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Οι ακαδθμίεσ τθσ  Ένωςησ Σκακιςτών Θεςςαλονίκησ , τθσ  Ένωςησ Σκακιςτών Καλαμαριάσ 

και τθσ Σκακιςτικήσ Ακαδημίασ Ε.Σ.Θ «Γ. Ιωακειμίδησ» ξεκινοφν τθ λειτουργία τουσ για τθ 

χρονιά 2017– 2018. 

Η Ζνωςθ Σκακιςτϊν Θεςςαλονίκθσ ζχει  μακρά ιςτορικι πορεία, με ζτοσ ίδρυςθσ το 1952, 

τεράςτιο αρικμό διακρίςεων ςε ατομικό και διαςυλλογικό επίπεδο, μεγάλθ εκπαιδευτικι 

εμπειρία και προπονθτικι επάρκεια. Εδϊ και 4 χρόνια μάλιςτα , ςε ςυνεργαςία με το 

ευρωπαϊκό ίδρυμα Kasparov και με τθν ευγενι δωρεά του ιδρφματοσ Σταφροσ Νιάρχοσ, 

υλoποιεί ςτθ Θεςςαλονίκθ και ςε ολόκλθρθ τθν Ελλάδα το πρόγραμμα «Σκάκι ςτα 

Σχολεία», θ εκπαιδευτικι μεκοδολογία και το εκπαιδευτικό προςωπικό του οποίου ζχουν 

τθν ζγκριςθ του Υπουργείου Παιδείασ. 

Οι πρϊτεσ μζρεσ ςυνάντθςεων  για ενθμζρωςθ και πραγματοποίθςθ εγγραφϊν είναι η 

Παραςκευή 15 και το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2017, από τισ 17:30 ωσ τισ 20:00. Οι 

εγγραφζσ ςυνεχίηονται κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ. 

Τα τμιματα που πρόκειται να λειτουργιςουν κα είναι ολιγομελή και ομοιογενή. Ανάλογα 

με τθν θλικία και το επίπεδο των μακθτϊν κα υπάρχει διάκριςθ ςε τμήματα ςκακιςτικήσ 

προπαιδείασ (για παιδιά ωσ 6 ετών), εκμάθηςησ ςκακιοφ, αγωνιςτικά τμήματα και  

τμήματα πρωταθλητιςμοφ. Επίςθσ πρόκειται να λειτουργιςουν και τμήματα εκμάθηςησ 

ςκακιοφ, αρχαρίων και προχωρημζνων, για ενήλικεσ. 

Για τα μακιματα χρθςιμοποιοφνται διεκνϊσ αναγνωριςμζνεσ μζκοδοι διδαςκαλίασ και 

αξιοποιοφνται πλιρωσ ςφγχρονα εποπτικά και θλεκτρονικά μζςα. 

Επίςθσ, με χαρά ανακοινϊνουμε ότι επικεφαλισ των προπονθτικϊν τμθμάτων των 

ςυλλόγων μασ κα είναι και φζτοσ ο GM Θάνοσ Μαςτροβαςίλησ,  Fide Trainer , μζλοσ τθσ 

Εκνικισ Ομάδασ και Πρωτακλθτισ Ελλάδασ 2015, ο οποίοσ κα πραγματοποιεί ανοιχτζσ και 

κλειςτζσ προπονιςεισ και κα ζχει τθν τεχνικι εποπτεία τθσ λειτουργίασ  των ςκακιςτικϊν 

ακαδθμιϊν. Τθν οργανωτικι και παιδαγωγικι ευκφνθ ζχει αναλάβει ο Μιμίκοσ Στζλιοσ, 

ψυχολόγοσ, ενϊ θ προπονθτικι ομάδα αποτελείται ακόμθ από τουσ: Δόρφανθ Άρθ, 

Παπαδθμθτρίου Νάςο, Μπιηόπουλο Αλζξανδρο, Μπάλλα Κλζων, Θεμελι Γιϊργο, 

Αναςταςόπουλο Φίλιππο, Μαλικζντηου Ναυςικά, Μιμίκου Διμθτρα). 

Για εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ και πλθροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνείτε ςτα τθλζφωνα: 

2310 847729, 6942680745 και ςτο email: skakistis.gr@gmail.com  (site: www.skakistis.gr). 
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