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Το εφηµεριδάκι αυτό, που για πρώτη φορά παίρνετε στα χέρια σας, είναι ο
κύριος τρόπος επικοινωνίας μεταξύ της ΕΟΜ και των μαθητών.
Σε αυτό το δισέλιδο έντυπο, που κάθε εβδομάδα θα σας μοιράζουν οι δάσκαλοί
σας, θα μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσµατα από τα πιο πρόσφατα τουρνουά, την
κατάταξη των Master-Points, αναγγελίες από τις πιο σηµαντικές εκδηλώσεις,
γενικότερες πληροφορίες για το χώρο του αγωνιστικού µπριτζ και φυσικά μικρά
άρθρα.
Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, ερώτηση, ανάγκη για επεξήγηση ή θέλετε κάποια
πληροφορία να δημοσιευτεί στο εφηµεριδάκι, µη διστάζετε να επικοινωνήσετε µε
τον κο Δημήτρη Τόγια στα τηλέφωνα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ, 2107480400-2, καθημερινά από τις 10:00 έως τις 18:00. Επίσης, όσοι ασχολείστε µε το
Internet,
μπορείτε
να
χρησιμοποιείτε
την
ηλεκτρονική
διεύθυνση
lessons@hellasbridge.org.
Στην ιστοσελίδα της ΕΟΜ http://www.hellasbridge.org, σύντοµα θα υπάρχει
ξεχωριστός χώρος για σας, όπου θα μπορείτε να δείτε τα Mps που θα κατακτάτε,
καθώς και τα αποτελέσµατα των αγώνων στους οποίους θα συμμετέχετε. Επίσης
μπορείτε να επισκέπτεστε και τον ιστοχώρο http://www.mathbridge.blogspot.com

Η Ελληνική Ομοσπονδία σας καλωσορίζει

Σ

ας καλωσορίζουμε στην µπριτζιστική µας οικογένεια, όπου θα βρείτε ψυχαγωγία, καλή
παρέα και θα μυηθείτε σ’ αυτό το πνευματικό άθληµα που αποκαλείται και «σκάκι της τράπουλας».
Η Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ έχει διαθέσει γι’ αυτήν τη σειρά των μαθημάτων τους καλύτερους
πτυχιούχους δασκάλους της, που θα σας βοηθήσουν να κάνετε τα πρώτα σας µπριτζιστικά βήµατα.
Αργότερα, ποιος ξέρει, µε τις δικές σας δυνάµεις ίσως αποτελέσετε και µέλος των εθνικών
αντιπροσωπευτικών οµάδων (νέων, γυναικών κ.λπ.) στις διεθνείς διοργανώσεις, ακόµα και στην
Ολυμπιάδα.

Α

λλά ακόµα και αν δεν έχετε πρωταθλητικές βλέψεις, η απόλαυση που θα σας δώσει το παιχνίδι
είναι πολύτιµη. Η γνώση του Μπριτζ, σε οποιοδήποτε επίπεδο, είναι µια κοινωνική «πιστωτική
κάρτα» που θα σας ανοίξει τις πόρτες στην Ελλάδα και σ’ όλο τον κόσµο για να κάνετε καινούριους
φίλους και να αναμετρηθείτε μαζί τους.

Έ

χουν ήδη γίνει τα πρώτα μαθήματα, και σε λίγο θα προχωρήσουμε στη διοργάνωση των
τουρνουά, μιας δεύτερης μέρας μέσα στην εβδομάδα που θα είναι αφιερωμένη στο παίξιµο. Η
παρουσία σας σε αυτά θα είναι προαιρετική, αλλά σας τα συνιστούμε ανεπιφύλακτα γιατί, όπως θα
έχετε κιόλας καταλάβει, το µπριτζ μαθαίνεται κυρίως µε την πρακτική εξάσκηση.
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Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ
Είµαστε στα πρώτα μαθήματα και πιστεύουμε ότι όλοι έχετε αρχίσει να διασκεδάζετε µε αυτό το
υπέροχο παιχνίδι. Όσο βέβαια περνάει ο καιρός και ενώ θα ξετυλίγεται το κουβάρι του µπριτζ, θα
δείτε πόσο ευχάριστα θα αλλάξει η ζωή σας και πόσο πολύ θα μεγαλώσει η οικογένειά σας.
Όσοι παίζουμε µπριτζ είµαστε µια οικογένεια που λέγεται Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ
(Ε.Ο.Μ.) και η οποία ανήκει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Μέλη της ΕΟΜ είναι τα
Σωματεία και όλοι εµείς είµαστε αθλητές και µέλη αυτών των Σωματείων. Αυτή τη στιγµή τα
Σωματεία στην Ελλάδα ανέρχονται σε τριάντα τρία και είναι τα εξής:
ΑΕΠΜΑΜελίσσια 6977‐282629
AMI ‐ Iωάννινα (6972) 606122
ΑΟΑΦ ‐ Φιλοθέη (210) 6812557
ΑΟΜ ‐ Αθήνα (210) 7759674‐5
ΑΟΜΒ ‐ Βουλ/µένη (210) 9651944
AOMM ‐ Bόλος (24210)23365
ΑΟΜΨ ‐ Π. Ψυχικό (210) 6749868
ΑΟΜΧ ‐ Χαλκίδα (22210) 53050
ΑΟΤ ‐ Π. Φάληρο (210) 9408740
ΑΣΑΕ ‐ Αθήνα (210) 8228150
ΑΣΝΒ ‐ Ν. Βουτζάς (22940) 32804
ΙΟΘ ‐ Θεσ/νίκη (2310) 830939
ΚΟΑΜ ‐ Κέρκυρα (26610) 44900
ΛΑΜΘ ‐ Θεσ/νίκη (2310) 270557
ΛΕ ‐ Μαρούσι (210) 6856262
ΟΑΑ ‐ Αθήνα (210) 9232872
ΟΑΜ ‐ Μαρούσι (210) 6856262

ΟΑΜΒ ‐ Βέρροια (23310) 28886
ΟΑΜΘ ‐ Θεσ/νίκη (2310) 313700
ΟΑΜΚ ‐ Καλαµάτα (27210) 92894
ΟΑΜΚΗ ‐ Κηφισιά (210) 8079917
ΟΑΜΛ ‐ Λάρισα (2410) 623067
ΟΑΜΠΕΙ ‐ Πειραιάς (210) 4178274
ΟΑΜΡ ‐ Ρόδος (22410) 74070
ΟΑΜΣ ‐ Σέρρες (23210) 51676
ΟΑΜΧΝ – Χανιά (28210) 27383
ΟΠΑΦ ‐ Φιλοθέη (210) 6823941
ΠΚΔΑ – Αγρίνιο 6973‐320528
ΠΛΗ ‐ Ηράκλειο (2810) 227925
ΠΟΑΜ ‐ Πάτρα (2610) 622536
ΡΟΜ ‐ Ρέθυµνο (28310) 25150
ΣΑΜΟΣ – Σάμος (22730)22837
ΣΛΑΜ ‐ Μυτιλήνη (6973) 023831
ΧΟΜ – Χίος (6945) 723387
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ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6936‐606057
6977‐282629
6936‐161778
(210) 9232872
6977‐037923
(210) 4178274
6978‐489280
(210) 7759674‐5
(210) 6891178
6977‐282629
(210) 7759674‐5
(210) 9408740
(210) 8228150
6974‐438038
(210) 8079917
(210) 8079917
6932‐363779
(210) 6823941
(210) 6749868

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Σταματίου Νίκος
Παπυράκη Μαρία
Γιαλιράκης Γιάννης
Μπάλλας Δημήτρης
Βιρβιδάκης Βασίλης
Προκοπίου Γιάννης
Μεσθενέας Γιώργος
Σταματίου Νίκος
Φερεντίνου Εριέτα
Παπυράκη Μαρία
Σταματίου Νίκος
Μπάλλας Δημήτρης
Κανελλόπουλος Γιώργος
Προκοπίου Γιάννης
Καλιακμάνη Άννα
Βιλλιώτη Σεμίραμις
Βιλλιώτη Σεμίραμις
Μπάλλας Δημήτρης
Συρακοπούλου Χριστίνα

