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ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ

1914 - Οι Μεγάλες Δυνάμεις γνωστοποιούν στην 
Ελλάδα ότι της παραχωρούν τα νησιά του Αιγαίου, 
εφόσον όμως αποσύρει τις δυνάμεις της από τη 
Βόρεια Ήπειρο.
1934 - Ο Έλληνας πρωτοπαλαιστής Τζιμ Λόντος 
κερδίζει στο κατάμεστο στάδιο του Σικάγο, με πτώ-
ση, τον παγκόσμιο πρωταθλητή Τζο Σαβόλντι και 
ανακηρύσσεται παγκόσμιος πρωταθλητής.
1956 - Το Κακουργιοδικείο Λαμίας καταδικάζει το 
ζεύγος Γεωργίου και Αντιγόνης Βεϊζαδέ σε φυλά-
κιση 4,5 και 5,5 χρόνια αντίστοιχα, διότι βασάνισαν, 
σιδέρωσαν και κατέκαψαν το κορμί της μικρής 
Σπυριδούλας Ράπτη, που είχαν υπηρέτρια στο σπί-
τι τους στον Πειραιά.
1964 - Παρουσιάζεται επισήμως η κυκλοφοριακή 
μελέτη για την Αθήνα που έχει εκπονήσει ο Αμερι-
κανός ειδήμων Ουίλμπουρ Σμιθ. Προβλέπει μετα-
ξύ άλλων τη διάνοιξη, περιμετρικά του λεκανοπε-
δίου, «ελεύθερων λεωφόρων» συνολικού μήκους 
96 χιλιομέτρων και κόστους 4,3 δισεκατομμυρίων 
δραχμών και βασίζεται στην πρόβλεψη ότι το 1980 
ο πληθυσμός της Αθήνας θα είναι 2,88 εκατομμύ-
ρια άτομα και θα κυκλοφορούν 462.000 οχήματα 
έναντι μόλις 80.000 το 1962.
1969 - Καθαιρούνται από μέλη της Κεντρικής Επι-
τροπής του ΚΚΕ οι Δρακόπουλος και Μπριλλάκης.
1979 - Η τρομοκρατική οργάνωση «Ιούνης ‘78» 
δολοφονεί κατόπιν ενέδρας έξω από το σπίτι του, 
στον Άγιο Σώστη Νέας Σμύρνης, τον αστυνόμο της 
Γενικής Ασφάλειας Πέτρο Μπάμπαλη, 49 ετών, 
που κατηγορήθηκε για βασανισμούς πολιτών στη 
διάρκεια της δικτατορίας.
1993 - Οι Αβορίγινες, οι ιθαγενείς στην Αυστραλία, 
αμφισβητούν την κυριαρχία της λευκής πλειοψη-
φίας και απειλούν ότι, θα καταφύγουν στο δικαστή-
ριο της Χάγης, για την ισότιμη μεταχείρισή τους και 
την επιστροφή των εκτάσεών τους, που καταπατή-
θηκαν από τους αποικιοκράτες.
1993 - Τα πρώτα Κρατικά Βραβεία Κινηματογρά-
φου απονέμονται στις ταινίες «Μπάιρον, η μπαλά-
ντα ενός δαιμονισμένου» του Νίκου Κούνδουρου, 
«Παρακαλώ, γυναίκες, μην κλαίτε» των Σταύρου 
Τσιώλη - Χρήστου Βακαλόπουλου και «Βερύκοκα 
στο καλάθι» του Τάκη Τουλιάτου.
1996 - Κρίση των Ιμίων: Στις 05:30, ελικόπτερο του 
Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, που απονηώθη-
κε από τη Φρεγάτα Ναβαρίνον για να διαπιστώσει 
την παρουσία των Τούρκων στη βραχονησίδα κα-
τέπεσε και τα τρία μέλη του πληρώματος, υποπλοί-
αρχος Χριστόδουλος Καραθανάσης, υποπλοίαρχος 
Παναγιώτης Βλαχάκος και αρχικελευστής Έκτορας 
Γιαλοψός, σκοτώθηκαν.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 
1797 - Φραντς Σούμπερτ, συνθέτης
1909 - Αχιλλέας Απέργης, Έλληνας γλύπτης
1923 - Νόρμαν Μέιλερ, Αμερικανός συγγραφέ-
ας και δημοσιογράφος
1932 - Γιώργος Μούτσιος, ηθοποιός και τρα-
γουδιστής
1940 - Κυριάκος Χαραλαμπίδης, ποιητής
1976 - Τραϊανός Δέλλας, ποδοσφαιριστής
1982 - Έλενα Παπαρίζου, τραγουδίστρια (Antique)
1984 - Σουζάνα Βουγιουκλή, τραγουδίστρια
1984 - Ζακ Στεφάνου, τραγουδοποιός

ΘΑΝΑΤΟΙ
1828 - Αλέξανδρος Κ. Υψηλάντης, Έλληνας στρατι-
ωτικός και ήρωας της ελληνικής επανάστασης
1903 - Νικόλαος Μαυροκορδάτος, πολιτικός
1936 - Γ. Κονδύλης, στρατιωτικός και πολιτικός
1977 - Γ. Ιορδανίδης, στρατιωτικός & πολιτικός
1991 - Κώστας Μουντάκης, μουσικός
1999 - Βασίλης Μπουγιουκλάκης, ηθοποιός

2011 - Καίτη Λαμπροπούλου, Ελληνίδα ηθοποιός

K ρίση των Ιμίων ονομάζεται συμβατικά η ένο-
πλη αμφισβήτηση της Ελληνικής θαλάσσιας 
κυριαρχίας που έλαβε χώρα τον Ιανουάριο 
του 1996 από την Τουρκία, με αφορμή την 

προσάραξη πλοίου στις βραχονησίδες των Ιμίων. 
Κατά την διάρκεια της ολιγοήμερης αυτής κρίσης, 
οι δύο χώρες μετέφεραν στρατιωτικές δυνάμεις (κυ-
ρίως ναυτικές) γύρω από τα Ίμια και τις ανέπτυξαν 
φτάνοντας κοντά στην ένοπλη σύρραξη. Τελικά με 
την παρέμβαση του ΝΑΤΟ, και κυρίως των ΗΠΑ, η 
ένταση εκτονώθηκε και οι δύο χώρες απέσυραν τους 
στόλους τους.
Υπενθυμίζεται ότι την εποχή της κρίσης αυτής πρω-
θυπουργός της Ελλάδας ήταν ο Κωνσταντίνος Σημί-
της, (που λόγω ασθενείας του πρωθυπουργού Αν-
δρέα Παπανδρέου εκλέχθηκε εσπευσμένα από την 
Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ στις 18 Ιανουαρίου του 1996). 
Υπουργός Εξωτερικών ήταν ο Θεόδωρος Πάγκαλος, 
υπουργός Εθνικής Αμύνης ο Γ. Αρσένης και Αρχη-
γός ΓΕΕΘΑ ο ναύαρχος Χ. Λυμπέρης, ενώ πρωθυ-
πουργός της Τουρκίας ήταν η Τανσού Τσιλέρ και 
υπουργός Εξωτερικών ο Ονούρ Οϊμέν.
Καθ’όλη τη διάρκεια της κρίσης φάνηκε η μεγάλη 
δυσπιστία του Σημίτη προς την ηγεσία της ΕΥΠ και 
των Ενόπλων Δυνάμεων. Όπως γράφει Το Βήμα: 
«Οι αξιωματικοί αυτοί είχαν μάθει να λειτουργούν 
με τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος λάτρευε τις 
συσκέψεις με στρατιωτικούς, τις υπηρεσίες από κλει-
στές πηγές και τη διαχείριση κρίσεων όπως εκείνη 
του Μαρτίου του 1987. Ο κ. Σημίτης τους θεωρούσε 
«ανδρεϊκούς», ξένους στη δική του κουλτούρα και 
ύποπτους για το στήσιμο παγίδων τις κρίσιμες εκεί-
νες ώρες.»
Από αυτή την κρίση δεν βγήκε κερδισμένη ούτε η 
Τουρκία, που ισχυριζόταν ότι τα Ίμια της ανήκουν, 
ούτε η Ελλάδα η οποία αναγκάστηκε να αποσύρει 
τους στρατιώτες της. 
Στις 25 Δεκεμβρίου 1995 το τουρκικό φορτηγό πλοίο 
Φιγκέν Ακάτ προσάραξε σε αβαθή ύδατα κοντά στην 
Μικρή Ίμια (Ανατολική) και εξέπεμψε σήμα κιν-
δύνου. Το λιμεναρχείο Καλύμνου –το πλησιέστερο 
στην περιοχή– διέθεσε ρυμουλκό για να αποκολλή-
σει το τουρκικό πλοίο, αλλά ο πλοίαρχος αρνήθηκε, 
υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν σε τουρκική περιοχή 
και άρα οι τουρκικές αρχές είχαν την αρμοδιότητα 
να του προσφέρουν βοήθεια.
Τελικά, στις 28 Δεκεμβρίου δύο ελληνικά ρυμουλ-
κά αποκόλλησαν το τουρκικό φορτηγό και το οδή-
γησαν στο λιμάνι Κιουλούκ της Τουρκίας. Το ίδιο 
πρωινό ένα πλήρως εξοπλισμένο τουρκικό μαχητικό 
αεροσκάφος κατέπεσε στα ελληνικά χωρικά ύδατα, 
στην περιοχή της Λέσβου, ύστερα από εμπλοκή με 
ελληνικά μαχητικά. Ο Τούρκος πιλότος διασώθηκε 
με ελληνική βοήθεια. Στις 29 Δεκεμβρίου το τουρ-
κικό υπουργείο Εξωτερικών επιδίδει διακοίνωση 
στο αντίστοιχο ελληνικό, όπου αναφέρεται ότι οι 
βραχονησίδες Ίμια είναι καταχωρισμένες στο κτη-
ματολόγιο Μουγκλά του νομού Μπόντρουμ (Αλι-
καρνασσού) και ανήκουν στην Τουρκία. Το γεγονός 
στάθηκε αφορμή να τεθεί από την Τουρκία θέμα ιδι-
οκτησίας των νησιών.
Ο τότε δήμαρχος της Καλύμνου Δημήτρης Διακομι-
χάλης, θορυβημένος από το γεγονός ότι η Τουρκία 
εγείρει εδαφικές αξιώσεις στα Ίμια, ύψωσε την ελ-
ληνική σημαία στη Μικρή Ιμια στις 25 Ιανουαρίου 
1996 συνοδευόμενος από τον αστυνομικό διευθυ-
ντή Καλύμνου Γ. Ριόλα και δύο κατοίκους του νη-

σιού, ενώ την επόμενη μέρα υψώθηκε η σημαία και 
στην άλλη βραχονησίδα.
Τα τουρκικά τηλεοπτικά κανάλια μετέδωσαν εικόνες 
με την ελληνική σημαία υψωμένη στα Ίμια, κάτι που 
προκάλεσε σάλο στην κοινή γνώμη της Τουρκίας. 
Δύο δημοσιογράφοι του γραφείου της εφημερίδας 
Χουριέτ στη Σμύρνη, μετέβησαν με ελικόπτερο στις 
27 Ιανουαρίου στη Μικρή Ίμια, υπέστειλαν την ελ-
ληνική σημαία και ύψωσαν την τουρκική σημαία. Η 
όλη επιχείρηση των δημοσιογράφων βιντεοσκοπή-
θηκε και προβλήθηκε από το τηλεοπτικό κανάλι που 
ανήκει στη Χουριέτ. Το γεγονός αυτό πήρε σημαντι-
κές διαστάσεις.
Η κρίση κλιμακώθηκε τις επόμενες μέρες. Την Κυ-
ριακή το πρωί στις 28 Ιανουαρίου 1996 το περι-
πολικό του Πολεμικού Ναυτικού «Αντωνίου» κατέ-
βασε την τουρκική σημαία και ύψωσε την ελληνική 
παραβαίνοντας την πολιτική εντολή που ήταν μόνο 
να υποσταλεί η τούρκικη σημαία. Το βράδυ Έλληνες 
βατραχάνθρωποι αποβιβάστηκαν στη Μικρή Ίμια 
από το περιπολικό «Πυρπολητής» προκειμένου να 
φυλάξουν τη σημαία κατά τις νυχτερινές ώρες και 
να επιστρέψουν στο σκάφος τους πριν την ανατολή 
του ηλίου. Το μεσημέρι της Δευτέρας ο σχεδιασμός 
άλλαξε και αποφασίστηκε η συνεχής φύλαξή της ση-
μαίας, οπότε οι βατραχάνθρωποι επέστρεψαν στη 
βραχονησίδα.
Τη Δευτέρα το απόγευμα στις 29 Ιανουαρίου, ο νέος 
πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, στις προγραμματι-
κές του δηλώσεις στη Βουλή, στέλνει μήνυμα προς 
την Τουρκία, ότι σε οποιαδήποτε πρόκληση η Ελ-
λάδα θα αντιδράσει άμεσα και δυναμικά. Την Τρίτη 
στις 30 Ιανουαρίου, η πρωθυπουργός της Τουρκίας 
Τανσού Τσιλέρ δηλώνει κατηγορηματικά μέσα στην 
Τουρκική βουλή ότι την επόμενη μέρα η ελληνική 
σημαία και ο ελληνικός στρατός θα απομακρυνθούν 
από τα Ίμια.
Στις 31 Ιανουαρίου και ώρα 01:40 Τουρκικές ειδι-
κές δυνάμεις αποβιβάζονται στη Μεγάλη Ίμια (Δυ-
τική). Στις 05:30 της ίδιας μέρας ελικόπτερο του 
Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, που απονηώθηκε 
από τη φρεγάτα Ναυαρίνο για να διαπιστώσει την 
πληροφορία παρουσίας Τούρκων στη βραχονησίδα 
κατέπεσε κατά την επιστροφή του στη φρεγάτα και τα 
τρία μέλη του πληρώματος, ο υποπλοίαρχος Χριστό-
δουλος Καραθανάσης, ο υποπλοίαρχος Παναγιώτης 
Βλαχάκος και ο αρχικελευστής Έκτορας Γιαλοψός, 
σκοτώθηκαν. Ο αμερικανός πρόεδρος Μπιλ Κλίντον 
ενημερώθηκε πρώτα από την Τούρκο πρωθυπουργό 
Τανσού Τσιλέρ πως Ελλάδα και Τουρκία ξεκινούν 
πόλεμο, επειδή δύο τούρκοι δημοσιογράφοι και κά-
ποιοι έλληνες βαρκάρηδες συνεπλάκησαν σε έναν 
βράχο που κατοικούσε μία κατσίκα.
Ο διπλωμάτης Richard Holbrooke ενημερωμένος 
από τον αμερικανό πρόεδρο, επικοινώνησε τηλεφω-
νικά με τους δύο πρωθυπουργούς που δεσμεύτηκαν 
να αποσύρουν τις δυνάμεις τους και να υποστείλουν 
τις σημαίες. Τα πολεμικά σκάφη και οι καταδρομείς 
των δύο χωρών αποχώρησαν από τις βραχονησίδες 
το πρωί της 31ης Ιανουαρίου 1996 υπό την επίβλε-
ψη αεροσκαφών του 6ου αμερικανικού στόλου της 
Μεσογείου.

Κρίση των Ιμίων


