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∆ιακήρυξη για τις εκλογές του 2008  

 

Φίλες σκακίστριες, φίλοι σκακιστές 

Μπροστά στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου ∆Σ της ΕΣΟ 
απευθυνόµαστε σε όλα τα σωµατεία, τους σκακιστές και φίλους του σκακιού. Σε όλους 
εσάς που συµµερίζεστε τις ανησυχίες µας, που αγωνιάτε για την πορεία του σκακιού 
και των συλλόγων, που αντιµετωπίζετε την κατάσταση µε κριτική σκέψη. 

Τα όσα µεσολάβησαν από το 2004 δικαίωσαν την επιλογή  της συγκρότησης 
της Νέας Σκακιστικής Κίνησης. Ένας διαφορετικός, ανεξάρτητος αγωνιστικός 
πόλος στο ελληνικό σκάκι και την ΕΣΟ, χωρίς δεσµεύσεις απέναντι στην κατεστηµένη 
κατάσταση και τους φορείς της είναι αναγκαίος όσο ποτέ άλλοτε.  
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Φίλοι του σκακιού και του αθλητισµού, 

Στη δική µας αντίληψη το σκάκι, ο αθλητισµός γενικότερα, αποτελούν κοµµάτι 
της πολιτιστικής και της γενικότερης ανάπτυξης του λαού. Συνδέονται µε την 
υγεία, και την ψυχική ισορροπία, τη διαµόρφωση ολοκληρωµένης προσωπικότητας 
των νέων. Το σκάκι και ο αθλητισµός έχουν ευρύτερη κοινωνική διάσταση,  
ωφελιµότητα και ρόλο. Πρέπει να αποτελούν κοινωνικό δικαίωµα προσιτό σε όλους. 
Για αυτό διεκδικούµε την κρατική στήριξη και σχεδιασµό, προϋποθέσεις για τη 
δωρεάν πρόσβαση στο σκάκι για όλους. 

 Με αφετηρία την αρχή πως το κύτταρο ανάπτυξης του σκακιού είναι το 
σκακιστικό σωµατείο, απορρίπτουµε τη λογική που επικαλείται το χαρακτήρα του 
ως ατοµικού αθλήµατος για να υποβαθµίσει διασυλλογικές διοργανώσεις και 
συλλόγους.  

Στην τετράχρονη θητεία µας στο ∆Σ αγωνιστήκαµε να ακούγεται η φωνή των 
ερασιτεχνικών σωµατείων, ιδιαίτερα των χαµηλών κατηγοριών. Καταθέσαµε 
προτάσεις για τον εκδηµοκρατισµό της ΕΣΟ, την αγωνιστική κινητοποίηση του 
σκακιστικού κόσµου. ∆εν συµβιβαστήκαµε µε φαινόµενα αδιαφάνειας και 
ευνοιοκρατίας. Ήµασταν ανοικτοί στην κριτική, σε προτάσεις και υποδείξεις. 
Υπάρχουν και αρκετά που  δεν κάναµε. ∆εν φοβόµαστε να αναγνωρίσουµε 
ανεπάρκειες ή λάθη. Σταθήκαµε όµως µακριά από τη λογική των «επαγγελµατιών 
παραγόντων». ∆ίχως τη ΝΣΚ, το τοπίο στην ΕΣΟ και το ελληνικό σκάκι θα ήταν 
σήµερα πολύ χειρότερο.  

Βασικές εκτιµήσεις µας επιβεβαιώθηκαν. Επιδεινώθηκαν τα προβλήµατα των 
σωµατείων, η εγκατάλειψη τους από ΕΣΟ και πολιτεία. Μετά την Ολυµπιάδα του 2004 
εντάθηκαν οι περικοπές και η οικονοµική ασφυξία.  

Η κατάσταση χειροτέρευσε και από τις αρνητικές για τον αθλητισµό και το σκάκι 
κυβερνητικές επιλογές και από τη στάση της ΕΣΟ. Η  πλειοψηφία του ∆Σ όχι µόνο δεν 
αντιστάθηκε αλλά και αρνήθηκε επίµονα οποιαδήποτε αντίδραση. Πρόκειται για 
γενικότερη πολιτική επιλογή: να µην στεναχωρεί στο παραµικρό τους όποιους 
κυβερνώντες, να µην κάνει τίποτα που έστω να αµφισβητεί την ακολουθούµενη 
πολιτική στα ζητήµατα του αθλητισµού και του σκακιού.  

Υπάρχει πλήρης συµβιβασµός, πλήρης παθητικότητα και ακινησία: Η  ΕΣΟ 
συστηµατικά πλέον δεν τοποθετείται σε ζητήµατα της αθλητικής πολιτικής, δεν 
διεκδικεί, δεν ασχολείται µε την κατάσταση των σωµατείων - πέρα από τη λέσχη της Α’ 
Εθνικής. Μάλιστα θεωρητικοποιεί την αδράνεια, τα ανάγει σε πολιτική της 
οµοσπονδίας. Τρία µόνο απτά παραδείγµατα: 

- ∆εν υπήρξε επίσηµη αντίδραση στην τοποθέτηση Ιωαννίδη στην επιτροπή 
µορφωτικών υποθέσεων της Βουλής όπου παροµοίασε το σκάκι µε το τάβλι. Η ΕΣΟ 
πέταξε το µπαλάκι στα σωµατεία όταν η ίδια επίσηµα δεν τοποθετήθηκε ποτέ, τη 
στιγµή που θα έπρεπε να σηµάνει συναγερµός για τον κίνδυνο αποχαρακτηρισµού 
του σκακιού ως αθλήµατος. 

- Καµία τοποθέτηση στο θέµα των «κινήτρων». Η πλειοψηφία δεν 
υπερασπίστηκε καν τις δικές της θέσεις. ∆εν στάλθηκε ούτε καν µια επιστολή της 
ΕΣΟ.  
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- Συστηµατικά απορρίπτεται κάθε πρόταση για δράση, για διαβήµατα προς 
κόµµατα, αυτοδιοίκηση, µαζικούς και κοινωνικούς φορείς. Τελικά φαίνεται ότι η 
αναστολή της  Α’ εθνικής δεν έγινε για άσκηση πίεσης αλλά για την προώθηση της 
αρνητικής αναδιάρθρωσης των διασυλλογικών πρωταθληµάτων, και µάλιστα δίχως 
Γενική Συνέλευση για ένα τόσο σοβαρό θέµα.  

Οι καταστατικές διαδικασίες γίνονται «λάστιχο», κουκουλώθηκε όπως – όπως το 
σκάνδαλο ΦΟΝΗ. Επιτροπές της οµοσπονδίας έχουν να συγκληθούν από τη 
συγκρότησή τους,  συνεχίστηκαν φαινόµενα αποκλεισµών - αδιαφάνειας – 
αυταρχισµού – αυθαιρεσίας.  

Επιτείνεται η ασφυξία της πλειονότητας των σωµατείων, τα φαινόµενα 
εµπορευµατοποίησης του σκακιού. Τα διασυλλογικά πρωταθλήµατα 
υποβαθµίζονται και µετατρέπονται σε ιµάντα χρηµατοδότησης των πιο 
επαγγελµατικών οµάδων της Α εθνικής. Σκακιστές και γονείς βάζουν ολοένα και 
βαθύτερα το χέρι στην τσέπη, εξανεµίζοντας ένα βασικό πλεονέκτηµα του 
αθλήµατός µας: το ότι δεν έθετε απαγορευτικούς φραγµούς εισοδήµατος, κοινωνικής 
θέσης και προέλευσης. Συνεχίζεται το απαράδεκτο καθεστώς των εξωαγωνιστικών 
προκρίσεων στα νεανικά ατοµικά πρωταθλήµατα  δια των παραβόλων. Η όλη λογική 
της διοίκησης συµπυκνώνεται στην άποψη ότι το σκάκι είναι χόµπι, και ως εκ 
τούτου οι ερασιτέχνες πρέπει να πληρώνουν για να εισπράττουν οι 
«επαγγελµατίες». Μεγάλοι κερδισµένοι είναι οι διάφοροι ξενοδόχοι και διοργανωτές.  

Ζητάµε αλλαγή πλεύσης στο Ελληνικό σκάκι. Μια διαφορετική πορεία, που δεν 
θα επιλέγει τη διαχείριση των προβληµάτων, αλλά θα χαράζει και θα εκτελεί 
κοινωνικές αθλητικές πολιτικές˙ που θα προωθεί το φίλαθλο και όχι το 
«επιχειρηµατικό» πνεύµα. ∆ιεκδικούµε και αγωνιζόµαστε για: 

� Κοινή δράση µε όλους τους αθλητικούς φορείς για την αλλαγή του Αθλητικού 
Νόµου 2725/99, για τη διαµόρφωση προοδευτικού θεσµικού πλαισίου.  

� Πλήρη ∆ηµοκρατία στην ΕΣΟ. Καταστατική συνέλευση για άµεση καθιέρωση 
της απλής αναλογικής. Να απαγορεύεται στα µέλη του ∆Σ να αναλαµβάνουν 
αγώνες της ΕΣΟ ως διοργανωτές, είτε άµεσα είτε έµµεσα.  

�  Σκάκι για όλους, και όχι πανάκριβη ενασχόληση µιας ελίτ. Θέλουµε ΕΣΟ µε 
κύριο προσανατολισµό την ανάπτυξη του ερασιτεχνικού σκακιού, που θα 
αναπτύσσει το σκάκι στην κοινωνική, αθλητική και παιδαγωγική του διάσταση. 

� ∆ιεκδικούµε γενναία αύξηση της επιχορήγησης σε όλα τα επίπεδα, ιδιαίτερα 
σε ότι αφορά στους συλλόγους. ΕΣΟ διεκδικητική στο πλευρό των σωµατείων. 

� Αγωνιστικό πρόγραµµα, προσανατολισµένο στην ανάπτυξη του 
σωµατειακού σκακιού. Ριζική αναµόρφωση των πρωταθληµάτων µε κριτήριο τις 
ανάγκες των περισσότερων συλλόγων και όχι των σε επαγγελµατική βάση 
δοµηµένων συλλόγων της Α΄ Εθνικής. Η συµµετοχή ξένων παικτών να εξαρτάται 
από το αν διαµένουν µόνιµα εδώ, και από το αν δεν συµµετέχουν σε διασυλλογικό 
άλλης χώρας – όπως προβλέπει ο νόµος. Ισότιµη συµµετοχή των µεταναστών που 
διαµένουν στη χώρα µας. 

� Ατοµικά πρωταθλήµατα ποιοτικά και µε πλήρη ανάπτυξη. Κατάργηση των 
εξωαγωνιστικών προκρίσεων µέσω των παραβόλων. 

� Μέριµνα για τους συλλόγους της επαρχίας. Προπονητικά προγράµµατα της 
προσαρµοσµένα στις ανάγκες της κάθε περιοχής.  
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� Ουσιαστική επιµόρφωση προπονητών και διαιτητών. Κατάργηση του 
υπάρχοντος –ουσιαστικά άκυρου- µητρώου προπονητών. ∆ιεκδίκηση ένταξης 
του σκακιού στις πανεπιστηµιακές αθλητικές σχολές, και άµεσα δηµιουργία Σχολής 
Προπονητών σε συνεργασία µε τους φορείς της πολιτείας. 

� Ανάπτυξη ελληνόγλωσσης βιβλιογραφίας και εκπαιδευτικού-προπονητικού 
υλικού από την ΕΣΟ. Ιδιαίτερη φροντίδα για παιδική βιβλιογραφία. ∆ηµιουργία 
ηλεκτρονικής συνδροµητικής βιβλιοθήκης στο ∆ιαδίκτυο, δωρεάν για τους 
συλλόγους. 

� ∆ωρεάν παροχή του ΕLΟ, ως υποχρέωση της ΕΣΟ. Όχι στην απορρόφηση  
του εθνικού ELO από το διεθνές, που σηµαίνει µεταφορά του κόστους όλων των 
αγώνων στους σκακιστές, στην πρακτική να πληρώνουν  το διεθνές ELO οι ίδιοι οι 
παίκτες, εδραιώνοντας µια επικίνδυνη λογική όπου πληρώνουµε για κάθε πτυχή της 
ενασχόλησής µε το σκάκι.  

� Ένταξη του σκακιού στα σχολεία ως εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό 
εργαλείο. ∆ωρεάν σκακιστική παιδεία σε δηµόσια σχολεία. Αναβάθµιση των 
σκακιστικών δραστηριοτήτων σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. 

� Φροντίδα για το γυναικείο σκάκι. Ουσιαστική συνεργασία µε γυναικείες, 
κοινωνικές, συνδικαλιστικές και πολιτιστικές οργανώσεις και φορείς.  

� Μέτρα για την υγιή ανάπτυξη του σκακιού κορυφής, στο έδαφος µιας 
πλατειάς µαζικής ανάπτυξης του σκακιού που θα στηρίζεται στο σωµατείο, τη 
γειτονιά, το δήµο. ∆ιεκδικούµε την κρατική µέριµνα για την εξασφάλιση των 
κορυφαίων σκακιστών, αλλά και για την αναπτυξιακή αξιοποίησή τους.  

� Όχι στην παράδοση των ολυµπιακών ακινήτων σε ιδιωτικά συµφέροντα. 
∆ιεκδίκηση χώρων από τις Ολυµπιακές υποδοµές, για στέγαση των γραφείων 
της ΕΣΟ και  αγωνιστικές χρήσεις.  

� Σχεδιασµένη ανάπτυξη του σκακιού: ευθύνη και υποχρέωση της πολιτείας 
και της ΕΣΟ. Ουσιαστική πρόοδος µόνο µε ιδιώτες χορηγούς δε γίνεται. Ζητάµε 
ουσιαστική και επαρκή υλική στήριξη των συλλόγων. Επιµένουµε να αποτελεί η  
δηµόσια χρηµατοδότηση το θεµέλιο για την ανάπτυξη του σκακιού και του αθλητισµού 
γενικότερα. 

� Ανεξάρτητη διεθνή πολιτική της ΕΣΟ. Αποδέσµευση από τη διοίκηση 
Ilyumzhinov στη FIDE. 

Έχετε λόγους να µας εµπιστευθείτε. Μιλήσαµε πάντα, µε ανοιχτά χαρτιά. 
Προερχόµαστε από συλλόγους µε κοινωνική και αναπτυξιακή κατεύθυνση, δίχως 
δεσµεύσεις απέναντι στην σηµερινή κατάσταση και τους φορείς της. Η µόνη 
υπόσχεσή µας είναι η διεκδίκηση, ο αγώνας για να αλλάξουµε τα πράγµατα, για να 
έχει λόγο η ΕΣΟ στα αθλητικά δρώµενα, για να έχουν λόγο στην ΕΣΟ τα ερασιτεχνικά 
σωµατεία.  

Με την κοινή προσπάθειά µας µπορούµε να γυρίσουµε σελίδα. Σας καλούµε να 
στηρίξετε και να συµµετέχετε στη Νέα Σκακιστική Κίνηση. 

 


