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 Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1982. Είμαι έγγαμος και έχω ένα τέκνο. Είμαι 

διορισμένος εκπαιδευτικός Μέσης Εκπαίδευσης και υπηρετώ στο Πειραματικό Σχολείο 

τού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είμαι πτυχιούχος Φιλολογίας και Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέχω μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης 

του ίδιου Πανεπιστημίου με τομέα ειδίκευσης την Κλασική Αρχαιολογία. Τώρα εκπονώ 

τη διδακτορική μου διατριβή με θέμα «Η εικόνα τής Λακωνίας κατά τη ρωμαϊκή και την 
υστερορωμαϊκή περίοδο (1ος-5ος αι. μ.Χ.). Τοπογραφία-Αρχιτεκτονική-Επιγραφές» και 

επόπτρια την Ομότ. Καθ. κα. Γ. Κοκκορού-Αλευρά. 

 Μιλάω αγγλικά και έχω παρακολουθήσει μαθήματα Γαλλικών και Ιταλικών. 

 Έχω παρακολουθήσει σεμινάρια Παλαιογραφίας (Μ.Ι.Ε.Τ.), Επιγραφικής 

(Ε.Κ.Π.Α.), Μουσειολογίας (Κ.Ε.Ε. Χίου) και Φωτογραφίας. Έχω εργαστεί εθελοντικά 

στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου (2007-2008), το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (2010) 

και τον αρχαιολογικό χώρο τής Βιβλιοθήκης τού Αδριανού (2011 και 2013, σε 

συνεργασία με τον λέκτ. κ. Χρ. Κανελλόπουλο) (ταύτιση και ταξινόμηση παλαιών 

ευρημάτων, βιβλιογραφική ενημέρωση δελτίων αντικειμένων, καταγραφή 

αρχιτεκτονικών μελών). 

Έχω συμμετάσχει στις πανεπιστημιακές ανασκαφές τού Διογενείου Γυμνασίου 

στην Αθήνα (2007), του οικισμού πρώιμων ιστορικών χρόνων στο Ξώμπουργο της Τήνου 

(2007) και του Ιερού τού Απόλλωνα στην Καρδάμαινα της Κω (2010 έως σήμερα). 

Στην τελευταία ασχολούμαι ως συνεργάτης τής ανασκαφής αναλαμβάνοντας θέσεις 

ευθύνης και μελετάω τις επιγραφές μαζί με την κα Γ. Κοκκορού-Αλευρά, διευθύντρια 

της ανασκαφής. Επίσης, οργανώνω και πραγματοποιώ τα εκπαιδευτικά προγράμματα 

στο χώρο τής ανασκαφής αλλά και διαλέξεις για το ευρύ κοινό. 

Έχω συμμετάσχει ως εισηγητής σε διάφορα συνέδρια αρχαιολογικού και 

εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και έχω δημοσιεύσει 

σχετικές μελέτες. 

 

Ιδιαίτερα, με ενδιαφέρει η διαχείριση μαθητικών και φοιτητικών ομάδων. 

Ενδεικτικά αναφέρω ότι συμμετείχα στο βιωματικό σεμινάριο με θέμα: Δεξιότητες 
επικοινωνίας – Ο εκπαιδευτικός συντονιστής (1-2 Νοεμβρίου 2007, Κέντρο Πρόληψης 

Χίου). Επίσης, προετοίμασα και πραγματοποίησα εκπαιδευτική επίσκεψη της μαθητικής 

Πολιτιστικής Ομάδας Καρδαμύλων Χίου, την οποία συντόνιζα, στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο Χίου και σε παρακείμενη ανασκαφή, με θέμα Αρχαιολογία, Εκπαίδευση και 
Τοπική Κοινωνία (9 Μαΐου 2008). Ακολούθησε παρουσίαση της δράσης και έκθεση 

Φωτογραφίας. Το εγχείρημα αποκόμισε θετικά σχόλια από τους τοπικούς φορείς και τον 

Τύπο. Τέλος, αποσκοπώντας στη διάχυση της επιστημονικής γνώσης στις τοπικές 

κοινωνίες, ανέλαβα την οργάνωση και πραγματοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος 

στην πανεπιστημιακή ανασκαφή τής αρχαίας Αλάσαρνας (σημερινής Καρδάμαινας) στην 

Κω. Συμμετείχαν ως εμψυχωτές προπτυχιακοί φοιτητές τού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Το πρόγραμμα, που αφορούσε σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου, διοργανώθηκε σε 

συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τής Καρδάμαινας και έτυχε θετικών σχολίων τόσο 

από τους συμμετέχοντες όσο και από τον τοπικό Τύπο (26  Ιουλίου 2012).  


