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Ανακοίνωση της Ε.Σ.Ο. 
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Λονδίνο: Τουρνουά των διεκδικητών 

ΣΣΥΥΝΝΑΑΡΡΠΠΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΦΦΙΙΝΝΑΑΛΛΕΕ  
   

«Η πρόσφατη απόφαση της 
Πολιτείας για την περικοπή των 
επιχορηγήσεων στις αθλητικές 
Οµοσπονδίες από 60 έως 80% 
σε σχέση µε τις περσινές 
επιχορηγήσεις, είναι µια 
απόφαση καταστροφική για 
τον ελληνικό ερασιτεχνικό 
αθλητισµό. Θα οδηγήσει τις 
αθλητικές Οµοσπονδίες σε 
κλείσιµο και το αθλητικό 
οικοδόµηµα της χώρας σε 
κατάρρευση.  

Χαρακτηριστική η περίπτωση 
της ΕΣΟ – µιας Οµοσπονδίας 
που κατά γενική οµολογία 
πολλών στελεχών της ΓΓ 
Αθλητισµού είναι υπόδειγµα 
τόσο για το χαµηλό κόστος 
λειτουργίας της, όσο και για το 
παραγόµενο αθλητικό της 
έργο - στην οποία η 
επιχορήγηση µειώνεται στις 
50.000 ευρώ, αν και η ΓΓΑ 
γνωρίζει ότι µόνο τα 
ανελαστικά λειτουργικά της 
έξοδα φτάνουν τις 150.000 
ευρώ.  

∆ηλαδή, η Πολιτεία αποφάσισε 
να διαθέσει 50.000 ευρώ σε ένα 
άθληµα που βοηθά τη νεολαία 

της χώρας να γίνει 
εξυπνότερη.  

Αναµφίβολα η µείωση της 
επιχορήγησης στις 50.000 
ευρώ για µια Οµοσπονδία 
που το 2003 επιχορηγούνταν 
µε 850.000 ευρώ και 
εκπροσωπεί 250 σωµατεία 
σε όλη τη χώρα, είναι 
ενέργεια που την οδηγεί σε 
κλείσιµο.  

Το ∆.Σ. της ΕΣΟ εκτιµά, ότι 
ακόµα και σε αυτήν τη 
δύσκολη οικονοµική 
συγκυρία για τη χώρα, δεν 
είναι δυνατόν η Οµοσπονδία 
να λειτουργήσει στοιχειωδώς 
µε µικρότερη επιχορήγηση 
από την περσινή. Η µείωση 
είχε ήδη φτάσει τα όρια της 
επιβίωσης για το άθληµα 
µας, αν συνυπολογισθεί και 
η εδώ και χρόνια διακοπή 
των επιχορηγήσεων από τη 
ΓΓΑ προς τα σκακιστικά 
σωµατεία.  

Καλούµε την Πολιτεία να 
ανακαλέσει την απόφαση 
της για µείωση των 
επιχορηγήσεων σε σχέση µε 
το 2012. Ο ερασιτεχνικός 

αθλητισµός προσφέρει στη 
χώρα πολύ περισσότερα από τα 
λίγα χρήµατα που διαθέτει η 
Πολιτεία προς αυτόν.  

Καλούµε τον Υφυπουργό 
Αθλητισµού κ. Ιωαννίδη να 
εντείνει τις προσπάθειες του, για 
να τηρηθεί, όπως αρµόζει, το 
συνταγµατικά κατοχυρωµένο 
δικαίωµα της νεολαίας στην 
άθληση. Υποσχέσεις για µικρή 
βελτίωση των περικοπών – οι 
οποίες µάλιστα δεν καλύπτονται 
από τον προϋπολογισµό της 
χώρας - είναι πολύ εύκολο να 
ανακληθούν την τελευταία 
στιγµή.  

Η απόφαση για το αν θα 
διαλύσουν ή όχι τον ελληνικό 
αθλητισµό δεν µπορεί να 
λαµβάνεται από τους 
τεχνοκράτες της Τρόικας. Είναι 
απόφαση πολιτική και αφορά το 
µέλλον της νεολαίας της χώρας 
µας. Καλούµε την πολιτική 
ηγεσία του αθλητισµού να βάλει 
τέλος σε αυτό το σενάριο 
καταστροφής και να παλέψει για 
να ανακληθεί η απόφαση για 
µειώσεις επιχορηγήσεων το 2013. 

(συνέχεια στη σελ. 2) 

ΈΝΑ ΓΥΡΟ  πριν το τέλος του 
τουρνουά των διεκδικητών στο 
Λονδίνο, τίποτα δεν έχει κριθεί. 
Η βαθµολογία είναι: 
1-2 Κάρλσεν, Κράµνικ  8 ½ (13) 
3-4. Αρονιάν, Σβίντλερ  7 
5-6 Γκριστσούκ, Γκέλφαντ 6  
7. Ιβαντσούκ  5 
8. Ρατζιάµποβ 4 
14ος γύρος: Κάρλσεν-Σβίντλερ, 
Ιβαντσουκ-Κράµνικ. Αν τελικά 
ισοβαθµίσουν οι δύο Κ, τότε 
πρώτος θα βγει ο Κάρλσεν! 

Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η 
είδηση ότι ο µάνατζερ του 
Κάρλσεν, Εσπεν Αγκντεστάιν, 
ήταν έτοιµος να καταθέσει, πριν 
τον τελευταίο γύρο, επίσηµη 
καταγγελία µε την κατηγορία 
στηµένων αποτελεσµάτων από 
τους Γκριστσουκ, Ρατζιάµποβ και 
Σβίντλερ υπέρ του Κράµνικ. 
Όµως η in extremis νίκη του 
παίκτη του στον 13ο γύρο, 
απέτρεψε την υποβολή της. 
Προκλήθηκε, όµως, τεράστια 
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αναστάτωση, και οι οργισµένες 
αντιδράσεις των εµπλεκόµενων 
παικτών φθάνουν έως και την 
απειλή να µην αγωνισθούν στον 
τελευταίο γύρο.  
Η καταγγελία βασίζεται στο 
γεγονός των «χονδροκοµµένων 
λαθών», όπως αναφέρεται, «που 
δεν συνάδουν µε την υψηλή 
ποιότητα αυτών των παικτών». 
Τέλος αναφέρει ότι οι υπόλοιποι 7 
παίκτες , συνεχώς συνοµιλούσαν 
µεταξύ τους µόνο στα Ρωσικά… 
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(συνέχεια από την 1η σελ.)  

Μια αχτίδα φωτός φάνηκε κατά τη 

συνάντησή µας µε τον Υφυπουργό 
Αθλητισµού κ. Ιωαννίδη, η οποία 

έλαβε χώρα στις 12 Μαρτίου σε 
καλό κλίµα και διάρκεσε 1½  ώρα. 

Λάβαµε τη δέσµευση του κ. Ιωαννίδη 
ότι η τακτική επιχορήγηση της ΕΣΟ 

για το 2013 θα αναθεωρηθεί 
σηµαντικά προς τα πάνω στο 

πλαίσιο της πρωθυπουργικής 

δέσµευσης για την αύξηση των 
κονδυλίων του προϋπολογισµού 

που προορίζονται για τον 
αθλητισµό». 

 

 
 

 

Για το θέµα της χρηµατοδότησης 
του ελληνικού σκακιού η ΕΣΟ 
συνέταξε την ακόλουθη επιστολή 
προς τις Ενώσεις και Τοπικές 
Επιτροπές: 
 

«Κύριε Πρόεδρε, 

Όπως ήδη έχετε πληροφορηθεί, 
το 2012 ήταν η µοναδική 
χρονιά, που η πάντα 
νοικοκυρεµένη στα οικονοµικά 
της ΕΣΟ παρουσίασε για πρώτη 
φορά έλλειµµα της τάξης των 
22.000 €, το οποίο αφορά 
κυρίως χρέη προς τους 
κορυφαίους σκακιστές µας 
µέλη της Εθνικής Οµάδας, αλλά 
και κάποια µικρότερα χρέη 
προς Ενώσεις και Σωµατεία. 

Ο λόγος που δηµιουργήθηκε το 
έλλειµµα αυτό ήταν η 
απαράδεκτη ενέργεια της ΓΓΑ 
να περικόψει κατά 120.000 € την 
ήδη ισχνή εγκεκριµένη για το 
2012 επιχορήγηση των 300.000 
€, όταν µόλις πριν µερικά 
χρόνια η ετήσια επιχορήγηση 
της ΕΣΟ ήταν 850.000 € . 

Το έλλειµµα µάλιστα της ΕΣΟ θα 
ήταν αρκετά µεγαλύτερο εάν 
µέσα στο 2012 δεν είχαν 
εξασφαλισθεί µε ενέργειες του 
Προέδρου Γ. Μακρόπουλου και 
δύο σηµαντικές δωρεές, 25.000 
$ από τη Rosneft και 40.000 € 
από τον κ. Ιβάν Σαββίδη. 

Όµως, οι όποιες οικονοµικές 
δυσκολίες του προηγούµενου 
χρόνου, φέτος παίρνουν πλέον 
δραµατική τροπή, αφού η 
επιχορήγηση της ΕΣΟ που 
ανακοινώθηκε αρχικά από τη 
ΓΓΑ για το 2013 θα είναι µόλις  

50.000 €, που ενδέχεται να αυξηθεί 
µετά τη συνάντηση που έγινε µε 
τον υπουργό κ. Ιωαννίδη. Ας 
σηµειωθεί ότι µόνο για τις εντελώς 
ανελαστικές και ήδη περικοµµένες 
λειτουργικές δαπάνες (µισθοί 
προσωπικού, ενοίκιο κλπ.) 
απαιτούνται περίπου 150.000 €, 
ενώ για τις ανάγκες της Εθνικής 
Οµάδας και για τη διατήρηση 
ενός αξιοπρεπούς Αγωνιστικού 
Προγράµµατος χρειάζονται άλλα 
τόσα, κατ’ ελάχιστο. 

Το πρόβληµα, όπως γνωρίζετε, 
είναι γενικότερο και οι µεγάλες 
αυτές περικοπές αφορούν όλες 
τις αθλητικές οµοσπονδίες, µε τις 
οποίες η ΕΣΟ επιδιώκει να έχει 
επαφές και συνεργασία ώστε να 
συντονισθεί και να συµµετέχει σε 
κάθε είδους ενέργειες αντίδρασης 
που θα κριθούν πρόσφορες και 
θα αποφασισθούν να 
εκδηλωθούν. 

Με όλα όσα αναφέρθηκαν 
παραπάνω, πιστεύουµε ότι 
καταλαβαίνετε τον έντονο 
προβληµατισµό που διακατέχει τη 
∆ιοίκηση της ΕΣΟ και τον οποίον 
ακριβώς θέλουµε να 
µοιραστούµε µαζί σας µε την 
επιστολή µας αυτή. 

Εκτιµώντας τις αρνητικές αυτές 
εξελίξεις µε τις τόσο δυσοίωνες 
προοπτικές που διαγράφονται, 
στις συζητήσεις που γίνονται στις 

συνεδριάσεις του ∆Σ της ΕΣΟ, 
ακούγεται και η ανεύθυνη άποψη 
για «λουκέτο» στην Οµοσπονδία. 
Όµως, η συντριπτική πλειοψηφία 
των µελών του ∆Σ θεωρεί ότι η 
ΕΣΟ πρέπει µε κάθε θυσία να 
κρατηθεί ανοικτή ώστε και οι 
Εθνικές Οµάδες να εξακολουθούν 
να υπάρχουν, αλλά και η 
διοργάνωση και αξιολόγηση των 
Ατοµικών και Οµαδικών 
Πρωταθληµάτων όλων των 
κατηγοριών να συνεχιστεί, µε τη 
συνεργασία πάντοτε των 
Ενώσεων και των Σωµατείων σε 
όλη την επικράτεια. Εξ άλλου, δεν 
υπάρχει καµία χώρα στον κόσµο 
που να µην έχει Οµοσπονδία σε 
οιοδήποτε άθληµα. 

Για το σκοπό αυτό θα καταβληθεί 
πολύ µεγάλη προσπάθεια όχι 
µόνο για την περιστολή στον 
µέγιστο βαθµό των λειτουργικών 
δαπανών της ΕΣΟ αλλά και για 
την εξεύρεση νέων χορηγιών άνω 
των 100.000 € . Επιπρόσθετα, θα 
υποβάλουµε συγκεκριµένες 
προτάσεις, στο πλαίσιο 
προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής 
΄Ενωσης, ώστε να ελπίζουµε 
τυχόν έγκριση και 
χρηµατοδότησή τους. 

 

Η ∆ΥΣΒΑΤΗ πορεία του 

ελληνικού σκακιού 

συνεχίζεται, καθώς δεν 

ξεκαθάρισε ακόµη το θέµα 

της επιχορήγησης από τη 

ΓΓΑ. Αλλά ούτε και 

αποφάσεις ελήφθησαν για 

την αυτοχρηµατοδότηση της 

Οµοσπονδίας. Η µόνη 

ευχάριστη είδηση είναι η 

επικείµενη δωρεά επιπλέον 

ποσού περίπου 40.000 Ευρώ 

από τον κ. Ιβάν Σαββίδη, ο 

οποίος αποδεικνύεται 

απόλυτα συνεπής µε όσα 

είχε υποσχεθεί πέρυσι. 

Τόσο το θέµα των εθνικών 

µας οµάδων, όσο και τα 

θέµατα ανάπτυξης 

(προπονητικά κλιµάκια, κ.ά.) 

είναι «παγωµένα», µόνον το 

θέµα του συνοδού-

«προπονητή» στο 

Ευρωπαϊκό πρωτάθληµα 

εθνικών οµάδων στην 

Πολωνία επιλύθηκε, µε την 

εθελοντική προσφορά του 

Στράτου Γρίβα. 
 

Με την επικείµενη 

ολοκλήρωση όλων των 

προκριµατικών φάσεων των 

σχολικών πρωταθληµάτων, 

αναµένεται µε ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον η τελική τους 

φάση, που θα διεξαχθεί στην 

Ερέτρια από 27 έως 29 

Απριλίου. Και όχι µόνον για 

την αγωνιστική τους πλευρά, 

αλλά και για το εύρος της 

συµµετοχής, µε δεδοµένη την 

δυσπραγία που βιώνει η 

ελληνική κοινωνία και που 

αναγκάζει εκατοντάδες 

χιλιάδες οικογένειες σε  

συνεχείς περικοπές δαπανών 

Θα χρειαστεί οπωσδήποτε και η 
µεγαλύτερη παροχή εθελοντικής 
εργασίας και εθελοντικών 
υπηρεσιών από όλους όσους 
συµµετέχουν στις δράσεις της 
Οµοσπονδίας (αγώνες, 
σεµινάρια, κ.ά.), που όµως, από 
µόνη της δεν µπορεί να επιλύσει 
όλα τα προβλήµατα. 

Ωστόσο γίνεται κατανοητό ότι για 
να πετύχει η προσπάθεια και να 
κρατηθεί όρθιο κατά το δυνατόν 
το όλο σκακιστικό µας 
οικοδόµηµα, θα χρειασθεί η 
συµµετοχή και η στήριξη όλου 
του σκακιστικού κόσµου.  

Για τη µορφή που µπορεί να 
πάρει η οικονοµική στήριξη, στις 
συζητήσεις που γίνονται 
ανάµεσα στα µέλη του ∆Σ της 
ΕΣΟ, διαµορφώνεται η άποψη να 
ζητηθεί από τους σκακιστές, που 
έχουν τη δυνατότητα, να 
εισφέρουν για τη διάσωση του 
ελληνικού σκακιού π.χ. από 1 έως 
2,5 € το µήνα, λαµβάνοντας 
µέριµνα απαλλαγής για όσους 
δεν µπορούν να ανταποκριθούν. 
Παράλληλα για να υπάρχει και 
κάποια διαφοροποίηση ανάµεσα 
στους ενεργούς και στους 
λιγότερο ενεργούς σκακιστές, 
εξετάζεται και η θεσµοθέτηση 
ενός «παραβόλου αλληλεγγύης» 
ανά ατοµικό τουρνουά που 
συµµετέχουν (και αξιολογείται). 

Τµήµα αυτών των εσόδων θα 
κατευθύνονται στις Ενώσεις και 
τους Συλλόγους. 

Γνωρίζουµε ασφαλώς τα µεγάλα 
προβλήµατα που έχει 
δηµιουργήσει η οικονοµική κρίση 
στο σύνολο σχεδόν του 
ελληνικού πληθυσµού αλλά ως 
υπεύθυνη ∆ιοίκηση της ΕΣΟ 
είµαστε έτοιµοι να λάβουµε όλες 
τις σοβαρές και κρίσιµες 
αποφάσεις που οι περιστάσεις 
απαιτούν. 

Για το λόγο αυτό απευθυνόµαστε 
σε όλες τις Ενώσεις Σκακιστικών 
Σωµατείων και τις Τοπικές 
Επιτροπές και σας ζητούµε να 
εκφράσετε τις απόψεις και 
προτάσεις σας για την επίλυση 
του οξύτατου οικονοµικού 
προβλήµατος που έχει προκύψει 
και να τοποθετηθείτε στους 
προτεινόµενους παραπάνω 
τρόπους χρηµατοδότησης για τη 
συνέχιση της οργανωµένης 
σκακιστικής δραστηριότητας 
στην Ελλάδα και περιµένουµε τις 
απαντήσεις σας το αργότερο 
µέχρι τις 19 Απριλίου 2013». 
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.ΠΠΠ...ΟΟΟ...ΑΑΑ’’’   

ΚΚΚΕΕΕΝΝΝΤΤΤΡΡΡΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ 

---   ∆∆∆ΥΥΥΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   

ΜΜΜΑΑΑΚΚΚΕΕΕ∆∆∆ΟΟΟΝΝΝΙΙΙΑΑΑΣΣΣ   

   

   
   

ΟΟΟ      ΟΟΟ...ΣΣΣ...   

ΓΓΓΙΙΙΑΑΑΝΝΝΝΝΝΙΙΙΤΤΤΣΣΣΩΩΩΝΝΝ   
   

ΣΣΣΤΤΤΗΗΗΝΝΝ   

ΑΑΑ’’’   ΕΕΕΘΘΘΝΝΝΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   
 

   
  

 

ΠΠΠ...ΟΟΟ...   ΑΑΑ’’’   ΑΑΑΤΤΤΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   

ΠΠΠΑΑΑΠΠΠΑΑΑΓΓΓΟΟΟΥΥΥ,,,   ΦΦΦ...ΟΟΟ...ΝΝΝ...ΗΗΗ...   &&&   

ΑΑΑΙΙΙΓΓΓΑΑΑΛΛΛΕΕΕΩΩΩ      ΣΣΣΤΤΤΗΗΗΝΝΝ   ΑΑΑ΄́́ΕΕΕΘΘΘΝΝΝΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   
 

Η ΤΕΛΙΚΗ βαθµολογία του Π.Ο.Α΄Αττικής (µετά από 9 γύρους): 

1. Α.Σ. Παπάγου 14 β. (52,0 π.) 

2. Φ.Ο.Ν. Ηρακλείου 14 β. (50,0 π.) 

3. Σ.Ο. Αιγάλεω 12 β. (50,0 π.) 

4. Σ.Ο Ν. Φιλαδέλφειας 10 β. (44,0 π.) 

5. Πανελλήνιος Γ.Σ. 9 β. (43,5 π.) 

6. Σ.Ο. Καλλιθέας 7 β. (42,0 π.) 

7. Α.Ο. "Ζήνων" Γλυφάδας 7 β. (45,0 π.) 

8. Σ.Μ.Σ. Ελευσίνας 7 β. (41,0 π.) 

9. Σ.Α.Σ. Κορωπίου 6 β. (41,0 π.) 

10. Σ.Ο. Χαλανδρίου 4 β. (40,0 π.) 

 

Οι τρεις πρώτες οµάδες της κατάταξης  αποκτούν το δικαίωµα 

συµµετοχής στην τελική φάση της Α' Εθνικής, τον Ιούλιο του 

2013 (όπου είναι πιθανό, µέσω αναπληρώσεων, να αποκτήσουν 

δικαίωµα συµµετοχής και άλλες οµάδες της Αττικής) ενώ οι δύο 

τελευταίες υποβιβάζονται στη Β' Εθνική. 

Ενωση Σκακιστικών  

Σωµατείων Πελοποννήσου 

                                             “““ΠΠΠαααίίίζζζωωω   σσσκκκάάάκκκιιι   –––      

µµµαααθθθαααίίίνννωωω   σσσκκκάάάκκκιιι”””   

Η ΈΝΩΣΗ Σκακιστικών Σωµατείων Πελοποννήσου και ο ∆ήµος 
Πατρέων οργανώνουν σε όλα τα ∆ηµοτικά Σχολεία της 
Πάτρας το πρόγραµµα “Παίζω σκάκι – Μαθαίνω σκάκι” 

Στόχος του προγράµµατος είναι η γνωριµία των µαθητών µε 
το σκάκι, η εκµάθηση των κανόνων του παιχνιδιού και η 
διοργάνωση µικρής διάρκειας αγώνων, εντός του σχολικού 
χώρου, µε τη µορφή τουρνουά τάξεων, απ’ όπου θα 
προκύψουν οι πρωταθλητές τάξεων και ο πρωταθλητής του 
σχολείου. Οι πρωταθλητές όλων των σχολείων που θα λάβουν 
µέρος στο πρόγραµµα θα αγωνιστούν µεταξύ τους για να 
αναδειχθεί ο πρωταθλητής Πάτρας. Το πρόγραµµα θα 
υλοποιηθεί στο χώρο του κάθε σχολείου, τους µήνες 
Φεβρουάριο και Μάρτιο (αρχικά), εκτός διδακτικού ωραρίου, 
µε ευθύνη πιστοποιηµένων προπονητών σκακιού,  µε ελεύθερη 
συµµετοχή µαθητών και χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση 
του σχολείου ή των µαθητών. 

Το πρόγραµµα γνωρίζει µεγάλη απήχηση και ήδη 29(!) σχολεία 
συµµετέχουν στο πρόγραµµα µε εκατοντάδες µαθητές να 
έχουν λάβει µέρος στους αγώνες. Ενδεικτικά, στο 3ο ∆.Σ. 
Πατρών συµµετείχαν τα 90 από τα 114 παιδιά του σχολείου! 

 

     

 

 

ΜΕ  48 ΟΜΑ∆ΕΣ 

Η Α’ ΕΘΝΙΚΗ  
 

ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του 

∆.Σ. της Οµοσπονδίας, που 

πραγµατοποιήθηκε την 

Κυριακή το απόγευµα 31 

Μαρτίου, αποφασίστηκε –µετά 

από εισήγηση του Προέδρου Γ. 

Μακρόπουλου- η άµεση 

αύξηση των οµάδων στο 

επερχόµενο πρωτάθληµα της 

α’ εθνικής 2013, από 34 σε 48, 

µε το σκεπτικό της  µετεξέλιξης 

του πρωταθλήµατος σε 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ στον  ΠΟΑ΄ της 

ΕΣΣΚΕ∆ΥΜ αναδείχθηκε η 

ιστορική οµάδα των 

Γιαννιτσών, µε 2η την οµάδα 

ΠΑΣ Εδεσσαίοι 8Χ8. 

 Τα Γιαννιτσά, µία από τις 

πρώτες οµάδες που 

ιδρύθηκαν στη Μακεδονία, 

έχουν αναδείξει παίκτες 

πρώτης γραµµής όπως τους 

Βογιατζή, Χατζηαβραµίδη, 

Φωκά, Μάγγο, 

Χατζηδηµητρίου, κ.ά. 

 

 
 

Το 14ο ανοικτό ατοµικό 
πρωτάθληµα Κ∆ Μακεδονίας 

θα διεξαχθεί στην 
Πτολεµαϊδα, από 12 έως και 
15 Απριλίου (ελβετικό 6 

γύρων) 

διεθνές όπεν –κατά τα πρότυπα  

πολλών ξένων διασυλλογικών 

πρωταθληµάτων-, από την 

αµέσως επόµενη αγωνιστική 

περίοδο, και µε χορηγό 

αεροπορική εταιρεία. 

Η συνεδρίαση ήταν θυελλώδης, 

η «µειοψηφία» αντέδρασε 

έντονα, ενώ και τρεις 

σύµβουλοι της «πλειοψηφίας» 

υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους, 

αλλά αργότερα µεταπείστηκαν 

και τις ανακάλεσαν. 

 

Επιπλέον και µετά από τις 

παρεµβάσεις πολλών 

σωµατείων έγινε και η 

αντιµετάθεση των ηµεροµηνιών 

διεξαγωγής, δηλαδή τελικά η α’ 

εθνική θα γίνει από 9 έως 14 

Ιουλίου και τα νεανικά από 2 

έως 8 Ιουλίου, ενώ 

επανεξετάζεται και το θέµα του 

τόπου διεξαγωγής, αφού το Ρίο 

ίσως αποδειχθεί ανεπαρκές για 

τη φιλοξενία µίας τέτοιου 

µεγέθους διοργάνωσης. 



 

   

 
 
 
 

   

   

ΓΓΓιιιααα   τττοοουυυςςς   νννεεεαααρρροοούύύςςς   

πππρρρωωωττταααθθθλλληηητττέέέςςς   µµµαααςςς            
 
 

 
 

Λάγιος Πόρτις 

wwwwwwwww...ccchhheeessssssgggaaammmeeesss...cccooommm      

&&&      wwwwwwwww...333666555ccchhheeessssss...cccooommm   
 

  

ΛΛΛάάάγγγιιιοοοςςς   ΠΠΠόόόρρρτττιιιςςς   
  

      ΤΤΤοοο   κκκλλλααασσσσσσιιικκκόόό   βββιιιβββλλλίίίοοο   τττοοουυυ   µµµήήήνννααα:::            «««ΜΜΜππποοοτττβββίίίνννιιικκκ---ΣΣΣµµµύύύσσσλλλοοοβββ:::   111999555444,,,   111999555777,,,   111999555888»»»   
    
ΤΗΝ ∆ΕΚΑΕΤΙΑ του 1950, 

ξεχωριστή θέση στην 

παγκόσµια ιστορία κατέχουν 

τα τρία µατς για τον 

παγκόσµιο τίτλο µεταξύ  του 

Μποτβίνικ και του Σµύσλοβ. 

Πριν το πρώτο µατς οι δύο 

παίκτες είχαν συναντηθεί 20 

φορές (η πρώτη τους 

παρτίδα –ισοπαλία- 

χρονολογείται από το 1940), 

µε τον Μποτβίνικ να έχει +7 

=11 -2. 

Το πρώτο µατς του 1954 έληξε 

ισόπαλο 12-12, και µε βάση 

τον κανονισµό ο Μποτβίνικ 

διατήρησε τον τίτλο του. 

Στις 27/4/1957 έληξε το 2ο 

µατς µε νίκη του Σµύσλοβ 

12,5-9,5 και την ανάδειξή 

του ως νέου πρωταθλητή 

κόσµου. 

Αλλά, στις 8/5/1958, στο 

µατς-ρεβάνς –και πάλι 

βάσει του κανονισµού- ο 

Μποτβίνικ πήρε πίσω το 

στέµµα του, νικώντας 12,5-

10,5. 

Στο βιβλίο αυτό, ο Μποτβίνικ 

αναλύει τις περισσότερες 

από τις 69 συνολικά 

παρτίδες των 3 µατς, µε τη 

γνωστή ακρίβειά του και 

πληρότητα. Εξαιρετικό 

ενδιαφέρον έχει και η 

παρουσίαση του τρόπου 

προετοιµασίας του, 

ειδικότερα στα ανοίγµατα. 

Στα 3 µατς, παίχθηκαν 

περισσότερα από 12 

ανοίγµατα, τα κυριότερα 

από τα οποία ήταν η Ινδική 

του Ρ, η Σιικελική, η Γαλλική, η 

Γκύνφελντ, η Αγγλική και η 

Κάρο-Καν (µόνο στο 3ο 

µατς). 

Για το µατς του 1957, 

υπάρχουν επίσης και τα 

βιβλία του Γκόλοµπεκ και 

του Ο’Κέλλυ (στα Γαλλικά). 

 

Μ. Βοtvinnik, “Botvinnik-

Smyslov, Three world chess 

championships matches: 

1954, 1957, 1958”, New In 

Chess,  α’  αγγλική 

έκδοση:2009,  287 σελίδες. 

Ο ΖΩΝΤΑΝΟΣ θρύλος του 

Ουγγρικού σκακιού, ο Λάγιος 

Πόρτις, γεννήθηκε το 1937 και 

έµαθε τις κινήσεις σε µικρή ηλικία. 

Η εξέλιξή του ήταν σταθερή αλλά 

όχι ταχεία. Το 1958 κατέκτησε το 

πρώτο από τα 10 συνολικά 

εθνικά πρωταθλήµατα.  

Ενδεικτικό της ποιότητάς του είναι 

ότι για οκτώ φορές υπήρξε ένας 

εκ των διεκδικητών του 

παγκόσµιου τίτλου, από το 1964 

έως το 1987! 

Από το 1958 έως το 1990 

συµµετείχε σε περίπου 75 ισχυρά 

τουρνουά, κατακτώντας (ή 

ισοβαθµώντας) την πρώτη θέση. 

Συµµετείχε σε πολλές Ολυµπιάδες, 

µάλιστα το 1978 συνέβαλε 

αποφασιστικά στην κατάκτηση 

του χρυσού µεταλλίου (η ΕΣΣ∆ 

στη 2η θέση)  παίζοντας στην 1η 

σκακιέρα (+8 =4 -2). 

Το 1970, παίζοντας στην 3η 

σκακιέρα, στο µατς ΕΣΣ∆- Μικτή 

Κόσµου, νίκησε τον Κορτσνόι 

(ΕΣΣ∆) µε +1 =3. 

 

Το αυστηρά ποζισιονέλ παιχνίδι 

του, αν και αποτελεσµατικό δεν 

είναι ιδιαίτερα θεαµατικό.  

Χαίρει της εκτίµησης των 

συναδέλφων του και διακρίνεται 

για τη µετριοπάθεια και τη 

διακριτικότητά του. 

 

ΨΑΧΝΕΤΕ για κάποια παρτίδα, 
είτε για συλλογές παρτίδων 
γνωστών παικτών, που να 
συνοδεύονται και από κάποια 
σχόλια, αναλύσεις ή ιστορικά 
στοιχεία;   

Τότε ο ιστότοπος 
www.chessgames.com µπορεί 
να σας φανεί ιδιαίτερα 
χρήσιµος, κυρίως γιατί οι 
αναγνώστες του, µέσω του 
forum, εµπλουτίζουν τις 
παρτίδες µε σχόλια, απόψεις, 
αναλύσεις, αναθεωρώντας 
ορισµένες φορές λάθη ή 

αµφιλεγόµενες εκτιµήσεις. 

 

Ένας ακόµη ιστότοπος όπου 
µπορείτε να αναζητήσετε 
ελεύθερα παρτίδες, 
ανοίγµατα και συγκεκριµένες 
θέσεις είναι το 
www.365chess.com 

Εδώ δεν θα βρείτε 
σχολιασµό, αλλά πολύ 
περισσότερες παρτίδες 
(3.500.000) και πολλές άλλες 
χρήσιµες σελίδες για 
ανοίγµατα, κλπ. 
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     ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΚΑΚΙ 

ΓΓΓΙΙΙΓΓΓΑΑΑΝΝΝΤΤΤΩΩΩΝΝΝΕΕΕΤΤΤΑΑΑΙΙΙ   ΗΗΗ   ΕΕΕΘΘΘΝΝΝΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΑΑΑΝΝΝ∆∆∆ΡΡΡΩΩΩΝΝΝ  
 

 

   

  
   

 του  ΙΠΠΩΝΑΚΤΟΣ  

αποκλειστικό ρεπορτάζ 

 

 

ΕΠΙ ΠΟΛΛΑ χρόνια ακούµε το 
δικαιολογηµένο παράπονο  
«γιατί η εθνική ανδρών, όταν 
µάλιστα πλειάς παικτών εξ 
Ανατολών µετακόµισε στη 
∆ύση, δεν ενισχύθηκε, όπως 
συνέβη µε την εθνική γυναικών; 
Γιατί ο Σορτ, η σύζυγος του 
οποίου είναι ελληνίδα, δεν µας 
καταδέχεται»; 

Με ιδιαίτερη χαρά λοιπόν –και 
µε διασταυρωµένες τις 
απολύτως αξιόπιστες πηγές 
µας- σας πληροφορούµε ότι η 
Εθνική ανδρών πρόκειται να 
ενισχυθεί πολύ σύντοµα, στην 
πρώτη σκακιέρα!- µ’ έναν 
γκρανµαιτρ πρώτης γραµµής – 
εκ των κορυφαίων 70 της 
παγκόσµιας κατάταξης-. 

Η ευχάριστη αυτή εξέλιξη δεν 
οφείλεται στην θεά του σκακιού 
Κάϊσσα, αλλά στην θεά του 
έρωτα και του κάλλους, 
Αφροδίτη. 

Ο µαιτρ (που για ευνόητους 
λόγους δεσµεύθηκα  ρητώς να 
µην αποκαλύψω το όνοµά του, 
αλλά ας του αποδώσουµε, 
χάριν οικονοµίας, το ΝΝ εκ του 
λατινικού Nomen Nescio, = 
αγνώστου ονόµατος) 
προέρχεται από Ευρωπαϊκή 
χώρα, έχει αγωνιστεί  στην 
Ελλάδα, και χαίρει της 
εκτίµησης παγκοσµίως για το 
πνεύµα τού «ευ αγωνίζεσθαι» 
και την πηγαία ευγένειά του.  

Αµέσως µετά την τελευταία 
συµµετοχή του στην Ελλάδα, 
είχε την τύχη να δει, σε 
παραλιακό νυκτερινό κέντρο, 
εκ του σύνεγγυς την εκπάγλου 
ωραιότητος καλλονή,  
πολυσχιδή καλλιτέχνη Ιουλία, 
ενώ απόλαυσε µία µνηµειώδη 
κινηµατογραφική παραγωγή 
της, σε κάποιο διάλειµµα της 
προετοιµασίας του. Όπως 
ήταν φυσικό, έµεινε έκθαµβος 
από τα κάλλη της και 
γοητεύτηκε από τον 
αισθησιασµό της και την 
αρµονία σώµατος και 
πνεύµατος. Αυτό ήταν το 
πρελούδιο. 

Λίγους µήνες µετά την  «µοιραία» επαφή,  ο ΝΝ 
πληροφορήθηκε από έλληνα φίλο του ότι «ο µύχιός του 
πόθος» µετοίκησε στη Βιέννη, δηλαδή πολύ πιο κοντά στον 
τόπο διαµονής του, σε σχέση µε την Αθήνα. 

 

Αµέσως επεδίωξε µεθοδικώς –και υποδειγµατικώς- να τη 
συναντήσει. Παρ’ ότι η σταρ έδειχνε διστακτική για ένα τέτοιο 
ραντεβού, τελικώς υποχώρησε µετά τις πολλαπλές αποστολές 
ανθοδεσµών από λευκά ρόδα και εξωτικά άνθη. 

Συναντήθηκαν στο πολυτελές night club Maxim κοντά στην 
πλατεία της Οπερας. Υπό την επήρεια της άφθονης 
σαµπάνιας, η σαγηνευτική Ιουλία (που φορούσε µία υπέροχη 
και αποκαλυπτική ασηµόχρυση τουαλέτα Versace) υποτάχθηκε 
ολοκληρωτικά χάρη στην επινοητικότητα του πολυµήχανου ΝΝ. 

Όλα εξελίχθηκαν ως µία κλασική Βιεννέζικη παρτίδα της 
πρώιµης ροµαντικής εποχής του Στάϊνιτς. 

Όπως µας εκµυστηρεύθηκε η πηγή µας, η εύχαρης Ιουλία 
υποτάχθηκε ακαριαίως στο πνεύµα και τον ορθολογισµό του. 
Επί ώρες στιχοµυθούσαν φιλοσοφικώς περί  της ευφυίας,  του 
ταλέντου, της διαίσθησης, περί της πνευµατικότητας. Για την 
σταρ ήταν µία µεγαλειώδης αποκάλυψη, ένας νέος 
ανεξερεύνητος κόσµος. 

 

Στον µαιτρ αποκαλύφθηκε µία γυναίκα ανεπανάληπτη, µε 
τρυφερότητα, συναισθήµατα, ευαισθησία και χάρη. Η 
σεξουαλικότητα και ο αισθησιασµός ήταν σε αγαστή 
συµφωνία µε µία µεταφυσική διανοητική  δηµιουργία, η 
κορύφωση των οποίων ήταν ένας οργιώδης πνευµατισµός,  

 

 

 

αντάξιος των καλύτερων 
δηµιουργιών του Μόρφυ, ή της 
«αθανάτης παρτίδας» του 
Αντερσεν. 

Η χαρισµατική Ιουλία του 
ζήτησε να της διδάξει άµεσα τα 
απόκρυφα µυστικά του 
παιγνίου. Η «χηµεία» ήταν 
εκρηκτική κι εκείνη η νύκτα 
ανεξάντλητη.  

 

 

Το «κλειδί» της ερµηνείας της 
αµφίδροµης αυτής έλξης είναι 
ο Ναµπόκοβ! Ο λαµπρός µαιτρ 
τυγχάνει ανυπόκριτος 
θαυµαστής της «Λολίτας» (και 
η Ιουλία ενσάρκωσε µια 
ενήλικη Λολίτα) η δε Ιουλία 
λάτρεψε τον «Λούζιν», που 
πάντα ποθούσε να τον 
«συναντήσει». 

Ο Σπάσκυ είχε πει ότι «µε την 
πρώην σύζυγό µου ήµασταν 
ως δύο ανόµοιοι Αξιωµατικοί» 
Στην περίπτωση του ταιριαστού 
ζεύγους ισχύει το «σε κεντρική 
«τρύπα», ο ίππος βρίσκει τη 
βέλτιστη θέση  του».  

Με δεδοµένη την επικείµενη 
επισηµοποίηση του ειδυλλίου 
τους, ο πανίσχυρος παίκτης 
θα αγωνιστεί σίγουρα στην 
Ολυµπιάδα του Τρόµσο το 
2014, µε τα γαλανόλευκα. 

Το ερωτευµένο υπέροχο ζεύγος 
θα εµφανιστεί στη χώρα µας 
το θέρος του 2013.  

Ελπίζουµε ότι η ΕΣΟ θα 
αξιοποιήσει καταλλήλως τη 
χαρισµατική ντίβα για την 
προβολή του σκακιού και την 
προσέλκυση νέων χορηγών. 
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ΤΤΤΟΟΟΥΥΥΡΡΡΝΝΝΟΟΟΥΥΥΑΑΑ   ΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΚΚΚ∆∆∆ΙΙΙΚΚΚΗΗΗΤΤΤΩΩΩΝΝΝ,,,      ΛΛΛΟΟΟΝΝΝ∆∆∆ΙΙΙΝΝΝΟΟΟ   222000111333   
   

   
                                                                           (((φφφωωωτττόόό :::    ΑΑΑ...    ΚΚΚάάάρρρλλλοοοβββ ιιι τττ ςςς )))    

   
του 
ΒΑΓΓΕΛΗ ΒΙ∆ΑΛΗ 
 
Ο 12ος γύρος φάνηκε ως το κοµβικό σηµείο 
του τουρνουά. Μετά από 11 γύρους, 1ος 
ήταν ο Κάρλσεν µε 7 ½ , 2ος ο Κράµνικ µε 7 
και 3ος ο Αρονιάν µε 6 ½ . 
Ηδη, µπαίνοντας στο δεύτερο µισό του 
τουρνουά, έγινε αντιληπτό ότι ο Κάρλσεν δεν 
ήταν και στην καλύτερή του κατάσταση. 
Αχρωµη ισοπαλία, ως λευκός, µε τον 
Αρονιάν, νέα ισοπαλία µε τον Κράµνικ, 
ισοπαλία-µε τριπλή επανάληψη κινήσεων, 
στην 22η κίνηση- µε τον Γκριστσούκ, όλα 
αυτά ήταν άσχηµα σηµάδια για τον 
Νορβηγό. Αντιθέτως, µετά το µέτριο 
ξεκίνηµά του, ο αήττητος Κράµνικ σηµείωσε 
3 ½ /4 (8ος-11ος γύρος), εκµεταλλευόµενος 
τα σοβαρά λάθη των αντιπάλων του. 
 

Ήταν προφανές ότι η σχεδιασµός του πριν 
το τουρνουά δεν επιβεβαιώνονταν από τα 
αποτελέσµατα. Ναι µεν ήταν πρώτος, αλλά 
όχι µε τον τρόπο που το είχε σχεδιάσει. 
Επιπλέον, µε τους δύο κυριότερους 
αντιπάλους του έκανε µόνον ισοπαλίες, 
συνεπώς όλα θα εξαρτώνταν στα 
αποτελέσµατα µε τους «τρίτους». 
Άλλο είναι να παίζεις σ’ ένα ισχυρό 
τουρνουά και άλλο να παίζεις αποκλειστικά 

 για την πρώτη θέση που οδηγεί σ’ έναν 
τελικό για τον παγκόσµιο τίτλο. Ο Κράµνικ, 
είχε πλούσια εµπειρία, όχι όµως και ο 
Κάρλσεν.    
Φθάνοντας λοιπόν στον 12ο γύρο, ο 
Μάγκνους –παίζοντας λευκός µε τον 
«ασταθή» Ιβαντσουκ- προσδοκούσε σ’ ένα 
δικό του νικηφόρο αποτέλεσµα και σε µια 
πιθανή ισοπαλία στην παρτίδα Αρονιάν-
Κράµνικ. Ετσι, θα ξέφευγε µ’ ένα βαθµό 
διαφορά και δυό παρτίδες να αποµένουν. 
Η επιλογή του ανοίγµατος µε τον 
απρόβλεπτο Ουκρανό ήταν τουλάχιστον 
ατυχής. Ηδη µετά τις πρώτες 12 κινήσεις 
έγινε σαφές πως ο λευκός δεν µπορούσε να 
περιµένει και πολλά πράγµατα από τη θέση 
του. Στην 18η κίνηση προέκυψε ένα φινάλε, 
το οποίο όδευε προς την ισοπαλία. 
Στο άλλο τραπέζι, η παρτίδα ήταν 
συναρπαστική. Παρ’ όλα αυτά, κι εκεί 
προέκυψε ένα ισόπαλο φινάλε.  
Έστω κι έτσι, ο Κάρλσεν θα διατηρούσε την 
πρώτη θέση, αλλά µε τη µικρότερη δυνατή 
διαφορά.  
Και όµως, όλα ανατράπηκαν σε λίγα λεπτά. 
Πρώτα «αυτοκτόνησε» ο Αρονιάν, και 
αµέσως µετά ο Κάρλσεν. Η τέλεια τεχνική του 
Κάρλσεν στα φινάλε ήταν απούσα… Ήταν η 
πρώτη ήττα του, µετά από 41 συνεχόµενες 
παρτίδες (πλήρους χρόνου)! 

Έτσι, ο Κράµνικ βρέθηκε στην πρώτη θέση, 
δύο γύρους πριν το φινάλε, µε βραχεία 
κεφαλή. Η πλήρης ανατροπή σε δύο µόνο 
γύρους, και στη βαθµολογία και στην 
ψυχολογία(;) των τριών παικτών. 
 

Μετά από µία µέρα ξεκούρασης, παίχθηκε ο 
13ος  -προτελευταίος γύρος-.  Στις δύο 
κρίσιµες παρτίδες προέκυψαν φινάλε, µε 
τους Κράµνικ (λευκός µε Γκέλφαντ) και 
Κάρλσεν (µαύρος µε τον ουραγό 
Ρατζιάµποβ) να προσπαθούν απεγνωσµένα 
για τη νίκη.  
Μετά από 59 κινήσεις, ο Κράµνικ 
υποχρεώθηκε σε ισοπαλία. Ο Κάρλσεν 
αναθάρρησε, συνέχισε να πιέζει, και στην 
73η κίνηση κέρδισε ένα πιόνι, ελπίζοντας και 
στην πίεση χρόνου του Ρατζιάµποβ. Στην 
80η κίνηση φάνηκε ν’ αποκτά πρακτικές 
τύχες για νίκη.  Και λίγο πριν συµπληρωθούν 
οι επτά ώρες, ο Ρατζιάµποβ εγκατέλειψε. Ο 
Μάγκνους νίκησε σε 89 κινήσεις, φώναξε 
παρών, «πιάνοντας» τον Κράµνικ στην 
πρώτη θέση! 
Συγκλονιστικό φινάλε σ’ ένα µνηµειώδες 
τουρνουά, όπου όλα θα κριθούν στο νήµα. 
 

Στο τεύχος Μαΐου θα υπάρχει  εκτενής 
παρουσίαση του τουρνουά, και θα 
δηµοσιευθεί το µπουλετίν µε όλες τις 
παρτίδες. 
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«««ΤΤΤοοο   σσσκκκάάάκκκιιι   σσστττηηηννν   ΕΕΕλλλλλλάάάδδδααα»»»   
τττόόόµµµοοοςςς   πππρρρώώώτττοοοςςς:::   ΜΜΜέέέχχχρρριιι   τττηηηννν   ίίίδδδρρρυυυσσσηηη   τττηηηςςς   ΕΕΕΣΣΣΟΟΟ   (((111999444888)))   

   
 
  

του 

ΚΩΣΤΑ ΧΑΤΖΙΩΤΗ 

Πρωταθλητή Ελλάδος 1963 

 

Από το κεφάλαιο «Αντί Προλόγου»   
 
(Κάπου στη δεκαετία του 1950…) 
 
(σελίδα 10):  Η τελευταία παράγραφος (ή «ακροτελεύτιος» 

διάταξη, για να θυµηθούµε λίγο και την νοµική ορολογία) σε κάθε 

προκήρυξη πρωταθλήµατος ή τουρνουά επανελάµβανε 

µονότονα την ίδια φράση: «παράβολον συµµετοχής εις τους 

αγώνας, δραχµαί …». Γιατί για να λάβεις µέρος στην οποιαδήποτε 

σκακιστική διοργάνωση, έπρεπε να καταβάλεις τον οβολόν σου! 

Και σε κάθε συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΣΟ, η 

επίκληση του εκάστοτε Προέδρου, κι αυτή µονότονη: «Κύριοι, τα 

οικονοµικά της Οµοσπονδίας ευρίσκονται εις τραγικόν αδιέξοδον 

και κινδυνεύουµε άµεσα µε έξωσιν. Πρέπει να συνεισφέρουµε µια 

… έκτακτη προαιρετική εισφορά!!». Και τα µέλη κατέβαλλαν 

πρόθυµα τις «έκτακτες» αυτές εισφορές, που είχαν πιά καταντήσει 

τακτικώτατες, οδυνηρότατες και, φευ, ανεπαρκείς για να 

καλύψουν τις ατέλειωτες ανάγκες της Οµοσπονδίας… 

Τι ευθύνες, λοιπόν, να ζητηθούν από τους ανθρώπους, που δεν 

κατόρθωσαν να περισώσουν τα αρχεία από την εξαφάνιση; 

Φθάνει που, εν τέλει, διέσωσαν αυτό τούτο το Ελληνικό σκάκι! Γι 

αυτό, άλλωστε, και πιστεύω πως είναι δίκαιο, δίπλα από τον 

πίνακα των Πρωταθλητών Ελλάδος, που κάθε τόσο βλέπουµε να 

δηµοσιεύεται, θα έπρεπε πάντα να υπάρχει και ένας άλλος 

πίνακας των πρωτεργατών, εκείνων που χωρίς να υπολογίσουν 

κόπους και δαπάνες, µετείχαν στα ∆ιοικητικά Συµβούλια της 

Ελληνικής Σκακιστικής Οµοσπονδίας. Η µνηµόνευση αυτή είναι µία 

υποχρέωση, που δεν πρέπει να λησµονιέται από κανένα … 

 

∆εν ήταν, όµως, µόνο τα οικτρά οικονοµικά, που 

καταταλαιπωρούσαν το Ελληνικό σκάκι. Ηταν και οι … νόµοι (!!), ή 

µάλλον εκείνοι που ήσαν επιφορτισµένοι µε την εφαρµογή των 

νόµων και που τους εφήρµοζαν τυφλά, χωρίς καµιά ελαστικότητα 

όπως θα απαιτούσε η λογική. Το περιστατικό που διηγούµαι 

ευθύς πιο κάτω είναι, νοµίζω, πολύ χαρακτηριστικό: 

Ηταν ένα πρωινό του Μαρτίου 1959… Το τηλέφωνο αντήχησε 

ενοχλητικό πρωί-πρωί. Το κουδούνισµα του ήταν επίµονο. 

Εσήκωσα, µισοκοιµισµένος ακόµη, το ακουστικό για ν’ ακούσω 

από την άκρη του σύρµατος την ανήσυχη, (αλαφιασµένη, θα 

έλεγα) φωνή φίλου σκακιστή και διοικητικού παράγοντα στην 

ΕΣΟ. 

-«Συµβαίνει κάτι τροµερό! Χθες βράδυ, συνέλαβαν δύο νέα παιδιά 

σ’ εντευκτήριο του Μορφωτικού Συλλόγου Ελευσίνος γιατί έπαιζαν 

…σκάκι! Θα δικασθούν στο αυτόφωρο, µαζί µε τα µέλη του ∆.Σ.!» 

 

 

∆υστυχώς το επεισόδιο αυτό δεν ήταν πρωτόγνωρο για τους 

Ελληνες σκακιστές. Το σκάκι νοµοθετικά είχε υπαχθή στην 

κατηγορία των «τεχνικών παιγνίων» και, κατά συνέπεια, η 

Αστυνοµία ήταν αρµόδια για την εποπτεία του! … Και φυσικά οι 

ανήλικοι απαγορευόταν να παίζουν σκάκι. 

 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο ΙΙ. 

Τα πρώτα σκακιστικά στέκια 

 

(σελίδα 32):  Για την Αθήνα έχουµε τρεις αναφορές: 

Την πρώτη οφείλουµε στον Αθηναιολάτρη λογοτέχνη Μπάµπη 

Αννινο (1852-1934) που έγραφε στα 1925: 

«Παρά δε την οδόν Αιόλου ευρίσκονται συν τοις άλλοις και τα 

κυριώτερα ζαχαροπλαστεία και καφενεία. Εκ τούτων δε το 

επισηµότερον ήτο το ιστορικόν καφενείον της Ωραιας Ελλάδος 

ιδρυθέν αρχικώς παρά τινός Ιταλού πρόσφυγος. Η πελατεία του 

ήτο πολυάριθµος … πολλάκις δε διεξήγοντο σφοδραί πολιτικαί 

συζητήσεις, µαζί δε µε αυτάς και πείσµονες αγώνες δοµίνου και 

ζατρικίου, εις τους οποίους διεκρίνοντο µέχρι των τελευταίων ετών, 

ο βοήν αγαθός δικηγόρος Στεφανίδης και είς περίεργος τύπος, 

φωνακλάς και θυµώδης, ο Γάλλος Νεβίλ». 

 
 (συνεχίζεται σε  επόµενο τεύχος) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Σκεφθήκαµε να παραθέσουµε ορισµένα  αποσπάσµατα από το 

βιβλίο του Κώστα Χατζιώτη «το σκάκι στην Ελλάδα – Τόµος 

πρώτος: Μέχρι την ίδρυση της ΕΣΟ (1948)», Σκύφος εκδοτική επε, 

Αθήνα 1984.  

Οι λόγοι, θεωρούµε ότι, είναι προφανείς! 
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Σε όλες τις θέσεις,                       
την κίνηση έχουν τα λευκά 

 

4.1  ( 3  βαθµοί) 

 
 

Ισοπαλία 
 

4.2   ( 2  βαθµοί) 

 
 

Ισοπαλία 
 

4.3   ( 3  βαθµοί) 

 
 

Τα λευκά κερδίζουν 
 

4.4   ( 2  βαθµοί) 

 
 

Ισοπαλία 

∆∆∆ιιιαααγγγωωωνννιιισσσµµµόόόςςς   λλλύύύσσσηηηςςς   ΣΣΣππποοουυυδδδώώώννν   
   

 … πριν 64 χρόνια: SouthSea – Stevenson Memorial 
   ΑΠΟ ΤΙΣ 13 έως τις 23 

Απριλίου του 1949, έγινε στο 

Σάουθσι  ένα διεθνές όπεν 

τουρνουά εις µνήµη του 

Στίβενσον, µε 28 παίκτες (10 

γύροι). 

Ο Ρ. Χ. Στίβενσον (1878-

1943) είχε διοργανώσει 

πολλά τουρνουά στην 

Αγγλία και ήταν σύζυγος 

της παγκόσµιας 

πρωταθλήτριας Βέρα 

Μέντσικ από το 1937. 

Συµµετείχαν οι κορυφαίοι 

βρετανοί σκακιστές Α.Ζ. 

Τόµας, Φρ.Φ.Λ. Αλεξάντερ, 

Τζ. Εϊτκεν, Λ. Μπάρντεν. 

Ο Σερ Τόµας (1881-1972)  

ήταν πρωταθλητής 

Βρετανίας το 1923 και το 

1934, µε συµµετοχή σε 

περισσότερα από 80 

τουρνουά. Έπαιξε σε 7 

Ολυµπιάδες από το 1927 

έως το 1939. Σεβαστός από 

όλους, αντικειµενικός και 

οπαδός του «ευ 

αγωνίζεσθαι». Όµως, εκτός 

από το σκάκι διακρίθηκε 

ιδιαίτερα τόσο στο τένις όσο 

και στο µπάντµιντον. 

Ο Αλεξάντερ (1909-1974), 

εκτός του ότι ήταν µάλλον ο 

κορυφαίος Βρετανός την 

περίοδο 1937-1955, στη 

διάρκεια του β’ παγκοσµίου 

πολέµου ήταν ένας από 

τους τρεις κρυπτογράφους- 

αναλυτές που «έσπασαν» τον 

κώδικα «Αίνιγµα» των 

γερµανών. 

Ο Τζέιµς Εϊτκεν ήταν ένας 

ταλαντούχος ερασιτέχνης που 

κέρδισε δέκα φορές το 

πρωτάθληµα της Σκωτίας. Στο 

τουρνουά αυτό κατέλαβε την 

4η θέση µε 7 β. 

Όµως τις τρεις πρώτες θέσεις 

κατέλαβαν οι ξένοι παίκτες: 

Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο 

βετεράνος Ταρτακόβερ (µε 8 

β.), και στη 2η ο 

Τσεχοσλοβάκος 25χρονος Λ. 

Πάχµαν (µε 8,5 β.). 

Ο Πάχµαν -7 φορές 

πρωταθλητής της χώρας του, 

από το 1946 έως το 1966 και 1η 

σκακιέρα στις 7 από τις 8 

Ολυµπιάδες που έπαιξε-, µετά 

την «άνοιξη της Πράγας» το 

1968, άλλαξε άρδην τις 

πολιτικές του πεποιθήσεις, 

φυλακίστηκε δύο φορές, και 

µετά από 4 χρόνια έφυγε για 

την τότε ∆υτική Γερµανία.  

Νικητής αναδείχθηκε ο 

ελληνικής καταγωγής 

(έλληνας πατέρας, Ρωσίδα 

µητέρα) Γάλλος Νικολά 

Ροσσολίµο (1910-75), µε 9 

βαθµούς (8 νίκες και 2 

ισοπαλίες). Γεννηµένος στο 

Κίεβο, εγκαταστάθηκε στο 

Παρίσι µε τη µητέρα του από 

το 1929 έως το 1953. Τότε 

µετανάστευσε στις ΗΠΑ και 

συνέχισε το επάγγελµα του 

οδηγού ταξί που είχε και στη 

Γαλλία. Ας σηµειωθεί ότι 

έπαιξε σε 2 Ολυµπιάδες µε 

την οµάδα της Γαλλίας (1950, 

1972) και σε 3 µε την οµάδα 

των ΗΠΑ (1958, 1960 και 

1966).  

Ακολουθεί µία υπερ-

µινιατούρα και …ολίγος 

Ροσσολίµο. 

Ursell, P.A. - O'Hanlon, John 
[C23] 
Southsea, 1949 

1.e4 e5 2.Bc4 Bc5 3.c3 
Nf6 4.d4 exd4 5.e5 d5 
6.exf6 dxc4 7.Qh5 Bf8?? 
[7...0–0! 8.Qxc5 Re8+ 
9.Kf1? (9.Ne2) 9...dxc3–+ 
10.g3 Qd3+ 11.Kg2 Nd7 
12.Qg5 Nxf6 13.Nxc3 Re1 
14.Nge2 Rxh1 15.Kxh1 
Qf3+ 16.Kg1 Bh3 17.Nf4 
Ne4] 8.Qe5+ Be6 9.fxg7 
1–0 
 
Pachman, Ludek - 
Rossolimo, Nicolas [E32] 
Southsea, 1949 

 1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 

Bb4 4.Qc2 0–0 5.e4 d6 

6.e5?! dxe5 7.dxe5 Ng4 

8.Nf3 Nc6 9.Qe4? Bxc3+ 

10.bxc3 Qd1+! 11.Kxd1 

Nxf2+ 12.Kc2 Nxe4 

13.Ba3 Rd8, και τα µαύρα 

κέρδισαν στην 70η κίνηση. 

 

Στην αριστερή στήλη 

παρουσιάζονται οι 4 

σπουδές του Απριλίου που 

συµµετέχουν στον ετήσιο 

διαγωνισµό µας. 

Υπενθυµίζουµε, ότι κάθε 

µήνα, δηµοσιεύονται 4 

σπουδές, µε διαφορετικό 

βαθµό δυσκολίας. 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  

 Οι λύσεις των 4 σπουδών 

του τεύχους 3, (µετά την 

αναφορά στον συνθέτη και 

το έτος της): 
 

3.1 Π. Χοϊάκερ, 1938 

1.Βθ6!! Πζ8 (1. … Πγ4 2.Ρβ7 

Πβ4 3.Ργ6 Πγ4 4.Ρβ5 Πγ5 

5.Ρβ6) 2.Ργ7 Πχβ8 3.Βγ1 Πβ1 

4.Βγ3 Πβ2 5.Βδ4 Ρβ1 6.Βδ1 

µατ 
 

3.2 Νικ. Ροσσολίµο, 1927 

1.θ7 Πθ6 2.Ρβ5 Ρβ3 3.Ργ5 Ργ3 

4.Ρδ5 Ρδ3 5.Ρε5 Ρε3 6.Ρζ5 Ρζ3 

7.Πζ8! Πχθ7 8.Ρη6 +- 

 

3.3 Π. Χοϊάκερ, 1930 

1.Αα7! Αα1 2.Ρβ1 Αγ3 3.Ργ2 

Αα1 4.Αδ4!! +- (4. … Αχδ4 

5.Ρδ3 και 6. Ρε4, ή 4. …εδ4 

5.Ρδ3 και 6. θ6) 

 

3.4 J. Sehwers, 1922 

1.Βγ2! δγ2 2.δ4 Ρχδ4! 3.Αγ3 

Ρδ3 4.Αχε5 Αχε5 πατ 
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ΕΕγγιινναανν … 
 

  ΜΜιικκρράά  &&  σσκκόόρρππιιαα  
 

 

   

ΓΓίίννοοννττααιι … 
   

ΘΘαα  γγίίννοουυνν … 
   

Στα Σκόπια, από τις 9 έως τις 

16/3, έγινε ισχυρό διεθνές  

όπεν τουρνουά 9 γύρων, µε τη 

συµµετοχή 236 σκακιστών.  

Στην πρώτη θέση 

ισοβάθµησαν 8 σκακιστές µε 

7/9.  

Οι ∆ηµήτρης και Θάνος 

Μαστροβασίλης, µε 6/9, ήταν 

στην 26η και 27η θέση. 100 

θέσεις πιο κάτω βρέθηκε και ο 

Ευγ. Ιωαννίδης, µε 4,5/9. 

Ο Χατζηµανώλης (95ος µε 5 

β.), η Μανελίδου (4,5), 

Σπυρλιάδης(4,5), Μηνάς (4,5), 

Αγγ. Σανδαλάκης (4), Κ. 

Νικολαϊδης (4), Σοϊλεµετζίδης 

(3,5) και Αντωνιάδου(2,5) ήταν 

οι υπόλοιπες ελληνικές 

συµµετοχές. 

 

Στο Βουκουρέστι έγινε το 30ο 

διεθνές τουρνουά εις µνήµη 

Τσιοκαλτέα (12 παίκτες, πουλ). 

Στις πρώτες δύο θέσεις 

τερµάτησαν οι Τάρλεβ (∆Μ, 

Ουκρανία, 8/11) και Σίσκιν 

(Μ∆Μ, Ουκρανία, 6,5/11). 

 

Η τελική βαθµολογία του 

τουρνουά της Ζυρίχης: 

1. Καρουάνα  4 βαθµοί / 6 αγ. 

2. Ανάντ          3 

3. Κράµνικ       2,5 

4. Γκέλφαντ   2,5 

Στα γραφεία της ΕΣΟ,  στις 23 

Μαρτίου, έγινε η Γ.Σ. της ΕΣΟ, 

µε βασικά θέµατα την έγκριση 

του οικονοµικού απολογισµού 

για το 2012 –που εγκρίθηκε µε 

17 ναι και τρία λευκά- και τα 

γενικότερα οικονοµικά. 

Η συµµετοχή ήταν εξαιρετικά 

µικρή, κάτι που θα πρέπει να 

προβληµατίσει τόσο την ΕΣΟ, 

όσο και τον σκακιστικό κόσµο. 

Μόλις  21 σωµατεία 

εκπροσωπήθηκαν, εκ των 

οποίων  9 ήταν από την Αττική. 

Όπως ήταν φυσικό, το θέµα 

της χρηµατοδότησης δεν 

συζητήθηκε. 

Από τις 18 έως τις 30/4 ∆ΕΝ 
θα γίνει στη Λισαβώνα το 3ο 
γκραν-πρι της ΦΙΝΤΕ, όπως 
ανακοίνωσε η ίδια η 
Πορτογαλική οµοσπονδία. 
Θα γίνει τελικά στην πόλη 
Τζουγκ  της Ελβετίας, τις ίδιες 
ηµεροµηνίες. 

Συµµετέχουν οι: Λέκο, Γκιρί, 
Πονοµαριόβ, Γκασίµοβ, 
Γουάνγκ, Μορόζεβιτς, 
Καρουάνα,  Μαµεντιάροβ, 
Νακαµούρα,  Ρατζιάµποβ, 
Τοπάλοβ και Καριάκιν. 

Πρώτος αναπληρωµατικός ο 
Κάµσκυ. 
 

Από 21 έως 30/4, θα γίνει το 
παγκόσµιο πρωτάθληµα 
ερασιτεχνών, στο Ιάσιο της 
Ρουµανίας. 

Στην Ερέτρια της Εύβοιας, 
από 27 έως 29 Απριλίου, θα 
γίνουν οι τελικές φάσεις του 
ατοµικού και του οµαδικού 
σχολικού πρωταθλήµατος 
Ελλάδας 2013. 

Στις 20 Απριλίου ξεκινά το 
σούπερ τουρνουά εις µνήµην 
Αλιέχιν, -µε διοργανωτή τη 
Ρωσική Σ.Ο.- στο µουσείο του 
Λούβρου, στο Παρίσι  (και 
ολοκληρώνεται στο Ρωσικό 
µουσείο της …Αγίας 
Πετρούπολης!). 

 

Αγωνίζονται οι: Ανάντ, 

Κράµνικ, Αρονιάν, Σβίντλερ, 

Γκέλφαντ, Βασιέ-Λαγκράβ, 

Φρεσινέ, Ανταµς, Βιτιούγκοβ 

και Ντεγκ Λιρέν 

Χορηγοί είναι οι ρώσοι 

µαικήνες Τιµτσένκο και Φιλάτοβ. 

Ο πιανίστας Λουγκάνσκυ θα 

δώσει κοντσέρτο στην τελετή 

έναρξης µε έργα Ραχµανίνοφ. 

 

Στο 17ο διεθνές Νέκαρ 
όπεν (28/3-1/4) στην 
περιοχή της Στουτγάρδης, 
συµµετέχουν 358 παίκτες στο 
α’ τουρνουά, 286 στο β’ και 
93 στο γ’! 
Στο ισχυρότερο, συµµετέχει 
και ο Σκέµπρης, µαζί µε τους 
Μπακρώ, Ναϊντιτς, Εντουαρτ, 
Νισιπεάνου, κ.ά. 
Συνολικά θα παιχθούν 9 
γύροι (διπλοί κάθε µέρα!, 
εκτός της πρώτης).  
Συν. ύψος επάθλων: 15.600 € 

 
 
 

Το  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΚΑΚΙ   είναι για σας! 

Για την προβολή του έργου των 

σωµατείων και των σκακιστών. 

Όπως ίσως έχετε διαπιστώσει 

από τα προηγούµενα τεύχη, µας 

ενδιαφέρει να προβληθούν οι 

σύλλογοι και το έργο τους, τα 

τουρνουά τους, οι 

παρεµβάσεις τους στις τοπικές 

κοινωνίες. Παρουσιάστε το 

σύλλογό σας, την ιστορία του, 

τις επιτυχίες του, τα φυτώριά 

του, τους σκακιστές του. 

Γνωρίζουµε ότι γίνονται 

θαυµάσια πράγµατα σε όλες 

τις γωνιές της Ελλάδας. Είναι 

πολύ σηµαντικό να γνωρίζει  η 

σκακιστική κοινότητα τις 

δράσεις των σωµατείων-µελών 

της. 
 

Γεννήθηκαν τον Απρίλιο 

(ηµέρα / έτος): 

4/1937: Λάγιος Πόρτις 

12/1973: Ζοέλ Λωτιέ,        

/1985: Σ. Μαµεντιάροβ 

13/1963: Γκάρυ Κασπάροβ 

19/1969: Σούζαν Πόλγκαρ, 

/1979: Αντ. Στεφάνοβα 

20/1976: Ιω. Παπαϊωάννου 

23/1963: Πία Κράµλινγκ, 

/1984: Αλεξ. Κόστενιουκ 

25/1955: Τζον Ναν 

       ***** 
Τον Απρίλιο του 1907, ο Εµµ. 

Λάσκερ νικά τον Μάρσαλ, 

και διατηρεί τον τίτλο του 

παγκόσµιου πρωταθλητή. 

 

Τον Απρίλιο του 1921, ο 

Καπαµπλάνκα νικά τον Εµµ. 

Λάσκερ (+4  =10) και γίνεται ο 

νέος παγκόσµιος 

πρωταθλητής. 

 

Τον Απρίλιο του 1957, ο 

Σµύσλοβ νικά τον Μποτβίνικ, 

µε +6, -3, =13, και γίνεται ο 

νέος παγκόσµιος 

πρωταθλητής. 

 

Στις 3 Απριλίου του 1975, η 

ΦΙΝΤΕ  ανακηρρύσει νέο 

παγκόσµιο πρωταθλητή τον 

Αν. Κάρποβ. 



 

 
 

ΑΣΤΑΝΑ, ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ,    2-13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 
 

ΠΠΠΑΑΑΓΓΓΚΚΚΟΟΟΣΣΣΜΜΜΙΙΙΟΟΟ   ΠΠΠΡΡΡΩΩΩΤΤΤΑΑΑΘΘΘΛΛΛΗΗΗΜΜΜΑΑΑ   ΕΕΕΘΘΘΝΝΝΙΙΙΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΟΟΟΜΜΜΑΑΑ∆∆∆ΩΩΩΝΝΝ   ΓΓΓΥΥΥΝΝΝΑΑΑΙΙΙΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   
 

 
 

 

 

του  

ΤΑΚΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ  

Επικεφαλής ∆ιαιτητή των αγώνων 

 

 

 

 

ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ Πρωτάθληµα Εθνικών 
Οµάδων Γυναικών του  2013 
πραγµατοποιήθηκε το διάστηµα 2 µε 13 
Μαρτίου στην Αστάνα, τη πρωτεύουσα 
του Καζακστάν, µε διοργανωτές τη 
Σκακιστική Οµοσπονδία του Καζακστάν και 
το Υπουργείο Αθλητισµού της χώρας, σε 
συνεργασία µε τη FIDE. Είχα την ευκαιρία 
να πάρω µέρος σαν Επικεφαλής ∆ιαιτητής 
της διοργάνωσης. 

Το Πρωτάθληµα είχε αρχικά οριστεί να γίνει 
στη Τουρκία, αλλά ύστερα από αίτηµα της 
Σκακιστικής Οµοσπονδίας του Καζακστάν 
η Τουρκική Οµοσπονδία της παραχώρησε 
τη διοργάνωση, διατηρώντας όµως το 
δικαίωµα συµµετοχής της Εθνικής της 
Οµάδας, ως …… παραλίγο 
διοργανώτριας ! 

Έτσι οι δέκα (10) χώρες που πήραν µέρος, 
έχοντας εξασφαλίσει τη συµµετοχή τους 
από τις θέσεις που κατέλαβαν στην 
πρόσφατη Ολυµπιάδα της 
Κωνσταντινούπολης, το προηγούµενο 
αντίστοιχο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα του 
2011 που είχε γίνει στη Τουρκία και τα 
Πρωταθλήµατα Εθνικών Οµάδων 
Γυναικών των ηπείρων, ήταν κατά σειρά 

δυναµικότητας (που προέκυπτε από το 
µέσο όρο των ΕΛΟ των τεσσάρων 
ισχυρότερων σκακιστριών της κάθε 
οµάδας) : Ουκρανία (2494), Γεωργία 
(2489), Ρωσία (2484), Κίνα (2472), ΗΠΑ 
(2386), Ρουµανία (2361), Ινδία (2354), 
Γαλλία (2335), Καζακστάν (2309) και 
Τουρκία (2162). 

Οι οµάδες αποτελούνταν από τέσσερεις 
παίκτριες, συν µία αναπληρωµατική. 

Η Ουκρανία είχε έρθει µε τη Κατερίνα Λαχνό 
(2547) στη πρώτη σκακιέρα και τη 
παγκόσµια πρωταθλήτρια Άννα Ουσένινα 
(2477) στη δεύτερη.  

Η Γεωργία είχε έρθει µε την ισχυρότερή της 
σύνθεση και επικεφαλής τη Νάνα 
Ντζαγκνίτζε (2554).  

Η Ρωσία ήρθε χωρίς τις αδερφές 
Ναντέζντα και Τατιάνα Κοσίντσεβα, που 
είχαν δηλώσει ότι όσο είναι προπονητής 
της Εθνικής Οµάδας ο Σεργκέι 
Ρουµπλέφσκι, αυτές δεν θα αγωνιστούν µε 
την Εθνική τους Οµάδα (βλέπετε αυτά 
συµβαίνουν και στις ….. καλύτερες 
οικογένειες !), αλλά µε την πρώην 
παγκόσµια πρωταθλήτρια Αλεξάνδρα 
Κόστενιουκ στη δεύτερη σκακιέρα και µε 
την επανεµφάνιση ύστερα από αρκετά 
χρόνια της Αλίσα Γκαλιάµοβα (2459) στη 
τέταρτη σκακιέρα.  

Η Κίνα ήρθε χωρίς τις δύο καλύτερές της 
παίκτριες, τη Χου Γιφάν (2617) και τη Ζάο 
Ζούε (2565), αλλά µε τη παγκόσµια 
πρωταθλήτρια Νεανίδων  Γκούο Κι (2387) 
στη τέταρτη σκακιέρα, η Ινδία χωρίς τη 
Χάµπυ Κονέρου (2597) και τη Χαρίκα 
Ντροναβάλι (2510) και η Γαλλία χωρίς τη 

Μαρί Σεµπάγκ (2537), ενώ οι ΗΠΑ ήρθαν µε 
ισχυρή οµάδα και επικεφαλής στις δύο 
πρώτες σκακιέρες την Άννα  Ζατόνσκι 
(2474) και την Ιρίνα Κράς (2448).  

Το ξενοδοχείο που έγιναν οι αγώνες και 
έµειναν όλοι οι επίσηµοι, παίκτριες, 
αρχηγοί, προπονητές, διαιτητές και λοιποί  
συµµετέχοντες ήταν το Duman, που 
βρίσκονταν κοντά στο κέντρο της πόλης 
και πρόσφερε όλες τις ανέσεις για το 
επίπεδο της διοργάνωσης. 

Οι κύριοι χορηγοί της διοργάνωσης ήταν η 
επενδυτική εταιρεία Σάµρουκ-Καζίνα ( καµιά 
σχέση µε ....καζίνο ! ) και η τράπεζα 
Τσέσναµπάνκ. 

Ο αγωνιστικός χώρος που είχαν επιλέξει οι 
διοργανωτές ήταν το φουαγιέ του 
συνεδριακού κέντρου του ξενοδοχείου και 
αποτέλεσε το µελανό σηµείο της 
διοργάνωσης, µε το δεδοµένο ότι ήταν 
ανοικτός προς το χώρο υποδοχής και τις 
αίθουσες εκδηλώσεων του ξενοδοχείου, µε 
αποτέλεσµα συχνά ο θόρυβος που 
δηµιουργούνταν στους χώρους αυτούς να 
φτάνει στο χώρο των αγώνων και να 
δηµιουργεί πρόβληµα.  Οι διοργανωτές 
είχαν τοποθετήσει µεγάλο αριθµών 
εθελοντών στους χώρους του ξενοδοχείου 
σε µια προσπάθεια να περιορίσουν το 
πρόβληµα, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. 
Παρόλα αυτά διαµαρτυρίες από πλευράς 
των παικτριών δεν υπήρξαν. 

Η τελετή έναρξης έγινε στις 2 Μαρτίου στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου, µε 
τη παρουσία του Προέδρου της FIDE 
Κιρσάν Ιλιουµτζίνοφ, του Προέδρου της 
Σκακιστικής Οµοσπονδίας του Καζακστάν  
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Ασέτ Ισεκέσεφ, του Υφυπουργό 
Αθλητισµού του Καζακστάν Ιλσάρ 
Καναγκάτοφ, εκπροσώπους των 
χορηγών, επισήµων της FIDE  και της 
Οµοσπονδίας, των παικτριών και πλήθους 
κόσµου. 

Στο αγωνιστικό µέρος η διοργάνωση είχε 
..... τα πάντα ! Από διάφορα ...... 
ευτράπελα, πολύ..... θόρυβο, καλές 
παρτίδες, αβλεψίες, «στησίµατα», µεγάλη 
αγωνία για την έκβαση αρκετών µατς, 
αλλά και αγωνία για το ποιές οµάδες θα 
κατακτήσουν τα µετάλλια. Όλες οι 
συµµετέχουσες όµως το ..... διασκέδασαν 
και µε το παραπάνω ! 

 

 

Τάκης Νικολόπουλος 

 

Ο πρώτος γύρος ξεκίνησε στις 3.00 το 
µεσηµέρι της επόµενης µέρας (Σάββατο) 
και η ολοκλήρωσή του επιφύλαξε µία µικρή 
έκπληξη, µια που η οµάδα των ΗΠΑ δεν 
κατάφερε να κερδίσει την οµάδα του 
Καζακστάν, παραχωρώντας ισοπαλία 2-2.  
Τα φαβορί Ουκρανία, Ρωσία, Γεωργία και 
Κίνα ξεκίνησαν µε εύκολες νίκες επί των 
Ινδία, Ρουµανία, Τουρκία και Γαλλία 
αντίστοιχα. 

Στο δεύτερο γύρο η Κίνα κέρδισε εύκολα το 
πρώτο ντέρµπυ, νικώντας τη Γεωργία µε 3-
1, µε τη Νάνα Ντζαγκνίτζε (2554), έχοντας 
καλύτερη θέση, να «στήνει» µία διαφορά ( 
πύργο για αξιωµατικό ) αµέσως µετά τη 
πίεση χρόνου, στη παρτίδα της πρώτης 
σκακιέρας µε τη Γιου Βενγιούν (2505). Η 
έκπληξη του γύρου ήρθε στη συνάντηση 
Ουκρανίας – Ρουµανίας  2-2, όπου οι 
Ουκρανές ( χωρίς την Ουσένινα, που πήρε 
το πρώτο της ρεπό ) έπαιξαν εντελώς 
χαλαρά και έκαναν τέσσερεις ισοπαλίες. Η 
Ρωσία κέρδισε το Καζακστάν 3-1, αλλά µε 
τη Γκουλισκάν Ναχµπάεβα (2344) να 
κερδίζει στη πρώτη σκακιέρα τη Βαλεντίνα 

 

 

 

 

 Γκούνινα (2505), η οποία  έκανε αβλεψία 
στη 14η µόλις κίνηση, χάνοντας στη 
συνέχεια έναν ίππο ! 

Στο τρίτο γύρο η Κίνα, υπό τη παρουσία 
του Κινέζου Πρόξενου στην Αστάνα Ζου Λι, 
κέρδισε την οµάδα των ΗΠΑ 3.5-0.5 ( µόνο 
η Ιρίνα Κρας (2448) διασώθηκε µε 
ισοπαλία µε τη Χουάνγκ Κιάν (2476) ) και η 
Ρωσία τη Τουρκία µε 4-0. Η Ουκρανία 
δυσκολεύτηκε µε το Καζακστάν, 
κερδίζοντας µόλις 2.5-1.5, µε τη Ίνα 
Γκαπονένκο (2421) να χάνει στη τέταρτη 
σκακιέρα από τη µικρότερη παίκτρια των 
αγώνων, τη 13χρονη Ζανσάγια 
Αµπντουµαλίκ (2187), και την Άννα 
Ουσένινα (2477) να αναγκάζεται να κάνει 
ισοπαλία µε τριπλή επανάληψη στη 
δεύτερη σκακιέρα µε την Γκουλµίρα 
Νταουλέτοβα (2265), κινδυνεύοντας 
µάλιστα να χάσει το παιχνίδι.   

Με την έννοια της να αποφύγει την ήττα, η 
παγκόσµια πρωταθλήτρια βιάστηκε να 
υπογράψει την ισοπαλία στην 26η κίνηση ( 
ενώ υπήρχε στη Προκήρυξη των Αγώνων 
σχετική απαγόρευση οποιασδήποτε 
πρότασης πριν τη 30η κίνηση ), και χωρίς 
να γράψει στο παρτιδόφυλλό της τη 
συνέχεια της τριπλής επανάληψης που 
έπρεπε να παιχτεί !  

Την πρόλαβα στο.....ασανσέρ του 
ξενοδοχείου και τη γύρισα πίσω στη 
σκακιέρα, µαζί µε την αντίπαλο της. Αφού 
τους εξήγησα το θέµα µε τους 
κανονισµούς  τις υποχρέωσα να παίξουν 
και να γράψουν τις κινήσεις της τριπλής 
επανάληψης, ολοκληρώνοντας τη παρτίδα 
ώστε να µην υπάρχει πρόβληµα !  Η 
Ουκρανή κατάλαβε τη .... «γκάφα» τους και 
συµµορφώθηκε αµέσως, ενώ η Καζάκα 
δυσανασχέτησε ελαφρά αλλά τελικά 
υπάκουσε !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατά τη διάρκεια του γύρου  (ήταν 
∆ευτέρα)  διαπίστωσα  ξαφνικά ότι κάποιες 
πολύ κοµψές κυρίες µε ακριβές τουαλέτες 
περνούσαν µέσα από το χώρο των 
θεατών και εξαφανιζόντουσαν πίσω από 
τα µεγάλα πανό των χορηγών, που είχαν 
τοποθετήσει στον αγωνιστικό χώρο οι 
διοργανωτές , ενώ έντονοι θόρυβοι 
ακουγόντουσαν από  το µέρος εκείνο της 
αίθουσας !   

Αµέσως µετά ανακάλυψα ότι πίσω από τα 
πανό υπήρχε µια πόρτα που ήταν η 
είσοδος ενός ……. Σαλονιού Οµορφιάς,  
που λειτουργούσε στο χώρο του 
ξενοδοχείου !    Οι άνθρωποι του 
ξενοδοχείου µε  διαβεβαίωσαν  ότι δεν 
µπορούσαν να σταµατήσουν τη 
λειτουργία του κατά τις ώρες των αγώνων 
γιατί ο ιδιοκτήτης του πλήρωνε πολλά 
λεφτά για την ενοικίαση του χώρου, που 
λειτουργούσε µόνο τις καθηµερινές !  

Το µόνο που κατάφερα σε 
διαπραγµατεύσεις µε τον ιδιοκτήτη του 
Σαλονιού ήταν να περιοριστούν κατά το 
δυνατόν οι θόρυβοι, καθώς και …….µια 
έκπτωση 50% σε όσες από τις 
συµµετέχουσες  αποφάσιζαν να 
επισκεφτούν το Σαλόνι Οµορφιάς κατά τη 
διάρκεια του Πρωταθλήµατος ! 

Στον τέταρτο γύρο παραλίγο όλα τα 
αποτελέσµατα να έρθουν 2-2 ! Μόνο η 
Ουκρανία ...... «έσωσε τη παρτίδα», 
κερδίζοντας τη Τουρκία µόλις 2.5-1.5, µε 
την Ουσένινα να κερδίζει τη Μπετούλ Γιλντίζ 
(2341) στη πρώτη σκακιέρα (η Λαχνό πήρε 
το ρεπό της) και 3 ισοπαλίες !  

Το ντέρµπυ Ρωσία – Κίνα που ήρθε 2-2, είχε 
τέσσερεις νίκες, στις 2 πρώτες σκακιέρες 
για τις Ρωσίδες και στις 2 τελευταίες για τις 
Κινέζες ! Η Γεωργία άφησε βαθµό στην 
Ινδία, µια που η Νάνα Ντζαγκνίτζε (2554) 
έχασε από την Έσα Καραβάντε (2387), ενώ 
η Νίνο Χουρτσίτζε (2437) δεν µπόρεσε να 
δει τη συνέχεια µατ σε 3 κινήσεις στη 
παρτίδα της µε τη Σουαµινάθαν Σούµια 
(2283) και έκανε ισοπαλία ! 

Μετά το τέλος του τέταρτου γύρου Κίνα, 
Ρωσία και Ουκρανία ήταν επικεφαλής µε 7 
βαθµούς, µε τη Γεωργία να ακολουθεί µε 5. 

Λίγο πριν το ξεκίνηµα του 4ου γύρου η 
διεύθυνση του ξενοδοχείου µε ενηµέρωσε 
ότι την επόµενη µέρα και κατά τις  6 το 
απόγευµα θα ξεκινούσε στο χώρο 
εκδηλώσεων του ξενοδοχείου ( ακριβώς 
κάτω από το χώρο των αγώνων !) ένα 
πάρτυ µιας εταιρείας που βράβευε τα 
στελέχη της, και θα είχαν δυνατή µουσική 
και έντονο θόρυβο !   

Προσπάθησα να τους εξηγήσω ότι την 
ώρα που θα ξεκινούσε το πάρτυ και η 
µουσική θα ήταν οι πρώτες πιέσεις χρόνου 
στους αγώνες και το πρόβληµα θα ήταν 
τεράστιο !  ∆εν ήταν δυνατόν να συµβεί 
κάτι τέτοιο σε Παγκόσµιο Πρωτάθληµα !  

(συνέχεια στην επόµενη σελίδα) 
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 Ύστερα από πάρα πολλές 
διαπραγµατεύσεις και συνεννοήσεις µε 
τους ανθρώπους του ξενοδοχείου και της 
εταιρείας κατάφερα να τους πείσω να 
ξεκινήσουν τη µουσική στο πάρτυ µετά τις 
8 η ώρα,  πού ήλπιζα οι περισσότερες 
παρτίδες να έχουν τελειώσει ! Κάλεσα 
παράλληλα και νέα συνάντηση αρχηγών, 
προκειµένου να τους ενηµερώσω  για το 
θέµα.  Οι αρχηγοί της Ουκρανίας και της 
Γεωργίας αρνήθηκαν την πρόταση που 
έκανα να ξεκινήσει ο γύρος  νωρίτερα, µε 
το σκεπτικό ότι χρειάζονταν όλο το χρόνο 
για τη προετοιµασία των οµάδων τους ! 

Τελικά την επόµενη µέρα και όταν ξεκίνησε 
η µουσική δύο µόνο παρτίδες παίζονταν 
ακόµη.  Η µια τελείωσε λίγο µετά, αλλά η 
δεύτερη, µεταξύ Ουσένινα -  Χουάνγκ Κιάν, 
ήταν πολύ κρίσιµη και θα έκρινε την 
έκβαση του µατς Κίνα - Ουκρανία που 
εκείνη τη στιγµή ήταν 1-2. Η θέση της 
Ουσένινα όµως ήταν τόσο κερδισµένη που 
ο αρχηγός της Κίνας αρνήθηκε να δώσει 
στη παίκτριά του τις ωτοασπίδες, που οι 
διοργανωτές είχαν αγοράσει για κάθε 
ενδεχόµενο ! Έτσι η παρτίδα 
ολοκληρώθηκε 15 λεπτά αργότερα µε 
τελικό σκορ της συνάντησης 3-1 υπέρ της 
Ουκρανίας και χωρίς καµιά διαµαρτυρία 
παικτριών ή αρχηγών !    

 

 

Σοφί Μιγιέ 

 

 

Στο πέµπτο γύρο λοιπόν η Ουκρανία πήρε 
το µεγάλο ντέρµπυ µε τη Κίνα µε 3-1 και 
παρέµεινε στη κορυφή της βαθµολογίας 
µαζί µε τη Ρωσία, που κέρδισε 3.5-0.5 τη 
Γαλλική οµάδα, παρότι η Βαλεντίνα 
Γκούνινα (2505) στη πρώτη σκακιέρα 
έβγαλε χαµένη θέση µε τη Σοφί Μιγιέ 
(2401), αλλά κατάφερε τελικά να τη κερδίσει 
!!  Ο πρώτος βαθµός στη γενική κατάταξη 
ήρθε για τη Τουρκική οµάδα, µετά την 
ισοπαλία µε τη Ρουµανία. 

Η επόµενη µέρα, 8 Μαρτίου, ήταν η Ηµέρα 
της Γυναίκας, που θεωρείται µεγάλη εορτή  

 

 

 

 

για όλο το κόσµο, και ήταν ηµέρα 
ξεκούρασης για το Πρωτάθληµα. 

Οι διοργανωτές οργάνωσαν για όλους 
τους συµµετέχοντες στο Παγκόσµιο 
Πρωτάθληµα µια επίσκεψη στο Προεδρικό 
Μουσείο της Αστάνα ( όπου ο πρώτος 
Πρόεδρος της χώρας Νουρσουλτάν 
Ναζαρµπάγιεφ εκθέτει τα αντικείµενα που 
του έχουν χαρίσει Πρόεδροι άλλων χωρών 
της υφηλίου σε εθιµοτυπικές επισκέψεις ! ) 
και µια περιήγηση στη πόλη, ενώ στη 
συνέχεια παρέθεσαν σε όλους επίσηµο 
δείπνο, όπου βράβευσαν όλες τις γυναίκες 
του Πρωταθλήµατος ( παίκτριες, 
αρχηγούς, προπονήτριες, διαιτήτριες ), 
δίνοντάς τους πολύ όµορφα πορσελάνινα 
πιάτα ! 

Στο Μουσείο τα πιο ενδιαφέροντα 
εκθέµατα ήταν τα σκακιστικά σετ που είχε 
δεχτεί σαν δώρα ο Πρόεδρος της χώρας 
από διάσηµους από όλο το κόσµο, ενώ τα 
πιο ωραία κοµµάτια ήταν αυτά που είχαν 
προσφέρει ο πρόεδρος της Λευκορωσίας 
Λουκασένκο και ο Παγκόσµιος 
Πρωταθλητής Βίσυ Άναντ ! 

Το σκάκι στο Καζακστάν είναι ευρύτατα 
καλλιεργηµένο, µε ιδιαίτερη έµφαση στις 
νεαρές ηλικίες και στα Σχολεία και οι 
αρµόδιοι τόνισαν ότι µετά από κάθε τέτοια 
διοργάνωση στη χώρα τους παρατηρείται 
µια έξαρση ενασχόλησης µε το σκάκι 
παιδιών κυρίως µικρών ηλικιών. 
Καθηµερινά στους αγώνες υπήρχε 
προσέλευση θεατών όλων των ηλικιών, 
που παρακολουθούσαν τους αγώνες 
στην αίθουσα αλλά και στον ειδικά 
διαµορφωµένο χώρο µε οθόνες που 
έδειχναν τους αγώνες, ενώ τέσσερα (4) 
τοπικά  κανάλια τηλεόρασης κάλυπταν 
καθηµερινά όλους τους αγώνες και 
έπαιρναν συνεντεύξεις από τις παίκτριες 
και τους αρχηγούς των οµάδων. Οι 
επιτυχίες των κοριτσιών του Καζακστάν 
προβάλλονταν ιδιαίτερα σε όλα τα τοπικά 
ΜΜΕ. 

Η Αστάνα είναι από το 1997 η 
πρωτεύουσα του Καζακστάν (πριν ήταν η 
Άλµα Άτα). Είναι µια σύγχρονη πόλη µε 
πληθυσµό 800.000 κατοίκων περίπου. Είναι 
ταχύτατα αναπτυσσόµενη, µε άνετους 
δρόµους και εντυπωσιακά καινούργια 
κτίρια, όπως το Προεδρικό Μέγαρο, ο 
Πύργος Μπαϊτερέκ, που είναι το σήµα 
κατατεθέν της πόλης,  η Πυραµίδα της 
Ειρήνης, πολλά τζαµιά , τα κτίρια της 
Βουλής κ.α. 

Το ηπειρωτικό κλίµα όµως της περιοχής 
αυτής της Κεντρικής Ασίας, µε 
θερµοκρασίες από -40ο το χειµώνα έως 
+40ο  το καλοκαίρι, αποτελεί σοβαρό 
πρόβληµα ( τουλάχιστον για µας τους 
Ευρωπαίους !). Κατά τις δώδεκα ηµέρες 
που διήρκεσε το τουρνουά η θερµοκρασία 
δεν ανέβηκε από τους -18ο, ενώ βρέθηκε 
και στους -25ο !  Έτσι η κυκλοφορία µας 
στη πόλη περιορίστηκε στο ελάχιστο ! 

 

 

 

 

Στον έκτο γύρο υπήρχε ακόµα ένα  µεγάλο 
ντέρµπυ µεταξύ Ρωσίας και Γεωργίας, που 
έληξε και αυτό ισόπαλο 2-2, αφού η Νάνα 
Ντζαγκνίτζε (2554) και η Μπέλα Κοτενασβίλι 
(2499) κέρδισαν τις Βαλεντίνα Γκούνινα 
(2505) και Αλεξάνδρα Κόστενιουκ (2495), 
αλλά η Λέλα Γιαβακισβίλι (2464), έχοντας 
εντελώς κερδισµένη θέση στη τρίτη 
σκακιέρα µε την Αλίσα Γκαλιάµοβα (2459), 
δεν κατάφερε να κάνει ούτε ισοπαλία, ενώ 
η Όλγα Γκίρια (2440) κέρδισε τη Σαλόµε 
Μέλια ( 2419) στη τέταρτη σκακιέρα.  

Η Ουκρανία, κερδίζοντας µε 4-0 τη Γαλλία 
πέρασε µόνη επικεφαλής στη βαθµολογία, 
ενώ η Κίνα, που κέρδισε 3-1 τη Ρουµανία, 
ήταν στη τρίτη θέση. 

Στον έβδοµο γύρο η Ουκρανία πήρε 
εύκολα το ντέρµπυ µε την ... 
απογοητευµένη  Γεωργία µε 3-1 και 
παρέµεινε πρώτη µε 13 βαθµούς, ενώ η 
Ρωσία έχασε από το κακό της «δαίµονα», 
την οµάδα των ΗΠΑ, µε 2.5-1.5, µε την Ιρίνα 
Κρας (2448) να κερδίζει την Αλεξάνδρα 
Κόστενιουκ (2495) και τη Βικτόρια Νι (2263) 
την Όλγα Γκίρια (2440). Έτσι η Κίνα, 
κερδίζοντας 3-1  το Καζακστάν πέρασε στη 
δεύτερη θέση µε 11 βαθµούς, αφήνοντας 
τη Ρωσία στη τρίτη µε 10 και τη Γεωργία 
στη τέταρτη µε 8. 

Στον όγδοο γύρο τα φαβορί κέρδισαν 
εύκολα. Η Ουκρανία νίκησε τις ΗΠΑ 2.5-1.5, 
αλλά µε τη παγκόσµια πρωταθλήτρια 
Άννα Ουσένινα να σηµειώνει τη µια και 
µοναδική της ήττα στο τουρνουά από την 
Ιρίνα Κρας. Η Κίνα κέρδισε µε 4-0 τη 
Τουρκία, η οποία βρισκόταν µόνιµα στη 
τελευταία θέση της βαθµολογίας. Η Ρωσία 
επανήλθε στις νίκες κερδίζοντας την Ινδία 
µε 2.5-1.5 και η Γεωργία κέρδισε τη 
Ρουµανία 3-1. Έτσι πριν το τελευταίο γύρο 
και το µεγάλο ντέρµπυ Ρωσία – Ουκρανία, 
η βαθµολογία ήταν : Ουκρανία 15β., Κίνα 
13β., Ρωσία 12β., Γεωργία 10β. 

Ήταν προφανές ότι η Ρωσία δεν µπορούσε 
πλέον να διεκδικήσει τη πρώτη θέση, αλλά 
ήταν ο ρυθµιστής όλων των µεταλλίων ! 
Έτσι τη τελευταία µέρα άλλοι περίµεναν µια 
µεγάλη µάχη στο ντέρµπυ Ρωσία - 
Ουκρανία, µε απροσδιόριστα 
αποτελέσµατα στη τελική κατάταξη και 
άλλοι απλά τέσσερεις «άχρωµες» 
ισοπαλίες, που θα έδιναν το χρυσό 
µετάλλιο στην Ουκρανία, το αργυρό στη 
Κίνα και το χάλκινο στη Ρωσία. 

Τελικά επαληθεύτηκαν οι δεύτεροι ! 

Σε όλη τη διάρκεια του τελευταίου γύρου ο 
αρχηγός της Ρωσικής οµάδας Σεργκέι 
Ρουµπλέφσκι βρισκόταν πάνω από τις 
σκακιέρες του µατς Κίνα – Ινδία, σε µια 
προσπάθεια να διακρίνει αν οι Ινδές είχαν 
ελπίδες για το …. θαύµα, να νικήσουν 
δηλαδή τις Κινέζες !  Όταν κατάλαβε ότι 
αυτό δεν θα συνέβαινε ποτέ, αποδέχθηκε 
τις ισοπαλίες και στις τέσσερις σκακιέρες ( 
σε 31 και 32 κινήσεις !) στο µατς της 
οµάδας του µε την Ουκρανία και την  
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κατάκτηση του χάλκινου µεταλλίου, 
αφήνοντας το χρυσό στην Ουκρανία. Η 
Κίνα κέρδισε 2.5-1.5 και πήρε το αργυρό 
µετάλλιο.  Η Γεωργία κέρδισε 2.5-1.5 το 
Καζακστάν, αλλά η 13χρονη Ζανσάγια 
Αµπντουµαλίκ (2187) σηµείωσε ακόµα ένα 
εντυπωσιακό αποτέλεσµα, κερδίζοντας τη 
Νίνο Χουρτσίτζε (2437), µε θυσία µάλιστα 
πύργου !. Οι ΗΠΑ έκαναν ένα «ειρηνικό» 2-2 
µε τη Ρουµανία, µε τέσσερεις ισοπαλίες, 
παίρνοντας τη τιµητική έκτη θέση  και στη 
µεγάλη µάχη της ουράς η Γαλλία κέρδισε 
τη Τουρκία 3.5-0.5 και πήρε αυτή την ένατη 
θέση, αφήνοντας τα κορίτσια της Τουρκίας 
στη τελευταία δέκατη θέση. 

Έτσι η τελική κατάταξη ήταν :  

1. Ουκρανία 16 β.  

2. Κίνα 15β.  

3. Ρωσία 13β.  

4. Γεωργία 12β.  

5. Ινδία 9β.  

6. ΗΠΑ 8β.  

7. Καζακστάν 6β. και 15.5π. 

 8. Ρουµανία 6β. και 14.5π.  

9. Γαλλία 4β.  

10. Τουρκία 1β. 

 

Τα καλύτερα αποτελέσµατα κατά σκακιέρες 
ήταν :  

1η σκακιέρα : 1. Γιου Βενγιούν (Κίνα) 
7β./9αγ., 2. Κατερίνα Λαχνό (Ουκρανία) 
5.5β./8αγ., 3. Βαλεντίνα Γκούνινα (Ρωσία) 
5β./8αγ. 

 

 

Άννα Ουσένινα 

 

2η σκακιέρα : 1. Ιρίνα Κρας (ΗΠΑ) 7β./9αγ., 
2. Άννα Ουσένινα (Ουκρανία) 6β./8αγ., 3. 
Αλεξάνδρα Κόστενιουκ (Ρωσία) 4.5β./7αγ. 

3η σκακιέρα : 1. Ταν Ζονγκί (Κίνα)  7β./9αγ.), 
2. Μαρίγια Μούζιτσουκ (Ουκρανία) 

 

 

 

 

5.5β./8αγ., 3. Λέλα Γιαβακισβίλι (Γεωργία) 
4.5β./7αγ. και Νατάλια Πογκόνινα (Ρωσία) 
4.5β./7αγ. 

4η σκακιέρα : 1. Νατάλια Ζούκοβα 
(Ουκρανία) 6β./8αγ., 2. Γκούο Κι (Κίνα) 
6β./8αγ., 3. Μαίρη Αν Γκόµες (Ινδία) 
6.5β./9αγ. 

5η σκακιέρα (αναπληρωµατική) :  1. Όλγα 
Γκίρια (Ρωσία) 6.5β./8αγ., 2. Σαλόµε Μέλια 
(Γεωργία) 4β./6αγ., 3. Σούµια Σουαµινάθαν 
(Ινδία) 5β./8αγ. 

 

 

Όλγα Γκίρια 

 

Στο αγωνιστικό κοµµάτι µπορούµε  να 
πούµε ότι η Ουκρανία ήταν άξια 
πρωταθλήτρια. Ξεκίνησε κάπως χαλαρά το 
τουρνουά µε δύσκολες νίκες και ισοπαλία 
µε τη Ρουµανία στο δεύτερο µόλις γύρο, 
αλλά πήρε τα ντέρµπυ στη συνέχεια και 
παρέµεινε αήττητη ως το τέλος, 
παραχωρώντας µόνο µια ακόµη ισοπαλία, 
στο τελευταίο γύρο µε τη Ρωσία, που 
σιγούρευε το χρυσό µετάλλιο.  

Η οµάδα της Κίνας έκανε πολύ καλή 
εµφάνιση, χάνοντας µόνο από την 
Ουκρανία και κάνοντας ισοπαλία µε  τη 
Ρωσία, και πήρε δίκαια τη δεύτερη θέση.   

Η Ρωσία απογοήτευσε, κάνοντας ισοπαλία 
µε τη Γεωργία σε ένα µατς που έπρεπε 
κανονικά να χάσει και χάνοντας στη 
συνέχεια απρόσµενα από τις ΗΠΑ, µαζί µε 
τις ελπίδες της για τη πρώτη θέση. Ο 
αρχηγός βέβαια της οµάδας Σεργκέι 
Ρουµπλέφσκι παρόλα αυτά ανέφερε ότι και 
η τρίτη θέση είναι επιτυχία !.  

Η Γεωργία έχασε την ευκαιρία για καλύτερη 
θέση στη τελική κατάταξη αφού δεν 
µπόρεσε να νικήσει τη Ρωσία, ενώ Ινδία και 
ΗΠΑ πήραν τις αναµενόµενες θέσεις.  

 

 

 

 

 

Εξαιρετική εµφάνιση πραγµατοποίησε η 
νεανική οµάδα του Καζακστάν, που 
αγωνίστηκε πολύ µαχητικά σε όλα τα µατς 
και οι παίκτριές της σηµείωσαν µερικά 
σπουδαία αποτελέσµατα ( η πρώτη τους 
σκακιέρα Γκουλισκάν Ναχµπάγιεβα έκανε 
5.5 βαθµούς σε 9 αγώνες, πήρε 35 
βαθµούς ΕΛΟ και πέτυχε νόρµα ∆ιεθνούς 
Μαιτρ Ανδρών, ενώ η αναπληρωµατική 
τους παίκτρια Ζανσάγια Αµπντουµαλίκ 
έκανε 3 βαθµούς σε 6 αγώνες και πήρε 22 
βαθµούς ΕΛΟ ! ).  

Κανένα πρόβληµα δεν δηµιουργήθηκε 
κατά τη διάρκεια των αγώνων και οι 
∆ιαιτητές ( ο βοηθός Επικεφαλής ∆ιαιτητής 
ήταν ο ∆∆ Σεργκέι Γιουρόφσκι από το 
Καζακστάν και οι άλλοι ∆ιαιτητές ήταν η 
∆∆ Αναστασία Σορόκινα από την 
Αυστραλία, ο ∆∆ Χουσάν Τουρντιαλίεφ 
από το Ουζµπεκιστάν, η ∆∆ Μαρίκα 
Γιαπαρίντζε από τη Γεωργία, και οι  Φ∆ 
Όλεγκ Ρίνας και Αρσέν Ουτέσεφ από το 
Καζακστάν) είχαν σχετικά εύκολο έργο. 

Καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε και η 
Επιτροπή Ενστάσεων των αγώνων ( 
Πρόεδρος ήταν ο ∆∆ Ιγνάτιος Λεόνγκ από 
τη Σιγκαπούρη, Γεν. Γραµµατέας της FIDE 
και µέλη οι Λαχντάρ Μαζούζ από τη 
Γερµανία, Πρόεδρος της Σκακιστικής 
Ένωσης της Αφρικής, και Βανίκ Ζαχαριάν 
από την Αρµενία, Αντιπρόεδρος της FIDE ) 
έκανε ευχάριστες διακοπές στις πολικές 
θερµοκρασίες της Αστάνα ! 

Στο οργανωτικό κοµµάτι οι σχετικά χωρίς 
σπουδαία πείρα τέτοιων διοργανώσεων 
άνθρωποι της Σκακιστικής Οµοσπονδίας 
του Καζακστάν κατέβαλαν φιλότιµες 
προσπάθειες και κατάφεραν να 
παρουσιάσουν ένα αρκετά καλό επίπεδο 
διοργάνωσης, ώστε όλοι όσοι πήραν 
µέρος να µείνουν ευχαριστηµένοι και να 
µην υπάρξουν παράπονα από κανένα 
συµµετέχοντα. 

Με εξαίρεση την επιλογή του αγωνιστικού 
χώρου και το µικρό ……. µπάχαλο της 
τελετής λήξης ( όπου οι διοργανωτές 
παρέλειψαν να αναφέρουν τις γυναίκες 
διαιτήτριες της διοργάνωσης, παρέλειψαν 
να αναφέρουν τα ονόµατα των παικτριών 
των οµάδων που πήραν τα µετάλλια, 
παρέλειψαν να καλέσουν τον εκπρόσωπο 
της FIDE να απευθύνει χαιρετισµό, έστησαν 
τον κόσµο που ήρθε στη τελετή µισή και 
πλέον ώρα για να προλάβει ο Πρόεδρος 
της Οµοσπονδίας να έρθει στις απονοµές 
κ.α. ) η διοργάνωση µπορεί να κριθεί σαν 
επιτυχηµένη. 

 

Οι άνθρωποι της Οµοσπονδίας µάλιστα, 
σε συζητήσεις µε το Πρόεδρο της FIDE 
φάνηκαν αποφασισµένοι να συνεχίσουν 
να αναλαµβάνουν κι άλλες ανάλογες 
διοργανώσεις, όπως κάποιο µελλοντικό 
τουρνουά Γκραν Πρι, και µε απώτερο 
στόχο τη Σκακιστική  Ολυµπιάδα του 2018!
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του  

ΤΑΚΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ  

 

∆ιεθνούς ∆ιαιτητή 
 
 
 
 
 
 

Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ είναι µια κίνηση που µερικές 

φορές δηµιουργεί προβλήµατα κατά τη 

διάρκεια µιας παρτίδας, που ο ∆ιαιτητής 

πρέπει να είναι έτοιµος να τα 

αντιµετωπίσει µε το σωστό τρόπο. 

Το σχετικό άρθρο των Κανόνων του 

Σκακιού προβλέπει : 

3.7.ε.  « Όταν ένα πιόνι φτάνει στη 

τελευταία γραµµή από την αρχική του 

θέση, πρέπει να ανταλλάσσεται σαν 

µέρος της ίδιας κίνησης στο ίδιο 

τετράγωνο, µε µία νέα Βασίλισσα, 

Πύργο, Αξιωµατικό ή Ίππο του ίδιου 

χρώµατος. Η επιλογή του παίκτη δεν 

περιορίζεται σε κοµµάτια που έχουν 

προηγουµένως «φαγωθεί». Αυτή η 

ανταλλαγή ενός πιονιού για ένα άλλο 

κοµµάτι ονοµάζεται «προαγωγή» και η 

δράση του νέου κοµµατιού είναι άµεση». 

Το άρθρο 4.4.δ. ( Η κίνηση των 

κοµµατιών ) αναφέρει : 

4.4.δ.  «Εάν ο παίκτης που έχει τη κίνηση  

προάγει ένα πιόνι, η επιλογή του 

κοµµατιού οριστικοποιείται όταν το 

κοµµάτι ακουµπήσει το τετράγωνο 

προαγωγής».  

∆ηλαδή ακόµα και όταν ο παίκτης 

συνεχίσει να κρατάει µε το χέρι του το νέο 

κοµµάτι που ακουµπάει πάνω στο 

τετράγωνο προαγωγής, δεν µπορεί να 

το αλλάξει µε κάποιο άλλο !  

Ακόµα το άρθρο 4.6.γ. αναφέρει : 

4.6.γ.  « Όταν σαν µία κανονική κίνηση ή 

σαν µέρος µιας κανονικής κίνησης, ένα 

κοµµάτι έχει αφεθεί σε ένα τετράγωνο, 

δεν µπορεί να µετακινηθεί σε ένα άλλο 

τετράγωνο στην ίδια κίνηση. Στη 

περίπτωση της προαγωγής ενός πιονιού 

η κίνηση θεωρείται ότι έχει γίνει όταν το 

πιόνι έχει µετακινηθεί από τη σκακιέρα και 

το χέρι του παίκτη έχει αφήσει το νέο 

κοµµάτι, αφού το τοποθέτησε στο 

τετράγωνο της προαγωγής. Εάν ο 

παίκτης έχει αφήσει από το χέρι του το 

πιόνι που έχει φτάσει στο τετράγωνο της 

προαγωγής, η κίνηση θεωρείται ότι δεν 

έχει γίνει ακόµα, αλλά ο παίκτης δεν έχει 

πλέον το δικαίωµα να παίξει το πιόνι σε 

άλλο τετράγωνο». 

 

 

 

 

 

Επίσης το άρθρο 6.12.β. ( Το σκακιστικό 

χρονόµετρο ) αναφέρει : 

6.12.β.  « Ένας παίκτης µπορεί να 

σταµατήσει τα χρονόµετρα µόνο µε 

σκοπό να ζητήσει τη βοήθεια του 

∆ιαιτητή, για παράδειγµα όταν έχει γίνει 

προαγωγή και το απαιτούµενο κοµµάτι 

δεν είναι διαθέσιµο». 

Από τη «στενή» ερµηνεία του 3.7.ε 

προκύπτει ότι ο «σωστός» τρόπος της 

κίνησης της  προαγωγής είναι το πιόνι 

να φτάσει πρώτα στη τελευταία γραµµή 

και µετά να αποµακρυνθεί από τη 

σκακιέρα και να αντικατασταθεί από 

κάποιο άλλο κοµµάτι.  

Εδώ όµως δηµιουργούνται τα πρώτα 

προβλήµατα, γιατί οι περισσότεροι 

παίκτες, προσπαθώντας να 

εξοικονοµήσουν κάποιο χρόνο στη 

παρτίδα τους και ιδιαίτερα όταν 

βρίσκονται σε πίεση χρόνου, 

αποµακρύνουν το πιόνι κατευθείαν από 

την έβδοµη γραµµή, χωρίς αυτό να 

φτάσει στη τελευταία γραµµή, και 

τοποθετούν το νέο κοµµάτι στην όγδοη 

γραµµή. 

Πρέπει µάλιστα να αναφέρουµε ότι την 

εποχή που είχαν πρωτοχρησιµοποιηθεί 

οι ηλεκτρονικές σκακιέρες στα τουρνουά 

της FIDE, το πρόγραµµα της 

καταγραφής των παρτίδων δεν δεχόταν 

το τρόπο της προαγωγής του πιονιού 

κατευθείαν από την έβδοµη γραµµή και 

θεωρούσε τη κίνηση αντικανονική. Έτσι 

και πολλοί ∆ιαιτητές θεωρούσαν τον 

τρόπο αυτό της προαγωγής 

αντικανονική κίνηση και επέβαλλαν κάθε 

φορά την αντίστοιχη ποινή.  

Το πρόβληµα γινόταν εντονότερο στις 

παρτίδες Blitz, όπου η αντικανονική 

κίνηση µπορεί να οδηγήσει  άµεσα στην 

απώλεια της παρτίδας. Πολλές παρτίδες 

χάθηκαν µ’ αυτό το τρόπο και πολλά 

παράπονα έφταναν στη FIDE κατά 

καιρούς. 

Ήταν όµως φανερό ότι µια τέτοια 

θεώρηση δηµιουργούσε έντονη αδικία, 

δεδοµένου ότι η πρόθεση του παίκτη στη 

περίπτωση της Προαγωγής είναι 

ξεκάθαρη ( να αλλάξει το πιόνι µε κάποιο 

άλλο κοµµάτι ), από οποιαδήποτε 

γραµµή κι αν αποµακρύνει το πιόνι ( 

έβδοµη ή όγδοη ). Έτσι µε εισήγηση της 

Επιτροπής των Κανόνων του Σκακιού και 

Κανονισµών Τουρνουά της FIDE δόθηκε 

εντολή στους προγραµµατιστές να 

τροποποιήσουν το πρόγραµµα 

καταγραφής των παρτίδων από τις 

ηλεκτρονικές σκακιέρες, ώστε να µη 

θεωρείται αντικανονική µια τέτοια κίνηση 

προαγωγής του πιονιού από την έβδοµη 

γραµµή. Επίσης ανάλογη κατευθυντήρια 

οδηγία δόθηκε και στους ∆ιαιτητές. 

∆υστυχώς όµως αυτή η ερµηνεία του 

άρθρου 3.7.ε. δεν συµπεριλήφθηκε ποτέ 

στις αλλαγές των κανόνων του σκακιού 

( που γίνονται κάθε τέσσερα χρόνια από 

τη FIDE ), µε αποτέλεσµα ανάλογα 

περιστατικά να εξακολουθήσουν να 

συµβαίνουν, ακόµα και σε σηµαντικά 

τουρνουά. 

Το θέµα λύνεται οριστικά στο νέο κείµενο 

των Κανόνων του Σκακιού, που θα τεθεί 

σε ισχύ από τη 1η Ιουλίου του 2013 και 

στο οποίο έχει προστεθεί στο άρθρο 

3.7.ε. µια παράγραφος που αναφέρει 

ότι:       

 

>>> 
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«Η κίνηση της Προαγωγής µπορεί να 

εκτελεστεί µε διαφορετικούς τρόπους : 

α. το πιόνι δεν χρειάζεται να τοποθετηθεί 

στο τετράγωνο της προαγωγής. 

β. Η µετακίνηση του πιονιού και η 

τοποθέτηση του νέου κοµµατιού στο 

τετράγωνο της προαγωγής µπορεί να 

γίνουν µε οποιαδήποτε σειρά. 

Όµως αν ένα κοµµάτι του αντιπάλου 

βρίσκεται στο τετράγωνο της 

προαγωγής, πρέπει να «τρώγεται» ή να 

µετακινείται πρώτο». 

Έτσι αναµένεται να αρθεί κάθε 

παρερµηνεία του άρθρου 3.7.ε.  

Ένα άλλο πρόβληµα της προαγωγής 

είναι η διαθεσιµότητα του απαιτούµενου 

κοµµατιού.  

Πολλές φορές ο παίκτης προάγει το 

πιόνι σε κοµµάτι το οποίο δεν είναι 

διαθέσιµο δίπλα του ( π.χ. σε Βασίλισσα, 

ενώ δεν υπάρχει άλλη διαθέσιµη 

Βασίλισσα κοντά στη σκακιέρα του ). 

Τότε µπορεί να συµβούν και διάφορα 

«ευτράπελα» !  

Ο παίκτης µπορεί να σηκωθεί από το 

τραπέζι του και να αρχίσει να τρέχει 

πανικόβλητος στα γύρω τραπέζια, 

προσπαθώντας να βρεί το κοµµάτι που 

χρειάζεται, µε αποτέλεσµα να κινδυνεύει 

να χάσει από χρόνο όταν βρίσκεται σε 

ιδιαίτερη πίεση. Ή µπορεί, για να 

αποφύγει το πρόβληµα του χρόνου, να 

τοποθετήσει στη θέση του τετράγωνου 

προαγωγής ένα ανεστραµµένο Πύργο ( 

βλέπετε µόνο ο Πύργος έχει τη 

δυνατότητα να ισορροπήσει σε 

ανεστραµµένη θέση. Ο Ίππος και ο 

Αξιωµατικός δεν έχουν ανάλογες 

δυνατότητες ! ), δηλώνοντας το όνοµα 

του κοµµατιού που αντιπροσωπεύει 

αυτός !   

Ο ..... Ανεστραµµένος Πύργος είναι το 

πιο γνωστό ......µη υπαρκτό κοµµάτι της 

νεότερης ιστορίας του σκακιού ! 

 

 

 

 

 

 

 

Η κίνηση τοποθέτησης ενός 

ανεστραµµένου Πύργου στο τετράγωνο 

προαγωγής θεωρείται ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗ 

ΚΙΝΗΣΗ !  Και αυτό γιατί η περίπτωση της 

µη διαθεσιµότητας του απαιτούµενου 

κοµµατιού στη περίπτωση της 

προαγωγής προβλέπεται από το άρθρο 

6.12.β, που δίνει το δικαίωµα στο παίκτη 

να σταµατήσει το χρονόµετρο και να 

ζητήσει τη βοήθεια του ∆ιαιτητή, π.χ. να 

του ζητήσει να του φέρει το κοµµάτι που 

θέλει ! Ο ∆ιαιτητής είναι υποχρεωµένος 

να το κάνει και µετά να ξεκινήσει πάλι το 

χρονόµετρο.  

 

Αυτό το δικαίωµά τους πολλοί παίκτες 

δυστυχώς ∆ΕΝ το γνωρίζουν, µε 

αποτέλεσµα µερικές φορές να έχουµε τα 

παραπάνω συµβάντα. 

Στη περίπτωση λοιπόν ενός 

ανεστραµµένου Πύργου ο ∆ιαιτητής 

πρέπει να επεµβαίνει άµεσα ( αυτό, µε 

τους νέους κανονισµούς που θα 

ισχύσουν από 1ης Ιουλίου 2013, µπορεί 

να γίνεται πλέον ακόµα και στα παιχνίδια 

Rapid και Blitz ! ), να σταµατάει το 

παιχνίδι και να επιβάλλει τις ανάλογες 

ποινές για την αντικανονική κίνηση. Το 

παιχνίδι θα συνεχίζεται µε τη τοποθέτηση 

στο τετράγωνο της προαγωγής του 

κανονικού κοµµατιού που επέλεξε ο 

παίκτης. 

Είναι γνωστό το συµβάν στη παρτίδα 

κανονικού χρόνου µεταξύ δύο ισχυρών 

παικτών, κατά το οποίο στη πίεση 

χρόνου ο ένας παίκτης κάνει προαγωγή 

και τοποθετεί στο τετράγωνο 

προαγωγής ένα ανεστραµµένο Πύργο, 

δηλώνοντας : «Βασίλισσα !», και πατάει 

το χρονόµετρό του. Αµέσως ο 

αντίπαλός του γυρίζει τον ανεστραµµένο 

Πύργο στη κανονική του θέση και  

θεωρώντας το κοµµάτι της προαγωγής 

σαν απλό Πύργο πλέον, παίζει τη 

Βασίλισσά του µπροστά στο Βασιλιά του 

αντιπάλου του, δηλώνοντας : «µατ !» ( 

να σηµειωθεί ότι το µατ δεν θα 

εµφανιζόταν στην περίπτωση που το  

 

 

 

 

κοµµάτι προαγωγής ήταν Βασίλισσα ! ). 

Στο .... χαµό που ακολούθησε ο 

∆ιαιτητής (που φάνηκε ... διαβασµένος ! 

) έδωσε τη σωστή λύση, θεωρώντας τη 

τοποθέτηση του ανεστραµµένου 

Πύργου αντικανονική κίνηση, βάζοντας 

ποινή, δίνοντας δύο επιπλέον λεπτά 

πρόσθετο χρόνο στον αντίπαλο και 

επιτρέποντας να συνεχιστεί η παρτίδα µε 

τη κίνηση της προαγωγής και το 

κανονικό κοµµάτι τοποθετηµένο στο 

τετράγωνο προαγωγής.  

Προσοχή !  Τονίζεται ότι το κοµµάτι που 

θα τοποθετηθεί στο τετράγωνο 

προαγωγής δεν είναι ο (κανονικός ) 

Πύργος, αλλά όποιο κοµµάτι επιθυµεί ο 

παίκτης που κάνει τη προαγωγή ! 

Η περίπτωση του ανεστραµµένου 

Πύργου δεν είχε συµπεριληφθεί ποτέ 

µέχρι τώρα  στους Κανόνες του Σκακιού, 

ενώ αναµένεται να συµπεριληφθεί στο 

νέο κείµενο των Κανόνων, που θα 

ισχύσει από την 1η Ιουλίου 2013. 

Μια ακόµα περίπτωση που δηµιουργεί 

προβλήµατα κατά τη προαγωγή είναι 

όταν ο παίκτης, ιδιαίτερα όταν βρίσκεται 

σε µεγάλη πίεση χρόνου και 

προσπαθώντας να κερδίσει και το 

παραµικρό δευτερόλεπτο στο 

χρονόµετρό του, σπρώχνει το πιόνι στην 

όγδοη γραµµή και πατάει αµέσως το 

ρολόι του, χωρίς να αντικαταστήσει το 

πιόνι στο τετράγωνο προαγωγής µε ένα 

άλλο κοµµάτι. 

Και σ’ αυτή τη περίπτωση η κίνηση 

θεωρείται ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗ ! 

Είναι προφανές ότι µε το πάτηµα του 

χρονοµέτρου η κίνηση θεωρείται ότι 

ολοκληρώθηκε και βέβαια µε κανένα 

τρόπο δεν µπορεί να θεωρηθεί σαν 

ολοκληρωµένη κίνηση η παραµονή ενός 

πιονιού στην όγδοη γραµµή. Ο παίκτης 

προσπαθεί να «κλέψει», 

εκµεταλλευόµενος ίσως και τα ελάχιστα 

δευτερόλεπτα, ώστε να τοποθετήσει το 

κατάλληλο κοµµάτι, αποφεύγοντας 

ακόµη και πιθανή περίπτωση πατ !. 

Και εδώ ο ∆ιαιτητής πρέπει να επέµβει 

αµέσως και να επιβάλλει τις ποινές της 

αντικανονικής κίνησης και τη συνέχιση 

της παρτίδας µε το κανονικό κοµµάτι στο 

τετράγωνο της προαγωγής. 

Και αυτή η περίπτωση ( προαγωγή µε το 

πιόνι να παραµένει στη τελευταία 

γραµµή µετά το πάτηµα του 

χρονοµέτρου ) αναµένεται να 

συµπεριληφθεί στο νέο κείµενο των 

Κανόνων, που θα ισχύσει από την  

1η Ιουλίου 2013.
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ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
 
 
 
 
 

 

 
 
του 
Χρήστου Τοζάρου 

 
Ο Σύλλογός µας ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ 
ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ αν και µετρά 
µόλις 1,5 χρόνο ύπαρξης και 
λειτουργίας , έχει ήδη να επιδείξει 
σηµαντική παρουσία στα 
σκακιστικά δρώµενα της 
ευρύτερης περιοχής της 
Θεσσαλίας µε πιο πρόσφατη την 
επιτυχή  διοργάνωση, για δεύτερη 
συνεχή χρονιά, του Ατοµικού 
σχολικού πρωταθλήµατος του Ν. 
Τρικάλων 2013.  Σ αυτό έλαβαν 
µέρος 134 παιδιά και  εξελίχθηκε σε 
µια όµορφη σκακιστική γιορτή, 
τόσο για µας τους διοργανωτές, 
όσο και για τις οικογένειες των 
συµµετεχόντων επίδοξων Carlsen. 
Νωπές είναι ακόµη και οι 
εντυπώσεις του 1ου  Ανοιχτού 
τουρνουά rapid που διεξήχθη στις 
2-3 Μαρτίου µε την συµµετοχή 40 
αθλητών στο 1ο γκρουπ (µε την 
συµµετοχή του πρωταθλητή 
Ελλάδας Αντ. Παυλίδη και άλλων 
ισχυρών σκακιστών) καθώς και 78 
παιδιών κάτω των 14 ετών στο 2ο 
γκρουπ. 
Αξιοµνηµόνευτη τέλος η 
διεξαγωγή σκακιού µε ανθρώπινες 
φιγούρες-Human Chess  τα 
Χριστούγεννα του 2012 
(συµµετέχοντας στις εκδηλώσεις 
του Μύλου των Ξωτικών στην 
πόλη µας). 

 

 
 

Προκριµατική φάση 
του 25ου 

πανελληνίου 
σχολικού 

πρωταθλήµατος  
(οµαδικό - ατοµικό) 

Κέρκυρα 2-3 
Μαρτίου 2013  

 
Στο ατοµικό έλαβαν µέρος 322 
µαθητές, και 30 οµάδες σχολείων, 
18 Α’ Βάθµιας και 12 Β’ Β’αθµιας 
εκπαίδευσης. 
 



 

   ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
 

 
 

   

                  WWWhhhaaattt   WWWooouuulllddd   aaa   GGGMMM   DDDooo                  
Lars Bo Hansen (CreateSpace, 2012)    

 
 
 

 

 

 

 

του 

ΝΙΚΟΥ ΝΤΙΡΛΗ 

 

 

ΣΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ «ανιχνεύσεις» µιλήσαµε 

για  βιβλία best sellers, πολυσυζητηµένα 

και αναγνωρίσιµα. Αυτό το µήνα όµως 

αποφάσισα να κάνω µια εξαίρεση και 

να µιλήσω για ένα µικρό βιβλίο που είναι 

σχεδόν άγνωστο στην Ευρώπη, όµως 

στην Αµερική είναι αρκετά διαδεδοµένο 

και γνωστό στην ηλεκτρονική του µορφή 

(Kindle). 

Ο λόγος για το “What Would a GM Do” 

του ∆ανού GM Lars Bo Hansen. Φυσικά 

δεν πρόκειται για τον Hansen που έπαιξε 

φέτος µε τα «χρώµατα» της οµάδας µου 

ΕΣ Αιγιαλείας και µας βοήθησε να 

ανεβούµε για δεύτερη φορά στην 

ιστορία µας στην Α’ Εθνική (αυτός είναι 

ο Sune Berg), ούτε για τον άλλον 

Hansen, τον Curt, που υπερασπιζόταν 

για χρόνια την πρώτη σκακιέρα της 

∆ανίας σε Ολυµπιάδες. Οι ∆ανοί έχουν 3 

GMs µε το ίδιο επίθετο αλλά καµία 

συγγένεια µεταξύ τους, µια που αυτό το 

όνοµα είναι πολύ διαδεδοµένο στην 

χώρα τους. 

 

Ο Lars Bo Hansen είναι έµπειρος και 

γνωστός συγγραφέας µε εξαιρετικά 

βιβλία όπως το «Foundations of Chess 

Strategy» και «Secrets of Chess 

Endgame Strategy» όπου συνδυάζει τις 

γνώσεις του πάνω στη διοίκηση 

επιχειρήσεων µε τη στρατηγική στο Σκάκι. 

Για πολλά χρόνια διατέλεσε και 

οµοσπονδιακός προπονητής της 

Εθνικής ∆ανίας πριν µετακοµίσει µόνιµα 

στις ΗΠΑ όπου µένει σήµερα. 

 

Η τελευταία του δουλειά είναι µια σειρά 

διαλέξεων µε τον τίτλο «Τι θα έκανε ένας 

Μεγάλος Μαίτρ» για το Kindle της 

Amazon, όπου εξετάζεται ένα 

συγκεκριµένο θέµα από θεωρητική και 

πρακτική σκοπιά. Αρχικά ο Hansen θέτει 

ένα σύνολο κανόνων και θεωρητικών 

εργαλείων που µας κατευθύνουν σε 

συγκεκριµένου τύπου θέσεις και µετά 

παρουσιάζει µερικά πρακτικά 

παραδείγµατα από την πράξη όπου οι 

γενικοί κανόνες εφαρµόστηκαν 

αποτελεσµατικά. Μετά την επιτυχία 

αυτών των διαλέξεων η Amazon 

αποφάσισε να συµπεριλάβει τις 4 

πρώτες σε ένα βιβλιαράκι 90 σελίδων µε 

τιµή 9,99 $, το οποίο κατά την άποψή 

µου είναι ένα εξαιρετικό ανάγνωσµα. 

 

Τα µαθήµατα που συµπεριλαµβάνονται 

είναι: 

Πώς γίνεται η Επίθεση 

Πώς γίνεται η Άµυνα 

Πώς παίζεται το δυναµικό παιχνίδι 

Η χαµένη Τέχνη της κοινής λογικής 

Όπως γράφει και ο ίδιος, η λογική πίσω 

από την δοµή των µαθηµάτων είναι να 

παρουσιάζεται ένα θέµα µε τέτοιο τρόπο 

όπως θα γινόταν σε ένα ιδιαίτερο 

µάθηµα µε έναν GM. 

Στον πρόλογο ο Hansen γράφει: «….Θα 

αναρωτιέστε: Πώς ήξερε ο GM τι να 

κάνει σε αυτή τη θέση; ∆εν υπάρχει απλή 

απάντηση σε αυτό το ερώτηµα. 

Προετοιµασία στο άνοιγµα, ικανότητα 

µετρήµατος, ψυχολογία και προσωπικό 

στυλ επηρεάζουν την δυναµικότητα ενός 

παίχτη. Όµως, πιθανώς η πιο σηµαντική 

ικανότητα ενός GM είναι η λογική σκέψη 

και η κοινή λογική…. Τα καλά νέα είναι 

ότι αυτά τα δύο χαρακτηριστικά 

µπορούν να διδαχθούν. Όλες οι φάσεις 

του παιχνιδιού κυβερνώνται από 

συγκεκριµένους κανόνες…. Πώς οι GM 

παίρνουν σωστές αποφάσεις σε κάθε 

περίσταση; Απλά ακολουθώντας 

αυτούς τους κανόνες!» 

 

Φυσικά, παρουσιάζοντας τα πράγµατα 

απλά και κατανοητά είναι σαν να 

παρουσιάζεται µια διαφορετική 

πραγµατικότητα από αυτή που η 

εµπειρία µας έχει δείξει: το Σκάκι δεν είναι 

ένα απλό παιχνίδι. Ο συγγραφέας 

αποφεύγει να πέσει σε αυτή την παγίδα 

και ο λόγος του είναι µετριοπαθής, 

χωρίς υπερβολές και εστιάζει µόνο στην 

ουσία. 

 

Που απευθύνεται αυτό το βιβλίο; Πιστεύω 

πως το κοινό που θα επωφεληθεί 

περισσότερο είναι οι παίχτες 

δυναµικότητας 1500-1800 έλο και οι 

προπονητές που θα έχουν πρόσβαση 

σε εξαιρετικό υλικό πάνω στα αντικείµενα 

που πραγµατεύονται. 

 

 

 

Η βαθµολογία µου: 6/7 

 

 

 

Επεξήγηση της κλίµακας 1-7 

1: προς αποφυγή 
2: µε πολλές αδυναµίες 
3: µέτριο 
4: καλό 
5: πολύ καλό  
6: πάρα πολύ καλό 
7:  εξαιρετικό  



 

 
 

      Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ          18 

                               

 
 

 
 
του  
ΒΑΓΓΕΛΗ ΒΙ∆ΑΛΗ 

 
 

Jean-Henry Marlet 

Το Μεγάλο 
Στοίχηµα  
 
19η παρτίδα του µατς 
Στάουντον-Σαιντ Αµάν 
 
16 ∆εκεµβρίου 1843 

Παρίσι 
 

     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ από λάδι του ζωγράφου Jean-Henry Marlet (έτος του έργου: 1843-44, διαστάσεις 

πρωτοτύπου: 72,8Χ92,3 cm). 

 

Απεικονίζει την 19η παρτίδα του µατς Στάουντον-Σαιντ Αµάν που παίχθηκε στα σαλόνια του 

Σκακιστικού Κύκλου Παρισίων, στις 16 ∆εκεµβρίου του 1843. 

Το µνηµειώδες αυτό µατς (η Μεγάλη Πρόκληση -ή το Μεγάλο Στοίχηµα- µεταξύ Βρετανίας 

και Γαλλίας) αποτέλεσε τη ρεβάνς της νίκης του Γάλλου στο Λονδίνο, λίγους µήνες πριν µε 

+3 =1 -2, και έληξε µε την καθαρή νίκη του Στάουντον, µε +11 =4 -6. 

Ο ζωγράφος ήταν παρών σε όλη τη διάρκεια της 19ης παρτίδας που διήρκεσε 9 ½   ώρες 

(και έληξε µε νίκη του φίλου του Σαιντ Αµάν) και  εκεί έκανε τα πρώτα του σχέδια. Μάλιστα 

στον πίνακα απεικονίζεται η θέση που προέκυψε µετά την 66η κίνηση του λευκού!  

Στη συνέχεια ολοκλήρωσε στο ατελιέ του τον πίνακα, τον Φλεβάρη του 1844.  

Ο πίνακας αγοράστηκε από τη σύζυγο του Σαιντ Αµάν, έναντι 500 φράγκων. 

Στη συνέχεια δόθηκε σ’ έναν άλλο ζωγράφο ώστε αυτός να τον αντιγράψει για να 

παραχθούν λιθογραφίες που θα ήταν προς πώληση. Το αντίγραφο ήταν εξ ίσου 

εντυπωσιακό αλλά όχι απολύτως πιστό µε το πρωτότυπο, κάτι που οδήγησε τους δύο 

καλλιτέχνες σε δικαστική διαµάχη, και σε µερική δικαίωση του Ζαν Ανρύ Μαρλέ.

 


