
Δημήτρης Δημητρακόπουλος Παρουσίαση 

Γεννήθηκα στην Θεσσαλονίκη, ολοκλήρωσα την μέση 

εκπαίδευση στην Ευαγγελική Σχολή της Νέας Σμύρνης και 

πήρα το πτυχίο του  Χημικού Μηχανικού στην 

Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ. Είμαι παντρεμένος με την 

Νατάσσα Καλτσίδου και πατέρας δύο παιδιών. 

Από το 1986 κατοικώ στην Δράμα όπου και  

δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά στον τομέα των 

επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή.  

Πρωτογνώρισα το μπριτζ σαν φοιτητής στα μαθήματα του ΟΑΜΘ το 1980. Το 2013 

συμμετείχα ενεργά στην γέννηση του αγωνιστικού μπριτζ στην Δράμα που αρχικά 

εντάχθηκε στον Γαλαξία, κατόπιν στην δημιουργία του Αστέρα Δράμας και του 

Kavala Club of Bridge των οποίων είμαι ιδρυτικό μέλος. 

Ασχολήθηκα με τα μαθήματα μπριτζ στην Δράμα και την Καβάλα και την διοργάνωση 

περιφερειακών τουρνουά, συμβάλλοντας στην ευρύτατη διάδοση του αθλήματος 

στην περιοχή. 

Είναι πεποίθηση μου ότι το μπριτζ απευθύνεται όχι μόνο σε αυτούς που αγαπούν 

τον πρωταθλητισμό αλλά σε όσους επιζητούν την κοινωνικοποίηση ή ακόμη και 

στους λάτρεις των εκδρομικών εξορμήσεων. Ένα άθλημα που μπορεί να τους 

αγκαλιάσει όλους, με την διοργάνωση αγώνων με ευρύτατη συμμετοχή, σε χώρους 

που καλύπτουν συγκεκριμένα standards υποδομών, με σαφείς κανόνες διεξαγωγής 

που εξασφαλίζουν πιστοποιημένοι διαιτητές. Θεωρώ εφικτό στόχο, την βελτίωση 

της εικόνα μας με την παροχή ολοένα και καλύτερων υπηρεσιών στους αθλητές. 

Το βασικότερο όλων είναι η περαιτέρω διάδοση με την δημιουργία νέων ομίλων 

κυρίως στην επαρχία, πρακτική που ακολουθήθηκε με επιτυχία τα προηγούμενα 

χρόνια από την ΕΟΜ, προσελκύοντας νέους μαθητές και μικρότερες ηλικίες. 

Περισσότεροι όμιλοι και περισσότερα μαθήματα, με στόχευση στις μικρές ηλικίες. 

Η ενίσχυση των σωματείων που δραστηριοποιούνται με επιτυχία, τόσο στην 

προσέλκυση νέων αθλητών, όσο και στην ενδυνάμωση και διατήρηση των 

παλαιοτέρων, είναι πιστεύω άλλη μια προτεραιότητα του ΔΣ. Ενίσχυση που θα 

αποδίδεται με σαφή και μετρήσιμα κριτήρια αξιολόγησης της συμβολής τους στην 

διάδοση του μπριτζ, με την ανάθεσης διοργανώσεων εθνικών ή περιφερειακών 

πρωταθλημάτων, είτε με την διαχείριση των εισιτηρίων, με τρόπο που να 

ενισχύονται έμπρακτα οι προσπάθειες τους.  

Υποβάλω την υποψηφιότητα μου στις εκλογές, πιστεύοντας ότι με την μεγάλη 

εμπειρία στην διοίκηση επιχειρήσεων και την πολυετή μου ενασχόληση με την 

ανάπτυξη του μπριτζ στην επαρχία, θα συμβάλω δημιουργικά στο νέο Δ.Σ. της ΕΟΜ.  


