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ΠΠύύρργγοοςς  εεννααννττίίοονν  ΑΑξξιιωωμμααττιικκοούύ  

Το πλεονέκτημα της διαφοράς (πύργος εναντίον 
αξιωματικού ή ίππου) είναι αρκετά σημαντικό 
και συνήθως αποφασιστικό. Η διαφοροποίηση 
μεταξύ της νίκης ή της ισοπαλίας κρίνεται από 
την ύπαρξη και την τοποθέτηση των πιονιών. 
Συνήθως, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των 
πιονιών τόσο πιο εύκολη η νίκη. 

Πύργος εναντίον Αξιωμα-
τικού (Χωρίς Πιόνια) 
Σε γενικές γραμμές το φινάλε αυτό είναι ισόπα-
λο αν ο αντίπαλος βασιλιάς καταφύγει στη σω-
στή γωνία, η οποία είναι η αντίθετη από το χρώ-
μα που κινείται ο αξιωματικός. Σε άλλη περί-
πτωση ο πύργος μπορεί να κερδίσει. 

Παράδειγμα 1 ○ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
��������

Μία τυπική, ισόπαλη θέση, στην οποία τα λευκά 
δεν έχουν πρόοδο, όσο τα μαύρα κρατούν τον 
αξιωματικό τους στη διαγώνιο a2-g8. Η πλευρά 
που μειονεκτεί πρέπει να φέρει όσο το δυνατόν 
πιο γρήγορα παρόμοια θέση, ώστε να μην κινδυ-
νεύσει από πιθανές εξαιρέσεις. 

1.a8+ g8 2.a3 
Τα λευκά δεν έχουν πρόοδο, καθώς το 2.b8 ή 
το 2.g6, οδηγούν σε πατ. 
2...c4 

½-½ 

Παράδειγμα 2 ● 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
��������

Τα μαύρα έχουν επιλέξει λανθασμένη γωνία και 
χάνουν γρήγορα. 

1...g8 2.a8+ f8 3.b8 1-0 



22 Σκακιστική Βίβλος: B' Τόμος — Φινάλε  

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

c ga eb f hd

c ga eb f hd

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

c ga eb f hd

c ga eb f hd

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

c ga eb f hd

c ga eb f hd

Παράδειγμα 3 ● 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
��������

Η λανθασμένη γωνία του αξιωματικού επιτρέπει 
στα λευκά να κερδίσουν, παρά τις φιλότιμες 
προσπάθειες των μαύρων. Αν την κίνηση έχουν 
τα λευκά, τότε 1.g6. 

1...a2! 2.a3 b1 
Χάνει και το 2...c4 3.a4 ή το 2...d5 3.a5 
f7 4.f5 g6 5.f6. 

3.b3 c2 4.b2 f5 5.b5 g4 6.b6 h3 
7.h6 

1-0 

Παράδειγμα 4 ○ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
��������

Εδώ έχουμε μία εξαίρεση του κανόνα, η οποία 
όμως δικαιολογείται από την έλλειψη συνεργα-
σίας του μαύρου βασιλιά με τον αξιωματικό του,  
 

καθώς ο τελευταίος δεν έχει καταφέρει να τοπο-
θετηθεί στη σωστή διαγώνιο a2-g8. 

1.d4! f1 
Σε οποιοδήποτε άλλο τετράγωνο, ο αξιωματικός 
αιχμαλωτίζεται: 1...c8 2.d8+ ή 1...g2 2. 
g4+. Τέλος, χάνουν και οι κινήσεις του βασι-
λιά: 1...h7/h8 2.h4+. 

2.g6! f8 3.f4+ 1-0 

Πύργος και Πιόνι  
εναντίον Αξιωματικού 
Συνήθως ο πύργος κερδίζει, εκτός ελάχιστων 
εξαιρέσεων, τις οποίες και θα εξετάσουμε. Ως 
βασική αρχή, ο βασιλιάς της πλευράς που πλεο-
νεκτεί θα πρέπει να προχωράει πριν από το πιόνι 
του, ώστε να «κερδίζει χώρο» γι’ αυτό. 

Παράδειγμα 5 ○ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
��������

Τα λευκά θα μεταφέρουν πρώτα το βασιλιά τους 
στην 6η γραμμή και στη συνέχεια θα προωθή-
σουν το πιόνι τους. 

1.a1 g3 2.a6+ d6 3.b6 d7 4.d5 g3 
5.b7+ c8 6.f7 h2 
Ή 6...e1 7.c6 d8 8.d5 e8 9.f3 a5 10. 
d6 d8 11.d7+ e7 12.e3+ f7 13.e8. 

7.c6 d8 8.d5 1-0 
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Παράδειγμα 6 ○ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
��������

Η ιδέα νίκης είναι λίγο διαφορετική, καθώς τα 
λευκά θα θυσιάσουν τον πύργο τους για τον α-
ντίπαλο αξιωματικό, ώστε να μεταβούν σε κερ-
δισμένο φινάλε βασιλιάδων. 

1.f6+ d5 2.c3 d1! 3.f2! g4 4.f8 
d6 5.d8+ e7 6.g8 e6 7.g6 d6 8. 
b4 d5 9.×e6 ×e6 10.c5 d7 11.d5 

1-0 
 
 Grivas, Efstratios 
 Gavrilakis, Nikolaos 
A13 Iraklion tt 1998 

1.f3 d5 2.e3 f6 3.c4 e6 4.c3 e7 5.b3 0-0 
6.b2 c5 7.c×d5 e×d5 8.d4 c6 9.e2 e4 10. 
d×c5 f6 11.c1 a5 12.d4 ×c5 13.×c6 
b×c6 14.0-0 e4 15.c2 ×c3 16.×c3 ×c3 
17.×c3 ×a2 18.c2 a3 19.a1 e7 20. 
×c6 f5 21.ca2 e4 22.c3 b7 23.b4 d4 
24.×d4 ×g2 25.×a7 ×a7 26.×a7 c6 
27.b5 g6 28.g4 d5 29.×g6 h×g6 30.f3 f5 
31.d7 e6 32.e7 b3 33.b6 b8 34.b7 d5 
35.a6 ×f3 36.f2 e4 37.c7 h7 38.c8 
×b7 39.×b7 ×b7 40.b8 e4 41.h4 g5 
42.h×g5 g6 43.g8 d5 44.d8 e4 45.d7 
×g5 46.×g7+ f6 47.a7 e5 48.g3 d5 
49.e7+ e6 50.e8 f4+ 51.e×f4+ f6 52.f8+ 
g7 53.a8 f6 54.a5 c8 55.f2 b7  
 

56.e3 h1 57.f2 b7 58.b5 c8 59.e3 
h3 60.f3 d7 61.c5 h3 62.c7 f1 63. 
c8 h3 64.f8+ g7 65.b8 f6 66.g3 
d7 67.f8+ e7 68.b8 f6 69.d8 e6 70. 
d6 f5 71.b6 d7 72.b7 e6 73.b8 f6 
74.f3 h3 75.e3 e6 76.d4 h3 77.b5 
g2 (Δ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
��������

78.f5?? 
Έπειτα από το 78.h5 b7 79.h8 f3 80.f8+ 
e6 (80...e7 81.f5!) 81.f5+ e7 82.h8 
f6 83.e3 g4 84.f4, η νίκη θα ήταν κοντά. 

78...h3 79.e4 g5! 
Τα μαύρα έχτισαν μία θεωρητικά ισόπαλη θέση, 
καθώς τα λευκά δεν έχουν πρόοδο. 

80.a5 (Δ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
��������
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80...g2+?? 
Τα μαύρα έπρεπε να κινούν τον αξιωματικό τους 
μόνο σε τετράγωνα που θα είχε απειλή στο αντί-
παλο πιόνι (...g4-h3). 

81.e5 h3 82.f6 g6 83.a8 g2? 84.g8+ 
f7 85.×g2 1-0 

Παράδειγμα 7 ○ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
��������

Ο μηχανισμός είναι ο ίδιος με αυτό που αναφέρ-
θηκε στο προηγούμενο παράδειγμα και ισχύει 
για όλα τα πιόνια. Τα μαύρα απλώς μετακινούν 
τον αξιωματικό τους στη διαγώνιο a3-f8 ή στη 
διαγώνιο h2-b8 και τα λευκά δεν έχουν πρόοδο. 

½-½ 

Παράδειγμα 8 ○ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
��������

Ακόμα μία ισόπαλη θέση. Αν τα μαύρα είχαν το 
μαυροτετράγωνο αξιωματικό αντί του λευκοτε-

τράγωνου, θα έχαναν σύντομα (1.g6). Τώρα 
μπορούν να αμυνθούν. 

1.f7!? 
Η αναμονή με 1.c7 a2 (1...b3? 2.g6!) 2. 
a7 c4 3.c7, δεν οδηγεί πουθενά, εκτός κι αν 
τα μαύρα συνεχίσουν με 3...b5? 4.f7! g7 
5.f5 a4 6.b7 d1 7.e6 h5 8.c7 g6 
9.f8+! ×f8 10.f6!. 

1...g7! 
Χάνει το 1...×f7?? 2.f6! h5 3.a8+ e8 4. 
b8. Τώρα όμως τα μαύρα δεν κινδυνεύουν. 

½-½ 

Παράδειγμα 9 ○ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
��������

Εάν ο πύργος ήταν στη στήλη f, τα μαύρα θα 
κέρδιζαν εύκολα με τη μετατροπή σε απλό φινά-
λε πύργος εναντίον αξιωματικού. Σε αυτήν τη 
θέση όμως, τα λευκά, με μία σειρά κινήσεων 
ακριβείας, μπορούν να πετύχουν την ισοπαλία. 

1.c7 
Τα λευκά πρέπει να αποφύγουν το 1...a5 2.d4 
(2.c7 f5 και 3...g4) 2...g3! 3.×f2+ f3, 
που χάνει. 

1...b2 
Δεν προσφέρει το 1...a7 2.b6! ή το 1...g4 
2.g2!. 

2.d6! c2 3.e5! d2 
Ή 3...c5 4.d4!. 
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4.f4 e2! (Δ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
��������

5.b8!! 
Μοναδικό, καθώς τα λευκά πρέπει να αποφύ-
γουν το 5.c7? a2!, όπως έχουμε αναλύσει. Το 
5.×e2? g2 ή το 5.d2 g3!, ήταν παιδικές 
παγίδες. 

5...e8 6.g3!! 
Μοναδική απάντηση, με «τακτικές» παραμέ-
τρους (6...×g3, πατ). 

6...g4 7.×f2 ½-½ 

Παράδειγμα 10 ○ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
��������

Τα ακριανά πιόνια αποτελούν εξαίρεση σε ό,τι 
έχουμε μέχρι τώρα αναλύσει, εφόσον φυσικά ο  
 

αντίπαλος βασιλιάς κατέχει το τετράγωνο προα-
γωγής τους. Αν το τετράγωνο προαγωγής είναι 
ιδίου χρώματος με τον αξιωματικό, τότε ο βασι-
λιάς του είναι σε λανθασμένη γωνία και ο πύρ-
γος κερδίζει. Αν όμως η πλευρά που μειονεκτεί 
κατέχει με το βασιλιά της το τετράγωνο προα-
γωγής και έχει αξιωματικό αντίθετου χρώματος 
από αυτό, τότε η νίκη είναι εφικτή μόνο αν το 
πιόνι δεν έχει περάσει την 4η γραμμή του. Το 
σχέδιο είναι να εκδιωχθεί κατ’ αρχήν ο αντίπα-
λος βασιλιάς στη στήλη f. 

1.g5 b1 2.h6 g8 
Δεν αλλάζει τίποτα με το 2...a2 3.h7+ g8 
4.g7+. 

3.g7+ (Δ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
��������

Και τώρα τα μαύρα έχουν δύο βασικές δυνατό-
τητες: 
α. 3...h8 4.h4 d3 5.h5 b1 6.b7 a2 

7.b8+ g8 8.g5 g7 9.b7+ h8 
 Ή 9...f8 10.h6. 

 10.g6 c4 
 Σύμφωνα με την κίνηση του αξιωματικού, ο 

πύργος θα πρέπει να κινείται ανάλογα, απο-
τρέποντας τα σαχ. 

 11.h7+ g8 12.d7! h8 13.h6 a2 14. 
h7 b1+ 15.h6 1-0 
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β. 3...f8 4.h4 d3 5.g3 e4 6.g5! 
Ο λευκός βασιλιάς πρέπει τώρα να αδειάσει το 
δρόμο του πιονιού του, επιστρέφοντας πίσω, 
μέσω του τετραγώνου h5, χωρίς να αφήσει τον 
αντίπαλο βασιλιά να επιστρέψει στο h8. Εδώ 
φαίνεται καθαρά γιατί το πιόνι δεν πρέπει να έχει 
περάσει την 4η γραμμή του. 
6...f7! 
Η καλύτερη άμυνα, καθώς το 6...d3 7.h5 
e2+ 8.g6 g8 9.d5 f8 10.h5, χάνει εύ-
κολα. 

7.g3 c2 
Ή 7...f8 8.g5! g7 9.f4+. 

8.h5 (Δ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
��������

8...f6 
Οι εναλλακτικές κινήσεις των μαύρων είναι το 
8...b1 9.g5 (με ιδέα g4-f4 και h5-h6) 9. 
...c2 10.g4 g6 11.h5 b1 12.h6 g6 13. 
f4 f6 14.b5 d3 15.b7! και 16.h7 ή το 8. 
...d1+ 9.g5! g7 10.c3 e2 11.h5 f1 12. 
h6+ h7 13.c7+ h8 14.h7 και 15.h6. 

9.g5 d1+ 10.h6 f7 11.g7+ f6 
Ή 11...f8 12.g6 e2 13.f6, με ιδέα g5, 
h5-h6, g7 και h7. 

12.g1 e2 13.g2 d3 14.f2+ f5 
Ή 14...e7 15.h5 b1 16.g7. 

15.h5 e6 16.×f5! ×f5 17.g7 
1-0 

Πύργος εναντίον  
Αξιωματικού και Πιονιού-ών 
Εφόσον το απλό φινάλε πύργος εναντίον αξιω-
ματικού είναι ισόπαλο, τότε η παρουσία ενός 
επιπλέον πιονιού (για τον αξιωματικό) δεν επη-
ρεάζει το αποτέλεσμα διαφορετικά. Όταν η θέση 
χωρίς το πιόνι χάνει, τότε η παρουσία του πιο-
νιού επίσης δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα. Αν 
όμως το πιόνι είναι αρκετά προχωρημένο, τότε, 
σε ειδικές θέσεις, μπορεί ακόμα και να προαχθεί! 
 Δύο πιόνια και αξιωματικός εναντίον πύργου 
διαφοροποιεί την κατάσταση, καθώς ο πύργος 
είναι αυτός που θα αγωνιστεί για την ισοπαλία. 
Όταν τα πιόνια είναι απομακρυσμένα, τότε η 
ισοπαλία δεν είναι δύσκολη, αλλά χρειάζεται 
προσοχή. 

Παράδειγμα 11 ● 










��������

Τα ενωμένα πιόνια αποτελούν πηγή κινδύνου. 
Κερδίζουν όμως μόνο αν έχουν περάσει την 5η 
τους γραμμή, εκτός αν είναι ακριανά ή ο πύργος 
είναι καλά τοποθετημένος, συνήθως στην 8η 
γραμμή του. Η νίκη τους είναι σχεδόν βέβαιη 
όταν έχουν προωθηθεί στην 6η γραμμή τους. 

1...f5 
Δε βοηθούσε ούτε το εναλλακτικό 1...f6 
2.h6+ e7 3.h7+ d6 4.h6+ d7 5.h7+ 
c6 6.h6+ b5 7.e6 d4 8.e8. 

2.h5+ f4 3.h4+ f3 
Ή 3...g5 4.a4 f5 5.a5. 
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4.h5 e4+ 5.c2 e3 6.×d5 e2 7.d1! (Δ) 
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Τα λευκά πετυχαίνουν την ισοπαλία θυσιάζο-
ντας τον πύργο τους. Αν όμως τα μαύρα πιόνια 
ήταν μία γραμμή πιο προωθημένα, τότε τα λευ-
κά δε θα διέθεταν τον απαραίτητο χρόνο για να 
πάρουν και το πιόνι d. 

½-½ 

Πύργος και Πιόνι-α εναντίον 
Αξιωματικού και Πιονιού-ών 
Οι τέσσερις βασικοί κανόνες για την αξιοποίηση 
της υλικής υπεροχής του πύργου έχουν ως εξής: 

1. Η κεντρική ιδέα για τη νίκη είναι η εισβολή 
του βασιλιά της πλευράς που πλεονεκτεί στο 
αντίπαλο στρατόπεδο και ειδικά ανάμεσα 
στα αντίπαλα πιόνια, ώστε να τα αιχμαλωτί-
σει. 

2. Όσο το δυνατόν περισσότερα αντίπαλα πιό-
νια θα πρέπει να τοποθετηθούν στο χρώμα 
των τετραγώνων του αξιωματικού. 

3. Μερικά πιόνια μπορούν να αλλαχθούν για να 
ανοίξει ο δρόμος του βασιλιά και του πύρ-
γου, αλλά θα πρέπει να παραμένουν πιόνια 
και από τις δύο πτέρυγες. 

4. Είναι καλό να υπάρχουν διαφοροποιημένες 
πιονοδομές, καθώς ένα ελεύθερο πιόνι συνή-
θως συνεργάζεται καλύτερα με τον πύργο. 

Οι υποπεριπτώσεις είναι αρκετές, αλλά θα πε-
ριοριστούμε στην ακόλουθη κατηγοριοποίηση: 

α. Ίδια πιόνια: Εύκολη νίκη για τον πύργο, ει-
δικά όταν υπάρχουν αρκετά πιόνια στη σκα-
κιέρα. Όσο όμως το υλικό μειώνεται, η 
πλευρά που πλεονεκτεί θα πρέπει να είναι 
προσεκτική, αποφεύγοντας μερικές εξαιρέ-
σεις που οδηγούν σε ισοπαλία. 

Παράδειγμα 12 ● 
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Τα λευκά θα κερδίσουν με την ιδέα της θυσίας 
του πύργου για τον αντίπαλο αξιωματικό και 
πιόνι, με μεταφορά σε φινάλε βασιλιάδων. 

1...e6 
Ή 1...c5 2.h8! c6 3.d8! c5 4.e2 d4 
5.f3 c5 6.g4. 

2.c4 d6 3.h6+ d7 4.d5 e7 5.h7+! 
Όχι βέβαια 5.e6+?! d7 6.×e5? ×e5 7. 
×e5 e7, με ισοπαλία. 

5...f6 
Και το 5...e8 6.e6 f8 7.h8+ g7 8.b8 
c3 9.e7 d4 10.b1 c3 11.f1, δε διαφο-
ροποιεί το αποτέλεσμα. 

6.d6 c3 7.b7! d4 8.b3 f7 9.d7 f6 
10.f3+ g6 (Δ) 

(Δείτε το διάγραμμα στην αρχή  
της επόμενης σελίδας) 
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11.f5 c3 12.e6 d4 13.×e5 ×e5 14. 
×e5 f7 15.d6 1-0 

Τα ακριανά πιόνια (a ή h) απαιτούν μεγαλύτερη 
προσοχή. Επειδή δεν ισχύουν οι ίδιες ιδέες όπως 
στα υπόλοιπα πιόνια, σε αυτή την περίπτωση ο 
βασιλιάς και ο πύργος πρέπει να συνεργαστούν 
για να απομακρύνουν και να αποκόψουν πρώτα 
τον αντίπαλο βασιλιά, σε στήλη από όπου δε θα 
μπορεί να επιστρέψει εγκαίρως για να πετύχει 
την ισοπαλία (όταν ο πύργος θυσιαστεί για τον 
αξιωματικό και το πιόνι του). Πάντως, οι πιθα-
νές περιπτώσεις ισοπαλίας είναι πολλές και η 
θεωρητική γνώση της θέσης, απαραίτητη. 

Παράδειγμα 13 ● 
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Η θέση είναι κερδισμένη για τα μαύρα, λόγω της 
κακής τοποθέτησης του λευκού βασιλιά. 

1...c2+ 2.b1 b3 3.a7 
Μοναδικό για να μη χαθεί ο αξιωματικός (3. 
d8? d2). Τα μαύρα συνεχίζουν το σχέδιό τους. 

3...h2! 4.c1 c3? 
Τα μαύρα δεν πρέπει να επιτρέψουν τη διαφυγή 
του λευκού βασιλιά στην αντίθετη πτέρυγα από 
το πιόνι του. Απλά κέρδιζε το 4...h5! 5.b6 
d5!. 

5.d1! 
Ή 5.b1? b2+ 6.a1 (6.c1 a2!) 6...b3! 
7.b6 h2!. 

5...d2+ 6.e1 
Ή 6.c1? a2!, με διπλή απειλή. 

6...d3 7.b6 h2! 8.d8 h1+ 9.f2 h8 
10.b6 e8 11.f1 
Λάθος θα ήταν το 11.g1? e2! και ο λευκός 
βασιλιάς θα αποκοπεί στη στήλη h. 

11...d2 
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12.c5? 
Τα λευκά μπορούν να κρατήσουν την ισοπαλία 
με 12.f2! (ή 12.g2) 12...f8+ 13.g2 e2 
14.g3! και ο λευκός βασιλιάς δεν μπορεί να 
αποκοπεί στη στήλη h. 

12...e5! 13.b4+ 
Άλλη προσπάθεια των λευκών ήταν με 13.b6 
f5+ 14.g2 c3! 15.g3 b4 16.g4 ×a5 
17.×a5+ ×a5 18.f3 b4 19.e2 b3 20. 
d2 b2. 
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13...d3 14.f2 b5! 15.e1 f5+ 16.g3 
e2! 17.g4 
Ή 17.b4 (17.c3 f3+) 17...b5 18.c3 b3!. 

17...c5! (Δ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
��������

Κερδίζοντας τον αξιωματικό (18.b4 c4+) ή 
το πιόνι (18.g3 ×a5). 

0-1 

Θα μπορούσαμε να θέσουμε έναν πίνακα που θα 
μας δείχνει τη στήλη όπου πρέπει να έχει απο-
κοπεί ο αντίπαλος βασιλιάς για να επιτευχθεί το 
σχέδιο νίκης, ανάλογα με την τοποθέτηση του 
πιονιού του. Βέβαια, σε πολλές περιπτώσεις η 
πλευρά που υπερέχει κερδίζει και με αποκοπή σε 
πιο κοντινή στήλη. 

Ακριανό πιόνι Στήλη αποκοπής 
a2 / h2 e / d 
a3 / h3 f / c 
a4 / h4 g / b 
a5 / h5 h / a 
a6 / h6 h / a 

 Γενικά, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι όταν τα 
πιόνια είναι τοποθετημένα στα τετράγωνα a4/h4, 
a5/h5 και a6/h6, τότε ο βασιλιάς της παράταξης 
που μειονεκτεί δεν μπορεί να αποκοπεί υποχρε-
ωτικά στη στήλη που επιθυμεί ο αντίπαλος. Και 
εφόσον έχει αποδράσει στην αντίθετη πτέρυγα 
από το πιόνι του, η θέση χαρακτηρίζεται ως ισό-
παλη. 

Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα επόμενα: 

α. Η πλευρά που πλεονεκτεί επιθυμεί να θυσιά-
σει το πύργο της για τον αντίπαλο αξιωματι-
κό και το πιόνι του, όταν ο αντίπαλος βασι-
λιάς έχει απομακρυνθεί ικανοποιητικά. 

β. Η πλευρά που μειονεκτεί είναι υποχρεωμένη 
να μην απομακρύνει το βασιλιά πέρα από τις 
«επιτρεπόμενες» στήλες. Επίσης δε θα πρέ-
πει να τον προχωρήσει πέρα από την 4η 
γραμμή του. 

γ. Η πλευρά που πλεονεκτεί συνήθως θα πρέπει 
να τοποθετεί το βασιλιά της σε διαγώνια ο-
ποζισιόν από τον αντίπαλο ομότιτλό του. 

δ. Η πλευρά που μειονεκτεί θα πρέπει να απο-
φεύγει την τοποθέτηση του βασιλιά της κο-
ντά στο πιόνι του, καθώς τότε οι κίνδυνοι 
αυξάνονται. 

 Εξαίρεση στους γενικούς κανόνες αποτελεί 
και η θέση του επόμενου παραδείγματος.  

Παράδειγμα 14 ● 
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Τα λευκά, σύμφωνα με την αρχή της οικονομίας, 
έχουν δώσει στα κομμάτια τους τη μέγιστη δύ-
ναμη, κρατώντας το μαύρο βασιλιά μακριά από 
το πιόνι τους. Ο λευκός βασιλιάς ελέγχει τα τε-
τράγωνα f1 και f2, ο αξιωματικός του τα f3, g2, 
g4, h3 και το πιόνι του τα f4 και h4. 

1...g5 2.c6 f2 3.b7 g4 4.c6 
Έχανε το απρόσεκτο 4.c8? f3! 5.×g4+ 
×g3, καθώς ο λευκός βασιλιάς είναι σε λάθος 
γωνία. 
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4...f3 5.g2! 
Και όχι βέβαια 5.×f3? ×f3 6.h2 f2, με 
κερδισμένο φινάλε βασιλιάδων. 

5...f6 6.b7 b6 7.a8 ½-½ 

Παράδειγμα 15 ○ 
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Την αρχή της οικονομίας διαπιστώνουμε και σε 
αυτό το παράδειγμα. Τα λευκά δεν μπορούν να 
κερδίσουν, καθώς τα μαύρα ελέγχουν όλα τα 
ζωτικά τετράγωνα εισόδου του αντίπαλου βασι-
λιά (b5, c5, c6, c7 και c8). 

1.e5 c7 2.h7+ b8 3.d6 f3 4.a4 e4 
5.f7 g2 6.b4 a×b4 7.f4 b7 8.×b4 a6 
9.c7 a5 

½-½ 

Παράδειγμα 16 ● 
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Όπως ήδη γνωρίζουμε, η θέση του διαγράμμα-
τος είναι ισόπαλη. Αλλά βέβαια, τα μαύρα οφεί-
λουν να την αντιμετωπίσουν με ακρίβεια. 

1...d4? 
Η σωστή συνέχεια για τα μαύρα είναι με 1... 
a1!. Η κίνηση που επιλέχτηκε δίνει στα λευκά 
ένα υπερπολύτιμο τέμπο. 

2.b4! c3 3.c4 b2 
Ή 3...e1 4.f6 h7 5.c6 ×g3 6.g5 +–. 

4.g4 h×g4 5.×g4 h7 6.f7 h6 7.×g6+ 
h5 (Δ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
��������

8.g2! 
Και τα λευκά κερδίζουν, αν και δεν μπορεί να 
ειπωθεί ότι είναι τόσο εύκολο: 

8...c3 9.h2 e1 10.f6 g3 
10...×h4+ 11.f5 +– 

11.h1 f2 12.f5 e3 13.h2 a7 14.a2 
b6 15.b2 c5 16.c2 e3 
Ή 16...d6 17.d2 c5 18.f4 e7 19.d7 
f8 20.g3 d6+ 21.h3 f4 22.d5+. 

17.e4 h6 18.h2 g7 19.f4 f8 20.f3 
a3 21.a2 e7 (Δ) 

(Δείτε το διάγραμμα στην αρχή  
της επόμενης σελίδας) 

Και τώρα τα λευκά αποδεικνύουν τη σωστή 
στρατηγική τους, που βασίζεται σε μία όμορφη 
θέση τσούγκτσβανγκ: 
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22.e2 f6 
22...×h4 23.h2 g5 24.h1 h5 25.f4. 

23.f4 d8 24.c2! e7 25.d2 b4 26.d8 
c3 27.g3 e5+ 28.h3 f4 29.d5+ g6 
30.g4 

1-0 
 
 Leko, Peter 
 Beliavsky, Alexander 
C92 Istanbul OL 2000 

1.e4 e5 2.f3 c6 3.b5 a6 4.a4 f6 5.0-0 
e7 6.e1 b5 7.b3 d6 8.c3 0-0 9.h3 e8 10.d4 
b7 11.bd2 f8 12.a4 a5 13.c2 c5 14.d5 
c4 15.b4 c×b3 16.×b3 ×b3 17.×b3 d7 18. 
c4 c5 19.a×b5 b6 20.b1 a×b5 21. e3 
eb8 22.d2 b4 23.a4 a6 24.c6 a7 25. 
c2 c7 26.b2 ×c6 27.d×c6 ×c6 28. eb1 
b3 29.×b3 ×e4 30.×e4 ×e4 31.a5 c8 
32.f3 c3 33.c1 d5 34.×c3 d4 35.b6 d×c3 
36.×a6 c2 37.b3 ×c4 38.f2 f5 39.e2 e4 
40.f×e4 f×e4 41.a2 c3 42.c1 c4 43.a7 
d6 44.d7 a3 45.b7 c3 46.d2 g3 47. 
f2 e3+ 48.×e3 ×e3 49.×e3 ×c1+ 50.d3 
h5 51.×c2 h6 52.d3 g6 53.e4 g7 54. 
d5 c3 55.c7 b2 56.c2 a1 57.e6 g7 
58.f2 c3 59.f7+ g8 60.c7 b2 61.d5 
f6 62.e6 b2 63.c4 g7 64.f4 c3 65.  
 

a4 b2 66.c4 a1 67.b4 c3 68.e4 b2 
69.a4 c3 70.h4 b2 71.c4 a1 (Δ) 
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Ένα καλό παράδειγμα για το πώς πρέπει να χει-
ρισθεί με ακρίβεια τη θέση η αμυνόμενη πλευρά. 

72.g4!? 
Μία τελευταία προσπάθεια. 

72...h×g4 73.×g4 h6! 
Η γρήγορη επίθεση εναντίον του λευκού πιονιού 
h4, εξασφαλίζει την ισοπαλία. 

74.g5 c3 75.f7 e1 76.×g6+ h5 
77.g1 f2 
Σε ισοπαλία οδηγεί και το 77...×h4. 

78.g2 e1 79.f6 ×h4 
Ισόπαλο θα ήταν και το 79...c3+, αλλά το 79... 
b4?, χάνει! 

80.f5 g3 81.c2 h3 82.c3 h4 83.c8 
d6 84.c3 b8 85.c8 d6 86.g8 h3 
87.e4 h4 88.g6 c7 89.f3 h5 90.c6 
b8 91.b6 c7 92.b7 d8 93.f4 g6 94. 
a7 f6 95.a6+ e7 96.e5 c7+ 97.d5 
g3 98.a3 f4 99.f3 c7 100.h3 f4 101. 
h8 g3 102.h6 f4 103.e6+ f7 104.b6 
e7 105.e4 d6 106.f5 d7 107.b2 c7 
108.g2 d6 109.g6+ d5 110.g7 d6 
111.e4 c6 112.g6+ c5 

½-½ 




