ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
Εκλεκτορική Επιτροπή γνωστικού αντικειμένου

«Διεθνής Γεωγραφία και Συστημική Γεωπολιτική των Σύγχρονων Οπλικών Τεχνολογιών»
όπως καταρτίστηκε κατά τη συνεδρίαση Υπ. Αριθμ. ΑΣ «1» - 29/01/2015
Εσωτερικός Αξιολογητής
[1]

Ο κ. Νικόλαος Ιω. Δάρας έχει πολυσχιδές ερευνητικό έργο μέρος του οποίου αφορά
στη μοντελοποίηση της συστημικής γεωπολιτικής, δηλαδή στη μαθηματική
υποδειγματοποίηση, μελέτη και ανάλυση της συστεμικής γεωπολιτικής. Επειδή το
πρώτο μέρος του αντικειμένου της προκηρυχθείσας θέσης, εμπεριέχει τη συστημική
γεωπολιτική ανάλυση, όπως και τις ποσοτικές μεθόδους αυτής, συνάγεται ότι η
παρουσία του κ. Δάρα στην κρίση της υπό πλήρωση θέσης είναι δικαιολογημένη.

Εσωτερικοί Αξιολογητές (Ημεδαπής)
[2]

Ο κ. Ιωάννης Μάζης είναι κατάλληλος καθώς είναι ο εισηγητής σε διεθνές επίπεδο της
σύγχρονης συστημικής γεωπολιτικής η οποία περιέχεται στο αντικείμενο της
προκήρυξης. Το σύνολο δε του επιστημονικού του έργου στη γεωπολιτική τον καθιστά
βασικό εισηγητή και ενισχύει απολύτως την είσοδό του στο εκλεκτορικό σώμα της υπό
κρίση θέσης.

[3]

Ο κ. Νικόλαος Κυριαζής ερευνητικά δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στην περιοχή
της σχεδίασης Ευρωπαϊκών αμυντικών πολιτικών με βάση την ανάπτυξη οπλικών
τεχνολογιών. Επειδή η επιστημονική αυτή περιοχή εντάσσεται ρητώς στο μέρος εκείνο
της γεωγραφίας το οποίο αναφέρεται στις διεθνείς στρατηγικές σπουδές και τις σπουδές
διεθνούς ασφάλειας υπό το πρίσμα των σύγχρονων οπλικών τεχνολογιών, ο κ.
Κυριαζής είναι καταφανώς κατάλληλος με την υπό κρίση θέση.

[4]

Ο κ. Ηλίας Υφαντής επιδεικνύει πλούσιο συγγραφικό και ερευνητικό έργο στις περιοχές
της αλληλεπίδρασης της γεωπολιτικής και της τεχνολογίας, του εθνικού δυναμικού και
της σχεδίασης νέου πολεμικού πλοίου, των αμυντικών -και όχι μόνο- τεχνολογιών, της
άσκησης εξωτερικής πολιτικής, της παρακολούθησης, της προσομοίωσης και της
διαγνωστικής της συμπεριφοράς μηχανών εσωτερικής καύσεως, της θερμοδυναμικής,
της καύσης και των καυσίμων. Επειδή η ως άνω γενική επιστημονική περιοχή
ενδιαφερόντων του κ. Υφαντή εντάσσεται σαφώς στη γεωγραφία των σύγχρονων
οπλικών τεχνολογιών, η παρουσία του κ. Υφαντή είναι αιτιολογημένη.

[5]

Ο κ. Γεώργιος Σιδηρόπουλος καλύπτει, μεταξύ άλλων, τον κλάδο της ιστορικής
γεωγραφίας και της χαρτογραφίας, αντικείμενα απολύτως σχετικά με την υπό κρίση
θέση.

[6]

O κ. Αθανάσιος Παπαδασκαλόπουλος ασχολείται με μεθόδους περιφερειακής
ανάλυσης, με τον περιφερειακό προγραμματισμό, με πρότυπα χωροθέτησης
παραγωγικών δραστηριοτήτων και για αυτό κρίνεται κατάλληλος για την κρίση της
θέσης.

Εξωτερικός Αξιολογητής (Αλλοδαπής)
[7]

Ο κ. καθηγητής Amikam Nachmani δραστηριοποιείται ερευνητικά στους τομείς των
Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών, της Πολιτικής και Στρατηγικής και των
εμφύλιων πολέμων στον εικοστό αιώνα, περιοχές σχετικές με το αντικείμενο που
κρίνεται..

Αναπληρωματικό Εκλεκτορικό σώμα
Αναπληρωματικοί Εξωτερικοί Αξιολογητές (Ημεδαπής)
[1]

Ο κ. Μανώλης Χριστοφάκης είναι σχετικός με τα υπό κρίση αντικείμενα, καθώς
ερευνητικά ασχολείται με την περιφερειακή επιστήμη και τον περιφερειακό
προγραμματισμό, την οικονομική
του χώρου, τον τοπικό επιχειρησιακό
προγραμματισμό, τη γεωγραφία και την πολιτική των μεταφορών, τα πρότυπα
χωροθέτησης παραγωγικών δραστηριοτήτων.

[2]

O κ. Παναγιώτης Ήφαιστος ασχολείται με θέματα γεωπολιτικής, διεθνών σχέσεων,
στρατηγικών σπουδών και ασφάλειας και, ως εκ τούτου είναι κατάλληλος για την κρίση
της θέσης.

[3]

Ο κ. Χρήστος Κόλλιας ασχολείται με τα οικονομικά της άμυνας και τις τρομοκρατικές
επιθέσεις, τομείς σχετικούς με την κρίση της θέσης.

[4]

Ο κ. Νικήτας Νικητάκος έχει πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό έργο στα αντικείμενα
της υπό κρίσεως θέσης και συγκεκριμένα στα αντικείμενα της γεωπολιτικής της
θάλασσας, της γεωπολιτικής του φυσικού αερίου και της ναυτιλίας, καθώς και στα
αντικείμενα της δικτυοκεντρικής οργάνωσης.

[5]

Ο κ. Γεώργιος Κορρές ασχολείται με οικονομική του Χώρου, αντικείμενο που
εντάσσεται στην οικονομική γεωγραφία και κατά συνέπεια περιλαμβάνεται στην ουσία
της υπό κρίση θέσεως.

[6]

Η κ. Όλγα Γιώτη - Παπαδάκη έχει ερευνητικές περιοχές που αφορούν την οικονομική
γεωγραφία και την περιφερειακή πολιτική, επιστημονικές περιοχές που εντάσσονται στο
αντικείμενο της υπό κρίση θέσης.

Αναπληρωματικός Εξωτερικός Αξιολογητής (Αλλοδαπής)
[7]

Ο κ. Efraim Inbar δραστηριοποιείται ερευνητικά στους τομείς των στρατηγικών
σπουδών και των σπουδών ασφάλειας και είναι κατάλληλος για την κρίση της θέσης.

