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   On the occasion of the International 
Chess Tournament ‘Acropolis 2009’ I 
would like to congratulate the Greek 
Chess federation for its remarkable 
initiative. Chess is the ultimate mind 
sport and has millions of devotees all 
over the world. It combines strategy 
and tactics, psychology and skill for all 
who occupy themselves with it.  
   With the factor of ‘luck’ completely 
absent, a factor that infiltrates almost all 
other sports, the result depends entirely 
on the physical and mental capabilities 
of the players, without any interference 
whatsoever of the infamous ‘sub-
stances’ that greatly mar the global 
athletic  ideals  and  become  front-page  

news in all worldwide media, conveying a distorted image of sports. 
   Famous chessplayers, such as Karpov, Fischer, Spassky or Kasparov, are in no 
way inferior in terms of status to the sportsmen of Athletics or team sports. The 
devotion, passion and love they have displayed for chess can and should become a 
role-model for young children. 
   At the same time, the ‘Acropolis’ tournament enhances the image of our country 
abroad in the field of alternative and athletic tourism. Moreover, I would like to 
express my great joy that, this year, the tournament is held in my home region of 
Evia. 
   The Ministry of Tourism supports this effort, as well as any other effort that 
highlights our country abroad in any serious way and, at the same time, promotes 
healthy competition. 

 
Konstantinos Ath. Markopoulos 

Minister of Tourism 
 

 

 

http://www.visitgreece.gr/�
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   Με την ευκαιρία της διεξαγωγής του 
διεθνούς σκακιστικού τουρνουά 
«Ακρόπολις» θα ήθελα να συγχαρώ την 
Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία για 
τη σπουδαία πρωτοβουλία της. Το 
σκάκι είναι κορυφαίο πνευματικό 
άθλημα και έχει εκατομμύρια φίλους σε 
όλο τον κόσμο.  
   Συνδυάζει στρατηγική και τακτική, 
ψυχολογία και δεξιότητες για όλους 
εκείνους που ασχολούνται με αυτό.  
   Μακριά από τον παράγοντα «τύχη», 
η οποία παρεισφρεί σχεδόν σε όλα τα 
υπόλοιπα αθλήματα, το αποτέλεσμα 
εξαρτάται στο ακέραιο από τις φυσικές 
και νοητικές ικανότητες των παικτών 
χωρίς να υπεισέρχονται στο ελάχιστο οι  

περιβόητες «ουσίες» που τόσο πολύ αμαυρώνουν την παγκόσμια αθλητική ιδέα 
και γίνονται πρώτη είδηση σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ανά τον κόσμο 
μεταφέροντας μία στρεβλή εικόνα για τον αθλητισμό. 
   Οι διάσημοι σκακιστές όπως ο Κάρποβ, ο Φίσερ, ο Σπάσκυ ή ο Κασπάροβ δεν 
υστερούν καθόλου σε αίγλη σε σχέση με τους αθλητές του στίβου ή των 
ομαδικών αθλημάτων και η αφοσίωση, το πάθος και η αγάπη που επέδειξαν για 
το σκάκι μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει ως πρότυπο για τα νέα παιδιά. 
   Παράλληλα το τουρνουά «Ακρόπολις» ενισχύει την προβολή της χώρας μας 
στο εξωτερικό σε επίπεδο εναλλακτικού και αθλητικού τουρισμού. Παράλληλα 
θα ήθελα να σας εκφράσω τη μεγάλη χαρά μου που φέτος οι αγώνες 
πραγματοποιούνται στην ιδιαίτερη πατρίδα μου την Εύβοια. 
   Το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης στηρίζει την προσπάθεια αυτή αλλά και 
κάθε άλλη προσπάθεια που αναδεικνύει με οποιονδήποτε σοβαρό τρόπο τη χώρα 
μας στο εξωτερικό και ταυτόχρονα προάγει την άμιλλα μέσα από τον υγιή 
συναγωνισμό. 

Κωνσταντίνος Αθ. Μαρκόπουλος 
Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης 

 

 

http://www.visitgreece.gr/?langID=1�


Greeting of the Region of Attica 
 

 

   Greece is undoubtedly the 
‘birthplace’ of two concepts that are 
inseparably connected with our world 
as we know it today. Democracy and 
Culture. 
   Throughout the centuries, these two 
concepts have been tied to yet another: 
sport. Sport, that is itself inseparably 
connected with the exercise of the 
spirit, the cultivation of the mind. 
   Chess is the ultimate activity 
combining mental exercise with sport, 
as it is a wisely structured game that 
requires foresight and combinational 
thought, but also great reserves of 
patience, perception, discipline, 
intuition and courage. 

   The Region of Attica, within this frame, actively supports the Greek Chess 
Federation in the organisation of the 24th International Chess Tournament 
‘Acropolis 2009’, as it considers that the critical perception and the spiritual and 
moral upheaval offered by chess constitute those essential ingredients that can 
lead Greece even higher. 
   For me personally, this tournament has a special significance, as it is held in 
Chalkida, the city where I grew up and still reside. The city that, with the help of 
its human resources, can advance even further and become an ambassador of 
culture and sports in its greater region.  
   I warmly congratulate the Greek Chess Federation for the development and 
cultivation of the sport of chess all over Greece, as well as for the realization of 
the 24th International Chess Tournament ‘Acropolis 2009’, and I am convinced 
that the Greek chessplayers will have the possibility of proving their high class. 

 
Charalampos Maniatis 

General Secretary of the Region of Attica 
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   Η Ελλάδα είναι αδιαμφισβήτητα η 
χώρα που «γέννησε» δυο έννοιες 
άρρηκτα συνδεδεμένες με την ύπαρξη 
του κόσμου όπως τον ξέρουμε σήμερα. 
Την Δημοκρατία και τον Πολιτισμό.  
   Στο πέρασμα των αιώνων οι δυο 
αυτές έννοιες συνδέθηκαν με μια 
ακόμη: τον αθλητισμό. Τον αθλητισμό, 
ο οποίος είναι και αυτός με την σειρά 
του άρρηκτα συνδεδεμένος με την 
άσκηση του πνεύματος, με την 
καλλιέργεια του νου. 
   Το σκάκι είναι η κατ' εξοχήν 
δραστηριότητα που συνδυάζει την 
πνευματική άσκηση με τον αθλητισμό, 
καθώς είναι ένα σοφά δομημένο 
παιχνίδι που απαιτεί ικανότητα πρόβλε- 

ψης και συνδυαστικής σκέψης, αλλά και μεγάλα αποθέματα υπομονής, 
αντίληψης, πειθαρχίας, διαίσθησης και θάρρους. 
   Η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο αυτό, στηρίζει έμπρακτα την Ελληνική 
Σκακιστική Ομοσπονδία στην διοργάνωση του 24ου Διεθνούς Τουρνουά 
«Ακρόπολις», καθώς θεωρεί ότι με το πνεύμα, την κριτική αντίληψη και την 
ηθική ανάταση που προσφέρει το σκάκι, αποτελούν τα βασικά εκείνα συστατικά 
που μπορούν να οδηγήσουν την Ελλάδα ακόμη ψηλότερα. 
   Για μένα προσωπικά το τουρνουά αυτό έχει και μια άλλη διάσταση, καθώς 
πραγματοποιείται στην Χαλκίδα, την πόλη που γεννήθηκα, που μεγάλωσα και 
συνεχίζω να ζω, την πόλη που με το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει μπορεί να 
προχωρήσει ακόμη περισσότερο και να αποτελέσει πρέσβειρα του πολιτισμού και 
του αθλητισμού στην ευρύτερη περιοχή.  
   Συγχαίρω θερμά την Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία για την ανάπτυξη και 
την καλλιέργεια του αθλήματος σε όλη την Ελλάδα, καθώς και για την υλοποίηση 
του 24ου Διεθνούς Τουρνουά «Ακρόπολις» και είμαι βέβαιος ότι οι Έλληνες 
σκακιστές, θα έχουν την δυνατότητα να αποδείξουν την υψηλή τους κλάση. 
  

Χαράλαμπος Μανιάτης 
Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Αττικής 

 

http://www.attiki.gov.gr/�


Greeting of the Region of Sterea Ellada 
 

   We welcome the International 
Tournament of Chess ‘Acropolis’ in 
our Prefecture of Sterea Ellada which 
is organized by the Hellenic 
Federation of Chess and the Chalkida 
Chess Academy, ‘Palamedes of Evia’. 
   The high quality demonstrations are 
always welcomed in our place as they 
promote and contribute to the acquire 
of knowledge and experience of the 
athletes as well as of the coordinators.  
   At the same time, it is given the 
great opportunity to project the city of 
Chalkida and the Prefecture of Evia 
beyond the boarders as a high quality 
touristic place.  
  I wish this event of 2009 to remain in 

the history as one of the most successful and fruitful and also to constitute a safe 
foretell for the hospitality and welcoming of any other international events that 
may take place in the future.  
 

Pantelis Sklias 
General Secretary of the Region of Sterea Ellada 
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Χαιρετισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
 

10

   Καλωσορίζουμε στην Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας το διεθνές τουρνουά 
Σκάκι Ακρόπολις το οποίο 
διοργανώνει η Ελληνική Σκακιστική 
Ομοσπονδία και η Σκακιστική 
Ακαδημία Χαλκίδος «Παλαμήδης ο 
Ευβοεύς» στην πόλη της Χαλκίδας. 
   Οι υψηλού επιπέδου διοργανώσεις 
είναι πάντα ευπρόσδεκτες καθώς 
αποτελούν μοναδική ευκαιρία για την 
απόκτηση εμπειριών και γνώσεων 
τόσο των αθλητών μας όσο και των 
διοργανωτών. 
   Την ίδια στιγμή δίνεται μια πρώτης 
τάξης δυνατότητα για την προβολή 
της πόλης της Χαλκίδας και του 
Νομού Εύβοιας ευρύτερα ως τουριστι- 

κού προορισμού υψηλού επιπέδου. 
   Εύχομαι η διοργάνωση του 2009 να μείνει στην ιστορία ως η πλέον 
επιτυχημένη και καρποφόρα αλλά και να αποτελέσει ασφαλές πρόκριμα για την 
φιλοξενία και άλλων μεγάλων διεθνών διοργανώσεων. 

 
Παντελής Σκλιάς 

Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
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Greeting of the Prefecture of Evia 
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   It is a great honour for the city of 
Chalkida and the Prefecture of Evia to 
host the international and widely 
recognised ‘Acropolis’ tournament, 
which is successfully organized by the 
Greek Chess Federation. 
   The sport of chess is one of the most 
demanding and creative games, 
combining intense mental effort and 
intelligence with focussing on the aim, 
discipline and strategy. It is no accident 
that chess attracts millions of people all 
over the world and that the ‘homeric’ 
battles of its champions have been 
etched in memory as showcasing the 
greatness of human thought and 
willpower.  

   Such high-level events highlight our country abroad, promote the sport in the 
best possible way and provide young people with motivation to learn, study and 
love chess through the magical atmosphere of a tournament. 
   Thus, as the Prefectural Authority of Evia, we welcome the athletes, the trainers 
and all people involved in the event, wish success and expect the people of our 
city, especially our young citizens, to join us in following the efforts of the 
participating athletes. 

 
Thanasis Bourandas 
Prefecturer of Evia 
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Χαιρετισμός της Νομαρχίας Εύβοιας 
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   Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την πόλη 
της Χαλκίδας και το Νομό της Εύβοιας, 
να φιλοξενεί φέτος το διεθνές και 
ευρέως αναγνωρισμένο τουρνουά 
Ακρόπολις το οποίο διοργανώνει με 
μεγάλη επιτυχία η Ελληνική 
Σκακιστική Ομοσπονδία.  
   Το άθλημα σκάκι είναι ένα από τα 
πλέον απαιτητικά και δημιουργικά 
παιχνίδια, το οποίο συνδυάζει την 
έντονη νοητική προσπάθεια και την 
ευστροφία με τη στοχοπροσήλωση, την 
πειθαρχία και τη στρατηγική. Δεν είναι 
τυχαίο ότι συγκεντρώνει το ενδιαφέρον 
εκατομμυρίων ανθρώπων ανά την 
υφήλιο και οι «ομηρικές» μάχες των 
πρωταθλητών του έχουν μείνει  καταγε-  

γραμμένες στη μνήμη, ως επίδειξη του μεγαλείου της ανθρώπινης σκέψης και 
δύναμης.  
   Τέτοιες -υψηλού επιπέδου- διοργανώσεις προβάλλουν τη χώρα μας στο 
εξωτερικό, προωθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το άθλημα και αποτελούν 
κίνητρο για τη νεολαία να έρθει σε επαφή, να γνωρίσει και να αγαπήσει το σκάκι 
μέσα από τη μαγική ατμόσφαιρα ενός τουρνουά. 
   Καλωσορίζουμε λοιπόν ως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας τους αθλητές, 
τους προπονητές και όλους τους εμπλεκομένους στη διοργάνωση, ευχόμαστε 
καλή επιτυχία και προσμένουμε το κοινό της πόλης και κυρίως οι νέοι άνθρωποι 
να προσέλθουν και να παρακολουθήσουν τις προσπάθειες των αθλητών.  

 
Θανάσης Μπουραντάς 
Νομάρχης Εύβοιας 

 

 

 

http://www.naevias.gr/�


Greeting of Chalkida Municipality 
 

 

   As we all know, chess is a spiritual 
game, which helps in the direction of 
sharpening the character and the 
thought procedure. 
   It is a rather encouraging fact that in 
the recent years in Greece chess is 
growing fast among the younger ages 
and this happens mainly due to the 
activity of the local chess clubs, like it 
is happening in the town of Chalkida, 
with the valuable contribution of the 
Chalkida Chess Academy ‘Palamedes 
of Evia’. 
   The claim and the realization of the 
International Tournament of ‘Acropolis 
2009’ in the town of Chalkida is one  
of  the  most  important  events  that our   

town had the honor to organize and it is a unique opportunity of knowledge and 
experience for all of us, due to the top chessplayers that takes part into the 
competition. 
   I would like to congratulate the Greek Chess Federation, the president and the 
members of the Chalkida Chess Academy ‘Palamedes of Evia’, the participants 
and anybody that contributed to the realization of this international event and I 
kindly ask from our citizens to support this effort by their presence. 
   I wish to everybody a great success. 

 
Thanasis Zempilis 
Mayor of Chalkida 
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Χαιρετισμός του Δήμου Χαλκιδέων 
 

 

   Όπως όλοι γνωρίζουμε, το σκάκι 
είναι ένα πνευματικό παιχνίδι, που 
βοηθά στη διάπλαση του χαρακτήρα 
και την ανάπτυξη της σκέψης. 
   Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός, ότι τα 
τελευταία χρόνια το σκάκι στην 
Ελλάδα γνωρίζει μεγάλη άνθιση 
ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες και αυτό 
οφείλεται στην δραστηριότητα που 
αναπτύσσουν οι κατά τόπους τοπικοί 
σκακιστικοί σύλλογοι, όπως συμβαίνει 
και στην πόλη της Χαλκίδας, με τη 
σημαντική συνεισφορά της 
Σκακιστικής Ακαδημίας Χαλκίδος 
«Παλαμήδης ο Ευβοεύς». 
   Η διεκδίκηση και τελικά πραγμα-  
τοποίηση  του   Διεθνούς   Σκακιστικού 

Τουρνουά «Ακρόπολις 2009» στη πόλη της Χαλκίδας, είναι ένα από τα 
σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα που έχει την τιμή να φιλοξενήσει η πόλη μας 
και μοναδική ευκαιρία γνώσης και εμπειρίας για όλους μας, από σκακιστές 
παγκοσμίου κλάσης, που συμμετέχουν στη διοργάνωση. 
   Θέλω να συγχαρώ την Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία, τον πρόεδρο και τα 
μέλη της Σκακιστικής Ακαδημίας Χαλκίδος «Παλαμήδης ο Ευβοεύς», τους 
συμμετέχοντες, καθώς και όλους όσους συνέβαλαν για τη πραγματοποίηση αυτής 
της διεθνούς διοργάνωσης και ζητώ από τους συμπολίτες μας, να στηρίξουν αυτή 
την προσπάθεια με τη παρουσία τους.  
   Εύχομαι σε όλους, καλή επιτυχία! 

 
Θανάσης Ζεμπίλης 
Δήμαρχος Χαλκιδέων 
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Greeting of Chalkida Sports Organisation 
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Chess in the heart of Chalkida 
   Such a significant international 
athletic event is hosted by our city for 
the very first time. The 24th 
International Chess Tournament 
‘Acropolis’ brings to our city the very 
best in today's sports community. 
   We welcome this important event and 
invite our people, particularly the 
younger ones, to learn about the sport 
of chess and attend the games. There 
are several hidden aspects of this sport, 
such as problem solving, that can be of 
interest to many people and contribute 
to the development of the sport. The 
Greek chess family has ran an excellent 
course so far, with worthy athletes, trai- 

ners and executives of the highest level.  
   The tournament is also the crowning of the efforts of Chalkida Chess Academy 
that for several years now adorns the sports community of Evia. We wish to pay 
tribute to the Greek Chess Federation and its co-organizers, the Ministry of 
Tourism, the Region of Attica, the Prefecture of Evia and T.E.D.K. of Evia for 
this undoubtedly successful venture. 
   We are certain that this event, along with other initiatives of the local 
authorities, the state and the sports authorities of Greece and Chalkida, bring us 
closer to a new era, when Sports, Tourism and Culture will once again stand 
united. They will stand united as part of a strategy for the development of our city, 
Chalkida. We, the Municipality of Chalkida and its Sports Organisation, already 
move in that direction. By working together, we can make it. 
 

Stamatis Gavalis 
President of Chalkida Sports Organisation & Municipal Councillor 

 
 

    



Χαιρετισμός Οργανισμού Άθλησης Χαλκίδας 
 

16Acropolis 2009 - Bulletin 0 

Το σκάκι στη καρδιά της Χαλκίδας 
   Μια τόσο μεγάλη διεθνής αθλητική 
διοργάνωση φιλοξενείται για πρώτη 
φορά στην πόλη μας. Το 24ο Διεθνές 
Σκακιστικό Τουρνουά «Ακρόπολις» 
φέρνει ότι καλύτερο έχει να 
παρουσιάσει σήμερα η σύγχρονη 
σκακιστική αθλητική κοινότητα. 
   Καλωσορίζουμε τη σημαντική αυτή 
διοργάνωση και καλούμε τους δημότες 
μας και ιδιαίτερα τους νέους και τις 
νέες να μάθουν για το άθλημα και να 
παρακολουθήσουν τους αγώνες. 
Υπάρχουν πολλές άγνωστες πλευρές 
του αθλήματος όπως το καλλιτεχνικό 
σκάκι, το οποίο μπορεί να συγκινήσει 
πολλούς / ές  και  να  προσφέρει  πολλά  

στην ανάπτυξη του αθλήματος. Η ελληνική σκακιστική οικογένεια έχει να 
επιδείξει μια εξαιρετική πορεία με άξιους αθλητές, προπονητές και διοικητικούς 
παράγοντες υψηλού επιπέδου.  
   Το τουρνουά είναι επίσης και μια επιβράβευση για την Σκακιστική Ακαδημία 
Χαλκίδος «Παλαμήδης ο Ευβοεύς», που χρόνια τώρα κοσμεί την αθλητική 
κοινότητα της Εύβοιας. Στην Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία (Ε.Σ.Ο.), και 
τους συνδιοργανωτές, το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, την Περιφέρεια 
Αττικής, την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευβοίας, την Τ.Ε.Δ.Κ. Ευβοίας 
αποδίδουμε τα εύσημα για την επιτυχία αυτή. 
   Είμαστε σίγουροι ότι αυτή η διοργάνωση, μαζί με άλλες πρωτοβουλίες της 
αυτοδιοίκησης, του κράτους και των αθλητικών φορέων της Ελλάδος και της 
Χαλκίδας, μας φέρνουν πιο κοντά σε μια νέα περίοδο, που ο Αθλητισμός, ο 
Τουρισμός και ο Πολιτισμός θα ενωθούν ξανά. Θα ενωθούν για να αποτελέσουν 
μέρος μιας στρατηγικής για την ανάπτυξη της πόλης μας, της Χαλκίδας. Εμείς ως 
Δήμος Χαλκίδας, ως Οργανισμός Άθλησης ήδη προχωράμε σε αυτή την πορεία. 
Όλοι μαζί, μπορούμε να τα καταφέρουμε. 

 
Σταμάτης Γκάβαλης 

Προέδρος του Οργανισμού Άθλησης Χαλκίδας & Δημοτικός Σύμβουλος 
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INTERNATIONAL CHESS TRN ACROPOLIS 2009 - TOURNAMENT’S REGULATIONS 
August 10-18, 2009 - Chalkida, Greece 

 

Organizers: Greek Chess Federation (GCF), Ministry of Tourism, Region of Attica, Chalkida 
Chess Academy. 
 
Venue: Hotel Paliria (****) - 2 El. Venizelou Str., Chalkida (www.paliria-hotel.gr). 
 
Schedule: 

  Monday 10/8 (17:00)   Opening Ceremony 
  Monday 10/8 (17:30)   Round 1 
  Tuesday 11/8 (17:30)   Round 2 
  Wednesday 12/8 (17:30)   Round 3 
  Thursday 13/8 (17:30)   Round 4 
  Friday 14/8 (17:30)   Round 5 
  Saturday 15/8 (17:30)   Round 6 
  Sunday 16/8 (17:30)   Round 7 
  Monday 17/8 (17:30)   Round 8 
  Tuesday 18/8 (14:30)   Round 9 
  Tuesday 18/8 (21:00)   Closing Ceremony 

 
Regulations: Swiss System 9 rounds, invitational FIDE rated tournament, 70-80 players, minimum 
required FIDE rating 2200 (women 2000), GM & IM title norms possible, FIDE time-control (90 
minutes for 40 moves followed by 30 minutes until the end of the game plus increment of 30 
seconds per move from move 1). 
 
Tie-break criteria: Direct encounter; if all the tied players have met each other then the sum of 
points from these encounters. Otherwise, the following order of tie-break criteria apply: a. average 
rating of opponents, b. sum of progressive scores, c. Buchholz, d. Sonnenborn-Berger. In all cases, 
FIDE rules apply. 
 
Prizes (in euros): 
General Standings: 1st: 3000, 2nd: 1600, 3rd: 1100, 4th: 900, 5th: 700, 6th: 600, 7th: 500, 8th: 
400, 9th: 300, 10th-15th: 250 each, 16th-20th: 200 each, 21st-25th: 150 each.  
Women: 1st: 1200, 2nd: 900, 3rd: 600, 4th: 500, 5th: 400, 6th-10th: 300 each, 
11th-15th: 250 each, 16th-20th: 200 each. 
Also trophies for winners for each category. In case of a tie, cash prizes are divided equally. If a 
woman player is entitled to more than one cash prizes, she receives both of them. 
 
Registration: Deadline for registrations: July 10th, 2009. Every participation must be confirmed by 
the Tournament Coordinator, Mr. S. Logothetis. The Organising Committee therefore reserves the 
right to decline applications at any stage, even before the deadline expires. 
 
Entry Fee: 60 EUR for all, except GMs, IMs, WGMs and WIMs. Players accommodated at the 
official tournament hotel are exempt from the entry fee. 
 
Contact info: Sotiris Logothetis (Tournament Coordinator) Tel: (+30) 6947324933, 
Email: middlewave74@gmail.com - Greek Chess Federation (GCF) Tel.: (+30) 2109221465, Fax: 
(+30) 2109221620, Email: info@chessfed.gr 

http://www.paliria-hotel.gr/
mailto:middlewave74@gmail.com
mailto:info@chessfed.gr
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Players’ List 
 

No. Title Surname/ Name FIDE ID Federation Rating 
1 GM Smirin Ilia  2801990 ISR 2650 
2 GM Predojevic Borki  930849 BIH 2644 
3 GM Azarov Sergei  13501470 BLR 2630 
4 GM Belov Vladimir  4132394 RUS 2627 
5 GM Papaioannou Ioannis  4201345 GRE 2624 
6 GM Koneru Humpy  5008123 IND 2623 
7 GM Gurevich Mikhail  200930 TUR 2618 
8 GM Mamedov Nidjat  13400819 AZE 2614 
9 GM Svetushkin Dmitry  13900463 MDA 2607 
10 GM Gelashvili Tamaz  13600702 GEO 2605 
11 GM Banikas Hristos  4202031 GRE 2598 
12 GM Rozentalis Eduardas  12800023 LTU 2588 
13 GM Yakovich Yuri  4100654 RUS 2576 
14 GM Kolev Atanas  2900130 BUL 2569 
15 GM Mastrovasilis Dimitrios  4202694 GRE 2567 
16 GM David Alberto  4000013 LUX 2565 
17 GM Gupta Abhijeet  5010608 IND 2565 
18 GM Halkias Stelios  4201809 GRE 2564 
19 IM Muzychuk Anna  14111330 SLO 2542 
20 GM Aroshidze Levan  13601865 GEO 2537 
21 GM Dzagnidze Nana  13601903 GEO 2536 
22 GM Stefanova Antoaneta  2902257 BUL 2535 
23 GM Tukhaev Adam  14109476 UKR 2534 
24 GM Georgiev Vladimir  2903024 MKD 2530 
25 IM Chirila Ioan-Cristian  1211668 ROU 2526 
26 GM Mastrovasilis Athanasios  4201990 GRE 2503 
27 GM Romanishin Oleg M  14100088 UKR 2503 
28 IM Danielian Elina  13300210 ARM 2502 
29 IM Zoler Dan  2800705 ISR 2472 
30 IM Dembo Yelena  723916 GRE 2466 
31 IM Kapnisis Spyridon  4203445 GRE 2464 
32 IM Managadze Nikoloz  13600575 GEO 2459 
33 IM Can Emre  6302181 TUR 2455 
34 GM Papadopoulos Ioannis K  4207742 GRE 2450 
35 IM Harika Dronavalli  5015197 IND 2445 
36 IM Melia Salome  13602446 GEO 2441 
37 IM Georgiadis Ioannis  4208900 GRE 2438 
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38 FM Yilmaz Mustafa  6302718 TUR 2432 
39 IM Lomineishvili Maia  13600656 GEO 2427 
40 IM Foisor Cristina-Adela  1200496 ROU 2424 
41 IM Ris Robert  1011480 NED 2421 
42 FM Reshetnikov Alexey  4162080 RUS 2408 
43 IM Maric Alisa  904180 SRB 2407 
44 WGM Khotenashvili Bela  13602640 GEO 2402 
45 IM Peptan Corina-Isabela  1201930 ROU 2392 
46 WGM Zawadzka Jolanta  1122320 POL 2387 
47 IM Okara Andrey  4181360 RUS 2380 
48  Kanakaris Georgios  4209460 GRE 2377 
49 FM Kotrotsos Vasilios  4206967 GRE 2359 
50 WGM Charkhalashvili Inga  13601431 GEO 2357 
51 FM Asik Josip  916030 SRB 2356 
52 FM Pavlidis Anastasios  4208404 GRE 2348 
53 WGM Cherednichenko Svetlana  14105551 UKR 2347 
54 FM Sowray Peter J  400971 ENG 2335 
55 WGM Mamedjarova Zeinab  13401521 AZE 2325 
56 WIM Burtasova Anna  4150740 RUS 2325 
57 WGM Batsiashvili Nino  13602993 GEO 2316 
58 IM Klinova Masha  2802015 ISR 2312 
59  Firat Burak  6305881 TUR 2310 
60 WGM Botsari Anna-Maria  4200446 GRE 2298 
61 FM Aggelis Nikolaos  4213220 GRE 2296 
62 WIM Fakhiridou Ekaterini  4202848 GRE 2277 
63 IM Gluckman David  14300010 RSA 2275 
64 FM Gogolis Alexandros  4202066 GRE 2275 
65 FM Nikolaidis Konstantinos  4200578 GRE 2270 
66 FM Vragoteris Antonios  4200110 GRE 2266 
67  Simeonidis Ioannis  4202570 GRE 2266 
68 WIM Khurtsilava Inga  13600419 GEO 2261 
69 WGM Mamedjarova Turkan  13402005 AZE 2260 
70 WIM Ozturk Kubra  6302599 TUR 2256 
71  Galopoulos Nikolaos  4208951 GRE 2255 
72 WGM Makropoulou Marina  4200187 GRE 2245 
73  Stavrianakis Ioannis  4208412 GRE 2240 
74  Kourousis Epaminondas  4211626 GRE 2237 
75  Filippas Sebastian  4214862 GRE 2224 
76  Skaperdas Kostantinos  4205626 GRE 2222 
77  Kordis Konstantinos  4205197 GRE 2221 
78 WIM Yildiz Betul Cemre  6302920 TUR 2217 



79 WIM Makka Ioulia  4205316 GRE 2212 
80  Zygouris Hristos  4200292 GRE 2212 
81 WGM Karlovich Anastazia  14105071 UKR 2211 
82  Karapanos Nikolaos  4200551 GRE 2208 
83  Kaforos Dimitrios-Alkis  4214358 GRE 2203 
84 WGM Sanchez Castillo Sarai  3900754 VEN 2202 
85  Parginos Vassilios  4207556 GRE 2196 
86  Dounis Alexandros  4213238 GRE 2186 
87  Pavlidou Ekaterini  4213262 GRE 2179 
88  Vospernik Andrej  14601281 SLO 2170 
89 WIM Stiri Alexandra  4205383 GRE 2163 
90 FM Galopoulos Panagiotis  4214200 GRE 2161 
91 WIM Papadopoulou Vera  4205472 GRE 2160 
92 WGM Kouvatsou Maria  4203593 GRE 2156 
93  Bozinakis Pavlos  4210298 GRE 2148 
94  Malikentzos Sotirios  4215079 GRE 2148 
95 WFM Foisor Mihaela-Veronica  2270757 ROU 2123 
96  Iordanidou Zoi  4209192 GRE 2114 
97  Grapsa Georgia  4206436 GRE 2083 
98  Ikonomopoulou Maria  4209958 GRE 2052 
99 WFM Petraki Maria  4200985 GRE 2030 
100  Rigopoulos Alexandros  4215109 GRE 2017 
101  Manelidou Maria  4212240 GRE 2008 
102  Efthimiadis Ilias  4211138 GRE 1988 
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 INTERNATIONAL AMATEUR CHESS TRN ACROPOLIS U.2200 2009 
TRN REGULATIONS - August 10-18, 2009 - Chalkida, Greece 

 

Organizers: Greek Chess Federation (GCF), Ministry of Tourism, Region of Attica, Chalkida 
Chess Academy. 
 
Venue: Hotel Paliria (****) - 2 El. Venizelou Str., Chalkida (www.paliria-hotel.gr). 
 
Schedule:  

  Monday 10/8 (17:00)   Opening Ceremony 
  Monday 10/8 (17:30)   Round 1 
  Tuesday 11/8 (17:30)   Round 2 
  Wednesday 12/8 (17:30)   Round 3 
  Thursday 13/8 (17:30)   Round 4 
  Friday 14/8 (17:30)   Round 5 
  Saturday 15/8 (17:30)   Round 6 
  Sunday 16/8 (17:30)   Round 7 
  Monday 17/8 (17:30)   Round 8 
  Tuesday 18/8 (14:30)   Round 9 
  Tuesday 18/8 (21:00)   Closing Ceremony 

 
Regulations: Swiss System 9 rounds, 70-80 players, maximum allowed FIDE rating 2199 (women 
1199), FIDE time-control (90 minutes for 40 moves followed by 30 minutes until the end of the 
game plus increment of 30 seconds per move from move 1). 
 
Tie-break criteria: Direct encounter; if all the tied players have met each other then the sum of 
points from these encounters. Otherwise, the following order of tie-break criteria apply: a. average 
rating of opponents, b. sum of progressive scores, c. Buchholz, d. Sonnenborn-Berger. In all cases, 
FIDE rules apply. 
 
Prizes (in euros - total 5000): 
General Standings: 1st: 1000, 2nd: 700, 3rd: 400, 4th: 300, 5th: 200. 
Women: 1st: 300, 2nd: 200, 3rd: 100. - Juniors U.20: 1st: 300, 2nd: 200, 3rd: 100.  
Juniors U.16: 1st: 300, 2nd: 200, 3rd: 100. - Juniors U.12: 1st: 300, 2nd: 200, 3rd: 100. 
Also trophies for winners for each category. In case of a tie, cash prizes are divided equally. If a 
woman player is entitled to more than one cash prizes, she receives both of them. 
 
Registration: Deadline for registrations: August 9th, 2009. Every participation must be confirmed 
by the Tournament Coordinator, Mr. Kostas Papakonstantinou or by the president of Chalkida 
Chess Academy Mr. George Tsounis. The Organising Committee therefore reserves the right to 
decline applications at any stage, even before the deadline expires. 
 
Entry Fee: 30 EUR for all. Players accommodated at the official tournament hotel are exempt 
from the entry fee. 
 
Contact info: Kostas Papakostantinou (Tournament Coordinator) Tel: (+30) 6932380187 - e-mail: 
eska@eskachess.gr & George Tsounis (President of Chalkida Chess Academy) tel.: (+30) 
6932274274 - e-mail: tsounisg@otenet.gr  
 

http://www.paliria-hotel.gr/
mailto:eska@eskachess.gr
mailto:tsounisg@otenet.gr
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Players’ List 
 

No. Surname/Name Federation RtgI RtgN sex Typ 
1 Stoumbos Konstantinos  GRE 2195 0   
2 Papadimitriou Loukas  GRE 2187 0   
3 Gripeos Kiriakos  GRE 2172 0   
4 Margaritis Fotios  GRE 2172 0   
5 Skiadopoulos Nikolaos  GRE 2169 0   
6 Rizos Georgios  GRE 2163 0   
7 Nathanail Emanouel  GRE 2143 0   
8 Tzolas Georgios  GRE 2139 0   
9 Kokolias Konstantinos  GRE 2133 0   
10 Balaskas Panayotis  GRE 2129 0   
11 Zografos Achilleas  GRE 2127 0   
12 Pitselis Grigorios  GRE 2120 0   
13 Poulos Georgios  GRE 2115 0   
14 Solakoglu Ozgur  TUR 2104 0   
15 Koerant Filipos  GRE 2087 0   
16 Xaxiris Evangelos  GRE 2035 0   
17 Vazelakis Dimitrios  GRE 2028 0   
18 Kakkanas Evangelos  GRE 2021 0   
19 Kaldis Georgios  GRE 2009 0   
20 Giannoutsos Panagiotis  GRE 1928 0   
21 Boutsioukis Nikolaos  GRE 1906 0  U16 
22 Balokas Dimitrios  GRE 1904 0  U20 
23 Fanourgakis Konstantinos  GRE 1895 0   
24 Kolomvas Dimitrios  GRE 1880 0   
25 Stoumbou Eleni  GRE 1877 0 w  
26 Koutroukis Andreas  GRE 1841 0  U16 
27 Tsounis Serafim  GRE 1823 0  U16 
28 Androni Konstantina  GRE 1795 0 w U16 
29 Tsakonas Evangelos  GRE 1793 0   
30 Megalios Konstantinos  GRE 1722 0  U16 
31 Shamash Michelle  GRE 1713 0 w  
32 Karabinas Andreas  GRE 1709 0   
33 Anastasopoulou Andrianna  GRE 1675 0 w U16 
34 Mitrou Vasiliki  GRE 1661 0 w U16 
35 Terzakis Athanasios  GRE 1647 0  U16 
36 Drakaki Anna-Maria  GRE 1619 0 w U16 
37 Mitridis Dimitris  GRE 1600 0  U16 



38 Vakalis Angelos  GRE 1597 0  U12 
39 Boutsioukis Dimitrios  GRE 1580 0   
40 Malikentzou Nafsika  GRE 1568 0 w U16 
41 Papakonstantinou Dimitrios  GRE 1541 0  U12 
42 Ioannidis Evgenios  GRE 1508 0  U12 
43 Kaforou Mirto-Iro  GRE 1421 0 w U12 
44 Anagnostopoulos Konstantinos  GRE 0 1435  U16 
45 Tsatsaronis Dimitrios  GRE 0 1365   
46 Liakopoulos Kyriakos  GRE 0 1220   
47 Bogdanov Alexander  GRE 0 1095  U16 
48 Papamihalis Dimitrios  GRE 0 1065  U16 
49 Pavlidis Pavlos  GRE 0 1050  U12 
50 Kiriakaki Galini  GRE 0 1015 w U16 
51 Kiriakakis Konstantinos  GRE 0 1015  U16 
52 Papakonstantinou Georgios  GRE 0 1010  U12 
53 Alimisis Foivos  GRE 0 1005  U16 
54 Ismiroglou Vasiliki  GRE 0 1005 w U12 
55 Kalaitzis Evangelos  GRE 0 1005   
56 Megalios Ioannis  GRE 0 1005  U12 
57 Terzakis Georgios-Alexandros  GRE 0 1005  U16 
58 Almalis Nikolaos  GRE 0 1000   
59 Demertzi Kalliopi  GRE 0 1000 w U16 
60 Kourouba Maria  GRE 0 1000 w U16 
61 Kouroubas Haris  GRE 0 1000  U12 
62 Kouroubas Konstantinos  GRE 0 1000  U16 
63 Kouroubas Kosmas  GRE 0 1000   
64 Nikolaou Spiridon  GRE 0 1000  U12 
65 Papamihali Marina  GRE 0 1000 w U20 
66 Pavlou Antonios  GRE 0 1000  U20 
67 Pavlou Ioakeim  GRE 0 1000  U20 
68 Petropoulos Filippos  GRE 0 1000  U12 
69 Tomaras Miltiadis  GRE 0 1000  U12 
70 Tomaras Nikolaos  GRE 0 1000  U16 
71 Vouldouki Savina  GRE 0 1000 w U12 
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The History of 
Acropolis International Tournament 

Tables of Honor 
 
 

ACROPOLIS INTERNATIONAL TOURNAMENT - OPEN SECTION 
N YEAR WINNER 
1st 1968 Pachman Ludeck (Czechoslovakia) 
2nd 1977 Stoica Valentin (Romania) 
3rd 1978 Soos Bela (West Germany) 
4th 1979 Urzica Aurel (Romania) 
5th 1980 Rajkovic Dusan (Yugoslavia) 
6th 1982 Skalkotas Nikolaos (Greece) 
7th 1983 Padevsky Nikola (Bulgaria) 
8th 1984 Velickovic Sasa (Yugoslavia) 
9th 1985 Stoica Valentin (Romania) 

10th 1986 Grivas Efstratios (Greece) 
11th 1987 Vasiukov Evgeni (Soviet Union) 
12th 1988 Kotronias Vasilios (Greece) 
13th 1989 Velikov Petar (Bulgaria) 
14th 1991 Grivas Efstratios (Greece) 
15th 1992 Knaak Rainer (Germany) 
16th 1993 Stefansson Hannes (Iceland) 
17th 1997 Gelashvili Tamaz (Georgia) 
18th 2003 Kotronias Vasilios (Greece) 
19th 2004 Mastrovasilis Athanasios (Greece) 
20th 2005 Gashimov Vugar (Azerbaijan) 
21st 2006 Gelashvili Tamaz (Georgia) 
22nd 2007 Smirin Ilia (Israel) 
23rd 2008 Smirin Ilia (Israel) 
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ACROPOLIS INTERNATIONAL TOURNAMENT - OPEN SECTION B’ 
N YEAR WINNER 
1st 1980 Gesos Pavlos (Greece) 
2nd 1988 Stefanov Parik (Romania) 
3rd 1989 Muco Fatos (Albania) 
4th 1992 Skalkotas Nikolaos (Greece) 
5th 2003 Dobrov Vladimir (Russia) 
6th 2004 Socko Bartosz (Poland) 

 
 
 
 
 

ACROPOLIS INTERNATIONAL TOURNAMENT - WOMEN SECTION 
N YEAR WINNER 
1st 1980 Nikolin Zorica (Yugoslavia) 
2nd 1982 Pogorevici Marina (Romania) 
3rd 1983 Nutu Daniela (Romania) 
4th 1984 Erenska Hanna (Poland) 
5th 1985 Nutu Daniela (Romania) 
6th 1986 Savova Stefka (Bulgaria) 
7th 1987 Makropoulou Marina (Greece) 
8th 1988 Makropoulou Marina (Greece) 
9th 1989 Prudnikova Svetlana (Soviet Union) 

10th 1991 Makropoulou Marina (Greece) 
11th 2003 Voiska Margarita (Bulgaria) 
12th 2004 Socko Monika (Poland) 
13th 2005 Socko Monika (Poland) 
14th 2006 Melia Salome (Georgia) 

 
22nd 2007 Dzagnidze Nana (Georgia) 
23rd 2008 Dzagnidze Nana (Georgia) 

 
 
 
 

ACROPOLIS INTERNATIONAL TOURNAMENT - JUNIOR SECTION 
N YEAR WINNER 
1st 1979 Kourkounakis Ilias (Greece) 
2nd 1983 Grivas Efstratios (Greece) 
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THE TIDAL PHENOMENON OF THE EVRIPOS CHANNEL 
 
   It is useful for the lucky visitor of beautiful Chalkida to know a few things about 
the legendary tidal phenomenon of the Evripos Channel. Its explanation has 
become a personal myth and sole pursuit in life for several people. 
   The continuous function of the phenomenon in accordance with the laws of 
nature, for thousands of years, shows us that each and every day is a carrier of 
eternity. 
   Some have believed they have explained it - and remained with this illusion. 
Some others have comprehended its infinity and insolubility.  
   Explanations are for mortals. The Universe never requires explanations in order 
to carry on its course in the infinite space. 
   The tidal phenomenon of Chalkida, observed in the famous Evripos Channel, is 
a very rare phenomenon of a change of direction in the flow of the sea currents. 
This phenomenon has provoked the admiration and interest of humans from 
ancient times, not only from an astronomical and geophysical perspective but also 
a philosophical one.  
   The mystery and beauty of this phenomenon captivates the visitor, as its 
combination with the imprint of the channel creates a remarkable panorama.  
The visitor is stunned, observing the change of the water's direction approximately 
every six (6) hours. The water flows at times from the north Evian Gulf to the 
south, and at times in the reversed direction, thus confirming the existence of the 
miraculous physical rules that operate in the frame of nature's cause and effect.  
At the location of the old mobile bridge the phenomenon sees its culmination, the 
speed of the water flow reaching even 9 miles per hour and making the tidal 
phenomenon even more perceptible.  
   The arch-shaped mobile bridge, under which the change in the currents' flow 
occurs, has been established as a meeting point, because there one can achieve the 
perfect alternation of emotions in conjunction with the beauty of the landscape.  
It is evident that at this location the universe conspires for the sake of Evia.  
The bridge, connecting the two beautiful parts of the idyllic city, is combined with 
the stone-laid, wide and long pedestrian street along the seaside, where the visitor, 
enjoying his stroll, can observe the stars that follow, high on the arch of the sky, 
the course of the waters and give rise to a tide in one's psyche.  
All this panorama causes one to escape from his personal limits and come in touch 
with the essence of life and the infinity of existence.  
   Observing the tidal phenomenon one discovers, each and every time, that he has 
never been there before, even though he may have witnessed it so many times.  
This happens because the visitor every time finds a new opportunity to unveil the 
most beautiful moments of intensity and hope.  
   Chalkida, a popular and beloved rural centre, the city of ISAIOS, LYKOFRON, 
SKALKOTAS, ORESTIS MAKRIS, SKARIMBAS, KRIEZOTIS, MYTARAS, 
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CHATZIARGIRI, KALLIA and ASLANIS, is going through a period of bright 
rennaisance.  
   It is the city where Aristoteles lived for several years and where, in his time, he 
developed significant spiritual activity, as described by DIKEARCHOS. The city 
is full of theatres, temples and monuments adorned by sculptures and paintings.  
Despite the fact that modern life needs do not allow for recollection and direct us 
to ephemeral knowledge, a visit to modern Chalkida and the acquaintance with 
the tidal phenomenon help us to approach the concept of durability and the 
remarkable inheritance of centuries past. By observing the city of Chalkida in its 
holistic presence, one can see order, shape and rhythm in every human activity.  
Its hospitable inhabitants, with their superior cultural level, educated in tourism, 
are distinct for the quality of their offered services. 
   The tidal phenomenon speaks out to the visitors and communicates with them in 
a language without words. A language that is universal, timeless, only with signs 
that, until today, man has not succeeded in deciphering. 
  

THE FUNCTION OF THE PHENOMENON 
   It is essential for the visitor to know the functional details of the tidal 
phenomenon, so as to comprehend the submission of the Sea in the Evripos 
Channel to the structural laws of the universe. 
   The flow of the currents is entirely dependant on the moon and is directly 
connected to the duration of each lunar month.  
   The natural flow of the current towards one direction lasts six (6) hours. 
Immediately afterwards follows a timeframe of approximately eight (8) minutes 
when the waters remain dormant.  
   After the dormancy of those eight minutes the waters change their orientation 
and move in the exact opposite direction for another six (6) hours. 
   This interminable process through time has no beginning and end.  
   It is an encoded expression of the universe, secret to us mortals.  
   It is a procedure that gives cause to the tide and ambotis of the Evripos Channel, 
awakening the fantasy of the visitors.  
   Immediately after every change of direction, and throughout their six-hour flow, 
the waters gather speed that gradually reaches 8 to 9 miles per hour.  
However, just as with every rule there are exceptions, the universe could not 
abstain from this. 
   In the duration of a lunar month there are two periods of ‘insubordination’, 
when the currents do not display a regular flow, do not obey to any law of nature 
and, naturally, the change of direction every 6 hours is not in effect.  
   These periods of ‘insubordination’ occur twice within the lunar month and last 
for three days each time. 
   During these periods it is possible for the waters to change direction up to 14 
times per 24 hours or, conversely, no change to occur at all for an entire day.  



The first period occurs during the 7th, 8th and 9th day of the lunar month and the 
second during the 21st, 22nd and 23rd day. 
   Thus, in the first case, the currents begin to become insubordinate when the 
moon is on the transition from the 6th to the 7th day of its month, and return to 
their standard 6-hour switch of direction when the moon is between the 9th and 
10th day of its month. In the second case, the currents become insubordinate 
between the 20th and 21st day of the lunar month and return to order between the 
23rd and 24th day.  
   Each period commences at 00.01 of the first day and ends on the 24th hour of 
the last day.  
   What gives a worldwide uniqueness to the tidal phenomenon of Chalkida is the 
fact that, on the 24th hour of the third and last day of each period of 
insubordination, which is the 9th and the 23rd day of the lunar month, the sea 
water always begins to flow from the north part of the Evian Gulf to the south.  
   This specific moment (at 24.00) is considered a reference point for the 
calculation, at a specific moment in the future or even the past, of the direction of 
the currents.  
   Another very interesting observation, that constitutes the second unique feature 
of the Evripos tidal phenomenon and showcases the remarkable cause-and-effect 
of nature is that, in the periods of equation (the 21st of March and the 22nd of 
September), the currents constantly change direction without remaining dormant 
for the usual 8 minutes, as happens all other days of the year, and show their 
greatest intensity. 
   The scientific theory that is preponderant today claims that the tidal 
phenomenon of the Evripos Gulf is owed to the periodical change of the direction 
of gravity, due to the horizontal conjunction of the attractive powers of the Moon 
and the Sun in the centre and the surface of the Earth (according to D.Eginitis in 
his book ‘THE PROBLEM OF THE EVRIPOS TIDE’). In other words, magnetic 
attraction is applied by the Moon and the Sun on the water mass. 

Acropolis 2009 - Bulletin 0 28

   The movements of the Moon around the Earth and those of the Earth around the 
Sun effect in such a way that the double attraction applied on our planet by the 
Sun and the Moon constantly changes direction, causing the application of forces 
on the earthly waters of the channel, that consequently change their direction 
periodically.  
   The Sun's attractive force, despite its incomparably greater mass, is three times 
smaller than that of the Moon, because it is far more distant. 

 
From the book of Charalampos N. SFETSAS 

‘Chalkida and the tidal phenomenon’ 
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ΤΟ ΠΑΛΙΡΡΟΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 
ΤΟΥ ΠΟΡΘΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΟΥ 

 
   Είναι χρήσιμο να γνωρίζει ο τυχερός επισκέπτης της πανέμορφης Χαλκίδας 
λίγα πράγματα για το πολυθρύλητο παλιρροϊκό φαινόμενο του πορθμού του 
Ευρίπου.  
   Η εξήγησή του είχε γίνει για πολλούς προσωπικός μύθος και μοναδική τους 
επιδίωξη στη ζωή. 
   Η συνεχής και αδιάκοπη λειτουργία του σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους, 
χιλιάδες χρόνια τώρα, μας δείχνει ότι: η κάθε μέρα κυοφορεί μέσα της την 
αιωνιότητα. 
   Κάποιοι πίστεψαν ότι το εξήγησαν και παρέμειναν με την ψευδαίσθηση. 
Κάποιοι άλλοι αντιλήφθηκαν την απεραντοσύνη και το άλυτο. Οι εξηγήσεις είναι 
για τους θνητούς. Το Σύμπαν δεν χρειάζεται ποτέ εξηγήσεις για να συνεχίσει την 
πορεία τοπ στο απέραντο διάστημα.  
   Το παλιρροϊκό φαινόμενο της Χαλκίδας που παρατηρείται στον Περίφημο 
πορθμό του Ευρίπου είναι ένα σπάνιο στον κόσμο φαινόμενο αλλαγής της 
κατεύθυνσης της ροής των θαλάσσιων ρευμάτων. Το φαινόμενο αυτό έχει 
προκαλέσει τον θαυμασμό και το ενδιαφέρον των ανθρώπων από τα πολύ παλιά 
χρόνια, τόσο από αστρονομικής και γεωφυσικής άποψης όσο και από 
φιλοσοφικής.  
   Το μυστήριο και η ωραιότητα του φαινομένου αυτού μαγνητίζει και 
αιχμαλωτίζει τον επισκέπτη καθ’ όσον ο συνδυασμός του με το ανάγλυφο του 
πορθμού δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο πανόραμα.  
   Ο επισκέπτης μένει έκθαμβος παρατηρώντας την αλλαγή της κατεύθυνσης του 
νερού κάθε έξι (6) ώρες περίπου, που ρέει άλλοτε από τον βόρειο Ευβοϊκό κόλπο 
προς τον νότιο και άλλοτε αντίστροφα, επιβεβαιώνοντας έτσι την ύπαρξη των 
θαυμαστών φυσικών κανόνων που λειτουργούν στα πλαίσια της νομοτέλειας της 
φύσης.  
   Το σημείο όπου υπάρχει η παλαιά κινητή γέφυρα αποτελεί σημείο κορύφωσης 
του φαινομένου όπου η ταχύτητα του ρεύματος φθάνει ακόμη και τα 9 μίλια την 
ώρα και κάνει ακόμα πιο αισθητό το παλιρροϊκό φαινόμενο.  
   Η θολωτή κινητή γέφυρα κάτω από την οποία γίνεται η αλλαγή των ρευμάτων, 
έχει καθιερωθεί ως σημείο ραντεβού και συναντήσεων επειδή εκεί μπορεί να 
πετύχει κανείς την τελειότερη εναλλαγή των συναισθημάτων σε συνδυασμό με 
ομορφιά του τοπίου.  
   Είναι φανερό ότι το σύμπαν σημείο αυτό συνομωτεί για χάρη Εύβοιας.  
Η γέφυρα που ενώνει τα δύο πανέμορφα κομμάτια της ειδυλλιακής πόλης 
πλαισιώνεται από τον πλακόστρωτο, ευρύχωρο και μακρύ πεζόδρομο της 
παραλίας όπου ο επισκέπτης απολαμβάνοντας την βόλτα του, μπορεί να 
παρατηρήσει τα αστέρια που ακολουθούν. ψηλά στο θόλο του ουρανού τις 
τροχιές της παλίρροιας και δημιουργούν μια ψυχική πλημμυρίδα. 
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   Όλο αυτό το πανόραμα σε κάνει να ξεφεύγεις από τα προσωπικά σου όρια και 
να αγγίζεις την πεμπτουσία της ζωής και τη διαχρονικότητα της ύπαρξης.  
Παρατηρώντας το παλιρροϊκό φαινόμενο ανακαλύπτεις κάθε φορά ότι δεν έχεις 
ξαναβρεθεί ποτέ σ’ αυτό το σημείο αν και έχεις περάσει τόσες φορές από εκεί.  
Αυτό συμβαίνει γιατί ο επισκέπτης κάθε φορά βρίσκει και μια καινούργια 
ευκαιρία να ξεδιπλώσει τις ομορφότερες στιγμές της έξαρσης και της ελπίδας.  
Κοσμοπολίτικο αγαπημένο κέντρο η Χαλκίδα, πόλη του ΙΣΑΙΟΥ, του 
ΛΥΚΟΦΡΩΝΑ, του ΣΚΑΛΚΩΤΑ, του ΟΡΕΣΤΗ ΜΑΚΡΗ, του ΣΚΑΡΙΜΠΑ, 
του ΚΡΙΕΖΩΤΗ, του ΜΥΤΑΡΑ, της ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗ, της ΚΑΛΛΙΑ και του 
ΑΣΛΑΝΗ βρίσκεται σε περίοδο λαμπρής αναγέννησης.  
   Είναι η πόλη που έζησε για αρκετά χρόνια ο Αριστοτέλης και όπου στην εποχή 
του είχε αναπτύξει όπως περιγράφει ο ΔΙΚΑΙΑΡΧΟΣ μεγάλη πνευματική 
δραστηριότητα, γεμάτη Θέατρα, ναούς και μνημεία στολισμένα με αγάλματα και 
ζωγραφιές.  
   Παρά το γεγονός ότι οι σύγχρονες βιοτικές αναγκαιότητες αποκλείουν την 
περισυλλογή και οδηγούν στην μετέωρη γνώση, η επίσκεψη στην σημερινή 
Χαλκίδα και η γνωριμία με το παλιρροϊκό φαινόμενο μας βοηθά να 
προσεγγίσουμε τη συνείδηση της διάρκειας και της θαυμαστής κληροδοσίας των 
αιώνων. Παρατηρώντας κανείς την πόλη της Χαλκίδας στη συνολική της 
παρουσία, βλέπει ότι υπάρχει τάξη, μορφή και ρυθμός σε κάθε ανθρώπινη 
δραστηριότητα.  
   Οι φιλόξενοι κάτοικοί της με ανώτερο πολιτιστικό επίπεδο, μυημένοι στον 
τουρισμό διακρίνονται για την ποιότητα της παροχής των Υπηρεσιών τους.  
Το παλιρροϊκό φαινόμενο είναι αυτό που μιλάει στους επισκέπτες και επικοινωνεί 
με αυτούς σε μια γλώσσα χωρίς λέξεις. Μια γλώσσα παγκόσμια, διαχρονική μόνο 
με σημάδια, που μέχρι σήμερα ο άνθρωπος δεν ανακάλυψε ακόμη.  
 

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 
   Θεωρείται απαραίτητο να γνωρίζει ο επισκέπτης την λειτουργία του 
παλιρροϊκού φαινομένου, για να διαπιστώσει την υποταγή της Θάλασσας του 
πορθμού του Ευρίπου, στους δομικούς κανόνες του σύμπαντος. 
   Η ροή των ρευμάτων εξαρτάται ολοκληρωτικά από την σελήνη και έχει άμεση 
σχέση με την διάρκεια κάθε σεληνιακού μήνα.  
   Η φυσιολογική ροή του ρεύματος προς μια κατεύθυνση διαρκεί (6) έξι ώρες. 
Αμέσως μετά ακολουθεί ένα διάστημα οκτώ (8) περίπου λεπτών όπου τα νερά 
παραμένουν στάσιμα.  
   Μετά τη στασιμότητα των οκτώ (8) λεπτών τα νερά αλλάζουν κατεύθυνση και 
κινούνται εντελώς αντίθετα για διάρκεια επίσης έξι (6) ωρών.  
   Η αδιάκοπη αυτή διαδικασία ανάμεσα στους αιώνες δεν έχει αρχή και τέλος.  
   Είναι μια κωδικοποιημένη έκφραση του σύμπαντος άγνωστη για μας τους 
θνητούς.  
   Είναι μια λειτουργία που προκαλεί την περίφημη πλημμυρίδα και Άμπωτη του 
Ευρίπου ξυπνώντας τη φαντασία των επισκεπτών.  
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   Αμέσως μετά από κάθε αλλαγή και στην διάρκεια της 6άωρης ροής τους τα 
νερά αποκτούν ταχύτητα, που φθάνει σταδιακά και τα 8 έως 9 μίλια την ώρα.  
Όπως όμως σε κάθε κανόνα υπάρχουν και εξαιρέσεις, έτσι και το σύμπαν δεν Θα 
μπορούσε να απέχει από αυτό.  
   Στην διάρκεια ενός Σεληνιακού μήνα (συνοδικός μήνας) υπάρχουν δύο περίοδοι 
“ακαταστασίας” όπως λέγονται όπου τα ρεύματα δεν έχουν τακτικές ροές, δεν 
υπακούουν σε κανένα φυσικό νόμο, και βεβαίως δεν ισχύει η 6άωρη εναλλαγή 
της κατεύθυνσης της ροής τους.  
   Οι περίοδοι “ακαταστασίας” συμβαίνουν δύο φορές μέσα στο Σεληνιακό μήνα 
και διαρκούν για χρονικό διάστημα τριών ημερών κάθε φορά.  
   Στην διάρκεια των περιόδων αυτών είναι δυνατόν τα νερά να αλλάζουν 
κατεύθυνση έως και 14 φορές το 24ωρο ή αντίθετα να μη συμβεί Καμία αλλαγή 
για μια ολόκληρη ημέρα.  
   Η πρώτη περίοδος περιλαμβάνει την 7η, 8η και 9η ημέρα Σελήνης και η 
δεύτερη την 21η, 22η και 23η ημέρα Σελήνης.  
   ‘Ετσι στην πρώτη περίοδο τα ρεύματα αρχίζουν να γίνονται ακατάστατα, όταν η 
Σελήνη βρίσκεται στην 6η προς 7η ημέρα της και επανέρχονται στην 6ωρη 
φυσιολογική τους εναλλακτική ροή όταν η Σελήνη βρίσκεται στην 9η προς ΙΟη 
ημέρα της. Στην δεύτερη περίοδο τα ρεύματα γίνονται ακατάσταστα την 20η προς 
21η ημέρα Σελήνης και επανέρχονται την 23η προς 24η ημέρα Σελήνης.  
Η κάθε περίοδος ακαταστασίας αρχίζει το 00.01 λεπτό της πρώτης ημέρας και 
τελειώνει την 24η χειμερινή ώρα της τελευταίας ημέρας.  
   Εκείνο όμως που δίνει στο παλιρροϊκό φαινόμενο της Χαλκίδας μια Παγκόσμια 
μοναδικότητα είναι το γεγονός ότι την 24η (χειμερινή) ώρα της τρίτης και 
τελευταίας ημέρας της κάθε περιόδου ακαταστασίας δηλ. της 9ης και 23η ημέρας 
Σελήνης το θαλάσσιο νερό αρχίζει να ρέει πάντα από το βόρειο προς τον Νότιο 
Ευβοϊκό κόλπο.  
   Το χρονικό αυτό σημείο (24.00 ώρα) θεωρείται σημείο αναφοράς για τον 
υπολογισμό σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή στο μέλλον ή και στο παρελθόν της 
κατεύθυνσης των ρευμάτων.  
   Μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα επισήμανση που και αυτή αποτελεί τη δεύτερη 
παγκόσμια μοναδικότητα του παλιρροϊκού φαινομένου του Ευρίπου και 
καταδείχνει τη θαυμαστή νομοτέλεια της φύσης είναι ότι στις περιόδους 
ισημερίας δηλ. την 21η Μαρτίου και την 22α Σεπτεμβρίου τα ρεύματα αλλάζουν 
αμέσως κατεύθυνση χωρίς να παραμείνουν στάσιμα για 8 περίπου λεπτά όπως 
συμβαίνει όλες τις άλλες ημέρες του χρόνου και έχουν τη μεγαλύτερη ένταση.  
   Επικρατέστερη σήμερα ακριβή επιστημονική Θεωρία σύμφωνα με την οποία η 
παλίρροια που παρατηρείται στον πορθμό του Ευρίπου οφείλεται στην περιοδική 
μεταβολή της διεύθυνσης της βαρύτητας, εξ’ αιτίας της οριζόντιας συνιστώσας 
της έλξης της Σελήνης και του Ήλιου στο κέντρο και στην επιφάνεια της Γης. (Δ. 
Αιγινίτης στο βιβλίο του «ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ ΤΟΥ 
ΕΥΡΙΠΟΥ») 



   Ασκείται δηλαδή μαγνητική έλξη της Σελήνης και του Ήλιου πάνω στη μάζα 
του νερού.  
   Οι κινήσεις της Σελήνης γύρω από τη Γη και της Γης γύρω από τον Ήλιο 
επιδρούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η διπλή έλξη που ασκεί στον πλανήτη μας η 
Σελήνη και ο Ήλιος, να αλλάζει συνεχώς Θέση, προκαλώντας ωθήσεις, πάνω στα 
γήινα νερά του πορθμού που μεταβάλλονται περιοδικά.  
   Ο Ήλιος παρά την ασύγκριτα μεγαλύτερη μάζα του από τη μάζα της Σελήνης, 
ασκεί τρεις φορές μικρότερη έλξη, επειδή βρίσκεται σε πολύ μεγαλύτερη 
απόσταση από αυτή. 

 
 
 

Απόσπασμα από το βιβλίο του Χαράλαμπου Ν. ΣΦΕΤΣΑ 
«Η Χαλκίδα και το παλιρροϊκό φαινόμενο» 
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