
ΝΕα ΣΚΑκιστική ΚΙνηση 
 

Ανακοίνωση για τις εκλογές της ΕΣΣΝΑ 
 

Η Νέα Σκακιστική Κίνηση χαιρετίζει όλα τα σωµατεία που συµµετείχαν στη Γενική 

Συνέλευση και τις εκλογές για τη νέα διοίκηση της ΕΣΣΝΑ. Ευχαριστούµε για την 

εµπιστοσύνη που µας έδειξε σηµαντικός αριθµός σωµατείων, τα οποία µε την ψήφο 

τους ανέδειξαν και πάλι τη ΝΣΚ δεύτερη παράταξη. ∆εν θα τους απογοητεύσουµε. Η 

µέχρι σήµερα πορεία µας είναι εχέγγυο για µια µαχητική αλλά και δηµιουργική-

ενεργητική συµµετοχή στο ∆Σ της ΕΣΣΝΑ, για ακόµη πιο έντονη δουλειά και δράση 

για την πρόοδο του σκακιού και τα προβλήµατα των σωµατείων. 

 

Το εκλογικό αποτέλεσµα δε δηµιουργεί προϋποθέσεις για µια θετική αλλαγή στην 

κατάσταση και τη λειτουργία της Ένωσης, καθώς και τους προσανατολισµούς της. 

Αντίθετα, την προσδένει ακόµα περισσότερο στην πλειοψηφία της ΕΣΟ και την 

πολιτική της που είναι αρνητική για τα µικρά σωµατεία και το ερασιτεχνικό σκάκι. Η 

ενεργητική συµµετοχή των σωµατείων σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας της 

ΕΣΣΝΑ αποκτά ακόµη µεγαλύτερη σηµασία. 

 

Από την άποψη αυτή θεωρούµε πολύ ελπιδοφόρο σηµάδι την ενεργητική παρουσία 

πολλών σωµατείων στη Γενική Συνέλευση, όπου µε τις παρεµβάσεις τους ανέδειξαν 

σηµαντικά ζητήµατα και σκέψεις, που κινούνται σε παρόµοια κατεύθυνση µε τους 

προβληµατισµούς της ΝΣΚ. 

 

Το εκλογικό αποτέλεσµα της ΝΣΚ, που πήρε τον ίδιο αριθµό ψήφων (13) σε σχέση 

µε τις προηγούµενες εκλογές, είναι θετικό, παρά το γεγονός ότι η σηµαντική απήχηση 

των θέσεών της που διαπιστώθηκε στην επικοινωνία µε τους συλλόγους και 

καταγράφηκε και στο ψηφοδέλτιο δεν αποτυπώθηκε στο τελικό αποτέλεσµα όπως 

µπορούσε. Κατά τη γνώµη µας, η απώλεια της 3ης έδρας οφείλεται σε λαθεµένη 

οριοθέτηση του εκλογικού µέτρου σε αντίθεση µε τις προβλέψεις του καταστατικού – 

µε τις οποίες διατηρούµε τις διαφωνίες µας – και επιφυλασσόµαστε σχετικά µε το 

θέµα. 

 

Οι εκλογές για το ∆Σ της ΕΣΟ στις 7 ∆εκέµβρη, µπορεί και πρέπει να δώσουν ένα 

ισχυρό µήνυµα για αλλαγή σελίδας στο ελληνικό σκάκι, και αποδοκιµασίας της 

πολιτικής της πλειοψηφίας της ΕΣΟ. Απευθυνόµαστε σε όλα τα σωµατεία, και σε όσα 

µας ψήφισαν και σε αυτά που δε µας ψήφισαν στην ΕΣΣΝΑ: Υπάρχει εναλλακτική 

επιλογή. Μας γνωρίζετε και µπορείτε να συνεργαστείτε µαζί µας. Σας µιλήσαµε 

πάντα, µε ανοικτά χαρτιά. Η δέσµευσή µας είναι στη διεκδίκηση και τον αγώνα για 

να αλλάξουµε τα πράγµατα, για να έχει λόγο η ΕΣΟ στα αθλητικά δρώµενα, για να 

έχουν λόγο στην ΕΣΟ τα ερασιτεχνικά σωµατεία. 
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