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ΓΛΕΖΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
Ο Μανώλης Γλέζος γεννήθηκε στ’ Απεράθου της
Νάξου στις 9 Σεπτεµβρίου 1922. Ο πατέρας του
Νικόλαος Γλέζος (1892-19240) δηµόσιος υπάλληλος
και δηµοσιογράφος, καταγόταν από αγροτική
οικογένεια. Η µητέρα του Ανδροµάχη Ναυπλιώτου
(1894-1968) δασκάλα, καταγόταν από την Πάρο.
Τα παιδικά του χρόνια τα έζησε στο χωριό του, όπου
τέλειωσε το ∆ηµοτικό Σχολείο. Το 1935 ήρθε στην
Αθήνα µαζί µε την οικογένειά του και ολοκλήρωσε
τις γυµνασιακές του σπουδές, ενώ παράλληλα
δούλευε φαρµακοϋπάλληλος. Το 1940 πέτυχε στην
Ανωτάτη Σχολή Οικονοµικών και Εµπορικών
Επιστηµών.
Μαθητής Γυµνασίου δηµιούργησε αντιφασιστική οµάδα (1939) για την
απελευθέρωση της ∆ωδεκανήσου και για την αποτίναξη της δικτατορίας του Μεταξά.
Στον πόλεµο του ’40-’41 ζήτησε να καταταχθεί εθελοντής, αλλά λόγω της ηλικίας
του δεν του επετράπη. Εργάσθηκε όµως εθελοντικά στο Υπουργείου Οικονοµικών (Γ’
Ταµείο Εισπράξεων της Αθήνας).
Την περίοδο της ναζιστικής κατοχής (1941-1944) ανάπτυξε έντονη και πολυποίκιλη
απελευθερωτική δράση (δηµοσιογράφος, οργανωτής, πολεµιστής), µέσα από τις
απελευθερωτικές οργανώσεις των νέων (ΟΚΝΕ, ΕΑΜ ΝΕΩΝ και ΕΠΟΝ) µε
αποτέλεσµα να υποστεί πολλές διώξεις και φυλακίσεις.
Τη νύχτα της 30-31 Μαΐου 1941 µαζί µε τον Απόστολο Σάντα κατεβίβασαν από την
Ακρόπολη τη σβάστικα και καταδικάστηκαν ερήµην σε θάνατο.
Στις 24 Μαρτίου 1942, µαζί µε τον Απόστολο Σάντα συνελήφθη από τα γερµανικά
στρατεύµατα και φυλακίστηκε ένα µήνα στις φυλακές Αβέρωφ όπου βασανίσθηκε
απάνθρωπα, µε αποτέλεσµα να προσβληθεί από φυµατίωση βαρύτατης µορφής.
Στις 21 Απριλίου 1943 συνελήφθη από τα ιταλικά στρατεύµατα κατοχής και
παρέµεινε στις φυλακές τρεις µήνες.
Στις 7 Φεβρουαρίου 1944 συνελήφθη από συνεργάτες των αρχών κατοχής και
παρέµεινε στις φυλακές 7,5 µήνες απ’ όπου δραπέτευσε στις 21 Σεπτεµβρίου 1944.
Στη διάρκεια της κατοχής δούλεψε υπάλληλος στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (19411943) και στο ∆ήµο Αθηναίων (1943-1945).
Την 3η Μαρτίου 1948 τον συνέλαβαν, τον παρέπεµψαν σε δίκες 28 φορές για
«αδικήµατα τύπου» και τον καταδίκασαν αρκετές φορές σε διάφορες ποινές, από τις
οποίες µια φορά σε θάνατο (Οκτώβριος 1948) για «αδικήµατα τύπου» και άλλη µια
φορά σε θάνατο για παράβαση του Γ’ Ψηφίσµατος στις 21 Μαρτίου 1949. Η εκτέλεση
των θανατικών ποινών δεν πραγµατοποιήθηκε έπειτα από έντονες διαµαρτυρίες του
Ελληνικού Λαού και της ∆ιεθνούς Κοινής Γνώµης.
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Το 1950 οι ποινές του µειώθηκαν σε ισόβια δεσµά και τελικά αποφυλακίστηκε στις
16 Ιουλίου 1954.
Στις εκλογές της 9ης Σεπτεµβρίου 1951, αν και ήταν φυλακισµένος, εκλέχτηκε
Βουλευτής Αθηνών του Κόµµατος της Ε∆Α. Τότε κήρυξε 12ήµερο απεργία πείνας µε
αίτηµα την αποφυλάκιση των 10 εκλεγέντων Βουλευτών της Ε∆Α, που ήταν εξορία
και φυλακή. Την απεργία σταµάτησε όταν έφεραν από την εξορία τους 7 εξόριστους
βουλευτές.
Έπειτα από την αποφυλάκισή του, εκλέχτηκε µέλος της ∆.Ε. της Ε∆Α.
Την 5η ∆εκεµβρίου 1958 τον συνέλαβαν, τον καταδίκασαν ως κατάσκοπο, αλλά µετά
την έντονη εξέγερση του Ελληνικού Λαού και της ∆ιεθνούς Κοινής Γνώµης, τον
αποφυλάκισαν την 15η ∆εκεµβρίου 1962.
Στις εκλογές της 29ης Οκτωβρίου 1961 εκλέχτηκε και πάλι, παρά το γεγονός ότι ήταν
φυλακή, βουλευτής Αθηνών του κόµµατος της Ε∆Α.
Την 21η Απριλίου 1967 τον συνέλαβαν στις 2 µετά τα µεσάνυχτα και µαζί µε τους
άλλους πολιτικούς ηγέτες τον κράτησαν στο Γουδί, έπειτα στο Πικέρµι, κατόπιν στη
Γενική Ασφάλεια, στη Γυάρο, στο Παρθένι Λέρου, και τέλος στον Ωρωπό, απ’ όπου
και τον απόλυσαν το 1971.
Συνολικά τον καταδίκασαν 28 φορές για την πολιτική του δραστηριότητα, από τις
οποίες τρεις φορές σε θάνατο και παρέµεινε στις φυλακές 11 χρόνια και 5 µήνες και
άλλα τέσσερα χρόνια και 6 µήνες εξορία. Παρέµεινε δηλαδή κρατούµενος (φυλακή
και εξορία) 16 χρόνια σ’ όλη του τη ζωή.
∆ιετέλεσε µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της προδικτατορικής Ε∆Α. Το 1968
καταδίκασε την εισβολή στην Τσεχοσλοβακία.
Έπειτα από την απόλυσή του, αγωνίστηκε εναντίον της δικτατορίας και το 1974
βοήθησε στην ανασυγκρότηση της Ε∆Α, της οποίας ήταν Γραµµατέας ως το 1985 και
Πρόεδρος , από το 1985 έως το 1989.
Το 1981 εκλέχτηκε πρώτος βουλευτής Αθήνας συνεργαζόµενος µε το ΠΑΣΟΚ.
Το 1984 εκλέχτηκε Ευρωβουλευτής συνεργαζόµενος µε το ΠΑΣΟΚ.
Ο Μανώλης Γλέζος υπήρξε µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ∆ιεθνούς
Οργανώσεως ∆ηµοσιογράφων, µέλος του Προεδρείου της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας
Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και µέλος του Προεδρείου του Παγκοσµίου
Συµβουλίου Ειρήνης.
Τιµήθηκε το 1958 µε το ∆ιεθνές Βραβείου ∆ηµοσιογραφίας, το 1959 µε το χρυσό
µετάλλιο Ζολιό Κιουρί του Παγκοσµίου Συµβουλίου Ειρήνης και το 1963 µε το χρυσό
Βραβείο Λένιν για την Ειρήνη.
Πέρα από την αρθρογραφία του σε εφηµερίδες και περιοδικά από το 1942 µέχρι
σήµερα, έχουν εκδοθεί σε βιβλία τα έργα του: «Η ιστορία του βιβλίου» (1974), «Από
τη ∆ικτατορία στη ∆ηµοκρατία» (1974), «Το φαινόµενο της αλλοτρίωσης στη
γλώσσα» (1977), «Η συνείδηση της πετραίας γης» (1997).
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Είναι Επίτιµος Πρόεδρος της Επιτροπής Μελέτης και Αξιοποίησης του έργου της
ΕΠΟΝ (Ε.Μ.Α.Ε.Ε.), Πρόεδρος της Επιτροπής Συµπαράστασης στον Αγώνα του Λαού
των Σαχράουι και του Απελευθερωτικού Μετώπου POLISSARIO.
Το 1985 εκλέχτηκε και πάλι Βουλευτής Πειραιά αυτή τη φορά συνεργαζόµενος µε το
ΠΑΣΟΚ.
Στις δηµοτικές εκλογές του 1986 ξεκίνησε µια νέα πορεία για την αριστερά,
δηµιουργώντας ένα πρόγραµµα - πρότυπο για την αναβίωση των µικρών
κοινοτήτων, µε τη συµµετοχή του πολίτη στα Κοινά.
Εκλέχτηκε Πρόεδρος Κοινότητας στ’ Απεράθου της Νάξου, το χωριό που γεννήθηκε
και εισήγαγε το θεσµό της «Άµεσης ∆ηµοκρατίας» στη λήψη και την εκτέλεση των
αποφάσεων, που αφορούν τα Κοινά.
Το 1986 η Ελληνική Γεωλογική Εταιρία, τον τιµά ανακηρύσσοντάς τον Επίτιµο Μέλος
της για τη συµβολή του στη διάδοση των γεωεπιστηµών, την προσφορά του στις
γεωεπιστήµες και το περιβάλλον και την προώθηση των δίκαιων αιτηµάτων των
γεωεπιστηµόνων.
Το 1995 ανακηρύσσεται Επίτιµο Μέλος της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης.
Το 1996 αναγορεύεται Επίτιµος ∆ιδάκτορας του Πανεπιστηµίου Πατρών.
Το 1998 τιµήθηκε µε το Μεγαλοσταυρό του Φοίνικα.

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΤΣΟΣ
πρώην βουλευτής
Ο Μήτσος Κωστόπουλος γεννήθηκε το 1942 στο χωριό
Γλαφυρές Βόλου. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας
καταδικάστηκε και φυλακίστηκε για 5 χρόνια. ∆ιετέλεσε
γενικός γραµµατέας της ΓΣΕΕ και πρόεδρος του Εργατικού
Κέντρου Αθήνας. Βουλευτής µε τον ενιαίο Συνασπισµό
εκλέχτηκε για πρώτη φορά το 1989 και αργότερα όταν
διασπάστηκε ο ενιαίος Συνασπισµός εκλέγονταν βουλευτής
του ΚΚΕ µέχρι τον Απρίλη του 2000. Το καλοκαίρι του
2000, µε αφορµή και το βιβλίο του για το 35ωρο και την
κοινή δράση της Αριστεράς, διαγράφεται από µέλος του
ΚΚΕ. Είναι µέλος της Γραµµατείας της ΚΕ∆Α.
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ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εργάτρια, Πρόεδρος σωµατείου απολυµένων Σίσσερ Πάλκο
Γεννήθηκε στον Αρι-Μεσσηνίας το 1955.
Πέρασε τα νεανικά της χρόνια στη ∆υτική Γερµανία, όπου οι
γονείς της ήταν µετανάστες.
Γύρισαν στην Ελλάδα µετά τη µεταπολίτευση το 1974. Το
1976 οργανώθηκε στην ΚΝΕ και στη συνέχεια στο ΚΚΕ, όπου
παρέµεινε ως τη διάσπαση ΚΚΕ-Συνασπισµού. Από τότε είναι
ενεργό µέλος του Συνασπισµού.
Είναι στο συνδικαλιστικό κίνηµα από το 1975 και για πάνω
από 20 χρόνια Πρόεδρος του Σωµατείου Σίσσερ-Πάλκο και
Αντιπρόεδρος της Οµοσπονδίας Ιµατισµού - ∆έρµατος Κλωστοϋφαντουργίας (ΟΕΚΙ∆Ε) από το 2002. Είναι
παντρεµένη και έχει 2 παιδιά, το ∆ηµήτρη 14 χρονών και τη
Λητώ 13 χρονών.

ΛΟΥΛΟΥ∆ΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
αντιπρύτανης Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών
Ο Λεωνίδας Λουλούδης γεννήθηκε στον Πειραιά το 1947.
Σπούδασε γεωπόνος µε ειδίκευση στην Γεωργική Οικονοµία
της τότε Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών. Έκανε
µεταπτυχιακές σπουδές στο πανεπιστήµιο Reading Αγγλίας
στο Τµήµα Επιστήµης και Οικονοµικών των Τροφίµων.
Έλαβε το διδακτορικό του δίπλωµα από το Τµήµα
Γεωργικής Οικονοµίας της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής
Αθηνών. Έκτοτε δίδαξε στο ίδιο ίδρυµα σε διάφορες
βαθµίδες µέχρι το 1999 όταν εξελέγη Αναπληρωτής
Καθηγητής στο Τµήµα Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης
µε γνωστικό αντικείµενο: «Πολιτική Προστασία
Περιβάλλοντος του Αγροτικού Χώρου». Το ακαδηµαϊκό έτος 1993-1994 εργάστηκε
ως επισκέπτης καθηγητής στο Agricultural University of Wageningen Ολλανδίας.
Έχει δηµοσιεύσει µεγάλο αριθµό επιστηµονικών εργασιών σε διεθνή και εγχώρια
περιοδικά και συλλογικούς τόµους, καθώς και πλήθος άρθρων στον ηµερήσιο και
περιοδικό τύπο για θέµατα προστασίας περιβάλλοντος, σχέσεων αγροτικής
οικονοµίας και περιβάλλοντος καθώς και πολιτικής οικολογίας. Είναι συγγραφέας
των βιβλίων «Πολιτοικολογία», εκδόσεις Στοχαστής (1986), «Φύση, Κοινωνία,
Επιστήµη στην εποχή των ‘Τρελών Αγελάδων’. ∆ιακινδύνευση και Αβεβαιότητα» (σε
συνεργασία µε την Β.Γεωργιάδου και Γ.Σταυρακάκη), εκδόσεις Νεφέλη (1999),
«Κριτικές Προσεγγίσεις της Ανάπτυξης και της Προστασίας του Περιβάλλοντος» (σε
συνεργασία µε τον Ν.Μπεόπουλο), εκδόσεις Στοχαστής (1999) και «Κοινωνία της
Υπαίθρου» (σε συνεργασία µε τον Χ.Κασίµη), εκδόσεις Πλέθρον (2000).
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Έχει λάβει µέρος (1984-σήµερα), ως ερευνητής σε πάνω από δέκα και ως
επιστηµονικός υπεύθυνος σε τρία τριετή ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράµµατα
συγχρηµατοδούµενα από το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
σε θέµατα αγροτικής ανάπτυξης, αγροτικής πολιτικής και αγροτο-περιβαλλοντικής
πολιτικής.
Υπήρξε (1979-1987) µέλος της συντακτικής επιτροπής της επιθεώρησης «Ο
Πολίτης», µέλος της συντακτικής επιτροπής (1984-1995) της επιθεώρησης «Νέα
Οικολογία», είναι µέλος της συντακτικής επιτροπής (1997-σήµερα) του περιοδικού
του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών «Τριπτόλεµος». Είναι τακτικός συνεργάτης
και κριτής στο περιοδικό της Εταιρείας των Ευρωπαίων Αγροτο-κοινωνιολόγων
«Sociologia Ruralis», στο περιοδικό «Τόπος. Επιθεώρηση Αστικών και Περιφερειακών
Μελετών» και στο περιοδικό «Γεωγραφίες». Από το 1990 έχει την επιστηµονική
επιµέλεια, σε συνεργασία µε τον οικονοµολόγο Σπήλιο Παπασπηλιόπουλο, του
«Οικολογικού Εργαστηρίου» στα πλαίσια των Σεµιναρίων της Ερµούπολης που
οργανώνουν, το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών και το Μορφωτικό Ίδρυµα Κυκλάδων.
Έχει διατελέσει µέλος επιτροπών των ∆ιευθύνσεων Γεωργίας (VI) και Περιβάλλοντος
(XI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως εµπειρογνώµονας σε θέµατα σχεδιασµού,
εφαρµογής και αξιολόγησης της µεταρρύθµισης της ΚΑΠ, της αγροτοπεριβαλλοντικής πολιτικής και της πολιτικής ανάπτυξης της ευρωπαϊκής υπαίθρου
και επανειληµµένως ως αξιολογητής προτάσεων προς χρηµατοδότηση ερευνητικών
προγραµµάτων στην ∆ιεύθυνση Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τον Οκτώβριο 2001 εξελέγη παµψηφεί Πρόεδρος του Τµήµατος Αγροτικής
Οικονοµίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Τον Ιανουάριο
του 2002 εξελέγη µέλος του Συµβουλίου των ∆ιευθυντών του WWF (World Wildlife
Fund) Ελλάς. Τον Μάιο του 2003 εξελέγη Αντιπρύτανης Οικονοµικών και
Προγραµµατισµού του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, θέση την οποία κατέχει
σήµερα.

ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
∆ικηγόρος
Γεννήθηκε στην Αθήνα όπου και εργάζεται ως δικηγόρος.
Ιδρυτικό µέλος της Νεολαίας Λαµπράκη, υπερασπίζεται
τους διωκόµενους από το κράτος για τις πολιτικές του
ιδέες.
Ανένταχτος της Αριστεράς.
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ΒΡΥΩΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Πρόεδρος Εφετών ε.τ.
Πτυχιούχος της Νοµικής Σχολής Αθηνών (1959).
Σπουδές Συγκριτικού ∆ικαίου στο Παρίσι (1960-1964) (Institut de Droit Comparé,
Doctorat de l’Université de Paris). ∆ικηγόρος το 1965.
Πρωτοδίκης 1969.
Πρόεδρος Πρωτοδικών 1981.
Εφέτης 1984. Πρόεδρος Εφετών 1998.
Σπουδές Ευρωπαϊκού ∆ικαίου στο Πανεπιστήµιο Paris II
(Παρίσι) 1977-78.
Εργασίες-∆ιαλέξεις στον ∆.Σ.Α. σε θέµατα: «Ο Προσωπικός
Θεσµός στο Συγκριτικό Ι.∆.∆.», «Οι τροποποιήσεις του
Οικογενειακού ∆ικαίου» κ.ά.
Πρώην Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης ∆ικαστών και
Εισαγγελέων.
Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας Ειδικών
Εµπειρογνωµόνων στο Συµβούλιο της Ευρώπης.
Πρώην Μέλος της Ένωσης ∆ικαστών και Εισαγγελέων της ∆ιεθνούς Ένωσης
∆ικαστών.
Εκτεταµένη εµπειρία στο σχεδιασµό νοµοθεσίας.
Μέλος της Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Ελληνικού Υπουργείου ∆ικαιοσύνης.
Πρώην Γενική Γραµµατέας της Ένωσης Ασφαλιστικού ∆ικαίου στην Ελλάδα.
Έχει 35 χρόνια εµπειρία στον Ελληνικό ∆ικαστικό χώρο.

∆ΑΡ∆ΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Πρόεδρος Οµοσπονδίας Εκδοτών Βιβλιοπωλών
Ο Γ.Ε. ∆αρδανός γεννήθηκε στην Άνδρο. Με τον Κ.∆αρδανό
έχουν σήµερα τις επιχειρήσεις GUTENBERG (Παν/µιακά),
ΤΥΠΩΘΗΤΩ, ΣΠΟΥ∆Η. Ασχολήθηκε µε τα κοινά από πολύ
µικρός. Εµπνευστής της 1ης Γιορτής Βιβλίου στην Κηφισιά.
Κυκλοφόρησε µε τον Θ.Καστανιώτη κ.ά. την εφηµερίδα
«Πρώτη». Είναι πρόεδρος της ΠΟΕΒ, υπήρξε µέλος του Ε.Σ.
της Εθνικής Βιβλιοθήκης και µέλος του ∆.Σ. της Εταιρείας
Κυκλαδικών Μελετών κ.ά. Υπήρξε πρόεδρος της Ένωσης
Κυκλαδικού Τύπου. Ιδιαιτέρως δε ασχολήθηκε µε την Άνδρο
και την περιοχή του Αγ.Στεφάνου όπου διαµένει. Σε
συνεργασία µε τον Σιµ.Καρρά κατέγραψαν τους χορούς και τα δηµοτικά τραγούδια
της Άνδρου. Είναι γενικός γραµµατέας της επιτροπής περιβάλλοντος Αγ.Στεφάνου.
Τέλος, υπήρξε εµπνευστής για την ανάδειξη της Ελλάδας ως τιµώµενης χώρας το
2001 στην Φρανκφούρτη.
Η συγγραφική του δραστηριότητα περιλαµβάνει άρθρα και εργασίες γύρω από τα
προβλήµατα του βιβλίου, κείµενα σχετικά µε τη διαφύλαξη της πολιτιστικής µας
κληρονοµιάς αλλά και του περιβάλλοντος.
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ΚΛΑΥ∆ΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
Μέλος της Γραµµατείας της Α.Κ.Ο.Α., δηµοσιογράφος
Γεννήθηκε στα Λαγκαδάκια Ζακύνθου το 1946. Πτυχιούχος της
Α.Σ.Ο.Ε.Ε., παρακολούθησε µεταπτυχιακά στα Οικονοµικά στο
Λονδίνο. Λαµπράκης από τα γυµνασιακά χρόνια, µε τη
δικτατορία το 1967 οργανώνεται στο Πατριωτικό Μέτωπο Νέων
ενώ συµµετέχει, από την ίδρυσή του, στο ‘ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟ’.
Παράνοµος, συλλαµβάνεται το 1968 και φυλακίζεται έως τον
Αύγουστο 1973. Μέλος του Κ.Κ.Ε. από το 1967, µε τη διάσπαση
του 1968 τοποθετείται µε το Κ.Κ.Ε. εσωτερικού. Υπήρξε µέλος της Κεντρικής
Επιτροπής του έως τη δηµιουργία του Κ.Κ.Ε. εσωτερικού–Ανανεωτική Αριστερά που
επίσης ήταν µέλος της Γραµµατείας του. Είναι µέλος της Γραµµατείας της Α.Κ.Ο.Α.
Εργάστηκε ως δηµοσιογράφος, εξειδικευµένος σε µακροοικονοµικά θέµατα, στον
«Οικονοµικό Ταχυδρόµο» από το 1978 ως πρόσφατα. Μέλος της συντακτικής
επιτροπής, από την έκδοσή της, της εφηµερίδας «ΕΠΟΧΗ», αρθρογραφεί και στην
«ΑΥΓΗ». Ως συνδικαλιστής υπήρξε Ταµίας της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού
Τύπου. Στις νοµαρχιακές εκλογές του 2002 ήταν υποψήφιος Νοµάρχης στη Ζάκυνθο
της τοπικής Κίνησης «Ανατροπή». Είναι παντρεµένος και έχει 2 παιδιά.

ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ
Οικονοµολόγος
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Οικονοµικά στο
Πανεπιστήµιο Αθηνών και συνέχισε µε µεταπτυχιακές
σπουδές στη Σορβόννη. Εργάζεται στην Αγροτική Τράπεζα.
Ξεκίνησε ως µέλος της νεολαίας του Ρήγα Φεραίου στη
µεταπολίτευση και στη συνέχεια του ΚΚΕ Εσωτερικού, της
ΕΑΡ και σήµερα είναι µέλος του Συνασπισµού της Αριστεράς
των Κινηµάτων και της Οικολογίας. Είναι µέλος της
Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραµµατείας του ΣΥΝ. Συµµετέχει
ενεργά στο κίνηµα κατά της Νεοφιλελεύθερης Παγκοσµιοποίησης στην Ελλάδα και
το εξωτερικό µέσα από το Ελληνικό Κοινωνικό Φόρουµ και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Φόρουµ.
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ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Αγρότης, Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής της Νέας
Αγροτικής Κίνησης (ΝΕΑΚ)
Γεννήθηκε και ζει στο Οµορφοχώρι Λάρισας.
Είναι παντρεµένος και έχει δύο παιδιά, τον Αβραάµ και Ελένη.
Σπούδασε τεχνολογία τροφίµων στα ΤΕΙ Αθήνας όπου
δραστηριοποιήθηκε στο κίνηµα της νεολαίας.
Μετά την αποφοίτησή του εργάζεται ως αγρότης και αναπτύσσει
πλούσια συνδικαλιστική και συνεταιριστική δράση.

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
Συγγραφέας
Γεννήθηκε το 1950 στον Αι-Γιώργη Ιστιαίας Ευβοίας,
σπούδασε οικονοµικά στην ΑΣΟΕΕ, συµµετείχε στο
φοιτητικό αντιδικτατορικό κίνηµα. Έχει γράψει ποίηση,
µυθιστόρηµα, θέατρο. Είναι παραγωγός και παρουσιαστής
ραδιοφωνικών εκποµπών.

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ
Σκιτσογράφος
Γεννήθηκε το 1955 στον Πύργο Ηλείας. Σπούδασε Πολιτικές
Επιστήµες στην Πάντειο και Σκηνοθεσία Κινηµατογράφου.
Οργανώθηκε στο ΚΚΕ το 1974 όπου και παρέµεινε έως το
1991. Από το 1977 έως το 1980 υπηρέτησε την θητεία του
στην Πολεµική Αεροπορία κι από το 1981-19822 άρχισε να
δηµοσιεύει σκίτσα και να γράφει στο 'Ριζοσπάστη', στα 'Νέα'
(1991-2001) και στην συνέχεια στην 'Ελευθεροτυπία'.
Παράλληλα συνεργάσθηκε µε πλήθος περιοδικών, ανάµεσα
τους, οι '4Τροχοί', το 'ΑΝΤΙ' και το 'ΜΕΤΡΟ', συνδικαλιστικά
έντυπα κι επαρχιακές εφηµερίδες. Έχει βραβευθεί σε
διεθνείς εκθέσεις γελοιογραφίας κι έχει εκδώσει 24 βιβλία
µε σκίτσα και γελοιογραφίες. Έχει διατελέσει µέλος τού ∆.Σ.
τού Μορφωτικού Ιδρύµατος τής ΕΣΗΕΑ. Έχει δύο γιους, τον
∆ιονύση και τον Τηλέµαχο.
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