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Σε αναζήτηση πόρων όλες οι Αθλητικές Οµοσπονδίες  

  ΠΠρρωωττααρρχχιικκόό  ζζήήττηηµµαα  ηη  χχρρηηµµααττοοδδόόττηησσηη  ττηηςς  ΕΕΣΣΟΟ  
   

Ανοικτή διαβούλευση, ελεύθερη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων            
ΠΠώώςς  θθαα  λλεειιττοουυρργγοούύνν  οοιι  ΕΕππιιττρροοππέέςς 

   

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ∆εκεµβρίου 
2012,πραγµατοποιήθηκε  η 
2η συνεδρίαση του ∆.Σ. µε 
πληθώρα θεµάτων στην 
ηµερήσια διάταξη.   Μεταξύ 
άλλων, ελήφθησαν και οι 
παρακάτω αποφάσεις: 
Εγκρίθηκε (οµόφωνα) η 
εισήγηση για την «έκδοση» 
του παρόντος  µηνιαίου 
ενηµερωτικού δελτίου.  
Το αγωνιστικό πρόγραµµα 
του 2013.   
Ο αριθµός προκρίσεων 
στην τελική φάση των 
νεανικών -8 έως και -16 (106 
συνολικά για το 2013). 
Η προκήρυξη για τις τελικές 
φάσεις του οµαδικού και 
του ατοµικού σχολικού 
πρωταθλήµατος. 
Η προκήρυξη για το 

διασυλλογικό κύπελλο 
Ελλάδας. 

Όµως, το κύριο θέµα, το 
οποίο και θα συζητηθεί 
στην επόµενη συνεδρίαση,  
-ο Πρόεδρος έχει ήδη 
ζητήσει στο 1ο ∆.Σ. από τα 
µέλη του ∆.Σ. να 
υποβάλουν συγκεκριµένες 
προτάσεις- παραµένει η 
χρηµατοδότηση της 
Οµοσπονδίας.  

Μετά την αυθαίρετη και 
µονοµερή απόφαση της 
ΓΓΑ για τη νέα περικοπή των 
Π/Υ του 2012 όλων των 
Οµοσπονδιών, η ΕΣΟ ίσως 
κλείσει –για πρώτη φορά- 
τον ισολογισµό της 
αρνητικά, και παρά τη 

δωρεά των 40.000 Ευρώ από τον 
Ιβάν Σαββίδη.  

Για το 2013 δεν υπάρχει καµία 
ένδειξη για το πώς θα κινηθεί η 
Πολιτεία στο θέµα της 
χρηµατοδότησης των 
Οµοσπονδιών. Η εκτίµηση είναι 
ότι στην καλύτερη περίπτωση θα 
υπάρχει κάλυψη της 
µισθοδοσίας του προσωπικού 
και των ανελαστικών 
λειτουργικών δαπανών (π.χ. 
ενοίκιο, ∆ΕΗ) και ένα ελάχιστο –
και ανεπαρκέστατο- ποσό για 
αγωνιστική δραστηριότητα. 
Σε κάθε άλλο σενάριο, οι «µικρές» 
Οµοσπονδίες θα 
αντιµετωπίσουν αξεπέραστες 
δυσκολίες για να διασφαλίσουν 
ακόµη και την ύπαρξή τους. 

 (συνέχεια στη σελ. 2) 

ΠΡΩΤΗ ουσιώδη καινοτοµία  
αποτελεί η απόφαση του ∆.Σ. 
για το νέο τρόπο λειτουργίας 
των Επιτροπών (µετά από 
εισήγηση του α’ 
αντιπροέδρου Στ. 
Ευσταθόπουλου). Έως και 
πρόσφατα,  η συµµετοχή 
σκακιστών και παραγόντων 
δεν ήταν η αναµενόµενη στις 
Επιτροπές, µε αποτέλεσµα το 
παραγόµενο έργο να είναι 
περιορισµένο, µε κάποιες 
εξαιρέσεις.  Με το νέο τρόπο 
λειτουργίας, όλα τα θέµατα 
των επιτροπών τίθενται σε 
ανοικτή διαδικασία 
διαβούλευσης, µέσω του 
διαδικτύου. Η κάθε επιτροπή 
θα έχει µία τεχνική γραµµατεία 
(ή οµάδα εργασίας) που θα 

θέτει το πρωταρχικό πλαίσιο 
ενός θέµατος προς 
συζήτηση-επεξεργασία στην 
ολοµέλεια της επιτροπής, 
µέσω µέιλ (αρχικά) ή και 
ανάρτησης στο διαδίκτυο, 
µέσα στον ιστότοπο της 
ΕΣΟ.  Στις ολοµέλειες των 
επιτροπών θα συµµετέχουν 
όσοι εκδηλώσουν γραπτά το 
ενδιαφέρον τους, 
αποστέλλοντας σχετικό µέιλ 
στην ΕΣΟ. Με την 
ολοκλήρωση της 
επεξεργασίας του κάθε 
θέµατος, µετά από 
αµφίδροµη διαδικασία 
µεταξύ της ολοµέλειας και 
της οµάδας εργασίας, η 
τελευταία, µέσω του 
Προέδρου της επιτροπής 
εισηγείται το θέµα στο ∆.Σ. το 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 

Πρωταρχικό ζήτηµα η 

χρηµατοδότηση της ΕΣΟ   
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Πώς θα λειτουργούν οι 

Επιτροπές                          1 
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Το καλεντάρι του 2013      2 

Ιβάν Σαββίδης: ∆ωρητής 

της ΕΣΟ και λάτρης του 

σκακιού                              3 

Η Αθήνα στην οκτάδα      3            

Για τους µικρούς µας 

πρωταθλητές                    4 
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Τελικοί ανδρών-γυναικών  

                                         5,9 
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Πάτρα: πρωταθλήτρια ο 

Σ.Ο. Καβάλας                    7 

Έγιναν, γίνονται, θα    

γίνουν                                8 

Μικρά και σκόρπια           8 
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ΕΝΘΕΤΑ ΜΠΟΥΛΕΤΙΝ:  

-  οι 240 παρτίδες των αγώνων 

της Πάτρας 

- οι 90 παρτίδες των Τελικών 

Ανδρών & Γυναικών 
 

 

ΕΕΕΥΥΥΤΤΤΥΥΥΧΧΧΕΕΕΣΣΣ   

ΤΤΤΟΟΟ   222000111333   !!!    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΚΑΚΙ      

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΣΟ 

Αρχισυντάκτης και 
υπεύθυνος ύλης:   
Βαγγέλης Βιδάλης 
v idal i s64@gmail.com 

Συντακτική επιτροπή:    
Στάθης Ευσταθόπουλος   
Σωτήρης Λογοθέτης 

Ηλεκτρονική διεύθυνση 
επικοινωνίας: 
i nfo@chess fed.gr  

τηλ:  210 9234342 

φαξ: 210 9221620 

οποίο και λαµβάνει την σχετική 
απόφαση. 

 Στις Επιτροπές καλούνται να 
συµµετάσχουν ενεργά όλοι 
όσοι ενδιαφέρονται για τα 
θέµατα αρµοδιότητας των 
επιτροπών (Τεχνική, 
Προπονητών, Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, Σχολικό, 
Καλλιτεχνικό, Τίτλων και 
Αξιολόγησης, κ.ά.). Στόχος 
είναι να κατατίθενται νέες και 
καινοτόµες ιδέες, καλές και 
δοκιµασµένες πρακτικές, και η 
κάθε επιτροπή να αποτελεί τον 
χώρο ανταλλαγής ιδεών και 
σύνθεσης προτάσεων.  

Στο τέλος του 2013 θα 
αποτιµηθεί ο συγκεκριµένος 
τρόπος λειτουργίας, καθώς 

και το έργο των Επιτροπών.  
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ΤΕΛΙΚΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ: 

Οµαδικό: 19 Απριλίου 

Ατοµικό: 20-21 Απριλίου 

ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ 
ΝΕΑΝΙΚΩΝ -8 ΕΩΣ -16:       
25 Ιουνίου – 1 Ιουλίου (9 
γύροι) 

Α’ ΕΘΝΙΚΗ: 2-7 Ιουλίου (7 
γύροι) 

Φαιναλ-φορ Κυπέλλου:     
30 Ιουνίου-1 Ιουλίου 

Οι τελικοί του οµαδικού 

πρωταθλήµατος παίδων-

προέφηβων προβλέπεται 

να διεξαχθούν στις 6-8/12. 

 

Καλούνται όλοι οι σύλλογοι 
που διοργανώνουν 
τουρνουά εθνικής ή 

περιφερειακής εµβέλειας, να 
στείλουν τις παρακάτω 
πληροφορίες, ώστε το 
τουρνουά τους να 
καταχωρηθεί στο σχετικό 
καλεντάρι του σάιτ της ΕΣΟ: 

Ονοµασία τουρνουά,  είδος 
(όπεν, πουλ, …), αριθµός 
γύρων, τόπος και 
ηµεροµηνίες διεξαγωγής, 
τυχόν παράβολο 
συµµετοχής, σύνολο 
επάθλων, τηλ. αρµόδιου και 

σάιτ για πληροφορίες. 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΚΑΚΙ θα 

αναρτάται την πρώτη 

εργάσιµη ηµέρα κάθε µήνα 

στο σάιτ της ΕΣΟ 

www.chessfed.gr       

Αν επιθυµείτε να το 

λαµβάνετε στον Η/Υ σας, 

στείλτε µας (στο 

in fo@chess fed.gr ) ένα e-

mail (µε θέµα «ΕλλΣ») µε την 

ηλεκτρονική σας διεύθυνση,  

το ονοµατεπώνυµό σας, τον 

σύλλογο που ανήκετε, τον 

αριθµό µητρώου που έχετε 

στην ΕΣΟ και –προαιρετικά-  

έναν αριθµό τηλεφώνου.  

Περιµένουµε –στο 

v ikon i93@gmai l .com  - 

σχόλια, υποδείξεις και 

συνεργασίες, ιδιαίτερα τι τo 

πρωτότυπο και καινοτόµο 

σχεδιάζετε ή υλοποιείτε στο 

σύλλογο, στο σχολείο, στο 

πολιτιστικό κέντρο. Εχουµε δει 

σκακιστικά διαµαντάκια σε 

κάθε γωνιά της χώρας µας. 

Το σκάκι έχει πλέον την 

αναγνώριση που δικαιούται.  

Πιστεύουµε ότι η ανταλλαγή 

εµπειριών, η υιοθέτηση 

καλών πρακτικών και η 

συνεχής αναζήτηση νέων 

ιδεών είναι οι καλύτεροι 

τρόποι για την διαρκή 

ανάπτυξη του αγαπηµένου 

µας σπορ.  

Αν και ο χώρος είναι 

περιορισµένος, θα 

φιλοξενήσουµε κάθε τι που 

µπορεί να συµβάλει θετικά 

στην εξέλιξη των συλλόγων, 

των Ενώσεων/Τοπ. Επ. και 

των σκακιστών. 

(συνέχεια από την 1η σελ.)  

Συνεπώς η ΕΣΟ, όπως και 
κάθε άλλη αθλητική 
Οµοσπονδία, θα πρέπει να 
αναζητήσει πόρους και από 
άλλες πηγές, αν θέλει να 
παράγει αθλητικό έργο. Η 
εκτίµηση µας είναι ότι οι 
µεγάλες διασυλλογικές 
διοργανώσεις, τα νεανικά 
και τα σχολικά 
πρωταθλήµατα έχουν τέτοια 
δυναµική που πιθανά τους 
επιτρέπει να εξασφαλίζουν 
την αναγκαία 
χρηµατοδότηση. Το 
µεγαλύτερο ίσως πρόβληµα 
είναι η χρηµατοδότηση των 
εθνικών οµάδων και των 

προπονητών τους. 

Τα θέµατα των 
περιφερειακών 
προπονητών, των 
κλιµακίων επιλέκτων, της 
περιφερειακής ανάπτυξης 
γενικότερα και ειδικότερα 
των ιδιόµορφων 
γεωγραφικά περιοχών 
όπως το Αιγαίο, θα γίνουν 
ανεπίλυτα εάν δεν βρεθούν 

πόροι.  

Πέρα από την πενιχρή 
κρατική επιχορήγηση, και 
τον αναµενόµενο 
περιορισµό των πόρων της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η 

ΕΣΟ είναι υποχρεωµένη να 

Το παρόν ενηµερωτικό δελτίο 

αποτελεί µια προσπάθεια για 

την τακτική –ανά µήνα- και 

συστηµατική ενηµέρωση του 

σκακιστικού κόσµου της 

χώρας µας, σε καιρούς 

χαλεπούς. Θεωρούµε ότι 

έχουµε την υποχρέωση 

απέναντι στη νέα γενιά να 

διατηρήσουµε ακέραιο το 

σκακιστικό οικοδόµηµα, 

αλλά και να το ενισχύσουµε, 

έτσι ώστε να ανταπεξέλθει 

στους ισχυρούς 

κλυδωνισµούς που 

υφίσταται τόσο αυτό όσο και 

όλος ο ελληνικός 

αθλητισµός. 

Το «Ελληνικό Σκάκι» εισέρχεται 

στην στ’ περίοδο της 

έκδοσής του και την πρώτη 

διαδικτυακή. Πρωτοεκδόθηκε 

τον Μάρτιο 1980, επί 

προεδρίας Λαζ. ∆ρεπανιώτη, 

µε υπεύθυνο ύλης τον Παν. 

∆ρεπανιώτη. Ακολούθησαν 

οι περίοδοι µε υπεύθυνους  

τον Σ. Γρίβα, την Μ. 

Μουρούτη και τον Σπ. 

Ιλαντζή.  

Αν και το παρόν δεν αποτελεί 

έκδοση  «κλασσικού» 

περιοδικού όπως τα 

προηγούµενα, ευελπιστούµε 

ότι θα  βρείτε ενδιαφέρουσα 

την θεµατολογία του. 

Ζητώντας εκ των προτέρων 

την ανοχή σας για τις 

τεχνικές αδυναµίες του, σας 

ευχόµαστε     

Καλή Χρονιά,   

µε υγεία  κι εργασία! 

βρει χορηγίες, να υποβάλει 
προτάσεις στο πλαίσιο 
Ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων, και να 
διερευνήσει κάθε άλλη 
δυνατότητα εξεύρεσης 
πόρων. 
Η δωρεά του κ. Σαββίδη και η 
αναµενόµενη υποστήριξή 
του και το 2013 είναι µια 
ουσιώδης βοήθεια για την 
ΕΣΟ, αλλά χρειάζονται και 
άλλοι πόροι για την 
απρόσκοπτη συνέχιση της 
λειτουργίας της.  
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Γ. Μακρόπουλος, Ε. Ιωαννίδης, Ι. Σαββίδης, Α. Αβραµίδου, Κ. Κουτρούκης 

 
ΤΟ ∆ΙΗΜΕΡΟ 22 και 23 ∆εκεµβρίου, στη Θεσσαλονίκη, ο Πρόεδρος 
της ΕΣΟ Γιώργος Μακρόπουλος συναντήθηκε δύο φορές µε τον 
µεγαλοµέτοχο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη. Αντικείµενο της 
πρώτης συνάντησης ήταν η επιβεβαίωση και η εξειδίκευση της 
υποστήριξης του κ. Σαββίδη προς την ΕΣΟ. Εκτός από τη δωρεά 
των 40.000 Ευρώ , αναµένεται επιπλέον χρηµατοδότηση εντός 
του 2013. Ο κ. Σαββίδης ζήτησε να του υποβληθούν το 
αγωνιστικό πρόγραµµα και το σύνολο των 
προγραµµατισµένων δράσεων της ΕΣΟ για το 2013, έτσι ώστε 
να βοηθήσει στοχευµένα. 
Στη δεύτερη συνάντηση -που, όπως και η πρώτη, έγινε σε 
εξαιρετικά φιλικό κλίµα-, ο κ. Σαββίδης γνωρίστηκε µε τους 
πρωταθλητές Ευρώπης Αναστασία Αβραµίδου και 
Ευγένιο Ιωαννίδη. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν, εκτός από τον 

Γ. Μακρόπουλο και ο αντιπρόεδρος της ΕΣΟ κ. Κ. Κουτρούκης, 
ο Εφορος Αγώνων κ. Ε. Βιδάλης, ο πρόεδρος της ΚΕ∆ 
Π. Αναστασιάδης, ο πρόεδρος του Σ.Ο.Πολίχνης Γ. 
∆ιαµαντόπουλος, καθώς και οι γονείς των δύο παιδιών. 
Ο Πρόεδρος της ΕΣΟ ευχαρίστησε τον κ. Σαββίδη για το 
πολύπλευρο ενδιαφέρον του για το σκάκι, καθώς και για την 
πρόθεσή του να βοηθήσει τα δύο παιδιά. Η ΕΣΟ θα ετοιµάσει 
ένα συγκεκριµένο προπονητικό και αγωνιστικό πρόγραµµα γι 
αυτά, για το 2013  Ο κ. Σαββίδης δήλωσε ότι “θέλουµε να 
υπάρχει ένα λαµπρό µέλλον για τους δύο σκακιστές, και θα 
κάνουµε ότι µπορούµε”. 
Στη συνέχεια ο κ. Σαββίδης συζήτησε µε τους δύο µικρούς 
πρωταθλητές, το πώς ξεκίνησαν, πόσες ώρες την ηµέρα 
παίζουν σκάκι, τι στόχους έχουν. 
Αν και ο ίδιος δεν είναι ισχυρός σκακιστής (“χάνω πάντα από 
τον Η/Υ, αλλά προσπαθώ”), ίσως ”γιατί δεν γνωρίζω τη 
µεθοδολογία προετοιµασίας”, κατέληξε στη συνοµιλία του µε 
τα παιδιά λέγοντας πως “Εφόσον ξεκινούµε µαζί, θα πρέπει να 
πάµε και µαζί έως το τέλος του δρόµου. Το ελάχιστο που σας 
υπόσχοµαι είναι να σας φέρω εδώ τους πιό φηµισµένους 
σκακιστές. Ισως να κάνουµε κι ένα πολύ µεγάλο τουρνουά 
στην πόλη”. 
Ο κ. Σαββίδης ρώτησε για την κατάσταση του σκακιού στη 
Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα και έδειξε ιδιαίτερα 
ευχαριστηµένος όταν πληροφορήθηκε ότι το πολεοδοµικό 
συγκρότηµα έχει 25 σωµατεία, 4 από τους έξι παίκτες της 
εθνικής ανδρών και την εφετινή πρωταθλήτρια γυναικών, ενώ 
στο παρελθόν έχει φιλοξενήσει δύο σκακιστικές Ολυµπιάδες. 
“Αυτά είναι καλά στοιχεία, θα συνεχίσουµε την παράδοση στη 
Θεσσαλονίκη”, κατέληξε. 
Ο κ. Σαββίδης εκτιµά απεριόριστα το σκάκι κάτι που απέδειξε 
έµπρακτα και χωρίς καθυστερήσεις. Η ευχή της σκακιστικής 
κοινότητας είναι η συνεργασία αυτή να συνεχιστεί για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα, προς αµοιβαίο όφελος. 
 

Ολες οι παρτίδες κρίθηκαν 
στο φινάλε (όλα αµφίρροπα, 
πλην του Παπαϊωάννου). 
Πρώτος νίκησε ο Χαλκιάς,  ο 
Παπ είχε κερδισµένη θέση µε 
τον Σόρτ (φινάλε Ντάµας 
εναντίον Πύργου –χωρίς 
πιόνια!-, το οποίο κέρδισε σε 
28 κινήσεις), αµέσως 
συµφώνησε σε ισοπαλία ο 
Τζερµι αδιανός–µε τριπλή 
επανάληψη κινήσεων-, ενώ 
και το φινάλε του Μπανίκα 
όδευε εύκολα προς την 
ισοπαλία µετά την 41η 
κίνηση.                            
Τελικό αποτέλεσµα: 3-1. 

Στους προηµιτελικούς η 
ελληνική οµάδα 
συναντήθηκε µε την 
Τασκένδη από το 
Ουζµπεκιστάν. ∆υστυχώς, 
µετά από κακή εµφάνιση, 
ηττήθηκε µε 3-1 και έµεινε 
εκτός τετράδας.  

Τα ατοµικά αποτελέσµατα 
της ελληνικής οµάδας ήταν:  

Παπαϊωάννου: 4 /5 
Μπανίκας: 2 /5 
Χαλκιάς: 3 ½ /5 

 

του 

ΒΑΓΓΕΛΗ ΒΙ∆ΑΛΗ 

 

 

ΣΤΙΣ 22 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ξεκίνησε το 
παγκόσµιο πρωτάθληµα 
οµάδων πόλεων, στα 
Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα. 

Οι 24 συµµετέχουσες οµάδες 
χωρίστηκαν σε 6 γκρουπ των 
4 οµάδων, οι πρώτες 2 από 
κάθε γκρουπ και οι 4 
καλύτερες τρίτες σχηµάτισαν 
τη φάση των 16. Η οµάδα 
της Αθήνας, 10η στην αρχική 
κατάταξη, ξεκίνησε µε ήττα 1 
½-2 ½  από την Ρήγα της 
Λεττονίας, αλλά στη συνέχεια 
νίκησε µε 3-1 τόσο την 
Ουκρανική Λβιβ  όσο και  την 
Καµπέρα της Αυστραλίας και 
κατετάγη 2η στον όµιλο της 
(σε τριπλή ισοβαθµία) 

Στην φάση των 16, ανήµερα 
των Χριστουγέννων, 
αντιµετώπισε την οµάδα του 
Λονδίνου.  

Τζερµιαδιανός: 2 /4 
Σταθόπουλος: 0 /1 

Σήµερα, 28/12 (δηλαδή την 
ηµέρα έκδοσης του Ε.Σ.), στις 
12 το µεσηµέρι, ξεκινούν ο 
µεγάλος και ο µικρός τελικός 
για τις θέσεις 1-4.   Οι 
παρτίδες µεταδίδονται 
«ζωντανές» από το σάιτ των 
αγώνων. 

Εκτός από τους παίκτες, 
αξίζουν συγχαρητήρια και 
στον Πρόεδρο της Π.Σ. 
Περιστερίου κ. Α. Μπέλλο για 
την άµεση απόφασή του να 
συµµετάσχει η οµάδα του. 
Αυτό έγινε µόλις πριν ένα 
µήνα, µετά από παρότρυνση  
του Γ. Μακρόπουλου, στον 
οποίο απευθύνθηκαν οι 
διοργανωτές και ζήτησαν µια 

ελληνική συµµετοχή.   

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι 
Ελληνες παίκτες, στη 
διάρκεια των αγώνων, ήταν 
κοµψά ντυµένοι στα 
γαλανόλευκα. Τέλος, η 
οµάδα έλαβε ως χρηµατικό 
έπαθλο το ποσό των 5.000 $,  
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ΓΓΓιιιααα   τττοοουυυςςς   µµµιιικκκρρροοούύύςςς   µµµαααςςς         

πππρρρωωωττταααθθθλλληηητττέέέςςς   
 

 
       
 
 
 

 

 

Μόναχο 1908: Εµ. Λάσκερ και ο αδελφός του Μπέρτχολντ. 
 

  

ΕΕΕµµµµµµααανννοοουυυήήήλλλ   ΛΛΛάάάσσσκκκεεερρρ   
  

ΤΤΤοοο   βββιιιβββλλλίίίοοο   τττοοουυυ   µµµήήήνννααα:::                  «««ΤΤΤοοο   ΜΜΜααατττςςς---ΤΤΤοοουυυρρρνννοοουυυάάά   τττοοουυυ   111999444111»»»   
    

 

ΑΠΟ τις 23 Μαρτίου έως τις 

29 Απριλίου του 1941 οι 

Μποτβίνικ, Κέρες, Σµύσλοβ, 

Μπολεσλάβσκυ, Λιλίενταλ 

και Μπονταρέβσκυ  έπαιξαν 

στο Λένινγκραντ και τη 

Μόσχα ένα µατς-τουρνουά 

πουλ τετραπλών παρτίδων, 

δηλαδή συνολικά 20 γύρων, 

για τον τίτλο του 

«απόλυτου» πρωταθλητή 

της Ε.Σ.Σ.∆. Κι’ αυτό, διότι 

την προηγούµενη χρονιά, 

υπήρξε ισοβαθµία στην 

πρώτη θέση.                       

Το σχετικό βιβλίο που 

έγραψε ο νικητής του 

τουρνουά Μποτβίνικ, ήταν 

το αποτέλεσµα τριετούς 

µελέτης, όπως ο ίδιος 

αναφέρει στον πρόλογό 

του. Εκτυπώθηκε για πρώτη 

φορά στη Μόσχα το 1947, 

ενώ στα αγγλικά 

(«championship chess”) 

εκδόθηκε το 1950.  Εκτός 

από τις λεπτοµερείς 

αναλύσεις των 60 

παρτίδων, ο συγγραφέας 

παρέχει όλες τις 

πληροφορίες σχετικά µε την 

προετοιµασία του, τις 

συνθήκες και το 

παρασκήνιο του τουρνουά, 

ενώ περιγράφει τα δυνατά 

και τα αδύνατα σηµεία των 

άλλων 5 παικτών («Ήταν 

φανερό ότι ο Κέρες δεν 

προετοιµάστηκε επαρκώς, 

τόσο ψυχολογικά όσο και 

τεχνικά. ∆εν έδειξε τον 

απαραίτητο σεβασµό προς 

τους αντιπάλους του»).     

Σηµειώνεται ότι η ρωσική 

έκδοση είχε ένα επιπλέον 

κεφάλαιο 16 σελίδων που 

αναλύει το φινάλε 

Ρ+Π+πιόνια ζ και θ, εναντίον 

Ρ! 

Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ Εµµανουήλ 

Λάσκερ ήταν ο 

µακροβιότερος παγκόσµιος 

πρωταθλητής, από το 1894  

(νικώντας τον Σταϊνιτς) έως 

το 1921 (χάνοντας από τον 

Καπαµπλάνκα). Γεννήθηκε  

στις 24/12/1868 στο 

σηµερινό Μπάρλινεκ της 

Πολωνίας και πέθανε στις 

ΗΠΑ, στις 11/1/1941. 

Η σκακιστική του καριέρα 

περιλαµβάνει εξαιρετικά 

αποτελέσµατα σε µία 

περίοδο 45 και πλέον ετών. 

Ειδικότερα, από το 1895 έως 

και το 1924 έπαιξε σε 10 

κορυφαία τουρνουά, 

κατακτώντας 8 φορές την 

1η θέση, και από µία φορά 

τη 2η και την 3η, µε ποσοστό 

επιτυχίας 78%. 

Χωρίς δογµατισµούς, ήταν 

εξαιρετικός παίκτης στο 

τακτικό αλλά και στο 

αµυντικό παιχνίδι. 

Συγγραφέας πολλών 

βιβλίων, και όχι µόνο για το 

σκάκι, µε ξεχωριστή 

µαθηµατική και φιλοσοφική 

µόρφωση,  ο Εµ. Λάσκερ 

έχαιρε της εκτίµησης όλων. 

ΕΝΑΣ πολύ καλός 

και ποιοτικός ιστότοπος, 

που ανανεώνεται τακτικά 

κάθε Τετάρτη. 

Ξεχωρίζει η ιστοσελίδα του 

κορυφαίου προπονητή 

Μαρκ Ντβορέτσκυ, αλλά και 

άλλων όπως του Μύλερ 

σχετικά µε τα φινάλε, του 

Χάνσεν σχετικά µε την 

παρουσίαση νέων 

εκδόσεων, του Λέιν για τα 

ανοίγµατα κ.ά. Πολύ 

ενδιαφέρουσες και οι 

σελίδες για τους ελάχιστα 

προχωρηµένους µε 

συντάκτη τον γνωστό 

προπονητή Παντολφίνι. 

Σελίδες υπάρχουν και για το 

σχολικό σκάκι, για θέµατα 

διαιτησίας, ιστορικές 

αναδροµές, και το 

καλλιτεχνικό σκάκι.  
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     ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΚΑΚΙ 

ΠΠρρωωττααθθλληηττέέςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  οοιι  

ΑΑννττ..  ΠΠααυυλλίίδδηηςς  κκααιι  ΚΚααττ..  ΠΠααυυλλίίδδοουυ  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

  
   

 

του 

ΣΩΤΗΡΗ ΛΟΓΟΘΕΤΗ 

 

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ µε το 
πολιτιστικό κοινωνικό δίκτυο 
“CultureOut” 
(www.cultureout.com) 
διεξήχθησαν φέτος, στον 
πολιτιστικό πολυχώρο 
“BoozeCooperativa” 
(www.boozecooperativa.c
om) τα ατοµικά 
πρωταθλήµατα Ελλάδος 
του 2012. Οι αγώνες ήταν 
ενταγµένοι στο δεκαήµερο 
σκακιστικό φεστιβάλ 
“Chessnale 2012”, που 
διοργάνωσαν από κοινού η 
ΕΣΟ, η ΕΣΣΝΑ και το 
CultureOut, από τις 23/11 
εώς τις 2/12 στον 
παραπάνω χώρο. 

Μια πρωτόγνωρη για τα 
ελληνικά δεδοµένα 
εκδήλωση, η “Chessnale 
2012” συγκέντρωσε το 
σκακιστικό κοινό στο κέντρο 
της Αθήνας για δέκα µέρες 
µε πληθώρα σκακιστικών 
και πολιτιστικών 
εκδηλώσεων, όπως τα 
ατοµικά και οµαδικά 
πρωταθλήµατα ράπιντ και 
µπλιτς Αττικής, ένα 
σεµινάριο προπονητών 
FIDE (µε εισηγητή το Στράτο 
Γρίβα), το Πανελλήνιο 
Φοιτητικό Πρωτάθληµα (σε 
συνεργασία µε την ΕΑΤΕ), 
διαλέξεις για τη σχέση του 
σκακιού µε την τέχνη, 
συναυλίες και µια εξαιρετική 
θεατρική παράσταση µε 
θέµα το σκάκι. 

Τα Ατοµικά Πρωταθλήµατα 
Ελλάδος αποτέλεσαν, 
φυσικά, τη ραχοκοκκαλιά 
του φεστιβάλ και τον κύριο 
πόλο έλξης των θεατών – 
και δεν απογοήτευσαν 

 

(συνέχεια στη σελίδα 9) 

 

Κ. Σκαπέρδας, Στ. Ευσταθόπουλος, Κ. Παυλίδου, Κ. Φαχιρίδου, Ι. Μάκκα 

 

Τελική κατάταξη 62ου πρωταθλήµατος ανδρών 

 Τιτλ Επίθετο ΕΛΟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 βαθ κατ SB 

IM Παυλίδης Αντ. 2463 * 0 ½ 1 ½ 1 1 1 1 1 7 1 26,50 

GM Νικολαϊδης Ι. 2555 1 * ½ ½ 0 1 ½ 1 1 1 6½ 2 26,75 

GM 
Μαστροβασίλης 

Α. 
2500 ½ ½ * ½ 0 1 ½ ½ 1 1 5½ 3 22,00 

GM Σκέµπρης Σ. 2463 0 ½ ½ * ½ 1 ½ 1 ½ ½ 5 4 20,50 

GM Καπνίσης Σ. 2457 ½ 1 1 ½ * 0 ½ 0 ½ ½ 4½ 5 22,25 

IM Μουτούσης Κ. 2426 0 0 0 0 1 * 1 1 1 ½ 4½ 6 15,50 

FM Μαλικέντζος Σ. 2313 0 ½ ½ ½ ½ 0 * ½ ½ 1 4 7 15,75 

 Φίλιππας Σ. 2310 0 0 ½ 0 1 0 ½ * ½ 1 3½ 8 12,50 

 Γαλόπουλος Ν. 2372 0 0 0 ½ ½ 0 ½ ½ * ½ 2½ 9 9,50 

 Νικολάου Γ. 2232 0 0 0 ½ ½ ½ 0 0 ½ * 2 10 8,25 

 

Τελική κατάταξη 35ου πρωταθλήµατος γυναικών 2012 

 Τιτλ Επίθετο ΕΛΟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 βαθ κατ SB 

WIM Παυλίδου Κ. 2185 * ½ 1 1 1 0 1 1 1 1 7½ 1 30,50 

WIM Φαχιρίδου Κ. 2178 ½ * ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1 1 6 2 23,75 

WIM Μάκκα Ι. 2119 0 ½ * ½ 1 ½ 1 1 1 ½ 6 3 23,00 

WGM 
Μακροπούλου 

Μ. 
2226 0 ½ ½ * 1 ½ ½ ½ 1 1 5½ 4 20,50 

WFM 
Οικονοµοπούλου 

Μ. 
2108 0 ½ 0 0 * 1 0 1 1 1 4½ 5 14,50 

 Μάκκα Ε. 2047 1 0 ½ ½ 0 * ½ ½ 0 1 4 6 18,25 

WFM 
Μαρκαντωνάκη 

Χ. 
2197 0 ½ 0 ½ 1 ½ * 0 ½ 1 4 7 15,25 

 Ιορδανίδου Ζ. 2147 0 ½ 0 ½ 0 ½ 1 * 0 ½ 3 8 12,50 

WFM Πετράκη Μ. 2003 0 0 0 0 0 1 ½ 1 * ½ 3 9 9,75 

 Γράψα Γ. 2051 0 0 ½ 0 0 0 0 ½ ½ * 1½ 10 6,00 

 

Το Σχόλιο της Σύνταξης 

 

Αν και αισθητές οι 

απουσίες των 

πρωταθλητών µας και 

µελών της εθνικής οµάδας 

Γιάννη Παπαϊωάννου, 

Βασίλη Κοτρωνιά, ∆ηµήτρη 

Μαστροβασίλη και Στέλιου 

Χαλκιά, αυτές καλύφθηκαν  

εν µέρει  από το γεγονός 

ότι το πρωτάθληµα ήταν 

αµφίρροπο και ένας 

20χρονος συνεχώς 

ανερχόµενος σκακιστής  

αναδείχθηκε πρωταθλητής 

για 2η συνεχή χρονιά. 

 

 

 

 

 

 



 

6 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΚΑΚΙ 

 

 

Σε όλες τις θέσεις,                       
την κίνηση έχουν τα λευκά 

 
1.1  ( 1  βαθµός) 

 
 

Τα λευκά κερδίζουν 
 

1.2   ( 3  βαθµοί) 

 
 

Ισοπαλία 

 

1.3   ( 3  βαθµοί) 

 
 

Ισοπαλία 
 

1.4   ( 3  βαθµοί) 

 
 

Ισοπαλία 
 

   

 … πριν 64 χρόνια:  111666οοο   πππρρρωωωτττάάάθθθλλληηηµµµααα   ΕΕΕΣΣΣΣΣΣ∆∆∆ 
    

ΚΑΘΕ µεταπολεµικό 

πρωτάθληµα στην πρώην 

ΕΣΣ∆ ήταν ένα από τα 

κορυφαία τουρνουά του 

κόσµου, λόγω της  

ταυτόχρονης παρουσίας 

κορυφαίων και 

ταλαντούχων σκακιστών. 

Στο 16ο πρωτάθληµα που 

έγινε στη Μόσχα από τις 

10/11 έως τις 13/12/1948, 

συµµετείχαν 19 σκακιστές. 

Όχι όµως και ο νέος 

παγκόσµιος πρωταθλητής 

Μποτβίνιικ που κατέκτησε 

τον τίτλο τον Μάιο της ίδιας 

χρονιάς. 

Ισοβάθµησαν στην πρώτη 

θέση οι Μπρονστάιν και 

Κότοβ (µε 12 βαθµούς στις 

18 παρτίδες), 3ος ο 

Φούρµαν µε 11, 4ος ο 

40χρονος Φλορ, 6ος ο 

Μπονταρέβσκυ, µόλις 7ος ο 

Κέρες, και πιο κάτω 

βρέθηκαν οι Λιλίενταλ, ο 

23χρονος Χόλµοβ, 

Αβερµπαχ, Λέβενφις, 

Ραγκόζιν, Αλατόρτσεβ. 

Τελευταίος ο 22χρονος 

Ταϊµάνοβ.  

4 µήνες νωρίτερα, ο 

24χρονος Μπρονστάιν 

ήταν ο αδιαφιλονίκητος 

πρώτος στο ιντερζονάλ της 

Σουηδίας. Ο «µικρός  µας 

Ρεσέβσκυ» -κατά τον Φλορ- 

έπαιζε µ’ ένα στυλ γεµάτο, 

αυτοσχεδιασµούς, 

φαντασία και εκπλήξεις. 

Ας δούµε λοιπόν ένα δείγµα 

γραφής του, µε αντίπαλο 

τον Φούρµαν. Σύµφωνα µε 

τον Μπολεσλάβσκυ η 

παρτίδα αυτή ήταν η πλέον 

περίπλοκη του 16ου 

πρωταθλήµατος 

(δηµοσιεύεται µε αναλύσεις 

στις σελ 102-105 στο βιβλίο 

The Sorcerer’s Apprentice” 

και στις σελ. 98-102 του 

βιβλίου «D. Bronstein, chess 

improviser”). 

 

Bronstein- Furman [E51] 

URS-ch16 Moscow (17), 

1948 

[Ftacnik - Chessbase] 

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 

Bb4 4.e3 d5 5.a3 Be7 

6.Nf3 0–0 7.Bd3 b6 

8.0–0 c5 9.b3 Bb7 

10.Bb2 Nc6 11.cxd5 

exd5? 12.Ne2! Ne4? 

13.dxc5 bxc5 14.Qc2 

Qb6 15.Ng3 f5 16.Nh5 

Rf7 17.Rab1! Rd8 

18.Rfd1 Rd6 19.Nf4 

Kh8? 20.Bf1 Qd8 

21.Nxd5 Bh4 22.Nxh4 

Qxh4 23.Nf4 Rfd7 

24.Nh3?! Nd2! 25.Qxf5 

Ne7 26.Qf7! Qh6 27.f4! 

Ng8  28.Qf8? Nxb1?! 

29.Rxd6 Rxd6 30.Ng5 

Bd5 31.e4 Bxb3?! 

32.e5 Rd1 33.e6! Bxe6 

34.Nxe6 Rd4 35.Bxd4 

cxd4 36.Ng5 πτώση 

«σηµαίας»              1–0 

 

Εκτιµώντας το λογικό 

παιχνίδι του Φούρµαν, ο 

Μπρονστάιν τον κάλεσε ως 

προπονητή του για το µατς 

του 1951 µε τον Μποτβίνικ. 

Το ίδιο συνέβη και στο 

τουρνουά του Γκέτεµποργκ 

το 1955, και στο τουρνουά 

των υποψηφίων, στο 

Αµστερνταµ, το 1956.   

Ο Φούρµαν(1920-1978) 

ήταν και ο αγαπηµένος 

προπονητής του Κάρποβ. 

ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ σκάκι 
προσελκύει πάντα το 
ενδιαφέρον των σκακιστών 
κάθε δυναµικότητας. Η 
ενασχόληση µε την επίλυση 
των σπουδών θεωρείται 
πολύ χρήσιµη για το 
αγωνιστικό σκάκι.  

Κάθε µήνα, θα 
δηµοσιεύονται 4 σπουδές, µε 
διαφορετικό βαθµό 
δυσκολίας  και διαφορετική 
βαθµολογία. Θα µπορείτε να 
στέλνετε ηλεκτρονικά τις 
απαντήσεις σας έως και την 
10η ηµέρα του κάθε µήνα,  
µόνο στο e-mail: 
v i koni93@gmai l .com  

Στο τέλος του έτους 
(συνολικά 10 διαγωνισµοί 
αλλά και δύο … κουίζ!) θα 
βραβευθούν οι 6 πρώτοι 
(σύµφωνα µε το σύνολο 
βαθµών που θα 
συγκεντρώσουν). Τα έπαθλα 
είναι βιβλία και συλλογές 
παλαιών τευχών του 
περιοδικού «Ελληνικό Σκάκι». 
Σε επόµενο τεύχος θα 
παρουσιαστούν αναλυτικά 
τα έπαθλα.  

Οι συµµετέχοντες θα πρέπει 
να έχουν αθλητικό δελτίο 
στην ΕΣΟ και συνεπώς, µαζί 
µε το ονοµατεπώνυµό τους, 
θα πρέπει να στέλνουν και 

τον αριθµό µητρώου και τον 
σύλλογο όπου ανήκουν.  Οι 
απαντήσεις θα πρέπει να 
είναι πλήρεις και να 
προηγείται ο κωδικός του 
διαγράµµατος, όπως αυτός 
αναγράφεται στη στήλη 
αριστερά. Οι λύσεις και η 
βαθµολογία θα 
δηµοσιεύονται κάθε µήνα.  

Η συµβουλή µας: αφήστε 
στην άκρη τον Η/Υ σας και 
απολαύστε την αισθητική και 
τις πρωτότυπες ιδέες των 
σπουδών αυτών. Είναι µια 
όαση µέσα στην ερηµιά που 
µας περιβάλλει.  
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ΕΕγγιινναανν … 
 

  ΜΜιικκρράά  &&  σσκκόόρρππιιαα  
 

 

   

ΓΓίίννοοννττααιι … 
   

ΘΘαα  γγίίννοουυνν … 
   

 

 

 

Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον 

για τις εκλογές στη 

µεγαλύτερη Ενωση της 

Ελλάδας, την ΕΣΣΝ Αττικής. 

Στις εκλογές της 23/12/2012, 

ψήφισαν 63 από τα 68 

σωµατεία – µέλη της. 

Η «ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» 

έλαβε 35 ψήφους (ποσοστό 

56,45%) και 7 έδρες,  

Η «ΝΕΑ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ – 

ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ – 

ΜΕΤΩΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» 

έλαβε 27 ψήφους(ποσοστό 

43,55%) και 4 έδρες. 

 

Στο ∆.Σ. εκλέχθηκαν:        

Από τη «ΣΚΑΚ. ΕΝ..» οι Κ. 

Σκαπέρδας, Χρ. Γκορίτσας, 

∆. Παπαδηµητρίου,Α. 

Τζούµπας , Θ. Φίλιος , Κ. 

Ζαµίτ και Π. Σκλαβούνος.   

Από τη «Ν.Σ.Κ.– ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ – Μ.Σ.» οι Μ. 

Παγκαλή , Ι. 

Σπυρακόπουλος , Μ. 

Μουρούτη, Ε. Τόλης.  

Ευχάριστο το γεγονός της 

εκλογής νέων και γυναικών. 

ΑΠΟ 2 έως 8 Ιανουαρίου θα 

γίνουν στα Χανιά οι τελικοί 

των πρωταθληµάτων -18 

και -20, αγοριών και 

κοριτσιών: 

h t tp: //chaniachess .gr

/neani ka/  

Στο Ηράκλειο θα γίνει το 

καθιερωµένο τουρνουά του 

Σ.Ο.Η. , από 2 έως 6/1, στο 

πλαίσιο του γκραν-πρι του 

2013: 

http://www.soi.gr/website/ 

Το 2ο Χριστουγεννιάτικο 

τουρνουά της Νίκαιας 

ξεκινά στις 2/1: 

www.f ys io lat r i s .gr .  

Το παραδοσιακό τουρνουά 

της Θεσσαλονίκης «Λευκός 

Πύργος» ξεκινά στις 2 και 

ολοκληρώνεται στις 7 

Ιανουαρίου: 

h t tp://www.theschess .

g r /ATOMIKA/LEFKOS%

20PIRGOS/Whi te_ Towe

r_2012_Prok i r i x i .htm 

Γενική συνέλευση και 

εκλογές στην Ενωση 

Σκακιστικών Σωµατείων 

Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής, 

την Τρίτη 8 Ιανουαρίου. Η 

λίστα υποψηφίων: 

http://www.theschess.gr/DI

OIKITIKA/DIAFORA/Ipopsifioi

_Eklogon_2012-2013.htm 

Το Μεσογειακό 

Πρωτάθληµα στη Βηρυτό 

(19-26/1), µε τη συµµετοχή 

της Κατ. Παυλίδου. 

Ολλανδία: 

το σκακιστικό φεστιβάλ 

του Γκρόνινγκεν 

ht tp ://www.schaaks ta

dgroningen .n l/ index .p

hp?opt ion=com_conte

nt&view=ar t ic le&id=16

3&I temid=219  

Αγγλ ία :  

το  88ο  δ ι εθνές  

τουρνουά του  

Χάστ ινγκς :  

ht tp ://www.has t i ngsc

hess .com/?page_ id=

253  

ht tp :// twi t ter .com/Ha

sChess  

 

 Sergey Karjakin became the 

Γεννήθηκαν τον Ιανουάριο 

(ηµέρα / έτος): 

4/1971: Ιω. Νικολαϊδης 

6/1955: Σλ. Μαριάνοβιτς 

7/1916: Π. Κέρες 

8/1931: Ν. Μίνεβ 

12/1944: Βλ. Χορτ,                     

1990  Σ. Καριάκιν 

17/1961: Μ. Τσιµπουρντανίτζε 

18/1966: Αλ. Χάλιφµαν 

22/1983: Ε. Μπακρό 

23/1952: Ε. Μέκινγκ 

25/1974: Ι. Μιλαντίνοβιτς 

27/1790: Γ. Εβανς 

30/1841: Σ. Λόυντ, 1937: Μπ. 

Σπάσσκυ 

 

 

 

Στις 22/1/1891 

ολοκληρώθηκε στη Νέα 

Υόρκη το µατς διάρκειας 7 

εβδοµάδων Στάϊνιτς-

Γκούνσµπεργκ, µε νίκη του 

πρώτου µε +6, =9, -4,  κάτι 

που του επέτρεψε να 

διατηρήσει τον τίτλο του 

παγκόσµιου πρωταθλητή. 
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  ΑΑππόόλλυυτταα  εεππιιττυυχχήήςς  ηη  δδιιοορργγάάννωωσσηη  ττηηςς  ΠΠάάττρρααςς  
 

55οο  ∆∆ΙΙΑΑΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΟΟ  ΠΠΑΑΙΙ∆∆ΩΩΝΝ--ΚΚΟΟΡΡΑΑΣΣΙΙ∆∆ΩΩΝΝ    ΤΤΕΕΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΦΦΑΑΣΣΗΗ  

ΠΠρρωωττααθθλλήήττρριιαα  οο  ΣΣ..ΟΟ..ΚΚααββάάλλααςς  
 
 
 
 
 
 

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
 
 
 
 
 
1. ΣΟ Καβάλας (9 mp, SB 

106) 

2. ΠΣ Περιστερίου (9 mp, SB 
102) 

3. ΣΑ Χανίων (7 mp, SB 93) 

4. ΣΟ Πολίχνης (6 mp, SB 87) 

5. ΑΟ Ζήνων Γλυφάδας (6 
mp, SB 71,5) 

6. Πειραϊκός ΟΣ (6 mp, SB 
64) 

7. ΜΑΠΟ Κεραυνός 
Ωραιοκάστρου (6 mp, SB 
54) 

8. ΣΟ Πατρών (6 mp, SB 47) 

9. ΣΟ Αιγάλεω (5 mp, SB 60) 

10. ΑΣΟΝ Έπαχτος (4 mp, SB 
34) 

11. ΣΠΖ Κέρκυρας (4 mp, SB 
33) 

12. ΝΕ Πατρών (4 mp, SB 
30,5) 

13. ΝΟ Καλαµάτας (3 mp, SB 
42) 

14. ΕΣ  Άµφισσας (3 mp, SB 
28) 

15. ΟΣ Γιαννιτσών (2 mp, SB 
45) 

16. ΣΟ Ικαρίας (0 mp, SB 16) 

 
 

ΕΝΘΕΤΟ: 
ΤΟ ΜΠΟΥΛΕΤΙΝ ΜΕ ΤΙΣ 240 
ΠΑΡΤΙ∆ΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ 

ΠΑΤΡΑΣ 

Από αριστερά :  Αντώνης Παυλίδης (προπονητής-αρχηγός), ∆έσποινα Σερεφίδου, Χαράλαµπος Τσακίρης, Ιορδάνης 
Κρίκογλου, ∆ηµήτρης Ζησιάδης, Κώστας Αποστολακάκης και Σταυρούλα Τσολακίδου. 

 
 

  

του 

ΝΙΚΟΥ ΝΤΙΡΛΗ 

 

 

ΑΚΡΙΒΩΣ 240 παρτίδες µέσα σε 

3 µέρες (15-17 ∆εκ) και 5 

γύρους χρειάστηκε να 

παιχτούν στην Πάτρα για να 

αναδειχτεί η νικήτρια οµάδα 

για το 5ο Οµαδικό Νεανικό 

Πρωτάθληµα Ελλάδας.  

 

Με τις οµάδες του ΣΟ 

Καβάλας και της Πνευµατικής 

Στέγης Περιστερίου να 

ξεχωρίζουν ανάµεσα στις 16 

του τουρνουά και να έρχονται 

ισόπαλες στο ντέρµπυ του 4ου 

γύρου, τελικά τα κριτήρια 

ισοβαθµίας έκριναν τον 

νικητή. Στην πρώτη θέση η 

Καβάλα και στην δεύτερη η 

Στέγη µε 9 βαθµούς, ενώ η ΣΑ 

Χανίων κλείνει την τριάδα µε 7 

βαθµούς. 

 

Οι διοργανωτές πήραν την 

πρωτοβουλία να βραβεύσουν 

και τους καλύτερους παίχτες 

ανά σκακιέρα βάσει 

απόδοσης. Έτσι, τα βραβεία 

πήγαν στους:  Σταθόπουλο 

(ΠΣ Περιστερίου) 4,5/5 στην 

1η σκακιέρα, Παπαδόπουλο  

(ΠΣ Περιστερίου) 5/5 στη 2η , 

Ιωαννίδη (ΠΣ Περιστερίου) 

5/5 στην 3η, Αλεξάκη 

(Πειραϊκός) 5/5 στην 4η  ,  και 

στις Σερεφίδου (ΣΟ 

Καβάλας) 5/5 στην 5η , 

Τσολακίδου (ΣΟ Καβάλας) 

5/5 στην 6η. 

 

Στις καινοτοµίες αυτής της 

διοργάνωσης 

συγκαταλέγονται η προβολή 

και των 48 παρτίδων κάθε 

γύρου live στο ίντερνετ, 

καθώς και η χρήση µιας 

πρωτοποριακής εφαρµογής 

ψηφιακής σήµανσης για 

προβολή του τουρνουά 

στους θεατές. 

 

Αναλυτικά αποτελέσµατα 

ανά γύρο, φωτό, αναλύσεις, 

συνεντεύξεις και άλλα στην 

επίσηµη ιστοσελίδα της 

διοργάνωσης:  

h t tp://www.es sp .gr/ne

an ikaomadika2012  

 

 

 

 

 

 

Το Σχόλιο της Σύνταξης 

 

Ακούσαµε από πολλούς 

συµµετέχοντες τα καλύτερα 

λόγια για την ποιότητα της 

διοργάνωσης, τόσο όσον 

αφορά τις εγκαταστάσεις του 

ξενοδοχείου, όσο και για την 

φιλική εξυπηρέτηση των 

διοργανωτών προς τους 

παίκτες και συνοδούς. 

Ειπώθηκε χαρακτηριστικά 

πώς «το επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος ήταν οι 

παίκτες και οι οµάδες» 

 



 

ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΕΕΣΣ  

ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  
 

ΟΟΙΙ  ΑΑΝΝΤΤ..  ΠΠΑΑΥΥΛΛΙΙ∆∆ΗΗΣΣ  

&&  ΚΚΑΑΤΤ..  ΠΠΑΑΥΥΛΛΙΙ∆∆ΟΟΥΥ  
 
 
(συνέχεια από τη σελίδα 5) 
 
 
Παρά τις απουσίες (για διάφορους 
λόγους) των περισσότερων από τους 
κορυφαίους σκακιστές της χώρας µας– 
ή ίσως ακριβώς για το λόγο αυτό – οι 
αγώνες ήταν εξαιρετικά µαχητικοί και 
κράτησαν το ενδιαφέρον του κοινού 
αµείωτο, ενώ τα αποτελέσµατα έδωσαν 
ένα ελπιδοφόρο µήνυµα, µε την τελική 
επικράτηση της νέας γενιάς, των 
(συνονόµατων αλλά όχι συγγενών) 
Κατερίνας και Αντώνη Παυλίδη. Και αν 
για την Κατερίνα αυτός ήταν ο πρώτος 
της τίτλος, η δεύτερη συνεχόµενη 
επιτυχία του Αντώνη στο ίδιο 
πρωτάθληµα (συνοδευόµενη από την 
πρώτη του νόρµα γκρανµέτρ) είναι, αν 
µη τι άλλο, αξιοσηµείωτη. Θερµά 
συγχαρητήρια στους νικητές και ευχές 
για ακόµη µεγαλύτερες επιτυχίες! 
 
 
 

 
 
Αντώνης Παυλίδης 
 
 
 
Η σύνθεση του φετινού πρωταθλήµατος 
ανδρών ήταν σε µεγάλο βαθµό ίδια µε 
αυτού του 2011, που είχε διεξαχθεί στα 
Χανιά, µε αρκετούς νεαρούς και 
φιλόδοξους παίκτες. Ακολουθώντας το 
σενάριο της προηγούµενης χρονιάς, ο 
Αντώνης Παυλίδης ξεκίνησε δυνατά και 
απέκτησε το προβάδισµα, µια ήττα όµως 
από το Γιάννη Νικολαϊδη τον έβαλε στο 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ρόλο του διώκτη. Οι δύο τους, 
αποσπασµένοι από τους υπόλοιπους 
στη βαθµολογία, έδωσαν στους 
τελευταίους γύρους µεγάλη µάχη, που 
τελικά έληξε ευνοϊκά για τον Αντώνη: η 
ήττα του Νικολαϊδη από τον Καπνίση 
αποδείχθηκε καθοριστική. Στον τελευταίο 
γύρο ο Νικολαϊδης µπορούσε ακόµη να 
αναδειχθεί πρωταθλητής, αν κέρδιζε µε 
τα Μαύρα το Θάνο Μαστροβασίλη, 
αλλά ήδη από νωρίς είχε φανεί ότι κάτι 
τέτοιο δεν θα συνέβαινε. Τελικά, σε µια 
αρκετά ευνοϊκή θέση, ο Θάνος επέτρεψε 
στον αντίπαλό του να αιτηθεί ισοπαλία 
µε τριπλή επανάληψη, κάτι που στοίχισε 
στον ίδιο τη δεύτερη θέση. 
 
Ο Παυλίδης έπαιξε το πιο ενδιαφέρον 
σκάκι στο τουρνουά (τουλάχιστον από 
τη σκοπιά των θεατών!), µη χάνοντας 
ευκαιρίες να θυσιάσει υλικό και να 
επιτεθεί στον αντίπαλο, και τελικά 
επιβραβεύθηκε για τη µαχητικότητά του.  
 
Πολύ ενδιαφέρουσες ήταν και οι 
περισσότερες παρτίδες του Μουτούση, 
ενός παίκτη που διακρίνεται επίσης για 
το µαχητικό του στυλ, όπως και του 
Καπνίση, που, αφού συνήθλε από το 
κακό του ξεκίνηµα, έπαιξε ρυθµιστικό 
ρόλο στο πρωτάθληµα (εκτός από το 
Νικολαϊδη κέρδισε και το 
Μαστροβασίλη).  
 
Συγκρίνοντας το πρωτάθληµα αυτό (και 
το περσινό) µε παλαιότερα, όπου 
συµµετείχαν όλοι οι κορυφαίοι µας (και 
έκαναν ισοπαλίες µεταξύ τους), µπορεί 
κανείς να πει ότι τελικά οι θεατές 
ευχαριστήθηκαν περισσότερο! 
 
Οι «παραδοσιακές δυνάµεις» 
Μακροπούλου και Φαχιρίδου είχαν 
σχεδόν µονοπωλήσει (µαζί µε τη 
Μπότσαρη) τους τίτλους τα 
προηγούµενα (αρκετά) χρόνια, αυτή τη 
φορά όµως δεν κατάφεραν να 
αντισταθούν στη σαρωτική Κατερίνα 
Παυλίδου, που αράδιαζε τη µία νίκη µετά 
την άλλη (αυτή επί της Μακροπούλου 
ήταν καθοριστική). Ήδη από τον έκτο 
γύρο ήταν πλέον ξεκάθαρο σε όλους ότι 
θα ήταν αδύνατο να σταµατήσει κανείς 
την επέλαση της Κατερίνας, και η ήττα 
της στον τελευταίο γύρο δεν είχε καµία 
αγωνιστική σηµασία.  
 
Στη δεύτερη θέση ισοβάθµησαν τελικά η 
Φαχιρίδου και η Ιουλία Μάκκα, µισό 
βαθµό πάνω από τη Μακροπούλου,  
ενώ οι υπόλοιπες παρακολουθούσαν 
από απόσταση.  
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Η Παυλίδου έπαιξε το συνηθισµένο 
ριψοκίνδυνο και πολύ δυναµικό σκάκι 
της, που της απέφερε πολλούς 
βαθµούς, και ήταν ένα επίπεδο πάνω 
από τις αντιπάλους της στη διοργάνωση 
αυτή.  
 
Σε κάθε περίπτωση πάντως, 
επιβεβαιώθηκε για άλλη µια φορά το 
θεώρηµα ότι οι γυναίκες είναι τροµερά 
µαχητικές και αποφασισµένες! 
 
Η ιδέα της ταυτόχρονης συνύπαρξης 
πολλών σκακιστικών εκδηλώσεων στον 
ίδιο χώρο και χρόνο αποδείχθηκε 
ιδιαίτερα επιτυχής, προσφέροντας στους 
επισκέπτες της “Chessnale 2012” 
πληθώρα επιλογών και δηµιουργώντας 
µια πολύ ζωντανή σκακιστική 
ατµόσφαιρα στους χώρους του 
“BoozeCooperativa”.  
 
Μια επιγραµµατική αναφορά στους 
νικητές των λοιπών σκακιστικών 
εκδηλώσεων του φεστιβάλ (περισσότερα 
στην ιστοσελίδα της ΕΣΣΝΑ, 
www.essnachess.gr): ο Νάσος 
Παπαδηµητρίου κέρδισε το Πανελλήνιο 
Φοιτητικό Πρωτάθληµα (µε 9/9!), ενώ 
στην οµαδική βαθµολογία επικράτησε 
τελικά το Πανεπιστήµιο Πειραιά (στο 
τελευταίο κριτήριο ισοβαθµίας, επί του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε τρίτο το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης, µόλις µισό βαθµό πίσω), 
ο Σταµάτης Κούρκουλος-Αρδίτης 
κέρδισε το πρωτάθληµα Ράπιντ Αττικής, 
ο Χρήστος Ζυγούρης το αντίστοιχο 
πρωτάθληµα Μπλιτς, ενώ η Σκακιστική 
Άνοιξη επικράτησε στα αντίστοιχα 
οµαδικά πρωταθλήµατα.  
 
Γενικά όλες οι διοργανώσεις είχαν 
µεγάλη συµµετοχή, όπως και το 
σεµινάριο προπονητικής (53 άτοµα, 
αριθµός-ρεκόρ σε παγκόσµιο επίπεδο!).  
 
Αξίζει επίσης µια αναφορά στη Μιχάλη 
Χατζηδάκη και την Τάνια Βαζελάκη, που 
έδωσαν πολύ ενδιαφέρουσες διαλέξεις 
για την παρουσία του σκακιού στη 
ζωγραφική και τον κινηµατογράφο, 
καθώς και στο Γιάννη Μακρόπουλο, 
που σκηνοθέτησε και πρωταγωνίστησε 
στη θεατρική παράσταση! 
 
Όλοι οι φορείς που συνεργάστηκαν για 
την επιτυχηµένη διεξαγωγή του φεστιβάλ 
έµειναν ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι, τόσο 
από τη διοργάνωση όσο και από την 
απήχησή του στο κοινό, και ήδη κάνουν 
τα σχέδιά τους για την “Chessnale 
2013”! 
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του  
ΣΤΑΘΗ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ 
 
 
 

 
 
 

26 
Σεπτεµβρίου  
2012 
 
Προεδρικό Μέγαρο 
 
 
 
Ο Πρόεδρος  
της ∆ηµοκρατίας  
κ. Κάρολος Παπούλιας 
υποδέχεται  
τους   
πρωταθλητές Ευρώπης 
Αναστασία Αβραµίδου 
και Ευγένιο Ιωαννίδη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λόγω της πληθώρας της επίκαιρης ύλης –ξεπερνώντας µάλιστα το αρχικά 

προγραµµατισµένο και σχεδιασµένο οκτασέλιδο κατά δύο σελίδες-  

η προγραµµατισµένη για κάθε τεύχος  παρουσίαση των συλλόγων 

 θα γίνει στο επόµενο τεύχος. 

 


