
Το Κόµµα των Πρασίνων Καναδά, 

στην περιφέρεια Toronto-Danforth, 

παρουσιάζει την υποψήφιά µας: 

Adriana Mugnatto-Hamu 

H Adriana Mugnatto-Hamu είναι µητέρα 

πέντε παιδιών από την περιοχή Toronto-

Danforth.  Είναι η υποψήφια του Κόµµατος 

των Πρασίνων στις oµοσπονδιακές εκλογές. 

 Η Adriana γεννήθηκε στην Βραζιλία.  Η µητέρα της ήταν 

Ουκρανή και ο πατέρας της Ιταλός.  Ο πατέρας της πέθανε 

όταν εκείνη ήταν 4 ετών και η οικογένειά της µετακόµισε στο 

Τορόντο.  Σπούδασε Ανθρωπολογία στο Πανεπιστήµιο του 

Τορόντο, όπου και συνάντησε τον σύζυγό της Charlie.  Μιλάει 

µε ευχέρεια Ουκρανικά και Πορτογαλικά.  Τα παιδιά της 

φοιτούν σε γαλλόφωνα δηµόσια σχολεία και µιλούν στο σπίτι 

Πορτογαλικά.  Τα δύο µεγαλύτερα παιδιά της είναι υιοθετη-

µένα από την Βραζιλία, το δε µικρότερο έχει υιοθετηθεί από 

την Κορέα. 

 Η Adriana µεγάλωσε στο Τορόντο και έχει επιδείξει εν-

διαφέρον για τα ανθρώπινα δικαιώµατα κατά το του µεγαλύ-

τερο µέρος της ζωής της.  Έχει συµµετάσχει σε πολλές κοινοτι-

κές οµάδες.  Ηγείται του τοπικού φορέα που εκπροσωπεί την 

∆ιεθνή Αµνηστία.  Αντιτάχθηκε στην κατασκευή εγκαταστάσε-

ων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή µας, και 

βοήθησε στην συγκρότηση σχεδίου για την παύση καύσης ορυ-

κτών καυσίµων.  Βοήθησε, επίσης, να σταµατήσει το µεγάλο 

εµπορικό κέντρο που θα επέφερε ζηµιά στις τοπικές εµπορικές 

επιχειρήσεις.  Η Adriana µπήκε στην πολιτική γιατί την απα-

σχολεί η κλιµατική αλλαγή και η εξάντληση των φυσικών 

πόρων.  Είναι σύµβουλος επί θεµάτων που αφορούν το περιβ-

άλλον στο Κόµµα των Πρασίνων, και βοηθάει το κόµµα στην 

χάραξη πολιτικής σε αυτόν τον τοµέα.   Θέλει να δηµιουργήσει 

ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά µας στον Καναδά µε καθαρό 
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νερό, απαλλαγµένο από ρύπους περιβάλλον, ασφαλείς 

δρόµους, και υγιείς οικονοµικά κοινοτικές επιχειρήσεις. 

 Η Adriana είναι ευτυχής που ζει σε µια πόλη και µια 

γειτονιά µε ποικιλόµορφη πολιτιστική παρουσία και γλώσσες.  

Επιθυµεί οι κοινότητες των µεταναστών να εκπροσωπούνται 

επαρκώς, και να συµµετέχουν στην οικοδόµηση της κάθε 

γειτονιάς στην περιοχή.  Επιθυµεί να καταστεί δυνατή η 

αναγνώριση των ακαδηµαϊκών προσόντων των µεταναστών για 

να απασχοληθούν στα επαγγέλµατά τους. 

 Το Κόµµα των Πρασίνων πιστεύει στην δηµιουργία µιας 

οικονοµίας στην οποία χρησιµοποιούνται οι φυσικοί πόροι για 

την συντήρηση πολλών γενεών, έτσι ώστε τα εγγόνια µας να 

µπορούν να απολαύσουν την ζωή που απολαµβάνουµε και 

εµείς.  Θέλουµε την παροχή των κυβερνητικών υπηρεσιών 

δίκαια, χωρίς να αναγκαστούν τα εγγόνια µας να πληρώσουν 

για την παροχή τους.  Στηρίζουµε τις µικρές τοπικές επιχειρή-

σεις, τα τοπικά διατροφικά είδη, και την συµµετοχή των 

πολιτών στην ανάπτυξη κυβερνητικών υπηρεσιών. 

 Η Adriana σας προσκαλεί να την βοηθήσετε για να 

κτισθεί ένα καλύτερο µέλλον για τον Καναδά µε την ψήφο σας 

κατά την διεξαγωγή των oµοσπονδιακών εκλογών.   

 Θέλει να ακούσει τι θεωρείτε εσείς πιο σηµαντικό.  

Γράψτε στην Adriana ελληνικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

adriana@danforthgreens.ca, ή αφήστε το µήνυµά σας στα 

ελληνικά στο τηλέφωνο 416-273-8247.  Θα σας απαντήσει. 

Το Κόμμα των Πρασίνων Καναδά δημιουργήθηκε στηρίζοντας έξι αρχές: 

1. Οικολογική φρόνηση, 2. Κοινωνική δικαιοσύνη, 3. Συμμετοχική δημοκρατία, 

4. Μη χρήση βίας, 5. Βιωσιμότητα, 6. Σεβασμός στην πολυπολιτισμικότητα. 
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