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ΑΝΟΙΓΜΑ - ΜΕΣΟ - ΦΙΝΑΛΕ 
Αντώνης Βραγοτέρης 

 
Άνοιγµα 
   Μόλις κέρδισα µια καταχαµένη θέση και ο 
αντίπαλός µου έχει σηκωθεί από το τραπέζι 
και αισθάνοµαι ότι θα µου φέρει τη 
σκακιέρα στο κεφάλι. 
   Ο έφηβος από την Πάτρα που είχε παίξει 
καταπληκτικά σε όλη την παρτίδα και στο 
τέλος «έστησε» µε έχει τροµάξει και 
προσπαθώ σιγά να αποµακρυνθώ από δίπλα 
του γιατί είναι έτοιµος να εκραγεί. 
   ∆ε θα φανταζόµουν ποτέ τότε ότι θα 
δενόµασταν µε µια τόσο ισχυρή φιλία, 
εφάµιλλη ενός αδελφού, για τα επόµενα 25 
χρόνια.  
                                                                                                                                               
Μέσο 
   Ο Νίκος ήταν, πέρα από αδελφικός φίλος, 
από τις πιο σπάνιες και µοναδικές 
προσωπικότητες που γνώρισα ποτέ στη ζωή 
µου. Θα µπορούσα να γεµίσω αναρίθµητες 
σελίδες περιγράφοντας γεγονότα και πτυχές 
της σύντοµης αλλά τόσο πλούσιας ζωής του, 
όµως για πρακτικούς λόγους αυτό δεν είναι 
εφικτό. 
   Θα περιοριστώ να γράψω, σχετικά µε τις 
πτυχές της πολύ-επίπεδης προσωπικότητάς 
του, που σηµάδεψαν την φιλία µας όλα αυτά 
τα χρόνια όσο πιο περιεκτικά µπορώ.  
   Ήταν ένας άνθρωπος που είχε ερωτική 
σχέση µε τη ζωή. Λάτρης του γυναικείου 
φίλου έζησε θυελλώδεις έρωτες και σχέσεις 
που οι περισσότεροι από τους «απλούς» 
ανθρώπους δεν έχουν φανταστεί καν ότι θα 
µπορούσαν να ζήσουν στη διάρκεια της 
ζωής τους. 
   Χωρίς τη παραµικρή δόση υπερβολής, η 
ζωή του σε πολλά θέµατα, άγγιζε ή και 
ξεπερνούσε αυτή ενός ηρώα που θαρρείς και 
ζωντάνεψε από ένα µυθιστόρηµα. 
   ∆υστυχώς δεν µπορώ να αναφερθώ σε 
λεπτοµέρειες της προσωπικής του ζωής, για 
ευνόητους λόγους, αλλά όσοι τον γνώρισαν, 
λίγο ή πολύ από κοντά, πιστεύω ότι θα 
συµφωνήσουν µαζί µου. 
   Η αίσθηση του χιούµορ που είχε ήταν 
εκπληκτική. Οι αφηγηµατικές του 

ικανότητες, οι γλαφυρές και ενίοτε 
«πιπεράτες» περιγραφές του έχουν µείνει 
παροιµιώδεις. Μόνο όσοι τον είχαν ακούσει 
από κοντά µπορούν να πουν για τις 
ατελείωτες ώρες απόλαυσης που είχαν 
«παρατηρώντας» τον. 
   Το εύρος των γνώσεων που είχε ήταν πολύ 
µεγάλο. Μπορούσε να προσαρµόζεται στο 
συνοµιλητή του µε απίστευτη ευκολία, από 
απλούς ανθρώπους µε στοιχειώδη 
εκπαίδευση µέχρι πανεπιστηµιακούς. 
   Ήταν λάτρης της αρχαίας Ελληνικής 
ιστορίας, άριστος χρήστης του τεράστιου 
πλούτου της γλώσσας µας, λάτρης της 
ποίησης, της λογοτεχνίας, της µουσικής. 
   Ήταν άπειρα θυµάµαι τα πρωινά που µας 
ξυπνούσε, στα σκακιστικά τουρνουά που 
παίζαµε, µε τη µουσική στη διαπασών, από 
λαϊκά, δηµοτικά, κλασική µουσική µέχρι και 
τον ύµνο του... Ολυµπιακού !!  
   Του άρεσε να ταξιδεύει συνέχεια, να 
γνωρίζει κόσµο, να κάνει φίλους όπου 
πήγαινε µε χαρακτηριστική ευκολία. 
Προσαρµοζόταν παντού σε όλες τις 
καταστάσεις είτε είχε χρήµατα είτε όχι.  
   Η σχέση του µε τα λεφτά ήταν πολύ 
ιδιαίτερη. Τα ξόδευε µε απίστευτη ευκολία 
σε κεράσµατα φίλων, στο καλό φαγητό, στα 
ακριβά κρασιά. 
   Αλλά και σε διαστήµατα που είχε 
οικονοµικές στενότητες δεν διαµαρτυρόταν 
ποτέ. Ζούσε την κάθε µέρα σαν να ήταν η 
τελευταία του, θαρρείς και γνώριζε πως θα 
µας εγκατέλειπε τόσο νωρίς ... 
   Λάτρευε το επιθετικό και ενεργητικό 
σκάκι και ήταν κορυφαίος στο να εµψυχώνει 
τους µαθητές του πριν από κρίσιµους 
αγώνες. Τα παιδιά τον λάτρευαν γιατί πάνω 
από όλα γινόταν φίλος τους, όχι µόνο στα 
διαστήµατα που ασχολούνταν µε το 
αγωνιστικό σκάκι, αλλά και µετά. Είχε πάρα 
πολλούς φίλους σε όλες σχεδόν τις πόλεις 
της Ελλάδας. 
   Το εντυπωσιακότερο πάντως στοιχείο του 
χαρακτήρα του, κατά τη γνώµη µου, ήταν το 
γεγονός πως στα 25 χρόνια φιλίας µας, δεν 



Νίκος Καραπάνος 1966-2009 6 

τον είδα σχεδόν ποτέ πεσµένο ψυχολογικά, 
ποτέ του δε µε κούρασε µε προβλήµατά του, 
δε µου µετέδιδε ένταση και άγχος.  
   Πάντα πρόθυµος να στηρίξει τους άλλους 
ψυχολογικά, να τους συµβουλέψει να τους 
κάνει να χαµογελούν. 
   Μοναδική εξαίρεση σε όλα αυτά ήταν το 
διάστηµα που ακολούθησε µετά τον θάνατο 
του πατέρα του, που τον λάτρευε, ένα 
γεγονός που τον σηµάδεψε και έκανε 
τεράστιες προσπάθειες να το ξεπεράσει. 
   Πάντα όµως µου έλεγε, πόσο τυχερός 
αισθανόταν για την µητέρα του, που του 
έδινε δύναµη για να συνεχίζει το ταξίδι του 
στη ζωή και πολλές φορές µου είχε 
εκµυστηρευτεί ότι ίσως να µην άντεχε να 
ζήσει την απώλειά της... 
                                                                                                                                                  
Φινάλε 
   Χαλκίδα, Αύγουστος 2009, µεσηµέρι.  
   Μόλις έχω φτάσει στο ξενοδοχείο και πάω 
στο δωµάτιο να αφήσω τις βαλίτσες. Ο 
Νίκος για άλλη µια φορά είναι ο 
συγκάτοικός µου, έχω χάσει τον λογαριασµό 
των τουρνουά που έχουµε παίξει και 
µένουµε µαζί. 
   Πάντα ευδιάθετος και χαµογελαστός µε 
ενηµερώνει για τις τελευταίες του 
περιπέτειες και κατακτήσεις !!... 
   ∆εν δείχνει το παραµικρό από άποψη 
κούρασης ή προβληµάτων υγείας. Το 
τραγικό φινάλε δεν προµηνύεται µε 
τίποτα.... 
   Ξεκινά ο πρώτος γύρος του «Ακρόπολις». 
Παρόλο που τα είχαµε πει µε τις ώρες, σε 
όλη την διάρκεια του αγώνα, ο Νίκος 
προσπαθεί να µου µιλήσει, κάτι που δεν 
συνήθιζε καθόλου ενώ παίζαµε. 
   Μετά έµαθα ότι χαιρέτησε πολύ κόσµο, 
ενώ παράλληλα έπαιζε την τελευταία 
εντυπωσιακή παρτίδα της ζωής του... 
   Μια ώρα πριν το ... φινάλε κατάφερε να µε 
δει για λίγο, βιαζόµουν επειδή η πίεση 
χρόνου στην παρτίδα µου πλησίαζε. ∆εν θα 
ξεχάσω ποτέ το λαµπερό και σχεδόν 

απόκοσµο βλέµµα του µε ζωγραφισµένο ένα 
αινιγµατικό χαµόγελο. 
   Ήθελε να µου δείξει περήφανος την 
κερδισµένη του θέση νόµιζα, αλλά µου 
έδωσε την εντύπωση ότι για κάποιο 
ανεξήγητο λόγο ήθελε να µε χαιρετήσει και 
να µου πει, στην ποιο ακατάλληλη στιγµή 
για τον µεγάλο του παλιό έρωτα την Α.....ια. 
Επέστρεψα παραξενεµένος στην πίεση 
χρόνου µου... 
   Ξαφνικά ακούγεται ένας γδούπος, φωνές 
από κόσµο και ένας ανατριχιαστικός ρόγχος. 
∆εν µπορώ να διακρίνω από την θέση µου 
ποιος έχει πέσει κάτω και του δίνουν τις 
πρώτες βοήθειες. 
   Έντροµος υποψιάζοµαι ότι είναι ο Στράτος 
που πρόσφατα είχε προβλήµατα µε την 
καρδιά του. 
   Ανακουφισµένος βλέπω τον Στράτο όρθιο 
στον διάδροµο και επιστρέφω το βλέµµα 
στην παρτίδα µου, αµοιβαία πίεση χρόνου 
µε τον αντίπαλό µου... 
   Με τίποτα δεν µπορούσα να φανταστώ ότι 
ο Νίκος είχε ξεκινήσει το τελευταίο του 
ταξίδι… 
   Από τότε έχουν γραφτεί πάρα πολλά και 
από πολλούς. ∆εν έχω διάθεση να πω 
οτιδήποτε που µπορεί να ακουστεί 
τετριµµένο ή κοινότυπο. 
   Ο πόνος της απουσίας είναι κάτι 
προσωπικό για τον καθένα. Θα ήθελα όµως 
να πω, µεταφορικά, ότι µερικοί ξεχωριστοί 
άνθρωποι φαίνεται να έχουν φτιαχτεί από 
ένα µοναδικό καλούπι το όποιο έσπασε µετά 
για να µην υπάρξουν αλλά αντίτυπα. 
   Στην κατηγορία αυτή είµαι σίγουρος ότι 
ανήκε ο Νίκος.  
   Το δίδαγµα που µας δίνει η στάση και η 
φιλοσοφία της ζωής του, πρέπει να θυµίζει 
σε όλους µας, ότι το αγαπηµένο του ρητό «η 
ζωή είναι εφήµερη» δεν πρέπει να 
αντιµετωπίζεται απλά µε χαµόγελα αλλά να 
µας κάνει όλους να αναθεωρήσουµε πολλά 
πράγµατα πάνω στη στάση ζωής και τις 
αντιλήψεις µας. 
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Ο ΝΤ’ ΑΡΝΤΑΝΙΑΝ ΚΑΙ 
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 

∆ηµήτρης Καναβαράκης 
 

   Υπάρχουν κάποιες στιγµές στη ζωή µας 
που τη σηµαδεύουν για πάντα. Πάνω απ’ 
όλους και απ’ όλα, όµως, τη ζωή του καθένα 
από εµάς τη σηµαδεύουν όλοι εκείνοι οι 
άνθρωποι µε τους οποίους µοιραστήκαµε 
όλες αυτές τις στιγµές. 
   Όταν ο αγαπηµένος µου φίλος και 
αδερφός, Στράτος, µου ζήτησε να γράψω 
ένα κείµενο για τον επίσης φίλο µου και 
αδερφό µου Νίκο Καραπάνο, το οποίο θα το 
έβαζε στο βιβλίο του, το µυαλό µου έπρεπε 
να γυρίσει 26 χρόνια πίσω, δηλαδή το 1984, 
όταν και πρωτογνώρισα τον Νίκο, έτσι ώστε 
να µπορέσω, ενώ γράφω, να απολαµβάνω 
ταυτόχρονα κάθε τι που έζησα µαζί του σα 
να συµβαίνει τώρα.  
   Έχω αποσυρθεί από το σκακιστικό χώρο 
σαν ενεργός σκακιστής ουσιαστικά από το 
1990, ενώ τυπικά που και που, βοηθάω όσο 
µου επιτρέπει ο χρόνος, οµάδες από το 
Ηράκλειο της Κρήτης σε επίπεδο Β΄ και Γ΄ 
Εθνικής. 
   Από το 1982 όµως έως και σήµερα, ποτέ 
µου δεν έχω διακρίνει, δεν έχω συναντήσει, 
δεν έχω γευθεί στον αέρα την µυρωδιά και 
την αύρα µιας παρέας όπως ήταν τότε η δική 
µας. Ο Νίκος, ο Στράτος, ο Αντώνης και ο 
∆ηµήτρης. Ο Άθως, ο Πόθος, ο Άραµις και 
ο Ντ’ Αρντανιάν. 
   Έτσι µας φώναζαν όλοι όσοι µας ήξεραν, 
όλοι όσοι µας γνώριζαν, όλοι όσοι έτυχε να 
µας κάνουν παρέα. Οι τρεις Σωµατοφύλακες 
και ο Ντ’ Αρντανιάν. 
   Ήµασταν µία διαφορετική παρέα απ’ όλες 
εκείνες που ασχολιόντουσαν απλά και µόνο 
µε το σκάκι. Σε όποιο τουρνουά και αν 
βρισκόµασταν (και ήταν πολλά αυτά που και 
οι τέσσερις ήµασταν µαζί), σχεδόν πάντα 
εκτός του ότι καταφέρναµε να διακριθούµε, 
καταφέραµε κάτι ακόµα πιο δύσκολο που 
τελικά αποτελεί και την ουσία της ζωής µας.  
   Καταφέραµε να αγαπήσουµε ο ένας τον 
άλλον τόσο πολύ, ζώντας ο ένας για τον 
άλλον και όλοι για έναν. 

   Σε αυτή την παρέα και οι τέσσερις είχαµε 
το ρόλο µας, αλλά τώρα µετά από ώριµη 
σκέψη και µε ξεκάθαρο µυαλό, είµαι 
σίγουρος ότι η ψυχή της ήταν ο Νίκος ο 
Καραπάνος. 
   Αναµφισβήτητα ο ποιο µεγαλόσωµος απ’ 
όλους µας, µε τις επιβλητικές πλάτες του, 
µπροστάρης σε κάθε τσαµπουκά και 
αναποδιά στις εξόδους µας. Ο φωνακλάς της 
παρέας, µε το ηχηρό, µοναδικό του γέλιο 
που ξεχώριζε από δεκάδες µέτρα µακριά. 
   Ο πιο συναισθηµατικός απ’ όλους, µιας 
και ήταν µόνιµα ερωτευµένος, αλλά και 
όταν έχανε µια παρτίδα, πολύ δύσκολα 
µπορούσαµε να τον παρηγορήσουµε. Ο πιο 
ντροπαλός, αλλά και συνάµα ο πιο θρασύς, 
ανάλογα µε τα κέφια του. Ο πιο γλυκός, 
αλλά ταυτόχρονα και ο πιο σκληρός όταν 
ήθελε να µας δώσει κουράγιο. Ο πιο 
εκκεντρικός από τους 4 µας µιας και 
σίγουρα δεν περνούσε ποτέ απαρατήρητος 
όχι µόνο στους σκακιστικούς χώρους αλλά 
και γενικότερα όπου κι αν βρισκόµασταν. 
   Ο Νίκος ήταν µορφή...! Μια µορφή 
σπάνια που όµοια της δεν έχω γνωρίσει. 
Είχε τα πάντα. Λαϊκός και µάγκας εκεί που 
έπρεπε ενώ παράλληλα καλλιεργηµένος και 
φιλοσοφηµένος όταν χρειαζότανε. Ήξερε να 
διαχειριστεί καθετί ίσως καλύτερα απ’ 
όλους µας µε ένα µοναδικό τρόπο που σε 
γέµιζε εκνευρισµό πολλές φορές, που σε 
έφτανε εκτός εαυτού κάποιες άλλες αλλά 
που στο τέλος πάντα κατάφερνε να σε κάνει 
να πεις ότι τελικά είχε δίκιο. 
   Τι να πω… είναι τόσα πολλά… ειλικρινά 
δεν ξέρω τι να γράψω… Νοιώθω ότι τα 
µάτια µου βουρκώνουν αλλά αυτό δεν θα 
του άρεσε καθόλου. 
   Μας ήθελε δυνατούς, γελαστούς, χωρίς να 
παίρνουµε τοις µετρητοίς όλα τα άσχηµα 
που µας συµβαίνουν. Άλλωστε ο Νίκος για 
µένα, όπως πιστεύω και για τους 
περισσότερους που τον γνώρισαν, δεν έφυγε 
ποτέ! 
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   Ο Νίκος µας είναι και θα είναι για πάντα 
ζωντανός στο µυαλό µας, αλλά πάνω απ’ 
όλα στην καρδιά µας. 
   Αγαπηµένε µου αδερφέ, δεν θα ξεχάσω 
ποτέ εκείνη τη καλοκαιρινή νύχτα του 1985 
στη Barbarella, τα αλησµόνητα λουκούλια 

δείπνα µας στο Ideal στην Πανεπιστηµίου, 
αλλά και τις αµέτρητες ώρες ανάλυσης µαζί 
µε τους αδερφούς µας, τον Στράτο και τον 
Αντώνη, στο τουρνουά στη Πάτρα το 1988. 
   Σε αγαπώ πολύ… ο αδερφός σου… 
∆ηµήτρης. 

  

 
 

Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 
Αλέξανδρος  Κυριακίδης 

 
   Η οικογένειά µας πάντα είχε µια ιδιαίτερη 
σχέση µε το Σκάκι. Ο  πατέρας µου ήταν 
υποψήφιος µετρ της Σοβιετικής Ένωσης κι 
εγώ στη σχολική ηλικία παρακολούθησα 
σχολείο σκακιού για µερικά χρόνια και 
έπαιζα σκάκι. 
   Έτσι όταν ήρθαµε οικογενειακώς στην 
Άµφισσα το 2001 αναζήτησα για τα παιδιά 
µου, Βλαδίµηρο και Σέργιο, µαθήµατα 
σκακιού. Τα πρώτα χρόνια µαθηµάτων δεν 
υπήρχε κάτι ιδιαίτερο µέχρι που ανέλαβε τα 
µαθήµατα στους προχωρηµένους µαθητές 
σκακιού ο Νίκος! 
   Ήταν τόσο πλούσιο το ταλέντο του Νίκου 
(θεόσταλτο δώρο θα έλεγα) ως Παιδαγωγού 
και ∆ασκάλου που µπόρεσε σε ελάχιστο 
χρονικό διάστηµα να ανατρέψει εντελώς τα 
δεδοµένα στα µαθήµατα και την αντίληψη 
των παιδιών µου για το Σκάκι. 
   Λυπάµαι που αυτός ο ∆άσκαλος ήταν µε 
τα παιδιά αυτά µόνο λίγα χρόνια! Ούτε θα 
ξεχάσω ποτέ τα µάτια των παιδιών µου  
όταν γύριζαν στο σπίτι µετά από το µάθηµα 
και µε πρωτόγνωρο  ενθουσιασµό µου 
έλεγαν ότι συζητούσαν στη τάξη  για 
διάφορα θέµατα, όχι µόνο για το σκάκι, 
άλλα και για τη ζωή, για τον Πατέρα του 
Νίκου, για τον Ολυµπιακό, για το στρατό (ο 
Νίκος τους έλεγε διάφορες ιστορίες). 
   Βρήκε µονοπάτι για την καρδιά των 
παιδιών αυτών - δεν µπορεί να το κάνει ο 
καθένας! Και στο Σκάκι δεν άργησαν να 
φανούν και τα πρώτα πολύ καλά 
αποτελέσµατα! 

   Ο Νίκος τους συµπεριφερόταν όπως στους 
µεγάλους και τους έµαθε να είναι υπεύθυνοι, 
να κρατάνε τον λόγο τους, να µάθουν να 
νοιάζονται για την οµάδα και τους 
καλλιεργούσε οµαδικό πνεύµα. 
   ∆εν θα ξεχάσω πότε παραµονές 
πρωταθλήµατος Α’ Εθνικής κατηγορίας 
2009 όταν  ο µεγαλύτερος γιός µου ο 
Βλαδίµηρος, που έκανε µια σοβαρή 
επέµβαση και έχανε όλη τη προετοιµασία 
της οµάδας, την τρίτη µέρα µετά από το 
χειρουργείο, στην Μονάδα Εντατικής 
ακόµα, ζήτησε και έλαβε σκακιέρα και 
βιβλίο για να κάνει ότι µπορεί  για να 
βοηθήσει την οµάδα της Άµφισσας, 
προκαλώντας τροµερή εντύπωση στους 
Γερµανούς  ιατρούς του. 
   ∆εν έπρεπε να εντυπωσιάζονται οι ιατροί, 
έβγαιναν στα δύσκολα οι Αρχές που του 
έµαθε ο Νίκος! Ήταν φοβερός ψυχολόγος, 
παρατηρούσε και καταλάβαινε την 
παραµικρή λεπτοµέρεια, ήξερε τι γίνεται 
στην παιδική ψυχή, µπορούσε µε µια µικρή 
φιλική αγκαλιά, σηκώνοντας το δεξί του 
χέρι (σαν να πρόσφερε καταφύγιο στο παιδί) 
και µε ένα «έλα να σου πω κάτι» να 
ανατρέψει τα πάντα! 
   Τα παιδιά µου ήταν «ερωτευµένα» µε τον 
Προπονητή τους, τον λάτρευαν και είχαν µια 
ιδανική σχέση που διέκοψε η µοίρα τόσο 
πρόωρα! Νίκο, αδερφέ, σε ευχαριστώ για 
όσα έκανες για όλα αυτά τα παιδιά! Να είσαι 
σίγουρος ότι θα σε θυµούνται για πάρα 
πολλά χρόνια! 



Νίκος Καραπάνος 1966-2009 9 

64 τετράγωνα - 64 σελίδες 
Στράτος Γρίβας 

 
‘In The Flesh?’ 
...We came in? 

So ya  
Thought ya  

Might like to go to the show  
To feel the warm thrill of confusion and 

That space cadet glow  
Tell me is something eluding you sunshine?  

Is this not what you expected to see?  
If you wanna find out what's behind these cold eyes?  

You'll just have to claw your way through the  
Disguise 

 

1.δ4 Ιζ6 2.γ4 ε6 Ορεστιάδα, Χειµώνας 1966: 
Ο Στάθης (γεννηµένος την 01.03.1944), 
φαντάρος στην Ορεστιάδα, «ψήνει» µια 
όµορφη µικρούλα, την Ελπίδα (γεννηµένη 
την 13.08.1947). Από το πολύ «ψήσιµο», 
στις 23 Οκτωβρίου 1966, ηµέρα Κυριακή 
και ώρα 12:45 στην  Ορεστιάδα Έβρου, 
γεννιέται ο Νίκος… 
 

‘The Thin Ice’ 
Momma loves her baby  

And Daddy loves you too  
And the sea may look warm to you Babe  

And the sky may look blue  
Ooooh Babe  

Ooooh Baby Blue  
Ooooh Babe  

If you should go skating  
On the thin ice of modern life  

Dragging behind you the silent reproach  
Of a million tear stained eyes  

Don't be surprised, when a crack in the ice  
Appears under your feet  

You slip out of your depth and out of your mind  
With your fear flowing out behind you  

As you claw the thin ice 
 

‘Another Brick In The Wall (Part I)’ 
Daddy's flown across the ocean 

Leaving just a memory 
A snap shot in the family album 

Daddy what else did you leave for me? 
Daddy what d'ya leave behind for me? 
All in all it was just a brick in the wall 

All in all it was all just bricks in the wall 
 
3.η3 Αβ4+ 4.Αδ2 γ5 Αθήνα, Καλοκαίρι 
1984: Ο Στράτος συµµετέχει στο 
Πρωτάθληµα Ελλάδας Εφήβων Κ.20. Μόλις 
έχει επιστρέψει από ένα σηµαντικό 
σεµινάριο στη Μόσχα και είναι έτοιµος να 

γίνει ∆ιεθνής Μετρ. Ένας πατρινός 
συµµετέχει επίσης, ο οποίος µε θρασύτητα 
δηλώνει στον Στράτο: «Γεια σου. Με λένε 
Καραπάνο και θα σε κερδίσω!». Ο Στράτος 
κοιτάει απαξιωτικά τον Νίκο (ποιος είναι 
αυτός ο µαλάκας που µε απειλεί? - 
σκέφτηκε…) και στην µεταξύ τους παρτίδα 
είναι πολύ προσεκτικός - τον κερδίζει 
πειστικά, αλλά το πρωτάθληµα του φεύγει 
µέσα από τα χέρια του. Άλλοι δύο που δεν 
τον απείλησαν αλλά του φέρθηκαν ευγενικά 
τον κοίµισαν και τον κέρδισαν! 
 

‘The Happiest Days Of Our Lives’ 
When we grew up and went to school  

There were certain teachers who would  
Hurt the children any way they could  

By pouring their derision  
Upon anything we did  

And exposing every weakness  
However carefully hidden by the kids  

But in the town it was well known  
When they got home at night, their fat and  

Psychopathic wives would thrash them  
Within inches of their lives 

 
‘Another Brick In The Wall (Part II)’  

We don't need no education  
We don't need no thought control  
No dark sarcasm in the classroom  

Teachers leave them kids alone  
Hey teacher leave them kids alone  

All in all it's just another brick in the wall  
All in all you're just another brick in the wall  

 
We don't need no education  

We don't need no thought control  
No dark sarcasm in the classroom  

Teachers leave them kids alone  
Hey teacher leave us kids alone  

All in all you're just another brick in the wall  
All in all you're just another brick in the wall 

 
5.Αxβ4 γxβ4 6.Αη2 0–0 Αθήνα, Καλοκαίρι 
1984: Ο Στράτος, ο Νίκος και ο Αντώνης 
είναι πλέον φίλοι και αγωνίζονται στο 
«Ακρόπολις». Στην παρέα προστίθεται και ο 
∆ηµήτρης και ο «Εφιάλτης στο δρόµο µε τα 
πιόνια» αρχίζει για τις όµορφες νεαρές 
υπάρξεις και τους καλοντυµένους επίδοξους 
εραστές τους! Ο ∆ηµήτρης συνοδεύει 
συνέχεια ένα γκρουπ από Αραβίδες 
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(καραβίδες τις αποκαλούσαν…) σκακίστριες 
και οι υπόλοιποι βοηθάνε… Τι Λούνα 
Παρκ, τι σουβλάκια, τι τζαµιά γυρίσανε… 
Μέχρι και εκδροµή στον Πόρο τις πήγανε… 
(φώτο) 

 
 

‘Mother’  
Mother do you think they'll drop the bomb 
Mother do you think they'll like the song 

Mother do you think they'll try to break my balls 
Ooooh aah, Mother should I build a wall 

Mother should I run for president 
Mother should I trust the government 

Mother will they put me in the firing line 
Ooooh aah, is it just a waste of time 
Hush now baby, baby don't you cry 

Mama's gonna make all of your 
Nightmares come true 

Mama's gonna put all of her fears into you 
Mama's gonna keep you right here 

Under her wing 
she won't let you fly but she might let you sing 

Mama will keep baby cosy and warm 
Ooooh Babe Ooooh Babe Ooooh Babe 

Of course Mama's gonna help build the wall 
Mother do think she's good enough for me 

Mother do think she's dangerous to me 
Mother will she tear your little boy apart 
Oooh aah, mother will she break my heart 

Hush now baby, baby don't you cry 
Mama's gonna check out all your girl friends for you 

Mama won't let anyone dirty get through 
Mama's gonna wait up till you get in 

Mama will always find out where 
You've been 

Mamma's gonna keep baby healthy and clean 
Ooooh Babe Ooooh Babe Ooooh Babe 

You'll always be a baby to me 
Mother, did it need to be so high. 

 

7.Ιζ3 δ6 8.0–0 α5 Αθήνα, Καλοκαίρι 1986: 
Οι τρείς φίλοι (χωρίς τον ∆ηµήτρη) µένουν 
στο ξενοδοχείο «Μάρµαρα» σε ένα µικρό 
τρίκλινο. Ο Νίκος έχει κέφια και τραγουδάει 
Κώστα Καφάση πρωί πρωί! (Παναγιά µου!). 
Ο Στράτος δεν αντέχει και πετάει το 
µοναδικό ζευγάρι παπούτσια του Νίκου από 

το παράθυρο… Ο Νίκος αναγκάστηκε να 
κατέβει ξυπόλητος από τον 5ο όροφο για να 
µαζέψει τα παπούτσια του από τον δρόµο… 

 
‘Goodbye Blue Sky’ 

Look, Mummy. There's an airplane up in the sky. 
Oooooooo ooo ooo ooooh  

Did you see the frightened ones  
Did you hear the falling bombs  

Did you ever wonder  
Why we had to run for shelter  

When the promise of a brave new world  
Unfurled beneath a clear blue sky  

Oooooooo ooo ooooo oooh  
Did you see the frightened ones  
Did you hear the falling bombs  
The flames are all long gone  

But the pain lingers on  
Goodbye blue sky  
Goodbye blue sky  

Goodbye  
Goodbye 

 
9.α3 Ια6 10.Ιβδ2 Βγ7 Αθήνα, Φθινόπωρο 
1986: Ο Στράτος ανοίγει την πόρτα του 
σπιτιού και βλέπει τον Νίκο - τι παράξενο! 
Το βράδυ οι δύο φίλοι βγαίνουν και πάνε σε 
ένα µπαράκι όπου εργάζεται η κοπελιά του 
Στράτου. «Με εµένα τι θα γίνει?» ρωτάει ο 
Νίκος. Η κοπελιά έµπειρη και µεγαλύτερη, 
κανονίζει δύο δίδυµες για τον Νίκο, οι 
οποίες φαίνεται να τον γουστάρουν. Ο 
Στράτος του δίνει κλειδιά από το σπίτι του 
και φεύγει κατά τις 3 µε την κοπελιά του για 
το σπίτι της, βρίζοντας για τη δικιά του 
γκαντεµιά και την τύχη του Νίκου!  

 
Γυρνώντας το πρωί κατά τις 8 σπίτι του ο 
Στράτος βρίσκει τον Νίκο ξαπλωµένο να 
διαβάζει Asterix(!) και δεν πιστεύει στα 
µάτια του! Ρωτάει τι έγινε και ο Νίκος του 
απαντάει ότι όλα πήγαιναν καλά µέχρι που 
οι κοπέλες προσκάλεσαν κι έναν του «τρί-
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του φύλλου» στην παρέα για το σπίτι τους. 
Ο Νίκος φοβήθηκε και την έκανε µε ελαφρά 
πηδηµατάκια - το γεγονός έµεινε στην 
ιστορία ως «Οι µάγισσες του Ήστγουϊκ». 
 

‘Empty Spaces’ 
[Backwords] 

Congratulations, you have found the secret message. 
Please send your answer to Old Pink in care of the 

Funny Farm. 
What shall we use to fill the empty  

Spaces where we used to talk  
How shall I fill the final places  
How shall I complete the wall 

 
‘Young Lust’ 

I am just a new boy  
A stranger in this town  

Where are all the good times  
Who's gonna show this stranger around?  

Ooooooooh I need a dirty woman  
Ooooooooh I need a dirty girl  

Will some woman in this desert land  
Make me feel like a real man  

Take this rock and roll refugee  
Oooh Babe set me free  

Ooooooooh I need a dirty woman  
Ooooooooh I need a dirty girl.  

Ooooooooh I need a dirty woman  
Ooooooooh I need a dirty girl. 

 
11.θ3 Πδ8 12.ε4 ε5 Πάτρα, ∆εκέµβρης 1987 
1: Η τετράδα έχει µαζευτεί στην Πάτρα για 
το Χριστουγεννιάτικο τουρνουά. Φυσικά οι 
καθηµερινές πόκες δίνουν και παίρνουν στο 
σπίτι του Νίκου - η Ελπίδα µαγειρεύει 
συνεχώς και ο Στάθης χάνει συνεχώς («Τα 
βλέπω» - «Τι τα βλέπεις συνέχεια ρε 
πατέρα» ήταν η συνεχής µάχη πατέρα και 
γιού), ενώ ο Αντώνης κάνει διαλείµµατα για 
ύπνο, ένας ταξιτζής πηγαινοέρχεται 
(σιµουλτανέ το µεροκάµατο µε την πόκα) 
και ο κοντός που είναι γάτα κάνει τον ψόφιο 
κοριό… Που και που θυµούνται ότι έχουνε 
και σκάκι να παίξουνε! 
 

‘One Of My Turns’ 
Day after day, love turns grey 
Like the skin of a dying man 

Night after night, we pretend it's all right 
But I have grown older and 
You have grown colder and 

Nothing is very much fun any more. 
And I can feel one of my turns coming on. 

I feel cold as razor blade 
Tight as a tourniquet 

Dry as a funeral drum, 
Run to the bedroom, in the suitcase on the left 

You'll find my favourite axe 

Don't look so frightened 
This is just a passing phase 

Just one of my bad days 
Would you like to watch T. V.? 

Or get between the sheets? 
Or contemplate the silent freeway? 
Would you like something to eat? 

Would you like to learn to fly? 
Would you like to see me try? 

Would you like to call the cops? 
Do you think it's time I stopped? 

Why are you running away? 
 

13.Βε2 β6 14.α4 Αβ7 Πάτρα, ∆εκέµβρης 
1987 2: Κάποιο βράδυ αργά, ο Αντώνης 
παθαίνει κάποιο ιατρικό πρόβληµα και 
γίνεται µεταφορά του µε ασθενοφόρο στην 
Αθήνα. Ο Στράτος πάει µαζί του για 
συνοδεία. Ο Αντώνης τελειώνει µε το θέµα 
του και το ταξίδι της επιστροφής στην 
Πάτρα ξεκινάει, αλλά οι δύο φίλοι πεινάνε. 
Θα έπρεπε να δείτε τις εκφράσεις των 
παρευρισκόµενων στην πλατεία Οµονοίας, 
όταν το ασθενοφόρο πάρκαρε µε την 
όπισθεν µπροστά από ένα σουβλατζίδικο, η 
πίσω πόρτα του άνοιξε και βγήκε ο Στράτος 
ο οποίος άρχισε τις παραγγελίες σε πακέτο 
(πεινούσαν και οι οδηγοί!), ενώ ο 
ξαπλωµένος στο φορείο Αντώνης φώναζε: 
«Πιάσε και µερικές µπύρες!». Χρόνια µετά 
οι τέσσερεις φίλοι το διηγιόντουσαν ακόµα 
µε δάκρυα στα µάτια… 

 
‘Don't Leave Me Now’ 

Ooooh Babe  
Don't leave me now  

Don't say it's the end of the road  
Remember the flowers I sent  

I need you Babe  
To put through the shredder  

In front of my friends  
Ooooh Babe  

Don't leave me now  
How could you go?  

When you know how I need You  
To beat to a pulp on a Saturday night  

Ooooh Babe  
Don't leave me now  

How can you treat me this way  
Running away  
Ooooh Babe  

Why are you running away?  
Ooooh Babe! 

 

Πάτρα, ∆εκέµβρης 1987 3: Στην επιστροφή 
από το νοσοκοµείο της Αθήνας ο Αντώνης 
και ο Στράτος βρίσκουν στο δωµάτιο του 
ξενοδοχείου τον Νίκο και τον ∆ηµήτρη να 
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τους περιµένουν µε αγωνία, αλλά και 
χαρούµενοι που πήγαν όλα καλά. Η ώρα 
είχε πάει 5 το πρωί και θα πήγαιναν για 
ύπνο, αλλά ο ∆ηµήτρης είχε δύσκολη 
διακοπή παρτίδας. Ζήτησε βοήθεια από τον 
Στράτο, αλλά ο τελευταίος είχε τα κέφια του 
(λόγω της µπύρας που παράγγειλε ο 
Αντώνης ίσως!) και ζήτησε αντάλλαγµα για 
να την αναλύσει. Ο ∆ηµήτρης αµέσως είπε 
«Ό,τι θες το έχεις» γιατί ίσως δεν περίµενε 
την απάντηση «Την αδερφή σου!». Ο 
∆ηµήτρης, όντας βέρος Κρητικός, 
αντέδρασε αρνούµενος φυσικά, οπότε οι 
υπόλοιποι τρεις φίλοι ετοιµάστηκαν για 
ύπνο αφήνοντας τον ∆ηµήτρη στη δυστυχία 
του! Αλλά τελικά ο ∆ηµήτρης έκανε πίσω 
και ο Στράτος έπιασε δουλειά - η παρτίδα 
σώθηκε. Φυσικά το αντάλλαγµα δεν 
απαιτήθηκε ποτέ, αλλά ήταν πάντα µια 
σοβαρή απειλή προς τον ∆ηµήτρη και 
παράγοντας γέλιου για πολλά χρόνια… 
 

‘Another Brick In The Wall (Part III)’  
I don't need no arms around me  
I don't need no drugs to calm me  

I have seen the writing on the wall  
Don't think I need anything at all  

No don't think I'll need anything at all  
All in all it was all just bricks in the wall  
All in all you were just bricks in the wall 

 
‘Goodbye Cruel World’ 

Goodbye cruel world  
I'm leaving you today  

Goodbye - Goodbye  - Goodbye  
Goodbye all you people  

There's nothing you can say  
To make me change  

My mind  
Goodbye. 

 
15.β3 Πε8 16.Παδ1 Παδ8 Αθήνα, 
∆εκέµβρης του 1987: Στην πόρτα του 
Στράτου στέκεται ξαφνικά ο Νίκος. «Πάµε 
Ορεστιάδα µε το τρένο για βόλτα?» τον 
ρωτάει. Ο Στράτος δε θέλει και πολύ και 
απαντάει άµεσα: «Πότε φεύγει το 
επόµενο?». Σε δύο ώρες οι δύο φίλοι έχουν 
ξεκινήσει το 24ωρο ταξίδι τους, χωρίς 
κρεβάτι, χωρίς ανέσεις, έτσι, για την 
πλάκα… 
Μέσα στο τρένο γνωρίζουν µια Ελληνίδα 
από την Αργεντινή, αλλάζουν τηλέφωνα και 
υπόσχονται να ξανασυναντηθούν στη 
Θεσσαλονίκη. 

‘Hey You’ 
Hey you ! out there in the cold  

Getting lonely, getting old, can you feel me  
Hey you ! Standing in the aisles  

With itchy feet and fading smiles, can you feel me  
Hey you ! don't help them to bury the light  

Don't give in without a fight.  
Hey you ! out there on your own  

sitting naked by the phone would you touch me  
Hey you ! with your ear against the wall  

Waiting for someone to call out would you touch me  
Hey you ! would you help me to carry the stone  

Open your heart, I'm coming home  
But it was only a fantasy  

The wall was too high as you can see  
No matter how he tried he could not break free  

And the worms ate into his brain.  
Hey you ! out there on the road  

Always doing what you're told, can you help me  
Hey you ! out there beyond the wall  

Breaking bottles in the hall, can you help me  
Hey you ! don't tell me there's no hope at all  

Together we stand, divided we fall. 
 
17.Πζε1 εxδ4 18.Ιxδ4 Ιγ5 Θεσσαλονίκη, 
επιστροφή από Ορεστιάδα - ∆εκέµβρης του 
1987: 4-5 µέρες «αλητείας» στην Ορεστιάδα 
και µετά διακοπή του ταξιδιού στη 
Θεσσαλονίκη για να δούνε τον Αντώνη. Το 
πρωινό εργαστήριο του Πανεπιστηµίου της 
Θεσσαλονίκης, εκείνη την µέρα δε θα 
µπορούσε να κάνει σωστά το µάθηµά του. 
Όλη η τάξη γύρισε και κοιτούσε έξω από το 
τζάµι δύο νέα παιδιά που έκαναν διάφορες 
γκριµάτσες και προκαλούσαν τα κορίτσια 
της αίθουσας. Ο Αντώνης, κόκκινος από 
ντροπή, σηκώθηκε και ζήτησε συγγνώµη για 
τους τρελούς φίλους του… Το βράδυ η 
Τσιµισκή γνώρισε για τα καλά την τρέλα -  ο 
Νίκος διέκοψε την κυκλοφορία χορεύοντας 
ταγκό στη µέση του δρόµου µε την 
Αργεντινέζα του τρένου… 
 

‘Is There Anybody Out There?’ 
Is there anybody out there? 
Is there anybody out there? 
Is there anybody out there? 
Is there anybody out there? 

 
‘Nobody Home’ 

I've got a little black book with my poems in  
I've got a bag with a toothbrush and a comb in  

When I'm a good dog they sometimes throw me a bone 
in  

I got elastic bands keeping my shoes on  
Got those swollen hand blues.  

Got thirteen channels of shit on the T.V. to choose from  
I've got electric light  

And I've got second sight  
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I've got amazing powers of observation  
And that is how I know  

When I try to get through  
On the telephone to you  
There'll be nobody home  

I've got the obligatory Hendrix perm  
And I've got the inevitable pinhole burns  

All down the front of my favourite satin shirt  
I've got nicotine stains on my fingers  

I've got a silver spoon on a chain  
I've got a grand piano to prop up my mortal remains  

I've got wild staring eyes  
I've got a strong urge to fly  

But I've got nowhere to fly to  
Ooooh Babe when I pick up the phone  

There's still nobody home  
I've got a pair of Gohills boots  

And I've got fading roots. 
 

19.ζ3 Ιθ5 20.Ιζ1 δ5 Θεσσαλονίκη, 
Ιανουάριος 1989: Ο Στράτος ζει πλέον 
Θεσσαλονίκη, αλλά ως συνήθως βλέπει 
στην πόρτα του τον Νίκο. Ο τελευταίος 
«βοηθάει» να ξεκινήσει η σχέση του 
Στράτου µε τη Σόφη, που αργότερα θα 
παντρευόντουσαν… 

 
‘Vera’  

Does anybody here remember Vera Lynn  
Remember how she said that  

We would meet again  
Some sunny day  

Vera! Vera!  
What has become of you  

Does anybody else in here  
Feel the way I do ? 

 
‘Bring The Boys Back Home’ 

Bring the boys back home  
Bring the boys back home  

Don't leave the children on their own  
Bring the boys back home 

 
21.γxδ5 Αxδ5 22.εxδ5 Πxε2 Αθήνα, 
∆εκέµβρης 1994: Το καθιερωµένο τουρνουά 
των Άνω Λιοσίων είναι στο πρόγραµµα και 
ο Νίκος εγκαθίσταται στο σπίτι του 
Στράτου. Οι δύο φίλοι γνωρίζουν την 
Ιωάννα, µια γλυκιά κοπέλα η οποία γίνεται η 
σύντροφος του Νίκου. Ο τελευταίος 
αλλάζει, αποφασίζει να δουλέψει σοβαρά, 
να αποκατασταθεί, να συζήσει στην 
Αθήνα… Οι υπόλοιποι τρεις φίλοι 
τρελαίνονται µε την αλλαγή του Νίκου - 
χαίρονται αλλά δεν µπορούν να το 
πιστέψουν… Έπειτα από 3-4 µήνες χτυπάει 
το τηλέφωνο του Στράτου γύρω στις 8.30 το 
πρωί - είναι η Ιωάννα και είναι αγριεµένη… 

«Που τον κρύβετε? - που τον έχετε?» - 
«Μας πιάσανε» σκέφτηκε ο Στράτος 
ζαλισµένος, µέσα στον ύπνο του, αλλά 
συνήλθε γρήγορα και κατάλαβε… Οι τρεις 
φίλοι ψάξανε και µετά από 2-3 ηµέρες τον 
βρήκαν στην Θεσσαλονίκη - δεν ξαναγύρισε 
στην Ιωάννα. ∆εν µπόρεσε να αντέξει τη 
µελλοντική «σκλαβιά» - κάποια πουλιά δε 
ζούνε στο κλουβί… 
 

‘Comfortably Numb’ 
Hello, 

Is there anybody in there 
Just nod if you can hear me 

Is there anyone at home 
Come on now 

I hear you're feeling down 
I can ease your pain 

And get you on your feet again 
Relax 

I'll need some information first 
Just the basic facts 

Can you show me where it hurts 
There is no pain, you are receding 
A distant ship smoke on the horizon 

You are only coming through in waves 
Your lips move but I can't hear what you're saying 

When I was a child I had a fever 
My hands felt just like two balloons 
Now I've got that feeling once again 

I can't explain, you would not understand 
This is not how I am 

I have become comfortably numb 
O.K. 

Just a little pin prick 
There'll be no more aaaaaaaah! 

But you may feel a little sick 
Can you stand up? 

I do believe it's working, good 
That'll keep you going through the show 

Come on it's time to go. 
There is no pain you are receding 

A distant ship smoke on the horizon 
You are only coming through in waves 

Your lips move but I can't hear what you're saying 
When I was a child 

I caught a fleeting glimpse 
Out of the corner of my eye 

I turned to look but it was gone 
I cannot put my finger on it now 

The child is grown 
The dream is gone 
And I have become 
Comfortably numb. 

 
23.Πxε2 η6 24.ζ4 Ιζ6 Αθήνα, Ιούνιος 1997: 
Τον Ιούνιο του ’97 ο Στράτος είπε να 
αποκατασταθεί… Φυσικά και οι υπόλοιποι 
ως αληθινοί φίλοι προσπάθησαν να 
αποτρέψουν το γεγονός, αλλά ο τελευταίος 
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είχε δώσει το λόγο του στην Σόφη: «Αν ο 
Ολυµπιακός πάρει πρωτάθληµα θα 
παντρευτούµε» και µετά από τα δέκα 
πέτρινα χρόνια του Ολυµπιακού 
ετοιµαζόντουσαν τα αντίστοιχα 50 (όπα 
αισιοδοξία!) για τον Στράτο! Ο γάµος έγινε, 
αλλά πριν από το γεγονός οι φίλοι 
µαζεύτηκαν για µια βδοµάδα στο σπίτι του 
Στράτου για ένα παρατεταµένο bachelor 
πάρτι και τον µοιρολογούσαν διαρκώς… 
Κοιµόντουσαν όλοι µαζί (όποτε 
κοιµόντουσαν) και έκαναν κάθε είδους 
τρέλας που µπορούσαν να σκεφτούν… 

 
‘The Show Must Go On’ 

Oooh Ma Oooh Pa  
Must the show go on  

Oooh Pa take me home  
Oooh Ma let me go  

There must be some mistake  
I didn't mean to let them  

Take away my soul  
Am I too old is it too late  

Oooh Ma Oooh Pa  
Where has the feeling gone?  

Oooh Ma Oooh Pa  
Will I remember the songs?  

Oooooh aah the show must go on. 
 

25.Ιγ6 Πδ7 26.Ιε5 Πδ8 Πάτρα, Οκτώβριος 
1997: Ο Στάθης στις 19.10.1997 αφήνει τον 
µάταιο τούτο κόσµο που γίνεται συντρίµµια 
για τον Νίκο… 
 

‘In The Flesh’ 
So ya  

Thought ya  
Might like to  

go to the show  
To feel the warm thrill of confusion  

That space cadet glow  
I've got some bad news for you sunshine  
Pink isn't well he stayed back at the hotel  

And they sent us along as a surrogate band  
And we're going to find out where you fans  

Really stand  
Are there any queers in the theatre tonight  

Get 'em up against the wall 
There's one in the spotlight 
He don't look right to me 

Get 'em up against the wall 
That one looks Jewish  
And that one's a coon  

Who let all this riff raff into the room  
There's one smoking a joint and  

Another with spots  
If I had my way I'd have all of you shot 

 
27.Ιγ6 Πδ7 28.Ιε5 Ιxβ3 Άµφισσα, 
Σεπτέµβριος 2007: Ο Στράτος δίνει 
σιµουλτανέ στην κεντρική πλατεία της 
Άµφισσας. Απαίτηση του Νίκου και τα 
σκυλιά δεµένα - ο φίλος του χρειαζόταν τη 
στήριξή του… 
 

‘Run Like Hell’  
Run, run, run, run [repeat line four times] 

You better make your face up in  
Your favourite disguise  

With your button down lips and your  
Roller blind eyes  

With your empty smile  
And your hungry heart  

Feel the bile rising from your guilty past  
With your nerves in tatters  

When the cockleshell shatters  
And the hammers batter  

Down the door  
You better run  

Run, run, run, run [repeat line four times] 
You better run all day  

And run all night  
And keep your dirty feelings  

Deep inside. And if your  
Takin' your girlfriend  

Out tonight  
You better park the car  

Well out of sight  
'Cos if they catch you in the back seat  

Trying to pick her locks  
They're gonna send you back to mother  

In a cardboard box  
You better run 

 
29.Ιxδ7 Ιxδ7 30.δ6 Βγ5+ Porto Rio, 2-3 
ηµέρες πριν το τραγικό γεγονός: Ο Στράτος 
περνάει τις οικογενειακές του διακοπές πολύ 
κοντά στην Πάτρα και ο Νίκος (µαζί µε τον 
µαιτρ) τον επισκέπτεται στο ξενοδοχείο να 
δει την Σόφη και τα παιδιά. Ένα όµορφο 
απόγευµα µε χαλαρά ποτά και πολύ µπλα-
µπλα… Ο Νίκος αστειεύεται συνεχώς µε το 
γιό του Στράτου τον Μιχάλη που είναι κι 
αυτός Ολυµπιακός - έτσι έχουν πολλά κοινά 
ήδη… Οι δύο φίλοι δίνουν ραντεβού στη 
Χαλκίδα. 
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31.Ρθ2 Ρη7 32.Πε7 Βγ8 Χαλκίδα, ανήµερα 
του τρόµου 1: Μεσηµεράκι, λίγο πριν την 
έναρξη του 1ου γύρου και οι τρεις φίλοι, ο 
Νίκος, ο Αντώνης και ο Στράτος 
γευµατίζουν µαζί, αστειευόµενοι για 
διάφορα θέµατα - άλλωστε έχουν κάµποσο 
καιρό να τα πούνε και οι τρεις µαζί - ας 
όψονται τα γηρατειά τους που δεν τους 
επιτρέπουν πλέον να αγωνίζονται συχνά. Ο 
Νίκος έχει ήδη «στοχεύσει» τον πρώτο του 
στόχο και σ’ αυτό το τουρνουά - µια όµορφη 
ξανθιά. Ο Στράτος προκαλεί για µια ακόµα 
φορά τον Νίκο σε «στοίχηµα» και ο 
τελευταίος ως συνήθως όχι µόνο το δέχεται 
αλλά και αρχίζει να αναλύει τη στρατηγική 
επίθεσής του! Αποφασίζεται οµοφώνως και 
βάσει σχεδίου ο Νίκος να ορµήσει πρώτος 
και άµεσα - το βράδυ µετά από τους αγώνες! 
Περπατάνε αργά προς την αίθουσα των 
αγώνων και ο Νίκος ζητάει από τον Στράτο 
ένα update της Chessbase: «Έχω καιρό που 
δεν την ενηµέρωσα και θέλω να 
προετοιµάζοµαι καλά εδώ» του είπε… 
 

‘Waiting For The Worms’ 
Ooooh you cannot reach me now  

Ooooh no matter how you try  
Goodbye cruel world it's over  

Walk on by  
Sitting in a bunker here behind my wall  

Waiting for the worms to come  
In perfect isolation here behind my wall  

Waiting for the worms to come  
Waiting to cut out the deadwood  

Waiting to clean up the city  
Waiting to follow the worms  

Waiting to put on a black shirt  
Waiting to weed out the weaklings  
Waiting to smash in their windows  

And kick in their doors  
Waiting for the final solution  

To strengthen the strain  
Waiting to follow the worms  

Waiting to turn on the showers v And fire the ovens  
Waiting for the queers and the coons  

And the reds and the Jews  
Waiting to follow the worms  

Would you like to see Britannia  
Rule again my friend  

All you have to do is follow the worms  
Would you like to send our coloured cousins  

Home again my friend  
All you need to do is follow the worms. 

 
33.Ιε3 Ιζ6 34.δ7 Βδ8 Χαλκίδα, ανήµερα του 
τρόµου 2: Ο Στράτος πέρασε να δει τη θέση 
του Νίκου. «Κερδίζεις» του είπε σιγανά. 

«Άντε τελείωνε, να τελειώσω κι εγώ το 
µπουλετίν και µετά να πάµε για φαγητό». 
«Έγινε» απάντησε ο Νίκος και ο Στράτος 
πήγε στο δωµάτιό του. Σε δέκα λεπτά 
χτύπησε το τηλέφωνό του - ήταν η Ιωάννα 
που ψέλλισε: «Κατέβα γρήγορα - ο Νίκος 
δεν είναι καλά». Σε ελάχιστο χρόνο ήταν 
στην αίθουσα των αγώνων και παρατηρούσε 
κοκαλωµένος τον Νίκο που είχε πέσει 
ανάσκελα και είχε αίµα στο στόµα του 
(αργότερα έµαθε ότι κάποιος προσπάθησε 
να «αποφύγει» να του γυρίσει η γλώσσα 
χρησιµοποιώντας ένα στυλό). Κατάλαβε… 
κάτι είχε περάσει κι αυτός πρόσφατα… 
Πίσω από το Ε.Κ.Α.Β. και αυτός στο 
νοσοκοµείο, µαζί µε τον Αντρέα και τον 
Κώστα - απεγνωσµένα να ζητάει κάποιο 
ελπιδοφόρο νέο… Και να, µια γιατρός του 
λέει ότι υπάρχουν καλές ελπίδες - αλλά µετά 
µαύρα µαντάτα πάλι… Ο Στράτος νοιώθει 
να λιποθυµάει και ξαφνικά βρίσκεται κι 
αυτός σε νοσοκοµειακό κρεβάτι! Σε λίγο τον 
επισκέπτεται και ο Dan Zoler, ο αντίπαλος-
γιατρός του Νίκου. Ο Dan εξηγεί στον 
Στράτο ότι δεν υπάρχουν ελπίδες και είναι 
καλύτερα να µην επιζήσει, γιατί ακόµα και 
σε αυτή την σπάνια περίπτωση θα είναι 
πλέον «φυτό»… Το τηλέφωνο χτυπάει 
συνεχώς, αλλά γιατί να απαντήσει - τι 
ακριβώς να πει και σε ποιόν? Ο Αντρέας του 
παίρνει το τηλέφωνο από τα χέρια και 
αποκαµωµένος γέρνει το κεφάλι του και 
αφήνεται στις φροντίδες των γιατρών… 
Γνωρίζει πλέον ότι έχασε ένα φίλο… Σε 
καµιά ώρα επιστρέφει στο ξενοδοχείο και 
βρίσκει τον απαρηγόρητο Αντώνη, τον 
τελευταίο συγκάτοικο του Νίκου, ο οποίος 
περιµένει το οριστικό µαντάτο: «Άντε 
κουφάλα Βραγοτέρη, το απέκτησες το 
µονόκλινο που ονειρευόσουνα τελικά!». 
Black humor για µια επίσης µαύρη βραδιά… 
 

‘Stop’ 
Stop 

I wanna go home 
Take off this uniform 
And leave the show 

And I'm waiting in this cell 
Because I have to know 

Have I been guilty all this time 
 

‘The Trial’  
Good morning Worm your honour 

The crown will plainly show 
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The prisoner who now stands before you 
Was caught red handed showing feelings 

Showing feelings of an almost human nature 
This will not do 

Call the Schoolmaster 
I always said he'd come to no good 

In the end your honour 
If they'd let me have my way I could 

Have flayed him into shape 
But my hands were tied 

The bleeding hearts and artists 
Let him get away with murder 

Let me hammer him today 
Crazy toys in the attic I am crazy 

Truly gone fishing 
They must have taken my marbles away 

Crazy toys in the attic he is crazy 
You little shit, you're in it now 
I hope they throw away the key 

You should talked to me more often 
Than you did, but no you had to 

Go your own way. Have you broken any homes up 
lately? 

‘Just five minutes Worm your honour him and me 
alone’  

Baaaaaabe 
Come to mother baby let me hold you in my arms 
M'Lord I never wanted him to get in any trouble 

Why'd he ever have to leave me 
Worm your honour let me take him home 

Crazy over the rainbow I am crazy 
Bars in the window 

There must have been a door there in the wall 
When I came in 

Crazy over the rainbow he is crazy 
The evidence before the court is 

Incontrovertible, there's no need for 
The jury to retire 

In all my years of judging 
I have never heard before of 
Some one more deserving 

The full penalty of law 
The way you made them suffer 
Your exquisite wife and mother 

Fills me with an urge to defecate 
Since my friend you have revealed your deepest fear 

I sentence you to be expunged before your peers 
Tear down the wall 

 
35.Ιη4 Ρζ8 36.Ιε5 Ιγ5 Κάπου στο άπειρο - 
Το τέλος…: Η επιτυχία από την αποτυχία 
απέχει ένα εκατοστό. Οπότε η εντυπωσιακή 
νίκη από την απλή νίκη απέχει λιγότερο από 
ένα χιλιοστό. Αν κάποιος φροντίσει όλες τις 
λεπτοµέρειες, τότε κάνει τον αντίπαλο να 
αισθάνεται άσχηµα. Εκτός κι αν προλάβει ο 
ίδιος να «αισθανθεί» το τέλος. Η στιγµή 
κρατάει για λίγο. Ο µύθος για πάντα… 

 
‘Outside The Wall’ 
All alone, or in twos  

The ones who really love you  
Walk up and down outside the wall  

Some hand in hand  
Some gathering together in bands  
The bleeding hearts and the artists  

Make their stand  
And when they've given you their all  

Some stagger and fall after all it's not easy  
banging your heart against some mad buggers  

Wall 
 

(37.Πxζ7+ Ρη8 38.Πxζ6) 1–0 

 

1987 - ΜΙΑ ΒΡΑ∆ΙΑ ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α 
Σπύρος Ιλαντζής 

 

   Το Μάιο του 1987, ο Θανάσης Καρα-
γιάννης κι εγώ συµµετείχαµε στο Ανοιχτό 
Πρωτάθληµα Βουλγαρίας, που έγινε στο 
Elenite, µια όµορφη λουτρόπολη στα 
παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Με την 
ευκαιρία, οι Βούλγαροι µας ενηµέρωσαν ότι 
αµέσως µετά γινόταν ένα όπεν τουρνουά 
στο κοντινό Primorsko. Μας άρεσε η ιδέα, 
αποδεχτήκαµε την πρόσκληση και ειδοποιή-
σαµε και την ΕΣΟ.  
   Την επόµενη µέρα, ταξιδέψαµε µε το 
αυτοκίνητο του Krum Georgiev και 
φτάσαµε στο Primorsko. Καθώς 
τακτοποιούσαµε τα πράγµατά µας, η 
έκπληξή µας ήταν µεγάλη όταν, στους 

διαδρόµους του ξενοδοχείου, ακούσαµε... 
ελληνικά! Ήταν η χαρακτηριστική φωνή του 
Νίκου, «Ορέ κάπου εδώ κοντά θα είναι!» - 
είχανε φτάσει η Ασπασία ∆ηµητριάδη από 
Αθήνα, ο Θοδωρής Θεοδουλίδης απ’ την 
Πτολεµαῒδα κι ο Νίκος ο Καραπάνος απ’ 
την Πάτρα. Βρεθήκανε µεταξύ τους κι 
ύστερα αναζητούσαν εµάς, τους δυο 
«παλιότερους», για παρέα! 
   Η παρέα µας πήγε πραγµατικά πολύ καλά 
και στη διάρκεια των αγώνων είχαµε πολλά 
εύθυµα περιστατικά - τα περισσότερα 
σχετίζονταν µε παρεξηγήσεις του Νίκου 
(δεν εννοούσε να συνηθίσει ότι το 
βουλγάρικο «Ne» σήµαινε... «Όχι») και 
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διηγήσεις του από διάφορα τουρνουά που 
συµµετείχε, στην Πάτρα, στην Αθήνα, στη 
Θεσσαλονίκη... 
   Όταν οι αγώνες τέλειωσαν, η Ασπασία 
γύρισε στην Ελλάδα µε πτήση που είχε ήδη 
κλείσει, από Σόφια. Οι υπόλοιποι τέσσερις, 
λογαριάζαµε να γυρίσουµε µε το τρένο. 
Πραγµατικά, πήραµε το δροµολόγιο που 
κατέβαινε νότια και φτάσαµε στο συνοριακό 
φυλάκιο Κούλατα - όχι στον Προµαχώνα, 
όπως συνηθιζόταν στην άνοδο. Εκεί ο 
έλεγχος ήταν αυστηρός - τέτοιο ήταν το 
κλίµα της εποχής, αλλά και δεν ήταν 
συνηθισµένο τέσσερα νέα παιδιά να 
διασχίζουν τα σύνορα, χωρίς συνοδεία. 
   Νωρίτερα, καθώς πλησιάζαµε στην 
Ελλάδα, ο Νίκος είχε την ιδέα: «Ρε σεις, θα 
πάµε Ορεστιάδα, να γνωρίσετε και τη γιαγιά 

µου, που µένει µόνιµα εκεί!». 
Ξαφνιαστήκαµε όλοι µας. Πίσω στην 
πατρίδα είχαµε υποχρεώσεις να µας 
περιµένουν, αλλά ο Νίκος επέµενε. Φυσικά, 
δεν του ήταν δύσκολο να ξεπεράσει τις 
αντιρρήσεις µας. Άλλοτε µε χαµόγελο, 
άλλοτε µε φωνές και µε πειθώ, µας 
κατάφερε. 
   Κατεβήκαµε στα σύνορα, περάσαµε µε 
τα... πόδια και ειδοποιήσαµε ταξί να µας 
πάρει. Κατάκοποι, φτάσαµε σ’ ένα περιποιη-
µένο σπίτι, µε µικρό κήπο. Εκεί, µας 
περίµενε ευγενέστατη η γιαγιά του Νίκου. 
Μας έκανε το τραπέζι, είχε ετοιµάσει ρακί, 
γλυκό κι είχε στρώσει τους καναπέδες για να 
κοιµηθούµε. Μετά την κούραση και άγχος 
του τουρνουά, αλλά και την ταλαιπωρία του 
ταξιδιού, αυτή ήταν µια αξέχαστη βραδιά! 

 

ΟΡΕ ΑΓΙΕ ΑΝΤΡΕΑ!  
Μαρία Πετσετίδη 

 
   Τον Νίκο τον γνώρισα το 1988, όταν ήρθε 
στη Σπάρτη για να συµµετάσχει στην Πρώτη 
Σκακιστική Συνάντηση (Σπάρτης). Ήταν 
τότε που παίξαµε και την πρώτη µεταξύ µας 
παρτίδα σε έναν αγώνα επίδειξης-
σιµουλτανέ, που έδωσε για τα παιδιά της 
πόλης. ∆ιατηρώ ακόµα στη µνήµη µου την 
εικόνα ενός ευγενικού, ψηλόλιγνου νέου.  
   Έκτοτε ακολούθησαν πολλές ετήσιες 
σκακιστικές συναντήσεις Σεβενίγκεν στις 
οποίες έλαβε µέρος. Από την πρώτη στιγµή 
που ήρθε στη πόλη µας, έχαιρε της 
εκτίµησης όλης της οµάδας, η οποία 
οµόφωνα αποφάσιζε κάθε χρόνο να 
προσκαλεί τον Νίκο, λαµβάνοντας υπόψη 
σαφώς τη σκακιστική του ικανότητα και 
γνώση, αλλά σηµαντικότερο, το γεγονός ότι 
ήταν ένας πολύ ωραίος και ευχάριστος 
άνθρωπος. 
   ∆εν ξεχνώ ποτέ το καλοκαίρι του 1996, 
όταν ήρθε στη Σπάρτη για να κάνει κάποιες 
προπονήσεις στην οµάδα µας. Ο Νίκος, 
όντας µεγάλος µαχητής που είχε 
αντιµετωπίσει στα ίσα πολλούς ισχυρούς 
αντιπάλους, στη διάρκεια µιας προπόνησης 
που µου έκανε, µου είπε χαρακτηριστικά: 
«Ορέ Άγιε Αντρέα, µη φοβάσαι κανέναν! 

Μπορείς να κερδίσεις όποιον θες. Ακόµα 
και τον Κασπάροβ!». Ένα µήνα µετά, το 
Σεπτέµβριο της ίδιας χρονιάς, στεκόταν 
ακριβώς πίσω µου στο σιµουλτανέ της 
Κέρκυρας τη στιγµή που µου πρότεινε 
ισοπαλία ο Κασπάροβ. 
   Με τον Νίκο όµως δεθήκαµε περισσότερο 
στα πάρα πολλά τουρνουά που 
συναντηθήκαµε, σε όλη την Ελλάδα. Ήταν 
ένας πραγµατικός κύριος και ευγενής σε όλα 
του. Είχε µια έµφυτη αµεσότητα και 
εγκαρδιότητα µε τον κόσµο. Πάντα τον 
θαύµαζα για το χαρακτήρα και το πνεύµα 
του. Καλλιεργηµένο παιδί µε αστείρευτο 
χιούµορ, διηγιόταν άπειρες ιστορίες επί 
παντός επιστητού µε έντονη γλαφυρότητα.  
   Το χαρακτηριστικό γέλιο του και η 
βροντερή φωνή του έκαναν αισθητή την 
παρουσία του σε κάθε σκακιστική 
διοργάνωση. Αυθεντικός και αυθόρµητος 
άνθρωπος µε µεγάλη καρδιά που δυστυχώς 
τελικά τον πρόδωσε. 
   Συνήθιζε να λέει «η ζωή είναι εφήµερος» 
σαν να προαισθανόταν ότι θα έφευγε τόσο 
νωρίς. Ήταν πάντα η ψυχή των τουρνουά, 
και µέσα από την µνήµη µας θα 
εξακολουθήσει να είναι. 
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Ο ΝΙΚΟΣ ΜΟΥ 
Ελπίδα Καραπάνου 

 
   Ο Νίκος γεννήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 
1966 στην Ορεστιάδα Έβρου, περίπου στις 
12:45 µµ. ηµέρα Κυριακή, µε κρύο και  1 
µέτρο χιόνι!! 
   Μοναχογιός, µοναχοπαίδι, µονάκριβος… 
Η παιδική του ηλικία  σε Πάτρα και Αθήνα. 
   Από µικρός είχε µια στρατηγική έφεση µε 
τα αθλήµατα.  Ξεκίνησε σε µικρή ηλικία το 
πινγκ πονγκ µε πολλές διακρίσεις και 
µετάλλια και ταυτόχρονα το σκάκι. Έκανε 
πρωταθλητισµό στο πινγκ πονγκ  και έφτασε 
στο σηµείο να τον ζητήσει ο Ολυµπιακός 
Πειραιώς µεταγραφή… «Θέλουν να τον 
κάνουν Πειραιώτη µε τη βούλα» έγραψαν 
χαρακτηριστικά… 
   Η µεταγραφή ναυάγησε για άγνωστους 
λόγους… Το ‘87 και επειδή δεν είχε τη 
βοήθεια των υπευθύνων του Φυσιολατρικού 
αναγκάστηκε να το εγκαταλείψει και να 
αφοσιωθεί στο σκάκι.  
   Από µικρός ήταν ηγετική προσωπικό-
τητα… Χαρακτηριστικά θυµάµαι πως 
κοιτώντας την εφηµερίδα µας έλεγε: 
«Μαµά, µπαµπά όταν θα µεγαλώσω θα 
διαβάζετε Νίκο Καραπάνο…» και είχε δίκιο. 
   Μάζευε κρυφά το χαρτζιλίκι του και 
αγόρασε την πρώτη του χάρτινη σκακιέρα 
την οποία αργότερα αντικατέστησε µε µια 
τσίγκινη. Την έχω ακόµα, ταλαιπωρηµένη 
από τις ατέλειωτες ώρες µελέτης πάνω 
της… 
   Αυτός ο ήχος µέσα στη νύχτα… Το 
θυµάµαι σαν τώρα. Ήταν τότε που του 
φωνάζαµε και απειλούσαµε ότι θα 
σταµατήσει το σκάκι αν παραµελεί τα 
µαθήµατα του σχολείου του… και τι έκανε; 
Κρυφά µε το φακό διάβαζε σκάκι έχοντας 
από πάνω το βιβλίο του σχολείου… 
   Αµέτρητα βιβλία, κειµήλια, σηµειώσεις, 
µετάλλια όλα µαζεµένα σε µια ντουλάπα 
που αποφεύγω να ανοίξω…  
   Ξεκίνησε δυναµικά µε όρεξη και 
ενθουσιασµό. Φυσιολατρικό, Λέσχη Τραπε-
ζικών, Σ.Ο. Ρίου, Άµφισσα. Πολεµήθηκε 
αλλά άντεξε. Έβαλε νέους στόχους, ψηλούς 
όπως πάντα. 

   Ο χαµός του πατέρα του στις 19.10.1997 
τον έκανε να σταµατήσει το σκάκι για 2-3 
χρόνια. Του στοίχισε… 
   Η µεγάλη του αγάπη όµως για το σκάκι 
τον έφερε ξανά στις επάλξεις. Οι µεγάλες 
αγάπες δεν ξεχνιούνται. Ούτε το σκάκι, ούτε 
η οµάδα, ούτε οι γυναίκες, ούτε οι φίλοι… 
   Κοινωνικός και πολυτάλαντος. ∆ίπλα του 
πέρασαν πολλοί αλλά έµειναν λίγοι. Γύρισε 
όλο τον κόσµο λόγω δουλειάς. Πικράθηκε 
πολλές φορές αλλά δεν το έβαλε κάτω 
συνέχισε… Πάντα δίπλα του εγώ, 
συµπαραστάτης στις επιλογές του και 
βοηθός στις προσπάθειές του. Είχαµε µια 
σχέση δεµένη και δυνατή που δεν χάλασε 
ποτέ και για κανέναν. Μπορεί να σας κάνει 
εντύπωση αλλά πάνω απ’ όλα ήταν η µάνα 
και µόνο αυτή ήξερε τα πάντα. 
   Πριν τον αγώνα η τελευταία λέξη πριν 
κλείσει το κινητό ήταν της µάνας… Ήθελε 
να µ’ ακούσει, ήθελε την ευχή µου… Όπως 
και την τελευταία φορά. Του άρεσε αυτό 
που έκανε όπως του άρεσε και η Ιστορία 
Τέχνης που σπούδασε το 1987 (1 χρόνο στο 
κολλέγιο και 3 χρόνια στο Πανεπιστήµιο) 
στη Φλωρεντία. 
   Του άρεσε πολύ το διάβασµα, διάβαζε τα 
πάντα ακούγοντας µουσική κυρίως το 
βράδυ. Αµέτρητα βιβλία… Έκανε πολλά 
πράγµατα χωρίς ποτέ να τα ανακοινώνει σε 
όλους. Αυτός και η µάνα… Πάντα 
προσεκτικός και µετά από όσα πέρασε 
επιφυλακτικός. Κατέληξε στην Άµφισσα, 
µια πόλη που τον αγάπησε και την αγάπησε. 
   Το καλοκαίρι µετά την επιτυχία της 
οµάδας ήταν αποφασισµένος να  δώσει τον 
καλύτερό του εαυτό στην Χαλκίδα στο 
Ακρόπολις… «Μάνα πάω και επιστρέφω για 
το µεγάλο ταξίδι…». Ήταν όλα έτοιµα. Θα 
πηγαίναµε 17 Σεπτεµβρίου. ∆εν είχε πει σε 
κανέναν τίποτα… Είχε υποσχεθεί µόνο στον 
πατέρα του λίγο πριν κλείσει τα µάτια του: 
«Πατέρα ξεκινάω Ιατρική» και ο Στάθης 
έφυγε χαµογελώντας… Αυτό ήταν το 
µεγάλο µυστικό που δεν είχε προλάβει να 
ανακοινώσει… 
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   Μιλήσαµε τελευταία φορά 1-2 λεπτά πριν 
κλείσει το κινητό του για τον αγώνα, λίγο 
πριν τη µοιραία παρτίδα… ∆ευτέρα 10 
Αυγούστου,  16:59 - «Μάνα πέστο …» - 
είπα «Καλή επιτυχία» και το τηλέφωνο 
έκλεισε … Που να φανταστώ ότι δε θα 
ανοίξει ποτέ ξανά…  
   Περίµενα όπως πάντα υποµονετικά… 
τόσα χρόνια µαθηµένη… και… δεν 
ξανάκουσα τη φωνή του… δεν ξανάκουσα 
το «Έλα µάνα…» και δεν θα το ξανακούσω 
ποτέ… «Σ’ αγαπώ µαµά είσαι το στήριγµά 
µου και είµαι το στήριγµά σου...». Πρόωρο 
και άδικο. Αγαπούσε τη ζωή… λόγια 
χιλιοειπωµένα. Ο πόνος της µάνας 
αβάσταχτος… λόγια παρηγοριάς από όλους  
- µόνη µου χαρά τα τηλέφωνα και οι 

επισκέψεις των φίλων του…. Μου έλεγε 
πάντα «Σ’ ευχαριστώ που µε έκανες καλό 
άνθρωπο». Είχε παραγγείλει  λουλούδια για 
τα γενέθλιά µου, 13 Αυγούστου, επειδή θα 
έλειπε… τα παρέλαβα την ηµέρα που τον 
συνόδευα στο τελευταίο του ταξίδι … 
   Οι αγαπηµένοι του φίλοι έρχονται στο 
σπίτι να δουν τη µάνα, να µπουν στο δωµά-
τιό του, να τον φέρουν στο νου τους, να 
µιλήσουν µαζί του να αγγίξουν τα πράγµατά 
του. Είχε πολλά όνειρα αλλά δεν πρόλαβε. 
Θέλω να µείνει το όνοµά του ζωντανό… 
   Μόνη µου παρηγοριά… το αστέρι του, 
αυτό που κάθε βράδυ µου κρατάει 
συντροφιά και µου χαµογελά από ψηλά… 
Αν κοιτάξτε πάνω θα το δείτε κι εσείς… το 
πιο λαµπρό…  

 

ΠΥΞΙ∆Α 
Ο τελευταίος σου «Μαθητής», Κ.Β. 

 
Σα να’ τανε όλα στο πρόγραµµα 
«νοµοτελειακά!» 
Θα γινόταν...θα γνωριζόµασταν 
Θα ζούσαµε...Θα παίζαµε... 
Λόγια-κύµατα ζωής, λόγια µεσ’ τον τζόγο. 
Αναπόφευκτος τζόγος για σένα αυτό το 
Πέρασµα. 
Ένα πιάνο που παίζει ασταµάτητα. Όλη 
νύχτα παίζει. 
Οι νότες του, πουλιά. Σαν αυτά που έκρυβες 
µέσα σου. 
Φτερούγιζαν όµως σε κάθε συζήτηση. 
Μιλιά, και πιό πάνω! 
∆ες και αυτό! Κοίτα πιό πέρα! Γιατί? Πώς? 
«Έλα απίθανε!» .....και τώρα? 
Επειδή τίποτα κι επειδή τα πάντα. 
«Γιατί η ζωή είναι εφήµερος!» 
Πουλιά µανιασµένα 
Ριπές ανέµου τα σπρώχνουν Πιό ψηλά! 
Αγκαλιασµένα κύµατα στις άκρες του 
Ουρανού. 
Μόνο ο Έρωτας, λες, µετράει. «Τί άλλο να 
µετρήσει ρε?» 
Από ψηλά, χαµηλά. Αλλά τίποτα δεν είναι 
χαµηλά. 
Γιατί όλα έχουν σηµασία. 
Νόηµα να βρεις...αιτία για να ζεις.  
Πήγαινε ΚΑΙ εκεί, ίσως το βρεις. 

Να δεις, να µυρίσεις, να ακούσεις, να 
αναρωτηθείς! 
Αυτά που άλλοι δεν ακούν, κι αυτά που οι 
πολλοί σωπαίνουν. 
Γιατί και τα πουλιά αιµορραγούν, και τα 
βουνά ασθµαίνουν. 
Απόψε σε συνάντησα εκεί που ήσουν πάντα. 
Έτσι όπως σε συνήθησα. 
Σαν κάθε µέρα...Πουλιά ξαναφανήκανε. 
Σαν κάθε µέρα. 
Σαν µοίρασες τη σκέψη σου, και βγήκε η 
φωνή σου. 
Τα λόγια σου σ’εµάς 
«Σας αφήνω!» 
«Καλό ταξίδι Καραπάνο!» 
Κι απ΄τα σύννεφα, ΠΙΟ ΠΑΝΩ. Φωνή της 
κάθε µέρας. 
Φωλιά που χτίσαν οι αετοί, να βάλουν τα 
µικρά τους. 
Εκεί µεσ’τη φωλιά θα µείνουµε 
Για να πατάµε απόλυτα στα φωτεινά φτερά 
σου. 
Κι αν έφυγες απόψε,  
Κι αν διάλεξες ταξίδια,  
Εµείς θα συνεχίσουµε. 
Και τη φωτιά σου θα έχουµε 
Στο δρόµο µας Πυξίδα. 
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ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ «ΚΑΡΑΠΑΝΑΚΙ» 
Κώστας Σιέµπος 

 
   Οι πιο ωραίες στιγµές µε τον Νίκο για 
µένα ήταν όταν µου γνώρισε τους φίλους 
του οι οποίοι έχω την τιµή να είναι και φίλοι 
µου. Ειδικά τους Αντώνη Βραγοτέρη,  Νίκο 
Ηλιόπουλο, Ανδρέα & Ιορδάνη Σπηλιό-
πουλο και Γιώργο Νικολακόπουλο. 
   Έχω να θυµάµαι όταν ήµουν µικρός στην 
ηλικία των 14, µε πήγαινε στο ιστορικό 
καφενείο της Κολοκοτρώνη (ενώ κανονικά 
είχαµε µάθηµα…) και παίζαµε οι δυο µας 
φρουτάκια µε τις ώρες και ιππόδροµο µε τον 
συγχωρεµένο τον κύριο Άρη, ενώ το βραδά-
κι  µετά από παιχνίδι  10 ωρών πηγαίναµε µε 
τα υπόλοιπα παιδιά από το σκάκι και 
τρώγαµε πίτσα στον «Ροζ Πάνθηρα». 
   Αυτή ήταν η καθηµερινότητά µας. 
Σκακιστικές στιγµές έχω άπειρες, αλλά 
νοµίζω ότι µε τον Νίκο η όµορφη στιγµή 
ήταν συνεχής, γιατί σε καθήλωνε µε το 
βλέµµα του και µε το λέγειν του πιο πολύ, 
άφησε εποχή στις γυναίκες... Κορυφαία 
ατάκα του ήταν στο Summer Cup που έγινε 

στην Κατερίνη όταν είπε σε µια κοπέλα από 
την Kαλµουχία ότι είναι ζωγράφος και ότι 
για τελειώσει την έκθεση που ετοίµαζε σε 
γκαλερί, έπρεπε να βρει το κατάλληλο πρό-
σωπο που όλως τυχαίως βρήκε πάνω της… 
   Αυτά που µου έχουν λείψει πάντως είναι 
ότι πλέον στο σπίτι του δεν του πάω 
αθλητικές εφηµερίδες Πρωταθλητή και Φως 
και δεν πάω να τον ξυπνήσω να πιούµε καφέ 
στο Dose, να πάµε στο καφενείο µε τον 
µαιτρ για να παίξουµε σκάκι πειράζοντας  τα 
κορίτσια του µπαρ. Και φυσικά για την 
µεγάλη µας αγάπη τον Ολυµπιακό µας που 
καθόµασταν αµέτρητες ώρες και 
συζητάγαµε… Κάθε Σάββατο πριν από παι-
χνίδι του Ολυµπιακού έφτιαχνε την 11άδα η 
οποία έπρεπε να κατέβει στο γήπεδο.  
   Για το  τέλος ευχαριστώ τη µητέρα του 
την κύρια Ελπίδα και τον Νίκο που το σπίτι 
τους έγινε επί 15 χρόνια σπίτι µου και 
µπορούσα και πήγαινα συνέχεια. Έφυγε 
ένας δάσκαλος, φίλος και αδελφός. 

 

ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΤΑΞΙ∆Ι ΕΝΟΣ ΦΙΛΟΥ 
Γιώργος Τσουνής 

 
   Αύγουστος 2009, οι πυρετώδεις προετοι-
µασίες για το ∆ιεθνές Σκακιστικό Τουρνουά 
Ακρόπολις 2009 έχουν τελειώσει στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου 
Παλίρροια  στη Χαλκίδα έχει αρχίσει ο 
πρώτος γύρος. Μια ανακούφιση από όλους 
όσους εργάστηκαν γι αυτό, όλα είναι τέλεια 
όλα πάνε καλά ήταν τα σχόλια από τους 
διοργανωτές.  
   Στην σκακιέρα 30 αγωνιζόταν ο φίλος 
Νίκος Καραπάνος  µε τον ΙΜ Dan Zoler 
κοίταζα την παρτίδα του που εξελισσόταν σε 
νίκη του Νίκου. ∆εν πρόλαβε όµως, η µοίρα 
είχε άλλα σχέδια γι αυτόν, έγειρε στην 
καρέκλα του και σκόρπισε πόνο και θλίψη 
σε όλους. Ο αντίπαλος στην σκακιέρα Dan 
Zoler άφησε την σκακιστική του ιδιότητα 
και µε αυτήν του γιατρού προσπάθησε να 

σταθεί εµπόδιο στα σχέδια της µοίρας το 
ίδιο έκανε και ο σκακιστής - γιατρός  
∆ηµήτρης Αναγνώστου όπως και  οι άνδρες 
του Ε.Κ.Α.Β. και οι γιατροί στο νοσοκοµείο.  
   Μάταια όµως ο Νίκος ένας από τους πιο 
αγαπητούς σκακιστές συνέχισε το τουρνουά 
βλέποντας πλέον από ψηλά τις παρτίδες του 
αθλήµατος που αγάπησε τόσο πολύ, 
βλέποντας τους µικρούς  µαθητές του να 
θριαµβεύουν και συνεχίζει να βλέπει ότι η 
δουλειά του ως προπονητής στην Ε.Σ.Κ. 
Άµφισσας  αποδίδει καρπούς. 
   Ο διαιτητής του αγώνα  σηµείωσε  0-1 
νίκη δηλαδή του Dan Zoler. Εδώ όµως 
αναδείχθηκε το µεγαλείο του αντιπάλου 
πλησίασε τον διαιτητή και του ανακοίνωσε 
ότι είχε εγκαταλείψει από πριν το αγώνα και 
έτσι ο ΝΙΚΟΣ έφυγε ΝΙΚΗΤΗΣ. 
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IN MEMORIAL OF NIKOS KARAPANOS 
Viktor Bologan 

 
   First we met with at the Thessaloniki 
airport where he came to pick me up for the 
Greek Team Championship which was held 
in 2009 in Kallithea. Later I knew that we 
have to be the first two boards for the 
Amfissa club and we will have an 
unforgettable experience of playing together, 
almost dropping down and then by miracle 
getting back into desirable top 20 of the 
championship. 
   During our drive from Thessaloniki to 
Kallithea we had enough time to talk about 
life, marriage, chess, training etc. Nikos 
created an impression of the person who is 
open to life, open to its varieties. That he 
likes not only chess and himself in chess, but 
also he likes to teach chess. I was definitely 
impressed by his overcharged schedule 
especially in that tragically summer. He told 
me that until the end of it he is fully booked 
for play and training.  
   His devotion for chess was so big that he 
could prepare in one day up to a dozen of 
pupils, later checking there games and after 
like in our team competition even to play by 
himself. Of course there was always a night 
part which he would never miss. Having a 
nice talk and a drink with the friends it was 
his style. The warm atmosphere which I 
appreciated in the Amfissa club was also a 
big merit of Nikos. As I say he could train, 
play, joke and be serious at the same time.  
   From chess point of view he was definitely 
an artist. He liked initiative, combinations, 
and ideas. May be some times he didn’t have 
enough patience to create a finished piece of 
art, but one could see that he’s got a point in 
his play. I myself learned from Nikos few 
ideas during our short experience in 
Kallithea. I knew that he was the engine of 
the Amfissa Club and when I learned this 
tragically news, beside deep sadness, I also 
felt worried for the future of the chess in 
Amfissa.  
   It’s good that he is not forgotten because 
his life should last much more and is our 

duty now to make at list the memory of him 
as longer as possible. Rest in peace Nikos! 
 
□ Karapanos Nikolaos 
■ Panagiotopoulos Vasilios 
E76 Porto Carras 24.04.2005 
(Comments: GM Viktor Bologan) 
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.f4 
We both played King's Indian for black but 
is always good question how will play 
against himself? Nikos is choosing the most 
aggressive setup possible! 
5...0–0 6.Nf3 Nfd7 7.Be2 c5 8.d5 Na6 9.0–0 
f5 
From strategical point of view Black is not 
really prepared for ...f5 since he will be just 
a tempo behind of taking under control over 
the light squares. 
10.exf5 Rxf5 11.Bd3 Rf8 12.Ng5 
Once seeing a target Nikos becomes 
unstoppable. 
12...Nf6 (D) 

��������	
 
�+������+� 
����+�������� 
��+�������+� 
�+��� +��!�" 
#�+ +�� �+$ 
%+��!&+�+�' 
( � �+�+ � ) 
*�+��&Q++-.�/ 
0123456789 

13.f5! 
Opening the file for the rook and methodi-
cally destroying the defence of the king. 
13...gxf5 14.Bxf5 Bxf5 15.Rxf5 Nc7 
16.Qd3! 
Sacrificing was in Nikos blood especially 
when it was linked with the mating attack 
like now. 
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16...h6 (D) 
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17.Rxf6! Rxf6 18.Qh7+ Kf8 19.Nge4 
The storming part of the attack is followed 
by the two peaceful moves which are 
making even stronger the end of the black 
king. 
19...Ne8 20.Be3 
Definitely Nikos spend many hours in 
explaining his students how is important is 
the development and that the best is to have 
all pieces into play. Now white wants to take 

on f6 followed by Rf1. 
20...Rf7 (D) 
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21.Bxh6! 
Since the square f7 is taken by the rook is 
possible now to create a mate in one threat: 
Qh8!. 
21...Nf6 22.Qh8+ Ng8 23.Ng5 Bxh6 
24.Ne6+! 
Brilliant attack in which Nikos combined 
general principles with tactical motives! 
1–0 

 
 

ΘΥΜΗΣΙΕΣ 
Ιωάννα Λαζογεώργου 

 
   Οι στιγµές συγκλονιστικές.. χαραγµένες 
στο µυαλό µου από εκείνο το βράδυ. Τα’ 
χασα! ∆εν µπορούσα να συνειδητοποιήσω 
ότι συνέβαινε κάτι τέτοιο σε σένα…  
   Έτρεξαν όλοι, εγώ πλησίασα και 
τραβήχτηκα πιο πέρα προσπαθώντας να βρω 
τον Κώστα, τον Στράτο… 
   Με χέρια που έτρεµαν πήρα το µαύρο 
δερµάτινο τσαντάκι σου που είχες αφήσει 
στο πλαϊνό τραπέζι και την κάρτα του 
δωµατίου σου. «Θα τα ψάχνει µετά...»,  
σκέφτηκα. ∆εν µπορούσα να φανταστώ τη 
συνέχεια. Τα τηλεφωνήµατα αλλεπάλληλα 
για κάτι νεότερο … όλα απαισιόδοξα και για 
µια στιγµή κάτι θετικό… 
   Κράτησε όµως τόσο λίγο … και µετά το 
τηλεφώνηµα… την ώρα που έψαχνα να βρω 

αυτό που µου ζήτησαν... «Άστο δεν έχει 
νόηµα… Τέλος».  
   ∆εν έχω να αφηγηθώ αντρικές ιστορίες και 
συζητήσεις… Έχω µόνο να σου πω ένα 
µεγάλο Ευχαριστώ για όλα όσα έκανες και 
όσα συνεχίζεις να κάνεις… Να ξέρεις ότι 
έχει µείνει η στάµπα σου... Το βλέπω στα 
παιδιά κάθε µέρα… Οι εκφράσεις που 
χρησιµοποιούσες ακούγονται στο σπίτι 
ακόµα και η απίστευτη «γρηγοράδα» 
σου……….….. έχει και επιχείρηµα… «Α, ο 
κ. Νίκος έτσι έκανε», αντίγραφα σκέτα!!!!!!  
   Σ΄ ευχαριστώ ακόµα  για όλους τους 
υπέροχους ανθρώπους µου µας γνώρισες. Σ’ 
ευχαριστώ που έστω και καθυστερηµένα 
γνώρισα µια υπέροχη ΓΥΝΑΙΚΑ την 
Ελπίδα…
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ΕΦΥΓΕ ΝΙΚΗΤΗΣ 
Παναγιώτης Μεγαλιός 

 
   Βγήκε να ξεµουδιάσει κι έκλεισε το µάτι 
καθησυχαστικά, σ’ εκείνους που τον 
πλησίασαν: «Κερδίζω εύκολα»... Στο 
τραπέζι 30 του Ακρόπολις η συνέχεια της 
παρτίδας ανάµεσα στον Νίκο Καραπάνο και 
τον Dan Zoler ήταν καθαρά διαδικαστική. 
   Το άξιζε ο Νίκος… Ήταν καιρός να 
κερδίσει και για τον εαυτό του. Εδώ και 
καιρό είχε αφοσιωθεί στην οµάδα του, την 
οµάδα της πόλης  που τόσο ζεστά τον 
αγκάλιασε κι αυτός τόσο απλόχερα 
ανταπόδωσε την αγάπη της. 
   ∆εν άργησε να ‘ρθει ο καιρός της 
συγκοµιδής. Μόλις τον περασµένο Απρίλη 
τα παιδιά του ∆ηµοτικού της Άµφισσας - τα 
παιδιά του - τον γέµισαν περηφάνια µε το 
µετάλλιο που κατέκτησαν στο Πανελλήνιο 
Σχολικό Πρωτάθληµα. ∆εν πέρασε καιρός 
και καµάρωσε τις επιτυχίες τους στα 
Νεανικά της Χαλκιδικής και αµέσως µετά 
πανηγύρισε µαζί τους την παραµονή της 
Ε.ΣΚ.Α. στην Πρώτη Εθνική. 
   Η Άµφισσα εδραιώθηκε στον Σκακιστικό 
Χάρτη κι όσοι ήξεραν συµφωνούσαν πως 
µια καινούργια δύναµη γεννιέται: Η Οµάδα 
του Καραπάνου. Ταγµένος σ’ αυτή την 
υπόθεση ο Νίκος παραµέλησε την 
αγωνιστική του δραστηριότητα, αλλά κανείς 
δεν διανοήθηκε ν’ αµφισβητήσει την 
Σκακιστική του Ποιότητα. Όταν αποφάσισε 
να συµµετάσχει στο φετινό Ακρόπολις, όλοι 
κατάλαβαν: Το Νερό µπήκε στ’ αυλάκι κι 
ο Νίκος αποφάσισε δίπλα στον ∆άσκαλο και 
τον Άνθρωπο Καραπάνο να (ξανα)χαρίσει 
στην Ελληνική Σκακιστική οικογένεια και 
τον Μεγάλο Παίκτη. 
   Η Πρώτη του Παρτίδα επιβεβαίωσε την 
εκτίµηση, αλλά δυστυχώς έµελλε να είναι κι 
η τελευταία. Να πει κανείς τα τετριµµένα 
για το Φθόνο της Μοίρας; Είναι 
προτιµότερη η Σιωπή, άλλωστε ο Νίκος 
ποτέ δεν αγάπησε τα µεγάλα λόγια. 
   Μακάρι από κει που βρίσκεται να χαίρεται 
βλέποντας το σπόρο που έσπειρε να 
καρπίζει… 
   Είναι δύσκολα τα λόγια αυτές τις ώρες, 

αλλά είναι παράλειψη να µην αναφερθούµε 
στον τελευταίο αντίπαλο του Νίκου. 
Κύριε Zoler, ευχαριστούµε για το Μάθηµα 
Ζωής. 
   Ήταν Τιµή µας που σας γνωρίσαµε, ήταν 
Τιµή για το Ακρόπολις η συµµετοχή σας. 
Να ξέρετε πως φύγατε αφήνοντας πίσω σας 
Φίλους. 
 
 

 
 

FIDE Master 
Nikolaos Karapanos 

 
   Απονεµήθηκε ο τίτλος του FIDE Master 
στον αείµνηστο Νίκο Καραπάνο, από τη 
FIDE. Η πρωτοβουλία ανήκε στον Γιώργο 
Μαστροκούκο. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι 
ο τίτλος αυτός θα µπορούσε να 
είχε  αποκτηθεί από το Νίκο όσο ήταν εν 
ζωή, αλλά ακολουθώντας την πάγια τακτική 
του… δεν ασχολήθηκε µε την απόκτηση του 
τίτλου, που δικαιούταν από τις σηµαντικές 
επιτυχίες του, µιας και µοναδικός στόχος 
του ήταν η αγάπη του για το σκάκι και το 
πώς θα τη µεταδώσει σε όλους όσους 
βρίσκονταν δίπλα του. 
   Οι τίτλοι δεν είχαν γι’ αυτόν σηµαντική 
αξία, γι’ αυτό και επιµελώς… αδιαφορούσε 
για αυτές τις τυπικότητες! 
   H τελευταία καρτέλα του Νίκου στο site 
της FIDE: http://ratings.fide.com/card. 
phtml?event=4200551. 
   Ο Νίκος παραµένει µαζί µας... 
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ΜΙΑ ΤΥΧΑΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ… 
ΜΙΑ ΦΙΛΙΑ ΤΡΙΩΝ ΜΟΛΙΣ ΕΤΩΝ… 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΙΣ ΖΩΕΣ ΟΛΩΝ ΜΑΣ… 
Κώστας Παπακωνσταντίνου & Θύµιος Μαγκλάρας 
 
   Η ώρα περίπου 12 το βράδυ - Καλοκαίρι 
του 2006. Στη µεγάλη αίθουσα του Πόρτο 
Ύδρα στην Ερµιόνη έχει τελειώσει η τηλεο-
πτική µετάδοση του αγώνα µε τον οποίο 
άρχισε το Παγκόσµιο Κύπελλο του 2006. 
   ∆ύο άνδρες ο ένας µικροκαµωµένος και ο 
άλλος ψηλός, γεροδεµένος, τσακώνονται 
φιλικά για το αποτέλεσµα του αγώνα, επειδή 
τον έχασαν στο στοίχηµα. Τους ακούει όλη 
η αίθουσα και οι περαστικοί.  
   ∆ύο από αυτούς, τους περαστικούς,  
στέκονται απορηµένοι έξω από την αίθουσα 
και αναρωτιούνται γιατί τόση ένταση… Οι 
δύο άντρες αποχωρούν από την αίθουσα 
βρίζοντας για τη γκαντεµιά τους. Οι άλλοι 
δύο συνεχίζουν τη βόλτα τους συζητώντας 
για τα προβλήµατα που έχουν τα παιδιά τους 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Σκακιού που 
γίνεται στην Ερµιόνη.  
   Την επόµενη µέρα αργά τη νύχτα, η ώρα 
θα ήταν 3 µετά τα µεσάνυχτα, οι δύο 
πατεράδες βρίσκονται σε µια παρέα 
σκακιστών, δίπλα στην πισίνα και συζητάνε 
για σκακιστικά θέµατα. Σε λίγο πλησιάζουν 
την παρέα οι δύο φίλοι του ποδοσφαιρικού 
αγώνα, παίρνουν δύο καρέκλες και 
κάθονται. Τα σχόλια και τα πειράγµατα 
µεταξύ των δύο φίλων και των υπολοίπων 
σκακιστών δεν έχουν τελειωµό. Οι δύο 
γονείς νοιώθουν αµήχανα µα και όµορφα. 
   «...Σιγά ρε Καραπάνο µην πάρει ο 
Ολυµπιακός το πρωτάθληµα», λέει ένας 
τρίτος κύριος της παρέας. 
   «Τι είπες, ρε;», του απαντάει  ο κοντός. 
   «Καλά Σιέµπο, θα τα πούµε..», του λέει 
ξανά ο τρίτος.  
   Έτσι µάθαµε τα ονόµατά τους: Καραπάνος 
- Σιέµπος. 
   Όλη η νύχτα συνεχίστηκε µε µια πολύ 
ωραία κουβέντα γύρω από το σκάκι και τους 
νέους που κράτησε µέχρι τις 6 το πρωί. 
Αυτή η κουβέντα συνεχίστηκε όλα τα 

βράδια του πρωταθλήµατος και χωρίς να 
γνωριστούµε καλά καταλάβαµε ότι ο 
Καραπάνος ήταν ηγετική φυσιογνωµία στις 
κουβέντες που γίνονταν.  
   Όταν τελείωσε το τουρνουά τα 
συναισθήµατα ήταν ανάµεικτα. Από τη µια 
µεριά αγανάκτηση, θυµός γι’ αυτά που 
γίνονταν στο σκάκι της Άµφισσας και από 
την άλλη η οµορφιά του σκακιού, που 
γνωρίσαµε µέσα από αυτούς τους ωραίους 
ανθρώπους. ∆ε θυµάµαι να τους 
χαιρετήσαµε φεύγοντας... 
   Επιστρέφοντας στην Άµφισσα, οι 
προβληµατισµοί µας εντάθηκαν. Ψάχναµε 
την αλήθεια για το σκάκι… Ένας φίλος από 
τις Σέρρες που είχαµε γνωρίσει στην 
Ερµιόνη και του είχαµε πει το πρόβληµα 
που είχαµε µας συµβούλευσε:  «Κοντά στην 
πόλη σας είναι ένας πολύ καλός 
προπονητής, απ’ την Πάτρα, που πάρα 
πολλοί λένε ότι είναι κορυφαίος στην 
Ελλάδα για µικρά παιδιά. Είναι µαιτρ της 
ψυχολογίας των µικρών παιδιών. Καραπάνο 
τον λένε. Θα σας βρω το τηλέφωνο». 
   Έτσι κι έγινε… Τον πήρα τηλέφωνο. Του 
µίλησα αµήχανα, λέγοντας, ότι είµαι ένας 
απ’ αυτούς που καθόµασταν στις βραδινές 
κουβέντες της Ερµιόνης και µετά από λίγη 
προσπάθεια µε θυµήθηκε.  
   Κλείσαµε ραντεβού, σε µια καφετέρια 
στην παραλία της Πάτρας και πήγα µαζί µε 
τη γυναίκα µου, να τον συναντήσουµε.  
   Συζητήσαµε πολλά θέµατα και το µόνο 
που αποσπάσαµε, ήταν ότι θα έρθει να δει 
τα παιδιά στην Άµφισσα και µετά θα 
αποφασίσει.  
   Η κουβέντα έγινε τέλη Αυγούστου και 
µετά από αρκετές τηλεφωνικές ενοχλήσεις 
της γυναίκας µου και συνεχείς αναβολές του 
Καραπάνου, ήρθε τέλη Οκτωβρίου του 
2006, στην Άµφισσα. Σιγά-σιγά πείστηκε 
για την αξία του Θέµη και του ∆ηµήτρη 
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αλλά και για την εκτίµηση και την αγάπη 
που του είχαν και οι δύο οικογένειές µας. 
   Ευγενής, προσεκτικός, Κύριος. Μας 
έδειχνε λίγο-λίγο ότι κερδίζαµε την 
εκτίµησή του. Ήταν επιφυλακτικός γιατί στο 
σκάκι τα µάτια του είχαν δει πολλά. Άρχισε 
να µας λέει ότι εσείς εδώ στην Άµφισσα, 
είστε διαφορετικοί. ΣΑΣ ΠΙΣΤΕΥΩ.  
   Συνέχισαν τα παιδιά µας να κάνουν 
µάθηµα µαζί του και να πηγαίνουν και στο 
Σύλλογο. Το δέσιµο µαζί του ήταν 
εντυπωσιακό. ∆εν ήταν ο προπονητής των 
παιδιών µας. ∆εν ήταν ένας καινούριος 
φίλος. Ήταν µέλος των οικογενειών µας.  
   Το καλοκαίρι του 2007 συµφωνήσαµε να 
ξεπεράσουµε τα εµπόδια και να δώσουµε τη 
δυνατότητα και στα υπόλοιπα παιδιά της 
Άµφισσας που έπαιζαν σκάκι να γευτούν 
τον ΚΑΡΑΠΑΝΟ.  
   ∆εν ήταν δύσκολο να τα κερδίσει και αυτά 
και τους γονείς τους. ∆εν ήταν δύσκολο να 
κερδίσει και την Άµφισσα. Ένας 
διαφορετικός άνθρωπος, ένας ξεχωριστός 
άνθρωπος, ένας χαρισµατικός άνθρωπος είχε 
πατήσει το πόδι του στην πόλη µας.  
   Και σαν ξεχωριστός που ήταν, δεν έµελλε 
παρά να κάνει ξεχωριστά και πολύ 
σηµαντικά πράγµατα, σε µια µικρή πόλη 
σαν την Άµφισσα - ΕΤΟΙΜΑΣΕ ΤΗ 
ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ.  
   Για όσους τον γνώριζαν ήξεραν ότι δεν θα 
αργούσε η στιγµή που η Άµφισσα µέσω του 
Καραπάνου θα ακουγόταν δυνατά στο 
σκακιστικό Πανελλήνιο. 
   Ξεκίνησε η σκληρή δουλειά. Η πόλη 
ανταποκρίθηκε. Όλοι ρωτούσαν ποιος είναι 
ο άντρας µε την τσάντα στον ώµο που 
έφτανε κάθε βδοµάδα στην Άµφισσα.  
   Η ευγένειά του, µα και η συγκροτηµένη 
οµιλία του, τους µάγευε. Ήταν ξεχωριστός. 
Ήταν προικισµένος. Ήµασταν τυχεροί που 
βρεθήκαµε δίπλα του, που µας ενέπνευσε να 
δηµιουργήσουµε µαζί αυτό που κατάφερε  
στο ΣΚΑΚΙ η πόλη της ΑΜΦΙΣΣΑΣ. 
   Η µόνη επαρχιακή πόλη µε τέτοια εξέλιξη, 
ποιοτική και ποσοτική.  
   Τα αποτελέσµατα δεν άργησαν να φανούν. 
Η πορεία συναρπαστική, µεθυστική, 
ονειρική. Βράδια ολόκληρα, συζητάγαµε για 
αγωνιστικά και διοικητικά θέµατα του 
σκακιού, για τις µεγάλες επιτυχίες που είχαν 

καταφέρει τα παιδιά της Άµφισσας, τα 
«Καραπανάκια». Ατέλειωτες συζητήσεις για 
διάφορα θέµατα, όµορφες νυχτερινές 
διασκεδάσεις στα µπαρ της πόλης µέχρι το 
πρωί. Ξεχωριστά χρόνια που µόνο ένας 
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ, όπως έλεγαν όλοι,  
µπορούσε να προσφέρει στους φίλους του.  
   Έφτιαξε το δικό του χώρο στην Αράχωβα,  
κάτι που το ήθελε για πολλά χρόνια. Ήθελε 
να βλέπει από τα παράθυρα του σπιτιού του,  
την άγρια οµορφιά του βουνού. Ήταν ένα 
από τα όνειρά του, που κατάφερε να 
πραγµατοποιήσει. Από την πόλη της 
Άµφισσας, την οποία πραγµατικά αγάπησε, 
έφευγε για να βρεθεί δίπλα στην 
πολυαγαπηµένη µητέρα του, την Ελπίδα, 
που την είχε πραγµατικά τόσο πολύ ανάγκη. 
Του άρεσε η µυρωδιά της παραλιακής 
καφετέρια της Πάτρας, όπου περνούσε τις 
ώρες του σε ατέλειωτες όµορφες συζητήσεις 
και σχολιασµούς για οτιδήποτε.  
   Νοιώθουµε την ανάγκη και απ’ αυτά τα 
λίγα λόγια να τον ευχαριστήσουµε για ότι 
έκανε για τα παιδιά της Άµφισσας, για ότι 
πρόσφερε στο σκάκι της πόλης µας και µέσα 
απ’ αυτό στο σκάκι της χώρας, αλλά και 
ιδιαιτέρως για ότι έκανε για τις οικογένειές 
µας, για εµάς και τα παιδιά µας. Η παλιά 
παρέα µαζεύτηκε πάλι στο κάλεσµά του,  
για να φτιάξει µαζί µε τα παιδιά της 
Άµφισσας, µια νέα σκακιστική δύναµη. Η 
οµάδα του ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ξανάγινε αλλά 
τώρα στην ΑΜΦΙΣΣΑ. 
   Πρέπει επίσης να ζητήσουµε συγνώµη αν 
τον πικράναµε κάποιες στιγµές αλλά ένα 
είναι το σίγουρο: Είχαµε καιρό να 
νοιώσουµε έτσι για έναν άνθρωπο, να 
αγαπήσουµε τόσο αληθινά έναν άνθρωπο.  
   ΑΓΑΠΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙ-
ΣΟΥΜΕ ΝΑ ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΟ ΝΙΚΟ. 
   Κάθε φορά που µιλάµε γι’ αυτόν και 
κοιτάµε τις φωτογραφίες του, ένα όµορφο 
δάκρυ κυλάει στην ψυχή µας. ΜΑΣ ΛΕΙΠΕΙ 
ΠΟΛΥ. 
   Χάσαµε ένα µέλος της οικογένειάς µας 
από τη ζωή, αλλά θα ζει πάντα στις καρδιές 
µας και θα µας οδηγεί. ΕΛΠΙ∆Α, να είσαι 
σίγουρη ότι τον αγαπήσαµε αληθινά. ∆εν θα 
τον ξεχάσουµε ποτέ. Θα ζει πάντα στις 
καρδιές µας. 
   Αχ βρε Νίκο, πόσο µας λείπεις! 
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ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΤΟ ΣΚΑΚΙ 
Νίκος Καραπάνος - Ετών  43 
∆ρόσος Κραβαρτόγιαννος 

 
   Θρήνος στο πανελλήνιο σκακιστικό 
στερέωµα (και όχι µόνο!) για τον χαµό ενός 
ταλαντούχου σκακιστή, σπουδαίου 
δασκάλου και λαµπρού  ανθρώπου: του 
αλησµόνητου φίλου µας Νίκου Καραπάνου.  
   Γεννήθηκε στην Πάτρα. Σπούδασε Ιστορία 
Τέχνης και Σκάκι. Ακέραιος χαρακτήρας, 
δίκαιος και φιλαλήθης, απέκτησε πολλούς 
φίλους που τον αγάπησαν και λίγους που 
τον φθόνησαν. Πικραµένος από τη 
συµπεριφορά ολίγων σκακιστών συµπα-
τριωτών του, ήρθε στην Άµφισσα κι 
ανέλαβε την εκπαίδευση των σκακιστών του 
Γ.Α.Σ. και αργότερα της Ένωσης Σκακιστών 
Άµφισσας (Ε.ΣΚ.Α.). 
   ∆ηµιούργησε φυτώριο µικρών παιδιών 
των ∆ηµοτικών Σχολείων της πόλης, έργο 
που δεν  άργησε να φανεί στο δεύτερο 
κιόλας χρόνο της θητείας του. Στο 
Πανελλήνιο Μαθητικό Πρωτάθληµα του 
2009 (Πόρτο Καρράς Χαλκιδικής) η 
τετραµελής οµάδα του Α΄ ∆ηµοτικού 
Σχολείου Αµφίσσης κατέκτησε χάλκινο 
µετάλλιο.  
   Ο Καραπάνος έστησε µια ισχυρή 12/µελή 
οµάδα της Ε.ΣΚ.Α., την ανέδειξε πρωτα-
θλήτρια Ανατολικής Στερεάς - Ευβοίας και 
την ανέβασε στην Α΄ Εθνική Κατηγορία, 
όπου στο Πανελλήνιο πρωτάθληµα 
(Χαλκιδική, Καλοκαίρι 2009), η οµάδα της 
Άµφισσας ενισχυµένη από παίκτες 
νεοµεταγραφέντες - της Πάτρας, Ιτέας, 
Ηλιούπολης και δύο ισχυρούς Ευρωπαίους 
(τον Βίκτορα Μπολογκάν και την Κριστίνα 
Χαβλίκοβα) - επέτυχε την ευχάριστη 
έκπληξη, εξασφαλίζοντας την παραµονή της 
στην Α΄ Εθνική Κατηγορία Ελλάδας.  
   Τον Αύγουστο του 2009 (προ ηµερών) 
διεξήχθη στη Χαλκίδα το τουρνουά 
«Ακρόπολις», το σπουδαιότερο ετήσιο 
σκακιστικό γεγονός της χώρας, όπου πήρε 
µέρος και ο Καραπάνος. Στον πρώτο γύρο 
αντιµετώπισε Ισραηλινό γιατρό. Στην 
προτελευταία κίνηση που του έδινε τη νίκη, 

λιποθύµησε. Η καρδιά του µεγαλόκαρδου 
Νίκου σταµάτησε να χτυπά στην τελευταία 
παρτίδα της ζωής του. 
   Η καλή µητέρα του έχασε το µονάκριβο 
γιό της, ας εύρει την εξ ύψους παρηγορία. 
Και µας εδώ στην Άµφισσα, στην Ελλάδα 
και πιο πέρα ακόµα η µνήµη σου θα µας 
συνοδεύει για πάντα Νίκο, καλέ µας φίλε.  
 
 

ΤΡΙΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ» 

Το ∆.Σ. της Ε.ΣΚ.Α., αρωγός στο έργο του 
Ν. Καραπάνου οργανώνει στο Πνευµατικό 
Κέντρο Άµφισσας και στα πλαίσια των 
«Φωκικών», το 3ο Πανελλήνιο Τουρνουά 
Σκακιού, αφιερωµένο στη µνήµη του 
αείµνηστου εκλιπόντος. Θα φέρει εσαεί την 
ονοµασία «Τουρνουά ΝΙΚΟΣ 
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ»  

∆Ρ. ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝΟΣ 
Έφορος Ε.ΣΚ.Α. 

 
 

Εφηµερίδα «ΕΝ ∆ΕΛΦΟΙΣ», 
Παρασκευή 28 Αυγούστου 2009 
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GREEK CHESS BLOG 
Ελληνικό φόρουµ για το σκάκι …και όχι µόνο! 

 
Έφυγε ΝΙΚΗΤΗΣ ο Νίκος Καραπάνος… 
 

 

   To σκάκι θρηνεί µία βαρύτατη απώλεια. Ο 
Νίκος Καραπάνος έφυγε από τη ζωή, µετά 
από ανακοπή καρδιάς που υπέστη κατά τη 
διάρκεια του 1oυ γύρου του τουρνουά 
«Ακρόπολις» στη Χαλκίδα, στο οποίο 
συµµετείχε. Το κακό πέτυχε το Νίκο µόλις 
ολοκλήρωνε νικηφόρα µια θαυµάσια 
παρτίδα εναντίον του IM Dan Zoler… 
Απίστευτο… 
   Θα µας λείψει η έντονη προσωπικότητα 
του φίλου και αδελφού Νίκου, το χιούµορ 
του, η ευγένεια, οι γνώσεις του, οι 
αναλύσεις του… Είναι τραγικός ο τρόπος 
και όλα όσα ζήσαµε στη Χαλκίδα… 
   Τα θερµά µας συλλυπητήρια στην 
οικογένεια του εκλιπόντος. Η κηδεία θα 
γίνει την Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα 11.00 
π.µ. στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου 
Πατρών. Καλό σου ταξίδι Νίκο… - Γιώργος 
Μαστροκούκος. 
 
   Αγαπηµένε µας φίλε Νίκο, ζήσαµε πολλές 
ωραίες στιγµές µαζί. Το σκάκι ήταν η 

αφορµή για να περνάµε καλά όταν 
βρισκόµαστε. Κοιτάζω τις παλιές 
φωτογραφίες και αναπολώ. Μας έδωσε ένα 
ακόµα µάθηµα η ζωή, πρέπει όλοι µας να 
προσέχουµε και λίγο παραπάνω την υγεία 
µας. Το σκάκι δεν είναι πόλεµος είναι 
επικοινωνία και ανθρώπινες σχέσεις. Θα µας 
λείψεις πολύ - Αλέκος Σώρρας. 
 
   O Nίκος έφυγε γαλήνια χθες… Τελικά δεν 
µας έκανε πλάκα όπως ελπίζαµε µέχρι το 
τελευταίο αντίο. Παρά τις όποιες δικές του 
έγνοιες, ήταν πάντα µια πηγή ζωντάνιας, 
αισιοδοξίας και ενέργειας για όλους όσους 
είχαµε την τύχη να τον γνωρίζουµε. Έτσι 
ήταν και χθες… 
   Καλή αντάµωση Νίκο… Χρωστάς και µία 
καλή ανάλυση της τελευταίας νίκης σου, µη 
ξεχνιόµαστε… Με όλα τα καραπανέικα 
σχόλια και αστεία… ∆εν θα µου ξεφύγεις, 
όσος καιρός κι αν χρειαστεί… - Γιώργος 
Μαστροκούκος. 
 
   Μερικές αξέχαστες παρτίδες του Νίκου, 
γεµάτες ενέργεια και φαντασία… Ένας 
πραγµατικός µαχητής στα 64 τετράγωνα: 
http://www.greekchess.com/karapanos - 
Γιώργος Μαστροκούκος. 
 
   Την Κυριακή 13 Σεπτεµβρίου και ώρα 
9:30 πµ θα τελεστεί το 40ήµερο µνηµόσυνο 
του Νίκου Καραπάνου στον Ιερό Ναό Αγ. 
Αλεξιώτισσας Πατρών - Γιώργος 
Μαστροκούκος. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ 
GREEK CHESS BLOG 

http//:skakistiko.blospot.com 
 
Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2009 
Έφυγε πάνω στη σκακιέρα ο Καραπάνος... 
 

 
   O σκακιστικός κόσµος θρηνεί µια 
βαρύτατη απώλεια. Ο Νίκος Καραπάνος 
έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή, σε ηλικία 
µόλις 42 ετών, µετά από ανακοπή καρδιάς 
που υπέστη κατά τη διάρκεια του 
εναρκτήριου γύρου του διεθνούς τουρνουά 
«Ακρόπολις» στη Χαλκίδα, στο οποίο 
συµµετείχε. Η κηδεία θα γίνει την Τετάρτη 
12 Αυγούστου, ώρα 11.00 π.µ. στον Ιερό 
Ναό του Αγίου Νικολάου Πατρών. Λόγω 
του τραγικού συµβάντος, η Οργανωτική 
Επιτροπή αποφάσισε την αναβολή του 
δεύτερου (2ου) γύρου, που ήταν 
προγραµµατισµένος για την Τρίτη 11 
Αυγούστου (17:30). 
 
   Όλα στην κύρια αίθουσα των αγώνων 
βαίναν καλώς µέχρι τις 9 παρά, περίπου. Οι 
µισές ή και περισσότερες παρτίδες είχαν 
τελειώσει και επικέντρωνα την προσοχή µου 
σε 2-3 πιο ενδιαφέρουσες συναντήσεις λόγω 
παικτών και θέσεων. Μια από αυτές ήταν η 
παρτίδα Καραπάνος Νικόλαος - Dan Zoler 
(Ισραήλ, 2472). 
   Η θέση που είχε καταφέρει να 
δηµιουργήσει ο Έλληνας παίκτης µε τα 
λευκά και µε το τακτικό του παιχνίδι στο 
µέσο της παρτίδας ήταν εµφανώς 
κερδισµένη. 

Ο Ισραηλινός παίκτης µόλις είχε παίξει µια 
κίνηση απελπισίας (36...Ιγ5) και ο Νίκος 
Καραπάνος που επέστρεψε (είχε σηκωθεί 
για λίγο) βυθίστηκε στην σκέψη. Προφανώς 
µέτραγε τη νικηφόρα συνέχεια 37.Πxζ7+ για 
να σιγουρευτεί. Το χρονόµετρο κύλαγε για 
2-3 λεπτά κι ο λευκός ακόµα δεν αποφάσιζε 
να δώσει τέλος στην ανάλυσή του και να 
παίξει την από αρκετές κινήσεις 
σχεδιασµένη νικηφόρα του κίνηση. 
Ξαφνικά, τον βλέπουµε να κάνει µια 
περίεργη κίνηση του χεριού του που 
αποµακρύνθηκε από το τραπέζι τρέµοντας. 
Ταυτόχρονα άρχισε να γέρνει το κεφάλι του 
(προφανώς έχανε τις αισθήσεις του) και µε 
έκφραση απροσδιόριστης δυσφορίας να 
σωριάζει όλο το σώµα του πάνω στην 
καρέκλα, η οποία άρχισε να µετακινείται κι 
αυτή από το βάρος του µετατοπιζόµενου 
σώµατος που έπεφτε σχετικά αργά στο 
έδαφος. Σπεύσαµε µαζί µε ένα άλλο από 
τους θεατές της παρτίδας να τον 
συγκρατήσουµε φωνάζοντας ταυτόχρονα 
«Βοήθεια! - Έναν γιατρό, ένα γιατρό!». 
Αµέσως έσπευσε ο αντίπαλός του, ο Zoler, 
που κάνοντας χώρο µετακινώντας και το 
τραπέζι τους, φώναξε βοήθεια στα αγγλικά, 
ενώ χωρίς χρονοτριβή πλησίασε τον Νίκο 
και τον κοίταξε ανήσυχος θέλοντας να 
προσφέρει πρώτες βοήθειες. Οι υπεύθυνοι 
εν τω µεταξύ αντελήφθησαν το συµβάν και 
διώχνοντας τον κόσµο είπαν ότι υπάρχει 
γιατρός στην αίθουσα και συνιστούσαν 
ψυχραιµία. Πράγµατι ο παρευρισκόµενος 
στην αίθουσα δηµοτικός σύµβουλος και 
ιατρός, κ. Αναγνώστου ∆ηµήτριος, είχε 
πλησιάσει και φαινόταν να έχει εικόνα του 
περιστατικού, καθώς περιεργαζόταν µε 
κινήσεις ψύχραιµες τον άτυχο παίκτη, ο 
οποίος όµως ακουγόταν να βγάζει από το 
στόµα κάτι σαν ρόγχο. Ανάµεσα στις φωνές 
που από πάνω από τον Νίκο ακούγονταν να 
λένε δυνατά για επιληψία και για τις 
σχετικές πρώτες βοήθειες (άνοιγµα του 
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στόµατος, ένα κλειδί κ.τ.ό.), ο Zoler (που 
όταν πήγαν στην αρχή να τον αποµακρύνουν 
δήλωσε χωρίς δισταγµό γιατρός ) πιο 
ανήσυχος από όλους φώναζε συνεχώς - Call 
an ambulance! Κάποια στιγµή τον 
πληροφόρησαν ότι έχει ειδοποιηθεί το 
νοσοκοµειακό και πως ερχόταν, (πράγµατι 
δεν πρέπει να υπήρξε ολιγωρία), αλλά αυτός 
δεν σταµάταγε να παραµένει εξαιρετικά 
ανήσυχος και να προσπαθεί -στην αρχή 
µόνος, σε λίγο και µε την βοήθεια µιας 
νεαρής γυναίκας- να κάνει µαλάξεις στον 
δύστυχο Νίκο που δεν έδειχνε -όσο βλέπαµε 
από εκεί που ήµασταν- να έχει τις αισθήσεις 
του. Και η εµφάνισή του δεν µας έδειχνε 
σηµεία ζωής -πέρα από τον ρόγχο που 
ακουγότανε από τις ισχυρές µαλάξεις στο 
στήθος... - Αλέξανδρος Σοϊλεµέζης 
 
   Νίκο, από όλους τους φίλους και 
γνωστούς σου εδώ στη ∆ράµα καλό ταξίδι 
… Από το ∆Σ του Γαλαξία ∆ράµας τα 
θερµά συλλυπητήρια στην οικογένεια του 
φίλου µας Νίκου Καραπάνου - Γκουτιούδης 
Ζήσης 
 
   Τραγικό. Θερµά συλλυπητήρια σε όλους 
τους συγγενείς. Ελπίζω να παίζει τώρα, 
κάπου εκεί πάνω, το Πχζ7 - Παναγιώτης 
Κονιδάρης 
 
   Πχζ7+... ∆υστυχώς η απειλή δεν ήταν για 
τον µαύρο Βασιλιά, αλλά για την ψυχούλα 
του Νίκου Καραπάνου... Σοκ, αµηχανία, 
θλίψη... µαζί και τρόµος για το πόσο 
λέπταινε η ήδη λεπτή τρίχα που χωρίζει τη 
ζωή απ' το οριστικό… ταξίδι... 
Συλλυπητήρια στην οικογένειά του και σ’  
όλους όσους ζούσαν τον Νίκο... - Highaftos 
 
   Χρόνια πριν. Αγνάντευε το πέλαγος 
καπνίζοντας. Βέβαιος ότι δεν τον άκουγε 
κανείς, σιγοτραγουδούσε. Έστησα αυτί:  

Είν’ η ζωή µια θάλασσα 
κι εµείς καπεταναίοι 

κι είναι στ’ αλήθεια τυχεροί 
όσοι πεθαίνουν νέοι. 

   Μακάβριο προαίσθηµα; Χαιρετισµούς σε 
όλους και ιδιαίτερα στον Λεωνίδα, τον 
Θοδωρή και τον Γιώργο, και καλή 
αντάµωση, Νίκο - Καλοπροαίρετος 

   Σοκ για όλους µας, ο Νίκος ήταν ένα από 
τα πιο αγαπητά παιδιά στο σκάκι. 
Συλλυπητήρια στην οικογένειά του - θα 
λείψει σε όλους µας... - Σπύρος Ιλαντζής  
 
   'Όταν ένας νέος άνθρωπος φεύγει, δεν 
υπάρχουν λόγια. Όταν ένας από εµάς φεύγει, 
υπάρχει µόνο θλίψη. Θερµά συλλυπητήρια 
σε όλους, όσους έζησαν από κοντά το Νίκο! 
- Χρήστος Γκορίτσας  
 
   Από τις ειδήσεις που εύχεσαι να µην 
ακούσεις ποτέ. Μόνο 43. Απλά άδικο. 
Θερµά συλλυπητήρια στην οικογένεια του - 
Κώστας Ωραιόπουλος 
 
   Να σηµειώσω την «όµορφη» ενέργεια του 
αντίπαλού του, να ζητήσει να κατοχυρωθεί η 
παρτίδα υπέρ του Νίκου, το οποίο έγινε 
(κέρδιζε τελείως άλλωστε) - Κώστας 
Κοκόλιας 
 
   Νίκο, δεν µπορώ να πιστέψω ότι δεν θα 
ξαναµιλήσουµε. Ξεκίνησα το σκάκι πολύ 
µεγάλος και εσύ ήσουν ο συνδετικός κρίκος. 
Σε είδα τελευταία φορά στη Θεσσαλονίκη, 
πάντα µαχητικό, συµβουλάτορα πλακατζή, 
και τώρα πρέπει να σε ξαναδώ αύριο 
αµίλητο για πρώτη φορά στη πόλη που 
γεννηθήκαµε και οι δύο µας. Καλό ταξίδι 
φίλε Νίκο… - Θέµης Ζυγουράκης 
 
   Τον έχω δει µόνο µια φορά στη ζωή µου 
το 1999 αν θυµάµαι καλά να παίζει µε την 
οµάδα του Πανελληνίου στην Αθήνα κάποιο 
µπαράζ ανόδου. Έπαιζε µε τον Σαχταχτίνσκι 
και µέχρι τότε δεν είχα ακούσει ποτέ τον 
Σάχτα να µιλάει Ελληνικά. «Θες ισοπαλία?» 
ρώτησε τον Καραπάνο που η θέση του ήταν 
πολύ καλύτερη. «Όχι!» φώναξε δυνατά και 
µε σιγουριά ο Καραπάνος που έκανε τον 
Σάχτα να τροµάξει - Ανώνυµος 
 
   Ας τα βλέπει αυτά ο Yφυπουργός 
Aθλητισµού ο Ι. Ιωαννίδης µε τα 62 ακίνητα 
και το 1.800.000 δολάρια καταθέσεις στην 
τράπεζα και µε τις ξεφτιλισµένες δηλώσεις 
του που βγήκε αναίσχυντα, παράνοµα και 
αντισυνταγµατικά, να µας πει ότι το σκάκι 
δεν είναι άθληµα. Μόνο ότι κουνάει χέρια 
και πόδια είναι για σένα άθληµα Γιάννη 
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Ιωαννίδη; Υπάρχουν και ασκήσεις που 
εκτός από την αιµάτωση του σώµατος 
αποσκοπούν και στην αιµάτωση και την 
ευρυθµία του εγκεφάλου ξέρεις... Ή µήπως 
τάχα οι γνήσιοι µοναχοί δεν είναι κι αυτοί 
«αθλητές εν Χριστώ» µέσα στην Αθωνική 
πολιτεία; Η καρδιά του µεγάλου Μιχαήλ 
Ταλ έπιανε κάποτε τους 120 σφυγµούς το 
λεπτό όταν βρισκόταν σε µια περίπλοκη 
τακτική θέση µετά από θυσία κοµµατιού 
που είχε πραγµατοποιήσει. Ο Κορτσνόι 
χρειάστηκε να κάνει εντατικές ασκήσεις 
γιόγκα για να αντιµετωπίσει κάποτε σε µατς 
τον τενίστα τότε Κάρποβ. Ο Κασπάροβ 
έτρεχε το κατοστάρι σε 11 δευτερόλεπτα. Το 
σκάκι είναι από τα πιο σκληρά αθλήµατα 
γιατί προ-υ-πο-θέ-τει τη γερή σωµατική 
κράση ώστε να αντέξεις τη φοβερή 
ψυχολογική πίεση της παρτίδας και να 
πάρεις τις σωστές αποφάσεις. Έχεις εσύ 
τώρα Γιάννη Ιωαννίδη τους... σχετικούς 
αδένες να βγεις πάλι και να µας πεις 
µήπως...ότι ο Νίκος ο Καραπάνος δεν ήταν  
αθλητής;;; ∆εν πειράζει ρε, φάτε και πιείτε 
εσείς εκεί µε τις µίζες σας και τα οικόπεδά 
σας, εάν αυτό είναι το µόνο ιδανικό σας. 
Εµείς ξέρουµε και να πεθαίνουµε ακόµα 
πάνω στη σκακιέρα. 
   Νικόλα έτσι όπως µας τραγούδαγες 
κάποτε µελωδικά τα πρωινά στο τουρνουά 
του Πανόρµου το «τη υπερµάχω στρατηγώ 
τα νικητήρια..», τώρα που λυτρώθηκες από 
τα δεινά σου, ας σε συντροφεύει η Παναγιά 
και σ' αυτό σου το τελευταίο ταξίδι... - 
Ανώνυµος 
 
   Θερµά συλλυπητήρια στους δικούς του. 
Προφανώς ήταν βαριά ασθενής 
(προχωρηµένη στεφανιαία νόσος) και δεν το 
γνώριζε, όπως χιλιάδες συµπατριώτες µας... 
Το Υπουργείο Υγείας πρέπει να διεξάγει µια 
εκστρατεία διαφώτισης ώστε να εξετάζονται 
όλοι οι άνδρες πάνω από τα 40 για 
στεφανιαία νόσο. Ο Θεός ας αναπάψει την 
ψυχούλα του - Atalandos 
 
   ∆ΑΣΚΑΛΕ, σ' ευχαριστώ για όλα όσα µου 
έµαθες. Θα είσαι για πάντα στην καρδιά 
µου, στη σκέψη µου, στην παρτίδα µου. Θα 
είσαι πάντα το πρότυπό µου.  
Και να σκεφτείς ότι 10/08 γεννήθηκα. 

Τραγική σύµπτωση? Ειρωνεία? Μοιραίο?  
Σήµερα θα σε δω για τελευταία φορά. 
Γιατί???? ∆ΕΝ ΘΑ ΣΕ ΞΕΧΑΣΩ ΠΟΤΕ - 
∆ηµήτρης Παπακωνσταντίνου 
 
   Καλό κατευόδιο, Χοσέ Ραούλ Καραπάνο... 
- Chesscula 
 
   Αν είναι ακριβές το σχόλιο του φίλου 
Ανώνυµου, ότι ο αντίπαλος του Νίκου, 
ζήτησε και κατοχυρώθηκε η παρτίδα υπέρ 
του αποθανόντος, πρέπει να είναι µάλλον η 
πρώτη φορά που κάποιος κερδίζει επίσηµη 
σκακιστική παρτίδα µετά θάνατον!! - ίσως η 
«τιµηµένη» οµοσπονδία µας να πρέπει να 
κάνει κάποιο σχετικό αφιέρωµα. Ας είναι 
έστω αυτό, µια δικαίωση για το χαµένο 
παιδί και ένα µάθηµα ήθους για τους 
σκακιστές σήµερα που δυστυχώς τείνουν 
όλο και περισσότερο προς «γαϊδουροποίη-
ση» ξεχνώντας πως πάνω από όλα το σκάκι 
είναι ένα παιχνίδι αξιοπρέπειας, 
διασκέδασης και ζωής - Γιώργος Ριζόπουλος 
 
   Τραγικό, ήταν τόσο νέος... Αιωνία η 
µνήµη σου Νίκο, καλό ταξίδι... - Deimitori 
 
   Ίσως θα µπορούσαν οι διοργανωτές να 
µετονοµάσουν το τουρνουά σε «Νικόλαος 
Καραπάνος». Κάτι ανάλογο είχε συµβεί 
στην Αρµενία προς τιµή του Karen Asrian. 
Πιθανόν τελικά και να µην έχει αυτό τόση 
σηµασία. Ο Θεός ας αναπαύσει τη ψυχή του 
- Ν.Σ. 
 
   Ναι, έτσι έγινε, µπροστά ήµουν, αρχικά ο 
πίνακας έγραψε 1-0 και άλλαξε αφού 
ανακοινώθηκε ο θάνατος. Πράγµατι δε ξέρω 
αντίστοιχο περιστατικό και µου άρεσε πολύ 
η ενέργεια του αντίπαλου. Από ήθος δεν τα 
πηγαίναµε και καλά, κάποιες διπλανές 
παρτίδες (µε ξένους σκακιστές) δε 
σταµάτησαν καν τα ρολόγια ενώ 
γινόντουσαν µαλάξεις... - Κώστας Κοκόλιας 
 
   Αυτό που λέει ο Κοκόλιας το πρόσεξα και 
εγώ. Αρχικά είδα πως ο Νίκος έχασε και 
µετά το αποτέλεσµα άλλαξε. Μπράβο στον 
Ισραηλινό για την όλη συµπεριφορά του στο 
ατυχές αυτό περιστατικό. Έδωσε µαθήµατα 
ήθους και ανθρωπιάς. Και αυτά είναι που 



Νίκος Καραπάνος 1966-2009 31 

σπανίζουν σήµερα. Όπως πολύ σωστά 
επισηµαίνει και ο Γιώργος ο Ριζόπουλος οι 
περισσότεροι σκακιστές σήµερα πάσχουν 
από γαϊδουροποίηση και από έλλειψη 
σεβασµού προς τον αντίπαλο. Και δυστυχώς 
πολλοί γονείς και προπονητές συµβάλλουν 
σ΄αυτό... - Θανάσης Μπαρµπής 
 
   Κρίµα που έφυγες τόσο νωρίς Νίκο...Το 
σίγουρο είναι ότι όλοι θα έρθουµε να σε 
συναντήσουµε αργά ή γρήγορα... Όσον 
αφορά τους σκακιστές που συνέχιζαν τις 
παρτίδες τους ενώ µια ψυχή έφευγε, 
ειλικρινά θέλουν µεγάλο βρίσιµο και δεν 
πρέπει να αποκαλούνται άνθρωποι. Το πιο 
σηµαντικό πράγµα είναι η ζωή και όχι η 
πάρτη µας!! Άντε ζώα διαβάστε λίγο µπας 
και ανεβάσετε έλο...σε αυτό καλοί είστε, 
γιατί στα αλλά κλαφτώ Χαράλαµπε... - Μου 
αρέσει το σκάκι  
 
   Όταν έχεις πίεση χρόνου και παίζεις µε τα 
30 δευτερόλεπτα δεν καταλαβαίνεις αµέσως 
τι γίνεται. Αλλά όσοι είναι κοµπλεξικοί δεν 
µπορούν να κρυφτούν. Φαίνονται µε κάθε 
ευκαιρία. Καλό ταξίδι Νίκο - Ανώνυµος  
 
   Συλλυπητήρια στους φίλους και την 
οικογένεια! Ο Νίκος είχε πολλούς φίλους 
από την εποχή του... Φυσιολάτρη Πατρών 
και τα Εφηβικά Πρωταθλήµατα. Η πηγαία 
ανοιχτόκαρδη συµπεριφορά και το ιδιαίτερο 
χιούµορ του θα µας λείψουν. Καλό ταξίδι 
Νίκο! - Ανώνυµος 
 
   Σ' ένα τόσο συγκλονιστικό γεγονός, τα 
«παράλληλα» δεν έχουν σηµασία, αλλά το 
σχόλιο του Ριζόπουλου ότι «είναι µάλλον η 
πρώτη φορά που κάποιος κερδίζει επίσηµη 
σκακιστική παρτίδα µετά θάνατον!!» δεν 
είναι ακριβές. Τα παλιά τα χρόνια, στην 
ΕΣΣ∆, είχε συµβεί κάµποσες φορές σε 
διακοπείσες παρτίδες, ο Α παίκτης να 
εγκαταλείψει, ενώ ο Β... είχε ήδη «φύγει» 
από καρδιά, στο µεταξύ... - Historian 
 
   Καλό ταξίδι Νίκο και συλλυπητήρια στην 
οικογένεια και στους δικούς σου! 
Συγκλονιστικό γεγονός πραγµατικά και 
µάλιστα όταν φεύγει τόσο απροσδόκητα και 
άδικα κάποιος από τη γενιά µας, τον οποίο 

γνωρίσαµε και είχαµε αντίπαλο κάποτε στα 
διάφορα τουρνουά των πιο νεανικών µας 
χρόνων. Παρ' ότι δεν ήµουν προσωπικός 
φίλος µε το Νίκο, πάντα είχαµε µια καλή 
καληµέρα όταν συναντιόµασταν. Έτσι, 
υπάρχει έστω και µακρινή ή αίσθηση της 
απώλειας, ίσως για την ίδια τη νεότητά µας, 
όταν φεύγει κάποιος από «εµάς». Εδώ και 
µέρες, από τότε που το έµαθα, έχω µια 
συνεχή γλυκόπικρη αίσθηση µέσα µου. 
Άδικος και απροσδόκητος θάνατος αλλά 
από την άλλη, ένα τέλος που κάθε 
ροµαντικός σκακιστής θα ζήλευε, έστω 
βέβαια και σε πιο προχωρηµένη ηλικία! 
Τελικά, ίσως οι καλύτεροι από εµάς 
πράγµατι φεύγουν νωρίς δυστυχώς. 
Με αφορµή αυτό το τραγικό γεγονός, θα 
ήταν όµως µια καλή ευκαιρία να 
επανεξετάσουµε γενικότερα στο σκάκι, τον 
τρόπο µε τον οποίο γίνονται οι ιατρικές 
εξετάσεις των ενεργών σκακιστών - 
αθλητών και οι αντίστοιχες θεωρήσεις των 
αθλητικών τους δελτίων! Αν δεχτούµε, όπως 
πράγµατι είναι, ότι το αγωνιστικό σκάκι 
είναι µεταξύ των άλλων και άθληµα και 
µάλιστα από τα σκληρότερα και πιο 
επίπονα, πώς είναι δυνατόν οι σκακιστές 
(και µάλιστα άνω των σαράντα) να µην 
περνάνε τακτικά 1-2 φορές το χρόνο το 
λιγότερο, από σοβαρές ιατρικές εξετάσεις? 
Πώς είναι δυνατόν κάποιοι γιατροί να 
βάζουν φαρδιά - πλατιά την υπογραφή 
τους σε αθλητικά δελτία σκακιστών χωρίς 
καν να τους έχουν δει στη ζωή 
τους, πόσο µάλλον να τους εξετάσουν 
συστηµατικά? Θα αναλάβει ο γιατρός που 
έχει υπογράψει το δελτίο του Καραπάνου 
την ευθύνη που του αναλογεί για το θάνατο 
και όλες τις νοµικές συνέπειες? Γιατί αν 
υπήρχε πραγµατικός ιατρικός έλεγχος για 
τους σκακιστές, µπορεί ο Καραπάνος να µην 
είχε τη δυνατότητα να συµµετέχει σε 
κορυφαίο διεθνές επαγγελµατικό τουρνουά 
ξανά στη ζωή του αλλά θα ζούσε για πολλά 
ακόµη χρόνια ευτυχισµένος, παραδίδοντας 
µαθήµατα σκακιού στην αγαπηµένη του 
Πάτρα. Τελικά, αν θέλουµε να θεωρούµαστε 
αθλητές και το σκάκι άθληµα και να µας 
σέβονται οι άλλοι και ο κάθε Ιωαννίδης, 
πρέπει πρώτα οι ίδιοι να σοβαρευτούµε και 
να τηρούµε τις απλές και αυτονόητες 
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διαδικασίες που ισχύουν σε κάθε άλλο 
άθληµα, ήδη από τις χαµηλότερες 
ερασιτεχνικές κατηγορίες. ∆ιαφορετικά θα 
µείνουµε για πάντα στην αντίληψη των 
άλλων ως οι καφενόβιοι ή κάποιοι «τρελοί 
επιστήµονες» που µπορεί και να πέφτουν 
που και που ξεροί πάνω στη σκακιέρα ενώ 
εξασκούν το εξεζητηµένο χόµπι τους. 
Ελπίζω ο θάνατος αυτός να γίνει η αιτία για 
να σωθούν άλλοι σκακιστές στο µέλλον και 
επίσης για να αποφασίσουν τα µεγάλα 
διεθνή τουρνουά της χώρας µας να 
καθιερώσουν κάτι επίσης αυτονόητο καθ' 
όλη τη διάρκειά τους: την ύπαρξη γιατρού 
αγώνων και µάλιστα εξειδικευµένου όπως 
καρδιολόγου, αθλίατρου κλπ. Συλλυπητήρια 
και πάλι - Γιάννης Τσεβρεµές 
 
  Ας µου επιτραπεί ένα καλοπροαίρετο 
σχόλιο προς τον Κύριο Γιάννη Τσεβρεµέ. 
Καταρχάς είναι αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι 
πολλά σοβαρότατα πιστοποιητικά στη Χώρα 
µας αποκτούνται µε «πλάγιους τρόπους» 
π.χ. διπλώµατα οδήγησης, πιστοποιητικά 
αναπηρίας ή ικανότητας καθώς βέβαια και 
«σφραγιδούλες» ιατρών σε σκακιστικά 
δελτία. Κακώς! Κάκιστα! Κανείς 
πραγµατικός επιστήµονας γιατρός 
στοιχειωδώς σεβόµενος τον όρκο του δεν 
πρέπει να πράττει έτσι χωρίς µια 
«στοιχειώδη» εξέταση. Και εδώ ακριβώς, 
στην λέξη «στοιχειώδη» προκύπτει ένα 
τεράστιο θέµα που θεωρώ πρέπει να 
αναλυθεί σε κάποιο βάθος, προτού κανείς 
αποδώσει ‘ελαφρά τη καρδία’ ευθύνες 
νοµικές και πρωτίστως ΗΘΙΚΕΣ για τον 
ΘΑΝΑΤΟ ενός ανθρώπου. Προερχόµενος 
από ένα οικογενειακό περιβάλλον µε 
αρκετούς γιατρούς -ο ίδιος είµαι Πολ. 
Μηχανικός- δικαιούµαι (µε όση αυθαιρεσία 
µου αποδοθεί) να γνωρίζω -ex profundis- ότι 
χρόνια σοβαρά προβλήµατα του 
Κυκλοφορικού (όπως στεφανιαία νόσος, 
ισχαιµία, αθυρωµατικές πλάκες κ.λ.π) καθώς 
και προϊούσες επιβαρυντικές σχετικά 
καταστάσεις: υψηλή αρτηριακή πίεση, 
υψηλή χοληστερόλη κ.λ.π (κάτι από τα 
προαναφερόµενα υποθέτουµε (αλλά µόνο 
υποθέτουµε) ότι µας «πήρε» τον Νίκο 
Καραπάνο) ούτε εύκολα διαγιγνώσκονται 
ούτε ακόµα χειρότερα πολλές φορές 

λαµβάνονται σοβαρά υπόψη από τους ίδιους 
τους πάσχοντες. Επίσης επ’ ουδενί κάποιος 
που φέρει κάποιο από τα παραπάνω 
προβλήµατα δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι 
«θα του βγουν σε κακό» σε µια στιγµή 
έντονης έντασης.  
   Χαρακτηριστικό σκακιστικό παράδειγµα ο 
µεγάλος Capablanca, ιατρικά διακριβωµένος 
χρόνιος υπερτασικός, ο οποίος παρά τις 
προτροπές των γιατρών του έδινε επί χρόνια 
επίσηµους αγώνες γεµάτους ένταση (ακόµη 
και αυτός υποθέτω όπως όλοι οι θνητοί θα 
τη βίωνε) και τελικά «έφυγε» από 
εγκεφαλική αιµορραγία σε µια «χαλαρή» 
βραδιά εκτός σκακιέρας στο Manhattan 
Chess Club. 
   Και τι ακριβώς σηµαίνει κύριε Τσεβρεµέ 
«σοβαρές ιατρικές εξετάσεις» όπως 
αναφέρετε? Ετήσιο ή εξαµηνιαίο check-up? 
Πλήρεις καρδιολογικές εξετάσεις? 
Αιµατολογικές εξετάσεις? Ψυχιατρικές 
εξετάσεις? Για ποιους? Για τους 
«επαγγελµατίες» µόνον? Πάνω ίσως από 
κάποιο όριο ELO? Για όσους παίζουν πιο 
συχνά ίσως? Όπως ασφαλώς 
αντιλαµβάνεσθε τα ερωτηµατικά µπορεί να 
συνεχιστούν επί µακρόν οδηγώντας πάντα 
σε κάποιου είδους «ρατσιστικό» αδιέξοδο, 
(γιατί η ζωή ενός Γκρανµετρ να αξίζει πιο 
πολύ από αυτή ενός «ταπεινού» µαζέτα?) 
µιας και η µόνη απόλυτα «δίκαιη» επιλογή 
θα ήταν πλήρης (σε σχέση πάντα µε τις 
τρέχουσες επιστηµονικές δυνατότητες) και 
ίδιες εξετάσεις για όλους, πράγµα προφανώς 
οικονοµικά αδύνατο ακόµη και για 
«πλούσια» σπορ όπως λ.χ. το ποδόσφαιρο. 
Αλλά ας κάνουµε την υπόθεση εργασίας ότι 
είναι εφικτό, πάλι προκύπτουν ηθικά και 
πρακτικά θέµατα. 
   Σας δηλώνω µε απόλυτη ειλικρίνεια ότι 
διαθέτω δυστυχώς αρκετές αρνητικές 
σχετικές µε το θέµα µας προδιαθέσεις: 
σχετικά υψηλή πίεση, υψηλή χοληστερόλη, 
παχυσαρκία. Σε µια σχετική ‘σοβαρή 
ιατρική εξέταση’ πιθανότατα θα κοβόµουν 
από ενεργός σκακιστής-αθλητής  
   Ε λοιπόν ας µε εκτελέσουν καλύτερα επί 
τόπου(!) παρά να µου στερήσουν την 
συγκίνηση που µου προσφέρουν οι λιγοστές 
επίσηµες παρτίδες που δύναµαι να 
προσφέρω στον εαυτό µου κάθε χρόνο. 
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Νοµίζω ότι η τόσο ακατανόητη για τους µη 
σκακιστές αλλά και τόσο γοητευτική για 
τους µυηµένους ένταση του αγωνιστικού 
σκακιού και η πίεση -ψυχολογική και 
σωµατική-που έχει, όχι µια παρτίδα, αλλά 
ακόµη και «στιγµιαίες φάσεις» αυτής, είναι 
ατοµικό δικαίωµα του καθενός για το πώς 
θα την διαχειρισθεί και για το αν και πόσο 
θα «εκτεθεί» σε αυτήν. 
   Ζητώ συγνώµη για την µακρηγορία, 
ελπίζω να µη θεωρηθεί ασέβεια στην µνήµη 
του Νίκου αλλά θεώρησα υποχρέωσή µου 
να καταθέσω την άποψη µου και ασφαλώς 
διατελώ διαθέσιµος για κάθε σχόλιο ή 
άποψη - Γιώργος Ριζόπουλος 
 
   Όχι µόνο γιατρός, αλλά και απηνιδωτής σε 
κάθε τουρνουά, τώρα! Να µην πάει χαµένη 
η θυσία του Νίκου Καραπάνου... - 
Ανώνυµος 
 
   Α ρε Νίκο. Που είσαι ρε φίλε? Από το 
1987 συνοδός στο προεφηβικό στο 
Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης να 
τραγουδάς «Σαν παλιό σινεµά». Μέχρι το 
προηγούµενο βράδυ της τραγικής µέρας που 
γινόταν ανάλυση Αθήνας - Βουδαπέστης µε 
Παπ και Αλέκο. ∆εν γίνεται να ξεχαστεί 
καµία στιγµή δίπλα σου. Καλό ταξίδι 
Νικόλα. Μας λείπεις ήδη ρε φίλε - Ανδρέας 
Τζερµιαδιανός 
  
   ∆εν διαγιγνώσκεται έτσι εύκολα η 
στεφανιαία νόσος. Πριν κάνω bypass το 
1996 όλα τα καρδιογραφήµατα και τεστ 
κοπώσεως ρουτίνας που είχα κάνει ήταν 
100% φυσιολογικά κι ας ήµουν, όπως 
αποδείχθηκε µια περιπατούσα απασφα-
λισµένη ωρολογιακή βόµβα, έτοιµη ανά 
πάσα στιγµή να εκραγεί. Η στεφανιαία 
νόσος διαγνώσθηκε µόνο µετά από 
στεφανιογραφία στην οποία υποβλήθηκα. 
Φαντασθείτε. Έδειξε στένωση αρτηριών 
κατά 99% στη µία αρτηρία και 85% στην 
άλλη και παρ' όλα αυτά έδινε φυσιολογικές 
εξετάσεις και καρδιογραφήµατα!!! 
∆υστυχώς πολλοί συνάνθρωποί µας έχουν 
πρόβληµα και δεν το υποψιάζονται. Ο 
λόγος, πολύ απλώς: Συνήθως, οι 
περισσότεροι, ανάµεσά τους και εγώ, ∆ΕΝ 
ΘΕΛΟΥΜΕ να το υποψιαστούµε. Ο µόνος 

τρόπος είναι η διαρκής πρόληψη µε 
µετρήσεις ετήσιες χοληστερόλης και 
τριγλυκεριδίων κλπ έλεγχος βάρους, 
σωµατικής άσκησης, διακοπής καπνίσµατος 
καθώς και επιλογής σωστής διατροφής. Ήδη 
δηλαδή, έχουµε περιοριστεί στο 1% τού 
ανδρικού πληθυσµού τής χώρας, δυστυχώς. 
Ας αναπαυθεί εν ειρήνη, και ας δράσει η 
περίπτωσή του σαν παράδειγµα για µάς τους 
υπόλοιπους! - Γιώργος Βούρος 
 
   Αγαπητοί Φίλοι, έπειτα από την απώλεια 
του Νίκου Καραπάνου, προσφέρθηκα να 
συγγράψω ένα µικρό βιβλίο (στα Ελληνικά), 
αφιερωµένο στον επί 25 χρόνια επιστήθιο 
φίλο µου. Συγχρόνως, ο Γιώργος 
Μιχαηλίδης προσφέρθηκε επίσης 
αφιλοκερδώς να εκτυπώσει το βιβλίο. Τα 
έσοδα από το βιβλίο θα κατατίθενται σε 
λογαριασµό της µητέρας του.  
   Εάν κάποιοι από εσάς µπορείτε και θέλετε 
να µοιραστείτε µια αναλυµένη παρτίδα του 
Νίκου (σε µορφή pgn) ή κάποια καλή 
ιστορία, σας παρακαλώ να την προωθήσετε 
στο e-mail µου: grivasefs@yahoo.co.uk. Εάν 
τελικά δηµοσιευτεί στο βιβλίο, θα γίνει 
αναφορά στο όνοµά σας και την προσφορά 
σας. 
   Επίσης, σας παρακαλώ να προωθήσετε το 
e-mail όπου νοµίζετε ότι θα βοηθήσει.  
Φιλικά - Στράτος Γρίβας 
 
   Θυµόµαστε µε χαρά τον Νίκο Καραπάνο, 
τον «κύριο Νίκο», όπως ήθελε να τον 
αποκαλούµε. Θυµόµαστε όµορφες και 
χαρούµενες στιγµές που περάσαµε µαζί, 
αναλύοντας παρτίδες των νεανικών 
πρωταθληµάτων, θυµόµαστε τις οδηγίες του, 
τα διαλειµµατα στο µάθηµα και τις  
«Ολυµπιακές» ατάκες του, αλλά και τις 
συχνές αναφορές του στην «Αγία 
Καραµέλα». Έτσι θα τον θυµόµαστε πάντα, 
έναν χαρούµενο και γελαστό φίλο και 
δάσκαλο. - Ο Παππούς Γεώργιος Μπαλής 
και τα εγγονάκια του Απόστολος, Γιώργος 
και Ιωάννης Σταµατόπουλος. 
 

When you were born, you cried and the 
world rejoiced. 

Live your life so that when you die, the 
world cries and you rejoice. 
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FACEBOOK 
Νίκος Καραπάνος για πάντα 

 
   Χρόνια Πολλά δάσκαλε… ∆εν θα σε 
ξεχάσω ποτέ - Αλέξανδρος Πάσχος 
 
   Φίλε Νίκο, γιόρταζες χθες… Σήµερα µας 
κάνανε σεµινάριο στο σχολείο για τις 
πρώτες βοήθειες… για ανακοπή… Τι 
τραγική ειρωνεία… σε σκέφτοµαι φίλε… 
σκέφτοµαι τις ατελείωτες συζητήσεις που 
κάναµε και όχι µόνο για σκάκι… 
Μιλούσαµε για τόσα πολλά… Άνοιγες την 
ψυχή σου, µε κέρδισες όπως και τόσους 
φίλους… Εύχοµαι ο Θεός, γιατί πίστευες, να 
σε έχει ευτυχισµένο… ∆εν υπάρχει 
χρόνος… Κάποια στιγµή θα ξανασυνα-
ντηθούµε… Μένει µόνο ένα παράπονο, µια 
πίκρα… Γιατί τόσο νωρίς, έφυγες από κοντά 
µας? - Ευάγγελος Κακκανάς 
 
   Κύριε Νίκο θα µας λείψετε… Καλό ταξίδι 
- Κωστής Κυριακάκης 
 
   Καλό ταξίδι και από µένα Κύριε Νίκο 
Καραπάνο - Σεραφείµ Τσουνής 
 
   Καλό ταξίδι κύριε Νίκο… Όλοι πλέον 
παίζουµε για 2… - Κωστής Μεγαλιός 
 
   Καλό ταξίδι κύριε Νίκο Καραπάνο - 
Γαλήνη Κυριακάκη 
 
   Νίκο καλό ταξίδι φίλε µου καλέ.. Να µας 
περιµένεις και να χεις την σκακιέρα 
στηµένη… Θα παίξουµε πάλι φίλε µου, θα 
γελάσουµε πάλι, αιώνιοι µαζέτες πια, θα 
ξαναβρεθούµε πάνω, σε φιλώ όπου κι αν 
είσαι, καλή ξεκούραση… - Άννα Μαρία 
Μπότσαρη 
 

   Το παιδί που δεν σταµάτησε ποτέ να σας 
µιλάει στον πληθυντικό… και να θέλω δεν 
µπορώ να σας ξεχάσω µετά από όσα έχουµε 
ζήσει… καλό ταξίδι θηρίο «ανήµπορο» - 
Αλέξανδρος Πάσχος 
 
   Σου εύχοµαι καλό ταξίδι, να περνάς καλά 
εκεί που θα είσαι, να µας θυµάσαι και πάνω 

από όλα θα είσαι στις καρδιές µας - Ισµήνη-
Ιωάννα Παπαγιαννοπούλου 
 
   Μεγάλη µορφή του Ελληνικού Σκακιού… 
Θα είναι µεγάλη η απουσία του!!! - 
Ευθύµιος Κυρατζόπουλος 
 
   Μεγάλο σοκ για τον σκακιστικό κόσµο. 
Ήµουν φίλος απ' τα παλιά µε τον Νίκο, 
είχαµε πάει και τουρνουά µαζί... Θα λείψει 
σε όλους µας! - Σπύρος 
 
   Νίκο µου πάντα θα είσαι ο ένας και 
µοναδικός µας «σωµατοφύλακας»…! Καλό 
σου ταξίδι αγορίνα µου…! - ∆ηµήτρης 
Καναβαράκης 
 
   Γίγαντα Καραπάνε!!!!!!!!!!! Θα σε 
περιµένουµε στο µαγαζί - έστω και νοερά - 
όπως κάθε βράδυ για τις µεγάλες και 
ατελείωτες συζητήσεις µας όπως µόνο εσύ 
ήξερες να µας καθηλώνεις µε το λόγο σου, 
µε τις ιστορίες σου, και φυσικά να σε 
ρωτάµε και να µαθαίνουµε από εσένα για 
οποιοδήποτε θέµα… ένας πραγµατικά 
ξεχωριστός άνθρωπος!!!!!!!!!!!! Αντίο 
∆ιδάσκαλε… - Γιάννης Τσε 
 

   Το µικρό καραπανάκι που του έµαθες τα 
πάντα!!! Σου εύχεται καλό ταξίδι µεγάλε 
Καραπάνε σκληρέ του Μαϊάµι!!! - Κώστας 
Σιέµπος 
 
   Καλό ταξίδι Νίκο, ας είναι ελαφρύ το 
χώµα που σε σκεπάζει - Γεράσιµος 
Παπαδόπουλος 
 
   Θα σας θυµόµαστε για πάντα δάσκαλε, θα 
σε έχουµε πάντα στην καρδιά µας όλα τα 
παιδιά που αγαπήσατε. Καλό ταξίδι και η 
άλφα εθνική θα είναι δικιά µας. Σας το 
υποσχόµαστε!!! - Σέργιος Κυριακίδης 
 
   Καλό ταξίδι δάσκαλε. Ποτέ δε θα 
σταµατήσουµε να σε θυµόµαστε - ∆ηµήτρης 
Κατσένιος 
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   Πλησίασες και ζήτησες ευγενικά, όπως 
πάντα, λίγο νερό. «∆εν έχω άγχος, κερδίζω 
εύκολα». Χαµογέλασες και επέστρεψες στη 
θέση σου. Και µετά από λίγο - - - - - - - - - - 
αυτή η τόσο µεγάλη καρδιά σταµάτησε. Σου 
είχαµε πει από την αρχή που γνωριστήκαµε, 
ότι δεν είσαι απλός φίλος, δάσκαλος, 
συνεργάτης είσαι ΜΕΛΟΣ της 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. Σ' ευχαριστώ για όλα όσα 
πρόσφερες και συνεχίζεις να προσφέρεις 
(ξέρεις τι εννοώ...) στα παιδιά µου. Θα σε 
αποχαιρετήσουµε από κοντά, όπως κάθε 
φορά που έφευγες για Πάτρα... «Γεια σας κ. 
Νίκο.. Καλό ταξίδι» - Ιωάννα Λαζογεώργου 
 
   Έφυγες πολύ ξαφνικά δάσκαλε. Όµως 
έφυγες Νικητής!!!! Καλό ταξίδι!! Θα σε 
θυµόµαστε για πάντα!!! - Βλαδίµηρος 
Κυριακίδης 
 
   Λυπάµαι πολύ που έφυγε ένας 
χαρισµατικός άνθρωπος… ιδιαίτερα 
ευφυής… εξαιρετικός δάσκαλος σκακιού - 
τον θυµάµαι στους Τραπεζικούς στην Πάτρα 
πολλά χρόνια πριν να µαγνητίζει µε το 
χιούµορ και τις γνώσεις του τους νέους αλλά 
και τους µεγαλύτερους µαθητές… Νίκο 

Καραπάνο θα σε θυµόµαστε πάντα - Ποθητή 
Υµεναίου 
 
   Αγαπητέ Νίκο, έφυγες τόσο ξαφνικά από 
κοντά µας, χωρίς να ολοκληρώσεις το 
όνειρο σου. 
   Σε ξέραµε µόνο 2 χρόνια και κάτι, αλλά 
ήδη έχεις µπει στην καρδιά των παιδιών µου 
και δε θα ξεχάσω ποτέ όταν ο Βλαδίµηρος 
και ο Σέργιος επέστρεφαν από τα µαθήµατα 
σου και µου λέγανε γεµάτοι χαρά για τις 
ιστορίες, που τους έλεγες... - Αλέξανδρος 
Κυριακίδης 
 
   Μικρή η παρηγοριά ότι ο Νίκος 
Καραπάνος έφυγε µε αυτόν τον τραγικό όσο 
και κάπως ένδοξο, σχεδόν επικό τρόπο: 
παίζοντας το αγαπηµένο του άθληµα στο πιο 
σηµαντικό (λόγω ιστορίας) ∆ιεθνές 
Τουρνουά στην χώρα του. 
   Και κερδίζοντας µε υποδειγµατικό τρόπο 
έναν ανώτερο αντίπαλο! Φαντάζεστε να 
έχανε την ζωή του στην πολυθρόνα 
του σπιτιού του ή στον δρόµο; Ή παίζοντας 
µια φιλική παρτίδα µε έναν αρχάριο; 
   Νίκο θα σε θυµόµαστε πάντα... - Γιώργος 
Μαστροκούκος 
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ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΝΙΚΟ 
∆ιονυσία & Χριστίνα Πολύζου 

 
   Τον Νίκο τον γνωρίσαµε στη Λέσχη 
Τραπεζικών, όταν βρεθήκαµε για πρώτη 
φορά µετά από µια επιτυχία µας, σε 
σχολικούς αγώνες σκακιού το 95’-96’. 
   Από την πρώτη στιγµή της γνωριµίας µας, 
αν και µικρές και άπειρες καταλάβαµε ότι 
κοντά µας βρίσκεται µια ισχυρή 
προσωπικότητα που γνωρίζει πολύ καλά το 
σκάκι. Αµέσως τον εµπιστευτήκαµε. Το ίδιο 
έκανε και εκείνος µε µας. 
   Ήταν η αρχή για µια ωραία νεανική 
ενασχόληση µε το σκάκι και πολλές 
προσωπικές επιτυχίες στις οποίες στις οποίες 
ανάλογη συµβολή είχε και ο Νίκος. 
   Ένα δυναµικό άτοµο αλλά ταυτόχρονα µε 
πολλές ευαισθησίες, συνέβαλε τα µέγιστα 

στην άνοδο της οµάδας στην Α΄ Εθνική και 
ως παίκτης-προπονητής αλλά συγχρόνως και 
ως αρχηγός της οµάδας.  
   Με τον ίδιο ζήλο πορεύτηκε  και κατάφερε 
να αναδείξει,  την άπειρη σκακιστικά στο 
χώρο, οµάδα της Άµφισσας, η οποία τον 
υποδέχτηκε ένθερµα και στήριξε τις ελπίδες 
της για άνοδο σ’ αυτόν. Ο στόχος επετεύχθη 
και ο Νίκος κέρδισε µια µάχη. 
   Έχασε όµως τραγικά τη ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ. 
Έφυγε αναπάντεχα ΠΑΝΩ ΣΤΗ 
ΣΚΑΚΙΕΡΑ, αφήνοντας ένα µεγάλο κενό… 
   Στον αγαπητό προπονητή, συµπαίχτη µας 
και πάνω απ’ όλα «ζεστό» άνθρωπο, που δε 
θα ξεχάσουµε ΠΟΤΕ.  

 

 
Ο Νίκος µε την ∆ιονυσία & Χριστίνα Πολύζου (και τον πατέρα τους!) 
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CHESSBASE 
 
Tragische Zeitnot 
   24.08.2009 - Beim Akropolis-Turnier in 
Chalkida werden Frauen mit vielen 
Sonderpreise bevorzugt behandelt und 
nehmen deshalb dort sehr gerne teil. In 
diesem Jahr waren aus den Top Ten der 
Frauenweltrangliste mit Humpy Koneru, 
Anna Muzichuk, Nana Dzagnidze, 
Antoaneta Stefanova und Elina Danielian 
gleich fünf Spielerinnen am Start und 
machten den Herren das Leben schwer. 
   Die Spitzenplätze blieben ihnen am Ende 
aber doch verwehrt. Borki Predojevic 
gewann vor Hristos Banikas und Ioannis 
Papaioannou. In der ersten Runde kam es zu 
einem tragischen Zwischenfall. 
   Der bekannte griechische Spieler und 
Trainer Nikolaos Karapanos erlitt während 
seiner Partie gegen Dan Zoler in Zeitnot 
einen Herzanfall. Sein Gegner, zufällig von 
Beruf Arzt, bemühte sich um das Leben des 
43-Jährigen, leider jedoch vergeblich. 
   Das Turnier stand vor dem Abbruch, 
wurde dann aber nach einem Tag Pause 
fortgesetzt. Anastasiya Karlovich berichtet 
ais Chalkida. 
   Eindrücke vom Akropolis-Turnier 2009 
Von Anastasiya Karlovich 
   Der 22 Jahre alte bosnische Großmeister 
Borki Predojevic gewann das 24. Akropolis-
Turnier 2009, das vom 10. bis 18. August 
ausgetragen wurde. 
   Dieses Jahr zog “Akropolis” nach 
Chalkida um, was 70 km von Athen entfernt 
liegt und Verwaltungshauptstadt von Evia, 
der zweitgrößten griechischen Insel, ist. Das 
Turnier war mit 100 Teilnehmern aus 24 
Ländern, davon 77 Titelträger, extrem stark 
besetzt. 
   Chalkida ist berühmt, weil man sehen 
kann,  wie  die Meeresströmung  beim Geze- 

itenwechsel, der etwa alle sechs Stunden 
erfolgt, die Richtung ändert. 
 

 
 
   Leider kam es zu Beginn des Turniers zu 
einem tragischen Zwischenfall. Am Ende 
der ersten Runde erlitt der griechische 
Spieler und Trainer Nikolaos Karapanos am 
Brett einen tödlichen Herzanfall. 
   Sein Gegner, der Israeli Dan Zoler, 
zufällig ein Arzt, versuchte vergeblich ihn 
zu retten. Nikos Karapanos hatte drei Jahre 
kaum noch gespielt und stattdessen als 
Trainer gearbeitet.  
   Nach diesem Zwischenfall erwogen die 
Organisatoren, das Turnier abzusagen. Aber 
schließlich entschied man, einen Ruhetag 
einzulegen und zwei Tage später eine 
Doppelrunde zu spielen. 
   Die Anmerkungen zur letzten Partie von 
Karapanos stammen von seinem Freund GM 
Efstratios Grivas http://acropolis-en. 
skakistikiakadimia.gr/Uploads/media/Acrop
olis_2009_PR_round1_en.pdf. 
   Dan Zoler gab die Partie auf und zog sich 
vom Turnier zurück. Die Organisatoren des 
3. Fokika Open 2009, das Anfang September 
stattfindet, beschlossen dieses Open dem 
Gedenken an Nikos Karapanos zu widmen. 
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ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α ΓΕΙΑ ΣΟΥ!  
Στράτος Γρίβας 

 
   Ο Νίκος αγωνίστηκε και στην Εθνική Ελλάδας Εφήβων! Συγκεκριµένα τα έτη 1985 και 1986, 
λόγω των καλών εµφανίσεών του στα Πρωταθλήµατα Ελλάδας Εφήβων Κ.20, κλήθηκε στην 
Εθνική Οµάδα Εφήβων που αγωνίστηκε στις αντίστοιχες νεανικές Βαλκανιάδες Κ.20 ετών. 
   Η πρώτη του εµφάνιση ήταν στην Βαλκανιάδα Κ.20 που έγινε στο Ηράκλειο της Κρήτης το 
1985 και τα αποτελέσµατα της Εθνικής µας είχαν ως κάτωθι: 

 

Τ Τ Τ Τ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1985 

1 2 3 4 

 
 
 
 

14 
 
 
 
 

17η ΒΑΛΚΑΝΙΑ∆Α – 5 ΚΡΑΤΗ 
 

1.BUL 11 – 2.YUG 10 - 3.ROM 9½ 
 

4.GRC 5½ – 5.TRK 4 

B
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Ε 
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Ο 
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Π 
Ο 
Σ 
Ο 
Σ 
Τ 
Ο 
% 

1 ∆έδες Νικόλαος 0 ½ 0 0 4 ½ 12.5 
2 Καραπάνος Νικόλαος ½ 0 0 1 4 1½ 37.5 
3 Λαγοπάτης Νικόλαος 0 ½ 0 1 4 1½ 37.5 
4 Παπαγεωργίου Βασίλειος ½ 0 ½ 1 4 2 50.0 

ΒΑΘΜΟΙ ΜΑΤΣ 1 1 ½ 3 16 5½ 34.4 ⊗⊗⊗⊗

⊗⊗⊗⊗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΑΤΣ 0 0 0 1 4 1 25.0 
 

   Το επόµενο έτος (1986) ο Νίκος αγωνίστηκε ξανά στην Εθνική Οµάδα Εφήβων Κ.20, αυτή τη 
φορά στη Σόφια της Βουλγαρίας, µε τα κάτωθι αποτελέσµατα: 
 

Τ Τ Τ Τ Τ Τ 
ΣΟΦΙΑ 1986 

1 2 3 4 5 6 

 
 
 
 

15 
 
 
 
 

18η ΒΑΛΚΑΝΙΑ∆Α – 4 ΚΡΑΤΗ 
 

1.YUG 16 – 2.BUL 13 
 

3.ROM 12 - 4.GRC 7 
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Σ 
Τ 
Ο 
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1 ∆έδες Νικόλαος 0 0 0 1 1 1 6 3 50.0 
2 Καραπάνος Νικόλαος 0 ½ 0 ½ 0 1 6 2 33.3 
3 Μουτούσης Κωνσταντίνος ½ 0 0 ½ 0 0 6 1 16.7 
4 Παπαθεοδώρου Θεόδωρος 0 0 0 0 1 0 6 1 16.7 

ΒΑΘΜΟΙ ΜΑΤΣ ½ ½ 0 2 2 2 24 7 29.2 ⊗⊗⊗⊗

⊗⊗⊗⊗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΑΤΣ 0 0 0 ½ ½ ½ 6 1½ 25.0 
 

   Συνολικά ο Νίκος είχε δέκα εµφανίσεις µε την Εθνική Οµάδα των Εφήβων, απέναντι σε 
πανίσχυρα σκακιστικά χώρες όπως η Γιουγκοσλαβία, η Βουλγαρία και η Ρουµανία. Τα 
αποτελέσµατά του ήταν 2 νίκες, 3 ισοπαλίες και 5 ήττες (35%). Όλες τις παρτίδες µπορείτε να τις 
βρείτε στο κεφάλαιο των παρτίδων του και προέρχονται από το προσωπικό µου αρχείο. Κάποτε 
είχαµε µόνο έντυπα µπουλετίν και ευτυχώς συνήθιζα να τα φυλάω… 
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ΘΡΥΛΕ ΘΕΕ ΜΟΥ! 
Στράτος Γρίβας 

 
   Κάθε πρωί ανάγνωση και ενηµέρωση! Και 
όχι τυχαία πράγµατα, έτσι? Ως γνήσιος 
«γαύρος» η µέρα ξεκινούσε µε τον 
σχολιασµό των αναγραφόµενων στο 
«Ευαγγέλιο» των απανταχού γαύρων: 

 

 
   Φυσικά και εννοώ «Το Φως», το οποίο για 
χρόνια είχε γίνει συνώνυµο του Νίκου, του 
ΓΑΥΡΟΥ Νίκου. 
 

 

     
   Ο Νίκος ήταν ο «αόρατος» οπαδός του 
Ολυµπιακού. Αν και ποτέ δεν πείραξε 
αντίπαλο µε την έννοια της σωµατικής βίας, 
ασκούσε έντονη «πνευµατική» βία στα 
αντίπαλα σωµατεία. 
   Πλήρως ενηµερωµένος και µε άποψη σε 
όλα τα τεκταινόµενα του «Θρύλου», 
ευτύχησε να πανηγυρίσει τα 12)13 
πρωταθλήµατα, «αποφεύγοντας» να «ζήσει»  
την αποφράδα περίοδο 2009-2010, όπου η 
οµάδα του/µας επέστρεψε στα πέτρινα 
χρόνια… 
   Για κάποια περίοδο χρηµάτισε και 
σκάουτερ του Ολυµπιακού στην Πάτρα, µε 
κάποιες αρµοδιότητες και συνεργασίες, τις 
οποίες ούτε οι φίλοι του δεν ήξεραν καλά-
καλά! - τόση µυστικοπάθεια για το σύλλογο 
της καρδιάς του! 
   Ατέλειωτες συζητήσεις για τον Ολυµπιακό 
µου έρχονται στο µυαλό µου - όχι κάτι 
συγκεκριµένο - µοιραζόµασταν άλλωστε την 
ίδια τρέλα, την ίδια αγάπη, αλλά κάτι 
«ζεστό», κάτι που µόνο Ολυµπιακοί 
µπορούν να ζούνε! Στο καλό αδελφέ και 
χαιρετίσµατα στον Γουλανδρή - τι έχετε να 
πείτε για την υπεροµάδα µας… 
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ Ι∆ΕΕΣ 
Νίκος Ντίρλης 

 
   Υπήρξα µαθητής του Νίκου και 
συµπαίκτης στο «Σ.Ο. Ρίου» επί µια µεγάλη 
σειρά ετών. Για µένα βέβαια ο Νίκος ήταν 
περισσότερο σαν µεγάλος αδερφός ή 
καλύτερα σαν φίλος και µέντορας. Έχω 
πάρα πολλές ιστορίες καθαρά σκακιστικές, 
που ειπώθηκαν από τον Νίκο µέσα στα 
µαθήµατά του σε σχολιασµό παρτίδων του 
κτλ. Μεγάλο υλικό από σηµειώσεις και 
χειρόγραφο υλικό υπάρχει στο σπίτι του 
Νίκου. Υποθέτω πως η µητέρα του θα δεχτεί 
να σας το δώσει. 
   Θυµάµαι καθαρά ότι µια από τις 
αγαπηµένες του παρτίδες ήταν αυτή που 
κέρδισε µε τον Κώστα Στούµπο σε ένα 
Γκαµπί Βουδαπέστης (δεν υπάρχει στη 
βάση, µπορώ να βρω όµως την παρτίδα και 
να σας την στείλω αφού την έχω σε κάποιες 
σηµειώσεις µου) και ειδικά η τελευταία 
κίνηση που κρίνει την παρτίδα! Επίσης µια 
ιστορία καταπληκτική για µια παρτίδα που ο 
Νίκος έχει δυο πιόνια στην 7η και βρίσκεται 
σε τεράστια πίεση χρόνου µε τον Γ.Τζόλα 
δίπλα του. Αν ο Νίκος βγάλει Ντάµα έχει δει 
ότι γίνεται µατ. Έτσι πάει το πιόνι του στην 
8η και ο Τζόλας του δίνει Ντάµα και ο 
Νίκος φωνάζει (µε τη σηµαία να του 
κρέµεται!) «Ίππο! Ίππο!». Ο Γιώργος του 
δίνει Ίππο που βγαίνει µε σαχ και ο Νίκος 
ακαριαία βάζει και το άλλο του πιόνι στην 
8η. Ο Τζόλας του ξαναδίνει Ντάµα και ο 
Νίκος πάλι φωνάζει «Ίππο! Ίππο!» ο οποίος 
πάλι βγαίνει µε σαχ. Τελικά ο Νίκος έκανε 
µατ µετά από λίγες κινήσεις. Ίσως ο 
Γιώργος να θυµηθεί για το ποια παρτίδα 
πρόκειται. ∆ύο παραδείγµατα που είδα σε 
κάποιες πρόχειρες σηµειώσεις µου: 
   1) O Νίκος πάντα µου πρότεινε εναντίον 
της Γαλλικής να παίζω την βαριάντα 3.Ιδ2 
και να µελετήσω παρτίδες του Karpov εκεί. 
Παρ’ όλο που αυτό δεν ήταν πολύ γνωστό ο 
Νίκος είχε βαθιά θεωρητική γνώση κάποιων 
θέσεων τις οποίες τις είχε ψάξει πολύ. 
Κάποτε τον είχα ρωτήσει τι θα πρότεινε να 
έπαιζα εναντίον της κύρια γραµµής: 1.ε4 ε6 
2.δ4 δ5 3.Ιδ2 Iζ6 4.ε5 Ιδ7 5.Αδ3 γ5 6.γ3 Ιγ6 

7.Ιηε2 γxδ4 8.γxδ4 ζ6 9.εxζ6 Ιxζ6 10.Ιζ3 
Αδ6 11.0-0 Βγ7 και τα σχόλιό του ήταν: 
«Eδώ το 11.η3 είναι λίγο καλύτερο για τον 
Λευκό αλλά κάποτε είχα µελετήσει το απλό 
12.θ3! 0-0 13.Αε3 Αδ7 14.Παγ1 και ο 
Λευκός είναι καλύτερος». Ήταν τόσο απλός 
ο τρόπος που µου εξήγησε το γιατί ο Λευκός 
εδώ πρέπει να έχει ένα µικρό πλεονέκτηµα 
που πίστεψα ότι αυτό ήταν κάτι σαν κύρια 
γραµµή µέχρι που ανακάλυψα ότι ήταν µια 
πολύ σπάνια υποβαριάντα που ακόµα και 
σήµερα δεν την έχω δει να αναφέρεται σε 
κανένα βιβλίο Γαλλικής! 
   2) Ποτέ δεν άρεσε στον Νίκο η κύρια 
βαριάντα στη Κάρο-Καν: 1.ε4 γ6 2.δ4 δ5 
3.Ιγ3 δχε4 4.Ιxε5 Αζ5 «Αν θέλετε να παίξετε 
Κάρο-Καν εδώ να προτιµήσετε το 4...Ιδ7 
που έχει ιδέες Σικελικής». Κάποτε ενώ 
βρισκόµασταν σε µια καφετέρια της Πάτρας 
που συχνάζαµε πολύ και βλέπαµε Σκάκι 
(«Το Νέον») ρωτάω τον Νίκο «...ρε γαµώτο, 
προσπαθώ να διαβάσω το 4...Ιδ7 αλλά µετά 
από 5.Ιη5 δεν µου αρέσει τίποτα αρκετά...» 
Τότε ο Νίκος µας εξηγεί την ιδέα πίσω από 
το 5.Ιη5 και σε µια στιγµή έµπνευσης βάζει 
στην σκακιέρα την κίνηση 5...Βγ7!Ν µε ιδέα 
να παιχτεί µετά θ6 και ο Ρουά να έχει το δ8 
σε περίπτωση ανάγκης. Πρόσφατα ανέλυσα 
την κίνηση αυτή και βρήκα ότι είναι µια 
εξαιρετική επιλογή µε τον Λευκό να είναι 
πολύ δύσκολο να αποδείξει κάποιο 
πλεονέκτηµα: 
   α) 6.Βζ3 Ιηζ6 7.Αζ4 Βα5+ 8.γ3 (8.Αδ2 
Βδ5) 8...θ6 (8...Ιβ6) 9.Ιε4 Ιxε4 10.Βxε4 Ιζ6. 
   β) 6.Αδ3 Ιηζ6 7.Βε2 (7.Ι1ζ3 θ6 8.Ιε6 ζxε6 
9.Αη6+ Ρδ8 10.η3 β5 11.Αζ4 Ββ6 12.Βε2 
Ιδ5 13.Ιε5 Ιxε5 14.Αxε5 Αδ7 15.0-0 Αε8) 
7...θ6 8.Ιε6 (8.Ιε4 Ιxε4 9.Βxε4 Ιζ6 10.Βε2 
Αζ5 11.Αxζ5 Βα5+) 8...ζxε6 9.Αη6+ Ρδ8 
10.Ιζ3 (10.η3 ε5) 10...Ιδ5 11.η3 Βδ6 12.γ4 
ε5 13.Αβ1 εxδ4 14.γxδ5 Βxδ5. 
   γ) 6.Αγ4 ε6 7.Βε2 Ιδζ6 (7...Ιηζ6 8.Ιxζ7) 
8.Ι1ζ3 (8.Ι5ζ3 Αδ6 9.Ιθ3 Ιε7 10.Αη5 Ιεδ5 
11.0-0-0 β5 12.Αδ3 θ6 13.Αδ2 α5) 8...θ6 
9.Ιε4 Ιxε4 10.Βxε4 Ιζ6 11.Βε2 (11.Βθ4 Αδ6) 
11...Αδ6 ή 7.Ι1ζ3 θ6 (7...Ιηζ6 8.Ιxζ7 ή 
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7...Ιδζ6 8.Ιε5) 8.Ιε4 Ιηζ6 ή 8.Ιxζ7 Ρxζ7 
9.Βε2 Βδ6! 10.Αζ4 Βε7 και ο Μαύρος σε 
όλες τις βαριάντες είναι φουλ ΟΚ! 
   Σύµφωνα µε τη βάση µου  το  5...Βγ7 ακό- 

µα δεν έχει παιχτεί! Ίσως λοιπόν να πρέπει 
να γίνει γνωστή αυτή η ιδέα του Νίκου που 
φυσικά όµως ήταν κάτι το πολύ ασήµαντο 
σε σχέση µε πολλά άλλα... 

 

… Ένα ενθύµιο από την τελευταία 
Σκακιστική «Οικογένεια» … του Καραπάνου 

 

 
 

Μακάρι από κει που βρίσκεται να χαίρεται 
βλέποντας το σπόρο που έσπειρε να καρπίζει… 



Νίκος Καραπάνος 1966-2009 42 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ 

 
   Με πρωτοβουλία του ∆.Σ. της Ε.ΣΚ.Α. 
ανοίχθηκε λογαριασµός στην Εθνική 
Τράπεζα µε αριθµό 817/757453-34  και  µε 
δικαιούχους τους: 
1. Ελπίδα Καραπάνου του Παναγιώτη, 
2. Ευστράτιο Γρίβα του  Γεωργίου. 
3. Αντώνιο Βραγοτέρη του Ευαγγέλου. 
   Ο σκοπός  για τον οποίο ανοίχθηκε ο 
λογαριασµός αυτός, είναι η συγκέντρωση 
χρηµάτων για την έκδοση ενός βιβλίου, που 
θα περιέχει τις καλύτερες παρτίδες του 
αείµνηστου Νίκου Καραπάνου, αναλυµένες. 
Την ευθύνη για τη διαδικασία αυτή έχει 
αναλάβει ο Ευστράτιος Γρίβας. 
   Πιστεύουµε ότι µε την έκδοση αυτού του 
βιβλίου και µέσα από τις σελίδες του, ο 
Νίκος Καραπάνος θα συνεχίσει να ζει στις 
καρδιές όλων των σκακιστών της χώρας και 
κατ’ αυτό τον τρόπο, τιµούµε τον σκακιστή 
και άνθρωπο Νίκο, που τίµησε και 

υπηρέτησε τη µεγάλη του αγάπη, το σκάκι, 
επί σειρά ετών. 
   Θεωρώντας ότι µε τον τρόπο αυτό τιµούµε 
τη µνήµη του Νίκου Καραπάνου και έχοντας 
ως αρωγό στην προσπάθεια αυτή την 
Ελληνική Σκακιστική Οµοσπονδία σας 
γνωστοποιούµε αυτή µας την πρωτοβουλία, 
έτσι ώστε όποιος επιθυµεί να συνεισφέρει 
ανάλογα µε τις δυνάµεις του για το σκοπό 
αυτό. Ελπίζουµε ότι η ανταπόκριση όλων 
µας θα είναι η δέουσα έτσι ώστε όλη η 
σκακιστική οικογένεια της χώρας να τιµήσει 
έναν υπέροχο άνθρωπο και µεγάλο 
σκακιστή, το Νίκο Καραπάνο. 
   Όµως µε την ευγενική χορηγία του 
Γιώργου Μιχαηλίδη δεν χρειάστηκε πλέον 
να δοθούν χρήµατα για αυτό το σκοπό. Τα 
χρήµατα θα δίνονται απευθείας για την 
ενίσχυση της µητέρας του και για σκοπούς 
που θα έχουν άµεση σχέση µε τον Νίκο. 

 
 

 
 

Αθλητικό ∆ελτίο Ε.Σ.Ο. του Νίκου Καραπάνου 
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ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2009 
Στράτος Γρίβας 

 

ACROPOLIS 2009 
PRESS RELEASE 

ROUND 1 
 
   With the participation of 27 Grandmasters, 
19 International Masters, 11 FIDE Masters, 
10 Women Grandmasters, 8 Women 
International Masters, 2 Women FIDE 
Masters and many other strong chess-players 
from 24 countries (Armenia, Azerbaijan, 
Bosnia & Herzegovina, Belarus, Bulgaria, 
England, Georgia, Greece, India, Israel, 
Italia, Lithuania, Luxembourg, Moldova, 
FYROM, Netherlands, Poland, Romania, 
Russia, South Africa, Slovenia, Serbia, 
Turkey, Ukraine, Venezuela) the 24th ICT 
Acropolis 2009 finally begun.  
   On Monday, August 10th, 100 chess-
players started their round one games at the 
beautiful town of Chalkida (around 70 km 
north of Athens), in an event that will last 
for nine days, until August 18th,. 

   This year’s Acropolis ICT is a co-
organisation of the Greek Chess Federation 
and the Chalkida Chess Academy 
‘Palamedes of Evia’, sponsored by the 
Greek Ministry of Tourism and the Greek 
National Tourism Organisation (EOT), the 
Greek Ministry of Culture, the Greek 
General Secretariat of Sports, the Region of 
Attica, the Region of Sterea Ellada, the 
Prefecture of Evia, the Chalkida 
Municipality, the TEDK N. Evias, the 
Football Games Prognosis Organisation 
(OPAP), the Chalkida Sports Organisation 
and the ‘Chalkis’ AVEE . 
   Parallel with the Acropolis ICT, one more 
open tournament for players under 2200 
FIDE rating will take place, on the same 
dates and on the same time-schedule. 77 
participants have already been registered. 
   Unfortunately the tournament started with 
a sad incident - a well-known figure in 
Greek chess, Nikolaos Karapanos passed 

away due to a heart attack. The incident took 
place during his game with Dan Zoler - the 
later tried his best to keep him in life but in 
vain… 
   As Nikolaos was my long-time good 
friend I do not feel like commenting 
anything else about this round and the only 
annotated game today will be his life’s last 
effort. 
    Of course Nikolaos will not ‘continue’ 
playing, but he will be always in our heart 
and mind. His opponent, Dan Zoler, decided 
to withdraw as he could no longer felt like 
playing chess… 

Press Officer 
GM Efstratios Grivas 

 
□ Karapanos,Nikolaos (2208) 
■ Zoler,Dan (2472) 
E11 24th ICT Acropolis Chalkida (1.30) 
10.08.2009 (Comments: Efstratios Grivas) 
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.g3 Bb4+ 4.Bd2 c5 
5.Bxb4 cxb4 6.Bg2 0-0 7.Nf3 d6 8.0-0 a5 
9.a3 Na6 10.Nbd2 (D)  
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10...Qc7 
10...Re8 has been tried as well: 11.Ne1 e5 
(11...Qb6 12.e3 e5 13.c5 dxc5 14.Nc4 Qc7 
15.dxe5 Ng4 16.Nf3 += Khenkin,I-
Bogdanovski,V Kranevo 1996) 12.Nc2 Qb6 
13.c5 dxc5 14.Nc4 Qc7 15.dxe5 Ng4 16.f4 
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Be6 17.Nd6 += Khenkin,I-Drasko,M 
Tilburg 1994.  
11.h3 
Nikolaos' last novelty... White options are 
many in this position but the most notable 
are 11.Rc1 Bd7 (11...b6 12.e3 Bb7 13.Ne1 
Bxg2 ½-½ Jirovsky,P-Voloshin,L Czech 
Rep. 1999) 12.Ne1 e5 13.Nd3 Rfe8 14.axb4 
e4 15.Nf4 Nxb4 16.e3 Rac8 17.Nh5 Nxh5 
18.Qxh5 f5 19.Rc3 Qd8 20.f3 exf3 21.Nxf3 
Qe7 22.Qh4 ½-½ Dydyshko,V-
Bogdanovski,V Yerevan 1996 and 11.Ne1 
e5 12.dxe5 dxe5 13.Nd3 Bf5 = Sumets,A-
Moiseenko,A Alushta 2002.  
11...Rd8 12.e4 
12.Qc2 Bd7 13.Rfc1 += was not bad. 
12...e5 13.Qe2 b6 14.a4 
An interesting idea. As White cannot fight 
for b4-square, he 'removes' it away from 
Black also. 
14...Bb7 15.b3 Re8 16.Rad1?! 
16.d5 Nc5 17.Ne1 Nfd7 18.Nd3 Nxd3 
19.Qxd3 Nc5 20.Qe3 was unclear and 
should have been tried. 
16...Rad8?! 
After the logical 16...exd4! 17.Nxd4 Nc5 
Black would have the better chances. 
17.Rfe1 
White should have grabbed his chances and 
go for the previous analysed line starting 
with 17.d5. 
17...exd4! 18.Nxd4 Nc5 19.f3 
19.Nb5 Qb8 20.f3 Ba6 =+. 
19...Nh5?! 
19...Ba6! 20.Nb5 Qb8 transposes to the 
previous line. 
20.Nf1 d5 21.cxd5?! 
White had a nice alternative at his disposal: 
21.f4! Nf6 22.e5 Nfe4 23.cxd5 Nc3 24.Qg4 
Nxd1 25.Rxd1 oo/=. 
21...Bxd5 (D)  

(see diagram in the next page) 
22.exd5?! 
Typical for Nikolaos style. He was a true 
optimist, loving the 'beauty' of chess. 
Unfortunately beauty and logical does not 
usually walk together... 22.f4 Nf6 23.e5 oo 
was logical... 
22...Rxe2 23.Rxe2 g6?! 
23...g5! 24.Nc6 Rd7 25.Ne5 Rd6 26.Nc4 
Nxb3 27.Nxd6 Qxd6 would have stopped 

White's compensation for the sacrificed 
material. 
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24.f4 Nf6 25.Nc6 Rd7?! 
Black slightly slips again. He should have 
opt for 25...Nxb3 26.Ne3 oo/=. 
26.Ne5?! 
Returning the favour. He should have gone 
for 26.Ne3 oo/=. 
26...Rd8 27.Nc6 Rd7 28.Ne5 Nxb3! 
Black rightly avoids the repetition, as he can 
opt for more than the split of the point.  
29.Nxd7 Nxd7? 
A tragic blunder. Black could have won with 
29...Qxd7 30.d6 Qxa4 31.Ne3 Nc5 -+. 
30.d6 Qc5+ 31.Kh2 Kg7? 
Black misses his road again. An unclear 
position would arise after 31...Qc3! 32.Re3! 
Qc2 33.Re8+ Kg7 34.Ne3 Qf2 35.Ng4 oo.  
32.Re7 
Now White is on the top due his strong d6-
pawn and his active rooks. 
32...Qc8 33.Ne3 Nf6 
33...Nbc5 34.Bd5 b3 35.Bxf7 +-. 
34.d7 Qd8 35.Ng4! 
Exchanging Black's main defensive piece 
which quarantines the win. 
35...Kf8 
35...Qxe7 36.d8Q Qxd8 37.Rxd8 Nc5 
38.Nxf6 Kxf6 39.Bc6 b3 40.Rb8 +-. 
36.Ne5! 
36.Nxf6? Kxe7!. 
36...Nc5 (D)  
At this point Nikolaos start to calculate a bit 
the easy-winning process: 37.Rxf7+ Kg8 
38.Rxf6 but suddenly he  felled  down, start- 
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ing another process: his passing to another 
world... 
His opponent (a doctor) tried to help him but 
in vain. An ambulance was called and the 
hospital doctors tried to do their best but the 
hope had flied already away. 
His opponent kindly resigned the game, 
giving Nikolaos one important but useless 
win. 
He could no more explain to all of us his win 
all night long, as it used to happen in the old 
days... 
1-0 
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ΕΠΙ∆ΕΙΞΗ ΣΕ 
ΥΠΑΙΘΡΙΑ 
ΣΚΑΚΙΕΡΑ 

 
   Στα πλαίσια των σκακιστικών εκδηλώσε-
ων Φωκικά 2009, που από φέτος θα είναι 
αφιερωµένες στη µνήµη του Νίκου 
Καραπάνου, διοργανώθηκε στην κεντρική 
πλατεία της Άµφισσας, επίδειξη της 
τελευταίας παρτίδας του Νίκου Καραπάνου, 
στον 1ο γύρο του ∆ιεθνούς τουρνουά 
Αcropolis 2009, µε αντίπαλο τον Dan Zoler, 
σε υπαίθρια σκακιέρα. Στην επίδειξη 
«βοήθησαν» αθλητές του συλλόγου υπό την 
καθοδήγηση του Γρηγόρη Πιτσέλη.  
   Ακολούθησε επίδειξη σιµουλτανέ, από 
το Γρηγόρη Πιτσέλη ο οποίος αντιµετώ-
πισε 25 σκακιστές και σκακίστρι-
ες (Κυριακίδη Σέργιο, Κατσένιο ∆ηµήτρη, 
Μαγκλάρα Θεµιστοκλή, Μεγαλιό Κωστή, 
Στεργίου Μιχάλη, Μοσκαχλαϊδή 
Χαράλαµπο, Λύτρας Ιωάννη, Καλλία 
Αθανάσιο, Ανδρέου Θησέα, Κάζαγλη 
∆ηµήτριο, Οικονόµου Νίκο, Παπαδήµα 
Ευθύµιο, Τσαµαντάνη Έλλη, Μεγαλιό 
Ιωάννη, Παπακωνσταντίνου ∆ηµήτρη, 
Τσουνή Σεραφείµ, Τσικνή Ευθύµιο, 
Οικονόµου Παναγιώτη, Παλάντζα Σταµάτη, 
Λύτρα Πένυ, Ντόκο Σπύρο, Τσικνή 
Οδυσσέα, Παπακωνσταντίνου Γιώργο, 
Πουρνάρα Σταυρίνα, Πουρνάρα Κατερίνα). 
   Ο Γρηγόρης κατάφερε να ολοκληρώσει 
την επίδειξη µε σκορ 23½:1½!! Επιβίωσαν 
µόνο ο Θεµιστοκλής Μαγκλάρας (ισοπαλία) 
και ο Μιχάλης Στεργίου (νίκη).   
 

 

ΕΦΥΓΕ Ο ΝΙΚΟΣ 
ΜΑΣ - ΕΦΥΓΕ Η 

ΨΥΧΗ ΤΗΣ 
ΟΜΑ∆ΑΣ ΜΑΣ 

 
   Το τραγικό περιστατικό της αιφνίδιας 
απώλειας του σκακιστή και προπονητή της 
Ένωσης Σκακιστών Άµφισσας, Νίκου 
Καραπάνου, συνέβη κατά τη διάρκεια του 
1ου γύρου του 24ου ∆ιεθνούς Τουρνουά 
«Ακρόπολις 2009» που διεξάγεται στη 
Χαλκίδα. Υπέστη ανακοπή καρδιάς λίγο 
πριν ολοκληρώσει µε επιτυχία την παρτίδα 
του 1ου γύρου. 
   Έφυγε πάνω στη σκακιέρα στο παιχνίδι 
που αγάπησε και υπηρέτησε µε όλη του την 
ψυχή προσπαθώντας το ίδιο να µεταφέρει 
και σε όλους του αθλητές των οποίων 
υπήρξε προπονητής. Ο σκακιστικός κόσµος 
όλης της χώρας και η σκακιστική παρέα της 
Άµφισσας την οποία αυτός δηµιούργησε 
θρηνεί τη µεγάλη απώλεια του Νίκου. 
   Το ∆Σ, οι αθλητές της Ένωσης Σκακιστών 
Άµφισσας και οι γονείς των αθλητών 
εκφράζουν τα θερµά συλλυπητήριά τους 
στην οικογένεια του Νίκου και υπόσχονται 
να συνεχίσουν την προσπάθεια για να 
πραγµατοποιηθεί το όραµά του που 
πιστεύουµε ότι θα είναι και δική του 
επιθυµία από εκεί ψηλά που παρακολουθεί. 

Το ∆.Σ. και οι αθλητές της Ε.ΣΚ.Α. 
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ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΡΙΟΥ 

ΣΧΟΛΙΚΑ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 
2009 - ΧΑΛΚΙΝΟ!

∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας: 
Σταυροπούλου 38 - 26504 Ρίο 
Αίθουσα Προπονήσεων: 
Παναγόπουλου 1 - 26504 Ρίο 
Τηλ: 6944/856296 – 6945307897 -
6944303355 - email:riochess@gmail.com 

 
   Ο σκακιστικός κόσµος θρηνεί άλλη µια 
βαρύτατη απώλεια. Ο Νίκος Καραπάνος 
έφυγε από τη ζωή, µετά από ανακοπή 
καρδιάς που υπέστη κατά τη διάρκεια του 
εναρκτήριου γύρου του τουρνουά 
«Ακρόπολις» στη Χαλκίδα, στο οποίο 
συµµετείχε. 
   Ο Νίκος υπήρξε βασικός παίκτης και 
προπονητής του σωµατείου µας από το 2006 
έως το 2008. 
   Το ∆Σ και οι αθλητές του «Σ.Ο. Ρίου» 
εκφράζουν τα θερµά συλλυπητήρια τους 
στην οικογένεια του εκλιπόντος. 
Η κηδεία θα γίνει την Τετάρτη 12 
Αυγούστου, ώρα 11.00 π.µ. στον Ιερό Ναό 
του Αγίου Νικολάου Πατρών. 
Καλό ταξίδι Νίκο... 
 

 

 
   Με µια τελετή λήξης, που είχε έντονο το 
χρώµα από τις σηµαντικές επιτυχίες των 
αθλητών της  Ε.ΣΚ.Α., χάλκινο µετάλλιο 
στο Οµαδικό και πάρα πολύ καλές θέσεις 
και πλασαρίσµατα στο Ατοµικό 
ολοκληρώθηκαν το 21ο Ατοµικό και 
7ο Οµαδικό Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτά-
θληµα στο Porto Carras της Χαλκιδικής. 
   Το Οµαδικό πραγµατοποιήθηκε το 
Σάββατο, σε ένα τουρνουά 6 γύρων, όπου η 
Οµάδα του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου 
Άµφισσας µε τους  Μαγκλάρα Θεµιστοκλή, 
Παπακωνσταντίνου ∆ηµήτρη, Στεργίου 
Μιχάλη, Καλλία Βασιλική και Τσαµαντάνη 
Έλλη, (όλοι αθλητές της 
Ε.ΣΚ.Α.), κατέλαβε την τρίτη θέση 
συγκεντρώνοντας 9 βαθµούς (4 νίκες, 1 
ισοπαλία, 1 ήττα) ανάµεσα στα τριάντα 
καλύτερα  σχολεία της Ελλάδος. Ήταν ένα 
 συγκλονιστικό τουρνουά για την οµάδα του 
1ου ∆ηµοτικού Σχολείου που αν είχε λίγη 
τύχη θα µπορούσε να ανέβει ακόµα πιο 
ψηλά. 

 
   Το τουρνουά ξεκίνησε µε νίκη επί του 
24ου ∆ηµοτικού Καβάλας, µε 2½-1½ µια 
νίκη που πανηγυρίστηκε µιας και ήταν µια 
οµάδα φαβορί για τις θέσεις των 
µεταλλίων. Στο 2ο γύρο η οµάδα µας 
επικράτησε του 20ου ∆ηµοτικού Χαλκίδας 
µε σκορ 3½-½, µια νίκη που την έφερε να 
αντιµετωπίσει στον 3ο γύρο την οµάδα που 
κατέκτησε τελικά την πρώτη θέση, το 
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4ο ∆ηµοτικό Ασπροπύργου. Το σκορ του 
τρίτου γύρου αδικεί τους παίκτες της 
οµάδας, µιας και όλη η ατυχία βρέθηκε 
συσσωρευµένη σε αυτόν τον αγώνα. Η 
οµάδα έχασε  µε 3-1 έχοντας τη δυνατότητα 
να κερδίσει µε 3-1. Η οµάδα έπρεπε να 
ανακάµψει για τον απογευµατινό 4ο γύρο 
που θα ήταν και καθοριστικός για τη 
συνέχεια. Φέραµε 2-2 µε το  87ο 
Θεσσαλονίκης, προηγούµενοι 2-0 και µη 
κατορθώνοντας οι 2 πρώτες µας σκακιέρες 
να κόψουν έστω και µία ισοπαλία. Η 
«ατυχία του ρολογιού» ξανακτύπησε πάλι 
όπως και στον 3ο γύρο. Τίποτα όµως δεν 
είχε χαθεί. Με πίστη στη διάκριση οι 
παίκτες µπήκαν στον 5ο γύρο 
και πραγµατοποίησαν νίκη µε σκορ 4-0 επί 
του 28ου Θεσσαλονίκης. Ο 6ος γύρος ήταν 
καθοριστικός και κατόρθωσαν οι παίκτες να 
κερδίσουν µε 2½-1½ το 25ο Θεσσαλονί-
κης, συγκεντρώνοντας 9 πόντους (4 νίκες, 1 
ισοπαλία, 1 ήττα) και καταλαµβάνοντας την 
3η θέση ανάµεσα στα τριάντα καλύτερα 
σχολεία που είχαν προκριθεί στην τελική 
φάση παίρνοντας το χάλκινο µετάλλιο. 
   Στην απονοµή που πραγµατοποιήθηκε από 
τους κ.κ. Γεώργιο Τσουνή και ∆ρόσο 
Κραβαρτόγιαννο, όλοι οι παίκτες της 
Ανατολικής Στερεάς χειροκρότησαν µε 
ενθουσιασµό τη µεγάλη αυτή επιτυχία του 
1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Άµφισσας. 
   Το ∆Σ της Ε.ΣΚ. Άµφισσας συγχαίρει 
τους αθλητές  για τη σηµαντική αυτή 
διάκριση σε Πανελλήνιο επίπεδο και τους 
εύχεται καλές επιτυχίες στη συνέχεια της 
σκακιστικής τους σταδιοδροµίας.  
   Η επιτυχία του οµαδικού ουσιαστικά 
οδήγησε µε µεγάλη αισιοδοξία όλους τους 
αθλητές της Ε.ΣΚ.Α. στους αγώνες της 
Κυριακής και της Μ. ∆ευτέρας. 
   Τα παιδιά της Ε.ΣΚ. Άµφισσας δεν 
περιορίστηκαν στην επιτυχία του Οµαδικού, 
αλλά πρωταγωνίστησαν και στα Ατοµικά, 
πιστοποιώντας την πολύ καλή δουλειά που 
γίνεται από τους προπονητές Νίκο 
Καραπάνο και Γρηγόρη Πιτσέλη. 
   Ξεχώρισε η 6η θέση που κατέλαβε 
ο Θέµης Μαγκλάρας στην Στ' ∆ηµοτικού µε 
6½ β., παίζοντας µέχρι τον τελευταίο αγώνα 
για το µετάλλιο, ενώ στην ίδια κατηγορία 
διακρίθηκαν η  Βασιλική Καλλία (5 

β.), Μιχάλης Στεργίου (5 β.) και Σέργιος 
Κυριακίδης (4½ β.). 
   Στην Ε' ∆ηµοτικού διακρίθηκε 
ο ∆ηµήτρης Παπακωνσταντίνου (6 β.), ενώ 
η Έλλη Τσαµαντάνη αδικείται από τους 4 β. 
που συγκέντρωσε, καθώς επηρεάστηκε 
φανερά από ένα λάθος  που έγινε σε βάρος 
της στην καταχώρηση αποτελεσµάτων. 
   Ξεχώρισαν ακόµη, ο Γιώργος 
Παπακωνσταντίνου (5 β. στην Α' 
∆ηµοτικού), ο Γιάννης Λύτρας στην πρώτη 
του συµµετοχή (4½ β. στην ∆' ∆ηµοτικού) 
και ο Βλαδίµηρος Κυριακίδης µε 5 β. στην 
πολύ δύσκολη κατηγορία της Γ' Γυµνασίου. 
   Τέλος στο Open η Πένυ Λύτρα µε 5/9 
άφησε πολλές υποσχέσεις για το µέλλον. 
   Επίσης καλές εµφανίσεις 
πραγµατοποίησαν και οι Τσάρκου 
Μαριλία στη Β΄ ∆ηµοτικού, Κυτέα Ιωάν-
να στη ∆΄ ∆ηµοτικού και  Κατσένιος 
∆ηµήτριος στο open κατηγορ. Γυµνασίων.   
   Το µήνυµα από αυτές τις διακρίσεις για 
την Άµφισσα, είναι ότι το επίπεδο της 
δουλειάς που έγινε µέχρι τώρα κατέδειξε τα 
σηµαντικά αυτά αποτελέσµατα και θα 
πρέπει να βελτιώσουµε πλέον τους όρους 
εργασίας αν θέλουµε να έχουµε επίσης 
σηµαντικές και καλύτερες επιτυχίες στο 
µέλλον. Ευχαριστούµε όσους µας έδωσαν 
συγχαρητήρια για τις επιτυχίες των αθλητών 
µας, ευχαριστούµε και πάλι  όσους 
από  τους αθλητές των υπολοίπων συλλόγων 
αγκάλιασαν τις επιτυχίες των αθλητών µας 
σαν δικές τους επιτυχίες, ευχαριστούµε τους 
γονείς των αθλητών για τη συµπαράσταση 
και τη βοήθειά τους και ευχαριστούµε 
επίσης και εκείνους που δεν είδαν σε αυτές 
τις επιτυχίες την τεράστια προβολή που 
έγινε για το σκάκι της Ανατολικής 
Στερεάς. Συγχαρητήρια σε όλους, καλή 
σκακιστική δουλειά και καλές επιτυχίες. 
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∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΑΙ∆ΩΝ-ΚΟΡΑΣΙ∆. 2008 
 
   Την Κυριακή 11 Μαΐου 2008, στα 
Καµµένα Βούρλα Φθιώτιδας, η νεανική 
οµάδα της Ένωσης Σκακιστών Άµφισσας, 
αποτελούµενη από τους Θεµιστοκλή 
Μαγκλάρα, Βλαδίµηρο Κυριακίδη, Σέργιο 
Κυριακίδη, ∆ηµήτρη Παπακωνσταντίνου, 
Βασιλική Καλλία και Ελένη-Μαρίνα 
Τσαµαντάνη (µε τη σειρά που αγωνίστηκαν) 
αντιµετώπισε µε επιτυχία την οµάδα 
του «Σ.Ο. Λαµίας» παίρνοντας τη νίκη µε 
σκορ 4-2, στέφτηκε πρωταθλήτρια 
Τ.Ε.Σ.Σ.Α.Σ. για το 2008 και θα βρεθεί 
αντιµέτωπη σε αγώνα µπαράζ µε την 
πρωταθλήτρια Τ.Ε.Σ.Σ. Αιγαίου την 1 
Ιουνίου 2008. 
   Η σύνθεση των οµάδων ήταν εξαµελής. 
Πρέπει να σηµειώσουµε ότι η οµάδα της 
Λαµίας ήταν ηλικιακά µεγαλύτερη από την 
οµάδα της Άµφισσας. Έτσι ο αγώνας 
προβλέπονταν αµφίρροπος και οι ηλικιακά 
µικρότεροι αθλητές µας έπρεπε να 
αντιµετωπίσουν για άλλη µια φορά και 
αυτόν τον παράγοντα. Αυτή τη φορά όµως 
τα κατάφεραν µια χαρά. 
   Ο αγώνας πραγµατοποιήθηκε στην 
αίθουσα εκδηλώσεων της εκκλησίας των 
Καµµένων Βούρλων, η οποία 
παραχωρήθηκε από τον Αρχιµανδρίτη π. 
Χριστοφόρο, τον οποίο και ευχαριστούµε 
ιδιαίτερα. 
   Ο αγώνας ξεκίνησε στις 11:15 π.µ. µε 
τυπικά γηπεδούχο οµάδα την Ε.ΣΚ.Α.. Μετά 
από 45́  ο Σέργιος Κυριακίδης µε τη νίκη 
του επί του Κώστα Κουλαρµάνη 
διαµόρφωσε το 1-0. Λίγο αργότερα όµως το 
σκορ έγινε 1-1 µε την ήττα του Βλαδίµηρου 
Κυριακίδη, ο οποίος δεν άντεξε στην πίεση 
του αντιπάλου του. Ακολούθως η νίκη του 
∆ηµήτρη Παπακωνσταντίνου έδωσε ξανά το 
προβάδισµα στην Ε.ΣΚ.Α. αλλά η, µετά από 
σκληρό αγώνα, ήττα του Θεµιστοκλή 
Μαγκλάρα, ο οποίος σηµειωτέον έπαιζε µε 
το πιο ισχυρό και κατά 5 χρόνια µεγαλύτερό 
του παίκτη της αντίπαλης οµάδας, 
ισορρόπησε τα πράγµατα στο 2-2. Το 
προβάδισµα έδωσε ξανά στην Ε.ΣΚ.Α. η 
Έλλη Τσαµαντάνη και διαµόρφωσε το 3-2. 
Όλα τα µάτια ήταν στραµµένα στον αγώνα 

της Βασιλικής Καλλία, διότι σε περίπτωση 
ήττας η ισοπαλία (3-3) ευνοούσε το ΣΟ 
Λαµίας. Η Βασιλική κατόρθωσε να κερδίσει 
την δεκατετράχρονη αντίπαλό της και να 
διαµορφώσει το τελικό 4-2. 
  Αναλυτικά τα ζευγάρια και τα 
αποτελέσµατα έχουν ως εξής: 
Μαγκλάρας Θεµιστοκλής - Παγουρόπουλος 
Αιµίλιος 0-1 * Αναγνωστόπουλος 
Κωνσταντίνος - Κυριακίδης Βλαδίµηρος 1-0 
* Κυριακίδης Σέργιος - Κουλαρµάνης 
Κώστας 1-0 * Ντούλιας Χρήστος -
 Παπακωνσταντίνου ∆ηµήτρης 0-1 * Καλλία 
Βασιλική - Μούρτζου ∆ωροθέα 1-0 * Κυ-
ριακάκη Γαλήνη - Τσαµαντάνη Έλλη 0-1. 
   Οι µικροί παίκτες της οµάδος µας 
πανηγύρισαν την κατάκτηση του κυπέλλου 
και δέχτηκαν τα συγχαρητήρια όλων των 
αντιπάλων για τις συνεχόµενες πολύ καλές 
τους επιδόσεις. 
   Το επόµενο ραντεβού θα είναι την 1η 
Ιουνίου 2008, µε αντίπαλο την 
πρωταθλήτρια οµάδα Αιγαίου ΣΟ 
Μυτιλήνης, σε ένα πραγµατικά δύσκολο 
αγώνα. Ελπίζουµε τα παιδιά µας να παίξουν 
καλό σκάκι και έτσι να περάσουν στην 
επόµενη φάση. 
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ΕΠΙΤEΛΟΥΣ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 
ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ!! 

 
   Μια βραδιά γεµάτη ενθουσιασµό, 
αισιοδοξία, πίστη και  ελπίδα έζησαν οι 
µικροί και µεγάλοι σκακιστές της Άµφισσας 
αλλά και οι παρευρισκόµενοι στην 
εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε το 
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2009, στο χώρο 
του Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου 
Άµφισσας, µια εκδήλωση για την απονοµή 
του Κυπέλλου στην Πρωταθλήτρια οµάδα 
Ανατολικής Στερεάς και Εύβοιας, Ένωση 
Σκακιστών Άµφισσας, που διοργανώθη-
κε από το ∆ήµο Άµφισσας και την Ε.ΣΚ.Α.. 
Το όνειρο της κατάκτησης του Πρωταθλή-
µατος και της ανόδου στην Α΄ Εθνική, έγινε 
πραγµατικότητα γεµίζοντας χαρά αλλά και 
ευθύνες τόσο τους αθλητές και τους 
προπονητές, όσο και το ∆.Σ. της Ε.ΣΚ.Α.. 

 
   Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία 
τους ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Ιωάννης 
Μπούγας, ο Νοµάρχης Φωκίδας κ. 
Νικόλαος Φουσέκης, ο ∆ήµαρχος Άµφισσας 
κ. Ασηµάκης Ασηµακόπουλος, ο Πρόεδρος 
της Τ.Ε.Σ.Σ.Α.Σ. (Τοπική Επιτροπή 
Σκακιστικών Σωµατείων Ανατολικής 
Στερεάς) κ. Σπύρος Ζαννιάς, ο Πρόεδρος 
της Σκακιστικής Ακαδηµίας Χαλκίδας 
«Παλαµήδης ο Ευβοεύς»  κ. Γιώργος 
Τσουνής, εκπρόσωποι φορέων, µικροί και 
µεγάλοι αθλητές του συλλόγου και αρκετοί 
φίλοι του σκακιού. 
   Στο ξεκίνηµα της εκδήλωσης ο Πρόεδρος 
της Ε.ΣΚ.Α., κ. Κωνσταντίνος Παπακων-
σταντίνου, ευχαρίστησε τους παρόντες και 
έκανε  µια σύντοµη αναδροµή στα 
πεπραγµένα του συλλόγου αναφέροντας: 

  
   «Σεβαστέ πατέρα, κ. Υπουργέ, κ. 
Νοµάρχα, κ. ∆ήµαρχε Άµφισσας, κ. 
Πρόεδρε Τ.Ε.Σ.Σ.Α.Σ., κύριε Αντινοµάρχα, 
κ. Αντιδήµαρχε, Εκπρόσωποι φορέων και 
Συλλόγων, φίλες και φίλοι, συγκεντρω-
θήκαµε σήµερα εδώ για να τιµήσουµε την 
οµάδα σκακιού της πόλης µας, την οµάδα 
της Ένωσης Σκακιστών Άµφισσας που 
αναδείχτηκε Πρωταθλήτρια Ανατολικής 
Στερεάς για το έτος 2008 κερδίζοντας 
συγχρόνως την άνοδό της στην Α΄ Εθνική 
κατηγορία σκακιού. 
   Το κύπελλο του Πρωταθλητή κατακτά για 
πρώτη φορά οµάδα της πόλης µας και είναι 
επίσης η πρώτη φορά που οµάδα της 
Ανεβαίνει στην Α΄ Εθνική κατηγορία. 
Επίσης η Ε.ΣΚ.Α. είναι η πρώτη οµάδα που 
για οποιοδήποτε άθληµα θα αγωνιστεί στην 
Α΄ Εθνική και ευχόµαστε το ίδιο να συµβεί 
και για άλλα αθλήµατα που δίνουν τον 
τελευταίο καιρό διακρίσεις και χαρά σε 
όλους µας. 
   Η Άµφισσα είχε µεγάλη παράδοση στο 
άθληµα του σκακιού, αγαπούσε από παλιά 
το άθληµα αυτό, σε δύσκολες στιγµές οι 
φορείς της πόλης το στήριξαν και πάνω σ’ 
αυτή την υποδοµή το ∆Σ της Ε.ΣΚ.Α. 
δροµολόγησε την ανάπτυξη του σκακιού 
σύµφωνα µε τα πανελλήνια πρότυπα 
ανεπτυγµένων συλλόγων. Θέλουµε λοιπόν 
να ευχαριστήσουµε όλες τις διοικήσεις του 
«Γ.Α.Σ. Άµφισσας» και τους προπονητές για 
τη δουλειά που έκαναν όλα τα προηγούµενα 
χρόνια διατηρώντας το ενδιαφέρον της πό-
λης µας γύρω από το όµορφο αυτό άθληµα. 
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   Ξεκινήσαµε λοιπόν το καλοκαίρι του 2007 
διοργανώνοντας το 1ο τουρνουά Φωκικά 
2007, που ήταν και το πρώτο στην 
Ανατολική Στερεά µε συµµετοχή 40 
αθλητών και φτάσαµε το Σεπτέµβρη όλη 
µας  2008 µε το 2ο τουρνουά Φωκικά 2008 
να συµµετάσχουν, από 32 συλλόγους της 
χώρας κατατάσσοντας το τουρνουά στην 
πρώτη δεκάδα πανελληνίως. 
   Μεταξύ των αθλητών που τίµησαν µε την 
παρουσία τους ήταν 3 GM, ο 
Γεωργιανός Tamaz Gellashvili, ο Ιωάννης 
Νικολαΐδης πρωταθλητής και προπονητής 
της Εθνικής οµάδας και ο Στράτος Γρίβας, 
πολυπρωταθλητής Ελλάδας, προπονητή της 
Εθνικής Τουρκίας και φίλος της 
προσπάθειάς µας από την πρώτη στιγµή, 
δίνοντας µάλιστα επί δύο συνεχόµενα 
χρόνια αγώνα επίδειξης σκακιού στην 
πλατεία Ησαΐα. 
   Επίσης 17 σκακιστές µε πολύ σηµαντικούς 
τίτλους γνωστοί στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό για τις διακρίσεις τους. 
   Ήταν ένα όµορφο σκακιστικό και µη 
τριήµερο που έκανε γνωστή την πόλη 
µας  σε όλη την Ελλάδα, απέσπασε τα 
συγχαρητήρια όλων ανανεώνοντας το 
ραντεβού για το φετινό καλοκαίρι µε 
περισσότερες συµµετοχές. 
   Άλλη µια πολυπληθής διοργάνωση της 
χρονιάς που πέρασε  ήταν το σχολικό 
πρωτάθληµα Ανατολικής Στερεάς µε τη 
συµµετοχή 200 µαθητών. 
   Η οµάδα εφήβων - νεανίδων κατέκτησε τη 
δεύτερη θέση στο πρωτάθληµα του 2007 και 
αναδείχτηκε πρωταθλήτρια το 2008 
διεκδικώντας στα µπαράζ τη συµµετοχή της 
στις 12 καλύτερες οµάδες της χώρας. ∆εν τα 
κατάφερε στον τελευταίο αγώνα παρότι 
ισοβάθµησε µε την ΣΕ Βόλου χάνοντας την 
πρόκριση στα κριτήρια ισοβαθµίας. 
Σηµειώνουµε ότι ήταν η πιο µικρή ηλιακά 
οµάδα του τουρνουά αποτελούµενη από 
τους Κυριακίδη Βλαδίµηρο, Μαγκλάρα 
Θεµιστοκλή, Παπακωνσταντίνου ∆ηµήτρη, 
Κυριακίδη Σέργιο, Καλλία Βασιλική και 
Τσαµαντάνη Έλλη. 
   Στο Οµαδικό Σχολικό Πρωτάθληµα η 
οµάδα του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου 
αποτελούµενη από τους Μαγκλάρα Θέµη, 
Κατσένιο ∆ηµήτρη, Καλλία Βασιλική, 

Τσαµαντάνη Έλλη, Παπακωνσταντίνου 
∆ηµήτρη και Στεργίου Μιχάλη κατέκτησε 
για το 2007 και 2008 το χρυσό µετάλλιο 
στην Ανατολική Στερεά και κατετάγη 
5η στο Πανελλήνιο Οµαδικό Σχολικό 
Πρωτάθληµα ισοβαθµώντας στην 3η θέση 
µεταξύ των 30 καλύτερων σχολείων της 
χώρας. 
   Μικροί και µεγάλοι αθλητές του συλλόγου 
µας πετυχαίνουν σηµαντικές διακρίσεις σε 
ατοµικά πρωταθλήµατα και τουρνουά που 
διεξάγονται στη χώρα µας. 
   Προσπαθήσαµε να αναπτύξουµε 
συγχρόνως: 
   ● Αγωνιστικό σκάκι σε ατοµικό και 
οµαδικό επίπεδο. 
   ● Μαζικό σκάκι που θα προσφέρει στα 
παιδιά µας όλα τα οφέλη αυτού του 
αθλήµατος µιας και όπως λέει ο Παγκόσµιος 
Πρωταθλητής Γκάρι Κασπάροβ «Η ζωή 
µιµείται το σκάκι». 
   Στο σύλλογο παρακολουθούν µαθήµατα 
πάνω από 60 αθλητές χωρισµένοι σε επίπεδα 
προετοιµασίας. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι 
είναι ο πιο µαζικός σύλλογος σκακιού στην 
Ανατολική Στερεά. Τελευταία διάκριση 
ήταν το ασηµένιο µετάλλιο στο κύπελλο, 
χάνοντας στον τελικό µετά από ένα 
συγκλονιστικό αγώνα από την οµάδα της 
Σκακιστικής Ακαδηµίας Χαλκίδας 
«Παλαµήδης ο Ευβοεύς», µια ανερχόµενη 
σκακιστική δύναµη που η παρουσία της µας 
κάνει χαρούµενους µιας και ανεβάζει τον 
πήχη της ανάπτυξης του σκακιού στην 
περιοχή µας. 
   Θέλουµε να ευχαριστήσουµε ιδιαιτέρως 
   ● Τον Υπουργό κ. Ιωάννη Μπούγα για την 
υποστήριξη που έδειξε από την πρώτη 
στιγµή στην προσπάθειά µας. 
   ● Τον Νοµάρχη Φωκίδας κ. Νικόλαο 
Φουσέκη για τη βοήθειά του ηθική και 
υλική στη διοργάνωση όλων των παραπάνω 
εκδηλώσεων, σηµειώνουµε ότι είναι η µόνη 
Νοµαρχία στην Ανατολική Στερεά που έχει 
αγκαλιάσει το άθληµα µε τόσο ενδιαφέρον 
από την πρώτη στιγµή. 
   ● Τον ∆ήµαρχο Άµφισσας κ. Ασηµάκη 
Ασηµακόπουλο επίσης για την υλική και 
ηθική υποστήριξή του και ιδιαιτέρως για την 
παραχώρηση αυτόνοµου χώρου για τη 
λειτουργία του συλλόγου. Πρέπει να 
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σηµειώσουµε ότι είναι ο µόνος ∆ήµος στην 
Ανατολική Στερεά που έχει παραχωρήσει 
χώρο για τη λειτουργία σκακιστικού 
συλλόγου. 
   ● Την οικογένεια Σορώκου που 
αφιλοκερδώς παραχώρησε τη ιδιόκτητη 
αίθουσα για την πραγµατοποίηση των 
µαθηµάτων και προπονήσεων στο ξεκίνηµα 
της χρονιάς. 
   ● Το ασφαλιστικό γραφείο της Αγγελικής 
Σαπουντζή-Καραγιάννη και τον κ. Νίκο 
Καρυδάκη, διευθυντή του Ταχυδροµικού 
Ταµιευτηρίου, για την προσωπική 
οικονοµική τους χορηγία. Οι δυο παραπάνω 
συµπολίτες µας είναι οι πρώτοι που 
βοήθησαν στην προσπάθεια της Α΄ Εθνικής 
και θα θέλαµε όλοι οι φορείς και οι πολίτες 
να στηρίξουν ηθικά και υλικά τη συµµετοχή 
της οµάδας µας έτσι ώστε το όνειρο να γίνει 
πραγµατικότητα. 
   Όλα τα παραπάνω δεν αναφέρονται από 
υπερηφάνεια - που θα έπρεπε, ούτε από 
έπαρση - που δεν θα έπρεπε, αλλά για να 
τονίσουν την προσπάθεια της µικρής και 
µεγάλης νεολαίας της πόλης µας να βγάλει 
την πόλη µας από τα στενά όριά της και να 
την κάνει να ακούγεται στο πανελλήνιο. 
   Το αποκορύφωµα αυτής της προσπάθειας 
σε οµαδικό επίπεδο ήταν η κατάκτηση του 
Πρωταθλήµατος για το 2008 κερδίζοντας τα 
συγχαρητήρια και την αναγνώριση όλων 
των οµάδων που αγωνίστηκαν µαζί µας. 
   Θα ήθελα να αναφέρω τους συντελεστές 
αυτής της επιτυχίας. 
   ● Αθλητές: Κακκανάς Ευάγγελος, 
Μακρής Ευάγγελος, Κυριανάκης 
Κωνσταντίνος, Κυριακίδης Αλέξανδρος, 
Βουτσινάς Κοσµάς, Κραβαρτόγιαννος 
∆ρόσος, Μέγκου Παναγούλα, Καλλία 
Βασιλική, Τσαµαντάνη Έλλη, Τσινταβή 
Αργυρή, Κυτέα Ιωάννα, Κωνσταντίνου 
Χρυσαφένια, Κυριακίδης Βλαδίµηρος, 
Μαγκλάρας Θεµιστοκλής, Παπακωνστα-
ντίνου ∆ηµήτρης, Στεργίου Μιχάλης, 
Κυριακίδης Σέργιος. 
   ● Προπονητές: Νίκος Καραπάνος και 
Γρηγόρης Πιτσέλης που από τη νέα 
αγωνιστική περίοδο και παίκτες της οµάδας. 
   ● ∆ιοικητικό Συµβούλιο: Μαγκλάρας 
Ευθύµιος, Κυριακίδης Αλέξανδρος, 
Αναστασίου Λάµπρος, Λαζογιώργος 

Ευθύµιο, Κραβαρτόγιαννος ∆ρόσος και 
Λαζογεώργου Ιωάννα. 
   ● Επίσης τους αθλητές του συλλόγου 
Κουρούση Επαµεινώνδα, Γιάννη Κολόµβα, 
Γεωργίου Τζόλα, Ανδρέα Μπότσαρη, Ηλία 
Ευθυµιάδη, Πολύζου Χριστίνα που θα µας 
βοηθήσουν στη δύσκολη προσπάθεια. 
   Ελπίζουµε ότι µε τη σοβαρή και 
ουσιαστική δουλειά που γίνεται οι νέοι µας 
θα γνωρίσουν το σκάκι σε βάθος και θα το 
αγαπήσουν ακόµη περισσότερο». 
   Μετά το σύντοµο χαιρετισµό του 
Προέδρου της Ε.ΣΚ.Α., το λόγο έλαβε ο 
Πρόεδρος της Τ.Ε.Σ.Σ.Α.Σ., κ. Σπύρος 
Ζαννιάς, ο οποίος αφού ευχήθηκε καλή 
επιτυχία στην οµάδα της Ε.ΣΚ.Α., 
αναφέρθηκε στην αξιέπαινη προσπάθεια της 
Ε.ΣΚ.Α. η οποία έχει τη στήριξη τόσο της 
Τ.Ε.Σ.Σ.Α.Σ. όσο και της Ε.Σ.Ο. καθώς και 
την ευχαρίστησή του για την παρουσία όλων 
των επισήµων αρχών στην απονοµή.  
   Στη συνέχεια ακολούθησε βράβευση µε 
τιµητική πλακέτα για την προσφορά και 
βοήθεια τους στη µεγάλη αυτή προσπάθεια 
στους: 
   ● Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Ιωάννη 
Μπούγα, ο οποίος παρότι έχει βεβαρηµένο 
πρόγραµµα, λόγω των αυξηµένων 
υποχρεώσεών του, βρήκε για άλλη µια φορά 
το χρόνο να είναι κοντά µας. 
Στον  ολιγόλεπτο χαιρετισµό του αναφέρθη-
κε στην προσπάθεια που γίνεται από το ∆Σ 
της Ε.ΣΚ.Α. και όλους τους αθλητές, έδωσε 
τα συγχαρητήριά του στην οµάδα για την 
άνοδό της στην Α΄ Εθνική κατηγορία 
τονίζοντας ότι όλοι οι φορείς πρέπει να 
στηρίζουν µε όλους τους τρόπους τέτοιες 
προσπάθειες. Την απονοµή της τιµητικής 
πλακέτας έκανε ο Πρόεδρος της Ε.ΣΚ.Α. κ. 
Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου. 
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΕΘ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ‘09 
 

Η ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 
ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ ΣΤΗΝ Α΄ Ε.Κ. 2009 

 
  Η µόνη επαρχιακή πόλη που κατάφερε να 
κερδίσει την παραµονή της στην Α΄ Εθνική 
κατηγορία στο 37ο Πανελλήνιο Οµαδικό 
Πρωτάθληµα της Α' Εθνικής.  
   Η µεγαλύτερη επιτυχία σε οµαδικό 
επίπεδο για την Άµφισσα και την Ανατολική 
Στερεά στο άθληµα του σκακιού.  
   Ολοκληρώθηκε το 37ο Πανελλήνιο 
Οµαδικό Πρωτάθληµα της Α' Εθνικής, το 
οποίο διεξήχθη στο Ξενοδοχείο Άθως στην 
Καλλιθέα Χαλκιδικής από τις 3 έως τις 9 
Ιουλίου 2009 µε τη συµµετοχή 31 οµάδων. 
   Πρωταθλήτρια οµάδα αναδείχθηκε για 
δεύτερη συνεχόµενη χρονιά ο «Σ.Ο. 
Καβάλας», τερµατίζοντας αήττητος µε 16 
βαθµούς σε 9 αγώνες. ∆εύτερη οµάδα η 
«Π.Σ. Περιστερίου» µε 14 βαθµούς, ενώ 
τους ίδιους βαθµούς συγκέντρωσε και η 
«Ε.Σ.Θ.» καταλαµβάνοντας την τρίτη θέση 
λόγω κριτηρίων. 
   Αυτή τη χρονιά αγωνίσθηκαν µεγάλα 
ονόµατα του παγκοσµίου σκακιού, όπως ο 
Ιβαντσούκ µε την «Π.Σ. Περιστερίου», ο 
Τοµασέβσκι µε τον «Σ.Ο. Καβάλας», ο 
Τιβιάκοβ µε τον «Α.Μ.Ο. Γαλαξίας», ο 
Ναβάρα µε τον «Ο.Σ. Τριανδρίας», ο Βίκτορ 
Μπολογκάν µε την «Ε.ΣΚ.Α.», ανάµεσα σε 
πολλούς ακόµη ισχυρούς γκρανµαίτρ. 
   Η οµάδα µας κατετάγη στην 20η θέση 
ανάµεσα στις 31 οµάδες συγκεντρώνοντας 8 
βαθµούς σε 9 αγώνες. Αξιοσηµείωτο είναι 
το γεγονός ότι το σύνολο των πόντων ήταν 
59 πολύ περισσότερους από πάρα πολλές 
οµάδες που τερµάτισαν σε υψηλότερες 
θέσεις και µόλις 10 λιγότερους !!! από τον 
Πρωταθλητή «Σ.Ο. Καβάλας».  
   Την αποστολή της οµάδος της «Ε.ΣΚ.Α.» 
αποτελούσαν οι αθλητές (προπονητής της 
οµάδος ήταν ο Νίκος Καραπάνος): 
 

Α Ονοµατεπώνυµο ΕΛΟ ΓΕΝ. 
1 GM Bologan Victor 2690 1971 
2 Καραπάνος Νικόλαος 2208 1966 

3 Κουρούσης Επαµεινών. 2237 1991 
4 Τζόλας Γεώργιος 2139 1975 
5 Πιτσέλης Γρηγόριος 2128 1971 
6 Havlikova Kristyna 2141 1992 
7 Κακκανάς Ευάγγελος 1999 1970 
8 Ευθυµιάδης Ηλίας 2026 1972 
9 Μπότσαρης Ανδρέας 1987 1978 
10 Πολύζου Χριστίνα 1947 1987 
11 Μαγκλάρας Θεµιστοκ. 1533 1997 
12 Κολόµβας Ιωάννης  1972 
13 Κραβαρτόγιαννος ∆ρόσ.  1935 
14 Κυριακίδης Αλέξανδρος  1966 
15 Παπακωνσταντίνου ∆.  1998 
16 Καλλία Βασιλική  1997 
17 Κυριακίδης Βλαδίµηρος  1994 
18 Στεργίου Μιχαήλ-Βας.  1997 
19 Τσαµαντάνη Ελένη-Μ.  1998 
20 Κυριακίδης Σέργιος  1997 
  
   Το Πρωτάθληµα ολοκληρώθηκε στις 
14:30 µε ένα συγκλονιστικό τρόπο, που 
καθόρισε και την τελική γενική κατάταξη. Η 
Ε.ΣΚ.Α. βρέθηκε στην 20η θέση ανάµεσα 
σε 31 οµάδες (υποβιβάστηκαν 11) και 
παρέµεινε στην Α΄ Εθνική κατηγορία ως η 
µόνη επαρχιακή οµάδα που κατάφερε κάτι 
τέτοιο, αφήνοντας εκτός οµάδες από Πάτρα, 
Λάρισα, Ηράκλειο, Αθήνα. Το όνειρο είχε 
γίνει πραγµατικότητα, συµβούλιο και 
αθλητές ευτυχισµένοι, κουρασµένοι και 
περιχαρείς από την τεράστια προσπάθεια 
έδωσαν την υπόσχεση για καλύτερη εµφά-
νιση την επόµενη χρονιά στην Α΄ Εθνική.  
   Στην τελετή λήξης που ακολούθησε όλοι 
αναφέρθηκαν στην επιτυχία της Ε.ΣΚ.Α. και 
απονεµήθηκαν τα χρυσά µετάλλια στους 
αθλητές µας Επαµεινώνδα Κουρούση στη 
σκακιέρα Α.18 για το τροµερό αποτέλεσµα 
8 νίκες σε 8 αγώνες και στην Kristyna 
Havlikona στη σκακιέρα Κ.18 για το επίσης 
τροµερό αποτέλεσµα 8 νίκες σε 8 αγώνες.  
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3ο ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΦΩΚΙΚΑ 2009 
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ» 

 
   Την Κυριακή 6 Σεπτεµβρίου 2009 
ολοκληρώθηκε το 3ο Ανοικτό Τουρνουά 
Φωκικά 2009 «Νίκος Καραπάνος». Το 
τουρνουά, που αποτελούσε  συνδιοργάνωση 
της Ένωσης Σκακιστών Άµφισσας, του 
∆ήµου Άµφισσας, της Ν.Α. Φωκίδας και του 
Σ.∆.Α.Ν. Φωκίδας, πήρε το όνοµα του 
αείµνηστου Νίκου Καραπάνου, αθλητή και 
προπονητή της οµάδας µας, που έφυγε τόσο 
άδικα στις 10 Αυγούστου 2009, κατά τη 
διάρκεια του 1ου γύρου του ∆ιεθνούς 
Τουρνουά Ακρόπολις, και εσαεί θα φέρει 
τον τίτλο αυτό. 
   Με την παρουσία τους τίµησαν τον 
τουρνουά 120 αθλητές από 34 συλλόγους 
της χώρας. Οι αγώνες πραγµατοποιήθηκαν 
στον όµορφο χώρο του Πνευµατικού 
Κέντρου Άµφισσας, τους υπευθύνους του 
οποίου αισθανόµαστε την ανάγκη να 
ευχαριστήσουµε δηµόσια για την προσφορά 
τους και την ανοχή τους, κάθε φορά που 
τους χρειαζόµαστε. 
   Νικητής του τουρνουά αναδείχτηκε για 
δεύτερη συνεχή χρονιά ο GM Νικολαΐδης 
Ιωάννης (Α.Ο. «Κύδων» Χανίων), κατά-
κτώντας την πρώτη θέση αήττητος µε 5½ 
βαθµούς. Ακολούθησαν κατά σειρά 
οι IM Τζερµιαδιανός Ανδρέας (Π.Σ. Περι-
στερίου), IM Γεωργιάδης Ιωάννης, (Ε.Ο.Α. 
Ο. «Ο Φυσιολάτρης» Νίκαιας),  FM 
Νικολαΐδης Κωνσταντίνος (Σ.Α. 
Χαλκίδος), Ιγνατιάδης Κωνσταντίνος (Σ.Ο. 
Ηλιούπολης), Γκόγκολης Αλέξανδρος (Σ.Ο. 
Ηλιούπολης) και Κοκόλιας Κωνσταντίνος 
(Σ.Ο. Παγκρατίου), όλοι µε 5 βαθµούς. 
   Οι αγώνες ξεκίνησαν την Παρασκευή 4 
Σεπτεµβρίου, µε µια λιτή τελετή έναρξης 
στην οποία παραβρέθηκε ο ∆ήµαρχος 
Άµφισσας, κ. Ασηµάκης Ασηµακόπουλος, ο 
οποίος αφού ευχήθηκε καλή επιτυχία σε 
όλους τους συµµετέχοντες και τους 
ευχαρίστησε για την παρουσία τους στην 
πόλη µας, αναφέρθηκε στην προσφορά 
του αείµνηστου Νίκου, τόσο στην οµάδα 
όσο και στην πόλη. Το πρόγραµµα περι-
λάµβανε δύο γύρους κάθε µέρα. 

   Από την «Ένωση Σκακιστών Άµφισσας», 
συµµετείχαν συνολικά 34 αθλητές, που στην 
πλειοψηφία τους πραγµατοποίησαν καλές 
επιδόσεις, ενόψει µάλιστα και της νέας 
αγωνιστικής περιόδου. Αναλυτικά οι βαθµοί 
των αθλητών µας έχουν ως εξής: 
 

Κολόµβας Ιωάννης  4½ 
Πιτσέλης Γρηγόριος  4 
Ευθυµιάδης Ηλίας  3½ 
Κακκανάς Ευάγγελος  3½ 
Παπακωνσταντίνου ∆ηµ.  3½ 
Μαγκλάρας Θεµιστοκλής Κ.12 3½ 
Βουτσινάς Κοσµάς  3 
Κυριακίδης Αλέξανδρος  3 
Μέγκου Παναγούλα  3 
Καλλίας Αθανάσιος  3 
Στεργίου Μιχαήλ-Βασίλ.  3 
Κυριακίδης Βλαδίµηρος Κ.16 3 
Τσαµαντάνη Ελένη-Μαρ. Κ.12 3 
Λύτρας Ιωάννης Κ.12 3 
Κυριακίδης Σέργιος Κ.12 3 
Παπακωνσταντίνου Γεώρ. Κ.08 2 
Κατσένιος ∆ηµήτριος Κ.14 2 
Κυτέα Ιωάννα-Μαρία Κ.10 2 
Ανδρέου Ευστάθιος-Ανδρ. Κ.12 2 
Οικονόµου Παναγιώτης Κ.10 2 
Μοσκαχλαϊδής Χαράλαµπ. Κ.10 2 
Οικονόµου Νικόλαος Κ.14 2 
Παύλου Παύλος Κ.10 2 
Λύτρα Παναγιώτα Κ.10 1½ 
Καρλιαύτης Κων/νος  1 
Βαρζακάνος Γεώργιος Κ.12 1 
Πουρνάρα Αικατερίνη Κ.10 1 
Πουρνάρα Σταυρούλα Κ.08 1 
Ντόκος Σπυρίδων Κ.08 1 
Καλλίας Λουκάς Κ.08 ½ 
Τσικνής Ευθύµιος Κ.10 0 
Παπαδήµας Ευθύµιος Κ.08 0 
 

   Εκτός από τους επτά πρώτους της γενικής 
κατάταξης βραβεύτηκαν και αθλητές σε 
επιµέρους κατηγορίες. Ειδικότερα: 
   ● Βραβείο καλύτερης παρτίδας στη µνήµη 
Νίκου Καραπάνου - Πιτσέλης Γρηγόρης 
(Ε.ΣΚ.Α.) για την παρτίδα του 4ου γύρου µε 
το ∆ηµήτριο Αλεξάκη (σηµειώνουµε ότι την 
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επιτροπή που έκρινε την καλύτερη παρτίδα 
αποτελούσαν οι GM Νικολαΐδης Ιωάν-
νης και IM Τζερµιαδιανός Ανδρέας, οι 
οποίοι µάλιστα επισήµαναν ότι στην 
παρτίδα είδαν πολλά στοιχεία από το στυλ 
παιχνιδιού του Νίκου Καραπάνου…) 
   ● Κατηγορία Γυναικών - Κορού 
Λασκαρίνα (Πειραϊκός Ο.Σ.) µε 4 βαθµούς, 
Πετσετίδη Μαρία (A.E.K.) µε 3½ βαθµούς 
και Μπόκου Ελένη (Α.Ο. ∆εξαµενής 
Μεταµόρφωσης) µε 3,5  βαθµούς. 
   ● 1ος Βετεράνος - FM Καλούσης 
Ευάγγελος (Ε.Φ.Ε.Τ.) µε 5  βαθµούς. 
   ● 1ος Νέος Κ.20 - Ρηγόπουλος-Τσίγκος 
Αλέξανδρος (Σ.Α. Χαλκίδος) µε 4½ 
βαθµούς. 
   ● 1ος Νέος Κ.16 - Μιχόπουλος 
Κωνσταντίνος (A.O. «Τρεις Αστέρες '89») 
µε 4 βαθµούς. 
   ● 1η Νεανίδα Κ.18 - Τσαµαντάνη Ελένη-
Μαρίνα (Ε.ΣΚ.Α.) µε 3 βαθµούς. 
   ● Κατηγορία Νέων Κ.14 - Κυριακάκης 
Κωνσταντίνος (Σ.Ο. Λαµίας) µε 3½  
βαθµούς, Μεγαλιός Κωνσταντίνος (Σ.Ο. 
Λαµίας) µε 3½ βαθµούς και Ψαροµηλίγκος 
Κωνσταντίνος (Ε.Ο.Α.Ο. «Ο Φυσιολάτρης» 
Nίκαιας) µε 3½ βαθµούς. 
   ● Κατηγορία Νέων Κ.12 - Παπακω-
νσταντίνου ∆ηµήτρης (Ε.ΣΚ.Α.) µε 3½ 
βαθµούς, Μαγκλάρας Θεµιστοκλής-
Παναγιώτης (Ε.ΣΚ.Α.) µε 3½ βαθµούς και 
Στεργίου Μιχαήλ-Βασίλειος (Ε.ΣΚ.Α.) µε 3  
βαθµούς. 
   ● Κατηγορία Νέων Κ.10 - Τρουπής 
Θεόδωρος (Σ.Ο. Παγκρατίου) µε 3½ 
βαθµούς, Παπαθανασίου Επαµεινώνδας 
(Σ.Ο. Λιβαδειάς) µε 3  βαθµούς και Λύτρας 
Ιωάννης (Ε.ΣΚ.Α.) µε 3  βαθµούς. 
   ● Κατηγορία Νέων Κ.08 - Αλεξάκης 
Γεώργιος (Πειραϊκός Ο.Σ.) µε 3  βαθµούς, 
Παπακωνσταντίνου Γεώργιος (Ε.ΣΚ.Α.) µε 
3  βαθµούς και Μπενέτος Μιχάλης (Σ.Ο. 
Λιβαδειάς) µε 2  βαθµούς. 
   ● 1η Νεανίδα Κ.16 - Παπαγεωργίου 
Φωτεινή (Σ.Ο. Ηλιούπολης) µε 3  βαθµούς. 
   ● 1η Νεανίδα Κ.14 - Κυριακάκη Γαλήνη 
(Σ.Ο. Λαµίας) µε 2½ βαθµούς. 
   ● 1η Νεανίδα Κ.12 - Σαπέρα Ευδοκία 
(Σ.Ο. Φιλιατρών) µε 2½ βαθµούς. 
   ● 1η Νεανίδα Κ.10 - Κυτέα Ιωάννα-
Μαρία (Ε.ΣΚ.Α.) µε 2  βαθµούς. 

   ● 1η Νεανίδα Κ.08 - Τούντα Νεφέλη 
(Σ.Ο. Ορχοµενού) µε 2  βαθµούς. 
   Οι βραβεύσεις των νικητών έγιναν σε µια 
συγκινητική τελετή λήξης στο αµφιθέατρο 
του Πνευµατικού κέντρου. Παρόντες εκτός 
από τους αθλητές και τους συνοδούς ήταν ο 
Αντιδήµαρχος Άµφισσας, κ. Ευθύµιος 
Βλαχοδηµητρίου, η Αντινοµάρχης Φωκίδας 
κα Παναγιώτα Λαΐνη-Κολιαλή και η Ελπίδα 
µας… η κα Ελπίδα Καραπάνου, µητέρα του 
Νίκου µας… 
   Η τελετή ξεκίνησε µε αναφορά στο 
πρόσωπο και το έργο του Νίκου Καραπάνου 
από τον Πρόεδρο του συλλόγου, κ. Κωνστα-
ντίνο Παπακωνσταντίνου, ο οποίος φανερά 
συγκινηµένος κατάφερε µε απλά λόγια να 
κάνει τους παρευρισκόµενους να 
κατανοήσουν τι σήµαινε ο Νίκος για την 
οµάδα….. 
   Ακολούθησε, µέσα σε φορτισµένη 
ατµόσφαιρα, η ανάγνωση του ψηφίσµατος 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Άµφισσας, από 
τον Έφορο της Ε.ΣΚ.Α. κ. ∆ρόσο 
Κραβαρτόγιαννο το οποίο παρέδωσε ο 
Αντιδήµαρχος Άµφισσας, κος Βλαχοδηµη-
τρίου. Στη συνέχεια ο κ. ∆ρόσος 
Κραβαρτόγιαννος παρέδωσε στη µητέρα του 
Νίκου Καραπάνου, τιµητική πλακέτα από το 
∆Σ του συλλόγου, τους αθλητές και τους 
φίλους του Νίκου αφιερωµένη στη µνήµη 
του για την προσφορά του. 
   Ακολούθησαν δύο τιµητικές βραβεύσεις: 
1) Των αθλητών του συλλόγου, που 
απάρτιζαν την οµάδα του 1ου ∆ηµοτικού 
Σχολείου Άµφισσας για την κατάκτηση της 
τρίτης θέσης στο Πανελλήνιο Οµαδικό 
Σχολικό Πρωτάθληµα, από τον 
Αντιδήµαρχο Άµφισσας, κ. Ευθύµιο 
Βλαχοδηµητρίου. 
2) Των αθλητών της οµάδας της Ε.ΣΚ.Α. για 
την παραµονή της στην Α΄ Εθνική 
Κατηγορία, από την Αντινοµάρχη Φωκίδας 
κα Παναγιώτα Λαΐνη-Κολιαλή, η οποία µε 
περιεκτικά λόγια αναφέρθηκε στο 
σηµαντικό έργο που γίνεται στον τοµέα του 
σκακιού στην Άµφισσα και δήλωσε για 
άλλη µια φορά τη στήριξη της Νοµαρχίας. 
   Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκαν οι 
βραβεύσεις των νικητών της γενικής 
κατάταξης και των επιµέρους κατηγο-
ριών. Συγκινητική ήταν η στιγµή κατά την 



Νίκος Καραπάνος 1966-2009 56 

οποία απονεµήθηκε το βραβείο της 
καλύτερης παρτίδας στη µνήµη Νίκου 
Καραπάνου, στο Γρηγόρη Πιτσέλη. Εξίσου 
συγκινητικές ήταν οι τοποθετήσεις 
των Αλέξανδρου Γκόκολη και Παναγιώτη 
Μπαλάσκα, καθώς και του Γιώργου Τσουνή, 
Προέδρου της Σκακιστικής Ακαδηµίας 
Χαλκίδος «Παλαµήδης ο Ευβοεύς», στο 
κλείσιµο της τελετής που αναφέρθηκε στις 
δύο επιτυχηµένες διοργανώσεις του ∆ιεθ-
νούς τουρνουά Ακρόπολις και των 
Φωκικών, που δίνουν νέα ώθηση στην 
σκακιστική πραγµατικότητα στην Ανατολι-
κή Στερεά, στην προσωπικότητα του Νίκου 
Καραπάνου, δίνοντας συγχαρητήρια σε 
όλους τους παρευρισκόµενους.  
   Μέσα σε φορτισµένο κλίµα και µε την 
αίσθηση της απουσίας του Νίκου 
Καραπάνου έντονη, ανανεώθηκε το ραντε-
βού για τον επόµενο χρόνο. 
   Τέλος θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε, το 
∆ήµαρχο Άµφισσας κ. Ασηµάκη 
Ασηµακόπουλο, τους Αντιδηµάρχους 
Άµφισσας κ.κ. Ευθύµιο Λαζογιώρ-
γο και Ευθύµιο Βλαχοδηµητρίου όπως και 
όλο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, το Νοµάρχη 
Φωκίδας κ. Νικόλαο Φουσέκη, την 
Αντινοµάρχη κα Παναγιώτα Λαΐνη-
Κολιαλή, τον Πρόεδρο του Σ.∆.Α.Ν. 
Φωκίδας κ. Ευστάθιο Μαντζώρο, τον κ. 
Ανδρέα Καλέντζη, τους υπευθύνους του 
Πνευµατικού Κέντρου Άµφισσας, τον κ. 

Νεκτάριο Φασίτσα και την οικογένεια 
Σορώκο για τη βοήθεια τους. 
   ∆εν θα παραλείψουµε φυσικά να ευχαρι-
στήσουµε και δύο φίλους, τον επικεφαλή 
διαιτητή και υπεύθυνο κληρώσεων κ. 
Παναγιώτη Μεγαλιό, ο οποίος επιτέλεσε 
άψογα τα καθήκοντά του και τον κ. Γιώργο 
Τσουνή, Πρόεδρο της Σκακιστικής 
Ακαδηµίας Χαλκίδος «Παλαµήδης ο 
Ευβοεύς», για την ηθική υποστήριξή του 
καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά αλλά 
και για το φωτογραφικό υλικό που 
βρίσκεται αναρτηµένο τόσο στην ιστοσελίδα 
του συλλόγου µας www.eskachess.gr όσο 
στην ιστοσελίδα της Σκακιστικής Ακαδη-
µίας Χαλκίδος www.skakistikiakadimia.gr. 
   Καταλήγοντας είναι σκόπιµο να 
αναφέρουµε την τεράστια προβολή της 
πόλης µας και του νοµού µας Πανελληνίως 
µέσω του διαδικτύου και καλούµε το ∆ήµο 
Άµφισσας και τη Νοµαρχία Φωκίδας, τους 
οποίους ευχαριστούµε και πάλι για την έως 
τώρα βοήθεια, να αντιληφθούν ακόµα 
περισσότερο την αξία αυτού του 
Πανελλήνιου τουρνουά, που διοργανώνεται 
σε µια τόσο µικρή πόλη µε τόσο µεγάλη 
επιτυχία και ότι πρέπει να στηριχθεί πολύ 
περισσότερο διότι προβάλει την πόλη µας 
Πανελληνίως και αναπτύσσει το σκάκι και 
τον τουρισµό σε όλη την περιοχή. 
  

Το ∆.Σ. της Ε.ΣΚ.Α. 
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ΠΑΡΤΙ∆ΕΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ 
Στράτος Γρίβας 

 
□ Γρίβας Ευστράτιος 
■ Καραπάνος Νικόλαος 
D34 Αθήνα 03.08.1984 
1.δ4 δ5 2.γ4 ε6 3.Ιζ3 γ5 4.γxδ5 εxδ5 5.η3 
Ιζ6 6.Αη2 Αε7 7.0–0 0–0 8.Ιγ3 Ιγ6 9.δxγ5 
Αxγ5 10.Ια4 Αε7 11.Αε3 Ιε4 12.Πγ1 Βα5 
13.α3 Αε6 14.Ιδ4 Ιxδ4 15.Αxδ4 Παγ8 
16.Ιγ3 Πζδ8 17.ε3 Ιxγ3 18.Πxγ3 Πxγ3 
19.Αxγ3 Ββ5 20.Βδ2 β6 21.Πδ1 θ6 22.Βδ3 
Βγ4 23.θ3 θ5 24.Ρθ2 α6 25.Βδ4 Βxδ4 
26.Αxδ4 Αγ5 27.β4 Αxδ4 28.Πxδ4 Πδ7 
29.Ρη1 Ρζ8 30.Ρζ1 Ρε7 31.Ρε1 Ρδ6 32.Ρδ2 
Πγ7 33.Πδ3 Πγ4 34.ζ4 η6 35.Αζ3 α5 
36.βxα5 βxα5 37.η4 θxη4 38.θxη4 Ργ5 
39.ζ5 ηxζ5 40.ηxζ5 Αxζ5 41.Πxδ5+ Ρβ6 
42.Πxζ5 Πα4 43.Πxζ7 Πxα3 44.Αδ1 Πα2+ 
45.Ργ3 Πα3+ 46.Ρδ4 Πα1 47.Πζ6+ Ρβ5 
48.Αε2+ Ρβ4 49.Πβ6+ Ρα3 50.Αδ3 α4 
51.Αγ2 Πγ1 52.Ρδ3 Πε1 53.Πα6 Ρβ2 
54.Αxα4 Πη1 55.Πβ6+ Ρα3 56.Αγ2 Πη3 
57.Ργ3 Πxε3+ 58.Αδ3 1–0 
(Χρόνοι: Λ:2.20-M:2.39) 
 
□ Καραπάνος Νικόλαος 
■ Γρίβας Ευστράτιος 
E70 Κάλυµνος 08.07.1985 
1.δ4 Ιζ6 2.γ4 γ5 3.δ5 η6 4.Ιγ3 δ6 5.ε4 Αη7 
6.Αδ3 0–0 7.Ιηε2 ε6 8.0–0 εxδ5 9.εxδ5  
Φτάσαµε σε µια όχι πολύ γνωστή συνέχεια 
στην ινδική του βασιλιά σήµερα. Παιζόταν 
περισσότερο την δεκαετία του 50. 
9...Ια6?! 
Καλύτερο θα ήταν 9...Ιε8 10.ζ4 ζ5 11.Αε3 
Ιδ7 =. 
10.Ιη3 Ιγ7 11.α4? 
Βιαστική κίνηση χωρίς νόηµα µια και τα 
µαύρα δεν µπορούν να παίξουν β5 ‘ αν 
11...β5 12.γxβ5 Ιγxδ5? 13.Ιxδ5 Ιxδ5 14.Αε4 
+-. 
11...Πε8 12.Αζ4!?  
Ο λευκός θέλει να εκµεταλλευθεί το 
τετράγωνο ε4 για τους ίππους του πιέζοντας 
έτσι τις σταθερές αδυναµίες της µαύρης 
παράταξης. Σε τέτοιες θέσεις πιο γνωστό 
είναι το σχέδιο µε θ3 και κατόπιν ζ4. 
12...Ιη4! 

Παίρνει µε τέµπο το τετράγωνο ε5 γιατί 
απειλεί 13...Ιxθ2 14.Ρxθ2 Βθ4+ και 
15...Βxζ4. 
13.Ιηε4 Ιε5 14.Πε1 θ6!? 
Ελέγχει το η5 και σχεδιάζει το κτύπηµα µε 
ζ5. 
15.Αζ1 
Στήνοντας µια παγίδα που τα µαύρα µε την 
επόµενη κίνησή τους παραβλέπουν. 
15...ζ5? (∆)  
Απαραίτητο θα ήταν το 15...β6!? µε το 
οποίο τα µαύρα θα στέκονταν καλά. Με την 
τελευταία κίνησή τους τα µαύρα χάνουν 
πιόνι. 
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16.Ιxγ5! 
Κεραυνός εν αιθρία. 
16...δxγ5 
Μοναδική κίνηση. Αν 16...η5 17.Αxε5 Αxε5 
18.Ιδ3 Αδ4 19.Βθ5 +-. 
17.δ6 Ια6 18.Αxε5 Αxε5 19.Βδ5+ Πε6!?  
Ισχυρή κίνηση µε την οποία ο µαύρος 
συνεχίζει τον αγώνα. Στο 19...Αε6 
ακολουθεί 20.Βxε5 και ο µαύρος δεν έχει 
καλή αποκάλυψη λόγω του Βε8+. 
20.Πxε5 Ιβ4?! 
Κατά τη γνώµη µου καλύτερο θα ήταν 
20...Βxδ6!? 21.Πxε6 Βxε6 22.Πε1! Βxδ5 
23.γxδ5 µε πολύ καλύτερο φινάλε. 
21.Βxγ5 β6 22.Βxβ4 
Μοναδικό. Έχανε το 22.Βδ4 ή 22.Βε3 Ιγ2. 
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22...Πxε5 23.Ιδ5  
Με απειλή 24.Ιε7+ και 25.Ιγ6 +-. 
23...Αβ7 24.Ιε7+ Ρθ7  
Μοναδικό. Αν 24...Ρθ8?? 25.Ιxη6+ +-, αν 
24...Ρη7 25.Βγ3! Βxδ6 26.Πε1+-. 
25.γ5!! 
Μια κίνηση που οπωσδήποτε ο Γρίβας δεν 
είχε δει όταν έπαιξε 20...Ιβ4 για να κερδίσει 
τη διαφορά. Είναι αξιοσηµείωτο πως στο 
τετράγωνο γ5 ο λευκός έπαιξε τις δύο 
καλύτερες κινήσεις του. 
25...Πxγ5 26.Ββ3 
Απειλώντας µατ σε δύο. 
26...Βζ8 27.Πε1 
Με ιδέα Ιη6. 
27...Πδ8 (∆)  
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Εδώ ο µαύρος πρότεινε ισοπαλία. Αφού 
πρώτα µελέτησα τη συνέχεια 28.Ιxη6 Βζ6! 
(αν 28...Ρxη6 29.Βη3+ Ρθ7 30.Πε7+ Ρθ8 
31.Βη6 +-) όπου τα µαύρα έχουν αρκετά 
καλό παιχνίδι, δέχτηκα, αν και µετά την 

ήσυχη κίνηση 28.Πε6! που είδα στην ανά-
λυση κέρδιζα την παρτίδα. Μια πιθανή συ-
νέχεια θα ήταν 28.Πε6! Πxδ6 29.Ιxη6! +-.  
½–½ 
 
(Σχόλια: Καραπάνος Ν.) 
(Χρόνοι: Λ:2.03-M:2.08) 
 
   Στο πρωτάθληµα που παίχτηκε η συγκε-
κριµένη παρτίδα ο Νίκος δεν τα είχε πάει 
άσχηµα, αφού κατέκτησε την 3η θέση, 
δηλαδή το χάλκινο µετάλλιο, στο ένα από τα 
δύο νεανικά πρωταθλήµατα που διεξαγό-
ντουσαν εκείνη την εποχή (Κ.20 και Κ.16).    
   ∆ύσκολα πρωταθλήµατα που απαιτούσαν 
πρόκριση από ηµιτελικά, αλλά οι τελικοί σε 
αποζηµίωναν, αφού διεξάγονταν µε 
σύστηµα πουλ (όλοι µε όλους) και µε καλές 
συνθήκες. Η σηµερινή σύγκριση µε τα 
γιγάντια ελβετικά όπεν (ένα σύστηµα που 
πάντα πίστευα ότι είναι αντι-εκπαιδευτικό) 
προκαλεί τουλάχιστον λύπη σε κάποιους 
παλιούς που «έζησαν» την «αξιοπρέπεια». 
   Ο Νίκος έπαιξε καλά και θα µπορούσε 
ακόµα και τη δεύτερη θέση αν κέρδιζε την 
κερδισµένη θέση του εναντίον µου. 
   Και µη σας ξεγελάνε τα (διεθνή) ΕΛΟ της 
εποχής - για να έχετε καλύτερη εικόνα θα 
πρέπει να προσθέσετε τουλάχιστον 100 
βαθµούς στους δύο πρώτους και 200 στους 
επόµενους. Για µια απλή σύγκριση θα 
αναφέρω ότι µε διεθνές ΕΛΟ 2400 ήµουν 
νούµερο 8 στον παγκόσµιο πίνακα ΕΛΟ των 
Εφήβων της εποχής… Κάτι που σήµερα 
πρέπει να έχεις τουλάχιστον 2650 για να το 
πετύχεις… 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ (Κ.20) 1985 - Κάλυµνος (01-13.07.1985) 
Α Ονοµατεπώνυµο Τ ΕΛΟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Β 
1 Γρίβας Ε. ∆Μ 2400 ● ½ ½ 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 9½ 
2 ∆έδες Ν. ΥΜ 2270 ½ ● ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 1 1 8 
3 Καραπάνος Ν. ΑΚ 2115 ½ ½ ● 1 ½ ½ ½ ½ 1 0 1 1 7 
4 Παπαγεωργίου Β. ΥΜ 2125 0 ½ 0 ● ½ ½ 1 1 1 1 ½ ½ 6½ 
5 Λαγοπάτης Ν. ΑΚ 2155 0 ½ ½ ½ ● 1 ½ 1 0 ½ ½ 1 6 
6 Μαρούλης Γ. ΑΚ 1880 0 ½ ½ ½ 0 ● 1 ½ ½ ½ 1 ½ 5½ 
7 Ακονίδης Ι. ΑΚ 1920 0 0 ½ 0 ½ 0 ● 1 0 1 1 1 5 
8 Μπαλάσκας Ν. ΥΜ 2075 ½ ½ ½ 0 0 ½ 0 ● 1 ½ ½ ½ 4½ 
9 Κερασίδης Σ. ΑΚ 1760 0 0 0 0 1 ½ 1 0 ● 1 ½ ½ 4½ 
10 Παπαθεοδώρου Θ. ΑΚ 1965 0 0 1 0 ½ ½ 0 ½ 0 ● 1 0 3½ 
11 Χαριτάκης Θ. ΑΚ 2055 0 0 0 ½ ½ 0 0 ½ ½ 0 ● 1 3 
12 Καραολίδης Χ. ΑΚ 1835 0 0 0 ½ 0 ½ 0 ½ ½ 1 0 ● 3 
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□ Καραπάνος Νικόλαος 
■ Παπαγεωργίου Βασίλειος 
Ε77 Κάλυµνος 1985 
1.δ4 Ιζ6 2.γ4 η6 3.Ιγ3 Αη7 4.ε4 0–0!? 
Ενδιαφέρουσα συνέχεια που δεν συναντάµε 
συχνά. 
5.ζ4  
Αν 5.ε5?! Ιε8 6.ζ4 δ6 7.Αε3 δxε5 8.δxε5 
Βxδ1+ 9.Πxδ1 Ιγ6 10.Ιζ3 ζ6 11.εxζ6 Ιxζ6 
12.Αε2 Αζ5 13.Ιδ4 Ιxδ4 14.Αxδ4 Παδ8 = 
Μπένι-Ινκοβ. 
5...δ6 
Εδώ παίζεται και 5...γ5 6.δ5 β5 7.ε5 Ιε8 
8.Ιxβ5 δ6 9.Ιζ3 Ιδ7 10.ε6 ζxε6 11.Ιη5 Ιδζ6 = 
Γκούφελντ. 
6.Ιζ3 γ5 7.δ5 ε6 8.Αε2 εxδ5 9.ε5!? 
Μια ιδέα του σοβιετικού γκρανµαίτρ Ιβο 
Νέϊ. Σε αυτή τη θέση είναι πιο γνωστό το 
κόψιµο µε το πιόνι γ (µπενόνι), ή µε το πιόνι 
ε (ινδική του βασιλιά). 
9...δxε5  
Ο µαύρος έχει στη διάθεσή του εκτός απ’ 
αυτή που έπαιξε άλλες 4 δυνατότητες. Είναι 
9...Ιε8, 9...Ιζδ7, 9...Ιη4 και 9...Ιε4. 
10.ζxε5 Ιζδ7?! 
Ανακρίβεια, προτιµότερο θα ήταν το 
10...Ιη4. 
11.Αη5 Βα5 12.γxδ5 Ιxε5 13.0–0 Ιβδ7 
14.Αε7 Πε8 15.δ6 (∆) 
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15...Ιxζ3+? 
Η κίνηση που έκρινε την έκβαση της 
παρτίδας. Αλλάζοντας το καλύτερό του 
κοµµάτι επιτρέπει στα λευκά να 
ενεργοποιήσουν τον Αε2 χάνοντας µάλιστα 
και ένα πολύτιµο τέµπο. Πιο σωστό ήταν το 

15...γ4. 
16.Αxζ3 Ιε5?! 
Ενδιαφέρον εδώ θα ήταν το 16...Αxγ3!? 
παίρνοντας δεύτερο πιόνι που όµως θα 
στοίχιζε την εξασθένιση του µαύρου 
βασιλιά. 
17.Ιδ5 Αε6! 
Μια καλοµετρηµένη θυσία διαφοράς. 
18.Ιζ6+ 
Αν 18.Ιγ7?! Πxε7! 19.Ιxα8 Πδ7 20.Ιγ7 Αζ5 
και ο µαύρος έχει αντάλλαγµα για το υλικό 
µε διάφορες απειλές όπως 21...Ιδ3 ή 
21...Ιxζ3+ (µε ιδέα Αδ4+ και Πxδ6). 
18...Αxζ6 19.Αxζ6 Ιδ7 20.Αγ3 Ββ6 21.Βδ2 
ζ6 22.Παε1! 
Με απειλή 23.Πxε6! +-. 
22...Ιε5 
Μοναδικό. Αν 22...Αζ7 23.Πε7 +/-. 
23.Βζ4! γ4+ 
Σε πίεση χρόνου. 
24.Ρθ1 Αζ5 
Και πάλι µοναδική κίνηση. Αν 24...Βxδ6 
25.Βxζ6 και ο µαύρος χάνει κοµµάτι. Αν 
24...Πζ8 25.Πxε5! ζxε5 26.Βxε5 και 
ακολουθεί µατ σε λίγες κινήσεις. 
25.Αδ5+ Ρη7 26.Πxε5 ζxε5 27.Αxε5+ Πxε5 
28.Βxε5+ Ρθ6 (∆) 
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29.Πxζ5! 
Αν 29...ηxζ5 30.Βζ6+ Ρθ5 31.Αζ3 µατ. 
1–0 
 
(Σχόλια: Καραπάνος Ν.) 
 
Σηµείωση: ∆εν έγινε καµία παρέµβαση στα 
αρχικά σχόλια του Νίκου… 
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□ Καραπάνος Νικόλαος 
■ Μουτούσης Κωνσταντίνος 
E70 Αρκαδία 1995 
1.δ4 Ιζ6 2.γ4 η6 3.Ιγ3 Αη7 4.ε4 0–0 5.Αε2 
γ6 6.ε5 Ιε8 7.Ιζ3 δ6 8.0–0 Ια6 9.θ3 Ιεγ7 
10.Αε3 δ5 11.β3 Ιε6 12.Πγ1 Ιαγ7 13.Βδ2 ζ5 
14.εxζ6 εxζ6 15.γxδ5 γxδ5 16.Πζε1 Βδ6 
17.Αζ1 Αδ7 18.Αθ6 Παε8 19.η3 Πζ7 
20.Αη2 η5 21.Αxη7 Πxη7 22.Ιδ1 θ5 23.Ιε3 
Ιζ8 24.Βα5 Αε6 25.Βxα7 Πα8 26.Βxβ7 
Πxα2 27.Πγ6 Βδ8 28.Πεγ1 Ιε8 29.Ββ6 Βδ7 
30.Βγ5 θ4 31.Ιε1 θxη3 32.ζxη3 Πθ7 33.η4 
Πxη2+ 34.Ρxη2 Ιη6 35.Ιδ3 Αζ7 36.Ιζ5 Αε6 
37.Ιε3 Αζ7 38.Πε1 Ιθ4+ 39.Ρζ2 Ρθ8 (∆)  
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40.Ιxδ5 Αxδ5 41.Πxε8+ Βxε8 42.Πγ8 Βη8 
43.Πxη8+ Αxη8 44.β4 Ιη6 45.Ρη3 Ιε7 
46.β5 Ιδ5 47.β6 Πβ7 48.Ιβ4 Ιxβ6 49.Βγ6 
Πβ8 50.Βxζ6+ Ρθ7 51.Βε7+ 
1–0 
 
□ Χαµατγκαλέεβ Αλεξέϊ 
■ Καραπάνος Νικόλαος 
B07 Ικαρία 2002 
1.ε4 η6 2.δ4 Αη7 3.Ιγ3 δ6 4.Αε3 Ιζ6 5.Βδ2 
Ιη4 6.Αη5 θ6 7.Αθ4 γ6 8.Ιζ3 0–0 9.Αδ3 Ια6 
10.0–0 Ιγ7 11.Πζε1 η5 12.Αη3 ε5 13.δxε5 
Ιxε5 14.Αε2 Ιxζ3+ 15.Αxζ3 Αε5 16.Ιδ1 Βζ6 
17.γ3 η4 18.Αε2 θ5 19.Ιε3 Βη5 20.Παδ1 
Ιε6 21.Ιζ5 Βxδ2 22.Πxδ2 Ιγ5 23.Ιxδ6 Αxδ6 
24.Αxδ6 Ιxε4 25.Αxζ8 Ιxδ2 26.Αθ6 Ιε4 
27.Αδ3 ζ5 28.ζ3 Ιζ6 29.Πε7 β5 30.γ4 βxγ4 
31.Αxγ4+ Ιδ5 32.β3 α5 33.Πγ7 Αα6 
34.Πxγ6 Αxγ4 35.Πxγ4 Ρζ7 36.Ρζ2 Ιβ4 
37.α3 Ιδ5 38.Αδ2 Πβ8 39.Πδ4 Ρε6 40.Πδ3 
Πβ5 41.Ρη3 Ρζ6 42.Ρθ4 Ρε5 43.Ρxθ5 ηxζ3 

44.Πxζ3 Πβ8 45.Πη3 Ιζ6+ 46.Ρη6 Ιε4 
47.Αxα5 Ρε6 48.Πε3 Πη8+ 49.Ρθ6 (∆)  
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49...Ρζ6 50.Αγ3+ Ιxγ3 51.Ρθ7 Πη7+ 
52.Ρθ8 Ιε4 53.θ4 Πδ7 54.η4 Ρζ7 55.η5 Ρη6 
56.θ5+ Ρxη5 57.Πε1 Ρxθ5 58.Ρη8 Ρη6 
59.Ρζ8 Πα7 60.α4 Ρζ6 61.Ρε8 Ιγ5 62.Ρδ8 
Ιxβ3 63.Πβ1 Ιγ5 64.Πβ6+ Ρη5 
0–1 
 
□ Καραπάνος Νικόλαος 
■ Μιχαηλίδης Αναστάσιος 
E06 Πόρτο Καρράς 1998 
1.δ4 δ5 2.γ4 ε6 3.Ιζ3 Ιζ6 4.η3 Αε7 5.Αη2 0–
0 6.0–0 γ5 7.δxγ5 Αxγ5 8.Αη5 δxγ4 9.Βγ2 
Ββ6 10.Αxζ6 ηxζ6 11.Ιβδ2 Ιγ6 12.Ιxγ4 Βγ7 
13.Παγ1 β6 14.Βε4 ζ5 15.Βθ4 ζ6 (∆) 

��������	
 
�+�+���+� 
�������+�+�� 
�����+����+� 
�+����+�+�" 
#�+!+�+��Q$ 
%+�+�+!� �' 
( � �+ � &� ) 
*+��+�++-.�/ 
0123456789 

16.β4 Ιxβ4 17.Ιδ4 Ιδ5 18.Ιxζ5 Αβ7 19.Ιγδ6 
Αγ6 20.Ιε4 εxζ5 21.Ιxγ5 βxγ5 22.Πxγ5 Ββ7 
23.Βγ4                                                      1–0 
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□ Καραπάνος Νικόλαος 
■ Τσιλίδης Αλέξανδρος 
C44 Πάτρα 2000 
1.ε4 ε5 2.Ιζ3 Ιγ6 3.δ4 εxδ4 4.γ3 δ5 5.εxδ5 
Βxδ5 6.γxδ4 Αη4 7.Αε2 0–0–0 8.Ιγ3 Αβ4 
9.0–0 Αxγ3 10.βxγ3 Ιζ6 11.θ3 θ5 12.Πβ1 
Αζ5 13.Πβ5 Βδ7 14.Βα4 Αε4 15.Ιε5 Βε8 
16.Αζ4 α6 (∆)  
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17.Πxβ7 Ιxε5 18.Πxγ7+ Ρxγ7 19.Αxε5+ 
Πδ6 20.Βxα6 Βγ6 21.Βα7+ Ββ7 22.Βγ5+ 
Βγ6 23.Αxδ6+ Ρδ8 24.Βα5+ Ργ8 25.Αα6+ 
Ρδ7 26.Αβ5 Βxβ5 27.Βxβ5+ Ρxδ6 28.Πε1 
Πγ8 29.Πxε4 Ιxε4 30.Βε5+ Ρδ7 31.Βxε4 
Πxγ3 32.Βδ5+ Ρε7 33.Βxθ5 Πγ1+ 34.Ρθ2 
η6 35.Βη5+ 
1–0 
 
□ Καραπάνος Νικόλαος 
■ Τζερµιαδιανός Ανδρέας  
A05 Αγία Πελαγία 2004 
1.Ιζ3 Ιζ6 2.β3 η6 3.Αβ2 Αη7 4.ε4 0–0 5.ε5 
Ιε8 6.δ4 δ6 7.Ιβδ2 γ5 8.δxγ5 δxε5  9.Αxε5 
Βα5 10.Αxη7 Ιxη7 11.Αγ4 Αε6 12.0–0    
Ιγ6 13.Πε1 Πζδ8 14.Βε2 Βxγ5 15.Αxε6 
Ιxε6 16.Ιε4 Βα5 17.γ3 Πδ7 18.β4            
Βγ7 19.η3 α5 20.Βε3 Ιε5 21.Ιδ4 Ιxδ4 
22.γxδ4 Ιη4 23.Βζ3 Ιζ6 24.Ιxζ6+ εxζ6 
25.βxα5 Ρη7 26.Παβ1 Πxα5 27.Πεγ1    
Ββ8 28.α3 Βα7 29.Πβ3 Πζ5 30.Βε3 Πζδ5 
31.Πγ8 Βxδ4 32.Βxδ4 Πxδ4 33.Πβ8      
Πα4 34.Π8xβ7 Πxβ7 35.Πxβ7 Πxα3 36.θ4 
ζ5 37.Ρη2 Πα4 38.Ρζ3 θ6 39.Πβ5 Πε4 
40.θ5 Ρζ6 41.θxη6 ζxη6 42.Πβ6+ Ρη5 
43.Ρη2 Πα4 44.ζ4+ Ρθ5 45.Πζ6 η5 46.Ρθ3 
Πα5 (∆) 
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47.Πxζ5                                                    
½–½ 
 
□ Καραπάνος Νικόλαος 
■ Παπασταυρόπουλος Ανδρέας 
A51 Χαλκίδα 2001 
1.δ4 Ιζ6 2.γ4 ε5 3.δxε5 Ιε4 4.α3 α5 5.Ιζ3 
Ιγ6 6.ε3 Ιγ5 7.β3 Αε7 8.Αβ2 0–0 9.Ιγ3 β6 
10.Ιδ5 Αβ7 11.Αε2 δ6 12.Ιxε7+ Βxε7 
13.εxδ6 γxδ6 14.0–0 Ιε5 15.β4 Ιε4 16.Βδ4 
Πζε8 17.Βxβ6 Παβ8 18.Βδ4 Ιη5 19.Ιxη5 
Βxη5 20.ε4 Ιγ6 21.Βγ3 αxβ4 22.αxβ4 Ιxβ4 
(∆)  
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23.Πα5 Βθ6 24.Βη3 ζ6 25.Αθ5 η6 26.Αxζ6 
Αxε4 27.Πα7 Πε6 28.Αγ3 Βxθ5 29.Αxβ4 
Πxβ4 30.Βγ3 Πβ7 31.Πα8+ Ρζ7 32.Βθ8 
Βθ6 33.ζ3 Αδ3 34.Βη8+ Ρζ6 35.Πζ8+ Βxζ8 
36.Βxζ8+ 
1–0 



Νίκος Καραπάνος 1966-2009 62 

□ Καραπάνος Νικόλαος 
■ Μπούνης Βασίλειος 
D88 Αθήνα 2001 
1.δ4 Ιζ6 2.γ4 η6 3.Ιγ3 δ5 4.γxδ5 Ιxδ5 5.ε4 
Ιxγ3 6.βxγ3 Αη7 7.Αγ4 γ5 8.Ιε2 Ιγ6 9.Αε3 
γxδ4 10.γxδ4 0–0 11.0–0 Αδ7 12.Πβ1 Πγ8 
13.Αδ3 Πγ7 14.Βδ2 β6 15.Πζδ1 Αγ8 
16.Αβ5 Αβ7 17.Αζ4 Πγ8 18.δ5 Ιε5 19.Αθ6 
Βδ6 20.Αxη7 Ρxη7 21.ζ4 Βγ5+ 22.Ιδ4 Ιγ4 
23.Αxγ4 Βxγ4 24.Πβ3 ε6 (∆)  
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25.ζ5 ε5 26.Βη5 Πζδ8 27.ζxη6 ζxη6 
28.Ιε6+ Ρη8                                                            
1–0 
 
□ Καραπάνος Νικόλαος 
■ Αντονιέβσκι Ραφάλ  
A43 Καλλιθέα 2003 
1.δ4 γ5 2.δ5 δ6 3.ε4 Ιζ6 4.Ιγ3 η6 5.Αβ5+ 
Αδ7 6.α4 Αη7 7.Ιζ3 0–0 8.θ3 Ια6 9.0–0 Ιγ7  
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10.Αγ4 β6 11.Πε1 α6 12.ε5 Ιζε8 13.Αη5 ζ6 
(∆) 
14.ε6 ζxη5 15.εxδ7 Βxδ7 16.Ιxη5 Βζ5 
17.Ιζ3 Αζ6 18.Ιε4 Ιη7 19.γ3 Ρθ8 20.Ιη3 
Βδ7 21.Αβ3 Παβ8 22.Βδ2 Ιζ5 23.Αγ2 Ιxη3 
24.ζxη3 Αη7 25.Παδ1 Πβε8 26.Ιη5 Αε5 
27.Βε3 Πζ6 28.Ιε4 Πζ5 29.α5 Αη7 30.Ιη5 
Πxδ5 31.αxβ6 Πxδ1 32.Πxδ1 Ιβ5 33.Αβ3 
θ6 34.Ιε6 δ5 35.Πxδ5 Βγ6 36.Ιxη7 Ρxη7 
37.Βxγ5 Βε6 38.Αα4 Πβ8 39.γ4 Ιδ6 
40.Βδ4+ Ρθ7 41.γ5 Ιζ5 42.Βε5  
1–0 
 
□ Συµεόνοβ Άνγκελ 
■ Καραπάνος Νικόλαος 
A89 Πάτρα 2002 
1.γ4 η6 2.η3 Αη7 3.Αη2 δ6 4.δ4 ζ5 5.Ιζ3 
Ιζ6 6.Ιγ3 0–0 7.0–0 Ιγ6 8.β3 Ιε4 9.Αβ2 Ιxγ3 
10.Αxγ3 ε5 11.δxε5 δxε5 12.Βxδ8 Πxδ8 
13.Ιη5 ε4 14.Αxη7 Ρxη7 15.Πζδ1 Πε8 
16.θ4 α5 17.α3 Ιε5 18.Παγ1 α4 19.β4 θ6 
20.Ιθ3 Αε6 21.γ5 Αβ3 22.Πε1 Παδ8 23.ζ3 
Ιγ4 24.Πα1 Ιε3 25.ζxε4 Ιxη2 26.Ρxη2 Πxε4 
27.Ιη1 Πδ2 28.Ρζ2 Ρζ6 29.Παγ1 γ6 30.Πα1 
η5 31.θxη5+ θxη5 32.Ιζ3 Πβ2 33.Ιη1 η4 
34.Πεγ1 Αγ2 35.Πε1 Ρη5 36.Παγ1 (∆)  
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36...Πε7 37.Πα1 Πθ7 38.Παγ1 Πθ2+ 
39.Ρε3 Πη2 40.Ρδ4 Αε4 41.Πγ3 Πδ2+ 
42.Ρε5 Πθ2 43.Ρε6 Πθ6+ 44.Ρε7 Πθ7+ 
45.Ρε8 Ρζ6 
0–1 
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17η Βαλκανιάδα Εφήβων 1985 
 
□ Νίνοβ Νικολάι (Βουλγαρία) 
■ Καραπάνος Νικόλαος (Ελλάδα) 
B52 Ηράκλειο 21.10.1985 (1) 
1.ε4 γ5 2.Ιζ3 δ6 3.Αβ5+ Αδ7 4.Αxδ7+ Βxδ7 
5.γ4 Ιγ6 6.δ4 γxδ4 7.Ιxδ4 Ιζ6 8.Ιγ3 ε6 9.0–
0 Αε7 10.Αε3 0–0 11.Πγ1 Πζδ8 12.Βε2 β6 
13.Πζδ1 Ββ7 14.ζ3 Ιε5 15.β3 Πε8 16.θ3 
Παδ8 17.α4 Ιη6 18.Βγ2 δ5 19.γxδ5 εxδ5 
20.εxδ5 Ιxδ5 21.Ιxδ5 Πxδ5 22.Βγ6 Βδ7 
23.Βxδ7 Πxδ7 24.Ιβ5 Πβ7 25.Πγ7 Πxγ7 
26.Ιxγ7 Πδ8 27.Πxδ8+ Αxδ8 28.Ιβ5 α6 
29.Ιγ3 Ιε7 30.Ρζ2 Ρζ8 31.Ρε2 Ρε8 32.Ρδ3 
Ρδ7 33.Ργ4 Ργ6 34.β4 θ5 35.Αζ4 Ιζ5 
36.β5+ αxβ5+ 37.αxβ5+ Ρδ7 38.Ιδ5 Ιδ6+ 
39.Αxδ6 Ρxδ6 40.ζ4 η6 41.Ιγ3              ½–½ 
 
□ Καραπάνος Νικόλαος (Ελλάδα) 
■ Καλινέσκου Γκρούια (Ρουµανία) 
D34 Ηράκλειο 22.10.1985 (2) 
1.δ4 δ5 2.γ4 ε6 3.Ιζ3 γ5 4.γxδ5 εxδ5 5.Ιγ3 
Ιγ6 6.η3 Ιζ6 7.Αη2 Αε7 8.0–0 0–0 9.Αη5 
γxδ4 10.Ιxδ4 θ6 11.Αε3 Πε8 12.Πγ1 Αη4 
13.θ3 Αθ5 14.Πε1 Βδ7 15.Βα4 Αζ8 16.α3 
α6 17.Ιxγ6 βxγ6 18.Ια2 Πε6 19.Ιβ4 Αxβ4 
20.Βxβ4 Ιε4 21.Αδ4 Αη6 22.θ4 Αζ5 23.Βα4 
Πη6 24.Ρθ2 Βδ6 25.Αxε4 Αxε4 26.Πγ5 
Πη4 27.Ρθ3 Αζ5 28.Ρη2 Βxγ5                0–1 
 
□ Νίκολιτς Νεµπόϊσα (Γιουγκοσλαβία) 
■ Καραπάνος Νικόλαος (Ελλάδα) 
E05 Ηράκλειο 23.10.1985 (3) 
1.δ4 δ5 2.γ4 ε6 3.Ιζ3 Ιζ6 4.η3 Αε7 5.Αη2 0–
0 6.0–0 δxγ4 7.Βγ2 α6 8.α4 Αδ7 9.Βxγ4 
Αγ6 10.Αζ4 α5 11.Ιγ3 Ια6 12.Πζδ1 Ιβ4 
13.Αδ2 Αδ5 14.Ιxδ5 εxδ5 15.Ββ3 γ6 16.Ιε5 
Πε8 17.ε4 Πζ8 18.εxδ5 Ιζxδ5 19.Πε1 Αη5 
20.Αxδ5 Αxδ2 21.Αxζ7+ Ρθ8 22.Πε2 Αη5 
23.Αθ5 η6 24.Ιζ7+ Πxζ7 25.Βxζ7 Ιδ3 
26.Αxη6 θxη6 27.Βxη6 Ιxζ2 28.Παε1 Ιθ3+ 
29.Ρη2 Ιζ4+ 30.ηxζ4 Βδ5+ 31.Βε4         1–0 
 
□ Καραπάνος Νικόλαος (Ελλάδα) 
■ Γκουλγκενέρ Ετολέµ (Τουρκία) 
A60 Ηράκλειο 24.10.1985 (4) 
1.δ4 Ιζ6 2.γ4 γ5 3.δ5 ε6 4.Ιγ3 εxδ5 5.γxδ5 
Αδ6 6.Αη5 0–0 7.ε3 Πε8 8.Ιζ3 Αζ8 9.Αε2 
δ6 10.0–0 Ιβδ7 11.ε4 α6 12.α4 Βγ7 13.Ιδ2 
β6 14.Βγ2 Πβ8 15.Παε1 θ6 16.Αθ4 γ4 
17.Αxγ4 β5 18.Αδ3 η5 19.Αη3 Ιθ5 20.αxβ5 

αxβ5 21.Ιε2 Ββ6 22.Ιβ3 Αη7 23.Ρθ1 Αβ7 
24.ζ4 Ιxη3+ 25.Ιxη3 ηxζ4 26.Ιζ5 Αε5 
27.Ιxθ6+ Ρθ7 28.Ιxζ7 Πη8 29.Ιxε5 δxε5 
30.Βε2 Πη5 31.Πζ3 Ιζ6 32.Βζ2 Βxζ2 
33.Πxζ2 Πβη8 34.Ιγ5 Ιη4 35.Πδ2 Αγ8 
36.δ6 Πθ5 37.θ3 ζ3 38.Ρη1 ζxη2 39.Πxη2 
Πxθ3 40.δ7 Αxδ7 41.Αε2 Αγ8 42.Πα1 Πη7 
43.Πα8 Πζ7 44.Αxη4 Αxη4 45.Πxη4 Πθζ3 
46.Πα1 Ρθ6 47.Πα3 Πζ1+ 48.Ρθ2 Ρθ5 
49.Πη2 Π7ζ4 50.Πθ3+ Πθ4 51.Πxθ4+ 
Ρxθ4 52.Ιδ7                                              1–0 
 

18η Βαλκανιάδα Εφήβων 1986 
 
□ Νίκολιτς Νεµπόϊσα (Γιουγκοσλαβία) 
■ Καραπάνος Νικόλαος (Ελλάδα) 
E60 Σόφια 02.10.1986 (1) 
1.γ4 Ιζ6 2.δ4 η6 3.Ιζ3 Αη7 4.η3 0–0 5.Αη2 
δ6 6.0–0 Ιγ6 7.δ5 Ια5 8.Ιζδ2 γ5 9.α3 Ιδ7 
10.Βγ2 α6 11.Πα2 β5 12.γxβ5 αxβ5 13.β4 
Ιγ4 14.Ιxγ4 βxγ4 15.Βxγ4 γxβ4 16.αxβ4 
Πxα2 17.Βxα2 Ββ6 18.Αδ2 Αα6 19.Ια3 
Αxε2 20.Πε1 Βα6 21.Αη5 Αδ3 22.Πxε7 
Βα4 23.Βδ2 Βxα3 24.Πxδ7 Βα1+ 25.Βγ1 
Βxγ1+ 26.Αxγ1 Πα8 27.Αζ1 Αζ5 28.Πγ7 
Αδ4 29.Πγ4 Πα1 30.θ3 Αε5 31.η4 Αδ7 
32.Πγ7 Ρη7 33.Ρη2 θ5 34.ηxθ5 ηxθ5 
35.Αε2 Ρη6 36.Αδ3+ Ρη7 37.β5 Αδ4 
38.Αζ4 Πα3 39.Πxδ7 Πxδ3 40.Αxδ6 Πβ3 
41.Πβ7 Ρη6 42.Αη3 Αγ5 43.δ6 Πδ3 44.Πγ7    
                                                                  1–0 
 
□ Μπαντέα Μπέλα (Ρουµανία) 
■ Καραπάνος Νικόλαος (Ελλάδα) 
A30 Σόφια 03.10.1986 (2) 
1.γ4 γ5 2.Ιγ3 β6 3.Ιζ3 Αβ7 4.η3 Ιζ6 5.Αη2 
ε6 6.0–0 Αε7 7.δ4 γxδ4 8.Βxδ4 δ6 9.β3 0–0 
10.ε4 α6 11.Αβ2 Βγ7 12.Βε3 Ιβδ7 13.Ιδ4 
Πζε8 14.Πζε1 Παδ8 15.Πε2 Αζ8 16.Πδ1 
Ββ8 17.Ρθ1 δ5 18.ε5 Ιη4 19.Βζ4 Ιηxε5 
20.γxδ5 εxδ5 21.Ιxδ5 Βα8 22.Ιζ5 Ιη6 
23.Πxε8 Πxε8 24.Βγ7 Ιγ5 25.Ιθ6+ Ρθ8 
26.Βxζ7 Ιε7 27.Βη8+ 
1–0 
 
□ Καραπάνος Νικόλαος (Ελλάδα) 
■ Κόλεβ Ατανάς (Βουλγαρία) 
D16 Σόφια 04.10.1986 (3) 
1.δ4 δ5 2.γ4 γ6 3.Ιζ3 Ιζ6 4.Ιγ3 δxγ4 5.α4 
Αη4 6.Ιε5 Αθ5 7.η3 ε6 8.Αη2 Αβ4 9.0–0 
Ιδ5 10.Ια2 Αε7 11.Ιxγ4 0–0 12.Ιγ3 Αβ4 
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13.Ιε4 Ιδ7 14.θ3 Βε7 15.η4 Αη6 16.Αη5 ζ6 
17.Αγ1 Παδ8 18.Ββ3 Ρθ8 19.Βη3 ε5 
20.δxε5 Ιxε5 21.Ιxε5 Βxε5 22.Βxε5 ζxε5 
23.Αη5 Πδ7 24.ε3 Ιζ6 25.Αxζ6 ηxζ6 
26.Πζδ1 Πxδ1+ 27.Πxδ1 ζ5 28.Ιδ6 ζxη4 
29.Ιxβ7 ηxθ3 30.Αxγ6 Αε7 31.Ιδ6 Πδ8 
32.Αδ7 Αxδ6 33.Πxδ6 Αε8 34.Αxε8 Πxδ6 
35.β3 Πδ2 36.Αγ6 α5 37.ε4 Ρη7 38.Ρθ2 
Πδ3 39.Αδ5 Ρζ6 40.Αγ4 Πζ3 41.Ρη1 Ρη5 
42.Αδ5 Πγ3 43.Ρθ2 Ρζ4 44.Ρη1 Ρζ3      0–1 
 
□ Καραπάνος Νικόλαος (Ελλάδα) 
■ Νίκολιτς Νεµπόϊσα (Γιουγκοσλαβία) 
D24 Σόφια 05.10.1986 (4) 
1.δ4 δ5 2.γ4 δxγ4 3.Ιζ3 α6 4.α4 Ιζ6 5.ε3 
Αη4 6.Αxγ4 ε6 7.0–0 Ιγ6 8.Ιγ3 Αδ6 9.Βε2 
0–0 10.θ3 Αθ5 11.Πδ1 Βε8 12.η4 Αη6 
13.ε4 ε5 14.δxε5 Ιxε5 15.Ιxε5 Αxε5 16.ζ4 
Αxγ3 17.βxγ3 Αxε4 18.Αα3 Βγ6 19.Αxζ8 
Πxζ8 20.Πδ4 Πε8 21.Βα2 Πε7 22.Πε1 Ρζ8 
23.η5 Ιε8 24.Βε2 Ιδ6 25.Αδ3 Βxγ3 26.Βε3 
ζ5 27.ηxζ6 ηxζ6 28.Αxε4 Βxε3+ 29.Πxε3 ζ5 
30.Πδ5 ζxε4 31.Πε1 Πζ7 32.Πζ1 Ρε7 
33.Πε5+ Ρδ7 34.Ρη2 β5 35.αxβ5 αxβ5 
36.ζ5                                                       ½–½ 
 
□ Καραπάνος Νικόλαος (Ελλάδα) 
■ Μπαντέα Μπέλα (Ρουµανία) 
E77 Σόφια 06.10.1986 (5) 

1.δ4 Ιζ6 2.γ4 η6 3.Ιγ3 Αη7 4.ε4 δ6 5.ζ4 0–0 
6.Ιζ3 γ5 7.δ5 ε6 8.Αε2 εxδ5 9.ε5 Ιε8 
10.γxδ5 Ιδ7 11.ε6 ζxε6 12.Ιη5 Ιδζ6 13.Ιxε6 
Αxε6 14.δxε6 Βε7 15.Ββ3 δ5 16.Ιxδ5 Ιxδ5 
17.Βxδ5 Αδ4 18.Βδ7 Βxδ7 19.εxδ7 Ιζ6 
20.Αδ2 Παδ8 21.0–0–0 Ιε4 22.Πθζ1 Πxδ7 
23.Ργ2 Αxβ2 24.Αγ4+ Ρθ8 25.Αγ3+ Αxγ3 
26.Πxδ7 Αδ4 27.η4 Ιζ6 28.Πxβ7 Ιxη4 
29.Πε1 Ιε3+ 30.Ρδ3 Ιζ5 31.Πεβ1 Αε3 
32.Πδ7 Αδ4 33.Πββ7 Ιη7 34.Αζ7 α5 35.α4 
Πα8 36.θ3 Πγ8 37.θ4 Πζ8 38.Ργ4 Ιθ5 
39.Αε6 Ιη7 40.Αδ5 Πγ8 41.Ρβ5 Αγ3 42.Ργ4 
Αα1 43.θ5 ηxθ5 44.Πζ7                          1–0 
 
□ Κόλεβ Ατανάς (Βουλγαρία) 
■ Καραπάνος Νικόλαος (Ελλάδα) 
D58 Σόφια 07.10.1986 (6) 
1.δ4 δ5 2.γ4 ε6 3.Ιγ3 Αε7 4.Ιζ3 Ιζ6 5.Αη5 
θ6 6.Αθ4 0–0 7.ε3 β6 8.Πγ1 Αβ7 9.γxδ5 
εxδ5 10.Αε2 Ιβδ7 11.Ββ3 γ5 12.δxγ5 Ιxγ5 
13.Βδ1 Ιγε4 14.Αxζ6 Αxζ6 15.Ιδ4 α6 16.0–
0 β5 17.Αη4 Αε5 18.Ιγε2 η6 19.η3 θ5 
20.Αθ3 θ4 21.Ιζ4 Βζ6 22.β3 Πζδ8 23.Πγ2 
β4 24.Ιζε2 θxη3 25.θxη3 Ρη7 26.ζ4 Αδ6 
27.Ρη2 Πθ8 28.Αη4 Πθ7 29.Πθ1 Πxθ1 
30.Βxθ1 Πθ8 31.Βγ1 Αε5 32.Ββ2 Αδ6 
33.Βγ1 Αε5 34.Ββ2 Αδ6 35.Βγ1 Αε5 
36.Ββ2 Αδ6                                            ½–½ 

 
 

Αντίο Νίκο 
µόνοι είναι οι θεοί και οι έκπτωτοι άγγελοι… 

 
 

The gods may throw a dice 
Their minds as cold as ice 

And someone way down here 
Loses someone dear 

 
 

The Show must go on! 
The Show must go on! Yeah! 

Ooh! Inside my heart is breaking! 
My make-up may be flaking! 
But my smile, still, stays on! 

Yeah! oh oh oh 
 

My soul is painted like the wings of butterflies, 
Fairy tales of yesterday, will grow but never die, 

I can fly, my friends! 


