Φίλες και φίλοι,
Η “Κίνηση για την Αλλαγή” είναι µια ανεξάρτητη κίνηση που
συµµετέχει στις προσεχείς εκλογές της Ε.Σ.Ο µε σκοπό τη διαδοχή µιας
διοικούσας οµάδας που αποδείχθηκε κατώτερη των προσδοκιών των
Συλλόγων – µελών και που έχει οδηγήσει το Ελληνικό Σκάκι στην
περιθωριοποίηση και απαξίωση.
Το ισοζύγιο θετικών και αρνητικών της θητείας του προαναφερόµενου
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πρόεδρο τον κ. Μακρόπουλο είναι σαφώς
αρνητικό. Χωρίς να αρνούµαστε τα όσα θετικά έχει πετύχει η διοίκηση
τα χρόνια που είχε την ευθύνη, οφείλουµε να τονίσουµε ότι αδιαφάνεια,
ευνοιοκρατία, παρασκηνιακές µεθοδεύσεις, ανικανότητα, αστοχίες
κυριάρχησαν.
Αναφέρουµε
µερικά
(από
τα
πολλά)
παραδείγµατα:
1) Η σκανδαλώδης απευθείας ανάθεση µαζικών πανελληνίων
διοργανώσεων χωρίς, ούτε καν, στοιχειώδη διαγωνισµό (αδιαφάνεια).
2) Η ευθεία αντιθεσµική εµπλοκή στην ανατροπή της προηγούµενης της
σηµερινής εκλεγµένης διοίκησης της Ε.Σ.Σ.Ν.Α που ασκούσε καθαρή και
ανεξάρτητη πολιτική (ευνοιοκρατία και παρασκηνιακές µεθοδεύσεις).
3) Ο τρόπος δράσης στην επίλυση των διαφορών µε την Ε.Σ.Σ.Κ.Ε που
τελικά κατέληξε µε τα γνωστά σε όλους µας δυσάρεστα αποτελέσµατα διάσπαση της Ένωσης, µη αξιολόγηση παιγµένων παρτίδων
(ανικανότητα ουσιαστικής παρέµβασης της ΕΣΟ, αδυναµία εξεύρεσης
λύσης).
4) Οι άσκοποι και αυθαίρετοι χειρισµοί που έγιναν στην περίπτωση της
συµµετοχής του GM Αταλίκ στο προγραµµατισµένο διεθνές τουρνουά
της Χαλκίδας, µε αποτέλεσµα τη µαταίωσή του (αυθαιρεσία).
ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ
ΑΡΧΕΣ
- Ανεξαρτησία από προσωπικά, σωµατειακά ή κοµµατικά συµφέροντα.
- Καθιέρωση της απλής αναλογικής ως εκλογικού συστήµατος.
Εκτιµάµε ότι θα οδηγήσει σε πιο αντιπροσωπευτική σύνθεση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και στην αναζήτηση συγκλίσεων.
- Σεβασµός της αυτοτέλειας των Ενώσεων, ενίσχυση των δράσεών τους
- Εθελοντική, πολύπλευρη και πολυεπίπεδη εργασία των µελών του ∆.Σ.
− Ουσιαστική και αποτελεσµατική λειτουργία των επιτροπών της
ΕΣΟ
- ∆ιαφάνεια σε όλους τους τοµείς λήψης αποφάσεων.
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− Εξοικονόµηση πόρων για τις αγωνιστικές και προπονητικές
ανάγκες, µέσα από διεκδίκηση χορηγιών και προγραµµάτων της
ΕΕ αλλά και τη µείωση των λειτουργικών και διοικητικών
δαπανών της ΕΣΟ.
ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ
-

Καθιέρωση της ανάθεσης των διοργανώσεων µόνο µέσα από
διαγωνισµό και αντικειµενική αξιολόγηση των προτάσεων.
- Θεσµοθέτηση υποχρεωτικής σύνταξης οικονοµικού απολογισµού
από κάθε διοργανωτή µαζικής διοργάνωσης και δηµοσίευσή του προς
ενηµέρωση όλων.
- Αναδιάρθρωση των ατοµικών και διασυλλογικών πρωταθληµάτων,
προς πιο ορθολογικές και οικονοµικές κατευθύνσεις
- Ενίσχυση των Εθνικών Οµάδων και των συµµετοχών εκπροσώπων
της χώρας µας σε πανευρωπαϊκές και παγκόσµιες διοργανώσεις
- Αναµόρφωση των προπονητικών προγραµµάτων, µε κάλυψη κάθε
Σκακιστικής Ένωσης, προετοιµασία και διανοµή κατάλληλου υλικού
- ∆ιαφύλαξη της σωστής και ανεξάρτητης λειτουργίας της ΚΕ∆ και
των διαιτητών
- Στήριξη κάθε δυνατότητας δηµοσιοποίησης του σκακιού και
προβολής της πολλαπλής ωφελιµότητάς του (τακτικά δελτία τύπου,
γνωστοποίηση επιτυχιών σκακιστών µας, δηµόσιες εκδηλώσεις)
- Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών προς όλες τις κατευθύνσεις της
- Στήριξη των «ειδικών δράσεων» του Σκακιού, π.χ. µαθήµατα,
προπονήσεις και παρτίδες µέσω Internet, εµπλουτισµός ιστοσελίδας,
Καλλιτεχνικό Σκάκι, αξιόπιστο σύστηµα elo κ.ά.
- Φροντίδα ώστε να βοηθιέται η συµµετοχή στους αγώνες και στις
εκδηλώσεις ανθρώπων µε προβλήµατα υγείας αλλά και αδύναµων
κοινωνικά και οικονοµικά
- Σχολικό Σκάκι
Ιδιαίτερη προσοχή στο σχολικό σκάκι γιατί είναι ο ουσιαστικός και
κύριος αιµοδότης των συλλόγων, δηλαδή το «αύριο». Θα
προχωρήσουµε σε συνολική απογραφή όλων των σχολείων που
διδάσκεται το σκάκι και θα ακολουθήσουν στοχευµένες δράσεις σε
όλα τα επίπεδα: τόσο προς την Πολιτεία για την ένταξη του σκακιού
στις δράσεις του Υπουργείου Παιδείας, όσο βέβαια και σε τοπικό
επίπεδο (Νοµαρχίες, ∆ήµοι, σύλλογοι γονέων) πάντα όµως σε
συνεργασία µε τις Ενώσεις και τα τοπικά σωµατεία. Καθιέρωση
τακτικών προπονητικών σεµιναρίων για το σχολικό σκάκι.
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- Όλοι γνωρίζουµε ότι η βάση του οικοδοµήµατος του Ελληνικού
σκακιού είναι το σωµατείο. ∆υστυχώς το απερχόµενο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο επέδειξε πλήρη αδιαφορία για τα προβλήµατά των
σωµατείων. Σε πολλές περιπτώσεις, η µοναδική επαφή µε αυτά
γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια, συγκυριακά λόγω των εκλογών.
Θα καθιερώσουµε την υποχρέωση κάθε συµβούλου να έχει στην
ευθύνη του ικανό αριθµό σωµατείων, µε σκοπό να µεταφέρονται
άµεσα τα προβλήµατα και οι απόψεις τους προς την κορυφή της
πυραµίδας του Ελληνικού Σκακιού. Θα είναι πλέον προτεραιότητα
της Ε.Σ.Ο να συµβάλλει στην επίλυση των προβληµάτων τους -π.χ.
στεγαστικό- µε άµεση παρέµβαση στελεχών της προς τους τοπικούς
άρχοντες, αλλά και άλλους φορείς.
- Μετά τις εκλογές θα προτείνουµε δηµόσια διαβούλευση µε τα
σωµατεία, έτσι ώστε να κατατεθούν οι προτάσεις τους για αλλαγές
στα
πρωταθλήµατα,
ατοµικά
και
διασυλλογικά.
- Οι επιτροπές θα στελεχωθούν µε αξιοκρατία, χωρίς αποκλεισµούς
από άτοµα από όλο το φάσµα του σκακιστικού χώρου (σκακιστές,
παράγοντες αλλά και γονείς). Θα προσπαθήσουµε να
εκµεταλλευτούµε τη γνώση και την εµπειρία των ανθρώπων,
σκακιστική και εξωσκακιστική (επαγγελµατική, επιστηµονική κτλ)
που θα µπορούσε να συνεισφέρει στην ανάπτυξη του αθλήµατος.
- Η αναβάθµιση του ρόλου των περιφερειακών προπονητών είναι
απαραίτητη για την αναζήτηση και την καλλιέργεια των ταλέντων που
υπάρχουν σε όλη την επικράτεια.
- Θα ζητήσουµε την κατάργηση του ενός αλλοδαπού σκακιστή (µη
κοινοτικού) στην Α΄ Εθνική, ώστε να µην ξοδεύονται άσκοπα πόροι
που θα µπορούσαν να δοθούν για αναπτυξιακούς σκοπούς, και να µην
καταλαµβάνονται θέσεις Ελλήνων σκακιστών και µάλιστα
ταλαντούχων.
- Θα παλέψουµε µε κάθε µέσο ώστε µέσω της Πολιτείας να
επιβάλουµε το σκάκι στη θέση που πρέπει να κατέχει δηλαδή του
κορυφαίου πνευµατικού παιχνιδιού, µε στοιχεία τέχνης, επιστήµης και
αθλητισµού, µε ότι αυτό θα συνεπάγεται και θα σηµατοδοτεί στο
µέλλον.
- ∆ιαφωνούµε κάθετα στην επιβολή χαρατσιού στους σκακιστές και
στα Σωµατεία. Στις συνθήκες διαρκώς µειούµενης κρατικής
επιχορήγησης, η Ε.Σ.Ο θα πρέπει να στραφεί οργανωµένα σε
οποιαδήποτε νόµιµη πηγή άντλησης πρόσθετων εσόδων π.χ ιδιώτες
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χορηγούς, κοινοτικά προγάµµατα και παράλληλα στη µείωση των
λειτουργικών της κοστολογίων.
- Θα διεκδικήσουµε από την πολιτεία να παραχωρηθεί στην Ε.Σ.Ο
αναξιοποίητος ως τώρα χώρος που θα µπορεί να στεγάζει τα γραφεία
της.
- Για την καλύτερη προβολή του αθλήµατος θα επιδιώξουµε τη
δηµιουργία σκακιστικής στήλης σε όσο το δυνατόν περισσότερες
εφηµερίδες ή και περιοδικά. Για αυτό το σκοπό η νέα διοίκηση θα
επιδιώξει συναντήσεις µε όλους τους διευθυντές των πανελλαδικής
κυκλοφορίας εφηµερίδων. Ανάλογες δράσεις φυσικά µπορούν και
πρέπει να γίνουν σε τοπικό επίπεδο.

Φίλες και φίλοι
∆εν είναι η πρώτη φορά που τοποθετούµαστε δηµόσια για κρίσιµα
θέµατα του σκακιού που τόσο αγαπάµε. Ο κάθε ένας από εµάς έχει
µία πορεία και ιστορία σε αυτό. Η εντιµότητα και η ανιδιοτελής
προσφορά είναι γνωστή σε όλους. Με δεδοµένα τα παραπάνω
συµµετέχουµε στις κρίσιµες αρχαιρεσίες µε έντονο το αίσθηµα
ευθύνης και νιώθοντας την ανάγκη να αγωνιστούµε για τις θεσµικές
αλλαγές
που
έχει
ανάγκη
το
Ελληνικό
Σκάκι.
Στην προσπάθειά µας αυτή καλούµε σε συνεργασία όλες τις υγιείς
δυνάµεις που έχουν ως στόχο την ανατροπή της απερχόµενης
∆ιοίκησης που οδήγησε το σκάκι στη στασιµότητα και απαξίωση.

Για την «Κίνηση για την Αλλαγή»
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας
Γιάννης Σπυρακόπουλος: 2105989377, 6947729930, yanhios@yahoo.gr
Σπύρος Ιλαντζής: 6972721507, ilandzis@ath.forthnet.gr, ilandzis@yahoo.com
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