Προς το Δ.Σ. της ΕΟΜ

Αγία Παρασκευή 6 Απριλίου 2010

ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΥΟ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗ
Αιτούμαστε (Κώστας Μπόζεμπεργκ, Γιάννης Προκοπίου) να επιστραφεί η διαχείριση
του ταυτόχρονου 1-9 της Τρίτης στον Κώστα Μπόζεμπεργκ.
Εναλλακτικά ζητάμε το text αρχείο να συνεχίσει να μας δίνεται από το πρωί του
Σαββάτου.
Οι λόγοι παρατίθενται στην παρακάτω επιστολή διαμαρτυρίας.

ΑΙΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ
Παρακαλώ την ΕΟΜ αν δε δημιουργώ πρόβλημα να με εξυπηρετήσει και να μου
χορηγήσει τη βάση δεδομένων με τα master points των αθλητών των ετών 2000,
2005, 2010 (Ιανουάριος).
Ο λόγος είναι ότι ετοιμάζω ένα προσωπικό site όπου εκτός των άλλων θέλω να
εμφανίζεται η κατάταξη των αθλητών με τα master points μόνο της τελευταίας
δεκαετίας ή/και τελευταίας πενταετίας.
Η εξυπηρέτηση θα είναι μεγάλη διότι θα με γλιτώσετε από τον κόπο να κάνω όλη τη
δουλειά με το χέρι, δουλειά πάνω από 10 ώρες -μόνο για τις μεγάλες κατηγορίες.
Ευχαριστώ προκαταβολικά
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΘΕΜΑ: Διαχείριση ταυτόχρονου 1-9 Τρίτης
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Πολλά από αυτά τα έχω ξαναγράψει. Επιτρέψτε μου μια περίληψη.
Το ταυτόχρονο 1-9 ξεκίνησε με δύο ομίλους (ΑΣΑΕ, ΑΕΠΜΑ) πριν από δύο χρόνια.
Από την πρώτη ημέρα δίναμε στους αθλητές φυλλάδια με σχολιασμένες κάποιες
διανομές. Επίσης σε κάθε διανομή αναγραφόταν το πιθανό συμβόλαιο καθώς και
το αν θα μπει μέσα ή όχι –βλ. συνημμένο φυλλάδιο.
Αργότερα μπήκαν στο ταυτόχρονο κατά σειράν ΟΑΜΚΗ, ΑΟΜ και πέρσι τέτοια
εποχή ο ΟΠΑΦ.
Κάποια στιγμή μας είπαν ότι μας παίρνουν τη διαχείριση «διότι ο ΟΠΑΦ αποφάσισε
να περάσουν όλες οι διαχειρίσεις στα χέρια του». Βέβαια δεν τολμούσαν αρχικά να
ζητήσουν και τις διαχειρίσεις που είχε ο ΑΟΜ και όταν αρκετά αργότερα τις ζήτησαν
από τον Κηπουρό αυτός φυσικά τους τά ‘ψαλε και τον άφησαν να τις κρατήσει.
Τελικά ο ΟΠΑΦ πήρε μόνο μία διαχείριση, του Μπόζεμπεργκ.
Ο κος Μπάλλας μάς είχε κατηγορήσει τότε ότι κάνουμε αθέμιτο ανταγωνισμό με το
να φτιάχνουμε φυλλάδια. Όταν του είπαμε ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να
τους το στέλνουμε συμφώνησε και είπε ότι θα ανεβαίνει το φυλλάδιο και στο site
για να το βλέπουν όλοι οι αθλητές και ότι αν είναι έτσι θα το έχετε το αρχείο από το
Σαββατοκύριακο. Αποκαλύφθηκε λοιπόν πως αυτός ήταν ο λόγος που θα μας
έδιναν το αρχείο στις 12 και όχι η απόφαση της ΣΜΑΔ.
Πραγματικά για μήνες ο κος Μεσθενέας έστελνε Σαββατοκύριακο το αρχείο (όταν
δεν ξεχνιόταν) και εμείς τα σχόλια στον κο Μπάλλα. Μας ενημέρωσαν παίκτες του
ΟΠΑΦ ότι ούτε τα φυλλάδια διανεμήθηκαν ποτέ στον ΟΠΑΦ ούτε φυσικά ανέβηκαν
στο site. Αργότερα πήγε η Χριστίνα Συρακοπούλου εκεί κι έτσι είχαν τα δικά τους
πια σχόλια.
Οι μήνες αυτοί υπό τη διαχείριση του κου Μεσθενέα δεν ήταν άψογοι αλλά πέρα
από το σοβαρό γεγονός ότι βάφτιζε κάποιες ημερίδες έκτακτες χωρίς να μας ρωτάει
εκ των προτέρων αλλά και χωρίς να μας ενημερώνει εκ των υστέρων, ωστόσο το ότι
μας έστελνε τα αρχεία έγκαιρα μας επέτρεπε να κάνουμε τη δουλειά μας.
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ΣΗΜΕΡΑ
Τον τελευταίο καιρό έστελνε όλο και πιο αργά τα αρχεία με αποκορύφωμα την
περασμένη βδομάδα που τα έστειλε το μεσημέρι της Τρίτης 30 Μαρτίου λέγοντας
ότι το ξέχασε (αποτέλεσμα να μην έχουμε το χρόνο να κάνουμε τα σχόλια) και
σήμερα Τρίτη 6 Απριλίου όπου μας φλόμωσε για πολλοστή φορά στα ψέματα.
Αρχικά (10.30 το πρωί) μας είπε σας το στέλνω σε λίγο. Μετά (11.30) μας είπε σας
το στέλνω σε λίγο. Όταν τον ρώτησα ότι το επόμενο αρχείο το θέλουμε από το
Σαββατοκύριακο μου είπε ότι αυτό δε γίνεται διότι του έστειλε mail η ΣΜΑΔ να τα
δίνει στις 12 της Τρίτης. Του ζήτησα να μου στείλει το σχετικό mail και μου είπε ότι
το έχει σε άλλο υπολογιστή και θα το στείλει το απόγευμα. Του είπα ότι θα το πάρω
από τον Ιγνάτιο (στοιχηματίζοντας ότι τέτοιο mail δεν υπήρξε ποτέ). Μου είπε
εντάξει. Μετά από τρία λεπτά παίρνει τηλέφωνο έντρομος και είπε «ότι μου το
είπαν προφορικά».
Λοιπόν επειδή ο κος Μεσθενέας κρίνουμε ότι είναι ανεπαρκέστατος ζητάμε από την
ΕΟΜ να υποχρεώσει τον ΟΠΑΦ να επιστρέψει στον Μπόζεμπεργκ τη διαχείριση.
Αποκλειστικά υπεύθυνη αυτής της δυσλειτουργίας θεωρούμε την ΕΟΜ και όχι τον
ΟΠΑΦ ή τη ΣΜΑΔ. Ας μην αποφασίσει παρακαλούμε «να τα βρουν οι Όμιλοι μεταξύ
τους» διότι υπ’ αυτό το καθεστώς κάτι τέτοιο είναι αδύνατο.
Το μεσημέρι της Τρίτης 6 Απριλίου (σήμερα) μίλησα επίσης με την κα Καραμανλή.
Μου είπε ότι έλαβε mail από τον κο Μεσθενέα με ερώτηση τού πότε να δίνει τα
αρχεία στους directors. Εκείνη επικοινώνησε με τρία μέλη της ΣΜΑΔ (εκτός του
Κηπουρού) και της είπαν «στις 12» αλλά κατ’ εξαίρεσιν στον Προκοπίου στις 10!!
Ρωτάμε:
Τι άλλαξε και έστειλε αυτό το mail ο κος Μεσθενέας; Δεν πήγαιναν καλά τα
πράγματα ως τώρα;
Τι σημαίνουν αυτές οι δύο ώρες αβάντζο; Αν θέλουν πραγματικά να μας
εξυπηρετήσουν γιατί δεν το κάνουν;
Γιατί η ΕΟΜ σφυρίζει αδιάφορα όταν παίρνουν (μόνο από εμάς) τη διαχείριση του
ταυτόχρονου και χωρίς καμιά αιτιολόγηση;
Γιατί η ΕΟΜ σε σχετικό μου αίτημα το φθινόπωρο του 2009 (να μας δίνονται τα
αρχεία κατ’ εξαίρεσιν από το σαββατοκύριακο) δε μου απάντησε ποτέ, αρνητικά ή
θετικά;
Τέλος μια και μιλάμε για αθέμιτο ανταγωνισμό πώς σας φαίνεται το γεγονός
διαχειριστής να είναι ο κος Μεσθενέας (του ΟΠΑΦ) και έτσι ο σχολιαστής του
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ΟΠΑΦ να μπορεί να έχει τα αρχεία στα χέρια του όσο καιρό πριν τα χρειαστεί (και
καλά κάνει);
Σας στέλνω το προσωπικό μου πρόγραμμα της Τρίτης και πείτε μου εσείς αν θα
προλαβαίνατε να φτιάξετε το φυλλάδιο αν παίρνατε το αρχείο αυθημερόν. Σας
αποστέλλω συνημμένα το τελευταίο φυλλάδιο που φτιάξαμε για να δείτε και μόνοι
σας πόση προσωπική δουλειά έχει πέσει και να υπολογίσετε το χρόνο που
χρειάζεται για να ετοιμαστεί. Τα φυλλάδια αυτά έχουν αναγνωσιμότητα πάνω από
90% τη στιγμή που τα απλά hand records διανέμονται σε όχι παραπάνω από το 3050% των παικτών.

Πρόγραμμα Τρίτης.
5.30-7.00 Μάθημα προχωρημένων στο 2/1. Εκτός του φυλλαδίου (6-8 σελίδες)
ετοιμάζεται και παρουσίαση με προτζέκτορα (3-4 ώρες συνολικά)
7.15 Ταυτόχρονο 1-9. Ντουπλικάρουμε με την Παπυράκη ένα με δύο σετ με το χέρι
διότι δε διαθέτουμε ντουπλικατιέρα. (μία ώρα)
8.30 Ταυτόχρονο ΟΠΕΝ. Ντουπλικάρουμε με την Παπυράκη ένα σετ (μία ώρα)
Προετοιμασία της αίθουσας της ΑΕΠΜΑ (τα τραπέζια στήνονται). (μισή ώρα).
Φυλλάδιο 1-9 (δύο με τρεις ώρες σε συνεργασία με τον Μπόζεμπεργκ)
Αντίστοιχα και ο Μπόζεμπεργκ έχει ολομόναχος ντουπλικάρισμα δύο τουρνουά
στον ΑΣΑΕ.
Εκτός από τούτα θυμίζω ότι είμαστε άνθρωποι και πρέπει να αφιερώνουμε κάποιο
χρόνο και στο σπίτι μας.
Επαναλαμβάνω την έκκληση μας να μας επιτρέψετε να συνεχίσουμε να παρέχουμε
στους αθλητές μας το φυλλάδιο που έχετε μπροστά σας.
Πρόσθετες ενέργειες: Στους αθλητές που έρχονται στους Ομίλους μας οφείλουμε
μια εξήγηση για τους λόγους που δε μπορούμε πλέον να τους προσφέρουμε
φυλλάδια. Από απόψε το βράδυ (6 Απριλίου) θα αναρτήσουμε στους Ομίλους μας
σχετική ανακοίνωση.
Σας ευχαριστώ
Χρόνια πολλά, Γιάννης Προκοπίου
4

