TO ΣΚΑΚΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ
To σκάκι από το 1983 μέχρι σήμερα (2007)

Το σκάκι στην Τριανδρία ξεκίνησε από πρωτοβουλία μαθητών του Λυκείου
Τριανδρίας. Ήταν τον Ιανουάριο του 1983 όταν το 15μελές μαθητικό συμβούλιο του
Λυκείου Τριανδρίας αποφάσισε να διοργανώσει ένα Τουρνουά ΣΚΑΚΙ. Υπεύθυνος
ορίστηκε το μέλος του Κώστας Γιουβαντσιούδης . Ο χώρος παραχωρήθηκε από τον
πολιτιστικό σύλλογο "ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ" ενώ το υλικό δόθηκε από τόν Μ.Ε.Α.Σ.
"ΤΡΙΤΩΝ". Το τουρνουά έδωσε την αφορμή στους Γιουβαντσιούδη Κώστα, Λαζαρίδη Νίκο
και Λαμπαδαρίου Νίκο να συνεχίσουν την προσπάθεια τους μέσα από ένα σύλλογο. Ο
"ΤΡΙΤΩΝ" δημιουργεί τον Μάρτιο του 1983 Σκακιστικό Τμήμα στηρίζοντας την
προσπάθεια των παιδιών και οι πρώτες επιτυχίες έρχονται το 1985 (όταν δύο αθλητές, Π.
Μιχαηλίδης & Κ Γιουβαντσιούδης, προκρίνονται στα ημιτελικά του πανελλήνιου πρωταθλήματος νέων)
αλλά και η μαζικοποίηση.(φωτο1)
Σταθμός στην εξέλιξη του σκακιού στην Τριανδρία ήταν το 1985 όταν ο Δήμος
Τριανδρίας αγκάλιασε το σκάκι παραχωρώντας αίθουσα στον 1ο όροφο του δημαρχείου και
έδωσε νέα διάσταση στο άθλημα.. Ένα χρόνο αργότερα το "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ"
του Δήμου Τριανδρίας δημιουργεί Σκακιστικό Τμήμα. Μετά τις επιτυχίες του "ΤΡΙΤΩΝΑ"
περισσότερα1 ακολουθεί ο νεοσύστατος Α. Σ. "ΠΗΓΑΣΟΣ" να δημιουργήσει Σκακιστικό
Τμήμα το 1988. Οι τρεις ομάδες συστεγάζονται και λειτουργούν αρμονικά στο χώρο του
Δήμου μας.
Το 1990 ξεκινούν προπονήσεις στο σκάκι σε μαθητές Δημοτικού σε συνεργασία με το
ο
3 Δημοτικό Σχολείο στο χώρο του Σχολείου. Η απήχηση των παιδιών είναι μεγάλη και το
1991 καθιερώνεται το πρώτο Τουρνουά για παιδιά Δημοτικών Σχολείων στο Δήμο. Οι
επιτυχίες συνεχίζονται και μία αθλήτρια το 1991, (Ε. Μουσιάδου), θα φτάσει στα τελικά του
πρωταθλήματος γυναικών Ελλάδος ενώ και σε επίπεδο συλλόγων ο "ΠΗΓΑΣΟΣ" ανεβαίνει
στη Γ΄ Εθνική ενώ το 1992 πέντε αθλητές περισσότερα2 από το φυτώριο του
"ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ" του Δήμου προκρίνονται στα τελικά του Πανελλήνιου
Σχολικού Πρωταθλήματος, μία αθλήτρια το 1991.
Τον Απρίλιο του 1992 το τμήμα ΣΚΑΚΙ του "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ" του
Δήμου Τριανδρίας θα μεταφερθεί στον φυσικό του φορέα, τον νεοσύστατο Αθλητικό
Οργανισμό Δήμου Τριανδρίας (Α.Ο.Δ.Τ.) ενώ παράλληλα δημιουργείται ο Όμιλος
Σκακιστών Τριανδρίας (Ο.Σ.ΤΡΙΑ.). Η εξέλιξη ήταν γρήγορη περισσότερα3 και σε ατομικό
και σε ομαδικό επίπεδο. Αρκεί να αναφέρουμε (φωτο2) ότι ο Ο.Σ.ΤΡΙΑ. αγωνίζεται
σήμερα(2007) στο ανώτερο επίπεδο, στην Α΄ Εθνική κατηγορία και η άλλη ομάδα της
Τριανδρίας, η Σκακιστική Παρέμβαση Τριανδρίας (ΠΑ.Τ.) που δημιουργήθηκε το 1997
αγωνίζεται στην Β΄ Εθνική. Σε ατομικό επίπεδο πολλές είναι οι διακρίσεις σε σχολικά και
Πανελλήνια Πρωταθλήματα-τις οποίες μπορείτε να δείτε σε άλλα σημεία της ιστοσελίδας
μας ενώ διαρκώς προστίθενται καινούργιες- με κορυφαία, τον πρωταθλητή Ελλάδας νέων
2006 και 2007 Γιάννη Παπαδόπουλο που βρίσκεται στην 21η θέση μεταξύ των Ελλήνων
σκακιστών (με βάση την κατάταξη της FIDE, Διεθνής Σκακιστική Ομοσπονδία, Απρίλιος 2007, διεθνές
ΕΛΟ 2393).

To σκάκι στην Τριανδρία σήμερα(2007)

Λειτουργεί σκακιστικό εντευκτήριο στο Κέντρο Νεότητας του Δήμου Τριανδρίας,
Σπ. Μουστακλή 1, στον 2ο όροφο πάνω από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών τηλ. & fax
2310 951581. Με βασικό άξονα το μαζικό αθλητισμό, φέρνει σε επαφή κάθε χρόνο
δεκάδες παιδιά από το Δήμο Τριανδρίας, και όχι μόνο, με το ανώτερο πνευματικό παιχνίδι.
Λειτουργούν τμήματα μαθημάτων-προπονήσεων για αρχαρίους και προχωρημένους και
ενηλίκων μία ή δύο φορές την εβδομάδα ενώ παράλληλα μπορούν να παίζουν φιλικές ή
επίσημες παρτίδες σε τακτά χρονικά διαστήματα αφού διοργανώνονται διαδημοτικές
συναντήσεις για αρχάριους και προχωρημένους, Εσωτερικά Πρωταθλήματα και συμμετοχή
σε τοπικά Πρωταθλήματα και σχολικούς αγώνες. Σε ανάλογους αγώνες αθλητές της
Τριανδρίας διακρίθηκαν πετυχαίνοντας διακρίσεις είτε σε τοπικό είτε σε Πανελλήνιο
επίπεδο.
Στην πορεία του σκακιού στην Τριανδρία ο Δήμος στάθηκε και στήριξε κάθε
προσπάθεια με πολλούς τρόπους εκτός από την παροχή φιλόξενης στέγης. Τα πρώτα χρόνια
μέσα από το Πνευματικό Κέντρο και αργότερα με τον Αθλητικό Οργανισμό μέχρι σήμερα.
Σίγουρα δεν μπορούσε να επιτευχθεί τίποτα δίχως την στήριξη της εκάστοτε Δημοτικής
Αρχής. Με την ευκαιρία να ευχαριστήσουμε την σημερινή Δημοτική Αρχή (που εξελέγη το
2006) για την επιτυχή υποστήριξη του αιτήματος μας για κρατική χορηγία. Με αυτή τη
διαχρονική στήριξη και την συνεργασία του Δήμου Τριανδρίας και στο μέλλον οι πολίτες
της Τριανδρίας, και όχι μόνο, μπορούν να προσδοκούν ποιοτικές υπηρεσίες προς την
νεολαία από τους σκακιστικούς συλλόγους της Τριανδρίας που λειτουργούν στα πλαίσια
του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Τριανδρίας (Α.Ο.Δ.Τ.)

Οι σκακιστικοί σύλλογοι της Τριανδρίας

Σήμερα
λειτουργούν 2 σκακιστικοί σύλλογοι, ο Όμιλος Σκακιστών Τριανδρίας
(Ο.Σ.ΤΡΙΑ.) και η Σκακιστική Παρέμβαση Τριανδρίας (ΠΑ.Τ.) που συστεγάζονται
(Κέντρο Νεότητας, Σπ. Μουστακλή 1), συλλειτουργούν (κοινά τμήματα προπόνησης) και η
μόνη διαφορά βρίσκεται στο ότι έχουν διαφορετική έκφραση προς τα έξω, σε αγώνες για να
δίνουν σε περισσότερα παιδιά την δυνατότητα να παίζουν σκάκι.
Ο Ο.Σ.ΤΡΙΑ. που ιδρύθηκε το 1993 αγωνίζεται ανελλιπώς από το 2003 στην Α΄
Εθνική κατηγορία και ενώ μόλις το 1995 αγωνιζόταν στην Β΄ τοπική κατηγορία Θεσ/νίκης,
το 2000 πέτυχε την άνοδό του στην Α΄ Εθνική για πρώτη φορά (αφού ήταν πρωταθλητής στην Β΄
Εθνική) για να επιστρέψει μετά από ένα χρόνο απουσίας και να μονιμοποιηθεί σε αυτήν από
το 2003 μέχρι σήμερα.
Η ΠΑ.Τ. που ιδρύθηκε το 1997 αγωνίζεται ανελλιπώς από το 2002 στην Β΄ Εθνική
κατηγορία. Και οι 2 σύλλογοι αγωνίζονται στα παιδικά και νεανικά Διασυλλογικά
Πρωταθλήματα με σημαντικές επιτυχίες.
Ο "ΤΡΙΤΩΝ" που ιδρύθηκε το 1983 ήταν ο πρώτος σκακιστικός σύλλογος που
λειτούργησε στην Τριανδρία και έφτασε μέχρι την Β΄ Εθνική το 1988.
Το "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ" του Δήμου Τριανδρίας ίδρυσε σκακιστικό τμήμα
το 1986 που το 1992 μεταφέρθηκε στον νεοσύστατο Αθλητικό Οργανισμό Δήμου
(2007)

Τριανδρίας (Α.Ο.Δ.Τ.) και λειτούργησε μέχρι και το 1998 όταν καταργήθηκε με τον νέο
αθλητικό νόμο γιατί ήταν πάρεδρο σωματείο του Δήμου Τριανδρίας.
Τέλος ο Α. Σ. "ΠΗΓΑΣΟΣ" δημιούργησε Σκακιστικό Τμήμα το 1988 και έφτασε
μέχρι την Γ΄ Εθνική το 1991.

Παράλληλες εκδηλώσεις

Το σκακιστικό εντευκτήριο λειτουργεί και ως χώρος συνάθροισης σκακιστών που
πέρασαν από τους σκακιστικούς συλλόγους της Τριανδρίας και σήμερα είναι φοιτητές ή
οικογενειάρχες. Κάθε Σάββατο απόγευμα το εντευκτήριο είναι χώρος συνάντησης, όπου
μεταξύ άλλων παίζουν σκάκι και θυμούνται τα παλαιά. Από το 1998 διοργανώνεται κάθε
χρόνο σκακιστικό Πρωτάθλημα γονέων που αποτελεί ένα ιδιαίτερο δρώμενο.
Επίσης διοργανώνονται συνεστιάσεις και στις άμεσες προτεραιότητες είναι η διοργάνωση
εκδρομής.
Λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη με 300(!) τίτλους σκακιστικών βιβλίων.
Διοργανώνονται ανοιχτές εκδηλώσεις στα πλαίσια διάδοσης του σκακιού, όπως τον
Σεπτέμβριο του 2002 στην πλατεία του Αγίου Σπυρίδωνα με μεγάλη συμμετοχή παιδιών και
τον Σεπτέμβριο του 2005 στον αύλειο χώρο Δημοτικού σχολείου της Τριανδρίας που έγινε
σκακιστικό τουρνουά. Περισσότερα για τα σκακιστικά δρώμενα της Τριανδρίας σε άλλο
σημείο της ιστοσελίδας μας (στην αναφορά “Τριανδρία”).

ΤΕΛΟΣ
φωτο1 βάλε κάποια φωτογραφία από την παλιά ηρωϊκή εποχή, αν έχεις
φωτο2 βάλε κάποια νεότερη φωτογραφία
περισσότερα1 το 1987 ο "ΤΡΙΤΩΝ" ανεβαίνει στή Γ' Εθνική, ενώ τον επόμενο χρόνο στη Β'
Εθνική. Την ίδια χρονιά ένας αθλητής (Κ. Γιουβαντσιούδης) θα προκριθεί στα ημιτελικά
ανδρών
περισσότερα2 Πρώτος κατετάγη ο Ανεμόπουλος Σάκης πού μαζί με την Τζίντζα Κατερίνα
και τον Βασιλειάδη Αντώνη προκρίθηκαν για τα τελικά του Πανελλήνιου Σχολικού
Πρωταθλήματος. Επίσης από τα Γυμνάσια προκρίθηκαν οι Σταυρίδης Σάββας και Τζίντζας
Λευτέρης ενώ ένας (Σταυρίδης Σάββας) στα τελικά του πανελλήνιου πρωταθλήματος
παμπαίδων
περισσότερα3 Το 1995 ο Ο.Σ.ΤΡΙΑ. ήταν 1ος στην Β΄ τοπική κατηγορία Θεσσαλονίκης και
ανεβαίνει στη Α΄ τοπική ενώ ο Α.Ο.Δ.Τ. ήταν 7ος στην Β΄ τοπική. Το 1997 ο Δήμος
Τριανδρίας παραχωρεί μεγάλο εντευκτήριο για το σκάκι, στο «Πνευματικό Κέντρο» στη
Μακρυγιάννη, με επακόλουθο την μαζικοποίηση και τις επιτυχίες να έρχονται η μία μετά
την άλλη.
Η παιδική ομάδα της Τριανδρίας (αποτελούμενη από 4 παιδιά ηλικίας μέχρι 12
χρονών που εναλλάσονται 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, το 1998 στη

Μίκρα 3η (με τους Παπαθανασίου Α., Περπερίδη Μ., Παπαδόπουλο Γ., Γάμπα Α.), 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 της Τριανδρίας 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 και Γ.
Γαβριηλίδη, Δ. Ζυγούρα ) και πήγαν ένα τριήμερο στην Καβάλα για το Πανελλήνιο
Διασυλλογικό Πρωτάθλημα νέων.
Παράλληλα το 1997 ο Ο.Σ.ΤΡΙΑ. ανεβαίνει στην Γ΄ Εθνική και το 1998 στην Β΄
Εθνική (αφού ήταν 3ος στην Γ΄ Εθνική και διεκδίκησε με επιτυχία την άνοδό του στα
μπαράζ). Το 1997 ιδρύεται και τρίτο σωματείο η Σκακιστική Παρέμβαση Τριανδρίας
(ΠΑ.Τ.) (για να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερα παιδιά να παίξουν σκάκι αφού το
επιβάλλει η μαζικοποίηση). Οι επιτυχίες συνεχίζονται με πληθώρα παιδιών να διακρίνονται
σε σχολικά και ατομικά Πρωταθλήματα, να προκρίνονται σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα με
μεγαλύτερη διάκριση την ανάδειξη πρωταθλητή (τον Γιάννη Παπαδόπουλο-το 1999 και
το 2000 στους 12χρονους και το 2003 στους 16χρονους). Το 1998 η ΠΑ.Τ. ήταν 5η στην Β΄
τοπική κατηγορία και ο Α.Ο.Δ.Τ. αγωνίσθηκε στην Α΄ τοπική κατηγορία. Ήταν η μοναδική
χρονιά που αγωνίσθηκαν και τα 3 σωματεία γιατί από την επόμενη χρονιά καταργούνται
σύμφωνα με το νέο αθλητικό νόμο τα πάρεδρα σωματεία (όπως ο Α.Ο.Δ.Τ. που λειτουργεί
στα πλαίσια του Δήμου). Η ΠΑ.Τ. ανεβαίνει σχεδόν κάθε χρόνο κατηγορία και το 2001
ανεβαίνει στην Β΄ Εθνική κατηγορία όπου αγωνίζεται από το 2002 μέχρι σήμερα. Όσο
για τον Ο.Σ.ΤΡΙΑ. το 2000 αναδεικνύεται πρωταθλητής Θεσσαλονίκης και παίζει στα
μπαράζ της Βορείου Ελλάδας για άνοδο στην Α΄ Εθνική, στην Κατερίνη, όπου πετυχαίνει
την άνοδο του στην Α΄ Εθνική. Το 2001 δεν καταφέρνει να παραμείνει στην Α΄ Εθνική
αλλά το 2002 αναδεικνύεται πρωταθλητής στην Β’ Εθνική και έτσι από το 2003
αγωνίζεται ανελιπώς στην Α΄ Εθνική κατηγορία με καλύτερη θέση την 7η (2003 και 2006).
Ένας αθλητής του Ο.Σ.ΤΡΙΑ. (που είναι στο σύλλογο από το 1996, 8χρονος, ο Γιάννης
Παπαδόπουλος) φθάνει στην κορυφή των Ελλήνων σκακιστών αφού αναδεικνύεται
πρωταθλητής Ελλάδας εφήβων το 2005 και νέων το 2006 και το 2007 (και έτσι θα παίξει το
2007 και το 2008 στο κλειστό πρωτάθλημα ανδρών) και είναι (Απρίλιος 2007) στην 21η θέση των
Ελλήνων σκακιστών με διεθνές ΕΛΟ 2393 κοντά στην απόκτηση τίτλου ΙΜ δηλαδή διεθνής
μετρ.
To σκάκι στην Τριανδρία σήμερα(2007)
>
>Στην Τριανδρία λειτουργεί σκακιστικό εντευκτήριο
>στο Κέντρο Νεότητας του Δήμου, στην οδό Σπ.
>Μουστακλή 1, στον 2ο όροφο πάνω από το Κέντρο
>Εξυπηρέτησης Πολιτών (τηλ. & fax 2310 951581).
>Με βασικό άξονα το μαζικό αθλητισμό, φέρνει σε
>επαφή κάθε χρόνο δεκάδες παιδιά από το Δήμο

>Τριανδρίας, και όχι μόνο, με αυτό το ανώτερο
>πνευματικό παιχνίδι. Λειτουργούν τμήματα
>μαθημάτων-προπονήσεων για αρχαρίους και
>προχωρημένους μία ή δύο φορές την εβδομάδα.
>Επιπλέον τα παιδιά μπορούν να παίζουν φιλικές ή
>επίσημες παρτίδες σε τακτά χρονικά διαστήματα,
>αφού διοργανώνονται διαδημοτικές συναντήσεις για
>αρχάριους και προχωρημένους και εσωτερικά
>πρωταθλήματα, ενώ μπορούν να συμμετέχουν σε
>τοπικά πρωταθλήματα και σχολικούς αγώνες. Σε
>ανάλογους αγώνες νεαροί αθλητές της
>Τριανδρίας πέτυχαν πολλές διακρίσεις είτε σε
>τοπικό είτε σε πανελλήνιο επίπεδο. Αξίζει ακόμη
>να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια λειτουργεί και τμήμα προπονήσεων ενηλίκων.
Πέρα όμως από τον μαζικό αθλητισμό, οι
σκακιστικοί σύλλογοι ΟΣΤΡΙΑ και ΠΑΤπροβάλλουν τον
Δήμο Τριανδρίας σε τοπικό και πανελλήνιο επίπεδο,
αφού συμμετέχουν στα πανελλήνια πρωταθλήματα Α και Β Εθνικής αντιστοίχως.
>Όλα αυτά τα χρόνια ο Δήμος Τριανδρίας και
>στήριξε την προσπάθεια των σκακιστικών συλλόγων
>με πολλούς τρόπους, τα πρώτα χρόνια μέσα από
>το Πνευματικό Κέντρο και αργότερα (και μέχρι
>σήμερα) με τον Αθλητικό Οργανισμό. Το πιο βασικό
>είναι η παροχή φιλόξενης στέγης. Με την
>ευκαιρία θελουμε να ευχαριστήσουμε την σημερινή
>Δημοτική Αρχή (που εξελέγη το 2006) για την
>επιτυχή υποστήριξη του αιτήματος μας για κρατική
>χορηγία. Με αυτή τη διαχρονική στήριξη και την
>συνεργασία του Δήμου Τριανδρίας οι πολίτες της
>Τριανδρίας, και όχι μόνο, μπορούν να προσδοκούν
>και στο μέλλον ποιοτικές υπηρεσίες προς την νεολαία

