
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΚΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ        ∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ 
Αριθµός 2 ΜΑΡΤΙΟΣ 2006     Επιµέλεια: Σκακιστικός Όµιλος Καλλιθέας 

 

Και ξαφνικά, τα φετινά ατοµικά σχολικά ολόκληρης της Αττικής ήρθαν στην Καλλι-

θέα. Η διοργάνωση των πρωταθληµάτων αυτών σε ολυµπιακές εγκαταστάσεις, όπως 

είχε προγραµµατιστεί, τελικά δεν ήταν εφικτή. Όµως, µέσα σε λίγες µόλις ηµέρες και 

χάρη στη βοήθεια του Αθλητικού Οργανισµού της πόλης µας, που κινητοποιήθηκε 

τεχνικά και οργανωτικά αστραπιαία ώστε να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος χώρος (στο 

φιλόξενο 2ο Γυµνάσιο) και να υλοποιηθούν οι αναγκαίες αγωνιστικές δοµές, η ΕΣ-

ΣΝΑ µπόρεσε να αξιοποιήσει τη σηµαντική οικονοµική στήριξη του Γραφείου Νεό-

τητος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και να οργανώσει τα ατοµικά σχολικά 

πρωταθλήµατα κοντά στο κέντρο της Αθήνας. 

Παράλληλα, σε αυτό το πρωτάθληµα ενσωµατώθηκαν για φέτος το Σχολικό Ατοµι-

κό της Καλλιθέας (που δεν θα γίνει το Σάββατο 1 Απριλίου, όπως είχε προγραµµα-

τιστεί) και το ∆ιενοριακό πρωτάθληµα Νέων Αττικής που διοργανώνεται από το 

Γρ. Νεότητος της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών. 

Η πόλη µας, η Καλλιθέα, µια πολυάνθρωπη πόλη ανάµεσα στην Αθήνα και το Σα-

ρωνικό, είναι µια µεγάλη αθλητοµάνα. Ολυµπιακή πόλη όχι µόνο του 2004 αλλά 

και του 1896, είναι περήφανη για τους Ολυµπιονίκες και τους Παραολυµπιονίκες 

της, τα ισχυρά αθλητικά της σωµατεία στη στεριά και τη θάλασσα, τους κορυφαίους 

αθλητές και αθλήτριές της, τους ακούραστους φίλαθλους παράγοντες και οργανωτές 

της, το µαζικό αθλητικό της κίνηµα. 

Εδώ ξεκίνησαν ή ρίζωσαν όµως, και κορυφαίοι Έλληνες σκακιστές και σκακίστριες. 

Εδώ ήρθε έξι φορές ο τίτλος της πρωταθλήτριας Α' Εθνικής και δύο φορές το Κύ-

πελλο Ελλάδας. Εδώ καλλιεργούµε πάντα συστηµατικά και στη βάση το σκάκι, µε 

το σχολικό πρόγραµµα που υλοποιεί ο Αθλητικός Οργανισµός και εκτείνεται σε 19 

δηµοτικά και 4 γυµνάσια της πόλης µας. 

Καλωσορίζουµε στις σκακιέρες στην Καλλιθέα χίλια τόσα κορίτσια και αγόρια, 

τους γονείς, και τους προπονητές τους. Θα προσπαθήσουµε να σας προσφέρουµε ένα 

καλό σκακιστικό Σαββατοκύριακο στην πόλη µας. Ας κερδίσουν οι καλύτεροι –και 

ας το διασκεδάσουν όλοι! 

Παν. ∆ρεπανιώτης, Πρόεδρος Σ.Ο.Καλλιθέας 
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Οργανωτική επιτροπή 

Κώστας Ασκούνης, 
  ∆ήµαρχος Καλλιθέας 

 

Πρωτοπρεσβύτερος 

  Αντώνιος Καλλιγέρης, 
  ∆ιευθυντής Γρ. Νεότητος 
  Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

 

Παν. Νικολόπουλος, 
  Πρόεδρος Ένωσης  
  Σκακιστικών Σωµατείων 
  Νοµού Αττικής 

 

Εκτελεστική επιτροπή 

Γιώργος Μαργωµένος, 
  Πρόεδρος  
  Αθλητικού Οργανισµού 
  ∆ήµου Καλλιθέας 

Γιούλη Μπίσυλλα, 
Μέλος ∆Σ Αθλητικού Οργανισµού 
∆ήµου Καλλιθέας, υπεύθυνη 
Σχολικού Αθλητισµού 

Ιωάννης Ζαµπέλης, 
Γραµµατέας τοµέα Κατήχησης 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

Έφη Σαλταµάρα, 
Γενική Γραµµατέας Ένωσης Σκα-
κιστικών Σωµατείων Ν. Αττικής 

Σωτήρης Ροντογιάννης, 
Υπεύθυνος αθλητικών προγραµ-
µάτων Αθλητικού Οργανισµού 
∆ήµου Καλλιθέας 

Θανάσης Ψυρόγιαννης, 
Εκπαιδευτικός, Καθηγητής 2ου 
Γυµνασίου Καλλιθέας 

Το γραφείο νεότητος  
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 

Αθηνών 

Το Γραφείο Νεότητος της Ιεράς Αρχιεπι-
σκοπής Αθηνών, οδός Ναυάρχου Νικοδή-

µου 28, 105 56 Αθήνα, τηλ. 210-3249-365, www.neotita.gr, έχει 
ρόλο πολυσύνθετο, µε κυρίαρχο τον συντονισµό της ποιµαντικής 
διακονίας των νέων ανθρώπων στα όρια της Ι. Αρχιεπισκοπής. 

Στόχοι της εργασίας του Γρ. Νεότητος είναι: 

Να συντονίσει και να υποστηρίξει την ποιµαντική διακονία των ε-
νοριών προς τους νέους, να σχεδιάσει την κατήχηση των νέων, να 
εκπαιδεύσει και να επιµορφώσει τους κληρικούς, τους κατηχητές, 
τις κατηχήτριες και τα στελέχη του ενοριακού νεανικού έργου, να 
σχεδιάσει, να οργανώσει και να υλοποιήσει δράσεις, οι οποίες έ-
χουν σαν στόχο τη γνωριµία των νέων µε την Ορθόδοξη Θεολογία 
και τη ζωή της Εκκλησίας, να δηµιουργήσει δεσµούς συνεργασίας 
µε τα αντίστοιχα Γρ. Νεότητας άλλων αδελφών Ορθοδόξων Εκ-
κλησιών, να συνεργαστεί µε όλους τους οργανισµούς της Πολιτεί-
ας αλλά και τις ΜΚΟ που εργάζονται για τους νέους, να δηµιουρ-
γήσει νέους θεσµούς, αναγκαίους για την αποδοτικοτερη διακονία 
των νέων. 

Το Γραφείο δραστηριοποιείται σε έξι τοµείς, µεταξύ των οποίων 
και ο τοµέας Αθλητισµού. Με το σχεδιασµό προγραµµάτων αθλη-
τικών δραστηριοτήτων, το Γρ. Νεότητος προσπαθεί να αξιοποιήσει 
παιδαγωγικά τον αθλητισµό στην εκκλησιαστική αγωγή, να ανα-
πτύξει στη συνείδηση των παιδιών και των εφήβων την έννοια του 
«ευ αγωνίζεσθαι», να προκαλέσει το γόνιµο προβληµατισµό των 
νέων στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το σύγχρονο αθλητικό 
κίνηµα, και να δώσει ευκαιρίες άθλησης στους νέους των ενοριών 
του. 

Με άξονα τους στόχους αυ-
τούς λειτουργεί από το 
1994 ο τοµέας Αθλητισµού 
που διοργανώνει πρωτα-
θλήµατα καλαθοσφαίρισης, 
µίνι ποδοσφαίρου, επιτρα-
πέζιας αντισφαίρισης και 
σκακιού. 

 

Από τους αγώνες και τις 

βραβεύσεις στο Α' ∆ιενορι-

ακό σκακιστικό πρωτάθλη-

µα 2005 (από το site 

www.neotita.gr). 
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Ο Αθλητικός Οργανισµός 

του ∆ήµου Καλλιθέας 
Ο Αθλητικός Οργανισµός του ∆ήµου Καλλιθέας 

(οδός Ελ. Βενιζέλου 156, ΤΚ 176 75, τηλ. 210-9581-791, διεύθυνση 
στο ∆ιαδίκτυο www. 
kallithea-sports.gr) 
λειτουργεί και υλο-
ποιεί προγράµµατα 
στο µαζικό αθλητισµό 
για όλες τις ηλικίες· 
προγράµµατα όπως ο 
Σχολικός Μαζικός 
Αθλητισµός και ο Ει-
δικός Αθλητισµός. 
Παράλληλα, στηρίζει 
απόλυτα το Σωµατει-

ακό Αθλητισµό της πόλης µας. 

Γυµναστική, αεροβι-
κή, γιόγκα, γυµναστι-
κή για την Τρίτη ηλι-
κία, αντισφαίριση, 
επιτραπέζια αντι-
σφαίριση, και στίβος 
είναι µερικές από τις 
δραστηριότητες για 
τους ενήλικες· καλα-
θοσφαίριση, πετο-
σφαίριση, σκάκι, αυ-

τοάµυνα, ποδόσφαιρο, επιτραπέζια αντισφαίριση, ενόργανη γυµνα-
στική, ρυθµική γυµναστική, στίβος είναι δραστηριότητες ενταγµένες 
στο πρόγραµµα Άθληση και Παιδί. 

Ο Αθλητικός Οργανισµός προχωρεί 
παράλληλα στη διοργάνωση αθλητι-
κών εκδηλώσεων, τουρνουά, και αγώ-
νων που συνοδεύουν τα αθλητικά 
προγράµµατα. 

Στόχος είναι, τελικά, η ενεργοποίηση, 
δραστηριοποίηση, και συµµετοχή όλο 
και περισσότερων πολιτών του ∆ήµου 
µας, η παροχή περισσότερων και ποιο-
τικότερων αθλητικών προγραµµάτων 
για τη δηµιουργική αξιοποίηση του ε-
λεύθερου χρόνου, η ανάπτυξη υγιών 
διαπροσωπικών σχέσεων, και η κοινω-

νική ολοκλήρωση των δηµοτών µας. 

∆ιευθυντής αγώνων 
Παναγιώτης ∆ρεπανιώτης 
   Πρόεδρος ΣΟ Καλλιθέας, 
   Α' Αντιπρόεδρος ΕΣΣΝΑ 

   διεθνής διαιτητής 

Επικεφαλής διαιτητής 
Νίκος Πεντίδης 

   διεθνής διαιτητής 

Ορισµός ζευγών 
∆ηµήτρης Σακελλαράκης 

   διεθνής διαιτητής 
Λίνα Κορού, Νίκος Κουκίδης, 

Σταµάτης Κούµανης, Γιώργος 
Πούλος, Μιχάλης Πρεβενιός,  

οµοσπονδιακοί διαιτητές 

∆ιαιτητές & κριτές αγώνων: 
Σπύρος Κοφίδης, ∆ηµήτρης  

Σαϊνίδης, διεθνείς διαιτητές 
Σταµατία Βαζελάκη, Ηλίας ∆αλιά-

νης, Ευγένιος Ζουρνατζίδης, 
Γεώργιος Καραδηµητρίου, 

Κων/νος Κοκόλιας, Ανδρέας Κο-
ντοκάνης, Ευαγγελία Μπουρ-

µπούλη, Ησιόνη Νικολαΐδη, ∆α-
νάη Νικολοπούλου, Νίκος Ορνι-
θόπουλος, Μαριάννα Παγκαλή, 

Γιώργος Παγκαλής, Κώστας Πα-
παδόπουλος, Μαρία Πετσετίδη, 

Μαρία Σαράφογλου, Χρήστος 
Στούµπος, Μάριος Τασόπουλος, 
Βασίλης Τσιάµης, Κώστας Τσιά-
µης, Ελευθέριος Τσιγαρίδας, Ά-
ρης Χρυσανθακόπουλος, ∆ηµή-

τρης Χρυσανθακόπουλος  
   οµοσπονδιακοί διαιτητές 

Παναγιώτης Αντωνόπουλος, 
Γιώργος Γεωργιάδης, Γιάννης 
Ζάχαρης, Νίκος Κούρκουλος, 
Γιάννης Κουτσουµπός, Νίκος 
Λαιµός, Κώστας Μουτούσης,  

Άγγελος Πατσουράκης, Ανέστης 
Στεφανίδης, Τζανής Τζανιδάκης, 

Παναγιώτης Τράνταλης, Θανάσης 
Ψυρόγιαννης 

   κριτές 

Υποστήριξη αγώνων 

Έφη Σαλταµάρα, Γ. Γ. ΕΣΣΝΑ, 
Θόδωρος Φίλιος, Έφ. Σχολικού 

ΕΣΣΣΝΑ, Γιάννης Γαλάνης, µέλος 
∆Σ ΕΣΣΝΑ, Έφ. Σχολικού ΕΣΟ 

Γεωργία Καφάτου, Αλεξάνδρα 
Στείρη, Μαριάννα Στεφανίδη  
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του ή της 

            

 
σχολείο,      τάξη,      

 

 

Προκριµατική φάση, Όµιλος   
 

Αντίπαλοι Βαθµοί 
 

A/A Χρ. Όνοµα και Επώνυµο Σχολείο Αγώνα. Σύν. 
 

 

1      

2      

3      

4      

5      

 

 

τελική κατάταξη,      
 

Τελική φάση, Κατηγορία    
 

Αντίπαλοι Βαθµοί 
 

A/A Χρ. Όνοµα και Επώνυµο Σχολείο Αγώνα Σύν. 
 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 
 

τελική κατάταξη,      
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ΝΗΠΙΑ   ΛΥΚΕΙΑ 
          

# Επώνυµο/Όνοµα Σχολείο Βθ   # Επώνυµο/Όνοµα Σχολείο Βθ 
1      1    

2      2    

3      3    

    

Πρωταθλήµατα 

Αττικής 

    
 

Α' ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  Β' ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  Γ' ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
              

# Επώνυµο/Όνοµα Σχολείο Βθ  # Επώνυµο/Όνοµα Σχολείο Βθ  # Επώνυµο/Όνοµα Σχολείο Βθ 
1     1     1    

2     2     2    

3     3     3    

           

 

∆' ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  Ε' ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  Στ' ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
              

# Επώνυµο/Όνοµα Σχολείο Βθ  # Επώνυµο/Όνοµα Σχολείο Βθ  # Επώνυµο/Όνοµα Σχολείο Βθ 

1     1     1    

2     2     2    

3     3     3    

           
 

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
              

# Επώνυµο/Όνοµα Σχολείο Βθ  # Επώνυµο/Όνοµα Σχολείο Βθ  # Επώνυµο/Όνοµα Σχολείο Βθ 
1     1     1    

2     2     2    

3     3     3    

           
 

 

Ενσωµατωµένα πρωταθλήµατα 

Κατηγορία Αγόρια Ενορία  Κορίτσια Ενορία 
Νήπια      

Α' ∆ηµοτικού      
Β' ∆ηµοτικού      

Γ' ∆ηµοτικού      

∆' ∆ηµοτικού      
Ε' ∆ηµοτικού      

Στ' ∆ηµοτικού      

Α' Γυµνασίου      

Β' Γυµνασίου      
Γ' Γυµνασίου      

∆
ιε
ν
ο
ρ
ια
κ
ό

 

Α
ττ
ικ
ή
ς

 

Λύκεια      

 

Κατηγορία Αγόρια Σχολείο  Κορίτσια Σχολείο 
Νήπια      

Α' ∆ηµοτικού      

Β' ∆ηµοτικού      

Γ' ∆ηµοτικού      

∆' ∆ηµοτικού      
Ε' ∆ηµοτικού      

Στ' ∆ηµοτικού      
Α' Γυµνασίου      

Β' Γυµνασίου      

Γ' Γυµνασίου      

Σ
χ
ο
λ
ικ
ό

 

Κ
α
λ
λ
ιθ
έα
ς

 

Λύκεια      
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Τα κυριότερα τεχνικά θέµατα (επιλογή) 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στην προ-
κριµατική φάση (Σάββατο 11 Μαρτίου) 
δικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι οι µα-
θητές και µαθήτριες των Νηπιαγωγείων, 
∆ηµοτικών Σχολείων, Γυµνασίων και 
Λυκείων, ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών του 
Νοµού Αττικής. 

Στην τελική φάση (Κυριακή 12 Μαρτίου) 
δικαίωµα συµµετοχής έχουν: 

α) Οι πρωταθλητές και πρωταθλήτριες 
του Σχολικού Αττικής 2005. 

β) Όσοι/όσες έχουν προκριθεί από τα 
τοπικά σχολικά πρωταθλήµατα 

γ) Όσοι µαθητές συγκέντρωσαν τουλάχι-
στον 4,5 στα 7 (ή 64% στο σύνολο των 
αγώνων) στα Ατοµικά Νεανικά 2006 της 
ΕΣΣΝΑ. 

δ) Από τους προκριµατικούς, όσοι συ-
γκεντρώσουν τουλάχιστον 3,5 βαθµούς. 

ε) Από τους προκριµατικούς, οι πρωτα-
θλητές και πρωταθλήτριες των ενσωµα-
τωµένων πρωταθληµάτων και, σε περί-
πτωση ισοβαθµίας, οι ισόβαθµοί τους, 
αρκεί να έχουν σηµειώσει τουλάχιστον 1 
βαθµό. 

στ) Από τους προκριµατικούς, το πρώτο 
κορίτσι και όσα ισοβαθµήσουν µε αυτό, 
αρκεί να έχουν σηµειώσει τουλάχιστον 1 
βαθµό. 

Μαθητής που έχει δικαίωµα απευθείας 
πρόκρισης, αν αγωνιστεί στους προκρι-
µατικούς και αποκλειστεί, χάνει το δικαί-
ωµα αυτό. 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ: 
Στην προκριµατική φάση ενσωµατώνο-
νται το ∆ιενοριακό Πρωτάθληµα Αττι-
κής και το Ατοµικό Σχολικό Καλλιθέας. 

Πρωταθλητής/πρωταθλήτρια σε κάθε 
κατηγορία αναδεικνύεται το αγόρι/το 
κορίτσι που θα συγκεντρώσει τους πε-
ρισσότερους βαθµούς (τουλάχιστον ένα 
βαθµό) στον όµιλό του το στην προκριµα-
τική  (άσχετα από τον όµιλο που θα αγω-
νιστεί). Ο πρωταθλητής/ η πρωταθλήτρια 
προκρίνεται στην τελική φάση ακόµη και 
αν δεν φτάσει τους 3,5 βαθµούς. Σε πε-
ρίπτωση ισοβαθµίας, προκρίνονται όλοι 
οι ισόβαθµοι και η τελική κατάταξή τους 
θα κριθεί µε βάση το αποτέλεσµά τους 
στην τελική φάση. 

Για τη συµµετοχή σε ενσωµατωµένο 
πρωτάθληµα οι µαθητές θα πρέπει να 
συµειώσουν Χ στο κατάλληλο τετραγω-
νάκι της δήλωσης συµµετοχής και επι-
πλέον: 

 

Για το ∆ιενοριακό, να συµπληρώσουν 
την Ενορία όπου ανήκουν. 

Για της Καλλιθέας, να συµπληρώσουν 
αν ανήκουν σε σύλλογο ή σχολείο της 
Καλλιθέας ή κατοικούν στην Καλλιθέα. 

Όποιος έχει τις προϋποθέσεις επιτρέπε-
ται να δηλώσει συµµετοχή και στα δύο 
ενσωµατωµένα πρωταθλήµατα. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Στην προκριµατι-
κή φάση (Σάββατο) οι µαθητές θα χωρι-
στούν σε οµίλους κατά κατηγορία (τάξη) 
και θα αγωνιστούν µε Ελβετικό Σύστηµα 
πέντε (5) γύρων. 

Στην τελική φάση, οι µαθητές που θα 
έχουν προκριθεί από την πρώτη ηµέρα 
και οι δικαιούµενοι απευθείας συµµετοχή, 
θα αγωνιστούν σε έναν όµιλο για κάθε 
τάξη, µε Ελβετικό Σύστηµα επτά (7) γύ-
ρων. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: Οι αγώνες 
θα γίνουν σε 11 κατηγορίες: Νήπια, Α' 
∆ηµοτικού, Β' ∆ηµοτικού, Γ' ∆ηµοτι-
κού, ∆' ∆ηµοτικού, Ε' ∆ηµοτικού, Στ' 
∆ηµοτικού, Α' Γυµνασίου, Β' Γυµνασί-
ου, Γ' Γυµνασίου, Λύκειο 

ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙ-
ΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ: Σύµφωνα µε τη Γενική 
Προκήρυξη του 18ου Πανελλήνιου Σχολι-
κού Πρωταθλήµατος, που θα γίνει στη 
Λεπτοκαρυά Πιερίας, προκρίνονται στους 
τελικούς 154 µαθητές και µαθήτριες (του-
λάχιστον 39 µαθήτριες). Καταρχήν προ-
κρίνονται οι 6 πρώτοι ανά τάξη συν τα 
τρία καλύτερα κορίτσια που δεν είναι 
στην πρώτη εξάδα και οι υπόλοιπες θέ-
σεις πρόκρισης κατανέµονται αναλογικά 
σύµφωνα µε τον αριθµό των συµµετεχό-
ντων σε κάθε κατηγορία. 

ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: Ο χρόνος σκέψης 
ορίζεται σε 15' ανά παίκτη. Αν και όπου 
δεν επαρκούν τα διαθέσιµα χρονόµετρα, 
θα χρησιµοποιούνται µόνο σε παρτίδες 
που δε θα έχουν τελειώσει 20' µετά από 
την έναρξη του γύρου. Στις περιπτώσεις 
αυτές θα χρησιµοποιείται χρόνος σκέψης 
5' για κάθε παίκτη για την υπόλοιπη παρ-
τίδα. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ: Θα 
ισχύσουν τα εξής κριτήρια κατά σειρά: 

1ον: άθροισµα προοδευτικής βαθµολογί-
ας και κριτήρια άρσης της και 

2ον : συντελεστής µπούχολτς. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ: Θα ισχύσουν οι 
Κανονισµοί της Ε.Σ.Ο. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ – ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΓΩΝΩΝ: 
∆ιευθυντής των αγώνων ορίζεται ο ∆ιε-
θνής ∆ιαιτητής κ. Παναγιώτης ∆ρεπα-
νιώτης, Α' Αντιπρόεδρος ΕΣΣΝΑ, Πρόε-
δρος ΣO Καλλιθέας και επικεφαλής ∆ιαι-
τητής ορίζεται ο ∆ιεθνής ∆ιαιτητής κ. 
Νίκος Πεντίδης. 

∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Οι ενστάσεις 
εκδικάζονται από τριµελή επιτροπή. Πα-
ράβολο ενστάσεως 50 € (το οποίο επι-
στρέφεται εάν δικαιωθεί η ένσταση έστω 
και µερικώς). 

ΑΠΟΝΟΜΕΣ - ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ - ΕΠΑΘΛΑ: 
Για την προκριµατική φάση θα βραβευ-
τούν µε µετάλλιο οι τρεις πρώτοι νικητές 
και το πρώτο κορίτσι κάθε οµίλου. Σε 
περίπτωση ισοβαθµίας στις δύο πρώτες 
θέσεις θα ισχύσουν και για τη βράβευση 
τα κριτήρια άρσης ισοβαθµίας, ενώ σε 
περίπτωση ισοβαθµίας στην τρίτη θέση 
θα βραβεύονται και οι ισοβαθµήσαντες. 
Σε περίπτωση ισοβαθµίας µε το πρώτο 
κορίτσι, θα βραβεύονται µε µετάλλιο και 
τα ισοβαθµήσαντα στην πρώτη θέση.  

Στην τελική φάση θα βραβευτούν µε κύ-
πελλο οι τρεις πρώτοι νικητές και το πρώ-
το κορίτσι κάθε τάξης. Σε περίπτωση 
ισοβαθµίας για τις θέσεις αυτές θα ισχύ-
σουν τα κριτήρια άρσης της ισοβαθµίας, 
ώστε να ανακηρυχθούν µοναδικοί νικη-
τές, Με µετάλλια βραβεύονται οι λοιποί 
ισοβαθµήσαντες. 

Η τελετή απονοµών θα γίνει την Κυριακή 
12/3, από ώρα 15.30 περίπου. 

Οι βραβεύσεις των ενσωµατωµένων 
πρωταθληµάτων θα γίνουν επίσης την 
Κυριακή. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το πρωτάθληµα της ΕΣ-
ΣΝΑ, εάν στους τρεις πρώτους νικητές 
κάθε φάσης (1η ή 2η ηµέρα) ανά όµιλο 
(την 1η ηµέρα) ή ανά τάξη (την 2η ηµέρα), 
υπάρχει ένα ή περισσότερα κορίτσια, 
τότε ως 1ο κορίτσι θεωρείται αυτό που 
ηγείται στη βαθµολογία και λαµβάνει και 
το βραβείο του 1ου κοριτσιού. ∆ηλαδή 
µπορεί ένα κορίτσι στην τελική φάση να 
πάρει δύο κύπελλα (π.χ. αυτό του 2ου 
νικητή και του 1ου κοριτσιού). 

∆ΙΑΦΟΡΑ: Για ό,τι δεν προβλέπεται από 
την Προκήρυξη και τους Κανονισµούς της 
FIDE και της Ε.Σ.Ο. καθώς και για κάθε 
έκτακτο περιστατικό, αποφασίζουν η 
Οργανωτική και η Εκτελεστική Επιτροπή 
και ο διευθυντής των αγώνων.  
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Ο Σκακιστικός 
Όµιλος Καλλιθέας 
ιδρύθηκε το 1955 
και είναι από τα 
παλαιότερα ενεργά 
σκακιστικά 

σωµατεία της χώρας µας. Έχει στο ενεργη-
τικό του έξι πρωταθλήµατα και δύο κύπελλα 
Ελλάδας. Φέτος αγωνίζεται στη Β' Εθνική 
κατηγορία. 

Ο «θυγατρικός» 
Α.Μ.Σ. Νικηφό-
ρος ιδρύθηκε το 
1995 για να δο-

θούν περισσότεροι αγώνες σε σκακιστές 
του Σ.O.Κ. που δεν «χωρούσαν» στην 
πρώτη οµάδα. Αγωνίζεται στην Α' Τοπική 
Αττικής. 

Τα τελευταία 
χρόνια, τα 
τουρνουά που 
διοργανώνονται στην Καλλιθέα είναι γνω-
στά µε την επωνυµία «Κάππα». Πρόκειται 
συνήθως για τουρνουά «όπεν» µε εθνική 
και διεθνή αξιολόγηση, µε αγώνες που γί-
νονται µία ή δύο φορές την εβδοµάδα. Η 
προκήρυξή τους γίνεται από τον Τύπο και 
από το Internet. 

 
Το ηλεκτρονικό µας σπίτι. Ο ιστότοπος 
www.kallitheachess.gr, που βρίσκεται σε 
διαρκή δηµιουργική αναστάτωση, είναι το 
ηλεκτρονικό κέντρο αναφοράς µας. Σε δι-
αρκή αναζήτηση συνεργατών... 

Το σύµβολο του σχολικού 
µας προγράµµατος, που 
υλοποιούµε ως τεχνικοί 
σύµβουλοι του Αθλητικού 
Οργανισµού της πόλης µας. 
Το 2004 µετείχαν στο πρό-
γραµµα αυτό πάνω από 

300 παιδιά της πόλης µας, από 19 δηµοτικά 
και 4 γυµνάσια. 

Αγωνιστικός χώρος: Οι σύλλογοί µας δίνουν τους αγώ-

νες τους στην οδό Λυκούργου 50, τηλ. 210-9592-163. Συ-

γκοινωνία που εξυπηρετεί: η γραµµή 1 του µετρό-ΗΣΑΠ 

(σταθµοί «Καλλιθέα» και «Ταύρος»), οι γραµµές 1 και 5 

του τρόλεϋ, οι γραµµές λεωφορείων 040 και 913 (στάση 

«Καλλιθέα»), και οι γραµµές λεωφορείων 218, 219 (στάση 

«Πλατεία Κύπρου»). Η γραµµή 040 (µε κατεύθυνση Πει-

ραιά) εξυπηρετεί επίσης για µετεπιβίβαση από τη στάση 

Συγγρού-Φιξ του µετρό, και από λεωφορεία που κινούνται 

στη λεωφ. Συγγρού (στάση Άγ. Σώστης). 

Πρόγραµµα λειτουργίας: Αγώνες των τουρνουά «Κάπ-

πα» γίνονται ∆ευτέρα-Πέµπτη (τουρνουά 2x την εβδοµά-

δα) και Σάββατο 6-10 µ.µ. (τουρνουά 1x την εβδοµάδα). 

Την Κυριακή ο χώρος χρησιµοποιείται για διασυλλογι-

κούς αγώνες του επίσηµου προγράµµατος (10.30 π.µ.-

3.00 µµ.). Τις άλλες ηµέρες (εκτός Παρασκευής) ο σύλλο-

γος είναι ανοιχτά για προπονήσεις από τις 6-9 µ.µ.  

Προπονητικό πρόγραµµα: Στο σύλλογο γίνονται προ-

πονήσεις για αρχάρια (από το Σπύρο Κοφίδη) και προ-

χωρηµένα (από τον Κώστα Μουτούση) παιδιά κάθε 

Σάββατο 3-6 µ.µ. Επίσης γίνονται προπονήσεις για ενηλί-

κους από τον Κώστα Μουτούση κάθε Πέµπτη 8-10 µ.µ.  

Έκδοση αθλητικού δελτίου: Για τη συµµετοχή στις αγω-

νιστικές εκδηλώσεις χρειάζεται αθλητικό δελτίο. Απαραί-

τητα δικαιολογητικά είναι η έντυπη αίτηση, 2 φωτογραφίες 

ταυτότητας, φωτοτυπία ταυτότητας ή άλλο έγγραφο που 

βεβαιώνει την ταυτότητα, και ιατρική βεβαίωση (από γενι-

κό γιατρό, παθολόγο, παιδίατρο, ή αθλητίατρο) που επι-

τρέπει τη συµµετοχή σε αθλητικούς αγώνες. Για τους ανή-

λικους χρειάζεται γονική έγκριση. Η συνδροµή εγγραφής 

ρυθµίζεται κατά τον Κανονισµό Εγγραφών της ΕΣΟ. 

 

 
Το ενηµερωτικό δελτίο «Σκακιέρες στην Καλλιθέα» ετοιµάζεται από συντακτική επιτροπή µελών και φίλων του Σκακιστικού Οµί-
λου Καλλιθέας (ΣOΚ). Ο ΣOΚ, Λυκούργου 50, Καλλιθέα, είναι αθλητικό σωµατείο αναγνωρισµένο από τη Γενική Γραµµατεία Αθλη-
τισµού. Ο ΣOΚ είναι 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, Παναγιώτης ∆ρεπανιώτης. 
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ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ: 

 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

«Ο ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ» 

 

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ CAMP 

 
   Η κατασκήνωση «Ο ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ» που βρίσκεται στις Αφίδνες Ατ-

τικής διοργανώνει σκακιστικό camp στο διάστηµα 1 - 23 Αυγούστου του 2006. Το πρό-

γραµµα περιλαµβάνει ως κύρια δραστηριότητα τις καθηµερινές προπονήσεις σκακιού και 

την παράλληλη διεξαγωγή πρωταθλήµατος µεταξύ των συµµετεχόντων. Υπεύθυνοι του 

προγράµµατος είναι οι προπονητές Ανδρέας Κοφίδης(∆ιεθνής Μαιτρ), Κώστας Μουτούσης 

(∆ιεθνής Μαιτρ), Νίκος Ζαχαρίου και Σπύρος Γιαννακουλόπουλος. Τις υπόλοιπες ώρες οι 

κατασκηνωτές θα λαµβάνουν µέρος στις διάφορες δραστηριότητες του κατασκηνωτικού 

προγράµµατος, όπως µπάνιο στην πισίνα ή στη θάλλασα, πρωταθλήµατα ποδοσφαίρου, 

µπάσκετ, βόλλεϋ, βραδινή ψυχαγωγία κ.λ.π. 

 

   Το όριο ηλικίας για τη συµµετοχή στο πρόγραµµα είναι από 6 – 14 ετών, ανεξαρτήτως 

βαθµού αξιολόγησης (ΕLO) ή ένταξής τους σε σύλλογο. Ανάλογα µε το επίπεδό τους θα 

σχηµατίσουν τµήµατα αρχαρίων, µέσων και προχωρηµένων. 

 

   Οι συµµετέχοντες από χώρες του εξωτερικού µπορούν να συνοδεύονται από τους προπο-

νητές – συνοδούς τους. 

 

• Το κόστος συµµετοχής της κατασκηνωτικής περιόδου καλύπτεται από τα ασφαλι-
στικά ταµεία των γονέων. 

• Η συµµετοχή στο σκακιστικό πρόγραµµα κοστίζει 100 ευρώ τα οποία θα διατεθούν 
αποκλειστικά για τις ανάγκες του προγράµµατος (π.χ. µαθήµατα, αγορά υλικού, µε-

ταλλίων κ.λ.π.). 

• Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να κλείσουν θέση καταθέτοντας το παράβολο για το 

σκακιστικό πρόγραµµα στους ακόλουθους λογαριασµούς: 

 

α) EUROBANK 

    0026-0253-41-0100973731 

 

β) NOVA BANK 

    3573286  

 

• Σε περίπτωση ακύρωσης της συµµετοχής µέχρι και 15 ηµέρες πριν την έναρξη της 
κατασκηνωτικής περιόδου επιστρέφεται ολόκληρο το παράβολο για το σκακιστικό 

πρόγραµµα. 

• Προθεσµία για τις δηλώσεις συµµετεχόντων στο σκακιστικό πρόγραµµα υπάρχει 
µέχρι και την 15η Μαΐου του 2006. 

• Πληροφορίες στα τηλέφωνα της κατασκήνωσης: 210 – 8610110, 210 – 8671538. 

 

Η αλυσίδα εκπαιδευτηρίων Η/Υ EXPERT IN (www.expertin.gr, τηλ.: 210 – 

5157260) χορηγός του προγράµµατος, προσφέρει υποτροφίες παρακολούθησης 

σεµιναρίων Computer στους 3 πρώτους κάθε κατηγορίας του εσωτερικού πρω-

ταθλήµατος, όπως και µια υποτροφία στον µικρότερο συµµετέχοντα. 

 


