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ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Γεννήθηκε στις Φιλιάτες Θεσπρωτίας το 1967
(ΗΠΕΙΡΟΣ). Οι γονείς του κατάγονται από την
Κεραμίτσα Φιλιατών Θεσπρωτίας (οικογένειες Βέλλη,
Πασχάλη). Έζησε για μικρό χρονικό διάστημα στη
Γλυκή και το Γαρδίκι του νομού Θεσπρωτίας. Στη
συνέχεια για αρκετά έτη στο νομό Πρεβέζης (Χειμαδιό,
Μυρσίνη, Καναλάκι). Σήμερα ζει μόνιμα στον Περισσό,
Νέας Ιωνίας Αττικής. Πτυχιούχος Διοίκησης
Επιχειρήσεων (Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τ.Ε.Ι.
Αθήνας) με γνώσεις δημοσιογραφίας (Ίδρυμα
Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Βασ. Μπότση),
Χρηματοοικονομικών ( Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως
Επιχειρήσεων [Ε.Ε.Δ.Ε.]), Φωτογραφίας (Πειραϊκός
Σύνδεσμος) και διδασκαλίας. Έχει παρακολουθήσει
σειρά υψηλής ποιότητας σεμιναρίων για το
μεταναστευτικό, την εκπαίδευση, τις παιγνιοθήκες, τον
πολιτισμό, την οικονομία, την τοπική αυτοδιοίκηση,
κ.ά. Έχει δύο πιστοποιήσεις MICROSOFT OFFICE USER
SPECIALIST. Από το 1988 μέχρι σήμερα ασχολείται
ενεργά με την πολιτική, την τοπική αυτοδιοίκηση και
τον πολιτισμό. Εκδότης, δημοσιογράφος,
φωτορεπόρτερ, συγγραφέας, ποιητής, εκπαιδευτής
Ι.Ε.Κ.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Έχει συμμετάσχει, ως Σύνεδρος, σε «Πανελλήνιο
Δημοσιογραφικό Συνέδριο» - Σαμοθράκη (1995).
Βραβευμένος σε ειδική εκδήλωση στην Αθήνα, για
Ηπειρώτες δημοσιογράφους, μαζί με άλλους
δημοσιογράφους των Αθηναϊκών Εφημερίδων, της
Τηλεόρασης και του Ραδιοφώνου («Αδελφότητα
Θεοδωριανιτών Άρτας», 2001). Μέλος, για 3 χρόνια, της
συγγραφικής ομάδας «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΖΩΗ» (Εκδόσεις
Χατζηϊακώβου Α.Ε., Θεσσαλονίκη). Εκδότης, Διευθυντής
σύνταξης, Αρχισυντάκτης, δημοσιογράφος, επιμελητής
και σύμβουλος έκδοσης πολλών εντύπων από το 1984
μέχρι σήμερα. Συνεργάτης, φωτοειδησεογράφος, του
«NEAFON», του μεγαλύτερου Ελληνικού γερμανόφωνου
πολιτιστικού Περιοδικού της Ευρώπης. Ιδιοκτήτης
δημοσιογραφικών ιστοσελίδων και φόρουμ με χιλιάδες
εγγεγραμμένα μέλη.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Ειδικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της
«ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» (FIAP) [μέχρι το
2004]. Μέλος της Διεθνούς Φωτογραφικής Ένωσης
«IMAGE SANS FRONTIERE». Mέλος της Καλλιτεχνικής
Φωτογραφικής ομάδας «ΦΩΣ (Πολύτροπος Εικόνα)».
Μέλος του «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ
- ΦΟΙΒΟΣ».
΄Εχει:
 βραβευθεί από τον Πειραϊκό Σύνδεσμο, ως
σπουδαστής φωτογραφίας της σχολής Σ.Ε.Ν. το
1992,
* τιμηθεί από τον «ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ» της
Γιουγκοσλαβίας για την κοινωνική προσφορά του

(και την φωτογραφία του) στην εμπόλεμη Βοσνία το
1994,
* δικό του φωτογραφικό έργο σε ΤΗΛΕΚΑΡΤΑ του
Ο.Τ.Ε. με θέμα το ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, έκδοση 1996,
* πραγματοποιήσει πολλές ατομικές και ομαδικές
Εκθέσεις φωτογραφίας,
* συμμετάσχει με φωτ. έργα του στο «1ο Διεθνές
Φεστιβάλ Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας», στην Αθήνα
(1999), σε ομαδική έκθεση μαζί με Έλληνες
φωτογράφους των Αθηναϊκών Εφημερίδων και
Φωτογραφικών Πρακτορείων,
* φωτ. έργα του σε μόνιμη Έκθεση στο «ΜΟΥΣΕΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΝΑΔΑ»,
* φωτ. έργα που έχουν βραβευθεί σε Διεθνή Σαλόνια
της F.I.A.P. («Διεθνή Ομοσπονδία Καλλιτεχνικής
Φωτογραφίας»),
*συμμετάσχει στο «2ο Διεθνές Φεστιβάλ
Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας» (2000), ως ομιλητής,
σε κεντρικό πάνελ με θέμα: «Ο Ειδικός
Φωτογραφικός Τύπος στην χώρα μας».
*συμμετάσχει στο «3ο Διεθνές Φεστιβάλ
Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας» (2001), ως Σύνδεσμος
της Οργανωτικής Επιτροπής στην Έκθεση «Οι
Έλληνες και η θάλασσα». Στην Έκθεση αυτή πήραν
μέρος με έργα του οι μεγαλύτεροι Έλληνες
φωτογράφοι των τελευταίων 50 ετών.
* διοργανώσει το Διεθνές Φωτογραφικό Φεστιβάλ
«Ημέρες Φωτογραφικής Δημιουργίας ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» με σημαντικές Ελληνικές
και ξένες συμμετοχές (2000 και έπειτα).Το Φεστιβάλ
αυτό θα διοργανώνεται σε μόνιμη βάση κάθε 2 έτη
με Έλληνες και ξένους Διεθνείς φωτογράφους.
Το πανελλήνιας κυκλοφορίας Φωτογραφικό
Περιοδικό «OPTICON», του αφιέρωσε 4 σελίδες στο
τεύχος 39 / Μάιος Ιούνιος 1997 (Στρασβούργο,
Βοσνία).

Το πανελλήνιας κυκλοφορίας Φωτογραφικό
Περιοδικό «ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ», στην στήλη της
«Φωτοκριτικής», του έδωσε το 1ο Πανελλήνιο
βραβείο για τον μήνα Οκτώβριο 2000.
Έχει εκθέσει, για δύο συνεχόμενα έτη, στο Φεστιβάλ
της Κυριακάτικης Εφημερίδας «Η ΕΠΟΧΗ»
φωτογραφικές δουλειές που δημοσιεύτηκαν σε
αυτήν (2000,2001).
Στο Συνέδριο για τη Φωτογραφία, που έγινε στην
Τήνο το 2000, ήταν υπεύθυνος σελιδοποίησηςσχεδιασμού του πολυτελούς δίγλωσσου καταλόγου
που αφορούσε τις εργασίες του Συνεδρίου και μέρος
από τις εκδηλώσεις που έγιναν σε όλο το νησί για
την Φωτογραφία. Έργα του εκτέθηκαν σε αυτές τις
φωτογραφικές εκδηλώσεις.
Εισηγητής, στο επιστημονικό συνέδριο στην Τήνο υπό την Αιγίδα του ΥΠ.ΠΟ.- για την Φωτογραφία
(2004). Τα πρακτικά έχουν δημοσιευθεί από το
ΥΠ.ΠΟ. σε επίσημο δίγλωσσο έντυπο.
Τον Μάιο και Ιούνιο 2002 παρουσιάστηκε ατομική
έκθεσή του στην Alanya της Τουρκίας με θέμα: «ΝΕΑ
ΙΩΝΙΑ - Η πόλη σήμερα».
1ο Βραβείο για την ομορφότερη και
χαρακτηριστικότερη φωτογραφία της Ηπείρου στον
Φωτογραφικό Διαγωνισμό του HPEIROS.GR.
Συμμετοχή στην ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ "90
ΧΡΟΝΙΑ ΚΚΕ", στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ (Γκάζι) με
φωτογραφικά έργα από τη σειρά "ΗΠΕΙΡΟΣ".
Διαπιστευμένος φωτορεπόρτερ του ΣΕΓΑΣ και μεγάλων
Αθλητικών διοργανώσεων.

Συνεργάτης φωτογράφος σε Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά
Προγράμματα του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
Κριτής Πανελλήνιων διαγωνισμών φωτογραφίας, όλων
των κατηγοριών.
* Υπήρξε σύμβουλος του ΟΕΕΚ. Συμμετείχε στην Επιτροπή
Ειδικών Επιστημόνων, για την υποστήριξη του έργου της
Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., στις εξετάσεις πιστοποίησης
Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας: Διοικητικό
και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων. Εκπαιδευτής
κρατικών ΙΕΚ. Επίσης έχει συνεργαστεί με βιομηχανίες
και ανώνυμες εταιρείες ως ανώτερος οικονομικός
υπάλληλος.
 Έχει οργανώσει την «MARTIAL ARTS EXPO 2006 Greece & Cyprus» στην Αθήνα, την πρώτη Αθλητική
Έκθεση - Φεστιβάλ πολεμικών τεχνών & μαχητικών
σπορ Ελλάδας και Κύπρου. Υπό την Αιγίδα της
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
 Για το έτος 2011 έχει στο στάδιο κυκλοφορίας δύο
μυθιστορήματα: «Κράτος των αδυνάτων στη χώρα
των λιπόσαρκων», « Αιρετικόν Ανάγνωσμα, η
ιστορία μιας ζωής» και τρεις ποιητικές συλλογές.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Πρόεδρος Συλλόγου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΩΝΙΑ»(1993-1998).
Πρόεδρος Εθνικού Τμήματος Ε.C.F.PO.Παρατηρητήριο για την Αστυνομία στην Ευρώπη
(2003 μέχρι σήμερα). Μέλος «Αντιρατσιστικής
πρωτοβουλίας πολιτών Νέας Ιωνίας» (1992 ). Μέλος
Διοικητικού Συμβουλίου και Υπεύθυνος Γραφείου
Τύπου «Οικολογικής & Φιλοζωικής Λέσχης
Ηρακλείου Αττικής» (2001 μέχρι σήμερα).
Υπεύθυνος Προστασίας Περιβάλλοντος &

Πολεοδομίας «Συνοικιακού Συμβουλίου Περισσού»
(1990- 1995). Δεύτερος σε ψήφους στις εκλογές
αυτές εκλεγμένος Συνοικιακός Σύμβουλος, σε ενιαίο
ψηφοδέλτιο. Μέλος «Σχολικής Επιτροπής Περισσού»
(1994-1998). Εθελοντής Επιμελητής «Παιγνιοθήκης
Νέας Ιωνίας» (1994- 1996). Μέλος του Συλλόγου
«Φίλοι του Δάσους Ν. Φιλαδέλφειας - Ν. Ιωνίας - Ν.
Χαλκηδόνας (1995 μέχρι σήμερα). Ο Δήμος
Ηρακλείου Αττικής το 1997 σε ειδική τελετή,
παρουσία του Δημάρχου Ηρακλείου κ. Γιώργου
Μαστοράκου, τον τίμησε για την πολύτιμη
προσφορά του στην προστασία των ζώων.
Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Ιωνίας
«Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» (2003 - 2004). Ιδρυτής και μέλος
της πρώτης Διοικούσας Επιτροπής της
«ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» (Νέα Ιωνία,
Ηράκλειο, Γαλάτσι, Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα
Χαλκηδόνα, Ηράκλειο). Μέλος του μεγαλύτερου και
σημαντικότερου Πολιτιστικού Συλλόγου της Νέας
Ιωνίας, του «ΙΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ». Μέλος του «Ε
21» (2001 μέχρι την λήξη του). Αντιπρόεδρος του
διαδημοτικού συλλόγου: «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ για την
προστασία από κεραίες και επικίνδυνες
ακτινοβολίες» (2007). Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου και της επιστημονικής ομάδας του
«Κέντρου Μεταπληροφόρησης για Μετανάστες,
Παλιννοστούντες, Πρόσφυγες - ΗΦΑΙΣΤΟΣ (equal),
από την ίδρυσή του μέχρι τη λήξη του.
Αντιπρόεδρος του
Πολιτιστικού Καλλιτεχνικού, Παναττικού, Συλλόγου
"ΣΚΗΝΟΒΑΤΕΣ" (2008). Υποψήφιος Δημοτικός
Σύμβουλος και μέλος της συντονιστικής
Γραμματείας της «ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΟΧΘΗΣ», στη Νέα
Ιωνία Αττικής. Ιδρυτικό μέλος της Οικολογικής
Κίνησης Πολιτών «ΠΟΔΟΝΙΦΤΗΣ» και μέλος της
συντακτικής ομάδας της εφημερίδας με το ίδιο

όνομα (Νέα Ιωνία Αττικής και όμοροι δήμοι). Μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου και Εκπρόσωπος Ηπειρ.
Συλλόγου Νέας Ιωνίας, "ΑΠΕΙΡΟΣ ΓΑΙΑ", στην
"ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ". Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής
της "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (2009). Δημιουργός
του πανελλαδικού δικτύου "ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΕΣ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ (ΡΙΖ.Ε.Σ.).
Εκπρόσωπος και υποψήφιος βουλευτής των
ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ στο Νομό Θεσπρωτίας στις
Εθνικές Εκλογές 2007 και 2009. Αναπληρωματικό
μέλος του Πανελλαδικού Συμβουλίου των
ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ (2008- 6/2009). Από τον
Νοέμβριο 2009 συμμετέχει ιδρυτικά στη Ε.Ο.Ρ.Α. και
σε όλες πρωτοβουλίες της. Το Νοέμβριο 2010
συμμετείχε στις Περιφερειακές Εκλογές Αττικής, με
την «ΑΤΤΙΚΗ οικολογική ΑΠΑΝΤΗΣΗ» και υποψήφιο
Περιφερειάρχη τον Κώστα Διάκο . Απέσπασε
σημαντικό αριθμό ψήφων στον Βόρειο Τομέα και μια
από τις πρώτες θέσεις σε στην Περιφερειακή
παράταξη. Στόχος αυτής της συμμετοχής του ήταν η
συνολικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων στην
Αττική και η επίλυσή τους με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο.

