
 

Ετήσια Ημερίδα Α.Α.Κ.Ε. 
Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 

 
 Στο φιλόξενο αμφιθέατρο του 251ΓΝΑ, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Ημερίδα 
της Α.ΑΚ.Ε., με την υποστήριξη της Ε.Ε.Ε.Σ. "Κηρύκειον", με θέμα «Ατίμητοι 
Πεσόντες εν Πολέμω Μαχητές Αεροπόροι της Ε.Β.Α. κατά τον Ελληνο-
Ιταλικό Πόλεμο 1940-41».  
 Στην Ημερίδα συμμετείχαν ως εισηγητές οι κύριοι: 

 - Γεώργιος Σούρλας, πρ. Υπουργός-Αντιπρόεδρος της Βουλής, Πρόεδρος της 
Ένωσης Τέκνων, Συγγενών και Φίλων Πεσόντων κατά το Έπος '40-‘41. 

 - Ταξχος ΣΞ ε.α. Κωνσταντίνος Ροδόπουλος, πρ. Δκτής ΕΛΔΑΛ. 

 - Απχος Δημήτριος Μήλας ΠΝ, Δντης ΓΕΕΘΑ/Β1. 

 - Επγος (ΒΛΓ) Αθανάσιος Παπαθεοδώρου, Μοριακός Βιλόγος 251ΓΝΑ. 

 - Δρ Μενούνος Παναγιώτης, Δντής Κέντρου Μοριακής Βιολογίας Ε.Δ.-
401ΓΣΝΑ. 

 - Γεώργιος Μέρμηγκας, Πρόεδρος ΕΕΕΣ "Κηρύκειον". 

 Συντονιστής Ημερίδας ο κ. Λεωνίδας Μπλαβέρης, Δημοσιογράφος-
Στρατιωτικός Συντάκτης. 

 Στη διάρκειά της παρουσιάσθηκαν 
νεότερα στοιχεία ερευνών, για τους 30 
φονευθέντες εν πολέμω μαχητές αεροπόρους 
της ΕΒΑ, εντός Βορειοηπειρωτικού Αλβανικού 
εδάφους κατά τον Ε-Ι πόλεμο 1940-41, ώστε να 
εξευρεθούν, ταυτοποιηθούν και τιμηθούν 
παράλληλα με τις εν εξελίξει διαδικασίες και 
απόδοσης τιμών προς τους 8.000 ατίμητους 
μαχητές του Ελληνικού Σ.Ξ. 

 Οι παρουσιάσεις προκάλεσαν βαθύτατη 
συγκίνηση και εθνική κατάνυξη στους θεατές-
ακροατές.  

 Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους: ο Βουλευτής ΝΔ, Γ. 
Κουμουτσάκος, ο Δ/ΔΑΥ, Υπτχος (Ι) Α. Σαββόπουλος, ο ΔΒ’Κ/ΓΕΕΘΑ, Υπτχος (Ι) Κ. 
Άγγος, εκπρόσωπος του Α/ΓΕΕΘΑ, ο Πρόεδρος Ελληνικής Επιτροπής Στρατιωτικής 
Ιστορίας (ΕΕΣΙ), Υπτγος ΣΞ Γ. Ραχμανίδης, ο Ταξχος (ΥΙ) Γ. Ζλατάνος, Δκτής 
251ΓΝΑ, ο Δρ Β. Γαϊτάνης καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ, ο Πρόεδρος 
ΠΑΣΥΒΕΤΑ, Υπτχος (Ι) ε.α. Δ. Λαζάρου, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΙΠΑ, ανώτατοι και 
ανώτεροι Αξκοί της ΠΑ ε.ε. & ε.α., πολλά μέλη της Α.ΑΚ.Ε. και Συλλόγων 
Αποστράτων. 

 Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος ΔΣ Α.ΑΚ.Ε. Απτχος (Ι) ε.α. κ. Στυλιανός 
Αλεξόπουλος. 

 Η Α.ΑΚ.Ε. ευχαριστεί θερμά τον Δκτή του 251ΓΝΑ για την ευγενική 
παραχώρηση του Αμφιθεάτρου, προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Ακαδημίας. 

 
 



Χαιρετισμός Προέδρου ΑΑΚΕ 
 
Αξιότιμοι Προσκεκλημένοι, 
Αγαπητά Μέλη και Φίλοι της ΑΑΚΕ, 
 

 Εκ μέρους του νέου ΔΣ της Αεροπορικής 
Ακαδημίας, σας καλωσορίζω και σας 
ευχαριστώ για την τιμητική παρουσία σας στη 
σημερινή Ημερίδα μας.  
Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να 
ευχαριστήσω επίσης τον Πρόεδρο της ΕΕΕΣ 
‘‘Κηρύκειον’’ και μέλος της Ακαδημίας μας κ. 
Γεώργιο Μέρμηγκα, για την πολύτιμη 
συνεισφορά του στην πραγματοποίηση της 
σημερινής εκδήλωσης. 
 
Κυρίες και Κύριοι, 
 
 Το θέμα της Ημερίδας αναφέρεται 
στους ατίμητους πεσόντες εν πολέμω μαχητές 
αεροπόρους της ΕΒΑ στο Βορειοηπειρωτικό 
μέτωπο κατά τον Ε-Ι πόλεμο 194041. Οι λόγοι 
επιλογής του συγκεκριμένου θέματος είναι 

προφανείς και επίκαιροι. Με πρωτοβουλία της Ένωσης Τέκνων, Συγγενών και Φίλων 
πεσόντων κατά το Έπος 1940-41, και ιδιαίτερα του Προέδρου της κ. Γεωργίου 
Σούρλα, από τις 22 Ιανουαρίου 2018, και μετά από Συμφωνία Ελλάδας – Αλβανίας, 
άρχισε επισήμως και συνεχίζεται η αναζήτηση των οστών 7.976 πεσόντων ατίμητων 
μαχητών του ΣΞ κατά το Έπος 1940 – 41 στη Βόρεια Ήπειρο, Αλβανίας. 
 
 Σκοπός μας λοιπόν είναι να ενημερωθείτε για τις εν εξελίξει διαδικασίες 
και απόδοσης τιμών προς τους μαχητές του Σ.Ξ., αλλά και για τους 30 πεσόντες εν 
πολέμω Έλληνες ατίμητους μαχητές αεροπόρους, στη Βόρεια Ήπειρο Αλβανίας, 
κατά τον Ε-Ι πόλεμο 1940-41, των οποίων τα ονόματα αναφέρονται στο Λεύκωμα 
Πεσόντων της ΠΑ, παρουσιάζοντας και νεότερα στοιχεία ερευνών που έχουν εν τω 
μεταξύ προκύψει, ώστε να περιληφθούν, κυρίως όμως να τιμηθούν και αυτοί οι 30 
μαχητές Αεροπόροι, παράλληλα με τους μαχητές του Σ.Ξ.  
 
 Οφείλουμε στη μνήμη τους τη Τιμή αυτή, οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους, 
κατακτώντας ως Αεροπόροι το Ουράνιο Ύψωμα ’40-’41, για εμάς τους νεότερους. Με 
τη θυσία τους ανέβασαν στα ύψη την τιμή και αξιοπρέπεια του έθνους μας διεθνώς, 
για την ελευθερία, τη δημοκρατία και την αγάπη προς την πατρίδα.    

  



ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΟΜΙΛΙΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Α.ΑΚ.Ε. 15-5-19 
 

1. « Το Εθνικό Χρέος για τους Ήρωες του 1940 » 
Γεώργιος Σούρλας, πρ. Υπουργός-Αντιπρόεδρος της Βουλής, Πρόεδρος της 
Ένωσης Τέκνων, Συγγενών και Φίλων Πεσόντων κατά το Έπος '40-‘41 

 Όταν επισκεφθείς τα πεδία των μαχών της Β. 
Ηπείρου κατά το Έπος 1940 – 41 αισθάνεσαι 
περήφανος ως Έλληνας για τον ηρωισμό των μαχητών, 
αλλά συγχρόνως βρίσκεσαι και μπροστά σε σημαντικές 
ευθύνες για όσα ακολούθησαν, για πράξεις και 
παραλείψεις, για μεγάλες εκκρεμότητες εθνικής 
σημασίας. 

 Στην εποποιία του 1940-41 βρήκαν την πλήρη 
έκφραση τους τα βασικά γνωρίσματα των Ελλήνων, η 
ομοψυχία στις κρίσιμες στιγμές, η άκρατη φιλοπατρία, η 
χωρίς όρια αυτοθυσία και αυταπάρνηση, η πίστη τους σε 

πανανθρώπινα ιδανικά. 

 Αισθάνεσαι περήφανος, γιατί οι μαχητές εκείνοι έγραψαν τις πιο λαμπρές 
σελίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και άλλαξαν τον ρουν της παγκόσμιας 
ιστορίας. Δίδαξαν πως η ελευθερία δεν είναι μόνο υπόθεση ενός έθνους, ενός 
κράτους, αλλά ολόκληρης της ανθρωπότητας. 

 Προκάλεσαν έτσι τον θαυμασμό της παγκόσμιας κοινότητας. Κατέδειξαν πως 
είναι αντάξιοι των προγόνων τους των κλασικών χρόνων, της Αθηναϊκής 
Δημοκρατίας, που τα βασικά της γνωρίσματα ήταν η ελευθερία και η αξιοπρέπεια. 
Κατέκτησαν τον τίτλο του ήρωα, τον τιμητικό τίτλο που ο Όμηρος απέδωσε όχι 
μόνο στους αρχηγούς - πολεμιστές στην τρωική εκστρατεία, αλλά γενικά σ' όλους 
τους μαχητές που έδειξαν ανδρεία, λεβεντιά, θάρρος. 

 Όλα αυτά, βέβαια, για τους πολεμιστές στο Αλβανικό μέτωπο, ήταν απόρροια 
της πίστης σε αρχές και αξίες, των ηθικών εφοδίων που διέθεταν, και της πεποίθησης 
για το δίκαιο του αγώνα τους. 

 Οι μαχητές έκαναν το καθήκον τους, αλλά στη συνέχεια έρχονται στα 
μεταπολεμικά χρόνια οι ευθύνες όσων γνωρίζουν ότι υπάρχει μια μεγάλη 
εθνική εκκρεμότητα. Πρόκειται για τους 7976 ήρωες, που έπεσαν στα πεδία των 
μαχών στη Βόρειο Ήπειρο και παραμένουν μέχρι σήμερα άταφοι ή 
προσωρινά θαμμένοι. 

 Οι ήρωες δεν απαιτούν, αλλά περιμένουν. Δεν διαμαρτύρονται που παρέμειναν 
άταφοι 78 χρόνια στη Β. Ήπειρο. Περιμένουν εμείς, οι επιγενόμενοι, να κάνουμε το 
καθήκον μας. Να πράξουμε τα στοιχειώδη, που επιβάλλουν τα πανάρχαια έθιμα μας, 
τον ιδιαίτερο σεβασμό στους νεκρούς. Να θυμηθούμε το «νεκρούς θάπτειν, νεκρούς 
μη υβρίζειν». 

 Οι ήρωες περιμένουν να ανταποκριθούμε στις θρησκευτικές, εθιμικές και 
εθνικές μας υποχρεώσεις, να κάνουμε το ιερό μας καθήκον, όπως το επιτάσσει η 
ιστορική μας κληρονομιά. Δεν αρκούν οι τυπικοί πανηγυρικοί λόγοι, οι δοξολογίες, οι 
παρελάσεις, η κατάθεση στεφάνων την 28 η Οκτωβρίου. 

 Είναι προφανές ότι δεν τους τιμούμε επαρκώς, όταν είναι ακόμη άταφοι και τα 
σκόρπια οστά τους θρυμματισμένα παραμένουν στα πεδία των μαχών ή στοιβαγμένα 
σε ομαδικούς τάφους, που δεν ανοίχτηκαν ακόμη μετά από 78 ολόκληρα χρόνια. 

 Δεν τους τιμούμε, όταν διαθέτουμε λίγες γραμμές στην ιστορία των σχολικών 
βιβλίων για την γιγαντομαχία του έπους του '40-41. Δεν τους τιμούμε, όταν δεν 



αναγράφονται οι άφθαστες ηρωικές πράξεις τους, που προκάλεσαν τον θαυμασμό 
και τον έπαινο πολλών ηγετών, όπως του Τσώρτσιλ, ακόμη και του Χίτλερ, λες και 
δεν έφτανε το χαρτί και το μελάνι. Οι ήρωες περιμένουν να φανούμε αντάξιοι των 
θυσιών τους για την πατρίδα. Να κατανοήσουμε ότι η πατρίδα είναι η κυρίαρχη ιδέα, 
πάνω στην οποία οικοδομείται ο πολιτισμός και στηρίζεται η ζωή. Είναι μια 
ηθικοκοινωνική αξία, η οποία διατρέχει ιδιαίτερα το αρχαίο ελληνικό πνεύμα. 

 Οι ήρωες περιμένουν, αλλά εμείς έχουμε υποχρέωση να βιαστούμε και, 
επιτέλους, να αποκαταστήσουμε τη μεγάλη εθνική εκκρεμότητα των άταφων και 
πρόχειρα θαμμένων μαχητών στη Βόρειο Ήπειρο και Νότια Αλβανία. Να ζητήσουμε 
συγγνώμη για την άγνοια της ύπαρξης του προβλήματος και της συνακόλουθης 
αδικαιολόγητης καθυστέρησης. Αυτό το χρέος αναλάβαμε να εκπληρώσουμε 
απέναντι στους μαχητές μας, με μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από δεκατρία 
χρόνια, και είχε αίσιο τέλος αφού αποφασίστηκε η έναρξη των εργασιών εκταφής 
των πεσόντων στον ομαδικό τάφο στα Στενά της Κλεισούρας, τον Ιανουάριο του 
2018. 

 

2. « … ημέρες Ηρώων » 
Ταξχος ΣΞ ε.α. Κων. Ροδόπουλος, πρ. Δκτής ΕΛΔΑΛ 

 Η Ευρώπη  ήταν αδύναμη να αντιδράσει δυναμικά 
στον Άξονα Χίτλερ-Μουσολίνι που εδραίωναν την 
επιρροή τους. Η ελληνική Κυβέρνηση προσπαθούσε να 
επουλώσει τα τραύματα της μικρασιατικής 
καταστροφής και ταυτόχρονα να θωρακίσει τα σύνορά 
της από τις επερχόμενες απειλές. 

 Ο άνανδρος τορπιλισμός του ευδρόμου ΕΛΛΗ,  τον 
Δεκαπενταύγουστο 1940 στο λιμάνι της Τήνου, ήταν μια 
βάναυση ενέργεια που πλήγωσε το ελληνικό φιλότιμο 
και τον πατριωτισμό των Ελλήνων. 

 Ο ελληνικός λαός πληροφορήθηκε τις πρώτες 
πρωινές ώρες της 28ης Οκτωβρίου τα συμβάντα της 3ης 

πρωινής της ίδιας μέρας. Ο Ιταλός πρέσβης Γκράτσι παρέδωσε τελεσίγραφο της 
ιταλικής κυβερνήσεως προς την ελληνική, για να λάβει την απάντηση - σύμβολο  της 
νεώτερης Ιστορίας μας από τον Έλληνα πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά. 

 Η ιταλική επίθεση εκδηλώθηκε μισή ώρα πριν εκπνεύσει το τελεσίγραφο με 
σφοδρές επιθέσεις στις κορυφές της Πίνδου. Φονικές μάχες. Απαράμιλλες ηρωικές 
πράξεις. Αντεπίθεση διαρκείας  και πολλές  αναγγελίες απελευθερώσεως ελληνικών 
πόλεων και χωριών.  Ο δριμύτατος  χειμώνας 1940-41  ήταν η αιτία που τα ελληνικά 
στρατεύματα αναγκάσθηκαν να ανακόψουν το ρυθμό και την προέλασή τους σε όλα 
τα μέτωπα. 

 Η τότε Ελληνική Βασιλική Αεροπορία (ΕΒΑ) συνέβαλε  αποφασιστικά την 
εποποιία. Κλήθηκε να αντιμετωπίσει αρχικά την ισχυρή Ιταλική ΠΑ  κυρίως στο 
Βορειοηπειρωτικό Αλβανικό μέτωπο και αργότερα, την πανίσχυρη Γερμανική ΠΑ. Οι 
αποστολές πολλές κι επικίνδυνες. Αξιομνημόνευτα επιτεύγματα είναι οι περιπτώσεις  
εντοπισμού της Ιταλικής Μεραρχίας Αλπινιστών Julia στην Πίνδο να κινείται προς 
κατάληψη του Μετσόβου και η πρωτοφανής κατάρριψη ιταλικού τρικινητήριου 
βομβαρδιστικού από τον Έλληνα Ανθσγό Μαρίνο Μητραλέξη (2/11/1940). 

 Η Πολεμική Αεροπορία στα μέτωπα της Αφρικής και της Ιταλίας έδρασε με 3 
αεροπορικές μοίρες και συνέβαλε ουσιαστικά στην υπόθεση της νίκης των ελευθέρων 
λαών. 



 Η γερμανική επίθεση κατά της Ελλάδος - μετά την αποτυχία των Ιταλών - ήταν 
επιβεβλημένη.  Η κατάρρευση του Μετώπου, η είσοδος των Γερμανών στην Αθήνα 
και η έπαρση της σημαίας με τον αγκυλωτό σταυρό στον Ιερό Βράχο της Ακροπόλεως 
πλήγωσαν αφάνταστα τις ψυχές των Ελλήνων. 

 Η μάχη της Κρήτης που ακολούθησε με την από αέρος εισβολή των Γερμανών, 
υπήρξε κρίσιμα χρονοβόρα με μοιραίες συνέπειες για την έκβαση της εκστρατείας 
τους στην Ρωσία. 

 Τρεις ελληνικές Ταξιαρχίες και ο Ιερός Λόχος συμμετείχαν στις επιχειρήσεις στη 
Β. Αφρική, στις αποβατικές ενέργειες στο Ανατ. Αιγαίο και την εκστρατεία στη 
Σικελία. 

 Το Πολεμικό Ναυτικό της Ελλάδος συμμετείχε ενεργά τόσο στον ελληνοϊταλικό 
πόλεμο, όσο και κατά των Γερμανών με τον κατά θάλασσα αγώνα να συνεχίζεται 
μέχρι το τέλος του Β΄ ΠΠ σε συμμαχικές θαλάσσιες επιχειρήσεις στην Μεσόγειο, τον 
Ατλαντικό ως και τον Ινδικό και την Βόρειο θάλασσα. 

 Παρόν στον συμμαχικό αγώνα για την Ελευθερία ήταν και το ισχυρό ελληνικό 
εμπορικό ναυτικό. Εκατοντάδες φορτηγά πλοία με πληρώματα 20.000 ανδρών 
συνέβαλαν αποφασιστικά στον αναγκαίο από θαλάσσης ανεφοδιασμό των 
εμπόλεμων συμμαχικών χωρών. 

 Η αντίσταση κατά των Γερμανοϊταλών και Βουλγάρων απανταχού της Ελλάδος 
προσέλαβε επικό χαρακτήρα. Μέγα πλήθος μυστικών οργανώσεων και δικτύων αλλά 
και μεμονωμένοι αγωνιστές έδρασαν συνεχώς στην διάρκεια της τριπλής κατοχής, 
προξένησαν σημαντικές απώλειες σε έμψυχο και πολεμικό υλικό των κατακτητών, 
απασχόλησαν σημαντικές δυνάμεις τους στερώντας την δυνατότητα να μετακινηθούν 
σε άλλα μέτωπα…  

«γιατί αυτό που είναι η Ελλάδα και οι Έλληνες στην καρδιά. κανένας δεν μπορεί να 
τους το αφαιρέσει». 

 

3. « Αναζήτηση - Εκταφή - Προσδιορισμός ταυτότητας και 
διαδικασίες ενταφιασμού Ελλήνων Πεσόντων Στρατιωτικών επί 
Αλβανικού Εδάφους κατά τον Ε-Ι Πόλεμο 1940-41 » 
Απχος Δημήτριος Μήλας ΠΝ, Δντης ΓΕΕΘΑ/Β1 

 Στην υπόψη ομιλία παρουσιάσθηκαν: α) ένα 
σύντομο ιστορικό των ενεργειών που προέβη η κάθε 
πλευρά από το πέρας των επιχειρήσεων της 
προαναφερθείσας περιόδου μέχρι σήμερα όσον αφορά 
στην αναζήτηση, εκταφή, προσδιορισμό ταυτότητας και 
τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για τον ενταφιασμό 
των πεσόντων στρατιωτικών, β) τα κύρια σημεία της 
διακρατικής συμφωνίας (Ν.3782/2009) μεταξύ της 
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του 
Υπουργικού Συμβουλίου της Δημοκρατίας της 
Αλβανίας, αφορά την Αναζήτηση, την Εκταφή, τον 
Προσδιορισμό της Ταυτότητας και τον Ενταφιασμό των 
Ελλήνων Πεσόντων Στρατιωτικών, σε Πολεμικές 

Επιχειρήσεις στην Αλβανία κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού Πολέμου 1940 – 
1941, καθώς και την κατασκευή Κοιμητηρίων στο έδαφος της Δημοκρατίας της 
Αλβανίας για τον ενταφιασμό τους, γ) τα σημεία καταγραφής των Ελλήνων 
πεσόντων, δ) τα υπάρχοντα στρατιωτικά κοιμητήρια Αλβανίας στις Βουλιαράτες και 
στην Κλεισούρα, ε) οι εργασίες επί του πεδίου DRAGOT και τα ευρήματα των 



πεσόντων στο πεδίο, στ) οι ακολουθούμενες διαδικασίες ταυτοποίησης των οστών 
και ζ) οι τελευταίες εξελίξεις επί των ενεργειών του ΓΕΕΘΑ αναφορικά με τη 
συντήρηση και ανακαίνιση του κοιμητηρίου στις Βουλιαράτες, τα σχέδια 
συντήρησης, ανακαίνισης και επέκτασης του κοιμητηρίου της Κλεισούρας, καθώς και 
τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, Ελληνικής και Αλβανικής, στο πλαίσιο 
εφαρμογής της προαναφερθείσας διακρατικής συμφωνίας. 

4. "DNA - Το Γενετικό Υλικό"  
Επγος (ΒΛΓ) Αθανάσιος Παπαθεοδώρου, Μοριακός Βιλόγος 251ΓΝΑ 

 Το DNA είναι μια μεγαλομοριακή ένωση που 
περιέχει τις γενετικές πληροφορίες, που καθορίζουν τη 
βιολογική ανάπτυξη όλων των κυτταρικών μορφών 
ζωής. Το σύνολο των μορίων DNA που υπάρχουν σε ένα 
κύτταρο αποτελούν το γενετικό υλικό.   Η μεγαλύτερη 
ποσότητα DNA βρίσκεται στον πυρήνα του κυττάρου 
(πυρηνικό DNA), ενώ ένα μικρό ποσοστό απαντάται στα 
μιτοχόνδρια (μιτοχονδριακό DNA ή mtDNA). Η 
πληροφορία στο DNA αποθηκεύεται με τη μορφή ενός 
κώδικα που απαρτίζεται από τέσσερις χημικές βάσεις: 
αδενίνη (Α), γουανίνη (G), κυτοσίνη (C), και θυμίνη (Τ).  
Η σειρά, ή αλληλουχία, των βάσεων του DNA καθορίζει 
τις πληροφορίες για τη δημιουργία και συντήρηση ενός 
οργανισμού, ακριβώς όπως οι μουσικές νότες συνθέτουν 

διαφορετικές μελωδίες. Οι βάσεις του DNA φτιάχνουν ζεύγη μεταξύ τους, Α με Τ και 
C με G. Κάθε βάση είναι επιπλέον ενωμένη με ένα μόριο σακχάρου και ένα μόριο 
φωσφόρου, τα οποία μαζί φτιάχνουν ένα νουκλεοτίδιο. Τα νουκλεοτίδια βρίσκονται 
οργανωμένα σε δύο πλεξούδες που διαμορφώνουν ένα σπιροειδές σχήμα το οποίο 
ονομάζεται διπλή έλικα. Η δομή της διπλής έλικας μοιάζει με μία σκάλα με τα ζεύγη 
βάσεων να φτιάχνουν τα σκαλοπάτια και τα μόρια σακχάρου και φώσφορου να 
φτιάχνουν τις κάθετες πλευρές. 
 Το ανθρώπινο DNA περιέχει περίπου 3 δισεκατομμύρια βάσεις, που είναι 
οργανωμένα σε 23 χρωμοσώματα. Σε κάθε κύτταρο υπάρχουν 23 ζεύγη 
χρωμοσωμάτων. Το ένα χρωμόσωμα κάθε ζεύγους είναι πατρικής και το άλλο 
μητρικής προέλευσης και ελέγχουν τις ίδιες ιδιότητες. 

5. «Ταυτοποίηση των Ελλήνων Πεσόντων του Έπους ΄40-΄41 »  
Δρ Μενούνος Παναγιώτης, Δντής Κέντρου Μοριακής Βιολογίας Ε.Δ.-
401ΓΣΝΑ 

 Τον τελευταίο 1,5 χρόνο στο κέντρο Μοριακής 
Βιολογίας του 401 ΓΣΝ επιτελείται ένα έργο 
ανεκτίμητης ηθικής αξίας, ειδικότερα χάρη στις 
συντονισμένες προσπάθειες του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας επιχειρείται η ταυτοποίηση των Ελλήνων 
ηρώων του έπους του ΄40 - ΄41 στο Ελληνοαλβανικό 
μέτωπο με την ανάλυση DNA. Η συγκεκριμένη 
προσπάθεια είναι ιδιαίτερα δύσκολη, εξαιτίας των 
δεκάδων ετών που έχουν παρέλθει από τον ενταφιασμό 
των νεκρών και της συνεπακόλουθης αλλοίωσης του 

γενετικού υλικού. Παρ’ όλα αυτά, στο εργαστήριο εφαρμόζονται οι πιο σύγχρονες 
επιστημονικές μέθοδοι και παρά την πολυπλοκότητα του πειραματικού σκέλους, 
κυριαρχεί αισιοδοξία για το τελικό αποτέλεσμα. Η επιτυχία του συγκεκριμένου 
εγχειρήματος εξαρτάται εν πολλοίς από το ενδιαφέρον των συγγενών των πεσόντων 



και τη δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού. Μέχρι στιγμής, στο κάλεσμά μας 
έχουν ανταποκριθεί 1340 άτομα δότες και προσδοκούμε ο αριθμός να αυξηθεί 
σημαντικά. Για το λόγο αυτό ελπίζουμε το μήνυμα αυτής της προσπάθειας να 
ταξιδέψει σε κάθε σπίτι και να ευαισθητοποιήσει κάθε Έλληνα. 
 

6. «Οι Ατίμητοι Φονευθέντες Αεροπόροι Μαχητές ΕΒΑ 1940-41» 
Γεώργιος Μέρμηγκας, Πρόεδρος ΕΕΕΣ "Κηρύκειον" 

 Η παρουσίαση του ανωτέρω Εφ Αξκού (Ι) - 
Τακτικού Μέλους Α.ΑΚ.Ε περιελάμβανε: 

 Σύντομο Ιστορικό περίγραμμα της περιόδου προ και 
κατά την κήρυξη του Β΄ Π.Π ως και της εισόδου της 
Πατρίδος μας στον πόλεμο, με σαφή αναφορά στις 
προσπάθειες θωρακίσεως της Χώρας από τον Εθνικό 
Κυβερνήτη-Στρατηγό Πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά. 

 Διάταξη Μάχης των αντιπάλων Βασιλικών 
Αεροποριών Ιταλίας και Ελλάδος ως και αριθμητική 
κατανομή των Αεροπορικών Δυνάμεων. 

 Ανάλυση ενός προς ένα και των τριάκοντα (30) 
φονευθέντων ατίμητων αεροπόρων μαχητών μας εντός 
Βορείου Ηπείρου (Αλβανίας) με παράθεση αγνώστων 

παλαιών (προπολεμικών) Χαρτών και υποτύπωση επ΄ αυτών των σημείων που η 
έρευνα της ΕΕΕΣ «ΚΗΡΥΚΕΙΟΝ» έχει φέρει σε φώς, μέσα από άγνωστα κείμενα 
επισήμων εγγράφων, πολεμικών ημερολογίων εφέδρων Αξκών και Οπλιτών, αλλά και 
απογόνων των αεροπόρων μας. 

 Παράλληλα έγινε αναφορά στις δυσκολίες εντοπισμού απογόνων των 
Αεροπόρων μας και στην άριστη συνεργασία με την Κλινική Μοριακής Βιολογίας 
Ενόπλων Δυνάμεων και τον Δντή της Δρ. Παναγιώτη Μενούνο, προκειμένου 
εμπλουτισθεί η Βάση Δεδομένων Δειγμάτων DNA, που τηρείται στο 401 Γ.Σ.Ν.Α. 

 Ο ομιλητής επισήμανε ότι πλέον όταν αναφερόμαστε σε ατίμητους νεκρούς του 
Ελληνοϊταλικού Πολέμου: ... - Θα πρέπει να μην αναφερόμαστε μόνον στους «7.796 
Μαχητές του Ε.Σ», αλλά να συμπληρώνουμε ως: … «... και στους 30 Μαχητές 
Αεροπόρους Ε.Β.Α.». 

 - Ο όρος «Πεσόντες» Δεν είναι Δόκιμος. Εις τα επίσημα έγγραφα και δή σε 
αυτά του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, δια την απονομήν Πολεμικής Συντάξεως 
χρησιμοποιείται ο ορθός όρος:  «Φονευθείς εν Πολέμω». 

 - Μια από τις μεγαλύτερες και καλύτερη πηγή πληροφοριών είναι, η 
Διεύθυνσις Απονομής Στρατιωτικών Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους, Πηγή όμως η οποία δυστυχώς  καθίσταται ανεκμετάλλευτη αφού υφίσταται 
ο γελοίος Νόμος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (και για νεκρούς), ο οποίος 
μάλλον ευνοεί τους παρανόμους. Θα πρέπει άμεσα οι συναρμόδιοι Υπουργοί να 
άρουν την ισχύ των διατάξεων του Νόμου διά τους «Φονευθέντας εν Πολέμω» και 
την Ιστορική Έρευνα γενικότερα.  

 - Είναι εκ των ουκ άνευ αναγκαία η άμεση συνεργασία με τον Αεροπορικό 
Ακόλουθο Ιταλίας προκείμενου να αποκτηθεί πρόσβασις στα Ιταλικά Αρχεία 
Αεροπορίας εντός των οποίων, πιθανόν, να ευρίσκονται κρίσιμα στοιχεία και 
φωτογραφίες  συντριμμάτων των αεροπλάνων μας. 

 - Tο σημαντικότερο «εργαλείο» στην έρευνα δια τον ακριβή εντοπισμόν 
είναι τα σχεδιογράμματα με υποτύπωση σε Χάρτη. Δυστυχώς Ελληνικοί Χάρτες της 
εποχής δεν υφίστανται αφού οι Γερμανοί εγκαταλείποντας την Πατρίδα μας, μετά 



την Κατοχή, φρόντισαν να καταστρέψουν το σύνολον του αρχείου της Γ.Υ.Σ. 
Υφίστανται όμως τέτοιοι Χάρτες σε Αρχεία ή Βιβλιοθήκες Δημοσίων Υπηρεσιών (π.χ 
Υπουργείο Γεωργίας, ή Σιβιτανίδειος Σχολή ή ΥΠΕΧΩΔΕ κ.λ.π) , οι οποίοι δυνατόν 
να αξιοποιηθούν, αρκεί οι υπηρετούντες (Προϊστάμενοι και Υπάλληλοι) να 
ευαρεστηθούν να ψάξουν τα Αρχεία τους και διαθέσουν τα ευρήματα. 

 - Για τον αυτό λόγο θα πρέπει η Γ.Υ.Σ, στο μέτρο του δυνατού, να εκδώσει - 
προμηθεύσει καταλόγους με τα παλαιά  και νέα Τοπωνύμια για κάθε υφιστάμενο 
φύλο Χάρτη της Περιοχής των Ε/Α συνόρων, προκειμένου να υπάρξει διασταύρωση 
/ ταυτοποίηση στοιχείων σε αναφορές. 

 Τέλος η αναφορά ότι ο πρώτος νεκρός Αξκός της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων του 
Πολέμου 1940-1941 ο Σημαιοφόρος Καψαμπέλης ήταν Χειριστής της  Ναυτικής 
Αεροπορίας, καθώς και η μη αναφορά στο Μνημείο Ναυτικής Αεροπορίας (Ναυτικό 
Οχυρό ΑΒ Κοτρωνίου) ακόμη τριών Ναυτικών Αεροπόρων καθώς και η αναφορά 
στην άγνωστη ιστορία της Ανεξάρτητης Μοίρας Αεροπορικών Μεταφορών 
(Επιστρατευθείσης Ελληνικής Εταιρείας Εναερίων Συγκοινωνιών με επτά -07-  
μεταφορικά Αεροπλάνα) του Αρχιστρατήγου Αλεξάνδρου Παπάγου, έδωσαν μια 
άλλη διάσταση και γνώση στην παρουσίαση αυτή, δημιουργώντας την ανάγκη της 
επαναλήψεως, με περισσότερο χρόνο. 

 

 

 


