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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Όλη η αλήθεια για την ενεργειακή κρίση 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ  

Το Ινστιτούτο Γεωπολιτικής, Εθνικής Συγκρότησης και 

Ανάπτυξης ΠΥΞΙΔΑ, αντιλαμβανόμενο την κρισιμότητα  ως προς τα 

ενεργειακά ζητήματα  τόσο για την Ελλάδα, όσο και σε παγκόσμιο 

επίπεδο, διοργανώνει  σε ζωντανή μετάδοση την 6/11/2022, ημέρα 

Κυριακή και ώρα 18:00 διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: 

 

                  "Η αλήθεια για την ενεργειακή κρίση" 

 

 

Στην εκδήλωση που θα συντονίσει ο Δημοσιογράφος Αντώνιος 

Βασιλόπουλος θα συμμετάσχουν ως ομιλητές:  

 

-Γεώργιος Αδαλής, Οικονομέτρης-Οικονομολόγος 

-Σωτήριος Μανωλκίδης, Δικηγόρος, πρώην Αντιπρόεδρος ΡΑΕ 
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Στην συζήτηση ως εκπρόσωπος του Ινστιτούτου ΠΥΞΙΔΑ θα 

συμμετάσχει ο Ιωάννης Τσουκαλάς, Σύμβουλος Δ.Σ. του 

Ινστιτούτου. 

 

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί «ζωντανά»  α) στο κανάλι  

PYXIS.INSTITUTE -ΠΥΞΙΔΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ της πλατφόρμας 

Youtube  στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://www.youtube.com/channel/UCICuk6ltOWMdr84Ja7X1otg   

και  

β) στον ιστότοπο https://www.facebook.com/pyxis.institute  του 

Ινστιτούτου ΠΥΞΙΔΑ  

  

  Λίγα λόγια για τους ομιλητές 

 

  Σωτήριος Μανωλκίδης 

Ο Σωτήριος Μανωλκίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και είναι 

απόφοιτος του Λυκείου της Θεσσαλονίκης «Ανατόλια».Είναι 

δικηγόρος με μεταπτυχιακό δίπλωμα τoυ κλάδoυ Δημoσίoυ Δικαίoυ 

και Πoλιτικώv Επιστημώv της Νομικής σχολής του Α.Π.Θ., 

ανακηρύχθηκε δε Διδάκτορας Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό 

Ινστιτούτο της Φλωρεντίας με διδακτορική διατριβή με θέμα: 

«Granting Benefits through Constitutional Adjudication: The 

Extension of the Most Favourable Norm in Greece & 

Italy».Εργάσθηκε ως Λέκτoρας στη Νoμική Σχoλή τoυ 
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Παvεπιστημίoυ τoυ Ουαλίας στo Cardiff, ενώ έχει θητεύσει ως 

Ειδικός Επιστήμονας στην Ανεξάρτητη Αρχή Συνήγορος του Πολίτη, 

και ως Ειδικός Συνεργάτης του Υπουργού Πολιτισμού. Εργάζεται 

σήμερα ως δικηγόρος στην «Νομική Υπηρεσία» της Ρυθμιστικής 

Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), ενώ από το 2015 έως το 2019 θήτευσε ως 

Αντιπρόεδρος της ως  άνω Αρχής. Σε όλα τα χρόνια που εργάζεται 

ως δικηγόρος στην ΡΑΕ άσκησε γνωμοδοτικό έργο, συμμετείχε (ως 

μέλος) στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Αρχής,  αλλά και στην 

Επιτροπή που επιμελήθηκε τη σύνταξη του Κανονισμού Αδειών 

Παραγωγής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ. Είναι, επίσης,  

πιστοποιημένος Διαιτητής σε θέματα ενέργειας, Εθνικός 

Ενεργειακός Εμπειρογνώμων της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (D.G. Enlargement) & Σύμβουλος σε θέματα Περιφερειακής 

Εκπαίδευσης στο Κοινοτικό Κεκτημένο σε χώρες της Ν.Α. Ευρώπης.  

 

  Γεώργιος Αδαλής 

Ο Γιώργος Αδαλής γεννήθηκε το 1969 στη Μυτιλήνη και έλκει την 

καταγωγή του από την Σμύρνη και την Κρήτη. Πτυχίο Οικονομετρίας 

και Περιφερειακής Ανάπτυξης από το Πανεπιστήμιο Πατρών (1991). 

Παράλληλα σπούδαζε Πληροφορική και Προγραμματισμό επί έξι 

χρόνια. “Ομιλεί” 14 γλώσσες προγραμματισμού και βάσεις 

δεδομένων. Επί 30 έτη εργάζεται ως Μηχανικός Η/Υ, μηχανικός 

δικτύων και μηχανικός λογισμικού στον ιδιωτικό τομέα. Ως 

οικονομολόγος και προγραμματιστής έχει αναπτύξει και εγκαταστήσει 

δικές του εφαρμογές σε χρηματιστηριακές, ναυτιλιακές και 

τηλεπικοινωνιακές εταιρίες. Από τις αρχές του 1990 ασχολείται στον 
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ιδιωτικό τομέα με την ανάπτυξη οικονομετρικών και στατιστικών 

μοντέλων για λογαριασμό μεγάλων ιδιωτικών εταιριών. Σε ηλικία 24 

ετών, εργάστηκε ως εισηγητής στο ΕΛΚΕΠΑ όπου δίδαξε επί 4 χρόνια 

σε ανώτερα στελέχη υπουργείων, εφαρμοσμένα οικονομικά. Συνέχισε 

να διδάσκει εξειδικευμένα μαθήματα. Ασχολείται με τα ενεργειακά. Τον 

Μάϊο 1991 δημοσίευσε ένα οικονομετρικό μοντέλο πρόβλεψης του 

κόστους που θα φέρει ο πόλεμος του Κόλπου στην ελληνική οικονομία 

τα έτη 1991-96. Είναι ο ιδρυτής της πρώτης ηλεκτρονικής εφημερίδας 

(AegeanTimes.gr), η οποία κυκλοφορούσε αδιάκοπα στο Διαδίκτυο 

την περίοδο 1999-2013. Έχει εργαστεί ως διευθυντής σε περιφερειακά 

κανάλια και ραδιόφωνα και αρθρογραφεί σε αθηναϊκές εφημερίδες. 

 

 

Το Ινστιτούτο Γεωπολιτικής, Εθνικής Συγκρότησης & 

Ανάπτυξης «ΠΥΞΙΔΑ» είναι μια ένωση προσώπων μη 

κερδοσκοπική, που ιδρύθηκε τον Μάιο 2020 και λειτουργεί σε 

εθελοντική βάση και αφιλοκερδώς από ενεργούς πολίτες με 

διαφορετικές πολιτικές και προσωπικές απόψεις, αλλά με κύριο 

πρόταγμα την Ελλάδα. 
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