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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
αριθ. 14/2007 της 19ης Δεκεμβρίου 2007 

Την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2007 και ώρα 16:30, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου, 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΕΟΜ, στα γραφεία της οδός Φειδιππίδου 30, 
Αθήνα. 

Παρόντες οι: Ο Πρόεδρος Σ. Κουτρούμπας, o αντιπρόεδρος Ι. Κούμενος, η Γεν. Γραμματέας 
Α. Καραμανλή, η ειδική Γραμματέας Α. Παπαδάκη και το μέλος Ε. Αναστασιάδου . 

Απόντες καίτοι ειδοποιήθηκαν η Ταμίας κ. Χ. Περρόνε και το μέλος Σ. Βαλσαμάς. 

(Η συνεδρίαση, κατόπιν ομόφωνης απόφασης, καταγράφεται ηλεκτρονικά) 

ΘΕΜΑ 1ο: 
Ο Πρόεδρος κύριος Κουτρούμπας προσπαθεί να πείσει τους συμβούλους ότι στα πρακτικά της 
συνεδρίασης υπ'αρίθμ.αριθ.13 της 5ης Δεκεμβρίου 2007 δεν πρέπει να αναφερθεί ότι κακώς 
πρωτοκόλλησε επιστολή προς την Γενική Γραμματέα κυρία Καραμανλή (και κατόπιν αυτού 
πρωτοκολλήθηκε και η απάντησή της) και ότι ομόφωνα συνέστησαν να μην ξανασυμβεί κάτι 
τέτοιο. Ο Πρόεδρος λέει ότι αυτό αποτελεί αποδόμηση του προέδρου και ισχυρίζεται ότι η 
κυρία Καραμανλή δεν ξέρει να γράφει πρακτικά και γι αυτό θέλει να τα γράφει αυτός. Η κυρία 
Καραμανλή αναφέρει ότι σήμερα ο κ. Τόγιας της είπε πως έχει εντολή Προέδρου να μη γράψει 
άλλα πρακτικά γιατί τα έχει γράψει εκείνος και κατόπιν αυτού τα πληκτρολόγησε μόνη της στο 
κομπιούτερ. Η κυρία Αναστασιάδου λέει ότι η ευθύνη των πρακτικών είναι της Γεν. 
Γραμματέως και οι σύμβουλοι μπορούν να κάνουν μετά τις παρατηρήσεις τους. 

Η συζήτηση οξύνεται με παρεμβάσεις των μελών όπως της κας Παπαδάκη, η οποία του ζητά 
να μη βρίζει τα μέλη του ΔΣ, της κας Αναστασιάδου η οποία διαπιστώνει ότι υπάρχει 
εχθρότητα μεταξύ του Προέδρου και της Γεν. Γραμματέως, καθώς και της Ειδικής 
Γραμματέως κας Παπαδάκη και αναρωτιέται “αν δεν πρέπει να το διαλύσουμε”. 

Στο σημείο αυτό προσέρχεται καθυστερημένα το μέλος Στέλιος Βαλσαμάς. 

Ο αντιπρόεδρος Γ. Κούμενος παίρνει το λόγο και δηλώνει: 

“Κύριοι έχω να σας πω τα εξής: όταν έγινε η σύσταση του Δ.Σ. o Πρόεδρος επέλεξε την Γ.Γ., τον 
Αντιπρόεδρο, τον Ταμία και τους υπόλοιπους. Φαίνεται από τα πρακτικά που γράφονται ότι δεν 
έχει εμπιστοσύνη στη Γ.Γ. Εγώ λοιπόν θέτω θέμα προς ψήφιση, έστω κι' αν δεν είναι στην 
ημερήσια διάταξη, με βάση το άρθρο 14 παραγρ.15 του καταστατικού, αναδιάρθωση του Δ.Σ. το 
οποίο λέει: Κατά τη διάρκεια της θητείας του το ΔΣ μπορεί οποτεδήποτε ν'αποφασίσει την 
αλλαγή του αξιώματος οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα. Θέτω θέμα ολόκληρου του 
ΔΣ, προτείνω δε τον εαυτό μου για πρόεδρο. Άμα ψηφιστεί αυτό, μπορούμε να συνεχίσουμε, ενώ 
αν καταψηφιστεί, μπορείτε να συνεχίσετε μόνοι σας. Εγώ αυτό το ΔΣ που επί 45 λεπτά τώρα 
κάνει οτιδήποτε άλλο εκτός από το να συζητάει τα θέματα που το απασχολούν δεν το 
καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω να αφήνω την δουλειά μου και να έρχομαι εδώ να χάνω τον 
χρόνο μου με τσακωμούς. Είναι απαράδεκτο, κι αν από το πρωϊ βρίζεστε μην το μεταφέρετε και 
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στο ΔΣ. Πάτε σπίτι σας, πάτε στις καφετέριες να βριστείτε. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ είμαι 
επαγγελματίας, δεν είμαι ερασιτέχνης όπως δείχνετε δυστυχώς εσείς. Δεν μ' ενδιαφέρει κύριε 
Πρόεδρε, αν δεν μπορείς σήκω φύγε, αν είχες φύγει, σε πληροφορώ, θα είχαν λυθεί πολλά από τα 
προβλήματα του μπριτζ, οι φυλλάδες και άλλα. Δεν είχες όμως τα κότσια να κάνεις εθελουσία 
έξοδο και να σε χειροκροτήσουν όλοι. Θέλεις να μείνεις και ν' ασχολήσαι με το Μηλιτσόπουλο, 
τον Κανναβό και να δίνουμε τα λεφτά της ΕΟΜ στο Βούλτση και στους δικηγόρους. Τα λεφτά 
πρέπει να πηγαίνουν στη διάδοση. Αλλιώς είμαστε τόσο εσωστρεφείς που φτάνουμε στο σημείο 
να συζητάμε αν θα στείλουμε εθνικές ομάδες στο εξωτερικό, φτάνουμε στο σημείο να συζητάμε 
αν θα υπογράψουμε την επιστολή να πάρουμε χορηγία από την τράπεζα, είναι αδιανόητα αυτά τα 
πράγματα. Θα εισπράξουμε τα λεφτά και θα πάρουμε δημοκρατική απόφαση στο συμβούλιο τι θα 
τα κάνουμε, κι' αν είσαι μειοψηφία οφείλεις να σεβαστείς την απόφαση.” 

Μετά από διαλογική συζήτηση διαπιστώνεται ότι οι σύμβουλοι συμφωνούν με την πρόταση 
του Αντιπροέδρου Γ. Κούμενου και κατόπιν αυτού ο Πρόεδρος Σ. Κουτρούμπας υποβάλλει 
την παραίτησή του ευχαριστώντας τα μέλη και ευχόμενος καλή επιτυχία αποχωρεί. 

Αποφασίζεται να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος κύριος Κ. Γιαννάς. Μετά από τηλεφώνημα 
αποδέχεται και ορίζεται το Σάββατο στις 10 το πρωϊ έκτακτη συνεδρίαση για την συγκρότηση 
σε σώμα. Η συνεδρίαση συνεχίζεται με τα υπόλοιπα θέματα. 

ΘΕΜΑ 2ο: 
Δε συζητήθηκε. 

ΘΕΜΑ 3ο: 
Γίνεται αποδοχή των δύο επιχορηγήσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού υπ' 
αρίθμ.50998 για 3.000€ και υπ' αρίθμ. 52168 για 12.000€. 

ΘΕΜΑ 4ο: 
Για την εισήγηση της ΚΕΔ προτείνεται να γίνει αποδεκτή με εξίσωση των αμοιβών των 
βοηθών και των board movers, όπως στα πανελλήνια που διαξάγονται σε ομίλους. 

Το ΔΣ προτείνει τον Π. Γεροντόπουλο για 3ο μέλος της ΚΕΔ.  

ΘΕΜΑ 5ο: 
Η επιτροπή μαθημάτων ανακοινώνει ότι θα αρχίσει τμήμα αρχαρίων στη Βαρβάκειο Σχολή, με 
καθηγητή τον κ. Φώτη Σεραφείγκο, που συμβαίνει να είναι και καθηγητής μαθηματικών στο 
σχολείο και την κα. Σ. Βιλλιώτη. Θα παραχωρηθεί δανεικό υλικό στο σχολείο (τραπέζια, 
bidding box και βιβλία δωρεάν στα -περίπου- σαράντα παιδιά). 

ΘΕΜΑ 6ο: 
Η εισήγηση της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων, για τη συνεργασία με τον Fulvio Fantoni ως 
προπονητή της Εθνικής Ομάδας Open, έγινε ομόφωνα δεκτή. Η εισήγηση που αφορά και τον 
τρόπο επιλογής των Εθνικών Ομάδων επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό. 
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ΘΕΜΑ 7ο: 
Εγκρίνονται τα αιτήματα των ΟΑΜ – ΛΕ και ΛΑΜΘ για διεξαγωγή εορταστικών τουρνουά. 

 

 Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Η Γεν. Γραμματέας 

        αντ' αυτού ο αντιπρόεδρος 

        Ι. Κούμενος                                        Ε. Αναστασιάδου 

   Σ. Βαλσαμάς  Άννα Καραμανλή 

                                                                   Ν. Παπαδάκη 

 

   

    


