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Το σχέδιο
Στο σύγχρονο σκάκι, το πιο σημα-
ντικό στοιχείο είναι, πιθανότατα, η 
κατάστρωση του ορθού σχεδίου. 
Το σχέδιο συσχετίζεται με την ε-
κτίμηση και την εκτέλεσή του, που 
συναποτελούν τρεις πολύτιμες έν-
νοιες οι οποίες είναι αδιαχώριστες 
και, τις περισσότερες φορές, καθο-
ρίζουν την τύχη των θέσεών μας. 
Στις ημέρες μας, οι σκακιστικές 
παρτίδες μεταξύ αξιόλογων σκακι-
στών είναι γεμάτες με μικρά σχέ-
δια, διαφόρων τύπων και ιδεών, 
που βασίζονται σε αμιγώς στρατη-
γικές και τακτικές εκτιμήσεις. Ο 
σκακιστής που θα κρίνει, θα σχε-
διάσει, και θα εκτελέσει καλύτερα 
από τον αντίπαλό του «αποκτά το 
δικαίωμα» να κερδίσει την παρτίδα. 
Μια εκτενέστερη εξέταση των παρ-
τίδων μεταξύ ισχυρών παικτών θα 
δείξει την αρμονία που υπάρχει 
ανάμεσα στις κινήσεις τους, μια 
κεντρική ιδέα που οδηγεί τους ε-
λιγμούς των δυνάμεών τους. Αυτό 
είναι που ονομάζουμε, τελικά, σχέ-
διο. Κάθε καλός σκακιστής αρνεί-
ται να δράσει χωρίς σχέδιο, ακόμη 
και αν το σχέδιο αυτό αποδειχτεί 
μακροπρόθεσμα εσφαλμένο. 
Είναι σημαντικό καταρχήν να 
προσδιορίσουμε τα πιο κρίσιμα 
στρατηγικά και τακτικά στοιχεία 

κάθε συγκεκριμένης θέσης. Σύμ-
φωνα με τις ανάγκες αυτής της συ-
γκεκριμένης θέσης θα πρέπει να 
δημιουργούμε το σχέδιό μας —και 
να επιμένουμε σε αυτό. Στις ημέρες 
μας είναι σπάνιο φαινόμενο οι παρ-
τίδες όπου υλοποιείται μόνο ένα 
σχέδιο. Συνήθως είμαστε υποχρεω-
μένοι να δημιουργούμε πολλά μι-
κρά σχέδια, κάτι που αποτελεί βε-
βαίως ένα μέρος μόνο του κεντρι-
κού σχεδιασμού μας: να φτάσουμε 
στη νίκη! 
Πολλοί ασθενέστεροι σκακιστές 
δεν έχουν την ικανότητα να κατα-
στρώσουν ένα αποδεκτό σχέδιο. 
Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την 
ευφυΐα τους· είναι απλώς θέμα βα-
σικής εκπαίδευσης. Στις ημέρες 
μας, με τόσο πολλά βιβλία, ηλε-
κτρονικά βοηθήματα, και προπονη-
τές στη διάθεσή μας, κάθε σκακι-
στής μπορεί να μάθει το οτιδήποτε 
και, με συνεχή εξάσκηση, να το 
κατανοήσει και να το αφομοιώσει. 
Χωρίς τη βασική εκπαίδευση και 
γνώση δεν μπορούμε να φτάσουμε 
πολύ μακριά. Το πρώτο βήμα είναι, 
λοιπόν, η κατανόηση των βασικών 
στρατηγικών και τακτικών στοι-
χείων που κυβερνούν το «βασιλι-
κό» παιχνίδι μας. Μετά έρχεται η 
ώρα να μάθουμε τα σχετικά με την 
εκτίμηση της θέσης, την κατά-
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στρωση του σχεδίου, και την εκτέ-
λεσή του. Όταν μπορέσουμε να τα 
υλοποιούμε όλα αυτά σωστά στην 
πράξη, είμαστε έτοιμοι να σκαρφα-
λώσουμε στις κορυφές του σκακι-
στικού Ολύμπου. 
Τα σχέδια είναι απαραίτητα και 
βρίσκονται σε κάθε φάση της σκα-
κιστικής παρτίδας. Από τα πρώτα 
στάδια του ανοίγματος μέχρι τα 
τελευταία βήματα του φινάλε, οι 
σκακιστές δημιουργούν τα απαραί-
τητα σχέδια, που προκύπτουν από 
ποικίλους παράγοντες όπως η κα-
τοχή ενός σημαντικού τετραγώνου 
ή μια βίαιη επίθεση. Τα πιο συνη-
θισμένα σχέδια είναι αυτά που κα-
ταστρώνουμε αμέσως μετά το τέ-
λος της φάσης του ανοίγματος, χω-
ρίς αυτό να αποτελεί βέβαια κά-
ποιον κανόνα. Σήμερα, όπου η θε-
ωρία ανοιγμάτων έχει προχωρήσει 
πολύ βαθιά στο μέσο της παρτίδας, 
η επιλογή συγκεκριμένου ανοίγμα-
τος εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθ-
μό από το σχέδιο που θέλουμε να 
ακολουθήσουμε! 
Στο σημείο αυτό είναι δυνατή η 
κατάστρωση ενός καταλόγου με 
συγκεκριμένες γενικές οδηγίες: 
1. Παρατήρηση και κατανόηση 

των κύριων πλεονεκτημάτων 
που διαθέτει κάθε πλευρά («ε-
κτίμηση»). 

2. Παρατήρηση των άμεσων απει-
λών που διαθέτει κάθε πλευρά —
και ειδικότερα ο αντίπαλός σας! 

3. Προσδιορισμός ενός ή περισσό-
τερων βασικών σημαντικών 
στόχων και του τρόπου με τον 
οποίο θα μπορούσε να εκτελε-
στεί το σχέδιο εναντίον τους. 

4. Εξέταση των αντιδράσεων του 
αντιπάλου στο σχέδιό σας. 

5. Προσδιορισμός των πιθανότε-
ρων βασικών σχεδίων του αντι-
πάλου σας και εντοπισμός των 
αντιδράσεών σας σε αυτά. 

6. Στην περίπτωση της δυνατότη-
τας επιλογής μεταξύ δύο ή και 
περισσότερων καλών σχεδίων, 
κατασταλάξτε σε εκείνο που 
θεωρείτε ότι μπορεί να αποφέ-
ρει τα περισσότερα οφέλη. 

7. Ακολουθήστε το σχέδιό σας. 
Μην το αλλάζετε χωρίς πραγ-
ματικά δικαιολογημένη αιτία. 

Ακολουθεί ένα σπουδαίο παρά-
δειγμα εκτίμησης, σχεδιασμού, και 
εκτέλεσης: 

 Νταβίντ Γιανόβσκι  
 Χοσέ-Ραούλ Καπαμπλάνκα 

 Νέα Υόρκη, 1916 
1.d4 f6 2.f3 d5 3.c4 c6 4.c3 
f5 5.b3 b6 6.xb6 axb6 7. 
cxd5 xd5 8.xd5 cxd5 9.e3 c6 
10.d2 (Δ) 

(δείτε το διάγραμμα στην αρχή  
της επόμενης στήλης) 










 
Την εποχή που ήμουν πολύ νέος 
(πριν από πολλά-πολλά χρόνια!) 
είχα την τύχη να διαβάσω το δίτομο 
σκακιστικό έργο του διεθνή μετρ 
Τριαντάφυλλου Σιαπέρα. Σε έναν 
από αυτούς τους τόμους συνάντησα 
τη θέση του διαγράμματος, από 
όπου η συνέχεια ήταν: 
10...d7! 
Μια πραγματικά βαθυστόχαστη 
κίνηση, χαρακτηριστική για την 
κατανόηση του σκακιστικού παι-
χνιδιού σε βάθος που ήταν το χα-
ρακτηριστικό του μεγάλου Κουβα-
νού. Εδώ δεν συνέχισε με τη φυ-
σιολογική κίνηση ανάπτυξης 
10...e6, αλλά προτίμησε να επανα-
φέρει τον f5 στο d7. Προτίμησε 
να τοποθετήσει τον αξιωματικό του 
σε ένα κατώτερο (από πρώτη μα-
τιά) τετράγωνο, και μάλιστα να 
επενδύσει και ένα τέμπο για να τα 
καταφέρει! Γιατί το έκανε αυτό; Ας 
προσπαθήσουμε να καταλάβουμε 

χρησιμοποιώντας για βοήθεια την 
εκτίμηση της θέσης: Τα διπλωμένα 
και απομονωμένα πιόνια b των 
μαύρων θα πρέπει να καταγράφο-
νται ως αδυναμίες, αλλά στην 
πραγματικότητα τα λευκά δεν μπο-
ρούν να τους επιτεθούν —
τουλάχιστον προς το παρόν. Το 
αντάλλαγμα που διαθέτουν τα μαύ-
ρα για την «αδυναμία» αυτή είναι η 
ημιανοιχτή κάθετη a, από την ο-
ποία μπορούν να ασκήσουν πίεση. 
Αργά ή γρήγορα τα λευκά θα πρέ-
πει να παίξουν a3 και θα εξανα-
γκαστούν στις αδυναμίες («τρύ-
πες») στο b3 και στο c4. Τα μαύρα 
θα μπορέσουν τότε να συνεχίσουν 
με ...a5 και ...b5 (η αιτία για το 
10...d7!) και να δημιουργήσουν 
τη δυνατότητα μιας προώθησης με 
...b4 ή, απλώς, να καταλάβουν το 
τετράγωνο c4 με τον ίππο τους. Δεν 
θα είναι καθόλου εύκολο για τα 
λευκά να διώξουν τον ενοχλητικό 
ίππο με ένα b3, αφού και το πιόνι 
τους στο a3 θα γίνει τότε πολύ α-
δύνατο. Συνολικά, τα μαύρα μπο-
ρούν να αναλάβουν την πρωτοβου-
λία στην πτέρυγα της βασίλισσας 
και να αντιμετωπίσουν τον αντίπα-
λό τους με ίσους όρους. Τα λευκά 
δεν κατάφεραν να αντιδράσουν 
σωστά και έχασαν μια υποδειγμα-
τική παρτίδα. Τα νεανικά μου μάτια 
(και ο εγκέφαλός μου!) είχαν κυ-
ριολεκτικά εντυπωσιαστεί από αυ-
τό το «περίεργο» σχέδιο που χρη-
σιμοποίησαν τα μαύρα. Από εκείνη 
τη στιγμή κατανόησα ότι, αν ήθελα 
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τική παρτίδα. Τα νεανικά μου μάτια 
(και ο εγκέφαλός μου!) είχαν κυ-
ριολεκτικά εντυπωσιαστεί από αυ-
τό το «περίεργο» σχέδιο που χρη-
σιμοποίησαν τα μαύρα. Από εκείνη 
τη στιγμή κατανόησα ότι, αν ήθελα 
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να γίνω καλός σκακιστής, θα έπρε-
πε πάντα να καταστρώνω σχέδιο. Η 
υπόλοιπη παρτίδα μοιάζει να κύλη-
σε πολύ εύκολα, αν και τα λευκά 
«βοήθησαν» αρκετά αφού ποτέ 
τους δεν κατάλαβαν «τι τρέχει»: 
11.e2 e6 12.0-0 d6 13.fc1 
e7 14.c3 hc8 15.a3 a5 
16.d2 f5 17.g3 b5 18.f3 c4 
19.xc4 bxc4 20.e4 f7 21.e5 
e7 22.f4 b5 23.f2 a4 24.e3 
ca8 25.ab1 h6 26.f3 g5 27. 
e1 g8 28.f3 gxf4 29.gxf4 
aa8 30.g2 g4 31.g1 ag8 
32.e1 b4 33.axb4 a4 34.a1 
c2 35.g3 e4+ 36.f2 h5 37. 
a7 xg2 38.xg2 h4 39.xh4 
xg2+ 40.f3 xh2 41.xe7 
h3+ 42.f2 b3 43.g5+ g6 
44.e7 xb2+ 45.f3 a8 46. 
xe6+ h7 

0–1 
 

 



Οι παρτίδες   
 
 
 

1 
  Στράτος Γρίβας  
  Βασίλης Κοτρωνιάς  

 Καρδίτσα, 1984 
Ινδική Άμυνα της Βασίλισσας 

1.d4 f6 2.c4 e6 3.f3 b6 4.g3 
a6 5.bd2 b4 6.c2 b7 
7.g2 e4 8.d1 xd2+ 9.xd2 
0–0 10.0–0 d6 11.c3 e7 
12.d2 bd7 13.e3 fe8 
14.fd1 b7 15.h3 e4 16.e1 
c5 17.g2 df6 18.d2 cxd4 
19.xd4 e5 20.d3 c5 21.a3 
xg2 22.xg2 b7+ 23.g1 
ad8 24.f1 d5 25.cxd5 xd5 
26.e3 e6 27.xd5 xd5 
28.xd5 xd5 29.a4 b5 30.d1 
b7 31.c3 g5 32.f1 d5 
33.a3 d8 34.c1 f5 35.b4 e6 
36.a5 f8 37.d1 d4 38.c3 
d8 39.xd4 exd4 40.d3 a2 
41.c1 e6 42.d1 f4 (Δ) 

(δείτε το διάγραμμα στην αρχή της 
επόμενης στήλης) 

Εκτίμηση: Έπειτα από ένα άχρω-
μο μέσο παρτίδας, τα λευκά εκμε-
ταλλεύτηκαν μια ανακρίβεια των 
μαύρων για να φτάσουν σε καλύτε-
ρο φινάλε. Η εκτίμηση αυτή βασί-
ζεται αποκλειστικά και μόνο στην 

καλύτερη πιονοδομή των λευκών 
(τα μαύρα έχουν το αδύνατο και 
απομονωμένο πιόνι στο d4). 










 
Σχέδιο: Επιλέξτε ένα από τα τρία 
επόμενα σχέδια για τα λευκά: 
A: Σε τέτοια φινάλε είναι θεμελιώ-
δες να επιστρατεύω και το βασιλιά 
στις προσπάθειές μου να νικήσω. 
Αυτό προς το παρόν δεν είναι δυ-
νατό όσο υπάρχουν βασίλισσες στη 
σκακιέρα· γι’ αυτό θα πρέπει να 
προσπαθήσω να τις αλλάξω με 
43.b3. Τα μαύρα δεν έχουν τίπο-
τε καλύτερο από το 43...xb3 
44.xb3 fxg3 45.hxg3 a6, αλλά 
στην περίπτωση αυτή μπορώ να 
συνεχίσω με 46.f1. Έτσι θα μπο-
ρέσει ο βασιλιάς μου να προσεγγί-
σει το κέντρο και να επιτεθεί στο 
μαύρο πιόνι d4, ενώ παράλληλα θα 
βοηθάει και τον πύργο. Επιπρόσθε-
τα, θα εμποδίσει την εισβολή του 
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μαύρου πύργου στο c2, από όπου 
θα ασκούσε πίεση στα πιόνια μου. 
Τέλος, εξαλείφονται και όλες οι 
ενδεχόμενες τακτικές απειλές που 
έχουν τα μαύρα στη διάθεσή τους. 
B: Το πλεονέκτημά μου είναι ολο-
φάνερο και νομίζω ότι μπορώ ακό-
μη και να κερδίσω υλικό με τον 
πολύ απλό συνδυασμό 43.xd4 
xd4 44.xd4 fxg3 45.hxg3 xe2 
46.d5+ f8 47.a8+ e8 48. 
xa7. Σε αυτό το φινάλε βασιλισ-
σών το επιπλέον πιόνι μου θα απο-
δειχτεί αποφασιστικό, ακόμη και αν 
χρειαστούν πολλές κινήσεις. Μια 
ενδεχόμενη συνέχεια είναι η 
48...e1+ 49.h2 e5 50.a8+ 
e7 51.b7+ f6 52.b3, με την 
ιδέα να δημιουργήσω ένα εξωτερι-
κό ελεύθερο πιόνι. 
Γ: Το κέρδος ενός πιονιού (όπως 
στο Β) ίσως είναι καλή ιδέα, αλλά 
νομίζω καλύτερο να διατηρήσω 
στη σκακιέρα και τα δύο βαριά 
κομμάτια· γι’ αυτό πρέπει μάλλον 
να συνεχίσω με 43.e3 fxe3 44.fxe3 
e4 45.exd4 d5 46.d2. Η μάχη 
θα είναι χρονοβόρα, αλλά η υπερο-
χή μονόπλευρα δική μου. 

Η λύση και η συνέχεια  
της παρτίδας στη σελ. 131 

Είπε: 
Ακόμη δεν έμαθες 
αυτά που εγώ ξέχασα 
εδώ και πολλά χρόνια. 

Μιγκέλ Νάιντορφ 

2 
  Στράτος Γρίβας  
  Άρης Δανιηλίδης  

 Αθήνα, 1984 
Γκαμπί της Βασίλισσας 

1.c4 e6 2.f3 d5 3.d4 f6 4.c3 
e7 5.g5 0–0 6.e3 b6 7.c1 b7 
8.cxd5 exd5 9.d3 bd7 10.0–0 
h6 11.h4 c5 12.e2 e4 13. 
xe7 xe7 14.dxc5 xc3 15.xc3 
bxc5 16.a6 xa6 17.xa6 f6 
18.fc1 e4 19.3c2 fd8 20. 
d3 d7 21.d2 xd2 22.xd2 
c4 23.d1 ad8 24.d4 f6 25.f1 
e5 26.xe5 fxe5 (Δ) 











Εκτίμηση: Τα λευκά συμφώνησαν 
στην αλλαγή των βασιλισσών επει-
δή είχαν εκτιμήσει με ακρίβεια το 
φινάλε που προκύπτει ως καλύτερο 

γι’ αυτά. Είναι αλήθεια ότι, με την 
πρώτη ματιά, φαίνεται δύσκολο να 
μπορέσουν τα λευκά να επιδείξουν 
οποιοδήποτε πλεονέκτημα, αλλά η 
προσεκτική εξέταση και ορθή απο-
τίμηση των δυνατοτήτων που έχουν 
στη διάθεσή τους οι δύο πλευρές 
αποδεικνύει το αντίθετο! Απλώς 
χρειάζεται καλή γνώση της θεωρίας 
των φινάλε και ένα παραγωγικό 
σχέδιο! 
Σχέδιο: Επιλέξτε ένα από τα τρία 
επόμενα σχέδια για τα λευκά: 
A: Είναι προφανές ότι θα πρέπει να 
έχω κατά νου μια ενδεχόμενη διά-
σπαση στο κέντρο. Εξίσου προφα-
νές είναι ότι, σε φινάλε παρόμοιου 
είδους, η δραστηριότητα του βασι-
λιά είναι ιδιαίτερα σημαντική. 
Σκέφτομαι λοιπόν να ξεκινήσω με 
27.e2 b8 και εκεί πια να συνε-
χίσω με 28.e4 d4 29.xc4 xb2+ 
30.d2 xd2+ 31.xd2. Αυτό το 
φινάλε θα πρέπει να μου δίνει τις 
καλύτερες δυνατότητες, αφού ο 
πύργος μου θα πάει στο a5 και στη 
συνέχεια, με τη βοήθεια μιας διά-
σπασης με f4, θα μπορέσω να κερ-
δίσω υλικό. 
B: Σε αντίθεση με το προηγούμενο 
σχέδιο, δεν πιστεύω ότι μια διά-
σπαση στο κέντρο θα δώσει τη λύ-
ση στα «προβλήματά» μου. Νομίζω 
όμως ότι με τη βοήθεια της συνέ-
χειας 27.b3 cxb3 28.axb3 f7 29. 
a2 b8 30.d3 b6 31.a5 e6 
32.e2 μπορώ να ασκήσω κάποια 

πίεση στα μαύρα πιόνια, έχοντας 
κατά νου ιδέες όπως f4 και e4. 
Στην περίπτωση του 32...d4 
33.exd4 exd4 (αν 33...xd4 34. 
e3) 34.f4 f6 35.f3 και θα πρέ-
πει να μπορώ να κρατήσω το πλεο-
νέκτημα. 
Γ: Νομίζω ότι με τη βοήθεια μιας 
διάσπασης στο κέντρο μπορώ να 
αποκτήσω το πλεονέκτημα: θα ξε-
κινήσω με 27.e4 dxe4 28.xd7 
xd7 29.xc4. Είναι αυτονόητο ότι 
τα μαύρα θα εισβάλλουν στη 2η 
οριζόντιά μου, με 29...d2, αλλά 
εγώ μπορώ τότε να συνεχίσω με 
30.xe4 xb2 31.a4 b7 32.a5. 
Στη θέση αυτή τα μαύρα θα αντιμε-
τωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήμα-
τα, αφού θα μπορώ να συνδυάσω 
τη δράση του βασιλιά και του πύρ-
γου μου για να κερδίσω υλικό. 

Η λύση και η συνέχεια  
της παρτίδας στη σελ. 132 

 
 
 
 
 
 

Είπε: 
Μια κακή θέση 

δε με αποθαρρύνει ποτέ· 
τη θεωρώ απλώς 

«επαγγελματικό ατύχημα». 

Άντονι Μάιλς 
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μαύρου πύργου στο c2, από όπου 
θα ασκούσε πίεση στα πιόνια μου. 
Τέλος, εξαλείφονται και όλες οι 
ενδεχόμενες τακτικές απειλές που 
έχουν τα μαύρα στη διάθεσή τους. 
B: Το πλεονέκτημά μου είναι ολο-
φάνερο και νομίζω ότι μπορώ ακό-
μη και να κερδίσω υλικό με τον 
πολύ απλό συνδυασμό 43.xd4 
xd4 44.xd4 fxg3 45.hxg3 xe2 
46.d5+ f8 47.a8+ e8 48. 
xa7. Σε αυτό το φινάλε βασιλισ-
σών το επιπλέον πιόνι μου θα απο-
δειχτεί αποφασιστικό, ακόμη και αν 
χρειαστούν πολλές κινήσεις. Μια 
ενδεχόμενη συνέχεια είναι η 
48...e1+ 49.h2 e5 50.a8+ 
e7 51.b7+ f6 52.b3, με την 
ιδέα να δημιουργήσω ένα εξωτερι-
κό ελεύθερο πιόνι. 
Γ: Το κέρδος ενός πιονιού (όπως 
στο Β) ίσως είναι καλή ιδέα, αλλά 
νομίζω καλύτερο να διατηρήσω 
στη σκακιέρα και τα δύο βαριά 
κομμάτια· γι’ αυτό πρέπει μάλλον 
να συνεχίσω με 43.e3 fxe3 44.fxe3 
e4 45.exd4 d5 46.d2. Η μάχη 
θα είναι χρονοβόρα, αλλά η υπερο-
χή μονόπλευρα δική μου. 

Η λύση και η συνέχεια  
της παρτίδας στη σελ. 131 

Είπε: 
Ακόμη δεν έμαθες 
αυτά που εγώ ξέχασα 
εδώ και πολλά χρόνια. 

Μιγκέλ Νάιντορφ 

2 
  Στράτος Γρίβας  
  Άρης Δανιηλίδης  

 Αθήνα, 1984 
Γκαμπί της Βασίλισσας 

1.c4 e6 2.f3 d5 3.d4 f6 4.c3 
e7 5.g5 0–0 6.e3 b6 7.c1 b7 
8.cxd5 exd5 9.d3 bd7 10.0–0 
h6 11.h4 c5 12.e2 e4 13. 
xe7 xe7 14.dxc5 xc3 15.xc3 
bxc5 16.a6 xa6 17.xa6 f6 
18.fc1 e4 19.3c2 fd8 20. 
d3 d7 21.d2 xd2 22.xd2 
c4 23.d1 ad8 24.d4 f6 25.f1 
e5 26.xe5 fxe5 (Δ) 











Εκτίμηση: Τα λευκά συμφώνησαν 
στην αλλαγή των βασιλισσών επει-
δή είχαν εκτιμήσει με ακρίβεια το 
φινάλε που προκύπτει ως καλύτερο 

γι’ αυτά. Είναι αλήθεια ότι, με την 
πρώτη ματιά, φαίνεται δύσκολο να 
μπορέσουν τα λευκά να επιδείξουν 
οποιοδήποτε πλεονέκτημα, αλλά η 
προσεκτική εξέταση και ορθή απο-
τίμηση των δυνατοτήτων που έχουν 
στη διάθεσή τους οι δύο πλευρές 
αποδεικνύει το αντίθετο! Απλώς 
χρειάζεται καλή γνώση της θεωρίας 
των φινάλε και ένα παραγωγικό 
σχέδιο! 
Σχέδιο: Επιλέξτε ένα από τα τρία 
επόμενα σχέδια για τα λευκά: 
A: Είναι προφανές ότι θα πρέπει να 
έχω κατά νου μια ενδεχόμενη διά-
σπαση στο κέντρο. Εξίσου προφα-
νές είναι ότι, σε φινάλε παρόμοιου 
είδους, η δραστηριότητα του βασι-
λιά είναι ιδιαίτερα σημαντική. 
Σκέφτομαι λοιπόν να ξεκινήσω με 
27.e2 b8 και εκεί πια να συνε-
χίσω με 28.e4 d4 29.xc4 xb2+ 
30.d2 xd2+ 31.xd2. Αυτό το 
φινάλε θα πρέπει να μου δίνει τις 
καλύτερες δυνατότητες, αφού ο 
πύργος μου θα πάει στο a5 και στη 
συνέχεια, με τη βοήθεια μιας διά-
σπασης με f4, θα μπορέσω να κερ-
δίσω υλικό. 
B: Σε αντίθεση με το προηγούμενο 
σχέδιο, δεν πιστεύω ότι μια διά-
σπαση στο κέντρο θα δώσει τη λύ-
ση στα «προβλήματά» μου. Νομίζω 
όμως ότι με τη βοήθεια της συνέ-
χειας 27.b3 cxb3 28.axb3 f7 29. 
a2 b8 30.d3 b6 31.a5 e6 
32.e2 μπορώ να ασκήσω κάποια 

πίεση στα μαύρα πιόνια, έχοντας 
κατά νου ιδέες όπως f4 και e4. 
Στην περίπτωση του 32...d4 
33.exd4 exd4 (αν 33...xd4 34. 
e3) 34.f4 f6 35.f3 και θα πρέ-
πει να μπορώ να κρατήσω το πλεο-
νέκτημα. 
Γ: Νομίζω ότι με τη βοήθεια μιας 
διάσπασης στο κέντρο μπορώ να 
αποκτήσω το πλεονέκτημα: θα ξε-
κινήσω με 27.e4 dxe4 28.xd7 
xd7 29.xc4. Είναι αυτονόητο ότι 
τα μαύρα θα εισβάλλουν στη 2η 
οριζόντιά μου, με 29...d2, αλλά 
εγώ μπορώ τότε να συνεχίσω με 
30.xe4 xb2 31.a4 b7 32.a5. 
Στη θέση αυτή τα μαύρα θα αντιμε-
τωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήμα-
τα, αφού θα μπορώ να συνδυάσω 
τη δράση του βασιλιά και του πύρ-
γου μου για να κερδίσω υλικό. 

Η λύση και η συνέχεια  
της παρτίδας στη σελ. 132 

 
 
 
 
 
 

Είπε: 
Μια κακή θέση 

δε με αποθαρρύνει ποτέ· 
τη θεωρώ απλώς 

«επαγγελματικό ατύχημα». 

Άντονι Μάιλς 
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3 
 Στράτος Γρίβας  
 Σπύρος Σκέμπρης  

 Αθήνα, 1984 
Ινδική Άμυνα του Νίμζοβιτς 

1.d4 f6 2.c4 e6 3.c3 b4 4.g5 
h6 5.h4 c5 6.d5 xc3+ 7.bxc3 e5 
8.c2 d6 9.f3 bd7 10.e3 e7 
11.d2 g5 12.g3 h5 13.e2 
df6 14.0–0 0–0 15.ae1 g7 
16.d3 d7 17.h3 g8 18.f5 
h8 19.g4 g7 20.xd7 xd7 
21.f4 exf4 22.exf4 f5 23.fxg5 hxg5 
24.f3 d8 (Δ) 










 
Εκτίμηση: Τα λευκά κατάφεραν 
να δημιουργήσουν παιχνίδι στην 
πτέρυγα του βασιλιά. Ο μαύρος 
βασιλιάς είναι ευάλωτος, αφού δεν 
υπάρχουν πια πιόνια να τον προ-
στατεύουν. Επιπλέον, τα μαύρα 

κομμάτια δεν είναι τοποθετημένα 
αρμονικά και δε συνεισφέρουν ού-
τε στην άμυνα, ούτε για ενεργητικό 
παιχνίδι. Οι αδυναμίες των λευκών 
πιονιών θα μπορούσαν ενδεχομέ-
νως να παίξουν αρνητικό ρόλο σε 
ορισμένα φινάλε, αλλά βρισκόμα-
στε ακόμη στο μέσο της παρτίδας, 
όπου η ασφάλεια των βασιλιάδων 
και η πρωτοβουλία είναι πιο σημα-
ντικοί παράγοντες. Τα λευκά έχουν 
ξεκάθαρο πλεονέκτημα, αλλά υ-
πάρχει βέβαια μπόλικη δουλειά 
ακόμη για να μετατρέψουν την υ-
περοχή τους σε ολόκληρο πόντο! 
Σχέδιο: Επιλέξτε ένα από τα τρία 
επόμενα σχέδια για τα λευκά: 
A: Θα πρέπει να προσπαθήσω να 
εκμεταλλευτώ τη μοναδική ανοιχτή 
στήλη, την κάθετη e, και να διπλώ-
σω εκεί τους πύργους μου. Έπειτα 
θα εισβάλλω στη θέση των μαύ-
ρων, δημιουργώντας επικίνδυνες 
απειλές. Η άμυνα των μαύρων θα 
αποδειχτεί προβληματική, αφού θα 
πρέπει να υπερασπίσουν πολλά α-
δύνατα τετράγωνα (g5, f5, e6, e7). 
B: Θα πρέπει να προσπαθήσω να 
ανοίξω περισσότερες γραμμές στην 
πτέρυγα του βασιλιά. Αυτό μπορώ 
να το πετύχω αν επιτεθώ στο τρωτό 
μαύρο πιόνι g με 25.d2. Αφού δε 
συζητιέται καν η συνέχεια 25...g4 
26.h4, τα μαύρα θα πρέπει να 
συνεχίσουν με 25...f4 26.h2 f5 
(διαφορετικά υπάρχει η ισχυρή α-
πάντηση 27.g3) και θα ακολουθή-
σει το 27.e6, έπειτα από το οποίο 

έχω πολλές απειλές, όπως οι fe1, 
h4, g3, e2 και d2 (την κατάλ-
ληλη στιγμή) που θα πρέπει να μου 
προσφέρουν ένα αποφασιστικό 
πλεονέκτημα. 
Γ: Μια και η ασφάλεια του βασιλιά 
αποτελεί σημαντικό παράγοντα σε 
τέτοιες θέσεις, θα πρέπει να ανοίξω 
και άλλες κάθετες γύρω από το 
μαύρο μονάρχη. Ιδιαίτερα σημα-
ντικό θα είναι το άνοιγμα της κάθε-
της h, αφού ο μαύρος βασιλιάς θα 
βρεθεί ιδιαίτερα εκτεθειμένος κατά 
μήκος της. Γι’ αυτό θα πρέπει να 
συνεχίσω με 25.h4. Τα μαύρα δε 
φαίνεται να διαθέτουν ικανοποιητι-
κή απάντηση: αν 25...f4 ακολουθεί 
26.xg5, στο 25...g4 26.g5 και, 
τέλος, στο 25...gxh4 26.xh4. 

Η λύση και η συνέχεια  
της παρτίδας στη σελ. 134 

 
 
 
 
 
 

Είπε: 
Όταν βρίσκεσαι σε θέση 

με στρατηγικά μειονεκτήματα, 
 οι αδυναμίες αυτές δεν 
πρόκειται να εξαφανιστούν 
με καλή άμυνα και μόνο. 

Αλεξάντερ Αλιέχιν 

4 
 Μάγια Τσιμπουρντανίτζε 
 Στράτος Γρίβας  

 Αθήνα, 1984 
Ισπανική Παρτίδα 

1.e4 e5 2.f3 c6 3.b5 a6 4.a4 
f6 5.d4 exd4 6.0–0 e7 7.e1 b5 
8.e5 xe5 9.xe5 bxa4 10.xd4 
0–0 11.xa4 (Δ) 










 
Εκτίμηση: Τα λευκά επέλεξαν ένα 
όχι ιδιαίτερα απαιτητικό άνοιγμα, 
κάτι που θα έπρεπε κανονικά να 
ικανοποιεί τα μαύρα που, κατά πώς 
φαίνεται, έχουν αξιόλογες δυνατό-
τητες. Καθώς και οι δύο αντίπαλες 
πλευρές δεν έχουν ολοκληρώσει 
ακόμη την ανάπτυξή τους, το μόνο 
που μπορούμε να πούμε είναι ότι η 
σωστή επιλογή σχεδίου θα αποφα-
σίσει ποιος (και αν) θα αποκτήσει 
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3 
 Στράτος Γρίβας  
 Σπύρος Σκέμπρης  

 Αθήνα, 1984 
Ινδική Άμυνα του Νίμζοβιτς 

1.d4 f6 2.c4 e6 3.c3 b4 4.g5 
h6 5.h4 c5 6.d5 xc3+ 7.bxc3 e5 
8.c2 d6 9.f3 bd7 10.e3 e7 
11.d2 g5 12.g3 h5 13.e2 
df6 14.0–0 0–0 15.ae1 g7 
16.d3 d7 17.h3 g8 18.f5 
h8 19.g4 g7 20.xd7 xd7 
21.f4 exf4 22.exf4 f5 23.fxg5 hxg5 
24.f3 d8 (Δ) 










 
Εκτίμηση: Τα λευκά κατάφεραν 
να δημιουργήσουν παιχνίδι στην 
πτέρυγα του βασιλιά. Ο μαύρος 
βασιλιάς είναι ευάλωτος, αφού δεν 
υπάρχουν πια πιόνια να τον προ-
στατεύουν. Επιπλέον, τα μαύρα 

κομμάτια δεν είναι τοποθετημένα 
αρμονικά και δε συνεισφέρουν ού-
τε στην άμυνα, ούτε για ενεργητικό 
παιχνίδι. Οι αδυναμίες των λευκών 
πιονιών θα μπορούσαν ενδεχομέ-
νως να παίξουν αρνητικό ρόλο σε 
ορισμένα φινάλε, αλλά βρισκόμα-
στε ακόμη στο μέσο της παρτίδας, 
όπου η ασφάλεια των βασιλιάδων 
και η πρωτοβουλία είναι πιο σημα-
ντικοί παράγοντες. Τα λευκά έχουν 
ξεκάθαρο πλεονέκτημα, αλλά υ-
πάρχει βέβαια μπόλικη δουλειά 
ακόμη για να μετατρέψουν την υ-
περοχή τους σε ολόκληρο πόντο! 
Σχέδιο: Επιλέξτε ένα από τα τρία 
επόμενα σχέδια για τα λευκά: 
A: Θα πρέπει να προσπαθήσω να 
εκμεταλλευτώ τη μοναδική ανοιχτή 
στήλη, την κάθετη e, και να διπλώ-
σω εκεί τους πύργους μου. Έπειτα 
θα εισβάλλω στη θέση των μαύ-
ρων, δημιουργώντας επικίνδυνες 
απειλές. Η άμυνα των μαύρων θα 
αποδειχτεί προβληματική, αφού θα 
πρέπει να υπερασπίσουν πολλά α-
δύνατα τετράγωνα (g5, f5, e6, e7). 
B: Θα πρέπει να προσπαθήσω να 
ανοίξω περισσότερες γραμμές στην 
πτέρυγα του βασιλιά. Αυτό μπορώ 
να το πετύχω αν επιτεθώ στο τρωτό 
μαύρο πιόνι g με 25.d2. Αφού δε 
συζητιέται καν η συνέχεια 25...g4 
26.h4, τα μαύρα θα πρέπει να 
συνεχίσουν με 25...f4 26.h2 f5 
(διαφορετικά υπάρχει η ισχυρή α-
πάντηση 27.g3) και θα ακολουθή-
σει το 27.e6, έπειτα από το οποίο 

έχω πολλές απειλές, όπως οι fe1, 
h4, g3, e2 και d2 (την κατάλ-
ληλη στιγμή) που θα πρέπει να μου 
προσφέρουν ένα αποφασιστικό 
πλεονέκτημα. 
Γ: Μια και η ασφάλεια του βασιλιά 
αποτελεί σημαντικό παράγοντα σε 
τέτοιες θέσεις, θα πρέπει να ανοίξω 
και άλλες κάθετες γύρω από το 
μαύρο μονάρχη. Ιδιαίτερα σημα-
ντικό θα είναι το άνοιγμα της κάθε-
της h, αφού ο μαύρος βασιλιάς θα 
βρεθεί ιδιαίτερα εκτεθειμένος κατά 
μήκος της. Γι’ αυτό θα πρέπει να 
συνεχίσω με 25.h4. Τα μαύρα δε 
φαίνεται να διαθέτουν ικανοποιητι-
κή απάντηση: αν 25...f4 ακολουθεί 
26.xg5, στο 25...g4 26.g5 και, 
τέλος, στο 25...gxh4 26.xh4. 

Η λύση και η συνέχεια  
της παρτίδας στη σελ. 134 

 
 
 
 
 
 

Είπε: 
Όταν βρίσκεσαι σε θέση 

με στρατηγικά μειονεκτήματα, 
 οι αδυναμίες αυτές δεν 
πρόκειται να εξαφανιστούν 
με καλή άμυνα και μόνο. 

Αλεξάντερ Αλιέχιν 

4 
 Μάγια Τσιμπουρντανίτζε 
 Στράτος Γρίβας  

 Αθήνα, 1984 
Ισπανική Παρτίδα 

1.e4 e5 2.f3 c6 3.b5 a6 4.a4 
f6 5.d4 exd4 6.0–0 e7 7.e1 b5 
8.e5 xe5 9.xe5 bxa4 10.xd4 
0–0 11.xa4 (Δ) 










 
Εκτίμηση: Τα λευκά επέλεξαν ένα 
όχι ιδιαίτερα απαιτητικό άνοιγμα, 
κάτι που θα έπρεπε κανονικά να 
ικανοποιεί τα μαύρα που, κατά πώς 
φαίνεται, έχουν αξιόλογες δυνατό-
τητες. Καθώς και οι δύο αντίπαλες 
πλευρές δεν έχουν ολοκληρώσει 
ακόμη την ανάπτυξή τους, το μόνο 
που μπορούμε να πούμε είναι ότι η 
σωστή επιλογή σχεδίου θα αποφα-
σίσει ποιος (και αν) θα αποκτήσει 
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την υπεροχή. Στη συγκεκριμένη 
θέση, βέβαια, υπάρχουν και ορι-
σμένοι χαρακτηριστικοί παράγο-
ντες. Τα λευκά έχουν καλύτερη 
πιονοδομή, αφού το μαύρο πιόνι a 
είναι απομονωμένο και τα πιόνια 
στο c7 και d7 είναι «κρεμασμένα». 
Από την άλλη μεριά, τα μαύρα έ-
χουν το ζεύγος των αξιωματικών 
και ένα δυνητικά ισχυρό (αν και 
«κρεμασμένο») κέντρο ως αντάλ-
λαγμα για την κατώτερη πιονοδομή 
τους. Ίσως καταφέρουν αργότερα 
να αξιοποιήσουν αυτούς τους πα-
ράγοντες προχωρώντας τα πιόνια 
τους c και d. Συνοψίζοντας, οι δυ-
νατότητες είναι ίσες! 

Σχέδιο: Επιλέξτε ένα από τα τρία 
επόμενα σχέδια για τα μαύρα: 
A: Μια και η «φυσιολογική» ανά-
πτυξη δε φαίνεται να οδηγεί σε υ-
περοχή, θα πρέπει να σκεφτώ κάτι 
διαφορετικό. Για παράδειγμα, 
μοιάζει καλή ιδέα να φέρω καταρ-
χάς τον a8 στο παιχνίδι. Γι’ αυτό 
θα έπρεπε να συνεχίσω με 11...b8 
(με απειλή ...b4-h4) 12.a3 b6 με 
σκοπό ...e6, ...e8, ...b7, και 
έπειτα να προχωρήσω τα κεντρικά 
μου πιόνια. Το σχέδιο αυτό θα μου 
προσφέρει την υπεροχή. 
B: Η ενδεικνυόμενη πορεία ενερ-
γειών θα πρέπει να συντείνει στην 
ολοκλήρωση της ανάπτυξης. Θα 
έπρεπε να συνεχίσω με 11...b7 
12.c3 d5 13.g5 (αν 13.c6 
xc6 14.xc6 d6 15.xd6 

xd6 16.g5 b4 =) 13...d6, 
και η θέση μου είναι αρκετά καλή. 
Γ: Ο αρχικός μου στόχος είναι, φυ-
σικά, η ολοκλήρωση της ανάπτυξής 
μου, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει 
με πιο ενεργητικό τρόπο, αρχίζο-
ντας με 11...d6 12.d3 (στο 
12.d2 e8 ακολουθεί 13.df3 ∞) 
12...b7 13.g5 h6 14.h4 c5. Οι 
αξιωματικοί μου φαίνονται να είναι 
τοποθετημένοι εξαιρετικά και θα 
έχω αξιόλογες δυνατότητες επίθε-
σης στο μέλλον. 

Η λύση και η συνέχεια  
της παρτίδας στη σελ. 135 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Είπε: 
Στο σκάκι υπάρχει ένα αξίωμα: 

ότι αργά ή γρήγορα, 
κάποιες από τις απειλές  

που κρύβουν οι κινήσεις μας, 
δε θα τις δει ο αντίπαλός μας. 

Νταβίντ Μπρονστάιν 

5 
  Στράτος Γρίβας  
  Βισβανάθαν Ανάντ  

  Σάρτζα, 1985 
Άμυνα Μπενόνι 

1.d4 f6 2.c4 c5 3.d5 d6 4.c3 g6 
5.e4 g7 6.e2 0–0 7.g5 e6 
8.dxe6 xe6 9.h3 c6 10.f3 
b6 11.b3 d4 12.0–0 fe8 
13.e3 xe2+ 14.xe2 c6 (Δ) 










 
Εκτίμηση: Τα λευκά ελέγχουν πε-
ρισσότερο χώρο και η πιονοδομή 
τους είναι ανώτερη από των μαύ-
ρων (το πιόνι d6 είναι αδυναμία και 
το d5 είναι ισχυρό τετράγωνο για 
τα λευκά κομμάτια). Από την άλλη 
μεριά, τα μαύρα διαθέτουν το ζεύ-
γος των αξιωματικών και ιδιαίτερα 
ενεργητική θέση. Μπορούν να α-
σκήσουν πίεση στο κέντρο και α-

κόμη και να προετοιμάσουν την 
προώθηση ...b5 στην πτέρυγα της 
βασίλισσας. Μοιάζει και οι δύο 
αντίπαλοι να είναι ικανοποιημένοι 
με τις δυνατότητές τους, αλλά και 
να αποδέχονται τα συν και τα πλην 
των θέσεών τους. Η θέση θα πρέπει 
συνεπώς να αποτιμηθεί ως δυναμι-
κά ισόπαλη. Τη συγκεκριμένη 
στιγμή που απεικονίζεται στο διά-
γραμμα, τα λευκά θα πρέπει να 
προστατεύσουν το πιόνι τους στο 
e4, που δέχεται επίθεση. 
Σχέδιο: Επιλέξτε ένα από τα τρία 
επόμενα σχέδια για τα λευκά: 
A: Θα πρέπει να προστατέψω το 
κεντρικό μου πιόνι με το ενεργητι-
κό 15.g5. Έπειτα θα αλλάξω το 
μαύρο e6 με τον ίππο μου, θα 
προστατέψω το πιόνι μου e4 με την 
κίνηση f3 και στο τέλος, αφού δι-
πλώσω πύργους στην κάθετη d, θα 
έχω άνετη υπεροχή. Αν τα μαύρα 
προσπαθήσουν να αποσύρουν τον 
αξιωματικό τους με 15...d7, τότε 
το 16.f3 h6 17.d5 hxg5 
18.xf6+ xf6 19. xf6 θα μου 
διασφαλίσει την υπεροχή. 
B: Θα πρέπει να προστατέψω το 
κεντρικό μου πιόνι με 15.d2, για 
να αναδιοργανώσω τα κομμάτια 
μου. Δε θα πρέπει να φοβάμαι το 
15...g4 16.hxg4 xc3 17.ad1 
ad8 18.g5, με ελάχιστη, αλλά 
σταθερή υπεροχή. Πιο ενοχλητική 
θα είναι η προσπάθεια των μαύρων 
με 15...h5 16.ac1 f5 17. exf5 
xf5 18.f3 f6, με ίσες δυνατό-
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την υπεροχή. Στη συγκεκριμένη 
θέση, βέβαια, υπάρχουν και ορι-
σμένοι χαρακτηριστικοί παράγο-
ντες. Τα λευκά έχουν καλύτερη 
πιονοδομή, αφού το μαύρο πιόνι a 
είναι απομονωμένο και τα πιόνια 
στο c7 και d7 είναι «κρεμασμένα». 
Από την άλλη μεριά, τα μαύρα έ-
χουν το ζεύγος των αξιωματικών 
και ένα δυνητικά ισχυρό (αν και 
«κρεμασμένο») κέντρο ως αντάλ-
λαγμα για την κατώτερη πιονοδομή 
τους. Ίσως καταφέρουν αργότερα 
να αξιοποιήσουν αυτούς τους πα-
ράγοντες προχωρώντας τα πιόνια 
τους c και d. Συνοψίζοντας, οι δυ-
νατότητες είναι ίσες! 

Σχέδιο: Επιλέξτε ένα από τα τρία 
επόμενα σχέδια για τα μαύρα: 
A: Μια και η «φυσιολογική» ανά-
πτυξη δε φαίνεται να οδηγεί σε υ-
περοχή, θα πρέπει να σκεφτώ κάτι 
διαφορετικό. Για παράδειγμα, 
μοιάζει καλή ιδέα να φέρω καταρ-
χάς τον a8 στο παιχνίδι. Γι’ αυτό 
θα έπρεπε να συνεχίσω με 11...b8 
(με απειλή ...b4-h4) 12.a3 b6 με 
σκοπό ...e6, ...e8, ...b7, και 
έπειτα να προχωρήσω τα κεντρικά 
μου πιόνια. Το σχέδιο αυτό θα μου 
προσφέρει την υπεροχή. 
B: Η ενδεικνυόμενη πορεία ενερ-
γειών θα πρέπει να συντείνει στην 
ολοκλήρωση της ανάπτυξης. Θα 
έπρεπε να συνεχίσω με 11...b7 
12.c3 d5 13.g5 (αν 13.c6 
xc6 14.xc6 d6 15.xd6 

xd6 16.g5 b4 =) 13...d6, 
και η θέση μου είναι αρκετά καλή. 
Γ: Ο αρχικός μου στόχος είναι, φυ-
σικά, η ολοκλήρωση της ανάπτυξής 
μου, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει 
με πιο ενεργητικό τρόπο, αρχίζο-
ντας με 11...d6 12.d3 (στο 
12.d2 e8 ακολουθεί 13.df3 ∞) 
12...b7 13.g5 h6 14.h4 c5. Οι 
αξιωματικοί μου φαίνονται να είναι 
τοποθετημένοι εξαιρετικά και θα 
έχω αξιόλογες δυνατότητες επίθε-
σης στο μέλλον. 

Η λύση και η συνέχεια  
της παρτίδας στη σελ. 135 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Είπε: 
Στο σκάκι υπάρχει ένα αξίωμα: 

ότι αργά ή γρήγορα, 
κάποιες από τις απειλές  

που κρύβουν οι κινήσεις μας, 
δε θα τις δει ο αντίπαλός μας. 

Νταβίντ Μπρονστάιν 

5 
  Στράτος Γρίβας  
  Βισβανάθαν Ανάντ  

  Σάρτζα, 1985 
Άμυνα Μπενόνι 

1.d4 f6 2.c4 c5 3.d5 d6 4.c3 g6 
5.e4 g7 6.e2 0–0 7.g5 e6 
8.dxe6 xe6 9.h3 c6 10.f3 
b6 11.b3 d4 12.0–0 fe8 
13.e3 xe2+ 14.xe2 c6 (Δ) 










 
Εκτίμηση: Τα λευκά ελέγχουν πε-
ρισσότερο χώρο και η πιονοδομή 
τους είναι ανώτερη από των μαύ-
ρων (το πιόνι d6 είναι αδυναμία και 
το d5 είναι ισχυρό τετράγωνο για 
τα λευκά κομμάτια). Από την άλλη 
μεριά, τα μαύρα διαθέτουν το ζεύ-
γος των αξιωματικών και ιδιαίτερα 
ενεργητική θέση. Μπορούν να α-
σκήσουν πίεση στο κέντρο και α-

κόμη και να προετοιμάσουν την 
προώθηση ...b5 στην πτέρυγα της 
βασίλισσας. Μοιάζει και οι δύο 
αντίπαλοι να είναι ικανοποιημένοι 
με τις δυνατότητές τους, αλλά και 
να αποδέχονται τα συν και τα πλην 
των θέσεών τους. Η θέση θα πρέπει 
συνεπώς να αποτιμηθεί ως δυναμι-
κά ισόπαλη. Τη συγκεκριμένη 
στιγμή που απεικονίζεται στο διά-
γραμμα, τα λευκά θα πρέπει να 
προστατεύσουν το πιόνι τους στο 
e4, που δέχεται επίθεση. 
Σχέδιο: Επιλέξτε ένα από τα τρία 
επόμενα σχέδια για τα λευκά: 
A: Θα πρέπει να προστατέψω το 
κεντρικό μου πιόνι με το ενεργητι-
κό 15.g5. Έπειτα θα αλλάξω το 
μαύρο e6 με τον ίππο μου, θα 
προστατέψω το πιόνι μου e4 με την 
κίνηση f3 και στο τέλος, αφού δι-
πλώσω πύργους στην κάθετη d, θα 
έχω άνετη υπεροχή. Αν τα μαύρα 
προσπαθήσουν να αποσύρουν τον 
αξιωματικό τους με 15...d7, τότε 
το 16.f3 h6 17.d5 hxg5 
18.xf6+ xf6 19. xf6 θα μου 
διασφαλίσει την υπεροχή. 
B: Θα πρέπει να προστατέψω το 
κεντρικό μου πιόνι με 15.d2, για 
να αναδιοργανώσω τα κομμάτια 
μου. Δε θα πρέπει να φοβάμαι το 
15...g4 16.hxg4 xc3 17.ad1 
ad8 18.g5, με ελάχιστη, αλλά 
σταθερή υπεροχή. Πιο ενοχλητική 
θα είναι η προσπάθεια των μαύρων 
με 15...h5 16.ac1 f5 17. exf5 
xf5 18.f3 f6, με ίσες δυνατό-
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τητες. Νομίζω ότι δεν μπορώ να 
ζητήσω περισσότερα από τη θέση 
μου, αφού δεν πιστεύω ότι έχω κά-
ποια στρατηγικά πλεονεκτήματα. 
Γ: Η προστασία του κεντρικού πιο-
νιού μου με μια κίνηση του ίππου 
δεν είναι δυνατό να οδηγεί σε υπε-
ροχή. Προτιμότερο θα ήταν να 
προστατέψω το πιόνι με 15.d3, 
βελτιώνοντας ταυτόχρονα τη θέση 
της βασίλισσάς μου (απομακρύνο-
ντάς την από την επικίνδυνη κάθε-
τη e). Το σχέδιό μου είναι απλό, 
αλλά αποτελεσματικό: να διπλώσω 
πύργους στην κάθετη d και να α-
σκήσω πίεση στο αδύνατο πιόνι d6 
(με ένα μελλοντικό c2). 

Η λύση και η συνέχεια  
της παρτίδας στη σελ. 137 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Είπε: 
Πρέπει να παίζεις τόσο σκάκι 
που να σου μένει καιρός 
να σκέφτεσαι για το σκάκι. 

Μαρκ Ταϊμάνοβ 

6 
  Μιχάι Γκίντα  
  Στράτος Γρίβας  

  Αίγιο, 1986 
Ισπανική Παρτίδα 

1.e4 e5 2.f3 c6 3.b5 a6 4.a4 
f6 5.0–0 xe4 6.d4 b5 7.b3 d5 
8.dxe5 e6 9.e3 e7 10.c3 c5 
11.c2 g4 12.bd2 e6 13.b1 
h5 14.a4 b4 15.a5 g6 16.xg6 
hxg6 17.d1 b8 18.c4 dxc4 19. 
xc4 c8 20.e4 b7 21.g4 
0–0 22.b3 bd8 23.h4 b5 24. 
d4 cxd4 25.xd4 d7 26.e3 
fd8 27.g3 d3 28.ab1 d5 29. 
xd3 xd3 30.b2 c3 31.d2 
d3 32.e3 c3 33.d2 d4 
34.xd4 xd4 35.f1 c6 36. 
c2 d3 37.e3 xb3 38.e2 c3 
39.xc3 bxc3 40.d3 b4 41.f4 
xa5 42.e3 c6 43.d1 f8 44. 
g5 b7 45.xc3 c5+ 46.c4 
xc3 47.xc5 xe5 48.xc6 c3 
49.g4 (Δ) 

(δείτε το διάγραμμα στην αρχή  
της επόμενης στήλης) 

Εκτίμηση: Τα μαύρα έχουν ένα 
εξωτερικό ελεύθερο πιόνι και η 
νίκη τους θα πρέπει να θεωρείται 
«θέμα τεχνικής». Πρόκειται για ένα 
τυπικό φινάλε «από το βιβλίο», 
όπου η γνώση θα πρέπει να αρκεί 
είτε για να το κερδίσει κανείς, είτε 
για να το σώσει, ανάλογα και με τις 

διάφορες δυνατότητες που υπάρ-
χουν στη διάθεση των δύο πλευ-
ρών. 










 
Σχέδιο: Επιλέξτε ένα από τα τρία 
επόμενα σχέδια για τα μαύρα: 
A: Σε αυτό το τυπικό φινάλε «από 
το βιβλίο», θα πρέπει να κρατήσω 
ζωντανό το πιόνι μου a μέχρι να 
μπορώ να κερδίσω κάτι πιο σημα-
ντικό σε αντάλλαγμα γι’ αυτό. Το 
πιόνι μου a αναγκάζει το λευκό 
βασιλιά να το παρακολουθεί διαρ-
κώς και δίνει έτσι στο δικό μου βα-
σιλιά τη δυνατότητα να επιτεθεί 
στις γραμμές των λευκών. Όταν 
έρθει η ώρα, θα το ανταλλάξω με 
ένα από τα λευκά πιόνια στην πτέ-
ρυγα του βασιλιά και θα μεταφέρω 
τη θέση σε κάποιο θεωρητικά κερ-
δισμένο φινάλε. Θα ξεκινήσω με 
49...a5. 
B: Ο λευκός  εξαναγκάστηκε να 
απομακρυνθεί από τα πιόνια του 
στην πτέρυγα του βασιλιά. Ένα 

καλό σχέδιο είναι, λοιπόν, να αλ-
λάξω το πιόνι μου a για κάποιο από 
τα λευκά πιόνια της πτέρυγας του 
βασιλιά και να επιτεθώ σε όσα α-
πομείνουν με το βασιλιά μου, που 
βρίσκεται πολύ πιο κοντά σε αυτή 
την περιοχή από ό,τι ο ομόλογός 
του. Επομένως φαίνεται καλό να 
συνεχίσω με 49...d4 50.f3 f2 
51.d2 xh4 52.b6 e7 
53.xa6 e6 54.b5 d5, και η 
δεύτερη φάση του σχεδίου μου εί-
ναι έτοιμη να εκτελεστεί... 
Γ: Θα αξιοποιήσω τις ιδέες του 
σχεδίου Α, αλλά με άλλη διαδικα-
σία: 49...f5 50.f3 f7 51.b6 a5 
52.b5 e6 53.h5 gxh5 54.gxh5 
d5. 

Η λύση και η συνέχεια  
της παρτίδας στη σελ. 138 

 
 
 
 
 
 
 
 

Είπε: 
Η ολοκληρωμένη γνώση 
των βασικών στοιχείων 

μας οδηγεί πέρα και από τα μισά 
του δρόμου προς την κορυφή. 

Αρόν Νίμζοβιτς 
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τητες. Νομίζω ότι δεν μπορώ να 
ζητήσω περισσότερα από τη θέση 
μου, αφού δεν πιστεύω ότι έχω κά-
ποια στρατηγικά πλεονεκτήματα. 
Γ: Η προστασία του κεντρικού πιο-
νιού μου με μια κίνηση του ίππου 
δεν είναι δυνατό να οδηγεί σε υπε-
ροχή. Προτιμότερο θα ήταν να 
προστατέψω το πιόνι με 15.d3, 
βελτιώνοντας ταυτόχρονα τη θέση 
της βασίλισσάς μου (απομακρύνο-
ντάς την από την επικίνδυνη κάθε-
τη e). Το σχέδιό μου είναι απλό, 
αλλά αποτελεσματικό: να διπλώσω 
πύργους στην κάθετη d και να α-
σκήσω πίεση στο αδύνατο πιόνι d6 
(με ένα μελλοντικό c2). 

Η λύση και η συνέχεια  
της παρτίδας στη σελ. 137 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Είπε: 
Πρέπει να παίζεις τόσο σκάκι 
που να σου μένει καιρός 
να σκέφτεσαι για το σκάκι. 

Μαρκ Ταϊμάνοβ 

6 
  Μιχάι Γκίντα  
  Στράτος Γρίβας  

  Αίγιο, 1986 
Ισπανική Παρτίδα 

1.e4 e5 2.f3 c6 3.b5 a6 4.a4 
f6 5.0–0 xe4 6.d4 b5 7.b3 d5 
8.dxe5 e6 9.e3 e7 10.c3 c5 
11.c2 g4 12.bd2 e6 13.b1 
h5 14.a4 b4 15.a5 g6 16.xg6 
hxg6 17.d1 b8 18.c4 dxc4 19. 
xc4 c8 20.e4 b7 21.g4 
0–0 22.b3 bd8 23.h4 b5 24. 
d4 cxd4 25.xd4 d7 26.e3 
fd8 27.g3 d3 28.ab1 d5 29. 
xd3 xd3 30.b2 c3 31.d2 
d3 32.e3 c3 33.d2 d4 
34.xd4 xd4 35.f1 c6 36. 
c2 d3 37.e3 xb3 38.e2 c3 
39.xc3 bxc3 40.d3 b4 41.f4 
xa5 42.e3 c6 43.d1 f8 44. 
g5 b7 45.xc3 c5+ 46.c4 
xc3 47.xc5 xe5 48.xc6 c3 
49.g4 (Δ) 

(δείτε το διάγραμμα στην αρχή  
της επόμενης στήλης) 

Εκτίμηση: Τα μαύρα έχουν ένα 
εξωτερικό ελεύθερο πιόνι και η 
νίκη τους θα πρέπει να θεωρείται 
«θέμα τεχνικής». Πρόκειται για ένα 
τυπικό φινάλε «από το βιβλίο», 
όπου η γνώση θα πρέπει να αρκεί 
είτε για να το κερδίσει κανείς, είτε 
για να το σώσει, ανάλογα και με τις 

διάφορες δυνατότητες που υπάρ-
χουν στη διάθεση των δύο πλευ-
ρών. 










 
Σχέδιο: Επιλέξτε ένα από τα τρία 
επόμενα σχέδια για τα μαύρα: 
A: Σε αυτό το τυπικό φινάλε «από 
το βιβλίο», θα πρέπει να κρατήσω 
ζωντανό το πιόνι μου a μέχρι να 
μπορώ να κερδίσω κάτι πιο σημα-
ντικό σε αντάλλαγμα γι’ αυτό. Το 
πιόνι μου a αναγκάζει το λευκό 
βασιλιά να το παρακολουθεί διαρ-
κώς και δίνει έτσι στο δικό μου βα-
σιλιά τη δυνατότητα να επιτεθεί 
στις γραμμές των λευκών. Όταν 
έρθει η ώρα, θα το ανταλλάξω με 
ένα από τα λευκά πιόνια στην πτέ-
ρυγα του βασιλιά και θα μεταφέρω 
τη θέση σε κάποιο θεωρητικά κερ-
δισμένο φινάλε. Θα ξεκινήσω με 
49...a5. 
B: Ο λευκός  εξαναγκάστηκε να 
απομακρυνθεί από τα πιόνια του 
στην πτέρυγα του βασιλιά. Ένα 

καλό σχέδιο είναι, λοιπόν, να αλ-
λάξω το πιόνι μου a για κάποιο από 
τα λευκά πιόνια της πτέρυγας του 
βασιλιά και να επιτεθώ σε όσα α-
πομείνουν με το βασιλιά μου, που 
βρίσκεται πολύ πιο κοντά σε αυτή 
την περιοχή από ό,τι ο ομόλογός 
του. Επομένως φαίνεται καλό να 
συνεχίσω με 49...d4 50.f3 f2 
51.d2 xh4 52.b6 e7 
53.xa6 e6 54.b5 d5, και η 
δεύτερη φάση του σχεδίου μου εί-
ναι έτοιμη να εκτελεστεί... 
Γ: Θα αξιοποιήσω τις ιδέες του 
σχεδίου Α, αλλά με άλλη διαδικα-
σία: 49...f5 50.f3 f7 51.b6 a5 
52.b5 e6 53.h5 gxh5 54.gxh5 
d5. 

Η λύση και η συνέχεια  
της παρτίδας στη σελ. 138 

 
 
 
 
 
 
 
 

Είπε: 
Η ολοκληρωμένη γνώση 
των βασικών στοιχείων 

μας οδηγεί πέρα και από τα μισά 
του δρόμου προς την κορυφή. 

Αρόν Νίμζοβιτς 



26 Το σχέδιο στο σύγχρονο σκάκι Οι παρτίδες 27 

 

7 
  Στράτος Γρίβας  
  Νικηφόρος Σιδερής  

  Αθήνα, 1987 
Άμυνα Μπενόνι 

1.d4 f6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.c3 
exd5 5.cxd5 d6 6.f3 g6 7.e4 g7 
8.g5 h6 9.h4 0–0 10.d2 a6 
11.a4 e8 12.e2 bd7 13.0–0 g5 
14.g3 e5 15.c2 b8 16.xe5 
xe5 17.c4 e8 18.a5 g4 
19.d1 d4 20.de3 f6 21.d3 
e7 (Δ) 










 
Εκτίμηση: Τα λευκά πρέπει να 
είναι απόλυτα ευχαριστημένα από 
την έκβαση του ανοίγματος. Κατά-
φεραν να κερδίσουν υπεροχή χώ-
ρου και ένα ισχυρό τετράγωνο για 
τον ίππο τους στο c4. Επιπλέον, η 
πτέρυγα του μαύρου βασιλιά (και ο 

ίδιος ο βασιλιάς τους) έχουν εξα-
σθενήσει, αφού η προώθηση ...g5 
δημιούργησε ορισμένα αδύνατα 
τετράγωνα (h6, f5). Από την άλλη, 
η θέση των μαύρων φαίνεται στα-
θερή και κανείς δεν μπορεί να υπο-
τιμήσει ένα τέτοιο ζεύγος αξιωμα-
τικών. Τα λευκά θα ήθελαν πολύ να 
χρησιμοποιήσουν την προώθηση με 
f4, αλλά αυτό μάλλον θα παραμεί-
νει όνειρο, αφού τότε το κέντρο 
τους θα καταρρεύσει! 
Σχέδιο: Επιλέξτε ένα από τα τρία 
επόμενα σχέδια για τα λευκά: 
A: Ουσιαστικά, τα μαύρα δεν απει-
λούν το πιόνι μου στο e4, επειδή 
στην περίπτωση αυτή θα πέσει και 
το δικό τους στο d6. Θα πρέπει, 
όμως, να σκεφτώ πώς θα βελτιώσω 
τη θέση μου. Αυτό μπορεί να γίνει 
αν φέρω άλλο ένα κομμάτι στο κέ-
ντρο, με 22.ae1. Τα μαύρα ίσως 
συνεχίσουν με 22...g4 23.xg4 
xg4 24.b3 d7 25.b6 bd8, 
όταν θα έχω ελαφρώς καλύτερες 
δυνατότητες εξαιτίας της υπεροχής 
μου σε χώρο. 
B: Πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξω 
τον ισχυρό d4 των μαύρων. Αν 
μπορέσω να το καταφέρω αυτό, η 
πτέρυγα του μαύρου βασιλιά θα 
εξασθενήσει περισσότερο. Καλή 
ιδέα φαίνεται να ελευθερώσω το 
τετράγωνο c2 για τον ίππο μου, γι’ 
αυτό θα πρέπει να συνεχίσω με 
22.b3 c7 23.c2. Τα μαύρα 
μπορούν να πάρουν το πιόνι μου 
στο e4, αλλά έπειτα από 23...xe4 

24.xd4 cxd4 25.fe1 f5 26. 
a3 g6 27.b6 έχω την αίσθηση 
ότι θα διαθέτω υπεραρκετό αντάλ-
λαγμα για το άχρηστο επιπλέον 
πιόνι των μαύρων στο d4. 
Γ: Οδηγός μου θα πρέπει να είναι η 
εξασθενημένη πτέρυγα του μαύρου 
βασιλιά. Αν θα μπορούσα να κατα-
φέρω να αλλάξω τους λευκοτετρά-
γωνους αξιωματικούς, τότε θα 
μπορούσα να τοποθετήσω ένα «τέ-
ρας» (τον τωρινό e3) στο τετρά-
γωνο f5! Νομίζω ότι μπορώ να τα 
καταφέρω αν εγκαταλείψω το α-
σθενικό πιόνι μου στο e4. Το σχέ-
διό μου μπορεί να υλοποιηθεί με τη 
συνέχεια 22.e5 dxe5 (αν 22...xe5 
23.f5 d7 24.xd7 xd7 
25.d3 με επαρκές αντάλλαγμα 
για το πιόνι που θυσίασα) 23.f5 
και το αντάλλαγμα που θα έχω στη 
διάθεσή μου για το ένα πιόνι θα 
πρέπει να είναι αρκετό. 

Η λύση και η συνέχεια  
της παρτίδας στη σελ. 141 

 
 
 
 
 

Είπε: 
Είναι πολύ ευχάριστο  

όταν οι αντίπαλοί μου παίζουν 
κακές κινήσεις. 

Άντονι Μάιλς 

8 
  Χρήστος Μπούσιος  
  Στράτος Γρίβας  

  Πάτρα, 1988 
Ολλανδική Άμυνα 

1.d4 f5 2.c3 d5 3.f4 a6 4.e3 
f6 5.f3 e6 6.e2 d6 7.0–0 0–
0 8.c1 c6 9.b1 e7 10.c4 g6 
11.g3 c6 12.a3 e4 13.b4 (Δ) 










 
Εκτίμηση: Η παρτίδα βρίσκεται 
στην τελική φάση του ανοίγματος, 
στο σημείο όπου και οι δύο αντίπα-
λοι έχουν ολοκληρώσει λίγο-πολύ 
την ανάπτυξη των κομματιών τους. 
Τα λευκά ασκούν πίεση στην πτέ-
ρυγα της βασίλισσας με τη βοήθεια 
των εκεί πιονιών τους. Σε αυτό το 
συγκεκριμένο σύστημα της Ολλαν-
δικής Άμυνας, το σύστημα Στόν-
γουολ («πέτρινος τοίχος»), το κέ-
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7 
  Στράτος Γρίβας  
  Νικηφόρος Σιδερής  

  Αθήνα, 1987 
Άμυνα Μπενόνι 

1.d4 f6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.c3 
exd5 5.cxd5 d6 6.f3 g6 7.e4 g7 
8.g5 h6 9.h4 0–0 10.d2 a6 
11.a4 e8 12.e2 bd7 13.0–0 g5 
14.g3 e5 15.c2 b8 16.xe5 
xe5 17.c4 e8 18.a5 g4 
19.d1 d4 20.de3 f6 21.d3 
e7 (Δ) 










 
Εκτίμηση: Τα λευκά πρέπει να 
είναι απόλυτα ευχαριστημένα από 
την έκβαση του ανοίγματος. Κατά-
φεραν να κερδίσουν υπεροχή χώ-
ρου και ένα ισχυρό τετράγωνο για 
τον ίππο τους στο c4. Επιπλέον, η 
πτέρυγα του μαύρου βασιλιά (και ο 

ίδιος ο βασιλιάς τους) έχουν εξα-
σθενήσει, αφού η προώθηση ...g5 
δημιούργησε ορισμένα αδύνατα 
τετράγωνα (h6, f5). Από την άλλη, 
η θέση των μαύρων φαίνεται στα-
θερή και κανείς δεν μπορεί να υπο-
τιμήσει ένα τέτοιο ζεύγος αξιωμα-
τικών. Τα λευκά θα ήθελαν πολύ να 
χρησιμοποιήσουν την προώθηση με 
f4, αλλά αυτό μάλλον θα παραμεί-
νει όνειρο, αφού τότε το κέντρο 
τους θα καταρρεύσει! 
Σχέδιο: Επιλέξτε ένα από τα τρία 
επόμενα σχέδια για τα λευκά: 
A: Ουσιαστικά, τα μαύρα δεν απει-
λούν το πιόνι μου στο e4, επειδή 
στην περίπτωση αυτή θα πέσει και 
το δικό τους στο d6. Θα πρέπει, 
όμως, να σκεφτώ πώς θα βελτιώσω 
τη θέση μου. Αυτό μπορεί να γίνει 
αν φέρω άλλο ένα κομμάτι στο κέ-
ντρο, με 22.ae1. Τα μαύρα ίσως 
συνεχίσουν με 22...g4 23.xg4 
xg4 24.b3 d7 25.b6 bd8, 
όταν θα έχω ελαφρώς καλύτερες 
δυνατότητες εξαιτίας της υπεροχής 
μου σε χώρο. 
B: Πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξω 
τον ισχυρό d4 των μαύρων. Αν 
μπορέσω να το καταφέρω αυτό, η 
πτέρυγα του μαύρου βασιλιά θα 
εξασθενήσει περισσότερο. Καλή 
ιδέα φαίνεται να ελευθερώσω το 
τετράγωνο c2 για τον ίππο μου, γι’ 
αυτό θα πρέπει να συνεχίσω με 
22.b3 c7 23.c2. Τα μαύρα 
μπορούν να πάρουν το πιόνι μου 
στο e4, αλλά έπειτα από 23...xe4 

24.xd4 cxd4 25.fe1 f5 26. 
a3 g6 27.b6 έχω την αίσθηση 
ότι θα διαθέτω υπεραρκετό αντάλ-
λαγμα για το άχρηστο επιπλέον 
πιόνι των μαύρων στο d4. 
Γ: Οδηγός μου θα πρέπει να είναι η 
εξασθενημένη πτέρυγα του μαύρου 
βασιλιά. Αν θα μπορούσα να κατα-
φέρω να αλλάξω τους λευκοτετρά-
γωνους αξιωματικούς, τότε θα 
μπορούσα να τοποθετήσω ένα «τέ-
ρας» (τον τωρινό e3) στο τετρά-
γωνο f5! Νομίζω ότι μπορώ να τα 
καταφέρω αν εγκαταλείψω το α-
σθενικό πιόνι μου στο e4. Το σχέ-
διό μου μπορεί να υλοποιηθεί με τη 
συνέχεια 22.e5 dxe5 (αν 22...xe5 
23.f5 d7 24.xd7 xd7 
25.d3 με επαρκές αντάλλαγμα 
για το πιόνι που θυσίασα) 23.f5 
και το αντάλλαγμα που θα έχω στη 
διάθεσή μου για το ένα πιόνι θα 
πρέπει να είναι αρκετό. 

Η λύση και η συνέχεια  
της παρτίδας στη σελ. 141 

 
 
 
 
 

Είπε: 
Είναι πολύ ευχάριστο  

όταν οι αντίπαλοί μου παίζουν 
κακές κινήσεις. 

Άντονι Μάιλς 

8 
  Χρήστος Μπούσιος  
  Στράτος Γρίβας  

  Πάτρα, 1988 
Ολλανδική Άμυνα 

1.d4 f5 2.c3 d5 3.f4 a6 4.e3 
f6 5.f3 e6 6.e2 d6 7.0–0 0–
0 8.c1 c6 9.b1 e7 10.c4 g6 
11.g3 c6 12.a3 e4 13.b4 (Δ) 










 
Εκτίμηση: Η παρτίδα βρίσκεται 
στην τελική φάση του ανοίγματος, 
στο σημείο όπου και οι δύο αντίπα-
λοι έχουν ολοκληρώσει λίγο-πολύ 
την ανάπτυξη των κομματιών τους. 
Τα λευκά ασκούν πίεση στην πτέ-
ρυγα της βασίλισσας με τη βοήθεια 
των εκεί πιονιών τους. Σε αυτό το 
συγκεκριμένο σύστημα της Ολλαν-
δικής Άμυνας, το σύστημα Στόν-
γουολ («πέτρινος τοίχος»), το κέ-
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ντρο είναι συνήθως σταθεροποιη-
μένο. Τα μαύρα εγκαταλείπουν ε-
θελοντικά στα λευκά το τετράγωνο 
e5, αλλά σε αντάλλαγμα μπορούν 
να αναπτυχθούν χωρίς να αντιμε-
τωπίζουν άμεσες απειλές. Καλός 
φαίνεται ότι ήταν και ο ελιγμός του 
μαύρου ίππου (...c6-e7-g6), που 
αποσκοπούσε στον καλύτερο έλεγ-
χο του αδύνατου τετράγωνου στο 
e5. Όπως έχει δείξει η πείρα, τα 
μαύρα θα πρέπει να συγκεντρώ-
σουν την προσοχή τους στην πτέ-
ρυγα του βασιλιά και, κάποια στιγ-
μή, και στο κέντρο. Ως συνολική 
αποτίμηση: τα λευκά πρέπει να εί-
ναι ελαφρώς καλύτερα, κυρίως ε-
ξαιτίας της υπεροχής σε χώρο που 
απέκτησαν από το άνοιγμα. 

Σχέδιο: Επιλέξτε ένα από τα τρία 
επόμενα σχέδια για τα μαύρα: 

A: Θα πρέπει να προσπαθήσω να 
οργανώσω μια επέλαση πιονιών 
στην πτέρυγα του βασιλιά, αλλά ο 
ίππος μου στο g6 δε βοηθάει καθό-
λου. Γι’ αυτό θα πρέπει να τον με-
ταφέρω στο f7, από όπου και θα 
ελέγχει το αδύνατο τετράγωνο e5, 
και ταυτόχρονα θα βοηθάει την 
προώθηση ...g5. Αν τα λευκά προ-
σπαθήσουν να αποφύγουν την 
προώθηση του πιονιού στο ...g5 με 
ένα h4 στην κατάλληλη στιγμή, το 
σχέδιό μου θα πρέπει να αποτελεί-
ται από τις προπαρασκευαστικές 
κινήσεις ...g6, ...h6, τις οποίες θα 
ακολουθήσει πια το ...g5. Σε όλες 

αυτές τις περιπτώσεις, ο ίππος μου 
θα στέκεται εξαιρετικά στο f7. 
B: Θα προσπαθήσω να προετοιμά-
σω την προώθηση ...e5. Αυτό μπο-
ρεί να γίνει με κινήσεις όπως 
...e7, ...h8, ...dxc4, και μόνο 
τότε ...e5. Τα λευκά δεν έχουν και 
πολλά να αντιτάξουν σε αυτό το 
σχέδιο· έτσι , θα καταφέρω να ισο-
φαρίσω τη θέση χωρίς ιδιαίτερη 
προσπάθεια. 
Γ: Θα πρέπει να προσπαθήσω να 
οργανώσω άμεσα δραστηριότητα 
στην πτέρυγα του βασιλιά. Αυτό 
μπορεί να γίνει με τη συνέχεια 
13...xf4 14.exf4 (ή 14.gxf4 g5) 
14...g5 15.xg5 xg5 16.fxg5 f4 
(16...xg5 17.f4). Το άνοιγμα του 
κέντρου δεν μπορεί να είναι προς 
όφελός μου, αλλά αυτό αντισταθμί-
ζεται από τη δραστηριότητα των 
κομματιών μου γύρω από το λευκό 
βασιλιά (δύο αξιωματικοί συν οι 
δύο ημιανοιχτές κάθετες f και g). 

Η λύση και η συνέχεια  
της παρτίδας στη σελ. 142 

 
 
 
 

Είπε: 
Δεν έχω «ήρωες», 

δε θέλω να αντιγράφω 
κανέναν. 

Σίμεν Αγκντεστάιν 

9 
  Στράτος Γρίβας  
  Πέταρ Βελίκοβ  

  Φιλιππούπολη, 1988 
Σικελική Άμυνα 

1.e4 c5 2.c3 f6 3.e5 d5 4.d4 
cxd4 5.f3 d6 6.cxd4 e6 7.a3 d7 
8.d3 c6 9.0–0 d7 10.e1 e7 
11.bd2 dxe5 12.dxe5 c5 13. 
f1 f4 14.e3 0–0 15.c2 c8 
16.b4 a4 17.b1 d7 18.e4 
d5 19.e1 c2 20.g4 f5 21. 
g3 a5 22.bxa5 c5 23.d4 g6 
24.c4 e4 25.b3 c5 26.b2 
dc3 27.xc3 xc3 28.c2 e4 
29.2e3 h4 30.g3 e7 31.g2 
c7 32.ad1 h5 33. d6 xf2 34. 
xf2 c2 35.c3 xd1 36.xd1 
f6 37.e2 fxe5 38.e4 d4 39. 
b4 d7 40.b3 e7 41.h4 g6 
42.h3 c6 43.f1 xe3 44. 
xf8+ xf8 45.xe3 g7 46.b4 
c7 (Δ) 

(δείτε το διάγραμμα στην αρχή  
της επόμενης στήλης) 

Εκτίμηση: Τα λευκά υπερέχουν, 
αφού διαθέτουν δύο (καλά) ελαφρά 
κομμάτια εναντίον ενός (εντελώς 
παθητικού) πύργου. Ατυχώς για τα 
μαύρα, το επιπλέον πιόνι τους δεν 
έχει σημασία, αφού είναι απομο-
νωμένο, αδύνατο, και σταθερο-
ποιημένο. Επιπλέον, τα πιόνια e 
των μαύρων φαντάζουν περισσότε-

ρο σαν αδυναμίες, όπως συμβαίνει 
άλλωστε και με τα πιόνια τους b 
και g. Τα λευκά θα πρέπει να προ-
σέχουν το βασιλιά τους, αφού η 
παρουσία του στο κέντρο προσφέ-
ρει στα μαύρα κάποιες δυνατότητες 
για αντιπαιχνίδι. 










 
Σχέδιο: Επιλέξτε ένα από τα τρία 
επόμενα σχέδια για τα λευκά: 
A: Θα πρέπει να επιτεθώ στα πιό-
νια e, αρχίζοντας από το πιόνι στο 
e5. Αυτό μπορώ να το καταφέρω με 
τους κατάλληλους ελιγμούς των 
ελαφριών κομματιών μου (f1 και 
d2-c4) που θα αποβλέπουν σε 
αυτόν το στόχο· επιπλέον,θα πρέπει 
να εμπλέξω και τη βασίλισσά μου 
μέσω b5 ή c3. Τα μαύρα δε θα 
μπορέσουν να υπερασπίσουν αυτή 
την αδυναμία και το πιόνι, τελικά, 
θα πέσει. Έπειτα θα επιτεθώ και 
στο πιόνι e6. 
B: Θα πρέπει να αλλάξω το πιόνι 
μου a5 για το b7 των μαύρων. Έτσι 
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ντρο είναι συνήθως σταθεροποιη-
μένο. Τα μαύρα εγκαταλείπουν ε-
θελοντικά στα λευκά το τετράγωνο 
e5, αλλά σε αντάλλαγμα μπορούν 
να αναπτυχθούν χωρίς να αντιμε-
τωπίζουν άμεσες απειλές. Καλός 
φαίνεται ότι ήταν και ο ελιγμός του 
μαύρου ίππου (...c6-e7-g6), που 
αποσκοπούσε στον καλύτερο έλεγ-
χο του αδύνατου τετράγωνου στο 
e5. Όπως έχει δείξει η πείρα, τα 
μαύρα θα πρέπει να συγκεντρώ-
σουν την προσοχή τους στην πτέ-
ρυγα του βασιλιά και, κάποια στιγ-
μή, και στο κέντρο. Ως συνολική 
αποτίμηση: τα λευκά πρέπει να εί-
ναι ελαφρώς καλύτερα, κυρίως ε-
ξαιτίας της υπεροχής σε χώρο που 
απέκτησαν από το άνοιγμα. 

Σχέδιο: Επιλέξτε ένα από τα τρία 
επόμενα σχέδια για τα μαύρα: 

A: Θα πρέπει να προσπαθήσω να 
οργανώσω μια επέλαση πιονιών 
στην πτέρυγα του βασιλιά, αλλά ο 
ίππος μου στο g6 δε βοηθάει καθό-
λου. Γι’ αυτό θα πρέπει να τον με-
ταφέρω στο f7, από όπου και θα 
ελέγχει το αδύνατο τετράγωνο e5, 
και ταυτόχρονα θα βοηθάει την 
προώθηση ...g5. Αν τα λευκά προ-
σπαθήσουν να αποφύγουν την 
προώθηση του πιονιού στο ...g5 με 
ένα h4 στην κατάλληλη στιγμή, το 
σχέδιό μου θα πρέπει να αποτελεί-
ται από τις προπαρασκευαστικές 
κινήσεις ...g6, ...h6, τις οποίες θα 
ακολουθήσει πια το ...g5. Σε όλες 

αυτές τις περιπτώσεις, ο ίππος μου 
θα στέκεται εξαιρετικά στο f7. 
B: Θα προσπαθήσω να προετοιμά-
σω την προώθηση ...e5. Αυτό μπο-
ρεί να γίνει με κινήσεις όπως 
...e7, ...h8, ...dxc4, και μόνο 
τότε ...e5. Τα λευκά δεν έχουν και 
πολλά να αντιτάξουν σε αυτό το 
σχέδιο· έτσι , θα καταφέρω να ισο-
φαρίσω τη θέση χωρίς ιδιαίτερη 
προσπάθεια. 
Γ: Θα πρέπει να προσπαθήσω να 
οργανώσω άμεσα δραστηριότητα 
στην πτέρυγα του βασιλιά. Αυτό 
μπορεί να γίνει με τη συνέχεια 
13...xf4 14.exf4 (ή 14.gxf4 g5) 
14...g5 15.xg5 xg5 16.fxg5 f4 
(16...xg5 17.f4). Το άνοιγμα του 
κέντρου δεν μπορεί να είναι προς 
όφελός μου, αλλά αυτό αντισταθμί-
ζεται από τη δραστηριότητα των 
κομματιών μου γύρω από το λευκό 
βασιλιά (δύο αξιωματικοί συν οι 
δύο ημιανοιχτές κάθετες f και g). 

Η λύση και η συνέχεια  
της παρτίδας στη σελ. 142 

 
 
 
 

Είπε: 
Δεν έχω «ήρωες», 

δε θέλω να αντιγράφω 
κανέναν. 

Σίμεν Αγκντεστάιν 

9 
  Στράτος Γρίβας  
  Πέταρ Βελίκοβ  

  Φιλιππούπολη, 1988 
Σικελική Άμυνα 

1.e4 c5 2.c3 f6 3.e5 d5 4.d4 
cxd4 5.f3 d6 6.cxd4 e6 7.a3 d7 
8.d3 c6 9.0–0 d7 10.e1 e7 
11.bd2 dxe5 12.dxe5 c5 13. 
f1 f4 14.e3 0–0 15.c2 c8 
16.b4 a4 17.b1 d7 18.e4 
d5 19.e1 c2 20.g4 f5 21. 
g3 a5 22.bxa5 c5 23.d4 g6 
24.c4 e4 25.b3 c5 26.b2 
dc3 27.xc3 xc3 28.c2 e4 
29.2e3 h4 30.g3 e7 31.g2 
c7 32.ad1 h5 33. d6 xf2 34. 
xf2 c2 35.c3 xd1 36.xd1 
f6 37.e2 fxe5 38.e4 d4 39. 
b4 d7 40.b3 e7 41.h4 g6 
42.h3 c6 43.f1 xe3 44. 
xf8+ xf8 45.xe3 g7 46.b4 
c7 (Δ) 

(δείτε το διάγραμμα στην αρχή  
της επόμενης στήλης) 

Εκτίμηση: Τα λευκά υπερέχουν, 
αφού διαθέτουν δύο (καλά) ελαφρά 
κομμάτια εναντίον ενός (εντελώς 
παθητικού) πύργου. Ατυχώς για τα 
μαύρα, το επιπλέον πιόνι τους δεν 
έχει σημασία, αφού είναι απομο-
νωμένο, αδύνατο, και σταθερο-
ποιημένο. Επιπλέον, τα πιόνια e 
των μαύρων φαντάζουν περισσότε-

ρο σαν αδυναμίες, όπως συμβαίνει 
άλλωστε και με τα πιόνια τους b 
και g. Τα λευκά θα πρέπει να προ-
σέχουν το βασιλιά τους, αφού η 
παρουσία του στο κέντρο προσφέ-
ρει στα μαύρα κάποιες δυνατότητες 
για αντιπαιχνίδι. 










 
Σχέδιο: Επιλέξτε ένα από τα τρία 
επόμενα σχέδια για τα λευκά: 
A: Θα πρέπει να επιτεθώ στα πιό-
νια e, αρχίζοντας από το πιόνι στο 
e5. Αυτό μπορώ να το καταφέρω με 
τους κατάλληλους ελιγμούς των 
ελαφριών κομματιών μου (f1 και 
d2-c4) που θα αποβλέπουν σε 
αυτόν το στόχο· επιπλέον,θα πρέπει 
να εμπλέξω και τη βασίλισσά μου 
μέσω b5 ή c3. Τα μαύρα δε θα 
μπορέσουν να υπερασπίσουν αυτή 
την αδυναμία και το πιόνι, τελικά, 
θα πέσει. Έπειτα θα επιτεθώ και 
στο πιόνι e6. 
B: Θα πρέπει να αλλάξω το πιόνι 
μου a5 για το b7 των μαύρων. Έτσι 
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θα μείνει ελεύθερο το πιόνι μου a3 
με αποτέλεσμα μια εύκολη νίκη. Η 
αλλαγή αυτή μπορεί να γίνει αφού 
συνεχίσω πρώτα με f1-b5 και 
έπειτα με a6. Έπειτα από την αλλα-
γή των πιονιών θα συνεχίσω με 
d3 και θα προχωρήσω το πιόνι 
μου a. 
Γ: Το βέβαιο είναι ότι θέλω να αλ-
λάξω βασίλισσες την κατάλληλη 
στιγμή και έπειτα να επιτεθώ με 
όλες μου τις δυνάμεις εναντίον του 
πιονιού b του αντιπάλου. Τα μαύ-
ρα, όμως, δεν πρόκειται ποτέ τους 
να αποδεχτούν αυτή την αλλαγή· 
γι’ αυτό θα πρέπει να την επιβάλλω 
με επίθεση εναντίον του μαύρου 
βασιλιά! Με τους κατάλληλους 
ελιγμούς των κομματιών μου ενα-
ντίον του μαύρου πιονιού στο g6 
(g5, f1-d3 και e4) θα μπορέ-
σω είτε να αλλάξω βασίλισσες και 
να κερδίσω εύκολα το φινάλε, είτε 
να τον κάνω ματ! 

Η λύση και η συνέχεια  
της παρτίδας στη σελ. 144 

 
 
 
 
 

Είπε: 
Ο καλός σκακιστής 
είναι πάντα τυχερός. 

Χοσέ Ραούλ Καπαμπλάνκα 

10 
  Στράτος Γρίβας  
  Μίοντραγκ Τοντόρτσεβιτς 

  Χάιφα, 1989 
Σικελική Άμυνα 

1.g3 g6 2.g2 g7 3.f4 c5 4.f3 
c6 5.0–0 d6 6.d3 e6 7.e4 ge7 
8.c3 0–0 9.e3 b6 10.d4 b7 11. 
f2 c8 12.dxc5 bxc5 13.bd2 
c7 14.e1 cd8 15.a4 fe8 16. 
ac1 a5 17.a3 a8 18.c4 ed8 
19.cd1 c8 20.d2 6e7 21.c2 
a4 22.e3 b6 23.f5 c6 24.g4 
e5 25.g3 bd7 26.f2 e8 27. 
xe5 xe5 28.f6 h6 29.f4 
xf4 30.xf4 g5 31.f2 c4 32. 
d2 h8 33.b1 d3 34.ff1 
c5 35.h1 f4 36.f3 c7 37. 
g2 e5 (Δ) 










 

Εκτίμηση: Μολονότι η παρτίδα 
πλησιάζει την 40ή κίνηση, οι αντί-
παλοι έχουν αλλάξει μόνο από δύο 
ελαφριά κομμάτια. Συνεπώς παρα-
μένουμε στο μέσο της παρτίδας. Τα 
μαύρα φαίνεται να ελέγχουν τη θέ-
ση και ταυτόχρονα διαθέτουν τη 
θανάσιμη απειλή ...d8, με την 
οποία κερδίζουν το σημαντικό λευ-
κό πιόνι f. Η στρατηγική των λευ-
κών μοιάζει να απέτυχε, αφού βρέ-
θηκαν με τις αδυναμίες στο f6 και 
στο b2, ενώ και το πιόνι τους e4 
αποτελεί στόχο για τον b7. Τα 
λευκά θα πρέπει, συνεπώς, να προ-
σπαθήσουν να περιπλέξουν την 
παρτίδα και να προσπαθήσουν να 
προσεγγίσουν το μοναδικό διαθέ-
σιμο στόχο τους, το μαύρο βασιλιά. 
Η σωστή αξιολόγηση της θέσης 
στηρίζεται στο αν τα λευκά θα 
μπορέσουν να οργανώσουν αντι-
παιχνίδι. 
Σχέδιο: Επιλέξτε ένα από τα τρία 
επόμενα σχέδια για τα λευκά: 
A: Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξω 
στο f4 με 38.xf4 gxf4 (αν 38 
...exf4 τότε 39.h4 xe4 [στο 
39...h6 ακολουθεί 40.hxg5 hxg5 
41.h2+ g8 42.h6 +–] 40. 
xe4 xe4 41.hxg5 και τα μαύρα 
είναι χάλια) και 39.h4, για να προ-
στατέψω το αδύνατο πιόνι μου f. 
Έπειτα θα συνεχίσω με bd1 και η 
θέση θα είναι ασαφής. 
B: Νομίζω ότι πρέπει να επιτεθώ 
αμέσως στο αντίπαλο πιόνι d με 
38.bd1. Έπειτα από 38...ad8 

(38...e6 39.h4 ∞) θα πρέπει να 
συνεχίσω με 39.e3-f5 (αν 39.h4 
τότε 39...d5), για να αυξήσω την 
πίεση στο στόχο μου. Η ενδεχόμε-
νη απώλεια του πιονιού f6 μπορεί 
να αντισταθμιστεί με το «πάρσιμο» 
οποιουδήποτε από τα αδύνατα μα-
ύρα πιόνια (a4, c4, d6). 
Γ: Το σωστό σχέδιο θα πρέπει να 
είναι η δραστηριοποίηση στην πτέ-
ρυγα του βασιλιά με την κίνηση 
38.h4. Τα μαύρα θα πρέπει να προ-
σέχουν, αφού η συνέχεια 38...xg2 
39.xg2 gxh4 40.h6 g8 41.f5 
g6 42.xh4 μοιάζει εντάξει για 
εμένα και στο 38...h6 39.hxg5 
hxg5 40.xf4 gxf4 41.h2+ θα 
τον κερδίσω και από πάνω. 

Η λύση και η συνέχεια  
της παρτίδας στη σελ. 145 

 
 
 
 
 
 
 
 

Είπε: 
Και αν η θεωρία λέει ότι 

κάτι είναι σωστό, 
εμείς ποτέ δεν την πιστέψαμε  

 σαν Ευαγγέλιο. 

Σίμεν Αγκντεστάιν 



30 Το σχέδιο στο σύγχρονο σκάκι Οι παρτίδες 31 

 

θα μείνει ελεύθερο το πιόνι μου a3 
με αποτέλεσμα μια εύκολη νίκη. Η 
αλλαγή αυτή μπορεί να γίνει αφού 
συνεχίσω πρώτα με f1-b5 και 
έπειτα με a6. Έπειτα από την αλλα-
γή των πιονιών θα συνεχίσω με 
d3 και θα προχωρήσω το πιόνι 
μου a. 
Γ: Το βέβαιο είναι ότι θέλω να αλ-
λάξω βασίλισσες την κατάλληλη 
στιγμή και έπειτα να επιτεθώ με 
όλες μου τις δυνάμεις εναντίον του 
πιονιού b του αντιπάλου. Τα μαύ-
ρα, όμως, δεν πρόκειται ποτέ τους 
να αποδεχτούν αυτή την αλλαγή· 
γι’ αυτό θα πρέπει να την επιβάλλω 
με επίθεση εναντίον του μαύρου 
βασιλιά! Με τους κατάλληλους 
ελιγμούς των κομματιών μου ενα-
ντίον του μαύρου πιονιού στο g6 
(g5, f1-d3 και e4) θα μπορέ-
σω είτε να αλλάξω βασίλισσες και 
να κερδίσω εύκολα το φινάλε, είτε 
να τον κάνω ματ! 

Η λύση και η συνέχεια  
της παρτίδας στη σελ. 144 

 
 
 
 
 

Είπε: 
Ο καλός σκακιστής 
είναι πάντα τυχερός. 

Χοσέ Ραούλ Καπαμπλάνκα 

10 
  Στράτος Γρίβας  
  Μίοντραγκ Τοντόρτσεβιτς 

  Χάιφα, 1989 
Σικελική Άμυνα 

1.g3 g6 2.g2 g7 3.f4 c5 4.f3 
c6 5.0–0 d6 6.d3 e6 7.e4 ge7 
8.c3 0–0 9.e3 b6 10.d4 b7 11. 
f2 c8 12.dxc5 bxc5 13.bd2 
c7 14.e1 cd8 15.a4 fe8 16. 
ac1 a5 17.a3 a8 18.c4 ed8 
19.cd1 c8 20.d2 6e7 21.c2 
a4 22.e3 b6 23.f5 c6 24.g4 
e5 25.g3 bd7 26.f2 e8 27. 
xe5 xe5 28.f6 h6 29.f4 
xf4 30.xf4 g5 31.f2 c4 32. 
d2 h8 33.b1 d3 34.ff1 
c5 35.h1 f4 36.f3 c7 37. 
g2 e5 (Δ) 










 

Εκτίμηση: Μολονότι η παρτίδα 
πλησιάζει την 40ή κίνηση, οι αντί-
παλοι έχουν αλλάξει μόνο από δύο 
ελαφριά κομμάτια. Συνεπώς παρα-
μένουμε στο μέσο της παρτίδας. Τα 
μαύρα φαίνεται να ελέγχουν τη θέ-
ση και ταυτόχρονα διαθέτουν τη 
θανάσιμη απειλή ...d8, με την 
οποία κερδίζουν το σημαντικό λευ-
κό πιόνι f. Η στρατηγική των λευ-
κών μοιάζει να απέτυχε, αφού βρέ-
θηκαν με τις αδυναμίες στο f6 και 
στο b2, ενώ και το πιόνι τους e4 
αποτελεί στόχο για τον b7. Τα 
λευκά θα πρέπει, συνεπώς, να προ-
σπαθήσουν να περιπλέξουν την 
παρτίδα και να προσπαθήσουν να 
προσεγγίσουν το μοναδικό διαθέ-
σιμο στόχο τους, το μαύρο βασιλιά. 
Η σωστή αξιολόγηση της θέσης 
στηρίζεται στο αν τα λευκά θα 
μπορέσουν να οργανώσουν αντι-
παιχνίδι. 
Σχέδιο: Επιλέξτε ένα από τα τρία 
επόμενα σχέδια για τα λευκά: 
A: Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξω 
στο f4 με 38.xf4 gxf4 (αν 38 
...exf4 τότε 39.h4 xe4 [στο 
39...h6 ακολουθεί 40.hxg5 hxg5 
41.h2+ g8 42.h6 +–] 40. 
xe4 xe4 41.hxg5 και τα μαύρα 
είναι χάλια) και 39.h4, για να προ-
στατέψω το αδύνατο πιόνι μου f. 
Έπειτα θα συνεχίσω με bd1 και η 
θέση θα είναι ασαφής. 
B: Νομίζω ότι πρέπει να επιτεθώ 
αμέσως στο αντίπαλο πιόνι d με 
38.bd1. Έπειτα από 38...ad8 

(38...e6 39.h4 ∞) θα πρέπει να 
συνεχίσω με 39.e3-f5 (αν 39.h4 
τότε 39...d5), για να αυξήσω την 
πίεση στο στόχο μου. Η ενδεχόμε-
νη απώλεια του πιονιού f6 μπορεί 
να αντισταθμιστεί με το «πάρσιμο» 
οποιουδήποτε από τα αδύνατα μα-
ύρα πιόνια (a4, c4, d6). 
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38.h4. Τα μαύρα θα πρέπει να προ-
σέχουν, αφού η συνέχεια 38...xg2 
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εμένα και στο 38...h6 39.hxg5 
hxg5 40.xf4 gxf4 41.h2+ θα 
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Η λύση και η συνέχεια  
της παρτίδας στη σελ. 145 

 
 
 
 
 
 
 
 

Είπε: 
Και αν η θεωρία λέει ότι 

κάτι είναι σωστό, 
εμείς ποτέ δεν την πιστέψαμε  

 σαν Ευαγγέλιο. 

Σίμεν Αγκντεστάιν 
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11 
  Ντράγκαν Μπάρλοβ  
  Στράτος Γρίβας  

  Αθήνα, 1990 
Ισπανική Παρτίδα 

1.e4 e5 2.f3 c6 3.b5 a6 4.a4 
f6 5.e2 b5 6.b3 c5 7.c3 0–0 
8.0–0 h6 9.d1 e8 10.d3 f8 
11.a3 d6 12.bd2 a5 13.a2 c5 
14.f1 e6 15.xe6 xe6 16.g3 
g6 17.c2 d5 18.a4 b4 19.d2 
e8 20.e1 bxc3 21.xc3 c6 
22.ec1 (Δ) 










 
Εκτίμηση: Και οι δύο πλευρές έ-
χουν ολοκληρώσει την ανάπτυξή 
τους από ώρα. Το όχι ιδιαίτερα φι-
λόδοξο παιχνίδι των λευκών και 
κάποια λάθη χειρισμών που έκαναν 
στη θέση επέτρεψαν στα μαύρα να 
αποκτήσουν σημαντικό προβάδι-

σμα στο κέντρο —ίσως και περισ-
σότερο από ό,τι θα έπρεπε. Τα κε-
ντρικά μαύρα πιόνια είναι ανώτερα 
και τα πιο αρμονικά τοποθετημένα 
κομμάτια τους ασκούν μεγαλύτερο 
έλεγχο σε αυτή την περιοχή. Θα 
πρέπει επίσης να προσθέσουμε ότι 
τα λευκά αντιμετωπίζουν πρόβλη-
μα στην κάθετη b, που μπορεί να 
φανεί χρήσιμη μόνο για τα μαύρα. 
Συνεπώς, τα μαύρα έχουν ευχάρι-
στη και σταθερή υπεροχή. 
Σχέδιο: Επιλέξτε ένα από τα τρία 
επόμενα σχέδια για τα μαύρα: 
A: Θα πρέπει να ξεκαθαρίσω τα 
πράγματα στο κέντρο με την κίνη-
ση 22...dxe4. Αφού ξαναπάρουν τα 
λευκά (23.xe4 xe4 24.dxe4) θα 
έχω την ευκαιρία να συνεχίσω την 
κατάλληλη στιγμή με ...d4 και να 
αναγκάσω τα λευκά να αλλάξουν 
τον ίππο. Έπειτα θα συνεχίσω με 
...cxd4 και θα αποκτήσω ένα ελεύ-
θερο και καλά προστατευμένο πιόνι 
d, θα διευρύνω την εμβέλεια του 
αξιωματικού μου f8 και, τέλος, 
θα δώσω στους πύργους μου στις 
κάθετες b και c εξαίρετες επιλογές.. 
B: Η κάθετη b είναι ιδιαίτερα ση-
μαντική και γι’ αυτό θα πρέπει με 
22...d4 να περιορίσω όλες τις δυνα-
τότητες παιχνιδιού σε άλλα σημεία 
της σκακιέρας. Έτσι θα στερήσω 
από τα λευκά κάθε δυνατότητα στο 
κέντρο και στην πτέρυγα του βασι-
λιά. Στη συνέχεια, θα διπλώσω 
πύργους στην κάθετη b, θα ανα-
διοργανώσω τα κομμάτια μου στην 

πτέρυγα της βασίλισσας, και θα 
αποκτήσω μια αρχική υπεροχή με 
σημαντική δυνατότητα να την αυ-
ξήσω. Επομένως, αυτό θα πρέπει 
να είναι το σωστό σχέδιο... 
Γ: Τα σχέδιά μου πρέπει να επικε-
ντρωθούν στο κέντρο και στην πτέ-
ρυγα της βασίλισσας, όπου υπερέ-
χω. Μια και είναι απαραίτητο να 
ξεκαθαρίσω όλα τα πράγματα στο 
κέντρο, θα συνεχίσω με 22...d4 
για να αναγκάσω τα λευκά να αλ-
λάξουν τον ισχυρό λευκό ίππο μου 
(23.d1 b8). Έπειτα από 
23.xd4 cxd4 θα έχω όλα τα πλεο-
νεκτήματα του σχεδίου Α συν τη 
δυνατότητα ενός μελλοντικού 
...dxe4, αφού κατά κανόνα το 
24.exd5 xd5 θα με συμφέρει. 

Η λύση και η συνέχεια  
της παρτίδας στη σελ. 147 

 
 
 
 
 
 

Είπε: 
Η επίθεση, από μόνη της, 
δεν αποτελεί πλεονέκτημα· 
η επίθεση δικαιολογείται μόνο 

από τις αδυναμίες  
στη θέση του αντιπάλου. 

Βίλχελμ Στάινιτς 

12 
  Στράτος Γρίβας  
  Τζον Κούπερ  

  Νόβι Σαντ, 1990 
Ινδική Άμυνα του Βασιλιά 

1.d4 f6 2.f3 g6 3.c4 g7 4.c3 
0–0 5.e4 d6 6.e2 e5 7.0–0 c6 
8.d5 e7 9.b4 h5 10.c5 a5 
11.cxd6 cxd6 12.b5 f4 13.xf4 
exf4 14.c1 axb4 15.b3 g4 
16.c7 c8 17.xb7 a5 18.c4 
xf3 19.gxf3 b6 (Δ) 










 
Εκτίμηση: Τα λευκά φαίνεται να 
κατάφεραν να δημιουργήσουν κά-
ποια πίεση, αφού έχουν τον πύργο 
τους στην 7η οριζόντια, ενώ το 
μαύρο πιόνι d6 είναι αδύνατο. Από 
την άλλη πλευρά, τα μαύρα μπόρε-
σαν να βρουν αρκετό αντιπαιχνίδι 
στις κάθετες a και c, και μοιάζει να 
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