
Συνέντευξη Τύπου – «Το σκάκι στα σχολεία»/G. Kasparov (23.06.2015) 

Σας ευχαριστώ και εγώ με την σειρά μου που είστε σήμερα εδώ, η παρουσία σας μας τιμά 
ιδιαίτερα.   

Θα ήθελα να ξεκινήσω αναφερόμενος στους κύριους λόγους που μας οδήγησαν στην έγκριση 
αυτής της δωρεάς: 

α. Η συνεργασία φορέων: Ίδρυμα Kasparov – Ένωση Σκακιστών Θες/νικης 

β. Μεταφορά τεχνογνωσίας: Μεταφορά τεχνογνωσίας, από το εξωτερικό, από έναν φορέα που 
υλοποιεί επιτυχώς εδώ και χρόνια παρόμοια προγράμματα, διευκολύνοντας τη δουλειά του 
εκπαιδευτικού προσωπικού και εν τέλει καλύτερη εκπαίδευση για τα παιδιά μας.  

γ. Δημιουργία βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της εκπαίδευση, που έχουν σαν στόχο τη βελτίωση 
της ποιότητας της στα σχολεία. 

Κοινός παρονομαστής όλων αυτών, δεν είναι άλλος από τον Garry Kasparov.  

Πριν δώσω τον λόγο στον Garry θα ήθελα να πω δύο λόγια για το ποιος είναι ο Garry Kasparov. 

Γεννημένος το 1963, στο Μπακού, στο Αζερμπαϊτζάν, ο Garry Kasparov αναδείχθηκε πρωταθλητής 
στο σκάκι, στην Σοβιετική Ένωση, στις ηλικίες κάτω των 18 όταν ήταν μόνο 12 ετών, ενώ στα 17 του 
ήταν πρωταθλητής κόσμου στις ηλικίες κάτω των 20 ετών. 

Ο Kasparov έγινε ευρέως γνωστός, όταν το 1985 σε ηλικία 22 ετών, έγινε ο νεότερος Παγκόσμιος 
Πρωταθλητής στην ιστορία του αθλήματος.  

Ο ίδιος υπερασπίστηκε του τίτλο πέντε φορές, συμπεριλαμβανομένης μιας θρυλικής σειράς 
αγώνων με τον  κύριο τότε ανταγωνιστή του Anatoly Karpov.  

Ο Kasparov έσπασε το βαθμολογικό ρεκόρ του Μπόμπι Φίσερ το 1990 και παρέμεινε πρώτος στον 
βαθμολογικό πίνακα μέχρι και το 2013. 

Οι διάσημοι αγώνες του εναντίον του σούπερ-υπολογιστή της IBM Deep Blue τις χρονιές 1996-97 
έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη του παιχνιδιού και στην εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. 

Έκτος της ενασχόλησης του με το σκάκι, ο Kasparov  γράφει στην  Wall Street Journal από το 1991 
και σχολιάζει συχνά θέματα που άπτονται της πολιτικής και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Συμμετέχει ως ομιλητής σε επιχειρηματικά και όχι μόνο συνέδρια μιλώντας για την καινοτομία, τη 
στρατηγική, και την μέγιστη πνευματική απόδοση.  

Το 2002 ίδρυσε το Σκακιστικό Ίδρυμα Kasparov στη Νέα Υόρκη με σκοπό να βάλει το σκάκι στο 
εκπαιδευτικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και σε άλλα σχολεία σε όλο τον κόσμο. 
Μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ιδρύματος κατάφερε να μπει σε χιλιάδες σχολεία 
προωθώντας έτσι τα πολλαπλά οφέλη που έχει το σκάκι στα παιδιά της σχολικής ηλικίας. 
Απαντώντας στην μεγάλη ζήτηση του προγράμματος, το Ίδρυμα Kasparov επεκτείνετε 
δημιουργώντας παραρτήματα στην Ευρώπη το 2011, την Αφρική το 2012, την Ασία το 2013 και την 
Λατινική Αμερική το 2014. 



Παράλληλα με την δραστηριότητα στην εκπαίδευση, ο Kasparov ως ενεργός πολίτης του κόσμου 
αναλαμβάνει το 2012 την προεδρεία του Ιδρύματος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με έδρα την Νέα 
Υόρκη, ενώ το 2013 του δίνεται ο τίτλος του Senior Visiting Fellow στο Oxford-Martin School.  

Το βιβλίο του Kasparov με τίτλο «Η Ζωή είναι μια παρτίδα σκάκι" που μιλά για τη λήψη αποφάσεων 
είναι διαθέσιμο σε πάνω από 20 γλώσσες. Ο ίδιος είναι επίσης ο συγγραφέας δύο αναγνωρισμένων 
σειρών σκακιστικών βιβλίων, «Οι Μεγάλοι προκάτοχοι μου» και «Σύγχρονο Σκάκι». 


