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Είμαι Παθολόγος, Ιατρός Εργασίας και Αρχίατρος στο 
Ταμείο Υγείας Δημοσιογράφων και Υπαλλήλων ΜΜΕ. 

Γεννήθηκα  στην Αθήνα το 1953. Από μικρό παιδί, 
στην οικογένειά μου και στη γειτονιά που μεγάλωσα 
μοιραζόμουν την αγωνία των φτωχών ανθρώπων. 
Από τα γυμνασιακά μου χρόνια, εντάχθηκα στις γραμμές 
της ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος, της νεολαίας του ΚΚΕ 
εσωτερικού.

Διετέλεσα γραμματέας του Ρήγα Φεραίου και αργότερα 
στέλεχος στο ΚΚΕ εσωτερικού. Από το 1992 παρέμεινα 
ανένταχτος αλλά ποτέ δεν έλειψα από καμιά προσπάθεια 
να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο δημοκρατικό αριστερό 
κόμμα, απαλλαγμένο από ιδεολογικές αγκυλώσεις. 
Όταν δημιουργήθηκε η ΔΗΜΑΡ, ήμουν ένα από τα 
πρώτα μέλη.

Την Παθολογία και την Ιατρική Εργασίας τις επέλεξα 
γιατί μου προσφέρουν άμεση επαφή με τους 
ανθρώπους, και τη δυνατότητα να υπηρετήσω εκείνους 
που  έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, που αγωνίζονται για 
το μεροκάματο, που συνεχώς ελπίζουν και συνεχώς 
εξαπατώνται.

Στη Θεσσαλονίκη ήρθα ως φοιτητής της Ιατρικής Σχολής 
του Α.Π.Θ. Από τα φοιτητικά μου χρόνια αγάπησα αυτή 
την πόλη και τους ανθρώπους της. Έγινε ο τόπος μου. 
Είναι η πόλη στην οποία γεννήθηκαν και μεγαλώνουν τα 
παιδιά μου, η πόλη στην οποία ασκώ το επάγγελμά μου.

Εδώ είναι ο κόσμος που με αφορά και γι’ αυτόν τον 
κόσμο θα παλέψω.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Συνιστά μια ατομική και συλλογική πρόταση ζωής 
που στηρίζεται στις αρχές της αλληλεγγύης, της 
συνεργασίας, του αμοιβαίου σεβασμού -αρχές που 
μπορούν να οικοδομήσουν στέρεα προσωπική ευτυχία 
και κοινωνική ευημερία.

Καμία χώρα σήμερα δεν μπορεί μόνη της να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του αιώνα μας. Χωρίς τη 
συνεργασία των λαών η ανθρωπότητα δε μπορεί να 
βγει από τις περιφερειακές, οικονομικές και οικολογικές 
κρίσεις.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζει τον μεγαλύτερο βαθμό 
κοινωνικής συνοχής, δημοκρατικής διακυβέρνησης και 
πολιτιστικού πλουραλισμού. Η συνεργασία μεταξύ των 
κρατών και των λαών της πολλαπλασιάζει το δείκτη 
προστασίας από τις παγκόσμιες ανακατατάξεις πολιτικής 
και οικονομικής ισχύος. Το κοινό ευρωπαϊκό σπίτι μας 
καλύπτει, έστω κι αν μερικές φορές οι ρωγμές του 
θέτουν σε αμφισβήτηση το όλο οικοδόμημα.

> Προτείνει ρεαλιστικές λύσεις στα καθημερινά 
προβλήματα του κόσμου.
> Διεκδικεί την αναδιανομή του πλούτου υπέρ των 
χαμηλότερων στρωμάτων.
> Απαιτεί έμπρακτη κοινωνική αλληλεγγύη απ’ όλους.
> Αγωνίζεται για να γίνει η Ελλάδα μια χώρα 
δημιουργίας, με περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους 
και λιγότερες ανισότητες.
> Ξέρουμε ότι σ’ αυτή την πορεία της οικονομικής 
ανόρθωσης της χώρας χρειάζονται πολλές θυσίες. Η 
δέσμευση είναι, τις θυσίες αυτές να μην τις υποστούν τα 
φτωχότερα στρώματα. 
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