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τοΰ Λεωνίδα Καλλιβρετάκη 

θηλυκού ή ουδέτερου γένους, ενικού ή πληθυντικοί" αριθμού. 
Λιμνιά ή Τμια; 

1η έκόοχή: ή Ίμια είναι ελληνική, μία. θηλυκή, ωραία 
καί πρωτόκλιτη 

— Ονομαστική: Ή "Ιμια αποτελεί ελληνικό έδαφος βάσει διε
θνών συνθηκών (Καθημερινή. 26.1.96). καί ό κ. Σημίτης δή
λωσε ότι ή "Ιμια είναι καί θά παραμείνει ελληνική (Καθημερι -
νή, 1.2.96, Ελευθεροτυπία. 2.2.96). Αντίθετα ή Αγκυρα δέν 
θεωρεί ότι ή "Ιμια είναι παρακείμενη σέ ελληνικό νησί (Καθη
μερινή, 30.1.96), ενώ ή κα Τσιλέρ δήλωσε ότι ή "Ιμια είναι τουρ
κική (Καθημερινή, 31.1.96). 
— Γενική: Τό θέμα της Ίμιας αποτέλεσε θέμα συζήτησης (Κα
θημερινή, 30.1.96). Καρντάκ είναι ή τουρκική ονομασία της 
Ίμιας (ΈL·υθερoτυπίa, 4.2.96). 
— Αιτιατική: Αρχικά ένα τουρκικό πλοίο προσάραξε στην 
"Ιμια (Καθημερινή, 26.1.96). Συγκεντρώθηκαν στή συνέχεια 
οι στόλοι γύρω από την "Ιμια ( Ελευθεροτυπία. 31.1.96). Τε
λικώς συμφωνήθηκε νά αποσυρθούν οι δυνάμεις από την "Ιμια 
(Ελευθεροτυπία, 1.2.%). Όλ" αυτά για την ωραία "Ιμια 
(Ελευθεροτυπία, 14.2.96). 

Αυτή ή εκδοχή βέβαια δεν τολμά νά αναλάβει τίς γραμμα
τικές της ευθύνες, φθάνοντας ως τή λογική συνέπεια της, νά 
ονομάσει δηλαδή τό σύμπλεγμα «νησίδες Τμιες». 

2η έκόοχή: ή Ιμια είναι ελληνική, μία, θηλυκή καί άκλιτη 

Αθήνα καί "Αγκυρα καλούνται νά διαπραγματευθούν τό κα-
θεστώς της Ίμια (Ελευθεροτυπία, 31.1.96). Οι Τούρκοι άνήρ-
τησαν την τουρκική σημαία στο δεύτερο νησάκι της "Ιμια καί 
πρότειναν στην Αθήνα νά αποσύρει τή σημαία από τό κυρίως 
νησί της "Ιμια (Ελευθεροτυπία, 1.2.%). Αυτό τό επεισόδιο 
της "Ιμια (Στρατηγική 17, Φεβρ. %) αφορούσε τήν ελληνική 
κυριαρχία τήζ~Ιμια(Καθημερινή, 2.2.96 καί 7.2.%). Ό κ . Ση
μίτης δήλωσε στην Κεντρική 'Επιτροπή ότι «ή κρίση της "Ιμια 
άφησε μιά πικρή γεύση στην κοινή γνώμη» ( Ελευθεροτυπία, 
12.2.%). 

3η έκόοχή: Τά Ιμια είναι ελληνικά, όνο. ούοετερα καί 
άκλιτα 

Τά "Ιμια ('Ελευθεροτυπία. 24.2.96). «Τά Ίμια είναι ελληνι
κά» (πανό στην παρέλαση των Έλληνοαμερικανών στή Ν. 
Υόρκη τήν 31.3.96/Mega Channel. 1.4.96). Ή υπόθεση τών 
"tyia(Fla»h 9.61 FM. 1.3.96). Ή σημαία στά Τμια καί ή ση
μασία τϊ\ς(Καθημερινή. 30.1.96 καί 1.2.96). Κατά τή διάρκεια 
της κρίσης στά "Ιμια (Flash 9.61 FM. 1.3.96). 

Ούτε και αύτη ή εκδοχή δέν φθάνει ώς τό σημείο νά ονομά
σει τό κάθε μεμονωμένο νησί του συμπλέγματος «Ίμιο» η 
«Ίμιό». 

4η έκόοχή: βράχος, νησίόα. δραχονησίόα ή συγκρότη
μα, πάντως κλίνεται, τό όνομα της όμως όχι 

Ή βραχονησίδα "Ιμια ( Ελευθεροτυπία. 31.1.96 καί Ποντίκι 
9.2.96). Ή νήσος Τμια(Τ7οντίκί. 9.2.96). Τό ζήτημα της βρα
χονησίδας "Ιμια (Καθημερινή. 30.1.96, Στρατηγική 17. Φε6ρ. 
96), Ανατολικά της νήσου "ίμια ( Έλευθεροτνπ: $.. 31.1.96). 
Τούρκοι είχαν αποβιβαστεί σέ νησίδα τού συγκροτήματος 
~Ιμια(Καθημερινή, 17.2.96). Αμφισβητείται ή ελληνική κυ
ριαρχία στή βραχονησίδα "Ιμια (Καθημερινή,'26.1.96, Στρα
τηγική 17, Φεβρ. 96) καί ή Αγκυρα, μέ αφορμή τόν βράχο 
Τμια, κλιμακώνει τήν ένταση (Καθημερινή, 31.1.96) καί ορ
γανώνει επιχείρηση στή νησίδα "Ιμια (Καθημερινή, 30.1.96). 
Οι βραχονησίδες "Ιμια (Ελευθεροτυπία, 2.2.96. Ποντίκι. 
9.2.96, Στρατηγική 17, Φεβρ. 96). Τό καθεστώς τών νησίδων 
"Ιμια (Καθημερινή, 1.2.96) καί τό σύμπλεγμα τών βραχονη
σίδων "Ιμια ('Ελευθεροτυπία, 1.2.96 καί 5.2.96, Ποντίκι. 
9.2.96). Στίς βραχονησίδες "Ιμια (Στρατηγική 17, Φεβρ. 96). 

5η έκόοχή: λίγο απ' όλα 

Καθημερινή, 30.1.96: Ή " Ι μ ι ά | . . . | , της "Ιμιας |...|, της βρα
χονησίδας "Ιμια |...|, στή νησίδα Τμια |...|. στά Τμια. 
Στρατηγική 17, Φεβρ. 96: Ή Τμια |...|, τής "Ιμια |...|, τής 
Ίμιας |...|, τής βραχονησίδας Τμια. 
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Ελευθεροτυπία, 24.2.96: Στά "Ιμια |...|, στην "Ιμια. 
NEW CHANEL TV, 28.2.96: «Τα Ίμια, ή Ίμια, ήσανεκαίείναι 
ελληνικό έδαφος» (δήλωση κ. Στοφορόπουλου, πρεσβευτού). 
FLASH 9,61 FM, 1.3.96: Ρεπόρτερ: «Ήκρίσηστά Ίμια \...\,ή 
υπόθεση τών Ίμια |... | ». 'Αμέσως μετά ό εκφωνητής: « 'Ακού
σαμε ρεπορτάζ γιά τίς δηλώσεις σχετικά με τό ζήτημα τής 
Ίμιας». 
SEVEN Χ. 12.3.96: «Νά συζητήσουμετίέγινεμέ τό Ίμια» (συ
νέντευξη Γρηγόρη Γιάνναρου). 
SKY TV, 19.3.96: «Τό θέμα τών Ίμια, τών Ίμίων» (συνέντευ
ξη Γιάννη Τζαννετάκου). 

6. Μάς πήραν τή μικρή ή τή μεγάλη; 

Οί Τούρκοι κατέλαβαν τό μικρότερο νησάκι τής Τμια ( Ελευ
θεροτυπία. 31.1.96). τή μικρή βραχονησίδα, μιά μικρότερη 
νησίδα, δίπλα στην Τμια (Καθημερινή. 1.2.96), τό δεύτερο 
νησί τής Τμια ( Ελευθεροτυπία. 2.2.96), μιά νησίδα τού συγ
κροτήματος Τμια, τή βραχονησίδα Τμια II (Καθημερινή, 
17.2.96). Πρόκειται γιά τήν κατάληψη άπό τους Τούρκους τής 
δυτικής (μικρής) Τμ.ας (Γιάννης Τζαννετάκος, Ελευθεροτυ
πία. 10.2.96) ή τής μεγάλης (δυτικής) Τμια (Στρατηγική 17. 
Φεόρ. 96): 

7. Επίλογος 

Στους χάρτες οί όραχονησιοες εμφανίζονται καί μέ τίς δύο όνο-
μασίες. Λιμνιά καί Ιμια. όπως φαίνεται καί στον παρατιθέ-
μενο πίνακα: 

1932: Isolotti Immia (ιταλικός χάρτης) 
1951: Νήσοι Λιμνιά (ελληνικός χάρτης Ε.Σ.Υ.Ε.) 
1963: Νήσοι Λιμνιά (ελληνικός χάρτης Ε.Σ.Υ.Ε.) 
1969: Immia adalari (τουρκικός χάρτης) 
1972: Νήσοι Λιμνιά (ελληνικός χάρτης Ε.Σ.Υ.Ε.) 
1985: Βραχόνησοι "Ιμια (ελληνικός χάρτης Υ.Υ.Π.Ν.) 
1990: Nisoi Limnia (αμερικανικός χάρτης) 
1992: Νησίδες Τμια (ελληνικός χάρτης Υ.Υ.Π.Ν.) 
1994: Βραχόνησοι Τμια (ελληνικός χάρτης Υ.Υ.Π.Ν.) 
1995: Νησίδες Τμια (ελληνικός χάρτης Υ.Ϋ.Π.Ν.) 

Στην εκδοχή «Λιμνιά» πρόκειται σαφώς γιά ουδέτερο όνο
μα στον πληθυντικό αριθμό, όπως προκύπτει καί άπό τό χάρτη 
τής Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας τής 'Ελλάδας τού 1951, 
όπου σημειώνονται καί τά επί μέρους ονόματα: Μικρό Λιμνιό 
στά ανατολικά καί Μεγάλο Λιμνιό στά δυτικά (πρβλ. «τό Μι
κρό καί τό Μεγάλο Λιμνί. πού έγιναν διάσημα σάν Τμια», 
Γιώργος Κιούσης, Ελευθεροτυπία, 5.2.96). Όπου παρεμπι
πτόντως δίδεται καί ή απάντηση ώς προς τό μέγεθος τής βρα
χονησίδας πού κατελήφθη άπό τους Τούρκους. Φυσικά κατέ
λαβαν τή δυτικότερη καί μεγαλύτερη βραχονησίδα, ή οποία 
έχει έκταση 25 στρεμμάτων καί μήκος ακτών 613 μ. έναντι 15 
στρεμμάτων καί μήκους ακτών 500 μ. τής ανατολικότερης. 

"Αν ερμηνεύσουμε τήν εκδοχή «Ίμια» ώς παραφθορά τής 
εκδοχής «Λιμνιά», τότε πρέπει νά τήν αντιμετωπίσουμε επί
σης ώς πληθυντικό αριθμό, όπως μάς υποδηλώνουν καί οί 
αναφορές: Βραχόνησοι "Ιμια, Νησίδες "Ιμια κλπ. 

Υ.Γ. : Στην Ελευθεροτυπία τής 2.2.96 δημοσιεύτηκε εντός πλαι
σίου τό παρακάτω κείμενο, υπό τόν τίτλο «ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η 
ΙΜΙΑ»: 

Υμια (ή): Βραχονησίδα ανατολικά τής Καλύμνου. Τό όνομα 
ετυμολογικά σχετίζεται μέ τό 'Ύμος, νησάκι κοντά στή Ρόδο 
πού μνημονεύεται άπό τόν Πλίνιο τόν πρεσβύτερο στό πολύ
τιμο έργο του Naturalis Historia (Φυσική Ιστορία) V. 133. Ό 
Πλίνιος, μνημονεύοντας τά ονόματα τών νησιών πού βρίσκον
ται κοντά στή Ρόδο |... |, αναφέρει καί τό νησί Hymos = Ύμος 
(σημερινό Νύμος, άπό τήν αιτιατική τι̂ ν Ύμον — ή Νύμος, 
Νιος άπό τήν αιτιατική τήν Τον κλπ.). Τό "Υμια είναι τό πα
ράγωγο τού Ύμος (άπό τό υπό έκδοση Τοπωνυμικό Αεξικό τών 
νήσων τον Αιγαίου τού Ί.Κ.Προμπονά). 

Δέν νομίζω ότι ή εξεζητημένη αυτή ετυμολογική προσέγγι
ση μας βοηθά νά αντιμετωπίσουμε τό όλο ζήτημα. 

Q 
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