
 

Αγαπητοί φίλες και φίλοι, 

Ονομάζομαι Χρήστος Μανούρης, είμαι γεννημένος στην Αθήνα το 1963 και ασχολούμαι με 

το άθλημα του μπριτζ από το 2017. Ξεκίνησα από τον όμιλο της Κηφισιάς κι εδώ και δύο 

χρόνια ανήκω στον Αθλητικό Σύλλογο του Νέου Βουτζά όπου και διαμένω. 

Έχω σπουδάσει Χημικός στο πανεπιστήμιο της Πάτρας και κατέχω MSc σε Business 

Administration και Οινολογία.  

Στην επαγγελματική μου καριέρα ασχολήθηκα κυρίως στον τομέα της διοίκησης στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό σε εταιρείες καλλυντικών (L’oreal , Dior, Dessange) για 

εικοσιπέντε χρόνια για να περάσω αργότερα στον χώρο του θεάματος ως διευθυντής 

λειτουργίας της Village Roadshow.  

Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούμαι ως χρηματοοικονομικός και ασφαλιστικός 

σύμβουλος.  

Παράλληλά έχω θητεύσει ως μέλος ΔΣ του Διαχειριστή εθνικού συστήματος φυσικού 

αερίου (ΔΕΣΦΑ) και είμαι ενεργό μέλος του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου (Green Fund). 

Η αγάπη μου για το άθλημα με ώθησε ώστε να δηλώσω υποψηφιότητα για μέλος της νέας 

διοίκησης της ελληνικής ομοσπονδίας μπριτζ διότι πιστεύω ότι έχω τις γνώσεις, τη θέληση 

και την εμπειρία να προσφέρω τις υπηρεσίες μου και να σταθώ αρωγός στην δύσκολη 

προσπάθεια ανάπτυξης και προόδου του αθλήματος ειδικότερα δε μετά την περίοδο της 

τωρινής συγκυρίας. 

Θεωρώ εκ προοιμίου βέβαιο, ότι η νέα διοίκηση θα εχει δύσκολο έργο αφού θα πρέπει να 

επικεντρωθεί πρωτίστως στην επιβίωση του αθλήματος στηρίζοντας τα σωματεία που τόσο 

έχουν πληγεί τον τελευταίο χρόνο ώστε να καταφέρει να προχωρήσει στην ανάπτυξη και 

την πρόοδο δημιουργώντας προϋποθέσεις για είσοδο νέων και νεαρότερών αθλητών, 

ενδυνάμωσης της περιφέρειας, δίκαιης και ίσης μεταχείρισης όλων και αναγνώριση και 

εκτίμηση του ελληνικού μπριτζ έξω από τα σύνορα. 

Ευελπιστώντας ότι η επιθυμία μου για εκλογή ως μέλος του νέου διοικητικού συμβουλίου 

στις επικείμενες εκλογές της 3ης Απριλίου θα ευοδωθεί από την στήριξη σας με τη ψήφο 

σας, σας διαβεβαιώ ότι θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια ασχολούμενος επιμελώς 

και αόκνως για να φέρουμε το άθλημα εκεί που οραματιζόμαστε και του αξίζει. 

Σας ευχαριστώ 

Χρήστος Μανούρης Α.Μ. 13021 

Μέλος Α.Σ. Νέου Βουτζά 

 


