
 Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι

 Ήταν το 1984, όταν εκλέχτηκα για πρώτη φορά να υπηρετήσω σε ΔΣ της ΕΟΜ και από 
τότε συμμετείχα σε πολλές εκλογικές δοκιμασίες. Σήμερα, 37 χρόνια αργότερα, έχω τη
μεγαλύτερη αγωνία από κάθε άλλη φορά, νιώθω ένα έντονο τρακ. Δεν είναι αγωνία 
για την έκβαση των εκλογών, αλλά για την επόμενη μέρα. 
Η τιμή που μου γίνεται να είμαι ο μοναδικός υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου με
συγκινεί, αλλά με γεμίζει και με περισσότερες ευθύνες.  Η εμπιστοσύνη που μου 
δείχνετε όλοι, Σωματεία και αθλητές, συνεπάγεται αυξημένες υποχρεώσεις και 
απαιτεί ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, το να φανώ αντάξιος της εντολής σας να 
διευθύνω το καράβι της ΕΟΜ για μια τρίτη τετραετία. 

Σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση, όπου κανείς δεν ξέρει τι μας επιφυλάσσει το αύριο,
με τη φουρτούνα της πανδημίας να έχει αλλάξει την καθημερινότητά μας, να απειλεί
ζωές ανθρώπων και να θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των κλειστών Σωματείων μας,
μπορώ να σας δώσω μόνο μια υπόσχεση. Ότι θα προσπαθήσω να κάνω τα αδύνατα
δυνατά, με την πείρα και τις γνώσεις που διαθέτω, για να ενώσω και να συντονίσω
όλες τις δυνάμεις που έχουμε, ώστε να  οργανώσουμε όλοι μαζί καλύτερα το ταξίδι
μας προς την πρόοδο και την ανάπτυξη.  

Με  μια  νέα  προσπάθεια  για  να  ξαναζωντανέψουμε  τα  Σωματεία  μας,  
να φέρουμε  περισσότερους  ανθρώπους  στην  οικογένεια  του  μπριτζ, να  
αναπτυχθούμε  σε  περισσότερες  πόλεις,  να  κάνουμε  το  παιχνίδι  μας  
περισσότερο γνωστό, να κάνουμε το μπριτζ "μόδα" στην ελληνική κοινωνία. 

  Στην προσπάθεια αυτή σας θέλω όλους αρωγούς και σας καλώ όλους κοντά μας.
Χωρίς ανταγωνισμούς, χωρίς διενέξεις, ας ξεχάσουμε όλοι προσωπικές  διαφορές και
όσα άλλα πιθανόν να μας χώριζαν στο παρελθόν και ας κάνουμε μια νέα αρχή. Η ΕΟΜ
μας χρειάζεται όλους.
 Καθεμιά και καθένας ας βάλει όποιο μικρό λιθαράκι μπορεί για το κοινό καλό και να
είστε σίγουρες και σίγουροι  ότι εμείς, ως ΔΣ, θα χτίσουμε με αυτά τα λιθαράκια την
πιο γερή  ΕΟΜ. Αρκεί να μένουμε προσηλωμένοι στον στόχο της ανάπτυξης. Αρκεί να
είμαστε όλοι μαζί. Στην προσπάθεια αυτή δεν περισσεύει κανείς.

Αλέξανδρος Αθανασιάδης
Υποψήφιος Πρόεδρος ΕΟΜ

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
Γεννήθηκα το 1954 στη Θεσσαλονίκη και το 1978 πήρα 
το δίπλωμα του Πολιτικού Μηχανικού από το ΑΠΘ. 
Έμαθα το μπριτζ  το 1973 και το αγάπησα. 
Από το 1980 ασχολούμαι με τα διοικητικά του ΟΑΜΘ και της 
ΕΟΜ και το 1984, όταν και συμπλήρωσα τις απαιτήσεις του τότε 
Αθλητικού Νόμου, εκλέχτηκα στα ΔΣ τους.
Συμμετέχω σε όλα τα ΔΣ του ΟΑΜΘ μέχρι σήμερα.
Συμμετείχα μέχρι το 1994, οπότε μου ζητήθηκε να αποχωρήσω, 
σε όλα τα ΔΣ της ΕΟΜ και επανήλθα τον Μάρτιο του 2008. Από 
το 2012 βρίσκομαι στη θέση του Προέδρου του ΔΣ της ΕΟΜ.

  

 


