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ΘΕΜΑ: Απάντηση σχετικά με τα Σχολικά Πρωταθλήματα
Διευκρινίζουμε ότι την ευθύνη της απάντησης έχει ο κ. Κώστας Γιουβαντσιούδης μέλος και υπεύθυνος
του σκακιστικού συλλόγου Ο.Σ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ για τα σχολικά πρωταθλήματα σε σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του
σωματείου μας. Σε αντίθεση με τον Γ. Γραμματέα σας κ. Β. Τσορμπατζόγλου, που απαντά ανάλογα κάθε φορά
προσωπικά ή ως μέλος της Ένωσης. Μάλιστα χρησιμοποιεί το ίδιο email και fax το προσωπικό του αλλά έχει
την απαίτηση να του απαντάμε στα προσωπικά του εργαλεία ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΑΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ
ΑΡΕΣΤΑ!!!
Καταρχήν θα πρέπει να υπενθυμίσουμε το έγγραφο μας που αποτέλεσε το έναυσμα για την απάντηση
του Γ. Γραμματέα σας:

«Μετά τη λήξη και της τελικής φάσης των σχολικών πρωταθλημάτων, επανερχόμαστε σε παλαιότερη
πρόταση μας και ζητούμε να καλέσετε Γ. Συνέλευση με μοναδικό θέμα τον απολογισμό των σχολικών
πρωταθλημάτων και ειδικότερα:
Α) Των προκριματικών φάσεων Ανατολικής, Δυτικής & Κεντρικής Θεσσαλονίκης & Χαλκιδικής
Β) Της ημιτελικής φάσης – Ευόσμου
Γ) Της τελικής φάσης – Λεκτοκαρυάς
Σκοπός της συνέλευσης θα πρέπει να είναι ο εντοπισμός των όποιων αδυναμιών μας ώστε την επόμενη
χρονιά να τις καλύψουμε και να βελτιώσουμε τις παραπάνω διοργανώσεις.
Μάλιστα θεωρούμε σκόπιμο να επιταχυνθεί η διαδικασία πραγματοποίησης της Γ. Συνέλευσης ώστε να
απαντήσουμε και ως Ένωση στις όποιες κατηγορίες Πανελλαδικά μας επιρρίπτονται και μόνο κακό μας
κάνουν»
Στην προσωπική του απάντηση ο Γ. Γραμματέας σας γράφει:
Διευκρινίζω ότι σας απαντώ σαν άτομο κι όχι σαν μέλος του Δ.Σ. της ΕΣΣΘ-Χ
«Ζητάτε με το έγγραφο σας σύγκληση Γ. Συνέλευσης των σωματείων-μελών της ΕΣΣΘ-Χ με μοναδικό
θέμα τον απολογισμό των σχολικών πρωταθλημάτων όλων των προκριματικών φάσεων και των τελικών στην
Λεπτοκαρυά. Και μάλιστα τονίζετε ότι επανέρχεστε στο αίτημα αυτό. Επιπλέον ζητάτε να επιταχύνουμε την
διαδικασία σύγκλησης της Γ.Σ. ώστε να απαντήσουμε και ως Ένωση στις όποιες κατηγορίες Πανελλαδικά μας
επιρρίπτονται και μόνο κακό μας κάνουν»
Δεν καταλαβαίνουμε που ακριβώς βρίσκετε το πρόβλημα; Ως σωματείο της Ένωσης έχουμε κάθε δικαίωμα να
ζητήσουμε Γ. Συνέλευση άσχετα εάν γίνει αποδεκτό το αίτημα μας. Φυσικά θα μπορούσαμε να επιδιώξουμε την
σύγκλιση μέσω των απαιτούμενων υπογραφών, ωστόσο θεωρούμε ότι το αίτημα είναι και εύλογο και δεν έχει
κανείς να φοβηθεί οπότε τώρα που τεελίωσαν οι σχολικές διοργανώσεις μπορούμε να κάνουμε απολογισμό.

1. «Συνήθισα να απαντώ αμέσως αναλαμβάνοντας ευθύνες και για λογαριασμό εκείνων που έχουν την
υποχρέωση να απαντούν γρήγορα και δημόσια»
Ποιος τον ρώτησε και μάλιστα ποιος του ζήτησε να απαντήσει; Εμείς ζητήσαμε Γ. Συνέλευση που σας
θυμίζουμε ότι ζητάμε σε κάθε ευκαιρία (… Χριστούγεννα στο Χρονικό σε συνεδρίαση για τα σχολικά,τηλ.
επικοινωνία με τον πρόεδρο σας κ. Γ. Μαστροβασίλη αμέσως μετά την ημιτελική φάση του σχολικού –
Εύοσμος, & γ) πριν από κάθε σχολικό πρωτάθλημα ως υπενθύμιση της προηγούμενης εμπειρίας!)
2. «Είσθε πράγματι από τα πολύ οργανωμένα σωματεία με εξαιρετικά μεγάλη συμμετοχή στο σκάκι των
μικρών ηλικιών»
Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που ζητούμε τη Γ.Σ. καθώς θεωρούμε ότι έχουμε κάτι να πούμε όπως τόσες
προτάσεις που έχουμε καταθέσει στο παρελθόν και μερικές υιοθετήθηκαν (παράλληλες εκδηλώσεις – σχολικά
κτίρια) ενώ άλλες όχι
3. «Πάντοτε δείχνατε ιδιαίτερη ευαισθησία να κάνετε σκληρότατη κριτική στην οργάνωση των σχολικών
πρωταθλημάτων»
Εάν κάποιος νοήμον άνθρωπος μπορεί να εντοπίσει το σημείο του εγγράφου μας που δημιούργησε το παραπάνω
σχόλιο παρακαλούμε να μας το επισημάνει ώστε να ζητήσουμε και συγνώμη. Εάν όμως όχι καλούμε τον Γ.
Γραμματέα σας να μας υποδείξει ανάλογο έγγραφο μας που μάλλον θεωρεί ότι θίγετε ειδάλλως να ζητήσει αυτός
συγνώμη.
4. «Σχετικά με τις προκριματικές φάσεις θα αναφέρω μόνο τα εξής: Κάναμε τα καλύτερα και μαζικότερα
πρωταθλήματα σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Με άριστη διοργάνωση και υψηλές τεχνικές
προδιαγραφές. Κάποια από τα ουσιαστικά προβλήματα που μεταφέρθηκαν και στη Λεπτοκαρυά ήταν οι
παράτυπες συμμετοχές σε όλες τις προκριματικές φάσεις. Στα προκριματικά του Δήμου Θεσσαλονίκης
συμμετείχαν 100 παιδιά από άλλες περιοχές και παιδιά που είχαν συμμετάσχει και σε άλλα προκριματικά.
ΠΟΙΟΙ ΗΤΑΝ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ; Προφανώς η Ένωση και ο καθένας εμάς τους κάκιστους παράγοντες»
Είναι φοβερό από τη μία μεριά κάποιος να αγιάζει τα γένια του (φυσικά μόνος του! μήπως θα έπρεπε να ρωτήσει
και κανένα άλλον άνθρωπο … π.χ. κάποιους γονείς? των προκριματικών φάσεων … φυσικά!) και από την άλλη
να προσπαθεί να εκμαίευση κατηγόριες από κάποιο έγγραφο (ξαναζητούμε να μας υποδείξει την σημείωση) που
δεν υπάρχουν απαντώντας με ειρωνεία (εκτός αν αντιλαμβανόμαστε λάθος οπότε πάλι θα ζητήσουμε συγνώμη)
αφήνοντας παράλληλα υπονοούμενα, τα οποία απαιτούμε να διαλευκάνει αφού θεωρούμε ότι θιγόμαστε τόσο
εμείς όσο και όλοι όσοι εμπλεκόμαστε με τις εν΄ λόγω διοργανώσεις.
4. «Η ιστορία της Λεπτοκαρυάς ήταν ένα μνημείο, εμπαιγμού, ανευθυνότητας, φιλοδοξίας, άκρατου
εγωισμού, εκπληκτικής άγνοιας στοιχειωδών παραμέτρων διοργάνωσης, παραβίασης των προκηρύξεων
μας, της, συστηματικής άρνησης δυνατότητας της Ένωσης να προλάβει να σχηματίσει ακόμη και γνώμη
για τις κακές συνθήκες που μας περίμεναν. Η Ένωση προσβλήθηκε βάναυσα υφιστάμενη κατά τον
χειρότερο τρόπο τις συνθήκες που συνάντησαν οι ανυποψίαστοι γονείς»
Καταρχήν δεν του ζήτησε κανείς να απολογηθεί και μάλιστα για την Λεπτοκαρυά. Παρακαλούμε να τον
ενημερώσετε ότι στο έγγραφο μας δεν ζητούμε να απολογηθεί κανείς ούτε κατηγορούμε κάποιον. Εάν δεν
μπορεί να καταλάβει στοιχειώδη Ελληνικά δεν ευθυνόμαστε εμείς!
5. «Ανέλαβα τις προσωπικές μου ευθύνες και τις ευθύνες της Ένωσης, που την παρέσυρα στη διοργάνωση
αυτή. Όπως πίστευα και πιστεύω ότι όσοι από εσάς είστε επαγγελματίες, ειδικά στο σχολικό σκάκι, έπρεπε
να σεβαστείτε το χώρο αυτό σε διοργανώσεις υψηλού επιπέδου, να έχετε αξιολογήσει τον βαθμό
επικινδυνότητας και να αποδεχτείτε ότι η Ένωση έχει στελέχη με τεράστια διοργανωτική και τεχνική πείρα.
Εμείς δε ζητήσαμε τίποτε περισσότερο από το να μας δοθεί η δυνατότητα να βοηθήσουμε, πράγμα που δεν
έγινε γιατί δε μας επιτράπηκε»
Οι Γενικές Συνελεύσεις γίνονται με διάλογο κι όχι με ανταλλαγή επιστολών, αν και αυτό βοηθάει καθώς
καταγράφετε ο στόχος του καθενός και η παραποίηση των γραπτών του άλλου!

6. «Για την Λεπτοκαρυά είχα στα χέρια μου τις νόμιμες δηλώσεις συμμετοχής παιδιών μέσω των θεσμικών
τους οργάνων, που ήταν περίπου 500 με 510. Από αυτούς του νόμιμους, δεν ήρθαν 80 περίπου άτομα,
οπότε ήρθαν απροειδοποίητα αλλά οπωσδήποτε παράτυπα, πάνω από 150 μη αναμενόμενες συμμετοχές
και αν προσθέσουμε τουλάχιστο 250 συνοδούς επιπλέον, αντιλαμβανόμαστε γιατί οι κακές ή τουλάχιστο
ελεγχόμενες συνθήκες, έγινανα τελικά απαράδεκτες. Οι συνοδοί που ήρθαν με απιδιά χωρίς δικαίωμα
συμμετοχής έχουν κάποια ευθύνη ή τους κάλεσαν και τους κάλυψαν με εξωθεσμική πρωτοβουλία και
διαδικασία;;;»
Συνεχίζει να απολογείται μάλιστα αυτή τη φορά η ευθύνη επιρρίπτεται …. πάλι γενικά και αόριστα με
υπονοούμενα! Θα πιστέψουμε ότι γίνεται σκόπιμα!
7. «Γενικά η Λεπτοκαρυά απέδειξε κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζονται εύκολα στο μέλλον. Το
ερωτηματικό είναι γιατί τόση σφοδρότητα εναντίον αυτής της διοργάνωσης; Δεν ζήσαμε ίδια και
χειρότερα; Ξανάγιναν τέτοιες καταγγελίες;; ΟΧΙ. Το κλίμα όμως είχε δημιουργηθεί πριν την διοργάνωση,
πήρε άλλες διαστάσεις, έγινε ¨ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ¨ εναντίον άλλων στόχων και φοβάμαι ότι
ο επιχειρούμενος αποπροσανατολισμός θα μας οδηγήσει αλλού και όχι στην σωστή αποτίμηση των
γεγονότων και την επιβολή των όποιων συνεπειών…»
Εδώ ξεπερνά κάθε όριο!!! Πρώτα από όλα δεν τον ρώτησε κανείς για την Λεπτοκαρυά – έλεος. Έπειτα ποιος
εντοπίζει τόσες κατηγόριες επιτέλους (μήπως αλλού απευθύνεται το έγγραφο;;;) και τέλος δεν ζητήσαμε
προφήτη. Ας ξεκαθαρίσει κάποιος τα υπονοούμενα μήπως και συνεννοηθούμε – που να τον κατηγορούσαμε κι
από πάνω!
8. «Η πρόταση μου είναι να καταθέσουν ΟΛΟΙ οι εμπλεκόμενοι αναφορές για τη Λεπτοκαρυά και η ΕΣΟ
αφού εξετάσει ΟΛΑ τα δεδομένα να επιβάλει αυστηρότατες κυρώσεις σε όλους τους εμπλεκόμενους»
Όχι μόνο δεν απαντάει στην πρόταση μας για Γ.Σ. αλλά πετάει το μπαλάκι στην ΕΣΟ κάνοντας μάλιστα και
πρόταση με στόχους! Η εξουσία σε όλο το μεγαλείο της.
10. «Όσο αφορά την ίδια την Ένωση μας, θεωρώ επιβεβλημένο να οδηγηθούμε ταχύτατα σε αρχαιρεσίες, να
συμμετέχουν και παράγοντες άλλων σωματείων και μάλιστα αυτών που θεωρούν την Ένωση ένοχη εξ’
ορισμού και τα στελέχη της υποχρεωμένα να ανέχονται τις όποιες επιθέσεις»
Ξεπερνώντας κάθε προηγούμενη αναφορά το καλό για το τέλος! Ο Γ. Γραμματέας σας, λογικά δεν είναι αυτός
που εννοείται στο έγγραφο αφού όπως αναφέρει στο άρθρο Νο5 η Ένωση έχει τέλεια στελέχη. Επίσης μάλλον
δεν θα πρέπει να εννοεί κάποιον από τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης (αν και δεν είμαστε σίγουροι). Άρα όλοι οι
υπόλοιποι είμαστε υποψήφιοι! να θεωρούμε κλπ. Όποιος αναγνωρίζει στο πρόσωπο του την κατηγορία να βγει
να το πει ΤΩΡΑ αλλιώς … να κάτσει στα αυγά του. Εκτός βέβαια εάν στα πλαίσια του αντιπολεμικού κλίματος
εννοεί τον κ. ΜΠΟΥΣ
Κλείνοντας συνεχίζει:
- «Ανεξάρτητα από όλα αυτά, η Ένωση μας έκανε και κάνει μια πολύ καλή πορεία, ολοκλήρωσε όλες τις
αγωνιστικές υποχρεώσεις επίσημες και παράλληλες και είχε καθοριστική συμμετοχή σε όλα τα σκακιστικά
γεγονότα»
Τα γένια μας που λέγαμε – εδώ που τα λέμε όσοι δεν είναι μέλη είναι ενάντια, όπως έχει προαναφερθεί άρα…
- «Είναι όμως καιρός να συμμετάσχουν και κάποιοι άλλοι, που να φέρουν και άλλη δυναμική άλλα και
για να διαπιστώσουμε πόσοι δέχονται να εγκαταλείπουν την δουλεία τους και το σπίτι τους για να
ασχολούνται με τα θέματα της Ένωσης μας κα πόσοι δέχονται να κουβαλούν και να ανέχονται την
κακόπιστη αντιμετώπιση και την κακόπιστη κριτική»
Όποιος συμμετέχει γλιτώνει από τα υπονοούμενα! Σχετικά με τις δουλείες μας σας θυμίζω τα λόγια του ίδιου
κυρίου στην προ-προηγούμενη Γ.Σ.:
«Εάν βγω στη σύνταξη να δούμε από πού θα σωθεί η Ένωση; Τώρα εκμεταλλευόμαστε την ΔΕΗ και τους
μηχανισμούς της και θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες!»

Να είστε σίγουροι κανένας δεν εγκαταλείπει την δουλεία του, το σπίτι του, τα προσωπικά του ενδιαφέροντα,
από ευχαρίστηση και προτεραιότητα. Απλά κάποια στιγμή είσαι μόνος, είσαι υπεύθυνος και πρέπει να
προχωρήσει μία διοργάνωση, διαφορετικά θα γίνεις θέμα στις ¨σελίδες¨ και στις ¨εφημερίδες¨. Αλήθεια όσοι
π.χ. ¨εν ‘θερμώ¨ υπέγραψαν καταγγελίες ή έγραψαν ατέλειωτα γράμματα – καταγγελίες αντιλήφθηκαν ποιους
προσβάλουν και ΓΙΑΤΙ;;;;
Εδώ θυμίζει μία από τις γνωστές απειλές για παραίτηση (που ποτέ δεν υλοποιήθηκαν) εκτός αν το συγκεκριμένο
έγγραφο γράφτηκε για να προχωρήσει κάποια διοργάνωση άρα θα πρέπει;;; να δικαιολογήσουμε τόσες
ανακρίβειες και υπονοούμενα!
- Κύριε πρόεδρε του ΟΣΤΡΙΑ, σας καλώ να συμμετάσχετε ενεργά στις δραστηριότητες της Ένωσης, να
αναλάβετε και ΕΣΕΙΣ τις ευθύνες που έχουμε, να γίνετε ένας από εμάς τους εθελοντές που ματώνουμε για το
Σκάκι από καθαρή αγάπη και τρέλα.
- Και κάτι άλλο κύριε Πρόεδρε,
- Όταν είσαι μέλος μιας διοίκησης δεν κάνεις πάντοτε το καλύτερο, δεν κάνεις σίγουρα αυτό που θέλεις.
Συμβιβάζεσαι με το σύνολο για να λειτουργήσει ο θεσμός. Είσαι βέβαια συνυπεύθυνος και όταν εξαντληθούν
τα όρια σου, παίρνεις το καπελάκι σου και φεύγεις.
Μάλλον δεν έχουν εξαντληθεί τα όρια του άρα δεν θα παραιτηθεί σε αυτό το έγγραφο!
Λοιπόν για να σοβαρευτούμε, τα μέλη της Ένωσης δεν ορίζονται αλλά ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ. Εκτός αν ισχύει το
αντίθετο (μάλιστα στις τελευταίες εκλογές είχαμε δείγματα γραφής με απειλή παραίτησης του Γ. Γραμματέα
σας αν δεν εκλεγόταν ο σημερινός Πρόεδρος σας ο οποίος μεταξύ 11 υποψηφίων σε 9μελές συμβούλιο ήρθε …
10ος και … εκλέγεται μετά από κάτι απειλές! Καταλαμβάνοντας μάλιστα την προεδρική θέση μετά τις γνωστές)
Επίσης απευθύνεστε σε Πρόεδρο σωματείου άρα μέλος διοίκησης και μάλιστα στη κεφαλή αυτής και του κάνετε
υποδείξεις; Μήπως κάτι δεν πάει καλά;;
Παρακαλούμε όταν αναφέρεστε σε έγγραφα μας να μας απαντάτε με τον ίδιο τρόπο σημειώνοντας τις όποιες
αναφορές σας ώστε να γίνετε άμεση αντιπαράθεση. Επίσης αρνούμαστε να δεχτούμε από δω και πέρα όποια
κατηγορία υπονοείτε αν πρώτα δεν την τεκμηριώσετε.
ΥΓ: * Η αρίθμηση είναι λάθος όπως ακριβώς και στο πρωτότυπο έγγραφο προς αποφυγή των όποιων
παρεξηγήσεων
Ευχόμαστε σε όλους καλό Πάσχα
και όχι μόνο στους Προέδρους! (όπως για τους δικούς του λόγους κάνει ο Γ. Γραμματέας σας)
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