Βιογραφικό σημείωμα
Δημήτρη Γαρούφα

Ο Δημήτρης Α. Γαρούφας γεννήθηκε και
μεγάλωσε στην Αμφίπολη Σερρών. Απόφοιτος
του Λυκείου Ροδολίβους φοίτησε εν συνεχεία
στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ και δικηγορεί στη
Θεσσαλονίκη. Ανέπτυξε πλούσια συνδικαλιστική δράση επιστέγασμα της
οποίας ήταν η εκλογή του ως προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης την περίοδο 2005-2008. Διετέλεσε επίσης πρόεδρος του Δ.Σ
του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος(2007-2010) ενώ άρθρα του και
μελέτες για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος έχουν φιλοξενηθεί συχνά σε
εφημερίδες και περιοδικά ( ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ,
ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ,ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, ΑΡΔΗΝ,ΠΡΟΟΔΟΣ
κλπ.).
΄Εχει πλούσια κοινωνική δράση και προσφορά και διετέλεσε μεταξύ άλλων :
μέλος της «επιτροπής διάδοσης ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού»που
συνεστήθη το 1994 από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, μέλος της
επιστημονικής επιτροπής του περιοδικού «Φιλελεύθερη έμφαση» του «
Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κ. Καραμανλής» την περίοδο 1998-2006,μέλος του
Δ.Σ του Γενικού Περιφερειακού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Γ.
Παπανικολάου(1990-1992),της Δημοτικής εταιρίας πληροφόρησης του Δήμου
Θεσσαλονίκης(1995-1998) και ήταν για 13 χρόνια(1995-2008) μέλος της
Ελληνικής αντιπροσωπείας στην «ένωση βαλκανικών δικηγορικών
συλλόγων».Την περίοδο που ήταν πρόεδρος του Δ.Σ του ΚΘΒΕ υπογράφηκαν
πρωτόκολλα συνεργασίας με ανταλλαγές παραστάσεων με όλα σχεδόν τα
εθνικά θέατρα των βαλκανικών χωρών και με στήριξη του Υπουργείου
Πολιτισμού τότε υλοποιήθηκε απόφαση λειτουργίας «ένωσης θεάτρων Ν.Α.
Ευρώπης» με στόχο συνάντηση κάθε 2 χρόνια των εθνικών και κρατικών
θεάτρων από τις Βαλκανικές χώρες με παραστάσεις αρχαίου δράματος.
Υπέρμαχος της ιδέας της Βαλκανικής συνεργασίας ασχολήθηκε ιδιαίτερα με
τα προβλήματα και την οργάνωση των Ελληνικής καταγωγής πληθυσμών που
ζουν στις Βαλκανικές χώρες ενώ από τα φοιτητικά του χρόνια πρωτοστάτησε

σε αγώνες για λειτουργία αρχαιολογικού Μουσείου στην Αμφίπολη και την
δεκαετία του 1980 ήταν μέλος της επιτροπής αγώνα κοινοτήτων περιοχής
Στρυμωνικού κόλπου για προστασία του περιβάλλοντος στον Στρυμωνικό
κόλπο.
΄Εχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε συνέδρια στην Ελλάδα και εξωτερικό για
θέματα βαλκανικής συνεργασίας, πολιτισμού και δικαιοσύνης, ενώ έχουν
εκδοθεί 6 βιβλία του:
1) «Ο λαϊκός μας πολιτισμός» εκδ.1980,
2)» Η Σαρακατσάνικη παράδοση» εκδ.Αφων Κυριακίδη 1982,β΄έκδοση 1999,
3)»Οι Σαρακατσάνοι ομογενείς μας στη Βουλγαρία και την περιοχή Σκοπίων» εκδ.Αφων
Κυριακίδη 1992,
4) « Oραμα και στρατηγική για τον Ελληνισμό στα βαλκάνια» εκδ.Κυρομάνος 1996
5) «Με ανοιχτούς ορίζοντες» εκδ.ερωδιός 2006 και
6) τόμος με δοκίμια του με γενικό τίτλο «Με το βλέμμα στο μέλλον» εκδ.ΙΑΝΟΣ 2014.

Για την εθνική και κοινωνική του προσφορά έχει τιμηθεί από συλλογικούς
φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

