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Γεννήθηκα το 1988 και μεγάλωσα στην Καβάλα. Από τα 10 μου χρόνια ασχολούμαι 
συστηματικά με τον εθελοντισμό, τόσο με τη διοργάνωση όσο και με τη συμμετοχή σε 
συλλογικές δράσεις. Σπούδασα κλασική φιλολογία στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
στην Κομοτηνή (2005-2009). Είμαι λάτρης των γλωσσών (γνωρίζω αγγλικά, γαλλικά, 
ισπανικά ενώ έχω αρχίσει να μαθαίνω σλοβάκικα και κινέζικα) και έχω ταξιδέψει σε διάφορα 
μέρη της Ευρώπης, παίρνοντας μέρος σ’ έναν πλούσιο διαπολιτισμικό διάλογο.  
 
Από τις ανοικτές, ψηφιακές, μη εμπορικές Εκδόσεις Σαΐτα (www.saitapublications.gr), που 
δημιούργησα το καλοκαίρι του 2012, κυκλοφορούν σε ελεύθερη ψηφιακή μορφή τα βιβλία μου 
«Τάξη Δημιουργική με Φαντασία αρκετή» (2012), «Ο μαγικός σελιδοδείκτης» (2012) και 
«Χαιρετίσματα & ευχές» (2013). 
 
Από το καλοκαίρι του 2013, ασχολούμαι με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση «ζωντανών 
εκπαιδευτικών παιχνιδιών» (http://vivedugames.blogspot.gr) για όλα τα Μουσεία της Καβάλας 
καθώς και για το Μουσείο Φιλίππων. 
 
 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 
 
- Συμμετοχή ως εθελοντής σε σημαντικές διοργανώσεις (Kavala AirShow 2012, Παγκόσμιοι 
Θερινοί Αγώνες Special Olympics Αθήνα 2011, Κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών 2010, 
Πανελλήνιοι κολυμβητικοί αγώνες για άτομα με ανάγκες «Ηροδίκεια» 2005 και 2010, Συνοδός 
αποστολών στο Διεθνές Φεστιβάλ Cosmopolis 2004-2008) 
- Συμμετοχή ως εθελοντής στη Δημοτική Επιτροπή Νεότητας Δήμου Καβάλας Νεολαία 
Εθελοντισμού και Ανάπτυξης Καβάλας (Οκτώβριος 2013 έως σήμερα) 
- Συμμετοχή ως εθελοντής σε πολλές δραστηριότητες που οργανώθηκαν από το Κέντρο 
Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης-Europe Direct Κομοτηνής και είχαν ως αντικείμενο τα 
ευρωπαϊκά, την κλιματική αλλαγή, την εκπαίδευση και την κατάρτιση (Σεπτέμβριος 2005-
Δεκέμβριος 2009) 
- Υπεύθυνος Γραμματείας, Υποστήριξης και Επικοινωνίας του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: 
«Απόσπασμα: αναγωγή από το μέρος στο όλον;» (Κομοτηνή, Σεπτέμβριος 2009) 
- Υπεύθυνος Ιστολογίου, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής και Υπεύθυνος Γραμματείας του 
Β’ Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικού Πολιτισμού με θέμα «Χώρος και Χρόνος στο Αρχαίο 
Θέατρο» (Αλεξανδρούπολη, Μάιος 2008) 
- Συμμετοχή ως εθελοντής στη διοργάνωση πολλών Διεθνών Συνεδρίων και Συμποσίων που 
οργανώθηκαν από το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Δ.Π.Θ. (7η Συνάντηση Βυζαντινολόγων 
Ελλάδος και Κύπρου 20-23.09.2007, Πανελλήνιο Συμπόσιο για την Πολυπολιτισμικότητα στη 
Ρώμη 2-5.05.2007, Διεθνές Συνέδριο για τον Λόγο Γυναικών 26-28.05.2006) 
- Καλοκαιρινό πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας του WWF Ελλάς στο Δάσος Δαδιάς-
Λευκίμης-Σουφλίου (Δαδιά, 30.07-12.08.2006) 
- Εθελοντής στο WWF Ελλάς από το 1998 
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
 
- Συμμετοχή σε Ετήσιες Γενικές Συναντήσεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια του Ευρωπαϊκού 
Δικτύου Europe Direct που οργανώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ρότερνταμ, 14-
16.10.2009/ Βρυξέλλες, 11-13.02.2009/ Βρυξέλλες, 20-21.11.2008/ Αθήνα, 8-10.10.2008) και 
στις Ετήσιες Συναντήσεις του Ελληνικού Δικτύου Europe Direct που οργανώθηκαν από την 
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα (Ιωάννινα, 8-10.10.2009/ Αθήνα, 
16.01.2009) 
- Συνέδριο με τίτλο: «Κοινωνική – Πράσινη Οικονομία και ενεργός πολίτης» που οργανώθηκε 
από την Διευρυμένη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης-Έβρου – συμμετοχή ως εισηγητής 
(Αλεξανδρούπολη, 17-19.10.2008) 
- Εκπαιδευτικό σεμινάριο «Το παιχνίδι, το παιδί και οι ξένες γλώσσες» που διοργανώθηκε 
από το Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ξάνθης-Ροδόπης (Κομοτηνή, 
20.09.2008) 
- Συνέδριο με τίτλο: «Η Κρητική Λογοτεχνία της Αναγέννησης» που οργανώθηκε από το 
Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Δ.Π.Θ. – συμμετοχή ως εισηγητής (Κομοτηνή, 29.05.2008) 
- Συνέδριο με τίτλο: «Η Κέρκυρα στον χρόνο: Μαρτυρίες μέσα από τη λογοτεχνία και την 
τέχνη» που οργανώθηκε από την Ένωση Φοιτητών «Εκαταίος» (Κέρκυρα, 19.05.2008) 
- Συνέδριο με τίτλο: «Οι αλλαγές στον εθελοντισμό και η προσαρμογή των εθελοντικών 
οργανώσεων. Από την παγκόσμια θεωρία στην τοπική πρακτική» που οργανώθηκε από την 
Διευρυμένη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης-Έβρου – συμμετοχή ως εισηγητής 
(Κομοτηνή, 6.04.2008) 
- Διεθνές Συνέδριο για τις ευρωπαϊκές πολιτικές στο τομέα της μετανάστευσης (Κανάρια 
Νησιά, Ισπανία, 27.11-2.12.2007) 
- Επιμορφωτική συνάντηση με τίτλο: «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέσα από το πρίσμα της αειφορίας» που οργανώθηκε από τη 
Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Καβάλας – συμμετοχή ως εισηγητής (Καβάλα, 31.10.2007) 
- Διεθνές Σεμινάριο με τίτλο: «ΜΜΕ και Νεολαία» που οργανώθηκε από τους Νέους 
Ευρωπαίους Φεντεραλιστές Βελγίου (Mons, Βέλγιο, 1-6.07.2007) 
- Διεθνές Σεμινάριο με τίτλο: «Ευρωπαϊκή ιθαγένεια υπό κατασκευή» που οργανώθηκε από 
τους Νέους Ευρωπαίους Φεντεραλιστές Μάλτας (Μάλτα, 10-17.12.2006) 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
 
- Πιστοποιητικό καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης και χρήσης εξωτερικού απινιδωτή 
(Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης-ΕΚΑΒ Καβάλας, Φεβρουάριος 2014) 
- Πιστοποιητικό συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Δράση κατά των Ναρκωτικών που 
διοργανώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(Σεπτέμβριος 2010) 
- Πιστοποιητικό Ναυαγοσωστικής (Ναυαγοσωστική Σχολή Μακεδονίας, Μάρτιος 2010) 
- Βεβαίωση παρακολούθησης του εξ αποστάσεως (on-line) σεμιναρίου εξειδίκευσης στη 
διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/ δεύτερης γλώσσας με θέμα: «Ο σχεδιασμός μιας 
διδακτικής ενότητας και μιας σειράς μαθημάτων με βάση τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά 
των σπουδαστών της νέας ελληνικής» (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 10.01-10.02.2011) 
- Πιστοποιητικό συντονισμού και συμμετοχής στην εκστρατεία με τίτλο: «Πρώτα Ρώτα!?» για 
την περιοχή της Ροδόπης (14.02.2008) 
- Πιστοποιητικό συντονισμού και συμμετοχής στην χειμερινή εκστρατεία με τίτλο: «Πρώτα 
Ρώτα!?» που πραγματοποιήθηκε στο Ν. Ροδόπης (18.11-3.12.2007) 
 
Αρθογράφος-Συνεργάτης της Εβδομαδιαίας Ανεξάρτητης Πολιτικής Εφημερίδας της 
Κομοτηνής «ΦΩΝΗ της Ροδόπης» (Μάιος 2009 – Αύγουστος 2010) 
 
Εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις (θητεία ως Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός 
Πυροβολικού, 29/08/2011- 29/10/2012)  
 
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 
 
- 1 από τα 10 καλύτερα projects σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ευαισθητοποίηση των νέων 
κατά της χρήσης ναρκωτικών (http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/ead/stories/story-greece_en.htm) 
- Υπότροφος COSMOTE για τον Νομό Καβάλας (2005) 


