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Πρόλογος από τους συγγραφείς
Η ελληνική βιβλιογραφία που αφορά το Σκάκι, αν και έχει εμπλουτιστεί αρκετά τα
τελευταία χρόνια, παραμένει φτωχή, ιδιαίτερα για αυτούς που θέλουν να κάνουν τα πρώτα
τους βήματα στο μαγικό κόσμο των 64 τετραγώνων. Επίσης, πιστεύουμε πως ένα βιβλίο
που απευθύνεται τόσο παιδί αλλά και στο γονιό που επιθυμεί να το βοηθήσει στην ανέλιξή
του στο απαιτητικό αυτό άθλημα, θα πρέπει να είναι ευανάγνωστο, καλοσχεδιασμένο
αισθητικά και να παρέχει πλήθος πληροφοριών, παραπομπών, ασκήσεων και
δραστηριοτήτων αντάξιων των καλύτερων εκδόσεων της πλούσιας ξενόγλωσσης
βιβλιογραφίας.
Ο δάσκαλος του Σκακιού που επιθυμεί να μεταδώσει στους μαθητές του γνώσεις σχετικές
με την πλούσια ιστορία του παιχνιδιού βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα άλλο μεγάλο
πρόβλημα. Οι σοβαρές επιστημονικές πηγές, είτε είναι δυσεύρετες, είτε δυσανάγνωστες,
με αποτέλεσμα πολλές φορές να μεταφέρει πληροφορίες αμφιβόλου αξίας που παρέχονται
από διάφορες ιστοσελίδες χωρίς παραπομπές για επιβεβαίωση και επιπλέον μελέτη.
Επίσης, σπάνια δίνει την απαραίτητη προσοχή σε διαθεματικές δράσεις που τονίζουν το
ρόλο του Σκακιού σαν εκπαιδευτικό εργαλείο και διατηρούν το ενδιαφέρον του μαθητή για
το παιχνίδι σε υψηλά επίπεδα σε βάθος χρόνου.
Η προσπάθειά μας να καλύψουμε τα παραπάνω κενά βασίζεται στην μακροχρόνια
εμπειρία, στην εκτεταμένη μελέτη της βιβλιογραφίας και στην εξωστρέφεια. Μπορεί σαν
δάσκαλοι Σκακιού να έχουμε αθροιστικά περίπου 15 χρόνια εμπειρίας στη διδασκαλία του
παιχνιδιού, αλλά χωρίς τη βοήθεια, την συνεργασία και τις συμβουλές από δάσκαλούς
Σκακιού και εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων, κάθε προσπάθεια δική μας θα ήταν
καταδικασμένη.
Αυτό το έργο δεν θα πρέπει να ειδωθεί λοιπόν σαν το αποτέλεσμα μιας έρευνας και
καταγραφής, αλλά είναι μια διαρκής ζωντανή προσπάθεια να αποκτήσουμε στη χώρα μας
έναν εύχρηστο οδηγό που θα παρέχει τις πληροφορίες εκείνες που είναι απαραίτητες για
να μεταδώσουμε την αγάπη του παιχνιδιού στους επίδοξους νέους σκακιστές. Διορθώσεις,
ιδέες και παραπομπές σε χρήσιμες πηγές που παραλείψαμε ή δεν δώσαμε την απαραίτητη
προσοχή, θα είναι πάντα καλοδεχούμενες για τις μελλοντικές εκδόσεις του παρόντος
πονήματος.
Μαρία Αθανασίου athanasioymaria@yahoo.gr
Νίκος Ντίρλης ntirlis@yahoo.gr
Πάτρα, Νοέμβριος 2014
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Βιβλιογραφία
Από το 2005, που η παρούσα δουλειά είχε την μορφή χειρόγραφων σημειώσεων, μέχρι
σήμερα κάθε σελίδα έχει εμπλουτιστεί, ανανεωθεί και γραφτεί ξανά και ξανά και από τους
δύο συγγραφείς. Είναι πρακτικά αδύνατον να εντοπίσουμε όλες τις πηγές που
συνεισέφεραν σε αυτό το βιβλίο στην μορφή που έχει σήμερα. Η παρακάτω λίστα είναι
ενδεικτική. Όλα τα βιβλία βρίσκονται στη βιβλιοθήκη μας, τα έχουμε μελετήσει
συστηματικά και τα προτείνουμε υπεύθυνα στον ενδιαφερόμενο αναγνώστη και δάσκαλο
γιατί αποτελούν εξαιρετικές πηγές επιπλέον υλικού. Στην επόμενη σελίδα, υπάρχουν
κάποιες σημειώσεις για επιλεγμένες πηγές.

Βιβλία στα Αγγλικά:
-

Comprehensive Chess Course, Vol. 1, Alburt, Pelts, Chess Information 1996
How to Win at Chess, Daniel King, Everyman 1995 [3]
How I became Grandmaster at age 14, Kosteniuk, AYaKC 2001
Chess for Rookies, Craig Pritchett, Everyman 2009
Chess for Children, Murrey, Miligan, Gambit 2004
Chess for Kids and Parents, Brunthaler, Quality Chess 2006
Chess is Child’s Play, Sherman, Killpatrick [2]
Learning Chess, Step 1 and 2, Brunia, Cor van Wijgerden, 2009
The Game of Chess, Tarrasch, Hays Publishing 1998
Concise Chess, John Emms, Everyman 2003 [3]
Chess Playground 1, Sofia and Judith Polgar, Caissa Hungury 2010
Chess Camp 1,2 and 3, Sukhin, Mongoose 2010
A Journey to the Chess Kingdom, Averbakh/Beilin, Chess Evolution 2014 [1][3]
Soviet Chess Primer, Mayzelis, Quality Chess 2014 [1][3]

Βιβλία στα Ελληνικά:
-

Το Σκάκι (Τόμος 1ος), Σιαπέρας, Αποσπερίτης 1985
Μια Φορά και έναν καιρό ήταν το Σκάκι, Γιοβαντσούδης, Μουσιάδου 2007
Σκάκι και Φαντασία, Γιοβαντσούδης, Μουσιάδου, Κέδρος 2004
Μαθαίνοντας Σκάκι, Τόμοι 1 κ 2, Ανοικτό Πανεπ. Ισπανίας, Καστανιώτης 2007
Σκακιστικά Βήματα, Τόμοι 1 κ 2, Γρίβας, Κλειδάριθμος 2014
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Βιβλία πάνω στην Ιστορία του Σκακιού και Άλλες πηγές:
-

A History of Chess, Averbakh, Russell 2010
The Classical Era of Modern Chess, Monte, McFarland 2014
Σκακιστική Εγκυκλοπαίδεια, Κεφαλής, Κέδρος 2008
Οι Μεγάλοι μου Προκάτοχοι (Τόμος 1ος), Κασπαροβ, Κέδρος 2006 [4]
Η Γέννηση της Βασίλισσας του Σκακιού, Yalom, Άγρα 2008
Οι Λέξεις Έχουν τη Δική τους Ιστορία (blog), Νίκος Σαραντάκος [5]

Διαδικτυακοί τόποι για το σχολικό Σκάκι
-

-

Σχολικό Σκάκι από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Σκακιού (FIDE): http://cis.fide.com/
Πιστοποιημένοι Προπονητές της FIDE και Υλικό: http://trainers.fide.com/
Απόφαση Ευρωπαικού Κοινοβουλίου για το Σκάκι στα Σχολεία:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-20120097+0+DOC+XML+V0//EL
Άλλοι ενδιαφέροντες τόποι:
http://www.chessintheschools.org/
http://www.chessinschools.co.uk/
http://toalogaki.blogspot.gr/

Επιπλέον παραπομπές σε βιβλιογραφία και ιστότοπους με μικρότερη συνεισφορά στο
παρόν έργο αλλά που χρίζουν έστω μικρής αναφοράς, θα βρείτε μέσα στο κείμενο.

Σημειώσεις:
[1] Τα βιβλία των Mayzelis και Averbakh/Beilin θεωρούνται τα σπουδαιότερα έργα για
αρχάριους σκακιστές της Σοβιετικής Ένωσης με πωλήσεις πολλών εκατοντάδων χιλιάδων
αντιτύπων το καθένα. Λόγω του ότι η Σοβιετική Ένωση είχε τεράστια σκακιστική παράδοση
και τα παιδιά έρχονταν σε επαφή με το παιχνίδι από πολύ μικρή ηλικία, τα κεφάλαια της
παρουσίασης των κανόνων του παιχνιδιού σε αυτά τα έργα είναι υποτυπώδη.
[2] Παρέχεται ένα πρόγραμμα εκμάθησης του παιχνιδιού σε προ-σχολικές ηλικίες.
[3] Παρέχεται εξαιρετικό υλικό και για μαθητές του επόμενου επιπέδου.
[4] Απευθύνεται κυρίως σε έμπειρους παίχτες συλλόγου.
[5] Πολυβραβευμένο blog γενικότερης ύλης γλωσσικών και λογοτεχνικών θεμάτων.
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Το Σκάκι στα Βάθη των Αιώνων
Το Σκάκι είναι ένα πνευματικό επιτραπέζιο παιχνίδι που παίζεται από δύο άτομα με τη
βοήθεια μίας σκακιέρας και 32 κομματιών. Λέγεται πνευματικό γιατί η κινητήρια δύναμη
πίσω από τις κινήσεις που κάνουμε με τα κομμάτια είναι μονάχα το μυαλό μας και
επιτραπέζιο γιατί χρειαζόμαστε έναν επίπεδο χώρο να στηρίξουμε τη σκακιέρα. Είναι όμως
το Σκάκι απλά ένα παιχνίδι όπως όλα τα άλλα;

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι η μεγάλη του δημοτικότητα.
Παίζεται από εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης. Αυτό
δεν θα πρέπει να μας προκαλεί έκπληξη μια που πρόκειται για ένα παιχνίδι με ηλικία 1500
χρόνων!

Ο Πρόγονος του Σκακιού
Ο πρωτόγονος άνθρωπος δεν είχε καιρό να παίζει παιχνίδια γιατί πολύ απλά δεν είχε
ελεύθερο χρόνο! Έπρεπε να αμυνθεί ενάντια στα άγρια θηρία και στα στοιχεία της φύσης.
Επίσης, έπρεπε να ταξιδεύει συνεχώς για να κυνηγάει τα θηράματά του. Περίπου το 8.000
πΧ ανακαλύφθηκε η γεωργία και έτσι οι πρόγονοί μας μπόρεσαν να εγκατασταθούν
μόνιμα σε ένα τόπο, να δημιουργήσουν πόλεις, να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία και
έτσι να αποκτήσουν ελεύθερο χρόνο. Το αρχαιότερο επιτραπέζιο παιχνίδι που γνωρίζουμε
σήμερα παιζόταν στην Αίγυπτο αρκετά πριν το 3.000 πΧ! [1]

[1] βλ Senet, πχ στο λήμμα της Wikipedia ή την αρχαιοελληνική «κυβεία» και «πεσσεία»

8

Ο πρόγονος του Σκακιού θεωρείται πως είναι ένα παιχνίδι πολέμου που λεγόταν
Τσατουράγκα και παιζόταν στην Ινδία, μια από τις μεγαλύτερες και πολυπληθέστερες
χώρες του κόσμου, ήδη από τον 6ο αιώνα μΧ .

Εικόνα αριστερά:
Η χερσόνησος της
Ινδίας πάνω στον
Παγκόσμιο χάρτη.

Τα κομμάτια του Τσατουράγκα αντιπροσώπευαν τα τέσσερα τμήματα του Ινδικού στρατού:
το Πεζικό, το Ιππικό, τις Άμαξες και … τους Ελέφαντες! Η λέξη Τσατουράγκα άλλωστε
σημαίνει και «τέσσερα μέρη». Το παιχνίδι αυτό έγινε γνωστό στους Πέρσες και αργότερα
στους Άραβες, οι οποίοι το διέδωσαν με τη σειρά τους στο Βυζάντιο και στην υπόλοιπη
Ευρώπη [2]. Από την Ινδία μεταφέρθηκε και προς τα Ανατολικά στην Κίνα [3].
Η επιτυχία στην εξάπλωση του παιχνιδιού σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο, δεν ήταν τυχαία.
Τα περισσότερα επιτραπέζια πριν το Τσατουράγκα (ίσως ακόμα και το ίδιο στην αρχή)
παίζονταν με τη βοήθεια του ζαριού, όμως η αφαίρεσή του από αυτό το παιχνίδι σήμαινε
πως η έννοια της τύχης δεν παίζει μεγάλο ρόλο πια και ο παίχτης θα βασιστεί μόνο στις
δικές του δυνάμεις για να φτάσει στη νίκη.
Για ένα πολύ γνωστό μύθο σχετικά με τη γέννηση
του Σκακιού, δείτε την ενότητα «Δραστηριότητα
για την Τάξη» μετά το τέλος αυτού του κεφαλαίου.

[2] Το παιχνίδι μπορεί να ήταν ήδη γνωστό πχ από τους Μαυριτανούς στην Ισπανία ή τους Σαρακηνούς στο
Βυζάντιο, αλλά είναι γενικά αποδεκτό πως μέσω της μεγάλης επιρροής των Αράβων το Σκάκι κέρδισε τη θέση
του ανάμεσα στα δημοφιλή παιχνίδια της εποχής.
[3] βλ τις σύγχρονες παραλλαγές του Σκακιού στην Ασία Shogi και Xiangqi
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Οι Πέρσες θεωρούσαν πως όποιος παίζει Σκάκι (ή όπως το ονόμασαν αυτοί «Τσατράνζ» που
στα Αραβικά έγινε «Σατράνζ» ) εκπαιδεύεται στις αρετές του πολέμου που είναι το θάρρος,
η ανδρεία, η συντροφικότητα, η επινοητικότητα και άλλες, χωρίς φυσικά να είναι ανάγκη
να πάρει μέρος σε ένα πραγματικό πόλεμο με σφαγές και καταστροφές.
Ο ιστορικός του Σκακιού Γιούρι Άβερμπαχ (Yuri Averbakh) και πολλοί πριν από αυτόν,
προσπάθησαν να βρουν τον μηχανισμό αυτό που αφαίρεσε το ζάρι. Ο Άβερμπαχ έφτασε
στο συμπέρασμα ότι η ελληνιστική κουλτούρα που εξαπλώθηκε στην περιοχή μετά την
εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου
αφαίρεσε τελείως από το παιχνίδι
την επιρροή της τύχης και έτσι το
Σατράνζ (από όπου βγαίνει και η
Βυζαντινή ονομασία «Ζατρίκιον»)
μπόρεσε να εξελιχθεί στο υπέρτατο
εργαλείο ανάδειξης της ισχύς του
ανθρώπινου πνεύματος.

Εικόνα Αριστερά:
Η
επιρροή
των
ελληνικών
πληθυσμών που εγκαταστάθηκαν
στην Ινδική χερσόνησο μετά την
εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου είναι
εμφανής στον «όρθιο Βούδα» της
εικόνας [πηγή: Wikipedia].

Το Βυζαντινό Ζατρίκιον
Όπως είπαμε, μετά την Ινδία και την Περσία, το Σκάκι ενθουσίασε και τους Άραβες όπου
εμφανίστηκαν πολλοί επαγγελματίες παίχτες και έγραψαν αρκετά βιβλία για το παιχνίδι
στα οποία σώζονται σπουδαία προβλήματα τις εποχής.
Οι Άραβες είχαν στενές εμπορικές σχέσεις με το Βυζάντιο και έτσι μετέδωσαν και την αγάπη
τους για το παιχνίδι. Από μια αραβική πηγή μάλιστα (Αt Tabari) πληροφορούμαστε την
ιστορία του Νικηφόρου του Α’ που διαδέχτηκε στον θρόνο το 802 την αυτοκράτειρα Ειρήνη,
ύστερα από συνωμοσία εναντίον της. Ο νέος αυτοκράτορας λοιπόν, θεώρησε καλό να
καταργήσει μια συνθήκη που είχε συνάψει η προκάτοχός του με τον χαλίφη Χαρούν αλ
Ρασίδ των Αράβων στον οποίο έστειλε την παρακάτω επιστολή:
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«Η αυτοκράτειρα, την οποία διαδέχτηκα, σε είχε μετρήσει ισάξιο με Πύργο και
τον εαυτό της ισάξιο με Πιόνι και σου απέδωσε φόρο υποτέλειας, τον οποίο
κανονικά εσύ θα έπρεπε να είχες καταβάλει σ’ αυτήν. Αυτό όμως συνέβη
εξαιτίας της αδυναμίας και της ανοησίας μιας γυναίκας. Λοιπόν, από τώρα θα
μας πληρώνεις εσύ το φόρο που σου πληρώναμε, αλλιώς θα μιλήσουν τα
σπαθιά».

Ο Χαλίφης εξοργίστηκε, αλλά η απάντηση του ήταν λακωνική:

«Την απάντησή μου δε θα την ακούσεις, αλλά θα τη δεις». [4]

Στις μάχες που ακολούθησαν, οι Βυζαντινοί νικήθηκαν, ενώ ο «Νικφούρ» (όπως έλεγαν οι
Άραβες τον αυτοκράτορα) τραυματίστηκε τρεις φορές και αναγκάστηκε τελικά να συνεχίσει
την καταβολή του φόρου υποτελείας της Ειρήνης (30.000 χρυσά νομίσματα το χρόνο).
Η ονομασία «Ζατρίκιον» προέρχεται από το «Σατράνζ» και ακόμα και στις μέρες μας είναι
συνώνυμη με τη λέξη Σκάκι. Ο παλαιότερος μάλιστα σκακιστικός σύλλογος στην Ελλάδα
(από το 1923) είναι ο «Σύνδεσμος Παικτών Ζατρικίου Κέρκυρας» αν και στην
πραγματικότητα το παιχνίδι που έπαιζαν οι Βυζαντινοί δεν έχει σχέση με το σημερινό Σκάκι,
το οποίο έχει τις ρίζες του σε μια άλλη χώρα της Ευρώπης.

Οι Άραβες και η Ισπανία
Μετά τον θάνατο του προφήτη του Ισλάμ Μωάμεθ το 632, γεννιέται η έννοια του
χαλιφάτου, του πολιτικο-θρησκευτικού κράτους όπου ο χαλίφης ασκούσε την εξουσία σαν
διάδοχος του Μωάμεθ (άλλωστε το όνομα χαλίφης σημαίνει «διάδοχος του Προφήτη»).
Ένα από τα μεγάλα αραβικά χαλιφάτα που εξαπλώθηκε πολύ μέχρι τον 8ο αιώνα είναι το
χαλιφάτο των Ομαγιάδων που το 705 είχε καταλάβει την Β. Αφρική και βρισκόταν μια
ανάσα από την Ισπανία.

[4] Πηγή: Yalom, Σαραντάκος. Γίνεται αναφορά επίσης από τον Monte (βλ Βιβλιογραφία).
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Εικόνα Δεξιά:
Η εξάπλωση του χαλιφάτου των
Ομαγιάδων μέχρι το 730 μΧ.

Εκείνη τη χρονιά συνέβη ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στην ιστορία της Ευρώπης. Ο
νόμιμος διεκδικητής του Ισπανικού θρόνου Ακύλλας κάλεσε τους Ομαγιάδες να τον
βοηθήσουν να πάρει πίσω τον θρόνο από τον σφετεριστή βασιλιά των Βησιγότθων (ένα
από τα δύο μεγάλα Γερμανικά φύλα) Ροδρίχο. Η εισβολή των Αράβων είχε σαν συνέπεια
μέσα στις επόμενες δεκαετίες να καταλάβουν όλη την Ισπανία και να φτάσουν μέχρι την
Γαλατία (σημερινή Γαλλία) όπου τελικά η προέλασή τους ανακόπηκε στη σημαντική μάχη
του Πουατιέ από τον Φραγκικό στρατό με αρχηγό τον Κάρολο Μαρτέλο. [5]
Παρ’ όλα αυτά, οι Άραβες στην Ισπανία παρέμειναν περίπου 700 χρόνια, επηρεάζοντας
έντονα τον πολιτισμό και τη τέχνη. Για παράδειγμα, οι Άραβες έφεραν το χαρτί στην
Ευρώπη μια που ήρθαν σε επαφή με αυτό στο άλλο άκρο της αυτοκρατορίας τους, κοντά
στην σημερινή Κίνα. Οι Άραβες έφεραν μαζί τους και το Σκάκι, το οποίο σε αντίθεση με το
Βυζάντιο όπου το παιχνίδι αυτό δεν γνώρισε μεγάλη
δημοτικότητα και τελικά δεν επέζησε, στην Ισπανία
άνθισε και εξαπλώθηκε σε όλα τα στρώματα του
πληθυσμού.
Τέλος στην Αραβική κυριαρχία στην Ισπανία έδωσαν η
Ιζαμπέλα της Καστίλης (βλ εικόνα αριστερά) και ο
σύζυγος της Φερδινάρδος ο Β’. Η Ιζαμπέλα έγινε γνωστή
σαν η προσωπικότητα που ένωσε όλα τα Ισπανικά
Βασίλεια και χρηματοδότησε την αποστολή του
Χριστόφορου Κολόμβου που είχε σαν συνέπεια την
ανακάλυψη της Αμερικής. Προς τιμή της πανίσχυρης
αυτής Βασίλισσας, μερικοί Ισπανοί σοφοί από την πόλη
Βαλένθια δημιούργησαν ένα καινούριο παιχνίδι,
παραλλαγή του παλιού Σκακιού των Αράβων, το «Σκάκι της Ντάμας» όπου το δυνατότερο
κομμάτι στη Σκακιέρα ήταν η Βασίλισσα, εκεί που οι Άραβες είχαν τον Βεζίρη (σύμβουλο
του Βασιλιά). Αυτό είναι το νέο παιχνίδι που εμείς σήμερα γνωρίζουμε σαν Σκάκι! [6]

[5] Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα αντίστοιχα λήμματα της ελληνικής, αγγλικής και Ισπανικής
Wikipedia. Στο λήμμα της Γαλλικής Wikipedia εκφράζεται και η άποψη πως η μάχη δεν έγινε ποτέ!
[6] Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα έργα των Averbakh και Monte (βλ Βιβλιογραφία). Η
ο
αντικατάσταση του κομματιού του Βεζίρη από τη Βασίλισσα παρουσιάστηκε στην Ευρώπη ήδη από τον 11
αιώνα. Η θεωρία για την αλλαγή της κίνησης της Βασίλισσας προς τιμή της Ιζαμπέλας είναι η επικρατέστερη.
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Το Σκάκι της Βασίλισσας
Το καινούργιο αυτό παιχνίδι σύντομα έγινε δημοφιλές σε όλη την Ισπανία και δεν άργησε
να κατακτήσει τις καρδιές των παιχτών και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ο λόγος ήταν απλός. Το
Σκάκι των Αράβων ήταν ένα αργό στρατηγικό παιχνίδι, με το κομμάτι που σήμερα είναι η
Βασίλισσα να είναι το πιο αδύναμο σε όλη τη σκακιέρα (κινιόταν ένα τετράγωνο διαγώνια
μόνο), ενώ και ο Αξιωματικός ήταν επίσης αδύναμος (πήγαινε δύο τετράγωνα διαγώνια
αλλά μπορούσε να πηδήξει κάποιο εμπόδιο). Με τα δύο αυτά κομμάτια να αποκτούν τώρα
μεγαλύτερες δυνάμεις, το παιχνίδι έγινε πιο γρήγορο και συναρπαστικό.
Οι αλλαγές αυτές στο παιχνίδι φαίνεται πως έγιναν την κατάλληλη στιγμή, γιατί με την
ανακάλυψη της τυπογραφίας το 1448 από τον Γουτεμβέργιο εξαπλώθηκαν πολύ τα
παιχνίδια με τράπουλα (μια που τώρα τράπουλες τυπώνονταν εύκολα και γρήγορα!) και
πολλά παλιά παιχνίδια έπαψαν να παίζονται και σταδιακά εξαφανίστηκαν.
Η επόμενη χώρα που το Σκάκι γνώρισε τεράστια άνθιση ήταν η Ιταλία, όπου
δημιουργήθηκαν σχολές, γράφτηκαν πολλά βιβλία και έπαιξαν σημαντικότατοι παίχτες που
μάλιστα ήταν και επαγγελματίες. Ένας από αυτούς είναι ο Τζοακίνο Γκρέκο, ο
«Καλαβρέζος», που θεωρείται ο πρώτος ανεπίσημος παγκόσμιος πρωταθλητής του
σύγχρονου Σκακιού. [7]

ο

[7] Για μια σύντομη παρουσίαση των Παγκ. Πρωταθλητών βλ τον 1 τόμο του έργου του Κασπάροβ
(πληροφορίες στη Βιβλιογραφία) καθώς και την εξαιρετική ιστοσελίδα http://www.chessgames.com/wcc.html
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Ο Γκρέκο και οι υπόλοιποι Πρωταθλητές
Ο μεγαλύτερος παίχτης του 17ου αιώνα είναι ο Γκρέκο, που σύμφωνα με αρκετούς
μελετητές είχε γονείς με καταγωγή από την Πελοπόννησο. Ο Γκρέκο άλλωστε έζησε στην
ελληνόφωνη Καλαβρία, στην «Μεγάλη Ελλάδα» της νοτίου Ιταλίας που έχει αποικηθεί από
έλληνες από την αρχαιότητα.
Αν μελετήσει κανείς τους πρωταθλητές κάθε εποχής, από τον Γκρέκο μέχρι και σήμερα, θα
παρατηρήσει πως το παιχνίδι τους εκφράζει αξίες ανάλογες με την εποχή στην οποία αυτοί
ζούσαν [7]. Η εποχή που γεννήθηκε το νέο Σκάκι στην Ισπανία και Ιταλία, είναι η εποχή που
στις ίδιες αυτές χώρες γεννήθηκε η Αναγέννηση όπου οι Τέχνες γνώρισαν μεγάλη άνθιση
και οι Ιταλοί «μαέστροι» στο Σκάκι αναζήτησαν την ομορφιά και αισθητική τελειότητα στις
παρτίδες τους. Την Αναγέννηση ακολούθησε ο Διαφωτισμός (που ξεκίνησε από τη Γαλλία
και επεκτάθηκε στην υπόλοιπη Ευρώπη) με την ανάπτυξη του Ορθολογισμού και των
Επιστημών και πρωταθλητής της εποχής ήταν ο Γάλλος Φιλιντόρ που δημιούργησε μια
πρώτη στρατηγική – επιστημονική θεωρία για το παιχνίδι.
Ακολούθησε ο 19ος αιώνας όπου σε πλήρη συμφωνία με την εποχή το Σκάκι υπήρξε η αρένα
για τις μάχες των καλύτερων Άγγλων και Γάλλων παιχτών (πχ Στάουντον και Λα
Μπορντουνέ), ενώ ο Ρομαντισμός (ένα καλλιτεχνικό κίνημα της εποχής) χαρακτηρίζει
έντονα το παιχνίδι αυτών και των επόμενων πρωταθλητών όπως του Γερμανού Άντερσεν
και του νεαρού Αμερικάνου Μόρφυ.
Ήδη από τον 18ο αιώνα στην Ευρώπη το Σκάκι παιζόταν στα καφέ της εποχής από την
αστική τάξη κυρίως, που το θεωρούσε εργαλείο ανάδειξης της μεγαλοφυΐας. Στα τέλη
όμως του 19ου αιώνα, μαζί με την ανάπτυξη της επιστημονικής σκέψης και μεθοδολογίας,
έχουμε και τη μετεξέλιξη του Σκακιού. Μπήκαν οι βάσεις για την διάδοσή του σε
μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, αφού πολλά βιβλία τυπώνονταν διαρκώς πάνω στην
μελέτη του. Μάλιστα, σύμφωνα με αρκετές πηγές, το
δεύτερο βιβλίο στην ιστορία που τυπώθηκε στην Αγγλική
Γλώσσα (το πρώτο ήταν η Αγία Γραφή) ήταν το "The Game
and Playe of the Chesse" από τον William Caxton το 1474.
Ο εκφραστής αυτής της περιόδου ήταν ο Αυστριακός
Στάινιτς (βλ εικόνα αριστερά), ο πρώτος επίσημος
Παγκόσμιος πρωταθλητής, όπου πατώντας στις βάσεις που
έθεσε ο Φιλιντόρ 200 χρόνια πριν, ήταν ο πρώτος που
ανέπτυξε μια ολοκληρωμένη στρατηγική θεωρία για το
παιχνίδι. Μια θεωρία που οι επόμενοι Παγκόσμιοι
Πρωταθλητές μελέτησαν, εμπλούτισαν και εμβάθυναν σε
μεγάλο βαθμό.
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Το Σκάκι σαν Άθλημα
Μια άλλη πλευρά του Σκακιού που αναπτύχθηκε στην Ευρώπη μετά
τα χρόνια της Βιομηχανικής Επανάστασης,
ήταν αυτή του
αθλήματος. Η διοργάνωση πολλών τουρνουά με τους καλύτερους
παίχτες της εποχής ήταν σημαντικά κοινωνικά γεγονότα στα τέλη του
19ου αιώνα, με το κορυφαίο βέβαια αυτό για την ανάδειξη του
πρώτου Παγκοσμίου Πρωταθλητή, που ήταν ο Βίλχελμ Στάινιτς το
1886. Από το 1886 έως και σήμερα έχουν αναδειχθεί συνολικά 17
Παγκόσμιοι Πρωταθλητές που υπήρξαν ανέκαθεν εξέχοντα πρόσωπα στη χώρα τους με
υψηλότατη κοινωνική αναγνώριση. Δεν είναι τυχαίο πως ο Παγκ. Πρωταθλητής από το 2008
ως το 2013, Βισβανάθαν Άναντ από την Ινδία, βραβεύτηκε σαν ο Άνδρας της Χρονιάς στη
χώρα του το 2012 (εκτός από «αθλητής της χρονιάς», ένα βραβείο που του έχει απονεμήθεί
επίσης), ενώ ο τωρινός πρωταθλητής Μάγκνους Κάρλσεν είναι ο πιο δημοφιλής Νορβηγός
πολίτης, αφού τον γνωρίζουν και οι άνθρωποι που δεν έχουν παίξει Σκάκι ποτέ στη ζωή
τους!

Εικόνα Δεξιά:
Ο Παγκόσμιος
Πρωταθλητής Μάγκνους
Κάρλσεν, Νορβηγία
(φωτό: Anastasia Karlovic)

Μετά την ίδρυση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σκακιού (FIDE) την δεκαετία του ’30 και των
εθνικών ομοσπονδιών σε κάθε χώρα, αναπτύχθηκαν και τα ομαδικά πρωταθλήματα με
κορυφαίες τις Σκακιστικές Ολυμπιάδες. Στην τελευταία Σκακιστική Ολυμπιάδα που έγινε
τον Αύγουστο του 2014 στην Νορβηγία συμμετείχαν πάνω από 180 χώρες και πάνω από
3000 αθλητές κάνοντας την διοργάνωση αυτή την τέταρτη μεγαλύτερη αθλητική
διοργάνωση στον κόσμο (μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το Παγκ. Πρωτάθλημα
Ποδοσφαίρου και τους Αγώνες Κοινοπολιτείας) [8].

[8] Στοιχείο που δόθηκε από τους διοργανωτές της Ολυμπιάδας του Τρόμσο (βλ
https://chess24.com/en/olympiad2014)
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Το Σκάκι σαν Τέχνη, Επιστήμη και Εκπαιδευτικό Εργαλείο
Οι σκακιστές υποστηρίζουν πως το αγαπημένο
τους παιχνίδι εκτός από άθλημα είναι και μια
μορφή τέχνης . Κάθε παρτίδα είναι και μια
ξεχωριστή δημιουργία. Παρτίδες γίνονται
γνωστές παγκοσμίως για την ομορφιά τους, ή
μένουν στην ιστορία για τη σπανιότητά τους
όπως η «Αθάνατη Παρτίδα» που παίχτηκε
ανάμεσα στους Άντερσεν και Κιζερίνσκι στο
Λονδίνο το 1851.
Είναι και κάτι άλλο όμως: Επιστήμη! Αρκεί να
διαβάσει κάποιος την πλούσια βιβλιογραφία
πάνω στη σκακιστική θεωρία για να πειστεί. Γι’
αυτό και η εκμάθηση Σκακιού από μικρή ηλικία,
ακόμη και στις ηλικίες του Νηπιαγωγείου,
θεωρείται ιδιαίτερα ωφέλιμη για τα παιδιά.
Ακαδημαϊκές έρευνες έχουν δείξει ότι
συμβάλλει στην καλλιέργεια της κριτικής και
λογικής σκέψης, στην επινοητικότητα και
φαντασία, στην ανάπτυξη μαθηματικών
δεξιοτήτων και γενικότερα στην καλύτερη
επίδοση στα σχολικά μαθήματα [9]. Το γεγονός ότι ο παράγοντας τύχη παίζει μηδενικό ή
ελάχιστο ρόλο, κάνει τα παιδιά να αναλαμβάνουν την ευθύνη των αποφάσεών τους. Κάθε
καλό αποτέλεσμα έρχεται γιατί έπαιξαν καλύτερα και κάθε κακό γιατί ο αντίπαλος ήταν
ανώτερος και όχι περισσότερο τυχερός. Επίσης το κάθε παιδί μπορεί να παίξει με ίσους
όρους εναντίον ενός μεγαλύτερου παιδιού ή ενήλικα, ή ενός ψηλότερου ή ακόμα και
εναντίον ενός ανθρώπου με ειδικές ανάγκες. Η ηλικία, η μόρφωση, η σωματική διάπλαση,
ο καιρός ή γενικότερα οι εξωγενείς παράγοντες δεν έχουν σημασία. Ο καλύτερα
προετοιμασμένος σκακιστής, αυτός που θα επιδείξει ταυτόχρονα μεγαλύτερη φαντασία,
μεθοδολογία, λογική σκέψη και αυτοσυγκέντρωση, θα κερδίσει.
Έτσι, δεν μπορεί να θεωρηθεί σύμπτωση το γεγονός ότι η διδασκαλία του Σκακιού εντός
του σχολικού ωραρίου είναι πλέον υποχρεωτική σε αρκετές χώρες στην Ευρώπη και ότι το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε το πρόγραμμα «Chess in European Schools» [10] τον
Μάρτη του 2012.

[9] Για περισσότερο υλικό μπορείτε να συμβουλευτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Παγκ. Ομοσπονδίας Σκακιού
FIDE για το Σκάκι στα Σχολεία: http://cis.fide.com/
[10] Για τον σύνδεσμο που οδηγεί στην την απόφαση δείτε τη Βιβλιογραφία στη σελ 4
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Σκάκι και Τεχνολογία
Το Σκάκι σαν παιχνίδι έχει «ψηφιακό»
χαρακτήρα. Δύο άνθρωποι για να παίξουν Σκάκι
μεταξύ τους αρκεί να γνωρίζουν την απάντησηκίνηση του αντίπαλού τους μετά την δική τους.
Γι΄ αυτό, ακριβώς μετά την ανάπτυξη της
τηλεγραφίας, ματς Σκακιού ανάμεσα πόλεις ή
και κράτη μέσω τηλέγραφου ήταν πολύ
διαδεδομένα τον 19ο αιώνα. Σύμφωνα με τον
ιστορικό του Σκακιού Παναγή Σκλαβούνο, ένα
από τα παλαιότερα ματς δι’ αλληλογραφίας
στην Ελλάδα έγινε μεταξύ της πόλης της Πάτρας
με το Λιβόρνο της Ιταλίας! [11]
Σήμερα, η αιχμή της τεχνολογίας δεν είναι η τηλεγραφία, αλλά οι εφαρμογές στο
Διαδίκτυο. Τέτοιες εφαρμογές, όπως τα μέσα κοινωνικής διαδικτύωσης, τις χρησιμοποιούν
καθημερινά εκατοντάδες εκατομμύρια χρηστών σε όλο τον κόσμο. Το Σκάκι δεν χρειάστηκε
καν να «προσπαθήσει» για να ενταχθεί σε αυτές τις τεχνολογίες και αυτό οφείλεται φυσικά
στην ψηφιακή του φύση, όπως είπαμε πιο πάνω.
Οι επιστήμονες της πληροφορικής έχουν ασχοληθεί εδώ και δεκαετίες με το Σκάκι για να
αναπτύξουν εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης. Σήμερα, τα σκακιστικά προγράμματα που
μπορεί να έχει ο οποιοσδήποτε χρήστης στον Η/Υ του μπορούν να κερδίσουν ακόμα και τον
Παγκόσμιο Πρωταθλητή και έτσι το επίπεδο της αγωνιστική προετοιμασίας έχει βελτιωθεί
πολύ.
Εκατομμύρια χρηστών παίζουν Σκάκι μέσω Διαδικτύου καθημερινά, παρακολουθούν
σκακιστικά βίντεο στο YouTube ή τα τελευταία νέα για τα σημαντικά τουρνουά. Στο ματς
για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2010 ανάμεσα στους Άναντ (Ινδία) και Γκέλφαντ
(Ισραήλ) σχεδόν μισό εκατομμύριο θεατών παρακολουθούσε τις παρτίδες ζωντανά από την
ιστοσελίδα της διοργάνωσης και ανάμεσα σε αυτούς ήταν και οι πρωθυπουργοί του Ισραήλ
και της Ρωσίας. Στη ζωντανή μετάδοση τέτοιων σημαντικών γεγονότων προσφέρονται στον
χρήστη υπηρεσίες με ζωντανές αναλύσεις και σχολιασμό από σκακιστικά προγράμματα
και ισχυρούς παίχτες κάνοντας την εμπειρία αυτή όχι μόνο ψυχαγωγική, αλλά ταυτόχρονα
και εκπαιδευτική.
Πολλές σελίδες μπορούν να γραφτούν ακόμα για αυτό το παιχνίδι, αλλά νομίζω πως είπαμε
αρκετά. Ώρα να μάθουμε, αλλά κυρίως ώρα να παίξουμε!

[11] Δείτε το βίντεο: http://www.youtube.com/watch?v=44LSdYFCkOA, καθώς και το βιβλίο του ιδίου «’Ελληνες
ου
Σκακιστές του 19 αιώνα»
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Δραστηριότητα για την Τάξη
Ρωτήστε τα παιδιά στη τάξη ποια άλλα επιτραπέζια παιχνίδια γνωρίζουν και έπειτα
διαβάστε τους τον ακόλουθο μύθο για τη δημιουργία του Σκακιού. Μετά ζητήστε τους να
δημιουργήσουν πιθανές ιστορίες για τη γέννηση των επιτραπέζιων παιχνιδιών που
αναφέρθηκαν νωρίτερα.

Στη μακρινή Ινδία, υπήρχε ένας Βασιλιάς που θεωρούσε πως ήταν έξυπνος και ικανός,
καλύτερος από όλους του άντρες της αυλής του. Ήθελε να το αποδείξει λοιπόν και έτσι
ζήτησε από όλους τους σοφούς στο Βασίλειό του, να φτιάξουν ένα παιχνίδι που δεν θα
κέρδιζε ο πιο τυχερός, αυτός που το ζάρι θα αποφάσιζε, αλλά ο πιο έξυπνος και θαρραλέος.
Αρκετοί σοφοί έδειξαν στον Βασιλιά πολλά παιχνίδια, αλλά ο Βασιλιάς ενθουσιάστηκε με
αυτό που του έδειξε ο Βραχμάνος Σίσσα. Ο Σίσσα του έδειξε ένα παιχνίδι πολέμου που ρόλο
δεν παίζει η τύχη, αλλά η εξυπνάδα, η στρατηγική και η ανδρεία. Είχε όλα τα καλά του
πολέμου, αλλά κανένα κακό, μια που στο τέλος του παιχνιδιού κανένας δεν έχανε τη ζωή
του, αλλά γινόταν εξυπνότερος για την επόμενη μάχη. Την επόμενη δηλαδή παρτίδα.
Ο Βασιλιάς ρώτησε τον Σίσσα τι θα ήθελε ως ανταμοιβή. Τότε ο σοφός εκείνος ζήτησε
τόσους κόκκους σιτάρι όσους θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στα 64 τετράγωνα της
σκακιέρας βάζοντας στο πρώτο ένα κόκκο, στο δεύτερο δύο, στο τρίτο τέσσερις, στο τέταρτο
οκτώ κτλ, διπλασιάζοντας δηλαδή κάθε φορά την ποσότητα στο επόμενο τετράγωνο. Ο
Βασιλιάς κρίνοντας το αίτημα ασήμαντο τον ξαναρώτησε αν ήθελε κάτι πιο σημαντικό ως
αμοιβή. Αφού επέμενε όμως, ο σοφός ο Βασιλιάς διέταξε να αδειάσουν μια καμήλα
φορτωμένη σιτάρι δίπλα του. Η έκπληξή του όμως υπήρξε μεγάλη όταν ο θησαυροφύλακάς
του και προϊστάμενος των αποθηκών του ανέφερε ότι όχι μόνο το σιτάρι του Βασιλείου
του, αλλά και όλων των γειτονικών να συγκεντρωθεί δεν φθάνει να ικανοποιήσει το αίτημα
του
Σίσσα.
Πράγματι
το
σιτάρι
που
χρειάζονταν
περιείχε
συνολικά
18.446.744.073.709.551.615 κόκκους, κάτι που σημαίνει συνολικό βάρος 977.677.436.907
τόνων!
(επιμελημένη έκδοση της ιστορίας που αναφέρεται στο αντίστοιχο λήμμα της Wikipedia [12])

Στο σημείο αυτό, και με αφορμή την ιστορία με τους σπόρους, αξίζει να αναφερθεί πως οι
απέραντες δυνατότητες τοποθέτησης των κομματιών στη σκακιέρα κίνησαν το ενδιαφέρον
σε πολλούς μαθηματικούς να ερευνήσουν αυτές τις δυνατότητες και να κάνουν διάφορους
υπολογισμούς.

Για περισσότερα στοιχεία για τον μύθο αυτό μπορείτε να επισκεφτείτε το blog «Το Αλογάκι» στη διεύθυνση:
http://toalogaki.blogspot.gr/2011/05/blog-post_15.html
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Για παράδειγμα, ο μαθηματικός Λέοναρντ Όυλερ από την Ελβετία έλυσε το πρόβλημα του
«γύρου του Ίππου» όπου ένα Αλογάκι θα πρέπει να πατήσει σε όλα τα τετράγωνα της
σκακιέρας μόνο μία φορά και ο Γερμανός μαθηματικός Γκάους βρήκε τις θέσεις που
μπορούν να μπουν οκτώ Βασίλισσες πάνω στην ίδια σκακιέρα έτσι ώστε να μην απειλούν η
μία την άλλη! Πολλά από αυτά τα προβλήματα θα τα βρείτε στα μαθήματα που
ακολουθούν. Κάποιοι από αυτούς τους υπολογισμούς των μαθηματικών είναι οι
παρακάτω:






Υπάρχουν 3.612 τρόποι να βρεθούν δύο Βασιλιάδες αντιμέτωποι στη σκακιέρα.
Υπάρχουν 7.400.000 διαφορετικές θέσεις που μπορεί να βρεθούν δύο Βασιλιάδες
και δύο πιόνια μαζί.
Υπάρχουν 13.000.000 διαφορετικές θέσεις που μπορεί να πάρουν δύο Βασιλιάδες
και δύο Αξιωματικοί μαζί.
Το σύνολο των διαφορετικών θέσεων που μπορούν να πάρουν τα 32 κομμάτια
πάνω στη σκακιέρα εκφράζεται με έναν αριθμό 117 ψηφίων!



Ο αριθμός των πιθανών τρόπων να παιχτούν οι 4 πρώτες κινήσεις στο Σκάκι είναι
318.979.564.000.



Από την αρχική θέση υπάρχουν 8 διαφορετικοί τρόποι να γίνει Ματ σε 2 κινήσεις
και 355 τρόποι να γίνει Ματ σε 3 κινήσεις.



Θεωρητικά, η μεγαλύτερη παρτίδα Σκάκι μπορεί να διαρκέσει 5.949 κινήσεις



Ο αριθμός των πιθανών παρτίδων Σκακιού είναι κατά πολύ μεγαλύτερος του
αριθμού των ηλεκτρονίων που υπάρχουν στο Σύμπαν. Ο αριθμός των ηλεκτρονίων
εκτιμάται σε ένα αριθμό 79 ψηφίων, ενώ ο αριθμός των νόμιμων παρτίδων σε ένα
αριθμό 120 ψηφίων!
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Γνωρίζουμε τους Ήρωες μας!
Κάθε κομμάτι στο Σκάκι έχει και τον δικό του χαρακτήρα. Τα δικά του ελαττώματα και
προτερήματα, τις δικές του ιδιοτροπίες. Ας γνωρίσουμε λοιπόν λίγο καλύτερα τα κομμάτια,
τους Ήρωες της μάχης, που σε κάθε παρτίδα θα είναι ταυτόχρονα φίλοι (όσα είναι με το
μέρος μας) και εχθροί μας (όσα βοηθούν τον αντίπαλό μας να μας κερδίσει!)

Το Πιόνι
Θαρραλέο, γιατί αν και είναι το
πιο αδύναμο, συχνά επιτίθεται
στα δυνατότερα κομμάτια και
τα κατατροπώνει. Η δύναμή
του αυξάνει αν λειτουργεί σαν
μέλος μιας ομάδας με άλλα
Πιόνια και ο μεγάλος του
στόχος είναι να φτάσει στο
τέλος, όπου θα ανταμειφθεί
για την γενναιότητά του με
όση
επιπλέον
δύναμη
επιθυμεί.

Ο Ίππος
Η περίεργη κίνηση που κάνει,
σε σχήμα-Γ, του επιτρέπει να
πηδάει πάνω από όλα τα
εμπόδια για να φτάσει εκεί
που θέλει. Πολλές φορές
πηγαίνει εκεί που δεν τον
περιμέναμε! Γι αυτό πρέπει να
να μάθουμε τα μυστικά της
κίνησής του γρήγορα!
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Ο Αξιωματικός
Ονομαζόταν και τρελός γιατί
πάντα προχωράει γρήγορα και
πλάγια! Δεν μπορεί να
καταλάβει όλο τον κόσμο γιατί
κινείται μόνο στο ένα χρώμα,
το δικό του. Ανταγωνίζεται με
τον Ίππο για το ποιος είναι πιο
δυνατός. Οι περισσότεροι είναι
με το μέρος του γιατί δεν πας
εύκολα κόντρα σε έναν τρελό!

Ο Πύργος
Μην υποτιμάτε τον Πύργο! Δεν
είναι τυχαίο άλλωστε πως τον
λέμε και «βαρύ κομμάτι».
Κινείται σε μια ευθεία
καταστρέφοντας τα πάντα στο
πέρασμά του. Μπορούμε
εύκολα να τον δούμε να
έρχεται, αλλά πολλές φορές
δεν μπορούμε να κάνουμε
τίποτα!
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Η Βασίλισσα
Σαν μια αμαζόνα, όμορφη
αλλά φονική. Μπορεί να φορά
το στέμμα στο κεφάλι αλλά
μόνο κλεισμένη στο παλάτι της
δεν μένει. Δεν βγαίνει στην
μάχη από την αρχή αλλά με τις
πολλές τεχνικές που γνωρίζει
κάνει τα αντίπαλα κομμάτια να
την τρέμουν. Ακόμα δεν έχει
κατακτήσει το μυστικό της
κίνησης του Ίππου, παρ’ όλα
αυτά είναι το πιο δυνατό
κομμάτι στη σκακιέρα.

Ο Βασιλιάς
Φοράει Κορώνα στο κεφάλι,
σύμβολο εξουσίας. Μένει
τελευταίος στη σκακιέρα ότι
και να γίνει. Όταν αυτός
παραδοθεί ο στρατός του δεν
βρίσκει λόγο να συνεχίσει την
μάχη.
Έχει
απόλυτη
εμπιστοσύνη στους στρατιώτες
του και είναι περήφανος για
αυτούς. Πώς θα μπορούμε
άλλωστε να έκανε αλλιώς
αφού όλοι του οι πολεμιστές
θα θυσίαζαν και την ζωή τους
για να τον υπερασπιστούν.
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Άσκηση 1
Ενώστε τις τελείες και γράψτε το κομμάτι που θα εμφανιστεί!

Όνομα κομματιού:

_________

Όνομα κομματιού:
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_________

Όνομα κομματιού:

_________

Άσκηση 2
Αντιστοιχίστε τα σύμβολα των κομματιών με την αντίστοιχη φιγούρα του κάθε κομματιού

Ρ
Β
Π
Α
Ι
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Η Σκακιέρα
Ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε το
μέρος που γίνονται οι μάχες! Για
να παίξουμε Σκάκι χρειαζόμαστε
δύο παίχτες, καλή διάθεση και
φυσικά μια Σκακιέρα!

Δεξιά βλέπουμε την Σκακιέρα μας.
Αποτελείται από 64 τετραγωνάκια
(μετρήστε τα!) και αυτό που θα πρέπει να
προσέχουμε είναι να την τοποθετούμε με
το κάτω δεξιά τετραγωνάκι να είναι πάντα
λευκό (βλ βελάκι).
Οι σκακιστές, ανά τους αιώνες, επινόησαν
διάφορους τρόπους για να γράφουν τις
παρτίδες που παίζουν και έτσι αυτές να
μένουν αθάνατες στην ιστορία. Για να το
καταφέρουν αυτό έπρεπε να δώσουν ένα
ξεχωριστό όνομα σε κάθε τετραγωνάκι. Ας
δούμε πως μπορεί να γίνει αυτό.

Πρώτα απ’ όλα χωρίζουμε τη Σκακιέρα σε 8 στήλες:
Οι στήλες ονομάζονται και «κολώνες» ή
«κάθετες». Κάθε στήλη έχει και το όνομά της.
Μπορούμε να τους δώσουμε όνομα από το
ελληνικό ή λατινικό αλφάβητο με τον εξής τρόπο
(από αριστερά προς τα δεξιά):

α- β- γ- δ- ε- ζ- η- θ
ή στα λατινικά

a- b- c- d- e- f- g- h
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Στήλη-β

Στήλη- ζ
Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να χωρίσουμε τη
Σκακιέρα σε 8 γραμμές (ή οριζόντιες) τις οποίες, για
να τις ξεχωρίζουμε από τις στήλες, τους δίνουμε
σαν όνομα έναν αριθμό.

Τέταρτη γραμμή

Πρώτη γραμμή

Στις Σκακιέρες που βρίσκουμε στα βιβλία, τα γράμματα των στηλών και οι αριθμοί των
γραμμών εμφανίζονται με αυτόν τον τρόπο:
Μετά από όλα αυτά βλέπουμε πως για να
ονομάσουμε ένα τετράγωνο στη διπλανή
σκακιέρα τα πράγματα είναι απλά! Κάθε
τετράγωνο έχει τη γραμμή και τη στήλη στην
οποία ανήκει. Το τετραγωνάκι που είναι
σημειωμένο δίπλα ονομάζεται γ6 αφού
βρίσκεται στη στήλη γ και στην έκτη γραμμή.
Έχουμε
αποφασίσει,
για
να
μην
μπερδευόμαστε, να λέμε πρώτα τη στήλη και
μετά τη γραμμή. Άρα το όνομα «6γ» είναι
λάθος.

Εκτός από τις στήλες και τις γραμμές, σε μια
Σκακιέρα έχουμε και τις διαγώνιες. Οι
διαγώνιες
ονοματίζονται
από
δύο
τετραγωνάκια, αυτό της αρχής τους και αυτό
του τέλους τους. Για παράδειγμα, στο διπλανό
σχήμα βλέπουμε τις διαγώνιες a5-δ8 και a1θ8. H α1-θ8, ονομάζεται και «μεγάλη
διαγώνιος». Η Σκακιέρα έχει δύο μεγάλες
διαγώνιες. Μπορείτε να βρείτε την άλλη;

Απάντηση: ____________
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Καμία γνώση δεν μπορεί να κατακτηθεί αν δεν κάνουμε εξάσκηση! Να μερικές απλές
ασκήσεις για να εξασκήσετε αυτά που μόλις μάθατε:

Άσκηση 1
Σε μια άδεια Σκακιέρα κλείστε τα μάτια σας και ρίξτε πάνω της τρεις φορές ένα νόμισμα.
Ανοίξτε τα μάτια σας και δείτε σε ποιο τετραγωνάκι έχει πέσει το νόμισμα κάθε φορά . Αν το
νόμισμα είναι ανάμεσα σε δύο τετραγωνάκια, πείτε τη σκακιστική λέξη «ζαντούμπ» και
τοποθετήστε το στη μέση ενός τετραγώνου από αυτά που είναι ανάμεσα (όποιο εσείς
θέλετε). Μην βιάζεστε! Θα μάθουμε αργότερα πότε οι σκακιστές χρησιμοποιούν αυτή την
παράξενη λέξη!

1ο τετράγωνο: _____
2ο τετράγωνο: _____
3ο τετράγωνο: _____

Μετά κάντε τα εξής:

o

Σημειώστε σε ποια στήλη βρίσκεται το νόμισμα
Απάντηση 1: _____
Απάντηση 2: _____
Απάντηση 3: _____

o

Σημειώστε σε ποια γραμμή βρίσκεται το νόμισμα
Απάντηση 1: _____
Απάντηση 2: _____
Απάντηση 3: _____

o

Σημειώστε το όνομα του τετραγώνου που βρίσκεται το νόμισμα
Απάντηση 1: _____
Απάντηση 2: _____
Απάντηση 3: _____
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o

Σημειώστε το όνομα δύο διαγωνίων που περνούν από αυτό το τετράγωνο.
Απάντηση 1: _____

και _____

Απάντηση 2: _____

και _____

Απάντηση 3: _____

και _____

Άσκηση 2
Η παρακάτω θέση είναι η τελική θέση της παρτίδας Άντερσεν- Κιζερίνσκι, Λονδίνο 1851.
Αυτή η παρτίδα έχει μείνει στην ιστορία σαν η «Αθάνατη Παρτίδα» μια που ο Λευκός
θυσίασε 1 Αξιωματικό, 2 Πύργους και μια Βασίλισσα με εντυπωσιακό τρόπο για κερδίσει
τον Μαύρο! Είναι τόσο όμορφη η παρτίδα λοιπόν που θα μείνει αξέχαστη στους σκακιστές
για πάντα!

Δείτε το παραπάνω διάγραμμα και γράψτε:

o

Σε ποια τετράγωνα βρίσκονται τα Λευκά Πιόνια;
Απάντηση: _____________________

o

Σε ποιο τετράγωνο βρίσκεται ο Μαύρος Βασιλιάς;
Απάντηση: _____________________
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o

Σε ποια τετράγωνα βρίσκονται οι Μαύροι Πύργοι;
Απάντηση: _____________________

o

Σε ποιο τετράγωνο βρίσκεται η Μαύρη Βασίλισσα;
Απάντηση: _____________________

o

Σε ποια τετράγωνα βρίσκονται οι Μαύροι Αξιωματικοί;
Απάντηση: _____________________

o

Σε ποιο τετράγωνο βρίσκεται ο Λευκός Βασιλιάς;
Απάντηση: _____________________

Άσκηση 3
Η Σκακιέρα της παρακάτω φωτογραφίας δεν έχει γραμμένες περιμετρικά τις στήλες και τις
οριζόντιες για να είναι πιο εύκολο για εμάς να βρούμε τα ονόματα των τετραγώνων. Είναι
όμως τόσο δύσκολο να τα βρούμε; Ζωγραφίστε στην Σκακιέρα τα παρακάτω σύμβολα στα
τετραγωνάκια που αναφέρονται:

στο ζ2

στο θ7

στο η8

στο γ6

στο ε4

Για τους μαθητές της Α’ Δημοτικού έχει ενδιαφέρον το ακόλουθο βιντεάκι που θα σας βοηθήσει να μάθετε τα
σχήματα με «σκακιστικό» τρόπο!: http://www.youtube.com/watch?v=TgMcxQm3A_M
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Αν εξασκηθείτε αρκετά στην αναγνώριση των τετραγώνων, έχετε κάνει το πρώτο σημαντικό
βήμα για να γίνετε ένας ισχυρός Σκακιστής! Οι καλοί παίχτες μπορούν να παίζουν μια
παρτίδα το ίδιο καλά και «μπλάιντ» , δηλαδή με τα μάτια κλειστά, χωρίς να βλέπουν την
Σκακιέρα ή ακόμα και χωρίς καθόλου Σκακιέρα! Όταν ο Φιλιντόρ έπαιζε παρτίδες μπλάιντ
πριν από 250 χρόνια, ο κόσμος πίστευε πως ήταν υπεράνθρωπος. Σήμερα ξέρουμε ότι με
εξάσκηση μια παρτίδα μπλάιντ είναι εύκολο να πραγματοποιηθεί. Να είστε σίγουροι ότι σε
λίγο καιρό θα μπορείτε να παίζετε τέτοιες παρτίδες με τους φίλους σας και κανένας γύρω
σας να μην καταλαβαίνει τι κάνετε!
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Για… προχωρημένους!
Στις μέρες μας, ο σκακιστής που θα αποφασίσει να ασχοληθεί αγωνιστικά και να μελετήσει
πιο εξειδικευμένα βιβλία, θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τη λατινική γραφή των
στηλών και των κομματιών. Θα δούμε ποια είναι η λατινική γραφή των κομματιών σε πιο
προχωρημένο κεφάλαιο του βιβλίου και σε αυτό το κεφάλαιο ήδη αναφέραμε την λατινική
ονομασία των 8 στηλών της Σκακιέρας.
Ακόμα και αν τα παιδιά κάνουν τα πρώτα βήματά τους στο να μάθουν την ελληνική
αλφαβήτα, η εμπειρία μας έχει δείξει πως δεν είναι δύσκολο καθόλου να μάθουν τα 8
πρώτα γράμματα και της αγγλικής αλφαβήτας:

Μετά από αυτό, ας προσπαθήσει ο «αγγλομαθής» μαθητής να κάνει την επόμενη άσκηση:

Άσκηση 4
Αντιστοιχίστε τα ελληνικά ονόματα των στηλών με τα αντίστοιχα αγγλικά:

β

f

γ

g

ζ

b

η

h

θ

c
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Δραστηριότητα για την Τάξη
Ζωγραφίστε στην αυλή του σχολείου σας μια σκακιέρα αρκετά μεγάλη έτσι ώστε να χωράνε
άνετα να σταθούν δίπλα- δίπλα δύο μαθητές σε γειτονικά τετράγωνα. Προτείνουμε να
ζωγραφίσετε και τα ονόματα των στηλών και των γραμμών. Όμως προσοχή! Το τετράγωνο
θ1 πρέπει να είναι Λευκό!
Αυτή η σκακιέρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επίδειξη ζωντανού Σκακιού, μια
δραστηριότητα που είναι αρκετά εντυπωσιακή και δημοφιλής σε όλο τον κόσμο εδώ και
αιώνες! Στο τέλος της χρονιάς μπορείτε να παρουσιάσετε μια παρτίδα από το εσωτερικό
σας πρωταθληματάκι ή και μια διάσημη παρτίδα (πχ την «Αθάνατη») για να την δουν όλοι
οι συμμαθητές σας. Φυσικά, το κάθε κομμάτι της ζωντανής αυτής σκακιέρας πρέπει να έχει
και την ανάλογη ενδυμασία!

Φωτό επάνω: Επίδειξη ζωντανού σκαιού στην Μαρόστικα, Ιταλία το 2010. Μια επίδειξη που
επαναλαμβάνεται κάθε δύο χρόνια! (πηγή www.venere.com). Εσείς φυσικά μπορείτε να
κάνετε τη δική σας σκακιέρα μικρότερη!
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Παίζω με τα Πιόνια
Τα Πιόνια είναι οι απλοί στρατιώτες μας. Παρ’ όλο που στο Σκάκι τα Πιόνια είναι τα πιο
αδύναμα κομμάτια του στρατού μας δεν θα πρέπει να τα υποτιμούμε, κυρίως λόγω του ότι
είναι πολλά! Στις παρτίδες των μεγάλων παιχτών πολλές φορές η απώλεια και μόνο ενός
Πιονιού μπορεί να σημαίνει και την ήττα. Άλλωστε ο διάσημος παίχτης του 18ου αιώνα
Φιλιντόρ είχε πει:

Τα Πιόνια είναι η ψυχή του Σκακιού
François-André Danican Philidor (1726- 1795)

Αρχική Θέση
Κάθε πλευρά έχει οχτώ Πιόνια στην αρχή της παρτίδας. Δείτε στο παρακάτω διάγραμμα
πως τα τοποθετούμε πριν αρχίζει το παιχνίδι:

Παράδειγμα 1.1

Πώς Κινούνται
Η κίνηση του Πιονιού έχει ως εξής. Μπορεί να κινηθεί μόνο μπροστά και μόνο ένα
τετράγωνο κάθε φορά. Σε μία μόνο περίπτωση μπορεί, αν θέλει, να μετακινηθεί δύο
τετραγωνάκια μπροστά, στην περίπτωση που βρίσκεται στην αρχική του θέση, δηλαδή στη
δεύτερη γραμμή. Αν μπροστά από το Πιόνι βρίσκεται κάποιο άλλο κομμάτι (εχθρικό ή
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φιλικό) δεν μπορεί να μετακινηθεί. Σε αυτή την περίπτωση λέμε πως το Πιόνι είναι
«μπλοκαρισμένο». Ας δούμε τον κανόνα της κίνησης του Πιονιού μέσα από ένα
παράδειγμα:

Παράδειγμα 1.2

Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρήστε το Πιόνι στο ε2. Αυτό το πιόνι μπορεί να πάει είτε
στο ε3, είτε στο ε4 σε μία κίνηση. Αν όμως θέλει να πάει στο ε5 θα πρέπει να το κάνει είτε
σε 2, είτε σε 3 κινήσεις (πρώτα στο ε4 και μετά στο ε5 ή στο ε3, μετά στο ε4 και μετά στο
ε5). Τα ίδια ισχύουν και για το Πιόνι στο γ7.
Τα Λευκά Πιόνια που βρίσκονται στα τετράγωνα η3 και η4, όπως και τα Μαύρα Πιόνια που
βρίσκονται στα τετράγωνα η5 και η6 είναι μπλοκαρισμένα, που σημαίνει πως δεν μπορούν
αυτή τη στιγμή να μετακινηθούν.
Πώς γράφουμε την κίνηση ενός Πιονιού; Είναι απλό! Απλά γράφουμε το τετραγωνάκι στο
οποίο πηγαίνει. Για το Πιονάκι στη στήλη-ε για παράδειγμα, λέμε πως οι κινήσεις που
μπορεί να κάνει είναι:

ε3 ή ε4

Άσκηση 1.1:
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Δείτε το παρακάτω διάγραμμα και απαντήστε στις ερωτήσεις:

o

Γράψτε όλα τα τετραγωνάκια που μπορούν τα Πιόνια να μετακινηθούν
Λευκά: _____________
Μαύρα: _____________

o

Τρία Πιόνια είναι είτε αδύνατον να κινηθούν, είτε δεν μπορούν να πάνε εκεί
που ίσως θα ήθελαν. Ποια πιόνια είναι αυτά;
Απάντηση: _____________

Πώς Αιχμαλωτίζουν
Όλα τα κομμάτια στο Σκάκι έχουν την δυνατότητα να αιχμαλωτίσουν οποιοδήποτε
αντίπαλο κομμάτι. Η λέξη που χρησιμοποιούμε είναι «αιχμαλωτίζω» αλλά θα την βρείτε
και ως «κόβω» ή «τρώω». Γενικά, ο τρόπος που γίνεται το κόψιμο ή φάγωμα ενός
αντίπαλου κομματιού είναι ο εξής: μετακινούμε το δικό μας κομμάτι στο τετράγωνο του
κομματιού που θέλουμε να φάμε (αν το δικό μας κομμάτι φυσικά μπορεί να πάει σε αυτό
το τετράγωνο!), βγάζουμε το αντίπαλο κομμάτι εκτός Σκακιέρας και αφήνουμε μόνο το δικό
μας κομμάτι σε αυτό το τετράγωνο.
Το Πιόνι είναι το μοναδικό κομμάτι στο Σκάκι που δεν τρώει όπως κινείται! Προσοχή
λοιπόν! Το Πιόνι μπορεί να κόψει μόνο μπροστά και μόνο όποιο αντίπαλο κομμάτι
βρίσκεται διαγώνια ένα τετραγωνάκι δεξιά του ή αριστερά του. Ας δούμε το παρακάτω
σχήμα για να το καταλάβουμε καλύτερα.
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Παράδειγμα 1.3

o

Το Πιόνι στο β2 (βλ κουτάκι κάτω αριστερά) μπορεί να κάνει τέσσερις κινήσεις.
Μπορεί να προχωρήσει στο β3 ή στο β4 ή μπορεί να κόψει στο α3 ή στο γ3.

o

Αν κοιτάξουμε τα Πιόνια στα τετράγωνα α6, α7, β6 και β7 (βλ κουτάκι πάνω
αριστερά) θα δούμε πως κανένα από τα τέσσερα δεν μπορεί να προχωρήσει
μπροστά, όμως καθένα από τα τέσσερα μπορεί να πραγματοποιήσει από δύο
κοψίματα.

o

Αν είναι η κίνηση του Λευκού και κοιτάξουμε το κουτάκι πάνω δεξιά βλέπουμε ότι
το πιόνι στο θ6 μπορεί να θέλει να κόψει το πιόνι στο η7 ή να προχωρήσει, ενώ αν
είναι η κίνηση του Μαύρου το η7 μπορεί να κόψει το θ6 ή να προχωρήσει.

o

Στο κάτω δεξιά κουτάκι αν είναι η κίνηση του Μαύρου το η3 μπορεί μόνο να κόψει
το ζ2, ενώ το ζ4 μπορεί μόνο να μετακινηθεί μπροστά. Αν είναι η κίνηση του Λευκού
μόνο το ζ2 μπορεί είτε να πάει μπροστά, είτε να κόψει το η3.

Για να δηλώσουμε κόψιμο χρησιμοποιούμε το σύμβολο «x». Για παράδειγμα, στο κουτάκι
πάνω δεξιά του προηγούμενου διαγράμματος το κόψιμο του Πιονιού θ6 στο η7 γράφεται:

θxη7
Δεν θα ήταν λάθος να γράψουμε και «θ6xη7», αλλά επειδή Πιόνι της στήλης-θ για να κόψει
στο η7 μόνο στο θ6 μπορεί να βρίσκεται, μπορούμε να παραλείψουμε να γράψουμε τον
αριθμό 6.
Για να γίνεται «εξπέρ» στην κίνηση του Πιονιού ένας είναι ο δρόμος της επιτυχίας:
εξάσκηση!
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Άσκηση 1.2:

Δείτε το παρακάτω διάγραμμα και απαντήστε στις ερωτήσεις:

Διάγραμμα Άσκησης 1.2

o

Αν παίζει ο Λευκός, γράψτε ποια κοψίματα μπορούν να γίνουν
Απάντηση: ___________________

o

Αν παίζει ο Μαύρος, γράψτε ποια κοψίματα μπορούν να γίνουν
Απάντηση: ___________________

Όταν έχουμε Πιόνια που προστατεύουν το ένα το άλλο με τον παραπάνω τρόπο (σαν
στρατιώτες που προστατεύονται από την ασπίδα του συντρόφου τους) , τότε ο
σχηματισμός αυτός ονομάζεται «Αλυσίδα Πιονιών».

Άσκηση 1.3 (Δύσκολη):

o

Δείτε την παρακάτω θέση και απαντήστε στην ερώτηση:

Την κίνηση έχει ο Λευκός. Τι πρέπει να παίξει έτσι ώστε να καταφέρει ένα από τα
δύο Πιονάκια που του απομένουν να φτάσει στο τέλος της Σκακιέρας (δηλαδή στην
8η γραμμή);
Απάντηση: _____________
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Διάγραμμα Άσκησης 1.3

Η Πιονομαχία!
Για να κάνουμε εξάσκηση και ταυτόχρονα να περάσουμε καλά παίζοντας με τους φίλους
μας (που αν δεν ξέρουν την κίνηση του Πιονιού θα τους την μάθουμε!), θα παίξουμε το
παρακάτω παιχνίδι:

o

Στήνουμε τη Σκακιέρα με τα Πιόνια στην αρχική τους θέση (βλ παράδειγμα 1.1)

o

Πρώτος παίζει ο Λευκός

o

Κερδίζει αυτός που:
 Θα προχωρήσει ένα πιόνι του στην 8η γραμμή (αν είναι Λευκός) ή στην 1η
γραμμή (αν είναι Μαύρος) ή
 Θα φάει όλα τα πιόνια του αντιπάλου του ή
 Θα αφήσει τον αντίπαλό του χωρίς καμία νόμιμη κίνηση

Προσοχή! Αυτό που παίζουμε ΔΕΝ είναι Σκάκι, αλλά ένα άλλο παιχνίδι που λέγεται
Πιονομαχία!
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Κανόνες Σωστής Αγωνιστικής Συμπεριφοράς
Τώρα που θα αρχίσουμε να παίζουμε φιλικές παρτίδες με τους φίλους μας, πρέπει να
ακολουθούμε κάποιους κανόνες που τους ακολουθούν όλοι οι Σκακιστές σε όλο τον κόσμο
πάρα πολλά χρόνια τώρα και μάλιστα έχουν γίνει επίσημοι κανόνες της Παγκόσμιας
Σκακιστικής Ομοσπονδίας:
o

o

o

Πριν αρχίσει μια παρτίδα και όταν τελειώσει δίνουμε το χέρι στον αντίπαλο και
του ευχόμαστε «Καλή Παρτίδα». Δεν του λέμε «Καλή Τύχη», γιατί είναι σαν να τον
προσβάλλουμε! Σε μια παρτίδα Σκάκι χρειάζεται ικανότητα και όχι τύχη.
Κατά τη διάρκεια της παρτίδας απαγορεύεται αυστηρά να μιλάμε στον αντίπαλο
(αν υπάρχει δάσκαλος ή διαιτητής). Αν χρειαστεί να του μιλήσουμε το κάνουμε
σύντομα και διακριτικά.
Ακολουθούμε τον κανόνα «κουνώ, ότι ακουμπώ»

Για… προχωρημένους!
Οι ασκήσεις που δίνονται στην ενότητα των προχωρημένων είναι αρκετά δύσκολες, αλλά
είναι ένας καλός τρόπος επανάληψης στο τέλος της χρονιάς, όταν πλέον θα έχουμε αρκετές
γνώσεις και εμπειρία για να τις λύσουμε. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορούμε να
προσπαθήσουμε και τώρα όμως!
Για το πρώτο μάθημα δεν θα έχουμε άσκηση, αλλά θα έχουμε μία παρτίδα Πιονομαχίας. Η
επόμενη Πιονομαχία λοιπόν, είναι από τις καλύτερες που έχουμε δει ποτέ! Ίσως να μην
μπορείτε να εκτιμήσετε ακόμα πόσο δυνατές είναι μερικές κινήσεις, αλλά σίγουρα θα
μπορείτε να το κάνετε στο τέλος της χρονιάς.
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Όταν μετά από μία κίνηση δούμε το ερωτηματικό («;») , σημαίνει πως η κίνηση αυτή είναι
λάθος. Όταν όμως υπάρχει θαυμαστικό («!»), τότε η κίνηση αυτή είναι εξαιρετική!

Παίχτης με τα Λευκά
Παίχτης με τα Μαύρα
Προπονητική Πιονομαχία, Πάτρα 27/07/2012
1.δ4 δ5 2.β3 γ6 3.γ4 ζ5 4.ζ3; ζ4! 5.η3 η5! 6.α4 β6! 7.γxδ5 γxδ5 8.β4 α6 9.α5 β5 10.η4 θ6!
11.θ3 ε6!
και ότι και να παίξει ο Λευκός χάνει! (Γιατί;)

Συμβουλές
Τα Πιόνια είναι «ομαδικοί» παίχτες, γι αυτό μην απομακρύνετε ένα Πιόνι από τους
συναδέλφους του, τα φιλικά Πιόνια δηλαδή. Λειτουργούν εξαιρετικά σαν ομάδα, όταν
προστατεύει το ένα το άλλο. Επίσης είναι εξαιρετικοί αμυντικοί, αν και όταν κάνουν
επίθεση δεν θα πρέπει ο αντίπαλος να την αγνοήσει! Σημαντικά είναι και τα «ελεύθερα
Πιόνια»! Όλα αυτά θα τα βρείτε και παρακάτω, αλλά ας τα έχετε στο νου σας από τώρα.

Επανάληψη
Τα Πιόνια…
 Κινούνται μόνο μπροστά, ένα τετράγωνο τη φορά
 Όταν βρίσκονται στη αρχική τους θέση μπορούν να
προχωρήσουν δύο τετράγωνα.
 Τρώνε διαγώνια.
 Λειτουργούν καλύτερα σαν ομάδα.
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Στο τέλος μερικών μαθημάτων θα υπάρχει μια ενότητα με επιπλέον ασκήσεις, συνήθως
από Πιονομαχίες. Οι ασκήσεις αυτές περιέχουν διδακτικές θέσεις που θα συναντούμε
συχνά στις παρτίδες μας, αλλά η θεματολογία είναι ελαφρώς δυσκολότερου επιπέδου.
Μπορείτε να κάνετε αυτές τις ασκήσεις λοιπόν στο τέλος της χρονιάς, ή σε ένα τμήμα με
μεγαλύτερης ηλικίας μαθητές.

Παίζει ο Λευκός. Ποιο είναι το κόψιμο που μας συμφέρει περισσότερο;

1.

___________

2.

___________

3.

___________

Παίζει ο Μαύρος και περιορίζει την κινητικότητα του Λευκού

4.
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5.

6.

Η «Διάσπαση»
Στις παρακάτω ασκήσεις προσπαθούμε να βρούμε τον τρόπο ένα από τα Πιόνια μας να
φτάσει στην τελευταία γραμμή με την βοήθεια κάποιας θυσίας.
Όταν μετακινούμε ένα Πιόνι μας σε τετράγωνο που μπορεί να φαγωθεί από ένα αντίπαλο
Πιόνι (είτε το Πιόνι μας είναι προστατευμένο, είτε όχι) λέμε πως κάνουμε μια «διάσπαση».

Παίζει ο Μαύρος

7.

8.

___________

___________

9.

___________

Παίζει ο Λευκός

10.

___________
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11.

___________

12.

___________

Παίζω με τους Πύργους
Οι Πύργοι, μαζί με την Βασίλισσα, ονομάζονται «βαριά κομμάτια» γιατί η δύναμή τους
είναι μεγάλη. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να γνωρίζουμε να τους χρησιμοποιούμε σωστά
και να εκμεταλλευόμαστε στον μέγιστο βαθμό την δύναμή τους. Τα επιθετικά κομμάτια (τα
βαριά δηλαδή) δεν πρέπει να τα «θάβουμε», αλλά να τα χρησιμοποιούμε ενεργητικά. Ο
γνωστός Αμερικανός Grand Master Ρεσέφσκι είχε πει:

Ο μόνος καλός Πύργος είναι ο ενεργητικός Πύργος
Samuel Reshevsky 1911-1992

Αρχική Θέση
Κάθε πλευρά έχει δύο Πύργους στην αρχή της παρτίδας. Δείτε στο παρακάτω διάγραμμα
πως τους τοποθετούμε πριν αρχίσει το παιχνίδι:

Παράδειγμα 2.1

Πώς Κινούνται
Η κίνηση του Πύργου έχει ως εξής. Μπορεί να κινηθεί κατά μήκος των γραμμών και των
στηλών όσα τετράγωνα επιθυμεί, αρκεί να μην υπάρχει κάποιο εμπόδιο μπροστά του που
μπορεί να τον σταματήσει (φιλικό κομμάτι) ή που θα πρέπει να το αιχμαλωτίσει (εχθρικό
κομμάτι) για να του ανοίξει ο δρόμος. Δείτε το παράδειγμα:
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Παράδειγμα 2.2

Ο Πύργος στο δ5 μπορεί να μετακινηθεί σε όλα τα τετράγωνα της δ-στήλης και της 5ης
γραμμής, ενώ ο Πύργος στο ζ3 μπορεί να πάει σε όλα τετράγωνα της ζ-στήλης και της 3ης
γραμμής. Τίποτα δεν τους εμποδίζει. Στο επόμενο παράδειγμα θα δούμε πως μπορεί ο
Πύργος να εμποδιστεί στην μετακίνησή του:

Παράδειγμα 2.3

Εδώ βλέπουμε πως μπορούν άλλα κομμάτια, όπως Πιόνια, Ίπποι και Αξιωματικοί, να
εμποδίσουν τον Πύργο. Ο Πύργος στο γ2 μπορεί να πάει στα τετράγωνα γ3, γ5, γ6 και γ8
στη γ-στήλη και όχι στο γ1 ή στο γ2 γιατί τον εμποδίζει το Πιόνι στο γ2. Το ίδιο γίνεται και
με τον Ίππο στο η4 που εμποδίζει τον Πύργο να μετακινηθεί στα τετράγωνα η4 και θ4 της
4ης γραμμής. Ο Πύργος που βρίσκεται στο η7 είναι μια σπάνια περίπτωση Πύργου που είναι
«πνιγμένος» από τα δικά του κομμάτια και δεν μπορεί να μετακινηθεί καθόλου!
Αν είστε σίγουροι ότι το καταλάβατε, τότε δεν θα δυσκολευτείτε στην επόμενη άσκηση.
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Άσκηση 2.1:
o

Δείτε το παρακάτω διάγραμμα και απαντήστε στις επόμενες ερωτήσεις:

Γράψτε τις στήλες και τις γραμμές που οι τέσσερις Πύργοι ελέγχουν.
Απάντηση: __________

o

__________

__________

__________

Οι 3 Πύργοι που δεν βρίσκονται σε μια τελείως ανοιχτή γραμμή ή στήλη, σε
ποια τετράγωνα δεν μπορούν να πάνε;
Απάντηση: __________

__________

__________

Διάγραμμα Άσκησης 2.1

Πώς Αιχμαλωτίζουν
Ο Πύργος αιχμαλωτίζει οποιοδήποτε εχθρικό Πιόνι ή κομμάτι βρίσκεται σε τετράγωνο που
ο Πύργος μπορεί να πάει. Όταν αιχμαλωτίζουμε ένα αντίπαλο κομμάτι, απλά βάζουμε τον
Πύργο σε αυτό το τετράγωνο και το κομμάτι αυτό φεύγει από την Σκακιέρα.
Θα το καταλάβουμε εύκολα αν μελετήσουμε το επόμενο παράδειγμα.
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Παράδειγμα 2.4

Ο Πύργος στο γ4 μπορεί να αιχμαλωτίσει τα κομμάτια ή το Πιόνι που βρίσκονται στα
τετράγωνα γ1, γ8 και α4, ενώ δεν μπορεί να αιχμαλωτίσει το Πιόνι στο θ4 αφού τον
εμποδίζει το Λευκό Πιόνι στο η4.
Πώς γράφουμε το κόψιμο του Πύργου στο γ8; Εύκολο! Πxγ8

Η Ανταλλαγή
«Αλλαγή» ή «Ανταλλαγή» λέμε ότι συμβαίνει όταν η μία πλευρά αιχμαλωτίζει ένα κομμάτι
και με τη σειρά της η άλλη πλευρά σε απάντηση κάνει και αυτή ένα κόψιμο. Χάνουμε
λοιπόν κάτι, αλλά παίρνουμε κάτι πίσω.
Για να γίνεται «εξπέρ» στην κίνηση του Πύργου και στην έννοια της Ανταλλαγής που μόλις
μάθαμε, ένας είναι ο δρόμος της επιτυχίας: εξάσκηση! Διδάξτε με τη σειρά σας τα μυστικά
της κίνησης του βαριού αυτού κομματιού σε φίλους και γονείς και παίξτε πολλές
προπονητικές παρτίδες μαζί τους. Ας λύσουμε πρώτα μια άσκηση:

Άσκηση 2.2

(Δύσκολη):

Δείτε το επόμενο διάγραμμα και απαντήστε «Σωστό» ή

«Λάθος» στις επόμενες προτάσεις.
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o

Στο κουτάκι Νο 1: Όποια πλευρά παίζει πρώτη κερδίζει έναν Πύργο μετά τις
αλλαγές.
Σ
Λ

o

Στο κουτάκι Νο 2: Οι Πύργοι προστατεύονται μεταξύ τους. Έτσι, όποιος και να
παίζει πρώτος δεν μπορεί μείνει με Πύργο περισσότερο μετά τις αλλαγές.
Σ
Λ

o

Στο κουτάκι Νο 3: Κανένας Πύργος δεν μπορεί να αιχμαλωτίσει κάποιον άλλο
και κανένας Πύργος δεν προστατεύει κάποιον άλλο.
Σ
Λ

o

Στο κουτάκι Νο 4: Κανένας Πύργος δεν μπορεί να αιχμαλωτίσει κάποιον άλλο
και κανένας Πύργος δεν προστατεύει κάποιον άλλο.
Σ
Λ
Διάγραμμα Άσκησης 2.2

Η Πιονομαχία με Πύργους
Οι κανόνες της Πιονομαχίας είναι σχεδόν οι ίδιοι με αυτούς που ξέρουμε, μόνο που τώρα
μπαίνουν και οι Πύργοι στο παιχνίδι και έτσι αναγκαστικά έχουμε κάποιες αλλαγές:
o

Στήνουμε τη Σκακιέρα όπως το επόμενο διάγραμμα
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Παράδειγμα 2.5

o

Πρώτος παίζει ο Λευκός

o

Κερδίζει αυτός που:

 Θα προχωρήσει ένα πιόνι του στην 8η γραμμή (αν είναι Λευκός) ή στην 1η
γραμμή (αν είναι Μαύρος) και αυτό το Πιόνι ΔΕΝ μπορεί να το κόψει ο
Πύργος μόλις φτάσει εκεί. Αν το Πιόνι αυτό κόβεται, τότε η πλευρά που
έφτασε το Πιόνι στην τελευταία γραμμή δεν κερδίζει! Προσοχή! Επίσης
κερδίζει αυτός που:
 Θα φάει όλα τα πιόνια του αντιπάλου του ή

 Θα αφήσει τον αντίπαλό του χωρίς καμία νόμιμη κίνηση

Για … προχωρημένους!
Δύο ασκήσεις για… γερά μυαλά που προτείνονται από τους Alburt και Pelts (βλ
Βιβλιογραφία). Μην απογοητευτείτε αν δεν βρείτε την λύση γιατί ακόμα και πολύ ισχυροί
παίχτες δεν τα κατάφεραν. Όμως αυτό δεν σημαίνει πως έχετε και δικαιολογία να μην
προσπαθήσετε! Αν δεν μπορέσετε τώρα, επιστρέψτε σε αυτές τις ασκήσεις στο μέλλον:
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Πώς κερδίζει ο Λευκός στις δύο παρακάτω περιπτώσεις;

1.

2.

Συμβουλές
Είπαμε πως πρέπει να χρησιμοποιούμε τους Πύργους μας επιθετικά (χρησιμοποιούμε
συνήθως την έκφραση «ενεργητικό παιχνίδι») για να εκμεταλλευτούμε όσο δυνατόν
περισσότερο την μεγάλη τους ισχύ. Για να γίνει αυτό πρέπει να τοποθετούμε τους Πύργους
μας σε ανοιχτές στήλες ή ανοιχτές γραμμές και εκεί που ο αντίπαλος έχει αδυναμίες ή
στόχους που μπορούμε να επιτεθούμε.
Συνήθως ένας Πύργος είναι «δολοφονικός» στην 7η ή 8η γραμμή (αν είναι Λευκός, για τον
Μαύρο οι αντίστοιχες γραμμές είναι 1η και 2η , αλλά πολλές φορές χρησιμοποιούμε και
πάλι την έκφραση «7η ή 8η γραμμή» και για τον Μαύρο λόγω συνήθειας!). Επίσης είναι
εξαιρετικός στο να σταματάει εχθρικά «ελεύθερα πιόνια» ή να βοηθάει φιλικά, αν
βρίσκεται από πίσω τους.

Επανάληψη
Οι Πύργοι…
 Κινούνται γραμμικά (οριζόντια και κάθετα)
 Αιχμαλωτίζουν όπως κινούνται, αλλά δεν μπορούν να υπερπηδήσουν
κάποιο εμπόδιο.
 Τους αρέσουν οι ανοιχτές στήλες και οι δύο τελευταίες γραμμές.
 Είναι καλοί παίχτες, γι’ αυτό προτιμούν να παίζουν επίθεση!
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Παίζει ο Λευκός. Ποιόν Πύργο θα φάμε για να μείνουμε με περισσότερο υλικό;

1.

2.

3.

Η Αλυσίδα και ο Λαβύρινθος
Οι δύο επόμενες ασκήσεις είναι ανάμεσα σε αυτές που
η Ρωσίδα Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Αλεξάνδρα
Κοστένιουκ έλυνε όταν ήταν μικρή!

Στην πρώτη άσκηση ο
Πύργος πρέπει να φάει
όλα τα Πιόνια. Ποιος
θα καταφέρει να το
κάνει με τις λιγότερες
κινήσεις;

Πάλι πρέπει να φάμε όλα τα Πιόνια, αλλά τώρα υπάρχουν
και φιλικά Πιόνια που μας περιορίζουν την κινητικότητα.

51

Παίζω με τους Αξιωματικούς
Οι Αξιωματικοί, μαζί με τους Ίππους, είναι τα «ελαφριά» μας κομμάτια. Θα μάθουμε
αργότερα πως η αξία (ή δύναμη) ενός Αξιωματικού είναι η ίδια με αυτή του Ίππου αλλά η
διαφορετική τους φύση μας αναγκάζει να συμπεριφερθούμε διαφορετικά στον
Αξιωματικό και διαφορετικά στον Ίππο. Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής Καπαμπλάνκα
είχε πει:

Όσο ένας παίχτης γίνεται δυνατότερος, τόσο περισσότερο εκτιμά την
δύναμη του Αξιωματικού
Jose Raul Capablanca 1888- 1942

Αρχική Θέση
Κάθε πλευρά έχει δύο Αξιωματικούς στην αρχή της παρτίδας. Δείτε στο παρακάτω
διάγραμμα πως τους τοποθετούμε στην αρχική τους θέση:

Παράδειγμα 3.1

Προσέξτε πως τοποθετούμε τους Αξιωματικούς στις στήλες γ και ζ (τις λέμε και στήλες του
Αξιωματικού), ενώ μεσολαβεί ένα κενό τετράγωνο ανάμεσα στον Πύργο και στον
Αξιωματικό. Όπως θα δούμε παρακάτω, στη στήλη-β μπαίνει ο Ίππος, ενώ τα δύο κενά
κεντρικά τετράγωνα θα υποδεχτούν το βασιλικό ζεύγος (Βασιλιά και Βασίλισσα).

52

Πώς Κινούνται
Η κίνηση των Αξιωματικών έχει ως εξής: κινούνται διαγώνια κατά μήκος των τετραγώνων
του ίδιου χρώματος σε οποιαδήποτε κατεύθυνση των διαγωνίων (μπροστά ή πίσω).

Προσοχή: Ο ένας Αξιωματικός κινείται μόνο στα Λευκά τετράγωνα (γι’ αυτό και λέγεται
«Λευκοτετράγωνος») και ο άλλος μόνο στα μαύρα (και λέγεται «Μαυροτετράγωνος»).
Δηλαδή ο Λευκός έχει έναν Λευκοτετράγωνο και έναν Μαυροτετράγωνο Αξιωματικό. Το
ίδιο και ο Μαύρος. Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι ο Αξιωματικός στο γ8 (δείτε αρχική
θέση) είναι ο Μαύρος Λευκοτετράγωνος Αξιωματικός κτλ.
Αυτό σημαίνει πως ο Λευκοτετράγωνος με τον Μαυροτετράγωνο Αξιωματικό κυριολεκτικά
κινούνται σε διαφορετικούς κόσμους! Ποτέ μα ποτέ δεν θα μπορέσει ο ένας να συναντήσει
τον άλλον και να ανταλλάξουν απειλές ή φιλοφρονήσεις. Αυτό το γεγονός μπορεί να είναι
καθοριστικό για συγκεκριμένες θέσεις που μπορεί να προκύψουν σε μια παρτίδα.
Κάποτε ο Σοβιετικός πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής Μπόρις Σπάσκι είχε περιγράψει τον
λόγο που χώρισε με την γυναίκα του με τον εξής «σκακιστικό» τρόπο:

Με τη γυναίκα μου ήμασταν σαν δύο ανόμοιους Αξιωματικούς. Ζούσαμε σε
διαφορετικούς κόσμους….

Στο παρακάτω παράδειγμα φαίνονται όλα τα παραπάνω:

Παράδειγμα 3.2
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Πρώτα απ’ όλα βλέπουμε πως οι Αξιωματικοί δεν μπορούν συναντηθούν ποτέ καθώς είναι
«ετερόχρωμοι» ή «ανόμοιοι» (ενώ αν κινούνταν σε ίδιο χρώμα τετραγώνων θα λέγονταν
«ομοιόχρωμοι» ή «όμοιοι» ) .
Επίσης βλέπουμε ακόμα ένα χαρακτηριστικό του Αξιωματικού. Στο κέντρο ο Αξιωματικός
ελέγχει (μπορεί να μετακινηθεί δηλαδή) 13 τετράγωνα, ενώ στην άκρη μόνο 7! Δηλαδή
ένας κεντροποιημένος Αξιωματικός έχει σχεδόν διπλάσια δύναμη από έναν Αξιωματικό
στην άκρη της Σκακιέρας! Αυτό το γεγονός (που ισχύει και για άλλα κομμάτια, όπως ο
Ίππος) θα το χρησιμοποιήσουμε σε μελλοντικά μαθήματα όταν θα μιλάμε για στρατηγική,
γι’ αυτό να το έχετε στο μυαλό σας!

Παράδειγμα 3.3

Στο παραπάνω παράδειγμα φαίνεται πως η κινητικότητα του Αξιωματικού περιορίζεται από
τα δικά του κομμάτια όπως ακριβώς συνέβαινε και με τον Πύργο. Ο Αξιωματικός δεν
μπορεί να «πηδήξει» τα εμπόδια.

Άσκηση 3.1: Δείτε το επόμενο διάγραμμα και απαντήστε στις επόμενες ερωτήσεις:
o

Κάθε Αξιωματικός κινείται σε δύο διαγώνιους. Ονοματίστε και τις 8 διαγώνιες.
Απάντηση: __________

o

__________

__________

Σε ποια τετράγωνα μπορεί να μετακινηθεί κάθε Αξιωματικός;
Απάντηση: __________
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__________

__________

__________

__________

o

Σε ποια τετράγωνα βρίσκονται εμπόδια που μειώνουν την κινητικότητα των
Αξιωματικών;
Απάντηση: ____________

Διάγραμμα Άσκησης 3.1

Πώς Αιχμαλωτίζουν
Ο Αξιωματικός αιχμαλωτίζει οποιοδήποτε εχθρικό Πιόνι ή κομμάτι βρίσκεται σε τετράγωνο
που ο Αξιωματικός μπορεί να πάει. Ο Αξιωματικός μετακινείται σε αυτό το τετράγωνο και
το εχθρικό κομμάτι απομακρύνεται από την Σκακιέρα.

Παράδειγμα 3.4
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Ο Αξιωματικός στο γ3 μπορεί να αιχμαλωτίσει τον Πύργο στο α1, τον Ίππο στο β4 και το
Πιόνι στο δ2, αλλά δεν μπορεί να αιχμαλωτίσει τον Πύργο στο θ8 (τον εμποδίζει το Πιόνι
στο ζ6) όπως επίσης δεν μπορεί να κόψει τον Ίππο στο α5 (τον εμποδίζει ο Ίππος στο β4).
Επίσης, φυσικά και δεν μπορεί να κόψει το Πιόνι στο ε3 αφού ο Αξιωματικός δεν κινείται
κατά μήκος των γραμμών, παρά μόνο κατά μήκος διαγωνίων.

Παράδειγμα 3.5

Στο παραπάνω παράδειγμα βλέπουμε μια περίπτωση στην οποία ο Λευκός
Λευκοτετράγωνος Αξιωματικός εμποδίζει τα μαύρα Πιόνια από το κινηθούν, αφού όποιο
Πιόνι κινηθεί θα φαγωθεί. Στο παρακάτω παράδειγμα βλέπουμε μια περίπτωση που τα
Πιόνια κερδίζουν τον Αξιωματικό!

Παράδειγμα 3.6

Ο Αξιωματικός είναι κλεισμένος από τα ίδια του τα Πιόνια και μόνο με ελικόπτερο θα
μπορούσε να βγει έξω από την αλυσίδα! Φυσικά, δεν μπορεί να σταματήσει το Λευκό
Πιόνι.
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Πιονομαχία με Αξιωματικούς
Πλέον μπορείτε να παίξετε τις Πιονομαχίες με την προσθήκη Αξιωματικών με τον ίδιο τρόπο
που το κάναμε και με τον Πύργο (τοποθετήστε τους Αξιωματικούς στην αρχική τους θέση).
Επίσης μπορείτε να παίξετε Πιονομαχίες με Πύργους και Αξιωματικούς μαζί.

Άσκηση 3.2 (Δύσκολη):

Στο παρακάτω διάγραμμα παίζει πρώτος ο Λευκός.

o

Ποιος κερδίζει και πώς;

o

Βάλτε τα Πιόνια στην 3η γραμμή και απαντήστε τώρα ποιος κερδίζει.

Διάγραμμα Άσκησης 3.2

Το Παιχνίδι των Πύργων και Αξιωματικών
Τοποθετήστε τα κομμάτια με τον τρόπο που φαίνεται στο επόμενο διάγραμμα.
Παίζει πρώτος ο Λευκός. Κερδίζει αυτός που θα αιχμαλωτίσει πρώτος έναν Αξιωματικό ή
Πύργο του αντιπάλου του.
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Για… προχωρημένους!
Στο σχήμα παρακάτω θέλουμε να μας δείξετε με ποιόν τρόπο κερδίζει ο Λευκός. Μετά
μετακινήστε τον Αξιωματικό από το β7 στο δ5. Κερδίζει τώρα ο Λευκός;

Μερικές φορές στο Σκάκι πρέπει να σκεφτόμαστε συγκεκριμένα, δηλαδή με κινήσεις. Άλλες
φορές όμως αυτός ο τρόπος σκέψης δεν έχει νόημα, ιδιαίτερα όταν το πλήθος των
κινήσεων που θα πρέπει να σκεφτούμε είναι πολύ μεγάλο. Σε αυτές τις περιπτώσεις
σκεφτόμαστε «αφαιρετικά», γενικά δηλαδή.
Στο παραπάνω παράδειγμα, με τον Αξιωματικό στο β7 η απάντηση μπορεί να δοθεί εύκολα
παραθέτοντας μια σειρά κινήσεων (μια «βαριάντα» όπως λέμε στο Σκάκι). Με τον
Αξιωματικό στο δ5 όμως η λύση μπορεί να δοθεί και αφαιρετικά. Μπορείτε να τα
καταφέρετε; Δοκιμάστε το!
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Συμβουλές
Οι Αξιωματικοί λειτουργούν εξαιρετικά σε ζεύγη, αφού με τη βοήθεια του συναδέλφου
τους ελέγχουν και τα δύο χρώματα της Σκακιέρας. Μπορούν να πάνε από την μια μεριά
στην άλλη με μια μόνο κίνηση αρκεί να έχουν ανοιχτές διαγώνιες. Επίσης τους αρέσει πολύ
η συνεργασία με τους Πύργους.
Προσοχή! Όπως θα δούμε παρακάτω, αλλά θα πρέπει ήδη να είναι προφανές, ο
Αξιωματικός (όπως και ο Πύργος) είναι ισχυρότερα κομμάτια από τα Πιόνια. Στις
Πιονομαχίες που παίζουμε λοιπόν δεν θα πρέπει, χωρίς κάποιο σοβαρό λόγο (όλοι οι
κανόνες έχουν εξαιρέσεις) , να ανταλλάσουμε έναν Αξιωματικό ή Πύργο για ένα ή και δύο
Πιόνια γιατί αυτό θα μας οδηγήσει στην ήττα τις περισσότερες φορές.

Ένα «τρελό ζεύγος» Αξιωματικών!

Επανάληψη
Οι Αξιωματικοί…
 Κινούνται διαγώνια μόνο σε ένα χρώμα τετραγώνων.
 Αιχμαλωτίζουν όπως κινούνται, αλλά δεν μπορούν να υπερπηδήσουν
κάποιο εμπόδιο.
 Τους αρέσουν οι ανοιχτές διαγώνιες.
 Αλληλοσυμπληρώνονται με τον φιλικό τους «τρελό»
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Παίζω με την Βασίλισσα
Η Βασίλισσα (την λέμε και «Ντάμα») είναι το πιο ισχυρό κομμάτι της Σκακιέρας και μαζί με
τους Πύργους αποτελούν τον «βαρύ οπλισμό» μας . Θα μάθουμε αργότερα πως η αξία (ή
δύναμη) της Βασίλισσας είναι μεγαλύτερη από ένα Πύργο και ένα Αξιωματικό μαζί, αλλά
είναι λιγότερο ισχυρή από δύο Πύργους. Γι’ αυτό δεν θέλουμε να την χάσουμε νωρίς, εκτός
και αν την θυσιάσουμε για έναν ανώτερο σκοπό. Όπως είχε πει και ο πρώην Παγκ.
Πρωταθλητής Ανατόλι Κάρποβ:

Οι συνδυασμοί με θυσία Βασίλισσας είναι οι πιο εντυπωσιακοί και
αξέχαστοι
Anatoly Karpov 1951 – σήμερα

Αρχική Θέση
Κάθε πλευρά έχει μία Βασίλισσα στην αρχή της παρτίδας. Δείτε στο παρακάτω διάγραμμα
πως την τοποθετούμε. Για να μην το ξεχνάμε, λέμε: «η Βασίλισσα στο χρώμα της» ή ότι το
φόρεμα (χρώμα Βασίλισσας) έχει το ίδιο χρώμα με τα παπούτσια (χρώμα τετραγώνου).

Παράδειγμα 4.1

Πτέρυγα της Βασίλισσας

Πτέρυγα του Βασιλιά

Στο κάτω μέρος του διαγράμματος προσθέσαμε και τον Λευκό Βασιλιά. Βλέπουμε πως το
«βασιλικό ζευγάρι» πηγαίνει στις δύο κεντρικές στήλες. Η Βασίλισσα «στο χρώμα της» (η
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Λευκή σε λευκό και η Μαύρη σε μαύρο) ή απλά στη «στήλη της» που είναι η στήλη –δ. Γι’
αυτό και την πλευρά της Σκακιέρας από τη στήλη α μέχρι τη στήλη δ την ονομάζουμε
«Πτέρυγα της Βασίλισσας», ενώ από τη στήλη ε μέχρι τη στήλη θ έχουμε την «Πτέρυγα του
Βασιλιά».

Πώς Κινείται
Η κίνηση της Βασίλισσας έχει ως εξής: συνδυάζει την κίνηση του Πύργου και του
Αξιωματικού, δηλαδή κινείται κατά μήκος των στηλών, γραμμών και διαγωνίων. Όπως και
οι Πύργοι και οι Αξιωματικοί, αν η Βασίλισσα έχει κάποιο εμπόδιο (φιλικό ή εχθρικό)
μπροστά της δεν μπορεί να το υπερπηδήσει. Επίσης αν διαλέξει να κινηθεί πάνω σε μια
διαγώνιο, μέχρι να ολοκληρώσει την κίνησή της δεν μπορεί να αλλάξει κατεύθυνση και να
κινηθεί κατά μήκος μιας γραμμής. Δηλαδή κάθε φορά κινείται είτε σαν Πύργος, είτε σαν
Αξιωματικός. Όλα αυτά φαίνονται στο παρακάτω παράδειγμα:

Παράδειγμα 4.2

Βλέπουμε πως η Βασίλισσα δεν μπορεί να πάει στο θ4 γιατί ο Πύργος στο η4 την εμποδίζει.
Επίσης για να φτάσει στο ε6 που βρίσκεται ο Μαύρος Αξιωματικός θα πρέπει πρώτα να
πάει στο δ6 και μετά στο ε6. Θα χρειαστεί δηλαδή δύο κινήσεις.

Άσκηση 4.1:
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Δείτε το επόμενο διάγραμμα και απαντήστε στις επόμενες ερωτήσεις:

o

Σε πόσα τετράγωνα μπορεί κάθε Βασίλισσα να μετακινηθεί;
Απάντηση: Η Λευκή _____________
Η Μαύρη _____________

o

Γιατί η Λευκή Βασίλισσα δεν μπορεί να πάει απ’ το β4 στο ε1;
Απάντηση: _____________

o

Γιατί η Μαύρη Βασίλισσα δεν μπορεί να πάει απ’ το ζ5 στο β1;
Απάντηση: _____________
Διάγραμμα Άσκησης 4.1

Πώς Αιχμαλωτίζει
Η Βασίλισσα αιχμαλωτίζει οποιοδήποτε εχθρικό Πιόνι ή κομμάτι βρίσκεται σε τετράγωνο
που αυτή μπορεί να πάει. Η Βασίλισσα μετακινείται σε αυτό το τετράγωνο και το εχθρικό
κομμάτι απομακρύνεται από την Σκακιέρα.

Παράδειγμα 4.3
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Στο παραπάνω σχήμα φαίνεται ξεκάθαρα γιατί η Βασίλισσα είναι το ισχυρότερο κομμάτι.
Αν μετακινηθεί στο η5 θα επιτίθεται ταυτόχρονα και στα 6 Μαύρα κομμάτια του σχήματος.
Φυσικά μπορεί να αιχμαλωτίσει μόνο ένα την φορά!

Άσκηση 4.2:

Στα παρακάτω διαγράμματα βρείτε την πιο δυνατή κίνηση της Βασίλισσας.
1.

2.

X

Πιονομαχία με Βασίλισσες
Πλέον μπορείτε να παίξετε τις Πιονομαχίες με την προσθήκη Βασιλισσών με τον ίδιο τρόπο
που το κάναμε και με τον Πύργο ή τους Αξιωματικούς. Επίσης μπορείτε να παίξετε
Πιονομαχίες με Πύργους και Αξιωματικούς μαζί με τη Βασίλισσα.

Το Παιχνίδι των 4 Βασιλισσών
Τοποθετήστε σε μια Σκακιέρα 4 Βασίλισσες με τέτοιον τρόπο ώστε να μην απειλούνται
μεταξύ τους. Στο επόμενο διάγραμμα φαίνεται ένας τέτοιος τρόπος. Παίζει πρώτος ο
Λευκός. Κερδίζει αυτός που θα αιχμαλωτίσει πρώτος μια Βασίλισσα του αντιπάλου του.
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Στη συνέχεια προσθέστε ένα Λευκό Πιόνι στο α2
και ένα Μαύρο Πιόνι στο θ7. Κερδίζει αυτός θα
καταφέρει να φτάσει το Πιόνι του στη τελευταία
γραμμή του αντιπάλου ή θα κερδίσει μια Βασίλισσα
χωρίς να χάσει τη δικιά του.

Βασίλισσα εναντίων Πιονιών
Ο σκοπός αυτού του παιχνιδιού είναι απλός. Παίζει
πρώτος ο Λευκός. Αν η Βασίλισσα φάει όλα τα Πιόνια
τότε κερδίζει ο Μαύρος. Αν ο Λευκός καταφέρει να
φτάσει ένα Πιόνι στην τελευταία γραμμή τότε η
Βασίλισσα θα πρέπει να το φάει αλλιώς κερδίζει ο
Λευκός.
Σε μια τάξη όπου υπάρχει δάσκαλος, θα προτείναμε
στον δάσκαλο να παίξει ταυτόχρονα με όλους τους
μαθητές (ονομάζεται «αγώνας σιμουλτανέ») και να
πάρει την πλευρά της Βασίλισσας.

Η Βασίλισσα θα πρέπει να κερδίσει εύκολα τα Πιόνια!

Για … προχωρημένους!
Προσπαθήστε να λύσετε την παρακάτω (δύσκολη) άσκηση. Δεν είναι δύσκολο να βρείτε την
λύση, αλλά θα πρέπει να δικαιολογήσετε την λύση σας σωστά και με επιχειρήματα (όπως
λέμε πρέπει να παρουσιάσετε όλες τις «βαριάντες» της λύσης).
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Κερδίζει ο Λευκός αν παίξει τη Βασίλισσά του στο
ε5; Παρουσιάστε την ανάλυσή σας.
Λύση:

Ποια είναι η καλύτερη κίνηση του Λευκού;
Απάντηση:

Συμβουλές
Η Βασίλισσα είναι επιθετικό κομμάτι, γι’ αυτό θα πρέπει να την χρησιμοποιούμε ενεργητικά
και όχι για να κάνουμε άμυνα. Είδαμε πως μπορεί ταυτόχρονα να επιτίθεται σε πολλά
κομμάτια αν έχει ανοιχτές γραμμές και στήλες να κινηθεί.
Επειδή είναι όμως τόσο πολύτιμη δεν θα πρέπει να την αφήσουμε να φαγωθεί από τον
αντίπαλό μας αν δεν κερδίζουμε κάτι σπουδαίο σε αντάλλαγμα. Αυτό σημαίνει φυσικά πως
αν βρούμε κάποιον τρόπο να θυσιάσουμε τη Βασίλισσά μας για να επιτύχουμε σημαντικό
κέρδος ή άμεση νίκη, ο αντίπαλός μας δύσκολα θα το δει αν είναι άπειρος παίχτης.
Η Βασίλισσα είναι «γραμμικό» κομμάτι όπως ο Αξιωματικός και ο Πύργος. Στη συνέχεια θα
δούμε πως συνεργάζεται εξαιρετικά με τον Ίππο αφού αυτός κατά κάποιον τρόπο
«συμπληρώνει» τον τρόπο που αυτή κινείται.

Επανάληψη
Η Βασίλισσα…
 Συνδυάζει την κίνηση Αξιωματικού και Πύργου.
 Αιχμαλωτίζει όπως κινείται, αλλά δεν μπορεί και αυτή να «πηδήξει»
πάνω από εμπόδια.
 Είναι το πιο ισχυρό κομμάτι στον στρατό μας.
 Πολύ εύκολα μπορεί να επιτίθεται σε πολλούς στόχους ταυτόχρονα.
 Είναι πολύ πολύτιμη για να τη χάσουμε «τσάμπα».
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Το Κάρφωμα της Βασίλισσας
Όταν ένα κομμάτι δεν μπορεί στην πραγματικότητα να μετακινηθεί από εκεί που είναι,
γιατί τότε ένα άλλο κομμάτι θα φαγωθεί, τότε λέμε πως αυτό το κομμάτι είναι
«Καρφωμένο». Αν έχουμε ήδη δημιουργήσει ένα κάρφωμα, το καλύτερο που έχουμε να
κάνουμε είναι να επιτεθούμε στο καρφωμένο κομμάτι!
Στην επόμενη άσκηση θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα κάρφωμα με τη Βασίλισσά σας ή αν
κάποιο κομμάτι είναι ήδη καρφωμένο να του επιτεθείτε!
Ας δούμε όμως πρώτα δύο λυμένες ασκήσεις για να καταλάβουμε καλύτερα το κάρφωμα.

Η Βασίλισσα καρφώνει τον Αξιωματικό στο θ7

1.

2.
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3..

Δραστηριότητα για την Τάξη
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, το Σκάκι σαν επιτραπέζιο παιχνίδι αποτελεί μια μεταφορά
πολέμου πάνω στη σκακιέρα και τα κομμάτια του αποτελούν ένα στρατό με ξεχωριστό ρόλο
το καθένα. Το όνομα του κάθε στρατιωτικού κομματιού έχει τη δική του ιστορία και για
κάθε χώρα έχει ενδιαφέρον να αναζητηθεί το όνομα που καθιερώθηκε και ο λόγος που
έγινε κάτι τέτοιο. Επίσης, ποια ήταν η επίδραση αυτής της ονομασίας στην καθημερινή
χρήση της γλώσσας;
Για παράδειγμα, ο Βασιλιάς, «Σαχ» στα Πέρσικα, έδωσε το όνομά του στο Σκάκι αλλά και
στο αγγλικό «τσεκ» και στα παράγωγά του: ο έλεγχος, το τσεκάρισμα, το τσεκάπ, ακόμα και
το τραπεζικό τσεκ. Επειδή στη μεσαιωνική Αγγλία η κρατική υπηρεσία που ήταν αρμόδια
για τα έσοδα χρησιμοποιούσε ένα τραπέζι σκεπασμένο με ένα ύφασμα με άσπρα και
μαύρα τετράγωνα για να κάνει πιο εύκολα τους λογαριασμούς ο λογιστής, η υπηρεσία αυτή
ονομάστηκε Exchequer, δηλαδή ο σημερινός Lord of Exchequer, ο υπουργός οικονομικών,
έχει την ετυμολογία του στη σκακιέρα!
Η Ιστορία των Σκακιστικών Λέξεων και η επιρροή τους σε πολλές έννοιες που
χρησιμοποιούμε καθημερινά είναι ένα πολύ ενδιαφέρον αλλά και ευρύ θέμα που δεν
μπορούμε παρά μόνο να το «ακουμπήσουμε» σε αυτό το βιβλίο. Περισσότερες
πληροφορίες θα βρείτε στο άρθρο του Νίκου Σαραντάκου «Ταξίδι στα 64 Τετράγωνα» από
το πολυβραβευμένο μπλογκ του «Οι Λέξεις έχουν τη δική τους Ιστορία». Ευχαριστούμε τον
κ Σαραντάκο που μας επέτρεψε μια επιμελημένη αναπαραγωγή αυτού του υλικού.
Ρωτήστε τα παιδιά στην Τάξη αν έχουν ακούσει Σκακιστικές λέξεις να χρησιμοποιούνται με
την μεταφορική τους έννοια στην καθομιλουμένη και ρωτήστε τα γιατί πιστεύουν πως το
κάθε κομμάτι ονομάζεται με αυτόν τον τρόπο. Αν υπάρχουν παιδιά με καταγωγή από άλλες
χώρες, ρωτήστε τα αν ξέρουν πως ονομάζονται τα κομμάτια σε αυτή τη χώρα (μια χρήσιμη
πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Chess_piece) .
Παρακάτω παρέχονται πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να εμπλουτίσετε τη συζήτησή
σας αυτή.

Το Πιόνι
Τα Πιόνια στο Σκάκι είναι οι απλοί στρατιώτες. Η παλιά περσική ονομασία του Πιονιού
ήταν piyadah που σήμαινε τον πεζό στρατιώτη και αργότερα στα αραβικά έγινε baidaq.
Στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στη Γαλλία το γαλλικό pion, όπως και τα ομόρριζα αγγλικά,
ισπανικά, ιταλικά, ανάγονται στο λατινικό pedo (αιτιατική pedonem) που σήμαινε τον
πεζικάριο. Από εκεί το πήραμε κι εμείς, μαζί με τη μεταφορική σημασία του άβουλου
οργάνου, του ανθρώπου που είναι υποχείριο κάποιου άλλου. Οι Γερμανοί ονομάζουν το
Πιόνι διαφορετικά, το λένε Bauer, δηλαδή χωριάτη, μια ονομασία που δεν υιοθετήθηκε
από άλλες χώρες.
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Η Βασίλισσα
Η Βασίλισσα είναι το πιο δυνατό κομμάτι στο Σκάκι, κάτι που δεν ίσχυε πάντα φυσικά. Στο
παλιό Σατράντζ, το αραβοπερσικό Σκάκι, τη θέση της βασίλισσας πλάι στον βασιλιά, είχε
ένα αδύναμο κομμάτι, που μπορούσε να κινηθεί κατά ένα μόνο τετράγωνο και μόνο
διαγώνια. Το κομμάτι αυτό λεγόταν firz, που στα αραβικά σημαίνει «σύμβουλος», λέξη
συγγενική με τον βεζίρη. Αυτό άλλαξε ήδη από 11ο αιώνα όπου το κομμάτι στην Ευρώπη
άρχισε να ονομάζεται Βασίλισσα και τον 15ο αιώνα όπως είδαμε στο κεφάλαιο της Ιστορίας
του Σκακιού, απέκτησε τη μεγάλη της ισχύ. Η καινοτομία αυτή έγινε πολύ πιθανόν προς
τιμήν της Βασίλισσας Ισαβέλλας Α΄ της Καστίλλης που ένωσε τα πολλά Ισπανικά Βασίλεια
και υποστήριξε τις νέες ανακαλύψεις, επενδύοντας σε αποστολές μία από τις
σημαντικότερες αυτή του Χριστόφορου Κολόμβου.
Ο Κολόμβος το 1492 αναχώρησε από τα Κανάρια νησιά με προορισμό τις Ινδίες, ένα ταξίδι
που αν γινόταν κάνοντας τον περίπλου της Αφρικής χρειαζόταν περίπου ένα χρόνο. Μετά
από 36 ημέρες βρήκε Γη, ένα νησί στις Μπαχάμες. Ο ίδιος, πιστεύοντας πως κατάφερε τον
στόχο του, ονόμασε τους γηγενείς Ινδιάνους!
Ακόμα και σήμερα όμως, στις περισσότερες μουσουλμανικές χώρες, το κομμάτι συνεχίζει
να ονομάζεται «βεζίρης».

Ο Αξιωματικός
Ο Αξιωματικός είναι ένα ακόμα κομμάτι που με τους νέους κανόνες γύρω στον 15 ο αιώνα
άλλαξε η κίνησή του. Στο αραβοπερσικό Σκάκι το αντίστοιχο κομμάτι ήταν ο ελέφαντας και
η κίνησή του ήταν περιορισμένη καθώς μπορούσε να κινείται μόνο δύο τετράγωνα
διαγώνια, αλλά όμως μπορούσε να υπερπηδά γειτονικό του τετράγωνο αν ήταν
κατειλημμένο όπως σήμερα κάνει ο Ίππος. Ας δούμε όμως και την ιστορική εξέλιξη της
λέξης αυτού του κομματιού.
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Στα αραβικά λεγόταν fil που σημαίνει ελέφαντας και συνδέεται με την λέξη φίλντισι που
είναι ο ελεφαντόδοτος. Η λέξη λοιπόν fil πέρασε στην Ευρώπη μαζί με το άρθρο al και έγινε
al-fil απ’ όπου προήλθε και η σημερινή ισπανική λέξη alfil. Καθώς όμως στην Ευρώπη δεν
υπήρχαν ελέφαντες όπως στην Ινδία, προσπάθησαν οι ευρωπαίοι να ερμηνεύσουν τη λέξη
alfil. Έτσι έχουμε τους Ιταλούς να το αποκαλούν alfiere που σημαίνει σημαιοφόρος, τους
Γάλλους να χρησιμοποιούν τη λέξη fol/fou που σημαίνει τρελός /γελωτοποιός και έτσι
διατήρησαν την ονομασία του αξιωματικού ως φου, ως το τρελό κομμάτι που βρίσκεται
πλάι στο βασιλιά και κινείται περίεργα, γεγονός που αντανακλά τις κοινωνικές
ιδιαιτερότητες της γαλλικής κοινωνίας, με τους γελωτοποιούς να έχουν δύναμη στην
βασιλική αυλή. Η ονομασία φου πέρασε στα ρουμανικά και στα ελληνικά, ενώ σε άλλες
γλώσσες έχουμε διαφορετική λέξη. Για παράδειγμα στα αγγλικά διατηρήθηκε η ονομασία
bishop που σημαίνει επίσκοπος, και πιθανά δείχνει το ρόλο της αγγλικής εκκλησίας ως
στηρίγματος του θρόνου, ενώ στα γερμανικά έχουμε την ονομασία Läufer που σημαίνει
μαντατοφόρος/δρομέας και αντίστοιχα στα ολλανδικά Loper που σημαίνει δρομέας,
υποδηλώνοντας έτσι την αυξημένη κινητικότητα του Αξιωματικού.

Ο Πύργος
Ο Πύργος στο αραβοπερσικό Σαντράτζ ήταν το δυνατότερο κομμάτι, αργότερα όμως
στο ευρωπαϊκό Σκάκι όταν το κομμάτι της βασίλισσας απέκτησε τη μέγιστη δύναμη,
πέρασε στη δεύτερη θέση. Ας δούμε τις διαφορετικές ονομασίες του Πύργου.
Η αραβική ονομασία του ήταν Rukh που σήμαινε άρμα και πέρασε στις ευρωπαϊκές
γλώσσες ως εξής: Rook στα αγγλικά, Roc στα γαλλικά, Rocco στα ιταλικά. Το 1525 ο
ιταλός Μάρκο Τζιρόλαμο Βίντα δημοσιεύει ένα μεγάλο ποίημα στα λατινικά
αφιερωμένο στο Σκάκι και ειδικότερα σε μια παρτίδα του Απόλλωνα εναντίον του
Ερμή, παρουσία των άλλων θεών του Ολύμπου. Σε αυτό, προτείνει ονόματα
κλασικής έμπνευσης για τα κομμάτια του σκακιού. Συγκεκριμένα για το Rukh
προτείνει τον ελέφαντα που έχει στην πλάτη του έναν πολεμικό πύργο, και αυτή
ακριβώς η ονομασία του πύργου (tour, torre κτλ.) αντικατέστησε την ακατανόητη
αραβική, αφού βολεύει και τους κατασκευαστές κομματιών για τους οποίους ήταν
πιο δύσκολη η κατασκευή άρματος. Μόνο στα αγγλικά διατηρήθηκε η αραβογενής
ονομασία, Rook, ενώ απόηχός της υπάρχει και στο ροκέ, κίνηση με την οποία ο
βασιλιάς και ο πύργος αλλάζουν αμοιβαία θέσεις και η οποία δεν υπήρχε στο
αραβοπερσικό παιχνίδι, αλλά αποτελεί καθαρά μια ευρωπαϊκή καινοτομία. Το ροκέ
γενικά χρονολογείται στον 14ο με 15ο αιώνα αλλά ακόμα και την εποχή του Γκρέκο,
δεν είχε καθολική την αποδοχή που έχει σήμερα.
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Επανάληψη στα γραμμικά κομμάτια
Σε αυτό το μάθημα θα σας δείξουμε διάφορες δραστηριότητες μέσα από τις οποίες θα
κατανοήσετε καλύτερα τις δυνατότητες για επίθεση , άμυνα και αλληλοσυνεργασία των
γραμμικών μας κομματιών, δηλ του Αξιωματικού, του Πύργου και της Βασίλισσας. Να
σημειώσουμε πως στις επόμενες δραστηριότητες δεν έχουμε τοποθετήσει καθόλου Πιόνια
έτσι ώστε να εξασκηθείτε καθαρά στις ιδιότητες των κομματιών.

Δραστηριότητα 1η :
Τοποθετήστε στη Σκακιέρα έναν Πύργο και έναν
Αξιωματικό σε ίδιο χρώμα τετραγώνου. Στην αρχή
προτείνουμε να τοποθετήσετε τα κομμάτια στα
τετράγωνα του διπλανού σχήματος, αλλά στη
συνέχεια μπορείτε να διαλέγεται τυχαία
τετράγωνα (ίδιου χρώματος πάντα). Η ερώτηση
είναι η εξής:
Α) Πού μπορεί να πάει ο Αξιωματικός για να
επιτεθεί στον Πύργο;
Β) Πού μπορεί να πάει ο Πύργος για να επιτεθεί
στον Αξιωματικό;

Δραστηριότητα 2η :
Αν θυμάστε, στο μάθημα για τους Αξιωματικούς
προτείναμε να εξασκηθείτε με αυτή τη
δραστηριότητα που την ονομάσαμε «το παιχνίδι
των Πύργων και Αξιωματικών». Την αναφέρουμε
πάλι εδώ γιατί πιστεύουμε ότι είναι σημαντική
(επίσης αρέσει στα παιδιά και δεν την βαριούνται
εύκολα!).
Οι Πύργοι και οι Αξιωματικοί μπορούν να
τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε θέση, αρκεί οι
Αξιωματικοί να είναι ετερόχρωμοι και κανένα
κομμάτι να μην μπορεί να αιχμαλωτίσει το άλλο με
την πρώτη κίνηση.
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Δραστηριότητα 3η :
Στο δίπλα διάγραμμα παίζει πρώτος ο Λευκός.
Καθορίστε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που
θα παίξετε τη θέση με τον αντίπαλό σας (ή αυτό το
διάστημα το καθορίζει ο δάσκαλος αν υπάρχει). Αν
μετά το τέλος του χρονικού διαστήματος αυτού, ο
Μαύρος έχει μείνει με περισσότερα από ένα
κομμάτια κερδίζει, αλλιώς όταν ο Μαύρος μείνει με
ένα μόνο κομμάτι η πλευρά της Βασίλισσας κερδίζει.
Η Βασίλισσα είναι πανίσχυρη στο να δημιουργεί
διπλές απειλές αλλά τα τέσσερα κομμάτια είναι
καλύτερα από αυτή αν συνεργαστούν σωστά.

Δραστηριότητα 4η :
Παρατηρήστε πως και σε αυτή τη δραστηριότητα τα
κομμάτια του Μαύρου τοποθετούνται έτσι ώστε
στην πρώτη κίνηση να μην χάνεται κάποιο από
αυτά. Με αυτή τη δραστηριότητα εξασκούμε όλα τα
ακόλουθα:





Κίνηση κομματιών
Επίθεση, άμυνα και κοψίματα
Αλληλοϋποστήριξη και αποφυγή
Παρατηρητικότητα

Για… προχωρημένους!
Λύστε το παρακάτω πρόβλημα:
«Τοποθετήστε 8 Βασίλισσες στη Σκακιέρα με τέτοιο τρόπο ώστε
να μην απειλούνται μεταξύ τους. Δηλαδή να μην βρίσκονται στην
ίδια στήλη, γραμμή ή διαγώνιο.»
Αυτό το μαθηματικό πρόβλημα διατυπώθηκε για πρώτη φορά το 1848 από τον σκακιστή
Μαξ Μπέζελ και σημαντικοί μαθηματικοί, όπως ο Γκάους έχουν ασχοληθεί με αυτό. Οι
συνολικές του λύσεις είναι 92! Μπορείτε να βρείτε έστω μία; Για να σας βοηθήσουμε σαν
δίνουμε μία από αυτές στο διπλανό σχήμα.
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Δραστηριότητα για την Τάξη
Οι Δραπέτες της Σκακιέρας του Ευγένιου Τριβιζά
Πρόκειται για το πρώτο έργο ελληνικής όπερας που ανέβηκε στην
Εθνική Λυρική Σκηνή το 1999! Διαβάζοντάς το, ο συνθέτης Γιώργος
Κουρουπός γοητευμένος αποφάσισε να το προσαρμόσει σε όπερα
αποσκοπώντας να απευθυνθεί το ίδιο αποτελεσματικά σε κάθε ηλικία
και απαίτηση, περνώντας από το άμεσο γέλιο και το δάκρυ, στον
βαθύτερο γόνιμο στοχασμό.
Διαβάστε την περίληψη του παραμυθιού στα παιδιά στην τάξη και
επιλέξτε 1-2 σκηνές του για να ακούσουν τι είναι η όπερα (πχ από εδώ:
https://www.youtube.com/watch?v=QnZi7PBE5Ak&list=PL60CBAF48DA410B80)
Προτείνετε στα παιδιά να παίξετε το έργο ή μερικές σκηνές του στο τέλος της χρονιάς.
Μπορείτε μήπως με τη βοήθεια της δασκάλας της Μουσικής να φτιάξετε το δικό σας
μελόδραμα;
Περίληψη
Ένα βράδυ στην άκρη της παλιάς σκακιέρας συναντιούνται κρυφά η Λευκή Βασίλισσα και
ένας Μαύρος Αξιωματικός και αποφασίζουν να δραπετεύσουν από τη σκακιέρα με το τρένο
των πλήκτρων, ακολουθώντας το ασημένιο μονοπάτι μιας φεγγαραχτίδας.
Χωρίς τον Μαύρο Αξιωματικό και την Λευκή Βασίλισσα το παιχνίδι δεν μπορεί να
συνεχιστεί. Τα υπόλοιπα κομμάτια είναι αποφασισμένα να βρουν και να τιμωρήσουν
σκληρά τους ασυλλόγιστους δραπέτες.
Έτσι ξεκινάει μια συναρπαστική περιπέτεια σε κόσμους μαγικούς, όπως κυνηγημένα από
ένα γεράκι χωρίς σκιά, τα δύο παράτολμα κομμάτια προσπαθούν να βρουν τον γλάρο των
ονείρων που θα τα οδηγήσει στην επτάχρωμη πύλη του ουρανίου τόξου.
Στην περιπλάνησή τους οι ήρωες θα χορέψουν με τα φύλλα που πέφτουν από τα δέντρα, θα
τραγουδήσουν με τα βατράχια που πλατσουρίζουν στη λίμνη, θα πετάξουν με τις
πεταλούδες, θα γνωρίσουν τα μυστικά που κρύβει η γη στο έδαφός της παρέα με τους
αρουραίους, θα ακούσουν το παράξενο τραγούδι της κουκουβάγιας στο δάσος των
πυγολαμπίδων. Θα φθάσουν, τέλος, στο περιπόθητο ακρογιάλι, όπου θα περιμένουν τον
γλάρο να τους οδηγήσει εκεί που κανείς πια δεν θα μπορεί να τους βρει, στην επτάχρωμη
πύλη του ουράνιου τόξου). Και αν υποχρεωθούν να γυρίσουν στη σκακιέρα, τώρα ξέρουν
πια πως η ζωή μακριά από αυτή είναι εξίσου όμορφη και γλυκιά.. Άλλωστε, το τρένο των
πλήκτρων συνεχίζει να ταξιδεύει...
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Παίζω με τους Ίππους
Το Αλογάκι μας είναι το μοναδικό κομμάτι που μπορεί να «πηδάει» τα εμπόδια. Λέγεται
«ελαφρύ κομμάτι» γιατί δεν είναι τόσο ισχυρό όσο ένας Πύργος, αλλά είναι ισοδύναμο με
έναν Αξιωματικό, παρ’ όλο που η κίνησή τους είναι τελείως διαφορετική! Άλλο ένα
χαρακτηριστικό του Ίππου (όπως λέμε συνήθως το Άλογο στο Σκάκι για λόγους που θα
δούμε στο μάθημα της Σκακιστικής γραφής) είναι ότι στο κέντρο είναι πολύ πιο ισχυρός
από ότι είναι στην άκρη στης Σκακιέρας. Ένα διάσημο ρητό άλλωστε, που μάλλον ανήκει
στο σημαντικό δάσκαλο Tarrasch, είναι το παρακάτω:

Ένας Ίππος στην άκρη της Σκακιέρας είναι κακό κομμάτι
Siegbert Tarrasch 1862 – 1934

Η Αγγλική φράση είναι πολύ πιο ποιητική: «The Knight on the rim is dim (ή grim)» και έτσι
η προσπάθεια να αποδοθεί αυτή η λογοτεχνικότητα στα ελληνικά, γέννησε το παρακάτω
«ποιηματάκι»:

Ο Ίππος στην άκρη χύνει μαύρο δάκρυ!
Αρχική Θέση
Κάθε πλευρά έχει δύο Ίππους στην αρχή της παρτίδας. Η αρχική τους θέση φαίνεται στο
παρακάτω διάγραμμα:
Παράδειγμα 6.1
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Τοποθετούμε τους Ίππους στις στήλες β και η και γι’ αυτό ονομάζονται αυτές και «στήλες
του Ίππου». Στο κάτω μέρος του σχήματος φαίνεται πως μπαίνουν οι Ίπποι σε σχέση με τα
άλλα κομμάτια.

Πώς Κινούνται
Ο Ίππος κινείται πάντα 3 τετράγωνα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση σε μια κίνηση που
μοιάζει με το κεφαλαίο ελληνικό γράμμα «Γ» ή το λατινικό «L». Επειδή η κίνηση αυτή είναι
η πιο δύσκολη για έναν αρχάριο να την καταλάβει με λεκτική περιγραφή, θεωρούμε πως
είναι προτιμότερο να δοθεί έμφαση στην περιγραφή μέσω εικόνας, όπως στα παρακάτω
διαγράμματα:

Παράδειγμα 6.2

Ο Ίππος ελέγχει 8 τετράγωνα όταν βρίσκεται στο κέντρο. Όταν όμως βρίσκεται στην άκρη ή
στη γωνία τα τετράγωνα που ελέγχει είναι λιγότερα:

Παράδειγμα 6.3
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Ο Ίππος στο α8 βρίσκεται «στο πηγάδι» , στο χειρότερο τετράγωνο δηλαδή που θα
μπορούσε να βρεθεί, αφού στη γωνία ελέγχει μόλις δύο τετράγωνα! Ο Ίππος του α4 είναι
στην άκρη και ελέγχει τέσσερα τετράγωνα. Ο Ίππος σε στήλη Ίππου (δηλαδή στις β ή η)
ελέγχει 6 τετράγωνα εκτός από την περίπτωση που βρίσκεται στις δύο πρώτες ή τελευταίες
γραμμές που ελέγχει μόνο τρία (στο παραπάνω παράδειγμα στο η7).
Μπορείτε να φανταστείτε την κίνηση στο μυαλό σας και έπειτα να ονοματίσετε τα
τετράγωνα που ελέγχει ο κάθε Ίππος στο παραπάνω διάγραμμα;

Σημειώσεις:
1. Προσέξτε επίσης πως όταν ο Ίππος βρίσκεται σε μαύρο τετράγωνο μπορεί να πάει
μόνο σε κάποιο λευκό και το αντίστροφο. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε;
2. Δεν θα είχε σημασία όσα Πιόνια ή Κομμάτια, φιλικά ή εχθρικά βάζαμε στα
παραπάνω διαγράμματα αφού η κίνηση του Ίππου δεν εμποδίζεται από κανένα
εμπόδιο!

Παράδειγμα 6.4

Μια Βασίλισσα στο ε5 , όσο πανίσχυρη και να είναι σαν κομμάτι, θα ήταν εντελώς
αβοήθητη στο παραπάνω διάγραμμα. Ο Ίππος στο ε5 όμως μπορεί να πάει και στα 8
τετράγωνα που ελέγχει παρ’ όλο που είναι τελείως κλεισμένος από φιλικά και εχθρικά
Πιόνια και Αξιωματικούς!
Ας πάμε τώρα σε μερικές ασκήσεις. Είναι σημαντικό να δώσετε έμφαση στην κατανόηση
και εξάσκηση της κίνησης του Ίππου.
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Άσκηση 6.1: Σε μια άδεια Σκακιέρα τοποθετήστε έναν Ίππο στο θ1 και απαντήστε στις
ερωτήσεις:
o

Βρείτε και σημειώστε μια σύντομη διαδρομή για τον Ίππο του θ1 ώστε αυτός να
φτάσει στο α8.
Απάντηση:

o

Πόσα τετράγωνα ελέγχει (και ποια είναι αυτά) ο Ίππος στο θ1;
Απάντηση:

o

Αν τον βάλουμε στο η1;
Απάντηση:
Στο a5;
Απάντηση:
Στο δ5;
Απάντηση:

Άσκηση 6.2:

Ένας απλός και εξαιρετικά αποδοτικός τρόπος να εξασκηθείτε στην κίνηση

του Ίππου είναι ο παρακάτω:
Σε μια άδεια Σκακιέρα τοποθετήστε έναν Ίππο (οποιουδήποτε χρώματος) στο α1. Δείξτε με
το δάκτυλό σας τα τετράγωνα που αυτός ο Ίππος μπορεί να πάει. Τοποθετήστε μετά τον
Ίππο στο α2 και κάντε το ίδιο. Συνεχίστε με όλα τα τετράγωνα της στήλης α και μετά
διαδοχικά σε όλες τις στήλες έτσι ώστε να καλύψετε και τα 64 τετράγωνα της Σκακιέρας.
Σε μια τάξη μπορεί να γίνει διαγωνισμός για να αναδειχτεί αυτός που θα ολοκληρώσει τη
διαδικασία πιο γρήγορα. Αν κάποιος μαθητής δείξει λάθος τετράγωνο θα πρέπει να
τοποθετήσει τον Ίππο του στο α1 και να αρχίσει από την αρχή.
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Άσκηση 6.3 (Δύσκολη) :

Την επόμενη άσκηση την έχει προτείνει ο Γιούρι Άβερμπαχ από

τη Ρωσία, ο γηραιότερος Γκρανμάστερ στον κόσμο (ο ανώτερος τίτλος που μπορεί να
κερδίσει κάποιος στο Σκάκι).
Ξεκινώντας από το α1 μετακινήστε τον Ίππο και στις τέσσερις γωνίες της σκακιέρας (πρέπει
να επιστρέψει δηλαδή πίσω στο α1) κάνοντας 20 κινήσεις!

Πώς Αιχμαλωτίζουν
Οι Ίπποι αιχμαλωτίζουν όπως κινούνται, με τον ίδιο τρόπο που το κάνουν και οι Πύργοι, οι
Αξιωματικοί και η Βασίλισσα. Όπως είπαμε, τα Πιόνια μόνο αιχμαλωτίζουν με διαφορετικό
τρόπο από αυτόν που κινούνται. Οι Ίπποι όμως έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: αν
θέλουν να αιχμαλωτίσουν κάποιο κομμάτι ή Πιόνι και αυτό είναι στον δρόμο τους, κανένα
εμπόδιο δεν τους σταματά αφού είναι τα μοναδικά κομμάτια που μπορούν να
«πηδήξουν»! Δείτε το παρακάτω παράδειγμα:

Παράδειγμα 6.5
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O Ίππος στο γ4 μπορεί να αιχμαλωτίσει τα μαύρα κομμάτια στα β2, α3, α5, β6, ε5 και ε3.
Δεν μπορεί φυσικά να αιχμαλωτίσει τον φιλικό Ίππο στο δ6. Ο Ίππος στο δ6 μπορεί να
αιχμαλωτίσει μία δύναμη του Μαύρου. Μπορείτε να βρείτε ποια;

Άσκηση 6.3: Τοποθετήστε ένα Λευκό

Ίππο στο θ1 και τρία Μαύρα Πιόνια στα θ3, η4 και

ζ3 όπως στο επόμενο σχήμα.
Διάγραμμα άσκησης 6.3

o

Πόσες κινήσεις χρειάζεται ο Ίππος για να φάει το κάθε Πιόνι από το θ1;
Απάντηση:

o

Αιχμαλωτίστε και τα τρία Πιόνια διαδοχικά υποθέτοντας ότι αυτά δεν κινούνται. Αν
είναι η κίνηση του Λευκού και τα Πιόνια μπορούν να κινηθούν, μπορεί ο Ίππος να
τα σταματήσει;
Απάντηση:
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Πιονομαχία με Ίππους
Παίξτε την Πιονομαχία αλλά προσθέστε δύο Ίππους για την κάθε πλευρά, όπως το κάναμε
και στα προηγούμενα μαθήματα για τα άλλα κομμάτια. Μπορείτε να προσθέσετε πλέον
οποιονδήποτε συνδυασμό κομματιών στις Πιονομαχίες (για παράδειγμα Βασίλισσες και
Ίππους μόνο, ή και όλα τα κομμάτια), αλλά….

…. Να θυμάστε πως σε αυτή την περίοδο της Σκακιστικής σας εξέλιξης όσο πιο «άδεια»
είναι η Σκακιέρα τόσο καλύτερα για εσάς. Μην βιαστείτε να γεμίσετε τη Σκακιέρα με
κομμάτια μέχρι να έχετε εξασκηθεί καλά σε όλες τις κινήσεις των κομματιών, τόσο καθαρά
σε μνημονικό επίπεδο (να μην μπερδεύετε για παράδειγμα την κίνηση του Ίππου ή το πώς
τρώει ένα Πιόνι κτλ) αλλά και σε βασικό επίπεδο τεχνικής. Δηλαδή




να έχετε κατανοήσει πλήρως το πώς κάθε κομμάτι μπορεί να κάνει επίθεση (για
παράδειγμα ο Πύργος είναι προτιμότερο να επιτίθεται στα Πιόνια από πίσω κτλ)
γιατί είναι προτιμότερο να παίζουμε ενεργητικά και όχι, όπως λέμε, παθητικά (μόνο
άμυνα δηλαδή)
το πώς να προστατεύετε και να δημιουργείτε ελεύθερα Πιόνια (δηλαδή Πιόνια
χωρίς εμπόδια μπροστά τους) που είναι επικίνδυνα για τον αντίπαλο και
περιορίζουν τη δύναμη των αντίπαλων κομματιών.

Άλλα παιχνίδια για περισσότερη εξάσκηση
Παίξτε με έναν Αξιωματικό στο γ8 εναντίον τριών πιονιών στα τετράγωνα α2,β2 και γ2.
Ποιος κερδίζει συνήθως μετά από «σωστό» (ή «καλό») παιχνίδι και από τις δύο πλευρές;
Βάλτε τώρα το γ-Πιόνι στη στήλη-ε. Ευνοεί αυτό την πλευρά με τα Πιόνια ή όχι;
Στη θέση του Αξιωματικού βάλτε έναν Ίππο στο β8. Τι γίνεται τώρα;
Παίξτε με έναν Πύργο εναντίον 5 Πιονιών.
Με έναν Πύργο και Ίππο εναντίων 8 Πιονιών. Βάλτε μετά στη θέση του Πύργου έναν Ίππο
και μετά έναν Αξιωματικό ή παίξτε με τους δύο Αξιωματικούς εναντίων των 8 Πιονιών
(προσέξτε οι Αξιωματικοί σας να είναι ετερόχρωμοι!).
Κάντε συνδυασμούς μόνοι σας (πχ Βασίλισσα+ Ίππος εναντίων 4 Πιονιών + Πύργου και
Αξιωματικού) ή ζητήστε από τον δάσκαλό σας να ορίσει αυτός έναν «δίκαιο» συνδυασμό
δυνάμεων (με λίγα κομμάτια πάντα!) για να παίξετε.
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Για … προχωρημένους!
Ο δεύτερος Παγκόσμιος Πρωταθλητής Emanuel Lasker από τη Γερμανία (που κατέχει ένα
παγκόσμιο ρεκόρ όλων των εποχών για όλα τα αθλήματα, αφού ήταν Παγκόσμιος
Πρωταθλητής για 27 χρόνια!) ήταν και καθηγητής Μαθηματικών σε δύο Πανεπιστήμια και
έδωσε τον παρακάτω μαθηματικό ορισμό για την κίνηση του Ίππου:
Ο Ίππος κάνει την συντομότερη μη ευθύγραμμη κίνηση που μπορεί να γίνει σε μια
Σκακιέρα.
Μπορείτε να καταλάβετε τι εννοούσε ο μεγάλος αυτός πρωταθλητής μας;

Συμβουλές
Ο Ίππος είναι καλός σε «κλειστές θέσεις» με πολλά κομμάτια και Πιόνια τα οποία μπορεί να
πηδάει, αν όμως του ζητήσουμε να πάει από την μία πλευρά της Σκακιέρας στην άλλη, να
μην περιμένουμε πως θα το κάνει γρήγορα!
Μην τοποθετείτε τα Αλογάκια στην άκρη της Σκακιέρας, εκτός και αν πρόκειται για
σημαντικό λόγο. Ποιος θέλει να βλέπει ένα περήφανο και όμορφο Άλογο να δακρύζει;

Επανάληψη
Ο Ίππος…
 Κινείται σε «Γ» ή «L» και μπορεί να πηδάει.
 Αιχμαλωτίζει όπως κινείται.
 Παρ’ ότι τα Άλογα τρέχουν συνήθως γρήγορα, στο Σκάκι είναι
κακομαθημένα και αργά. Παρ’ όλα αυτά έχουν την ίδια αξία με τους
«γοργοπόδαρους» Αξιωματικούς.
 Ο Ίππος στην άκρη χύνει μαύρο δάκρυ!
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Παίζω με τον Βασιλιά
Ο Βασιλιάς («Σάχης» στα Περσικά, «Ρουά» στα Γαλλικά), είναι το πιο σημαντικό κομμάτι
στη Σκακιέρα, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι είναι και το πιο δυνατό! Η Βασίλισσα και ο Πύργος
είναι σίγουρα δυνατότερα κομμάτια από τον Βασιλιά, στο τέλος όμως μιας παρτίδας (όπως
λέμε στο Σκάκι, στο «Φινάλε») ο Βασιλιάς γίνεται πιο σημαντικός και είναι καλύτερος σε
σχέση με έναν Αξιωματικό ή Ίππο. Παρόλα αυτά, δεν έχει νόημα να μετρήσουμε την αξία
του. Αυτή είναι ανεκτίμητη καθώς αποτελεί μοναδικό σκοπό του παιχνιδιού η πτώση του
αντίπαλου Βασιλιά. Επομένως είναι ένα κομμάτι που δεν πρέπει να χάνουμε ποτέ κατά την
διάρκεια μιας παρτίδας. Επίσης, όπως θα δούμε πολύ σύντομα, ο Βασιλιάς είναι το
μοναδικό κομμάτι που δεν τρώγεται ποτέ!

Στο Μέσον της Παρτίδας, ο Βασιλιάς είναι απλός κομπάρσος, αλλά στο
Φινάλε γίνεται ο πρωταγωνιστής.
Aaron Nimzowitsch 1886 – 1935

Αρχική Θέση
Παράδειγμα 7.1

Η Σκακιέρα πλέον γέμισε! Θυμηθείτε πως η Βασίλισσα πηγαίνει στο δικό της χρώμα και έτσι
αφήνει τη στήλη-ε για το Βασιλιά. Έτσι, αυτή ονομάζεται και «στήλη του Βασιλιά». Επίσης η
μισή Σκακιέρα, από τη στήλη-ε και προς τα δεξιά ονομάζεται «Πτέρυγα του Βασιλιά» και σε
αυτό το σημείο να πούμε πως σε πολλά βιβλία τα κομμάτια που βρίσκονται στα τετράγωνα
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ζ1, η1, και θ1 ονομάζονται «κομμάτια του Βασιλιά» (δηλαδή «ο Αξιωματικός του Βασιλιά»
κοκ), ενώ αντίστοιχα τα άλλα είναι τα «κομμάτια της Βασίλισσας».

Πώς Κινείται
Η κίνηση του Βασιλιά είναι πολύ απλή. Κινείται προς όλες τις κατευθύνσεις (πάνω- κάτω,
δεξιά-αριστερά και διαγώνια) αλλά μόνο ένα τετραγωνάκι τη φορά.

Παράδειγμα 7.2

Η κίνηση του Βασιλιά διαφέρει σημαντικά ως προς την κίνηση των άλλων κομματιών και σε
ένα άλλο σημείο στο οποίο πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή.

Ο Βασιλιάς δεν μπορεί ποτέ να μετακινηθεί σε τετράγωνο που ελέγχεται από
εχθρικό κομμάτι!

Παράδειγμα 7.3
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Ο Βασιλιάς στο παραπάνω διάγραμμα δεν μπορεί να πάει στα τετράγωνα που ελέγχει ο
αντίπαλος Βασιλιάς ή ο Ίππος. Ακόμα και αν κατά λάθος πατήσει σε ένα τέτοιο τετράγωνο,
ο Μαύρος δεν μπορεί να τον αιχμαλωτίσει! Για να συνεχιστεί η παρτίδα, ο Λευκός πρέπει
να πάρει την κίνησή του πίσω και αν θέλει να μετακινήσει τον Βασιλιά του, να τον πάει σε
ένα ασφαλές τετράγωνο, όπως είναι τα ε3, ζ4, ε5 και ζ5 στο παραπάνω παράδειγμα.

Πώς Αιχμαλωτίζει
Ο Βασιλιάς αιχμαλωτίζει (αν θέλει φυσικά, μια που η αιχμαλώτιση στο Σκάκι δεν είναι
υποχρεωτική) οποιοδήποτε εχθρικό κομμάτι (εκτός του αντίπαλου Βασιλιά!) βρεθεί σε
τετραγωνάκι το οποίο αυτός ελέγχει. Φυσικά, πρέπει να τονίσουμε και εδώ, ότι σε αντίθεση
με τα άλλα κομμάτια, ο Βασιλιάς δεν μπορεί να αιχμαλωτίσει εχθρικό κομμάτι το οποίο
υποστηρίζεται, μια που δεν μπορεί να υπάρξει ανταλλαγή του Βασιλιά! Το παρακάτω
παράδειγμα θα το κάνει αυτό πιο ξεκάθαρο.

Παράδειγμα 7.4

Στη δεξιά πλευρά του διαγράμματος, ο Λευκός Βασιλιάς μπορεί να αιχμαλωτίσει τον
Μαύρο Ίππο. Απλά μετακινείται στο ζ3 και ο Ίππος απομακρύνεται από τη σκακιέρα. Στην
αριστερή πλευρά όμως ο Μαύρος Βασιλιάς μπορεί να αιχμαλωτίσει μόνο τη Βασίλισσα που
είναι απροστάτευτη, αλλά όχι και το Πιόνι αφού αυτό προστατεύεται από τη Βασίλισσα.
Στην περίπτωση που ο Μαύρος κόψει το Πιόνι θα βρίσκεται υπό απειλή από τη Βασίλισσα
και όπως είδαμε παραπάνω αυτό δεν επιτρέπεται από τους κανονισμούς.
Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, να τονίσουμε πως αν κόψει ο Βασιλιάς το Πιόνι αυτό δεν
πρόκειται για «κακή» ή «χαζή» κίνηση επειδή ο Μαύρος δεν βλέπει ότι μπορεί να χάσει το
Βασιλιά του, αλλά πρόκειται για «αντικανονική» κίνηση, δηλαδή για κίνηση που
απαγορεύεται από τους κανονισμούς του Σκακιού!
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Η Απειλή, το Σαχ και το Ματ
Έχουμε πλέον δει με ποιόν τρόπο όλα τα κομμάτια στο Σκάκι μπορούν να μετακινηθούν και
να αιχμαλωτίσουν τα κομμάτια του αντιπάλου. Επίσης, έχουμε καταλάβει από τις
προπονητικές παρτιδούλες που έχουμε παίξει πως είναι σημαντικό να απειλούμε τα
αντίπαλα κομμάτια έτσι ώστε να μπορούμε να τα αιχμαλωτίζουμε, χωρίς φυσικά να
χάνουμε τα δικά μας. Ας δούμε ένα παράδειγμα απειλής, και τους 4 τρόπους (δεν
υπάρχουν άλλοι!) που μπορεί να γίνει άμυνα στην απειλή. Το επόμενο παράδειγμα είναι
διαφωτιστικό:

Παράδειγμα 7.5

Στο παράδειγμά μας είναι η κίνηση του Λευκού και ο παίχτης που έχει τα κομμάτια αυτά
αποφασίζει πως πρέπει να μετακινήσει τη Βασίλισσά του γιατί αυτή απειλείται από ένα
Μαύρο κομμάτι (ποιο;) και να την τοποθετήσει στο τετράγωνο γ4 από το οποίο απειλεί τον
Μαύρο Ίππο στο ε6. Ο Μαύρος φυσικά θα πρέπει να δει την απειλή και να την
αντιμετωπίσει, αλλιώς θα χάσει το αλογάκι του «τσάμπα», χωρίς δηλαδή κάποιο
αντάλλαγμα. Ας δούμε όλους τους τρόπους που μια απειλή μπορεί να αντιμετωπιστεί:






Η επίθεση μπορεί να μπλοκαριστεί βάζοντας τον Πύργο στο δ5.
Ο Ίππος μπορεί να μετακινηθεί σε ένα τετραγωνάκι που είναι ασφαλές, πχ στο η5
Ο Ίππος μπορεί να προστατευτεί, για παράδειγμα με την κίνηση του Αξιωματικού
στο ζ5 (βρείτε και άλλους τρόπους προστασίας του Ίππου). Τώρα αν η Βασίλισσα
κόψει τον Ίππο, ο Αξιωματικός θα κόψει τη Βασίλισσα.
Η Βασίλισσα μπορεί να αιχμαλωτιστεί από το Μαύρο Πιόνι στο β5.

Προφανώς η καλύτερη άμυνα στην παραπάνω περίπτωση είναι να φάμε τη Βασίλισσα,
αλλά σε άλλες περιπτώσεις η καλύτερη άμυνα σε μια απειλή δεν είναι τόσο προφανής και
θα πρέπει να εξετάσουμε όλες τις περιπτώσεις! Επίσης, είναι προφανές ότι εναντίον κάθε
απειλής δεν είναι διαθέσιμες όλες οι παραπάνω άμυνες. Για παράδειγμα αν την απειλή την
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δίνει Ίππος, δεν μπορούμε να μπλοκάρουμε («να βάλουμε κάτι μπροστά») γιατί ο Ίππος
πηδάει όλα τα εμπόδια. Επίσης στο παραπάνω παράδειγμα αν δεν υπήρχε το Πιόνι στο β5
η άμυνα με το φάγωμα δεν θα υπήρχε και θα έπρεπε να εξετάσουμε ποια από τις
εναλλακτικές θα ήταν πιο συμφέρουσα για εμάς. Μεγάλο λάθος θα ήταν να παίξουμε την
πρώτη άμυνα που μας έρχεται στο μυαλό! Ένα παλιό σκακιστικό ρητό λέει:
«Αν βρεις μια καλή κίνηση, ψάξε για μια καλύτερη!»

Η Απειλή στον Βασιλιά

Όταν το κομμάτι που δέχεται την απειλή είναι ο Βασιλιάς, τότε λέμε ότι ο Βασιλιάς είναι σε
«Σαχ» (αλλού θα το δείτε και σαν «Ρουά» ή «Τσεκ»).

Παράδειγμα 7.6

Είναι η κίνηση του Μαύρου και αυτός επιλέγει να παίξει τη Βασίλισσά του στο θ4. Μετά
από αυτή έχουμε «Σαχ», μια που ο Βασιλιάς στο ε1 απειλείται. Αν εξετάσουμε ένα προς ένα
τους παραπάνω τρόπους άμυνας εναντίον της απειλής, θα δούμε πως στο Βασιλιά δεν
μπορεί να ισχύσει ο τρόπος «προστατεύω» μια που δεν μπορούμε να αφήνουμε ποτέ τον
Βασιλιά μας σε απειλή. Αυτό σημαίνει πως εναντίον του Σαχ υπάρχουν μόνο τρεις άμυνες:





Μπλοκάρω
Μετακινώ
Αιχμαλωτίζω

86

Ας τις εξετάσουμε μια προς μία για να δούμε αν υπάρχει άμυνα στην απειλή στο δικό μας
παράδειγμα. Παρατηρούμε πως δεν μπορούμε να μπλοκάρουμε την επίθεση από τη
διαγώνιο θ4-ε1 μια που κανένα κομμάτι ή Πιόνι μας δεν μπορεί να πάει στα τετράγωνα ζ3 ή
η3. Να μετακινήσουμε το Βασιλιά μας επίσης δεν μπορούμε, μια που το μοναδικό
τετραγωνάκι που αυτός θα μπορούσε να πάει είναι το ζ2 και αυτό βρίσκεται πάλι υπό την
απειλή της Βασίλισσας. Να αιχμαλωτιστεί η Βασίλισσα στο θ4 είναι επίσης αδύνατον. Άρα
άμυνα στην απειλή δεν υπάρχει! Τι γίνεται τώρα;

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άμυνα εναντίον ενός Σαχ, έχουμε Ματ που
σημαίνει πως το παιχνίδι τελείωσε μια που η αιχμαλώτιση του Βασιλιά στην
επόμενη κίνηση είναι αδύνατον να αποφευχθεί και έτσι κερδίζει η πλευρά που
έκανε το Ματ.

Μέχρι τώρα έχουμε παίξει Πιονομαχίες ή παρόμοια παιχνίδια στα οποίες οι κανόνες για τη
νίκη ήταν διαφορετικοί. Θα συνεχίσουμε να παίζουμε τέτοια παιχνίδια, μια που αποτελούν
καλή προπόνηση για τους αρχάριους παίχτες, αλλά όταν παίζουμε Σκάκι, τότε νικητής
βγαίνει μόνο αυτός που καταφέρνει το Ματ. Αυτός είναι ο μοναδικός σκοπός του
παιχνιδιού και θα μάθουμε πώς να τον καταφέρνουμε. Το να φάμε όλα τα κομμάτια του
αντιπάλου ή να προχωρήσουμε τα Πιόνια μας στην τελευταία γραμμή είναι φυσικά κάτι το
οποίο θα μας βοηθήσει για να κάνουμε Ματ πιο εύκολα, αλλά δεν σημαίνει πως έχουμε
φτάσει και στο τέλος της διαδρομής! Το τονίζουμε ακόμη μια φορά, σκοπός είναι το Ματ!

Άσκηση 7.1:

Στα επόμενα διαγράμματα έχουμε μια ελαφρώς αλλαγμένη θέση σε σχέση

με το παράδειγμα 7.6. Σε κάθε περίπτωση ο Μαύρος έχει μία ή περισσότερες άμυνες στο
Σαχ του Μαύρου.



Βρείτε σε κάθε περίπτωση όλες τις άμυνες και
διαλέξτε την καλύτερη δυνατή
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Άσκηση 7.2:

Ένα από τα πιο βασικά Ματ στο Σκάκι είναι το «Ματ υποστήριξης με τη

Βασίλισσα». Δείτε το παρακάτω διάγραμμα και απαντήστε στις ερωτήσεις.

Διάγραμμα άσκησης 7.2

Το «Ματ υποστήριξης» εδώ είναι με τη Βασίλισσα να πηγαίνει στο ζ7. Ο Βασιλιάς δεν
μπορεί να μετακινηθεί κάπου που να μην τον απειλεί η Βασίλισσα, δεν μπορεί να
μπλοκάρει την επίθεση, ούτε όμως και να κόψει τη Βασίλισσα γιατί αυτή υποστηρίζεται από
τον Λευκό Βασιλιά.
Εκτός όμως από αυτό το Ματ, ο Λευκός εδώ έχει και άλλες τρεις κινήσεις που κάνουν Ματ



Βρείτε τις τρεις κινήσεις του Λευκού που κάνουν Ματ, εκτός της κίνησης της
Βασίλισσας στο ζ7.
Γιατί δεν είναι Ματ αν η Βασίλισσα πάει στο ε7; Αν πάει στο η7;
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Άσκηση 7.3:

Στην επόμενη θέση βλέπουμε πως ο Λευκός Πύργος στο a6 δημιουργεί ένα

«φράκτη» στην 6η γραμμή για τον Μαύρο Βασιλιά, που σημαίνει πως η κίνηση του Βασιλιά
περιορίζεται μόνο στις δύο τελευταίες γραμμές. Υπάρχει τρόπος για τον Λευκό να
περιορίσει αμέσως τον Βασιλιά στην τελευταία γραμμή και στη συνέχεια να τον παγιδέψει
τελείως κάνοντάς τον Ματ.

Διάγραμμα άσκησης 7.2




Με ποια κίνηση ο Λευκός δημιουργεί «φράκτη» στην 7η γραμμή αναγκάζοντας τον
Βασιλιά να κινηθεί μόνο στην 8η;
Πώς κάνει Ματ στη συνέχεια ο Λευκός;

Σημείωση:

Η παραπάνω μέθοδος

ονομάζεται «Μέθοδος της Σκάλας» .
Βάλτε τον Βασιλιά στο θ7 και τον
Πύργο από το θ5 στο β5 και κάντε πάλι
Ματ σε δύο κινήσεις για να
καταλάβετε γιατί το ονομάζουμε αυτό
«σκάλα»! Στο παραπάνω διάγραμμα
βάλτε τον Βασιλιά στο η7 και
δοκιμάστε να λύσετε πάλι την άσκηση
με την ίδια μέθοδο. Τώρα η «σκάλα»
δεν μπορεί να γίνει αμέσως και
χρειάζεται μια κίνηση προετοιμασίας.
Ποια κίνηση είναι αυτή;
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Πιονομαχία με τον Βασιλιά
Παίξτε την γνωστή μας Πιονομαχία έχοντας μόνο Βασιλιάδες και Πιόνια. Μετά παίξτε με
Πιόνια, Βασιλιάδες και ένα κομμάτι (πρώτα Πύργο, μετά Αξιωματικό, μετά Βασίλισσα και
στο τέλος Ίππο).

Το Παιχνίδι της Σκαλίτσας
Ο Λευκός έχει δύο Πύργους και Βασιλιά, ενώ ο Μαύρος μόνο τον Βασιλιά του.
Προσπαθήστε να κάνετε Ματ με τη Μέθοδο της Σκάλας. Αντί για δύο Πύργους βάλτε τώρα
ένα Πύργο και Βασίλισσα και μετά δύο Βασίλισσες. Είναι πιο εύκολο τώρα το Ματ;

Για… προχωρημένους!
Στο διάγραμμα δεξιά ο Λευκός κάνει «το Ματ του
Αποπνιγμού» ακριβώς στην επόμενη κίνηση!
Μπορείτε να βρείτε την κίνηση αυτή; Γιατί
ονομάζεται «αποπνιγμός» αυτό που παθαίνει ο
Μαύρος Βασιλιάς;
Αν ήταν η κίνηση του Μαύρου τι θα μπορούσε να
παίξει για να αποφύγει το Ματ;

Συμβουλές
Ο Βασιλιάς είναι το σημαντικότερο κομμάτι μας γιατί δεν μπορούμε να το χάσουμε. Αν ο
αντίπαλος αρχίσει να μας τον απειλεί με όλες του τις δυνάμεις μπορεί να αναγκαστούμε να
χάσουμε μεγάλο μέρος από τον δικό μας στρατό για να τον προστατεύσουμε. Γι’ αυτό θα
πρέπει να τον τοποθετούμε σε όσο το δυνατόν ασφαλέστερο σημείο, ιδανικά στην άκρη της
σκακιέρας. Στο επόμενο μάθημα θα μάθουμε για το ροκέ που βοηθάει στην ασφάλεια του
Βασιλιά μας. Όταν όμως μείνουν λίγα κομμάτια στη Σκακιέρα (ιδιαίτερα όταν έχουν
εξαφανιστεί οι Βασίλισσες!), σημαίνει πως δεν κινδυνεύει να γίνει εύκολα Ματ, γι’ αυτό
τότε θα πρέπει να βγει να πολεμήσει. Θυμηθείτε το ρητό του Νίμζοβιτς στην αρχή του
μαθήματος!
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Επανάληψη
Ο Βασιλιάς…
 Κινείται όπως η Βασίλισσα, αλλά ένα τετραγωνάκι τη φορά.
 Απαγορεύεται να πάει σε τετράγωνο που ελέγχεται από αντίπαλο
κομμάτι.
 Δεν τρώγεται ποτέ, γίνεται όμως «Ματ» (που σημαίνει «νεκρός» στα
Περσικά). Αυτό σημαίνει και το τέλος της παρτίδας.
 Αν απειλείται λέμε ότι είναι σε «Σαχ» (που σημαίνει «Βασιλιάς» στα
Περσικά). Οι τρόποι να αποφύγει το Σαχ είναι τρεις: α) να μετακινηθεί,
β) να μπλοκάρει την επίθεση κάποιο άλλο κομμάτι ή Πιόνι, γ) να
αιχμαλωτιστεί το κομμάτι που δίνει το Σαχ
 Από κομπάρσος στο Μέσον της Παρτίδας, γίνεται πρωταγωνιστής στο
Φινάλε!

Συγχαρητήρια! Μάθαμε τις
κινήσεις όλων των κομματιών!
Επίσης μάθαμε για το Ματ, τον
σκοπό του παιχνιδιού. Αυτό
σημαίνει πως ξέρουμε τώρα
όλους τους κανόνες στο Σκάκι;
Όχι! Όμως είμαστε κοντά! Σε 1-2
μαθήματα θα μπορείτε να
παίξετε ακόμα και σε επίσημα
τουρνουά!
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Το Σαχ με Αποκάλυψη
Το Σαχ είναι η ισχυρότερη απειλή στο Σκάκι. Ο παίχτης που είναι σε Σαχ δεν μπορεί να το
αγνοήσει. Αν ταυτόχρονα με το Σαχ «αποκαλυφθεί» μια απειλή κάπου αλλού τότε ο
αντίπαλός μας δεν θα μπορεί να αμυνθεί ενάντια σε αυτή.

Στο διπλανό διάγραμμα ο Μαύρος τρώει το
Πιόνι στο β5 και «αποκαλύπτεται» Σαχ
στον Βασιλιά, ενώ ταυτόχρονα απειλείται
από το Μαύρο Πιόνι στο β5 ο Αξιωματικός.
Ο Λευκός μπορεί να σώσει τον Βασιλιά του
από το Σαχ του Πύργου, αλλά όχι και τον
Αξιωματικό του από την επίθεση του
Πιονιού.

Στις παρακάτω ασκήσεις προσπαθήστε να δώσετε ένα Σαχ με Αποκάλυψη με τέτοιον τρόπο
ώστε να κερδίσετε υλικό.

1.

2.
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3.

Δραστηριότητα για την Τάξη
Τώρα που μάθαμε για τις κινήσεις όλων των κομματιών είμαστε σε θέση να λύσουμε τα
παρακάτω αινίγματα! Η τάξη μπορεί να χωριστεί σε δύο ομάδες και η κάθε ομάδα να έχει
ένα μικρό χρονικό διάστημα για να βρει τη λύση (πχ 20 δευτερόλεπτα).

 Γνωρίστε τα κομμάτια που έχω πάνω μου ένα προς ένα, έλα
να παίξεις αλλά πάρε μαζί σου και εμένα! Τι είναι;
 Κινείται ευθεία αλλά όχι με μανία, τρώει στο πλάι όποιον
τον τυραννάει! Τι είναι;
 Κινείται πάνω κάτω, δεξιά και αριστερά, είναι έξυπνος
πολύ, κάνει πράγματα πολλά. Ποιος είναι;
 Διαγώνια κινείται τον εχθρό να πλησιάσει, στο ίδιο χρώμα
όμως κοιμάται, αλλιώς εύκολα θα χάσει. Ποιος είναι;
 Δυνατότερο από όλα τα κομμάτια είναι, μα σαν χαθεί
απ΄τη σκακιέρα δύσκολη θα είναι η ζωή του βασιλιά από
δω και πέρα. Καταλάβατε για ποιο κομμάτι μιλάμε;
 Ο αρχηγός των πάντων είναι, μα μόνο του αν μείνει τίποτα
δεν θα μπορεί να γίνει. Ποιος είναι;
 Του αρέσει να χοροπηδάει, έχει κίνηση όλο χάρη και όλα τα
εμπόδια μπορεί και ξεπερνάει. Ποιο κομμάτι Είναι;
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Ροκέ, Προαγωγή και Αν-Πασάν
Όταν τελειώσει αυτό το μάθημα θα γνωρίζουμε πλέον όλους τους κανόνες του Σκακιού!
Αφήσαμε αυτούς τους τρεις για το τέλος γιατί είναι κάπως πιο δύσκολοι. Το Ροκέ και η
Προαγωγή περιλαμβάνουν κίνηση δύο κομματιών σε αντίθεση με όλες τις άλλες κινήσεις
στο Σκάκι που γίνονται μόνο με ένα κομμάτι, ενώ το Αν-Πασάν (En Passant) είναι ένα ειδικό
κόψιμο που κάνει το Πιόνι σε μια συγκεκριμένη περίπτωση.

Ροκέ
Το Ροκέ είναι μια ειδική κίνηση που μπήκε στο Σκάκι τον 14ο αιώνα. Η χρησιμότητά της
είναι τεράστια. Όλοι οι ισχυροί παίχτες στη συντριπτική πλειοψηφία των παρτίδων τους
κάνουν ροκέ μέσα στις 10 πρώτες κινήσεις. Ας δούμε το γιατί με το παρακάτω παράδειγμα.

Παράδειγμα 8.1

Οι δύο Βασιλιάδες στη θέση του παραπάνω διαγράμματος (αριστερά) βρίσκονται σε
ευάλωτη θέση μια που ο αντίπαλος μπορεί να οργανώσει επίθεση σε πολλά γειτονικά
τετράγωνα και να τους δημιουργήσει δυσκολίες. Όμως στο διάγραμμα στα δεξιά και οι δύο
Βασιλιάδες είναι αρκετά ασφαλείς στην άκρη της σκακιέρας. Επίσης οι Πύργοι που
βρίσκονται στη γωνία μπορούν πλέον πολύ πιο εύκολα να συμμετάσχουν στο παιχνίδι!
Πώς μπορούμε να πάμε από τη θέση του ενός διαγράμματος στην άλλη λοιπόν; Απλά με
μία κίνηση!
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Όταν ανάμεσα στον Βασιλιά και στον Πύργο υπάρχουν μόνο κενά τετράγωνα, ο Βασιλιάς
αντί να κινηθεί όπως συνήθως μόνο ένα τετράγωνο τη φορά, μπορεί (αν θέλει) κατ’
εξαίρεση να προχωρήσει δύο τετράγωνα και να πάει από το ε1 στο η1. Ταυτόχρονα ο
Πύργος θα περάσει από πάνω του και θα βρεθεί ακριβώς δίπλα του, στο ζ1. Αυτή θεωρείται
μία κίνηση, παρ’ ότι συμμετέχουν σε αυτή δύο κομμάτια.
Το παραπάνω Ροκέ ονομάζεται «μικρό» γιατί γίνεται στην πτέρυγα του Βασιλιά και ο
Πύργος «πηδάει» δύο τετράγωνα για να βρεθεί στο f1. Γι’ αυτό και συμβολίζεται με «0-0».
Υπάρχει και Ροκέ στην πτέρυγα της Βασίλισσας που ονομάζεται «μεγάλο» (ή «0-0-0») στο
οποίο ο Πύργος πηδάει τρία τετράγωνα και από το α1 πάει στο δ1.

Να σημειώσουμε πως ο Βασιλιάς και στα δύο Ροκέ μετακινείται μόνο δύο τετράγωνα.
Το Ροκέ λοιπόν είναι μια πολύ χρήσιμη κίνηση, αλλά για να γίνει χρειάζονται κάποιες
προϋποθέσεις. Την μία την είδαμε ήδη, θα πρέπει ανάμεσα από Βασιλιά και Πύργο όλα τα
τετράγωνα να είναι κενά. Ας δούμε και τις άλλες:






Ροκέ γίνεται μόνο με τον Βασιλιά στο ε1 και τον Πύργο στο θ1 ή α1
Ο Βασιλιάς και ο Πύργος δεν θα πρέπει να έχουν μετακινηθεί καθόλου
πριν το Ροκέ
Δεν μπορεί να γίνει Ροκέ αν ο Βασιλιάς είναι σε Σαχ
Ο Βασιλιάς δεν μπορεί να περάσει «μέσα από Σαχ». Δηλαδή αν κάποιο
από τα δύο τετράγωνα που πρέπει να κινηθεί ο Βασιλιάς για να κάνει Ροκέ
ελέγχεται από κάποιο εχθρικό κομμάτι το Ροκέ δεν μπορεί να γίνει.
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Άσκηση 8.1:

Σε ποίες από τις παρακάτω περιπτώσεις γίνεται Ροκέ και σε ποιες όχι;

ΡΟΚΕ!
Άσκηση 8.2:

Από την αρχική θέση βρείτε σε πόσες

κινήσεις το συντομότερο γίνεται:



Μικρό Ροκέ
Απάντηση: _______



Μεγάλο Ροκέ
Απάντηση: _______

Συμβουλή
Στις παρτίδες σας κάντε γρήγορα Ροκέ!
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Η Προαγωγή
Στις Πιονομαχίες που παίζαμε η μία πλευρά κέρδιζε αν κατάφερνε να φτάσει το Πιόνι της
στην τελευταία γραμμή. Στο Σκάκι δεν ισχύει αυτό. Αν το Πιόνι καταφέρει να φτάσει στην
τελευταία γραμμή επιβραβεύεται για τη γενναιότητά του (δεν είναι και εύκολο να το
καταφέρει!) με μια προαγωγή. Στην πραγματική ζωή, όταν έχεις κάποιο επάγγελμα και
παίρνεις προαγωγή τότε ανεβαίνεις μια βαθμίδα στην ιεραρχία. Στο Σκάκι δεν συμβαίνει
αυτό. Το Πιόνι (ή μάλλον εσείς που ελέγχετε το Πιόνι!) διαλέγει αυτό την βαθμίδα
προαγωγής του! Δεν μπορεί όμως να γίνει Βασιλιάς, γιατί Βασιλιά έχουμε μόνο έναν.
Μπορεί να γίνει όμως Ίππος, Αξιωματικός, Πύργος ή και Βασίλισσα άσχετο αν έχουμε ήδη
μια ή περισσότερες Βασίλισσες στην παράταξή μας!

Στο διπλανό παράδειγμα και ο Λευκός και ο
Μαύρος είναι έτοιμοι να κάνουν προαγωγή των
Πιονιών τους. Και οι δύο έχουν προσπαθήσει να
σταματήσουν τα Πιόνια με τον Βασιλιά τους αλλά
μάταια. Ο Μαύρος ελπίζει πως όταν ο Λευκός
φτάσει το Πιόνι του στην τελευταία γραμμή,
αμέσως μετά θα προάγει και το δικό του Πιόνι.
Όμως ο Λευκός φτάνει στο α8, αφαιρεί το Πιόνι από
τη σκακιέρα και τοποθετεί εκεί μια Βασίλισσα, όπως
πρέπει να κάνει σύμφωνα με τους κανόνες της
προαγωγής. Τώρα, αν ο Μαύρος κάνει και αυτός μια
Βασίλισσα στο θ1 η Λευκή Βασίλισσα θα κόψει την
Μαύρη αφού βρίσκεται πάνω στην ίδια διαγώνιο!

Η Υπό-Προαγωγή
Είναι προφανές ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων η προαγωγή θα είναι σε Βασίλισσα
γιατί απλά αυτή είναι το δυνατότερο κομμάτι στο Σκάκι. Υπάρχουν περιπτώσεις όμως που
απλά δεν μας συμφέρει το Πιόνι να γίνει Βασίλισσα. Θα πρέπει να εξετάζουμε τη θέση και
να αποφασίζουμε ορθά, διαφορετικά μπορεί να τιμωρηθούμε όπως έγινε με τον Λευκό στο
παρακάτω παράδειγμα
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Παίζει ο Λευκός. Προσπαθήστε να βρείτε τη σωστή κίνησή πριν κοιτάξετε η λύση που σας
δίνουμε.

Παράδειγμα 8.3

Στο παράδειγμα αυτό ο Λευκός προφανώς πρέπει να κόψει τη Βασίλισσα του Μαύρου στο
ζ8. Ταυτόχρονα το Πιόνι φτάνει στην 8η γραμμή και έτσι προάγεται. Ο Μαύρος έπαιξε
βιαστικά και τοποθέτησε μια Βασίλισσα στο ζ8. Ακολούθησε όμως το Σαχ του Μαύρου
Πύργου στο ε1, το οποίο φυσικά είναι… Ματ! Ο Λευκός δεν μπορεί να μπλοκάρει την
επίθεση ή να κόψει τον Πύργο και ο Βασιλιάς του δεν μπορεί να μετακινηθεί στο η2 λόγω
του Μαύρου Πιονιού στο ζ3 που ελέγχει αυτό το τετράγωνο. Τι θα έπρεπε να παίξει; Η
σωστή λύση θα ήταν προαγωγή σε Ίππο!

(βλ διάγραμμα αριστερά)

Ο Μαύρος τώρα δεν προλαβαίνει να κάνει
Ματ γιατί είναι Σαχ αυτός! Έχουμε πει πως το
Σαχ με Ίππο αντιμετωπίζεται μόνο με
μετακίνηση ή με φάγωμα. Ο Ίππος εδώ δεν
τρώγεται, άρα ο Βασιλιάς πρέπει να
μετακινηθεί. Όταν μετακινηθεί, ο Λευκός
Ίππος θα κόψει τον Μαύρο Πύργο και θα
μείνει με ξεκάθαρα κερδισμένη θέση γιατί θα
τουλάχιστον έναν Πύργο παραπάνω από τον
αντίπαλο!
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Η διπλή επίθεση του Ίππου σαν και αυτή που μόλις είδαμε, είναι τόσο διάσημη στο Σκάκι
που έχει το δικό της ξεχωριστό όνομα. Ονομάζεται «Πιρούνι». Με το Πιρούνι θα
ασχοληθούμε σε μελλοντικά μαθήματα με λεπτομέρεια.

Είχαμε λοιπόν μια από τις (σπάνιες) περιπτώσεις που η προαγωγή σε Βασίλισσα χάνει, ενώ
η υπό-προαγωγή (= προαγωγή σε πιο αδύναμο κομμάτι) κερδίζει!

Άσκηση 8.2:

Στο παρακάτω διάγραμμα ο Μαύρος είναι έτοιμος να προάγει το Πιόνι του.

Τον συμφέρει η προαγωγή σε Βασίλισσα ή μήπως πρέπει να προτιμήσει την υπό-προαγωγή;

Παίζει ο Μαύρος
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Συμβουλές
Σπρώξτε τα ελεύθερα Πιόνια σας για να τα προάγετε!

Το Αν-Πασάν
Αυτός ο κανόνας αφορά την αιχμαλώτιση των Πιονιών. Ο κανόνας ότι ένα Πιόνι μπορεί να
μετακινηθεί από την αρχική του θέση και δύο τετράγωνα μπροστά ήταν Ευρωπαϊκή
προσθήκη (γύρω στον 13ο αιώνα) η οποία όμως δημιούργησε μια «ανωμαλία» που
φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα:
Στο διάγραμμα δεξιά, το Λευκό Πιόνι θα φαγωθεί αν μετακινηθεί ένα
τετραγωνάκι μπροστά. Μπορεί λοιπόν να φερθεί «πονηρά» και να
«προσπεράσει» το Μαύρο Πιόνι προχωρώντας δύο τετράγωνα μπροστά.
Ο κανόνας του Αν- Πασάν όμως (Αν- Πασάν = En passant, που σημαίνει
στα Γαλλικά «καθώς με προσπερνά» ή όπως θα το δείτε αλλού γραμμένο
στην καθαρεύουσα: «εν διελεύσι») , λέει ότι ακόμα και σε αυτή την
περίπτωση το Μαύρο Πιόνι μπορεί να κόψει το Λευκό σαν να είχε
μετακινηθεί ένα τετραγωνάκι μπροστά!

Φάγωμα Αν-Πασάν

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορεί να γίνει το φάγωμα Αν-Πασάν είναι οι
παρακάτω:





Το Πιόνι που θα πραγματοποιήσει το φάγωμα θα πρέπει να βρίσκεται στην 5 η
γραμμή αν πρόκειται για Λευκό Πιόνι και στην 4η γραμμή αν πρόκειται για Μαύρο
Πιόνι.
Το Πιόνι που πραγματοποιεί το φάγωμα και το Πιόνι που τρώγεται θα πρέπει να
βρίσκονται σε διπλανές στήλες.
Το Πιόνι που τρώγεται θα πρέπει να έχει μετακινηθεί από την αρχική του θέση δύο
τετράγωνα με μία κίνηση.
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Το Πιόνι που πραγματοποιεί το φάγωμα, τρώει το Πιόνι που μόλις μετακινήθηκε με
τον ίδιο ακριβώς τρόπο που θα το έτρωγε αν αντί για δύο τετράγωνα είχε κινηθεί
ένα τετράγωνο μπροστά.
Το φάγωμα Αν-Πασάν πρέπει να πραγματοποιηθεί στην αμέσως επόμενη κίνηση
αυτής της κίνησης του αντίπαλου Πιονιού δύο τετράγωνα μπροστά. Αν ο παίχτης
που έχει το δικαίωμα του Αν-Πασάν δεν το πραγματοποιήσει εκείνη τη στιγμή, τότε
το δικαίωμα αυτό χάνεται.

Παράδειγμα 8.4

Στο διάγραμμα 1 ο Μαύρος έχει το Πιόνι του στο η7 και το μετακινεί στο η5 (βλ διάγραμμα
2) δίνοντας Σαχ. Ο Λευκός Βασιλιάς, σαν άμυνα σε Σαχ από Πιόνι μπορεί μόνο να
μετακινηθεί και να φάει, αφού άμυνα με μπλοκάρισμα δεν μπορεί να υπάρξει. Να
μετακινηθεί είναι αδύνατον, αφού περιορίζεται από τα δικά του Πιόνια. Να κόψει μπορεί;
Φυσικά! Χρησιμοποιώντας το Αν-Πασάν, μια που το Πιόνι του Μαύρου στην τελευταία
κίνηση μετακινήθηκε δύο τετραγωνάκια μπροστά, προσπερνώντας το Λευκό Πιόνι στο θ5.
Στο διάγραμμα 3 φαίνεται πως γίνεται το φάγωμα. Ο Λευκός τρώει σαν να είχε κινηθεί το
Πιόνι στο η6.

Άσκηση 8.3:

Ο Μαύρος έπαιξε στην τελευταία του κίνηση το Πιόνι του στο η5 λέγοντας

Σαχ. Έχει κάποια Άμυνα ο Λευκός ή μήπως η παρτίδα μόλις έληξε με Ματ;
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Απάντηση:

Συμβουλές
Το φάγωμα Αν- Πασάν δεν είναι υποχρεωτικό να γίνει. Εξετάζουμε (όπως πάντα) αν μας
συμφέρει να το κάνουμε!

Επανάληψη
Η Προαγωγή…
 Γίνεται όταν ένα Πιόνι φτάσει στην τελευταία γραμμή.

 Κάποιες φορές συμφέρει να μην προάγουμε σε Βασίλισσα!
Το Ροκέ…
 Προστατεύει το Βασιλιά και βάζει στο παιχνίδι τον Πύργο μας.
 Αν μπορούμε, να αποτρέψουμε τον αντίπαλο μας να το κάνει!
Το Αν Πασάν…
 Γίνεται όταν ένα αντίπαλο Πιόνι προσπαθήσει να μας προσπεράσει
κάνοντας δύο βήματα, ενώ αν έκανε ένα θα το τρώγαμε. Και δύο
βήματα να κάνει λοιπόν, πάλι μπορούμε να το φάμε!
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Δραστηριότητα για την τάξη

Το Ροκέ στα Αγγλικά ονομάζεται «Castle», δηλαδή «Κάστρο». Στην πραγματικότητα
δημιουργούμε μια ασφαλή τοποθεσία για τον Βασιλιά μας, όπως ασφαλείς τοποθεσίες για
τους άρχοντες του κάθε τόπου ήταν τα κάστρα στην αρχαιότητα και τον Μεσαίωνα. Στο
Σκάκι, υπάρχει ολόκληρη θεωρία επίθεσης στο Ροκέ του Βασιλιά με τεχνικές που
αναλύονται σε τόμους ολόκληρους. Τεχνικές επίθεσης στα πραγματικά Κάστρα υπήρχαν
επίσης, όπως οι πολιορκητικοί κριοί, οι καταπέλτες, οι σκάλες, ο δούρειος Ίππος κτλ.
Συζητήστε με τα παιδιά στην τάξη για το τι γνωρίζουν για τα Κάστρα και μιλήστε για την
ιστορία κάποιου γνωστού ή κοντινού σας. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα
Κάστρα της Ελλάδας (είναι περίπου 800!) στον ιστότοπο http://www.kastra.eu/ . Σαν ένα
παράδειγμα, παρουσιάζουμε συνοπτικά την ιστορία του Κάστρου της Ωριάς στο Σαλμενίκο
Αχαΐας (με πληροφορίες από την παραπάνω πηγή) που ήταν το τελευταίο Κάστρο που
έπεσε στην Πελοπόννησο μετά την εισβολή των Οθωμανών στην Ελλάδα.

Το Κάστρο του Σαλμενίκου ή Κάστρο της Ωριάς βρίσκεται στο Σαλμενίκο Αχαΐας. Χτίστηκε από τους
βαρώνους του Πριγκιπάτου της Αχαΐας, ανάμεσα στο 1280-1310 και με τα χρόνια γύρω του
αναπτύχθηκε ένας μεγάλος οικισμός. Ήταν σε φυσική οχυρή θέση πάνω σε λόφο και στη μία πλευρά
του είχε γκρεμό αφού περνούσε από εκεί ο ποταμός Φοίνικας.
Το 1460 ο Μωάμεθ εισέβαλε στην Αχαΐα και το ένα μετά το άλλο τα Κάστρα και οι πόλεις
παραδίνονταν, τα περισσότερα αμαχητί. Το Σαλμενίκο Αχαΐας ήταν η τελευταία πόλη που δεν είχε
παραδοθεί. Ο Μωάμεθ τότε έστειλε αγγελιοφόρο και ζήτησε την άμεση παράδοση της πόλης και του
Κάστρου. Οι κάτοικοι αρνήθηκαν γνωρίζοντας ότι οι περισσότεροι θα γίνουν σκλάβοι ή θα
θανατωθούν, όπως έγινε σε όλα τα υπόλοιπα Κάστρα που παραδόθηκαν, και την επόμενη μέρα ο
Σουλτάνος ξεκίνησε την πολιορκία. Στην πόλη βρισκόταν ο διοικητής Κωνσταντίνος Γραίτζας
Παλαιολόγος αλλά και πολλοί πρόσφυγες από άλλες περιοχές. Η πολιορκία συνολικά κράτησε ένα
χρόνο. Ο Σουλτάνος είχε μαζί του και τηλεβόλα τα οποία όμως δεν μπορούσαν να γκρεμίσουν το
τείχος. Η κάτω πόλη παραδόθηκε αφού πρώτα οι Γενίτσαροι έκοψαν την υδροδότηση από το ποτάμι.
Σύμφωνα με την λαϊκή παράδοση οι κάτοικοι έριχναν σχοινιά από το κάστρο που στην άκρη τους
υπήρχε σφουγγάρι και έπιαναν έτσι νερό από το ποτάμι, αλλά όταν οι Γενίτσαροι το αντιλήφθηκαν,
τα έκοβαν. Σύμφωνα με τον Πατρινό ιστορικό Θωμόπουλο, από τους 6.000 κατοίκους που βρίσκονταν
στην κάτω πόλη ο Σουλτάνος διάλεξε 900 περίπου παιδιά και τα έστειλε για να εκπαιδευτούν ως
γενίτσαροι, ενώ τους υπόλοιπους του πούλησε σκλάβους.
Με την πτώση του Σαλμενίκου η Πελοπόννησος πέρασε οριστικά σε οθωμανική κυριαρχία (εκτός από
τα Ενετικά οχυρά της Μεθώνης, Κορώνης και το Ναύπλιο).
Σήμερα στην περιοχή υπάρχουν ελάχιστα ερείπια από το τείχος του κάστρου και μερικά από τις
κατοικίες της πόλης. Επίσης διασώζεται ακέραιο γεφύρι της εποχής ενώ στην κοίτη παρακείμενου
ποταμού υπάρχει ο βράχος της Ωριάς. Η λαϊκή παράδοση λέει ότι εδώ σκοτώθηκε μία πριγκιποπούλα
από προδότη κατά την πολιορκία. Το μεγαλύτερο μέρος του κάστρου έχει καταρρεύσει μαζί με το
βουνό όπου είχε κτιστεί, από καθιζήσεις που συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Η πρόσβαση στην πλευρά
που βρίσκονται τα ερείπια είναι σχεδόν αδύνατη από τις συνεχόμενες κατολισθήσεις.
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Η Ισοπαλία
Μια παρτίδα στο Σκάκι δεν τελειώνει απαραίτητα με κάποιον νικητή. Αν και οι δύο παίχτες
παίξουν πολύ καλά, τότε υπάρχει η περίπτωση κανένας από τους δύο να μην καταφέρει να
πραγματοποιήσει Ματ. Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε κάποιους από τους τρόπους που μια
παρτίδα μπορεί να λήξει ισόπαλη.

Το Διαρκές Σαχ
Παράδειγμα 9.1
Στο διπλανό σχήμα, και στις τέσσερις περιπτώσεις
η Βασίλισσα μπορεί να δίνει ασταμάτητα Σαχ (αν
το επιλέξει) στον αντίπαλο Βασιλιά. Δεν υπάρχει
κάτι το παράτυπο σε αυτό και η παρτίδα λήγει
ισόπαλη. Διαρκές Σαχ μπορεί να γίνει και με άλλα
κομμάτια.

Άσκηση 9.1:
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Βρείτε στις παρακάτω περιπτώσεις το πώς γίνεται διαρκές Σαχ

Το Πατ
Το Πατ, μοιάζει με το Ματ αλλά ενώ το Ματ οδηγεί αυτόματα στη νίκη, το Πατ οδηγεί
αυτόματα στην ισοπαλία! Η ιδέα είναι ότι όπως στο Ματ, ο αντίπαλος δεν έχει απολύτως
καμιά νόμιμη κίνηση να πραγματοποιήσει, αλλά όταν έχουμε Ματ ο Βασιλιάς βρίσκεται σε
Σαχ, ενώ στο Πατ ο Βασιλιάς δεν απειλείται. Όπως πάντα, ένα παράδειγμα θα μας βοηθήσει
να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται

Παράδειγμα 9.2

Στα παραπάνω διαγράμματα έχουμε μια περίπτωση που είναι συχνή σε παρτίδες
αρχαρίων. Ο Λευκός (βλ διάγραμμα αριστερά) μπορεί απλά να παίξει τον Βασιλιά του στο
β3 και μετά να κάνει «Ματ Υποστήριξης» με τη Βασίλισσα στο β2. Αντί για αυτό, έπαιξε τη
Βασίλισσά του στο γ2 (βλ διάγραμμα δεξιά). Τώρα όμως ο Μαύρος δεν μπορεί να κάνει
καμία απολύτως κίνηση που να είναι νόμιμη, αλλά ταυτόχρονα δεν απειλείται κι όλας! Έτσι
η παρτίδα λήγει ισόπαλη με Πατ!

Άσκηση 9.2:

Στο διάγραμμα δεξιά έχουμε μια πολύ γνωστή θέση από τη
Θεωρία των Φινάλε στο Σκάκι. Το ερώτημα είναι αν το Λευκό
Πιόνι μπορεί να προαχθεί ή όχι. Απαντήστε σε αυτή την
ερώτηση αν:
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Είναι η σειρά του Λευκού να παίξει
Είναι η σειρά του Μαύρου να παίξει

Άσκηση 9.3:
Στο διπλανό διάγραμμα παίζει ο Μαύρος και
βρίσκεται σε δύσκολη θέση (γιατί;), αλλά μπορεί να
κάνει ισοπαλία με δύο τρόπους. Ο ένας είναι με
διαρκές Σαχ και ο άλλος με Πατ! Μπορείτε να βρείτε
και τις δύο ισοπαλίες;

Ανεπαρκές υλικό για Ματ
Αν στη Σκακιέρα μείνει ο παρακάτω συνδυασμός υλικού, τότε η παρτίδα αυτόματα
ανακηρύσσεται ισόπαλη:
 Έχουν μείνει μόνο οι δύο Βασιλιάδες
 Η μια πλευρά έχει Βασιλιά και η άλλη Βασιλιά και ελαφρύ κομμάτι
 Οι δύο πλευρές έχουν Βασιλιά και Αξιωματικό αλλά οι Αξιωματικοί είναι ανόμοιοι.

Δηλαδή, σε περιπτώσεις που ακόμα και με το πιο χαζό παιχνίδι από τον ένα από τους δύο
παίχτες, δεν μπορεί να γίνει κάποιο Ματ στη Σκακιέρα, τότε η παρτίδα είναι ισόπαλη.

Για… προχωρημένους!
Η διπλανή θέση είναι το τελευταίο στάδιο μιας από
τις πιο διάσημες σπουδές στο Σκάκι. Σπουδή είναι
μια θέση κατασκευασμένη από κάποιον συνθέτη (δεν
έχει προκύψει δηλαδή σε κάποια παρτίδα) που
παρουσιάζεται με τη μορφή άσκησης, πχ «Παίζει ο
Λευκός και κερδίζει» και πάντα υπάρχουν λίγα
κομμάτια στη Σκακιέρα.
Συνθέτης της σπουδής αυτής είναι ο Ισπανός ιερέας
Σααβέντρα. Ο Λευκός κερδίζει προάγοντας σε Πύργο!
Η ερώτηση είναι: γιατί ο Λευκός δεν πρέπει να
προάγει το Πιόνι του σε Βασίλισσα;
(περισσότερες λεπτομέρειες για τη διάσημη αυτή σπουδή στο
http://en.wikipedia.org/wiki/Saavedra_position. Επίσης μην παραλείψετε να επισκεφτείτε
το καταπληκτικό άρθρο της Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Stalemate )
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Συμβουλές
Αν βρίσκεστε σε χαμένη θέση έχετε μια τελευταία ελπίδα! Μπορεί να υπάρχει η
δυνατότητα ενός Διαρκούς Σαχ ή ενός Πατ! Επίσης, ίσως καταφέρετε να αφήσετε τον
αντίπαλό σας με ανεπαρκές υλικό για ματ.
Αν διαβάσετε τους επίσημους κανόνες του Σκακιού θα δείτε πως οι περιπτώσεις ισοπαλίας
αναφέρονται διαφορετικά. Για παράδειγμα, αντί για Διαρκές Σαχ, υπάρχει ο «Κανόνας των
50 κινήσεων» και «Η Τριπλή Επανάληψη Θέσης» , ενώ επίσης αναφέρεται «Η Συμφωνία
Ισοπαλίας» που μπορεί να γίνει μεταξύ των δύο αντιπάλων. Θεωρήσαμε όμως τον
παραπάνω τρόπο παρουσίασης των ισοπαλιών που προκύπτουν συχνά στην πράξη πιο
κατάλληλο για το επίπεδο το οποίο βρίσκεστε τώρα, όπως και φυσικά πιστεύουμε πως σε
καμία περίπτωση δεν πρέπει να προτείνετε ισοπαλία στον αντίπαλο μέχρι να γίνετε
δυνατότεροι παίχτες! Σε μελλοντικά μαθήματα θα εξηγήσουμε πιο αναλυτικά τους ακριβείς
κανόνες της ισοπαλίας.

Επανάληψη
Ισοπαλία στο Σκάκι έχουμε όταν…
 Ένας παίχτης μπορεί να δίνει διαρκώς Σαχ χωρίς ο αντίπαλός
του να μπορεί να τα αποφύγει.
 Έχει υπάρξει Πατ. Δεν υπάρχει απειλή στο Βασιλιά, αλλά καμία
κίνηση δεν μπορεί να γίνει.
 Το υλικό στη Σκακιέρα δεν επαρκεί για να γίνει Ματ, ακόμα και
με το πιο χαζό παιχνίδι!
 Οι δύο αντίπαλοι συμφωνήσουν την ισοπαλία. Προσοχή όμως!
Αυτή είναι μια πολύ κακή τακτική για αρχάριους παίχτες!
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Σκακιστική Γραφή
Πώς γινόμαστε ισχυρότεροι σκακιστές; Ο Μιχαήλ Μποτβίνικ, ο «πατέρας» της Ρώσικης
Σχολής στο Σκάκι, της ισχυρότερης σχολής στον κόσμο μας δείχνει τον τρόπο:

Θεωρώ πως για να γίνει κάποιος ισχυρότερος παίχτης, τίποτα δεν
είναι πιο αποδοτικό από την προσωπική ανάλυση τόσο των παρτίδων
των μεγάλων παιχτών του παρελθόντος, όσο και των δικών μας
παρτίδων.
Mikhail Moiseyevich Botvinnik (1911- 1995)

Πώς καταφέρνουμε όμως να καταγράψουμε τις παρτίδες μας; Και πως μπορούμε να
μελετήσουμε τις παρτίδες που παίχτηκαν από μεγάλους παίχτες στο παρελθόν; Στο Σκάκι
έχουμε επινοήσει αρκετούς τρόπους να κάνουμε κάτι τέτοιο, όμως σήμερα ο πιο
διαδεδομένος είναι αυτός που ονομάζεται Αλγεβρική Γραφή.

Η Αλγεβρική Γραφή στο Σκάκι
Η χρήση της Αλγεβρικής Γραφής προϋποθέτει τρία βασικά σημεία:
 Κατανόηση των ονομάτων των στηλών και των γραμμών της Σκακιέρας
 Κατανόηση των συμβόλων για το κάθε κομμάτι
 Κατανόηση των σημείων στίξης σχετικά με την αξιολόγηση των κινήσεων
Ως προς τις στήλες (ή κολώνες ή κάθετες) και τις γραμμές (ή οριζόντιες), όπως έχουμε ήδη
αναφέρει στο κεφάλαιο για την Σκακιέρα, αυτή αποτελείται από 8 στήλες και 8 γραμμές.
Στις γραμμές δίνουμε σαν όνομα έναν αριθμό (από το 1 έως και το 8) και στις στήλες
δίνουμε το όνομα από το ελληνικό αλφάβητο (από το ‘α’ ως το ‘θ’).
Ως προς τα σύμβολα για το κάθε κομμάτι , αυτά συμβολίζονται με κεφαλαία γράμματα από
την Ελληνική αλφάβητο. Στους επίσημους κανόνες Σκακιού που έχει εκδώσει η Παγκόσμια
Ομοσπονδία (FIDE), αναφέρεται πως μπορούμε να χρησιμοποιούμε την ονομασία των
κομματιών της χώρας μας όταν καταγράφουμε μια παρτίδα με το δικό μας αλφάβητο, (για
παράδειγμα το «Π» για τον Πύργο και όχι αναγκαστικά το λατινικό «R»), αλλά, όπως έχει
προαναφερθεί, το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας παγκοσμίως είναι στην Αγγλική
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γλώσσα, άρα είναι πολύ καλό να είμαστε εξοικειωμένοι με αυτήν από μικρή ηλικία.
Επομένως έχουμε τα ακόλουθα:




«Ρ» για τον Βασιλιά (Ρήγας) ή «K» (King)
«Β» για τη Βασίλισσα ή «Q» (Queen)
«Π» για τον πύργο ή «R» (Rook)
«Α» για τον Αξιωματικό ή «Β» (Bishop)
«Ι» για τον Ίππο ή «N» (Knight)



Το Πιόνι στην Ελληνική Γραφή συμβολίζεται με «Σ» αλλά ποτέ δεν θα δείτε να το





χρησιμοποιούμε στην αλγεβρική γραφή. Για το Πιόνι, γράφουμε απλά το όνομα του
τετραγώνου στο οποίο μετακινήθηκε.
Όπως είδαμε, το σύμβολο «Β» που χρησιμοποιούμε στην ελληνική γραφή για τη Βασίλισσα
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για το Βασιλιά, έτσι παίρνουμε το «Ρ», από τη λέξη
«Ρήγας» (που προέρχεται από το Λατινικό Rex). Το ίδιο συμβαίνει για το «Αλογάκι» που το
λέμε και «Ίππο» και έτσι αφήνουμε το «Α» για τον Αξιωματικό. Ο Ίππος έχει πρόβλημα και
στην αγγλική γραφή, μια που το «Knight» (= Ιππότης) αρχίζει από «Κ» που είναι και το
σύμβολο του Βασιλιά. Επειδή όμως το Knight προφέρεται ως «Νάιτ» , έτσι χρησιμοποιούμε
το «Ν».
Ως προς τα σημεία στίξης, αυτά χρησιμοποιούνται στην αλγεβρική γραφή όταν κατά την
αξιολόγηση μιας παρτίδας, θέλουμε να καταγράψουμε την διαφορετική για την κάθε
κίνηση άποψή μας. Για το σκοπό αυτό, υπάρχουν συγκεκριμένα σύμβολα τα οποία είναι
αποδεκτά και κατανοητά παγκοσμίως. Τα σημεία στίξης και τα σύμβολα για τα διάφορα
είδη κινήσεων που γίνονται κατά την διάρκεια μιας παρτίδας είναι τα εξής:








! = Καλή κίνηση
!!= Εξαιρετική κίνηση
?= Κακή/αδύναμη κίνηση
??= Η κίνηση αυτή αποτελεί «γκάφα» (ή στη σκακιστική αργκό «στήσιμο»)
!?= Ενδιαφέρουσα κίνηση
?!= Μια αμφίβολη, μάλλον κακή κίνηση
= Αναγκαστική κίνηση ή αλλιώς στον Σκακιστικό χώρο θα ακούσετε και τον όρο
«Φορσέ κίνηση»

Τα παραπάνω σύμβολα δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιούμε επισήμως στις καταγραφές
παρτίδων μας στα τουρνουά. Τα παρακάτω όμως είναι απαραίτητο να τα χρησιμοποιούμε:



Το + συμβολίζει την λέξη ΣΑΧ



Το # συμβολίζει την λέξη ΜΑΤ



0-0 = Το Μικρό Ροκέ (ή Ροκέ του Βασιλιά)
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0-0-0 = Το Μεγάλο Ροκέ (ή Ροκέ της Βασίλισσας)



Το × συμβολίζει το φάγωμα ενός κομματιού.



1-0 κέρδισε ο Λευκός
0-1 κέρδισε ο Μαύρος
½-½ Ισοπαλία




Επομένως βλέπουμε πως για να μάθουμε να διαβάζουμε και να γράφουμε τις Σκακιστικές
κινήσεις, χρειάζονται τα παραπάνω βήματα: να ξέρουμε να δίνουμε το σωστό όνομα στα
64 τετράγωνα της Σκακιέρας, να γνωρίζουμε για το κάθε κομμάτι το σύμβολό του, και να
αναγνωρίζουμε τα συγκεκριμένα σύμβολα και σημεία στίξης για τον χαρακτηρισμό μιας
κίνησης.
Είναι επίσης σημαντικό να πούμε ότι όταν καταγράφουμε μια παρτίδα, αναφέρουμε τις
κινήσεις με την σειρά που παίχτηκαν, οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αυτό σημαίνει
αρίθμηση των κινήσεων. Στην αρίθμηση των κινήσεων προσέχουμε κάποιες λεπτομέρειες
όπως ότι πρώτη κίνηση είναι πάντα του λευκού και ακολουθεί η κίνηση του Μαύρου
αφήνοντας ένα κενό (π.χ. 1. δ4 ε5). Ενώ αν δούμε μια κίνηση γραμμένη έτσι: 1…ε5 σημαίνει
ότι η κίνηση αυτή είναι του Μαύρου. Αξίζει να αναφερθεί ότι σε πολλά Σκακιστικά βιβλία,
θα δούμε πολλές φορές να γίνεται η χρήση των συμβόλων των κομματιών αντί για τα
αρχικά γράμματα που αναφέραμε ότι αντιστοιχούν στο καθένα, η συνηθέστερη γραφή
όμως αποτελείται από τα γράμματα του αλφάβητου.

Παραδείγματα
Ας δούμε μερικά παραδείγματα για το πώς καταγράφουμε τις κινήσεις μας σε μια παρτίδα.

Παράδειγμα 10.1
Όπως έχουμε αναφέρει δεν χρησιμοποιούμε
σύμβολα για τα Πιόνια, απλά αναφέρουμε το
τετράγωνο αυτά μετακινούνται. Στο συγκεκριμένο
παράδειγμα βλέπουμε πως είναι η κίνηση του
Λευκού, επομένως γράφουμε:

1.δ4
Αυτό σημαίνει ότι στην πρώτη κίνηση του
παιχνιδιού το Λευκό Πιόνι μετακινήθηκε στο
τετράγωνο δ4. Το επόμενο διάγραμμα δείχνει την
κίνηση που ακολουθεί από τον Μαύρο.
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Παράδειγμα 10.2
Εδώ βλέπουμε πως είναι η κίνηση του
Μαύρου. Ως απάντηση στην κίνηση του
Λευκού, έπαιξε δ5. Αυτή η ακολουθία των
δύο κινήσεων καταγράφεται με τον εξής
τρόπο:

1. δ4 δ5
Τώρα ας δείξουμε και δύο παραδείγματα για
το πώς γράφουμε το «φάγωμα» ενός
κομματιού

Παράδειγμα 10.3
Όταν ένα κομμάτι «τρώει» ένα άλλο κομμάτι
αυτό συμβολίζεται με το «×». Εδώ βλέπουμε ότι
ο μαύρος Πύργος απειλεί να φάει τον λευκό
Ίππο. Αυτό καταγράφεται ως εξής:

1…Π×γ4
Βλέπουμε ότι βάζουμε τρεις τελείες οι οποίες
δηλώνουν πως καταγράψαμε μόνο την κίνηση
του Μαύρου.

Παράδειγμα 10.4
Όπως βλέπουμε στο σχήμα Ο Λευκός μπορεί να
φάει τον μαύρο Αξιωματικό και με τους δύο
Πύργους. Ας υποθέσουμε ότι επιλέγει να τον φάει
με τον Πύργο που βρίσκεται στη στήλη-δ. Αυτό θα
το γράψουμε ως εξής:

1.Πδ×η7

Εάν γράφαμε 1.Π×η7 θα ήταν λάθος γιατί δεν
φαίνεται ποιος από τις δύο Πύργους κουνήθηκε,
ο Πύργος που είναι στη στήλη δ ή ο Πύργος στη
στήλη η; Επομένως είναι σημαντικό να δείχνουμε
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ξεκάθαρα όταν γράφουμε μια παρτίδα ποιο κομμάτι κάνει την κίνηση κάθε φορά.

Παράδειγμα 10.5
Μετά τις κινήσεις 1.δ4 δ5 2.γ4 πώς θα γράψουμε
την κίνηση «Πιόνι τρώει στο γ4;». Το Πιόνι δεν
έχει σύμβολο, όπως είπαμε, άρα χρησιμοποιούμε
αντί για σύμβολο τη στήλη στην οποία βρίσκεται.
Επίσης είναι κίνηση του Μαύρου, έτσι
χρησιμοποιούμε τρεις τελείες. Με λίγα λόγια. Η
κίνηση γράφεται ως εξής:

2…δxγ4.

Άσκηση 10.1: Στην πρώτη του κίνηση ο Λευκός έπαιξε το Πιόνι του στο τετράγωνο e4.
Πως γράφεται η παραπάνω κίνηση σύμφωνα με την Αλγεβρική Γραφή;
Απάντηση:

Άσκηση 10.2: Γράψτε την κίνηση που φαίνεται πως θέλει να κάνει ο Μαύρος στο
παρακάτω σχήμα:
Απάντηση:
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Στα δεξιά βλέπουμε ένα παράδειγμα από
«παρτιδόφυλλο» που χρησιμοποιείται σε
σκακιστικά τουρνουά. Μερικοί σκακιστές
φυλάνε τα παλιά τους παρτιδόφυλλά
τους σε ντοσιέ όπως συνήθως οι
υπόλοιποι άνθρωποι κάνουν σε άλμπουμ
με φωτογραφίες! Ένα παρτιδόφυλλο
μπορεί να φέρνει μνήμες από κάποιο
τουρνουά σε ένα μακρινό μέρος, ή από
μια δραματική παρτίδα με πολλές
συγκινήσεις. Όπως και να’ χει, η
σκακιστική
γραφή
βοηθάει
να
διατηρηθούν αυτές οι αναμνήσεις σε ένα
κομμάτι χαρτί….
Μα… για περιμένετε λίγο! Η Παρτίδα που
φαίνεται
γραμμένη
στο
διπλανό
παρτιδόφυλλο είναι αρκετά γνωστή!
Μπορείτε να την διαβάσετε; Μήπως την
έχετε δει κάπου;
Απάντηση: Πρόκειται για μία από τις πιο
γνωστές παγίδες που μαθαίνουν οι
αρχάριοι σκακιστές για να κερδίζουν τους
αντίπαλούς τους γρήγορα. Το γνωρίζουμε
εμείς σαν «Το Ματ του Ναπολέοντα» ή
διαφορετικά «Το Ναπολεόντειο Ματ» ή
απλά Ναπολεόντειο. Σε άλλες γλώσσες
όμως είναι γνωστό διαφορετικά:
-

Γαλλικά, Τούρκικα, Γερμανικά, Ολλανδικά, Ισπανικά και Πορτογαλικά: Ματ του Βοσκού
Ιταλικά: Ματ του Κουρέα
Περσικά, Ελληνικά και Αραβικά: Ματ του Ναπολέοντα
Ρώσικα: Το Παιδικό Ματ
Πολωνικά, Ουγγρικά, Εβραϊκά: Το Ματ του Τσαγκάρη
Φιλανδικά, Σουηδικά και Δανικά: Το Σχολικό Ματ

(πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Scholar's_mate)
Μπορείτε να φανταστείτε γιατί ονομάστηκε έτσι αυτό το Ματ σε κάθε μία από τις
παραπάνω χώρες;
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Η Αξία των Κομματιών
Όπως έχουμε δει μέχρι τώρα, τα κομμάτια στο Σκάκι διαφέρουν το ένα από το άλλο ως
προς την κίνηση και τον τρόπο που αιχμαλωτίζουν. Ο Πύργος κινείται σε γραμμές, ο
Αξιωματικός σε διαγώνιες και η Βασίλισσα συνδυάζει και τα δύο, ενώ ο Ίππος μπορεί και
υπερπηδά τα εμπόδια αλλά κινείται αρκετά αργά. Αν εμφανιστεί η δυνατότητα να
ανταλλάξουμε έναν Πύργο με ένα Ίππο μας συμφέρει να το κάνουμε; Αν ταυτόχρονα
κερδίζουμε και ένα Πιόνι;
Είναι σημαντικό λοιπόν να ξέρουμε πόσο ισχυρό είναι ένα κομμάτι σε σχέση με τα άλλα.
Αυτό μας βοηθάει να προσέχουμε να μην κάνουμε ανταλλαγές που δεν μας συμφέρουν.
Φυσικά, για να μετρήσουμε την αξία ενός Πύργου αυτός θα πρέπει να είναι ένας καλός,
δραστήριος Πύργος σε μια ανοιχτή στήλη, διαφορετικά ένας κλεισμένος και παθητικός
Πύργος γιατί να είναι καλύτερος από έναν κεντροποιημένο Αξιωματικό για παράδειγμα;
Αυτά τα ερωτήματα απαντώνται στα μαθήματα της Σκακιστικής Στρατηγικής, σε πιο
προχωρημένο στάδιο της ανέλιξής μας σαν παίχτες. Στο στάδιο που είμαστε πρέπει αρχικά
να μάθουμε τις βασικές αξίες του κάθε κομματιού που ισχύουν στις περισσότερες
περιπτώσεις.
Όπως ξέρουμε για να μετρήσουμε κάτι χρειάζεται να ορίσουμε μια μονάδα μέτρησης. Η
μονάδα μέτρησης πρέπει να έχει μικρή αξία για να μην αναγκαζόμαστε συνεχώς να
μετράμε με υποδιαιρέσεις. Στο Σκάκι η μονάδα μέτρησης είναι το Πιόνι, το οποίο έχει και
την μικρότερη αξία σε σχέση με τα υπόλοιπα κομμάτια. Η αξία των κομματιών λοιπόν
καταγράφεται ως εξής:

Πιόνι =

1 Μονάδα

Ίππος =

3 Πιόνια

Αξιωματικός =

3 Πιόνια

Πύργος

=

5 Πιόνια

Βασίλισσα

=

9 Πιόνια

Στον παραπάνω Πίνακα δεν υπάρχει ο Βασιλιάς! Τι γίνεται με αυτόν;
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Βασιλιάς =

(Άπειρα Πιόνια!)

Το «ξαπλωμένο οχτώ» είναι το μαθηματικό σύμβολο του απείρου, δηλ ενός αριθμού τόσο
μεγάλου που είναι αδύνατον να το γράψουμε!
Η Αξία του Βασιλιά δεν μπορεί να μετρηθεί σε Πιόνια όπως παραπάνω, γιατί πολύ απλά
είναι τόσο σημαντικός, ώστε να μην έχει νόημα να τον ανταλλάξουμε. Είναι το κομμάτι
αυτό στο Σκάκι που παίζουμε για να αιχμαλωτίσουμε. Επομένως εάν κάποιος κατά τη
διάρκεια του παιχνιδιού χάσει τον Βασιλιά του, τότε χάνει και το παιχνίδι. Οπότε δεν θα
είχε νόημα να αλλάξουμε τον Βασιλιά με 2 Πύργους και μία Βασίλισσα για παράδειγμα. Θα
μπορούσαμε να πούμε ότι ο Βασιλιάς μας αξίζει όσο 100 Πιόνια (έτσι μετράνε την αξία του
οι Υπολογιστές) ή ακόμα και 1.000 Πιόνια!

Τα ελαφριά κομμάτια
Όπως βλέπουμε, οι Ίπποι και οι Αξιωματικοί αξίζουν 3 Πιονάκια ο καθένας. Παρότι
κινούνται τελείως διαφορετικά, η αξία τους τελικά είναι ίδια. Η κίνηση του Αξιωματικού
είναι μεγάλης εμβέλειας ,καθώς μπορεί και κινείται από τη μια πλευρά της Σκακιέρας στην
άλλη. Ο Ίππος πάλι, παρότι είναι κομμάτι μικρής εμβέλειας, η μοναδική του δυνατότητα να
πηδάει πάνω από τα υπόλοιπα κομμάτια τον καθιστά ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια
για το επίπεδο των αρχαρίων. Πολλά πιρουνίσματα του Ίππου έρχονται από το πουθενά!

Τα βαριά κομμάτια
Όπως βλέπουμε, οι Πύργοι αξίζουν 5 Πιονάκια ο καθένας και η Βασίλισσα αξίζει 9, κάτι που
υποδηλώνει ότι είναι πολύ σημαντικά κομμάτια. Είναι εξαιρετικά ισχυρά καθώς μπορούν
και ελέγχουν πολλά τετράγωνα στη Σκακιέρα. Για το λόγο αυτό πρέπει να προσέχουμε ώστε
να μην τα χάνουμε «τσάμπα» δηλαδή χωρίς κάποιο ισοδύναμο αντάλλαγμα γιατί
διαφορετικά η παρτίδα θα είναι τελείως χαμένη.
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Παράδειγμα 11.1

Στη διπλανή θέση ο Μαύρος μοιάζει να έχει
πρόβλημα. Ο Ιδ5 απειλεί τη Βασίλισσά του και αυτή
θα πρέπει να οπισθοχωρήσει γιατί η ανταλλαγή
Ίππου (3 μονάδες) για μια Βασίλισσα (9 μονάδες)
προφανώς δεν είναι συμφέρουσα. Όμως ο Μαύρος
υπολόγισε προσεκτικά μια σειρά αλλαγών μετά τις
οποίες σίγουρα δεν είναι χειρότερος:
1…Αxδ4! 2.Ιxβ6 Αxε3+ 3.Ρθ1 Αxβ6
(βλ επόμενο διάγραμμα)

Ο Μαύρος έχει μείνει με τρία ελαφριά κομμάτια
περισσότερα (=9 μονάδες) που είναι τουλάχιστον
το ίδιο δυνατά με τη Βασίλισσα που έχασε.
Να σημειώσουμε εδώ την κίνηση 2…Αxε3+ που
είναι πολύ σημαντική και ονομάζεται στο Σκάκι
«ενδιάμεση κίνηση». Ο Αξιωματικός θα μπορούσε
να φάει αμέσως την Βασίλισσα στο β6, αλλά πριν
το κάνει αυτό τρώει πρώτα στο ε3 με Σαχ, που
σημαίνει πως η Βασίλισσα στο β6 δεν προλαβαίνει
να ξεφύγει και την τρώει μετά.

Άσκηση 11.1:

Στο διάγραμμα που ακολουθεί ο Λευκός «την πάτησε» μια που επέτρεψε

στον Μαύρο να καρφώσει τον Αξιωματικό στο δ3 με τον Πύργο του και μετά να επιτεθεί σε
αυτόν τον Αξιωματικό με ένα Πιόνι. Ένα καρφωμένο κομμάτι λέγεται έτσι γιατί δεν μπορεί,
ή δεν μας συμφέρει να το μετακινήσουμε. Προφανώς αν ο Αδ3 μετακινηθεί, τότε ο Πύργος
(5 μονάδες) θα φάει τη Βασίλισσα (9 μονάδες).
Όμως, τώρα το κακό έγινε για τον Λευκό, σίγουρα θα χάσει υλικό. Πρέπει όμως να βρούμε
ποια κίνηση θα περιορίσει τη ζημιά περισσότερο.
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Διάγραμμα Άσκησης 11.1

Έχουμε λοιπόν τα Λευκά. Τι θα παίξουμε;
Α) Θα μετακινήσουμε τη Βασίλισσά μας στο γ1 ώστε να αποφύγουμε το κάρφωμα. Αν τώρα
κάνει το λάθος και δεν μας φάει τον Αξιωματικό, θα τον μετακινήσουμε και δεν θα
χάσουμε καθόλου υλικό.
Β) Θα μετακινήσουμε τη Βασίλισσά μας, αλλά θα την βάλουμε στο ε2 έτσι ώστε όταν μας
φάει τον Αξιωματικό, να φάμε πίσω με το Πιόνι και η Βασίλισσά μας να προστατεύει
αυτό το Πιόνι για να μην μπορεί να το φάει ο Πύργος.
Γ) Αφού χάνουμε που χάνουμε τον Αξιωματικό, γιατί να μην φάμε και ένα Πιόνι; Θα
παίξουμε Αxθ7+. Επειδή είναι Σαχ δεν μπορεί να μας φάει τη Βασίλισσα τώρα, θα πρέπει
πρώτα να φάει τον Αξιωματικό και μετά θα μετακινήσουμε τη Βασίλισσα μας.
Δ) Θα παίξουμε Axγ4 γιατί όταν θα μας φάει ο Πύργος τη Βασίλισσα, θα του φάμε και εμείς
τον Πύργο και θα έχουμε κερδίσει και ένα Πιόνι.
Υπολογίστε σε κάθε περίπτωση πόσες μονάδες υλικού χάνει τελικά ο Λευκός και μετά
διαλέξτε την κίνηση που εσείς θα παίζατε.

Οι θυσίες Υλικού
Ήδη η εμπειρία μας από τις προπονητικές παρτίδες που έχουμε παίξει μας έχει διδάξει πως
δεν είναι καλό να αφήνουμε απροστάτευτα κομμάτια του στρατού μας για να μας τα τρώει
ο αντίπαλος. Το Υλικό, δηλαδή πόσα Πιόνια αξίζει ο στρατός που έχουμε, είναι πολύ
σημαντικό στο Σκάκι, αλλά δεν είναι το μοναδικό πράγμα που μας δίνει τη νίκη. Τα
κομμάτια και τα Πιόνια μας έχουν αξία αν εμείς αυτή την αξία μπορούμε να την
χρησιμοποιήσουμε σωστά για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, γι’ αυτό πολλές φορές η Αξία
για παράδειγμα ενός Αξιωματικού είναι μεγάλη γιατί μπορεί να θυσιαστεί για να μας δώσει
τη νίκη!
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Η παρακάτω παρτίδα ονομάζεται «Το Ελληνικό Δώρο» γιατί θυμίζει την ιστορία των
Ελλήνων που προσέφεραν ένα δώρο στους Τρώες- τον Δούρειο Ίππο- για να κερδίσουν τον
πόλεμο. Σε πολλά βιβλία βρίσκουμε και το όνομα «Η Κλασσική θυσία του Αξιωματικού» ή
«Η Θυσία του Γκρέκο»:

Γκρέκο
Άγνωστος
Ευρώπη, 1620
1.ε4 e6 2.d4 Ιζ6 3.Αδ3 Ιγ6 4.Ιζ3 Αε7 5.θ4 0–0 6.ε5 Ιδ5

Εικόνα: Wikipedia

7.Αxθ7+! Ρxθ7 8.Ιη5+ Αxη5 9.θxη5+ Ρη8 10.Βθ5
Απειλείται Ματ με 11.Βθ8 ή Βθ7. Ο Μαύρος ανοίγει δρόμο διαφυγής στο ζ7
10…ζ6
Τώρα αν ο Λευκός δώσει Σαχ στο θ7 ή στο θ8 ο Βασιλιάς φεύγει από το ζ7, αλλά ο Γκρέκο
παίζει μια κίνηση που δεν επιτρέπει στον Βασιλιά να ξεφύγει
11.η6! 1–0
Ότι και να κάνει ο Μαύρος δεν μπορεί να αποφύγει το Ματ στην επόμενη κίνηση (πχ
11…Πε8 12.Βθ8#)
Μην ανησυχείτε αν η παρτίδα σας φαίνεται τώρα δύσκολη. Τα μαθήματα για τις τεχνικές
επίθεσης και τις τυπικές θυσίες στο Σκάκι είναι πιο προχωρημένα. Προσπαθήστε όμως με
τη βοήθεια του δασκάλου σας ή ενός πιο έμπειρου σκακιστή να καταλάβετε κάποιες από
τις κινήσεις του Γκρέκο (πχ την χρησιμότητα του 5.θ4) ή τι θα γινόταν αν έπαιζε ο Μαύρος
9…Ρθ6 ή 9…Ρη6;
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Συμβουλές
Σε κάθε παρτίδα προσέχουμε δύο πράγματα όταν έχουμε την κίνησή μας:
1. Μήπως ο αντίπαλος από απροσεξία του μας επιτρέπει να κερδίσουμε υλικό;
2. Με την τελευταία του κίνηση, μήπως ο αντίπαλός μας δημιουργεί κάποια απειλή
για να κερδίσει υλικό από εμάς; Για παράδειγμα να μας απειλεί κάτι που το έχουμε
αφήσει απροστάτευτο ή να δημιουργεί κάποια επικίνδυνο κάρφωμα ή να
προετοιμάζει μια διπλή επίθεση;

Επανάληψη
Η Αξία των κομματιών στο Σκάκι…
 Είναι σχετική! Ένας Πύργος σε ανοιχτή στήλη είναι πιο δυνατός
από έναν κλεισμένο και ένας κεντροποιημένος Ίππος είναι
ισχυρότερος από έναν Ίππο που χύνει μαύρο δάκρυ σε μια
γωνίτσα!
 Μετριέται με την αξία του Πιονιού που το χρησιμοποιούμε σαν
μονάδα μέτρησης.
 Η Βασίλισσα αξίζει 9 Πιόνια, ο Πύργος 5 και ο Αξιωματικός με
τον Ίππο από 3 Πιόνια.
 Η Αξία του Βασιλιά είναι άπειρη. Αν τον χάσουμε χαθήκαμε!
 Οι σπουδαιότεροι παίχτες ξέρουν πότε να θυσιάζουν υλικό για
να πετύχουν συγκεκριμένους στόχους. Ένα παράδειγμα είναι η
σπουδαία Κλασσική Θυσία του Γκρέκο
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Η πρώτη μας παρτίδα!

Είμαστε πλέον έτοιμοι να παίξουμε την πρώτη μας επίσημη παρτίδα! Γνωρίζουμε όλους
τους κανονισμούς (ή τουλάχιστον τους περισσότερους και πιο βασικούς από αυτούς),
γνωρίζουμε να γράφουμε, γνωρίζουμε την αξία των κομματιών και μερικά βασικά
πράγματα για το κάθε κομμάτι. Για παράδειγμα ότι είναι καλό για τους Πύργους μας να
παίζουν σε ανοιχτές στήλες , ότι τα ελεύθερα Πιόνια είναι επικίνδυνα στο τέλος της
παρτίδας γιατί είναι πιο εύκολο να προαχθούν σε Βασίλισσες και άλλα πολλά που θα βρείτε
σαν σχόλια σε όλα τα μαθήματα που κάναμε μέχρι τώρα.
Αρκούν όλα αυτά να μας κάνουν πρωταθλητές; Όχι φυσικά. Το Σκάκι είναι ένα πολύ
πλούσιο παιχνίδι και για να γίνουμε ισχυροί παίχτες πρέπει να μάθουμε πολλά πράγματα
ακόμα. Είναι ένα ταξίδι που βρισκόμαστε στην αρχή του και από εδώ και πέρα μας
υπόσχεται πολλές περιπέτειες και ενδιαφέρουσες αναζητήσεις.
Τι μπορούμε όμως να κάνουμε στο επίπεδο που βρισκόμαστε; Σίγουρα (αν είμαστε παιδιά)
να μην χάνουμε καμιά παρτίδα από τον Μπαμπά και την Μαμά! Ας δούμε μια τέτοια
παρτίδα:

Πατέρας
Μαθητής
Σπίτι, 12/12/2012

1.θ4 δ5 2.Πθ3 Αxθ3
Πλεονέκτημα δύο μονάδων υλικού για τον μαθητή μας ήδη!

3.ηxθ3 ε5 4.θ5 Αγ5 5.α4 Ιγ6!
Ο μαθητής μας τοποθετεί όμορφα τα κομμάτια του σε
κεντρικές θέσεις

6.α5 Βθ4! (βλ Διάγραμμα δεξιά)
Μέχρι τώρα ο παίχτης- «Πατέρας» έχει παίξει ανούσιες
κινήσεις Πιονιών στην άκρη της σκακιέρας, ενώ ο
Μαθητής γνωρίζει πως τα κομμάτια πρέπει να έχουν ένα
ρόλο και κάθε κίνηση να έχει ένα σκοπό. Επίσης γνωρίζει
ότι η δημιουργία απειλών είναι σημαντική. Έτσι, με την
τελευταία του κίνηση δημιούργησε μια απειλή στον
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Βασιλιά του Λευκού παρόμοια με αυτή που έκανε ο Ναπολέοντας στους στρατιώτες του…
την οποία ο Πατέρας δεν βλέπει!

6.α6 Βxζ2 ΜΑΤ!

Τα Τρία Στάδια της Παρτίδας
Διαίρει και Βασίλευε
Λατινική Παροιμία

Ένας τρόπος που εφαρμόζουμε συχνά για να μελετήσουμε ένα δύσκολο αντικείμενο, είναι
να το χωρίσουμε σε μέρη και στη συνέχεια να ξεκινήσουμε την μελέτη κάθε μέρους
ξεχωριστά. Στο Σκάκι, την παρτίδα μπορούμε να την χωρίσουμε σε 3 μέρη: την αρχή, τη
μέση και το τέλος, αλλά εμείς οι Σκακιστές δίνουμε ξεχωριστά ονόματα στο κάθε μέρος:
1. Το Άνοιγμα
2. Το Μέσον
3. Το Φινάλε
Οι καλοί παίχτες λοιπόν, όταν μελετούν το Σκάκι, ουσιαστικά μελετούν το κάθε μέρος
ξεχωριστά. Για κάθε μέρος έχουν γραφτεί εξειδικευμένα βιβλία και έχει αναπτυχθεί θεωρία
που ακόμα και οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές είναι αδύνατον να την μάθουν ολόκληρη! Στο
υπόλοιπο του μαθήματος, θα ξεκινήσουμε να μιλάμε για το πρώτο κομμάτι, το Άνοιγμα.

Βασικές Αρχές Ανοιγμάτων
Τι ονομάζουμε Άνοιγμα στο Σκάκι; Ήδη είπαμε πως πρόκειται για την αρχή του παιχνιδιού,
δηλαδή τις πρώτες κινήσεις. Απέναντι σε ένα καλό αντίπαλο δεν μπορούμε να ελπίζουμε
πως θα κάνουμε Ματ γρήγορα, άρα σε αυτές τις πρώτες κινήσεις θα πρέπει να έχουμε
κάποιους άλλους στόχους που αν τους πετύχουμε θα μπούμε στο επόμενο στάδιο της
παρτίδας (στο Μέσον) με καλές προοπτικές. Ποιοι είναι λοιπόν οι στόχοι μας στο Άνοιγμα;
1. Έλεγχος του Κέντρου της Σκακιέρας
2. Ανάπτυξη των όλων των Κομματιών μας
3. Γρήγορο Ροκέ
«Κέντρο, Ανάπτυξη, Ροκέ!» Αυτό είναι το σύνθημά μας λοιπόν για το άνοιγμα!
Το κέντρο είναι πολύ σημαντικό! Αν τοποθετήσουμε όλα τα κομμάτια μας σε κεντρικές
θέσεις θα μπορούμε πιο εύκολα να δημιουργούμε απειλές και να εμποδίζουμε τον
αντίπαλο να κάνει το ίδιο.
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Ανάπτυξη σημαίνει να βγάζουμε τα κομμάτια μας στο παιχνίδι και να μην τα αφήνουμε
πίσω, να ξεκουράζονται αυτά ενώ γίνεται πόλεμος απ’ έξω! Όμως η γρήγορη έξοδος της
Βασίλισσας δεν είναι καλή γιατί μπορεί ο αντίπαλος να μας την απειλεί και έτσι να χάνουμε
χρόνο για την ανάπτυξή μας (βλ την Παρτίδα του Ναπολέοντα με τον Βοσκό στη σελ 113)
Κάνουμε επίσης Ροκέ για να ασφαλίσουμε τον Βασιλιά μας αλλά και για να μπει ο Πύργος
μας στο παιχνίδι σε κάποια κεντρική στήλη.
Επίσης δεν ξεχνάμε: εξετάζουμε τις κινήσεις του αντιπάλου μας. Παίζει με κάποιο σκοπό;
Μας έχει δώσει ένα στόχο; Μας κάνει κάποια απειλή;
Τέλος, δημιουργούμε απειλές! Οι απειλές για Ματ ή οι απειλές στα βαριά κομμάτια είναι οι
πιο σημαντικές. Η δημιουργία απειλών στο Σκάκι ονομάζεται «Πρωτοβουλία» και αυτή
είναι που κάνει τον αντίπαλο να κάνει λάθη και εμάς να κερδίζουμε τις παρτίδες!
Ας τα δούμε όλα αυτά μέσα από μία παρτίδα ενός παγκόσμιου πρωταθλητή, του Γκάρυ
Κασπάροβ από τη Ρωσία που ήταν ο δυνατότερος παίχτης του κόσμου για 20 χρόνια μέχρι
το 2005 που σταμάτησε να αγωνίζεται σε τουρνουά.
Στην παρτίδα αυτή αντιμετωπίζει έναν αρχάριο Άγγλο σκακιστή σε αγώνα επίδειξης
«σιμουλτανέ». Σε ένα σιμουλτανέ ένας αντίπαλος παίζει ταυτόχρονα με πολλούς και αυτή
είναι συνήθως η ευκαιρία ενός αρχάριου σκακιστή να μετρήσει τις δυνάμεις του με έναν
ισχυρό παίχτη.

Άσκηση: Σε κάθε κίνηση του Λευκού και του Μαύρου και πριν διαβάσετε τα σχόλια που
κάνουμε εμείς, εξετάστε αν τηρούνται οι Βασικές Αρχές Ανοιγμάτων που είδαμε (ΚΕΝΤΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΡΟΚΕ).

Κασπάροβ
Μπράουν
Λονδίνο (σιμουλτανέ), 1999
1.ε4 ε5
Και οι δύο αντίπαλοι έχουν ξεκινήσει μετακινώντας ένα κεντρικό Πιόνι και μάλιστα αυτό
μπροστά από τον Βασιλιά. Αυτός είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος να ξεκινήσει μια παρτίδα
Σκακιού γιατί επιτρέπεται ο έλεγχος του κέντρου ενώ ταυτόχρονα ανοίγουν γραμμές για την
ανάπτυξη των υπόλοιπων κομματιών.
2.Ιζ3 Ιγ6
Ο Λευκός ανέπτυξε τον Ίππο του προς το κέντρο κάνοντας μάλιστα επίθεση στο Πιόνι του
Μαύρου και ο Μαύρος σωστά ανέπτυξε τον δικό του Ίππο προστατεύοντας το Πιόνι του. Η
κίνηση 2…δ6 δεν θα ήταν τόσο καλή γιατί θα έκλεινε τη διαγώνιο του Αζ8, ενώ και οι άλλες
άμυνες στο ε5 έχουν τα μειονεκτήματά τους.
122

3.Αγ4
Ο Λευκός αναπτύσσει τον Αξιωματικό του προς το κέντρο και είναι έτοιμος να κάνει ροκέ.
Αυτή η σειρά κινήσεων ονομάζεται «Ιταλική Παρτίδα» γιατί οι Ιταλοί μαέστροι του 16 ου και
17ου αιώνα (με πιο γνωστό τον Γκρέκο φυσικά) την μελέτησαν συστηματικά.
3…Ιζ6 4.δ3
Ο Λευκός προστατεύει το ε4-πιόνι ενώ ανοίγει τον δρόμο για τον άλλο του Αξιωματικό.
4…δ6?
Η τελευταία κίνηση του Μαύρου ήταν κακή γιατί δεν έλαβε υπόψη του μια σημαντική
απειλή που είχε ο Λευκός.
5.Ιη5!

Η απειλή του Λευκού στο ζ7 είναι πολύ δυνατή και αυτή είναι μία από τις κύριες ιδέες της
Ιταλικής Παρτίδας. Το Πιόνι στο ζ7 φυλάγεται μόνο από τον Βασιλιά και γι’ αυτό είναι το
πιο αδύναμο σημείο στην παράταξη του Μαύρου. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τον Λευκό
στο ζ2. Η απειλή τώρα είναι Ιxζ7 με πιρούνι στη Βδ8 και τον Πθ8, δηλ κέρδος αρκετών
μονάδων υλικού.
Τι θα έπρεπε να κάνει ο Μαύρος; Θα έπρεπε να προετοιμάσει το ροκέ με 4…Αε7 έτσι ώστε
μετά από 5.Ιη5 να μπορεί να παίξει 5…Ο-Ο. Μια διδακτική συνέχεια είναι τώρα το 6.Ιxζ7
Πxζ7 7.Αxζ7 Ρxζ7 και ο Μαύρος είναι καλύτερος γιατί έχει τον έλεγχο του κέντρου και
καλύτερη ανάπτυξη παρά το γεγονός ότι και οι δύο στρατοί έχουν χάσει τις ίδιες μονάδες
υλικού (6 μονάδες).
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5…Αε6 6.Ιxε6 ζxε6 7.Αxε6 Βε7 8.Αθ3!
Ο Μαύρος δεν μπορεί να κάνει ούτε μικρό, ούτε μεγάλο ροκέ και αυτό θα αποδειχτεί
μοιραίο για τον Βασιλιά του που όπως θα δούμε είναι ευάλωτος στο κέντρο.
8…α6?
Μια κακή κίνηση στην άκρη της σκακιέρας χωρίς προφανές όφελος.
9.0–0 Βζ7 10.Ιγ3 Ιε7?

Τι έγινε στις τελευταίες κινήσεις; Ο Λευκός απλά έκανε ροκέ και ανέπτυξε τον Ίππο του στο
κέντρο ενώ ο Μαύρος ξεκίνησε με μια σωστή ιδέα (9…Βζ7) αλλά δεν συνέχισε σωστά
(10…Ιε7?). Θα ήταν πολύ καλύτερο να παίξει 10…Αε7 για να κάνει γρήγορα ροκέ! Τώρα
είναι πλέον αργά όμως μια που ένας από τους πιο ταλαντούχους παίχτες στην ιστορία του
Σκακιού όσο αφορά την επίθεση στον αντίπαλο Βασιλιά ξεκινάει τη δράση του…
11.ζ4!
Με ιδέα να ανοίξει η στήλη-ζ για τον Πύργο του ζ1 που «κοιτάει» επικίνδυνα και τη Μαύρη
Βασίλισσα!
11…η6
Ο Μαύρος τώρα σχεδιάζει …Αη7 και ροκέ, αλλά όπως είπαμε χάθηκε πολύ χρόνος ήδη
12.ζxε5 δxε5 13.Αη5!
Ανάπτυξη με κάρφωμα!
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14…Αη7 14.δ4! εxδ4 15.ε5!
Με όλα τα κομμάτια στο παιχνίδι ο Λευκός αποκτάει την πρωτοβουλία με μια θυσία
Πιονιού.
15…δxγ3 16.εxζ6 γxβ2 17.Βδ7+ Ρζ8 18.ζxε7+ Ρη8 19.Αε6 βxα1Β 20.Αxζ7# 1-0
Τι είπαμε για τον Βασιλιά του Μαύρου στο κέντρο;

Συμβουλές
Ο στόχος κάθε σκακιστή είναι να ανακαλύπτει την καλύτερη δυνατή κίνηση σε κάθε θέση.
Πώς ξεχωρίζουμε αν μία κίνηση είναι καλύτερη από μία άλλη στην αρχή της παρτίδας; Ένας
τρόπος είναι να εφαρμόζουμε τους κανόνες που έχουμε μάθει. Κάνει κάτι αυτή η κίνηση
για τη μάχη στο κέντρο; Βοηθάει στην ανάπτυξη των κομματιών μας; Είναι ο Βασιλιάς μας
ασφαλής; Λαμβάνουμε υπόψη τις απειλές και τις ιδέες του αντιπάλου μας; Μέχρι να
γίνουμε πιο έμπειροι σκακιστές, αυτές είναι μερικές ερωτήσεις που θα μας βοηθάνε να
συγκεντρώνουμε τη σκέψη μας σε όλο και καλύτερες κινήσεις.

Επανάληψη
Βασικές Αρχές Ανοιγμάτων:
 Το Κέντρο είναι σημαντικό και πρέπει να παλεύουμε για αυτό.
Στην πρώτη μας κίνηση καλό είναι να παίζουμε ένα κεντρικό
Πιονάκι: 1.ε4 ή 1.δ4
 Η Ανάπτυξη των Κομματιών μας πρέπει να γίνεται γρήγορα.
o ΔΕΝ κάνουμε ανούσιες κινήσεις με Πιόνια.
o ΔΕΝ κουνάμε το ίδιο κομμάτι πολλές φορές.
o ΔΕΝ βγάζουμε έξω τη Βασίλισσά μας γρήγορα.
 Το Ροκέ πρέπει να γίνεται γρήγορα έτσι ώστε ο Βασιλιάς μας να
είναι ασφαλής και ο Πύργος να μπει στο παιχνίδι.
 Η Ανάληψη της Πρωτοβουλίας με τη δημιουργία απειλών
μπορεί να φέρει τον αντίπαλο σε δύσκολη θέση όπου θα κάνει
λάθη που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε.
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Το Σχέδιο και η Στρατηγική
Αν αναζητήσετε στον Παγκόσμιο Ιστό, μέσω της μηχανής αναζήτησης
Google, εικόνες με λέξη κλειδί την «Στρατηγική» (ή «Strategy» στα
Αγγλικά) θα δείτε πως οι περισσότερες από αυτές έχουν σαν θέμα το Σκάκι! Το αγαπημένο
μας παιχνίδι λοιπόν είναι αυτό που μπορεί, πιο εύκολα από οτιδήποτε άλλο, να μας μάθει
τι είναι η Στρατηγική και πώς να σκεφτόμαστε έχοντας στο μυαλό μας ένα σχέδιο το οποίο
θέλουμε να πραγματοποιήσουμε.
Η Στρατηγική στο Σκάκι έχει αναπτυχθεί μέσα από τις τη σκέψη, τα γραπτά και τις παρτίδες
των καλύτερων παιχτών του κόσμου από τον Γάλλο Φιλιντόρ (περίπου το 1750) μέχρι τον
σημερινό Παγκόσμιο Πρωταθλητή (2014) Νορβηγό Κάρλσεν. Τα «μυστικά» της Στρατηγικής
στο εξηγούνται σε πολλά βιβλία μέσα από παραδείγματα τέτοιων σπουδαίων παιχτών και
μόνο οι ισχυροί παίχτες μπορούμε να πούμε πως παίζουν πραγματικά καλό «Στρατηγικό
Σκάκι». Αυτό δεν σημαίνει όμως πως και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό,
ταπεινό βηματάκι να μπούμε σε αυτόν τον υπέροχο και μαγικό κόσμο της Στρατηγικής!

Τα κομμάτια μας μιλάνε!
Το πιο απλό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε για να αρχίσουμε να καταστρώνουμε απλά
στρατηγικά σχέδια είναι να… πιάσουμε κουβεντούλα με τα κομμάτια μας! Ας δούμε ένα
παράδειγμα:
Ο Πύργος

Παίχτης: Απ’ ότι φαίνεται εσένα Πύργε μου στο α1 σε ξέχασα τελείως! Δεν σε έχω κουνήσει
καθόλου από την αρχή της παρτίδας.
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Πύργος: Δεν πειράζει, είμαι συνηθισμένος σε κάτι τέτοιο. Πολλές φορές στις παρτίδες είμαι
το τελευταίο κομμάτι που μένει στη σκακιέρα μαζί με μερικά Πιόνια. Τώρα όμως
έφτασε η στιγμή να με κουνήσεις, και ξέρεις που θέλω να πάω, έτσι; Μου αρέσουν
πολύ οι ανοιχτές στήλες και βλέπω πως υπάρχει μία τέτοια: η γ-στήλη! Αν μάλιστα
δεν με βάλεις τώρα που έχεις την ευκαιρία σε αυτή τη στήλη, μπορεί ο Μαύρος να
βάλει τον δικό του Πύργο εκεί και θα χάσουμε την ευκαιρία.
Παίχτης: Έχεις δίκιο, θα παίξω λοιπόν 1.Πγ1 και ο Μαύρος δεν μπορεί τώρα να παίξει
1…Πγ8 γιατί τον τρώμε. Λοιπόν, έπαιξε 1…ζ5 μάλλον γιατί θέλει και αυτός να
βγάλει έξω τον δικό του Πύργο, τι κάνουμε τώρα;
Πύργος: Όταν βρίσκομαι σε μια ανοιχτή στήλη που είναι μόνο δική μου, μου αρέσει μετά
να πηγαίνω στην 7η γραμμή, εκεί που ο αντίπαλός μου έχει τα Πιόνια του για να
μπορώ να τα απειλώ και να τα τρώω.
Παίχτης: Ωραία λοιπόν! 2.Πγ7! Τώρα απειλούμε δύο Πιόνια ταυτόχρονα και δεν μπορεί να
τα φυλάξει, άρα τρώμε τουλάχιστον το ένα! Έπαιξε 2…Πζ6, λογικό, τώρα όμως
3.Πxβ7 και είμαστε πιόνι πάνω! Χμμμμ…. τώρα όμως νομίζω πως έπαιξε και ο
Μαύρος καλή κίνηση: 3…Πγ6 και έβαλε και αυτός τον Πύργο του στην ανοιχτή
στήλη και απειλεί να κατέβει στην 2η γραμμή και να απειλεί τα δικά μας Πιόνια.

Πύργος: Προσοχή! Η πιο δυνατή απειλή δεν είναι να κατεβεί ο Πύργος στην 2η γραμμή αλλά
να πάει στην πρώτη και κάνει Ματ! Το ξέρω καλά αυτό το Ματ που λέγεται «Ματ
της Τελευταίας Γραμμής» γιατί συμβαίνει συχνά και το έχει κάνει πολλές φορές.
Κούνησε ένα Πιονάκι σου για να κάνεις χώρο να μπορεί να ξεφύγει ο Βασιλιάς
σου!
Παίχτης: Να πάρει η ευχή! Σχεδόν το ξέχασα αυτό το Ματ, την έχω πατήσει και άλλη μία
φορά έτσι. Α, το βρήκα! Θα παίξω 4.ε3! Τώρα αν παίξει 4…Πγ1+ θα παίξω τον
Βασιλιά μου στο ε2 και αν παίξει 4…Πγ2 πάλι παίζω 5.Ρε2 και όλα μου τα Πιόνια
φυλάγονται ενώ στην επόμενη κίνηση θα παίξω 6.Ρδ3 και θα διώξω τον Πύργο
από τη 2η γραμμή μου! ….
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Ο Ίππος και τα υπόλοιπα κομμάτια
Ότι είναι οι ανοιχτές στήλες και η 7η γραμμή για τον
Πύργο, το ίδιο είναι οι κεντρικές «τρύπες» για τον Ίππο.
Μια τρύπα είναι ένα τετράγωνο που δεν μπορεί να
απειληθεί από αντίπαλα Πιόνια, όπως είναι το δ5 στο
διπλανό διάγραμμα. Αν ρωτήσουμε λοιπόν τον Ίππο μας,
είμαστε σίγουροι πως θα μας πει πως θέλει να τον
βάλουμε στην τρύπα του δ5 και ο τρόπος να το κάνουμε
αυτό είναι να παίξουμε 1.Ιζ1 με ιδέα 2.Ιε3 και 3.Ιδ5 ή
1.Ιε2 με ιδέα 2.Ιγ3 και 3.Ιδ5.
Καταλαβαίνετε λοιπόν πως αρχίζουμε να κάνουμε μικρά
σχέδια «μιλώντας» στα κομμάτια μας. Αυτό είναι το
πρώτο μας βηματάκι στη Σκακιστική Στρατηγική!
Σε κάθε κεφάλαιο του βιβλίου όπου μιλάμε για το κάθε κομμάτι θα βρείτε τι είναι αυτό
«που το κάθε κομμάτι θέλει». Για παράδειγμα:




Τα Πιόνια να είναι σε ομάδα και όχι μόνα τους,
Οι Αξιωματικοί σε ανοιχτές διαγώνιες και
Οι Βασιλιάδες θέλουν να βγαίνουν προς το κέντρο όταν έχουν φύγει πολλά
κομμάτια από τη σκακιέρα.

Άσκηση:

Διαβάστε τις «Συμβουλές» στο τέλος κάθε κεφαλαίου στο δεύτερο μέρος του

βιβλίου και δημιουργήστε θέσεις με τους συμμαθητές σας όπου υπάρχει ένα σχέδιο
μερικών κινήσεων για να «γίνει το θέλημα» του κάθε κομματιού!

Εδώ το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας τελείωσε! Είστε σίγουροι πως μπορείτε να λύσετε
όλες τις ασκήσεις του βιβλίου; Και τις δύσκολες; Και αυτές «για προχωρημένους»; Αν ναι,
τότε είστε έτοιμοι να μάθετε περισσότερα πράγματα και να προχωρήσετε παρακάτω. Αν
όχι, δεν είναι ανάγκη να βιάζεστε! Παίξτε πολλές παρτιδούλες, εξασκηθείτε στην κίνηση
των κομματιών, στην αναγνώριση των απειλών και μάθετε να μιλάτε στα κομμάτια σας για
να τα χρησιμοποιείτε σωστά.
Αν πλέον ο Μπαμπάς, η Μαμά ή ο Παππούς είναι εύκολοι αντίπαλοι για εσάς, τότε ψάξτε
τον πιο κοντινό Σκακιστικό Σύλλογο σας. Εκεί θα βρείτε πολλούς και δυνατούς αντιπάλους!
Επίσης μπορείτε εύκολα να βρείτε στο Ίντερνετ αντίπαλους από όλο τον κόσμο! Αν είστε
αρκετοί σκακιστές μέσα στην τάξη σας, φτιάξτε μια ομάδα και προετοιμαστείτε για τους
επόμενους σχολικούς αγώνες. Αν μάθετε για κάποιο αγώνα επίδειξης σιμουλτανέ το
καλοκαίρι, πηγαίνετε να παίξετε. Να είστε σίγουροι πως μέσα από το Σκάκι θα κάνετε
πολλούς νέους φίλους και θα περάσετε πολλές όμορφες ώρες δημιουργικής σκέψης
ακονίζοντας το μυαλό σας. Ελπίζουμε να σας δούμε σε κάποιο τουρνουά!
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