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6 Η τ�χνη τη� επ�θεση� στο σκ�κι  7 

Σύμβολα 

+ σαχ 

# σαχ και ματ 

x πάρσιμο 

!! εξαιρετική κίνηση 

! καλή κίνηση 

!? ενδιαφέρουσα κίνηση 

?! αμφίβολης αξίας κίνηση 

? κακή κίνηση 

?? πολύ κακή κίνηση, «πατάτα» 

Ch πρωτάθλημα 

Ct αγώνες διεκδικητών του παγκόσμιου τίτλου 

OL σκακιστική ολυμπιάδα 

1-0 η παρτίδα έληξε με νίκη των λευκών 

½-½ η παρτίδα έληξε ισόπαλη 

0-1 η παρτίδα έληξε με νίκη των μαύρων 

(n) n-οστή παρτίδα του ματς 

(Δ) δείτε το επόμενο διάγραμμα 

Σημείωση της ελληνικής έκδοσης 

Στην ελληνική έκδοση του βιβλίου ακολουθήσαμε τις εξής συμβάσεις: 

α) Σημειογραφία σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Παγκόσμιας Σκα-
κιστικής Ομοσπονδίας (FIDE) – εικονίδια για τα σύμβολα και λατι-
νικά γράμματα για τις κάθετες (στήλες). 

β) Ονόματα των σκακιστών στα ελληνικά (για τους «επώνυμους», όπως 
είναι ήδη γνωστά, για τους λιγότερο γνωστούς, όσο πλησιέστερα στη 
φωνητική απόδοσή τους ήταν δυνατό). 

γ) Ονόματα πόλεων στην ελληνική μορφή τους (π.χ. Νέα Υόρκη), αλ-
λιώς στη φωνητική απόδοσή τους. Όπου το σημερινό όνομα της πό-
λης διαφέρει από το όνομά της όταν παίχτηκε η παρτίδα, αναφέρο-
νται και τα δύο ονόματα (το σημερινό σε παρένθεση). 

δ) Στα ευρετήρια, στο τέλος του βιβλίου, θα βρείτε τον «αγγλικό» τρό-
πο γραφής των ονομάτων των παικτών. 

 

 


