
 
 

 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΚΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ        ∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ 
Αριθµός 12 ΝΟΕ-∆ΕΚ 2007     Επιµέλεια: Σκακιστικός Όµιλος Καλλιθέας 
 

Η Καλλιθέα ξανά στην Α' Εθνική 

Από τον αγώνα εναντίον της Ηλιούπολης: Ο Ανδρέας Κοφίδης (αρι-
στερά) εξετάζει την επόµενη κίνησή του εναντίον του Τσαταλµπάσεβ, 
ενώ την επόµενη κίνησή τους σκέφτονται (δίπλα στον Κοφίδη και προς 
τα δεξιά) οι Μουτούσης, Γκέσος και Καραγιάννης. Απέναντι διακρί-
νεται ο Σπύρος Κοφίδης. 

Με δύο ακόµη νίκες στα µπαράζ της Αττικής, η οµάδα του Σκακι-
στικού Οµίλου Καλλιθέας κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλητή Β' 

Εθνικής για το 2007 και επέ-
στρεψε στην Α' Εθνική χωρίς 
καµία βαθµολογική απώλεια –
µε µόνο νίκες! 

Στο ηµιτελικό µπαράζ, την 
Κυριακή 2 Σεπτεµβρίου, στην 
έδρα µας, η οµάδα του ΣΟΚ 
επιβλήθηκε πειστικά του Ζή-
νωνα Γλυφάδας µε 8-4, ενώ 
στο τελικό µπαράζ, στις 9 Σε-
πτεµβρίου, σε ουδέτερο χώρο 
(Νέα Σµύρνη) νίκησε µετά 
από µεγάλη µάχη την Ηλιού-
πολη µε 7-5. 

∆είτε στις επόµενες σελίδες 
το ρεπορτάζ από αυτούς τους 
δύο µεγάλους αγώνες, τα α-
ναλυτικά αποτελέσµατα, και 
τις δύο νίκες του Ανδρέα Κο-
φίδη —την αποφασιστική —
και µεγάλη— νίκη επί του 
Βούλγαρου γκρανµέτρ Τσα-
ταλµπάσεβ στον τελικό και τη 
νίκη επί του Στέλιου Ψάρρα 
στον ηµιτελικό. 

 

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

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

Περιεχόµενο-σελιδοποίηση: dokiskaki. ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο: http://kallitheachess.wordpress.com 
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Ο ηµιτελικός: Άνετη νίκη 8-4 επί του Ζήνωνα Γλυφάδας 

ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 

Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2007 - Ηµιτελικό µπαράζ: 2/9 

          

Σ.O. Καλλιθέας 8-4 Ζήνων Γλυφάδας 

Κοφίδης Ανδρέας   1 : 0 Ψάρρας Στ.     

Μουτούσης Κωνσταντίνος   ½ : ½ Τσάνας Αθ.     

Γκέσος Παύλος   1 : 0 Παπασταυρόπουλος Ανδ.     

Καραγιάννης Θανάσης   1 : 0 Κοεράντ Φίλ.     

Κοφίδης Σπύρος   ½ : ½ Λαγγούσης Ανδρ.     

Dudas Eszter   1 : 0 Ασηµακοπούλου Μ-Εµµ.     

Αγγελή Ελένη   1 : 0 Ροϊνού Χρ.     

Τσούµπα Μαρία   0 : 1 Φαρµάκη Αθ.     

Χριστίδης Σάββας   1 : 0 Παπαδηµητρίου Γ.     

Αγγελής Νίκος   1 : 0 Καραουλάνης ∆.     

Τσούµπα Μαντώ   0 : 1 Καλλίας Ν.     

Κούρκουλος-Αρδίτης Σταµ.   0 : 1 Ζέρβας Ηλ.     

            

∆ιαιτητής:Αλέξανδρος Κωστούρος.   Αίθουσα: Σ.Ο. Καλλιθέας     

Ώρα έναρξης 10:30, λήξης 14:15      

 
Το φιλµ του αγώνα (από τον Π.∆.): 

Ο αγώνας της 2ας 

Σεπτεµβρίου 

ξεκίνησε µε τις 

γρήγορες νίκες 

της Έστερ Ντού-

ντας (στη φωτο 

αριστερά), που 

αντικατέστησε 

σήµερα τη 

Μαριάννα 

Στεφανίδη (ήταν σε τουρνουά στην Τουρκία) 

και της Ελένης Αγγελή, επί αντικειµενικά 

πολύ ασθενέστερων αντιπάλων. Λίγο αργότε-

ρα έχασε η Μαντώ Τσούµπα, στο ντεµπούτο 
της µε την πρώτη οµάδα. Η Μαντώ έπαιξε 

γενναία, µε ενδιαφέρουσες ιδέες, αλλά έχασε 

φυσιολογικά και το σκόρ έγινε 2-1. Στη συ-

νέχεια, οι σκακιστές και οι σκακίστριές µας 

πήραν υπεροχή στις περισσότερες σκακιέρες, 

και µολονότι διαφαινόταν ότι θα γίνει µάχη, ο 

αγώνας έδειχνε να παίρνει θετική εξέλιξη 

από νωρίς. 

Η επόµενη «οµάδα» παρτίδων που έληξαν 

διαδοχικά, άρχισαν µε την ισοπαλία Μουτού-

ση και Τσάνα, µε τριπλή επανάληψη της θέ-

σης. Κάπου εκεί χτύπησε το «ξεχασµένο» 

κινητό του Κοεράντ, µε συνέπεια εκείνος να 

µηδενιστεί και ο Θανάσης Καραγιάννης να 

γράψει εύκολα τον πόντο (που θα κέρδιζε 

όµως µάλλον και κανονικά). 

Το 3,5-1,5 δεν έµεινε για πολύ. Σχεδόν δι-

αδοχικά νίκησαν ο Νίκος Αγγελής (100% στο 

διασυλλογικό!) και ο Σάββας Χριστίδης, και 

εγκατέλειψε ο Στ. Κούρκουλος-Αρδίτης. 

Το σκορ έγινε 5,5-2,5 και, στο σηµείο αυτό, 

ο Σπύρος Κοφίδης συµφώνησε την ισοπαλία 
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µε την οποία συµπλήρωσε τους έξι βαθµούς 

που µας έστελναν στο τελικό µπαράζ. 

Το νικηφόρο 7-3 έγραψε στη συνέχεια ο Αν-

δρέας Κοφίδης (στη φωτογραφία) επί του 
Ψάρρα (ακολουθεί η παρτίδα µε σχόλια του 

νικητή) και το µατς έληξε µε τη Μαρία Τσού-
µπα να «κρεµάει» πύργο στην πίεση χρόνου 
και να χάνει σε µάλλον καλύτερη θέση (7-4) 

και τον Παύλο Γκέσο να κλείνει µε νίκη το 

σκορ στο 8-4. 

Ανδρέας Κοφίδης – Στ. Ψάρρας 

Γαλλική άµυνα 

1.e4 e6 2.d3= 

Η συνέχεια του Τσιγκόριν, που έχει σκοπό να 

αποφύγει τις θεωρητικές λεωφόρους και α-

ναγκάζει τους αντιπάλους να αγωνιστούν σε 

γνωστό αλλά περιορισµένο χώρο. 

2...d5 3.¤d2 ¤f6 4.¤gf3 c5 5.g3 ¥e7 
6.¥g2 0—0 7.0—0 ¤c6 8.¦e1 £c7 9.e5 
¤d7 10.£e2 f6?! 

Προτιµότερα είναι 10...b5 µε...a5, …¥a6, 

…¦fc8 ή 10...a6 µε ιδέα ..b5, ¥b7 ή, ακόµη, 

10...b6 µε ιδέα …¥b7 και ισοδύναµο παιχνίδι. 

11.exf6 ¤xf6 12.c4 

Αποτρέπει το σχέδιο των µαύρων (...¥d6, 

e6-e5, ...¥g4 µε κερδισµένη θέση για τα 

µαύρα) και τα αναγκάζει να παραδώσουν και 

το τετράγωνο e4. Ακόµη, πιέζοντας στη στή-

λη «e» και δηµιουργώντας διασπάσεις στην 

πτέρυγα της βασίλισσας µε a3 και b4, τα λευ-

κά αποκτούν καθαρό πλεονέκτηµα. 

12...¥d7 13.b3 ¦ae8 14.¥b2 

Με ιδέα 15.d4 ή 15.¥e5! τα λευκά αναγκά-

ζουν τα µαύρα να παραχωρήσουν το e4. 

14...d4 15.¤e4 ¤xe4 16.£xe4 ¥f6 17.¥c1 

Με µικρή υπεροχή των λευκών (²). Εδώ υ-

πάρχουν και άλλες ενδιαφέρουσες συνέχειες, 

όπως 17.a3 µε ιδέα b4 και 17.h4 µε ιδέα 

¤g5. Είναι φανερό ότι τα λευκά έχουν απο-

κτήσει λίγο καλύτερη θέση. Τα µαύρα προ-

σπαθούν να αντιδράσουν. 

17...¤b4!? 18.£e2 e5! 19.¤g5 

Το απρόσεκτο 19.a3? τιµωρείται µε 19...e4! 

και τα µαύρα υπερέχουν σηµαντικά (µ). 

19...¥xg5 20.¥xg5 h6 21.¥d2! 

Τώρα δεν γίνεται 21...¤c2 λόγω 22.¥a5 

£xa5 23.£xc2 µε ιδέα a3, b4 και υπεροχή 

των λευκών. 

21...¤c6 22.a3 ¥f5 23.b4 b6 24.¦ab1 £d7 
25.bxc5 bxc5 26.¦b5 

Τα λευκά προκαλούν περιπλοκές. Η συνέχεια 

26.¥e4 µε ιδέα f3, ¦b5, αλλά και η 26.¥d5+ 

µε ιδέα ¦b5 ήταν πιο ήρεµες. Τώρα τα µαύρα 

αρχίζουν τα τακτικά ελπίζοντας στην τύχη. 

26...e4!? 

Μια τολµηρή κίνηση —καλύτερη ήταν όµως η 

συνέχεια 26...£d6 27.¥e4 ¥d7 και τα λευκά 

έχουν µόνο µικρή υπεροχή. 

27.dxe4 ¥g4 28.f3 d3 

 

29.£d1 

Οι περιπλοκές τύπου 29.£f2? ¤d4 µε ιδέα 

...¤xf3 ή 29.£e3? ¤d4 µε ιδέα ...¤c2 και 

...¤xf3 είναι υπέρ των µαύρων. Και βέβαια 

όχι 29.£e3? ¤d4 30.£xd3?? λόγω 



4 

30...¤xf3+ µε ιδέα £xd3 και τα µαύρα κερδί-

ζουν. 

29...¤d4 

Μετά από 29...¥e6 30.¦xc5 £d6 31.¦d5! η 

θυσία διαφοράς δίνει µεγάλο πλεονέκτηµα 

στα λευκά, όπως π.χ. µετά από 31...£xa3 
32.¥c1 £a2 33.£xd3! ¥xd5 34.cxd5± 

30.fxg4 ¤xb5 31.cxb5 £xb5 32.£c1! 

Τα λευκά βρίσκουν σχέδιο να µπλοκάρουν τα 

ελεύθερα µαύρα πιόνια. 

32...c4 33.£c3 ¦b8 34.e5!+- 

Τα λευκά έχουν κερδισµένη θέση. Το ελεύ-

θερο πιόνι e4 κρίνει τον αγώνα. Μόλις φτά-

σει στο e7 η παρτίδα τελειώνει. Τα µαύρα 

προσπαθούν µε τακτικά να αλλάξουν την ει-

κόνα, αλλά η προσπάθειά τους είναι µάταιη. 

34...£c5+ 35.¥e3 £c7 36.¥d5+ ¢h8 
37.e6 ¦b3 38.£xc4 d2 39.¥xd2 

Και τα µαύρα εγκατέλειψαν (1—0). Η προσπά-

θεια 39...¦xg3+ 40.¢h1 δεν οδηγεί πουθενά. 

 

 

 

Ο τελικός: Μεγάλη νίκη 7-5 επί της Ηλιούπολης 

ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 

Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2007 - Τελικό µπαράζ: 9/9 

   

Σ.O. Καλλιθέας 7-5 Σ.Ο. Ηλιούπολης 

Κοφίδης Ανδρέας 1 : 0 Τσαταλµπάσεβ Μπόρις 

Μουτούσης Κωνσταντίνος 0 : 1 Ιγνατιάδης K. 

Γκέσος Παύλος ½ : ½ Γκόγκολης Αλ. 

Καραγιάννης Θανάσης 1 : 0 Καλαγασίδης Χαρ. 

Κοφίδης Σπύρος 1 : 0 Φέστας Γ. 

Στεφανίδη Μαριάννα 0 : 1 Στείρη Αλ. 

Αγγελή Ελένη ½ : ½ Κουδουναράκη Ευδ. 

Dudas Eszter 1 : 0 Αναστασοπούλου Ανδρ. 

Κεκάτος Νίκος 1 : 0 Λαγός Θ. 

Αγγελής Νίκος 1 : 0 Καλογιαννίδης Ι. 

Βατικιώτης Σταύρος 0 : 1 Λαγός Χρ. 

Κούρκουλος-Αρδίτης Σταµάτης 0 : 1 Τσιρώνης Λ. 

              

∆ιαιτητές:Αλέξανδρος Κωστούρος, Χρήστος Στούµπος 

Αίθουσα: Πανιωνίου Γ.Σ.Σ.     

Ώρα έναρξης 10:30, λήξης 14:55      
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Το φιλµ του αγώνα (από τον Π.∆.): 

Η οµάδα µας παρατάχθηκε για πρώτη (και 

τελευταία...) φορά πλήρης 100% την Κυριακή 

9 Σεπτεµβρίου για το κρίσιµο µπαράζ µε την 

Ηλιούπολη. 

Οι δύο ιστορικές οµάδες (Καλλιθέα: 6 φορές 

πρωταθλήτρια Ελλάδας, Ηλιούπολη: 2 φορές) 

βρέθηκαν για τέταρτη φορά αντίπαλοι τα πέ-

ντε τελευταία χρόνια στα µπαράζ της Αττικής 

—µε προϊστορία 100% υπέρ της Καλλιθέας: 

Το 2003 η Καλλιθέα νίκησε 7,5-2,5 στο ηµι-

τελικό µπαράζ (και µε νίκη 7,5-2 επί των 

Αµπελοκήπων στο τελικό µπαράζ είχα και 

πάλι αναδειχτεί πρωταθλήτρια Β' Εθνικής 

και είχε ανέβει στην Α' Εθνική). Το 2004 οι 

οµάδες αγωνίζονταν σε διαφορετική κατηγο-

ρία, το 2005 η Καλλιθέα είχε νικήσει την Η-

λιούπολη στον ηµιτελικό µε 6,5-5,5 αλλά είχε 

χάσει στον τελικό από τον Πανελλήνιο (που 

είχε ενισχυθεί µε τον σπουδαίο Short) µε 7-

5, και το 2006 είχε κερδίσει τον ηµιτελικό µε 

7,5-4,5 αλλά είχε χάσει στον τελικό από το 

Κορωπί µε 6,5-5,5. 

Οι Ηλιουπολίτες έλπιζαν ότι αυτή τη φορά τα 

πράγµατα θα ήταν διαφορετικά, αφού η ανα-

µέτρηση γινόταν στον τελικό και επιπλέον 

είχαν την ενίσχυση του Βούλγαρου γκρανµέτρ 

Τσαταλµπάσεβ (έλο 2573) στην πρώτη σκα-

κιέρα. Από τη µεριά της και η Καλλιθέα, «έ-

χοντας µάθει» από τα προηγούµενα χαµένα 

µπαράζ, όπου τους κρίσιµους πόντους των 

αντιπάλων σηµείωναν οι ξένοι σκακιστές 

τους, επιστράτευσε την Ουγγαρέζα νεάνιδα 

Έστερ Ντούντας. 

Ο αγώνας ήταν συναρπαστικός, µε ενδιαφέ-

ρουσα εξέλιξη και ανατροπές, όπου το πλεο-

νέκτηµα της Καλλιθέας να «προκρίνεται» σε 

ισοπαλία µε 6-6 έπαιξε ουσιαστικό ρόλο. 

Η πρώτη παρτίδα που τελείωσε (σε 90 περί-

που λεπτά, πολύ γρήγορα για το συγκεκριµέ-

νο επίπεδο) ήταν στην 4η σκακιέρα, µε τη 

νίκη του Καραγιάννη. Σχεδόν αµέσως συµ-

φώνησε ισοπαλία στη διπλανή σκακιέρα ο 

Γκέσος και η Καλλιθέα προηγήθηκε 1,5-0,5. 

Αυτό δεν κράτησε όµως πολύ, αφού µερικά 

λεπτά αργότερα εγκατέλειψε η Στεφανίδη, 
υποκύπτοντας στην επίθεση της Στείρη. Έ-

τσι, το πρώτο δίωρο µετά την έναρξη του 

αγώνα βρήκε τις οµάδες ισόπαλες 1,5-1,5. 

Στη συνέχεια, η µάχη άναψε για τα καλά και 

στις εννέα σκακιέρες και την επόµενη ώρα 

κρίθηκαν άλλες τρεις παρτίδες. Ο Κούρκου-
λος-Αρδίτης έχασε από χρόνο σε χαµένη θέ-
ση (η Ηλιούπολη προηγήθηκε µε 1,5-2,5), 

αλλά η Καλλιθέα ισοφάρισε µε τη νίκη του 

Αγγελή και προηγήθηκε 3,5-2,5 µε τη νίκη 

της Ντούντας. Με την ισοπαλία της Ελένης 

Αγγελή το µατς διαµορφώθηκε σε 4-3 υπέρ 

της Καλλιθέας, µε άλλες πέντε παρτίδες να 

παίζονται. 

Ακολούθησε η δεύτερη αντεπίθεση της Η-

λιούπολης, που ισοφάρισε και προηγήθηκε 4-

5 καθώς Μουτούσης και Βατικιώτης εγκατέ-
λειψαν τις παρτίδες τους που είχαν κατα-

στραφεί στην πίεση χρόνου. Στις τρείς παρ-

τίδες που απέµεναν, όµως, οι σκακιστές της 

Καλλιθέας είχαν πολύ καλύτερες, πρακτικά 

κερδισµένες θέσεις… 

Έτσι, ο Κεκάτος (στην πρώτη του φετινή 

παρτίδα µε την οµάδα µετά την επιτυχία του 

στο ΕΜΠ στις πανελλαδικές –συγχαρητήρια 
και σε ανώτερα, Νίκο) ισοφάρισε 5-5 και ο 
Ανδρέας Κοφίδης µε µια µεγάλη νίκη επί του 

Τσαταλµπάσεβ έδωσε τον έκτο πόντο, που 

σήµαινε πρακτικά και την πρόκριση της Καλ-

λιθέας από το µπαράζ. 

 
Το σκορ έκλεισε στο 7-5 µε τη νίκη και του 

Σπύρου Κοφίδη (στη φωτογραφία). 
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Ακολουθεί η νίκη του Ανδρέα Κοφίδη επί του 

Τσαταλµπάσεβ, µε σχόλια του νικητή. 

Ανδρέας Κοφίδης – Τσαταλµπάσεβ 

Σικελική Άµυνα 

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d3 

Τα λευκά επιθυµούν να αγωνιστούν σε «πε-

ριορισµένο» χώρο. Η θέση γίνεται ισόπαλη, 

όµως όποια συνέχεια και αν διαλέξουν τα 

µαύρα, δεν θα έχουν ελευθερία κινήσεων. 

3…g6 4.g3 ¥g7 5.¤bd2 e6 6.¥g2 ¤ge7 

7.0–0 0–0 8.¦e1 d6 

Προτιµότερη είναι η συνέχεια 8…d5 9.e5 

£c7 10.£e2 b5 µε ιδέα …a5, …¥b7 ή …¥a6, 

…¦fc8 µε ισοδύναµο παιχνίδι. 

9.¤f1 b6 10.c3 ¥a6?! 

Κίνηση αµφίβολης αξίας. Καλύτερη ήταν η 

10…¥b7 ή, ακόµη, 10…e5 µε ιδέα ...¥g4 ή 

...¥e6 αλλά και η 10…a5 µε ιδέα …¥a6. 

11.d4 cxd4 12. ¤xd4 

Καλή ήταν η συνέχεια 12.cxd4 d5 (αν 

12…¤b4? 13.£a4+- και τα λευκά κερδίζουν) 

13.e5 µε µικρή υπεροχή των λευκών και ιδέα 

¥g5, £d2 που οδηγεί σε ακόµη µεγαλύτερη 

υπεροχή τους. Αλλά και η έξοδος της βασί-

λισσας στο α4 θα δηµιουργήσει πρόβληµα 

στον ¥α6. Η συνέχεια αυτή δίνει περισσότε-

ρες δυνατότητες στο λευκό, που προτίµησε 

όµως µια πιο ήσυχη συνέχεια. 

12…¦c8 13.¤e3 £d7 14.h4 h5 15. ¤xc6 

Μια συνέχεια που έχει σκοπό να εκτονώσει 

τη θέση. Καλό ήταν εδώ και το 15.£α4 και το 

15.¤ec2. 

15…¦xc6?! 

Εκβιαστική κίνηση. Το σωστό εδώ ήταν 

15…¤xc6 16.£a4 ¥b7 17.¤c4 µε ισορροπη-

µένη θέση. 

(∆είτε το διάγραµµα στην επόµενη στήλη) 

16.¤c2! 

Όµορφος ελιγµός, µε τον οποίο τα λευκά ο-

λοκληρώνουν την ανάπτυξή τους και απο-

κτούν την πρωτοβουλία. Λάθος θα ήταν 

16.e5? ¥xe5 17. ¥xc6 £xc6 και ακολουθεί 

…¥b7+, συνέχεια την οποία περίµεναν τα 

µαύρα. 

 

16…¥b7 17.¥g5 ¦c7 18.¤d4 

Και πάλι µια χρήσιµη κίνηση. Τα λευκά σχε-

διάζουν να παίξουν £d2 και ¦ad1 για να πιέ-

σουν στο d6. Μετά από 18.£d2 ¤c6! 

19.¦ed1 ¤e5! µε αντιπαιχνίδι οπότε γίνεται 

κατανοητή η ιδέα της κίνησης στην παρτίδα: η 

αλλαγή των ίππων. Τώρα µετά από 18…¤c6 

19.¤xc6 £xc6 20.£d2 µε ιδέα ¦ad1 και τα 

λευκά υπερέχουν ελαφρά, µε µικρό αλλά στα-

θερό πλεονέκτηµα, όπου τα µαύρα δεν έχουν 

πολλές προοπτικές. 

18…e5?! 

Τα µαύρα αποφασίζουν να µπουν σε περιπλο-

κές, αλλά έτσι αποδέχονται τεράστιες αδυνα-

µίες στο d6 και d5. 

19.¥xe7 £xe7 20.¤b5 ¦d7 21.c4! 

Αποτρέπει για πάντα τη διάσπαση d6-d5.Από 

εδώ και πέρα η θέση των µαύρων είναι φανε-

ρά µειονεκτική. 

21…£e6 22.£d3 f5? 

Αποφασιστικό λάθος, που οδηγεί στην κατα-

στροφή. Σε µια χειρότερη θέση, οι πιθανότη-

τες επίθεσης είναι περιορισµένες, σχεδόν 

ανύπαρκτες. Τα µαύρα έπρεπε να κρατήσουν 

µια παθητική στάση, π.χ. µε 22…a6 23.¤c3 

¦c7 (23…¦c8 24.¢h2 µε ιδέα ¥h3) 24.b3 

¦fc8 25.¦ad1 ¥f8 (25…b5 26. £xd6 £xd6 

27.¦xd6 bxc4 28.b4! και τα λευκά υπερέ-

χουν πολύ) 26.¤d5 ¥xd5 27.£xd5 µε µικρό 

σταθερό πλεονέκτηµα των λευκών. 

23.exf5 gxf5 24.¥xb7 ¦xb7 25.¦ad1! 

e4 26.£d5! 
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Το πιόνι d6 δεν πρόκειται να πάει πουθενά! 

Μετά την αλλαγή των βασιλισσών η θέση των 

µαύρων καταρρέει. 

26…¦e7 

Μετά από 26…£xd5 27.¦xd5 ¥xb2 

28.¤xd6 ¦d7 29.¤xf5! ¦xd5 30.¤e7+ ¢f7 

31.¤xd5 µε σαφές πλεονέκτηµα για το φινά-

λε. 

27.b3 f4? 

Κίνηση απελπισίας. Τα µαύρα προσπαθούν να 

ψαρέψουν σε θολά νερά. 

28.£xe6+? 

H «προετοιµασµένη» κίνηση, που παίχτηκε 

πολύ γρήγορα —ένα γνωστό ψυχολογικό λά-

θος. Τα λευκά οδηγούν την παρτίδα στο κερ-

δισµένο φινάλε που έχουν προβλέψει από πο-

λύ πριν, παραβλέποντας ότι είχαν εδώ το 

απλό 28.¤c7! £xd5 29.¤xd5 µε ιδέα ¤xf4 

και κερδισµένη θέση, αφού µε τα αδύναµα 

µαύρα πιόνια d6, e4, h5 η παρτίδα θα τελεί-

ωνε πολύ πιο νωρίς. Το συµπέρασµα: ∆εν 

πρέπει να βιαζόµαστε. Πρέπει πάντα να ανα-

ζητούµε τις τακτικές δυνατότητες —που σε 

ευνοϊκές θέσεις ξεφυτρώνουν σαν µανιτάρια! 

28…¦xe6 29.¦xd6 fxg3 30.fxg3 ¦e7 

31.¦d5! 

Η θέση που είχαν «προβλέψει» τα λευκά από 

καιρό. Το πιόνι h5 πιέζεται, ο ελιγµός του 

ίππου στο d6 και στο f5 θα είναι «θανατη-

φόρος». Είχα πιστέψει ότι εδώ η παρτίδα θα 

τελειώσει γρήγορα —ο αντίπαλος βρίσκει ό-

µως τρόπο να αντισταθεί για λίγο… 

31…¦f3 32.¢g2 ¥e5! 33.¦xe4 ¦xg3+ 

34.¢f2 ¦f7+ 35.¢e2 ¦g2+ 36.¢d3 ¥f4 

37.¦e2 ¦g4 38.¦xh5 

Τα λευκά έχουν δύο πιόνια περισσότερα και 

σαφώς κερδισµένη θέση. Τα µαύρα αποφεύ-

γουν την αλλαγή κοµµατιών, αλλά δεν µπο-

ρούν να σωθούν. Οι υπόλοιπες κινήσεις δεν 

χρειάζονται σχόλια, αφού τα λευκά δεν ήταν 

διατεθειµένα να κάνουν «χοντροπατάτα» και 

να χαρίσουν την παρτίδα! 

38…¢g7 39.¤d4! ¢g6 40.¦h8 ¢g7 

41.¦ee8 ¦g3+ 42.¢c2 ¦g2+ 43.¢c3 

¢f6 44.a4 ¦g3+ 45.¢c2 ¦g2+ 46.¦e2 

¦g4 47.¦e6+! ¢g7 48.¦h5! ¦g2+ 49.¢c3 

¦g3+ 50.¢b4 ¦e3 51.¤f5+ ¢g8 

52.¦g6+ ¢f8 53.¦h8# 1–0 

 

 

Πού θα µας βρείτε 

Ο Σκακιστικός Όµιλος Καλλιθέας και ο ΑΜΣ 

Νικηφόρος Καλλιθέας στεγάζονται στην οδό Λυ-

κούργου 50. Το τηλέφωνο των γραφείων είναι 

210-9592-163, Σάββατο και Κυριακή (πρωινές 

ώρες), προπονήσεις και αγώνες. Άλλες 

εργάσιµες ώρες, δοκιµάστε το τηλέφωνο 210-

9514-312. 

Η πρόσβαση είναι πολύ εύκολη µε τις αστικές 

συγκοινωνίες, αφού είµαστε πολύ κοντά στους 

σταθµούς Καλλιθέα και Ταύρος της γραµµής 1 

του µετρό (ΗΣΑΠ), περίπου στο µέσο τους. Με άνετο περπάτηµα, η απόσταση είναι δέκα λεπτά. 

 

ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙ∆Α 

1) 1.¤d4+ ¢f6 2.g5#    2) 1.¦g8+ ¢h6 2.g5#    3) 1.£a6+ ¢c7 2.d6#  

4) 1.£e3+ ¢xf6 2.g5#    5) 1.£h8+ ¢f7 2.e6#    6) 1.£g8+ ¢e7 2.f8£#  
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Ασκήσεις για σβέλτα µάτια! 
Τα λευκά παίζουν και κερδίζουν —τα πιόνια είναι δύναµη 

  

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

  
3) Παίζουν τα λευκά και κάνουν µατ σε 2 κινήσεις 4) Παίζουν τα λευκά και κάνουν µατ σε 2 κινήσεις 

  

  
5) Παίζουν τα λευκά και κάνουν µατ σε 2 κινήσεις 6) Παίζουν τα λευκά και κάνουν µατ σε 2 κινήσεις 

 
(Οι λύσεις στη σελίδα 7) 


