
†  Θόδωρος Παπαθεοδώρου 16 Μαΐου 1967 – 24 Απριλίου 2006 

 

Το Θοδωρή τον γνώρισα στη δεκαετία του 1990 μέσω του κοινού φίλου Ηλία Κουρκουνάκη. 
Μιλούσαμε τηλεφωνικά και όποτε κατέβαινα Αθήνα ή όποτε ερχόταν Θεσσαλονίκη 
βρισκόμασταν. Γίναμε καλοί φίλοι και η φιλία μας ισχυροποιήθηκε στο Πανευρωπαϊκό του 
Λιτόχωρου όπου είμασταν μαζί Διαιτητές και όπου γνώρισε και τη μετέπειτα γυναίκα του 
την Andra Cimina. Πάντα με προκαλούσε και διαγωνιζόμασταν σε ταχύτητα. Αυτός μόνο με 
το πληκτρολόγιο και εγώ με το ποντίκι. Πάντα με κέρδιζε με χαρακτηριστική άνεση. Κάποτε 
μου εξομολογήθηκε ότι είχε ζητήσει από την αδελφή του να βάλει κωδικό στον υπολογιστή 
και να μη του τον δώσει όσο και να την παρακαλούσε. Φυσικά και τον έσπασε και τον 
άνοιξε δίχως ιδιαίτερη δυσκολία. Η πρώτη φωτογραφία είναι ο Θοδωρής που γνώρισα και 
θυμάμαι. Είθε φίλε να βρήκες την ηρεμία σου όπου κι αν είσαι. 

Στον Θοδωρή αφιερώθηκαν οι παρακάτω εκδηλώσεις: 

Rapid Αττικής 18 Οκτωβρίου 2008 στο Ίλιο «Θοδωρής Παπαθεοδώρου» 

Rapid Αττικής 5 Ιανουαρίου 2012 στην Πετρούπολη «Θεόδωρος Παπαθεοδώρου» 

Rapid Αττικής 2 Δεκεμβρίου 2012 «Θοδωρής Παπαθεοδώρου» 

Rapid Αττικής 30 Μαρτίου 2014 στο The Mall Athens «Θεόδωρος Παπαθεοδώρου» 

Rapid ΕΣΣΝΑ 20 Μαρτίου 2015 στο The Mall Athens «Θοδωρής Παπαθεοδώρου» 

1ο Blitz 18 Δεκεμβρίου 2015 στον Σ.Ο.Α.Λ. ''Τριαντάφυλλος Σιαπέρας'' «Παπαθεοδώρου 
Θεόδωρος» 

Rapid Αττικής 17 Μαρτίου 2018 στο The Mall Athens «Θεόδωρος Παπαθεοδώρου» 

Rapid Αττικής 23 Απριλίου 2019  στο Περιστέρι «Θεόδωρος Παπαθεοδώρου» 
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https://chess-results.com/tnr340087.aspx?lan=19&art=1
https://chess-results.com/tnr432266.aspx?lan=1&art=1&turdet=YES


              



        



2003-4 Σιμουλτανέ στο Μεγανήσι 40 παίκτες σε 15 σκακιέρες

 

Από τον Παναγιώτη Κονιδάρη 



 

Από τον Ριζοσπάστη: 

 Μόλις 39 χρόνων ήταν ο Μετρ και προπονητής Θοδωρής Παπαθεοδώρου και «έφυγε»... 
Τρία χρόνια είχε το πρόβλημα. Και γεννάται το ερώτημα: ΓΙΑΤΙ; Τι κάνει η επιστήμη για να προλάβει, 
να ερευνήσει, να θεραπεύσει; Θα απαντήσουν πολλοί αόριστα και ανεύθυνα. «Είναι επάρατη 
νόσος». Και μέσα σε αυτές τις τρεις λέξεις προσπαθούν να κατευνάσουν τον πόνο και τη θλίψη 
αυτών που χάνουν πρόωρα τον άνθρωπό τους... Θα ήταν «επάρατη νόσος», αν κονδύλια 
δισεκατομμυρίων πήγαιναν για την έρευνα της νόσου και όχι για άχρηστους εξοπλισμούς και άλλες 
ανώφελες κατευθύνσεις; Ο Παπαθεοδώρου το 1987 εκπροσώπησε την Ελλάδα (ήταν δευτεραθλητής 
Ελλάδας Νέων) στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων στη Νορβηγία, παράλληλα διέπρεψε ως 

https://www.rizospastis.gr/page.do?id=6662&publDate=7%2F5%2F2006&pageNo=10


διαιτητής και προπονητής σκακιού σε συνεργασία με την ΕΣΟ και την ΕΣΣΝΑ. Η σκακιστική στήλη 
στέλνει στη σύζυγό του, στην οικογένειά του και στο 2χρονο αγοράκι του τα συλλυπητήριά της. 
ΥΓ: Δυστυχώς ο συντάκτης σφάλει στα εξής: Ο Θοδωρής διαγνώσθηκε ένα χρόνο πριν πεθάνει και το 
παιδί του είναι η Αλεξάνδρα που γεννήθηκε το 2005 επομένως ήταν 1 έτους. 

 

 

 

  


