
Το ματ με Αξιωματικό και Ίππο 
 
Το ματ αυτό μοιάζει για τους περισσότερους παίκτες αρκετά δύσκολο να γίνει μέσα 
στο όριο των 50 κινήσεων, όμως είναι αρκετά εύκολο αν θυμόμαστε τα απλά βήματα 
και μερικές κινήσεις κλειδιά που είναι απαραίτητες για την επίτευξη του ματ. 
 
 
Τα 4 βήματα 
 
1. Τοποθετούμε τον Βασιλιά μας στο κέντρο 
 
2. Με τα κομμάτια μας οδηγούμε τον αντίπαλο βασιλιά στην άκρη της σκακιέρας
 
3. Οδηγούμε τον αντίπαλο βασιλιά σε γωνία ίδιου χρώματος με τον αξιωματικό 
μας. 
 
4. Κάνουμε το ματ! 
 
 
 
 
 Ας πάρουμε για παράδειγμα αυτή τη θέση. 
 

 
 
Το πρώτο βήμα είναι να τοποθετήσουμε τον βασιλιά μας στο κέντρο. 
Η πρώτη κίνηση λοιπόν είναι 1. Ρδ3  
Ακολουθεί 1...Ρα5  
2. Ρε4 Ρβ6 
 3. Ρδ5 Ργ7 
Παρατηρούμε ότι ο μαύρος βασιλιάς προσπαθεί να «ξεφύγει» προς την 
λευκοτετράγωνη γωνία. 
 



 
 
Τώρα είναι η σειρά και των άλλων κομματιών βοηθήσουν στον αποκλεισμό. 
4. Ιε4 Ρβ7 
5. Ιδ2 Ρβ8  
6. Αζ4+ Ρβ7  
7. Ιγ4 Ρα7 
 8. Ργ6 Ρα8 
 

 
 
Με τον ένα ή το άλλον τρόπο μία παρόμοια θέση θα έρθει στη σκακιέρα, ο 
αντίπλαλος βασιλιάς θα αποκλειστεί στην άκρη της σκακιέρας, όχι όμως στη «σωστή 
γωνία». Το βήμα 2 έχει ολοκληρωθεί, τώρα χρειάζονται μερικές προσεκτικές κινήσεις 
για να οδηγηθεί στην μαύρη γωνία, του χρώματος του αξιωματικού για να γίνει το 
ματ. Οι όποιες δυσκολίες για την επίτευξη του ματ αρχίζουν από εδώ και πέρα. 
 
9.Αη3 Ρα7  
10. Ιβ6 Ρα6  
 



 
 
 
 
11. Αβ8! 
 

 
Σημαντική κίνηση – κλειδί που πρέπει να θυμόμαστε σε αυτό το στάδιο του 
αποκλεισμού. Ο αξιωματικός εμποδίζει τον αντίπαλο βασιλιά από τη διαφυγή του 
προς της κακή γωνία. 
 
11...Ρα5 
12. Ιδ5! 
 

 
Η δεύτερη σημαντική κίνηση-κλειδί, ο μαύρος βασιλιάς πλέον οδηγείται προς την 
μαύρη γωνία α1 όπου θα γίνει το ματ. 
12...Ρα4 (δεν έχει ουσιαστική διαφορά το 12...Ρα6 13. Ιβ4+ Ρα5 14. Ργ5 Ρα4  και 
πάλι έρχεται ο αποκλεισμός) 
13. Ργ5 Ρβ3  



 
Τώρα υπάρχει άλλη μια κίνηση κλειδί. 
 
 

  
14, Ιβ4! (κόβει το τετράγωνο διαφυγής γ2) 
14...Ρβ2  
15. Αζ4! (κόβει το τετράγωνο γ1) 
15... Ργ3 
16. Αη5 Ρβ3  
17. Αζ6! Ρα3 
 
Τα υπόλοιπα είναι πια εύκολα. 
 

 
 
18. Ργ4 Ρα4 
19. Αδ8 Ρα3  
20. Ιδ3 Ρα4  
21. Ιβ2+ Ρα3 



22. Ργ3 Ρα2  
23. Αη5 Ρα1  
24. Ρβ3 Ρβ1 
 25. Αδ2 Ρα1 
 
 
 

 
Και τώρα οι τελικές κινήσεις: 
 
26. Ιγ4 Ρβ1 
27. Ια3+ Ρα1 
 28. Αγ3 ματ. 
 
 
 
 
 
Εξάσκηση: 
Παίξε πολλές φορές με αντίπαλο ή μόνος σου,  τυχαίες θέσεις με Ρ+Α+Ι εναντίον Ρ 
προσπαθώντας να αφομοιώσεις το σχέδιο και τις κινήσεις-κλειδιά. 
 
Χρήσιμο link: http://en.wikipedia.org/wiki/Bishop_and_knight_checkmate 
 
 
 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bishop_and_knight_checkmate

