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  ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΛΥΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

Ελάτε να γνωρίσετε τον κόσμο του Καλλιτεχνικού Σκακιού! 

Μια πρωτότυπη, για τα δεδομένα της χώρας μας, διοργάνωση, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 

Ιανουαρίου 2014 (ώρα 11.00-13.30), με την ελπίδα να καθιερωθεί και να πάρει σταθερή θέση στο 

ελληνικό καλεντάρι: Πρόκειται για έναν διαγωνισμό λύσης που 

α) απευθύνεται τόσο σε έμπειρους λύτες όσο και σε σκακιστές που ελάχιστα ή και καθόλου έχουν 

ασχοληθεί με τα σκακιστικά προβλήματα 

β) θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε διάφορες ελληνικές πόλεις, με κοινά θέματα και ενιαία 

βαθμολόγηση, ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε περισσότερους σκακιστές να γνωρίσουν τον κόσμο του 

Καλλιτεχνικού Σκακιού. 

Στο διαγωνισμό θα δοθούν προς λύση 12 προβλήματα, δύο από κάθε «επίσημη» κατηγορία (ορθόδοξα 

δύο, τριών και περισσοτέρων κινήσεων, βοηθητικά, αντίστροφα και σπουδές) και οι διαγωνιζόμενοι θα 

προσπαθήσουν να λύσουν όσο περισσότερα μπορέσουν μέσα στο χρόνο των 2,5 ωρών. Τα μισά 

προβλήματα έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να είναι επιλύσιμα ακόμη και από άπειρους -στον τομέα αυτόν- 

σκακιστές, ενώ τα άλλα μισά είναι επιπέδου διεθνών διαγωνισμών. Φυσικά πολύ χρήσιμο θα ήταν οι 

αρχάριοι στη λύση να κατατοπιστούν κάπως εκ των προτέρων για το είδος των προβλημάτων που θα 

αντιμετωπίσουν, τον τρόπο βαθμολόγησης, τις συνθήκες κλπ. Εξαιρετικό σ’ αυτήν την κατεύθυνση είναι 

το γλαφυρό κείμενο του Παναγιώτη Κονιδάρη «η συνωμοσία των λυτών»: 

http://www.skakistiko.com/?p=13788 

 Σύντομα εξ άλλου θα δημοσιοποιηθεί και σταλεί στους διοργανωτές και άλλο σχετικό κείμενο. 

Συνοπτική περιγραφή 

Τα προβλήματα μοιράζονται τυπωμένα σε διαγράμματα. Ο κάθε λύτης τοποθετεί τις θέσεις στη 

σκακιέρα που του δίνεται ( μπορεί να χρησιμοποιήσει και δικές του) και προσπαθεί να βρει τις λύσεις 

μετακινώντας, αν θέλει, τα κομμάτια. Καταγράφει τις απαντήσεις σε ειδικό φύλλο. 

Βαθμολόγηση, βραβεύσεις, Elo 

Οι απαντήσεις των λυτών όλης της χώρας θα συγκεντρωθούν και θα βαθμολογηθούν από τον «κεντρικό» 

διοργανωτή, ώστε να υπάρξει ενιαίος πίνακας βαθμολογίας. Εξαρτάται από τις συμμετοχές, αλλά 

πιθανότατα τα αποτελέσματα θα «μετρήσουν» για το Διεθνές Elo (του Καλλιτεχνικού Σκακιού, εννοείται). 

Ο πρώτος στην κατάταξη καθώς και ο πρώτος έφηβος (μέχρι 18 ετών) θα βραβευθούν με κύπελλα, ενώ οι 

επόμενοι δύο με μετάλλια. Οι κατά τόπους Διευθυντές Αγώνων μπορούν προαιρετικά να 

βαθμολογήσουν (ανεπίσημα) σε τοπικό επίπεδο τους λύτες της πόλης τους και να τους βραβεύσουν 

ανάλογα. 

 



 

Ώρα έναρξης 

Για ευνόητους λόγους (ανάγκη ταυτόχρονης έναρξης σε όλες τις πόλεις) η ώρα έναρξης (11.00 π.μ.) θα 

τηρηθεί αυστηρά. Συνιστούμε σε όσους δεν έχουν εμπειρία τέτοιων διαγωνισμών, να προσέλθουν 

αρκετά νωρίτερα (30-40 λεπτά) ώστε να έχουν το χρόνο να λύσουν με άνεση τυχόν απορίες τους. 

Πόλεις όπου θα διεξαχθούν Διαγωνισμοί : 

• ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΑΘΗΝΑ): Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικού, εντός της πρώην Αμερικάνικης Βάσης στη 

λεωφόρο Βουλιαγμένης. Πρόσβαση με μετρό (3 λεπτά με τα πόδια από το σταθμό «Ελληνικό»), 

λεωφορείο (Α3 ή Β3) από Ακαδημία ή Γλυφάδα, αυτοκίνητο (άνετος χώρος στάθμευσης). 

Υπεύθυνος: Νίκος Μενδρινός, τηλ. 210 9833452, email: nikmendrinos@gmail.com 

• ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ): Στο χώρο του Ομίλου Σκακιστών Τριανδρίας Θεσσαλονίκης & της 

Σκακιστικής Παρέμβασης Τριανδρίας (τηλ. 2310951581, www.pat.gr),  οδός Σπ. Μουστακλή 1. 

Υπεύθυνος: Βασίλειος Μπετσάκος, τηλ. 6973922616, email: bbetsakos@hotmail.com  

• ΠΑΤΡΑ: Επιμελητήριο Αχαΐας, οδός Ρήγα Φεραίου 58. Υπεύθυνος: Αναστάσιος Αλεξάνδρου, τηλ. 

6975926236 και 2610438224, email: sopatron@hol.gr 

• ΧΑΝΙΑ: Όμιλος Αντισφαίρισης Χανίων, οδός Ανδρέα Παπανδρέου (εντός του Εθνικού Σταδίου). 

Υπεύθυνος: Νίκος Σγουρός, τηλ. 6978777543, email: nsg1971@yahoo.gr 

• ΠΡΕΒΕΖΑ: Υπεύθυνος: Αντρέας Αθανασιάδης, τηλ. 2682022786 (πρωί) και 6973240377 (απόγ.), 

email: andrewathanassiadis@gmail.com 

• ΔΡΑΜΑ: Οδός 25
ης

 Μαρτίου 2
α
. Υπεύθυνος: Χρήστος Δεμιρτζόγλου, τηλ. 6945499800, email: 

sidchris@gmail.com 

• ΛΑΜΙΑ: hotel ΣΑΜΑΡΑΣ (τηλ. 2231028971), οδός Διάκου 14. Υπεύθυνος: Γιώργος Βλάσσης, τηλ. 

2310866410, email: skakistes@gmail.com 

• ΗΡΑΚΛΕΙΟ Κρήτης: Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 2
ου

 Δημοτικού Σχολείου Βουτών, οδός 

Πανεπιστημίου, 600 μέτρα νότια του ΠΕΠΑΓΝΗ. Υπεύθυνος: Μπάμπης Στεφανάτος, τηλ. 

6972262486, email: stefanatos@gazichess.gr 

Είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα προστεθούν και άλλες πόλεις που θα ανακοινωθούν με συμπληρωματική 

προκήρυξη μέχρι τα μέσα του Δεκεμβρίου. 

Υπεύθυνος για τη διοργάνωση είναι ο πρωταθλητής Ελλάδας (στη λύση σκ. προβλημάτων) 2011 και 2013 

Νίκος Μενδρινός (στοιχεία επικοινωνίας πιο πάνω) σε συνεργασία με την Επιτροπή Καλλιτεχνικού 

Σκακιού της Ε.Σ.Ο. Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από την παραπάνω προκήρυξη, αρμόδια να 

αποφασίσει είναι τριμελής επιτροπή που αποτελείται από τους κ.κ. Νίκο Μενδρινό, Χάρη Φουγιαξή και 

Δημήτρη Σκυριανόγλου. 

Αθήνα, 03/12/2013 


