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ΣΥΝΤΟΜΟ-ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Γεννήθηκα τη 15η Οκτωβρίου του 1978. Ζω στην Αγία Παρασκευή από το 1986. 

Παρακολούθησα το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό των Εκπαιδευτηρίων Ζηρίδη στην 

περιοχή του Αμαρουσίου, το 1ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής και το 1ο Γενικό 

Λύκειο Αγίας Παρασκευής απ’ όπου απεφοίτησα το 1996 και μέσω της 1ης Δέσμης 

του Συστήματος Εισαγωγής των Πανελληνίων Εξετάσεων εισάχθηκα στη Σχολή 

Μηχ/γων Μηχ/κων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου απ’ όπου απεφοίτησα 

ολοκληρώνοντας τον Κύκλο του Ενεργειακού Μηχ/γου Μηχ/κού με χαρακτηρισμό 

"Λίαν Καλώς" και εκπονώντας Διπλωματική Εργασία -υπό την επίβλεψη του 

συντοπίτου μας Καθηγητού Τομέος Θερμότητος Μηχ/γων Μηχ/κων ΕΜΠ Κίμωνος 

Αντωνόπουλου- μέρος της οποίας ήτο και η κατασκευή Ψυχρομετρικού Χάρτου 

μηδενικού επιπέδου και εύρους θερμοκρασίας ξηρού βολβού (1-50 oC) όπου να 

ενσωματώνει όλα τα πλεονεκτήματα των αντιστοίχων χαρτών της Ashrae αλλά και της 

Carrier και η οποία επελέχθη εκ των "Μελών των Εξεταστικών Επιτροπών Τεχνικού 

Επιμελητήριου Ελλάδος (ΤΕΕ) για τη χορήγηση Αδείας Ασκήσεως Επαγγέλματος" 

για τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης του ΤΕΕ.  

 

Παρά την τιμητική προτροπή του Καθηγητού μου να ακολουθήσω Ακαδημαϊκή 

σταδιοδρομία απεφάσισα να ακολουθήσω διαφορετική πορεία. Υπηρέτησα τη 

στρατιωτική μου θητεία στην Πολεμική Αεροπορία. Κατόπιν της Βασικής 

Εκπαιδεύσεως στην 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαιδεύσεως (124 ΠΒΕ) συνέχισα τη 

θητεία μου στην 356 Μοίρα Τακτικών Μεταφορών (356 ΜΤΜ) της 112 Πτέρυγος 

Μάχης (112 ΠΜ) με την ειδικότητα του Δοκίμου Εφέδρου Υπαξιωματικού 

Μηχανικού Ελικοφόρων Αεροσκαφών (ΔΕΥ ΜΕΑΦ) και ολοκλήρωσα τη θητεία μου 

στην Αεροπορική Βάση Δεκελείας αρχικώς στην 360 Μοίρα Αρχικής Εκπαιδεύσεως 

(360 ΜΑΕ) της Σχολής Ικάρων και εν συνεχεία έχοντας λάβει το Βαθμό του Σμηνία 

ως Υπασπιστής του Διοικητού της Σμηναρχίας Ικάρων (ΣΜΙΚ) συντοπίτου μας 

Ταξιάρχου (Ε) Αθανασίου Καραδήμου εκτελώντας παραλλήλως και χρέη Βοηθού 

Πρωτοκόλλου αλλά και Βοηθού του Γραφείου Προσωπικού.  

 

Κατόπιν της ολοκληρώσεως της θητείας μου ασχολήθηκα με τα Ηλεκτρονικά 

Ισχύος και τις Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές που ήτο η κυρία επαγγελματική 

ενασχόληση του πατρός μου Θεοδώρου Κυριακόπουλου Μηχ/γου-Ηλεκ/γου 

Μηχ/κού ΕΜΠ. Από το έτος 2007 και εφεξής εργάζομαι ως Ελεύθερος 

Επαγγελματίας παρέχοντας πληθώρα Υπηρεσιών Μηχ/γου Μηχ/κου στον Τομέα της 

Βιομηχανίας και συγκεκριμένως στην κατασκευή Υδραυλικών Κινητήρων 

Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων καθώς και στη Μεταποίηση/Κατασκευή 

Υαλοπινάκων και την Υλοποίηση πάσας φύσεως Υαλοκατασκευών σε Ιδιωτικά και 

Δημόσια Τεχνικά Έργα ειδικών και υψηλών απαιτήσεων. Ως Ελεύθερος 

Επαγγελματίας ασχολούμαι επίσης με τη Μελέτη, Επίβλεψη και Κατασκευή 

ΗλεκτροΜηχανολογικών Εγκαταστάσεων, την Έκδοση Αδειών Ιδρύσεως 

(Εγκαταστάσεως) και Λειτουργίας διαφόρων Δραστηριοτήτων και Δομών, τις 
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Ενεργειακές Αναβαθμίσεις, τις Ενεργειακές Επιθεωρήσεις ως Ενεργειακός 

Επιθεωρητής ΥΠΕΚΑ, την παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας κ.α.  

 

Είμαι μέλος του ΤΕΕ, μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Ελευθέρων 

Επαγγελματιών Μηχανικών (ΠΑΣΕΕΜ) και μέλος της Επιστημονικής Ομάδος ΤΕΕ 

του 2017 για το έργο "Αναθεώρηση Υφισταμένου Πλαισίου Ενεργειακής Αποδόσεως 

Κτηρίων". Ένεκα των πεδίων που έχω ασχοληθεί επαγγελματικώς έχω αποκτήσει και 

γνώσεις όπως -ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς- Νομικές, ήτοι Τεχνικού Δικαίου, 

Εμπραγμάτου Δικαίου, Διοικητικού Δικαίου κ.α.  

 

Στον πενιχρό ελεύθερο χρόνο μου ασχολούμαι με ζητήματα οιουδήποτε 

αντικειμένου που κεντρίζουν το ενδιαφέρον μου όπως -ενδεικτικώς και όχι 

περιοριστικώς- με ζητήματα ιατρικής επιστήμης και κοινωνικοποιούμαι με 

διαφόρους τρόπους. Ένεκα μίας προσωπικής εμπειρίας εμβάθυνα σε ζητήματα 

Ψυχικής Υγείας, περισσότερο στις Διαταραχές Προσωπικότητος, ιδίως του Cluster B 

με έμφαση στην Οριακή ή Μεθοριακή ή Μεταιχμιακή Διαταραχή Προσωπικότητος 

εκ της οποίας πάσχουν -εν ανοσογνωσία- εκατοντάδες χιλιάδες Ελληνίδες αλλά και 

Έλληνες και την ΑντιΚοινωνική Διαταραχή Προσωπικότητος (Ψυχοπάθεια/ 

Κοινωνιοπάθεια) όπου τα άτομα εκ της οποίας πάσχουν προκαλούν σοβαρά 

προβλήματα στην υπόλοιπη κοινωνία καθώς όπως ένας φυσικός θηρευτής αποτελεί 

μία εκ φύσεως δολοφονική μηχανή, έτσι και τα άτομα αυτά διολισθαίνουν εκ 

φύσεως στο ρόλο του εγκληματία. Η ετοιμότητά τους να εκμεταλλευθούν οιαδήποτε 

κατάσταση που ανακύπτει, σε συνδυασμό με την απουσία των εσωτερικών 

μηχανισμών ελέγχου που καλούμε "συνείδηση", τους καθιστά αενάως εν δυνάμει 

εγκληματίες. 

 

Η υπέρτατη ικανότητα που δύναται κανείς να αποκτήσει κατά τη διάρκεια ετών 

εκπαιδεύσεως στο Πανεπιστήμιο και άλλες εκπαιδευτικές δομές είναι το "να μάθει 

να μαθαίνει". Είναι δυνατόν να παρατηρήσουμε την ικανότητα αυτή και σε 

ανθρώπους που δεν έχουν ποτέ εκπαιδευθεί σε Πανεπιστήμια και άλλες εφάμιλλες 

εκπαιδευτικές δομές, αλλά έχουν προσπαθήσει πραγματικά τόσο πολύ και έχουν 

καταφέρει να αποκτήσουν την προαναφερθείσα ικανότητα. Έχοντας "μάθει να 

μαθαίνεις" είσαι σε θέση να ασχοληθείς με τα πάντα. Όταν οι προσπάθειές σου 

καθοδηγούνται εκ της αγάπης και κατέχεις την ικανότητα του να έχεις "μάθει να 

μαθαίνεις", τότε να αναμένεις να συμβούν φαινομενικά θαύματα. Στην 

πραγματικότητα δεν πρόκειται όμως για πραγματικά θαύματα. Φαντάζουν ως τέτοια, 

αλλά είναι απλώς το αποτέλεσμα των προσπαθειών των ανθρώπων που έχουν "μάθει 

να μαθαίνουν" και μπορούν να αγαπούν (αληθινά). Η αγάπη είναι επιλογή/απόφαση 

υψίστου ποιότητος. Ναί, είναι τόσο απλό και τόσο δύσκολο όσο αυτό. Τα πράγματα 

δεν είναι a priori απλά ή δύσκολα, εμείς τα κάνουμε τέτοια. 

 


