
"ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΠΑΙΖΩ ΣΚΑΚΙ" 

            Στη γενικότερη προσπάθεια για την διάδοση του αθλήματος, ξεκινήσαμε το 1995-96 ένα 

πιλοτικό πρόγραμμα εκμάθησης σκάκι, με την επωνυμία "ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΠΑΙΖΩ ΣΚΑΚΙ" στο 

Δήμο Τριανδρίας, για αρχάριους μαθητές δημοτικών σχολείων. 

            Το πρόγραμμα χωρίστηκε σε 

δύο κύκλους. Στον πρώτο κύκλο, 

γίνεται η πρώτη επαφή με τα κομμάτια 

και τις βασικές αρχές. Στον δεύτερο 

κύκλο στοχεύει στην περαιτέρω 

εμβάθυνση στα σκακιστικά μυστικά, 

ενώ παράλληλα οι μαθητές έχουν την 

δυνατότητα να εξασκούν όσα έχουν μάθει, δίνοντας φιλικές παρτίδες μεταξύ τους μία φορά 

την εβδομάδα. Όσοι μάλιστα από τους μαθητές 

ενδιαφέρονται να συνεχίσουν, τους δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν σε μία από τις δύο 

ομάδες που λειτουργούν στο εντευκτήριο όπου γίνονται τα μαθήματα τους. Τα μαθήματα 

γίνονται με ειδικά διαμορφωμένα φυλλάδια, κατάλληλα για τις μικρές αυτές ηλικίες. 

            Το πρόγραμμα θεωρήθηκε επιτυχημένο με αποτέλεσμα την επόμενη χρονιά 1996-97 εκτός 

από τους μαθητές του δημοτικού να επεκταθεί και σε νήπια. 

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 συνέχισαν στο εντευκτήριο, αφού ενσωματώθηκαν 

με τα υπόλοιπα τμήματα. 

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. 

            Το πρόγραμμα συνεχίζεται κάθε χρόνο  με μεγάλη επιτυχία. 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΦΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 

https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/05/%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97-%CE%96%CE%A9%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3.pdf


            Στα πλαίσια του προγράμματος γίνονται φιλικοί 

αγώνες μεταξύ μαθητών ίδιας ηλικίας και επιπέδου 

που παρακολουθούν αντίστοιχο πρόγραμμα σε άλλους 

Δήμους. 

            Οι αγώνες μεταξύ μικρών σκακιστών από 

Τριανδρία, Θέρμη, Πανόραμα, Άγιο Παύλο, Καλλικράτεια, που έχουν το χαρακτηριστικό της 

γνωριμίας και της φιλίας γίνονται κάθε φορά σε άλλο 

Δήμο. Για την επιτυχία τους συμβάλουν και οι τοπικοί 

φορείς: το Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης, το Κέντρο Ανάπτυξης Μαζικού Αθλητισμού του Δήμου 

Πανοράματος, ο Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίου Παύλου και ο Πολιτιστικός 

Σύλλογος Δήμου Καλλικράτειας. 

2006 Τριανδρία 5/2 Τριανδρία 2/4 Θέρμη 23/12  

2005 Τριανδρία 4/12 Θέρμη 11/12 Θέρμη 18/12  

2003 Θέρμη 26/1 Θέρμη 9/2 Τριανδρία 26/3 

2002 Τριανδρία Τριανδρία 3/2 Τριανδρία  

19&20/1  

2001 Τριανδρία 18/2 Τριανδρία Μάιος Τριανδρία 13/5 Τριανδρία 20/5 Τριανδρία  

Τριανδρία 3/6 Τριανδρία 10/6  

2000 Τριανδρία 30/1 Καλλικράτεια Τριανδρία 5/3 Τριανδρία Τριανδρία  

1999 Θέρμη 28/2 Τριανδρία 25/4 Τριανδρία 10/10 Τριανδρία 12/12  

1998 Θέρμη 4/2 Πανόραμα 8/3 Αγ. Παύλος 28/3 Τριανδρία 4/4 Τριανδρία 11/4  

Τριανδρία 15/11  

1997 Θέρμη 30/3  

1996 Αγ. Παύλος 4/2  

1995 Τριανδρία 17/12 

 

 

Φωτογραφίες από τους αγώνες 
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