Η Σκακιστική Ακαδημία Συκεών - Νεάπολης στα Πανελλήνια
Νεανικά και στην Α΄ Εθνική στο Ρίο της Αχαΐας, Ιούνιος - Ιούλιος
2016
Η Σκακιστική Ακαδημία Συκεών-Νεάπολης στην Α’ Εθνική!
Ο Λάμπρος Γιαννουλάκης πρωταθλητής και η Μαστρακούλη
Ευαγγελία δεύτερη στα πρωταθλήματα Ελλάδας κάτω των 16 ετών!!
Από τις 5 ως τις 10 Ιουλίου η Σ.Α.Σ-Ν. συμμετείχε στο διασυλλογικό
πρωτάθλημα Α’ εθνικής που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο της Αχαΐας.
Η ομάδα αποτελούνταν από τους :
Κανακάρη Γιώργο

Μαστρακούλη Ευαγγελία

Χατζημανώλη Αντώνη

Σωτηρόπουλο Ανέστη

Γιαννουλάκη Λάμπρο

Γκαρίπη Μάριο

Παπακωνσταντίνoυ Δημήτρη

Γιαννουλάκη Ερμίνα

Πρεζεράκο Δημήτρη

Χαλατζιούκα Ελένη

Χίτσο Γιώργο

Η ομάδα πραγματοποίησε συγκλονιστική εμφάνιση και παρότι η ίδια
παρουσιάστηκε ελλιπής, διεκδίκησε κυριολεκτικά μέχρι την τελευταία παρτίδα
την παραμονή.
Αναλυτικότερα, ξεκίνησε με ήττα 3-7 από τον συμπολίτη «Κεραυνό»
Ωραιοκάστρου την 1η αγωνιστική. Ισοπαλία ο Αντώνης Χατζημανώλης με τον
GM και πρωταθλητή Ελλάδας 2007, Γιάννη Παπαδόπουλο, νίκη του Γιώργου
Χίτσου επί του νεαρού Κουτρούκη, νίκη του Λάμπρου Γιαννουλάκη επί του
Κόκκαλη Χαράλαμπου, ενώ ισοπαλία με τον μικρό αδερφό του τελευταίου ο
Μάριος Γκαρίπης.
Στη 2η αγωνιστική, η Ακαδημία κληρώθηκε με την Ευβοϊκή ΕΣ και πήρε
τη νίκη με το ευρύ 8-2. Ισοπαλίες στις 2 πρώτες σκακιέρες για τον Κανακάρη
Γιώργο και Χατζημανώλη Αντώνη και νίκες για τους Παπακωνσταντίνο Δημήτρη,
Χίτσο Γιώργο, Μαστρακούλη Ευαγγελία, Γιαννουλάκη Ερμίνα, Γιαννουλάκη
Λάμπρο και Σωτηρόπουλο Ανέστη. Ιδιαίτερα συγχαρητήρια αξίζουν, όμως, στην

Ελένη Χαλατζιούκα που στο 2ο τουρνουά της ζωής της κατάφερε να δώσει
βαθμό στην ομάδα.
Ο 3ος γύρος αποτελεί τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία της ομάδας, αφού
παίζοντας με τον ΝΟ Καλαμάτας «Ποσειδών» έφτασε κοντά στη νίκη, κάτι που
λίγες ομάδες κατάφεραν, αφού το πελοποννησιακό σωματείο τερμάτισε στην 6 η
θέση του πρωταθλήματος- την καλύτερη στην ιστορία του! Η Ακαδημία είχε την
ατυχία να αγωνιστεί με κενή σκακιέρα και, μάλιστα, όντας φαβορί στη
συγκεκριμένη

σκακιέρα.

Νίκες

για

τους

Μαστρακούλη

Ευαγγελία,

Παπακωνσταντίνου Δημήτρη και Σωτηρόπουλο Ανέστη και ισοπαλίες για τους
Γιαννουλάκη Λάμπρο και Πρεζεράκο Δημήτρη. Ο Λάμπρος ερχόμενος από την
κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας κάτω των 16 ετών, παρότι χειρότερος,
κράτησε τη θέση του και σημείωσε το μοναδικό του μη νικηφόρο αποτέλεσμα
στο τουρνουά.
Δυστυχώς, ο 4ος γύρος σήμανε τη συντριβή της ομάδας από έναν ακόμη
συμπολίτη, τον ΟΣ Τριανδρίας με το βαρύ 9-1. Η Ακαδημία πλήρωσε την κακή
κλήρωση απέναντι σε μια ομάδα που ξεκίνησε άσχημα χωρίς ν’ αξίζει να
βρίσκεται τόσο χαμηλά μετά τον 3ο γύρο, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από το ότι
εξασφάλισε την παραμονή της ήδη από τον 6 ο γύρο. Μοναδική νίκη από τον
Λάμπρο.
Η ομάδα, πλέον, έπρεπε να κάνει τουλάχιστον 2,5/3 και να τύχει και
συνδυασμού αποτελεσμάτων για να παραμείνει στην κατηγορία. Στον επόμενο
αγώνα, ο μαχητικότατος ΣΟ Νέας Φιλαδέλφειας δυσκόλεψε την Ακαδημία και η
νίκη ήρθε με το οριακό 5.5-4.5 σ’ ένα ματς κατά το οποίο ΧατζημανώληςΜπαλάσκας έπαιζαν κοντά 6 ώρες! Τελικώς, η νίκη σφραγίστηκε με την πολύ
σημαντική νίκη του Ανέστη επί του Θεόδωρου Καλογριδάκη παρά τη διαφορά
282 βαθμών έλο που τους χώριζε! Σημαντική και γρήγορη νίκη του Κανακάρη
επί του πεπειραμένου Μπαλάσκα που έδωσε κουράγιο στην ομάδα και νικηφόρα
αποτελέσματα και για τους Λάμπρο και Ευαγγελία. Πολύ καλές και οι ισοπαλίες
του Μάριου και της Ερμίνας, ενώ ισοπαλία και για τον ακούραστο Αντώνη που
συνολικά έπαιξε πιο πολλές ώρες από κάθε παίχτη μας.
Η δεύτερη μεγάλη χαμένη ευκαιρία αφορούσε στον 6 ο γύρο και την
αναμέτρηση με τη ΛΠ Φλώρινας. Η Ακαδημία νικούσε 5-3 αλλά οι 2 τελευταίες

παρτίδες έφεραν το σκορ στο 5-5. Για να φτάσει να διεκδικεί τη νίκη,
χρειαστήκαμε

τις

επικρατήσεις

των:

Παπακωνσταντίνου

Δημήτρη,

Σωτηρόπουλου Ανέστη, Γκαρίπη Μάριου και Μαστρακούλη Ευαγγελίας. Νίκη και
ο Γιαννουλάκης Λάμπρος μετά από «στήσιμο» του πολύ φορμαρισμένου
αντιπάλου του, Οδυσσέα Κεσίδη.
Η κλήρωση του τελευταίου γύρου με τον ΣΟ Αιγάλεω- που είχε ήδη
υποβιβασθεί- έφερε αισιοδοξία στην ομάδα που χρειαζόταν μόνο νίκη με
συνδυασμό αποτελεσμάτων. Όσο περνούσε η ώρα, τα επιθυμητά αποτελέσματα
των άλλων αναμετρήσεων έρχονταν το ένα μετά το άλλο και η δική μας νίκη
φαινόταν ξεκάθαρα. Νίκες για τα αδέρφια Γιαννουλάκη και πολύ σημαντική
επίσης νίκη με τα μαύρα του Χατζημανώλη απέναντι στο Μαυροβούνιο IM Lekic.
Οι ισοπαλίες των Κανακάρη, Παπακωνσταντίνου, Πρεζεράκου έφεραν την ομάδα
μπροστά στο σκορ και παρά τις ατυχίες η νίκη φαινόταν ότι θα έρθει από τη
σκακιέρα του καλύτερου σε απόδοση παίχτη της ομάδας (μέχρι εκείνη τη στιγμή
4/4). Ο Ανέστης Σωτηρόπουλος σε μια παρτίδα που κράτησε 6 ώρες και παρότι
είχε κερδισμένη θέση, δεν κατάφερε να κερδίσει το φινάλε και παραχώρησε
ισοπαλία. Το σκορ διαμορφώθηκε στο 5-5 και η Ακαδημία έχασε στις
λεπτομέρειες την 20η θέση της κατηγορίας που θα σήμανε την αυτόματη
συμμετοχή μας στην α’ εθνική του 2017.
Τελικώς, η ομάδα τερμάτισε στην 25 η θέση, γεγονός που ισοδυναμεί με
τον υποβιβασμό και τη συμμετοχή της στον ΠΟΑ ΕΣΣΘ-Χ 2017. Πάντως, ο
ενθουσιασμός και το ταλέντο των παιχτών ταυτόχρονα με τον χαμηλό μέσο όρο
ηλικίας εγγυώνται την επιστροφή μας στα «μεγάλα σαλόνια» και την επόμενη
χρονιά. Σε όλους τους συμμετέχοντες, όπως και στους συνοδούς, Γιαννουλάκη
Σπύρο και Γεροντόπουλο Πρόδρομο, πολλά συγχαρητήρια και μεγάλες επιτυχίες
στο μέλλον!

Κανακάρης Γιώργος- 2 βαθμοί / 7 αγώνες
Ο Γιώργος είναι ένας από τους καλύτερους παίχτες στην Ελλάδα και τεράστιο
ταλέντο από την παιδική ηλικία, οπότε η συγκεκριμένη απόδοση δεν ήταν η
καλύτερη. Όμως, πρέπει να συνυπολογιστεί ότι τον βάραινε και η ευθύνη της

ομάδας, καθώς ήταν ο αρχηγός της και υπεύθυνος συνθέσεων, όπως και η
ύπαρξη 3 GM ανάμεσα στους αντιπάλους του. Καλύτερή του στιγμή η
εντυπωσιακή και γρήγορη νίκη επί του Μπαλάσκα.
Χατζημανώλης Αντώνης- 2.5 βαθμοί / 7 αγώνες
Ο παλιότερος παίχτης της ομάδας έπαιξε μαχητικότατα και σημείωσε την
καλύτερη του απόδοση στον τελευταίο αγώνα παίζοντας εξαιρετικά απέναντι
στον IM Lekic. Συνολικά, και αυτός μπορούσε να πραγματοποιήσει καλύτερη
εμφάνιση αλλά η πείρα του από παρόμοια τουρνουά βοήθησε την ομάδα σε
πολλούς τομείς.
Γιαννουλάκης Λάμπρος- 6.5 βαθμοί / 7 αγώνες!
Ο Λάμπρος ερχόταν με φόρα από το πρωτάθλημα Ελλάδας κάτω των 16, όπου
σημείωσε το εξαιρετικό 7.5/9 κερδίζοντα τον τίτλο του πρωταθλητή. Επομένως,
το σχεδόν άριστο στατιστικά τουρνουά δεν αποτελεί έκπληξη. Έπαιξε πολύ
ώριμα, διαχειριζόμενος χειρότερες θέσεις με ψυχραιμία και εκμεταλλευόμενος
κάθε ευκαιρία που του έδιναν οι αντίπαλοί του. Καλύτερή του στιγμή η εύκολη
νίκη επί του ισχυρού Καλογριδάκη Γιώργου.
Παπακωνσταντίνου Δημήτρης- 3.5 βαθμοί / 7 αγώνες
Το ένα από τα 2 νέα μέλη της ομάδας και πρωταθλητής Ελλάδας κάτω των 18
πριν 2 χρόνια ήταν ανέτοιμος λόγω πανελλαδικών εξετάσεων. Η αγωνιστική
αδράνεια φάνηκε σε παιχνίδια που αντιμετώπισε ισοδύναμους παίχτες. Παρ’ όλα
αυτά, η αξία του είναι αδιαμφισβήτητη, ο ενθουσιασμός και η συνοχή με την
υπόλοιπη ομάδα εντυπωσιακή και, συνεπώς, στη φοιτητική ζωή του αναμένεται
να ακολουθήσει ανοδική πορεία αποτελώντας βασικό μέλος της ομάδας και του
χρόνου. Καλύτερή του στιγμή η εύκολη νίκη του επί του Παπαδόπουλου Ζήση
που έδωσε προβάδισμα απέναντι στον ΛΠ Φλώρινας.
Πρεζεράκος Δημήτρης- 1 βαθμός / 5 αγώνες
Σίγουρα ένα από τα χειρότερα τουρνουά του Δημήτρη που συνηθίζει να παίζει
με πολύ σταθερά αποτελέσματα. Τα ανοίγματα δεν του βγήκαν, ενώ και οι
αντίπαλοί του φάνηκαν αρκετά ακριβείς. Η απόδοσή του στον ΠΟΑ πριν 3 μήνες

ήταν σημαντικότατη για να καταφέρει η ομάδα να κατακτήσει τελικώς τη 2 η
προνομιούχο θέση, οπότε είναι σίγουρο ότι το Ρίο αποτέλεσε απλώς μια
αρνητική

παρένθεση.

Καλύτερη

στιγμή

του

η

παρτίδα

με

τον

πολύ

φορμαρισμένο Σγουρό Απόστολο του Ποσειδώνα Καλαμάτας.
Χίτσος Γιώργος- 2 βαθμοί / 5 αγώνες
Ο Γιώργος ξεκίνησε με 2/2 αλλά το 0/3 χάλασε την καλή εικόνα των πρώτων
γύρων. Η μαχητικότητά του είναι δεδομένη, όπως και η θετική διάθεσή του
παρά τα αρνητικά αποτελέσματα. Καλύτερή του στιγμή η νίκη του επί του
Κουτρούκη στον 1ο γύρο.
Μαστρακούλη Ευαγγελία- 4 βαθμοί / 7 αγώνες
Η Ευαγγελία δεν είναι πλέον μια απλώς καλή σκακίστρια. Είναι διαρκώς στις
καλύτερες της Ελλάδας στην ηλικία της, αφού κατέκτησε τη 2 η θέση στο
πρωτάθλημα Ελλάδας νεανίδων κάτω των 16! Φάνηκε ότι στην α΄εθνική της
βγήκε η κούραση τόσο από τις σχολικές της υποχρεώσεις όσο και από το
πρωτάθλημα Ελλάδας που προηγήθηκε. Παρ’ όλα αυτά, σκόραρε 4 βαθμούς που
θα μπορούσαν άνετα να είναι 6. Καλύτερή της στιγμή η νίκη επί της
Ηλιοπούλου Ελένης στον αγώνα με την Φλώρινα.
Σωτηρόπουλος Ανέστης- 4.5 βαθμοί / 5 αγώνες
Για τον Ανέστη αναφέρθηκε και παραπάνω ότι ήταν ο πολυτιμότερος σε
απόδοση παίκτης της ομάδας. Η άνοδός του είναι αλματώδης και θα φανεί στα
επόμενα χρόνια. Προερχόταν και αυτός από ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα Ελλάδα
κάτω των 14. Δυστυχώς, σ’ αυτόν έπεσε ο κλήρος να αγωνιστεί στην κρίσιμη
τελευταία παρτίδα της ομάδας με τον ΣΟ Αιγάλεω. Η καλύτερή του στιγμή η
νίκη επί του Καλογριδάκη στον 5ο γύρο.
Γκαρίπης Μάριος- 2 βαθμοί / 7 αγώνες
• Ο βενιαμίν της ομάδας είναι ήδη από τους καλύτερους κάτω των 12 στην
Ελλάδα. Η πρόοδός του- παρότι δεν ξεκίνησε πολύ μικρός το σκάκι- είναι
φανταστική και οφείλεται στην αφοσίωση και το ταλέντο του. Στους
αγώνες αυτούς κουρασμένος από το πρωτάθλημα Ελλάδας κάτω των 12

δεν παρουσιάστηκε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση αλλά είναι σίγουρο
ότι θα έχει πολλά χρόνια επιτυχιών μπροστά του. Καλύτερή του στιγμή η
ισοπαλία στον 1ο γύρο με τον Κόκκαλη.

Γιαννουλάκη Ερμίνα- 2.5 βαθμοί / 7 αγώνες
Η Ερμίνα εκτός από
την προσωποποίηση της ζωντάνιας και της χαράς αποτελεί μαζί με τον Μάριο το
μέλλον του συλλόγου. Απόλυτα δεμένη με την ομάδα προσπάθησε για το
καλύτερο αλλά μάλλον άξιζε να σημειώσει περισσότερους βαθμούς. Μπορεί
σίγουρα καλύτερα. Καλύτερή της στιγμή η νίκη της στον 2 ο γύρο.

Χαλατζιούκα Ελένη - 1 βαθμός / 7 αγώνες
Το έτερο νέο μέλος
της ομάδας, όχι μόνο επιστρατεύθηκε τελευταία στιγμή λόγω απουσιών, όχι
μόνο έπαιξε μαχητικότατες παρτίδες αλλά σκόραρε και έναν βαθμό, ενώ μετράει
μόλις 13 επίσημους αγώνες! Ήταν αποκάλυψη τόσο ο τρόπος που προσέγγιζε
τους αγώνες όσο και η μαχητικότητα που επέδειξε. Στις θέσεις που έβγαζε δεν
φοβόταν να παίξει δυναμικά αναζητώντας τη νίκη, ενώ καμία αντίπαλός της δεν
μπορεί να ισχυριστεί ότι πέρασε εύκολα μαζί της. Φανταζόμαστε τι δυνατότητες
βελτίωσης υπάρχουν! Καλύτερή της στιγμή ήταν σαφώς η νίκη της μετά από
επεισοδιακή παρτίδα απέναντι στην Ευβοϊκή ΕΣ.

Με το κύπελλο ο Γιαννουλάκης Λάμπρος
Πρωταθλητής Ελλάδος Νέων κάτω
των 16 ετών
Αναλυτικά οι κληρώσει και τα αποτελέσμα όλων των γύρων πατώντας εδώ.

Από αριστερά η Μαστρακούλη Ευαγγελία 2η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεανίνων κάτω
των 16 ετών
Αναλυτικά οι κληρώσει και τα αποτελέσμα όλων των γύρων πατώντας εδώ.

Η Σκακιστική Ακαδημία Συκεών - Νεάπολης Από αριστερά οι:
Γκαρίπης Μάριος,
Γιαννουλάκης Σπύρος (Πρόεδρος), Μαστρακούλη Ευαγγελία, Γιαννουλάκη Ερμοφίλη, Πρεζεράκος
Δημήτριος, Γιαννουλάκης Λάμπρος, Χατζημανώλης Αντώνιος, Κανακάρης Γεώργιος,
Παπακωνσταντίνου Δημήτριος, Χαλατζιούκα Ελένη και Χίτσος Γεώργιος

Η Σκακιστική Ακαδημία Συκεών Νεάπολης στην παρθενική της εμφάνιση στην Α΄ Εθνική
Κατηγορία κόντρα στην ομάδα του Μ.Α.Π.Ο. "Κεραυνό" Ωραιοκάστρου
Αναλυτικά οι κληρώσει και τα αποτελέσμα όλων των γύρων πατώντας εδώ.

