
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΕΝΩΣΗΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

        Την περασμένη Κυριακή, 26/1, συνεχίστηκαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων μας 
στον ΠΟΑ και την Τοπική Κατηγορία. Ο Φοίβος αντιμετώπιζε το κολλέγιο Δελασάλ και 
ο Παναθλητικός την Τριανδρία αμφότεροι εντός έδρας.
         Ο Φοίβος πήρε άνευ αγώνος την αναμέτρηση, καθώς η αντίπαλη ομάδα δεν συγκέντρωσε τον 
απαραίτητο αριθμό παικτών. 'Ετσι, η ομάδα μας ανέβηκε πιο ψηλά στη βαθμολογία και με 2 νίκες 
και 1 ήττα μέχρι στιγμής βρίσκεται στην 3η θέση της βαθμολογίας αντιμετωπίζοντας την προσεχή 
Κυριακή την Ολυμπιακή Γαλαξία.
         Ο Παναθλητικός  είχε αντίπαλο μια ομάδα που την περσινή περίοδο τον νίκησε τόσο στον 
ΠΟΑ όσο και στην Α' Εθνική. Η σύνθεση της ομάδας είχε ως εξής: Βαφειάδης Κλ., Χατζημανώλης 
Αντ., Τσικρικώνης Π., Ασημένιος Αστ., Κανακάρη Φ., Μαστρακούλη Ευαγγ., Γιαννουλάκη Ερμ., 
Γιαννουλάκης Λ., Παπαδόπουλος Χ., Βενετίδης Γ.
         Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την πειστική νίκη της Ερμίνας με τα λευκά η οποία δεν άφησε 
περιθώριο ελπίδας στην αντίπαλό της ήδη απ' το άνοιγμα. Η 1η εικόνα μου από την παρτίδα ήταν η 
κίνησή της γ5! που κέρδιζε κομμάτι. Η συνέχεια περιλάμβανε το κέρδος κι άλλων κομματιών και 
το γρήγορο ματ που έφερε την ομάδα για 1η φορά φέτος ν' ανοίγει πρώτη το σκορ.
         Παρά τις 2 συνεχόμενες ήττες στη συνέχεια, του Γιώργου από τον Νικολάου Αλ. και του 
Χάρη από τον Πεσκελίδη (αμφότεροι έπαιζαν με ισχυρούς αντιπάλους αλλά πάλεψαν αρκετά καλά) 
η ομάδα ισοφάρισε αμέσως. Η υπεροχή από το άνοιγμα του Αντώνη απέναντι στον Κυβέλο 
μετουσιώθηκε σε ολόκληρο πόντο κι, έτσι, η πίκρα του από την απώλεια της ζωντανής 
παρακολούθησης του αγώνα του ποδοσφαιρικού Ηρακλή, μετριάστηκε.
        Ο Λάμπρος έκανε νούλα με τον Αγοραστούδη παρά το ότι η παρτίδα φαινόταν να έχει αρκετό 
"ψωμί" αλλά τα πράγματα έδειχναν να γέρνουν υπέρ της ομάδας, αφού στις περισσότερες 
σκακιέρες φαινόταν να έχουμε πλεονέκτημα.
        Ακολούθησε η νίκη του Αστέριου επί του Γιακουστίδη και η λήξη με ήττα της παρτίδας της 
Φωτεινής με την Πεσκελίδου παρά την πολύ καλή της εμφάνιση μετά, μάλιστα, από μεγάλο 
διάστημα αποχής από αγώνες.
        Ο Τσικρ. άργησε να κερδίσει, καθώς σ' όλη την παρτίδα είχε συντριπτική υπεροχή και ήταν 
θέμα χρόνου να κερδίσει.
         Με το σκορ 4.5-3.5 υπέρ μας η Ευαγγελία, που πέρασε κάποιες δύσκολες στιγμές στην 
παρτίδα της, κατάφερε να εκμεταλλευτεί την ποιότητά της και τα λάθη της αντιπάλου και να μας 
δώσει τη νίκη και σ' αυτήν τη συνέχεια του απόλυτου (3/3) μέχρι τώρα.
        Ο Κλεάνθης έπαιζε για το τυπικό κλείσιμο της αναμέτρησης αλλά η μοίρα του επιφύλασσε να 
παίζει μέχρι τις 22.45 με τον μαχητικό Αλέξη Χαλκιά, παρότι είχε από νωρίς διαφορά πάνω. 
Κλεάνθη, γερά-πρωτάθλημα ξανά, καθώς ο Παναθλητικός βρίσκεται μόνος στην 1η θέση και παίζει 
την Κυριακή με την ομάδα της ΧΑΝΚ.


