
 
 
 

1991 –…………. 

Η Τριανδρία διοργάνωσε 12 σχολικά πρωταθλήματα από το 1991 έως το 2002. 

Ως χώρος αγώνων χρησιμοποιήθηκε αρχικά το 3ο Δημοτικό Σχολείο και στη 

συνέχεια το Γυμνάσιο Τριανδρίας 

Δυστυχώς το …13ο δε μας ήθελε 

ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΚΑΚΙ 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ – ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ 

 
ΕΤΟΣ ΤΕΛΙΚΟΙ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ ΟΜΑΔΙΚΟΙ  
2008 Χαλκιδική Νομαρχιακό Ανατολικής   

   Κεντρικής   
2007 Κυλλήνη Βασιλειάδη  Ανατολικής Μαντουλίδη  

   Δυτικής   
 Κ. Παπαδόπουλος  Κεντρικής Κ. Παπαδόπουλος  
   Χαλκιδικής   

2006 Προκήρυξη Βασιλειάδη Ανατολικής Ομαδικό  
   Δυτικής   
 Λεπτοκαρυά  Κεντρικής   
   Χαλκιδικής   

2005 Προκήρυξη  Βασιλειάδη Ανατολικής Μαντουλίδη  
   Δυτικής   

https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/2008-telika.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/2008-imitelika.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/2008-anatolikis.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/2008-kentrikis.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/2007-kilini.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/2007-imitelika.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/2007-anatolikis.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/2007-pro-Dianomarxiako-om.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/2007-ditikis.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/2007-Panellinio-Sxoliko.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/2007-kentrikis.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/2007-pro-Dianomarxiako-at.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/2007-xalkidikis.pdf
https://proundon.sites.sch.gr/wp-content/uploads/2022/01/2006-prokirixi.pdf
https://proundon.sites.sch.gr/wp-content/uploads/2022/01/2006-imitelika.pdf
https://proundon.sites.sch.gr/wp-content/uploads/2022/01/2006-anatolikis.pdf
https://proundon.sites.sch.gr/wp-content/uploads/2022/01/2006-omadiko.pdf
https://proundon.sites.sch.gr/wp-content/uploads/2022/01/2006-ditikis.pdf
https://proundon.sites.sch.gr/wp-content/uploads/2022/01/2006-telika.pdf
https://proundon.sites.sch.gr/wp-content/uploads/2022/01/2006-kentrikis.pdf
https://proundon.sites.sch.gr/wp-content/uploads/2022/01/2006-xalkidikis.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/2005-pro-prokrimatika.pdf
https://proundon.sites.sch.gr/wp-content/uploads/2022/01/2005-imitelika.pdf
https://proundon.sites.sch.gr/wp-content/uploads/2022/01/2005-anatolikis.pdf
https://proundon.sites.sch.gr/wp-content/uploads/2022/01/2005-omadiko.pdf
https://proundon.sites.sch.gr/wp-content/uploads/2022/01/2005-ditikis.pdf


 Χαλκίδα  Κεντρικής   
   Χαλκιδικής   

 

   

  Η Εφημερίδα μας Η Εφημερίδα μας Η Εφημερίδα μας 

2004 Χαλκιδική Θέρμη Ανατολικής  
Ερωτηματολόγιο & οι 

πρώτες εκτιμήσεις 

   Δυτικής   

 Στατιστικά  Κεντρικής  
ΔΙΑΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ 

– Α’ ΦΑΣΗ 

   Χαλκιδικής  
16ΙΑΝ00 - 31ΜΑΡ03 - 

17ΑΠΡ03 - ΤΕΛ03 

2003 Λεπτοκαρυά Εύοσμος Ανατολικής Τελικοί Διαμαρτυρία 

   Δυτικής Ημιτελικοί-Δεή  
   Κεντρικής   
   Χαλκιδικής   

2002 Τελικά Πεύκα 

Κεντρικής 
Χαλκιδική 

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ 2002  Δυτικής 

2001 Ρίο Αγ. Παύλος 

  

 ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ 2001  

 
2000 Θεσσαλονίκη   ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ 2000   

 
1991 - 2002 
 
Στόχος μας είναι ο Μαζικός αθλητισμός και ειδικά στις μικρές ηλικίες. Στα πλαίσια των παραπάνω, διοργανώνουμε από το 1991 ατομικούς αγώνες σκάκι με την συμμετοχή 
μαθητών από όλες τις σχολικές τάξεις. Στους αγώνες συμμετέχουν περισσότεροι από 200 μαθητές ετησίως και αποτελούν την προκριματική φάση του Πανελλήνιου 
σχολικού κυπέλλου. 
 
Τελικά 

1998 1999 2000 2001 2002 
 
 
 

     
 Τριανδρία 1991 Τριανδρία 1992 Τριανδρία 1993 Τριανδρία 1994 

https://proundon.sites.sch.gr/wp-content/uploads/2022/01/2005-telika.pdf
https://proundon.sites.sch.gr/wp-content/uploads/2022/01/2005kentrikis.pdf
https://proundon.sites.sch.gr/wp-content/uploads/2022/01/2005-xalkidikis.pdf
https://proundon.sites.sch.gr/wp-content/uploads/2022/01/2005-dt.pdf
https://proundon.sites.sch.gr/wp-content/uploads/2022/01/2005-pro-imitelika.pdf
https://proundon.sites.sch.gr/wp-content/uploads/2022/01/2005-pro-prokrimatika.pdf
https://proundon.sites.sch.gr/wp-content/uploads/2022/01/2005-pro-telika.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/2004-Thermi.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/2004-Anatolikis.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/2004-erotimatologio-sxolikon.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/2004-ditikis.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/2004-statistika.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/2004-kentrikis.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/2004-xalkidikis.pdf
https://proundon.sites.sch.gr/wp-content/uploads/2022/01/2004-prok-atomiko.pdf
https://proundon.sites.sch.gr/wp-content/uploads/2022/01/2004-prok-atomiko.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/2003-prokdian.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/2003-prokdianat.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/02/2003-sxoliko-anatolikis.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/2003-sxolika-telika.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/2003-diamartiria-sxoilko.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/2003-ditikis.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/2003-prokdian.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/02/2003-sxolika-kentro.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/2003-sxoliko-xalkidiki.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/2002-telika.pdf
https://proundon.sites.sch.gr/wp-content/uploads/2022/01/2002-IMITELIKAdocx.pdf
https://proundon.sites.sch.gr/wp-content/uploads/2022/01/2002-Kentrikis.pdf
https://proundon.sites.sch.gr/wp-content/uploads/2022/01/2002-xalkidikis.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/2002-sxolika.pdf
https://proundon.sites.sch.gr/wp-content/uploads/2022/01/2002-DITIKIS.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/2001-telika-sxolikou.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/2001-ag-paylos-sxoliko.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/2001-sxolika.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/2001-sxolika.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/2000-telika-sxolikou.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/2000-sxolika.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/02/1998-%CE%A4%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/2001-pro-sxolika-triandrias.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/2001-pro-sxolika-triandrias.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/2001-pro-sxolika-triandrias.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/2001-pro-sxolika-triandrias.pdf


ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ 1995 ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ 1996 ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ 1997 ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ 1998 ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ 1999 

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ 2000 

 ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ 2001 
Η Εφημερίδα μας ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ 2002    

 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

Κατά τη διάρκεια των αγώνων διοργανώνουμε παράλληλες εκδηλώσεις που τις παρακολουθούν με ενδιαφέρον γονείς και παιδιά. 
 

Στο 7ο σχολικό κύπελλο, το Μάη του 97, παρουσιάσαμε την έκθεση ζωγραφικής με θέμα το σκάκι που φιλοτέχνησαν αρχάριοι μαθητές. 
 

Επίσης οι μαθητές είχαν την δυνατότητα να παίζουν σε γιγάντια σκακιέρα στη διάρκεια των διαλειμμάτων. 
 

Το Μάη του 98, στα πλαίσια του 8ου μαθητικού τουρνουά παρουσιάσαμε μια σειρά από σκακιστικές γελοιογραφίες που κυκλοφόρησαν κατά τη διάρκεια της 
Σκακιστικής Ολυμπιάδας του 1984 & 1988, καθώς και τη δουλειά ενός σκιτσογράφου και γελοιογράφου ο οποίος φιλοτέχνησε μερικές από αυτές. 

 
Το Μάη του 99, στα πλαίσια του 9ου μαθητικού  τουρνουά παρουσιάσαμε μια το πλούσιο φωτογραφικό υλικό όλων των προηγούμενων τουρνουά. Επίσης παρουσιάσαμε 
τη μοναδική χειροποίητη επιδαπέδια σκακιέρα, που έφτιαξε η Σοφία Τσέλιου. Η σκακιέρα κατασκευάστηκε εξ' ολοκλήρου από χαρτοπολτό!!! 
 
 

        

 

https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/1995-sxolika.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/1996-sxolika.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/1997-sxolika.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/1998-sxolika.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/1999-sxolika.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/2000-sxolika.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/2001-sxolika.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/2001-prok-sxolika.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/2002-sxolika.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/xx.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/gelio.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/ekthesi.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/ekthesi.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/image001.gif
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/image001.gif
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/gelio.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/gelio.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2021/12/XARTOPOL.jpg
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2021/12/XARTOPOL.jpg
https://proundon.sites.sch.gr/wp-content/uploads/2021/12/XARTOPOL-1.jpg
https://proundon.sites.sch.gr/wp-content/uploads/2021/12/XARTOPOL-1.jpg
https://proundon.sites.sch.gr/wp-content/uploads/2021/12/XARTOPOL-1.jpg
https://proundon.sites.sch.gr/wp-content/uploads/2021/12/XARTOPOL-1.jpg

	1991 –………….

