
 

 
 

ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Αντιστράτηγος ε. α. 

Είναι απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων  (Τάξεως 1983), έχει υπηρετήσει σε 

διάφορες  μονάδες του Σ.Ξ. ως αξιωματικός  Πεζικού  και  έχει διοικήσει από επίπεδο Διμοιρίας 

μέχρι και Μεραρχίας, ενώ συμμετείχε και στην Ειρηνευτική Αποστολή  του Ο.Η.Ε. Ιράκ/Κουβέιτ 

(1991-1992). 

Σημαντικότερες διοικήσεις αποτελούν η  διοίκηση Μηχανοκινήτου Τάγματος Πεζικού,  η διοίκηση  

Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας, η διοίκηση  Μηχανοκίνητης Μεραρχίας και η διοίκηση της Στρατιωτικής 

Σχολής Ευελπίδων. 

Έχει υπηρετήσει σε διάφορες επιτελικές θέσεις όπως  επιτελής στην ελληνική Στρατιωτική  

Αντιπροσωπεία  στο ΝΑΤΟ (HEMILREP), στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων/ΓΕΣ με εξειδίκευση στον 

ΡΒΧ Πόλεμο, ως Τμηματάρχης στη Διεύθυνση Πληροφοριών/ΓΕΕΘΑ,  ως  Υποδιευθυντής στη 

Διεύθυνση   Πληροφοριών/ΓΕΣ, ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Αμυντικής Πολιτικής/ΓΕΕΘΑ  όπου 

συμμετείχε στην προετοιμασία και διεξαγωγή της ελληνικής Προεδρίας στην ΕΕ (2014) και ως 

Επιτελάρχης 1ης Στρατιάς. 

Έχει  αποφοιτήσει από διάφορες στρατιωτικές σχολές της Ελλάδος και του εξωτερικού  όπως 

Σχολείο Απαγόρευσης Χημικών Όπλων (Γαλλία),  Ανώτατη Σχολή Πολέμου,  Σχολή Διοικήσεως 

και Επιτελών (Η.Π.Α.), Σχολή Εθνικής Άμυνας και είναι κάτοχος Διπλώματος Εξειδικευμένων 

Σπουδών επί Πληροφοριών και Ασφαλείας του   Πανεπιστημίου  Marne  la Vallee, Γαλλίας  και  

Msc  στην Εφαρμοσμένη Στρατηγική και Ασφάλεια  του Πανεπιστημίου Plymouth, Η.Β.. 

Γνωρίζει  Αγγλικά, Γαλλικά,  Ισπανικά, είναι παντρεμένος  και έχει τρία τέκνα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Υποστράτηγος ε. α. 

 

Γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 1945. 

Αποφοίτησε από την Σχολή Ευελπίδων ως Ανθυπολοχαγός Πεζικού το 1968. 

Ως Υπολοχαγός συμμετείχε με την Κυπριακή Εθνική Φρουρά στις κατά των 

Τούρκων πολεμικές επιχειρήσεις την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου 1974. 

Είναι μέλος του Δ.Σ. του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.. 

Αρθρογραφεί στις εκδόσεις του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. και σε εκδόσεις γενικού, κοινωνικού και 

στρατιωτικού ενδιαφέροντος. 

Είναι μέλος συντακτικής επιτροπής στα περιοδικά «Προβληματισμοί», «Ζωσιμάδες» 

και «Σύνδεσμος 68».  

Έχει γράψει 14 βιβλία επικεντρωμένα σε εθνικά, κοινωνικά, και στρατιωτικά 

ζητήματα.  

Ασχολείται με την συμβολιστική ζωγραφική. Έχει εκθέσει πίνακές του σε αρκετές 

ατομικές και ομαδικές εκθέσεις. 

Ομιλεί την Αγγλική σε βαθμό λίαν καλώς και ικανοποιητικά την Ιταλική και 

Ολλανδική. 

Είναι πατέρας τριών τέκνων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Πλοίαρχος ΠΝ ε. α. 

 

Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1960 από γονείς Κεφαλλονίτες.   Είμαι:                                                              
-Οικονομολόγος , πτυχιούχος  της Α.Σ.Ο.Ε.Ε.   στην Διοίκηση Επιχειρήσεων, με  Ειδίκευση  στη  
Λογιστική. 
-Απόφοιτος  της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.), ως Αξιωματικός του Οικονομικού Κλάδου του 
Π.Ν. 
 Υπηρέτησα  με την ιδιότητά του αυτή  σε Πολεμικά Πλοία και Ναυτικές Υπηρεσίες  και  
αποστρατεύθηκα , 
κατόπιν  αιτήσεώς μου , το  2011. Από το 2013, Μέλος του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. και από το 2016 Μέλος του 
Δ.Σ. αυτού. Από το 2018 εκτελεί  και τα καθήκοντα του Ταμία  του  Ινστιτούτου. 
- Από το 91, νυμφευμένος με την  Δήμητρα Καφούρου, γεννημένη στον Πειραιά από γονείς  
Σαντορινιούς. 
- Είμαι πατέρας τριών παιδιών, του Ευαγγέλου, του Νεκταρίου και της Μαρίας. Στα  ιδιαίτερα 
ενδιαφέροντά  μου, τα οποία  γεμίζουν τον χρόνο και την ψυχή μου,  είναι  η    λογοτεχνία, η  
μουσική  και  η μελέτη και  αξιολόγηση , σε όλη  την  ιστορική διαδρομή  τους, της ελληνικής και 
ευρωπαϊκής  ιστορίας., με  έναν  και μόνο σκοπό : 
 Πώς μπορεί  ο  Έλληνας, Πολίτης της  Ευρώπης  ,  να  προβάλει  τις διδαχές και τα 
συμπεράσματα  της Ιστορίας στις  αδήριτες ανάγκες  του παρόντος και  του μέλλοντος της 
Ελλάδος, της Ευρώπης, του Παγκόσμιου Χωριού;; Το  όραμα , που κατευθύνει  την  ψυχή και  την  
δράση  μου  στα πλαίσια του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.,  είναι  να   αποδεικνύομαι  χρήσιμος και  ουσιαστικός  ως 
άτομο και ως  ομάδα  στην  επίτευξη των  σκοπών  του ,  όπως  αυτοί  αναφέρονται στο άρθρο 2 
του  Καταστατικού  του.  
Σε  συνέχεια   των ανωτέρω  ,  καταθέτω  την  υποψηφιότητά  μου  για  τις  Αρχαιρεσίες  ανάδειξης 
του Νέου Δ.Σ. του  ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ., ζητώντας  την  ψήφο των  μελών του  Ινστιτούτου. Έχω  την  
πεποίθηση ότι  , ως  άτομα και ως  ομάδα  , έχουμε   την δυνατότητα  να   εκφράσουμε  με  τη  
συντονισμένη  δράση μας  την  ικανότητα  του  ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. να  υπηρετήσει και να προάγει  τα  
 συμφέροντα  της πατρίδας μας, όπως απαιτούν  οι   καιροί. Το  πλοίο  '' Ελλάς ''  έχει  ανάγκη  και 
τον έσχατο  ναύτη του, για να συνεχίσει να  θαλασσοπορεί  στους τρικυμισμένους καιρούς  που, 
όπως  εδώ και τρεις χιλιάδες χρόνια  ,  η  ιστορία  το  συνηθά  να του  επιφυλάσσει.  
 
 
 



 
 
 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ   
Αντιστράτηγος ε. α.  
 
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1961 και αποφοίτησε από την Σ Σ Ε το 1983 ως Ανθυπολοχαγός 
του Πυροβολικού. Απόφοιτος προβλεπομένων σχολείων του Όπλου του, της ΑΣΠ της ΣΕΘΑ και 
με θητεία στο AFSOUTH/J2 (Ιταλία) και στο SHAPE/J5 (Βέλγιο). Διοικητής της 80 Μοίρας 
Αντιαεροπορικού Πυροβολικού (Κω). Αποστρατεύθηκε το 2013 με τελευταία τοποθέτηση αυτή του 
Διοικητού του NATO Missile Firing Installation (Πεδίο Βολή Κρήτης).  
Αποφοίτησε επίσης από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου 
Πανεπιστημίου Αθηνών (2003) και κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και 
Στρατηγικές Σπουδές (2008) από το ίδιο Πανεπιστήμιο στο οποίο είναι σήμερα Υποψήφιος 
Διδάκτορας Διεθνών Σχέσεων. Είναι μέλος και Διευθυντής Μελετών του ΕΛΙΣΜΕ από το 2016, 
ερευνητής του ΙΔΙΣ και συνεργάτης της ΣΕΘΑ από το 2015. Παρουσιάζει αναλύσεις σε διάφορες 
ιστοσελίδες και περιοδικά για θέματα Στρατηγικής και Διεθνών Σχέσεων ενώ συμμετέχει και σε 
ανάλογα συνέδρια και ημερίδες.                                          
Ταυτόχρονα διαχειρίζεται οικογενειακή τουριστική επιχείρηση στη Σύρο (Villamarenosta). 
Παντρεμένος με τη Μαρία Νομικού (αισθητικό) και με ένα γιό, Ραφαήλ-Χρυσοβαλάντη που 
εργάζεται σε τουριστικές επιχειρήσεις.                                                                                                 
 
 Όραμα σχετικά με ΕΛΙΣΜΕ:  
Επιδίωξη μας να καταστεί το ΕΛΙΣΜΕ μια αναγνωρίσιμη δεξαμενή σκέψης, επί εθνικών και 
διεθνών γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών θεμάτων, με τεκμηριωμένο λόγο και προτάσεις. 
Αναγκαία η ενεργοποίηση και αξιοποίηση όλων των μελών μας καθώς και η προσέλκυση νέων 
ενεργών. Με τον τρόπο αυτό, στοχεύουμε στην παραγωγή ακαδημαϊκών αναλύσεων υψηλής 
ποιότητας, στη διενέργεια ποικίλων εκδηλώσεων και εύστοχων παρεμβάσεων που θα αυξήσουν 
την βαρύτητα μας στο δημόσιο λόγο αλλά και θα προσελκύσουν περαιτέρω μέλη, συνεργάτες και 
χορηγούς. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

Οικονομολόγος 

 

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ και   κάτοχος 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος  Εξειδίκευσης στη Διοικητική των Επιχειρήσεων.  

 

Στο χρονικό διάστημα 1975-2010 υπηρέτησε 29 χρόνια ως οικονομικός διπλωμάτης της Ελλάδος 

(στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Μόναχο και στις Πρεσβείες της Ελλάδος στη Σαουδική 

Αραβία, στη Γιουγκοσλαβία,  στην Ολλανδία, στην Αλβανία, στη Βουλγαρία, στην Ισπανία και στη 

Γερμανία) και 6 χρόνια στην Αθήνα ως στέλεχος, διαδοχικά, των υπουργείων Εμπορίου, Εθνικής 

Οικονομίας και Εξωτερικών, με αρμοδιότητα εμπορικά και οικονομικά θέματα. Συνταξιοδοτήθηκε 

το 2010 με τον αντίστοιχο βαθμό του Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄. 

 

Έχουν εκδοθεί 20 βιβλία του, τα περισσότερα των οποίων με θέμα τα Βαλκάνια όπως και 5 

συμμετοχές του σε συλλογικά έργα. Ένα από τα βιβλία του έχει εκδοθεί και στη βουλγαρική 

γλώσσα. Μελέτες, άρθρα και συνεντεύξεις του, που αφορούν κυρίως τις οικονομικές σχέσεις 

μεταξύ της Ελλάδος και των χωρών στις οποίες υπηρέτησε, έχουν δημοσιευθεί σε περιοδικά και 

εφημερίδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Άρθρα του που αφορούν την τρέχουσα οικονομική 

κρίση της Ελλάδος έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά περιοδικά και αναρτηθεί σε blogs και 

ηλεκτρονικές εφημερίδες. 

 

Ομιλεί καλά Γερμανικά και Αγγλικά και χειρίζεται σε ικανοποιητικό επίπεδο τα Ισπανικά και τα 

Γαλλικά. 

 

Έχει τιμηθεί με τρεις τιμητικές διακρίσεις Εμπορικών & Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της 

Βουλγαρίας. 

 

Είναι μέλος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΙΣΜΕ (2016-2020) και της Εταιρείας 

Γραμμάτων & Τεχνών του Πειραιά. 

 

 

 



 
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Πρέσβυς ε. τ. 
 
Επι 37 έτη (1976-2013) Διπλωματικός υπάλληλος υπηρετήσας σε Βελιγράδι, Άγκυρα, ΟΗΕ 
Γενεύης και ως Πρέσβυς στα ΗΑΕ, Τίρανα, Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος στην ΕΕ 
(Βρυξέλλες). Από το 2008-18 Πρέσβυς της ΕΕ στον ΟΗΕ Γενεύης, Υψηλός Σύμβουλος σε θέματα 
Αφοπλισμού στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και Πρέσβυς στην Χάγη στους 
Διεθνείς Οργανισμούς, κυρίως στον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων. 
Πρέσβυς του ΝΑΤΟ στα Τίρανα 2004-6. Συμμετείχα στην Γενική Συνέλευση των ΗΕ στην Ν. 
Υόρκη (2010-11) και στα Προεδρεία διαφόρων Διεθνών Διασκέψεων. Πρόεδρος της Ένωσης 
Διπλωματικών Υπαλλήλων 1994-97, Πρόεδρος Συνδέσμου Συνταξιούχων Διπλωματικών 2020, 
Επιστημονικός Σύμβουλος ΕΛΙΑΜΕΠ, Μέντωρ διεθνούς δικτύου ΑΛΛΗΛΟΝ, συγγραφέας 
διαφόρων βιβλίων. 
 
Με βάσει την αποκτηθείσα εμπειρία και την επαγγελματική μου θέση θα μπορούσα να 
συνεισφέρω στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του ΕΛΙΣΜΕ με τις ξένες διπλωματικές αποστολές, 
εντόπιες και αλλοδαπές δεξαμενές σκέψεως και ινστιτούτα. Επίσης παραμένω στην διάθεση για 
αναλύσεις, διαλέξεις και εκπροσώπηση σε συναφείς εκδηλώσεις, όπως ομιλίες στρογγυλής 
τραπέζης και συνεδρίων. Τέλος, παραμένω στην διάθεση των μελών για εξειδικευμένες 
συμβουλές και αναλύσεις σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και τις διεθνείς σχέσεις. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ΚΑΤΕΛΟΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Υποπτέραρχος ε. α. 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 1947 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ, ΜΑΡΙΝΑ ΠΕΡΙΔΟΥ  
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ : ΑΓΓΛΙΚΑ , ΙΤΑΛΙΚΑ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 
1965 - 1969 Σχολή Ικάρων / Ηλεκτρονικός Μηχανικός. 
1979 – 1980 Πανεπιστήμιο Νότιου Μισισίπι / Master of Science σε Οργάνωση, Διοίκηση και 

Έλεγχο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων. 
ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
Σχολή Πολέμου Αεροπορίας (ΣΠΑ).  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, “Οικονομικά και 
Διοίκηση”. 
Communications Staff Officers Course, ΗΠΑ. Διοίκηση Προγραμμάτων Έργων Υψηλής Αξίας, 
NATO. 
Σχολή Ασφαλείας Επικοινωνιών, ΠΑ. 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Πολεμική Αεροπορία 
1.Μηχανικός σε Μονάδες RADAR και Μηχανικός Συστημάτων ΗΠ, σε επίπεδα γραμμής και 
εργοστασίου. 
2.Διοικητικές θέσεις σύμφωνα με τον εκάστοτε βαθμό και την ειδικότητά του. Σημαντικότερα: 
-.Διοικητής Κέντρου Επεξεργασίας και Ανάλυσης Επιχ. Πληροφοριών. 
-.Διοικητής Κέντρου Ερευνών Τεχνολογίας της Αεροπορίας (ΚΕΤΑ). 
-.Διευθυντής Γ’ Κλάδου στο ΑΤΑ και στο ΓΕΑ. 

Εκπαίδευση Ωρομίσθιος καθηγητής στη ΣΜΑ και ΣΠΑ σε Υπολογιστές και Επιμελητεία.  
ΝΑΤΟ  

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του  NAMSO/BOD). 
Εθνικός Αντιπρόσωπος στις ADHC, AGARD, NAPMO/BOD. 
Επιτελής Προγραμμάτων Υποδομής στο AIRSOUTH. 

Ιδιωτικός τομέας  
Εφαρμογή Συστημάτων ISO σε Βιομηχανίες. Υπεύθυνος Προγραμμάτων Προμηθειών (Δοκιμές 
παραλαβής Αεροσκαφών Mirage2000-5,  AWACS, και Συστημάτων Αυτοπροστασίας 
Αεροσκαφών) 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ / ΕΝΩΣΕΙΣ 
Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδος (ΑΑΚΕ) – ΕΛΙΣΜΕ – ΣΑΣΙ – AFCEA 
ΕΛΙΣΜΕ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
Εξασφάλιση χορηγιών από μεγάλους οργανισμούς. 
Πιθανή κατεύθυνση προς μετάπτωση σε ΙΚΕ. 
Εγγραφή νέων μελών και τόνωση παρακολούθησης: 
Εμπλουτισμός θεμάτων και με κατεύθυνση προς το μέλλον. 
Προβολή προς την κοινωνία: 
Οργανωμένες αναλύσεις από ομάδες με  προτάσεις ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες. 



 

 
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Αντιπτέραρχος ε. α. 

Γεννήθηκε στην Καστανιά Καρδίτσας το 1958. Εισήλθε στη Σχολή Ικάρων/Τμήμα  Ελεγκτών 

Αεράμυνας το 1976 από όπου αποφοίτησε το 1980 ως Ανθυποσμηναγός. Στη συνέχεια 

υπηρέτησε διαδοχικά σε Μονάδες-Επιτελεία της Πολεμικής Αεροπορίας, ως Ελεγκτής 

Αεροσκαφών, Εκπαιδευτής, Επιτελής, Αξιωματικός Επιχειρήσεων, Τμηματάρχης, Υποδιοικητής, 

Διοικητής και Διευθυντής.  

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Παντείου Ανώτατης Σχολής 

Πολιτικών Επιστημών. Φοίτησε επιτυχώς σε σχολεία εσωτερικού και εξωτερικού. Αποφοίτησε με 

τιμητική διάκριση (Honor Graduate)  από το Σχολείο Όπλων  (WEAPONS) των Η.Π.Α.   

Υπηρέτησε στο Ανώτατο Συμμαχικό Στρατηγείο Ευρώπης (SHAPE)/Κέντρο 

Προγραμματισμού του ΝΑΤΟ(/NATO PROGRAMMING CENTER 1989-1991), ως δοκιμαστής 

επιχειρησιακών προγραμμάτων του συστήματος Αεράμυνας του ΝΑΤΟ (NΑΤΟ AIR DEFENCE 

GROUND ENVIROMENT).  

Ήταν εθνικός εκπρόσωπος της Ελλάδας σε νατοϊκές επιτροπές για το Σύστημα Διοίκησης 

και Ελέγχου του ΝΑΤΟ μέχρι το επίπεδο Διευθυντών (NACMO BOARD OF DIRECTORS 2010-

2013).  

Στα πλαίσια του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (Single European Sky) διατέλεσε Πρόεδρος 

στο MILITARY COORDINATION GROUP των χωρών της BLEU MED (Ιταλία-Ελλάδα-Κύπρος-

Μάλτα 2011-2013). Ταυτόχρονα διετέλεσε Πρόεδρος στην Ελληνική Επιτροπή Στρατιωτικής 

Ιστορίας/ΓΕΕΘΑ. 

Το 2010 τοποθετήθηκε ως Διευθυντής στη Διεύθυνση Αεράμυνας του ΓΕΑ, από όπου και 

αποστρατεύθηκε το Μάρτιο του 2013. Του απονεμήθηκε  ο Τίτλος (ε .τ.) του Επίτιμου Διευθυντή 

Αεράμυνας του ΓΕΑ. 

Είναι Αντιπρόεδρος στο Σύνδεσμο Αποφοίτων Σχολής Ικάρων και Μέλος στο ΔΣ του 

Ελληνικού Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών. 

Είναι παντρεμένος με τη Βασιλική Γιαννακόπουλου, με την οποία έχει τρία παιδιά. Την 

Αγγελική, τον Τριαντάφυλλο και την Κωνσταντίνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
Δημοσιογράφος 
Γεννήθηκε το 1970                                                      
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ    
Απόφοιτη Γενικού Λυκείου Νεάπολης Βοιών Λακωνίας, DIDACTA, Στενογραφίας και 
Κωδικοποιημένης Στενογραφίας 

 Δημοσιογραφίας  ANT1,Διαχείρισης Αρνητικών Καταστάσεων ΕΚΠΑ 
 COMMUNITY JOURNALISM: DIGITAL AND SOCIAL MEDIA 
 Cardiff University United Kingdom 

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑΣ “Ιστορική Αναδρομή, Θεωρητική προσέγγιση, Εργαλεία, Εφαρμογές”. 
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 
“Ποιες οι διαφορές μεταξύ στενογραφίας, κρυπτογραφίας και μαρκαρίσματος με υδατόσημο 
(watermarkihg)”. 
Πόσο είναι αναγκαία η ανάπτυξη των στενογραφικών εργαλείων ως προς την δυσκολία 
ανίχνευσής τους; 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΤ1:“ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑ “Οι ανάγκες των ανθρώπων διακρίνονται σε 
δυο βασικές κατηγορίες: τις φυσικές ή ουσιώδεις ανάγκες και τις οικονομικές”. 
DIGITAL AND SOCIAL MEDIA, Cardiff University Ποιες οι δυνατότητες και τα εμπορικά εργαλεία 
που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες, τα νέα ψηφιακά μέσα και τα κοινωνικά δίκτυα; 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.  “Παγκοσμιοποίηση και Εθνική Ταυτότητα”.   Μέλος του ΕΛΙΣΜΕ από τον Ιαν. 2016. 
ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΙΣΜΕ                                                                                                                     
Για μένα το Ινστιτούτο είναι ένα ακόμη "καράβι". Ένα καράβι που για να μπορεί να συνεχίσει να 
ταξιδεύει πρέπει να υπάρξει ομαδικό όραμα, ομαδική προσπάθεια, ομαδική προσφορά, ίσες 
ευκαιρίες και ισότιμη αντιμετώπιση. Γιατί αν ο καθένας έχει δικό του όραμα και το ακολουθεί χωρίς 
σύμπνοια αυτό το "καράβι" μετά βεβαιότητας δεν πρόκειται να "πάει" πουθενά, αλλά και ούτε να 
επιτύχει τα όσα ακριβοδίκαια αναφέρονται στο καταστατικό του. Αλίμονο αν σε κάθε χώρο 
εργασίας, σε κάθε οργανισμό, σε κάθε κοινωνική δομή  κ.ο.κ., σε ένα "ΚΑΡΑΒΙ" ο καπετάνιος 
ακολουθεί την δική του ρότα, ο μηχανικός την δική του και ο μούτσος την δική του! Πάει βούλιαξε!!! 
Το κάθε "καράβι" είναι μια μικρή ή μεγάλη οικογένεια.  
Η οικογένεια του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. είναι η ΔΙΚΗ μου οικογένεια. Η ταύτιση των απόψεων, η ίδια στάση 
ζωής που μας ενώνει, με τους κοινούς δεσμούς και τις κοινές επιδιώξεις με αφυπνίζουν απέναντι 
στην πύρινη λαίλαπα των διεθνών και εγχώριων εξελίξεων! 
Για μένα τα αναφερθέντα στο καταστατικό αυτά είναι το όραμά μου! 
Η ίδια γραμμή πλεύσης και ο σωστός στρατηγικός σχεδιασμός όπου το αντικείμενό του 
στρατηγικού σχεδιασμού θα μεταλαμπαδεύσει από τους προγενέστερους στους μευαγενέστερους 
μέσα από την συνεργασία και την αγάπη για το αντικείμενο. 
Ο αμέριστος σεβασμός στο έργο των μέχρι τώρα διατελέσαν τες, σε μια ισότιμη και ισόποση 
συνεργασία ανάμεσα στα παλαιά και νέα μέλη, σίγουρα στο εγγύς και απώτερο μέλλον θα φέρουν 
εις πέρας όλα τα οράματα και στόχους του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ αλλά και τα ΔΙΚΑ ΜΑΣ! 
Καλή συνέχεια σε ένα ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ που ΠΡΕΠΕΙ ΌΛΟΥΣ να μας βρει την επόμενη και όχι μόνο μέρα 
ΕΝΩΜΕΝΟΥΣ!!! 



 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ 
Επιχειρηματίας                                                                       
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ                                                                                                                                            
Απόφοιτος της δασολογικής σχολής του Αριστοτελείου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.                           
Απόφοιτος του οικονομικού τμήματος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης.                   
Παρακολούθησε σεμινάριο δημοσιογραφίας ως φοιτητής.                                                                          
Παρακολούθησε 18 μηνών πρόγραμμα ανάπτυξης βιομηχανικών επιχειρήσεων της ΕΕ.                                                                                                                              
Παρακολούθησε περισσότερα από 200 σεμινάρια διοίκησης επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικών, 
περιγραφής θέσεως εργασίας, πωλήσεων, μάρκετινγκ, διαφήμισης, ολικής ποιότητας κ λπ 
στην ΕΕΔΕ (Ελληνική εταιρεία Διοίκησης επιχειρήσεων), στο ΕΛΚΕΠΑ  και αλλού.                            
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ                                                                                                           
Ιδρυτής της βιομηχανίας ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΕΠΕ αργότερα HELLAS GLASS ΑΒΕΕ 
παραγωγής καθρεπτών σε φύλλα, ηχοθορμομονωτικων υαλοπινάκων κλπ, πρόεδρος και 
διευθύνων σύμβουλος αυτής. Αργότερα ιδρυτής της ATHENS GLASS εργάστηκε ως 
αντιπρόσωπος του υαλουργικού κλάδου της μιτσουμπίση των ΗΠΑ και ΚΑΝΑΔΑ για 12 χρόνια 
μέχρι την ολοκλήρωση της ενοποιήσεως όλων των περιοχών. Κατόπιν εργάστηκε για τον 
υαλουργικό κλάδο της LENOVO της Κίνας για 5 χρόνια και αρκετές άλλες εταιρείες της Ευρώπης. 
Διατέλεσε αντιπρόεδρος το συνδέσμου βιομηχανιών Θεσσαλίας και κεντρικής Ελλάδος 1984-7. 
Ήταν ο εισηγητής για την παιδεία στο πρώτο συνέδριο του εθνικού συμβουλίου ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας το 1985. Πρόεδρος της ομοσπονδίας εμπόρων και βιοτεχνών υαλοπινάκων και 
καθρεπτών. Εκπροσώπησε τον κλάδο στην ένωση των ομοσπονδιών της ΕΕ στις Βρυξέλλες και 
οργάνωσε τα πρώτα εκπαιδευτικά σεμινάρια του κλάδου όντας και ο κύριος εισηγητής των 
μαθημάτων αυτών.   
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ                                                                                                                                                 
Περισσότερο από 10 χρόνια της ζωής του είναι επιχειρηματικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο όπως 
ΕΥΡΩΠΗ ανατολικό μπλοκ και δυτική Ευρώπη καθώς και στις ΗΠΑ,ΚΑΝΑΔΑ,ΚΙΝΑ, Τουρκία, 
αραβικές χώρες κλπ Επίσης ταξίδεψε περίπου 10 χρόνια επισκεπτόμενος όλες τις περιοχές και 
πόλεις της Ελλάδος.  
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ                                                                                                          
Υπηρέτησε ως έφεδρος αξιωματικός αμύνης Α/Δ  στην Π Α επί 30 μήνες. Μέλος του ΣΕΑΝ 
Καρδίτσας.                                                                                                         
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  Είναι παντρεμένος και έχει ένα παιδί.                                               
ΓΛΩΣΣΕΣ Ομιλεί την αγγλική γλώσσα.                                                                                                           
Μέλος του ΕΛΙΣΜΕ από τον Οκτ. 2014                                                                                                       
  
ΟΡΑΜΑ                                                                                                                                                                    
Να γίνει πιο εξωστρεφές το ΕΛΙΣΜΕ. Να αποκαταστήσει επαφή και συνεργασία  με 
τις επιτροπές αμύνης του ελληνικού και ευρωπαϊκού κοινοβουλίου παρέχοντας επιμόρφωση 
στους πολιτικούς μας και να αναλάβει μελέτες παίρνοντας χρηματοδότηση για την εκπόνηση τους 
ώστε να αυξήσει τα έσοδα του και να καλυτερεύσει την λειτουργικότητα του.                                                                                                       
     
Με τα ΜΜΕ  Με τα πανεπιστήμια   Με ανάλογα ινστιτούτα και think-tank του εξωτερικού,   Να 
παράσχει επιμόρφωση και ένα ελάχιστο επίπεδο γνώσεων στους πολίτες με απλοποιημένες 
διαλέξεις κλπ. 
  



 
ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Αντιναύαρχος ε. α. ΠΝ. 
 
Κατάγεται από την Άνω Κορακιάνα Κερκύρας. Φοίτησε στην Σ Ν Δ από το 1971 έως το 1975. 
Αποστρατεύθηκε το 2006..Κατά την 15ετή θαλασσία υπηρεσία του, επί Αντιτορπιλικών, 
Πυραυλακάτων και Φρεγατών, μεταξύ άλλων διετέλεσε Κυβερνήτης της Πυραυλακάτου 
«ΜΠΛΕΣΣΑΣ» και της Φρεγάτας «ΕΛΛΗ», Διοικητής 1ης Μοίρας Φρεγατών, Αρχιεπιστολεύς 
Στόλου και Διοικητής Φρεγατών. 
 
Κατά την 11ετή υπηρεσία του σε θέσεις ξηράς, μεταξύ άλλων, υπηρέτησε ως Υπασπιστής της Α.Ε. 
του Προέδρου της Δημοκρατίας (1990 – 1992), Διευθυντής Σπουδών στην Ναυτική Σχολή 
Πολέμου, Ναυτικός Ακόλουθος Βόννης, Διευθυντής Α1 του Γ.Ε.Ν., Διοικητής του Ναυστάθμου 
Κρήτης και Διοικητής της ΣΝΔ  
 
Έχει λάβει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Μηχανολογία Όπλων από το Naval Postgraduate School 
του Monterey των Η.Π.Α. και είναι απόφοιτος του Naval War College των Η.Π.Α.. Κατέχει 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις «Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές» του Παντείου 
Πανεπιστημίου Αθηνών.  
 
Από το 2006 έως το 2010, διετέλεσε Γενικός Διευθυντής του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος. Έχει 
εκλεγεί ως Πρόεδρος του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. από το 2012 έως και τις 13 Φεβρουαρίου 2020. Είναι 
εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης στην ΣΕΘΑ (εισηγητής κυρίως επί θεμάτων στρατηγικής και 
χειρισμού κρίσεων) καθώς και στο ΙΔΙΣ του Παντείου Πανεπιστημίου (επικεφαλής ομάδας 
ερευνητών επί θεμάτων χειρισμού κρίσεων του ΙΔΙΣ) από το 2016 έως το 2019. 
 
ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
Έχοντας την πεποίθηση ότι το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών πρέπει να υπάρχει και 
να λειτουργεί αποτελεσματικά επ’ ωφελεία των Εθνικών μας Συμφερόντων, θα προσπαθήσω να 
υπηρετήσω κατά τον βέλτιστο τρόπο τους Σκοπούς του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ., όπως αυτοί καθορίζονται στο 
Καταστατικό του. 
 

 

 

 

 

 



 
ΜΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Αν. Αξκός ε.α 
Γεννήθηκε στις 26-6-1940 στο Ιστορικό χωριό Πεστά Ιωαννίνων και μεγάλωσε στα Ιωάννινα, όπου 
τελείωσε το Γυμνάσιο της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων το 1958. 
ΣΠΟΥΔΕΣ: Αποφοίτησε από: 
Την Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) το 1962 με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού Πεζικού. 
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) ως Διπλ. Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός το 
1974. Την Ανωτάτη Σχολή Πολέμου το 1982. Αποφοίτησε επιτυχώς από τα περισσότερα 
Στρατιωτικά Σχολεία Επιχειρησιακά και Τεχνικά, όπως:  
Την Σχολή Πεζικού Χαλκίδος, το Σχολείο Καταδρομών, το ΚΕΒΟΠ, την Σχολή Εφαρμογής 
Τεχνικού Σώματος, την Σχολή Τηλεπικοινωνιών (Σ.Ε.Τ.ΤΗΛ), την Σχολή Ενημέρωσης και 
Διαφώτισης,  το Σχολείο Διοικητών Μονάδων κλπ  
Παρακολούθησε επίσης διάφορα Σεμινάρια τεχνικής κατάρτισης στο Εξωτερικό (ΗΠΑ, Αγγλία και 
Ελβετία). 
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ: 
Καίτοι είχε μια επιτυχημένη σταδιοδρομία και προήχθη κατ’εκλογήν σε όλους τους βαθμούς, από 
το βαθμό του Ανθυπολοχαγού  μέχρι και το βαθμό του Συνταγματάρχου συμπεριλαμβανομένου, 
το 1985 για προσωπικούς λόγους παραιτήθηκε του Στρατεύματος,  μετά από 26ετή ευδόκιμο 
συνεχή υπηρεσία. Υπηρέτησε ως Διοικητής σε  Μονάδες του Στρατού ως και Επιτελής Μεγάλων 
Σχηματισμών  όπως: -Διοικητής του 15ου Τάγματος Συντηρήσεως στην Νεάπολη Κοζάνης, -
Διοικητής Τάγματος Νεοσυλλέκτων στο ΚΕΤΧ, -Διοικητής της Σχολής Εκπαιδεύσεως Δοκίμων 
Αξιωματικών Τεχνικού Σώματος, - Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικού της 
Στρατιωτικής Υπηρεσίας Κρατικών Έργων Ανασυγκρότησης (ΣΥΚΕΑ), η οποία είχε υπό την 
εποπτεία της, τις επτά (7) Μικτές Ομάδες Μηχανημάτων Ανασυγκρότησης (ΜΟΜΑ), Υπηρέτησε 
τέλος σε Στρατιωτικά Εργοστάσια και Συνεργεία Συντήρησης Στρατιωτικού Υλικού. Ιδιαίτερα 
επέβλεψε την τοποθέτηση των πρώτων Οργάνων Νυκτερινής Παρατηρήσεως Σκοπεύσεως 
(Ο.ΝΥ.ΠΑ.Σ), σε 500 άρματα μάχης Μ48Α1. Καθηγητής στο μάθημα της Επιχειρησιακής Έρευνας, 
στην Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ) της Θεσσαλονίκης. 
Εκπόνησε αρκετές ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και συνέγραψε διάφορα Τεχνικά Εγχειρίδια 
όπως «Στοιχεία Επιχειρησιακής Έρευνας», «Στοιχεία οργάνων νυκτερινής παρατήρησης και 
σκόπευσης ».  
Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ), εκλεγμένος  για 
12 συνεχή έτη, από το 2000 έως το 2013.  
Οργάνωσε  με επιτυχία περισσότερα από 6 Διεθνή Συνέδρια του ΣΕΚΠΥ με αντικείμενο 
«Εξοπλισμοί – Συνεργασία- Οικονομία» στα πλαίσια της Διεθνούς Εκθέσεως  Συμβατικών  
Συστημάτων Εθνικής Άμυνας DEFENDORY. Οργάνωσε με επιτυχία την συγγραφή και την έκδοση 
επί 6 φορές του καταλόγου HELDIC (Hellenic Defence Industries Catalogue), ο οποίος 
περιελάβανε όλες τις Ελληνικές Αμυντικές Βιομηχανίες.  
Έχει συμμετάσχει ως Ομιλητής σε πολλά Συνέδρια και Ημερίδες και έχει αρθρογραφήσει σε 
πολλές οικονομικές εφημερίδες και περιοδικά που αφορούν την άμυνα και την ασφάλεια.  
Ως  Μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ), συντόνισε  Συνέδριο το 
οποίο αφορούσε τα Μη Επανδρωμένα Συστήματα Ξηράς, Αέρος και Θαλάσσης.  
ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ: 
Από το 1985 που παραιτήθηκε του Στρατεύματος και επί σειρά ετών, είχε πλούσια πολιτική δράση 
στο Νομό Ιωαννίνων. Μέλος του Ινστιτούτου Πολιτικής Επιμόρφωσης (ΙΠΟΜΕ). Από το 1987 είναι 
Μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βορειοηπειρωτικού Αγώνα (ΠΑΣΥΒΑ), ο οποίος ιδρύθηκε από 
τον Μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανής και Κονίτσης Σεβαστιανό. Μέλος του ΤΕΕ  από το 
1974. Ιδρυτικό Μέλος του Ελληνοσουηδικού Επιμελητηρίου το οποίο ιδρύθηκε το 1991 κα μέλος 
του ΔΣ από το 2013. Τακτικό Μέλος της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος. Μέλος της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ. 
και του ΕΛΙΣΜΕ. Από το 2013 είναι Επίτιμος Πρόεδρος ΣΕΚΠΥ. 



ΜΠΑΛΤΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αντιστράτηγος ε. α. 
 
 

 Γεννήθηκε στην Άρτα το 1954. Απεφοίτησε το 1976,  από την 

ΣΣΕ, ονομασθείς ανθυπολοχαγός Ιππικού – Τεθωρακισμένων (ΤΘ) . 

Υπηρέτησε σε όλες τις προβλεπόμενες  από τον βαθμό του, 

διοικητικές και επιτελικές θέσεις, στην Θράκη, στις νήσους Ανατολικού 

Αιγαίου και στο εσωτερικό της χώρας.  

 Πλέον τούτων  υπηρέτησε σε ιδιαίτερες θέσεις όπως: 

 Παρατηρητής της Ε.Ε κατά τον πόλεμο της Βοσνίας (1993-94) και  Αξκός Επιχειρήσεων της 

ECMM (European Community Monitor Mission)  στο RC ZENICA στην κεντρική Βοσνία  και στο  

RC KNIN, στην Κράινα.  

 Υπασπιστής του πρώην προέδρου της δημοκρατίας κ. Κωστή Στεφανόπουλου από το 1995-

2000.  

ΑΚΑΜ ΤΕΛ ΑΒΙΒ,  από το 2000 και   μέχρι το 2003, κατά την διάρκεια της 2ης Παλαιστινιακής 

Ιντιφάντα. 

Εκπαίδευση 

Έχει αποφοιτήσει από όλα τα προβλεπόμενα σχολεία του Στρατού και επιπλέον: 

Είναι απόφοιτος : 

της Ανωτάτης Σχολής Πολέμου,   

 της   Σχολής Εθνικής Αμύνης.  

 της Σχολής Τακτικών Πληροφοριών(Tactical  Intelligence school, Ft Huachuca, Arizona), USA.  

Κατέχει Μεταπτυχιακό  (M.Sc), στην  Γεωπολιτική ανάλυση, Γεωστρατηγική σύνθεση και σε 

σπουδές Άμυνας και διεθνούς ασφάλειας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Ομιλεί  την Αγγλική γλώσσα .  

Έχει λάβει όλα τα προβλεπόμενα μετάλλια και παράσημα των Ε.Δ. καθώς  και ηθικές αμοιβές, 

συνολικά 14 μετάλλια.  Του έχει ακόμη απονεμηθεί το 2003, ο τίτλος (μετά διπλώματος)  του 

Μικρού Σταυροφόρου του Τάγματος των Ορθοδόξων Σταυροφόρων του  Παναγίου Τάφου από τον 

Παναγιότατο  Πατριάρχη Ιεροσολύμων. 

Μετά την αποστρατεία του, αρθρογραφεί  στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, με πάνω από 

600 άρθρα μέχρι τώρα. Είναι μέλος του ΔΣ του  ΕΛΙΣΜΕ (Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών 

Μελετών) και του Συνδέσμου Αποστράτων Αξκων ΤΘ. 

Συμμετέχει συγγραφικά στο βιβλίο  του ΕΛΙΣΜΕ, «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ 

ΜΕΛΛΟΝ» και στο υπό έκδοση «ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ». 

 

ΟΡΑΜΑ:  

Για να ανεβάσουμε το ΕΛΙΣΜΕ ακόμη πιο ψηλά, χρειάζεται προσπάθεια ομαδική, σκληρή δουλειά,  

ασίγαστη ενεργητικότητα, αποφασιστικότητα  θάρρος.  Χρειάζονται όλοι, δεν περισσεύει κανένας. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ΜΠΑΣΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Σμήναρχος  ε. α. 

Γεννήθηκε στην Καλαμπάκα. Είναι νυμφευμένος με τη Λίνα Γριβάκου, πατέρας δύο υιών, του 
Κωνσταντίνου (+) και του Γιώργου, και, μιάς κόρης της Αργυρούλας (+).  
Πτυχιούχος της ΣΜΑ. Επιτυχών πρώτος, MSc in Digital Communications (University of Kent, UK). 
Απόφοιτος διαφόρων σχολείων Πληροφορικής (Βέλγιο, Γαλλία), Ποιοτικού Ελέγχου 
(ΝΑΤΟ/ΝΑΜSΑ, Λουξεμβούργο), Logistics Management &Engineering (Portland State University, 
ΗΠΑ).Εκτενής γνώση και εμπειρία στην απόκτηση, διαχείριση/υποστήριξη μεγάλων στρατ. 
συστημάτων, μηχανική RAMT , Configuration Management, Πληροφορική, Ποιότητα και Μηχανική 
συστημάτων Τηλ/νιών και Radar.  
Εξωτερικός καθηγητής, για πολλά χρόνια, ΣΙ/ΣΜΑ, ΤΕΙ, ΣΤΥΑ και ΙΕΚ. Υπηρέτησε πάνω από 25 
χρόνια στην Πολεμική Αεροπορία σε διάφορες θέσεις Logistics από "First Line Manager to Senior 
Logistics Officer and to Director of Logistics and Project Manager 
Αποχώρησε από την ΠΑ το 1989, μετά από αίτησή του, με το βαθμό του Σμηνάρχου. Από το 1990 
μέχρι το 2010, επικεφαλής τομέων "Logistics Support" και "Acquisition Logistics" του 
Προγράμματος Αεράμυνας της ΝΑΜSΑ . Συνιδρυτής και Αντιπρόεδρος του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. Συνιδρυτής 
του ΣΑΣΙ στο  ΔΣ. Μέλος της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος και της Κιβωτού Ολιστικής 
Παιδείας. 
Συγγραφέας των εγχειριδίων: Logistics  και, πληθώρας άρθρων, προτύπων λειτουργικών 
διαδικασιών, οδηγιών, κανονισμών και εφαρμογών πληροφορικής στο πεδίο επιμελητείας. 
Επόπτης, συντονιστής πέντε  μεγάλων Συνεδρίων/Ημερίδων και δύο μεγάλων Σεμιναρίων τα έτη 
16-19:  
 
Οι Αξονες που θα στηρίξω είναι: 
-Κατάργηση της έμμισθης γραμματειακής υποστήριξης.  Όφελος 3,500€. 
-Επιδίωξη συστέγασης και περιορισμός του ετήσιου κόστους στέγασης στις 4,000€. Όφελος 3-
5,000€. 
-Προσαρμογή των συνδρομών μελών και συνδρομητών του Περιοδικού από 50€ & 20€ σε 30€ & 
10€ 
 -Εκτέλεση των συσκέψεων του ΔΣ δις τον μήνα. Περιορισμός των ημερών λειτουργίας του 
Ινστιτούτου σε 2/εβδ. 
-Λειτουργία του Ινστιτούτου 15 Σεπτ – 30 Ιουν. Εκτέλεση: ~1 Συνέδριο, ~4 ημερίδες/ εσπερίδες, 
1~2 σεμινάρια, ~15 ομιλίες/διαλέξεις. Το συνέδρια ανά έτος, οι ημερίδες/ εσπερίδες ανά 3μηνο, οι 
ομιλίες/διαλέξεις ανά 15μερο, ημέρες που δεν συνέρχεται το ΔΣ. 
-Επένδυση των εισπράξεων των χορηγιών για τις δράσεις μας στην ανάπτυξη και βελτίωσή τους 
και όχι σε λειτουργικά έξοδα (γραμματεία, ενοίκια, κοινόχρηστα). Και, μεγάλο άνοιγμα στις νέες 
ηλικίες τόσο στις ΕΔ όσο και στην ελεύθερη αγορά. Περιορισμός των σεμιναρίων. 
-Εκτέλεση Ημερίδων/Συνεδρίων στην Περιφέρεια. 
-Ανάπτυξη Σχέσεων με Εκπαιδευτικά Κέντρα (Πανεπιστήμια, Κολλέγια, ΙΕΚ, ΑΣΕΙ), Πρεσβείες, 
Διεθνή Ινστιτούτα, Βιομηχανία,  
-Αύξηση του αριθμού των διαχειριστών της Ιστοσελίδας. 
-Ανακύκλωση των συντονισμών των ομιλιών/διαλέξεων σε όλους που επιθυμούν να κάνουν τον 
συντονισμό. 
-Επιδίωξη συνεργασιών και συνδιοργανώσεων δράσεων με ινστιτούτα και κέντρα, όπως: Κιβωτός, 
ΑΣΑ, ΕΛΙΑΜΕΠ, ΣΕΕΘΑ, ΣΑΣΙ, ΣΣΝΔ, Σύνδεσμοι Αποφοίτων ΣΤΥΑ, ΣΜΥΝ, ΣΜΥΣ, Ενώσεις Α/Α 
ΕΔ και ΣΑ, κλπ. 
 



 

 
ΜΠΡΑΤΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ  

Αρχαιολόγος 

 

Γεννήθηκε στην Λάρισα και μεγάλωσε στον Βόλο, στην Σαντορίνη και στην Αθήνα. Είναι απόφοιτη 

του τμήματος Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης.                                                                                          

Κατέχει MSc σε α) ‘Olympic Studies, Olympic Education, Organization and Management of 

Olympic Events’ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και της International Olympic Academy που 

εδρεύει στην αρχαία Ολυμπία και  β) MSc στη ‘Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων’ στο ΕΑΠ. Επίσης 

είναι κάτοχος της μεταπτυχιακής εξειδίκευσης ‘Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας ως Δεύτερης 

/Ξένης Γλώσσας’, του Διπλώματος της Σχολής Διδασκαλίας της Ιστορίας της Τέχνης από την εν 

Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία με θέμα: Αρχαία Ελληνική Πλαστική , Κεραμική, Αρχιτεκτονική-

Πολεοδομία, της Μουσειολογίας στον τομέα ‘Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Εκθέσεων σε 

Μουσεία’. Αυτή την περίοδο συμμετέχει σε πρόγραμμα του ΕΚΠΑ για την Χεττιτική Γλώσσα.  

Γνωρίζει αγγλικά, ιταλικά.  

    Από την στιγμή απόκτησης του πτυχίου εργάζεται ως αρχαιολόγος πεδίου διενεργώντας 

σωστικές ανασκαφές υπό την διεύθυνση των εφορειών αρχαιοτήτων Αθήνας, Κεφαλονιάς, 

Δελφών, αρχαίας Ολυμπίας. Έχει εργασθεί στο Μουσείο Δελφών και στο Μουσείο Γουλανδρή σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα και ως επιβλέπουσα αρχαιολόγος στο έργο αποκατάστασης του 

Αρχαιολογικού και ευρύτερου τοπίου της Ολυμπίας από το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικών Ερευνών.                                                                                            

Η γνωριμία μου με το ΕΛΙΣΜΕ έγινε το 2017 και χαίρομαι ιδιαιτέρως γι’ αυτό μιας και ως κόρη 

απόστρατου της Π.Α. ανέκαθεν αγαπούσα τον χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων. Ωστόσο αυτό που 

με κέρδισε είναι η αγάπη των μελών του Ινστιτούτου για το Έθνος και οι προσπάθειές τους να 

προβάλλουν τα μείζονα εθνικά ζητήματα στους συμπολίτες μας.                                                                                                                

Εύχομαι το νέο Δ.Σ. να συνεχίσει το έργο αυτό με την ίδια και ακόμα μεγαλύτερη θέληση, υπομονή 

και επιμονή. Η φωνή του Ινστιτούτου πρέπει να ακουστεί και τα μέλη του πρέπει να δουλέψουν με 

σεβασμό και κατανόηση, πάντα με γνώμονα τα ιδεώδη που αυτό εκπροσωπεί αφουγκραζόμενα 

ταυτόχρονα τις ανάγκες, προβληματισμούς και τάσεις της κοινωνίας.  

 



 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ 

Συνταξ. Ανώτερη Υπάλληλος ΥΠΕΞ 
Γεννήθηκε στην Αθήνα.                                                                                                                                    
Είναι  απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Τελειόφοιτος Παντείου Πανεπιστημίου στις 
Πολιτικές και Οικονομικές Επιστήμες/ ειδικότητα Δημοσία Διοίκηση  καθώς και Master του 
Πανεπιστημίου Marne La Vallee Γαλλίας.                                                                                                                                 
Γνωρίζει λίαν καλώς την αγγλική, γαλλική και ρουμανική και έχει  βασική γνώση της γερμανικής.          
Είναι συντ/χος ανώτερος διοικητικός υπάλληλος του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών με 
προϋπηρεσία στο ΝΑΤΟ / Βρυξέλλες δύο φορές, στο  Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη 
Στουτγάρδη, διευθύντρια διοικήσεως στην Πρεσβεία Βουκουρεστίου  και αποστολές στην 
Πρεσβεία Βελιγραδίου, Γραφείο Σκοπίων και Πρεσβεία Λιουμπλιάνας. Υπηρέτησε σε διάφορες 
θέσεις Κ.Υ. και ήταν επί εξαετία επικεφαλής του τμήματος υποτροφιών στην Διεύθυνση 
Μορφωτικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών με αντικείμενο την διαχείριση 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για αλλοδαπούς.                                                     
Μετά την αποχώρησή της από το ΥΠΕΞ το 2009,  εργάσθηκε μέχρι το τέλος του 2016 ως 
προσωπάρχης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου και στην συνέχεια ως 
εμπειρογνώμων σε διαχείριση θεμάτων εκπαίδευσης και ανθρωπίνου δυναμικού. Από τον Μάρτιο 
του 2017 είναι Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων του ΕΛΙΣΜΕ, του οποίου είναι μέλος.                                                                                                  
Είναι μητέρα του Δημητρίου Ξένου, αποφοίτου νομικής, επιχειρηματία με έδρα το Βουκουρέστι.                        
Οι  θέσεις της για το ΕΛΙΣΜΕ                                                                                                                           
Επιθυμώ την περαιτέρω αναγνωρισιμότητα και εξωστρέφεια του ΕΛΙΣΜΕ, προκειμένου να 
εκπληρώνει τους εκ του καταστατικού στόχους του.    
Θα πρέπει να έχουμε διττό στόχο :  Την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεών μας με τα μέλη μας,  
την ενημέρωση με συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, διαλέξεις , μελέτες, συνέχιση του προγράμματος 
πρακτικής άσκησης φοιτητών ΑΕΙ και            Την προσπάθεια μεταδόσεως των σκέψεών μας, για 
το καλό της πατρίδος μας, προς κύκλους επηρεασμού ή λήψεως αποφάσεων Ελληνικούς και 
αλλοδαπούς. Δηλαδή, να ενισχύσουμε τον ρόλο μας ως think tank με κατάλληλες προσεγγίσεις και 
ενέργειες. 
Εκτός των ανωτέρω, βεβαίως, πρέπει να καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες   για χορηγίες, ώστε 
να  διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη    συνέχιση του έργου  του Ινστιτούτου μας.                                                        
Για τους παραπάνω σκοπούς προτίθεμαι να εργασθώ με θεληματικότητα και αισιοδοξία, όπως 
ήδη έκανα ευχαρίστως κατά την προηγούμενη περίοδο.  Αισθάνομαι το ΕΛΙΣΜΕ σαν το 
πνευματικό μας στέκι  και γι’ αυτό δεν φείδομαι κόπων και χρόνου. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΠΑΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΝΙΚΟΣ  

Υποπτέραρχος ε. α.  Μηχανικος 

Γεννήθηκα στην Αθήνα  το 1952. 

Αποφοίτησα από τη Σχολή Ικάρων Τμήμα Μηχανιών (ΣΜΑ) τον Σεπτέμβριο του 1973 ως 

Ανθυποσμηναγός (ΤΑ) ΜΕ.                                                                                                                                    

Είμαι απόφοιτος όλων των προβλεπόμενων για τους βαθμούς μου Σχολών ( ΣΚΕΑ, ΣΠΑ, ΣΕΘΑ) 

, των σχολείων  εξειδίκευσης (ΚΕΠΑΚ, Ειδικών Οχημάτων και Μηχανημάτων, Πυρασφαλείας) και 

NATO School Oberammergau,Γερμανία.                                                                                                                        

Είμαι κάτοχος  MSc Air Force Institute of Technology (Wright—Patterson Air Force Base 

Dayton Ohio, USA) στον τομέα Engineering Management.                                                                                                

Υπηρέτησα σε διάφορες μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας  όπως : ΜΑΚ, 126 ΣΜ, 110 ΠΜ, 142 

ΠΑΕ, ΥΠΕΠΑ (Υποδιοικητής), ΓΕΑ Γ5 (Διευθυντής), ΓΕΕΘΑ ΔΙΠΟ (Διευθυντής)  και την 

περίοδο 1987 - 89 στο στρατηγείο AIR SOUTH, Napoli  (επιτελής Logistics).                                                                                  

Κατά την διάρκεια της υπηρεσίας μου ως Διευθυντής ΓΕΑ/Γ5 , με τον ισχυρό σεισμό  στην Αττική 

τον Σεπτέμβριο του 1999 και την καταστροφή μεγάλου τμήματος υποδομών του αεροδρομίου 

Τατοΐου,  κατόπιν εντολών αρχηγού ΓΕΑ η Διεύθυνσή μου προέβη σε άμεσες ενέργειες 

προκειμένου να λειτουργήσουν  απρόσκοπτα -εντός δεκαημέρου- οι Σχολές (Ικάρων και Τεχνικών 

Υπαξιωματικών) όπως: μεταφορά του συνόλου της σχολής ΣΤΥΑ στην 128 ΣΕΤΗ Καβούρι, 

μεταφορά των κοιτώνων και διδακτηρίων της ΣΙ στην περιοχή των κενωθέντων 

προκατασκευασμένων κτιρίων της ΣΤΥΑ, ταχεία επισκευή των εστιατορίων ΣΙ με τη 

πρωτοποριακή για την εποχή της μέθοδο ανθρακονημάτων, αρχιτεκτονικές μελέτες από τους 

μηχανικούς ΠΑ για την πλήρη κατασκευή των βασικών κτιρίων της ΣΙ (εργαστήρια, διδακτήρια, 

διοικητήριο αμφιθέατρο, κοιτώνες και λοιπά βοηθητικά κτίρια) τα οποία όταν ολοκληρώθηκαν 

εκσυγχρόνισαν πλήρως την εικόνα της Σχολής.                                                                           

Κατά την περίοδο υπηρεσίας μου ως Διευθυντής του ΓΕΕΘΑ/ ΔΙΠΟ (Διεύθυνση Υποδομής) από 

το 2001- 2010, ορίστηκα εθνικός αντιπρόσωπος στo  Senior Resource Board (SRB) στην 

έδρα του ΝΑΤΟ(Βρυξέλλες). Το  Συμβούλιο αυτό αφορούσε την επεξεργασία και έγκριση των 

capability packages (CPs) καθώς και την κατανομή των ανάλογων χρηματοδοτήσεων έργων 

υποδομής στα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ.                          

Αποστρατεύτηκα το 2011 με τον βαθμό  του Υποπτεράρχου.                                           

Είμαι μέλος του ΕΛΙΣΜΕ, του Επιστημονικού Συλλόγου Μηχανικών Αεροπορίας (Ε.Σ.Μ.Α), του 

Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι) .                                                                                                   

Είμαι έγγαμος και έχω δύο παιδιά.  

 

 

 

-ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΚΗΣΠΠ 

 



 

 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΚΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ 
Συνταξιούχος Μηχανικός ΕΜΠ 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ                                                                                                                                            
1964-1968      Αναργύρειος και Κοργιαλένειος Σχολή Σπετσών 1969  Απολυτήριο Βαρβακείου 
Σχολής . 
1974  Δίπλωμα  της Σχολής  Αγρονόμων και Τοπογράφων  Μηχανικών   Ε..Μ. Πολυτεχνείου 
1974  -1977 Στρ. Θητεία. Ανάληψη και επίβλεψη έργων  κτηματογράφησης   περιουσίας του 
Τ.ΕΘ.Α  
 1979                 Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 
1978 - 1981   Επιστημονικός συνεργάτης στην έδρα Γεωδαισίας του Ε. Μ. Πολυτεχνείου . 1981 - 
2011    Στέλεχος της Εταιρίας Ελληνικά Πετρέλαια. Εμπειρία σε έργα: Οργάνωσης και υλοποίησης 
προγραμμάτων σεισμικών ερευνών στην ξηρά και την θάλασσα. Υλοποίηση προγραμμάτων 
υποθαλάσσιων σεισμικών ερευνών με άλλους Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς για έρευνα 
υποθαλάσσιων ορυκτών                       Υποθαλάσσιες αποτυπώσεις Οργάνωση και υλοποίηση 
προγραμμάτων πλοήγησης θαλασσίων γεωτρύπανων για την εκτέλεση θαλασσίων γεωτρήσεων 
πετρελαίου με ίδια μέσα 2011-  Γ Γ του Ελ.Ινστ. Υδρογ/κων  
 
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ  Αγγλικά, Γαλλικά    Είναι μέλος του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ από τον Νοε. του 2017. 
 
Β. ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΕΛΙΣΜΕ 
Σαν μέλος του ΕΛΙΣΜΕ, πείστηκα από την δραστηριότητά του, το είδος των ατόμων που το 
πλαισιώνουν,  πρόκειται για ένα αξιόλογο και σοβαρό Ινστιτούτο, που προσπαθεί να αρθρώσει 
ένα αληθινό και υπεύθυνο λόγο για τα Εθνικού περιεχομένου τεκταινόμενα στην χώρα μας και να 
προτείνει λύσεις . 
Σαν υποψήφιο μέλος για το ΔΣ θα προσπαθήσω να: 
1.Μεταφέρω την τεχνογνωσία, την μεθοδολογία και την εφαρμοζόμενη πρακτική  για την 
αξιοποίηση των Ενεργειακών πόρων της χώρας και κυρίως για τα σχετικά με την έρευνα και 
παραγωγή υδρογονανθράκων και τις θαλάσσιες ζώνες, που απέκτησα κατά την τριακονταετή 
εμπειρία μου με το αντικείμενο, ώστε να γίνουν γνωστές αλήθειες που δεν παρέχονται από την 
ανεύθυνη ενημέρωση, ενισχύοντας το γνωστικό οπλοστάσιο του Ινστιτούτου. 
2.Συμβάλλω στην τόνωση της αξιοπιστίας του ΕΛΙΣΜΕ στις Δημόσιες αρχές αλλά και στην 
στρατιωτική ηγεσία, ώστε να καταστεί αυτό απαραίτητος σύμβουλος  στην λήψη σοβαρών 
Κρατικών αποφάσεων επι Εθνικών θεμάτων. 
3.Δημιουργηθούν δίαυλοι μετάγγισης του γνωστικού αντικειμένου αλλά και της εμπειρίας του 
Ινστιτούτου προς τις Δημόσιες Σχολές, Πανεπιστήμια, Σχολεία κλπ.  
 

 

 

 

 

 

 



ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧΙΛ.-ΕΥΑΓ.  

Υποστράτηγος ε. α. 

Γεννήθηκε στην Κόρινθο στις 11-9-1950.  

Εισήλθε στην ΣΣΕ το 1968 και αποφοίτησε το 1972 ως Ανθυπολοχαγός Πεζικού.                                           

Υπηρέτησε σε Μονάδες εκστρατείας του όπλου του και απεφοίτησε επιτυχώς από όλα τα σχολεία 

που αναλογούσαν στον εκάστοτε βαθμό του.                   

Διετέλεσε εκπαιδευτής στην ΣΣΕ, την ΑΣΠ και σύμβουλος εκπαιδεύσεως στην ΣΕΘΑ. 

Αποστρατεύθηκε το έτος 2007.                                                                     

Είναι Πρόεδρος της ΕΑΑΣ του Νομού Κορινθίας, μέλος του ΔΣ των Αποφοίτων της ΣΣΕ τάξεως 

1972 και  μέλος της Ένωσης Μοντελιστών Ελλάδος (IPMS).         

Ομιλεί την Αγγλική  

Είναι  μέλος του Δ Σ  ΕΛΙΣΜΕ από την ίδρυσή του.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΣΚΥΛΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 

Αντιστράτηγος ε. α. 

Γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 4 Οκτωβρίου 1961. Μετά την αποφοίτησή του από τη Σχολή Ευελπίδων 

(1979-1983) ονομάστηκε Ανθυπολοχαγός Πυροβολικού και συνέχισε την εκπαίδευσή του στη Σχολή 

Πυροβολικού. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις του όπλου του, 

μεταξύ των οποίων διετέλεσε διοικητής υπομονάδων και μονάδων πυροβολικού μάχης και αντιαεροπορικού 

πυροβολικού, αξιωματικός τακτικού ελέγχου, επιχειρήσεων και πληροφοριών. Επίσης τοποθετήθηκε σε 

θέσεις επιτελείων σχηματισμών, διευθυντής στρατιωτικής εκπαίδευσης στην Στρατιωτική Σχολή 

Ευελπίδων, καθώς και στο Γενικό Επιτελείο Στρατού. Υπηρέτησε στο ΓΕΕΦ (Κύπρο), στο Αφγανιστάν 

(ISAF), ως αξιωματικός μελλοντικών επιχειρήσεων, και Ακόλουθος Άμυνας στην Κίνα. Αποστρατεύτηκε 

το 2016, ως διοικητής του Πεδίου Βολής Κρήτης. Έχει αποφοιτήσει από όλα τα προβλεπόμενα σχολεία του 

όπλου του, την ΑΔΙΣΠΟ και την ΣΕΘΑ.  

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, της Φιλοσοφικής 

Σχολής, Tμήμα Ιστορίας Χωρών Χερσονήσου του Αίμου και Τουρκολογίας, καθώς και μεταπτυχιακού 

τίτλου στις Στρατηγικές Σπουδές του τμήματος του Γαλλικού Πανεπιστημίου στην Αθήνα, Pari 2. Από το 

2015 είναι μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛΙΣΜΕ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Υποναύαρχος ε. α. ΠΝ 

 

 

 Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Εισήλθε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων το 1982 και αποφοίτησε το 1986 

ως Μάχιμος Σημαιοφόρος. Παρακολούθησε τα σταδιοδρομικά σχολεία εσωτερικού και έχει εξειδικευθεί σε 

θέματα Συνεννοήσεως. Είναι απόφοιτος της Σχολής Επιτελών Αξιωματικών Ναυτικού, της Ανωτάτης 

Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) και της Σχολής Αμύνης ΝΑΤΟ (NADEFCOL). Επιπρόσθετα, 

είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Information Technology Management από το Naval Postgraduate 

School, Monterey, ΗΠΑ.  

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του υπηρέτησε σε μονάδες επιφανείας του Αρχηγείου Στόλου, και έχει 

διατελέσει Κυβερνήτης στα ΤΠΚ ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ(1999-2001) και Φ/Γ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ (2008-2010).  

Έχει επίσης διατελέσει επιτελής AWWO του Διοικητή της Μόνιμης Ναυτικής Νατοϊκής Δύναμης 

Μεσογείου (CSNFM). Έχει υπηρετήσει ως τμηματάρχης επικοινωνιών στο Αρχηγείο Στόλου, επιχειρήσεων 

στο ΓΕΝ και στο γραφείο μετεξέλιξης του Α/ΓΕΕΘΑ Ναυάρχου Π. ΧΗΝΟΦΩΤΗ.  

Το 2006-2008 υπηρέτησε ως επιτελής και το 2012-2014 υπηρέτησε ως Αναπληρωτής Στρατιωτικός 

Αντιπρόσωπος στη Στρατιωτική Αντιπροσωπεία της Στρατιωτικής Επιτροπής της χώρας μας στο ΝΑΤΟ 

HQ, στις Βρυξέλλες. Από το 2014 έως το 2015 ως Διευθυντής στη Διεύθυνση Αμυντικής Πολιτικής του 

ΓΕΕΘΑ, ως τμηματάρχης θεμάτων ΝΑΤΟ.  

Τον Μάρτιο του 2016 ανέλαβε τη Διοίκηση του Κέντρου Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής 

(ΚΕΝΑΠ/NMIOTC NATO Maritime Interdiction Operational Training Centre) στα Χανιά, απ’ όπου και 

αποστρατεύτηκε το 2018. Μέλος του ΕΛΙΣΜΕ από το 2018. 

Στο πλαίσιο της υποψηφιότητας ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΕΛΙΣΜΕ θα ήθελα όλα τα μέλη 

να γνωρίζουν ότι από την τιμητική αυτή θέση δεσμεύομαι να αναδείξω και να προάγω:  

α. Τον ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ του ινστιτούτου ώστε αυτό να καταστεί ικανότερο και πλέον ευέλικτο στις 

διεργασίες του και στις καθημερινές προκλήσεις  

β. Την ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ του ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ώστε αυτό, μέσω του παραγόμενου έργου του να 

αναδεικνύεται στοχευμένα και μεθοδικά  

γ. Την ουσιαστικότερη ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ και ΑΜΕΣΟΤΕΡΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ των μελών του ινστιτούτου  

δ. Την  καινοτομία του τρόπου λειτουργίας υπό τύπον ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ώστε το ινστιτούτο να εξασφαλίζει 

ευχερέστερα πόρους απαραίτητους για την λειτουργία και ανάπτυξή του 

 

 

 

 

 



 

 

 ΦΩΤΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 

                                                          Ειδικός Επιστήμων Δ. Δ. Θαλάσσης 

 

Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1947. 

Σπούδασε Νομικά και Πολιτικές Επιστήμες στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Στις μεταπτυχιακές του σπουδές στο London School of Economics, ειδικεύθηκε στο Διεθνές Δίκαιο 

Θαλάσσης, στο Διεθνές Δίκαιο των Φυσικών Πόρων και των Θαλασσίων Πηγών Ενεργείας και στο Διεθνές 

Δίκαιο των Συνθηκών.  

Στην University of Nottingham - Law School ειδικεύθηκε στο Διεθνές Δίκαιο Θαλάσσης και στο 

Διεθνές Δίκαιο Ενόπλων Συγκρούσεων και στο Ανθρωπιστικό Δίκαιο.  

Στο International Public Relations & East – West  Studies School του University of Nottingham, 

ειδικεύθηκε στις Διεθνείς Σχέσεις και την Διεθνή Πολιτική. 

Στο International  Boundaries Research Unit του University of Durham UK, ειδικεύθηκε σε διεθνείς 

υποθέσεις και σενάρια  διαπραγματεύσεων (επί χάρτου δικαστήριο και διαιτησία), για την οριοθέτηση των 

θαλασσίων ζωνών κυριαρχίας και εθνικής δικαιοδοσίας.  

             Στο Cambridge Law College, στο International Institute of Humanitarian Law του Σανρέμο Ιταλίας, 

και στο International Red Cross London Branch, έκανε εξειδίκευση στο Διεθνές Δίκαιο Ενόπλων 

Συγκρούσεων με έμφαση το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. 

Δεκαπέντε χρόνια υπήρξε Σύνδεσμος του ΥΕΘΑ στο ΥΠΕΞ για τα Εθνικά Θέματα και ισάριθμα 

χρόνια συμμετείχε στην Εθνική μας Αντιπροσωπεία στον ΙΜΟ, ενώ για τρία χρόνια εκπροσώπησε το 

ΥΕΘΑ στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία μας στο ΝΑΤΟ για τα θέματα Δικαίου Θαλάσσης. 

Έχει διδάξει Διεθνές Δίκαιο Θαλάσσης, Δίκαιο Ενόπλων Συγκρούσεων και Ανθρωπιστικό Δίκαιο.   

Είναι μέλος του Δ Σ ΕΛΙΣΜΕ από τον Ιούνιο του 2012.  

 


