
Η ΕΣΟ, 

ΚΑΙ Η… ΑΝΤΙΓΟΝΗ ! 

Γειά σας. 
∆έν είµαι σκακιστής, αλλα παίζω σκάκι απο παιδί και το αγαπάω σάν 

ενασχόληση. Θέλω να εκφράσω εδώ τον προβληµατισµό µου απο µιά 

πρόσφατη εµπειρία µου στην ΕΣΟ.  

Είµαι ο αντιπρόεδρος του «Αθλητικού Εκπολιτιστικού Κέντρου ΑΒΑΞ και 
ΠΕΣΣΟΙ» της Χαλκίδας. Έχουµε ένα σκακιστικό τµήµα και προσπαθούµε να 

το εντάξουµε στην ΕΣΟ, πράγµα που ακόµα δέν έχει γίνει. Έχω ορισθεί ως 
εκπρόσωπος του συλλόγου στην ΕΣΟ, επειδή είµαι κάτοικος Αθήνας. Τον 

Ιούνιο, θέλαµε να οργανώσουµε µαζί µε τον Οργανισµό Νεολαίας και 
άθλησης Χαλκίδας, ένα «Πανευβοϊκό οµαδικό πρωτάθληµα ∆ηµοτικών 

σχολείων». Έτσι, πήγα στην ΕΣΟ εκ µέρους του συλλόγου, για να ζητήσω 

ΣΚΑΚΙΕΡΕΣ για να παίξουν τα παιδιά.  

Η ΕΣΟ αρνήθηκε, για λόγους που θα αναφέρω σε λίγο. Πρίν απο αυτό όµως, 
επιτρέψτε µου να διευκρινίσω κάποιες λεπτοµέρειες που θεωρώ πως έχουν 

σηµασία. 

– Κατ’ αρχήν, θέλω να πώ ότι επειδή υπάρχει µιά ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 

∆ΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ ( ακόµα και ΚΟΝΤΡΑ ) της ΕΣΟ εις βάρος του Προέδρου 

του συλλόγου µας, ΤΟΝΙΖΩ Ε∆Ω ότι το σχόλιό µου αυτό ∆ΕΝ έχει σκοπό να 

κάνω πολεµική κατα της ΕΣΟ. Τις όποιες διαφορές µας θα τις λύσουµε µε τον 

σωστό τρόπο, και όχι µε σχόλια στο διαδίκτυο εναντίον της. 
– Γράφω λοιπόν ΕΠΕΙ∆Η πιστεύω πως η διαφορά αναµεταξύ µας ΑΞΙΖΕΙ 
ΤΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ ΟΛΩΝ, άσχετα µε το ποιός απ’ τους δυό µας έχει 
το δίκιο ή όχι. 
– ∆έν επιζητώ τη «δικαίωσή µας» απο τους αναγνώστες σας, αλλα τον 

προβληµατισµό τους, έστω και χωρίς να καταλήξουν σε συµπεράσµατα. Γιατι 
νοµίζω πως έχουµε εδώ µιά περίπτωση που µε την πρώτη µατιά µπορεί να 

φαίνεται ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ το ∆ΙΚΙΟ ΤΗΣ ΕΣΟ, αλλα µιά βαθύτερη σκέψη 

ίσως να οδηγεί σε αντίθετο συµπέρασµα. 

– Κι’ επειδή διάβασα µιά φράση σας ότι «..στους σκακιστές µας αρέσει να 

πιστεύουµε ότι ανήκουµε σε ένα είδος διανοητικής ελίτ..» περιµένω απο τον 

σκακιστικό κόσµο ( και απο την ΕΣΟ ) να δείχνει µιά παραπάνω 

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ σε τέτοια θέµατα, και να εκφράζει µιά ΒΑΘΥΤΕΡΗ ΣΚΕΨΗ 

και ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ για αυτά, πέραν του γνωστού 

«..κάνουµε το νόµιµο. Τελεία και παύλα». 

—- 

Μετά την εισαγωγή αυτή, έρχοµαι τώρα στο θέµα της άρνησης της ΕΣΟ να 

µας δόσει σκακιέρες για να κάνουµε τους αγώνες. 

Τα επιχειρήµατα που άκουσα στα γραφεία της ΕΣΟ, ήταν τα εξής: 
Α) «..∆έν ανήκετε στα σωµατεία της ΕΣΟ, άρα δέν µπορούµε να σας δόσουµε 
υλικό». 

Β) «Άν ήσασταν µιά παρέα και κάνατε αγώνες σε µιά γειτονιά θα σας δίναµε 



σκακιέρες, αλλα εδώ πάτε να κάνετε σοβαρούς αγώνες σε ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο, και πρέπει να σας αντιµετωπίσουµε µε σοβαρότητα, να είµαστε 
τυπικοί απέναντί σας, και άρα να ΜΗ σας επιτρέψουµε να κάνετε κάτι τέτοιο 

εφόσον δέν είσαστε αναγνωρισµένο σωµατείο της ΕΣΟ». 

Γ) «Το σκάκι δέν είναι παιχνίδι, είναι ΑΘΛΗΜΑ. Η ΕΣΟ θέλει να διαδόσει 
αυτή την ιδέα στον κόσµο, και εσείς το αντιµετωπίζετε ως παιχνίδι των 

παιδιών. Άν θέλετε απλώς να παίξουν κάποια παιδιά, εµάς αυτό ∆ΕΝ µας 
ενδιαφέρει και ∆ΕΝ σας χορηγούµε υλικό.» 

∆) «Τα προηγούµενα χρόνια δίναµε υλικό για τη διεξαγωγή των αγώνων 

αυτών, ΕΠΕΙ∆Η τους διοργάνωνε ένας ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ σχολείου. Φέτος όµως, δέν είσαστε σύλλογος γονέων 

σχολείου πιά, αλλα ανεξάρτητος πολιτιστικός σύλλογος και έτσι δέν 

µπορούµε να σας χορηγήσουµε υλικό.» 

Ε) «Συµβιβαστικά, σας προτείνουµε να αναβάλλετε τους αγώνες για 15 

ηµέρες, και να συνεργαστήτε ως τότε µε νόµιµα σκακιστικά σωµατεία της 
ΕΣΟ στην Εύβοια, να διοργανώσετε απο κοινού τους αγώνες, οπότε η ΕΣΟ θα 

σας χορηγήσει το υλικό». 

—- 

Είµαι σχεδόν σίγουρος, ότι πειστήκατε ήδη πως «..η ΕΣΟ έχει δίκιο, και 
µπράβο της που είναι προσεκτική σε τέτοια θέµατα !..». ∆ιαβάστε τώρα τον 

αντίλογο : 

1) Οι αγώνες διοργανώθηκαν απο τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ, που ζήτησε τη δική µας βοήθεια για την εκτέλεσή 

τους. ∆ιάλεξαν εµάς επειδή γνωρίζουν πως αυτή τη διοργάνωση την έχει 
ξανακάνει τα 3 τελευταία χρόνια ο πρόεδρος του συλλόγου µας, µε επιτυχία 

κάθε χρονιά.  

2) Ο σύλλογός µας ιδρύθηκε πρίν ακριβώς έναν χρόνο, και αυτή είναι η 

πρώτη φορά που θελήσαµε να συµβάλλουµε στην διοργάνωση σκακιστικών 

αγώνων ως πολιτιστικός και αθλητικός σύλλογος πιά, και όχι ως σύλλογος 
γονέων και κηδεµόνων σχολείου όπως παλιά.  

3) Με ποιά λογική η ΕΣΟ αναγνωρίζει συλλόγους γονέων και κηδεµόνων και 
χορηγεί υλικό για να κάνουν αυτοί σχολικούς αγώνες στα πλαίσια µιάς πόλης, 
ενώ ∆ΕΝ αναγνωρίζει τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ της 
πόλης και δέν του χορηγεί υλικό για να κάνει αυτός τους αγώνες… δέν το 

καταλαβαίνω!  

4) Την ώρα που ζητήσαµε σκακιέρες απο την ΕΣΟ, είχαµε ήδη καταθέσει την 

αίτησή µας για να εγγραφούµε ως µέλος της, και απλώς δέν είχε ακόµα 

εγκριθεί. Τους είπα ότι «..µε την αίτησή µας, σας λέµε ότι ΘΕΛΟΥΜΕ να 

γίνουµε µέλος της ΕΣΟ. ∆έν είµαστε κάποιοι που δέν σας αναγνωρίζουν. Κι’ 
άν ακόµα βρήτε κάτι στραβό στο καταστατικό µας και δέν δεχθήτε την αίτησή 

µας, θα το αλλάξουµε και θα µας δεχθήτε κάποια στιγµή. Υπάρχει περίπτωση 

ΝΑ ΜΗ ΜΑΣ ∆ΕΧΘΗΤΕ ΠΟΤΕ ως µέλος της ΕΣΟ; Όχι. Εποµένως, 
ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ δέν είναι το ΤΥΠΙΚΟ ότι ακόµα δέν είµαστε µέλος 
σας, αλλα Η ΟΥΣΙΑ που είναι ότι ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΜΕΛΟΣ ΣΑΣ, 



και να ενεργήσουµε σύµφωνα µε τα δικά σας πλαίσια». ∆έν δέχτηκαν αυτή τη 

συλλογιστική. ( Σηµειώνω, ότι όντως βρήκαν κάποια σηµεία στο καταστατικό 

µας και απέρριψαν τελικά την αίτησή µας, και ήδη η ΓΣ του συλλόγου µας 
αποφάσισε τροποποίηση του καταστατικού µας ώστε να εναρµονιστεί µε την 

ΕΣΟ..). 

5) Τους είπα ότι δεχόµαστε τη φιλοσοφία «..το σκάκι είναι ΑΘΛΗΜΑ και όχι 
παιχνίδι», αλλα… εδώ µιλάµε ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ και αυτά… 

µάλλον ενδιαφέρονται περισσότερο για το ΠΑΙΧΝΙ∆Ι παρά για το άθληµα! 

∆έν µιλάµε για παιδιά πρωταθλητών του σκακιού, που µπορεί η οικογένειά 

τους να τους έχει εµφυσήσει το αθλητικό πνεύµα απο την κούνια. Μιλάµε για 

το παιδί του γείτονα, του οποιουδήποτε πολίτη του άσχετου µε το αγωνιστικό 

σκάκι. Αυτό το παιδί, για να συγκινηθεί απο το σκάκι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙ, 
να το δεί ως διασκέδαση. Και ΑΡΓΟΤΕΡΑ θα καταλάβει πως είναι άθληµα 

και έχει δυσκολία. Αλλα τότε, θα το έχει ήδη αγαπήσει. Άν όµως πάς µε 
βαρύγδουπους τίτλους ως η σπουδαία οµοσπονδία και του πείς «..έλα εδώ 

µικρέ, να ασχοληθείς µε ένα σοβαρό άθληµα που ΠΡΕΠΕΙ να µάθεις να 

αθλείσαι σωστά, να διαβάζεις τόνους βιβλία, να προπονείσαι κλπ…», τότε 
χαίρετε! Τό ΄χασε το παιχνίδι η ΕΣΟ, γιατι δέν κερδίζει έτσι τον ενθουσιασµό 

των παιδιών. Αυτή τη γνώµη έχω, τους την είπα, και µου απάντησαν πως «..άν 

θέλετε να παίξουν τα παιδιά, εµάς δέν µας ενδιαφέρει !». 

6) Ο πρόεδρός µας ΑΠΕΡΡΙΨΕ την πρόταση του κ. Γαλάνη συγκεκριµµένα, 

για αναβολή των αγώνων για 15 ηµέρες, µε το εξής σκεπτικό: 

– κάθε χρόνο, διοργανώνει τους αγώνες αυτούς ακριβώς στη λήξη της 
σχολικής χρονιάς, βάζοντας το σκάκι να σφραγίζει πανηγυρικά το τέλος των 

µαθηµάτων. Είναι ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ, και δέν µπορεί να γίνουν… µισό 

µήνα µετά το κλείσιµο των σχολείων! Όπως και η ΓΙΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ των 

µαθηµάτων που κάνουν τα σχολεία της χώρας, δέν γίνεται… 15 µέρες µετά το 

κλείσιµο του σχολείου, αλλα ακριβώς την τελευταία του µέρα. Το 15θήµερο 

µετά, σηµαίνει ότι ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΘΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΝ ΣΕ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ, και έτσι 
η διοργάνωση δέν θα είχε συµµετοχές. Όπως εύκολα καταλαβαίνει ο καθένας 
και ότι άν η γιορτή του σχολείου γίνει 15 µέρες µετά το κλείσιµό του… δέν θα 

εµφανιστεί κανένα παιδί! 
– Επίσης, ο πρόεδρος θέλει ΝΑ ΚΑΘΙΕΡΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ αυτούς ΩΣ 

ΘΕΣΜΟ στη Χαλκίδα, και για να το πετύχει πρέπει να τους συνδυάσει µε µιά 

ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ γνωστή σε όλους εκ των προτέρων, και αυτή 

είναι ΜΟΝΟ η ηµεροµηνία λήξης του σχολικού έτους. «Συµβιβαστική λύση» 

εποµένως ∆ΕΝ ΥΠΗΡΧΕ στην πραγµατικότητα, και άν διαβάζει ο κ.Γαλάνης 
αυτές τις γραµµές πιστεύω ότι θα το καταλάβει και ο ίδιος, γιατι µου 

αφιέρωσε πολλή ώρα σε ένα τηλεφώνηµα προσπαθώντας να συµβάλλει στο 

να βρεθεί λύση στο πρόβληµά µας.  

7) Η ίδια η ΕΣΟ, κράτησε επίσηµα ΕΧΘΡΙΚΗ ΣΤΑΣΗ απέναντι στους 
αγώνες αυτούς. ∆έν πονοκεφάλιασε όπως ο κ.Γαλάνης, αλλα έστειλε έγγραφο 

στον ∆ήµαρχο Χαλκίδας ζητώντας του ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ !!!! 

∆ηλαδή για την ΕΣΟ µετράει περισσότερο ΤΟ ΤΥΠΙΚΟ, παρά η ΟΥΣΙΑ που 

είναι ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ, Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 

ΘΕΣΜΟΥ στην Χαλκίδα, και η ευρεία διάδοση του σκακιού στην πόλη. 

Νοµίζω, ότι δέν ζύγισαν σωστά την κατάσταση… Το θέµα ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ για 



µάς, το να προβληθεί ο δικός µας σύλλογος στην πόλη εις βάρος των άλλων, 

ΑΛΛΑ είναι το ΝΑ ΜΗ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ 

ΕΝΟΣ ΘΕΣΜΟΥ στην πόλη. Την επόµενη χρονιά ευχαρίστως να 

συνεννοηθούµε µε τα άλλα σωµατεία της ΕΣΟ, να γίνουµε µέλος της κι’ εµείς 
κλπ, αλλα αυτή τη χρονιά που υπήρχαν δυσκολίες ∆ΕΝ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ επειδή ας πούµε ότι δέν τα βρίσκουµε µε 
τα σωµατεία, ή επειδή δέν προλαβαίναµε να ενταχθούµε στην ΕΣΟ . Για µάς, 
∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΟΥΣΙΑ το άν οι αγώνες οργανώνονται απο έναν σύλλογο της 
ΕΣΟ ή όχι, αλλα είναι ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΣΚΑΚΙ. Κι΄ ας οργανώσει 
τους αγώνες… ένας θίασος Καραγκιόζη! Η ΕΣΟ, διαφωνεί. 

8) Για το ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο, που η ΕΣΟ θεώρησε πως εξαιτίας 
αυτού όφειλε να είναι πολύ σοβαρή απέναντί µας, η αλήθεια είναι πως οι 3 

προηγούµενες διοργανώσεις των αγώνων αυτών ήταν ΜΟΝΟ για τα 

∆ηµοτικά σχολεία της Χαλκίδας. Επειδή όµως ΑΡΕΣΑΝ στα παιδιά, και αυτό 

διαδίδεται, εκφράσανε παιδιά, γονείς και δάσκαλοι απο σχολεία ΕΚΤΟΣ 

ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ την επιθυµία τους να µπορούν να πάρουν µέρος κι’ αυτοί. Για 

αυτό τον λόγο απο φέτος δόθηκε η διάσταση του ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΥ στους 
αγώνες, για να µήν τους αφήσουµε απέξω. Άν τώρα, η ΕΣΟ θεωρεί πως αυτό 

ήταν το «µοιραίο µας λάθος» που πρέπει να οδηγήσει σε ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ 

ΑΓΩΝΩΝ, εγώ προσωπικά ΛΥΠΑΜΑΙ για την «πολιτική» της σε τέτοια 

θέµατα. ∆έν υποστηρίζω την αυθαιρεσία και την προχειρότητα, αλλα εδώ 

έχουµε να κάνουµε µε µιά ανθρώπινη ΕΠΕΚΤΑΣΗ ενός ήδη επιτυχηµένου 

στο παρελθόν ΘΕΣΜΟΥ. ∆έν πάµε να «καπελλώσουµε» άλλα σωµατεία 

εκτός Χαλκίδας! 

9) Τελικά οι αγώνες ΕΓΙΝΑΝ, επιτυχώς, µε συµµετοχή περίπου 90 παιδιών. 

Βρήκαµε υλικό απο διάφορους φίλους. Το ξαναγράφω: 90 παιδιά έπαιξαν 

σκάκι, ΚΑΚΩΣ κατα την ΕΣΟ… Έπρεπε ο ∆ήµαρχος να είχε επέµβει 
σύµφωνα µε το έγγραφό της, και να είχε στείλει τα παιδιά στα σπίτια τους! 

10) Κι’ εγώ, που δέν ξέρω απο σκακιστικές διοργανώσεις, Οµοσπονδίες και 
σοβαρότητες, έχω την εξής απορία : «Είναι τόσο εύκολο να µαζέψει κάποιος 
100 πιτσιρίκια να παίξουν σκάκι;». Άν είναι κάτι ΑΣΗΜΑΝΤΟ, τότε ναί, ας 
σηκώσουµε τους ώµους αδιάφοροι είτε γίνουν είτε δέν γίνουν αυτοί οι 
αγώνες. Άν όµως ΕΙΝΑΙ ∆ΥΣΚΟΛΟ να µαζευτούν τόσα παιδιά απο όλη την 

Εύβοια, να ενεργοποιηθούν οι γονείς κλπ, τότε…. µήπως χρειάζεται ΑΛΛΗ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ αυτό το ζήτηµα; Μήπως θά ‘τανε πιό σωστό δηλαδή να 

µήν εκτιµηθεί η «νοµιµότητα» περισσότερο απο το όφελος του ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ 

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ των παιδιών, έστω και κάνοντας τα στραβά µάτια σε διάφορες 
παρατυπίες; 

—- 

Κλείνω αυτό το σχόλιο που κράτησε πολύ και σας κούρασε υποθέτω, µε την 

εξής ΚΕΝΤΡΙΚΗ συλλογιστική, απέναντι ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΗΣ 

ΕΣΟ, που είναι «..οφείλουµε να είµαστε ΤΥΠΙΚΟΙ, και να εφαρµόζουµε το 

ΝΟΜΙΜΟ» ( ..άρα, εφόσον τυπικά ο σύλλογός µας δέν ανήκει στην ΕΣΟ, δέν 

έχει δικαίωµα να ζητάει τη βοήθειά της για χορήγηση υλικού ώστε να 

διοργανώσει σκακιστικούς αγώνες ) : 



Πρόσφατα, Υπουργός της Κυβέρνησης είπε ότι «το νόµιµο είναι και το 

ηθικό!», και αντιµετώπισε ΚΑΤΑΚΡΑΥΓΗ απο τα ΜΜΕ.  

Είµαι 47 ετών, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και καθηγητής Πληροφορικής στην 

Ββάθµια εκπαίδευση. Για µένα ΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΖΗΤΗΤΣΗ ΤΟΥ 

ΗΘΙΚΟΥ. Έστω κι’ άν το «ηθικό» είναι κάποιες φορές ΠΑΡΑΝΟΜΟ. 

Θεωρώ ότι ∆ΙΚΑΙΑ χλευάστηκε η δήλωση του Υπουργού απο τα ΜΜΕ. Στο 

ζήτηµα αυτό, ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ µέσα µου η ΑΝΤΙΓΟΝΗ που µας δίδαξε το 

σχολείο. 

Έχω την ΑΠΑΙΤΗΣΗ ( βαρειά λέξη, τη βάζω για έµφαση..) απο ανθρώπους 
της ΕΣΟ να έχουν τη «φιλοσοφία της Αντιγόνης» και ΟΧΙ τη «νοοτροπία του 

Κρέοντα» ως ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΣΟ.. Το ΑΠΑΙΤΩ, επειδή ΕΙΜΑΣΤΕ 

ΕΛΛΗΝΕΣ πάνω απ’ όλα, και οφείλουµε να σκεφτόµαστε µε τον τρόπο που 

µας δίδαξε ο Ελληνικός πολιτισµός.  

Ο κύριος Υπουργός είναι ΑΝΑΞΙΟΣ για το αξίωµά του εφόσον σκέφτεται 
ΑΝΤΙΘΕΤΑ µε το Ελληνικό πνεύµα, και σωστά έχασε τη θέση του. Να πάει 
να κάνει µπουρµπουλήθρες στην πισίνα του άν έχει τη νοοτροπία του 

Κρέοντα, και να αφήσει τα ∆ηµόσια αξιώµατα γιατι οι «Κρέοντες» είναι 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΙ σ’ αυτά. Φέρνουν θάνατο και πάγωµα της ζωής. 

Το ίδιο ισχύει και για τους ανθρώπους της ΕΣΟ, κατα τη γνώµη µου: 

– ΟΧΥΡΩΘΗΚΑΝ πίσω απο «το νόµιµο» και ΑΠΕΤΥΧΑΝ να διακρίνουν 

«το ηθικό». 

– ΑΠΕΤΥΧΑΝ να δόσουν 50 σκακιέρες για να παίξουν και να χαρούν 100 

παιδιά του ∆ηµοτικού σχολείου.. Μπράβο… Κι’ ΑΥΤΟ, λένε πως το 

επιβάλλει η… σοβαρότητα! 

Η ζωή, µου έχει διδάξει τη σηµασία του να είναι ο άνθρωπος ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ. 

∆έν περιορίζεται Η ΗΘΙΚΗ µέσα στις γραµµές του ΝΟΜΟΥ. Ο άνθρωπος 
ΟΦΕΙΛΕΙ αρχικά να σέβεται και να εφαρµόζει τον νόµο για να µαθαίνει να 

ζεί σωστά, αλλα ΕΞΙΣΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ κάποια στιγµή αργότερα να µπορεί ΝΑ 

ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ τον νόµο, και πάλι για να ζήσει σωστά. ∆ιαπιστώνω 

καθηµερινά µε έκπληξη, το πόση άγνοια έχουν οι άνθρωποι δίπλα µου γι’ 
αυτό το απλό πράγµα. Στην ουσία, είναι σάν να λέµε πως ένας σκακιστής 
ΟΦΕΙΛΕΙ αρχικά να διαβάζει τη θεωρία και να προσαρµόζει τις κινήσεις του 

σ’ αυτή µέχρι να µάθει να σκέφτεται σωστά, και τότε ΕΞΙΣΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ να 

ανακαλύψει και νέες κινήσεις, που θα ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ την ήδη γνωστή 

θεωρία, ανοίγοντας νέες κατευθύνσεις στη σκέψη. 

Ο σκακιστής που µένει εγκλωβισµένος πεισµατικά στην ήδη γνωστή θεωρία, 

µπορεί να γίνει ποτέ πρωταθλητής; Έχει το δικαίωµα ΕΚΕΙΝΟΣ να επιβάλλει 
την «πολιτική του» στους άλλους σκακιστές;; Εγώ που είµαι έξω απ’ τον 

χώρο του σκακιού, λέω ΟΧΙ ! 

Εκείνα τα µυαλά λοιπόν, που ΟΧΥΡΩΝΟΝΤΑΙ πίσω απο το «νόµιµο» και 
αρνούνται πεισµατικά την ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ, είναι τα ΣΚΟΥΡΙΑΣΜΕΝΑ 

ΜΥΑΛΑ που ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥΝ και να προσαρµοστούν στις 
απαιτήσεις της ζωής. 



Είναι µυαλά που δέν θά ‘πρεπε να συναντάµε στα γραφεία της ΕΣΟ… 

Υ.Γ.  

Α) Συγνώµη, έγραψα πολλά, αλλα… σκεφτήτε ότι για το θέµα αυτό ο 

Σοφοκλής έγραψε ολόκληρη τραγωδία! ∆έν είναι κάτι απλό δηλαδή… 

Β) ∆έν θα ήθελα ένα νέο ιστολόγιο σάν το δικό σας, να το επιβαρύνω µε τη 

διαµάχη του συλλόγου µας µε την ΕΣΟ. Ούτε γράφω για να προβάλλω τον 

σύλλογό µας εδώ. Κι’ επειδή άνθρωπος είµαι κι’ εγώ και πιθανόν να δίνω 

υπερβολικές διαστάσεις σε ένα ζήτηµα στο οποίο η ΕΣΟ µπορεί να έχει το 

δίκιο, θέλω να ξέρετε ότι δέν θα πικραθώ εάν κρίνετε πως δέν πρέπει να 

δηµοσιεύσετε το σχόλιό µου στο ιστολόγιό σας.  

Γ) Άν όµως το δηµοσιεύσετε τελικά, ευχαρίστως θα δεχτώ τις παρατηρήσεις 
τις δικές σας ή των επισκεπτών σας, ή και της ίδιας της ΕΣΟ ακόµη! Γιατι 
σκοπός µου, επαναλαµβάνω, δέν είναι να πολεµήσω την ΕΣΟ, αλλα να 

εκφράσω µιά δικιά µου συλλογιστική αντίθετη µε τη δική της, ώστε να 

υπάρξει ένας γενικότερος προβληµατισµός πάνω στο θέµα. 

∆) Τέλος, διευκρινίζω πως οι απόψεις µου είναι ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ, και δέν 

εκφράζουν τον σύλλογό µας. ∆έν ενεργώ δηλαδή κατ’ εντολήν του συλλόγου 

εδώ. 

 


