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Κύριε Πρόεδρε, 

 

          Τις τελευταίες µέρες γινόµαστε παρατηρητές διαφόρων σηµαντικών γεγονότων 

που αφορούν τη διεξαγωγή των διασυλλογικών πρωταθληµάτων παίδων και 

παµπαίδων Αττικής 2008, χωρίς να υπάρχει  επίσηµη πληροφόρηση εκ µέρους της 

ΕΣΣΝΑ.  Συγκεκριµένα : 

 

Α.   Στις 18/9 αναρτάται στην επίσηµη ιστοσελίδα της ΕΣΣΝΑ ανακοίνωση σύµφωνα 

µε την οποία οι αγώνες του 3
ου

 γύρου των οµάδων ΦΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΕΟΑΟ 

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗ, ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ και ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ και στα δύο 

πρωταθλήµατα θα προπαιχθούν λόγω της συµµετοχής τους στο Πανελλήνιο Μικτό 

Νεανικό Πρωτάθληµα, η τέλεση του οποίου συνέπιπτε µε την προκαθορισµένη ηµέρα 

διεξαγωγής του συγκεκριµένου γύρου. Η απόφαση αυτή τελικά επηρέασε άµεσα το 

σύλλογό µας καθώς η κλήρωση του 3
ου

 γύρου έφερε την οµάδα του ΣΟ Χαλανδρίου 

στο πρωτάθληµα παίδων (η οποία προερχόταν από δύο νίκες στους δύο 

προηγούµενους γύρους) αντιµέτωπη µε αυτή του ΕΟΑΟ Φυσιολάτρη Νίκαιας. Παρά 

τις όποιες επί της αρχής διαφωνίες µας µε τη συγκεκριµένη απόφαση, παρά το 

γεγονός πως η µέρα και ο χώρος (Νίκαια) διεξαγωγής του αγώνα  δεν  µας επέτρεπαν 

να χρησιµοποιήσουµε την καλύτερη δυνατή µας σύνθεση και παρά την κρισιµότητα 

του αγώνα για την πρόκριση στην επόµενη φάση του πρωταθλήµατος σεβόµενοι την 

απόφαση του ∆Σ της ΕΣΣΝΑ, προσήλθαµε κανονικά στον αγώνα χωρίς την 

παραµικρή διαµαρτυρία πριν ή µετά την τελεσή του. 

 

Β.  Την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου µαθαίνουµε µέσω ανάρτησης στην σκακιστική 

ιστοσελίδα http://freeskaki.blogspot.com/ που ασχολείται µε θέµατα των οµάδων του 

Ν. Ηρακλείου ότι, κατά τη διάρκεια του ∆Σ της ΕΣΣΝΑ τη ∆ευτέρα 13 Οκτωβρίου, 

αποφασίστηκε η επανάληψη των αγώνων ΦΟΝ Ηρακλείου-Π.Σ. Περιστερίου για το 

πρωτάθληµα παίδων και ΦΟΝ Ηρακλείου-Εστία Ν. Σµύρνης για το πρωτάθληµα 

παµπαίδων, οι οποίοι αρχικά και σύµφωνα µε τα επίσηµα αποτελέσµατα της ΕΣΣΝΑ 

είχαν κατοχυρωθεί υπέρ των οµάδων του ΦΟΝ Ηρακλείου, λόγω µη προσέλευσης 

των φιλοξενούµενων οµάδων. 

 

Γ.   Την επόµενη µέρα Πέµπτη 16 Οκτωβρίου µαθαίνουµε, πάλι από ανεξάρτητη 

ιστοσελίδα ( http://greekchesspolitics.wordpress.com/ ) την επιστολή παραίτησης του 

επικεφαλής διαιτητή και στα δύο πρωταθλήµατα Μιχαήλ Πρεβενιού εξαιτίας της µη 

ενηµέρωσής του για 

• την απόφαση αλλαγής των ηµεροµηνιών αγώνων ορισµένων οµάδων για τον 

τρίτο γύρο 

• την ύπαρξη επιστολής – επιστολών που εξέφραζαν την αδυναµία οµάδων να 

αγωνισθούν σε ηµεροµηνίες διαφορετικές απ' αυτές που όριζε η αρχική 

προκήρυξη και των απαντήσεων (αν και εφόσον υπήρξαν) σε αυτές τις 

επιστολές 
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• την ύπαρξη ένστασης για αγώνα καθώς και το τι απέγινε µ' αυτήν 

• και τέλος την απόφαση για επαναδιεξαγωγή αγώνα ή αγώνων προηγούµενου 

γύρου, για τους οποίους οι διευθυντές των διασυλλογικών πρωταθληµάτων 

του είχαν δώσει αποτελέσµατα. 

 

Μετά από όλα αυτά και καθώς δεν υπάρχει καµία επίσηµη ενηµέρωση εκ µέρους της 

ΕΣΣΝΑ για τα συγκεκριµένα συµβάντα, το ∆Σ του ΣΟ Χαλανδρίου απαιτεί να 

ενηµερωθεί αµέσως, επισήµως και εγγράφως από τα αρµόδια όργανα της Ένωσης για 

τα εξής: 

1. αν η ένσταση που υποβλήθηκε από την ΠΣ Περιστερίου εκδικάστηκε 

και αν ήταν εκπρόθεσµη 

2. αν υπήρξε συµφωνία κατά τη διάρκεια του ∆Σ της ΕΣΣΝΑ µεταξύ των 

εκπροσώπων των οµάδων του ΦΟΝ Ηρακλείου, κ. Γιάννη Γαλάνη 

(διευθυντή αγώνων επίσης του πρωταθλήµατος παίδων) και της ΠΣ 

Περιστερίου, κ. Μιχαηλίδη, για επανάληψη του µεταξύ τους αγώνα  

3. αν υπήρξε επίσης συµφωνία για την επανάληψη και του άλλου αγώνα 

που δεν πραγµατοποιήθηκε ΦΟΝ Ηρακλείου-Εστία Ν. Σµύρνης 

4. ποιό ήταν το σκεπτικό των παραπάνω «αποφάσεων» εφόσον 

πάρθηκαν 

5. γιατί ο επικεφαλής διαιτητής των πρωταθληµάτων δηλώνει άγνοια για 

τα συµβάντα αυτά 

6. ποια ήταν η θέση του ∆Σ της ΕΣΣΝΑ για τα συγκεκριµένα γεγονότα 

 

Τέλος, θέλουµε να σας καταστήσουµε σαφές ότι, σύµφωνα µε την παρούσα 

πληροφόρηση που έχουµε, τυχόν επανάληψη των αγώνων ΦΟΝ Ηρακλείου-Π.Σ. 

Περιστερίου και ΦΟΝ Ηρακλείου-Εστία Ν. Σµύρνης θα θεωρηθεί από εµάς ως 

κατάφωρη παραβίαση του κανονισµού αγώνων της ΕΣΣΝΑ και της ΕΣΟ, της 

ισότιµης µεταχείρισης όλων των οµάδων εκ µέρους της ΕΣΣΝΑ και κυρίως ως 

έλλειψη σεβασµού απέναντι στα παιδιά, τους γονείς και τις προσπάθειες των 

συλλόγων που αγωνίστηκαν κανονικά τις ηµέρες που όρισε η αρχική απόφαση της 

σκακιστικής µας ένωσης, κάτι που δεν µπορούµε να αποδεχτούµε µε κανέναν τρόπο. 

 

Για το συγκεκριµένο λόγο επιφυλασσόµαστε ως προς τις µετέπειτα ενέργειές µας, 

αναµένοντας την άµεση και επίσηµη ενηµέρωσή σας.  
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                          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                  Ο  ΕΦΟΡΟΣ  ΑΓΩΝΩΝ 

 

 

 

 

                         Γ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ               ΗΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ 
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