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Σύντομα βιογραφικά σημειώματα των εισηγητριών και εισηγητών 
 

Ακσογκάν, Πινάρ (Pinar Aksogan) 
Υπεύθυνη καμπάνιας για την Greenpeace Τουρκίας, με βάση την Ισταμπούλ. Έχει πτυχίο Διεθνών 
Σχέσεων και εργάζεται στο αντικείμενο της κλιματικής αλλαγής τα τελευταία έξι χρόνια. Το 
ενδιαφέρον της εστιάζεται στην ενεργειακή πολιτική και στον τρόπο απεξάρτησης από τα ορυκτά 
καύσιμα. 
 

Ανδριώτης, Γιώργος 
Γεννήθηκε το 1944. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο ΑΠΘ (1962-1967). Εργάστηκε ως Μηχανικός 
Υδραυλικών Έργων το διάστημα  1970-1974. Εργάστηκε στη ΔΕΗ (1974-1997) στη Διεύθυνση 
Ανάπτυξης Υδροηλεκτρικών Έργων. Από το 1998 έως σήμερα εργάζεται ως σύμβουλος μηχανικός. 
Διατέλεσε μέλος της Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ (2008-2011). Από το 2004 είναι μέλος του Τμήματος 
Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ.  
 

Βελεγράκης, Γιώργος 
Απόφοιτος (2007) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών. Κατέχει από το 2010 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc.) στο 
«Περιβάλλον και Ανάπτυξη» της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ. Είναι 
υποψήφιος διδάκτορας –υπότροφος Marie Curie– στη σχολή Γεωγραφίας του Χαροκόπειου 
Πανεπιστήμιου Αθηνών στον τομέα της Πολιτικής Οικολογίας.  Στην έρευνα του, μελετάει τις εξορύξεις 
και τη σύνδεση τους με την τοπική ανάπτυξη σε περίοδο κρίσης.  Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Πολιτικής Οικολογίας «ENTITLE» που δικτυώνει ερευνητές και ακαδημαϊκούς στον τομέα της Πολιτικής 
Οικολογίας. Είναι επίσης μέλος των Τμημάτων Ενέργειας και Οικολογίας του ΣΥΡΙΖΑ.   

Γιασίεβιτς, Εύα (Ewa Jasiewicz)  
Δημοσιογράφος, συγγραφέας και ακτιβίστρια. Την τελευταία δεκαετία κάνει δράσεις αλληλεγγύης 
στην Παλαιστίνη, το Ιράκ και τη Συρία. Δουλεύει επίσης εντατικά στο ΗΒ με στόχο τη συνδικαλιστική 
οργάνωση μεταναστών, επισφαλών και χαμηλοαμοιβόμενων εργαζομένων. Είναι μέλος του  No Dash 
for Gas, μιας ομάδας για την κλιματική δικαιοσύνη, η οποία το 2012 κατάφερε να κλείσει τη μονάδα 
παραγωγής ενέργειας West Burton της EDF, έπειτα από την μεγαλύτερης διάρκειας κατάληψη 
μονάδας στην ιστορία του ΗΒ· οργάνωσε επίσης την ακτιβιστική κατασκήνωση Reclaim the Power, η 
οποία κατάφερε να αποτρέψει για 6 μέρες τις εξορύξεις στην εταιρία fracking Cuadrilla. Η Εύα είναι 
επίσης μέλος της Fuel Poverty Action, μιας βρετανικής ομάδας για την κλιματική και την οικονομική 
δικαιοσύνη που στόχο έχει να υποστηρίζει όσες και όσους πλήττονται από την ενεργειακή φτώχεια και 
να πιέζει για βιώσιμες μορφές ενέργειας με δημοκρατικό έλεγχο. 
 

Γκερεμπίτσα, Έλενα (Elena Gerebizza) είναι υπεύθυνη στις καμπάνιες ενέργειας και κλίματος του 
Re:Common (wwww.recommon.org), μιας οργάνωσης με βάση τη Ρώμη. Έχει εμπειρία στις καμπάνιες 
με στόχο να καταδείξει τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις της στήριξης, με δημόσιο 
χρήμα, των μεγάλων εξορυκτικών προγραμμάτων στον τομέα του πετρελαίου και του αερίου, ακόμη 
και των μη συμβατικών. Τα τελευταία δέκα χρόνια έχει λάβει μέρος σε επισκέψεις με διεθνείς 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε περιοχές όπου οι κοινότητες εναντιώνονται σε ενεργειακά 
προγράμματα μεγάλης κλίμακας – στη Νιγηρία, το Καζακστάν, τη Δημοκρατία του Κονγκό, τον 
Ισημερινό. Τελευταία επικεντρώνεται στους καινούργιους χρηματοπιστωτικούς μηχανισμούς που 
χρησιμοποιούνται για να επανεκκινήσουν την κατασκευή υποδομών μεγάλης κλίμακας στον τομέα της 
ενέργειας, διευκολύνοντας έτσι την επέκταση των αγορών και τη χρηματιστικοποίηση των 
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ενεργειακών υποδομών. Το Re:Common αντιτίθεται στη χρηματιστικοποίηση των κοινών και στέκεται 
αλληλέγγυο σε κοινότητες που πλήττονται από αυτήν στο Βορρά και στο Νότο, υποστηρίζοντας νέους 
και δημοκρατικούς θεσμούς σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο για την προώθηση των κοινών. 
 

Δαμιανάκης, Κωστής  
Βιολόγος και δρ. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, εργάζεται τώρα ως αυτοσυντηρούμενος αγρότης 
και μεταφραστής. Έχει υπάρξει για χρόνια ενεργό μέλος σε κοινωνικά κινήματα στη Βραζιλία, όπως το 
Κίνημα των Εκτοπισμένων από Φράγματα (MΑΒ), και σήμερα συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και κρητικά 
κινήματα βάσης που αγωνίζονται ενάντια στις βιομηχανικές ΑΠΕ και υπέρ ενός εναλλακτικού 
μοντέλου για την ενέργεια και την πρωτογενή παραγωγή, και για τη δημιουργία αυτόνομων 
κοινωνικών δικτύων. 
 

Ευσταθόπουλος, Γιάννης 
Τα τελευταία 14 χρόνια εργάζεται ως οικονομολόγος σε ινστιτούτα που σχετίζονται με συνδικάτα και 
σε άλλους οργανισμούς στην Ελλάδα, την Κύπρο και το ευρωπαϊκό επίπεδο. Κύριο πεδίο του 
ενδιαφέροντός του είναι το παρόν και το μέλλον των δημόσιων επιχειρήσεων και των οργανισμών 
κοινής ωφέλειας, στον τομέα των υπηρεσιών ενέργειας, νερού, τηλεπικοινωνιών και οικονομικών. 
 

Καρώνης, Θόδωρος 
Είναι Μηχανολόγος Μηχανικός (Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ), μέλος του ΤΕΕ. Από το 1983 εργάζεται 
στη ΔΕΗ, στις λιγνιτικές μονάδες παραγωγής ενέργειας της Δυτικής Μακεδονίας. Είναι μέλος του 
ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης και της τοπικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ για θέματα ενέργειας.  
 

Κενάροφ, Ντίμιτερ (Dimiter Kenarov) 
Ανεξάρτητος δημοσιογράφος με βάση τη Σόφια της Βουλγαρίας. Άρθρα και έρευνές του έχουν 
δημοσιευτεί, μεταξύ άλλων, στο Esquire, το Nation, το  International Herald Tribune, το The Ecologist 
και το Foreign Policy. Πρόσφατα ολοκλήρωσε ένα παγκόσμιο πρότζεκτ με τίτλο «Shale Gas: From 
Poland to Pennsylvania» («Σχιστολιθικό αέριο: Από την Πολωνία στην Πενσυλβανία») για το The 
Pulitzer Center on Crisis Reporting. 
 

Κεφαλάς, Τάσος  
Γεννήθηκε στη Λιβαδειά Βοιωτίας το 1956, όπου και ολοκλήρωσε τις μαθητικές σπουδές. Φοίτησε στη 
σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ. Ασκεί το επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, 
εργαζόμενος, κυρίως, στο χώρο των κατασκευών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ειδικότερα 
κλιματιστικών. Δραστηριοποιείται πολιτικά και κοινωνικά, σαν μέλος τοπικών και θεματικών 
πρωτοβουλιών-κινήσεων πολιτών με αντικείμενο την ενέργεια, τη διαχείριση των απορριμμάτων, τις 
εξορυκτικές δραστηριότητες, την υπεράσπιση του δημόσιου χώρου και των κοινωνικών αγαθών κ.ά. 
Είναι μέλος της «Πρωτοβουλίας Συνεννόησης για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων». 
 

Κίλιας, Βασίλης 
Μέλος του ΚΑΠΕ από το 1996. Έκτοτε δουλεύει στην εκτίμηση του δυναμικού των ΑΠΕ και στην 
ανάπτυξη συστημάτων και μοντέλων ενημέρωσης για την ενέργεια. 
 

Κομνηνός, Κώστας  
Έχει πενταετή εργασιακή εμπειρία ως μηχανολόγος μηχανικός και σύμβουλος ενέργειας στην Δανία 
και στην Ελλάδα σε έργα σχετικά με τον βιώσιμο ενεργειακό σχεδιασμό, τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων επικεντρωμένων σε νησιωτικές περιοχές. Έχει επίσης συνεργαστεί στενά με τοπικές 
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αρχές και εμπλεκόμενους φορείς για την ανάπτυξη τοπικών στρατηγικών σχεδίων για τη βιώσιμη 
ενέργεια.  Συνεργάζεται στενά με το «Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου – ΔΑΦΝΗ» και είναι ιδρυτικό 
μέλος της συμμετοχικής ομάδας μηχανικών Collective Planning & Design (CPD). 
 

Κούχαρτς, Τομ (Tom Kucharz ) 
Μέλος των Ecologistas en Acción, μιας ισπανικής συνομοσπονδίας 250 κινημάτων βάσης με 
αντικείμενο την κοινωνική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη. Ακτιβιστής σε διάφορα κοινωνικά 
κινήματα και αγώνες, όπως το 15M και το Citizen Debt Audit Campaign. Εκπροσωπεί τους Ecologistas 
en Acción σε διάφορα διεθνή δίκτυα, όπως το Seattle-to-Brussels Network, το Our World is not for 
sale, το Stop Financialization of Nature Network και το Dismantle Corporate Power and Stop Impunity. 
Δουλεύει με αντικείμενο τα ανθρώπινα δικαιώματα και το δικαίωμα στην ενέργεια, και από το τέλος 
της δεκαετίας του ’90 ασχολείται και με το αντιπυρηνικό κίνημα, έπειτα από το θάνατο του Ken Saro 
Wiwa στον αγώνα κατά της εταιρίας Shell στη Νιγηρία. 
 

Κύρινας, Αντώνης 
Περιφερειακός Σύμβουλος Δυτικής Μακεδονίας, επικεφαλής περιφερειακού σχήματος «Εναλλακτική 
Δράση», που στηρίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ και τους Οικολόγους Πράσινους. 
 

Κωνσταντάτος, Χάρης 
Απόφοιτος Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, μεταπτυχιακό δίπλωμα στον Αστικό και Περιφερειακό 
Σχεδιασμό (ΕΜΠ). Έχει δουλέψει σε ερευνητικά προγράμματα στους τομείς της ενεργειακής πολιτικής, 
της τοπικής ανάπτυξης και διακυβέρνησης. Είναι μέλος της γραμματείας του Τμήματος Περιβάλλοντος 
και Οικολογίας του ΣΥΡΙΖΑ από το 2008.  
 

Λάντερ, Εντγκάρντο (Edgardo Lander) 
Διδακτορικό στην Κοινωνιολογία, καθηγητής στο Central University of Venezuela και στο Andina Simon 
Bolivar University στο Κίτο του Ισημερινού. Συνεργάτης του Transnational Institute (TNI). Έχει εμπλακεί 
άμεσα στις διαδικασίες των World Social Forums και των Social Forums of the Americas. 
 

Μαβής, Αλέξανδρος  
Σπούδασε Βιοτεχνολογία στο Λονδίνο κι έπειτα δούλεψε επί 7 χρόνια στην Αθήνα, σε οικογενειακή 
επιχείρηση. Άλλαξε πορεία και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Περιβαλλοντική Διαχείριση. 
Εγκαταστάθηκε έπειτα στην Άνδρο όπου ασχολείται με τη γεωργία, με στόχο την αυτάρκεια. Παρέχει 
περιβαλλοντική συμβουλευτική και συμμετέχει σε ακτιβιστικές δράσεις για τα νησιά – εδώ και 12 
χρόνια είναι μέλος του δικτύου περιβαλλοντικών ΜΚΟ του Αιγαίου. Κύρια ενδιαφέροντά του είναι η 
διαχείριση του νερού, η εκτός σχεδίου δόμηση και η σχετιζόμενη με αυτή ανάπτυξη των υποδομών, 
και, πρόσφατα, η εγκατάσταση βιομηχανικών ανεμογεννητριών, όπως και η συζήτηση για την 
αποανάπτυξη.  
 

Μάγκιουλι, Ιρένε (Irene Maggiulli) 
Έχει σπουδάσει Περιβαλλοντικές Επιστήμες στο Bologna University. Είναι ακτιβίστρια από τη δεκαετία 
του ’90 και συμμετέχει σε συνδέσμους για το περιβάλλον, σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Δουλεύει με 
αντικείμενο τα θαλάσσια πάρκα και τη διαχείριση ιχθυοτροφίων στην τοπική διοίκηση των 
Βαλεαρίδων Νήσων. Είναι μέλος του SomEnergia από το 2011. 
 

Μάργαρης, Γιάννης  
Ηλεκτρολόγος Μηχ. & Μηχ. Υπολ. ΕΜΠ, Δρ. στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας και τις ΑΠΕ (ΕΜΠ), 
μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πολυτεχνείο της Δανίας (DTU), συμμετέχει σε ευρωπαϊκά ερευνητικά 
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προγράμματα με αντικείμενο τη μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ στο σύστημα ενέργειας. Είναι μέλος του 
Τμήματος Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ασχολείται με ζητήματα στρατηγικής για την ενέργεια, και έχει 
συμμετάσχει σε πολλές διεθνείς συναντήσεις για την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή μετάβαση. 
Είναι ιδρυτικό μέλος της συμμετοχικής ομάδας μηχανικών Collective Planning & Design (CPD). 
 

Μίλερ, Τάτσιο (Tadzio Müller) 
Πολιτικός επιστήμονας, ακτιβιστής για την κλιματική δικαιοσύνη και μεταφραστής με έδρα το 
Βερολίνο, όπου δουλεύει ως εξωτερικός ερευνητής-συνεργάτης του Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ. 
Έχει επιμεληθεί, μαζί με άλλους, τον τόμο Contours of Climate Justice· είναι ιδρυτικό μέλος του 
Turbulence: Ideas for Movement και έχει κάνει πολλές δημοσιεύσεις για τον «πράσινο καπιταλισμό» 
και την «ενεργειακή στροφή» της Γερμανίας. Αυτή την εποχή η έρευνά του εστιάζει σε στρατηγικές 
κοινωνικού μετασχηματισμού σε κοινωνικά κινήματα με αντικείμενο την κλιματική δικαιοσύνη και την 
ενεργειακή δημοκρατία. 
 

Μπρίγκλε, Ιονούτ (Ionut Brigle) 
Ακτιβιστής της Greenpeace, έχει συμμετάσχει σε διάφορες καμπάνιες στο διάστημα 2002-2007, 
μεταξύ άλλων για την κλιματική αλλαγή, τα τοξικά απόβλητα και την αποψίλωση των δασών. Από το 
2002 είναι μέλος της καμπάνιας Save Rosia Montana, ως συντονιστής των εθελοντών και εκπαιδευτής. 
Είναι επίσης συντονιστής υποδομών και μεταφορών στο «Fan Fest», το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό 
φεστιβάλ στη Ρουμανία, που γίνεται στη Rosia Montana. Από το 2012 συμμετέχει στο Bankwatch 
Ρουμανίας, σε καμπάνιες κατά του άνθρακα, όπου κάνει σχεδιασμό, υποστήριξη και ευαισθητοποίηση 
στον αγώνα κατά των μονάδων παραγωγής ενέργειας με άνθρακα στη Ρουμανία. 
 

Μπρίκε, Μόνα (Mona Bricke)  
Εργάζεται σε θέματα ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής στο Climate Alliance Germany, ένα δίκτυο 
που αριθμεί πάνω από 100 περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές οργανώσεις, καθώς και οργανώσεις 
καταναλωτών και νέων. Δραστηριοποιείται στο κίνημα για την κλιματική δικαιοσύνη από το 2007 και 
έχει συμμετάσχει στη διοργάνωση πολλών «περιβαλλοντικών κατασκηνώσεων» (climate camps). 
Βασικό της ενδιαφέρον, τόσο στον τομέα της δουλειάς όσο και του ακτιβισμού, είναι η δίκαιη 
μετάβαση από την ενέργεια που βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα προς ένα μέλλον βασισμένο στις ΑΠΕ. 
 

Νιλ, Τζόναθαν (Jonathan Neale) 
Συγγραφέας και ακτιβιστής στον τομέα του κλίματος στο ΗΒ. Έχει επιμεληθεί το One Million Climate 
Jobs Now και είναι συγγραφέας του βιβλίου Stop Global Warming - Change The World. Συμμετέχει σε 
μια καμπάνια για κλιματικές θέσεις εργασίας, την οποία συντονίζει μια συμμαχία βρετανικών 
συνδικάτων με την Campaign against Climate Change. Έχει επίσης γράψει μυθιστορήματα, θεατρικά 
έργα και βιβλία για την πολιτική και την ιστορία. 
 

Νέβες, Τιάγκο Χουλιάο (Tiago Julião Neves)  
Είναι σύμβουλος, οικονομολόγος, πολιτικός σύμβουλος και επιχειρηματίας. Είναι διευθύνων 
σύμβουλος της We Can 4U Consulting και έχει εργαστεί ως σύμβουλος στο Υπουργείο Οικονομίας, 
Καινοτομίας και Ανάπτυξης της Πορτογαλίας. Έχει διδακτορικό δίπλωμα από το London School of 
Economics and Political Science, μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Περιβαλλοντική Τεχνολογία από το 
Imperial College London και μεταπτυχιακές σπουδές στη Δημόσια Διαχείριση και Συναγωνισμό από το  
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, καθώς και δίπλωμα Οικονομικών από το Faculdade 
de Economia da Universidade Nova de Lisboa. Είναι δεινός πεζοπόρος και δύτης. 
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Ντερβό, Κάρελ (Karel Derveaux)  
Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Εφαρμοσμένη Μηχανολογία και την Ενεργειακή 
Αλλαγή από το University of Leuven, Βέλγιο. Ειδικεύεται από την αρχή της δεκαετίας του ’90 στον 
τομέα των ΑΠΕ, εργαζόμενος ως διεθνής σύμβουλος ενεργειακής τεχνολογίας. Από το 1999 είναι 
μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ενεργειακού συνεταιρισμού Ecopower, ο οποίος μετέχει 
ενεργά στην ανάπτυξη προγραμμάτων ΑΠΕ στο φλαμανδικό Βέλγιο. Το  Ecopower είναι ιδρυτικό μέλος 
του REScoop.eu, της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας συνεταιρισμών ΑΠΕ, και ο ίδιος ο Κάρελ 
δραστηριοποιείται στην ενθάρρυνση των πολιτών για να συμμετέχουν στη μετάβαση προς ένα 
σύστημα ενέργειας που θα βασίζεται σε 100% ανανεώσιμες πηγές. 
 

Πασαδάκης, Αλέξης (Alexis J. Passadakis)  
Εργάζεται στο Γραφείο Βρυξελλών του Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ, όπου είναι υπεύθυνος για τα 
προγράμματα που αφορούν την Ελλάδα. Είναι εδώ και χρόνια ακτιβιστής στην Attac (www.attac.de) 
Γερμανίας και διατηρεί το μπλογκ  transit-europe.net. Δημοσιεύει τακτικά άρθρα του σε πολιτικά 
περιοδικά και εφημερίδες, για θέματα όπως η κρίση της Ευρωζώνης και η κλιματική δικαιοσύνη. 
 

Πόλντερ, Πέτερ (Peter Polder)  
Ανεξάρτητος ερευνητής και δημοσιογράφος, σε θέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, με βάση την 
Ολλανδία. Εργάζεται κυρίως για ομάδες της κοινωνίας των πολιτών και τις βοηθάει να καταλάβουν τις 
δραματικές συνέπειες που έχει η ραγδαία μεταβαλλόμενη αγορά πετρελαίου και αερίου – τόσο στο 
παρόν όσο και στο μέλλον. Είναι επίσης από τα ιδρυτικά μέλη του Peakoil Netherlands, ενός 
ολλανδικού think tank για το θέμα της εξάντλησης των πόρων.  
 

Σανταμούρης, Ματθαίος  
Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και επισκέπτης καθηγητής στα 
πανεπιστήμια Metropolitan University of London, Tokyo Polytechnic University, National University of 
Singapore, Bolzano University και στο Cyprus Institute. Είναι επιμελητής της σειράς «Buildings, Energy 
and Solar Technologies» στον εκδοτικό οίκο Earthscan Science Publishers του Λονδίνου. Είναι Editor in 
Chief του Journal of Building Environmental Research, Editor στο Energy and Buildings Journal, 
Associate Editor του Solar Energy Journal και είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής επτά ακόμη 
περιοδικών. Είναι επιμελητής και συγγραφέας 12 συλλογικών τόμων για θέματα που σχετίζονται με το 
φαινόμενο της αστικής νησίδας, την ηλιακή ενέργεια και τη διατήρηση της ενέργειας σε κτήρια, οι 
οποίοι έχουν δημοσιευτεί στον Earthscan και σε άλλους διεθνείς εκδοτικούς οίκους. Είναι επίσης 
επίτιμος συντάκτης σε 12 ειδικές εκδόσεις επιλεγμένων επιστημονικών περιοδικών. Συντονίζει πολλά 
διεθνή ερευνητικά προγράμματα και έχει συντάξει περί τις 210 επιστημονικές εκθέσεις, 
δημοσιευμένες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.  Πρώην πρόεδρος του ΚΑΠΕ, πρώην πρόεδρος του 
Cool Roof Council of Europe, πρώην αντιπρόεδρος του Air Infiltration and Ventilation Center και νυν 
αντιπρόεδρος της World Society for Sustainable Energy Technologies.  
 
Σιώζιου, Ινώ 
Απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος Msc Environmental and Resource Management, με 
ειδίκευση στις ενεργειακές σπουδές. Έχει κάνει έρευνα για οργανώσεις στην Ολλανδία οι οποίες 
προσπαθούν να εντάξουν στην ενεργειακή μετάβαση πολίτες και άλλους παράγοντες οι οποίοι 
παλιότερα αποκλείονταν από αυτήν, με κύριο χαρακτηριστικό τους ότι προτείνουν εναλλακτικές στο 
κυρίαρχο πλαίσιο γνώσης γύρω από την ενεργειακή μετάβαση. Ενδιαφέρεται για την προώθηση της 
ιδέας της ενεργειακής δημοκρατίας στην Ελλάδα και για τη συγκρότηση πρωτοβουλιών υπέρ των ΑΠΕ 
σε τοπικό επίπεδο.   

https://merkur.berlin.rosaluxemburgstiftung.de/owa/redir.aspx?C=4tXuOYL3ZUScB3IABn6-tkRdU03QltAIq6AeneYTdt6lOd83amOxpNKXd5OdJRsNBJFkgAzwsTM.&URL=http%3a%2f%2fwww.attac.de
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Στέτσελ, Πάτρικ (Patrick Stötzel)  
Είναι μέλος του δικτύου κατά του άνθρακα ausgeCO2hlt, με αντικείμενο την κινητοποίηση των 
κινημάτων στη Ρηνανία της Γερμανίας, κατεξοχήν περιοχή εξόρυξης άνθρακα. Η περιοχή έχει τις 
υψηλότερες τιμές έκλυσης διοξειδίου του άνθρακα σε ολόκληρη την Ευρώπη και είναι υπό τον έλεγχο 
της εταιρίας RWE. Το ausgeCO2hlt οργανώνει «κλιματικές κατασκηνώσεις» (climate camps), με 
δράσεις και workshops, όπου συμμετέχουν εκατοντάδες ακτιβίστριες και ακτιβιστές κάθε χρόνο. 
 
Σφακιανάκη, Βάννα  
Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο Φλωρεντίας. Δραστηριοποιείται στο χώρο των μηχανικών, 
των περιβαλλοντικών οργανώσεων και στα κινήματα στην πόλη και στην ύπαιθρο. Οι έρευνες, οι 
δημοσιεύσεις της και οι συμμετοχές σε συνέδρια και προγράμματα αφορούν θέματα χωροταξικού και 
πολεοδομικού σχεδιασμού, περιφερειακής ανάπτυξης, αστικής ανάπλασης, αρχιτεκτονικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς, περιβαλλοντικής και στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης. 
 
Τάσνερ, Στέφαν (Stefan Taschner) 
Γεωγράφος (δρ.) και βοηθός ερευνητής στα πανεπιστήμια του Μονάχου και της Μπρέσια στον τομέα 
της κλιματικής αλλαγής. Από το 2009 συμμετέχει στην καμπάνια  BürgerBegehren Klimaschutz, η 
οποία αγωνίζεται σε τοπικό επίπεδο για τον δημοκρατικό έλεγχο στον τομέα της ενέργειας και τη 
μετάβαση στις ΑΠΕ. Από το 2012 εκπροσωπεί το Berliner Energietisch, που στοχεύει στην 
επαναδημοτικοποίηση της επιχείρησης ενέργειας στο Βερολίνο.  
 
Τσάβες, Ντάνιελ (Daniel Chavez) 
Είναι ερευνητής και ακτιβιστής από την Ουρουγουάη, κάτοικος Ολλανδίας. Έχει σπουδάσει Κοινωνική 
Ανθρωπολογία (University of the Republic, Montevideo) και έχει πάρει μεταπτυχιακό και διδακτορικό 
δίπλωμα στις Αναπτυξιακές Σπουδές από το Institute of Social Studies του Erasmus University (ISS, The 
Hague). Είναι συνεργάτης του Transnational Institute (TNI) και Λέκτορας Πολιτικής Οικονομίας στο 
International Business School (HVA-IBS) στο Άμστερνταμ. Είναι μέλος της Steering Committee of the 
Municipal Services Project (MSP), ενός παγκόσμιου έρευνητικού δικτύου που εστιάζει σε μη εμπορικές 
εναλλακτικές στους τομείς της υγείας, του νερού και της ενέργειας στη Λατινική Αμερική, την Αφρική 
και την Ασία. 
 
Τσακαλώτος, Ευκλείδης  
Καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει διδάξει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και στο University of Kent. Έχει κάνει πολυάριθμες δημοσιεύσεις, (κυρίως) σε οικονομικά 
περιοδικά (όπως το Cambridge Journal of Economics, το Oxford Economic Papers, το Journal of 
Industrial Economics, το Politics and Society, το Journal of Development Studies, το Science and Society 
και το Review of Radical Political Economics) για θέματα μακροοικονομικών, πολιτικής οικονομίας και 
τους θεσμικούς παράγοντες που καθορίζουν την οικονομική απόδοση.  Είναι βουλευτής, υπεύθυνος 
της οικονομικής πολιτικής για την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου είναι και μέλος της 
κεντρικής επιτροπής. Το τελευταίο του βιβλίο, σε συνεργασία με τον Χρήστο Λάσκο, με τίτλο  Crucible 
of Resistance: Greece, the Eurozone and the World Economic Crisis, κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό 
οίκο Pluto Press το Σεπτέμβριο του 2013. 
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Τύμπας, Τέλης 
Χημικός Μηχανικός (ΑΠΘ) με μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα στην Τεχνολογική και 
Επιστημονική Πολιτική (Georgia Institute of Technology), εργάζεται ως αναπληρωτής καθηγητής στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι έρευνες και τα γραπτά του για τη διαμόρφωση εθνικών και υπερεθνικών 
υποδομών για την ενέργεια υποστηρίζονται από πολλές διεθνείς υποτροφίες (μεταξύ των οποίων, 
υποτροφία από το Institute of Electrical and Electronic Enrgineers History Center). Είναι αντιπρόεδρος 
ευρωπαϊκού μεταπτυχιακού προγράμματος για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Κοινωνία, και 
προσφέρει σε ετήσια βάση διεθνές σεμινάριο για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Κοινωνία. 
Είναι επίσης μέλος της συντονιστικής επιτροπής του ευρωπαϊκού δικτύου «Tensions of Europe», το 
οποίο μελετά τις διαδικασίες ευρωπαϊκής ένταξης και αποσύνθεσης από οπτικές γωνίες τέτοιες, ώστε 
δίνεται έμφαση στο ρόλο της ενέργειας και άλλων τεχνολογικών υποδομών. Η εμπειρία του από τη 
συμμετοχή του σε αριστερά και περιβαλλοντικά κοινωνικά κινήματα από τη δεκαετία του ’80 
αποτυπώνεται σε άρθρα του που δημοσιεύει τακτικά στον αριστερό Τύπο (εφημερίδες Εποχή, Αυγή 
και πρόσφατα το πόρταλ left.gr). 
 
Φωτεινάκης, Κώστας  
Έχει διατελέσει πρόεδρος δύο συνδικάτων από το 1983 έως το 1988. Συμμετέχει ενεργά σε τοπικά 
θέματα ως Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Χαϊδαρίου, όπου μένει. Αρθρογραφεί σε διάφορες 
εφημερίδες για θέματα οικολογίας, ιστορίας και πολιτισμού. Πιστεύει στην οικολογία και τον 
αντικαπιταλισμό και υιοθετεί μεγάλο μέρος των αναλύσεων και των προτάσεων του Μανιφέστο των 
Οικοσοσιαλιστών του 2001. Είναι πρόεδρος των Φίλων της Φύσης Ελλάδας.  
 
Χαρίτσης, Αλέξης 
Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και συντονιστής του τμήματος ενέργειας ΣΥΡΙΖΑ. Είναι Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός με μεταπτυχιακό στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επαγγελματικά, έχει 
εργαστεί για πολλά χρόνια στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  
 
Χατζηαργυρίου, Νικόλαος 
Είναι απόφοιτος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ και κάτοχος 
μεταπτυχιακών τίτλων Master of Science (1979) και Doctor of Philosophy (1982) από το UMIST, 
Manchester Αγγλίας. Από το 1984 είναι μέλος ΔΕΠ του Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος της Σχολής 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, όπου εξελέγη τακτικός Καθηγητής 
το 1995. Από τον Φεβρουάριο του  2007 έως τον Σεπτέμβριο του 2012 ήταν Αναπληρωτής Διευθύνων 
Σύμβουλος της ΔΕΗ, υπεύθυνος για τα Δίκτυα Μεταφοράς και Διανομής, της Διαχείρισης Δικτύων των 
Νησιών και του Κέντρου Δοκιμών, Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ). Τον Απρίλιο του 2013 εξελέγη συν-
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας για SmartGrids, στην οποία έχει διατελέσει 
ιδρυτικό μέλος της Steering Committee. Έχει σημαντική διεθνή ερευνητική δραστηριότητα με 
συμμετοχή σε περισσότερα από 50 Ερευνητικά Προγράμματα, από τα οποία σε 7 ήταν επιστημονικός 
υπεύθυνος, και είναι συγγραφέας περισσότερων των 500 δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά 
και πρακτικά διεθνών συνεδρίων.  
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Χίμπνερ, Φάμπιαν (Fabian Hübner)  
Τα τελευταία 3 χρόνια εργάζεται ως συνεργάτης της Ζαμπίνε Βιλς (Sabine Wils, βουλεύτρια στο 
ομοσπονδιακό κοινοβούλιο της Γερμανίας με το αριστερό κόμμα DIE LINKE), όπου ασχολείται με 
θέματα κλίματος και ενέργειας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Παλιότερα δούλευε για την 
κοινοβουλευτική ομάδα του DIE LINKE στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο, στον τομέα περιβάλλοντος. Ως 
ακτιβιστής, έχει λάβει μέρος σε δύο καμπάνιες των πειρατών του κλίματος στη Γερμανία το 2009/10, 
οι οποίες χρησιμοποίησαν το θέατρο δρόμου και τη μηντιακή επικοινωνία για να εκφράσουν την 
αντίθεσή τους στη δημιουργία νέων λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ενέργειας στη βόρεια Γερμανία.  
 
Ψαρρέας, Πέτρος 
Ακτιβιστής σε περιβαλλοντικά κινήματα πόλης στην Αθήνα. Έχει λάβει μέρος σε αγώνες και καμπάνιες 
ενάντια στην κλιματική αλλαγή, για την  υπεράσπιση των ελεύθερων δημόσιων χώρων και για την 
προστασία του περιαστικού πράσινου. Το 2007 συμμετείχε στην πρωτοβουλία για ένα 
οικοσοσιαλιστικό δίκτυο στην Ελλάδα. Μέλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Οικολογίας του 
ΣΥΡΙΖΑ, ασχολείται με ζητήματα ενέργειας και κλιματικής αλλαγής. Η ακαδημαϊκή του έρευνα 
επικεντρώνεται στη «θεωρία της αξίας», με έμφαση σε θέματα κεφαλαιοποίησης και χρηματικής 
εκτίμησης της φύσης, από μαρξιστική σκοπιά. 

 


