ΣΚΑΚΙ: Πνευματικές Ενασχολήσεις

της Μαίρης Βασιλακάκη

«Γνώριζα βέβαια εκ πείρας τη μυστηριώδη γοητεία αυτού του «Βασιλικού παιγνιδιού», του μοναδικού απ' όλα όσα
επινόησε ο άνθρωπος, που με ανωτερότητα ξεφεύγει από την τυραννία της τύχης
και δε χαρίζει τις δάφνες της νίκης παρά
μόνο στην εξυπνάδα. Μήπως όμως αδικούμε ήδη το ΣΚΑΚΙ ονομάζοντας το παιχνίδι; Δεν είναι άραγε μια επιστήμη κι'
αυτό, μια τέχνη, κάτι μετέωρο ανάμεσα στα
δύο, ίσως μια σύνθεση μοναδική που ενώνει όλα τα είδη των αντιθέσεων; Πανάρχαιο
κι όμως νέο διαρκώς. Μηχανικό στη διάταξη του, δεν λειτουργεί παρά μόνο χάρη
στη φαντασία. Περιορισμένο σ' ένα στενό
γεωμετρικό πλαίσιο και ταυτόχρονα απε-

ριόριστο στους συνδυασμούς του. Εξελισσόμενο ασταμάτητα, αλλά παντοτινά στείρο.
Μια σκέψη που δεν οδηγεί πουθενά, μια
άλγεβρα που δεν υπολογίζει τίποτα, μια
τέχνη χωρίς έργα, μια αρχιτεκτονική χωρίς
υλικό.»
Είναι τα λόγια του ΣΤΕΦΑΝ ΤΣΒΑΪΧ για
το σκακιστικό σύμπαν που μάγεψε και μαγεύει σημαντικές προσωπικότητες και εκατομμύρια ανθρώπους κάθε ηλικίας,
κοινωνικής τάξης, εθνικότητας, θρησκείας.
Ένα σύμπαν, που έχει πλέον τη δική του
μυθολογία, τους δικούς του ήρωες τα δικά
του πάθη.
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ΤΟ ΣΚΑΚΙ ΤΟ ΣΟΦΟΤΕΡΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ – ΚΑΘΟΛΟΥ ΤΥΧΗ, ΝΙΚΑ Ο
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Ο ΚΑΘΕ ΠΑΙΚΤΗΣ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΝΑ
ΚΑΝΕΙ:
Πρέπει να επιστρατευτούν και να αξιοποιηθούν, όλες οι ιδιαιτερότητες της προ-

σωπικότητας του και να καλλιεργηθούν
μέσα στο χρόνο.
• Να μετατρέψει την αναποφασιστικότητά
του σε αποτελεσματικότητα
• Να καλλιεργήσει την κριτική του ικανότητα και τη δημιουργική σκέψη μέσα
από την αυτοσυγκέντρωση
• Να επιστρατεύσει την συνδυαστική
σκέψη, τη φαντασία, την εφευρετικότητα,
την αντίληψη, την υπομονή, τη διαίσθηση, το θάρρος, τη φρόνηση.

Μ. Βασιλακάκη: Προϊσταμένη Γραμματείας του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής - mvasilakaki@stegteiher.gr

σχόλια - απόψεις - κρίσεις

Το σκάκι λοιπόν είναι πολύ περισσότερο από ένα απλό επιτραπέζιο παιχνίδι,
είναι άθλημα, πάθος, είναι σκοπός, είναι
τρόπος ζωής, το σκάκι είναι όπως η ζωή.

ΤΟ ΣΚΑΚΙ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ
ΤΟΥ ΝΟΥ ΣΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ, ΤΟΣΕΣ ΟΣΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΑΖΙ:
• Την αρμονική συνεργασία των μελών
της ομάδας (πιονιών και κομματιών),
που συναντούμε στο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ και
το ΜΠΑΣΚΕΤ.
• Τη μαχητικότητα, την τέχνη στην επίθεση και την άμυνα, της ΠΑΛΗΣ.
• Την αυτοσυγκέντρωση και αυτοκυριαρ-

μετέχουν. Όλοι οι λαοί μπορούν να συμμετέχουν από όποιες φυλές, γεωγραφική
θέση, κλιματολογικές πολιτικές και πολιτιστικές συνθήκες, και αν προέρχονται. Άτομα
που δεν είναι προικισμένα με ιδιαίτερη σωματική ρώμη ή έχουν από τη φύση ή επίκτητα σωματικά ελαττώματα, κινητικά
προβλήματα κλπ έχουν τη χαρά να είναι
σοβαροί αθλητές χάρη στο σκάκι, επιστρατεύοντας τη δύναμη του μυαλού τους.

χία της ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ.
• Τον καλλιτεχνικό χαρακτήρα της ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ.
• Την υπερπήδηση των εμποδίων της ΙΠΠΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ.
• Την ακρίβεια των κινήσεων της ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ.

Η εκπαιδευτική του αξία έχει επίσημη
αναγνώριση σε πολλές χώρες και έχει εισαχθεί στα σχολεία με διάφορες οργανωτικές
δομές. Στη Γερμανία διδάσκεται σε 4.000
δημόσια σχολεία. Το 1996 σε διασχολικούς
αγώνες συμμετείχαν 3.324 σχολικές ομέδες.
Στην Αγγλία υπάρχει ειδικός φορέας για το
σκάκι (ERSCA) και το νεανικό σκάκι (NYCA)
Στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη (ιδιαίτερα στην τ. Σοβιετική Ένωση) στην Νότια
Αμερική (Βραζιλία, Αργεντινή, Μεξικό)

ΤΟ ΣΚΑΚΙ ΕΙΝΑΙ ΑΘΛΗΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Όλες οι ηλικίες χαίρονται το άθλημα.
Και τα δύο φύλα μπορούν εξ ίσου να συμ-
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υπάρχουν ειδικά προγράμματα για την
προώθηση του με καταπληκτικά αποτελέσματα.

σχόλια - απόψεις - κρίσεις

ΤΟ ΣΚΑΚΙ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
Στο ΤΕΙ Κρήτης το σκάκι απετέλεσε τα
τελευταία χρόνια, συχνή ενασχόληση των
σπουδαστών. Ιδρύθηκε επίσημη σκακιστική ομάδα από το Συμβούλιο του ΤΕΙ και
κάθε χρόνο παίρνει μέρος στην πανεπιστημιάδα σκακιού. Διακεκριμένοι προπονητές

όπως γίνεται από το 1993 και μετά, δε μπορεί να αγωνισθεί οποιοσδήποτε αλλά κάθε
ίδρυμα δηλώνει μία ομάδα (από 4 ως 6
άτομα, και το σύστημα των αγώνων π.χ.
ομαδικές ή ατομικές συναντήσεις, και τα τελευταία χρόνια γίνονται ατομικά τουρνουά
όπου η ομαδική βαθμολογία προκύπτει
από την άθροιση των καλύτερων ατομικών
επιδόσεων).

προπονούν κατά καιρούς του φοιτητές μας
και ο Σκακιστικός Όμιλος Ηρακλείου (η
ομάδα Α’ Εθνικής της πόλης μας) οργανώνει πολύ συχνά τουρνουά, εκδηλώσεις και
σκακιστικούς αγώνες (σιμουλτανέ), στο ΤΕΙ.
Υπάρχει χώρος στο Γυμναστήριο και υλικό
του ΤΕΙ για να παίξει σκάκι όποιο μέλος του
ΤΕΙ θέλει. Εκτός από τους φοιτητές, και
μέλη του προσωπικού του ΤΕΙ είναι ενεργοί
σκακιστές και συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Στην πανεπιστημιάδα,

ΤΟ ΣΚΑΚΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
ΘΕΑΜΑ
που μεταφέρεται εύκολα στις οθόνες μας
μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών ζωντανά
την ώρα των αγώνων, καταγράφονται οι
παρτίδες, σχολιάζονται, δίδονται στον αθλητικό κόσμο με πολλούς τρόπους και κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον.
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