Η ανασυγκρότηση των Δωδεκανήσων (1945-1947)
Το έργο της Ελληνικής Στρατιωτικής Αποστολής (ΕΣΑΔ) και η
δράση του Χριστόδουλου Τσιγάντε
Νίκος Νικολούδης
Διδάκτωρ Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (King’s College)
Η 9η Μαΐου 1945, ημερομηνία συνθηκολόγησης του Γ΄ Ράιχ,
σηματοδότησε το τέλος του πολέμου και στα Δωδεκάνησα. Την ίδια
ημέρα ο επικεφαλής των γερμανικών φρουρών που εξακολουθούσαν να
σταθμεύουν στην Κω, τη Ρόδο, την Κάλυμνο και τη Λέρο, στρατηγός
Όττο Βάγκενερ, υπέγραψε στη Σύμη την παράδοση των στρατευμάτων
του σε εκπροσώπους της Μ. Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ελλάδας.
Την

τελευταία

εκπροσώπησε

ο

διοικητής

του

Ιερού

Λόχου,

συνταγματάρχης Χριστόδουλος Τσιγάντες η παρουσία του οποίου
επιβεβαίωσε με τον πιο επίσημο τρόπο τη συμβολή του Ιερού Λόχου
στους αγώνες για την απελευθέρωση των Δωδεκανήσων κατά τους
προηγούμενους ένδεκα μήνες1. Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας
αποβιβάστηκαν στη Ρόδο μικτές βρετανικές δυνάμεις («Δύναμη 281»,
ινδικά τάγματα και τμήμα της SBS) υπό τον συνταγματάρχη Άκλαντ,
καθώς και ένα τμήμα του Ιερού Λόχου. Τα συμμαχικά στρατεύματα
έγιναν δεκτά ως ελευθερωτές από ένα μεγάλο πλήθος κατοίκων τόσο της
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πόλης όσο και των χωριών του νησιού που κρατούσαν ελληνικές
σημαίες2.

Η παράδοση των Γερμανών στη Ρόδο (φωτ. IWM)

Την επομένη όμως συνέβη ένα επεισόδιο που κατέδειξε ότι η σύμπνοια
που χαρακτήριζε τους έως τότε κοινούς αγώνες των Βρετανών και των
Ελλήνων επρόκειτο να δώσει τη θέση της σε αποκλίνουσες αντιλήψεις
σχετικά με τη διαχείριση των απελευθερωμένων Δωδεκανήσων μέχρι τον
καθορισμό της μεταπολεμικής τους τύχης. Μια μικρή δύναμη του Ιερού
Λόχου υπό τον αντισυνταγματάρχη Φώτη Μεσσηνόπουλο που είχε
αποβιβαστεί στη Λέρο για να συνδράμει στην παράδοση της εκεί
γερμανικής φρουράς, και η οποία είχε γίνει δεκτή με πανηγυρισμούς από
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τον ελληνικό πληθυσμό, αποπέμφθηκε από τον Βρετανό διοικητή με
ανυπόστατες δικαιολογίες. Όπως αναφέρει ο Ι. Μανέτας: «Ο Βρετανός
διοικητής της νήσου Λέρου, συνταγματάρχης Μπερντ της “Δυνάμεως
281”, διέταξε την επομένην της αφίξεως των Ιερολοχιτών όπως το τμήμα
τούτο επιστρέψη αμέσως εις Σύμην. Ο λόγος, ως εξήγησεν ούτος, ήτο
“ότι η πολιτική κατάστασις εν τη νήσω ήτο πολύ σοβαρά”. Εκ του
περιβάλλοντος δε τούτου διεδόθησαν διάφοροι ασύστατοι φήμαι, η πλέον
κακόβουλος των οποίων ήτο ότι κατά την διάρκειαν της νυκτός
εσημειώθη ένας φόνος Γερμανού και μία ληστεία τραπέζης και τούτο
ωδήγησε εις την υποψίαν ότι οι Έλληνες κάτοικοι της νήσου,
ενισχυόμενοι εκ της παρουσίας του Ιερού Λόχου, θα προέβαινον εις
αντίποινα κατά των Ιταλών και Γερμανών… Η κατάστασις απέβη
κρίσιμος, διότι τα πνεύματα των Ιερολοχιτών ήρχισαν να εξάπτωνται, ως
εκ των διαφαινομένων προθέσεων του Βρετανού διοικητού της νήσου
προς εξυπηρέτησιν πολιτικών και ουχί στρατιωτικών σκοπών. Ο πόλεμος
είχε τελειώσει και οι Βρετανοί ήρχιζον να εφαρμόζουν τας εντολάς του
Φόρεϊν Όφις δια τας πρώην ιταλικάς αποικίας»3. Ο ίδιος συγγραφέας
προσθέτει λίγο πιο κάτω: «Η Δωδεκάνησος, κατά τας απόψεις του
Φόρεϊν Όφις, δεν ανήκεν ακόμη διπλωματικώς εις την Ελλάδα και
συνεπώς τα ελληνικά τμήματα δεν έπρεπε να πανηγυρίζουν ως
απελευθερωταί. Το ισχυρότερον όμως κτύπημα που κατεφέρθη εις τας
σχέσεις μεταξύ Ελλήνων και Ιερολοχιτών και Βρετανών αξιωματικών
ήτο το γεγονός ότι τα κυριευθέντα όπλα της γερμανικής φρουράς
Καλύμνου οι Βρετανοί τα έρριψαν εις την θάλασσαν αντί να τα
παραδώσουν εις τους Έλληνας, δια τον εξοπλισμόν των νέων ελληνικών
μονάδων, καίτοι ήσαν κοινά πολεμικά λάφυρα»4.
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Η επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού
Στα διπλωματικά παρασκήνια είχαν ήδη αρχίσει οι μυστικές
διαβουλεύσεις για τη μεταπολεμική τύχη των Δωδεκανήσων. Η
παραχώρησή τους όμως στην Ελλάδα δεν είχε ακόμη οριστικοποιηθεί,
παρότι οι ΗΠΑ και η Μεγάλη Βρετανία έκλιναν προς αυτή την απόφαση,
την οποία δεν μπορούσαν να αμφισβητήσουν με σοβαρά επιχειρήματα
ούτε η Ιταλία ούτε η Τουρκία5. Αντιλαμβανόμενος τη σημασία του
τονισμού των ελληνικών βλέψεων στα Δωδεκάνησα, ο αντιβασιλέας,
Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, αποφάσισε την πραγματοποίηση επίσημης
επίσκεψης σε αυτά λίγες ημέρες μετά τη λήξη του πολέμου, στις 15
Μαΐου. Επιβαίνοντας στο θωρηκτό «Αβέρωφ» (τη χρήση του οποίου
επιδίωξε λόγω της μεγάλης συμβολικής του σημασίας για τους
απανταχού Έλληνες, παρότι το πλοίο ήταν ουσιαστικά παροπλισμένο)
και συνοδευόμενος από φρουρά ευζώνων και πολυπληθή ακολουθία,
κατέπλευσε το πρωί εκείνης της ημέρας στη Ρόδο. Εκεί τον υποδέχτηκε ο
Βρετανός αρχιστράτηγος της Μέσης Ανατολής, σερ Μπέρναρντ Πάτζετ
(μακρινός

απόγονος

του

Βρετανού

φιλέλληνα

της

Ελληνικής

Επανάστασης σερ Ρίτσαρντ Τσωρτς) που είχε φθάσει στο νησί το
απόγευμα της προηγουμένης. Η επισημότητα της ελληνικής αποστολής
εξέπληξε τους Βρετανούς. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του λοχία Χέρμπερτ
5

Constantinos Svolopoulos, The Dodecanese Question during the Second World War. Greece,

Turkey and the Allies, Γραφείον δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα 2013, 115
κ.εξ., Μαρία Σαμπατακάκη, «Η ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων. Η τελευταία επέκταση της
ελληνικής επικράτειας», Ιστορικά Θέματα, τχ. 63 (Ιούνιος 2007), 102 (το όνομα της
συγγραφέως απουσιάζει εκ παραδρομής από το κείμενο, η σχετική όμως αβλεψία
διευκρινίζεται στο επόμενο τεύχος). Κατά τον Σβολόπουλο, «The Italian diplomats familiar
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Ντόμπσον, βοηθού του συνταγματάρχη Άκλαντ, «ο Αντιβασιλέας
υποτίθεται ότι θα κατέφθανε με μια συνοδεία το πολύ 30 ατόμων. Στην
πραγματικότητα

έφθασε

με

μια

ακολουθία

περίπου

100,

συμπεριλαμβανομένου του επιτελείου του, προσκόπων, δημοσιογράφων
και μιας προσωπικής σωματοφυλακής από 28 ευζώνους, πολύ γραφικών
με τις ασυνήθιστες φούστες τους, τα λευκά καλσόν τους και τα
παπούτσια με τις τεράστιες μαύρες φούντες. Ο Αντιβασιλέας τους
εντυπωσίασε όλους με τη διαγωγή του, τη γοητεία του, την οξύνοια και
τις γνώσεις του. Όχι όμως και οι επιτελείς του οι οποίοι, για να το θέσω
κομψά, ήταν “άτσαλοι”»6. Οι πρώτες εντυπώσεις της ελληνικής
αντιπροσωπείας ήταν εντελώς διαφορετικές. Ο καθηγητής (και μετέπειτα
ακαδημαϊκός) Ιωάννης Γεωργάκης, τότε προσωπικός γραμματέας του
Αρχιεπισκόπου, κατέγραψε τις σχετικές αναμνήσεις του ως εξής: «Την
άλλη μέρα ξυπνήσαμε στη Ρόδο. Είχαμε αράξει στ’ ανοιχτά, ανάμεσα
στα εγγλέζικα καράβια που εχαιρέτιζαν με τιμητικές βολές τον αρχηγό
του ελληνικού κράτους. Η πόλις ήταν αθέατη και η άγνοια για το τι
συνέβαινε εκεί ήταν πλήρης. Ούτε μέσα επικοινωνίας είχαμε ούτε χρόνος
υπήρχε για οργάνωση επίσημης υποδοχής. Κανείς δεν γνώριζε τι ακριβώς
μας περίμενε στην παραλία. Έτσι, το πρώτο που ρώτησα τον
[Χριστόδουλο] Τσιγάντε όταν ανέβηκε με τις Συμμαχικές Αρχές να
χαιρετίσει τον Αντιβασιλέα ήταν: “Τι γίνεται έξω;” “Ζουρλοκομείο”, μου
απάντησε. “Μόνο να φροντίσουμε τον Δεσπότη, να μην τον καταπιούν”.
Και ήρθε η ώρα να αποβιβαστούμε. Στην πλώρη της ακάτου είχα
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with an entourage of perhaps 100, including staff, boy scouts, journalists and a personal
bodyguard of 28 Evzones, very picturesque in their quaint skirts, white tights, and shoes with
huge black pom-poms. The regent impressed everyone by his bearing, charm, shrewdness
and knowledge. Not so his staff who, to put it mildly, were 'sloppy'” (στην ιστοσελίδα:
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τοποθετήσει ένα τσολιά δύο μέτρα ύψος, τον Νίκο, αγγελτήριο
ακρόπρωρο της λευτεριάς. Κάποτε φάνηκε η ακτή. Ένας όγκος
αμέτρητος πλημμύριζε το μεγαλόπρεπο όραμα μπροστά μας και
χαιρέτιζε. Τι εκραύγαζε, τι διαδήλωνε; Δεν ακούγαμε. Αλλά δεν πείραζε,
το εγνωρίζαμε τώρα. Το είχε πει ο Πίνδαρος χιλιάδες χρόνια πριν: “Έν
ανδρών, έν Θεών γένος εκ μιας δε πνέομεν ματρός αμφότεροι”»7.

Ο στρατηγός Πάτζετ υποδέχεται τον Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό κατά την άφιξή του
στη Ρόδο (φωτ. IWM)

Εκτός από τον συνταγματάρχη Τσιγάντε, εν μέσω του παραληρούντος
σημαιοστολισμένου πλήθους την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχτηκε ο
Μητροπολίτης Ρόδου, Απόστολος Τρύφωνος. Στη συνέχεια η πομπή
κατευθύνθηκε στον

μητροπολιτικό

ναό

όπου πραγματοποιήθηκε

δοξολογία, μετά την οποία εκφώνησαν πανηγυρικούς λόγους ο δήμαρχος
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της πόλης, Ιωάννης Καζούλης, και ο αγωνιστής της δωδεκανησιακής
ελευθερίας Σκεύος Ζερβός. Στην αντιφώνησή του ο Δαμασκηνός
απευθυνόμενος στο πλήθος είπε μεταξύ άλλων τα εξής: «Θα αρχίση μία
περίοδος γονίμου εργασίας, κατά την οποίαν το ελληνικόν κράτος,
ενισχυόμενον με εύρωστον διάθεσιν του δωδεκανησιακού τμήματος, θα
επιδιώξη την εθνικήν του ολοκλήρωσιν και οργάνωσιν της κοινωνικής
ευημερίας του… Το σημερινόν προσκύνημά μου εις την πόλιν της Ρόδου
είναι η

επίσημος επισφράγισις των ακαταλύτων ψυχικών και

πνευματικών δεσμών μεταξύ της ελληνικής Δωδεκανήσου και του
ελευθέρου ελληνικού κράτους. Υποκλίνομαι μετά σεβασμού ενώπιον της
μνήμης των ηρώων οι οποίοι εθυσιάσθησαν δια να έλθη η πανέορτος
αυτή ημέρα και απονέμω τον δίκαιον έπαινον εις πάντας τους
Δωδεκανησίους, διότι πάντες εκράτησαν υψηλά την σημαίαν των
εθνικών πόθων της Δωδεκανήσου»8.
Στη συνέχεια οι επίσημοι διέσχισαν τους δρόμους της Ρόδου με
αυτοκινητοπομπή, εν μέσω του πλήθους που τους έραινε με ροδοπέταλα
και

κομφετί.

Έπειτα

ο

Δαμασκηνός

απένειμε

στον

Βρετανό

αρχιστράτηγο τον Μεγαλόσταυρο του Γεωργίου για τη συνεισφορά του
στον ελληνικό αγώνα. Οι εορτασμοί ολοκληρώθηκαν με παράθεση
γεύματος προς τιμήν των επισήμων. Σύμφωνα με τη διατύπωση του ίδιου
του Πάτζετ, επρόκειτο για «ένα τεράστιο γεύμα για το οποίο αισθάνθηκα
ότι ήταν εντελώς έξω από την πραγματικότητα της κατάστασης
υποσιτισμού των Ροδίων», και σε σχέση με το οποίο, για να καθησυχάσει
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τις τύψεις του, επέτρεψε σε όλους τους κατοίκους της Ρόδου να τραφούν
επί μία εβδομάδα χωρίς δελτίο τροφίμων9!

Βρετανοί στρατιώτες παρουσιάζουν όπλα προς τιμήν του Αρχιεπισκόπου
Δαμασκηνού (φωτ. IWM)

Η Βρετανική Στρατιωτική Διοίκηση
Με βάση το διοικητικό μοντέλο που εφάρμοζαν οι Βρετανοί στις
χώρες που είχαν καταλάβει στη διάρκεια του πολέμου, την προσωρινή
διοίκηση των Δωδεκανήσων (έως τη λήψη της οριστικής απόφασης για
το μεταπολεμικό καθεστώς τους) ανέλαβε η Βρετανική Στρατιωτική
9
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Pen and Sword Military, Μπάρνσλεϋ 2008, 134 (η ακριβής διατύπωση στο πρωτότυπο
κείμενο του Πάτζετ είναι η εξής: «a huge lunch, which I felt to be very out of keeping with
the undernourished condition of the people of Rhodes»). Πρβλ. Παπαχριστοδούλου, 586-7,
Κούκουνα, 252.
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Διοίκηση Δωδεκανήσων (British Military Administration Dodecanese)10.
Οι δυσκολίες που αντιμετώπισε η Βρετανική Διοίκηση υπήρξαν πολύ
μεγάλες. Εκτός από τα δεινά των τριών δεκαετιών της ιταλικής
αποικιοκρατίας (1911-43), τα Δωδεκάνησα είχαν υποστεί εκτεταμένες
καταστροφές ως αποτέλεσμα των μαχών που διεξήχθησαν σε αυτά από
το φθινόπωρο του 1943 έως την άνοιξη του 1945. Οι ανάγκες των
Δωδεκανησίων ήταν τεράστιες και οι προσδοκίες τους για την
αποκατάστασή τους ακόμη μεγαλύτερες. Κρίνοντας από τις δυσκολίες
των πρώτων μεταπολεμικών χρόνων, η εθνική αποκατάστασή τους
τελικά αποδείχθηκε ευχερέστερη από την κοινωνική και την οικονομική
τους ανάκαμψη, γεγονός το οποίο οφείλεται μέχρις ενός σημείου στην
ανεπάρκεια και τις αδυναμίες της Βρετανικής Διοίκησης. Αποτιμώντας
τα επιτεύγματα της τελευταίας, ο Χριστόδουλος Παπαχριστοδούλου
αναφέρει: «Η διετία αυτή [1945-47] στοίχισε πολλά στον Ελληνισμό,
όσον αφορά στον ηθικό, πολιτικό και οικονομικό τομέα. Στο διάστημα
αυτό χάθηκε όλη η λεία του πολέμου και η αλλαγή προσώπων και
πραγμάτων στη διοίκηση δεν ήταν σημαντική. Οι Άγγλοι κράτησαν τις
καίριες

θέσεις,

εγκατέστησαν

αγγλική

αστυνομία

με Κύπριους

χωροφύλακες και μια φρουρά από Ινδούς, η άλλη όμως πολιτική,
δικαστική και διοικητική μηχανή έμεινε όπως ήταν κι οι περισσότεροι
υπάλληλοι ήταν Ιταλοί, Λεβαντίνοι και πολύ λίγοι Έλληνες ντόπιοι είχαν
προσληφθεί. Δεν έχουν δικαίωμα να νομοθετήσουν σαν προσωρινή
κατοχή, λένε, και διοικούν σύμφωνα με τους φασιστικούς νόμους
αλλάζοντας μόνο ορισμένα σημεία. Με δυσκολία έδωσαν την άδεια
αργότερα να υψωθεί η ελληνική σημαία στο Δημαρχείο αντί της
αγγλικής»11. Στα σχόλια του Παπαχριστοδούλου μπορεί να προστεθεί η
10
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επιβολή λογοκρισίας από τη Βρετανική Στρατιωτική Διοίκηση στο
περιοδικό Αναγέννησις, το μοναδικό ελληνόφωνο έντυπο στα νησιά, του
οποίου μάλιστα η έκδοση είχε αρχίσει τον Ιανουάριο του 1944 με την
άδεια της Γερμανικής Στρατιωτικής Διοίκησης! Από την άλλη πλευρά,
είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι επικεφαλής της βρετανικής λογοκρισίας
ήταν ο γνωστός συγγραφέας Λώρενς Ντάρελλ που είχε τη φήμη
φιλέλληνα, έχοντας μάλιστα περάσει αρκετά χρόνια της δεκαετίας του
1930 με την οικογένειά του στην Κέρκυρα! Παρά ταύτα λέγεται ότι, όταν
ρωτήθηκε γιατί οι Άγγλοι δεν επέτρεπαν την ελεύθερη έκδοση
εφημερίδων σε έναν απελευθερωμένο τόπο, απάντησε: «Έπειτα από μια
αυστηρή νηστεία, η άμεση πανδαισία είναι πάντοτε ανθυγιεινή»12!

Χαρτονόμισμα της Βρετανικής Στρατιωτικής Διοίκησης Δωδεκανήσων

12

Γιάννης Παπαθεοδώρου, «Ο Λώρενς Ντάρελλ αρχιλογοκριτής στη Δωδεκάνησο», ΤΟΤΕ,

τχ. 5 (Νοέμβριος 2004), 4-10 (κυρίως 9-10). Για την απάντηση του Ντάρελλ πρβλ. Ελευθέριο
Ι. Διακογιάννη, Οι ανυπότακτοι της Σύμης, Εκδ. Προσκήνιο – Άγγελος Σιδεράτος, Αθήνα
2005, 116.
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Σχολιάζοντας τα πεπραγμένα της Βρετανικής Διοίκησης η ιστορικός
Μαρία Σαμπατακάκη προσθέτει: «Κατά το διάστημα της Βρετανικής
Στρατιωτικής Διοίκησης, σε συνεργασία με την ΕΣΑΔ και μέσω της
βοήθειας διεθνών οργανισμών, οι Άγγλοι ασχολήθηκαν με την
αντιμετώπιση άμεσων ζητημάτων επιβίωσης. Ο πόλεμος είχε αφήσει
πίσω

του

κατεστραμμένους

οικισμούς

(γερμανικοί

αεροπορικοί

βομβαρδισμοί στη Λέρο, βρετανικές αεροπορικές επιθέσεις στη Ρόδο)
και ανεργία. Μέσω της UNRRA [United Nations Relief and
Rehabilitation

Administration

-

Οργανισμού

Περίθαλψης

και

Αποκατάστασης των Ηνωμένων Εθνών] έφθασαν στα νησιά τρόφιμα και
ρούχα, ενώ δόθηκε τεχνική βοήθεια για τη στοιχειώδη κάλυψη των
στεγαστικών αναγκών και τη βελτίωση του οδικού δικτύου. Βεβαίως
σημειώθηκαν και έκτροπα που προκάλεσαν σημαντικές πολιτιστικές
καταστροφές, π.χ. η άδεια την οποία έδωσε η Βρετανική Διοίκηση στους
κατοίκους της Αστυπάλαιας να ξηλώσουν τις ξύλινες οροφές των σπιτιών
του Κάστρου του νησιού είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή των
διατηρητέων οικιών που βρίσκονταν στο εσωτερικό του. Οι ίδιοι οι
Βρετανοί μάλιστα, φεύγοντας αργότερα από τη Δωδεκάνησο, φρόντισαν
να πάρουν μαζί τους ό,τι θεωρούσαν πολύτιμο από το παλάτι του
Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο… Αυτό όμως που ενδιέφερε περισσότερο
τους Βρετανούς ήταν η διατήρηση της τάξης στην περιοχή, ο
περιορισμός των συνθημάτων περί ένωσης με την Ελλάδα και ο
περιορισμός της ανάπτυξης αριστερού κινήματος στα νησιά. Για τον
λόγο αυτό οργάνωσαν σώματα ασφαλείας που απαρτίζονταν, εκτός από
Βρετανούς και ντόπιους, από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους.
Παράλληλα φρόντισαν να αρχίσουν αμέσως την καταστροφή των
στρατιωτικών εγκαταστάσεων των στρατιωτικών δυνάμεων αλλά και του
πολεμικού υλικού που άφησαν πίσω τους προκειμένου να μην περιέλθει
11

στην κατοχή των Ελλήνων αντιστασιακών. Επιβατικά και φορτηγά
αυτοκίνητα, μηχανές, σιδεροκατασκευές παντός τύπου, ακόμη και
μηχανήματα που χρησιμοποιούσαν οι Γερμανοί για τη διάνοιξη δρόμων,
συγκεντρώθηκαν και πετάχτηκαν στο Αιγαίο»13.
Τα προβλήματα που αντιμετώπισε η Βρετανική Στρατιωτική Διοίκηση
περιγράφονται αναλυτικά στην εκτενή έκθεση που συνέταξε ο
επικεφαλής της, ταξίαρχος Πάρκερ (A.S. Parker), για τα πεπραγμένα της
διοίκησής του το έτος 194614. Σταχυολογώντας από αυτήν επισημαίνουμε
ορισμένα ενδιαφέροντα σημεία. Προκειμένου για το κυριότερο
πρόβλημα, το επισιτιστικό, η έκθεση αναφέρει ότι, λόγω της παράλληλης
κυκλοφορίας ποικίλων νομισμάτων στα νησιά, η αγορά βιομηχανικών
ειδών δεν ήταν εφικτή παρά μόνο από τη Ιταλία, ενώ των ειδών
διατροφής από την Τουρκία και την Ελλάδα, με πληρωμή σε πλεονάζον
πολεμικό υλικό του οποίου η αξία συχνά ήταν μεγαλύτερη σε αυτές τις
χώρες απ’ ότι στα Δωδεκάνησα. Η αλιεία αντιμετώπιζε σοβαρό
πρόβλημα λόγω της έλλειψης ψυγείων, ενώ η αύξηση της κατανάλωσης
κρέατος θα απαιτούσε προγραμματισμό πολλών ετών προκειμένου να
επιτευχθεί αντίστοιχη αύξηση της ζωικής παραγωγής15. Από πολιτική
άποψη το 1946 ήταν ένα ήρεμο έτος. Τον Ιούλιο οι Δωδεκανήσιοι είχαν
13

Σαμπατακάκη,98-99. Για την αποψίλωση και πλήρη παραμέληση των στρατιωτικών και

γενικά των δημόσιων κτιρίων (περιλαμβανομένου και του Καστέλλου) στη Ρόδο πρβλ. και
τα σχόλια του Παπαχριστοδούλου, 589-90.
14

Το μεγαλύτερο μέρος τους, υπό τον τίτλο “Report of the Governor A.S. Parker on the Acta

of the British Military Administration (1/1/1946-31/12-1946)” (στο εξής: Report)
περιλαμβάνεται στον τόμο με τίτλο The Dodecanese, the Long Road to Union with Greece.
Diplomatic Documents from the Historical Archives of the Ministry of Foreign Affairs,
researched and edited by Lena Divani – Photini Constantipoulou, Εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα
1997, έγγραφο υπ’ αριθ. 90, σελ. 256-283.
15

Report, 257-8.
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δεχθεί με ενθουσιασμό την είδηση ότι θα αποτελούσαν τμήμα της
Ελλάδας, ο οποίος όμως μετριάστηκε σε ορισμένους από τη σκέψη ότι
αυτό το γεγονός θα συνεπαγόταν στρατολόγηση (την οποία είχαν
αποφύγει επί αιώνες), καθώς και βαρύτερη φορολόγησή τους. Η
κομμουνιστική προπαγάνδα δεν φαίνεται να είχε αποτελέσματα στα
νησιά16. Οι δραστηριότητες της UNRRA είχαν συμβάλει σημαντικά στην
επαναφορά ενός ανεκτού βιοτικού επιπέδου και στην αύξηση της
απασχόλησης αλλά αναπόφευκτα δεν είχαν ικανοποιήσει όλες τις
προσδοκίες που είχαν εναποτεθεί σε αυτήν, δεδομένου και του γεγονότος
ότι για την UNRRA τα Δωδεκάνησα αποτελούσαν έναν μικρό και
συγκριτικά ασήμαντο τομέα του κατεστραμμένου μεταπολεμικού
κόσμου, με αποτέλεσμα το προσωπικό που διέθετε γι’ αυτά να είναι
ελλιπές και τεχνικά ανεπαρκές17. Η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών
είχε ουσιαστικά ολοκληρωθεί στα τέλη του 1946, με την απομάκρυνση
σχεδόν όλων των πυροβόλων και την αχρήστευση των κυριότερων
χερσαίων ναρκοπεδίων, όχι όμως και των θαλασσίων, καθώς πολλές
θαλάσσιες νάρκες είχαν αποκοπεί και παρασύρονταν ανεξέλεγκτες στη
θάλασσα18. Η επάνοδος των Ελλήνων και των Εβραίων που είχαν
απομακρυνθεί από τις εστίες τους είτε οικειοθελώς είτε βίαια είχε
ολοκληρωθεί. Από την εβραϊκή κοινότητα είχαν επιζήσει από τα
στρατόπεδα συγκέντρωσης μόλις μερικές δεκάδες άτομα, ενώ ακόμη 40
είχαν αποφύγει την εκτόπιση ως κάτοχοι τουρκικών διαβατηρίων19. Από
16
17

Report, 258.
Report, 259. Σύμφωνα πάντως με τον αρθρογράφο Μιχάλη Σκευοφύλακα, «Τα άνευ

μελέτης εκτελεσθέντα υπό της Ούνρα ελάχιστα τεχνικά έργα ουδόλως εκπροσωπεύουν
έστω και το χιλιοστόν των καταστροφών» (κείμενο στην εφημ. Δωδεκάνησος, παρατίθεται
στον Διακογιάννη, 108).
18

Report, 260.

19

Report, 261.
13

τους περίπου 20.000 Δωδεκανήσιους που είχαν αναγκαστεί να διαφύγουν
το 1944 ως πρόσφυγες μέσω της Τουρκίας για να αποφύγουν τον λιμό,
σχεδόν όλοι είχαν επιστρέψει έως το τέλος του 194520 (ας σημειωθεί εδώ
ότι τον κίνδυνο αποψίλωσης των Δωδεκανήσων από τον ελληνικό
πληθυσμό τους, την αποχώρηση του οποίου διευκόλυναν οι τουρκικές
Αρχές, είχε επισημάνει ήδη από τις αρχές του 1944 ο αντιπλοίαρχος
Ανδρέας Λόντος, διοικητής του 2ου Στολίσκου Ημιολιών, σε έκθεσή του
προς τον Αρχηγό του ελληνικού Στόλου στην Αλεξάνδρεια)21. Από τους
περίπου 15.000 Ιταλούς που βρίσκονταν τον Μάιο του 1945 στα
Δωδεκάνησα με διάφορες ιδιότητες (αιχμάλωτοι πολέμου, διοικητικοί
υπάλληλοι, εξόριστοι κλπ.), είχαν απομείνει στα τέλη του 1946 μόλις
1.100 οι οποίοι εξαρτούσαν την περαιτέρω παραμονή τους από τις
διαθέσεις της ελληνικής κυβέρνησης μετά την αναμενόμενη παράδοση
των νησιών στην Ελλάδα22. Ειδικότερα όσον αφορά τη Ρόδο, η έκθεση
χαρακτηρίζει τη διατροφή των κατοίκων της καλύτερη από εκείνη των
κατοίκων των περισσότερων απελευθερωμένων χωρών. Τα σχετικά
δελτία εξασφάλιζαν στους Ροδίους 1.500 θερμίδες φρούτων και
λαχανικών και, παρά τις ελλείψεις σε πρωτεΐνες και λιπαρά, η υγεία τους
ήταν καλή, χάρη και στο ήπιο κλίμα του νησιού23.

20

Report, 262.

21

Αγγλική μετάφραση της σχετικής έκθεσης βλ. στο The Dodecanese, 154-5.

22

Report, 262-4. Με βάση τη Συνθήκη των Παρισίων που απέδωσε τα Δωδεκάνησα στην

Ελλάδα, οι Ιταλοί κάτοικοί τους είχαν δικαίωμα να αποκτήσουν την ελληνική υπηκοότητα
σε διάστημα ενός έτους, εφόσον το ζητούσαν. Διαφορετικά όφειλαν να αποχωρήσουν
εντός της ίδιας προθεσμίας διατηρώντας την ιταλική υπηκοότητα (Παπαχριστοδούλου,
593).
23

Report, 266.
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Η επίσημη παράδοση των Δωδεκανήσων από τον ταξίαρχο Πάρκερ (αριστερά,
εκπρόσωπο της Μ. Βρετανίας) στον ναύαρχο Ιωαννίδη (δεξιά, εκπρόσωπο της
Ελλάδας), στις 21 Μαρτίου 1947

Κλείνοντας την αναφορά στη δράση της Βρετανικής Στρατιωτικής
Διοίκησης Δωδεκανήσου θεωρούμε σκόπιμο να μνημονεύσουμε την
αξιολόγηση της απόδοσής της από τον ίδιο τον ταξίαρχο Πάρκερ, όπως
παρατίθεται στην προαναφερθείσα έκθεση, με την παραδοχή αρκετών
ελαφρυντικών εκ μέρους του: «Κατά τη διάρκεια ενός έτους [1946] με
συνεχείς αλλαγές προσωπικού εξαιτίας απολύσεων, με συνεπαγόμενη
έλλειψη συνέχειας, και κάτω από τις μη ικανοποιητικές συνθήκες που
δημιούργησε μια ιδιαίτερα βραχυπρόθεσμη πολιτική, τα στελέχη της
Βρετανικής Στρατιωτικής Διοίκησης εργάστηκαν με αφοσίωση. Η
συμπεριφορά τους υπήρξε συστηματικά καλή και έχει κερδίσει τον
σεβασμό των κατοίκων των νησιών»24.

24

Report, 261.
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Διανομή συσσιτίου στα Δωδεκάνησα την περίοδο 1945-47 (φωτ. IWM)

Η Ελληνική Στρατιωτική Αποστολή Δωδεκανήσων (ΕΣΑΔ)
Παράλληλα με τη Βρετανική Στρατιωτική Διοίκηση και μετά από
πρόσκληση των Βρετανών, περί τα τέλη Σεπτεμβρίου 1945 στάλθηκε στη
Ρόδο η Ελληνική Στρατιωτική Αποστολή Δωδεκανήσων (ΕΣΑΔ)
αποτελούμενη αρχικά από μια ολιγομελή ομάδα έξι αξιωματικών με
επικεφαλής τον Χριστόδουλο Τσιγάντε. Μεταξύ των υπόλοιπων μελών
της διακρίνονταν οι παλαιοί συμπολεμιστές του στον Ιερό Λόχο,
ταγματάρχες Πυροβολικού Κυριάκος Παπαγεωργόπουλος (με καθήκοντα
επιτελάρχη) και Εμμανουήλ Ζαχαράκης, ενώ ως πολιτικός σύμβουλος
προστέθηκε ο επιτετραμμένος του παλαιού ελληνικού προξενείου στη
Ρόδο, Καραγιάννης25. Σταδιακά ο αριθμός των μελών της ΕΣΑΔ
25

Για τη δημιουργία και την αρχική στελέχωση της ΕΣΑΔ βλ. The Dodecanese, έγγραφο υπ’

αριθ. 11, σελ. 62-63. Πρβλ. Χρήστο Σ. Φωτόπουλο, Υποστράτηγος Χριστόδουλος Τσιγάντες,
1897-1970, ΓΕΣ 7ο Επιτελικό Γραφείο / 5, Αθήνα 2002, 39, Ζαχαράκη, 222.
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αυξήθηκε σημαντικά, με την προσθήκη διοικητικών στελεχών από
διάφορα υπουργεία, ενόψει της επικείμενης επίσημης ενσωμάτωσης των
Δωδεκανήσων στην ελληνική επικράτεια26. Τυπικά, τα μέλη της ΕΣΑΔ
είχαν ρόλο συνδέσμων με τις βρετανικές Αρχές, ουσιαστικά όμως
αποτελούσαν τα μάτια και τα αυτιά του ελληνικού κράτους στα
Δωδεκάνησα,

προλειαίνοντας

το

έδαφος

για

την

έλευση

των

εκπροσώπων του κατά την ενσωμάτωση και εξομαλύνοντας στο μεταξύ
τις τριβές που προέκυπταν μεταξύ των νησιωτών αλλά και κατά τις
σχέσεις εκείνων με τη Βρετανική Στρατιωτική Διοίκηση. Σχολιάζοντας
τις ιδιάζουσες συνθήκες της δράσης της ΕΣΑΔ, ο Χρήστος Φωτόπουλος
αναφέρει: «Το εθνικό έργο της Ελληνικής Αποστολής ήταν για πολλούς
και σοβαρούς λόγους αρκετά δύσκολο, γιατί αυτή είχε να αντιμετωπίσει
αφενός μεν αρκετά και ποικίλα προβλήματα και συνεχείς απαιτήσεις των
Δωδεκανήσιων κατοίκων και αφετέρου τους Βρετανούς με τον δικό τους
τρόπο ενάσκησης της εξουσίας. Παρά ταύτα, η παρουσία και μόνο του
γνωστού για τα σπάνια προσόντα του Τσιγάντε επέτρεψε στην αποστολή
να δημιουργήσει κατά το μεταβατικό εκείνο στάδιο τις απαραίτητες
προϋποθέσεις για την ομαλή ένωση της Δωδεκανήσου με τη μητέρα
26

Σε έναν τρισέλιδο κατάλογο μισθοδοσίας (στα αγγλικά) που υπάρχει στο αρχείο της ΕΣΑΔ

και ο οποίος αναφέρεται στην περίοδο 1 Οκτωβρίου-31 Δεκεμβρίου, τα μέλη της ΕΣΑΔ
κατανέμονται ως εξής: 15 αξιωματικοί, ένας επικεφαλής γραμματέας, ένας πολιτικός
σύμβουλος, 5 επικεφαλής υπηρεσιών, ένας οικονομικός σύμβουλος, ένας διευθυντής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 2 υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, ένας υπάλληλος
του Υπουργείου Εφοδιασμού, 2 υπάλληλοι του Υπουργείου Γεωργίας. Μετά τις 15
Δεκεμβρίου προστέθηκαν ακόμη: 11 υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, 46 υπάλληλοι
του Υπουργείου Δικαιοσύνης (περιλαμβανομένων δικαστικών, ενός λογιστή και φρουρών),
ένας σύμβουλος του Υπουργείου Εφοδιασμού, 35 στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, 2
υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας, 14 στελέχη του Υπουργείου Υγείας (μικροβιολόγος,
φαρμακοποιός, νοσοκόμες κλπ.), 20 στελέχη του Υπουργείου Μεταφορών, 14 στελέχη του
Υπουργείου Δημοσίων Έργων και 42 στελέχη του Υπουργείου Γεωργίας.
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Ελλάδα. Οι άμεσες παρεμβάσεις του, με διπλωματικό αλλά και
αποφασιστικό τρόπο, τόσο προς την αντίστοιχη Βρετανική Αποστολή
όσο και προς τις ντόπιες Αρχές και προς τους κατοίκους των νησιών,
βοήθησαν στη σωστή αντιμετώπιση των παρουσιαζόμενων κάθε φορά
δύσκολων και σοβαρών καταστάσεων»27. Τις διπλωματικές ικανότητες
του Τσιγάντε ως επικεφαλής της ΕΣΑΔ επιβεβαιώνει η προαναφερθείσα
έκθεση του ταξιάρχου Πάρκερ28, καθώς και τρία κείμενα με ευχαριστίες
προς τον Τσιγάντε κατατεθειμένα στο αρχείο της ΕΣΑΔ: δύο επιστολές
του στρατηγού Πάτζετ (που τον ευχαριστεί για αντίστοιχα δώρα του)29,
και ένα τηλεγράφημα του γνωστού πολεοδόμου Κωνσταντίνου Δοξιάδη,
με ευχαριστίες για τη διευκόλυνση που παρέσχε στους συνεργάτες του30.
Μια μικρή αναγνώριση των προσόντων και των ικανοτήτων του αποτελεί
η προαγωγή του σε ταξίαρχο στις 25 Νοεμβρίου 1946, η οποία πάντως
αναμενόταν στα πλαίσια της στρατιωτικής του ανέλιξης31.

27

Φωτόπουλος, 39-40.

28

“In August and September [1946] a mission of officials from Athens visited Rhodes to

study on the spot the problems which would face the Greek Administration after
incorporation of the islands with Greece. Cordial relations were established with the
members of that Mission, which was given every opportunity for investigation. The same
mutual spirit has permeated all contacts with Brigadier Tsigantes and his Staff during the
year under review” (Report, 260).
29

Φέρουν ημερομηνίες 14 Σεπτεμβρίου 1945 και 12 Ιανουαρίου 1946.

30

Στάλθηκε από την Αθήνα στις 25 Νοεμβρίου 1946, έφτασε στη Ρόδο την επομένη και το

κείμενό του έχει ως εξής: «Πρώτη ομάς συνεργατών επέστρεψε κομίζουσα στοιχεία
εργασιών εδώ ήρχισε στοπ νομίζω προσπάθεια θα επιτύχη ευχαριστώ μεγίστη βοήθειαν.
Δοξιάδης».
31

Φωτόπουλος, 40.
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Στιγμιότυπο από την παρουσία της ΕΣΑΔ στη Ρόδο. Διακρίνονται ο συνταγματάρχης
Χρ. Τσιγάντες (δεύτερος από δεξιά) και οι επιτελείς του, ταγματάρχες Κ.
Παπαγεωργόπουλος (πρώτος από δεξιά) και Εμ. Ζαχαράκης (τρίτος από δεξιά)

Παρά τη σχετικά σύντομη διάρκεια της παρουσίας της στα
Δωδεκάνησα, που δεν υπερέβη τον ενάμισι χρόνο, η ΕΣΑΔ επιτέλεσε
σημαντικό έργο. Στα κυριότερα επιτεύγματά της συγκαταλέγεται η
έγκαιρη εξουδετέρωση ιταλικών ενεργειών που θα μπορούσαν να
βλάψουν τις ελληνικές θέσεις στο Συνέδριο Ειρήνης των Παρισίων όπου
διακυβευόταν η παραχώρηση των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα. Μια
τέτοια περίπτωση αφορούσε την αναζήτηση ενός αντιγράφου της
ιταλοτουρκικής Συνθήκης του 1932 που καθόριζε τα θαλάσσια σύνορα
των Δωδεκανήσων. Τόσο η Ιταλία όσο και η Τουρκία δήλωσαν αδυναμία
να εντοπίσουν και να παρουσιάσουν στο Συνέδριο τα αντίγραφα που
κατείχαν, με αποτέλεσμα η ελληνική κυβέρνηση να ζητήσει από την
ΕΣΑΔ να βρει ένα τρίτο αντίγραφο για το οποίο ήταν γνωστό ότι υπήρχε
στη Ρόδο, στα αρχεία της Ιταλικής Διοίκησης. Η σχετική έρευνα
διενεργήθηκε με την άδεια της Βρετανικής Στρατιωτικής Διοίκησης αλλά
αρχικά δεν απέδωσε αποτελέσματα. Στη συνέχεια η αναζήτηση
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στοχοποίησε έναν Ιταλό πρώην υπάλληλο της Ιταλικής Διοίκησης που
ετοιμαζόταν να αναχωρήσει από τη Ρόδο, για τον οποίο υπήρχαν
πληροφορίες ότι είχε υφαρπάσει έγγραφα μεγάλης αξίας, καθώς και ένα
επίχρυσο αγαλματίδιο της Θέμιδας που ετοποθετείτο στη μεγάλη
αίθουσα των ιταλικών δικαστηρίων κάθε Σεπτέμβριο, κατά την έναρξη
του νέου δικαστικού έτους. Τα στελέχη της ΕΣΑΔ παγίδευσαν με τη
βοήθεια Ελληνοκύπριων αστυνομικών (εν αγνοία των Βρετανών) τον
συγκεκριμένο υπάλληλο κατά την επιβίβασή του στο πλοίο που θα τον
μετέφερε

στην

Ιταλία.

Ανακαλύπτοντας

το

αγαλματίδιο

τον

κατηγόρησαν για κλοπή κρατικής περιουσίας και τον οδήγησαν με τις
αποσκευές του στα γραφεία της ΕΣΑΔ. Εκεί, κατά την ανάκρισή του,
ένας αξιωματικός της ΕΣΑΔ του ανέφερε, δήθεν εμπιστευτικά, ότι άλλοι
αξιωματικοί ήταν εξαγριωμένοι μαζί του γιατί είχε αρνηθεί να τους
παραδώσει ορισμένα έγγραφα και ότι σκόπευαν να τον πνίξουν στη
θάλασσα. Τρομοκρατημένος ο Ιταλός ζήτησε να δει τον Τσιγάντε, ο
οποίος τον κατηγόρησε για προδοσία έναντι της Ελλάδας επειδή είχε
κρύψει το αντίγραφο της Συνθήκης, υποσχόμενος όμως ότι θα τον
συγχωρούσε και θα του επέτρεπε να αναχωρήσει με το πλοίο (που θα
έφευγε το επόμενο πρωί) εάν ομολογούσε πού το είχε κρύψει. Παρά τις
αντιδράσεις του Ιταλού, που απαιτούσε να παραδοθεί στους Βρετανούς
και απειλούσε ότι η Ιταλία θα ζητούσε εξηγήσεις για την ταλαιπωρία του,
ο Τσιγάντες ήταν αμετάπειστος, φθάνοντας «απαυδισμένος» στο σημείο
να ζητήσει από τους αξιωματικούς του να τον πάρουν από μπροστά του
γιατί δεν ήθελε να τον ξαναδεί! Ο Ιταλός φαντάστηκε ότι έφθανε τα
τέλος του και υπέκυψε, οδηγώντας δύο αξιωματικούς σε ένα φιλικό του
σπίτι όπου είχε κρύψει το κιβώτιο με τα έγγραφα. Στη συνέχεια οι
Ελληνοκύπριοι αστυφύλακες τον επιβίβασαν κρυφά στο πλοίο. Την
επομένη το αντίγραφο της Συνθήκης παραδόθηκε από τον ταγματάρχη
20

Παπαγεωργόπουλο

στον

υπουργό

Εξωτερικών,

Κωνσταντίνο

Τσαλδάρη32.
Μια άλλη εθνική υπηρεσία που προσέφερε η ΕΣΑΔ αφορά την
αντίκρουση των ιταλικών επιχειρημάτων στο Συνέδριο της Ειρήνης ότι η
Ιταλία δεν όφειλε να αποζημιώσει την Ελλάδα, επειδή δήθεν επί
Ιταλοκρατίας είχαν κατασκευαστεί στα Δωδεκάνησα κοινωφελή έργα η
αξία

των

οποίων

αντιστάθμιζε

τις

ελληνικές

απαιτήσεις

για

αποζημιώσεις. Τα ιταλικά επιχειρήματα απέκρουσε με εμπεριστατωμένη
επιχειρηματολογία ο ταγματάρχης Παπαγεωργόπουλος, με την ιδιότητά
του

ως

επικεφαλής

της

ΕΣΑΔ

στο

Βόρειο

Συγκρότημα

της

Δωδεκανήσου. Η αναφορά του, με τίτλο «Έκθεσις περί της πραγματικής
αξίας των εγκαταλειφθέντων υπό του ιταλικού κράτους ιδρυμάτων και
έργων εν γένει εν Δωδεκανήσω», φέρει ημερομηνία 31 Μαρτίου 1946
(ακριβώς ένα έτος πριν από την παράδοση των Δωδεκανήσων στην
Ελλάδα) και συντάχθηκε με τη βοήθεια του δικηγόρου Ιωάννη Τσαβαρή.
Σ’ αυτήν ο Παπαγεωργόπουλος ισχυρίζεται κατ’ αρχήν ότι η περιουσία
32

Τη σχετική ιστορία βλ. στον Κυριάκο Παπαγεωργόπουλο, Μνήμες πολέμου και ειρήνης, τ.

Β΄, Εκδ. Δήλος, Αθήνα 1995, 38-40. Παράλληλα, ο συγγραφέας τη γνωστοποίησε με
επιστολή του η οποία αναδημοσιεύτηκε στις 26 Απριλίου 1981 στην εφημ. Ελληνικός
Βορράς της Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια και σε άλλα έντυπα και ιστοσελίδες. Πρβλ. τα
σχετικά δημοσιεύματα του Εθνικού Κήρυκα της Νέας Υόρκης (Φεβρουάριος 1996, με τίτλο
«Προς αναζήτηση της Ιταλο-Τουρκικής Συνθήκης 1932» - φωτοαντίγραφο του οποίου
υπάρχει στο αρχείο της ΕΣΑΔ) και της εφημ. Εθνική Ηχώ, των απόστρατων αξιωματικών του
Στρατού (Μάιος 2016, με τίτλο «Πώς βρέθηκε η Συνθήκη των θαλασσίων συνόρων
Δωδεκανήσου-Τουρκίας»-

αναδημοσίευση

στην

ιστοσελίδα

http://www.militaire.gr/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7%CE%B4%CF%89%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%83%CF%89%CE%
BD-%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B5/), καθώς και το
κείμενο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.cretalive.gr/opinions/pos-brethhke-hsynthhkh-ton-thalassion-synoron-dodekanhsoy-toyrkias .
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του ιταλικού κράτους αποτελούνταν είτε από μεγαλοπρεπή και πομπώδη
κτίρια (κυρίως κυβερνητικά) των οποίων η μεταπολεμική Ελλάδα
αδυνατούσε να καταβάλει ακόμη και τα έξοδα συντήρησης, είτε από
οχυρωματικά έργα, είτε από φιλανθρωπικά ιδρύματα. Για τα έργα όμως
που κατασκευάστηκαν εξαρχής το ιταλικό κράτος δεν χρησιμοποίησε
δικούς τους πόρους αλλά τοπικούς (π.χ. τα έσοδα από τη σπογγαλιεία και
τη ναυτιλία). Όσον αφορά τα φιλανθρωπικά και τα κοινωφελή ιδρύματα,
τα οποία έως το 1937 ανήκαν στο Βατικανό, ο τότε κυβερνήτης των
νησιών, Ντε Βέκκι, τα είχε αγοράσει έναντι 13.000.000 λιρετών. Το 1943
όμως, ενόψει της συνθηκολόγησής του, το ιταλικό κράτος τα επέστρεψε
στο Βατικανό έναντι μόλις 4.000.000 λιρετών, δηλαδή σε τιμή πολύ
χαμηλότερη της αρχικής. Στη συνέχεια ο Παπαγεωργόπουλος αναφέρει
τα εξής: «Δια την περιφέρειαν των βορείων νήσων περί ης δύναμαι μετά
βεβαιότητος να αποφανθώ (ήτοι, νήσοι Λέρος, Αστυπάλαια, Πάτμος,
Λειψός και λοιπαί μικραί νήσοι) κυβερνητικά κτίρια δεν ανεγέρθησαν
υπό των Ιταλών ειμή ελάχιστα έν ή δύο εις Λέρον και Αστυπάλαιαν
ελαχίστης αξίας εις τρόπον ώστε να μη λαμβάνωνται υπ’ όψιν ως
εγκαταλειφθείσα περιουσία. Τουναντίον αι τρομακτικαί καταστροφαί αι
προξενηθείσαι υπό του Άξονος, ού η Ιταλία απετέλει μέλος, εις τας
νήσους και ιδιαιτέρως εις Λέρον εις τας ιδιωτικάς οικίας και
καταστήματα και τας οποίας καλείται η Ελλάς να επουλώση, είναι τόσης
εκτάσεως, ώστε να ισοφαρίζεται το διπλάσιον της αξίας των όλων εν
Δωδεκανήσω ανεγερθέντων κυβερνητικών ιδρυμάτων… Δια το τμήμα
των βορείων νήσων όπερ αφορά την παρούσαν έκθεσιν, οδοί μεν έχουσι
κατασκευασθή ελάχιστοι και κακής ποιότητος (πλην των εξυπηρετουσών
καθαρώς στρατιωτικάς θέσεις αίτινες δεν χρησιμεύουν εις την ιδιωτικήν
συγκοινωνίαν) λιμένες δε ουδείς. Βεβαίως, επί μιάν τριακονταετίαν η
Ιταλία προέβη εις λιμενικάς τινας διευθετήσεις, αλλά λιμένες οίτινες να
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δύνανται να εξυπηρετήσουν όντως την ναυσιπλοΐαν εν καιρώ
θαλασσοταραχής δεν κατεσκεύασεν, με αποτέλεσμα είς τε την Λέρον και
τας λοιπάς βορείους νήσους να συμβαίνωσιν ατυχήματα λόγω
θαλασσοταραχής

εις

τα

εντός

των

ολίγων

φυσικών

λιμένων

ελλιμενισμένα πετρελαιοκίνητα και ιστιοφόρα».
Προκειμένου για τα αμιγώς στρατιωτικά έργα, ο Παπαγεωργόπουλος
προσθέτει: «Πληθύς οδεύσεων αμαξιτών αναρριχωμένων εις τους λόφους
και τα υψώματα διασχίζουν την Λέρον. Λόγω της θέσεώς των, μη
προσφέρουσαι ουδεμίαν υπηρεσίαν εν ειρήνη, αφέθησαν εις την τύχην
των και καταρρέουν, ομοίως και εις τας άλλας νήσους εις πολύ
μικροτέραν όμως κλίμακα». Όσον αφορά τον ναύσταθμο και τον
αερολιμένα της Λέρου, «διαρπαγέντων των μηχανημάτων των και
καταστραφέντος

υπό

των

βομβαρδισμών

μεγάλου

μέρους

των

εγκαταστάσεών των, δεν παρουσιάζουν σήμερον αξίαν τινά». Τέλος, όσα
κτίρια στρατιωτικού χαρακτήρα στη Λέρο δεν καταστράφηκαν από τους
βομβαρδισμούς, «δεν έχουν ουδεμίαν αξίαν διά την Ελλάδα, από
οικονομικής απόψεως. Αριθμός στρατιωτικών κτιρίων άτινα αφέθησαν
σώα από τον βομβαρδισμόν, έχουν πληρωθή από τους κατοίκους,
αγορασθέντων των οικοπέδων αφ’ ων ανηγέρθησαν δι’ επιτάξεως,
πρωτοφανούς,

αντί

πραγματικώς

πινακίου

φακής».

Ο

Παπαγεωργόπουλος καταλήγει με το εξής εύστοχο σχόλιο: «Εις τα
τουριστικά φυλλάδια με τας φωτογραφίας της προπαγάνδας της Ρόδου,
απαντώμεν με τας φωτογραφίας των ερειπίων της Λέρου»33.

33

Το κείμενο της έκθεσης δημοσιεύτηκε σχολιασμένο στην εφημερίδα Ροδιακή υπό τον

τίτλο «Τα κτίρια που εγκατέλειψαν οι Ιταλοί», και είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.rodiaki.gr/article/94422/ta-ktiria-poy-egkateleipsanoi-italoi.
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Όπως προαναφέρθηκε, οι Δωδεκανήσιοι είχαν αρκετά παράπονα από
τους Βρετανούς τα οποία εκδηλώθηκαν έντονα με αφορμή την επέτειο
της εθνεγερσίας το 1946. Σύμφωνα με εμπιστευτική αναφορά του
Τσιγάντε προς το ΓΕΣ και το Υπουργείο Εξωτερικών, με ημερομηνία 16
Απριλίου 1946: «Την 25ην Μαρτίου αι εκδηλώσεις περί ενώσεως ήσαν
εξαιρετικώς επίμονοι και τόσον ισχυραί, ώστε ο Άγγλος ταξίαρχος
Μόφφατ είπεν δημοσία ότι πρέπει να γίνη ταχέως η ένωσις. Ο Μόφφατ
όμως είναι στρατιωτικός, ενώ η Βρετανική Στρατιωτική Διοίκησις
αποτελείται από αποικιακούς. Προ του εορτασμού παρεκλήθην να
συστήσω την αποφυγήν αντι-ιταλικών και άλλων εκδηλώσεων και
συνέστησα και επέβαλα σεμνότητα.
Τα αναφερόμενα… επεισόδια είναι τα ακόλουθα:
-Την νύκτα της 24ης προς την 25ην Μαρτίου αγγλικαί περίπολοι
συνέλαβαν Δωδεκανησίους αναγράφοντας εις τους τοίχους «ΈΝΩΣΙΣ»
«ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ» κλπ., τους οποίους την επομένην απέλυσαν.
-Την 25ην Μαρτίου, εργάται υψώσαντες την ελληνικήν σημαίαν εις το
εργοστάσιόν των διετάχθησαν από Άγγλον λοχίαν να την καταβιβάσουν
και αρνηθέντες απελύθησαν της εργασίας των. Επί του επεισοδίου
τούτου η Αποστολή υπέβαλεν την συνημμένην (εν μεταφράσει)
αναφοράν επί της οποίας ουδεμιάς έτυχεν μέχρι στιγμής απαντήσεως»34.
Σε μια άλλη έκθεσή του, της 29ης Μαΐου του ίδιου έτους (με τους
ίδιους παραλήπτες), ο Τσιγάντες ανέφερε ότι πρόσφατα είχε την ευκαιρία
να συναντήσει δύο φορές τον στρατηγό Πάτζετ και να του εκθέσει τα

34

The Dodecanese, έγγραφο υπ’ αριθ. 21, σελ. 83-84. Φωτογραφία του πρωτότυπου

κειμένου υπάρχει στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με τον Διακογιάννη (που επίσης παραθέτει
αποσπάσματα της αναφοράς του Τσιγάντε), οι δύο εργάτες που απολύθηκαν ονομάζονταν
Γ. Κακακιάς και Α. Λάμπρου, και ήταν αυτοί που έσπευσαν στην ΕΣΑΔ και εξέθεσαν τα
γεγονότα (Οι ανυπότακτοι της Σύμης, 115).
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παράπονα και τις επικρίσεις των Δωδεκανησίων, προσθέτοντας ότι τις
συμμεριζόταν και ο ίδιος. Ο Πάτζετ είχε συμφωνήσει μαζί του,
αντιλαμβανόμενος τη δύσκολη θέση του. Τον είχε ενθαρρύνει να
παραμείνει στα Δωδεκάνησα και να εγκαταλείψει κάθε σκέψη για
μετάθεση, ενώ είχε καλέσει παρουσία του τον Βρετανό ταξίαρχο
Γκρόμλεϋ (Gromley) ζητώντας του να συνεργάζεται ανεπίσημα
περισσότερο με τον Τσιγάντε για διοικητικά θέματα και να τον
ενημερώνει για όλα τα προβλήματα της Βρετανικής Διοίκησης,
θεωρώντας και ελπίζοντας ότι η αποχώρηση των Βρετανών ήταν
επικείμενη. Ο Γκρόμλεϋ υποσχέθηκε να συμμορφωθεί αλλά, κατά τον
Τσιγάντε, όντας ισχυρογνώμων και συνηθισμένος να διοικεί αποικίες με
τον δικό του τρόπο, συνέχιζε την τακτική του διαίρει και βασίλευε35.
Οι εκδηλώσεις ανυπακοής της 25ης Μαρτίου 1946 αποτέλεσαν την
πρώτη επίσημη εμφάνιση της παράνομης οργάνωσης Εθνικό Μέτωπο
Πανδωδεκανησιακής Απελευθέρωσης (ΕΜΠΑ) η οποία είχε συγκροτηθεί
στα πρότυπα του ΕΑΜ, ως αντίδραση στην κακή βρετανική διαχείριση
των

Δωδεκανήσων.

Συντηρητικοί

κύκλοι,

τόσο

μεταξύ

των

Δωδεκανησίων όσο και στη Βρετανική Στρατιωτική Διοίκηση, έσπευσαν
να τη δυσφημίσουν ως κομμουνιστική36. Στη Βρετανική Διοίκηση είχε
δημιουργηθεί η εντύπωση ότι η ΕΜΠΑ επρόκειτο σύντομα να προβεί σε
εξτρεμιστικές ενέργειες εναντίον των Άγγλων, άποψη την οποία είχε
κοινοποιήσει και στο Στρατηγείο Μέσης Ανατολής. Το κλίμα αυτό
λειτουργούσε σαφώς εναντίον των ελληνικών συμφερόντων. Έτσι, με την

35
36

The Dodecanese, έγγραφο υπ’ αριθ. 22, σελ. 84-85.
Πρβλ. τα σχόλια του συντηρητικού Μιχάλη Θ. Σκευοφύλακα και του Γραμματέα του

ΕΜΠΑ στη Ρόδο, Μανώλη Παπαναστασίου, στο Οι ανυπότακτοι της Σύμης, σελ. 107 και 110,
αντίστοιχα, καθώς και The Dodecanese, Report, 265 (μετάφραση του σχετικού
αποσπάσματος στο Οι ανυπότακτοι της Σύμης, 115-6).
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έγκριση του Τσιγάντε, ο τότε ταγματάρχης Ζαχαράκης (γνωστών
αντικομουνιστικών πεποιθήσεων) ανέλαβε να προσεγγίσει το ΕΜΠΑ για
να διευκρινίσει τις προθέσεις του. Ο ίδιος αναφέρει σχετικά στα
ανέκδοτα απομνημονεύματά του: «Εισηγήθηκα στον αρχηγό της
αποστολής… ναρθούμε σε επαφή με την ΕΜΠΑ για να τη
συγκρατήσουμε από εξτρεμιστικές ενέργειες, αν υπήρχε τέτοιο θέμα, ή
για να την συμβουλεύσωμε πώς θα κατοχύρωνε την αθωότητά της, στην
περίπτωση που θα εγίνοντο εξτρεμιστικές ενέργειες από άλλους… Ήρθα
λοιπόν σε επαφή μέσω του αξιωματικού πληροφοριών της Αποστολής
και διεμήνυσα στη διοίκησή της ότι αφού εργαζόμεθα κι εμείς και αυτοί
για την ένωση, έπρεπε να συνεργασθούμε. Ετόνισα όμως με ειλικρίνεια
ότι, αν αποδειχθή τελικώς πως είναι κομμουνιστές, καθώς λέγεται, και
συνεχίσουν την παράνομη δράση μετά την ένταξη της Δωδεκανήσου στο
ελληνικό κράτος, θα με βρουν αμείλικτο εχθρό τους. Με διαβεβαίωσαν
ότι μοναδικός σκοπός τους ήταν η ένωσις και ότι θα βγουν από την
παρανομία ευθύς ως γίνη. Και ετήρησαν την υπόσχεσή τους. Μόλις
εγκατεστάθησαν στην Ρόδο οι ελληνικές αρχές ασφαλείας τους
επαρουσίασα την διοίκηση της ΕΜΠΑ, κατόπιν ιδικής της επιθυμίας, και
τους παρέδωσε πλήρη κατάσταση των μελών της οργανώσεως.
Συνεργασθήκαμε ειλικρινά χωρίς δυσκολίες. Καμία φορά τους δίδαμε
αυθεντικές πληροφορίες για να τις εκμεταλλευθούν στις προκηρύξεις
τους υπέρ της ενώσεως. Και πάντως η ΕΜΠΑ δεν τους έκαμε
εξτρεμιστικές ενέργειες που θα μπορούσαν να βλάψουν την υπόθεση της
ενώσεως. Αλλά ούτε και κανείς άλλος»37.

37

Ζαχαράκης, 224-5.
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Προκήρυξη της ΕΜΠΑ

Ένα άλλο ζήτημα στο οποίο ενεπλάκη η ΕΣΑΔ, φαινομενικά τοπικό
αλλά με διεθνείς προεκτάσεις, αφορούσε τον εξαναγκασμό σε παραίτηση
του Μητροπολίτη Ρόδου Αποστόλου Τρύφωνος. Το θέμα τέθηκε για
πρώτη φορά τον Ιούνιο του 1945, όταν μια ομάδα περίπου 50 Ροδίων
ζήτησε την παραίτηση του Μητροπολίτη με τη δικαιολογία ότι την
περίοδο 1924-29 ευνοούσε τη δημιουργία Αυτοκέφαλης Εκκλησίας στα
Δωδεκάνησα, σύμφωνα με τις επιθυμίες των Ιταλών38. Η ομάδα αυτή είχε
38

Για τις σχέσεις του Μητροπολίτη Αποστόλου με τις ιταλικές Αρχές και τη θέση του έναντι του

αυτοκέφαλου της Εκκλησίας των Δωδεκανήσων βλ. Ανδρέα Μαυρίδη, Η Ρόδος από την Οθωμανική
Αυτοκρατορία μέχρι την εθνική ολοκλήρωση (1912-1947). Ο Μητροπολίτης Ρόδου Απόστολος (19131946), Εκκλησία και Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη 2009 (διδακτορική διατριβή), 124-245, Αρχιμανδρίτη
Αμφιλόχιου Τσούκου, «Το έργο και η προσφορά του Μητροπολίτη Ρόδου Αποστόλου Τρύφωνος
κατά την περίοδο της ιταλογερμανικής Κατοχής στα Δωδεκάνησα», στον τ. Τα Δωδεκάνησα στη
Φραγκοκρατία και Ιταλοκρατία (Πρακτικά Επιστημονικού Συμποσίου στη Νίσυρο), Έκδοση Εταιρείας
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την υποστήριξη των βρετανικών Αρχών που, κατά μία άποψη, επιδίωξαν
την παραίτηση του Μητροπολίτη λόγω της αντίθεσής του στα σχέδιά
τους να ιδιοποιηθούν τα λάφυρα του πολέμου, τα οποία ο Μητροπολίτης
ήθελε να αποδοθούν στις κοινότητες του νησιού για την ανακούφισή
τους39. Το ζήτημα τέθηκε στην κρίση του Οικουμενικού Πατριαρχείου,
το οποίο όμως αρνήθηκε να το εξετάσει, απορρίπτοντας και όλες τις
αιτιάσεις εναντίον του Μητροπολίτη. Ο τελευταίος σκέφθηκε προς
στιγμήν να αποχωρήσει, τελικά όμως άλλαξε γνώμη προκειμένου να
αποφύγει τον στιγματισμό του ως ιταλόφιλου.
Το όλο θέμα προβλημάτιζε και την ΕΣΑΔ η οποία, σύμφωνα με τον
Ζαχαράκη, είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Μητροπολίτης ήταν
αντίθετος με την ένωση των Δωδεκανήσων και ότι, γι’ αυτό τον λόγο,
έπρεπε να υποχρεωθεί να παραιτηθεί. Ο Τσιγάντες όμως δεν μπορούσε
να αναμένει συμπαράσταση από την Αθήνα (λόγω της παρατεταμένης
πολιτικής αστάθειας) και πήρε την πρωτοβουλία (μετά από παρότρυνση
του πρωτοσύγκελλου Αποστόλου Παπαϊωάννου, που πρωτοστατούσε
στα επεισόδια) να καλέσει στις 17 Μαΐου 1946 στα γραφεία της ΕΣΑΔ
όλους τους ιερείς της Ρόδου. Εκεί, κατά τον Ζαχαράκη, «τους είπε ορθά
κοφτά ότι είναι ανεπίτρεπτο να έχουν Δεσπότη δοσίλογο και πρέπει να
κηρύξουν την Εκκλησία εν διωγμώ, να αφήσουν τους νεκρούς άταφους,
να κλείσουν τις εκκλησίες και να αποσυρθούν στα μοναστήρια για να
εξαναγκασθή ο Δεσπότης να παραιτηθή». Τους υπέγραψε μάλιστα μια
διαβεβαίωση ότι σε αυτά είχε την υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης.
Νισυριακών Μελετών, Αθήνα 2001, 145-50. Πρβλ. Ζαχαρία Ν. Τσιρπανλή, Ιταλοκρατία στα
Δωδεκάνησα, 1912-1943, Ρόδος 1998, 168-9, ο οποίος συμπεραίνει ότι μετά το 1924 ο
Μητροπολίτης συνέπραξε με τα σχέδια των Ιταλών για τη δημιουργία Αυτοκέφαλης Εκκλησίας στα
Δωδεκάνησα.
39

Μαυρίδης, 185-6. Η επίσημη βρετανική θέση έναντι του Μητροπολίτη διατυπώνεται στη

Report, 265 («The bishop… is alleged to have served Italian political ends»).
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Την επομένη ο Ζαχαράκης μετέβη στην οικία του Μητροπολίτη για να
του ζητήσει να παραιτηθεί για το καλό της Εκκλησίας, αλλά
αποπέμφθηκε σκαιότατα, ενώ οι ιερείς που είχαν ακολουθήσει την
προτροπή του Τσιγάντε απειλήθηκαν από τον Μητροπολίτη με αφορισμό
και άρχισαν να επιστρέφουν στα καθήκοντά τους. Τότε ο Τσιγάντες
έσπευσε στην Αθήνα ελπίζοντας να βρει υποστήριξη. Επέστρεψε όμως
άπρακτος, με αποτέλεσμα να υποχρεωθεί να απευθυνθεί απευθείας στο
Πατριαρχείο, ζητώντας του να παύσει από τα καθήκοντά του τον
Μητροπολίτη,

διότι

σε

διαφορετική

περίπτωση

η

ένωση

των

Δωδεκανήσων με την Ελλάδα θα ματαιωνόταν. Πράγματι, το
Πατριαρχείο συνέστησε στον Μητροπολίτη να παραιτηθεί για λόγους
υγείας, όπως και συνέβη. Ο Ζαχαράκης κλείνει την αφήγηση αυτών των
γεγονότων με την παρατήρηση: «Με τέτοιους ασυνήθεις αγώνες
επραγματοποιήθηκε τελικώς η ένωσις της Δωδεκανήσου με την
Ελλάδα… Τέτοια μεγάλα εθνικά θέματα δεν τελειώνουν χωρίς
δυσκολίες. Συναντούν ακόμη και στα τελευταία τους στάδια σοβαρά,
απρόβλεπτα εμπόδια που για να υπερπηδηθούν χρειάζονται τόλμη,
πείσμα, φαντασία και πίστη στα πεπρωμένα της φυλής μας. Χρειάζονται
λοιπόν τα κατάλληλα πρόσωπα, σαν τον Συνταγματάρχη Χρ. Τσιγάντε,
στις κατάλληλες θέσεις»40.

40

Ζαχαράκης, 228-9.
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Ο Χρ. Τσιγάντες με εκπροσώπους της Εκκλησίας στη Ρόδο

Παρά τον εγκωμιασμό των πρωτοβουλιών του Τσιγάντε, η εικόνα που
αποκομίζει κανείς από τις επίσημες πηγές για το θέμα είναι κάπως
διαφορετική. Σε επίσημη αναφορά του προς το ΓΕΣ και το Υπουργείο
Εξωτερικών (με ημερομηνία πρωτοκόλλησης 27 Μαΐου 1946), ο
Τσιγάντες παρουσιάζεται να ενεργεί πιεζόμενος από τον πρωτοσύγκελλο
Απόστολο, προσπαθώντας να τον διευκολύνει για να μη χάσει την
υποστήριξη των κληρικών που τον ακολουθούσαν, άποψη την οποία
φαίνεται να συμμερίζεται και ο Μητροπολίτης Απόστολος στα
Απομνημονεύματά του. Ο τελευταίος ισχυρίζεται ότι πίεσε το
Πατριαρχείο να αποκηρύξει την ανταρσία των κληρικών, με αντάλλαγμα
την άμεση παραίτησή του. Σε κάθε περίπτωση, στις 4 Ιουνίου 1946 το
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Πατριαρχείο έθεσε σε αργία τον Μητροπολίτη, επιβάλλοντας όμως
παράλληλα ποινές και στους απείθαρχους ιερείς της Ρόδου41.
Το σοβαρότερο πρόβλημα που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν η ΕΣΑΔ
και ο Τσιγάντες αφορούσε την ανασυγκρότηση της εκπαίδευσης των
Δωδεκανήσων. Η Βρετανική Στρατιωτική Διοίκηση αφαίρεσε τις
εκπαιδευτικές αρμοδιότητες από τη δικαιοδοσία των κατά τόπους
Μητροπόλεων

μεταφέροντάς

τις

στις

ελεύθερες

πλέον

τοπικές

κοινότητες, σύμφωνα με το παλαιότερο καθεστώς της ιταλικής
διοίκησης. Στη συνέχεια εξελέγησαν τοπικές εφορείες για τα Δημοτικά
και τα Γυμνάσια αλλά ευθύς εξαρχής προέκυψε πρόβλημα στελέχωσης
των σχολείων με εκπαιδευτικούς, καθώς πολλοί είχαν διαφύγει στην
Ελλάδα και στην Αίγυπτο42. Οι βρετανικές Αρχές υπολόγιζαν τον
σχολικό πληθυσμό σε 17.836 παιδιά και τον αριθμό των εκπαιδευτικών
σε 379 (με αναλογία ενός εκπαιδευτικού ανά 47 μαθητές). Η επιδίωξή
τους ήταν να μειώσουν αυτή την αναλογία σε έναν διδάσκοντα ανά 40
μαθητές ή και λιγότερους, με αποτέλεσμα να απαιτείται η πρόσληψη
επιπλέον 131 διδασκόντων43. Από την άλλη πλευρά, οι Δωδεκανήσιοι της
διασποράς, κυρίως της Αθήνας, επιδίωκαν να έχουν βαρύνοντα λόγο στα
εκπαιδευτικά θέματα της ιδιαίτερης πατρίδας τους, παραβλέποντας τους
όρους που έθετε η Βρετανική Διοίκηση και τις νέες ανάγκες που είχαν
προκύψει κατά τα τελευταία έτη του πολέμου. Τέλος, περαιτέρω
41

Τα σχετικά αποσπάσματα των συναφών πηγών βλ. στον Μαυρίδη, 188 κ.εξ. Πρβλ. τη

σχετική αναφορά του Τσιγάντε προς το ΥΠΕΞ (με ημερομηνία 29 Νοεμβρίου 1946), καθώς
και το συνημμένο εκτενές υπηρεσιακό σημείωμα του πολιτικού συμβούλου της ΕΣΑΔ, Γ.
Χριστοδούλου (με ημερομηνία 26 Νοεμβρίου 1946), όπου περιγράφεται η συνάντησή του
με τον έκπτωτο Μητροπολίτη (The Dodecanese, έγγραφα υπ’ αριθ. 78 και 79, σελ. 208-10,
Διακογιάννης, 350-1).
42

Παπαχριστοδούλου, 591.

43

Report, 279.
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επιπλοκές δημιουργούσε η γενικότερη άρνηση των κατοίκων ορισμένων
νησιών, κυρίως της Σύμης, να συνεργαστούν με τους Βρετανούς. Σε όλα
αυτά τα θέματα ο Τσιγάντες προσπάθησε να βρει λύσεις, με
περιορισμένη όμως επιτυχία, καθώς υπερέβαιναν τα όρια των
αρμοδιοτήτων του και το χρονικό εύρος της δράσης της ΕΣΑΔ στα
Δωδεκάνησα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της αναζήτησης ενός
επιθεωρητή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την εξεύρεση του οποίου
η Βρετανική Διοίκηση απευθύνθηκε τόσο στους Δωδεκανησίους της
Αθήνας όσο και της Αιγύπτου χωρίς όμως να λάβει επίσημη απάντηση
από καμία πλευρά. Τελικά προσέλαβε τον Ρόδιο Ευστάθιο Λαγκάνη,
Γενικό Γραμματέα της Δωδεκανησιακής Επιτροπής στην Αίγυπτο και
διευθυντή της Σαλβαγείου Σχολής της Αλεξάνδρειας ο οποίος είχε
εξοριστεί από τους Ιταλούς. Επισκεπτόμενος λίγο αργότερα την Αθήνα ο
Τσιγάντες διαπίστωσε ότι οι εκεί Δωδεκανήσιοι είχαν δυσαρεστηθεί με
αυτή την επιλογή παρότι, όπως τους εξήγησε, οι Βρετανοί δεν ήταν
υποχρεωμένοι ούτε καν να τους συμβουλευθούν γι’ αυτό το ζήτημα. Η
απάντησή τους ήταν ότι δεν ήθελαν οι δάσκαλοι των νησιών να
πληρώνονται από τους Άγγλους και ότι περίμεναν πρώτα να
ολοκληρωθεί η ένωσή τους με την Ελλάδα. Επιπλέον, επειδή ο διορισμός
του Λαγκάνη απέτρεψε τον αντίστοιχο διορισμό του Σκεύου Ζερβού,
γνωστού Δωδεκανήσιου αντιστασιακού, απευθύνθηκαν στους κατοίκους
των νησιών ζητώντας τους να μην αναγνωρίσουν τον διορισμό του
Λαγκάνη και να μη δεχτούν την επιδότηση των δημοτικών σχολείων από
τη Βρετανική Διοίκηση. Παρά τις προσπάθειες του Τσιγάντε να πείσει
τους κατοίκους της Καλύμνου, της Καρπάθου και της Σύμης ότι η
επιδότηση των σχολείων τους δεν προερχόταν από «βρετανικά» χρήματα
αλλά από τους φόρους των νησιών και τη βοήθεια της UNRRA44, τα
44

Σε ένα σύντομο κείμενο λόγου του (με ημερομηνία 27 Νοεμβρίου 1946) ο Τσιγάντες εκφράζει την
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αποτελέσματα υπήρξαν περιορισμένα45. Αυτό δεν τον απέτρεψε από τον
να επισημάνει στο Υπουργείο Εξωτερικών, αρμόδιο εκείνη την περίοδο
για την παρακολούθηση των υποθέσεων των Δωδεκανήσων, ότι
μακροπρόθεσμα το πρόβλημα των νησιών δεν ήταν ποιος θα κατέβαλλε
τους μισθούς των εκπαιδευτικών ή ποιος θα αποφάσιζε για τους
διορισμούς τους αλλά η έλλειψη σχεδιασμού για τις μελλοντικές
οικονομικές ανάγκες των νησιωτών και την κάλυψή τους με
ειδικευμένους τεχνικούς. Επ’ αυτού μάλιστα ανέφερε τα εξής
χαρακτηριστικά παραδείγματα: οι τεχνικοί υπάλληλοι της Ηλεκτρικής
Εταιρείας ήταν κατά 90% Ιταλοί, και μάλιστα αναντικατάστατοι, ο
αρχιμηχανικός του δημοτικού γκαράζ ήταν Τούρκος και ο ηλεκτρολόγος
Ιταλός, ενώ στα νησιά δεν υπήρχε ούτε ένας υδραυλικός, επιπλοποιός ή
και μπογιατζής46!
Παρά τα ακανθώδη προβλήματα που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει η
ΕΣΑΔ, ο Τσιγάντες δεν κάμφθηκε. Ένα ρεπορτάζ της εφημερίδας

ευγνωμοσύνη του για τη βοήθεια της UNRRA: «Ως αντιπρόσωπος του ελληνικού κράτους και ως
Έλλην θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνην μου προς την UNRRA και τας βρετανικάς Αρχάς. Δεν ήτο
απλώς η παροχή τροφίμων και ρουχισμού αλλά θετική βοήθεια προς το έθνος, δια να επιζήση» (το
κείμενο διασώζεται στο αρχείο της ΕΣΑΔ αλλά είναι άγνωστο σε ποια περίσταση εκφωνήθηκε).
45

Ο ίδιος ο Λαγκάνης, σε επιστολή του της 27ης Δεκεμβρίου 1946 προς τον Τσιγάντε, του

επισήμαινε χαρακτηριστικά τα εξής: «Αρκετά αλώνισαν μερικοί Δωδεκανήσιοι κοπτόμενοι
επί πατριωτισμώ εις βάρος των συμφερόντων της πατρίδος των, και τώρα πρέπει να
καθίσουν φρόνιμα και για το συμφέρον το δικό των αλλά προπάντων της πατρίδος των…
Μακράν από τους φθονερούς και εν πολλοίς συκοφάντας Ροδίους, μακράν από τους
φαντασιοπλήκτους Καλυμνίους, μακράν από τους χαμερπείς και χαμαιζήλους Συμαίους
κλπ. Εκείνοι που εμπνέουν οπωσδήποτε εμπιστοσύνην είναι οι Κώοι και οι πλείστοι των
Καρπαθίων» (η επιστολή βρίσκεται στο αρχείο της ΕΣΑΔ).
46

Τα παραπάνω στοιχεία έχουν αντληθεί από έκθεση του Τσιγάντε προς το Υπουργείο

Εξωτερικών, με ημερομηνία 4 Φεβρουαρίου 1946. Βλ. The Dodecanese, έγγραφο υπ’ αριθ.
68, σελ. 179-82.
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Εθνικός Κήρυξ της Νέας Υόρκης που περιλαμβάνει και συνέντευξή του
και το οποίο δημοσιεύτηκε στις 10 Φεβρουαρίου 1947, λίγες εβδομάδες
πριν από τη λήξη της παρουσίας της ΕΣΑΔ, δίνει μια πολύ καλή εικόνα
της ενεργητικότητας και των σχεδιασμών του47. Ο απεσταλμένος της
εφημερίδας, Ντίνος Κουτσούμης, αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής:
«Όσο καιρό έμεινα εις την Ρόδο… εξετίμησα πόσο ο Τσιγάντες εστάθηκε
δημιουργός. Ακούραστος, πιεζόμενος μεταξύ της Αγγλικής Διοικήσεως
και των αιτημάτων του πληθυσμού, αγωνίζεται να συμβιβάζη, να
διευθετή, αλλά και να αγριεύη πότε-πότε. Την ημέρα που μου είχεν ορίση
για συνέντευξη, είχεν έλθει και ένας δήμαρχος από ένα χωριό. Τον είχε
καλέσει τηλεγραφικώς να απολογηθή, γιατί είχεν αφήσει το σχολείο του
χωριού του δίχως τζάμια και παράθυρα, μολονότι η αποστολή τον είχε
ειδοποιήσει να τα παραλάβη. Του είχε βάλει τις φωνές του Δημάρχου,
ποιος είδε τον Θεό και δεν τον φοβήθηκε. Έβρεχε. Τον ανάγκασε να
φορτώση με βροχή τα τζάμια και να τα κουβαλήση στο χωριό. Ο
Τσιγάντες κατώρθωσεν έτσι να βάλη κάποια τάξη. Κι εκείνο που κάνει
εντύπωση είναι ότι κατέχει καλά τα ζητήματα. Τα έχει ζήσει. Τα έχει
παρακολουθήσει επί τόπου». Σε ερωτήσεις του δημοσιογράφου για τις
ανάγκες των νησιών, ο Τσιγάντες ανέφερε την έλλειψη δύο πλοίων που
θα έπρεπε να μετασκευαστούν και σε νοσοκομειακά προκειμένου να
διευκολύνουν τη μεταφορά των ασθενών και τις μετακινήσεις μεταξύ
των νησιών. Επίσης χρειάζονταν δύο γεωτρύπανα για την άντληση
υπόγειων υδάτων. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του η ΕΣΑΔ είχε σχεδιάσει
την κατασκευή τριών φραγμάτων στη Ρόδο και άλλων τόσων στην Κω.
Συνεχίζοντας εξήγησε ότι τα κρασιά, τα λικέρ και τα αρώματα που
παράγονταν στη Ρόδο είχαν ήδη πολύ καλή φήμη στο εξωτερικό, ενώ
στην οικονομία των Δωδεκανήσων θα μπορούσαν να συμβάλουν ο γύψος
47

Το σχετικό απόκομμα διασώζεται στο αρχείο της ΕΣΑΔ.
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της Κάσου και το θειάφι της Νισύρου. Σε ερώτημα του δημοσιογράφου
για το αν είχαν κλαπεί αρχαιότητες από τα νησιά, ο Τσιγάντες απάντησε
ότι η μόνη κλοπή που είχε παρατηρηθεί αφορούσε μερικά αντικείμενα
από τις ανασκαφές στην Κω και βυζαντινές εικόνες από ναούς που είχαν
αφαιρεθεί από τον Γερμανό στρατιωτικό διοικητή. Τέλος, ως πιο φλέγον
ζήτημα των νησιών ανέφερε την υγεία του πληθυσμού, με το 65% των
παιδιών να υποφέρουν από καχεξία, την ελονοσία να επηρεάζει σε
ορισμένες περιοχές ακόμη και το 80% του πληθυσμού και τη φυματίωση
επίσης

να

κάνει

θραύση.

Κατέληξε

όμως

προσθέτοντας

ότι

«εκπαιδεύονται Δωδεκανήσιοι ιατροί που θα έλθουν με συνεργεία του
εντομοκτόνου Ντι Ντι Τι για να θεραπεύσουν την ελονοσίαν της Ρόδου
και της Κω. Μετατρέπεται ο συνοικισμός των φασιστών δασοκόμων του
Ντε Βέκκι εις ολόκληρον φυματιούπολιν και ιδρύεται και πρεβατόριον.
Η λαμπρά Ελληνοαμερικανική Περίθαλψις διαθέτει ειδικόν ρόφημα δια
το σύνολον των παιδιών της Δωδεκανήσου επί εξ μήνας. Η ελληνική
κυβέρνησις στέλλει μουρουνόλαδο και τρόφιμα. Έτσι κατά τους
δυσκόλους μήνας του Φεβρουαρίου μέχρι του Απριλίου τα παιδιά θα
τραφούν επαρκώς». Από την πλευρά του, ο απεσταλμένος του Εθνικού
Κήρυκα έκλεισε το άρθρο του με τα εξής: «Αυτά μας είπεν ο Τσιγάντες.
Θα ήταν ευτύχημα να τον άφηναν εις τα Δωδεκάνησα να συμπληρώση το
έργον του. Έχει αρχίσει μια δουλειά δίχως πολιτική και δίχως
κομματισμό. Θα είναι λοιπόν μία εγγύησις η παρουσία του εις την
ανωτάτη διοίκηση της νέας μας επαρχίας».
Το άδοξο τέλος της δράσης του Τσιγάντε
Δυστυχώς αυτή η ευχή, την οποία συμμερίζονταν και αρκετοί άλλοι,
δεν υλοποιήθηκε. Στις 31 Μαρτίου 1947, όταν η Βρετανική Στρατιωτική
Διοίκηση παρέδωσε τα Δωδεκάνησα στην ελληνική κυβέρνηση, την
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τελευταία εκπροσώπησε ο ναύαρχος Περικλής Ιωαννίδης. Το γεγονός
σχολιάζεται με πικρία από τον Ζαχαράκη, ως εξής: «Από την τελετή της
ενώσεως στην Ρόδο απουσίαζε ο διοικητής του Ιερού Λόχου, της
μονάδος

που

πολέμησε

σκληρά

για

την

απελευθέρωση

της

Δωδεκανήσου, ο Συνταγματάρχης Χρ. Τσιγάντες, αιωνία του η μνήμη, ο
άνθρωπος που ενίκησε τις ανθενωτικές δυνάμεις. Λίγες μέρες πριν από
την ένωση, το ελληνικό κράτος εδιώρισε άλλον διοικητή: έναν
απόστρατο ναύαρχο που λόγω μεγάλης ηλικίας δεν είχε καν πολεμήσει
στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Και στην επίσημη τελετή της ενώσεως στην
Ρόδο, στις 7 Μαρτίου του επομένου έτους 1948 που έγινε επί παρουσία
του Βασιλέως και της κυβερνήσεως, εκτός από τον Συνταγματάρχη
Τσιγάντε απουσίαζαν και μερικοί άλλοι Ιερολοχίτες και μέλη της
Ελληνικής Στρατιωτικής Αποστολής Δωδεκανήσου, που είχαν εν τω
μεταξύ απελαθή από την νέα διοίκηση, με διάφορες προφάσεις εν
αμαρτίαις. Στην ελληνική γλώσσα λέγεται πολύ προσφυώς γι’ αυτές τις
περιπτώσεις: “Ήρθανε τα άγρια για να διώξουνε τα ήμερα”»48. Πιο
πρόσφατα, ο Ρόδιος δημοσιογράφος και ιστορικός ερευνητής Κώστας
Τσαλαχούρης σχολίασε το ίδιο γεγονός ως εξής: «Ο μεγάλος απών της
θεϊκής εκείνης μέρας… το στίγμα και το όνειδος των κρατούντων της
εποχής εκείνης, ήταν ο πολέμαρχος Χριστόδουλος Τσιγάντες, ο
διοικητής του Ιερού Λόχου του οποίου διακρίνουμε μόνο το όνομά του
στο επίσημο γεύμα, σβησμένο και δίπλα να γράφεται το όνομα ενός
άλλου στρατιωτικού»49.

48

Ζαχαράκης, 230-1.

49

Αναφέρεται στον Διακογιάννη, 302.
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