
Συνέντευξη στον Ισίδωρο
Παπαουλάκη

‘’ Κι αυτή δεν έχει τέλος η παρτίδα.’’ 
Μανώλης Αναγνωστάκης

1.Πώς ξεκίνησες να παίζεις σκάκι; 
Άρχισα να παίζω σκάκι στα έξι μου 

χρόνια, μετά από παρότρυνση από τους γονείς
μου, που θεώρησαν ότι είναι μια 
δραστηριότητα που προσφέρει πολλαπλά 
οφέλη. Βέβαια, γνωρίζοντας το και χάρη σε 
έναν υπέροχο δάσκαλο που είχα, το αγάπησα 
και μου έγινε πάθος. 

2.Τι πιστεύεις ότι σου προσφέρει;
Η ενασχόλησή μου με το σκάκι μου 

προσφέρει αυτογνωσία και αυτοβελτίωση. 
Βοηθάει στην ανάπτυξη ορθολογικού τρόπου 



της σκέψης μου, στην ενίσχυση και στην 
ολοκλήρωση της προσωπικότητας μου. 
Σφυρηλατεί την αγωνιστικότητα και την 
αποφασιστικότητα. Μου προσφέρει 
αυτοπεποίθηση αλλά παράλληλα και εκμάθηση
της διαχείρισης της ήττας και σεβασμό στον 
αντίπαλο. Τέλος, μου έχει εμφυσήσει τη χαρά 
της αγωνιστικής και δημιουργικής 
προσπάθειας δείχνοντας ότι η επιτυχία σε 
όλους τους τομείς της ζωής έρχεται μόνο 
μέσα από σκληρή δουλειά και υπομονή.

Παρτίδα με τον 
Grandmaster Nigel 
Short

3.Με την είσοδο των υπολογιστών στο 
παιχνίδι, πιστεύεις ότι χάθηκε η μαγεία 
του; 

Η παρουσία υπολογιστών έχει επηρεάσει 
ριζικά το σκάκι προσφέροντας τεράστιες 
δυνατότητες στην ανάπτυξη θεωρίας και 
στην ανάλυση παρτίδων, αλλά παράλληλα η 
τεχνητή νοημοσύνη με αυτόν τον τρόπο 
παρέχει και «μασημένη τροφή». Άλλο ένα 
αρνητικό στοιχείο είναι ότι ακόμη και 
σπουδαίοι σκακιστές έχουν μπει στο πειρασμό 



να κερδίσουν μια παρτίδα, χρησιμοποιώντας 
παράνομα μια εφαρμογή είτε στο κινητό τους 
είτε στον υπολογιστή τους στα online 
παιχνίδια. Άρα, σίγουρα έχει χαθεί ένα μέρος 
της μαγείας αυτού του παιχνιδιού.

4.Τι αισθάνεσαι όταν παίζεις στους αγώνες 
σκακιού; 

Οι αγώνες σκακιού είναι ιδιαίτερα 
απαιτητικοί. Παρόλο που προσπαθώ να μην 
επηρεάζομαι και να έχω πάντα θετική σκέψη, 
δυστυχώς το άγχος υπάρχει πάντα στις 
σημαντικές παρτίδες. Τελειώνοντας ο 
αγώνας, απομένει η χαρά του παιχνιδιού και η
αγάπη για την δημιουργία. 



 Βράβευση από τον      δήμαρχο Γλυφάδας

5.Ποια τα όνειρά σου για το σκάκι; 
Ο μεγάλος μου στόχος είναι να επιτύχω 

να κερδίσω τον τίτλο του «Grandmaster», τον
ανώτατο αναγνωριζόμενο τίτλο της Διεθνής 
Σκακιστικής Ομοσπονδίας (FIDE).

6.Ποια φυσιογνωμία του σκακιού 
θαυμάζεις; 

Τρέφω μεγάλο θαυμασμό στον πρώην 
παγκόσμιο πρωταθλητή Raul Capablanca διότι
ήταν οξυδερκής, με ακρίβεια και πολλαπλές 
ιδέες κρυμμένες σε κάθε του κίνηση.

7.Γιατί όλοι έχουν κολλήσει με «Το γκάμπι 
της βασίλισσας»; (εννοώ την ομώνυμη 
ταινία του Νέτφλιξ) Πιστεύεις ότι αυτά 
που παρακολουθήσαμε στην ταινία έχουν
σχέση με την πραγματικότητα που έχει 
το σκάκι ως άθλημα;

Η σειρά είναι εντυπωσιακή καθώς 
παρουσιάζει την ενηλικίωση ενός 
ταλαντούχου κοριτσιού, το πάθος του για το 
σκάκι αλλά και τις εξαρτήσεις του, μόνο που 
απέχει από την πραγματικότητα. Για 
παράδειγμα, το υπερφυσικό ταλέντο της 
πρωταγωνίστριας με την σχεδόν αυτοδίδακτη
πορεία της δεν είναι αρκετά για να την 
οδηγήσουν στην κορυφή. Η απόλυτα 
ρεαλιστική αποτύπωση της σκακιστικής 
πραγματικότητας όμως ίσως την 



καθιστούσαν λιγότερο ενδιαφέρουσα για τους 
πολλούς.



    οι διακρίσεις μέχρι σήμερα…και το μέλλον
είναι μπροστά! 


