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Κομμουνιστής, Συνταξιούχος Αρχιτέκτονας-Πολεο-

δόμος, δόκτορας Γεωγραφίας. Η δικτατορία του ’67

τον βρήκε μέλος της ΕΔΗΝ, πρόεδρο του Συλλόγου

Φοιτητών Αρχιτεκτονικής. «Μυήθηκε» στον Μαρ-

ξισμό το ’68 στη Γαλλία, μέλος του Γαλλικού Κ.Κ.

το 1970, μέλος της αντιδικτατορικής ΕΦΕΕ και της

Οργάνωσης Παρισιού του Κ.Κ.Ε. από το 1973. 

Ειδικός Επιστήμονας την περίοδο 75-76, με βαθμό

εντεταλμένου υφηγητή στο ΕΜΠ, από όπου απε-

λάθη, παράνομα σύμφωνα με δικαστική απόφαση

που καθυστέρησε 10 χρόνια, ερευνητής στο Εθνικό

Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Εργάστηκε σαν Πο-

λεοδόμος της Επιχείρησης Πολεοδομικής Ανασυγ-

κρότησης, Πολεοδομικός Σύμβουλος του Δήμου Νί-

καιας και Επιστημονικός Συνεργάτης του ΤΕΕ,

ασκώντας πάντα και το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα.

Συμμετέχει συνέχεια στο Μαζικό Κίνημα κυρίως

στην Αυτοδιοίκηση. Για πέντε θητείες Δημοτικός Σύμ-

βουλος Πειραιά, το 2002 υποψήφιος Δήμαρχος Πει-

ραιά. Νομαρχιακός Σύμβουλος, και υποψήφιος Αντι-

περιφερειάρχης Νήσων, Περιφέρειας Αττικής. Μέλος

της Επιτροπής Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

για μια πενταετία. Σήμερα είναι Γενικός Γραμματέας

του Δ.Σ. της ΕΣΤΑΜΕΔΕ (συνταξιούχοι μηχανικοί)

και πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Πειραιά. 

Έχει γράψει πληθώρα άρθρων για την Πολεοδομία

και το Περιβάλλον και έχει συμμετάσχει με εισηγή-

σεις ή σαν μέλος οργανωτικών επιτροπών σε πολλά

συνέδρια και ημερίδες. Έχει γράψει πολλά πολιτικά

άρθρα και σχόλια, κυρίως στον Ριζοσπάστη. Ο Οχτώ-

βρης είναι το δεύτερο βιβλίο του.

Φανταστική λογοτεχνία; Βέβηλη σάτιρα; Πολιτικό μα-

νιφέστο; Ο Οχτώβρης θα μπορούσε να είναι όλα

αυτά –και πολλά ακόμα– χωρίς να είναι κάτι απ’ όλα.

Στο επίκεντρό του βρίσκεται η μελλοντική κομμουνι-

στική επανάσταση όπως τη φαντάζεται ο συγγραφέας

και περιγράφεται μέσα από σποραδικές ιστορίες, από

τα πρώτα βήματα της οργάνωσής της έως την τελική

επικράτησή της.

Ασφαλώς μια τέτοια αφήγηση θέτει επί τάπητος προ-

βλήματα:

• Γιατί ανατράπηκε ο Υπαρκτός Σοσιαλισμός του

20ού αιώνα;

• Πώς οργανώνεται πρακτικά και θεωρητικά η και-

νούργια επανάσταση για να έχει μέλλον;

• Πώς θα υπερνικηθούν οι ανυπέρβλητες δυσκολίες,

όπως παρουσιάζονται σήμερα;

Ο συγγραφέας δεν φοβάται να επιχειρήσει απαντήσεις,

οι οποίες – άσχετα αν συμφωνήσεις ή όχι– αποτελούν

πραγματικά «τροφή για σκέψη» και είναι διατυπωμένες

μέσα σε ένα κείμενο που, ακροβατώντας ανάμεσα σε

πολλά λογοτεχνικά είδη, επιτυγχάνει να ισορροπεί, χωρίς

ποτέ να ξεχνά τον αυτοσαρκασμό μέσα από ένα πηγαίο,

βέβηλο χιούμορ.
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