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Γιώργος Χριστόπουλος 

Σερβιτόρος Α’ 

Aquila Atlantis Hotel, Ηράκλειο Κρήτης 

 
Με λένε Γιώργο Χριστόπουλο και είμαι 26 ετών. Η ιστορία μου είναι η εξής.  

Το ταξίδι μου στα προγράμματα Διττής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ξεκίνησε το 2013. Αποφάσισα να 

συμμετάσχω στο πιλοτικό πρόγραμμα Mentoring Dual International (MENDI) όταν έμαθα τι ήταν αυτό. Για 

κάποιο λόγο πάντα ήξερα ότι το επάγγελμα που θα ακολουθούσα θα είχε να κάνει με κόσμο, 

εξυπηρέτηση. Κατάγομαι και γεννήθηκα στην Κρήτη. Τα δύο αυτά στοιχεία μαζί με την πεποίθηση ότι οι 

άνθρωποι που έρχονται στο νησί μου θα πρέπει στις αποσκευές τους να παίρνουν ένα μικρό κομμάτι του, 

με οδήγησαν στον Τουρισμό.  

Πίστευα και εξακολουθώ να πιστεύω ακράδαντα, ότι η καλύτερη διαφήμιση της χώρας είναι η εικόνα που 

δίνεται στους επισκέπτες της. Περήφανος Κρητικός και Έλληνας αποφάσισα να λειτουργήσω σαν 

μεσάζοντας μεταξύ επισκέπτη και χώρας. Κάπως έτσι, λοιπόν, στράφηκα στον Επισιτισμό και έψαχνα πια 

κάτι πολύ συγκεκριμένο. Όταν «σκόνταψα» στο MENDI ένιωσα ότι ήταν το ιδανικό πρόγραμμα! 

Καινοτόμο, έξυπνο και εξαιρετικό αφού συνδυάζει θεωρία και πράξη!  

Η πρώτη μου ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2014 στο ξενοδοχείο 

Aquila Atlantis Hotel στο Ηράκλειο της Κρήτης σε ηλικία 21 ετών και η Τρίτη μου ολοκληρώθηκε το 

καλοκαίρι του 2016. 

Γράφοντας ταξιδεύω στο χρόνο και θυμάμαι στιγμές. Στιγμές υπέροχες. Στιγμές δύσκολες. Στιγμές που 

έπρεπε να πάρω αποφάσεις. Ως λειτουργός του Επισιτιστικού Τμήματος δεν θα μείνω τόσο στις στιγμές 

όσο στην επίγευση. Στη γεύση που αφήνουν… Και η γεύση είναι γλυκιά. Μια γεύση νόστιμη που συνεχώς 

θέλεις να φέρνεις στο νου σου. Μια γεύση που σε προϊδεάζει για ένα σταθερό μέλλον με μια αφάνταστα 

άνετη αφετηρία.  

Σταδιοδρόμησα και εξακολουθώ να σταδιοδρομώ στο ξενοδοχείο που εκπαιδεύτηκα. Ένα ξενοδοχείο που 

μου έδωσε την ευκαιρία να μάθω τη δουλειά περνώντας από όλα τα τμήματα: Εστιατόριο, Κουζίνα, Bar, 

Banquet - Συνεδριακό και Αποθήκη.  

Πλέον στην ηλικία των 26 ετών νιώθω γεμάτος. Γεμάτος εμπειρίες, γεμάτος ερωτηματικά, γεμάτος 

στιγμές. Γεμάτος γνώσεις, εφόδια. Γνώσεις που μου έδωσε το πρόγραμμα, εφόδια που μου έδωσαν οι 

καθηγητές μου.  

Καταλήγοντας, θα ήθελα να πω σε όλους να μη φοβούνται να ακολουθούν την καινοτομία. Να μη 

φοβούνται το ιδεατό. Γιατί το ιδεατό υπάρχει. Κι αν κάποιος είναι δύσπιστος τότε να συστηθούμε: Γιώργος 

Χριστόπουλος, Σερβιτόρος Α’ Aquila Atlantis Hotel, «πρέσβης» της Ελλάδας και της Κρήτης στο εξωτερικό. 
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