
Ονομάζομαι Τσεκμέζογλου Δημήτριος του Ανέστη και είμαι 
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ με αριθμό Αγωνιστικού 
Δελτίου 11184 και κατατάσσομαι στην  κατηγορία 11 της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Μπριτζ   .

Είμαι μόνιμος κάτοικος Καβάλας όπου ασκώ το επάγγελμά μου 
παράλληλα με άλλες δραστηριότητες του Κατασκευαστικού, αλλά 
και επισιτιστικού τομέα .  

Το Μπριτζ το γνώρισα τον Οκτώβριο του 2015 ως  μαθητής του Γαλαξία Δράμας  και 
«τόλμησα» το καλοκαίρι του 2016 να πρωτοστατήσω στην ίδρυση  στην Καβάλα Συλλόγου 
Αγωνιστικού Μπριτζ στον οποίο έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος.

Η προσπάθεια αυτή στέφθηκε με επιτυχία και αυτήν τη στιγμή ο Σύλλογος της Καβάλας 
αριθμεί 77 ενεργά μέλη και την τελευταία χρονιά προ COVID (2019) είχε  3486  εισιτήρια σε 
121 ημερίδες  που τον κατέταξε  στην 6η  θέση από όλους  τους  επαρχιακούς συλλόγους.

Από τον Σεπτέμβριο του 2017 ο Σύλλογος της Καβάλας συμμετείχε  και στους τρεις  
Διασυλλογικούς Αγώνες που Διοργάνωσε η Ομοσπονδία,  έχοντας πετύχει 4 πρώτες Νίκες 
και έχοντας «ανεβάσει» την ομάδα της κατηγορίας 1-6 στην Β ‘Εθνική με ιδιαίτερη μνεία ότι
με την παρθενική της εμφάνιση και αποτελούμενη κατά τα 3 / 4 από πρωτοετείς  μαθητές 
και με τον υποφαινόμενο δευτεροετή μαθητή  ως τέταρτο ,  κατέκτησε την Πρώτη Θέση.

Στον Σύλλογο της Καβάλας προσπαθούμε να λειτουργούμε με γνώμονα το καλό του 
Συλλόγου και του αθλήματος  και προσφέρουμε όλοι αφιλοκερδώς το κατά δύναμιν για 
αυτό, με κύριο γνώρισμα την οργάνωση και την αποτελεσματικότητα στις δραστηριότητές 
μας. Παράλληλα με εξωστρέφεια απευθυνθήκαμε στην Πόλη της Καβάλας και  ο Σύλλογος 
εξασφάλισε χορηγούς και δωροθέτες στις δραστηριότητές του,  αλλά παράλληλα και ο ίδιος
ο Σύλλογος έγινε αρωγός στην προσπάθεια ενίσχυσης  της Εθνικής Παίδων U16 στο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της  Κίνας  το 2018.

Είμαστε ο Πρώτος Σύλλογος της Ελλάδας που εγγράφηκε με επιτυχία στο Μητρώο της ΓΓΑ 
και προσπαθήσαμε   να δώσουμε τα «φώτα» μας και την βοήθειά μας και σε άλλους 
Συλλόγους που ήρθαν σε επικοινωνία μαζί μας από όλη την Ελλάδα για τον ίδιο σκοπό. 
Επίσης είμαστε σε διαδικασία έγκρισης αδειοδότησης Αγωνιστικού Χώρου, ενώ άξιο μνείας 
είναι το γεγονός ότι με ίδιες Δαπάνες ο Σύλλογος προχώρησε σε αγορά Αυτόματου 
Φορητού Απινιδωτή για τυχόν ανεπιθύμητη έκτακτη ανάγκη  κατά την διάρκεια των 
συναντήσεων μας .

Ο τεσσάρων ετών  σύλλογός μας έχει καταφέρει να έχει στα μέλη του 4 Δόκιμους Διαιτητές 
και 2 πιστοποιημένους Εκπαιδευτές, που συμμετείχαν αμφότεροι με επιτυχία στις 
εξετάσεις της Ομοσπονδίας, έτσι ώστε να μπορεί ανεμπόδιστα να τελεί αυτοδύναμα  την 
προσπάθειά του για την ανάπτυξη του Αθλήματος τόσο στην Καβάλα όσο και στη Θράκη, 
αν χρειαστεί .

Παράλληλα με τα ανωτέρω αναπτύξαμε το λογισμικό υποστήριξης σωματείων για τους 
Αγώνες Ταυτόχρονου Παγκοσμίου το 2017-2018,  όπου το προσφέραμε Δωρεάν σε όλους 
του Συλλόγους με την παρουσίαση μάλιστα στα γραφεία της ΕΟΜ από τον κύριο Μίλτο 
Κουτούγκο.



Όπως πιθανόν γνωρίζετε  ο σύλλογος της Καβάλας διοργανώνει τόσο κατά τη διάρκεια και 
της προηγούμενης αλλά και αυτής της καραντίνας, δωρεάν, με επιτυχία, καθημερινά 
Τουρνουά στο BBO  με τους HOST Yfakon  & Gkoulou13  προσπαθώντας να διατηρήσει σε 
«επαφή» τους Αθλητές από όλη την Ελλάδα, που οι καταστάσεις τούς έχουν απομακρύνει 
από τους Συλλόγους.

Τελειώνοντας θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας την ανησυχία μου για το Μέλλον του Μπριτζ 
για την μετά COVID εποχή. Πιστεύω ότι για το επόμενο έτος η σκιά του COVID θα συνεχίζει 
να σκεπάζει τις δραστηριότητες των συλλόγων που είναι η ραχοκοκαλιά του αθλήματος  και
το επόμενο Δ.Σ. της ΕΟΜ  με οργάνωση,  πρέπει να ασχοληθεί εξατομικευμένα με κάθε 
σωματείο και με απόλυτη προτεραιότητα, ώστε  το άθλημα να αποκτήσει την Δυναμική που
του αρμόζει . 

Αν νομίζετε  ότι μπορώ να συνεισφέρω σε αυτό θα ήταν χαρά μου να με τιμήσετε με την 
ψήφο σας 


