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Η Σταυρ. Τσολακίδου με το χρυσό μετάλλιο και την ελληνική σημαία! 

 
 
 
 
 

Tata Steel Chess 2014 – Αχτύπητος ο L. Aronian! 
 

 
Ο L. Aronian στη γνώριμη στάση περισυλλογής του. 

 

 φτάνοντας τις 2826 μονάδες στη λίστα του Φεβρουαρίου 2014!  
                                                                              (συνέχεια στη σελ. 7) 

Μια τεράστια επιτυχία για 
το ελληνικό σκάκι σημείω-
σε η 13χρονη Σταυρούλα 
Τσολακίδου από την Κα-
βάλα, καθώς αναδείχθηκε 
Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 
στην κατηγορία των κορι-
τσιών κάτω των 14 ετών! 
Συγκεκριμένα, στα Ατομικά 
Νεανικά Πρωταθλήματα 
Σκακιού που φιλοξενήθη-
καν στο Al Ain των Ηνωμέ-
νων Αραβικών Εμιράτων 
από τις 17 έως τις 29 Δε-
κεμβρίου 2013, η αθλήτρια 
του Σ.Ο. Καβάλας πρώτευ-
σε μεταξύ 126 σκακιστριών 
από όλο τον κόσμο, συγκε-
ντρώνοντας 9 βαθμούς σε 
11 αγώνες (8 νίκες, 2 ισο-
παλίες και 1 ήττα). Μάλι-
στα, πρόκειται μόλις για τη  
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΚΑΚΙ 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΣΟ 

Συντακτική επιτροπή:  
Αλέξανδρος Δημητριάδης   

Σάκης Κουβάτσος 
Κωστής Παρράς 

Ηλεκτρονική διεύθυνση 
επικοινωνίας: 

 info @c he s sfe d. g r  

τηλ:  210 9234342 

φαξ: 210 9221620 

δεύτερη φορά που κάποιος σκακιστής ή σκακίστρια μας κατα-
κτά την κορυφή του κόσμου, μετά την αλησμόνητη επιτυχία 
της Μαρίας Κουβάτσου στην κατηγορία των κοριτσιών κάτω 
των 20 ετών το 1999.    (συνέχεια στη σελ. 2) 

 

 

 

 
Ο Αρμένιος GM Levon Aro-
nian ήταν ο απόλυτος πρω-
ταγωνιστής στο πρώτο κο-
ρυφαίο τουρνουά του 
2014. Συγκεκριμένα, το νο. 
2 της παγκόσμιας κατάτα-
ξης σημείωσε 8 βαθμούς σε 
11 αγώνες (μάλιστα έκανε 
την μοναδική του ήττα στον 
τελευταίο γύρο και ενώ είχε 
ήδη εξασφαλίσει την πρώτη 
θέση από τον προτελευταίο 
γύρο! Με το αποτέλεσμα 
αυτό, ο Aronian κατάφερε 
να μειώσει την απόσταση 
που τον χωρίζει από τον 
Παγκόσμιο Πρωταθλητή M. 
Carlsen στους πίνακες ELO, 

mailto:info@chessfed.gr
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ΈΈΈκκκτττααακκκ τττηηη       

ΕΕΕπππιιιχχχοοορρρήήήγγγηηησσσηηη    

ΓΓΓΓΓΓΑΑΑ    
 

 

   ΠΠΠαααγγγκκκόόόσσσμμμιιιααα   ΝΝΝεεεααανννιιικκκάάά   ΠΠΠρρρωωωττταααθθθλλλήήήμμμααατττααα   222000111333             

του  
Αλέξανδρου Δημητριάδη                                                                            
(συνέχεια από τη σελ. 1) 
 
Η Σταυρούλα Τσολακίδου, που ήταν πρώτη στη λίστα αξιολόγησης ELO της κατηγορίας της 
πριν την έναρξη των αγώνων, ξεκίνησε μουδιασμένα, σημειώνοντας απρόσμενη ήττα στον 
3ο γύρο και ισοπαλία με θεωρητικά πιο αδύναμη αντίπαλο στον 5ο γύρο. Στη συνέχεια, ω-
στόσο, και παρά το γεγονός ότι απείχε ήδη 1,5 βαθμό από την κορυφή, κατάφερε να απο-
βάλλει το άγχος του φαβορί και να αποδώσει με βάση τις πραγματικές τις δυνατότητες, ση-
μειώνοντας 5,5 βαθμούς στους 6 τελευταίους αγώνες. Ιδιαίτερα κρίσιμη ήταν η νίκη της στον 
10ο γύρο απέναντι στην προπορευόμενη και αήττητη -μέχρι εκείνη τη στιγμή- Ρωσίδα Anna 
Vasenina. Ο τελευταίος γύρος ήταν εξίσου συναρπαστικός, με συνεχείς ανατροπές, καθώς η 
τελική κατάταξη κρίθηκε με την ολοκλήρωση όλων των παρτίδων και την άρση της ισοβαθ-
μίας με την Ουζμπέκα Bakhora Abdusattorova. 

 
Αναμνηστική φωτογραφία της Σ. Τσολακίδου με τον αρχηγό αποστολής Μ. Καλοσκάμπη. 

 
Από τους υπόλοιπους σκακιστές και σκακίστριες της ελληνικής αποστολής (αγωνίστηκαν συ-
νολικά 21 ελληνόπουλα), την καλύτερη εμφάνιση πραγματοποίησε ο Κωνσταντίνος Μεγα-
λιός (Σκακιστική Άνοιξη) στην ανοιχτή κατηγορία κάτω των 18 ετών, συγκεντρώνοντας 7,0 
βαθμούς και τερματίζοντας 22ος σε σύνολο 123 σκακιστών (ήταν αρχικά 79ος στην κατάτα-
ξη). Επίσης, στην ανοιχτή κατηγορία κάτω των 14 ετών, τη 19η θέση κατέλαβε ο Νικόλας Θε-
οδώρου (Σ.Ο. Ρεθύμνου) με 7,5 βαθμούς. Οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους 17 σκακι-
στές και σκακίστριες της ελληνικής αποστολής σημείωσαν αποτελέσματα μάλλον κατώτερα 
των δυνατοτήτων τους.  
Τους αθλητές μας συνόδευσαν οι προπονητές Χριστόδουλος Μπανίκας και Κωνσταντίνος 
Τσαρουχάς, ενώ αρχηγός της αποστολής ήταν ο έφορος εθνικών ομάδων της Ελληνικής Σκα-
κιστικής Ομοσπονδίας Μιχάλης Καλοσκάμπης.  
Ακολουθούν οι παρτίδες των 3 κρίσιμων τελευταίων γύρων, οι οποίες ανέδειξαν την Σταυ-
ρούλα Τσολακίδου Παγκόσμια Πρωταθλήτρια. 

 

Η Ε.Σ.Ο. ανακοίνωσε στην 

ιστοσελίδα της ότι στις 

13/01/2014 πιστώθηκε στο 

λογαριασμό της το ποσό, 

με το οποίο η ΓΓΑ επιχορη-

γεί έκτακτα τα σκακιστικά 

σωματεία για την αγωνι-

στική περίοδο 2012-2013. 

Σύμφωνα με την απόφαση 

της ΓΓΑ, η επιχορήγηση θα 

δοθεί μέσω της Ομοσπον-

δίας. Για την είσπραξη του 

ποσού, το κάθε δικαιούχο 

σωματείο θα πρέπει να 

στείλει στην ΕΣΟ: 

1. Γραμμάτιο είσπραξης με 

το ποσό που του αντιστοι-

χεί και με την εξής αιτιο-

λογία: «Επιχορήγηση ΓΓΑ 

περιόδου 2012-2013 σύμ-

φωνα με την αριθμ. 37697 

/ 17.12.2013 απόφαση του 

Υφυπουργού Πολιτισμού 

και Αθλητισμού μέσω της 

Ελληνικής Σκακιστικής Ο-

μοσπονδίας». 

2.  Φωτοτυπία του τραπε-

ζικού λογαριασμού του 

σωματείου, απ΄ όπου θα 

προκύπτει και το ΙΒΑΝ. 

3. Απόσπασμα πρακτικών 

του Διοικητικού Συμβουλί-

ου του σωματείου περί 

αποδοχής της συγκεκριμέ-

νης επιχορήγησης. 

Για να δείτε τον πίνακα με 

τις επιχορηγήσεις ανά σω-

ματείο πατήστε εδώ. 

http://www.chessfed.gr/wp-content/uploads/2013/12/%CE%92%CE%9B%CE%93%CE%9A%CE%93-%CE%A5%CE%A6%CE%A7-signed.pdf
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ΟΟΟιιι   κκκρρρίίίσσσιιιμμμεεεςςς   πππαααρρρτττίίίδδδεεεςςς   τττηηηςςς   ΣΣΣττταααυυυρρρ...   ΤΤΤσσσοοολλλααακκκίίίδδδοοουυυ   σσστττααα   ΗΗΗ...ΑΑΑ...ΕΕΕ... 
 

 
Αναμνηστική φωτογραφία πριν την έναρξη του κρίσιμου 10 γύρου με την Anna Vasenina. 

 
Σταυρούλα Τσολακίδου (2132) – Oliwia Kiolbasa (2021)  
Παγκόσμια Νεανικά Πρωταθλήματα (Κ14), 9ος Γύρος  
Αλ Αΐν, 26/12/2013 [C63] 
 
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 f5 4. d3 fxe4 5. dxe4 Nf6 6. 0–0 Bc5 
7. Bxc6 bxc6 8. Nxe5 0–0 9. Nc3 d6 10. Na4 Nxe4 11. Nxc5 Nxc5 
12. Nxc6 Qe8 13. Nd4 Qg6 14. f3 Bh3 15. Qd2 Rf4 16. c3 Nd3 
17. Kh1 c5 18. Nc6 Re8 19. gxh3 Qf5 20. Qg2 Ne1 21. Qg3 Qd3 
22. Rxe1 Rxe1+ 23. Qxe1 Qxf3+ 24. Kg1 Re4 25. Qf1 Qh5 26. 
Bf4 Qd5 27. Qb5 Qf7 28. Qb8+ Re8 29. Qxd6 Re6 30. Qd8+ Re8 
31. Qg5 1–0 
 
 
 
Σταυρούλα Τσολακίδου (2132) – Anna Vasenina (2053)  
Παγκόσμια Νεανικά Πρωταθλήματα (Κ14), 10ος Γύρος  
Αλ Αΐν, 27/12/2013 [B51] 
 
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5+ Nd7 4. 0–0 Ngf6 5. Re1 a6 6. Bf1 e5 
7. c3 g6 8. d4 Bg7 9. Nbd2 0–0 10. Nc4 Qe7 11. dxe5 dxe5 12. 
Ne3 Rd8 13. Qb3 b5 14. c4 Bb7 15. cxb5 axb5 16. Bxb5 Bxe4 17. 
Ng5 Rab8 18. Nxe4 Nxe4 19. Nd5 Qe6 20. Rxe4 c4 21. Qf3 Rxb5 
22. Nc7 Qc6 23. Nxb5 Qxb5 24. a4 Qb4 25. Qe2 Rc8 26. a5 f5 
27. Re3 Nc5 28. Bd2 Qb5 29. Bc3 Nd3 30. a6 e4 31. a7 Ra8 32. 
Bxg7 Kxg7 33. Qd2 Qxb2 34. Qxb2+ Nxb2 35. Re2 Nd3 36. Rc2 
Ne5 37. Rb2 Nc6 38. Rb7+ Kh6 39. Ra6 1–0 
 

Gunay Mammadzada (2118) – Σταυρούλα Τσολακίδου (2132) 
Παγκόσμια Νεανικά Πρωταθλήματα (Κ14), 11ος Γύρος  
Αλ Αΐν, 28/12/2013 [B90] 
 
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Be3 Ng4 
7. Bg5 h6 8. Bh4 g5 9. Bg3 Bg7 10. h3 Ne5 11. Nd5 e6 12. Ne3 
Qb6 13. Nb3 Nbd7 14. c3 0–0 15. h4 g4 16. h5 a5 17. Qc2 a4 18. 
Nd2 a3 19. b3 Qc6 20. Be2 b5 21. Rc1 Bb7 22. f4 gxf3 23. gxf3 
Nc5 24. 0–0 Ned7 25. Kh2 Nf6 26. b4 Nxh5 27. bxc5 Qxc5 28. 
Qd3 Nxg3 29. Kxg3 Qg5+ 30. Ng4 f5 31. f4 Qg6 32. exf5 Rxf5 33. 
Nf3 Qf7 34. Nd4 Rc5 35. Nxb5 Rd5 36. Nd4 h5 37. Ne3 e5 38. 
Nxd5 Bxd5 39. Qf5 exd4 40. Qxf7+ Bxf7 41. c4 Rb8 42. Bd3 Bf6 
43. Rb1 Rc8 44. Rb3 h4+ 45. Kf2 d5 46. Rg1+ Kf8 47. c5 Rxc5 48. 
Rb8+ Ke7 49. Re1+ Kd6 50. Rf8 h3 51. Kg1 Bh4 52. Rb1 Rc3 53. 
Bf5 Ke7 54. Rh8 Kf6 55. Bd7 Bg3 56. Rxh3 Bxf4 57. Rf1 Kg5 58. 
Rhf3 Rxf3 59. Rxf3 Be3+ 60. Kf1 Bg6 61. Rg3+ Kf6 62. Ba4 Bd3+ 
63. Ke1 Bc4 64. Rg2 Ke5 65. Bd1 d3 66. Bb3 d2+ 0–1 
 
Σχόλιο: Η τεράστια αυτή επιτυχία είχε σημαντικό απόηχο στη 
χώρα μας και συνετέλεσε στο να ακουστεί το σκάκι από τα 
Μ.Μ.Ε. Η Σταυρούλα Τσολακίδου έδωσε αρκετές τηλεοπτικές 
συνεντεύξεις, τιμήθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και 
τον Πρωθυπουργό, ενώ συναντήθηκε ακόμα και με τον Υφυ-
πουργό Αθλητισμού κ. Ανδριανό, συνοδεία μελών του Δ.Σ. της 
Ε.Σ.Ο. Θα ακολουθήσει αναλυτικό ρεπορτάζ από τις συναντή-
σεις αυτές στο επόμενο τεύχος του ΕλλΣ. 
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Πανελλήνια Ατομικά Πρωταθλήματα έως 18, 20 ετών 2014 
 

του  
Γιάννη Αντωνιάδη 
 

Είναι, πλέον, παράδοση το νέο έτος να ξεκινάει σκακιστικά 
με τα Πανελλήνια Ατομικά Πρωταθλήματα έως 18 και 20 
ετών. Τα πρωταθλήματα αυτά, μέχρι τα μέσα της προηγού-
μενης δεκαετίας, γίνονταν μαζί με τις υπόλοιπες νεανικές 
κατηγορίες. Φέτος, για πρώτη φορά από τότε που χωρίστη-
καν, έγιναν στην Θεσσαλονίκη. Η Ένωση Σκακιστών Θεσσα-
λονίκης ανέλαβε την διοργάνωση τους σε συνεργασία με τον 
Δήμο Θεσσαλονίκης και τα πρωταθλήματα εντάχθηκαν στις 
εκδηλώσεις του προγράμματος «Θεσσαλονίκη – Ευρωπαϊκή 
πρωτεύουσα Νεολαίας 2014». Σε μία εξαιρετική αίθουσα 
του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης, στο κέντρο της πόλης, οι 
αγώνες έγιναν στο χρονικό διάστημα από 2 έως 8 Ιανουαρί-
ου 2014 και συμμετείχαν συνολικά εβδομήντα πέντε σκακι-
στές και σκακίστριες από όλη την Ελλάδα.  
Τα πρωταθλήματα 18 και 20 ετών φέτος είχαν κάποιες ιδιαι-
τερότητες σε σχέση με άλλες διοργανώσεις. Δεν υπήρχε πα-
ράβολο για τις συμμετοχές στην κατηγορία των 20 ετών, δεν 
υπήρχε ξενοδοχείο και υποχρεωτική διαμονή και οι θεατές 

μπορούσαν να παρακολουθούν ελεύθερα τους αγώνες, ενώ 
ο χώρος αγώνων ήταν στο κέντρο της πόλης. Αυτό -
ενδεχομένως- ξένισε κάποιους γονείς που είναι συνηθισμέ-
νοι να «αποβάλλονται» από τους αγώνες, πρακτική που δεν 
μπορώ να κατανοήσω τη χρησιμότητα και τη σκοπιμότητα 
της τουλάχιστον για τέτοιο επίπεδο αγώνων.  
Πολλοί αναρωτιούνται αν οι αγώνες αυτοί είναι αντιπροσω-
πευτικοί της δυναμικότητας των σκακιστών και σκακιστριών. 
Κατ’ αρχήν, οι κατηγορίες των 18 ετών σε αγόρια και κορί-
τσια μπορεί να πει κάποιος ότι είναι «ειδικές». Το άγχος των 
αθλητών, αλλά και το πολύ μεγαλύτερο άγχος των γονιών 
τους λόγω των μορίων για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια, 
δίνει πολλές φορές το πρωτάθλημα όχι απαραίτητα στον 
καλύτερο, αλλά ενδεχομένως στον πιο ψύχραιμο, αυτόν που 
έχει πιο γερά νεύρα και αντέχει στην πίεση. Στην κατηγορία 
των 20 ετών τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά καθώς 
εκεί οι συμμετέχοντες παλεύουν περισσότερο για την συμμε-
τοχή στα κλειστά πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών.  

 
Οι νικητές της ανοιχτής κατηγορίας κάτω των 18 ετών (από αριστερά προς τα δεξιά): Θαν. Μπάλας, Ηλ. Ροϊνός,  

Δημ. Παπακωνσταντίνου και οι εκπρόσωποι των διοργανωτών Γαβ. Μαστροβασίλης και Γιαν. Αντωνιάδης. 
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Συνήθως κατά τη διάρκεια των αγώνων τίθενται διάφορα 
ερωτήματα, τις περισσότερες φορές με σχόλια για τη σκοπι-
μότητα ή χρησιμότητα και το επίπεδο αυτών των αγώνων. 
Χρειάζεται μία αναδιοργάνωση του αγωνιστικού προγράμ-
ματος της Ομοσπονδίας με τη μεταφορά αυτών των αγώνων 
σε άλλες μέρες; Προσωπικά πιστεύω πως όχι. Το σκακιστικό 
καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι υπερφορτωμένο με διοργανώ-
σεις και η προσθήκη και αυτών δεν θα βελτιώσει αντίθετα 
θα χειροτερέψει τα πράγματα. Έχει νόημα να γίνεται η κατη-
γορία των 20 ετών; Ναι -και πάλι μιλώντας προσωπικά- θεω-
ρώ ότι η «σαλαμοποίηση» των κατηγοριών κάνει κακό στους 
σκακιστές και ότι ένας δωδεκάχρονος σκακιστής με ELO 2000 
περισσότερα κερδίζει συμμετέχοντας στην κατηγορία των 
εικοσάχρονων παρά με την ηλικιακή του κατηγορία. Για το 
ότι το επίπεδο των εικοσάχρονων μας δεν είναι το επίπεδο, 
που ήταν όταν έπαιζε η «χρυσή γενιά», όπως την ονομάζω 
εγώ, που στελεχώνει εδώ και χρόνια την εθνική ομάδα, δεν 
φταίνε οι συγκεκριμένοι αγώνες. 
Στο καθαρά αγωνιστικό μέρος τώρα η πολυπληθέστερη κα-
τηγορία ήταν το ανοιχτό τουρνουά έως 18 ετών με 34 συμμε-
τοχές -εκ των οποίων και δύο κορίτσια- και το σύστημα αγώ-
νων ήταν ελβετικό εννέα γύρων. Πρωταθλητής αναδείχθηκε 
ο Δημήτρης Παπακωνσταντίνου (Πανιώνιος Γ.Σ.) με 7,0/9, ο 
οποίος νίκησε στον τελευταίο γύρο τον Ηλία Ροϊνό (Α.Ο. Ζή-
νων Γλυφάδας), που κατετάγη δεύτερος με τους ίδιους βαθ-
μούς. Τρίτος ο Θανάσης Μπάλας (Ε.Σ. Θεσσαλονίκης) με 
6,5/9 ο οποίος είχε καλύτερα κριτήρια από τον ισόβαθμο του 
Ιωάννη Καλογερή (Α.Ο. Κύδων Χανίων). 
Στο ανοιχτό πρωτάθλημα έως 20 ετών συμμετείχαν 14 αθλη-
τές και το σύστημα αγώνων ήταν ελβετικό επτά γύρων. Ο 
Δημήτρης Λαδόπουλος (Σ.Ο. Ηρακλείου) με 5,5/7 αναδεί-
χθηκε πρωταθλητής αφήνοντας δεύτερο τον Νικόλα Θεοδώ-
ρου (Σ.Ο. Ρεθύμνου) με 5,0/7, ενώ τρίτος ο Φίλιππος Στάμος 
(Ε.Ο.Α.Ο. Φυσιολάτρης Νίκαιας) με 4,5/7 μετά την άρση της 
ισοβαθμίας από τους ισόβαθμους του Δημήτρη Παππέλη και 
Ευγένιο Ιωαννίδη. 
Στις νεάνιδες έως 18 ετών η Εύα Σερπετζιδάκη (Ο.Φ. Ηρα-
κλείου) παρά το ότι ήταν δωδέκατη στην αρχική κατάταξη 
κατάφερε στον τελευταίο γύρο να αναδειχθεί πρωταθλήτρια 
με 5,5/7, πάνω από την ισόβαθμη της Κατερίνα Προκοπίου 
(Σ.Ο. Κατερίνης), ενώ τρίτη η Ρεβέκκα Σαλαχίδη με 5,0/7. Οι 
συμμετοχές ήταν 18 και το σύστημα ελβετικό επτά γύρων. 
Τέλος, στις γυναίκες έως 20 ετών η «σταρ» της διοργάνωσης 
(λόγω της πρόσφατης κατάκτησης του Παγκοσμίου Πρωτα-
θλήματος της κατηγορίας Κ14) Σταυρούλα Τσολακίδου (Σ.Ο. 
Καβάλας) βγήκε πρώτη με 5,0/7 με την βοήθεια της δεύτερης 
Δήμητρας Βάτκαλη (Ο.Φ.Σ. Καβάλας) η οποία ισοβάθμησε 
μαζί της αλλά κέρδισε στον τελευταίο γύρο την Αναστασία 

Αβραμίδου (Π.Σ. Περιστερίου) και την  άφησε στην τρίτη 
θέση με 4,5/7. Συμμετείχαν οκτώ αθλήτριες και το σύστημα 
αγώνων ήταν πουλ. 
Η ομάδα των διαιτητών αποτελούνταν από τον υπογράφο-
ντα, την Κλεοπάτρα Χαλβατζόγλου, το Νίκο Μπάλα και τον 
Πρόδρομο Γεροντόπουλο. Ο Στέλιος Μιμίκος πέρασε στο 
διαδίκτυο όλες τις παρτίδες των αγώνων, ο Χρήστος Μπού-
σιος είχε αναλάβει τη ζωντανή μετάδοση και ο Νεκτάριος 
Μπασδέκης έβγαλε τις φωτογραφίες. Διευθυντής αγώνων 
ήταν ο Γαβριήλ Μαστροβασίλης. 
 
Το σύνολο των παρτίδων των τεσσάρων πρωταθλημάτων, 
όλα τα αποτελέσματα και φωτογραφίες υπάρχουν στην επί-
σημη ιστοσελίδα των αγώνων www.games2014.esth.gr 
 
Ακολουθεί η καθοριστική παρτίδα του τελευταίου γύρου της 
κατηγορίας Α18:  
 
Δημήτριος Παπακωνσταντίνου (1929) – Ηλίας Ροϊνός (1993)  
Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Α18, 9ος Γύρος 
Θεσσαλονίκη, 08/01/2014 [A41] 
 
1. d4 g6 2. c4 Bg7 3. Nc3 d6 4. g3 Nd7 5. Bg2 e5 6. dxe5 dxe5 
7. Nf3 Ne7 8. 0–0 0–0 9. Qc2 Nf5 10. Rd1 Re8 11. Bg5 f6 12. 
Bc1 c6 13. e4 Nh6 14. b4 Qe7 15. Rb1 f5 16. exf5 Nxf5 17. 
Bg5 Nd4?? 

 

18. Rxd4! exd4 19. Bxe7 dxc3 20. Re1 Nb6 21. Nh4 Kf7 22. 
Be4 Bd7 23. Nxg6 hxg6 24. Bxg6+ Kg8 25. Qd1 1–0 

 

 

 

Ακολουθούν φωτογραφίες με τους υπόλοιπους (πλην του Δ. Παπακωνσταντίνου) πρωταθλητές Ελλάδος:  
 

http://www.games2014.esth.gr/
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Οι Νέοι Πρωταθλητές Ελλάδος Κ18 και Κ20 
 

 
Ο Δημήτρης Λαδόπουλος (Σ.Ο. Ηρακλείου) πρώτευσε στην ανοιχτή κατηγορία κάτω των 20 ετών με 5,5/7. 

 

  
Η Εύα Σερπετζιδάκη (Ο.Φ. Ηρακλείου) κατέκτησε το πρωτάθλημα νεανίδων κάτω των 18 ετών (αριστερή φωτογραφία), ενώ η 13χρονη 
Σταυρούλα Τσολακίδου (Σ.Ο. Καβάλας) αναδείχθηκε νικήτρια στην κατηγορία νέων γυναικών κάτω των 20 ετών (δεξιά φωτογραφία). 
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TTT AAA TTT AAA    SSS TTT EEE EEE LLL    CCC HHH EEE SSS SSS    TTT OOO UUU RRR NNN AAA MMM EEE NNN TTT    222 000 111 444    
 

  

 
  

   
Οι «Masters» ποζάρουν μπροστά από τον περίφημο πίνακα του Rembrandt στο Rijksmuseum του Amsterdam. 

 

   

του 
Αλέξανδρου Δημητριάδη 
 

Με αρκετές καινοτομίες σε σχέση με τα 
προηγούμενα χρόνια, πραγματοποιή-
θηκε το φετινό 76ο Tata Steel Chess 
Tournament, το παραδοσιακό ισχυρό 
τουρνουά που φιλοξενείται στο Wijk 
aan Zee της Ολλανδίας. Η βασική και-
νοτομία έχει να κάνει με το σύστημα 
αγώνων, το οποίο από τα 3 παραδο-
σιακά κλειστά τουρνουά (Α’, Β’ και Γ’ 
όμιλος) των 14 παικτών, φέτος συ-
μπτύχθηκαν σε ένα τουρνουά 12 παι-
κτών με την επωνυμία “Masters” και 
ένα δεύτερο τουρνουά 14 παικτών με 
την επωνυμία “Challengers”. Επιπλέον, 
επίσης για πρώτη φορά φέτος, οι σκα-
κιστές του ομίλου “Masters” αγωνίστη-

καν και εκτός του Wijk aan Zee. Συγκε-
κριμένα, ο 4ος γύρος (15/01/2014) φι-
λοξενήθηκε στο Rijksmuseum του Am-
sterdam, ενώ ο 9ος γύρος (23/01/2014) 
στο High Tech Campus του Eindhoven.  
Στο αγωνιστικό σκέλος, στο όμιλο των 
Masters, αδιαμφισβήτητη ήταν η κυ-
ριαρχία του L. Aronian, ο οποίος συ-
γκέντρωσε 8,0/11 (χάνοντας μάλιστα 
μόνο την τελευταία του παρτίδα, από 
τον L. Van Wely). Στη δεύτερη θέση 
ισοβάθμησαν ο A. Giri (στο πρώτο του 
τουρνουά μετά την ανακοίνωση της 
συνεργασίας του με νέο προπονητή, 
τον V. Tukmakov) και ο S. Karjakin με 
6,5/11. Κατά τα λοιπά, ξεχώρισε ο συ-

νολικά θετικός απολογισμός του πρω-
τοεμφανιζόμενου στο υψηλότατο επί-
πεδο W. So από τις Φιλιππίνες, ενώ 
ιδιαίτερα κακό τουρνουά έκαναν ο H. 
Nakamura και -κυρίως- ο B. Gelfand, 
χάνοντας παράλληλα αρκετές μονάδες 
ELO. Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν 
οι παρτίδες του ανερχόμενου Ούγγρου 
R. Rapport (τα τελευταία χρόνια αγωνί-
ζεται στο πρωτάθλημα Α’ Εθνικής με 
τον Πανιώνιο Γ.Σ.), ο οποίος έπαιξε 
«για το κοινό», με αποτέλεσμα να ση-
μειώσει μόλις 3,5 βαθμούς. Η τελική 
βαθμολογία, με τα αναλυτικά αποτε-
λέσματα και την απόδοση του κάθε 
παίκτη φαίνεται στην επόμενη σελίδα. 
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και ο όμιλος 
των Challengers, στον οποίο πρώτευσε 
ο εκπληκτικός Κροάτης I. Saric με 
10,0/13! Στη 2η θέση ισοβάθμησαν ο 
θρυλικός Ολλανδός J. Timman και ο 
Γεωργιανός B. Jobava (ο οποίος προ-
πορευόταν μέχρι τον 8ο γύρο, παίζο-

ντας ιδιαίτερα αντισυμβατικά ανοίγμα-
τα, αλλά στη συνέχεια σημείωσε 2 κα-
θοριστικές ήττες) με 8,5/13. Πολύ καλή 
ήταν και η προσπάθεια της 24χρονης 
Σλοβένας A. Muzychuk (νο. 4 στην πα-
γκόσμια κατάταξη των γυναικών), η 
οποία συγκέντρωσε 8 βαθμούς. Αντίθε-

τα, ιδιαίτερα ασταθής παρουσιάστηκε 
ο Πολωνός R. Wojtaszek (βοηθός του 
Anand στο πρόσφατο παγκόσμιο πρω-
τάθλημα), ο οποίος σημείωσε 7,0/13 
και κατέλαβε μόλις την 9η θέση, παρότι 
ήταν ο σκακιστής με το υψηλότερο ELO 
στον όμιλο αυτό. Αναλυτικά είχαμε: 
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Ο Κροάτης I. Saric, νικητής του ομίλου «Challengers» στο Wijk aan Zee (αριστερά) και η Σλοβένα Anna Muzychuk (δεξιά). 

 

Leinier Dominguez Perez (2754) – Wesley So (2719) [C42] 
76th Tata Steel Masters, 8ος Γύρος 
Wijk aan Zee, 21/01/2014 
 
1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nxe5 d6 4. Nf3 Nxe4 5. Nc3 Nxc3 6. dxc3 
Be7 7. Be3 0–0 8. Qd2 b6 9.0–0–0 Bb7 10. h4 Nd7 11. Bd3 Nf6 
12. Bd4 c5 13. Bxf6 Bxf6 14. Qf4 d5 15. h5 Re8 16. g4 g6 17. 
hxg6 hxg6 18. g5 Bg7  

 

19. Rh7! Ο λευκός πύργος δεν μπορεί να κοπεί λόγω της συνέ-
χειας 20. Qxf7 με επακόλουθο ματ στην στήλη θ.  19…d4 20. 
Bc4 Qe7 21. Qh4 Τα μαύρα δεν μπορούν να αμυνθούν αποτε-
λεσματικά στην απειλή 22. Rh1, επομένως 1–0 
 
Ο L. Aronian έπαιξε για τη νίκη και στον τελευταίο γύρο (παρά 
την εξασφαλισμένη πρωτιά), με αποτέλεσμα να προκύψει μια 
ιδιαίτερα αμφίρροπη θέση (από Ολλανδική άμυνα). Κάτω από  
πίεση χρόνου, όμως, παρέβλεψε τις σημαντικές απειλές του 
αντιπάλου του και σημείωσε τη μοναδική του ήττα: 

 Levon Aronian (2812) – Loek Van Wely (2672) [A80] 
76th Tata Steel Masters, 11ος Γύρος 
Wijk aan Zee, 26/01/2014 
 
1. d4 f5 2. Nf3 Nf6 3. Bf4 d6 4. e3 h6 5.h3 g5 6. Bh2 Bg7 7. 
Nbd2 0–0 8. c3 Nc6 9. Bd3 Rb8 10. 0–0 Qe8 11. Re1 Qh5 12. 
Qc2 g4 13. hxg4 Nxg4 14. Bb5 Kh8 15. Qb3 Nd8 16. Bg3 e5 17. 
dxe5 dxe5 18. Qb4 Ne6 19. Rad1 c5 20. Qb3 Nc7 21. Be2 Be6 
22. Bc4 Bd7 23. Be2 f4 24. exf4 exf4 25. Bh4 Bc6 26. Be7 Rf7 
27. Bc4 Nd5 28. Bh4 Rf5 29. Bd3 Rff8 30. Bb1 Rbe8 31. Rxe8 
Rxe8 32. Ne4 Nde3! 33. fxe3 Bxe4 34. Bxe4 Rxe4 35. Qxb7 
Qg6 36. Rd8+ Kh7 37. Qd5 Re6 38. exf4??  

 

38…Bd4+! Όταν ακόμα και το νο. 2 της παγκόσμιας κατάταξης, 
έχοντας κάνει 8,0/10 στους προηγούμενους γύρους, παρα-
βλέπει έναν σχετικά από συνδυασμό παρεμβολής και το συ-
νακόλουθο ματ της τελευταίας γραμμής, υπάρχει ελπίδα για 
όλους τους σκακιστές! 0–1 
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6ο Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων 2013 

του  
Βασίλη Θεοδωρίδη 
 

Στις 6, 7 και 8 Δεκεμβρίου 2013 έγιναν 
στην Καβάλα οι αγώνες της τελικής φά-
σης του 6ου Πανελληνίου Ομαδικού 
Πρωταθλήματος Παίδων – Κορασίδων. 
Ήταν η πρώτη φορά που το πρωτάθλημα 
αυτό έγινε στη βόρεια Ελλάδα (1ο Χαλκί-
δα, 2ο Αθήνα-Ν. Φιλαδέλφεια, 3ο και 4ο 
Βραχάτι, 5ο Πάτρα). Η γεωγραφική θέση 
διεξαγωγής των αγώνων επηρεάζει α-
σφαλώς την τελική συμμετοχή των ομά-
δων. Από τις 16 ομάδες της τελικής φά-
σης οι 10 είχαν προκριθεί κανονικά, μία 
συμμετείχε ως εκπρόσωπος του διοργα-
νωτή ενώ οι υπόλοιπες 5 προήλθαν από 
αναπλήρωση σύμφωνα με την προκήρυ-
ξη. Εκτός από τη Θεσσαλία με το γνωστό 
πρόβλημα μη αναγνώρισης της ΕΣΣΚΕ 
δεν συμμετείχε ομάδα από την ΕΣΣΠ 
(Αχαϊα-Ηλεία), από την Ανατολική Στε-
ρεά, από το Αιγαίο καθώς και μία λιγό-
τερη από την Αττική. Οι 5 αναπληρώσεις 
έγιναν 2 από Θεσσαλονίκη, 1 από Ανα-
τολική Μακεδονία-Θράκη και 2 από την 
Κρήτη! οι συμμετοχές της οποίας δεν 
επηρεάζονται ιδιαίτερα από γεωγραφι-
κές αποστάσεις. Αυτό έχει διαπιστωθεί 
και σε άλλες διοργανώσεις και οφείλεται 
στο γεγονός ότι η Κρήτη συνδυάζει με-
γάλη σκακιστική ανάπτυξη αλλά και την 
απαραίτητη οικονομική δυνατότητα. 
 
Το σύστημα των αγώνων ήταν ελβετικό 5 
γύρων και η ομάδα της Πνευματικής 
Στέγης Περιστερίου επιβεβαιώνοντας 
τον τίτλο του φαβορί επικράτησε εύκολα 
των αντιπάλων της και συγκεντρώνοντας 
10 βαθμούς (5 νίκες) στέφθηκε πρωτα-
θλήτρια. Ήταν ο 3ος τίτλος του Ομαδικού 
Πρωταθλήματος Παίδων-Κορασίδων για 
την Π.Σ. Περιστερίου (3 τίτλους έχει κα-
τακτήσει και ο Σ.Ο. Καβάλας). Είναι φα-
νερό ότι η πολιτική καθολικών μεταγρα-
φών του προέδρου της Π.Σ. Περιστερίου 
Αντώνη Μπέλλου αποδίδει καρπούς και 

οι υπόλοιπες ομάδες που στελεχώνονται 
μόνο με σκακιστές παραγωγής των δικών 
τους ακαδημιών, αδυνατούν να παρου-
σιάζονται αρκετά ανταγωνιστικές.  
 
Την δεύτερη θέση με 8 βαθμούς (4 νίκες, 
1 ήττα) κατέλαβε η ομάδα της Σκακιστι-
κής Ακαδημίας Χανίων. Όπως αναμενό-
ταν, η δεύτερη θέση κρίθηκε στη συνά-
ντηση των δύο ισχυρότερων μετά την 
Π.Σ. Περιστερίου ομάδων με νικήτρια τη 
Σ.Α. Χανίων που επικράτησε με 3,5 - 2,5 
του Σ.Ο. Καβάλας.  
 
Την υπέρβαση έκανε η ομάδα του Ο.Φ. 
Ηρακλείου η οποία από 8η στην αρχική 
κατάταξη, κατέλαβε την τρίτη θέση με 7 
βαθμούς (3 νίκες, 1 ισοπαλία, 1 ήττα). 
Αγωνίσθηκε βέβαια μόνο με μία από τις 
ισχυρές ομάδες (η γνωστή αδυναμία του 
ελβετικού με μόνο 5 γύρους). Αναλυτικά 
η τελική κατάταξη των 16 ομάδων, φαί-
νονται στην επόμενη σελίδα.  
 
Οι αγώνες είχαν απόλυτη οργανωτική 
επιτυχία αφού όλοι οι συμμετέχοντες, 
παίκτες, προπονητές, παράγοντες και 
γονείς, έμειναν ικανοποιημένοι από τις 
πολύ καλές συνθήκες στο 5 αστέρων 
ξενοδοχείο των αγώνων LUCY, στη δυτι-
κή παραλία της Καβάλας (Ακτή Καλαμί-
τσας). 
 
Διαιτητές των αγώνων ήταν οι Κλεοπά-
τρα Χαλβατζόγλου (ΙΑ επικεφαλής), Γιάν-
νης Αντωνιάδης (ΙΑ), Χρήστος Ζησιάδης, 
Αχιλλέας Σαχπατζίδης, Μανώλης Μό-
σχου, Δημήτρης Καλαμούκος, Γιάννης 
Αποστολακάκης και Νίκος Μποζάνης. 
 
Η ζωντανή μετάδοση των παρτίδων (24 
από τις 48) έγινε από τους Αλέξη και 
Σάββα Μανελίδη και τους Θανάση και 
Χρήστο Χατζηδημητριάδη. 

 
Η αφίσα των αγώνων. 

 
Στο περιθώριο των αγώνων έγινε και μία 
σύσκεψη με τη συμμετοχή των παραγό-
ντων και υπευθύνων όλων των ομάδων 
και με θέμα την αναβάθμιση του συγκε-
κριμένου Πρωταθλήματος. Βάση της 
συζήτησης που έγινε ήταν η πρόταση 
του Έφορου Αγώνων της Ε.Σ.Ο. Βαγγέλη 
Βιδάλη για την αναμόρφωση του συνό-
λου των Ομαδικών Πρωταθλημάτων με 
κύριο χαρακτηριστικό τον διαχωρισμό 
του Πρωταθλήματος Α’ Εθνικής σε 3 
Πρωταθλήματα, δηλαδή ένα γενικό-όπεν 
(ανδρών), ένα νέων-παίδων και ένα γυ-
ναικών-κορασίδων. Όλοι οι παρόντες 
εκφράσθηκαν θετικά σε ένα τέτοιο ενδε-
χόμενο που θα αναβάθμιζε πραγματικά 
όλα τα Ομαδικά Πρωταθλήματα και ειδι-
κά το Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων 
που δεν μπορεί να συνεχίσει να διεξάγε-
ται «στριμωγμένο» σε 2,5 μέρες με μόνο 
5 γύρους για 16 ομάδες. 
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Βαθμολογία και Φωτογραφίες από την Καβάλα 
 

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ BH. 
1 Π.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 10 126,0 

2 Σ.Α. ΧΑΝΙΩΝ 8 83,5 

3 Ο.Φ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 7 63,5 

4 Σ.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ 6 92,0 

5 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ Ο.Σ. 6 53,0 

6 Ο.Φ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ 6 50,5 

7 Σ.Α. «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ» ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 5 81,5 

8 Σ.Ο. ΞΑΝΘΗΣ 5 64,5 

9 Σ.Ο. ΠΟΛΙΧΝΗΣ 5 56,5 

10 Ε.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 46,0 

11 Ε.Ο.Α.Ο. «ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ» ΝΙΚΑΙΑΣ 4 57,0 

12 ΛΕΣΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 4 46,5 

13 Ο.Σ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 4 33,5 

14 Σ.Π.Ζ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3 36,5 

15 Α.Σ.Ε. ΟΤΕ Ν. ΧΑΝΙΩΝ 2 30,0 

16 Ε.Σ.Ο. ΠΟΛΙΧΝΗΣ «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ» 0 31,0 
 

  
 Γενική άποψη του αγωνιστικού χώρου στο ξενοδοχείο LUCY.   Στιγμιότυπο από την αναμέτρηση Σ.Α. Χανίων – Σ.Ο. Καβάλας  

του καθοριστικού τελευταίου γύρου, που έκρινε τη 2η θέση. 

 

  
Στιγμιότυπο από την αναμέτρηση Ο.Φ.Σ. Καβάλας – Σ.Π.Ζ. Κέρκυρας 

του 5ου γύρου (σε πρώτο πλάνο η παρτίδα Α. Καφετζή – Π. Αυγουστής). 
Η Σ. Τσολακίδου (3,0/4 αήττητη στην 1η σκακιέρα του Σ.Ο. Καβάλας). 
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ΠΠΠ ΑΑΑ ΓΓΓ ΚΚΚ ΟΟΟ ΣΣΣ ΜΜΜ ΙΙΙ ΟΟΟ    ΠΠΠ ΡΡΡ ΩΩΩ ΤΤΤ ΑΑΑ ΘΘΘ ΛΛΛ ΗΗΗ ΜΜΜ ΑΑΑ    ΕΕΕ ΘΘΘ ΝΝΝ ΙΙΙ ΚΚΚ ΩΩΩ ΝΝΝ    ΟΟΟ ΜΜΜ ΑΑΑ ΔΔΔ ΩΩΩ ΝΝΝ    222 000 111 333    

Ανέκτησε τα σκήπτρα η Ρωσία! 
του  
Αλέξανδρου Δημητριάδη 
 
Στο διάστημα από 24/11/2013 έως 06/12/2013 πραγματο-
ποιήθηκε στην Antalya της Τουρκίας το Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα Εθνικών Ομάδων 2013. Πρόκειται για μια διοργάνωση 
που λαμβάνει χώρα κάθε 2 χρόνια (μέχρι το 2009 ήταν κάθε 
4 χρόνια) και στην οποία συμμετέχουν 10 από τις κορυφαίες 
-κατά τεκμήριο- Εθνικές Ομάδες του κόσμου. Έτσι, στη διορ-
γάνωση αυτή συμμετείχαν κατά σειρά:  
1) Η Αρμενία, ως νικήτρια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 
Εθνικών Ομάδων 2011 (Ningbo, Κίνα).  
2) Η Γερμανία, η Κίνα, η Αίγυπτος και οι Η.Π.Α. ως πρωτα-
θλήτριες των ηπείρων τους (ειδικά για το Ευρωπαϊκό Πρω-
τάθλημα λήφθηκαν υπόψη τα αποτελέσματα της διοργάνω-
σης του 2011, αφού -βάσει της προκήρυξης- έπρεπε να έχουν 
περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από τη διεξαγωγή του πρωτα-
θλήματος της κάθε ηπείρου). 
3) Η Ρωσία, η Ουκρανία και η Ολλανδία από τη Σκακιστική 
Ολυμπιάδα του 2012 (Istanbul, Τουρκία). 
4) Η Τουρκία ως διοργανώτρια χώρα. 
5) Το Αζερμπαϊτζάν που επιλέχθηκε από τον πρόεδρο της 
F.I.D.E. (η περίφημη Wild Card!). 
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι Ευρωπαϊκές ομάδες (εκτός από 
την Αρμενία και τη Γερμανία) είχαν σημαντικές αλλαγές στη 
σύνθεσή τους σε σχέση με το πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτά-
θλημα Εθνικών Ομάδων 2013, το οποίο ολοκληρώθηκε περί-
που μια εβδομάδα πριν από την έναρξη της συγκεκριμένης 
διοργάνωσης! Για παράδειγμα η Ρωσία ενδυναμώθηκε ση-
μαντικά με την προσθήκη των V. Kramnik και S. Karjakin, η 
Ουκρανία με τον V. Ivanchuk, και η Ολλανδία με τους L. Van 
Wely και S. Tiviakov. Μόνο το Αζερμπαϊτζάν εμφανίστηκε 
αποδυναμωμένο, μετά την μεγάλη επιτυχία του και το χρυσό 
μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό, αφού αγωνίστηκε χωρίς τους δύο 
κορυφαίους παίκτες τους S. Mamedyarov και T. Radjabov. 
Οι υπόλοιπες ομάδες παρουσιάστηκαν πλήρεις, με μοναδική 
τρανταχτή απουσία τον W. Hao για την ομάδα της Κίνας. 
Στο πρώτο μισό του τουρνουά, η Ουκρανία φάνταζε ως το 
απόλυτο φαβορί, σημειώνοντας 5 νίκες σε ισάριθμούς αγώ-
νες απέναντι σε Η.Π.Α., Κίνα, Αζερμπαϊτζάν, Γερμανία και 
Τουρκία, κατά σειρά. Την ίδια στιγμή, οι άλλες ομάδες ση-
μείωναν νίκες η μία εις βάρος της άλλης, γεγονός που βοη-

θούσε τους προπορευόμενους Ουκρανούς. Έτσι, η Ρωσία 
ξεκίνησε με ισοπαλία απέναντι στην Αρμενία και ήττα από 
τις Η.Π.Α. στον 2ο γύρο, ενώ στη συνέχεια κέρδισε οριακά την 
Κίνα και το Αζερμπαϊτζάν. Οι Η.Π.Α., παρά τη νίκη έναντι των 
Ρώσων, σημείωσαν ήττες απέναντι σε Αρμενία και Κίνα, ενώ 
οι Αρμένιοι έχασαν από  την Κίνα και παραχώρησαν ισοπα-
λία στο Αζερμπαϊτζάν. Έτσι, η βαθμολογία είχε ως εξής (μετά 
τον 5ο γύρο):  

Θέση Ομάδα Βαθμοί Πόντοι 

1 Ουκρανία 10 13 

2 Ρωσία 7 11½ 

3 Ολλανδία 6 11½ 

4 Αρμενία 6 11 

5 Κίνα 6 10½ 

6 Αζερμπαϊτζάν 5 10½ 

7 Η.Π.Α. 4 11 

8 Γερμανία 4 8½ 

9 Τουρκία 2 7 

10 Αίγυπτος 0 5½ 

Ωστόσο, η ομάδα που ανέκοψε την αήττητη πορεία των Ου-
κρανών ήταν η Ολλανδία, επικρατώντας στην μεταξύ τους 
αναμέτρηση του 6ου γύρου με 2,5-1,5 (A. Korobov - L. Van 
Wely: 0-1), την ίδια ώρα που οι Ρώσοι κέρδιζαν εύκολα τους 
διοργανωτές Τούρκους και η Αρμενία έχανε με 3-1 από τη 
Γερμανία. Πλέον, το ψυχολογικό πλεονέκτημα είχε περάσει 
στα χέρια των Ρώσων οι οποίοι, αφού «σκόρπισαν» την Ολ-
λανδία στον 7ο γύρο με 3,5-0,5, κατάφεραν να επικρατήσουν 
επί των Ουκρανών στην κρίσιμη αναμέτρηση του 8ου γύρου 
με σκορ 2,5-1,5 (INepomniachtchi-Kryvoruchko 1-0), με απο-
τέλεσμα να τους προσπεράσουν στη βαθμολογία. Το αποτέ-
λεσμα αυτό δεν ανατράπηκε στον τελευταίο γύρο, όπου η 
Ρωσία νίκησε την Αίγυπτο (μοναδική ομάδα που τερμάτισε 
χωρίς βαθμούς), κατακτώντας έτσι την 1η θέση, με 2η την 
Κίνα και 3η τελικά την Ουκρανία (στα κριτήρια ισοβαθμίας): 
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Θέση Ομάδα + = - Βαθμοί Πόντοι 

1 Ρωσία 7 1 1 15 23 

2 Κίνα 7 0 2 14 22 

3 Ουκρανία 7 0 2 14 21 

4 Η.Π.Α. 4 2 3 10 20½ 

5 Αρμενία 4 2 3 10 20 

6 Ολλανδία 4 1 4 9 17 

7 Γερμανία 4 0 5 8 17 

8 Αζερμπαϊτζάν 3 1 5 7 18 

9 Τουρκία 1 1 7 3 12 

10 Αίγυπτος 0 0 9 0 9½ 

Στα επιμέρους ατομικά αποτελέσματα ανά σκακιέρα, ξεχώ-
ρισαν οι εξής σκακιστές:  

1η σκακιέρα: L. Aronian (Αρμενία – 6,0/8), V. Ivanchuk (Ου-
κρανία – 5,0/8), A. Giri (Ολλανδία – 5,0/9). 

2η σκακιέρα: A. Korobov (Ουκρανία – 5,5/8), S. Karjakin (Ρω-
σία – 5,5/8), D. Liren (Κίνα – 5,0/8). 

3η σκακιέρα: I. Nepomniachtchi (Ρωσία – 5,5/7), B. Xiangzhi 
(Κίνα – 5,0/7), A. Onischuk (Η.Π.Α. – 5,0/8). 

4η σκακιέρα: Y. Yangyi (Κίνα – 4,5/7), G. Sarkissian (Αρμενία 
– 4,5/9), V. Akobian (Η.Π.Α. – 4,0/6). 

Έτσι, η Ρωσία επέστρεψε στην κορυφή και πάλι επί τουρκι-
κού εδάφους, 4 χρόνια μετά την αντίστοιχη επιτυχία της στην 
Bursa για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εθνικών Ομάδων του 
2009 (το οποίο είχε γίνει στις αρχές του 2010, με τη συμμε-
τοχή και της ελληνικής ομάδας, που μάλιστα είχε επικρατή-
σει έναντι των μετέπειτα πρωταθλητών Ρώσων). 
Η διοργάνωση καλύφθηκε διαδικτυακά από την ιστοσελίδα 
http://wctc2013.tsf.org.tr/, στην οποία μπορείτε να βρείτε 
αναλυτικά τα αποτελέσματα ανά γύρο, τις παρτίδες, αλλά 
και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. 

 

 
Ο A. Grischuk (με το κύπελλο) και οι υπόλοιποι παίκτες της Ρωσίας, περιχαρείς για την επιστροφή τους στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου! 

 

http://wctc2013.tsf.org.tr/
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Έγιναν… 
1ο Κύπελλο Ελλάδος Λύσης Σκακιστικών Προβλημάτων 

Την Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε το 1ο πανελλήνιο τουρνουά επίλυσης σκακιστικών προβλημάτων. Η διοργά-
νωση αυτή αποτέλεσε καρπό της πρωτοβουλίας του πολύ-πρωταθλητή Ελλάδος στην επίλυση προβλημάτων κ. Νίκου Μενδρινού, 
σε συνεργασία με την επιτροπή Καλλιτεχνικού Σκακιού της ΕΣΟ. Συμμετείχαν συνολικά 128 άτομα (οι 6 εκτός συναγωνισμού) από 
15 πόλεις της χώρας, πολλοί από τους οποίους ήρθαν για πρώτη φορά σε επαφή με τον κόσμο του καλλιτεχνικού σκακιού. Νικητής 
αναδείχθηκε ο Αντώνης Χατζημανώλης από τη Θεσσαλονίκη με 56/60 βαθμούς, επικρατώντας στα κριτήρια ισοβαθμίας έναντι του 
Νίκου Σιδηρόπουλου από την Πτολεμαΐδα (ίδιοι βαθμοί, αλλά σε περισσότερο χρόνο). Αναλυτικότερο κείμενο με φωτογραφικό 
υλικό από τις πόλεις που συμμετείχαν, αλλά και τα προβλήματα του διαγωνισμού, θα φιλοξενηθεί στο επόμενο τεύχος του ΕλλΣ. 
 

5th London Chess Classic 2013 
Με ένα μεγάλο πλήθος εκδηλώσεων ολοκληρώθηκε το πέμπτο συνεχόμενο φεστιβάλ London Chess Classic, το οποίο συγκέντρωσε 
το παγκόσμιο σκακιστικό ενδιαφέρον στο διάστημα 8-15 Δεκεμβρίου 2013. Κορυφαίο γεγονός ήταν, φυσικά, το Classic Super 16, 
μια καινοτομία των διοργανωτών που αντικατέστησε το κλασικό ισχυρό πουλ τουρνουά που γινόταν μέχρι πέρυσι. Πρόκειται για 
ένα τουρνουά rapid, συνολικής διάρκειας 5 ημερών, στο οποίο συμμετείχαν 16 GM. Τα μεγάλα ονόματα ήταν οι V. Kramnik, F. Ca-
ruana, V. Anand (λίγες μόνο μέρες μετά την εκθρόνισή του από τον M. Carlsen στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος), H. 
Nakamura, B. Gelfand, P. Svidler, και J. Polgar, οι οποίοι πλαισιώθηκαν από τους κορυφαίους Βρετανούς σκακιστές M. Adams, L. 
McShane, N. Short, M. Saddler, D. Howell και G. Jones, τον Σκωτσέζο J. Rowson (γνωστό κυρίως για την πλούσια συγγραφική του 
δραστηριότητα) και από τους A. Istratescu και E. Sutovsky, οι οποίοι προκρίθηκαν από ένα ανοιχτό τουρνουά που προηγήθηκε.  
 
Αρχικά, σχηματίστηκαν 4 όμιλοι των τεσσάρων, λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμικότητα των συμμετεχόντων (FIDE Rapid Ratings). Οι 
συμμετέχοντες αγωνίστηκαν με σύστημα πουλ διπλών συναντήσεων και η βαθμολόγηση που εφαρμόστηκε ήταν το σύστημα 3-1-0. 
Ο χρόνος σκέψης ήταν 25’ + 10’’ και οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου έπαιρναν την πρόκριση για τα νοκ-άουτ παιχνίδια. Σε αυτή τη φά-
ση, παίζονταν 2 παιχνίδια (με αντιστροφή χρωμάτων), ενώ σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος ακολουθούσαν 2 παρτίδες με 
χρόνο σκέψης 10’+10’’ κ.ο.κ. (σύστημα που θυμίζει τους αγώνες tie-break του Παγκοσμίου Κυπέλλου που έγινε το καλοκαίρι στο 
Τρόμσο της Νορβηγίας). Στον τελικό κατάφεραν να φτάσουν ο H. Nakamura και ο B. Gelfand, με τον πρώτο να επικρατεί καθαρά με 
σκορ 1,5- 0,5 και να αναδεικνύεται νικητής. Για περισσότερες λεπτομέρεις: http://www.londonchessclassic.com/. 

 

Γίνονται… 
Zurich Chess Challenge 2014 

Το ισχυρότερο σκακιστικό τουρνουά μέχρι σήμερα (τουλάχιστον από άποψη ELO) ξεκίνησε την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014 στη 
Ζυρίχη. Ο μέσος όρος ELO των συμμετεχόντων είναι 2801, κατατάσσοντάς το στην κατηγορία 23 (δηλαδή με μ.ο. ELO στο εύρος 
2800-2850). Συμμετέχουν οι M. Carlsen, L. Aronian, H. Nakamura, V. Anand, F. Caruana και B. Gelfand. Το σύστημα των αγώνων 
είναι πουλ διπλών συναντήσεων, αλλά με μία ιδιαιτερότητα: στο πρώτο μισό του τουρνουά οι παρτίδες παίζονται με τον κλασικό 
χρόνο σκέψης (2 ώρες για τις 40 πρώτες κινήσεις, 1 ώρα για τις επόμενες 20 κινήσεις και 15’ + 30’’ ανά κίνηση από την 61η και έπει-
τα), ενώ στο δεύτερο μισό θα παιχτούν παρτίδες rapid με αντίστροφα χρώματα. Τα αποτελέσματα των παρτίδων του πρώτου μισού 
(του κλασικού χρόνου σκέψης δηλαδή) πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή 2 και προστίθενται με αυτά του τουρνουά Rapid (το 
οποίο θα παιχτεί την τελευταία μέρα των αγώνων), ώστε να προκύψει η τελική βαθμολογία. Με αυτόν τον τρόπο οι διοργανωτές 
ευελπιστούν ότι θα υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον και ανατροπές ακόμα και την τελευταία στιγμή. Πάντως, μέχρι την στιγμή που γρά-
φονται αυτές οι γραμμές, το τουρνουά εξελίσσεται σε «μονόλογο» των Carlsen και Aronian που προηγούνται με 3,5/4 και 3,0/4 
αντίστοιχα. Υπάρχει καθημερινός live σχολιασμός από τους GM P. Leko, Y. Pelletier και τον IM W. Hug μέσω της ιστοσελίδας 
http://www.zurich-cc.com/. Αναλυτική παρουσίαση του τουρνουά αυτού θα γίνει στο επόμενο τεύχος του ΕλλΣ. 

Tradewise Gibraltar Chess Festival 2014 
Στις 28 Ιανουαρίου 2014 ξεκίνησε το καθιερωμένο ετήσιο ανοιχτό τουρνουά του Γιβραλτάρ, με τη συμμετοχή πολλών ισχυρότατων 
GM, όπως οι M. Adams, M.-V. Lagrave, V. Ivanchuk, N. Vitiugov, P. Eljanov, E. Tomashevsky, G. Kamsky, F. Vallejo Pons, P. Harikrish-
na, D. Navara, R. Rapport, N. Short κτλ. Συνολικά αγωνίζονται στο τουρνουά 256 σκακιστές και σκακίστριες! Μετά την ολοκλήρωση 
του 6ου γύρου, μόνος πρώτος στην κορυφή βρίσκεται ο βετεράνος V. Ivanchuk με 5,5 βαθμούς και απόδοση 2925! Για περισσότε-
ρες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε το http://www.gibraltarchesscongress.com/. 

http://www.londonchessclassic.com/
http://www.zurich-cc.com/
http://www.gibraltarchesscongress.com/
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Προκριματικοί Όμιλοι Α’ Εθνικής ανά την Ελλάδα 

 
Μέσα στον Ιανουάριο ξεκίνησαν (ή και ολοκληρώθηκαν!) οι αγώνες των Προκριματικών Ομίλων Α’ Εθνικής Κατηγορίας 2014 των 
διαφόρων Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών. Τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής συνοψίζονται παρακάτω: 
 
Α) Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Περιφέρειας Πελοπον-
νήσου (Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π.) 

Το τριήμερο 3 με 5 Ιανουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκαν οι 
αγώνες του Προκριματικού Ομίλου Α’ Εθνικής 2014 της Ένω-
σης Σκακιστικών Σωματείων Περιφέρειας Πελοποννήσου 
(Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π.). Συμμετείχαν συνολικά 5 ομάδες, ο Ο.Σ. Καλα-
μάτας, ο Ν.Ο. Καλαμάτας «Ποσειδών», ο Α.Ο. Κρανιδίου, ο 
Σ.Ο. Φιλιατρών και ο Π.Σ. Σπάρτης. Νικήτρια -και μάλιστα με 
χαρακτηριστική άνεση- αναδείχθηκε η ομάδα του Ν.Ο. Κα-
λαμάτας «Ποσειδών», η οποία κέρδισε και τους 4 αγώνες 
που έδωσε με εμφατικό τρόπο και έτσι επιστρέφει στο πρω-
τάθλημα της Α’ Εθνικής Κατηγορίας 2014. 
 
Β) Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Κεντρικής και Δυτικής 
Μακεδονίας (Ε.Σ.Σ.ΚΕ.ΔΥ.Μ.) 

Ο Π.Ο.Α. Κ.Δ. Μακεδονίας 2014 διεξάγεται με ελβετικό σύ-
στημα 5 γύρων και τη συμμετοχή 11 ομάδων. Μετά την ολο-
κλήρωση του 4ου γύρου, η κατάταξη των πρωτοπόρων ομά-
δων έχει ως εξής:  

1) Σ.Ο. Πτολεμαΐδας Πτολεμαίος (7 βαθμοί – 27,0 πόντοι) 
2) Σ.Ο. Κατερίνης (7 βαθμοί – 24,0 πόντοι) 
3) Σ.Ο. Βέροιας (5 βαθμοί – 18,5 πόντοι) 
4) Ο.Σ. Γιαννιτσών (4 βαθμοί – 27,5 πόντοι) 
5) Σ.Λ. Φλώρινας (4 βαθμοί – 21,0 πόντοι) 
6) Σ.Α. Πτολεμαΐδας Σκακιστάκος (4 βαθμοί – 19,5 πόντοι) 

Στις κρίσιμες αναμετρήσεις του τελευταίου γύρου, έχουμε τις 
συναντήσεις κορυφής:  

Σ.Ο. Κατερίνης – Σ.Ο. Βέροιας 
Σ.Λ. Φλώρινας – Σ.Ο.Π. Πτολεμαίος 

Οι δύο πρωτοπόροι και βασικοί διεκδικητές της ανόδου, έ-
χουν αναδειχθεί ισόπαλοι στον μεταξύ τους αγώνα (στον 3ο 
γύρο), με αποτέλεσμα η άνοδος να κριθεί στους πόντους 

(προηγείται ο Σ.Ο.Π. Πτολεμαίος που με 7,5 πόντους εξα-
σφαλίζει και μαθηματικά την επάνοδό του στην Α’ Εθνική). 
 
Γ) Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Θεσσαλονίκης-
Χαλκιδικής (Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ.) 

Στον Π.Ο.Α. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. 2014 συμμετέχουν 10 ομάδες, που 
αγωνίζονται με σύστημα πουλ απλών συναντήσεων. Μετά 
από 4 γύρους, η βαθμολογία έχει διαμορφωθεί ως εξής: 

1) Παναθλητικός Σ.Φ. Συκεών (8 βαθμοί – 23,5 πόντοι) 
2) Σ.Ο. Πολίχνης (6 βαθμοί – 27,0 πόντοι) 
3) Ε.Σ. Καλαμαριάς (6 βαθμοί – 26,0 πόντοι) 
4) Σ.Ο. ΣΑΧ Θεσσαλονίκης (6 βαθμοί – 24,0 πόντοι) 
5) Α.Μ.Ο. Γαλαξίας (4 βαθμοί – 21,5 πόντοι) 
 
Δ) Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Πελοποννήσου (Ε.Σ.Σ.Π.) 

Ο Π.Ο.Α. της Ε.Σ.Σ.Π. διεξάγεται με σύστημα πουλ, με τη 
συμμετοχή 6 ομάδων. Μετά την ολοκλήρωση του 2ου γύρου, 
η κατάταξη έχει ως εξής:  

1) Πατραϊκός Σ.Σ. (3 βαθμοί – 11,0 πόντοι) 
2-3) Ν.Ε. Πατρών & Ε.Σ. Αιγιάλειας (3 βαθμοί – 10,5 πόντοι) 
4) Σ.Ο. Ρίου «Άγιος Γεώργιος (2 βαθμοί – 11,5 πόντοι) 
5) Α.Σ.Ο.Ν. «Έπαχτος» (1 βαθμός – 9,5 πόντοι) 
6) Σ.Σ.Α.Σ. Αγίου Βασιλείου Ρίου (0 βαθμοί – 7 πόντοι) 
 
Ε) Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης (Ε.Σ.Σ.Α.Μ.-Θ.) 

Οι αγώνες ξεκίνησαν την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014 και 
συμμετέχουν σε αυτούς 4 ομάδες, οι οποίες θα αγωνιστούν 
με σύστημα πουλ διπλών συναντήσεων (6 γύροι συνολικά). 
Τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου ήταν τα εξής:  

Μ.Γ.Σ. Εθνικός Αλεξανδρούπολης – Σ.Ο. Ξάνθης: 3,0 - 7,0 
Πνεύμαθλον – Α.Ο. Ορεστιάδας: 8,0 - 2,0 

 
 

Θα γίνουν… 
Chessnale Athens 2014 

Το φεστιβάλ σκακιού «Chessnale Athens 2014» θα λάβει χώρα στο χώρο του εμπορικού πολυκαταστήματος «The Mall Athens» 
από τις 22 Μαρτίου 2014 έως τις 6 Απριλίου 2014. Στο πλαίσιό της θα λάβουν χώρα οι Τελικές Φάσεις των Σχολικών Πρωταθλημά-
των Αττικής 2014 (Ατομικών και Ομαδικών), τα Πρωταθλήματα Blitz και Rapid Αττικής 2014 (Ατομικό και Ομαδικό), η Σκακιστική 
Πανεπιστημιάδα 2014, σεμινάριο κατάρτισης, επιμόρφωσης και πιστοποίησης διαιτητών σκακιού, σεμινάριο κατάρτισης και πι-
στοποίησης εκπαιδευτών/ προπονητών σκακιού της FIDE, τα Ατομικά Πρωταθλήματα Ελλάδας Ανδρών και Γυναικών 2013 καθώς 
και μεγάλο πλήθος καλλιτεχνικών και επιστημονικών εκδηλώσεων με κεντρικό άξονα το σκάκι. 
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Βιβλίων Ανίχνευση 
Ο Καλός, ο Κακός και ο… Όμορφος! (Μέρος 1ο) 

του Νίκου Ντίρλη 
 
Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του 
παιχνιδιού του Σκακιού είναι το στρατη-
γικό του βάθος. Γνώση της Θεωρίας, α-
νάπτυξη της Τεχνικής, Τακτική αντίληψη 
και Στρατηγική κατανόηση είναι τα κύρια 
όπλα του σύγχρονου σκακιστή. Είναι 
λογικό λοιπόν, τα σκακιστικά βιβλία που 
κυκλοφορούν σήμερα να καλύπτουν (ή 
να επιχειρούν να καλύψουν) τους τέσσε-
ρις αυτούς βασικούς τομείς.  
Στην πραγματικότητα όμως αυτό το ο-
ποίο βλέπουμε είναι μία μεγάλη παρα-
γωγή βιβλίων Θεωρίας (που αφορά το 
Άνοιγμα της παρτίδας), το οποίο είναι 
και λογικό μια που η κατάσταση σε αυτό 
το τομέα αλλάζει συνεχώς, μία σεβαστή 
παραγωγή βιβλίων που αφορούν το φι-
νάλε (Τεχνική) και μία ικανοποιητική 
παραγωγή που αφορά το Τακτικό παι-
χνίδι. Τι γίνεται όμως με την Στρατηγική; 
Δυστυχώς, για όποιον συγγραφέα θελή-
σει να ασχοληθεί με αυτό το εξαιρετικά 
δύσκολο αντικείμενο, θα πρέπει να αντι-
μετωπίσει κάποια μεγάλα εμπόδια. Πρώ-
τα απ’ όλα, το έργο του αυτόματα θα 
βρεθεί σε σύγκριση με τα κλασσικά και 
αξεπέραστα βιβλία των Νίμζοβιτς, Όυβε, 
Κότοβ, Πάχμαν κ.α. Σε αντίθεση με τη 
θεωρία των άλλων μερών της παρτίδας, 
στον τομέα της Στρατηγικής τα πράγματα 
στο Σκάκι δεν έχουν αλλάξει ραγδαία. Η 
ανάλυση των βασικών στοιχείων της θέ-
σης, η εκτίμηση και η ανάπτυξη σχεδίου 
παραμένει περίπου η ίδια όπως μας την 
είχε διδάξει ο Στάινιτς πριν από 130-140 
χρόνια! Φυσικά και η κατανόησή μας σε 
πολλά από αυτά τα «στοιχεία της θέσης» 
έχει αλλάξει ή εκβαθυνθεί, αλλά οι βασι-
κοί άξονες και πολλά ακόμα από αυτά τα 
«στοιχεία» παραμένουν τα ίδια.  
Ένα άλλο εμπόδιο για τον επίδοξο συγ-
γραφέα είναι πως ενώ η ανάπτυξη των 
σύγχρονων μηχανών ανάλυσης είναι 
τέτοια ώστε να μας παρέχουν ένα εξαι-
ρετικό εργαλείο για να αναλύουμε θέ-
σεις στο άνοιγμα ή να αναγνωρίζουμε 
τακτικές απειλές, αυτές είναι ακόμα ε-
ξαιρετικά περιορισμένων δυνατοτήτων 
στο κομμάτι της κατανόηση των στρατη-
γικών στοιχείων μιας θέσης. Δεν θα πρέ-

πει φυσικά να προκαλεί εντύπωση αυτό, 
μια που η στρατηγική ανάλυση προϋπο-
θέτει αφαιρετική σκέψη, κατ’ εξοχήν 
προνόμιο του ανθρώπινου εγκεφάλου 
και κάτι που λείπει από τον ηλεκτρονικό 
εγκέφαλο, που είναι εξαιρετικά δύσκολο 
να προγραμματιστεί για να «σκέφτεται» 
αφαιρετικά. Με απλά λόγια, μία μηχανή 
δεν μπορεί από τη φύση της να σκεφτεί 
στρατηγικά, άρα η βοήθεια που μπορεί 
να προσφέρει είναι περιορισμένη.  
Εδώ φυσικά θα πρέπει να κάνουμε μια 
παρένθεση για να αποσαφηνίσουμε μια 
σημαντική διαφορά ανάμεσα στο λεγό-
μενο «Ποζισιονέλ Παιχνίδι» (ή αλλιώς 
«Παιχνίδι Θέσεων») στο οποίο οι μηχα-
νές είναι πολύ καλές (ή τέλος πάντων 
έχουν βελτιωθεί πολύ), και στο Στρατηγι-
κό Παιχνίδι που είναι κάτι διαφορετικό. 
Θεωρώ πως αυτή η αποσαφήνιση είναι 
σημαντική, αφού αρκετοί αναγνώστες 
διαβάζοντας την παραπάνω παράγραφο 
θα παραξενευτούν, καθώς σήμερα 
«γνωρίζουμε» πως οι ισχυρότατες μηχα-
νές ανάλυσης «παίζουν καλά και Στρατη-
γικά» σε αντίθεση με το παρελθόν.  
Δεν θα μπορέσω να εξηγήσω αυτή τη 
διαφορά καλύτερα από τον φίλο μου GM 
Jacob Aagaard, γι αυτό και θα παραθέσω 
ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Stra-
tegic Play (Quality Chess, 2013) που θα 
παρουσιαστεί στο τρίτο μέρος αυτού του 
άρθρου: 
«Θυμάμαι μία από τις πρώτες μου προ-
πονήσεις με ένα νεαρό και φιλόδοξο μα-
θητή μου όπου τον ρώτησα αν ξέρει τη 
διαφορά του Ποζισιονέλ από το Στρατη-
γικό παιχνίδι. Μου απάντησε με αυτοπε-
ποίθηση πως ήξερε την απάντηση μια 
που το είχε διαβάσει πρόσφατα σε ένα 
βιβλίο. ‘Είναι το ίδιο’ απάντησε το αγόρι. 
Δυστυχώς έπρεπε να τον απογοητεύσω, 
μια που τα πράγματα δεν έχουν έτσι. 
Είναι η αλήθεια όμως πως πολλοί συγ-
γραφείς και εκδότες χρησιμοποιούν αυ-
τές τις δύο έννοιες θεωρώντας πως ση-
μαίνουν το ίδιο πράγμα. Όμως θα πρέπει 
να επιμείνω πως στο Σκάκι το Ποζισιονέλ 
Παιχνίδι και το Στρατηγικό Παιχνίδι δεν 
είναι το ίδιο πράγμα.  
Το λεξικό της Οξφόρδης δίνει τις παρα-
κάτω σημασίες στις λέξεις: 

Positional: (…) ανάμεσα σε άλλες σημα-
σίες δίνεται και αυτή της σωστής τοπο-
θέτησης και αυτής του μέρους όπου μια 
στρατιωτική δύναμη έχει τοποθετηθεί.  
Strategic: (…) ένα σχέδιο που έχει σκοπό 
την επιτυχία ενός μακροπρόθεσμου 
στόχου. 
Στο Σκάκι, τα παραπάνω σημαίνουν πως 
μια Ποζισιονέλ κίνηση έχει να κάνει με τη 
θέση που έχουμε αυτή τη στιγμή στη 
σκακιέρα μπροστά μας. (…) Η Στρατηγική 
σκέψη είναι κάπως πιο περίπλοκη. Αυτό 
που προσπαθούμε να κάνουμε όταν 
σκεφτόμαστε στρατηγικά είναι να στο-
χεύσουμε σε μια γενική κατεύθυνση και 
να φτάσουμε εκεί κάποια στιγμή κατά τη 
διάρκεια της παρτίδας.» 
Η βελτίωση της θέσης ενός κομματιού, η 
δημιουργία μιας αδυναμίας στην παρά-
ταξη του αντιπάλου ή η πραγματοποίηση 
μιας συμφέρουσας αλλαγής αποτελούν 
στοιχεία του Ποζισιονέλ παιχνιδιού. Α-
ντίθετα, η σωστή αξιοποίηση μιας ανοι-
χτής στήλης, το σωστό παιχνίδι εναντίων 
ενός συμπλέγματος τετραγώνων ή ενός 
τύπου κέντρου αποτελούν παραδοσιακά 
στοιχεία μακροπρόθεσμου χαρακτήρα 
που μπαίνουν στην κατηγορία του Στρα-
τηγικού παιχνιδιού. 
Μετά από την μεγάλη (αλλά αναγκαία 
κατά την άποψή μου) εισαγωγή, θα με-
λετήσουμε στα επόμενα δύο μέρη αυτού 
του άρθρου την παρούσα βιβλιογραφία 
που προσφέρεται για την μελέτη του 
Στρατηγικού παιχνιδιού για τον σύγχρονο 
παίχτη. Δηλαδή θα δοθεί έμφαση  στις 
πιο πρόσφατες εκδόσεις, αλλά μια ανα-
φορά στα πιο παραδοσιακά βιβλία δεν 
θα μπορούσα να την αποφύγω. Γι’ αυτό 
λοιπόν, θα ήθελα και τη δική σας βοή-
θεια. Όποιος επιθυμεί ας μου στείλει στο 
email μου ntirlis@yahoo.gr τη δική του 
πρόταση για το αγαπημένο του βιβλίο 
στρατηγικής. Είτε κάποιο πρόσφατο, είτε 
κάποιο κλασσικό συνοδευόμενο από ένα 
σύντομο κείμενο που να δικαιολογεί 
αυτή την επιλογή. Μία από αυτές τις 
προτάσεις (κατά προτίμηση η πιο εμπε-
ριστατωμένη!) θα κερδίσει αυτόν τον 
άτυπο διαγωνισμό και θα του αποσταλεί 
ένα αντίτυπο του βιβλίου Playing The 
French Defence (Quality Chess 2013). 

 

mailto:ntirlis@yahoo.gr
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του Αλέξανδρου Δημητριάδη 
 
Ο μήνας που μας πέρασε σημαδεύτηκε από το θάνατο δύο 
σκακιστών παγκόσμιας εμβέλειας: ο Αζέρος GM Vugar 
Gashimov, ο οποίος απεβίωσε στις 11/01/2014 σε νοσοκομείο 
της Χαϊδελβέργης όπου νοσηλευόταν (είχε διαγνωστεί καρκίνος 
στον εγκέφαλο) και ο θρυλικός Ούγγρος GM Gyula Sax που 
έφυγε ξαφνικά στις 25/01/2014, από καρδιακή προσβολή.  
Ο V. Gashimov είχε γεννηθεί στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν το 
1986 και συμμετείχε με την εθνική ομάδα της χώρας του σε 4 
σκακιστικές Ολυμπιάδες (2002, 2004, 2006, και 2008). Επίσης, 
ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε ο χάλκινο μετάλλιο στο 
ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2007, αλλά και το χρυσό στην 
αντίστοιχη διοργάνωση του 2009. Είχε σημειώσει πολλές ση-
μαντικές διακρίσεις σε ανοιχτά τουρνουά ανά την Ευρώπη, 
όπως για παράδειγμα το τουρνουά Ακρόπολις του 2005 στην 
Αθήνα, το όπεν της Cappelle-la-Grandeστη Γαλλία το 2008, και 
το όπεν τουρνουά της Reggio-Emilia στην Ιταλία το 2010-2011. 
Διακρινόταν ιδιαίτερα ως παίκτης του blitz, παρότι και στον 
κλασικό χρόνο σκέψης συγκαταλεγότανε ανάμεσα στους κο-
ρυφαίους παίκτες του κόσμου, έχοντας φτάσει μέχρι και το νο. 
6 της παγκόσμιας κατάταξης, το Νοέμβριο του 2009. Το μέγιστο 
ELO του ήταν 2761, τον Ιανουάριο του 2012, αμέσως πριν το 
τελευταίο του τουρνουά, το Tata Steel Chess στο Wijk aan Zee 
της Ολλανδίας. Στο απόγειο της σύντομης σκακιστικής του στα-
διοδρομίας, κατάφερε να αναβιώσει τις τύχες του Μοντέρνου 
Μπενόνι, ενός ανοίγματος που δεν ήταν δημοφιλές στο υψηλό-
τερο επίπεδο, χρησιμοποιώντας το με επιτυχία απέναντι στους 
ισχυρότερους παίκτες παγκοσμίως. 
Αρκετοί γνωστοί σκακιστές αναφέρθηκαν στο θάνατό του. Ο -
επί σειρά ετών- συμπαίκτης του στις εθνικές ομάδες της χώρας 
τους T. Radjabov αδυνατούσε να βρει λέξεις να εκφράσει τη 
βαθιά του θλίψη. Ο G. Kasparov δήλωσε ότι είναι αξιοσημείω-
το το γεγονός ότι, παρά τα σοβαρά ιατρικά προβλήματα που 
κατά καιρούς αντιμετώπιζε, κατάφερε να βρεθεί στο Top-10 
της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ ο νυν παγκόσμιος πρωταθλη-
τής M. Carlsen υπερθεμάτισε «Ήταν από τους πλέον ταλαντού-
χους και πρωτότυπους παίκτες που έχω συναντήσει. Ήταν πά-
ντα φιλικός με όλους και χαμογελούσε συνέχεια. Έχω ιδιαίτερα 
καλές αναμνήσεις από τουρνουά μαζί του, ιδιαίτερα από τα 
τουρνουά Amber στο Μονακό». 
Από την άλλη μεριά, ο G. Sax είχε γεννηθεί στη Βουδαπέστη 
της Ουγγαρίας το 1951 και κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ευρώπης 
Νέων το 1971. Κατέκτησε τον τίτλο του IM το 1972 και του GM 
το 1974, σημειώνοντας μεγάλες επιτυχίες σε πολλά διεθνή 
τουρνουά κατά τη δεκαετία του `70. Όμως, η μεγαλύτερη επι-
τυχία του σε ατομικό επίπεδο ήταν η νίκη του στο τουρνουά 
Interzonal της Subotica (της -ενωμένης τότε- Γιουγκοσλαβίας) 
το 1987, αποκτώντας το δικαίωμα να αγωνιστεί στους αγώνες 
των διεκδικητών για το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 1990 (ητ-
τήθηκε στη φάση των 16 από τον N. Short με 3,5-1,5).  
Σε ομαδικό επίπεδο, αγωνίστηκε σε 10 σκακιστικές Ολυμπιά-
δες, με τελευταία αυτή του 2000. Η μεγαλύτερη επιτυχία ήταν 
η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στην Ολυμπιάδα της Μάλ-

τας του 1978, τη μοναδική ολυμπιάδα μεταξύ του 1952 και του 
1990 στην οποία δεν νίκησε η κραταιά Σοβιετική Ένωση (με 
εξαίρεση τους αγώνες του 1976, στους οποίους δεν συμμετεί-
χαν, για πολιτικούς λόγους, όλα τα κομμουνιστικά κράτη). Ο 
Sax αγωνίστηκε στην 3η σκακιέρα, με συμπαίκτες τους L. Por-
tisch, Z. Ribli και A. Adorjan, σημείωσε 5 νίκες και 7 ισοπαλίες, 
και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην σκακιέρα του. 
Μετά το θάνατό του, αρκετοί συμπαίκτες τους έγραψαν γι’ 
αυτόν. Η J. Polgar ανέφερε «Ήταν ένας εκπληκτικά ενεργητικός 
επιθετικός παίκτης και ο πρώτος GM που με αντιμετώπισε σαν 
μια πραγματική σκακίστρια, όταν ήμουν 9 χρονών. Ήταν πάντα 
έτοιμος να αναλύσει μαζί μου και να μοιραστεί τις ιδέες του, 
γεγονός που μου έδωσε πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση». Ο P. 
Leko σχολίασε «Συναντηθήκαμε για πρώτη φορά το 1992 στο 
Wijk aan Zee. Παρότι έπαιζα σε χαμηλότερη κατηγορία και ε-
κείνος στον ισχυρότερο όμιλο, ερχόταν συχνά να δει τις παρτί-
δες μου. Ήταν μια υπέροχη εμπειρία για μένα». Τέλος, η S. Pol-
gar έγραψε «Πάντα έπαιζε ιδιαίτερα ενδιαφέροντα παιχνίδια 
και γι’ αυτόν τον λόγο ήταν επιπλέον αγαπητός ανάμεσα στους 
σκακιστές. Είναι μια μεγάλη απώλεια για το ουγγρικό σκάκι, όχι 
μόνο για τις επιτυχίες του πάνω στη σκακιέρα, αλλά κυρίως για 
το ποιόν του ως άνθρωπος». 
Ακολουθεί μια αντιπροσωπευτική παρτίδα για το στυλ του Sax:  
 
Antony Miles (2545) – Gyula Sax (2570)  
Phillips & Drew Tournament, 9ος Γύρος 
Λονδίνο, 1980 [E99] 
 
1. Nf3 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. d4 O-O 6. Be2 e5 7. Ο-
Ο Nc6 8. d5 Ne7 9. Ne1 Nd7 10. Bd2 f5 11. Rc1 Nf6 12. f3 f4 13. 
Nd3 g5 14. c5 Ng6 15. cxd6 cxd6 16. Nb5 Rf7 17. Qc2 Ne8 18. 
a4 h5 19. Nf2 Bf8 20. h3 Rg7 21. Nxa7 Bd7 22. Nb5 Nh4 23. 
Qb3 Kh8 24. a5 g4 25. fxg4 hxg4 26. hxg4 Nf6 27. Nc7 Nxg4 28. 
Bxg4 Bxg4 29. Nxg4 Rxg4 30. Rf2 Qg5 31. Qh3 Rg3 32. Qh1 Rc8  
33. Be1 Bh6 34. a6 bxa6 35. Rc6 Rg8 36. Rxd6  

 

36…f3! 37. Rxa6 Rxg2+ 38. Rxg2 Qe3+ 39. Bf2 Rxg2+ 40. Qxg2  
fxg2! 0-1 
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ΗΗΗ   ΦΦΦωωωτττοοογγγρρραααφφφίίίααα      

   

   
 

Η φωτογραφία αυτού του μήνα δε θα μπορούσε να είναι άλλη από αυτήν της απονομής του χρυσού μεταλλίου στην 
Σταυρούλα Τσολακίδου (29-12-2013, Αλ Αΐν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα).  Μια εικόνα που έκανε το γύρο του κόσμου, 
αναπαραγόμενη και από πολύ γνωστές σκακιστικές ιστοσελίδες (όπως το blog της Susan Polgar και η ιστοσελίδα 
Chessdom.com). Μια επιτυχία που πιστεύουμε θα εμπνεύσει δεκάδες ακόμα παιδιά ανά την Ελλάδα να ασχοληθούν με 
τον βασιλιά των πνευματικών παιχνιδιών, το σκάκι. 

  

Μήνυμα της Συντακτικής Επιτροπής 

Το τεύχος που μόλις διαβάσατε, αντιστοιχεί στους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2014. Στο εξής, η έκ-
δοση του ΕλλΣ θα συνεχίσει να είναι μηνιαία (όπως άλλωστε ήταν και το 2013), με στόχο να εμφανίζε-
ται την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Ο.  

Στο σημείο αυτό, η νέα Συντακτική Επιτροπή νιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει τα μέλη της απερχόμε-
νης επιτροπής και -ιδιαίτερα- τον κ. Βαγγέλη Βιδάλη, χάρη στις άοκνες προσπάθειες του οποίου ξεκί-
νησε και συνεχίστηκε με επιτυχία αυτή η προσπάθεια. Ευελπιστούμε ότι -μαζί και με την απαραίτητη 
συνδρομή των αναγνωστών του ΕλλΣ- θα μπορέσουμε να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών και της 
ανάγκης των σκακιστών μας για ένα ποιοτικό ηλεκτρονικό έντυπο, το οποίο θα αγκαλιάζει και θα προ-
βάλλει όλα τα σπουδαία εγχώρια και διεθνή σκακιστικά γεγονότα. 

Η νέα Συντακτική Επιτροπή του ΕλλΣ 


