
Συναθλήτριες και συναθλητές,

Με την επιστολή μου θέλω να σας γνωστοποιήσω την υποψηφιότητά μου ως τακτικό
μέλος του ΔΣ/ΕΟΜ στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της
ΕΟΜ της  3ης ή 10ης Απριλίου 2021.

Η υποψηφιότητά μου οφείλεται στη διάθεσή μου να συνεχίσω την προσπάθεια  για
την αντιμετώπιση και επίλυση θεμάτων όπως (ενδεικτικά αναφέρω):

1. Αγωνιστικό  επίπεδο  (εθνικές  ομάδες):  Στόχος  να  αναδειχθεί  η  χώρα  μας  σε
σημαντική αθλητική οντότητα (π.χ. Ισραήλ, Τουρκία κ.α.). 

Αυτό μπορεί  να  επιτευχθεί  με  προγραμματισμό και  επαρκή προετοιμασία  των
αθλητών/τριών,  που  πληρούν  τις  προϋποθέσεις,  σε  μόνιμη  βάση  και  όσοι  εξ’
αυτών διακρίνονται να στελεχώνουν τις εθνικές ομάδες.

2. Μαθητές  και  διάδοση:  Στήριξη  στα  σωματεία  και  τους  εκπαιδευτές  που
επιθυμούν υπεύθυνα να καλλιεργούν το άθλημα του μπριτζ στα μέλη τους και
στους νέους αθλητές. 

Τα  σωματεία  της  περιφέρειας  κάνουν  τεράστιο  αγώνα  να  προσελκύσουν  νέα
μέλη, αλλά η επιτυχία επαφίεται  καθαρά στη φιλοτιμία του προέδρου και των
μελών των ΔΣ τους καθώς και σε όποιον δάσκαλο/αθλητή μετέχει  σε αυτή τη
διαδικασία.  Η ΕΟΜ οφείλει  και  πρέπει να συνεχίσει  να είναι  παρούσα με την
παροχή οποιασδήποτε βοήθειας ζητηθεί.

3. Ενίσχυση  των  σωματείων: Ανάλογα  με  τις  πραγματικές  τους  ανάγκες  και
κατανομή των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων με ένα πάγιο και δίκαιο σύστημα. 

4. Επικοινωνιακό  επίπεδο: Ισοτιμία  των  σωματείων  (είτε  Αθηναϊκών,  είτε  της
περιφέρειας) βάσει της αθλητικής ιδέας, μιας και  το ΔΣ/ΕΟΜ οφείλει την ύπαρξή
του  στα  μέλη του,  που είναι  τα  αθλητικά  σωματεία  και  σκοπός  του  είναι  να
προάγει και να  συντονίζει το άθλημα.

5. Διεθνείς  αθλητικές διοργανώσεις: Συντονισμένη προσπάθεια έτσι ώστε η χώρα
μας να μπορεί να αναλαμβάνει και να διενεργεί με επιτυχία διεθνείς αγώνες. 

Διανύουμε  μια  πολύ  δύσκολη  περίοδο  και  το  κλείσιμο  των  χώρων  διεξαγωγής
αθλητικών ημερίδων λόγω covid, έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια οικονομικών πόρων
για  τα  σωματεία,  οπότε  ένα   «επικουρικό  ταμείο»  θα  μπορούσε  να  λειτουργήσει  ως
ασφαλιστική δικλείδα στην κάλυψη κάποιων εξόδων των σωματείων,  καθώς από τον
Μάρτιο έως το Μάιο του 2020 και από τον Οκτώβριο του 2020 μέχρι και σήμερα δεν
έχουν κανένα απολύτως έσοδο! 

Ζητώ τη στήριξή σας και δεσμεύομαι να είμαι πλάι σας και να αγωνιστώ με όλες μου
τις δυνάμεις, για την αντιμετώπιση και επίλυση κάθε προβλήματος, αν με επιλέξετε, με
την ψήφο σας, ως τακτικό μέλος του ΔΣ/ΕΟΜ, στις εκλογές της  3ης ή 10ης  Απριλίου
2021.

 Σας ευχαριστώ,

                                    Σταματελάτου Παναγιώτα (Μπέττυ) Α.Μ 5527 

                                   Μέλος του Αθλητικού Ομίλου Μπριτζ Ψυχικού (ΑΟΜΨ)


