
Παρέμβαση Νίκου Καραμανλή στη Γ.Σ. της ΕΟΜ της 1ης/11/2008

-----.-----

Η σειρά με την οποία θα θίξω ορισμένα θέματα ακολουθούν τη σειρά

που  είχαν  στην  προηγηθείσα  συζήτηση  και  δεν  σημαίνει  ιεράρχηση  της

σημασίας τους.

1. Εισιτήρια εθνικών αποστολών μέσω Ντουμπάϊ:

Η  ΕΟΜ  μπορεί  να  διεκδικήσει  αποζημίωση  από  την  AIR CHINA που

ματαίωσε  το  προγραμματισμένο  δρομολόγιο,  πράγμα  που  προκάλεσε

υπέρμετρη επιβάρυνση στο σχετικό προϋπολογισμό δαπανών της αποστολής.

2. Πολιτική της ΕΟΜ για τις Εθνικές Ομάδες:

Υποτίθεται  ότι  η  πολιτική  ανάπτυξης  περιλαμβάνει  σαν

αλληλοσυμπληρούμενες και αλληλοενισχυόμενες ενότητες την κατηγορία του

πρωταθλητικού  Μπριτζ  (που  περιλαμβάνει  περί  τους  50  με  80  το  πολύ

αθλητές) και τη μεγάλη μάζα των παικτών που ενδιαφέρονται κυρίως με το

κοινωνικό και ψυχαγωγικό μπριτζ. Αντίθετα, στην πράξη, τα έχουμε καταφέρει

αυτές οι δύο υποομάδες να λειτουργούν αντιθετικά η μία στην ανάπτυξη της

άλλης. Βασική αδυναμία των Ελλήνων αθλητών είναι ότι δεν έχουν συνηθίζει

να παίζουν πολλές διανομές όπως γίνεται στα διεθνή πρωταθλήματα. Αυτή η

αδυναμία φάνηκε στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που έγινε τον Ιούνιο στο

Pau της  Γαλλίας,  όπου  συστηματικά  η  ομάδα  ΟΡΕΝ  στις  πρώτες  10-12

διανομές  συναγωνιζόταν  επάξια  και  επροηγείτο  εμφανώς  έναντι  διεθνούς

κλάσης  αντιπάλων,  ενώ  στις  επόμενες  διανομές  η  ομάδα  κατέρρεε  και

ανατρεπόταν τελείως εις βάρος της το τελικό αποτέλεσμα. Και τούτο γιατί τα

Πανελλήνια  πρωταθλήματα  οργανώνονται  με  κριτήρια  λαϊκίστικα  που  δεν

εξασφαλίζουν τις αναγκαίες συνθήκες σκληρού ανταγωνισμού ώστε να είναι

εξοικειωμένοι  οι  αθλητές  μας  στις  συνθήκες  των  διεθνών  αγώνων.

Αποτέλεσμα, ότι από πολλούς οι δαπάνες της αποστολής στα Πανευρωπαϊκά

και Παγκόσμια Πρωταθλήματα θεωρούνται πεταμένα λεφτά σε σχέση με τα



πενιχρά αποτελέσματα που επιτυγχάνονται. Για την αντιμετώπιση του θέματος

πρέπει  κατά  τη  γνώμη  μου  να  γίνει  ριζική  ανατροπή  της  πολιτικής,  με  την

οποία αντιμετωπίζει η ΕΟΜ έως σήμερα το πρωταθλητικό μπριτζ, όπως π.χ. α)

με  τη  δημιουργία  ενός  ξεχωριστού  καθαρά  δυναμικού  πίνακα  απονομής

MASTER POINTS και κατάταξης  των αθλητών, παράλληλα με τη διατήρηση

του ιστορικού αλλά στατικού πίνακα που ισχύει σήμερα, β) με την οργάνωση

των  προπονήσεων  των  εθνικών  ομάδων  τουλάχιστον επί  διετία  μετά  τη

selection και πριν τη διεξαγωγή του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή των

Ολυμπιάδων,  γ)  με  την  διαμόρφωση  κανονισμών  διεξαγωγής  αγώνων  και

πανελληνίων  πρωταθλημάτων  ώστε  στους  τελικούς  να  εξασφαλίζεται  η

συμμετοχή των πράγματι επιλέκτων σε αγώνες με διανομές ανάλογου αριθμού

που παίζουν οι παίκτες κάθε μέρα στους διεθνείς αγώνες (64-80) κλπ.

3. Προώθηση πολιτικής χορηγιών

Για  τη  σημασία  των  χορηγιών  θα  παραβιάσω  ανοικτές  θύρες  και  γι’

αυτό δεν επεκτείνομαι. Πρέπει κατά τη γνώμη μου το θέμα ν’ αντιμετωπισθεί

επαγγελματικά  με  πρόβλεψη  αμοιβής,  ποσοστιαίας  ή  άλλης,  για  όποιον

μεσολαβητή  πετυχαίνει  χορηγίες  και  πριμ  στους  υπαλλήλους  που  θα  το

καταφέρουν. Κάθε χορηγία που ήδη υπάρχει πρέπει ν’ αξιοποιείται όχι μόνο,

αυτονόητα, για το σκοπό για τον οποίο δόθηκε, αλλά και με την προβολή και

διαφήμιση της χορηγίας, η ύπαρξη της οποία καθεαυτή αποτελεί την καλύτερη

διαφήμιση και παράδειγμα προς μίμηση. Από αυτή την άποψη εκτιμώ ότι η

προβολή που έγινε μέσω του περιοδικού της ΕΟΜ για τις χορηγίες που έγιναν

μέσα στο 2008 είναι ανεπαρκής.

4. Πρωτάθλημα Βαλκανίων – Διεθνής πολιτική της ΕΟΜ

Έχουν  ήδη  οργανωθεί  Βαλκανικά  πρωταθλήματα,  από  τα  οποία

απουσιάζουμε πλήρως. Η συμμετοχή  σ’  αυτά θα προωθήσει και τις διεθνείς

σχέσεις  της  ΕΟΜ,  η  οποία  αυτονόητα  και  μέσω  αυτών  μπορεί  να  παίξει



ενεργότερο  ρόλο  και  στην  Πανευρωπαϊκή  Ομοσπονδία,  με  σίγουρα  μικρά

ωφελήματα στην αρχή αλλά και πολύ περισσότερα στο μέλλον.

5. Bridge – Mate:

Επειδή ακούστηκε η πιθανότητα ν’  αγορασθούν από την Ομοσπονδία

και  άλλα  τέτοια  μηχανήματα,  τα  οποία  αυτοματοποιούν  και  επιταχύνουν

εντυπωσιακά  τη  διαδικασία  διεξαγωγής  του  αγώνα,  θα  συνιστούσα  να

κάνουμε λίγη υπομονή γιατί η σχετική τεχνολογία αναπτύσσεται αλματωδώς

και σύντομα οι χρησιμοποιούμενες συσκευές θα θεωρούνται πεπαλαιωμένες.

Ήδη,  στο  Pau κατά  τη  διάρκεια  του  Πανευρωπαϊκού  Πρωταθλήματος  έγινε

επίδειξη  βελτιωμένων  συσκευών  που  δεν  έχουν  ολοκληρωθεί,  οι  οποίες

επιφέρουν, πράγματι, επαναστατικές αλλαγές.

6. Διάδοση:

Σε κάθε γενική συνέλευση επαναλαμβάνεται το ίδιο ευχολόγιο. Εδώ και

μία  εικοσαετία  περίπου  η  πρώτη  μεγάλη  αλλαγή  ήταν  η  σημαντική  αύξηση

των κονδυλίων του προϋπολογισμού που προορίζεται για τη διάδοση. Έκτοτε,

η  πρακτική  που  ακολουθήθηκε  έως  σήμερα  ήταν  να  μην  απορροφάται  το

σύνολο  του  κονδυλίου  και  το  υπόλοιπο  να  χρησιμοποιείται  για  άλλες

τρέχουσες  ανάγκες  της  ΕΟΜ.  Πρέπει  και  το  θέμα  αυτό  ν’  αντιμετωπισθεί

επαγγελματικά  και  κυρίως  να  λειτουργήσει  τμήμα  διάδοσης  στη  διοικητική

δομή της ΕΟΜ σε όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο με την ευκαιρία των

μαθημάτων που ξεκινούν κάθε Οκτώβριο.

7. Μπριτζ στα σχολεία:

Πρέπει η ΕΟΜ να φτιάξει φάκελο με όλα τα σχετικά έγγραφα και τις

πληροφορίες που υπάρχουν (σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας που

επιτρέπει το μπριτζ στα σχολεία, αναφορά των παραδειγμάτων στα σχολεία

της Κηφισιάς με καθηγητή τον Κώστα Πανόπουλο, τη φετινή διοργάνωση στο

πρότυπο  σχολείο  του  Βαρβακείου  κλπ.)  και  να  τον  αποστείλει  όπου  δει,



συμπεριλαμβανομένων και των Ομίλων του κέντρου και της Περιφερείας για

να τον αξιοποιήσουν.

8. Υλοποίηση προτάσεων που γίνονται στις Γενικές Συνελεύσεις

Συνήθως,  αρκούμαστε  σχετικά  με  προτάσεις  που  συγκεντρώνουν

ακόμη και τη γενική ομοφωνία σε μια γενικολόγα ανάθεση να υλοποιηθούν

από το  νέο διοικητικό συμβούλιο που θα εκλεγεί ή στην επόμενη θητεία των

Δ.Σ. που η θητεία τους δεν έχει λήξει. Στη συνέχεια, οι προτάσεις κατά κανόνα

ξεχνιούνται και η σχετική δραστηριότητα εξαντλείται στην καθαρογραφή των

πρακτικών και την αρχειοθέτησή τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η παλλάκις

υιοθετηθείσα πρόταση να συμβληθεί η ΕΟΜ με ένα ή περισσότερα ξενοδοχεία

του  Κέντρου  για  τα  οποία  θα  εξασφαλίζεται  έκπτωση  στους  αθλητές  που

προέρχονται από την περιφέρεια, ώστε να καλυφθούν όχι μόνο οι διαμονές

κατά τη διάρκεια των διοργανώσεων της ΕΟΜ, αλλά και για τα ιδιωτικά τους

ταξίδια στην Αθήνα για απασχολήσεις επαγγελματικές ή άλλες των αθλητών

της περιφέρειας. Ίσως, είναι σκόπιμο να συγκροτούνται εθελοντικές επιτροπές

για την υλοποίηση των σχετικών προτάσεων στις οποίες να συμμετέχουν και

οι  προτείνοντες,  που  στη  συνέχεια  μπορούν  να  συγχωνεύονται  με  τις

επιτροπές που συγκροτεί το Δ.Σ.

9. Κανονισμοί της ΕΟΜ που εφαρμόζονται και στην Περιφέρεια

Παρατηρείται  από  τους  Περιφερειακούς  Ομίλους  και  μάλιστα  κατά

τρόπο  εθιμικό, μία συστηματική  παραβίαση των κανονισμών, που οφείλεται

κυρίως  στο  γεγονός  ότι  δεν  έχουν  τα  μέσα  ή  το  δυναμικό  για  να  τους

εφαρμόσουν. Αποτέλεσμα είναι ότι συχνά γίνονται αθέλητα ή ηθελημένα όχι

μόνο  σοβαρές  παραβιάσεις  των  κανονισμών  της  ΕΟΜ  που  συνεπάγονται

πειθαρχικές  κυρώσεις,  αλλ’  ακόμη  και  ποινικά  αδικήματα,  τα  οποία  τυχόν

καταγγελλόμενα  στη  Γενική  Γραμματεία  Αθλητισμού  θα  εκθέσουν  όχι  μόνο

τους  Ομίλους  και  τα  πρόσωπα  που  εμπλέκονται  αλλά  και  την  ΕΟΜ  και

γενικότερα  το  άθλημα.  Γι’  αυτό  το  λόγο  πρέπει  να  γίνουν  ουσιώδεις



τροποποιήσεις στους κανονισμούς ώστε να ελαστικοποιηθούν ικανοποιητικά οι

διατάξεις που αφορούν τα σωματεία της περιφέρειας (π.χ. βαθμίδα διαιτητών,

προϋποθέσεις  συγκρότησης  αντιπροσωπευτικών  ομάδων  στα  Πανελλήνια

πρωταθλήματα,  τροποποίηση  επί  το  ελαστικότερο  προκειμένου  περί

εκδρομικών τουρνουά κλπ.).

10. Διασυλλογικά πρωταθλήματα:

Είναι καιρός να επεξεργασθεί η ΕΟΜ έναν άλλο τρόπο διεξαγωγής των

διασυλλογικών πρωταθλημάτων, ανάλογο με αυτόν των λοιπών αθλημάτων,

προσαρμοσμένο φυσικά στις ιδιαιτερότητες του αθλήματος. Υπάρχουν, ήδη,

παλαιότερες προτάσεις του Δημήτρη Ναθαναήλ, του ΟΠΑΦ και πιο πρόσφατα

του Γ. Κανελλόπουλου. Η ΕΟΜ, επαναπαυόμενη στα καθιερωμένα, περίμενε

έως τώρα  να έλθει  ολοκληρωμένη  σχετική  εισήγηση  από  το  βάση.  Αλλά οι

σχετικές απόπειρες δεν προχώρησαν έως τώρα. Γι’  αυτό πρέπει ν’  αναλάβει

την ευθύνη της επεξεργασίας η ΕΟΜ με ανάλογη δουλειά που θ’ απαιτηθεί με

τη  συνεργασία  της  Επιτροπής  Αγωνιστικών  Εκδηλώσεων  και  Επιτροπής

Κανονισμών.


