
 

 

Παρουσίαση 
Μακροδήμου Νίκου

Κανονισμοί, Ορολογία, Σκακιστική γραφή, 
Βασικές αρχές του παιχνιδιού.

Σκάκι στο διαδίκτυο.



 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
ΠΑΡΤΙΔΑΣ

 Νίκη με ματ.
 Νίκη με εγκατάλειψη.
 Νίκη από χρόνο.

 Ισοπαλία με πατ.
 Ισοπαλία με κοινή συμφωνία.
 Ισοπαλία από έλλειψη υλικού. 
 Ισοπαλία με τριπλή επανάληψη.
 Ισοπαλία με 50 κινήσεις.



 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ

 Ότι πιάνουμε το κουνάμε. 
 Αν παιχτεί η κίνηση δεν γυρίζει πίσω. 
 Δεν είναι υποχρεωτικό να πούμε σαχ.

 Δεν ενοχλούμε τον αντίπαλο.
 Αν χτυπήσει το κινητό μας, χάνουμε την 

παρτίδα. 
 Για οποιοδήποτε πρόβλημα φωνάζουμε τον 

διαιτητή. 



  

Σκακιστική ορολογία
 Πιόνια – Κομμάτια

διπλωμένα πιόνια - ελεύθερο πιόνι
απομονωμένο πιόνι – προαγωγή
μπλοκαρισμένο πιόνι – Αν πασάν

 Διπλή απειλή – Απειλή με αποκάλυψη - Φιακέντο
Σαχ – ματ – πατ – ροκέ
Φορσέ – Αβλεψία – Θυσία – Κάρφωμα - Τέμπο

 Μπλιτς – Ράπιντ – Σιμουλτανέ – Έλο
 Αντικανονική – Έπεσε η σημαία 



  

1.ε4 ε5
2.Ιζ3 Ιγ6
3.Αγ4 δ6
4.Ιγ3 Αη4        Π=Πύργος,  Ι=Ίππος,  Α=Αξιωματικός,   Β=Βασίλισσα,   Ρ=Βασιλιάς

Υπάρχουν κάποια ειδικά σύμβολα για ορισμένες ιδιαίτερες κινήσεις:

0-0 το μικρό ροκέ π.χ. 5.0-0 Ιδ4
0-0-0 το μεγάλο ροκέ
x όταν συλλαμβάνουμε κομμάτι π.χ. 6.Ιxε5 Αxδ1
+ όταν κάνουμε σαχ π.χ. 7.Αxζ7+ Ρε7 ή ++ όταν είναι διπλό σαχ
# όταν κάνουμε ματ π.χ. 8.Ιδ5 #
e.p. αν πασάν 36.β4 γxβ3 e.p.

Ένας έμπειρος σκακιστής ίσως να προσθέσει σχόλια στην παρτίδα του. Αλλά πως θα το κάνει αν έχει μόνο αυτά τα μικρά 
κουτάκια για να συμπληρώσει; Απλά, χρησιμοποιεί σύμβολα:

! όταν μια κίνηση είναι καλή
!! όταν μια κίνηση είναι εξαιρετική
? όταν μια κίνηση είναι λάθος
?? όταν μια κίνηση επιφέρει την καταστροφή!
?! όταν μια κίνηση είναι αμφιβόλου αξίας και μάλλον είναι κακή
!? όταν μια κίνηση έχει ενδιαφέρον και μάλλον είναι καλή

Σκακιστική γραφή



  



  

ΣΚΑΚΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
http://www.chess.com/

http://www.chess.com/


  

https://www.chesskid.com/

https://www.chesskid.com/


  

http://www.thechesswebsite.com/

http://www.thechesswebsite.com/


  

http://www.chessgames.com/

http://www.chessgames.com/


  

http://www.greekbase.gr



  

http://toalogaki.blogspot.gr

http://toalogaki.blogspot.gr/


  

www.mathimataskakiou.gr



  

http://www.chessfed.gr/

http://www.chessfed.gr/


  

http://essp.gr

http://essp.gr/


  

makrodimos@gmail.com

 Τέστ συγκέντρωσης Pieron (5 λεπτά)

 Etwinning – Erasmus+
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