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 Στην αγωνιστική χρονιά 1994-95, το σκάκι στην Τριανδρία έκανε ένα 
σημαντικό άλμα, πραγματοποιώντας με το παραπάνω τους αρχικούς μας 
στόχους. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ομάδα του Ο.Σ.ΤΡΙΑ. 
χωρίς απώλεια βαθμού, καθώς και η πρώτη πανελλήνια θέση της Αναστασίας 
Γάμπα, ήταν οι κορυφαίες στιγμές σε επίπεδο ομαδικό και ατομικό αντίστοιχα. 
Το καθιερωμένο ετήσιο ατομικό τουρνουά δημοτικών και γυμνασίων, με τις 110 
συμμετοχές και η διαρκής προπονητική ενασχόληση 40 αθλητών-μαθητών, 
έχουν θέσει τις βάσεις για μεγαλύτερες επιτυχίες. Ταυτόχρονα η ανταπόκριση 
των μαθητών του δήμου, μας δημιουργεί την υποχρέωση διάδοσης του σκάκι 
στα σχολειά σε επίπεδο μαζικού αθλητισμού. Με την νέα σχολική περίοδο θα 
ξεκινήσει ένα πρόγραμμα πιλότος, με μαθήματα μέσα στα σχολειά του δήμου. 
Αρχικός μας στόχος είναι η πρώτη επαφή με το σκακιστικό παιχνίδι  να γίνει σε 
σωστές βάσεις, ώστε να συνεχίσουν οι μαθητές με το αγωνιστικό σκάκι εφόσον 
θελήσουν μέσα στους συλλόγους. Αναλυτικότερα η σκακιστική πορεία, 
περιγράφεται παρακάτω. 
 Στο θερμό καλοκαίρι που πέρασε (20-26 Ιουνίου 1994), τέσσερις αθλητές μας, 
δροσίστηκαν με σκακιστικές διακοπές στην Ιεράπετρα Κρήτης. Συμμετείχαν 
σαν ομάδα στο 1ο Πανελλήνιο Σκακιστικό Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Νεότητας 
(για αθλητές κάτω των 16 ετών). Οι αθλητές Αθανασιάδης Π, Ανεμόπουλος Σ, 
Δροσινού Π και Τουλουπίδης Β, συνοδεύτηκαν από τον Σταυριανό Β (αρχηγό 
και προπονητή της αποστολής) και την Τουλουπίδου Α (γονέα). Τα έξοδα τους 
καλύφθηκαν από τους διοργανωτές και τον Α.Ο.Δ.Τ. ενώ αναμνηστική πλακέτα 
του Δήμου μας, απονεμήθηκε στον Δήμο Ιεράπετρας. 
 Η αγωνιστική περίοδος ξεκινάει στις 11 Σεπτεμβρίου με μία σκακιστική γιορτή 
στα Γιαννιτσά. Ο τοπικός σύλλογος διοργάνωσε μία άψογη ημερήσια 
αγωνιστική εκδήλωση. Συμμετείχαν πάνω από 40 ομάδες από την Β. Ελλάδα, 
ενώ την δική μας αποτελούσαν οι Π Καρακώστας, Γ Γαβριηλίδης, Β 
Τουλουπίδης και Θ Κουντουρέλλης. 
 Προκριματικοί αγώνες για παίδες (αθλητές κάτω των 16 ετών), έγιναν την 
τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη, στον Ο.Σ. Ηλιούπολης. Σε σύνολο 66 
συμμετοχών είχαμε τους: Καρακώστα Π. 11ος με 4 και 1/2 βαθμους, Γαβριηλίδη 
Γ. 17ος, Ανεμόπουλο Σ 24ος και Μπάντσος Θ. Αντίστοιχα στους 
προκριματικούς των παμπαίδων (κάτω των 12 ετών), στους 40 που 
συμμετείχαν οι 10!! αθλητές του συλλόγου μας, ήταν: Ανεμόπουλος Σ 9ος με 4 
και 1/2 βαθμούς, Τουλουπίδης Β 12ος με 4 βαθμούς, Αϊναλή Χ, Χαρισόπουλος 
Β, Γάμπα Α, Καρακώστας Β, Καρακολτζίδου Ρ, Αλμπάνη Α, Παπαθανασίου Α, 
Χαρισόπουλος Β. Τέλος στα προκριματικά των παγκορασίδων η Δροσινού Π 
με 1 και 1/2β τερμάτισε 13η, ενώ στα προκριματικά εφήβων οι Π. Καρακώστας 
και Γ. Γαβριηλίδης, τερμάτισαν με 3 βαθμούς. Όλοι οι αγώνες έγιναν σε 7 
γύρους. 
 Τετραμελής ομάδες του Α.Ο.Δ.Τ. και Ο.Σ.ΤΡΙΑ. συμμετείχαν στα φεστιβάλ της 
Καλαμαριάς τον Νοέμβριο, της Ηλιούπολης τον Δεκέμβριο και των Συκεών τον 
Μάϊο, αποτελούμενες κυρίως από 14χρονους αθλητές του συλλόγου με αρκετά 
καλή παρουσία. 
 Αρχές Νοέμβρη γίνεται το διασυλλογικό πρωτάθλημα εφήβων (μέχρι 20 
ετών). Η συμμετοχή των ομάδων μας ήταν μία καλή προετοιμασία, καθώς ο 



μέσος όρος ηλικίας των αθλητών μας ήταν 13 ετών. Τα αποτελέσματα δεν 
άργησαν να φανούν. Στο διασυλλογικό πρωτάθλημα της τοπικής κατηγορίας ο 
Ο.Σ.ΤΡΙΑ. θριαμβεύει με 7 νίκες σε ισάριθμους αγώνες και αναδεικνύεται 
πρωταθλητής. Παράλληλα ο Α.Ο.Δ.Τ. με 7βαθμούς ισοβαθμεί στην 5η θέση σε 
σύνολο 16 ομάδων της βόρειας ελλάδος. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι αθλητές του 
Α.Ο.Δ.Τ. είχαν μέσο όρο ηλικίας 10!!! ετών η ποιό μικρή ομάδα του 
πρωταθλήματος. Σημαντική ήταν και η πορεία του Ο.Σ.ΤΡΙΑ. στο κύπελλο 
ελλάδος, όπου έφτασε μέχρι τον τρίτο γύρο. 
 Το καθιερωμένο πλέον ατομικό τουρνουά δημοτικών και γυμνασίων έγινε για 
5η και 4η αντίστοιχα συνεχή χρονιά (στις 21 και 22 Ιανουαρίου) στο τρίτο 
δημοτικό σχολείο τριανδρίας. Οι αγώνες αποτελούν προκριματική φάση του 
πανελλήνιου σχολικού κυπέλλου και οι 110!!! μαθητές, από τους δήμους 
Τριανδρίας, Συκεών, Πυλαίας, Αγ. Παύλου και Επανωμής, αγωνίστηκαν 
σκληρά για τις πρώτες θέσεις που εξασφάλιζαν την πρόκριση. Μετά από 7 
αγώνες προκρίθηκαν στα τελικά οι Α. Γάμπα, Α. Παπαθανασίου, Χ. Αϊναλή, Π. 
Δροσινού, Θ. Μπάντσος, Δ. Ζυγούρας, Π. Αθανασιάδης, Σ. Ανεμόπουλος, Γ. 
Γεωργιάδης, Φ. Σταυρίδης και Γ. Γαβριηλίδης, από την Τριανδρία. 
 Η παρουσία των αθλητών μας στα τελικά του πανελλήνιου σχολικού (21 
Μαΐου) ήταν εξαιρετική. Στην Α' δημοτικού η Αναστασία Γάμπα κατέκτησε την 
πρώτη γυναικεία θέση (τέταρτη στη συνολική κατάταξη) και το κύπελλο. 
Αντίστοιχα σημαντικές ήταν και η 6η θέση του Γαβριηλίδη στη Γ' γυμνασίου, η 
8η του Παπαθανασίου στη Γ' δημοτικού, η 12η του Ζυγούρα στη Β' γυμνασίου 
και η 15η του Μπάντσου στη Α' γυμνασίου. Συνολικά συμμετείχαν 497 μαθητές 
από όλη την Ελλάδα. 
 Σημαντική μνεία πρέπει να γίνει για τον 16χρονο τυφλό αθλητή του συλλόγου 
Π. Καρακώστα, που πρώτευσε στο πρωτάθλημα τυφλών της θεσσαλονίκης και 
θα διεκδικήσει την συμμετοχή του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Ισπανία. 
Επίσης βγήκε 4ος στο ατομικό της επανωμής (13 Μαΐου) ενώ στο ίδιο τουρνουά 
ο Β. Τουλουπίδης ήταν 6ος, σε σύνολο 39 συμμετοχών. 
 Σε επίπεδο συλλόγου, έγινε στις 5/1/95 εσωτερικό πρωτάθλημα μπλίτς και τον 
Φεβρουάριο το εσωτερικό πρωτάθλημα του συλλόγου. Συμπτωματικά η τελική 
κατάταξη ήταν και στα δύο: 1ος Γ. Γαβριηλίδης, 2ος Γ. Γεωργιάδης και 3ος Π. 
Καρακώστας Στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου έγινε και το πρώτο θεματικό 
πρωτάθλημα, σαν επισφράγισμα της προπονητικής δουλειάς που 
προηγήθηκε. Συμμετείχαν επτά αθλητές και ισοβάθμισαν στη πρώτη θέση ο Δ. 
Ζυγούρας και ο Γ. Γαβριηλίδης. Στο τέλος του Ιουνίου έγιναν 4 μάτς σε 6 
παρτίδες μεταξύ 8 αθλητών του συλλόγου. 
 Φέτος, για πρώτη χρονιά, έγιναν αγώνες σκάκι και στην μικρή ολυμπιάδα του 
δήμου. Πρώτο αναδείχθηκε το 1ο γυμνάσιο με 8μελή σύνθεση. 
 Από 21 μέχρι 23 Ιουνίου έγινε η προκριματική φάση των παμπαίδων. Οι 
αθλητές Α. Παπαθανασίου και Κ. Κουραντίδης, τερμάτισαν με 3 βαθμούς σε 
ικανοποιητικές θέσεις. 
 Στους προκριματικούς ανδρών, που έγιναν από 28/6 μέχρι 6/7, ο Κ. 
Γιουβαντσιούδης συγκεντρωσε 5,5 βαθμούς, ο Γ. Γαβριηλίδης 4,5 και η Ε. 
Μουσιάδου 3. Τέλος η Ε. Μουσιάδου συμμετείχε στους προκριματικούς 
γυναικών από 8 έως 15 Ιουλίου και με 4 βαθμούς τερμάτισε τέταρτη. 
 Η μοναδική άτυχη στιγμή της πορείας μας, ήταν στις 28 Απριλίου, όταν 
αναγκαστήκαμε να ακυρώσουμε την μεγαλύτερη (και προτότυπη) σκακιστική 
γιορτή που θα διοργάνωνε ο δήμος τριανδρίας, μέσα στο δάσος. Ελπίζουμε, η 



σημαντική βοήθεια που χρειάζεται για μιά πανελλαδική εκδήλωση σαν αυτή, να 
υπάρξει του χρόνου. 
 Τελειώνοντας την ανασκόπηση, θεωρούμε υποχρέωση μας να τονίσουμε την 
σημαντική στήριξη του Αθλητικού Οργανισμού στο ανώτερο πνευματικό 
άθλημα, χωρίς την οποία δεν θα γινόταν αυτά τα άλματα. 
 Στο εντευκτήριο Μιαούλη 2 Τριανδρία, στεγάζονται το σκακιστικό τμήμα του 
Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Τριανδρίας και ο Όμιλος Σκακιστών 
ΤΡΙΑνδρίας. Λειτουργεί κάθε εβδομάδα τρείς φορές με ελεύθερη είσοδο για 
όσους θέλουν να παίξουν σκάκι. Επίσης γίνονται δύο με τρείς φορές την 
εβδομάδα προπονήσεις στα μέλη και στους αθλητές των δύο ομάδων. Ενώ τις 
κυριακές είναι ανοικτό μόνο για αγώνες των ομάδων, φιλικούς και επίσημους. 
 Υπεύθυνοι των τμημάτων είναι οι: Κώστας Γιουβαντσιούδης τηλ. 947-740 και 
Ειρήνη Μουσιάδου τηλ. 924-023. 
 


