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 Η τελετή λήξης και οι απονομές για το 48ο Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα A΄ Εθνικής 

Κατηγορίας για τον Βόρειο Όμιλο - Τελική Φάση πραγματοποιήθηκαν  το μεσημέρι της Κυριακής 

10/10/2021 στο χώρο των αγώνων του ξενοδοχείου, ολοκληρώνοντας μια κατά γενική ομολογία εξαιρετική 

διοργάνωση. Το προσωπικό της διοργάνωσης ανταπεξήλθε με απόλυτη επιτυχία στο αυστηρό υγειονομικό 

πρωτόκολλο και στις αυξημένες απαιτήσεις της διοργάνωσης. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της 

Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας (Ε.Σ.Ο.) κ. Ευστάθιος Ευσταθόπουλος και ο Αντιδήμαρχος 

Περιβάλλοντος Δήμου Θεσσαλονίκης κ. Σωκράτης Δημητριάδης. Ο Πρόεδρος της ΕΣΟ τόνισε πόσο ωφέλιμο 

σε πολλαπλά επίπεδα είναι το σκάκι και κάλεσε την πολιτεία να ανταποκριθεί στο διαχρονικό αίτημα της 

σκακιστικής κοινότητας να εντάξει το σκάκι στα σχολεία. Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος επιβεβαίωσε τη 

διαρκή στήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της πόλης. 

Ακολούθως ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Ο. κ. Ευστάθιος Ευσταθόπουλος βράβευσε την πρωταθλήτρια ομάδα του 

Σκακιστικού Ομίλου Καβάλας. 

 

 
 

 

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Δήμου Θεσσαλονίκης κ. Σωκράτης Δημητριάδης βράβευσε την ομάδα της 

Σκακιστικής Ακαδημίας Συκεών-Νεάπολης που κατέλαβε την δεύτερη θέση και την ομάδα της Σκακιστικής 

Ακαδημίας Χανιών που κατέλαβε την Τρίτη θέση. 



 
 

 
 

 

Πραγματοποιήθηκαν ατομικές βραβεύσεις για την καλύτερη επίδοση ανά σκακιέρα από τους κ.κ Σπυρίδων-

Αυγερινό Γιακουστίδη Πρόεδρο της Ένωσης Σκακιστικών Σωματείων Θεσσαλονίκης–Χαλκιδικής (Ε.Σ.Σ.Θ-

Χ), τον κ. Ζήση Προκοπίου Προϊστάμενο του Τμήματος Εκδηλώσεων & Προγραμμάτων Αθλητισμού, τον 



Στυλιανό Λαγογιάννη Αντιπρόεδρο της Ε.Σ.Ο. και την Σεμέλη Κουκλιάτη Γενική Γραμματέα της Ε.Σ.Σ.Θ-

Χ.  

 

 
 

Τέλος, θερμά συγχαρητήρια στο προσωπικό της διοργάνωσης και ειδικότερα στον Αντιπρόεδρο της Ε.Σ.Σ.Θ-

Χ κ. Παλαιοχωρινό Παναγιώτη, τον Επικεφαλής διαιτητή κ. Μιμίκο Στυλιανό και τον Βοηθό Επικεφαλής 

διαιτητή τον κ. Γεροντόπουλο και τον υπεύθυνο της ζωντανής αναμετάδοσης των αγώνων κ. Μπούσιο 

Χρήστο. 



 

Και του χρόνου με υγεία!!! 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης: https://thesschess.gr/   

https://thesschess.gr/


Οι αγώνες μεταδίδονται απευθείας μέσω της πλατφόρμας chess24.com στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/greek-team-championship-2021-north-section/4/1/1  

Τα αποτελέσματα αναρτώνται στη σελίδα του chessresults.com: Chess-Results Server Chess-results.com - 48th 

Greek Team Ch. 2021 group2  

https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/greek-team-championship-2021-north-section/4/1/1
http://chess-results.com/tnr580755.aspx?lan=1
http://chess-results.com/tnr580755.aspx?lan=1

