ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΤΟΥ C-130
Την Κυριακή, 05.02.2012, πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο
Πεσόντων C-130, για τους 63 αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και σμηνίτες, θύματα
του μεταγωγικού αεροσκάφους C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας, που συνετρίβη
στο όρος Όρθρυς πριν από 21 χρόνια. Στο μνημόσυνο, που τελέστηκε στην πλατεία
C-130, στον Άγιο Δημήτριο, χοροστάτησε ο πατήρ Γεώργιος Καλακανίδας, ο οποίος
έχασε το γιο του στο τραγικό αεροπορικό δυστύχημα.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε εκ μέρους
του Δήμου Πειραιά ο Αντιδήμαρχος Πειραιά, Αντιπτέραρχος ε.α., κ. Γεώργιος
Δαβάκης, ως εκπρόσωπος του Δημάρχου Πειραιά κ. Βασίλειου Μιχαλολιάκου, ο
οποίος είπε τα εξής:
Κύριε Πτέραρχε, εκπρόσωπε του Αρχηγού ΓΕΑ, κύριε Πτέραρχε, κύριοι Ταξίαρχοι,
κύριε Πρόεδρε του Δημ. Συμβουλίου, κύριε Αναπλ. Δημάρχου, κυρία και κύριε
Αντιδήμαρχοι, κύριε Γενικέ Γραμματέα του Δήμου, κύριε Περιφερειακέ Σύμβουλε,
κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι,
«Η σημερινή τελετή πραγματοποιείται, για να τιμήσουμε τη μνήμη και να
υποκλιθούμε με ευλάβεια και ευγνωμοσύνη στους ηρωικούς νεκρούς, Αξιωματικούς,
Υπαξιωματικούς και στρατεύσιμους της Πολεμικής μας Αεροπορίας, που έπεσαν ενώ
εκτελούσαν την αποστολή τους, στο όρος Όρθρυς. Συμπληρώνονται φέτος εικοσιένα
χρόνια από την τραγωδία που έπληξε τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, την Ελληνική
Πολεμική Αεροπορία και τις οικογένειές σας. Να μου επιτρέψετε να πω, ότι ο πόνος
για κάθε απώλεια ενός Έλληνα στρατιώτη, είναι απώλεια για κάθε ελληνική
οικογένεια. Ο δικός σας καημός είναι και δικός μας. Τα δικά σας «γιατί» είναι και
δικά μας.
Ιδιαίτερα σήμερα που κάποιοι με δηλώσεις τους επιχειρούν να απαξιώσουν την
προσφορά των Ενόπλων Δυνάμεων, οι θύμησες και οι μνήμες από τέτοιες θυσίες
ηρώων όπως ήταν τα 63 παλικάρια μας που χάθηκαν στο Όρος Όρθρυς στη μοιραία
πτήση του C-130 αποτελούν την καλύτερη απάντηση. Ότι όσο υπάρχουν ήρωες, ότι
όσο υπάρχουν Έλληνες, αυτός ο τόπος θα παραμένει αδούλωτος και ελεύθερος. Όπως
αδούλωτες ήταν και οι ψυχές των αεροπόρων μας που χάθηκαν, για μένα, το
συνάδελφό τους, στο «πεδίο της μάχης» και παραμένουν ζωντανοί στις ψυχές μας.
Οι 44 σμηνίτες, οι 19 αξιωματικοί και υπαξιωματικοί που υπηρετούσαν την πατρίδα
ως έφεδροι και μόνιμα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας, έφυγαν υπηρετώντας
αρχές και αξίες. Πέρασαν ως Αθάνατοι στην Ιστορία εκτελώντας το καθήκον τους.
Η προσφορά της ζωής των γενναίων αυτών αεροπόρων προς την πατρίδα αποτελεί
ύψιστο καθήκον και χρέος που υπαγορεύεται από την παράδοση του σύγχρονου
Έλληνα μαχητή και απορρέει από τον όρκο για αγώνα μέχρι της τελευταίας ρανίδας
του αίματός του. Μεγαλειώδης και ανυπέρβλητη η προσφορά ζωής και θείο χάρισμα
η γενναιότητα και η ψυχική αρετή.Αψηφώντας τις αντίξοες συνθήκες και έχοντας ως
μοναδικό εφόδιο την πίστη στα εθνικά ιδεώδη και στο αγαθό της ελευθερίας, έπεσαν
υπέρ πατρίδας.
Κυρίες και κύριοι,
Η ελληνική ιστορία είναι γεμάτη από σελίδες ηρωισμού, από τέτοιες χρυσές στιγμές
αυτοθυσίας Ελλήνων στρατιωτών. Είτε σε καιρούς πολέμου, είτε σε καιρούς Ειρήνης
ο στρατός μας αποτελεί το καλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Έτοιμοι να
δώσουν
μάχες
για
το
κοινωνικό
σύνολο
και
την
πατρίδα.
Όπως οι Ίκαροι μας που πολεμούν κάθε μέρα στο Αιγαίο σε έναν ακήρυχτο πόλεμο.

Αυτά τα παλικάρια προασπίζουν την εδαφική μας ακεραιότητα και στέλνουν το
μήνυμα πως αυτό το χώμα, αυτός ο αέρας, αυτή η θάλασσα ήταν και θα είναι δική
μας.
Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι πάντα στην πρώτη γραμμή και συνεισφέρουν στο
αίσθημα ασφάλειας που αισθάνεται ο Ελληνικός λαός, αναγκαία προϋπόθεση για να
μπορέσει να εργάζεται απερίσπαστος στο έργο της ανάταξης της χώρας. Κινούνται με
ανιδιοτέλεια σε καιρούς δύσκολους και προτάσσουν πάντα το εμείς από το εγώ.
Τέτοια παλικάρια ήταν και τα δικά σας που πέταξαν εκεί ψηλά. Γι΄αυτό και δεν
πρόκειται να τα ξεχάσουμε ποτέ. Θα τους οφείλουμε πάντα. Όπως και εσάς που
αναθρέψατε τέτοιους ήρωες.
Κυρίες και κύριοι,
Ακούσαμε όλοι τον κατάλογο, με τα δέκα σημεία των νέων εντολών της Τρόικα.
Μεταξύ των οποίων, είναι να μειώσουμε τις αμυντικές μας δαπάνες, να μειώσουμε
την αποτρεπτική ισχύ των ενόπλων δυνάμεων, να μειώσουμε τους εισαγομένους στις
στρατιωτικές σχολές. Θα πρέπει να ξέρουν αυτοί οι κύριοι ότι τον αριθμό των
εισαγομένων στις Στρατιωτικές Σχολές και τις αμυντικές δαπάνες τις ορίζει η Εθνική
αξιοπρέπεια του Ελληνικού λαού, γιατί είναι ιερή δέσμευση από γενεά σε γενεά, «ουκ
ελάττω παραδώσω» και το «αμύνεσθαι περί πάτρις». Τόπος χωρίς ιστορία δεν έχει
μέλλον. Όπως και λαός χωρίς ιστορική μνήμη δεν έχει μέλλον.
Σε καιρούς δύσκολους που η πατρίδα μας δοκιμάζεται από την οικονομική κρίση,
κάποιοι
καιροφυλακτούν
στη
γωνία
να
κερδίσουν
κάτι.
Να απλώσουν τις γκρίζες ζώνες, να παραβιάσουν κόκκινες γραμμές. Να κλέψουν τη
γη, τον ουρανό και τον αέρα μας. Και κάτω από τη γη, τον ορυκτό μας πλούτο.
Θέλω όλοι εδώ, από το σημείο εθνικής μνήμης, που μας κοιτούν υπερήφανα αυτά τα
παιδιά, τα παιδιά μας, να πω ότι τέτοια σχέδια δεν θα περάσουν.
Υποτιμούν
πολύ
την
διαχρονική,
διαιώνια
ψυχή
του
Έλληνα.
Η περηφάνια μας, ο πολιτισμός μας, η αξιοπρέπειά μας, η γη μας, η ψυχή μας δεν
πωλούνται.
Δεν πρόκειται να ξεχάσουμε τη θυσία σας.
Είμαστε δύναμη αντίστασης που θα βάλει ξανά την Ελλάδα στο δρόμο της. Πρέπει να
γίνουμε πάλι περήφανος, αδούλωτος λαός. Όπως ακριβώς ήταν τα παλικάρια μας που
χάριν των εθνικών ιδεωδών και ιδανικών θυσιαστήκαν. Θα σας θυμόμαστε πάντα, θα
σας τιμούμε πάντα και θα κάνουμε αυτό που πρέπει, για να βλέπετε από εκεί πάνω,
την Ελλάδα ελεύθερη και υπερήφανη.
Ας είναι αιωνία η μνήμη των ηρωικών αεροπόρων μας».
Παρέστησαν ως εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας ο Διοικητής Αεροπορικής
Υποστήριξης Υποπτέραρχος κ. Κ. Πριόνας, συνοδευόμενος από δύο Ταξίαρχους, η
Πρόεδρος των Πεσόντων Αεροπόρων κα. Σκαμαγκούλη, καθώς ο Περιφερειακός
Σύμβουλος κ. Σ. Σπυρίδων, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Π.
Κουβάτσος και οι Αντιδήμαρχοι: Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και
Αναπληρωτής Δημάρχου κ. Α. Κάρλες, Βρεφονηπιακών Σταθμών κα. Ε. Σαρρή,
Πρασίνου και Κηποτεχνίας κ. Γ. Βοϊδονικόλας. Οι εντεταλμένοι Δημοτικοί
Σύμβουλοι : Αθλητισμού κ. Α. Θεοδώρου, Πολιτισμού κ. Ν. Αμοργιανός, Δημοσίων
και Διεθνών Σχέσεων κ. Π. Ζερβουλάκος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χ.
Βουγιουκλάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σ. Διαμαντίδης και συγγενείς
των θυμάτων.
Η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε Άγημα Αεροπόρων με 5 Σμήναρχους και τη μουσική
της μπάντα. Κατέθεσαν στεφάνι ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας κ. Γεώργιος
Δαβάκης, εκ μέρους του Δημάρχου Πειραιά κ. Βασίλειου Μιχαλολιάκου, ο

υποπτέραρχος κ. Κων/νος Πριόνας και η Πρόεδρος των Πεσόντων Αεροπόρων κ.
Σκαμαγκούλη και ο πατήρ Γεώργιος Καλακανίδας.

