
 
Οι θέσεις της 

ΝΕΑΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 
για τις εκλογές της ΕΣΟ το 2008 

 
 
Όπως είναι γνωστό, τα μέλη της Νέας Σκακιστικής Πρωτοβουλίας, μετά από αρκετές 

συναντήσεις και συζητήσεις και αφού αξιολόγησαν τη δράση των εκπροσώπων της 
παράταξης στο Δ.Σ. της ΕΣΟ επέλεξαν τη συνεργασία με τη διοικούσα παράταξη και την 
κοινή κάθοδο στις εκλογές του 2008 για το Δ.Σ. της ΕΣΟ  όπως και το 2004. Η απόφαση 
αυτή δεν αναιρεί την αυτονομία της παράταξης ούτε δεσμεύει τα μέλη μας στην υιοθέτηση 
κάθε πρότασης που προέρχεται από την ομάδα που διατηρεί την πλειοψηφία της ΕΣΟ. 
Απλά, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική σκακιστική 
πραγματικότητα, θεωρούμε ότι η συνεργασία αποτελεί την καλύτερη δυνατή επιλογή και η 
επιλογή μας για συνεργασία πριν από 4 χρόνια σαφώς δικαιώθηκε. 

 
 
Τα σημεία στα οποία η δράση της παράταξής μας θα επικεντρωθεί, στο χρονικό διάστημα 

2008-2012, με βάση και την προγενέστερη προγραμματική συμφωνία στην οποία έχουμε 
καταλήξει με τις άλλες δυνάμεις που συνεργαζόμαστε, είναι: 

 
1. Σχολικό σκάκι 
Στόχοι : Πλατιά διάδοση, επαφή όλων των παιδιών με το σκάκι. Εισαγωγή στο ολοήμερο 

σχολείο. 
1.1. Το σχολικό σκάκι αποτελεί σήμερα την κυριότερη - ίσως - δεξαμενή προσέλκυσης 

ατόμων που θα γίνουν αύριο αθλητές-σκακιστές. Ήδη, το 2008 εκτιμάται ότι περισσότερα 
από 10.000 παιδιά πήραν μέρος σε διάφορα Σχολικά Πρωταθλήματα, σε όλες τις άκρες της 
ελληνικής περιφέρειας. 

1.2. Το σχολικό σκάκι -στο πλαίσιο του πολύπλευρου ρόλου του -εκπαιδευτικός, 
αθλητικός αλλά πρωτίστως κοινωνικός- πρέπει να αποτελεί έναν από τους αναπτυξιακούς 
πυλώνες του ελληνικού σκακιού, διότι συμβάλλει στην ανάπτυξη των σκακιστικών 
συλλόγων, στη δημιουργία και επέκταση της προπονητικής υποδομής, κ.ά. 

1.3. Το σχολικό σκάκι είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, της ΕΣΟ, της ΓΓΑ, 
των Δήμων. Όλα τα επίπεδα της πυραμίδας του σκακιού (σύλλογοι, τοπικές ενώσεις, ΕΣΟ) 
πρέπει να συμμετέχουν στην αναπτυξιακή αυτή προσπάθεια, σε συνεργασία με την τοπική 
κοινωνία και τους εκφραστές της (Δήμοι, Σχολικές Επιτροπές) και το Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ). 

1.4. Το σκάκι μπορεί να είναι ένα χρήσιμο βοήθημα στη σχολική εκπαίδευση της 
α'βάθμιας βαθμίδας και συνεπώς θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την 
ευρεία διάδοσή του στους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου και την εισαγωγή του στο 
ολοήμερο σχολείο. 

1.5. Στο παραπάνω πλαίσιο, η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι ευπρόσδεκτη, εφόσον λαμβάνει 
τη μορφή χορηγίας κι εφόσον είναι συμβατή με τους νόμους του ελληνικού κράτους και τις 
πρακτικές του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, είναι σε γνώση του ΥΠΕΠΘ και της 
ΓΓΑ (όπου χρειάζεται)  και έχει την έγκριση της ΕΣΟ. 

1.6. Οι σχολικοί αγώνες και οι αντίστοιχες διοργανώσεις  βασίζονται σε σαφώς 
προκαθορισμένα κριτήρια διαφάνειας, αξιοκρατίας, της αρχής του "ευ αγωνίζεσθαι" και 
αποδεκτών κανόνων από το σύνολο των εμπλεκόμενων (γονείς, μαθητές, διοργανωτές), 
προς όφελος όλων ανεξαιρέτως των πλευρών. 

1.7. Η προβολή και η δημοσιότητα του σχολικού σκακιού, καθώς και η ευρεία χρήση των 
νέων τεχνολογιών -και ειδικότερα η χρήση των Η/Υ στα σχολεία- μπορούν να έχουν 
πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για το σύνολο της μαθητικής αλλά και της σκακιστικής 
κοινότητας. 

 
 



 
2. Προπονητές 
Στόχοι : Δημιουργία ικανού αριθμού αξιόλογων προπονητών για στήριξη των 

αναπτυξιακών προγραμμάτων της ΕΣΟ, των Ενώσεων και των συλλόγων. Σχολή 
Προπονητών, Μητρώο Προπονητών, σύστημα αξιολόγησης προπονητών. 

2.1. Ουσιαστική κατοχύρωση του ρόλου της θέσης και των επαγγελματικών δικαιωμάτων 
των προπονητών. 
   2.2. Ενίσχυση του θεσμού των περιφερειακών προπονήσεων σε όλες τις Τοπικές 
Ενώσεις και Επιτροπές, σε συμπλήρωση της δουλειάς που γίνεται στο Σχολικό Σκάκι και με 
στόχο την ανάδειξη και την αξιοποίηση ταλέντων σε κάθε γωνιά της ελληνικής επικράτειας. 

2.3. Επανασύνταξη του Μητρώου Προπονητών και συνεχής αξιολόγηση και ανανέωσή 
του με βάση αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια (σκακιστικά, εκπαιδευτικά, 
αποδεδειγμένης εμπειρίας, κ.ά.) 

2.4. Διάκριση προπονητών σε κατηγορίες 
2.5. Στόχος της ΕΣΟ είναι η δημιουργία -και λειτουργία, στο συντομότερο δυνατό χρόνο - 

Σχολής Προπονητών της ΕΣΟ υπό την αιγίδα της ΓΓΑ  
2.6. Σύσταση -από την ΕΣΟ-  οργάνου που θα ασχολείται με τα θέματα των προπονητών, 

την αξιολόγηση του προπονητικού έργου των περιφερειακών προπονητών, την θέσπιση 
κριτηρίων για τη σύνταξη του Μητρώου Προπονητών και εξέταση των φακέλων 
υποψηφιότητας για εγγραφή στο μητρώο. 

2.7. Υποβοήθηση των σωματείων για εφαρμογή του διατάξεων  του Αθλητικού Νόμου 
περί απασχόλησης προπονητή (άρθρα 31 και 50). 

 
 
3. Εναρμόνιση με τον αθλητικό νόμο 
Διευκόλυνση όλων των σωματείων για τη διασφάλιση της πλήρους εναρμόνισης των 

καταστατικών και των αρχών λειτουργίας ΕΣΟ, Ενώσεων και Συλλόγων. 
 
4. Βιώσιμη λειτουργία των σωματείων 
Στόχοι : Στήριξη των δραστηριοτήτων των σωματείων και κίνητρα για ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους γενικούς στόχους της διάδοσης και ανάπτυξης. 
4.1 Παρέμβαση σε φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς, 

καθώς και σε ιδιωτικούς φορείς, μετά από σχετική αίτηση σωματείου. 
4.2 Πολιτική της ΕΣΟ είναι να στηρίξει τα σωματεία - μέλη της αναγνωρίζοντας ότι η 

βιωσιμότητα ενός σωματείου είναι ιδιαίτερα δύσκολη στις σημερινές συνθήκες. 
4.3 Καταγραφή των ενεργών και δραστήριων σωματείων (ενεργοί αθλητές, εσωτερικές 

διοργανώσεις, συμμετοχή σε διασυλλογικές διοργανώσεις) και μέτρα (ηθικής κυρίως) 
επιβράβευσής τους. 

4.4 Παροχή ειδικών κινήτρων στα νέα αλλά και στα αδύναμα σωματεία, με 
προτεραιότητα στα περιφερειακά σωματεία μικρών πόλεων ή χωριών, ιδιαίτερα αυτών που 
είναι απομακρυσμένα από μεγάλα αστικά κέντρα με στόχο την ενδυνάμωση και 
δραστηριοποίησή τους. 

 
 
5. Αυτονομία Ενώσεων. Περαιτέρω ενίσχυση της αυτονομίας. Ενδυνάμωση αλλά και 

αξιολόγηση των ενώσεων 
Ενισχύθηκε της δράσης των Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών, με έμφαση στη στήριξη 

των προσπαθειών που καταβάλλουν για το νεανικό και σχολικό σκάκι και την ανάπτυξη. 
Μετεξέλιξη των Τοπικών Ενώσεων σε  Περιφερειακές Ενώσεις, σύμφωνα με τη διοικητική 
διαίρεση της χώρας (με πιθανές εξαιρέσεις στο νησιωτικό χώρο του Αιγαίου -πλην 
Κρήτης). 

 
 
 
 



6. Περιφερειακή ανάπτυξη 

6.1. Ενίσχυση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ΠΑ. 
6.2. Καθορισμός συγκεκριμένων στόχων. 
6.3. Ενίσχυση των προγραμμάτων εκπαίδευσης νέων σκακιστών 
 
7. Λειτουργία του Δ.Σ. της ΕΣΟ 
Περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργίας του Δ.Σ. της ΕΣΟ με διαφάνεια και απόλυτη 

δημοκρατικότητα. Κατοχύρωση του σεβασμού της μειοψηφούσας άποψης. Διαφύλαξη της 
ανεξαρτησίας της Οικονομικής Επιτροπής της ΕΣΟ. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γ.Σ. 
είναι προσβάσιμες σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο και  αναρτώνται στην ιστοσελίδα της 
ΕΣΟ (www.chessfed.gr). 

 
8. Εθνικές Ομάδες  
Περαιτέρω ενίσχυση των Εθνικών Ομάδων, προπονητική υποστήριξη των κορυφαίων 

αθλητών μας, αξιοποίηση των επιτυχιών των διεθνών μας 
 
9. Διαιτησία 
Στόχοι : Διασφάλιση και ενίσχυση του θεσμού. Προώθηση και ενίσχυση της λειτουργίας 

του ανεξάρτητου φορέα διαιτησίας (Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας). Σύστημα αξιολόγησης 
διαιτητών. Προώθηση και αξιοποίηση του σχετικού κανονισμού, ο οποίος προβλέπει 
μεταξύ άλλων: 

9.1. Ουσιαστική και έμπρακτη ενίσχυση, αναβάθμιση και αναγνώριση του ρόλου των 
διαιτητών. 

9.2. Προώθηση και ενίσχυση προσπάθειας ανεξάρτητου φορέα διαιτησίας. 
9.3. Σαφής διακριτότητα των διεθνών διαιτητών και ασυμβατότητα με άλλες ιδιότητες. 
9.4. Τήρηση ετήσιου μητρώου ενεργών διαιτητών. 
9.5. Επιλογή διαιτητών για διαιτησίες με καθορισμένες διαδικασίες (και όχι μονοπώληση 

από ελάχιστους και πάντα τους ίδιους λόγω πολλαπλών ιδιοτήτων : διοργανωτή, 
παράγοντα, κλπ) 

9.6. Συστηματική ενημέρωση και κατάρτιση των διαιτητών, μέσω σεμιναρίων, εκδόσεων, 
ίντερνετ για κανονισμούς, συστήματα κληρώσεων ελβετικού, κ.ά. 

 
10. Τακτική έκδοση των πινάκων elo της ΕΣΟ (δύο φορές το χρόνο), με συνέπεια και 

εγκυρότητα 
 
11. Επαναβεβαίωση του Συνεδρίου της ΕΣΟ και αξιοποίησή του προς παραγωγή 

ουσιαστικής πολιτικής στα σκακιστικά θέματα  

 
12. Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και ιστοσελίδας της ΕΣΟ. Η/Υ, Internet, 

αξιοποίηση μεθόδων e-learning 

 

13. Διοργανώσεις διεθνούς εμβέλειας 

Στόχοι : Ενίσχυση (μετά από επαναξιολόγηση) του διεθνούς τουρνουά «Ακρόπολις», 
υποστήριξη διεθνών διοργανώσεων που γίνονται στην Ελλάδα (Παγκόσμια και 
Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, Champions League, διεθνή τουρνουά) με ευθύνη διαφόρων 
συλλόγων. 

 
14. Διεθνείς σχέσεις / συνεργασία με γείτονες χώρες 
 
Στόχοι: Ενίσχυση της Βαλκανικής Σκακιστικής Ένωσης, παραπέρα ενδυνάμωση της 

Μεσογειακής Σκακιστικής Ένωσης, ετήσια διεξαγωγή Βαλκανιάδας εφήβων - νεανίδων. 



Σχέσεις και κοινές δράσεις με άλλες Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες μέσω προγραμμάτων 
συνεργασίας της ΕΕ. 

 
15. Συζήτηση, αναμόρφωση και επικαιροποίηση Κανονισμών της ΕΣΟ (Αγων/κού, 

Διαιτητικού κ.ά.), ενσωματώνοντας παρατηρήσεις και προτάσεις που είχαν κατατεθεί από 
τις ενδιαφερόμενες πλευρές. 

 
16. Περαιτέρω ενίσχυση λιγότερο γνωστών τομέων της σκακιστικής 

δραστηριότητας, όπως το Καλλιτεχνικό Σκάκι και το Σκάκι για Άτομα που 
χρειάζονται ειδική φροντίδα ( (έχουν γίνει πολλές διοργανώσεις στη χώρα μας, όπως το 
πρόσφατο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα για Τυφλούς Σκακιστές, που οργανώθηκε στην Κρήτη). 

 
17.Γενικά 
 
17.1. Καθορισμός συγκεκριμένων και μετρήσιμων στόχων για όλες τις δραστηριότητες 

της ΕΣΟ σταδιακά μέχρι το τέλος της επόμενης θητείας του ΔΣ. 
17.2. Είναι κοινή διαπίστωση ότι οι επιχορηγήσεις από την Ελληνική πολιτεία και την 

Αυτοδιοίκηση δεν επαρκούν για τη διασφάλιση της δυναμικής ανάπτυξης του ελληνικού 
σκακιού και την πραγματοποίηση όλων των στόχων της ΕΣΟ. Συνεπώς είναι αναγκαία η 
αυτοχρηματοδότηση δραστηριοτήτων σε όλα τα επίπεδα στο ελληνικό σκάκι, ως μέσον για 
την υλοποίηση αυτών των στόχων. 

17.3. Αξιολόγηση των συστημάτων διεξαγωγής των διασυλλογικών πρωταθλημάτων 
όλων των κατηγοριών με στόχο τη βελτιστοποίηση του συστήματος και την περαιτέρω  
αναβάθμιση των διασυλλογικών πρωταθλημάτων στην περιφέρεια προς όφελος των 
συλλόγων και της ανάπτυξης. 

17.4. Αναβάθμιση των τελικών ατομικών πρωταθλημάτων Ελλάδας -ανδρών και 
γυναικών. 

17.5. Επαναβεβαίωση της θέσης της ΕΣΟ για την απαγόρευση του στοιχήματος στο 
σκάκι. 

17.6. Στόχος της ΕΣΟ είναι η ευρύτερη διάδοση του σκακιού, η ανάπτυξη του στις μικρές 
ηλικίες, καθώς και η δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής όλων και ειδικότερα στο σχολικό 
σκάκι. 

 
Την τετραετία που πέρασε (2004-2008): 

 Καταθέσαμε πλήρη και τεκμηριωμένη πρόταση αναβάθμισης των διασυλλογικών 
πρωταθλημάτων (Α1 και Α2, διασυλλογικά νεανικά)  

 Ενισχύσαμε πολλές περιφερειακές προσπάθειες ανάπτυξης του σκακιού 
 Υποστηρίξαμε ποικιλόμορφα το έργο των Ενώσεων και των Τοπικών Επιτροπών 
 Υποστηρίξαμε τα σχολικά και τα νεανικά πρωταθλήματα 
 Συμβάλλαμε στη δημιουργία ενός αξιόπιστου προπονητικού προγράμματος 
νεαρών επίλεκτων σκακιστών σε όλη τη χώρα κάτι που εμείς είχαμε επιμείνει να 
εισαχθεί ως θεσμός από την προηγούμενη 4ετία, ενώ διοργανώθηκαν και 
προπονητικά καμπ 

 Προωθήσαμε τη δημιουργία του μητρώου προπονητών και κάναμε κάθε δυνατή 
προσπάθεια για τη δημιουργία προπονητικών σχολών (που δεν καρποφόρησε 
λόγω της αδράνειας της Γ.Γ.Α.) 

 Υποστηρίξαμε την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των 
προπονητών  

 Συμβάλλαμε ουσιαστικά στη διοργάνωση του 2ου Συνεδρίου της ΕΣΟ (2006) με 
προτάσεις, εισηγήσεις, ιδέες 

 
Παρ’ όλα αυτά εκτιμούμε πως υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν, όπως: 

• η περαιτέρω ενίσχυση του έργου των Ενώσεων, μέσω αύξησης των πόρων τους 
και καλύτερου συντονισμού σε αναπτυξιακά θέματα από την ΕΣΟ 



• η αναμόρφωση των σχολικών πρωταθλημάτων που τείνουν να γίνουν η ράπιντ 
μορφή των νεανικών 

• η αναβάθμιση των διασυλλογικών πρωταθλημάτων όλων των κατηγοριών 
• η αξιολόγηση των τρεχόντων προγραμμάτων και η ρεαλιστική μετεξέλιξη των 

προπονητικών προγραμμάτων επίλεκτων 
• η ολοκλήρωση του μητρώου προπονητών και η λειτουργία σχολών προπονητών 

είτε μέσω της ΓΓΑ, είτε μέσω της FIDE. Η υποστήριξη των σχολών προπονητών 
του ΟΕΕΚ. 

• η μεγαλύτερη ενίσχυση των απομακρυσμένων περιφερειακών συλλόγων 
• η πληρέστερη υποστήριξη των εθνικών ομάδων 
• η αναβάθμιση των τελικών φάσεων των ατομικών πρωταθλημάτων ανδρών και 

γυναικών 
• η ουσιαστική αναβάθμιση της λειτουργίας και του ρόλου των θεματικών 

επιτροπών της ΕΣΟ, οι οποίες υπολειτούργησαν κατά την τελευταία χρονική 
περίοδο 

 
Φυσικά, δεν αγνοούμε ότι η παρουσία μας σε αυτή την τετραετία είχε και αδυναμίες, κενά 

και διαστήματα υποχώρησης. Οι δυνάμεις μας ήταν μικρότερες σε σχέση με την περίοδο 
της ενιαίας ΝΣΠ στην πρώτη τετραετία και αυτό ασφαλώς επέδρασε αρνητικά στις 
δυνατότητές μας. Πιστεύουμε ότι, με τις δικές μας προσπάθειες και την ενίσχυση του 
σκακιστικού κόσμου, θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε βαθμιαία αυτές τις αδυναμίες μας, 
παρουσιάζοντας μια ακόμα πιο αποτελεσματική δράση. Έτσι, θεωρούμε ότι στην τετραετία 
2009-2012 θα έχουμε τη δυνατότητα να εργασθούμε με καλύτερες συνθήκες για την 
ανάπτυξη του σκακιού και να υποστηρίξουμε ποικιλόμορφα κάθε καινοτόμο πρωτοβουλία, 
σε συνεργασία με τα σωματεία, τις Ενώσεις και τους σκακιστές. 

 
Την 4ετία που πέρασε έγιναν πολλά. Μπορούν να γίνουν ακόμη περισσότερα. Η 

βασικότερη κατάκτηση κατά την άποψη μας είναι πως αποδείχθηκε τελικά ότι μπορεί να 
περπατήσει με σπουδαία αποτελέσματα η ειλικρινής συνεργασία μεταξύ παρατάξεων και 
ανθρώπων που στο παρελθόν αντιμετωπίζονταν με μεγάλη δυσπιστία. Αυτό είναι το 
μεγαλύτερο κέρδος για το ελληνικό σκάκι κι αυτό το πετύχαμε, το κατακτήσαμε και το 
επεκτείνουμε μαζί με τους συναδέλφους της πλειοψηφίας.  

 
Σ’αυτό το πλαίσιο, καλούμε τους φίλους σκακιστές, σκακίστριες και παράγοντες να 

στηρίξουν το κοινό ψηφοδέλτιο της πλειοψηφίας της ΕΣΟ στο συμμετέχει η ΝΣΠ για τη 
συνέχιση του χρήσιμου και θετικού έργου που παράγεται για το Ελληνικό Σκάκι. 

 
Για τη ΝΕΑ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

 
Κώστας Αλεξίου 

Βαγγέλης Βιδάλης 

Ελισσαίος Βλάχος 

Μηνάς Βουλγαρίδης 

Κώστας Γιουβαντσιούδης 

Ηλίας Διάκος 

Παναγιώτης Δρεπανιώτης   

Στάθης Ευσταθόπουλος 

 

Σπύρος Ιλαντζής 

Μαριέττα Μουρούτη 

Χρήστος Κεφαλής 

Νίκος Κουκίδης 

Νίκος Παπανδρέου 

Μιχάλης Πρεβενιός 

Παναγής Σκλαβούνος 

Δημήτρης Σκυριανόγλου 

 

 


