
Είμαι ο Νίκος Δελημπαλταδάκης, σπούδασα μηχανικός και 
δραστηριοποιούμαι στον τομέα της ανάπτυξης λογισμικού.

Ξεκίνησα το μπριτζ το 1988. Έκτοτε έχω αφιερώσει πολύ χρόνο σε αυτό 
ως αγωνιζόμενος, προπονητής ή παράγοντας. Το μπριτζ μου επέστρεψε 
οφέλη πολλαπλάσια αυτών των προσπαθειών, μέσα από τις ανθρώπινες 
σχέσεις που καλλιεργήθηκαν επί δεκαετίες, τη χαρά της απλής 
συμμετοχής αλλά και του πρωταθλητισμού, την τιμή της εκπροσώπησης 
στις εθνικές ομάδες.

Από το 2012 προσπαθώ να επιστρέψω στην κοινότητα του μπριτζ κάποια 
από τα οφέλη που αποκόμισα, συμμετέχοντας στο ΔΣ της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας.

Οι τομείς που νομίζω ότι έχω βοηθήσει περισσότερο είναι:

1. Ριζική αναμόρφωση των τροπών επικοινωνίας και διαφήμισης, ώστε να εντοπίζουμε και να 
ενημερώνουμε αποτελεσματικά όσους ενδιαφέρονται να μάθουν μπριτζ. Οι αλλαγές αυτές 
αύξησαν αμέσως κατακόρυφα τις ετήσιες εγγραφές νέων αθλητών, από 400-600 τις πρώτες 
χρονιές μέχρι 800 τις τελευταίες πριν την πανδημία.

2. Βαθιά γνώση των συστημάτων μηχανογράφησης της ΕΟΜ και συμμετοχή στην κατάρτιση 
σχεδίου για την βελτίωσή τους.

3. Διαρκής βελτίωση του τρόπου διοργάνωσης και διεξαγωγής των αγώνων, ώστε να 
εξυπηρετείται ο αυξανόμενος αριθμός συμμετεχόντων, αλλά και να παραμένουν ευχάριστοι, 
δίκαιοι, οικονομικά αυτάρκεις.

4. Βελτίωση της παρουσίας του ελληνικού μπριτζ στον διεθνή στίβο με την κατάρτιση 
καλύτερου θεσμικού πλαισίου, που διευκολύνει την προσωπική προσπάθεια των 
πρωταθλητών, χωρίς να προσπαθεί να την καλουπώσει.

5. Εφαρμογή στην ελληνική πραγματικότητα διαφόρων ιδεών σχετικά με το πώς είναι 
οργανωμένο το μπριτζ στα διάφορα μέρη ανά τον κόσμο.

6. Ειδικά μετά την πανδημία πρωτοστάτησα στην υιοθέτηση των αγώνων RealΒridge, αλλά, 
πέραν τούτου, λίγα άλλα πράγματα κατάφερα πέραν της καταγραφής του λογισμικού της 
ΕΟΜ ως απογραφή των περιουσιακών της στοιχείων και ως βάση για την ανάπτυξή του.

Μια θέση συμβούλου στο ΔΣ της ΕΟΜ δίνει μεγάλη δύναμη: πληροφόρησης, λόγου και ψήφου. 

Για τους λόγους που ανέφερα, νομίζω ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτήν τη δύναμη προς όφελος 
της κοινότητάς μας. 

Θα είναι τιμή για μένα να μου την ξαναδώσετε.


