
 
 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΚΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ        ∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ 
Αριθµός 13 ΙΑΝ-ΦΕΒ 2008     Επιµέλεια: Σκακιστικός Όµιλος Καλλιθέας 

 

Τέλος εποχής: Ο Παν. ∆ρεπανιώτης  

αποχωρεί από τη διοίκηση του Σ.Ο.Κ. 

Τιµητική βράβευση από το ∆ήµο Καλλιθέας: Ο δήµαρχος Κώστας 
Ασκούνης (αριστερά) απονέµει την 1/1/08 το αναµνηστικό της από-
φασης 571/2007 µε την οποία η πόλη µας τίµησε τον τέως πρόεδρο 
του συλλόγου Παν. ∆ρεπανιώτη για την πολυετή συµβολή του στην 
προαγωγή του αθλητισµού στην πόλη της Καλλιθέας. 

Στα τέλη του 2007 ο πρόεδρος Παν. ∆ρεπανιώτης ανακοίνωσε την 
απόφασή του να αποχωρήσει από τα διοικητικά του ΣΟ Καλλιθέας 
µετά από 25 χρόνια θητείας. Η απόφασή του δεν ήταν εντελώς αναπά-
ντεχη, αφού επαγγελµατικοί και προσωπικοί λόγοι τον δυσκόλευαν 
ολοένα και περισσότερο να ασχολείται µε την τρέχουσα συλλογική 
δουλειά µε την αφοσίωση που ήθελε. Η τελευταία σταγόνα όµως υ-
πήρξε, κατά τον ίδιο, «η απογοήτευση από τη συνολική διαδικασία των 
διασυλλογικών του 2007, µε τις αυξηµένες αγωνιστικές και υλικές α-
παιτήσεις που προκαλούνται από τις πραγµατικές συνθήκες αλλά και 
από θεσµικά σκακιστικά όργανα που ενώ ζητούν επαγγελµατική λει-
τουργία από τα σωµατεία, διοικούν µε ερασιτεχνικούς χειρισµούς». 

Ο Παν. ∆ρεπανιώτης ανέλαβε 
την προεδρία του Σ.Ο. Καλλιθέ-
ας το 1982 και τον οδήγησε µέ-
σα από λαµπερά (πρωταθλήµα-
τα και παντοκρατορία της δεκα-
ετίας του 1980) αλλά και δύ-
σβατα µονοπάτια (υποβιβασµοί 
της δεκαετίας του 1990). 

Η αποχώρησή του έρχεται µετά 
την ολοκλήρωση του προσωπι-
κού στόχου «αποχαιρετισµού» 
που είχε θέσει, την επιστροφή 
του Σ.Ο.Κ. στην Α' Εθνική. 

Στη θέση του προέδρου του 
ΣΟΚ τον διαδέχεται από τις 
9/1/08 ο Νίκος Κούρκουλος. 

Μετά από την είσοδο αναπλη-
ρωµατικών µελών και τις σχετι-
κές αναδιαρθρώσεις, η σύνθε-
ση του ∆.Σ. του Σ.Ο.Κ. είναι 
πλέον η εξής: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ν. Κούρκουλος, 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Β. Βρεττός, 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ν. Κουκίδης, 
ΤΑΜΙΑΣ: Θεόφ. Ζησιµόπουλος, 
ΕΦ. ΑΓΩΝΩΝ: ∆ιον. Τσούµπας, 
ΕΦ. ΑΓ. ΧΩΡΟΥ: Ηλ. Αλεξίου 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Γ. Πούλος, Πέτ. 
Αγιοργίτης, Ν. Κορκολιάκος 
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Εφηβικά Αττικής: Ζηµιές που σου κάνει το χιόνι... 

Με τις συνθήκες που διαµορφώθηκαν µετά από τις φετινές µεταγραφές, ο σχεδιασµός µας για τα 

νεανικά διασυλλογικά επικεντρώθηκε στα Κύπελλα Παίδων ως 12 και ως 16 ετών. Μετά από τα 

ενθαρρυντικά αποτελέσµατα της περασµένης χρονιάς ο κύριος σκοπός ήταν να κερδίσουν αγωνι-

στικές εµπειρίες και άλλα νέα παιδιά —υπήρχε όµως και η κρυφή ελπίδα για µια διάκριση σε ένα 

τουλάχιστον από τα δύο τουρνουά. Ας παρακολουθήσουµε όµως την εξέλιξη των πρωταθληµάτων: 

1η αγωνιστική, Κυριακή 20/1: Καλή αρχή µε 

δύο νίκες. Η οµάδα Κ16 νίκησε 3-1 το Ζήνω-
να Γλυφάδας (µε νίκες των Σταµ. Κούρκου-

λου-Αρδίτη στην 1η και Στ. Βατικιώτη στη 2η 

σκακιέρα και ισοπαλίες της Μαρίας Τσούµπα 

και του Κων. Βατικιώτη στην 3η και 4η). Από-

λυτη νίκη µε 4-0 σηµείωσε και η οµάδα Κ12 

επί του Πειραϊκού (µε σύνθεση Μαντώ Τσού-

µπα, Κων. Φλωράκης, ∆ηµ. Αλεξίου και Στ. 

Κετσέας). 

2η αγωνιστική, Κυριακή 27/1: Η παιδική ο-

µάδα Κ16 πάλεψε καλά στο Περιστέρι εναντίον 

της ισχυρής οµάδας της Στέγης και θα µπο-

ρούσε να φέρει ένα καλύτερο αποτέλεσµα από 

το 1-3 µε το οποίο έχασε (το βαθµό σηµείωσε 

ο Στ. Κούρκουλος-Αρδίτης στην 1η σκακιέρα. 

Στις επόµενες σκακιέρες αγωνίστηκαν κατά 

σειρά η Μαρία Τσούµπα και οι αδελφοί Πέτρος 

και Ηλίας Βαλαχέας). 

Τη νίκη έφεραν πάλι τα πιτσιρίκια της Κ12 από 

το Ίλιον, όπου επιβλήθηκαν µε 3-1. Εκεί τις 

νίκες σηµείωσαν η Μαντώ Τσούµπα (στην 1η 

σκακιέρα), ο Κων. Φλωράκης (2η) και ο ∆. 

Κετσέας (στην 4η). Έχασε η Ελ. Παρασκευο-

πούλου στη 2η. 

 

3η αγωνιστική, Κυριακή 3/2:. Άσχηµη µέρα 

σήµερα. Και οι δύο παιδικές οµάδες έχασαν, 

και µε το ίδιο σκορ: 1-3. Στο Κύπελλο Κ12, η 

οµάδα έχασε εκτός έδρας από το ΦΟΝ Ηρα-
κλείου (ισοπαλίες οι Στ. Κούρκουλος-Αρδίτης 

και ∆. Αλεξίου, ήττες για Μαντώ Τσούµπα και 

Κων. Φλωράκη). Στο Κύπελλο Κ16 τα παιδιά 

έχασαν εντός έδρας από το ΣΟ Περιστερίου 

(νίκη του Π. Βαλαχέα, ήττες για Μαρία Τσού-

µπα, Κων. Βατικιώτη και Ηλ. Βαλαχέα). 

4η αγωνιστική, Κυριακή 10/2: ∆ύο νίκες 

σηµείωσαν σήµερα οι παιδικές οµάδες µας: Η 

οµάδα Κ16 νίκησε εκτός έδρας 3-1 το ΦΟΝ 
Ηρακλείου (και πήρε τη ρεβάνς για την ήττα 

των Κ12 την προηγούµενη Κυριακή) µε βαθ-

µούς που σηµείωσαν οι Στ. Κούρκουλος-

Αρδίτης, Στ. Βατικιώτης και Κων. Φλωράκης 

(έχασε η Μαρία Τσούµπα στη 2η σκακιέρα). 

Εντός έδρας νίκη µε 3-1 και για την οµάδα 

Κ12 επί του ΦΟ Ελληνικού. Βαθµούς έδωσαν ο 

∆ηµ. Αλεξίου και οι αδελφοί ∆. και Στ. Κε-

τσέας (έχασε η Μαντώ Τσούµπα στην 1η σκα-

κιέρα). 

 

5η αγωνιστική, Κυριακή 17/2:Τα προβλήµα-

τα από τα χιόνια δεν άφησαν άθικτα τα διασυλ-

λογικά πρωταθλήµατα της Αττικής. Έτσι αγω-

νίστηκε µόνο η οµάδα Κ12 στη Νίκαια, όπου 

και επικράτησε του Φυσιολάτρη Β µε το απόλυ-

το 4-0 (νίκες από Στ. Κούρκουλο-Αρδίτη, Κ. 

Φλωράκη, ∆. Αλεξίου και ∆. Κετσέα). Ανα-

βλήθηκε όµως ο εντός έδρας αγώνας των Κ16 

(µε τη Β’ οµάδα της Στέγης Περιστερίου). 

5η αγωνιστική, µέρος Β: Κυριακή 24/2: Νί-

κη µε 2,5-1,5 επί της β’ οµάδας της Στέγης 
Περιστερίου σηµείωσε και η οµάδα Κ16 στον 

αγώνα της που είχε αναβληθεί λόγω χιονιού 

την προηγούµενη Κυριακή Την ήττα του Στ. 

Κούρκουλου-Αρδίτη στην 1η σκακιέρα κάλυψαν 

η ισοπαλία του Στ. Βατικιώτη στη 2η και οι 

νίκες της Μαρίας Τσούµπα στην 3η και του 

Κων. Φλωράκη στην 4η σκακιέρα. (Στη φωτο-
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γραφία η οµάδα Κ16 µε τη σύνθεση που αγωνί-

στηκε σε αυτόν τον αγώνα). 

 

Έτσι, πριν από την τελευταία αγωνιστική (που 

µετατοπίστηκε λόγω του χιονιού για την Κυρι-

ακή 9 Μαρτίου) και οι δύο οµάδες µας, Κ12 και 

Κ16 είχαν ελπίδες διάκρισης µε µια τελευταία 

νίκη. 

Η οµάδα των Κ12 βρισκόταν στην 4η θέση του 

τουρνουά της των 70 οµάδων, στο γκρουπ µε 

8 βαθµούς (θέσεις 3η-11η), και, αν νικούσε, 

µπορούσε να τερµατίσει ακόµη και δεύτερη (α-

νάλογα µε τα αποτελέσµατα και των άλλων 

αγώνων). Η οµάδα των Κ16 βρισκόταν στο 

γκρουπ των οµάδων µε 6 βαθµούς (θέσεις 8η-

17η) του δικού της τουρνουά των 41 οµάδων, 

και µπορούσε να ελπίζει (πάντα σε σχέση και 

µε τα άλλα αποτελέσµατα) σε ένα καλό πλασά-

ρισµα στην κορυφαία εξάδα. 

∆υστυχώς όµως, η µετατόπιση λόγω του χιο-

νιού είχε αρνητικές συνέπειες για τις οµάδες 

µας: Πολλοί γονείς είχαν προγραµµατίσει ε-

ξαρχής να απουσιάζουν από την Αθήνα για το 

εορταστικό τριήµερο, µε αποτέλεσµα οι οµάδες 

µας να µην αγωνιστούν µε την καλύτερη δυνα-

τή σύνθεσή τους... 

6η αγωνιστική, Κυριακή 9/3: Με ελάχιστες 

µεν, αλλά άδοξες ήττες µε 1,5-2,5 ολοκλή-

ρωσαν οι παιδικές οµάδες Κ12 και Κ16 τη 

συµµετοχή τους στα φετινά διασυλλογικά κύ-

πελλα Αττικής. Η οµάδα Κ12 έχασε εντός έ-

δρας από τον ΑΟ Κηφισιάς (βαθµό ο Στ. 

Κούρκουλος-Αρδίτης, ισοπαλία η Μαντώ 

Τσούµπα, έχασαν οι αδελφοί ∆. και Στ. Κετσέ-

ας) και η οµάδα Κ16 από τον ΑΟ Παραδείσου 

(βαθµό ο Κ. Βατικιώτης, ισοπαλία ο Π. Βαλα-

χέας, έχασαν Στ. Βατικιώτης και Μαρία Τσού-

µπα). 

Στην τελική κατάταξη, η οµάδα των Κ12 ισο-

βάθµησε ως 11η στις θέσεις 10-18 µε 8 βαθ-

µούς (4 νίκες) και 16,5 πόντους, ενώ η οµάδα 

των Κ16 ισοβάθµησε ως 16η στις θέσεις 14-

22 µε 6 βαθµούς (3 νίκες) και 12 πόντους. 

(κείµενα: dokiskaki και ραφ) 

Η Μαριάννα Στεφανίδη πρωταθλήτρια Ελλάδας 

στο Φοιτητικό 2008 

 

Πρωταθλήτρια Ελλάδας αναδείχθηκε στους φετινούς πανελλήνι-

ους φοιτητικούς αγώνες η Μ. Στεφανίδη. 

Στους αγώνες, που διοργανώθηκαν στα Ψαχνά της Εύβοιας (3-5 

Μαρτίου) η σκακίστρια και προπονήτριά µας συγκέντρωσε 5 βαθ-

µούς στους 7 αγώνες της εκπροσωπώντας το Πάντειο Πανεπι-
στήµιο και έτσι τερµάτισε επίσης 8η στη συνολική κατάταξη. 

Το ενηµερωτικό δελτίο «Σκακιέρες στην Καλλιθέα» είναι έκδοση του Σκακιστικού Οµίλου Καλλιθέας (ΣOΚ). Ο Σκα-
κιστικός Όµιλος Καλλιθέας, Λυκούργου 50, Καλλιθέα, είναι αθλητικό σωµατείο αναγνωρισµένο από τη Γενική Γραµµα-
τεία Αθλητισµού (κωδ. II61). µέλος της Ελληνικής Σκακιστικής Οµοσπονδίας (ΕΣΟ) και ιδρυτικό µέλος της Ένωσης 

Σκακιστικών Σωµατείων Νοµού Αττικής (ΕΣΣΝΑ). Υπεύθυνος σύµφωνα µε το Νόµο είναι ο πρόεδρός του. Περιεχόµενο-

σελιδοποίηση: dokiskaki. Ιστότοπος: http://kallitheachess.wordpress.com eMail: kallitheachess@gmail.com 
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«Παγωµένο» σχολικό µε επιτυχίες της Καλλιθέας 

Με µάλλον µικρότερη από το αναµενόµενο συµµετοχή, λόγω καιρού, έγιναν το Σάββατο 16/2 στο 

1ο Γυµνάσιο Ν. Σµύρνης οι προκριµατικοί αγώνες της Νοτιανατολικής Περιφέρειας για το Ατοµικό 

Σχολικό Πρωτάθληµα Αττικής 2008. Αγωνίστηκαν 278 µαθητές δηµοτικών (κυρίως) αλλά και 

γυµνασίων και λυκείων, σε 9 ξεχωριστές κατηγορίες, ενώ δόθηκαν συνολικά 56 προκρίσεις (συ-

µπεριλαµβάνονται οι προκρίσεις του, παράλληλου, τοπικού πρωταθλήµατος Ν. Σµύρνης). 

Μαζική, απεναντίας, στάθηκε 

η συµµετοχή των παιδιών του 

συλλόγου µας: έπαιξαν 16 

παιδιά, από τα οποία προκρί-

θηκαν τα εφτά, ενώ πέντε 

ακόµα νεαροί σκακιστές µας 

έχασαν την πρόκριση στο 

τσακ —µερικές φορές µάλιστα 

στην κόψη του ξυραφιού. 

Αναλυτικά αποτελέσµατα για 

τα παιδιά του συλλόγου (µε 

έντονα υπογραµµίζουµε όσους 

προκρίθηκαν για το πρωτά-

θληµα Αττικής): 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟ 
(13 συµµ.): 

Χριστίδης Σάββας 3 β. (5ος) 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (19 συµµ.): 

Βαλαχέας Πέτρος 4 β. (4ος) 

Βαλαχέας Ηλίας 3 β. (5ος) 

(Οι αδελφοί Βαλαχέα είχαν 

την ατυχία να κληρωθούν µα-

ζί στον τελευταίο γύρο, χάνο-

ντας έτσι την ευκαιρία να δι-

εκδικήσουν και οι δύο την 

πρόκριση). 

ΣΤ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ (36 
συµµ.): 

Φλωράκης Κων/νος 4 β. 

(2ος) 

Μύαρης-Γρίβας Ιάσ. 3 β. 

(9ος) 

Τσερπέλης Οδυσσέας 2 β. 

(21ος) 

Ε΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ (52 συµµ.): 

Κετσέας ∆ηµήτρης 4 β. 

(5ος) 

Κετσέας Σταύρος 4 β. (8ος) 

Αλεξίου ∆ηµήτρης 3,5 β. 

(12ος), 

(Ο ∆ηµήτρης πούλησε µισό 

βαθµό και την πρόκριση στον 

τελευταίο γύρο µ’ ένα επιπό-

λαιο πατ.) 

Παρασκευοπούλου Ελένη 

2,5 β. (26η), ως πρώτο κο-

ρίτσι 

Γ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ (41 συµµ.): 

Παπαηλιάδης Βασίλης 3,5 β. 

(7ος) 

(∆εν προκρίθηκε, ωστόσο 

τερµάτισε αήττητος (2 νίκες, 

3 ισοπαλίες) στην πρώτη του 

συµµετοχή σε σκακιστικούς 

αγώνες. 

Β΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ (33 συµµ.): 

Ο Περικλής Τσατσούλης, 
νικητής στη Β’ ∆ηµοτικού (µε 
5/5!) 

Λουτραγώτης ∆ηµήτρης 4 

β. (4ος) 

Και, στην πρώτη τους συµµε-

τοχή σε σκακιστικούς αγώνες: 

Περακάκης Κων/νος 3 β. 

(13ος) 

Τσουκαλάς Νίκος 2,5 β. 

(16ος) 

Α΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ + ΝΗΠΙΑ 
(24 συµµ.): 

Γρηγορόπουλος Άκης 2,5 β. 

(13ος), επίσης σε πρώτη συµ-

µετοχή 

 

Άλλες δύο προκρίσεις από την Αθήνα 

∆ύο παιδιά ακόµα προκρίθηκαν για το Αττικό Σχολικό το Σάββατο 1/3 µέσω της κεντρικής περι-

φέρειας (σχολεία του ∆ήµου Αθηναίων): η Μαρία Τσούµπα 1η µε 5/5 στην Α’ Γυµνασίου και ο 

Ματτέο Πιτσοκάρο 4ος µε 4/5 στην Ε’ ∆ηµοτικού. 

-ραφ- 
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ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2008 
 

Κυριακή 6 Απριλίου 2008 

ώρα 10.00 
 

 

∆ιοργάνωση: 

 

∆ήµος Καλλιθέας 
 

ΝΠ∆∆ ∆ήµου Καλλιθέας 

«Για τον Αθλητισµό και τα Σπορ» 

 

 

Σκακιστικός Όµιλος Καλλιθέας 
 

 

Για αγόρια και κορίτσια δηµοτικών, γυµνασίων και λυκείων της Καλλιθέας 

 

Στο 2ο Γυµνάσιο Καλλιθέας 

Μεγαλουπόλεως 21, Αγ. Ελεούσα 
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2008 

 

∆ιοργανωτές:     ∆ήµος Καλλιθέας, ΝΠ∆∆ «Για τον Αθλητισµό και τα Σπορ», Σκακιστικός 

Όµιλος Καλλιθέας 

∆ικαίωµα συµµετοχής:     Μαθητές και µαθήτριες δηµοτικών σχολείων, γυµνασίων και λυ-

κείων (δηµόσιων & ιδιωτικών) της Καλλιθέας, καθώς και µαθητές και µαθήτριες άλλων σχο-

λείων εφόσον είναι σκακιστές των σωµατείων της Καλλιθέας ή µόνιµοι κάτοικοι Καλλιθέας. 

Χώρος αγώνων:     2ο Γυµνάσιο, Μεγαλουπόλεως 21, Αγ. Ελεούσα. 

Πρόγραµµα αγώνων:     Οι αγώνες θα γίνουν την ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008 από τις 

10:00 π.µ. µέχρι τις 2:00 µ.µ. περίπου. 

Σύστηµα αγώνων:     Μηχανογραφηµένο ελβετικό 5 γύρων (µε δικαίωµα των διοργανωτών να 

προσαρµόσουν τον αριθµό των γύρων και των επιµέρους κατηγοριών ανάλογα µε τον αριθµό 

των συµµετοχών). 

Κατηγορίες αγώνων:     Πέντε ανεξάρτητα τουρνουά: Α & Β δηµοτικού, Γ & ∆ δηµοτικού, Ε & 

Στ δηµοτικού, Α & Β γυµνασίου, Γ γυµνασίου & λύκειο. 

Έπαθλα:     α) Ατοµικά: Σε κάθε τουρνουά βραβεύεται µε κύπελλο το πρώτο αγόρι και το 

πρώτο κορίτσι, ενώ βραβεύονται µε µετάλλια οι τρεις πρώτοι και οι τρεις πρώτες στην τελική 

κατάταξη. Επιπλέον, πέρα από τους πρώτους της γενικής κατάταξης, βραβεύονται µε µετάλ-

λια οι τρεις πρώτοι (αγόρια ή κορίτσια) που δεν ανήκουν σε σκακιστικό σύλλογο.  

                   β) Οµαδικά: Βραβεύονται συνολικά τα τρία καλύτερα δηµοτικά (από το άθροισµα 

των τεσσάρων καλύτερων µαθητών ή µαθητριών τους) και τα τρία καλύτερα γυµνάσια (από το 

άθροισµα των τριών καλύτερων µαθητών ή µαθητριών τους). Επίσης, θα δοθούν ειδικά βρα-

βεία στο δηµοτικό και το γυµνάσιο που θα έχουν τις περισσότερες συµµετοχές. 

           Η απονοµή των επάθλων θα γίνει αµέσως µετά την ολοκλήρωση των αγώνων. Όλοι οι 

συµµετέχοντες θα πάρουν αναµνηστικά διπλώµατα. 

Χρόνος σκέψης:     Για κάθε παίκτη θα είναι περίπου δεκαπέντε (15) λεπτά. Ο χρόνος θα ε-

λέγχεται µε τη βοήθεια σκακιστικών χρονοµέτρων ή, αν δεν υπάρχουν αρκετά, από τους διαι-

τητές. 

Κανονισµοί αγώνων και κριτήρια ισοβαθµίας:     Σύµφωνα µε τους επίσηµους κανονισµούς 

σκακιού της Ελληνικής Σκακιστικής Οµοσπονδίας (ΕΣΟ) και της ∆ιεθνούς Σκακιστικής Οµο-

σπονδίας (FIDE). 

Πληροφορίες & ∆ηλώσεις Συµµετοχής: 

1) στο ΝΠ∆∆ «Για τον Αθλητισµό & τα Σπορ», Ελ. Βενιζέλου (Θησέως) 156, τηλ. 210-

9565618, κατά τις εργάσιµες ώρες 

2) στο Σκακιστικό Όµιλο Καλλιθέας, Λυκούργου 50, τηλ. 210-9592163 (Σάββατο, 12-6 µ.µ.) 

ή στο τηλ. 210-9514312 (καθηµερινές, πρωινές ώρες) ή στο kallitheachess@gmail.com  (βλ. 

επίσης http://kallitheachess.wordpress.com ) 

3) την ηµέρα διεξαγωγής των αγώνων, µέχρι τις 9:30 π.µ., εφόσον υπάρχουν ακόµη θέσεις, 

στο χώρο των αγώνων.
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Το σκάκι στην πόλη µας – πληροφορίες και απαντήσεις 
 

 

Ο Σκακιστικός 

Όµιλος Καλλιθέας 

ιδρύθηκε το 1955 

και είναι από τα 

παλαιότερα ενεργά 

σκακιστικά 

σωµατεία της χώρας µας. Έχει στο ενερ-

γητικό του έξι πρωταθλήµατα και δύο 

κύπελλα Ελλάδας. Αγωνίζεται στην Α' 

Εθνική. Από τις τάξεις του έχουν βγει 

ένας γκρανµέτρ, πέντε διεθνείς µετρ, και 

πολλοί πρωταθλητές και πρωταθλήτριες 

Ελλάδας σε διάφορες κατηγορίες. 

Ο «θυγατρικός» 

Α.Μ.Σ. Νικηφό-

ρος ιδρύθηκε το 

1995 µε σκοπό να 

παίζουν περισσότερους αγώνες οι σκακι-

στές του Σ.O.Κ. που δεν «χωρούσαν» 

στην πρώτη οµάδα. Αγωνίζεται στη B΄ 

Τοπική Αττικής. 

Τα τελευταία 

χρόνια, 

διοργανώνονται 

στην Καλλιθέα τουρνουά µε την επωνυµία 

«Κάππα». Πρόκειται για τουρνουά «ε-

λεύθερης συµµετοχής» µε εθνική και διε-

θνή αξιολόγηση, µε αγώνες που γίνονται 

µία ή δύο φορές την εβδοµάδα. Η προκή-

ρυξή τους γίνεται από τον Τύπο και από 

το Internet (επισκεφθείτε τη διεύθυνση 

http://kappachess.wordpress.com/) 

Η διεύθυνση όπου θα βρείτε το ιστολόγιό 

µας στο ∆ιαδίκτυο είναι η: 

http://kallitheachess.wordpress.com/  

 

Αγωνιστικός χώρος: Οι σύλλογοί µας στεγάζονται 

στην οδό Λυκούργου 50, σε χώρο που παραχωρείται 

από το ∆ήµο Καλλιθέας, τηλ. 210-9592-163. Είναι 

πολύ κοντά στους σταθµούς Καλλιθέα και Ταύρος των 

ΗΣΑΠ. 

 

Στο σχολικό πρόγραµµα στην Καλλιθέα µετέχουν φέ-

τος πάνω από 100 παιδιά της πόλης µας, από 13 δη-

µοτικά και 2 γυµνάσια. 

Παιδικές Ακαδηµίες: Στο σύλλογο γίνονται προπονή-

σεις για παιδιά τα Σάββατα και τις Κυριακές από το 

διεθνή µετρ Ανδρέα Κοφίδη και το µετρ Σπύρο Κοφί-

δη. 

Έκδοση αθλητικού δελτίου: Για τη συµµετοχή στις µη 

σχολικές αγωνιστικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητη η 

έκδοση αθλητικού δελτίου. Για τους ανήλικους χρειά-

ζεται και έγκριση γονέα. 

Για περισσότερες πληροφορίες: Περάστε από τα 

γραφεία του συλλόγου το Σάββατο 11 π.µ.- 3 µ.µ. ή 

τηλεφωνήστε εκείνη την ώρα στο 210-9592-163 ή ε-

πικοινωνήστε άλλες ηµέρες (ώρες γραφείου) µε το 

210-9514-312 ή στείλτε µας ένα µήνυµα e-mail στη 

διεύθυνσή µας, kallitheachess@gmail.com 

 

ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙ∆Α 

α) 1.£xd6+ ¢xd6 2.¥f4+ ¢d7 3.¥e6# β) 1.£e1+ ¦xe1 2.g3# γ) 1.¦c8+ £xc8 2. £xg7+ 

¦xg7 3.¦xg7# δ) 1.£h6+ ¦xh6 2.¥xh6+ ¢h7 3.¥f8# ε) 1.£xh7+ ¢xh7 2.¦h4+ ¢g8 

3.¦e8# στ) 1.£xe4+ ¢xe4 2.¤c3+ ¢f5 3. ¦f1#



 
 

Ασκήσεις για σβέλτα µάτια! 
Η βασίλισσα είναι το πιο δυνατό κοµµάτι —ως το τέλος! 

  

1) Παίζουν τα λευκά και κάνουν µατ σε 3 κινήσεις 2) Παίζουν τα λευκά και κάνουν µατ σε 2 κινήσεις 
  

  

3) Παίζουν τα λευκά και κάνουν µατ σε 3 κινήσεις 4) Παίζουν τα λευκά και κάνουν µατ σε 3 κινήσεις 
  

  

5) Παίζουν τα λευκά και κάνουν µατ σε 3 κινήσεις 6) Παίζουν τα λευκά και κάνουν µατ σε 3 κινήσεις 

 
(Οι λύσεις στη σελίδα 7) 


