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2 Διατομή
 
 
 
ΣΣΣΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ    
 µαθαίνοντας µία νέα επιθετική τεχνική 

 
ΠΠΠΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ    
 εξουδετέρωση της άµυνας (κόψιµο, αποµάκρυνση, καθοδήγηση) 

 
ΚΚΚΚΑΤΑΝΟΗΣΗΑΤΑΝΟΗΣΗΑΤΑΝΟΗΣΗΑΤΑΝΟΗΣΗ    
 
ΜεθοδολογίαΜεθοδολογίαΜεθοδολογίαΜεθοδολογία    

Μαζί µε το κόψιµο, την αποµάκρυνση και την 

καθοδήγηση, η διατοµή είναι ο 4ος τρόπος 

εξουδετέρωσης της άµυνας. Ο τρόπος αυτός 

είναι πιο απρόβλεπτος από τους υπόλοιπους, 

αφού συµµετέχει ένα άλλο κοµµάτι εκτός από 

τον αµυντικό και τον επιθετικό: το κοµµάτι 

που κόβει την υποστήριξη που του προσφέρει 

το κοµµάτι που απειλείται. 

 

∆ιατοµή+υλικό 

Στο διάγραµµα (⇨) ο αξιωµατικός υποστη- 

ρίζεται από τον πύργο στο θ5. Ο πύργος δεν 

µπορεί να κοπεί και δεν µπορεί να αποµα- 

κρυνθεί: Αν 1. ... η6 τότε 2. Πδ5 ή 2. Πθ7+. 

Με το 1. ... η1. ... η1. ... η1. ... η5+5+5+5+ το πιόνι, µε τέµπο, διατέµνει 

την υποστήριξη που προσφέρει ο πύργος στον 

αξιωµατικό. Ο αξιωµατικός στο β5 δεν 

υποστηρίζεται πια και, όταν τα λευκά 

αποφύγουν το σαχ, τα µαύρα θα µπορούν να 

το κόψουν.  

Στα αριστερά του διαγράµµατος (⇩) η λευκή 

βασίλισσα απειλεί τον πύργο στο β1, ο οποίος 

υποστηρίζεται από τη βασίλισσα στο β7. Τα 

λευκά µπορούν παίζοντας  1. Αβ6+1. Αβ6+1. Αβ6+1. Αβ6+ να 

εξουδετερώσουν την υποστήριξη του πύργου. 

Η καλύτερη απάντηση του µαύρου είναι να 

δώσει τη διαφορά 1. ... Π1. ... Π1. ... Π1. ... Πxxxxβ6β6β6β6. 

Στα δεξιά, ο πύργος στο ε6 δεν υποστηρίζεται 

µετά το 1. … Ιη4+ 2. ζ1. … Ιη4+ 2. ζ1. … Ιη4+ 2. ζ1. … Ιη4+ 2. ζxxxxη4η4η4η4. 
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∆ιατοµή+µατ 

Στο διάγραµµα (⇧) συναντάµε µία θέση όπου 

στόχος είναι το µατ και τρόπος η διατοµή. Τα 

λευκά δεν µπορούν να κάνουν µατ όσο η 

βασίλισσα υποστηρίζει το β7. Με το 1. Αγ61. Αγ61. Αγ61. Αγ6 τα 

λευκά κλείνουν τη διαγώνιο της βασίλισσας; Αν 

1. ... β1. ... β1. ... β1. ... βxcxcxcxc6666 ακολουθεί 2. Ββ72. Ββ72. Ββ72. Ββ7 µατ. Είναι 

σηµαντικό ότι και ο αξιωµατικός ελέγχει το β7, 

έτσι ώστε µετά από 1. … Β1. … Β1. … Β1. … Βxxxxα5 2. Βα5 2. Βα5 2. Βα5 2. Βxxxxβ7β7β7β7 τα 

µαύρα είναι επίσης µατ. 

Στα δεξιά του διαγράµµατος τα µαύρα 

µπορούν να άρουν την υποστήριξη του θ2 

παίζοντας 1. … Πθ5+1. … Πθ5+1. … Πθ5+1. … Πθ5+ 2. Α2. Α2. Α2. Αxxxxθ5 Βθ2θ5 Βθ2θ5 Βθ2θ5 Βθ2 µατ. 

Στο διάγραµµα (⇨) η λευκή βασίλισσα υπο- 

στηρίζει τα σηµαντικά τετράγωνα δ1 και ε1. Η 

διατοµή του 1. ... Ιδ1 δεν είναι χρήσιµη αφού 

τα λευκά προλαβαίνουν να ανοίξουν 

παράθυρο µε 2. θ3. Για να κερδίσουν τα 

λευκά, πρέπει να απειλήσουν και τη βασίλισσα: 

1. ... Πδ1+ 2. Α1. ... Πδ1+ 2. Α1. ... Πδ1+ 2. Α1. ... Πδ1+ 2. Αxxxxδ1 Πε1δ1 Πε1δ1 Πε1δ1 Πε1 µατ. 

Η διατοµή µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί 

για να διακόψει τη σύνδεση µεταξύ δύο 

κοµµατιών του αντιπάλου. 

 

Στο αριστερό µέρος του διαγράµµατος (⇩) τα 

λευκά παίζουν 1. β51. β51. β51. β5, και ο πύργος στο α4 θα 

χαθεί. Η βασίλισσα δεν µπορεί να υποστηρίζει 

πλέον τον πύργο. 

Στα δεξιά, η διατοµή 1. … Ιη41. … Ιη41. … Ιη41. … Ιη4 σταµατάει την 

επιτήρηση του ε2 από τη βασίλισσα. 

Ταυτόχρονα ο ίππος απειλεί τον αξιωµατικό 

στο ζ2 και έτσι τα λευκά θα χάσουν ένα 

κοµµάτι.  

 

Τα παραδείγµατα που εξετάσαµε µέχρι τώρα 

περιέχουν ένα συνδυασµό µε διατοµή και 

απειλή ενός σηµαντικού κοµµατιού (ή και 

σαχ). Σε όλες τις περιπτώσεις το κοµµάτι που 

κάνει τη διατοµή έχει ενεργό ρόλο στο 

συνδυασµό. 

Στην πράξη, αυτός ο τύπος διατοµής είναι ο 

πιο συνηθισµένος. Στα επόµενα δύο παρα- 

δείγµατα το κοµµάτι που κάνει τη διατοµή έχει 

πιο παθητικό ρόλο. 



21 

Στο πάνω µέρος του διαγράµµατος (⇧) οι 

πύργοι αλληλοϋποστηρίζονται, µε αποτέλεσµα 

η ‘διπλή απειλή’ του βασιλιά να µην έχει 

αποτέλεσµα Ωστόσο, µετά τη διατοµή µε 1. 1. 1. 1. 

Ιδ7Ιδ7Ιδ7Ιδ7, η διπλή απειλή ξαφνικά υφίσταται και τα 

µαύρα θα χάσουν τουλάχιστον µία διαφορά. 

Στο κάτω µέρος του διαγράµµατος επίσης, τα 

µαύρα δεν µπορούν να αποφύγουν την 

απώλεια υλικού. Εδώ µία απλή κίνηση πιονιού 

(1. ε41. ε41. ε41. ε4 ή 1. δ41. δ41. δ41. δ4) αρκεί για να χαθεί ο πύργος. 

Αυτό είναι ένα ακόµα παράδειγµα διπλής 

απειλής που δηµιουργείται εξαιτίας της 

διατοµής. 

 

Στο διάγραµµα (⇨) βλέπουµε δύο θέσεις. Σε 

καθεµία τα λευκά πετυχαίνουν ένα συνδυασµό 

µε τη βοήθεια της διατοµής.  

Στα αριστερά, τα λευκά κερδίζουν µε το 1. 1. 1. 1. 

γ4+γ4+γ4+γ4+. Αντί να βρούµε στόχο, αυτή τη φορά το 

µπροστά κοµµάτι παρεµβάλλεται στην 

υποστήριξη του πύργου από το ε4 προς τον 

ίππο. Τα λευκά στην επόµενη κίνηση θα 

κόψουν τον ίππο.  

Στα δεξιά, η διατοµή 1. Ιη81. Ιη81. Ιη81. Ιη8 εξουδετερώνει την 

άµυνα της βασίλισσας και παγιδεύει τον 

πύργο. 

Συνδυαστικά µοτίβα 

Στο διάγραµµα (⇩) ο πύργος στο γ8 είναι ένας 

σηµαντικός αµυντικός. Υποστηρίζει τη βασί- 

λισσα και εµποδίζει το µατ στην τελευταία 

γραµµή. Τα λευκά µπορούν να καθοδηγήσουν 

τον πύργο παίζοντας 1. Βxγ7, αλλά µετά από 

1. … Πxγ7 το τετράγωνο ε8 εξακολουθεί να 

ελέγχεται από τον αξιωµατικό στο θ5. Για το 

λόγο αυτό τα λευκά πρέπει να ξεκινήσουν µε 

την ισχυρή κίνηση 1. Πε8+1. Πε8+1. Πε8+1. Πε8+! Μετά από 1. … 1. … 1. … 1. … 

ΑΑΑΑxxxxε8ε8ε8ε8 ο αµυντικός κάνει διατοµή στα αµυντικά 

καθήκοντα του πύργου και τα λευκά µπορούν 

να κάνουν µατ 2. Βζ82. Βζ82. Βζ82. Βζ8#. Τα µαύρα φυσικά 

µπορούν να επιλέξουν 1. … Π1. … Π1. … Π1. … Πxxxxε8ε8ε8ε8, χάνοντας 

όµως τη βασίλισσά τους 2. Β2. Β2. Β2. Βxxxxγ7γ7γ7γ7. Αυτός ο 

συνδυασµός, περιέχει τα στοιχεία της εξου- 

δετέρωσης της άµυνας µε καθοδήγηση και 

της διατοµής. 
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Στο διάγραµµα (⇧) ο πύργος στο ζ7 είναι ο 
κύριος αµυντικός. Τα λευκά µπορούν να 
παίξουν 1. Ιζ5, αλλά δεν θα καταφέρουν και 
πολλά γιατί τα µαύρα µπορούν να οδηγήσουν 
τον αξιωµατικό τους στην ασφάλεια. Η σωστή 
κίνηση είναι 1. Ιζ3 1. Ιζ3 1. Ιζ3 1. Ιζ3 (διατοµή). Για ακόµη µία 
φορά ο αξιωµατικός κινδυνεύει και ταυτό- 
χρονα τα λευκά απειλούν διπλή επίθεση µε τον 
ίππο στο ε5. Τα µαύρα θα είναι ικανοποιηµένα 
µε την ισοπαλία. 
Αν ο µαύρος βασιλιάς ήταν στο η8 τότε η 
σωστή κίνηση θα ήταν 1. Ιζ51. Ιζ51. Ιζ51. Ιζ5. 
    
Αναζήτηση στρατηγικήςΑναζήτηση στρατηγικήςΑναζήτηση στρατηγικήςΑναζήτηση στρατηγικής    
Η αναζήτηση στρατηγικής για την διατοµή 
είναι η ακόλουθη. Ποια κοµµάτια απειλούνται; 
Υπάρχει κάποιο µατ; Η απάντηση θα µας 
οδηγήσει στον σηµαντικό αµυντικό. 
Στο διάγραµµα (⇨) υπάρχουν τρεις αµυντικοί: 
η βασίλισσα, ο βασιλιάς και ο πύργος. Τα 
µαύρα µπορούν να δοκιµάσουν µε 1. … Ιε3+ 
ώστε να αποµακρύνουν το βασιλιά, αλλά αυτό 
δεν οδηγεί πουθενά 2. Πxε3 Βxε3 3. Βxθ4+ ή 
3. δ8Β. Έτσι αποδεικνύεται πως η βασίλισσα 
είναι ο βασικός αµυντικός που εµποδίζει το 
µατ στο η2. Μόλις αυτό γίνει αντιληπτό, η 
λύση είναι προφανής: Τα µαύρα πρέπει να 
εξουδετερώσουν τη βασίλισσα παίζοντας 1. … 1. … 1. … 1. … 
Ιη3+Ιη3+Ιη3+Ιη3+. 
 
 
ΕΕΕΕΦΑΡΜΟΓΗΦΑΡΜΟΓΗΦΑΡΜΟΓΗΦΑΡΜΟΓΗ    
 
ΥπενθύµισηΥπενθύµισηΥπενθύµισηΥπενθύµιση    

◇ Εξουδετέρωση της άµυνας: ∆ιατοµή 

 
Βιβλίο ασκήσεωνΒιβλίο ασκήσεωνΒιβλίο ασκήσεωνΒιβλίο ασκήσεων    

 
� Εξουδετέρωση της άµυνας / ∆ιατοµή: A  - 

Εξήγηση: Σε αυτές τις ασκήσεις οι µαθητές θα πρέπει να αναζητήσουν 
σηµαντικούς αµυντικούς. Αυτούς θα τους βρούνε ψάχνοντας 
για κοµµάτια που απειλούνται ή για πιθανές απειλές µατ. Με 
την έννοια της διατοµής ο αµυντικός µπορεί να εξουδετερωθεί. 
Εδώ, όπως και σε προηγούµενα Βήµατα, είναι µία καλή ιδέα 
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να ζητήσετε από τους µαθητές να βάλουν σε κύκλο τον 
αµυντικό, ως µία πρώτη προσέγγιση στο θέµα. 

Λάθος: Η σωστή απάντηση δε βρέθηκε. 
Βοήθεια: Ελέγξτε αν οι µαθητές έχουν κατανοήσει το νέο αυτό θέµα και 

έχουν καταλάβει το στόχο της άσκησης, π.χ. Με αφορµή την 
κίνηση που έχει προτείνει, αφήστε το να µιλήσει όσο γίνεται 
περισσότερο. 

Λάθος: Η προτεινόµενη λύση στην άσκηση 8 είναι 1. Ιε2. 
Βοήθεια: Ζητήστε από τους µαθητές να υποδείξουν το σκοπό της 

κίνησης του ίππου (1. … Βxε2 2. Βζ8+ ή 1. … Ιxε2 2. Βxε8#). Τι 
άλλες επιλογές έχουν τα µαύρα; Ζητήστε από τους µαθητές να 
τις βρουν ή, αν είναι απαραίτητο, απαντήστε εσείς: µετά από 
1. … Βxζ1+ 2. Βxζ1 Ιxε2 δεν πλησιάσαµε και πολύ στο στόχο 
µας. Έτσι θα το βρουν µόνοι τους. Η βασική ιδέα ήταν σωστή, 
αλλά υπήρξε πρόβληµα στην εφαρµογή της. Το ορθό 1. Ιε4 δεν 
θα τους δυσκολέψει πλέον. 

 
� Εξουδετέρωση της άµυνας / ∆ιατοµή: B  -- 

Εξήγηση: ∆ες το φύλλο ασκήσεων Α. 
Λάθος: Η άσκηση 11 δε λύθηκε. 
Βοήθεια: Η δυσκολία αυτής της άσκησης έγκειται στο γεγονός ότι ο 

αξιωµατικός πρέπει να πάει σε τετράγωνο που απειλείται από 
τρία διαφορετικά κοµµάτια και δεν υποστηρίζεται από κανένα. 
Είναι λοιπόν πολύ δύσκολο να βοηθήσεις χωρίς να υποδείξεις 
τη σωστή κίνηση. Βοηθητικές ερωτήσεις είναι: “Γιατί δεν αρκεί 
το 1. Ββ8+;” (ταυτόχρονα µε την υποστήριξη της βασίλισσας ο 
πύργος στο γ6 έχει µία ακόµη σηµαντική λειτουργία). “Πού θα 
µπορούσε ο πύργος, µε τη βοήθεια ενός ακόµη κοµµατιού να 
κάνει µατ;”  

Λάθος: Άσκηση  12. 
Βοήθεια: Η προσοχή διασπάται λόγω της απειλής της λευκής βασίλισσας. 

Εάν παραβλέψουµε αυτή την απειλή και ζητήσουµε από τους 
µαθητές να µας πουν πώς µπορούν τα λευκά να κάνουν µατ, 
τότε θα πλησιάσουµε στη λύση. Η βασίλισσα στο θ3 ελέγχει το 
γ8, και η διατοµή µε την κίνηση 1. η4, αν και αφήνει τη βασί- 
λισσά µας εκτεθειµένη ακόµη µία φορά, είναι παρ’ όλα αυτά η 
σωστή κίνηση.  

 
 
ΑΑΑΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣΠΑΝΤΗΣΕΙΣΠΑΝΤΗΣΕΙΣΠΑΝΤΗΣΕΙΣ    
 
� Εξουδετέρωση της άµυνας / ∆ιατοµή: A

 1) 1. Ιζ5+ και στη συνέχεια 2. 

Πxθ3. 

 2) 1. Ιγ6+ βxγ6 2. Βxγ5 

 3) 1. Αβ8 και ο πύργος στο α8 
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παγιδεύτηκε. 

 4) 1. ... Ιζ4 (απειλώντας 2. … Ιε2+) 

2. εxζ4 Βxδ6 

 5) 1. ... Ιζ3+ 2. ηxζ3 Βxδ1+ 

 6) 1. ... Αε2 και τα λευκά θα 

χάσουν τη διαφορά. 

 7) 1. ... Αβ5 2. αxβ5 Βxε2# 

 8) 1. Ιε4 απειλώντας 2. Βxε8 και 

2. Πxε1. Αν 1. … Βxε4, τότε 2. 

Βζ8+, µατ. Χειρότερο είναι το 1. 

Ιε2, αφού τα µαύρα θα παίξουν 

1. … Βxζ1+ 2. Βxζ1 Ιxε2. 

 9) 1. Πη6 ζxη6 2. Βxη7# 

 10) 1. … γ4+ 2. Ρθ1 Βxβ5 

11)  1. Αγ8 απειλεί 2. Αxβ7 και 2. 

Πε8#. ∆εν είναι καλό το 1. 

Πγ8+ Πxγ8 2. Αxγ8 Πβ1. 

 12) 1. … Πγ1+ 2. Αxγ1 2. Ββ1#; 2. 

Πxγ1 Βxδ5 

 
� Εξουδετέρωση της άµυνας / ∆ιατοµή: B 

 1) 1. … Αβ3 2. αxβ3 Ιγ2#   

 2) 1. … Αγ1+ 2. Ρxγ1 Βxη1 

 3) 1. ... Πγ1+ 2. Ιxγ1 Βδ1# ή 2. 

Πxγ1 Βxβ7 

 4) 1. δ5 γxδ5 2. Πη1+; Αν 1. Πη1+ 

τότε 1. … Πη5. 

 5) σκίτσο 

 6) σκίτσο 

 7) 1. Πγ6 δxγ6 2. Ιxζ6+; Αν 1. Ιγ6? 

Ιxε4 

 8) 1. ε6 ζxε6 (1. … Αxε6 2. Ιxε6) 2. 

Βxη4 (2. … ε5 3. Ιζ5 ή 3. Ιε6) 

 9) 1. … Ιζ3+ 2. Ρζ1 Πxζ6; 2. Πxζ3 

Πxθ6 

 10) 1. Πδ8+ Αxδ8 2. Βε8# ή 1. … 

Πxδ8 2. Βxβ7 

 11) 1. Αδ6 Βxβ3 2. Πζ8#; 1. … 

Πxδ6 2. Ββ8+; 1. … Ιxδ6 2. 

Βxε6+ 

 12) 1. η4 Βxζ3 2. Πγ8+ και µατ 

 
 
 
 
Σηµείωµα γιΣηµείωµα γιΣηµείωµα γιΣηµείωµα για τον προπονητήα τον προπονητήα τον προπονητήα τον προπονητή    

Η διατοµή συχνά συγχέεται µε την παρεµβολή. 

Πρέπει όµως να κατανοήσουµε τη διαφορά: η 

διατοµή εξουδετερώνει τον αµυντικό, ενώ η 

παρεµβολή εξουδετερώνει τον επιθετικό. 

Στο αριστερό µέρος του διαγράµµατος (⇩) τα 

λευκά παίζουν 1. Αβ31. Αβ31. Αβ31. Αβ3, παρεµβάλλοντας τον 

αξιωµατικό, δηλαδή ένα από τα κοµµάτια µας 

µπαίνει ανάµεσα στον επιθετικό και το 

απειλούµενο κοµµάτι.  

Η διατοµή περιέχει τοποθέτηση δικού µας 

κοµµατιού ανάµεσα στον αµυντικό και το 

απειλούµενο κοµµάτι, δηλαδή µεταξύ δύο 

κοµµατιών του αντιπάλου. Στα δεξιά, τα 

µαύρα παίζουν    1. … Ιθ4+1. … Ιθ4+1. … Ιθ4+1. … Ιθ4+. Η διατοµή σε αυτή 

την περίπτωση περιέχει και ένα τέταρτο 

κοµµάτι, το βασιλιά στο η2. 




