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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΩΝ Α.ΑΚ.Ε. 
14ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022  

Ο Πρόεδρος της Α.ΑΚ.Ε. Απτχος (Ι) ε.α. Στυλιανός Αλεξόπουλος 
καλωσόρισε τους παρισταμένους, ιδιαίτερα τα υπό ένταξη νέα 
μέλη, στην κατάμεστη αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιάκωβος Τσούνης», 
εισάγοντάς τους στον σκοπό της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος, 
και κυρίως στη σκοπιμότητα της ανακήρυξης νέων μελών. 
Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας Απτχος (Ι) ε.α. Θωμάς 
Χατζηαθανασίου, αναφέρθηκε στα τιμώμενα πρόσωπα, μέσα από 
τα πλούσια Βιογραφικά τους Σημειώματα. Σύντομη ήταν η αναφορά 
στο έργο τους, όμως ικανή να καταπλήξει όλους τους 
παρισταμένους, οι οποίοι χειροκρότησαν θερμά τα νέα μέλη και τα 
επίτιμα μέλη κατά την αντιφώνησή τους με ευχαριστίες και 
προτροπές για ευδοκίμηση των σκοπών της Α.ΑΚ.Ε. Κατά την 
αντιφώνηση, όλα τα νέα μέλη θερμά ευχαρίστησαν τα μέλη του Δ.Σ. 

της Α.ΑΚ.Ε. Έκαναν αναφορά με μεγάλη συγκίνηση στις σχέσεις που έχουν με το Αεροπορικό 
Πνεύμα εν γένει και υποσχέθηκαν να βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων της Α.ΑΚ.Ε. 
εντρυφών στις αντιφωνήσεις όλων των νέων μελών, ο Πρόεδρος της Α.ΑΚ.Ε., μετά τις 
ανακοινώσεις των εξαίρετων βιογραφικών τους, ανέφερε ότι πολλές σκέψεις - ιδέες - 
υποσχέσεις πρέπει να ξανακουστούν, ίσως και με κάποιες προεκτάσεις και να εκδοθούν μαζί 
στα επόμενα φύλλα της «Αεροπορικής Ιδέας». Οι ιδέες των νέων μελών και η πραγμάτωση των 
απόψεών τους πιστεύουμε ότι θα συμβάλλουν στην αναπτέρωση του έργου της Α.ΑΚ.Ε. παρά 
τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα. 

 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 

ΕΠΙΤΙΜΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 
Αρχιμανδρίτης Παύλος Γ. Αλεξάς, Ιεροκήρυκας Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς 

Γεννήθηκε στο Αγρίνιο το 1959 
Μαθήτευσε στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
της πόλης του, και φοίτησε στην Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή 
Αθηνών (Κηφισιά).Φοίτησε στο τμήμα Ποιμαντικής (Κοινωνικής 
Θεολογίας) της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΚΠΑ. Διετέλεσε δόκιμος μοναχός στο 
Άγιον Όρος επί τετραετία. Χειροτονήθηκε διάκονος και 
πρεσβύτερος το 1984 και 1986 αντίστοιχα, και τιμήθηκε με το 
οφίκιο του Αρχιμανδρίτη, διορισθείς ως Ηγούμενος. Υπηρέτησε 
διαδοχικά ως εφημέριος στην Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος, Αττικής 
και επί εικοσαετία στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Υπηρέτησε 
επί σειρά ετών ως Γραμματέας - Αρχειοφύλακας της Ιεράς 

Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθώς και στις Αυτής Οικονομικές Υπηρεσίες. 
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Υπηρέτησε ως ιερέας σε νοσοκομεία και Ιερές Μονές στην Ελλάδα, και σε ενορίες Λονδίνου και 
Λίβερπουλ στην Αγγλία. Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια υπηρετεί ως εφημέριος και ιεροκήρυκας 
της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Τιμήθηκε με την εγγραφή του στον κατάλογο προς 
αρχιερατεία εκλογίμων. 
Σπουδές: Πτυχίο Θεολογίας, «Λίαν καλώς». Μεταπτυχιακά Διπλώματα στη Χριστιανική Λατρεία 
- Ειδίκευση στη Λειτουργική, με «Άριστα», και στο Κανονικό Δίκαιο, με «Άριστα». Υποψήφιος 
Διδάκτωρ στην Εκκλησιαστική Γραμματεία. 
Ελληνική Παλαιογραφία στα: α) Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, β ) Ελληνική 
Παλαιογραφική Εταιρεία, γ) Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου της Κύπρου. Βυζαντινή 
Σφραγιστική, Επιγραφική και Εραλδική στο Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών. Σπουδές Η/Υ (Computers) 
στο Ευγενίδειο Ίδρυμα. Σπουδές Αρμονίου στον «Φίλιππο Νάκα». 
Θεολογικά και λειτουργικά συνέδρια και Σεμινάρια: Παρακολούθησε ευρύτατο κύκλο 
σεμιναρίων και συνεδρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό θεολογικού και λειτουργικού 
ενδιαφέροντος, όπου συμμετείχε ως σύνεδρος και εισηγητής. Εισηγητής Θεολογικού Συνεδρίου 
- Αίγιο 2018. Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Summer University), Άνδρος 2018. 
Συνέδρια Πανεπιστημίου Αθηνών. Πανελλήνια Λειτουργικά Συνέδρια της Εκκλησίας της 
Ελλάδος. Πολωνία Συνέδριο νέων «Σύνδεσμος» 1989. Λειτουργικό Συνέδριο Θεολογικής 
Σχολής Θεσσαλονίκης και University of Eastern Finland. 
Συγγραφικό έργο: Συνέθεσε την αρχαία θεία Λειτουργία του Επισκόπου Θμούεως 
Σεραπίωνος, αφού επεξεργάσθηκε και ανασυνέταξε τα σχετικά κείμενα, και δημοσιεύθηκε από 
τον εκδοτικό οίκο «Επτάλοφος» το 2013. 
Βραβεύσεις: Έχει βραβευτεί με τον Σταυρό Στήθους των Αψβούργων. 

Γεώργιος Καραγιάννης, Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός 
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966. 
Σπουδές: Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Κάτοχος πτυχίου 
κατασκευαστών (ΜΕΚ) 3ης τάξης για οικοδομικά, υδραυλικά, 
βιομηχανικά-ενεργειακά, και 2ης τάξης σε οδοποιία. Έχει 
συμμετάσχει σε πληθώρα επιμορφωτικά σεμινάρια για 
Management, Marketing κλπ, καθώς και σε μεγάλο αριθμό 
επιμορφωτικών σεμιναρίων του ΤΕΕ στα αντικείμενα 
ανθεκτικότητας οπλισμένου σκυροδέματος, νέου 
αντισεισμικού κανονισμού, εδαφοπάσσαλους με ενέματα 
υψηλής πίεσης, βιομηχανικά κτίρια, διπλούς 
θερμομονωτικούς υαλοπίνακες, στέγαση μεγάλων χώρων 
κ.α. 
Επαγγελματική Εμπειρία: Έχει θητεύσει ως: α) βοηθός 
επιβλέπων μηχανικός και επιβλέπων μηχανικός στην 

κατασκευαστική εταιρεία δημοσίων και ιδιωτικών έργων 6ης τάξης «Τεχνική Α.Ε.» για την 
κατασκευή δημοσίων έργων, όπως σχολικά κτίρια, έργα Πολεμικού Ναυτικού κ.α., β) επιβλέπων 
μηχανικός και προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας και τεχνικός διευθυντής κατασκευών 
(construction director) στην εταιρεία «ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε.», υπεύθυνος για την κατασκευή, 
μεταξύ άλλων, νέων καταστημάτων supermarkets, κεντρικών γραφείων και αποθηκών, 
ανακαινισμένων υφιστάμενων καταστημάτων, υποσταθμών μέσης τάσης, συντήρηση των 
καταστημάτων, την εκπόνηση και σύνταξη μελετών – σχεδίων και τευχών δημοπράτησης. 
Έχει ασχοληθεί παράλληλα με: α) τον έλεγχο και την εκτίμηση των 45 καταστημάτων της 
«ΤΡΟΦΟ Α.Ε.» και των 12 καταστημάτων της «ΕΝΑ CASH & CARRY Α.Ε.» με πλήρη 
περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και τον σχεδιασμό του νέου προσώπου – 
προφίλ των δύο παραπάνω εταιρειών, ώστε να εναρμονιστούν (ανακαινίσεις, συντηρήσεις, 
προμήθεια εξοπλισμού) με την πολιτική της «ΑΒ Βασιλόπουλος», β)την εξαγορά από την «ΑΒ 
Βασιλόπουλος» της εταιρείας τροφίμων «PLUS HELLAS» που περιλαμβάνει 33 καταστήματα 
και ένα σύγχρονο κέντρο διανομής, ώστε κι αυτή η αλυσίδα να εναρμονιστεί με την πολιτική της 



3 
 

«ΑΒ Βασιλόπουλος», γ) την εξαγορά της εταιρείας «ΚΟΡΥΦΗ Α.Ε.» που περιλαμβάνει 11 
καταστήματα, ώστε κι αυτή η αλυσίδα να εναρμονιστεί με την πολιτική της «ΑΒ Βασιλόπουλος», 
δ) τη μίσθωση μέρους του συνόλου των καταστημάτων της «ΑΤΛΑΝΤΙΚ», ώστε κι αυτή η 
αλυσίδα να εναρμονιστεί με την πολιτική της «ΑΒ Βασιλόπουλος», ε) τη μίσθωση μέρους των 
καταστημάτων «DEALS» και μέρους των καταστημάτων «KEYFOODS», ώστε να 
εναρμονιστούν με την πολιτική της «ΑΒ Βασιλόπουλος». 
Έχει κατασκευάσει τρία (3) μεγάλα κέντρα διανομής στη Μάνδρα Αττικής, στα Οινόφυτα 
Βοιωτίας και στη Σίνδο Θεσσαλονίκης. 
Από 1.1.2020 ασχολείται με ιδιωτικά τεχνικά έργα, ενώ από 1.6.21 ασχολείται ως τεχνικός 
σύμβουλος στην εταιρεία «ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.» σε κατασκευαστικά της έργα, όπως εργοστάσια, 
γραφεία κλπ. 
Βραβεύτηκε: α) ως διευθυντής του Τμήματος Constructions για την κατασκευή του Green Store 
στη Σταμάτα Αττικής, από τον αγγλικό οίκο «BREAM», έναν από τους τρεις πιο 
αναγνωρισμένους οίκους αξιολόγησης παγκοσμίως για κτίρια με εξοικονόμηση ενέργειας και 
τεχνολογικές καινοτομίες, και το συγκεκριμένο κατάστημα ανακηρύχθηκε 2ο σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο για την ίδια χρονιά (2012), β) για την εικοσαετή του προσφορά στην «ΑΒ 
Βασιλόπουλος» σε εκδήλωση που έγινε στο κέντρο της Αθήνας. Κατά την πρόσληψή του στην 
«ΑΒ Βασιλόπουλος», η εταιρεία διέθετε 11 καταστήματα, ενώ σήμερα διαθέτει, με τη συμβολή 
του, 500 καταστήματα. 
Γλώσσες: Ομιλεί την Αγγλική (κάτοχος πτυχίων Lower, TOEFL, GMAT) και την γερμανική 
(κάτοχος του πτυχίου Grundstuffe). 
Στρατιωτικές υποχρεώσεις: Υπηρέτησε στην Πολεμική Αεροπορία με την ειδικότητα 
διοικητικών καθηκόντων στην ΑΑΥΕ. 
Αθλητικά: Πρωταθλητής Ελλάδος στο Karate 17 φορές, επί σειρά ετών (1983 έως 1994), 3ος 
πρωταθλητής Ευρώπης το 1985, 5ος πρωταθλητής Ευρώπης το 1989, πρώτος Βαλκανιονίκης 
το 1994, καθώς και μέλος της Εθνικής Ομάδος επί 11 έτη. Κάτοχος μαύρης ζώνης 6ου DAN στο 
Shotokan Karate, σε 4 Ομοσπονδίες: Ελληνική Ομοσπονδία (ΕΟΚ), World Karate Federation 
(WKF), Japan Karate Association (JKA) και Shotokan Karate International (SKI). Κάτοχος 
προπονητικού διπλώματος της World Karate Federation (WKF) και επίσημου εξεταστού για 1ο 
DAN από την Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε (ΕΟΚ). Έχει συμμετάσχει σε πλήθος αγώνων 
δρόμου 10 και 22,5 χιλιομέτρων (Ημιμαραθώνιου). 
Λοιπές ασχολίες: Είναι ενεργό μέλος στο Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος (1996) και στην Αθηναϊκή 
Λέσχη (2008) και ισόβιο επίτιμο μέλος, από 12.5.21, του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής 
Ικάρων, ως υιός του Βετεράνου του Β’ ΠΠ, γηραιότερου και αρχαιότερου Ιπταμένου της 13ης 
Μοίρας Βομβαρδισμού στη Μέση Ανατολή, Πτεράρχου (Ι) Παναγιώτη Καραγιάννη. 
Είναι παντρεμένος με την Μαριλένα Μάγγου, με τρία τέκνα, την Άντα Μαρία (Πτυχιούχο Νομικής 
Αθηνών και Πρωταθλήτρια Ελλάδος στίβου 400 μέτρα), την Ελισσάβετ (φοιτήτρια Νομικής 
Αθηνών και Πρωταθλήτρια Ελλάδος στίβου 400 μέτρα) και την Παναγιώτα (μαθήτρια Λυκείου 
και Πρωταθλήτρια Ελλάδος βόλλευ Κορασίδων Κ18 και Νεανίδων Κ20). 

ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΕΝΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 

Υποναύαρχος ΠΝ εα Βασίλειος Πολίτης 
Ο Υποναύαρχος Π.Ν. (ε.α.) Πολίτης Βασίλειος του Ανδρέα 
γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Μετά την περάτωση των 
γυμνασιακών του σπουδών στην «Ελληνική Παιδεία» και το Λύκειο 
Γλυφάδας εισήλθε το 1978 στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων από 
όπου και αποφοίτησε το 1982 με τον βαθμό του Σημαιοφόρου. Έχει 
υπηρετήσει ως Κατώτερος και Ανώτερος Αξιωματικός σε διάφορες 
μονάδες του Στόλου (πυραυλάκατοι, φρεγάτες, αντιτορπιλικά) και 
διακλαδικά επιτελεία καθώς και στο ΓΕΝ, ΓΕΕΘΑ, ΥΠΕΘΑ ως 
σύμβουλος του Υπουργού Αμύνης κ. Σ. Σπηλιωτόπουλου σε θέματα 
Ευρωπαϊκής Αμυντικής Πολιτικής. Έχει διατελέσει κυβερνήτης στα 
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Α/Γ ΙΚΑΡΙΑ, Α/Γ ΣΥΡΟΣ και Α/Γ ΡΟΔΟΣ και Διοικητής στην Μοίρα Πλοίων Αποβάσεως, 
Διοικητής στο Πολυεθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Μεταφορών του ΝΑΤΟ (AMSCC) και την Ναυτική 
Αστυνομία. Το 1986 απεφοίτησε ως Χειριστής Ελικοπτέρων από την Σχολή Αεροπορίας 
Στρατού. Ως πιλότος ελικοπτέρων του Π.Ν. συμμετείχε το 1991-92 στις επιχειρήσεις Desert 
Storm και Desert Shield στον πόλεμο κατά του Ιράκ. Το 1993 συμμετείχε ως εθελοντής στις 
ειρηνευτικές επιχειρήσεις στην Βοσνία-Σεράγεβο και το 1994 ήταν παρατηρητής της 
Ευρωπαϊκής Ενώσεως στα Σκόπια. Έχει υπηρετήσει στην Γαλλία επί 3 έτη ως Αξιωματικός 
Επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Δύναμη Ταχείας Αντιδράσεως και επίσης ως επιτελής 
αναδιοργάνωσης της Γαλλικής Δύναμης Ταχείας Αντιδράσεως FRMARFOR μετά την 
επανένταξη της Γαλλίας στο Στρατιωτικό Σκέλος του ΝΑΤΟ το 2005. Για τις υπηρεσίες που 
προσέφερε στο Γαλλικό Κράτος παρασημοφορήθηκε το 2007 από την Υπουργό Άμυνας της 
Γαλλίας Michèle Alliot-Marie με το αργυρό μετάλλιο της Τιμής της Λεγεώνας των Ξένων. 
Έχει τιμηθεί με τα παράσημα: α. Χρυσό Σταυρό Τάγματος Τιμής, β. Ταξιάρχη του Τάγματος 
της Τιμής, γ. Ανώτερο Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικα, με τα μετάλλια: α. Στρατιωτικής 
Αξίας Β’ και Α’ τάξης, τις Διαμνημονεύσεις: α. Ευδοκίμου Διοικήσεως, β. Ηγεσίας Σχηματισμού 
Μεγάλης Μονάδας Γ’ Τάξης, με τα Ξένα Παράσημα/Διαμνημονεύσεις: α. Συμμετοχής σε 
Ειρηνευτικές Αποστολές, β. Συμμετοχής σε Επιχειρήσεις του ΟΗΕ, γ. Συμμετοχής σε 
Επιχειρήσεις της Βοσνίας, δ. Συμμετοχής στις Επιχειρήσεις Απελευθέρωσης του Κουβέιτ, ε. 
Ανώτατο Μετάλλιο της Τιμής από την Σαουδική Αραβία,  
Σπουδές: Είναι απόφοιτος της Σχολής Επιτελών Ναυτικού (ΣΠΝ), της Διακλαδικής Σχολής 
Πολέμου, της Σχολής Ναυτιλίας/Ασφάλειας Πτήσεων Ναυτικού και Αεροπορίας και των 
σχολείων Human Recourses Management, Crisis Response και Αμφιβίων Επιχειρήσεων του 
ΝΑΤΟ. Έχει σπουδάσει Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο του Salve Regina του Rhodes 
Island USA και είναι κάτοχος μεταπτυχιακών διπλωμάτων (Masters Degrees ) απο τα 
πανεπιστήμια του Plymouth U.K και την Ανωτάτη Σχολή Πολέμου των ΗΠΑ στην Διεθνή 
Στρατηγική και Ασφάλεια. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στις Ναυτική 
Επιστήμη και Στρατηγική (Ναυτική Σχολή Πολέμου). 
Τοποθετήσεις: Έχει διατελέσει πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ και της ΕΕ 
για την ανεύρεση εμπορικών πλοίων και πολιτικών αεροσκαφών για την υποβοήθηση 
στρατιωτικών επιχειρήσεων. Είναι μόνιμο μέλος της επιτροπής του ΝΑΤΟ που ασχολείται με 
θέματα Εμπορικής Ναυτιλίας και την καταπολέμηση της πειρατείας και εκπρόσωπος της 
Ελλάδας σε θέματα Maritime Security και Hostage Negotiation τόσον στο ΝΑΤΟ όσον και στην 
ΕΕ. Ήταν υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Ν. Τομέα με την παράταξη «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» του 
Γ. Πατούλη. Στην υπηρεσιακή κυβέρνηση του 2015 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής στο 
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας με Υπουργό τον κ. Χρήστο Ζώη. 
Είναι επίσης μέλος στους παρακάτω Οργανισμούς και Ομίλους: α) Μέλος του ΔΣ του Ναυτικού 
Ομίλου Ελλάδος (Ν.Ο.Ε.), β) Μέλος του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος, γ) Μέλος του 
Σκοπευτικού Ομίλου Ελλάδος (ΣΚ.Ο.Ε.), δ) Μέλος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
(Ν.Ε.Ε.), ε) Μέλος της Ένωσης Δημοσιογράφων & Συγγραφέων Τουρισμού Ελλάδος, στ) Μέλος 
του International Association Hostage Negotiation (I.A.H.N.), ζ) Πρώην μέλος του Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Τ. Έχει διατελέσει πρόεδρος της Δημοτικής Κίνησης Λαγονησίου και ιδρυτής και πρόεδρος 
του Ναυτικού Ομίλου Λαγονησίου. 
Έργο: Ο Υποναύαρχος Β. Πολίτης Π.Ν. (ε.α.) έχει μεγάλο αρθρογραφικό έργο τόσο στον 
Ελληνικό όσο και Ξένο Ημερήσιο και Περιοδικό Τύπο. Είναι τακτικός ραδιοφωνικός και 
τηλεοπτικός σχολιαστής σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές του εσωτερικού και του 
εξωτερικού (Hellas FM Ομογένειας ΗΠΑ, Παραπολιτικά FM 90,1, MEGA, OPEN TV, EPT 1 
κ.λ.π.). Ήταν ένας από τους ομιλητές για το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών στο Εθνικό 
συλλαλητήριο του Συντάγματος τον Ιανουάριο του 2019 εκπροσωπώντας τα σωματεία της 
μείζονος περιοχής Ν. Υόρκης και τον απόντα πρόεδρο κ. Πέτρο Γαλάτουλα. Έχει συντάξει 
πολλές μελέτες για λογαριασμό του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και για Ελληνικά 
Ινστιτούτα Αμυντικών Μελετών. 
Αποστρατεία: Αποστρατεύτηκε τον Απρίλιο του 2011 μετά από διαφωνίες που είχε με την τότε 
πολιτική ηγεσία. Μετά την αποστρατεία του από το Π.Ν. ασχολείται σαν Σύμβουλος Ελληνικών 
και ξένων Ναυτιλιακών Εταιρειών σε θέματα καταπολέμησης της πειρατείας και γενικότερα 
Maritime Security. Από το 2013 μέχρι σήμερα είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της 
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Marine Security International Hellas Ltd, εταιρεία που ασχολείται με την ασφάλεια πλοίων, με 
μελέτες ασφαλείας σε λιμάνια και με την διαχείριση/ανάπτυξη μαρίνων καθώς και αντιπρόεδρος 
στην Hellenic Seas Yachts, οικογενειακής επιχείρησης που ασχολείται με την ενοικίαση σκαφών 
αναψυχής. 
Ομιλεί Αγγλικά, Γαλλικά και είναι παντρεμένος με την Ελένη Γεωργακά με δύο παιδιά 27 και 15 
αντίστοιχα. 
 

Χαράλαμπος Πρέσσας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Κοσμήτωρ 
Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, Εικαστικός 

Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1956. Σπούδασε στην Ιταλία, στην 
Σχολή Καλών Τεχνών Φλωρεντίας από όπου αποφοίτησε με 
βαθμό πτυχίου άριστα με έπαινο. Στην συνέχεια 
εξειδικεύθηκε στην ζωγραφική και την φωτογραφία στα διετή 
προγράμματα εξειδίκευσης της Σχολής.   Έζησε στην 
Φλωρεντία για οκτώ χρόνια. Δημιουργικά κινείται στους 
χώρους των Κατασκευών, της Γλυπτικής, της Ζωγραφικής 
και της Εικαστικής Φωτογραφίας. Είναι Τακτικός Καθηγητής 
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στο Τμήμα Φωτογραφίας 
& Οπτικοακουστικών Τεχνών της Σχολής Εφαρμοσμένων 
Τεχνών & Πολιτισμού, όπου διδάσκει τα μαθήματα «Σύνθεση 
Εικόνας», «Εικαστικές Εφαρμογές» και «Ιστορία Τέχνης». 
Από το 2015 διδάσκει το αντικείμενο «Σύνθεση Κινούμενης 
Εικόνας & Στοιχεία Σκηνογραφίας» στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής: «Παραγωγή Βίντεο, Οπτικοακουστικά Μέσα και 

Κινούμενα Γραφικά». Εξελέγη  Πρόεδρος του Τμήματος για πέντε θητείες 2003, 2006, 2008, 
2014 και 2016 και Αναπληρωτής Κοσμήτωρ της Σχολής το 2015, το 2016, το 2017 και το 2018. 
Τον Ιούλιο του 2019 εξελέγη Κοσμήτωρ της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών & Πολιτισμού. 
Έχει πραγματοποιήσει 17 ατομικές εκθέσεις και  έχει λάβει μέρος σε 37 ομαδικές, στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό. Έχει συμμετάσχει σε 14 Διεθνή Συμπόσια και διοργανώσεις. Έργα του (μερικά 
εκ των οποίων φιλοτεχνήθηκαν in situ σε Βενετία - Ιταλία , Luleo -Σουηδία, Saint Egreve - 
Γαλλία και Πάτρα - Ελλάδα) ευρίσκονται στους Δήμους St. Egreve στην Γαλλία, Πατρέων - 
Ελλάδα, Pingyao - Κίνα, στην Σχολή Καλών Τεχνών της Βενετίας, στο ΤΠΠΛ του ΕΜΠ, στο 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και σε ιδιωτικές συλλογές. 
Στο Α΄ Συμπόσιο Γλυπτικής του Δήμου Πατρέων το 2002 η γλυπτική σύνθεση «Έξοδος – Νίκη» 
αναδείχθηκε πρώτη και τοποθετήθηκε σε κεντρική πλατεία της πόλης (Τριών Συμμάχων). Έχει 
δημοσιεύσει πλήθος άρθρων σε περιοδικά. Έλληνες και ξένοι κριτικοί, ακαδημαϊκοί και  
ιστορικοί τέχνης έχουν επανειλημένα γράψει γιά το έργο του. Έχουν γίνει επανειλημένως 
ετεροαναφορές στο θεωρητικό και καλλιτεχνικό του έργο. 
Το σύνολο της καλλιτεχνικής του δραστηριότητας και το θεωρητικό συγγραφικό του έργο 
ισοτιμήθηκε με διδακτορικό δίπλωμα από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ι.Τ.Ε. στο γνωστικό 
αντικείμενο: «Εικαστική Σύνθεση & Εφαρμογή». Σε ετήσια βάση ανελλιπώς από το 1995, 
αναπτύσει πολύπλευρη εκπαιδευτική δραστηριότητα (Lectures, Tutorials, Workshops, Portfolio 
Reviews) σε Πανεπιστήμια πολλών Ευρωπαϊκών, και εκτός Ευρώπης, χωρών. Δίδαξε απο το 
1998 ως το 2005, σαν επισκέπτης καθηγητής, στα μεταπτυχιακά προγράμματα Σχολής Καλών 
Τεχνών στο Κέντ της Αγγλίας (MA & MFA International practice του Πανεπιστημίου KIAD-Kent 
Institute of Art & Design,  νυν UCA- University for the Creative Arts). 
Από τις Εκδόσεις «ΙΩΝ» κυκλοφορούν τα θεωρητικά βιβλία:  «ΣΥΝΘΕΤΟΝΤΑΣ – Βασικές 
Αρχές Εικονοποίησης» και «ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – Δημιουργώντας με Παράλληλα 
Εκφραστικά Μέσα». Απο τον Δήμο Πατρέων εκδόθηκε λεύκωμα με θέμα το «Πατρινό 
Καρναβάλι» και το 2006 απο τον οργανισμό «Πάτρα – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» 
σε ψηφιακή μορφή (DVD) το οπτικοακουστικό υλικό υπό το γενικό τίτλο «ΧΩΡΟΧΡΟΝΟΥ 
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΙΙ» συνοδευτικό της μεγάλης ομώνυμης εικαστικής έκθεσης. 
Το 2017 εκδόθηκε από τις Εκδόσεις Πικραμένος το φωτογραφικό λεύκωμα «Η ΚΟΚΚΙΝΗ 
ΝΥΧΤΑ και οι ημέρες των χρωμάτων». 
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Από το 1985 ως το 1987 ο Χαρ. Α. Πρέσσας υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία στην 
Πολεμική Αεροπορία φέρων τον βαθμό του εφέδρου Ανθυποσμηναγού. 
Για μια εικονική περιήγηση στο εικαστικό μου έργο παρακαλώ επισκεφθείτε την προσωπική 
ιστοσελίδα  http://users.uniwa.gr/pressas 

Αντιπτέραρχος (Ι) εα Κωνσταντίνος Τζαβέλλας 
Γεννήθηκε στα Στεφανινά Θεσσαλονίκης και μεγάλωσε στον Χορτιάτη, 
στα Γιαννιτσά, την Γουμένισσα και την Αξιούπολη. 
Εκπαίδευση: Είναι απόφοιτος Σχολής Ικάρων (1976-80) και 
πληθώρας εκπαιδεύσεων στο αντικείμενο της ειδικότητάς του, μεταξύ 
άλλων, Σχολεία Πληροφοριών, Ασφάλειας Πτήσεων, Όπλων Τακτικής, 
Εκπαιδευτών Αέρος – Εδάφους, Πολέμου Αεροπορίας, NATO Defence 
College στη Ρώμη. 
Επαγγελματική Εμπειρία – Τοποθετήσεις: Έχει διατελέσει 
Διευθυντής ΓΕΑ/Α1, Διοικητής και Υποδιοικητής 114 Πτέρυγα Μάχης 
(Α/Μ Τανάγρας), Ακόλουθος Άμυνας (ΑΚΑΜ) στην Πρεσβεία της 

Ελλάδος στο Πεκίνο και στη Σεούλ, Διευθυντής Επιχειρήσεων Εκπαίδευσης (ΔΕΕ) στην 135 
Σμηναρχία Μάχης, Διευθυντής ΔΑΕ/Α3. Έχει υπηρετήσει στη ΓΕΕΘΑ/Διεύθυνση Επεξεργασίας-
Πολιτικής Σχεδίων και Εκμετάλλευσης (ΔΕΠΟΣΕ) Τουρκίας, Μέσης Ανατολής, Β. Αφρικής, 
Γραμματέας Ομάδας Εκτίμησης Καταστάσεων Κρίσεων (ΟΕΚΚ) και Υπεύθυνος παρουσιάσεων 
Ηγεσίας, στη Διεύθυνση ΑΤΑ/Α4, στη Σχολή Εφαρμογής Ναυτικής Τακτικής (ΣΕΝΤ) Εκπαιδευτής 
Αεροπορικών Επιχειρήσεων, στο Στρατιωτικό Γραφείο ΥΕΘΑ, στην 114 Πτέρυγα Μάχης, στην 
113 Πτέρυγα Μάχης και στην 111 Πτέρυγα Μάχης. Έχει στο ενεργητικό του 3800 ώρες πτήσης 
σε αεροσκάφη Τ-41, Τ-37, Τ-2, Τ-33, F-5 A/B, Mirage F-1, M-2000, M2000-5.  
Διακρίσεις: Τιμήθηκε με όλα τα μετάλλια των βαθμών και των θέσεων που υπηρέτησε. Τιμητική 
διάκριση People’s Republic of China από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας για την προσφορά του 
στην ανάπτυξη των διμερών στρατιωτικών σχέσεων και την ίδρυση του Σχολείου «Θουκυδίδης» 
εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας, στο Πανεπιστήμιο Ξένων Γλωσσών στην πόλη Luoyang, το 
οποίο λειτουργεί μέχρι σήμερα. Τιμητική διάκριση, Republic of South Korea, από τη Δημοκρατία 
της Κορέας για την προσφορά του στην ανάπτυξη των διμερών στρατιωτικών σχέσεων και τις 
ενέργειές του για την ανέγερση του μνημείου των Ελλήνων πεσόντων του Κορεατικού Πολέμου 
στην πόλη Inchon. Επί Διοικήσεώς του στην 114ΠΜ παρελήφθησαν και αξιοποιήθηκαν 
επιχειρηματικά τα αεροσκάφη M2000-5. Έγινε η Αεροπορική Επίδειξη της Πολεμικής 
Αεροπορίας 2008.  
Μετά την αποστρατεία του συνεργάστηκε με την MOTOR OIL/CORAL/SHELL και στην ΑΒ 
Βασιλόπουλος. Στις εκλογές της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ) το 
2021 εξελέγη Πρόεδρος. 

Αρχηγός Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναύαρχος Γεώργιος Ελ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ 
Στο πλαίσιο συνέχειας ανακήρυξης νέων τακτικών μελών της Α.ΑΚ.Ε. μέλη του ΔΣ 
επισκέφθηκαν στις 22 Νοε. 2022 το γραφείο του Αρχηγού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναυάρχου 
Γεωργίου Αλεξανδράκη. 

Ο Γεώργιος Αλεξανδράκης γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965 και 
μεγάλωσε στη Σητεία και τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. 
Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία ως Έφεδρος Αξιωματικός Πεζικού 
(Φροντιστής) στο Ρέθυμνο, ενώ είχε αποφοιτήσει πρώτος από την 
αντίστοιχη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών το έτος 1990. 
Είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών 
Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών. 

Εισήλθε στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. το 1992 και αποφοίτησε το 1994 με το βαθμό 
του Σημαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

http://users.uniwa.gr/pressas
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Έχει υπηρετήσει στις Λιμενικές Αρχές Πειραιά, Ηρακλείου, Χανίων, Σητείας και Νάξου καθώς 
και στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης. 
Διετέλεσε Διευθυντής της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς 
και της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Κατά 
το ίδιο χρονικό διάστημα, είχε ορισθεί και αναπληρωματικό μέλος στην Α΄ Μονάδα Διερεύνησης 
Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων 
από Εγκληματικές Δραστηριότητες. 
Έχει υπηρετήσει ως Διοικητής στην 7η Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως Διευθυντής του 
Επιτελικού Γραφείου κ. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Τον Ιούνιο του 2020 
προήχθη στο βαθμό του Υποναυάρχου Λ.Σ. και του ανατέθηκαν καθήκοντα Γενικού 
Επιθεωρητή Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Τον Μάρτιο 2021 προήχθη στο 
βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ. ως Νεότερος Υπαρχηγός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 
Έχει παρακολουθήσει σειρά μετεκπαιδεύσεων και σεμιναρίων ενώ του έχουν απονεμηθεί όλα 
τα προβλεπόμενα για τον βαθμό και τη θέση του παράσημα, μετάλλια και διαμνημονεύσεις, 
καθώς και το Ναυτικό Μετάλλιο Β΄ Τάξεως για την συμβολή του στην καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος και συγκεκριμένα για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης 
ιδιαίτερα μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών. Το έτος 2019, κατόπιν εισήγησης του 
Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, βραβεύτηκε από την Λέσχη Λιμενικού 
Σώματος για τον επιτυχή συντονισμό ευρύτατης κλίμακας επιχειρήσεων εντοπισμού και 
κατάσχεσης μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών, ως Διοικητής της 7ης Περιφερειακής 
Διοίκησης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
Την 10-03-2022, μετά από απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, 
ανέλαβε τα καθήκοντα του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής. 
Ομιλεί την Αγγλική γλώσσα. 
Είναι πατέρας τριών αγοριών (ένα εκ των οποίων υπηρετεί ως Αξιωματικός Ιπτάμενος της Π.Α.) 
και μιας κόρης. 

 

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε. 
Στο πλαίσιο απόδοσης ειδικής τιμής σε μέλη του Δ.Σ. της Α.ΑΚ.Ε., μέλη του ΔΣ επισκέφθηκαν 
στις 10 Οκτ. 2022 την οικία του, ανακηρύσσοντάς ως Επίτιμο Γ’ Αντιπρόεδρο Α.ΑΚ.Ε., τον 
Αλέξανδρο Φίσσερ, πρώην Διευθυντή ΥΠΑ. 

Αλέξανδρος Φίσσερ, π. Διευθυντής ΥΠΑ, Επίτιμος Γ’ Αντιπρόεδρος Α.ΑΚ.Ε. 
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Γεννήθηκε στην Αθήνα, όπου περάτωσε τις 
γυμνασιακές σπουδές του στο Λεόντιο Λύκειο. 
Σπουδές: Διπλωματούχος Μηχανικός της 
Ανώτατης Εθνικής Σχολής Πολιτικής 
Αεροπορίας της Γαλλίας, ομοταγούς προς το 
ΕΜΠ (Ecole Nationale de l’ Aviation Civile-
ENAC), με προηγούμενες Πανεπιστημιακές 
σπουδές Ηλεκτρονικής και Σερβομηχανισμών 
στο Πανεπιστήμιο του Poitiers Γαλλίας. Τις 
σπουδές της ENAC κάλυψε το ΙΚΥ και το 
αντίστοιχο της Γαλλίας. Μεταπτυχιακή 
εξειδίκευση με υποτροφία υπό την αιγίδα του 
Ινστιτούτου Εναερίων Μεταφορών των 

Παρισίων (ΙΤΑ) σε θέματα Τεχνικής Εκμετάλλευσης αεροπλάνων Δημοσίων Μεταφορών. 
Επιμόρφωση στον κατασκευαστικό οίκο Boeing στις ΗΠΑ και με υποτροφία του ΟΗΕ πολύμηνη 
επιμόρφωση «Κρατικού Επιθεωρητού Πτητικής Ικανότητος αεροσκαφών» (Government 
Airworthiness Inspector) στο Κέντρο Ασφάλειας Πτήσεων Ανατολικής Μεσογείου του Διεθνούς 
Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO). 
Επαγγελματική Δραστηριότητα: Το 1961 ξεκίνησε την καριέρα του, έχοντας προσληφθεί επί 
συμβάσει με αντιμίσθιο 2ου βαθμού στην ΥΠΑ, και ένταξη στον Κλάδο Μηχανικών 
Αεροναυπηγών. Έχει θητεύσει ως Τμηματάρχης Πτητικής Ικανότητας (πλοϊμότητας) 
Αεροσκαφών, ως Διευθυντής της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Τεχνικής Εκμετάλλευσης, 
Διευθυντής Προτύπων, στην Κεντρική Υπηρεσία της ΥΠΑ, ως αναπληρωτής, σε παράλληλο 
επίπεδο καθηκόντων του, στις Διευθύνσεις Αεροπορικών Προτύπων, Αεροπορικής 
Εκμετάλλευσης, Αερολιμένων, Εναέριας Κυκλοφορίας και Τηλεπικοινωνιών, ως Προϊστάμενος 
Α’ Κλάδου, ως Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Αερομεταφορών. Παράλληλα, στην καριέρα 
του, επί σειρά ετών εκπροσώπησε την ΥΠΑ, επί Τεχνικών θεμάτων, σε συσκέψεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πολιτικής Αεροπορίας (ECAC), συμμετείχε σε περίπου 40 τεχνικές 
αποστολές στο εξωτερικό για την πιστοποίηση όλων των τύπων αεροσκαφών που είχε 
αποκτήσει η Ολυμπιακή Αεροπορία και Αεροπλοΐα. Έχει θητεύσει ως Πρόεδρος και μέλος 
Επιτροπών Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων που έγιναν στην Ελληνική Επικράτεια σε 
ξένου και ελληνικού νηολογίου αεροσκάφη, ως μέλος της Επιτροπής σύνταξης του Κώδικα 
Αεροπορικού Δικαίου (ν.1815/88), ως Πρόεδρος της ομάδας εργασίας κατάρτισης μελέτης για 
τον Τομέα Αεροπορικής Εκμετάλλευσης για τη διαμόρφωση Εθνικής Πολιτικής στις 
Αερομεταφορές ενόψει της πρόκλησης του 1993, ως μέλος της Τριμελούς Επιτροπής που 
ορίσθηκε το 1991 από το Νομάρχη Αθηνών για την εκτίμηση της αξίας της καθαρής θέσης της 
Ολυμπιακής Αεροπορίας για αύξηση του μετοχικού της Κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε το 
1992 από την κυβέρνηση. Συμπλήρωσε άνω των 1800 ωρών πτήσης σε δοκιμές και εν γένει 
πτήσεις ελέγχου σε πολιτικά αεροσκάφη. Έχει πραγματοποιήσει, ως ομιλητής, πληθώρα 
διαλέξεων επί θεμάτων Εναέριων Μεταφορών στη Σχολή Εθνικής Άμυνας, σε σεμινάρια που 
οργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο, το Υπουργείο Μεταφορών. 
Επιπλέον, έχει θητεύσει, εκτός ΥΠΑ, ως Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επί σειρά ετών μέχρι το 
1993 σε θέματα αεραθλητισμού στην Εθνική Αερολέσχη Ελλάδος, ως μέλος του ΔΣ της ΕΑΒ και 
ως εκπαιδευτής στο Κέντρο Μετεκπαίδευσης Οργάνων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου 
Προεδρίας της Κυβέρνησης. 
Διακρίσεις: Απόκτηση τίτλου του Ευρωπαίου Μηχανικού, από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 
Εθνικών Συλλόγων Διπλωματούχων Μηχανικών (FEANI) στην οποία η Ελλάς εκπροσωπείται 
από το Τεχνικό Επιμελητήριο. Ήταν η πρώτη φορά που ο τίτλος αυτός στην ειδικότητα της 
Αεροναυπηγικής απονεμήθηκε σε Έλληνα. 
Ομιλεί την Αγγλική και την Γαλλική γλώσσα. 

 

 


