
ΣΚΑΚΙ ΤΥΦΛΩΝ

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκακιού τυφλών 

θα διεξαχθεί στις  
16-22 Δεκεμβρίου 2013 
στην αίθουσα «Athina BC”, του ξενοδοχείου 

Arion Resort & Spa, στο Astir Palace

Το σκάκι τυφλών στην Ελλάδα έχει πολύ μεγάλη παράδοση. 

Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, Έλληνες τυφλοί 

σκακιστές εκπροσωπούσαν τη χώρα μας και συμμετείχαν 

οργανωμένα σε παγκόσμια πρωταθλήματα τυφλών υπό την 

διοργάνωση της International Braille Association (I.B.C.A) που 

είναι η παγκόσμια ομοσπονδία σκακιού τυφλών.

Από το 2002, με την ίδρυση της Ε.Α.ΟΜ.Α.ΜΕ.Α, το σκάκι 

τυφλών εντάχθηκε επισήμως στις δραστηριότητες της ομο-

σπονδίας και οι τυφλοί σκακιστές συμμετέχουν ανελλιπώς σε 

όλες τις διεθνείς διοργανώσεις.

Επτά σύλλογοι Α.με.Α και περίπου 80 σκακιστές πανελληνίως 

ασχολούνται με το σκάκι, και, δεδομένου ότι πρόκειται για 

το μόνο άθλημα που ο ανάπηρος αθλητής μπορεί να αντι-

μετωπίσει σε ισότιμη βάση έναν αρτιμελή, συμμετέχουν και 

σε πρωταθλήματα της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας 

αγωνιζόμενοι εναντίον βλεπόντων σκακιστών.

Σε σχέση με το σκάκι βλεπόντων, οι κανονισμοί είναι ίδιοι, 

διαφέρουν μόνο στο ότι οι κινήσεις γίνονται με προφορική 

εκφώνηση της κίνησης και χρησιμοποιούνται 2 σκακιέρες 

(μία για κάθε σκακιστή), οι οποίες είναι ειδικά διαμορφωμέ-

νες με οπές, μέσα στις οποίες προσαρμόζονται τα σκακιστικά 

κομμάτια.

Οι πρώτοι σκακιστές στην τελική κατάταξη του Πανελληνί-

ου Πρωταθλήματος Ε.Α.ΟΜ.Α.ΜΕ.Α θα σχηματίσουν και την 

εθνική ομάδα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο πα-

γκόσμιο πρωτάθλημα σκακιού τυφλών το 2014.

CHESS FOR THE BLIND

The Panhellenic Chess Tournament for the 

blind is scheduled to be held between  

16-22 December 2013 

in “Athina BC” hall of the Arion Resort & Spa 

hotel, in Astir Palace. 

Chess for the blind has a great tradition on Greece. Since 

the early 1980s, Greek blind chess players have been rep-

resenting our country and participating in international 

tournaments for the blind organised by the International 

Braille Association (I.B.C.A) which is the international fed-

eration of the blind

Since 2002, upon the foundation of The International Sports 

Federation for Persons with Disabilities, chess for the blind 

has o7cially been incorporated in the activities of 

the federation and the blind chess players unfail-

ingly participate in all international competitions. 

Seven societies of Person with Disabilities and ap-

proximately 80 chess players in Greece are involved 

in playing chess, given that it is the only sport where 

the disabled athlete can face able-bodied athletes 

on equal terms. They participate in the tournaments 

of the Greek Chess Federation and they compete 

against non-blind chess players. 

The regulations are the same by comparison with 

the chess for the non-blind but they di:er only 

in the fact that the moves performed are spoken 

and that two chess boards are used (one for each 

player), which are specially designed with holes in which the 

chess pieces are adjusted. 

The ;rst chess players in the ;nal ranking of the Pahnellenic 

Tournament of The International Sports Federation for Per-

sons with Disabilities will form the national team that will 

represent our country at the international chess tournament 

for the blind in 2014. 

ΞΙΦΑΣΚΙΑ ΜΕ ΑΜΑΞΙΔΙΟ

Ημερομηνία διεξαγωγής  

7 Δεκεμβρίου 2013 
στην αίθουσα “Alexander Ballroom”, 

του ξενοδοχείου Arion Resort & Spa, 

στο Astir Palace

Η Ξιφασκία σε αμαξίδιο είναι ένα από τα 

αθλήματα που «γεννήθηκαν» στο Νοσοκο-

μείο του Stoke Mandeville για την αποκα-

τάσταση των βετεράνων του Β’ Παγκοσμίου 

Πολέμου. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά 

στους Παραολυμπιακούς αγώνες της Ρώμης 

το 1960 και στις μέρες μας η Ξιφασκία σε 

αμαξίδιο καλλιεργείται σε περισσότερες από 24 χώρες. Από 

την άποψη του θεατή, το πιο εντυπωσιακό στην ξιφασκία 

με αμαξίδιο, είναι το γεγονός ότι οι αθλητές αγωνίζονται 

σε αμαξίδια δεμένα στο πάτωμα, επιτρέποντας ωστόσο 

στον αθλητή/ αθλήτρια να κινούν ελεύθερα τον κορμό και 

να εκτελούν γρήγορα εναλλασσόμενες κινήσεις. Το ξίφος 

του ενός αθλητή, κρατώντας το με το ένα χέρι τεντωμένο, 

πρέπει να φτάνει τον λυγισμένο αγκώνα του άλλου. Οι ξι-

φομάχοι δεν επιτρέπεται να μετακινούν το αμαξίδιο τους 

ή να ανυψώνονται από αυτό. Οι αθλητές συμμετέχουν σε 

αγωνίσματα που συμπεριλαμβάνουν το Foil, Eppe, Sabre 

(άνδρες, γυναίκες). Η επίσημη διοικούσα αρχή της Ξιφασκί-

ας σε αμαξίδιο είναι ο Διεθνής Οργανισμός για Αθλητές σε 

Αμαξίδια και Αθλητές με Ακρωτηριασμούς (IWAS) και όπως 

αναφέρει στην επίσημη ιστοσελίδα της η Ξιφασκία, είναι 

ένα άθλημα το οποίο συνδυάζει την ευφυία, την αθλητική 

ανδρεία, την κομψότητα και την ευγένεια. 

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια η Ξιφασκία με αμαξίδιο 

γνωρίζει σταθερή ανάπτυξη. Η Εθνική ομάδα απαρτίζεται 

από αθλητές με συνεπή παρουσία και διακρίσεις σε Πανευ-

ρωπαϊκές και Παγκόσμιες διοργανώσεις και καταφέρνει να 

κερδίζει πάντα θέσεις στην πρώτη δωδεκάδα της Παγκό-

σμιας Κατάταξης. 

WHEELCHAIR FENCING 

It is going to be held  

on December 7, 2013 in the hall 

“Alexander Ballroom”, of Arion Resort & Spa,  

in Astir Palace. 

Wheelchair Fencing is one of the sports that were “born” at 

the Stoke Mandeville hospital for the rehabilitation of the 

veterans of the Second World War. It was introduced in the 

1960 Paralympics in Rome for the ;rst time and nowadays 

Wheelchair Fencing is performed in more than 24 coun-

tries.  From the spectator’s point of view, the most impres-

sive thing in wheelchair fencing is that the athletes compete 

on wheelchairs which are tied on the Uoor that allow the 

athlete, however, to move their bodies freely and to quickly 

perform alternating moves. The one athlete’s foil, held in 

a stretched arm had to reach the other’s bent elbow. The 

athletes are not to move their wheelchairs or rise above it. 

They are allowed to participate in sports that include Foil, 

Eppe, Sabre (male and female). The o7cial authority body of 

Fencing is the International Wheelchair and Amputee Sports 

Federation (IWAS) and as it is mentioned on its o7cial site, 

Fencing is a sport that combines intelligence, athletic prow-

ess, elegance and courtesy. 

In Greece, Wheelchair Fencing has met with steady develop-

ment over the last years. The National Team is made up of 

athletes who unfailingly appear and are distinguished in Eu-

ropean and international competitions and it also manages 

to always win a position in the ;rst dozen of International 

Ranking. 
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