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Mε µία εντυπωσιακή τελετή λήξης ολοκληρώθηκαν τα φετινά Πανελλήνια Σχολικά
Πρωταθλήµατα στο Porto Carras της Χαλκιδικής, τα οποία σηµείωσαν και ρεκόρ συµµετοχών
µε 848 µαθητές και µαθήτριες (σε όλες τις κατηγορίες και open τουρνουά)!
Στην απονοµή των βραβείων παρευρέθησαν πάνω από 500 φίλοι του σκακιού, µεταξύ των
οποίων ο διευθυντής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας κ. Αθανάσιος
Νικολόπουλος, οι αντιπρόεδροι της ΕΣΟ κ. Βασίλης Θεοδωρίδης και Γιάννης Αντωνιάδης, ο
έφορος σχολικού σκακιού κ. Παναγιώτης Σκλαβούνος, το µέλος του ∆Σ της ΕΣΟ κ. ∆ηµήτρης
Σιαµέτης, ο διευθυντής µάρκετινγκ και πωλήσεων της εταιρείας Πόρτο Καρράς ΑΕ κ. Γιώργος
Σπυρόπουλος, ο γενικός διευθυντής της Μeliton Beach AE κ. Θωµάς Ζησόπουλος, ο
Αντιπρόεδρος της ΚΕ∆ και επικεφαλής διαιτητής κ. Βύρων Τσορµπατζόγλου, ο γενικός
γραµµατέας του ΣΟ Αθηνών κ. Άγγελος Τζερµιαδιανός, πολλοί γονείς και φυσικά οι µεγάλοι
πρωταγωνιστές, οι εκατοντάδες µαθητές που συµµετείχαν στους αγώνες! Κοινή παραδοχή ήταν
για άλλη µια φορά η πρωτοφανής επιτυχία που σηµείωσαν οι αγώνες στο Porto Carras και όλοι
ευχήθηκαν να συνεχιστεί η ανοδική πορεία της µεγάλης αυτής διοργάνωσης της ΕΣΟ.
To Porto Carras αποτελεί το µεγαλύτερο σε έκταση τουριστικό συγκρότηµα 5 αστέρων της
Μεσογείου, µε ιδιωτική παραλία µήκους 8(!) χιλιοµέτρων, γήπεδα γκολφ, µπάσκετ και τέννις,
ιδιωτική µαρίνα, 6 πισίνες και συνεδριακές αίθουσες άνω των 5.000 τ.µ.! Το 2003 φιλοξένησε
και τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας.
Στις πολυτελείς εγκαταστάσεις του έχουν φιλοξενηθεί στο παρελθόν γνωστές προσωπικότητες
όπως ο Σαλβαδόρ Νταλί, ο Ρούντολφ Νουρέγιεφ, ο Φρανσουά Μιτεράν, ο Βαλερύ Ζισκάρ
Ντ' Εστέν, ο Κωνσταντίνος Καραµανλής, η Μελίνα Μερκούρη και πολλοί σύγχρονοι εν
ενεργεία πολιτικοί, καλλιτέχνες και αθλητές.
Το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθληµα Σκακιού διεξάγεται σε ετήσια βάση και είναι µία από
τις σηµαντικότερες διοργανώσεις της Ελληνικής Σκακιστικής Οµοσπονδίας. Αγωνίζονται
µαθητές και µαθήτριες που έχουν προκριθεί από περιφερειακά σχολικά πρωταθλήµατα σε όλη
την Ελλάδα και υπολογίζεται ότι πάνω από 10.000 παιδιά συµµετείχαν φέτος στους
προκριµατικούς σχολικούς αγώνες όλων των περιοχών!
Οι αγώνες έγιναν µε ελβετικό σύστηµα και ο χρόνος σκέψης ήταν rapid 15’ ανά παίκτη µε 10’’
προσαύξηση ανά κίνηση. Αναλυτικές βαθµολογίες όλων των κατηγοριών των φετινών
Πανελλήνιων Σχολικών Πρωταθληµάτων µαζί µε τα ατοµικά αποτελέσµατα ανά γύρο
(crosstables) και άλλες πληροφορίες µπορούν να αντληθούν από την ιστοσελίδα της
διοργάνωσης www.greekchess.com/sxoliko2009 και από το επίσηµο website της Ελληνικής
Σκακιστικής Οµοσπονδίας www.chessfed.gr
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