
 

 

 
 

 
ΕKΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 

(ΛΕΥΚΩΣΙΑ) 
 

Πρώτα πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήρθατε εδώ να ακούσετε τι 

έχομε κάνει αυτό το χρόνο και επίσης τα προβλήματα που μας απασχολούν, και αν 

μπορείτε να μας βοηθήσετε. 

Η Επιτροπή σήμερα 20 Οκτωβρίου είναι η ακόλουθη. 

Πρόεδρος:             Αλέκα Αστραίου 
Αντιπρόεδρος:      Γιώργος Γεωργιάδης 
Γραμματέας:         Ρένα Λιβέρα 
Ταμίας:                 Ερρίκος Λεωνίδου 
Μέλος:                  Φίλιππος Φράγκος 
Μέλος:                  Φρόσω Τηλλυρή 
Mέλος:                  Kώστας Ιωάννου 
Mέλος:                  Πάνος Παναγίδης 
Μέλος:                  Αντζελίνα Παραλίκη 
 
Η Ομοσπονδία έχει κάνει αρκετές συνεδριάσεις ( μία κάθε μήνα ) όπως 
απαιτεί το καταστατικό μας.  Προσπαθούμε πάντοτε να ακολουθούμε τις 
υποδείξεις του ΚΟΑ για καλύτερη λειτουργία της Ομοσπονδίας και για 
μεγαλύτερη διαφάνεια, γι αυτό το λόγο έχουμε σχηματίσει μίαν επιτροπή από 
τους Γιώργο Γεωργιάδη, Πάνο Παναγίδη, και Φίλιππο Φράγκο οι οποίοι έχουν 
μελετήσει το καταστατικό και έχουν κάνει εισηγήσεις για αλλαγή ορισμένων 
άρθρων του. Οι αλλαγές αυτές έχουν συζητηθεί στην επιτροπή και αφού 
έχουν εγκριθεί,  θα σταλούν στο ΚΟΑ και μετά σε έκτακτη Γενική Συνέλευση 
για τελική έγκριση. 
Γι αυτό το λόγο τα πρακτικά των συνεδριάσεων μας στέλνονται σε όλους τους 
Ομίλους. Έχομε επίσης τυπώσει αποδείξεις εισπράξεων και πληρωμών. 
 
Αμέσως μετά την εκλογή μας πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η 
διοργάνωση των Μικρών Ομοσπονδιών Ευρώπης όπου λάβαμε τα 



συγχαρητήρια του Προέδρου κυρίου Aubry καθώς και των άλλων 
αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εθνική μας Ομάδα έκανε μία 
καλή παρουσία και ήτανε 8η μεταξύ 14 ομάδων. Λόγω αυτού του 
αποτελέσματος η επιτροπή απεφάσισε η Κύπρος να λάβει μέρος στους  
Ευρωπαϊκούς Αγώνες στη Βουδαπέστη με την ίδια ομάδα. Τα αποτελέσματα 
μας δυστυχώς δεν ήτανε καλά, (ήρθαμε τελευταίοι ) και αυτό οφείλεται σε 
διάφορους λόγους π.χ. κούραση, προπονήσεις και πολλά άλλα που 
καταγράφονται στην έκθεση του αρχηγού. Η Εθνική μας θα συμμετάσχει  σε 
λίγες μέρες στο φετινό διαγωνισμό των Μικρών Ομοσπονδιών στην Κροατία 
και ελπίζομε σε ένα καλό αποτέλεσμα. 
 
Το Φεστιβάλ μας φέτος πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό στο ξενοδοχείο 
Ποσειδώνια αλλά δυστυχώς η συμμετοχή από ξένους παίκτες ήτανε 
μηδαμινή. Φέτος κάμνομε διάφορες σκέψεις και προσπαθούμε να φέρομε 
παίκτες από άλλες χώρες. Δεχόμαστε εισηγήσεις γι αυτό το θέμα. 
   
Η Ομοσπονδία διοργάνωσε και φέτος τους καθιερωμένους ετήσιους 
διαγωνισμούς, Ζευγών, Ομάδων, Μεικτών Ζευγών και εντός του ερχόμενου 
μήνα θα έχουμε τον διαγωνισμό Ζευγών. Εκείνο που παρατηρούμε είναι το 
μικρό ενδιαφέρον συμμετοχής  στους διαγωνισμούς από τα μέλη μας και αυτό 
πρέπει να μας προβληματίσει.. Λόγω της μικρής αυτής συμμετοχής η 
επιτροπή αναγκάστηκε να ακυρώσει ορισμένους διαγωνισμούς, όπως το 
Swiss Teams και το Κύπελλο Nethie –Geoff White. Η Τεχνική Επιτροπή θα 
μελετήσει τους ετήσιους διαγωνισμούς και θα ετοιμάσει το Ημερολόγιο 
αγώνων για το  2017. 
 
 Η Ομοσπονδία μας έλαβε μέρος στο συνέδριο αξιωματούχων της 
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μπριτζ με την Πρόεδρο Αλέκα  Αστραίου και τη 
Γραμματέα Ρένα Λιβέρα. Η  Ρένα Λιβέρα ήτανε προσκεκλημένη από την 
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για να κάνει μία παρουσίαση με θέμα  
“Επιτυχημένες Ομοσπονδίες” και αυτό όπως αντιλαμβάνεστε ήτανε πολύ 
τιμητικό  για την Ρένα,  την Ομοσπονδία μας, αλλά και για όλη την Κύπρο. 
Περιττό να πω ότι η παρουσίαση  ήτανε εξαιρετική και απέσπασε τα 
συγχαρητήρια όλων των παρευρισκομένων.  
 
Εξακολουθεί το πρόβλημα για εξεύρεση διαιτητών και γι αυτό το λόγο θα 
στείλουμε δύο από τους υπάρχοντες διαιτητές για περαιτέρω επιμόρφωση σε 
σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας στην Αθήνα. Ελπίζομε να πάρουμε 
οικονομική βοήθεια από την Ακαδημία προς επιμόρφωση, του ΚΟΑ. 
 
Τα Επιμορφωτικά μαθήματα συνεχίζονται κανονικά στη Λευκωσία, Λεμεσό και 
Λάρνακα. Αρκετοί από τους μαθητές παίζουν στο διαδίκτυο και μερικοί 
λαμβάνουν μέρος και σε διαγωνισμούς Ομίλων. Η προσπάθεια συνεχίζεται να 
μπει το Μπριτζ  στα σχολεία και φέτος με την βοήθεια της Αντζελίνας 
Παραλίκη που διδάσκει στο G.C.School of Careers καταφέραμε να αρχίσουμε 
τη διδαχή σε αυτό το σχολείο με μια μικρή ομάδα. Ελπίζομε σύντομα να γίνει 
το ίδιο με την Αγγλική Σχολή. 
 
Τα πιο πάνω αποτελούν μια πολύ σύντομη ενημέρωση των όσων 
επιτεύχθηκαν τους τελευταίους 12 μήνες. 



 
Εκ μέρους όλων μελών της επιτροπής του Δ.Σ. θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα 
τα Σωματεία Μέλη για την κατανόηση και την συνεργασία που επέδειξαν. 
 
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου  
 
 
Αλέκα Αστραίου 
Πρόεδρος. 
 
 
 
 
 
 

 


