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Ο Βασίλειος (Βασίλης) Ρωμούδης του Γεωργίου, Νομικός-Λογοτέχνης-Θεατρικός Συγγραφέας 
και ποιητής-Ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της Ε.Λ.Β.Ε., γεννήθηκε στις 12-09-1932 στην 
Θεσσαλονίκη, όπου και μεγάλωσε με τους γονείς του, τον Γεώργιο και την Χάϊδω· νυμφεύτηκε την 

Χρυσή Γεωργιάδου, με την οποία απέκτησε τον γιο του Γεώργιο. 
Είναι πτυχιούχος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τ. Ασκούμενος 

Δικηγόρος. Υπηρέτησε στο Υπουργείο Εσωτερικών (Νομαρχία Κιλκίς), ως προϊστάμενος και στο Δήμο 
Θεσσαλονίκης, ως Διευθυντής Διοικήσεως – Βιβλιοθηκών και Πολιτισμού. Η ζωή του, όμως, είναι η 
Λογοτεχνία.
• Το θεατρικό του έργο «Παύλος Μελάς» παίχτηκε με μεγάλη επιτυχία από τον θίασο Τόνιας Καζιάνη – 

Πέτρου Φυσσούν στην Ελλάδα, την Αμερική και τον Καναδά.
• Το θεατρικό του έργο «Ο Γολγοθάς της Κύπρου» παίχτηκε από την Μακεδονική σκηνή, με μεγάλη επίσης 

επιτυχία, στην Μακεδονία και στην Θράκη.
• Εικοσιτέσσερα μονόπρακτα θεατρικά του έργα, σε πολλά από τα οποία έλαβαν μέρος και ηθοποιοί του 

Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (Κ.Θ.Β.Ε.), μεταδόθηκαν από τους ραδιοφωνικούς Σταθμούς 
Θεσσαλονίκης, Αυστραλίας και Καναδά, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών για τους ομογενείς 
του εξωτερικού, σε παραγωγή και ραδιοσκηνοθεσία του συγγραφέα.

• Το θεατρικό του έργο «Η Γέννηση του Χριστού και ο Ηρώδης» παίχτηκε, με ηθοποιούς του Κ.Θ.Β.Ε., σε 
σκηνοθεσία Διονύση Καλού, τα Χριστούγεννα του 1989 ενώπιον κοινού σε υπαίθριο θέατρο (εξέδρα) 
στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στην Πύλη του Γαλερίου (Καμάρα) και στην Πλατεία Αγίας Σοφίας. 

• Κυκλοφόρησε τις ποιητικές συλλογές «Συγκινήσεις» και «Τι μου είπε η Μάγισσα». 
• Ποιήματά του μελοποιήθηκαν από τον Κώστα Καπνίση και τον Αντώνη Καλαντζή. 
• Έγραψε το σενάριο της κινηματογραφικής ταινίας: «Εκείνοι που ξέρουν ν’ αγαπούν», στην οποία 

πρωταγωνιστές ήταν ο Σπύρος Φωκάς και η Ιταλίδα ηθοποιός Λιάνα Ορφέϊ. Η ταινία παίχτηκε στους 
κινηματογράφους και προβλήθηκε σε πολλά κανάλια στην τηλεόραση.

Είναι στην ομάδα των ιδρυτικών μελών της Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος και πρόεδρος 
αυτής επί σειρά ετών (1988-1995), εκλεγόμενος παμψηφεί. Τιμήθηκε με χρυσούν μετάλλιο για την 
σημαντική προσφορά του ανακηρυχθείς Επίτιμος Πρόεδρός της. 

Με πρωτοβουλία της Ε.Λ.Β.Ε. τα χρόνια 1988-1995 πραγματοποίησε δεκάδες πολιτιστικές εκδηλώσεις 
ποιότητας. Κορυφαίες, όμως, κατά την γνώμη του, είναι τρεις εκδηλώσεις της Ε.Λ.Β.Ε., οι οποίες 
πραγματοποιήθηκαν μετά από πρότασή του για το Μακεδονικό ζήτημα το 1992 στην αίθουσα της Εταιρείας 
Μακεδονικών Σπουδών (Ε.Μ.Σ.), παρουσία των αρχών της Θεσσαλονίκης και πλήθος κόσμου και εξέφρασαν 
το όραμα, τα όνειρα και τα ιδανικά των Λογοτεχνών, του λαού και της φυλής για την ελληνικότητα της 
Μακεδονίας. Σε μια από τις εκδηλώσεις αυτές, στην οποία συμμετείχαν με πρόσκληση των Λογοτεχνών 
της Ε.Λ.Β.Ε. εκπρόσωποι 510 πολιτιστικών Σωματείων, οι οποίοι εκπροσωπούσαν περίπου 2.000.000 μέλη, 
εστάλη ομόφωνο ψήφισμα διαμαρτυρίας για την πλαστογράφηση της Ιστορίας από τους Σκοπιανούς στον 
Ο.Η.Ε., στην Ε.Ε., στο ΝΑΤΟ και στις ξένες πρεσβείες. Τις ιερές εκείνες ιστορικές στιγμές οι Λογοτέχνες 
στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και ενωμένοι και αγαπημένοι έπραξαν το καθήκον τους.

Βασίλειος Ρωμούδης
Ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της Ε.Λ.Β.Ε.
τις περιόδους (1989-1991), (1991-1993) και 
(1993-1995)
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Το 1987, ως Διευθυντής των Βιβλιοθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησε για πρώτη φορά 
στην Θεσσαλονίκη ποιητικές βραδιές με τίτλο: «ΟΙ ΠΟΙΗΤΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΑΓΓΕΛΟΥΝ», 
και έδωσε Βήμα σε ταλαντούχους ποιητές να προβάλουν το έργο τους.

Το 1997, με πρωτοβουλία του ιδίου και των Συγγραφέων – Λογοτεχνών Ευδοκίας Ρόζου-Τσαρτσιώτου και 
Χρήστου Ρωμούδη, ίδρυσαν την Ένωση Συγγραφέων – Λογοτεχνών Ευρώπης (Ε.Σ.Λ.Ε.). Η πράξη ιδρύσεως 
υπογράφηκε στις 2 Ιουνίου 1997, στο γραφείο του Διευθυντού της Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Μέγαρο 
Χ.Α.Ν.Θ.), με την συμμετοχή προσκληθέντων από τους ανωτέρω και άλλων αξιόλογων Λογοτεχνών. 

Το 2000, η Ε.Σ.Λ.Ε. υλοποιεί την ιδέα του που υιοθέτησε και ο Δήμος Θεσσαλονίκης και πραγματοποιείται 
ο νέος ποιητικός θεσμός: το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΙΗΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, το οποίο 
σημειώνει κάθε χρόνο μεγάλη επιτυχία, γιατί το αγάπησαν οι ποιητές και οι φίλοι της ποίησης και 
αναδεικνύονται ταλαντούχοι ποιητές.

• Το 2001 κυκλοφόρησε το θεατρικό του έργο: «ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ», αφιερωμένο στον 
Γεώργιο Βαφόπουλο και στην Αναστασία Βαφοπούλου.

• Έδωσε πολλές διαλέξεις πολιτιστικού-ιστορικού περιεχομένου.

• Έδωσε πολλές συνεντεύξεις στον τύπο-ραδιόφωνο-τηλεόραση.

• Έλαβε μέρος, ως πρόεδρος ή μέλος, σε κριτικές επιτροπές λογοτεχνικών διαγωνισμών πολιτιστικών 
φορέων και του Δήμου Θεσσαλονίκης.

• Τον Ιούνιο του 2002 έλαβε το Πρώτο Πανελλήνιο Βραβείο συγγραφής Θεατρικού Έργου από τον 
Ιστορικό Φιλολογικό Σύλλογο ΠΑΡΝΑΣΣΟ για το θεατρικό του έργο ο «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ Η 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ».

Τιμήθηκε με αργυρούν μετάλλιο από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Μακεδονομάχων ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ.

Τιμήθηκε από πολιτιστικούς φορείς.

Είναι μέλος της Εταιρείας Θεατρικών Συγγραφέων (Ε.Ε.Θ.Σ.).

Υπήρξε πρόεδρος της Ενώσεως Συγγραφέων-Λογοτεχνών Ευρώπης.

Υπηρετεί με πάθος την Λογοτεχνία και τον Πολιτισμό, γιατί πιστεύει ότι μπορούν να συμβάλουν στην 
παγκόσμια ειρήνη και ευημερία των λαών.


