Βιογραφικό

Ο Βασίλης Χρ. Γρηγοριάδης γεννήθηκε στον Καταχά Πιερίας. Ακολουθώντας
πανεπιστημιακές σπουδές, παίρνει το πτυχίο της Κτηνιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης το
1958. Μετά τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, ύστερα από διαγωνισμό, διορίζεται στο
δημόσιο, από το οποίο αποχωρεί, το 1989. Στο διάστημα της παραμονής του στο δημόσιο
εκδίδει το 1986, με πρωτοβουλία του και προσωπική του φροντίδα, επιμελημένο βιβλίο για
τις ανάγκες των καταναλωτών, με τον τίτλο «Τρόφιμα και Καταναλωτής», έκδοση που
απέσπασε τον έπαινο του Υπ. Γεωργίας αλλά και άλλων κοινωνικών φορέων
– Ως ιδρυτικό μέλος και μέλος του Δ.Σ. του Ομίλου Φίλων του Αγίου Όρους, αναλαμβάνει
την ίδρυση και έκδοση του δημοσιογραφικού του οργάνου, με την επωνυμία «Ο ΑΘΩΝΙΤΗΣ»,
στο οποίο, εκτός από την τακτική του αρθρογραφία, τα ρεπορτάζ, τα ποιήματά του και τα
εν γένει λογοτεχνικά του κείμενα, έχει όλη την επιμέλεια και ευθύνη της συγκέντρωσης
και επιλογής της ύλης και της αρχισυνταξίας του.
– Ως μέλος του Δ. Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου της ιδιαίτερης πατρίδας του «Ο
Αριστοτέλης», συμβάλλει στην αξιοσημείωτη δραστηριότητά του και στην αναβάθμιση του
επιπέδου ζωής των κατοίκων του χωριού. Αναλαμβάνει από το 1997 την έκδοση της
εφημερίδας του Συλλόγου, με τον ομώνυμο τίτλο
« ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», έχοντας και εδώ την καθολική ευθύνη και φροντίδα της αρχι-συνταξίας,
της επιλογής της ύλης, της αρθρογραφίας του, της λογοτεχνικής του δομής και της
σελιδοποίησής του.
Δημοσίευσε ποιήματά του και περιλήφθηκε στην «Ποιητική Συλλογή» που εξέδωσε η
Ένωση Λογοτεχνών Βορ. Ελλάδος, της οποίας αποτελεί τακτικό μέλος από το 1995. Σε
αντίστοιχη επίσης συλλογή πεζών λογοτεχνικών κειμένων καταχωρούνται διηγήματά του.
Το 2002 εκδίδει την ποιητική του συλλογή «ΛΙΧΝΙΣΜΑΤΑ», το 2006 εκδίδεται από τον οίκο
Γκοβόστη το βιβλίο με τον τίτλο «ΡΟΔΟΥΛΑ, ένα κορίτσι στον Εμφύλιο» και το 2009 ο
οίκος ΔΙΟΠΤΡΑ εκδίδει βιβλίο του, με τίτλο: «ΤΟ ΧΑΡΤΙΝΟ ΦΟΡΕΜΑ».
Από την Ένωση Συγγραφέων Λογοτεχνών Ευρώπης του απονεμήθηκε, κατόπιν πανελληνίου
διαγωνισμού, Α΄ βραβείο ποίησης

1/1

