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1 Βασιλιά

1 Βασίλισσα

2 Πύργους

2 Αξιωματικούς

2 Ίππους

8 Στρατιώτες
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Κάθε παίκτης έχει 
16 πιόνια:

Κινήσεις πιονιών:

Βασιλιάς:
Ο Βασιλιάς είναι το σημαντικότερο πιόνι. 
Αν αιχμαλωτιστεί, ο αντίπαλος κερδίζει 
αυτομάτως. Κινείται ένα τετράγωνο κάθε 
φορά και μπορεί να κινηθεί προς όλες τις 
κατευθύνσεις (εικ. 3).
Ο Βασιλιάς απαγορεύεται να βρεθεί σε 
τετράγωνο που απειλείται, ενώ μπορεί να 
αιχμαλωτίζει άλλα πιόνια. Σε αντίθεση με 
όλα τα υπόλοιπα πιόνια, δεν μπορεί να 
αιχμαλωτιστεί χωρίς προειδοποίηση
(χωρίς ο αντίπαλος να πει: «ρουά»).

2 παίκτες
Το ξύλινο ταμπλό περιλαμβάνει 64 
τετράγωνα, εναλλάξ λευκά και μαύρα, 
στοιχημένα σε 8 σειρές και 8 στήλες.
Το ταμπλό τοποθετείται στο τραπέζι με 
τέτοιο τρόπο  ώστε να υπάρχει,  τόσο για 
τον έναν όσο για τον άλλον παίκτη, λευκό 
τετράγωνο στην κάτω δεξιά γωνία του 
ταμπλό. Το στήσιμο των πιονιών, πάνω
στο ταμπλό, φαίνεται στην εικ. 1.
Κάθε παίκτης στη σειρά του κινεί ένα πιόνι.
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Βασίλισσα:
Η Βασίλισσα είναι το δυνατότερο πιόνι, 
αφού μπορεί και κινείται οριζόντια ή 
κάθετα, όπως ο Πύργος ή διαγώνια, 
όπως ο Αξιωματικός, όσα τετράγωνα 
θέλει ο παίκτης και σε όλο το μήκος
και πλάτος του ταμπλό (εικ. 4).

Αξιωματικός:
Ο Αξιωματικός κινείται διαγώνια, όσα 
τετράγωνα θέλει ο παίκτης. Από τους 
δύο Αξιωματικούς, ο ένας μπορεί να 
κινηθεί μόνο σε μαύρα τετράγωνα ενώ 
ο άλλος μόνο σε λευκά (εικ. 6).

Πύργος:
Ο Πύργος κινείται οριζόντια ή κάθετα, 
όσα τετράγωνα θέλει ο παίκτης (εικ. 5).
Μπορεί να επιτίθεται και να 
αιχμαλωτίζει αντίπαλα πιόνια, που 
βρίσκονται οπουδήποτε στον διάδρομο 
κίνησής  του.

Ίππος:
Ο Ίππος κινείται σε σχήμα Γ, προς όλες 
τις κατευθύνσεις. Π.χ. ένα τετράγωνο 
μπροστά και δύο πλάγια ή δύο 
τετράγωνα μπροστά και ένα πλάγια 
(εικ. 7). Είναι το μόνο πιόνι που μπορεί 
να περάσει πάνω από άλλα πιόνια.
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Στρατιώτης:
Ο Στρατιώτης είναι το πιο εύκολο πιόνι 
στο να αιχμαλωτιστεί. Κινείται μόνο 
μπροστά και ένα τετράγωνο κάθε φορά, 
εκτός από την πρώτη του κίνηση που 
μπορεί να κινηθεί 2 τετράγωνα (εικ. 8). Ο 
Στρατιώτης μπορεί να αιχμαλωτίζει πιόνια 
του αντιπάλου του μόνο διαγώνια (εικ. 9).

Όταν ένας Στρατιώτης φτάσει στην 
άλλη άκρη του ταμπλό, τότε μπορεί να 
προαχθεί σε οποιοδήποτε άλλο πιόνι 
θέλει ο παίκτης (εικ. 10).

Ροκέ:
Στο Ροκέ δύο πιόνια (ο Πύργος και ο Βασιλιάς) μπορούν να κινηθούν ταυτόχρονα 
προκειμένου να προστατευτεί ο Βασιλιάς. Το Ροκέ μπορεί να γίνει μόνο μία φορά 
σε κάθε παρτίδα. Υπάρχουν 2 διαφορετικά Ροκέ, το μικρό (εικ. 11-12) και το μεγάλο 
(εικ. 13-14). Και στις 2 περιπτώσεις, πρώτα ο Πύργος μετακινείται δίπλα στον 
Βασιλιά, ο οποίος με την σειρά του περνάει πάνω από τον Πύργο και καταλήγει στο 
διπλανό του τετράγωνο. Απαραίτητες προϋποθέσεις για να γίνει το Ροκέ είναι:
- Να μην έχει κινηθεί στο παιχνίδι ούτε ο Βασιλιάς, ούτε ο Πύργος.
- Να μην απειλείται ο Βασιλιάς.
- Να μην υπάρχει κάποιο πιόνι ανάμεσα στον Πύργο και το Βασιλιά.
- Τα τετράγωνα απ’ τα οποία περνάει ο Βασιλιάς, καθώς και η νέα του θέση, να μην 
απειλούνται.
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Ρουά/Ρουά Ματ:
Όταν ένας παίκτης απειλεί να αιχμαλωτίσει τον αντίπαλο Βασιλιά, οφείλει να 
προειδοποιήσει λέγοντας “Ρουά”. Σε αυτή την περίπτωση ο αντίπαλος προσπαθεί 
να προστατέψει τον Βασιλιά του, είτε μετακινώντας το Βασιλιά σε τετράγωνο 
που δεν απειλείται, είτε βάζοντας μπροστά από το Βασιλιά κάποιο άλλο πιόνι για 
να τον προστατέψει, είτε αιχμαλωτίζοντας το πιόνι που απειλεί το Βασιλιά (αν 
βέβαια είναι εφικτό). Όταν κάποιος παίκτης απειλεί να αιχμαλωτίσει τον αντίπαλο 
Βασιλιά, υπάρχουν 2 εκδοχές που μπορούν να συμβούν:
- Ο Βασιλιάς του αντίπαλου παίκτη βρίσκει τρόπο να διαφύγει.
- Ο αντίπαλος παίκτης δεν μπορεί να σώσει το Βασιλιά του, αφού όποια κίνηση 
και αν κάνει αιχμαλωτίζεται ο Βασιλιάς του. Σε αυτή τη περίπτωση ο παίκτης που 
απειλεί λέει “Ρουά Ματ” και το παιχνίδι τελειώνει με αυτόν νικητή.

Ίσοπαλία:
Το παιχνίδι λήγει ισοπαλία στις εξής περιπτώσεις: α) Με ΠΑΤ, δηλαδή όταν 
δεν υπάρχουν άλλες νόμιμες κινήσεις. Αυτό γίνεται συχνά, όταν ο Βασιλιάς 
παγιδεύεται και οποιαδήποτε κίνηση θα μπορούσε να τον απειλήσει, β) Αν δεν έχει 
αιχμαλωτιστεί πιόνι για πενήντα κινήσεις, γ) Αν συμφωνήσουν και οι δύο παίκτες 
και δ) Αν δεν υπάρχουν αρκετά πιόνια για να γίνει Ρουά Ματ.

Παρατηρήσεις - Συμβουλές:
1. Μετά το πρώτο μέρος του παιχνιδιού (άνοιγμα), όπου γίνονται οι πρώτες κινήσεις, ακολουθεί το κυρίως 
παιχνίδι. Σ’ αυτό το σημείο είναι η αληθινή μάχη, αφού ο κάθε παίκτης προσπαθεί να αξιοποιήσει τα 
πλεονεκτήματά του (αιχμαλωτίζοντας τους αντιπάλους και ταυτόχρονα παίρνοντας κατάλληλες θέσεις),
έτσι ώστε να αιχμαλωτίσει, στην τελική φάση του παιχνιδιού, τον αντίπαλο Βασιλιά.
2. Η κίνηση Ροκέ είναι σημαντικό να γίνεται νωρίς, για να προστατευτεί ο Βασιλιάς.
3. Στην εξέλιξη του παιχνιδιού θα υπάρχουν τετράγωνα που δεν καλύπτονται
από Στρατιώτες. Αυτά θα πρέπει να προστατεύονται είτε από τη Βασίλισσα,
είτε από τον Αξιωματικό, είτε από τον Πύργο. Μ’ αυτόν τον τρόπο, ο κάθε παίκτης μπορεί
να ελέγχει μεγαλύτερη περιοχή αλλά και να περιορίζει τις κινήσεις του αντιπάλου.
4. Οι παίκτες πρέπει πάντα να προστατεύουν τα πιόνια τους, καλύπτοντάς τα
με άλλα πιόνια.


