
Για  όσους  δε  με  γνωρίζετε,  γεννήθηκα  το  1980  και  η
πρώτη μου επαφή με τον αθλητισμό ήταν σε ηλικία 7 χρονών,
όταν  ξεκίνησα  την  ενασχόλησή  μου  με  το  τέννις  στη
νεοϊδρυθείσα τότε Αθλητική Ακαδημία Αιγάλεω. 

Τα τελευταία 15 χρόνια, από τη θέση του προέδρου στον
ίδιο σύλλογο, έχουμε καταφέρει πάρα πολλά. 

Ένα  από  αυτά  είναι  η  εδώ  και  10  χρόνια  δημιουργία
τμήματος μπριτζ, καθώς και, τα τελευταία 3 χρόνια, τμήματος
μπριτζ  για  αθλητές  με  προβλήματα  όρασης,  μια
πανευρωπαϊκή  πρωτοτυπία,  κίνηση  από  την  οποία  έχουμε
βραβευτεί και από τον Φάρο Τυφλών.

 

Η νέα διοίκηση της ΕΟΜ, με πρόεδρο, τον πρόεδρό μας Αλέκο Αθανασιάδη, το μόνο σίγουρο
είναι ότι έχει πολλή δουλειά να κάνει, για να μπορέσει να δώσει στο άθλημά μας την αίγλη που
δικαιούται.  Πρέπει να σκύψουμε με αγάπη πάνω από τα Σωματεία και να δουλέψουμε γι'
αυτά. Άλλωστε η Ομοσπονδία δημιουργήθηκε  από τα σωματεία,  για τα σωματεία και η
δύναμή της είναι τα ίδια τα σωματεία. 

Χρειάζεται να βοηθηθούν όλα τα μέλη της ΕΟΜ να εναρμονιστούν με την αθλητική
μεταρρύθμιση και να εισέλθουν στο αθλητικό μητρώο. 

Χρειάζεται να χαρτογραφήσουμε τα προβλήματά τους και συντεταγμένα να βρούμε
λύσεις. 

Είναι  σημαντικό  η  Ομοσπονδία  μας  να  βγει  απο  την  εσωστρέφεια  και  να
κυκλοφορήσουμε το άθλημα σε όλα τα πλάτη και μήκη της Ελλάδας σε όλες τις ηλικιακές
κατηγορίες.

Οι  ανήλικοι  αθλητές  πρέπει  να  αποτελούν  τη  κύρια  κατηγορία  του  αθλήματος,
δημιουργώντας και τα αντίστοιχα πρωταθλήματα. 

Το άθλημα οφείλει  να διαδωθεί μέσω συνεργιών, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με
κρατικούς φορείς ή ακόμα και με άλλα συγγενή ή και όχι αθλήματα. 

Ταυτόχρονα όμως πρέπει να επενδύσουμε και στην ιδιωτική πρωτοβουλία, με την
εξεύρεση ιδιωτών χορηγών.

Η Ομοσπονδία μπορεί βγει από το στενό πλαίσιο των αγώνων και μόνο. Σίγουρα οι
διακρίσεις θα φέρουν τη διάδοση και την ανάπτυξη του αθλήματος, αλλά δεν φτάνει μόνο
αυτό.
 
Για όλα αυτά, αλλά και πολλά ακόμη, σε κλίμα ενότητας και άμεσης συνεργασίας με το
προσωπικό της Ομοσπονδίας και τα Σωματεία, με βραχυπρόθεσμα και μακρυπρόθεσμα
σχέδια, θα δουλέψω με πολλή όρεξη και μεράκι ώστε να γίνουν πράξη.  
Για  έναν ενεργό πρόεδρο σωματείου,  η  απόφαση να συμμετέχει  στη διοίκηση της  οικείας
Ομοσπονδίας πιστέψτε με δεν ειναι καθόλου εύκολη, αφού εκ των πραγμάτων γνωρίζει ότι σε
περίπτωση εκλογής του θα πρέπει να βάλει σε δεύτερη μοίρα τον σύλλογό του και σε πρώτη
όλα τα υπόλοιπα. 
Με οδηγό αυτήν την ανιδιοτελή αγάπη για το άθλημα ζητάω τώρα τη στήριξή σας.
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