Όμιλος Σκακιστών Τριανδρίας
Ο Όμιλος Σκακιστών Τριανδρίας (Ο.Σ.ΤΡΙΑ.), που ήταν και ο πρώτος αποκλειστικά σκακιστικός
σύλλογος του Δήμου, δημιουργήθηκε το 1993 κυρίως από δημότες της Τριανδρίας. Οι περισσότεροι
αθλητές του, μέλη της ακαδημίας του Δήμου, παρά το νεαρό της ηλικίας τους καταφέρνουν γρήγορα
επιτυχίες τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.
Από την πρώτη χρονιά της δημιουργίας του συμμετέχει ανελλιπώς σε όλα τα Διασυλλογικά
πρωταθλήματα και κύπελλα.
Το 1996 ανέβηκε στην Α’ τοπική Θεσσαλονίκης, το 1997 στη Γ’ Εθνική και το 1998 στη Β’ Εθνική
πετυχαίνοντας τρεις κατηγορίες σε τρεις χρονιές ενώ το 1999 το πρωτάθλημα ανεστάλη λόγω μη
οικονομικής ενίσχυσης από την πολιτεία.
Στο πρωτάθλημα του 2000 πέτυχε το απόλυτο 8 νίκες σε ισάριθμους αγώνες και κατέκτησε την 1η
θέση που τον οδήγησε σε αγώνες μπαράζ ανόδου στην Α’ Εθνική. Από τους αγώνες μπαράζ προκρίθηκε
αήττητος για 1η φορά στην ιστορία του στην Α’ Εθνική. Η απειρία της ομάδας οδήγησε το 2001 στην 12η
και τελευταία θέση οπότε και υποβιβάστηκε. Το μικρό αυτό αρνητικό διάλειμμα δεν είχε ανάλογη συνέχεια
και το 2002 τον βρίσκει και πάλι αήττητο πρωταθλητή Β’ Εθνικής και πανηγυρική επάνοδο στα σαλόνια
της Α’ Εθνικής όπου αγωνίζεται ανελλιπώς, μετά από αγώνες μπαράζ.
Από το 2003 έως και σήμερα ο ΟΣΤΡΙΑ κατέκτησε σημαντικές θέσεις στην Α’ Εθνική το
πρωτάθλημα της οποίας διαμορφώνεται κάθε φορά με διαφορετικό αριθμό ομάδων ανάλογα με τις
αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. Έτσι ο Ο.Σ.ΤΡΙΑ. κατακτά το 2003 την 7η θέση, το 2004 την 8η, το
2005 την 13η, το 2006 την 7η, το 2007 ανεστάλη το πρωτάθλημα λόγω μη οικονομικής ενίσχυσης από την
πολιτεία, το 2008 την 13η, το 2009 την 16η και το την 8η θέση το 2010.
Στις διακρίσεις της ομάδας σημαντική συμβολή είχαν ο πρωταθλητής Τσεχίας David Navara, οι
πρωταθλητές Ελλάδος Γιώργος Μακρόπουλος, Γιάννης Παπαδόπουλος και Βάσω Νικολαίδου και οι
σκακιστές Σπύρος Ιλαντζής, Σταύρος Ψωμιάδης, Γιώργος Τσιβελεκίδης, Βασίλης Σεβαστόπουλος, Κώστας
Γιουβαντσιούδης, Παύλος Μιχαηλίδης, Ασπασία Δημητσιάδου, Βαγγέλης Βιδάλης, Βασίλης Σταυριανός,
Ειρήνη Μουσιάδου, Μαριέττα Μουρούτη, Οράστης Περσίδης, Νίκος & Λύσανδρος Κατσιφαράκης,
Αναστασία Γάμπα, Μανώλης Περπερίδης, Βασίλης Κουκοδήμος, Λευθέρης Φραγκούλης, Βασίλης
Τουλουπίδης, Στέλλα Χ’αθανασίου, Γεωργία Λαμπάκη, Σάκης Ανεμόπουλος, Κώστας Κωνσταντινίδης,
Θάνος Μπάντσος, Δήμος Κωστόπουλος, Σταμάτης Αργυρούδης, Ευρυκλής Κουναλάκης, Βαγγάλης
Κριτσίκης, Αντώνης Βραγοτέρης, Βασίλης Τσαρουχάς, Θόδωρος Χαριτάκης, Ηλίας Μάστορας, Μιχάλης
Νερουλίδης, Αχιλλέας & Μάριος Παλάσκος, Ασημένια Βαφειάδου, Βασίλης Σκόδρας, Λάμπης

Παχυγιαννάκης, Αλεξία Λαζαρίδου, Δημήτρης Παπαβλασόπουλος, Νίκος Λαμπαδαρίου, Γιώργος
Γεωργιάδης, Παναγιώτης Καρακώστας και πλήθος άλλων μικρότερων σε ηλικία αθλητών.
Η παιδική ομάδα (αποτελούμενη από 4 παιδιά ηλικίας μέχρι 12 χρονών που εναλλάσσονται κάθε
χρονιά) αναδεικνύεται το 1997, 1998, 1999 και 2000 ανελλιπώς πρωταθλήτρια Θεσσαλονίκης και
προκρίνεται για το Πανελλήνιο Διασυλλογικό παιδικό Πρωτάθλημα όπου το 1997 στην Αθήνα ήταν 7η (με
τους Παπαθανασίου Α., Περπερίδη Μ., Παπαδόπουλο Γ., Γάμπα Α.), το 1998 στη Μίκρα 3η (Κουκοδήμος
Β. αντί της Γάμπας), το 1999 στη Γλυφάδα 2η (Κατσιφαράκης Λ., Σκαραγκός Δ. Παπαδόπουλος Γ.,
Περσίδης Ο.) ενώ το 2000 δεν διεξήχθη (Καραβασίλη Π., Παπαδόπουλο Γ. Κατσιφαράκη Ν., Καραμιχάλη
Ρ.). Επίσης η εφηβική ομάδα το 1997 προκρίνεται στα τελικά του Πανελλήνιου Διασυλλογικού εφηβικού
Πρωταθλημάτος που έγινε τον Ιανουάριο του 1998 στην Θεσσαλονίκη (αποτελούμενη από τους Γ.
Γαβριηλίδη, Δ. Ζυγούρα, Β. Τουλουπίδη, Σ. Ανεμόπουλο, Π. Αθανασιάδη, Π. Καραβασίλλη και Α.
Λαζαρίδου) επιτυχία που επαναλαμβάνεται το 2000

με άλλη ομάδα παιδιών (Α. Παπαδόπουλος, Α.

Παπαθανασίου, Γ. Παπαδόπουλος Αναστασία Γάμπα, Γ. Γαβριηλίδη και Δ. Ζυγούρα ) και πήγαν ένα
τριήμερο στην Καβάλα για το Πανελλήνιο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα νέων.
Πολλοί αθλητές διακρίθηκαν στα ατομικά πρωταθλήματα ανάλογα με την ηλικία τους με κορύφωση
τον Γιάννη Παπαδόπουλο πανελλήνιο πολυπρωταθλητή από μικρή ηλικία. Το 1999 και το 2000 στους
12χρονους και το 2003 στους 16χρονους, εφήβων το 2005 και νέων το 2006 και το 2007. Την ίδια χρονιά ο
19χρονος Γιάννης Παπαδόπουλος στην πρώτη του συμμετοχή στο πρωτάθλημα ανδρών αναδείχθηκε
πρωταθλητής με χαρακτηριστική άνεση! κάνοντας ένα εκπληκτικό σερί 5 νικών και την επόμενη χρονιά
κατάκτησε τον τίτλο του GM που είναι και ο ανώτερος στο σκάκι.
Ο Ο.Σ.ΤΡΙΑ. από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης του προσανατολίστηκε στη διάδοση του σκακιού
και στο μαζικό αθλητισμό προτάσσοντας την παιδαγωγική αξία του σκακιού.
Έτσι μέσα από τις ακαδημίες του πέρασαν χιλιάδες παιδιά πολλά από το οποία συμμετείχαν μόνο σε
τοπικές και σχολικές διοργανώσεις .
Σε συνεργασία με το Δήμο από το 1991 έως το 2003 διοργάνωσε 12 (δώδεκα) σχολικά
πρωταθλήματα με τη συμμετοχή έως 500 μαθητών κάθε χρονιά ενώ πρωτοπόρησε με εκθέσεις σκίτσου,
γελοιογραφίας, φωτογραφίας και παιδικής ζωγραφιάς και πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων με θέμα το
σκάκι. Παράλληλα και σε συνεργασία με το Δήμο διοργάνωσε και συμμετείχε στις μικρές Ολυμπιάδες
του Δήμου και οργάνωσε ατομικό κύπελλο νοκ-άουτ με συμμετοχή 130 αθλητών, ομαδικό πρωτάθλημα
ακαδημιών, κλειστό πρωτάθλημα ομίλων, πλήθος διαδημοτικών συναντήσεων για αρχάριους και
προχωρημένους, προκριματικές φάσεις νεανικών και άλλων πρωταθλημάτων, εσωτερικά πρωταθλήματα
όλων των κατηγοριών, διαγωνισμούς λύσης προβλημάτων, πρωταθλήματα γονέων και γονέων και
παιδιών, υπαίθριες εκδηλώσεις κ.α.
Το 1996 κατασκευάστηκε η 1η σκακιστική ιστοσελίδα και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο όπου και

συνεχίζει να ενημερώνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.pat.gr
Ο Όμιλος Σκακιστών Τριανδρίας από την αρχή της ίδρυσης του στηρίχτηκε στο 9μελές Διοικητικό
συμβούλιο που αποτελείται από γονείς και αθλητές του Συλλόγου.
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