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Το τριήµερο 27-29/4, στην 
Ερέτρια, έκλεισε ένας µεγάλος 
κύκλος περιφερειακών 
σχολικών σκακιστικών 
πρωταθληµάτων που άρχισε 
πριν από δυο περίπου µήνες. 
Ολοκληρώθηκαν το 25ο 
Ατοµικό Σχολικό Πρωτάθληµα 
και το 11ο Οµαδικό Σχολικό 
Πρωτάθληµα  Ελλάδας στα 
οποία συµµετείχαν περίπου 11 
χιλιάδες παιδιά από όλη την 
Ελλάδα, όλων των τάξεων από 
το νηπιαγωγείο µέχρι και το 
Λύκειο. Τα  750 από αυτά τα 
παιδιά πήραν τις προκρίσεις 
τους για την Ερέτρια µετά από 
δύσκολες αναµετρήσεις και 
έπαιξαν στην τελική φάση που 
έγινε στο άνετο ξενοδοχείο   
΄΄Eretria Village Resort΄΄ 
διεκδικώντας τους τίτλους του 
πρωταθλητή και της 
πρωταθλήτριας Ελλάδας στην 
τάξη τους! Επιπλέον συµµε-
τείχαν και 74 4µελείς οµάδες 
στα οµαδικά, αριθµός ρεκόρ. 

Μιλώντας µε πολλούς από 
τους συνοδούς των µικρών 
µαθητών διαπίστωσα ότι η 
διοργάνωση άφησε καλές 
εντυπώσεις, πράγµα που 
οφείλεται κυρίως στην πολύ 
καλή δουλειά του συνόλου 
των ανθρώπων που 
εργάστηκαν για αυτή. 

 

 

 

(συνέχεια στη σελίδα 2) 

Το µέλλον του Ελληνικού σκακιού 
είναι εδώ, ελπιδοφόρο, δυναµικό, 
ισχυρό! 

Είναι οι χιλιάδες των παιδιών που 
συµµετείχαν σε κάθε γωνιά της 
πατρίδας µας στις προκριµατικές 
φάσεις. Είναι τα 900 παιδιά που 
συµµετείχαν στους τελικούς των 
ατοµικών και των οµαδικών 
σχολικών πρωταθληµάτων, 
δηµοτικών, γυµνασίων και 
λυκείων. 

Η ελληνική κοινωνία, παρά τις 
εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις 
που βιώνει, αντιλαµβάνεται πως 
ο αθλητισµός είναι το σίγουρο 
καταφύγιο για τα παιδιά της, 
Ειδικά το σκάκι που βοηθά τα 
παιδιά στην ανάδειξη της 
προσωπικότητάς τους, 
αναπτύσσοντας την κριτική τους 
σκέψη, χωρίς αστάθµητους 
παράγοντες. 

Οι αγώνες της Ερέτριας έστειλαν 
το µήνυµα προς όλες τις 
κατευθύνσεις: Πολιτεία (ΓΓΑ), 
Οµοσπονδία, Ενώσεις, Σωµατεία: 
το σχολικό σκάκι είναι το µέλλον, 
αγκαλιάστε το, υποστηρίξτε το, 
δυναµώστε το. 
 

 

«ΓΙΑ ΜΕΝΑ, το σκάκι δεν είναι ένα 
παιχνίδι, είναι µία τέχνη. Ναι, 

θεωρώ το σκάκι ως µία τέχνη, 

και επωµίζοµαι όλες τις 

ευθύνες που αυτό επιβάλλει 

στους θιασώτες του».  

Τάδε έφη ο 4ος παγκόσµιος 
πρωταθλητής Αλέξανδρος 
Αλιέχιν (1892-1946), τη µνήµη 
του οποίου τίµησαν µε τον πιο 
λαµπρό τρόπο δύο Ρώσοι 
µαικήνες, οι Τιµτσένκο και 

Φιλάτοβ, µε τη διεξαγωγή 
ενός ισχυρότατου τουρνουά 
που φιλοξενήθηκε στους 
Κήπους του Κεραµεικού, στο 
Λούβρο στο Παρίσι) και  
στον Πύργο του Σεν-Μισέλ 
(του µουσείου της Αγίας 
Πετρούπολης), και µε τη 
συµµετοχή των Ανάντ, 
Κράµνικ, Αρονιάν, Σβίντλερ, 
Γκέλφαντ, Βασιέ-Λαγκράβ, 
Φρεσινέ, Ανταµς, Βιτιούγκοβ 
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και Ντινγκ Λίρεν.  

Ένα τέτοιο τουρνουά ξεχωρίζει όχι 
µόνον για την ποιότητα των 
συµµετεχόντων αλλά και από 
τους τόπους διεξαγωγής του, δύο 
περίφηµα µουσεία παγκόσµιας 
ακτινοβολίας.  

Οι 5 πρώτοι γύροι παίχθηκαν στο 
Παρίσι , από 21 έως 25 Απριλίου. 
 

 (συνέχεια στη σελίδα 6 ) 
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(συνέχεια από την 1η σελ.)  

Στο αγωνιστικό µέρος οι 
πρώτοι ανά τάξη είναι: 
Νήπια: 1.Γιώργος Κωστελίδης, 
2. Πέτρος ∆ηµανούδης, 
3.Γιώργος Μήτσιου.  
Α΄ ∆ηµοτικού: 1.Αντώνης 
Βυζιράκης, 2. Ερνέστος 
Πιλάλης, 3.Κώστας Μπασινάς. 
Β΄∆ηµοτικού: 1.Κυριάκος 
Φυντριλάκης, 2.Ευαγγελία 
Καραβιτάκη, 3. Οδυσσέας – 
Παναγιώτης Γαβριήλ.  
Γ΄ ∆ηµοτικού: 1.Νίκος 
Σπυρόπουλος, 2.Σταύρος 
Αµπελακιώτης, 3.Σπυρίδων 
Στρατηγός.  
∆΄ ∆ηµοτικού: 1.∆ηµήτρης 
Κατωπόδης, 2.Ιορδάνης 
Κρίκογλου, 3.∆ηµήτρης 
Αλεξάκης.  
Ε΄ ∆ηµοτικού: 1.Νίκος 
Καρούσος – Θεοδωράκης, 
2.Παναγιώτης – Μάριος 
Νικολάκης, 3.Νίκος 
Γεωργακόπουλος. 
Στ΄∆ηµοτικού: 1.Λάµπρος 
Γιαννουλάκης, 2.Ευγένιος 
Ιωαννίδης, 3.Γιώργος 
Ανδροµέδας.  
Α΄ Γυµνασίου: 1.Σταυρούλα 
Τσολακίδου, 2.Χρήστος 
Αλεξιάδης, 3.Αναστασία 
Αβραµίδου.  
Β΄ Γυµνασίου: 1.Φραγκίσκος – 
Βλάσης Τσίρος, 2.∆ηµήτρης 
Ζησιάδης, 3.Αργύρης 
Παπαδόπουλος.  
Γ΄ Γυµνασίου: 1.Σταµάτης 
Κούρκουλος – Αρδίτης, 2.Νίκος 
Γουλούτης, 3.Γιώργος 
Παπαδόπουλος.  
Λύκεια: 1.Γιάννης 
Πουλόπουλος, 2.∆ηµήτρης 
Παπακωνσταντίνου, 3.Σπύρος 
Ναούµ. 
 

 

Στα ∆ηµοτικά Σχολεία 
πρωταθλήτρια Ελλάδας 
αναδείχθηκε η οµάδα του 142ου  
∆Σ Αθηνών, δεύτερη είναι η 
οµάδα του Πρότυπου 
Πειραµατικού του Πανεπιστήµιου 
Θεσσαλονίκης και τρίτο το 2ο ∆Σ 
Ναυπάκτου.  
 
Στα Γυµνάσια πρωταθλήτρια 
Ελλάδας αναδείχθηκε η 
Παιδαγωγική Πρωτοπορία , 
δεύτερη η οµάδα του 2ου 
Εκπαιδευτηρίου Μαντουλίδη και 
τρίτο το Α΄ Πρότυπο Πειραµατικό 
Πατρών.  
 
Στα Λύκεια πρωταθλήτρια 
αναδείχθηκε η Λεόντειος 
Πατησίων, δεύτερη η οµάδα του 
1ου Χολαργού και τρίτο το 
Κολλέγιο Αθηνών. 
 
 Από τα σχολικά πρωταθλήµατα 
έχουν ξεπηδήσει αρκετοί από 
τους κορυφαίους σήµερα 
σκακιστές και σκακίστριες, οι 
οποίοι ξεκίνησαν το σκάκι ως µια 
ευχάριστη χαλαρή εµπειρία, µε 
αφορµή την προκήρυξη ενός 
σχολικού πρωταθλήµατος που 
έπεσε στα χέρια τους στα 
µαθητικά τους χρόνια.   
 

 
 
 Η Ελληνική Σκακιστική 
Οµοσπονδία διοργανώνει τα 
Πανελλήνια Σχολικά 
Πρωταθλήµατα εδώ και 25 
χρόνια, µε την βοήθεια δεκάδων 
φορέων είτε της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, είτε αθλητικών 
σωµατείων, είτε επιχειρήσεων. 
Στην ανάπτυξη του σχολικού 
σκακιού πολύ σηµαντική είναι η 
συνεισφορά πολλών Συλλόγων 

 

Η εξαιρετικά µεγάλη 

συµµετοχή στις τελικές 

φάσεις των ατοµικών και 

οµαδικών σχολικών 

πρωταθληµάτων στέλνει ένα 

εξαιρετικά αισιόδοξο µήνυµα: 

το ελληνικό σκάκι έχει 

ευοίωνο µέλλον και η ΕΣΟ θα 

πρέπει να δηµιουργήσει όλες 

εκείνες τις δοµές που θα 

επιτρέψουν στο σχολικό 

σκάκι να αποκτήσει ακόµη 

µεγαλύτερη µαζικότητα, 

καλύτερη οργάνωση  και 

ποιότητα. 

Σε προηγούµενο τεύχος 

είχαµε δηµοσιεύσει την 

τεκµηριωµένη εισήγηση του 

εφόρου σχολικού σκακιού κ. 

Τάκη ∆ρεπανιώτη. Το σχέδιο 

υπάρχει, ελπίζουµε να 

βρεθούν και οι αναγκαίοι 

πόροι. 
 

***** 
Η τελευταία ανακοίνωση της 

ΓΓΑ για το τελικό ύψος της 

επιχορήγησης του 2013 

(126.000 Ευρώ) δεν 

ικανοποιεί –φυσικά- τους 

σκακιστές, αφού δεν 

καλύπτει ούτε το σύνολο του 

µισθολογικού και 

λειτουργικού κόστους της 

ΕΣΟ.  Σε κάθε περίπτωση, η 

Οµοσπονδία είναι 

υποχρεωµένη και να 

συνεχίσει να διεκδικεί αλλά 

παράλληλα και να 

προσπαθεί για την εξεύρεση 

πόρων που θα της 

επιτρέψουν να σχεδιάζει και 

να υλοποιεί ένα πλήρες 

αγωνιστικό πρόγραµµα, να 

υποστηρίζει τις εθνικές 

οµάδες και φυσικά να 

προχωρήσει στην 

υλοποίηση του 

προγράµµατός της για το 

σχολικό σκάκι. 

Γονέων και Κηδεµόνων που 
έχουν εντάξει το σκάκι στις 
δραστηριότητες  τους. 
Πολλά από τα παιδιά που 
ξεκινούν να διδάσκονται το 
σκάκι, σύντοµα βρίσκονται 
να αποκτούν αθλητικό δελτίο 
σε κάποιο από τους περίπου 
280 αθλητικούς συλλόγους 
που καλλιεργούν το 
πνευµατικό µας άθληµα.  
 

 

 Σε µια πολύ δύσκολη, 
µνηµονιακή περίοδο για την 
χώρα, το σκάκι χωρίς 
σηµαντικό οικονοµικό 
κόστος βρίσκει διαρκώς και 
περισσότερους φίλους. Η 
Ελληνική Σκακιστική 
Οµοσπονδία ανταποκρίνεται 
σε κάθε αίτηµα στήριξης 
προκειµένου να στηθεί ένα 
σκακιστικό σωµατείο σε 
οποιοδήποτε σηµείο της 
χώρας, ή να ξεκινήσουν 
κάποια µαθήµατα σκάκι µε 
τους δεκάδες έµπειρους 
προπονητές που διαθέτει. 
 

Αυτά όµως είναι ψηλά 
γράµµατα για την 
κυβέρνηση που δείχνει 
αποφασισµένη να 
καταργήσει τις αθλητικές 
οµοσπονδίες, µεταξύ των 
οποίων και την ΕΣΟ.  
 

Οφείλουµε στα δεκάδες 
χιλιάδες παιδιά που 
ασχολούνται µε το σκάκι, 
στους µεγαλύτερους 
σκακιστές αλλά και στους 
εαυτούς µας που το 
υπηρετούµε χρόνια, να µην 
τους αφήσουµε να 
καταργήσουν την ΕΣΟ, να 
µην τους αφήσουµε να 
διαλύσουν το ελληνικό σκάκι.    
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.111444ooo   ααατττοοοµµµιιικκκόόό   

πππρρρωωωτττάάάθθθλλληηηµµµααα   

ΚΚΚΕΕΕΝΝΝΤΤΤΡΡΡΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ 

---   ∆∆∆ΥΥΥΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   

ΜΜΜΑΑΑΚΚΚΕΕΕ∆∆∆ΟΟΟΝΝΝΙΙΙΑΑΑΣΣΣ   

   

   

   
   

   

ΤΤΤεεετττρρραααπππλλλήήή   

ιιισσσοοοβββαααθθθµµµίίίααα!!!   
 

   
  

 

ΠΠ..ΟΟ..  ΑΑ’’  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς  

ΣΣΣΚΚΚΑΑΑΚΚΚ...   ΠΠΠΑΑΑΡΡΡΕΕΕΜΜΜΒΒΒΑΑΑΣΣΣΗΗΗ   ΤΤΤΡΡΡΙΙΙΑΑΑΝΝΝ∆∆∆ΡΡΡΙΙΙΑΑΑΣΣΣ   

&&&      ΠΠΠΑΑΑΝΝΝΑΑΑΘΘΘΛΛΛΗΗΗΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟΣΣΣ   ΣΣΣΥΥΥΚΚΚΕΕΕΩΩΩΝΝΝ   

σσττηηνν  ΑΑ’’  ΕΕθθννιικκήή  
 

Η ΤΕΛΙΚΗ βαθµολογία του Π.Ο.Α΄ Θεσσαλονίκης (µετά από 9 

γύρους): 

1. Σκακιστική Παρέµβαση Τριανδρίας (ΠΑ.Τ.) 16 β. [8 νίκες!]  

2. Παναθλητικός Συκεών     13 β. 

3. Ενωση Σκακιστών Καλαµαριάς 12 β.  

4. Χ.Α.Ν. Καλαµαριάς    11β. 

5. ΕΣΟ Παπάφη ΧΡΟΝΙΚΟ  7 

6. Σ.Σ. Πεύκων        6 

7. ΑΜΟ Γαλαξίας  5 

8. ΕΣΟΠ Επίκουρος Πολίχνης  1 

9. ΠΑΣ Συκεών Φοίβος   1 

 

Οι δύο πρώτες οµάδες της κατάταξης  αποκτούν το δικαίωµα 

συµµετοχής στην τελική φάση της Α' Εθνικής, (Ρίο, 2-7 Ιουλίου 

2013), ενώ οι δύο τελευταίες υποβιβάζονται στη Β' Εθνική. 

 

ΠΠ..ΟΟ..ΑΑ’’  ΈΈννωωσσηηςς  

ΣΣκκαακκιισσττιικκώώνν    ΣΣωωµµααττεείίωωνν  

ΚΚρρήήττηηςς  

ooo   AAA...OOO...   ΛΛΛΑΑΑΤΤΤΩΩΩ   ΑΑΑΓΓΓΙΙΙΟΟΟΥΥΥ   ΝΝΝΙΙΙΚΚΚΟΟΟΛΛΛΑΑΑΟΟΟΥΥΥ   

σσττηηνν  ΑΑ’’  ΕΕθθννιικκήή  
 

Ολοκληρώθηκε, στις 28 Απριλίου, ο Π.Ο.Α’ της Κρήτης. 
Η τελική βαθµολογία: 
1. A.O. ΛΑΤΩ Αγ. Νικολάου   14 β. (7 νίκες!) 
2. ΣΚΟ Ρεθύµνου       10 
3. Νέοι Ηροδότου         8 
4. Ο.Α.Α. Ηρακλείου                  8 
5. Σκακιστ. Ακαδηµ. Γαζίου       6 
6. ΟΤΕ Χανίων                            6 
7. Ο.Α. Χανίων        4 
8. Α.Ο. Κισσάµου        0 
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που ο ΑΟ 
Λατώ Αγίου Νικολάου ανέρχεται στη «µεγάλη» κατηγορία. 
Η όµορφη πόλη του Λασιθίου Κρήτης, χάρη στους πολύ 
αξιόλογους ανθρώπους- φίλους του σκακιού- που διαθέτει, 
έχει φιλοξενήσει πολλές φορές σηµαντικές διοργανώσεις, 
όπως διεθνή τουρνουά, αλλά και το ατοµικό πρωτάθληµα 
Ελλάδας. 
Ευχόµαστε κάθε επιτυχία στις προσπάθειές τους. 

 

     

Το  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΚΑΚΙ   είναι για 
σας! Για την προβολή του 
έργου των σωµατείων και 
των σκακιστών. Όπως ίσως 
έχετε διαπιστώσει από τα 
προηγούµενα τεύχη, µας 
ενδιαφέρει να προβληθούν οι 
σύλλογοι και το έργο τους, 
τα τουρνουά τους, οι 
παρεµβάσεις τους στις 
τοπικές κοινωνίες.  
Παρουσιάστε το σύλλογό 
σας, την ιστορία του, τις 
επιτυχίες του, τα φυτώριά 
του, τους σκακιστές του.  
Γνωρίζουµε ότι γίνονται 
θαυµάσια πράγµατα σε όλες 
τις γωνιές της Ελλάδας. Είναι 
πολύ σηµαντικό να γνωρίζει  
η σκακιστική κοινότητα τις 
δράσεις των σωµατείων-
µελών της. 

 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ στο 14ο ατοµικό 

πρωτάθληµα της ΕΣΣΚΕ∆ΥΜ , 

που έγινε στην Πτολεµαϊδα, 

αναδείχθηκε ο Νίκος 

Σιδηρόπουλος (µε 4,5 β. 

στους 6 αγώνες) σε 

ισοβαθµία µε τους 

Λαγοπάτη, Θαν. 

Παπαδηµητρίου και 

Θεοδουλίδη.  

Πιο κάτω οι  Παρ. 

Αντωνιάδου, Στεφ. 

Βαρδάκας, Θαν Μέλλιος και 

Λαζ. Γυµνόπουλος. 

Σε όλα τα τουρνουά  (5) 

συµµετείχαν περισσότεροι 

από 100 σκακιστές και 

σκακίστριες. 

 

Όπως πάντα συµβαίνει στην 

ΕΣΣΚΕ∆ΥΜ, η διοργάνωση 

κινήθηκε ποιοτικά σε υψηλά 

επίπεδα. 

 

Ο,τι διαβάζετε είναι 
αποκλειστικά το αποτέλεσµα 
εθελοντικής δουλειάς. 
Θεωρούµε πως µε τη 
συµβολή όλων, το ΕλλΣ 
µπορεί να βελτιωθεί, να 
εµπλουτίσει την ύλη του και 
ίσως µετεξελιχθεί σε ένα 
πλήρες σκακιστικό περιοδικό. 
 

***** 
 
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ όλοι οι σύλλογοι 
που διοργανώνουν 
τουρνουά εθνικής ή 
περιφερειακής εµβέλειας, να 
στείλουν τις παρακάτω 
πληροφορίες, στο 
i n fo@chess fed.gr      
ώστε το τουρνουά τους να 
καταχωρηθεί στο σχετικό 
καλεντάρι του σάιτ της ΕΣΟ: 
Ονοµασία τουρνουά,  είδος 
(όπεν, πουλ, …), αριθµός 
γύρων, τόπος και 
ηµεροµηνίες διεξαγωγής, 
τυχόν παράβολο 
συµµετοχής, σύνολο 
επάθλων, τηλ. αρµόδιου και 
σάιτ για πληροφορίες. 

 



 

   
 
 
 
 

   

   

ΓΓΓιιιααα   τττοοουυυςςς   νννεεεαααρρροοούύύςςς   
πππρρρωωωττταααθθθλλληηητττέέέςςς   µµµαααςςς            

 
 

 
 

Ρούντολφ Σπίλµαν 

   

wwwwwwwww...ccchhheeessssss---rrreeesssuuullltttsss...cccooommm      

   
 
  

ΡΡΡοοούύύννντττοοολλλφφφ   ΣΣΣπππίίίλλλµµµαααννν   
  

      ΤΤΤοοο   κκκλλλααασσσσσσιιικκκόόό   βββιιιβββλλλίίίοοο   τττοοουυυ   µµµήήήνννααα:::            «««ΗΗΗ   τττέέέχχχνννηηη   τττηηηςςς   θθθυυυσσσίίίαααςςς   σσστττοοο   σσσκκκάάάκκκιιι»»»   
    ΤΟ 1935, κυκλοφόρησε στα 
γερµανικά το βιβλίο του 
Σπίλµαν «Η τέχνη της θυσίας», 
που αργότερα µεταφράστηκε 
και σε πολλές άλλες 
γλώσσες.  

Σ’ αυτό, ο συγγραφέας κάνει 
µια βασική κατάταξη των 
θυσιών ανά θέµα, όπως 
θυσία για την ανάπτυξη, για 
το άνοιγµα των γραµµών, για 
παρεµπόδιση, κ.ά. 

Στα ισχυρά σηµεία του 
βιβλίου: ο Σπίλµαν σηµειώνει 
ότι πολλές φορές οι θυσίες 
δεν υπαγορεύονται µόνον 

από την ίδια τη θέση και τα 
χαρακτηριστικά της, αλλά 
και από άλλους 
παράγοντες, όπως η τυχόν 
πίεση χρόνου, η ψυχολογική 
κατάσταση των παικτών, οι 
τυχόν αδυναµίες του 
αντιπάλου και η δυσκολία 
στην τέχνη της άµυνας. «Θα 
πρέπει να υπάρχει διάκριση 

µεταξύ θεωρητικής και 

πρακτικής ορθότητας» 
γράφει ο Βιεννέζος µαιτρ, 
και για όλους τους 
παραπάνω λόγους 
προτίµησε να παραθέσει 

µόνον δικές του παρτίδες, 
ακριβώς επειδή γνώριζε όλες 
τις παραµέτρους. 

Και ένα «δείγµα γραφής»:  

Σπίλµαν Ρ. – Μύλερ Γ. 

[C33] 

Γκέτενµποργκ (11), 1920 

1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Qf3 Nc6 

4.c3 Nf6 5.d4 d5 6.e5 Ne4 

7.Bb5? [8.Bxf4] 7...Qh4+ 

[7...f6!?] 8.Kf1 g5 9.Nd2! [9.g3 
fxg3 10.hxg3 (10.Kg2 Bh3+ 
11.Nxh3 g4–+) 10...Nxg3+ –+] 
9...Bg4 [9...Bf5! ECO] 10.Nxe4 

Bxf3 11.Nxf3 Qh6 12.Nf6+ 

Kd8 13.h4 («το γεγονός ότι 
µια θυσία συχνά προκαλεί 

στο «θύµα» σύγχυση και 

απουσία σχεδίου επιβε-

βαιώνεται στην παρτίδα 

αυτή» - Ρ. Σπίλµαν)13. 

…Be7? [13. ...g4] 14.Nxg5 

Qg6 15.Nxd5 Bxg5 16.hxg5 

Qc2 17.Be2 Ne7 18.Nxf4 c5 

[18...c6!?] 19.Rh3 cxd4? [19. 
...Qf5] 20.Rd3 Kd7 21.Bd1 

Qxd3+ 22.Nxd3 dxc3 

23.bxc3 Rhd8 24.Be2 Nf5 

25.Bf4 Kc7 26.Rb1 b6 27.e6+ 

Kc8 28.Ne5 [28.Nc5] 1–0 

Ο ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΣ Ρούντολφ 
Σπίλµαν (1883-1942) θεωρείτο 
ως ένας από τους πλέον 
λαµπρούς επιθετικούς παίκτες, 
βασιζόµενος κυρίως στη 
διαίσθησή του. Ο Ταρτακόβερ 
τον αποκάλεσε ως τον 
τελευταίο «ιππότη» (knight) του 
Γκαµπί του Βασιλιά. 
Επαγγελµατίας σκακιστής, 
έπαιξε τουλάχιστον 100 
τουρνουά και 50 µατς.  
Στο διάσηµο τουρνουά της 
Αγίας Πετρούπολης, το 1909, 
µοιράστηκε την τρίτη θέση 
µετά τους Λάσκερ και 

Ρουµπινστάιν.  Το 1912 ήταν 2ος 
στο Σαν Σεµπάστιαν, µετά τον 
Ρουµπινστάιν. Κέρδισε το 
τουρνουά της Στοκχόλµης, το 
1919, µπροστά από τους 
Μπογκολιούµποβ, Ρέτι και 
Ρουµπινστάιν.  
 
Προς το τέλος της δεκαετίας του 
’20, και έχοντας ξεπεράσει 
ορισµένες αδυναµίες στο 
παιχνίδι του, σηµείωσε µεγάλες 
επιτυχίες στα τουρνουά του 
Σέµερινγκ 1926 (1ος), Βερολίνου 
1928 (3ος) και Κάρλσµπαντ 1929 
(3ος).   

Θέλετε να δείτε ποιά 
τουρνουά γίνονται αυτή τη 
στιγµή σε κάθε χώρα, σε όλο 
τον κόσµο; Ποιοί παίζουν, 
ποιά είναι η κλήρωση του 
επόµενου γύρου (για τα 
όπεν); 

Τότε επισκεφθείτε τον 
αυστριακό  ιστότοπο 
www.chess-results.com και 
θα βρείτε όλα αυτά.  

 Επιπλέον µπορείτε να 
κατεβάσετε παρτίδες από τα 
τουρνουά αυτά και να βρείτε 
πολλά χρήσιµα στατιστικά 
στοιχεία. 

 

Ο συγκεκριµένος ιστότοπος 
συνεργάζεται µε το 
πρόγραµµα κληρώσεων 
swiss-manager.  

Ο εµπνευστής του Heinz 
Herzog δίνει τη δυνατότητα 
εύρεσης σε ποια τουρνουά 
έχει συµµετάσχει κάποιος 
παίκτης, ενώ υπάρχει και µία 
συλλογή φωτογραφιών από 
πολλά τουρνουά. 

Τέλος, σηµειώνεται πως 
ανάµεσα στις γλώσσες 
εργασίας του σάιτ 
συµπεριλαµβάνονται και τα 

ελληνικά! 
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«Μια φωτογραφία αξίζει όσο 

χίλιες λέξεις». 

Μόνον έτσι –σκεφθήκαµε-  ότι 

θα αποτυπώσουµε στοιχειω-

δώς την απίστευτα µεγάλη 

δραστηριότητα των Ενώσεων, 

των Τοπ. Επιτροπών, των 

συλλόγων σε σχέση µε το 

σχολικό σκάκι και τη διοργά-

νωση των τοπικών και 

περιφερειακών σχολικών 

πρωταθληµάτων. 

Την τρέχουσα χρονιά 

αποτυπώθηκε µία τεράστια 

δυναµική. Ελπίζουµε, το 2014, 

να αναδειχθούν και νέα 

ταλέντα που αργότερα θα 

στελεχώσουν τους συλλόγους, 

και γιατί όχι, τις εθνικές µας 

οµάδες. 

 

 

 

 

Οι φωτογραφίες είναι από την 
τελική φάση των αγώνων, στην 
Ερέτρια.   (φωτό: Θωµάς 
Κουτσουράς:1,2,3, Χρήστος 
Πιλάλης:4) 
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ΤΤΤΟΟΟΥΥΥΡΡΡΝΝΝΟΟΟΥΥΥΑΑΑ      ΜΜΜΝΝΝΗΗΗΜΜΜΗΗΗΣΣΣ    ΑΑΑΛΛΛΙΙΙ ΕΕΕΧΧΧΙΙΙΝΝΝ   
   

   

   
              (φωτό: από το σάιτ: http://www.alekhine-memorial.com) 

 

   
του 
ΒΑΓΓΕΛΗ ΒΙ∆ΑΛΗ 
 

Οι αγώνες ολοκληρώθηκαν αργά το 
απόγευµα της 1ης Μαΐου, στην Αγία 
Πετρούπολη.  

Η πρόθεση των δύο Ρώσων χορηγών είναι 
η διασύνδεση του σκακιού µε τις καλές 
τέχνες. Για το λόγο αυτό πρότειναν στη 
διεύθυνση του Μουσείου του Λούβρου, 
ταυτόχρονα µε µία δωρεά πινάκων ζωγρα-
φικής Ρώσων καλλιτεχνών, ώστε να 
προβληθεί η ρωσική τέχνη στο εξωτερικό, 
να γίνει ένα µεγάλο σκακιστικό τουρνουά 
στα δύο µεγάλα µουσεία.  

Η πρόταση αυτή έγινε δεκτή µε ενθου-
σιασµό, και µάλιστα προτάθηκε και η 
θέσπιση ενός φιλόδοξου παιδαγωγικού 
προγράµµατος για µαθητές και φοιτητές 
για τις καλές τέχνες και το σκάκι, αφού το 
Λούβρο κατέχει πολλούς πίνακες και άλλα 
αντικείµενα  µε θέµα το σκάκι. 

Ας περάσουµε τώρα στους αγώνες. 

Το «γαλλικό» ηµίχρονο (οι 5 πρώτοι γύροι) 
έδωσαν το προβάδισµα στους 
«γηπεδούχους» Βασιέ-Λαγκράβ, µε 3,5 
βαθµούς και Φρεσινέ µε 3 β. όσους και οι 
Γκέλφαντ, Ανταµς και Αρονιάν. Με  2,5 ο 
Ανάντ. Με 2 οι  Ντινγκ, Κράµνικ και 
Βιτιούγκοβ. Και ουραγός, µε 1 β., ο 
Σβίντλερ, δηλαδή οι 3 Ρώσοι στις 3 
τελευταίες θέσεις! 

Εντυπωσιακή ήταν η νίκη του Φρεσινέ επί 
του Κράµνικ, στον 5ο γύρο. Η παρτίδα αυτή 
έλαβε το βραβείο ωραιότητας.  
Kramnik,Vladimir (2801) - 
Fressinet,Laurent (2706) [D02] 

1.Nf3 d5 2.g3 Nc6 3.d4 Bg4 4.Nbd2 Qd7 
5.h3 Bf5 6.c3 e5!? 7.dxe5 [7.Nxe5] 7...0–0–0 
8.e3?! Nge7 9.g4 Bg6 10.b4 h5! 11.b5 
hxg4! 12.bxc6 Nxc6 13.e6 Qxe6 14.Nd4 
Nxd4 15.cxd4 Be7 16.Bg2 gxh3 17.Bf3 Bf5 
18.Qa4 Kb8 19.Ba3 Bh4 20.Nf1 g5 21.Rh2 
g4 22.Be2 Be4 23.Rc1 Bg2 24.Qa5 Rc8 
25.Rc3 Bxf2+! 26.Kxf2 Bxf1 27.Kxf1 g3 28.Bf3 
gxh2 29.Ke2 Rhg8 30.Bc5 a6 31.Bh1 Rg2+ 
32.Bxg2 0–1 

Τρεις ηµέρες αργότερα,  ξεκίνησε το 
«ρωσικό ηµίχρονο», για τους τελευταίους 4 
γύρους. 

Σ’ αυτό σηµειώθηκαν µόνο 5 νίκες.  2,5/4 
σηµείωσαν οι Αρονιάν, Γκέλφαντ, Ανάντ, 
Κράµνικ και Βιτιούγκοβ, σε αντίθεση µε 
τους δύο Γάλλους και ειδικά µε τον Βασιέ-
Λαγκράβ που ηττήθηκε στους 2 
τελευταίους γύρους. 

Η τελική βαθµολογία, µετά τα κριτήρια 
ισοβαθµίας (και τα χρηµ. έπαθλα): 

1. Αρονιάν  5,5 (+3 =5 -1)   30.000 € 

2. Γκέλφαντ  5,5 (+2 =7)       20.000 € 

3. Ανάντ   5    (+2 =6 -1)   15.000 € 

4 Ανταµς  4,5 (+2 =5 -2)   10.000 € 

5. Βιτιούγκοβ  4,5 (+1 =7 -1)    8.000 € 

6. Φρεσινέ  4,5 (+1 =7 -1)    6.000 € 

7. Κράµνικ  4,5 (+2 =5 -2)    4.000 € 

8. Βασιέ-Λαγκράβ  4,5 (+2 =5 -2)    3.000 € 

9. Ντινγκ Λίρεν  3,5 (+1 =5 -3)    2.500 € 

10. Σβίντλερ  3    (=6 -3)         1.500 € 
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33οο  ΤΤοουυρρννοουυάά  GGRRAANNDD  PPRRIIXX  ττηηςς  FFIIDDEE  

ΚΚααθθααρρήή  ππρρωωττιιάά  ττοουυ  ΤΤοοππάάλλοοββ  
   

   
   

 

του 

ΤΑΚΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 

 

Το διάστηµα από 17 Απριλίου µέχρι 1 Μαϊου 2013 διοργανώθηκε 
από τη FIDE, σε συνεργασία µε την Ελβετική Σκακιστική 
Οµοσπονδία, το τρίτο τουρνουά Γκραν Πρι, που 
συµπεριλαµβάνεται στο νέο κύκλο του Παγκοσµίου 
Πρωταθλήµατος  2013-2014 και είχα την ευκαιρία να 
πσυµµετάσχω σαν Επικεφαλής ∆ιαιτητής. 

Τα τουρνουά Γκραν Πρι θεωρούνται πολύ σηµαντικές 
διοργανώσεις για το κύκλο του Παγκοσµίου Πρωταθλήµατος, 
γιατί οι δύο πρώτοι στη συγκεντρωτική βαθµολογία τους 
προκρίνονται στο Τουρνουά των ∆ιεκδικητών, από το οποίο 
προκύπτει ο αντίπαλος του εν ενεργεία Παγκόσµιου Πρωταθλητή 
στο νέο µατς για το τίτλο. 

Στη διάρκεια του διετούς κύκλου του Παγκοσµίου Πρωταθλήµατος 
διαξάγονται συνολικά έξι (6) τουρνουά Γκραν Πρι και οι δέκα οκτώ 
(18) παίκτες που συµµετέχουν στο κύκλο και  προσκαλούνται µε 
βάση συγκεκριµένα κριτήρια που έχει θεσπίσει η FIDE, παίρνουν 
µέρος σε τέσσερα (4) απ’ αυτά, ενώ στη συγκεντρωτική συνολική 
βαθµολογία προσµετρώνται τα τρία καλύτερα αποτελέσµατα ( το 
τέταρτο αποτέλεσµα λαµβάνεται υπόψη σαν κριτήριο 
ισοβαθµίας). 

 

Σε κάθε τουρνουά συµµετέχουν  δώδεκα (12) παίκτες, που 
αγωνίζονται µε σύστηµα πουλ 11 γύρων.  

Ήδη το 2012 έχουν διεξαχθεί τα δύο πρώτα τουρνουά του κύκλου, 
στο Λονδίνο ( 20 Σεπτέµβρη – 4 Οκτώβρη) και στη Τασκένδη του 
Ουζµπεκιστάν (21 Νοέµβρη – 5 ∆εκέµβρη), ενώ για το 2013 έχουν 
προβλεφθεί εκτός από το τουρνουά στο Τσουγκ, άλλα τρία Γκραν 
Πρι, σε πόλεις που δεν έχουν καθοριστεί προς το παρόν. 

Το Τσουγκ είναι µια όµορφη τυπική Ελβετική πόλη είκοσι έξι 
χιλιάδων ( 26.000 ) κατοίκων, που απέχει  είκοσι πέντε (25) 
χιλιόµετρα  από το αεροδρόµιο της Ζυρίχης. Είναι πρωτεύουσα 
του οµώνυµου καντονιού και είναι γνωστή ως περιοχή χαµηλής 
φορολογίας, γι αυτό και είναι έδρα πολλών εταιρειών ! Η επιλογή  
της πόλης για τη διεξαγωγή του 3ου Τουρνουά Γκραν Πρι της FIDE 
έγινε λόγω του κύριου χορηγού της διοργάνωσης, που ήταν ο 
όµιλος εταιρειών Renova, που έχει έδρα το Τσουγκ.  

Οι δώδεκα συµµετέχοντες στο τουρνουά ήταν:  

Ο Αζέρος Τιµούρ Ρατζάµποφ (2793), ο Ρώσος Σεργκέι Καριάκιν 
(2786), ο Βούλγαρος Βεσελίν Τοπάλοφ (2771), ο Αµερικανός 
Χικάρου Νακαµούρα (2767), ο Αζέρος Σακριγιάρ Μαµεντιάροφ 
(2766), ο Ιταλός Φαµπιάνο Καρουάνα (2760), ο Ρώσος Αλεξάντερ 
Μοροζέβιτς (2758), ο Ούγγρος Πίτερ Λέκο (2744), ο  Αµερικανός 
Γκάτα Κάµσκι (2744), που αντικατέστησε τον Αζέρο Βουγκάρ 
Γκασιµοφ, ο οποίος αποχώρησε από το κύκλο και δεν θα 
αγωνιστεί καθόλου, ο Ουκρανός Ρουσλάν Πονοµαριόφ (2733), ο 
Ολλανδός Άνις Γκίρι (2729) και ο Ουζµπέκος Ρουστάµ 
Καζιµτζάνοφ (2709).       

                      (συνέχεια στην επόµενη σελίδα) 
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Το τουρνουά ήταν ισχυρότατο, µε µέσο όρο ΕΛΟ των παικτών 
2756, δηλαδή ήταν κατηγορίας 21! 

Οι παίκτες είχαν έρθει στο Τσούγκ µε τις συζύγους τους ( 
Καζιµτζάνοφ, Λέκο, Ρατζάµποφ ), τις φιλενάδες τους    ( Γκίρι, 
Νακαµούρα ), τους βοηθούς-αναλυτές τους ( Καριάκιν, 
Πονοµαριόφ, Καρουάνα, Κάµσκι, Μαµεντιάροφ ), αλλά και µόνοι 
τους ( Τοπάλοφ, Μoροζέβιτς ) ! 

Ο χρόνος σκέψης για κάθε παίκτη ήταν 2 ώρες για τις πρώτες 40 
κινήσεις, 1 ώρα για τις επόµενες 20 και 15 λεπτά για την 
ολοκλήρωση της παρτίδας, µε προστιθέµενο χρόνο 30 
δευτερολέπτων από την 61 κίνηση και µετά. 

Ο χώρος των αγώνων ήταν η αίθουσα συνεδρίων του  Swiss Ever, 
ενός πολύ καλού ξενοδοχείου 4 αστέρων που βρισκόταν στο Χαµ, 
στις όχθες της λίµνης Τσουγκ και σε απόσταση 10 λεπτών µε το 
αυτοκίνητο από τη πόλη του Τσουγκ,  και  όπου έµειναν και όλοι οι 
συµµετέχοντες. 

Η τελετή έναρξης πραγµατοποιήθηκε στις 17 Απριλίου, µε τη 
παρουσία  του Προέδρου της FIDE Κιρσάν Ιλιουµτζίνοφ, 
εκπροσώπων του καντονιού του  Τσούγκ, των χορηγών και 
άλλων επισήµων. 

Ο πρώτος γύρος ξεκίνησε στις 18 Απριλίου στις 2 το µεσηµέρι 
τοπική ώρα, µε τον πρόεδρο της FIDE να κάνει εθιµοτυπικά τη 
πρώτη κίνηση στη παρτίδα Καρουάνα – Ρατζάµποβ.  

Ο Τοπάλοφ έκανε πραγµατικό  «περίπατο» στο τουρνουά, 
κατακτώντας πολύ άνετα τη πρώτη θέση, µε 8 βαθµούς στους 11 
αγώνες, αήττητος, σηµειώνοντας 5 νίκες και 6 ισοπαλίες και 
κερδίζοντας 22 πόντους ΕΛΟ, γεγονός εντυπωσιακό για τέτοιας 
δυναµικότητας τουρνουά ! 

Πραγµατικά δεν κινδύνευσε σε καµµία παρτίδα του, -µε εξαίρεση 
το παιχνίδι µε τον Πονοµαριόφ, όπου έκανε ισοπαλία σε ελαφρά 
χειρότερη θέση-, και θύµισε τον παλιό καλό Τοπάλοφ.  Πέρασε 
µόνος επικεφαλής στον όγδοο γύρο κερδίζοντας τον Μοροζέβιτς 
και σηµείωσε δύο πειστικές νίκες στους δύο τελευταίους γύρους 
µε τους Καρουάνα και Καριάκιν, που διεκδικούσαν και αυτοί τη 
πρώτη θέση στο τουρνουά. 

Σπουδαία εµφάνιση πραγµατοποίησε και ο Χικάρου Νακαµούρα, 
παίρνονττας τη δεύτερη θέση µε 6.5 βαθµούς, σηµειώνοντας 3 
νίκες, 7 ισοπαλίες και χάνοντας µόνο από τον Τοπάλοφ. 

Τη τρίτη θέση πήρε ο Ρουσλάν Πονοµαριόφ µε 6 βαθµούς, 
έχοντας 2 νίκες, 8 ισοπαλίες και χάνοντας µόνο από τον 
Ρατζάµποφ στον 9ο γύρο. 

Μαζί του ισοβάθµισε και ο Φαµπιάνο Καρουάνα, έχοντας 3 νίκες, 
6 ισοπαλίες και 2 ήττες, αλλά χειρότερο κριτήριο ισοβαθµίας, 
αφού έχασε στον µεταξύ τους αγώνα. 

Στη 5η θέση βρέθηκε ο Γκάτα Κάµσκυ µε 5.5  βαθµούς, έχοντας 3 
νίκες, 5 ισοπαλίες και 3 ήττες, ενώ στην 6η θέση µε τους ίδιους 
βαθµούς και τα ίδια αποτεελέσµατα, αλλά χάνονας στο µεταξύ 
τους παιχνίδι, ήταν ο Αλεξάντερ Μοροζέβιτς. Ο Ρώσος έπαιξε 
εντυπωσιακά στο ξεκίνηµα του τουρνουά και βρισκόταν στη 
κορυφή της βαθµολογίας, αλλά στη συνέχεια οι τρεις 
συνεχόµενες ήττες του στον 7ο, 8ο και 9ο γύρο τον αποµάκρυναν 
από τη κορυφή. Ο ίδιος δήλωσε ότι έπαιζε  άρρωστος στους 
γύρους αυτούς. 

Στις θέσεις 7η, 8η και 9η τερµάτισαν µε τη σειρά και µε 5 βαθµούς οι 
Σεργκέι Καριάκιν, που πέτυχε 1 νίκη,  8 ισοπαλίες και 2 ήττες, ο  
Άνις  Γκίρι, που είχε 10 ισοπαλίεςκαι 1 ήττα και ο Πίτερ Λέκο µε τα 
ίδια αποτελέσµατα αλλά χειρότερο συντελεστή  ισοβαθµίας 
Σόνενµπορν-Μπέργκερ.  Τα µεταξύ τους αποτελέσµατα ήταν τρεις 
ισοπαλίες. 

Τέλος στις τρεις τελευταίες θέσεις τερµάτισαν µε τη σειρά και µε 4.5 
βαθµούς οι Τιµούρ Ρατζάµποφ  10ος µε 1 νίκη,  7 ισοπαλίες κααι 3 
ήττες, Ρουστάµ Καζιµτζάνοφ  11ος µε τα ίδια αποτελέσµατα αλλά  

 

 

 

 

 

χειρότερο συντελεστή Σόνενµπορν-Μπέργκερ  και ο Σακριγιάρ  
Μαµεντιάροφ  τελευταίος, µε 9 ισοπαλίες και 2 ήττες. 

Παρά τον µεγάλο αριθµό ισοπαλιών – συνολικά σηµειώθηκαν 22 
νίκες ( 17 µε τα λευκά και 5 µε τα µαύρα ) και 44 ισοπαλίες , δηλ. το 
ποσοστό των νικών έφτασε το 33%  - τα παιχνίδια ήταν 
µαχητικώτατα και διαρκούσαν πολλές κινήσεις.  Το παιχνίδι µε τις 
λιγότερες κινήσεις ήταν η παρτίδα  Γκίρι-Ρατζάµποφ του 3ου γύρου 
(ισοπαλία), όπου παίχτηκαν 19 κινήσεις ενώ  το παιχνίδι µε τις 
περισσότερες κινήσεις ήταν η παρτίδα  Καριάκιν-Νακαµούρα του 
1ου γύρου (ισοπαλία), όπου παίχτηκαν 107 κινήσεις !  

Στον τρίτο και τον τέταρτο γύρο όλες οι παρτίδες έληξαν 
ισόπαλες!  Παρότι στη Προκήρυξη του τουρνουά υπήρχε ο 
κανονισµός για πλήρη απαγόρευση της πρότασης ισοπαλίας 
µεταξύ των παικτών ( Κανόνας της Σόφιας ), εντούτοις οι παίκτες 
δεν είχαν κανένα πρόβληµα να κάνουν ισοπαλίες µε τους 
υπόλοιπους αποδεκτούς τρόπους που αναφέρονται στη 
Προκήρυξη, δηλαδή µε τη τριπλή επανάληψη, µε τον κανόνα των 
50 κινήσεων και µε θεωρητικά ισόπαλη θέση, πέραν βέβαια από 
το πατ και τη νεκρή θέση.  

Στη διάρκεια της πρώτης κενής µέρας οι χορηγοί διοργάνωσαν 
µια κρουαζιέρα στην οµώνυµη λίµνη Τσουγκ, όπου συµµετείχαν 
και αρκετοί παίκτες, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε µια επίσκεψη 
στη πανέµορφη και ιστορική πόλη της Λουκέρνης, που απέχει 
µισή ώρα µε το τραίνο από το Τσουγκ. 

Το επίπεδο του τουρνουά, οργανωτικά, κυµάνθηκε σε πολύ 
υψηλά επίπεδα και όλοι οι συµµετέχοντες έµειναν απόλυτα 
ευχαριστηµένοι από το δεκαπενθήµερο που πέρασαν στην 
Ελβετία ! 

Με µεγάλο ενδιαφέρον αναµένεται η διεξαγωγή του 4ου Γκραν Πρι 
της FIDE, του οποίου η έδρα δεν θα είναι πλέον η Μαδρίτη ( όπως 
είχε προγραµµατιστεί αλλά µαταιώθηκε ), µε προγραµµατισµένη 
ηµεροµηνία έναρξης την 21η Μαϊου.  

 

 
 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ e-ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
ΤΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΚΑΚΙΟΥ» 

 
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΣΑΙΤ ΤΗΣ ΕΣΟ: 

 
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΩΝ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΤΩΝ  
Λονδίνο, Μάρτιος – Απρίλιος 2013  

(30 σελίδες Α4, 56 παρτίδες, 41 έγχρωµες φωτό,  
45 διαγράµµατα, πίνακες µε στατιστικά στοιχεία) 

 
ΜΠΟΥΛΕΤΙΝ: Το σούπερ-τουρνουά ΤΑΤΑ ΣΤΙΛ, Βάικ 

Αν Ζε, 12-27/1/2013 (21 σελίδες) 
 
 

ΥΠΟ ΕΚ∆ΟΣΗ (Μάϊος 2013): 
 

ΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΝΗΜΗΣ ΑΛΙΕΧΙΝ 
Παρίσι / Αγία Πετρούπολη, Απρίλιος-Μάιος 2013 

 
ΤΟ 3Ο GRAND PRIX ΤΗΣ FIDE 
Τσουγκ - Ελβετία, Απρίλιος 2013 
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Σε όλες τις θέσεις,                       
την κίνηση έχουν τα λευκά 

 
5.1  ( 2  βαθµοί) 

 
 

Ισοπαλία 

 
5.2   ( 3  βαθµοί) 

 
 

Ισοπαλία 

 

5.3   ( 3  βαθµοί) 

 
 

Ισοπαλία 
 

5.4   ( 2  βαθµοί) 

 
 

Ισοπαλία 

∆∆∆ιιιαααγγγωωωνννιιισσσµµµόόόςςς   λλλύύύσσσηηηςςς   ΣΣΣππποοουυυδδδώώώννν   
   

 … πριν 64 χρόνια: 13ο πρωτάθληµα Γερµανίας  
   ΑΠΟ ΤΙΣ 2 έως τις 15 Μαΐου του 
1949, έγινε στο Bad Pyrmont, 
το 13o πρωτάθληµα 
Γερµανίας,  µε 36 παίκτες 
(ελβετικό σύστηµα, 12 γύροι). 

Συµµετείχαν πολλοί βετεράνοι 
και ανερχόµενοι παίκτες, όπως 
οι Χάινικε, Μπρίνκµαν, Κουρτ 
Ρίχτερ, Πωλ και Λόταρ Σµιντ, 
Ούντσικερ, κ.ά. 

Πρωταθλητής, µε 10,5 
βαθµούς, -για 4η και τελευταία 
φορά- αναδείχθηκε ο 
60χρονος Εφιµ 
Μπογκολιούµποβ. 

Ουκρανικής καταγωγής, πήρε 
την γερµανική υπηκοότητα το 
1929. Σπούδασε θεολογία και 
γεωπονία πριν ασχοληθεί 
επαγγελµατικά µε το σκάκι. 

Όσο ήταν Σοβιετικός πολίτης, 
αναδείχθηκε δύο φορές 
πρωταθλητής ΕΣΣ∆ (1924 και 
1925), έχοντας αναδειχθεί και 
πρωταθλητής Γερµανίας, στο 
ανοικτό πρωτάθληµα του 
1925! 

Μετά την πρωτιά του στο 
τουρνουά του Βερολίνου, το 
1926, δεν επέστρεψε στην ΕΣΣ∆, 
και χαρακτηρίσθηκε ως 
προδότης. Τελικά 
αποκαταστάθηκε 25 χρόνια 
µετά τον θάνατό του. 

Το 1929 και το 1934 έπαιξε δύο 
µατς για τον παγκόσµιο τίτλο 
µε τον Αλιέχιν, χάνοντας 
καθαρά και τα δύο. 

Στην 3η θέση, µε  8,5 β. ήταν ο 
21χρονος Λόταρ Σµιντ, που 
δέκα χρόνια αργότερα 
απέκτησε τους τίτλους του 
Μ∆Μ και Μ∆Μ δια 
αλληλογραφίας, ενώ ήταν 
από τους πλέον αποδεκτούς 
διεθνείς διαιτητές σε 
παγκόσµιο επίπεδο, µεταξύ 
άλλων και ως επικεφαλής στο 
µατς Φίσερ-Σπάσσκυ του 
1972. Συµµετείχε µε την εθνική 
Γερµανίας σε 11 Ολυµπιάδες, 
από το 1950 έως το 1974. 
Εκτιµάται ότι κατέχει τη 
µεγαλύτερη ιδιωτική συλλογή 
σκακιστικών βιβλίων, 
παγκοσµίως. 

Την 8η θέση κατέλαβε ο 
33χρονος Πωλ Σµιντ (1916-84), 
γεννηµένος στην Εσθονία και 
συνοµήλικος του Κέρες, µε τον 
οποίο είχε παίξει ένα µατς το 
1936 (+3 =1 -3). Το 1938 
εγκαταστάθηκε στη Γερµανία 
και το 1952 µετανάστευσε στις 
ΗΠΑ, µη συµµετέχοντας πλέον 
σε αγώνες. 

17ος ήταν ο Φρίντριχ Ζέµις 
(1896-1975), γνωστός για τις 
οµώνυµες βαριάντες σε 
πληθώρα ανοιγµάτων. Την 
δεκαετία του ’20 είχε κάποιες 
επιτυχίες σε µεγάλα τουρνουά. 
Προς το τέλος της καριέρας 
του, σε διαρκή αναζήτηση της 
κάθε πιθανής βαριάντας, δεν 
µπορούσε να αποφύγει τις 
υπερβολικές πιέσεις χρόνου, 

µάλιστα στο τουρνουά του 
Λινκόπινγκ, το 1969, έχασε 
και τις 13 παρτίδες από 
πτώση σηµαίας! 

Ο Κουρτ Ρίχτερ (1900-69) 
βρέθηκε στην 25η θέση, µε 6 
βαθµούς. Γνωστός από τις 
οµώνυµες βαριάντες 
ανοιγµάτων και για το 
συγγραφικό του έργο, 
κάποια από τα βιβλία του , 
που αφορούν κυρίως 
τακτικά θέµατα και 
συνδυασµούς, 
µεταφράστηκαν σε πολλές 
γλώσσες. Το βιβλίο του 
«Συνδυασµοί» έχει 10 
εκδόσεις στη Γερµανία. 

Ακολουθεί η µοναδική ήττα 
του πρωταθλητή. 

Bogoljubow,Efim - 
Schmid,Lothar [C47] 
GER-ch 13th, Bad 
Pyrmont (8), 09.05.1949 
 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 
Nf6 4.d4 exd4 5.Nxd4 
Nxe4 6.Nxc6 Nxc3 
7.Nxd8 Nxd1 8.Nxf7 Nxf2 
9.Nxh8 Nxh1 10.Bd3 Bc5 
11.Bxh7 Nf2 12.Bf4 d6 
13.Bg6+ Kf8 14.Bg3 Ng4 = 
15.Nf7?! Ne3 16.Kd2 Bf5 
17.Ng5? -+ Bxg6 18.Ne6+ 
Ke7 19.Nxc5 Nxc2 
20.Bh4+ Ke8 21.Ne6 Kd7 
22.Nf4 Nxa1 23.Nxg6 Re8 
24.Bf2 Nc2 25.Nf4 Nb4 0–1 
 

 

Στην αριστερή στήλη 

παρουσιάζονται οι 4 

σπουδές του Μαίου. 

Υπενθυµίζουµε, ότι κάθε 

µήνα, δηµοσιεύονται 4 

σπουδές, µε διαφορετικό 

βαθµό δυσκολίας.  

 

 Οι λύσεις των 4 σπουδών 

του τεύχους 4, (µετά την 

αναφορά στον συνθέτη και 

το έτος της): 

4.1 Α. Κουζνέτσοβ, 1960 

1.α6! Ρχα6 2.Πχβ4 ε3 3.β7 

Πδ8! 4.Ργ1! ε2 5.β8=Ι ! Ρα7 

6.Ιγ6 Ρα6 7.Ιβ8 Πχβ8 8.Πα4 

Ρβ5 9.Πα5 Ρχα5 = 
 

4.2 Χάσεκ, 1937 

1.Ρβ1! Ρη7 (1. …Πθ8 2.Πζ8!! 

Πχζ8 3.Ργ1 Πθ8 4.Ρδ1 Ρη6 

5.Ρε2) 2.Πθ6!! Ρχθ6 3.Ργ1 Ρη6 

4.Ρδ1 Πθ8 5.Ρε1 Πθ1 6.Ρε2 = 

(6. …Πθ2 7.Ρζ1 Ρη5 8.Ρη1 

Πχη2 9.Ρχη2 Ρθ4 10.Ρη1!) 

4.3 Ν. Γκριγκόριεβ, 1930 

1.ζ6 εζ6! 2.δ5 εδ5 3.Ρη4 γ3 

4.Ρζ5 γ2 5.Ρε6! γ1=Β 6.Ρζ7 

Βγ2 (β1) 7.η7 Ρχθ7 8.η8=Β 

Ρθ6 9.Βη7 Ρθ5 10.Βθ8 Ρη4 

11.Βθ3 Ρζ4 12.Βζ3 Ρε5 13.Βζ6 

Ρε4 14.Βη6 +- 
 

4.4 Μάτισον, 1927 

1.Ρδ2 Ιγ1! 2.Πβ5 Ρα2 3.Πα5 

Ρβ3 4.Πζ5! Αδ6(γ7) 5.Πζ3 Ρβ2 

6.Πζ2! Αβ4 7.Ρε3 Αγ5 8.Ρδ2 

Αζ2 = 
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ΕΕγγιινναανν … ΜΜιικκρράά  &&  σσκκόόρρππιιαα  
 

 

   

ΓΓίίννοοννττααιι … 
   

ΘΘαα  γγίίννοουυνν … 
   

Στον Προκριµατικό Όµιλο Α΄ 
Εθνικής της περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – 
Θράκης πρωταθλήτρια 
αναδείχθηκε η οµάδα του 
ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΩΝ ΣΚΑΚΙΟΥ 

ΚΑΒΑΛΑΣ. 

Έτσι στο Πρωτάθληµα Α΄ 
Εθνικής που θα διεξαχθεί 
από 2 έως 7 Ιουλίου στο Ρίο 
Αχαΐας η Καβάλα θα 
εκπροσωπηθεί µε 2 οµάδες, 
το Σ.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ και τον 
Ο.Φ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ. 

Στον Όµιλο Β΄ Εθνικής 
Α.Μ.Θ. πρωταθλήτρια 
αναδείχθηκε η οµάδα του 
ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ και το 
2014 θα αγωνίζεται στον 
ΠΟΑ’. 

 
 

Στο πρωτάθληµα Ισραήλ, 
νικητής αναδείχθηκε ο 
22χρονος Ταµίρ Νάµπατυ µε 
6,5/9. Στη 2η-4η θέση ήταν οι 
Σµίριν, Μιχαλέβσκι και Αβρούχ 
(µε 6 β.), ενώ στην 5η κατετάγη 
ο γνωστός µας Πόστνυ 
(σκακιστής του Σ.Ο. Ηρακλείου) 

Στο παγκόσµιο πρωτάθληµα 
ερασιτεχνών που έγινε στο 
Ιάσιο της Ρουµανίας (22-30/4, 
ελβετικό 9 γύρων, 203 παίκτες) 
νικητής αναδείχθηκε ο 
Ρουµάνος Λ. Βρέντσιαν, µε 8 β. 
σε ισοβαθµία µε τον Aron Teh 
Eu Wen (Μαλαισία). Η 

µοναδική ελληνική συµµετοχή 
ήταν ο Ιωάννης Κλητοράκης. 

Στο 13ο διεθνές όπεν της 
Μπανκόκ - Ταϊλάνδη (14-21/4, 
202 παίκτες, ελβετικό 9 γύρων, 
µε περισσότερους από 35 ∆Μ 
και Μ∆Μ), νικητής ήταν ο 
Αυστραλός Ζάο, µε 7,5/9. 11ος 
ο Σορτ µε 6,5. 

Ολοκληρώθηκε, τις πρώτες 
πρωϊνές ώρες(Ελλάδος) της 
2ας Μαίου, το 48ο διεθνές 
τουρνουά –κατηγορίας XVIII- 
εις µνήµη Καπαµπλάνκα, που 
διεξάγεται στην Αβάνα (6 
παίκτες, πουλ διπλών 
συναντήσεων). Νικητής ο  
Ουγγρος Αλµασι, µε 6,5 β. 

Στο ταυτόχρονο  διεθνές όπεν, 
(9 γύροι, 114 συµµετοχές, 
σχεδόν όλοι διεθνοτιτλούχοι, 
ΦΜ, ∆Μ, Μ∆Μ!), 1ος ήταν ο 
Obregon Rivero Juan Carlos. 

 

Πληθώρα τουρνουά την 2η 
εβδοµάδα του Πάσχα, σε 
πολλές περιοχές της Ελλάδας. 
Έτσι, οι φίλοι του σκακιού 
έχουν την ευκαιρία να 
συµµετάσχουν σε κάποιο 
από αυτά. 

Το 5ο διεθνές τουρνουά 
«Μέγας Αλέξανδρος»  θα 
διεξαχθεί στο Πόρτο Καρράς, 
στο Ν. Μαρµαρά της 
Χαλκιδικής,  από 7 έως 12 
Μαΐου. Πληροφορίες στην: 
http://gamesfestival.chessdo
m.com/international-open-
alexander-the-great-2013  

Στον ίδιο τόπο, θα γίνει και το 

Παγκόσµιο Σχολικό 
πρωτάθληµα, από 6 έως 15 
Μαΐου.   Πληροφορίες στην: 
http://gamesfestival.chessdo
m.com/world-school-chess-
championships-2013 
 

Το 6ο εαρινό τουρνουά των 
συλλόγων της Τριανδρίας θα 
διεξαχθεί -σε δύο γκρουπ 
δυναµικότητας- στη 
Θεσσαλονίκη, από 7 έως και 
12 Μαΐου.  Έως σήµερα έχουν 
δηλώσει συµµετοχή 180  
σκακιστές και σκακίστριες, 11 
εκ των οποίων, ξένοι. 
Πληροφορίες στην: 
www.pat.gr 

 

 8ο Όπεν ΣΟ Ηρακλείου 
Ηράκλειο Κρήτης, ελβετικό 7 
γύρων,  6-11/5 

3ο Πασχαλινό Τουρνουά 

Ε.ΣΚ.Α.,  ∆ελφοί, ελβετικό 7 
γύρων, 7-12/5 

1ο Ανοιξιάτικο Τουρνουά 

Νίκαιας 
Θηβών 245, Νίκαια, ελβετικό 7 
γύρων, 7-12/5 

 

Με τη συµµετοχή 14 οµάδων 
διεξάγεται το οµαδικό 
πρωτάθληµα βετεράνων 
Αττικής. Οι συναντήσεις 
γίνονται σε 3 σκακιέρες και 
συµµετέχουν οι οµάδες:  
ΣΜΑΟ Καισαριανής, 
Πειραϊκός, Πανελλήνιος, ΣΟ 
Παγκρατίου, ΣΟ Ικαρίας, ΕΑΟ 
Φυσιολάτρης Α’ και Β’, Α.Σ. 
Παπάγου, ΣΟ Αµπελοκήπων, 
ΣΟ Περιστερίου, ΣΟ Ν. 

Φιλαδέλφειας, ΑΟ Λεοντείου, 
ΠΚΕ ΑΤΕ και Ενωση Αρµενίων 
Αθλητών. 

 
 

Το 1ο όπεν διεθνές τουρνουά, 

µε την επωνυµία «Παλιά 
Πρωτεύουσα» διεξάγεται στο 
Βέλικο Τάρνοβο της 
Βουλγαρίας (ελβετικό, 9 
γύρων, 100 συµµετοχές , 15 
διεθνοτιτλούχοι).  
Συµµετέχουν και 6 Ελληνες (ο 
µόνος που ξεκίνησε µε νίκη, 
ήταν ο Γαζής). 
Οι αγώνες ολοκληρώνονται 
στις 6 Μαίου. 

Γεννήθηκαν τον Μάιο (ηµέρα / 
έτος): 

1/1953: Ιωσήφ Ντόρφµαν 

3/1941: Νονα Γκαπριντασβίλι 

5/1963: Ρούντολφ Σπίλµαν /1911: 
Αντορ Λιλίενταλ 

10/1928: Λόταρ Σµιντ  

11/1924: Λούντεκ Πάχµαν 

12/1961: Ιγκ. Μπονταρέβσκυ 

17/1836: Βίλχελµ Στάϊνιτς 

20/1901: Μαξ Ούβε 

23/1951: Ανατόλυ Κάρποβ 

24/1968: Κρουµ Γκεοργκίεβ 

28/1889: Ρίτσαρντ Ρέτι 

***** 
Στις 7 Μαίου 1960, ο Ταλ 
αναδεικνύεται ο νέος παγκοσµ. 
Πρωταθλητής, νικώντας τον 
Μποτβίνικ. Ένα χρόνο αργότερα 
(στις 12/5) ο Μποτβίνικ ανακτά 
τον τίτλο. 
 

Στις 11/5/1951, ο Μποτβίνικ, µε το 
12-12 στο µατς µε τον 
Μπρονστάιν, διατηρεί τον τίτλο 
του Π.Π. 
 

Στις 11/5/1997, ο Η/Υ Deep Blue 
νικά τον Κασπάροβ, µε 3,5-2,5. 
 

Στις 13/5/1954, ο Μποτβίνικ, µετά 
το 12-12 του µατς µε τον 
Σµύσλοβ, διατηρεί τον τίτλο του. 
 

Στις 17/5/1948 ο Μποτβίνικ 
αναδεικνύεται για πρώτη φορά 
Π.Π. 
Στις 20/5/1963, ο Πετροσιάν 
αναδεικνύεται Π.Π., νικώντας τον 
Μποτβίνικ, και στις 29/5/1966 
νικά τον Σπάσσκυ διατηρώντας 
τον τίτλο του. 
Στις 25/5/1969, ο Σπάσσκυ νικά 
τον Πετροσιάν και γίνεται ο νέος 
πρωταθλητής κόσµου. 
Στις 26/5/1894, ο Εµµ. Λάσκερ 
νικά τον Στάινιτς για τον τίτλο του 

πρωταθλητή κόσµου. 
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του  

ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ  

Συγγραφέα & Προπονητή 

 

Κείµενο διάλεξης µε θέµα 

 «Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΣΚΑΚΙΟΥ» 

που δόθηκε στις 19 Μαρτίου 2013 

στην Αθήνα, 

στα πλαίσια των επιµορφωτικών 

εκδηλώσεων 

της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών. 

 

 

 

 

Εκτιµούµε ότι το πολύ ενδιαφέρον κείµενο – 

που λόγω της µεγάλης έκτασής του, θα 

δηµοσιευθεί σε συνέχειες- του κ. 

Παναγάκου  θα αποτελέσει την αφετηρία 

ενός γόνιµου διαλόγου για το συγκεκριµένο 

θέµα.  

Προσκαλούµε λοιπόν και άλλους 

προπονητές ή εκπαιδευτικούς-σκακιστές 

που έχουν σχετικές εµπειρίες να 

συµµετάσχουν σ’ αυτόν µε τις απόψεις και 

τις εργασίες τους. 

"Χίλιες φορές καλύτερα να αποτύχεις 
να φτάσεις τ’ άστρα 
παρά απλά να τα κοιτάς" 

 

Προκαταβολικά θα ήθελα να επισηµάνω 
ότι, όσο κι αν φαίνεται περίεργο, δεν είµαι 
ειδικός, µε την έννοια του ειδικού 
επιστήµονος, για το θέµα το οποίο θα 
αναπτύξω. Έχω, βέβαια, ασχοληθεί 
συστηµατικά, όσο µου ήταν δυνατόν µε το 
σκάκι και την εκπαιδευτική του αξία, θα 
έλεγα από τότε που, µικρό παιδί, ακόµα, 
γνώρισα το µαγικό κόσµο των άσπρων και 
µαύρων τετραγώνων.  
  
Έρχοµαι τώρα στο θέµα µας, το οποίο θα 
αναπτύξω σε πέντε κεφάλαια. 
Α΄. Βιωµατικές Εµπειρίες, δηλαδή, πώς οι 
βιωµατικές εµπειρίες µε οδήγησαν να 
αντιληφθώ την εξαιρετική επίδραση που 
µπορεί να έχει το σκάκι στην 
προσωπικότητα και την πνευµατική 
καλλιέργεια των παιδιών. 
Β΄. Ο Ορισµός του σκακιού, δηλαδή, τί 
ακριβώς είναι το σκάκι και ποιά είναι η 
φύση του. 
Γ΄. Αποτελέσµατα διεθνών ερευνών που 
τεκµηριώνουν την εκπαιδευτική αξία του 
σκακιού. 
∆΄. Η διαπαιδαγώγηση στην πράξη, 
δηλαδή, παρουσίαση παραδειγµάτων 
διαπαιδαγωγήσεως µέσα από τα 
µαθήµατα σκακιού. 
Ε΄. Τρέχουσα κατάσταση, δηλαδή, ποιά 
είναι η τρέχουσα κατάσταση, από 
απόψεως συµµετοχής του σκακιού στην 
εκπαίδευση, τόσο στην Ελλάδα, όσο και 
στον υπόλοιπο κόσµο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 
 
ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 
 
 Όταν πριν από αρκετά χρόνια 
έδινε ο γιος µου Πανελλαδικές εξετάσεις για 
την εισαγωγή του στο Πολυτεχνείο, τον είδα 
µια ηµέρα, παραµονή εξετάσεων, να λύνει 
σκακιστικά προβλήµατα. Παράξενο τω όντι, 
αλλά το πιο παράξενο ήταν το περιεχόµενο 
της απάντησης που πήρα όταν τον 
παρατήρησα γι’ αυτό: «Μπαµπά, µου 
οργανώνει τη σκέψη και µπορώ να σκεφτώ 
καλύτερα. Ξυπνάει το µυαλό µου». 
 Την ίδια περίπου απάντηση πήρα 
µετά από λίγα χρόνια, από την κόρη µου, 
φοιτήτρια τότε στο Φυσικό Αθηνών, όταν 
παραµονή εξεταστικής την είδα να λύνει κι 
αυτή ασκήσεις σκακιού: «Μπαµπά, µου 
ανασυγκροτεί τη σκέψη». 
 Αυτά, αλλά και κάποια άλλα 
παρόµοια περιστατικά µε προέτρεψαν από 
τη δεκαετία του 2000 να διεξάγω µια έρευνα 
για να δω αν συµβαδίζουν η απόδοση στο 
σκάκι µε την απόδοση στο σχολείο. Έτσι 
διαπίστωσα ότι σε ένα σύνολο περίπου 
πενήντα εξαιρετικών σκακιστών µαθητών 
µου που εξέτασα και οι οποίοι είχαν 
διάφορες διακρίσεις σε σκακιστικούς 
αγώνες, σχεδόν όλοι τους ήσαν είτε 
σηµαιοφόροι είτε παραστάτες στο 
∆ηµοτικό, στο Γυµνάσιο ή στο Λύκειο. 
 Βέβαια τέτοια φαινόµενα δεν είχα 
διαπιστώσει ο ίδιος στον εαυτό µου, γιατί 
όταν ήµουν παιδί δεν είχα ποτέ µελετήσει 
σκάκι από κάποιο βιβλίο. Ούτε που 
φανταζόµουν ότι θα µπορούσε να υπάρξει  
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τέτοιο πράγµα. Αυτό που η ασηµαντότητά 
µου είχε διαπιστώσει από µόνη της, από το 
Γυµνάσιο, ακόµα, ήταν ότι το σκάκι µε είχε 
διδάξει µαθήµατα ζωής. Να εξετάζω καλά 
κάθε ενδεχόµενο σε κάθε κατάσταση που 
αντιµετώπιζα. Πως δεν έχει νόηµα να 
ψεύδεται κανείς, αφού, αν εξετάσει όλα τα 
ενδεχόµενα θα δει ότι δεν υπάρχει 
περίπτωση το ψεύδος να µην 
αποκαλυφθεί` θα αποκαλυφθεί, αργά ή 
γρήγορα. Και πάρα πολλά άλλα, τόσο, 
που από έφηβος είχα πάρει απόφαση ότι, 
όταν κάποτε θα κάνω παιδιά, να 
χρησιµοποιήσω το σκάκι ως βοήθηµα για 
να τα διαπαιδαγωγήσω σωστά. Στην 
απόφαση αυτή οφείλεται το γεγονός ότι, 
αφού ξεκίνησα την ιστορία αυτή µε το γιο 
µου, από την Α΄ ∆ηµοτικού, όταν πήγε 
στην Τρίτη τάξη, σκέφτηκα ότι το 
οπλοστάσιο αυτό που είχα στα χέρια µου 
δεν ήταν δίκαιο να το χρησιµοποιήσω, 
µόνο, για τα δικά µου παιδιά, αλλά θα 
έπρεπε να το δωρίσω και στην πατρίδα 
µου, στα παιδιά της. Έτσι έκανα την 
πρόταση στο Σύλλογο Γονέων και 
Κηδεµόνων του 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου 
Παπάγου και ήµουν, όντως, από το 1983 ο 
πρώτος ∆άσκαλος Σκακιού σε σχολείο 
στην Ελλάδα. Κι αυτό, όχι για να βγάλω 
πρωταθλητές, αφού ούτε εγώ ο ίδιος είχα 
καµιά τέτοια ιδιότητα, δεδοµένου ότι ούτε 
∆ελτίο Αθλητού δεν είχα βγάλει ακόµα. 
∆ηλαδή ενώ δεν ήµουν σκακιστής επίσηµα 
και δεν είχα εγγραφεί ούτε σε κάποιο 
σκακιστικό σωµατείο, δίδασκα σκάκι µε 
µοναδικό σκοπό τη διαπαιδαγώγηση των 
παιδιών, να τους προσφέρω ό,τι ήταν 
δυνατόν να προσφέρει το σκάκι ως εφόδιο 
στη ζωή. 
 Έκτοτε, υπήρξαν πάµπολλα 
περιστατικά που ήλθαν να προστεθούν και 
να ενισχύσουν τις βιωµατικές ενδείξεις που 
είχα, ότι το σκάκι καλλιεργεί σε πολύ µεγάλο 
βαθµό την προσωπικότητα και το πνεύµα 
των παιδιών. Την τελευταία, µάλιστα, 
σχετική εµπειρία την είχα πρόσφατα. Στις 14 
Μαρτίου 2013, κατά τη διάρκεια ενός 
ιδιαιτέρου µαθήµατος το οποίο είχα σε ένα 
µαθητή Α΄ Γυµνασίου τον Παναγιώτη, µε 
τον οποίο κάνουµε για δεύτερη χρονιά 
σκάκι, µε ενηµέρωσε η µητέρα του ότι οι 
βαθµοί του Α΄ τριµήνου που πήρε ο 
Παναγιώτης ήσαν σχεδόν όλοι 20άρια. 
Φυσικά αυτό δεν ήταν έκπληξη για µένα, 
ήταν αναµενόµενο. Αυτό, όµως, το οποίο 
πράγµατι µε εξέπληξε ήταν το γεγονός ότι, 
όπως µου είπε η µητέρα του, ο φυσικός της 
είπε ότι του είχε κάνει εντύπωση το πόσο 
καλά δουλεµένο ήταν το µυαλό του 
Παναγιώτη και ζήτησε να µάθει τί 
εξωσχολικές δραστηριότητες έχει το παιδί 
και πως, τότε µόνο µπόρεσε να δώσει 
εξήγηση γι’ αυτό το φαινόµενο, όταν έµαθε 
για το σκάκι. 
 Τώρα, είναι η ώρα και δε θα ’χει 
άδικο να πει κανείς, «καλά είναι όλα αυτά 
που µας λες, φίλε µου, αλλά δεν µας είπες 
ακόµα, τί επιτέλους είναι αυτό το πράγµα.  
 

 
 
 
 
Πώς θα καταλάβουµε και τις διεθνείς 
έρευνες που έχουν γίνει για σκάκι και που 
θα ακολουθήσουν µετά, αν δεν το 
προσεγγίσουµε και εννοιολογικά, για να 
δούµε και ποια είναι η φύση του».  
Ας προχωρήσουµε, εποµένως, στο σχετικό 
κεφάλαιο. 
 
 

 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 
Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΚΑΚΙΟΥ 
 
 Αλήθεια λοιπόν, τί είναι το σκάκι; 
Είναι µόνο ένα χόµπι; Είναι άθληµα; Ή 
µήπως κάτι για να περνάµε απλά την ώρα 
µας; Η αλήθεια είναι ότι το σκάκι είναι όλα 
αυτά µαζί, µα ακόµα κάτι περισσότερο. 
Είναι Επιστήµη, είναι Τέχνη, είναι Φιλοσοφία, 
είναι ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ*. Για ένα αµύητο 
βέβαια, αυτό δε σηµαίνει τίποτα. Για ένα 
σκακιστή όµως, που έχει ξεφύγει από το 
στάδιο του αρχάριου και έχει αρχίσει να 
ανακαλύπτει τη "µαγεία" και τα µυστικά του 
σκακιού, το σκάκι µετουσιώνεται 
πραγµατικά σε πρωτεύοντα παράγοντα 
καθορισµού της προσωπικότητάς του - 
ολοκληρωµένης κατά τεκµήριο - κι' αυτό, 
γιατί η ίδια η σκακιστική θεωρία αποτελεί 
συγχρόνως και µια ολοκληρωµένη 
φιλοσοφία, που του διδάσκει τον τρόπο 
αντιµετώπισης ακόµα και των πιο 
δύσκολων καταστάσεων, πάντα µε βάση 
τις δικές του ικανότητες, που έχουν 
καλλιεργηθεί µε το σκάκι: φαντασία, 
οξύνοια, µνήµη, προβλεπτικότητα, 
παρατηρητικότητα, συγκέντρωση, λογική, 
τόλµη, αλλά και εγκαρτέρηση, εγκράτεια, 
σύνεση, κριτική σκέψη, υποµονή, 
αυτοέλεγχο, αντιµετώπιση της 
απογοήτευσης, ευγένεια, ευγενή άµιλλα 
σεβασµό προς τους άλλους κ.λ.π. 
 Το σκάκι είναι µια άσκηση που 
µπορεί να προσφέρει άπειρες δυνατότητες 
στο µυαλό. Αναπτύσσει νοητικές 
ικανότητες που χρησιµοποιούνται σε όλη τη 
ζωή: συγκέντρωση, κριτική σκέψη, 
αφηρηµένη λογική, επίλυση προβληµάτων, 
αναγνώριση προτύπων, στρατηγικό 
σχεδιασµό, δηµιουργικότητα, ανάλυση, 
σύνθεση και αξιολόγηση, για να  
 

 
 
 
 
αναφέρουµε µερικά, µόνο, ακόµη. Σου 
µαθαίνει όχι απλά ποια είναι η λύση για ένα 
πρόβληµα, αλλά πέραν αυτού σου 
διδάσκει πώς να λύνεις κάθε πρόβληµα. Με 
άλλα λόγια σε µαθαίνει να σκέφτεσαι! Με 
το σκάκι µαθαίνουµε πώς να αναλύουµε 
µια κατάσταση, εστιάζοντας σε 
σηµαντικούς παράγοντες και χωρίς να 
επηρεαζόµαστε από άλλους που δεν έχουν 
αξία. Μαθαίνουµε να επινοούµε 
δηµιουργικές λύσεις και να θέτουµε ένα 
σχέδιο σε δράση. Επιπλέον το σκάκι 
γυµνάζει και καλλιεργεί τις ψυχικές µας 
δυνάµεις. 
 Ακόµα το σκάκι βελτιώνει τις 
ικανότητες των µαθητών στην επίλυση 
µαθηµατικών προβληµάτων, καλλιεργεί τις 
δεξιότητες κατανόησης του γραπτού 
λόγου, αλλά δηµιουργεί και αυξηµένη 
αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίµηση. 
 
 Αλλά ας τα πάρουµε τα πράγµατα 
µε τη σειρά… 
 
 Πρώτα απ’ όλα είναι ένα 
ΠΑΙΧΝΙ∆Ι. 
 Ένα επιτραπέζιο παιχνίδι για δύο 
παίκτες, το οποίο βασίζεται αποκλειστικά 
στην τακτική και τη στρατηγική και αποκλείει 
τον παράγοντα «τύχη». Παίζεται σε 
τετράγωνο άβακα, που λέγεται σκακιέρα, 
επί της οποίας οι παίκτες, καθισµένοι 
αντικριστά, µετακινούν, ο ένας τους 16 
λευκούς πεσσούς (σκακιστικά κοµµάτια) 
του παιγνιδιού και ο άλλος τους 16 
µαύρους, σε εναλλάξ κινήσεις, µία προς 
µία, µε βάση τους κανονισµούς του 
παιγνιδιού. Ο σκοπός κάθε παίχτη είναι η 
επίτευξη µατ στον αντίπαλο βασιλιά. Αυτό 
συµβαίνει όταν ο βασιλιάς απειλείται (αυτό 
ονοµάζεται σαχ ή ρουά) και δεν υπάρχει 
νόµιµη κίνηση διάσωσης. 
 Το σκάκι δεν απαιτεί σωµατική 
προσπάθεια από τον παίκτη και γι’ αυτό 
είναι κατάλληλο για ανθρώπους όλων των 
ηλικιών, ενώ µπορούν να το απολαύσουν 
άτοµα κάθε ηλικίας, φυλετικής ή εθνοτικής 
καταγωγής, ή κοινωνικοοικονοµικής 
κατάστασης ή φύλου. Επειδή, µάλιστα, 
κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού 
ενεργοποιούνται η προσοχή, η µνήµη, η 
κρίση, η λογική και πολλές άλλες πτυχές 
της νόησης, αποτελεί την ιδανική 
πνευµατική άσκηση για τον καθένα. 
 Επιπλέον, το σκάκι παρέχει στο 
άτοµο τη δυνατότητα να δηµιουργήσει ένα 
ευρύ δίκτυο κοινωνικών επαφών, να 
γνωρίσει ανθρώπους διαφορετικών 
πολιτισµών και «κουλτούρας» και, µε αυτόν 
τον τρόπο, να κατανοεί και να σέβεται κάθε 
άτοµο, φυλή, λαό και έθνος και, γενικά, τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα. 
 Ως εκ τούτου, το σκάκι µπορεί να 
δηµιουργήσει ή να ενισχύσει τη φιλία και τις 
διαπροσωπικές σχέσεις µεταξύ των 
ανθρώπων, ιδιαίτερα των νέων, και, το 
κυριότερο, όλα αυτά τα επιτυγχάνει µε 
τρόπο ευχάριστο, αφού, πάνω απ’ όλα, το  
 



 

13 

 
 
 
 
 
σκάκι δεν παύει ποτέ να είναι αναψυχή και 
διασκέδαση. 
 Σήµερα το σκάκι χαρακτηρίζεται 
από τους περισσότερους ανθρώπους ως 
«ο βασιλιάς των παιγνιδιών» το 
δυσκολότερο, το επιστηµονικότερο και, για 
µερικούς, το ωραιότερο παιχνίδι που 
φτιάχτηκε ποτέ. 

 
 Το Σκάκι είναι και ΕΠΙΣΤΗΜΗ. 
 Ενώ ξεκίνησε καθαρά ως παιχνίδι, 
σιγά - σιγά άρχισε να εξετάζεται και να 
ερευνάται. Όπως και τα µαθηµατικά τα 
οποία ξεκίνησαν κατ’ αρχάς καθαρά για 
πρακτικούς λόγους, η Γεωµετρία, φερειπείν, 
η οποία µπορεί να είχε, κατ’ αρχάς, σαν 
κύριο σκοπό τη µέτρηση της γης, όπως 
φανερώνει και το όνοµά της, αλλά 
εξελίχθηκε σε πραγµατική επιστήµη όταν 
ξέφυγε από αυτή την λογική, όταν οι 
αρχαίοι Έλληνες µαθηµατικοί εξέτασαν τις 
αρχές της γεωµετρίας και διερεύνησαν τα 
θεωρήµατά της µε καθαρά θεωρητικό 
τρόπο. 
 Έτσι, λοιπόν και το σκάκι. Από την 
εποχή της Αναγέννησης, άρχισε, όπως 
προείπα, να ερευνάται. Έγιναν κάποιες 
υποθέσεις και τέθηκαν κάποια ερωτήµατα. 
Πώς είναι δυνατόν να νικήσεις; Τί κινήσεις 
πρέπει να κάνεις για να κατακτήσεις τη νίκη; 
Από ποιούς παράγοντες εξαρτάται η καλή 
κίνηση στο σκάκι; Μπορεί να βρεθεί µε 
λογικές διαδικασίες; Μήπως υπάρχουν 
κάποιοι κανόνες που αν τους βρω και τους 
εφαρµόσω θα έχω σίγουρη νίκη; Ποιά είναι 
η σωστή γραµµή την οποία πρέπει να 
ακολουθήσω για τη νίκη; κ.τ.τ. 
 Κατ’ αυτόν τον τρόπο άρχισε να 
αναπτύσσεται η θεωρία των ανοιγµάτων, 
των φινάλε, οι τρόποι εκτίµησης της θέσης, 
του σωστού σχεδιασµού, η σωστή τεχνική 
για την επίτευξη µατ σε ορισµένες θέσεις, 
κ.τ.λ.. Καθιερώθηκαν Αρχές Παιχνιδιού και 
Κανόνες Ανοιγµάτων, Μέσου, Φινάλε, 
Τεχνική του Ματ ή της Ισοπαλίας σε 
διάφορες θέσεις, αρχές, κανόνες και τεχνική 
που η εφαρµογή τους από τους σκακιστές 
επιβεβαιώνουν την υπόθεση την οποία 
περιλαµβάνουν. π.χ. Θα µπορώ πιο εύκολα 
να επιτεθώ, αν εφαρµόσω σωστά τους 
βασικούς κανόνες ανοιγµάτων, δηλαδή, αν 
παίξω κατά ένα ορισµένο τρόπο, ή, θα 
µπορέσω να κάνω πιο εύκολα και πιο 
γρήγορα µατ, αν χρησιµοποιήσω τη 
σωστή τεχνική την οποία περιγράφει η 
θεωρία του συγκεκριµένου φινάλε, κ.ο.κ. 
 
 Το Σκάκι είναι και ΤΕΧΝΗ. 
 Ένας από τους πιο σηµαντικούς 
καλλιτέχνες του 20ου αιώνα, ο 
Γαλλοαµερικανός ζωγράφος Marcel 
Duchamp (1887-1968),  είχε πει το 1952: 
“Από την επαφή µου µε καλλιτέχνες και 
σκακιστές, διαπίστωσα ότι όλοι οι 
καλλιτέχνες δεν είναι σκακιστές, όµως όλοι 
οι σκακιστές είναι καλλιτέχνες”. 
  

 
 
 
 
 
Και όντως, αυτό είναι αλήθεια, γιατί δεν 
υπάρχει ίσως κανένα άλλο παιχνίδι, χόµπι ή 
άθληµα στο οποίο η δηµιουργικότητα και η 
αίσθηση του ωραίου, στοιχεία που 
υπάρχουν έµφυτα στον άνθρωπο, να 
βρίσκουν τόσο πρόσφορο έδαφος να 
εκφραστούν, όσο στο σκάκι, όπου τα δυο 
αυτά στοιχεία συνεργάζονται στη 
δηµιουργία πολύπλοκων και περίτεχνων 
συνδυασµών - καλλιτεχνηµάτων που 
πολλές φορές δεν έχουν τίποτα να 
ζηλέψουν από το µεγαλείο ενός 
αριστουργήµατος της ποίησης, της 
ζωγραφικής ή της αρχιτεκτονικής. 
 Ο Γερµανός φιλόσοφος και 
µαθηµατικός ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ ΛΑΣΚΕΡ (1868 - 
1941). παγκόσµιος πρωταθλητής για είκοσι 
επτά ολόκληρα χρόνια, από το 1894 έως το 
1921, παραλλήλιζε τα µαθηµατικά, τη 
µουσική και το σκάκι. Όπως ανέφερε: «Η 
Μαθηµατική σκέψη θεωρείται κατά κανόνα, 
περισσότερο ή λιγότερο όµοια µε το είδος 
της σκέψης που χρειάζεται στο σκάκι. Και 
πράγµατι στο σκάκι οι Μαθηµατικοί 
υπολογισµοί χρησιµοποιούνται πολύ 
περισσότερο από ό, τι στα περισσότερα 
από τα λοιπά παιχνίδια. Αυτό που είναι 
λιγότερο γνωστό είναι ότι πολύ συχνά οι 
µαθηµατικοί έλκονται έντονα από 
µουσική…. Ένα παράξενο φαινόµενο που 
συνδέει τα µαθηµατικά, τη µουσική και το 
σκάκι είναι το γεγονός ότι «παιδιά θαύµατα» 
έχουν υπάρξει µόνο σε αυτούς τους τρεις 
τοµείς. Κι αυτό, γιατί ενώ σε όλες τις άλλες 
επιστήµες ή τέχνες είναι απαραίτητη η 
εµπειρία, δηλαδή η κατάλληλη ηλικία, στη 
µουσική, το σκάκι και στα µαθηµατικά η 
εµπειρία δεν είναι απαραίτητη, δεδοµένου 
ότι στους τρεις αυτούς τοµείς ο κυρίαρχος 
παράγοντας απόδοσης είναι η αισθητική 
ευαισθησία και η ικανότητα να σκέφτεσαι 
λογικά. Πώς, αλλιώς, θα µπορούσε ο 
Μότσαρτ να είχε συνθέσει ένα µενουέτο 
πριν να γίνει τεσσάρων ετών; Πώς, αλλιώς, 
θα µπορούσε ο Gauss, πριν γίνει τριών 
ετών και ενώ δεν είχε ακόµα διδαχθεί 
γραφή, να διορθώσει µια µακρά 
πρόσθεση του πατέρα του; Και πώς, 
αλλιώς, θα µπορούσε ο Ρεσέβσκυ να παίξει 
σκάκι µε δέκα σκακιστές ταυτόχρονα, ενώ 
ήταν µόλις έξι ετών; Ένας άλλος 
παράγοντας που έχει σηµασία επίσης στις 
περιπτώσεις αυτές είναι και η φαντασία που 
είναι απαραίτητη, τόσο στον καλό 
σκακιστή, όσο και στον µουσικό και τον 
µαθηµατικό. Το ίδιο και η αφηρηµένη 
σκέψη. Είναι πρωταρχικής σηµασίας και για 
τους τρεις τοµείς που εξετάζουµε». 
 
 Το Σκάκι είναι και ΑΘΛΗΜΑ. 
 Ένα άθληµα στο οποίο το έµφυτο 
σε όλους τους ανθρώπους ένστικτο της 
επιθετικότητας, που σε άλλες περιπτώσεις 
εκφράζεται µε το χουλιγκανισµό, τη βία και 
την εγκληµατικότητα, στην περίπτωση του 
σκακιστή, δρα µε τη διαδικασία της 
µεταρσίωσης, η οποία υφίσταται, όταν ένα 
ένστικτο µεταστρέφεται και η εκδήλωσή του  

 
 
 
 
 
διοχετεύεται σε άλλη κατεύθυνση, 
ευγενέστερη και ανώτερη. Έτσι, κατά τη 
διάρκεια µιας παρτίδας σκακιού, το 
ένστικτο της επιθετικότητας µεταστρέφεται 
και βρίσκει διέξοδο στη διεξαγωγή µιας 
ειρηνικής µάχης πάνω στη σκακιέρα. 
 Από την άλλη µεριά, η ευγενική και 
µέσα από καθορισµένους - πολιτισµένους 
κανόνες άµιλλα, που χαρακτηρίζει το 
αγωνιστικό σκάκι, σµιλεύει πάλι το 
χαρακτήρα και καλλιεργεί το πνεύµα, όσο 
ίσως καµιά άλλη απασχόληση, χόµπι, ή 
άθληµα. 
 
 Τέλος, το Σκάκι είναι ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
και ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ. 
 Όπως συνάγεται αβίαστα από 
όλα τα παραπάνω, υπάρχουν πολλοί 
λόγοι για τους οποίους πρέπει να παίζουµε 
σκάκι. Για τα παιδιά ιδιαίτερα, που 
αποτελούν το υπ' αριθµόν ένα υποψήφιο 
θύµα των κινδύνων που τα 
περιτριγυρίζουν, και ιδίως της µάστιγας των 
ναρκωτικών, η ενασχόλησή τους µε το 
σκάκι, δεν θα ήταν υπερβολή να 
υποστηριχθεί, ότι αποτελεί ίσως την 
καλύτερη θωράκισή τους απέναντι στους 
κινδύνους αυτούς. Γιατί ο νέος που 
ασχολείται µε το σκάκι, το πρώτο πράγµα 
που µαθαίνει καθοριστικά, είναι, να 
προετοιµάζεται µεθοδικά και να αγωνίζεται 
για να επιτύχει, στηριζόµενος αποκλειστικά 
στις δικές του δυνάµεις. Κι' έτσι, σταδιακά, 
του εµφυσείται η περιφρόνηση για την 
εύκολη προσπάθεια, η αποστροφή για 
τους θολωµένους δρόµους των 
επίπλαστων παραδείσων, που το 
φωτισµένο του µυαλό αρνείται να 
ακολουθήσει, καθώς και η απέχθεια για 
κάθε τι που δε µπορεί να γεµίσει το 
ανήσυχο πνεύµα του, µε τη χαρά της 
αγωνιστικής και δηµιουργικής 
προσπάθειας. 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΠΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΣΚΑΚΙΟΥ 
 
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
 Προκαταβολικά θα ήθελα να 
επισηµάνω ότι οι πληροφορίες οι οποίες θα 
αναφερθούν παρακάτω στο παρόν κεφάλαιο, 
έχουν ληφθεί από διάφορα έντυπα και, κυρίως 
από δηµοσιευθείσες έρευνες στο διαδίκτυο, όπου 
υπάρχει ένα πολύ µεγάλο πλήθος παρόµοιων 
πληροφοριών, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί 
ποτέ κανείς να είναι σίγουρος για την 
αυθεντικότητά τους. Ο λόγος για τον οποίο 
χρησιµοποιώ τις πληροφορίες αυτές είναι το 
γεγονός ότι, πρώτον, συµφωνούν µε τα 
πορίσµατα ερευνών που έχουν δηµοσιοποιηθεί 
µε επίσηµο τρόπο, δεύτερον ότι ταιριάζουν µε τη 
γενικότερη αίσθηση που έχουν, κατά κανόνα, 
όπως εκτιµώ, οι σκακιστές, για τα συγκεκριµένα 
θέµατα στα οποία αναφέρονται οι υπόψη  
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έρευνες και, τρίτον, ότι ποτέ δεν διαψεύστηκαν 
από κάποιον φορέα. 
Παρ’ όλα αυτά, αν κάποιος θεωρεί ότι κάτι από 
τις υπόψη έρευνες δεν είναι ακριβές ή ότι έχει 
µεταφραστεί λαθεµένα, θα του ήµουν ευγνώµων, 
αν µε ενηµέρωνε σχετικά. 
Και τώρα ας προχωρήσουµε στην 
παρουσίαση των ερευνών… 
 
���� Το 1983, ο καθηγητής FERGUSSON, 
ύστερα από 5ετή έρευνα, (1979-1983), στην 
Πενσιλβάνια των Η.Π.Α. κατά την οποία 
δίδαξε σε µαθητές διάφορα θέµατα µε 
στόχο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, 
κατέδειξε, ότι το σκάκι είχε την πιο 
αποφασιστική επίδραση για την ανάπτυξη 
της ικανότητας αυτής, και, µάλιστα, µε 
ποσοστό καλυτέρευσης 17,3%, σε 
σύγκριση µε το ποσοστό καλυτέρευσης 
4,56%, από τις άλλες µεθόδους. 
 
���� Σε άλλη έρευνα στα τέλη της 
δεκαετίας του 1980 στην αγροτική 
Πενσιλβάνια διαπιστώθηκε ότι οι µαθητές 
που συµµετείχαν στα µαθήµατα σκακιού 
βελτίωσαν σηµαντικά τη µνήµη και τη 
λεκτική τους λογική. 
 
���� Σύµφωνα µε τον καθηγητή 
Ferguson, πολλοί ερευνητές υποθέτουν ότι 
αυτή η εκπαιδευτική βελτίωση ενδέχεται να 
είναι το αποτέλεσµα της αύξησης και 
ανάπτυξης νέων συναπτικών συνδέσεων 
στον εγκέφαλο. 
 
���� Το 1981, ο καθηγητής BROWN, 
ύστερα από έρευνα σε σχολεία, απέδειξε, 
ότι η εκµάθηση του σκακιού, όχι µόνο 
προωθεί ό,τι έχει σχέση µε τις προσωπικές 
αξίες του ατόµου, αλλά και βοηθά στην 
επίλυση προβληµάτων οµάδας και 
συµπεριφοράς. 
 
���� Ο καθηγητής CHRISTIAEN, το 1981, 
ανέφερε ότι, µετά από δύο χρόνια 
πειραµατικής εργασίας στο Βέλγιο, σε ένα 
σύνολο είκοσι παιδιών ηλικίας 10 έως 11 
ετών, στο GHENT UNIVERSITY' S FACULTY OF 
PEDAGOGIC SCIENCES, είχε τα καλύτερα 
αποτελέσµατα από το υποσύνολο που 
διδάχθηκε σκάκι, και την απόδειξη, ότι αυτή 
η οµάδα είχε τη µεγαλύτερη βελτίωση σε 
γενικές υποχρεώσεις του σχολείου. 
 
���� Ο καθηγητής STEPHENSON, το 
1979, ως επικεφαλής της NAVAL ACADEMY 
(Ν.Α.), δηµοσίευσε µελέτη του, σύµφωνα µε 
την οποία, µετά από εικοσαήµερη 
καθηµερινή διδασκαλία του σκακιού στην 
Ν.Α. οι δάσκαλοι των παιδιών διαπίστωσαν 
ότι η απόδοση των παιδιών σε διάφορους 
τοµείς ήταν, συγκριτικά µε την προ των 
µαθηµάτων σκακιού περίοδο, πολύ 
καλύτερη, και, συγκεκριµένα, παρουσίαζε 
την παρακάτω εικόνα: 
- Ακαδηµαϊκή Απόδοση: Βελτίωση 
55%. 
- Επιδεξιότητα: Βελτίωση 62%. 

 
 
 
 
 
- Προσπάθεια: Βελτίωση 59%. 
- Συγκέντρωση: Βελτίωση 56%. 
- Αυτοέλεγχος: Βελτίωση 55%. 
 
���� Σύµφωνα µε τον καθηγητή FRANK, 
(1974), σε µια έρευνα που έγινε στο Ζαΐρ, 
µεταξύ δύο οµάδων παιδιών εκ των οποίων 
µία διδάχθηκε σκάκι, και η άλλη όχι, 
διαπιστώθηκε, ότι τα παιδιά της οµάδας του 
σκακιού παρουσίασαν σηµαντική βελτίωση 
στα µαθηµατικά και στη γλωσσική ευχέρεια. 
 
 

 
 
 
���� Πριν από αρκετά χρόνια είχε 
αρχίσει να λειτουργεί στη Νέα Υόρκη των 
Η.Π.Α. πρόγραµµα εκµάθησης σκακιού 
στους µαθητές. Ειδικότερα, στην 9η 
περιφέρεια της πόλης, της οποίας οι 
µαθητές είχαν ιστορικά τις χαµηλότερες 
επιδόσεις στην κατανόηση κειµένου και στα 
µαθηµατικά, εκπαιδευτικές - ψυχολογικές 
έρευνες έδειξαν, ότι χρόνο µε το χρόνο, 
µετά την εφαρµογή του προγράµµατος 
διδασκαλίας του σκακιού το οποίο εισήχθη 
ως µάθηµα σε ορισµένα από τα σχολεία 
της περιφέρειας, σηµειώθηκε βελτίωση των 
σκακιστών µαθητών, σε ποσοστό 5,37 
µεγαλύτερο από τον εθνικό µέσο όρο (!). 
 
���� Η ίδια, περίπου, εκπαιδευτική - 
ψυχολογική έρευνα έγινε και σε έξι πολιτείες 
των Η.Π.Α. (των πέντε σχολείων η καθεµιά), 
µε διάρκεια πάνω από δύο χρόνια. Στην 
έρευνα αυτή επιλέχτηκαν δύο τάξεις από 
κάθε σχολείο, (6 πολιτείες Χ 5 σχολεία η 
κάθε πολιτεία Χ 2 τάξεις σε κάθε σχολείο = 
60 τάξεις). Στη µία τάξη κάθε σχολείου 
γινόταν διδασκαλία σκακιού, ενώ στην 
άλλη, την ώρα του σκακιού ο δάσκαλος 
ήταν ελεύθερος να επιλέξει ενισχυτική 
διδασκαλία µε ιδιαίτερη έµφαση στην 
κατανόηση κειµένου και στα µαθηµατικά. 
Στο τέλος της περιόδου, οι µαθητές που 
διδάχθηκαν σκάκι είχαν ιδιαίτερα 
προχωρηµένα αποτελέσµατα σε σχέση µε 
τους µαθητές της άλλης τάξης. 
 
���� Το 1996, µια έρευνα του Σιούαρτ 
Μαρκούλις, ψυχολόγου ειδικευµένου σε 
εκπαιδευτικά θέµατα, έδειξε ότι το σκάκι 
βελτιώνει την ικανότητα των παιδιών να 
διαβάζουν. Η έρευνα αυτή 
πραγµατοποιήθηκε  στη Νέα Υόρκη στο 
πλαίσιο ενός προγράµµατος «Σκάκι στα 
Σχολεία». Το πρόγραµµα ξεκίνησε το 1986 
και µέχρι πρότινος συµµετείχαν σ’ αυτό  

 
 
 
 
 
38.000 µαθητές, από το Νηπιαγωγείο έως 
το Γυµνάσιο, σε 160 σχολεία. 
 
���� Ένα πρόγραµµα σκακιού στην 
ταραγµένη περιοχή East Harlem της Νέας 
Υόρκης, απέδειξε ότι το σκάκι µπορεί να 
διασώσει τα παιδιά από τα ναρκωτικά και 
τις συµµορίες. 
 
���� Οι εκπαιδευτικοί στη Σχολή 
Roberto Clemente στην Νέα Υόρκη, µετά 
τη λειτουργία ενός προγράµµατος σκακιού, 
διαπίστωσαν ότι οι φιλονικίες µεταξύ των 
παιδιών είχαν µειωθεί τουλάχιστον κατά 
60%" (Palm, 1990). 
 
���� Μετά την εφαρµογή ενός 
προγράµµατος εκµαθήσεως σκακιού στην 
Ν. Υόρκη, µεταξύ του 1986 και 1990, 
αποδείχθηκε ότι το σκάκι: 
•••• Βελτιώνει δυναµικά την ικανότητα 
του παιδιού να σκεφτεί λογικά. 
•••• Αυξάνει τις γνωστικές δεξιότητες. 
•••• Βελτιώνει τις δεξιότητες 
επικοινωνίας των παιδιών και τις ικανότητες 
στην αναγνώριση προτύπων. 
•••• Έχει ως αποτελέσµατα 
υψηλότερους βαθµούς, κυρίως στη 
γλώσσα και στα µαθηµατικά. 
•••• ∆ηµιουργεί οµαδικό πνεύµα. 
•••• ∆ιδάσκει την αξία της σκληρής 
δουλειάς, της συγκέντρωσης και της 
δέσµευσης. 
•••• Τονώνει το αίσθηµα της 
αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίµησης. 
•••• Καλλιεργεί την υπευθυνότητα του 
µαθητή και τον κάνει ικανό να αποδέχεται 
την ευθύνη και τις συνέπειες για τις 
ενέργειές του. 
•••• ∆ιδάσκει στα παιδιά την αξία της 
προσπάθειας για το καλύτερο και του 
αγώνα να για τη νίκη, αλλά τα µαθαίνει να 
αποδέχονται και την ήττα φυσιολογικά. 
•••• Παρέχει στα παιδιά δυνατότητα να 
εκτονωθούν µε ειρηνικό, πνευµατικό τρόπο, 
καταπολεµώντας την εχθρότητα. 
•••• Μπορεί να γίνει η πιο αγαπηµένη 
σχολική δραστηριότητα του παιδιού. 
•••• Επιτρέπει να συναγωνιστούν τα 
κορίτσια µε τα αγόρια σε ένα µη απειλητικό, 
αλλά κοινωνικά αποδεκτό τρόπο. 
•••• Βοηθάει τα παιδιά να κάνουν 
φίλους πιο εύκολα, επειδή παρέχει ένα 
εύκολο και ασφαλές πεδίο για τη 
συγκέντρωση και συζήτηση. 
•••• Επιτρέπει την καλύτερη επικοινωνία 
των µαθητών µε τους εκπαιδευτικούς. 
•••• Μέσω του συναγωνισµού, δίνει 
στα παιδιά µια χειροπιαστή απόδειξη των 
επιτευγµάτων τους. 
 
���� Ο καθηγητής Artise (1993) ύστερα 
από ειδική έρευνα υποστήριξε ότι το παίξιµο 
του σκακιού καλλιεργεί τις ικανότητες της 
µνήµης, της αναγνώρισης προτύπων, της 
λήψης αποφάσεων. 
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���� Ο Peter Shaw, καθηγητής 
πληροφορικής και δάσκαλος σκακιού στη 
Βιρτζίνια, ανέφερε µε βάση πορίσµατα 
ερευνών, ότι "Το παιχνίδι απαιτεί τόσο 
επαγωγική όσο και αναγωγική σκέψη… 
Μπορείτε, επίσης να δείτε ένα παιδί να 
αναλύει ένα πρόβληµα και στη συνέχεια να 
το ανασυνθέτει". 
 
���� «Η διαδικασία της παρτίδας 
περιλαµβάνει την ανάκληση, ανάλυση, 
εκτίµηση και αφηρηµένους συλλογισµούς» 
ισχυρίστηκε, µετά από έρευνες ο Graham, 
το 1985. 
 
���� Ο καθηγητής Vail (1995) 
επισηµαίνει, "Το Σκάκι, όπως φαίνεται, έχει 
µια σπάνια ποιότητα: Τα παιδιά το 
απολαµβάνουν γιατί τα έλκει η αισθητική 
του γοητεία. Οι παίκτες ζουν µέσα από τα 
συναισθήµατα που τους δηµιουργούνται 
παίζοντας µια συναρπαστική ιστορία... Οι 
καλύτερες παρτίδες σκακιού είναι έργα 
τέχνης. Πρόκειται για προϊόντα 
δηµιουργικής σκέψης .... Η οµορφιά του 
σκακιού είναι πολύ ισχυρή και δίνει µεγάλη 
ευχαρίστηση όπως και κάθε άλλη µορφή 
τέχνης. Οι ατελείωτες ευκαιρίες για τη 
δηµιουργία νέων συνδυασµών στο σκάκι 
είναι ίσως ανάλογη µε τη ζωγραφική ή τη 
µουσική". 
 
���� Ο καθηγητής Hall έχει δηλώσει, 
µετά από σχετικές έρευνες, ότι «η γνώση 
στο σκάκι φαίνεται να σχετίζεται µε εγγενή 
λογική και την ικανότητα επίλυσης 
προβληµάτων .... Όσο βαθύτερη είναι η 
γνώση του σκακιού για ένα άτοµο, τόσο 
περισσότερο ασκείται το µυαλό του σε 
υψηλό επίπεδο». 
 
���� Ο καθηγητής Schmidt (1982), µε 
βάση σχετικές έρευνες, ανέφερε τρεις 
µακροπρόθεσµες στόχους που µπορούν 
να επιτευχθούν µε το σκάκι: 
� Ανάπτυξη αναλυτικής και 
συνθετικής ικανότητας, καθώς και στη 
λήψη αποφάσεων, ικανότητες, που 
µπορούν να λειτουργούν και στην 
πραγµατική ζωή. 
� Εκπαίδευση στη ενδελεχή έρευνα 
σε βάθος στο σκάκι, κάτι που θα βοηθήσει 
να οικοδοµηθεί η αυτοπεποίθηση του 
ατόµου και η ικανότητά του να κάνει 
ακαδηµαϊκή έρευνα. 
� Απόκτηση εµπειρίας σχετικά µε τη 
φύση του ανταγωνισµού, γεγονός που θα 
βοηθήσει σε οποιαδήποτε ανταγωνιστική 
προσπάθεια στο µέλλον. 
 
���� Όπως ανέφερε ο καθηγητής 
Horgan ύστερα από σχετική έρευνα που 
διεξήγαγε, το σκάκι είναι ένα εργαλείο που 
σε µαθαίνει να επιλύεις προβλήµατα και να 
λαµβάνεις αποφάσεις, χρησιµοποιώντας 
αφηρηµένη σκέψη σε υψηλά επίπεδα και 
την αναγνώριση προτύπων, όπως και στα 
µαθηµατικά. Μετά την αναγνώριση της  

 
 
 
 
 
οµοιότητας µπορεί να αναπτυχθεί µια 
καθολική στρατηγική για την επίλυση του 
προβλήµατος. Αυτό περιλαµβάνει τη 
δηµιουργία εναλλακτικών λύσεων και, 
γενικά, µια δηµιουργική διαδικασία. Αυτές οι 
εναλλακτικές λύσεις πρέπει να 
αξιολογηθούν στη συνέχεια, µε τη 
χρησιµοποίηση µιας διαδικασίας 
υπολογισµού που είναι γνωστή ως 
ανάλυση του δέντρου αποφάσεων, όπου ο 
παίκτης υπολογίζει τη σκοπιµότητα των 
µελλοντικών γεγονότων µε βάση την 
εναλλακτική λύση που αναλύεται. Ο 
Horgan (το 1988) διαπίστωσε ότι «ο 
υπολογισµός µπορεί να πάει αρκετά 
µακριά (µπροστά) σε δέκα ίσως και σε 
παραπάνω κινήσεις (νοερά βέβαια). Το 
στάδιο αυτό απαιτεί σοβαρές ικανότητες 
συγκέντρωσης και µνήµης υπολογισµών 
και οπτικών εικόνων. Στο σκάκι η διαδικασία 
αυτή ονοµάζεται ανάλυση του δέντρου των 
διακλαδώσεων ή βαριαντών. 
 
���� Σε άλλη έρευνα, το 1987, ο 
καθηγητής Horgan διαπίστωσε ότι τα 
παιδιά µαθαίνουν σκάκι µε διαφορετικό 
τρόπο από τους ενήλικες: "Ενώ οι ενήλικες 
φαίνεται να προχωρούν προς την εµπειρία 
ξεκινώντας από την εστίαση στις 
λεπτοµέρειες προς την πιο σφαιρική 
εστίαση, τα παιδιά φαίνεται να αρχίζουν, 
αντιστρόφως, από την πιο σφαιρική προς 
τις λεπτοµέρειες, συν τω χρόνω. Αυτό έχει 
την εξής αξία. Ότι δεν είναι καλό 
διδάσκουµε πολλές λεπτοµέρειες στα µικρά 
παιδιά. Αυτό θα γίνει συν το χρόνω. 
 
���� Άλλοι ερευνητές οι Schneider, 
Gruber και Opwis (1993), βρήκαν µε βάση 
τις έρευνες στις οποίες µετείχαν, ότι παιδιά 
που έπαιζαν καλό σκάκι είχαν την ικανότητα 
να αποθηκεύουν µεγαλύτερη "ποσότητα" 
πληροφοριών ή συγκεκριµένα σχήµατα, 
από ό, τι µπορούσαν οι µη ειδικοί ενήλικες, 
και ήταν σε θέση να θυµηθούνε τις 
πληροφορίες αυτές ή τα σχήµατα πολύ πιο 
γρήγορα από ό, τι οι ενήλικες κατά την 
ανακατασκευή της θέσης. 
 
���� Οι καθηγητές Smith και Sullivan 
(1997) µελέτησαν την επίδραση της 
διδασκαλίας του σκακιού στο επίπεδο 
ανεξαρτησίας των σπουδαστών. Η µελέτη 
διεξήχθη σε σχολική τάξη 11 Αφρο-
Αµερικανών φοιτητών που είχαν περίπου 
50 ώρες διδασκαλίας και παρτίδων 
σκακιού. ∆ιαπιστώθηκε ότι η διδασκαλία 
σκακιού βελτίωσε σηµαντικά την 
ανεξαρτησία στις επτά φοιτήτριες, ενώ δεν 
υπήρξε σηµαντική επίδραση για τους 
τέσσερις άντρες φοιτητές. Σύµφωνα µε 
τους Smith και Sullivan, είναι γνωστό ότι τα 
ανεξάρτητα άτοµα διακρίνονται για την 
ικανότητα ταχείας επίλυσης των 
προβληµάτων. Επίσης, ότι τα επαγγέλµατα 
των µαθηµατικών, της ιατρικής, της 
µηχανικής και των φυσικών επιστηµών 
τείνουν να προσελκύουν τα άτοµα µε  

 
 
 
 
 
ανεξάρτητο χαρακτήρα. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο, οι Smith και Sullivan συνάγουν ότι η 
διδασκαλία του σκακιού µπορεί να είναι 
ευεργετική, ιδιαίτερα σε γυναίκες που 
ενδιαφέρονται να σταδιοδροµήσουν στους 
τοµείς αυτούς. 
 
���� Σε µια έρευνα του καθηγητή 
Ferguson, το 1992 στο New Brunswick του 
Καναδά, χρησιµοποιήθηκαν 437 µαθητές 
της Ε΄ ∆ηµοτικού οι οποίοι χωρίστηκαν σε 
τρεις οµάδες σε κάθε µια από τις οποίες 
διδάχθηκε το σκάκι, αλλά σε διαφορετικό 
αριθµών ωρών εβδοµαδιαίως. 
∆ιαπιστώθηκε ότι η βελτίωση των µαθητών 
στην κατανόηση κειµένου και στα 
µαθηµατικά ήταν ανάλογη µε τον αριθµό 
των ωρών διδασκαλίας του σκακιού στο 
πρόγραµµα σπουδών. 
 
���� Στο πρόγραµµα σπουδών των 
µαθηµατικών στο New Brunswick του 
Καναδά, εισήχθη µια σειρά κειµένων που 
ονοµάζεται «Μαθηµατικές Προκλήσεις", το 
οποίο χρησιµοποιεί τη διδασκαλία της 
σκακιστικής λογικής. Χρησιµοποιώντας 
αυτό το πρόγραµµα σπουδών, ο Μ.Ο. του 
επιπέδου επίλυσης προβληµάτων 
µαθηµατικών από τους µαθητές, αυξήθηκε 
από 62% σε 81%. 
 
 
 

 
 
 
 
 
���� Σε µια έρευνα που διεξήγαγε ο 
καθηγητής Liptrap (1997) στο Τέξας µε 571 
µαθητές δηµοτικού σχολείου µεταξύ των 
οποίων δεν υπήρχε κανείς µε διάκριση σε 
ακαδηµαϊκό επίπεδο, 67 µαθητές απ’ 
αυτούς, οι οποίοι συµµετείχαν και σε 
πρόγραµµα εκµαθήσεως σκακιού, είχαν τη 
διπλάσια βελτίωση στην κατανόηση 
κειµένου και στα µαθηµατικά από ό,τι οι 
υπόλοιποι 504 µη σκακιστές. 
 
���� Σε µια έρευνα που έγινε στη 
Βενεζουέλα κατά την οποία εκπαιδεύτηκαν 
100.000 δάσκαλοι για να διδάξουν τη 
σκακιστική σκέψη σε ένα δείγµα 4.266 
µαθητών Β΄ ∆ηµοτικού, διαπιστώθηκε ότι η 
συστηµατική διδασκαλία του σκακιού 
επιταχύνει την άνοδο του δείκτη 
νοηµοσύνης σε παιδιά ηλικίας δηµοτικού  
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και των δύο φύλων σε όλα τα κοινωνικο-
οικονοµικά επίπεδα. Μετά από αυτή την 
έρευνα, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας 
εισήγαγε το σκάκι ως µάθηµα σε όλα τα 
σχολεία της χώρας, από τη σχολική χρονιά 
1988-89 (Ferguson 1995). 
 
���� Σε µια έρευνα που έγινε στη 
Γερµανία, διαπιστώθηκε ότι οι µαθητές που 
άρχισαν να µαθαίνουν σκάκι από την Α΄ 
∆ηµοτικού, όταν έφτασαν στη ∆΄ 
∆ηµοτικού ήσαν καλύτεροι όχι µόνο στα 
Μαθηµατικά, αλλά και στη Γραµµατική και 
στις ξένες γλώσσες. 
 
���� Σε µια άλλη έρευνα που διεξήχθη 
πάλι στη Γερµανία, διαπιστώθηκε ότι στους 
σκακιστές λειτουργούν ταυτόχρονα και το 
δεξιό και το αριστερό ηµισφαίριο του 
εγκεφάλου και όχι, µόνο, το αριστερό, αυτό 
που επεξεργάζεται τις σκακιστικές θέσεις, 
καθώς και ότι, όσο πιο πολύ παίζει κανείς 
σκάκι και γίνεται καλύτερος ως σκακιστής, 
τόσο περισσότερο το δεξί του ηµισφαίριο 
µαζί µε το αριστερό λειτουργούν καλύτερα. 
 
���� Σε άλλη έρευνα οι ερευνητές 
χώρισαν µαθητές τεσσάρων ετών σε 
διάφορες οµάδες. Στη µια οµάδα τα παιδιά 
µάθαιναν και έπαιζαν σκάκι, ενώ στις άλλες 
τα παιδιά διδάχθηκαν και ασχολήθηκαν µε 
διάφορες άλλες δραστηριότητες, µία 
ξεχωριστή για κάθε οµάδα, όπως π.χ. µε 
υπολογιστές. Η έρευνα διήρκεσε 32 
εβδοµάδες. Έπειτα µετρήθηκαν οι επιδόσεις 
δηµιουργικότητας, εφευρετικότητας και 
κρίσιµων αποφάσεων για κάθε οµάδα. Τα 
παιδιά της οµάδας του σκακιού είχαν 
καλύτερα αποτελέσµατα στα τεστ των 
κρίσιµων αποφάσεων και σε αυτά της 
δηµιουργικότητας, αλλά εκεί που ήταν κατά 
πολύ ανώτερα ήταν τα τεστ 
εφευρετικότητας. Το σκάκι, τους εκτόξευσε 
την εφευρετικότητα στα ύψη! 
 
���� Έπειτα από µια διετή έρευνα που 
άρχισε το 1985, νεαροί µαθητές άρχισαν να 
παίζουν σκάκι σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα και διαπιστώθηκε ότι η µνήµη 
τους βελτιώθηκε αισθητά. 
 
���� Σε µια έρευνα που 
πραγµατοποιήθηκε το 1970 από τον ∆ρ 
Wang Yee Fung στο Χονγκ Κονγκ, οι 
µαθητές µετά από την εφαρµογή ενός 
προγράµµατος διδασκαλίας σκακιού 
παρουσίασαν 15% βελτίωση στα 
µαθηµατικά και στις λοιπές δοκιµασίες.  
 
���� Ο καθηγητής John Artise (BS, MA) 
µετά από πολυετή ψυχολογική έρευνα σε 
µαθητές κατέληξε να αναγνωρίσει ότι η 
συµβολή της διδασκαλίας σκακιού στον 
τοµέα της εκπαίδευσης και της µάθησης 
είναι ανεκτίµητη για τους µαθητές και 
προσδιόρισε τέσσερις τοµείς σηµαντικής 
ανάπτυξης: βελτίωση της µνήµης, της  
 

 
 
 
 
 
λογικής, της παρατηρητικότητας και της 
ικανότητας ανάλυσης. 
 
���� Σε µια έρευνα το 1991, ο ∆ρ Stuart 
Marguilies παρακολούθησε την ικανότητα 
µελέτης σε 53 µαθητές που συµµετείχαν σε 
ένα σκακιστικό πρόγραµµα και σύγκρινε τις 
επιδόσεις τους µε µη-σκακιστές µαθητές. Τα 
αποτελέσµατα ήταν ιδιαίτερα κολακευτικά 
για το σκάκι, αφού οι σκακιστές µαθητές 
σηµείωσαν µεγαλύτερη πρόοδο απ’ ότι οι 
µη σκακιστές. 
 
���� Πολυάριθµες µελέτες σε Ρωσία, 
Κίνα, Η.Π.Α. και αλλού έχουν σχεδόν 
αποδείξει ότι η ικανότητα κάποιου να 
συγκεντρώνεται σε κάτι, ενισχύεται 
σηµαντικά εάν παίζει σκάκι τακτικά. Αυτό 
συµβαίνει γιατί µε τη σκακιστική σκέψη 
αναπτύσσονται οι δενδρίτες των νευρώνων 
του εγκεφάλου, γεγονός το οποίο είναι και 
ο βασικός λόγος στον οποίο οφείλονται 
όλες οι υπόλοιπες ωφέλειες. Οι δενδρίτες 
είναι µικρές διακλαδιζόµενες προεξοχές που 
βρίσκονται στην άκρη των νευρώνων του 
εγκεφάλου. Ο κάθε νευρώνας έχει πολλούς 
δενδρίτες µε πολλές διακλαδώσεις στην 
άκρη του. Οι δενδρίτες είναι εξαιρετικά 
σηµαντικοί καθώς αποτελούν το µέσο µε το 
οποίο ο νευρώνας προσλαµβάνει σήµατα. 
Είναι µε λίγα λόγια το µέσο µε το οποίο 
σκεφτόµαστε και όσο περισσότεροι 
υπάρχουν τόσο καλύτερα και 
γρηγορότερα γίνεται η διαδικασία 
µεταβίβασης των µηνυµάτων µέσα στον 
εγκέφαλο. Το να παίζει κάποιος σκάκι 
τακτικά, κάνει τους δενδρίτες να 
πληθαίνουν και να αναπτύσσονται. 
 
���� Ως εκ του λόγου τούτου, το σκάκι, 
όπως έδειξαν και σύγχρονες έρευνες, 
βοηθά σηµαντικά στην ανάπτυξη του 
τµήµατος του εγκεφάλου που είναι 
υπεύθυνο για τον στρατηγικό σχεδιασµό 
και την πρόβλεψη. Το τµήµα αυτό είναι ο 
προµετωπιαίος φλοιός και είναι ακόµα 
υπεύθυνο για τον αυτοέλεγχο και την 
κριτική ικανότητα. Αυτός είναι και ο λόγος 
που οι έφηβοι, λ.χ. έχουν ελάχιστο 
αυτοέλεγχο, καθώς και µη αναπτυγµένη εις 
το έπακρον κριτική σκέψη, γεγονός που 
µειώνει την κριτική τους ικανότητα η οποία 
δεν έχει ωριµάσει ακόµη, µε αποτέλεσµα να 
µην µπορούν να προγραµµατίσουν τόσο 
καλά όσο οι ενήλικες. Όλα αυτά επειδή ο 
προµετωπιαίος φλοιός είναι από τα 
τελευταία τµήµατα του εγκεφάλου που 
αναπτύσσεται πλήρως, πράγµα που γίνεται 
στα τελευταία στάδια της εφηβείας ή 
αρκετά αργότερα. Το να παίζει, όµως, 
κανείς σκάκι, τον βοηθά στην πρόωρη 
ανάπτυξη του προµετωπιαίου φλοιού και 
του αναπτύσσει όλες τις προαναφερθείσες 
ικανότητες, όπως καλύτερο αυτοέλεγχο, 
καλύτερη κριτική σκέψη και ικανότητα 
πρόβλεψης και, ως εκ τούτου, τη 
δυνατότητα για καλύτερες αποφάσεις, 
αποτρέποντάς τον έτσι από πιθανά λάθη  

 
 
 
 
 
και λανθασµένες επιλογές, ενώ, επιπλέον, 
κάνει τον εγκέφαλο να δουλεύει στρατηγικά. 
 
���� Ερευνητές του Ινστιτούτου 
Επιστήµης του Εγκεφάλου RIKEN στην 
Ιαπωνία, µε επικεφαλής τον Κέιτζι Τανάκα, 
µελέτησαν την εγκεφαλική λειτουργία δύο 
οµάδων εθελοντών παικτών «σόγκι» (της 
ιαπωνικής εκδοχής του σκακιού). Οι 
επιστήµονες χρησιµοποίησαν την τεχνική 
της µαγνητικής απεικόνισης για να 
συγκρίνουν τη ροή αίµατος στους 
εγκεφάλους των επαγγελµατιών και των 
ερασιτεχνών παικτών, την ώρα που οι 
παίκτες σκέφτονταν την επόµενη τους 
κίνηση. ∆ιαπίστωσαν ότι οι προχωρηµένοι 
παίκτες ενεργοποιούν συνδυασµένα τις 
εγκεφαλικές περιοχές που σχετίζονται µε την 
µεγιστοποίηση της έµπνευσης, την 
υλοποίηση στόχων και την αναγνώριση 
προτύπων, ενώ αντίθετα οι ερασιτέχνες δεν 
ενεργοποιούσαν τις ίδιες περιοχές. Η 
έρευνα δηµοσιεύτηκε περιοδικό “Science”. 
 
���� ∆εκάδες είναι πλέον οι µελέτες που 
αποδεικνύουν ότι η ενασχόληση µε 
σύνθετες δραστηριότητες, που απαιτούν 
από εµάς να βάλουµε το µυαλό µας να 
δουλέψει, συνδέεται άµεσα µε µειωµένη 
πιθανότητα εµφάνισης νόσου Alzheimer. 
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι µία 
ανασκόπηση 22 τέτοιων µελετών έδειξε ότι 
οι ηλικιωµένοι που, είτε είχαν υψηλό 
µορφωτικό επίπεδο είτε ασκούσαν το 
µυαλό τους συστηµατικά, είχαν 46% 
χαµηλότερη πιθανότητα να εµφανίσουν 
Άνοια. 
 
���� Μια πρόσφατη µελέτη που 
δηµοσιεύτηκε στο ιατρικό περιοδικό «The 
New England Journal of Medicine» βρήκε 
ότι τα άτοµα που ασχολούνται µε 
επιτραπέζια στρατηγικά παιχνίδια και 
ιδιαίτερα µε το σκάκι, έχουν αρκετά 
µειωµένες πιθανότητες για να αναπτύξουν 
Αλτσχάιµερ µετά τα 75 έτη. Ο ∆ρ. Robert 
Freidland ισχυρίζεται ότι το σκάκι εξασκεί 
ιδιαίτερα την φαιά ουσία του εγκεφάλου, 
που συνήθως παραµένει σχετικά αδρανής 
και ότι η µη εξάσκηση της φαιάς ουσίας 
του εγκεφάλου αποτελεί µεγάλο πλήγµα για 
τον εγκέφαλο καθώς ελαττώνεται η ισχύς 
του. 
 
���� Σύµφωνα µε τον δρ. Κωνσταντίνο 
Αρφανάκη που είναι αναπληρωτής 
καθηγητής στο τµήµα Βιοϊατρικής του 
Τεχνολογικού Ινστιτούτου Ιλινόις (ΙΙΤ), σε 
σύγχρονη έρευνα στην οποία συµµετείχε 
και ο ίδιος στο τµήµα Βιοϊατρικής του 
Τεχνολογικού Ινστιτούτου Ιλινόις (ΙΙΤ), στο 
Ερευνητικό Κέντρο Νόσου Αλτσχάιµερ, στο 
Πανεπιστήµιο και στο Ιατρικό Κέντρο 
Rush,διαπιστώθηκε ότι υπάρχει άµεση 
σχέση µεταξύ της συχνότητας µε την οποία 
οι ηλικιωµένοι παίζουν παιχνίδια όπως το 
σκάκι (ή έχουν άλλες πνευµατικές  
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δραστηριότητες) και της δοµικής 
ακεραιότητας της λευκής ουσίας του 
εγκεφάλου (η οποία περιέχει τις συνδέσεις 
του εγκεφάλου). Στην έρευνα συµµετείχαν 
152 ηλικιωµένοι µέσου όρου ηλικίας 81 
ετών, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε µαγνητική 
τοµογραφία εγκεφάλου. Τα αποτελέσµατα 
της έρευνας έδειξαν ότι ηλικιωµένοι µε 
συχνότερη συµµετοχή στις 
προαναφερθείσες δραστηριότητες είχαν 
υψηλότερη δοµική ακεραιότητα σε 
συγκεκριµένες περιοχές της λευκής ουσίας 
που είναι σηµαντικές για τις νοητικές 
ικανότητες του εγκεφάλου. Όπως εξηγεί ο 
καθηγητής, έχει αποδειχθεί πλέον, ότι η 
συχνή ενασχόληση µε δραστηριότητες που 
απαιτούν επεξεργασία πληροφοριών έχει 
θετική επίδραση στις νοητικές ικανότητες 
των ηλικιωµένων χωρίς άνοια, καθώς 
επίσης ότι ελαττώνει την πιθανότητα άνοιας 
στο µέλλον. 
 
 
���� "Σκεφτείτε τον εγκέφαλο σαν έναν 
από τους µυς του σώµατός µας: όσο πιο 
πολύ τον γυµνάζουµε, τόσο περισσότερο 
δυναµώνει", αναφέρει η ∆ρ. Παρασκευή 
Σακκά, Πρόεδρος της Εταιρείας Νόσου 
Alzheimer και Συναφών ∆ιαταραχών 
Αθηνών. Επ’ αυτού είναι χαρακτηριστικό ότι 
πρόσφατες έρευνες έχουν αποδείξει ότι οι 
ηλικιωµένοι που παίζουν συστηµατικά 
σκάκι και άλλα απαιτητικά πνευµατικά 
παιχνίδια έχουν έως και 74% µειωµένη 
πιθανότητα εµφάνισης νόσου Alzheimer. 
Επιπλέον, όπως αποδείχτηκε, η 
συστηµατική συµµετοχή σε προγράµµατα 
νοητικής άσκησης για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα βοηθά στο να σταθεροποιηθούν 
ή ακόµα και να βελτιωθούν οι γνωστικές 
λειτουργίες των ασθενών µε Alzheimer, που 
σε αντίθετη περίπτωση θα παρουσίαζαν 
αργή πτωτική πορεία. 
 
���� «Το σκάκι δεν υπόσχεται κάποια 
µαγική θεραπεία, αλλά σίγουρα η 
πνευµατική εξάσκηση που προσφέρει µας 
δίνει στην ουσία ένα όπλο για να κάνουµε 
όλοι µια κίνηση µατ στην άνοια» επεσήµανε 
η πρόεδρος της Πανελλήνιας 
Οµοσπονδίας Νόσου Αλτσχάιµερ και 
Συναφών ∆ιαταραχών, καθηγήτρια του 
ΑΠΘ Μάγδα Τσολάκη, µε αφορµή τους 
σκακιστικούς αγώνες που διοργανώθηκαν  
το 2011 από την Ελληνική Εταιρεία Νόσου 
Αλτσχάιµερ και Συγγενών ∆ιαταραχών, σε 
συνεργασία µε την Ένωση Σκακιστικών 
Σωµατείων Θεσσαλονίκης – Χαλκιδικής. 
Στους αγώνες, συµµετείχαν σκακιστές και 
σκακίστριες άνω των 60 ετών. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
���� Μετά από µια σειρά σχετικών 
ερευνών διατυπώθηκε από ειδικούς η 
άποψη ότι το σκάκι µπορεί να είναι ένα 
χρήσιµο εργαλείο για την αποκατάσταση ή 
τη θεραπεία ατόµων που αναρρώνουν 
από εγκεφαλικό επεισόδιο ή που ζουν µε 
αυτισµό ή µε αναπτυξιακές αναπηρίες, 
καθώς και άλλων ατόµων µε ειδικές 
ανάγκες. Η ενασχόληση µε το σκάκι µπορεί 
να επιτρέψει σε αυτά τα άτοµα να 
ασκήσουν και να αναπτύξουν λεπτές 
κινητικές ικανότητες, που απαιτούνται για τη 
µετακίνηση των πεσσών σε µια ευθεία 
γραµµή, κάθετα, διαγώνια, και οριζόντια. Το 
σκάκι µπορεί επίσης να βοηθήσει τα άτοµα 
µε αναπηρία ή τραυµατισµό να βελτιώσουν 
τη γνωστική τους ικανότητα και τις 
δεξιότητες επικοινωνίας. Επιπλέον, µπορεί 
να επιτρέψει στο άτοµο να αναπτύξει 
ικανότητες βαθιάς συγκέντρωσης και 
ηρεµίας. Τέλος το σκάκι µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ως µια µορφή αναψυχής 
για τη θεραπεία ατόµων που 
αντιµετωπίζουν κάποιο πρόβληµα 
σωµατικό, νοητικό ή συναισθηµατικό και, 
γενικά ατόµων µε ειδικές ανάγκες. 
 

 
 
 
 Τέλος, ίσως είναι ενδιαφέρον να 
παρατεθούν και µερικές απλές πεποιθήσεις 
και γνώµες διαφόρων ειδικών και µη… 
 
���� «Ο καθηγητής Μαθηµατικών» Ζαν-
Κλοντ Λουµπατιέρ, επικεφαλής της Γαλλικής 
Οµοσπονδίας Σκακιού, επισηµαίνει ότι «στο 
σκάκι υπάρχει ένα ρητό που λέει πως τρεις 
ώρες σκακιού ισοδυναµούν µε δύο ώρες 
Μαθηµατικών συν δύο ώρες Λατινικών». 
���� Ο Παγκόσµιος Πρωταθλητής 
Ανάντ πρόσφατα σε συνέντευξή του 
δήλωσε ότι «Το σκάκι και τα µαθηµατικά  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
συνδέονται στενά και οι τεχνικές επίλυσης 
προβληµάτων στους δύο τοµείς έχουν 
πολλά κοινά», ενώ σε άλλη του συνέντευξη, 
µιλώντας για τις αναλογίες ανάµεσα στους 
δύο τοµείς, αναφέρει ότι, «όπως και στο 
σκάκι, έτσι και στα µαθηµατικά, όσο 
γενικότερη γνώση έχεις πάνω στο 
αντικείµενο, τόσο ευκολότερη γίνεται η 
επίλυση των προβληµάτων που  
αντιµετωπίζεις, καθώς µπορείς να 
συσχετίσεις µεθόδους που προέρχονται 
από διαφορετικούς κλάδους της 
Επιστήµης». 
���� Πολλοί εκπαιδευτικοί, γονείς και 
ειδικοί, σε διάφορες έρευνες που έγιναν, 
υποστήριξαν ότι το σκάκι βελτιώνει µια 
σειρά από νοητικές ικανότητες, 
συµπεριλαµβανοµένης της αφηρηµένης 
σκέψης και της ικανότητας επίλυσης 
προβληµάτων (Schmidt, 1982? Rifner, 
1997). 
���� Από έρευνα που έκανε ο ∆ιεθνής 
∆ιαιτητής Βαγγέλης Βιδάλης στους 
Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες στη 
Χαλκιδική το 2004 µε ερωτηµατολόγιο το 
οποίο έδωσε στους γονείς να το 
συµπληρώσουν, προέκυψαν τα εξής, όσον 
αφορά τη γνώµη που είχαν οι γονείς των 
παιδιών: 
o Το 46% των γονέων θεωρεί ότι το 
σκάκι πρέπει να ενταχθεί ως µάθηµα στα 
σχολεία, ενώ το 54% ότι πρέπει να είναι µια 
από τις δραστηριότητες των µαθητών στο 
ολοήµερο σχολείο. 
o Στο ερώτηµα γιατί προέτρεψαν τα 
παιδιά τους να ασχοληθούν µε το σκάκι, οι 
γονείς απάντησαν σε ποσοστό 62% «γιατί 
το σκάκι συµβάλλει στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων του παιδιού (π.χ. 
αυτοσυγκέντρωση, κριτική και αναλυτική 
σκέψη, φαντασία, δηµιουργικότητα)», σε 
ποσοστό 18% «επειδή το σκάκι είναι µια 
δηµιουργική απασχόληση για το παιδί», 
ενώ το υπόλοιπο 20% έδωσε διάφορες 
άλλες απαντήσεις. 
���� Είναι διαπίστωση της κοινής 
λογικής ότι το σκάκι είναι «γυµναστική του 
µυαλού» και άρα βοηθά το πνεύµα όσο η 
απλή γυµναστική βοηθάει το σώµα. 
Επιπλέον είναι οφθαλµοφανής η 
δυνατότητα που έχει να βελτιώνει την 
ικανότητα επίλυσης διαφόρων 
προβληµάτων κάτω από πίεση, αφού µια 
παρτίδα σκακιού είναι ένας αγώνας 
επιλύσεως διαφόρων προβληµάτων κάτω 
από πίεση χρόνου και ενώ οι παράµετροι 
των προβληµάτων αλλάζουν συνεχώς µε 
την επέµβαση του αντιπάλου. 
���� Εξάλλου, όπως είπε ο Γκαίτε: «Το 
παιχνίδι του σκακιού είναι η Λυδία λίθος της 
νόησης». 
 
 

(συνεχίζεται στο επόµενο τεύχος) 
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-  ΕΝΩ Η ΠΑΡΤΙ∆Α ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ  - 
 
 
 
του  

ΤΑΚΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ  

 
∆ιεθνούς ∆ιαιτητή 
 
 
 
 

Η αποµάκρυνση του παίκτη από τη 

σκακιέρα του χωρίς την ενηµέρωση του 

∆ιαιτητή, ενώ η παρτίδα βρίσκεται σε 

εξέλιξη, δηµιουργεί συχνά προβλήµατα 

που ο ∆ιαιτητής πρέπει να είναι έτοιµος 

να αντιµετωπίσει. 

Το αντίστοιχο άρθρο 12.2  των Κανόνων 

του Σκακιού αναφέρει: 

«Οι παίκτες δεν επιτρέπεται να φεύγουν 

από τη περιοχή των αγώνων ( playing 

venue ) χωρίς την άδεια του ∆ιαιτητή. Ως 

περιοχή των αγώνων προσδιορίζονται ο 

αγωνιστικός χώρος, οι τουαλέτες, το 

µπαρ, το καπνιστήριο και άλλα µέρη 

που καθορίζονται από τον ∆ιαιτητή. 

Ο παίκτης που έχει τη κίνηση δεν 

επιτρέπεται να φεύγει από τον 

αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του 

∆ιαιτητή». 

Σε συνδυασµό µάλιστα µε τη πρώτη 

παράγραφο του άρθρου 12.3 : 

«Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού οι 

παίκτες απαγορεύεται να κάνουν χρήση 

οποιωνδήποτε σηµειώσεων,  πηγών 

πληροφοριών ή συσκευών ή να 

αναλύουν σε άλλη σκακιέρα», 

η παρατεταµένη και επαναλαµβανόµενη 

απουσία του παίκτη  από τη σκακιέρα 

του ( ακόµα και για να πάει στη τουαλέτα 

ή σε άλλα µέρη της αγωνιστικής 

περιοχής, και µάλιστα όταν αυτά 

βρίσκονται σχετικά µακριά από τον 

αγωνιστικό χώρο ) είναι δυνατόν να 

προκαλέσει υποψίες για λήψη εξωτερικής 

βοήθειας ( cheating ), ιδιαίτερα από τον 

αντίπαλό του, που µπορεί να εγείρει 

αξιώσεις µηδενισµού του, σύµφωνα µε 

τα άρθρα 12.7 και 13.4 των Κανόνων 

του Σκακιού. 

Ανάλογη περίπτωση συνέβη πρόσφατα 

σε τουρνουά, όπου ο παίκτης 

αποµακρύνθηκε από το χώρο των 

αγώνων χωρίς να ενηµερώσει το 

∆ιαιτητή. Η απουσία του διήρκεσε αρκετή 

ώρα, µε αποτέλεσµα ο αντίπαλός του να 

αξιώσει από τον ∆ιαιτητή το µηδενισµό 

του. Ο ∆ιαιτητής περίµενε τον παίκτη να 

επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο και 

του ανακοίνωσε ότι παρότι παρέβη το 

κανονισµό, του επιτρέπει να συνεχίσει τη 

παρτίδα, αλλά σε περίπτωση που 

κερδίσει δεν είναι σίγουρο ότι θα του 

αφήσει ολόκληρο το βαθµό της νίκης, 

στηριζόµενος στο άρθρο 13.4 (ε) των 

Κανόνων του Σκακιού .  Ο αγώνας 

τελείωσε µε νίκη του παίκτη και ο 

∆ιαιτητής του αφαίρεσε µισό βαθµό.  Και 

οι δύο αγωνιζόµενοι υπέβαλλαν 

ένσταση, ο παίκτης για την εκ των 

υστέρων αφαίρεση του µισού βαθµού 

και ο αντίπαλός του γιατί δεν µηδενίστηκε 

αµέσως ο παίκτης που αποµακρύνθηκε 

για τόσο µεγάλο διάστηµα από τη 

σκακιέρα του.  Η Επιτροπή Ενστάσεων 

κατακύρωσε τελικά τη παρτίδα ισόπαλη ! 

 

 

Οπωσδήποτε η υπό όρους επιβολή 

ποινής, που εφάρµοσε ο ∆ιαιτητής, δεν 

ήταν η ενδεδειγµένη.  

 Η ποινή σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει 

να επιβάλλεται άµεσα. Εάν ο ∆ιαιτητής 

έχει σαφείς αποδείξεις και στοιχεία ότι ο 

παίκτης που αποµακρύνθηκε από τη 

σκακιέρα του χωρίς να τον ενηµερώσει 

έλαβε οποιασδήποτε µορφής εξωτερική 

βοήθεια (cheating), τότε πρέπει να τον 

µηδενίσει άµεσα. Σε αντίθετη περίπτωση 

πρέπει να εφαρµόσει τις ποινές των 

τριών πρώτων παραγράφων του 

άρθρου 13.4 των Κανόνων, αλλά όχι τη 

ποινή της παραγράφου 13.4.(ε). Μια 

αυστηρή παρατήρηση ( 13.4.(α) ), µε την 

επισήµανση ότι σε περίπτωση που 

παρόµοια συµπεριφορά επαναληφθεί, 

θα επισύρει το µηδενισµό του παίκτη, 

είναι αρκετή πολλές φορές, ενώ είναι 

δυνατή και η εφαρµογή των ποινών των 

παραγράφων 13.4. (β) και (γ), µε 

αντίστοιχη πρόσθεση χρόνου στον 

αντίπαλο ή αφαίρεση χρόνου από τον 

παίκτη. 

∆ύο (2) ανάλογες περιπτώσεις 

συνέβησαν στη πρόσφατη  Σκακιστική 

Ολυµπιάδα της Κωνσταντινούπολης  ( 

όχι σε κορυφαίες συναντήσεις ), όπου ο 

αρχηγός της αντίπαλης οµάδας αξίωσε 

το µηδενισµό του παίκτη που 

αποµακρύνθηκε από τη σκακιέρα του, 

βγαίνοντας από το χώρο των αγώνων, 

χωρίς να ενηµερώσει προηγούµενα τον 

∆ιαιτητή.  Και στις δύο περιπτώσεις η 

ποινή που επιβλήθηκε ήταν η αυστηρή 

παρατήρηση που αναφέραµε 

παραπάνω.  Και οι δύο παίκτες 

επικαλέστηκαν άγνοια του Κανονισµού.  

Στη συζήτηση που έγινε µε τους δύο 

αρχηγούς και µε την ανάλυση των 

αντίστοιχων άρθρων του Κανονισµού, 

έγινε κατανοητό ότι µηδενισµός χωρίς 

χειροπιαστά στοιχεία περί εξαπάτησης 

(cheating) δεν ήταν δυνατόν να γίνει και 

έτσι συµφώνησαν µε την επιβολή της 

συγκεκριµένης ποινής, χωρίς περαιτέρω 

προβλήµατα. 

 

(συνέχεια στην επόµενη σελίδα) 
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(συνέχεια από την προηγ. σελίδα) 

 

Συµπερασµατικά θα πρέπει να πούµε : 

(α). Οι παίκτες πρέπει να ενηµερώνουν 

τον ∆ιαιτητή όταν πρόκειται να 

αποµακρυνθούν από τη περιοχή των 

αγώνων, αναφέροντας το λόγο της 

αποµάκρυνσης. Ο ∆ιαιτητής θα 

αποφασίσει αν θα επιτρέψει την 

αποµάκρυνση.  

Ασφαλώς και δεν είναι αναγκαίο να τον 

ενηµερώνουν κάθε φορά που θα 

πηγαίνουν στη τουαλέτα, στο µπαρ ή 

στο καπνιστήριο, µια που αυτά τα µέρη 

συµπεριλαµβάνονται στη περιοχή των 

αγώνων.  

(β). Ο ∆ιαιτητής, σε περίπτωση 

παραβίασης από τον παίκτη του 

παραπάνω κανόνα, πρέπει να επιβάλλει 

ποινή άµεσα.  Οι ποινές που µπορούν 

να επιβληθούν είναι οι ανφερόµενες στα 

άρθρα 13.4. (α), (β) και (γ). Στις 

περισσότερες  περιπτώσεις η αυστηρή 

παρατήρηση , µε την επισήµανση ότι σε 

περίπτωση που παρόµοια συµπεριφορά 

επαναληφθεί θα επισύρει το µηδενισµό 

του παίκτη, είναι αρκετή. 

Σε περίπτωση όµως που ο ∆ιαιτητής έχει 

σαφείς αποδείξεις ότι ο παίκτης κατά την 

απουσία του έλαβε οποιασδήποτε 

µορφής εξωτερική βοήθεια ( συµβουλές 

και υποδείξεις από άλλα άτοµα ή  χρήση 

ηλεκτρονικών συσκευών – κινητά κ.λ.π. ), 

τότε πρέπει να τον µηδενίζει άµεσα ( 

ποινή  άρθρου 13.4.(δ) ). 

Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι οι 

∆ιαιτητές ενός τουρνουά πρέπει να 

βρίσκονται σε συνεχή εγρήγορση, να 

διακρίνουν τους παίκτες που 

αποµακρύνονται πολύ συχνά από τη 

σκακιέρα τους (ακόµα και για να 

πηγαίνουν στη τουαλέτα !), και να τους 

επιτηρούν διακριτικά, προκειµένου να 

αποφεύγονται τα φαινόµενα 

εξαπάτησης (cheating), τα οποία 

τελευταία συναντώνται όλο και 

συχνότερα στο παγκόσµιο σκάκι. 

 
 
 

  

    ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑ    ΣΣΕΕΡΡΒΒΙΙΑΑΣΣ  22001133  
  

Ολοκληρώθηκε, στις 27 Απριλίου, το ατοµικό πρωτάθληµα Σερβίας, που έγινε 
στη λουτρόπολη Βριάντσκα Μπάνια –που εδώ και δεκαετίες αποτελεί τόπο 
διεξαγωγής σκακιστικών αγώνων-. 
Πρωταθλητής αναδείχθηκε ο Μπόµπαν Μπογκοσάβλιβιτς. 
  

Θ.  Eπίθετο ΕΛΟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ΒΑΘ. 

1 GM Bogosavljevic 2512 * ½ 1 ½ 1 1 ½ 1 1 ½ 1 1 1 10.0 

2 IM Indjic Aleks 2519 ½ * 0 ½ ½ ½ 1 1 ½ 1 ½ 1 1 8.0 

3 GM Damljanovic  2536 0 1 * ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 1 ½ ½ 7.5 

4 GM Popovic Dus 2558 ½ ½ ½ * ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 6.5 

5 GM Kovacevic Al 2571 0 ½ ½ ½ * ½ ½ 0 ½ 1 1 ½ 1 6.5 

6 GM Brenjo Slavis 2516 0 ½ ½ ½ ½ * ½ 1 ½ ½ ½ ½ ½ 6.0 

 GM Sedlak Nikol 2577 ½ 0 ½ ½ ½ ½ * ½ ½ ½ ½ ½ 1 6.0 

8 GM Miladinovic I 2569 0 0 ½ ½ 1 0 ½ * ½ 0 1 1 1 6.0 

9 GM Savic Miodr 2539 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ * 0 ½ 1 ½ 5.0 

10 IM Perunovic M 2434 ½ 0 0 ½ 0 ½ ½ 1 1 * ½ 0 0 4.5 

11 GM Tosic Mirosl 2412 0 ½ 0 ½ 0 ½ ½ 0 ½ ½ * ½ ½ 4.0 

12 IM Cvetkovic S 2389 0 0 ½ 0 ½ ½ ½ 0 0 1 ½ * ½ 4.0 

13  Ratkovic Mil 2296 0 0 ½ ½ 0 ½ 0 0 ½ 1 ½ ½ * 4.0 

                                                                                                                                ((ππηηγγήή::  wwwwww..cchheessss--rreessuullttss..ccoomm))  

  

  

              ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑ    ΚΚΙΙΝΝΑΑΣΣ  22001133  

  
Ολοκληρώθηκε, στις 27 Απριλίου, το ισχυρότατο ατοµικό πρωτάθληµα Κίνας,  
  

 
Wang Yue and Ding Yixin: Πρωταθλητές Κίνας ανδρών & γυναικών   

  
Θ
ε 

Επίθετο ΕΛΟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 βαθ 

1 Wang Yue 2706 * 0 ½ 1 1 ½ 1 0 ½ 1 1 1 7.5 

2 Ma Qun 2559 1 * ½ ½ ½ ½ 0 ½ ½ 0 1 1 6.0 

3 Li Chao B 2686 ½ ½ * ½ 1 0 ½ 0 ½ 1 1 ½ 6.0 

4 Hou Yifan 2617 0 ½ ½ * 0 ½ ½ 1 1 0 ½ 1 5.5 

5 Xiu Desh 2534 0 ½ 0 1 * 0 ½ 1 ½ 1 0 1 5.5 

6 Wei Yi 2530 ½ ½ 1 ½ 1 * ½ 0 ½ ½ ½ 0 5.5 

7 Bu Xiangz 2662 0 1 ½ ½ ½ ½ * ½ ½ ½ ½ ½ 5.5 

8 Zhao Jun 2589 1 ½ 1 0 0 1 ½ * ½ ½ 0 ½ 5.5 

9 Yu Yangyi 2675 ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ * ½ ½ 1 5.5 
1
0 ZhouWeiqi 2590 0 1 0 1 0 ½ ½ ½ ½ * ½ ½ 5.0 
1
1 ZhouJianc 2607 0 0 0 ½ 1 ½ ½ 1 ½ ½ * ½ 5.0 
1
2 Li Shilong 2558 0 0 ½ 0 0 1 ½ ½ 0 ½ ½ * 3.5 

                                                                                                                                                                                                  ((ππηηγγήή::  wwwwww..cchheessss--rreessuullttss..ccoomm))  
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 
 

 

 
        ( Οι ∆ήµαρχος Καλαβρύτων Γ. Λαζουράς,  Τάκης Νικολόπουλος, Νίκος Ραζής) 

 
του 
∆ρ Νίκου Ραζή 
 
Προέδρου του ΣΕΠΟΚΕ 
 

Υπό την Αιγίδα του ∆ήµου της Μαρτυρικής Πόλης των Καλαβρύτων, µε 
την στήριξη του Καλλιµανοπουλείου Εκκλησιαστικού ∆ιακονικού Κέντρου 
(Κ.Ε.∆Ι.Κ.) και τη συνδροµή του ∆ιεθνούς Ιδρύµατος Κουτσοχέρα, επιτελέστηκε 
µε πολύ µεγάλη επιτυχία 5-7 Απριλίου 2013 από τον Σκακιστικό Επιµορφωτικό 
Όµιλο Επαρχίας Καλαβρύτων (ΣΕΠΟΚΕ), σεµινάριο ∆ιαιτησίας για ανάδειξη 
νέων διαιτητών στο σκάκι, µετά από σχετική  έγκριση της Κεντρικής και Τοπικής 
Επιτροπής ∆ιαιτησίας. 

Το σεµινάριο διάρκειας 20.5 ωρών, πραγµατοποιήθηκε στη σύγχρονη 
και πλήρως εξοπλισµένη µε οπτικοακουστικά µέσα αίθουσα διαλέξεων – 
εκδηλώσεων του Κ.Ε.∆Ι.Κ., και δίδαξε δωρεάν, µε πολύ γλαφυρότητα και 
σαφήνεια ο ∆ιεθνής ∆ιαιτητής και Καθηγητής Ζατρικίου κ. Τάκης 
Νικολόπουλος, Πρόεδρος της Παγκόσµιας Ένωσης ∆ιαιτητών Σκάκι, µέλος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής Σκακιστικής Οµοσπονδίας. Το 
παρακολούθησαν, δωρεάν, 25 εγγεγραµµένα µέλη  από διάφορα σηµεία της 
Ελλάδος όπως Καλάβρυτα – Σκεπαστό – Ζαχλωρού – Αθήνα – Αίγιο – Πάτρα – 
Αργοστόλι Κεφαλονιάς και Ναύπακτο. 19 συµµετείχαν στις δίωρες γραπτές 
εξετάσεις, τα αποτελέσµατα των οποίων θα αναρτηθούν σύντοµα στο σχετικό 
πίνακα της Επιτροπής ∆ιαιτησίας. 

 
Πέρα των συµµετεχόντων, οι οποίοι έλαβαν ωραιότατο δίπλωµα 

συµµετοχής τυπωµένο και σφραγισµένο από τον ΣΕΠΟΚΕ, πλήθος κόσµου 
παρακολούθησε τις εργασίες του συµποσίου έχοντας την ευκαιρία να 
κατατοπιστεί από τα εκθέµατα δραστηριοτήτων  του ΣΕΠΟΚΕ (έγγραφη 
απεικόνιση σε 3 βιβλία των Ρεκόρ Γκίνες, 4 µεγάλους τόµους δηµοσιευµάτων 
και 24 σταντ µε φωτογραφίες από αγωνιστικές – πολιτιστικές και κοινωνικές 
εκδηλώσεις του Οµίλου). 

 

 
 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι εκτός 

του σεµιναρίου, πραγµατοποιήθηκαν 
και πληθώρα παράλληλων 
εκδηλώσεων όπως επισκέψεις στα 
σχολεία (∆ηµοτικό- Γυµνάσιο – Λύκειο 
Καλαβρύτων µε οµιλίες και 
συνεντεύξεις του κ. Νικολόπουλου), 
επίσηµη διάλεξη έναρξης για το ευρύ 
κοινό, δεξιώσεις  στις τελετές έναρξης 
και λήξης, γεύµα για όλους τους 
τροφίµους του ΚΕ∆ΙΚ και τους 
καταρτιζόµενους του Σεµιναρίου από 
το ΣΕΠΟΚΕ,  επίδειξη σκάκι σε υπαίθρια 
σκακιέρα, παραδοσιακοί χοροί από 
τον Μορφωτικό  και Πολιτιστικό Όµιλο 
Σκεπαστού, ξενάγηση στον Τόπο 
Θυσίας Καλαβρυτινού Ολοκαυτώ-
µατος και στην Ιερά Μονή Αγίας 
Λαύρας (όπου ο Ηγούµενος π. 
Ευσέβιος, τους υποδέχτηκε και 
περιποιήθηκε στο αρχονταρίκι της 
Μονής), σκακιστική βραδιά στην έδρα 
του Σωµατείου κ.α. 

 Την ωραιότατη πολύχρωµη 
αφίσα επιµελήθηκε ο Λ. Μπαχάς. 
Μεγάλος χορηγός επικοινωνίας ήταν 
η ΕΡΤ - Ελληνική Ραδιοφωνία Πάτρας,  

Τις απονοµές διπλωµάτων 
συµµετοχής και αναµνηστικών 
πραγµατοποίησαν µεταξύ των άλλων 
ο ∆ήµαρχος Καλαβρύτων Γ. 
Λαζουράς, ο τέως ∆ήµαρχος 
Καλαβρύτων Τάκης Νικολάου, η 
Αντιπρόεδρος του ΣΕΠΟΚΕ Κ. Λούτση, 
και η Γενική Γραµµατέας Κ. 
Γεωργιάδου. 
Επίσης, απονεµήθηκαν αναµνηστικές 
πλακέτες στον Πρόεδρο της ΕΣΟ Γ. 
Μακρόπουλο (την παρέλαβε η 
Γραµµατέας FIDE Πολίνα Τσεντένοβα), 
στον Τ. Νικολόπουλο και στον Α.Σ.Ο. 
Αιγίου (στον Πρόεδρο Κ. Μπούνια). 
Συγκινητική ήταν η αντίστοιχη 
απονοµή αναµνηστικών στις 
οικογένειες των  παλαιών και µη εν 
ζωή πλέον Καλαβρυτινών, που είχαν 
ασχοληθεί µε το ζατρίκιο: ∆ηµήτρη 
Αντωνόπουλου – Τάκη Κατσικόπουλου 
– Σπύρου Νίκα – Λεωνίδα Παπανδρέου 
– Γιώργου Σαµαρτζόπουλου – Θάνου 
Τσαπάρα. 

Στην οµιλία του ο Πρόεδρος 
Ν.Ραζής ευχαρίστησε το ∆ήµο 
Καλαβρύτων- όλους τους 
παραβρισκόµενους – τους χορηγούς 
– τον Καθηγητή ∆ιαιτησίας (στον 
οποίον επιπλέον πρόσφερε βιβλία και 
αναµνηστικά) – το προσωπικό του 
ΚΕ∆ΙΚ και ανακοίνωσε συνέχιση των 
εκδηλώσεων του ΣΕΠΟΚΕ. 



 

   ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
 

 
 

                  Developing Chess Talent     
Karen and Merijn Van Deft (KVDC, Apeldoorn 2010)

 

 

του 

ΝΙΚΟΥ ΝΤΙΡΛΗ 

 

 

Το βιβλίο των Πατήρ και Υιού Van Deft  
«Αναπτύσσοντας το Ταλέντο στο Σκάκι»,  
είναι ένα από τα βιβλία αυτά που είχα 
ακούσει καιρό τώρα πως έπρεπε να τα 
µελετήσω, αλλά συνέχεια τα άφηνα για 
κάποια στιγµή στο µέλλον. Όταν το βιβλίο 
αυτό είχε φτάσει στα χέρια µου σχεδόν 
αµέσως µπήκε στο ράφι της βιβλιοθήκης. Το 
µέγεθός του όχι εντυπωσιακό (240 σελίδες 
για ένα σκακιστικό βιβλίο στις µέρες µας 
είναι µάλλον µέτριο προς µικρό µέγεθος) και 
µε ένα γρήγορο ξεφύλλισµα το 
χαρακτήρισα αµέσως «βαρετό». 
Πυκνογραµµένο κείµενο και σχεδόν 
παντελής η απουσία των σκακιστικών 
διαγραµµάτων! Μερικές φωτογραφίες εδώ 
και εκεί προσπαθούν να σπάσουν τη 
µονοτονία αλλά δεν τα καταφέρνουν 
ιδιαίτερα. 

Γιατί λοιπόν µου το είχαν προτείνει να το 
µελετήσω; Μόνο τώρα το κατάλαβα που 
πλέον έχω µια ολοκληρωµένη εικόνα για το 
εξαιρετικό του περιεχόµενο.  

Οι Van Deft, Ολλανδοί διεθνείς µαιτρ και οι 
δυο τους, είναι επαγγελµατίες προπονητές 
σκακιού στην περιοχή του Apeldoorn. Αυτή 
η περιοχή έχει κάτι το ιδιαίτερο σκακιστικά και 
για κάποιον που δεν το γνωρίζει αυτό 
καθόλου ο Arthur Yusupov του βάζει 
αµέσως την υποψία στον πρόλογο του  

 

 

 

βιβλίου, αφού στην πρώτη του κι όλας 
φράση αναφέρει πως ο µέντοράς του Mark 
Dvoretsky του συνέστησε  να επισκεφτεί την 
περιοχή για να δει τι γίνεται εκεί.  

Οι Van Deft, εκτός από προπονητές και 
δηµιουργοί της ιδιαίτερης αυτής 
κατάστασης στην περιοχή που γνωρίζει εδώ 
και περίπου 20 χρόνια µεγάλη σκακιστική 
ανάπτυξη, είναι και πτυχιούχοι Ψυχολόγοι και 
το 2008 αποφάσισαν να γράψουν στα 
Ολλανδικά ένα βιβλίο µε όλων των ειδών τις 
εµπειρίες τους αυτές τις δύο δεκαετίες. Το 
βιβλίο αυτό κυκλοφόρησε µεταφρασµένο 
στα Αγγλικά το 2010 και χωρίζεται σε τρία 
µέρη: 

 

Μέρος 1ο : Coaching  

Μέρος 2ο : Training 

Μέρος 3ο : Οργανωτικά Θέµατα 

Υπάρχει και ένα τελευταίο όπου υπάρχουν 
συνεντεύξεις προσωπικοτήτων όπως οι 
Bronstein, Timman, Van Wely κα µαζί µε ένα 
αρκετά εκτεταµένο γλωσσάρι σκακιστικών 
όρων και άλλα διάφορα θέµατα. 

Τα δύο πρώτα µέρη έχουν να κάνουν 
προφανώς µε την Προπονητική στο Σκάκι, 
µε το πρώτο µέρος να επικεντρώνεται σε 
θεωρητικά θέµατα κυρίως και το δεύτερο σε 
πρακτικά, όπως ανάπτυξη τεχνικών για 
πολλά ζητήµατα της σκακιστικής 
προπόνησης. Το τρίτο µέρος δίνει 
συµβουλές για την οργάνωση ενός 
συλλόγου, προπονητικών camp, τουρνουά 
κτλ. 

Μέτρησα συνολικά 140 ενότητες και στα 
τρία µέρη (χωρίς να λάβω υπόψη τα 
παραρτήµατα στο τέλος του βιβλίου) και 
από αυτό και µόνο αρχίζει να καταλαβαίνει 
κανείς περί τίνος πρόκειται. Οι συγγραφείς 
αναφέρονται στα περισσότερα πράγµατα 
που µπορεί να απασχολήσουν έναν 
προπονητή, γονιό, νεαρό σκακιστή ή 
παράγοντα και αναφέρονται σε αυτά µε 
συντοµία, σαφήνεια και ουσία.  

Γιατί το Σκάκι αυξάνει τις επιδόσεις στα 
µαθήµατα; Ποιος ο ρόλος των γονιών; Πώς 
κάνουµε ανάλυση των παρτίδων µας; Πώς 
αυξάνουµε τη συγκέντρωση στην 
προπόνηση και στην παρτίδα; Πώς 
αποφεύγουµε το στήσιµο; Είναι καλύτερο να 
προπονούµαστε σε γκρούπ ή όχι; Είναι 
καλύτερο να λύνουµε ασκήσεις από 
διαγράµµατα ή σε σκακιέρα; Τι κάνουµε σε  

 

 

 

ένα τουρνουά; Πώς χρησιµοποιούµε 
σκακιστικό υλικό του εµπορίου; Πώς 
διοργανώνουµε τουρνουά Σαββατο-
κύριακου; Πώς κάνουµε µαθήµατα στα 
Σχολεία;  

Αυτά είναι µόλις ένα ελάχιστο δείγµα των 
αντικειµένων που ασχολείται το βιβλίο και αν 
σε πολλά από αυτά η απάντηση νοµίζετε ότι 
είναι προφανής, τότε κάνετε λάθος. Οι 
συγγραφείς φτάνουν στα συµπεράσµατά 
τους και στις συµβουλές τους µετά από 
εκτεταµένη έρευνα και πρακτική εφαρµογή. 
∆εν εφαρµόζονται εδώ κανόνες λογικής και 
δεν γίνεται κάποια θεωρητική µελέτη, αλλά 
παρουσιάζονται πρακτικές συµβουλές και 
συµπεράσµατα µέσα από την εµπειρία.   

Το βιβλίο αυτό δεν απευθύνεται στο µέσο 
σκακιστή και δεν προορίζεται για µελέτη 
«cover to cover» αλλά χρησιµεύει 
περισσότερο σαν µια µικρή «προπονητική 
εγκυκλοπαίδεια». Το βιβλίο αυτό είναι 
απαραίτητο τµήµα της συλλογής 
οποιουδήποτε προπονητή θέλει να κάνει 
σωστά τη δουλειά του. Το περιεχόµενό του 
σπάνια θα το βρει κανείς αλλού και σίγουρα 
όχι µαζεµένο έτσι σε ένα τόµο. Οι 
παράγοντες θα βρουν επίσης πολλά 
ενδιαφέροντα πράγµατα αλλά και οι γονείς 
νεαρών αθλητών µε βλέψεις στον 
πρωταθλητισµό θα το βρουν εξαιρετικά 
χρήσιµο. 

Αν οι συγγραφείς έβρισκαν τον τρόπο να 
κάνουν την εµπειρία της µελέτης του βιβλίου 
πιο ευχάριστη και ίσως να προσθέσουν 
καθαρά σκακιστικό υλικό  µέσω 
παραδειγµάτων (πχ  παραδείγµατα 
αναλυµένων παρτίδων, συνηθισµένων 
λαθών στον τρόπο σκέψης κα) θα 
µπορούσα να του δώσω τη µέγιστη δυνατή 
βαθµολογία.  

 

 

Η βαθµολογία µου: 6/7 

 

 

Επεξήγηση της κλίµακας 1-7 
1: προς αποφυγή 
2: µε πολλές αδυναµίες 
3: µέτριο 
4: καλό 
5: πολύ καλό  
6: πάρα πολύ καλό 
7:  εξαιρετικό  
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Πετροσιάν-Μποτβίνικ, µατς 1963 

 

 
 
του  
ΒΑΓΓΕΛΗ ΒΙ∆ΑΛΗ 

 
 

Πετροσιάν - 
Μποτβίνικ 
 

Ματς  
για τον τίτλο του 
πρωταθλητή κόσµου 
 
 

23 Μαρτίου – 20 Μαΐου 

1963,  Μόσχα  

 

 

 

 

 

 

 

ΤΟΝ ΜΑΪΟ του 1963, ο Μιχαήλ Μποτβίνικ ολοκλήρωσε την πολύχρονη παρουσία του ως 

παγκόσµιος πρωταθλητής, ηττηµένος από τον Τιγκράν Πετροσιάν, και χωρίς να έχει το 

δικαίωµα του µατς-ρεβάνς. Ετσι, ο «πατριάρχης» του Σοβιετικού σκακιού, µετά από 13 

χρόνια στην κορυφή, παραχώρησε τη θέση του στον νεότερο κατά 18 έτη Αρµενικής 

καταγωγής Πετροσιάν, χάνοντας µε 9 ½ - 12 ½ (+2 =15 -5). 

Γεννηµένος στο Τµπίλισι, το 1929, ο Τιγκράν έµαθε σκάκι στα 12 του χρόνια, Ο πρώτος του 

προπονητής ήταν ο Εµπραλίτζε, θαυµαστής του Καπαµπλάνκα. Ο µικρός Πετροσιάν ήταν 

εξαιρετικός µαθητής και επιπλέον εργαζόταν τα βράδια ως βοηθός του χειριστή προβολών, 

στον τοπικό κινηµατογράφο. Έπαιζε σκάκι σε κάθε ευκαιρία. Το πρώτο βιβλίο που µελέτησε 

ήταν το «Σύστηµα µου» του Νίµτσοβιτς, και που επέδρασε αποφασιστικά στο στυλ του 

παιχνιδιού του. Έχασε τη µητέρα του στα 12, και τον πατέρα του στα 15. Το 1945 κατέκτησε 4 

πρωταθλήµατα: του Τµπίλισι, της Γεωργίας το πρωτάθληµα νέων ΕΣΣ∆ (σε ισοβαθµία) και 

της Αρµενίας (εκτός συναγωνισµού)! Του απονεµήθηκε ο τίτλος του Υποψηφίου Μαιτρ. 

∆ιατήρησε επί 6 χρόνια τον παγκόσµιο τίτλο. Έφυγε απροσδόκητα γρήγορα από τη ζωή, το 

1984. 

Το µατς του 1963 αποτυπώθηκε στα δύο πολύ καλά βιβλία του Μποτβίνικ (New in Chess, 

2010) και Bob Wade (ανατύπωση Hardinge Simpole, 2002). 

 

Με την ευκαιρία σηµειώνουµε πως πολύ καλά είναι τα βιβλία του: “Petrosian’s Legacy” (εκδ. 

Erebouni, 1990) –επίσης στα Ρωσικά, Ισπανικά, Γερµανικά) και (το σχετικά άγνωστο) «Chess 

Logic” (Skakhus-Forlaget, 1968), που είναι µία περίληψη της διατριβής του για τον 

µεταπτυχιακό του τίτλο στις Φιλοσοφικές Επιστήµες του Πανεπιστηµίου του Γερεβάν.

 


