Ευρωεκλογές
2014 Για μια
δυνατή Ελλάδα
σε μια δίκαιη
Ευρώπη

 Στις Ευρωεκλογές του 2009 ψήφισε

μόνο το 52%
 Το παλαιοκομματικό κατεστημένο στην

Ελλάδα και στην Ευρώπη βολεύεται
με τη μικρή συμμετοχή στις εκλογές,
κάνοντας την πολιτική, υπόθεση μιας
μειοψηφίας


Η ενασχόληση με τα κοινά δεν πρέπει
να είναι προνόμιο των επαγγελματιών
της πολιτικής

5 προτεραιότητες
για την Ευρώπη:
 Ελάφρυνση του δημόσιου χρέους των

χωρών της περιφέρειας παράλληλα
με ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις


 Οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης

πρέπει να ξεπεράσουν τις γραφειοκρατικές τους αγκυλώσεις και να αναλάβουν
δράση στο πλευρό των ευρωπαίων
πολιτών
 Η χώρα μας πρέπει να εκπροσωπηθεί

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από
ανθρώπους που θα κινηθούν πέρα
από τα παλιά ιδεολογικά στερεότυπα
και θα αποκαταστήσουν το κύρος της
Ελλάδας στις ευρωπαϊκές κοινωνίες

Δημοκρατικός έλεγχος και διαφάνεια
του Eurogroup, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και όλων των θεσμικών
οργάνων

 Κοινή ευρωπαϊκή πολιτική στους τομείς

της απασχόλησης, εκπαίδευσης,
επιχειρηματικότητας, μετανάστευσης
και καινοτομίας
 Φορολόγηση των κερδών των

πολυεθνικών κολοσσών στις χώρες
όπου αυτές δραστηριοποιούνται


Χρονική και χρηματική αύξηση των
επιδομάτων ανεργίας σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο και πρόβλεψη για πανευρωπαϊκό ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

Δες τις θέσεις μας στο

topotami.gr

ΚΡΑΤΑ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΚΑΘΑΡΟ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕ ΜΕ: ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΙΝΩ ΒΙΒΛΙΟ, ΚΟΥΤΙ, ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Γιατί ψηφίζουμε:

ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ

Δημοσιογράφος, ειδικός σε θέματα
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, έχει
ζήσει πολλά χρόνια στην Ευρώπη
και εργαστεί σε μερικά από τα μεγαλύτερα ελληνικά μέσα, έχοντας
βραβευτεί για το δημοσιογραφικό
του έργο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ίδρυμα Μπότση και την
Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων. Γεννήθηκε το 1967 στην Αθήνα
και σπούδασε επικοινωνία και πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο
της Βιέννης. Τα τελευταία χρόνια
ασχολήθηκε με το τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ, αναδεικνύοντας κυρίως
ευρωπαϊκά θέματα.

Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σπούδασε κοινωνιολογία και ιστορία των
ιδεών στα πανεπιστήμια Wesleyan
και Brandeis των Ηνωμένων Πολιτειών. Γεννήθηκε το 1950 και μεγάλωσε στην Αθήνα. Έχει συγγράψει
πλήθος άρθρων και βιβλίων, ενώ
το τελευταίο του πόνημα έχει τίτλο
Ελληνισμός, Επιστήμη, Κριτική: τα
εννοιολογικά θεμέλια της νεωτερικότητας. Συμμετέχει σε διεθνή
ερευνητικά προγράμματα, όπως το
πρόγραμμα ÇΗ Διαμόρφωση της
Νεοελληνικής ΤαυτότηταςÈ, με
έδρα το Πανεπιστήμιο Cambridge.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΕΤΑΣ

ΜΙΛΤΟΣ ΚΥΡΚΟΣ

ΑΝΝΑ ΛΥΔΑΚΗ

Καθηγητής Βιοχημείας, αναπληρωτής Πρύτανης Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας. Με θητεία ερευνητή
στην ιατρική σχολή του Harvard,
επέστρεψε στην Ελλάδα και απασχολήθηκε ως εμπειρογνώμων
της ΕΕ, θέση που διατηρεί μέχρι
σήμερα. Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας της
Θεσσαλίας, αρθρογραφεί τακτικά
για θέματα εκλαϊκευμένης επιστήμης και τη δυναμική της ελληνικής
γεωργίας και κτηνοτροφίας.
Πιστεύει στην προστιθέμενη αξία
των ελληνικών προϊόντων, ενώ οι
ευρεσιτεχνίες του έχουν διακριθεί
διεθνώς.

Απασχολείται σε επιχείρηση εισαγωγής και παραγωγής επιτραπέζιων παιχνιδιών. Έχει εργαστεί ως
επιστημονικός σύμβουλος στο Ευρωκοινοβούλιο, είναι συνεργάτης
του Προγράμματος Εκπαίδευσης
Μουσουλμανοπαίδων και αναπτύσσει εκπαιδευτικές εφαρμογές σε
υπολογιστές και στο διαδίκτυο.
Στόχος του είναι η δημιουργική
χρήση των νέων τεχνολογιών με
σκοπό την ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς στα κοινωνικά ζητήματα
της εποχής μας. Γεννήθηκε το 1959
στην Αθήνα και έχει σπουδάσει
Χημικός Μηχανικός.

Kαθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο
Ηράκλειο και σπούδασε παιδαγωγικά, κοινωνιολογία και κοινωνική
λαογραφία. Έχει κάνει πολλές
επιτόπιες έρευνες σε περιοχές που
κατοικούν εθνοτικές ομάδες και
έχει συγγράψει σχετικά βιβλία και
επιστημονικά άρθρα.
Στο ερευνητικό και συγγραφικό
της έργο συμπεριλαμβάνονται
μελέτες για τον λαϊκό πολιτισμό, τη
λαϊκή τέχνη και την περιβαλλοντική
ηθική. Αρθρογραφεί συχνά στον
ημερήσιο, περιοδικό και
ηλεκτρονικό Τύπο.

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΓΙΑΒΡΟΥΤΑ-ΛΟΥΔΑ
Γεννήθηκε στο Δίστομο Λιβαδειάς
το 1977. Εργάστηκε αρκετά χρόνια
στην Αθήνα, αλλά έφυγε από την
πρωτεύουσα για τη Διάβα Καλαμπάκας, όπου σήμερα με τον σύζυγό
της έχει μια μικρή εταιρεία κρασιού
με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα σε Αυστρία, Γερμανία, Ολλανδία,
Μάλτα, Βέλγιο και Κίνα. Στόχος της
είναι το οινοποιείο της να αναδείξει
την περιοχή ως μία από τις νέες
αμπελουργικές ζώνες της Ελλάδας.
Παράλληλα, δραστηριοποιείται
στον αγώνα ενάντια στον παιδικό
αλκοολισμό.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ

Φυσικός, Ομότιμος Καθηγητής
Πανεπιστημίου Κρήτης, εξελέγη
δύο φορές Πρύτανης. Έχει γράψει
πέντε βιβλία, ενώ η Κόμη της
Βερενίκης έγινε τηλεοπτική σειρά
στην ΕΤ1. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο
το 1939 και έλαβε διδακτορικό από
το Imperial College του Λονδίνου.
Συνεργάστηκε με πολλά ευρωπαϊκά
πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, υπήρξε μέλος του Δημόκριτου
και εργάστηκε στο CERN. Διαθέτει
τεράστια εμπειρία σε θέματα παιδείας και έρευνας, έχοντας υπάρξει
μέλος σε επιτροπές εμπειρογνωμόνων της ΕΕ.

Γεννήθηκε το 1971 και μεγάλωσε
στην Αγία Βαρβάρα Αττικής.
Ελληνίδα Ρομά, έχει αγωνιστεί
για τα δικαιώματα των τσιγγάνων.
Επιμελήτρια Κοινωνικής Πρόνοιας,
έχει δουλέψει με τα πανεπιστήμια
Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και
Αθηνών ως εξωτερική επιστημονική συνεργάτιδα, αλλά και με
πολλές εθελοντικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις που βοηθούν
κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες.
Το 1999 διαγνώσθηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας χωρίς όμως αυτό
να ανακόψει την κοινωνική και
επαγγελματική της δράση.

Διδάσκει ευρωπαϊκό και συνταγματικό δίκαιο, και φιλοσοφία του
δικαίου, στο Πανεπιστήμιο της
Οξφόρδης. Απόφοιτος Νομικής
Αθηνών και πανεπιστημίου
Cambridge. Έχει δημοσιεύσει
πολλά βιβλία και μελέτες για το
συνταγματικό δίκαιο της ΕΕ και
τη θεωρία των δικαιωμάτων, ενώ
αρθρογραφεί τακτικά στον ελληνικό και ξένο τύπο. Δικηγορεί σε
θέματα ευρωπαϊκού δικαίου και
παρέχει εθελοντικά τις υπηρεσίες
του ως συνήγορος μεταναστών υπό
διοικητική κράτηση στην Αγγλία.
Γεννήθηκε το 1967 στην Αθήνα.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ

ΓΙΟΥΛΗ ΜΕΝΟΥΔΑΚΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΗΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

Μέλος της εθνικής ομάδας πόλο σε
πέντε συνεχόμενους Ολυμπιακούς
Αγώνες, με συμμετοχή και στη μικτή κόσμου, υπήρξε επίσης ενεργό
στέλεχος του Εθνικού Συμβουλίου
Καταπολέμησης Ντόπινγκ. Παράλληλα σπούδασε Χημικός Μηχανικός
και σήμερα είναι Αναπληρωτής
Καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο. Έχει διατελέσει πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
Βουλιαγμένης, ενώ πρόσφατα
έγραψε το πρώτο του μυθιστόρημα
με τίτλο Το θεώρημα της επτάδας.
Γεννήθηκε το 1967 στην Αθήνα.

Συντονίστρια στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων από το 2003,
με προτεραιότητά τη χρήση της
τεχνολογίας για την κατανομή και
την επιβίωση των μοσχευμάτων.
Σπούδασε Ψυχολογία στο Πάντειο
και έχει μεταπτυχιακό στη Διοίκηση
Υπηρεσιών. Συμμετείχε στη
δημιουργία του ηλεκτρονικού χάρτη
Προνοιακών Ιδρυμάτων και Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων,
και στο πρόγραμμα ÇΒοήθεια
στο ΣπίτιÈ. Εργάστηκε σε κέντρο
παιδιών με αυτισμό και οργανώνει
εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού σε συνεργασία με σχολεία και
συλλόγους εθελοντών.

Θαλάσσια βιολόγος, διευθύντρια
έρευνας στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας
Προστασίας ÇΑρχιπέλαγοςÈ, μη
κερδοσκοπικό φορέα για την προστασία των ελληνικών θαλασσών
και νησιών. Συντονίστρια του πανευρωπαϊκού δικτύου OCEAN2012,
ενέργησε για τη μεταρρύθμιση της
νέας Κοινής Ευρωπαϊκής Αλιευτικής Πολιτικής για τη διασφάλιση
της αειφόρου αλιείας και τη βιωσιμότητα αλιευμάτων και παράκτιων
κοινωνιών της Μεσογείου. Το 2005
της απονεμήθηκε ο τίτλος της Πρέσβειρας της Ελλάδας στην ΕΕ για
την Αειφόρο Θαλάσσια Πολιτική.

Ηθοποιός, απόφοιτος της
Φιλοσοφικής Αθηνών και της
Δραματικής Σχολής του Θεάτρου
Τέχνης Καρόλου Κουν. Τα τελευταία
εικοσιπέντε χρόνια έχει εργαστεί
στο θέατρο, την τηλεόραση και τον
κινηματογράφο, ενώ παράλληλα
έχει σκηνοθετήσει παραστάσεις με
σχολεία, θεραπευτικές κοινότητες
και μη κυβερνητικές οργανώσεις.
Έχει παραδώσει σεμινάρια υποκριτικής και μαθήματα σε Δραματική
Σχολή. Παράλληλα, αρθρογραφεί
για όλα εκείνα τα ζητήματα που τον
συγκινούν, κυρίως όμως για τέχνη,
μουσική αλλά και πολιτική.

ΝΙΚΟΛΑΣ
ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
Εργάστηκε ως ερευνητής ευρωπαϊκών και βαλκανικών ζητημάτων
στο ΕΛΙΑΜΕΠ και το Harvard, και
σε επιχειρήσεις όπως η Microsoft,
η S&B και ο Alpha, κατέχοντας
διευθυντικές θέσεις επικοινωνίας,
marketing, καινοτομίας και κοινωνικής υπευθυνότητας. Σπούδασε
Πολιτικές Επιστήμες & Διεθνείς
Σχέσεις στο Πάντειο και Δημόσια
Πολιτική στο Harvard. Το site που
δημιούργησε για το ελληνικό
design βραβεύτηκε φέτος ως ένα
από τα καλύτερα ελληνικά e-shops.
Αρθρογραφεί σε ηλεκτρονικά μέσα.
Είναι 39 ετών.

ΑΝΝΑ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

ΒΑΣΩ ΚΙΝΤΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ

Γεωργός, με δραστηριότητα σε
γεωργικές επιχειρήσεις από το
1984, κάτοχος ΜΒΑ. Ιδρυτής και
πρόεδρος του Κέντρου Αγροτικής
Επιχειρηματικότητας Ελλάδος
καθώς και της συνεταιριστικής
επιχείρησης Α.Κ.Α.Σ. ΗΛΙΟΣ.
Διετέλεσε ΓΓ της Ένωσης Νέων
Αγροτών Ελλάδος και έχει γράψει
άρθρα και μελέτες για τα ζητήματα
που απασχολούν τον Έλληνα
αγρότη. Διαθέτει μεγάλη διοικητική
εμπειρία σε επιχειρήσεις και
οργανισμούς του γεωργικού τομέα,
ενώ πρόσφατα εξέδωσε το βιβλίο
Γόνιμη Χώρα - Άγονη Πολιτική.

Διδάσκει Φιλοσοφία της Επιστήμης
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Γεννημένη το 1957 στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε αρχικά χημεία, αλλά
στράφηκε γρήγορα στη φιλοσοφία,
καθώς από τα φοιτητικά της ακόμη
χρόνια απασχολήθηκε έντονα με τα
ευρύτερα ζητήματα που αφορούν
τον δημόσιο βίο και την πολιτική
της χώρας μας. Παράλληλα με το
ακαδημαϊκό της έργο, συμμετέχει
ενεργά στον δημόσιο διάλογο για
τη μεταρρύθμιση των ελληνικών
πανεπιστημίων ώστε να καταστούν
πραγματικοί χώροι παιδείας και
έρευνας.

Πάσχοντας από κυστική ίνωση,
έχει δώσει μάχη για τα δικαιώματα
των ασθενών αυτής της σπάνιας
κληρονομικής νόσου, βοηθώντας
να υλοποιηθεί μία σειρά χρόνιων
αιτημάτων μέσω της Ελληνικής
Εταιρείας για την Ινώδη Κυστική
Νόσο, όπου είναι αντιπρόεδρος.
Στόχος του είναι να βοηθήσει και να
στηρίξει έμπρακτα τις κοινωνικές
ομάδες που πάσχουν από κρατική
αδιαφορία, προκαταλήψεις και
διακρίσεις. Είναι 31 ετών, έχει
τελειώσει το ΤΕΙ γραφιστικής και
σπουδάζει αρχιτεκτονική στο
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΚΟΚΟΣ

ΦΑΝΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΑΧΙΑΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΑΚΥΡΑΚΗΣ

Μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
και κάτοχος ΜΒΑ. Γεννήθηκε στην
Αθήνα, ενώ από το 1983 απασχολείται ως ελεύθερος επαγγελματίας
κατασκευαστής, και από το 1991
έως και το 2004 υπήρξε συνιδρυτής, μέτοχος και διευθύνων σύμβουλος ανώνυμης κατασκευαστικής εταιρείας. Παράλληλα με την
επιχειρηματική του δραστηριότητα
ανέπτυξε και συνδικαλιστική, στο
πλαίσιο του ΤΕΕ. Από το 1992 έως
και το 1995 ήταν αιρετός πρόεδρος
του ΤΣΜΕΔΕ. Αρθρογραφεί στα
ηλεκτρονικά μέσα.

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε
υποκριτική στo Σύγχρονο Θέατρο
Αθήνας και Θεατρικές Σπουδές και
Επικοινωνία στη Σορβόνη. Δούλεψε
ως ηθοποιός, μεταφράστρια, βοηθός σκηνοθέτη στην τηλεόραση,
το θέατρο και τον κινηματογράφο.
Το 2012 ίδρυσε το Κέντρο
Λογοτεχνικών Εκδηλώσεων
(Etage Littéraire) στην Αθήνα, τόπο
συνάντησης και ανάδειξης του
έργου των σύγχρονων Ελλήνων
συγγραφέων. Ζει και εργάζεται στο
κέντρο της Αθήνας, αναπτύσσοντας
ακτιβιστική δράση για τη βελτίωση
της πόλης.

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή της
πόλης και είναι δημοσιογράφος.
Έχει εργαστεί σε ραδιοφωνικούς
σταθμούς όπως ο ΑΝΤ1, ο 88μισό
και ο 102FM, στις εφημερίδες
Μακεδονία και Θεσσαλονίκη και
στα περιοδικά Επιλογές και Sunday
ως αρχισυντάκτρια, ρεπόρτερ, και
παρουσιάστρια. Από το 2012 είναι
αρθρογράφος και ρεπόρτερ στο
protagon.gr και στο bostanistas.
gr, ενώ παράλληλα συντονίζει
ημερίδες αυτοδιοικητικών φορέων,
επιστημονικών ινστιτούτων και
μη κυβερνητικών οργανισμών στη
Βόρεια Ελλάδα.

Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου
Πανεπιστημίου Αθηνών, γεννήθηκε
το 1951 στη Μήθυμνα Λέσβου.
Σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών και Φιλοσοφία Δικαίου
στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης, και
έχει θητεύσει στα πανεπιστήμια
Harvard, Columbia και New York
University. Ως δικηγόρος έχει
υποστηρίξει πλήθος προσφυγών
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ενώ έχει
συγγράψει τρία βιβλία και πολλά
επιστημονικά άρθρα. Στα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται επίσης θέματα πολιτικής
και ηθικής φιλοσοφίας.

Διευθύντρια επί 25ετίας του
τμήματος Ογκολογίας-Παθολογίας
του νοσοκομείου Άγιος Σάββας,
πρώτη ελληνίδα ιατρός που
αναγνωρίστηκε ως ΟγκολόγοςΠαθολόγος, και ιδρυτής της πρώτης
Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού
στην Αθήνα. Έχοντας θητεύσει σε ιατρικά ιδρύματα των ΗΠΑ, επέστρεψε στην Ελλάδα και υπήρξε μέντορας πολλών ειδικευόμενων ιατρών.
Εργάζεται στην ευαισθητοποίηση
κοινής γνώμης και πολιτείας για
τον καρκίνο και τον εναρμονισμό
με διεθνείς πρακτικές και οδηγίες.
Βραβευμένη από τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
Επιχειρηματίας, γενικός διευθυντής
της ΕΛΙΞΗ Α.Ε., παραγωγού της μπύρας DELPHI με έδρα τη Χαλκίδα. Υπήρξε αντιπρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος της εταιρείας ετοίμων
ενδυμάτων attr@ttivo έως το 2012.
Διατέλεσε επίσης αντιπρόεδρος
του Συνδέσμου Επιχειρήσεων
Πλεκτικής & Ετοίμου Ενδύματος
Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ) και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ). Σπούδασε
Πολιτικές Επιστήμες και Δημόσια
Διοίκηση. Γεννήθηκε το 1966 στην
Αθήνα και έχει δύο παιδιά.

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (ΛΙΛΗ)
ΑΓΓΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
Γιατρός, ΚαρδιολόγοςΗλεκτροφυσιολόγος. Ζει και εργάζεται εδώ και μια δεκαετία στην
Ερμούπολη της Σύρου διατηρώντας
ιδιωτικό καρδιολογικό ιατρείο.
Σπούδασε Ιατρική στη Θεσσαλονίκη
και εργάστηκε στα νοσοκομεία
Παπαγεωργίου και Αττικό. Εξειδικεύτηκε στην Ηλεκτροφυσιολογία
στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό
Κέντρο και ανέπτυξε ανθρωπιστική
δράση στην Αιθιοπία παρέχοντας
ιατρική φροντίδα σε παιδιά. Στην
Αιθιοπία συνάντησε τις κόρες της,
Δάφνη και Διδώ. Γεννήθηκε στην
Πάτρα το 1968.

ΖΩΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
Δικηγόρος, ειδικευμένη στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, με 15ετή εμπειρία
στον ελληνικό και ευρωπαϊκό
νομικό χώρο. Απόφοιτη Νομικής
Αθηνών, με μεταπτυχιακά σε Αθήνα
και Βέλγιο. Έχει εκπροσωπήσει
δικαστικά το Πανεπιστήμιο Κρήτης,
τους μετόχους της PROTON BANK
και δικαιούχους σε σημαντικές
υποθέσεις διεκδίκησης αποζημιώσεων. Συμμετέχει σε Ευρωπαϊκές
Δράσεις για την υποστήριξη των
ατόμων με ειδικές ανάγκες και
υπήρξε επί σειρά ετών μέλος του
Ευρωπαϊκού Φόρουμ ΑμεΑ.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΟΣΟΥΛΑΣ

ΙΟΛΗ ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΥ

ΤΑΣΟΣ ΚΑΡΚΑΝΤΖΕΛΗΣ

Γεννήθηκε στην Αθήνα και έπειτα
από σοβαρό θαλάσσιο ατύχημα το
1994 υπέστη ακρωτηριασμό και
μεταφέρθηκε στη Βοστώνη όπου
του προστέθηκαν τεχνητά μέλη.
Επέστρεψε στην Ελλάδα και αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών.
Σπούδασε σχέδιο και σήμερα
εργάζεται ως σύμβουλος σε επιχειρήσεις εστίασης και ψυχαγωγίας.
Προσφέρει βοήθεια σε άτομα με
αναπηρία και έχει λάβει το Αριστείο
Θέλησης 2009 και το βραβείο
Leader of the Year 2002.

Καθηγήτρια Ιστορίας της Βυζαντινής Τέχνης και Πολιτισμού στο
Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, μέλος
του Συμβουλίου Επιτρόπων του
Dumbarton Oaks στην Ουάσινγκτον και του Ινστιτούτου Κύπρου.
Σπούδασε Αρχαιολογία και Ιστορία
της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο του
Αμβούργου και στο Berkeley. Το
ερευνητικό και συγγραφικό της
έργο αναφέρεται κυρίως σε θέματα
πολιτικής ιδεολογίας στην αυτοκρατορική και κοσμική τέχνη και
ιδιαίτερα στον κόσμο της γυναίκας
του Βυζαντίου.

Σύμβουλος επιχειρήσεων, επιχειρηματίας της ενέργειας και του
αγροτοδιατροφικού τομέα. Γεννήθηκε στο Δοξάτο και δραστηριοποιείται σε Δράμα και Θεσσαλονίκη.
Σπούδασε μηχανικός και εργάστηκε
ως σύμβουλος επιχειρήσεων,
υποστηρίζοντας δεκάδες εταιρείες
και δήμους μέσα από ευρωπαϊκά
και εγχώρια αναπτυξιακά προγράμματα, με ιδιαίτερη συμβολή
στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων
πηγών. Εδώ και τέσσερα χρόνια
αγωνίζεται για την εξωστρέφεια
των αγροτικών συνεταιρισμών της
περιοχής του και την ποιοτική τους
διαφοροποίηση.

ΜΑΡΙΑ ΒΙΤΩΡΑΚΗ

ΧΛΟΗ ΑΝΝΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΛΑΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΣ

Χημικός μηχανικός και τεχνολόγος
περιβάλλοντος. Είναι περιβαλλοντική ακτιβίστρια και καθηγήτρια
επιστήμης περιβάλλοντος στο
Κολλέγιο Deree. Δραστηριοποιείται
σε θέματα βιώσιμης διαχείρισης
απορριμμάτων και υδατικών πόρων,
ενώ συμμετείχε ενεργά στην ομάδα
πολιτών που ανέδειξε την περιβαλλοντική κρίση στις περιοχές του Ασωπού. Μέλος του Παρατηρητηρίου
Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη
(CISD), υπήρξε υπεύθυνη για τη
θεματική επιτροπή διαχείρισης
απορριμμάτων. Συμμετέχει στην
κίνηση Ευρώπη - Οικολογία.

Καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης
στο Πανεπιστήμιο Picardie Jules
Verne της Γαλλίας, ειδική στην περιβαλλοντική μετανάστευση. Ασχολείται επιστημονικά με τις διεθνείς
και ευρωπαϊκές πολιτικές για την
κλιματική αλλαγή και την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Συμμετέχει στο Δίκτυο TERRA και
είναι μέλος της οργάνωσης LISER
που κινητοποιείται στο ζήτημα της
περιβαλλοντικής μετανάστευσης.
Έχει βραβευθεί από το Πανεπιστήμιο Paris 2 Panthon-Assas και το
Emerald Literati Awards.

Πυρηνικός φυσικός, ερευνητής
στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Φυσικής
Υψηλών Ενεργειών (CERN) της Ελβετίας. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης και στο πανεπιστήμιο του
Liverpool και διαθέτει μεταπτυχιακά διπλώματα στη διοίκηση
επιχειρήσεων (MBA) και την πληροφορική. Ασχολείται με τη βασική
έρευνα και τη διαχείριση ερευνητικών διακρατικών προγραμμάτων,
δίνοντας ξεχωριστή έμφαση στις
σχέσεις έρευνας και βιομηχανίας.
Είναι εκπαιδευτής αυτόνομων
καταδύσεων. Γεννήθηκε το 1967
στην Αθήνα.

Κτηνοτρόφος, γεννημένος
στην Αύρα Τρικάλων. Σπούδασε
οικονομικά και ασχολήθηκε
με την κτηνοτροφία, δημιουργώντας μια σύγχρονη μονάδα
εκτροφής ζώων. Συνέβαλε
ουσιαστικά στον εντοπισμό
και τη διατήρηση σπάνιων
αυτοχθόνων φυλών ζώων. Έχει
διακριθεί για το έργο του από τη
Διεθνή Οργάνωση Slow Food,
την Ελληνική Κτηνιατρική
Εταιρεία, την Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία και τον ΟΟΣΑ.
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εκτροφέων Αυτόχθονων
Φυλών Αγροτικών Ζώων.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΕΟΜΠΙΛΛΑ

ΧΑΡΗΣ ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π. ΜΑΛΛΙΑΣ

Συγγραφέας και κορυφαίος
σκακιστής, o πρώτος Έλληνας
που απέκτησε τον διεθνή τίτλο του
γκρανμαίτρ πρωταθλητή σκακιού.
Έχει κερδίσει 9 πανελλήνια ατομικά
πρωταθλήματα, αριθμό ρεκόρ μέχρι
σήμερα και είναι συγγραφέας
πολλών σκακιστικών βιβλίων
παγκόσμιας απήχησης. Αναβάθμισε
τη σκακιστική δραστηριότητα στην
Ελλάδα και αποτέλεσε βασικό
στέλεχος της Εθνικής μας ομάδας
με την οποία κατέκτησε πολλές διακρίσεις και διατέλεσε προπονητής
της από το 2010 έως το 2013.

Είναι κοινωνιολόγος, εξειδικευμένη στη θεραπεία του
κοινωνικού αποκλεισμού και στη
συμβουλευτική των εξαρτήσεων.
Εργάζεται ως κοινωνιοθεραπεύτρια
-streetworker από το 2012, αρχικά
για την Ιατρική Σχολή της Αθήνας
και έπειτα στο ΚΕΘΕΑ-ΕΞΕΛΙΞΙΣ,
όπου προσφέρει ψυχοκοινωνική
στήριξη και υπηρεσίες μείωσης
βλάβης σε εξαρτημένους χρήστες
ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Είναι
απόφοιτη του Θεραπευτικού Προγράμματος Απεξάρτησης (ΟΚΑΝΑ)
από το 2002 και έχει δύο παιδιά που
σπουδάζουν στο πανεπιστήμιο.

Οικονομολόγος και συγγραφέας.
Σπούδασε στο LSE και εργάστηκε
ως διαχειριστής χαρτοφυλακίου
επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια
για περίπου δεκαπέντε χρόνια.
Έχει εκδώσει έξι βιβλία, με σημαντικότερα το Μικρό Εγχειρίδιο του
Επενδυτή, το Ο Λίμιτ-Ντακ να Δεις
πως Φιλούσε και τα Έντεκα Απαγορευμένα Γραμματόσημα. Έχει σπουδάσει μουσική, ενώ φωτογραφίες
και κολλάζ του έχουν παρουσιαστεί
σε ατομικές εκθέσεις σε Ελλάδα
και Γαλλία. Γεννήθηκε το 1956 στη
Αθήνα.

Πρέσβης επί τιμή, ειδικός στα
Βαλκάνια, υπηρέτησε ως διπλωμάτης, μεταξύ άλλων, σε ΟΗΕ,
Κροατία, Βουλγαρία, πΓΔΜ και
Αλβανία. Διετέλεσε Διευθυντής
Βαλκανικών Υποθέσεων και
Πρέσβης στην Ουάσινγκτον
(2005-2009), βραβευμένος με το
βραβείο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.
Σπούδασε οικονομικά στην Αθήνα και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
στη Γενεύη. Αντιτάχθηκε στη
χούντα των συνταγματαρχών,
υπογράφοντας την προσφυγή
των 42 φοιτητών για ελεύθερες
εκλογές και εντάχθηκε στη
ÇΔημοκρατική ΆμυναÈ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΛΛΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΝΤΙΝΑΣ

ΜΑΚΗΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Νέος επιχειρηματίας, συνιδρυτής
του Energy & Sustainability Club,
του πρώτου οργανισμού με ακαδημαϊκή έδρα στην Ελλάδα, που
πραγματεύεται ζητήματα Ενέργειας,
Περιβάλλοντος και Αειφόρου
Ανάπτυξης. Είναι εθελοντής και
υποστηρικτής του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας ÇΠάνος ΜυλωνάςÈ
και μέλος μιας δυναμικής ομάδας
που προωθεί με πρωτότυπο τρόπο
τις ελληνικές παραδοσιακές πίτες
υπό το όνομα ÒDemetra PiesÓ στις
αγορές του εξωτερικού. Είναι 32
ετών και ζει στην Αθήνα.

Καθηγητής Γλωσσολογίας - Ελληνικής Γλώσσας και Διδακτικής
της στο Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας. Σπούδασε στο ΑΠΘ και
έχει διδάξει ρουμανικά, βουλγαρικά
και τουρκικά στο Ίδρυμα Μελετών
Χερσονήσου Αίμου. Διπλωματούχος
Βυζαντινής Μουσικής, διαθέτει
πολυετή διδακτική και ακαδημαϊκή
εμπειρία και πλούσιο ερευνητικό
έργο στη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας, δίνοντας μεγάλη
έμφαση στις νέες τεχνολογίες και
τις γλώσσες των Βαλκανίων. Έχει
συγγράψει 15 βιβλία και πάνω από
120 άρθρα.

Επιχειρηματίας, ιδρυτής αγροτουριστικής μονάδας. Ως φοιτητής της
ΑΣΟΕΕ συμμετείχε στους αγώνες
του Ç114È και του Ç15%È, καθώς και
στην ίδρυση της ΕΦΕΕ. Υπήρξε στέλεχος της σπουδαστικής οργάνωσης της προδικτατορικής ΕΔΑ, ενώ
η χούντα τον εκτόπισε στο Λακκί
της Λέρου. Ταξίδεψε σε Ευρώπη και
Κίνα για τις ανάγκες της εταιρείας
του, ÒΚ&Φ Παπούλιας Α.Ε.Ó, και
ίδρυσε στο Ψάρι Αρκαδίας την
ÒAρκαδιανήÓ, πρότυπη εθελοντική
αγροτουριστική μονάδα, μοναδική
στην Ελλάδα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΕΣΤΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΨΗΜΕΝΟΣ

Αρχιτέκτων, Καθηγητής Αρχιτεκτονικής στο Πολυτεχνείο Τορίνου.
Σπούδασε στο Μιλάνο και τη
Βενετία. Έχει μεταφράσει και επιμεληθεί την έκδοση στην ελληνική
τριών σημαντικών βιβλίων για την
αρχιτεκτονική, έχοντας ο ίδιος
συγγράψει τα βιβλία Το Κιβώτιο
του Μοντέρνου-Κείμενα για την
αρχιτεκτονική και Από το Βήμα
της Αρχιτεκτονικής. Έχει επίσης
εκδώσει δύο βιβλία στα ιταλικά και
υπήρξε τακτικός συνεργάτης για
θέματα αρχιτεκτονικής στο Βήμα
της Κυριακής.

Εμβιομηχανικός, υποψήφια
διδάκτωρ του Τμήματος Ιατρικής
Κρήτης και ερευνήτρια κλινικής
μηχανικής και βιολογικών μετρήσεων στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας
και Έρευνας. Έχει ειδικευθεί στην
ορθοπαιδική εμβιομηχανική και
στη δημιουργία καινοτόμων τεχνολογιών για εφαρμογή στην ιατρική
πράξη. Εργάστηκε και προσέφερε
εθελοντικά υπηρεσίες σε συλλόγους ευπαθών ομάδων και ατόμων
με αναπηρία επί σειρά ετών και φέρει επίσης σημαντικές διακρίσεις
ως αθλήτρια του μπάντμιντον.

Χαρτογράφος, συγγραφέας των
ταξιδιωτικών οδηγών της σειράς
Ανεξερεύνητη Ελλάδα, ιδρυτής
και διευθυντής της εταιρίας ROAD
(1994-2007) και της εταιρίας
TERRAIN που ειδικεύεται σε πεζοπορικούς χάρτες υψηλής ακρίβειας
(2008 μέχρι σήμερα). Γεννημένος
το 1963 στην Αθήνα, σπούδασε
Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο. Τα τελευταία 20 χρόνια έχει διανύσει περισσότερα από
1.000.000 χιλιόμετρα, ταξιδεύοντας
σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Είναι
ακτιβιστής, με έντονη φιλοζωική
δραστηριότητα.

7 εκατομμύρια ευρώ

έκτακτη οικονομική ενίσχυση
μόνο για τις ευρωεκλογές θα μοιραστούν τα παλιά πολιτικά κόμματα!
Το ποσό αυτό είναι επιπλέον της ετήσιας επιχορήγησης που έλαβαν και
θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τα κόμματα από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Το 2010 η Ελλάδα
κατέβαλε στα κόμματα
48,8 εκατομμύρια ευρώ.

Την δεκαετία 2000-2011,
η Ελλάδα κατέβαλε στα
κόμματα 655 εκατομμυρίων ευρώ.

Άλλα 245 εκατομμύρια
ευρώ πήραν τα κόμματα
από τις τράπεζες.

Σύνολο σε δέκα χρόνια €900 εκατομμύρια!
Το Ποτάμι δεν θα λάβει ούτε ένα ευρώ
από τον κρατικό προϋπολογισμό,
ούτε από τις πολιτικές ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου.
Στο Ποτάμι προτιμάμε οι μοναδικοί μας χρηματοδότες να είστε εσείς!

Στηρίξτε οικονομικά το Ποτάμι:
* Αγοράστε κουπόνια από τους εθελοντές και τα μέλη μας
* Καταθέστε χρήματα μέσω πιστωτικής κάρτας ή PayPal στο topotami.gr
* Καταθέστε χρήματα σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς:
* Alpha Bank: 349002002005845
* Εθνική Τράπεζα: 721/480110-58
* Eurobank: 0026.0364.13.0200395193
* Τράπεζα Πειραιώς: 5011-070642-794
αλλά και μέσω του web banking της τράπεζας Πειραιώς

Κάθε ευρώ μετράει!
Θέλουμε λίγα από πολλούς, και όχι πολλά από λίγους.
Στήριξε το Ποτάμι με όποιον τρόπο μπορείς.
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