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Βερολίνο Γερμανίας, 16-20 Σεπτεμβρίου 2019 

Δελτίο Τύπου 

 

 

Τη τρίτη (3
η
) θέση κατέκτησε η Εθνική Ομάδα των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας στο 30

ο
 

Σκακιστικό Πρωτάθλημα του ΝΑΤΟ, που διεξήχθη στο Βερολίνο της Γερμανίας το διάστημα 16 με 20 

Σεπτέμβρη 2019. 

Οι αγώνες διοργανώθηκαν από Υπουργείο Άμυνας της Γερμανίας και ο χώρος διεξαγωγής ήταν οι 

στρατιωτικές εγκαταστάσεις  Julius Leber, που προσέφεραν  άρτιες συνθήκες φιλοξενίας και 

οργάνωσης.  

Το πρωτάθλημα πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 16 κρατών μελών το ΝΑΤΟ (Γερμανία, Πολωνία, 

Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ιταλία, Ολλανδία, Δανία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Βέλγιο, Λετονία, 

Αγγλία, Εσθονία, Λιθουανία, Καναδάς και Λουξεμβούργο) και 114 σκακιστών (ρεκόρ της διοργάνωσης),  

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

υπόλοιπο της παρτίδας, για κάθε παίκτη. Η ιδιαιτερότητα του χρόνου σκέψης  χωρίς προσαύξηση και οι 

δυο διπλοί γύροι σε πέντε ημέρες, σε συνδυασμό με την συμμετοχή 49 σκακιστών με διεθνή βαθμό 

αξιολόγησης πάνω από 2000, έδωσε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στη διοργάνωση και είχε σαν 

αποτέλεσμα να διεξαχθούν πολλές συναρπαστικές και αμφίρροπες παρτίδες. Την ζωντανή μετάδοση 

των πρώτων 30 παρτίδων μπορούσε να παρακολουθήσει κάποιος στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης 

www.natochess.com και στη γνωστή στο σκακιστικό χώρο ιστοσελίδα www.chess24.com. 

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

αποτέλεσαν: ο Ανθυπαστυνόμος Σπύρος Νταλαμπίρας, ως αθλητής και προπονητής, ο Σμηναγός (Ο) 

Ανδρέας Νικομάνης, ως αθλητής και αρχηγός αποστολής  και οι  Υπαστυνόμος  Β΄ Αναστάσιος 



Παυλίδης,  Ανθυπολοχαγός (Ο) Αλέξανδρος Παπασημακόπουλος,  Επισμηνίας (ΟΑΑΔ) Κωνσταντίνος 

Μουρούτης και  Αστυφύλακας Αικατερίνη Παυλίδου, ως αθλητές. 

Στη βαθμολογία του Πρωταθλήματος τη πρώτη (1
η
) θέση πήρε η Γερμανία με 21.5 βαθ., τη δεύτερη (2

η
) 

θέση πήρε η Πολωνία με 21 βαθ., ενώ η Ελλάδα κατετάγη τρίτη (3
η
) με 19 βαθ. 

Στην ατομική κατάταξη πρώτος (1
ος

) ήταν ο γερμανός Εβερετ με 6.5 βαθ., ενώ ο Αναστάσιος Παυλίδης, 

ο Αλέξανδρος Παπασημακόπουλος και η Κατερίνα Παυλίδου με 5 βαθ. κατέλαβαν τις θέσεις 7
η
, 8

η
 και 

15
η
 αντίστοιχα.  

 

Ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία σημείωσε η Εθνική Ομάδα στο 

ομαδικό πρωτάθλημα γρήγορου σκακιού (Team blitz 

championship), όπου ο χρόνος σκέψης για όλη τη παρτίδα ήταν 5 

λεπτά για κάθε παίκτη. Η Ελληνική ομάδα αποτελούμενη από τους 

Παπασημακόπουλο Αλ., Παυλίδη Αν., Μουρούτη Κων. και 

Παυλίδου Αικ., ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα αυτό αήττητη, με 7 

νίκες και 2 ισοπαλίες στους 9 αγώνες,  καταλαμβάνοντας  με 

άνεση την 1
η
 θέση και παίρνοντας το χρυσό μετάλλιο. 

Το επόμενο 31
ο
 Σκακιστικό Πρωτάθλημα του ΝΑΤΟ θα διεξαχθεί 

στις Βρυξέλλες και η Ελληνική ομάδα ευελπιστεί σε μια ακόμα 

καλύτερη εμφάνιση. 

 

 

 Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στο 

Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού 

Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΑΕ∆), που έχει 

συμπεριλάβει το σκάκι στο 

πρόγραμμα των ετήσιων αθλητικών 

διοργανώσεών του, οργανώνοντας  

αντίστοιχα πρωταθλήματα και 

θέτοντας τις βάσεις για τις 

συνεχόμενες επιτυχίες των στελεχών 

των ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων 

ασφαλείας και στις διεθνείς 

διοργανώσεις. 

 

 

Αποτελέσματα:https://www.natochess.com/2019/index.html 

 

 

 


