
 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΚΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ        ∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ 
Αριθµός 9 ΜΑΪΟΣ 2007     Επιµέλεια: Σκακιστικός Όµιλος Καλλιθέας 
 

Ειδικό τεύχος για το 

∆ιασυλλογικό Πρωτάθληµα Β' Εθνικής 2007 
Με τα αναλυτικά αποτελέσµατα και το φιλµ των αγώνων 

Ο Σκακιστικός Όµιλος έκοψε πρώτος το νήµα στην πρώτη φάση, µε επτά νίκες σε ισάριθµους αγώνες. Η πολύτιµη θέση 
στην Α' Εθνική θα κριθεί τώρα στα µπαράζ του Σεπτέµβρη Η τελική κατάταξη ήταν: 

   1 2 3 4 5 6 7 8 Bαθµ Πτ 

1 Σ.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (7)   8½ 6½ 7 8½ 9½ 10½ 11 14 61½ 

2 Σ.Ο. ΑΙΓΑΛΕΩ (6) 3½   7½ 7½ 6 7½ 10 9 11 51 

3 Α.Ο. ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ (8) 5½ 4½   8½ 7 9 9½ 7 10 51 

4 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. (1) 5 4½ 3½   6½ 7 9 8 8 43½ 

5 Α.Σ. ΠΑΠΑΓΟΥ (4) 3½ 6 5 5½   7 9 9 7 45 

6 ∆ΗΚΕΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ (3) 2 4½ 3 5 5   6½ 6½ 4 32½ 

7 Σ.Ο. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ (5) 1 2 2 3 2½ 5½   7½ 2 23½ 

8 Σ.Ο. ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ (2) 1 3 5 4 3 5½ 4½   0 26 

 
Η µάχη για την Α' Εθνική: Τι ακολουθεί 

Με την πρώτη θέση της, η Καλλιθέα εξασφάλισε απλώς ένα καλό 
προβάδισµα για τα τελικά µπαράζ στις 2 & 9 Σεπτέµβρη, από όπου 
θα αναδειχθεί η πρωταθλήτρια Αττικής που θα ανέβει στην Α' Εθνική. 
Έχει το πλεονέκτηµα της ισοπαλίας µε 6-6 όποιον αντίπαλο και αν 
αντιµετωπίσει, ξεκινώντας από το Ζήνωνα Γλυφάδας (2/9 στην Καλ-
λιθέα). 

Τα µπαράζ του φθινοπώρου είναι αρκετά διαφορετικά από το πρωτά-
θληµα του χειµώνα, καθώς οι οµάδες εµφανίζονται µε αλλαγµένο 
πρόσωπο και συνήθως εξασκούν το δικαίωµα χρήσης του κοινοτικού 
σκακιστή τους. 

Στο σκάκι διεξάγονται τρία χωριστά πρωταθλήµατα Β' Εθνικής (Αττι-
κή, Μακεδονία-Θράκη, Υπόλοιπη Ελλάδα) και οι νικητές τους ανε-
βαίνουν στην Α' Εθνική. Οι συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές σε κάθε 
πρωτάθληµα, και θεωρούνται ιδιαίτερα σκληρές για την άνοδο από 
την Αθήνα. 

 

Ο Νίκος Αγγελής σηµείωσε το απόλυτο 
σκορ: επτά νίκες σε επτά αγώνες!  
Έξι νίκες και µία ισοπαλία σηµείωσαν ο 
Σταµάτης Κούρκουλος-Αρδίτης και η 
Ελένη Αγγελή. 

 
 

Επίσης στο τεύχος αυτό: 

Συνέντευξη του προέδρου του Αθλητικού Οργανισµού του ∆ήµου της Καλλιθέας κ. Γιώργου Μαργωµένου  

Τιµητική βράβευση του διεθνή µετρ Παύλου Γκέσου για τα τριάντα χρόνια προσφοράς του στο σκάκι της Καλλιθέας  
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Β' Εθνική Κατηγορία 2007, Αττική, Β' Όµιλος 

Η πορεία της οµάδας 

Ας δούµε τώρα αναλυτικά, γύρο προς γύρο, την εξέλιξη του 
πρωταθλήµατος: 
1η αγωνιστική: 11 Μαρτίου 

Χαλάνδρι - Καλλιθέα 1 : 11 
 

Τα ζευγάρια αναλυ-
τικά (πρώτοι αναφέ-
ρονται οι παίκτες της 
γηπεδούχου οµάδας, 
µε κεφαλαία οι παί-
κτες που είχαν τα 
λευκά): ΡΙΖΟΣ - Κο-
φίδης Ανδρέας 0 : 1, 
Λούρης– ΜΟΥΤΟΥ-
ΣΗΣ 0 : 1, ΧΑΤΖΟ-
ΠΟΥΛΟΣ - Γκέσος  0 
: 1, Βασιλόπουλος- 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 0 : 

1, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ - Κοφίδης Σπύρος 0 : 1, ∆ευτεραίου – 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆Η 0 : 1, ΚΟΥΚΑ -Αγγελή 0 : 1, Μαλαµούδη - 
ΤΣΟΥΜΠΑ 0 : 1, ΜΕΤΣΙΝΗΣ - Χριστίδης  0 : 1, Κουντούρης 
- ΑΓΓΕΛΗΣ 0 : 1, ΖΗΒΑΣ - Βατικιώτης 1 : 0, Βακάλης - 
ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ-ΑΡ∆ΙΤΗΣ 0 : 1 
 
∆ιαιτητής: Γ. ∆εληγιώργης. Αίθουσα: ΣO Χαλανδρίου. Ώρα 
έναρξης 10:30, Ώρα λήξης 14:35 
 
Το φιλµ του αγώνα (Ν.Κουρκ.): 
Τον πρώτο πόντο φάνηκε ότι θα πάρει η Μαρία Τσούµπα, 
στο ντεµπούτο της µε τη "µεγάλη" οµάδα (η αντίπαλή της 
έστησε πρώτα κοµµάτι και µετά τη βασίλισσα), όµως η Ελέ-
νη Αγγελή πρόλαβε σχεδόν ταυτόχρονα να κάνει επίθεση 
µατ: 2-0. 

Μετά κέρδισαν, µε διαφορά λίγων λεπτών, οι Νίκος Αγγε-
λής, Σάββας Χριστίδης, και Σταµάτης Κούρκουλος Αρδί-
της: 5-0. Το µόνο πρόβληµα ήταν ότι η θέση του Σταύρου 
Βατικιώτη είχε διαλυθεί. 

Οι επόµενες νίκες ήρθαν από Παύλο Γκέσο και Μαριάννα 
Στεφανίδη, για να ακολουθήσει λίγο αργότερα και ο Θανά-
σης Καραγιάννης: 8-0. 

Ακολούθησε η ήττα του Σταύρου Βατικιώτη (8-1) και τη νίκη 
µε 11-1 ολοκλήρωσαν οι νίκες από Ανδρέα Κοφίδη, Κώστα 
Μουτούση, και Σπύρο Κοφίδη. 

Με αντίπαλο την ασθενέστερη οµάδα του οµίλου, η Καλλι-
θέα έδειξε τα δόντια της από το πρώτο παιχνίδι, πήρε «κε-
φάλι» στο βαθµολογικό πίνακα και έµεινε εκεί ακλόνητη 
µέχρι τέλους 

2η αγωνιστική: 18 Μαρτίου 

Καλλιθέα – ∆ΗΚΕΠΑΛ 9,5 -2 

 

Τα ζευγάρια αναλυτικά:  ΚΟΦΙ∆ΗΣ Ανδρέας - Κάγκας 1 : 0, 
Μουτούσης - ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  1 : 0, ΓΚΕΣΟΣ - Κεσόγλου ½ : 
½, Καραγιάννης - ΠΡΑΣΣΑΣ  1 : 0, ΚΟΦΙ∆ΗΣ Σπύρος - Κυ-
µιώνης  1 : 0, Στεφανίδη - ΜΟΥΡΤΖΟΥΝΗ 1 : 0, ΑΓΓΕΛΗ - 

Ελευθεριάδου  1 : 0, Τσούµπα - ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 : 0, 
ΑΛΕΞΙΟΥ - Κυµιώνης  0 : 1, Αγγελής - ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ 1 : 0, 
ΦΛΩΡΑΚΗΣ - Σαραντόπουλος 0 : 1, Κούρκουλος-Αρδίτης - 
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ 1 : 0 ΑΑ 
 

∆ιαιτητής: Ν. Κουκίδης. Αίθουσα: Λυκούργου 50. Ώρα έναρ-
ξης 10:30, Ώρα λήξης 14:40 
 

Το φιλµ του αγώνα (Π.∆.): 
Στον πρώτο φετινό µας αγώνα εντός έδρας τον πρώτο πόντο 
έγραψε ο Σταµάτης Κούρκουλος-Αρδίτης: ο αντίπαλός του 
"φοβήθηκε" να τον αντιµετωπίσει και στις 11.30 µηδενίστη-
κε. 1-0 και µισός πόντος µείον για τα Λιόσια. 

Ακολούθησαν οι "προγραµµατισµένες" ήττες των δύο ανα-
πληρωµατικών: Στο ντεµπούτο τους στην πρώτη οµάδα, ο 
∆ηµήτρης Αλεξίου και ο Κωνσταντίνος Φλωράκης έπαι-
ξαν µε φανερό τρακ κάτω από τις δυνάµεις τους (αν και οµο-
λογουµένως µε καλύτερους αντιπάλους) και έχασαν χωρίς 
να δώσουν µάχη: 1-1,5 (λόγω του µηδενισµού στη 12η σκα-
κιέρα). 

Αυτές ήταν όµως, 
πρακτικά, και οι 
τελευταίες ελπίδες 
του ∆ΗΚΕΠΑΛ για 
ολόκληρους πό-
ντους: Τα τρία κο-
ρίτσια, Ελένη Αγ-
γελή, Μαρία 
Τσούµπα, και Μα-
ριάννα Στεφανίδη 
κέρδισαν διαδοχι-
κά ανεβάζοντας το 
σκορ στο 4-1,5. 

Μετά από εξαιρετική άµυνα, ο Νικος Αγγελής έδωσε ακόµη 
ένα βαθµό στο σακούλι, ενώ ο Παύλος Γκέσος αποδέχτηκε 
την ισοπαλία σε ίση θέση µε τον Κώστα Κεσόγλου: 5,5-2. 

Το τελικό αποτέλεσµα 9,5-2 διαµόρφωσαν οι νίκες στις υπό-
λοιπες τέσσερις ανδρικές σκακιέρες από Ανδρέα Κοφίδη, 
Κώστα Μουτούση, Θανάση Καραγιάννη, και Σπύρο Κο-
φίδη. 

3η αγωνιστική: 15 Απριλίου 

Παπάγου - Καλλιθέα 3,5 -8,5 

 
Τα ζευγάρια αναλυτικά:  ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ ΚΩΣΤΑΣ-Κοφίδης 
Ανδρέας 1 : 0, Καλοσκάµπης - ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ  0 : 1, 
ΣΚΟΥΡΤΗΣ - Γκέσος  0 : 1, Ζενέλης – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 0 : 1, 
ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ - Κοφίδης Σπύρος 0 : 1, Παυλογιάννη – 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆Η 0 : 1, ΣΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - Αγγελή 0 : 1, Μανδά-
λη ∆ – ΤΣΟΥΜΠΑ 1 : 0, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – Φλωρά-
κης 1 : 0, Μαυρικάκης – ΑΓΓΕΛΗΣ 0 : 1, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ – 
Βατικιώτης 0 : 1, Μανδάλης - ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ-ΑΡ∆ΙΤΗΣ 
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ½ : ½ 
 

 
Ο διεθνής µετρ Ανδρέας Κοφίδης  

υπερασπίστηκε την πρώτη σκακιέρα.  

 
Η καλύτερη τριάδα κοριτσιών που είχε ποτέ 
η Καλλιθέα: Μαριάννα Στεφανίδη (86%), 
Ελένη Αγγελή (93%) και Μαρία Τσούµπα 
(36%) ήταν το "κρυφό" µας όπλο.  
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∆ιαιτητής: Ελευθ. Τσιγαρίδης  Αίθουσα: ΑΣ Παπάγου (γυ-
µναστήριο 1ου ∆ηµοτικού). Ώρα έναρξης 10:30, Ώρα λήξης 
14:45 
Το φιλµ του αγώνα (Π.∆.): 
 
Το σκορ στο µατς άνοιξε για τον Παπάγου στη σκακιέρα των 
18ετών (η µάχη ήταν ιδιαίτερα άνιση για τον 11χρονο 
Κων/νο Φλωράκη). Ακολούθησαν διαδοχικά οι νίκες της 
Ελένης Αγγελή, του Σπύρου Κοφίδη, του Θανάση Καρα-
γιάννη, και της Μαριάννας Στεφανίδη που µετέτρεψαν το 
σκορ σε 4-1 υπέρ της Καλλιθέας. 

Το 5-1 έκανε ο Παύλος Γκέσος και η όµορφη παρτίδα του 
Νίκου Αγγελή έγραψε το 6-1. Αρκούσε µισός βαθµός για τη 
νίκη, αλλά ο 
Σταύρος Βατι-
κιώτης (στα Κ14) 
φρόντισε θεαµατι-
κά για έναν ακόµη 
ολόκληρο βαθµό. 

Το τελικό 8,5-3,5 
έγραψαν ο Κώ-
στας Μουτούσης 
µε νίκη στη 2η 
σκακιέρα και ο 
Σταµάτης Κούρ-
κουλος-Αρδίτης 
µε ισοπαλία στην τελευταία. Στο τέλος έχασαν ο Ανδρέας 
Κοφίδης και η Μαρία Τσούµπα. 

4η αγωνιστική: 22 Απριλίου 

Καλλιθέα - Πετρούπολη 10,5 -1 

 
Τα ζευγάρια αναλυτικά: ΚΟΦΙ∆ΗΣ Ανδρέας – Σταµατόπου-
λος 1 : 0, Μουτούσης – ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1 : 0, ΓΚΕΣΟΣ – 
Ποτέας ½ : ½, Καραγιάννης – ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 1 : 
0, ΚΟΦΙ∆ΗΣ Σπύρος – Σταµίρης 1 : 0, Στεφανίδη – ΨΥΡ-
ΡΟΠΟΥΛΟΥ 1 : 0, ΑΓΓΕΛΗ – Μοσχοπούλου 1 : 0, Τσούµπα 
– ΚΑΛΑΜΑΤΑ 0 : 1, ΧΡΙΣΤΙ∆ΗΣ- Καλαµάτας 1 : 0 ΑΑ, Αγγε-
λής – Τσιάµης 1 : 0, ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ – Καραγκαδάκης 1 : 0, 
Κούρκουλος-Αρδίτης – ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 1 : 0 
 
∆ιαιτητής: Παν. ∆ρεπανιώτης Αίθουσα: Λυκούργου 50. Ώρα 
έναρξης 10:30, Ώρα λήξης: 14:20 
 

Το φιλµ του αγώνα (Π.∆.): 
Η (ουραγός) οµάδα του ΣΟ Πετρούπολης προσήλθε να αγω-
νιστεί µε προβλήµατα και κενά στις σκακιέρες. Έτσι, η πρώ-
τη ώρα λειτούργησε "διαδικαστικά". Η Ελένη Αγγελή κέρδι-
σε πολύ γρήγορα την αντίπαλή της και σύντοµα ακολούθη-
σαν ο Σταµάτης Κούρκουλος-Αρδίτης και ο Σταύρος Βα-
τικιώτης. Στο ενδιάµεσο προσήλθε µε καθυστέρηση η αντί-
παλη της Μαριάννας Στεφανίδη, αλλά για µεγάλη της ατυ-

χία ξέχασε σε λειτουργία το κινητό της, που "χτύπησε" και τη 
"µηδένισε" πριν καλά-καλά παίξει δέκα κινήσεις. Όλα αυτά 
πριν συµπληρωθεί η πρώτη ώρα, οπότε έγραψε και ο Σάβ-
βας Χριστίδης το δικό του πόντο, χωρίς αντίπαλο. Με άλλα 
λόγια, το παιχνίδι ξεκίνησε "µε το καληµέρα" µε 5-0 και µισό 
βαθµό ποινής για την Πετρούπολη. 

Οι δύο επόµενες παρτίδες που έληξαν (µετά από αρκετή 
ώρα και σχεδόν ταυτόχρονα) ήταν του Νίκου Αγγελή και 
του Σπύρου Κοφίδη. Και οι δύο αξιοποίησαν χαρακτηριστι-
κά τη διαφορά κλάσης από τους αντιπάλους τους και ολο-
κλήρωσαν τη 
νίκη τους µε ένα 
µικρό συνδυα-
σµό, γράφοντας 
το 7-0. 

Στις υπόλοιπες 
πέντε παρτίδες 
έγινε, τουλάχι-
στον, µάχη και 
όλες κρίθηκαν 
γύρω στο τετρά-
ωρο ή λίγο µετά. 
Πρώτα έχασε η 
Μαρία Τσούµπα, που κατέστρεψε καλή θέση µε µια αβλε-
ψία και ακολούθησε η ισοπαλία του Παύλου Γκέσου (που 
διαµόρφωσε το σκόρ σε 7,5-1 (µισό βαθµό αφαίρεση από 
την Πετρούπολή). Ακολούθησε η όγδοη νίκη, από τον Κώ-
στα Μουτούση και τον 9,-5-1 έγραψε ο Ανδρέας Κοφίδης 
όταν σε αµοιβαία πίεση χρόνου και ισορροπηµένη θέση 
έπεσε η σηµαία του αντιπάλου του. 

Το 10,5-1  έκλεισε ο Θανάσης Καραγιάννης, που αφού 
απέκρουσε τη βίαιη επίθεση του αντιπάλου του, οδήγησε 
την παρτίδα σε κερδισµένο φινάλε. 

5η αγωνιστική: 22 Απριλίου 

Αιγάλεω – Καλλιθέα 3,5 – 8,5 

 
Τα ζευγάρια αναλυτικά: ΣΠΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - Κοφίδης Αν-
δρέας 0 : 1, Παντελίδης  - ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ ½ : ½, ΣΟΥΚΟΣ – 
Γκέσος 0 : 1, Σκυριανόγλου – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 0 : 1, ΚΟΥΡ-
ΣΑΡΗΣ – Κοφίδης Σπύρος 0 : 1, Γερασίµου - ΣΤΕΦΑΝΙ∆Η  
0 : 1, ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ - Αγγελή Ελένη ½ : ½, 
Καυκαλά – ΤΣΟΥΜΠΑ 1 : 0, ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΑΣ – Χριστίδης 1 : 
0, Λιάσκος – ΑΓΓΕΛΗΣ 0 : 1, ΡΗΓΑΤΟΣ – Βατικιώτης ½ : ½, 
Καφούρος-Μόσχος  - ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ-ΑΡ∆ΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
0 : 1 
 
∆ιαιτητής: Σάββας Κυριάκου Αίθουσα: ΣO Αιγάλεω. Ώρα 
έναρξης 10:30, Ώρα λήξης 15:05 

 
(συνεχίζεται στη σελίδα 6) 

 
Ο ∆Μ Κώστας Μουτούσης σηµείωσε συνο-
λικά 79% στη δεύτερη σκακιέρα.  

 
Ο ∆Μ Θανάσης Καραγιάννης  σηµείωσε έξι 
νίκες σε επτά αγώνες (86%) στη σκακιέρα 
του.  

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙ∆Α 

α) 1.xh5+ xh7 2. xh7#      β) 1. xg5+ xg5 2. xg5#     γ) 1.d6+ b5 2.a4#  
δ) 1. xg7+ xg7 2.f5#     ε) 1. xb5+ e6 2. d8#     στ) 1. f8+ xf8 2. e7#  
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Γνωριµία µε το Γιώργο Μαργωµένο 

 

Μια συνέντευξη µε τον πρόεδρο του Αθλητικού Οργανισµού του ∆ήµου Καλλιθέας για τους 
σκακιστές της Καλλιθέας και τους αναγνώστες του ιστότοπου www.kallitheachess.gr 
 

Κύριε πρόεδρε, για όσους από τους σκακιστές και ανα-
γνώστες µας δεν είναι ενηµερωµένοι στα αθλητικά 
πράγµατα της πόλης, θα θέλαµε καταρχάς να µας πα-
ρουσιάσετε τον αθλητή Γιώργο Μαργωµένο. 

Γεννήθηκα στις 31-1-1960 στην Καλλιθέα. Η οικογένειά 
µου έχει παλιές ρίζες και ιστορία στην πόλη µας, όπου 
µεγάλωσα και σπούδασα δηµοσιογραφία. Ο αθλητι-
σµός αποτέλεσε τη µεγάλη µου αγάπη και µε κέρδισε 
από πολύ µικρή ηλικία. 

Έπαιξα ποδόσφαιρο από 10 ετών στα τµήµατα υποδο-
µής του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ Σ.Φ.Π., αργότερα (το 1974) έ-
παιξα στον Α.Ο. ΜΟΣΧΑΤΟ, και ολοκλήρωσα την πο-
δοσφαιρική µου σταδιοδροµία ως τερµατοφύλακας επί 
πέντε χρόνια στην οµάδα του Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ. Η αθλη-
τική  µου διαδροµή ολοκληρώθηκε αργότερα, µε την 
παρακολούθηση σεµιναρίων διαιτησίας ποδοσφαίρου. 
Επίσης ασχολήθηκα µε τις πολεµικές τέχνες επί πενταε-
τία. 

Σε ηλικία 14 ετών γνώρισα το σκάκι. Με µια παρέα 
συµµαθητών µου παίζαµε για δύο και πλέον χρόνια στα 
γραφεία του ΣΟΚ στην πλατεία ∆αβάκη και αργότερα 
στην οδό ∆ηµοσθένους. 

Και η ενασχόληση µε τα κοινά της πόλης; 

Τα κοινά ήταν πάντα στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων 
µου. Η ουσιαστική µου ενασχόληση, όµως, χρονολογεί-
ται από το 1982. Από το 1998 έως το 2004 υπηρέτησα 
τον Αθλητικό Οργανισµό του ∆ήµου Καλλιθέας από τη 
θέση του Γεν. Γραµµατέα. Το 2004 ανέλαβα τα καθήκο-
ντα του Προέδρου του Αθλητικού Οργανισµού, τα οποία 
υπηρετώ µέχρι σήµερα. 

Θα θέλαµε να µας πείτε τι σηµαίνει να είσαι Πρόεδρος 
του Αθλητικού Οργανισµού ενός τόσο µεγάλου ∆ήµου 
όπως η Καλλιθέα; 

Το πιο σηµαντικό για τον Αθλητικό Οργανισµό κάθε 
∆ήµου ή Κοινότητας είναι ο Μαζικός Αθλητισµός. Ο 
Μαζικός Αθλητισµός πρέπει πάντα να βρίσκεται στο 
επίκεντρο, γι’ αυτό και κυρίαρχος στόχος του Αθλητικού 
Οργανισµού (και εποµένως, και του Προέδρου του) εί-
ναι να δηµιουργούνται οι καλλίτερες συνθήκες µαζικής 
άσκησης. 

Αυτό επιτυγχάνεται δίνοντας σε όλους τους δηµότες, και 
όχι µόνο, τη δυνατότητα να συµµετέχουν σε διαφορετι-
κές αθλητικές δραστηριότητες και την παράλληλη δηµι-
ουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής. 

Το ότι ο κεντρικός σχεδιασµός του Αθλητικού Οργανι-
σµού αφορά σε πρώτο βαθµό το Λαϊκό, Μαζικό, και 

Σχολικό Αθλητισµό, αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν µοχθούµε 
και για την ανάπτυξη του ερασιτεχνικού σωµατειακού 
αθλητισµού. Ίσα-ίσα, ο σχεδιασµός µας έχει ως στόχο 
να εξελίσσεται µε µεθοδικότητα και ιδιαίτερη φροντίδα 
το σύνολο των παιδιών που µετέχουν στο λαϊκό, µαζικό, 
και σχολικό αθλητισµό ώστε να στελεχώνουν τα τµήµα-
τα υποδοµής των ερασιτεχνικών αθλητικών συλλόγων 
της Καλλιθέας. 

Η Καλλιθέα µας έχει καταγράψει µεγάλη και ένδοξη πα-
ρουσία στα αθλητικά δρώµενα της χώρας µας, σε πολ-
λά αθλήµατα. Έχει σηµειώσει επιτυχίες που αφενός µας 
έκαναν να νιώσουµε υπερηφάνεια για τα παιδιά της 
πόλης µας, αλλά µας δηµιούργησαν και περισσότερες 
ευθύνες προκειµένου να ανταποκριθούµε µε ιδιαίτερη 
ευαισθησία στην αναγκαιότητα γύµνασης όλων των 
πολιτών µας. 

Είναι αναµφισβήτητα υποχρέωση και ευθύνη του Αθλη-
τικού Οργανισµού η ανταπόκριση στην πρόκληση για 
ποιότητα ζωής --που είναι, άλλωστε, ένα κυρίαρχο αί-
τηµα στην εποχή µας. 

 

 

Η θέση µου είναι, πολύ απλά, ότι ο Αθλητισµός είναι 
δικαίωµα του πολίτη. 

Και κάτι ειδικότερο για το σκάκι; 

Σε ό,τι αφορά το σκάκι, ο πρωταρχικός στόχος είναι να 
επιστρέψει η οµάδα του Σκακιστικού στην Α' Εθνική και 
να συνεχίσει ο ΣΟΚ την ανοδική του πορεία τροφοδο-
τούµενος µε τα παιδιά της πόλης µας που συµµετέχουν 
στο µαζικό σχολικό αθλητισµό και στο εκτενές πρό-
γραµµα εκµάθησης σκακιού στα σχολεία της πόλης 
µας. 



Τιµητική βράβευση του Παύλου Γκέσου 
 

Στα πλαίσια των ετήσιων βραβεύσεων κορυφαίων αθλη-
τών και διακεκριµένων προσωπικοτήτων του αθλητισµού 
της Καλλιθέας, ο Αθλητικός Οργανισµός της πόλης µας 
βράβευσε το διεθνή µετρ Παύλο Γκέσο για τα τριάντα 
χρόνια προσφοράς του στο σκάκι της πόλης µας και σε 
ολόκληρο το ελληνικό σκάκι. 

Ο Παύλος, παιδί του εµφύλιου, µεγάλωσε στην Τσεχοσ-
λοβακία και την Ουγγαρία, έµαθε σκάκι κοντά σε µεγά-
λους δάσκαλους και έφτασε στον τελικό του πρωταθλή-
µατος Ουγγαρίας (την εποχή των Πόρτις, Ρίµπλι, Άντορι-
αν, Σαξ κ.λπ.). Οι σπουδές του όµως (είναι χηµικός µηχα-
νικός και οικονοµολόγος) δεν του επέτρεψαν να ακολου-
θήσει συστηµατική σκακιστική σταδιοδροµία στην Ουγγαρία. 

Εγκαταστάθηκε στην Καλλιθέα µετά τον οριστικό επαναπατρισµό του το 1977, αλλά ούτε εδώ του επέτρεψαν οι επαγ-
γελµατικές του υποχρεώσεις να παίξει συστηµατικά σκάκι. Περιορίστηκε σε σποραδικές εµφανίσεις σε τελικούς πρω-
ταθλήµατος Ελλάδας, σε διεθνή τουρνουά, σε λίγες συµµετοχές µε την Εθνική οµάδα, και στους αγώνες µε την οµάδα 
του ΣO Καλλιθέας, µε τον οποίο κέρδισε έξι πρωταθλήµατα Α' Εθνικής και ένα Κύπελλο Ελλάδας. 

Ήταν ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδας Γυναικών που κατέκτησε το 1988 την έκτη θέση στη Σκακιστική Ολυµπιάδα 
Γυναικών της Θεσσαλονίκης. Σήµερα παίζει πια σπάνια (µόνο σε διασυλλογικούς) και ασχολείται µε την προπόνηση 
φυτωρίων νέων ταλαντούχων σκακιστών και σκακιστριών. 

 
Στα πλαίσια της ίδιας εκδήλωσης, βραβεύθηκε επίσης η 
γυναικεία τριάδα (Στεφανίδη, Αγγελή, Τσούµπα) που 
πήρε την τρίτη θέση στο πρωτάθληµα γυναικών Αττικής 
(δεν υπάρχει πανελλήνιο!), οι προπονητές Σπύρος και 

Ανδρέας Κοφίδης και Κώστας Μουτούσης, και οι Σταµά-
της Κούρκουλος-Αρδίτης (πρωταθλητής Ελλάδας K8) και 
Νίκος Αγγελής (πρωταθλητής Ελλάδας Σχολικού, δεύτε-
ρος K14) για τα ατοµικά τους επιτεύγµατα  

 

 

Ποιοι είµαστε 
 

Ο Σκακιστικός Όµιλος Καλλιθέας ιδρύθηκε 
το 1955 και είναι από τα παλαιότερα ενεργά 
ελληνικά σκακιστικά σωµατεία. Έχει στο 
ενεργητικό του έξι πρωταθλήµατα και δύο 

κύπελλα Ελλάδας. Φέτος αγωνίζεται στη Β' Εθνική κατη-
γορία. 

 
Ο «θυγατρικός» Α.Μ.Σ. Νικηφόρος 
ιδρύθηκε το 1995 για να δοθούν 

περισσότεροι αγώνες σε αθλητές του Σκακιστικού που 
δεν «χωρούσαν» στην πρώτη οµάδα. Αγωνίζεται στην Α' 
Τοπική Αττικής. 
Οι σύλλογοί µας αγωνίζονται στην οδό Λυκούργου 50, 
σε χώρο που παραχωρείται από το ∆ήµο Καλλιθέας, τηλ. 
210-9592-163.  
 

Ελάτε: µε τη γραµµή 1 του µετρό-ΗΣΑΠ (σταθµοί «Καλλι-
θέα» και «Ταύρος»), τα τρόλεϋ1 και 5 και τα λεωφορεία 
040 και 913 (στάση «Καλλιθέα»), και τα λεωφορεία 218, 
219 ( «Πλατεία Κύπρου»). 

Tα τουρνουά που διοργανώνονται 
στην Καλλιθέα είναι γνωστά µε την 
επωνυµία «Κάππα». Είναι συνήθως 

τουρνουά «όπεν» µε εθνική και διεθνή αξιολόγηση, και 
νόρµες εθνικών τίτλων. Γίνονται συνήθως µία ή δύο φο-
ρές την εβδοµάδα και γνωστοποιούνται από τον Τύπο και 
το ∆ιαδίκτυο. 
Οι προπονήσεις των παιδικών οµάδων γίνονται κάθε 
Σάββατο. 
Περισσότερα µπορείτε να δείτε στον ιστότοπό µας,  στη 
διεύθυνση www.kallitheachess.gr. 
.

Το ενηµερωτικό δελτίο «Σκακιέρες στην Καλλιθέα» ετοιµάζεται από συντακτική επιτροπή µελών και φίλων του Σκακι-
στικού Οµίλου Καλλιθέας (ΣOΚ). Ο ΣOΚ, Λυκούργου 50, Καλλιθέα, είναι αθλητικό σωµατείο αναγνωρισµένο από τη 
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. Ο Σκακιστικός Όµιλος 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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Αιγάλεω-Καλλιθέα 3,5-8,5 (συνέχεια από τη σελίδα 3) 
 

Το φιλµ του αγώνα (Π.∆.): 
 
Άλλο ένα από τα µατς κορυφής, αφού αντιµετωπίζαµε το 
επίσης αήττητο ως τώρα Αιγάλεω, και πάλι εκτός έδρας. Το 
παιχνίδι ξεκίνησε µε τις δύο "προγραµµατισµένες" νίκες του 
Αιγάλεω, καθώς ο Σάββας Χριστίδης παρέβλεψε ένα µικρό 
συνδυασµό και έκανε "δώρο" ένα κοµµάτι στον αντίπαλο 
του, ενώ και η Μαρία Τσούµπα δεν κατάφερε να "µπει" στις 
ανάγκες της παρτίδας της. 

Στις υπόλοιπες 
παρτίδες, όµως, 
όλες οι θέσεις 
ήταν καλύτερες 
και δεν υπήρχε 
πραγµατική ανη-
συχία. Πραγµατι-
κά, κοντά στο 
τρίωρο, άρχισαν 
οι δικές µας "προ-
γραµµατισµένες" 
νίκες: Το χορό 
άνοιξαν η Μα-
ριάννα Στεφανί-
δη και ο Παύλος Γκέσος και ακολούθησαν ο Σταµάτης 
Κούρκουλος-Αρδίτης, ο Σπύρος Κοφίδης, και µερικά λε-
πτά αργότερα, ο Νίκος Αγγελής. Το σκορ είχε διαµορφωθεί 
ήδη σε 5-2 υπέρ της Καλλιθέας και, µε υπεροχή σε όλες τις 
υπόλοιπες σκακιέρες, άρχισε να διαφαίνεται µια πολύ µεγά-
λη νίκη. 

Και στις πέντε υπόλοιπες παρτίδες, όµως, γινόταν µεγάλη 
µάχη. Έτσι, ο Κώστας Μουτούσης αναγκάστηκε να δεχτεί 
την ισοπαλία µε επανάληψη κινήσεων, που κατάφερε να 
πετύχει ο αντίπαλός του, για να ακολουθήσει όµως αµέσως 
µετά η νίκη του Θανάση Καραγιάννη, που "τύλιξε" τον δικό 
του αντίπαλο στην πίεση χρόνου και έγραψε το βαθµό που 
εξασφάλιζε τη νίκη: 6,5-2,5. 

Με το µατς να έχει κριθεί, τα πράγµατα ολοκληρώθηκαν σχε-
τικά γρήγορα: Ο Σταύρος Βατικιώτης, αν και σε κερδισµένη 
θέση, βρέθηκε σε µεγάλη πίεση χρόνου και αναγκάστηκε να 
δεχτεί την ισοπαλία, ο Ανδρέας Κοφίδης έγραψε τον όγδοο 
πόντο, και η Ελένη Αγγελή, που σε κάποιο σηµείο της παρ-
τίδας είχε χάσει τις ευκαρίες νίκης, συµφώνησε στην ισοπα-
λία, γράφοντας το τελικό 8,5-3,5. 

6η αγωνιστική: 6 Μαΐου 

Τρεις Αστέρες – Καλλιθέα 5,5 – 6,5 

 
Τα ζευγάρια αναλυτικά: ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΗΣ - Κοφίδης Ανδρέας 
½ : ½, Γκούµας – ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ 0 : 1, ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ – Γκέ-
σος 0 : 1, Τζότζολης – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 0 : 1, ΣΠΥΡΟΠΟΥ-
ΛΟΣ - Κοφίδης Σπύρος 1 : 0, Παπαµάρκου – ΣΤΕΦΑΝΙ∆Η 1 
: 0, ΚΑΖΑΝΑΚΗ - Αγγελή Ελένη 0 : 1, Ζαραβούτση – 
ΤΣΟΥΜΠΑ 1 : 0, ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ – Χριστίδης 1 : 0, 
Λιαργκόβας - ΑΓΓΕΛΗΣ  0 : 1, ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ – Βατικιώτης 
1 : 0, Κοασίδης - ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ-ΑΡ∆ΙΤΗΣ 0 : 1 
 
∆ιαιτητής: Ελευθ. Τσιγαρίδης Αίθουσα: ΑΟ Τρεις Αστέρες. 
Ώρα έναρξης 10:30, Ώρα λήξης 15:10 

Το φιλµ του αγώνα (Π.∆.): 
 
Ένα γνήσιο ντέρµπι παίχτηκε σήµερα στα Πατήσια -και δεν 
έλειψαν ούτε οι εντάσεις, ούτε οι εκνευρισµοί, ούτε οι αψι-
µαχίες, καθώς ο αγώνας είχε εξέλιξη θρίλερ και χρειάστηκαν 
όλες οι ικανότητες του διαιτητή Λευτέρη Τσιγαρίδη για να 
το κρατήσει. Η Καλλιθέα ήθελε να εξασφαλίσει από σήµερα 
µε τη νίκη της την πρώτη θέση του οµίλου, ενώ οι Τρεις Α-
στέρες αποδείχτηκαν σκληρό καρύδι και έφτασαν µια ανάσα 
από µια πολύ µεγάλη έκπληξη και τη δική τους νίκη. 

Στα χαρτιά, οι πρώτες δύο ώρες έµοιαζαν "καρµπόν" µε τα 
περισσότερα προηγούµενα µατς του Σκακιστικού. Μια σύ-
ντοµη ισοπαλία στην πρώτη σκακιέρα για τον Ανδρέα Κο-
φίδη, µετά η "υποχρεωτική" νίκη της Ελένης Αγγελή (µε 
µατ) και ακολούθησε η ήττα του Σταύρου Βατικιώτη (πτώ-
ση σηµαίας σε κατεστραµµένη θέση) για να διαµορφωθεί το 
αρχικό 1,5-1,5. Η µοναδική παρτίδα στις επάνω σκακιέρες 
όπου υπήρχαν προβλήµατα έµοιαζε να είναι του Σπύρου 
Κοφίδη, ενώ και η Μαριάννα Στεφανίδη έδειχνε να µπορεί 
να αποκρούσει την αντεπίθεση της λευκής. Η Μαρία Τσού-
µπα και ο Σάββας Χριστίδης πάλευαν σε µειονεκτικές θέ-
σεις, ο Νίκος Αγγελής και ο Σταµάτης Κούρκουλος-
Αρδίτης έπαιζαν έχοντας αποκοµίσει µικρά πλεονεκτήµατα. 

Πριν φτάσουµε στις πιέσεις χρόνου τα πράγµατα άρχισαν 
να ξεκαθαρίζουν: Ήττα του Χριστίδη σχεδόν ταυτόχρονη 
νίκη του Θανάση Καραγιάννη, και στη συνέχεια οι δύο 
νίκες του Αγγελή και του Κούρκουλου-Αρδίτη διαµόρφω-
σαν το 4,5-2,5. Εδώ έγινε το πρώτο επεισόδιο που ίσως και 
να επηρέασε την εξέλιξη του αγώνα. Στην αµοιβαία πίεση 
χρόνου τους, σε πολύ τεταµένη (και ίσως κερδισµένη για 
εκείνον) θέση, ο αντίπαλος του Σπύρου Κοφίδη άρχισε να 
διαµαρτύρεται θορυβωδώς και υπερβολικά για το συνωστι-
σµό θεατών κοντά στη σκακιέρα του. Ο διαιτητής του έκανε 
παρατήρηση, αλλά η φασαρία επηρέασε περισσότερο την 
αυτοσυγκέντρωση του Κοφίδη και της Στεφανίδη (που έ-
παιζε δίπλα): Ο Κοφίδης έπαιξε µε αντιστροφή δύο κρίσιµες 
κινήσεις -- και τελικά έχασε, η δε Στεφανίδη επέτρεψε στην 
αντίπαλή της (που είχε υλικό λιγότερο) ένα ισχυρό τακτικό 
κτύπηµα. Παράλληλα εγκατέλειψε σε χαµένη θέση και η 
Μαρία Τσούµπα, και οι Τρεις Αστέρες ισοφάρισαν 4,5-4,5. 

Στο σηµείο αυτό, ο αρχηγός των Τριών Αστέρων (Συµεωνί-
δης) πρότεινε τρεις ισοπαλίες στις παρτίδες που απέµεναν. 
Ένα τελικό 6-6 θα εξασφάλιζε στην Καλλιθέα την πρόκριση 
(και πιθανότατα και την πρώτη θέση και το πλεονέκτηµα στα 
µπαράζ) και θα έδινε στους Τρεις Αστέρες ένα ρεαλιστικό 
ενδεχόµενο να παλέψουν για τη δεύτερη θέση. Με τις θέσεις 
στις σκακιέρες: κερδισµένη για τον Κώστα Μουτούση και 
χειρότερες (λιγότερο υλικό) για Γκέσο και Στεφανίδη, ο 
αρχηγός της Καλλιθέας (∆ρεπανιώτης) απέρριψε (µάλλον 
εσφαλµένα) την πρόταση, µε το σκεπτικό της προσωπικής 
υπεροχής των σκακιστών της οµάδας του. ∆υστυχώς, µέσα 
σε λίγα λεπτά, ενώ ο Μουτούσης έγραψε τον πόντο, η Στε-
φανίδη "έστησε" και εγκατέλειψε, ενώ ο Γκέσος έχασε µια 
διαφορά. Το αποτέλεσµα διαµορφώθηκε σε 5,5-5,5 και το 
αποτέλεσµα όλου του παιχνιδιού θα κρινόταν στην παρτίδα 
του Γκέσου, που έπαιζε µε υλικό µείον. 

Στο σηµείο αυτό είχε αρχίσει να ανατέλλει το µακρινό πριν 
από το µατς ενδεχόµενο µιας σηµαντικής νίκης για τους 
Τρείς Αστέρες. Έτσι, ο αντίπαλος του Γκέσου δεν δέχτηκε 
την πρόταση ισοπαλίας του και προσπάθησε να παίξει για 

 
Ο µετρ Σπύρος Κοφίδης κέρδισε θεαµατικά 
στο Αιγάλεω και σηµείωσε συνολικά 86% 
στην πέµπτη σκακιέρα. 
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Ο 9χρονος Σταµάτης Κούρκουλος-Αρδίτης  
τα κατάφερε µια χαρά στη σκακιέρα των 
12ετών, όπου σηµείωσε συνολικά 93%.  

νίκη, πιέζοντας τη 
θέση. Το αποτέλε-
σµα ήταν να µην την 
αξιολογήσει σωστά 
και να την "παρατε-
ντώσει" επιτρέπο-
ντας στον Παύλο 
Γκέσο να βγάλει ένα 
ελεύθερο πιόνι και 
να το προχωρήσει 
µέχρι το τετράγωνο 
προαγωγής, για να 
κερδίσει ολόκληρο 
το βαθµό και το µατς 
(6,5-5,5). Εκεί έγινε 
το δεύτερο "ηχητικό" 
επεισόδιο, λίγα λε-
πτά πριν από την 
ολοκλήρωση του 
αγώνα και αφού τα 
πάντα είχαν κριθεί 
στη σκακιέρα, που 
πρέπει να αποδοθεί 
ξεκάθαρα στη µεγά-
λη ένταση. Η ένταση 
κορυφώθηκε αµέ-
σως µετά τη λήξη 
του αγώνα, αλλά µε 

παρέµβαση των ψυχραιµότερων τα πνεύµατα ηρέµησαν και 
όλα έληξαν χωρίς καµιά από τις αλληλεπαπειλούµενες εν-
στάσεις... κακής συµπεριφοράς! 

7η αγωνιστική: 13 Μαΐου 

Καλλιθέα - Πανελλήνιος ΓΣ 7 – 5 

 
Τα ζευγάρια αναλυτικά: ΚΟΦΙ∆ΗΣ Ανδρέας - Σαχτατίνσκι 
Αλεκπέρ ½ : ½, Μουτούσης – ΚΛΩΚΑΣ 0 : 1, ΓΚΕΣΟΣ - 
Μάκκα Ιουλία ½ : ½, Καραγιάννης - ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΣ  0 : 1, 
ΚΟΦΙ∆ΗΣ Σπύρος - ∆ιατσίντος 1 : 0, Στεφανίδη - ΜΟΥ-
ΡΟΥΤΗ  1 : 0, ΑΓΓΕΛΗ - Τσιούτσια  1 : 0, Τσούµπα - ΚΑΣΙ-

∆ΩΝΗ  ½ : ½, ΑΛΕΞΙΟΥ - Σαλαπατάς  0 : 1, Αγγελής - ΠΑ-
ΝΤΑΒΟΣ Αλ. 1 : 0, ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ - Κασιδώνης ½ : ½, Κούρ-
κουλος-Αρδίτης - ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 1 : 0 
 
∆ιαιτητής: Παν. ∆ρεπανιώτης Αίθουσα: Λυκούργου 50. Ώρα 
έναρξης 10:40, Ώρα λήξης: 15:15 
 
Το φιλµ του αγώνα (Π.∆.): 
 
Ο αγώνας ξεκίνησε πάλι µε γρήγορη νίκη της Ελένης Αγγε-
λή (µε µατ, σε δέκα λεπτά, εναντίον µιας πολύ µικρής νέας 
σκακίστριας). Ακολούθησαν, µια ώρα αργότερα, το µατ που 
έκανε ο Νίκος Αγγελής, και µετά από άλλα τριάντα λεπτά, η 
ήττα του ∆ηµήτρη Αλεξίου (επίσης µε µατ!) και η νίκη του 
Σταµάτη Κούρκουλου-Αρδίτη µε (το µαντέψατε) µατ! Έτσι, 
το τοπίο στις "γρήγορες" σκακιέρες ξεκαθάρισε και η Καλλι-
θέα πήρε προβάδισµα µε 3-1. 

Οι επόµενες εξελίξεις ήρθαν µετά από περίπου τρία τέταρτα 
της ώρας: ο Ανδρέας Κοφίδης αποδέχτηκε την ισοπαλία 
στην πρώτη σκακιέρα και µερικά λεπτά αργότερα, ο Σταύ-
ρος Βατικιώτης εξασφάλισε την ισοπαλία εναντίον ισχυρό-
τερου αντιπάλου µε διαρκές σαχ. Το σκορ έγινε 4-2.  

Λίγο µετά τη συµπλήρωση του τριώρου έληξε ισόπαλη η 
παρτίδα του Παύλου Γκέσου, ενώ ο Σπύρος Κοφίδης έκα-
νε το πέµπτο σηµερινό µατ επί της σκακιέρας, για να δια-
µορφώσει το 5,5-2,5. Το µατς είχε κριθεί, καθώς η Στεφανίδη 
είχε αντιστρέψει την πολύ χειρότερη θέση της και κέρδιζε, 
αλλά ο Καραγιάννης δεν φαινόταν να µπορεί να κρατήσει 
τη θέση. Στα κορίτσια, η Τσούµπα έδινε µια φοβερή µάχη, 
µε πολλές ελπίδες νίκης. Τέλος, η θέση του Μουτούση ήταν 
ιδιαίτερα περίπλοκη σε αµοιβαία πίεση χρόνου.  

Τελικά, ο Μουτούσης δεν µπόρεσε να βρει τη σωστή συνέ-
χεια (που ίσως οδηγούσε σε νίκη) και εγκατέλειψε, αλλά δεν 
άργησε να γράψει τον πόντο η Μαριάννα Στεφανίδη και να 
διαµορφώσει το νικηφόρο πια 6,5-3,5. Το σκορ έκλεισε τελι-
κά στο 7-5 ύστερα από τεσσερισήµισι ώρες παιχνιδιού, µε 
την ισοπαλία της Μαρίας Τσούµπα (σηµαντική προσωπική 
επιτυχία για τη Μαρία -γεια σου Μαρία) και την εγκατάλειψη 
του Καραγιάννη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ο διεθνής µετρ Παύλος Γκέσος κέρδισε... 
ολόκληρο µατς στα Πατήσια και σηµείωσε 
συνολικά 79% στη σκακιέρα του. 

@  

Στην πρώτη εφηβική σκακιέρα (18ετών), ο 
Σάββας Χριστίδης (αριστερά) δεν µπόρεσε 
λόγω µαθηµάτων να δώσει όσους αγώνες θα 
ήθελε, και τελικά συγκέντρωσε 2 βαθµούς σε 4 
αγώνες (50%). Ο Σταύρος Βατικιώτης (δεξιά), 
που µπορεί να πετύχει περισσότερα αν δια-
χειριστεί καλύτερα το χρόνο σκέψης του, ση-
µείωσε 3 σε 6 (επίσης 50%). 

@  

Ο Κωνσταντίνος Φλωράκης (αριστερά) και ο 
∆ηµήτρης Αλεξίου (δεξιά) εµφανώς δεν ήταν 
ακόµη έτοιµοι για την πρώτη οµάδα. Πάλεψαν 
όµως φιλότιµα και στις δύο παρτίδες όπου 
αγωνίστηκε καθένας τους ως αναπληρωµατι-
κός, και οι πόντοι είναι θέµα χρόνου να επι-
βραβεύσουν τις προσπάθειές τους. 
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∆οκιµάστε τις δυνάµεις σας! 
(Και σήµερα κερδίζουν τα λευκά — και σήµερα δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολα...) 

  

α) Παίζουν τα λευκά και κάνουν µατ σε 2 κινήσεις β) Παίζουν τα λευκά και κάνουν µατ σε 2 κινήσεις 

  

  

γ) Παίζουν τα λευκά και κάνουν µατ σε 2 κινήσεις δ) Παίζουν τα λευκά και κάνουν µατ σε 2 κινήσεις 

  

  

ε) Παίζουν τα λευκά και κάνουν µατ σε 2 κινήσεις στ) Παίζουν τα λευκά και κάνουν µατ σε 2 κινήσεις 

 

(Οι λύσεις στη σελίδα 3) 


