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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ 
 Τα πρώτα δειλά βήματα γίνονται το 1983. Δύο χρόνια αργότερα το Πνευματικό κέντρο του Δήμου στηρίζει 
τις προσπάθειες και η άνθηση του σκάκι στο δήμο είναι ραγδαία.Το 1992 ο νεοσύστατος Αθλητικός 
Οργανισμός σαν φυσικός φορέας, αγκαλιάζει το άθλημα σφραγίζοντας την μελλοντική του εξέλιξη στο Δήμο. 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
 Το 1988 διοργανώσαμε την προκριματική φάση του ατομικού πρωταθλήματος εφήβων. Το 1989 τα 
ημιτελικά ανδρών από την Βόρεια Ελλάδα. Το 1990 την ημιτελική φάση του πανελλήνιου ομαδικού 
πρωταθλήματος εφήβων. 

ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
 Βασικός στόχος μας είναι να δώσουμε την ευκαιρία σε όλα τα παιδιά του Δήμου να γνωρίσουν το παιχνίδι 
σκάκι και όσα το αγαπήσουν να συνεχίσουν το άθλημα. Στα πλαίσια του στόχου μας διοργανώνουμε από το 
1990 μαθήματα στο εντευκτήριο.  
 Ταυτόχρονα εδώ και πέντε χρόνια διοργανώνουμε ατομικά τουρνουά για τους μαθητές των δημοτικών και 
των γυμνασίων, με συμμετοχή πάνω από 100 μαθητές.. 

ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ ΣΚΑΚΙ 
 Λειτουργεί σχεδόν καθημερινά με συμμετοχή 40 αθλητών σε προπονήσεις, αγώνες και δανειστική 
βιβλιοθήκη.  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
 Από το 1983 αθλητές του Δήμου μας συμμετέχουν ανελιπώς σε αγώνες του εσωτερικού και του εξωτερικού 
ομαδικούς και ατομικούς. Ενδεικτική είναι η συμμετοχή αθλητών στη Βουλγαρία το 1989, με αντίστοιχη 
πρόσκληση βούλγαρων αθλητών. Το 1992 μαθητές δημοτικού συμμετέχουν στη τελική φάση του Σχολικού 
κυπέλου στην Αθήνα ενώ το 1993 στο 1ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα κάτω των 16 ετών στην Ιεράπετρα. 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 
  ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ: Το Μάϊο προγραμματίζουμε τη διοργάνωση      ανοιχτής 
σκακιστικής γιορτής στο Δάσος. Σχεδιάζουμε πολλαπλά τουρνουά, διαλέξεις, σύνθεση και λύση 
προβλημάτων κ.λ.π. 
 ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: Προσπαθώντας να διευρύνουμε τους ορίζοντες μας 
σχεδιάζουμε μία μεγάλη σκακιστική εκδήλωση με την συμμετοχή αθλητών κάτω των 25 ετών από τις χώρες 
τις Ε.Ο.Κ. 
 ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΥΦΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ:  Θεωρούμε καθήκον μας την ελάχιστη αυτή 
προσφορά μας, σ' αυτή την μειονότητα του σκακιστικού χώρου. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 
 Θέλουμε το σκάκι στην Τριανδρία; ή την Τριανδρία στο σκάκι; 
 Μας αρκεί τα παιδιά μας μόνο να γνωρίσουν το ανώτερο πνευματικό παιχνίδι; ή μήπως στοχεύουμε μέσα 
από το καλύτερο πνευματικό άθλημα, να κάνουμε γνωστό τον Δήμο μας στο πανελλήνιο; 
 Απαντώντας στα ερωτήματα, μπορούμε κατόπι να σχεδιάσουμε και να προγραμματίσουμε το μέλλον. Αν 
θέλουμε η Τριανδρία ν' ανοίξει τα σκακιστικά της φτερά, δεν είναι ούτε ο χρόνος, ούτε το χρήμα που της 
λείπουν. Διάθεση και μεράκι χρειάζεται απ' όλους μας και τα αποτελέσματα δεν θα αργίσουν να φανούν. 
 Μέχρι σήμερα ότι καταφέραμε και σ' ότι αποτύχαμε, οφείλετε κυρίως στο μεράκι δύο ανθρώπων. 
Λειτούργησαν σαν προπονητές, αθλητές, διαιτητές, οργανωτές, σύνδεσμοι με τον Αθλητικό Οργανισμό, μέλη 
διοίκησης του Ο.Σ.ΤΡΙΑ., κυλικειάρχες, καθαριστές, χορηγοί λειτουργικών εξόδων και τόσα άλλα. Τους 
βοήθησαν, ο πρόεδρος του Α.Ο.Δ.Τ., υπάλληλοι του δήμου, γονείς και αθλητές. Πάντα όμως κατόπιν δικής 
τους παρότρυνσης. Αναρωτιόμαστε τι θα γίνει το σκάκι στην Τριανδρία χώρις αυτούς; Μήπως πρέπει να 
βάλουμε γερά θεμέλια, να αναλάβουμε κάποιες ευθύνες, ώστε να ανδρωθεί η σκακιστική Τριανδρία, δίχως 
να εξαρτώμαστε από συγκεκριμένα πρόσωπα; 
 Θεωρούμε ότι το σκάκι στην Τριανδρία δεν έχει μόνο παρελθόν. Γι' αυτό προτείνουμε και ζητάμε, να 
απεγκλωβιστούν οι δύο υπεύθυνοι από το πλήθος των αρμοδιοτήτων τους, έτσι ώστε να μπορέσουν κι αυτοί 
να προσφέρουν στον τομέα τους (που δεν είναι άλλος από τον προπονητικό και αγωνιστικό) τα μέγιστα.  



ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 Δέν είναι εύκολο, ένα τμήμα να λειτουργεί χωρίς συγκεκριμένο υπεύθυνο από τα μέλη της διοίκησης. 
Κάποιος που θα έχει την διάθεση να αγκαλιάσει τα κάθε είδους προβλήματα και επιτυχίες που θα υπάρχουν. 
Ένας συνδετικός κρίκος με το συμβούλιο και τους προπονητές. 

ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΓΩΝΩΝ 
 Το εντευκτήριο λειτουργεί κάθε εβδομάδα, τουλάχιστον τέσσερις φορές. Από εκεί έρχονται 40 με 50 
αθλητές ηλικίας από 5-16!! ετών κυρίως. Ωστόσο, ΔΕΝ  διαθέτει καθαρίστρια, τηλέφωνο, κυλικείο. Μερικά 
τραπέζια πρέπει να αντικατασταθούν, να βαφεί μέσα και έξω, να εμπλουτιστεί η βιβλιοθήκη. Μελλοντικά 
θα χρειαστεί μία μεγαλύτερη αίθουσα, καθώς η συμερινή είναι αρκετά λειτουργική, για την προπονητική 
δουλειά, όμως στους αγώνες υπάρχει πρόβλημα χώρου. 

ΑΓΩΝΕΣ ΕΝΤΟΣ - ΕΚΤΟΣ 
 Στους αγώνες εντός έδρας ΔΕΝ  υπάρχει κάποιος υπεύθυνος, ενώ στις μετακινήσεις ΔΕΝ βοηθάει κάποιος 
συνοδός από την διοίκηση. Έτσι, τις περισσότερες φορές η μεταφορά αθλητών φέρει τεράστιες ευθύνες για 
τους δύο προπονητές. Σίγουρα οι γονείς βοηθούν, ωστόσο δεν παύουν να προσέχουν (σχεδόν πάντα) τα 
παιδιά τους περισσότερο. 

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤΟ Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΔΑΣΟΥΣ 
 Τα τελευταία χρόνια γίνεται η επιτυχημένη αυτή εκδήλωση. Ξεπερνώντας τα στενά όρια του δήμου, με 
συμμετοχή τουλάχιστο 100 παιδιών ετησίως από πέντε δήμους της θεσ/νίκης, θέσαμε τις βάσεις για κάτι 
μεγαλύτερο, όπως το τουρνουά δάσους. Η απουσία όμως ενός κεντρικού συντονιστή και υπεύθυνου, από 
πλευρά της διοίκησης, οδήγησε στη ματαίωση του. Μία πρωτότυπη σκακιστική ημερίδα, με οικολογική 
σημασία, πρώτη σε πανελλήνιο και ίσως και παγκόσμιο επίπεδο. 

ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 
 Το σκάκι είναι ένα μη διαδεδομένο άθλημα. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι γονείς να μην κατευθύνουν τα 
παιδιά τους προς αυτό. Σε μιά προσπάθεια μαζικοποίησης του, προτείνουμε ένα πρόγραμμα πιλότο, δίμηνης 
διάρκειας, μέσα στα δημοτικά σχολεία της τριανδρίας. Το πρόγραμμα θα απευθύνεται μόνο σε αρχάρια 
παιδιά και θα γίνεται μετά τη λήξη των μαθημάτων. Όσα από αυτά το αγαπήσουν και θέλουν να συνεχίσουν, 
θα μπορούν κατόπι να παρακολουθήσουν μαθήματα προχωρημένων στο σύλλογο. 

ΟΣΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ 
 Ο Όμιλος Σκαιστών ΤΡΙΑνδρίας, δημιουργήθηκε το 1992. Η πληθώρα των αθλητών, καθώς και η αδυναμία 
επιχορήγησης του Α.Ο.Δ.Τ. από την Γ.Γ.Α., μας οδήγησε στη δημιουργία του. Συστεγάζεται και συνλειτουργεί 
με το σκακιστικό τμήμα του Α.Ο.Δ.Τ. Ουσιαστικά υπάρχει ένα εντευκτήριο, που παρέχει την δυνατότητα σε 
περισσότερους αθλητές να αγωνίζονται στα πρωταθλήματα. Επειδή ο ένας σύλλογος είναι αναπόσπαστο 
κομμάτι του άλλου, καλό θα είναι να αγκαλιάσουμε συνολικά το σκάκι με ουσιαστική συμμετοχή και στα 
όργανα διοίκησης του Ο.Σ.ΤΡΙΑ. 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
 Οι γονείς θέλουν και μπορούν να βοηθήσουν το σκάκι. Στο παρελθόν το έχουν αποδείξει ποικιλοτρόπως. 
Ωστόσο, όλα αυτά τα χρόνια, έχουν επαφή αποκλειστικά και μόνο με τους προπονητές. Έτσι σήμερα,  δεν 
μπορούν να ξεχωρίσουν στο πρόσωπο του ίδιου ανθρώπου, τον προπονητή από τον παράγοντα, τον αθλητή 
από τον υπάλληλο. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
 Μετά την πολύχρονη εμπειρία μας, οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα ότι οι αθλητές καλό θα είναι να 
πληρώνουν ένα συμβολικό ποσό ετησίως, το οποίο συνεισφέρει στα έξοδα, ενώ παράλληλα δημιουργεί μία 
σχέση ευθύνης στους αθλητές. Παρ' ότι το ποσό των 6.000δρχ. είναι αμελητέο, δημιούργησε φαινόμενα 
καχυποψίας σε ορισμένους γονείς, καθώς μονίμως αυτοί που φαίνονται να αποφασίζουν, να εισπράτουν και 
να διαχειρίζονται, είναι οι προπονητές των παιδιών τους. 
 Η συνειδητοποιημένα άμμισθη προσφορά (12χρονη του Κώστα και 8χρονη της Ειρήνης) στα παιδιά της 
τριανδρίας, πολλές φορές στένεψε τα όρια της συνεργασίας, καθώς οι δύο πλευρές αδυνατούσαν να θέσουν 
δικαιώματα και υποχρεώσεις. 
 Δυστυχώς σε μία κοινωνία όπου όλα έχουν κάποια τιμή, υποβαθμίζουμε καθετί που διαφέρει. 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 
 Ο Κώστας Γιουβαντσιούδης και η Ειρήνη Μουσιάδου, προπονούν όλες τις ηλικίες και όλους τους αθλητές. 
Ίσως να μην είναι οι κατάλληλοι, ίσως οι γνώσεις τους να μην εξυπηρετούν το επίπεδο των αθλητών, ίσως 
να μην είναι καλοί οργανωτές, το σίγουρο είναι ότι σήμερα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα καθώς καλούνται 
οι ίδιοι να αποφασίζουν για τον εαυτό τους. 
 
   Κώστας Γιουβαντσιούδης 

Ειρήνη Μουσιάδου 



 


