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Γεννήθηκε στην Αθήνα

Σπούδασε στο Φυσικό Τμήμα του Καπποδιστριακού Παν/μιου Αθηνών. Στη συνέχεια
ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές Μετεωρολογίας-Ωκεανολογίας στο Παν/μιο 
Pierre et Marie Curie, PARIS VI. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα ακολούθησε τον 
μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών Γενικής Ωκεανογραφίας στο Παν/μιο Αθηνών.

Από το 1985 δραστηριοποιείται σε θέματα προστασίας φυσικού περιβάλλοντος και 
άγριας ζωής συμμετέχοντας ενεργά σε ομάδες πεδίου.

Το 1992 ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στη Greenpeace, αναλαμβάνοντας την 
εκστρατεία για τη θαλάσσια οικολογία. Το 1998 ανέλαβε τη θέση του συντονιστή των 
εκστρατειών και από το Φεβρουάριο του 2002 έχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή 
στο Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace. 

Ξεκίνησε την εκστρατεία ενάντια στα μεταλλαγμένα στην Ελλάδα. Οι έλεγχοι, η 
νομοθεσία αλλά κυρίως η κοινωνική απόρριψη, απόρροια αυτής της πετυχημένης 
εκστρατείας, μπορούν πλέον σήμερα να εγγυηθούν ότι τα μεταλλαγμένα δε 
βρίσκονται «ούτε στο χωράφι, ούτε στο ράφι».

Παρακολουθεί συστηματικά τα θέματα ενέργειας-κλιματικών αλλαγών –ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας –εξοικονόμησης ενέργειας για πάνω από 10 χρόνια. Τα τελευταία 
χρόνια επικεντρώνει το ενδιαφέρον του σε θέματα Πράσινης Ανάπτυξης, δηλαδή 
στην προώθηση λύσεων που θα συμβάλλουν στην έξοδο από τη διπλή κρίση 
(κλιματική και οικονομική).

Είναι ενεργός στην προώθηση αλλαγών τόσο στη νομοθεσία όσο στην παραγωγή 
και την κατανάλωση (καταναλωτικές συνήθειες), τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. 
Ηγείται διεθνούς ομάδας (Greenpeace International Response Lab) η οποία 
προσπαθεί να εντοπίσει σε περιόδους κρίσης ευκαιρίες για συστημικές αλλαγές στην 
κατεύθυνση μιας πιο δίκαιης και ισότιμης κοινωνίας. Πρόσφατα επικεντρώνεται στην 
αναζήτηση συνεργειών μεταξύ ανθρωπιστικού και περιβαλλοντικού χώρου.

Έχει διατελέσει
- Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και 
Αειφόρου Ανάπτυξης.
- Μέλος της Εθνικής Επιτροπής για την Ενεργειακή Στρατηγική.
- Μέλος της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης - International Union for
the Conservation of Nature (IUCN) - Species Survival Commission.
- Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης.
- Μέλος του Leadership Council στο Sustainable Solutions Network Greece.

Έχει συγγράψει βιβλία και άρθρα για θέματα σχετικά με την προστασία του 
περιβάλλοντος, το ρόλο της Κοινωνίας των Πολιτών και των Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων, τις κλιματικές αλλαγές και την ενέργεια, την Πράσινη Ανάπτυξη.
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