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ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
Γεννήθηκε στη Μυτιλήνη, όπου και τελείωσε το 
Γυµνάσιο. Είναι απόφοιτος της ΑΣΟΕΕ, ενώ 
παράλληλα σπούδασε δηµοσιογραφία και αποφοίτησε 
από τη Σχολή ∆ηµοσιογραφία. ∆ούλεψε σε αθηναϊκές 
εφηµερίδες και περιοδικά. 
Προσελήφθη στην Ολυµπιακή Αεροπορία, απ’ όπου 
πρόσφατα συνταξιοδοτήθηκε. Από το 1974 µέχρι το 
2000 υπήρξε µέλος του ΚΚΕ, ήταν µέλος της Κεντρικής 
Επιτροπής και υπεύθυνος της συνδικαλιστικής δουλειάς 
του κόµµατος. 
Ήταν πολλά χρόνια µέλος της ∆ιοίκησης της ΓΣΕΕ, 
µέλος του ∆.Σ. του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και 

αντιπρόεδρος της ΟΣΠΑ. Ίδρυσε τη Βαλκανική Συνοµοσπονδία Συνδικάτων Αεροµεταφορών. 
Για 8 χρόνια ήταν µέλος της ΟΚΕ της Ε.Ε., ως εκπρόσωπος της ΓΣΕΕ. Το 2001 µάζι µε άλλα 
διαγραφέντα στελέχη του ΚΚΕ, ιδρύουν την Κίνηση για την Ενότητα ∆ράσης της Αριστεράς (ΚΕ∆Α), 
στην οποία και είναι µέλος της Γραµµατείας της. 
Υπήρξε υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ στο Νοµό Λέσβου το 2004.  
Έχει εκδόσει µια ποιητική συλλογή και πρόσφατα το πολιτικό µυθιστόρηµα «Έχει ρεζέρβα τ’ όνειρο».  
 
 
 



ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
Είναι 27 ετών, κάπου ανάµεσα στη «γενιά του Άρθρου 
16» και τη «γενιά των 500ων ευρώ». Γεννήθηκε και 
µεγάλωσε στη Μυτιλήνη. Είναι απόφοιτος του 
Τµήµατος Αγγλικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ενώ αυτή την 
περίδο ολοκληρώνει τις µεταπτυχιακές του σπουδές 
στην Πολιτική Επικοινωνία, στο Τµήµα Επικοινωνίας 
& ΜΜΕ. 
Ως ιδρυτικό µέλος του ∆ικτύου Αυτόνοµων 
Ριζοσπαστικών Αριστερών Σχηµάτων (∆ΑΡΑΣ) στη 
σχολή του, υπήρξε εκπρόσωπος φοιτητών στα όργανα 
συνδιοίκησης και τη Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών, καθώς και µέλος του ∆.Σ. του Συλλόγου Φοιτητών Φιλοσοφικής. Σήµερα είναι µέλος του ∆.Σ. 
του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών του τµήµατός του. Συµµετείχε ενεργά στις σηµαντικότερες 
φοιτητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών. 
Εντάχθηκε στη Νεολαία Συνασπισµού το 1998. Από το 2003 είναι µέλος της Γραµµατείας του Κεντρικού 
Συµβουλίου, Υπεύθυνος ∆ιεθνών Σχέσεων & Εκπρόσωπος Τύπου της Οργάνωσης.  
∆ιατέλεσε µέλος του 5µελούς Συµβουλίου του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου ∆ηµοκρατικών Αριστερών 
Νεολαιών (ENDYL) και συµµετέχει στο κίνηµα για µια εναλλακτική παγκοσµιοποίηση από το 2000. 
Είναι ιδρυτικό µέλος του Ελληνικού Κοινωνικού Φόρουµ και συµµετείχε σε όλες τις Συνόδους τους 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουµ, ως εισηγητής σε σεµινάρια για ζητήµατα Ευρώπης & νεολαίας. Αυτή 
την περίοδο συµµετέχει στην οµάδα εργασίας νέων του Κόµµατος Ευρωπαϊκής Αριστεράς.  
Έχει αρθρογραφήσει στις εφηµερίδες «Εµπρός», «Αιολικά Νέα», «Αυγή» & «Ελευθεροτυπία», ενώ 
υπήρξε ραδιοφωνικός παραγωγός του σταθµού «Στο Κόκκινο 105,5 FM». 
 
 
 
 
 

 
ΠΙΤΣΙΛΑ∆ΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚ. 
Αρχιτέκτονας – Πολεοδόµος. Ζει στη Μυτιλήνη από το 
1991 και είναι ελεύθερος επαγγελµατίας. Συνδικαλιστής 
εκλεγµένος δύο φορές στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ 
και δύο φορές στην αντιπροσωπεία του Πανελλήνιου 
Συλλόγου Αρχιτεκτόνων. Μέλος του συλλόγου 
Ελλήνων πολεοδόµων -Χωροτακτών.  Είναι µέλος του 
συλλόγου «Ναυτίλος εν δράσει», ο οποίος 
δραστηριοποιείται για την προστασία του 
περιβάλλοντος στη Λέσβο. 
Έχει έντονη και διαρκή παρέµβαση στα πολεοδοµικά 
και χωροταξικά προβλήµατα  του νησιού και της 

ευρύτερης περιοχής. 
Είναι µέλος της ΑΚΟΑ και συµµέτοχος στην προσπάθεια για την ενότητας της αριστεράς στη δράση. 
 
 
 



ΣΙΑΧΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
Ο Μιχάλης Σιάχος γεννήθηκε το 1972 στην Μυτιλήνη. 
Παιδί αγροτικής οικογένειας, έζησε τα µαθητικά του 
χρόνια και ολοκλήρωσε το σχολείο στην Αγιάσο το 
1989. Μετά το Λύκειο σπούδασε για τρία χρόνια 
πληροφορική στην Πάτρα. Αφού υπηρέτησε και τη 
στρατιωτική του θητεία στη Μυτιλήνη, πήγε στην 
Αθήνα αυτή τη φορά για να πραγµατοποιήσει το κρυφό 
(µέχρι τότε) αλλά µεγάλο όνειρό του: τη 
δηµοσιογραφία. 
Σπούδασε στο Εργαστήρι Επαγγελµατικής 
∆ηµοσιογραφίας και από το 1996 ξεκινά η πορεία του 
στο χώρο του Τύπου. Από την αρχή ασχολήθηκε µε το 

οικονοµικό ρεπορτάζ, γράφοντας σε οικονοµικές εφηµερίδες και περιοδικά. Έχει εργαστεί στο 
ραδιοφωνικό σταθµό Flash, στην κυριακάτικη εφηµερίδα «Το Παρόν», στο περιοδικό «Βιοµηχανική και 
Οικονοµική Επιθεώρηση» κ.λπ. Από το 2000 µέχρι και το 2006 ήταν υπεύθυνος ύλης των Ενθέτων της 
οικονοµικής εφηµερίδας «Εξπρές», ενώ από τον Απρίλη του 2006 µέχρι και σήµερα είναι αρχισυντάκτης 
Ενθέτων και Ειδικών Εκδόσεων της ηµερήσιας οικονοµικής εφηµερίδας «Κέρδος». 
Είναι µέλος της Ένωσης Συντακτών Ηµερήσιων Εφηµερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ). 
Μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών του και την ενασχόλησή του µε τη δηµοσιογραφία έκανε πολλές 
δουλειές, όπως όλα τα παιδιά που προέρχονται από αγροτικές οικογένειες. 
Η πολιτικοποίησή του -πάντα από τις επάλξεις της Αριστεράς- ξεκίνησε από τα µαθητικά του χρόνια. 
Είναι µέλος της Κοµµουνιστικής Οργάνωσης Ελλάδας (ΚΟΕ) και µέλος της Συντακτικής Επιτροπής της 
εφηµερίδας «Αριστερά». Επίσης, είναι µέλος του Συντονιστικού του Ελληνικού Κοινωνικού Φόρουµ των 
Εργαζοµένων στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, ενώ έχει και έντονη συνδικαλιστική δράση στην 
ΕΣΗΕΑ.  
Από το 2004 είναι παντρεµένος µε την καθηγήτρια αγγλικών Αδαµαντία Μπαµπούλα. 
 
 

 
ΤΕΝΤΟΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
Γεννήθηκε το 1951 στην Ακαδηµία Πλάτωνος (Αθήνα), όπου πέρασε 
τα µαθητικά και φοιτητικά του χρόνια. Το 1969 πέτυχε στη Σχολή 
Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ απ’ όπου πήρε το δίπλωµά του το 
καλοκαίρι του 1974. Το 1976 εγκαταστάθηκε στη Μυτιλήνη, όπου 
διατηρεί Τεχνικό Γραφείο, ασχολούµενος µε µελέτες και επιβλέψεις 
ιδιωτικών έργων καθώς και µε µελέτες δηµοσίων έργων. Μέλος της 
ΚΝΕ από το 1975 και µέλος του ΚΚΕ από το 1977, στέλεχος στην 
συνέχεια της Νοµαρχιακής Επιτροπής Λέσβου του κόµµατος, όπου 
παρέµεινε µέχρι την αποχώρηση του ΚΚΕ από τον Ενιαίο Συνασπισµό 
(1991). Ιδρυτικό µέλος του Συνασπισµού και µέλος σήµερα της 
Νοµαρχιακής Επιτροπής του. ∆ιατέλεσε ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
Μυτιλήνης τρεις τετραετίες (1979-1990). Τη διετία 1989-1990 
αντιδήµαρχος επί των τεχνικών έργων. ∆ραστηριοποιείται 
συνδικαλιστικά στο χώρο των µηχανικών. Είναι µέλος της Κεντρικής 
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Β.Α. 
Αιγαίου από την ίδρυσή του. Επίσης είναι µέλος του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΜ 

σαν εκπρόσωπος του ΤΕΕ Β.Α. Αιγαίου. Επικεφαλής της Νοµαρχιακής Αυτοδιοικητικής Κίνησης «Έχει 
ρεζέρβα τ’ όνειρο».  


