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Αθήνα, σήμερα στις 31 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.10΄ συνήλθε 
στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να 
συνεδριάσει υπό την προεδρία του Α΄ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ 
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η 
συνεδρίαση. 

 …………………………………….. 

Ξεκινάμε με μία αναφορά για τη θλιβερή επέτειο.  

Σήμερα λοιπόν είναι μία μέρα μνήμης για την πατρίδα μας, μια μέρα που οφείλουμε 
να θυμόμαστε πάντα για την πίστη και την αφοσίωση στη χώρα και στα εθνικά της 
ιδανικά που έδειξαν τρεις Έλληνες με κεφαλαία γράμματα.  

Σαν σήμερα λοιπόν πριν από είκοσι έξι χρόνια το βράδυ της 30ης  Ιανουαρίου 1996 
στα Ίμια τρεις αξιωματικοί του Πολεμικού μας Ναυτικού έδωσαν και τη ζωή τους για 
να συνεχίσει να κυματίζει ψηλά στα άκρα του Αιγαίου η γαλανόλευκη. Ήταν ο 
Χριστόδουλος Καραθανάσης, ο Παναγιώτης Βλαχάκος και ο Έκτορας Γιαλοψός, που 
σήμερα τους τιμούμε και τους ευχαριστούμε για τη θυσία τους. 

Έστειλαν ένα βροντερό μήνυμα με πολλούς αποδέκτες εντός και εκτός Ελλάδος ότι, 
δηλαδή, εμείς οι Έλληνες, όσοι ζούμε εδώ και όσοι υπάρχουν απανταχού στη γη, 
στα δύσκολα δεν έχουμε δράμι δισταγμό για να τολμήσουμε τα απίστευτα, αυτά που 
δείχνουν μη κατορθωτά και ανέφικτα, προκειμένου να υπερασπιστούμε την πατρίδα 
μας, τα ιερά τούτα χώματα απέναντι σε οποιοδήποτε θηρίο.  

Η ιστορία πραγματικά μας διδάσκει είτε είναι οι Θερμοπύλες, είτε το αλβανικό έπος, 
είτε σήμερα τα Ίμια ότι οι Έλληνες ποτέ δεν δείλιασαν έστω και εάν είχαν να 
αντιμετωπίσουν τα χειρότερα σενάρια. Στο τέλος ήταν οι νικητές, δεν υπέστειλαν 
ποτέ τις σημαίες τους είτε στα στενά των Θερμοπυλών, όπως προείπα, είτε στα 
βουνά της Αλβανίας, είτε στις βραχονησίδες του Αιγαίου. Αυτό είναι το βασικό 
μήνυμα που υπέγραψαν με το ίδιο τους το αίμα ο Χριστόδουλος, ο Παναγιώτης και ο 
Έκτορας και έτσι πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε και στο μέλλον, αν απαιτηθεί. Με 
τις πρόσφατες συμφωνίες που κάναμε σε διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο 
είμαστε ακόμη περισσότεροι έτοιμοι.  

Αγαπητοί συνάδελφοι, γνωρίζω, όπως και εσείς, ότι ζούμε σε περίεργες εποχές. Οι 
γεωστρατηγικές ανακατατάξεις που συμβαίνουν παγκοσμίως είναι τεράστιες. Στη 
δική μας γειτονιά επίσης γίνονται πολλά. Ακριβώς πλάι μας βρίσκεται μία χώρα που 



δεν έχει πάψει να μας απειλεί, παραβιάζοντας κάθε έννοια του διεθνούς δικαίου. 
Γιατί η Τουρκία, επιδιώκει εδώ και δεκαετίες να «ακρωτηριάσει» την εθνική μας 
κυριαρχία, όπως έκανε στην Κύπρο, όπως τώρα παλεύει με νύχια και δόντια να το 
κάνει και στο Αιγαίο. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Δυστυχώς, αυτός είναι γείτονάς μας 
και το χειρότερο, φοβάμαι ότι, δεν αλλάζει.  

Ο ελληνικός λαός είναι ειρηνικός και φιλήσυχος, προασπίζεται τη δημοκρατία και την 
ειρήνη στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και, όπως όλοι θα πρέπει να ξέρουν καλά, είναι 
έτοιμος ανά πάσα στιγμή, εφόσον χρειαστεί, να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή γης που 
του ανήκει με μεγαλύτερο όπλο την πίστη και την αφοσίωση για την πατρίδα, με 
ασπίδα τα ιδανικά και τις αξίες των προγόνων του εδώ και αιώνες.  

Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν φοβόμαστε κανέναν. 
Απαιτούμε όμως ρητά και κατηγορηματικά και από τους συμμάχους μας είτε στο 
ΝΑΤΟ είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρούν άπαντες πιστά το δίκαιο και να μην 
ξεχνά κανείς ότι, αν χρειαστεί, η Ελλάδα έχει εκατομμύρια Καραθανάσηδες, 
Βλαχάκους και Γιαλοψούς σε ολόκληρο τον κόσμο.  

Παρακαλώ να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των τριών αξιωματικών.  

(Στο σημείο αυτό τηρείται στην Αίθουσα ενός λεπτού σιγή) 

Ευχαριστώ πολύ.  

 

 


