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Φέτος τό σκάκι στήν Τριανδρία κλείνει 10 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Ετσι
θεωρήσαμε σκόπιμο νά κάνουμε μιά σύντομη αναφορά στήν πορεία του.
Ηταν τον Ιανουάριο του 1983 όταν το 15 μελές συμβούλιο του Λυκείου Τριανδρίας
αποφάσισε να διοργανώσει ένα Τουρνουά ΣΚΑΚΙ. Υπεύθυνος ορίστηκε το μέλος του
Γιουβαντσιούδης Κώστας. Ο χώρος παραχωρήθηκε από τον πολιτιστικό σύλλογο
"ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ" ενώ το υλικό δόθηκε από τόν Μ.Ε.Α.Σ. "ΤΡΙΤΩΝ". Το τουρνουά έδωσε τήν
αφορμή στούς Γιουβαντσιούδη Κώστα, Λαζαρίδη Νίκο καί Λαμπαδαρίου Νίκο να συνεχίσουν
την προσπάθεια τους μέσα από ένα σύλλογο. Το Μάρτιο του 1983 προτείνουν στόν "ΤΡΙΤΩΝ"
να ξεκινήσουν Σκακιστικό Τμήμα. Ο σύλλογος στηρίζει την προσπάθεια τών παιδιών και οι
πρώτες επιτυχίες δεν αργούν να φανούν. Είναι το 1985 όταν δύο αθλητές προκρίνονται στα
ημιτελικά του παννελήνιου πρωταθλήματος νέων.
Οι αθλητές αυξάνονται, το ΣΚΑΚΙ αρχίζει να γίνεται πόλος έλξης γία τά παίδια του Δήμου
μας, έτσι το 1985 ο Δήμος Τριανδρίας θέλοντας να δώσει νέα διάσταση στό άθλημα
παραχωρεί αίθουσα στόν 1ο όροφο του δημαρχείου. Είναι σειρά του Πνευματικού Κέντρου
ένα χρόνο αργότερα, μή μένοντας αδιάφορο, να δημιουργήσει Σκακιστικό Τμήμα. Οι
προσπάθειες καρποφορούν καί το 1987 ο "ΤΡΙΤΩΝ" ανεβαίνει στή Γ' Εθνική, ενώ τον επόμενο
χρόνο στήν Β' Εθνική. Την ίδια χρονιά ένας αθλητής θα προκριθεί στα ημιτελικά ανδρών. Οι
αγωνιστικές ανάγκες αυξάνονται ραγδαία, καί το 1988 είναι η σειρά του νεοσύστατου Α. Σ.
"ΠΗΓΑΣΟΣ" να δημιουργήσει Σκακιστικό Τμήμα. Οι τρείς ομάδες συστεγάζονται και
λειτουργούν αρμονικά στό χώρο του Δήμου μας. Το 1989 θά καθιερωθεί το πρώτο μεγάλο
Τουρνουά μέ συμμετοχή 60 αθλητών. Ενώ ένα χρόνο αργότερα σε συνεργασία με το Γ'
Δημοτικό Σχολείο θα ξεκινήσουν προπονήσεις ΣΚΑΚΙ στό χώρο του Σχολείου. Η απήχηση των
παιδίων είναι μεγάλη και το 1991 καθιερώνεται το πρώτο Τουρνουά γιά παιδιά Δημοτικών
Σχολείων στό Δήμο μας με συμμετοχή 150 παιδιών. Τήν ίδια χρονιά είναι ο "ΠΗΓΑΣΟΣ" που
θα ανέβει στή Γ' Εθνική, και μία αθλήτρια θα φτάσει στα τελικά του πρωταθλήματος
γυνραικών Ελλάδος. Από το φυτώριο θα `ρθούν τό 1992 νέες επιτυχίες έτσι πέντε αθλητές
του "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ" θά προκριθούν στά τελικά του Πανελλήνιου Σχολικού
Πρωταθλήματος, ενώ ένας στά τελικά του πανελλήνιου πρωταθλήματος παμπαίδων. Τήν ίδια
χρονιά τό τμήμα ΣΚΑΚΙ του "Π. Κ. Δ." Τριανδρίας θά μεταφερθεί στόν φυσικό του φορέα, τον
νεοσύστατο Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Τριανδρίας, ενώ παράλληλα δημιουργείται ο Ομιλος
Σκακιστών Τριανδρίας (Ο.Σ.ΤΡΙΑ.). Σήμερα τα σωματεία "ΤΡΙΤΩΝ" και "ΠΗΓΑΣΟΣ" στεγάζονται
στήν οδό Αμολιανής 23 ενώ το τμήμα ΣΚΑΚΙ του "Α.Ο.Δ.Τ." και ο "Ο.Σ.ΤΡΙΑ." στην οδό
Μιαούλη 2.
Τελειώνοντας την αναφορά μας θά θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους εργάστηκαν
και βοήθησαν με κάθε μέσο, το κορυφαίο αυτό πνευματικό άθλημα να γεννηθεί και να
γιγαντωθεί στό Δήμο μας.

