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ΘΕΜΑ: ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Σε απάντηση του εγγράφου σας με Α.Π. 35/5.4.01, θα θέλαμε να σας
πληροφορήσουμε για τα εξής:
1. Ο Δήμος μας σε συνεργασία με τα σκακιστικά σωματεία της Τριανδρίας,
ενημερώνει όλους τους αρμόδιους φορείς αναλυτικά για το σχολικό
πρωτάθλημα που διεξάγει εδώ και 11 χρόνια. Η αναλυτική ενημέρωση
γίνεται με σκοπό την διαφάνεια και την ευρύτερη πληροφόρηση του
κοινού. Εάν κάποιοι θεωρούν ότι θα πρέπει να πάρουν τα στοιχεία που
τους παρέχουμε (πάντα αυθεντικά) και να τα ξεσκονίσουν, με σκοπούς
που δεν τους γνωρίζουμε εμείς, θα το παρακάμψουμε και θα συνεχίσουμε
στους ίδιους ρυθμούς.
2. Σχετικά με τα ερωτήματα που θέσατε θα πρέπει πρώτα να μας απαντήσετε
εσείς σε ορισμένα και έπειτα να έχετε δικαίωμα να μας κατηγορήσετε για
οτιδήποτε:
Α) Γιατί δεν μας απαντήσατε σχετικά με ποιους; Δήμους θα πρέπει να καλέσουμε
όταν σας το ζητήσαμε; Έγγραφο με Α.Π. 24/23-2-2001
Β) Τις δικές σας αναλυτικές καταστάσεις πότε θα μας τις στείλετε; (έχουν ζητηθεί
από τον κ. Β. Τσορμπατζόγλου με email)
Γ) Εσείς αποκλείσατε μαθητές που ήρθαν να παίξουν σε "λάθος" περιοχή; Και αν
ναι παρακαλούμε να μας ενημερώσετε τι είπατε στα παιδιά και στους γονείς τους
όταν ρωτηθήκατε για την αιτία, ώστε να ξέρουμε κι εμείς την επόμενη φορά.
Δεδομένου μάλιστα του γεγονότος ότι όλες οι διοργανώσει γινόταν ταυτόχρονα.

Δ) Σχετικά με το Δήμο Αγίου Παύλου σας είχαμε ενημερώσει ότι συμμετέχει
παραδοσιακά στο εν' λόγω τουρνουά με έγγραφο μας με Α.Π. 15/12-2-2001.
Επίσης ήταν ενήμεροι τόσο ο κ. Μανόλης Νικολαίδης όσο και ο κ. Κώστας
Παξιμαδάς.
Ε) Στα σύνορα του Δήμου μας λειτουργούν πολλά σχολεία, μαθητές των οποίων
κατοικούν στα όρια του Δήμου μας. Επίσης οι γονείς τους έχουν πληθώρα
συναλλαγών με το Δήμο μας, με αποτέλεσμα να έχουν και την σχετική
πληροφόρηση. Ήταν εύλογο να δηλωθούν ως μαθητές του Δήμου
Θεσσαλονίκης. Εάν το γεγονός ότι μαθητές του 28ου, 100ου, 25ου κλπ Δ.Σ.
θεωρείτε ότι ανήκουν στο Δήμο Θεσσαλονίκης (παρ' ότι πολλοί από αυτούς
παρακολουθούν τμήματα σκακιού στο Δήμο μας), παρακαλούμε άλλη φορά να
το ξεκαθαρίζεται καλύτερα τι σημαίνει Ανατολική περιφέρεια. Επίσης μερικοί
μαθητές που δεν δήλωσαν Δήμο προέλευσης, λόγω των πιθανοτήτων, έχουν
εγγραφεί ως Θεσσαλονίκη. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να τους χρεώσουμε στο
Δήμο Τριανδρίας ώστε να φαίνεται μεγαλύτερη η εκπροσώπηση, πράγμα που
δεν πράξαμε καθώς δεν μας ενδιέφερε.
Ζ) Σχετικά με τις 13 προκρίσεις που επικαλείστε, εάν τις επανεξετάσετε
προσεκτικά θα διαπιστώσετε ότι δεν στερήθηκαν μαθητές της Ανατολικής
Θεσσαλονίκης σχεδόν τίποτε. Οι 5 προκρίσεις πήγαν σε μαθητές του Αγ. Παύλου
(σχετικά παραπάνω) από τις οποίες μάλιστα μόνο την 1-Ε' Δημοτικού, θα
μπορούσε να πάρει άλλος μαθητής! Οι 6 σε μαθητές του Δήμου Θεσσαλονίκης
(σχετικά παραπάνω) από τις οποίες μάλιστα μόνο τις 3-Ε', Στ' Δημοτιού & Γ'
Γυμνασίου, θα μπορούσε να πάρει οποιοσδήποτε άλλος!!! Όσο για τις 2 του
Ευόσμου μόνο την 1-Β' Δημοτικού, θα μπορούσε να πάρει οποιοσδήποτε άλλος
μαθητής! Όπως βλέπετε τα πράγματα δεν είναι και τόσο τραγικά. Τελικά μόνο 1
πρόκριση χωράει συζήτηση (αυτή του Εύόσμου) και η οποία θα πήγαινε
πιθανό στην Δυτική Θεσσαλονίκη.
Ε) Σχετικά με την "αλλοίωση" των αποτελεσμάτων παρακαλούμε τον συντάκτη
να ανακαλέσει, καθώς ή βρίσκεται σε άλλο χώρο (έξω-σκακιστικό) και δεν
γνωρίζει τίποτε, ή υπερβάλει εσκεμμένα.
3. Αντί να σταθούμε στον σκακιστικό οργασμό που έγινε στην πόλη μας το
διήμερο 31 Μαρτίου και 1 Απριλίου, ασχολούμαστε με λεπτομέρειες που
κανέναν δε θα ωφελήσουν. Εάν θέλετε θα μπορούσαμε να κάνουμε μία
σύσκεψη όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, τώρα που είναι φρέσκα τα
γεγονότα, με σκοπό να εντοπίσουμε τα θετικά και να διορθώσουμε τα
λάθη για την επόμενη χρονιά.
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