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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 

Με απόλυτη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε το Σκακιστικό Πρωτάθληµα των Ενόπλων ∆υνάµεων & των 
Σωµάτων Ασφαλείας του 2015, το οποίο διεξήχθη το τριήµερο 25 έως 27 Μαίου στο Αεροδρόµιο Τατοϊου, στη 
∆εκέλεια Αττικής. 

 
Η πολύ όµορφη εκδήλωση, που διοργανώθηκε από το Ανώτατο Συµβούλιο Αθλητισµού των Ενόπλων 

∆υνάµεων (ΑΣΑΕ∆) και τη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωµατικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), µε τη συνεργασία του 
Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) και της Ελληνικής Σκακιστικής Οµοσπονδίας 
(ΕΣΟ), φιλοξενήθηκε στο Κλειστό Γυµναστήριο της Σχολής Ικάρων, στο Τατόι. 

 
Συµµετείχαν σ’ αυτήν 23 αθλητές και 1 αθλήτρια από τέσσερα Επιτελεία και Σώµατα Ασφαλείας : το 

Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ), το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ), το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας 
(ΓΕΑ) και την Αστυνοµία. 

 
Το Πρωτάθληµα περιελάµβανε 9 γύρους, ενώ οι αγώνες έγιναν µε κανονισµούς Γρήγορου Σκακιού και 

είχαν χρόνο σκέψης 15 λεπτά για κάθε παίκτη για όλη τη παρτίδα, µε τη προσθήκη 10 δευτερολέπτων σε κάθε 
κίνηση, αρχίζοντας από τη πρώτη κίνηση. 
 

Πρωταθλητής, σηµειώνοντας 9 βαθµούς και κερδίζοντας και τους 9 αγώνες του, αναδείχθηκε ο 
Αναστάσιος Παυλίδης, της Αστυνοµίας.  ∆εύτερη µε 6.5 βαθµούς αναδείχθηκε η Κατερίνα Παυλίδου, επίσης 
της Αστυνοµίας, που ήταν και η µοναδική αθλήτρια των αγώνων και τρίτος µε 6 βαθµούς αναδείχθηκε ο 
Κωνσταντίνος Μουρούτης του ΓΕΑ. Μαζί του ισοβάθµισαν στη τέταρτη και πέµπτη θέση αντίστοιχα ο 
Κωνσταντίνος  Νικολόπουλος του ΓΕΣ και ο Ανδρέας Νικοµάνης του ΓΕΑ. 

 
Στην Οµαδική βαθµολογία, που προέκυπτε από το άθροισµα των βαθµών των τριών (3) καλύτερων 

αθλητών του κάθε Σώµατος,  πρώτη αναδείχθηκε η Ελληνική Αστυνοµία µε 20.5 βαθµούς, δεύτερο ήταν το 
Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) µε 17.5 βαθµούς και τρίτο το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) µε 15.5 
βαθµούς. 

 
Στους νικητές απονεµήθηκαν χρυσά, αργυρά και χάλκινα µετάλλια, καθώς και τιµητικά διπλώµατα.  

 
∆ιευθυντής των αγώνων ήταν ο Τάκης Νικολόπουλος, µέλος του ∆.Σ. της Ελληνικής Σκακιστικής 

Οµοσπονδίας, ∆ιεθνής ∆ιαιτητής Σκακιού και Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαιτησίας της Παγκόσµιας 
Οµοσπονδίας (FIDE),  µε διαιτητές τους Οµοσπονδιακούς ∆ιαιτητές Γιώργο Στεργιόπουλο και Αλέξανδρο 
Μακρυδάκη. 
 

Στην τελετή λήξης παρευρέθηκαν και έκαναν τις απονοµές ο Ταξίαρχος (Ι) Κωνσταντίνος Στεφανάτος, 
∆ιοικητής της ΣΤΥΑ, που ήταν η διοργανώτρια Σχολή, ο Σµήναρχος (ΜΑ) Ιωάννης Ρούγγος, Υποδιοικητής της 
ΣΤΥΑ, ο Αντιπλοίαρχος (Ο) Σπυρίδων Ανδριόπουλος ΠΝ, ∆ιευθυντής ΑΣΑΕ∆, ο Αστυνοµικός ∆ιευθυντής 



Χρυσόστοµς Γάλλος, εκπρόσωπος του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυυνοµίας, ο Αντισµήναρχος (Ε) 
Παναγιώτης Φωτίου της ∆ιεύθυνσης Αθλητισµού του ΓΕΑ,  ο Πλωτάρχης (Ο) Γεώργιος Μαργιολάκης ΠΝ, 
Τµηµατάρχης Αθλητισµού του ΑΣΑΕ∆, η Σµηναγός Ανθή Μυλωνάκη του ΓΕΑ, Ολυµπιονίκης της 
Υδατοσφαίρισης, ο Υποσµηναγός Γεώργιος Χατζηδάκης της ΣΤΥΑ, που ήταν και ο οργανωτικός υπεύθυνος 
των αγώνων καθώς και εκπρόσωποι των άλλων Επιτελείων και Σωµάτων. 
 

Πρέπει να τονιστεί ότι στο Πρωτάθληµα πήραν µέρος ισχυρώτατοι σκακιστές, αθλητές σκακιστικών 
Σωµατείων µελών της Ελληνικής Σκακιστικής Οµοσπονδίας (ΕΣΟ). Ο νικητής των αγώνων Αναστάσιος 
Παυλίδης έχει αναδειχθεί στο παρελθόν Πρωταθλητής Ελλάδας στις κατηγορίες Παίδων και Εφήβων, ενώ η 
(αδελφή του) Κατερίνα Παυλίδου είναι µέλος της Εθνικής Ελλάδας Γυναικών καθώς και η Πρωταθλήτρια 
Ελλάδας Γυναικών του 2015 ! 

Έτσι σε όλη τη διάρκεια των εννιά γύρων του πρωταθλήµατος παίχτηκαν πολλές συναρπαστικές 
παρτίδες, αλλά κυριάρχησε η ευγενής άµιλλα και το απόλυτο ευ αγωνίζεσθαι µεταξύ των παικτών, ενώ οι 
συµµετέχοντες χάρηκαν την κάθε στιγµή της εξαιρετικής διοργάνωσης, που ελπίζουµε να γίνει θεσµός και να 
επαναλαµβάνεται κάθε χρόνο.  
 

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στο ΑΣΑΕ∆, που ύστερα από αρκετά χρόνια συµπεριέλαβε και πάλι το 
Σκάκι στο πρόγραµµα των Αθλητικών Αγώνων που διοργανώνει σε ετήσια βάση, καθώς και στους υπεύθυνους 
της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωµατικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) για την άριστη διοργάνωση των αγώνων. 

 
 
 
                     Τατόι,  27 Μαίου 2015 
 
 
             Τ.Ν. 


