Η Σ.Α. ΣΥΚΕΩΝ-ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΓΓΙΞΕ ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ!
Η παρ’ ολίγον πρωταθλήτρια
Ελλάδας Σκακιστική Ακαδημία
Συκεών-Νεάπολης!
Από δεξιά προς τ’ αριστερά:
Σανδαλάκης Άγγελος
(αρχηγός και προπονητής της
ομάδας)
Γκαρίπης Μάριος
(κάτω των 10)
Βενετίδης Γιώργος
(κάτω των 12)
Μαστρακούλη Ευαγγελία
(κορασίδα κάτω των 16)
Γιαννουλάκη Ερμίνα
(κορασίδα κάτω των 12)
Γιαννουλάκης Λάμπρος
(κάτω των 16)

Η Σκακιστική Ακαδημία Συκεών-Νεάπολης συμμετείχε ως πρωταθλήτρια ομάδα
Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής στο 9ο Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα ΠαίδωνΚορασίδων που διοργανώθηκε στο ξενοδοχείο «Φιλίππειον» στη Θεσσαλονίκη από 15
έως 18 Δεκεμβρίου 2016. Η σύνθεση της ομάδας ήταν η εξής:
Γιαννουλάκης Λάμπρος
(U16)
Σωτηρόπουλος
Ανέστης (U14)
Βενετίδης Γιώργος
(U12)
Γκαρίπης Μάριος
(U10)
Μαστρακούλη
Ευαγγελία
(G16)
Γιαννουλάκη Ερμίνα
(G12)

Τσακίρης Σωτήρης (U14)
Παπαδόπουλος Αντώνης (U12)
Κουρουκαφόπουλος Δημήτρης (U10)
Σιώμου Ειρήνη (G12)
Προπονητές της ομάδας :
Σανδαλάκης Άγγελος -Χαριτάκης Θεόδωρος Κανελάκης Σίμος

Η ομάδα ξεκίνησε ως 4η στην αρχική κατάταξη δυναμικότητας και κατάφερε να
κατακτήσει τη 2η θέση! Διεκδίκησε μέχρι τέλους την 1 η θέση από την πρωταθλήτρια
ομάδα Σκακιστική Ακαδημία Χανίων αλλά, στο τέλος, έμεινε η γλυκιά αίσθηση τόσο
της 2η θέσης όσο και της μαχητικότητας σε όλους τους αγώνες που οδήγησε τη ΣΑ
Συκεών-Νεάπολης να βρεθεί σε υψηλότερες θέσεις από ιστορικές και ισχυρές ομάδες, όπως
ο Φυσιολάτρης Νίκαιας (πρωταθλήτρια ομάδα στο πρόσφατο Πρωτάθλημα Α’ Εθνικής) και
ο ΣΟ Καβάλας (ομάδα με τεράστιο φυτώριο παικτών και μόνιμη παρουσία στα μετάλλια
των Πανελληνίων Παίδων-Κορασίδων).
Με 2 νίκες επί των συμπολιτών ΟΣ Τριανδρίας και ΣΟ Πολίχνης με το ίδιο σκορ
(4-2) και ακολούθως με το ισόπαλο αποτέλεσμα (3-3) απέναντι στον Φυσιολάτρη η
ομάδα έδειξε ότι δεν συμμετείχε απλώς για το πλασάρισμα σε μια καλή θέση αλλά για το
πρώτο της μετάλλιο στη διοργάνωση.
Ακολούθησε η μεγάλη επιτυχία απέναντι στον ΣΟ Καβάλας με το οριακό 3.5-2.5
που σφράγισε την παρουσία της ομάδας στις πρώτες θέσεις. Με τον ΣΟ Καβάλας
αγωνίστηκε η τρις πρωταθλήτρια κόσμου, Σταυρούλα Τσολακίδου, με την οποία έδωσε
σκληρή μάχη η Ευαγγελία Μαστρακούλη.
Η επόμενη αγωνιστική απέναντι στο φαβορί των αγώνων και αήττητη, ΣΑ Χανίων,

απέδειξε ότι οι δυνατότητες της ομάδας θα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι την κατάκτηση
της 1ης θέσης, κάτι που μαρτυρούν τόσο το οριακό 2.5-3.5, με το οποίο ηττήθηκε η ΣΑΣ.Ν., όσο και η απώλεια κάποιων καλύτερων θέσεων από την πλευρά των αθλητών μας.
Στην τελευταία αναμέτρηση έφτανε μια απλή νίκη της ομάδας μας για την
κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου, πράγμα που επετεύχθη μετά τη νίκη με 4-2 επί της

Ναυταθλητικής Ένωσης Πατρών. Η νίκη πανηγυρίστηκε απ’ όλη την ομάδα και
απέδειξε πάνω απ’ όλα το δέσιμο παικτών-προπονητών και μελών του συλλόγου.
Συγχαρητήρια, λοιπόν, στα παιδιά μας για την απόδοσή τους και το κύπελλο που
έφεραν στο σύλλογό τους. Είναι σίγουρο ότι αυτό θα οδηγήσει και σε μελλοντικές
επιτυχίες. Εμείς απ’ την πλευρά μας δηλώνουμε ότι είμαστε περήφανοι για αυτά, επειδή
εκτός από καλοί σκακιστές αποτελούν παράδειγμα με τον χαρακτήρα τους για τα νεότερα
παιδιά που ακολουθούν από πίσω.
Συγχαρητήρια στους προπονητές μας, Άγγελο Σανδαλάκη, Χαριτάκη Θεόδωρο
και Κανελάκη Σίμο, που έφτιαξαν μια δυνατή ομάδα, μια πολύ καλή παρέα. Ιδιαίτερες
ευχαριστίες στον Άγγελο Σανδαλάκη που ήρθε από τη Ρόδο για να προετοιμάζει
καθημερινά τους αθλητές μας και να παρίσταται νυχθημερόν στον χώρο των αγώνων.
Συγχαρητήρια στη ΣΑ Χανίων για την πρωτιά και τον υψηλό συναγωνισμό που
εμφύσησε και στις υπόλοιπες ομάδες. Μακάρι να προοδεύουν πάντα και κάθε χρόνο να
εμφανίζονται ακόμα πιο δυνατές και οι αντίπαλές τους ομάδες.
Συγχαρητήρια, τέλος, σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στους αγώνες δίνοντας τον
πολύτιμο ελεύθερο τους χρόνο στο σκάκι και προσφέροντας αρκετές εντυπωσιακές
παρτίδες. Το σκάκι στην Ελλάδα φαίνεται ότι σε επίπεδο συλλόγων και παιδιών έχει κάνει
γιγάντια βήματα εξέλιξης.
Ακολουθεί η ατομική απόδοση των παικτών μας:
Ο Λάμπρος Γιαννουλάκης δεν είναι εδώ και καιρό απλώς
ένας από τους καλύτερους έφηβους σκακιστές αλλά
ανάμεσα στους καλύτερους Έλληνες ανεξαρτήτως
ηλικίας. Με 3 νίκες και 3 ισοπαλίες έδωσε εύκολους
πόντους. Σημαντική η ισοπαλία με τον IM Θεοδώρου
Νικόλα της ΣΑ Χανίων με τα μαύρα.

Ο Ανέστης Σωτηρόπουλος ξεκίνησε με ήττα και στη
συνέχεια έκανε εκπληκτικό τουρνουά. 2 νίκες και 3 ήττες
απέναντι σε μεγαλύτερα έλο συνέθεσαν ένα ακόμα θετικό
αποτέλεσμα. Δείχνει ότι σύντομα θα είναι 2000+ παίκτης.
Σημαντικότερο
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Γεωργακόπουλο της ΣΑ Χανίων.
Η ευχάριστη έκπληξη από πλευράς απόδοσης ήταν ο
Γιώργος Βενετίδης, όχι γιατί υπήρχαν αμφιβολίες για τις
ικανότητές του αλλά γιατί δεν αγωνίζεται συχνά. Με 3 νίκες,
1 ισοπαλία και 1 κερδισμένη θέση με τη ΣΑ Χανίων, που δεν
την ολοκλήρωσε, ο Γιώργος έδειξε ότι του αξίζουν ακόμα
καλύτερες αποδόσεις στο μέλλον. Τρομερή παρτίδα με τον
Ηλιόπουλο του ΣΟ Καβάλας.

Ο Μάριος Γκαρίπης έκανε κακή εμφάνιση στο τουρνουά,
παρότι πάλεψε κάθε παρτίδα. Σίγουρα τον πήραν από κάτω τα
πρώτα αρνητικά αποτελέσματα αλλά, επίσης, σίγουρο είναι ότι
θ’ ανακάμψει, καθώς είναι απαραίτητος για την ομάδα.

Για την Ευαγγελία Μαστρακούλη τα λόγια είναι περιττά. Άριστη
μαθήτρια της Β’ Λυκείου αλλά στους μεγάλους αγώνες πάντα
παρούσα. 5 νίκες και 1 ήττα από την Τσολακίδου είναι γι’ αυτήν
πλέον κάτι το συνηθισμένο. Ειδικά, η παρτίδα με την Ανθή Βοζινάκη
της ΣΑ Χανίων έδειξε ότι τα βγάζει πέρα και σε περίπλοκες θέσεις
απέναντι σε αντιπάλους με 200+ μονάδες απ’ την ίδια.

Η Ερμίνα τους τελευταίους μήνες έχει κάνει μεγάλη στροφή
και τα θετικά αποτελέσματα έρχονται το ένα μετά το άλλο.
Φοβερή απόδοση και αυτούς τους αγώνες. 4 νίκες (οι 2
μάλιστα απέναντι σε Φυσιολάτρη και Καβάλα) και 1 ισοπαλία
ήταν η συγκομιδή της και υπήρξαν βασικός λόγος για την
κατάταξη της ομάδας. Πολύ ώριμο παιχνίδι.
Μία και μοναδική η παρτίδα για τον βενιαμίν της ομάδας, Δημήτρη Κουρουκαφόπουλο,
αλλά στο μέλλον θα τον βλέπουμε συχνά. Ταλέντο σε εκκόλαψη.

