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Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα με ένα παππού από τη Λακωνία, τον άλλο 
από τα Κύθηρα, μία γιαγιά Γαλαξιδιώτισσα και μία από τα Επτάνησα, γεννημένη 
και μεγαλωμένη στην Κεφαλλονιά. 
Οι συγγενείς μου σήμερα, φτάνουν στη Μαγνησία, στην Κρήτη και στην Ήπειρο.  
 
Αποφοίτησα από τη Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή και από την Αρχιτεκτονική Σχολή 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, εργαζόμενος συνεχώς, μέχρι που ταξίδεψα στο 

Λονδίνο για μεταπτυχιακές σπουδές. 

 
Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας από το 1994, αρχιτέκτονας μηχανικός. Συγχρόνως 

δραστηριοποιούμαι επιχειρηματικά στο σχεδιασμό και στην επικοινωνία εμπορικών 
σημάτων, υπηρεσιών και προϊόντων. 
 
Ένας υποψήφιος χρειάζεται να είναι ικανός, αποφασιστικός και να έχει ευρύτερο 
στόχο. Ο δικός μου είναι να κινητοποιήσω τις Δημιουργικές Δυνάμεις της 
Ελλάδας. 
 
Δημιουργική Δύναμη είναι κάθε άνθρωπος που δεν φοβάται το αύριο όταν αυτό 
δομείται με αρχές και αξίες, δεν επαναπαύεται, δεν φοβάται τις αλλαγές και τις 
μικρές αβεβαιότητες, θέλει να αλλάξει τις κατεστημένες δομές, είναι έτοιμος να 
παλέψει με το συντηρητικό εαυτό του και ταυτόχρονα, δεν ξεχνάει ότι κόκκινη 
γραμμή σε όποια επιλογή είναι η κοινωνική αξιοπρέπεια όλων. 
 
Οι έλληνες μηχανικοί είχαν και έχουν δημιουργικές δυνάμεις, το απέδειξαν και 
πρόσφατα στις εκλογές του ΤΕΕ. 

 
Διεκδικώ την εκλογή μου, γιατί κάθε Έλληνας πρέπει να έχει την εκπροσώπηση 
που του ταιριάζει στα ευρωπαϊκά όργανα. Ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο 
μικρομεσαίος επιχειρηματίας, ο εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα, ο λειτουργός του 
δημόσιου τομέα που τιμά τη θέση του, ο συνταξιούχος και κάθε νέος άνθρωπος, όλοι 
όσοι αισθάνονται ότι ανήκουν ή ότι θέλουν να ανήκουν στις Δημιουργικές 
Δυνάμεις της επόμενης μέρας, που θα ανασυγκροτήσουν τη δημοκρατική 
παράταξη και τη χώρα. 
 
Τα σημερινά προβλήματα δε λύνονται με λαϊκισμούς ούτε με αυταπάτες. Νέα 
πρόσωπα, ικανοί άνθρωποι πρέπει να αναλάβουν τη διαχείρισή τους, άνθρωποι 
που έχουν εργαστεί στη ζωή τους σε κανονικές δουλειές, έχουν οι ίδιοι 
δημιουργήσει θέσεις εργασίας, έχουν μάθει να λύνουν τα προβλήματα στη δική 
τους δουλειά, έχουν συγκρουστεί με τις δυνάμεις της γραφειοκρατίας και του 
παρασιτισμού. 
 
Άνθρωποι σε επαφή με τον πολιτισμό, την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες, την 
πρωτογενή παραγωγή, που θέλουν να ζήσουν ποιοτικά, θέλουν να εργάζονται και 
να αμοίβονται δίκαια και μπορούν να επανασυγκροτήσουν τη μεσαία τάξη. 
 
Επιλέγεις υποψήφιο, επιλέγεις το δικό σου μήνυμα... 


