
Οµιλία Αρχηγού ΓΕΑ στις Εκδηλώσεις Μνήµης Σµηναγού (Ι) 

Κωνσταντίνου Ηλιάκη 

 

Πανοσιολογιώτατε, 

Κύριε Βουλευτά εκπρόσωπε του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, 

Κύριε Περιφεριάρχα Νοτίου Αιγαίου, 

Κύρια και Κύριοι Βουλευτές, 

Κύριε ∆ήµαρχε Καρπάθου, 

Κύριε ∆ήµαρχε Χανίων, 

Κύριε Επίτιµε Αρχηγέ του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, 

Αγαπητά µέλη της Οικογενείας Ηλιάκη, 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

Αγαπητοί προσκεκληµένοι, 

Κυρίες και κύριοι 

 

23 Μαΐου 2006, µια ηµεροµηνία που δε θα ξεχάσουµε ποτέ. Σε 

αυτή την περιοχή, κοντά στο ηρωικό νησί της Καρπάθου, πριν περίπου 

10 χρόνια, έπεσε στο βωµό του καθήκοντος ο Σµηναγός (Ι) 

Κωνσταντίνος Ηλιάκης.   

Την ηµέρα εκείνη, τροφή στον ακήρυχτο πόλεµο που καθηµερινά 

διεξάγεται στον ουρανό του Αιγαίου, τα τελευταία σαράντα και πλέον 

χρόνια, δόθηκε εντολή στον Σµηναγό Ηλιάκη, αρχηγό του ζεύγους 

αεροσκαφών επιφυλακής, να αναχαιτίσει 3άδα τούρκικων Α/Φ που 

εισήλθαν χωρίς άδεια στο FIR Αθηνών και να µεταφέρει για ακόµη µία 

φορά το µήνυµα της διεθνούς νοµιµότητας στους γνωστούς αποδέκτες. 

Το µήνυµα ότι είµαστε εδώ, το Αιγαίο, τα νησιά του και οι ουρανοί του 

ήταν και θα είναι πάντοτε ελληνικό. Θα µας βρίσκετε µπροστά σας κάθε 

φορά που προσπαθείτε να κατοχυρώσετε τις παράλογες και άνοµες 

επιδιώξεις σας. 

∆υστυχώς, σε µια στιγµή επίδειξης παντελούς έλλειψης 

επαγγελµατισµού και µη τήρησης των διεθνών κανόνων ασφαλείας, το 

αεροσκάφος του ενός των εισβολέων, συγκρούεται µε το ελληνικό  και 



βυθίζει στο πένθος την οικογένεια του ήρωα Σµηναγού (Ι) Κώστα 

Ηλιάκη, την Πολεµική  Αεροπορία, αλλά και όλους τους Έλληνες.  

Κώστας Ηλιάκης, άνθρωπος σεµνός και σοβαρός, άριστος 

επαγγελµατίας, εξαιρετικός αεροπόρος, υπέροχος πατέρας και 

οικογενειάρχης. Άνθρωπος που τίµησε µε άριστο τρόπο την εµπιστοσύνη 

που του έδειξε η Πολεµική Αεροπορία και η πατρίδα. Ήταν ένας από 

αυτούς που έπεσε στο καθήκον, υπερασπιζόµενος τα κυριαρχικά 

δικαιώµατα της πατρίδας και την εθνική µας αξιοπρέπεια. 

Το υψηλό του φρόνηµα, η αίσθηση του καθήκοντος, η 

αυταπάρνηση και η πίστη στην αποστολή, αποτελούν για όλους µας 

πολύτιµη παρακαταθήκη. 

Σήµερα, στους δύσκολους καιρούς για τη χώρα, όλοι µας και 

ιδιαίτερα οι νέοι, έχουν την ανάγκη προτύπων που να αναδεικνύουν το 

σωστό και το άριστο, αποτελώντας παράδειγµα µε την εν γένει πορεία 

και τις πράξεις τους στον χώρο που έχουν επιλέξει να 

δραστηριοποιηθούν. Ο Κώστας Ηλιάκης αποτελεί πρότυπο ηρωισµού, 

λεβεντιάς και αυταπάρνησης, γιατί καθόλη τη διάρκεια της 

σταδιοδροµίας του υπηρέτησε αξίες και ιδανικά, έχοντας βαθιά 

χαραγµένη µέσα του την αίσθηση του καθήκοντος, «ταγµένος να φυλάει 

Θερµοπύλες». 

Σηµασία όµως έχει, οι θυσίες ανθρώπων που έπεσαν στο καθήκον 

υπηρετώντας αξίες και ιδανικά, να µην πηγαίνουν χαµένες, να αποτελούν 

επένδυση στην προάσπιση των εθνικών µας δικαίων και να χαλυβδώνουν 

τη θέληση µας για αφοσίωση και προσφορά στην πατρίδα.  

Οι έλληνες αεροπόροι, υπερασπίζοντας καθηµερινά τους ουρανούς 

του αρχιπελάγους, ενισχύουν  το αίσθηµα ασφαλείας που έχουν ανάγκη 

οι πολίτες. Οι νησιώτες µας, όπως ο φιλόξενος λαός της Καρπάθου, 

γνωρίζουν πολύ καλά και το αποδεικνύουν έµπρακτα µε τις εκδηλώσεις 

τιµής και µνήµης στο πρόσωπο του Σµηναγού Ηλιάκη. Σε όλους εσάς 

τους κατοίκους της Καρπάθου, εκ µέρους του Υπουργού Εθνικής Άµυνας 

αλλά και εκ µέρους του προσωπικού της Πολεµικής Αεροπορίας θέλω να 

εκφράσω ένα µεγάλο ευχαριστώ για την τιµή που µας κάνετε να 

φιλοξενείτε σε περίοπτη θέση το µνηµείο αυτό και να κρατάτε άσβεστη 

τη µνήµη του. 



Σεβαστή οικογένεια, 

Υποκλινόµαστε στη µνήµη του εξαίρετου Αξιωµατικού, του 

επίλεκτου Ιπταµένου, του ολοκληρωµένου ανθρώπου, τιµούµε τη θυσία 

του και υποσχόµαστε ότι, όλοι εµείς που αποτελούµε το έµψυχο 

δυναµικό της Π.Α, θα τον θυµόµαστε µε αγάπη και θα τον κρατήσουµε 

για πάντα στις καρδιές µας Αθάνατο.  

Κυρίες και κύριοι, 

Οι λαοί πηγαίνουν µπροστά γνωρίζοντας και τιµώντας την ιστορία 

τους, που συνήθως γράφεται µε αίµα. Οι σελίδες της ελληνικής ιστορίας 

είναι γεµάτες αίµα ηρώων που θυσιάστηκαν για την ελευθερία και την 

ανεξαρτησία της πατρίδας. Εµείς, ως άξιοι συνεχιστές των ανθρώπων 

που προσέφεραν το υπέρτατο αγαθό της ζωής γι αυτό που πίστευαν, 

δίνουµε σήµερα εδώ στο ηρωικό νησί της Καρπάθου, την υπόσχεση ότι 

θα συνεχίσουµε για ένα καλύτερο µέλλον, στον δρόµο που εκείνοι 

χάραξαν. Θα είµαστε πάντα εδώ, όρθιοι και πιστοί στις επάλξεις για να 

φυλάξουµε τους ουρανούς που προστάτευσε µε τη δική του ζωή ο 

Κωνσταντίνος Ηλιάκης. Έχουµε ηθική και εθνική υποχρέωση να 

κάνουµε πραγµατικότητα αυτό για το οποίο εκείνος αγωνίστηκε.  

 

Αντιπτέραρχος (Ι) Χρήστος Βαΐτσης 

Αρχηγός ΓΕΑ 


