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Η Γεωργία – Γοργώ Αλεξίου, Εκπαιδευτικός, Ποιήτρια, Λογοτέχνις, Κριτικός βιβλίων, κόρη του ιερέα 
Χαράλαμπου Αλεξίου και της Αντιγόνης (το γένος Κλειτσάκη), γεννήθηκε στις 21 ή 25 Νοεμβρίου 1951 
στην Μερκάδα Τυμφρηστού Φθιώτιδος. (Το πιστοποιητικό γεννήσεως γράφει 21/11/1951, ενώ η μητέρα 

της έλεγε ότι γέννησε στις 25/11).
Στο Δημοτικό Σχολείο της Μερκάδος, ορεινό χωριό της Δυτικής Φθιώτιδος – μπαλκόνι στο Βελούχι– 

έμαθε τα πρώτα της γράμματα. 
Τελείωσε το Γυμνάσιο στην Λαμία και σπούδασε στην Εθνική Ακαδημία Σωματικής Αγωγής στην 

Θεσσαλονίκη, από την οποία απεφοίτησε τον Ιούλιο του 1972. 
Μετά από ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια και την απόκτηση ειδικού διπλώματος, ως σπουδάστρια, τους 

θερινούς μήνες, διετέλεσε ως ομαδάρχης και ως κοινοτάρχης στις κατασκηνώσεις Σταυρού Χαλκιδικής. 
Στις 26 Δεκεμβρίου 1973 συζεύχτηκε τον Κωνσταντίνο Βλαχάκη. Απέκτησε πέντε γιους: τον Νικόλαο, ο 

οποίος έπασχε από βαρεία εγκεφαλική παράλυση και απεβίωσε το 1998 σε ηλικία 23 ετών, τον Χαράλαμπο, 
τον Δημήτριο, τον Ιωάννη και τον Αλέξανδρο. Σήμερα, από τους τρεις γιους της που νυμφεύτηκαν, χαίρεται 
τις νύφες και τα πέντε εγγόνια της. (Ο σύζυγός της απεβίωσε στις 3 Ιανουαρίου το 2005). 

Το σχολικό έτος 1972-1973, αποσπασμένη από την Γενική Επιθεώρηση Μέσης Εκπαίδευσης, εργάστηκε 
ως καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής στο Γυμνάσιο – Λύκειο των εκπαιδευτηρίων «Δημητριάδη» και στο 
Γυμνάσιο – Λύκειο «Οι Τρεις Ιεράρχαι» του Δ. Τζωανόπουλου. 

Το ίδιο έτος αποσπάστηκε και στην Σχολή Μαιών Θεσσαλονίκης, όπου δίδαξε το μάθημα της υγιεινής 
και πρώτων βοηθειών. (Η Σχολή Μαιών τότε στεγαζόταν στην Αλ. Παπαναστασίου 21, στο κτήριο όπου 
σήμερα στεγάζεται το Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας). 

Το 1973 διορίστηκε στο Δημόσιο και έκτοτε έως και το 2007 εργάσθηκε ως Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής 
σε διάφορα σχολεία (Γυμνάσια – Λύκεια) του Nομού Θεσσαλονίκης και ως Υποδιευθύντρια για δύο έτη στο 
2ο Γυμνάσιο Μαλακοπής. 

Άτομο δραστήριο και με ιδιαίτερη αγάπη προς την φύση, την ιστορία και το Ελληνικό Πνεύμα, 
πραγματοποίησε αρκετές διαλέξεις, ομιλίες και εκδηλώσεις πολιτιστικού, ιστορικού, και αθλητικού 
περιεχομένου σε διάφορες αίθουσες πολιτιστικών Κέντρων, κυρίως της Θεσσαλονίκης. Εντωμεταξύ 
παρακολούθησε πλήθος σεμιναρίων και συνεδρίων.

Πρωτοδιοριζόμενη στον Λαγκαδά (κωμόπολη του Νομού Θεσσαλονίκης), το 1973-1974, στις 
γυμναστικές επιδείξεις, τον Ιούνιο του 1974, παρουσίασε στο γήπεδο του Λαγκαδά, εκτός των άλλων 
γυμναστικών επιδείξεων –που παλαιότερα παρουσίαζαν οι γυμναστές στο τέλος της σχολικής χρονιάς– 
και το αρχαιοπρεπές χορόδραμα με τον μύθο της θεάς Δήμητρας και της κόρης της Περσεφόνης, όπου 
συμμετείχαν το πλείστον των μαθητών του Γυμνασίου και Λυκείου Λαγκαδά. 

Έδωσε πολλές διαλέξεις – ομιλίες με διάφορα θέματα στα σχολεία που υπηρέτησε. Υπήρξε μέλος στον 
τομέα διάδοσης των σκοπών του Ερυθρού Σταυρού και τα πρώτα χρόνια της υπηρεσίας της έκανε αρκετές 
ομιλίες. 

Οργάνωσε και πραγματοποίησε προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα σχολεία, 2ο Γυμνάσιο 
Μαλακοπής και 2ο Γυμνάσιο Πυλαίας, όπου υπηρέτησε. 

Έχει ενεργή συμμετοχή με διαλέξεις και απαγγελίες, αλλά και στα θεατρικά δρώμενα, για πολλά χρόνια 

Γεωργία – Γοργώ Αλεξίου  
Πρόεδρος της Ε.Λ.Β.Ε.
τις περιόδους 2018-2020 και 2020-2022 (έως 08 Μαΐου)
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(τουλάχιστον για 22 χρόνια) στις πολιτιστικές εκδηλώσεις των «Προμηθείων», που πραγματοποιούνται στο 
Άλσος Προμηθέως (Άι-Γιάννη), στον Όλυμπο. 

Έχει κληθεί να οργανώσει εκδηλώσεις και έχει κάνει ομιλίες και διαλέξεις –εκτός από τα Γυμνάσια - 
Λύκεια που υπηρέτησε στον Δήμο Πυλαίας (στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, στις εκδηλώσεις των 
Χριστοφορείων που αρκετές φορές συμπίπτουν με την Εορτή της Μητέρας, δύο φορές στις εκδηλώσεις του 
Καρναβαλιού με ομάδες μαθητών και αρχαιοπρεπή θέματα, επί δημαρχίας Απόστολου Κουκουρίκου), επίσης 
στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο, στην Εύξεινο Λέσχη Θεσσαλονίκης, στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του 
Δήμου Θεσσαλονίκης, στο Ιστορικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, αρκετές ομιλίες στην Ένωση Ρουμελιωτών 
Βορείου Ελλάδος (Ε.Ρ.Β.Ε.) και πολλές στην Ένωση Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος (Ε.Λ.Β.Ε.) και αλλού. 
Την Διετία μόνο (2018-2020), ως Πρόεδρος την Ε.Λ.Β.Ε., προγραμμάτισε, οργάνωσε και προλόγισε περί τις 
πενήντα και πλέον εκδηλώσεις, ημερίδες, διημερίδα κλπ. 

Έδωσε συνεντεύξεις στον τύπο, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, για ιστοσελίδες.
Έχει παρουσιάσει βιβλία αρκετών λογοτεχνών και έχει γράψει περισσότερες από 60 κριτικές και αρκετούς 

προλόγους λογοτεχνικών έργων. Έλαβε, επίσης, μέρος σε κριτικές επιτροπές λογοτεχνικών διαγωνισμών 
πολιτιστικών φορέων.

Επίσης έλαβε μέρος και μίλησε σε συνέδρια, ενδεικτικά: σε δύο συνέδρια της Φιλοσοφικής Εταιρείας 
Αθηνών, με Πρόεδρο τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Βουδούρη, σε συνέδριο του Σπιτιού της Ευρώπης 
Θεσσαλονίκης, σε συνέδρια της Αμφικτυονίας Ελληνισμού κ. ά. 

Υπήρξε εθελόντρια στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Αθήνα 2004», υπεύθυνη ομάδων παιδιών στις τελετές 
έναρξης και λήξης.

Είναι μέλος αρκετών πολιτιστικών και λογοτεχνικών Συλλόγων: της Ένωσης Ρουμελιωτών Βορείου 
Ελλάδος, στην οποία υπηρέτησε ως Έφορος Εκδηλώσεων και Δημοσίων Σχέσεων. Υπηρέτησε ως μέλος 
του Δ. Σ. στην Ένωση Φθιωτών Επιστημόνων Θεσσαλονίκης, καθώς και στην Αμφικτυονία Ελληνισμού, 
που έχει την έδρα της στην Θεσσαλονίκη. Ήταν μέλος του Σπιτιού της Ευρώπης, του Οργανισμού για 
την Διεθνοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας (Ο.Δ.Ε.Γ.), της Μουσικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος και της 
Πανελλήνιας Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών «Κωστής Παλαμάς». Επίσης, υπήρξε μέλος της Πανελλήνιας 
Ένωσης Εκπαιδευτικών για το Περιβάλλον (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.) και οργάνωσε Προγράμματα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης στα σχολεία που υπηρέτησε. Είναι Τακτικό μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων Βορείου Ελλάδος, 
μέλος του Ομίλου Φθιωτών Λογοτεχνών και Συγγραφέων, της Πολιτιστικής Εταιρείας Πανελλήνων 
«ΜΑΚΕΔΝΟΣ», του Πολιτιστικού Συλλόγου «Προμηθεύς Πυρφόρος», μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου 
Μερκαδιωτών, Τακτικό μέλος της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών (Ε..Ε.Λ.), καθώς και της Παγκόσμιας 
Ακαδημίας Τέχνης και Πολιτισμού (Η. Π. Α.). 

Είναι από τα παλαιότερα μέλη της Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος (Ε.Λ.Β.Ε.), εγγεγραμμένη 
στο Βιβλίο Μελών από τις αρχές του 1998 και την οποία υπηρέτησε και υπηρετεί για δώδεκα (12) χρόνια 
από διάφορες θέσεις του Δ.Σ. και το 2014-2016 από την θέση της Γενικής Γραμματέως. Υπηρέτησε 
ως Πρόεδρος της Ε.Λ.Β.Ε. την διετία 2018-2020, και με τις εκλογές της 12ης Σεπτεμβρίου 2020 
(καθυστέρησαν λόγω υγειονομικών απαγορεύσεων) και την σύσταση του Νέου Δ. Σ. εκλέχθηκε και πάλι 
Πρόεδρος για την διετία 2020-2022 (έως τις 8 Μαΐου, που διενεργήθηκαν εκλογές).

Βιογραφικό της έχει συμπεριληφθεί σε ανθολογίες και λεξικά, της Ελλάδος και Διεθνή, όπως: στον 
32ο τόμο του DIC TIONARY OF INTERNATIONAL BIOGRAPHY, στον 24ο τόμο της Μεγάλης 
Εγκυκλοπαίδειας Ελλήνων Λογοτεχνών του Χάρη Πάτση, στο Λεξικό της Ελληνικής Διανόησης στον Α΄ 
και Β΄ τόμο, εκδόσεις Αμφικτυονίας Ελληνισμού, στην Λογοτεχνική Δημιουργία της Βόρειας Ελλάδας 1875 
– 2007, εκδόσεις Μικρή Φιλολογική Μπίμπης, στην Εγκυκλοπαίδεια Γραμμάτων και Τεχνών Α΄, Β΄ και Γ΄ 
τόμο της Αμφικτυονίας Ελληνισμού, στα «ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» –Μελετήματα του Γιάννη Χατζηιωάννου· 

Ποιήματα, διηγήματα και δοκίμιά της έχουν δημοσιευθεί σε αρκετές εφημερίδες και περιοδικά, καθώς 
και σε ανθολογίες. 

Συμμετείχε στην δίγλωσση ανθολογία (στην Ελληνική και Αλβανική γλώσσα) με τίτλο «Πελαργοί των 
Βαλκανίων», στην οποία έλαβαν μέρος Έλληνες και Αλβανοί ποιητές· στην ανθολογία Ποιητικού και Πεζού 
λόγου «Η μοναξιά είναι χάρισμα» και στην ανθολογία «Μη - Βία». 

Συμμετείχε στις ανθολογίες Ποίησης «Ερωτικός Μάιος» της Μουσικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 
στο πλαίσιο του «Πνευματικού Μαΐου Θεσσαλονίκης», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Μακεδονίας – Θράκης, σε πολλές ανθολογίες της Αμφικτυονίας Ελληνισμού, καθώς και σε όλα σχεδόν 
–εκτός ενός– τα συλλογικά έργα της Ε.Λ.Β.Ε. που εκδόθηκαν από το 2000 και εντεύθεν, ενώ αρθρογραφεί 
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μόνιμα στο Ημερολόγιο της Ένωσης Ρουμελιωτών Βορείου Ελλάδος (Ε.Ρ.Β.Ε.) και στο περιοδικό «Μουσών 
Μέλαθρον» της Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος, του οποίου από το 2018, ως πρόεδρος της Ε.Λ.Β.Ε., 
είναι και η Διευθύντρια - Εκδότρια. 

Τα χρόνια της προεδρίας της εκδόθηκαν εννέα (9) τεύχη του περιοδικού «Μουσών Μέλαθρον», από το 
42ο έως και το 50ο, ένα εκλεκτό επετειακό υπερ-τεύχος 250 σελίδων, με θέματα σχετικά με την Επανάσταση 
του 1821, ενώ ετοιμάζεται το τεύχος ν. 51. Επίσης, κατά την διάρκεια της προεδρίας της, η Ε.Λ.Β.Ε., ως 
εκδότης πλέον, εξέδωσε και πέντε (5) βιβλία, εκ των οποίων τα τέσσερα προήλθαν από Πανελλήνιους 
και Διεθνείς Διαγωνισμούς, ενώ βρίσκεται στον εκδοτικό οίκο, έτοιμο, και το έκτο με τίτλο: «40 Χρόνια 
Ε.Λ.Β.Ε.» και υπότιτλο: «Σαράντα χρόνια προσφοράς στα γράμματα, στην λογοτεχνία, στον πολιτισμό». 
Σε όλα τα ανωτέρω δεν είχε μόνο την κύρια εποπτεία, αλλά επωμίστηκε και αρκετή δουλειά από πλευράς, 
κυρίως, διορθώσεων και επιμέλειας ύλης. Στο τελευταίο, όπου καταγράφεται η ιστορία της Ε.Λ.Β.Ε., την 
κύρια έρευνα και γραφή έχει η ίδια, με την βοήθεια μιας συνεργάτιδος, μέλος της Ένωσης. 

Η Λογοτέχνις Γεωργία – Γοργώ Αλεξίου έχει λάβει μέρος σε αρκετούς λογοτεχνικούς διαγωνισμούς, 
όπου η ποίησή της διακρίθηκε και βραβεύτηκε. 

Το βιβλίο της «Ηλιοτρόπια», βραβεύτηκε με το ασημένιο μετάλλιο του λευκού περιστεριού (της Ειρήνης) 
για την χιλιετηρίδα, από την ποιητική κοινωνία της Αυστραλίας (Μελβούρνη). 

Στα πλαίσια του 26ου Συμποσίου Ποίησης και Πεζογραφίας, «Σικελιανά 2010» απέσπασε τέσσερα 
πρώτα Βραβεία, από τον Διεθνή Πολιτιστικό Οργανισμό «Το Καφενείο των Ιδεών»: Α΄ Βραβείο Δοκιμίου, 
για το πόνημά της «Δελφική Ιδεολογία»· Α΄ Βραβείο πεζοτράγουδου, για το ελεγειακό πεζογράφημά 
της «Αποχαιρετισμός»· Α΄ Βραβείο αντιπολεμικής ποίησης, για το ποίημά της «Κραυγή Μάνας»· και Α΄ 
Βραβείο ελληνοεμφορούμενης ποίησης, για μικρή ποιητική της συλλογή. 

Τιμήθηκε με το Βραβείο «Σαπφώ», του «Συλλόγου Λόγου Τέχνης και Ελληνικού Πολιτισμού της 
Βαυαρίας», σε διαγωνισμό ποίησης με θέμα: «Βάκχος, ο Θεός της Αμπέλου».

Πέντε βραβεία απέσπασε από ποιητικούς διαγωνισμούς που προκήρυξε η Αμφικτυονία Ελληνισμού με 
έδρα την Θεσσαλονίκη για τα ποιήματά της: «Ειρήνη! Για Σένα τραγουδώ», «Ο Λόγος ο Ελληνικός φως της 
Οικουμένης», «Αρχαίο Πνεύμα Αθάνατο», «Καρυάτιδες».

Δύο τιμητικές διακρίσεις από τον Δήμο Χορτιάτη και το «Πανεπιστήμιο Ελεύθερης Επιμόρφωσης» στον 
2ο Πανελλήνιο διαγωνισμό ποίησης με θέμα: «Η ΠΕΤΡΑ», για τα ποιήματά της: «Λίθοι λατόμοι, λίθοι 
οικοδόμοι, λίθοι ακριβοθώρητοι!» και «Πέτρα - Ζωή! Πέτρα Ελλάς! Πέτρα ιερή!». 

Βραβείο από την Ένωση Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος, για την επιλογή δύο ποιημάτων προς μελοποίηση, 
στον Διαγωνισμό Μελοποιημένων Ποιημάτων Μελών της Ε.Λ.Β.Ε. Τα ποιήματα που επιλέχθηκαν φέρουν 
τους τίτλους: «Να ’μουν…» και «Τον έρωτά σου αγάπη μου». (Η κριτική επιτροπή επέλεξε ποιήματα μόνο 
Δέκα ποιητών). 

Το Γ΄ Βραβείο για το ποίημα «Ελαία Δένδρο Ιερό, Σύμβολο αγώνων και Ειρήνης», από την Μουσική 
Εταιρεία Βορείου Ελλάδος και τον Διεθνή μη κερδοσκοπικό Οργανισμό «Αργοναύτες». Το ποίημα αυτό 
μελοποιήθηκε με τίτλο: «Ελαία - Αθηνά», καθώς και ο ύμνος εις την Μακεδονία «Μακεδονία – Ελλάς», από 
τον Νομικό και Μουσικοσυνθέτη Δημήτριο – Αλέξανδρο Μιχάκη, από τον οποίο, μάλιστα, τραγουδήθηκαν 
και σε εκδηλώσεις. 

Επίσης, μελοποιήθηκε και το ποίημά της «Ο Νικητής», από τον εξαίρετο Μουσικοσυνθέτη Καμπάνη 
Σαμαρά. 

Δεκαέξι (16) ποιήματά της μελοποιήθηκαν και τραγουδήθηκαν από την Μουσικοσυνθέτρια, Χοράρχη 
και εξαίρετη πιανίστρια Ελευθερία Μεταξά: «Ρίζωσε η αγάπη μέσα μου», «Ευχές», «Να ’μουν», «Σύμβολα», 
«Γιατροί χωρίς σύνορα – Περιστέρια Ελπίδας», «Νανούρισμα», «Δώρο Ζωής» κ.λπ., εκ των οποίων δύο: «Ο 
Ήλιος μου» και «Νύχτα μου όμορφη», έχουν ανεβεί και στο YOUTUBE, βίντεο με τον συνδυασμό υπέροχων 
εικόνων, ενώ ετοιμάζεται και ένα CD. 

Έπαινο, επίσης, πήρε από την Ε.Λ.Β.Ε. για το δοκίμιό της «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΤΩΝ 
ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ – ΘΕΜΕΛΙΩΤΗΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ», καθώς και από την Αεροπορική Ακαδημία 
Ελλάδος, για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, για το ποίημά της με τίτλο: «Ωδή στον Ίκαρο». 

Για το έργου της, γενικά, έλαβε πολλές επαινετικές κριτικές με επιστολές και δημοσιεύματα στον τύπο 
από επώνυμους ποιητές και ανθρώπους του πνεύματος. 
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Έχει τιμηθεί από αρκετούς πολιτιστικούς και λογοτεχνικούς φορείς, για την εν γένει προσφορά της στα 
ελληνικά γράμματα, στον πολιτισμό και στην ανάδειξη των ελληνικών αξιών.

Δίπλωμα τιμής της απένειμε η Ακαδημία Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Βούπερταλ Γερμανίας), 
για την εν γένει προσφορά της στον πολιτισμό. Τιμητική διάκριση της απένειμε ο Σύνδεσμος Εκδοτών 
Βόρειας Ελλάδας, για την προσφορά της στα ελληνικά γράμματα. Τιμητική πλακέτα της απένειμε ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος, «Προμηθεύς Πυρφόρος» (2010), για την πολυετή προσφορά της στην ανάδειξη 
των ελληνικών αξιών. Τιμητική πλακέτα και Έπαινο και Δίπλωμα τιμής της απένειμε η Ένωση Λογοτεχνών 
Βορείου Ελλάδος, για την προσφορά της στα γράμματα και ως πολύτεκνο μητέρα. Βραβείο γραμμάτων 
και ευποιΐας, της απένειμε η Αμφικτυονία Ελληνισμού, καθώς και ειδική πλακέτα το 2021, για την 
πολιτιστική και κοινωνική προσφορά της. Πλακέτα της απένειμε ο Δήμος Πυλαίας, για την συμμετοχή 
της στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου (2001). Επίσης πλακέτα της απένειμε και ο Σύλλογος γονέων 
του 2ου Γυμνασίου Μαλακοπής, για τις επιτυχίες των μαθητών στους αγώνες Σχολείων 1995. Και αρκετά 
τιμητικά Διπλώματα Συμμετοχής και Προσφοράς σε διάφορες εκδηλώσεις Συλλόγων. 

Η Γεωργία – Γοργώ Αλεξίου υπηρέτησε και συνεχίζει να υπηρετεί με ΠΑΘΟΣ τα Γράμματα, την 
Λογοτεχνία και τον Πολιτισμό, γιατί είναι η ζωή της, το οξυγόνο της· είναι λάτρις του αρχαίου ελληνικού 
πολιτισμού και προσπαθεί για την ανάδειξή του· στηρίζει και αγαπάει τους Λογοτέχνες/δες, γιατί τους 
νιώθει ως πνευματικούς αδελφούς/φές, φίλους και συνεργάτες/δες, και πιστεύει ότι μπορούν να συμβάλουν 
στην παγκόσμια ειρήνη και ευημερία των λαών.

Έχει εκδώσει εννέα ποιητικές συλλογές, (εκ των οποίων οι δύο επανεκδόθηκαν δίγλωσσες), ένα 
ιστορικό, λυρικό μυθιστόρημα, τρία Δοκίμια και ένα τρίτομο Επιστημονικό Σύγγραμμα, ενώ υπάρχει 
πολύ ανέκδοτο έργο (ποιήματα, διηγήματα, δοκίμια, μονογραφίες και διάφορα άλλα πεζά κείμενα). 

 
Έργα της είναι: 
• «Λογική της Έκτης Αίσθησης»· ποίηση, Α΄ έκδοση Θεσσαλονίκη 1996, Β΄ και Γ΄ έκδοση Θεσσαλονίκη 

1996. Οι εκδόσεις είναι προσωπικές και εκτυπώθηκαν στις Γραφικές Τέχνες «ΔΩΔΩΝΗ». 
• «Δροσοσταλίδες»· ποίηση, Α΄ έκδοση Θεσσαλονίκη 1976 και Β΄ έκδοση Θεσσαλονίκη 1977. Εκδόσεις 

προσωπικές και εκτυπώθηκαν στις Γραφικές Τέχνες «ΔΩΔΩΝΗ». 
• «Το Τελευταίο Μειδίαμα»· ποίηση, Θεσσαλονίκη 1997, έκδοση προσωπική, τυπώθηκε στις Γραφικές 

Τέχνες «ΔΩΔΩΝΗ».
• «Ηλιοτρόπια»· ποίηση, Θεσσαλονίκη 1997. Η έκδοση είναι προσωπική και η εκτύπωση έγινε στο 

Τυπογραφείο «Λιθογραφία». 
• «Μεγαλυνάρια»· ποίηση, Θεσσαλονίκη 1998. Η έκδοση είναι προσωπική και η εκτύπωση έγινε στο 

Τυπογραφείο «Λιθογραφία».
• «Ματωμένος Δρόμος»· ποίηση, Θεσσαλονίκη 1998. Η έκδοση είναι προσωπική, εκτυπώθηκε στην 

«Λιθογραφία». Η συλλογή εκδόθηκε με το ψευδώνυμο Ηλέκτρα Καλλίστου.
• «Φύλλα του Φθινοπώρου»· ποίηση, Θεσσαλονίκη 1999. Η έκδοση είναι προσωπική και τυπώθηκε στην 

«Λιθογραφία». 
• «Χορεύοντας με τις φλόγες»· ποίηση, Θεσσαλονίκη 1999. Έκδοση «βιβλίων τσέπης» σειράς «Μελτεμάκια», 

από την ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ. 
• «Ηλιοτρόπια» - «Heliotropes»· ποίηση. Το 2000 η συλλογή «Ηλιοτρόπια» επανεκδίδεται δίγλωσση στην 

Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, έκδοση προσωπική, Τυπογραφείο «Λιθογραφία». Την απόδοση των 
ποιημάτων στην Αγγλική έκανε ο Πασχάλης Χριστοδούλου. 

• «Logjika e shqises se giashte»· ποίηση. Το 2004 η συλλογή «Λογική της Έκτης Αίσθησης» επανεκδίδεται 
δίγλωσση στην Ελληνική και Αλβανική γλώσσα, από τον εκδοτικό οίκο Neraida Τίρανα. Την απόδοση 
των ποιημάτων στην Αλβανική γλώσσα έκανε ο Νίκος Κατσαλίδας, σημαντικός Βορειοηπειρώτης 
λογοτέχνης. 

• «Η Χλωμή Βασίλισσα», παράλληλος τίτλος «Το Μοιρολόι της Χλώριδος»· ιστορικό λυρικό μυθιστόρημα, 
εκδόσεις «Ερωδιός», Θεσσαλονίκη 2006.

• «Δαφνοστέφανοι»· Ύμνοι - Ποιήματα - Επιγράμματα, εκδόσεις «Ερωδιός», Θεσσαλονίκη 2008. 
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• «Το Οικουμενικό όραμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου»· δοκίμιο, εκδόσεις «Ερωδιός», Θεσσαλονίκη 2010. 
• «Δελφική Ιδεολογία»· δοκίμιο, εκδόσεις «Ερωδιός», Θεσσαλονίκη 2010. 
• «Το Αθλητικό Πνεύμα δια μέσου των αιώνων στον Ελληνικό Ποιητικό Λόγο»· τόμος Β΄: Ελληνιστική 

και Ρωμαϊκή περίοδος· επιστημονικό σύγγραμμα, εκδόσεις «Ερωδιός», Θεσσαλονίκη 2013. 
• «Το Αθλητικό Πνεύμα δια μέσου των αιώνων στον Ελληνικό Ποιητικό Λόγο»· τόμος Γ΄, Ενότητα 

Α΄: Βυζαντινή περίοδος, Μεσαίωνας και εποχή Τουρκοκρατίας· Ενότητα Β΄: Νεοελληνική περίοδος· 
επιστημονικό σύγγραμμα, εκδόσεις «Ερωδιός», Θεσσαλονίκη 2013. 

• «Το Αθλητικό Πνεύμα δια μέσου των αιώνων στον Ελληνικό Ποιητικό Λόγο»· τόμος Α΄, Ενότητα Α΄: 
Αρχαϊκή Περίοδος· Ενότητα Β΄: Κλασική περίοδος, επιστημονικό σύγγραμμα, εκδόσεις «Ερωδιός», 
Θεσσαλονίκη 2017. 

• «Πεπραγμένα περιόδου 2018-2020», έκδοση Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 
2020.
 

Υπό έκδοση: 
α)  «40 χρόνια Ε.Λ.Β.Ε.», υπότιτλος: «Σαράντα χρόνια προσφοράς στα γράμματα, στην λογοτεχνία στον 

Πολιτισμό», έκδοση Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 2021. (Στην συγγραφή του 
έργου είχε και συνεργάτιδα την Παρασκευή Κουτσούρα). 

β)  «Αγώνες και αγωνίσματα στην Αρχαία Ελλάδα - Φημισμένοι Αθλητές».
γ)  «Γυναικείος Αθλητισμός στην αρχαία Ελλάδα – Γνωστές αρχαίες αθλήτριες».
δ)  «Παιάν».


