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ΘΕΜΑ:  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ 
 
Το τελευταίο χρονικό διάστημα στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. απουσίαζαν η 
σύμπνοια και το καλό κλίμα. Κριτική προς τον Πρόεδρο και Γενικό 
Γραμματέα από μέλη του Δ.Σ. είναι θεμιτά και σε ένα βαθμό μάλιστα 
χρήσιμα στην υλοποίηση των στόχων της Ομοσπονδίας. Υπάρχουν όμως 
και όρια, τα οποία ξεπεράστηκαν και φθάσαμε στη σημερινή κατάσταση.  
 
Αυτή τη χρονική στιγμή, που συμπίπτει με την έναρξη των μαθημάτων 
του μπριτζ της νέας σχολικής περιόδου (περίοδος κρίσιμη για τη διάδοση 
του μπριτζ), η Ομοσπονδία έχει να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα. 
 
Ένα σοβαρό πρόβλημα είναι οι αντιπαραθέσεις ή καλύτερα ο  πόλεμος 
των bloggers του μπριτζ. Το Π.Σ. ασχολείται συνεχώς με το θέμα αυτό, 
καλούνται μάρτυρες να καταθέσουν και πολύ φοβάμαι ότι σύντομα θα 
καταλήξουμε στα αστικά δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών. 
 
Η μεγάλη όμως πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ομοσπονδία είναι η 
διοργάνωση των Πανευρωπαϊκών Αγώνων του 2012. Δεδομένης της 
άρνησης της Πολιτείας να χρηματοδοτήσει τους αγώνες αυτούς έπρεπε 
να αναζητήσουμε αλλού χορηγούς. Ο υποψήφιος χορηγός που 
παρουσιάστηκε σε συνεδρίαση του Δ.Σ. έθεσε ως μοναδική προϋπόθεση 
την ύπαρξη σύμπνοιας και ομόνοιας στην Ομοσπονδία και το χώρο του 
μπριτζ. Ο τ. πρόεδρος  διαπραγματεύτηκε την ανάληψη των αγώνων με 
την EBL, συζήτησε τις τιμές με το ξενοδοχειακό συγκρότημα και 
αναζήτησε και άλλους χορηγούς. Η EBL μας ανέθεσε προφορικά τη 
διοργάνωση των αγώνων και η υπογραφή του σχετικού συμβολαίου 
πρέπει να γίνει τέλος του 2010.  Ο κ. Γιάννης Κούμενος ως γνώστης 
όλων των πτυχών του προβλήματος κατά τη γνώμη μου είναι ο μόνος 
που θα μπορούσε να υπογράψει στα υπάρχοντα χρονικά πλαίσια το 
συμβόλαιο ανάληψης των αγώνων αφού φυσικά εξασφάλιζε τις χορηγίες 
που χρειάζονται. 
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Το κλειδί για την επιτυχή αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων της 
ΕΟΜ είναι η αποκατάσταση στο Δ.Σ. κλίματος  σύμπνοιας και 
συνεργασίας, που μπορεί να επιτευχτεί μόνο με την είσοδο στο 
συμβούλιο καταλλήλων προσώπων που θα συνεδριάζουν ήρεμα και θα 
βάζουν τους στόχους της Ομοσπονδίας πάνω από τις προσωπικές τους 
φιλοδοξίες ή τα στενά συμφέροντα του συλλόγου τους. 
 
Θέλοντας να διευκολύνω την ανανέωση του Δ.Σ. υποβάλω τη παραίτηση 
μου από τη θέση του αντιπροέδρου και μέλους του Δ.Σ. της ΕΟΜ, και  
μέλους των διαφόρων επιτροπών της. 
 

Με τιμή, 
 
 

       Κώστας Γιαννάς 


