
Από την Ιταλοκρατία
στην Ένωση (1912-1947)



Από την κατάληψη ως τη Συνθήκη της 
Λοζάνης

Η Ιταλοκρατία στα Δωδεκάνησα
φάση πρώτη : 1912-1923
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Η κατάληψη
• 5/22 Απριλίου 1912 : 

ιταλικά στρατεύματα 
αποβιβάζονται στη Ρόδο 

• ως τα μέσα Μαΐου 
καταλαμβάνουν όλα τα 
Δωδεκάνησα. 

• Οι Δωδεκανήσιοι δέχονται 
τους Ιταλούς ως 
ελευθερωτές, ελπίζοντας 
ότι η ιταλική κατοχή θα 
είναι προσωρινή.
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Μάιος 1912. Απόβαση του ιταλικού στρατού στην παραλία των Καλυθιών.
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Μάιος 1912. Ιταλοί στρατιώτες στη μάχη της ΨίνθουΠ.Γ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 5



Ρόδος, 5 Μαΐου 1912. Ιταλοί στρατιώτες φτάνουν στο Μανδράκι.
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Ρόδος, 17 Μαΐου 1912. Παράδοση των Τούρκων αξιωματικών στο 
στρατηγό Αμέλιο μετά τη μάχη της Ψίνθου.
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5 Μαΐου 1912. Ο στρατηγός Αμέλιο φτάνει στην πόλη της Ρόδου
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Ρόδος, 2 Ιουνίου 1912. Ιταλοί αξιωματικοί και Ρόδιοι στην πλατεία του 
Μανδρακίου, την ημέρα της εορτής του Ιταλικού Συντάγματος. 
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12 Μαΐου 1012. Οι Ιταλοί καταλαμβάνουν την Κάλυμνο. Οι κάτοικοι 
τους υποδέχονται ως ελευθερωτές.
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Βαλκανικοί Πόλεμοι και Δωδεκάνησα

• Οι Ιταλοί αποβλέπουν στην 
προσάρτηση των νησιών. 

• Στη διάρκεια των Βαλκανικών 
πολέμων (1912-13) ο ελληνικός 
στόλος σταματά στην Ικαρία. 
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Βαλκανικοί Πόλεμοι και Δωδεκάνησα / 2

• Η ιταλική διοίκηση 
εμποδίζει κάθε ενωτική 
κίνηση : 
– Διατάσσεται η 

υποστολή της 
ελληνικής σημαίας 
από τις εκκλησίες

– Απαγορεύεται ο 
εορτασμός των 
Θεοφανείων του 1913 

– διαλύονται με 
σκληρότητα 
συλλαλητήρια υπέρ 
της ΄Ενωσης με την 
Ελλάδα σε πολλά 
χωριά.
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Τα Δωδεκάνησα ιταλική κτήση
• Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος : η Αντάντ

υπόσχεται στην Ιταλία ότι η κατοχή 
των Δωδεκανήσων θα αναγνωρισθεί 
επίσημα ως μόνιμη. 

• Μετά τον Πόλεμο οι Δωδεκανήσιοι 
διαδηλώνουν υπέρ της Ένωσης

• οι Ιταλοί καταπνίγουν κάθε 
πατριωτική εκδήλωση
– Το «αιματηρό Πάσχα» του 1919 :  

στο χωριό Βιλλανόβα (Παραδείσι) 
Ιταλοί στρατιώτες εμποδίζουν με τις 
ξιφολόγχες τους συλλαλητήριο υπέρ 
της Ένωσης, φονεύοντας δύο 
Ρόδιους πατριώτες. 

Ιταλοί ΚαραμπινιέροιΠ.Γ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 13



Τα Δωδεκάνησα ιταλική κτήση / 2
• 1919, συμφωνία Τιττόνι-Βενιζέλου

– η Ιταλία δέχεται να παραχωρήσει τα 
Δωδεκάνησα στην Ελλάδα εκτός της 
Ρόδου, που θα παραμείνει υπό ιταλική 
κυριαρχία για 5 χρόνια, μέχρι να 
αποφασίσουν με δημοψήφισμα οι 
κάτοικοί της

• 1920, Συνθήκη Σεβρών 
– η Ιταλία παραιτείται όλων των 

δικαιωμάτων της επί των κατεχομένων 
υπ’ αυτής νήσων του Αιγαίου. υπέρ της 
Ελλάδας.

• 1923, Συνθήκη της Λωζάννης :  
– τα Δωδεκάνησα επιδικάζονται στην Ιταλία 

και ανακηρύσσονται ως ιταλική “κτήση”. 
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Από τη Συνθήκη της Λοζάνης ως τη 
συνθηκολόγηση της Ιταλίας

Η Ιταλοκρατία στα Δωδεκάνησα
φάση δεύτερη : 1923-1943.
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• Στην Ιταλία από το 
1922 έχει  
επικρατήσει το 
φασιστικό καθεστώς 
του Μουσολίνι. 
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• Ο νέος  διοικητής 
Μάριο Λάγκο (1924-
1936) και κυρίως ο 
διάδοχός του 
Τσεζάρε Μαρία ντε 
Βέκκι (1936-1943) 
εφαρμόζουν 
πρόγραμμα 
εξιταλισμού και 
εκφασισμού των 
Δωδεκανήσων. 

Μάριο Λάγκο
Τσεζάρε Μαρία ντε ΒέκκιΠ.Γ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 17



Εξιταλισμός της δημόσιας ζωής
• επίσημη γλώσσα η 

ιταλική
• οι δήμαρχοι 

διορίζονται από τον 
γενικό διοικητή

• όλες οι υποθέσεις 
δικάζονται από 
ιταλικά δικαστήρια 
με τον ιταλικό 
φασιστικό 
νομοθετικό κώδικα.
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Οικονομική εκμετάλλευση
• Nόμος «περί δασών» : τα 

χωράφια που είχαν έστω και ένα 
θάμνο χαρακτηρίζονται δασικές 
εκτάσεις και απαγορεύεται η 
καλλιέργειά τους. 

• χιλιάδες δωδεκανήσιοι αγρότες 
εγκαταλείπουν τα χωριά και 
εργάζονται στα δημόσια έργα με 
εξευτελιστικά ημερομίσθια 

• Πολλοί αγρότες μεταναστεύουν
(1935 : 100.000 Δωδεκανήσιοι 
μετανάστες)

Δωδεκανήσιοι μετανάστες στον Πειραιά Π.Γ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 19



Οικονομική εκμετάλλευση / 2
• Εγκατάσταση 3.000 Ιταλών 

εποίκων σε νέα αγροτικά χωριά :  
– San Marco στην Κατταβιά
– Peveragno στον Καλαμώνα
– Campochiaro (Ελεούσα)
– San Benedetto (Κολύμπια)

Campochiaro

San Marco
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Οι ιταλικές εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις

• το εμπόριο και η βιομηχανία στα χέρια των Ιταλών. 
• Δεκάδες ιταλικές επιχειρήσεις εγκαθίστανται στα νησιά. 

– CAIR (Compagnia Agricola Industriale Rodi)
– Καπνοβιομηχανία ΤΕΜΙ (Tabacchi Egei Manifatture Italiane)
– βιομηχανία κεραμικών ICARO (Industria Ceramiche Artistiche Rodio Orientali)

• αγοράζουν σε εξευτελιστικά χαμηλές τιμές τα αγροτικά προϊόντα και 
απασχολούν κυρίως ιταλούς εργάτες. 

TEMI

CAIR
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Τουρισμός : η Ρόδος θέρετρο πολυτελείας

Terme di Calitea (πηγές Καλλιθέας)

Cervo και Cerva
(Έλαφος και Ελαφίνα)

Grande Albergo delle Rose
(Ξενοδοχείο των Ρόδων - Καζίνο)
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Τα δημόσια έργα : η πολιτική του 
λίθου

• δρόμοι, λιμάνια, γέφυρες, 
αρδευτικά και υδρευτικά έργα

• Αναστήλωση της μεσαιωνικής 
πόλης, για λόγους τουριστικούς 
και ιδεολογικο-πολιτικούς 

• Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου
(Καστέλλο) : ανακατασκευή με νέο 
σχέδιο εντελώς ξένο προς το 
αρχικό παλάτι. 

• Παρεμβάσεις στο αρχαίο στάδιο, 
το ωδείο, το ναό του Απόλλωνα 
στο Μόντε Σμίθ κ. αλλού.
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Mercato (Νέα Αγορά)
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Εθνολογική αλλοίωση : εξιταλισμός και εκφασισμός της 
παιδείας

• 1937 : 
• η ελληνική γλώσσα 

χαρακτηρίζεται “τοπική γλώσσα” 
και απαγορεύεται η διδασκαλία 
της στα δημοτικά σχολεία

• ΄Ολα τα μαθήματα στην ιταλική
• Εισαγωγή μαθήματος 

“φασιστικής αγωγής”
• Οι μαθητές υποχρεωμένοι να 

εγγραφούν στη φασιστική 
οργάνωση νεολαίας Μπαλίλα
και να μιλούν ιταλικά. 

• Απαγορεύεται η κυκλοφορία 
ελληνικών εντύπων και η κατοχή 
της ελληνικής σημαίας. 
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Εθνολογική αλλοίωση : εξιταλισμός και εκφασισμός της 
παιδείας /2

Μαθητικές 
κατασκηνώσεις στον 
Προφήτη Ηλία. Οι 
μαθητές περνούν 
κάτω από αψίδα σε 
σχήμα Μ(ουσολίνι)
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Εθνολογική αλλοίωση : εξιταλισμός και εκφασισμός της 
παιδείας /2

Εκδηλώσεις της 
φασιστικής οργάνωσης 
Μπαλίλα
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Η αντίσταση της νεολαίας
• 1936 :  ο Ιταλός 

διευθυντής του 
Βενετοκλείου επέβαλε 
στους μαθητές να 
εγγραφούν στη 
φασιστική οργάνωση 
Μπαλίλα, οι μαθητές 
επέστρεψαν τις αιτήσεις 
που τους έδωσε χωρίς 
να τις συμπληρώσουν. 
Αρνήθηκαν επίσης να 
χαιρετούν φασιστικά και 
να μιλούν ιταλικά στα 
διαλείμματα. Το «Σπίτι του Φασισμού», σημερινό Λιμεναρχείο
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Η αντίσταση της νεολαίας /2
• Πολλοί μαθητές 

εγκατέλειψαν το 
σχολείο όταν 
καταργήθηκε η 
διδασκαλία της 
ελληνικής γλώσσας

• Τη νύχτα της 21ης 
Απριλίου 1937 
μαθητές του 
Βενετοκλείου
κατέβασαν την 
ιταλική σημαία από 
το αέτωμα του 
κτιρίου. 

Π.Γ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 33



Η αντίσταση της νεολαίας /3
• Την 28η Οκτωβρίου 1937, οι 

μαθητές του Βενετοκλείου
αρνήθηκαν να πάρουν μέρος 
στις εκδηλώσεις για την επέτειο 
ίδρυσης της Ρώμης. Οι ιταλικές 
αρχές συνέλαβαν τον ΄Ελληνα
Γυμνασιάρχη Δημήτριο 
Αναστασιάδη, απέβαλαν τους 
τελειοφοίτους μαθητές, 
μετέφεραν τη βιβλιοθήκη του 
σχολείου σε άλλους χώρους και 
έκλεισαν το σχολείο για τη 
σχολική περίοδο 1937-8.
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Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος : αγωνία και συμμετοχή

• Με την έναρξη του πολέμου οι Ιταλοί συλλαμβάνουν όλους τους 
άντρες από 20 ως 60 ετών και τους κλείνουν στην τάφρο του 
μεσαιωνικού τείχους (Concentramento)

Ο χώρος του Concentramento στη μεσαιωνική τάφροΠ.Γ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 35



Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος : αγωνία και συμμετοχή/2
• Πολλοί Δωδεκανήσιοι 

πολεμούν στο πλευρό 
Ελλήνων και συμμάχων : 
– Δωδεκανησιακό Σύνταγμα 

του ελληνικού στρατού 
– Δωδεκανήσιοι της 

Αιγύπτου συγκροτούν τη 
Δωδεκανησιακή 
Φάλαγγα. 

• Ο ανθυπολοχαγός 
Αλέξανδρος Διάκος από 
τη Χάλκη έγινε ο πρώτος 
Έλληνας αξιωματικός που 
έπεσε στον ελληνοϊταλικό
πόλεμο. 
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Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος : αγωνία και συμμετοχή/3

• Συμμαχικός 
αποκλεισμός των 
ιταλοκρατούμενων
νησιών. 

• Αγγλικά πλοία και 
αεροπλάνα 
βομβαρδίζουν την 
πόλη της Ρόδου. 
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Από τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας ως 
τη συνθηκολόγηση της Γερμανίας

Η γερμανική κατοχή στα 
Δωδεκάνησα : 1943-1945
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Η γερμανική κατοχή στα Δωδεκάνησα : 1943-45

• Σεπτέμβριος 1943 : η 
Ιταλία συνθηκολογεί 
(armisticio) και οι 
Γερμανοί 
καταλαμβάνουν τα 
Δωδεκάνησα. 

• Οι Γερμανοί 
καταδιώκουν με 
σκληρότητα τους 
Ιταλούς στρατιώτες, 
τους οποίους οι 
Δωδεκανήσιοι 
βοηθούν σε πολλές 
περιπτώσεις.

Γερμανικά τεθωρακισμένα στη 
Θαλασσινή Πύλη (Κολώνα)
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Η γερμανική κατοχή στα Δωδεκάνησα : 1943-45

• Οι Εβραίοι της 
Ρόδου στέλνονται 
σε στρατόπεδα 
συγκέντρωσης

• Μόλις 3 από τις 
500 εβραϊκές 
οικογένειες του 
νησιού 
διασώζονται. 

Αγόρι από τη Ρόδο με το άστρο του 
Δαβίδ στο πέτοΠ.Γ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 40



Η γερμανική κατοχή στα Δωδεκάνησα : 1943-45

• Οκτώβριος 1944 : οι 
Γερμανοί αποχωρούν 
από την Ελλάδα, αλλά 
παραμένουν στα 
Δωδεκάνησα ως το Μάιο 
του 1945. 

• Τα νησιά, αποκλεισμένα 
από τους συμμάχους, 
υποφέρουν από πείνα.

• 8 Μαΐου 1945 : τα 
γερμανικά στρατεύματα 
της Δωδεκανήσου 
παραδίδονται. 

Η υπογραφή της συμφωνίας παράδοσης των 
γερμανικών στρατευμάτων, Σύμη, 8 Μαίου 1945
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Η αγγλική στρατιωτική διοίκηση 
(1945-1947) και η Ένωση
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Η αγγλική στρατιωτική διοίκηση (1945-47) και η Ένωση /1 

• Τα Δωδεκάνησα 
υπό αγγλική 
στρατιωτική 
διοίκηση (1945-7) 

• 10 Φεβρουαρίου 
1947 : 
υπογράφεται στο 
Παρίσι η Συνθήκη 
παραχώρησης των 
Δωδεκανήσων στην 
Ελλάδα. 
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Η αγγλική στρατιωτική διοίκηση (1945-47) και η Ένωση /2 

• 31 Μαρτίου 1947 : 
τα νησιά 
παραδίδονται από 
τους ΄Αγγλους στον 
πρώτο ΄Ελληνα
στρατιωτικό 
διοικητή 
αντιναύαρχο 
Ιωαννίδη. 

Ο αντιναύαρχος Ιωαννίδης υπογράφει το 
πρωτόκολλο παράδοσης των Δωδεκανήσων 

στην Ελλάδα
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Η αγγλική στρατιωτική διοίκηση (1945-47) και η Ένωση /3 

• 7 Μαρτίου 1948 : 
τα Δωδεκάνησα 
ενσωματώνονται 
επίσημα στο 
ελληνικό κράτος. 
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