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ΤΟ ΣΚΑΚΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ
Το σκάκι στην Τριανδρία έχει θέσει τις βάσεις εδώ και πολλά χρόνια, ώστε
σήμερα ο Δήμος μας να θεωρείτε σημαντική σκακιστική περιοχή Πανελληνίως.
Ήταν τον Ιανουάριο του 1983 όταν το 15μελές 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 τον Μ.Ε.Α.Σ. “ΤΡΙΤΩΝ”. Το τουρνουά έδωσε
την αφορμή στους Κώστα Γιουβαντσιούδη, Νίκο Λαζαρίδη και Νίκο Λαμπαδαρίου να
συνεχίσουν την προσπάθεια τους μέσα από ένα σύλλογο. Το Μάρτιο του 1983
προτείνουν στον “ΤΡΙΤΩΝ” να ξεκινήσουν σκακιστικό τμήμα. Ο σύλλογος στηρίζει την
προσπάθεια των παιδιών και οι πρώτες επιτυχίες δεν αργούν να φανούν. Είναι το 1985
όταν δύο αθλητές προκρίνονται στα ημιτελικά του πανελληνίου πρωταθλήματος νέων.
Οι αθλητές αυξάνονται, το ΣΚΑΚΙ αρχίζει να γίνεται πόλος έλξης για τα παίδια του
Δήμου μας και το 1985 ο Δήμος Τριανδρίας θέλοντας να δώσει νέα διάσταση στο άθλημα
παραχωρεί αίθουσα στον 1ο όροφο του δημαρχείου. Είναι σειρά του Πνευματικού
Κέντρου ένα χρόνο αργότερα, μη μένοντας αδιάφορο, να δημιουργήσει σκακιστικό
τμήμα. Οι προσπάθειες καρποφορούν και το 1987 ο “ΤΡΙΤΩΝ” ανεβαίνει στη Γ' Εθνική,
ενώ τον επόμενο χρόνο στην Β' Εθνική. Την ίδια χρονιά ένας αθλητής θα προκριθεί στα
ημιτελικά ανδρών. Οι αγωνιστικές ανάγκες αυξάνονται ραγδαία και το 1988 είναι η σειρά
του νεοσύστατου Α.Σ. “ΠΗΓΑΣΟΣ” να δημιουργήσει σκακιστικό τμήμα. Οι τρεις ομάδες
συστεγάζονται και λειτουργούν αρμονικά στο χώρο του Δήμου μας.
Το 1989 θα καθιερωθεί το πρώτο μεγάλο Τουρνουά με συμμετοχή 60 αθλητών.
Ενώ ένα χρόνο αργότερα σε συνεργασία με το 3ο Δημοτικό Σχολείο θα ξεκινήσουν
προπονήσεις ΣΚΑΚΙ στο χώρο του Σχολείου. Η απήχηση των παιδιών είναι μεγάλη και
το 1991 καθιερώνεται το πρώτο Τουρνουά για παιδιά Δημοτικών Σχολείων στο Δήμο μας
με συμμετοχή 150 παιδιών.
Την ίδια χρονιά είναι ο “ΠΗΓΑΣΟΣ” που θα ανέβει στη Γ' Εθνική, και μία αθλήτρια
θα φτάσει στα τελικά του πρωταθλήματος γυναικών Ελλάδος.
Από το φυτώριο θα έρθουν το 1992 νέες επιτυχίες έτσι
πέντε αθλητές του “Πνευματικού Κέντρου” θα προκριθούν
στα τελικά του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος, ενώ
ένας στα τελικά του πανελλήνιου πρωταθλήματος
παμπαίδων.
Η μεταφορά του σκακιστικού τμήματος του Π.Κ.Δ.
Τριανδρίας στο φυσικό φορέα του, τον Αθλητικό Οργανισμό
του Δήμου το 1992, έδωσε νέα ώθηση. Ο Α.Ο.Δ.Τ.
συμμετέχει στην Α’ Τοπική κατηγορία Θεσσαλονίκης με αθλητές που ο μέσος όρος ηλικίας
τους είναι 12!!! ετών.
Οι ανάγκες αυξήθηκαν και ήρθε το 1993 η ίδρυση του
Ομίλου Σκακιστών Τριανδρίας (ΟΣΤΡΙΑ) που ήταν και ο
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πρώτος αποκλειστικά σκακιστικός σύλλογος του
Δήμου.
Το 1996 ανέβηκε στην Α’ τοπική Θεσσαλονίκης και το
1997 στη Γ’ Εθνική, όπου και συμμετέχει.
Ο ΟΣΤΡΙΑ ως ούριος άνεμος έδωσε νέα πνοή
στα σκακιστικά δρώμενα της Τριανδρίας.
Με βασικό άξονα το μαζικό αθλητισμό, προσπαθούμε και το έχουμε επιτύχει ως
ένα βαθμό, να διαδώσουμε το παιχνίδι σε κάθε παιδί του Δήμου και όχι μόνο. Με στόχο
την προσέγγιση του σκακιού από άλλη διάσταση διοργανώσαμε το 1996 ομιλίασυζήτηση με θέμα “η εκπαιδευτική αξία του σκακιού”. Την παρουσίαση του θέματος και
τον συντονισμό της συζήτησης έκανε ο Ηλίας Κουρκουνάκης και παρευρέθηκαν εκτός
από σκακιστές πολλοί γονείς, εκπαιδευτικοί και η διοίκηση του Δήμου.
Στα πλαίσια της γενικότερης φιλοσοφίας μας έχουν καθιερωθεί (εδώ και 8
χρόνια) ατομικοί αγώνες με συμμετοχή μαθητών όλων των τάξεων του σχολείου. Οι
παράλληλες εκδηλώσεις την χρονιά 1997 (έκθεση ζωγραφικής, γιγάντια σκακιέρα) και
1998 (έκθεση σκίτσου και γελοιογραφίας από τις σκακιστικές Ολυμπιάδες της
Θεσσαλονίκης 1984 & 1988) έδωσαν μία νέα διάσταση στο εν’ λόγω τουρνουά.
Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στο
πρωτοποριακό για το Πανελλήνιο τμήμα Νηπίων
που ξεκίνησε το 1996-97 και συνέχισε το
1997-98, τα πλαίσια του προγράμματος
“ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΠΑΙΖΩ ΣΚΑΚΙ”.
Επιπλέον καλλιεργούμε το ανώτερο
πνευματικό άθλημα συστηματικά με
αποτέλεσμα όσα παιδιά το αγαπήσουν να έχουν
τις δυνατότητες να συνεχίσουν και να επιτύχουν διακρίσεις. Έτσι το 1997 βρεθήκαμε
στην ανάγκη δημιουργίας του δεύτερου αποκλειστικά σκακιστικού συλλόγου την
Σκακιστική Παρέμβαση Τριανδρίας (ΠΑΤ). Είναι ομάδα αποτελούμενη κυρίως από μαθητές
που παρακολούθησαν το πρόγραμμα “ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΠΑΙΖΩ ΣΚΑΚΙ” και συμμετέχει στη
Β’ Τοπική κατηγορία Θεσσαλονίκης.
Καθώς πιστεύουμε ότι ο Μαζικός αθλητισμός εκτός από τους κοινωνικούς
στόχους που εκπληρώνει θέτει και διαχρονικές βάσεις για τους μετέπειτα αθλητές,
είχαμε και αγωνιστικές επιτυχίες τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.
Οι ομάδες του ΟΣΤΡΙΑ και του ΑΟΔΤ συμμετείχαν στην τελική φάση του
Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παίδων (16ετών) που έγιναν στην Θεσσαλονίκη. Επιπλέον
η ομάδα του ΑΟΔΤ κατέβηκε στην Αθήνα όπου και συμμετείχε στην τελική φάση του
Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παμπάιδων (12ετών).
Σε ατομικό επίπεδο αθλητές μας κατέκτησαν σημαντικές θέσεις στα σχολικά
κύπελλα, όπως η 1η κοριτσιών στην Α’, Β, Γ, & Δ΄ Δημοτικού (1995-98), η 2η Λυκείων
(1997), η 2η Α’ Δημοτικού (1997), η 2η Δ’ Δημοτικού (1998), η 3η Στ’ Δημοτικού (1998)
κ.α.
Επίσης ένας αθλητής μας κατέκτησε την 1η θέση κατηγορία 12 ετών, και ένας
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άλλος την 2η θέση κατηγορία 10 ετών στα Προκριματικά παμπαίδων (1997)
Θεσσαλονίκης.
Η Τριανδρία κάνει σταθερά και ανοδικά βήματα με
άξονα το σκάκι. Η μεταφορά του εντευκτηρίου σε χώρο
μεγαλύτερο ήταν πάγιο αίτημα μας το οποίο και
εκπληρώθηκε με την στέγαση του σκακιού στο χώρο του
παλιού Πνευματικού Κέντρου (Μακρυγιάννη 14), από τον
Σεπτέμβριο του 1997. Λειτουργεί κάθε ημέρα (εκτός
Κυριακή και Τρίτης) από τις 6-9μμ. Επιπλέον κάθε
Σάββατο πρωί για προπονήσεις και Κυριακή για αγώνες.
Η σημασία του γεγονότος αυτού είναι διπλή. Αφ’ ενός καλύπτει τις ανάγκες του
σκακιστικού τμήματος με την συμμετοχή εκατό μαθητών. Αφ’ ετέρου γίνεται η σκακιστική
βάση της Θεσσαλονίκης, καθώς είναι ο μοναδικός αποκλειστικά σκακιστικός χώρος στην
πόλη μας, που μπορεί να φιλοξενήσει διοργανώσεις μεγάλης εμβέλειας (εκτός από το
χώρο των αγώνων διαθέτει και κυλικείο-αίθουσα αναμονής καθώς και ειδική αίθουσα
ανάλυσης των σκακιστικών παρτίδων) σε ετήσια βάση.
Ο νέος χώρος μας δίνει την δυνατότητα πραγματοποίησης πολλαπλών
εκδηλώσεων με απώτερο σκοπό την εκπλήρωση των στόχων μας.
Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί 4 μεγάλες σκακιστικές εκδηλώσεις.
·

Ομαδικοί αγώνες γρήγορου σκάκι (16 ομάδες - 64 αθλητές)

·

Ατομικοί αγώνες γρήγορου σκάκι (86 αθλητές)

·

Ατομικοί αγώνες παμπαίδων μέχρι 12 ετών (84 αθλητές)

·

Μπαράζ Α’ Τοπικής κατηγορίας 4 ομάδων της Κεντροδυτική Μακεδονίας.

·

Προκριματικοί αγώνες παμπαίδων μέχρι 10 ετών (13 - 19 Ιουνίου 1998)

Επιπλέον λειτουργούν 11 προπονητικά τμήματα, πολλά από τα οποία
ταυτόχρονα σε ώρες και ημέρες που εξυπηρετούν τους αθλητές.
Λειτουργεί μοναδική δανειστική σκακιστική βιβλιοθήκη που αριθμεί περισσότερα
από 250 βιβλία.
Οι αθλητές έχουν την δυνατότητα δύο φορές την εβδομάδα (Δευτέρα και
Σάββατο απόγευμα) να παίζουν σκάκι με τους τρεις Η/Υ που υπάρχουν στο σύλλογο ή
και με παίκτες από όλο τον κόσμο μέσα από το Internet.
Οι αθλητές μας εξετάζονται προληπτικά από την Πρωτοβάθμια μονάδα Υγείας
του Δήμου μία φορά ετησίως. Η προσφορά τόσο της μονάδας όσο και των γιατρών είναι
αφιλοκερδής.
Το αποτέλεσμα της μέχρι στιγμής προσπάθειας μας
οφείλεται σε πολλούς ανθρώπους αφανείς εργάτες, γονείς
κυρίως αθλητών του συλλόγου. Ενώ σημαντική είναι και η
προπονητική προσφορά των μεγαλύτερων αθλητών του
συλλόγου.
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Το σκακιστικό οικοδόμημα και όχι μόνο, χτίζεται με την
συνεισφορά όλων και είναι τόσο καλύτερο όσο καλύτερη είναι η
παρέα. Με βασικό στόχο την γνωριμία μεταξύ μας,
πραγματοποιήσαμε το 1ο πρωτάθλημα Γονέων. Όσοι έπαιξαν και
όσοι δεν έπαιξαν αλλά ήθελαν ζήτησαν να επαναληφθεί και γιατί όχι να καθιερωθεί.
Με αφορμή την μεταφορά και την λειτουργία μας στο νέο χώρο, διαπιστώσαμε
ότι το σκακιστικό τμήμα είναι αγαπητό και στους υπαλλήλους του Δήμου οι οποίοι
συνδράμανε τα μέγιστα.
Μοναδική άτυχη στιγμή της προσπάθειας μας ήταν η ματαίωση
του 1ου Σκακιστικού τουρνουά Δάσους. Η φιλοσοφία της εν' λόγω
διοργάνωσης στηρίχτηκε στο πρόγραμμα “ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΠΑΙΖΩ ΣΚΑΚΙ”
και στην δυνατότητα επαφής των παιδιών με το δάσος και γενικότερα την
φύση, μέσα από μία σκακιστική γιορτή. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα
υλοποιήσουμε και αυτή την ιδέα, ειδικά μετά την τεράστια οικολογική
καταστροφή που υπέστη το δάσος της πόλης μας.
Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
Στην πορεία του σκακιού στην Τριανδρία ο Δήμος στάθηκε
και στήριξε κάθε προσπάθεια. Τα πρώτα χρόνια μέσα από
το Πνευματικό Κέντρο ενώ αργότερα με τον Αθλητικό
Οργανισμό. Σίγουρα δεν μπορούσε να επιτευχθεί τίποτα
δίχως την στήριξη των εκάστοτε Δημάρχων και Αιρετών
συμβούλων και την βοήθεια υπαλλήλων του Δήμου.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ο ιδιαίτερος εναγκαλισμός του
σκακιού από τον πρόεδρο του Αθλητικού Οργανισμού και
Δήμαρχο κ. Δημήτρη Σερβετά, τον οποίο ευχαριστούμε εκ’ μέρους όλων των παιδιών
που κινήθηκαν και συνεχίζουν να κινούνται γύρω από το σκάκι της Τριανδρίας.
Τελευταία ενημέρωση: 6/6/1998
Από το χρήστη: Κ.Γ.
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