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«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ  

 

 Φίλες και φίλοι!  

Η «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» συσπειρώνει, εντός και εκτός του ψηφοδελτίου 

της, πρόσωπα, τα οποία είναι γνωστά στη σκακιστική Ελλάδα για την αγάπη και την προσφορά τους 

στο σκάκι.  

Είναι «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ», διότι δεν υπηρετεί προσωπικά, σωµατειακά, τοπικά και κοµµατικά 

συµφέροντα.  

Είναι «ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ», διότι γεννήθηκε από την ανάγκη των φίλων του σκακιού να αναλάβουν 

δράση, για να συµβάλουν στην επίλυση των χρόνιων προβληµάτων του αθλήµατός µας.  

Είναι «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ», διότι προσφέρει στα σωµατεία την ελπίδα της ουσιαστικής ανανέωσης της 

∆ιοίκησης του ελληνικού σκακιού και τη δυνατότητα να απεγκλωβιστούν από τη δυσάρεστη 

επιλογή της αρνητικής ψήφου ή της αποχής.  

Στο δίληµµα «Μακρόπουλος ή Σερετάκης» σας καλούµε να απαντήσετε «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»!  

Για να µπολιάσουµε το δέντρο του ελληνικού σκακιού µε τις γνώσεις, τις ικανότητες, την εµπειρία, 

την εργατικότητα και την αποφασιστικότητά µας… 

1. Αναζήτηση δηµόσιας και ιδιωτικής χρηµατοδότησης  

Κεντρική ιδέα: Αναζητούµε µε τρόπο τεκµηριωµένο και συστηµατικό, χρησιµοποιώντας τις 

κατάλληλες πολιτικές, επικοινωνιακές και νοµικές µεθόδους, χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων 

της ΕΣΟ από το Κράτος, τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιώτες.  

Παρατηρήσεις: ∆εν ενεργούµε για το θεαθήναι και τη δηµιουργία εντυπώσεων, αλλά επιδιώκουµε 

ουσιαστικά αποτελέσµατα. Αναζητούµε και αποδεχόµαστε χορηγίες από ιδιώτες, οι οποίοι 

επιδιώκουν τη διακριτική διαφηµιστική προβολή τους στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ΕΣΟ, 

υπό τον όρο ότι οι δραστηριότητές τους είναι συµβατές µε το αθλητικό και το σκακιστικό ήθος και 

την προστασία της παιδικής ηλικίας. Εξασφαλίζουµε τη δίκαιη σχέση µεταξύ του µεγέθους της 

ιδιωτικής χορηγίας και της διαφηµιστικής προβολής του χορηγού.  

2. Μέριµνα για τα σωµατεία,  

τα οποία αντιµετωπίζουν γεωγραφικές και ανθρωπογεωγραφικές δυσκολίες  

Κεντρική ιδέα: Τοποθετούµε περιφερειακούς προπονητές και προσφέρουµε σκακιστική τεχνογνωσία 

σε κάθε Ένωση και Τοπική Επιτροπή και υποστηρίζουµε τις τοπικές διοργανώσεις. Ενισχύουµε την 

αγωνιστική δραστηριότητα των Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών µε γεωγραφικές ιδιαιτερότητες 

(π.χ. µε την αύξηση των οδοιπορικών ανά χλµ. ή τη χορήγηση οδοιπορικών για περισσότερες 

διοργανώσεις).  

Παρατηρήσεις: Αντιλαµβανόµαστε την αποστολή της ΕΣΟ ως τη διάδοση και την καλλιέργεια του 

σκακιού από άκρου εις άκρον της Ελλάδας. Μεριµνούµε κατά προτεραιότητα για τα σωµατεία, τα 

οποία αντιµετωπίζουν αντικειµενικές δυσκολίες να λειτουργούν και να αναπτύσσονται λόγω της 

γεωγραφίας και της σύνθεσης του πληθυσµού του τόπου τους. Επιβραβεύουµε τη διάθεση και την 

προσπάθεια για σκακιστική δραστηριότητα, χωρίς να ξεχωρίζουµε τα σωµατεία σε ηµέτερα και µη.  
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3. Παροχή δωρεάν επιµόρφωσης σε δασκάλους και προπονητές σκακιού και παράγοντες  

Κεντρική ιδέα: Αναγνωρίζουµε ότι ο σκακιστικός κόσµος διψά για γνώση, η οποία θα τον 

διευκολύνει στο έργο του και θα του επιτρέψει να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητές του.  

Παρατηρήσεις: Είναι καθήκον µας να µάθουµε όλους τους ανθρώπους να ψαρεύουν µόνοι τους αντί 

να µοιράζουµε ψάρια σε ορισµένους από αυτούς, προσφέροντάς τους δωρεάν τη δυνατότητα 

συµµετοχής σε σεµινάρια µε αντικείµενα όπως η χρήση σκακιστικού λογισµικού, η διοργάνωση 

σκακιστικών αγώνων, οι νοµικές υποχρεώσεις των σωµατείων κ.λπ.. ∆ιοργανώνουµε σε κάθε 

Ένωση και Τοπική Επιτροπή σεµινάρια κατάρτισης δασκάλων του σκακιού, τα οποία απευθύνονται 

σε όλους, όσοι διαθέτουν βασική σκακιστική παιδεία και θέλουν να βοηθήσουν την καθηµερινή 

λειτουργία των σωµατείων τους, αλλά δε διαθέτουν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις.  

4. Συνεννόηση Ε.Σ.Ο. – Ενώσεων/ Τοπικών Επιτροπών  

για το αγωνιστικό πρόγραµµα και συναφή θέµατα  

Κεντρική ιδέα: Η ΕΣΟ σέβεται τις ιδιαιτερότητες των Ενώσεων και των Τοπικών Επιτροπών και 

αποφασίζει επί του αγωνιστικού προγράµµατός της και συναφών θεµάτων λαµβάνοντας σοβαρά 

υπόψη τις παρατηρήσεις τους.  

Παρατηρήσεις: Σεβόµαστε τους ανθρώπους, οι οποίοι εκφράζουν τις τοπικές σκακιστικές κοινωνίες 

και τους ενθαρρύνουµε να εκφράζουν τις θέσεις τους, τις οποίες συνθέτουµε λειτουργικά, ώστε η 

αγωνιστική δραστηριότητα σε όλη την Ελλάδα να διευκολύνεται και να συντονίζεται. Αποφεύγουµε 

την επικάλυψη διοργανώσεων πανελλαδικής και τοπικής εµβέλειας.  

5. Προσπάθεια εισαγωγής του σκακιού στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση και 

κατοχύρωσης του επαγγέλµατος του προπονητή σκακιού  

Κεντρική ιδέα: Εξαντλούµε, δουλεύοντας συστηµατικά και αποφασιστικά, όλες τις πολιτικές και 

νοµικές µεθόδους. Είµαστε πεπεισµένοι ότι το Σχολικό Σκάκι αποτελεί το αποτελεσµατικότερο 

εργαλείο διάδοσης του σκακιού και προσέλκυσης του ενδιαφέροντος του Κράτους, της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, χορηγών και των Μ.Μ.Ε. στο σκάκι και ότι οι προπονητές, ως πρωταγωνιστές της 

διάδοσης και της καλλιέργειας του σκακιού σε όλη την Ελλάδα, πρέπει να θωρακιστούν θεσµικά.  

Παρατηρήσεις: Σχολικό Σκάκι δε σηµαίνει µόνο Πανελλήνια Σχολικά Πρωταθλήµατα! 

Καταγράφουµε µε επιστηµονικό τρόπο, συλλέγοντας και συστηµατοποιώντας όλα τα σχετικά 

ποσοτικά και ποιοτικά δεδοµένα, την υφιστάµενη κατάσταση αναφορικά µε το Σχολικό Σκάκι σε 

όλη την Ελλάδα. ∆ηµιουργούµε φάκελο µε αποδεικτικό της παιδαγωγικής, εκπαιδευτικής και 

ψυχαγωγικής αξίας του σκακιού υλικό. Αναθέτουµε σε οµάδα καταξιωµένων προπονητών, 

συγγραφέων και εκπαιδευτικών τη συγγραφή επίσηµου εγχειριδίου για τη διδασκαλία του σκακιού 

στα σχολεία, το οποίο περιλαµβάνει υποχρεωτικά τους θεµελιώδεις κανόνες της παιδαγωγικής και 

της παιδικής και αθλητικής ψυχολογίας, το οποίο διανέµουµε δωρεάν σε ηλεκτρονική και έντυπη 

µορφή.  

Βοηθούµε τους προπονητές σκακιού να αποκτήσουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά 

προσόντα, τα οποία θα τους εξασφαλίζουν εργασιακή ασφάλεια, καλύτερες επαγγελµατικές 

προοπτικές και κοινωνική αναγνώριση. Ιδρύουµε Σχολή Προπονητών Σκακιού.  

6. Συµπίεση του κόστους συµµετοχής στα Πανελλήνια Νεανικά και Σχολικά Πρωταθλήµατα  

Κεντρική ιδέα: Θεωρούµε το λογικό κέρδος του διοργανωτή, ο οποίος απαγορεύεται να συµµετέχει 

στα Όργανα ∆ιοίκησης της ΕΣΟ, ως απαραίτητο κίνητρο για την παροχή στους/ στις συµµετέχοντες/ 

συµµετέχουσες και τους συνοδούς τους υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, θεσπίζουµε και εφαρµόζουµε 

απαρέγκλιτα απολύτως διαφανείς και αυστηρές διαδικασίες ανάθεσης και ασκούµε εποπτεία και 

έλεγχο. Πιστεύουµε ότι το δικαίωµα συµµετοχής στις παραπάνω διοργανώσεις πρέπει να αποκτάται 

µε αγωνιστικά κριτήρια.  
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Παρατηρήσεις: Καθιστούµε τη συµµετοχή στους σηµαντικότερους νεανικούς σκακιστικούς αγώνες 

προσιτή και στους/ στις οικονοµικά ασθενέστερους/ ασθενέστερες, πλην όµως καλούς/ καλές 

ανήλικους/ ανήλικες σκακιστές/ σκακίστριες. Εξασφαλίζουµε καλές συνθήκες, διαµονής και 

αγωνιστικές, σε όλους, αθλητές και γονείς µε το µικρότερο κόστος.  

Αξιοποιούµε τις µαζικές διοργανώσεις πανελλαδικής εµβέλειας για την προβολή του σκακιού.  

7. Καθιέρωση του εκλογικού συστήµατος της απλής αναλογικής  

Κεντρική ιδέα: Πρεσβεύουµε ότι η πολυφωνία στη διοίκηση της ΕΣΟ ευνοεί τη διατύπωση, τη 

σύνθεση και την υλοποίηση γόνιµων ιδεών και αποκλείει την καθεστωτική νοοτροπία και την 

ευνοιοκρατία.  

Παρατηρήσεις: Επιθυµούµε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΣΟ να εκφράζει όλες τις απόψεις και η 

εκπροσώπηση σε αυτό να εξαρτάται µόνο από την απήχηση των ιδεών και την αναγνώριση των 

προσωπικοτήτων σε όλη τη σκακιστική Ελλάδα και όχι από παρασκηνιακές συµφωνίες και 

αµφίβολης νοµιµότητας και ηθικής διαδικασίες.  

8. ∆ιαφανής λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΣΟ  

Κεντρική ιδέα: Απαιτούµε την ακριβή και απαρέγκλιτη εφαρµογή του Νόµου, του Καταστατικού 

της ΕΣΟ και της ∆εοντολογίας, σταθερή ηµέρα και ώρα συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, υποχρεωτικά γραπτή, τεκµηριωµένη και γνωστή εγκαίρως σε όλα ανεξαιρέτως τα 

Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εισήγηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης από τον 

εντεταλµένο εισηγητή, καθώς και την ακριβή τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

Παρατηρήσεις: ∆ε διαπραγµατευόµαστε ότι τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβούλιο πρέπει να 

αποφασίζουν υπεύθυνα και τα σωµατεία να γνωρίζουν όλες ανεξαιρέτως τις παραµέτρους της 

διαδικασίας λήψης των αποφάσεών τους.  

9. Εύρυθµη και παραγωγική λειτουργία των Επιτροπών της ΕΣΟ  

Κεντρική ιδέα: Πιστεύουµε ότι οι Επιτροπές της ΕΣΟ έχουν ταυτόχρονα πολιτικό και τεχνοκρατικό 

χαρακτήρα, πρέπει να στελεχώνονται από άξια πρόσωπα, να λειτουργούν κανονικά και οι εισηγήσεις 

τους, γραπτές και αιτιολογηµένες, να έχουν βαρύνουσα σηµασία για τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου.  

Παρατηρήσεις: Θεωρούµε τις Επιτροπές της ΕΣΟ εργαλεία για την ενεργοποίηση ικανών και 

έµπειρων ανθρώπων στα σκακιστικά κοινά και την παραγωγή αποτελεσµατικής πολιτικής.  

10. ΚΕ∆  

Κεντρική ιδέα: Αναγνωρίζουµε τη σηµασία του ρόλου της ΚΕ∆ και τη συνδράµουµε στο έργο της, 

εγγυώµενοι την πλήρη ανεξαρτησία της.  

Παρατηρήσεις: Εξασφαλίζουµε στην ΚΕ∆ τους απαραίτητους πόρους, ώστε να συνεχίσει και να 

πυκνώσει τη διοργάνωση παραγωγικών και επιµορφωτικών σεµιναρίων διαιτησίας σε όλη την 

Ελλάδα και να εκδώσει Εγχειρίδιο ∆ιαιτησίας Σκακιού, το οποίο θα διανέµεται δωρεάν σε έντυπη 

και ηλεκτρονική µορφή. Πιστεύουµε ότι η ΚΕ∆ έχει µέχρι σήµερα προσφέρει ουσιαστικές 

υπηρεσίες στο ελληνικό σκάκι και οφείλουµε να αντλήσουµε διδάγµατα από τα πεπραγµένα της.  

11. ΕΛΟ  

Κεντρική ιδέα: ∆ροµολογούµε την επανεξέταση του συστήµατος ΕΛΟ.  

Παρατηρήσεις: Αντιλαµβανόµαστε ότι είναι αδικαιολόγητα δύσκολο για τους/ τις νέους σκακιστές/ 

σκακίστριες να αποκτήσουν ΕΛΟ, µε αποτέλεσµα να αποθαρρύνονται.  

12. Βελτίωση της ιστοσελίδας της ΕΣΟ  
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Κεντρική ιδέα: Έχουµε την πεποίθηση ότι η ιστοσελίδα αποτελεί το κύριο µέσο επικοινωνίας της 

ΕΣΟ τόσο µε τα σωµατεία, όσο και µε τρίτους και ότι πυλώνες του σχεδιασµού και της λειτουργίας 

της πρέπει να είναι η διαδραστικότητα και η προβολή των δραστηριοτήτων της ΕΣΟ, των Ενώσεων 

και των Τοπικών Επιτροπών και των σωµατείων.  

Παρατηρήσεις: ∆ροµολογούµε τον επανασχεδιασµό και τον εµπλουτισµό της ιστοσελίδας της ΕΣΟ 

και τη σύνδεσή της µε το server των ΕΛΟ, ώστε να είναι ανά πάσα στιγµή διαθέσιµα τα 

αποτελέσµατα των τουρνουά, τα οποία καταχωρούνται, και να υπάρχει άµεση ενηµέρωση και 

δυνατότητα διόρθωσης τυχόν λαθών.  

13. Περιστολή των µη παραγωγικών δαπανών  

Κεντρική ιδέα: Είναι για µας αδιανόητο, όταν η οικονοµική κρίση γονατίζει την Ελλάδα και η 

επιχορήγηση της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού προς την ΕΣΟ, όχι µόνο δεν επαρκεί, για να 

καλύψει τις στοιχειώδεις ανάγκες του σκακιστικού κόσµου, αλλά κινδυνεύει να µειωθεί, να 

πραγµατοποιούνται µη παραγωγικές δαπάνες (π.χ. έξοδα Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

ΕΣΟ - συνοδών αποστολών στο εξωτερικό).  

Παρατηρήσεις: Θέλουµε κάθε διαθέσιµο ευρώ να εξοικονοµείται και να επενδύεται για το σκάκι σε 

όλη την Ελλάδα. Καταγγέλλουµε όλους, όσοι εκµεταλλεύονται τη θεσµική τους ιδιότητα, για να 

αποκοµίσουν προσωπικά και σωµατειακά οφέλη.  


