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Σεβαστή

- ΗΛΙΑΚΕΙΑ 2021

οικογένεια Ηλιάκη,

Κύριε Υπουργέ Επικρατείας, αγαπητέ Γιώργο,
Κύριε Υφυπουργέ Εθνικής Αμύνης,
Κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας,
Κύριοι Βουλευτές και εκπρόσωποι των κομμάτων,
Σεβαστοί ιερείς,
Κύριοι Αξιωματικοί, εκπρόσωποι των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων,
Κύριοι εκπρόσωποι των Περιφερειών Κρήτης και Ν. Αιγαίου,
Κυρία και κύριε Εκπρόσωποι του Δήμου Χανίων,
Κυρίες και Κύριοι,

Σήμερα, 15 χρόνια μετά το τραγικό συμβάν, που όλους μας είχε συγκλονίσει και μας
συγκλονίζει ακόμα, τιμάμε εδώ στην Κάρπαθο, τον δικό μας Ίκαρο τον δικό μας Ήρωα.
Τον Σμηναγό Κώστα Ηλιάκη.
- Υπερασπιστή αυτής της θάλασσας,
- Αυτού του ουρανού,
- Αυτών των αιγαιοπελαγίτικων νησιών, που μετρούν τρεις χιλιάδες χρόνια, ίσως και
περισσότερα, αδιάκοπης ζωής.
- Εδώ γεννήθηκε ο ελληνικός πολιτισμός.
- Εδώ αναπτύχθηκε το ελληνικό πνεύμα.

Πόσοι και πόσοι κατακτητές δεν πέρασαν από αυτά τα νησιά...
Κανείς τους όμως δεν κατάφερε ποτέ να αποκτήσει τίτλους κυριότητας.
Όσοι ήρθαν, έφυγαν.

Τα νησιά, οι θάλασσες και οι ουρανοί, παρέμειναν για πάντα ελληνικά.

Η σημερινή παρουσία όλων μας εδώ, είναι συμβολική και σημαίνουσα.

Συμβολική, γιατί τιμάμε τον ήρωα μας, τον Κώστα Ηλιάκη. Σύμβολο θυσίας και
αυταπάρνησης.

Σημαίνουσα, γιατί επισημαίνει την ανάγκη, να διατηρήσουμε τη μνήμη του ζωντανή.

Δεκαπέντε χρόνια μετά, ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ!

Δεν ξεχνάμε και κυρίως δεν θέλουμε να ξεχάσουμε !!

- Η Ελλάδα πρέπει να κυριαρχεί στα ύψη.

- Το οφείλει στην Ιστορία της.

- Το οφείλει σε όσους έδωσαν την ζωή τους για αυτήν.

- Το οφείλει σε όλους ΕΜΑΣ που φυλάμε Θερμοπύλες.

Και οφείλει να το υπενθυμίζει καθημερινά, σε όσους προσπαθούν να επιβάλλουν νέα τάξη
πραγμάτων στον εναέριο χώρο μας.

Ας σκύψουμε ευλαβικά το κεφάλι μας και ας προσευχηθούμε για την ανάπαυση της ψυχής
του Ήρωα Σμηναγού Κώστα Ηλιάκη.

Με σεβασμό, με Τιμή και Δέος στη Μνήμη του Ήρωα, που αυτή τη στιγμή μας κοιτάει
από τον ουρανό της Καρπάθου.

Όλοι θα σε θυμόμαστε,
όσα περάσουν χρόνια
και ο απανταχού Ελληνισμός
θα σε τιμά αιώνια.

Α Θ Α Ν Α Τ Ο Σ

!!!

