
Το 1985 αποφοίτησε με άριστα από το 1ο

Λύκειο Κομοτηνής και ξεκίνησε τις σπουδές
του στο τμήμα Φυσικής του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο τέλος
του 1991 έχοντας ολοκληρώσει και τις
στρατιωτικές του υποχρεώσεις επέστρεψε
στην Κομοτηνή και ξεκίνησε τη διδασκαλία
μαθημάτων Φυσικής και Χημείας, ενώ από

το 2000 αποτελεί μέλος μιας εξαιρετικής ομάδας καθηγητών
στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης της συμμαθήτριας του
Τούλας Σαρρή.
Σε αυτά τα 24 χρόνια διδασκαλίας έχουν περάσει από τα χέρια
του πολλοί μαθητές με μεγάλες επιτυχίες. Αυτό όμως που
παρέμεινε αναλλοίωτο είναι η συνέπειά του, η μεθοδικότητα, η
εξαιρετική μεταδοτικότητα, αλλά πάνω απ όλα η μεγάλη του
αγάπη για τη δουλειά του.
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