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Η ζωή μουA

  Γεννήθηκα στο Αίγιο Αχα-
ΐας το 1966. Σε ηλικία τεσσά-
ρων ετών εγκαταστάθηκα με 
την οικογένειά μου στην Καλ-
λιθέα. Οταν ήμουν παιδί μού 
άρεσε το ποδόσφαιρο.

  Η επαφή μου με το σκά-
κι προέκυψε εντελώς τυχαία. 
Οταν ήμουν 13 ετών, μπήκα 
από περιέργεια στον Σκακι-
στικό Ομιλο Καλλιθέας, μου 
έδειξαν τις κινήσεις και τελικά 
το σκάκι ήταν αυτό που ακο-
λούθησα στη ζωή μου.

  Στην πρώτη μου συμμε-
τοχή σε τουρνουά είχα μηδέν 
βαθμούς σε δεκατρείς αγώ-
νες. Σε εκείνο το τουρνουά 
ρώτησαν έναν κορυφαίο προ-
πονητή για το ποιο από τα παι-
διά θα γίνει καλός σκακιστής. 
Αυτός απάντησε: «Δεν ξέρω. 
Ξέρω σίγουρα όμως ποιος 
δεν θα γίνει ποτέ του τίποτα» 
και έδειξε εμένα.

  1988. Χρονολογία-σταθ-
μός για τη ζωή μου. Γνώρισα 
τη Σοφία, τη γυναίκα μου, 
στην Ολυμπιάδα Σκακιού της 
Θεσσαλονίκης. Ηρθε και μου 
ζήτησε αυτόγραφο. 

  Το 1997 παντρευτήκαμε. 
Η Κατερίνα και ο Μιχάλης, 
τα δυο μας παιδιά, ήρθαν να 
συμπληρώσουν την ευτυχία 
μας.

Για μένα ταλέντο είναι η ικανότητα που έχεις να αναπτύσσεις  
τις ικανότητές σου. Το ταλέντο πολλές φορές το χρησιμοποιούμε  
για να κρύψουμε τις αδυναμίες μας»

«Το σκάκι 
δεν έχει 

φανατικούς»

 Του ΣΤΑΘΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
Είναι ο μοναδικός Ελληνας που έχει 
κερδίσει μετάλλιο σε Ολυμπιάδα 
Σκακιού. Ο Στράτος Γρίβας θεω-
ρείται από τους κορυφαίους σκα-
κιστές παγκοσμίως. Το αποδεικνύ-
ουν άλλωστε οι επιδόσεις του. Εχει 
κατακτήσει όλους τους τίτλους της 
Ελληνικής αλλά και της Διεθνούς 
Σκακιστικής Ομοσπονδίας. Οι 
Τούρκοι εκτίμησαν τις ικανότητές 
του και του πρότειναν τη θέση του 
προπονητή στην εθνική τους ομά-
δα, την οποία αποδέχθηκε.
Πώς προέκυψε η συνεργασία 
σας με την Τουρκική Ομοσπονδία 
Σκακιού;
Τον Απρίλιο του 2006 γινόταν το 
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αν-
δρών-Γυναικών στην Τουρκία και οι 
Τούρκοι έψαχναν προπονητές για 
να συνοδέψουν την ομάδα τους. 
Εκαναν πρόταση σε εμένα και σε 
άλλους έξι για να μας δοκιμάσουν. 
Θεώρησαν ότι ήμουν ο καλύτερος 
και μου πρότειναν να συνεργαστού-
με σε μόνιμη βάση, πρόταση την 
οποία αποδέχθηκα.
Πώς είναι να μαθαίνει ένας Ελλη-
νας στρατηγική σε Τούρκους;
Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Πρα-
κτικά είναι το ίδιο όποιον και να 
προπονείς και να του μαθαίνεις 
πράγματα. Δεν ασχολούμαι με το τι 
πιστεύει και τι λέει ο καθένας. Ετσι 
και αλλιώς οι περισσότεροι που 
ασχολούνται με το σκάκι έχουν κά-
ποιο καλό επίπεδο. Δεν είναι ούτε 
φανατικοί ούτε τρελαμένοι.
Ποια προσόντα πρέπει να έχει 
κανείς για να γίνει καλός σκακι-

στής; 
Δεν νομίζω ότι χρειάζονται προσό-
ντα. Το μυστικό σε ό,τι και να ασχο-
ληθείς είναι η σκληρή δουλειά.
 Δεν χρειάζεται ταλέντο;
Για εμένα ταλέντο είναι η ικανό-
τητα που έχεις να αναπτύσσεις τις 
ικανότητές σου. Το ταλέντο πολλές 
φορές το χρησιμοποιούμε για να 
κρύψουμε τις δικές μας αδυναμίες. 
Λέμε ότι αυτός είναι ταλέντο για να 
πούμε ότι εμείς δεν μπορούμε να 
κάνουμε κάτι. Οποιος έχει δουλέ-
ψει για να είναι στην κορυφή, δεν 
πιστεύει στο ταλέντο. 
 Το σκάκι είναι μόνο στρατηγική;
Οχι μόνο. Χρειάζεται και πολύ καλή 

φυσική κατάσταση. Η καλή φυσι-
κή κατάσταση γεννάει ενέργεια 
και ιδέες. Χωρίς ιδέες δεν μπορείς 
να παίξεις. Το σκάκι είναι ένα μίγμα 
στρατηγικής και φαντασίας. Αν δεν 
έχεις ενέργεια, δεν μπορείς να πα-

ράγεις τίποτα.
 Αντιμετωπίζετε τα πάντα στη ζωή 
σας με στρατηγική όπως κάνετε 
σε μια παρτίδα σκάκι;
Υποχρεωτικά. Και να μη θέλεις η 
σκέψη σου θα πάει στο να ανα-
λύσεις τα δεδομένα και να δεις τι 
πρέπει να γίνει, οπότε θα χρησιμο-
ποιήσεις και στρατηγική και τακτι-
κή. Θέλοντας και μη το μυαλό έχει 
μάθει πια να δουλεύει έτσι. Δεν θα 
γίνει κάποια απότομη κίνηση ή κά-
ποια κίνηση που δεν υπάρχει από 
πίσω της σκέψη, έστω και λανθα-
σμένη. 

medias220012@yahoo.gr

Ενας Ελληνας που 
μαθαίνει στρατηγική  

στους Τούρκους

ΣΤΡΑΤΟΣ ΓΡΙΒΑΣ
προπονητής Εθνικής 
Τουρκίας στο σκάκι
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Το μυστικό σε ό,τι και 
να ασχοληθείς είναι η 
σκληρή δουλειά»
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