
Σχολή Προπονητών ΕΣΟ 1980 
 

Περίληψη της θεµατολογίας των µαθηµάτων 
 
(το σύµβολο ���� σηµαίνει ότι υπάρχουν στοιχειώδεις σηµειώσεις και το ���� ότι δεν υπάρχουν, βλ. και το 

εισαγωγικό σηµείωµα) 

 

Μάθηµα 1ο: (??.01.1980) ���� 

α) ���� Έναρξη του σεµιναρίου – Πληροφορίες για το σεµινάριο – Οι υποχρεώσεις 

των υποψήφιων προπονητών και τι θα αποκτήσουν όσοι το περατώσουν επιτυχώς  

β) Προπονητής – Η δραστηριότητά του και τα καθήκοντά του – Η ποικιλία των 

γνώσεων που πρέπει να έχει ο προπονητής (λογική, ψυχολογία, βιολογία, ιστορία, 

γεωγραφία κ.ά.) – Η προσωπικότητα και η επιβολή του προπονητή 

γ) Οι βασικοί παράγοντες του σκακιστικού αγώνα: Ο χώρος (η σκακιέρα), τα 

κοµµάτια, και ο χρόνος (η κίνηση). Μερικές έννοιες: σαχ, µατ, πατ, 

τσουγκτσβάνγκ κ.λπ. – Οι τρείς φάσεις µιας παρτίδας: άνοιγµα, µέσο, φινάλε. 

Μάθηµα 2ο: (22.01.1980) ���� 

α) Τι είναι τακτική και τι στρατηγική 

β) Τα βασικά τακτικά στοιχεία (Α): ∆ιπλό κτύπηµα, σαχ από αποκάλυψη, 

εξουδετέρωση άµυνας (25.01.1980) 

Μάθηµα 3ο: (25.01.1980) ���� 

α) Τα βασικά τακτικά στοιχεία (Β): Αποµάκρυνση, καθοδήγηση, διατοµή 

(διακοπή γραµµών), απελευθέρωση τετραγώνου, γραµµές, ή διαγωνίου, 

«ρέντγκεν» (βλ. και 4.β)  

Μάθηµα 4ο: (29.01.1980) ���� 

α) Τα βασικά τακτικά στοιχεία (Γ): Κάρφωµα 

β) Παραδείγµατα για την εφαρµογή διαφόρων στοιχείων τακτικής 

Μάθηµα 5ο: (01&05.02.1980) ���� 

Τα βασικά στρατηγικά στοιχεία (Α): 

α)  Πιονοδοµή (Σκελετός πιονιών) 

β) Σχετική αξία κοµµατιών (08.02.1980) 

Μάθηµα 6ο: (12&15.02.1980) ���� 

Τα βασικά στρατηγικά στοιχεία (Β): 

α) Τετράγωνα και σηµεία 

β) Το κέντρο και η σηµασία του 

γ) η προτελευταία οριζόντια γραµµή 

Μάθηµα 7ο: (15,19&22.02.1980) ���� 

Τα βασικά στρατηγικά στοιχεία (Γ): 

α) Ανοικτή γραµµή 

β) Μπλοκάρισµα 

γ) Αλλαγή 



Μάθηµα 8ο: (29.02.1980) ���� 

Βασικές αρχές της σκακιστικής παρτίδας (Α): 

α) Ο κανόνας του συντονισµού των κοµµατιών 

Μάθηµα 9ο: (επίσης στις 29.02.1980) ���� 

Βασικές αρχές της σκακιστικής παρτίδας (Β): 

α) Κανόνες της συµπλήρωσης των δυνάµεων 

β) Κανόνες της πρωτοβουλίας 

Μάθηµα 10ο: (04.03.1980) ���� 

Βασικές αρχές για το µέσο της παρτίδας: 

α) Το σχέδιο 

β) Το κέντρο 

Μάθηµα 11ο: (07&11.03.1980) ���� 

Στρατηγική υπεροχή (Α): 

α) Η εκτίµηση της θέσης ως άθροισµα πολλών «µικρών υπεροχών» 

β) Πρακτική εξάσκηση στην εκτίµηση των θέσεων 

Μάθηµα 12ο: (??.03.1980) ���� 

Στρατηγική υπεροχή (Β): 

∆ηµιουργία, αύξηση, και αξιοποίηση της στρατηγικής υπεροχής 

Μάθηµα 13ο: (??.03.1980) ���� 

α) Η τακτική ως σηµαντικός παράγοντας στην αξιοποίηση της στρατηγικής 

υπεροχής 

β) Πρακτική εξάσκηση στην εκτίµηση της θέσης και στην εφαρµογή της 

τακτικής 

Μάθηµα 14ο: (??.03.1980) ���� 

Επίθεση κατά του βασιλιά: 

α) Η στρατηγική βάση της επίθεσης 

β) Τυπικές µέθοδοι και συνδυασµοί κατά την επίθεση εναντίον του βασιλιά 

Μάθηµα 15ο: (??&28.03.1980) ���� 

α) ���� Πρακτική εξάσκηση σε συνδυασµούς µε στόχο τον αντίπαλο βασιλιά 

(επίθεση για µατ) 

β) Άµυνα – Οι βασικές αρχές και µέθοδοι 

Μάθηµα 16ο: (01.04.1980) ���� 

α) Οι αρχές για το παιχνίδι στο άνοιγµα 

β) Τυπικά λάθη στο άνοιγµα 

Μάθηµα 17ο: (11.04.1980) ���� 

Τέλος παρτίδας (φινάλε) 

α) Είδη φινάλε 

β) Σηµασία της γνώσης των φινάλε 



Μάθηµα 18ο: (11&15.04.1980) ���� 

Βασικά φινάλε (Α) 

α) Φινάλε µε πιόνια 

β) Φινάλε µε βασίλισσες 

Μάθηµα 19ο: (επίσης στις 11&15.04.1980) ���� 

Βασικά φινάλε (Β) 

α) Φινάλε µε πύργους 

β) Φινάλε µε ελαφριά κοµµάτια 

Μάθηµα 20ο: (δεν διαθέτω στοιχεία αν έγινε αυτό το µάθηµα – ίσως δεν έγινε) ���� 

Ιστορία του σκακιού 

α) Εξέλιξη του σκακιού. ∆ιάφορες εποχές και µεταβολές των απόψεων για τους 

νόµους του σκακιστικού αγώνα. Οι παγκόσµιοι πρωταθλητές.  

β) Φηµισµένες παρτίδες και συνδυασµοί 

Μάθηµα 21ο: (18&22.04.1980) ���� 

Το έργο του προπονητή (Α) 

α) Με οµάδες αρχαρίων 

β) Με οµάδες σκακιστών που έχουν ήδη σκακιστική εµπειρία ενός-δύο ετών 

Μάθηµα 22ο: (29.04.1980) ���� 

Το έργο του προπονητή (Β) 

α) Με σκακιστές υψηλών κατηγοριών 

β) Σε οµαδικούς αγώνες 

Μάθηµα 23ο: (δεν διαθέτω στοιχεία αν έγινε αυτό το µάθηµα – ίσως δεν έγινε) ���� 

Φυσιολογία του σκακιστή στους αγώνες 

α) Το καθεστώς ζωής κατά τη διάρκεια των αγώνων, υγιεινή ζωής 

β) Η διαγωγή του σκακιστή 

γ) Η ανάλυση των διακοπών 

Μάθηµα 24ο: (δεν διαθέτω στοιχεία αν έγινε αυτό το µάθηµα – ίσως δεν έγινε) ���� 

α) ∆ιάφορα είδη αγώνων 

β) ∆ιοργανώσεις για την προπαγάνδα του σκακιού 

γ) Βασικές γνώσεις για το καλλιτεχνικό σκάκι 

δ) Τελική συζήτηση 

 


