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Συµµετέχοντες: 

 
Χαρά Αξούριστου 
 

Είναι φιλόλογος στο 5ο Λύκειο Βέροιας, Ελλάδα. Ενεργό µέλος της 
σχολικής περιβαλλοντικής οµάδας και της ανεξάρτητης παράταξης 
των εκπαιδευτικών Ηµαθίας. Μέλος της ∆ιεθνούς Αµνηστίας 
Βέροιας και των Οικολόγων Πράσινων Ελλάδας. Λόγω της 
εναλλαγής αναλαµβάνει τη θέση της δηµοτικής συµβούλου 
Βέροιας στο δεύτερο µισό της θητείας. 
 

 
Νίκος Γαγγιολάκης  
 

Εργάζεται στον ιδιωτικό τοµέα και έχει σπουδάσει Τουριστικά 
επαγγέλµατα και ∆ιαχείριση Ξενοδοχείων. Έζησε στη Γερµανία 
από το 1973, όπου δραστηριοποιήθηκε στο ειρηνικό και 
Περιβαλλοντικό Κίνηµα της Φρανκφούρτης στη δεκαετία του '80. 
Ενεργό µέλος του ∆Σ της Ελληνικής Κοινότητας, του ∆Σ του 
Συλλόγου Κρητών και των Νέων Μεταναστών τους οποίους και 
εκπροσώπησε στο ∆ήµο της Φρανκφούρτης και στήριξε τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα των Ελλήνων µεταναστών. Το 1989, 
επιστρέφοντας στην Ελλάδα δραστηριοποιήθηκε στον "Εργατικό 

Σύλλογο Ηρακλείου" και ήταν ενεργό µέλος του Συλλόγου Τροφίµων και Τουρισµού. 
Σήµερα είναι µέλος του Πανελλαδικού Συµβουλίου των Οικολόγων Πράσινων, 
υπεύθυνος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Είναι επίσης ένας ενεργός πολίτης µε 
ενδιαφέρον στα ανθρώπινα δικαιώµατα και ιδρυτικό µέλος της «Κίνησης Πολιτών 
κατά του Ρατσισµού και της Ξενοφοβίας" και της Ανεξάρτητη Περιφερειακής Κίνηση 
Πολιτών "Μια Κρήτη, Περιβάλλον-Άνθρωπος". 
 
 
Αλέκος Γεωργόπουλος 
 

Καθηγητής στην Παιδαγωγική Σχολή του ΑΠΘ όπου διδάσκει 
περιβαλλοντική εκπαίδευση. Έχει γράψει πέντε βιβλία και πλήθος 
άρθρων του έχουν δηµοσιευθεί σε ελληνικά και ξενόγλωσσα 
περιοδικά. Από τα παλαιότερα µέλη της Οικολογικής Κίνησης 
Θεσσαλονίκης και εκδότης του οικολογικού εντύπου ΕΝ ΟΙΚΩ, 
ΕΝ ∆ΗΜΩ. Επανειληµµένα υποψήφιος νοµαρχιακός σύµβουλος 
Θεσσαλονίκης µε την Οικολογία-Αλληλεγγύη, και υποψήφιος 
βουλευτής και ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων σε όλες 

τις εκλογικές αναµετρήσεις από το 2004 και µετά. 
 
 
 



∆ήµητρα Γωγάκου 
 

Είναι Αρχιτέκτονας Μηχανικός Α.Π.Θ. µε µεταπτυχιακό τίτλο του 
Ε.Α.Π. στον «Περιβαλλοντικό Σχεδιασµό Πόλεων και Κτιρίων». 
Σύµβουλος σε θέµατα τοπικής αυτοδιοίκησης των «Οικολόγων 
Πράσινων». Από το 1986-1990 ήταν Συνοικιακή Σύµβουλος στον 
∆ήµο Αµπελοκήπων, από το 2007-2010 Νοµαρχιακή Σύµβουλος 
Ν. Θεσσαλονίκης µε την αυτοδιοικητική κίνηση «Οικολογία 
Αλληλεγγύη» και από το 2009-2010 µέλος των Νοµαρχιακών 
Επιτροπών Χωροταξίας & Πολεοδοµίας, Μεταφορών & Τεχνικού 
Ελέγχου και Υγείας-Πρόνοιας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ιδρυτικό 

µέλος της ∆ηµοτικής Παράταξης «Πολίτες των Αµπελοκήπων», του Κέντρου Ιστορίας 
Αµπελοκήπων (Κ.Ι.Α.Θ.) και του Καταναλωτικού Συνεταιρισµού «ΠΡΟΣΚΑΛΩ». 
 
Γιώργος ∆ηµαράς 
 

Είναι Πολιτικός Μηχανικός και έχει παρακολουθήσει οικονοµικές 
σπουδές στην ΑΣΟΕΕ. ∆ιετέλεσε µέλος του ∆.Σ. του ΤΣΜΕ∆Ε, 
µέλος ∆.Σ. συλλόγων µηχανικών, µέλος της επιτροπής σύνταξης 
του ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ, µέλος επιτροπής 
παιδείας στο Υπουργείο Παιδείας , πρόεδρος της επιτροπής 
περιβάλλοντος ∆ήµου Αγ. Παρασκευής, πρόεδρος της 
συντονιστικής επιτροπής για την προστασία του Υµηττού. Στους 
ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ έχει διατελέσει µέλος του ΠΣ και της 

Εκτελεστικής Γραµµατείας, είναι Περιφερειακός Σύµβουλος Αττικής µε την ΑΤΤΙΚΗ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Συµµετέχει στις επιτροπές της περιφέρειας χωροταξίας -
αναπλάσεων και παιδείας - πολιτισµού. 
 
 
Κώστας ∆ιάκος 
 

Είναι ∆ικηγόρος, Νοµικός Περιβάλλοντος, µε µεταπτυχιακές 
σπουδές στο ∆ηµόσιο & Κοινοτικό ∆ίκαιο στο Paris II, και 
Πολιτικές Επιστήµες στην Ecole des Etudes Politiques και 
χειρίζεται ένδικα σηµαντικές υποθέσεις περιβαλλοντικού 
περιεχοµένου. Ιδρυτικό µέλος των Οικολόγων Πράσινων, 
υπέγραψε το ιδρυτικό καταστατικό του Ευρωπαϊκού 
Πράσινου Κόµµατος εκπροσωπώντας τους Έλληνες 

Πράσινους. Με µακρά θητεία στην Αυτοδιοίκηση και σε κινήσεις πολιτών, 
εξελέγη περιφερειακός σύµβουλος Αττικής ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου 
της «Αττικής Οικολογικής Απάντησης» στις τελευταίες αυτοδιοικητικές 
εκλογές. 
 
 
Χρήστος ∆ουλκερίδης 

 
Από το 1988 ο Χρήστος ∆ουλκερίδης είναι µέλος της ECOLO, την 
πράσινη οικολογική οµάδα στο Βέλγιο. Υπηρέτησε εκεί σε διάφορες 
θέσεις µέχρι που έγινε µέλος του Κοινοβουλίου French-speaking 
των Βρυξελλών το 2004. Επανεξελέγη 5 χρόνια αργότερα, το 
2009, και ήταν στην επιτροπή διαπραγµατεύσεων για το 



σχηµατισµό κυβέρνησης συνασπισµού στις Βρυξέλλες. Σήµερα, ο Χρήστος είναι µέλος 
της κυβέρνησης των Βρυξελλών στο τέλος της Στέγασης, πυρόσβεσης, & Επείγουσας 
Ιατρικής Βοήθειας, Τουρισµού, Παιδείας και του προϋπολογισµού.  
 
Ελεονόρα Ζώτου 
 

Οικονοµολόγος. Είναι µέλος του ∆Σ της Οικολογικής Κίνησης 
Θεσσαλονίκης. Είναι αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών 
Μεταναστριών Β. Ελλάδας. Είναι στέλεχος της ΜΚΟ “Αντιγόνη”- 
Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκµηρίωσης για τον Ρατσισµό, την 
Οικολογία, την Ειρήνη και τη µη Βία. ∆ιετέλεσε νοµαρχιακή 
σύµβουλος Θεσσαλονίκης µε την «Οικολογία Αλληλεγγύη 2009-
2010.Είναι µέλος της Εκτελεστικής Γραµµατείας των Οικολόγων 
Πράσινων και υπεύθυνη για την Οµάδα για τα Ανθρώπινα 
∆ικαιώµατα. Εργάζεται σαν τοπική βοηθός στο Γραφείο στήριξης 

του Ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων, Νίκου Χρυσόγελου. 
 
Λευτέρης Ιωαννίδης 

 
Γεννήθηκε το 1977. Ζει στο Μαυροδένδρι Κοζάνης και εργάζεται 
ως ελεύθερος επαγγελµατίας. Υποψήφιος δήµαρχος Κοζάνης στις 
δηµοτικές εκλογές του 2010 µε την ∆ηµοτική Κίνηση "Κοζάνη 
Τόπος να ζει" και από τότε δηµοτικός σύµβουλός Κοζάνης. 
Υποψήφιος βουλευτής µε τους Οικολόγους Πράσινους στις 
εθνικές εκλογές 2007 και 2009. Ενεργό µέλος της Οικολογικής 
Κίνησης Κοζάνης και κατά το παρελθόν µέλος πολιτιστικών 
οργανώσεων. 

 
Ελεάννα Ιωανίδου 
 

Νοµικός, µε µεταπτυχιακές σπουδές στο ∆ηµόσιο ∆ίκαιο και τις 
Πολιτικές Επιστήµες. Έχει συµβάλει σε δικαστικές επιτυχίες του 
οικολογικού κινήµατος, όπως τη διάσωση του περιαστικού µας 
δάσους, την αποτροπή της υποθαλάσσιας αρτηρίας και την 
διατήρηση των “Αλευρόµυλων Αλατίνη”.∆ιεκδικεί ένα καλύτερο 
αστικό περιβάλλον µέσα από οµάδες της πόλης, την ισότητα των 
φύλων, τα δικαιώµατα των µητέρων και συµµετέχει στο αντί-
απαγορευτικό κίνηµα και στην κίνηση πολιτών “φορολογείστε την 

Εκκλησία”. Είναι µέλος στην Ε.E.∆.Α., στην Ένωση Πολιτών και στον Κοινωνικό 
Καταναλωτικό Συνεταιρισµό. ∆ιετέλεσε µέλος της Ε.Γ. του ΠΑΝ∆ΟΙΚΟ. Από το 2010 
είναι µέλος της Ε.Γ. των Οικολόγων Πράσινων και συν-εκπρόσωπος τύπου. 
 
Σάκης Καβακόπουλος 
 

Παλαιοπώλης, µέλος των Οικολόγων Πράσινων από το καυτό 
καλοκαίρι του 2007 και της δηµοτικής παράταξης «Ενεργοί 
πολίτες-Οικολογία στην πράξη». Τον κέρδισε η Πολιτική Οικολογία 
και οι δράσεις γύρω από αυτήν καθώς θεωρεί ότι δεν υπάρχει 
κανένας άλλος πολιτικός χώρος, ο οποίος να εκφράζει µε ήπιο 
πολιτικό λόγο, την αειφορία και τον φυσικό τρόπο ζωής καθώς και 
τα ανατρεπτικά χρονικά της δεκαετίας του’70 και του ’80. 
 

 



Γιάννης Κούτσικος 
 

 Συντονιστής – υπεύθυνος της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών 
Λαµίας, της ανεξάρτητης δηµοτικής κίνησης στο ∆ήµο Λαµίας. 
Μέλος των Οικολόγων Πράσινων και υπεύθυνος για θέµατα της 
κοινωνίας των πολιτών. Εργάζεται στον ιδιωτικό τοµέα ως 
περιφερειακό στέλεχος αλυσίδας super market. 
 
 
 
 

 
Σοφία Κυπριανίδου 
 

Ηθοποιός και θεατροπαιδαγωγός. Γεννήθηκε το 1982 στη 
Θεσσαλονίκη, όπου εργάζεται στο θέατρο. Από την παιδική της 
ηλικία έως σήµερα έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε πολλά 
θεατρικά φεστιβάλ καθώς και σε αποστολές προγραµµάτων της 
Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς στο εξωτερικό. Τελείωσε 
Σκηνοθεσία σε Ι.Ι.Ε.Κ.. Μέλος του Θ.Ει.Κ.Κ. Πούπουλο από το 
1990. Μέλος της Οικολογικής Κίνησης Θεσσαλονίκης από το 
2002. 
 

 
Κώστας Λουκέρης 
 

Ο Κώστας Λουκέρης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965. Κατέχει 
B.Ed. στη ∆ηµοτική Εκπαίδευση ∆ιδασκαλία (Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών), πτυχίο στη Σύγχρονη 
Ιστορία (Πανεπιστήµιο Κρήτης), MA στην Αναπτυξιακών Μελετών 
(Ινστιτούτο Κοινωνικών Σπουδών της Χάγης) και M.Phil. 
Πολιτικών Επιστηµών (Μεταπτυχιακό Κέντρο, City University της 
Νέας Υόρκης). Έχει ζήσει, σπουδάσει, διεξάγει έρευνα και έχει 
εργαστεί ως εκπαιδευτικός στην Ελλάδα, Ολλανδία, Ηνωµένες 
Πολιτείες της Αµερικής και στην Αιθιοπία. Εργάζεται ως 

διευθυντής του 12ου ∆ηµοτικού Σχολείου Χαλανδρίου, Αθήνα, Ελλάδα. Από τον 
Ιανουάριο του 2012, είναι ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Πράσινου 
Ινστιτούτου, Ελλάδαthe Green Institute, Greece.  
 
 
Αθανάσιος Μακρής 

 
Γεννήθηκε στο Γιοχάνεσµπούργκ (Νότια Αφρική) 1966. Από το 
1976 ζει στην Ελλάδα. Σπούδασε Οικονοµικά στο Πανεπιστήµιο 
της Αθήνας. Είναι καλλιτέχνης και µηχανικός παιχνιδιών. Είναι ο 
πρώτος πράσινος εκλεγµένος περιφερειακός σύµβουλος στην 
Ανατ. Μακεδονία και Θράκη. Είναι οργανωτικός υπεύθυνος του 
κόµµατος για την Κεντρική, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη από 
το τέλος του 2011. Αναπληρωµατικό µέλος του Πανελλαδικού 
Συµβουλίου του Ελληνικού Πράσινου Κόµµατοςe-mail:  

 
 
 



Χρήστος Μάτης 
 

Ο Χρήστος Μάτης είναι ο πρώτος δηµοτικός σύµβουλος 
Θεσσαλονίκης, που έχει εκλεγεί µε το πράσινο σχήµα, 
"Ενεργοί Πολίτες, η οικολογία σε ∆ράση", το 2011. Υπηρετεί 
ως τακτικό µέλος της επιτροπής για την ποιότητα της ζωής 
του ∆ήµου. Προηγουµένως, είχε διατελέσει δηµοτικός 
σύµβουλος στο δήµο του Αγίου Παύλου, µεταξύ των ετών 
2006-2010. Έχει σπουδάσει Νοµικά και έχει εργαστεί ως 
δηµοσιογράφος από το 1989.  

 
Μανώλης Μαυρογιάννης 
 

∆άσκαλος, Συντονιστής της Πολιτικής Κίνησης Ηρακλείου των 
Οικολόγων Πράσινων. Εκλεγµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος του ∆ήµου 
Ηρακλείου µε τη δηµοτική παράταξη <Ηράκλειο Ανθρώπινη Πόλη” 
 
 
 
 
 
 

 
Λάµπρος Μπούκλης 
 

Ο Λάµπρος Μπούκλης (1966) κατέχει MSc στην "Επιχειρηµατική 
στρατηγική και τη διαχείριση του περιβάλλοντος» (Bradford 
University, Ηνωµένο Βασίλειο) και BSc στη Φυσική (Πανεπιστήµιο 
Πατρών), µε εξειδίκευση στην Αρχαιολογική / Περιβαλλοντική 
Γεωφυσική (Πανεπιστήµιο της Βιέννης, Αυστρία). Είναι εκλεγµένος 
Πράσινος Περιφερειακός σύµβουλος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 
και Γραµµατέας του Περιφερειακού Συµβουλίου. ∆ιορίζεται από την 
Περιφέρεια Πελοποννήσου ως Συντονιστής του προγράµµατος 

«Ανακύκλωση & Κοµποστοποίηση» σε 26 ∆ήµους. Έχει επίσης διοριστεί ως 
συντονιστής για ζητήµατα της "Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
 
 
Κώστας Παπακωνσταντίνου 

 
Ο Κώστας Παπακωνσταντίνου είναι ένας Περιφερειακός 
Σύµβουλος στη ∆υτική Ελλάδα. Έχει δραστηριοποιηθεί σε µη 
κυβερνητικές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών για τη διατήρηση 
και διαχείριση της φύσης και της δηµόσιας εκπαίδευσης. Ως 
παιδαγωγός δραστηριοποιείται στην περιβαλλοντική εκπαίδευση 
για πολλά χρόνια.  
 

 
 
 
 
 
 
 



Θέµης Σεβαστιάδης 
 
Μέλος των Οικολόγων Πράσινων, ∆ηµοτικός Σύµβουλος στο ∆ήµο 
Θεσσαλονίκης. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Φώτης Σταθης 

 
Είναι Πολιτικός Μηχανικός και εργάζεται στον ιδιωτικό τοµέα ως 
Τεχνικός Σύµβουλος. ∆ραστηριοποιείται εθελοντικά σε τοπικούς 
συλλόγους και έχει συνεργαστεί σε οικολογικές δράσεις µε µεγάλες 
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις όπως το WWF και την Ε.Ο.Ε. 
Υποψήφιος περιφερειακός σύµβουλος το 2010 µε την «Οικολογία 
Αλληλεγγύη» στην Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςEmail:  
 

 
Μιχάλης Τρεµόπουλος 
 

∆ηµοσιογράφος, συγγραφέας, δικηγόρος µε µεταπτυχιακές 
σπουδές στην Κοινωνική Οικολογία (ΗΠΑ). Ευρωβουλευτής 
2009-2012 (Πράσινοι -Greens/EFA) 

• Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής 
Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου 

• Aν. µέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας 
Υγείας και ασφάλειας Τροφίµων 

•  Mέλος της µόνιµης Αντιπροσωπείας για τα ∆. Βαλκάνια 
Ιδρυτικό µέλος των Οικολόγων Πράσινων. Εκλεγµένος νοµαρχιακός σύµβουλος 
Θεσσαλονίκης από το 1998 και Περιφερειακός Σύµβουλος Κεντρικής Μακεδονίας από 
το 2010. Με έντονη οικολογική και ανθρωπιστική δράση από το 1975, ιδρυτικό 
στέλεχος και πρόεδρος της Ένωσης για την Ποιότητα Ζωής Θεσσαλονίκης (1978-82), 
της Οικολογικής Κίνησης Θεσσαλονίκης (1982) και του Κέντρου Αποκατάστασης 
Θυµάτων Βασανιστηρίων, αντιπρόεδρος του Κέντρου Πληροφόρησης και 
Τεκµηρίωσης για θέµατα ρατσισµού, ξενοφοβίας, οικολογίας και µη βίας «Αντιγόνη».  
 
 
Γιώργος Φαρφάρας 

 
Ελεγκτής Ποιότητας Ποδηλατικής Πολιτικής, υπεύθυνος του 
Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ευρωπαϊκού ∆ικτύου 
Ποδηλατικών ∆ιαδροµών. Εργάζεται για την δηµιουργία εθνικής 
ποδηλατικής πολιτικής και την είσοδο του ποδηλάτου στις 
πολιτικές που αφορούν την υγεία, το περιβάλλον, τις µεταφορές, 
τον τουρισµό, την απασχόληση και την οικονοµία. 
 
 

 
 



 
Βενετία Χατζή 

 
Υποψήφια διδάκτωρ στην Ανθρώπινη Γεωγραφία του Χαροκοπείου 
Πανεπιστηµίου στην Αθήνα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα 
αφορούν στην αστική διακυβέρνηση, τη διαχείριση και χρήση του 
δηµόσιου χώρου στις Ευρωπαϊκές Μητροπόλεις. Πήρε το 
µεταπτυχιακό της από το ίδιο πανεπιστήµιο στην "Ανάπτυξη και 
∆ιαχείριση του ευρωπαϊκού χώρου». Αποφοίτησε από τµήµα 
«∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών» 
του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Έχει εργαστεί 

για αρκετά χρόνια στο τοµέα των ΜΚΟ ως συντονίστρια ευρωπαϊκών και εθνικών 
προγραµµάτων για ζητήµατα που σχετίζονται µε την προστασία του περιβάλλοντος, 
την προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης και του διαπολιτισµικού διαλόγου. Την 
τρέχουσα περίοδο εργάζεται ως εκτελεστική γραµµατέας στο Πράσινο Ινστιτούτο 
στην Αθήνα. 
 
Οδυσσέας Χιλιτίδης 

 
Εκπαιδευτικός, έχει συνεργαστεί εθελοντικά αλλά και 
επαγγελµατικά µε το Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων, 
την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία και το Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας της Κρήτης. Μέλος της Οικολογικής Κίνησης 
Θεσσαλονίκης από το 1988 και υποψήφιος σε όλες τις εκλογικές 
αναµετρήσεις που συµµετείχαν οικολογικά σχήµατα από το 1990 
και έπειτα. Επιστηµονικός συνεργάτης των Ευρωβουλευτών των 
Οικολόγων Πράσινων.  
 

 
Νίκος Χρυσόγελος 

 
Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, 4ος αντιπρόεδρος της 
Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI) και αναπληρωµατικό 
µέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας Τροφίµων (ENVI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Σκιώδης εισηγητής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέµατα 
κοινωνικής συνοχής, περιφερειακής ανάπτυξης, περιβάλλοντος για 
τους Πράσινους στο Ευρωκοινοβούλιο. Επικεφαλής των 
Οικολόγων Πράσινων στις εθνικές εκλογές του 2009, συντονιστής 

της καµπάνιας στις ευρωεκλογές του 2009. Εκλεγµένος µε τον ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΕΜΟ 
Περιφερειακός Σύµβουλος και Γραµµατέας του προεδρείου του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου. Εκπρόσωπος για µερικά χρόνια των Οικολόγων 
Πρασίνων στο συµβούλιο των Ευρωπαίων Πράσινων. 
 
Mar Garcias 
 

Η Mar Garcias γεννήθηκε στη Sabadell και έχει πτυχίο στις 
Πολιτικές Επιστήµες και Μάστερ στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. Έχει 
εργαστεί ως σύµβουλος για την ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους 
και ως επικεφαλής του γραφείου του Αντιδήµαρχου 
Περιβάλλοντος, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της Βαρκελώνης. Σήµερα 
είναι σύµβουλος για την προώθηση του περιβάλλοντος και της 



οικονοµίας µε την Οµάδα των Πρασίνων στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της Βαρκελώνης. 
 
Dr. Yahya Hassan Bajwa 
 

Ο ∆ρ. Hassan Bajwa Yahya, είναι συν-ιδρυτής και πρόεδρος του 
project «εκπαίδευσης για την ειρήνη» στο Πακιστάν 
(www.LivingEducation.org). Είναι µέλος της Επιτροπής 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του Πακιστάν. Στο Baden, διευθύνει το 
Γραφείο Έρευνας και Επικοινωνιών (TransCommunication) και 
ειδικεύεται στην επικοινωνία µεταξύ των πολιτισµών και του 
διαθρησκευτικού διαλόγου – µε ειδίκευση στο Ισλάµ. Είναι ενεργός 

ως λέκτορας σε διάφορα κολέγια πανεπιστήµια και νοσοκοµεία. Στο Baden, είναι 
δάσκαλος στο σχολείο επαγγελµατικής κατάρτισης του καντονιού. Είναι στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του Baden και εκπρόσωπος της Οµάδας των Πρασίνων στο κοινοβούλιο 
των καντονιών Aargau. Είναι µέλος του διοικητικού συµβουλίου του Κόµµατος των 
Πρασίνων της Ελβετίας και ήταν εκπρόσωπος στους Ευρωπαίους Πράσινους 
 
Dirk Holemans 
 

Ο Dirk Holemans είναι συντονιστής του Φλαµανδικού Πράσινου 

Ιδρύµατος “Oikos”, και πρώην πρόεδρος του Κόµµατος των 

Πρασίνων Φλαµανδών. 

 

 
 
 
 

 
Αsa Jernberg 

 
Eίναι µία από τις δύο επικεφαλής του Κόµµατος των Πρασίνων στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο της Στοκχόλµης, και µία από τις τρεις 
πλήρους απασχόλησης πολιτικούς. Στο πλαίσιο του Πράσινου 
Κόµµατος Στοκχόλµης, η Αsa είναι υπεύθυνη για τους ακόλουθους 
τοµείς πολιτικής: τον αθλητισµό, τα ίσα δικαιώµατα, την 
εκπαίδευση καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος και τις 
επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία. Η Αsa έχει πολιτική άδεια από την 
εργασία της ως σύµβουλος διοίκησης και έχει µεταπτυχιακό 

δίπλωµα πολιτικού µηχανικού από το Πανεπιστήµιο του Linköping.  
 
Gerhard Jordan 

 
Σπούδασε Ιστορία και Ιστορία της Τέχνης στο Πανεπιστήµιο 
της Βιέννης. Από το 1986, είναι µέλος του κόµµατος από 
τότε που ιδρύθηκε το Die Grünen, Αυστρία. Από το 1987, 
ήταν τοπικός σύµβουλος στη Βιέννη στα συνοικιακά 
συµβούλια της συνοικίας13 (2001-10) και 21 (1987-2001 και 
από το 2010). Ήταν µέλος του διοικητικού συµβουλίου του 

τµήµατος της Βιέννης Grüne Bildungswerkstatt (Αυστριακό Πράσινο Ίδρυµα) και 
εκπρόσωπος του Die Grünen Αυστρίας στο Συντονιστικό των Ευρωπαίων Πράσινων , 
1989-91 µέλος στη Συν-Γραµµατεία της EGC (πρόδροµος της σηµερινής EGP 
Επιτροπή) . Από το 1992 ο Gerhard Jordan ήταν σύµβουλος της Οµάδας των 



Πρασίνων στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της Βιέννης, αρµόδιος για τις Ευρωπαϊκές 
Πολιτικές και τον Πολεοδοµικό Σχεδιασµό και 2007 - 2011 µέλος της συντονιστικής 
οµάδας του ∆ικτύου EGP "Green East-West Dialogue ". 
 
Paul Lappalainen 
 

Ο Paul Lappalainen διαθέτει σηµαντική εµπειρία στην 
προώθηση της ισότητας και στην καταπολέµηση των 
διακρίσεων. Κατά τη διάρκεια των ετών έχει εργαστεί σε 
διάφορες θέσεις και έχει συνεργαστεί µε την κυβέρνηση και 
την κοινωνία των πολιτών µε ιδιαίτερη εστίαση στη Σουηδία 
αλλά και την Ευρώπη γενικότερα. Κατά τη διάρκεια του 2000-

2004 ήταν µέλος της οµάδας των ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων της ΕΕ και της 
Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή των οδηγιών κατά των διακρίσεων. Οι οµάδες 
κάλυπταν την αναπηρία, την εθνότητα και τη θρησκεία. Κατά τη διάρκεια του 2003 - 
2005 διετέλεσε ειδικός ερευνητής της σουηδικής κυβέρνησης σχετικά µε τις 
διαρθρωτικές διακρίσεις σε σχέση µε την εθνότητα και τη θρησκεία. Έχει διατελέσει 
επιστηµονικός σύµβουλος στην UNESCO’s ECCAR (Ευρωπαϊκή Συµµαχία των Πόλεων 
κατά του Ρατσισµού) από την εκκίνηση της το 2004. Είναι αναπληρωµατικό µέλος 
της Σουηδικής ECRI. Έχει επίσης διατελέσει µέλος του διοικητικού συµβουλίου του 
Ευρωπαϊκού ∆ικτύου κατά του Ρατσισµού, µια ΜΚΟ. Σήµερα είναι ανώτερος 
σύµβουλος για τη νοµοθεσία και την πολιτική µε τη Σουηδή Συνήγορο του Πολίτη για 
την ισότητα.  
 
Oliver Schrouffenegger  
 

 
Ο Oliver Schrouffenegger, γεννήθηκε στο Βερολίνο το 1962, 
σπούδασε Πολιτικές Επιστήµες. Εντάχθηκε στους Πράσινους το 
1980 και ήταν επικεφαλής της κοινοβουλευτικής οµάδας του 
κόµµατος στο δηµοτικό κοινοβούλιο του Βερολίνου-
Reinickendorf από το 1985 έως 2001. Από το 2001-2011, ήταν 

µέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων στο Βερολίνο, ειδικός για τα θέµατα του 
προϋπολογισµού, της ανάπτυξης και του πολιτισµού για το Κόµµα των Πρασίνων. 
Σήµερα, είναι ο επικεφαλής-σύµβουλος στο τµήµα της νεολαίας, της υγείας, έργα 
πολιτικού µηχανικού, πράσινου, χωροταξίας και προστασίας της φύσης για την 
περιφερειακή αρχή των Steglitz-Zehlendorf. 
 
Outi Silfverberg 
 

Η Outi Silfverberg είναι ο Εκτελεστικός ∆ιευθυντής των Πράσινων 
στο Ελσίνκι. Στο παρελθόν έχει εργαστεί για διάφορες ΜΚΟ και 
στην κοινωνική έρευνα. Το Ιδιαίτερο ενδιαφέρον της εστιάζεται 
στις µεθόδους συµµετοχής του αστικού περιβάλλοντος ως 
εργαλείο για την επίλυση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
προβληµάτων. 
 
 

 
 
 
 
 



 
Ágnes Somfai 
 

Η Ágnes Somfai είναι οικονοµολόγος, ειδική σε αστικές µελέτες και 
διαχείριση του περιβάλλοντος, είναι εκπρόσωπος του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου της Βουδαπέστης. Είναι µέλος του νέου ουγγρικού 
πράσινου κόµµατος, που ονοµάζεται «Η Πολιτική µπορεί να είναι 
διαφορετική». Στο δηµοτικό συµβούλιο οι κύριοι τοµείς ευθύνης 
της είναι τα θέµατα των µεταφορών και της αστικής ανάπτυξης, 
των αστέγων, του πολιτισµού και του περιβάλλοντος.  
 
 

 
Lejla Somun-Krupalija  
 

Η Lejla Somun-Krupalija είναι φεµινίστρια και µέλος των 
ειρηνιστικού κινήµατος και αυτό των αναπήρων. Έχει πάνω από 
15 χρόνια εµπειρίας στην έρευνα, την πολιτική και τη νοµική 
εξέλιξη στο πλαίσιο του φεµινισµού, σε θέµατα ισότητας των 
φύλων, δικαιώµατα των γυναικών, καθώς και ζητήµατα 
κοινωνικής ένταξης (αναπηρία, δικαιώµατα των µειονοτήτων, των 
προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισµένων). Πρόσφατη 
δηµοσίευση της περιλαµβάνει µια εθνική έκθεση για τη ∆ιεθνή 

Οργάνωση Εργασίας σχετικά µε τις έµφυλες ανισότητες στην αγορά εργασίας: « 
Βοσνία και Ερζεγοβίνη». Έχει µεταπτυχιακό από το Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης, είναι 
µέλος του γενικού συµβουλίου της NASA stranka (Βοσνία-Ερζεγοβίνη), 
www.nasastranka.ba , επικεφαλής της Επιτροπής Ανθρωπίνων Πόρων και επίσηµα 
εκλεγµένη στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του Σεράγεβο 2008-12. 
 
Monika Vana 
 

Η Monica Vana σπούδασε Οικονοµικά και ∆ιοίκηση Πληροφορικής 
στο Πολυτεχνείο της Βιέννης και είναι διορισµένη εµπειρογνώµων 
για Ευρωπαϊκά Θέµατα του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Γυναικείων 
Υποθέσεων, µέλος της Συµβουλευτικής Επιτροπής για την Ισότητα 
των Ευκαιριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από το 2012 είναι 
αναπληρώτρια προϊσταµένη του τµήµατος του Κόµµατος των 
Πρασίνων της Βιέννης, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και µέλος του 
προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Βιέννης. Εκπρόσωπος του 
Πράσινου Κόµµατος της Βιέννης για ευρωπαϊκά θέµατα και Αγοράς 

Εργασίας, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου Προώθησης της 
Απασχόλησης της Βιέννης (WAFF) και του Συνδέσµου των αυστριακών πόλεων. Από 
τον Οκτώβριο του 2009 µέλος της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόµµατος 
(EGP) και συντονίστρια του ∆ικτύου Ισότητας EGP και του ∆ικτύου Τοπικών 
Συµβούλων, αναπληρωµατικό µέλος του Παγκόσµιου Πράσινου συντονιστικού καθώς 
και µέλος της γενικής συνέλευσης του GEF (Ευρωπαϊκό Πράσινο Ίδρυµα). 
 


