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 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                              πρακτικού συνεδριάσεως Δημοτικού 

    ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                      Συμβουλίου. 

                                                                                     

                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Αριθμ. Απόφασης  56 /2015       ΘΕΜΑ: «Έγγραφα Συλλόγου Απανταχού Πατμίων  

                                                                      “ΕΜΜ. ΞΑΝΘOΣ Ο ΦΙΛΙΚΟΣ”  και Μαυρωνά 

                                                                       Σπυρίδωνα για αποξήλωση πινακίδας από το κτίριο 

                                                                       της Αστυνομίας »  
                          

       Πάτμος και στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Χώρας, σήμερα την 25
η
   του μηνός  

Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη  και ώρα  14.30  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Πάτμου κατόπιν της αριθμ. 1043/25-2-2015 εγγράφου προσκλήσεως του 

Προέδρου του, επιδοθείσα σε κάθε ένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με  το άρθρο 67 του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010). 

 Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου δεκαεπτά (17) μελών ευρέθησαν παρόντα δέκα έξι 

(16), παρισταμένου και του  κ. Δημάρχου. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ 

1. ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 10. ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

2. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11. ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ 

3. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 12. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

4. ΤΟΥΡΤΟΥΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 13. ΤΣΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

5. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 14. ΓΡΥΛΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

6. ΣΚΕΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15. ΦΕΓΓΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

7. ΠΕΝΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 16. ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

8. ΜΑΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ   

9. ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ   

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, αν και κλήθηκαν νόμιμα  

1. ΚΛΕΟΥΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ    

 

Παρίσταται επίσης η Ελισσαίου Ελένη , Διοικητική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών. 

    Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε  το 24
ο
   θέμα της ημερησίας διατάξεως κι έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου:  

1.- Την από 14/11/2014 επιστολή του Συλλόγου των Απανταχού Πατμίων «ΕΜΜ.ΞΑΝΘΟΣ Ο 

ΦΙΛΙΚΟΣ» , η οποία παρατίθεται παρακάτω: 

«Αξιότιμε κ. Δήμαρχε και αγαπητοί συμπατριώτες 

 

Το Δ.Σ του Συλλόγου μας σε ειδική συνεδρίαση την 23-10-2014 έλαβε παμψηφεί την παρακάτω απόφαση: 

Ο Σύλλογος να αναλάβει πρωτοβουλία και να μεσολαβήσει ώστε να σας αποστείλει σχετικό από Αυγούστου 

2014 υπόμνημα -αίτημα Επιτροπής Πατμίων και φίλων της Πάτμου, με το οποίο συμφωνεί ο Σύλλογος και 

με το οποίο ζητείται η καθαίρεση και αποξήλωση απαράδεκτης πινακίδας – επιγραφής, με την οποία 

τιμήθηκε από την προηγούμενη Δημοτική αρχή κάποιος άγνωστος Άγγλος λοχαγός ως δήθεν 

απελευθερωτής της Πάτμου το έτος 1944 με αβάσιμη και ατεκμηρίωτη ιστορικά προσφορά, ο οποίος, 

σύμφωνα με τη Wikipedia (Terence Bruce Mitford), «πήρε μέρος στην κατάληψη “capture”- και όχι 

απελευθέρωση- της Πάτμου”, χωρίς να αναφέρεται πότε!..   

Η πινακίδα αυτή στο κεντρικότερο σημείο της Σκάλας συνιστά προσβολή και ταπείνωση για τους 

Πατμίους, διότι ανεχόμαστε να διαδίδεται μια ιστορική ανακρίβεια και μια δουλοπρεπής και εξοργιστική 

παραδοχή, που είναι αντίθετη με την ιστορική πραγματικότητα και αλήθεια.  
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Η Πάτμος δεν απελευθερώθηκε από τους Γερμανούς από κανέναν Εγγλέζο και ασφαλώς όχι το 1944. 

Απελευθερώθηκε από τους αγώνες των πατριωτών Δωδεκανησίων και ενσωματώθηκε στον εθνικό κορμό 

το 1949.  

Η Επιτροπή και ο Σύλλογός μας με όλο το σεβασμό ζητεί από το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση να 

καθαιρεθεί η ντροπιαστική αυτή πινακίδα και να τοποθετηθεί σε κεντρικό σημείο της Σκάλας ή της Χώρας 

αντίστοιχη πινακίδα που θα τιμά τους αληθινούς απελευθερωτές και ήρωες του νησιού που πολέμησαν σε 

όλα τα πεδία των μαχών κατά των κατακτητών (Σύνταγμα Εθελοντών Δωδεκανησίων, Αγωνιστές της 

Εθνικής Αντίστασης, Έλληνες στρατιώτες των Δυνάμεων της Μέσης Ανατολής και των Συμμαχικών 

Δυνάμεων) και μερικοί από αυτούς έδωσαν και τη ζωή τους ακόμα. 

Ο Σύλλογος πραγματοποίησε σχετική έρευνα ανεύρεσης και τεκμηρίωσης των συμπατριωτών αυτών και 

στα πλαίσια του δυνατού έχει την τιμή να σας καταστήσει γνωστά με κάποια επιφύλαξη τα ονοματεπώνυμα 

των συμπατριωτών αυτών σε ειδικό κατάλογο, ώστε να διευκολύνει την ιστορική και τιμητική πρωτοβουλία 

του Δήμου, η απόφαση του οποίου θα αποτελέσει σταθμό στη μεταπελευθερωτική ιστορία του νησιού. 

Ας μη ξεχνάμε ότι η Πάτμος είναι το μοναδικό νησί των Δωδεκανήσων που 67 χρόνια μετά την 

απελευθέρωσή της δεν έχει μέχρι σήμερα τιμήσει τα παιδιά της που πολέμησαν για τη λευτεριά της, 

δίνοντας ακόμα και το αίμα τους!.. 

Συνημμένα σας υποβάλουμε σχετικό κείμενο της φιλολόγου κ. Ιωάννας Μέμου-Φαρμακάκη, που έχει 

δημοσιευθεί στην εφημερίδα «Η Πατμιακή», στο οποίο καταγράφεται τεκμηριωμένα η ιστορική αλήθεια. 

Με τιμή και πατριωτικό χαιρετισμό 

Για το Δ.Σ. του «Ξάνθου» 

Ο Πρόεδρος       Ο Γενικός Γραμματέας 

Θεολόγος Μαυρουδής      Κωνσταντίνος Καλαντζής» 

2.- Το παρακάτω κείμενο το οποίο συνοδεύει την παραπάνω αναφερόμενη επιστολή: 

«Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΖΗΤΑΕΙ ΤΟ ΛΟΓΟ… 

 

Στο κεντρικότερο σημείο της Σκάλας Πάτμου, στον τοίχο του ιταλικής κατασκευής κτηρίου της Αστυνομικής 

Διεύθυνσης, έχει τοποθετηθεί μία τιμητική πλακέτα με το εξής περιεχόμενο: 

 

"Ανηρτήθη από το Δήμο Πάτμου σε ανάμνηση της 60ής επετείου από την απελευθέρωση του νησιού, 10 

Φεβρουαρίου 1944, από τον Terence Bruce Mitford, λοχαγό των ειδικών πλωτών δυνάμεων του 

βρετανικού στρατού, 

                                                                                           Φεβρουάριος 2004” 

 

Ας εξετάσουμε εάν όντως αληθεύουν τα γεγονότα που μνημονεύει. 

                           

Ώστε η Πάτμος, ως τμήμα της Δωδεκανήσου, δεν εορτάζει την απελευθέρωση και ενσωμάτωσή της στον 

εθνικό κορμό στις 3 Μαρτίου 1948, όπως γνωρίζουμε όλοι μας; 

Τι συνέβη στις 10/02/1944 που αξίζει να μνημονεύεται; Μήπως η Πάτμος  

δεν γερμανοκρατείτο τότε, όπως και όλα τα Δωδεκάνησα; 

Και το κυριότερο, οφείλει την απελευθέρωσή της σε ένα άτομο και μάλιστα Βρετανό; 

Ας κάνουμε λοιπόν μια αναδρομή στο παρελθόν και τα ιστορικά γεγονότα  

θα  φωτίσουν πρόσωπα και πράματα και θα αποδώσουν δικαιοσύνη. 

 

Στις αρχές του 20ού αιώνα, την περίοδο που η Οθωμανική αυτοκρατορία καταρρέει και επομένως τα εδάφη της 

γίνονται αντικείμενο διαμελισμού από μέρους τόσο των υπόδουλων λαών αλλά και των μεγάλων 

αποικιοκρατικών δυνάμεων της εποχής, τα Δωδεκάνησα περιέρχονται, μετά από πόλεμο με την Τουρκία, στην  

εξουσία της Ιταλίας (Μάιος 1912). 

Σε πρώτο στάδιο η στρατιωτική παρουσία των Ιταλών εμφανίζεται ως δήθεν πρόσκαιρη ενέργεια αλλά γρήγορα 

η μάσκα πέφτει. Η παρουσία τους στα Δωδεκάνησα μονιμοποιείται και παίρνει την  πάγια μορφή της ιταλικής 

αποικίας. Με την ανατολή μάλιστα του μεσοπολέμου μπαίνει μεθοδικά σε εφαρμογή ένα ευρύ πρόγραμμα 
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εξιταλισμού. 

Με τη συνθήκη της Λωζάννης το 1923 οι Ιταλοί νομιμοποιούν την κατάκτηση της Δωδεκανήσου και 

προσαρτούν τα νησιά στη φασιστική Ιταλία με την ονομασία "ιταλικαί νήσοι του Αιγαίου". 

Σ' αυτό το σημείο να θυμίσουμε την σκληρή πολιτική αφελληνισμού του δωδεκανησιακού πληθυσμού από 

μέρους των Ιταλών σ’ όλη τη διάρκεια της εκεί παρουσίας τους. Η πολιτική αυτή, σε συνδυασμό με την 

προσπάθεια να αποσπάσουν τη Δωδεκάνησο από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, καθώς και την αφαίρεση  

από τα χέρια των ντόπιων της διεξαγωγής του εμπορίου  και τον παραγκωνισμό τους στο περιθώριο της 

οικονομικής ζωής, οδήγησε πολλούς δωδεκανήσιους στην εξορία. Εγκαταστάθηκαν στην Αυστραλία, στην 

Αίγυπτο, στην ελεύθερη Ελλάδα, στις Η.Π.Α. κ.α. αγωνιζόμενοι μέσα από τις οργανώσεις τους για το δίκαιο 

αίτημα της απελευθέρωσης και ενσωμάτωσης.  

Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου και συγκεκριμένα στις 8 Σεπτεμβρίου 1943, η Ιταλία υπογράφει 

ανακωχή με τους Συμμάχους και στις 11 Οκτωβρίου 1943 η κυβέρνηση Μπαντόλιο κηρύσσει τον πόλεμο κατά 

της Γερμανίας. 

Με την Ιταλία συνεμπόλεμη ο ρόλος της Ελλάδας θα υποβαθμιστεί. Όταν θα σιγήσουν τα πυροβόλα του Β΄Π. 

πολέμου, η Ιταλία θα εξασφαλίσει μια θέση στη χορεία των Μ. Δυνάμεων. 

Μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας, οι  Γερμανοί, με απόφαση του ίδιου του Χίτλερ, αποφασίζουν να 

καταλάβουν τα Δωδεκάνησα. Φοβούνται ενδεχόμενη συμμαχική απόβαση στα νησιά και κυρίως θεωρούν 

επιβεβλημένη την κατοχή τους για να  

μην εδραιωθούν εκεί εχθρικές δυνάμεις οι οποίες θα απειλούσαν την ασφάλεια  

των ρουμανικών πετρελαιοπηγών και θα είχαν δυσμενείς επιπτώσεις στην επισφαλή ουδετερότητα της 

Τουρκίας και στο ήδη κλονισμένο ηθικό των δορυφόρων του Ράιχ στα Βαλκάνια. Διαθέτουν μια μεραρχία 

εφόδου στη Ρόδο και σε τρείς μέρες κατορθώνουν να την θέσουν υπό την κατοχή τους, όπως και την Κω στις 3 

Οκτωβρίου 1943 και την Πάτμο, Φούρνους, Ικαρία στις 18/11.  Στις 12 Νοεμβρίου αρχίζει η μάχη της Λέρου 

(η μεγαλύτερη ναυτική βάση των Ιταλών στο Αιγαίο) που ολοκληρώνεται μετά από πέντε μέρες σκληρής 

πολιορκίας. Το Νοέμβριο του 1943 οι Γερμανοί αποκτούν τον έλεγχο των Δωδεκανήσων, σε μια από τις 

τελευταίες νίκες της Βέρμαχτ. 

Η γερμανική κατοχή θα τερματιστεί στις 8 Μαΐου 1945 με την παράδοση της Γερμανίας. 

Με την υπογραφή στις 08/05/1945, στη Σύμη, του πρωτοκόλλου παράδοσης  

της Δωδεκανήσου από τον αρχηγό των γερμανικών δυνάμεων κατοχής στρατηγό Wagener, στον Άγγλο 

αρχιστράτηγο των Δυνάμεων της Μέσης Ανατολή Paget,  

στους άγγλους ταξίαρχο Moffat και ναύαρχο Tennant και στον Ιερό Λόχο  

του συνταγματάρχη Τσιγάντε, αρχίζει η πρώτη φάση της απελευθέρωσης  

των Δωδεκανήσων. 

 Ο Τσιγάντε σύντομα θα αντιληφθεί ότι οι Βρετανοί  δεν έχουν σκοπό να αναγνωρίσουν τα νησιά ως ελληνικό 

έδαφος και να δεχθούν τη δική του συμμετοχή. Πράγματι, εντός ολίγου, τον Ιούνιο του 1945, οι Βρετανοί 

σπεύδουν να απαλλαγούν από την παρουσία του Ιερού Λόχου που ανακαλείται στην Αίγυπτο και αφοπλίζεται 

για να διαλυθεί οριστικά στις 07/08/1945. Ο συνταγματάρχης Τσιγάντε θα σταλεί και πάλι  

στα Δωδεκάνησα, περί τα τέλη Σεπτεμβρίου 1945, από την ελληνική κυβέρνηση ως επικεφαλής στρατιωτικής 

αποστολής (Ε.Σ.Α.Δ.), προκειμένου να διευκολύνει τους βρετανούς στο έργο τους. Στην πραγματικότητα η 

αποστολή είχε ως στόχο την προστασία των ελληνικών συμφερόντων στην λεπτή εκείνη φάση των εξελίξεων 

και η 18μηνη παραμονή της πρόσφερε σημαντικές υπηρεσίες. 

Η περίοδος από τις 09/05/1945, ημέρα άφιξης των συμμαχικών δυνάμεων στη Ρόδο μέχρι τις 31/03/1947 που 

εγκαταστάθηκε ο πρώτος έλληνας στρατιωτικός διοικητής, αντιναύαρχος Περ. Ιωαννίδης, καταγράφηκε στην 

δωδεκανησιακή ιστορία ως περίοδος της αγγλοκρατίας.  

Ο ενθουσιασμός με τον οποίο ο δωδεκανησιακός λαός υποδέχτηκε τους εντολοδόχους των συμμαχικών 

δυνάμεων Άγγλους άρχισε σε λίγο να μετατρέπεται σε απαισιοδοξία και δυσπιστία. 

Οι Άγγλοι εξακολουθούν, με το πρόσχημα της προσωρινής κατοχής, να διατηρούν σε ισχύ τους ιταλικούς 

φασιστικούς νόμους στη διοίκηση, ευνοώντας κατάφωρα τους Ιταλούς και παραγκωνίζοντας τους Έλληνες. 

Παίρνουν επίσης το ρίσκο να αναμίξουν την Τουρκία στο ζήτημα της Δωδεκανήσου αναθερμαίνοντας τις 

βλέψεις της στο Αιγαίο. Με τη γνωστή δε τακτική του “διαίρει και βασίλευε” καλλιεργούν  

το σπέρμα του διχασμού στο λαό και διασπείρουν την ιδέα περί αυτονομίας  

της Δωδεκανήσου ως επαρχίας της Βρετανικής κοινοπολιτείας, κατά το πρότυπο  

της Κύπρου. 

Η αντίθεση των Δωδεκανησίων στα σχέδια της Βρετανίας είναι καθολική. Πράξεις όπως η οργάνωση στη 

Ρόδο, το Πάσχα του 1946, δημοψηφίσματος υπέρ της ενώσεως, το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα από τους πολίτες 

του νησιού ή η δημιουργία της αριστερής οργάνωσης Ε.Μ.Π.Α. (Εθνικό Μέτωπο Πανδωδεκανησιακής 

απελευθέρωσης) με στόχο την άμεση ένωση και τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και κυρίως η 

προηγηθείσα συγκρότηση του Συντάγματος Εθελοντών Δωδεκανησίων και η συμμετοχή του στον εθνικό 

αγώνα – έμπρακτη έκφραση της καθαρής εθνικής συνείδησης των νησιωτών – ματαίωσαν τους βρετανικούς 

σχεδιασμούς. 

Από τη μελέτη των αρχείων των εμπλεκομένων κρατών, όσον αφορά το δωδεκανησιακό, έχουν γίνει επίσης 
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γνωστά τα εξής:  

Το  Δεκέμβριο του 1941 ο βρετανός υπουργός εξωτερικών Ήντεν ταξίδεψε κρυφά στη Μόσχα για συνομιλίες 

με τον Στάλιν. Αντικείμενο των συνομιλιών ήταν μεταξύ άλλων και η προσέλκυση της Τουρκίας στο 

συμμαχικό στρατόπεδο. Ο Στάλιν μάλιστα πρότεινε στον Ήντεν να δελεάσουν τους Τούρκους προσφέροντάς 

τους τα Δωδεκάνησα. Η προσφορά επαναλήφθηκε από τον ίδιο τον Τσώρτσιλ σε μυστικό ταξίδι στα Άδανα, 

αρχές του 1943. Οι πληροφορίες  δεν άργησαν να φτάσουν και στην εξόριστη ελληνική κυβέρνηση 

προκαλώντας εντονότατο διάβημα του έλληνα πρέσβη Αγνίδη στο Φόρεϊν Όφις. Όπως προκύπτει από τα 

βρετανικά αρχεία, η αντίδραση της Ελλάδας και ο ρόλος της στον πόλεμο κατά του Άξονα φρενάρισε  

τα σχέδια των Βρετανών. 

Εν τω μεταξύ η Βρετανία, με το δικαίωμα που της έδινε η διμερής στρατιωτική συμφωνία της 9
ης

 Μαρτίου 

1942 για την υπαγωγή των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδας υπό το βρετανικό στρατηγείο της Μέσης 

Ανατολής, αρνήθηκε την ενεργό συμμετοχή ελληνικών στρατευμάτων στις επιχειρήσεις κατά των Γερμανών 

του  φθινοπώρου  

του 1943 που διεξάγονταν στα Δωδεκάνησα, προκειμένου να μην δυσαρεστήσει  

τους Τούρκους και τους Ιταλούς. Η αποστολή των λιγοστών ελληνικών τμημάτων που τελικά εστάλησαν  

καθυστέρησε σκοπίμως επί ένα μήνα. 

Επέλεξε επίσης (η Βρετανία) να εναντιωθεί στην ελληνική πλευρά που επιτακτικά πρόβαλε, ήδη από το 

Νοέμβριο του 1942, το αίτημα της εκ των προτέρων διασφάλισης της εγκατάστασης ελληνικής διοίκησης στα 

εθνικά εδάφη, των οποίων αναμενόταν η απελευθέρωση. 

Γράφει σχετικά ο Π. Κανελλόπουλος στο ημερολόγιό του στις 03/10/1943 : 

"Οι Άγγλοι δεν επέτρεψαν στην ελληνική κυβέρνηση να υπαγάγει τη Σάμο  

στη δικαιοδοσία της. Οι προθέσεις της Βρετανίας έναντι του ελληνικού αιτήματος  

για προσάρτηση της Δωδεκανήσου δεν είναι σαφείς." 

Στο Κάιρο επίσης, ο Εμμ. Τσουδερός, στις 21/09/1943, δεχόμενος την άρνηση του  αρχιστράτηγου Ουίλσον να 

συμμετάσχει έστω και ένα μικρό ελληνικό τμήμα, συμβολικώς, στην αποστολή στρατευμάτων στα 

Δωδεκάνησα, γράφει: “Από τη σημερινή συνομιλία μου με το βρετανό αρχιστράτηγο εξήλθα ψυχικώς 

συντετριμμένος. Μου είπε ότι δεν δυνάμεθα να αποστείλομε στην Σάμο στρατόν  

διότι οι Ιταλοί δεν θα το ανεχθούν και οι Ιταλοί είναι αναγκαίοι. Ο Τσώρτσιλ προ δυο ετών στο Λονδίνο μου 

είχε υποσχεθεί ότι, όταν τα συμμαχικά στρατεύματα εισέλθουν εις τη Ρώμη, πρέπει να είναι επικεφαλής των 

ένα τάγμα ελληνικό. Σήμερον όμως με λύπη μου διαπιστώνω ότι δεν δικαιούμεθα να εμφανισθώμεν εκεί όπου 

υπάρχουν Ιταλοί δια να μη μειωθεί το γόητρό τους.” 

Η εξωτερική πολιτική των ισχυρών είχε πάντοτε ως γνώμονα τα κρατικά τους συμφέροντα, άμεσα και 

μακροπρόθεσμα. 

Στη συγκεκριμένη συγκυρία η Ελλάδα, παρά τη συμβολή της στην έκβαση της νίκης και τη συμμετοχή της 

εξαρχής στο στρατόπεδο των Συμμάχων, δεν κατάφερε να κερδίσει την Β. Ήπειρο και κινδύνεψε σοβαρά να 

χάσει και τα Δωδεκάνησα. Η τραγωδία αποφεύχθηκε χάρις τόσο στις άοκνες προσπάθειες σύσσωμου του 

δωδεκανησιακού λαού, όσο και στις επιτυχείς διπλωματικές κινήσεις της πολιτικής ηγεσίας. 

Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι η ελληνική κυβέρνηση ήταν πολύ πιο διεκδικητική στο ζήτημα της 

Δωδεκανήσου από ό,τι στο αντίστοιχο της Κύπρου, μια και οι κατέχοντες την πρώτη ανήκαν στο εχθρικό 

στρατόπεδο. Το γεγονός αυτό, μαζί με την επίσης αναμφισβήτητη ελληνικότητα των νησιών, νομιμοποιούσε 

την Ελλάδα να διεκδικεί πιεστικά τη μεταπολεμική ενσωμάτωσή τους. 

Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι οι αδύναμοι ό,τι κερδίζουν το κερδίζουν με αγώνα, ενώ μπορεί να χάσουν παρά 

τις θυσίες. 

Η τελική λύση στο δωδεκανησιακό δόθηκε στη Συνδιάσκεψη της Ειρήνης στο Παρίσι με την αποφασιστική 

παρέμβαση των αμερικανών που εξαρχής είχαν την άποψη ότι τα νησιά – του Καστελλόριζου 

συμπεριλαμβανομένου – θα πρέπει να δοθούν το νωρίτερο στην Ελλάδα, προτού η Τουρκία δημιουργήσει 

προβλήματα. 

Έτσι η αμφιλεγόμενη πολιτική της Βρετανίας και η θολή και παρελκυστική στάση  

της Ε.Σ.Σ.Δ. (που εποφθαλμιούσε μερίδιο από τις ιταλικές αποικίες και κωλυσιεργούσε διεκδικώντας  βάσεις 

για το εμπορικό της ναυτικό στο Αιγαίο) υποχωρούν και οι τέσσερις υπουργοί εξωτερικών των Μεγάλων 

Δυνάμεων (Αγγλία, Η.Π.Α., Γαλλία, Ε.Σ.Σ.Δ.) αποφασίζουν να δοθούν τα νησιά στην Ελλάδα αμέσως μόλις 

υπογραφεί η συνθήκη ειρήνης με την Ιταλία (21/09/1946). Η ανάληψη της διοίκησης από τη χώρα μας έγινε 

στις 31/03/1947 με την παράδοσή τους από τους βρετανούς στον έλληνα στρατιωτικό διοικητή αντιναύαρχο 

Ιωαννίδη, 90 μέρες μετά την υπογραφή της συνθήκης. 

Η ελευθερία της Δωδεκανήσου και η ένωση με την Ελλάδα κερδήθηκε από τους ίδιους τους Έλληνες. Δεν 

χαρίστηκε βεβαίως από τους Άγγλους και δεν τους πρέπει καμιά τιμή αλλά και σε κανέναν ξένο διακανονιστή. 

Αν υπάρχει χρέος ηθικό έναντι κάποιων, οι Πάτμιοι θα έπρεπε να τιμούν επωνύμως ανθρώπους όπως: 

- Τον Σκεύο Ζερβό, τον Καλύμνιο γιατρό – βουλευτή των Φιλελευθέρων που αφιέρωσε ζωή και 

περιουσία στην δωδεκανησιακή υπόθεση, 

- Τον Γ. Μαυρή, τον Κάσιο γιατρό και αγωνιστή που επιλέχθηκε ως πρώτος γενικός διοικητής 

Δωδεκανήσων, 
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- Τον Ρόδιο Ιωάννη Καζούλη, πρόεδρο των εν Αιγύπτω Δωδεκανησίων  

- Τον Ιερό Λόχο και τον συνταγματάρχη Χ. Τσιγάντε που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο   στην 

απελευθέρωση των νησιών. 

- Την Κεντρική Επιτροπή Δωδεκανησιακών Ενώσεων που ιδρύθηκε το 1923  

στην Αλεξάνδρεια και απετέλεσε με την πολυετή δραστηριότητά της  

τον συνδετικό κρίκο των Δωδεκανησίων της διασποράς. 

Αν έπρεπε να στηθεί κάποιο μνημείο που να αποτίει φόρο τιμής από μέρους  

των Πατμίων για την απελευθέρωση της Δωδεκανήσου, θα έπρεπε να αφορά  

το Σύνταγμα Εθελοντών Δωδεκανησίων και μάλιστα με ονομαστική αναφορά σε κάθε στρατιώτη. 

Το λιγότερο που απαιτούν η ιστορική αλήθεια και η εθνική αξιοπρέπεια είναι η άμεση αποκαθήλωση  της 

επαίσχυντης και ανιστόρητης επιγραφής και περισσότερη προσοχή και ευαισθησία στο εξής των εκπροσώπων 

της πατμιακής κοινωνίας στα θέματα που αφορούν την εθνική μνήμη και τιμή.  

Σημειώσεις 

Το Δωδεκανησιακό Σύνταγμα Εθελοντών συγκροτήθηκε ταχύτατα και έπειτα από ταχύρρυθμη εκπαίδευση  

στους στρατώνες του Χαϊδαρίου Αττικής αναχώρησε για το μέτωπο. Σαν τμήμα της 1
ης

 μεραρχίας πήρε μέρος 

στις επιχειρήσεις κατά των Γερμανών στο μακεδονικό μέτωπο και ειδικότερα στην περιοχή της Φλώρινας  

σε συνεργασία με τμήματα Αυστραλών και Νεοζηλανδών. 

Όσον αφορά τον Terence Bruce Mitford, από την Wikipedia μαθαίνουμε ότι πρόκειται για έναν σκωτσέζικης 

καταγωγής αρχαιολόγο, με σημαντικό ανασκαφικό έργο στην Κύπρο και την νότια Μ. Ασία, ο οποίος ως 

λοχαγός των ειδικών πλωτών δυνάμεων του βρετανικού στρατού πήρε μέρος στην κατάληψη(!) της Πάτμου 

(πότε δεν αναφέρεται). 

Η ημερομηνία της επιγραφής 10/02/1944 είναι λάθος, αφού ως γνωστόν η παράδοση από τους Γερμανούς της 

Δωδεκανήσου στις συμμαχικές δυνάμεις και σε ένα τμήμα καταδρομέων Ιερολοχιτών υπογράφτηκε στις  

08/05/1945 στη Σύμη, που ήταν και το πρώτο δωδεκανησιακό νησί που απελευθερώθηκε (από Άγγλους και 

Ιερολοχίτες) στις 25/12/1944. Η λήξη όμως της βρετανικής στρατιωτικής παρουσίας  και η ανάληψη της 

διοίκησης των νησιών από την Ελλάδα έγινε στις 31 Μαρτίου 1947. Ο επίσημος εορτασμός για την 

απελευθέρωση των Δωδεκανήσων γίνεται στις 3 Μαρτίου, επέτειο της επίσημης ένωσης με την Ελλάδα το 

1948. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

1. Ιστορία του ελληνικού έθνους(τόμοι: ΙΕ, ΙΣΤ΄) 

2. Η εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας Λ. Διβάνη 

3. Το ολίσθημα του Τσώρτσιλ Rogers Anthony 

 

Ιστοσελίδες: 

1. Academy of Athens(άρθρα Σβολόπουλου) 

2. Rothes library 

3. To vima.gr (Η λύτρωση της Δωδεκανήσου) 

4. Kathimerini (Ιταλοκρατία στα Δωδεκάνησα) 

5. Wikipedia ( η μάχη της Δωδεκανήσου και Terence Bruce Mitford) 

6. Fhw.gr» 

 

3.- Την από 25/11/2014 επιστολή του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μαυρωνά Σπυρίδωνα για το ίδιο θέμα και 

αιτείται την αποξήλωσή της για τους λόγους που αναφέρει στην επιστολή του.  

4.- Το με Α.Π 1102/25-2-2015 αίτημα του Δήμου Πάτμου προς τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, 

Αρχεία Ν. Δωδ/σου για έρευνα σχετικά με τον Άγγλο λοχαγό Terence Bruce Mitford όσον αφορά τη 

συμμετοχή του ή μη στην απελευθέρωση της Πάτμου το έτος 1944. 

5.- Την με Α.Π Φ16/65/20/25-2-2015 απάντηση της Υπηρεσίας των Αρχείων Ν. Δωδ/σου επί του 

γραπτού αιτήματος του Δήμου Πάτμου ότι δεν βρέθηκαν πληροφορίες για τον Άγγλο λοχαγό και  

παραπέμπουν στην υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών  για 

περαιτέρω έρευνα.   

6.- Την εισήγηση του κ. προέδρου επί του θέματος με το οποίο εισηγείται την αναβολή της συζήτησης 

βάσει της με Α.Π Φ16/65/20/25-2-2015 απάντησης της Υπηρεσίας των Αρχείων Ν. Δωδ/σου επί του 

γραπτού αιτήματος του Δήμου Πάτμου ότι δεν βρέθηκαν πληροφορίες για τον Άγγλο λοχαγό και  την 

παραπομπή του θέματος στην υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου 

Εξωτερικών  για περαιτέρω έρευνα.   

Κατόπιν ο πρόεδρος  κάλεσε το Δημοτικό  Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του,  

 την εισήγηση του κ. προέδρου,  
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 την από 14/11/2014 επιστολή του Συλλόγου των Απανταχού Πατμίων «ΕΜΜ.ΞΑΝΘΟΣ Ο 

ΦΙΛΙΚΟΣ» 

 το παραπάνω αναφερόμενο κείμενο το οποίο συνοδεύει την επιστολή του Συλλόγου 

 την από 25/11/2014 επιστολή του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μαυρωνά Σπυρίδωνα για το ίδιο θέμα 

 το με Α.Π 1102/25-2-2015 αίτημα του Δήμου Πάτμου προς τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, 

Αρχεία Ν. Δωδ/σου 

 την με Α.Π Φ16/65/20/25-2-2015 απάντηση της Υπηρεσίας των Αρχείων Ν. Δωδ/σου 

 το άρθρο 93 του Νόμου 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),  

 το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010),   

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

1.-Την αναβολή του θέματος συζήτησης επί των εγγράφων του Συλλόγου των Απανταχού Πατμίων 

«ΕΜΜ.ΞΑΝΘΟΣ Ο ΦΙΛΙΚΟΣ» και του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μαυρωνά Σπυρίδωνα και να γίνει 

διερεύνηση του θέματος από την υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου 

Εξωτερικών. 

2.-Ανατίθεται στον κ. Δήμαρχο η αποστολή σχετικού εγγράφου στην υπηρεσία Διπλωματικού και 

Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών. 

Κατά την συζήτηση του θέματος αυτού είχαν αποχωρήσει οι Δ.Σ Τουρτουλής Διαμ., Μαυρογάλου Ελ. 

και Μαραβέλιας Αντ. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  56/2015 και θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό τούτο και υπογράφεται ως εξής. 

     Ο Πρόεδρος                                                                Τα  Μέλη 

     Γαμπιέρης Αντ.                                 Σημαντήρης Ι.- Μαραβέλιας Αντ.- Πέντες Ελ. 

                                                                Τουρτουλής Δ.-Κάβουρας Λ.-Σκεμπές Ι. 

                                                                Ευγενικός Παν.- Κωνσταντάς Μ.-Μαυρωνάς Σπ. 

                                                                Γρύλλης Παντ.- Φέγγαρος Αντ.-Μαυρογάλου Ελένη 

                                                                Μαύρου Νομική- Κοκκώνης Ελ.- Τσαμπαλάκης Νικ. 

                                                       Ακριβές Απόσπασμα 

                                                       Πάτμος, 12/3/2015  

                                                         Ο Δημαρχών                                                                                    

 

                                                     Μαραβέλιας Αντώνης 
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