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ΟΜΑΔΑ ΣΚΑΚΙ ΝΟΚ 1989: Άνω: Κινόπουλος, Παυλάκος, Κυριακόπουλος, Μαντάς, 

Καλογεράκος, Αποστολόπουλος.  

Κάτω: Καρακαϊδός, Ρουμπέας, Διαμαντέας, Σακκάς, Μπάλλας και Καλογεράκος Στρ. 

 

 
ΟΜΑΔΑ ΣΚΑΚΙ ΝΟΚ 2015: Άνω: Κινόπουλος, Γιλμάζ, Τσεκούρας, Κοντοκάνης, Μπαλόκας, 

Μουντζούρης, Διαμαντέας. Κάτω: Τσιάλα (έφορος), Λούκα, Μπακής, Λιάκος και Φράγκου. 
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ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΚ «Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ» 

 

Δύο φωτογραφίες που απεικονίζουν την ομάδα ΣΚΑΚΙ ΝΟΚ το 1989 και το 

2015 όπου συμμετέχω ως μέλος αποτέλεσαν το έναυσμα και την εσωτερική ανάγκη 

αναφοράς μου στην ιστορική – διαχρονική πορεία του συλλόγου. 

Είναι γεγονός ότι ο Πανδαμάτωρ Χρόνος διαρκώς μεταβάλλει τις καταστάσεις, 

όμως νοητικά σαν κινηματογραφική ταινία στη σκέψη μου πέρασαν τα στάδια της 

ΓΕΝΝΗΣΗΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ – ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗΣ (ΑΚΜΗΣ) της σκακιστικής 

ομάδας της οποίας έχω την τιμή να είμαι μέλος από το 1977. 

ΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ – ΣΚΑΠΑΝΕΙΣ – ΓΕΩΡΓΟΙ  

Η ιστορία άρχισε το 1971 όταν δημιουργήθηκε σκακιστικό τμήμα ΝΟΚ μ’ 

έφορο το φαρμακοποιό ΚΑΡΑΤΖΑ ΛΑΜΠΗ, ιστορικό στέλεχος και από τους 

πρώτους ιδρυτές του νεώτερου Ναυταθλητικού Ομίλου στο εντευκτήριο ακτή ΝΟΚ. 

Στη θητεία του γίνεται το πρώτο ατομικό πρωτάθλημα Σκάκι Καλαμάτας με 

νικητή τον ΜΑΝΙΑΤΗ ΒΑΣΙΛΗ. Τότε δημιουργείται μια φουρνιά παικτών με τους 

Κουρκουτά Ανδρέα, Τερζάκη Νίκο, Γκλεζάκο Γιάννη, Γαζέα Θεοδόση, Μπουζέα 

Ανδρέα, Γιάνναρη Πάνο, Κουρκουλέα Λέανδρο, Μανεσιώτη Νίκο, 

Αναγνωστάκη Φάνη, Κανελέα Νίκο, Βουδικλάρη Κούλη, Κορωνιό Δημήτρη, 

Πανταζόπουλο Φώτη κ.λπ. καθώς και λίγο αργότερα προστίθενται οι ισχυρότεροι 

σκακιστές της Καλαμάτας (μέχρι το 1980), ο ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

και ο ΚΑΛΟΓΕΡΕΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ που είναι οι  ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΕΣ και 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ της αγωνιστικής ομάδας ΣΚΑΚΙ ΝΟΚ μαζί με τον εξίσου ισχυρό 

παίκτη ΚΟΥΜΑΝΤΟ ΚΩΣΤΑ. Οι τρεις σκακιστές ξεχωρίζουν ιδιαίτερα για τις 

γνώσεις και τη θεωρητική τους κατάρτιση με αντίκτυπο τόσο στην ανωτερότητα όσο 

και στην αποτελεσματικότητα του παιχνιδιού τους. 

Όλοι αυτοί οι ενήλικες σκακιστές είχαν καθημερινή παρουσία και αγωνιστική 

δράση στο καφενείο του Γεωργόπουλου «ΠΑΡΤΙΔΑΚΙΑ» και αργότερα δίπλα στο 

καφενείο «ΜΟΥΣΤΟΥ» του Μπακόγιωργα Πέτρου στην κεντρική πλατεία της 

Καλαμάτας. 

Εκεί γίνονταν ομηρικές μάχες, ατελείωτες ώρες. Κύριο χαρακτηριστικό των 

αγώνων ήταν ο αυτοσχεδιασμός και η δημιουργία (στιλ παιχνιδιού) ανάλογα με το 

χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία κάθε παίκτη. Κοντά τους παρακολουθώντας τους 

αγώνες – αλλά ταυτόχρονα μελετώντας τα πρώτα εκδιδόμενα σκακιστικά βιβλία της 

εποχής – ξεπετάχθηκαν οι νεότεροι σκακιστές: Διαμαντέας Πέτρος, Διαμαντέας 

Δημήτρης, Αδαμόπουλος Ιωάννης, Σακκάς Παναγιώτης, Κινόπουλος Αργύρης, 

Κόκκιζας Τάσος, Κυριακόπουλος Αντώνης, Πατριαρχέας Σταύρος, 

Καλογεράκος Πέτρουλας Κώστας κ.ά. Πολλοί από αυτούς συνεχίζουν ακόμη και 

σήμερα το αγωνιστικό σκάκι στους τρεις συλλόγους της Μεσσηνίας (ΝΟΚ, ΟΣΚ και 

ΦΙΛΙΑΤΡΑ). 
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ΟΙ ΡΙΖΕΣ 

Το 1976 ο ΝΟΚ παίρνει μέρος για πρώτη φορά στο διασυλλογικό πρωτάθλημα 

Πελοποννήσου της Ε.Σ.Ο. που διοργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και 

κατακτά τη δεύτερη θέση. 

Το 1981 ανέβηκε στη Β΄ Εθνική κατηγορία!  

Από τότε είχε πολλές σημαντικές διακρίσεις και επιτυχίες μέχρι το έτος 2006 

όπου ανέβηκε στην Α΄ Εθνική και παραμένει μέχρι σήμερα! 

Τότε βέβαια το σκάκι ήταν κυρίαρχο άθλημα των μεγάλων σε ηλικία παικτών 

λόγω εμπειρίας ενώ σήμερα είναι διάκριση των νεαρών σκακιστών λόγω πρόσβασης 

της γνώσης του αθλήματος μέσω διαδικτύου, κινητής τεχνολογίας, ενημερωτικών 

βιβλίων αλλά και προπονήσεων με συστηματικό τρόπο. 

Άλλοι σκακιστές που πλαισίωναν την ομάδα την δεκαετία του 1990 ήταν οι 

Μαγκαφάς Ανδρέας, Παναγούλιας Γιώργος, Παναγόπουλος Ηλίας, 

Γεωργουλάκος Μιχάλης, Γεωργανάς Παναγιώτης, Δημακάκος Άρης, 

Μαυροειδής Τάκης, Κομπότης Βαγγέλης, Θεοδώρου Τάκης, Οικονομόπουλος 

Βασίλης, Ντάβος Πάρις, Κυλιντηρέα Ανδριανή, Γεωργουλάκος Μιχάλης, 

Σταυρόγιαννης Σταύρος, Πατριαρχέα Ελένη, Κουτίβα Σταυρούλα, Σφήκας 

Σταύρος, Φουρναράκος Ξενοφών, Κυλιντηρέα Νούλα, Γεωργούντζου Δαρεία, 

Τσαπάκη Χριστίνα  κ.λπ.  

Επίσης λίγο αργότερα προστέθηκαν και οι (ΟΜ) Παπαθανασίου Τάκης 

(ΑΘΗΝΑ), ο (ΟΜ) Πετρόπουλος Κώστας (ΠΑΤΡΑ) και ο Λαμπρόπουλος 

Βαγγέλης (ΔΡΑΜΑ), καθώς και η GWM ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ  (9 φορές 

πρωταθλήτρια Ελλάδας Γυναικών!). 

Τα τελευταία χρόνια έχουν αγωνιστεί διάσημοι ξένοι γκρανμέτρ όπως ο 

ΑΙΖΜΠΑΡΑΣΒΙΛΙ (Πρωταθλητής Νέων στην Ευρώπη και σημερινός υπουργός 

Αθλητισμού της Γεωργίας!), ο ΙΣΤΡΑΤΕΣΚΟΥ (Πρωταθλητής Ρουμανίας!), ο 

ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ (Πρωταθλητής Νέων Γαλλίας!) και ο ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΓΙΛΜΑΖ 

(Πρωταθλητής Τουρκίας!). 

ΟΙ ΕΦΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΚΑΚΙ ΝΟΚ 

Οι έφοροι που ηγήθηκαν της ομάδας στην 44χρονη πορεία της ήταν οι: 

ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΛΑΜΠΗΣ (4 έτη), ΚΑΛΟΓΕΡΕΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ (3), ΡΟΥΜΠΕΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (6), ΔΙΑΜΑΝΤΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (8), ΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 

(3), ΚΑΠΕΡΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2), ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (2), 

ΔΗΜ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (2), ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ (2), ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (2) και την τελευταία 12ετία 

η ΤΣΙΑΛΑ ΤΟΥΛΑ δημιουργός και καθοδηγητής της ομάδας στη δεκαετή 

παρουσία της στην Α  ́Εθνική Κατηγορία! 

Για την ιστορία αναφέρω ότι η μεγάλη ΚΡΙΣΗ στην ομάδα ήταν όταν 

απεχώρησαν διοικητικά οι πρωτεργάτες της αγωνιστικής ομάδας Κουτουμάνος και 

Καλογερέας γύρω στο 1980. Το σκακιστικό τμήμα βρέθηκε μετέωρο και ακέφαλο με 
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κίνδυνο τη διάλυσή του. Ευτυχώς το ανέλαβε ο οδοντίατρος ΡΟΥΜΠΕΑΣ ΤΑΚΗΣ 

και με ξεχωριστό πάθος και ενέργεια κατάφερε ν’ ανταπεξέλθει στα προβλήματα του 

τμήματος, ν’ αναδιοργανώσει την ομάδα και έτσι να επιτευχθεί η άνοδος στη Β΄ 

Εθνική, – ενώ στις λεπτομέρειες χάθηκε η άνοδος για την Α΄ Εθνική το 1983! Μια 

δύσκολη για πολλά χρόνια κατηγορία όπου αρκετές φορές οι 6 πρωταθλητές Β΄ 

Εθνικής Πανελλαδικά έδιναν τότε αγώνες μπαράζ για μια θέση – Άνοδο στην Α΄ 

Εθνική!  

Στη συνέχεια ακολούθησαν οι έφοροι που διατήρησαν την ομάδα σε 

αξιοπρεπή επίπεδα και διακρίσεις ώσπου ανέλαβε την ομάδα η καθηγήτρια ΤΣΙΑΛΑ 

ΤΟΥΛΑ ξεπερνώντας κάθε ρεκόρ επιτυχίας! 

Η ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ (ΑΚΜΗ) – ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΠΟΥ ΑΝΘΙΣΕ ΚΑΙ 

ΚΑΡΠΙΣΕ 

Το έτος 2006 μετά από 30 χρόνια η ομάδα ανεβαίνει στην πολυπόθητη Α΄ 

Εθνική κατηγορία και από τότε λειτουργεί σε άλλο επίπεδο. 

Ξεφεύγει από το ερασιτεχνικό πλαίσιο και κινείται σε ημιεπαγγελματικό, 

οργανωτικό σύστημα. 

Ρίχνει το βάρος στη δημιουργία παιδικού τμήματος (ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ 

ΝΟΚ) με προπονητή ακόμη και σήμερα τον Πειραιώτη ισχυρό σκακιστή και ΟΜ 

ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟ και αναπτύσσει το άθλημα κυρίως στο χώρο της 

προεφηβικής ηλικίας. 

Έτσι δημιουργήθηκε ένας πυλώνας ισχυρής νεανικής ομάδας (Λιάκος, 

Θωμαΐδης, Σαραντόπουλος, Πουλόπουλος, Λουκά, Φράγκου, Τσιβελεκίδη, 

Φιλοπούλου, Παπαδέα, Παπαδόπουλος, Μπακής, Σοφρωνάς, Πανταζίδη, Βλαχάκης, 

Μουντζούρης, Τσιάλας, Καρούντζος, Μπούρας, Διασάκος, Μάλαμας κ.λπ. που 

κατακτά το νεανικό πρωτάθλημα της ΕΣΣΠΕΠ πολλές φορές και έχει διακρίσεις 

στην τελική φάση του διασυλλογικού Νεανικού Πρωταθλήματος της Ε.Σ.Ο. 

ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

Το έτος 2015 η ομάδα του ΝΟΚ κατακτά την άκρως τιμητική 9
η
 θέση στην Α΄ 

Εθνική κατηγορία μεταξύ 32 ομάδων. 

Είναι το ορόσημο της επιτυχίας που ξεπέρασε κάθε προσδοκώμενη πρόβλεψη 

αφού κύριος στόχος της ομάδας ήταν απλώς να παραμείνει στην πρώτη εικοσάδα και 

ν’ αποφύγει τον υποβιβασμό. 

Η τιμητική ένατη θέση του ΝΟΚ του έδωσε τον άτυπο τίτλο της 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΚΑΚΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ αφού η ομάδα 

Αργοναύτης Κορινθίας (Πρωταθλητής Ελλάδας το 2013!) ήρθε 10
η
 ενώ 

υποβιβάστηκε ο Σ.Ο. Πατρών (Πρωταθλητής Ελλάδος το 1998!). 

Φέτος το έτος 2016 ο ΝΟΚ σπάζει κάθε ρεκόρ επιτυχίας: κατακτά την ΕΚΤΗ 

ΘΕΣΗ!!! στο πρωτάθλημα Α΄ Εθνικής, αναδεικνύεται επάξια ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ 

ΕΣΣΠΕΠ(!) και ευελπιστεί τη διάκριση στο διασυλλογικό Νεανικό Πρωτάθλημα που 
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θα γίνει το Νοέμβριο του 2016 (προκριματική φάση της ΕΣΣΠΕΠ) και τελική φάση 

της ΕΣΟ το Δεκέμβριο. 

ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ 

Ξεχωριστή μνεία χρειάζεται για τους συντελεστές της πόλης μας που 

συνέβαλαν οικονομικά (δηλ. οι γονείς, οι φορείς, οι παράγοντες κ.λπ.) και βοήθησαν 

στη δημιουργία μιας ομάδας σκάκι με υγιείς βάσεις και πανελλήνιες διακρίσεις.  

Ιδιαίτερη αναφορά όμως πρέπει να γίνει στη ΔΕΠΑΚ (1984-1990) που 

στήριξε χρηματικά σκακιστικές εκδηλώσεις και τουρνουά υψηλού επιπέδου στην 

πόλη μας καθώς και στην ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ (από το 2004 μέχρι σήμερα) 

που υποστηρίζουν την ομάδα ΣΚΑΚΙ ΝΟΚ ως μεγάλοι ΑΡΩΓΟΙ – ΧΟΡΗΓΟΙ και 

συντελούν ουσιαστικά στην κορύφωση της καλλιέργειας του πνευματικού 

αθλήματος στους νέους παίκτες αλλά και στην ουσιαστική ενίσχυση της ομάδας στο 

δύσκολο Πρωτάθλημα Α΄ Εθνικής με την παρουσία κορυφαίων σκακιστών στις δύο 

θέσεις των ξένων που δικαιούται η ομάδα και προσδίδουν σ’ αυτή ένα ανώτερο 

αγωνιστικό επίπεδο!  

Αξίζουν (όλοι) πολλά ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ! 

Κλείνοντας την αναφορά μου στο «ιστορικό γίγνεσθαι» της ομάδας ΣΚΑΚΙ 

του ΝΟΚ «Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ» αισθάνομαι τυχερός και υπερήφανος που έζησα και 

συνακολούθησα τη 40χρονη διαδρομή της ομάδας αλλά και του συλλόγου, 

πρόσφερα τόσο αγωνιστικά όσο και διοικητικά γιατί στάθηκα στο πλευρό όλων 

των εφόρων αφού συνεργάστηκα αρμονικά μαζί τους με σκοπό την επίλυση κάθε 

προβλήματος ακόμη και όταν είχα αποχωρήσει για ένα χρόνο από την ομάδα (το 

2006 αγωνίστηκα στο ΠΑΣ ΙΑΣΩΝ ΜΕΣΣΗΝΗΣ) και συνετέλεσα στη μεγαλειώδη 

νίκη με σκορ 7-3 της ΜΕΣΣΗΝΗΣ επί της ΚΟΡΙΝΘΟΥ που έδωσε τον τίτλο 

της πρωταθλήτριας ΕΣΣΠΕΠ στο ΝΟΚ! και στη συνέχεια την άνοδο για πρώτη 

φορά στην Α΄ Εθνική μέσω αγώνων μπαράζ! 

Τέλος εύχομαι ολόψυχα να συνεχιστεί η ανοδική εξέλιξη της σκακιστικής 

ομάδας του ΝΟΚ γιατί εκφράζει και διαφημίζει όχι μόνο τον ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ σε πανελλήνιο και παγκόσμιο επίπεδο αλλά αποτελεί συνάμα 

πασίγνωστο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ και ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ σύμφωνα μ’ 

έγκυρες επιστημονικές στατιστικές μελέτες και προάγει την κουλτούρα της περιοχής 

μας. 

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 

Το πρώτο περιφερειακό Πρωτάθλημα Πελοποννήσου της Ε.Σ.Ο. ξεκίνησε το 

1976. Έλαβαν μέρος πέντε ομάδες και ο ΝΟΚ κατέκτησε τη δεύτερη θέση φέρνοντας 

τα παρακάτω αποτελέσματα: 

ΝΟΚ – Σ.Ο. ΠΑΤΡΩΝ       0-6 

Φ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ – ΝΟΚ       4-2 

Ν.Ο.Κ. – ΚΟΡΙΝΘΟΣ      4 ½-1 ½ 

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – Ν.Ο.Κ. 1-5 
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ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

      ΒΑΘΜΟΙ – ΠΟΝΤΟΙ  Ν-ΙΣ.-ΗΤ. 

1. Σ.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 22 π.    4-0-0 

2. ΝΟΚ   11 ½ π.   2-0-2 

3. ΚΟΡΙΝΘΟΣ  11 π.    2-0-2 

4. Φ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 9 ½ π.    1-0-3 

5. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ 6 π.    1-0-3 

 

Ο Σ.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ανήλθε στην Α΄ Εθνική κατηγορία νικώντας σε μπαράζ την 

ΧΑΛΚΙΔΑ 6 ½-1 ½ και την ΚΕΡΚΥΡΑ 5 ½-2 ½. 

Στο διασυλλογικό Πρωτάθλημα του 1976 αγωνίστηκαν οι: 

ΑΝΔΡΕΣ 

1. ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ Παναγιώτης 

2. ΤΕΡΖΑΚΗΣ Νίκος 

3. ΚΑΛΟΓΕΡΕΑΣ Στράτης 

4. ΜΑΝΙΑΤΗΣ Βασίλης 

ΒΟΥΔΙΚΛΑΡΗΣ Κούλης 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Φάνης 

ΕΦΗΒΟΙ 

5. ΔΙΑΜΑΝΤΕΑΣ Πέτρος 

6. ΚΟΚΚΙΖΑΣ Τάσος 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ο σημερινός ιατρός – αιματολόγος που 

αγωνίστηκε για μοναδική φορά στην ομάδα!) 

ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ από το πρώτο διασυλλογικό πρωτάθλημα 

1976 

Ένα περιστατικό που έγινε στην πρώτη ιστορική επίσημη αναμέτρηση 

διασυλλογικού πρωταθλήματος το καλοκαίρι του 1976 στο εντευκτήριο του ΝΟΚ 

μεταξύ της τοπικής ομάδας και του Σ.Ο. Πατρών στην πρώτη σκακιέρα ανάμεσα 

στους Κουτουμάνο Παναγιώτη και Πούντζα Χρύσανθο. Ο Πούντζας έπαιξε μια 

κίνηση και τότε ο ευγενέστατος κύριος Τάκης Κ. του είπε: 

– Κύριε Πούντζα σας «τρώω» ένα κομμάτι! Εάν θέλετε μπορείτε να πάρετε 

πίσω την κίνηση!!! 

– Όχι, ευχαριστώ! απάντησε εμβρόντητος ο Χρύσανθος. 

Τότε ο Κουτουμάνος πήρε το κομμάτι και... εγκατέλειψε μετά από δύο 

κινήσεις αφού αυτό ήταν «παγίδα» του αντιπάλου! 

Αξιοσημείωτο ότι στην πατρινή ομάδα αγωνίστηκε σαν έφηβος ο 

Καλαματιανός και αγαπητός φίλος μου ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ο 

οποίος αργότερα έπαιξε στο ΝΟΚ, κατέλαβε διοικητική θέση στην Ε.Σ.Ο. και στην 

Ελληνική Ξιφασκία! αλλά και διέπρεψε ως επιστήμονας (Πολιτικός Μηχανικός) και 

Διευθύνων Σύμβουλος στο Αττικό Μετρό της Αθήνας! Ιδιαίτερα ευφυής άνθρωπος ο 
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Βασίλης και πολύ σημαντική προσωπικότητα πανελληνίως! Κρίμα που έφυγε 

νωρίς!... 

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 26 του μηνός το έτος 1976. Μεσημέρι και η ολιγομελής 

αποστολή της ομάδας ΣΚΑΚΙ ΝΟΚ συγκεντρώθηκε έξω από το γήπεδο 

Μεσσηνιακού. Πήγα και εγώ με τα πόδια αφού το πατρικό σπίτι μου που διέμενα 

τότε ήταν (και είναι) κοντά. 

Ένιωθα μια ιδιαίτερη ευχαρίστηση για τον πρώτο εκτός έδρας αγώνα που θα 

έδινα την Κυριακή με το Φ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ. 

Ήδη είχα πλημμυρίσει από θετικά συναισθήματα από τη νίκη στο εντευκτήριο 

του ΝΟΚ με την Κόρινθο (τελικό σκορ 4 ½-1 ½). 

Θυμάμαι τον αντίπαλό μου έναν μεγαλόσωμο τριχωτό έφηβο που «έτρεμε» 

πάνω στη σκακιέρα! Μπορεί να έδειχνε μεγάλος σε ηλικία ένεκα της σωματοδομής 

του αλλά προφανώς λόγω σκακιστικής ανεπάρκειας ένιωθε αδύναμος στο 

πνευματικό ανταγωνιστικό παιχνίδι απέναντί μου. Αντίθετα εγώ είχα αποκτήσει 

αυτοπεποίθηση και σιγουριά στο παιχνίδι μου. Διάολε! είχα διαβάσει και ήξερα «απ’ 

έξω και ανακατωτά» τον πρώτο τόμο του Σιαπέρα – το ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΤΟΥ 

ΣΚΑΚΙΟΥ – είχα πρωτεύσει σ’ εσωτερικές διοργανώσεις: Κύπελλο 

Φροντιστηρίου ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗ, εσωτερικά τουρνουά ΝΟΚ και είχα βαπτιστεί 

στην κολυμπήθρα του Σκακιστικού Καφενείου (!) παίζοντας ή παρακολουθώντας 

αξέχαστους αγώνες ανάμεσα στους θεριακλήδες τζογαδόρους ή παντογνώμονες 

καφενόβιους σκακιστές της πλατείας Καλαμάτας! 

Αξέχαστες μου έχουν μείνει οι ατάκες τους αλλά και οι «έξωθεν 

παρεμβάσεις», γνώμες, αναφορές για την αντιμετώπιση των απειλών, προβλημάτων 

της εκάστοτε παρτίδας από τους «ειδικούς του ζατρικίου» παρευρισκόμενους θεατές 

αλλά και τους μονομάχους της ασπρόμαυρης αρένας. 

Όμως «ειδικό βάρος» θυμάμαι είχαν οι ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ 

ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΚΙΟΥ (παρά θιν αλός τιτανομαχίες!) ανάμεσα στον 

Κουτουμάνο και στον Καλογερέα στο εντευκτήριο ΝΟΚ ή στην τοποθεσία 

«ΒΡΑΧΑΚΙΑ» στην παραλία όπου «μεταξύ τυρός και αχλαδιού» δηλαδή 

ουζομεζέδων και καφέδων πραγματοποιούσαν τα «ΤΡΙΑ ΤΑ ΚΑΛΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» 

όπου ο νικητής (!) υποχρεωτικά κερνούσε τον ηττημένο και τους πέριξ θεατές με 

αποτέλεσμα εμείς οι νεώτεροι ν’ αποκτάμε υλική τροφοδοσία αλλά και πνευματική 

σκακιστική γνώση από τους εκατέρωθεν κονταροχτυπημένους ιππότες!!! 

Παράλληλα βελτιώναμε και το μουσικό καλλιτεχνικό μας ρεπερτόριο 

σιγοντάροντας και σιγοτραγουδώντας τα δημοτικά, εθνικά, λαϊκά τραγούδια των 

αγωνιζομένων!!! Αρκετοί παραλιώτες είχαν πάντως διαφορετική άποψη και μας 

έλεγαν: Μα καλά παίζετε σκάκι μέσα στο καλοκαίρι και δεν απολαμβάνετε το 

μπάνιο σας στη θάλασσα!!! 
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Πίστευαν ότι το σκάκι ήταν καλό μόνο στη Σοβιετική Ένωση λόγω του 

ψυχρού κλίματός της!!! των γκούλαγκ και του πολιτικού καθεστώτος! Φυσικά δεν 

είχαν δίκιο!... 

... Πρόλαβα την αποστολή όταν ανέβαινε στο λεωφορείο του ποδοσφαιρικού 

Μεσσηνιακού που πήγαινε στο Αίγιο. Το απόγευμα θ’ αντιμετώπιζε εκτός έδρας τον 

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟ σ’ αγώνα μπαράζ για άνοδο στη Β΄ Εθνική. Εμείς (η σκακιστική 

ομάδα του ΝΟΚ) θα παίζαμε την Κυριακή στην Πάτρα με το Φυσιολατρικό Σύλλογο 

Πατρών και έτσι θα συνδυάζαμε το σαββατιάτικο ποδοσφαιρικό αγώνα με την 

αγωνιστική μας υποχρέωση την Κυριακή στο Σκάκι. Έριξα μια ματιά στους 

συμπαίκτες μου και είδα ότι ήταν πέντε! αντί για έξι. 

– Στρατή πού είναι ο Κούλης; ρώτησα τον συμπατριώτη μου Καλογερέα. 

– Πέτρο τον Κούλη δεν τον ειδοποιήσαμε ότι θα πάμε με το λεωφορείο του 

Μεσσηνιακού μου είπε. 

Δεν χρειάστηκε να καταλάβω ότι ο Βουδικλάρης θα είχε δημιουργήσει κάποιο 

«επεισόδιο» πιο πριν στις ατελείωτες παρτίδες – προφανώς με στοίχημα χρήματα 

κάτω από τη σκακιέρα – με τον αρχηγό της ομάδας Νίκο Τερζάκη. 

Στο μυαλό μου έχει αποτυπωθεί ανεξίτηλα η πολλές φορές επαναλαμβανόμενη 

σκηνή της σκακιστικής αναμέτρησης στο καφενείο αργά το βράδυ ΤΕΡΖΑΚΗ – 

ΒΟΥΔΙΚΛΑΡΗ όταν ο κυρ-Νίκος υψώνει το χέρι του κρατώντας τη Βασίλισσα με 

στόχο να «φάει» ένα κομμάτι και ο Κούλης να το χτυπά με δύναμη να του το 

κατεβάζει και να του φωνάζει:  

– ΠΑΙΞΕ ΑΛΛΗ ΚΙΝΗΣΗ!!! ΠΑΙΞΕ ΑΛΛΗ ΚΙΝΗΣΗ!!! 

– Μη Κούλη!!! Μη Κούλη!!! ούρλιαζε ο κυρ Νίκος και... έπαιζε άλλη κίνηση 

που – προφανώς – δεν ήταν τόσο δυσάρεστη για τον Κούλη. 

Θα ’λεγα ότι ο κυρ Νίκος ήταν ο κατ’ εξοχή ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ, 

γνώριζε το συνδυαστικό σκάκι και είχε πρωταρχικό στόχο τη θυσία του Αξιωματικού 

στο Θ7 (ή Θ2) πιόνι του αντιπάλου που είχε κάνει μικρό ροκέ! Έπαιζε όχι για τη νίκη 

αλλά για την ευχαρίστηση του παιχνιδιού. 

Αντίθετα ο Κούλης ήταν κλασικός καφενόβιος παίκτης με λίγες γνώσεις αλλά 

η τακτική του ήταν η «ροκάνα – τρομοκράτηση» ώστε να αποδιοργανώσει το 

παιχνίδι των αντιπάλων του. Άλλωστε στα νιάτα του ήταν από τους κορυφαίους 

αμυντικούς ποδοσφαιριστές της Μεσσηνίας και ήξερε πώς να εξουδετερώνει τους 

επιθετικούς παίκτες. 

Θυμάμαι στην πλατεία της Καλαμάτας καλοκαίρι του 1975 καθόμαστε έξω 

στις καρέκλες στου «Μούστου» το καφενείο στις 02.30!!! και ο Κούλης μας έλεγε 

ποδοσφαιρικές ιστορίες από τα νιάτα του. Ιδιαίτερα για τον αγώνα κυπέλλου 

ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ. 

– Το σκορ ήταν 2-2 και είχαμε φθάσει στο 90΄. Τότε δέχθηκα μια μακρινή 

μπαλιά στο ύψος της μεγάλης μας περιοχής από τους αντιπάλους. Έτρεξα γρήγορα ν’ 

αποκρούσω. Στο σημείο αυτό σήκωσε το πόδι του ψηλά (!) – κάνοντας 

αναπαράσταση του συμβάντος – αλλά δυστυχώς την πέτυχα με το εξωτερικό του 

παπουτσιού μου και η... (αισχρόλογα) μπάλα με τα εξογκωμένα πετσιά και... 

κορδόνια της πήρε μια περίεργη τροχιά (αισχρόλογα), ακολούθησε μια καμπύλη 
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πορεία προς τα πίσω αντί να πάει μπροστά και κατέληξε η... (αισχρόλογα) στα δίχτυα 

μας!!! Χάσαμε 2-3 από τον ΠΑΟ! Δεν λέω τιμητικό σκορ, άτυχο αποτέλεσμα αλλά 

να ξέρετε το παρήγορο είναι ότι γλιτώσαμε την παράταση. Δεν είχαμε άλλες 

δυνάμεις και σίγουρα θα καταρρέαμε εάν παίζαμε παράταση!!! Εμείς δεν κάναμε 

υγιεινή ζωή (γλέντια, ξενύχτια, ποτά, χαρτοπαιξία κ.λπ.), ενώ οι αντίπαλοί μας 

έκαναν προπονήσεις και είχαν αυστηρό έλεγχο της εξωαγωνιστικής τους ζωής!!! 

... Φύγαμε με το λεωφορείο και το απόγευμα είδαμε τον αγώνα 

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ – ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 3-0. Παραλίγο να φάμε ξύλο όταν 

φωνάξαμε υπέρ του Μεσσηνιακού. 

Το βράδυ είμαστε στην Πάτρα. Καθίσαμε να φάμε σ’ ένα εστιατόριο κοντά 

στο λιμάνι και αφού παραγγείλαμε ο κυρ Νίκος είπε στο γκαρσόνι: 

– Φέρε (μας) κόκκινο κρασάκι για τους μεγάλους και κόκα-κόλα για τους 

μικρούς!!! 

Πήραμε το δείπνο μας ακούγοντας τις ιστορίες των μεγάλων και η ατμόσφαιρα 

ήταν οικεία. Πήγαμε στο ξενοδοχείο και κοιμηθήκαμε.  

Τότε συνέβηκε ένα πρωτοφανές γεγονός. Γύρω στις 3.00 το πρωί ξυπνήσαμε 

από φωνές (ουρλιαχτά) και τρομερά χτυπήματα στις πόρτες των δωματίων μας. 

Βγήκα έξω και... αντίκρισα μια καταπληκτική σκηνή! 

Ο Κούλης κλώτσαγε την πόρτα του κυρ Νίκου και φώναζε: ΜΕ 

ΚΟΡΟΪΔΕΨΑΤΕ!!! ΔΕΝ ΜΕ ΠΗΡΑΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ!!! ΗΡΘΑ ΜΕ ΤΟ ΤΡΕΝΟ! 

ΡΩΤΑΓΑ Σ’ ΟΛΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΒΡΗΚΑ!!! 

(αισχρόλογα) ΤΩΡΑ ΘΑ ΔΕΙΣ ΝΙΚΟ!!! 

Ο κυρ Νίκος με το σώβρακο ανοίγει την πόρτα και ο Κουλης του επιτίθεται 

μανιασμένα και αρχίζει να τον κυνηγά στο διάδρομο!  

– ΜΗ ΚΟΥΛΗ!!! ΜΗ ΚΟΥΛΗ!!! Θα σου εξηγήσω!!! έλεγε ο κυρ Νίκος.  

Ευτυχώς έπεσαν οι άνθρωποι του ξενοδοχείου και συγκράτησαν τον 

μαινόμενο ταύρο. 

... Στο τέλος δόθηκαν αμοιβαίες εξηγήσεις, ηρέμησαν τα πράγματα και... έγινε 

ενσωμάτωση του Κούλη στην ομάδα. 

Το πρωί ώρα 10.00 πήγαμε στο εντευκτήριο του Φυσιολατρικού Συλλόγου 

Πάτρας σε πολυκατοικία οδός Μιχαήλ Βόδα αρ. 42 2
ος

 όροφος. Μας περίμεναν οι 

άνθρωποι της πατρινής ομάδας όπου ο πρόεδρος και η διοίκηση μας υποδέχθηκαν 

ένθερμα... γραβατωμένοι και... κοστουμαρισμένοι! 

Μετά τα προκαταρκτικά καθίσαμε στα τραπέζια των αγώνων 6 ζευγάρια (4 

ΑΝΔΡΕΣ – 2 ΕΦΗΒΟΙ). Ο διαιτητής πάτησε τα ρολόγια των αγώνων... αλλά 

μιλούσαν κάποιοι άνθρωποι κοντά στο μπαρ. Τότε ακούστηκε πάλι η φωνή του... 

Κούλη: 

– Ακούστε καλά! Μόλις τώρα ο διαιτητής πάτησε τα ρολόγια των αγώνων. Αν 

ακούσω ομιλίες από κάνα πούστη θα τον πιάσω και θα τον πετάξω έξω από τη 

βεράντα!!! 

Επήλθε – ως δια μαγείας – νεκρική σιγή... 
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Ο αντίπαλος του κ. Ζαχόπουλος Νίκος (κρεοπώλης στο επάγγελμα, φανατικός 

καφενόβιος σκακιστής) σίγουρα αισθάνθηκε άβολα απέναντι στον ψηλόσωμο και 

νταή αντίπαλό του! 

Για την ιστορία ο Φ.Σ.Π. μας νίκησε 4-2! Επιστρέφοντας στο δρόμο ο Κούλης 

μου έπιασε το χέρι το σήκωσε ψηλά και είπε: 

– Εμείς οι δύο αξίζουμε στην ομάδα! (είχαμε κερδίσει) Εσείς είσαστε όλοι 

κότες!!! Χάσατε από τους λουκουμάδες!!! κ.λπ. 

Από τότε ο ψηλός, ευθυτενής, αθυρόστομος Κούλης δεν ξανάπαιξε στη 

σκακιστική ομάδα του ΝΟΚ. Προφανώς αξιολογήθηκε ότι το παιχνίδι του έμοιαζε 

περισσότερο με... ποδοσφαιρικό αγώνα και όχι με το ευγενές πνευματικό άθλημα! 

Αυτό ήταν το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι του ΝΟΚ που φυσικά μου 

έμεινε αλησμόνητο!!! 

Το 1977 έγινε το πρωτάθλημα Πελοποννήσου σε δύο υποομίλους. 

Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Α΄ ΥΠΟΟΜΙΛΟΣ 

    ΒΑΘΜΟΙ (ΠΟΝΤΟΙ) Ν.-ΙΣ.-ΗΤ. 

1. ΚΟΡΙΝΘΟΣ   10 π.     2-0-0 

2. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ  5 π.     1-0-1 

3. ΔΕΡΒΕΝΙ   3 π.     0-0-2 

Η ΚΟΡΙΝΘΟΣ ανέβηκε στην Α  ́κατηγορία αφού νίκησε τον  Αχαρναϊκό. 

 

Β΄ ΥΠΟΟΜΙΛΟΣ 

    ΒΑΘΜΟΙ (ΠΟΝΤΟΙ) Ν.-ΙΣ.-ΗΤ. 

1. Φ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ  9 π.     2-0-0 

2. ΝΟΚ    6 π.     1-0-1 

3. ΑΙΓΙΟ    3 π.     0-0-2 

Ο Φ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ απέτυχε ν’ ανέλθει στην Α  ́κατηγορία. 

 

Τ’ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΚ 

Φ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ – ΝΟΚ  5-1 

ΑΙΓΙΟ – ΝΟΚ   1-5 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΚ 1977 

ΑΝΔΡΕΣ 

1. ΚΑΛΟΓΕΡΕΑΣ Στράτης 

2. ΔΙΑΜΑΝΤΕΑΣ Πέτρος 

3. ΤΕΡΖΑΚΗΣ Νίκος 

4. ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ Κώστας 

ΕΦΗΒΟΙ 

5. ΔΙΑΜΑΝΤΕΑΣ Δημήτρης 

ΚΟΚΚΙΖΑΣ Τάσος 

Το 1978 έγινε το πρωτάθλημα Β΄ κατηγορίας. 
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Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

    ΒΑΘΜΟΙ (ΠΟΝΤΟΙ) Ν.-ΙΣ.-ΗΤ. 

1. Φ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ  17 ½ π.    3-0-1 

2. ΝΟΚ    13 π.     2-0-2 

3. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ  13 π.     2-0-2 

4. ΑΙΓΙΟ    10 ½ π.    2-0-2 

5. ΔΕΡΒΕΝΙ   6 π.     1-0-3 

Ο Φ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ απέτυχε ν’ ανέβει στην Α΄ κατηγορία. Ο ΝΟΚ παρέμεινε 

στη Β΄ ενώ οι άλλες ομάδες υποβιβάστηκαν. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΟΚ 

ΝΟΚ – Φ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ   1 ½-4 ½  

ΑΙΓΙΟ – ΝΟΚ   1-5 

ΝΟΚ – ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ  4-2 

ΔΕΡΒΕΝΙ – ΝΟΚ   3 ½-2 ½  

 

Η σύνθεση του ΝΟΚ 1978 

1. ΚΑΛΟΓΕΡΕΑΣ Στράτης 

2. ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ Παναγιώτης  

3. ΔΙΑΜΑΝΤΕΑΣ Πέτρος 

4. ΜΑΝΙΑΤΗΣ Βασίλης  

5. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 

6. ΔΙΑΜΑΝΤΕΑΣ Δημήτρης 

ΣΑΚΚΑΣ Τάκης 

ΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Αργύρης 

Αισθάνομαι την υποχρέωση (ανάγκη) ν’ αναφερθώ σ’ ένα γεγονός που συνέβη 

στο τελευταίο μας αγώνα με το Δερβένι Κορινθίας. Είχαν τελειώσει όλες οι παρτίδες 

εκτός της δικής μου. Η ώρα πλησιάζει 11 το βράδυ και ο αρχηγός της ομάδας 

Καλογερέας μου είπε: Πέτρο πρέπει να προτείνεις ισοπαλία να φύγουμε γιατί θα 

χάσουμε το βραδινό τρένο! 

Κοίταξα τη βαθμολογία και απάντησα: Θα μείνω! Εσείς φύγετε! Πρέπει να 

κερδίσω αυτή την παρτίδα ώστε να τερματίσουμε στη δεύτερη θέση και να 

παραμείνουμε στη Β΄ Εθνική Πανεπαρχιακή Κατηγορία που θα γινόταν το επόμενο 

έτος! 

Έτσι έφυγε η αποστολή του ΝΟΚ και εγώ με τη στρατιωτική στολή, είχα έρθει 

από το στρατόπεδο Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης! συνέχισα τον αγώνα μέχρι τις 12.00 

το βράδυ όπου και νίκησα! 

Τότε άρχισα να σκέφτομαι τι να κάνω... Ήταν χειμώνας, είχε κακοκαιρία και 

δεν είχα πρόσβαση για κάποιο κατάλυμα. 

Με πλησίασε λοιπόν ο Τριαντάφυλλος Σιαπέρας που ήταν παρών στους 

αγώνες με ρώτησε τι θα κάνω.  

Του είπα ότι ούτε εγώ ξέρω!!! 
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Έβγαλε από την τσέπη του 1.000 δρχ., μου τις έδωσε και μου είπε να πάρω ένα 

ταξί και να πάω αμέσως στην Καλαμάτα. 

Τον ευχαρίστησα θερμά και έπραξα αυτό. 

Οφείλω να κοινοποιήσω το γεγονός αυτό και να εξαίρω τη συμπεριφορά και 

το ήθος ενός ΚΟΡΥΦΑΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ για την εξάπλωση του Σκακιού στην 

Ελλάδα, του πρωταθλητή Διεθνή Μετρ Τριαντάφυλλου Σιαπέρα!!! 

 

Το 1979 έγινε το ισχυρότερο πανεπαρχιακό πρωτάθλημα Β΄ Εθνικής 

κατηγορίας με συμμετοχή ομάδων από την Κρήτη και την Πελοπόννησο. 

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

    ΒΑΘΜΟΙ (ΠΟΝΤΟΙ) Ν.-ΙΣ.-ΗΤ. 

1. Ο.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  15 π.     3-0-1 

2. Ο.Α. ΧΑΝΙΩΝ   14 π.     3-0-1 

3. Φ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ  12 ½ π.    1-1-2 

4. ΚΟΡΙΝΘΟΣ   10 ½ π.    1-1-2 

5. ΝΟΚ    6 π.     0-0-4 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΟΚ 

ΝΟΚ – Φ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ   2 ½-3 ½  

ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΝΟΚ  4 ½-1 ½  

ΧΑΝΙΑ – ΝΟΚ   5-1 

ΝΟΚ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ  2-4 

Το ΗΡΑΚΛΕΙΟ ανέβηκε στην Α΄ κατηγορία ενώ ο ΝΟΚ υποβιβάστηκε στη Γ΄ 

κατηγορία.  

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΚ 1979 

1. ΚΑΛΟΓΕΡΕΑΣ Στράτης 

2. ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ Παναγιώτης  

3. ΔΙΑΜΑΝΤΕΑΣ Πέτρος 

4. ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ Κώστας  

5. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήρης 

6. ΣΑΚΚΑΣ Παναγιώτης  

7. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 

ΔΙΑΜΑΝΤΕΑΣ Δημήτρης 

Το 1980-81 έγινε το πρωτάθλημα Γ΄ κατηγορίας Πελοποννήσου στο Άργος. 

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

    ΒΑΘΜΟΙ (ΠΟΝΤΟΙ) Ν.-ΙΣ.-ΗΤ. 

1. ΝΟΚ    14 ½ π.    3-0-0 

2. ΚΙΑΤΟ    11 ½ π.    2-0-1 

3. ΑΡΓΟΣ    10 π.     1-0-2 
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4. ΠΑΝΕΙΠΗΡΩΤΙΚΟΣ  

ΠΑΤΡΩΝ   –     0-0-3 

Η ομάδα του ΝΟΚ ανέβηκε στη Β  ́κατηγορία.  

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΟΚ 

ΝΟΚ – ΚΙΑΤΟ    4-2  

ΑΡΓΟΣ – ΝΟΚ   1 ½-4 ½  

ΝΟΚ – Π.Σ. ΠΑΤΡΩΝ  6-0 α.α. 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΚ 1981 

1. ΚΑΛΟΓΕΡΕΑΣ Στράτης 

2. ΔΙΑΜΑΝΤΕΑΣ Πέτρος 

3. ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ Κώστας 

4. ΚΟΚΚΙΖΑΣ Τάσος 

5. ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Κυριάκος 

6. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνης 

Η ομάδα διασκέδασε φανταστικά στο εξοχικό κέντρο «Η ΣΠΗΛΙΑ» έξω από 

το Άργος και ο έφορος Ρουμπέας Παναγιώτης ευχήθηκε χαρούμενος ν’ 

ακολουθήσουν μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον! 

ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 

Στον πρώτο αγώνα μπαράζ αντιμετώπιζα τον παίκτη Χολέβα (ΚΙΑΤΟ). Είχα 

κερδισμένη θέση αλλά... μια πονηρή ακτίνα ήλιου μεσολάβησε για το απρόσμενο 

αποτέλεσμα, την ήττα μου! Διαπέρασε τη χαραμάδα και με κτύπησε ξαφνικά στα 

μάτια, θόλωσαν τα γυαλιά μου, έτρεξε ιδρώτας στα μάτια μου και χωρίς να το 

καταλάβω το μοιραίο δεν άργησε. Έπαιξα λάθος, «έστησα» τη Βασίλισσά μου και... 

έχασα! Κεραυνός εν αιθρία! Δεν συνειδητοποίησα εγκαίρως το απρόσμενο 

αποτέλεσα και λειτούργησα κυκλοθυμικά και ενστικτωδώς! Γκρέμισα τα 

κομμάτια!!! Και... αποχώρησα θυμωμένος με τον εαυτό μου για άλλες πολιτείες! 

Στόχος μου ήταν να πάω στο ΚΤΕΛ να πάρω το λεωφορείο και να φύγω για 

Καλαμάτα! Δεν μπορούσα να δεχτώ την ήττα κατ’ αυτό τον τρόπο!!! Στη διαδρομή 

άρχισα να λειτουργώ εγκεφαλικά (λογικά) Ευτυχώς τα κύτταρα της διανόησης και 

λογικής και το υποσυνείδητό μου λειτούργησαν, έπραξαν σωστά, με επανέφεραν 

στην πραγματικότητα, αναγνώρισα, αντιλήφθηκα το λάθος μου και... επέστρεψα για 

το δεύτερο παιχνίδι με αντίπαλο το ΑΡΓΟΣ που θα γινόταν την άλλη μέρα... 

Από τότε το πάθημα μου έγινε μάθημα και απέκτησα νομίζω περισσότερο 

αυτοέλεγχο στο παιχνίδι μου αλλά και στη ζωή μου!... 

ΚΑΗΚΑ!!! ΚΑΗΚΑ!!! 

Η αποστολή έχει φύγει για την Κάτω Αχαγιά όπου θα γινόταν το ΙΣΧΥΡΟ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΝΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β΄ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1993. 
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Εγώ με τον Αργύρη τον Κινόπουλο περιμέναμε να πάρουμε τον Ηλία 

Παναγόπουλο. Ένα «κοφτερό μυαλό» πανέξυπνο νέο άνθρωπο με ευτραφή 

σωματική διάπλαση... ντουλάπας! Δυστυχώς η ώρα περνούσε και ο Λιας δεν 

εμφανιζόταν. Αρχίσαμε ν’ ανησυχούμε... Ξαφνικά βλέπουμε τον Ηλία να έρχεται 

τρέχοντας κουνώντας τα χέρια και μ’ ανοιγμένο το στόμα!!! Μου θύμισε τα 

χελιδόνια που πετούν, σχίζουν τον αέρα, μ’ ανοικτό το στόμα και καταπίνουν τα 

κουνούπια!!! 

– Τι έγινε Ηλία; Άργησες! του είπαμε. 

– Κάηκα, μαλάκες, κάηκα!!! μας είπε ο Λιας.  

Σταμάτησε και ήπιε μονορούφι ένα... μπουκαλάκι νερό. 

– Περίμενα να βγάλει η μάνα μου τα γεμιστά από το φούρνο. Όρμησα αμέσως, 

τα έφαγα καυτά και τώρα έχω καεί στη γλώσσα!!!  

Μπήκαμε στο αυτοκίνητο και ξεκαρδιστήκαμε στα γέλια!... 

ΣΑΧ ΜΑΖΑ ΣΑΧ!!! 

Καλοκαίρι 1977 ώρα 12.45 βράδυ. Στο καφενείο του Μούστου παίζουν σκάκι 

δύο ηλικιωμένοι. Ο ένας είναι ο γνωστός ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ συνταξιούχος 

πολιτικός μηχανικός. Πλησιάζω κοντά από περιέργεια... να δω τη θέση. Δίπλα στις 

καρέκλες τους είναι οι ουζομεζέδες. Κοιτάζω τη σκακιέρα και βλέπω να υπάρχουν 

μόνο δύο βασιλιάδες!!! 

– Σαχ! Μάζα! έλεγε ο Γιάνναρης και ο αντίπαλός του έντρομος προσπαθούσε 

να απομακρύνει το Ρουά του! 

– Σαχ! Μάζα! Σαχ! ξανάλεγε ο ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ και χτυπούσε με δύναμη το 

Ρουά πάνω στην ξύλινη σκακιέρα και αυτό συνεχιζόταν... για τρία λεπτά!  

Η υπερβολική ουζοποσία βλάπτει σοβαρά τον εγκέφαλο ή σκότωναν την ώρα 

τους μπροστά στο αδιέξοδο της καθημερινότητάς τους; Μια πρωτόγνωρη παρτίδα 

από τις «καραβάνες» του αθλήματος στο καφενείο! 

* Στους βασιλιάδες έλειπαν οι σταυροί (+) και στα άλογα τα κεφάλια!!! Η 

εξήγηση; Χτυπούσαν πολύ δυνατά τα κομμάτια και τα είχαν τεμαχίσει! 

... Ο ΠΑΓΩΤΑΤΖΗΣ!!! 

Στο εντευκτήριο του ΝΟΚ το 1987 γίνεται το Πελοποννησιακό ντέρμπυ ΝΟΚ 

– ΚΟΡΙΝΘΟΣ. Στην παρτίδα του ΣΤΡΑΤΗ ΚΑΛΟΓΕΡΕΑ έχει συγκεντρωθεί 

αρκετός κόσμος και παρακολουθεί μ’ ενδιαφέρον την εξέλιξή της. Ο 70χρονος 

αρχηγός της ΚΟΡΙΝΘΟΥ Καπελεντζής Θανάσης σπρώχνει ανθρώπους για να βρεθεί 

κοντά για συμπαράσταση αλλά και ενδιαφέρον στη σκακιέρα που είχε πλέον 

κορυφωθεί η μάχη. Ωθεί με το χέρι του το Σταύρο Πατριαρχέα! Ήμουν ωτακουστής 

στον παρακάτω διάλογο όπως και πολλοί άλλοι. 

– Ε, ε! Τι σπρώχνεις!!! (ΣΤΑΥΡΟΣ) 

– Κάνε πέρα. Θέλω να δω τη σκακιέρα! (κυρ-ΘΑΝΑΣΗΣ) 

– Γιατί εγώ δεν θέλω; 

– Μα είμαι ο αρχηγός!!! (της Κορίνθου) 
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– Και εγώ τι είμαι; Ο Παγωτατζής!!! (ΣΤΑΥΡΟΣ) 

ΚΩΜΙΚΟ... ΤΡΑΓΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΣΕΙ... ΣΕΙ... ΣΕΙΣΜΟΣ!!! 

1986. Σεπτέμβριος 13 του μηνός. Στο υπόστεγο του εντευκτηρίου του ΝΟΚ 

παίζουν δύο φερέλπιδες έφηβοι ο Ηλίας Π. και ο Γιάννης Π. Κάτω από το γεμάτο 

ενδιαφέρον για την εξέλιξη της παρτίδας βλέμμα μου.  

Ώρα 8.25. Ακούγεται ένας δυνατός κρότος και τα κομμάτια στη σκακιέρα 

αρχίζουν να... χορεύουν και να πέφτουν ένα – ένα στο... κρεμό όπως στο χορό του 

Ζαλόγγου! 

Ο Λιας αντιδρά σύμφωνα με το DNA του. Αρπάζει με το χέρι του από το 

λαιμό τον αντίπαλο και φωνάζει: Γιατί ρε γκρεμίζεις τα κομμάτια μου; 

Ο Γιάννης απαντά με μισόλογα: Σει..., σει..., σεισμός!!! 

Ο Λιας, εγώ και οι υπόλοιποι θαμώνες συνειδητοποιούμε το μέγεθος της 

σοβαρότητας του κινδύνου. Αμίλητοι φεύγουμε από το εντευκτήριο. Λίγα μέτρα πιο 

πέρα βλέπω το ανατολικό μέρος του κτιρίου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ να γκρεμίζεται σε 

κλάσματα δευτερολέπτου... Τα ντουβάρια καταπλακώνουν τα σταθμευμένα 

αυτοκίνητα και όχι μόνο... 

Με το μηχανάκι μου ανεβαίνω την οδό Ακρίτα. Ένα ποτάμι αμίλητων 

ανθρώπων, πεζών ή με τ’ αυτοκίνητά τους κάνει την ίδια κίνηση με μένα. Σε λίγο ένα 

πυκνό σύννεφο σκόνης από τα γκρεμισμένα σπίτια καθιστά την οδήγηση «τυφλή» 

στο δρόμο. 

Συνεχίζω να κινούμαι προσεκτικά στο δρόμο ενώ τα πρώτα τρακαρίσματα 

λόγω μη ορατότητας ακούγονται ακόμη στ’ αυτιά μου...  

Η Καλαμάτα βυθίστηκε στο σκοτάδι για πολύ καιρό... 

ΦΕΡΤΕ ΜΟΥ ΤΟΝ... ΤΣΕΛΙΓΚΑ! 

Σε λίγο θα ξεκινούσε ο κρίσιμος αγώνας με το Αίγιο το 1982. 

Στην παλιά αίθουσα χορού απέναντι από το Δημαρχείο έχουμε συγκεντρωθεί 

και περιμένουμε την έναρξη του αγώνα. Όλοι; Όχι, έλειπε ο Κώστας Κουμάντος. Οι 

παίκτες κάθονται στις θέσεις τους κι αρχίζει ο αγώνας. Ξαφνικά τα ξύλινα 

σκαλοπάτια της αίθουσας αρχίζουν να βογκούν! ΓΚΡΑΠ – ΓΚΡΑΠ – ΓΚΡΑΠ! Ένα 

βαρύ ψηλό σώμα με κοντό παντελόνι και παπούτσι λουστρίνι ανεβαίνει τα 

σκαλοπάτια. Λίγο πριν φθάσει στον αγωνιστικό χώρο ο εύσωμος  αλλά και ισχυρός 

σκακιστής του ομίλου μας Κώστας ακούγεται με τη βροντερή φωνή του! 

– Φέρτε μου τον ΤΣΕΛΙΓΚΑ!!! 

Για την ιστορία ο Κώστας διέλυσε τον αντίπαλό του σε μισή ώρα! Και εμείς 

κερδίσαμε 6,5-3,5! 
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ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 1983  

ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗΝ ΤΣΙΓΑΡΟΜΙΧΛΗ... 

Στον ΑΛΙΜΟ δίνουμε το κρίσιμο παιχνίδι με την ΕΥΒΟΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ. 

Οι παρτίδες έχουν φθάσει στο τέλος τους μετά από πέντε ώρες αγώνα. 

Παίζονται δύο. 

Ο Τάσος Κ. ήταν σε πλεονεκτική θέση και έτσι έστρεψα το ενδιαφέρον μου 

στην παρτίδα του εξαιρετικού παίκτη μας ΠΑΥΛΑΚΟΥ ΚΩΣΤΑ. Πλησίασα κοντά 

και έμεινα άναυδος!!! 

Ένα σύννεφο καπνού είχε σκεπάσει το πεδίο της μάχης δηλ. τη σκακιέρα! και 

δεν φαινόταν τίποτα!!! Ούτε ο μεγαλόσωμος Βασιλιάς ή η Βασίλισσα! 

Οι αντίπαλοι κάπνιζαν αρειμανίως και φυσούσαν τον καπνό πάνω... στη 

σκακιέρα! Ο καπνός έπεφτε πάνω στα κομμάτια και στο ξύλο... εξοστρακιζόταν και 

σκέπαζε όλη την περιφέρεια του αγωνιστικού χώρου! 

Μια πυκνή ομίχλη είχε σχηματιστεί με ορατότητα μηδέν! 

Στο τραπέζι είχαν από τρεις άδειες κούτες τσιγάρων ο καθένας και αμέτρητες 

γόπες στα τασάκια! 

Φυσικά οι δύο αντίπαλοι ήταν εξοικειωμένοι με τη θέση της παρτίδας λόγω 

της πολύωρης αναμέτρησης και «έβλεπαν νοερά» τη θέση! 

Τελικά νικητής αναδείχθηκε ο Κώστας ΠΑΥΛΑΚΟΣ! 

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΑΛΕΠΟΥΣ 

Ένας αποδεδειγμένα άσχετος με το σκάκι παίκτης προκαλεί το συνομήλικό 

του ΓΙΑΝΝΑΡΗ ΠΑΝΟ σ’ αγώνα στο Καφενείο του «ΠΑΡΤΙΔΑΚΙΑ». 

– Δεν ξέρεις τίποτα, είσαι άσχετος και θέλεις να σε παίξω; 

– Σε παίζω και με στοίχημα ΓΙΑΝΝΑΡΗ να δεις ποιος είναι άσχετος! 

Σε λίγο ο αγώνας άρχισε και κέντρισε το ενδιαφέρον πολλών θεατών. στο 

διπλανό τραπέζι παιζόταν μια άλλη παρτίδα αλλά κανείς δεν έδινε σημασία. 

Ο ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ σίγουρος για την επιτυχία του εκ των προτέρων ειρωνευόταν 

τον αντίπαλό του.  

Τελικό σκορ 0-3! σε βάρος του ΓΙΑΝΝΑΡΗ! 

Έσκασε από το κακό του και τα ειρωνικά σχόλια! Η καρδιά του Πάνου όμως 

ήρθε πάλι στη θέση της όταν έμαθε ότι στο δεύτερο τραπέζι παιζόταν η ίδια παρτίδα 

και έπαιζε ο ισχυρός παίκτης ΣΤΡΑΤΗΣ και ο αντίπαλός του έπαιζαν τις ίδιες 

κινήσεις κατόπιν προσυνεννοήσεως!!! 

Το τι επακολούθησε δεν περιγράφεται... 

... Ο ΛΑΧΑΝΑΣ! 

Στο κατάμεστο εντευκτήριο του Σ.Ο. ΠΑΤΡΩΝ το 1984  θα ξεκινούσε η 

προημιτελική φάση του ατομικού πρωταθλήματος Ανδρών Ελλάδας. Στις συχνές 
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επισκέψεις μου στην Πάτρα είχα αποκτήσει οικειότητα μ’ αρκετούς παίκτες εκείνης 

της εποχής. Ξαφνικά βλέπω ένα ηλικιωμένο κύριο, κοντό στο ανάστημα να με 

πλησιάζει, μου δίνει το χέρι του και μου λέει: 

– Γεια σας είμαι (ο) Λαχανάς! 

– Και τι θέλετε εδώ; Του απαντώ αφηρημένος! 

Νόμιζα ότι πουλούσε λάχανα στην αγορά!!! Παραλίγο να εξωτερικεύσω τη 

σκέψη μου με – οπωσδήποτε – απρόβλεπτες συνέπειες!... 

Ο ... Λαχανάς ήταν ένας σκακιστής (ΥΜ) από την Αθήνα που αγωνιζόταν στο 

ΑΙΓΙΟ και έμενε στην Πάτρα εκείνη την εποχή λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. 

ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΑΛΟΓΟ ΚΑΙ Ο... ΛΙΠΟΤΑΚΤΗΣ 

Έχουμε πάει (ο ΝΟΚ) στο εντευκτήριο του Φ.Ο. Τρίπολης το 1984 για ένα 

φιλικό αγώνα με την ΤΡΙΠΟΛΗ σε δέκα σκακιέρες. 

Μας υποδέχθηκε ο πάντα φιλόξενος οικοδεσπότης και ευπρεπής κύριος 

ΜΟΝΑΝΤΕΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ έφορος του σκακιστικού τμήματος Φ.Ο.Τ. Στους 

άνετους καναπέδες του ιστορικού κτιρίου καθίσαμε περιμένοντας τους παίκτες της 

Τρίπολης. 

Ο κυρ Παύλος βάζοντας το ένα πόδι πάνω στο άλλο, παίρνοντας μια άνετη 

στάση και με στόμφο καρδιναλίου είπε: 

– Πέτρο, σήμερα θα σας παρουσιάσω ένα παίκτη εξαιρετικό! ΤΟ ΧΡΥΣΟ 

ΑΛΟΓΟ!!! 

– Πώς είπες;!!! Απάντησα και με δυσκολία συγκράτησα ένα μειδίαμα που θα 

εξελισσόταν σε τρανταχτό γέλιο αν άφηνα τις λειτουργικές μου αισθήσεις 

ελεύθερες... 

– Θα σου εξηγήσω Πέτρο, μου απήντησε ο κυρ-Παύλος και μου θύμισε το 

ιταλικό υποβρύχιο που βύθισε τ’ αντιτορπιλικό μας Έλλη, ΑΣΤΟΧΩΝΤΑΣ στην 

πρώτη τορπίλη που χτύπησε στην προβλήτα του λιμανιού και ΕΥΣΤΟΧΩΝΤΑΣ 

στη δεύτερη, κτυπώντας στη μέση το πολεμικό μας πλοίο εντελώς δόλια και «άνευ 

λόγου και αιτίας»... σε περίοδο ειρήνης! 

– Έχω ένα σπουδαίο παίκτη που στην Αμερική, κέρδισε το «ΧΡΥΣΟ 

ΑΛΟΓΟ» ΔΙ’ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ! 

Ήταν ο ηλικιωμένος κύριος ΜΠΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ εξαιρετικός 

σκακιστής και άνθρωπος και στο μέλλον έγινε ο συνεχιστής του έργου του κυρ-

Παύλου μετά το θάνατό του στην ανάπτυξη του σκακιού στην ομάδα της Τρίπολης! 

Αφού λύθηκε η απορία μου μετά από λίγη ώρα βλέπω πίσω από την πλάτη του 

κυρ-Παύλου ένα νεαρό περίπου 13 ετών με βηματάκια απαλά σαν γάτας να 

προσπαθεί να προχωρήσει προς την έξοδο χωρίς να θέλει να γίνει αντιληπτός... 

Ξαφνικά ο κυρ-Παύλος γυρίζει απότομα, τον βλέπει και ο νεαρός... κοκκαλώνει! 

– Ε! μικρέ τι κάνεις έξω από το δωμάτιο των προπονήσεων!!! Γρήγορα, 

πήγαινε μέσα και διάβασε τον πρώτο τόμο ΣΙΑΠΕΡΑ που κρατάς στα χέρια σου! 

Μην επιχειρήσεις άλλη φορά να την κοπανήσεις!!! 

Ο νεαρός κοκκινίζει σαν παπαρούνα και επιστρέφει στην αίθουσα μελέτης. 
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– Κατάλαβες Πέτρο!!! Τους δίνεις βιβλία και αίθουσα και αυτοί το μόνο που 

θέλουν είναι να φεύγουν από το μάθημα!!! 

ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΓΕΡΜΑΝΟ! 

Μόλις έχουμε τελειώσει τον πρωινό γύρο Διεθνούς Τουρνουά Σκάκι στο 

Θέατρο της Κέρκυρας, νομίζω το 1989 και έχουμε πάρει το δρόμο της επιστροφής. 

Είμαστε μια μεγάλη παρέα Καλαματιανών παικτών. Εγώ, ο Αργύρης Κινόπουλος, ο 

Σταμάτης Καλογεράκος, ο Αντώνης Κυριακόπουλος και ο Ηλίας Παναγόπουλος. 

Στην παρέα επικρατούσε αισιοδοξία από τη γενική απόδοση των παικτών. Ιδιαίτερα 

ικανοποιημένος ήταν ο Αργύρης. Έπαιξε μ’ ένα Ιταλό με ELO 2.250 και έκανε 

σύντομη ισοπαλία! 

Η εξήγηση ήταν απλή. Κατά τη διάρκεια του αγώνα πλησίασε τον αντίπαλό 

του μια όμορφη γυναίκα – προφανώς η σύζυγός του – με ελαφρύ καλοκαιρινό 

ντύσιμο και άρχισε να του γκρινιάζει να πάνε για... μπάνιο. Ο Ιταλός πρότεινε 

αμέσως ισοπαλία και ο Αργύρης τη... δέχτηκε μετά χαράς! 

Αντίθετα ο Ηλίας που είχε απομακρυνθεί από την παρέα μας και 

προπορευόταν μόνος του γύρω στα είκοσι μέτρα μπροστά είχε την ατυχία να παίξει 

για τρίτη συνεχόμενη φορά μ’ ένα Γερμανό και παρά τις φιλότιμες προσπάθειές του 

υπέκυψε για... τρίτη φορά! 

Ξαφνικά βλέπουμε το Λια να κλωτσά με δύναμη ένα κονσερβοκούτι και να 

φωνάζει στο δρόμο: 

ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΓΕΡΜΑΝΟ!!! ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΓΕΡΜΑΝΟ!!! 

Το όλο σκηνικό μας προξένησε χείμαρρο γέλιου – κάνει καλό στην υγεία! – 

και για ψυχολογική ανάταση του Λια του είπαμε να του δώσουμε το μισό 12κιλο 

καρπούζι από το ψυγείο του ξενώνα που μέναμε! 

Σε λίγο όμως πέρασε από τον ίδιο δρόμο και ο γκρανμέτρ ΣΟΚΟΛΟΒ ο 

οποίος μονολογούσε – είχε χάσει την παρτίδα του – και ζούσε στο δικό του 

μικρόκοσμο και στο δικό του δράμα, έχασε σημαντικό χρηματικό έπαθλο! και 

αδιαφορούσε παντελώς για το τι συνέβαινε ή υπήρχε δίπλα του! 

Έτσι με το παράδειγμα ΣΟΚΟΛΟΒ παρηγορήσαμε το Λια λέγοντάς του ότι 

υπήρχαν και χειρότερα!!! 

1982 

Ο ΝΟΚ τερμάτισε δεύτερος στη Β΄ Εθνική. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

ΝΟΚ – ΑΙΓΙΟ     6-4 και 6,5-3,5  

Φ.Σ. ΠΑΤΡΑΣ – ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ 6,5-3,5 και 8,2  

Φ.Σ. ΠΑΤΡΑΣ – ΝΟΚ   6-4 και 6-4 

ΑΙΓΙΟ – ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ  6,5-3,5 και 7-3 

ΝΟΚ – ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ   9-1 και 8-2 

ΑΙΓΙΟ – Φ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ    3,5-6,5 και 4 ½-5 ½  
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

     ΒΑΘΜΟΙ = ΠΟΝΤΟΙ 

1. Φ.Σ. ΠΑΤΡΑΣ   38,5 

2. ΝΟΚ    37,5 

3. ΑΙΓΙΟ    29 

4. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ  14,5 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΚ 1982 

1. ΚΑΛΟΓΕΡΕΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ 

2. ΔΙΑΜΑΝΤΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 

3. ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

4. ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 

5. ΔΙΑΜΑΝΤΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

6. ΣΑΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

7. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

8. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 

9. ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

10. ΒΕΤΟΥΛΑΚΗ ΒΙΚΗ 

ΧΑΘΗΚΕ (ΑΔΙΚΑ) Η ΑΝΟΔΟΣ! 

Ο ΝΟΚ ήρθε τρίτος στο ΠΑΝΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΜΙΛΟ Β΄ ΕΘΝΙΚΗΣ 1983. 

Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα: 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

ΝΟΚ – ΙΚΑΡΙΑ   7-3  

ΝΟΚ – ΧΑΝΙΑ   4,5-5,5  

ΝΟΚ – ΡΟΔΟΣ   7,5-2,5 

ΝΟΚ – ΑΙΓΙΟ  7-3 

ΝΟΚ – ΕΥΒΟΪΚΗ  6-4 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

     ΒΑΘΜΟΙ = ΠΟΝΤΟΙ 

1. ΚΟΡΙΝΘΟΣ   33,5 π. 

2. ΧΑΝΙΑ    32 π. 

3. ΝΟΚ    32 π. 

4. ΕΥΒΟΪΚΗ   29 π. 

5. ΛΕΙΒΑΔΙΑ 

6. ΑΙΓΙΟ 

7. ΦΟΙΒΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 

8. ΚΑΡΔΙΤΣΑ 

9. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ 

10. Μ.ΑΛ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΝΟΚ  

1. ΚΑΛΟΓΕΡΕΑΣ ΣΤΡ. 

2. ΔΙΑΜΑΝΤΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 

3. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ι. 

4. ΚΟΚΚΙΖΑΣ ΤΑΣΟΣ 

5. ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 

6. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΣΤΑΜ. 

7. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ. 

8. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΟΣ ΜΙΧ. 

9. ΚΥΛΙΝΤΗΡΕΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 

10. ΒΕΤΟΥΛΑΚΗ ΒΙΚΗ 

Μέναμε στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΑΓ. ΚΟΣΜΑ και παίζαμε στο ΝΕΟ 

ΑΛΙΜΟ. 

Κάθε βράδυ νεαροί Χανιώτες έπαιζαν σκάκι με τα δάχτυλα των ποδιών τους!!! 

Πιστεύω ακράδαντα ότι ο ΝΟΚ έχασε μεγάλη ευκαιρία για την κατάκτηση της 

πρώτης θέσης! αφού χάθηκαν απρόσμενοι βαθμοί στους αγώνες μας. 

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΚΑΚΙ 

ΝΟΚ 

1981:  ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. 

1984:  ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ «ΣΠΥΡΟΥ ΜΠΙΚΟΥ». 

1994:  ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗ Β΄ ΕΘΝΙΚΗ. 

1998:  4
η
 ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 

ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ. 

2001:  4
η
 ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΑΪΝΑΛ ΦΟΡ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΛΕΒΙΔΙ 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ). 

2006:  4
η
 ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΑΪΝΑΛ ΦΟΡ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ 

(ΜΕΣΣΗΝΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ). 

2006:  ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΕΘΝΙΚΗ! 

2007:  6
η
 ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

ΕΛΛΑΔΑΣ. 

2015:  9
η
 ΘΕΣΗ (!) ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ 

ΕΘΝΙΚΗΣ! 

2016:  6
η
 ΘΕΣΗ (!) ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ 

ΕΘΝΙΚΗΣ! 

 

Ακόμη ο ΝΟΚ συμμετέχει ανελλιπώς από το 2007 μέχρι σήμερα 2016  στο 

διασυλλογικό πρωτάθλημα Α΄ Εθνικής! 

Επίσης ο ΝΟΚ έχει κατακτήσει δεκάδες περιφερειακά πρωταθλήματα και 

κύπελλα στο χώρο αρχικά της ΤΕΣΣΑΛΜ (Τοπική Επιτροπή Σκακιστικών 

Σωματείων Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας) και μετέπειτα της ΕΣΣΠΕΠ (Ένωση 
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Σκακιστικών Σωματείων Περιφέρειας Πελοποννήσου). Ακόμη έχει αξιόλογες 

συμμετοχές και διακρίσεις σε πανελλήνια πανεπαρχιακά πρωταθλήματα Β΄ Εθνικής 

ενώ τα τελευταία χρόνια διακρίνεται στην Α  ́Εθνική!!! 

Είναι το ιστορικό σωματείο που συμμετέχει στις διοργανώσεις της Ε.Σ.Ο. από 

το 1972! 

Ευελπιστώ ότι το μέλλον του σκακιστικού τμήματος ΝΟΚ «Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ» 

θα είναι ακόμη καλύτερο! 

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ 

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθώ και στα πρώτα χρόνια της δημιουργίας 

– ιδρύσεως του σκακιστικού τμήματος ΝΟΚ (1971-1975). Πολλές φορές ο έφορος 

του τμήματος κ. Λάμπης Καρατζάς κάλυπτε οικονομικά τις μεταβιβάσεις των 

σκακιστών του ΝΟΚ για φιλικούς αγώνες σ’ άλλες πόλεις (Τρίπολη, Σπάρτη, 

Ναύπλιο κ.λπ.) χωρίς οι αγώνες αυτοί να τελούν υπό την έγκριση της Ε.Σ.Ο. η οποία 

ξεκίνησε επίσημα διασυλλογικά και ατομικά πρωταθλήματα το 1976. Οι σκακιστές 

που αγωνίζονταν τότε με την ομάδα του ΝΟΚ ήταν οι Μανιάτης Βασίλης, 

Γκλεζάκος Γιάννης, Κωσταράς Γιώργος (πολύ ισχυρός παίκτης την εποχή 1960-

1970), Κουρκουτάς Ανδρέας, Τερζάκης Νίκος, Βρυώνης Μέμης κ.λπ. χωρίς 

φυσικά να έχουν αθλητικές ταυτότητες της Ε.Σ.Ο. 

Ο μοναδικός επίσημος αγώνας που καταγράφηκε από την Ε.Σ.Ο. ήταν το 1972 

για το κύπελλο Ελλάδας Φ.Σ.Α. (Φοιτητικός Σύλλογος Αθηνών) – ΝΟΚ 4-0 χωρίς 

να γνωρίζω λεπτομέρειες. 

Ε! Ε! ΕΣΠΑΣΕΕΕΕ!!! 

Ήταν χειμώνας του 1980, Σαββατόβραδο. Στο μεγάλο κεντρικό καφενείο της 

Αριστομένους στου «ΠΑΡΤΙΔΑΚΙΑ» επικρατούσε η ... πληρότητα. Κατάμεστο από 

ανθρώπους που συνωστίζονταν στα τρία μεγάλα πράσινα τραπέζια όπου 

κυριαρχούσε η αγωνία, το πάθος, η ελπίδα, το κέρδος του τζόγου της χαρτοπαιξίας. 

Οι (χαρτο)παίκτες σοβαροί, σκυθρωποί, μ’ αετίσιο βλέμμα παρακολουθούν, 

προβλέπουν, σκέπτονται την επόμενη κίνηση του αντιπάλου, τη δική τους, ενώ 

εύχονται να είναι τυχεροί στο μοίρασμα των φύλλων. Οι θεατές καθιστοί ή όρθιοι 

παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κρίνουν ή κατακρίνουν, σχολιάζουν την τρεχούμενη 

επικαιρότητα και εξέλιξη του παιχνιδιού πάντα χαμηλόφωνα και συνωμοτικά. 

Στα διπλανά τραπέζια απόστρατοι, απόμαχοι της ζωής, συνταξιούχοι πίνουν 

τον καφέ τους, διαβάζουν τις εφημερίδες, σχολιάζουν την καθημερινότητα μέσα σ’ 

ένα ομιχλώδες τοπίο που είχαν δημιουργήσει οι δεκάδες καπνιστές. 

Όμως υπήρχε και ένα τραπεζάκι με ... ξεχωριστό ενδιαφέρον. Δύο παίκτες 

απέναντι ο ένας με τον άλλο και ανάμεσά τους η ... σκακιέρα με τα ξύλινα κομμάτια. 

Κομμένα κεφάλια ίππων, βγαλμένοι σταυροί βασιλιάδων, «τραυματισμένοι» 

στρατιώτες και αξιωματικοί έδειχναν το μέγεθος του πάθους και της ορμής που 

διακατείχε τους δύο ηλικιωμένους πρωταγωνιστές του σκακιστικού αγώνα. 
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Έπαιζε ο κυρ-Πάνος που είχε κάνει μόνιμη κατοικία του το καφενείο και σαν 

σύγχρονος ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗΣ κυνηγούσε έωλους εχθρούς μέσα στο πεδίο μάχης της 

ασπρόμαυρης σκακιέρας. Αρκετοί θαμώνες παρακολουθούσαν το παιχνίδι και 

φυσικά διασκέδαζαν με τη λογοδιάρροια, τα ευφυολογήματα, τα σκωπτικά ανέκδοτα, 

τις σοφιστείες και την ευρυμάθειά του που κατά τη διάρκεια του ματς έβρισκε 

διέξοδο και ευκαιρία να μεταλαμπαδεύει στους τριγύρω παρευρισκόμενους θεατές. 

Στο απόγειο της κρίσιμης θέσης, στο ζενίθ της πνευματικής συγκέντρωσης και 

στην ασάφεια της δημιουργίας που προκαλούν οι άπειροι συνδυασμοί του ζατρικίου 

συνέβη το ... ανεπίτρεπτο (γεγονός).  

... Πατώντας στις μύτες των ποδιών του, πλησιάζοντας αθόρυβα όπως η γάτα 

το ποντίκι ... ο λαχειοπώλης «Ρουσού» έφτασε και στάθηκε πίσω από την πλάτη του 

κυρ-Πάνου. Στο δεξί του χέρι κρατούσε τα λαχεία, έσκυψε και φώναξε πολύ δυνατά: 

Ε! Ε! ΕΣΠΑΣΕΕΕΕ!!! 

Σ’ ολόκληρο το καφενείο που μέχρι τότε επικρατούσε οχλοβοή και 

μελισσοβουή ο ήχος πρωτόγνωρος, θύμιζε τις τεράστιες καμπάνες με τον 

εκκωφαντικό ήχο που κτυπούσε ο κωφάλαλος κωδονοκρούστης Κουασιμόδος στην 

εκκλησία της Παναγίας των Παρισίων! 

– Την Παναχαϊκή σου!!! Κωλόπαιδο!!! φώναξε ο κυρ-Πάνος ταραγμένος. 

Άρπαξε ένα ποτήρι γεμάτο νερό και αστραπιαία γύρισε το χέρι και το έχυσε προς το 

σημείο που εκδηλώθηκε η φοβερή ηχορύπανση! Ο λαχειοπώλης, που περίμενε 

αντίδραση, πλάγιασε και το μικρό αιωρούμενο ρυάκι ύδατος μετά τη σύντομη 

εναέρια διαδρομή του ολοκλήρωσε το ταξίδι του πέφτοντας και ... ραπίζοντας τους 

εξαιρετικούς κυρίους της διπλανής πράσινης τσόχας. 

Οι καρέκλες ... έχασαν την ισορροπία τους σπρωγμένες από τις ενστικτώδεις 

αντιδράσεις των «ζωντανών θρύλων» της τράπουλας. 

Ο Φάντης Μπαστούνης, η Ντάμα, το Δέκα το καλό τινάχτηκαν στον αέρα 

και συναγωνίστηκαν στο άλμα σε ύψος! 

Πανικός ... βρισιές και κατάρες ... Οι Ολύμπιοι θεοί της τράπουλας ζητούν τον 

φταίχτη για να τον τιμωρήσουν παραδειγματικά. Θέλουν να τον στείλουν στο 

Έρεβος, στα Τάρταρα, στον Κάτω Κόσμο για το μεγάλο έγκλημά του. Δεν 

συγχωρούν με τίποτα την καταστροφή της θεϊκής ποίησης – δημιουργίας των 

χαρτοφύλλων τους που προσδοκούσαν στην κυριαρχία (ο καθένας από τη σκοπιά 

του) για απόκτηση δεξαμενής οικονομικών αγαθών. 

Σε κλάσματα δευτερολέπτου «Ο ΠΑΡΤΙΔΑΚΙΑΣ» μετατράπηκε σε Άγρια 

Δύση. Στο σαλούν οι καουμπόιδες έβγαλαν τα «πιστόλια τους»... 

Βρέθηκε το εξιλαστήριο θύμα – θύτης ... ο κυρ-Πάνος. Λογομαχίες, 

βωμολοχίες, σπρωξίματα και άλλα παραλειπόμενα... και κακήν κακώς 

«εξοστρακισμός» από το καφενείο για τουλάχιστον έξι μήνες!!! 

Η ιστορία αυτή είναι αληθινό γεγονός όπου ιδίοις όμμασι είχα την τύχη – 

ατυχία να είμαι δίπλα από τον αείμνηστο κυρ-Πάνο και να περιγράψω τα 

τεκταινόμενα όπως ακριβώς διαδραματίστηκαν. 
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ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 

Οι αναμνήσεις (σκακιστικών γεγονότων) είναι το οξυγόνο των ηλικιωμένων 

(παλαίμαχων σκακιστών). 

* Παράφραση μιας σοφής ρήσης. 

Στη σαραντατετράχρονη καταγραφή της σκακιστικής ιστορίας του ΝΟΚ 

έδωσα μεγάλο βάρος (σημασία) στα πρώτα επίσημα χρόνια λειτουργίας του 

συλλόγου, όπου είχα πρωτεύοντα λόγο ως παίκτης, αρχηγός, προπονητής, έφορος 

της ομάδας καθώς και συνεργάτης με τους εκάστοτε υπεύθυνους, το χρονικό 

διάστημα 1976-2000. 

Θεωρώ ότι η μετέπειτα διαδρομή του ΝΟΚ συνεχίζεται μ’ άλλους ανθρώπους 

και συνεπώς δεν έχω δικαίωμα να περιγράψω λεπτομερώς τα δρώμενα αφού η 

διαχείριση και η ευθύνη των πεπραγμένων ανήκει πλέον στην αρμοδιότητα της 

σημερινής διοίκησης δηλ. στην οικογένεια Τσιάλα και στον προπονητή Τσεκούρα. 

Είναι πάντως ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι το σκακιστικό τμήμα του 

ΝΟΚ σήμερα αποτελεί καθοριστική αθλητική δύναμη πανελληνίως – κατακτώντας 

την ΕΚΤΗ ΘΕΣΗ στην Α΄ Εθνική – και οι οιωνοί συνηγορούν σ’ ένα λαμπρό 

παρόν και μέλλον. 

Τέλος θέλω να ευχαριστήσω όλους τους σκακιστές της Καλαμάτας που με 

βοήθησαν να ξετυλίξω το μίτο της Αριάδνης και να βρω την έξοδο του Λαβυρίνθου 

της διαχρονικής διαδρομής της ομάδας σκάκι του ΝΟΚ που είχε πυρήνα 

δημιουργίας τα πρώτα του χρόνια, τους ανεπανάληπτους καφενόβιους σκακιστές 

της πόλης μας. 

Ακόμη πολλά περιστατικά αναφέρονται μέσα από προσωπικά μου βιώματα γι’ 

αυτό (τυχόν) λάθη ή παραλείψεις μου σας διαβεβαιώνω ότι δεν εμπεριέχουν το 

στοιχείο της παραπλάνησης αλλά (ίσως) είναι εκ παραδρομής. 

 

Καλαμάτα Αύγουστος 2016 

 
 

Πέτρος Διαμαντέας 

Ομοσπονδιακός Μετρ 
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ΘΕΜΑ (ΕΡΕΥΝΑΣ): ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΟ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΚΑΚΙ 

(Κατάθεση άποψης) 

Εάν ερευνήσουμε στατιστικά τους ενεργούς (μάχιμους) σκακιστές της πόλης μας 

διαπιστώνουμε το εξής παράδοξο: Οι ισχυροί παίκτες που αγωνίζονται στις γενικές 

σκακιέρες έχουν ηλικία – οι περισσότεροι – >40 ετών και ασκούν καθημερινά στο καφενείο 

ή στο διαδίκτυο την «τριβή» με το αγωνιστικό σκάκι (π.χ. Διαμαντέας, Αδαμόπουλος, 

Σακκάς, Καλογεράκος, Κυριακόπουλος, Κινόπουλος, Καλογερέας, Κυριακόπουλος, 

Κινόπουλος, Καλογερέας, Πετριτάι, Γεωργανάς, Περράκης, Πέτρουλας, Μαγκαφάς, 

Γουρδουμπάρης, Λαμπρόπουλος, Μουντζούρης κ.λπ.). 

Οι υπόλοιποι που επανδρώνουν τις αναπτυξιακές σκακιέρες δηλ. είναι <18 ετών 

είναι πληθώρα νεαρών σκακιστών που προέρχονται από τις ακαδημίες των συλλόγων. 

Αντίθετα με το σταγονόμετρο βρίσκουμε σκακιστές ηλικίας 20-40 ετών να είναι 

καθιερωμένοι στις ομάδες τους ή ν’ ασχολούνται ικανοποιητικά με τα σκακιστικά 

δρώμενα... 

Το ερώτημα που προκύπτει από τη στατιστική παρατήρηση: Γιατί είναι μειοψηφία 

οι σκακιστές (20-40 ετών) στις αγωνιστικές σκακιστικές εκδηλώσεις τη στιγμή που 

είναι γνωστό (τοις πάσι) ότι σ’ αυτές τις ηλικίες επιτυγχάνεται η σκακιστική 

κορύφωση (άνοδός) τους; 
Η απάντηση που δίνω με βάση τη βιωματική μου εμπειρία και προσέγγιση στο θέμα: 

Το κλειδί είναι το καφενειακό σκάκι ή κάτι ισοδύναμό του! 
Μέσα στο καφενείο οι σημερινοί πενηντάρηδες δόμησαν, καλλιέργησαν και 

διατήρησαν το αγωνιστικό τους επίπεδο σε υψηλό βαθμό ασκώντας το σκάκι στην 

καθημερινότητά τους. 

Δυστυχώς τα τελευταία είκοσι χρόνια οι σύλλογοι φτιάχνουν ακαδημίες για παιδιά 

και αδιαφορούν εντελώς για την μετέπειτα σκακιστική πορεία τους μ’ αποτέλεσμα να μην 

υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας τόσο με το σύλλογό τους όσο και με το σκάκι αφού 

ουσιαστικά η ονομασία «καφενειακό σκάκι» είναι άγνωστη γι’ αυτά και πολλές φορές 

παρεξηγήσιμη. 

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: Οι σύλλογοι ν’ ανοίξουν το εντευκτήριό τους 

στο κοινό, δηλ. ημέρες που δεν υπάρχει προπόνηση παιδιών να επιτρέπουν την ελεύθερη 

συνάθροιση όλων των παικτών μικρών και μεγάλων για σκακιστικούς ανεπίσημους αγώνες, 

φυσικά πάντα μ’ ευθύνη κάποιου αρμοδίου του συλλόγου. 

Έτσι πιστεύω ότι πολλοί ανενεργοί σκακιστές θα επαναλειτουργήσουν αγωνιστικά, 

οι μικροί παίκτες θ’ αποκτήσουν χρήσιμες εμπειρίες και θα «ωριμάσουν» 

γρηγορότερα, θα καταργηθούν οι κόκκινες γραμμές των συλλόγων μας που προκαλούν 

σημαντικές φθορές στην ανάπτυξη του αθλήματος και εν μέρει ο τρόπος αυτός θ’ 

αντικαταστήσει το καφενειακό σκάκι αλλά – το σπουδαιότερο – θα επιτευχθεί η 

διατήρηση των σχέσεων των αποκομμένων από το σύλλογο παικτών με την ομάδα. 

Η αξιολόγηση αυτή των απόψεών μου είναι στην κρίση των υπευθύνων κάθε 

συλλόγου, ιδιαίτερα του ιστορικού ΝΟΚ που έχει παράλληλα την άμεση ευθύνη να 

διατηρήσει το καλαματιανό σκάκι σε υψηλό επίπεδο διάκρισης αφού όντως εκπροσωπεί 

επάξια την πόλη μας σκακιστικά πανελληνίως την τελευταία δεκαετία με την μόνιμη 

παρουσία της ομάδας στην Α΄ Εθνική κατηγορία! 

Καλαμάτα Αύγουστος 2016 

Π.Δ. 
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ΑΡΘΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 
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Η ιστορική ομάδα ΣΚΑΚΙ ΝΟΚ 1982 λίγο πριν τον αγώνα με το ΑΙΓΙΟ. Είναι φανερή η αισιοδοξία 

και η ικανοποίηση των παικτών τόσο για την έκβαση του αποτελέσματος όσο και για την προσμονή 

της έναρξης της αθλητικής – πνευματικής αναμέτρησης. 

ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Διαμαντέας Π., Αδαμόπουλος Ι, Καλογεράκος Στ., Γεωργουλάκης Μ., 

Βετουλάκη Βίκη (η πρώτη σκακίστρια του ΝΟΚ! σημερινή δημοσιογράφος, έδωσε αρκετούς 

πόντους στην ομάδα!), Μπακόγιωργας Κ., Κυριακόπουλος Αντ., Καλογερέας Στρ., Σταυρόγιαννης 

Σταύρος (πολύ καλός νεαρός σκακιστής, τωρινός καθηγητής στο Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας), Ρουμπέας Π. 

(έφορος), Κουτουμάνος Παν. (ο αείμνηστος αρχηγός και παίκτης) και καθιστός Ταβουλαρέας 

Λάκης (που αργότερα διέπρεψε ως διαιτητής Α΄ Εθνικής στο μπάσκετ!). 
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ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 1982 

Ο έφορος Π. Ρουμπέας αγωνιά βλέποντας τις παρτίδες του Καλογερέα, Διαμαντέα, Κουτουμάνου 

και των μικρών της ομάδας 1982 Αδαμόπουλου και Σακκά. 

Παρεμπιπτόντως από τους Καλαματιανούς παίκτες θεωρώ σημαντικότερους (πολυτιμότερους) 

σκακιστές τη «φουρνιά» της δεκαετίας του 1980-1990 (Διαμαντέας, Αδαμόπουλος, Σακκάς, 

Καλογεράκος, Κυριακόπουλος, Μαγκαφάς, Γεωργανάς, Κινόπουλος, Μακρυνιώτης, Πέτρουλας 

κ.λπ.), γιατί συμμετέχουν ακόμη και σήμερα στα σκακιστικά δρώμενα της ΕΣΟ και της 

Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π.! 

Φυσικά η νεότερη γενιά (Τσιάλας, Ζέππος, Μουντζούρης, Βλαχάκης, Μαυρομιχάλης, Καρούντζος, 

Χάραρης κ.λπ.) έχουν όλες τις προοπτικές να γράψουν τη δική τους ιστορία στο Μεσσηνιακό 

σκάκι!... 
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ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1990 

ΦΩΤΟ 1: Διαμαντέας Π., 

Παυλάκος Κ., Γεωργανάς Π., 

Οικονομοπούλου Τζένη 

(κορυφαία σκακίστρια του ΝΟΚ, 

με ELO 1440 για τουλάχιστον 25 

χρόνια!) Παναγόπουλος Ηλ. και 

καθιστός ο Καλογεράκος Στ. 

 

ΦΩΤΟ 2: Παναγόπουλος, 

Αδαμόπουλος, Γεωργανάς, 

Διαμαντέας, Κινόπουλος, 

Κυριακόπουλος και 

Οικονόμου (διαιτητής) 

 

ΦΩΤΟ 3: Αγώνας κυπέλλου 

με τη ΣΠΑΡΤΗ. 
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ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΠΑΚ 

Στην άκρη ο μικρός ταλαντούχος Άρης Δημακάκος σφίγγει τα δύο κύπελλα που κατέκτησε στα 

Νεανικά Πρωταθλήματα. Ο Άρης μετά από δύο χρόνια πέτυχε μεγάλη νίκη επί του πρωταθλητή 

Νέων Ελλάδας Τζούμπα (ELO 2320!) αλλά οι επαγγελματικές του δραστηριότητες τον 

απομάκρυναν από το σκακιστικό χώρο... 

 

 
 

ΦΩΤΟ: Δεξιά ο Τάσος Κόκκιζας βασικός παίκτης του ΝΟΚ στα πρώτα χρόνια της ομάδας. 

Εγκατέλειψε το σκάκι και αφοσιώθηκε στις μεγάλες του αγάπες, την ποδηλασία και ιστιοπλοΐα! 
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Πιτσιρίκια στο Πάρκο 

Σιδηρόδρομων 

Αργύρης Κινόπουλος – Πέτρος Διαμαντέας 

Απονομές από τη χορηγό ψυχολόγο 

κ. Ρομάνα Σπερώνη στον υπαίθριο 

χώρο του ΝΟΚ 
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ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΣΤΟ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ ΝΟΚ 
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ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Ο Τσιάλας Μιχάλης και δεξιά η σύζυγός του Τούλα Χατζηπαναγιώτου Τσιάλα 

βραβεύουν νεαρούς σκακιστές στο εντευκτήριο του συλλόγου. Το ζεύγος Τσιάλα είναι οι 

αναμορφωτές της σκακιστικής ομάδας του ΝΟΚ από το 2000 και μετά. Έδωσαν στην ομάδα 

ταυτότητα πανελλήνιας αναγνώρισης και διάκρισης! κάτι που εμείς οι παλιοί σκακιστές 

θεωρούσαμε ουτοπία! 

 

 
ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΟΝΤΟΚΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (παίκτης του ΝΟΚ, διεθνής 

διαιτητής και άριστος φωτογράφος!) 
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Κώστας Μακρυνιώτης: Ξεκίνησε από το ΝΟΚ αλλά διαπρέπει ως προπονητής στη Γερμανία και 

σαν παίκτης στη Χαλκίδα! Ο Κώστας διαφημίζει το Καλαματιανό σκάκι στο εξωτερικό! 

 

 

 
 

ΦΩΤΟ: Συνέντευξη στο ραδιόφωνο. 
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ΕΝΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π. 

Σε κοινή φωτογράφηση οι παίκτες του ΝΟΚ και του ΟΣΚ στον τελικό του κυπέλλου ΕΣΣΠΕΠ 

2008 που έληξε 2,5-1,5 υπέρ του ΟΣΚ! Για την ιστορία ο ΝΟΚ έχει κατακτήσει το κύπελλο 

ΕΣΣΠΕΠ 6 φορές, ο Αργοναύτης Βραχατίου Κορίνθου 5 φορές και ο ΟΣΚ 1 φορά. 

Διακρίνονται από αριστερά: Πανταζής, Πετριτάς, Κυριακόπουλος, Καλογεράκος, Μαυρομιχάλης, 

Τσιάλας, Κορωνιός, Πολυχρονόπουλος, Μουντζούρης Μ., Διαμαντέας, Σακκάς, Κινόπουλος 
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Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΣ ΙΑΣΩΝ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 2006 

Άνω: Μαγκαφάς Ανδρ., Ζώης Β. (έφορος), Διαμαντέας Π., Αδαμόπουλος Ι., Παπανικολάου Γ., 

Δουρούμης Παναγιώτης. 

Κάτω: Πετρόπουλος Κ., Διαμαντέα Β., Ζέππου Όλγα, Ζέππος Παν., Μαυρομιχάλης Κ. 

Ισοβάθμησε στην πρώτη θέση με το ΝΟΚ στο πρωτάθλημα Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π. 2006(!) 

 

 

 
 

ΝΕΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΚΑΚΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
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ΚΑΦΕΝΕΙΑΚΟ ΣΚΑΚΙ 

 

Στη ΦΩΤΟ ο 84χρονος Γιάννης Γκλεζάκος (δεύτερος στο πρώτο ατομικό πρωτάθλημα ΝΟΚ 1971) 

παρακολουθεί μαζί με το Νικήτα Κατόπη την αναμέτρηση Πέτρου Μαντά – Μπάμπη Κουτίβα 

 

 
 

ΦΩΤΟ: Ο 83χρονος Βασίλης Μανιάτης (πρωταθλητής ΝΟΚ το 1971!) μαζί με το Διαμαντέα και 

Σακκά παρακολουθούν την παρτίδα Μπλιτς Καλογερέα – Καραβίτη. 
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ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ Ν.Ο.Κ. 

 

   
 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (υποψήφιος μετρ, σήμερα αγωνίζεται στον ΟΣΚ) 

ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Ο δικηγόρος, τωρινός σκακιστής των Φιλιατρών. Πολύ ισχυρός 

παίκτης) 

 

   
 

 
ΠΑΡΙΣ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ) ΝΤΑΒΟΣ: Ο γιατρός σκακιστής του ΝΟΚ με θετικό πρόσημο 

(αποτέλεσμα) στους επίσημους σκακιστικούς αγώνες της ομάδας! Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια 

απέχει λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων... 

Ο έμπειρος Πολιτικός Μηχανικός, παλιός σκακιστής του ΝΟΚ, Βασίλης Γουρδουπάρης. Ο 

Βασίλης έχει εξαιρετική άνοδο στο σκάκι στην ηλικία των 50 ετών! 
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Στη μέση οι: Κώστας Πέτρουλας – Παναγιώτης Γεωργανάς. Δύο καταξιωμένοι παλιοί 

Καλαματιανοί σκακιστές του ΝΟΚ που σήμερα διαπρέπουν στην ομάδα των Φιλιατρών. 

 

 

 
 

Τιμητική διάκριση στον Καλαματιανό Υποψήφιο Μετρ Αντώνη Κυριακόπουλο (με 35ετή 

προσφορά στο ΝΟΚ!) από τον παιδότοπο «ΠΑΙΖΩ-ΔΡΟΜΟΣ» της Κυπαρισσίας! 
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Νίκος Βλαχάκης – Ιάσονας Μουντζούρης. Οι εικοσάχρονοι του ΝΟΚ που διαπρέπουν στις Σχολές 

τους αλλά αποτελούν και το μέλλον της ανδρικής ομάδας ΣΚΑΚΙ ΝΟΚ! 
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ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2005 από την έφορο σκάκι ΝΟΚ Ευστρατία Τσιάλα στην 

ομάδα Σ.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ (Χαλκιάς – Κοτρωνιάς – Σκέμπρης και Σοκόλοβ). 

 

  
 

Δημήτρης Μαστροβασίλης και Αζμαϊπαρασβίλι συζητούν πριν την παρτίδα τους 

Η Μαρίνα Μακροπούλου, μόνιμη διεκδικήτρια του τίτλου της πρωταθλήτριας γυναικών 

 

   
ΠΕΤΡΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΕΑΣ    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΚΑΣ 
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ΦΩΤΟ: Μητσέας, Τσιάλας (χορηγός, καθηγητής ομώνυμου φροντιστηρίου!), Πετριτάι, 

Παυλίδης (γκρανμετρ, δύο φορές πρωταθλητής Ελλάδος!), Διαμαντέας, Παναγόπουλος 

Ν. (ιδιοκτήτης του παραλιακού ξενοδοχείου ΟΣΤΡΙΑ, σημαντικός επιστήμονας!) 

 

 

 

 

 
 

Ο ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ «Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ» ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΧΩΡΟ 

Σήμερα στο Σύλλογο είναι εγγεγραμμένοι πάνω από 300 σκακιστές!!! 
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ΦΩΤΟ: 2016: Η ΧΡΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΚΑΚΙ ΝΟΚ. 6
η
 ΘΕΣΗ στην Α΄ ΕΘΝΙΚΗ (Ο 

ΝΟΚ άτυπος πρωταθλητής Πελοποννήσου). 

 

 

 

 
 

Άνω: Λιάκος, Τσεκούρας, Μουντζούρης, Γιλμάζ, Σγούρος, Μακροπούλου, Ιστρατέσκου. 

Κάτω: Φράγκου, Πουλόπουλος, Λούκα, Σαραντόπουλος, Τσιάλα 
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ΦΩΤΟ: ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π. ΟΜΑΔΑ ΣΚΑΚΙ ΝΟΚ 2016 

 

 

 
 

ΦΩΤΟ: ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π. ΝΟΚ 2016 
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ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ – ΦΩΤΗΣ ΠΕΤΡΙΤΑΪ 

 

Δύο σπουδαίοι μετρ σκακιστές με ELO 2300 που κατοικοεδρεύουν στην πόλη μας την τελευταία 

δωδεκαετία. 

Ο Πειραιώτης Θοδωρής, πρωταθλητής Αττικής τρεις φορές, είναι ο προπονητής που ανέδειξε τα 

τελευταία χρόνια πλήθος νεαρών αξιόλογων σκακιστών της Ακαδημίας του Ν.Ο. Καλαμάτας 

καθώς και από τους βασικούς συντελεστές της εκπληκτικής ανοδικής πορείας της σκακιστικής 

ομάδας του ΝΟΚ στο δυσκολότατο πρωτάθλημα Α΄ Εθνικής κατηγορίας! 

Ο μετρ Πετριτάι, πρωταθλητής Νέων της Αλβανίας το 2004 και στέλεχος της Προεθνικής Ανδρών 

έχει προπονητικά καθήκοντα στον Ο.Σ. Καλαμάτας και αποτελεί την κυρίαρχη διάσταση στο 

αγωνιστικό πλαίσιο της ομάδος του που έχει καταφέρει να αγωνιστεί τρεις φορές στην Α΄ Εθνική 

κατηγορία! 

Η προσφορά τους στην αγωνιστική άνοδο του Καλαματιανού σκακιού είναι σημαντική... 
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 

 

Φίλοι αναγνώστες! 

Ζητώ την κατανόησή σας εάν στο κείμενο ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ μερικές 

φορές «υπερέβην τα εσκαμμένα» όσον αφορά ελάχιστες ανάρμοστες – κακόηχες 

λέξεις που κατέγραψα στην προσπάθεια και επιθυμία μου να αποδώσω ακριβώς τα 

λεγόμενα (και πεπραγμένα) των συμβάντων! 

Θέλω ακόμα να σας αναφέρω ότι τιμώ και σέβομαι απεριόριστα τους 

«πρωταγωνιστές των γεγονότων» που περιέγραψα (αρκετοί μάλιστα δεν βρίσκονται 

πλέον στη ζωή...) και για εμένα άπαντες αποτελούσαν και αποτελούν ξεχωριστές – 

διαλεχτές προσωπικότητες της Καλαματιανής κοινωνίας! 

Είναι δε γεγονός ότι με τους περισσότερους σκακιστές διατηρούσα και 

διατηρώ ακόμη και σήμερα αγαστή συνεργασία και αδελφική φιλία! Τουλάχιστον 

προσωπικά έτσι νιώθω και πιστεύω ότι υπάρχουν αμοιβαία συναισθήματα! 

Θεωρώ ακόμη ότι το ΣΚΑΚΙ δεν είναι μόνο σημείο αναφοράς συναντήσεων 

προσώπων και κοινωνικών επαφών αλλά αποτελεί συνάμα μια όαση ψυχαγωγίας, 

ξεκούρασης (χαλάρωσης) από τις έννοιες των καθημερινών προβλημάτων του 

ανθρώπου και παράλληλα ο κάθε σκακιστικός σύλλογος είναι το πλοίο που ταξιδεύει 

τους παίκτες σε Οδυσσιακές (πνευματικές) περιπέτειες και εξερευνήσεις αφού οι 

αναμετρήσεις (αγώνες) προβάλλουν την διαφορετικότητα και δυναμική (ενέργεια) 

κάθε ομάδας... 

Ολοκληρώνοντας αυτό το σκακιστικό  πόνημα πιστεύω ότι έδωσα αρκετά 

ιστορικά στοιχεία (κυρίως των πρώτων χρόνων) της αγωνιστικής πορείας του ΝΟΚ. 

Ευελπιστώ ότι η ομάδα θα συνεχίσει στο μονοπάτι των επιτυχιών να γράφει 

και να διαφημίζει το ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟ ΣΚΑΚΙ στον ΕΛΛΑΔΙΚΟ και στον 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΧΩΡΟ αφού μέσα από το διαδίκτυο γίνεται εφικτός 

αυτός ο στόχος! 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 

Π.Δ. 

 

 


