
Τίτλος ∆ιδακτικού Σεναρίου: 

«ΣΚΑΚΙ - ΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ» 

 

Φάση «4» 

Τίτλος Φάσης: «ΚΑΝΟΝΕΣ - Γνωριµία µε τις κινήσεις» 

 

Χρόνος Υλοποίησης: 10 

Ισοπαλία 

Η ισοπαλία επιτυγχάνεται: 

1. αν ένας παίκτης δεν έχει νόµιµες κινήσεις αλλά ο βασιλιάς του δεν είναι σαχ (η περίπτωση 

του πατ) 

2. αν η επίτευξη µατ είναι αδύνατη λόγω έλλειψης κατάλληλου υλικού (π.χ. αν µείνουν µόνο 

οι Βασιλιάδες) 

3. µε κοινή συµφωνία των δυο παικτών 

Ένας παίκτης µπορεί να αξιώσει ισοπαλία αν 

1. γίνουν 50 κινήσεις από κάθε παίκτη χωρίς να αιχµαλωτιστεί κανένας Στρατιώτης ή να µην 

κινηθεί κανένας Στρατιώτης 

2. προκύψει τρεις φορές η ίδια φωτογραφική θέση, µε τον ίδιο παίκτη να έχει την κίνηση και 

τα κοµµάτια τις ίδιες δυνατότητες στις κινήσεις (όπως ροκέ, αν πασσάν). Η τριπλή 

επανάληψη δεν είναι απαραίτητο να πραγµατοποιηθεί συνεχόµενα. 

Παλαιότερα υπήρχε ως αιτία για να λήξει µια παρτίδα µε ισοπαλία το διαρκές σαχ. Σήµερα αυτός ο 

κανόνας δεν ισχύει πλέον, αν και τα συνεχή σαχ οδηγούν σε ισοπαλία µε κάποιον από τους 

παραπάνω τρόπους. 

Σκακιστικό χρονόµετρο  

Στα πρωταθλήµατα οι παίκτες παίζουν µε χρονικούς περιορισµούς. Κάθε παίκτης πρέπει να κάνει 

τις κινήσεις του µέσα στον χρόνο που του δίνεται αλλιώς χάνει την παρτίδα. Με την πάροδο των 

χρόνων ο χρόνος που δίδεται στους παίκτες µειώνεται. Παλαιότερα παιζόταν τουρνουά όπου οι 

παίκτες µετά από 6 ώρες έκαναν υποχρεωτική διακοπή και συνέχιζαν την επόµενη ηµέρα για 4 

ώρες κλπ. Τα τελευταία παγκόσµια πρωταθλήµατα γίνονται µε χρόνο σκέψης 2 ώρες για τις πρώτες 

40 κινήσεις, 1 ώρα για τις επόµενες 20 και 15 λεπτά για την υπόλοιπη παρτίδας µε 30 δευτερόλεπτα 

πρόσθετο χρόνο µετά την 61η κίνηση. Στα περισσότερα ∆ιεθνή τουρνουά ο χρόνος σκέψης είανι 

2ώρες για όλη την παρτίδα µε 30 δευτερόλεπτα πρόσθετο χρόνο από την 1
η
 κίνηση. Εκτός του 

κανονικού χρόνου υπάρχουν και πρωταθλήµατα µειωµένου χρόνου. Έτσι έχουµε τα πρωταθλήµατα 

Rapid (10’-60’, συνήθως 15’ για όλη την παρτίδα), Blitz (>10’ συνήθως 5’ για όλη την παρτίδα) 

και µερικές σπανιότερες µορφές που δεν είναι του παρόντος 

• Αν υπάρχει µατ (ή πατ) στην σκακιέρα η παρτίδα λήγει µε νίκη του παίκτη που το 

πετυχαίνει (ή ισοπαλία) ανεξαρτήτως από την ένδειξη του ρολογιού. 

• Αν ο παίκτης Α υποδείξει ότι ο παίκτης Β είναι εκτός χρόνου και διαπιστωθεί ότι και ο Α 

είναι εκτός χρόνου, η παρτίδα λήγει ισόπαλη. 

• Αν ο παίκτης Α υποδείξει ότι ο παίκτης Β είναι εκτός χρόνου, ο Α είναι εντός χρόνου και 

έχει αρκετό υλικό για να πετύχει µατ (ένα πιόνι ή έναν ίππο και ένα αξιωµατικό ή δυο 

αξιωµατικούς ή έναν πύργο ή µια βασίλισσα), αµέσως ο Α κερδίζει το παιχνίδι. 



• Αν ο παίκτης Α υποδείξει ότι ο παίκτης Β είναι εκτός χρόνου και ο Α δεν έχει αρκετό υλικό 

για να κερδίσει, η παρτίδα λήγει ισόπαλη. 

Καταγραφή των κινήσεων 

Στο σκάκι έχουµε τη δυνατότητα να διαβάζουµε σκακιστικές παρτίδες άλλων ή να γράφουµε τις 

δικές µας. Αυτό γίνεται γιατί χρησιµοποιούµε ένα συνδυασµό συµβόλων για κάθε κίνηση. 

Όπως έχεις εσύ ένα όνοµα, έτσι και κάθε τετράγωνο της σκακιέρας έχει το δικό του όνοµα. 

Κάθε µία από τις οκτώ κάθετες συµβολίζεται µε ένα µικρό γράµµα από το αλφάβητο. Έχουµε 

λοιπόν τις κάθετες {α}, {β}, {γ}, {δ}, {ε}, {ζ}, {η} και {θ}. Επίσης, η κάθε οριζόντια συµβολίζε-

ται µε έναν αριθµό . Έτσι έχουµε τις οριζόντιες {1}, {2}, {3}, {4}, {5}, {6}, {7} και {8}. Το κάθε 

τετράγωνο βρίσκεται σε συγκεκριµένη κάθετη, π.χ. στην {θ} και σε συγκεκριµένη οριζόντια, π.χ. 

την {1}. Έτσι έχουµε το τετράγωνο µε το όνοµα {θ1} κτλ. 

Το κάθε κοµµάτι συµβολίζεται µε το πρώτο γράµµα της ονοµασίας του και πάντα κεφαλαίο. Έ-

τσι έχουµε: «Π» για τον Πύργο, «Α» για τον Αξιωµατικό, «Β» για τη Βασίλισσα, «Ι» για τον Ίππο, 

«Ρ» για το Βασιλιά (από τη γαλλική λέξη Ρουά που σηµαίνει Βασιλιάς). Για το Στρατιωτάκι δε 

χρησιµοποιούµε σύµβολο (σπανίως το «Σ»). 

Για να γράψεις µία σκακιστική κίνηση αρκεί να γράψεις το κεφαλαίο γράµµα του κοµµατιού 

που έπαιξες και το τετράγωνο που κατέληξε π.χ. Βα1 (η Βασίλισσα µετακινήθηκε στο τετράγωνο 

α1) ή δ4 (το Στρατιωτάκι µετακινήθηκε στο τετράγωνο δ4). 

Άλλοι σηµαντικοί συµβολισµοί είναι: «Ο-Ο» για το µικρό ΡΟΚΕ, «Ο-Ο-Ο» για το µεγάλο ΡΟ-

ΚΕ, «+» για το ΣΑΧ και «#» για το ΜΑΤ. 

Στα επίσηµα παιχνίδια κάθε παίκτης είναι υποχρεωµένος να καταγράφει τις κινήσεις του και 

µάλιστα αµέσως µόλις τις παίξει, µε σκοπό να διευθετούνται πιθανές αµφισβητήσεις. 

ΑΓΩΝΕΣ 

Όπως σε όλα τα αθλήµατα έτσι και στο σκάκι γίνονται πλήθος αγώνων τόσο ατοµικών 

(Παγκόσµια και Εγχώρια πρωταθλήµατα) όσο και οµαδικών (Ολυµπιάδα και ∆ιασυλλογικά). 

Περαιτέρω πληροφορίες 

Για περισσότερες πληροφορίες τόσο σε θέµατα διαιτησίας όσο και σε γενικότερα θέµατα 

µπορείς να επισκεφτείς τις σελίδες των 

FIDE: Παγκόσµια Σκακιστική Οµοσπονδία - http://www.fide.com/ 

Ε.Σ.Ο: Ελληνική Σκακιστική Οµοσπονδία - http://www.chessfed.net/ 

 

 


