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Νικητής ο Πρέντος 

2ος ο Παπασταυρόπουλος, 3ος ο Μενδρινός 
 

Με μεγάλη επιτυχία έγινε ο 7ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Λύσης Προβλημάτων, 
που διοργάνωσε η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία, με την επιμέλεια της 
Επιτροπής Καλλιτεχνικού Σκακιού και την υποστήριξη του Σ.Ο. Αιγάλεω και του 
Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αιγάλεω. Ο Διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε 
στη φιλόξενη αίθουσα του Σ.Ο. Αιγάλεω την Κυριακή 1 Ιουνίου, ώρες 10:30 π.μ. – 
3:00 μ.μ. και είχε πανελλήνια συμμετοχή, αφού εκτός από το λεκανοπέδιο της 
Αττικής εκπροσωπήθηκαν η Θεσσαλονίκη (Πρέντος), το Μεγανήσι Λευκάδας 
(Κονιδάρης) και η Κρήτη (Παπαθανασίου, που συμμετείχε στο Β' Τμήμα αρχαρίων). 
 
Το σύστημα του Διαγωνισμού ήταν δύο γύρων, με χρόνο σκέψης 2 ώρες ανά γύρο. Οι 
συμμετέχοντες κλήθηκαν να λύσουν 12 συνολικά προβλήματα, με έξι προβλήματα 
από ισάριθμες διαφορετικές κατηγορίες ανά γύρο (συνολικά δύο ορθόδοξα 2 
κινήσεων, δύο ορθόδοξα 3 κινήσεων, δύο 4 κινήσεων, δύο σπουδές, δύο αντίστροφα 
και δύο βοηθητικά). Η μέγιστη δυνατή βαθμολογία ήταν 12x5 = 60β. 
 
Η τελική βαθμολογία (20 συμμετέχοντες): 
1) Πρέντος Κ. 56 β., 2) Παπασταυρόπουλος Αν. 43,2 β., 3) Μενδρινός Ν. 35 β., 4) 
Γαρουφαλίδης Ι. 28,2 β., 5) Σκυριανόγλου Δ. 27,2 β., 6) Κονιδάρης Π. 26,5 β. 
Την πρώτη δωδεκάδα συμπλήρωσαν οι: 
7) Σκλαβούνος Π. 25,7 β., 8) Κωστούρος Αλ. 25 β., 9) Μητσάκης Κ. 24,1 β. 10) 
Ανεμοδουράς Λ. 24 β., 11) Μαρκεσίνης Λ. 22 β., 12) Ιλαντζής Σπ. 21,6 β. 
 
Όπως είναι γνωστό, σαν πρώτο κριτήριο τίθεται η ορθότητα και πληρότητα των 
λύσεων και σαν δεύτερο ο χρόνος που απαιτήθηκε. 

 
Έτσι, ο Κώστας Πρέντος (ΙΜ στη λύση) αναδείχθηκε για έβδομη συνεχόμενη χρονιά 
Πρωταθλητής Ελλάδος Λύσης, αυτή τη φορά με πολύ πειστικό τρόπο 
(χαρακτηριστικά σημειώνουμε ότι στον πρώτο γύρο πέτυχε το απόλυτο 100% 
δαπανώντας, μάλιστα, δεκαπέντε λεπτά λιγότερα από το διαθέσιμο χρόνο των δύο 
ωρών!) Ο Ανδρέας Παπασταυρόπουλος, που κατέλαβε τη δεύτερη θέση, 
πραγματοποίησε ικανοποιητική εμφάνιση και φάνηκε αρκετά σταθερός. Στην τρίτη 
θέση ο Νίκος Μενδρινός, που δήλωσε ότι δεν είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένος από 
την απόδοσή του, ανεξάρτηρα με την τελική κατάταξη. Αντιθέτως, ικανοποιημένοι 
φάνηκαν οι Ιωάννης Γαρουφαλίδης και Δημήτρης Σκυριανόγλου που 
εμφανίστηκαν βελτιωμένοι, αν και με περισσότερη προσοχή θα μπορούσαν να 
ξεπεράσουν το 50%. Ο Παναγιώτης Κονιδάρης πρέπει να είναι μάλλον 
απογοητευμένος, αφού μετά τα πολύ καλά πρόσφατα αποτελέσματά του, 
περιορίστηκε στην έκτη θέση: ξεκίνησε αρκετά καλά, αλλά στο δεύτερο γύρο 
δαπάνησε πολύ χρόνο στο βοηθητικό και τελικά δεν μπόρεσε να απειλήσει την 
"καθιερωμένη" τριάδα των νικητών. 
 
Ευχάριστη, επίσης, ήταν η επανεμφάνιση του Αλ. Κωστούρου και της νεάνιδας Θ. 
Κουτσογιαννοπούλου, όπως και η καλή ατομική επίδοση του Κ. Μητσάκη. 
 
Διαιτητής-κριτής ήταν ο Χ. Φουγιαξής, ενώ βοήθησε και ο Δ. Σκυριανόγλου. 
 
Για την Επιτροπή Καλλιτεχνικού Σκακιού 
Χ. Φουγιαξής 
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