
Το κείµενο που ακολουθεί έχει τροποποιηθεί ελαφρώς ως προς το πρωτότυπο για να απαλειφθούν αναφορές σε 

πρόσωπα ή επιχειρήσεις που έκρινα ότι δεν θα έπρεπε να δηµοσιοποιηθούν. Οι αλλαγές υποδεικνύονται 

κατάλληλα. 
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Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

 Οι αγώνες του 32ου Πανελλήνιου ∆ιασυλλογικού Πρωταθλήµατος, που 

διεξήχθησαν στην Καλλιθέα της Χαλκιδικής, έθεσαν µερικά ενδιαφέροντα θέµατα 

στον τοµέα της δηµοσιότητας των σκακιστικών αγώνων. ∆εδοµένου ότι, παράλληλα 

µε τη λειτουργία µου ως επικεφαλής διαιτητή, είχα ουσιαστικά και την ευθύνη της 

δηµοσιότητας των αγώνων (αφού έχω την ευθύνη της επίβλεψης του site της ΕΣΟ) θα 

ήθελα να θέσω υπόψη µας µερικές παρατηρήσεις που έκανα στη διάρκεια των 

αγώνων και µερικές προτάσεις για το µέλλον. 

 

1) Οι ηλεκτρονικές σκακιέρες. ∆εν είναι η πρώτη φορά που έγινε ζωντανή 

αναµετάδοση αγώνων από ηλεκτρονικές σκακιέρες στην Ελλάδα. Είναι όµως η 

πρώτη φορά που χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα TOMA (το επίσηµο πρόγραµµα 

που έχει προµηθευτεί η ΕΣΟ) και, το σηµαντικότερο, η πρώτη φορά που ένα µέλος 

του ∆Σ της ΕΣΟ µπόρεσε να έχει άµεση γνώση των προβληµάτων κατά τη λειτουργία 

των σκακιερών αυτών. Έχω ήδη ζητήσει από το χορηγό µας, την εταιρεία ΧΧΧΧΧΧ, 

τεχνική ανάλυση και εισηγήσεις για τις επόµενες κινήσεις µας στο θέµα εξοπλισµού 

και λειτουργίας των σκακιερών. Μπορώ όµως να πω ότι υπάρχει πλέον βαθύτερη 

κατανόηση των τεχνικών λεπτοµερειών για τη λειτουργία των συστηµάτων των 

ηλεκτρονικών σκακιερών, ακόµη και για την επέκταση σε µεγάλους αριθµούς 

µεταδόσεων όπως π.χ. σε µια Ολυµπιάδα. 

 

2) Η επιλογή των αγώνων που θα µεταδίδονται “ζωντανοί.” Στους 

συγκεκριµένους αγώνες θα µπορούσαµε να δείχνουµε “ζωντανές” τις τρεις πρώτες 

σκακιέρες από κάθε µατς. Λόγω των διαστάσεων της αίθουσας αφενός (υπέρβαση 

στο συνολικά επιτρεπτό µήκος καλωδίων) αλλά και για λόγους καλύτερης 

παρακολούθησης των αγώνων έκρινα ότι θα πρέπει να µεταδίδουµε τρία ολόκληρα 

µατς (δύο από το επάνω και το κρισιµότερο από το κάτω γκρουπ), ακόµη και αν αυτό 

σήµαινε ότι θα δείχναµε τις κατωτέρου ποιοτικού επιπέδου παρτίδες των χαµηλών 

σκακιερών. Πιστεύω ότι έτσι γίνεται καλύτερα κατανοητή κάποια «περίεργη» 

ισοπαλία (που, στην πραγµατικότητα, έχει «παντρευτεί» µε κάποια άλλη ισοπαλία, 

π.χ. ενός παίκτη που διεκδικεί νόρµα), αλλά και δίνουµε δηµοσιότητα στις παρτίδες 

των χαµηλών σκακιερών, που πολλές φορές κρίνουν το µατς µετά από την 

αλληλοεξουδετέρωση των γκρανµετρ και διεθνών µετρ στις πρώτες σκακιέρες. 

 

3) Οι “µισοζώντανες” παρτίδες. Για τη συγκεκριµένη διοργάνωση δεν είχαµε 

προβλέψει τη δυνατότητα να µεταδίδονται όλες οι υπόλοιπες παρτίδες 

“µισοζώντανες” –µε άλλα λόγια, να περνιούνται σε Chessbase µετά τη λήξη τους και 



να ανεβαίνουν αµέσως στο Internet. Αρχίσαµε να εφαρµόζουµε αυτή την πρακτική 

µετά τον 3ο-4ο γύρο, όταν ουσιαστικά “χρέωσα” το ∆. Σακελλαράκη µε την επιπλέον 

αποστολή αυτή (αναθέτοντάς του µατς κοντά στα τραπέζια της µηχανογράφησης και 

αναπληρώνοντάς τον προσωπικά όποτε ήταν ανάγκη). Είναι φανερό ότι αυξάνοντας 

τον αριθµό των σκακιστών που περνούν τις υπόλοιπες παρτίδες µε αυτό τον τρόπο, 

µπορούµε να αυξάνουµε και τον αριθµό των παρτίδων που µπορεί να παρακολουθεί ο 

θεατής από το Internet. Με κατάλληλο συντονισµό (όπως π.χ. στις Σκακιστικές 

Ολυµπιάδες της Θεσσαλονίκης), µπορούµε να δείχνουµε πολλές παρτίδες, ακόµη και 

σε ενδιάµεσα στάδιά τους, σχεδόν χωρίς να αντιλαµβάνεται ο θεατής ότι δεν είναι σε 

ζωντανή σύνδεση και χωρίς να χρειαζόµαστε τον πανάκριβο εξοπλισµό σε σκακιέρες, 

υπολογιστές κλπ. 

 

4) Τα ∆ελτία Τύπου και οι “κορδέλες.” Πριν από τους αγώνες είχα ζητήσει από 

τον/την κ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ (που είχε αναλάβει το bulletin και τα θέµατα Τύπου) 

τέσσερα δελτία τύπου καθηµερινά: 

α) Πριν από κάθε αγώνα: ∆ύο µε τρεις παραγράφους όπου θα αναφέρονταν τα 

κρίσιµα µατς, ποια θα δείχναµε ζωντανά, και ενδεχοµένως µερικά αξιοπερίεργα ή 

αξιοπρόσεκτα (π.χ. προσωπικές µονοµαχίες, ιστορικές αντιπαραθέσεις κλπ). 

β) Μια ώρα µετά την έναρξη των αγώνων: Μια παράγραφο που θα επισήµαινε την 

εξέλιξη κάποιων αγώνων και θα είλκυε την προσοχή των θεατών σε κάποια µατς ή 

παρτίδες. 

γ) Τρεις ώρες µετά την έναρξη των αγώνων: Μια-δύο παραγράφους µε τα µέχρι 

στιγµής αποτελέσµατα που, επιπλέον, θα είλκυαν την προσοχή των θεατών σε κάποια 

εξελισσόµενα µατς ή παρτίδες. 

δ) Μετά τη λήξη των αγώνων: Μια-δύο παραγράφους µε τη σύνοψη των 

αποτελεσµάτων, ένα-δύο αξιοπερίεργα κλπ. 

 

Η λογική αυτών των δελτίων τύπου θα έπρεπε να είναι τέτοια ώστε να 

συναρµολογούνται εύκολα για να αποτελούν την Περίληψη της ηµέρας για το 

bulletin και, ίσως αργότερα, και για το περιοδικό της ΕΣΟ. 

 

∆υστυχώς αποδείχτηκε ότι είχα ζητήσει υπερβολικά πράγµατα. Βγήκαν δελτία τύπου 

µερικές µόνο ηµέρες, ακόµη και όταν, µετά τον 3ο-4ο γύρο, έφταναν όλες ή σχεδόν 

οι παρτίδες έτοιµες για πέρασµα στο bulletin. Έτσι, χρησιµοποίησα κατά τη διάρκεια 

των αγώνων “κορδέλες” ανανεούµενου περιεχοµένου που διέσχιζαν το site των 

αγώνων και αναρτήσαµε δελτία τύπου όποτε αυτό έγινε δυνατό. 

 

5) Ο «ρεπόρτερ σάλας». Μελλοντικά, θα πρέπει να φροντίσουµε για την ύπαρξη 

ενός «ρεπόρτερ σάλας», που θα αναλαµβάνει τα δελτία τύπου πριν και µετά τους 

αγώνες, θα παρακολουθεί από κοντά όλες τις παρτίδες και θα δίνει υλικό για τις 

“κορδέλες” (π.χ. "εντυπωσιακή κίνηση 17.Αη5 στην παρτίδα Ασπρούλια-

Μαυρόπουλου. Παρακολουθήστε live την παρτίδα." ή "Νέα νίκη του Βοτσαλιά, που 

φτάνει έτσι την έβδοµη σε επτά αγώνες." κ.ο.κ.) 

 

6) Προσωπικά και στατιστικά στοιχεία. Μια τόσο καλή µετάδοση “ανοίγει την 

όρεξη.” Κάποιοι φίλοι ζήτησαν βιογραφικά, φωτογραφίες, κλπ. στατιστικά στοιχεία 

των αγωνιζοµένων. Ο «ρεπόρτερ σάλας» θα µπορούσε να καλύψει τον τοµέα των 

βιογραφικών, φωτογραφιών κλπ µε την κατάλληλη προετοιµασία, ενώ για τα 

στατιστικά αναφέροµαι στη συνέχεια, στην ενότητα “Ολοκληρωµένη διαχείριση των 

αγώνων”. 



 

7) Φωτογραφίες και Multimedia CD. Το πλούσιο φωτογραφικό υλικό και το 

Multimedia CD (προσφορά του χορηγού µας για το διαδίκτυο ΧΧΧΧΧΧΧ) 

οπωσδήποτε συνετέλεσαν στην αρτιότερη εµφάνιση του site. 

 

8) Αίθουσα αγώνων. Η αίθουσα αγώνων ήταν από τις καλύτερες που έχουµε 

χρησιµοποιήσει για αγώνες στην Ελλάδα. Οι πίνακες αποτελεσµάτων ήταν 

εξαιρετικοί και η λύση µε τις καβίλιες πανέξυπνη. Θα πρέπει απλώς να βρεθεί µια 

λύση για να αναφέρεται σε αυτούς και και το συνολικό αποτέλεσµα. 

Επίσης, είναι κρίµα ότι δεν διακοσµήθηκε µε µερικά πανό (µε τον τίτλο της 

εκδήλωσης, αλλά ίσως και µε συνθήµατα για το σκάκι ή µε επωνυµίες χορηγών) για 

να απαθανατιστούν στις φωτογραφίες. Θα πρέπει ίσως η ΕΣΟ να κατασκευάσει 

κάποια πανό “γενικής χρήσης” για τέτοιες δουλειές. Είναι κρίµα ότι όχι µόνο δεν 

υπήρξαν πανό στην Καλλιθέα και στις γειτονικές κωµοπόλεις, που θα έφερναν 

ενδεχοµένως ένα σηµαντικό αριθµό θεατών στους αγώνες, αλλά δεν είδα ούτε καν 

µια ανακοίνωση στα ξενοδοχεία που να ενηµερώνει τους υπερχίλιους 

φιλοξενούµενους των τριών ξενοδοχειακών συγκροτηµάτων για τη διοργάνωση. 

Υπήρχε βέβαια ένας πίνακας ανακοινώσεων έξω από την πόρτα της αίθουσας, αλλά 

ακόµη και επάνω στην ίδια την πόρτα υπήρχαν µόνο τα απαγορευτικά για τη χρήση 

των κινητών. 

 

9) ∆ιαφηµιστικό υλικό. Ένας τουρίστας, που παρακολούθησε τις πρώτες ηµέρες 

τους αγώνες µαζί µε το µικρό του γιο, µε ρώτησε πού θα µπορούσε να προµηθευτεί 

το µπλουζάκι των αγώνων –του είπα ότι δεν είχαµε. Με ρώτησε αν είχαµε άλλα 

αναµνηστικά (κούπες, στυλό, αναπτήρες, οτιδήποτε, ακόµη και της ΕΣΟ) –του είπα 

ότι δεν είχαµε. Μου ζήτησε το ελληνικό σκακιστικό περιοδικό –του είπα ότι είχε 

µόλις κυκλοφορήσει αλλά δεν είχαµε τεύχη µαζί µας. Με ρώτησε πού έχουµε την 

έκθεση για να αγοράσει ελληνικά σκακιστικά βιβλία, αλλά του είπα ότι εµείς δεν 

κάνουµε εκθέσεις. Μου ζήτησε το πρόγραµµα των αγώνων για να παρακολουθεί και 

να συµπληρώνει τα αποτελέσµατα και του έδωσα µια φωτοτυπία από τους πίνακες 

βαθµολογίας µας. Μου ζήτησε να αγοράσει φωτογραφίες των σκακιστών που 

συµµετείχαν για να πάρει ο γιος του αυτόγραφα –τον κοίταξα µε ανοιχτό το στόµα. 

Με ρώτησε γιατί δεν είχαµε µαγνητικές σκακιέρες για να παρακολουθούν και οι 

θεατές τις παρτίδες και του απάντησα ότι ήταν live στο Internet. Με ρώτησε πού έχει 

Internet στο ξενοδοχείο και του είπα ότι έχει Internet µπαρ. Με ρώτησε αν εννοούσα 

αυτό µε τα τρία ευρώ την ώρα και όταν απάντησα καταφατικά µε κοίταξε µε οίκτο. 

Έφυγε κουνώντας το κεφάλι του –αναρωτιέµαι γιατί; 

 

10) Ολοκληρωµένη διαχείριση των αγώνων. Στη διάρκεια των αγώνων διαπίστωσα 

ότι πολλές δουλειές γίνονται τρεις ή και περισσότερες φορές από διαφορετικές 

υπηρεσίες κάθε διοργάνωσης και ότι πολλές δουλειές που θα ήταν εύκολο να 

µηχανογραφηθούν και να αυτοµατοποιηθούν εξακολουθούν να γίνονται µε το χέρι. 

Γι' αυτό προτείνω να αποταθούµε καταρχήν στο χορηγό µας, ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, και να 

ζητήσουµε να κατασκευάσει για λογαριασµό µας ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα 

διαχείρισης αγώνων, από τη δήλωση των παικτών µέχρι την έκδοση αποτελεσµάτων, 

στατιστικών, προτύπων για την Chessbase, του ίδιου του bulletin κλπ. 

 

Με εκτίµηση 

 

Παν. ∆ρεπανιώτης 


