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Ιστορίες για ...εξημερωμένους αγρίους

Τέσσερις ιστορίες που διαδραματίζονται
σε χώρους υπαρκτούς, για μερικούς ίσως
και γνώριμους, με διαφορετικούς πρωταγωνιστές. Όπως λέει ο συγγραφέας, αποτελούν εμπνεύσεις με κίνητρο γεγονότα ή
πρόσωπα που τράβηξαν την προσοχή του
και του προκάλεσαν τη διάθεση να τις εξιστορήσει.
Ιστορίες φαινομενικά άσχετες μεταξύ τους,
με πρωταγωνιστές συνηθισμένους χαρακτήρες που βρίσκονται σε ασυνήθιστες
συνθήκες και αναγκάζονται να πάρουν
θέση, να «ξεβολευτούν» και τελικά να δείξουν τον καλύτερο εαυτό τους.
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ντας έτσι σε προσωπική βάση το ασυμβίβαστο μεταξύ του επαγγέλματος και
του αξιώματος που κατείχε.
Για το ίδιο χρονικό διάστημα (19872002) διετέλεσε Πρόεδρος της Τοπικής
Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων του
Νομού Λακωνίας (ΤΕΔΚ Λακωνίας) και
μέλος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ).
Την τετραετία 1994-1998 διετέλεσε
μέλος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων
της ΚΕΔΚΕ και επικεφαλής της Υποεπιτροπής Αποδήμου Ελληνισμού.
Την ίδια περίοδο διετέλεσε αναπληρωτής του Προέδρου της ΚΕΔΚΕ στο Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της
Ευρώπης (C.M.R.). Από το 1998 έως και
το 2002 υπήρξε μέλος της Επιτροπής
Οικονομικών της ΚΕΔΚΕ. Μετά τη λήξη
της θητείας του δεν επεδίωξε την επανεκλογή του στο Δήμο, αλλά επανέλαβε την άσκηση της δικηγορίας μέχρι
το 2008 οπότε και συνταξιοδοτήθηκε.
Από τα μέσα του 2003 έχει αναλάβει
την προεδρία του Περιφερειακού
Τμήματος Σπάρτης του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού, δίνοντας μαζί με
τους εθελοντές και τις εθελόντριες του
Τμήματος σκληρό και δύσκολο αγώνα
κάτω από αντίξοες συνθήκες, για την
ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου,
των ασθενειών, της δυστυχίας, της
ανέχειας και της φτώχειας.
Ασχολείται με το γράψιμο. Σειρά
χρονογραφημάτων του, που έχουν
δημοσιευθεί κατά καιρούς στον τοπικό
τύπο της Σπάρτης, εξέδωσε σε μικρό
τόμο η Πνευματική Εστία Σπάρτης με
τον τίτλο ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ.
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Γεννήθηκε και ζει στη Σπάρτη.
Οι ρίζες της οικογένειάς του όμως
ξεκινούν από τις Καρυές (Αράχωβα)
Λακωνίας.
Φοίτησε στο Δεύτερο Δημοτικό
Σχολείο Σπάρτης. Ακολούθως και
μετά από εξετάσεις εισήχθη στο
Εθνικό Εκπαιδευτήριο Αναβρύτων
στην Αθήνα, όπου φοίτησε τα τρία
πρώτα χρόνια των γυμνασιακών
του σπουδών και τα επόμενα τρία
στο Γυμνάσιο Σπάρτης. Τέλειωσε τη
Νομική Σχολή του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπηρέτησε για 30 μήνες τη θητεία του στο
Πολεμικό Ναυτικό και μετά άσκησε το
επάγγελμα του Δικηγόρου στο Πρωτοδικείο Σπάρτης μέχρι το 1987. Είναι
παντρεμένος και έχει μία κόρη από
την οποία απέκτησε και μια εγγονή.
Το 1982 εκλέγεται για πρώτη φορά
Δημοτικός Σύμβουλος και ακολούθως
Δήμαρχος (1987-2002). Κατά τη διάρκεια της 16ετούς δημαρχιακής του
θητείας ανέστειλε αυτοβούλως την
άσκηση της δικηγορίας παρ’ ότι δεν
υπήρχε νομική υποχρέωση, υιοθετώ-

