
Η 13η Σεπτεμβρίου 1943 αποτελεί ορόσημο στη 
νεότερη ιστορία του Καστελλόριζου. Ύστερα από 
περίπου 6,5 αιώνες κάτω από τον ξένο ζυγό, μέσα 

από θυσίες, στερήσεις, μα και ηρωικά κατορθώματα, οι 
Καστελλοριζιοί κατάφεραν να αποκτήσουν το μεγαλύτε-
ρο κοινωνικό αγαθό, την ελευθερία τους.

Μπορεί το Καστελλόριζο να είναι μια μικροσκοπική 
κουκκίδα πάνω στο χάρτη της ανατολικής Μεσογείου, μα 
για την περίοπτη γεωγραφική του θέση, το δυνατό του 
φρούριο, καθώς και για το θαυμαστό φυσικό του λιμάνι, 
οι ξένοι, μέσα στο διάβα των αιώνων, το εποφθαλμιούσαν 
διαρκώς. Το Καστελλόριζο δεχόταν συχνά επιδρομές από 
αρπαχτούς κουρσάρους, καθώς και από ισχυρούς δυνά-
στες. Και ποιοι δεν παρέλασαν από αυτό; Ρωμαίοι, Βυζα-
ντινοί, Ιωαννίτες Ιππότες, Αιγύπτιοι, Φράγκοι, Ισπανοί, 
Τούρκοι, Βενετοί, και πάλι Τούρκοι, Γάλλοι και Ιταλοί. 

Η ψυχή, όμως, των Καστελλοριζίων έμεινε αδούλωτη. 
Κατάφεραν να διατηρήσουν την ελληνικότητά τους, τη 
γλώσσα τους, τις παραδόσεις τους, τη θρησκεία τους. 
Δεν ήταν λίγες οι φορές που ξεσηκώθηκαν εναντίον των 
κατακτητών τους, ακόμα και τα χρόνια που είχαν πολλά 
προνόμια από τους Οθωμανούς, γράφοντας χρυσές 
σελίδες στην ιστορία τους. Και αυτό, γιατί όπως λέει και 
ο Δημοσθένης στον περί Στεφάνου λόγο του, «δεν άξιζε 
να ζουν και παρά μόνο μέσα στην ελευθερία». Το θάρρος, 
η παλικαροσύνη και η λεβεντιά τους ήταν απαράμιλλα, 
αφού το νησί ήταν τόσο απομονωμένο από την υπόλοι-
πη Ελλάδα και μια ανάσα μονάχα από τις απέναντι μι-
κρασιατικές ακτές.

Μετά από κάθε καταστροφή, οι Καστελλοριζιοί με την 
εργατικότητα, την πολυπραγμοσύνη και το κουράγιο που 
τους διέκριναν, ξανάχτιζαν την πολιτεία τους. Ο ναυτικός 
εμπορικός τους στόλος ανθούσε. Ταξίδευε στα μεγαλύ-
τερα λιμάνια της Μεσογείου και κουβαλούσε άπειρα 
πλούτη στο άγονο νησάκι του, που όλο και πρόκοβε, όχι 
μόνο σε εμπορική και ναυτική ακμή και κίνηση, αλλά και 
σε πνευματική εξέλιξη και πρόοδο. Ιδρύθηκαν σχολεία 
ονομαστά. Χτίστηκαν μεγαλόπρεπες εκκλησίες με πλού-
σια εικονογράφηση και πολυτελή τέμπλα. Έτσι ήρθε η 
εποχή που το Καστελλόριζο ήταν το πιο ευτυχισμένο 
νησί της Δωδεκανήσου με τα πλούτη του και την αρχοντιά 
του. Δεν ήταν τυχαίο που οι ξένοι περιηγητές το αποκα-
λούσαν «το διαμάντι του Αιγαίου».

Το 1921, οι Γάλλοι, που κατείχαν το Καστελλόριζο από 
το 1915, το παραδίδουν, ή πιο σωστά το πωλούν, στους 
Ιταλούς. Η φασιστική τους παρουσία στο νησί υπήρξε η 
πιο βάρβαρη και αδυσώπητη ξένη κατοχή. 

Στις 8 Σεπτεμβρίου του 1943, η Ιταλία θα γονατίσει 
κάτω από το βάρος της ήττας της. Λίγες μέρες αργότερα, 
στις 13 Σεπτεμβρίου, το αντιτορπιλικό «ΝΑΥΑΡΧΟΣ 
ΚΟΥΝΤΟΥΡΓΙΩΤΗΣ» καταπλέει με όλο του το μεγαλείο 
στο απάνεμο λιμάνι του Καστελλόριζου. Ο κυβερνήτης 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ είναι βαθιά συγκινημένος. 
Ανυπομονεί να μεταφέρει το μήνυμα της λευτεριάς στους 
λεοντόψυχους ακρίτες, που τόσους θρυλικούς αγώνες 
είχαν δώσει γι’ αυτήν. Σε λίγο παραδίδει τη γαλανόλευκη 
στα τρεμάμενα χέρια του ιερέα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟ-
ΛΥΚΑΡΠΟΥ, προκειμένου να την υψώσει στον ιστό. Ήταν 
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αλήθεια! Η ατέλειωτη μαύρη νύ-
χτα της πικρής σκλαβιάς είχε επι-
τέλους εκπνεύσει. 

Η χαρά των Καστελλοριζίων 
όμως δεν θα κρατήσει πολύ. Μαζί 
με τον κατάπλου του «ΚΟΥ-
ΝΤΟΥΡΓΙΩΤΗΣ» αποβιβάζονται 
στο νησί Άγγλοι κομμάντος, Ινδοί 
και άλλοι σύμμαχοι. Το Καστελ-
λόριζο οχυρώνεται και μεταβάλ-
λεται από τους Εγγλέζους σε κέ-
ντρο ανεφοδιασμού του συμμαχι-
κού στόλου. Το νησί γίνεται ο με-
γάλος πολεμικός στόχος των 
Γερμανών και στις 17 Οκτωβρίου 1943 το βομβαρδίζουν 
δίχως διάκριση, δίχως οίκτο. Ο Άγγλος διοικητής του Κα-
στελλόριζου διατάζει την εκκένωση του νησιού. Με μάτια 
βουρκωμένα και την καρδιά πλακωμένη, οι κάτοικοι θάβουν 
βιαστικά τους 20 και πάνω νεκρούς αδελφούς τους, μα-
νταλώνουν «άρον-άρον» τα σπίτια τους και φεύγουν για 
την απέναντι μικρασιατική ακτή. Καθώς ξεμάκραιναν από 
την πατρίδα, έβλεπαν από πάνω της τον ουρανό να καίγε-
ται από τις αερομαχίες και σαν έφτασαν στην αντίπερα 
όχθη, είδαν το νησάκι τους βουτηγμένο στις φλόγες ολό-
κληρο, να λαμπαδιάζουν από αυτές, ο ουρανός κι η θάλασ-
σα, κι ο καπνός σα μαύρο σύννεφο δαιμονικό να το σκε-
πάζει. Τι ανείπωτος σπαραγμός ήταν αυτός!

 Ο εκπατρισμός τους θα κρατήσει δύο χρόνια. Και ενώ 
εκείνοι βρίσκονται στα προσφυγικά στρατόπεδα της 
Παλαιστίνης, τον Ιούνιο του 1944, μεγάλη πυρκαγιά ξε-
σπάει στο νησί αποτελειώνοντας το έργο των Γερμανών. 
Ιθύνοντες ήταν οι σύμμαχοι, που θέλησαν με αυτόν τον 
τρόπο να καλύψουν τις λεηλασίες τους.

Όταν οι Καστελλοριζιοί επέστρεψαν τον Οκτώβριο 
του 1945, τ’ αρχοντονήσι είχε εξαφανιστεί, ήταν αγνώρι-
στο, ένας άμορφος ερειπωμένος χώρος, δεν ξεχώριζαν 
μήτε σπίτια και νοικοκυριά, μήτε εκκλησίες και μαγαζιά.

 Οι Καστελλοριζιοί όμως δεν το βάζουν κάτω. Ξέρουν 
να αγωνίζονται και να επιβιώνουν. Θρήνησαν, όχι όμως 
για πολύ. Τη μαυρισμένη τους ψυχή φώτισε η σπίθα της 
ελευθερίας. Έχοντας αποκτήσει το πολυπόθητο αυτό 

αγαθό οπλίστηκαν με θάρρος και 
με την παλικαροσύνη που τους 
διέκρινε, αντιμετώπισαν με γεν-
ναιότητα τα νέα δεινά που τους 
βρήκαν. Σε όποια ακτή κι αν τους 
ξέβρασε το κύμα του ολοκαυτώ-
ματος, που κατέστρεψε το αγαπη-
μένο τους νησάκι, μεγαλούργη-
σαν. Τη μεγαλύτερη αντρειοσύνη 
έδειξαν οι λίγοι εκείνοι, που αρ-
νήθηκαν να το εγκαταλείψουν, 
που έμειναν μέσα στα ερείπια 

«φυλάττοντας Θερμοπύλες», διατηρώντας το ελληνικό. 
Μπορεί η διαμαντένια πολιτεία τους να μην υπήρχε πια, 
αλλά κυμάτιζε επιτέλους στον άνυδρο μικροσκοπικό 
ακρίτα η Γαλανόλευκη. Ύστερα από αιώνες ταπείνωσης, 
μπορούσαν να κοιτάν τον υπόλοιπο κόσμο με ψηλά το 
κεφάλι. Είχαν κερδίσει την αξιοπρέπειά τους. Ήταν ελεύ-
θεροι! Τι κι αν οι κοιλιές των παιδιών τους ήταν πρησμέ-
νες από την πείνα; Τίποτα δεν θα τους λύγιζε! Θα το ξα-
νάφτιαχναν το αρχοντονήσι τους… Και πράγματι, τα 
κατάφεραν. Τα χάλαντρα ένα-ένα εξαφανίστηκαν και τη 
θέση τους πήραν πανέμορφα σπίτια.

Έχουν περάσει 75 χρόνια από τότε που το Καστελλό-
ριζο απελευθερώθηκε από τους ξένους δυνάστες, αλλά 
οι αγώνες για την ελευθερία δεν τελείωσαν. Η ελευθερία 
είναι πολύπτυχη. Υπάρχει η θρησκευτική ελευθερία, η 
ηθική, η κοινωνική, η ατομική, η πνευματική, η πολιτική, 
η οικονομική, που είναι τόσο επίκαιρη στις μέρες μας.

Αν θέλουμε μια ανθρώπινη κοινωνία, πρέπει να συνε-
χίσουμε την πάλη για κάθε μορφή ελευθερίας. Το οφεί-
λουμε, όχι μόνο στους προγόνους μας, αλλά και στα 
παιδιά μας, γιατί όπως γράφει ο Καζαντζάκης, «οι μελ-
λούμενες γενιές δε σαλεύουν μέσα στον αβέβαιο καιρό, 
μακριά από σένα. Ζουν, ενεργούν και θέλουν μέσα στα 
νεφρά και στην καρδιά σου».

Η σημαία του Καστελλόριζου.

Η μεγαλύτερη υποβρύχια ελληνική σημαία, στο λιμάνι του Καστελλόριζου τον Ιανουάριο του 2018 στο πλαίσιο της γιορτής των Θεοφανίων. 
Άνδρες της ομάδας Καταδρομών μαζί με βατραχανθρώπους του λιμενικού βούτηξαν στα παγωμένα νερά και τοποθέτησαν μια ελληνική 

σημαία εμβαδού 20 τετραγωνικών μέτρων, σε βάθος ενός μέτρου από την επιφάνεια της θάλασσας, η οποία παρέμεινε επί ώρες ανεπτυγμένη
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