
Αγαπητά μέλη και φίλοι του Ινστιτούτου, 

Γνωρίζετε όλοι σας τις άοκνες προσπάθειες που καταβάλλουμε για την προώθηση 

των εθνικών μας θεμάτων, την έγκυρη ενημέρωση των συμπολιτών μας και τη γενικότερη 

προβολή των θέσεων και απόψεων του ΕΛΙΣΜΕ. Μοναδικός γνώμονας της προσπάθειας 

μας η επιθυμία προαγωγής και δημιουργίας σκέψεως και γόνιμου διαλόγου που 

ευελπιστούμε να προάγει τις εθνικές επιδιώξεις. 

Για την πραγμάτωση όμως των στόχων μας απαιτείται και η ενεργός συμμετοχή 

σας στην παραγωγή έργου του Ινστιτούτου. Καθένας από εμάς κουβαλάει μοναδικές 

εμπειρίες και γνώσεις σε σειρά αντικειμένων και θεμάτων που προήλθαν από τη 

μακρόχρονη δημιουργική του καριέρα.  

Βασιζόμενοι στις γνώσεις σας αλλά κυρίως στην επιθυμία προώθησης των στόχων 

του ΕΛΙΣΜΕ σας καλούμε να ενισχύσετε πιο δημιουργικά τις προσπάθειες μας. Πιθανόν να 

γνωρίζετε ότι στο Ινστιτούτο μας δραστηριοποιούνται τρεις Επιτροπές Εργασίες (ΕΕ) που 

καλύπτουν μια σειρά θεμάτων που σίγουρα αγγίζουν τα θέματα που γνωρίζετε και για τα 

οποία μπορείτε να προσφέρετε την πολύτιμη προσφορά σας. Παράλληλα η ιστοσελίδα μας 

είναι πάντα ανοικτή σε εσάς για να προβάλετε (με τη μορφή κειμένων όπως σύντομα 

άρθρα ή εκτενέστερες αναλύσεις) τις θέσεις σας και να προάγετε μια δημιουργική 

συζήτηση ή ακόμη να ενισχύσετε τη βάση δεδομένων μας με πολύτιμα στοιχεία. Ομοίως 

μπορείτε να έχετε ενεργό συμμετοχή σε σειρά εκδηλώσεων (σεμινάρια, ημερίδες, 

εκπομπές).  

Εξυπακούεται ότι κάθε συμμετοχή σας είναι εθελοντική και μόνο στα αυστηρά 

πλαίσια του πολύτιμου ελεύθερου χρόνου σας.  Κατανοητή κάθε μορφή δισταγμού εκ 

μέρους σας αλλά σας διαβεβαιώνουμε ότι η ενασχόληση σας με τις παραπάνω 

δημιουργικές εργασίες θα είναι ωφέλιμη για το Ινστιτούτο αλλά και για την προσωπική σας 

ενημέρωση και ανάδειξη. 

Η ποιότητα του έργου του ΕΛΙΣΜΕ καθώς και η προβολή του εξαρτάται 

αποκλειστικά από την ενεργό συνεισφορά μελών και φίλων και σας καλούμε για άλλη μια 

φορά να επιλέξετε το βέλτιστο για εσάς τρόπο  υποστήριξης των στόχων μας. Οποιαδήποτε 

συνεισφορά σας είναι για εμάς πολύτιμη και ο συνδυασμός ενδιαφέροντος, πάθους, 

ανησυχίας, γνώσεων και εμπειρίας είναι αυτός που καθιστά διακριτή τη διαφορά του 

ΕΛΙΣΜΕ με άλλες ανάλογες προσπάθειες.  

Ενδεικτικά σας υπενθυμίζουμε τα παρακάτω είδη δραστηριοτήτων στα οποία μπορείτε 

ατομικά ή εντασσόμενοι σε μια από τις τρεις Επιτροπές Εργασίας, να συμμετάσχετε ενεργά: 

 Παρουσιάσεις σε Ημερίδες και Συνέδρια. 

 Παρουσιάσεις σε Σεμινάρια που διοργανώνει το Ινστιτούτο. 

 Συγγραφή τμήματος συγγράμματος (βιβλία, μελέτες κλπ) που εκπονεί μια από τις 

Ομάδες Εργασίες.  

 Συγγραφή (ατομική ή ομαδική) αναλύσεως που αναρτάται στην ιστοσελίδα του 

ΕΛΙΣΜΕ, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προωθείται ανάλογα. 



 Συγγραφή κειμένου-άρθρου που αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΣΜΕ, μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης και προωθείται ανάλογα. 

 Παρακολούθηση-καθοδήγηση δόκιμου ερευνητή. 

 Παρουσίαση θέματος της επιλογής σας στα μέλη του Ινστιτούτου. 

 Συμμετοχή σε τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές, διαδικτυακές εκπομπές. 

 Εξυπακούεται ότι την παρούσα χρονική περίοδο (COVID 2019) οι δραστηριότητες 

περιορίζονται στην εκ του μακρόθεν συγγραφή αναλύσεων, άρθρων, μελετών 

κλπ (ατομικών και ομαδικών) 

  Υπενθυμίζουμε ότι οι τρεις Επιτροπές Εργασίες καλύπτουν (όχι αποκλειστικά) τα 

παρακάτω ενδεικτικά αντικείμενα: 

                1η  Επιτροπή Εργασίας Εσωτερικών (κ. Πορτοκαλάκης Λεόντιος, τηλ.  6936 500056, 

e mail   lportokalakis@yahoo.com) Είναι αρμόδια  για Πολιτικά-Οικονομικά-Αναπτυξιακά και  

Οργανωτικά  θέματα στο Εσωτερικό.   

                2η Επιτροπή Εργασίας Άμυνας-Ασφαλείας (κ. Κατσαρός Παναγιώτης, τηλ. 6983 

501397,  e mail panos.katsaros@yahoo.com), Είναι αρμόδια για θέματα Εσωτερικής Άμυνας - 

Ασφάλειας και Εσωτερικής Ταυτότητας.   

  

                3η Επιτροπή Εργασίας Εξωτερικών Θεμάτων (κ. Δουδούμης Γεώργιος, τηλ. 6942 

566479,  e mail   gdoudoumis@yahoo.com),  Είναι αρμόδια για Θέματα  Εθνικού Ενδιαφέροντος 

στο Εξωτερικό και Διεθνούς  Δικαίου.                                                                                                                   

 Επαναλαμβάνεται ότι η συμμετοχή σας είναι απολύτως εθελοντική και κάθε 

δέσμευση σας εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τη δική σας διαθεσιμότητα και 

επιθυμία συνεισφοράς. Η εμπλοκή σας όμως αποτελεί τη βέλτιστη υποστήριξη σας στο 

έργο μας και ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ για την ύπαρξη μας. 

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε ενεργά στο έργο οποιοσδήποτε Επιτροπής Εργασίας ή 

για οποιαδήποτε απορία σας μπορείτε να απευθυνθείτε στους επικεφαλείς των 

Επιτροπών Εργασίας ή στον Αντιστράτηγο εα Ιπποκράτη Δασκαλάκη, Διευθυντή Μελετών 

του ΕΛΙΣΜΕ. 

 Τηλ: 201-6543131, 6983457318, 

 e-mail: rafaelmarippo@yahoo.gr 

ή ελάτε σε άμεση επικοινωνία μαζί μας είτε στα γραφεία  μας Πατησίων 88 (1ος όροφος) 

και στα τηλέφωνα 210-8211025, 8211026 και στο e-mail elisme@ote.gr  είτε με τον ΓΓ  κ. 

Αλεβίζο Δημήτριο (τηλ. 6945152350, e mail dimalevizos@yahoo.com) 
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