.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός.

  29  

Ὁ Ρόδου Ἀπόστολος πρός τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. 
Ρόδος, 22.12.1944.
(Τσαλαχούρης, Κώστας Φ. Σελίδες ἱστορίας. Ροδιακά καί ἄλλα, Ρόδος 
2002, σ. 15-19).
[Καταχωρίζονται ἀποσπάσματα ἀπό τήν παροῦσα ἀναφορά γιά τή λει-
τουργία τῶν κατηχητικῶν σχολείων]

... 
Μέ τήν κατάργησιν τῶν Ἑλληνικῶν Σχολῶν ὑπό τοῦ Ντέ Βέκκι 

κατά τό 1938, ἐπέτυχον παρά τοῦ ἰδίου τήν ἄδειαν συστάσεως Κα-
τηχητικῶν Σχολῶν ἐν τοῖς νάρθηξι τῶν ἐκκλησιῶν, ὅπου ἐδιδάσκο-
ντο κατ’ ἀρχάς μέν ὑπό μόνου τοῦ ἱερέως ἑκάστης ἐκκλησίας, ἔπειτα 
δέ καί ὑπό ἄλλων βοηθητικῶν προσώπων –διδασκάλων ἤ διδασκα-
λισσῶν– τά τοῦ θρησκευτικοῦ μαθήματος καί τῆς ἑλληνικῆς γλώσ-
σης. Μετά τήν ἀνάκλησιν μάλιστα τοῦ Ντέ Βέκκι καί τοῦ κακοῦ 
δαίμονος τῆς Ρόδου, συνεργάτου του Bazzani, ἐπειδή τά κυβερνη-
τικά σχολεῖα εἰργάζοντο μόνον τάς προμεσημβρινάς ὥρας, ἀπελύθη-
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σαν δέ πολλοί τῶν ἡμετέρων διδασκάλων, προσέλαβον τούς ἱκα-
νωτέρους ἐξ αὐτῶν καί ἤρχισα νά χρησιμοποιῶ ὅλας τάς μεταμεσημ-
βρινάς ὥρας διά τό Κατηχητικόν, τό ὁποῖον τοιουτοτρόπως ἐξελίχθη 
εἰς τελείαν Δημοτικήν Σχολήν, μέ Ἑλληνικά, Θρησκευτικά, Ἀριθμη-
τικήν, Ἱστορίαν καί Γεωγραφίαν, ἀπό δέ τῶν ἀρχῶν τοῦ Νοεμβρίου 
1943 ἤρχισε νά λειτουργῇ καί τό Βενετόκλειον Γυμνάσιον, χρησιμο-
ποιοῦν τάς 8 μεταμεσημβρινάς ὥρας.

Διά τοῦ τρόπου τούτου ἀπεσπάσθησαν ὅλα τά Ἑλληνόπουλα ἀπό 
τάς κυβερνητικάς σχολάς, αἵτινες ἠναγκάσθησαν νά κλείσωσι τάς 
πύλας των ἅπαξ καί διά παντός. Θέλοντες δέ, ὅμως, νά ἐπιβάλωσι τόν 
ἔλεγχόν των εἰς τά Κατηχητικά, ἐξέδωκαν τό ἀπό 30ῆς Σεπτεμβρίου 
Διάταγμα, διά τοῦ ὁποίου ἀπομακρύνεται μέν ὁ Μητροπολίτης ἀπό 
τήν Ἐκπαίδευσιν, ἱδρύεται δέ μία παντοδύναμος Κυβερνητική Ἐπο-
πτεία, δικαιουμένη νά κλείῃ καί ἀνοίγῃ Σχολάς καί νά παύῃ καί διο-
ρίζῃ τό προσωπικόν αὐτῶν. Κατά τοῦ Διατάγματος τούτου, διεμαρ-
τυρήθημεν εἴς τε τάς Ἰταλικάς καί τάς Γερμανικάς Ἀρχάς, διότι τῇ 
ἐγκρίσει καί αὐτῶν ἐξεδόθη τό Διάταγμα. Ἐπειδή δέ μάλιστα ἐκυ-
κλοφόρησαν φῆμαι ὅτι μετά τήν 15ην Νοεμβρίου θά ἐκλείοντο τά 
Κατηχητικά, ὡς μή συμμορφούμενα πρός τό Διάταγμα, ἠναγκάσθην 
νά δηλώσω καί εἰς τούς μέν καί εἰς τούς δέ, ὅτι, ἐάν ἀποφασίσωσι νά 
προβῶσιν εἰς τοιοῦτον τι, νά φροντίσωσι νά στείλωσι καί στρατόν, 
διότι ἡ ἀστυνομική δύναμις θά εἶναι ἀνεπαρκής. Ἡ ἔμμεσος αὕτη 
ἀπειλή μου ἔφερε τό ἀποτέλεσμά της καί ὁ μέν Ἰταλός διοικητής 
ἀπεφάσισε νά ἐπαναφέρῃ τό παλαιόν Κοινοτικόν καθεστώς, οἱ δέ 
Γερμανοί, θεωροῦντες τοῦτο ὡς ἀνεπαρκές ἡμίμετρον, ἀπεφάσισαν 
καί διά Διατάγματος ὥρισαν τήν σύστασιν ἑνός ἀντιπροσωπευτικοῦ 
Σώματος παρά τῇ Ἰταλικῇ Κυβερνήσει, τό ὁποῖον νά λύῃ ὅλα τά 
ζητήματα ταῦτα, συμφώνως μέ τάς εὐχάς καί ἐπιθυμίας τοῦ λαοῦ.

...
Εἰς τό σημεῖον τοῦτο εὑρίσκονται σήμερον τά πράγματα. Ἐπί τῇ 

εὐκαιρίᾳ δέ τῆς δοθείσης ἐλευθερίας πρός ἐπικοινωνίαν μετά τῆς 
Τουρκίας, ἐθεώρησα καθῆκον μου νά κρατήσω ἐνήμερον τῶν ἀνω-
τέρω ζητημάτων τήν Ὑμετέραν Θ. Παναγιότητα, ὅπως, εἰ δυνατόν, 
μᾶς βοηθήση εἰς ἀμφότερα. 

Μετά πολλῆς ἀγάπης καί σεβασμοῦ. Τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης 
Παναγιότητος ἀγαπητός ἐν Χ(ριστ)ῷ ἀδελφός καί ὅλως πρόθυμος.
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΑΒΕ  Ἀριθμός Βιβλίου Εἰσαγωγῆς
ΑΕΕ  Ἀριθμός Εἰδικοῦ Εὑρετηρίου 
ΑΟΠ.ΚΠΑ  Ἀρχεῖο Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου / Κώδικας Πατριαρχικῆς 

Ἀλλη λογραφίας 
A.P.  Affari Politici
ἀρ.  ἀριθμός
ἀρ. φ.  ἀριθμός φύλλου
ASMAE Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (Roma) 
ΑΥΕ - ΚΥ  Ἀρχεῖο Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν - Κεντρική Ὑπηρεσία (Ἀθήνα)
ΒΔ  Βορειοδυτικά
Βλ. -βλ. Βλέπε
ΓΑΚ  Γενικά Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους
ΓΔΔ  Γενική Διοίκηση Δωδεκανήσου
ΔΧ   Δωδεκανησιακά Χρονικά (Ἀθήνα)
EA  Ἐκκλησιαστική Ἀλήθεια (Κωνσταντινούπολη)
ΕΕΤΘ  Ἐπιστημονική Ἐπετηρίδα τοῦ Τμήματος Θεολογίας Ἀριστοτε-

λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
ΕΚΠΑ Ἐθνικό καί Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν
ἔκδ.-ἐκδ. ἔκδοσις, ἐκδόσεις
ἐ.ἔ.  ἐνεστῶτος ἔτους
ΕΜΠΑ Ἐθνικό Μέτωπο Πανδωδεκανησιακῆς Ἀπελευθέρωσης
ΕΡΕ  Ἐθνική Ριζοσπαστική Ἕνωση
ΕΣΔΔ  Ἑλληνική Στρατιωτική Διοίκηση Δωδεκανήσου
ΕΣΣΔ Ἕνωση Σοβιετικῶν Σοσιαλιστικῶν Δημοκρατιῶν
ἐφημ. ἐφημερίδα
ΗΠΑ Ἡνωμένες Πολιτεῖες Ἀμερικῆς
ΘΗΕ Θρησκευτική καί Ἠθική Ἐγκυκλοπαιδεία. Ἀθῆναι
IAM Ἱστορικό Ἀρχεῖο Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)
ΙΔΔ  Ἀρχεῖο Ἰταλικῆς Διοίκησης Δωδεκανήσου
ΙΜΧΑ Ἵδρυμα Μελετῶν Χερσονήσου τοῦ Αἵμου
κ.λπ. καί λοιπά
κ.τ.λ. καί τά λοιπά
ΚΧ  Καλυμνιακά Χρονικά (Ἀθήνα)
ΜdR Il  Messaggero di Rodi (Ἡμερήσια ἰταλική ἐφημερίδα τῆς Ρόδου)
ΜΙΕΤ Μορφωτικό Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης
ΝΑ  Νοτιοανατολικά
ΟΕΣΒ Ὀργανισμός Ἐκδόσεως Σχολικῶν Βιβλίων
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ΟΗΕ Ὀργανισμός Ἡνωμένων Ἐθνῶν
ΟΝΒ Opera Nazionale Balilla (Ἐθνική Ὀργάνωση Μπαλίλα) 
ΠΑΣΠΕ Πάντειος Ἀνωτάτη Σχολή Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν
ΠΔΡ Πρακτικά Δημογεροντίας Ρόδου
ΠΕΕΡ Πρακτικά Ἐκπαιδευτικῆς Ἐπιτροπῆς Ρόδου
περ.  περιοδικό
ΠΚΕΡ Πρακτικά Κεντρικῆς Ἐφορείας Ρόδου
ΡΟΔΑ Ροδιακός Ὀργανισμός Δημοτικῆς Αὐτοκίνησης
σ.  σελίδα, σελίδες
ΣΓΤΔ Στέγη Γραμμάτων καί Τεχνῶν Δωδεκανήσου
ΣΜΑ Στρατηγεῖο Μέσης Ἀνατολῆς
τ.  τόμος, τόμοι
τ.χ.  τετραγωνικά χιλιόμετρα
ΥΕ   Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν
UNRRA United Nations Relief and Rehabilitation Administration
FO   Foreign Office (Ὑπουργεῖο τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Μεγάλης 

Βρετανίας)
Φ  φάκελος
ΦΣΠΙ Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων

ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

1. Ἱστορικό Ἀρχεῖο Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν. Ἀθήνα.
ΑΥΕ.Φ. Β.53, ἀρ. 15261 (15.5.1912). 
ΑΥΕ.Φ. Α.18-4 (28.5.1921). 
ΑΥΕ.Φ. Β.35-13, ἀρ. 376 (8.7.1921), 8292 (19.10.1921). 
ΑΥΕ.Φ. Β.35-14, ἀρ. 8496 (3.12.1921). 
ΑΥΕ.Φ. Β.35-6, ἀρ. 466 (18.1.1924). 
ΑΥΕ.ΚΥ.Φ. Α.5, ἀρ. 277 (27.7.1924). 
ΑΥΕ.Φ. Β.35, ἀρ. 423 (Προξ. Ρόδου, πρός ΥΕ, 5.10.1924), 441 (Προξ. Ρόδου, 

πρός ΥΕ, 11.10.1924), 39328 (ΥΕ, πρός Προξ. Ρόδου, 16.10.1924), 453 
(Προξ. Ρόδου, πρός ΥΕ, 17.10.1924), 463 (Προξ. Ρόδου, πρός ΥΕ, 
20.10.1924), 39827 (ΥΕ, πρός Προξ. Ρόδου, 21.10.1924), 475 (Προξ. Ρόδου, 
πρός ΥΕ, 25.10.1924), 2922 (Πρεσβεία Λονδίνου, πρός ΥΕ, 29.10.1924), 429 
(Προξ. Ρόδου, πρός ΥΕ, 23.10.1925), 6778 (ΥΕ, πρός Προξ. ΚΠόλεως, 
2.6.1926), 4465 (Γ. Προξ. ΚΠόλεως, πρός ΥΕ, 2.11.1926), 484 (Προξ. Ρόδου, 
πρός ΥΕ, 3.9.1927), 489 (Προξ. Ρόδου, πρός ΥΕ, 3.9.1927), 321 (Γ. Προξ. 
ΚΠόλεως, πρός ΥΕ, 4.3.1929), 1320 (Γ. Προξ. ΚΠόλεως, πρός ΥΕ, 
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28.8.1929), 1390 (Γ. Προξ. ΚΠόλεως, πρός ΥΕ, 12.9.1929), 1456 (Γ. Προξ. 
ΚΠόλεως, πρός ΥΕ, 27.9.1929), 1650 (Γ. Προξ. ΚΠόλεως, πρός ΥΕ, 
31.10.1929).

ΑΥΕ.Φ. Α5.ΙΙΙα, ἀρ. 488 (Προξ. Ρόδου, πρός ΥΕ, 3.9.1927), 490 (Προξ. Ρόδου, 
πρός ΥΕ, 4.9.1927), 623 (Προξ. Ρόδου, πρός ΥΕ, 1.10.1927).

ΑΥΕ.ΚΥ.Φ. Α22.ΙΙ , (Δωδεκάνησος, 18.6.1929), 550 (14.5.1931), 38 (9.1.1934).
ΑΥΕ.Φ. Α22.ΙΙβ, 1070 (Γ. Προξ. ΚΠόλεως, πρός ΥΕ, 22.6.1929).

2. Ἱστορικό Ἀρχεῖο Δωδεκανήσου. Ρόδος.
ΓΑΚ.ΙΔΔ, (Π.820), Φ. 443/1929.
ΓΑΚ.ΙΔΔ, Φ. 476/39/20.9.1929.
ΓΑΚ.ΙΔΔ, Φ. 951/30/28.4.1930. 12.5.1930. 6.6.1930.
ΓΑΚ.ΙΔΔ, Φ. 187/32/19.12.1931.
ΓΑΚ.ΙΔΔ, Φ. 471/35/23.12.1932.
ΓΑΚ.ΙΔΔ, Φ. 340/36/28.3.1933. 20.9.1933. 21.9.1933. 28.9.1933. 6.12.1933. 

17.1.1934. 27.1.1934. 5.3.1934.
ΓΑΚ.ΙΔΔ, Φ. 574/33/9.11.1933.
ΓΑΚ.ΙΔΔ, Φ. 471/35/10.12.1934. 26.1.1935. 25.2.1935.
ΓΑΚ.ΙΔΔ, Φ. 566/40/20.1.1940.

3. Ἱστορικό Ἀρχεῖο Μακεδονίας. Θεσσαλονίκη.
ΙΑΜ. ABE 15 (AEE: ΣΥΛΛ. 11.01), 15.11.1924. 10.1.1924. 2.3.1924. 15.3.1924. 

29.3.1924. 28.4.1924. 26.5.1924. 21.6.1924. 22.6.1924. 10.8.1924. 5.10.1924. 
24.12.1924. 3.2.1925. 11.2.1925. 24.6.1925. 29.8.1925. 16.7.1928. 25.8.1928. 
28.8.1928. 5.11.1929. 3.3.1933. 22.7.1933. 27.7.1933.

   
   Οἱ παραπάνω ἐπιστολές τοῦ μητροπολίτη Ρόδου Ἀπόστολου πρός τόν 

Ἰταλό διοικητή Mario Lago βρέθηκαν στό Ἱστορικό Ἀρχεῖο Μακεδονίας 
σέ φάκελο ὁ ὁποῖος περιέχει 38 συνολικά ἔγγραφα (ἐπιστολές, με-
ταφράσεις καί διάφορες σημειώσεις) μέ παραλήπτη τόν μητροπολίτη 
Θεσσαλονίκης Παντελεήμονα Α΄ Παπαγεωργίου (1951-1967), πρόεδρο 
τότε τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου, καί ἀποστολέα τόν γιατρό Βασίλειο Τσα-
βαρῆ. Ὁ Βασίλειος Τσαβαρῆς παρέλαβε τίς παραπάνω ἐπιστολές ἀπό τόν 
ἀδελφό του δικηγόρο Ἰωάννη Τσαβαρῆ. Ὁ Ἰωάννης Τσαβαρῆς ἦταν ἕνας 
ἀπό τούς 13 Δημοτικούς Συμβούλους τοῦ πρώτου Δημοτικοῦ Συμβουλίου 
τῆς πόλης τῆς Ρόδου (8.5.1945), μέ δήμαρχο τόν Ἀθανάσιο Καζούλλη. Οἱ 
ἐπιστολές αὐτές εἶναι ἀντίγραφα ἐπίσημων ἐπιστολῶν τοῦ μητροπολίτη 
Ρόδου Ἀπόστολου. Ὅλα τά ἀντίγραφα φέρουν ἐπάνω δεξιά μέ γραφομη-
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χανή τήν ἔνδειξη ἀντίγραφον ὑπογραμμισμένη καί δίπλα (δεξιά) τήν 
ἐπικύρωση μέ τή μονογραφή τοῦ ἀποστολέα Βασίλειου Τσαβαρῆ. 

4. Ἀγγλικά Ἀρχεῖα (Public Records Office). Λονδίνο.
FO 371/33183, R 458.
FO 371/R 7924/150/19.
FO 371/37195, R 3052.
FO 371/37224, R 942.
FO 371/58828, R 11914.
FO 371/67027, R 17086.

5. Ἀρχεῖο Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Κωνσταντινούπολη.
ΑΟΠ.ΚΠΑ. Α΄ 91, σ. 111 (1.5.1921), 180 (6.7.1921), 671 (13.10.1924),  

684 (20.10.1924), 689 (27.10.1924).
ΑΟΠ.ΚΠΑ. Α΄ 92, σ. 439 (10.1922). 
ΑΟΠ.ΚΠΑ. Α΄ 93, σ. 505-506 (22.11.1922). 
ΑΟΠ.ΚΠΑ. Α΄ 94, σ. 430 (13.11.1926).
ΑΟΠ.ΚΠΑ. Β΄ 72, σ. 623-624 3 (17.8.1926).
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ἀγαπητίδης, Κώστας Ι. «Ἡ διοίκηση τῶν Δωδεκανήσων ἀπό τήν Τουρκο-
κρατία ὥς τήν ἕνωση», εἰς Δωδεκανησιακά, 2 (1967), σ. 13-25.

Ἀγγελῆς, Ἀντώνης. «Ὁ ἑορτασμός τῆς ἐνσωματώσεως τῆς Δωδεκανήσου στίς 
7 Μαρτίου 1948», εἰς Δωδεκανησιακή Ἐπιθεώρησις, τεῦχος 4 (Μάρτιος - 
Ἀπρίλιος - Μάιος 1947), σ. 119-132.

—– «Ἱστορικό ὁρόσημο γιά τή Ρόδο καί τά Δωδεκάνησα (7 Μαρτίου 1948). 
Πῶς γιορτάστηκε ἡ Ἐνσωμάτωση», εἰς Πρόοδος, Ρόδος, ἀρ. φ. 17.167 
(Κυριακή, 5.3.2006), σ. 3.

—– Ἀγγελόπουλος, Ἀθανάσιος Α. Ἡ ἐκκλησιαστική ἱστορία τῶν Νέων Χωρῶν 
(1912-1928), Θεσσαλονίκη, ἐκδ. Κυριακίδης, 1982.

Ἀλλαμανῆ, Ε. - Παναγιωτοπούλου, Κ. «Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν», εἰς Ἐκδοτική 
Ἀθηνῶν, Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τ. 15ος (Νεώτερος Ἑλληνισμός 
ἀπό τό 1913 ὥς τό 1941), Ἀθήνα, 1978, σ. 133-144.

Ἀναγνωστοπούλου, Σία. Μικρά Ἀσία, 19ος αἰ. - 1919. Οἱ ἑλληνορθόδοξες 
κοινότητες. Ἀπό τό Μιλλέτ τῶν Ρωμιῶν στό Ἑλληνικό Ἔθνος, Ἀθήνα, 
ἐκδ. Ἑλληνικά Γράμματα, 1997.

—– Μικρασιατικός ἑλληνισμός. «Ἀπό τό σύνταγμα τῶν Νεότουρκων στήν κα-
ταστροφή», εἰς Ἱστορία τοῦ νέου ἑλληνισμοῦ 1770-2000, τ. 6ος (Ἡ ἐθνική 
ὁλοκλήρωση, 1909-1922. Ἀπό τό κίνημα στό Γουδί ὥς τή Μικρασιατική 
Καταστροφή), Ἀθήνα, ἐκδ. Ἑλληνικά Γράμματα, 2003, σ. 51-62.

Ἀνδρεάδης, Ἰωάννης Μ. Ἱστορία τῆς ἐν Χίῳ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τ. Γ΄, 
Ἀθήνα, ἐκδ. Ἀδελφοί Γ. Βλάσση, 1996.

Ἀνεστίδης, Σταῦρος Θ. Ἡ Ἐθναρχική παράδοση τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας καί 
ὁ Μανουήλ Ἰω. Γεδεών, Ἀθήνα, ΕΚΠΑ, 1993.

Ἀπόστολος, μητρ. Καρπάθου-Κάσου. Τό χρονικόν τῆς Ἰταλοκρατίας τῆς Ρό-
δου, Ἀθήνα, 1973.

Ἀπόστολος Τρύφωνος, μητρ. Ρόδου. Ἀπομνημονεύματα. τ. 1-2. Ἐν Ἀθήναις, 
Τύποις Διον. Πετσάλη, 1947. 

Βαβοῦσκος, Ἀναστάσιος Κ. Τό ἐκκλησιαστικό καθεστώς τῆς Δωδεκανήσου 
(1912-2005), Θεσσαλονίκη, ἐκδ. Σάκκουλας, 2005.

Βασιλειάδης, Νικόλαος Α. Ἡ ἑλληνική παρουσία στή Νότια Σερβία ἀπό τούς 
Βαλκανικούς Πολέμους ἕως τό Μεσοπόλεμο, Θεσσαλονίκη, ἐκδ. Ἀνα-
τροπή, 2004.

Βενιζέλου, Ἕλενα. Στή σκιά τοῦ Βενιζέλου, Ἀθήνα, 2002.
Βεργωτῆς, Γεώργιος Θ. Ἡ ἐκπαίδευσις εἰς τήν νῆσον Ρόδον. Συμβολή εἰς τήν 

ἱστορίαν τῆς Δωδεκανήσου, Ρόδος, ἔκδ. Ἰωαν. Σούκης & Σία, 1972.

-4-Mavridis-Rodos no 16.indd   426 2/4/2018   12:40:49 µµ



ΡΟΔΟΣ: 1912-1948. ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

427

—– «Ἡ προσπάθεια ἑνώσεως τῶν Ροδίων μέ τήν Ἑλλάδα τό ἔτος 1913 καί ἡ 
διεθνής πολιτική», εἰς ΔΧ, 7 (1978-1979), σ. 90-109.

—– Ἡ ἐκπαίδευση στό κοινό τῆς Ρόδου κατά τήν Ἰταλοκρατία, Ρόδος, ἔκδ.  
ΔΙ.ΚΕ.Μ.ΜΕ., 1997.

Βερέμης, Θ. - Νικολακόπουλος, Η. Ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος καί ἡ ἐποχή του, 
Ἀθήνα, ἐκδ. Ἑλληνικά Γράμματα, 2006.

Βλάχος, Νικόλαος Β. Ἱστορία τῶν κρατῶν τῆς χερσονήσου τοῦ Αἵμου 1908-
1914. Ἀθήνα, ἔκδ. Ο.Ε.Σ.Β., 1954.

Booth, D. C. - Bridge, Issabelle. Italy’s Aegean Possessions, London, 1928.
Βρατσάλης, Ἀντώνης. Νιοχωρίτικα, Ρόδος, 1997.
Buonaiuti, Cesare Marongiu. La politica religiosa del Fascismo nel 

Dodecanneso, Napoli, 1979.
Byrnes, James P. Cartes sur table (speaking frankly),  New York, 1947.
Γεωργιάδης, Γεώργιος Θ. Τό αἱματηρόν Πάσχα τοῦ 1919. (Δωδεκανησιακή 

Βιβλιο θήκη). Ἀθήνα, 1945.
Γιανουλόπουλος, Γιάννης. «Οἱ νικητές ἀποφασίζουν», εἰς Ἱστορία τῆς Ἑλλάδας 

τοῦ 20οῦ  αἰώνα, τ. Α΄, μέρος 2ο, (Οἱ ἀπαρχές 1900-1922). Ἀθήνα, Βι-
βλιόραμα, 2002, σ. 130-131.

Galuppini, G. Guida alle Navi d’Italia. La marina da guerra dal 1861 a oggi, 
Milano, Amoldo Mondadori Editore, 1982.

Giuseppe, Gianni. Le isole italiane dell’Egeo, Firenze, 1928.
Γκίκας, Ἰωάννης Ε. Ὁ Μουσολίνι στήν Ἑλλάδα, Ἀθήνα, Βιβλιοπωλεῖο τῆς 

«Ἑστίας», 1982.
Grazzi, Emanuele. Ἡ ἀρχή τοῦ τέλους: ἡ ἐπιχείρηση κατά τῆς Ἑλλάδος. 

Μετάφραση Χρύσω Γκίκα. Ἀθήνα, ἐκδ. Ἑστία, 1980.
Γλαβίνας, Ἀπόστολος. Τό Αὐτοκέφαλο τῆς ἐν Ἀλβανίᾳ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 

ἐπί τῇ βάσει ἀνεκδότων ἐγγράφων, Ἰωάννινα, 1978.
Γλέζος, Μανώλης. Ἐθνική Ἀντίσταση 1940-1945, τ. Α΄, Ἀθήνα, ἐκδ. Στοχαστής, 

2006.
Διακογιάννης, Ἐλευθέριος Ι. Οἱ ἀνυπότακτοι τῆς Σύμης - Βρετανική Κατοχή 

στά Δωδεκάνησα, Ἀθήνα, ἔκδ. Προσκήνιο - Ἄγγελος Σιδερᾶτος, 2005.
Διβάνη, Λ. - Κωνσταντοπούλου Φ. Δωδεκάνησος. Ἡ μακρά πορεία πρός τήν 

ἐνσωμάτωση. Διπλωματικά ἔγγραφα ἀπό τό Ἱστορικό Ἀρχεῖο τοῦ Ὑπουρ-
γείου τῶν Ἐξωτερικῶν, Ἀθήνα, ἐκδ. Καστανιώτης, 1997.

Δρακόπουλος, Εὐθύμιος. «Πῶς “’γιναν οἱ Ἰταλοί ρεζίλι”», εἰς Τό Βῆμα, Ἀθήνα, 
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—– «Ἡ λύτρωση τῆς Δωδεκανήσου. Ἑξήντα χρόνια ἀπό τήν ἐνσωμάτωση τῶν 
Νοτίων Σποράδων στήν Ἑλλάδα», εἰς Τό Βῆμα τῆς Κυριακῆς, Ἀθήνα, ἔτος 
86ο, ἀρ. φ. 15.028 (Κυριακή, 31.3.2007), σ. 29.

—– «Κατοχική Ἑλλάδα. Τί ἔγραφε ὁ Γκράτσι γιά τόν πόλεμο τοῦ ’40», εἰς Τό 
Βῆμα τῆς Κυριακῆς, Ἀθήνα, ἔτος 86ο, ἀρ. φ. 15.213 (Κυριακή, 11.11.2007), 
σ. 34.

—– «Ὁ Τσιγάντες “ἐπιστρέφει” γιά πάντα στήν Ἑλλάδα», εἰς Τό Βῆμα τῆς Κυ-
ριακῆς, Ἀθήνα, ἔτος 87ο, ἀρ. φ. 15.473 (Κυριακή, 28.9.2008), σ. 33.

Τρυπάνης, Κωνσταντῖνος Ἀθαν. «Ἡ παιδεία τῶν Δωδεκανήσων», εἰς Ἡ Καθη-
μερινή, Ἀθήνα, ἀρ. φ. 10.053 (Τρίτη, 22.5.1945), σ. 1.
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Τσακαλάκης, Ἀντώνης. Τά ἑλληνικά νησιά Κύπρος καί Δωδεκάνησος, Ἀθήνα, 
1967.

Τσαλαχούρης, Κώστας Φ. Ἡ οἰκονομία τῆς Ρόδου, 1925-1935. (Ἀπό τά ἀρχεῖα 
τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδας), Ἀθήνα, 1987.         

—–  Αὐτοκέφαλο τῆς Ἐκκλησίας Δωδεκανήσου 1924-1929, Ἀθήνα, 1992.
—–  «1919:  Τό αἱματηρό Πάσχα», εἰς Ἑλλάδα-20ός αἰώνας (ἔνθετο στήν ἐφημ. 

Ἀπο γευματινή τῆς Κυριακῆς, 1 Νοεμβρίου 1992), σ. 275-284.
—–  Ἴμια. Τό χρονικό τῆς χάραξης τῶν συνόρων τῆς Δωδεκανήσου (1932-

1947), Ἀθήνα, ἐκδ. Τροχαλία, 1997.
—–  Ἡ ἀποχώρηση τῶν Ἄγγλων ἀπό τά Δωδεκάνησα. Ἡ συνθήκη εἰρήνης τῶν 

Παρισίων, Ρόδος, ἔκδ. ΣΓΤΔ, 1999.
—–  Σελίδες ἱστορίας. Ροδιακά καί ἄλλα, Ρόδος, Δῆμος Ροδίων, ἐκδ. Θυμέλη, 

2002.
Τσερνόγλου, Ἀθανάσιος Γ. «Ἀπόστολος. Μητροπολίτης Ρόδου (1913-1946)», 

εἰς ΘΗΕ, τ. 2 (Ἀθῆναι 1963), στ. 1190-1192.
Τσιρπανλῆς, Ζαχαρίας Ν. «Στήν Κάλυμνο τοῦ 1935. Συλλήψεις, ἐκπατρισμοί, 

προδοσίες», εἰς Ἑλληνικά, 38 (1987), σ. 98-137.
—–  Ἡ Ρόδος καί ἡ ἱστορία της (Ἀπό τά βυζαντινά χρόνια ὥς τήν Ἐνσωμάτωση 

μέ τήν Ἑλλάδα). Ἀνάτυπο ἀπό τή «Δωδώνη», τ. Κ΄, τεῦχος 1 (1991). Ἰωάννι-
να, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, 1994, σ. 395-406.

—–  Ἰταλοκρατία στά Δωδεκάνησα 1912-1943. Ἀλλοτρίωση τοῦ ἀνθρώπου καί 
τοῦ περιβάλλοντος, Ρόδος, ἐκδ. Ζήτη, 1998.

—–  Ἕλληνες καί Ἰταλοί στά 1940-41. Συγκριτική «ἀνάγνωση» τῆς ἑλληνοϊτα-
λικῆς σύρραξης, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2004.  

Φειδᾶς, Βλ. Ι. «Ἡ θέσις τῆς Ἐκκλησίας Δωδεκανήσου μεταξύ τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Θρόνου καί τοῦ ἑλληνικοῦ Κράτους», εἰς Δωδεκανησιακά, 2 (1967), σ. 104-108.

Φεσσόπουλος, Θ. Γ. Ἀλύτρωτος ἑλληνισμός. Μέρος πρῶτον. Ἡ Δωδεκάνησός 
μας, Ἀθήνα, 1935.

Φίνας, Κυριάκος Ι. «Τά Κατηχητικά στή Ρόδο», εἰς Καθημερινή, Ἀθήνα, ἀρ. φ. 
23.900 (16.7.1998), σ. 2. 

—–  «Τά Δωδεκάνησα τόν 20ό αἰώνα. Τά σημαντικότερα γεγονότα τῶν πε-
ρασμένων 100 χρόνων», Ρόδος, Πρόοδος Δωδεκανήσου, 1999.

—–  Ὁ Ἐμμανουήλ Ξάνθος, ἡ Φιλική Ἑταιρία καί ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821, 
Ρόδος, Τοπική Ἕνωση Δήμων καί Κοινοτήτων Δωδεκανήσου, 2001.

—–  Ἡ διαχρονική πορεία τοῦ δωδεκανησιακοῦ ζητήματος καί ἡ συμβολή τοῦ 
Ἐλευθερίου Βενιζέλου. Ρόδος, Τοπική Ἕνωση Δήμων καί Κοινοτήτων Δω-
δεκανήσου, 2002.
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—–  «Τά εὐεργετικά ἀποτελέσματα τῆς λειτουργίας τῶν κατηχητικῶν σχολείων 
στήν Ἐπαρχία Ρόδου», εἰς Πρόοδος, Ρόδος, ἀρ. φ. 15.906 (3.1.2002), σ. 1-4.

—–  Ἡ πορεία τῆς ἑλληνικῆς παιδείας στήν Ἐπαρχία Ρόδου στά δύσκολα 
χρόνια τῆς σκλαβιᾶς τῆς Δωδεκανήσου, Ρόδος, 2003.

—–  Ὁ Μητροπολίτης Ρόδου Ἀπόστολος Τρύφωνος καί ἡ 33ετής προσφορά 
του στήν Ἐπαρχία Ρόδου, Ρόδος, ἐκδ. Νέα Γραμμή, 2003.

—–  Ἡ ὀρθολογική ἀνασυγκρότηση τῆς Δωδεκανήσου στά πλαίσια τοῦ νέου 
περιφερειακοῦ σχεδιασμοῦ, Ρόδος, 2006.

Φλάισερ, Χάγκεν. «Ἡ ἰταλική κατάρρευση καί τά ἐπακόλουθά της», εἰς Ἐκδο-
τική Ἀθηνῶν, Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τ. 16ος (Σύγχρονος Ἑλλη-
νισμός ἀπό τό 1941 ἕως τό τέλος τοῦ αἰώνα), Ἀθήνα, 2000, σ. 27-31.

Φορόπουλος, Νικόλαος Λ. «Δωδεκανησιακά Χρονικά», εἰς Νισυριακά, τ. 6 
(Ἀθήνα, 1978), σ. 245-248.

Φραγκόπουλος, Ἱπποκράτης. Ἡ Δωδεκάνησος ὑπό Ἰταλοκρατίαν, Ἀθήνα, 1958.
—–  Ἱστορία τῆς Καλύμνου, Ἀθήνα, ἐκδ. Σκάφανδρο, 1995.
Χατζηβασιλείου, Βασίλειος Σ. Ὁ ἀρχιμανδρίτης Φιλήμονας Φωτόπουλος (1875-

1961). Ἡ ζωή - τό ἔργο - ἡ ἐποχή του, Ἀθήνα, 1982.
—–  Ἱστορία τῆς νήσου Κῶ. Ἀρχαία - Μεσαιωνική - Νεότερη, Κῶς, ἔκδ. Δήμου 

Κῶ, 1990. 
Χατζηδάκης, Κυριάκος Μ. «Ἀπό τή συνθήκη τῶν Σεβρῶν στή συνθήκη τῆς 

Λωζάνης. Τό δωδεκανησιακό ζήτημα μέσα ἀπό ἄγνωστα, διπλωματικά καί 
ἄλλα ἔγγραφα». (Ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ Foreign Office), εἰς ΚΧ, 11 (1994), σ. 
86-118.

Χατζηφώτης, Ι. Μ. Καστελλόριζο, ὁ ἀκρίτας τοῦ Αἰγαίου, Ἀθήνα, 1996.
Weber, Frank G. Ὁ ἐπιτήδειος οὐδέτερος. Ἡ τουρκική πολιτική κατά τόν Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο. Στόχοι: Δωδεκάνησα - Κύπρος - Ἀνατολικό Αἰγαῖο 
- Ἰράκ - Συρία - Κριμαία - Καύκασος. Ἀθήνα, ἐκδ. Θετίλη, 1983.

ΑΝΩΝΥΜΑ ΑΡΘΡΑ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΥΠΟ

«Ἡ ἀγγλική πρότασις διά τό Δωδεκανησιακόν», εἰς Ἐλεύθερον Βῆμα, Ἀθήνα, 
ἔτος Γ΄, ἀρ. φ. 774 (18.4.1924), σ. 4.

«Ἡ “ἄγνωστη” ἀντίσταση τῆς Δωδεκανήσου», εἰς Τά Νέα, Ἀθήνα, (Τετάρτη, 
13.4.2005), σ. 22. 

«Ἀπεβίωσεν ὁ πρώην μητροπολίτης Ρόδου», εἰς Τά Νέα, Ἀθήνα, ἔτος 13ο, ἀρ. 
φ. 3844 (Σάββατο, 30.11.1957), σ. 1.

«Ἀπεδήμησεν εἰς Κύριον ὁ Ἀμασείας Ἀπόστολος», εἰς Ροδιακή, Ρόδος, ἔτος 
43ο, ἀρ. φ. 1991 (Σάββατον, 30.11.1957), σ. 1.
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«Ἀπό τό σκότος εἰς τό φῶς», εἰς Αὐγή Δωδεκανησιακή, Ἀθήνα, ἔτος Ζ΄, ἀρ. φ. 
143 (1.10.1926), σ. 3 καί ἔτος Η΄, ἀρ. φ. 157 (1.5.1927), σ. 3.

«Ἀπόπειρα δολοφονίας κατά τοῦ Μητροπολίτου Ρόδου», εἰς Αὐγή Δωδεκανη-
σιακή, Ἀθήνα, ἔτος Η΄, ἀρ. φ. 166 (15.9.1927), σ. 3.

Ἀναγέννησις, Ρόδος, τεῦχος 34 (21.5.1945), σ. 1, τεῦχος 35 (2.6.1945), σ. 1, 
τεῦχος 36 (9.6.1945), σ. 1.

«Τό Βενετόκλειο Γυμνάσιο», εἰς Ροδιακή, Ρόδος, ἔτος 39ο, ἀρ. φ. 2066 
(4.3.1953), σ. 4.

«Οἱ Βρετανοί καί τά νησιά τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου», εἰς Τά Νέα, Ἀθήνα, 
(Σάββατο, 8.4.2006), σ. 20.

«Γονατιστοί καί κλαίοντες οἱ κάτοικοι τῆς Ρόδου ὑπεδέχθησαν χθές τό πρωί 
τό ἄγγελμα τῆς Ἐλευθερίας», εἰς Ἐμπρός, Ἀθήνα, ἔτος 51ο, ἀρ. φ. 73 
(Τετάρτη, 16.5.1945), σ. 1.

«15 Αὐγούστου 1940», εἰς Ταχυδρόμος, Ἀθήνα,  τεῦχος 43(1382) (6.11.1980), σ. 51.
«Δημοτικαί ἐκλογαί εἰς τήν Ρόδον», εἰς Τό Βῆμα, Ἀθήνα, ἔτος Β΄, ἀρ. φ. 385 

(20.8.1946), σ. 4.
«Διάβημα τοῦ κ. Βενιζέλου διά τῆς ὑποβολῆς ἐκθέσεως περί τῶν γεγονότων 

τῶν Δωδεκανησίων καί τῆς Σμύρνης εἰς τόν κ. Κλεμανσώ», εἰς Ἐφημερίς 
τῶν Βαλκανίων, Θεσσαλονίκη, ἔτος Α΄, ἀρ. φ. 270 (22.4.1919), σ. 1. 

«Tά Δωδεκάνησα καί ὁ Mουσολίνι», εἰς Ἑπτά Ἡμέρες, ἔνθετο ἐφημερίδας Ἡ 
Καθημερινή, Ἀθήνα, (26.10.2003), σ. 12-15.

«Δωδεκάνησα», εἰς Ἀγγελιοφόρος, Θεσσαλονίκη, ἔτος 12o, ἀρ. φ. 3432 (Δευτέρα-
, 11.2.2008), σ. 2.

«Οἱ Δωδεκανήσιοι φοιτηταί πανηγυριζόμενοι εἰς τό ἐν Πίζῃ Ἀθήναιον», εἰς 
ἐφημ. MdR, (31.1.1933), σ. 4. 

«Τό Δωδεκανησιωτικόν», εἰς Ἐφημερίς τῶν Βαλκανίων, Θεσσαλονίκη, ἔτος Γ΄, 
ἀρ. φ. 1132 (23.10.1921), σ. 1. 

«Ἡ Δωδεκάνησος ἤρχισε νά ζῆ τόν ἐλεύθερον βίον της», εἰς Τό Βῆμα, Ἀθήνα, 
ἔτος Α΄, ἀρ. φ. 5 (Πέμπτη, 17.5.1945), σ. 1.

«Ἐάν θ’ ἀρχίσει νέα περίοδος», εἰς Δωδεκάνησος, Ἀλεξάνδρεια, ἔτος 8ο , ἀρ. φ. 
140 (Κυριακή, 6.12.1934), σ. 1. 

«Ἐγκρίθηκε ὁ νέος ὀργανισμός σχολικῆς μεταρρύθμισης στά Ἰταλικά Νησιά 
τοῦ Αἰγαίου», εἰς Αὐγή Δωδεκανησιακή, Ἀθήνα, ἔτος ΙΗ΄, ἀρ. φ. 376 
(15.8.1937), σ. 1 καί φ. 377 (1.9.1937), σ. 1.

«Ἐγκύκλιος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ρόδου», εἰς Αὐγή Δωδεκανησιακή, Ἀθήνα, 
ἔτος Ζ΄, ἀρ. φ. 128 (15.2.1926), σ. 3. 

«Ἔγκυραι πληροφορίαι ἀπό τά Δωδεκάνησα», εἰς Ἡ Καθημερινή, Ἀθήνα, ἀρ. 
φ. 10.026 (19.4.1945), σ. 2.
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«Εἰδήσεις», εἰς περ. ΕΑ, 41 (1921), σ. 319.
«Ἑκατοντάδες λαοῦ ἐχαιρέτησαν τόν ἐκλιπόντα Μητροπολίτην χθές», εἰς Ρο-

διακή, Ρόδος, ἔτος 43ο, ἀρ. φ. 1992 (Κυριακή, 1.12.1957), σ. 1.
«Ἔκθεσις τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἐκπαιδευτικῆς καί Φιλανθρωπικῆς Ἀδελ-

φότητος τοῦ ἔτους 1880-1881», εἰς περ. ΕΑ, 2 (1882), σ. 507.
«Ἐκ Καλύμνου», εἰς Αὐγή Δωδεκανησιακή, Ἀθήνα, ἔτος ΙΖ΄, ἀρ. φ. 346 

(1.4.1936), σ. 3.
«Ἐκ Ρόδου», εἰς Αὐγή Δωδεκανησιακή, Ἀθήνα, ἔτος Ζ΄, ἀρ. φ. 129 (1.3.1926), σ. 

3 καί ἔτος Θ΄, ἀρ. φ. 192 (15.11.1928), σ. 3.
«Ἡ Ἐκκλησία μας», εἰς Δωδεκάνησος, Ἀλεξάνδρεια, ἔτος 8ο, ἀρ. φ. 26 (Κυ-

ριακή, 2.9.1934), σ. 1.
«Ἡ Ἐκκλησία τῆς Δωδεκανήσου», εἰς Αὐγή Δωδεκανησιακή, Ἀθήνα, ἔτος Ζ΄, 

ἀρ. φ. 142 (Τετάρτη 15.9.1926), σ. 4.
«Ἡ ἐκλογή τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Μελετίου τοῦ Δ΄», εἰς 

περ. ΕΑ, 41 (1921), σ. 371-372.
«Ἡ ἐκλογή τοῦ Μελετίου ὡς Πατριάρχου», εἰς Ἐφημερίς τῶν Βαλκανίων, Θεσ-

σαλονίκη, ἔτος Γ΄, ἀρ. φ. 1166 (27.11.1921), σ. 2.
«Ἡ ἐκπαίδευσις ἐν Δωδεκανήσῳ», εἰς Δωδεκάνησος, Ἀλεξάνδρεια, ἔτος 8ο, ἀρ. 

φ. 21 (Κυριακή, 29.7.1934), σ. 1. 
«Ἡ ἐκπαιδευτική κατάστασις τῆς Ρόδου μεταξύ 1900 καί 1916», εἰς Ροδιακή, 

Ρόδος, ἔτος 2ο, (28.1.1916), σ. 1.
«Ἡ ἐλευθερία καθυστέρησε...», εἰς Ἑπτά Ἡμέρες, ἔνθετο ἐφημ. Ἡ Καθημερινή, 

Ἀθήνα, (10.10.2004), σ. 24.
«Ἡ Ἕλλη δέν ὑπῆρχε πιά...», εἰς Ἔθνος τῆς Κυριακῆς, Ἀθήνα, ἀρ. φ. 1244 

(13.8.2006), σ. 19.
«Ἕνα νέον καταχθόνιον ἐκπαιδευτικόν διάταγμα. Τά πάντα ἐξαρτῶνται ἀπό 

τόν Ἰταλόν Ἐπιθεωρητήν», εἰς Δωδεκάνησος, Ἀλεξάνδρεια, ἔτος 10ο, ἀρ. 
φ. 139 (Κυριακή, 29.11.1936), σ. 1-2.

«Ἐπαρχία Ρόδου», εἰς περ. ΕΑ, 42 (1922), σ. 428.
«Ὁ ἐπόπτης», εἰς Αὐγή Δωδεκανησιακή, Ἀθήνα, ἔτος Η΄, ἀρ. φ. 157 (1.5.1927), 

σ. 3.
«Τό ζήτημα τῆς Αὐτοκεφαλοποιήσεως τῆς Δωδεκανησιακῆς Ἐκκλησίας», εἰς 

Αὐγή Δωδεκανησιακή, Ἀθήνα, ἔτος Η΄, ἀρ. φ. 216 (15.10.1927), σ. 1.
«Ὁ θρίαμβος τοῦ Γολγοθᾶ», εἰς Ροδιακή, Ρόδος, ἔτος 5ο, (18.4.1919), σ. 1.
«Il Decreto del Re sulla Cittadinanza Rodia», εἰς ἐφημ. MdR, (15.11.1925), σ. 1.
«Ἱστορικά», εἰς Ἡ Καθημερινή, Ἀθήνα, ἀρ. φ. 10.045 (12.5.1945), σ. 1.
«Ἡ Ἰταλία ἐκήρυξεν ἐν διωγμῷ τήν ἑλληνικήν παιδείαν εἰς τάς μαρτυρικάς 
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νή σους», εἰς Δωδεκάνησος, Ἀλεξάνδρεια, ἔτος 8ο, ἀρ. φ. 31 (Κυριακή, 
7.10.1934), σ. 1-4.

«Ἰταλικός τύπος», εἰς Ἐξέλσιορ, Ἀθήνα, ἀρ. φ. 12 (12.4.1925), σ. 3. 
«Ἰταλοκρατία στά Δωδεκάνησα», εἰς Ἑπτά Ἡμέρες, ἔνθετο ἐφημ. Ἡ Καθημε-

ρινή, Ἀθήνα, (30.11.1997), σ. 29.
«Κανονικαί ψῆφοι [ἐκλογή νέου μητροπολίτου Σηλυβρίας καί νέου μητρο-

πολίτου Ρόδου]», εἰς περ. ΕΑ, 33 (1913), σ. 193.
«Οἱ κληρικοί καί τά ἐξωτερικά», εἰς Ὀρθοδοξία, Κωνσταντινούπολη, 1 (1926), 

σ. 126-127.
«Κλῆρος καί κοινωνία», εἰς Ἐκκλησία, Ἀθήνα, 2 (1924), σ. 143.
«Ὁ κλῆρος καί τά πολιτικά κόμματα», εἰς περ. ΕΑ, 41 (1921), σ. 327.
«Ἡ Κρήτη καί ἡ Ρόδος κατελήφθησαν ὑπό ναυτικῶν ἑλληνοαγγλικῶν δυνάμε-

ων», εἰς Ἐμπρός, Ἀθήνα, ἀρ. φ. 65 (8.5.1945), σ. 1.
«Ὁ λιμός στά Δωδεκάνησα», εἰς Ἡ Καθημερινή, Ἀθήνα, ἀρ. φ. 10.026 

(19.4.1945), σ. 2.
«Λογική θεμάτων ἄποψις», εἰς περ. ΕΑ, 29 (1909), σ. 39.
«Ὁ Μακαριώτατος Ἀντιβασιλεύς κομίζει σήμερον τόν χαιρετισμόν τῆς Μητρός 

πατρίδος εἰς τά ἀπελευθερωθέντα τέκνα της», εἰς Ἡ Καθημερινή, Ἀθήνα, 
ἀρ. φ. 10.047 (Τρίτη, 15.5.1945), σ. 1.

«Ἡ μεγάλη διαδήλωσις διαμαρτυρίας τῶν Δωδεκανησίων», εἰς Αὐγή Δωδεκα-
νησιακή, Ἀθήνα, ἔτος Ι΄, ἀρ. φ. 201 (1.4.1929), σ. 1. 

«Μητροπόλεις Δωδεκανήσου», εἰς Πάνταινος, Ἀλεξάνδρεια, τ. 16, ἀρ. 46 
(1924), σ. 768.

«Ὁ Μητροπολίτης Ἀπόστολος κατά τήν ἀρχήν καί τό τέλος μιᾶς δεκαετίας 
(1919-1929)», εἰς Αὐγή Δωδεκανησιακή, Ἀθήνα, ἔτος Ι΄, ἀρ. φ. 204 
(15.5.1929), σ. 3.

«Ὁ Μητροπολίτης Ρόδου μετεφέρθη εἰς Κωνσταντινούπολιν», εἰς Ἐφημερίς 
τῶν Βαλκανίων, Θεσσαλονίκη, ἔτος Γ΄, ἀρ. φ. 1164 (24.11.1921), σ. 2. 

MdR, (26.10.1932), σ. 4 καί (19.2.1933), σ. 6-7.
«Μιά φρικτή περίοδος διοικήσεως», εἰς Δωδεκάνησος, Ἀλεξάνδρεια, ἔτος 10ο, 

ἀρ. φ. 139 (Κυριακή, 29.11.1936), σ. 1. 
«Νέα αἱματηρά λεπτομέρεια τοῦ δωδεκανησιακοῦ δράματος», εἰς Δωδεκάνη-

σος, Ἀλεξάνδρεια, ἔτος 8ο, ἀρ. φ. 7 (Κυριακή, 22.4.1934), σ. 1. 
«Νέον διάταγμα», εἰς Νέα Ρόδος, Ρόδος, (16.2.1913), σ. 1-2.
«Παραδόθηκαν οἱ Γερμανοί στά Δωδεκάνησα», εἰς Ριζοσπάστης, Ἀθήνα, ἀρ. φ. 

9450 (9.5.1945), σ. 1.
«Παρητήθη ὁ Μητροπολίτης Ρόδου», εἰς Τό Βῆμα, ἔτος 2ο, ἀρ. φ. 330 

(7.6.1946), σ. 2.
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«Ὁ Πατριάρχης Κωνσταντῖνος ὁ ΣΤ΄», εἰς Ἐξέλσιορ, Ἀθήνα, ἀρ. φ. 2 (1.2.1925), 
σ. 2.

«Τά περί προνομίων ἐπίσημα ἔγγραφα», εἰς περ. ΕΑ, 4  (1883-1884), σ.128-133.
«Τό πραξικόπημα τῆς Αὐτοκεφαλοποιήσεως τῆς Ἐκκλησίας μας. Τό Πρω-

τόκολλον καί τό Διάγγελμα τοῦ Λάγκο», εἰς Δωδεκάνησος, Ἀλεξάνδρεια, 
ἔτος 8ο, ἀρ. φ. 32 (Κυριακή, 14.10.1934), σ. 1.

«Πρόσφυγες εἰς Δωδεκάνησον», εἰς περ. ΕΑ, 42 (1922), σ. 428.
«Ροδιακά χρονικά», εἰς Ροδιακή, Ρόδος, ἔτος 3ο, (30.3.1917), σ. 1. ἔτος 7ο, 

(16.1.1921), σ. 1, 4. ἔτος 8ο, (22.9.1922), σ. 1, 4. ἔτος 8ο, (3.10.1922), σ. 1, 4. 
ἔτος 10ο, ἀρ. φ. 625 (Δευτέρα, 6.10.1924), σ. 1. ἔτος 22ο, ἀρ. φ. 1697 
(Τετάρτη, 23.11.1936), σ. 2-3. ἔτος 22ο, ἀρ. φ. 1699 (Τετάρτη, 2.12.1936), 
σ. 1. ἔτος 39ο, ἀρ. φ. 2066 (4.3.1953), σ. 4.

Ροδιακόν Ἡμερολόγιον, Ρόδος, ἔτος α΄, τ. 1 (1912), σ. 254.
«Ἡ Ρόδος πανηγυρίζει μέ ἔξαλλον ἐνθουσιασμόν τήν ἕνωσιν τῶν Δωδεκανήσων 

μέ τήν Μητέρα Ἑλλάδα», εἰς Ἡ Καθημερινή, Ἀθήνα, ἀρ. φ. 10.048 
(Τετάρτη, 16.5.1945), σ. 1.

«Ἡ σημερινή Βρεταννική διοίκησις εἰς τά Δωδεκάνησα», εἰς Ἐμπρός, Ἀθήνα, 
ἔτος 51ο, ἀρ. φ. 66 (9.5.1945),  σ. 1.

«Τό Συλλαλητήριον τῶν Δωδεκανησίων», εἰς Ἐφημερίς τῶν Βαλκανίων, Θεσ-
σαλονίκη, ἔτος Α΄, ἀρ. φ. 269 (21.4.1919), σ. 1. 

«Τελευταία ὥρα. Τό Αὐτοκέφαλον τῆς Δωδεκανήσου», εἰς Δωδεκάνησος, 
Ἀλεξάνδρεια, ἔτος 8ο, ἀρ. φ. 32 (Κυριακή, 14.10.1934), σ. 4.

«Ὁ τέως Ρόδου ἐξελέγη Μητροπολίτης Ἀμασείας», εἰς Ροδιακή, Ρόδος, ἔτος 
37ο, ἀρ. φ. 1697 (Δευτέρα, 29.10.1951), σ. 4.

«Ὑπό τήν Διοίκησιν τοῦ κ. Ντέ-Βέκι», εἰς Δωδεκάνησος, Ἀλεξάνδρεια, ἔτος 
10ο, ἀρ. φ. 140 (6.12.1936), σ. 1.

«Ὑπόμνημα τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀρχηγῶν Δωδεκανήσου», εἰς Δωδεκάνησος, 
Ἀλεξάνδρεια, ἔτος 8ο, ἀρ. φ. 24 (Κυριακή, 19.8.1934), σ. 1

«Χειροτονία [τοῦ νέου μητροπολίτου Ρόδου κ. Ἀποστόλου]», εἰς περ. ΕΑ, 33 
(1913), σ. 200.
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ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ  
ΕΣΠΕΡΟΥ ΚΑΙ ΖΩΗΣ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΥΤΩΝ  
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ

῟Ων ἡ Μνήμη τῇ β΄ Μαΐου

Ποιηθεῖσα 
ὑπὸ τοῦ ἐλαχίστου ἐν Ἐπισκόποις Κυρίλλου, 

τοὐπίκλην Κογεράκη,  
Μητροπολίτου τῆς ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ρόδου.
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TOIS ENTEYJOMENOIS

O ἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Ἕσπερος καὶ Ζωή ἦταν Φρυγικῆς καταγωγῆς 
καὶ ζοῦσαν ὡς δοῦλοι στὴν ὑπηρεσία ἑνὸς πλούσιου εἰδωλολάτρη, 

ὀνόματι Κατάλλου, στὴν Ἀττάλεια τῆς Παμφυλίας, στὰ χρόνια τοῦ Ρω
μαίου αὐτοκράτορα Ἀδριανοῦ (117-138). Τὰ παιδιά τους Κυριακὸς καὶ 
Θεόδουλος μὴ ὑποφέροντας νὰ παραμένουν δοῦλοι σὲ εἰδωλολάτρη κύ
ριο ἀποφάσισαν νὰ φύγουν κρυφὰ καὶ νὰ ἀναζητήσουν τόπο διαμονῆς, 
ὅπου θὰ μποροῦσαν ἐλεύθερα νὰ λατρεύουν τὸν ἀληθινὸ Θεό. Στὴν 
ἀρχή, ἡ μητέρα τους Ζωὴ ἀντέδρασε στὴν ἀπόφασή τους ἀλλὰ ἀργότε
ρα μεταπείστηκε καὶ συμφώνησαν ἀντὶ νὰ δραπετεύσουν νὰ παρουσια
στοῦν στὸν Κάταλλο καὶ νὰ ὁμολογήσουν τὴν πίστη τους στὸν Σωτῆρα 
Χριστό. Ἐκεῖνος αἰφνιδιάστηκε ἀπὸ τὴν ἀπόφαση καὶ τὴν παρρησία 
τους καὶ τοὺς ἔστειλε στὸν Ἅγιο Ἕσπερο, ὁ ὁποῖος ἐργαζόταν σὲ κά
ποιο χωριὸ ποὺ ὀνομαζόταν Τριβώνιο, μὲ σκοπὸ νὰ μεταπειστοῦν καὶ 
νὰ μεταστραφοῦν στὴν εἰδωλολατρικὴ ἀπιστία. Λίγο ἀργότερα, κατὰ 
τὴν ἑορτὴ τῶν γενεθλίων τοῦ γιοῦ του, ὁ Κάταλλος θέλησε νὰ ὑποχρε
ώσει τοὺς Ἁγίους Μάρτυρες νὰ συμμετάσχουν στὶς προσφερόμενες στὰ 
εἴδωλα θυσίες καὶ νὰ φᾶνε ἀπὸ τὰ εἰδωλόθυτα. Οἱ ἔφηβοι Κυριακὸς 
καὶ Θεόδουλος ἀντέδρασαν ρίχνοντας τὰ εἰδωλόθυτα στὰ σκυλιὰ καὶ 
ὑποβλήθηκαν σὲ φρικτὰ βασανιστήρια μπροστὰ στὰ μάτια τῶν γονέων 
τους, οἱ ὁποῖοι τοὺς ἐμψύχωναν νὰ παραμείνουν μέχρι τέλους σταθεροὶ 
στὴν ὁμολογία τῆς πίστεως. Στὸ τέλος γονεῖς καὶ παιδιὰ κλείστηκαν 
μαζὶ σὲ ἀναμμένη κάμινο. Τὸ ἑπόμενο πρωί, ἀκούστηκαν ψαλμωδίες νὰ 
βγαίνουν ἀπὸ τὴν κάμινο καὶ ὅταν αὐτὴ ἀνοίχθηκε βρῆκαν μέσα ἄφθορα 
καὶ ἀκέραια τὰ σώματά τους, στραμμένα πρὸς τὴν Ἀνατολή, σὰν νὰ 
εἶχαν ἀποκοιμηθεῖ. Ἡ μνήμη τους ἑορτάζεται τὴν 2α Μαΐου1.

1.  Στὸν Πατμιακὸ Κώδικα 266 ἀναγράφεται ἡ μνήμη τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ναοῦ τους κατὰ 
τὴν 9η Αὐγούστου: «Τὰ ἐγκαίνια τῶν Ἁγίων Ζωῆς καὶ Ἑσπέρου ἐν τῷ Δευτέρῳ». Βλ. Σωφρο
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Ἱερὸς Ναὸς ἐπ᾿  ὀνόματι τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Ζωῆς2 οἰκοδομήθηκε 
στὸ χωριὸ Λιλιανὸ Πεδιάδος, τὸ ὁποῖο ἀνήκει σήμερα στὴν ἐκκλησια
στικὴ περιφέρεια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλί
ου καὶ Βιάννου3. Μὲ πρωτοβουλία καὶ πρόταση τοῦ τότε Ἐφημερίου 
Λιλιανοῦ, Πρεσβυτέρου Ζαχαρίου Χαριτάκη καὶ γιὰ τὸν πανηγυρικὸ 
ἑορτασμὸ τῆς μνήμης τῆς Ἁγίας Ζωῆς4 στὴν ὁποία ἀφιερώθηκε ὁ Ναὸς 
συνετάχθη ἀπὸ τὴν ἐλαχιστότητά μας ἡ Ἀκολουθία ποὺ ἀκολουθεῖ 
(ἔτος 2000), ἡ ὁποία ὑποβλήθηκε ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 
Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καὶ Βιάννου στὴν Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδο 
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καὶ ἔτυχε τῆς ἐγκρίσεώς της. Τὴν παραδίδουμε 
δὲ μὲ τὴν δημοσίευσή της στὸν παρόντα τόμο στοὺς φιλακολούθους καὶ 
φιλαγίους γιὰ νὰ ἑορτάζουν τὴ μνήμη τους καὶ νὰ τιμοῦν τὴν ἁγιασμένη 
αὐτὴ οἰκογένεια τῶν Ἁγίων Μαρτύρων, τῆς ὁποίας τὸ μήνυμα εἶναι με
γάλο στοὺς πονηροὺς καιρούς μας.

νίου Εὐστρατιάδου, «Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, σελ. 138.

2.  Ὑπὸ τὸ ὄνομα Ζωὴ φέρονται στὸ Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας δύο γυναῖκες· 
ἡ Μάρτυς Ζωή, ἡ ὁποία ἐμαρτύρησε στὴν Ρώμη μαζὶ μὲ τὸν Ἅγιο Μάρτυρα Σεβαστιανὸ τὸν 
Συγκλητικὸ καὶ τῆς ὁποίας ἡ μνήμη ἑορτάζεται τὴν 18η Δεκεμβρίου, καὶ ἡ ἐπίσης Μάρτυς Ζωή, 
ἡ ὁποία τιμᾶται μαζὶ μὲ τὸν σύζυγό της Ἕσπερο καὶ τοὺς υἱούς της Κυριακὸ καὶ Θεόδουλο 
τὴν 2α Μαΐου. Βλ. Σωφρονίου Εὐστρατιάδου, «Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», ἔκδ. 
Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, σελ. 164.

3.  Ἡ ἀνέγερση τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Ζωῆς ὁλοκληρώθηκε ὅταν ἀκόμη τὸ 
Χωριὸ Λιλιανὸ ἀνῆκε στὴν περιφέρεια τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, πρὶν τὴν σύσταση τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καὶ Βιάννου.

4.  Περισσότερο γνωστὴ εἶναι ἡ τιμωμένη τὴν 18η Δεκεμβρίου Ἁγία Μάρτυς Ζωὴ καὶ αὐτὴ 
τὴν ἡμέρα ἑορτάζουν τὴν ὀνομαστική τους ἑορτὴ οἱ φέρουσες τὸ ὄνομα Ζωή. Ἀπὸ τὴν ἔρευνά 
μας ὁ Ναὸς στὸ Λιλιανὸ Πεδιάδος εἶναι ὁ μοναδικὸς Ναὸς ἐπ᾿ ὀνόματι τῆς κατὰ τὴν 2α Μαΐου 
τιμωμένης Ἁγίας Μάρτυρος Ζωῆς στὸν ἑλληνόφωνο χῶρο.
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ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ  
ΕΣΠΕΡΟΥ ΚΑΙ ΖΩΗΣ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΥΤΩΝ  
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ

῟Ων ἡ Μνήμη τῇ β΄ Μαΐου

Ποιηθεῖσα 
ὑπὸ τοῦ ἐλαχίστου ἐν Ἐπισκόποις Κυρίλλου,  

τοὐπίκλην Κογεράκη,  
Μητροπολίτου τῆς ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ρόδου.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ
Ἱστῶμεν στίχ. δ΄ καὶ ψάλλομεν τὰ κάτωθι Στιχηρὰ Προσόμοια.

Ἦχος δ΄. Ἔδωκας σημείωσιν.

Δ εῦτε εὐφημήσωμεν, ἀγαλλιώμενοι σήμερον, τὸν μακάριον Ἕσπε
ρον, Ζωὴν τὴν ὁμόζυγον, σὺν τοῖς τέκνοις τούτων, θείῳ Θεοδούλῳ, 

καὶ εὐσθενεῖ Κυριακῷ, ἀναβοῶντες ψυχῆς εὐθύτητι· Ὡς Μάρτυρες ἀήτ
τητοι, τοῦ Βασιλέως τῆς κτίσεως, ἐκτενῶς ἱκετεύετε, ἵνα εὕρωμεν ἔλεος. 

Ε ᾿λευθεροκάρδιοι, πίστει Χριστοῦ ὡς ὑπάρχοντες, καίπερ δοῦλοι 
τῷ σώματι, κυρίῳ ἀντέστητε, τῷ ἀσεβεστάτῳ, καὶ μετὰ βασά
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νους, ἀναλωθέντες ἐν πυρί, Μαρτύρων δόξης κατηξιώθητε, ὑπὲρ ἡμῶν 
πρε σβεύοντες, ἵνα ῥυσθῶμεν ἐκ θλίψεων, πειρασμῶν καὶ κακώσεων, 
Ἀθλο φόροι πανεύφημοι.

Π ίστεως τοῖς ῥήμασι, τῆς εὐσεβοῦς ὡς κορέσαντες, ἑαυτοὺς οἱ τε
τράριθμοι, μηδόλως ἐγεύσασθε, τῶν εἰδωλοθύτων, ἀλλ᾿ ὁμολογοῦν

τες, ὁμολογίαν τὴν καλήν, τῷ μαρτυρίῳ συνεπορεύθητε, καὶ θύματα 
εὐπρόσδεκτα, διὰ πυρὸς ἀνηνέχθητε, εὐωδέστατα Ἅγιοι, τῷ Δε σπότῃ 
τῆς κτίσεως.

Λ ῆξιν πρὸς ἀνέσπερον, πρὸς ἀκατάλυτον εὔκλειαν, πρὸς ζωὴν αἰω
νίζουσαν, Μαρτύρων ἀνέδραμεν, ἡ πανοικεσία, τετρὰς ἡ ὀλβία, ἡ 

μυ ριάδας δυσμενῶν, τῷ μαρτυρίῳ κατασυντρίψασα. Αὐτοὺς οὖν εὐφημή
σωμεν, ἐν ἐγκωμίοις καὶ ᾄσμασιν, τὸν Σωτῆρα δοξάζοντες, τὸν αὐτοὺς 
θαυμαστώσαντα.

Δόξα. Ἦχος β΄.

Μ αρτύρων εὐκλεῶν, τετρακτὺς πανολβία, πανοικεσία οὐράνιος, ἐν 
συμφωνίᾳ πίστεως, τῇ Ἐκκλησίᾳ ἐδείχθητε, ἡ εὐκλεὴς μαρτυ

ρικὴ συζυγία, Ἑσπέρου καὶ Ζωῆς, σὺν νηπίων τέκνων δυάδι, νηπιόφρο
να τύραννον, τῷ μαρτυρίῳ αἰσχύναντες. Ὅθεν ἐν οὐρανοῖς, τῆς ἀνεσπέ
ρου ζωῆς, τῆς δόξης κατατρυφῶντες, πρεσβεύετε ἐκτενῶς, τοῦ σωθῆναι 
τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Καὶ νῦν. Τὸ τῆς Ἑορτῆς.

Εἰς τὸν Στίχον, Στιχηρὰ Προσόμοια. 
Ἦχος β΄. Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ.

Δ εῦτε τὴν τετρακτύν, Μαρτύρων θεοστέπτων, τιμήσωμεν ἐν ὕμνοις, 
ὡς ἐν σκηναῖς τῆς δόξης, Χριστῷ συμβασιλεύοντας.

Στίχ. Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις αὐτοῦ. 
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Μ όνον τὸν Ἰησοῦν, Κύριον ἐγνωκότες, κυρίου ἐπιγείου, ᾐσχύνατε 
τὸ θράσος, ἐν συμφωνίᾳ πίστεως.

Στίχ. Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος.

Φ ύσεως τοὺς δεσμούς, Χριστοῦ ἐνισχυκότες, τῇ λογικῇ λατρείᾳ, τε
τρὰς ἡγιασμένη, Μαρτύρων ἀνεδείχθητε.

Δόξα. Ἦχος πλ. δ΄.

Α ᾿πελεύθεροι Θεῷ, τῷ ἐν Τριάδι ὑπάρχοντες, ὡς δοῦλοι αὐτοῦ πι
στότατοι, καὶ Κύριον μόνον Χριστὸν ὁμολογοῦντες, διὰ βασάνων 

καὶ πυρός, πρὸς ζωῆς τὰ σκηνώματα μετέβητε, καὶ φωτισμῷ ἀνεσπέρῳ, 
ἀθανασίας κατηυγάσθητε, τετρὰς Μαρτύρων τιμία, τῶν Μαρτύρων καύ  
χημα. Ἀλλὰ πρεσβεύετε ἐκτενῶς, ὑπὲρ εἰρήνης τοῦ κόσμου, καὶ σω τη
ρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Καὶ νῦν. Τὸ τῆς Ἑορτῆς.
Νῦν ἀπολύεις, τὸ Τρισάγιον, τὸ Ἀπολυτίκιον ἐκ τοῦ Μεγάλου Ἑσπε

ρινοῦ καὶ Ἀπόλυσις.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ
Μετὰ τὸν Προοιμιακὸν στιχολογοῦμεν τὸ Μακάριος ἀνήρ. Εἰς δὲ τὸ 

Κύριε ἐκέκραξα ἱστῶμεν στίχ. στ΄ καὶ ψάλλομεν τὰ κάτωθι Στιχηρὰ 
Προσόμοια.

Ἦχος δ΄. ῾Ως γενναῖον ἐν Μάρτυσιν.

Ε ὐσεβῶς μεγαλύνομεν, τετρακτὺν τὴν ὑπέρτιμον, τῶν Μαρτύρων 
σήμερον, ὦ φιλέορτοι, τὸν ὑπεράλκιμον Ἕσπερον, Ζωὴν τὴν ὁμό

ζυγον, τὸν σοφὸν Κυριακόν, καὶ τὸν θεῖον Θεόδουλον, τοὺς ἐν πίστεως, 
συναθλήσαντας θείᾳ συμφωνίᾳ, καὶ ἑσμὸν θεοεχθρίας, τῷ μαρτυρίῳ 
αἰσχύναντας.

-5-Akolouthia Esperou.indd   445 2/4/2018   1:58:13 µµ



ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΩΝ ΕΣΠΕΡΟΥ ΚΑΙ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΥΤΩΝ

446 447

Ω ῾ς ἀδούλωτον φρόνημα, διὰ πίστεως ἔχοντες, τοῦ Χριστοῦ τὸ ὄνο
μα ἐκηρύξατε, καὶ μαρτυρίου ὑπέδυτε, τὸ μέγα ἀγώνισμα, καὶ 

θυσίαι λογικαί, τῷ Θεῷ προσηνέχθητε, Μάρτυς Ἕσπερε, σὺν Ζωῇ τῇ 
τιμίᾳ ὁμοζύγῳ, καὶ δυάδι τῶν παιδίων, ἃ ὑμῖν Κύριος ἔδωκε.

Τ ῷ συνδέσμῳ τῆς πίστεως, συνδεόμενοι Ἅγιοι, ἐλευθεροκάρδιοι ἀνε  
δείχθητε, καὶ ὡς Χριστοῦ ἀπελεύθεροι, κυρίῳ ἀντέστητε, ἐπιγείῳ 

ἀνδρικῶς, καὶ πυρὶ παρεδόθητε, θεῖε Ἕσπερε, σὺν Ζωῇ τῇ συζύγῳ καὶ 
τοῖς τέκνοις, ἐν ᾧ ὕλην ἀσεβείας, εἰδωλικῆς ἐτεφρώσατε.

Ε ᾿λευθέριον ἔνστασιν, καίπερ δοῦλοι τῷ σώματι, ἐν δυνάμει Πνεύμα
τος ἐνεδείξατε, τῶν μιαρῶν μὴ γευσάμενοι, κρεῶν ὡς κορέσαντες, 

ἑαυτοὺς τῇ τοῦ Χριστοῦ, ἀγαπήσει πανόλβιοι, Μάρτυς Ἕσπερε, σὺν 
Ζωῇ τῇ συνεύνῳ καὶ τοῖς τέκνοις, μεθ᾽ ὧν πρέσβευε Κυρίῳ, ὑπὲρ ἡμῶν 
τῶν τιμώντων σε.

Χ αρμονὴν πρὸς ἀνέσπερον, πρὸς ἀσάλευτον εὔκλειαν, πρὸς ζωὴν ἀθά
νατον ἐξεδήμησας, πανοικεσίαν οὐράνιον, ὡς δῶρον τρισσόκλεον, 

παμμακάριστε Ζωή, τῷ Κυρίῳ κομίζουσα· ὃν ἱκέτευε, σὺν οἰκείοις συν
άθλοις παῤῥησίᾳ, τοῖς τιμῶσί σε δοθῆναι, ζωῆς μελλούσης ἀπόλαυσιν.

Φ ερωνύμου ἐπέτυχες, ἐν Ἐδέμ ἀπολαύσεως, σὺν Ἁγίων ἔνδοξε ὁμη 
 γύρεσι· μαρτυρικῶς γὰρ ἠρίστευσας, Ζωὴ παναοίδιμε, κεκτη μένη 

κοινωνούς, τοὺς καρποὺς τῆς κοιλίας σου, καὶ τὸν σύμβιον, μεθ᾿ ὧν 
πρέσβευε πάντοτε Κυρίῳ, λυτρωθῆναι ἐκ κινδύνων, καὶ συμφορῶν τοὺς 
τιμῶντάς σε.

Δόξα. ῏Ηχος πλ. δ΄.

Π ᾶσα γλῶσσα κινείσθω πρὸς ὑμνῳδίαν, τῆς τῶν Μαρτύρων εὐκλε
οῦς πανοικεσίας· ἅπαντες οἱ πιστοί, τὴν θαυμαστὴν συζυγίαν τῷ 

Κυρίῳ, Ἑσπέρου καὶ Ζωῆς τῶν Ἀθλοφόρων, σὺν τέκνοις ὁμοτρόποις 
εὐφημήσωμεν· ἀπελεύθεροι γὰρ ὑπάρχοντες, τοῦ ἐλευθερωτοῦ τῶν ψυ
χῶν ἡμῶν, ἐλευθεροπρεπείᾳ τῆς πίστεως, αὐτὸν ἐπὶ τυράννων ὡμο
λόγησαν, καὶ ἐν τῷ πυρωθέντι κλιβάνῳ, μαρτυρίου τὸν ἀγῶνα ἐτέλε
σαν· αἰωνίου δὲ δρόσου ἐν οὐρανοῖς, σὺν πᾶσι τοῖς ἐκλεκτοῖς ἐπιτυ χόν 
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τες, τῇ ̔ Αγίᾳ Τριάδι ἀμέσως ἐντυγχάνουσιν, αἰτούμενοι ἡμῖν τοῖς ταπει
νοῖς, τὸ θεῖον καὶ πλούσιον ἔλεος.

Καὶ νῦν. Τὸ τῆς Ἑορτῆς.
Εἴσοδος, τὸ Φῶς ἱλαρόν, τὸ Προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ Ἀνα

γνώ σματα. 

Προφητείας Ἡσαΐου τὸ Ἀνάγνωσμα. 
(Κεφ. μγ΄, 9-14)

Τ άδε λέγει Κύριος. Πάντα τὰ ἔθνη συνήχθησαν ἅμα, καὶ συναχθήσον
ται ἄρχοντες ἐξ αὐτῶν. Τίς ἀναγγελεῖ ταῦτα; ἢ τὰ ἐξ ἀρχῆς, τίς 

ἀναγγελεῖ ἡμῖν; Ἀγαγέτωσαν τοὺς μάρτυρας αὐτῶν καὶ δικαιωθήτωσαν 
καὶ εἰπάτωσαν ἀληθῆ. Γίνεσθέ μοι μάρτυρες, καὶ ἐγὼ μάρτυς, λέγει Κύ
ριος ὁ Θεός, καὶ ὁ παῖς μου, ὃν ἐξελεξάμην· ἵνα γνῶτε καὶ πιστεύσητε 
καὶ συνῆτε ὅτι ἐγώ εἰμι. Ἔμπροσθέν μου οὐκ ἐγένετο ἄλλος Θεὸς καὶ 
μετ᾿ ἐμὲ οὐκ ἔσται. Ἐγὼ ὁ Θεός, καὶ οὐκ ἔστι πάρεξ ἐμοῦ ὁ σῴζων. Ἐγὼ 
ἀνήγγειλα καὶ ἔσωσα, ὠνείδισα καὶ οὐκ ἦν ἐν ὑμῖν ἀλλότριος. Ὑμεῖς ἐμοὶ 
μάρτυρες καὶ ἐγὼ Κύριος ὁ Θεός· ἔτι ἀπ᾿ ἀρχῆς καὶ οὐκ ἔστιν ὁ ἐκ τῶν 
χειρῶν μου ἐξαιρούμενος. Ποιήσω, καὶ τίς ἀποστρέψει αὐτό; Οὕτως λέ
γει Κύριος ὁ Θεός, ὁ λυτρούμενος ἡμᾶς, ὁ Ἅγιος τοῦ Ἰσραήλ.

Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα. 
(Κεφ. ε΄, 15-23, στ΄ 1,3)

Δ ίκαιοι εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι, καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ μισθὸς αὐτῶν, καὶ ἡ 
φροντὶς αὐτῶν παρὰ Ὑψίστῳ. Διὰ τοῦτο λήψονται τὸ βασίλειον 

τῆς εὐπρεπείας καὶ τὸ διάδημα τοῦ κάλλους ἐκ χειρὸς Κυρίου· ὅτι τῇ 
δεξιᾷ σκεπάσει αὐτοὺς καὶ τῷ βραχίονι ὑπερασπιεῖ αὐτῶν. Λήψεται 
πανοπλίαν τὸν ζῆλον αὐτοῦ καὶ ὁπλοποιήσει τὴν κτίσιν εἰς ἄμυναν ἐχ
θρῶν. Ἐνδύσεται θώρακα δικαιοσύνην καὶ περιθήσεται κόρυθα κρίσιν 
ἀνυπόκριτον. Λήψεται ἀσπίδα ἀκαταμάχητον ὁσιότητα, ὀξυνεῖ δὲ ἀπό
τομον ὀργὴν εἰς ῥομφαίαν, συνεκπολεμήσει δὲ αὐτῷ ὁ κόσμος ἐπὶ τοὺς 
παράφρονας. Πορεύσονται εὔστοχοι βολίδες ἀστραπῶν καὶ ὡς ἀπὸ εὐ
κύκλου τόξου τῶν νεφῶν ἐπὶ σκοπὸν ἁλοῦνται, καὶ ἐκ πετροβόλου θυ
μοῦ πλήρεις ῥιφήσονται χάλαζαι. Ἀγανακτήσει κατ᾿ αὐτῶν ὕδωρ θαλάσ
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σης, ποταμοὶ δὲ συγκλύσουσιν ἀποτόμως. Ἀντιστήσεται αὐτοῖς πνεῦμα 
δυνάμεως καὶ ὡς λαῖλαψ ἐκλικμήσει αὐτούς. Καὶ ἐρημώσει πᾶσαν τὴν 
γῆν ἀνομία, καὶ ἡ κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστῶν. Ἀκούσα
τε οὖν, βασιλεῖς, καὶ σύνετε· μάθετε δικασταὶ περάτων γῆς· ἐνωτίσα
σθε, οἱ κρατοῦντες πλήθους, καὶ γεγαυρωμένοι ἐπὶ ὄχλοις ἐθνῶν· ὅτι 
ἐδόθη παρὰ Κυρίου ἡ κράτησις ὑμῖν καὶ ἡ δυναστεία παρὰ Ὑψίστου.

Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα. 
(Κεφ. γ΄, 1-9)

Δ ικαίων ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ, καὶ οὐ μὴ ἅψηται αὐτῶν βάσανος. 
Ἔδοξαν ἐν ὀφθαλμοῖς ἀφρόνων τεθνάναι, καὶ ἐλογίσθη κάκωσις ἡ 

ἔξοδος αὐτῶν καὶ ἡ ἀφ᾿ ἡμῶν πορεία σύντριμμα· οἱ δέ εἰσιν ἐν εἰρήνῃ. Καὶ 
γὰρ ἐν ὄψει ἀνθρώπων ἐὰν κολασθῶσιν, ἡ ἐλπὶς αὐτῶν ἀθανασίας πλή
ρης. Καὶ ὀλίγα παιδευθέντες μεγάλα εὐεργετηθήσονται· ὅτι ὁ Θεὸς ἐπεί
ρασεν αὐτοὺς καὶ εὗρεν αὐτοὺς ἀξίους ἑαυτοῦ. Ὡς χρυσὸν ἐν χωνευτηρίῳ 
ἐδοκίμασεν αὐτοὺς καὶ ὡς ὁλοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αὐτούς. Καὶ 
ἐν καιρῷ ἐπισκοπῆς αὐτῶν ἀναλάμψουσι καὶ ὡς σπινθῆρες ἐν καλάμῃ 
διαδραμοῦνται. Κρινοῦσιν ἔθνη καὶ κρατήσουσι λαῶν, καὶ βασιλεύσει 
αὐτῶν Κύριος εἰς τοὺς αἰῶνας. Οἱ πεποιθότες ἐπ᾿ αὐτῷ συ νή σουσιν ἀλή
θειαν, καὶ οἱ πιστοὶ ἐν ἀγάπῃ προσμενοῦσιν αὐτῷ· ὅτι χάρις καὶ ἔλεος ἐν 
τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ, καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΙΤΗΝ, ᾿Ιδιόμελα.

῏Ηχος α΄.

Δ εῦτε πιστοί, τὸ ἡγιασμένον ζεῦγος τῷ Κυρίῳ, Ἕσπερον καὶ Ζωὴν 
εὐφημήσωμεν, ὅτι νυμφεύσεως τὴν στολήν, μαρτυρίου τοῖς αἵμασι 

κοσμήσαντες, πρὸς ζωῆς τὸν νυμφῶνα ἔσπευσαν, κοινωνοὺς τῆς εὐφρο
σύνης ποιούμενοι, Κυριακὸν καὶ Θεόδουλον, τοὺς καρποὺς τῆς κοιλίας 
αὐτῶν· μεθ᾿ ὧν ἐν θεώσεως, τῇ μυστικῇ παστάδι συγχορεύοντες, πρε
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σβεύουσι Θεῷ, τῶν οὐρανίων γάμων, ἀξιωθῆναι καὶ ἡμᾶς, τοὺς τελοῦν
τας τὴν μνήμην αὐτῶν.

῏Ηχος β΄.

Τ ίς μὴ ἀξίως εὐφημήσει, τῆς θαυμαστῆς ξυνωρίδος τῶν Μαρτύρων, 
τὰ θαυμαστὰ κατορθώματα; τῇ ἐλευθερίᾳ γὰρ ᾗ ὁ Χριστός, ἀν

θρώπων γένος ἠλευθέρωσεν, ἀπεριτρέπτως ἱστάμενοι, καίπερ δοῦλοι 
ὑπῆρχον τῷ σώματι, τοῦ μαρτυρίου τὸν δόλιχον, ἐν ἑνώσει χάριτος ἐπο
ρεύθησαν· ἐν αὐτῷ δὲ ταπεινώσαντες, εἰδώλων πλάνης ὑψώματα, πρὸς 
ἀνέσπερον εὐφροσύνην ὑψώθησαν, Ἕσπερος σὺν τῇ συζύγῳ Ζωῇ, καὶ 
τέκνων ὁμοφρόνων τῇ δυάδι, πρεσβεύοντες ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα ῥυσθῶμεν 
πάσης θλίψεως.

῏Ηχος δ΄.

Ε ᾿πέστη σήμερον ἡμῖν, ἡ πανευφρόσυνος μνήμη, τῆς θεολήπτου συ
ζυγίας τῶν Μαρτύρων, Ἑσπέρου καὶ Ζωῆς τῶν θαυμασίων, φωτι

στικὰς μαρμαρυγὰς ἐπαφίουσα, τῆς μυστικῆς δᾳδουχίας τῆς χάριτος. 
Οὗτοι γὰρ συζυγίᾳ ἀρίστῃ συνδούμενοι, καὶ πνεύματι ἡνωμένοι μᾶλλον 
ἢ σαρκί, Κυριακοῦ καὶ Θεοδούλου τῶν τέκνων, τοῖς θεολόγοις ῥήμασιν 
ἐπείσθησαν, μεθ᾿ ὧν καὶ μαρτυρικῶς ἠνδραγάθησαν, μετὰ πολυτρόπους 
σαρκὸς αἰκίας, ἐν κλιβάνῳ πυρωθέντι ἐμβληθέντες. Διὸ αὐτοῖς ἐκβοήσω
μεν· Ἐκκλησίας φωστῆρες πολύφωτοι, Ἀθλοφόροι Χριστοῦ γενναιότα
τοι, εὐσεβείας τε βάσεις θεοστήρικτοι, μνημονεύετε ἀπαύστως, τῶν 
τελούντων τὴν μνήμην ὑμῶν.

῏Ηχος πλ. α΄.

Α ᾿θληφόρε Ζωὴ παμμακάριστε, φύσεως ἅπασαν τὴν στοργήν, πρὸς 
Θεὸν μεταθεμένη, τὴν θυσίαν Ἀβραὰμ ὑπερέβαλες· ὡς φιλόπαις 

γὰρ μήτηρ, πρὸς μαρτύριον συναπῆλθες τοῖς τέκνοις σου, καὶ Θεῷ σὺν 
αὐτοῖς προσήχθης, εὐσεβείας λογικὸν ὁλοκάρπωμα. ᾿Αλλὰ πρέσβευε 
ἀεὶ ὑπὲρ ἡμῶν, τῶν τιμώντων τὴν μνήμην σου.

Δόξα. ῏Ηχος πλ. β΄.

Δ εῦτε σήμερον πιστοί, πνευματικὴν χορείαν συστησάμενοι, τῇ θαυ
μαστῇ τετρακτύϊ τῶν Μαρτύρων, ἔπαινον ἐκ καρδίας προσάξω
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μεν. Οὗτοι γὰρ ὑπὲρ χιόνα λευκανθέντες, εὐσεβείας κατορθώμασι, καὶ 
ἐν βασάνων χωνείᾳ δοκιμασθέντες, ὡς χρυσὸς ἀποστίλβων ἐξήστρα
ψαν, καὶ χαρίτων ταῖς ἀγλαΐαις, τὴν ̓ Εκκλησίαν καταυγάζουσιν, Ἕσπε
ρος σὺν τῇ συνεύνῳ Ζωῇ, Κυριακός τε καὶ Θεόδουλος τὰ τέκνα, οἱ τοῦ 
Χριστοῦ δι᾿ ἀθλήσεως μιμηταί, καὶ κραταιοὶ προασπισταὶ τῶν βοώντων· 
Δόξα σοι ὁ ἐν Τριάδι Θεός, ὁ μεγαλύνας ψαλμικῶς, τοῦ ποιῆσαι μετὰ 
τῶν Μαρτύρων σου, καὶ ἀναδείξας ὡς δίκαιος αὐτούς, εὐφραινομένους 
ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.

Καὶ νῦν. Τὸ τῆς ῾Εορτῆς.
 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ, Στιχηρὰ Προσόμοια. 
῏Ηχος πλ. α΄. Χαίροις ἀσκητικῶν.

Χ αίροις ἡ τῶν Μαρτύρων τετράς, τῆς εὐσεβείας τὰ ὡραῖα βλαστήμα
τα, τὰ ἄνθη τοῦ μαρτυρίου, τὰ εὐωδίαν Χριστοῦ, μυστικῶς τῷ 

κόσμῳ διαπνεύσαντα· μακάριε Ἕσπερε, καὶ Ζωὴ παμμακάριστε, ζωῆς 
οἱ θείας, ἀνεσπέρου τρυφήσαντες, ἀγωνίσμασι, μαρτυρίου τῆς πίστεως· 
δοῦλε Θεοῦ πιστότατε, παμμάκαρ Θεόδουλε, Κυριακὲ θεομάκαρ, τέ
κνον Κυρίου παμφίλτατον. Χριστὸν δυσωπεῖτε, ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν δο θῆ
ναι, τὸ μέγα ἔλεος.

Στίχ. Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις αὐτοῦ. 

Χ αίροις ἡ ἱερὰ ξυνωρίς, ἡ τοῦ Χριστοῦ τροπαιοφόρος συνάθροισις, 
Μαρτύρων ἀκαταπλήκτων, ἡ εὐκλεὴς τετρακτύς, ἡ ἐχθρῶν τὰ 

στί φη καταπλήξασα· ὁ ἔνδοξος Ἕσπερος, καὶ Ζωὴ ἡ ὁμόζυγος, Κυ
ριακός τε, καὶ ὁ θεῖος Θεόδουλος, οἱ ἀθλήσαντες, ἴσῳ ζήλῳ ὡς ἄσαρ
κοι· ἴσης οἱ εὐμοιρήσαντες, εὐκλείας καὶ χάριτος, ἰσομοιρίᾳ ἀγώνων, ἐν 
οὐρανίοις σκηνώμασιν. Ἀεὶ οὖν αἰτεῖσθε, σωτηρίαν τοῖς τιμῶσιν, ὑμῶν 
τὴν ἄθλησιν.
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Στίχ. Τοῖς ῾Αγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος.

Χ αίροις ὁ τῆς ἀνδρείας φωστήρ, Ἕσπερε Μάρτυς τῶν Μαρτύρων 
ἀγλάϊσμα, ὁ ἔνδον κατασκηνώσας, τοῦ ἀνεσπέρου φωτός, τῇ μαρ

τυρικῇ σου γενναιότητι· συγχαίροις δὲ χάριτι, ἡ Ζωὴ ἡ ὁμόζυγος, ἡ ἐν 
μητράσι, θαυμαστὴ καὶ ὑπέρτιμος, τοὺς ἐκ σπλάγχνων σου, νεανίας 
προσάξασα, θύματα ἱερώτατα, τερπνότατα σφάγια, ὁλοκαυτώματα 
θεῖα, τῷ Βασιλεῖ τῶν δυνάμεων· μεθ᾿ ὧν ἡμῖν αἴτει, ἐν ἀόκνῳ παῤῥησίᾳ, 
πταισμάτων ἄφεσιν.

Δόξα. ῏Ηχος δ΄.

Σ ήμερον χορείαν πλέξαντες, ἐπινίκιον μέλος ἀναμέλψωμεν, τῇ ἀλη
θῶς γενναιοτάτῃ μητρί, ὡς φερωνύμῳ τῆς ἀψεύστου ζωῆς· αὕτη 

γὰρ ἐν γυναικείῳ σώματι, κατ᾿ ἀνδρῶν ἀθέων ἀνδρισαμένη, ἀβραμιαίαν 
ψυχὴν ἐπεδείξατο, ὅτι κἂν φίλτρῳ φύσεως, μητρῷα σπλάγχνα ἐσπα
ράσσετο, μεγαλοψύχῳ δόσει πίστεως, διὰ μαρτυρικοῦ θανάτου τὰ τέ
κνα, Θεῷ εὐσεβῶς καθιέρωσε, τῆς μυστικῆς ταύτης ἱερουργίας, συνερ
γὸν οὐράνιον κεκτημένη, Ἕσπερον τὸν σύνευνον καὶ σύναθλον. ῞Οθεν 
εὐλαβῶς ἱκετεύσωμεν· Μάρτυς φιλόθεε Ζωή, τοὺς σοὺς λαβομένη πρὸς 
Χριστὸν συμπρεσβευτάς, δυσώπησον λυτρωθῆναι ἡμᾶς, ἀπὸ πάσης 
ἀνάγκης καὶ θλίψεως.

Καὶ νῦν. Τὸ τῆς ῾Εορτῆς.

Νῦν ἀπολύεις, τὸ Τρισάγιον καὶ τὸ ᾿Απολυτίκιον.

῏Ηχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Α ᾿πελεύθεροι ὄντες, τοῦ Θεοῦ διὰ πίστεως, μηδαμῶς κυρίῳ προσ
καίρῳ, τὴν ψυχὴν ἐδουλώθητε, καὶ ἄθλοις μαρτυρίου εὐσθενοῦς, 

Χριστῷ ὁλοκαυτώματα δεκτά, προσηνέγκατε, ὦ Μάρτυρες, ἑαυτούς, 
ὡς θεία πανοικεσία. Δόξα τῷ θαυμαστώσαντι ὑμᾶς· δόξα τῷ μεγαλύναν
τι· δόξα τῷ χορηγοῦντι δι᾿ ὑμῶν, ἡμῖν χάριν σωτήριον.
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῞Ετερον. ῏Ηχος γ΄. Θείας πίστεως.

Θ είου Πνεύματος, τῇ ἐνισχύσει, ὑπερέβαλες, τὸ θεῖον κλέος, Ἀβραὰμ 
τῆς θυσίας ἐν ἄθλοις σου, σύζυγον, τέκνα, σαυτήν τε προ  σάξασα, 

Χριστῷ θυσίαν, προθύμως εὐάρεστον· ὃν ἱκέτευε, Ζωὴ Ἀθλη  φόρε ἔνδο
ξε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Τὸ τῆς Ἑορτῆς καὶ Ἀπόλυσις.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Μετὰ τὴν α΄ Στιχολογία, Κάθισμα. 
῏Ηχος α΄. Τὸν τάφον σου.

Ε ᾿τήσιον πιστοί, ἑορτὴν ἐκτελοῦντες, τετράδος εὐκλεοῦς, ᾿Αθλο φό
ρων Μαρτύρων, σπουδαίως νῦν συνδράμωμεν, πρὸς αὐτοὺς ἀνα κρά  

ζοντες· Παμμακάριστοι, ὡς παῤῥησίαν πλουτοῦντες, ἱκετεύσατε, ὑπὲρ 
ἡμῶν παῤῥησίᾳ, Τριάδα τὴν ἄκτιστον.

Δόξα. Ὅμοιον.

Ζ ωῆς τῆς ὑπὲρ νοῦν, φερωνύμως ἐδείχθης, ἀξία κοινωνός, ἐν σκη
ναῖς πρωτοτόκων, Ζωὴ θεομακάριστε, εὐδοκίᾳ τῆς χάριτος· ἐν μη

τράσι γάρ, γενναιοτάτη ἐδείχθης, συναθλήσασα, διὰ Χριστὸν τὸν Σω
τῆρα, δυάδι τῶν τέκνων σου.

Καὶ νῦν. Τὸ τῆς Ἑορτῆς.

Μετὰ τὴν β΄ Στιχολογία, Κάθισμα. 
῏Ηχος γ΄. Τὴν ὡραιότητα.

Ζ εῦγος ἐφάνητε, Χριστοῦ θεόλεκτον, αὐτῷ προσάξαντες, θυσίαν 
ἔντιμον, Μαρτύρων ἄθλοις ἑαυτούς, σὺν τέκνων τε τῇ δυάδι· φρό

νημα γὰρ ἔχοντες, ἐλευθέριον, ἄσειστον, κλῆσιν τὴν χριστώνυμον, εὐ
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θαρσῶς ἐκηρύξατε, καὶ ἔνδον πυρωθέντος κλιβάνου, τέλος ἐδέξασθε τὸ 
θεῖον.

Δόξα. ῞Ομοιον.

Ε ᾿κληρονόμησας, ζωὴν ἀδάπανον, Χριστοῦ τὸν θάνατον, σὺν τῷ συ
νεύνῳ σου, καὶ τοῖς ἐνδόξοις σου παισίν, εὐτόνως μιμησαμένη· μεθ᾿ 

ὧν συγχορεύουσα, οὐρανῶν ἐν σκηνώμασι, συμπαθῶς μνημόνευε, τῶν 
τε λούντων τὴν μνήμην σου, καὶ πίστει ἐν τῷ θείῳ σου οἴκῳ, Ζωὴ θεό
φρον, προσφοιτώντων.

Καὶ νῦν. Τὸ τῆς Ἑορτῆς.

Μετὰ τὸν Πολυέλεον, Κάθισμα. 
῏Ηχος δ΄. ῾Ο ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ.

Ω ῾ς δουλωθέντες πανοικεὶ τῷ Δεσπότῃ, ὡμολογήσατε αὐτὸν παῤ
ῥησίᾳ, ᾧ δοῦλοι μόνῳ σώματι, ὑπήρχετε ἀνδρί, καὶ ἐγκαρτερήσαν

τες, πολυτρόποις βασάνοις, θάνατον ἐδέξασθε, ἐν πυρὸς τῷ κλιβάνῳ. 
Ἀλλ᾿ ἐκτενῶς πρεσβεύετε αὐτῷ, ὑπὲρ ἡμῶν, Ἀθλοφόροι τετράριθμοι.

Δόξα. Ὅμοιον.

Π ανοικεσίαν τὴν λαμπρὰν τῶν Μαρτύρων, τοὺς ἐν καμίνῳ τοῦ πυρὸς 
τοῦ ἀστέκτου, διὰ Χριστὸν ἀθλήσαντας, τὸν ὄντως ποθητόν, 

Ἕσπε ρον τὸν ἔνδοξον, σὺν Ζωῇ τῇ συνεύνῳ, καὶ τοῖς τέκνοις ἅπαντες, 
εὐφημήσωμεν τούτων, ὅτι Θεῷ πρεσβεύουσιν ἀεί, ἡμῖν δοθῆναι πται
σμάτων τὴν ἄφεσιν.

Καὶ νῦν. Τὸ τῆς ῾Εορτῆς.
Εἶτα, οἱ Ἀναβαθμοί, ἤτοι τὸ α΄ Ἀντίφωνον τῶν Ἀναβαθμῶν τοῦ δ΄ 

ἤχου καὶ τὸ Προκείμενον.

Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις αὐτοῦ.
Στίχ. Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος.
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Εὐαγγέλιον, ζήτει τῇ κγ΄ Ἀπριλίου.

῾Ο Ν΄. Δόξα. Ταῖς τῶν Ἀθλοφόρων... Καὶ νῦν. Ταῖς τῆς Θεοτόκου...

Ἰδιόμελον. ῏Ηχος β΄.
Στίχ. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆ

θος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.

Δ εῦτε πιστοί, Ἕσπερον τὸν ἀνέσπερον, Ἐκκλησίας φωστῆρα, σὺν 
τῇ συνάθλῳ ὁμοζύγῳ Ζωῇ, ᾀσμάτων τῇ τερπνότητι τιμήσωμεν· 

οὗτοι γὰρ ὑπὲρ Χριστοῦ τελειωθέντες, μετὰ Κυριακοῦ καὶ Θεοδούλου, 
τῶν καρπῶν τῆς συζυγίας αὐτῶν, νίκην τὴν καλλίστην ἐνίκησαν, καὶ 
τοὺς στεφάνους οὐρανόθεν, χειρὶ τῇ πανσθενεῖ ἐκομίσαντο· νῦν δὲ ὁμο
τίμου τρυφῶντες, ἐν ὑψίστοις δόξης καὶ χάριτος, ἡμῖν εὐμενίζουσι, 
Τριάδα τὴν ὁμοούσιον.

Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν σου...
Εἶτα· ὁ Κανὼν τῆς Ἑορτῆς καὶ ὁ Κανὼν τῶν Ἁγίων. Κανὼν τῶν 

Ἁγίων, φέρων Ἀκροστιχίδα ἐν τοῖς Θεοτοκίοις τήνδε· «Κυρίλλου».

Ὠιδὴ α΄. Ἦχος α΄. Ἀναστάσεως ἡμέρα.

Α ᾿κατάληπτε Θεότης, τῆς σοφίας πηγή, λόγον σοφίας δός μοι, ὡς 
ἂν ὑμνήσω ἐν ᾠδαῖς, Ἀθλοφόρων τετρακτύν, Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, 

ὡς θείους συμμάρτυρας, καὶ πιστῶν ἀντιλήπτορας.

Φ ωταυγείας τῆς ἀκτίστου, ἀνεσπέροις αὐγαῖς, ὅλος λελαμ πρυ σμέ
νος, σὺν τῇ συζύγῳ σου Ζωῇ, καὶ δυάδι εὐκλεεῖ, τῶν τέκνων Χρι

στῷ, πολύαθλε Ἕσπερε, ἐν ὑψίστοις παρίστασαι.

Υ ῾περέβαλες τῆς Ἄννης, τῆς μητρὸς Σαμουήλ, φρόνημα τὸ γενναῖον, 
οὐ παῖδα νήπιον Θεῷ, ἀλλὰ δύο Ἀθλητάς, καρπούς σου, Ζωή, Χρι  

στῷ δι᾿ ἀθλήσεως, ἱερεῖα προσάξασα.

Θεοτοκίον.

Κ υριώνυμε Παρθένε, τῆς ζωῆς ἡ πηγή, Μῆτερ Εὐλογημένη, ἡ σωμα
τώσασα φρικτῶς, εὐδοκίᾳ τοῦ Πατρός, τὸν Λόγον Χριστόν, αὐτὸν 

καθικέτευε, σῶσαι κόσμον ὃν ἔπλασεν.
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Ὠιδὴ γ΄. Δεῦτε πόμα.

Δ εῦτε πάντες σήμερον πιστοί, τὸ θεόλεκτον ζεῦγος, ἐγκωμιάσωμεν, 
σὺν τῷ Ἑσπέρῳ Ζωήν, ὅτι ἐμιμήσαντο Χριστοῦ, τὸ πάθος τὸ ἅγιον.

Α ῞πασαν τῆς φύσεως στοργήν, Ἀθλοφόροι ἀγάπῃ, Χριστοῦ νικήσαν
τες, τοὺς νεανίας ὑμῶν, δι᾿ ἔργων καὶ λόγων πρὸς ὁδόν, Μαρτύρων 

ἰθύνατε.

Λ όγῳ θείας πίστεως Ζωή, τοὺς ὡραίους βλαστούς σου, παιδαγω
γήσασα, ἔσχες συνάθλους αὐτούς, ἐν τοῦ μαρτυρίου τῷ λαμπρῷ, 

ἀγῶνι πολύαθλε.

Θεοτοκίον.

Υ ῞μνοις εὐφημοῦμέν σε ἀεί, καὶ δοξάζομεν, Μῆτερ, τὸν θεῖον τόκον 
σου· Θεὸς γὰρ ὤφθη ἐκ σοῦ, λυτρούμενος κόσμον τῆς ἀρᾶς, ὡς μό  

νος φιλάνθρωπος.

Κάθισμα. ῏Ηχος α΄. Τὸν τάφον σου.

Π υρούμενοι Χριστοῦ, τῇ τελείᾳ ἀγάπῃ, ὑπήλθετε στεῤῤῶς, τὴν πυ
ρὰν τοῦ κλιβάνου, ταῖς αὔραις Θείου Πνεύματος, μυστικῶς δροσι

ζόμενοι, καὶ προσήχθητε, πανοικεσία ἁγία, Μάρτυς Ἕσπερε, σὺν ὁμο   
ζύγῳ καὶ τέκνοις, τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος.

Δόξα. ῞Ομοιον.

Ζ ωὴν ἀληθινήν, ὦ Ζωή, ἐπιγνοῦσα, Χριστὸν τὸν δι᾿ ἡμᾶς, ἐκ 
Παρθένου τεχθέντα, ἐδέξω προθυμότατα, δι᾿ αὐτὸν τὸ μαρτύριον, 

καὶ φερώνυμον, σὺν τοῖς οἰκείοις σου εὗρες, τὴν ἀπόλαυσιν, ὑπὲρ ἡμῶν 
δυ σωποῦσα, τῶν πίστει τιμώντων σε.

Καὶ νῦν. Τὸ τῆς ῾Εορτῆς.

Ὠιδὴ δ΄. Ἐπὶ τῆς θείας φυλακῆς.

Μ εμυημένοι εὐσεβῶς, τοῦ μυστηρίου τοῦ καινοῦ, Μάρτυρες τὴν 
ἔνθεον χάριν, ἐν Χριστῷ ἐλεύθεροι, μαρτυρικῶς ἐδείχθητε, καὶ υἱο  

θεσίας τῆς θείας, θεουργικαῖς δωρεαῖς, κατεκοσμήθητε.
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Τ ῆς εὐσεβείας ἀνδρικῶς, προκινδυνεύων πανοικεί, Ἕσπερος ὁ ἔνδο
ξος Μάρτυς, τῷ Χριστῷ ἀνήνεγκε, τὴν εὐγενῆ ὁμόζυγον, καὶ τέ

κνων χριστοφόρων δυάδα, σὺν ἑαυτῷ μυστικά, ὁλοκαυτώματα.

Α ᾿βραμιαίαν τὴν ψυχήν, σχοῦσα ἐν φύσει ἀσθενεῖ, ὤφθης ἐν μη
τράσιν ἀνδρεία, καὶ βλαστοὺς ἐστόμωσας, τῆς ἱερᾶς νηδύος σου, 

πρὸς πόνους εὐκλεοῦς μαρτυρίου, ἐν ᾧ καὶ σύ, ὦ Ζωή, ὑπερ ηρίστευσας.
Θεοτοκίον.

Ρ ῾υπῶσαν κέκτημαι ψυχήν, ἄθεσμα ἔργα ἐκτελῶν, τῇ τοῦ πονηροῦ 
συμβουλίᾳ, καὶ πτοοῦμαι Δέσποινα, τὸ φοβερὸν κριτήριον· διό μοι 

ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ, τὸν σαρκωθέντα ἐκ σοῦ, ποίησον ἵλεων.

Ὠιδὴ ε΄. Ὀρθρίσωμεν ὄρθρου.

Ε ᾿λάμψατε πλάνης εἰδώλων, ἐν τῇ νυκτὶ ὡς φωστῆρες, τετράριθμοι 
Ἀθλοφόροι, εἰς αἰῶνας φαίνοντες, τὴν μυστικὴν λαμπρότητα, τῆς 

τοῦ Χριστοῦ ἐπιγνώσεως.

Ν ομίμως ἀθλήσας ἀνόμους, νικητικῶς ἐτροπώσω, ὦ Ἕσπερε, καὶ 
ἐν κόλποις, Ἀβραὰμ ἐσκήνωσας, ὡς εὐκλεὴς ὁμότροπος, τούτῳ τῇ 

πίστει γενόμενος.

Τ ελέσασα δρόμον Μαρτύρων, ἐν φύσεως ἀσθενείᾳ, Ζωὴ πανεύφημε 
Μάρτυς, δροσισμοῦ ἀπήλαυσας, θεουργικοῦ τῆς χάριτος, σὺν ὁμο

ζύγῳ καὶ τέκνοις σου.

Θεοτοκίον.

Ι ᾿σχύϊ Ἁγία Παρθένε, τοῦ σαρκωθέντος ἀφράστως, ἐκ τῶν ἁγνῶν σου 
αἱμάτων, ῥωσθέντες οἱ Μάρτυρες, τῶν τυραννούντων ᾔσχυναν, πᾶ

σαν ἀντίθεον ἔπαρσιν.

Ὠιδὴ στ΄. Κατῆλθες ἐν τοῖς κατωτάτοις.

Ω ῾ς δοῦλοι τοῦ τρισυποστάτου Θεοῦ, ἐπανέστητε ἀπίστῳ κυρίῳ, 
καὶ τούτου τὴν ἐπηρμένην ὀφρύν, κατεκαύσατε, ὦ τετράριθμοι, 

πυ ρός, ὑποστάντες τὴν καῦσιν.
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Α ᾿ρότρῳ τῆς θεογνωσίας ψυχήν, πανοικεὶ γεωργηθεὶς θεομάκαρ, 
ἐξήνθησας ἀφθαρσίας καρπούς, δι᾿ ὧν, Ἕσπερε, διατρέφεις μυ

στικῶς, εὐσεβούντων χορείας.

Ε ᾿ν πίστει, ἀκαταμαχήτῳ Ζωή, τὴν θυσίαν Ἀβραὰμ ἐμιμήσω, δυάδα 
τῶν εὐκλεῶν σου υἱῶν, ἐπαλείψασα, ὡς γενναία τῇ ψυχῇ, πρὸς Μαρ  

τύρων τοὺς ἄθλους.

Θεοτοκίον.

Λ αμπάδα σε θείαν, Παρθένε φωτός, ἐγνωκότες οἱ δεινῶς σκοτι
σθέντες, σκοτίᾳ ποικιλωνύμων παθῶν, σοὶ προστρέχομεν, ὑπὸ 

σοῦ τὸν φωτισμόν, εὐσεβῶς ἐξαιτοῦντες.

Κοντάκιον.῏Ηχος πλ. δ΄. Τῇ Ὑπερμάχῳ.

Τ οῦ μαρτυρίου τὴν ὁδὸν στεῤῥῶς διήνυσας, 
σὺν ᾿Αθλοφόροις σου υἱοῖς Ζωὴ θεόληπτε, 

καὶ Ἑσπέρῳ ὁμοζύγῳ σου τῷ γενναίῳ, 
μεθ᾿ ὧν νῦν ἐν Παραδείσῳ συγχορεύουσα, 
ἔσο πάντων ταῖς δεήσεσιν ἐπήκοος, 
τῶν βοώντων σοι· Χαίροις, Μάρτυς περίδοξε.

῾Ο Οἶκος.

Ε ᾿λευθέρᾳ καρδίᾳ, πρὸς Μαρτύρων ἀγῶνα, ἐχώρησας Ζωὴ πανολ
βία, ἔχων συνάθλους εὐκλεεῖς, τοὺς ἀμαράντους βλαστοὺς τῆς κοι

λίας σου, καὶ Ἕσπερον τὸν σύνευνον· διὸ βοῶμέν σοι τοιαῦτα·

Χαῖρε, ἡ δόξα τῆς μαρτυρίας· 
χαῖρε, τὸ κλέος τῆς εὐσεβείας.

Χαῖρε, φιλοθέων γυναίων ἀγλάϊσμα· 
χαῖρε, φιλοτέκνων μητέρων ὡράϊσμα.

Χαῖρε, φύσιν ἡ νικήσασα εὐσθενείᾳ σταθηρᾷ· 
χαῖρε, ἆθλα ἡ τελέσασα ἀγαπήσει κραταιᾷ.

Χαῖρε, ὅτι ἐφλέχθης σθένει θεοδωρήτῳ. 
χαῖρε, ὅτι ἐπήρθης δόσει μεγαλοψύχῳ·
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Χαῖρε, Χριστοῦ ἀθλήσασα ἔρωτι· 
χαῖρε, ἐχθροὺς νικήσασα χάριτι.
Χαῖρε, πηγὴ χαρισμάτων πλουσία· 
χαῖρε, πιστῶν ἀληθὴς προστασία.

Χαίροις, Μάρτυς περίδοξε.

Μηνολόγιον.
Τῇ Β΄ τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Μαρτύρων 

Ἑσπέρου καὶ Ζωῆς, καὶ τῶν τέκνων αὐτῶν Κυριακοῦ καὶ Θεοδούλου.

Στίχοι. 
Ζωῆς στερεῖ πῦρ Ἕσπερον, Ζωὴν ἅμα, 
Ζωὴν ποθοῦντας τὴν ἀνέσπερον μόνην.

Ἕτεροι. 
Ζέοντας ἄρτους συγγόνους δέχου δύω, 
Ἄρτι κλιβάνου, Σῶτερ, ἐκβεβλημένους. 

Δευτερίῃ πῦρ κατέκαυσε πανοικεσίαν ἁγίαν.

Συναξάριον.

Ο ὗτοι οἱ Ἅγιοι, Ἕσπερος καὶ Ζωή, ὑπῆρχον ἐν Ἰταλίᾳ ἐπὶ Ἀδριανοῦ τοῦ 
βασιλέως, δοῦλοι μὲν ὄντες τὰ σώματα Κατάλλου τινὸς καὶ Τετραδίας 

τῆς αὐτοῦ γυναικός, ἀποίκων ὄντων Ῥωμαίων, οἳ ἐκ Παμφυλίας τούτους ὠνή
σαντο, ἐλεύθεροι δὲ τὰς ψυχάς. ῞Οθεν οὐδὲ τῷ σώματι δουλεύειν ἐπὶ πολὺ 
ἠνέ σχοντο ἀσεβέσι δεσπόταις, οἳ ἀντὶ τοῦ Ποιητοῦ καὶ πάντων Δημιουργοῦ, 
τιμῶσι καὶ προσκυνοῦσιν εἴδωλα. Τοῦ γὰρ Κυριακοῦ καὶ Θεοδούλου, τῶν τέ
κνων αὐτῶν, πρὸς τὴν οἰκείαν μητέρα, μηκέτι συνοικεῖν τοῖς ἀσεβέσιν, ἀλλ᾿ ἐξ 
αὐτῶν χωρίζεσθαι, ἵνα μὴ σὺν αὐτοῖς ἀπόλωνται, διεξελθόντων· τῆς δέ, ὅτι 
Κύριοι ἡμῶν εἰσιν, εἰπούσης, τῶν δὲ τῷ τοῦ Χριστοῦ αἵματι ἐλευθερωθῆναι 
βοώντων, ἤδη τῆς μητρὸς συνειπούσης αὐτοῖς, ἐπιῤῥωσθέντες καὶ παρα
γενόμενοι πρὸς τὸν Κάταλλον, τὸν μὲν Κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστὸν Δεσπότην τῶν 
ἑαυτῶν εἶπον ψυχῶν, τύχῃ δέ τινι τὴν τῶν σωμάτων αὑτῶν ἔχειν κυριότητα· 
εἶναι δὲ προτιμοτέραν αὐτοῖς τὴν τοῦ Χριστοῦ ἐξουσίαν· «Πειθαρχεῖν γὰρ δεῖ» 
φασὶ «μᾶλλον Θεῷ ἢ ἀνθρώποις».

Ἐκπλαγέντος οὖν ἐπὶ τοῦτο τοῦ Κατάλλου, τέως μεταπέμπονται μετὰ τῆς 
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μητρὸς ἐν τῷ Τριτωνίῳ πρὸς Ἕσπερον τὸν πατέρα αὐτῶν. Ὕστερον δέ, γε
νέθλια τοῦ τεχθέντος παιδίου ἐκτελῶν ὁ Κάταλλος, ἐκ τῶν παρεσκευασμένων 
οἶνον καὶ κρέας αὐτοῖς ἔγνωκεν ἀποστεῖλαι, πειρώμενος εἰ μεταλήψοιν το τῶν 
εἰδωλοθύτων. Ἀντὶ δὲ τοῦ μεταλαβεῖν αὐτούς, τοῖς κυσὶ βαλούσης ταῦτα τῆς 
μητρὸς αὐτῶν Ζωῆς, ὡς ὁ Κάταλλος ἐπύθετο, τὴν ὀργὴν ἀνάψας, πρῶτον μὲν 
τὰ νήπια κρεμασθῆναι κελεύει καὶ σιδηροῖς ὄνυξι καταξέεσθαι· οἷς ἐπεφώνουν 
καὶ παρεθάῤῥυνον οἱ γεννήτορες μὴ ἐνδοῦναι, ἀλλὰ καρτερεῖν μέχρι τέλους 
καὶ πρὸς τὸν μαρτυρίου στέφανον ἀποβλέπειν. Ἔπειτα δὲ κατεν εχθῆναι καὶ 
μετὰ τῆς μητρὸς τυφθῆναι σφοδρῶς. Εἶτα ἐκκαυθῆναι κλίβανον καὶ τοὺς 
Ἁγίους ἐμβληθῆναι· ἐν ᾧ γενόμενοι, τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς ἀπέδωκαν τῷ Θεῷ. 
Ἕωθεν δέ, φωνῶν ἐν τῷ κλιβάνῳ ἐνηχουμένων, ὥσπερ ψαλλόντων τινῶν, δι
ανοίξαντες οὐδένα εὗρον, εἰμὴ τοὺς Ἁγίους μόνον, ἐν σχήματι καθευδόντων, 
κατὰ ἀνατολὰς τετραμμένους. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν Σύναξις ἐν τῷ ἁγιωτάτῳ 
αὐτῶν μαρτυρίῳ, τῷ ὄντι ἐν τῷ Δευτέρῳ.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ Λειψάνου τοῦ ἐν Ἁγίοις 
Πατρὸς ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου, Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας.

Στίχοι. 
Ἀθανάσιε, ποῦ κομίζῃ; μὴ πάλιν, 

Καὶ νεκρὸν ἐξόριστον ἐκπέμπουσί σε;
Ὁ Ὅσιος Ἰορδάνης ὁ θαυματουργὸς ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται.

Στίχοι. 
Κἂν εἰς μυχὸν γῆς ἐῤῥύης, Ἰορδάνη, 
᾿Εκχεῖς ἐκεῖθεν θαυμάτων Ἰορδάνην.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.         

Ὠιδὴ ζ΄. Ὁ Παῖδας ἐκ καμίνου.

Α ῾γίῳ ἡνωμένοι ἐν Πνεύματι, τετράριθμοι Μάρτυρες, μᾶλλον ἢ σαρ
κί, τοῦ σαρκωθέντος δι᾿ ἡμᾶς, ἐκηρύξατε πίστει τὴν κένωσιν, καὶ 

ἄθλοις ὑπερφυοῦς μαρτυρίου, αὐτὸν ἐμεγαλύνατε.

Ω ῾ραίως, ἀχωρίστως ἡνώθητε, Κυρίου ἐν χάριτι, καὶ μαρτυρικῶς, 
κα τεποικίλατε στολήν, τῆς νυμφεύσεως ζεῦγος ὡς ἅγιον, καὶ ἔν

δον ἐπουρανίου παστάδος, σὺν τέκνοις ἐσκηνώσατε.
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Τ ὰ σπλάγχνα κἂν ἐτρώθης τῶν τέκνων σου, θανάτῳ πολύαθλε, χαίρεις 
νῦν Ζωή, ἐν Παραδείσῳ σὺν αὐτοῖς, φερωνύμου τρυφῶσα φαιδρότη

τος, καὶ θέαν τὴν γλυκυτάτην ὁρῶσα, Χριστοῦ τοῦ σὲ δοξάσαντος.

Θεοτοκίον.

Λ υχνίαν τοῦ φωτός σε τῆς γνώσεως, πιστῶς ὀνομάζομεν, πύλην τῆς 
ζωῆς, καὶ σωτηρίας κιβωτόν, Παναγία Παρθένε, οἱ δοῦλοί σου, 

αἰτούμενοι ἀρωγόν σε ἐν βίῳ, καὶ ἄμαχον βοήθειαν.

Ὠιδὴ η΄. Αὕτη ἡ κλητή.

Δ οῦλοι ὡς Θεοῦ, τοῦ Κυρίου τοῦ κόσμου, ἀντέστητε κυρίῳ, ἀδικω
τάτῳ, προσκαίρῳ, καὶ αὐτὸν πανοικεί, μαρτυρίῳ κραταιῷ ἐτρο

πώσασθε, μιαροφαγίας, συμφώνως ἀρνηθέντες.

Ο ῞λῳ τῷ φωτί, τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὡς Μάρτυρες γενναῖοι, προσε
χωρήσατε δόξῃ, ἀσεβείας νυκτός, τῶν εἰδώλων τὴν σκοτίαν σκε

δάσαντες, αὐγαῖς ἀνεσπέροις, φαιδρᾶς συμμαρτυρίας.

Ν ίκην τὴν καλήν, ἐκτελέσασα Μάρτυς, λαμπρῷ ἀθανασίας, ἐστε
φανώθης στεφάνῳ, καὶ ἐν πόλει ζωῆς, ἐθριάμβευσας Ζωὴ παμ

μακάριστε, σὺν τῷ ὁμοζύγῳ, καὶ τέκνοις ὁμοτρόποις.

Θεοτοκίον.

Ο ῎μβρισον ἡμῖν, Θεοτόκε πλουσίως, ἐλέους σου ὑψόθεν, τὰ ζωοδώ
ρητα ῥεῖθρα· αὐχμωθέντες γὰρ οἰκτρῶς, τῷ αὐχμῷ τῶν ἁμαρτάδων 

ὑπάρχομεν, τῇ τοῦ ἀρχεκάκου, κακίστῃ συμβουλίᾳ.

Ὠιδὴ θ΄. Φωτίζου, φωτίζου.

Φ ιλίας τῷ νόμῳ, ὡς ἡνωμένοι τοῦ Χριστοῦ, καὶ τῆς φύσεως ἅμα, τῷ 
δεσμῷ συνδούμενοι, ἐν ἀληθῶς καρτερίᾳ μιᾷ, μαρτυρικῶν, ὤφθη

τε ἀγώνων, ὦ Ἀθλοφόροι, τελέστορες.

Ε ᾿λεύθεροι ὄντες, ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Χριστοῦ, μαρτυρίου πρὸς ἄθλους, 
ἑκοντὶ ἐδράμετε, καὶ προσφοραὶ εὐσεβείας αὐτῷ, διὰ πυρός, ἡ πα

ν οικεσία, τῶν ᾿Αθλοφόρων προσήχθητε.

-5-Akolouthia Esperou.indd   460 2/4/2018   1:58:14 µµ



ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΩΝ ΕΣΠΕΡΟΥ ΚΑΙ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΥΤΩΝ

460 461

Α ᾿γάλλου, εὐφραίνου, θεομακάριστε Ζωή, τοὺς οἰκείους σου σχοῦ
σα, εὐκλεεῖς συμμάρτυρας, μεθ᾿ ὧν ἀεὶ ἐκδυσώπει Χριστόν, ὑπὲρ 

ἡμῶν, τῶν ἐπιτελούντων, τὸ ἱερόν σου μνημόσυνον.

Θεοτοκίον.

Υ ῾πέραγνε Κόρη, ἡ σωματώσασα Χριστόν, καὶ ἀνθρώπων τῷ γένει, 
τὴν ζωὴν πηγάσασα, ἐν μητρικῇ παῤῥησίᾳ ἀεί, ὑπὲρ ἡμῶν, πρέ

σβευε Παρθένε, τῶν Θεοτόκον φρονούντων σε.

Ἐξαποστειλάριον. Γυναῖκες ἀκουτίσθητε.

Μ αρτύρων διανύσαντες, διὰ πυρὸς τὸ στάδιον, πανοικεσία ἁγία, 
ὡράθητε εὐσεβείας, καὶ ἀσεβείας ἅπασαν, ὀφρὺν ἐταπεινώσατε, 

Ἕσπερε Μάρτυς κράτιστε, σὺν τῇ Ζωῇ τῇ συνεύνῳ, καὶ Ἀθλοφόροις 
υἱοῖς σου.

Ἕτερον. Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις.

Χ αίροις χαρὰν ἀγήρω, Μῆτερ καλλίγονε Ζωή, ὅτι ἀγώνων καὶ δόξης, 
εἴληφας θείους κοινωνούς, σὺν τῷ συζύγῳ τὰ τέκνα, μεθ᾿ ὧν ἡμᾶς 

πάντας φρούρει.

Καὶ τὸ τῆς ῾Εορτῆς.

 
 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ
Ἱστῶμεν στίχ. δ΄ καὶ ψάλλομεν τὰ κάτωθι Στιχηρὰ Προσόμοια.

῏Ηχος α΄. Τῶν οὐρανίων ταγμάτων.

Τ ὴν τετρακτὺν τῶν Μαρτύρων, ἀνευφημήσωμεν, τῶν εὐσεβῶν οἱ δῆ
μοι, ἐν φαιδροῖς ἐγκωμίοις· οὗτοι γὰρ ὡς δοῦλοι ὄντως Θεοῦ, τοῖς 

τυράννοις ἀντέστησαν, καὶ μαρτυρίου τῇ πάλῃ εἰδωλικάς, παρατάξεις 
ἐτροπώσαντο.
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Ο ῾μοφροσύνῃ ἐντίμῳ, Χριστοῦ τῆς πίστεως, ἐνθέως ἡνωμένοι, ἐν 
λαμ πρᾷ συμφωνίᾳ, ὑπήλθετε Μαρτύρων καρτερικῶς, τὸ ὡραῖον 

ἀγώνισμα, καὶ ἐν σκηναῖς ἠξιώθητε τῆς ζωῆς, ὁμοτίμου δόξης Ἅγιοι.

Ε ᾿λευθερίας τῆς ἄνω, καταπολαύοντες, ἀντέστητε συμφώνως, τῷ 
προσκαίρῳ κυρίῳ, καὶ ὤφθητε ὡς φλόγες θείου πυρός, δι᾿ ἐνδόξου 

ἀθλήσεως, τῆς ἀληθείας τῷ κόσμῳ τὸν φωτισμόν, Ἀθλοφόροι ἀπο λάμ
ποντες.

Σ ὺν τοῖς οἰκείοις συνάθλοις, Θεὸν ἱκέτευε, τὸν θαυμαστώσαντά σε, 
ὦ Ζωὴ καλλιμάρτυς, ῥυσθῆναι ἐκ κινδύνων καὶ συμφορῶν, πει

ρασμῶν τε καὶ θλίψεων, τοὺς καταφεύγοντας πίστει εἰλικρινεῖ, τῇ δυ
νάμει τῆς πρεσβείας σου.

Δόξα. ῏Ηχος πλ. α΄.

Σ ήμερον ἡ τοῦ Χριστοῦ ᾿Εκκλησία, τοὺς ἄθλους ὑμῶν στολισαμένη, 
ἐν Κυρίῳ εὐφραίνεται, καὶ ὡς πανοικεσίαν ἡγιασμένην, ὑμᾶς μα

καρίζουσα, Ἀθλοφόροι ἀνακραυγάζει· Χαίρετε οἱ δουλωθέντες τῷ Θεῷ, 
καὶ δι᾿ αὐτὸν κυρίου ἐπιγείου, ἀνθεστηκότες τῷ προστάγματι· χαίρετε 
οἱ ὁμοφρόνως ἀθλήσαντες, ἔνδον κλιβάνου πυρωθέντος, καὶ ἴσῃ δόξῃ ἐν 
ὑψίστοις δοξασθέντες· Χαίρετε Ἕσπερε πολύαθλε, Ζωὴ ἐν μητράσι 
γενναιοτάτη, Κυριακὲ θεόφρον καὶ Θεόδουλε, οἱ τῆς ἀνεσπέρου ζωῆς 
τὰ ἀγαθά, σὺν Ἀγγέλοις τρυγῶντες ἀκορέστως. Ἀλλ᾿ ὡς ἔχοντες παῤ
ῥησίαν πολλήν, τῇ Παναγίᾳ Τριάδι πρεσβεύετε, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν 
δεόμεθα.

Καὶ νῦν. Τὸ τῆς ῾Εορτῆς.

Δοξολογία Μεγάλη καὶ Ἀπόλυσις.
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ
Τὰ Τυπικά, οἱ Μακαρισμοὶ καὶ ἐκ τοῦ Κανόνος τῶν Ἁγίων ἡ γ΄ καί 

στ΄ Ὠιδή. Ἀπόστολον καὶ Εὐαγγέλιον, ζήτει τῇ κγ΄ Ἀπριλίου.

Μεγαλυνάριον.

Χ αίροις τῶν Μαρτύρων ἡ τετρακτύς, ὡς πανοικεσία, τοῦ Κυρίου πα
νευκλεής, Ἕσπερε θεόφρον, Ζωὴ λελαμπρυσμένη, Κυριακὲ θεό

φρον, καὶ σὺ Θεόδουλε.

Χ αίροις Ἀθληφόρε Μάρτυς Ζωή, ἡ Θεῷ θυσίαν, ἀνενέγκασα ἑαυτήν, 
σὺν τῷ ὁμοζύγῳ, καὶ τοῖς σεπτοῖς βλαστοῖς σου, μεθ᾿ ὧν καὶ ἔσχες 

λῆξιν, ὄντως φερώνυμον.

Κοινωνικόν. 
Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται δίκαιος. Ἀλληλούϊα.

Δίστιχον. 
Κυρίλλου δέξαι Ῥόδου Ἀρχιερέως, 

Τετρὰς Μαρτύρων, ταύτην τὴν ὑμνῳδίαν.
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ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ  
ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ  
ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΕΙΑΣ κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Τήν 28η Νοεμβρίου 2016 ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκου
μενικοῦ Πατριαρχείου, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης 
Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου 
καί κατόπιν προτάσεως Αὐτοῦ, ἐξέλεξε παμψηφεί τόν Ἱεροκήρυκα 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας ἀρχι
μανδρίτη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Στέφανο Κατέ, ὑπό τόν ψιλόν 
τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Στρατονικείας.

Τήν 30ήν Νοεμβρίου, ἡμέρα τῆς Θρονικῆς Ἑορτῆς τοῦ Πρω
τοκλήτου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ὁ ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος ἔδωκε 
κατά τά ἰσχύοντα ἐνώπιον τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, τό Μι
κρό Μήνυμα καί κατόπιν ἐν τῷ Ἱερῷ Πατριαρχικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου 
Γεωργίου τό Μέγα Μήνυμα.

Τήν 27ην Δεκεμβρίου 2016, ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου ἐνδό
ξου πρωτομάρτυρος καί ἀρχιδιακόνου Στεφάνου, μέ τήν ἁρμόζου
σα ἐκκλησιαστική τάξη, βυζαντινή μεγαλοπρέπεια καί Πατριαρχικό 
τυπικό, τελέστηκε ἡ εἰς Ἐπίσκοπον Χειροτονία τοῦ ἐψηφισμένου 
Ἐπισκόπου ἀπό τόν Μητροπολίτη Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπα
λαίας κ. Παΐσιο, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό «Εὐαγγελισμός τῆς 
Θεοτόκου» στή Λέρο.

Στή Χειροτονία τοῦ Ἐψηφισμένου, συλλειτούργησαν οἱ Σεβα
σμιώτατοι Μητροπολίτες Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Ρόδου κ. Κύ
ριλλος καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος. Παρέστησαν οἱ τοπικές 
πολιτικές καί στρατιωτικές Ἀρχές, καθώς καί σύμπασα ἡ τοπική 
κοι νωνία τῆς Λέρου.

Πρίν τήν ἀπόλυση τῆς Θείας Λειτουργίας ὁμίλησε ὁ Σεβ. Μη

-6-EKKLHSIASTIKA XRONIKA no 16.indd   467 2/4/2018   12:53:54 µµ



ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

468

τροπολίτης Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, ὅπου μεταξύ ἄλλων μετέφερε 
τάς ἐγκαρδίους Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί 
εὐχήθηκε τά κράτιστα.

Στή συνέχεια ἔλαβε τόν λόγο ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λέρου, Κα
λύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιος, ὁ ὁποῖος ἀπευθυνόμενος πρός 
τόν κλῆρο καί τόν λαό τῆς νήσου καί Ἐπαρχίας, εὐχαρίστησε τόν 
Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο διά τήν ἐκλογή τοῦ βοη
θοῦ Ἐπισκόπου, συνεχάρη καί προσεφώνησε τόν νέο Θεοφιλέστατο 
Ἐπίσκοπο Στρατονικείας κ. Στέφανο, λέγοντας: 

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΕΠΙ Τῌ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙᾼ  
ΤΟΥ ΘΕΟΦ. ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΕΙΑΣ

«Πεντηκοστήν ἑορτάζομεν καί Πνεύματος ἐπιδημίαν, καί προ
θεσμίας ἐπαγγελίας καί ἐλπίδος συμπλήρωσιν. Καί τό μυστήριον 
ὅσον! Ὡς μέγα τε καί σεβάσμιον».

Ὦ! Πόσο μέγα εἶναι τό μυστήριον τῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐπι
δημίας. Πόσο μέγα καί πόσο ἀξιοσέβαστο.

Σεβασμιώτατοι, Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, Τίμιον Πρεσβυτέριον, Χριστοῦ 
Διακονία, Ἄρχοντες, Φιλόχρηστε καί Περιούσιε Λαέ τῆς Ἱερᾶς Μη  
τροπόλεως Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας. Τά σύμπαντα 
σήμερον χαρᾶς πληροῦνται Χριστός ἐτέχθη ἐκ τῆς Παρθένου. Καί 
ἡ τοπική Ἐκκλησία, ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ, συνελθοῦσα σήμερα ψάλλει 
μέ χαρά καί ἀγαλλίαση «πάντα χορηγεῖ τό πνεῦμα τό ἅγιον, βρύει 
προφητείας, ἱερέας τελειοῖ, ἀγραμμάτους σοφία, ἐδίδαξεν, ἁλιεῖς 
θεολόγους ἀνέδειξεν, ὅλον συγκροτεῖ τόν δεσμόν τῆς Ἐκκλησίας, 
Ὁμοούσιε καί ὁμόδοξε, τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ, Παράκλητε, δόξα σοι».

Τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, πού κατά τόν Ἅγιον Γρηγόριον τόν Θε
ολόγον, ὑπῆρχε μέν πάντοτε καί ὑπάρχει, καί δέν ἔλαβε ποτέ ἀρχή, 
οὔτε θά ἔλθει καιρός πού θά παύσει νά ὑπάρχει, ἀλλά εὑρίσκεται 
πάντοτε στήν ἴδια θέση μέ τόν Πατέρα καί τόν Υἱό καί συνυπο
λογίζεται μαζί τους τῷ Πατρί καί Υἱῷ ἀεί συντεταγμένον καί συν
αριθμούμενον.

Τό Πνεῦμα τό Ἅγιον μεταλαμβανόμενον καί ὄχι μεταλαμβάνον, 
τελειοποιοῦν καί ὄχι τελειοποιούμενον, συμπληροῦν καί ὄχι συμ
πληρούμενον, ἁγιάζον καί ὄχι ἁγιαζόμενον, θεοποιοῦν καί ὄχι θεο
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ποιούμενον, τό ἴδιο πάντοτε καί πρός τόν ἑαυτόν του καί πρός 
ἐκείνους μέ τούς ὁποίους ἔχει συνταχθεῖ, ἀόρατο, ἄχρονο, μή δυ
νάμενο νά περιοριστεῖ, ἀμετάβλητο, χωρίς ποιότητα, χωρίς ποσότη
τα, χωρίς μορφή, μή δυνάμενο νά ψηλαφηθεῖ, κινούμενο ἀφ’ ἑαυτοῦ, 
ἀεικίνητον, αὐτεξούσιο, αὐτοδύναμο, παντοδύναμο, ζωή ἡ ὁποία ζω
οποιεῖ, φῶς καί δότης φωτός, τό ἴδιον ἀγαθό καί πηγή ἀγαθότητος.

Πνεῦμα εἰλικρινές, κυριαρχικό, κύριο, ἀποστέλλον, ἀποχωρίζον, 
δημιουργοῦν ναό διά τόν ἑαυτόν του, καθοδηγοῦν, πράττον κατά 
βούληση, διανέμον τά χαρίσματα.

Πνεῦμα υἱοθεσίας, Πνεῦμα ἀληθείας, Πνεῦμα συνέσεως, Πνεῦμα 
γνώσεως, Πνεῦμα εὐσεβείας, Πνεῦμα θελήσεως, Πνεῦμα δυνάμε
ως, δι’ αὐτοῦ γίνεται γνωστός ὁ Πατήρ, καί δοξάζεται ὁ Υἱός, μία 
πίστις, μία λατρεία, μία προσκήνησις, μία δύναμις, μία τελείωσις, 
ἕνας ἁγιασμός, τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Διά ποῖο λόγο ὅμως πρέπει νά μακρηγορῶ; Ὅλα ὅσα ἔχει ὁ 
Πατήρ ἀνήκουν καί στόν Υἱό, ἐκτός ἀπό τήν ἀγεννησίαν. Ὅλα ὅσα 
ἔχει ὁ Υἱός ἀνήκουν καί στό Πνεῦμα, ἐκτός ἀπό τήν γέννηση.

Αὐτό τό Ἅγιο Πνεῦμα, τό εὐθές, τό ἡγεμονικό, πού συγκροτεῖ τόν 
δεσμό τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, ἐπι
νεύσει Πατρικῇ τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Αὐθέντου 
καί Δεσπότου τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολο
μαίου, καί ψήφοις κανονικαῖς τῶν συγκροτούντων τήν πέρ’ Αὐτήν 
Ἁγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον, Σεβασμιωτάτων Ἁγίων Ἀρχιερέων τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, σ’ ἐξέλεξε παμψηφεί, βοηθό Ἐπίσκοπο τῆς 
ταπεινότητός μου, ὑπό τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης 
ἐπισκοπῆς Στρατονικείας. 

Θεοφιλέστατε,

Καί νῦν τήν ἁγία αὐτή ἡμέρα τήν μεγάλη καί φωταυγῆ, κατά τήν 
ὁποία «ὁ Σαρκωθείς ἐκ Πνεύματος Ἁγίου, καί ἐκ τῆς ἀειπαρθένου 
Μαρίας ἐνανθρωπήσας Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ Πατρός», ἡ Τα
πεινότης μου, οἱ Συλλειτουργοί καί φίλτατοι ἐν Χριστῷ Ἅγιοι Ἀρχιε
ρεῖς, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Ρόδου κ. Κύριλλος, Ἀδριανουπόλεως 
κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ Ἱερός Κλῆρος, οἱ Ἄρχοντες καί σύμπασα ἡ το
πική Ἐκκλησία συνελθοῦσα ἐν μυστηριακῇ συνάξει στόν Ναό τῆς 
Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας, ἔνθα ἅπαντες εὐχηθήκαμε καί 
προσευχηθήκαμε, ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ, ὅπως ἡ Χάρις τοῦ 
Παναγίου καί Ζωαρχικοῦ καί Τελεταρχικοῦ Πνεύματος κατά τήν 
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σημερινή προσωπική σου πεντηκοστή ἐπισκιάσει ἐπί σε καί σέ πε
ριλούσει στό διηνεκές μέ τήν εὐλογία Του καί φανείς ἄξιος τῆς κλή
σεως  τῆς κλήσεως καί τῆς ἀποστολῆς σου ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, τοῦ 
Πρώτου καί Μεγάλου Ἀρχιερέως Χριστοῦ, τήν μόνη πηγή σωτηρίας 
τοῦ κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθέντος ἀνθρώπου.

Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος, ἐν Κρήτῃ συνελθοῦσα πρότρυ
τα, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, ὑπό τήν Προεδρεία τοῦ Πρώτου Ἀρχιθύτου, 
τῆς κατ’ Ἀνατολάς Ὀρθοδόξου καί ἀδιαιρέτου, Μίας, Ἁγίας, Καθο
λικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 
κ.κ. Βαρθολομαίου, ἀπεφάνθη ὅτι, ἡ Ἐκκλησία ὡς Σῶμα τοῦ σαρ
κωθέντος Θεοῦ Λόγου, εἶναι ἡ ζῶσα Ἐκκλησία, εἶναι ἡ ζῶσα «πα
ρουσία», τό σημεῖον καί ἡ εἰκών τῆς Βασιλείας τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ 
ἐν τῇ ἱστορίᾳ εὐαγγελιζομένη «καινήν κτίσιν», «καινούς οὐρανούς 
καί γῆν καινήν... ἐν οἷς δικαιοσύνην κατοικεῖ».

Ἐμπνεομένη, διαρκῶς ἀπό τήν προσδοκία καί τήν πρόγευση 
αὐτῆς τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἡ Ἐκκλησία δέν ἀδιαφορεῖ διά τά 
προβλήματα τοῦ ἀνθρώπου τῆς ἑκάστοτε ἐποχῆς, ἀλλά ἀντιθέτως 
συμμετέχει στήν ἀγωνία καί τά ὑπαρξιακά προβλήματά του, αἴρου
σα, ὅπως ὁ Κύριός Της, τήν ὀδύνη καί τίς πληγές, τίς ὁποῖες προ
καλεῖ τό κακό στόν κόσμο καί ἐπιχέουσα, ὡς ὁ καλός Σαμαρείτης, 
ἔλαιο καί οἶνο στά τραύματα αὐτοῦ, διά τοῦ λόγου «τῆς ὑπομονῆς 
καί παρακλήσεως» καί διά τῆς ἐμπράκτου ἀγάπης, ἡ ὁποία κατά 
Ἀπόστολον Παῦλον, ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, συγχαίρει 
τῇ ἀληθείᾳ, πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα 
ὑπομένει. Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει».

Αὐτή τήν Ἐκκλησία τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ, καί τά πιστά τέκνα 
αὐτῆς τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἀγάπης, καλεῖσαι νά δια
κονήσεις ἀπό τοῦδε, ὡς ὁ καλός Σαμαρείτης, Θεοφιλέστατε Ἅγιε 
Στρατονικείας καί ἀγαπητέ ἐν Χριστῷ ἀδελφέ κε Στέφανε, τύπος 
γενόμενος τοῦ Ἀρχιποίμενος Χριστοῦ.

Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι ἔλεγαν ὅτι, ἡμεῖς «ἀγαπῶμεν ἐν ἀληθείᾳ» καί 
συγχρόνως «ἀληθεύομεν ἐν ἀγάπῃ». Δέν διεχώρισαν ποτέ τήν ἀγάπη 
ἀπό τήν ἀλήθεια. Διεκήρυξαν σέ ὅλους τούς τόνους ὅτι «ὁ Θεός 
ἀγάπη ἐστί» καί ὑπηρέτησαν μέ ἀφοσίωση ἕως θανάτου Ἐκεῖνον 
πού διεκήρυξε, «ἐγώ εἰμί ἡ ἀλήθεια».

Δέν μπορεῖ ὁ Θεός νά εἶναι ἀγάπη χωρίς ἀλήθεια. Αὐτήν τήν 
ἀλήθεια κήρυξε στόν κόσμο τοῦ ψεύδους, τῆς κακίας καί τῆς φθορᾶς 
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καί ὁ Πρωτομάρτυρας Στέφανος, τοῦ ὁποίου τό περιώνυμο ὄνο
μα ἐν τιμῇ φέρει καί ἡ Θεοφιλία σου, καί ὁ ὁποῖος πρωτομάρτυρας 
Στέφανος «πλήρης πίστεως καί δυνάμεως» «θείς τά γόνατα ἔκραξε 
φωνή μεγάλη, Κύριε, μή στήσης αὐτοῖς τήν ἁμαρτίαν ταύτην. Καί 
τοῦτο εἰπών ἐκοιμήθη».

«Ἀγάπην δείκνυσι γνησίαν», διακηρύττει καί ὁ Θεοφώτιστος Πα
τερικός Λόγος, «οὐ κοινωνία τραπέζης, οὐδέ πρόσρησις ὑψηλή, οὐδέ 
κολακεία ρημάτων, ἀλλά τό διορθῶσαι καί σκορπῆσαι τό συμφέρον 
τοῦ πλησίον καί τό πεπτωκότα διαναστήσα......».

Τήν πραγματική ἀγάπη, τήν ἀγάπη Χριστοῦ, τήν φανερώνει ὄχι 
ἁπλῶς τό νά συντρώγουμε, οὔτε νά προσφωνοῦμε μέ λόγια σπου
δαῖα ἤ νά κολακεύουμε ὁ ἕνας τόν ἄλλον, ἀλλά τό νά διορθώνου
με τόν πλησίον καί νά ἀποβλέπουμε στό συμφέρον του καί νά ση
κώνουμε αὐτόν πού εἶναι πεσμένος.

Τήν γνησία αὐτή εὐαγγελική ἀγάπη, ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς ἀγάπης, 
τήν διακηρύττει ἀνά τόν σύγχρονο κόσμο ὁ πρᾶος, καί ἀγαθός, καί 
ἀνύστακτος καί Σεπτός Αὐθέντης καί Δεσπότης ὁ Οἰκουμενικός 
ἡμῶν Πατριάρχης τοῦ Γένους κ.κ. Βαρθολομαῖος ἀπό τό μαρτυρικό 
Φανάρι.

Αὐτή τήν πατρική ἀγάπη, τήν ἄνευ ὁρίων, διά τήν συνεννόη
ση, καί συνεργασία τοῦ σύμπαντος κόσμου καί εὐσταθείας τοῦ 
Θεοῦ Ἐκκλησιῶν, ἔχει ἐμφυσήσει στήν Ἱεραρχία τοῦ Οἰκουμενι
κοῦ Θρόνου, ὁ Πατήρ πάντων ἡμῶν, ὁ Δεσπότης καί Αὐθέντης, ὁ 
Πατριάρχης μας, ὁ Ὁποῖος ἀπό τήν Καθέδρα τοῦ Πρωτοκλήτου 
Ἀποστόλου Ἀνδρέου σέ ἀσπάζεται ἐγκαρδίως καί σοῦ εὔχεται τά 
κράτιστα.

Θεοφιλέστατε,

Πάντες οἱ «Θεοῦ συνεργοί», οἱ ἀδελφοί τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας 
τοῦ Θρόνου, οἱ συγκροτοῦντες τό ἀδαμάντινο περιδέραιο τοῦ 
ἐγκολπίου τοῦ Αὐθέντου καί Δεσπότου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα
τριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἀναφωνοῦν  ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ 
καρδίᾳ, τό ΑΞΙΟΣ τῆς κλήσεως καί τῆς ἀποστολῆς σου, εὐχόμενοι 
πολλά τά ἔτη σου Δέσποτα.

ΑΞΙΟΣ. 
 
Ἀπό τήν πλευρά του ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Στρατονικείας 

κ. Στέφανος εὐχαρίστησε τήν Α.Θ.Π. τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη 
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κ.κ. Βαρθολομαῖο διά τήν ὑψίστη τιμή πού τοῦ ἐγένετο, ἐπινεύσει 
Πατρικῇ καί ψήφοις κανονικαῖς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, νά 
συγκαταλέγεται στήν Ἱεραρχία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Στήν 
ὁμιλία του ἀνέφερε τά ἑξῆς:

«Eὐλογητός ὁ Θεός καί Πατήρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι
στοῦ, ὁ εὐλογήσας ἡμᾶς ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευματικῇ ἐν τοῖς ἐπου
ρανίοις ἐν Χριστῷ, καθώς καί ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ πρό κατα
βολῆς κόσμου εἶναι ἡμᾶς ἁγίους καί ἀμώμους κατενώπιον αὐτοῦ ἐν 
ἀγάπῃ» (Ἐφ. 1, 34).

Ἡ πίστις μου στόν Τριαδικό Θεό, τόν Θεό τῆς ἀγάπης, ὁ ὁποῖος 
μᾶς ἐξέλεξε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἵνα ποιήσει ἡμᾶς Ἁγίους τήν ὁποία 
ὡμολόγησα, Σεβασμιώτατε, Πάτερ καί Δέσποτα, Μητροπολῖτα τῆς 
Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Λέρου, Καλύμνου & Ἀστυπαλαίας Πο
λυσέβαστέ μοι Γέροντα κ. Παΐσιε, Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, 
Ἀγαπητοί Συμπρεσβύτεροι ἐν Κυρίῳ, Ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ Ἀδελ
φοί, μαζί μέ τήν ἐκκένωση τῆς θείας Χάριτος, τή φορτισμένη ἀπό τό 
μεγαλεῖο τοῦ οὐρανοῦ σημερινή ἡμέρα, ἔγιναν γιά μένα πηγή δόσεων 
ἀγαθῶν, ἐνῶ μέ κατευθύνουν ἀπό τήν ἐπίγνωση τοῦ γήινου καί πραγ
ματικοῦ, στή διάγνωση τοῦ ἐπιθυμητοῦ, τοῦ οὐράνιου καί δυνατοῦ.

Ὁμολογῶ ὅτι ὄνειρό μου παιδικό, πόθος δέ καί ὁραματισμός μου 
νεανικός, ὑπῆρξε ὁ Ὀρθόδοξος «Χριστιανικός Ναός καί τά τελούμε
να ἐν αὐτῷ». Τόν σπόρο τοῦ ἁγίου τούτου πόθου, ἐφύτευσεν ὁ 
Κύριος στόν ἀγρόν τῆς παιδικῆς μου ψυχῆς. Τόν ἀγρόν, τόν ὁποῖον 
ἐπεμελήθησαν, πρῶτον ἡ προγονή μου Μαρία, πού ἀπό τόν οὐρανό 
αὐτή τή στιγμή χαίρεται γιά τά τελούμενα, ὁ θεῖος μου Σωτήριος καί 
οἱ εὐσεβεῖς, κατά σάρκα, γονεῖς μου Εὐάγγελος καί Ἑλένη, καθώς 
καί τίμιοι καί ἐνάρετοι Διδάσκαλοι καί πνευματικοί Πατέρες.

Ὅλοι τους μέ περισσή ἐπιμέλεια τόν ἐπότισαν, δι’ ἁγνῶν Ὀρθο
δόξων ἀειζώων ναμάτων, ὁ δέ πάνδωρος Θεός, ὁ «ἐπιχορηγών 
σπέρ μα τῷ σπείροντι», ἐξῆλθε «τοῦ σπεῖραι τόν σπόρον αὐτοῦ», 
προ κειμένου αὐτός ὁ σπόρος νά «ἐξανθήσῃ καί χαρήσῃ καί ποιήσῃ 
καρπόν ἑκατονταπλασίονα».

Δέν λησμόνησα ποτέ τό στοιχεῖο ἐκεῖνο τῆς διδασκαλίας τοῦ 
Κυρίου μας πού λέγει ὅτι «ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἔξετε». Ἄν ἡ ζωή τοῦ 
κληρικοῦ στίς δύο πρῶτες βαθμίδες τῆς Ἱερωσύνης χαρακτηρίζε
ται ἀπό αὐταπάρνηση, ἡ προσωπικότητα τοῦ Ἐπισκόπου συνακο
λουθεῖται ἀπό τήν ἀπόλυτη εὐθύνη γιά τήν πνευματική τελείωση 
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κλήρου καί λαοῦ. Τοῦτο σημαίνει ὅτι ἔχουμε ἕνα συνεχές, θά λέγαμε, 
«δράμα ζωῆς», πού ἐμφανίζεται μέ τόν ἀγώνα καί τήν ἀγωνία νά σω
θεῖ τό Ποίμνιο καί νά μή χαθεῖ ὁ Ἐπίσκοπος, αὐτός ὁ ἀγώνας εἶναι 
πού μεταβάλει τήν ἀρχιερατική Μίτρα σέ «στέφανον ἐξ ἀκανθῶν». 

Ὁ ἀγώνας γιά πληρέστερη συνείδηση τοῦ ἑαυτοῦ του καί ἡ 
ἀγωνία γιά μιά ὁλοκληρωμένη προστασία τοῦ ἐλαχίστου ἀδελφοῦ, 
κάτω μάλιστα ἀπό τίς πιό ἀντίξοες πολλές φορές συνθῆκες ζωῆς, 
εἶναι μιά ἀγωνία καί ἕνας ἀγώνας συνεχής πού προχωρᾶ μέ ἅλματα, 
μέ ἀπρόβλεπτα καί μέ συγκρούσεις. Ὁ Ἐπίσκοπος πρέπει νά ζεῖ, 
ἀφοῦ πράγματι πολλοί ἔζησαν καί ζοῦν, μόνο χάριν τῶν ἄλλων καί 
χάριν τοῦ συνανθρώπου πολλοί ἔπαθαν καί πέθαναν μέ μετάνοια, 
ταπείνωση καί προσευχή.

Ἀσύλληπτο τό μέγεθος τοῦ χαρίσματος καί ἀξιώματος, αὐτό τοῦ 
Ἐπισκόπου, πού μοῦ χορηγήθηκε σήμερα. Τό μέγεθος καί ἡ εὐθύνη 
προσδιορίζονται ἀπό τό γεγονός ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι ἕνα κο
σμικό ἵδρυμα, ὁπότε θά ἦταν ἀρκετό νά κατέχω κάποιες διοικητικές 
ἱκανότητες, οὔτε ἕνα θρησκευτικό σωματεῖο, ὁπότε θά ἀρκοῦσαν 
κάποιες θεολογικές γνώσεις, ἀλλά τό Σῶμα Χριστοῦ «ὑμεῖς ἐστέ 
σῶμα Χριστοῦ καί μέλη ἐκ μέρους» (Α΄ Κορ. 12, 12), ἀναφέρει ὁ Ἀπ. 
Παῦλος. Εἶναι τό «ἀποκεκρυμμένον ἀπό τῶν αἰώνων ἐν τῷ Θεῷ» 
(Ἐφ. 3, 9), μυστήριον τό ὁποῖο φανερώθηκε στόν κόσμο καί τήν 
ἱστορία κατά τήν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς. Εἶναι ἡ νέα ἐν Χριστῷ 
πραγματικότητα ἡ ὁποία φανερώνεται μέ τή συγκρότηση τοῦ 
ἐκκλησιαστικοῦ σώματος, βασικό στοιχεῖο τοῦ ὁποίου ἀποτελεῖ ἡ 
ἑνότητα, σέ κάθε τόπο καί ἐποχή ὡς προέκταση τοῦ Σώματος τοῦ 
Χριστοῦ.

Ἡ ἐν Χριστῷ ἑνότητα τῶν πιστῶν φανερώνεται ὡς ἑνότητα γύρω 
ἀπό τόν Ἐπίσκοπο καί τούς Ἱερεῖς, χωρίς τούς ὁποίους «Ἐκκλησία 
οὐ καλεῖται», ὅπως ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος Ἀντιοχείας. Γι’ αὐτό 
τόν λόγο ὁποιαδήποτε διασπαστική τάση τοῦ ἑνός σώματος τοῦ 
Χριστοῦ καί ὁποιαδήποτε ψευδοδιδασκαλία καταδικάζεται ἤδη ἀπό 
τούς Ἀποστόλους. Σύμφωνα δέ μέ τούς Ἀποστολικούς Πατέρες ὁ 
Ἐπίσκοπος πρέπει νά εἶναι ὁ φύλακας τῆς Ἀποστολικῆς Παραδόσε
ως, νά ἐλέγχει καί νά ἀποδοκιμάζει κάθε αἱρετική παρασυναγωγή 
καί ὁ ἴδιος νά ὑπακούει στή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας.

Καί ἐνῶ οἱ σκέψεις καί οἱ εὐθύνες αὐτές μαζί μέ τήν ἀδύναμη 
ἀνθρώπινη φύση μου ἔπρεπε σήμερα νά μέ κάνουν νά «ἀναλάβω τάς 
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πτέρυγάς μου κατ’ ὄρθρον καί νά κατασκηνώσω εἰς τά ἔσχατα τῆς 
θαλάσσης», ἐν τούτοις, ἡ βαθιά ἐλπίδα εἰς τό ἔλεος τῆς εὐσπλαχνίας 
τοῦ Θεοῦ καί ἡ κάθοδος τῆς Θείας Χάριτος, πού τ’ ἀσθενῆ θεραπεύει 
καί τά ἐλλείποντα ἀναπληροῖ, μέ φέρνουν στήν αὐλή τοῦ Κυρίου 
μου καί προσευχόμενος ὡς ὁ Τελώνης μέ συντριβή καί ταπείνωση 
ἱκετεύω καί παρακαλῶ ἵνα ὁ Παράκλητος, τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, 
ἔλθη καί σκηνώση ἐν ἐμοί καί μέ καθάρη ἀπό πάσης κηλίδος.

Καί τά νῦν, ἐκφράζω τίς εὐχαριστίες μου, τήν εὐγνωμοσύνην μου 
καί τήν ἄχρι θανάτου ὑπακοήν μου, εἰς τό Σεπτό πρόσωπο τοῦ Οἰα
κοστρόφου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τόν Πανα
γιώτατον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, ὁ ὁποῖος 
ἐδέχθη προφρόνως τήν αἴτηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Γέροντός μου 
Μητροπολίτου Λέρου, Καλύμνου & Ἀστυπαλαίας κ. Παϊσίου καί 
τήν περί Αὐτόν Ἁγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον, ὅτι ἐπέβλεψαν στήν ἀνα
ξιότητά μου ἐκλέγοντάς με Ἐπίσκοπον τῆς ἱστορικῆς Ἐπισκοπῆς 
Στρατονικείας, ἐλπίζω στίς προσευχές τους ὥστε νά φανῶ ἄξιος τῆς 
τιμῆς πού μοῦ ἐπιδαψίλευσαν.

Χαριστήριον αἶνον ἀπευθύνω καί μεγίστη εὐγνωμοσύνη στόν τε
χνουργόν τῆς ὥρας ταύτης, πού ἐπέβλεψε στήν ταπεινότητά μου, 
τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην μας κ. Παΐσιον, στόν ὁποῖον 
Τιμίως καί ἀνυποκρίτως δηλώνω τήν υἱϊκήν μου ἀφοσίωση καί τήν 
ὁλοδύναμον συστράτευσή μου, ὡς γνήσιον τέκνον τῷ Πατρί Σε
βασμιώτατε, διά τούς τιμίους ἀγῶνες σας ὑπέρ τῆς Πίστεώς μας, 
τῶν Παραδόσεων καί ἀξιῶν τῆς Ἑλληνοχριστιανικῆς ζωῆς τῆς το
πικῆς Ἐκκλησίας τῆς ἀκριτικῆς Μητροπόλεώς μας. Σᾶς εὐχαριστῶ 
Γέροντα γιά ὅσα ἀνιδιοτελῶς μοῦ προσφέρατε, γιά ὅσα μέ διδάξα
τε μέ τήν ἀγάπη σας, τήν ταπείνωσή σας, τήν ὑπομονή σας, τήν 
προσήνειά σας, τήν ἁπλότητά σας, τό ἀνυπόκριτο ἐνδιαφέρον σας. 
Πολλές φορές μέ δίδαξε καί μέ καθοδήγησε ἀσφαλῶς ἡ σιωπή σας 
ἤ ἕνα πλῆρες νοήματος βλέμμα, μᾶλλον βαρύγδουπων συμβουλῶν. 
Ὁμολογῶ εἰλικρινῶς ὅτι δέν θά ἀπολάμβανα τήν ἡμέρα καί τήν ὥρα 
αὐτή, ἐάν ἐσεῖς Γέροντα δέν μέ στηρίζατε μέ τήν ἀγάπη σας καί τό 
ὅτι σήμερα χειροτονήθηκα μέ τά δικά σας ἄμφια ἀποτελεῖ γιά μένα 
ἰδιαίτερη τιμή καί εὐλογία.

Θά ἐθεώρουν φρικτή παράλειψή μου ἐάν δέν ἐξέφραζα τούτη τήν 
ἱεράν στιγμήν τίς εὐχαριστίες μου καί τόν ἀνυπόκριτον σεβασμόν 
μου πρός τούς παρισταμένους Ἀρχιερεῖς, τούς Μητροπολίτες Προι
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κοννήσου Ἰωσήφ καί Ἀνδριανουπόλεως Ἀμφιλόχιο, οἱ ὁποῖοι ὡς 
μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἡ ὁποία μέ ἐξέλεξε μοῦ προσέφεραν γεν
ναιόδωρα τήν πατρικήν τους ἀγάπη. Ὡσαύτως καί εἰς τόν Σεβ. Μη
τροπολίτη Ρόδου κ. Κύριλλο, ὁ ὁποῖος προσῆλθε ἀσμένως γιά νά 
ἑνώσει μαζί μέ ὅλους μας τήν προσευχή του γιά τήν ἀναξιότητά μου.

Εὐχαριστίες ὀφείλω στούς σεβαστούς μου διδασκάλους, τούς κα
θηγητές μου στή Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ. καί ἰδιαίτερα στούς 
κ. Βασ. Γιούλτση καί Γεωρ. Σερμιέ, διά τήν πολύτιμη γνώση, τήν 
ὁποίαν μοῦ μετέδωσαν. 

Εὐχαριστῶ ἐξαιρέτως τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια καί τό πεφι
λημένο πλήρωμα τῶν Ἐνοριῶν Παναγίας Βοθυνῶν Καλύμνου καί Ἱ. 
Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ «Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου» Λέρου, πού 
ὁ Κύριος μέ ἔταξε παραλλήλως μέ τά ἱεροκηρυκτικά μου καθήκοντα, 
γιά τήν ἀγάπη τους, τή συμπαράστασή τους καί τήν ἐμπιστοσύνη 
τήν ὁποία μοῦ ἔδειξαν.

Ἐπιτρέψτε μου αὐτή τή στιγμή νά μνημονεύσω τόν μακαριστό 
Μητροπολίτη κυρό Νεκτάριο, ὁ ὁποῖος πυράκτωσε τά χέρια του 
στό Ἱερό Θυσιαστήριο καί μοῦ μετέδωσε τόν Πρῶτο καί Δεύτερο 
βαθμό τῆς Ἱερωσύνης, εἴθε ὁ Θεός νά ἀναπαύει τήν ψυχή του ἐν 
χώρᾳ ζώντων.

Τήν ἱερά ὅμως ταύτη στιγμή καθ’ ἥν τό περί ἐμέ Θεῖον θέλη
μα πραγματώνεται, ἐπιτρέψτε μου ἀκόμη, ὅπως καταθέσω τόν 
εὐλαβῆ φόρον τιμῆς καί ἐκζητήσω τίς προσευχές τῶν κατά σάρκα 
γονέων μου, τῶν ἀδελφῶν μου καί τῶν οἰκείων μου, τῶν συμπρε
σβυτέρων μου, τοῦ Πνευματικοῦ μου Πατρός Πανοσιολογιωτάτου 
Ἀρχιμανδρίτου π. Θεοφίλου Λεμοντζῆ, τοῦ νυμφαγωγοῦ μου εἰς 
τόν Ἱερό Κλῆρο καί εἰς πάντα βοηθό καί συμπαραστάτη μου π. Δη
μητρίου, τῶν πνευματικῶν μου τέκνων, τῶν ἐνοριτῶν μου, τῶν συ
ναδέλφων μου εἰς τόν Ἑλληνικό Στρατό καί ὅλων τῶν συμπροσευ
χομένων σήμερα στήν ξεχωριστή καί συγκλονιστική αὐτήν στιγμήν 
τῆς ἐπιγείου ζωῆς μου.

Τήν εὐγνωμοσύνην μου, πού ταυτόχρονα εἶναι καί ὁμολογία 
πίστεως, ἀπευθύνω στόν Κύριόν μας Ἰησοῦν Χριστόν, ἐκζητῶ ταῖς 
Πρεσβείαις τῆς Προστάτιδός μου Παναγίας Μητέρας Του, τήν 
ὁποίαν παιδιόθεν ἠγάπησα καί ὡς πρεσβύτερος ὑπηρέτησα καί 
αὐτή τή στιγμή ἐπικαλοῦμαι.

Τοῦ σήμερα ἑορτάζοντος Ἁγίου, τοῦ Πρωτομάρτυρος καί Ἀρχι
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διακόνου Στεφάνου, τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ 
Πρωτοκλήτου, τῶν Ἁγίων Ἰωνᾶ τοῦ Λερίου, Σάββα τοῦ ἐν Καλύμνῳ 
καί Ἀνθίμου τοῦ ἐν Ἀστυπαλαίᾳ, τῶν ἐκ Στρατονικείας καταγομένων 
Ἁγίων ἐνδόξων μαρτύρων Τροφίμου καί Θαλλοῦ, καί πάντων τῶν ἐν 
Στρατονικείᾳ διαλαμψάντων Ἁγίων καί πάντων τῶν Ἁγίων.

Ζητῶ τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ γιά τίς ἁμαρτίες μου καί τά πάμπολλα 
λάθη μου.

Προσδοκῶ τή Χάρη Του, γιά μιά Ἀρχιερωσύνη πιστή καί ἁγία 
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, διδακτική, ἁγιαστική καί καρποφόρον διά τόν 
πιστόν λαόν Του. Ἀμήν.

Τέλος, μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ἐμοίρασε τό ἀντίδω
ρο καί τόν συνεχάρησαν οἱ Ἀρχές καί ὅλο τό ἐκκλησίασμα.

Τήν ἑπομένη, Τετάρτη 28/12 ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Στρατονικείας 
κ. Στέφανος, τέλεσε τήν πρώτη του Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία 
στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό «Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου» μέ 
τή συμμετοχή τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς νήσου Λέρου καί ἀρκετῶν προ
σκεκλημένων κληρικῶν.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ TOY ΤΟΜΟΥ 
«IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΚVΟΥ ΚΑI ΝΙΣYΡΟΥ,  

ΠΑΡΕΛΘOΝ ΚΑI ΠΑΡOΝ»

Τ ό καλοκαίρι τοῦ 2016, μετά ἀπό προετοιμασία πέντε ἐτῶν ἐτέθη 
σέ κυκλοφορία ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Κώου καί Νισύρου 

μέ χρηματοδότηση τοῦ Δήμου Κῶ τόμος μέ τίτλο «Ἱερά Μητρόπο
λις Κώου καί Νισύρου, Παρελθόν καί Παρόν».

Συγγραφέας τοῦ ἔργου εἶναι ὁ Μαθηματικός Ἀνδρέας Χατζη
μιχαήλ, ὁ ὁποῖος στήν προσπάθειά του εἶχε τήν ἀμέριστη συμπα
ράσταση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κώου καί Νισύρου  
κ. Ναθαναήλ καί πολλῶν κατοίκων καί φίλων τῆς Κῶ καί τῆς Νισύρου.

Εἰδική μνεία ὀφείλουμε νά κάνουμε στήν προσφορά τῶν Πανο
σιολογιωτάτων Ἀρχιμανδριτῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Χρυ
σοστόμου Πίτση, Πρωτοσυγκέλλου, καί π. Στεφάνου Καλλιστῆ, 
Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Σπηλιανῆς καί Ἀρχιερατι
κοῦ Ἐπιτρόπου Νισύρου, τοῦ Ἀλέκου Μαρκόγλου, τῆς Σταματίας 
Φάκκου, τῆς Μαρίας Πανάγου, τοῦ Σταύρου Ὀρσάρη, τῆς Ἀση
μένης Μπίλλη, καθώς καί στή βοήθεια τοῦ Ἀθανασίου Μουστάκη 
συνεργάτου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Τό ἔργο, τό ὁποῖο ἀποτελεῖται ἀπό 432 πυκνοτυπωμένες σελίδες 
μέ 1.300 φωτογραφίες, ἀναφέρεται 
σέ πρόσωπα, γεγονότα καί μνημεῖα, 
τοῦ παρόντος καί τοῦ παρελθόντος 
τῆς Κῶ καί τῆς Νισύρου, καί ἴσως 
εἶναι μοναδικό στό εἶδος του στήν 
Ἑλλάδα.

Ἐκφράζοντας ὅλους τούς συντε
λεστές, τό ἔργο ἀφιερώθηκε ἀπό 
τόν Σεβ. Μητροπολίτη Κώου καί 
Νισύρου κ. Ναθαναήλ στήν Α.Θ. 
Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικό μας 
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο «Στόν 
φύλακα ἄγγελο τῆς Πίστεως καί τοῦ 
Γένους μας».

Ἡ λιτή παρουσίαση τοῦ τόμου 
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Στιγμιότυπα ἀπό τήν παρουσίαση τοῦ τόμου μέ τίτλο  
«Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου, Παρελθόν καί Παρόν»,  

στήν αἴθουσα τῆς Πνευματικῆς Ἑστίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

-7-PAROUSIASH.indd   482 2/4/2018   12:54:40 µµ



ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

483

ἔγινε στίς 28 Δεκεμβρίου 2016 στήν κατάμεστη αἴθουσα τῆς Πνευ
ματικῆς Ἑστίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μέ συντονιστή τόν Ἀλέκο 
Μαρκόγλου. Τίς εἰσηγήσεις ἔκαναν ἡ Μαίρη Φάκκου, Φιλόλογος, ἡ 
Ἀσημένη Σακελλαρίδη, Θεολόγος, καί ὁ Μιχαήλ Σοφός, Ἀρχιτέκτο
νας. Τήν ἐκδήλωση ἄνοιξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κώου 
καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ καί ἔκλεισε ὁ συγγραφέας Ἀνδρέας Ἰω
σήφ Χατζημιχαήλ.

Ἐν συνεχείᾳ, παραθέτουμε τίς τρεῖς παρουσιάσεις.

3
Κ Ω Σ

ΜΑΙΡΗ ΦΑΚΚΟΥ 
Φιλόλογος

Ε ἶναι γεγονός ὅτι τά τελευταῖα χρόνια ὑπάρχει μιά ἄνθηση σέ 
συγγραφικές πρωτοβουλίες πού σχετίζονται μέ τήν τοπική μας 

ἱστορία καί ὅπως εἶναι φυσικό, προκαλοῦν τό ἀνάλογο ἔντονο ἐνδι
αφέρον. Γιατί ὅπως κάθε γωνιά τῆς Ἑλλάδας ἔχει τήν ἱστορία της, 
μικρή ἤ μεγάλη, ἔτσι καί ὁ τόπος μας διαθέτει μιά ἱστορία, ἕνα πα
ρελθόν πού ἔχει ἀφήσει τά ἴχνη του στά ἀρχεῖα, στόν χῶρο, στή 
συλλογική μνήμη τῶν ἀνθρώπων. 

Ἡ ἀναγκαιότητα τῆς γνώσης τῆς τοπικῆς ἱστορίας στή μακρά 
διάρκειά της καί τῆς διαφύλαξης τῆς μνήμης προβάλλεται ἐπιτα
κτικά στήν ἐποχή μας, ἐπειδή λόγοι κοινωνικῆς, τοπικῆς καί εὐρύτε
ρα ἐθνικῆς αὐτογνωσίας τήν ἐπιβάλλουν.

Τό βιβλίο πού παρουσιάζουμε σήμερα –καρπός μιᾶς συλλογικῆς  
δουλειᾶς, γιατί ἐκτός ἀπό τόν βασικό συγγραφέα, πολύτιμη εἶναι 
καί ἡ συνεισφορά ἄξιων συνεργατῶν– ἔρχεται νά συμπληρώσει τήν 
τοπική ἱστοριογραφία σχετικά μέ τό ἱστορικό, τό ἐκκλησιαστικό 
πρόσωπο τοῦ νησιοῦ, μετά τό γνωστό συγγραφικό ἔργο τοῦ Μη
τροπολίτη Ἐμμανουήλ καί κάποιες σποραδικές πρωτοβουλίες.

Ἀναμφισβήτητα, ἰδιαίτερης σημασίας καί βαρύτητας, καθώς ἐξε
τάζει τήν ἐκκλησιαστική καί πνευματική παρουσία καί πορεία τῆς 
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Ἱερᾶς Μητρόπολης Κώου ἀπό τῆς ἱδρύσεώς της μέχρι σήμερα, μιά 
παρουσία ἐνδιαφέρουσα καί ἀνεκτίμητη.

Ἐπιχειρώντας νά συστήσουμε τό πολυσέλιδο βιβλίο, θά περιο
ρισθοῦμε σέ ὁρισμένες γενικές ἐπισημάνσεις τοῦ περιεχομένου του. 

Στά προλογικά περιλαμβάνονται: μήνυμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριάρχη, ὁ ὁποῖος εὐλογεῖ «τή φιλογενή καί φιλίστορα πρωτο
βουλία», χαιρετισμός τοῦ Μητροπολίτη στόν ὁποῖο ἀνήκει ἡ ἰδέα 
τῆς καταγραφῆς, στό εὐρύτερο πλαίσιο τῆς μέριμνας γιά τή διάσω
ση «τῶν πολυάριθμων μνημείων εὐσεβείας τῶν προγόνων μας», 
χαιρετισμός τοῦ Δημάρχου, ὡς ἐκπροσώπου τοῦ φορέα χρηματο
δότησης τῆς ἔκδοσης καί τό περιεκτικό εἰσαγωγικό σημείωμα τοῦ 
συγγραφέα, πού προϊδεάζει τούς ἀναγνῶστες γιά τό περιεχόμενό 
του καί τόν σκοπό του.

Τό κύριο μέρος δομεῖται σέ θεματικές ἑνότητες καί ἐπί μέρους 
κεφάλαια.

Μετά τή σύντομη ἱστορική παρουσίαση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα
τριαρχείου «τοῦ κορυφαίου πνευματικοῦ καί διοικητικοῦ θεσμοῦ τῆς 
Ἐκκλησίας» στή δικαιοδοσία τοῦ ὁποίου ἀνήκει καί ἡ Μητρόπο
λις Κώου καί Νισύρου, μαζί μέ τίς ἄλλες Μητροπόλεις τῆς Δωδε
κανήσου, ἀναφορά λεπτομερής γίνεται καί στίς ἐπίσημες ἐπισκέψεις 
τῶν Πατριαρχῶν Ἀθηναγόρα (1963) καί Βαρθολομαίου (1994), πού 
ἀποτέλεσαν γεγονότα μεγάλης ἐκκλησιαστικῆς καί πνευματικῆς 
σημασίας καί προβολῆς.

Τό ἀπαραίτητο ἱστορικό πλαίσιο ἀνέλαβε ὁ Ἀλέκος Μαρκόγλου, 
μέ βαθύτητα γνώσης τῆς ἱστορίας τῆς Κῶ, ὁ ὁποῖος παρουσιάζει 
τήν τοπική ἐκκλησιαστική ἱστορία σέ μιά ἐμπεριστατωμένη καί κα
τανοητή ἀνασκόπηση στόν χῶρο καί στόν χρόνο. Ἡ ἐκκλησία τῆς 
Κῶ ἔχει τίς ρίζες της βαθιές καί ἡ ἀπαρχή της ἀνάγεται κατά τούς 
πρώτους χριστιανικούς χρόνους, καθώς ἡ ἵδρυσή της ἀποδίδεται 
στόν Ἀπόστολο Παῦλο κατά τήν ἐπίσκεψή του τό 58 μ.Χ. Μέσα 
στούς χριστιανικούς αἰῶνες στήν ἱστορική της ἐξέλιξη, ἀρχικά 
ὡς Ἐπισκοπή ὑπαγόμενη στή Μητρόπολη Ρόδου μέχρι τά μέσα 
τοῦ 14ου αἰώνα, προαγόμενη σέ Ἀρχιεπισκοπή μέχρι τό 1838, 
ὁπότε γίνεται Μητρόπολη Κώου, μέ τήν ἐνδιάμεση ἐπιστασία τῆς 
Καλύμνου καί τό 2004 ὡς Μητρόπολη Κώου καί Νισύρου πλέον, 
ἡ ἐκκλησία μας παρουσιάζει ἀντοχή μέσα στόν χρόνο γράφοντας 
λαμπρή ἐκκλησιαστική καί ἐθνική ἱστορία. Ἰδιαίτερα στά δύσκολα 
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χρόνια, στίς περιόδους ξενοκρατίας (ἱπποτοκρατία  τουρκοκρατία 
 ἰταλοκρα τία), ἀντιστάθηκε σέ κάθε σχέδιο ἀλλοίωσης, διατήρησε 
ἀνόθευτη τήν Ὀρθόδοξη πίστη, τήν ἑλληνοχριστιανική παράδοση 
καί τό πατριωτικό φρόνημα τοῦ λαοῦ καί γενικά ὁ ρόλος της στάθη
κε ἐξαιρετικά σημαντικός καί σέ τομεῖς ὅπως ἡ παιδεία, ἡ ἀπονομή 
τῆς δικαιοσύνης, ἡ διατήρηση τῆς γλώσσας. 

Ἐνδεικτικά, ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι ὡς ἄλλος Κοσμᾶς Αἰτωλός, ὁ 
Μητροπολίτης Καλλίνικος Α΄ τό 1773 κινητοποιώντας τούς Κώους 
(ἄρχοντεςκληρικούςκαί λαό) νά ἱδρύσουν τό πρῶτο σχολεῖο στήν 
πόλη ἔλεγε: «Δράξασθε παιδείας, ἵνα μή ὀργισθῇ Κύριος» (Ψαλμ. 
2:12). Δάσκαλος τοῦ πρώτου ἀλληλοδιδακτικοῦ Σχολείου ὁρίστηκε 
ὁ μοναχός Δανιήλ ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος.

Ἡ πλουσιότατη πορεία τῆς Μητροπόλεως πραγματώθηκε χάρη 
στό ἔμψυχο, τό ἀνθρώπινο δυναμικό της. Κατά χρονολογική σειρά 
ἀναγράφονται ὅσοι Ἐπίσκοποι ὑπηρέτησαν στήν τοπική Ἐκκλησία 
καλύπτοντας ἕναν ἐκτεταμένο χρονικό ὁρίζοντα, ἀπό τούς πρώτους 
χριστιανικούς χρόνους ἕως τό 2009 ὁπότε ἔχουμε καί τήν τελευταία 
ἐκλογή Μητροπολίτη, τοῦ κ. Ναθαναήλ.

Μητροπολίτες, οἱ ὁποῖοι ὑπῆρξαν ἐξέχουσες ἐκκλησιαστικές καί 
ἐθνικές φυσιογνωμίες. Ἡρωικές μορφές πού δέν δίστασαν νά ἐπιδείξουν 
αὐτοθυσία γιά τή διάσωση τοῦ ποιμνίου τους ὅπως μαρτυρεῖ καί τό 
μνημεῖο στόν περίβολο χῶρο. Ἐκκλησιαστικοί ἡγέτες ἐγνωσμένων 
ἱκανοτήτων πού ἔφθασαν μέχρι τόν Οἰκουμενικό Θρόνο, ὅπως ὁ Γερ
μανός Καβακόπουλος (19131918). Μέ τή ζωή καί τίς δράσεις τους δια
μόρφωσαν τήν πορεία τῆς ἐκκλησίας καί προσέφεραν πολύτιμες ὑπη
ρεσίες στούς Ἕλληνες Χριστιανούς τῆς περιοχῆς ὑπό ἀντίξοες κυρίως 
περιστάσεις, μέ τελευταῖο τόν Ἀρχιμανδρίτη Φιλήμονα (ὁ ὁποῖος ὡς 
Πρόεδρος τῆς ἑλληνορθόδοξης Κοινότητας Κῶ μέ ἄλλους πολίτες 
ἐπισκέφθηκε τόν Στρατιωτικό Διοικητή Hainemeier καί ζήτησε τή σω
τηρία τῶν συλληφθέντων ἀνδρῶν καί γυναικῶν).

Ἀναφορά τιμῆς γίνεται καί σέ ἄλλους Κώους κληρικούς, δια
κεκριμένους ἱεράρχες, τόν σεμνό ἡγούμενο Ναθαναήλ, μοναχούς, 
ἄνδρες καί γυναῖκες πού ὑπηρέτησαν καί ὑπηρετοῦν ἐκτός Κῶ τόν 
λόγο τοῦ Θεοῦ καί περιποιοῦν τιμή στήν πατρίδα τους.

Ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης πατέρας Χρυσόστομος, 
ἐπίσης συνεργάτης ἐπί εἰδικῶν θεμάτων, μᾶς γνωρίζει τήν τοπική 
Ἁγιολογία μέ μιά ἐκτενῆ ἀναφορά στόν Ὅσιο Χριστόδουλο καί στούς 
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τοπικούς μας Ἁγίους νεομάρτυρες Χρῆστο ἐκ Πρεβέζης καί Ἰωάννη 
τό Ναύκληρο καί τίς ὁσίες Ξένη καί Μελώ. Καί ἐπικεντρώνεται στή 
διοικητική δομή καί στό σημερινό ποιμαντικό ἔργο τῆς ἱερᾶς Μη
τροπόλεως. Μιά ἀποστολή θρησκευτική, πνευματική, κοινωνική, 
πολιτιστική καί ἐθνική, πού περιλαμβάνει ἐκτός τῶν ἄλλων, μέρι
μνα καί φροντίδα γιά τή λειτουργία τῶν κατηχητικῶν Σχολείων, 
τοῦ γηροκομείου, τήν ὀργάνωση γευμάτων ἀγάπης, τό φιλαν
θρωπικό ἔργο μέσῳ τῆς Ἀγαθοεργοῦ Ἀδελφότητας, τή λειτουργία 
ἐργαστηρίου βυζαντινῆς Ἁγιογραφίας, τήν ἵδρυση καί λειτουργία 
ἐκκλησιαστικοῦ Μουσείου, ἐκδόσεις κ.λπ. Σέ μία ἐποχή γεμάτη ἀνα
ταράξεις, Μητροπολίτης, κληρικοί, συνεργάτες καί ἐθελοντές ὑλο
ποιοῦν ἕνα ἐξαιρετικά πλούσιο ἔργο ὄχι μόνο πνευματικό ἀλλά καί 
ἔντονα κοινωνικό, ἀφοῦ ἡ ἐκκλησία ὀφείλει καί ἔχει τή δυνατότητα 
νά βρίσκεται στήν πρώτη γραμμή πάντα δίπλα στόν ἄνθρωπο, σέ 
μιά παραγωγική σχέση μέ τήν κοινωνία γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν 
ὀξύτατων οἰκονομικῶν καί κοινωνικῶν προβλημάτων.

Ἔτσι μιά ἀπό τίς μικρές Μητροπόλεις ἀναδεικνύεται ἀπό τίς 
πρῶτες σέ δραστηριότητα καί ὀργάνωση.

Συνεχίζοντας μέ τίς συνεργασίες ἐπί εἰδικῶν θεμάτων:
Ἡ Μαρία Πανάγου, ἐκλεκτή Φιλόλογος, ἀποκτώντας πλέον 

εἰδίκευση στή βυζαντινή περίοδο, μετά τή συγγραφή τοῦ ἐγχειριδίου 
τῆς Τοπικῆς Ἱστορίας, παρουσιάζει τίς Βασιλικές ἐντοπισμένες καί 
ἀνεσκαμμένες, τά βαπτιστήρια καί ἄλλα μνημεῖα σέ παλαιοχρι
στιανικούς οἰκισμούς. Ἐκκλησίες παλαιές, πού στέκονται ἀκόμη 
εὐπρεπεῖς καί συντελοῦν ὥστε «ἡ καρδία νά αἰσθάνεται θάλπος καί 
γλυκύτητα ἄφατον» κατά τόν Παπαδιαμάντη.

Δείγματα ὑψηλῆς καλλιτεχνικῆς δημιουργίας, πού πιστοποιοῦν 
τήν ἀκμή τῆς χριστιανικῆς κοινότητας τῶν χρόνων ἐκείνων καί 
πού προκάλεσαν καί συνεχίζουν νά προκαλοῦν τό ἐνδιαφέρον τῶν 
ἀρχαιολόγων καί ἄλλων μελετητῶν.

Τά τοπικά θρησκευτικά ἔθιμα στόν κύκλο τοῦ χρόνου, ἀνά μήνα 
ἀρχῆς γενομένης ἀπό τήν 1η Σεπτεμβρίου, ἀρχή τῆς ἰνδίκτου, πού 
ἐπιμελήθηκε ἡ ἐκπαιδευτικός Τέτη Φάκκου ἐκ μέρους τοῦ Λυκείου 
Ἑλληνίδων, παρεμβάλλονται ἐπιγραμματικά, τονίζοντας τόν ἄρρη
κτο δεσμό τῆς θρησκευτικότητας μέ τόν ἑλληνικό λαϊκό πολιτισμό 
καί τήν πολιτισμική παράδοση.

Κατά τόν καθηγητή Λαογραφίας, Δημήτριο Λουκάτο: «Γιορτές, 
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τελετές καί σύμβολα στήν ὀρθόδοξη ἑλληνική λατρεία εἶναι ἕνα 
ἐξαίρετο σύνολο ζωντανῶν ἐκδηλώσεων, πού γίνονται ἀπό τήν ἴδια 
τήν Ἐκκλησία γιά τόν λαό, ἤ ἀπό τόν λαό γιά τήν Ἐκκλησία καί 
γεμίζουν τή ζωή τοῦ ἔθνους».

Διακρίνουμε ἑπομένως μιά διεπιστημονική προσέγγιση μέ συν
δυασμό ἀναφορῶν ἱστορίας  λαογραφίας  ἀρχαιολογίας  ἀρχιτε
κτονικῆς καί ἀπό ἄλλους συντελεστές, πέραν τοῦ βασικοῦ συγγρα
φέα, πού προσφέρει σέ ὅλους ἐμᾶς ἕνα πλούσιο ὑλικό καί πο λύτιμες 
πληροφορίες.

Στήν τελευταία ἑνότητα, πού καλύπτει 200 σελίδες, ὁ συγγρα φέας 
καί ἐπιμελητής τῆς ἔκδοσης, στηριγμένος στή μελέτη τοῦ ἀρχείου τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ἐκκλησιαστικῶν ἐγγράφων, στήν ἔρευνα τοῦ 
τοπικοῦ Τύπου καί τῆς τοπικῆς βιβλιογραφίας, στίς μαρτυρίες, στίς 
προσωπικές ἐπιτόπιες ἐπισκέψεις, στό ἴδιο τό ὑλικό περιβάλλον, ἀξιο
ποιεῖ καί συνθέτει ὅλες τίς πληροφορίες. Καταγράφει καί κατατάσσει 
ἀνά ἐνορία στήν πόλη καί στά πέντε χωριά ἀναλυτικά τούς ναούς καί 
τά παρεκκλήσια τοῦ νησιοῦ μέ τά ἰδιαίτερα ἀρχιτεκτονικά καί δο
μικά χαρακτηριστικά πού διαθέτουν, συνοδευόμενα ἀπό χάρτες καί 
φωτογραφικά τεκμήρια γιά πληρέστερη ἐπεξήγηση καί πιστοποίηση 
τῶν κειμένων. Ἡ τεκμηρίωση μέ φωτογραφίες εἶναι πολύ σημαντικός 
τρόπος ἐνδυνάμωσης τοῦ περιεχομένου καί στό βιβλίο ἔχει συμπερι
ληφθεῖ ἕνα πλούσιο ὑλικό, 1.300 φωτογραφίες.

Οἱ ἀναγνῶστες ἔχουν μ’ αὐτόν τόν τρόπο τή δυνατότητα νά 
γνωρίσουν συνολικά στό νησί ἐπιβλητικούς ναούς, ἐκκλησίες ἰδιαί
τερης ἀρχιτεκτονικῆς καί ἱστορικῆς ἀξίας, ἐκκλησάκια σκαρφαλω
μένα στά βουνά ἤ στόν κάμπο, μοναστήρια. Ὅλοι τόποι εὐλάβειας, 
παρηγοριᾶς, προσμονῆς, προσδοκίας καί ἐλπίδας, μιά γέφυρα τῶν 
ἀνθρώπων μέ τόν Θεό, τούς Ἁγίους.

Καί ἀπό δίπλα, τά λιτά ἐκκλησάκια, τάματα ἀτομικά ἤ οἰκογε
νειακά, καί τά λευκά ξωκκλήσια διάσπαρτα σέ διάφορες τοποθεσίες, 
ἄλλα ζωντανά κι ἄλλα ξεχασμένα, πού κουβαλοῦν ἱστορίες, πα
ραδόσεις καί ἔθιμα, τονίζουν τή γραφικότητα τοῦ ἑλληνικοῦ τοπίου.

Τήν εἰκόνα συμπληρώνουν, ἱερά προσκυνήματα, ἱδρυματικοί 
ναοί, μονές καί ἱστορικοί τόποι, θρησκευτικά μνημεῖα πού δέν εἶχαν 
τήν τύχη νά ἐπιζήσουν ἀπό τή φθορά τοῦ χρόνου, ἀφήνοντας λίγα 
ἴχνη στήν ἱστορική μνήμη τοῦ νησιοῦ ἤ μόνο σέ ἀρχειακές πηγές, 
ἀλλά καί ἱεροί χῶροι ἄλλων θρησκευμάτων.
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Οἱ ναοί καί τά ἐκκλησάκια ὡς μνημεῖα πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς, 
ἀντιπροσωπεύουν τόν ὑλικό καί πνευματικό πλοῦτο τῆς Ὀρθοδοξίας. 
Παράλληλα ὅμως ὁ συγγραφέας θεωρεῖ τό ἴδιο ἱστορικά ἀναγκαία 
τήν ἀναφορά του στούς Ἱερεῖς, λόγιους καί ἁπλοϊκούς, πού μέ τα
πεινότητα καί ἀγάπη ὑπηρέτησαν καί ὑπηρετοῦν τήν ἐνορία τους. 
Ἱεροψάλτες, ἱεροκήρυκες, κτήτορες, δωρητές, πρωτοστάτες στήν 
ἀνοικοδόμηση ἐκκλησιῶν, ἁγιογράφους, ἐπιτρόπους, νεωκόρους καί 
τά λοιπά πρόσωπα, ἄνδρες καί γυναῖκες, πού διακόνησαν στό μέτρο 
τῶν δυνατοτήτων τους τήν κάθε Ἐνορία. Μέσα ἀπ’ αὐτήν τήν ἀνα
φορά καταγράφεται ἡ ἱστορική πορεία τῆς κάθε ἐκκλησίας καί ἀπο
κρυπτογραφεῖται ἡ εὐσέβεια τόσο τῶν κληρικῶν, ὅσο καί τῶν λαϊκῶν.

Ὁλοκληρώνοντας τήν ἁπλή προσέγγιση μιᾶς δημιουργικῆς προ
σπάθειας, νά τονίσουμε ὅτι κάθε βιβλίο προσθέτει στόν πολιτισμό 
μας, ἰδιαίτερα ὅταν ἀποκαλύπτει πτυχές τοῦ τόπου καί τῆς ζωῆς του.

Ὀφείλουμε νά ἐξάρουμε τήν ἀξία καί τήν πολλαπλή χρησιμότη
τα τοῦ παρόντος τόμου. Μέ τό πολύτιμο ἱστορικό καί ἐκκλησια
στικό ὑλικό, εἶναι προσιτό σέ κάθε ἐρευνητή καί ἐνδιαφερόμενο 
ἀναγνώστη, ἀποτελεῖ πηγή ἀναφορᾶς καί εἶναι ἕνας ἀξιόπιστος 
ὁδηγός γιά τούς ἐπισκέπτες στά σημαντικότερα στοιχεῖα τῆς ἐκ
κλη σιαστικῆς εἰκόνας τοῦ τόπου. Ξυπνᾶ μνῆμες στούς παλαιότε
ρους καί ταυτόχρονα, ἀποτελεῖ σημαντική προσφορά στή νέα γενιά 
πού ὀφείλει σέ μιά ἐποχή ρευστότητας νά γνωρίζει τίς ἱστορικές της 
ἀναφορές γιά νά προσδιορίσει τήν πορεία τοῦ μέλλοντός της ἔχον
τας ὡς «Σηματωρό καί κήρυκα» τίς ἀξιακές καταβολές της.

Γιά τούς ἐκπαιδευτικούς προσφέρεται ὡς ἐκπαιδευτικό ὑλικό γιά 
θέματα τοπικῆς ἱστορίας, θρησκευτικῆς ἀγωγῆς, γιά τή διοργάνωση 
ἐπισκέψεων. Ἄλλωστε, ἕνας ἀπό τούς στόχους τῆς μελέτης τῆς το
πικῆς ἱστορίας εἶναι μέσα ἀπό τήν ἐπαφή μέ τεκμήρια τῆς ἱστορίας 
τοῦ τόπου, νά ἐπιτευχθεῖ ἡ εὐαισθητοποίηση, ἡ σφυρηλάτηση τῶν 
δεσμῶν τῶν μαθητῶν μέ τόν τόπο στόν ὁποῖο ζοῦν καί ἡ ἀνάπτυξη 
ἱστορικῆς συνείδησης μέσα στή σημερινή πολυπολιτισμικότητα.

Μαζί μέ τίς εὐχαριστίες μας γιά τήν προσφορά σας στήν τοπική 
κοινωνία ἐκφράζουμε καί τά συγχαρητήριά μας.

Συγχαρητήρια στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη στόν ὁποῖο 
ἀνήκει ἡ πρωτοβουλία αὐτῆς τῆς ἔκδοσης καθώς καί σ’ ὅλους τούς 
συνεργάτες του. Συγχαρητήρια σέ ὅλους καί ὅλες πού συνέβαλαν 
στήν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιόλογης προσπάθειας, στήν ἐκτύπωση καί 
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στή χρηματοδότηση. Καί κυρίως στόν Ἀνδρέα Χατζημιχαήλ πού 
εἶχε τόν βασικό ρόλο τῆς συγγραφῆς καί ἐπιμέλειας μέ τήν ἀρωγή 
τοῦ Θανάση Μουστάκη. Ἡ συγγραφή τοπικῆς ἱστορίας ὡς ἐγχείρη
μα συνιστᾶ τόλμημα. Κι ἐσεῖς τολμήσατε καί τά καταφέρατε.

Πιστεύω ἐπίσης ὅτι γιά τόν Ἀνδρέα, ἄνθρωπο τοῦ παρόντος μέ 
ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιά τά γεγονότα τοῦ παρελθόντος, αὐτό τό 
ζωντάνεμα τῆς μνήμης μέσα ἀπό τά στοιχεῖα πού παραθέτει, ἀποτε
λεῖ σίγουρα ὑποχρέωση καί ἀπόδοση τιμῆς σ’ ὅλους ὅσους καί ὅσες 
διαδραμάτισαν τόν δικό τους ρόλο στήν ἐκκλησία στήν πορεία τοῦ 
χρόνου. Τοῦ εὐχόμαστε, σᾶς εὐχόμαστε, νά συνεχίσετε τήν ἐρευνη
τική προσπάθεια.

Κυρίες καί κύριοι
Παρουσιάζουμε σήμερα τό παρελθόν καί τό παρόν τῆς Μητρόπο

λης τῆς Κῶ. Εὐχόμαστε ὁλόψυχα καί τό μέλλον νά εἶναι τό ἴδιο λαμπρό.

3
Ν Ι Σ Υ Ρ Ο Σ

ΑΣΗΜΕΝΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ 
Θεολόγος

Ἰ διαίτερη τιμή ἀποτελεῖ γιά τούς Νισυρίους ἡ παρουσίαση τοῦ τό
που μας, στό ἔργο τοῦ Μαθηματικοῦ κ. Ἀνδρέα Χατζημιχαήλ, μέ 

τίτλο: «Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου, Παρελθόν καί Πα
ρόν», πού ἐκδόθηκε ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Κώου καί Νισύρου.

Ἄν καί διάσπαρτες πληροφορίες σχετικές μέ τά θέματα, πού ἀνα
φέρονται στόν τόμο αὐτό γιά τή Νίσυρο, μπορεῖ νά βρεῖ κανείς καί 
στά βιβλία ἄλλων συγγραφέων, ἐντούτοις, τό ἔργο τοῦ κ. Χατζημι
χαήλ εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικό, γιατί παρουσιάζει συγκεντρωμένες 
νεότερες πληροφορίες, μέ ἀκριβῆ χρονολόγηση καί πλούσιο φωτο
γραφικό ὑλικό.

Συγκεκριμένα, τό τμῆμα τοῦ παρόντος βιβλίου πού ἀφορᾶ τή Νί
συρο, ξεκινᾶ παρουσιάζοντας μέ συντομία τή διάδοση τοῦ Χριστια
νισμοῦ στό νησί καί τήν ἐκκλησιαστική ἱστορία τοῦ τόπου. Στό ση
μεῖο αὐτό γίνεται ἰδιαίτερη μνεία στήν ἐπίσκεψη τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
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Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου στή Νίσυρο τόν Αὔγουστο τοῦ 2001, 
κατά τήν ἑξακοσιοστή ἐπέτειο ἀπό τήν ἵδρυση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Παναγίας Σπηλιανῆς, καθώς καί στήν ἐνθρόνιση τοῦ Μητροπολίτη 
Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, τό 2009.

Ἀκολουθεῖ παρουσίαση, Νισυρίων στήν καταγωγή, Μητροπολιτῶν 
στίς Μητροπόλεις Καισαρείας, Σερρῶν, Μήθυμνας, Ρόδου, Κώου καί 
Λαρίσης καί ἕνας μακρύς κατάλογος κληρικῶν καί μοναχῶν ἀπό τή 
Νίσυρο πού διηκόνησαν ἐκτός Νισύρου, ἱερέων, Νισυρίων καί μή, πού 
ὑπηρέτησαν στή Νίσυρο, καθώς καί ἀξιόλογων Νισυρίων ἱεροψαλτῶν.

Παρουσιάζονται οἱ Νισύριοι Ἅγιοι, Νεομάρτυς Νικήτας, Γρηγό
ριος Γραβανός καί Ἰωνᾶς ὁ Γαρμπῆς. Ἀκολουθοῦν θρησκευτικά ἤθη 
καί ἔθιμα τῆς Νισύρου, ναοί, παρεκκλήσια, ἐξωκκλήσια καί Ἱερές 
Μονές καί τῶν τεσσάρων χωριῶν, μέ πλούσιο φωτογραφικό ὑλικό.

Ἰδιαίτερη, ἐκτενής ἀναφορά, γίνεται στήν Ἱερά Μονή Παναγίας 
Σπηλιανῆς.

Τελευταῖο κεφάλαιο ἀποτελεῖ ἡ χριστιανική τέχνη στή Νίσυρο, 
(φο ρητές εἰκόνες, βοτσαλωτά, τοιχογραφίες, ἀνάγλυφα).

Ἄν καί ὁ κ. Χατζημιχαήλ ἐπισκέφθηκε ἀρκετές φορές τή Νίσυρο 
γιά νά συγκεντρώσει τίς πληροφορίες καί τό φωτογραφικό ὑλικό 
του, ἐντούτοις, ὅπως καί ὁ ἴδιος ἀναφέρει στόν πρόλογο τοῦ βιβλί
ου, πολύτιμη ἦταν ἡ βοήθεια πού τοῦ προσέφεραν, ὁ Ἀρχιμανδρί
της Στέφανος Καλλιστῆς, σέ γενικά θέματα καί σέ ὅσα ἀφοροῦν τήν 
Ἱερά Μονή Παναγίας Σπηλιανῆς, σέ θέματα ἐκκλησιαστικῆς τέχνης, 
ὁ συντηρητής ἔργων τέχνης κ. Σταῦρος Ὀρσάρης, στά θρησκευτικά 
ἤθη καί ἔθιμα ἡ φιλόλογος κ. Ἀσημένη Μπίλλη.

Χρήσιμες πληροφορίες ἐπίσης ὑπάρχουν στό βιβλίο ἀπό ἔργα 
τῶν Δασκάλων ἀειμνήστου Νικήτα Κουμέντου καί κ. Νικήτα Μα
στρογιάννη, καθώς καί τοῦ θεολόγου κ. Σταύρου Κέντρη.

Χαριτολογώντας, ὁ κ. Χατζημιχαήλ, ὅσο συγκέντρωνε τό ὑλικό 
του γιά τή Νίσυρο, μοῦ ἔλεγε: «ἔχω γίνει Νισυριολόγος». Νομίζω ὅτι 
δικαιοῦται πιά αὐτόν τόν τίτλο.

Παρακαλῶ νά μοῦ ἐπιτραπεῖ νά ἐκφράσω, ἐκ μέρους ὅλων τῶν 
Νισυρίων, τίς εὐχαριστίες μας πρός τήν Ἱερά Μητρόπολη Κώου καί 
Νισύρου, τόν Δῆμο Κῶ, ὡς χορηγό αὐτῆς τῆς ἔκδοσης, καί ἰδιαιτέ
ρως τόν συνάδελφο καί συγγραφέα τοῦ βιβλίου κ. Ἀνδρέα Χατζη
μιχαήλ.
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ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ  
ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΚΩ

ΜΙΧΑΗΛ Π. ΣΟΦΟΣ 
Ἀρχιτέκτων

Μ έ τό πέρασμα τῶν αἰώνων ἡ σημασία τῶν μνημείων γιά τό 
ἀνθρώπινο γένος γίνεται συνεχῶς μεγαλύτερη. Καί αὐτό συμ

βαίνει γιατί τά μνημεῖα καθρεφτίζουν τήν ἱστορική καί πολιτισμική 
ταυτότητα κάθε τόπου καί ἀποτελοῦν τόν ἰσχυρό σύνδεσμο μεταξύ 
τῶν γενεῶν.

Ὁ ρόλος αὐτός τῶν μνημείων ἔχει στρέψει τήν προσοχή πολλῶν 
ἐπιστημόνων πρός αὐτά, γιά τή μελέτη καί καταγραφή τῶν ἰδιαίτε
ρων χαρακτηριστικῶν τους, ἀλλά καί γιά τήν ἑρμηνεία τῆς συνο
λικῆς ὑπόστασής τους σέ σχέση μέ τόν ἄνθρωπο καί τόν τόπο πού 
αὐτά βρίσκονται.

Μιά τέτοια προσπάθεια καταγραφῆς ἀποτελεῖ καί ἡ παροῦσα 
ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κώου καί Νισύρου, ἕνα κεφάλαιο 
τῆς ὁποίας, αὐτό τῶν παλαιοχριστιανικῶν βασιλικῶν τῆς Κῶ, ἔχω 
τήν τιμή νά παρουσιάσω σήμερα.

Στά πρῶτα χριστιανικά χρόνια οἱ πιστοί συγκεντρώνονταν γιά 
κοινή προσευχή σέ μεγάλους χώρους πού συνήθως παραχωροῦ
σαν οἱ εὔποροι πιστοί στά σπίτια τους ἤ γύρω ἀπό τούς τάφους 
μαρτύρων τά γνωστά σέ ἐμᾶς «μαρτύρια». Κατά τό τέλος τοῦ 2ου 
αἰώνα, ὅταν διαδόθηκε εὐρύτερα ὁ χριστιανισμός, καθιερώθηκαν 
οἱ πρῶτοι μόνιμοι χῶροι λατρείας, οἱ ὁποῖοι ὀνομάζονται «ναοί». 
Τό 313 μ.Χ. καθιερώθηκε μέ τό διάταγμα τῶν Μεδιολάνων ἡ ἀνεξι
θρησκία καί οἱ ναοί προσέλαβαν πλέον ἕναν ἰδιαίτερο χαρακτήρα, ὁ 
ὁποῖος ὁδήγησε στήν υἱοθέτηση μιᾶς ἐπιβλητικῆς μνημειακῆς ἀρχι
τεκτονικῆς. Ἔτσι γεννήθηκε ὁ ρυθμός τῆς βασιλικῆς, ὡς ἕνα νέο 
ἀρχιτεκτονικό δημιούργημα, τό ὁποῖο προέκυψε ἀπό τή συνένω
ση διάφορων ἀρχιτεκτονικῶν στοιχείων πού ὑπῆρχαν στά ρωμαϊκά 
κτίρια. Ἡ βασιλική, ἦταν ἕνα δημόσιο κτίριο, τό ὁποῖο χρησιμο
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ποιοῦσαν στή Ρώμη ὡς χῶρο δημοσίων συνεδριάσεων, ἐμπορικῶν 
συναλλαγῶν ἀλλά καί ὡς δικαστήριο. Νά σημειώσουμε ἐδῶ ὅτι οἱ 
Ρωμαῖοι παρέλαβαν αὐτόν τόν κτιριακό τύπο ἀπό τούς Ἕλληνες 
οἱ ὁποῖοι τό εἶχαν ὀνομάσει «βασιλική» πρός τιμή τοῦ ἄρχοντος 
βασιλέως, ὅπως ἡ γνωστή «Βασίλειος Στοά τῶν Ἀθηνῶν». Οἱ χρι
στιανοί λοιπόν ὀνόμασαν τούς ναούς τους βασιλικές πρός τιμήν τοῦ 
Βασιλέως Χριστοῦ πού λατρευόταν σέ αὐτές.

Μετά τό τέλος τῶν διωγμῶν, τόν 4ο/5ο μ.Χ. αἰώνα, ἄρχισαν νά 
χτίζονται μεγάλα ἐπιμήκη οἰκοδομήματα, τά ὁποῖα ἐσωτερικά διαι
ροῦνται μέ κιονοστοιχίες σέ κλίτη, ἀπό τρία ἕως ἐννέα, καταλήγον
τας στήν ἀνατολική πλευρά τους σέ ἁψίδα, τήν κόγχη μέ φαρδύτε
ρο καί ὑψηλότερο τό μεσαῖο κλίτος.

Βασικοί τύποι τῆς παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς στό Ἀνατολικό 
τμῆμα τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας ἦταν ἡ ἀνατολικοῦ τύπου βα
σιλική καί ἡ ἑλληνιστικοῦ τύπου βασιλική.

Ἡ ἀνατολικοῦ τύπου βασιλική ἐπικράτησε στίς ἀνατολικές 
ἐπαρχίες καί εἶχε συνήθως τρία κλίτη.

Ἡ ἑλληνιστικοῦ τύπου βασιλική ἐπικράτησε στίς ἑλληνορωμαϊ
κές περιοχές καί εἰδικότερα στά παράλια τῆς Μεσογείου καί εἶχε 
διάφορες παραλλαγές. Τή μονόχωρη ἤ μονόκλιτη βασιλική, ἡ ὁποία 
κυρίως χρησιμοποιήθηκε ὡς «μαρτύριο». Τίς τρίκλιτες ἤ πεντάκλιτες 
μέ τό μεσαῖο κλίτος πλατύτερο καί ὑψηλότερο. Ἄλλος τύπος ἦταν οἱ 
βασιλικές μέ ἐγκάρσιο κλίτος. Τέλος ἔχουμε τίς σταυρόσχημες βασι
λικές, οἱ ὁποῖες θεωροῦνται ἐξέλιξη τῶν «μαρτυρίων» καί χτίζονταν 
ἐπάνω στόν τάφο ἑνός μάρτυρα ἤ σέ κάποιο ἱερό χῶρο. Στήν ἐποχή 
τοῦ Ἰουστινιανοῦ ἄρχισαν νά ἐμφανίζονται καί οἱ πρῶτοι τροῦλοι.

Τά μέρη πού ἀποτελοῦσαν τή βασιλική ἦταν τά ἑξῆς:
Ὁ περίβολος, ἡ αὐλή δηλαδή πού περιέκλειε τό συγκρότημα.
Τό αἴθριο, μιά εὐρύχωρη αὐλή στή δυτική πλευρά τῆς βασιλικῆς 

πού χρησίμευε γιά τήν προετοιμασία τῶν πιστῶν πρίν τήν εἴσοδο 
τους στόν ναό. Ἐκεῖ παρέμεναν οἱ κατηχούμενοι καί ὅσοι δέν εἶχαν 
δικαίωμα εἰσόδου στόν κυρίως ναό.

Ὁ νάρθηκας, μεταξύ τοῦ κυρίως ναοῦ καί τοῦ αἴθριου, ὁ ὁποῖος 
ἦταν ὁ χῶρος παραμονῆς τῶν κατηχουμένων, τῶν μετανοούντων 
καί ὅσων δέν ἐπιτρεπόταν νά παρακολουθήσουν τό μυστήριο τῆς 
Θείας Εὐχαριστίας. Βόρεια τοῦ νάρθηκα ὑπῆρχε τό βαπτιστήριο 
ὅπου ὑπῆρχε σταυρωτή δεξαμενή γιά τό βάπτισμα καί νότια ὑπῆρχε 
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τό διακονικό, πού ἦταν ὁ χῶρος φύλαξης τῶν σκευῶν τῆς Ἐκκλησίας 
καί τῶν προσφορῶν τῶν πιστῶν.

Ἄλλο τμῆμα ἦταν ὁ κυρίως ναός, στό μέσον τοῦ ὁποίου βρισκόταν 
ὁ ἄμβωνας. Τό μεσαῖο κλίτος του ἦταν φαρδύτερο καί ὑψηλότερο 
ἐνῶ ἐπάνω ἀπό τά πλαϊνά κλίτη σχηματίζονταν ὑπερῶα, τά ὁποῖα 
χρησιμοποιοῦνταν ὡς γυναικωνίτες.

Τέλος, στό ἀνατολικό τμῆμα τοῦ μεσαίου κλίτους, ὑπῆρχε τό 
Ἱερό Βῆμα, τό ὁποῖο κατελάμβανε τό ἕνα τρίτο τοῦ κυρίως ναοῦ, 
ἀπό τόν ὁποῖο χωριζόταν μέ ἕνα χαμηλό χώρισμα. Στό μέσον τοῦ 
Ἱεροῦ Βήματος βρισκόταν ἡ Ἁγία Τράπεζα ἡ ὁποία στεγαζόταν 
ἀπό τό κιβώριο, ἕνα θολωτό σκέπασμα πού στηριζόταν σέ τέσσε
ρις κίονες. Πίσω ἀπό τήν Ἁγία Τράπεζα βρισκόταν ὁ θρόνος τοῦ 
Ἐπισκόπου καί ἑκατέρωθέν του οἱ ἕδρες τῶν πρεσβυτέρων.

Ἐντυπωσιακή εἶναι ἡ πληθώρα τῶν καταγεγραμμένων στόν 
τόμο βασιλικῶν, ὅπως ἐπίσης καί τό μέγεθός τους, στοιχεῖα πού, 
μα ζί μέ τό γεγονός ὅτι δυσανάλογα μεγάλο –σέ σχέση μέ τήν ἔκτα
ση τῆς Κῶ– ποσοστό ἀπό τίς σωζόμενες παλαιοχριστιανικές βασι
λικές καί τά βαπτιστήρια τοῦ ἀρχαίου κόσμου βρίσκονται στό νησί 
μας, ἐπιβεβαιώνουν τήν πεποίθησή μας ὅτι τό νησί τῆς Κῶ ὑπῆρξε 
σταυροδρόμι πολιτισμῶν καί πολύ σημαντικό ἐμπορικό κέντρο τοῦ 
Ρωμαϊκοῦ καί τοῦ πρώϊμου χριστιανικοῦ κόσμου, ἀλλά καί τό ὅτι 
στήν Κῶ διαδόθηκε πολύ νωρίς ὁ χριστιανισμός ἀπό τόν ἀπόστολο 
Παῦλο, περίπου τό 57 μ.Χ.

Ὑπέροχα περιγράφεται στό βιβλίο ἡ βασιλική τοῦ Ἁγ. Γαβριήλ, 
στήν περιοχή Ψαλίδι, μέ τίς καταπληκτικές τρισδιάστατες ἀπει
κονίσεις τῆς ὁμάδας τῆς καθηγήτριας τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Μπο
λόνια κ. Isabella Baldini.

Ἐνδεικτικό τοῦ μεγέθους τῶν βασιλικῶν τῆς Κῶ εἶναι τό συγ
κρότημα τῆς βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου, στό 
παλαιό κοιμητήριο τῆς πόλης, ἀπό τό ὁποῖο σώζεται μόνο τό βα
πτιστήριο, γνωστό ὡς Ἑπτά Βήματα. Ὅπως ἀναφέρεται στόν τόμο 
εἶναι τό μοναδικό, τό ὁποῖο σώζεται σέ τόσο καλή κατάσταση στόν 
ἑλλαδικό χῶρο.

Μνημεῖο μεγάλης ἀρχαιολογικῆς, ἀλλά καί πνευματικῆς ἀξίας, 
τό ὁποῖο πρέπει νά σημειώσουμε ὅτι διδάσκεται στούς φοιτητές 
τῆς χριστιανικῆς ἀρχαιολογίας, εἶναι ἡ βασιλική τοῦ Μαστιχαρίου, 
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τήν ὁποία ἀνάσκαψε ὁ Καθηγητής καί Ἀκαδημαϊκός Ἀναστάσιος 
Ὀρλάνδος καί γιά τήν ὁποία ἔχει γράψει σημαντικότατη μελέτη.

Ἐπίσης σημαντική, μεγαλοπρεπέστατη καί πιό ἄρτια διατη
ρημένη εἶναι ἡ βασιλική τοῦ Ἁγίου Στεφάνου στήν Κέφαλο ἡ ὁποία 
στήν πραγματικότητα εἶναι ἕνα σύμπλεγμα δυό βασιλικῶν καί ἑνός 
βαπτιστηρίου.

Παράλληλα μέ τίς βασιλικές πρέπει νά τονίσουμε ὅτι σημαντική 
ἄνθιση γνώρισε καί ἡ μαρμαρογλυπτική, ὅπως καί ἡ τέχνη τοῦ 
ψηφιδωτοῦ, καθώς ἡ πίστη καί ἡ εὐσέβεια τῶν κατοίκων τῆς Κῶ 
ἐκφραζόταν ἀφιερώνοντας ἔργα ὑψηλῆς ποιότητας καί αἰσθητικῆς 
ἀξίας στόν Θεό.

Κλείνοντας θά θέλαμε νά τονίσουμε ὅτι τόσο ἡ κ. Μαρία Πανά
γου ὅσο καί ὁ κ. Ἀνδρέας Χατζημιχαήλ κατάφεραν μέσα στίς σε
λί δες πού ἀναφέρονται στίς παλαιοχριστιανικές βασιλικές νά μᾶς 
περιγράψουν καί νά παρουσιάσουν ὅλον αὐτόν τόν ἀνεκτίμητο 
πλοῦτο πού καθημερινά βλέπουμε γύρω μας ἀλλά, ἴσως, δέν ἔχουμε 
ἐκτιμήσει ὅσο πρέπει.

Εὔχομαι ἡ ἔκδοση αὐτή νά ἀποτελέσει ἀφορμή γιά μιά ἀκόμη πιό 
λεπτομερῆ καταγραφή τῶν ἀνεκτίμητων μνημείων τοῦ νησιοῦ μας 
καί νά ἀποτελέσει ὁδηγό γιά τούς μελλοντικούς μελετητές.
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