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Αγαπεηνί θίινη εξπζξνζηαπξίηεο θαη εξπζξνζηαπξίηηζζεο, 

Με ηελ επηζηνιή απηή ζα ήζεια λα ζέζσ ηελ αξρή κίαο νπζηαζηηθήο επηθνηλσλίαο 

θαη γλσξηκίαο καδί ζαο, ηε ζπλέρηζε ηεο νπνίαο επηζπκώ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε 

απηήο ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο. 

Είρα ηε ραξά λα είκαη εξπζξνζηαπξίηηζζα,κε ακέηξεηεο εκπεηξίεο 

εζεινληηζκνύ,από ηα καζεηηθά κνπ ρξόληα, θαη ηε κεγάιε ηύρε λα έρσ γνλείο επίζεο  

δξαζηήξηνπο εξπζξνζηαπξίηεο, πνπ από κηθξή κνπ κεηαιακπάδεπζαλ ηελ αγάπε ηεο 

αληδηνηεινύο  πξνζθνξάο θαη ηνπο επγλσκνλώ γηα απηό. Πξνζπαζώ σο κεηέξα λα θάλσ ην 

ίδην ζηα δηθά κνπ παηδηά, όπσο πηζηεύσ όηη θαη όινη νη γνλείο κε ην παξάδεηγκά καο, 

νθείινπκε λα εηζαγάγνπκε ηνλ εζεινληηζκό ζηε δσή ηνπο από κηθξή ειηθία, ελζαξξύλνληάο 

ηα λα μεδηπιώζνπλ ηελ αγάπε πξνο ην ζπλάλζξσπό ηνπο θαη λα βηώζνπλ ηελ αξεηή ηεο 

πξνζθνξάο ζηελ θνηλσλία. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδώλ κνπ ζηε Φηινζνθηθή Σρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελώλ θαη επηζηξέθνληαο από ηε κεηεθπαίδεπζή κνπ ζηε Γαιιία πάλσ ζηε Δηδαθηηθή 

μέλεο γιώζζαο, εξγάζηεθα ζηνλ ΕΕΣ επί κία δεθαεηία θαη κέζα από ηε ζέζε ηεο 

εξγαδόκελεο,απέθηεζα κηα πην βαζηά γλώζε ησλ ζεζκηθώλ, νξγαλσηηθώλ θαη 

δηνηθεηηθώλ ζεκάησλ ηνπ.   

Από ηνλ ΕΕΣ απνρώξεζακε ην βαζκό ηεο Δηεπζύληξηαο Νεόηεηαο ην 1999,γηα λα 

δεκηνπξγήζσ ηελ δηθή κνπ ηδησηηθή Σρνιή Επηζηηηζηηθώλ θαη ηνπξηζηηθώλ επαγγεικάησλ, 

πνπ κε επηηπρία δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρώξν ηεο Τνπξηζηηθήο εθπαίδεπζεο. 

Σε όιε απηή ηελ πξνζσπηθή πνξεία θαη παξόηη ην 2010 δηεηέιεζα ηδξύηξηαθαη 

Πξόεδξνο ζε εζεινληηθή Οξγάλσζε,δελ ζηακάηεζα πνηέ λα είκαη ελεξγό κέινο ηνπ ΕΕ, 

λα παξαθνινπζώ κε αγάπε θαη ελδηαθέξνλ ηα δξώκελα ζηελ Οξγάλσζή καο, λα αλεζπρώ 

θαη λα λνηάδνκαη  γηα ην κέιινλ απηνύ ηνπ ζεζκνύ πνπ ππεξέηεζα θαη αθηεξώζεθα από 

παηδί. 

Οη αξραηξεζίεο ηνπ Ινπλίνπ 2018 κε αλέδεημαλ κέινο ηνπ ΚΔΣ ΕΕΣ θαη ηα κέιε 

απηνύ κε ηίκεζαλ κε ηελ ςήθν ηνπο,σο Γελ. Γξακκαηέα, ζέζε ηελ νπνία κε πνιιή αθνζίσζε 

ππεξέηεζα έσο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2018. 

Ωο ππνςήθην κέινο ηνπ πξνζερνύο ΚΔΣ,κε απόιπην ζεβαζκό πξνο ηελ θηλεηήξηα 

δύλακε απηήο ηεο Οξγάλσζεο, δειαδή ηνπο εζεινληέο ηεοαιιά θαη όινπο ηνπο 

εξγαδόκελνπο ζε απηή, πξνζσπηθά δεζκεύνκαη, λα ζπκβάιισ κε ηηο γλώζεηο, ηελ εκπεηξία 

θαη θπξίσο ηελ αγάπε κνπ, ζηελ αλύςσζε ηεο εηθόλαο ηνπ ΕΕ θαη ζηελ πξόνδό ηνπ, 

ελεξγώληαο ελσηηθά, κε ζύκπλνηα, θαη αληδηνηέιεηα, ππεξεηώληαο απνθιεηζηηθά θαη κόλν 

ηηο αμίεο ηνπ Εξπζξνύ ηαπξνύ. 

 

 


