
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΟΥ 

Γεννήθηκε το 2000 στην Καβάλα όπου ζει και σήµερα στη συνοικία της Αγίας Βαρβάρας µε 

την οικογένειά της, τον πατέρα της ∆ηµήτρη (συνταξιούχος λογιστής), την Γερµανίδα µητέρα της 

Μπίργκιτ (δασκάλα κιθάρας) και τις δύο αδελφές της, την µεγαλύτερή της Μαρία και την µικρότερή 

της Αγγελική. 

Με το σκάκι άρχισε να ασχολείται από το 2008 σε ηλικία 8 ετών. Έχοντας µάθει από τον 

πατέρα της τις κινήσεις και τους βασικούς κανόνες του παιγνιδιού, άρχισε να παρακολουθεί 

µαθήµατα σκακιού στο Σχολείο της (2ο ∆ηµοτικό Καβάλας). Εκπαιδευτής της εκεί ήταν ο προπονητής 

αρχαρίων του Σκακιστικού Οµίλου Καβάλας Σπύρος Μαλγαρινός, ο οποίος πολύ σύντοµα διαπίστωσε 

το ιδιαίτερο ταλέντο της και προέτρεψε τους γονείς της να την φέρουν στο Σκακιστικό Όµιλο ώστε 

να έχει πιο συστηµατικές προπονήσεις.  

Το επόµενο έτος 2009 την προπόνησή της ανέλαβε η διεθνής-µετρ Κατερίνα Φαχιρίδου και 

άρχισαν να σηµειώνονται οι πρώτες µεγάλες επιτυχίες της Σταυρούλας και οι σηµαντικές της 

διακρίσεις. Για δύο συνεχόµενα χρόνια το 2009 και το 2010 αναδείχθηκε Πρωταθλήτρια Ελλάδας 

στην κατηγορία Παγκορασίδων µέχρι 10 ετών και στην ίδια κατηγορία το 2010 κατέλαβε την 6η θέση 

στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Νέων.  

Την περίοδο 2011-2013 την προπόνησή της ανέλαβε ο Σέρβος γκραν-µετρ Ντέγιαν Άντιτς και 

η Σταυρούλα µε την καθηµερινή της πολύωρη µελέτη συνέχισε σταθερά την ανοδική της πορεία η 

οποία πήρε µία εκρηκτική πραγµατικά µορφή µέσα στο 2013. Ειδικά το β’ εξάµηνο µε τις συνεχείς 

επιτυχίες της κατάφερε ο διεθνής βαθµός αξιολόγησής της να ανέβει κατά διακόσιες! ολόκληρες 

µονάδες (από 1956 σε 2156).  

Τον Αύγουστο του 2013 αναδείχθηκε Πρωταθλήτρια Ελλάδας Γυναικών στο Πανελλήνιο 

Ανοιχτό Πρωτάθληµα και σε ηλικία µόλις 13 ετών κλήθηκε στην Εθνική Οµάδα Γυναικών για να 

αγωνισθεί στην Πολωνία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα. Τον Νοέµβριο πραγµατοποίησε εκπληκτική 

εµφάνιση µε την Εθνική Οµάδα στην Βαρσοβία πετυχαίνοντας και την πρώτη της νόρµα για τον τίτλο 

διεθνούς-µετρ γυναικών.  

Το αποκορύφωµα της φανταστικής αυτής εξέλιξης της Σταυρούλας και της ονειρεµένης 

πραγµατικά πορείας της µέσα στο 2013, έκλεισε µε τον ιδανικότερο τρόπο τον ∆εκέµβριο. Στο 

Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Νέων που έγινε στην πόλη Αλ Αίν στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, στην 

κατηγορία Κορασίδων µέχρι 14 ετών όπου αγωνίσθηκαν 126 σκακίστριες από 63 χώρες, η 

Σταυρούλα µε 9 βαθµούς σε 11 αγώνες (8 νίκες, 2 ισοπαλίες. 1 ήττα) κατέλαβε την 1η θέση και 

αναδείχθηκε Παγκόσµια Πρωταθλήτρια! 

Ο προπονητής του Σκακιστικού Οµίλου Καβάλας γκραν-µετρ Θάνος Μαστροβασίλης που από 

το Σεπτέµβριο του 2013 προπονεί τη Σταυρούλα αλλά και όλοι οι ειδικοί του αθλήµατος προβλέπουν 

ότι το µέλλον της µπορεί να είναι λαµπρό αφού διακρίνουν ότι διαθέτει όλα εκείνα τα στοιχεία που 

χρειάζονται για την ανάδειξή της στο ανώτερο παγκόσµιο σκακιστικό επίπεδο. Πέρα από το φυσικό 

της ταλέντο, είναι πολύ επίµονη και µεθοδική και διαθέτει ανεξάντλητες ψυχικές δυνάµεις ώστε να 

µη σταµατά ποτέ να µάχεται και να αγωνίζεται µε πάθος πάνω στη σκακιέρα. 

Είναι βέβαιο ότι η Σταυρούλα Τσολακίδου θα φέρει στην Καβάλα και στην Ελλάδα νέες 

µεγάλες επιτυχίες και διακρίσεις για το σκάκι και τον ελληνικό αθλητισµό, αρκεί η πολιτεία και οι 

τοπικοί φορείς να στηρίξουν την προσπάθειά της, καλύπτοντας τις δαπάνες που απαιτούνται για τα 

ταξίδια της στο εξωτερικό, όπου χρειάζεται να συµµετέχει σε ισχυρά διεθνή τουρνουά.  


