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Βιογραφικά Σημειώματα

Αντιπρόεδρος της Νομοθετικής Επιτροπής της Ουκρανικής Βουλής για  την Ελευθερία  του Λόγου και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ο Volodymyr Aleksyeyev , έχει πτυχίο Μηχανολόγου
Μηχανικού της Ακαδημίας Σιδηροδρομικών Μεταφορών. Πριν γίνει μέλος του Ουκρανικού Κοινοβουλίου (Rada),  ο κ. Aleksyeyev ήταν Επιστημονικός Συνεργάτης της Ακαδημίας Σιδηροδρομικών
Μεταφορών της πόλης Harkiv.

Δρ. Martin Alpert  σπούδασε γιατρός, αλλά σήμερα είναι ένας επιτυχημένος εφευρέτης και επιχειρηματίας. Με τη σύζυγό του ίδρυσαν μία εταιρεία η οποία έγινε η ταχύτερα αναπτυσσόμενη
εταιρεία υψηλής τεχνολογίας στις ΗΠΑ,  σύμφωνα με το περιοδικό Business Week.  Το πάθος του είναι το «Παγκόσμιο Σύνταγμα», το οποίο δημιούργησε για  να προωθήσει την συζήτηση σχετικά
με το, πώς θα ήθελε  ο κόσμος να ζήσει.

Διευθυντής του Διεθνούς Τμήματος του Πανεπιστημίου Mendeleyev,  Χημικής Τεχνολογίας, ο Δρ. Oleg Altakh είναι Χημικός Μηχανικός, ειδικευμένος στη βιομηχανία πυριτίου (σιλικόνης). Ο Δρ.
Altakh είναι κάτοχος διδακτορικού από το Πανεπιστήμιο  Mendeleyev για  τις τεχνικές επιστήμες. Εχει επίσης εργασθεί ως Καθηγητής στο Τμήμα Πυριτίου του Πανεπιστημίου Mendeleyev

Αφού αφιέρωσε είκοσι χρόνια στην έρευνα και τη διδασκαλία της βιολογίας, η Δρ. Αγνή Βλαβιανού-Αρβανίτη  ίδρυσε το 1985 τη Διεθνή Οργάνωση Βιοπολιτικής, με στόχο να προωθήσει τη
διεθνή συνεργασία για  την προστασία του βιο-περιβάλλοντος. Το 1990, ίδρυσε το Διεθνές Πανεπιστήμιο  για  το Βιο-Πε-ριβάλλον και, το 1992, ξεκίνησε μία διεθνή εκστρατεία  για  τη θέσπιση των
Βραβείων του Βίου, που θα απονέμονται κάθε τέσσερα χρόνια κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών αγώνων και για  την καθιέρωση εκεχειρίας  κατά την περίοδο αυτή. Εχει λάβει μεγάλο αριθμό
διεθνών διακρίσεων, όπως η εκλογή της, μαζί με τον Michael Gorbachev, τον Nelson Mandela, τον Maurice Strong, ως Επίτιμη Ισόβια Πρόεδρος του Συνδέσμου Ηνωμένων Εθνών της Σρι Λάνκα.
Επίσης τιμήθηκε με το Βραβείο Ειρήνης  και Φιλίας Abdi Ipekci. Είναι αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNESCO «Ανθρωπος και Βιόσφαιρα», μέλος της Συμβουλευτικής
Επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού για  την Καθαρότερη Παραγωγή, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του διεθνούς προγράμματος Ζωή στο Διάστημα, μέλος της Ακαδημίας Επιστημών
της Νέας Υόρκης, του Αμερικανικού Ινστιτούτου Βιολογικών Μελετών, της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας και της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών. Οι πολυάριθμες δημοσιεύσεις της
περιλαμβάνουν επιστημονικά και λογοτεχνικά έργα καθώς και εκδόσεις τόμων πρακτικών διεθνών συνεδρίων. Πρόσφατα διορίστηκε Επίτροπος της Παγκόσμιας Επιτροπής για  τη Χρηματοδότηση
του ΟΗΕ, μία επιτροπή που προσπαθεί να εξασφαλίσει πρόσθετους πόρους στον ΟΗΕ, για  την χρηματοδότηση των στόχων του, τις ειρηνευτικές διαδικασίες, την ανθρωπιστική βοήθεια, την
προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη σε όλον τον πλανήτη.  Τον Ιανουάριο του 1995 προτάθηκε για  το Βραβείο Νόμπελ  Ειρήνης.

Ο Καθηγητής Nicholas Ashford  διδάσκει τεχνική νομοθεσία και πολιτική στο Τεχνολογικό Ίδρυμα της Μασαχουσέτης (Μ.Ι.Τ.). Διδάσκει στο Κέντρο Τεχνολογίας, Πολιτικής και Βιομηχανικής
Ανάπτυξης στη Σχολή Μηχανικής και στον τομέα Βιομηχανικών Σχέσεων της Σχολής Διοίκησης Sloan. Εχει διδακτορικό στη χημεία και πτυχίο νομικής του Πανεπιστημίου του Σικάγο. Ήταν μέλος
και πρόε-δρος της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για  την Επαγ-γελματική Ασφάλεια και Υγεία και έχει επίσης υπηρετήσει στο Επιστημονικό Συμβούλιο της Υπηρεσίας Προστασίας του
Περιβάλλοντος (ΥΠΠ). Ο Καθηγη-τής Ashford είναι μέλος του Αμερικανικού Συνδέσμου για  την Επιστημονική Πρόοδο. Συγγραφέας του βιβλίου «Κρίση στους Χώρους Εργασίας: Επαγγελμα-τικές
Ασθένειες και Ατυχήματα», τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη θέσπιση κανονισμών νομικών και οικονομικών, τη σχεδίαση κυβερνητικής πολιτικής για  την ενθάρρυνση
τεχνολογικών καινοτομιών και τη βελτίωση της υγείας, της ασφάλειας και της περιβαλλοντικής ποιότητας, τη συμμετοχή των εργαζομένων στις τεχνολογικές μεταβολές και το ρόλο της
πληροφορικής στις πολιτικές διαδικασίες.

Ο Καθηγητής Gyula Bora , πρόεδρος της Ουγγρικής Γεωγραφικής Εταιρείας από το 1989 και αντιπρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής  Γεωγραφίας και Περιφερειακής Οικονομίας του
Οικονομικού Πανεπιστημίου της Βουδαπέστης από το 1983 έως το 1989, είναι κάτοχος διδακτορικού από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο  της Βουδαπέστης το 1958. Έχει διδάξει οικονομική
γεωγραφία σε πολλά πανεπιστήμια στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη και ήταν υπότροφος του UNDP-WHO στο Ινστιτούτο Μελετών Συμπεριφοράς του Πανεπιστημίου του Κολοράντο. Παράλληλα με τη
διδασκαλία των οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο  της Βουδαπέστης, ο Καθηγητής Bora ασχολήθηκε με την έρευνα σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας, δημιουργίας προτύπων για
την περιβαλλοντική οικονομία και σχεδιασμού και διαχείρισης της επιστημονικής  δραστηριότητας του πανεπιστημίου. Είναι επίσης μέλος της διοικούσας επιτροπής της Ουγγρικής Επιτροπής του
ΟΗΕ και σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα, σε θέματα αναφοράς κλιματολογικών και άλλων επιπτώσεων του πυρηνικού πολέμου.

Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Γιαπιτζάκης διδάσκει Περιβαλλοντική Μηχανική και είναι Διευθυντής Περιβαλλοντικής Έρευνας στο Cooper Union for the Advancement of Science and Art, στη
Νέα Υόρκη. Εχει αποκτήσει  διεθνή εμπειρία τόσο στη διδασκαλία όσο και στη βιομηχανία για  περισσότερο από 20 χρόνια, σε όλες τις πλευρές  της περιβαλλοντικής μηχανικής. Εχει διδάξει σε
πολλά μεγάλα πανεπιστήμια στην περιοχή της Νέας Υόρκης και έχει συμμετάσχει σε όλα τα μεγάλα προγράμματα που αφορούν τη Νέα Υόρκη. Αυτά περιλαμβάνουν την επεξεργασία πόσιμου
νερού και τοπικών αποθεμάτων, τη διαχείριση ποιότητας, την επεξεργασία στερεών αποβλήτων, την προ-επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων και την ελαχιστοποίηση τοξικών αποβλήτων. Για
περισσότερο από μία δεκαετία  ο Καθηγητής Γιαπιτζάκης διδάσκει, ερευνά και παρέχει συμβουλές, κυρίως στον τομέα της επεξεργασίας τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων.

Η Α.Ε. ο Πρέσβυς Kai Falkman  έχει υπηρετήσει ως ακόλουθος στο Σουηδικό Υπουργείο Εξωτερικών, ακόλουθος στο Τόκιο, Γραμματέας στο Υπουργείο Εξωτερικών, Πρώτος Γραμματέας της
Πρεσβείας στο Λονδίνο, Πρόξενος στη Λισσαβόνα και Πρέσβυς στη Λουάντα. Έχει πτυχίο νομικής και έχει συμμετάσχει σε μελέτες της CFIA του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Από το 1991 έως το
1995 ήταν Γενικός  Πρόξενος της Σουηδίας στην Κωνσταντινούπολη.

Από τη δημιουργία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ο Valery Grishin είναι επικεφαλής της Υπηρεσίας Τύπου και Πληροφοριών της Ρωσικής Κυβέρνησης και από τους στενούς συνεργάτες του
προέδρου Boris Yeltsin.
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Ο Δρ. Πέτρος Καλαντζής γεννήθηκε στην Κέρκυρα και σήμερα ζει και εργάζεται στην Ελβετία. Σπούδασε οικονομικά στις ΗΠΑ και στο Πανεπιστήμιο  της Βασιλείας, από όπου έλαβε το
διδακτορικό του. Αφού εργάσθηκε στο Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Οικονομίας του Πανεπιστημίου της Βασιλείας, προσελήφθη στην LONZA Ltd.,  μία Ελβετική πολυεθνική εταιρεία χημικών. Από το
1991 ήταν Αντιπρόεδρος και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Alusuisse-Lonza Ltd.,  στη Ζυρίχη, μία πολυεθνική εταιρία,  που ασχολείται  με το αλουμίνιο, τη συσκευασία και τα χημικά.
Είναι Πρόεδρος του χημικού τμήματος (LONZA Group),  μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ενωσης Χημικών Βιομηχανιών της Ελβετίας και εκπρόσωπος της εταιρείας στο CEFIC.

Ο Καθηγητής Dusan Kanazir , τέως Πρόεδρος της Σερβικής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, σπούδασε ιατρική στο Παρίσι  και έλαβε το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο  Libre των
Βρυξελλών. Εχει υπηρετήσει ως Καθηγητής Βιοχημείας στη Σχολή Θετικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο  του Βελιγραδίου και ως επιστημονικός σύμβουλος στο Ίδρυμα Boris Kidric. Εχει διδάξει
στις ΗΠΑ,  την Ιαπωνία, το Βέλγιο και την Αργεντινή και είναι μέλος σε πολλές επιστημονικές εταιρείες, ακαδημίες και συμβούλια. Είναι μέλος της Γαλλικής Λεγεώνας της Τιμής και τιμήθηκε με το
Παράσημο Αρετής του Λαού της Γιουγκοσλαβίας (Χρυσό Αστέρι),  την Πλακέτα του Ιδρύματος για  τις Εφαρμογές  της Πυρηνικής Ενέργειας στη Γεωργία, την Κτηνοτροφία και τη Δασοπονία και το
Παράσημο Εργασίας (Κόκκινη Ταινία) σε δύο περιπτώσεις.  Ορκίσθηκε πρόσφατα Υπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας της Γιουγκοσλαβίας.

Ο Δρ. Lazlo Kapolyi, πρόεδρος της System Holding Rt., είναι κάτοχος διδακτορικού από το Πανεπιστήμιο  της Βουδαπέστης. Έχει υπηρετήσει σε διάφορες κυβερνητικές θέσεις στη χώρα του,
όπως Αναπληρωτής Υπουργός Βαριάς Βιομηχανίας, Κρατικός Γραμματέας Ενέργειας,  Υπουργός Βιομηχανίας, Κυβερνητικός Επίτροπος Ενεργειακής Πολιτικής και Συν-Πρόεδρος του
Συμβουλευτικού Σώματος του Υπουργικού Συμβουλίου. Είναι μέλος της Ουγγρικής Ακαδημίας Επιστημών από το 1979 και ήταν επισκέπτης καθηγητής στη Σχολή Δικαίου και Διπλωματίας Fletser
του Πανεπιστημίου Tufts στη Βοστώνη και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο  της Ακαδημίας Ορυκτών και Μεταλλουργίας της Κρακοβίας. Οι έρευνές του περιλαμβάνουν ενεργειακή πολιτική,
οικονομική πολιτική και θεωρία συστημάτων, μηχανική των λίθων και διαχείριση της ενέργειας των ορυκτών καυσίμων.  Είναι μέλος του Ομίλου της Ρώμης (Club of Rome), του Προεδρείου του
Ιδρύματος ASPEN της Ιταλίας,  επίτιμο μέλος της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Βαριάς Βιομηχανίας και του Πανεπιστημίου Ορυχείων της Μόσχας και το
1983 κέρδισε το Κρατικό Βραβείο.

Ο Δρ. Βασίλης Καψοκαβάδης  είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Gerling Konzern Hellas, από το 1993. Είναι κάτοχος διδακτορικού οικονομικών επιστημών από το Πανεπιστήμιο  του Αμβούργου
και από το 1986 έως το 1987 υπηρέτησε ως σύμβουλος του Ιδρύματος Θεωρητικής Οικονομίας της Στρατιωτικής Ακαδημίας του Αμβούργου. Ο Δρ. Καψοκαβάδης εργάζεται στην Gerling Konzern
Hellas από το 1987, ως Περιφερειακός Διευθυντής και ήταν υπεύθυνος για  τις πωλήσεις και το μάρκετιγκ της εταιρείας σε χώρες της Ανατολικής και Δυτικής  Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης και
της Ελλάδας.

Ο Καθηγητής Rusen Keles είναι Διευθυντής Περιβαλλοντικών Μελετών της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της ’γκυρας. Υπηρέτησε ως Πρόεδρος του Συνδέσμου Ηνωμένων
Εθνών της Τουρκίας  και, παράλληλα με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τοπικούς κυβερνητικούς παράγοντες,  υπηρέτησε ως σύμβουλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΗΕ.
Έχει τιμηθεί με το Βραβείο Ειρήνης  και Φιλίας Ipekci, έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 30 βιβλία και αναφορές και είναι μέλος σε έναν  μεγάλο αριθμό εθνικών και διεθνών οργανισμών,
συμπεριλαμβανομένης και της Διεθνούς Διοικητικής Επιτροπής της Β.Ι.Ο.

Η Δρ. Ιουλία Πανουργιά-Κλώνη είναι οικονομολόγος, Διεθνής Σύμβουλος της Διεθνούς Τράπεζας και πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Επενδυτικής και Εμπορικής Στρατηγικής «Πράξις».
Ειδικεύεται σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινων και φυσικών πόρων, περιβαλλοντικής προστασίας και οργάνωσης κοινών επιχειρήσεων με την Ε.Ε. και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.  Ήταν υπεύθυνη
των Αναφορών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Επιτροπής Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων των ΗΠΑ,  διηύθυνε το οικονομικό γραφείο της Ελληνικής Πρεσβείας στην Ουάσιγκτον και
ήταν Μόνιμη Αντιπρόσωπος σε Διεθνείς Χρηματοδοτικούς/Αναπτυξιακούς Οργανισμούς. Έχει συμμετάσχει σε διεθνείς συναντήσεις,  έχει παρουσιάσει εκτεταμένα την πολιτική της Διεθνούς
Τράπεζας και την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας και έχει στο ενεργητικό της πλήθος δημοσιεύσεων.

Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Εμφιαλώσεως (3Ε) από τον Ιανουάριο του 1995, ο Χρήστος Κομνηνός έχει πτυχίο Χημικού Μηχανικού από το Πολυτεχνείο της
Κωνσταντινούπολης. Ο κ. Κομνηνός εργάζεται για  την 3Ε από το 1972, σε διάφορες θέσεις στον τομέα πωλήσεων και μάρκετιγκ και από το 1987 έγινε Διευθύνων Σύμβουλος του Εμφιαλωτηρίου
της Coca-Cola  στην Ιρλανδία, ένα από τα παραρτήματα της εταιρείας. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1990 και διορίστηκε Διευθυντής Ανάπτυξης και το 1992 Γενικός  Διευθυντής για  την Ελλάδα.

Η Καίτη Κυριακοπούλου , Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Βωξίται  Παρνασσού» γεννήθηκε στη Ρουμανία και ολοκλήρωσε τη βασική της εκπαίδευση στην Αγγλία και την
Γαλλία. Σπούδασε Μαθηματικά και Φυσική στο Κολέγιο Mount Holyoke της Μασαχουσέτης και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο  Columbia της Νέας Υόρκης. Από το 1970 έως το
1980 ήταν Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ορυχείων Ηλιοπούλου-Κυριακοπούλου και το 1986 έγινε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι παντρεμένη με τον Πάρη
Κυριακόπουλο, Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Εμπορικών Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Η Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, απόφοιτος  του Πανεπιστημίου του Κιέβου, Elena Kutova  είναι επικεφαλής του τμήματος Παραγωγής Αμαλγάματος του Πυρηνικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής
Ενέργειας του Τσερνομπίλ στην Ουκρανία.

Ο Boris Landa, ψυχολόγος με επαγγελματική εμπειρία στη Ρωσία και στην Αμερική, έδειξε από νωρίς ενδιαφέρον για  τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανθρώπινη ζωή. Το 1974 έγινε ένα
από τα έντεκα μέλη της Επιτροπής Διεθνούς Αμνηστίας στη Μόσχα. Εργάσθηκε με τον Andrei Sakharov και τον Yri Orlov για  θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρόσφατα συνειδητοποίησε, ότι
είναι απαραίτητο να διευρύνουμε την έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε να γίνουν ένα ολοκληρωμένο τμήμα ενός ευρύτερου συστήματος, των δικαιωμάτων του Βίου. Ως αποτέλεσμα,
εργάζεται σήμερα για  την ανάπτυξη ενός συστήματος ασφαλούς ενέργειας και για  την ελαχιστοποίηση των πυρηνικών αποβλήτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Μαζί με ένα διεθνή όμιλο ίδρυσε μία
εταιρεία αφιερωμένη στην προώθηση των προαναφερθέντων στόχων. Πιστεύω της εταιρείας είναι,  ότι υπάρχει σήμερα η απαραίτητη τεχνολογία, που θα προσφέρει στον κόσμο ασφαλή και
άφθονη ενέργεια, η οποία θα ελαχιστοποιεί τα απόβλητά της και για  να γίνει αυτό πραγματικότητα στο άμεσο μέλλον απαιτείται  μόνο σκληρή δουλειά.
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Ο Δημήτρης Μανιατάκης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της ICAP Hellas A.E. Σπούδασε οικονομικές επιστήμες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εργάσθηκε στον τομέα Credit Analysis της CitiCorp,
ενώ το 1969 δημιούργησε την Τράπεζα Πληροφοριών ICAP που σήμερα αποτελεί το μεγαλύτερο ηλεκτρονικό δίκτυο στην Ελλάδα, για  υπηρεσίες πληροφόρησης επιχειρήσεων.  Είναι μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων και Επιχειρηματιών και Σύμβουλος για  θέματα πιστοληπτικής πολιτικής ελληνικών και ξένων εταιρειών. Έχει συγγράψει άρθρα σε
οικονομικά περιοδικά και εφημερίδες και έχει εκπονήσει μελέτες για  τη χρηματοδότηση και ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων.

Ο Καθηγητής Jan Morovic είναι Πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Πόλης της Μπρατισλάβα και Αντιπρόεδρος της Αγροτικής Επιτροπής. Ήταν επίσης μέλος της Επιτροπής Σχεδιασμού και
Προϋπολογισμού της Κοινοβουλευτικής Ένωσης του Επιμελητηρίου του Λαού και του Επιμελητηρίου των Εθνών και της Ομοσπονδιακής Συνέλευσης της Τσεχικής και της Σλοβακικής
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας. Οι βασικοί  τομείς έρευνάς του περιλαμβάνουν εφαρμοσμένη κυβερνητική, αστάθεια, βάσεις  δεδομένων, δίκτυα υπολογιστών και προτυποποίηση εθνικών
αγροτικών θεμάτων.  Οι πολυάριθμες δημοσιεύσεις του περιλαμβάνουν την συμμετοχή στην συγγραφή της αναφοράς Αυξημένη Αλληλεξάρτηση και Παγκόσμια Οικονομία Τροφίμων: Προοπτική
μίας Εικοσαετίας, που παρουσιάστηκε στην ΧΙΧ Διεθνή Συνέλευση Αγροτικών Οικονομολόγων, το 1985.

Η Α.Ε. ο Πρέσβης Ιωάννης Μπεβεράτος  είναι ο Διευθυντής Μορφωτικών Υποθέσεων του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και πληρεξούσιος υπουργός Α.

Ο Καθηγητής Max Oelschlaeger είναι καθηγητής φιλοσοφικών και θρησκευτικών σπουδών και τέως πρόεδρος του Πανεπιστή-μιου του Βορείου Τέξας, όπου διδάσκει σε προγράμματα περι-
βαλλοντικής φιλοσοφίας και περιβαλλοντικών επιστημών. Τα βιβλία του, τα δοκίμια και οι διαλέξεις του ασχολούνται ευρέως με το θέμα του πολιτισμού και της φύσης,  του ατόμου και του
χώρου. Τα πιο πρόσφατα βιβλία του είναι το Φροντίδα για  τη Δημιουργία (Εκδόσεις του Πανεπιστημίου του Yale  1994) και το Μεταμοντέρνα Περιβαλλοντική Ηθική (Εκδόσεις του Πολιτεια-κού
Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, 1995). Προηγούμενες εργασίες είναι Η  Ιδέα της ’γριας Φύσης και Τα Επιτακτικά Περιβαλλοντικά Θέματα και ήταν ο εκδότης των βιβλίων Η Παρέα των ’λλων, Οι
Συνθήκες της ’γριας Φύσης και Μετά την Ημέρα της Γης.  Πρόσφατα ήταν Συν-Πρόεδρος του Προγράμματος Περιβαλλοντι-κών Προτεραιοτήτων της Πολιτείας του Τέξας, που
συγχρηματοδοτήθηκε από την Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας των ΗΠΑ.

Ο Καθηγητής Βασίλης Παπαδιάς έλαβε το δίπλωμα της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου το 1956 και το διδακτορικό του το 1969. Είναι επίσης κάτοχος
Μάστερ και Διδακτορικό Μηχανικού από το R.P.I. στην Τροία της Νέας Υόρκης, το 1972 και 1975 αντί-στοιχα. Από το 1958 έως το 1975 εργάσθηκε στη Δ.Ε.Η. και το 1975 έγινε Καθηγητής
Ηλεκτρικών Ενεργειακών Συστημάτων στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο.  Συνέγραψε μόνος ή με συνεργάτες περισσό-τερα από 100 ερευνητικά και τεχνικά δοκίμια και πολλά εγχειρίδια για
θέματα ηλε-κτρικών ενεργειακών συστημάτων. Είναι μέλος της CIGRE (Conference International des Grands Reseaux Electriques) και μέλος της Επιτροπής Μελετών και του Διοικη-τικού
Συμβουλίου της CIGRE. Είναι επίσης μέλος της ΙΕΕΕ και σήμερα υπηρετεί ως Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Τμήματος της Συντονιστικής Επιτροπής της ΙΕΕΕ. Έχει λάβει μέρος σε πολυάριθμα εθνικά
και διεθνή συνέδρια και επιστημονι-κές συνα-ντήσεις.

Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών από το 1994, ο Γιάννης Παπαθανασίου έχει δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού του Εθνικού Μετσοβείου Πο-λυτεχνείου.
Είναι επίσης Πρόεδρος και Διαχειριστής της Ι.Δ. Παπαθανασίου Α.Ε. και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ergodata Α.Ε. και της Ergoleasing Α.Ε.. Ο κ. Παπαθανασίου έχει υπηρετήσει ως
σύμβουλος του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας (1991-1992), Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβου-λίου της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (1993) και Γενικός  Γραμματέας του Εμπορικού
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Ο Καθηγητής Ιωάννης Πεσμαζόγλου, Πρόεδρος της Ακαδη-μίας Αθηνών, είναι κάτοχος διδακτορικού Οικονομικών και Πο-λιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και διδακτορικού
Οικονομικών του Πανεπιστημίου του Cambridge.  Ηταν Καθηγη-τής Πολιτικής Οικονομίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (1967-1970), Αντιπρόεδρος της Τράπεζας της Ελλάδας (1960-1967),
Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας (1962-1965), Υπουργός Οικονομικών (Ιούλιος-Οκτώβριος 1974), Βουλευτής Επικρατείας (1974-1989) και Ευρωβουλευτής (1989-
1994). Συγγραφέας πολυάριθμων άρθρων και βιβλίων οικονομικών και πολιτικών επιστημών, ο Καθηγητής Πεσμαζόγλου έχει πολυάριθμες δημοσιεύσεις στα Ελλη-νικά, Γαλλικά, Αγγλικά και
Γερμανικά.

Ο Παναγιώτης Πουλής ήταν Πρόεδρος του Διοικητικού Συμ-βουλίου της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδας από το 1993 έως το 1996. Απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και
Εμπορικών Επιστημών (σήμερα Οικονομικό Πανεπιστήμιο  Αθη-νών) και του Κέντρου Βιομηχανικών Σχέσεων του Πανεπιστη-μίου του Σικάγο, έχει υπηρετήσει σε διοικητικές θέσεις της Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδος,  του Ελληνικού Ινστιτούτου Πα-στέρ, της Citibank και της Societe Generale.  Το 1982 έγινε Γενι-κός Διευθυντής της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος και ανα-διοργάνωσε
τη χρηματοδοτική και διαχειριστική στρατηγική της τράπεζας, αυξάνο-ντας σημαντικά τα κέρδη και προωθώντας ανάλογες αλλαγές σε πολλές από τις θυγατρικές της τράπεζας. Ο κ. Πουλής
δραστηριοποιείται στην Επιτροπή για  τον Εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος καθώς και στο Διεθνές Ιδρυμα Τραπεζικών Σπουδών και έχει επίσης υπηρετήσει ως Πρόεδρος
του Διοικη-τικού Συμβουλίου δύο κλάδων της Εμπορικής Τράπεζας,  του Γερμανικού Κλάδου της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδας και της ADDAX Α.Ε.. Το 1989 ίδρυσε τον Αθηναϊκό Όμιλο
Επιχειρήσεων, Επενδύσεων και Συμβούλων Α.Ε. με στόχο να βελ-τιώσει τις οικονομικές και βιομηχανικές επενδυτικές υπηρεσίες στην Ελλάδα. Τον Ιούνιο του 1995 διορίστηκε Πρόεδρος του
Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου.

Ο Δημήτρης Ραντόπουλος είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Zeneca  Hellas Α.Ε. (τέως ICI  Hellas Α.Ε.),  η οποία ειδικεύεται σε χημικά προϊόντα για  τη
γεωργία και τη δημόσια υγεία. Εχει εργασθεί στη Shell Hellas και στη Diamond Shamrock Middle East και από το 1982 στην ICI  Hellas Α.Ε., ως Επικεφαλής του Τμήματος Αγροχημικών
Προϊόντων και Προϊόντων Δημόσιας Υγείας. Επέτυχε να αναβαθμίσει το τμήμα, να επεκτείνει  τις δραστηριότητές του και να ανοίξει νέες αγορές, όπως αυτή της Κύπρου. Το 1992 έγινε Διευθύνων
Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αύξησε τις εξαγωγές της εταιρείας στα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή. Η  Zeneca  Hellas Α.Ε. έχει πρόσφατα περιληφθεί στο
Πρόγραμμα της Ένωσης Χημικών Βιομηχανιών «Υπεύθυνη Φροντίδα».
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Ο Καθηγητής Mario Calderon Rivera ήταν Κοσμήτορας της Οικονομικής  Σχολής του Κολεγίου Mayor de Nuestra Senora του Πανεπιστημίου Rosario, ενός από τα παλαιότερα της Λατινικής
Αμερικής. Είναι μέλος του Ομίλου της Ρώμης (Club of Rome), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Santilliana για  τη Λατινική Αμερική, μέλος της Διεθνούς Διοικητικής Επιτροπής
της Β.Ι.Ο. και Διευθυντής πολλών ακαδημαϊκών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών ερευνητικών κέντρων στην Κολομβία.  Στο παρελθόν έχει υπηρετήσει ως Νομικός Σύμβουλος της Αμερικανικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας (I.D.B.) στην Ουάσιγκτον, Πρόεδρος της Κεντρικής Κτηματικής Τράπεζας της Κολομβίας,  Πρόεδρος της Κολομβιανής Ομοσπονδίας Μη-Κυβερνητικών Οργανισμών και
Πρέσβυς της Κολομβίας στην Αθήνα.

Ο Καθηγητής Pavel Sarkisov είναι Πρύτανης του Πανεπιστημίου Mendeleyev,  Χημικής Τεχνολογίας της Ρωσίας από το 1985. Είναι Χημικός Μηχανικός ειδικευμένος στη βιομηχανία του πυριτίου,
έλαβε το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο  Mendeleyev και ακολούθως εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης και ως καθηγητής στην ίδια σχολή. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 300
επιστημονικές εργασίες και ευρεσιτεχνίες στον τομέα της χημικής τεχνολογίας και τα σημερινά επιστημονικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στο πεδίο της φυσικοχημείας, της τεχνολογίας των
κρυσταλλικών υλικών και των βιομηχανικών περιβαλλοντικών προβλημάτων.  Έχει κερδίσει το Κρατικό Βραβείο της Δημοκρατίας της Ουκρανίας και είναι Αντεπιστέλλον  μέλος της Ρωσικής
Ακαδημίας Επιστημών, Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Χημικών Mendeleyev,  μέλος της Ακαδημίας Επιστημών της Νέας Υόρκης και Μέλος του Συμβουλίου του Αμερικανικού Ινστιτούτου Χημείας.

Ανώτερη Σύμβουλος της Νομοθετικής Επιτροπής της Βουλής της Ουκρανίας για  την Ελευθερία  του Λόγου και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, η Zoya Sharikova σπούδασε δημοσιογραφία
στο Κρατικό Πανεπιστήμιο  του Κιέβου. Έχει ασκήσει τη δημοσιογραφία από πολλές θέσεις συμπεριλαμβανομένης της θέσεως της Επικεφαλής του Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων της ημερήσιας
εφημερίδας του Κιέβου «Κievska Pravda».

Ο Καθηγητής Udo E. Simonis σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο  του Μαϊντς,  στο Πανεπιστήμιο  του Φράιμπουργκ και στο Πανεπιστήμιο  του Κίελου (Ph.D.). Ήταν προσωπικός σύμβουλος
του Προέδρου της Ζάμπια, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο  του Τόκιο, Καθηγητής Οικονομικών στο Πολυτεχνείο του Βερολίνου, Επισκέπτης Καθηγητής στο Κινέζικο Πανεπιστήμιο  του Χονγκ-Κονγκ
και Διευθυντής του Διεθνούς Ιδρύματος για  το Περιβάλλον και την Κοινωνία στο Επιστημονικό Κέντρο του Βερολίνου, μέλος της Επιτροπής για  τον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό του ΟΗΕ και μέλος του
Γερμανικού Συμβουλίου για  την Παγκόσμια Περιβαλλοντική Αλλαγή.

Ο Καθηγητής Bradley F.  Smith έλαβε το διδακτορικό του από τη Σχολή Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν και σήμερα είναι Κοσμήτωρ του Κολεγίου Huxley
για  τις Περιβαλλοντικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο  της Δυτικής  Ουάσιγκτον και Σύμβουλος του Προέδρου των ΗΠΑ σε θέματα περιβάλλοντος. Από το 1991 έως το 1994 υπηρέτησε ως
Διευθυντής του Γραφείου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Προστασίας.  Ήταν επίσης μέλος της Ένωσης Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ,  Πρόεδρος του
Ιδρύματος Εθνικής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και πρόεδρος, ως εκπρόσωπος των ΗΠΑ στην Τριμερή Επιτροπή για  το Μνημόνιο Κατανόησης της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Ανάμεσα στον Καναδά, το Μεξικό και τις ΗΠΑ.  Είναι σύμβουλος του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του ΟΗΕ και μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου για  την Εκπαίδευση και την Επικοινωνία για  το
Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, που εδρεύει στο Τορόντο του Καναδά καθώς και σύμβουλος σε αρκετούς σημαντικούς οργανισμούς. Ο Καθηγητής Smith έχει συγγράψει μόνος του ή με συνεργάτες
αρκετά εγχειρίδια σχετικά με το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου και του «Περιβαλλοντική Επιστήμη: η Μελέτη των Εσωτερικών Σχέσεων», το οποίο έχει κάνει αρκετές επανεκδόσεις.  Έχει
λάβει ένα σημαντικό αριθμό περιβαλλοντικών βραβείων,  συμπεριλαμβανομένου του Χάλκινου Μεταλλίου της ΥΠΠ, το 1993.

Ο Γεώργιος Στρογγύλης  σπούδασε φυσική και αστρονομία και εργάσθηκε για  τη ΝΑΣΑ ως ερευνητής στο Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Goddard. Από το 1981 εργάσθηκε στη Γενική
Διεύθυνση ΧΙ,  για  το Περιβάλλον, της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  όπου ανάμεσα στις δραστηριότητές του ήταν και η προετοιμασία του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για  την αντικατάσταση των ουσιών,
που καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος και της Ομάδας Δράσης του Ευρωπαϊκού Έτους για  το Περιβάλλον, το 1987. Πιο πρόσφατα και μέσα στα πλαίσια της Μονάδας για  το Παγκόσμιο
Περιβάλλον, διηύθυνε μία ομάδα,  που εργάσθηκε για  την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ, μέσω των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Είναι επίσης υπεύθυνος στον τομέα των
Παγκόσμιων Κλιματικών Αλλαγών για  μία ομάδα,  η οποία ασχολείται, εκτός των άλλων, με την προετοιμασία των οικονομικών μέτρων και των κανονισμών της Ένωσης,  τη συμμετοχή στη Διεθνή
Συνδιάσκεψη για  τις Κλιματολογικές Αλλαγές, την εφαρμογή της Συνθήκης για  τις Κλιματολογικές Αλλαγές, την καταγραφή των μηχανισμών περιορισμού του CO2 και των άλλων εκπομπών, που
είναι υπεύθυνες για  το φαινόμενο του θερμοκηπίου στην Ένωση και με την αξιολόγηση των εθνικών προγραμμάτων των κρατών-μελών για  τον έλεγχο αυτών των εκπομπών.

Από το 1994 ο Καθηγητής Slobodan Unkovic είναι Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Επιστήμης και Τεχνολογίας της Δημοκρατίας της Σερβίας. Είναι εκλεγμένο μέλος και Πρόεδρος
της Λαϊκής Αντιπροσωπίας της Δημοκρατίας της Σερβίας και έχει επίσης εργασθεί σε διδακτικές και διοικητικές θέσεις στη Σχολή Οικονομικών του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου,  διετέλεσε
Κοσμήτωρ της Σχολής και Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου.  Συγγραφέας πολλών επιστημονικών και διδακτικών εργασιών στον τομέα των οικονομικών και της
τουριστικής διαχείρισης,  έχει λάβει μέρος σε πολυάριθμα διεθνή συμπόσια στον τομέα των οικονομικών, του τουρισμού, των πωλήσεων, της πανεπιστημιακής διοίκησης και της επιστημονικής
έρευνας. Ο Καθηγητής Unkovic είναι επίσης μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, εκπρόσωπος της Γιουγκοσλαβίας στην Πανεπιστημιακή Οργάνωση του
Συμβουλίου της Ευρώπης, μέλος του επιστημονικού τομέα του Συνδέσμου Οικονομολόγων της Γιουγκοσλαβίας, επίτιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο  Lomonosov της Μόσχας, ειδικός του
Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και μέλος του Παγκόσμιου Συνδέσμου Ειδικών για  Θέματα Τουρισμού.
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