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Αυτό το βιβλίο ασκήσεων περιέχει ασκήσεις με μία «απλή» αποστολή: να βρεις την καλύτερη κίνηση. 
Όπως συμβαίνει στις παρτίδες, έτσι κι εδώ, δε γνωρίζεις πότε θα έρθει η ώρα να παίξεις τη σωστή 
κίνηση για να κερδίσεις ή πότε θα πρέπει να παίξεις τη σωστή κίνηση για να μη χάσεις.
Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι απλό αλλά πολλές φορές δύσκολο.

Πρώτα, ρίξτε μία ματιά στη θέση.

1. γ4

1. Dβ3 (1. Kα1? 
Vβ2#)

1. ... Vβ8
(1. ...θ6? / η6? 2. 
Dη8#)

1. Pε8# 1. Txε7 
(1. Dxγ6? Vxη2#)

1. Txε7 
(1. Lxε7? Yxε1)



Μήπως κινδυνεύει ο 
αντίπαλος βασιλιάς; Τότε 
πρέπει να κάνεις ματ!

Search strategy

Search strategy

White is in check so 
what to do? Capturing 
the βlack queen is not 
possiβle. Moving away or 
interposing? Mind the mate 
on β2!

Search strategy
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Μήπως κινδυνεύει ο αντίπαλος 
βασιλιάς; Τότε πρέπει να 
κάνεις ματ! 

Κινδυνεύει μήπως κάποιο δικό 
μου κομμάτι; Βρες την άμυνα! 
Μήπως απειλείται ο βασιλιάς 
σου ή μήπως κινδυνεύεις να 
γίνεις ματ; Βρες τη καλύτερη 
λύση.

Μήπως μπορείς να κόψεις 
κάποιο απροστάτευτο κομμάτι; 
Ψάξε να βρεις ένα κομμάτι 
που δεν υποστηρίζεται ή που 
υποστηρίζεται ανεπαρκώς! 
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F α6  β8D F γ8D+

?

?

? ?

= η4 = θ7 = δ7
= ζ6

= β3 = 

η1
P= γ6 = ζ2

Pγ3 x δ5 x ζ6 x ε4
 x γ5 x δ3

Tη8 ‒ θ8 ‒ θ1 ‒ α1+

1. ... ζ5+ 2. ηxζ6 ε.p.
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Στο σχέδιο διαδρομής, παίζουν 
μόνο τα λευκά!

Η δημιουργία του ματ είναι 
μία άσκηση που ήδη γνωρίζεις. 
Τοποθέτησε ένα Χ στο σωστό 
τετράγωνο ή σημείωσε σε 
ποιο τετράγωνο πηγαίνει κάθε 
κομμάτι

Οι τελευταίες τέσσερις σελίδες είναι λίγο πιο δύσκολες και γι’ αυτό στο πάνω μέρος της σελίδας 
αναφέρεται το θέμα της άσκησης. Πάντα να ελέγχετε τις απαντήσεις σας!

Καλή τύχη!!! 

Κατεβάστε το αρχείο με τα παραδείγματα στο www.stappenmethode.nl/en/download.php

Στο σχέδιο διαδρομής, παίζουν 
μόνο τα λευκά!

Απλά να βρεις τη σωστή 
κίνηση.

Η δημιουργία του ματ είναι 
μία άσκηση που ήδη γνωρίζεις. 
Τοποθέτησε ένα Χ στο σωστό 
τετράγωνο ή σημείωσε σε 
ποιο τετράγωνο πηγαίνει κάθε 
κομμάτι

Πρέπει να βάλεις ένα Χ 
στο κυκλάκι με τη σωστή 
απάντηση.
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Lθ5 ‒ ____ ‒ ____ ‒ ____ +

1. Kα4 _____ #




