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Ποιό είναι το Ελληνικό Ινστιτούτο 
Στρατηγικών Μελετών!

Ta Highlights στις επόμενες λίγες διαφάνειες!
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Η Ιστοσελίδα μας 
www.elisme.gr

Το ΔΣ του ΕΛΙΣΜΕ

Το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. Οργανώνει Ενδιαφέροντα Σεμινάρια:
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Το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. Οργανώνει Ενδιαφέροντα Σεμινάρια:

Πάνω από:

500 Απόψεις & Προτάσεις

300 Εκτιμήσεις Διεθνών Εξελίξεων & 

Στρατηγικών

200 Μελέτες 

3000 Άρθρα & Κείμενα 

Το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. 

Οργανώνει  

Ομιλίες και Διαλέξεις 

κάθε 2-3 εβδομάδες!!!

Το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. 

Κάνει Παρουσιάσεις και Κριτικές 

Βιβλίων.

Το ΕΛΙΣΜΕ Προβάλλει τους 

Συγγραφείς &τα Βιβλία τους!
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Προβάλλουμε:

•Τις επετείους του Έθνους

•Τις Θρησκευτικές μας Γιορτές

•Την Παράδοση & Ταυτότητά

•Τα ήθη και έθιμά μας!

Το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. 
Μαζί με την ΑΑκΕ, την ΕΑΑΑ και το 

Κηρύκειο Ιδρυμα
Μνημονεύουν και τιμούν το έπος 

της Ελλάδας το 1940.
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Ακολουθούν

4

Μικρά

Βίντεο

Ελληνική
Βασιλική
Αεροπορία
Επος 1940

Οδ. Ελύτης: Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ (Άξιον Εστί) - Μ. Κατράκης
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Απόσπασμα του Επισκόπου Σύρου, κ. Δωροθέου, από βιβλιοπαρουσίαση,  21/10/19!

Χαιρετισμοί!

Αναστάσιος Μπασαράς, Σμήναρχος ε.α., 
Ανώτερο Στέλεχος του ΝΑΤΟ (τ), Συγγραφέας:

✓ Ηλ Μηχ ΣΙ(ΣΜΑ), επιτυχών πρώτος. MSc in Digital Communications  
και  Msc in Computer Systems and Software Engineering.

✓ Εξωτερικός καθηγητής, για πολλά χρόνια, ΣΙ/ΣΜΑ, ΤΕΙ, ΣΤΥΑ και ΙΕΚ.
✓ Αποχώρησε από την ΠΑ το 1989, μετά από αίτησή του, με το βαθμό του 

Σμηνάρχου. 1990-2010, επικεφαλής τομέων "Logistics Support"  
Προγρ/τος Αεράμυνας του ΝΑΤΟ.

✓ Ανπδρος ΕΛΙΣΜΕ, Μέλος/Σύμβουλος Δ/Σ Σ.Α.Σ.Ι., Μέλος ΑΑκΕ, 
Συγγραφέας/Συντάκτης Βιβλίων/ άρθρων.

✓ Περισσότερα στην ιστοσελίδα του www.abc10.gr
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Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, Υπτγος ε.α., Συγγραφέας:
✓ Υποστράτηγος ε. α. Γεννήθηκε στα Ιωάννινα.  ΣΣΕ Ανθγός Πεζικού 
✓ Μέλος του Δ.Σ. ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.. Συντακτική Επιτροπή Περιοδικών: 

«Προβληματισμοί», «Ζωσιμάδες», «Σύνδεσμος 68». Αρθρογραφεί. 
✓ Συγγραφέας πληθώρας βιβλίων, μερικά:«1974, οι αδικαίωτοι», «Ευγενία», 

«Οι δακτυλοδεικτούμενοι», «Οι αλλοίοι»... 
✓ Ασχολείται με την συμβολιστική ζωγραφική σε λάδι. Έχει εκθέσει πίνακες 

σε 12 ατομικές/ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
✓ Έργα του υπάρχουν σε ιδιωτικές συλλογές σε Ολλανδία, Γερμανία, 

Ιαπωνία, ΗΠΑ, Ρωσία και σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος. Επίσης στο 
στρατιωτικό μουσείο της Ρουμανίας και στο μουσείο της Ελληνικής ΣΣΕ.

✓ Τελευταίο και σημαντικότερο: πολέμησε για την Κύπρο, την Ελλάδα, 
όρθωσε το κορμί του και τον λοχο του στην Κηρύνεια το 1974 και αρκετές 
σφαίρες έχουν αφήσει κομμάτια και σημάδια στο κορμί του: 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ.

Η ομιλία Αργυροπούλου περιστρέφεται στο, ότι η επιβίωση ενός Έθνους 

καθορίζεται από τις Ηθικές Δυνάμεις του εμψύχου του υλικού. 

Τις ψυχικές δηλαδή εκείνες τις δυνάμεις που απορρέουν από την πεποίθηση των 

Ελλήνων του ’40 ότι έχουν χρείαν ηθικών αξιών και αντικειμενικών σκοπών. 

Καταλαβαίνουν, ότι οφείλουν να διατηρούν αλώβητον την ιδέα υπάρξεως της 

Ελληνικής των Πατρίδος, της εθνικής των συνειδήσεως, του ελληνικού φρονήματος 

και του ελληνικού χαρακτήρος. 

Σ’αυτό συντελεστές ήσαν η διδασκόμενη φιλοπατρία, η θρησκευτική πίστη, η 

δύναμη της οικογένεις και το εμπνέον αγωνιστικόν σθένος.

Κων/νος  Αγγος, Υπχος (Ι), Κλαδάρχης Β’ Κλάδου Γ.Ε.ΕΘ.Α.
✓ Υπεύθυνος Θεμάτων Αξιοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Στρατιωτικής 

και Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης στις ΕΔ.

✓ Γεννήθηκε στην Ηράκλεια Σερρών. Απόφοιτος ΣΙ, Ανθυποσμηναγός (Ι). 
Απόφοιτος:ΣΠΑ/Κατωτέρων, Ανώτατης Διακλαδικής ΣΠ κλπ

✓ Τοποθετήσεις: Διευθυντής Κλάδου Προσωπικού ΓΕΕΘΑ, Δ/Διεύθυνση 
Οργάνωσης ΓΕΑ, Δ/Διεύθυνση Αμυντ. Σχεδ. και Προγρ. ΓΕΑ, Δ/133 ΣΜ, 
ΝΑΤΟ -Στρατηγείο CC Air Izmir, κλπ

✓ Πτητικά Καθήκοντα: Έχει συμπληρώσει πάνω από 4120 ώρες πτήσης.

✓ Μετάλλια – Παράσημα: Ταξιάρχης Τάγματος Τιμής , Ανώτερος Ταξιάρχης 
Τάγματος Φοίνικα, Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Α’ Τάξης, …

Ο ομιλητής θα παρουσιάσει: 

α) Ένα σύντομο ιστορικό των ενεργειών που προέβη η κάθε πλευρά όσον αφορά 

την αναζήτηση, εκταφή, προσδιορισμό ταυτότητας 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 στην :

-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. 
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Παναγιώτης Μενούνος, Δρ
✓Από τα Τρίκαλα Κορινθίας επικεφαλής Κέντρου Μοριακής 

Βιολογίας του 401 ΣΝΑ, αναζητά με την επιστήμη/ανθρωπιά 
του, την ταυτότητα των πεσόντων του έπους του ’40 . Σε ένα 
εργαστήριο, γίνονται όλα τα βήματα για να αποκτήσουν πάλι οι 
ήρωες το όνομά τους. Υπεύθυνος&ψυχή ο Π. Μενούνος. 

✓Εχει επισκεφθεί σημεία εκταφών και επιλέξει τμήμα λιθοειδούς 
ή μηριαίου οστού για την έρευνά του από τους σκελετούς.

✓Έχει παράλληλα συγκεντρώσει από συγγενείς πεσόντων 
~1.000 δείγματα γενετικού υλικού.

‘Τον τελευταίο 1,5 χρόνο στο κέντρο Μοριακής Βιολογίας του 401 

ΓΣΝ επιτελείται ένα έργο ,ανεκτίμητης ηθικής αξίας , και επιχειρείται η 

ταυτοποίηση Ελλήνων ηρώων του έπους 40 - 41 με ανάλυση DNA. 

Η προσπάθεια είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Στο εργαστήριο εφαρμόζονται 

οι πιο σύγχρονες επιστημονικές μέθοδοι.

Η επιτυχία του εγχειρήματος εξαρτάται από το ενδιαφέρον των 

συγγενών  πεσόντων και τη δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού. 

Μέχρι στιγμής, στην πρόσκληση του ΓΕΕΘΑ έχουν ανταποκριθεί 

1.340 άτομα δότες. Προσδοκούμε ο αριθμός να αυξηθεί σημαντικά. 

Γεώργιος Μέρμηγκας:
✓ Γεννήθηκε στον Πειραια με μανιατικη καταγωγη. Ανεμπορος 

&Αεροπόρος, Εφ. Αξκος (Ι) ΠΑ, Σχολεια ΣΞ & ΠΑ, Ραδιοερασυτέχνης (sv-
1qfh).

✓ Ενεργον μελος της εφορειας αεροπροσκοπων .
✓ Επι σειρα ετων (1) γενικος η/και ειδικος γραμματευς ΑεροΑθλ Σωματειων 

(2) εθνικης αερολεσχης ελλαδος και (3) ΠΑΝελληνιου ΣΥνδ. ΒΕΤ. Αερ..
✓ Συντακτης σε αεροπορικα ιστορικα και αμυντικα περιοδικα.
✓ Συγγραφευς και ιστορικος ερευνητης ,  μελος ενωσεως ελλ. ιστορ. 

συγγρ., α.ακ.ε, ιδρυτησ/προεδρος ε.ε.ε.ς κηρυκειον.
✓ το τελευταιο βιβλιο του αναφερεται στην πολεμικη δραση της 33ης μοιρας ελαφρου 

βομβαρδισμου / ε.β.α κατα τους ελληνοιταλικο και ελληνογερμανικο πολεμους 1940-41. 
✓ κατεχει ανωτερη θεση σε κρατικη υπηρεσια.

«ΟΙ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ (30) ΑΤΙΜΗΤΟΙ ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΟΙ 

ΜΑΧΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.Β.Α)

1940 – 1941»

ΟΜΙΛΗΤΗΣ :

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ                                                                                                        

Εφ. ΑΞΚΟΣ (Ι) Π.Α –

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ε.Ε.Ε.Σ «ΚΗΡΥΚΕΙΟΝ» - ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ (Παν.Συ.Β.Α)  -

ΤΑΚΤΙΚΟΝ ΜΕΛΟΣ : ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ( A.Aκ.Ε.) –

ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

Ο εισηγητής παρουσιάζει :

-Ενα σύντομο ιστορικό περίγραμμα προ/κατά κήρυξη Β' Π.Π ως και εισόδου της πατρίδος 

μας στον πόλεμο με σαφή αναφορά στις προσπάθειες θωρακίσεως της χώρας από τον 

Εθνικό Κυβερνήτη - Στρατηγό Πρωθ/ργό Ιωάννη Μεταξά. 

-Διάταξη μάχης αντιπάλων Βασιλικών Αεροποριών Ιταλίας&Ελλάδος ως και αριθμητική 

κατανομή των Αερ. Δυνάμεων. 

-Ανάλυση ενός προς ένα και των τριάκοντα φονευθέντων ατίμητων αεροπόρων μαχητών 

μας εντός Βορείου Ηπείρου (Αλβανίας) με παράθεση αγνώστων παλαιών προπολεμικών 

χαρτών και αποτύπωση επ' αυτών των σημείων που η έρευνα της ΕΕΕΣ «Κηρύκειον» 

έχει φέρει σε φώς, μέσα από άγνωστα κείμενα επισήμων εγγράφων, πολεμικών 

ημερολογίων εφέδρων Αξκών, Οπλιτών, και απογόνων των αεροπόρων μας. 

-Αναφορά με ανάλυση ευρέσεως τμημάτων καταρριφθέντων αεροπλάνων Ε.Β.Α με 

υποτύπωση σε Στρατιωτικούς Ιταλικούς χάρτες περιόδου 1933-1941και σύντομο Ιστορικό 

γεγονότος από μαρτυρίες συμμετεχόντων και άγνωστες Πηγές έως σήμερα.  

29 30
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Κατράκης Πότης
✓ Γεννήθηκε το 1930 στη Δαιμονιά Λακωνίας. Οι προπάτορές 

είχαν εγκατασταθεί στη Δαιμονιά, προερχόμενοι από Κύθηρα. 

✓Σπούδασε νομικά και άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου. 
Παράλληλα ασχολήθηκε και με τη λογοτεχνία. 

✓Σήμερα είναι επίτιμος Διδάκτωρ Λογοτεχνίας, επίτιμος 
Αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, μέλος της 
υπό την αιγίδα της UNESCO «World Academy of Arts and 
Culture» … και άλλων Ενώσεων.

✓Έχει εκδώσει μέχρι τώρα περίπου 300 λογοτεχνικά βιβλία, από 
τα οποία 10 μυθιστορήματα, 1 νουβέλα, 9 συλλογές 
διηγημάτων, 20 θεατρικά έργα, 6 δοκίμια, 1 ταξιδιωτικό και 219 
ποιηικές συλλογές, με πάνω από 19.000 ποιήματα και στις 
τρεις βασικές μορφές ποίησης (παραδοσιακή, μοντέρνα και 
μεταμοντέρνα). 

✓Πολλά από τα ποιήματά του έχουν μεταφρασθεί σε ξένες 
γλώσσες όπως στην Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική, Ρωσική, 
Ισπανική, Κινεζική, Μογγολική, Αλβανική, Βουλγαρική κλπ.

✓Έχει τιμηθεί με τρία αριστεία γραμμάτων και 54 βραβεία από 
εθνικούς & διεθνείς διαγωνισμούς από διάφορους 
πολιτιστικούς φορείς.

Απαγγελία στίχων του ποιήματος του έπους 1940-41

Ενθυμούμεθα, 
Νοσταλγούμε,

Τιμούμε!

33 34
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Οι Κεφαλές μας ...

Οι Ηγέτες  μας ...

Ο θρύλος στρατηγός Κατσιμήτρος, 
αρχιτέκτονας του έπους του 1940 Παιδιά της Ελλάδας , παιδιάαααα …

37 38
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Οι παππούδες & πατεράδες μας πολέμησαν γεναία… Και ανέβαιναν τα κακοτράχηλα βουνά, και έπεφταν 
και προχωρούσαν και νικούσαν…

Και, τραυματίζονταν αλλά κρατούσαν το κεφάλι ψηλά… Και, οι μεγάλοι ηθοποιοί και συγγραφείς ήταν εκεί…

41 42
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Και, το Βασιλικό μας Ναυτικό ήταν Εκεί…
Ο θρυλικός μας φονευθείς αεροπόρος Μητραλέξης ήταν 

Εκεί και έγραφε αεροπορική ιστορία…

Και, απογειωνόντουσαν από το αγροτικό αεροδόμιο της 
Βασιλικής Τρικάλων. Αργότερα, μικρός, στα χωράφια εύρισκα 

λαμαρίνες και τις πουλούσα στους παλιαντζήδες (1950)

45 46
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Κάποιοι, μεταξύ τους, είναι μέσα στους 
30 φονευθέντες ατίμητους αεροπόρους 

του έπους του 1940

Σύναξη αεροπόρων του 40, πόσοι είναι ακόμη ατίμητοι!…

Αθάνατες μεγάλες παινεμένες Ηπειρώτισσες! Τί να προσθέσεις στην εικόνα!
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Στα Γιάννινα, Ξάνθη, Τρίκαλα, Μεσολόγγι, Πάτρα, Αθήνα, 
Χανιά, Σύρο.. Οι μανάδες & γιαγιάδες πλέκουν τα κατασάρκια!

Η Ηρωίδα γιαγιά και μάνα μου (σου, μας)

53 54
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Τί να πείς, τί να γράψεις…. Εγώ, ο πατέρας σου, ο παπούς σου, παιδάκι στη 
δεκαετία του 40…

Αποχαιρετά, φιλώντας το κοριτσάκι του και φονεύεται 
ατίμητος στα κακοτράχηλα βουνά τη Β. Ηπείρου.
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Το περίφημο 731 – οι Θερμοπύλες της Ελλάδας (που 
δεν επάρθησαν ποτέ!) και έγιναν 725 μετά τη μάχη!

Η Παναγία που παρουσιάστηκε στο Γκολέμι της Β. 
Ηπείρου και εμψύχωσε τους στρατιώτες μας!

Σχεδιαστής & Παραγωγός του 
Βίντεο

Αναστάσιος Μπασαράς

Τραγούδι
September Moiroloi

Καλλιτέχνης Jonathan Lewis
Άλμπουμ

Laments - Moiroloia
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