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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Αγαπητά µέλη της Λέσχης Φίλων Σκακιού του Γυµνασίου Καρλοβασίου Σάµου,
Αγαπητοί µαθητές και καθηγητές,
Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Είναι µεγάλη µου χαρά να χαιρετίσω, έστω γραπτώς, την έναρξη του Σχολικού Σκακιστικού
Φεστιβάλ και όλων των εκδηλώσεων του στο Καρλόβασι Σάµου. Με τη Σάµο άλλωστε µε συνδέουν
στενοί δεσµοί και πάντα παρακολουθώ τα τεκταινόµενα. ∆υστυχώς, ανειληµµένες κοινοβουλευτικές
µου υποχρεώσεις δεν µου επέτρεψαν να είµαι µαζί σας.
Θα ήθελα να εκφράσω τα θερµά µου συγχαρητήρια στους καθηγητές και όλους όσοι συνετέλεσαν
στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας δηµιουργίας Λέσχης Φίλων Σκακιού, στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων του Γυµνασίου Καρλοβασίων Σάµου.
Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόσφατα µας απασχόλησε ειδικότερα το θέµα της καθιέρωσης του
προγράµµατος «Σκάκι στο σχολείο» στα εκπαιδευτικά συστήµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ζητήσαµε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει την απαραίτητη προσοχή στο πρόγραµµα «Σκάκι
στο σχολείο» και να διασφαλίσει την επαρκή χρηµατοδότησή του από το 2012 και µετά,
λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα µελετών που αποδεικνύουν τη θετική επίδραση του
προγράµµατος στην ανάπτυξη των παιδιών. Άλλωστε, σύµφωνα µε το άρθρο 6 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο αθλητισµός αποτελεί έναν από τους τοµείς για τον οποίο «η
Ένωση έχει αρµοδιότητα να αναλαµβάνει δράσεις για να υποστηρίζει, να συντονίζει ή να
συµπληρώνει τη δράση των κρατών µελών».
Το σκάκι στα σχολεία παρουσιάζει πολλαπλά πλεονεκτήµατα. Συµβάλλει στη βελτίωση της
συγκέντρωσης, της υποµονής και της επιµονής του παιδιού, ανεξαρτήτως ηλικίας, και στην
ανάπτυξη της δηµιουργικότητας, της διαίσθησης, της µνήµης και των δεξιοτήτων ανάλυσης και
λήψης αποφάσεων. Επίσης το σκάκι διδάσκει την αποφασιστικότητα, τη θετική στάση και την
άµιλλα, ιδιότητες πολύ σηµαντικές για την διαµόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών.
Παράλληλα, αποτελεί ένα άθληµα προσιτό σε παιδιά κάθε κοινωνικής οµάδας, αποτελώντας ένα
κλειδί για την κοινωνική συνοχή. Ήδη έχει έντονη παρουσία στα σχολικά κι εξωσχολικά
προγράµµατα και είναι ανάγκη να εξασφαλίσουµε τη στήριξή του σε ελληνικό κι ευρωπαϊκό επίπεδο.
Είµαι σίγουρη ότι θα αναδειχθούν στη Σάµο πολύ δυνατοί παίκτες σκακιού και θα την
εκπροσωπήσουν σε διεθνείς αγώνες. Καλή επιτυχία.
Σας εύχοµαι καλή συνέχεια στο Φεστιβάλ και σας στέλνω τους “αγωνιστικούς” µου χαιρετισµούς!
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