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ΣΚΑΚΙ
Για 2 παίκτες
Περιεχόµενα:
1 σκακιέρα, 32 κοµµάτια σκακιού.

Στόχος του παιχνιδιού
Το σκάκι είναι ένα παιχνίδι 
στρατηγικής για δύο παίκτες. Ο ένας 
παίζει µε τα λευκά κοµµάτια ενώ ο 
άλλος µε τα µαύρα. Σκοπός του 
παιχνιδιού είναι να αιχµαλωτίσεις το 
Βασιλιά του αντιπάλου σου. 
Στην αρχή του παιχνιδιού τα 
κοµµάτια πρέπει να στηθούν όπως 
φαίνεται στην εικόνα 1.

Πώς Κινούνται τα Σκακιστικά 
Κοµµάτια
Το λευκό κοµµάτι κινείται πάντα 
πρώτο και στη συνέχεια οι παίκτες 
παίζουν εναλλάξ. Μόνο ένα κοµµάτι 
µπορεί να µετακινηθεί κάθε φορά (µε 
εξαίρεση το ροκέ, µια ειδική κίνηση 
που εξηγείται αργότερα- βλ. Ειδικές 
Κινήσεις). Όλα τα άλλα κοµµάτια 
κινούνται κατά µήκος µη 
αποκλεισµένων γραµµών που 
σηµαίνει ότι τα κοµµάτια δεν 
µπορούν να κινηθούν µέσα από άλλα 
κοµµάτια. Επίσης δεν µπορείτε να 
µετακινήσετε ένα κοµµάτι σε ένα 
τετράγωνο που ήδη έχει καταλάβει 
ένα άλλο δικό σας κοµµάτι. Ωστόσο 
µπορείτε να αιχµαλωτίσετε ένα 
κοµµάτι που στέκεται πάνω σε ένα 
τετράγωνο στο οποίο θα µετακινηθεί 
ένα από τα πιόνια σας. Για να γίνει 
αυτό απλά αφαιρέστε το αντίπαλο 
κοµµάτι από τη σκακιέρα και βάλτε το 
δικό σας κοµµάτι στη θέση του.

Ο Βασιλιάς και πώς κινείται
Ο Βασιλιάς είναι το πιο σηµαντικό 
κοµµάτι στο σκάκι. Όταν ο Βασιλιάς 
είναι παγιδευµένος, ολόκληρος ο 
στρατός του χάνει. Ο Βασιλιάς µπορεί 
να µετακινηθεί µόνο ένα τετράγωνο 
προς κάθε κατεύθυνση, οριζόντια, 
κάθετα και διαγώνια (βλ. εικόνα 2). 
Εξαιρείται αποτελεί η περίπτωση του 
ροκέ, η οποία εξηγείται αργότερα - 
βλέπε Ειδικές Κινήσεις. Ο βασιλιάς 
δεν µπορεί ποτέ να κινήσει τον εαυτό 
του σε «σαχ», δηλαδή σε ένα βήµα 
όπου µπορεί να δεχτεί επίθεση από 
ένα κοµµάτι του αντιπάλου.

Πώς κινείται η Βασίλισσα
Η Βασίλισσα είναι το πιο ισχυρό 
κοµµάτι στο σκάκι. Μπορεί να 
µετακινηθεί σε όσα τετράγωνα θέλει 
και προς οποιοδήποτε κατεύθυνση, 
οριζόντια, κάθετα ή διαγώνια - εάν η 
διαδροµή της δεν είναι αποκλεισµένη 
(βλ. εικόνα 4).

Πώς κινείται ο Πύργος στο σκάκι
Ο Πύργος είναι το αµέσως επόµενο 
πιο ισχυρό κοµµάτι µετά τη 
Βασίλισσα. Μπορεί να µετακινηθεί 
σε όσα τετράγωνα θέλει κάθετα ή 
οριζόντια εάν το µονοπάτι του δεν έχει 
αποκλειστεί (βλ. εικόνα 5).

Πώς κινείται ο Αξιωµατικός
Ο Αξιωµατικός είναι λιγότερο ισχυρός 
από τον Πύργο και µπορεί να 
µετακινηθεί σε όσα τετράγωνα θέλει 
αλλά µόνο προς διαγώνια 
κατεύθυνση και µόνο εάν η διαδροµή 
αυτή δεν έχει αποκλειστεί. Εάν ο 
Αξιωµατικός ξεκινήσει να κινείται 
από ένα λευκό τετράγωνο µπορεί να 
καταλήξει µόνο σε άλλο λευκό 
τετράγωνο και το ίδιο ισχύει και για 
την περίπτωση του µαύρου 
τετραγώνου. Στο σκάκι, κάθε παίκτης 
ξεκινά την παρτίδα µε δύο 
Αξιωµατικούς, έναν 
«λευκοτετράγωνο» και έναν 
«µαυροτετράγωνο» δίπλα στον 
Βασιλιά και τη Βασίλισσα. (βλ. 
εικόνα 6).

Πώς κινείται ο Ίππος
Η κίνηση του Ίππου είναι ξεχωριστή. 
Μετακινείται κατευθείαν από την 
παλιά του θέση στη νέα του θέση. Ο 
Ίππος είναι το µοναδικό κοµµάτι που 
µπορεί να κινηθεί πάνω από άλλα 
κοµµάτια που βρίσκονται µεταξύ της 
νέας και της παλιάς του θέσης. 
Σκεφτείτε την κίνηση του σε γωνία 90 
µοιρών, όπως ακριβώς το σχήµα ενός 
«L» ή «Γ». 
Ο Ίππος µετακινείται δύο τετράγωνα 
οριζόντια ή κάθετα και στη συνέχεια 
κάνει µια ορθή γωνία για ένα ακόµη 
τετράγωνο. Ο Ίππος καταλήγει πάντα 
σε ένα τετράγωνο που έχει το αντίθετο 
χρώµα σε σχέση µε την παλιά του 
θέση (βλ. εικόνα 7).
Ο Ίππος είναι ανάλογης ισχύος µε τον 
Αξιωµατικό (ο Ίππος και ο 
αξιωµατικός χαρακτηρίζονται και ως 
ελαφριά κοµµάτια).

Πώς κινείται το Πιόνι
Το πιόνι κινείται µόνο ευθεία 
µπροστά (ποτέ προς τα πίσω), αλλά 
αιχµαλωτίζει διαγώνια. Κινείται µόνο 
ένα τετράγωνο κάθε φορά, µε 
εξαίρεση την πρώτη του κίνηση όπου 
έχει την επιλογή να µετακινηθεί προς 
τα εµπρός ένα ή δύο τετράγωνα. 
Εάν υπάρχει άλλο κοµµάτι ακριβώς 
µπροστά από ένα πιόνι, δεν µπορεί να 
κινηθεί πάνω από αυτό ή να το 
αιχµαλωτίσει. Αν το πιόνι προχωρήσει 
όλο το διάστηµα µέχρι την όγδοη σειρά 

προάγεται (µετατρέπεται) σε 
Βασίλισσα, Πύργο, Αξιωµατικό ή Ίππο 
του ιδίου χρώµατος. Συνήθως 
προάγεται σε Βασίλισσα. Μπορεί να 
µην παραµείνει Πιόνι ή να γίνει 
Βασιλιάς. Εποµένως, είναι δυνατό µε 
βάση τους κανόνες του παιχνιδιού κάθε 
παίκτης να έχει περισσότερες από µία 
Βασίλισσες ή περισσότερους από δύο 
Πύργους, Αξιωµατικούς ή Ιππότες στη 
σκακιέρα ταυτόχρονα (βλ. εικόνα 8).

Ειδικές κινήσεις στο σκάκι
Πώς να κάνεις Ροκέ στο σκάκι 
Ένας ειδικός σκακιστικός κανόνας 
είναι το Ροκέ. Κάθε παίκτης µπορεί να 
κάνει Ροκέ µόνο µία φορά κατά τη 
διάρκεια ενός παιχνιδιού και κάτω 
από ορισµένες προϋποθέσεις. Το Ροκέ 
επιτρέπει σε ένα παίκτη να κάνει δύο 
πράγµατα µέσα σε µία µόνο κίνηση, 
µετακινώντας δύο κοµµάτια του, το 
Βασιλιά και τον Πύργο. Στο Ροκέ ο 
παίκτης µετακινεί το Βασιλιά δύο 
τετράγωνα αριστερά ή δεξιά προς έναν 
από τους Πύργους του. Παράλληλα, ο 
Πύργος που εµπλέκεται µετακινείται 
στο τετράγωνο δίπλα στο Βασιλιά και 
προς το κέντρο της σκακιέρας (βλ. 
εικόνα 3). Όταν έρθει δηλαδή η σειρά 
του ο παίκτης µπορεί να µετακινήσει 
το Βασιλιά του δύο τετράγωνα προς 
µία πλευρά και έπειτα να κινήσει τον 
Πύργο από τη γωνία δίπλα στο 
Βασιλιά στην αντίθετη πλευρά.
Για να γίνει το Ροκέ πρέπει να 
ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
• Πρέπει να είναι η πρώτη κίνηση 
αυτού του Πύργου
• ∆εν µπορούν να υπάρχουν κοµµάτια 
µεταξύ του Bασιλιά και του Πύργου 
ώστε να µετακινηθούν
• Ο Βασιλιάς δεν µπορεί να είναι σε 
σαχ ή να περνά από σαχ
Όταν κάνεις ροκέ προς µία 
κατεύθυνση ο Βασιλιάς έρχεται πιο 
κοντά στην άκρη της σκακιέρας. Αυτό 
λέγεται «µικρό ροκέ». Το ροκέ στην 
άλλη πλευρά, µέσα από το τετράγωνο 
που υπήρχε η Βασίλισσα, λέγεται 
«µεγάλο ροκέ». Ανεξάρτητα από την 
πλευρά, ο βασιλιάς στο ροκέ κινείται 
πάντα µόνο δύο τετράγωνα.

Αν Πασάν
Αυτή η γαλλική φράση 
χρησιµοποιείται για την αιχµαλωσία 
ενός ειδικού πιονιού. Στα Ελληνικά 
σηµαίνει «εν διελεύσει». Η κίνηση 
αυτή γίνεται όταν ένας παίκτης 
κινήσει ένα πιόνι δύο τετράγωνα 
προς τα εµπρός στην πρώτη του 
κίνηση και κάνοντας την κίνηση αυτή 
βρεθεί δίπλα σε ένα αντίπαλο πιόνι 

(πηδώντας πάνω από τη δυνατότητα 
του άλλου πιονιού να το 
αιχµαλωτίσει). Σε αυτή την 
περίπτωση το αντίπαλο πιόνι έχει την 
επιλογή να το αιχµαλωτίσει καθώς 
αυτό περνά.
Αυτή η ειδική κίνηση πρέπει να γίνει 
αµέσως µετά τη διέλευση του πρώτου 
πιονιού καθώς σε άλλη περίπτωση η 
δυνατότητα αιχµαλώτισης δεν 
υφίσταται πλέον.

Πώς να Κερδίσεις µια Σκακιστική 
Παρτίδα
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να 
τελειώσει µια σκακιστική παρτίδα 
όπως µε µατ ή µε ισοπαλία

Πώς να κάνεις Ματ
Ο βασικός σκοπός του παιχνιδιού 
είναι να κάνεις µατ τον αντίπαλο 
βασιλιά. Αυτό συµβαίνει όταν ο 
βασιλιάς είναι σε σαχ και δεν µπορεί 
να ξεφύγει από την απειλή. Αν ένας 
βασιλιάς δεν µπορεί να γλιτώσει το 
µατ, η παρτίδα τελειώνει. 
Υπάρχουν τρεις τρόποι για να ξεφύγει 
ένας βασιλιάς από το σαχ:
1. Να αιχµαλωτίσει το κοµµάτι που 
απειλεί το βασιλιά.
2. Να «µπλοκάρει» το σαχ µε κάποιο 
άλλο κοµµάτι
3. Να µετακινηθεί (χωρίς να µπορεί 
να κάνει ροκέ)
Κατά παράδοση ο βασιλιάς δεν 
αιχµαλωτίζεται ή αποµακρύνεται από 
τη σκακιέρα, απλώς η παρτίδα 
ολοκληρώνεται υπέρ του νικητή.

Πώς να κάνεις Ισοπαλία σε µια 
Σκακιστική Παρτίδα
Περιστασιακά, οι σκακιστικές 
παρτίδες δεν τελειώνουν µε νικητή 
αλλά µε ισοπαλία. Υπάρχουν 5 λόγοι 
για τους οποίους µπορεί να λήξει µια 
σκακιστική παρτίδα µε ισοπαλία:
1. Aν ένας παίκτης δεν έχει άλλες 
νόµιµες κινήσεις αλλά ο βασιλιάς του 
δεν είναι σε σαχ, δηλαδή δεν 
απειλείται (αυτό στο σκάκι λέγεται πατ)
2. Mε κοινή συµφωνία των δυο 
παικτών οπότε και σε αυτή την 
περίπτωση το παιχνίδι σταµατά.
3. Aν η επίτευξη µατ είναι αδύνατη 
λόγω του ότι δεν υπάρχουν αρκετά 
κοµµάτια στη σκακιέρα
4. Ένας παίκτης δηλώνει ισοπαλία 
όταν η ακριβώς ίδια θέση 
επαναληφθεί τρεις φορές (όχι 
απαραίτητα τρεις φορές στη σειρά)
5. Πενήντα διαδοχικές κινήσεις 
έχουν παιχτεί όπου κανένας παίκτης 
δεν κίνησε πιόνι ή αιχµαλώτισε 
κάποιο κοµµάτι.


