
Αποστολή του ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ, είναι η συ-
γκέντρωση, διαφύλαξη και η κατάλληλη έκθεση των πο-
λεμικών κειμηλίων, η τεκμηρίωση και η μελέτη της πο-
λεμικής ιστορίας μας, όπως και η προβολή των ιερών 
αγώνων του Ελληνικού Έθνους, ώστε να αποδεικνύεται 
η αδιάσπαστη ιστορική συνέχεια και η ενότητα του Ελ-
ληνισμού.  

 
Η 124 ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, έχει απο-
στολή την παροχή Βασικής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης σε 
Στρατευμένους Θητείας και σε Επαγγελματίες Οπλίτες. Εί-
ναι το μοναδικό Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων της 
Πολεμικής Αεροπορίας, στο οποίο κατατάσσονται και εκ-
παιδεύονται νέοι απ’ όλη την Ελλάδα. Η ιστορία της αρχί-

ζει από το 1946 στο στρατόπεδο Τατοΐου και το αεροδρόμιο του Αράξου, 
για να εγκατασταθεί τον Αύγουστο του 1973 στη σημερινή της θέση. 
 

Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (Α.ΑΚ.Ε.) έ-
χει ως σκοπό τη διάδοση της Αεροπορικής, Αεροδια-
στημικής και Αεραθλητικής Ιδέας επ’ αγαθώ του Έ-
θνους. Για το σκοπό αυτό η Α.ΑΚ.Ε. μεριμνά για: τη 
συμμετοχή και παρακολούθηση διεθνών αεροπορικών-
αεροδιαστημικών διασκέψεων και συνεδρίων, τη διά-
δοση της αεροπορικής-αεραθλητικής ιδέας με βιβλία, ο-

μιλίες, εφημερίδες, αεροπορικές ταινίες, βραβεύσεις και πολιτιστικές εκδη-
λώσεις, απευθυνόμενη κυρίως στη νεολαία της αυριανής Ελλάδος μας. 

 
Σκοπός του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΕΤΕΡΑ-
ΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ Παν.Συ.Β.Α. είναι η προσφορά 
κάθε ηθικής και υλικής βοήθειας προς την Πατρίδα μας, 
η ανάπτυξη και διάδοση της Αεροπορικής Ιδέας, η σύ-
σφιξη των δεσμών μεταξύ των αεροπόρων των Σωμά-
των των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας 
και των Αεραθλητικών Σωματείων. 

 
 

Σκοπός της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΣ  
ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
(Ε.Ε.Ε.Σ) «ΚΗΡΥΚΕΙΟΝ» Α.Μ.Κ.Ε, είναι η διάσωση, η 
προβολή, η ενίσχυση και η προστασία της Ελληνικής και 
Παγκόσμιας Ιστορικής και Πολιτιστικής κληρονομίας, η 
προαγωγή της Ιστορίας της Αεροπορικής Ιδέας, τού Στρα-
τιωτικού Τουρισμού και του Πολιτισμού γενικότερα. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το Πολεμικό Μουσείο/Παράρτημα Τρίπολης & 
η 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης,  

σε συνεργασία με:  
την Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδος  

τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Βετεράνων Αεροπόρων  
και την Ελληνική Εταιρεία Ερεύνης Συλλογής & Διανομής  

Ιστορικών Στοιχείων «ΚΗΡΥΚΕΙΟΝ» 
 

παρουσιάζουν στο Αμφιθέατρο της 124 ΠΒΕ την εκδήλωση: 

 

Οι τριάντα (30) μαχητές της 

Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας (Ε.Β.Α) 

που εφονεύθησαν ηρωικώς μαχόμενοι στην περιοχή 

της Βορείου Ηπείρου, κατά την περίοδο 1940-1941  

ειδικά αφιερωμένη στους δέκα (10)  

Πελοποννησίους Φονευθέντες Ήρωες των Αιθέρων 

 
 

Η Εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του 
Δήμου Τρίπολης, εντασσόμενη στους ε-
ορτασμούς για τα 200 χρόνια από την Ε-
θνική Παλιγγενεσία, τα ογδόντα (80) έτη 
από το Έπος του 1940-41, καθώς και την 
εορτή του Προστάτη της Πολεμικής Αερο-
πορίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ 

Τρίπολη Σάββατο 6 Νοε 2021 



 

 

 

 

Καλωσόρισμα από τον Διευθυντή του Πολεμικού Μουσείου/Πα-
ραρτήματος Τρίπολης 

 
Χαιρετισμοί 
 
Ομιλία από τον πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Ερεύνης Συλ-

λογής & Διανομής Ιστορικών Στοιχείων ΕΕΕΣ «ΚΗΡΥΚΕΙΟΝ» Γεώρ-
γιο Δ. Μέρμηγκα με θέμα: «Οι τριάντα (30) μαχητές της Ελληνικής 
Βασιλικής Αεροπορίας (Ε.Β.Α) που εφονεύθησαν ηρωικώς μαχόμε-
νοι στην περιοχή της Βορείου Ηπείρου, κατά την περίοδο 1940-1941 
ειδικά αφιερωμένη στους δέκα (10) Πελοποννησίους Φονευθέντες  
Ήρωες των Αιθέρων» 

 
Απόδοση της Α΄ Ωδής του Ύμνου εις την Ελευθερίαν, από την 

ευρωπαϊκή χορωδία του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. 
 
Αποφώνηση-Αναμνηστικά 
 

 

 

 


