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Το Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου στις 5.30 το απόγευμα θα διεξαχθεί το 5ο 

Εσωτερικό Πρωτάθλημα Σκακιού του σχολείου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 

του Δημοτικού Σχολείου Φιλοθέης  

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο πρότυπο των μαθητικών αγώνων στους οποίους θα 

εκπροσωπηθεί το σχολείο στις 3 και 4 Μαρτίου, με δύο ομάδες, όπως κάθε χρόνο. Η 

απόδοση των συμμετεχόντων θα αποτελέσει κριτήριο για τη στελέχωση των ομάδων.  

Θα βραβευθούν με κύπελλα και μετάλλια οι 3 πρώτοι της γενικής κατάταξης, τα 3 πρώτα 

κορίτσια και ο 1ος κάθε τάξης, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν αναμνηστικά 

διπλώματα.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετάσχει κάποιο παιδί είναι να γνωρίζει τις κινήσεις, 

έστω και σε αρχικό επίπεδο. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές και οι 

μαθήτριες που φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο Φιλοθέης, καθώς και όσα παιδιά 

παρακολουθούν τα μαθήματα στο πλαίσιο των απογευματινών δραστηριοτήτων του 

Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου.  

Δηλώσεις συμμετοχών έως και την Παρασκευή 9/2 στην προπονήτρια σκάκι του 

σχολείου Βιργινία Ψωμά στο τηλ. 6972.25.29.54, ή μέσω e-mail: 

vir_psoma@hotmail.com. 
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