
ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ‘ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ’ 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2

Στην πόλη των “τρελών νερών” και του Σκαρίμπα το φετινό “Ακρόπολις”

Η Χαλκίδα, η πόλη των “τρελών νερών” και του Σκαρίμπα, θα φιλοξενήσει φέτος, στο διάστημα 
από 10 έως και 18 Αυγούστου, το ετήσιο διεθνές σκακιστικό τουρνουά “Ακρόπολις”.

Το τουρνουά “Ακρόπολις” είναι ένα από τα παραδοσιακότερα αλλά και ισχυρότερα τουρνουά που 
διοργανώνονται  στη  χώρα  μας  και  συγκαταλέγεται  στα  κορυφαία  τουρνουά  που 
πραγματοποιούνται διεθνώς, με αυξημένο ενδιαφέρον από πλευράς συμμετοχών, αφού παίρνουν 
μέρος 90-100 ισχυροί σκακιστές και σκακίστριες από 25 και πλέον διαφορετικές χώρες. Η ιστορία 
του τουρνουά, που φέτος συμπληρώνει 24 διοργανώσεις, ξεκινά το 1968 και συνεχίζεται, με μικρές 
διακοπές, μέχρι τις μέρες μας. Χαρακτηριστικό της δυναμικότητας των αγώνων ήταν η συμμετοχή 
τα  τελευταία  χρόνια  δύο  πρώην  Παγκόσμιων Πρωταθλητριών  Γυναικών:  της  Αντουανέτα 
Στεφάνοβα (Βουλγαρία) και της Ζου Τσεν (Κίνα) ενώ φέτος θα αγωνιστεί η δεύτερη ισχυρότερη 
σκακίστρια όλων των εποχών (μετά την Τζούντιθ Πόλγκαρ) η Ινδή γκρανμαίτρ Χάμπυ Κονερού. 
Οι περισσότεροι από τους Έλληνες και ξένους σκακιστές που συμμετέχουν κατέχουν τον ανώτατο 
σκακιστικό τίτλο στον κόσμο, τον τίτλο του γκρανμαίτρ! Ενδεικτικό είναι και το γεγονός ότι τα 
τουρνουά “Ακρόπολις” 2007 και 2008 ήταν ενταγμένα στο πρόγραμμα της Ένωσης Επαγγελματιών 
Σκακιστών (ACP – Association of Chess Professionals), στο οποίο εντάσσονται κατ΄ επιλογή της 
Ένωσης, ισχυρά τουρνουά απ΄ όλο τον κόσμο. Από την Ελλάδα αγωνίζονται τα μέλη των εθνικών 
μας ομάδων ανδρών – γυναικών, οι νεαροί επίλεκτοι αθλητές καθώς και αθλητές με μεγάλο διεθνή 
βαθμό αξιολόγησης. Για τους λόγους αυτούς έχει διεθνή προβολή κυρίως μέσω του διαδικτύου και 
η  ιστοσελίδα  του  δέχεται  εκατομμύρια  επισκέπτες  απ΄  όλο  τον  κόσμο,  που  παρακολουθούν 
καθημερινά την εξέλιξη των αγώνων, τη ζωντανή μετάδοση των παρτίδων, τις συνεντεύξεις των 
κορυφαίων παικτών κλπ.

Ο  τόπος  διεξαγωγής  του  τουρνουά  ήταν  πάντα  η  Αθήνα.  Φέτος  όμως,  με  πρωτοβουλία  της 
Σκακιστικής Ακαδημίας Χαλκίδος “Παλαμήδης ο Ευβοεύς” και χάρις στη σημαντική στήριξη 
του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και της Περιφέρειας Αττικής το “Ακρόπολις” αλλάζει, για 
πρώτη φορά στην ιστορία του, τόπο διεξαγωγής και μεταφέρεται στη Χαλκίδα.

Στην  πόλη του  Ισαίου, του  Λυκόφρωνα, του  Σκαλκώτα, του  Ορέστη Μακρή, του  Σκαρίμπα, 
του  Κριεζώτη, του  Μυταρά, της  Χατζηαργύρη, της  Κάλλια και του  Ασλάνη το “Ακρόπολις” 
βρίσκει μια νέα αλλά εξίσου φιλόξενη στέγη. Στους άνετους χώρους του ξενοδοχείου “Παλίρροια” 
(http://www.paliria-hotel.gr/), με θέα τον Ευβοϊκό κόλπο και τα “τρελά νερά” να αλλάζουν φορά 
κάθε έξι ώρες, κορυφαίοι σκακιστές και σκακίστριες από όλο τον κόσμο θα αναμετρηθούν με τους 
καλύτερους Έλληνες σκακιστές σε ένα τουρνουά, που, μέσω της προβολής του από το διαδίκτυο 
και της ζωντανής αναμετάδοσης των παρτίδων,  αναμένεται  να προσελκύσει  το ενδιαφέρον του 
παγκόσμιου  σκακιστικού  κοινού  τόσο  στο  ίδιο  το  τουρνουά  όσο  και  στην  όμορφη  πόλη  της 
Χαλκίδας, η οποία, ειδικά την περίοδο του καλοκαιριού, αποτελεί ιδανικό μέρος για να συνδυάσει 
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κανείς ξεκούραστες διακοπές και σκάκι υψηλού επιπέδου είτε ως θεατής είτε ως αγωνιζόμενος στο 
τουρνουά. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι  οι αρκετοί ξένοι σκακιστές που συμμετέχουν, 
επιλέγουν να αγωνιστούν και στα άλλα διεθνή τουρνουά που γίνονται το καλοκαίρι στη χώρα μας, 
συνοδεύονται από τις οικογένειες  τους ή από φιλικά πρόσωπα και συνδυάζουν το σκάκι με τις 
διακοπές στην Ελλάδα για περίπου ένα μήνα. Στόχος της διοργάνωσης είναι, λοιπόν, πέραν της 
αγωνιστικής συμμετοχής, να προσελκύσει έναν μεγάλο αριθμό ατόμων που είτε θα συνοδεύουν 
τους σκακιστές, είτε θα παρακολουθούν τους αγώνες και σε κάθε περίπτωση θα έχουν την ευκαιρία 
να γνωρίσουν τους ιστορικούς χώρους, τα αξιοθέατα και τις ομορφιές που αδιαμφισβήτητα διαθέτει 
η Χαλκίδα και η Εύβοια γενικότερα. 

Παράλληλα με το τουρνουά “Ακρόπολις”, τις ίδιες ημερομηνίες και στον ίδιο χώρο, διοργανώνεται 
και  το  Διεθνές Ερασιτεχνικό  Τουρνουά  “Ακρόπολις”  2009 στο  οποίο  έχουν  δικαίωμα 
συμμετοχής σκακιστές με βαθμό αξιολόγησης (Elo) κάτω από 2200. Έτσι πέρα από τους ισχυρούς 
σκακιστές που θα αγωνιστούν στο κυρίως τουρνουά και οι σκακιστές χαμηλότερου επιπέδου θα 
έχουν τη δυνατότητα να συνδυάσουν τις διακοπές τους στην Εύβοια με ένα σκακιστικό τουρνουά.

Διοργανωτές  του  τουρνουά  είναι  η  Ελληνική  Σκακιστική  Ομοσπονδία (Ε.Σ.Ο.),  η  Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού, το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, η Περιφέρεια Αττικής και η 
Σκακιστική Ακαδημία Χαλκίδος “Παλαμήδης ο Ευβοεύς” ενώ χορηγοί της διοργάνωσης είναι, 
η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας, η Τ.Ε.Δ.Κ. Εύβοιας, ο Οργανισμός Άθλησης Χαλκίδος

Αναλυτικές  πληροφορίες  για  τη  διοργάνωση  μπορεί  να  βρει  κανείς  τόσο  στη  ιστοσελίδα  του 
τουρνουά  (http://acropolis.skakistikiakadimia.gr)  αλλά  και  στις  ιστοσελίδες  της  Ε.Σ.Ο. 
(http  ://  www  .  chess  .  gr  )  και  της  Σκακιστικής  Ακαδημίας  Χαλκίδος  “Παλαμήδης  ο  Ευβοεύς” 
(http  ://  www  .  skakistikiakadimia  .  gr  ).  Συντονιστής  για  το  κυρίως  τουρνουά  είναι  ο  κ.  Μιχάλης 
Πρεβενιός (τηλ. 6936-858968, e-mail: mprevenios@gmail.com) ενώ για το τουρνουά ερασιτεχνών 
είναι  ο  κ.  Κώστας  Παπακωνσταντίνου  (Διευθυντής  Αγώνων)  τηλ.:  6932-380187  e-mail: 
eska@eskachess.gr και ο κ. Γιώργος Τσουνής (πρόεδρος Σκακιστικής Ακαδημίας Χαλκίδας) τηλ.: 
6932-274274 - Fax: 22210-85737, e-mail:  tsounisg@otenet.gr. Πληροφορίες δίνονται και από τη 
γραμματεία της Ε.Σ.Ο. (Τηλ: 210-9221465, Fax: 210-9221620, email: info  @  chessfed  .  gr  )

Ενδιαφέροντα ιστορικά και στατιστικά στοιχεία για το σκάκι στην Ελλάδα

Το πρώτο σκακιστικό σωματείο στην Ελλάδα ήταν ο  Σύλλογος Παικτών Ζατρικίου Κέρκυρας 
(Ζατρίκιο  είναι  η  βυζαντινή  ονομασία  του  σκακιού)  που  ιδρύθηκε  στις  9  Απριλίου  1923.  Η 
Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία (ΕΣΟ) ιδρύθηκε το 1948 και καλλιεργεί το σκάκι στη χώρα 
μας που ως άθλημα αναγνωρίστηκε επίσημα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού το 1968. Η 
Διεθνής  Ολυμπιακή  Επιτροπή  το  1999  αναγνώρισε  την  Παγκόσμια  Σκακιστική  Ομοσπονδία 
(FIDE) ως Αθλητική Ομοσπονδία.  Η FIDE εδρεύει στην Αθήνα και αριθμεί μέλη της 164 χώρες, 
από τις οποίες οι 105 έχουν επίσης αναγνωρίσει το σκάκι ως άθλημα και οι 103 το έχουν εντάξει 
στις  Εθνικές  Ολυμπιακές  Επιτροπές.  Σύμφωνα  με  τα  πλέον  πρόσφατα  στοιχεία,  στην  Ελλάδα 
υπάρχουν: 

α. 36.000 εγγεγραμμένοι σκακιστές ηλικίας 5 έως 75 ετών,
β. 250 ενεργά αθλητικά σωματεία,
γ. 11 αναπτυξιακοί φορείς (ενώσεις, τοπικές επιτροπές) που διαχειρίζονται 

και υλοποιούν τον αγωνιστικό σχεδιασμό της ΕΣΟ στην περιφέρεια.  
  
Η  διάδοση  του  αθλήματος,  ειδικά  τα  τελευταία  10  χρόνια,  επιταχύνεται  με  πολύ  γρήγορους 
ρυθμούς  και  μάλιστα  περισσότερο  στις  νεαρές  ηλικίες.  Κάθε  χρόνο  διεξάγεται  πλήθος 
διασυλλογικών και ατομικών πρωταθλημάτων όλων των κατηγοριών και ενδεικτικά αναφέρουμε 
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ότι στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα του 2009 συμμετείχαν συνολικά περίπου 12.000 παιδιά 
ηλικίας  6  έως  17  ετών,  από τα  οποία  τα  περισσότερα  δεν  είναι  εγγεγραμμένα  σε  συλλόγους. 
Υπολογίζεται ότι ο κόσμος που ξέρει σκάκι και παρακολουθεί τις εξελίξεις του αθλήματος στην 
Ελλάδα  ανέρχεται  σε  800.000  άτομα,  αποτελώντας  μάλιστα  ένα  ιδιαίτερα  σταθερό  κοινό. 
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως όλες οι μεγάλες σε κυκλοφορία ημερήσιες εφημερίδες (Νέα, 
Ελευθεροτυπία, Έθνος, κλπ.) όπως και αρκετές αθλητικές έχουν καθημερινή σκακιστική στήλη με 
όλα τα νέα και τις εξελίξεις του αθλήματος.


