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Τουρνουά µνήµης Μιχαήλ Ταλ 

ΠΠρρώώττοοςς  οο  ΓΓκκέέλλφφααννττ,,    ττεελλεευυττααίίοοςς  οο  ΚΚρράάµµννιικκ  !!  

 

   

του 

Βαγγέλη Βιδάλη 

 

Την Τρίτη 2 Ιουλίου, στις 4.30 
µ.µ.  ξεκινά το διασυλλογικό 
πρωτάθληµα της α’ εθνικής, 
στο Ρίο της Αχαΐας, µε τη 
συµµετοχή 34 οµάδων 
(ελβετικό σύστηµα 7 γύρων). 

Οι 34 οµάδες είναι 
(παρατίθενται κατά 
γεωγραφική προέλευση, σε 
παρένθεση ο συν. αριθµός 
ανά περιοχή): 

Αιγαίο ( 1  ): Σ.Ο. Ικαρίας. 

Ανατ. Μακ.-Θράκη ( 2  ): Σ.Ο. 
Καβάλας, ΟΦΣ Καβάλας. 

Αττική ( 11  ): Π.Σ. Περιστερίου, 
Φυσιολάτρης Νίκαιας, 
Πανιώνιος, Πειραϊκός Ο.Σ.,  
ΦΟΝ Ηρακλείου-Επικοινωνία, 
Α.Σ. Παπάγου, Σ.Ο. Αιγάλεω, 
Σκακιστική Ανοιξη, ΑΕΚ, Ζήνων 
Γλυφάδας, Σ.Ο. Ν. 
Φιλαδέλφειας. 

∆υτική Ελλάδα ( 3  ): Σ.Ο. 
Πατρών, Ε.Σ. Αιγιαλείας, 
Ναυταθλητική Ενωση Πατρών. 

Θεσσαλονίκη ( 6 ): Ε.Σ.Θ., 

ΟΣΤΡΙΑ, Κεραυνός 
Ωραιοκάστρου, Σ.Ο. 
Πολίχνης, Παναθλητικός 
Συκεών, Σκακιστική 
Παρέµβαη Τριανδρίας. 

Κεν.-∆υτ. Μακεδονία (3): Λ.Π. 
Φλώρινας, Σ.Ο.Πτολεµαϊδας 
ο Πτολεµαίος, Ο.Σ. 
Γιαννιτσών. 

Κρήτη ( 6 ): Σ.Α. Χανίων, 
Κύδων Χανίων, Σ.Ο. 
Ηρακλείου, Ο.Φ.Η., Α.Ο. 
Λατώ Αγίου Νικολάου, Α.Σ. 
Ν. Αλικαρνασού Νέοι 
Ηροδότου. 

Πελοπόννησος ( 2 ): Σ.Α. 
Κορινθίας Αργοναύτης, Ν.Ο. 
Καλαµάτας ο Ποσειδών. 

 

Την Παρασκευή 14 Ιουνίου 
είχαν «κλείσει» οι δηλώσεις 
συµµετοχής των οµάδων 
στο πρωτάθληµα της α’ 
εθνικής, µε τις δύο τελευταίες 
αναπληρώσεις. Είναι 
αξιοσηµείωτο πως οι 30 από 
τις 32 οµάδες που είχαν 
αποκτήσει δικαίωµα 
συµµετοχής από τους 
Προκριµατικούς Οµίλους 

επιβεβαίωσαν άµεσα τη 
συµµετοχή τους. 

Οι οµάδες που αναµένεται να 
πρωταγωνιστήσουν είναι η ΠΣ 
Περιστερίου, ο ΣΟ Καβάλας, ο 
Αργοναύτης Κορινθίας, η ΕΣΘ, ο 
Φυσιολάτρης Νίκαιας και η ΣΑΧ. 

(συνέχεια στη σελίδα 2) 

ΜΕ 295 (!) ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

Η ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ 
ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΝΕΑΝΙΚΩΝ 

 

Παρ’ ότι εφέτος οι προκρίσεις 

στα τελικά των νεανικών (και κατ’ 

επέκταση οι δωρεάν φιλοξενίες) 

µειώθηκαν κατά 70 θέσεις 

περίπου, ο αριθµός των 

συµµετεχόντων αυξήθηκε σε 
σχέση µε πέρυσι.  

Οι αγώνες αναµένονται να έχουν 

εξαιρετικό ενδιαφέρον, αφού 

συµµετέχει η «αφρόκρεµα» του 

ελληνικού νεανικού σκακιού. 

Τα νεανικά θα γίνουν στο Ρίο, 

από τις 8  έως τις 14 Ιουλίου 

2013, σε 5 ηλικιακές κατηγορίες:  

-8, -10, -12, -14 και -16. 

 

Τα σούπερ τουρνουά του 2013 

δεν έχουν τελειωµό! Μετά το 

τουρνουά του Βάϊκ Αν Ζε, των 

∆ιεκδικητών, της Μνήµης 

Αλιέχιν, των δύο Γκράν-Πρι 

(Τσουγκ & Θεσσαλονίκης), της 

Νορβηγίας, έγινε και το µεγάλο 

τουρνουά εις Μνήµη του 

παγκόσµιου πρωταθλητή 

1960-61 Μιχαήλ Ταλ. 

∆εν θυµόµαστε ποτέ άλλοτε να 

έχουν γίνει τόσα πολλά 

κορυφαία τουρνουά µέσα σε 

έξι µήνες που να 

συγκέντρωσαν όλους τους 

κορυφαίους γκράνµαιτρ 

(έντεκα! τον αριθµό αν 

προσθέσουµε το τουρνουά 

του Λονδίνου το ∆εκέµβριο 

του 2012, το GP της 

Τασκένδης και τα τουρνουά 

της Ζυρίχης και του Μπάντεν-

Μπάντεν). 

Στις 3 Ιουλίου ξεκινά και το 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

 
Με 34 οµάδες και 400 

σκακιστές η Α’ Εθνική          1,2 

Τελική φάση ατοµικών 

νεανικών                                  1 

Τουρνουά µνήµης Ταλ         1,5 

ΕλλΣ,                                         2                  

Προηµιτελικοί Κυπέλλου 

Ελλάδας                                   3  

Ματς Ναβάρα-Χου Γιφάν      4  

Παγκόσµια πρωταθλήµατα 

ράπιντ & µπλιτς                       6 

Γάζι Ηρακλείου                      7-8 

Οι 3 Συνδυασµοί του µήνα,  

  …πριν 64 χρόνια                   9         

Έγιναν, γίνονται, θα γίνουν  10                   

Βιβλίων Ανίχνευση                 11 

Η φωτογραφία                      12 
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΚΑΚΙ      

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΣΟ 

Αρχισυντάκτης και 
υπεύθυνος ύλης:   
Βαγγέλης Βιδάλης 
v id a l i s 64 @gmail.com 

Συντακτική επιτροπή:    
Στάθης Ευσταθόπουλος   
Σωτήρης Λογοθέτης 

Ηλεκτρονική διεύθυνση 
επικοινωνίας: 
i n fo@c hessfed .g r  

τηλ:  210 9234342 

φαξ: 210 9221620 

GP του Πεκίνου, ενώ ακολουθούν 

το τουρνουά κατηγορίας 19 στη 

Μπιέν της Ελβετίας (22/7-2/8) και 

το παγκόσµιο κύπελλο στο 

Τρόµσο της Νορβηγίας (10/8-

3/9). 

Το τουρνουά µνήµης -του πρώην 

παγκόσµιου πρωταθλητή (1960-

61)- Μιχαήλ Ταλ έγινε στη Μόσχα, 

από τις 13 έως τις 23 Ιουνίου, µε  
 

 (συνέχεια στη σελίδα 6 ) 
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(συνέχεια από την 1η σελ.)  

Στους αγώνες αναµένεται να 
συµµετάσχουν 400 σκακιστές 
και σκακίστριες, εκ των οποίων 
42 είναι ξένοι. 
 

Μόλις 8 οµάδες δεν έχουν ξένο 
ή ξένους σκακιστές στις 
συνθέσεις τους. Άλλες 4 έχουν  
από έναν, αλλά αυτοί είναι 
µόνιµοι κάτοικοι της χώρας 
µας. Οι υπόλοιπες 22 οµάδες 
κάλεσαν κάποιον σκακιστή ή 
σκακίστρια από το εξωτερικό, η 
πλειοψηφία των οποίων 
προέρχεται από τη Βουλγαρία 
(9) και την Πολωνία (7). 
 

31 σκακιστές έχουν τον τίτλο 
του Μ∆Μ, καθώς και 9 
σκακίστριες τον αντίστοιχο 
τίτλο γυναικών. Επίσης έχουµε 
22 άνδρες ∆Μ και 6 γυναίκες 
∆Μ, καθώς και 24 άνδρες ΜΦ 
και 2 γυναίκες ΜΦ. Συνολικά οι 
διεθνοτιτλούχοι είναι 94. 
 

Τα κορυφαία Ελο του 
πρωταθλήµατος είναι ο Ρώσος 
Γιακοβένκο-2713, Περιστέρι, ο 
Τσέχος Ναβάρα-2707, ΟΣΤΡΙΑ, 
ο Ινδός Χαρικρίσνα-2680, 
Καβάλα, ο Ούγγρος Ράπορτ-
2674, Πανιώνιος, ο Ούγγρος 
Μπάλογκ-2647, ΦΟΝΗ, ο 
Ισραηλινός Πόστνυ-2645, ΣΟΗ, 
και ο Πολωνός Γκαγιέβσκυ-
2635, Φλώρινα. 
 

Παρόντες θα είναι και όλοι οι 
κορυφαίοι Ελληνες σκακιστές 
και σκακίστριες:  
Παπαιωάννου, Μπανίκας, Σ. 
Χαλκιάς, Παπαδοπούλου Β. 
(Περιστέρι), Κοτρωνιάς, Ι. 
Νικολαϊδης (Αργοναύτης), 
Μαστροβασίλης ∆., Παυλίδης 
Αντ. Σκέµπρης, Α.Μ. 
Μπότσαρη, Φαχιρίδου 
(Καβάλα), Θ. Μαστροβασίλης 
(ΕΣΘ), Καπνίσης, Γεωργιάδης 
Ι., Γκούµας (Νίκαια), Ντέµπο 
(Σκακιστ. Ανοιξη), Αναστ. 
Παυλίδης, Κατ. Παυλίδου, 
Κουβάτσου (Κύδων), Μακρο-
πούλου (Καλαµάτα), κ.ά. 
 

Φυσικά, τις οµάδες 
στελεχώνουν και οι κατά 
τεκµήριο καλύτεροι έφηβοι, 
προέφηβοι, νεάνιδες και 
παίδες. 
 

Η σειρά κατάταξης των 34 
οµάδων (σύµφωνα µε τον µ.ο 
των 10 ισχυρότερων –βάσει 
ΕΛΟ- παικτών τους ανά 
 

 κατηγορία σκακιέρας) είναι: 
 

1. Περιστέρι (µ.ο. 2304,3) 
2. Αργοναύτης (2208,2) 
3. ΣΟ Καβάλας (2180,1) 
4. ΕΣΘ  (2101,3) 
5. Φυσιολάτρης Νίκαιας 
6. ΣΑ Χανίων 
7. ΟΣΤΡΙΑ 
8. ΚΥ∆ΩΝ 
9. Πανιώνιος 
10. ΣΟ Ηρακλείου 
11. Πειραϊκός 
12. ΦΟΝΗ Επικοινωνία 
13. ΑΣ Παπάγου 
14. ΟΦΣ Καβάλας 
15. Κεραυνός Ωραιοκάστρου 
16. ΣΟ Αιγάλεω 
17. ΣΟ Πατρών 
18. Σκακιστική Ανοιξη 
19. ΑΕΚ 
20. ΟΦΗ 
21. ΣΟ Ικαρίας 
22. ΛΠ Φλώρινας 
23. Ζήνων Γλυφάδας 
24. ΣΟ Πτολ. Ο Πτολεµαίος 
25. ΣΟ Ν. Φιλαδέλφειας 
26. ΣΟ Πολίχνης 
27. Παναθλητικός Συκεών 
28. ΕΣ Αιγιαλείας 
29. Ποσειδών Καλαµάτας 
30. Λατώ Αγ. Νικολάου 
31. Ναυτ. Ενωση Πατρών 
32. Σκακ. Παρέµβ. Τριανδρίας 
33. Νέοι Ηροδότου Ν. Αλικαρν. 
34. ΟΣ Γιαννιτσών (1565,8) 
 

Η κλήρωση του 1ου γύρου είναι: 
18-1, 2-19, 20-3, 4-21, 22-5, 
κ.ό.κ. έως το τελευταίο ζευγάρι 
34-17. 
  

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι 
φέτος οι 34 οµάδες 
αγωνίζονται αποκλειστικά για 
…τη δόξα, αφού –µε τα 
σηµερινά δεδοµένα- η ΕΣΟ δεν 
καλύπτει ούτε τα οδοιπορικά 
των οµάδων. Πάντως, και 
εφόσον αλλάξει προς το θετικό 
η οικονοµική κατάσταση της 
Οµοσπονδίας, τότε το ∆.Σ. θα 
επανεξετάσει το θέµα. 
 

Το σάιτ των αγώνων είναι: 
http://www.chessfed.gr/aethni
ki13/ 
 

ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ 
 
Και εφέτος ασκήθηκε κριτική 
στις 22 οµάδες (δηλαδή στα 
2/3 του συνόλου) που επέλεξαν 
να ενισχυθούν µε ξένους. 
Όµως οι πολέµιοι στη 
συµµετοχή των ξένων ξεχνούν 
ότι: 
 
 
 
 
 

Η συµµετοχή 34 οµάδων στο 

πρωτάθληµα της α’ εθνικής, 

σε συνδυασµό µε την ευρεία 

συµµετοχή στην τελική φάση 

των ατοµικών νεανικών, 

καταδεικνύουν ότι το 

ελληνικό σκάκι –παρά τις 

αντίξοες οικονοµικές 

συνθήκες, τόσο σε 

συλλογικό όσο και σε 

ατοµικό επίπεδο- έχει ισχυρές 

βάσεις,  και οι εθνικές 

διοργανώσεις είναι 

καταξιωµένες και 

αδιαµφισβήτητες, πέρα από 

τις όποιες δευτερεύουσες 

αδυναµίες µπορεί να έχουν. 

Παρά την έλλειψη πόρων, 

όλα τα σωµατεία και οι 

σκακιστές καλύπτουν από το 

ταµείο και την τσέπη τους 

όλες τις δαπάνες που 

ανέρχονται –κατ’ ελάχιστο- 

σε 2600 ευρώ(10 παίκτες+2 

συνοδοί για διατροφή, 5 

διανυκτερεύσεις, συν 

οδοιπορικά Αθήνα-Πάτρα). 

Τα έξοδα αυξάνονται για 

µεγαλύτερες µετακινήσεις και  

µε ξένους σκακιστές. 

 Γνωρίζουµε πολλές οµάδες 

που συµµετέχουν µε την 

αποκλειστική οικονοµική 

επιβάρυνση των παικτών 

τους (ή των γονέων τους) 

και οι µόνοι «χορηγοί» τους 

είναι τα µέλη του ∆.Σ. και 

γονείς παιδιών των 

ακαδηµιών τους. Ισως 

µάλιστα για κάποιους το 

πρωτάθληµα να είναι και η 

µόνη τους ευκαιρία για 

διακοπές.  Γι’ αυτό υπάρχει η 

αίσθηση πως θα πρέπει να 

αναζητηθούν  άµεσα 

εναλλακτικοί τρόποι 

διεξαγωγής του πρωταθλή-

µατος, έτσι ώστε η α’ εθνική 

να συνεχίσει να έλκει το 

ενδιαφέρον σωµατείων και 

σκακιστών. 

α) η συµµετοχή ισχυρών  
ξένων Μ∆Μ αναβαθµίζει το 
πρωτάθληµα και το καθιστά 
αναγνωρίσιµο σε όλη την 
Ευρώπη, και όχι µόνο. 
β) αποτελούν σαφώς πολύ 
πιο οικονοµική λύση. 
γ) συνήθως οι ξένοι  -που 
επιλέγονται προσεκτικά από 
τις οµάδες-, διακρίνονται για 
τη µαχητικότητά τους,  τις 
βοηθούν ουσιαστικά, αλλά 
και συµβάλουν σε µια 
καλύτερη ποιότητα του 
παιχνιδιού, άρα και του 
πρωταθλήµατος. 
δ) δυστυχώς υπάρχει 
ποιοτική έλλειψη στις 
γυναικείες σκακιέρες, και γι’ 
αυτό καλύπτεται από τις 
ξένες. Εφέτος από τους 42 
ξένους, οι 13 είναι γυναίκες. 
ε) έχουν δηµιουργηθεί 
σχέσεις πολυετούς φιλίας µε 
πολλούς ξένους παίκτες 
 
Ο κάθε σύλλογος ακολουθεί 
τη δική του πολιτική στο θέµα 
αυτό, ανάλογα µε την 
οικονοµική κατάσταση που 
βρίσκεται. Αν εκτιµά ότι τα 
οφέλη που έχει από τη 
συµµετοχή ξένων στην 
οµάδα του υπερ-καλύπτουν 
το κόστος τους, τότε τους 
διατηρεί, διαφορετικά 
πορεύεται χωρίς αυτούς.  
 
Πάντως, σε καµία περίπτωση 
δεν περιορίζεται η συµµετοχή 
των αξιόλογων ελλήνων 
σκακιστών στην α’ εθνική, 
από τους 40-50 ξένους, σε 
σύνολο 400+ παικτών. 
 
Το ζητούµενο που είναι η 
ανάπτυξη του ελληνικού 
σκακιού µόνον οφέλη έχει 
από τη συµµετοχή των ξένων 
παικτών. Η εσωστρέφεια και 
η περιχαράκωση του 
«εθνικού σκακιστικού χώρου» 
όχι απλά είναι παράλογη, 
αλλά µπορεί να 
χαρακτηριστεί και ως 
ανιστόρητη, όταν 
παγκοσµίως, εδώ και αιώνες, 
οι προσπάθειες κάθε  
Οµοσπονδίας ή σοβαρού 
διοργανωτή ήταν και είναι να 
προσκαλεί τους καλύτερους 
στους αγώνες που 
διοργανώνει. Γιατί το σκάκι 
ενώνει, πέρα από σύνορα. 
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ΠΠΡΡΟΟΗΗΜΜΙΙΤΤΕΕΛΛΙΙΚΚΟΟΙΙ  

ΚΚΥΥΠΠΕΕΛΛΛΛΟΟΥΥ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  

  

ΠΠΠ...ΣΣΣ...   ΠΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΣΣΣΤΤΤΕΕΕΡΡΡΙΙΙΟΟΟΥΥΥ,,,               
ΣΣΣ...ΟΟΟ...   ΚΚΚΑΑΑΒΒΒΑΑΑΛΛΛΑΑΑΣΣΣ,,,      

ΕΕΕ...ΣΣΣ...ΘΘΘ...   &&&   

ΠΠΠΑΑΑΝΝΝΙΙΙΩΩΩΝΝΝΙΙΙΟΟΟΣΣΣ   

σσττοουυςς  44  

  

  

  
Οι …3 προηµιτελικοί έγιναν το ΣαββατοΚύριακο 15-16 

Ιουνίου. 

Ο 4ος δεν έγινε, διότι η οµάδα του ΟΦΗ δεν µετέβη στην 

Καβάλα (για οικονοµικούς λόγους) κι έτσι ο Σ.Ο. Καβάλας 

προκρίθηκε χωρίς αγώνα. 

Το Περιστέρι νίκησε την Ικαρία µε 3,5-0,5. 

Ο Αργοναύτης (παίζοντας στην Αθήνα) έχασε από την ΕΣΘ, 

µε 1,5-2,5. Στην 1η σκακιέρα: Κοτρωνιάς-Θ. Μαστροβασίλης: 

0-1 

Ο Πανιώνιος κέρδισε εκτός έδρας την Πτολεµαϊδα µε 3-1. 

Η τελική φάση θα διεξαχθεί στο Ρίο, στις 8 και 9 Ιουλίου. Τα 

ζευγάρια των δύο ηµιτελικών είναι:  

Σ.Ο.Καβάλας – Πανιώνιος, & 

Ε.Σ.Θεσσαλονίκης– Π.Σ. Περιστερίου 

 

Πιθανές ισχυρές συνθέσεις των παραπάνω οµάδων είναι: 

Χαρικρίσνα,  Μαστροβασίλης ∆., Παυλίδης Αντ, Σκέµπρης 

(ΣΟΚ), Ράπορτ, Κοφίδης Α., Γαλόπουλος Ν., Φίλιππας Σ. 

(Πανιώνιος), Μαστροβασίλης Θ., Ζακαριάν, Γεωργιάδης Ν., 

Μαλικέντζος (ΕΣΘ) και Γιακοβένκο, Παπαϊωάννου Ι., 

Μπανίκας, Χαλκιάς Στ. (Π.Σ.Π.) 

 

 

     
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. 

Ο,τι διαβάζετε είναι 

αποκλειστικά το αποτέλεσµα 

εθελοντικής δουλειάς. 

Θεωρούµε πως µε τη 

συµβολή όλων, το ΕλλΣ 

µπορεί να βελτιωθεί, να 

εµπλουτίσει την ύλη του και 

ίσως µετεξελιχθεί σε ένα 

πλήρες σκακιστικό περιοδικό. 

 

***** 
 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ όλοι οι σύλλογοι 

που διοργανώνουν 

τουρνουά εθνικής ή 
περιφερειακής εµβέλειας, να 

στείλουν τις παρακάτω 

πληροφορίες, στο 

i n fo@c hessfed .g r      

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. 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ e-ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

ΤΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΚΑΚΙΟΥ» 

 
4ο Grand Prix 

της FIDE 
Θεσσαλονίκη, 22/5 – 3/6/2013 

- µόλις κυκλοφόρησε! - 
 

3ο Grand Prix 
της FIDE 

ΤΣΟΥΓΚ, ΕΛΒΕΤΙΑ, 17/4 – 1/5/2013 
 

Mémorial Alekhine 
Мемориал Александра Алехина 

ΠΑΡΙΣΙ – ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, 21/4 – 1/5/2013 
 

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΩΝ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΤΩΝ 
ΛΟΝ∆ΙΝΟ, 15/3 – 1/4/2013 

 
ΜΠΟΥΛΕΤΙΝ 

Βάικ Αν Ζε,  12-27 / 1 / 2013 
 

http://www.chessfed.gr/el lskak i 



 

 

      
     ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΚΑΚΙ 
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Ένα ενδιαφέρον µατς 

διοργανώθηκε στην Πράγα, από 

τις 11 έως τις 14 Ιουνίου, µεταξύ 

του κορυφαίου Τσέχου Μ∆Μ 

28χρονου Ντέιβιντ Ναβάρα και 

της 19χρονης Κινέζας Χου Γιφάν 

(παγκόσµιας πρωταθλήτριας 

2010-12).  

Ο µάνατζερ του -γνωστού στο 

ελληνικό σκακιστικό κοινό, λόγω 

της πολύχρονης συµµετοχής του 

στο διασυλλογικό πρωτάθληµα 

της α’ εθνικής µε την οµάδα του 

ΟΣΤΡΙΑ- Ναβάρα εξασφαλίζει 

κάθε χρονιά, τέτοια εποχή, στον 

παίκτη του κάποιο µατς µε 

κορυφαίους Μ∆Μ, µε τη 

χρηµατοδότηση πολλών 

χορηγών. 

Η πρώτη παρτίδα ήταν Σικελική 

(«λευκή» η Χου Γιφάν), ήταν 

µαχητική –κοινό χαρακτηριστικό 

των δύο παικτών και έληξε 

ισόπαλη σε 65 κινήσεις. Η 2η –

πολύ πιο ήσυχη- έληξε επίσης 

ισόπαλη σε 41 κινήσεις. 

Στην τρίτη παρτίδα, ο Ναβάρα 

έπαιξε άλλη βαριάντα στη 

Σικελική και βγήκε σε φινάλε µε 

κοµµάτι λιγότερο και αντάλλαγµα 

2 πιόνια. Η Κινέζα επέστρεψε το 

κοµµάτι και προέκυψε ένα 

ισόρροπο φινάλε 4 Πύργων, µε 

τελικό αποτέλεσµα και πάλι την 

ισοπαλία σε 34 κινήσεις. 

Η 4η παρτίδα ήταν µάλλον η 

καλύτερη του µατς. Ο Ναβάρα 

έπαιξε καινοτοµία στην 12η 

κίνηση, προσφέροντας την 

ευκαιρία στην νεαρή Κινέζα να 

κερδίσει έναν Ιππο. Μετά από 

πολλή σκέψη (περίπου 40’) η 

θυσία δεν έγινε δεκτή, προέκυψε 

και πάλι ένα ενδιαφέρον φινάλε , 

χάθηκαν εκατέρωθεν ευκαιρίες 

νίκης, και τελικά …ισοπαλία. 

Στο µπαράζ των µπλιτς που 

ακολούθησε, σηµειώθηκε και νέα 

ισοπαλία 1-1, οπότε παίχθηκε και 

µία παρτίδα µπλιτς-αρµαγεδών 

µε νικήτρια την Χου Γιφάν, που 

κατέκτησε το έπαθλο του νικητή. 

 

Πόστερ: Luděk Bárta 

 

 
  Φωτό:  Anežka Kružíková    

 

Ας δούµε την 4η παρτίδα του µατς:  

Ναβάρα-Χου Γιφάν (4), Πράγα, 14/6/2013 

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 e6 6.Be3 6...a6 
7.Be2 Qc7 8.a4 b6 9.f4 Bb7 10.Bf3 Nbd7 11.Qe2 e5 12.0-0-0 !? 
(διάγραµµα στην επόµενη στήλη) 

 

 [12.Nf5 g6 13.fxe5 dxe5 14.Nh6 

Bc5 Iordachescu-Navara, 

2012.] 12...Rc8 [12...exd4 

13.Bxd4 Rc8 14.e5 Bxf3 

15.Qxf3] 13.Rhe1 h5 14.fxe5 

dxe5 15.Nd5 Qc4 16.b3 Qxe2 

17.Nxf6+ Nxf6 18.Nxe2 Ba3+ 

19.Kb1 Nxe4 20.Bxb6 Bb4 

21.Rg1 g5!? (Η «µαύρη» 

αποκτά την πρωτοβουλία και 

το ζεύγος των Α) 22.Kb2 g4 

23.Bxe4 Bxe4 24.c3 Rh6! 25.a5 

Rd6! 26.Rxd6 Bxd6 27.c4 Ke7 

28.Kc3 Ke6 29.b4 f5 30.c5 Be7 

[30...f4!? 31.Nxf4+! exf4 32.Kd4 

Bxg2! ∞] 31.Re1 h4 32.g3 hxg3 

33.hxg3 Kf6?!  [33...Bg5! 

34.Kc4?? (34.b5!? axb5 ) 

34...Bd2-+] 34.Kc4 Bb7 35.b5 

axb5+ 36.Kxb5 Bc6+ 37.Kc4 

Rh8?  38.a6 [38.Nc3] 38...Rh2 

39.a7 [39.Bc7!? Ba8 40.a7 Rh7 

41.c6! Bxc6 42.Bxe5+!+-] 

39...Kf7 40.Nc1 Rc2+ 41.Kb4 Bf6 

42.Nb3 e4 43.Na5 Ba8 44.c6 

Bc3+ 45.Kb3 Bxe1 46.Kxc2 Ke7 

[46...Bxg3 47.c7 ] 47.Nc4 Bxc6 

48.Ne3 Ke6 49.Bc7 Bb4 50.Bb8 

Bc5 51.Kd2 Bxe3 1/2-1/2 
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ΤΤΤΟΟΟΥΥΥΡΡΡΝΝΝΟΟΟΥΥΥΑΑΑ       ΜΜΜΝΝΝΗΗΗΜΜΜΗΗΗΣΣΣ       ΤΤΤΑΑΑΛΛΛ    
   

   

   
 

   
του 

ΒΑΓΓΕΛΗ ΒΙ∆ΑΛΗ 

 
(συνέχεια από την 1η σελ.)  

 
τη συµµετοχή του παγκόσµιου πρωταθλητή Ανάντ, του επίσηµου 
διεκδικητή του τίτλου Κάρλσεν και του πρώην παγκόσµιου 
πρωταθλητή Κράµνικ. 
 
Το τουρνουά επιφύλαξε αρκετές εκπλήξεις. 

Ο αναλυτικός βαθµολογικός πίνακας: 

 

 
 
Τελικός νικητής αναδείχθηκε ο 45χρονος Μπόρις Γκέλφαντ που 
συνέχισε τις πολύ καλές εµφανίσεις του. 
Ο Κάρλσεν –σε συνέχεια του τουρνουά της Νορβηγίας- και πάλι 
δεν τερµάτισε πρώτος. Κέρδισε όµως τον Ανάντ, αλλά και τους 
Κράµνικ, Νακαµούρα.   
Αντίθετα ο Καριάκιν δεν πλησίασε την απόδοση που είχε στη 
Νορβηγία, µάλιστα έµεινε χωρίς νίκη, µε µία µόνο ήττα.  
Ο Καρουάνα έκανε καλές εµφανίσεις, νικώντας και τον Κάρλσεν. 
Οι Γκέλφαντ, Μαµεντιάροβ και Αντρεϊκιν τερµάτισαν αήττητοι, ενώ 
ο Νακαµούρα έκανε 4 νίκες, 4 ήττες και µόνον 1 ισοπαλία. 
Ο Μορόζεβιτς, µετά το κακό αποτέλεσµα της Θεσσαλονίκης, δεν 
πέτυχε κάτι καλύτερο, και σ’ αυτό το τουρνουά. 

Αλλά και οι Ανάντ και Κράµνικ απογοήτευσαν: βρέθηκαν στις δύο 
τελευταίες θέσεις, ο Ανάντ νίκησε µόνο τον Μορόζεβιτς, ενώ ο 
Κράµνικ έµεινε χωρίς νίκη. 

 

Ας δούµε και τρεις ενδιαφέρουσες παρτίδες:  
 
Caruana,F (2774) - Gelfand,B (2755) [B90] 
8th Tal Mem Moscow RUS (2), 14.06.2013 

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.f3 e5 7.Nb3 Be6 
8.Be3 Be7 9.Qd2 0-0 10.0-0-0 Nbd7 11.g4 b5 12.g5 b4 13.Ne2 Ne8 

14.f4 a5 15.f5 a4 16.fxe6 axb3 17.cxb3 fxe6 18.Bh3 Rxa2 19.Bxe6+ 

Kh8 20.Ng3 Nc7 21.Bc4 Qa8 22.Rhf1 Rxf1 23.Rxf1 Ra1+ 24.Kc2 Rxf1 

25.Bxf1 d5 26.h4 d4 27.Bg1 Ne6 28.Qe2 Ndc5 29.Qc4 Nf4 30.Qf7 

Qf8 31.Qc4 g6 32.Bf2 Ne2 33.Nh1 d3+ 34.Kd1 Qf3 35.Bxc5 Qxf1+ 
36.Kd2 Nf4 37.Ng3 Qg2+ 38.Kc1 Qxg3 39.Kb1 Ne2 40.Qf7 Qe1+ 

41.Ka2 Nc3+ 0-1 

Nakamura,Hi (2784) - Gelfand,B (2755) [B33] 
8th Tal Mem Moscow RUS (7), 21.06.2013 

1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 e5 6.Ndb5 d6 7.Bg5 

a6 8.Na3 b5 9.Bxf6 gxf6 10.Nd5 f5 11.c4 b4 12.Nc2 fxe4 13.g3 Bg7 

14.Bg2 0-0 15.Bxe4 Rb8 16.b3 f5 17.Bg2 e4 18.Rb1 Qa5 19.0-0 

Qxa2 20.Nde3 Qa5 21.Qxd6 Rf6 22.Qf4 Qe5 23.Qxe5 Nxe5 24.Nd5 

Rf7 25.Ncxb4 a5 26.Nc2 Rfb7 27.Nce3 Nc6 28.c5 Rxb3 29.Nb6 

Rxb1 30.Rxb1 Be6 31.Bf1 Bd4 32.Rb5 Kf7 33.Nec4 Kg7 34.Nd6 Kf6 
35.Na4 e3 36.fxe3 Bxe3+ 37.Kg2 Bd5+ 38.Kh3 Rxb5 39.Bxb5 Ne5 

40.Nc3 Bf3 41.Be2 Bxe2 42.Nd5+ Kg5 43.Nxe3 Ng4 44.Kg2 Nxe3+ 

45.Kf2 Nc4 0-1 

Carlsen,M (2864) - Anand,V (2786) [E46] 
8th Tal Mem Moscow RUS (5), 18.06.2013 

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.e3 0-0 5.Nge2 d5 6.a3 Be7 7.cxd5 

Nxd5 8.Bd2 Nd7 9.g3 b6 10.Nxd5 exd5 11.Bg2 Bb7 12.Bb4 Nf6 

13.0-0 Re8 14.Rc1 c6 15.Bxe7 Rxe7 16.Re1 Qd6 17.Nf4 Bc8 18.Qa4 

Rc7 19.f3 Be6 20.e4 dxe4 21.fxe4 Qd7 22.d5 cxd5 23.Qxd7 Rxd7 
24.Nxe6 fxe6 25.Bh3 Kh8 26.e5 Ng8 27.Bxe6 Rdd8 28.Rc7 d4 

29.Bd7 1-0 
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ΠΠααγγκκόόσσµµιιοοςς  ΠΠρρωωττααθθλληηττήήςς  σσττοο  µµππλλιιττςς  

οο  ΒΒιιεεττννααµµέέζζοοςς  ΛΛεε  ΚΚοουυάάννγγκκ  ΛΛιιέέµµ    
ΠΠααγγκκόόσσµµιιοοςς  ΠΠρρωωττααθθλληηττήήςς  σσττοο  ρράάππιιννττ  

οο  ΑΑζζέέρροοςς  ΣΣαακκρριιγγιιάάρρ  ΜΜααµµεεννττιιάάρροοββ  

  
Από 6 έως 10 Ιουνίου έγιναν στο Κάντυ-Μανσίσκ τα παγκόσµια 
πρωταθλήµατα µπλιτς και ράπιντ, µε τη συµµετοχή 60 παικτών (µε 
µία µόνον γυναίκα, την Ουκρανή Κατερίνα Λάγκνο) από 17 
χώρες. Ορισµένοι  (όπως οι Γκριτσούκ, Πονοµαριόβ, Κάµσκυ)  
πήγαν κατευθείαν από τη Θεσσαλονίκη, µετά το 4ο Grand Prix που 
είχε ολοκληρωθεί λίγες ηµέρες νωρίτερα. 

Στο µπλιτς (9-10 Ιουνίου), ο χρόνος σκέψης ήταν 3 λεπτά για όλη 
την παρτίδα, συν 2 δευτερόλεπτα ανά κίνηση. Παίχθηκαν 15 γύροι 
διπλών συναντήσεων (ελβετικό σύστηµα), δηλαδή ο κάθε παίκτης 
έπαιξε 30 παρτίδες. 

Στο ράπιντ (6-8 Ιουνίου) συµµετείχαν 58 παίκτες, µε ίδιο σύστηµα 
αγώνων και χρόνο σκέψης 15 λεπτά για όλη την παρτίδα, συν 10 
δευτερόλεπτα ανά κίνηση. 

Τα συνολικά έπαθλα ήταν 400.000 $ !! 

Οι πρώτοι 18 της τελικής βαθµολογίας στο µπλιτς. 

θέση Επίθετο, Ονοµα Χώρα ΕΛΟ βαθµ 

1 Le, Quang Liem VIE 2771 20.5 

2 Grischuk, Alexander RUS 2858 20.0 

3 Ponomariov, Ruslan UKR 2743 20.0 

4 Nepomniachtchi, Ian RUS 2813 20.0 

5 Nguyen, Ngoc Truong Son VIE 2665 19.5 

6 Mamedov, Rauf AZE 2718 19.5 

7 Dubov, Daniil RUS 2655 18.0 

8 Movsesian, Sergei ARM 2696 18.0 

9 Andreikin, Dmitry RUS 2824 17.5 

10 Tkachiev, Vladislav FRA 2657 17.0 

11 Smirin, Ilia ISR 2650 17.0 

12 Sargissian, Gabriel ARM 2723 17.0 

13 Akopian, Vladimir ARM 2691 17.0 

14 Najer, Evgeniy RUS 2633 16.5 

15 Dreev, Aleksey RUS 2711 16.5 

16 Mamedyarov, Shakhriyar AZE 2777 16.5 

17 Kamsky, Gata USA 2734 16.5 

18 Grachev, Boris RUS 2590 16.5 

 

Οι πρώτοι 21 της τελικής βαθµολογίας στο ράπιντ. 

θέση Επίθετο, Ονοµα Χώρα ΕΛΟ βαθµ 

1 Mamedyarov, Shakhriyar AZE 2726 11.5 

2 Nepomniachtchi, Ian RUS 2762 11.0 

3 Grischuk, Alexander RUS 2825 10.5 

4 Le, Quang Liem VIE 2681 10.0 

5 Guseinov, Gadir AZE 2640 9.0 

6 Khairullin, Ildar RUS 2683 9.0 

7 Andreikin, Dmitry RUS 2692 9.0 

8 Movsesian, Sergei ARM 2680 9.0 

9 Khismatullin, Denis RUS 2674 9.0 

10 Inarkiev, Ernesto RUS 2696 9.0 

11 Cheparinov, Ivan BUL 2678 9.0 

12 Riazantsev, Alexander RUS 2616 9.0 

13 Vitiugov, Nikita RUS 2719 9.0 

14 Mamedov, Rauf AZE 2712 9.0 

15 Bologan, Viktor MDA 2663 8.5 

16 Nguyen, Ngoc Truong Son VIE 2625 8.5 

17 Dreev, Aleksey RUS 2746 8.5 

18 Ponomariov, Ruslan UKR 2743 8.5 

19 Vallejo Pons, Francisco ESP 2706 8.5 

20 Najer, Evgeniy RUS 2638 8.5 

21 Kamsky, Gata USA 2751 8.5 
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TTTAAA   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝHHH   ΤΤΤΟΟΟΥΥΥΡΡΡΝΝΝΟΟΟΥΥΥΑΑΑ   ΣΣΣΤΤΤΟΟΟ   ΓΓΓΑΑΑΖΖΖΙΙΙ   ΗΗΗΡΡΡΑΑΑΚΚΚΛΛΛΕΕΕΙΙΙΟΟΟΥΥΥ   
 
 
 

 
 
 

  

 

 

του 

ΜΠΑΜΠΗ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ 

 

Προέδρου της  

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΓΑΖΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

Τα όπεν θερινά τουρνουά της Κρήτης έχουν το καθένα τον δικό του 

«χαρακτήρα», ανάλογα µε τον τόπο, τον διοργανωτή, τους 

στόχους, τους συµµετέχοντες.  

Το ∆ιεθνές τουρνουά Γαζίου έχει κι αυτό την δική του ιστορία. Είναι 

το παλιότερο τουρνουά της Κρήτης, µιας και ξεκίνησε το 2005, 3 

χρόνια πριν ξεκινήσει το «∆ιεθνές τουρνουά Παλαιόχωρας» και 4 

χρόνια πριν το «∆ιεθνές τουρνουά Ρεθύµνου».  

 

Ήταν µια επιβεβληµένη κίνηση για τον σκακιστικό κόσµο της Κρήτης 

αφού εκείνα τα χρόνια (2005) δεν υπήρχε κάποιο σοβαρό ατοµικό 

τουρνουά και όσοι, ενήλικες κυρίως, (µιας και τα παιδιά είχαν τις 

ευκαιρίες τους στα Νεανικά Προκριµατικά Κρήτης) ήθελαν να 

αγωνιστούν έπρεπε να το κάνουν στα ∆ιασυλλογικά 

Πρωταθλήµατα ή το Κύπελλο, ανταγωνιζόµενοι µε τους συµπαίχτες 

τους, για τις λίγες σκακιέρες που υπήρχαν –τότε- στις οµάδες της 

Κρήτης. 

 

 
 

Ξεκίνησε λοιπόν το «1ο Ανοιχτό πρωτάθληµα Γαζίου», µε 7 γύρους, 

στα τέλη Σεπτεµβρίου (27/9 – 3/10/2005) και η έδρα του, όπως και 

των 3 επόµενων, ήταν το φοιτητικό κέντρο του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης. Σε ένα µεγάλο, άνετο, ευήλιο και όµορφο χώρο στον οποίο 

η άνεση των σκακιστών ήταν χαρακτηριστική. Οι σκακιέρες  

 

στήθηκαν σε µεγάλα στρογγυλά τραπέζια τα οποία ήταν εξαιρετικά 

εξυπηρετικά για τους αγωνιζόµενους, µιας και µπορούσαν να 

χωρέσουν, εκτός της σκακιέρας και του ρολογιού, καφέδες, νερά, 

σάντουιτς ακόµα και βιβλία και τσάντες σκακιστριών! Στο τουρνουά 

αυτό αγωνίστηκαν 46 σκακιστές και σκακίστριες και νικητής ήταν ο 

ΙΜ Τίµης Λυριντζάκης, µε 2ο τον Αλέξανδρο Τσιλίδη και 3ο τον Disha 

Besim, από την Αλαβανία.    

 

 
 

Το 2ο τουρνουά έγινε από 31 Αυγούστου – 6 Σεπτεµβρίου 2006, στο 

γνωστό χώρο του φοιτητικού κέντρου του Πανεπιστηµίου Κρήτης, 

και σ’ αυτό αγωνίστηκαν 56 σκακιστές και σκακίστριες. Ήταν και 

αυτό ελβετικού συστήµατος 7 γύρων. Τελικός νικητής ανεδείχθη ο 

Άγγελος Σανδαλάκης, του ΚΥ∆ΩΝΑ Χανίων, µε 6 βαθµούς, και 

ακολούθησε στην 2η θέση, µε 5,5 βαθµούς ο Παππάς Κων/νος, 

του ΛΑΤΩ και στην 3η θέση, µε 5,5 βαθµούς, ο Τσιλίδης 

Αλέξανδρος, επίσης του ΛΑΤΩ .  
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Το 3ο τουρνουά στον ίδιο φιλόξενο χώρο, υποδέχτηκε, από 2 – 9 

Σεπτεµβρίου 2007, 53 σκακιστές και σκακίστριες, σε 2 οµίλους. Η 

διαφορά του 3ου από τα 2 προηγούµενα είναι ότι πλέον το 

τουρνουά καθιερώνεται να είναι ελβετικού συστήµατος  9 γύρων. 

Νικητής του 2ου τουρνουά αναδεικνύεται µε άνεση ο Τσιλίδης 

Αλέξανδρος µε 8/9, µε 2ο τον Μπρα Μανώλη µε 6,5/9 και 3ο τον 

Γιώργο Μυλωνάκη, µε τους ίδιους βαθµούς.  
 

Το 4ο τουρνουά διεξήχθη, από 23-30 Αυγούστου 2008, στο πολύ 

φιλόξενο, µε εξαιρετικό αγωνιστικό χώρο, ξενοδοχείο Capsis Astoria 

Hotel****,στο κέντρο του Ηρακλείου. Οι συµµετοχές είναι 48 και 1ος 

νικητής ;ανακηρύσσεται ξανά ο Τσιλίδηςε Αλέξανδρος, του ΛΑΤΩ,  

µε 7,5/9, µε 2ο τον Τίµη Λυριντζάκη του Σ.Ο.Η. και 3ο τον Γιάννη 

Μαρή του Ο.Φ.Η., σε ισοβαθµία µε τους Παπαδάκη Μιχάλη του 

ΖΗΝΩΝΑ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ και Μυλωνάκη Γιώργο του Ο.Α.Χ. 
 

Το 5ο τουρνουά, από 22 – 29 Αυγούστου 2009, ξανά στον ίδιο πολύ 

όµορφο χώρο του ξενοδοχείο Capsis Astoria Hotel****, είχε 89 

συµµετοχές και µετά από συναρπαστικές µονοµαχίες 9 γύρων 

έχουµε στο τέλος 4πλή ισοβαθµία, στους 7 βαθµούς, µε 1ο τον 

Αγγελή Νίκο, του Σ.Ο.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 2ο τον Ζαχάρι Ζαχάριεβ του 

ΚΥ∆ΩΝΑ, 3ο τον Άγγλο Townsend Paul και 4ο Γιάννη Μαρή του 

Ο.Φ.Η. 
 

Το 6ο τουρνουά, έγινε στον ίδιο χώρο, από 22-29 Αυγούστου του 

2010. Οι συµµετοχές ήταν 59 και µετά την ολοκλήρωση του 

τουρνουά έχουµε 2πλή ισοβαθµία, µε 7,5/9, στην κορυφή, µε 1ο τον 

Dochev Dimitar και 2ο τον Νίκο Αγγελή, του Σ.Ο.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ. Στην 

3η θέση κατατάχτηκε, µε 6,5 βαθµούς, ο Άγγλος Townsend Paul. 

 

 
 

Πλησιάζουµε τα πρόσφατα τουρνουά και έτσι το 2011, από 6-13 

Αυγούστου, διεξάγεται το 7ο τουρνουά, τουρνουά το οποίο ήταν 

και το πολυπληθέστερο σε συµµετοχές, µε 112 συµµετοχές. Μετά 

λοιπόν από τους 9 γύρους έχουµε 2πλή ισοβαθµία στην κορυφή, 

µε 7,5/9 , µε 1ο τον Mirzoev Azer και 2ο τον Kharitonov Alexander. 

Ακολούθησαν µε 7 βαθµούς οι Sergey Kasparov και ο Νίκος 

Αγγελής του Σ.Ο.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ. 
 

Το περσινό διεθνές τουρνουά έγινε από 4-11 Αυγούστου 2012. Που 

µπορεί να µην είχε περισσότερες συµµετοχές από τα προηγούµενα 

αλλά σαφώς ήταν το πιο ισχυρό, µε 14 τιτλούχους στην αρχική 

κατάταξη, από τους οποίους οι 8 ήταν GMs. Μπορεί για κάποια  

άλλα τουρνουά να είναι πολύ απλό και εύκολο, αλλά για το δικό 

µας τουρνουά µε τις ρεαλιστικές δυνατότητες του αυτό ήταν µια  

 

 

 

 

 

υπέρβαση. Μετά λοιπόν την ολοκλήρωση του πολύ αµφίρροπου 

τουρνουά, νικητής αναδείχθηκε ο ΙΜ Maghalasvili Davit, µε 7,5/9, 

και ακολούθησαν µε 6πλή ισοβαθµία οι GM Παπαϊωάννου 

Γιάννης, GM Sethuraman S. P., IM Aaladzqa Shota, GM Pap Misa, 

GM Majorov Nikita και GM Σκέµπρης Σπύρος. 
 

Και φτάνουµε στο φετινό 9ο τουρνουά, που θα γίνει από 27 Ιουλίου-

3 Αυγούστου 2013. Το δυσάρεστο, στο φετινό τουρνουά, είναι ότι 

εξ αιτίας της µετακίνησης των Πανελληνίων Ατοµικών από τέλος 

Ιουνίου στα µέσα Ιουλίου, είχαµε και την µετακίνηση του ∆ιεθνούς 

Τουρνουά Ρεθύµνου στις «δικές µας» ηµεροµηνίες, τις οποίες είχαµε 

δηλώσει από την αρχή του έτους, και έτσι προέκυψε το άσχηµο και 

αντιδεοντολογικό γεγονός να έχουµε δύο διεθνή τουρνουά την ίδια 

ακριβώς χρονική περίοδο στην Κρήτη, πράγµα το οποίο είχαµε 

καταφέρει µέχρι στιγµής να αποφύγουµε. Εν πάσει περιπτώσει 

πιστεύω αυτό το γεγονός να είναι το πρώτο και το τελευταίο για το 

καλό των αθλητών από την Κρήτη, που θα πρέπει να επιλέξουν σε 

ποιο τουρνουά θα αγωνιστούν αλλά και στους σκακιστές, Έλληνες 

και ξένους, οι οποίοι θέλουν να αγωνίζονται σε πολλά διεθνή 

τουρνουά της Κρήτης. 
 

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους µας βοήθησαν στην 

διεξαγωγή των διεθνών τουρνουά του Γαζίου, δηλαδή όλους τους 

αγωνισθέντες που µας έκαναν την τιµή να συµµετέχουν στο 

τουρνουά και να µας συγχωρούν τα όποια λάθη γίνονται, τους 

διαιτητές και τους επικεφαλής διαιτησίας, όπως τους, 

Τζορµπατζόγλου Βύρωνα, Γιάννη Μήτρου, Βαγγέλη Βιδάλη,  Ζαχάρι 

Ζαχάριεβ, ∆ευτεραίο Πάυλο, Τάκη Παπαθανασίου, Φωτεινή 

Παπαθανασίου, Προκοπίου Σάκη, Τριανταφυλλίδη Σάκη, 

Μαγουλιανό Γιώργο αλλά και άλλους γνωστούς και φίλους που 

έχουν βοηθήσει σε κάποια διεθνή τουρνουά και παράλληλες 

εκδηλώσεις, όπως τον Θάνο Μαστροβασίλη, τον Γιάννη 

Συµεωνίδη, τον Στέλιο Ζαχαριουδάκη, από το Πανεπιστήµιο Κρήτης, 

τον Γιώργο Αεράκη, τον Σωτήρη τον Σινάνη, τον Νίκο Τούλη, τον 

Κυριάκο Σταµατάκη, τον Κώστα Βαρβεράκη, τον Γιώργο 

Σερπετσιδάκη, τον Γιώργο Φακίδη, τον Νίκο Βασιλείου, τον Θοδωρή 

∆ηµητριάδη, δηµιουργό και υπεύθυνο της ιστοσελίδας µας, τον 

Κώστα Εµµανουηλίδη, βασικό παίχτη, προπονητή και πολλές 

φορές υπεύθυνο δηµοσίων σχέσεων της οµάδας και άλλους 

πολλούς φίλους τους οποίους δεν µπορώ να θυµηθώ και τους 

ζητώ να µε συγχωρήσουν γι’ αυτό.  
 

Ουσιαστικές ευχαριστίες οφείλω να µεταφέρω και στους φορείς και 

επιχειρήσεις που µας έχουν βοηθήσει στη διεξαγωγή τ5ων 

τουρνουά µας όλα αυτά τα χρόνια, όπως τους ∆ηµοτικούς 

Οργανισµούς Ηρακλείου και Μαλεβιζίου, τις επιχειρήσεις 

Υ∆ΡΟΑΙΟΛΙΚΗ, ΚΟΛΟΜΒΑΚΗ, ΚΟΠΑΚΑ, ZAROS, MINOAN LINES και 

τα ξενοδοχεία CAPSIS ASTORIA**** και DOLPHIN Bay**** .   
 

Εν κατακλείδι θεωρούµε ότι µε τα διεθνή τουρνουά που έχουµε 

διοργανώσει και θα εξακολουθήσουµε να διοργανώνουµε οι 

προσπάθειες µας έχουν συµβάλλει έστω και λίγο στην αναβάθµιση 

του κρητικού σκακιού και αυτό είναι που µας δίνει κουράγιο να 

συνεχίσουµε… 

 

 
 

Υ.Γ. Αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα τουρνουά, φωτογραφίες, 

βαθµολογίες, αποτελέσµατα ανά γύρο, δελτία τύπου κ.λ.π. 

υπάρχουν στην ιστοσελίδα του σωµατείου www.gazichess.gr  
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ΟΟΟιιι   ΣΣΣυυυνννδδδυυυααασσσµµµοοοίίί   τττοοουυυ   µµµήήήνννααα   
   

 … πριν 64 χρόνια:    ∆.Τ. Ολντενµπούργκ   

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΚΡΑΝ ΠΡΙ ΤΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Οι «χαµένες» ευκαιρίες  
του Γκάτα Κάµσκυ 

 

 

1.  Κάµσκυ-Μορόζεβιτς  [C96] 
10ος γύρος,  02.06.2013 

Η κίνηση 17. …Ιγ4χβ2? χάνει. Ο 
Κάµσκυ δεν βρήκε την καλύτερη 
συνέχεια, έπαιξε 18.Αβ3 και κέρδισε 
µετά από ένα ακόµη λάθος του 
Ρώσου (20. … Αδ8 21.Ιχη7), που 
υπέστη την 4η συνεχή του ήττα. 
Πώς έπρεπε να συνεχίσει; (οι 
απαντήσεις στο τέλος της στήλης). 
 

 

 
 

2. Κάµσκυ – Γκρισούκ [Α48] 
3ος γύρος, 24.05.2013 

Με σαφές πλεονέκτηµα ο  Κάµσκυ 
συνέχισε µε 27.ζ4 και η παρτίδα 
συµφωνήθηκε ισόπαλη στην 37η 
κίνηση, σε αµοιβαία πίεση χρόνου. 
Και όµως, είχε µια πολύ καλύτερη 

συνέχεια που θα τον οδηγούσε στη 
νίκη. Μπορείτε να την διακρίνετε; 

Ας σηµειωθεί πως και τρεις 
κινήσεις νωρίτερα είχε παραβλέψει 

την καλύτερη συνέχεια (24.ε6) 
 

     ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 
(1) 18.Ιδ5 Αχδ5 19.εδ5 Πχγ2 

20.Πχε7 Βχε7 21.Ιχε7 Πχε7 
22.Αχζ6 ηζ6 23.Βχζ6 Πεε2 
24.Βχδ6 +- 

(2) 27.Ιχζ7 Ιχζ7 (27. …Ρχζ7 
28.Ιχη6 Πχη6 29.Πζ3) 28.Ιχη6 
Πζβ8 (28. …Πε8 29. Βζ5) 29. 
Ιζ4 (∆ Πδη3) +- 

   
 

ΑΠΟ ΤΙΣ 18 Ιουνίου έως τις 2 

Ιουλίου του 1949, έγινε στο 

Oldenburg της Γερµανίας, 

ένα διεθνές τουρνουά µε 18 

παίκτες και σύστηµα πουλ. 

Συµµετείχαν πολλοί 

βετεράνοι και ανερχόµενοι 

παίκτες, όπως οι Ροσσολίµο, 

Σαράπου, Ούντσικερ, Ο’ 

Κέλλυ, Ζέµις, Γουντ,  κ.ά. 

Το τουρνουά είχε 

συναρπαστική εξέλιξη. Πριν 

τον τελευταίο γύρο, 1ος ήταν 

ο Ροσσολίµο µε 11,5 β. 2-3 οι 

Μπογκολιούµποβ και 

Ζεµγκάλις, µε 11 β. και 4-5 οι 

Χαϊνίκε και Σαράπου µε 10,5. 

Οι παρτίδες ξεκίνησαν στις 8 

το πρωί!  Ο Ροσσολίµο 

έχασε από τον –

βραζιλιάνικης καταγωγής, 

γεννηµένο στο Αµβούργο- 

44χρονο Χέρµπερτ Χαϊνίκε 

(πιο µπροστά είχε χάσει και 

από τον µετριότατο Κούπε, 

µουρµουρίζοντας κάτι 

σχετικά µε τη δυσοσµία του 

στόµατος του αντιπάλου 

του!) Ο Ζεµγκάλις νίκησε και 

ο Μπογκολιούµποβ έφθασε 

–στην 40η κίνηση- σε 

θεωρητικό ισόπαλο φινάλε 

(Π+πιόνια ζ και θ εναντίον Π). 

Συνέχιζε να παίζει 

περιµένοντας το στήσιµο του  

 

αντιπάλου του, κάτι που 

συνέβη µετά την 120η κίνηση, 

περίπου στις 7 µ.µ.!  Μάλιστα, 

στο ίδιο τουρνουά, είχε 

κερδίσει νωρίτερα άλλο ένα 

τέτοιο φινάλε. 

Νικητές αναδείχθηκαν (µε 

12/17) ο 60χρονος Εφιµ 

Μπογκολιούµποβ και ο 

Ελµαρς Ζεµγκάλις. 

Για τον Μπογκολιούµποβ 

αναφερθήκαµε σε 

προηγούµενα τεύχη µας. Με 3 

ήττες, 4 ισοπαλίες αλλά και 10 

νίκες ισοβάθµησε µε τον 

αήττητο Ζεµγκάλις (7 νίκες, 10 

ισοπαλίες). 

Ο Ζεµγκάλις γεννήθηκε τον 

Σεπτέµβριο του 1923, στη Ρίγα 

(Λετονία). Εµαθε σκάκι στα 11 

του χρόνια, ο Καπαµπλάνκα 

ήταν το πρότυπό του, και γι 

αυτό τον αποκάλεσαν και 

«µικρό Κάπα». Το 1952 

µετακόµισε µε τη σύζυγό του 

στις ΗΠΑ. 

Η πρωτιά στο Ολντενµπουργκ 

ήταν η µεγαλύτερη επιτυχία 

στην καριέρα του. 

 

Ας δούµε την παρτίδα  του 4ου 

γύρου Ζεµγκάλις-Ρελλσταµπ 

 

 Zemgalis,Elmars - 

Rellstab,Ludwig Sr [D46] 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 Nf6 

4.e3 e6 5.Bd3 Nbd7 6.0-0 

dxc4 7.Bxc4 Bd6 8.Nc3 0-

0 9.e4 e5 10.Bg5 Qe7 
11.Re1 Re8 12.Bb3 h6 

13.Bh4 exd4 14.Nxd4 Nc5 

15.e5 Bxe5 16.f4 Bxd4+ 

17.Qxd4 Nxb3 18.axb3 

Qf8 19.Bxf6 Rxe1+ 

20.Rxe1 gxf6 21.Ne4 Be6 

22.Nxf6+ Kh8 23.Nh5+ Kh7 

24.Qe4+ Kh8 25.Qe5+ 

Kh7 26.Re3 Rd8 27.Rg3 f6 

28.Nxf6+ 1-0 

 
 

Το βιβλίο του Τζον 

Ντόναλντσον «Ελµαρς 

Ζεµγκάλις – Γκρανµαιτρ 

χωρίς τίτλο, 2001, Μπέρκλευ-

ΗΠΑ) και το βιβλίο του Ορτβιν 

Σαράπου «Κύριος Σκάκι – Η 

ιστορία του Ο. Σαράπου, 

1993, Νέα Ζηλανδία) 

περιέχουν πολλά βιογραφικά 

στοιχεία και παρτίδες των 

δύο παικτών. 

 

Στην αριστερή στήλη 

παρουσιάζονται οι 

συνδυασµοί του Ιουλίου. 

Πρόκειται για µια νέα στήλη, 

που ελπίζουµε να 

προκαλέσει το ενδιαφέρον 

των αναγνωστών του ΕλλΣ. 

         ***** 
Οι λύσεις των 4 σπουδών 

του τεύχους 5 (στο 6 δεν 

υπήρχε η στήλη), (µετά την 

αναφορά στον συνθέτη και 

το έτος της): 

5.1 J. Sehwers, 1922 

1.Πη3 Ρθ2 2.Πθ3 Ρη2 3.Πη3 

Ρζ1 4.Πζ3! Βχζ3 5.Ιδ2 Αχδ2 

πατ 
 

5.2 Σ. Μπιρνόβ, 1951 

1.Ιη5 Ρθ6 2.Ιηζ3! δ1=Β 3.Ιη4 

Ρθ7 4.Ιζ6 Ρθ8 5.Ιε5! Ββ3 6.Ρη6 

Βγ2 7.Ρζ7 Βα2 8.Ρη6 Βη2 

9.Ρζ7 Βη7 10.Ρε6 Βη2(-η1) 

11.Ρζ7 Βη7 12.Ρε6 = µε 

επανάληψη των κινήσεων. 

5.3 Α. Γκούρβιτς, 1954-55 

1.Πγ1 Ρδ2! 2.Ιγ3 Πα7! 3. Ια2 

Ιε6 4.Ρε5! Πα2 5.Πη1!! Πα6 

6.Πη6 Ρε3! 7.Πη3! Ρζ2 8.Πη6 = 

ή 3. …Ιδ5 4.Ρε5 Πα2 5.Πθ1! 

Πα5 6.Ρε6?! Πγ5 7.Πθ2 Ργ3 

8.Πζ2 Ργ4 9.Πγ2 Ρβ5 10.Πβ2 

Ργ6 11.Πδ2! Πβ5 12.Πγ2 Πβ7 

13.Πγ1 = 
 

5.4 Τζ. Ζακοντιάκιν 

1. Αδ2 Πη6 2.Ρζ2 ε3 3.Αχε3 

Ιη4 4.Ρε2 Ιχε3 5.Αε4 Πη3 6.Ρζ2 

Πθ3 7.Αζ3 Ιζ5 8.Αη4 = 
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ΕΕγγιινναανν … 
   

ΓΓίίννοοννττααιι … 
   

ΘΘαα  γγίίννοουυνν … 
   

  

ΜΜιικκρράά  &&  σσκκόόρρππιιαα  
 
 

 

Το 2ο τουρνουά µνήµης 

Νίκου Νοβίδη έγινε στη 

Σταυρούπολη από τον Σ.Ο. 

Πολίχνης, από 14 έως 21 

Ιουνίου. Συµµετείχαν 107 

παίκτες (ελβετικό 9 γύρων). 

Ανετος νικητής ο Σταµάτης 

Αργυρούδης, µε 7,5/9 (παρ’ 

ότι έχασε στον τελευταίο 

γύρο από τον 2ο Γουλούτη –

που ισοβάθµησε µε τους 

Τσιλιά και Τσακνάκη, µε 7/9). 
 

Το όπεν τουρνουά «Mega 

Πάτρα» που ήταν και το 

ανοικτό πρωτάθληµα της ΕΣΣΠ 

έγινε από 22 έως 30 Ιουνίου 

(ελβετικό 9 γύρων), µε 42 

συµµετοχές. ∆ιοργανωτής ο 

Σ.Ο. Πατρών. 

Νικητής αναδείχθηκε ο Αλ. 

Καραπιπέρης σε ισοβαθµία µε 

τον Φιλ-Στ. Τερζή, µε 7/9. 
 

Στο 135ο όπεν τουρνουά των 

Αµπελοκήπων, ισοβάθµησαν 

µε 6/7 στην πρώτη θέση οι 

Παπαδάκης (ΣΟΗ) και Ιλαντζής 

(ΟΣΤΡΙΑ). 55 συµµετέχοντες. 

Το 27ο διεθνές όπεν τουρνουά 

στην Πούλα της Κροατίας έγινε 

από 8 έως 15 Ιουνίου (150 

παίκτες, ελβετικό 9 γύρων). 

Νικητής ο Στεφάν Μαζούρ, µε 

8/9. 
 

Στη Λεόν της Ισπανίας έγινε το 

µατς Γκιρί-Ιβαντσουκ. Στις 

«κλασσικές» παρτίδες, όπως 

και στα ράπιντ, ο νεαρός 

Ολλανδός νίκησε 1,5-0,5 και 

3,5-0,5, ενώ στα µπλιτς ο 

πολύπειρος Ουκρανός 

επικράτησε µε 7,5-2,5. 

 

Μπήκαµε στο καλοκαίρι, 
καιρός για σκάκι στα θερινά 
τα τουρνουά. 

Τα πανέµορφα νησιά µας 
ξεκινούν πρώτα-πρώτα. 

Πρώτο ξεκινά εφέτος το 
τουρνουά στα ιστορικά και 
µουσικά Ανώγεια Ηρακλείου 
Κρήτης (10-17/7). Στο τέλος 
Ιουνίου είχαν δηλώσει 
συµµετοχή 67 παίκτες ( 5 
Μ∆Μ). 

 Το 36ο (!) διεθνές τουρνουά 
της Ικαρίας –και ανοικτό 
πρωτάθληµα Αιγαίου- 
(σχετικό άρθρο δηµοσιεύθηκε 
στο προηγούµενο τεύχος 
µας) θα γίνει από 13 έως 21 
Ιουλίου, στον Αγιο Κήρυκο. 
 

Ακολουθεί το τουρνουά στη 
φιλόξενη Λέρο, µε το 5ο 
«Κύπελλο Αρτεµις», από 18 
έως 25 Ιουλίου. 

Σχεδόν ταυτόχρονα διεξάγεται 
στην Παλαιόχωρα Κρήτης το 
6ο διεθνές, από 19 έως 26 
Ιουλίου. Ηδη έχουν δηλώσει 
συµµετοχή 137 παίκτες (19 
Μ∆Μ) 
 

Τα τουρνουά στην Κρήτη 
συνεχίζονται µε το 9ο διεθνές 
τουρνουά στο Γάζι 
Ηρακλείου, από 27/7 έως 3/8, 
ενώ παράλληλα διεξάγεται το 
5ο τουρνουά στο πανέµορφο 
Ρέθυµνο (28/7-4/8) – 88 
συµµετοχές µε 18 Μ∆Μ έως 
τις 30/6-,  

 

Επιστρέφουµε στην 
ηπειρωτική Ελλάδα:  

Η Καβάλα διοργανώνει το 22ο 
(καθιερωµένο και 

ισχυρότατο) διεθνές 
τουρνουά της, από 6 έως 13 
Αυγούστου. 

Στο Βραχάτι Κορινθίας, για 
τρίτη συνεχή χρονιά, θα γίνει 
το επόµενο ισχυρό διεθνές 
τουρνουά «Ισθµια 2013» –και 
παράλληλα το ανοικτό 
πρωτάθληµα Ελλάδας-, από 
18 έως 25/8. Ηδη έχουν 
δηλώσει συµµετοχή 76 
παίκτες (12 Μ∆Μ) 

Ο Αύγουστος τελειώνει µε το 
τουρνουά στην Πάλαιρο, 
από 24 έως 31 Αυγούστου 
(27 συµµετοχές µέχρι το 
τέλος Ιουνίου). 
 

Συνολικά, το δίµηνο Ιουλίου-
Αυγούστου θα γίνουν 9 
τουρνουά.  

Περισσότερες πληροφορίες 
θα βρείτε στην ιστοσελίδα 
της ΕΣΟ,  που παραπέµπει 
και στο σάιτ του κάθε 
τουρνουά. 

Το 4ο διεθνές ανοικτό 
πρωτάθληµα της Βοϊβοντίνα 
γίνεται στο Νόβι Σαντ της 
Σερβίας, από 28/6 έως 4/7 
(150 συµµετοχές, ελβετικό 9 
γύρων). 
 
Από 30/6 έως 8/7, στο Αµπού 

Ντάµπι των Η.Α.Ε. γίνεται το 
20ο διεθνές τουρνουά, µε 

συνολικά έπαθλα 60.000 $ 
ΗΠΑ. 
 
 

 
 

 

Με βαθύτατη θλίψη η ΕΣΟ 

πληροφορήθηκε την 

απώλεια του εκλεκτού 

µέλους της σκακιστικής 
οικογένειας Γιώργου 

Ραυτόπουλου. Ο Γιώργος 

Ραυτόπουλος υπήρξε από 

τους ιδρυτές του Σκακιστικού 

Οµίλου Χαλανδρίου και 

Πρόεδρός του από το 1982 

µέχρι σήµερα. 

Παράλληλα και επί πολλά 

χρόνια συµµετείχε στα 

διοικητικά της Οµοσπονδίας, 

έχοντας διατελέσει µέλος του 

Πειθαρχικού Συµβουλίου. 

 

 

Γεννήθηκαν τον Ιούλιο 

(ηµέρα / έτος): 

3/1949: Βίκτωρ Κουπρείτσικ 

4/1972: Αλεξέι Σίροβ 

6/1818: Αντολφ Αντερσεν 

 /1927 Γιάν Χάιν Ντόννερ  

11/1965: Βλαντιµίρ Επίσιν 

15/1928: Παλ Μπένκο 

17/1959: Χέσους Νογκέϊρας 

18/1977: Αλεξ. Μορόζεβιτς 

22/1930: Νικολάι Κρόγκιους 

23/1976: Τζούντιθ Πόλγκαρ 

31/1973: Γιάκοµπ Ααγκάαρντ 

***** 

Στις 9/7/1813 εµφανίστηκε 

η πρώτη σκακιστική 

στήλη σε εφηµερίδα, στην 

Liverpool Mercury. 

***** 

∆ιόρθωση: 

Συντάκτης της 

παρουσίασης της 

Πνευµατικής Στέγης 

Περιστερίου –στο τεύχος 

6 του ΕλλΣ- ήταν ο κ. 

Αντώνης Μπέλλος. 



 

 

   ΒΙΒΛΙΩΝ  ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ  
 
 
 

                  Play the French                                                                     
John Watson  -  Everyman chess, 2012 

 
 

 

 

 

του 

ΝΙΚΟΥ ΝΤΙΡΛΗ 

 

 
 
 
 
 
Ο Αµερικανός ΙΜ John Watson είναι 
από τους πιο σεβαστούς συγγραφείς 
σκακιστικών βιβλίων σήµερα. Επίσης οι 
βιβλιοκριτικές που κάνει στο The Week 

In Chess είναι εξαιρετικά δηµοφιλείς 
αφού θεωρείται αρκετά αντικειµενικός, 
δίνει σηµασία στην λεπτοµέρεια και 
αφήνει στην άκρη τις προσωπικές του 
συµπάθειες ή αντιπάθειες και κρίνει 
αυτή καθεαυτή την ποιότητα του 
βιβλίου που κρατά στα χέρια του. 
∆υστυχώς εγώ δεν µπορώ να κάνω 
κάτι τέτοιο για το τελευταίο του βιβλίο 
πάνω στη Γαλλική. Η 3η έκδοση του 
Play the French που κυκλοφόρησε το 
2003 ήταν το αγαπηµένο βιβλίο πάνω 
στη Γαλλική Άµυνα για αρκετά χρόνια. 
Όταν µάλιστα βρήκα ένα 
χρησιµοποιηµένο αντίτυπο της πρώτης 
έκδοσης (1984!) σε καλή τιµή το 
αγόρασα αµέσως και σύντοµα 
αγόρασα και την δεύτερη έκδοση 
(1996) γιατί ένιωθα ότι …«κάτι λείπει» 
από τη βιβλιοθήκη µου µε τη σειρά 
ηµιτελή. Τα βιβλία αυτά δίδαξαν τη 
Γαλλική σε 2 γενιές παικτών, ήταν 
γεµάτα µε ιδέες, πλήρη σε θεωρία και 
πολύ καλά οργανωµένα. 
∆υστυχώς, ακόµα και από το «κοντινό» 
2003, τα πράγµατα έχουν αλλάξει πολύ 
στο σκάκι και η τέταρτη έκδοση έπρεπε 
να δώσει κάτι παραπάνω για να µείνει 
στο ίδιο επίπεδο µε τις προηγούµενες, 
κάτι που δεν έκανε. ∆ιάβασα µε µεγάλη 
προσοχή το Play the French 4th 

edition, -επειδή θα 
κυκλοφορήσει ένα βιβλίο 
Γαλλικής, µε εµένα ως 

ένα εκ των δύο 
συγγραφέων, από τον 

εκδοτικό οίκο Quality Chess-, 
όπως έκανα άλλωστε µε όλα τα 

τελευταία βιβλία που έχουν 
κυκλοφορήσει µε θέµα τη Γαλλική 
Άµυνα τα τελευταία χρόνια. 
Το βιβλίο είναι καλά οργανωµένο, µε 
πλούσια και σύγχρονη θεωρία και 
αρκετές καινούργιες ιδέες, αλλά τα 
θετικά µένουν εκεί. Είναι πολύ 
ενοχλητικό για µένα να βλέπω παντελή 
έλλειψη παραποµπών σε ένα 
σκακιστικό κείµενο, κάτι που δείχνει 
«τσαπατσουλιά» από τη µεριά του 
συγγραφέα και δίνει την αίσθηση ότι το 
βιβλίο γράφτηκε «στα γρήγορα». 
Επίσης, πολλές από τις βαριάντες που 
προτείνει ο συγγραφέας σαν 
«καινούργιες ιδέες» είναι ρηχές 
εκτιµήσεις του υπολογιστή, που σε 
ανάλυση σε ελαφρώς µεγαλύτερο 
βάθος καταρρίπτονται εύκολα. Αυτό 
είναι συχνό φαινόµενο στα κεφάλαια 
που αφορούν τη βαριάντα Winawer 
και τη βαριάντα McCutcheon. Επίσης, 
στη βαριάντα Tarrasch οι προτάσεις 
του συγγραφέα (µετά από 3.Ιδ2 Ιζ6!?) 
είναι κάκιστες. Ο Μαύρος είναι σαφώς 
χειρότερος, ο συγγραφέας λέει το 
αντίθετο και η ανάλυση που προσφέρει 
είναι φτωχότατη. 
Ένα τέτοιο βιβλίο στη σύγχρονη εποχή 
της µαζικής χρήσης των Η/Υ θα ήταν 
εξαιρετικά χρήσιµο αν προσέφερε 
ικανοποιητικές επεξηγήσεις και 
«δίδασκε» την κάθε βαριάντα αντί απλά 
να παραθέτει το status της θεωρίας 
σήµερα. ∆υστυχώς ο συγγραφέας δεν 
τα καταφέρνει καλά ούτε σε αυτό το 
κοµµάτι. Για παράδειγµα η δηµοφιλής 
σήµερα συνέχεια µε 7…Αε7 εναντίον 
του συστήµατος Στάινιτς (3.Ιγ3 Ιζ6 4.ε5 
Ιδ7 5.ζ4) είναι εξαιρετικά φτωχά 
δοσµένη στον αναγνώστη παρά το ότι 
η ανάλυση είναι σχετικά καλή. Για να 

δώσω ένα αντιπαράδειγµα, το βιβλίο 
του Lars Bo Hansen που είδαµε σε µια 
προηγούµενη ανίχνευση εξηγεί την 
βασική ιδέα πίσω από την ανάπτυξη 
της βαριάντας αυτής (γιατί παίζεται 
σήµερα και πως η σκακιστική σκέψη 
πήγε σε αυτή την κατεύθυνση) σε µισή 
παράγραφο! 
Μπορεί αντικειµενικά το βιβλίο του 
Watson να είναι απλά µέτριο µε τα 
σηµερινά στάνταρντ, αλλά 
συγκρινόµενο µε τα προηγούµενα της 
σειράς (τα οποία πρέπει να τα δούµε 
στο πλαίσιο της εποχής που 
γράφτηκαν) υπολείπεται κατά πολύ και 
δίνει µια αίσθηση πως ο συγγραφέας 
δεν ήθελε να ξοδέψει καθόλου χρόνο 
πάνω σε αυτό, το οποίο φυσικά δείχνει 
έλλειψη σεβασµού απέναντι στους 
αναγνώστες. 
 Όσο λοιπόν και να θέλω να είµαι 
αντικειµενικός, η απογοήτευση που 
εισέπραξα από έναν αγαπηµένο µου 
συγγραφέα των πρώτων µου 
σκακιστικών χρόνων µε οδηγεί στο να 
βάλω την εξής βαθµολογία: 
 
 
 
 

Η βαθµολογία µου:  3/7 

 

 

 

 

 

 

 

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  
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Από αριστερά προς δεξιά, στην πρώτη σειρά: Οϋβε, Σούλταν Χαν, Μπογκολιούµποβ, Αλιέχιν, 

Φλορ.  Πίσω από τον Μπογκολιούµποβ εικονίζεται ο Μπερνστάιν. 

 

 

 

του  

ΒΑΓΓΕΛΗ ΒΙ∆ΑΛΗ 

 
 
 

Αλεξ. Αλιέχιν 
12,5 / 15 
 
 

∆ιεθνές  τουρνουά 

16-30 Ιουλίου 1932,  

Βέρνη - Ελβετία 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΟ 1932, Η ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ αποφάσισε να διοργανώσει το εθνικό 

πρωτάθληµα µε τη µορφή του όπεν διεθνούς, µε τη συµµετοχή 6 ξένων και 10 Ελβετών, µε 

σύστηµα πουλ. Παράλληλα έγιναν και άλλα πέντε µικρότερα τουρνουά µε …ελβετικό 

σύστηµα. 

Μεταξύ των ξένων που συµµετείχαν ήταν και ο ∆ρ Οσσίπ Μπερνστάιν, που είχε αγωνιστεί 

για τελευταία φορά το 1914, στο µεγάλο τουρνουά της Αγίας Πετρούπολης. 

Εκτός από τον παγκόσµιο πρωταθλητή Αλ. Αλιέχιν, συµµετείχαν και οι Οϋβε, Σούλταν Χαν, 

Μπογκολιούµποβ, Φλορ.  

Ο Αλιέχιν ξεκίνησε µε 6,5 βαθµούς στους πρώτους 7 γύρους, 1,5 β. περισσότερο από τους 

άµεσους «διώκτες» του. Στις αµέσως επόµενες παρτίδες παρουσίασε µια αστάθεια γεγονός 

που του κόστισε δύο ισοπαλίες και τη µοναδική ήττα στο τουρνουά αυτό από τον συνήθη 

«πελάτη» του Μπογκολιούµποβ. Ετσι, µετά τον 13ο γύρο ισοβαθµούσε µε τον Φλορ, µε 10,5 

β. Αλλά στους 2 τελευταίους γύρους σηµείωσε δύο εύκολες νίκες, ενώ ο Φλορ 

περιορίστηκε σε δύο ισοπαλίες. Η τελική βαθµολογία ήταν: 1. Αλιέχιν 12,5, 2-3  Οϋβε και 

Φλορ 11,5 4.Σούλταν Χαν 11 5-6. Μπερνστάιν και Μπογκολιούµποβ 10. Οι 10 Ελβετοί 

ακολούθησαν µε 7 (ο 7ος) έως 2 βαθµούς (ο τελευταίος 16ος) 

 

Το τουρνουά αποτυπώθηκε στα Γερµανικά στο βιβλίο του Wilhelm Bonacker “BERN 1932” 

που εκδόθηκε την ίδια χρονιά και επανεκδόθηκε από τις εκδόσεις Ολµς, το 1988.

 


