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Θα διδάσκεται στα πλαίσια της «ευέλικτης ζώνης» 

Σημαντικό Βήμα για το Σκάκι στα Σχολεία! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Στιγμιότυπο από τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Μαθητών‐Μαθητριών
2014 που διεξήχθησαν με μεγάλη επιτυχία στην Ερέτρια της Εύβοιας. 

 
(συνέχεια στη σελ. 2)

 2x2 για τον Νορβηγό μετά την άνοδό του στο θρόνο 

Gashimov Memorial 2014: Και πάλι ο Carlsen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
Ο Magnus Carlsen με το γνώριμο απορροφημένο ύφος του… 

διαφορά και σε αυτό το τουρνουά, το 2ο στο οποίο συμμετείχε 
ως ο νέος Παγκόσμιος Πρωταθλητής.  
                                                                                 (συνέχεια στη σελ. 5)

Αμέσως  μετά  την  ολοκλή‐
ρωση  των  φετινών  Πανελ‐
λήνιων  Πρωταθλημάτων 
Μαθητών‐Μαθητριών  στην 
Ερέτρια  Εύβοιας,  μια  ευχά‐
ριστη είδηση για την σκακι‐
στική  κοινότητα  ήρθε  στην 
επικαιρότητα. Πρόκειται για 
την επιστολή του υπουργού 
Παιδείας  κ.  Αρβανιτόπου‐
λου σχετικά με την πιλοτική 
ένταξη  του  σκακιού  στα 
δημοτικά  σχολεία.  Συγκε‐
κριμένα, το σκάκι θα μπορεί  
–  πλέον  και  επίσημα  –    να 
διδάσκεται  στις  Α’,  Β’,  Γ’, 
και Δ’ δημοτικού, στα πλαί‐
σια της «ευέλικτης ζώνης»  
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΚΑΚΙ 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΣΟ 

Συντακτική επιτροπή:  
Αλέξανδρος Δημητριάδης   

Σάκης Κουβάτσος 
Κωστής Παρράς 

Ηλεκτρονική διεύθυνση 
επικοινωνίας: 

 in fo@chess fed.gr  

τηλ:  210 9234342 

φαξ: 210 9221620 

Ένα  πολύ  ισχυρό  κλειστό 
τουρνουά  κορυφής  διεξή‐
χθη  στις  αρχές  Απριλίου 
στο  Αζερμπαϊτζάν,  προς 
τιμήν  του  αδικοχαμένου 
Vugar  Gashimov.  Όταν 
μετά  από  τους  δύο  πρώ‐
τους γύρους o Carlsen ήδη 
προηγούνταν με έναν ολό‐
κληρο  βαθμό  από  τους 
υπόλοιπους  συμμετέχο‐
ντες,  λίγοι  μπορούσαν  να 
φανταστούν  τη  δραματική 
συνέχεια  του  τουρνουά. 
Παρόλα  αυτά,  αν  και  κιν‐
δύνεψε και έδειξε κάποιες 
αδυναμίες,  ο  Νορβηγός 
σταρ κατάφερε να επικρα‐
τήσει τελικά με ένα βαθμό



 

 
 

Το σκάκι στην «Ευέλικτη Ζώνη» και επισήμως! 

Μετά τις ολοκληρωμένες προτάσεις για την ένταξη του σκακιού στο υποχρεωτικό πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου, που υπέβα‐

λε η Ε.Σ.Ο. τον περασμένο Φεβρουάριο προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και αφού αξιολογήθηκαν από το Ι.Ε.Π. (Ιν‐

στιτούτο  Εκπαιδευτικής  Πολιτικής),  ο  Υπουργός  κ.  Κωνσταντίνος  Αρβανιτόπουλος  απηύθυνε  στους  αρμόδιους  φορείς  την 

ακόλουθη επιστολή: 

____________________________________________________________________________________________________________ 

ΘΕΜΑ: Ένταξη του σκακιού στο υποχρεωτικό πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου 

Έχοντας υπόψη το Απόσπασμα Πρακτικού 16/17‐03‐2014 του Ι.Ε.Π., που αφορά προτάσεις για την ένταξη του σκακιού στο υπο‐

χρεωτικό πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου, σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα διδασκαλίας σκακιού πληροί τα ψυχοπαιδα‐

γωγικά και διδακτικά κριτήρια ποιότητας και παιδαγωγικής καταλληλότητας, επομένως μπορεί να ενταχθεί στο Δημοτικό Σχολείο. Η 

διδασκαλία του σκακιού στο Δημοτικό θα γίνεται από τους ήδη διορισμένους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες 

και γνωρίζουν σκάκι ή είναι μέλη της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας ή τοπικών συλλόγων μέσα στα δύο παρακάτω πλαίσια 

εφαρμογής:  

1) Η ένταξη του σκακιού ως δημιουργική/ παιδαγωγική δραστηριότητα μπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης, 

στην Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξη με μία (1) ώρα την εβδομάδα σε τρίμηνους κύκλους με τη σύμφωνη γνώμη του οικείου Σχολικού Συμβού‐

λου της εριοχής ευθύνης του σχολείου και τηρώντας το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που προβλέπεται σε ανάλογες περιπτώσεις 

(Σημειώνεται ότι οι ώρες της Ε.Ζ. είναι για την Α’ και Β’ Δημοτικού 4 ώρες την εβδομάδα και για την Γ’ και Δ’ Δημοτικού 3 ώρες αντί‐

στοιχα). Στη συγκεκριμένη περίσταση δίνεται έμφαση στη μορφωτική, πολιτιστική και κοινωνική αξία του σκακιού, στην προώθηση 

ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και μάθησης, καθώς και στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης.  

2) Το άλλο πλαίσιο εφαρμογής αφορά τους Ομίλους Αριστείας (Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία) και τα προγράμματα της προαι‐

ρετικής ζώνης 14.00 – 17.00 (Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, Ε.Α.Ε.Π.). Η συμμε‐

τοχή των μαθητών είναι προαιρετική και αφορά τη δημιουργία ομάδων από ίδιες ή διαφορετικές τάξεις και όχι απαραίτητα με παι‐

διά του ίδιου τμήματος, όπως ισχύει στην Ευέλικτη Ζώνη.  

Και στις δύο περιπτώσεις τονίζεται ότι η συμμετοχή των μαθητών είναι προαιρετική και αφορά τη διερεύνηση και ανάπτυξη 

των ιδιαίτερων κλίσεων και δεξιοτήτων των παιδιών. 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Σ.Σ. Παρότι πρόκειται για μια αδιαμφισβήτητη επιτυχία για την ελληνική σκακιστική κοινότητα, είναι εμφανές ότι υπάρχει ακόμα 
αρκετός δρόμος μέχρι την πλήρη ένταξη του σκακιού στο υποχρεωτικό πρόγραμμα διδασκαλίας των σχολείων μας. Παρόλα αυτά, 
είναι ένα θετικό πρώτο βήμα, πάνω στο οποίο πρέπει να «χτίσουμε» στη συνέχεια. Ας ελπίσουμε λοιπόν σε πολλές τέτοιες εικόνες: 

 



 

3 Αιγαιοπελαγίτικοι Αγώνες 2014 στη Ρόδο 

του  
Γιάννη Αντωνιάδη 

 

 
Κάθε χρόνο την εβδομάδα μετά το Πάσχα σε κάποιο νησί του 
Αιγαίου  γίνονται  οι  Αιγαιοπελαγίτικοι  αγώνες.  Πριν  τρία 
χρόνια στη Σαντορίνη, πρόπερσι στη Λέρο, πέρσι στην Σύρο, 
φέτος ήταν η σειρά της Ρόδου. Όποιος νομίζει ότι πρόκειται 
για  ένα  τουρνουά,  όπως  τα  καλοκαιρινά  όπεν,  θα  διαψευ‐
στεί.  Τα  Αιγαιοπελαγίτικα  είναι  το  αγωνιστικό  πρόγραμμα 
μιας χρονιάς συμπυκνωμένο σε πέντε μέρες! Θα αναρωτηθεί 
κάποιος, γίνεται αυτό; Η απάντηση είναι ότι όχι μόνο γίνεται 
αλλά συνήθως περισσεύει και χρόνος για παράλληλες εκδη‐
λώσεις!  

Έχουμε λοιπόν και λέμε: ΠΟΑ Αιγαίου, Διασυλλογικό κύπελ‐
λο, ομαδικό παίδων – κορασίδων μεταξύ 22 και 26 Απριλίου. 
Παίχτηκαν συνολικά 332 παρτίδες και αθροιστικά οι συμμε‐
τοχές στις τρεις διοργανώσεις ήταν 234 παίκτες. Φέτος στην 
εξαιρετική διοργάνωση που  έκανε ο  Ιππότης Ρόδου συμμε‐
τείχαν πέραν του διοργανωτή που κατέβασε και δύο επιπλέ‐
ον ομάδες,  ο ΣΟ  Ικαρίας,  ο ΣΟ Καζώνης Καλύμνου,  ο ΜΠΣ 
Νέων Λέρου,  ο ΑΣΟ  Σαντορίνης  και  ο  ΣΣ  Σύρου.  Η  διοργά‐
νωση έγινε στην πόλη της Ρόδου στο ξενοδοχείο Blue Sky με 
τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία 
κάλυψε τις διαμονές των συμμετεχόντων και τη χορηγία της 
Blue  Star  Ferries  που  έδωσε  έκπτωση  στα  εισιτήρια  των  ο‐
μάδων. Ας μην ξεχνάμε ότι οι  μετακινήσεις στο Αιγαίο είναι 
αυτές  που  τελικά  καθορίζουν  την  συμμετοχή  των  ομάδων 
των ακριτικών μας νησιών στους Αιγαιοπελαγίτικους. Φέτος 
η Χίος και η Σάμος ήταν αδύνατο να φτάσουν στην Ρόδο σε 
έναν εύλογο χρόνο με αποτέλεσμα να μην συμμετάσχουν. 

Στο αγωνιστικό σκέλος, στον ΠΟΑ Αιγαίου, που έγινε με ελ‐
βετικό  πέντε  γύρων,  αδιαμφισβήτητος  νικητής  χωρίς  απώ‐
λειες  αναδείχθηκε  ο  ΣΟ  Ικαρίας,  κυρίως  χάρη  στις  ισχυρές 
αντρικές  και  εφηβικές  σκακιέρες  του.  Δεύτερος  ο  Ιππότης 
Ρόδου, που παρουσίασε ένα ισορροπημένο σύνολο, και τρί‐
τος ο ΣΟ Καζώνης Καλύμνου. 

Στο  Κύπελλο,  που  έγινε με  τη μορφή αγώνων  νοκ  άουτ  και 
αγώνες  κατάταξης,  Κυπελλούχος αναδείχθηκε η  Ικαρία  που 
νίκησε στον τελικό την Σύρο, ενώ στον μικρό τελικό η Σαντο‐
ρίνη επιβλήθηκε της Λέρου. 

Το Ομαδικό παίδων‐κορασίδων, πέρα από την ανάδειξη της 
πρωταθλήτριας  ομάδας,  χρησιμεύει  και  ως  κριτήριο  για  τις 
προκρίσεις των νεαρών σκακιστών και σκακιστριών στα ατο‐
μικά νεανικά πανελλήνια πρωταθλήματα.  Έτσι συμμετέχουν 
και δεύτερες ομάδες αλλά και μεικτή ομάδα αποτελούμενη 
από σκακιστές διαφόρων ομάδων. Συμμετείχαν οκτώ ομάδες 
και μετά από ελβετικό τεσσάρων γύρων πρωταθλήτρια ανα‐
δείχθηκε η ομάδα του  Ιππότη Ρόδου,  με δεύτερη  την Λέρο 
και τρίτη την Σαντορίνη. 

 
Στις  27  Απριλίου  2014,  ημέρα  αναχώρησης  των  ομάδων,  ο 
Πρόεδρος  της  ΤΕΣΣ  Αιγαίου  Παναγιώτης  Φρεντζάς  έδωσε 
αγώνα  επίδειξης blind αντιμετωπίζοντας  τέσσερεις  νεαρούς  
σκακιστές της Ρόδου, ενώ η Εύα Κόντου   αγώνα σιμουλτανέ 
αντιμετωπίζοντας  είκοσι  νεαρούς  αντιπάλους.  Κατά  την 
διάρκεια  των  αγώνων  στην  αίθουσα  αναλύσεων  ο  Ηλίας 
Κουρκουνάκης    ανέλυε  τις  παρτίδες  όσων  εκ  των συμμετε‐
χόντων επιθυμούσαν. Η φιλοξενία ήταν άψογη, η διοργάνω‐
ση  πλήρης  με  τους  ανθρώπους  του  Ιππότη  να  είναι  πάντα 
εκεί  που  τους  χρειαζόσουν  και  μάλιστα  για πρώτη φορά υ‐
πήρχε και  ζωντανή μετάδοση πέντε παρτίδων με ηλεκτρονι‐
κές σκακιέρες που προμηθεύθηκε σύλλογος με την χρηματο‐
δότηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.  Στο εξαιρετικό site 
της  διοργάνωσης http://www.ippotis.com  υπάρχουν  όλα  τα 
αποτελέσματα, φωτογραφίες από τους αγώνες και την τελε‐
τή λήξης καθώς και παρτίδες που μεταδόθηκαν ζωντανά.  

Θα μου πείτε με ποια ιδιότητα τα γράφω όλα αυτά; Τα τρία 
τελευταία χρόνια η ΤΕΣΣ Αιγαίου μου έδωσε την ευκαιρία να 
είμαι  ο  επικεφαλής  διαιτητής  και  μαζί  με  την  Κλεοπάτρα 
Χαλβατζόγλου ήμασταν το διαιτητικό δίδυμο. Αυτό που δια‐
πίστωσα αυτά τα χρόνια είναι ότι το σκάκι στο Αιγαίο υπάρ‐ 

 

 



 

 

χει  και  γίνονται  και  καινούργιοι  σύλλογοι,  γιατί  υπάρχει  το 
πάθος  κάποιων  ανθρώπων,  που  παλεύουν  και  ξεπερνούν 
τους  περιορισμούς  των  αποστάσεων,  της  απομόνωσης,  της 
έλλειψης  χρηματοδότησης  για  να  κρατήσουν  ζωντανούς 
σκακιστικούς πυρήνες στο Αιγαίο. 

Πριν  τελειώσω αυτό  το μικρό άρθρο πρέπει  να μου επιτρέ‐
ψετε μια παρέκβαση. Πολλές φορές γυρνώντας στην Ελλάδα 

στις  επισκέψεις μου στους σκακιστικούς συλλόγους αναρω‐
τιόμουν ποιος έχει τις ωραιότερες εγκαταστάσεις. Η απάντη‐
ση  δόθηκε.  Ο  ΣΟ  Ιππότης  Ρόδου  είναι  με  διαφορά στον ω‐
ραιότερο χώρο στην Ελλάδα. Εγκατεστημένος σε ένα παλαιό 
τζαμί  του 1900,  με μία βοτσαλωτή αυλή  και  κήπο,  μεγάλος 
όμορφος εσωτερικός χώρος. Θα μου πείτε σε ένα τζαμί; Μην 
ξεχνάτε ότι το σκάκι από τους άραβες έφτασε στην Ευρώπη!

 

Φωτογραφίες από τη Ρόδο (πηγή: http://www.ippotis.com) 

   
Αριστερά: Γενική άποψη του αγωνιστικού χώρου. Δεξιά: Στιγμιότυπο από τον αγώνα επίδειξης σιμουλτανέ της Εύας Κοντού. 

 

   
Αριστερά: Από την επίδειξη blind σιμουλτανέ του Παναγιώτη Φρεντζά. Δεξιά: Οι νεαροί συμμετέχοντες με τα αναμνηστικά του Ιππότη Ρόδου. 

 

Σ.Σ.: Είναι από τις λίγες φορές που προβάλλεται κάποιο σκακιστικό δρώμενο από τα νησιά του Αιγαίου. Αλλά αυτός ακριβώς είναι ο 
ρόλος του ΕλλΣ, να προβάλλει τις ποικίλες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα ανά την Ελλάδα! Γι’ αυτό, ως συντακτική επιτρο‐
πή, θα θέλαμε να παροτρύνουμε τους διάφορους διοργανωτές να μας αποστέλλουν αντίστοιχα άρθρα στο μέλλον. 
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Shamkir Chess 2014 (στη μνήμη του Vugar Gashimov) 

 
του 
Αλέξανδρου Δημητριάδη 

 
Το τουρνουά αυτό, που έγινε ευρέως γνωστό και ως Gashimov Memorial 2014, οργανώθηκε σε χρόνο‐express από το Αζερμπαϊτζάν 
για να τιμήσει τη μνήμη του προσφάτως εκλιπόντα Vugar Gashimov (βλ. ΕλλΣ 13‐14, σελ. 17). Συγκροτήθηκαν δύο όμιλοι, στους 
οποίους συμμετείχαν 6 και 10 σκακιστές, αντίστοιχα. Ο Α’ όμιλος ήταν ιδιαίτερα ισχυρός, με τη συμμετοχή των φίλων του εκλιπό‐
ντος Magnus Carlsen, Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura, Sergey Karjakin,  καθώς  και  των συμπαικτών  του στην  εθνική ομάδα 
Shakriyar Mamedyarov και Teimur Radjabov. Αλλά και στον Β’ όμιλο οι συμμετοχές ήταν ιδιαίτερα ισχυρές, περιλαμβάνοντας τους 
Etienne Bacrot, Pavel Eljanov, Wang Hao, Radoslaw Wojtaszek, τον πρόσφατο Πρωταθλητή Ευρώπης Alexander Motylev και πέντε 
ακόμα ισχυρούς Αζέρους GM. 

Στο πουλ διπλών συναντήσεων που πραγματοποιήθηκε για τον Α’ όμιλο, ο Carslen επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και κέρδισε καθα‐
ρά με 1 βαθμό διαφορά από τον δεύτερο Caruana,  τον οποίο νίκησε στον τελευταίο γύρο. Το γεγονός, ωστόσο, του τουρνουά ήταν 
οι 2 διαδοχικές ήττες του από τους Caruana και Radjabov στους γύρους 4 και 5, μετά από ένα δυνατό ξεκίνημα με 2,5/3. Ήταν η 
πρώτη φορά μετά το 2010 που ο Carslen σημείωσε δύο διαφορετικές ήττες, γεγονός που ενδεχομένως να αποκάλυψε μερικές από 
τις αδυναμίες του στους αντιπάλους του... Ωστόσο, ιδιαίτερα καθοριστική ήταν η παρτίδα του 7ου γύρου, στην οποία ο Παγκόσμιος 
Πρωταθλητής νίκησε τον Nakamura με τα μαύρα, σε μία παρτίδα που επαναλήφθηκε το άνοιγμα αλλά και το... γενικότερο σενάριο 
της πρόσφατης αναμέτρηση των δύο στο  τουρνουά της Ζυρίχης  (βλ. ΕλλΣ 15,  σελ. 8‐12). Παρότι ο Αμερικανός δεν είχε σίγουρα 
κερδισμένη θέση, όπως στην προ διμήνου αναμέτρησή τους, είχε ασφαλώς σημαντικό προβάδισμα και σε καμία περίπτωση δε θα 
κινδύνευε να χάσει... αν δεν έπαιζε με τον κακό του δαίμονα!  

Από τους υπόλοιπους παίκτες, ο Radjabov πραγματοποίησε  το καλύτερο τουρνουά του μετά από 1,5  χρόνο καθοδικής πορείας, 
παρότι τελικά περιορίστηκε στο 50%. Ο συμπατριώτης του Mamedyarov έδειξε σημάδια κόπωσης και έλλειψης υπομονής, λόγω 
της μικρής χρονικά απόστασης της διοργάνωσης από το Τουρνουά των Διεκδικητών. Αντίστοιχα και ο έτερος διεκδικητής του Μαρ‐
τίου, ο Karjakin, ο οποίος προτίμησε να μη ρισκάρει σε καμία παρτίδα, σημειώνοντας 10 ισοπαλίες σε ισάριθμους αγώνες! 

Η τελική βαθμολογία του Α’ ομίλου διαμορφώθηκε ως εξής: 

  ELO  FED  1  2  3  4  5  6  Βαθμοί  Θέση 

Carlsen Magnus  2881  NOR  * 1  1 ½  ½   0  ½ 0  1 1  1  6.5  1η

Nakamura Hikaru  2772  USA  0  0 * ½  ½ ½  ½ ½  ½  1  1  5  3η

Karjakin Sergey  2772  RUS  ½  ½ ½  ½ * ½  ½ ½  ½ ½  ½  5  5η

Radjabov Teimour  2713  AZE  1  ½ ½  ½ ½  ½ * ½  0 ½  ½  5  4η

Caruana Fabiano  2783  ITA  1  0 ½  ½ ½  ½ ½  1 *  0  1  5.5  2η

Mamedyarov Shakhriyar  2760  AZE  0  0 0  0  ½  ½ ½  ½ 1  0 *  3  6η

 
Στον Β’ όμιλο, πειστικός νικητής ήταν ο Pavel Eljanov με 6,0/10, χάνοντας μόνο από τον Wang Hao στον 6ο γύρο. Ο αρχικά προπο‐
ρευόμενος Etienne Bacrot  κατέρρευσε στο δεύτερο μισό  του  τουρνουά και περιορίστηκε στην  τρίτη θέση,  ενώ αντίθετη πορεία 
ακολούθησε ο Alexander Motylev, σκαρφαλώνοντας στη δεύτερη θέση. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι Αζέροι GM περιορί‐
στηκαν στις 5 τελευταίες θέσεις της κατάταξης, ενδεικτικό της διαφοράς δυναμικότητας που υπήρχε με τους υπόλοιπους συμμετέ‐
χοντες στον όμιλο αυτό. Αναλυτικότερες πληροφορίες, αποτελέσματα, βαθμολογίες και παρτίδες για τα δύο ενδιαφέροντα αυτά 
τουρνουά μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.shamkirchess.az/. 



 

 
 

 
 
 
Ακολουθούν οι σημαντικότερες νικηφόρες παρτίδες του Α’ ομίλου: 
 
Caruana, Fabiano (2783) – Carlsen Magnus (2881) [C67] 
Gashimov Memorial 2014, 4ος Γύρος  
23/04/2014 

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nf6 4.O‐O Nxe4 5.d4 Nd6 6.Bxc6 dxc6 7.dxe5 Nf5 8.Qxd8+ Kxd8 9.h3 h6 10.Rd1+ Ke8 11.Nc3 Bd7 12.Bf4 
Rd8 13.Ne4 Be7 14.g4 Nh4 15.Nxh4 Bxh4 16.Kg2 Be6 17.f3 b6 18.b3 c5 19.c4 Rd7 20.Bg3 Be7 21.Rxd7 Bxd7 22.Nc3 Kd8 23.Nd5 Re8 
24.Rd1 Kc8 25.Nxc7 Rd8 26.Nd5 Re8 27.Be1 Bd8 28.Bc3 g6 29.Kg3 b5 30.cxb5 Bxb5 31.Ne3 Re6 32.f4 Ra6 33.Rd2 h5 34.gxh5 gxh5 
35.Nf5 Rg6+ 36.Kh2 Bc6 37.Nd6+ Kb8 38.f5 Rg8 39.f6 Bb6 40.Nc4 Re8 41.Nd6 Rg8 42.Nxf7 c4 43.h4 Rg4 44.e6 Be3 45.Be5+ Ka8 
46.Rd8+ Kb7 47.Bg3 c3 48.Rb8+ Ka6 49.Rc8 Bd5 50.Rxc3 Bd4 51.Rd3 Re4 52.Rd2 Rxe6 53.Ng5 1‐0 
 
Mamedyarov, Shakriyar (2760) – Caruana, Fabiano (2783) [D90] 
Gashimov Memorial 2014, 5ος Γύρος  
24/04/2014 

1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 4.Nf3 Bg7 5.cxd5 Nxd5 6.Bg5 Nxc3 7.bxc3 c5 8.Rc1 Bg4 9.Qb3 Qc7 10.e3 Bxf3 11.gxf3 O‐O 12.d5 a6 13.a4 
b5 14.axb5 axb5 15.Bxb5 Nd7 16.c4 Ne5 17.Ke2 Ra7 18.f4 Ng4 19.Rc2 Nf6 20.Qd3 Rfa8 21.Bxf6 Bxf6 22.Bc6 Rb8 23.h3 Rb6 24.Bb5 
Qc8 25.Rd2 Kg7 26.Kf3 Ra1 27.Rdd1 Ra2 28.Kg2 Bh4 29.Rhf1 Rf6 30.Qb3 Ra7 31.Qc3 Kh6 32.Ra1 Rxa1 33.Qxa1 g5 34.fxg5+ Bxg5 
35.Qe5 Bh4 36.Qe4 Rg6+ 37.Kh2 Bf6 38.Ba4 Qc7+ 39.Kh1 Qc8 40.Qf3 Kg7 41.Bc2 Rg5 42.Rb1 Be5 43.Rg1 Rxg1+ 44.Kxg1 Bd6 45.Kg2 
Qg8 46.Qh5 Kh8+ 47.Kf1 Qg7 48.f4 Kg8 49.Kf2 Kh8 50.Kf3 Bc7 51.Qf5 Bd6 52.Qh5 Bc7 53.Bb1 Bb8 54.Bd3 Bd6 55.h4 Qg8 56.Bc2 
Qg7 57.Bd3 Qg8 58.Be4 Qg7 59.Bb1 Qg8 60.Bd3 Qg7 61.e4 Qc3 62.Qxf7 Qxd3+ 63.Kg4 Qe2+ 64.Kf5 h5 65.Qf8+ Kh7 66.Qf7+ Kh8 
67.Qg6 Qxc4 68.Qxh5+ Kg7 69.Qg6+ Kh8 70.Ke6 Qf1 71.Qh6+ Kg8 72.Qg6+ Kh8 73.Qh5+ Kg7 74.Qg4+ Kf8 75.Qh5 Kg7 76.Qg5+ Kf8 
77.e5 Qb1 78.Qh6+ Kg8 79.Qg5+ Kf8 80.f5 Bxe5 81.Qxe7+ Kg8 82.Kxe5 Qb2+ 83.Ke6 Qe2+ 84.Kf6 1‐0 

 
Nakamura, Hikaru (2772) – Carlsen Magnus (2881) [E20] 
Gashimov Memorial 2014, 7ος Γύρος  
27/04/2014 

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.f3 c5 5.d5 O‐O 6.e4 d6 7.Bd2 Nbd7 8.Nge2 Ne5 9.Ng3 exd5 10.cxd5 Bd7 11.a3 Ba5 12.Be2 b5 13.O‐O 
c4 14.Be3 Bb6 15.Qd2 Rb8 16.Nd1 Bc8 17.Kh1 Nfd7 18.f4 Ng6 19.Bxb6 Rxb6 20.Ne3 Nc5 21.Bd1 Nd3 22.f5 Ngf4 23.a4 a6 24.Ng4 h5 
25.Nf2 Qf6 26.Nxd3 Nxd3 27.Qe3 Rb7 28.Nxh5 Qh6 29.Qxh6 gxh6 30.axb5 axb5 31.Bc2 Ne5 32.Ra6 Rd8 33.Ng3 Rb8 34.Ra7 b4 
35.Ne2 Bd7 36.Rfa1 Bb5 37.h3 Rdc8 38.Kh2 c3 39.Nd4 cxb2 40.Rb1 Rc4 41.Nxb5 Rxc2 42.Nd4 Rd2 43.Nc6 Re8 44.Ra4 Nd3 45.Nxb4 
Nf2 46.Ra2 Nd1 47.Rxd1 Rxd1 48.Rxb2 Rxe4 49.Nc6 Kg7 50.f6+ Kxf6 51.Rf2+ Kg6 52.Nd8 Re8 0‐1 
 
Mamedyarov, Shakriyar (2760) – Nakamura, Hikaru (2772) [D11] 
Gashimov Memorial 2014, 8ος Γύρος  
28/04/2014 

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 Nf6 4.g3 Bf5 5.Nc3 e6 6.Nh4 Be4 7.f3 Bg6 8.Qb3 Qb6 9.Nxg6 hxg6 10.c5 Qc7 11.e4 Be7 12.Bf4 Qc8 13.exd5 
Nxd5 14.Nxd5 cxd5 15.O‐O‐O Nc6 16.Kb1 g5 17.Be3 f5 18.g4 f4 19.Bf2 Kf7 20.Re1 b6 21.Qa4 bxc5 22.Ba6 Qc7 23.Bb5 Rab8 24.Rxe6 
Kxe6 25.Bxc6 Rhd8 26.dxc5 Bf6 27.Bd4 Kf7 28.Rd1 Kf8 29.a3 Bxd4 30.Rxd4 Qe5 31.Rd2 Qe1+ 32.Rd1 Qe2 33.b4 Qxf3 34.Kb2 Qxg4 
35.Qc2 Qe6 36.Ba4 Kg8 37.Bb3 Kh8 38.c6 Rd6 39.Rc1 f3 40.Qc5 Qf6+ 41.Ka2 f2 42.c7 Rc8 43.Rf1 d4 44.h4 Qf3 45.Bc4 Rc6 46.Qxd4 
R6xc7 47.Rxf2 Rxc4 0‐1 
 
Carlsen Magnus (2881) – Caruana, Fabiano (2783) [A49] 
Gashimov Memorial 2014, 10ος Γύρος  
30/04/2014 

1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.g3 Bg7 4.Bg2 c5 5.c3 d5 6.dxc5 O‐O 7.O‐O a5 8.Be3 Nc6 9.Na3 a4 10.Qc1 e5 11.Rd1 Qe7 12.Nb5 Be6 13.Ng5 
Bg4 14.Nd6 h6 15.Nf3 Kh7 16.h3 Be6 17.b4 axb3 18.axb3 Rxa1 19.Qxa1 Ne4 20.Nd2 f5 21.N2xe4 dxe4 22.Qb1 f4 23.Bd2 e3 24.Be1 
Bf5 25.Qc1 h5 26.fxe3  fxg3 27.Bxg3 Qg5 28.e4 Qxg3 29.Rd3 Qh4 30.exf5 gxf5 31.e4  fxe4 32.Bxe4+ Kh8 33.Qe3 Rf4 34.Bg2 Qe7 
35.Qe2 Qh4 36.b4 e4 37.Nxe4 Ne5 38.Rd5 Kg8 39.b5 Rf5 40.c6 bxc6 41.bxc6 Qe7 42.Nd6 Rg5 43.Nb5 Qe6 44.Rd8+ Kh7 45.Qe4+ 
Rg6 46.c7 Qa6 47.c8=Q Qa1+ 48.Kf2 Qb2+ 49.Ke1 1‐0 
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Τουρνουά  των Διεκδικητών 2014  
του 
Τάκη Νικολόπουλου 
 
Το διάστημα από 11 Μαρτίου έως 1 Απριλίου 2014 πραγμα‐

τοποιήθηκε  στο  Χάντι‐Μανσίσκ  της  Σιβηρίας  το  Τουρνουά 

των Διεκδικητών της ΦΙΝΤΕ, όπου είχα την ευκαιρία να συμ‐

μετάσχω  σαν  Επικεφαλής  Διαιτητής.  Το  Τουρνουά  διοργα‐

νώθηκε από τη πόλη του Χάντι‐Μανσίσκ της αυτόνομης Ρώ‐

σικης  περιφέρειας  Ούγκρα,  τη  Σκακιστική  Ομοσπονδία  της 

Ούγκρα  και  τη  Παγκόσμια  Σκακιστική Ομοσπονδία  (ΦΙΝΤΕ), 

σε συνεργασία με τη Ρώσικη Σκακιστική Ομοσπονδία. 

Το Τουρνουά των Διεκδικητών είναι η δεύτερη σημαντικότε‐

ρη διοργάνωση του κύκλου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, 

μετά  ασφαλώς  από  το  Ματς  για  το  τίτλο  του  Παγκόσμιου 

Πρωταθλητή,  γιατί ο νικητής αυτού του  τουρνουά γίνεται ο 

αντίπαλος  του  εν  ενεργεία  Παγκόσμιου  Πρωταθλητή  στο 

Ματς για το τίτλο του νέου Παγκόσμιου Πρωταθλητή. 

Στο Τουρνουά αυτό, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Πα‐

γκόσμιας  Ομοσπονδίας,  συμμετείχαν  οκτώ  (8)  κορυφαίοι 

παίκτες, που κέρδισαν τη συμμετοχή τους από τις διάφορες 

διοργανώσεις  του  κύκλου  για  το  Παγκόσμιο  Πρωτάθλημα, 

όπως  είναι  το  Παγκόσμιο  Κύπελλο  και  τα  τουρνουά  Γκραν 

Πρι. Οι συμμετέχοντες ήταν : 

1. Ανάντ,  Βισβαναθάν  (Ινδία,  Γκρανμαιτρ,  2770),  ως  ο 

πρώην Παγκόσμιος Πρωταθλητής, που έχασε το τίτλο 

από τον Νορβηγό Μάγκνους Κάρλσεν στο προηγούμε‐

νο ματς που έγινε στο Τσεννάι της Ινδίας το Νοέμβριο 

του 2013. 

2. Κράμνικ,  Βλάντιμιρ  (Ρωσία,  Γκρανμαιτρ,  2787),  ως  ο 

νικητής του τουρνουά  του Παγκοσμίου Κυπέλου 2013, 

που έγινε στο Τρόμσο της Νορβηγίας, με τη συμμετο‐

χή  128  παικτών  από  όλο  τον  κόσμο  και  με  σύστημα 

νοκ‐άουτ. 

3. Αντρεϊκιν, Ντμίτρι (Ρωσία, Γκαρανμαιτρ, 2709), ως φι‐

ναλίστ του τουρνουά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. 

4. Τοπάλοφ, Βεσελίν (Βουλγαρία, Γκρανμαιτρ, 2785), ως 

ο πρώτος της τελικής κατάταξης των έξι (6) Τουρνουά 

Γκραν  Πρι  2012‐2013  της  ΦΙΝΤΕ,  ένα  εκ  των  οποίων 

πραγματοποιήθηκε το Μάη του 2013 στη Θεσσαλονί‐

κη, στο Ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς. 

5. Μαμεντιάροφ, Σακριγιάρ  (Αζερμπαϊτζάν, Γκρανμαιτρ, 

2757), ως ο δεύτερος της τελικής κατάταξης των Γκραν 

Πρι. 

6. Αρονιάν  Λεβόν  (Αρμενία,  Γκρανμαιτρ,  2830),  ως  ο 

πρώτος  στη  λίστα  αξιολόγησης  της  ΦΙΝΤΕ  (μετά  βέ‐

βαια από τον Παγκόσμιο πρωταθλητή Μαγκνους Κάρ‐

σεν, που τότε είχε 2881). 

7. Καριάκιν,  Σεργκέι  (Ρωσία,  Γκρανμαιτρ,  2766),  ως  ο 

επόμενος στη λίστα αξιολόγησης  της ΦΙΝΤΕ,  από αυ‐

τούς που δεν είχαν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους με 

άλλο τρόπο. 

8. Σβίντλερ, Πίτερ (Ρωσία, Γκρανμαιτρ, 2758), ως εκπρό‐

σωπος των διοργανωτών. 

Βέβαια  η  αξιολόγηση  των  παικτών  για  τη  συμμετοχή  τους 

στο  Τουρνουά  έβγαινε  από  τον  μέσο  όρο  της  αξιολόγησης 

που είχαν οι παίκτες και στις δώδεκα λίστες αξιολόγησης της 

ΦΙΝΤΕ, από τον Αύγουστο του 2012 μέχρι και τον Ιούλιο του 

2013. Κι έτσι έχασαν τη συμμετοχή τους στο τουρνουά αυτό 

ισχυροί παίκτες όπως ο Φαμπιάνο Καρουάνα (Ιταλία, Γκραν‐

μαιτρ, 2783 το Μάρτιο 2014), ο Αλεξάντερ Γκρισούκ (Ρωσία, 

Γκρανμαιτρ, 2777)  και  ο Χικάρου Νακαμούρα  (ΗΠΑ,  Γκραν‐

μαιτρ, 2772),   προκαλώντας διαμαρτυρίες  για την ορθότητα 

του συστήματος. Ο Καριάκιν όμως δικαίωσε απόλυτα τη συμ‐

μετοχή του στο Τουρνουά αυτό. 

Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν στη κεντρική αίθουσα εκδη‐

λώσεων του κτιρίου της Σκακιστικής Ακαδημίας της Ούγκρα, 

στο  Χάντι‐Μανσίσκ,  ένα  κτίριο  κατασκευασμένο  και  εξοπλι‐

σμένο με τη χρήση των πλέον σύγχρονων συστημάτων εξοι‐

κονόμησης ενέργειας, έργο του διάσημου Ολλανδού Αρχιτέ‐

κτονα Έρικ Βαν Έγκεραατ. 

Το  τουρνουά  ήταν  ισχυρότατο,  με  μέσο  όρο  ΕΛΟ  των  παι‐

κτών  2770,  δηλαδή  ήταν  κατηγορίας  21!  Ο  χρόνος  σκέψης 

για  κάθε  παίκτη  ήταν 2 ώρες  για  τις  σαράντα πρώτες  κινή‐

σεις, στη συνέχεια 1 ώρα για τις επόμενες είκοσι και τέλος 15 

λεπτά  για  την  ολοκλήρωση  της  παρτίδας,  με  προστιθέμενο 

χρόνο  30  δευτερολέπτων  για  κάθε  κίνηση  μετά  την  60η.  Η 

έλλειψη προστιθέμενου χρόνου στις πρώτες δύο περιόδους 

της παρτίδας προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε ορισμένους 

παίκτες (Καριάκιν, Αρονιάν, Μαμεντιάροφ), που έφτασαν σε 

μεγάλες πιέσεις  χρόνου  και  έχασαν  ευκαιρίες  για  καλύτερα 

αποτελέσματα.  Υπήρχαν  επίσης  σε  εφαρμογή  ο  «κανόνας 

της μηδενικής ανοχής» (Zero Tolerance Rule) για την έναρξη 

των παρτίδων,  καθώς και η απαγόρευση της πρότασης  ισο‐

παλίας  μεταξύ  των  παικτών  πριν  την  ολοκλήρωση  30  κινή‐

σεων  και  από  τους  2  παίκτες.  Και  οι  δύο  κανόνες  δεν  δη‐

μιούργησαν κανένα πρόβλημα στη διεξαγωγή του τουρνουά. 

Τα συνολικά έπαθλα του Τουρνουά έφταναν τις 600.000 ευ‐

ρώ, με τον πρώτο να παίρνει 135.000, το δεύτερο 125.000, το 

τρίτο 107.000 και τον τελευταίο 25.000 ευρώ. 

 



 

 

Ισχυροί  Γκρανμαιτρ  είχαν  έρθει  στο  Χάντι‐Μανσίσκ  για  να 

βοηθήσουν  τους παίκτες σαν αναλυτές, όπως ο Ζακάρ Εφι‐

μένκο (Ουκρανός, 2648) για τον Κράμνικ, ο Τσάντα Σαντιπάν 

(Ινδός, 2594)  για  τον  Ανάντ,  ο Ρουστάμ  Καζιμτζάνοφ  (Ουζ‐

μπέκος, 2700) για τον Καριάκιν, ο Μαξίμ Μάτλακοφ (Ρώσος, 

2689)  για  τον Σβίντλερ,  ο Ραούφ Μαμέντοφ  (Αζέρος, 2660) 

για τον Μαμεντιάροφ, ο Μαξίμ Ροντστάιν (Ισραηλινός, 2672) 

για τον Αρονιάν.  

Η αίθουσα των αγώνων ήταν εξαιρετική, αλλά η προσέλευση 

των θεατών δεν ήταν αναμενόμενη τις καθημερινές και μόνο 

τα Σαββατοκύριακα ο αριθμός των θεατών ήταν ικανοποιητι‐

κός.  Βοηθός Επικεφαλής Διαιτητής ήταν ο  Καναδός Διεθνής 

Διαιτητής Χαλ Μπόντ και Διαιτητής ο Αυστραλός ΦΙΝΤΕ Διαι‐

τητής Τζέιμι Κενμούρε.  

Το σύστημα των αγώνων ήταν το πουλ διπλών συναντήσεων, 

όπου ο κάθε παίκτης έπαιζε δύο φορές (και με τα δύο χρώ‐

ματα) με όλους τους αντιπάλους του, δηλαδή έπαιζε 14 παι‐

χνίδια. Τα κριτήρια ισοβαθμίας για τη τελική κατάταξη ήταν 

κατά σειρά:  (α).  τα αποτελέσματα μεταξύ  των παικτών που 

ισοβάθμησαν στην  ίδια θέση,  (β).  ο  συνολικός αριθμός  των 

νικών και  (γ).  το κριτήριο Σόνενμπορν‐Μπέργκερ. Τα χρημα‐

τικά έπαθλα όμως μοιράζονταν  ισόποσα σε περίπτωση  ισο‐

βαθμίας. 

Η  κλήρωση  των  αγώνων  είχε  γίνει  ένα  μήνα  πριν  από  την 

έναρξη  του  τουρνουά, ώστε να δοθεί αρκετός χρόνος προε‐

τοιμασίας  στους  παίκτες.  Η  παρουσία  τεσσάρων  Ρώσων 

στους οκτώ παίκτες του τουρνουά και η ύπαρξη αντίστοιχου 

άρθρου  της προκήρυξης  των αγώνων,  υποχρέωσε  τους  τέσ‐

σερεις  Ρώσους παίκτες να παίξουν  μεταξύ τους στους τρεις 

πρώτους γύρους κάθε σκέλους των αγώνων. 

Η  τελετή έναρξης πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαρτίου στην 

«Αίθουσα του Οργάνου», στο κεντρικό Θέατρο «Ούγκρα Κλά‐

σικ»  του Χάντι‐Μανσίσκ, με μια όμορφη θεατρική παράστα‐

ση και υπό τους ήχους του Οργάνου της αίθουσας. Παρόντες 

ήταν ο Πρόεδρος της ΦΙΝΤΕ Κιρσάν  Ιλιουμτζίνοφ, η Κυβερ‐

νήτης της Περιφέρειας Ναταλία Κομάροβα, ο Δήμαρχος του 

Χάντι‐Μανσίσκ  και  Πρόεδρος  της  Σκακιστικής  Ομοσπονδίας 

της Ούγκρα Βασίλι Φιλιπένκο και πολλοί τοπικοί επίσημοι. 

Στη  τελετή  λήξης  που  έγινε  στις  31  Μαρτίου  στη  «Μεγάλη 

Αίθουσα»  του κεντρικού Θεάτρου «Ούγκρα Κλάσικ»  και συ‐

μπεριέλαβε εκτός από τις βραβεύσεις των νικητών μια εξαι‐

ρετική  μουσική  παράσταση  από  διάσημα  συγκροτήματα, 

παρευρέθηκαν οι  ίδιοι επίσημοι με τη προσθήκη των μελών 

του Προεδρικού Συμβουλίου της ΦΙΝΤΕ, που πραγματοποίη‐

σε στο Χάντι‐Μανσίσκ τη πρώτη συνεδρίασή του για το 2014.  

Ο πρώτος γύρος του τουρνουά ξεκίνησε στις 15.00 της 13ης 

Μαρτίου  και  ολοκληρώθηκε  στις  19.00,  με  τρεις  ισοπαλίες 

και μια εξαιρετική νίκη του Ανάντ επί του Αρονιάν που προ‐

κάλεσε αίσθηση στο σκακιστικό κόσμο. 

Τα  προγνωστικά  έδιναν  φαβορί  Κράμνικ  και  Αρονιάν,  ενώ 

δεν  θεωρούσαν  τον Ανάντ  ικανό  να  επανέλθει  στη  κορυφή 

της  σκακιστικής  πυραμίδας,  διεκδικώντας  ένα  νέο  ματς  με 

τον  Νορβηγό  Παγκόσμιο  πρωταθλητή.  Αλλά  διαψεύστηκαν 

από το εξαιρετικό παιχνίδι του  Ινδού, ο οποίος έπαιξε πολύ 

σταθερά, χωρίς να κινδυνεύσει σε κανένα παιχνίδι του (εκτός 

ίσως στη παρτίδα του της δεύτερης φάσης του τουρνουά με 

τον Καριάκιν)  σε όλη  τη διάρκεια  του Τουρνουά.  Σημειώνο‐

ντας 3 νίκες (με Αρονιάν, Μαμεντιάροφ και Τοπάλοφ) και 11 

ισοπαλίες κατέκτησε αήττητος τη πρώτη θέση του τουρνουά 

με 8.5 βαθμούς στους 14 αγώνες, έναν ολόκληρο βαθμό πε‐

ρισσότερο από τον δεύτερο Καριάκιν. Η επικράτησή του ήταν 

απόλυτα  δίκαιη.  Μοναδικό  ίσως  σημείο  που  απογοήτευσε 

τους πολυάριθμους θαυμαστές του ήταν η απόφασή του να 

κάνει ισοπαλία στη παρτίδα του με τον Αντρεϊκιν του δεύτε‐

ρου σκέλους του Τουρνουά, όπου είχε μια πολύπλοκη αλλά 

εντελώς κερδισμένη θέση.  

Πολύ  μεγάλο  ρόλο  στο  εξαιρετικό  του  αποτέλεσμα  έπαιξε 

ασφαλώς η  νίκη  του στο πρώτο  γύρο  επί  του Αρονιάν,  που 

του  έδωσε  ένα  τεράστιο  ψυχολογικό  πλεονέκτημα  και  δεν 

εγκατέλειψε ποτέ τη πρώτη θέση της βαθμολογίας σε όλη τη 

διάρκεια  του  Τουρνουά.  Η  τελική  του  απόδοση  ήταν  2850, 

πολύ  υψηλή  για  τουρνουά  τέτοιου  επιπέδου,  ενώ  κέρδισε 

και 15 πόντους ΕΛΟ. 

Ο Σεργκέι Καριάκιν, που εκτός των άλλων συνοδευόταν στο 

Χάντι‐Μανσίσκ  και  από  τον  Έλληνα  μάνατζέρ  του  Κύριλλο 

Ζάγκαλη, έκανε ένα εκπληκτικό δεύτερο σκέλος των αγώνων, 

όπου είχε 5 βαθμούς στους 7 αγώνες και με συνολικά 3 νίκες 

(με Σβίντλερ, Κράμνικ και Αρονιάν, όλες στο δεύτερο σκέλος), 

9 ισοπαλίες και 2 ήττες (από Κράμνικ και Αρονιάν, όλες  στο 

πρώτο σκέλος) είχε 7.5 βαθμούς, κατακτώντας μόνος του τη 

δεύτερη θέση στο Τουρνουά. Η παρτίδα του του τελευταίου 

γύρου  (μαύρος  εναντίον  του  Αρονιάν)  ήταν  η  παρτίδα  του 

Τουρνουά με  τη μεγαλύτερη διάρκεια,  κράτησε  επτά  (7) ώ‐

ρες  και η εξαιρετική νίκη που πέτυχε ήταν αυτή που  του έ‐

δωσε τη δεύτερη θέση στη τελική κατάταξη. 

Ο Βλαντιμίρ Κράμνικ πήρε τη τρίτη θέση με 7 βαθμούς  και 3 

νίκες, 8  ισοπαλίες και 3 ήττες, χάρη κυρίως στη νίκη του επί 

του  Τοπάλοφ  ένα  γύρο  πριν  το  τέλος  του  τουρνουά.  Ήταν 

ισόβαθμος με Μαμεντιάροφ και Αντρεϊκιν, αλλά είχε περισ‐

σότερους  (2.5)  βαθμούς  στους  μεταξύ  τους  αγώνες.    Όπως 

δήλωσε,  όμως,  ήταν  απογοητευμένος  γιατί  ήθελε  μόνο  τη 
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πρώτη θέση. Τίποτα δεν του πήγε καλά από την αρχή  (ξεκι‐

νώντας από την επιλογή της καρέκλας του, όπου ικανοποιή‐

θηκε μόνο με τη καρέκλα της Διευθύντριας της Ακαδημίας!) 

και παρότι νίκησε τον Καριάκιν στο δεύτερο, έχασε τις ελπί‐

δες  του  για  τη πρώτη θέση μετά  τις  συνεχόμενες ήττες  του 

στον 9ο και 10ο γύρο από Καριάκιν και Σβίντλερ.   

Ο Σακριγιάρ Μαμεντιάροφ  πήρε τη τέταρτη θέση με 7 βαθ‐

μούς κι αυτός (3 νίκες, 8 ισοπαλίες, 3 ήττες), έχοντας 2 βαθ‐

μούς  στους  αγώνες  με  Κράμνικ  και  Αντρεϊκιν.  Έκανε  ένα  ι‐

σορροπημένο  τουρνουά  κάνοντας  εύκολα  το 50%  των  βαθ‐

μών. Έφυγε από το Χάντι‐Μανσίσκ με 81.000 ευρώ στη τσέ‐

πη,  ομολογώντας  ότι  δεν  είχε  ιδιαίτερες  απαιτήσεις  στο 

τουρνουά αυτό. 

Ο Ντμίτρι Αντρεϊκιν έκανε ένα πολύ καλό τουρνουά και πήρε 

την  πέμπτη  θέση,  ενώ  όλοι  περίμεναν  ότι  θα  τερμάτιζε  τε‐

λευταίος στη βαθμολογία, παίρνοντας υπόψη ότι είχε το μι‐

κρότερο ΕΛΟ από τους συμμετέχοντες. Σημείωσε 2 νίκες (με 

Τοπάλοφ και Αρονιάν), 10 ισοπαλίες και 2 ήττες και βρέθηκε 

πέμπτος στη τριπλή ισοβαθμία, έχοντας μόνο 1.5 βαθμό στα 

παιχνίδια  του  με  Κράμνικ  και Μαμεντιάροφ.  Κέρδισε  όμως 

13 πόντους ΕΛΟ. 

Ο  Λεβόν  Αρονιάν  απογοήτευσε  όσους  τον  θεωρούσαν  το 

αδιαφιλονίκητο  φαβορί  των  αγώνων.  Πήρε  μόνο  6.5  βαθ‐

μούς,  σημειώνοντας 3  νίκες  (με Μαμεντιάροφ,  Σβίντλερ και 

Καριάκιν), 7  ισοπαλίες και 4 ήττες και  χάνοντας 18 πόντους 

ΕΛΟ. Στο πρώτο σκέλος του τουρνουά είχε 4.5 βαθμούς, αλ‐

λά στη συνέχεια έκανε μόνο 2.5 βαθμούς στους 7 αγώνες και 

δεν  μπορεσε  να  διεκδικήσει  τη  πρρώτη  θέση.  Είχε  κάποια 

προβλήματα  με  πιέσεις  χρόνου  αλλά  γενικά  δεν  έδειξε  να 

είναι σε καλή φόρμα. 

Ο Πίτερ Σβίντλερ δεν έκανε καλό τουρνουά. Είχε κι αυτός 3 

νίκες (με  Αντρεϊκιν, Τοπάλοφ και  Κράμνικ), 7  ισοπαλίες και 

4 ήττες και 6.5 βαθμούς, αλλά έχασε το ματς του με τον Αρο‐

νιάν με 0.5‐1.5 κι έτσι πήρε την έβδομη θέση. 

Ο Βεσελίν Τοπάλοφ ήταν η μεγάλη απογοήτευση του τουρ‐

νουά, παίρνοντας τη τελευταία θέση με 6 βαθμούς και μόλις  

2  νίκες  (με  Κράμνικ  και  Σβίντλερ),  8  ισοπαλίες  και  4  ήττες. 

Προσπαθούσε  να  κερδίσει  σε  όλα  τα παιχνίδια  του  γιατί  ό‐

πως είπε είχε στόχο μόνο τη κορυφή, αλλά αυτό τον οδήγησε 

σε αρκετές ήττες και στην απώλεια 13 πόντων ΕΛΟ. 

Πρέπει να τονιστεί ότι στο τουρνουά παίχτηκαν πολλές ενδι‐

αφέρουσες και μαχητικές παρτίδες, ενώ δεν υπήρξαν ισοπα‐

λίες λίγων κινήσεων. Η πιο μικρή σε διάρκεια παρτίδα ήταν η 

παρτίδα Αρονιάν‐Ανάντ,  ισοπαλία συνολικής διάρκειας μιας 

ώρας και τριάντα πέντε λεπτών. Στο τουρνουά είχαμε 22 νί‐

κες (17 για τα λευκά και 5 για τα μαύρα) και 35 ισοπαλίες. Το 

ποσοστό των νικών (39%) μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικό 

για τέτοιας δυναμικότητας τουρνουά.  

Από τα ενδιαφέροντα  του  τουρνουά ήταν  τα αποτελέσματα 

μεταξύ  των  τεσσάρων  Ρώσων  παικτών.  Πολλοί  θεωρούσαν 

πριν από την έναρξη του τουρνουά ότι οι Ρώσοι παίκτες θα 

«ρύθμιζαν»  τα  μεταξύ  τους  αποτελέσματα,  ώστε  να  πριμο‐

δοτηθεί κάποιος από αυτούς και  να πάρει τη πρώτη θέση. 

Κάτι τέτοιο προφανώς δεν έγινε, δεδομένου ότι στους μετα‐

ξύ τους αγώνες είχαν: 

‐ Ο Κράμνικ μόλις 2.5 βαθμούς στους 6 αγώνες(!) 

‐ Ο Καριάκιν 3.5β./6 αγ.  

‐ Ο Σβίντλερ 3.5β./6 αγ.  

‐ Ο Αντρεϊκιν 2.5β./6 αγ. 

Οι κορυφαίοι Ρώσοι διαφύλαξαν την αξιοπιστία τους και την 

αξιοπιστία του τουρνουά. 

Με  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον αναμένονταν οι  δύο παρτίδες με‐

ταξύ Κράμνικ και Τοπάλοφ, δεδομένου ότι αυτές θα ήταν οι 

πρώτες παρτίδες κανονικού χρόνου σκέψης μετά το περιβό‐

ητο ματς του 2006 στην Ελίστα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλη‐

μα  (  το περίφημο toiletgate!) και δεδομένης της κακής σχέ‐

σης που είχαν οι δύο παίκτες από τότε. 

Το ματς έληξε 1‐1 (οι παίκτες σημείωσαν από μια νίκη με τα 

λευκά),  αλλά  οι  δύο  αντίπαλοι  ουδέποτε  έδωσαν  τα  χέρια 

μεταξύ τους πριν από την έναρξη και μετά το τέλος της παρ‐

τίδας,  όπως  συνηθίζεται  με  τη  τήρηση  του  fair‐play.    Στο 

πρώτο μάλιστα ματς, όπου σημειώθηκε η νίκη του Τοπάλοφ, 

ο Κράμνικ έπαιζε για αρκετή ώρα μια εντελώς χαμένη θέση, 

περιμένοντας τον αντίπαλό του να σηκωθεί και να πάει του‐

αλέτα. Μόλις έγινε αυτό και ο Τοπάλοφ απομακρύνθηκε από 

το  τραπέζι,  ο  Κράμνικ  αμέσως  σταμάτησε  το  χρονόμετρο, 

υπέγραψε και  τα δύο παρτιδόφυλλα και  έφυγε από την αί‐

θουσα! 

Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι τόσο αγωνιστικά 

όσο και οργανωτικά η διοργάνωση κυμάνθηκε σε πολύ υψη‐

λά  επίπεδα.  Οι  άνθρωποι  του  Χάντι‐Μανσίσκ  διοργάνωσαν 

ένα εξαιρετικό τουρνουά και όλοι οι συμμετέχοντες έμειναν 

ευχαριστημένοι  και  είχαν  μόνο  καλά  λόγια  να  πουν  για  τη 

διοργάνωση. 

Ο Ινδός Βισβαναθάν Ανάντ ήταν ο άξιος νικητής και κέρδισε 

το δικαίωμα να αγωνιστεί εναντίον του Μάγκνους Κάρλσεν 

σε ένα ακόμα ματς, που θα διεξαχθεί τον Νοέμβρη του 2014 

και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. 

 



 

 Έγιναν 

13ο Παγκόσμιο Ατομικό Πρωτάθλημα IBCA 

Από τις 5 μέχρι τις 14 Μαΐου 2014, η χώρα μας φιλοξένη‐
σε μια πολύ σπουδαία διοργάνωση,  το 13ο Παγκόσμιο Ατο‐
μικό Πρωτάθλημα Τυφλών  και Μερικών  Βλεπόντων.  Η  δι‐
οργάνωση  αποτέλεσε  τον  καρπό  της  συνεργασίας  της  IBCA 
(International  Braille  Chess  Association)  και  της  Εθνικής  Α‐
θλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες της χώρας μας 
και  φιλοξενήθηκε  στο  ξενοδοχείο  Mediterranean  Village, 
στην παραλία Κατερίνης. Στο τουρνουά συμμετείχαν συνολι‐
κά 92 σκακιστές και σκακίστριες από 29 χώρες (μεταξύ τους 
και 8 από  την Ελλάδα)  προερχόμενοι  κυρίως από Ευρωπαϊ‐
κές χώρες,  χωρίς να λείπουν, ωστόσο,  και μερικές  ιδιαίτερα 
μακρινές συμμετοχές (Αμερική, Πούερτο Ρίκο, Βολιβία, Ινδία, 
Νότιος  Αφρική).  Το  σύστημα  των  αγώνων  ήταν  εβλετικό  9 
γύρων και διευθυντής αγώνων ήταν ο IO Νίκος Καλέσης. 

Στο αγωνιστικό σκέλος, την 1η θέση κατέλαβε ο Πολωνός 
FM Jacek Stachanczyk με 7,5 βαθμούς, ακολουθούμενος από 
τους FM Oliver Mueller (Γερμανία), Rustam Kasimov (Ρωσία) 
και Hinko Cajzler (Κροατία)  που συγκέντρωσαν 7,0 βαθμούς. 
Καλύτερος Έλληνας αναδείχθηκε ο 18χρονος Αργύρης Κουμ‐
τζής του Σ.Σ. Πεύκων Θεσσαλονίκης με 5,0 βαθμούς (37η θέ‐
ση  και  2ος  στους  κάτω  των 18  ετών),  ακολουθούμενος  από 
τον Λαέρτη Κλίμη του Σ.Μ.Α.Ο. Καισαριανής με 4,5 βαθμούς 
(47η θέση).  Αναλυτικά αποτελέσματα και βαθμολογίες,  μαζί 
με τις περισσότερες από τις παρτίδες του τουρνουά, μπορεί‐
τε  να  βρείτε  στο  chess‐results.com.  Επιπλέον,  μπορείτε  να 
διαβάσετε και το σχετικό άρθρο του κ. Κοσμά Κέφαλου στην 
Αυγή της 17ης Μαΐου 2014. 

 

1ο Ατομικό Πρωτάθλημα Μικρών Χωρών Ευρώπης 

Το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου πραγματοποιήθη‐
κε  στη Λάρνακα  της  Κύπρου  μια  καινούρια  διοργάνωση,  η 
οποία έχει στόχο να τονώσει το σκάκι στις μικρότερες χώρες 
της Ευρώπης. Συνολικά, συμμετείχαν 12 σκακιστές από τα 10 
μικρότερα  κράτη  της  ηπείρου  μας:  Κύπρος,  Ανδόρρα,  Λου‐
ξεμβούργο,  Μάλτα,  Σαν  Μαρίνο,  Λιχτενστάιν,  Μονακό,  κα‐
θώς  και  τα  ημιαυτόνομα  κρατίδια  Νήσοι  Φερόες,  Τζέρσευ 
και  Γκουέρνεσευ.  Ο  νικητής  αυτού  του  τουρνουά  πουλ  11 
γύρων, εκτός από το χρηματικό έπαθλο των 2.000€, εξασφά‐
λιζε  και  την  πρόκρισή  του  για  το Παγκόσμιο  Κύπελλο  του 
2015,  που  θα  διεξαχθεί  στο  Μπακού  του  Αζερμπαϊτζάν.  Η 
διοργάνωση  καλύφθηκε  διαδικτυακά  από  την  εξαιρετική 
ιστοσελίδα http://larnaca2014.fide.com/ στην οποία μπορεί‐
τε να βρείτε πλούσιο υλικό σχετικά με τους αγώνες. Τελικός 
νικητής  ήταν  ο  IM M. Wiedenkeller  από  το  Λουξεμβούργο 
(9,0/11),  έχοντας επικρατήσει στον μεταξύ τους αγώνα ένα‐
ντι  του  ισοβάθμου  του GM  I.  Efimov  από  το Μονακό.  Από 
πλευράς Κύπρου,  ξεχώρισε ο ταλαντούχος 15χρονος Ανδρέ‐
ας Κελίρης (Σ.Α. Κορινθίας «Αργοναύτης») που κατετάγη 6ος 

με 6,0 βαθμούς, ενώ ο έτερος εκρπόσωπος της χώρας Αντώ‐
νης Αντωνίου (Ε.Ε.Σ. Κορυδαλλού) ήταν 8ος με 4,5 βαθμούς.  

FIDE Women’s Grand‐Prix Khanty‐Mansiysk 2014 

Μόλις  μία  εβδομάδα  μετά  την  ολοκλήρωση  του  τουρ‐
νουά  των  διεκδικητών  στο  Khanty‐Mansiysk,  την  σκυτάλη 
των σκακιστικών δραστηριοτήτων στη ρωσική πόλη παρέλα‐
βε  το  4o  (από  τα  συνολικά  6)  τουρνουά  της  σειράς  FIDE 
Women’s Grand‐Prix  2013‐2014.  Δώδεκα  από  τις  συνολικά 
18 σκακίστριες που συμμετέχουν στη σειρά αγωνίστηκαν με 
στόχο το όσο το δυνατόν υψηλότερο πλασάρισμα στην τελι‐
κή κατάταξη, κάτι που θα τους εξασφάλιζε την μέγιστη δυνα‐
τή συγκομιδή βαθμών. Ο  λόγος είναι  ότι  η πρώτη θέση  της 
αθροιστικής  βαθμολογίας  στη  σειρά  αυτή  εξασφαλίζει  μία 
θέση για τον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Γυναι‐
κών  2015  (σε  αντίθεση  με  την  αντίστοιχη  διοργάνωση  των 
ανδρών, όπου οι πρώτες δύο θέσεις οδηγούν στο Τουρνουά 
των  Διεκδικητών)!  Επειδή  μάλιστα  η  άλλη  θέση  θα  δωθεί 
στην  νικήτρια  του  Παγκοσμίου  Πρωταθλήματος  Γυναικών 
2014 (η οποία θα προκύψει από ένα τουρνουά νοκ‐αουτ που 
θα διεξαχθεί τον ερχόμενο Οκτώβριο), γίνεται αντιληπτό ότι 
τα περιθώρια λάθους για τις επίδοξες διεκδικήτριες του πα‐
γκόσμιου στέμματος είναι πολύ μικρά! 

Στο  αγωνιστικό  σκέλος,  επικράτησε  με  χαρακτηριστική 
άνεση  –  και  1,5  βαθμό  διαφορά  από  την  δεύτερη  –  η  νυν 
Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Hou Yifan  (8,5/11). Η Κινέζα  τερ‐
μάτισε αήττητη και ουσιαστικά εξασφάλισε την πρώτη θέση 
νικώντας  στον  9ο  γύρο  την  πλέον  άμεση  διώκτριά  της,  την 
Olga Girya  από  τη  Ρωσία  με 7,0  βαθμούς.  Στην  τρίτη  θέση 
βρέθηκε η πρώην Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Alexandra Kos‐
teniuk  με 6,5  βαθμούς,  ενώ  στην 4η  θέση  ισοβάθμησαν  οι 
Ουκρανές (για την ακρίβεια, η πρώτη πρόσφατα ανακοίνωσε 
ότι πλέον θα αγωνίζεται με τα χρώματα της Ρωσίας, ακολου‐
θώντας  το παράδειγμα  του Sergey Karjakin,  ενώ η  δεύτερη 
επιστρέφει στη γενέτειρά της, μετά από 10 χρόνια που αγω‐
νιζόταν με την εθνική ομάδα της Σλοβενίας!) Kateryna Lagno 
και Anna Muzychuk με 6,0 βαθμούς. Αναλυτικές πληροφορί‐
ες για τη διοργάνωση μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστο‐
σελίδα: http://khantymansiysk2014.fide.com/. 

Παρόλα αυτά, στη συνολική βαθμολογία τον πρώτο λόγο 
έχει η Ινδή Humpy Koneru, νούμερο 3 της παγκόσμιας κατά‐
ταξης των γυναικών, η οποία έχει κερδίσει και τα δύο τουρ‐
νουά της σειράς στα οποία συμμετείχε. Όσο για την Hou Yi‐
fan, μάλλον η νίκη της στο Khanty‐Mansiysk δε θα είναι αρ‐
κετή από μόνη της για να διεκδικήσει την πρώτη θέση, εκτός 
κι  αν  καταφέρει  να  κερδίσει  χωρίς  ισοβαθμία  τα  επόμενα 
δύο τουρνουά που είναι προγραμματισμένα για το 2014, στα 
οποία θα συμμετέχει και η Koneru. Δύσκολο, αλλά όχι ακα‐
τόρθωτο για το φαινόμενο του γυναικείου σκακιού… 
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Παγκοσμ . Πρωταθλ. Rapid και Blitz Γυναικών 2014 

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του FIDE Women’s Grand‐
Prix 2013‐2014 που αναφέρθηκε προηγουμένως, η πόλη του 
Khanty‐Mansiysk  φιλοξένησε  και  τα  Παγκόσμια  Πρωταθλή‐
ματα Rapid  και Blitz  Γυναικών  του 2014.  Σε  κάθε  τουρνουά 
συμμετείχαν 34  από  τις  κορυφαίες  σκακίστριες  στον  κόσμο 
(αν και με τις ηχηρές απουσίες των δύο πρώτων – εκτός της 
Judith  Polgar  –  της  παγκόσμιας  κατάταξης  Hou  Yifan  και 
Humpy Koneru.  Αρχικά  παίχτηκε  το  πρωτάθλημα Rapid,  με 
χρόνο σκέψης 15’+10’’ και συνολικά 15 γύρους (από 5 κάθε 
ημέρα). Μετά από  ένα  ιδιαίτερα αμφίρροπο  τουρνουά,  την 
πρώτη  θέση  κατέλαβε  η  Ουκρατή  Kateryna  Lagno  με  10,5 
βαθμούς,  υπερτερώντας  στην  ισοβαθμία  έναντι  της  Ρωσίας 
Alexandra  Kosteniuk  (τη  νίκησε  στη  μεταξύ  τους  παρτίδα). 
Στην  τρίτη  θέση  με  10,0  βαθμούς  ισοβάθμησαν  η  Ρωσίδα 
Olga Girya, η Βουλγάρα Antoaneta Stefanova και η Σλοβένα 
Anna  Muzychuk.  Την  αμέσως  επόμενη  μέρα  ξεκίνησε  το 
τουρνουά Blitz, με χρόνο σκέψης 3’+2’’ και επίσης 15 γύρους, 
αλλά με  την  ιδιαιτερότητα ότι  κάθε  ζευγάρι που προέκυπτε 
στα πλαίσια του ελβετικού συστήματος έπαιζε 2 παρτίδες με 
αντιστροφή  χρωμάτων  (στην  ουσία  δηλαδή  παίχτηκαν  30 
γύροι, αλλά η κάθε παίκτρια αντιμετώπισε μόνο 15 από  τις 
συμμετέχουσες  αντιπάλους  της).  Εκεί  η Anna Muzychuk  α‐
ναδείχθηκε πανάξια νικήτρια με 23,0 βαθμούς, παρά τη σχε‐
τική κοιλιά που έκανε τη δεύτερη μέρα του τουρνουά. Πολύ 
πιο πίσω, στη δεύτερη και τρίτη θέση βρέθηκαν η  Γεωργιανή 
Nana Dzagnidze και η Ρωσίδα Tatiana Kosintseva με 20,5 και 
20,0  βαθμούς  αντίστοιχα.  Περισσότερες  πληροφορίες  και 
πλούσιο  φωτογραφικό  υλικό  στην  επίσημη  ιστοσελίδα: 
http://wwrbc2014.fide.com/. 

 

Ατομικά Πρωταθλήματα Η.Π.Α. και Βουλγαρίας 

Πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκαν τα ατομικά πρωτα‐
θλήματα Ανδρών και Γυναικών στις Η.Π.Α. και στη Βουλγαρί‐
α.  Στις  Η.Π.Α.,  οι  αγώνες  είχαν  εξαιρετικό  ενδιαφέρον  και 
μετά  την ολοκλήρωση  των  τουρνουά προέκυψε  τριπλή  ισο‐
βαθμία τόσο στους άνδρες (G. Kamsky, A. Lenderman και V. 
Akobian με 7,0/11), όσο και στις γυναίκες (I. Krush, A. Zaton‐
skih  και  T.  Abrahamyan  me  6,5/9)!  Λόγω  των  καλύτερων 
κριτηρίων  ισοβαθμίας,  οι  G.  Kamsky  και  I.  Krush  έπαιξαν 
απευθείας  στον  τελικό  των  αγώνων‐μπαράζ  που  οριζόταν 
από την προκήρυξη, ενώ ο δεύτερος και ο τρίτος κάθε τουρ‐
νουά έπαιξαν μεταξύ  τους μια παρτίδα ράπιντ‐Αρμαγεδδών 
που  καθορίστηκε  με  τον  εξής  ιδιόμορφο  κανόνα:  οι  δύο α‐
ντίπαλοι έγραψαν μυστικά σε ένα φάκελο τον ελάχιστο χρό‐
νο  σκέψης  που  θα  δεχόταν  να  έχουν ως  μαύροι  (οι  λευκοί 
είχαν 45’ χρόνο σκέψης), ως αντάλλαγμα για το πλεονέκτημα 
της  ισοπαλίας  (draw‐odds).  Ο  παίκτης  που  θα  μειοδοτούσε 

σε αυτόν τον άτυπο διαγωνισμό, έπαιρνε τα μαύρα και είχε 
τη δυνατότητα να προκριθεί με μόνο μια ισοπαλία! Από αυτή 
τη διαδικασία, νικητές προέκυψαν και στις δύο περιπτώσεις 
οι  μαύροι  (νίκη  V.  Akobian  και  ισοπαλία  T.  Abrahamyan, 
αντίστοιχα) πριν υποκύψουν αμφότεροι με σκορ 1,5‐0,5 στον 
τελικό  απέναντι  στους  G.  Kamsky  (δεύτερος  συνεχόμενος 
τίτλος και πέμπτος συνολικά!) και I. Krush (τρίτος συνεχόμε‐
νος  τίτλος και έκτος συνολικά), σε ένα μίνι‐ματς δύο παρτί‐
δων με χρόνο σκέψης 25’ για κάθε παίκτη.  

Σχεδόν  παράλληλα  χρονικά,  στο  –  γνωστό  κυρίως  λόγω 
του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας – 
Kozloduy  της  γειτονικής  Βουλγαρίας,  ολοκληρώθηκαν  τα 
ατομικά πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών της χώρας. Σε 
αυτά,  καθαροί  νικητές  αναδείχθηκαν  ο Kiril Georgiev  και  η 
Iva Videnova, αμφότεροι με 7,0 βαθμούς σε 9 αγώνες. Πρό‐
κειται για τη 2η συνεχόμενη κατάκτηση (και 5η συνολικά) για 
τον βετεράνο GM, ο οποίος μέσα στη χρονιά έχει σημειώσει 
εξαιρετικά  αποτελέσματα,  κερδίζοντας  μάλιστα  τον  Απρίλιο 
και το πολύ ισχυρό τουρνουά Caprosh Open 2014 στην πόλη 
των  Σκοπίων.  Όσο  για  την  26χρονη Videnova,  ήταν  η  τρίτη 
συνεχόμενη  κατάκτηση  του  ισχυρού  πρωταθλήματος,  κάτι 
που σίγουρα αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία.  

 

15ο Karpov Poikovsky & 49ο Capablanca Memorial 

Τον  τελευταίο μήνα έλαβαν χώρα πολλά  ισχυρά κλειστά 
τουρνουά, με αρκετές συμμετοχές παικτών με ELO άνω του 
2700. Μιας και είναι πρακτικά αδύνατο να καλυφθούν όλα, 
αναφέρουμε συνοπτικά τους νικητές στα σημαντικότερα από 
αυτά,  το 15o Karpov Poikovsky 2014 και  το 49ο Capablanca 
Memorial 2014. 

Στο πρώτο από αυτά, ανάμεσα σε έναν όμιλο 10 πολύ  ι‐
σχυρών  σκακιστών,  ξεχώρισε  τελικά  ο  Ρώσος  Alexander 
Morozevich  με  6,0/9,  εκμεταλλευόμενος  την  ήττα  στον  τε‐
λευταίο γύρο του συμπατριώτη του Dmitry Jakovenko με τον 
οποίον ισοβαθμούσε μέχρι τότε. Στην τρίτη θέση ισοβάθμη‐
σαν ο Γάλλος Etienne Bacrot και ο Λετονός Alexei Shirov με 
5,0  βαθμούς.  Επίσημη  ιστοσελίδα  (ρώσικα): 
http://ermakinfo.ru/mezhdunarodnyiy‐shahmatnyiy‐turnir‐
im‐a‐karpova/.  

Στο δεύτερο, στην Κούβα, έλαμψε το άστρο του ανερχό‐
μενου 20χρονου Wesley So από τις Φιλιππίνες, ο οποίος συ‐
γκέντρωσε 6,5 βαθμούς σε 10 αγώνες. Ακολούθησαν οι τοπι‐
κοί ήρωες Lazaro Bruzon και Lenier Dominguez με 5,5 και 5,0 
βαθμούς αντίστοιχα. Με αυτό το αποτέλεσμα, ο So αναμένε‐
ται  να  βρεθεί  στη  15η  θέση  της  παγκόσμιας  κατάταξης  στη 
λίστα  Ιουνίου  2014.  Επίσημη  ιστοσελίδα  (ισπανικά):  
http://torneocapablanca.inder.cu/. 

 
 



 

 

 
 

Θα γίνουν 

Norway Chess 2014 

Από τις 2 έως τις 13 Ιουνίου 2014 θα διεξαχθεί στο ξενο‐
δοχείο «Scandic Stavanger Forus» στο Stavanger της Νορβη‐
γίας  το Norway Chess 2014. Οι συμμετέχοντες έχουν επιβε‐
βαιωθεί  και  θα  είναι  οι  εξής  (μ.ο.  ELO  2774!):  Magnus 
Carlsen,  Levon  Aronian,  Alexander  Grischuk,  Fabiano 
Caruana, Vladimir Kramnik, Veselin Topalov, Sergey Karjakin, 
Peter  Svidler, Anish Giri  και  Simen Agdestein.  Ο  τελευταίος 
προκρίθηκε  έναντι  του  Jon  Ludvig  Hammer,  βοηθού  του 
Carlsen  στο  ματς  για  το  Παγκόσμιο  Πρωτάθλημα  απέναντι 
στον Anand,  σε  ματς  παρτίδων  rapid  που  διεξήχθη  για  τον 
σκοπό αυτό.  Αξίζει να θυμήσουμε ότι ο νικητής της περσινής 
πρώτης  έκδοσης  του  νέου  αυτού  σούπερ‐τουρνουά  ήταν  ο 
Ρώσος  Sergey  Karjakin.  Περισσότερες  πληροφορίες  στην 
επίσημη ιστοσελίδα των αγώνων http://norwaychess.com/. 

 

Παγκόσμια Πρωταθλήματα Rapid και Blitz 2014 

Αμέσως μετά  το Norway Chess 2014,  θα  πραγματοποιη‐
θούν  στο Dubai  των Ηνωμένων  Αραβικών  Εμιράτων  τα Πα‐
γκόσμια Πρωταθλήματα Rapid και Blitz 2014. Η διοργάνωση 
αυτή  έχει  αρκετές  ομοιότητες  με  τα  αντίστοιχα  Παγκόσμια 
Πρωταθλήματα των Γυναικών που αναφέρθηκαν παραπάνω 
(π.χ.  χρόνοι  σκέψης)  αλλά  η  συμμετοχή  είναι  ελεύθερη  για 
όποιον σκακιστή ή σκακίστρια με ΕΛΟ άνω των 2500 το επι‐
θυμεί. Επιπλέον, το τουρνουά Blitz θα παιχτεί σε 21 μονούς 
γύρους  με  ελβετικό  σύστημα,  σε  αντίθεση  με  τους  διπλούς 
γύρους στη διοργάνωση των  γυναικών. Και στις δύο διοργα‐
νώσεις, το πρώτο ΕΛΟ είναι ο Αμερικανός Hikaru Nakamura, 
ο  κορυφαίος  σκακιστής  σε  παρτίδες  σύντομου  χρόνου  σκέ‐
ψης με βάση τις λίστες Top‐100 Rapid και Blitz που δημοσιο‐
ποίησε για πρώτη φορά αυτό το μήνα η FIDE. 

Διάφορες Ειδήσεις  

Σελίδα Ε.Σ.Ο. στο Facebook 

Εδώ και περίπου 2 μήνες, η μέχρι πρότινος αδρανής σελίδα 
της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας στο δημοφιλές μέσο 
κοινωνικής  δικτύωσης  facebook  έχει  επανενεργοποιηθεί. 
Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι η καλύτερη διάχυση των 
ειδήσεων  που  αφορούν  το  ελληνικό  (και  όχι  μόνο)  σκάκι, 
κυρίως  σε  άτομα  τα  οποία  δεν  επισκέπτονται  τακτικά  την 
επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Σ.Ο. (http://www.chessfed.net).  

Επιπλέον,  μέσω  των  επανακοινοποιήσεων  των  διαφόρων 
νέων που δημοσιεύονται,  είναι  εφικτό  να προσεγγιστεί  ένα 
ευρύτερο κοινό, το οποίο δεν γνωρίζει πολλά πράγματα σχε‐
τικά με το σκάκι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της με‐
γάλης δυναμικής αποτέλεσε η είδηση για την πιλοτική εισα‐
γωγή  του  σκακιού  στην  Ευέλικτη  Ζώνη  των Δημοτικών  Σχο‐
λείων της χώρας. Μέσα σε λίγες ώρες, η είδηση κυριολεκτικά 
διαχύθηκε  στον  κόσμο  του  facebook  με  εκθετικό  ρυθμό, 
φτάνοντας  συνολικά  σε  περίπου  3.000  άτομα!  Την  στιγμή 
που  γράφονται  αυτές  οι  γραμμές,  οι  συνολικά  εγγεγραμμέ‐
νοι  στη  σελίδα  (όσοι  έχουν  κάνει «like»  δηλαδή)  είναι 400. 
Μπορείτε να επισκεφτείτε και να κάνετε like στη σελίδα αυτή 
στη διεύθυνση: https://www.facebook.com/chessfed. 
 

FIDE Online Arena 

Στις αρχές Απριλίου ξεκίνησε η κανονική λειτουργία της επί‐
σημης  πλατφόρμας  διαδικτυακού  σκακιού  της  Παγκόσμιας 
Σκακιστική Ομοσπονδίας (F.I.D.E.). Το φιλόδοξο αυτό project, 
το οποίο περιλαμβάνει πλήθος καινοτόμων χαρακτηριστικών 
και  υλοποιήθηκε  από  την  εταιρία  Premium  Chess,  έχει  ως 
μακροπρόθεσμο στόχο την ενοποίηση των βαθμών αξιολό‐
γησης Blitz  και Rapid  που  δημοσιεύει  κάθε  μήνα  (εδώ  και 
περίπου  2  χρόνια)  η  F.I.D.E.  για  τα  τουρνουά  που  γίνονται 
στον...  φυσικό  κόσμο  με  αυτά  που  θα  πραγματοποιούνται 
στο διαδίκτυο  (στη συγκεκριμένη πλατφόρμα φυσικά)!  Στην 

πλατφόρμα αυτή μπορεί  κανείς  να παίξει  δωρεάν παρτίδες 
αποκτώντας  ένα  ενιαίο  βαθμό  αξιολόγησης  για  όλους  τους 
διαφορετικούς  χρόνου  σκέψης,  όμως  τα  πλέον  ελκυστικά 
χαρακτηριστικά  της προσφέρονται μόνο για  τα εγγεγραμμέ‐
να μέλη, με τη συνδρομή να ανέρχεται σε 25€ το χρόνο. Συ‐
γκεκριμένα,  τα  εγγεγραμμένα  μέλη  «προστατεύονται»  σε 
όλες τις επίσημες παρτίδες τους από μια ειδικά ανεπτυγμένη 
τεχνολογία  ανίχνευσης  της  αθέμιτης  χρήσης  σκακιστικών 
μηχανών  (anti‐cheating  technology),  μπορούν  να  συμμετέ‐
χουν σε επίσημα  τουρνουά  της F.I.D.E.,  ενώ ακόμα προβλέ‐
πεται  η  ζωντανή αναμετάδοση  σημαντικών  σκακιστικών  γε‐
γονότων,  αγώνες  σιμουλτανέ  ή  απευθείας  αναμέτρησης  α‐
πέναντι σε κορυφαίους σκακιστές, ανάλυση των παρτίδων με 
χρήση  της σκακιστικής μηχανής  της προτίμησης  του μέλους 
και πλήρη στατιστικά και αρχείο παρτίδων. Για περισσότερες 
πληροφορίες,  εγγραφή  (δωρεάν  ή  μέσω  συνδρομής),  αλλά 
και  για  την  μεταφόρτωση  του  λογισμικού  που  απαιτείται, 
μπορείτε  να  διαβάσετε  περισσότερα  στην  ιστοσελίδα 
http://www.home.premiumchess.net/fide‐arena/.  
 

Illyumzhinov vs.  Kasparov για την Προεδρία της FIDE! 

Επισημοποιήθηκαν  οι  υποψηφιότητες  του  (νυν  προέδρου) 
Kirsan Illyumzhinov και του πρώην παγκόσμιου πρωταθλητή 
Garry  Kasparov  για  τις  επικείμενες  εκλογές  σχετικά  με  τη 
θέση του προέδρου της FIDE. Ο απερχόμενος πρόεδρος προ‐
τάθηκε από συνολικά 56 χώρες, ενώ ο θρυλικός Garry συγκέ‐
ντρωσε μόλις 20 χώρες στο στρατόπεδό του. Η αντιπαλότητα 
μεταξύ των δύο ανδρών είναι γνωστή εδώ και πολλά χρόνια, 
από την εποχή που ο Kasparov ήταν στο απόγειο της σκακι‐
στικής  του  σταδιοδρομίας  στα  μέσα  της  δεκαετίας  του  `90. 
Παρόλα αυτά,  οι  πιθανότητες  του  να  εκθρονίσει  τον  επί 19 
χρόνια Πρόεδρο είναι μάλλον μικρές, όπως φαίνεται και από 
τον σχετικό αριθμό των χωρών που τους υποστηρίζουν... 
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Thoresen Chess Engine Competition Season 6 

του  
Αλέξανδρου Δημητριάδη 
 

Το  Thoresen  Chess  Engine  Competition  (TCEC)  είναι  ένα 
τουρνουά σκακιστικών μηχανών που διοργανώνεται από τον 
Νορβηγό Martin Thoresen με στόχο την ανάδειξη του κορυ‐
φαίου  σκακιστικού  λογισμικού,  σε  ελεγχόμενες  και  δίκαιες 
συνθήκες αναμέτρησης. Ο χρόνος σκέψης για κάθε παρτίδα 
είναι  2h  για  κάθε  μηχανή,  με  την  προσθήκη  30’’  για  κάθε 
κίνηση  που  ολοκληρώνεται.  Περιλαμβάνει  ένα  σύνολο  από 
προκριματικούς  γύρους  (στην  6η  σεζόν  συμμετείχαν  αρχικά 
36 σκακιστικές μηχανές, για να περάσουν στην επόμενη φά‐
ση 16 κ.ο.κ.) που καταλήγει σε ένα τελικό ματς 64 παρτίδων 
ανάμεσα στα δύο προγράμματα που...  επιβιώνουν από αυ‐
τήν την «εξοντωτική» διαδικασία αγώνων. Ειδικά στις τελευ‐
ταίες  φάσεις,  που  ο  αριθμός  των  μηχανών  μειώνεται,  τα 
τουρνουά  είναι  τύπου  πουλ  πολλαπλών  συναντήσεων. Με‐
ταξύ  των φάσεων  είναι  εφικτό  να γίνουν αναβαθμίσεις  στα 
προγράμματα, οι οποίες μπορεί να είναι και σημαντικές.  

Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές έχει ολοκλη‐
ρωθεί  η  προτελευταία  (ημιτελική)  φάση  των  αγώνων,  στην 
οποία συμμετείχαν τα 4  κορυφαία προγράμματα των προη‐
γούμενων φάσεων,  όπου η  τελική  κατάταξη διαμορφώθηκε 
ως εξής (σε 48 παρτίδες): Stockfish 30, Komodo 28, Houdini 
24  και Critter 14.  Έτσι,  για  δεύτερη  συνεχή  σεζόν  (η  προη‐
γούμενη ολοκληρώθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου του 2013) το 
λογισμικό  ανοιχτού  κώδικα  Stockfish  θα  αντιμετωπίσει  το 
εμπορικό  πρόγραμμα  Komodo,  αφήνοντας  εκ  νέου  εκτός 
τελικού το – από πολλούς θεωρούμενο ως το κορυφαίο σκα‐
κιστικό  λογισμικό  – Houdini.  Παρά  την  καθαρή  επικράτηση 
του  Stockfish  σε  αυτή  τη φάση,  στις  μεταξύ  του  αναμετρή‐
σεις  με  το  Komodo  το  σκορ  ήταν  ισόπαλο,  ενώ  και  οι  δύο 
μηχανές είχαν θετικό σκορ απέναντι στο Houdini και στο Crit‐
ter. Το τελευταίο, η μεγάλη έκπληξη της προηγούμενης φά‐
σης, παρότι για ένα μεγάλο διάστημα της ημιτελικής φάσης 
ήταν  ο  «σάκος  του  μποξ»  για  τις  υπόλοιπες  μηχανές,  στο 
δεύτερο μισό του τουρνουά κατάφερε να καταφέρει μερικά 
σημαντικά χτυπήματα στους αντιπάλους του και κυρίως στο 
Houdini, όπως στην παρακάτω εντυπωσιακή παρτίδα: 

 
Critter 1.6a (3038) – Houdini 4 (3148) [B41] 
TCEC Season 6 Stage 4, 29ος Γύρος  
12/05/2014 
 
1.e4  c5  2.Nf3  e6  3.d4  cxd4  4.Nxd4  a6  5.c4 Nf6  6.Nc3 Qc7 
7.a3 b6 8.Be2 Bb7 9.Qd3 d6 10.b4 Nbd7 11.f4 g6 12.Be3 Rc8 
13.Rc1 Be7 14.Nf3 O‐O 15.O‐O Rfe8 16.Nd2 Bf8 17.Bf3 Bg7 
18Rfd1 Qb8 19. h3 Bc6 20.Kh1 Ba8 21.Rf1 Qc7 22.Rg1 Bb7 
23.Rgd1 Ba8 24.Qf1 Qb8 25.Qf2 Rc7 26.a4 Rcc8 

 

27.a5!  Η  αρχή    ενός  εξαιρετικού  σχεδίου  των  λευκών. 
27…bxa5 Πρακτικά φορσέ, αφού στο 27…b5 θα ακολουθού‐
σε  η  συνέχεια  28.Ba7  Qc7  29.cxb5  axb5  30.Nxb5  Qxc1 
31.Rxc1 Rxc1+ 32.Kh2 Bf8 33.Qd4 +‐. 28.b5! Bb7 Το 28…axb5 
δεν ήταν καλό για λόγους παρόμοιους με αυτούς του προη‐
γούμενου  σχολίου.  29.b6  e5  30.f5  Nc5  31.Rb1  a4  32.Bxc5 
Rxc5  33.Nxa4  Rcc8  34.fxg6  hxg6  35.Qe3  Rc6  36.Be2  Qc8 
37.c5! Νέα εξαιρετική θυσία πιονιού από το Critter, με στόχο 
την  ενεργοποίηση  του  λευκοτετράγωνου  αξιωματικού  του 
και  την  παράλυση  του  αντιπάλου.  35…dxc5  38.Bc4  Bf8 
39.Nf3  a5  40.Ng5  Re7  41.Qb3  Kg7  42.Rf1  Rd6  43.Qe3  Rc6 
44.Rf2 Qd8 45.Rbf1 Προσέξτε με πόση άνεση έχτισε την επί‐
θεσή  του  ο  λευκός  στις  τελευταίες 10  κινήσεις,  ενώ  ο μαύ‐
ρους  κουνούσε  τα  κομμάτια  του  άσκοπα  μπρος  πίσω.  Μια 



 

 

σχεδόν  ταπεινωτική  παρτίδα  για  το  πάλαι  ποτέ  αχτύπητο 
Houdini!  46…Qd4  46.Qb3 Rd6  47.Rf3 Qd2 Πλέον  έφτασε  η 
ώρα για το τελειωτικό χτύπημα των λευκών: 

 

48.Nxf7 Rxf7 49.Bxf7 Bxe4 50.b7 Rd3 51.b8=Q! Ένα αρμόζον 
τελείωμα για  την παρτίδα!  Χρειάζεται  μόνο  λίγη ψυχραιμία 
στην  άμυνα,   κάτι που κάθε μηχανή που σέβεται τον εαυτό 
της διαθέτει! 51…Bxf3 52.gxf3 Bd6 53.Qxd6! Η πλευρά που 
πλεονεκτεί  επιστρέφει  το  επιπλέον  υλικό  για  να  αμυνθεί.  
53…Rxd6 54.Nxc5 Qb4 55.Qxb4 axb4 56.Bb3 Το φινάλε αυτό 
είναι τεχνικά κερδισμένο,  τουλάχιστον με την ακρίβεια ενός 
υπολογιστή.  56…Rd2  57.Re1  Rf2  58.Re3  Nh5  59.Nd3  Rd2 
60.Nxb4 Ng3+ 61.Kg1 Rb2 62.Nc6 Ne2+ 63.Kf1 Ng3+ 64.Ke1 
e4 65.fxe4 Nxe4 66.Nd4 Nf6 67.Re2 Rb1+ 68.Kf2 Rh1 69.Kg2 
Ra1 70.Rf2 Rb1 71.Ne6+ Kf7 72.Rf3 Rb2+ 73.Kg3 Rb1 74.Nf4+ 
Kg7 75.Bc2 Rg1+ 76.Kf2 Ra1 77.Bxg6 Nd7 78.Bc2 Kf7 79.Ne2+ 
Ke7  80.h4  Ra5  81.Nd4  Ne5  82.Rf5  Kd6  83.h5  Ra1  84.Rf6+ 
Kd5 85.Rf4 1‐0  Παρότι δεν είναι εφικτό να παρακολουθήσει 
και  να μελετήσει κανείς σε βάθος  (συνήθως ούτε αξίζει  τον 
κόπο) τις παρτίδες αυτής της διοργάνωσης, βρήκα το παιχνί‐
δι του λευκού στο μέσο της παρτίδας ιδιαίτερα ενδιαφέρον, 
όπως και το γεγονός ότι τα μαύρα «βραχυκύκλωσαν»  τελεί‐
ως και έδειξαν παντελή αδυναμία κατανόησης της θέσης για 
ένα μεγάλο αριθμό κινήσεων… 

Η  ιστορία  επαναλήφθηκε μόλις  λίγους  γύρους αργότερα με 
διαφορετικό άνοιγμα για τις δύο μηχανές 
 
Critter 1.6a (3038) – Houdini 4 (3148) [C01] 
TCEC Season 6 Stage 4, 35ος Γύρος  
14/05/2014 
 
1.e4  e5  2.Nf3 Nf6  3.Nxe5  d6  4.Nf3 Nxe4  5.d3 Nf6  6.d4  d5 
7.Bd3  Be7  8.h3  0–0  9.Be3  c5  10.dxc5  Nbd7  11.0–0  Bxc5 
12.Re1 Qb6 13.Nc3 Qxb2 14.Nb5 Bxe3 15.Rb1 Qxa2 16.Ra1 
 
 

 

16…Qxa1? Το Houdini αποφασίζει να θυσιάσει τη βασίλισσά 
του,    σε αντάλλαγμα  για  το υλικό που πήρε. Παρόλα αυτά, 
κρίνοντας και από την εξέλιξη της παρτίδας, μάλλον θα ήταν 
σκοπιμότερο να προβεί σε επανάληψη κινήσεων με 16…Qb2.  
17.Qxa1 Bb6 Από υλικής απόψεως,  τα μαύρα μπορούμε  να 
πούμε ότι πλεονεκτούν, αφού έχουν Π+Α+2Σ εναντίον βασί‐
λισσας.  Ωστόσο,  η  μεγάλη  διαφορά  είναι  ότι  τα  κομμάτια 
των λευκών είναι εξαιρετικά ενεργά και συνεργάζονται άψο‐
γα μεταξύ τους, κάτι που θα τους επιτρέψει να εξαπολύσουν 
μια  νικηφόρα  επίθεση  εναντίον  του  μαύρου  βασιλιά. 
18.Nd6! Bc5 19.Nf5 a5 20.g4 Bb4 21.Rb1 Bc5 22.Nxg7! Kxg7 
23.g5 Re8 24.gxf6+ Nxf6 25.Kh2 d4 26.Nxd4 Bd6+ 27.Kh1 b5 
28.Rg1+ Kf8 29.Qc1 Bb7+ 30.f3 Re5 31.Qf4 Ne8 32.Bxh7 Rh5 
33.Qg4 Nf6 34.Qg7+ Ke7 35.Bf5 Rah8 36.Re1+ Ne4 1‐0 

Άλλη μια παρτίδα στην οποία το Houdini δέχθηκε συντριπτι‐
κή επίθεση και ηττήθηκε κατά κράτος από τον – θεωρητικά – 
υποδεέστερο αντίπαλό του. Φυσικά, είχε και αυτό τις καλές 
του στιγμές, όπως και οι άλλες μηχανές, που συνολικά προ‐
σέφεραν  ενδιαφέρουσες  παρτίδες.  Ένα  σημαντικό  στοιχείο 
της διοργάνωσης είναι ότι κάθε ζεύγος παρτίδων εκκινεί από 
μία  προκαθορισμένη  θέση  στο  άνοιγμα  (με  εναλλαγή  χρω‐
μάτων), που συνήθως προκύπτει από μια σχετικά αμφίβολης 
ποιότητας  βαριάντα,  γεγονός  που  αυξάνει  τις  πιθανότητες 
νικηφόρων αποτελεσμάτων. 

Στον  τελικό,  που  ξεκίνησε στις 20 Μαΐου 2014,  το Stockfish 
έχει ήδη καταφέρει να σημειώσει τρεις νίκες στις πρώτες 19 
παρτίδες και προηγείται με σκορ 11,5‐7,5 του αντιπάλου του. 
Αν και είναι  νωρίς για συμπεράσματα (και στον προηγούμε‐
νο  τελικό είχε κάνει  εντυπωσιακό  ξεκίνημα, αλλά στη συνέ‐
χεια το Komodo αντέστρεψε ολοκληρωτικά την κατάσταση), 
ενδεχόμενη νίκη του Stockfish θα έχει ενδεχομένως ιδιαίτερα 
σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά των σκακιστικών μηχανών, 
δεδομένου ότι – σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κορυφαία λο‐
γισμικά  –  πρόκειται  για  ένα  λογισμικό  ανοιχτού  κώδικα  το 
οποίο είναι διαθέσιμο σε όλους…  



 

15       Η Φωτογραφία 

 

 
                                                                                                                                                     (Πηγή: http://www.shamkirchess.az/) 

του  
Αλέξανδρου Δημητριάδη 

Αναμφισβήτητα το πλέον ισχυρό τουρνουά του περασμένου μήνα ήταν το Shamkir Chess 2014, ένα τουρνουά που διορ‐
γανώθηκε στο Αζερμπαϊτζάν στην μνήμη του προσφάτως εκλιπόντας GM Vugar Gashimov. Αυτό μας δίνει τη δυνατότη‐
τα να δημοσιεύσουμε δύο (αντί για μία) φωτογραφίες του σπουδαίου αυτού Αζέρου σκακιστή, επανορθώνοντας – κατά 
κάποιον τρόπο – την παράλειψη του ΕλλΣ13‐14, σελ. 17 όπου είχαμε αναφερθεί εκτενώς στον πρόωρο χαμό του. 

 


