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Δελτίο Τύπου 

 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκλήρωσε η Ελληνική αποστολή, αποτελούμενη από στελέχη των Ενόπλων 

Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, την συμμετοχή της στο 29
ο
 Σκακιστικό Πρωτάθλημα του ΝΑΤΟ. Οι 

αγώνες διοργανώθηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης από το Πανεπιστήμιο Texas 

Tech στο Lubbock των Η.Π.Α.,  προσφέροντας άρτιες συνθήκες φιλοξενίας και οργάνωσης των αγώνων. 

Στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου αυτού  λειτουργεί ένα από τα πλέον επιτυχημένα προγράμματα 

σκακιού στις Η.Π.Α., με υποτροφίες και υψηλών απαιτήσεων προπονητικά προγράμματα, υπό την 

καθοδήγηση του GM Alexander Onischuk. 

Το φετεινό πρωτάθλημα διεξήχθη με την συμμετοχή 10 κρατών μελών του ΝΑΤΟ (14 ομάδων) και 67 

σκακιστών,  με  ελβετικό σύστημα 7 γύρων και χρόνο σκέψης 2 ώρες για τις πρώτες 40 κινήσεις και 30 

λεπτά για το υπόλοιπο της παρτίδας. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε αρκετά ενδιαφέρουσες παρτίδες και 

πολλές ανατροπές, λόγω της δύσκολης προσαρμογής σε χρόνο σκέψης χωρίς προσαύξηση για τους 

σκακιστές. Το πρωτάθλημα ήταν ιδιαίτερα ισχυρό, καθώς συμμετείχαν 36 παίχτες με δυναμικότητα elo 

πάνω από 2000. Την ζωντανή μετάδοση των πρώτων 19 παρτίδων μπορούσε να παρακολουθήσει 

κάποιος στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης www.natochess.com και 

https://www.depts.ttu.edu/ttuchess/events/nato 

Την αποστολή, που έλαβε μέρος στους αγώνες με την στήριξη και συνδρομή του ΓΕΕΘΑ/ΑΣΑΕΔ,  

αποτελούσαν οι: ο Ανθυπαστυνόμος Σπύρος Νταλαμπίρας ως αθλητής και αρχηγός ομάδας, ο 

Σμηναγός (Ο) Ανδρέας Νικομάνης, ο Δόκιμος Υπαστυνόμος Αναστάσιος Παυλίδης, ο Επισμηνίας (ΟΑΑΔ) 

Κωνσταντίνος Μουρούτης και η Αστυφύλακας Αικατερίνη Παυλίδου. 

H Ελληνική αποστολή κατέφερε, στην δεύτερη μόλις συμμετοχή της στο θεσμό, να σημειώσει δύο 

μεγάλες επιτυχίες σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.   

Στην ομαδική βαθμολογία κατάφερε να καταλάβει την 3
η
 θέση στο πρωτάθλημα, με 19,5 βαθμούς, 

μένοντας πίσω μόνο από τις μεγάλες δυνάμεις της διοργάνωσης, Πολωνία (1
η
 με 20,5 βαθμούς) και 



Γερμανία (2
η
 με 20 βαθμούς).  Οι Έλληνες σκακιστές προσπάθησαν για την πρώτη θέση ακόμα και στον 

τελευταίο γύρο, αν και αγωνίζονταν με αριθμητικό μειονέκτημα (συμμετείχαν και αγωνίζονταν μόνο 5 

σκακιστές αντί για 6, που έδινε δικαίωμα η προκήρυξη της διοργάνωσης) και απέσπασαν θετικά σχόλια 

από τους αντιπάλους τους.  

Η δεύτερη μεγαλύτερη επιτυχία ήρθε σε ατομικό επίπεδο, καθώς 

για ακόμη μια χρονιά ο Δόκιμος Υπαστυνόμος και Διεθνής Μετρ 

(ΙΜ) Αναστάσιος Παυλίδης, πραγματοποιώντας πολύ καλή 

εμφάνιση , κατέκτησε μόνος και  αήττητος την 1
η
 θέση στην 

ατομική κατάταξη του τουρνουά, με 6 βαθμούς, έχοντας 5 νίκες 

και 2 ισοπαλίες, εξασφαλίζοντας το πρώτο χρυσό μετάλλιο 

Ελληνικής αποστολής. Πολύ καλή απόδοση είχε και η μοναδική 

γυναίκα του τουρνουά, διεθνής μετρ γυναικών (WIM) και μέλος 

της Εθνικής Ομάδας Γυναικών, Αικατερίνη Παυλίδου. 

Ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα στην 4
η
 θέση  με 5 βαθμούς, 

έχοντας 4 νίκες 2 ισοπαλίες και 1 ήττα. 

Η παρουσία ισχυρών σκακιστών στο πρωτάθλημα ΝΑΤΟ σε 

συνδυασμό με την σημαντική επιτυχία σε ατομικό και ομαδικό 

επίπεδο, θέτει τις βάσεις για να καταστεί η Ελληνική ομάδα 

σκακιού των Ενόπλων Δυνάμεων μια από τις κορυφαίες της 

διοργάνωσης. Μάλιστα, η επιτροπή των αγώνων πρότεινε στην Ελληνική αποστολή να εξετάσει την 

πιθανότητα διοργάνωσης μελλοντικού πρωταθλήματος στη χώρα μας. 

Η Ελληνική αποστολή, καθοδόν προς το 

Τέξας πραγματοποίησε επίσκεψη στο 

ελληνικό προξενείο στη Νέα Υόρκη και 

συναντήθηκε με τον Γενικό Πρόξενο  κ. 

Κωνσταντίνο Κούτρα και με την παλιά 

πρωταθλήτρια Ελλάδος και μέλος της 

προεθνικής ομάδας γυναικών Μαρία 

Κουβάτσου, η οποία βοήθησε τα μέλη 

της ελληνικής αποστολής κατά την 

παραμονή τους στην Νέα Υόρκη.  

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στο 

ΑΣΑΕ∆, που συμπεριέλαβε το σκάκι στο 

πρόγραμμα των ετήσιων αθλητικών 

αγώνων, θέτοντας τις βάσεις για τις 

πρώτες επιτυχίες των στελεχών των 

Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και 

Σωμάτων Ασφαλείας και στις διεθνείς 

διοργανώσεις. 

 

Αποτελέσματα: https://www.facebook.com/ttu.chess 


