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Γεννήθηκε στην Πλαγιά (Ζέρμα) Ιωαννίνων. Μετά τις εγκύκλιες σπουδές του
στο Γυμνάσιο Κόνιτσας και τις ανώτερες επί τριετία στην Εκκλησιαστική Παιδαγωγική
Ακαδημία Θεσσαλονίκης συνέχισε ανώτατες σπουδές στη Θεολογική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών και έλαβε τα πτυχία των δύο τμημάτων της. Στη συνέχεια
φοίτησε στο Μεταπτυχιακό Τμήμα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από το οποίο έλαβε Δίπλωμα ειδίκευσης και
Διδακτορικό στην Παιδαγωγική με βαθμό "άριστα".
Εργάστηκε ως Παιδαγωγός στο Ηπειρώτικο Ίδρυμα Παιδικής προστασίας
Γεωργ.@ Αικ. Χατζηκώνστα στην Αθήνα, ως Δάσκαλος σε σχολεία του Πειραιά και
στο ΠΣΠΑ, ως Θεολόγος Καθηγητής σε Γυμνάσια και Λύκεια των Αθηνών και
σήμερα κατέχει τη θέση του Σχολικού Συμβούλου ΚΛ.ΠΕ01 με αρμοδιότητα στα
σχολεία της Α΄ Δνσης Δ.Ε. Αθήνας @ Δωδεκανήσων.
Δίδαξε σε σχολεία Πρωτοβάθμιας @Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στα
ΠΕΚ θέματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής. Είναι επί σειρά ετών ένας από τους
κύριους υπευθύνους του Σεμιναρίου Παιδαγωγικής @Διδακτικής Κατάρτισης της
ΠΕΘ. Οραματίζεται και εργάζεται για μια Παιδεία, η οποία, συγχρόνως με την
ενίσχυση της ελληνικής θρησκευτικής παράδοσης, παραμένει ανοικτή στις νέες
εξελίξεις και τα νέα δεδομένα.
Τα επιστημονικά και θεολογικά ενδιαφέροντα του επικεντρώνονται στον τομέα
της Παιδαγωγικής και
της Διδακτικής και ειδικότερα στη Διδακτική των
Θρησκευτικών, στην Ηθική και Θρησκευτική ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων,
στην Ηθική κοινωνικοποίηση τους, ενώ θέματα διαπολιτισμικής, διομολογιακής και
διαθρησκευτικής μάθησης και
εφαρμογής καινοτόμων διδασκαλιών και
προγραμμάτων στο σχολείο του παρόντος και του μέλλοντος, είναι στις άμεσες
προτεραιότητες του.
Έχει συγγράψει πολλά άρθρα και μελέτες. Από τις εκδόσεις Κυριακίδη
κυκλοφορεί και η μεταπτυχιακή του μελέτη «Η ορθόδοξη χριστιανική αγωγή στο
εκπαιδευτικό έργο του Ιωάννη Καποδίστρια» Θεσσαλονίκη 2001.Η διδακτορική
του διατριβή σε δεύτερη έκδοση με τίτλο «Το παιδί της σχολικής ηλικίας και ο
έφηβος μαθητής στην εκκλησιαστική κοινότητα Θεωρητική και εμπειρική
προσέγγιση» Θεσσαλονίκη 2012 προσεγγίζει ερευνητικά το διαχρονικό ζήτημα της
συσσωμάτωσης των παιδιών και των εφήβων στο Μυστικό Σώμα του Χριστού, την
Εκκλησία, η Οποία στο «ιστορικό γίγνεσθαι» αποκαλύπτεται ως θεανθρώπινη
Κοινότητα. Η ένταξη των νέων στην ιερή Αυτή Κοινότητα, είναι κυρίως είσοδος στη
ζωή, τη δράση, τη μαρτυρία, τον πνευματικό πλούτο και την ιστορία των είκοσι
αιώνων Της και όχι απλά μια αφετηρία της πίστης, γι αυτό και θεωρείται η κρηπίδατο θεμέλιο της Χριστιανικής Αγωγής.

