
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

αριθ. 8/ της 15ης Σεπτεμβρίου 2010 

 
Την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 16:00 μετά από πρόσκληση του 

εκτελούντος χρέη Προέδρου, Aντιπροέδρου Κ. Γιαννά, το Δ.Σ. της ΕΟΜ συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση στα γραφεία της ΕΟΜ, οδός Φειδιππίδου 30, Αθήνα. 

Παρόντες: ο Aντιπρόεδρος Κ. Γιαννάς, η Γεν. Γραμματέας Α. Καραμανλή, ο Ταμίας Α. 

Αθανασιάδης και τα μέλη Α. Πολίτου, Τ. Φράγκος και Σ. Μπομπολάκης. 

Παρών επίσης ο διευθυντής γραφείων της ΕΟΜ Λ. Ζώτος. 
  

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών 

 Επικυρώθηκαν τα πρακτικά υπ' αριθ. 7/14-07-2010. 

ΘΕΜΑ 2ο: Θέματα Προέδρου 

Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ΗΔ η παριστάμενη κα Κοτρωνάρου, μέλος του 

ΠΣ της ΕΟΜ, ενημερώνει το ΔΣ ότι το ΠΣ απάλλαξε ομόφωνα την κα Βασ. Νίκα από τις 

καταγγελίες των κκ. Φαραντάτου και Συρακοπούλου εναντίον της. Ενημέρωσε, επίσης, ότι το 

Πειθαρχικό Συμβούλιο πείστηκε, κατά πλειοψηφία, ότι διαχεριστής του ανώνυμου blog είναι ο 

κ. Α.Φαραντάτος και ότι υπάρχει και συμμετοχή της κας Χ. Συρακοπούλου, που δεν μπορεί να 

προσδιορισθεί επακριβώς, λόγω της ιδιαιτερότητας των blogs. Τέλος, το ΠΣ ΕΟΜ 

επιφυλάχθηκε για τις περαιτέρω ενέργειές του και έκανε συστάσεις σε όλους να βοηθήσουν να 

αποφορτιστεί το βαρύ κλίμα που έχει δημιουργηθεί τους τελευταίους μήνες στο χώρο του 

μπριτζ με αφορμή αναρτήσεις, σχόλια και ανακοινώσεις και να σταματήσει η προσβολή 

ατόμων καθώς και του κύρους του αθλήματος μέσω ανώνυμων blogs. 

Ο Αντιπρόεδρος κ. Κώστας Γιαννάς, αναφερόμενος πρώτα στο θέμα της παραίτησης 

του κ. Γιάννη Κούμενου από τη θέση του Προέδρου της ΕΟΜ, είπε πως είναι σοβαρό θέμα σε 

μια περίοδο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σοβαρά προβλήματα, δηλαδή τη διοργάνωση των 

Πανευρωπαϊκών αγώνων του 2012,  τον πόλεμο των blogs, τη διάδοση και την προετοιμασία 

της  Γενικής Συνέλευσης του Οκτωβρίου και ζήτησε από τα μέλη να τοποθετηθούν και να πουν 

αν την κάνουν δεκτή. 

Η κα Πολίτου τοποθετήθηκε, λέγοντας πως ο κ Κούμενος έχει εκφράσει την πρόθεσή 

του να παραιτηθεί στα δύο προηγούμενα ΔΣ και στην επιστολή του αναφέρει πως η απόφασή 

του είναι οριστική. Συνεπώς, εφόσον δεν έχει οικονομικές ή άλλες εκκρεμότητες προς την 

Ομοσπονδία, δε μπορεί να μη τη δεχθεί. 



Ο κ Αθανασιάδης τοποθετήθηκε στη συνέχεια, λέγοντας πως δεν εξαρτάται από τον 

ίδιο το τι θα αποφασίσει να κάνει  ο κ. Κούμενος αλλά θεωρεί πως ο κ Κούμενος έχει 

εκκρεμότητες, καθώς έχει κάνει όλες τις συζητήσεις για το Πανευρωπαϊκό και ως εκ τούτου 

δεν κάνει αποδεκτή την παραίτησή του. 

Ο κ Μπομπολάκης στην τοποθέτησή του είπε πως δεν είχε πιστέψει πως ο κ Κούμενος 

θα παραιτηθεί, καθώς μετά την πρώτη εκδήλωση της πρόθεσής του για παραίτηση ταξίδεψε 

στην Οστάνδη και ανέλαβε τη διοργάνωση των Πανευρωπαϊκών, ενέργεια με την οποία δεν 

συμφωνεί.  Ανέφερε πως έκανε προσπάθεια να τον μεταπείσει να γυρίσει και είχε την 

εντύπωση πως σήμερα θα ήταν παρών. Σε ερώτηση του κ Γιαννά αν ο κ Μπομπολάκης έχει 

καταλάβει αν ο κ Κούμενος θέλει να φύγει οριστικά ή να επανέλθει με δικούς του όρους, ο κ 

Μπομπολάκης απάντησε πως μάλλον έχει την πρόθεση να επανέλθει με δικούς του όρους, 

πράγμα με το οποίο δε συμφώνησε. Στην ερώτηση του κ Γιαννά αν αποδέχεται την παραίτηση, 

ο κ. Μπομπολάκης είπε πως δεν μας αφήνει περιθώρια ο κ. Κούμενος με την επιστολή του, 

αλλά ο ίδιος δεν την αποδέχεται. 

Η κα Καραμανλή πρότεινε να μη γίνει αποδεκτή η παραίτηση του Προέδρου και 

εκδήλωσε την πρόθεσή της να παραιτηθεί σήμερα και  να μην είναι πάλι υποψήφια. 

 Παραμένει  όμως στη σημερινή συνεδρίαση μέχρι να συζητηθούν τα θέματα. 

Ο κ. Φράγκος εξέφρασε την λύπη του που ο κ. Πρόεδρος δεν έκανε τον κόπο να 

αφιερώσει μερικά λεπτά να ενημερώσει τα μέλη για τους λόγους της παραίτησής του. Δεν 

κατανοεί τους λόγους που επικαλείται στην επιστολή του περί προβλημάτων που δεν 

μπορούσαμε να διορθώσουμε. Θα ήθελε ο Πρόεδρος να μιλήσει πιο ξεκάθαρα και να δώσει 

εξηγήσεις. Την προηγούμενη φορά (στο ΔΣ της 14 Ιουλίου) είχε αναφέρει πως δεν μπορεί να 

συνυπάρχει με ανθρώπους  που θέλουν να εργαστούν στο Πανευρωπαϊκό, είτε με κλαμπάρχες. 

Δεν αντιλαμβάνεται τι εννοεί κλαμπάρχες. Δηλώνει πως η επιστολή τον λυπεί βαθύτατα. Ο 

ίδιος επιθυμεί ο κ. Κούμενος να είναι Πρόεδρος και πριν και στο μέλλον. Επίσης εκφράζει την 

δυσαρέσκειά του που αντιλαμβάνεται  πως υπάρχει ένα «δίκτυο» ενημέρωσης, μέσω του 

οποίου όλοι στην Ελλάδα έχουν μάθει για την παραίτηση του Προέδρου πριν ακόμα 

υποβληθεί. Επίσης γεννάται το ερώτημα: η παραίτηση είναι οριστική; Ο κ. Κούμενος θα είναι 

πάλι υποψήφιος; Αν προκύψει η ίδια σύνθεση τι θα κάνει; Θα παραιτηθεί πάλι; Για το καλό 

του αθλήματος δεν αποδέχεται  την παραίτηση του Προέδρου. Ο ίδιος ο κ. Φράγκος δηλώνει 

πως θέτει την παραίτησή του  στη διάθεση της Ομοσπονδίας  σε οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί 

μέχρι τον Οκτώβριο και θα στείλει επιστολή που θα εξηγεί τους λόγους. 

Ο κ. Γιαννάς στη δευτερολογία του είπε  πως όλοι έχουμε καταλάβει λίγο ως πολύ τους 

λόγους που ο κ. Κούμενος παραιτήθηκε." Όλοι ήμασταν παρόντες στα προηγούμενα ΔΣ, 



είδαμε το κλίμα που επικρατούσε, την κριτική που του γινόταν.  Κριτική προς τον Πρόεδρο 

είναι θεμιτή και μάλιστα σε ένα βαθμό χρήσιμη. Αλλά υπάρχει ένα μέτρο που δεν πρέπει να το 

ξεπερνάμε". Ο κ. Γιαννάς αναφέρει πως με βάση αυτά που ο ίδιος έχει καταλάβει, επιθυμία του 

Προέδρου είναι να επανέλθει εφόσον γίνει μια  ανανέωση της εμπιστοσύνης από τη Γενική 

Συνέλευση προς τα μέλη του ΔΣ. Αν του πούμε πως η Γενική Συνέλευση θα είναι εκλογική και 

το αποφασίσουμε, ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία, σήμερα, θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε σα 

συμβούλιο ομαλά  μέχρι τις εκλογές και ο Πρόεδρος να επανέλθει.  Η κα Πολίτου δηλώνει πως 

κάτι τέτοιο είναι αντικαταστατικό και αν συμβεί μπορεί να προσβληθεί στα δικαστήρια. Ο κ. 

Γιαννάς δεν αποδέχεται την παραίτηση του Προέδρου. 

Η κα Πολίτου υπενθύμισε το καταστατικό και είπε πως δεν μπορεί να γίνουν εκλογές 

αν δεν υπάρξουν τόσες παραιτήσεις μελών ώστε να μείνουν λιγότερα από τα 2/3 (δηλαδή 

λιγότερα από 5 μέλη). Όταν θα μείνουν λιγότερα από 5 μέλη και διαπιστωθεί η ανάγκη για 

εκλογές, αυτές θα γίνουν  μέσα σε 3 μήνες. Έγινε συζήτηση επί του θέματος, διαβάστηκε το 

καταστατικό. Ο κ. Αθανασιάδης εκδήλωσε την πρόθεσή του να παραιτηθεί στις 20 Οκτωβρίου 

για να διευκολύνει την κατάσταση. Ο κ. Φράγκος ανέφερε πως δεν προτίθεται να παραιτηθεί 

στην παρούσα φάση και μέχρι τις εκλογές. Ο κ. Γιαννάς επέμεινε στην ανάγκη να γίνουν 

εκλογές και πρότεινε να συμφωνήσει όλο το ΔΣ γι αυτή την ανάγκη. Ο κ. Μπομπολάκης 

δήλωσε πως δεν παραιτείται διότι δεν δέχεται μια εκβιαστική κατάσταση και προτείνει να 

μείνουν τέσσερα άτομα να οδηγήσουν την Ομοσπονδία στις εκλογές και να ασχοληθούν με τη 

διάδοση.  

Η παραίτηση του κ Κούμενου δεν έγινε δεκτή  κατά πλειοψηφία με ψήφους 5 προς 1. Ο 

κ. Γιαννάς προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον κ Κούμενο, αλλά αυτό δεν κατέστη εφικτό. Η 

κα Πολίτου επανέρχεται και ζητά  να γίνει αμέσως ψηφοφορία για εκλογή νέου Προέδρου, 

διαφορετικά να διακοπεί το συμβούλιο και να συνεχιστεί η διαδικασία την επόμενη μέρα, αφού 

γίνει επικοινωνία με τον κ. Κούμενο. Η πρόταση αυτή δεν έγινε αποδεκτή και το συμβούλιο 

συνέχισε τη συζήτηση των θεμάτων θεωρώντας προς το παρόν τον Πρόεδρο απόντα. 
 

ΘΕΜΑ 3ο: Βαλκανικοί Αγώνες  
Ο κ Αθανασιάδης ενημερώνει το ΔΣ για τους Βαλκανικούς Αγώνες στη Στάρα Ζαγόρα 

της Βουλγαρίας. Υπενθυμίζει πως είχαμε συμμετάσχει και πέρυσι στο αντίστοιχο πρωτάθλημα 

με αποστολή ομάδας στη Σερβία. Επισημαίνει επίσης ότι στο μέλλον θα χρειαστεί να 

φιλοξενήσουμε και εμείς τους αγώνες αυτούς. Έγινε  ανακοίνωση για εκδήλωση 

ενδιαφέροντος. Τα ζευγάρια που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον είναι Ζώτος-Σαπουνάκης, 



Μπόζεμπεργκ-Καμινάρης, Οικονομόπουλος-Αγγελόπουλος και Παπακυριακόπουλος-

Δοξιάδης. Τα κριτήρια πληρούν τα τρία πρώτα ζευγάρια.  

Σε παρέμβασή του ο κ Φράγκος ζητάει στο μέλλον να γίνεται εκ των προτέρων 

πρόβλεψη κάθε χρόνο σχετικά με το ποιους αγώνες στο εξωτερικό θα χρηματοδοτούμε και 

μέχρι ποιού σημείου. 

Το ΔΣ εγκρίνει την κάλυψη των εξόδων μετάβασης που ανέρχονται σε 1300 ευρώ και 

τα entree fees 300 ευρώ, σύνολο δηλαδή 1600 ευρώ ως παρακάτω:. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΕΘΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΣΕ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΑΡΑ ΖΑΓΟΡΑ ΒΟΥΛΓΑΡΊΑ 

Αναχώρηση: 28/9/2010 

Επιστροφή: 4/10/2010 

Μέλη Εθνικής: 6 

Αεροπ. εισιτήρια Αθήνα - Σόφια 4 x 225                           900 € 

Οδοιπορικά Θεσ/νίκη – Στάρα Ζαγόρα 2                                     300 € 

Οδοιπορικά Σόφια - Στάρα Ζαγόρα 4                                  Δωρεάν 

Διαμονή                                     Δωρεάν 

Διατροφή                                     Δωρεάν 

Δικαιώματα συμμετοχής                                        300 € 

Διάφορα έξοδα                                        100 € 

 Σύνολο                                                                                                               1600 € 
 

ΘΕΜΑ 4ο: Συμμετοχή στο Ελληνο-Τουρκικό τουρνουά στη Σμύρνη και 

ΘΕΜΑ 12ο : Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γυναικών 

Ο κ Αθανασιάδης ενημέρωσε  ότι μετά την απόφαση σε προηγούμενο ΔΣ να δώσει η 

ΕΟΜ την αιγίδα της σε τουρνουά που οργανώνει κλάμπ της Σμύρνης,  του τηλεφώνησε ο κ 

Χατζηδάκης, ως μέλος της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων  και τον ενημέρωσε ότι 

  υπήρχε πρόσκληση των διοργανωτών από τη Σμύρνη για μια ομάδα 3 ζευγών , των οποίων 

κάλυπτε τα έξοδα διαμονής και συμμετοχής στους αγώνες. Του πρότεινε δε  να στείλει η 

ΕΟΜ στο τουρνουά την Εθνική Ομάδα Γυναικών   σαν επιβράβευση για την απόδοσή τους 

στους Πανευρωπαϊκούς της Οστάνδης, πληρώνοντας μόνο τα έξοδα μετακίνησης.  Ο κ 

Αθανασιάδης τού επεσήμανε πως το τουρνουά αυτό γίνεται το ίδιο τριήμερο με το Πανελλήνιο 

πρωτάθλημα γυναικών και πως δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να ζητηθεί, λόγω αυτού του 

ενδεχομένου, αναβολή του Πανελληνίου Γυναικών. Ο κ Χατζηδάκης επικοινώνησε ξανά μαζί 



του και είπε ότι ρωτήθηκαν οι αθλήτριες και προτιμούν να πάνε στη Σμύρνη.  Η Επιτροπή 

Εθνικών Ομάδων ενέκρινε την πρόταση και ακολούθως η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε 

να εγκριθεί η μετάβαση της Εθνικής Γυναικών στη Σμύρνη. Σε κάθε περίπτωση όμως, 

προσέθεσε ο κ. Αθανασιάδης, το ΔΣ είναι αυτό που αποφασίζει και, αν θέλει, μπορεί να 

αναιρέσει και τις αποφάσεις της ΕΕΟ και της Εκτελεστικής Επιτροπής και να μην στείλουμε 

κανέναν στη Σμύρνη. 

Ο κ. Ζώτος, παρεμβαίνοντας,  ενημέρωσε ότι έχουν ήδη εκδοθεί εισιτήρια για 4 

αθλήτριες. 

 Επιπλέον υπάρχει αίτημα, που έφθασε με χθεσινή επιστολή, από τις 

αθλήτριες Αρσλάνογλου  και  Μιχαλάκου (ζευγάρι της Β' Εθνικής Γυναικών) που, 

επειδή πληροφορήθηκαν ότι το ένα από τα τρία ζευγάρια της Α΄ Εθνικής δε θα συμμετάσχει, 

ζητούν, μια και παρακολούθησαν ανελλιπώς τις προπονήσεις, να συμμετάσχουν σαν τρίτο 

ζευγάρι.  

Μετά την ενημέρωση του κ Αθανασιάδη, το ΔΣ συζήτησε και τις επιστολές 1. 

διαμαρτυρίας αθλητριών για υποβάθμιση του Πανελληνίου Γυναικών και 2.  παραίτησης του κ 

Χατζηδάκη με αφορμή τη μη αναβολή του Πανελληνίου Γυναικών. 

Η κα Πολίτου στην τοποθέτησή της επί του θέματος θεωρεί ότι είναι λανθασμένοι οι 

χειρισμοί του τέως Προέδρου, της Εκτελεστικής Επιτροπής και του κ. Χατζηδάκη να στείλουν 

τις γυναίκες στο τουρνουά αυτό.  Θα πρότεινε η Εθνική Γυναικών για επιβράβευση να 

πήγαινε κάπου αλλού . Επειδή όμως βρισκόμαστε προ τετελεσμένου γεγονότος, μπορούμε  να 

αφήσουμε στη διακριτική ευχέρεια των αθλητριών να αποφασίσουν αν θέλουν ή όχι να πάνε 

στο τουρνουά της Σμύρνης, και, αν δεν θέλουν να πάνε, ας χάσει η ΕΟΜ τα εισιτήρια που 

έχουν ήδη εκδοθεί, αφού πρόκειται για δικό της λάθος. Το Πανελλήνιο Γυναικών δεν μπορεί 

να αλλάξει ημερομηνία. Το ζευγάρι Αρσλάνογλου- Μιχαλάκου να συμμετάσχει σαν 3ο 

ζευγάρι. Τέλος, θεωρεί απαράδεκτη την επιστολή Χατζηδάκη, του οποίου καταδικάζει τη 

στάση καθώς τον θεωρεί βασικό υπαίτιο για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε  και 

προτείνει να μη δεχθεί το παρόν ΔΣ τη συμμετοχή του κ Χατζηδάκη ξανά  σε επιτροπή, επειδή 

έχει παραιτηθεί 3 ή 4 φορές ως τώρα.  

Ο κ Φράγκος εξέφρασε τους ενδοιασμούς του για τη  λειτουργία της Εκτελεστικής 

Επιτροπής. Κανονικά θα έπρεπε να αποφασίζει για επείγοντα πράγματα αλλά φαίνεται πως 

αποφασίζει επί παντός επιστητού και μας φέρνει προ τετελεσμένων γεγονότων. Αυτή τη στιγμή 

συμφωνεί αναγκαστικά, επειδή ήδη έχει καλυφθεί μέρος των εξόδων, να εγκριθεί το κονδύλι 

και να συμμετάσχουν οι  Αρσλάνογλου-Μιχαλάκου σαν  τρίτο ζευγάρι αλλά επαναλαμβάνει 



την απαίτησή του στο μέλλον να αποφασίζεται εκ των προτέρων σε ποιους αγώνες θα 

στέλνουμε ομάδες. 

Ο κ Μπομπολάκης εξέφρασε επίσης τους ενδοιασμούς του για τους λάθος χειρισμούς, 

για την υποστήριξη ενός τουρνουά στην Τουρκία που δεν είναι σημαντική διοργάνωση, ενώ 

αντίστοιχα δεν δείξαμε  τέτοια υποστήριξη σε αντίστοιχα Ελληνικά περιφερειακά τουρνουά. 

Σχετικά δε με την επιστολή Χατζηδάκη εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του καθώς τα γεγονότα δεν 

περιγράφονται όπως έγιναν. Για το ζεύγος Αρσλάνογλου- Μιχαλάκου  δέχεται να 

συμμετάσχουν. Προτείνει για το μέλλον σε τουρνουά - φεστιβάλ που δεν είναι Πανευρωπαϊκά 

κλπ, όπου πρέπει να εκπροσωπηθεί η χώρα, να μην υπάρχει επιδότηση. 

Ο κ. Ζώτος, ερωτηθείς σαν προπονητής της εθνικής γυναικών, υποστηρίζει ότι, αν 

πρόκειται για επιβράβευση της Οστάνδης, θα έπρεπε να πάνε μόνο 2 ζευγάρια στη Σμύρνη, 

αλλά αν αποφασιστεί να πάει και τρίτο ζευγάρι επισημαίνει ότι υπάρχει το ζευγάρι Παναγάκη-

Συρακοπούλου, που προηγείται των Αρσλάνογλου-Μιχαλάκου γιατί τερμάτισε πάνω από 

αυτές  στους αγώνες επιλογής και η δεοντολογία επιβάλλει να ερωτηθούν πρώτα αυτές, αν 

θέλουν να πάνε. 

Το ΔΣ ομόφωνα ενέκρινε να  συμμετάσχουν οι αθλήτριες της εθνικής γυναικών 

Βελαϊτη- Μήτση και  Κανελλοπούλου- Οικονόμου και  στη συνέχεια να ερωτηθεί πρώτα το  

ζεύγος Παναγάκη - Συρακοπούλου. Αν δεν δεχθούν να πάνε, τότε να πάει το ζεύγος  

Αρσλάνογλου- Μιχαλάκου.  Ενέκρινε επίσης τη δαπάνη  για τα έξοδα μετάβασης τριών 

ζευγών,  ως ακολούθως: 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΕΘΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΣΕ ΤΣΕΣΜΕ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

Αναχώρηση:                        24/9/2010 

Επιστροφή:                          27/9/2010 

Μέλη Εθνικής:                      Έξι (6) 

Αεροπ. Εισιτήρια       Αθήνα ‐ Σμύρνη‐ Αθήνα        3 x 170         510 € 

                                       Σμύρνη‐ Αθήνα                  1 x 90            90 € 

                                                                                  2 x 180         360 € 

Διαμονή                                                                                      Δωρεάν 

Διατροφή                                                                                    Δωρεάν 

Σύνολο                                                                                           960 € 

 



Σχετικά με το Πανελλήνιο Γυναικών το ΔΣ αποφάσισε πως δεν θα αλλάξει η 

ημερομηνία διεξαγωγής.  

 Επανερχόμενη στο θέμα η κα Πολίτου ζητά να καταγραφεί στα πρακτικά ότι η ίδια 

διαφωνεί εντελώς που στέλνουμε αυτή την ομάδα και δεν επικυρώνει αυτή την απόφαση. Σε 

σχόλιο του κ. Αθανασιάδη ότι "για το Σαν Ρέμο δεν σε άκουγα να διαφωνείς" η κα Πολίτου 

αντιδρά λέγοντας ότι ο κ. Αθανασιάδης για δεύτερη φορά αναφέρει το Σαν Ρέμο και ακολουθεί 

έντονος λεκτικός διαπληκτισμός. Τελικά  η κα Πολίτου αποχωρεί δηλώνοντας ότι 

"παραιτούμαι διότι δεν θέλω να συνεργάζομαι με ανεύθυνους και αλήτες"  και ότι παίρνει πίσω 

τις προσφορές του ΣΚΑΙ και της ΕΡΤ για τη διάδοση.  

Αποχωρώντας έχει έντονη αντιπαράθεση με τον  κ. Αθανασιάδη, ο οποίος την 

κατηγορεί ότι "η  Αγγελική από τη μέρα που ήρθε το μόνο που κάνει είναι όλα να τα συνδυάζει 

με αμοιβές. Δεν την άκουσα μια φορά να πει κάτι τζάμπα". Η κα Πολίτου ανταποδίδει με 

υβριστικές εκφράσεις  και κατηγορεί τον κ. Αθανασιάδη ότι ήθελε με άλλους συμβούλους να 

δώσει 5000 ευρώ στον κ. Γεροντόπουλο για ένα φιλμάκι των Πανευρωπαϊκών, το οποίο η ίδια 

το έκανε δωρεάν στην ΕΡΤ και ότι  θα ανεχθούν  με τον κ. Κούμενο  να φαγωθούν λεφτά από 

το Πόρτο- Καρράς. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 

Με fax το ίδιο βράδυ η κα Πολίτου ανακάλεσε την παραίτησή της και ζήτησε 

συγγνώμη για τη συμπεριφορά της,  ενώ σε γραπτή δήλωσή της που έγινε πριν από την 

υπογραφή του πρακτικού αυτού διευκρίνισε ότι ποτέ δεν εννοούσε ότι ο κ. Αθανασιάδης  ή ο 

κ. Κούμενος θα πάρουν οι ίδιοι χρήματα και αν, με τα λεγόμενά της εννοήθηκε κάτι τέτοιο, 

αυτό οφειλόταν στον εκνευρισμό της στιγμής και ποτέ δεν το εννοούσε πραγματικά.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΘΕΜΑ 5ο : Φιλαδέλφεια: ορισμός εκπροσώπου - επιχορήγηση 

συμμετεχόντων 
Το ΔΣ ενέκρινε τη διάθεση του ποσού 2350 ευρώ για τα δικαιώματα συμμετοχής της 

ομάδας και των ζευγών που θα πάρουν μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπριτζ στη 

Φιλαδέλφεια της Αμερικής. Η ομάδα  αποτελείται  από τους Βρούστη Βασίλη, Καραμανλή 

Φίλιππο, Δελημπαλταδάκη Νίκο, Κοντομήτρο Κωνσταντίνο. 



Εκπρόσωπος στη σύσκεψη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας ορίζεται ο κ. Μπάλας με 

αναπληρωτή τον κ. Σκουλαρίκη. Και οι δύο θα εργάζονται εκεί για τους αγώνες, οπότε η ΕΟΜ 

δεν θα επιβαρυνθεί με επιπλέον έξοδα.    
 

ΘΕΜΑ 6ο : Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης Οκτωβρίου  
Δεν συζητήθηκε 

ΘΕΜΑ 7ο : Εισήγηση επιτροπής διάδοσης 
Δεν συζητήθηκε αναλυτικά.  Αποφασίστηκε ότι το ποσό που θα διατεθεί για τη διάδοση 

θα είναι μέχρι 20% περισσότερο από πέρυσι. Επίσης αποφασίστηκε η πρόσληψη του Νίκου 

Σταματίου για το διάστημα της διάδοσης από 20 Σεπτεμβρίου μέχρι τέλος Οκτωβρίου για την 

απάντηση των τηλεφωνημάτων για τα μαθήματα έναντι ποσού ανάλογου με το περσινό. 

 ΘΕΜΑ 8ο : Πανευρωπαϊκοί 2012. Πρόοδος συζητήσεων - επαφών  
Δεν συζητήθηκε 

ΘΕΜΑ 9ο : Πρόγραμμα ταυτόχρονων 
Δεν συζητήθηκε 

ΘΕΜΑ 10ο : Χειμερινή απασχόληση προσωπικού 
Δεν συζητήθηκε 

ΘΕΜΑ 11ο : Τρόπος επιλογής εθνικών ομάδων 
Δεν συζητήθηκε 

ΘΕΜΑ 13ο : Ορισμός άτυπης συνάντησης Σωματείων 
Δεν συζητήθηκε 

ΘΕΜΑ 14ο : Αιτήματα Σωματείων 
Δεν συζητήθηκε 

ΘΕΜΑ 15ο : Διάφορα Θέματα 

Εγκρίθηκε ομόφωνα η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής  όπως οι Διασυλλογικοί 

αγώνες ομάδων 2010 διεξαχθούν στο Ολυμπιακό Στάδιο Βαρέων αθλημάτων στα Άνω Λιόσια 

(έξοδος 5 Αττικής οδού), δεδομένου ότι, παρά τις προσπάθειες, δεν βρέθηκε άλλος ενιαίος 

χώρος διαθέσιμος τις ημερομηνίες αυτές και να καταβληθεί το αιτούμενο από τα Ολυμπιακά 

Ακίνητα ποσό των 500 ευρώ συν ΦΠΑ.  



Με το τέλος της συνεδρίασης, υπέβαλε την παραίτησή της από  μέλος του ΔΣ  η κα Α. 

Καραμανλή. 

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση. 

  

Ο Αντιπρόεδρος                      Τα Μέλη                                       H Γεν. Γραμματέας 

  

            Κ. Γιαννάς                       Α. Αθανασιάδης                         Άννα Καραμανλή-

Λυδάκη  

  

                                                    Α. Πολίτου 

                                                      

                                                     Σ. Μπομπολάκης 
  

                                                     Α. Φράγκος 

 


