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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αριθ.15/2007 
 

Της 22ης Δεκεμβρίου 2007 
 

 Το  Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2007 και ώρα 10:00, κατόπιν προσκλήσεως του αντιπροέδρου κ. 
Ιωάννη Κούμενου, λόγω της παραίτησης του προέδρου κ. Σπύρου Κουτρούμπα από μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΕΟΜ, στα γραφεία της 
οδού Φειδιππίδου 30, στην Αθήνα. 

Παρόντες:  Ο Αντιπρόεδρος Ι. Κούμενος, η Γεν. Γραμματέας Α. Καραμανλή, η Ταμίας Χ. 
Περρόνε, τα μέλη Λ. Αναστασιάδου, Σ. Βαλσαμάς, N. Παπαδάκη, και το αναπληρωματικό μέλος 
Κ. Γιαννάς. 

 
ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση και συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα . 

 
Ο Αντιπρόεδρος   Ι. Κούμενος ενημερώνει την Ταμία  Χ. Περρόνε για την έκβαση του 

προηγούμενου συμβουλίου και την παραίτηση του προέδρου. Επίσης καλωσορίζει τον κύριο 
Κώστα Γιαννά, αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. 

Η κυρία Περρόνε δηλώνει: “Θέλω να πω ότι λυπάμαι πολύ γι' αυτά που συνέβησαν στη 
συνεδρίαση στις 19/12/07 (δεν ήμουν παρούσα για οικογενειακούς λόγους) και έγιναν αφορμή 
να παραιτηθεί ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Σ. Κουτρούμπας, τον οποίον τίμησαν με συντριπτική 
πλειοψηφία (90%) οι εκπρόσωποι των Σωματείων ακόμα και οι σημερινοί πολέμιοί του. Αυτό το 
ερμηνεύω ότι σχεδόν όλοι ήθελαν τον κ. Κουτρούμπα στο Δ.Σ. της ΕΟΜ. Εμείς τον εκλέξαμε 
παμψηφεί πρόεδρο του Δ.Σ. κι όμως είναι ο μοναδικός πρόεδρος με τόση αποδοχή που 
απαξιώθηκε και προπηλακίστηκε τόσο πολύ. Μήπως έχει κανείς αμφισβητήσει την εντιμότητά 
του; Την εργατικότητά του; Μήπως διέκρινε κανείς πουθενά συμφέρον; Κατά τη Γ.Σ. του 
Μαρτίου 2007  διαπίστωσα την προσπάθεια ανατροπής του από μερικούς. Ότι δεν πέτυχε τότε 
από τόσους πολλούς πέτυχε τώρα από τόσο λίγους. 

Είναι εριστικός (λένε), φωνάζει πολύ, αντιδρά πρωτόγονα. ΑΝΑΡΩΤΗΘΗΚΑΤΕ ο καθένας 
μας στη θέση του, ύστερα από τόσο πόλεμο πώς θα ήταν. Έμαθα ότι ο κ. Μηλιτσόπουλος 
έγραψε πως πρέπει να παραιτηθούμε όλοι. Συμφωνώ μαζί του. Γιατί δεν το κάνουμε; Τι 
φοβόμαστε; Αν δράσαμε σωστά θα δικαιωθούμε. Εξ άλλου παραιτήθηκε ο λαβών το 90%!   

Προσωπικά πιστεύω πως η προφορική παραίτηση του κ. Κουτρούμπα είχε σκοπό την 
ανανέωση της εμπιστοσύνης του Δ.Σ. στο πρόσωπό του. Εσείς κ. Παπαδάκη, εσείς κ. Βαλσαμά  
καθώς και εγώ θα έπρεπε να το σκεφτούμε καλύτερα γιατί ο κ. Κουτρούμπας μας πρότεινε, 
εγγυήθηκε για εμάς και μας στήριξε ώστε να είμαστε μέλη του Δ.Σ., καθώς μόνο ένας μικρός 
κύκλος των Αθηνών μας γνώριζε. 
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Κλείνοντας θα ήθελα να υποβάλλω την παραίτησή μου από ταμίας της ΕΟΜ. Παρακαλώ 
να την δεχθείτε. Παραμένω απλό μέλος του Δ.Σ. και θέλω να ασχοληθώ με τη διάδοση, τις 
χορηγίες και την επιτροπή Δημοσίων σχέσεων.” 

Η κυρία Παπαδάκη λέει: “Κανείς από εμάς δεν αμφισβήτησε ποτέ την εντιμότητα του κ. 
Κουτρούμπα. Ο κ. Κουτρούμπας αμφισβήτησε την ειλικρίνεια και τις προθέσεις μας με 
αποτέλεσμα να έχει άσχημη συμπεριφορά απέναντί μας, ειδικά απέναντι σε μένα, κάθε φορά 
που δεν συμφωνούσα με τις απόψεις του ή τους χειρισμούς του και να χρησιμοποιεί 
απαράδεκτη φρασεολογία και τόνους όταν μου απεύθυνε το λόγο είτε εντός συμβουλίου είτε 
εκτός. Τους τελευταίους μήνες είχε γίνει προβληματικό πλέον το να παίρνουμε αποφάσεις στα 
συμβούλια και την περισσότερη ώρα την αναλώναμε σε διαφωνίες και καυγάδες με 
αποκλειστική υπαιτιότητα του κ. Κουτρούμπα. Θεωρώ ότι τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. 
συνεργαζόμαστε αρμονικά και εποικοδομητικά και τον λίγο χρόνο που απομένει μέχρι να λήξει η 
θητεία αυτού του Δ.Σ. θα πρέπει να μείνουμε και να ολοκληρώσουμε το έργο που έχουμε 
προγραμματίσει.” 

Η κυρία Καραμανλή δηλώνει ότι ο κ. Κουτρούμπας πολλές φορές είχε εκδηλώσει τη 
διάθεση του να τα παρατήσει διότι δεν άντεχε την κριτική και τις παρεμβάσεις από τα μέλη που 
δια της βίας εμφανίζονται μια φορά το μήνα και έχουν και άποψη. 

Το συμβούλιο προχώρησε στη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας για την εκλογή  του 
προέδρου του Δ.Σ.. Ο προταθείς για τη θέση του προέδρου Ι. Κούμενος εκλέγεται παμψηφεί. 
Ακολουθεί μυστική ψηφοφορία για τη θέση του αντιπροέδρου. Η προταθείσα Λ. Αναστασιάδου 
εκλέγεται παμψηφεί. Κατόπιν γίνεται μυστική ψηφοφορία για τη θέση του Γενικού Γραμματέα. 
Η Α. Καραμανλή εκλέγεται παμψηφεί. Τέλος για τη θέση του Ταμία προτείνεται η Ν. Παπαδάκη, 
η οποία και εκλέγεται παμψηφεί με μυστική ψηφοφορία. 

 

Κατόπιν του αποτελέσματος της μυστικής ψηφοφορίας η νέα σύνθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, που προέκυψε κατά την παρούσα έκτακτη συνεδρίαση, είναι η εξής: 

 
Πρόεδρος           :  Ιωάννης Κούμενος 
Αντιπρόεδρος      :  Λίλη Αναστασιάδου 
Γεν. Γραμματέας  :  Άννυ Καραμανλή 
Ταμίας                :  Ντάλια Παπαδάκη 
Μέλη                  :  Στέλιος Βαλσαμάς 

     Κώστας Γιαννάς 
     Χάρις Περρόνε 
 
 
               

Ο Πρόεδρος μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας ανέφερε: 

“Θα ήθελα να ενημερώσω τα μέλη του ΔΣ ότι στις άμεσες προθέσεις μου είναι να έχω 
μία συνάντηση με τον κ. Ν. Παναγάκη, ώστε να ανταλλάξουμε απόψεις για τα θέματα του 
αγωνιστικού μπριτζ γενικά και να ακούσω τις ιδέες του και τη σκοπιμότητα της έκδοσης της 
εφημερίδας «Το βήμα του μπριτζ». 

Επίσης θα προγραμματίσω να συναντήσω τον κ. Γ. Καρλαύτη, τ. Πρόεδρο της ΕΟΜ, για 
μία ευρεία συζήτηση επί των θεμάτων που απασχολούν το Αγωνιστικό Μπριτζ. 

Σε άμεση προτεραιότητα θα υπάρξει τηλεφωνική μου επικοινωνία με τους Προέδρους 
όλων των Σωματείων – μελών της ΕΟΜ και θα συγκαλέσω επίσης μία άτυπη σύσκεψη των 
Σωματείων περιοχής Αττικής, με σκοπό την επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα 
διάδοσης και νέων. 
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Εκτιμώ ότι επειδή την τριετία που πέρασε αναλωθήκαμε σε θέματα, χωρίς να πράξουμε 
σπουδαία πράγματα προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης του αθλήματος, πρέπει άμεσα να 
προσπαθήσουμε να καλύψουμε μέρος του χαμένου χρόνου.” 

  

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση 

 
 
 

     Ο Πρόεδρος            Τα Μέλη                    Η Γεν. Γραμματέας 
 
                       

Ιωάννης Κούμενος                                Λ. Αναστασιάδου             Άννα Καραμανλή 

      Ν. Παπαδάκη 

      Χ. Περρόνε 

      Σ. Βαλσαμάς 

       Κ. Γιαννάς 
 


