Γεννήθηκα το 1952, στο συνοικισμό Βυζάντιο της Καλαμαριάς, από γονείς πρόσφυγες.
Τελείωσα τις Γυμνασιακές μου σπουδές στο Ε΄ Γυμνάσιο Αρρένων Θεσσαλονίκης.
Σπούδασα στη Φαρμακευτική Σχολή Θεσσαλονίκης. Από μικρή ηλικία ασχολήθηκα με τον
αθλητισμό και συγκεκριμένα την κωπηλασία, με διακρίσεις στο Ναυτικό Όμιλο
Θεσσαλονίκης. Το 1978 άνοιξα φαρμακείο στην οδό Καπετάν Γκόνη 24 στην Καλαμαριά
όπου πριν από δύο χρόνια με διαδέχθηκε ο γιος μου Λεωνίδας ο οποίος είναι πτυχιούχος
της Φαρμακευτική. Παντρεύτηκα την Στέλλα Πέτρου, μαθηματικό, με την οποία απέκτησα
τρία παιδιά.
Η μεγάλη μου κόρη Διονυσία, έχει κάνει μουσικές σπουδές και ασχολείται επαγγελματικά
με τη μουσική και το τραγούδι. Η δεύτερη κόρη μου, η Χαρά, είναι μητέρα δύο δίδυμων
κοριτσιών και διατηρεί δικό της φαρμακείο στην οδό Πασαλίδη 20 στην Καλαμαριά.
Με τα κοινά ασχολήθηκα από μικρός και υπήρξα υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με τον
αείμνηστο Δήμαρχο Καλαμαριάς Μένιο Αλεξιάδη. Εκλέχθηκα για πρώτη φορά Δημοτικός
Σύμβουλος το 2006 και από τότε υπηρετώ το Δήμο από τη θέση του Προέδρου του
Ιστορικού Αρχείου Προσφυγικού Ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς (Ι.Α.Π.Ε.). Διετέλεσα
αντιπρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης, μέλος του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Οργανισμού
του Δήμου και πρόεδρος ή μέλος σε πολλές σχολικές επιτροπές του Δήμου μας.
Κατά τη μακρόχρονη διαδρομή μου στο Ι.Α.Π.Ε. έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές
εκδηλώσεις όπως τα δύο Διεθνή Συνέδρια, εκδόσεις πέντε βιβλίων και πλήθος
συνεργασιών με Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και φορείς της Ελλάδος και του Εξωτερικού. Οι
δραστηριότητες αυτές αποσκοπούν στη διατήρηση της πολιτισμικής μας ταυτότητας και
μνήμης και στη διάδοση του πολιτισμού και της κληρονομιάς μας. Αποφάσισα να
ανανεώσω την υποψηφιότητά μου για Δημοτικός Σύμβουλος, για τέταρτη φορά, στο
πλευρό του Δημάρχου Θεοδόση Μπακογλίδη, διότι τον Θεωρώ τίμιο, άξιο και ικανό να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας. Θεωρώ πως με την
εμπειρία και τις γνώσεις που απέκτησα χάρη στη δική σας, έως τώρα, υποστήριξη μπορώ να
αγωνιστώ με συνέπεια και εργατικότητα για την λύση των προβλημάτων του τόπου μας, για
τους στόχους και τα οράματά μας.
Η πρότασή μου λοιπόν προς τον ψηφοφόρο του Δήμου μας είναι:
✓ Ψάξε για τον καθένα από εμάς. Ποιοι είμαστε; Από που ερχόμαστε; Τι έχουμε προσφέρει
στην πόλη μας; στον τόπο μας;
✓ Βάλε αυστηρά κριτήρια, δείξε την εμπιστοσύνη σου και δώσε την ψήφο σου μόνο σε
εκείνους που πιστεύεις ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις σου, στις
προσδοκίες σου, στις προκλήσεις της εποχής μας.
✓ Αν θεωρείς πως στο άτομό μου διακρίνεις έναν από εκείνους που πληρούν τις
προϋποθέσεις, τότε δείξε μου την εμπιστοσύνη σου.
Άς δώσουμε στους ΚΑΛΑΜΑΡΙΩΤΕΣ τον ΔΗΜΟ που τους αξίζει

