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Δήμαρχος
ΡΟΔΟΣ 13 Μαρτίου 2017
ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΡΟΔΟΥ, ΦΩΤΗ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ
για

την 70η επέτειο της Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα.
------------------------------------------------

Εβδομήντα χρόνια: ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ.
«2017, ΕΤΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ», όπως ανακηρύχθηκε από
την Βουλή των Ελλήνων.
Τα Δωδεκάνησα, τα νησιά με το παράδοξο αριθμητικό όνομα,
το σύμπλεγμα των δεκαπέντε μεγάλων κατοικημένων νησιών,
καθώς και οι πολυάριθμες αραιοκατοικημένες ή ακατοίκητες
νησίδες και βραχονησίδες είχαν δεχθεί τις καταστρεπτικές
επιδρομές πολλών κατακτητών. Οι Δωδεκανήσιοι, όλο το χρονικό
αυτό διάστημα της κατοχής έδιναν πάντα τον έσχατο αγώνα για
την επιβίωσή τους και για την διατήρηση της ελληνικότητας τους.
Ιστορικά, με τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και τη νίκη των
Συμμάχων σε βάρος των δυνάμεων του άξονα, η μικρή Ελλάδα με
τη μεγαλειώδη αντίσταση, που έκανε το πρόσωπο-σύμβολο της
νίκης Winston Churchill ν’ αναφωνήσει τη μνημειώδη φράση
«πολέμησαν ως ήρωες, πολέμησαν ως Έλληνες!», μετρούσε
απώλειες παντός είδους: σε άμαχο πληθυσμό, σε νεκρούς στα
μέτωπα, σε φυσικό πλούτο και εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας.

Μόνη ελπίδα από τη μοιρασιά της λείας του πολέμου δεν φαινόταν
άλλη -όπως και έγινε- από την εκπλήρωση του αιώνιου πόθου των
Δωδεκανησίων για την Ένωση των νήσων τους με τη Μητέρα
Ελλάδα.
Το 1946, ο Ρόδιος, Ακαδημαϊκός, Αγαπητός Τσοπανάκης,
συντάσσει «υπόμνημα για τα Δωδεκάνησα», μεταξύ των οποίων
αναφέρει: “…Tα Δωδεκάνησα προσθέτουν στον Ελληνισμό ένας
συμπαγές και πολιτισμένο σύνολο, …που αξίζει την ιδιαίτερη
προσοχή του Κράτους, ώστε ο πανάρχαιος και ο νέος πολιτισμός
τους, η έντιμη δραστηριότητα και καλοσύνη των κατοίκων τους να
γίνουν στοιχεία ακτινοβόλα…΄Ολοι μαζί, αιώνες τώρα, οι
Δωδεκανήσιοι πρότασσαν την αντίσταση τους και πρόσφεραν
εξακολουθητικά τις θυσίες τους στους τόσους κατακτητές για να
διατηρήσουν την ελληνικότητα και την πίστη τους.»
Μετά από μία αλυσίδα ιστορικών γεγονότων, η αναμφισβήτητη
ελληνικότητα των νησιών και η απαίτηση του ελληνικού λαού για
την εκδίωξη των κατακτητών από τα Δωδεκάνησα κατέληξε στο
αίσιο για τη Δωδεκάνησο αποτέλεσμα με την οριστική λύση του
Δωδεκανησιακού ζητήματος από τη Διάσκεψη Ειρήνης των
νικητριών δυνάμεων και την υπογραφή της Συνθήκης Ειρήνης των
Παρισίων, στις 2 Φεβρουαρίου 1947 μεταξύ των Συμμάχων και
συνασπισμένων δυνάμεων μεταξύ αυτών και της Ελλάδας και της
Ιταλίας από την άλλη και στο άρθρο 14 αναφέρεται: «Η Ιταλία
εκχωρεί εις την Ελλάδα εν πλήρη κυριαρχία τας νήσους της
Δωδ/σου: Αστυπάλαια, Ρόδο, Χάλκη, Κάρπαθο, Κάσο, Τήλο,
Νίσυρο, Κάλυμνο, Λέρο, Πάτμο, Σύμη, Κω και Καστελλόριζο,
ως και τας παρακειμένας νησίδας».
Η επανενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα, στις 7
Μαρτίου 1948, σφράγισε την ιστορία της Ελλάδας και καθόρισε την
στρατηγική γεωπολιτική της θέση. Ήταν η ημέρα της δικαίωσης
των αγώνων και των θυσιών του δωδεκανησιακού λαού. Σήμερα
αυτοί οι αγώνες των Δωδεκανησίων, μας εμπνέουν και μας
διδάσκουν. Στεκόμαστε περήφανοι στην ιστορία μας και τιμούμε τις
θυσίες των ηρώων μας, ανώνυμων και επώνυμων, που με τόσα
δάκρυα και αίμα πότισαν την Ελληνική Γη και τα άλλα μέτωπα των
αγώνων τους.
Εβδομήντα χρόνια μετά, ο εορτασμός της Ενσωμάτωσης της
Δωδεκανήσου στην Ελλάδα, αποτελεί ένα ιστορικό αναστοχασμό

Φύλλο 2
των Δωδεκανησίων για το παρόν και το μέλλον των
Δωδεκανήσων, γιατί η ιστορία κάθε τόπου, κληροδοτεί αξίες και
διδάγματα, τα οποία πρέπει να αποτελούν τον φάρο και να
καθοδηγούν τις επόμενες γενιές στους στόχους και στα οράματά
τους.
Τα Δωδεκάνησα, στο σταυροδρόμι των μεγάλων
θαλάσσιων οδών, στον ιστορικό χώρο όπου συναντήθηκαν
και συγκρούστηκαν λαοί και πολιτισμοί, ασκούν κυρίαρχο
ρόλο και δίνουν το δικαίωμα στην πατρίδα μας να αξιώνει τον
απαιτούμενο σεβασμό και την δύναμη του ρυθμιστή των
διεθνών εξελίξεων.
Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους συντελεστές
της επετειακής εκδήλωσης της Ενσωμάτωσης των
Δωδεκανήσων στην Ελλάδα, εβδομήντα χρόνια μετά από
τόσα ιστορικά, πολιτικά, πολεμικά γεγονότα και διεθνείς
συνθήκες, που συνδυάζονται και απαντούν στις μεγάλες
προκλήσεις, όπως διαδραματίζονται στην ευαίσθητη
γεωπολιτική τους θέση στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ως
εξωτερικό σύνορο της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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