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ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ ΕΝΑΝ ΓΚΡΑΝΤ-ΜΕΤΡ (GM) 

 

Τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10:15 π.μ. κατόπιν αδείας του 
Προέδρου του Τμήματος Χημείας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Γ. 
Κόκοτου διοργανώνεται σκακιστικός  αγώνας   σιμουλτανέ (simultané: ταυτόχρονα) από 
τον γκραντ-μετρ (Grand Maître-Μέγας Διδάσκαλος) Μαστροβασίλη Θάνο. Αυτό 
σημαίνει ότι ο γνωστός γκραντ-μετρ θα αντιμετωπίσει ταυτόχρονα έως και 18 
αντιπάλους. Θα πρέπει να τονισθεί ότι ο τίτλος του γκραντ-μετρ είναι ο ύψιστος τίτλος 
τιμής που μπορεί να έχει ένας σκακιστής και που τον συνοδεύει δια βίου.  

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στα παγκάκια του κυλικείου των Θετικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Αθηνών κατόπιν ευγενούς παραχώρησης του χώρου από το 
υπεύθυνο προσωπικό μέχρι το πέρας της διεξαγωγής των αγώνων.   

Θα τηρηθεί αυστηρά κατάλογος προτεραιότητας. Η πρόσκληση αφορά 
αποκλειστικά μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και φοιτητές/φοιτήτριες. 
Όσοι/ες δηλώνουν συμμετοχή κατά προτίμηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
παρακαλούμε όπως γράφουν τα στοιχεία τους που να επιβεβαιώνουν τη φοιτητική τους 
ιδιότητα ή ότι αποτελούν μέλη ΔΕΠ καθώς και κάποιο τηλέφωνο όπου οι διοργανωτές θα 
επικοινωνήσουν για να τους εξηγήσουν τις λεπτομέρειες της διοργάνωσης.  

Η συμμετοχή φυσικά είναι δωρεάν όπως και η παρακολούθηση των αγώνων. Θα 
πρέπει να κατανοηθεί ότι αυτοί που θα παρακολουθούνε τον σκακιστικό αγώνα από 



κάποια απόσταση θα πρέπει να μην μιλάνε ώστε οι σκακιστές/σκακίστριες να μπορούν 
να αφοσιωθούν στον σκακιστικό αγώνα τους.  

 

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΣΙΜΟΥΛΤΑΝΕ 

Καθ. Τμήματος Χημείας Θ. Μαυρομούστακος: tmavrom@chem.uoa.gr 

Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης Δ. Ντουντανιώτης: ntountadimi@chem.uoa.gr 

 

 

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ 

ΓΚΡΑΝΤ ΜΑΙΤΡ ΘΑΝΟΥ ΜΑΣΤΡΟΒΑΣΙΛΗ 

• Τίτλος Γκραντ Μετρ από το 2005 και Διεθνούς Μετρ από το 2000 
• Ανώτερο έλο (σκακιστική αξιολόγηση :2556)  
• 7ος στο Παγκόσμιο Νέων κάτω  των 18 (’94), 5ος παγκόσμιο κάτω των 16 (’95) 
• 1ος Πρωτάθλημα Νέων Ελλάδος ‘97-‘98 
• 2ος Πρωτάθλημα Ελλάδος ’99 ’05 και το ’06   
• 3ος Πρωτάθλημα Ελλάδος 2012  
• Ισόβαθμος 1ος-3ος Πρωτάθλημα Ελλάδος 2013 ,2ος  τελικά στα κριτήρια ισοβαθμίας  
• 1ος Ακρόπολις ’04  , ισόβαθμος 11ος  στο Πανευρωπαϊκό Ατομικό Πρωτάθλημα Rijeka 

2010 
• Μέλος της Εθνικής Ελλάδος Ανδρών από το 2004 με συμμετοχές σε Ολυμπιάδες και 

Πανευρωπαϊκά Ομαδικά Πρωταθλήματα   
• Πολύχρονη προπονητική εμπειρία σε σκακιστικά τμήματα στους συλλόγους ΕΣΘ-ΕΣΚ 

σε σχολεία αλλά και σε βιβλιοθήκες ,πολλοί μαθητές με διακρίσεις σε πανελλήνιους 
σκακιστικούς αγώνες     

• Χρυσό Παγκόσμιο Μετάλλιο στο  World Chess Championship Girls Under 14 Dubai 
2013 της μαθήτριας του Τσολακίδου Σταυρούλα  

• Προπονητής του πολυνίκη  Σ.Ο.Κ το 2013 , Προπονητής του Ιππότη Ρόδου από το 2014 
• Υπεύθυνος του Προγράμματος Εκμάθησης Σκάκι σε Δημοτικά Σχολεία του Ιδρύματος 

Νιάρχος και Ιδρύματος Κασπάροβ σε διάφορες πόλεις στην Ελλάδα 
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