ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

31.3.1997

ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΕΣ - ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Η σκακιστική ομάδα του Ο.Σ.ΤΡΙΑ κέρδισε την αντίστοιχη ομάδα του «ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ» Νάουσας με σκορ
6-2, την Κυριακή 2 Μαρτίου και ανέβηκε πανηγυρικά στην Γ΄ Εθνική κατηγορία Ελλάδος. Από πλευράς
του Ο.Σ.ΤΡΙΑ. συμμετείχαν οι αθλητές: 1. Κ. Γιουβαντσιούδης, 2. Β. Βιδάλης, 3. Ν. Λαμπαδαρίου, 4. Σ.
Λιάμος, 5. Β. Πανάς, 6. Γ. Γαβριηλίδης, 7. Δ. Ζυγούρας και 8. Ε. Μουσιάδου.
Το πρωτάθλημα άρχισε στις 16 Μαρτίου και έχουν γίνει τρείς αγωνιστικές στις οποίες είχαμε: 1ος Γύρος:
Ο.Φ.Σ. Καβάλας-Ο.Σ.ΤΡΙΑ.:5,5-4,5 2ος Γύρος: Ο.Σ.ΤΡΙΑ.-ΤΡΙΤΩΝ:5,5-4,5 και 3ος Γύρος: ΩραιόκαστροΟ.Σ.ΤΡΙΑ.:3,5-6,5.
Αντίστοιχα η ομάδα σκάκι του Α.Ο. Τριανδρίας, συμμετέχει στο Διασυλλογικό πρωτάθλημα της Τοπικής
Κατηγορίας και είχαμε 1ος Γύρος: Α.Ο.Δ.Τ.-Χρονικό:2-6, 2ος Γύρος: Κρήνη Χαλκιδικής-Α.Ο.Δ.Τ.:1-7 και
3ος Γύρος: Α.Ο.Δ.Τ.-Α.Ο.Αμπελοκήπων: 5,5-2,5.
Την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου, έγινε η κοπή της βασιλόπιτας, στο 3ο όροφο του Δημαρχείου. Στην
εκδήλωση συμμετείχαν οι 100 αθλητές του σκάκι με τους γονείς τους και βραβεύθηκαν οι αθλητές Γ.
Γαβριηλίδης -για την συμμετοχή του στην τελική φάση του Πανελλήνιου πρωταθλήματος παίδων 1996, Α. Γάμπα -για την κατάκτηση της 1ης Πανελλήνιας θέσης κοριτσιών στο σχολικό κύπελλο (Β’ Δημοτικού)
Χανιά Κρήτης και την κατάκτηση της 2ης Θέσης στην προκριματική φάση κοριτσιών κάτω των 12 ετών
Θεσ/νίκης- και Ι. Παπαδόπουλος -για την κατάκτηση της 1ης Θέσης στην προκριματική φάση για αθλητές
κάτω των 10 ετών Θεσ/νίκης. Επίσης δόθηκαν κύπελλα και μετάλλια στους νικητές κάθε κατηγορίας των
εσωτερικών πρωταθλημάτων περιόδου 1996. Σε όσους έτυχαν τα τέσσερα φλουριά (Φορείς, Αθλητές,
Αρχάριοι και Γονείς) δόθηκαν αντίστοιχα σκακιστικά βιβλία.
Στο σκακιστικό εντευκτήριο της Τριανδρίας, συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά, το πιλοτικό πρόγραμμα
«ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΠΑΙΖΩ ΣΚΑΚΙ». Τα μαθήματα απευθύνονται σε αρχάριους μαθητές Δημοτικού (κάθε
Σάββατο) και συμμετέχουν 40 μαθητές. Φέτος ξεκίνησε για πρώτη χρονιά αντίστοιχο πρόγραμμα, σε
μαθητές νηπιαγωγείου. Στα μαθήματα συμμετείχαν 10 νήπια και ο πρώτος κύκλος ολοκληρώθηκε στο
Βρεφονηπιακό σταθμό, μετά την ευγενική παραχώρηση του από τους υπευθύνους, τους οποίους και
ευχαριστούμε. Στο δεύτερο κύκλο, τα νήπια συνεχίζουν στο εντευκτήριο, αφού ενσωματώθηκαν με τα
υπόλοιπα τμήματα. Στα πλαίσια του προγράμματος, έγιναν την Κυριακή 30 Μαρτίου, οι πρώτοι
Διαδημοτικοί αγώνες μεταξύ αρχαρίων μαθητών που παρακολουθούν το αντίστοιχο πρόγραμμα, από
τους Δήμους Τριανδρίας, Θέρμης, Αγ. Παύλου, Καλλικράτειας και την κοινότητα Κρήνης Χαλκιδικής. Οι
αγώνες έγιναν στο Πολιτιστικό κέντρο Θέρμης και συμμετείχαν 150 μαθητές.
Οι πενήντα ενεργοί αθλητές σκάκι, είναι χωρισμένοι σε τέσσερα προπονητικά τμήματα και
προπονούνται μία φορά την εβδομάδα τις ημέρες Πέμπτη και Σάββατο. Παράλληλα συμμετέχουν σε
πλήθος αγωνιστικών υποχρεώσεων ομαδικών και ατομικών και στα ποικίλα εσωτερικά πρωταθλήματα.
Το σκακιστικό εντευκτήριο στεγάζεται στην οδό Μιαούλη 2, τηλ. & φαξ 951-581 και λειτουργεί κάθε
Δευτέρα 7-9μμ, Τετάρτη 6-9μμ και Πέμπτη 8.30-9.30μμ.
Το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Μαίου, θα γίνει το «7ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΑΚΙ» για μαθητές Δημοτικού
και Γυμνασίου, που αποτελεί και προκριματική φάση του Πανελλήνιου Σχολικού Κυπέλλου, η τελική φάση
του οποίου θα διεξαχθεί φέτος στην Θεσσαλονίκη. Στους αγώνες θα συμμετέχουν μαθητές από τους
Δήμους Τριανδρίας, Θέρμης, Αγ. Παύλου, Πυλαίας, Πανοράματος, Καλλικράτειας και τις Κοινότητες
Πλαγιαρίου και Κρήνης Χαλκιδικής, η συμμετοχή των οποίων αναμένεται να ξεπεράσει τους 250 μαθητές.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι αγώνες αποτελούν την προκριματική φάση του
ετήσιου πανελλήνιου πρωταθλήματος και γίνονται στο
σκακιστικό εντευκτήριο της Τριανδρίας (παλιό
Πνευματικό κέντρο) στην οδό Μακρυγιάννη 14.
Συμμετέχουν 84 αθλητές από 17 σωματεία της
Θεσσαλονίκης ως εξής:
ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΑΡΧΙΚΑ
ΑΘΛΗΤΕΣ
ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
ΠΑΤ
16
ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
ΟΣΤΡΙΑ
14
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ
10
ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΕΣΚ
7

Ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Τριανδρίας και
ο Όμιλος Σκακιστών Τριανδρίας σε συνεργασία με την
Τ.Ε.Σ.Σ.Θ-Χ, διοργανώνουν ατομικούς αγώνες σκάκι
για αθλητές μέχρι δώδεκα (12) ετών γεννημένους μετά
το 1985.

1.
2.
3.
4.

5. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΛΑΞΙΑΣ
6. ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΚΕΩΝ
7. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΔΕΗ
8. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΛΑΞΙΑ
9. ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
10.ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
11.ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
12.ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΤΕΠΩ
13.ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΕΗ
14.ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
15.ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ
16.ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΚΕΩΝ
17.ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΓΑΛΑΞΙΑΣ
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΒΟΡΡΑΣ
ΕΣΘ
ΑΟΔΑ
ΝΤΕΠΩ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΠΟΛΙΧΝΗ
ΠΑΣΠ ΔΕΗ
ΦΟΙΒΟΣ
ΧΑΝΚ

6
5
4
4
4
3
2
2
2
2
3
1
1

και κατά ηλικίες:

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
1992 (5 ετών)
1991 (6 ετών)
1990 (7 ετών)
1989 (8 ετών)
1988 (9 ετών)
1987 (10 ετών)
1986 (11 ετών)
1985 (12 ετών)

ΑΘΛΗΤΕΣ
1
8
7
11
11
16
17
13

Από τους αγώνες θα προκριθούν συνολικά 4 αθλητές για την τελική φάση που θα
γίνει στην Αθήνα κατά την διάρκεια των Χριστουγεννιάτικων διακοπών.
Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου έγινε ο 1ος γύρος, την Κυριακή 30 Νοεμβρίου ο 2ος και 3ος,
το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου ο 4ος και την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου ο 5ος. Το Σάββατο 13
Δεκεμβρίου στις 5.00μμ θα γίνει ο 6ος γύρος και θα τελειώσουν οι αγώνες την Κυριακή
14 Δεκεμβρίου στις 10.00πμ με τον 7ο και τελευταίο γύρο.
Οι απονομές στους νικητές των αγώνων, θα γίνουν την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου μετά
την λήξη των αγώνων περίπου στις 1.00μμ.
Μετά τους 5 πρώτους γύρους προηγούνται οι εξής:
ΑΘΛΗΤΕΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΔΑΛΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΙΩΓΑΣ ΠΑΡΙΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΨΑΛΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΚΑΔΙΛΤΖΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΟΣ
ΨΑΛΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΠΕΝΣΕΝΟΥΣΙ ΙΣΚΑΡ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΛΤΟΣ
ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΘΕΩΔΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Β
5
4,5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ
ΧΑΝΚ
ΕΣΘ
ΒΟΡΡΑΣ
ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ
ΠΑΣΠ ΔΕΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΠΑΣΠ ΔΕΗ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΑΟΔΑ
ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΣΤΡΙΑ

Οι κυριότερες συναντήσεις του 6ου γύρου είναι:
ΛΕΥΚΑ
ΜΑΥΡΑ
Παπαθανασίου - Δαλακλής
Ψάλτης Σ. - Μπενσενούσι
Καδιλτζόγλου - Σταυρόπουλος
Θεωδορόπουλος - Ψάλτης Μ.
Παπαγεωργίου - Ζιώγας
Παπαδόπουλος Γ. - Παπαδόπουλος Δ.
Περπερίδης - Αναστασιάδης
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: Στον ίδιο χώρο λειτουργεί έκθεση ζωγραφικής και έκθεση
γελοιογραφίας, με θέμα το «σκάκι». Οι ζωγραφιές έγιναν από 26 μαθητές
Νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων Δημοτικού σχολείου, που παρακολουθούσαν
μαθήματα σκάκι στην Τριανδρία την χρονιά 1996-97.
Περισσότερες πληροφορίες από τους υπεύθυνους της Τριανδρίας: κ. Κώστα
Γιουβαντσιούδη και κ. Ειρήνη Μουσιάδου στο τηλ. & fax 951.581.

ΤΟ ΣΚΑΚΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ

Το σκάκι πρωτοεμφανίστηκε στο Δήμο της Τριανδρίας το 1983. Η μεταφορά
του στον Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου το 1992, έδωσε νέα ώθηση και χρόνο
με το χρόνο διαδόθηκε και αγαπήθηκε από όλα τα παιδιά του Δήμου. Η διαρκής
και συνεπής προσπάθεια των υπευθύνων, έθεσε τις βάσεις ώστε η Τριανδρία
να γίνει γνωστή στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και όλης της
Ελλάδας γενικότερα.
Οι ατομικοί αγώνες του σχολικού κυπέλλου που γίνονται τα τελευταία επτά
χρόνια έχουν καθιερωθεί και η συμμετοχή ξεπερνάει τις 150 συμμετοχές
ετησίως.
Την σχολική χρονιά 1996-97, έγινε το πρώτο τμήμα νηπίων (εντός του Α’
Βρεφονηπιακού σταθμού Τριανδρίας) εκμάθησης σκάκι στην Ελλάδα.
Την ίδια χρονιά οι αρχάριοι μαθητές που παρακολούθησαν μαθήματα σκάκι,
παρουσίασαν την πρώτη πανελλήνια έκθεση ζωγραφικής, με θέματα
σκακιστικά.
Η μεγάλη βαρύτητα που δίνεται στις μικρές ηλικίες, οδήγησε στην δημιουργία
πολλών τμημάτων με την συμμετοχή μαθητών από όλες τις περιοχές της
Θεσσαλονίκης.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ
Το διοικητικό συμβούλιο του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου,
παρακολουθώντας από κοντά την εξέλιξη του σκακιστικού τμήματος κάλυψε
και συνεχίζει να καλύπτει κάθε ανάγκη του τμήματος. Στα πλαίσια αυτά
παραχωρήθηκε ο χώρος του παλιού Πνευματικού Κέντρου (Μακρυγιάννη 14),
όπου και μεταφέρθηκε το εντευκτήριο σκάκι από τον Σεπτέμβριο του 1997.
Η σημασία του γεγονότος αυτού είναι διπλή. Αφ’ ενός καλύπτει τις ανάγκες
του τμήματος καθώς λειτουργούν επτά (7) τμήματα αθλητών και δύο (2)
τμήματα αρχαρίων 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
με την συμμετοχή εκατό και πλέον αθλητών.
ΠΡΩΤΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Στις 25 και 26 Οκτωβρίου έγιναν ομαδικοί αγώνες «γρήγορου» σκάκι, με την
συμμετοχή 16 ομάδων από την Θεσσαλονίκη. Στις 2 και 3 Νοεμβρίου έγιναν
ατομικοί αγώνες «γρήγορου» σκάκι, με την συμμετοχή 88 αθλητών από την
Θεσσαλονίκη. Στις 29, 30 Νοεμβρίου, 6, 7, 13 και 14 Δεκεμβρίου θα γίνουν
ατομικοί αγώνες για αθλητές μέχρι 12 ετών από όλη την Θεσσαλονίκη. Τέλος
στις 20, και 21 Δεκεμβρίου θα γίνουν ομαδικοί αγώνες για την Γ’ τοπική
κατηγορία Βορείου Ελλάδος. Οι αθλητές της Τριανδρίας συμμετέχουν σε όλους
τους αγώνες με σημαντικές επιτυχίες, ενώ παράλληλα προπονούνται στο
«σπίτι» τους.
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ
Τα πρώτα αποτελέσματα και σε επίπεδο αγωνιστικό δεν άργησαν να έρθουν.
Για πρώτη φορά συμμετέχουν ομάδες μας στα τελικά του Πανελλήνιου
πρωταθλήματος. Η ομάδα μέχρι 12 ετών του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου
Τριανδρίας (αποτελείται από τους Ι. Παπαδόπουλο, Α. Παπαθανασίου, Μ.
Περπερίδη, Β. Χαρισόπουλο, Β. Κουκοδήμο, Δ. Μαρκοπούλου και Α. Γάμπα),
τον Ιανουάριο του 1998 στην Αθήνα και η ομάδα μέχρι 16 ετών του Ομίλου
Σκακιστών Τριανδρίας (αποτελείται από τους Γ. Γαβριηλίδη, Δ. Ζυγούρα, Β.
Τουλουπίδη, Σ. Ανεμόπουλο, Π. Αθανασιάδη, Π. Καραβασίλλη και Α.
Λαζαρίδου), τον Ιανουάριο του 1998 στην Θεσσαλονίκη.

Το Διοικητικό συμβούλιο του Αθλητικού Οργανισμού και ο Δήμος μας θα είναι
κοντά τους και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α.Ο.Δ.Τ.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΡΒΕΤΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΟΥ ΠΑΕΙ ΤΟ ΣΚΑΚΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ;;;
του Κώστα Γιουβαντσιούδη
Υπεύθυνου Σκακιστικών Τμημάτων Τριανδρίας
Μετά από 15 χρόνια παρουσίας στην Τριανδρία και ειδικότερα στο σκάκι του
Δήμου, πρώτη φορά απευθύνομαι δημόσια με σκοπό αφ΄ ενός την καταγραφή
της πορείας μας και αφ΄ ετέρου την ενημέρωση των δημοτών σχετικά με την
πορεία του ανώτερου πνευματικού αθλήματος στο Δήμο μας.
Το σκάκι είναι μία δραστηριότητα που συνδυάζει πολλά στοιχεία και μπορεί
να χαρακτηριστεί ως παιχνίδι, άθλημα, τέχνη και επιστήμη. Στην αρχή της
πορείας μας δεν ήταν τίποτα άλλο από ένα ευχάριστο παιχνίδι, που μας έδινε
την δυνατότητα να κερδίσουμε ή να χάσουμε στηριζόμενοι απλά και μόνο στις
δικές μας δυνάμεις, καθώς η έλλειψη τύχης που το χαρακτηρίζει, εξαλείφει κάθε
δικαιολογία. Αργότερα έγινε άθλημα με την δημιουργία και την συμμετοχή
ομάδων του Δήμου μας σε όλα τα πρωταθλήματα. Η διαρκής ενασχόληση με
το σκάκι, μας αποκάλυψε κάποιες κρυφές πτυχές του. Έτσι διαπιστώσαμε ότι
μία παρτίδα μπορεί να έχει ομορφιά και αρμονία αντίστοιχη με ένα πίνακα
ζωγραφικής ή να δημιουργεί ευχαρίστηση ανάλογη με κάποιο μουσικό κομμάτι.
Τέλος η μεθοδική μελέτη που απαιτείται από κάποιους κορυφαίους αθλητές
μας, με σκοπό την εδραίωση και αναρρίχηση τους στο σκακιστικό χώρο, μας
γνώρισε τον επιστημονικό τρόπο μελέτης του σκακιού.
Στα πλαίσια των παραπάνω διαπιστώσεων, προσπαθήσαμε να διαδώσουμε
το σκάκι σε όσο το δυνατό περισσότερα παιδιά. Καθώς πιστέψαμε και
συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι τα παιδιά είναι πιο αγνά άρα και ποιο ευάλωτα
σε προκλήσεις των καιρών, θα πρέπει να τους δώσουμε τις διεξόδους εκείνες
που να τους απομακρύνουν από κάθε κίνδυνο. Ενώ δεν ισχυριζόμαστε ότι το
σκάκι είναι δυνατό να αρέσει σε κάθε παιδί, δεν θέλουμε να τους αρνηθούμε
την ευκαιρία να το γνωρίσουν. Στα πλαίσια αυτής της φιλοσοφίας ξεκινήσαμε
και συνεχίζουμε να λειτουργούμε τμήματα Μαζικού Αθλητισμού εκμάθησης
σκάκι, σε μαθητές Νηπιαγωγείου και Δημοτικού σχολείου κυρίως.
Δίχως να στοχεύουμε στη δημιουργία πρωταθλητών, χαιρόμαστε μαζί με τα
παιδιά τις επιτυχίες που έρχονται φυσιολογικά. Ωστόσο ιδιαίτερη βαρύτητα
δίνουμε στην γενικότερη παιδεία και καλλιέργεια των παιδιών και αρνούμαστε
την καλλιέργεια και δημιουργία μονόχνοτων πρωταθλητών.
Η συστηματική και μεθοδική ενασχόληση έχει καθιερώσει τον Δήμο μας στην
ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Αποτέλεσμα είναι η μαζική προσέλευση
μαθητών και από άλλες περιοχές της πόλης. Επιπλέον οι ετήσιοι σχολικοί
αγώνες και η πρωτοποριακή έκθεση ζωγραφικής με θέμα το σκάκι, έχουν
γνωρίσει τον Δήμο μας σε όλη την σκακιστική και όχι μόνο Ελλάδα.
Στην 15χρονη 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 κ. Γιώργο Ανεμόπουλο και τον
κ. Δημήτρη Σερβετά τους οποίους ευχαριστώ εκ’ μέρους όλων των παιδιών που
κινήθηκαν και συνεχίζουν να κινούνται γύρω από το σκάκι της Τριανδρίας.

ΤΟ ΣΚΑΚΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ
Το σκάκι ξεκίνησε στο Δήμο της Τριανδρίας το 1983 και εντάχθηκε στις
πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου μας (Πνευματικό κέντρο). Η μεταφορά
του τμήματος στον Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου το 1992, έδωσε νέα ώθηση
και χρόνο με το χρόνο διαδόθηκε και αγαπήθηκε από πολλά παιδιά του Δήμου.
Η διαρκής και συνεπής προσπάθεια των υπευθύνων, έθεσε τις βάσεις ώστε η
Τριανδρία να γίνει γνωστή στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και όλης
της Ελλάδας γενικότερα. Έτσι, δημιουργήθηκαν δύο νέα σκακιστικά σωματεία:
ο Όμιλος Σκακιστών ΤΡΙΑνδρίας (το1993) & η σκακιστική ΠΑρέμβαση
Τριανδρίας (το1997), ώστε οι αθλητές να έχουν την δυνατότητα να δοκιμάζουν
τις δυνάμεις τους σε επίσημους αγώνες. Σήμερα ο ΟΣΤΡΙΑ αγωνίζεται στην Γ’
Εθνική κατηγορία, ο ΑΟΔΤ και η ΠΑΤ στην Β’ τοπική κατηγορία. Συνολικά τα 3
σωματεία μας αριθμούν 120 ενεργούς σκακιστές.
Στόχος μας είναι ο Μαζικός αθλητισμός και ειδικά στις μικρές ηλικίες. Στα
πλαίσια των παραπάνω, διοργανώνουμε από το 1990 ατομικούς αγώνες σκάκι
με την συμμετοχή μαθητών από όλες τις σχολικές τάξεις. Στους αγώνες
συμμετέχουν περισσότεροι από 150 μαθητές ετησίως και αποτελούν την
προκριματική φάση του Πανελλήνιου σχολικού κυπέλλου.
Την σχολική χρονιά 1995-96, ξεκινήσαμε ένα πρωτότυπο πρόγραμμα
εκμάθησης σκάκι με τον τίτλο: «Μαθαίνω να παίζω σκάκι» που απευθύνεται σε
παιδιά από 5 έως 7 χρονών όπου διδάσκουμε τα πρώτα βήματα στο σκάκι
μέσα από ειδικά διαμορφωμένα φυλλάδια, κατάλληλα για τις μικρές αυτές
ηλικίες. Το 1996-97 οργανώσαμε επίσης ειδικό τμήμα νηπίων (τα μαθήματα
γίνονταν εντός του Α’ Βρεφονηπιακού σταθμού Τριανδρίας και συμμετείχαν 10
νήπια).
Την ίδια χρονιά οι αρχάριοι μαθητές που παρακολούθησαν μαθήματα σκάκι,
παρουσίασαν την πρώτη πανελλήνια έκθεση ζωγραφικής, με θέματα
σκακιστικά. Η έκθεση μεταφέρθηκε και λειτουργεί στο σκακιστικό εντευκτήριο.
Η μεγάλη βαρύτητα που δίνουμε στις μικρές ηλικίες, προσέλκυσε παιδιά από
όλες τις περιοχές της Θεσσαλονίκης.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ
Το διοικητικό συμβούλιο του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου,
παρακολουθώντας από κοντά την εξέλιξη του σκακιστικού τμήματος κάλυψε
και συνεχίζει να καλύπτει κάθε ανάγκη του τμήματος. Στα πλαίσια αυτά
παραχωρήθηκε ο χώρος του παλιού Πνευματικού Κέντρου (Μακρυγιάννη 14),
όπου και μεταφέρθηκε το εντευκτήριο σκάκι από τον Σεπτέμβριο του 1997.
Λειτουργεί κάθε ημέρα (εκτός Κυριακή και Δευτέρας) 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 καθώς λειτουργούν οκτώ (8) προπονητικά τμήματα
αθλητών και δύο (2) τμήματα αρχαρίων 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).
ΠΡΩΤΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (στο νέο χώρο)
Στις 25 και 26 Οκτωβρίου φιλοξενήσαμε στον νέο μας χώρο (παλιό
Πνευματικό κέντρο- οδός Μακρυγιάννη 14), ομαδικούς αγώνες «γρήγορου»
σκάκι, με την συμμετοχή 16 ομάδων από την Θεσσαλονίκη. Στις 2 και 3
Νοεμβρίου διοργανώσαμε ατομικούς αγώνες «γρήγορου» σκάκι, με την
συμμετοχή 88 αθλητών από την Θεσσαλονίκη.
Στις 29, 30 Νοεμβρίου, 6, 7, 13 και 14 Δεκεμβρίου έγιναν αγώνες για αθλητές
μέχρι 12 ετών με την συμμετοχή 84 αθλητών από όλη την Θεσσαλονίκη. Οι
αγώνες αποτελούσαν την προκριματική φάση του ετήσιου πανελλήνιου
πρωταθλήματος. Συμμετείχαν 84 αθλητές από 17 σωματεία της Θεσσαλονίκης
από 5 έως 12 ετών. Προκρίθηκαν οι τρεις πρώτοι 12χρονοι 1ος Α.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΑΟΔΤριανδρίας, 2ος Γ. ΔΑΛΑΚΛΗΣ της ΧΑΝΚ, 3ος Ι.
ΜΠΕΝΣΕΝΟΥΣΙ της ΔΕΗ και ο πρώτος 10χρονος αθλητής Μ.
ΚΑΔΙΛΤΖΟΓΛΟΥ της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ, για την τελική φάση που θα γίνει στην
Αθήνα από τις 27-30 Δεκεμβρίου 1997. Κύπελλα και μετάλλια δόθηκαν στους
τρεις πρώτους ανά κατηγορία, στο 1ο κορίτσι (Φ. ΠΑΜΠΑΛΟΥ) και στο
μικρότερο αγόρι (5χρονος Γ. ΠΑΝΤΟΣΙΤΗΣ)
και κορίτσι (6χρονη Μ.
ΣΑΛΒΑΡΙΔΟΥ της Τριανδρίας) των αγώνων.
Η σημαντικότερη διάκριση για την Τριανδρία ήταν η πρωτιά του Αντώνη
Παπαθανασίου στα προκριματικά μέχρι 12 ετών. Σημαντική ήταν επίσης και η
2η θέση (ισοβαθμία στην 1η θέση) που κατέλαβε ο Γιάννης Παπαδόπουλος στην
κατηγορία μέχρι 10 ετών.
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Οι διακρίσεις και σε επίπεδο ομαδικό δεν άργησαν να έρθουν. Για πρώτη
φορά φέτος προκρίθηκαν δύο ομάδες μας στα τελικά του Πανελλήνιου
πρωταθλήματος. Οι τελικοί αγώνες θα γίνουν για την ομάδα μέχρι 12 ετών του
Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Τριανδρίας (αποτελείται από τους Ι.
Παπαδόπουλο, Α. Παπαθανασίου, Μ. Περπερίδη, Β. Χαρισόπουλο, Β.
Κουκοδήμο, Δ. Μαρκοπούλου και Α. Γάμπα), τον Ιανουάριο του 1998 στην
Αθήνα και για την ομάδα μέχρι 16 ετών του Ομίλου Σκακιστών Τριανδρίας
(αποτελείται από τους Γ. Γαβριηλίδη, Δ. Ζυγούρα, Β. Τουλουπίδη, Σ.
Ανεμόπουλο, Π. Αθανασιάδη, Π. Καραβασίλλη και Α. Λαζαρίδου), τον
Ιανουάριο του 1998 στην Θεσσαλονίκη.
Το Διοικητικό συμβούλιο του Αθλητικού Οργανισμού και ο Δήμος μας θα είναι
κοντά τους και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία.

Υπεύθυνοι των σκακιστικών τμημάτων της Τριανδρίας είναι ο Κώστας
Γιουβαντσιούδης και η Ειρήνη Μουσιάδου.
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Οι προπονήσεις των αθλητών θα συνεχιστούν μέχρι το Σάββατο 14 Ιουνίου
1997.
Το εντευκτήριο θα λειτουργήσει μέχρι τέλος Ιουνίου κάθε Δευτέρα και Πέμπτη
7-9μμ. Θα παραμείνει κλειστό τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και θα
επαναλειτουργήσει αρχές Σεπτεμβρίου.
Οι προπονήσεις των αθλητών, θα ξεκινήσουν μέσα Σεπτεμβρίου 1997. Ο
ακριβής χρόνος έναρξης, θα ανακοινωθεί στα σχολεία της Τριανδρίας, στο
Δημαρχείο και στα γραφεία του εντευκτηρίου.
Το αγωνιστικό πρόγραμμα που υπάρχει από 15 Ιουνίου μέχρι μέσα
Σεπτεμβρίου είναι:
1. Ομαδικό παμπαίδων μέχρι 12 ετών (1985): 17(5μμ-Τριανδρία), 18(5μμ-Δεή),
19(5μμ-Τριανδρία), 20(5μμ-Τριανδρία) και 21(10πμ-Τριανδρία) Ιουνίου.
2. Ομαδικό παίδων μέχρι 16 ετών (1981): 20(6μμ) και 21(10πμ) Ιουνίου (δύο
τελευταίοι γύροι)
3. Ατομικό παίδων μέχρι 16 ετών (1981): 23(5μμ), 24(5μμ), 25(5μμ), 26(5μμ),
27(5μμ), 28(10πμ) και 28(5μμ) Ιουνίου. Οι αγώνες θα γίνουν στην ΔΕΗ Αγ.
Δημητρίου 26.
4. Ατομικό Γυναικών: 23(5μμ), 24(5μμ), 25(5μμ), 26(5μμ), 27(5μμ), 28(10πμ)
και 28(5μμ) Ιουνίου. Οι αγώνες θα γίνουν στην ΕΣΘ Αμαλίας 45.
5. Ατομικό Διεθνές Ίκαρος Β΄97 (στη Θεσσαλονίκη): 29(10πμ), 29(5μμ),
30(5μμ) Ιουνίου, 1(5μμ), 2(5μμ), 3(5μμ), 4(5μμ), 5(5μμ) και 6(10πμ) Ιουλίου.
Στην ΔΕΗ Αγ. Δημητρίου 26
6. Ατομικό εφήβων μέχρι 20 ετών (1977): 30, 31 Αυγούστου, 1, 2, 3, 4, 5, 6 και
7 Σεπτεμβρίου.
7. Ομαδικό εφήβων μέχρι 20 ετών (1977): 13, 14 20, 21, 27, 28 Σεπτεμβρίου
και 4 Οκτωβρίου.
Όσοι αθλητές ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στους αγώνες ομαδικούς ή
ατομικούς, να ενημερώσουν τους υπεύθυνους, οπωσδήποτε πριν το
κλείσιμο του εντευκτηρίου.
Επιπλέον, όσοι αθλητές ενδιαφέρονται να παίξουν σε Διεθνή τουρνουά στη
διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών (σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος),
μπορούν να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες.

Εκτός απροόπτου στη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, το σκακιστικό
εντευκτήριο θα μετακομίσει στο χώρο που βρισκόταν μέχρι σήμερα το
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τριανδρίας στην οδό Μακρυγιάννη 47. Κατά την
μεταφορά υπάρχει περίπτωση να αλλάξει και το τηλεφωνικό νούμερο. Σε αυτή
την περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο αθλητισμού του
Α.Ο.Δ.Τ. που βρίσκεται στον 3ο όροφο του Δημαρχείου Τριανδρίας και στο
τηλέφωνο 912.589 υπεύθυνος Γιάννης Τσεζμεντζής.
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

