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Εισαγωγή

8Από αρχάριους για αρχάριους

Αρχικά πιστεύω πως πρέπει να εξηγήσω τους βασικούς λόγους ύπαρξης αυτού
του βιβλίου. Για την αγγλική του έκδοση ο κύριος λόγος ήταν οτι δεν είχα βρει μέχρι
τότε κανένα βιβλίο που να έχει γραφτεί με βάση την νοοτροπία του αρχάριου παίχτη.
Το Γκο έχει πολύ απλούς κανόνες για να τους μάθει κανείς, αλλά η πολυπλοκότητά
του είναι τεράστια. Όπως ένας μαθητής ζωγραφικής νοιώθει “χαμένος” μπροστά σε
έναν άδειο καμβα, έτσι ακριβώς νοιώθει κι ένας αρχάριος παίχτης μπροστά στο άδειο
ταμπλό του Γκο. Νοιώθουμε πως δεν έχουμε ξεκάθαρη στρατηγική ή λόγο που
παίζουμε μερικές κινήσεις. Επίσης ξέρουμε οτι δεν έχουμε τις ικανότητες ή την γνώση
ή το ταλέντο για να παίξουμε μια καταλυτική κίνηση ή να φέρουμε εις πέρας κάποιο
μεγαλεπήβολο σχέδιο στο ταμπλό. Κάθε κίνηση του αντιπάλου μπορεί να είναι
καινούργια για εμάς και αυτό μας κάνει να ανησυχούμε οτι κάτι συμβαίνει που εμείς
δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Προσπαθούμε λοιπόν να βελτιώσουμε τον εαυτό
μας αλλά αυτό είναι μια δύσκολη προσπάθεια. Η επιτυχία δεν είναι δεδομένη μέσω
της απλής μελέτης, ενώ έχουμε την εντύπωση οτι παρά τις προσπάθειές μας, οι άλλοι
παίχτες εξακολουθούν να βρίσκονται σε καλύτερη θέση απο εμάς.
Οι τεράστιες γνώσεις των έμπειρων παιχτών μας φαντάζουν απρόσιτες και
πολλοι τα παρατάνε ή προσπαθούν να απορροφήσουν όσο περισσότερη γνώση
γίνεται, με μέτρια, συνήθως, αποτελέσματα. Το Γκο, ευτυχώς ή δυστυχώς, δεν είναι
παιχνίδι στείρας γνώσης, οπότε νομίζω πως συχνά είναι καλύτερο να επανεξετάζουμε
όλα όσα γνωρίζουμε, κυρίως τα πιο βασικά, μέσα απο μια πιο απλή ή διαφορετική
οπτική γωνία. Σε αυτά τα πλαίσια, το βιβλίο θα προσπαθήσει να καλύψει όσο
περισσότερα πράγματα γίνεται και να τα εξηγήσει μέ τον πιο απλό τρόπο.
Έτσι έχουμε δύο διαφορετικές ομάδες πιθανών αναγνωστών :
α) αυτούς που θέλουν να μάθουν σε φίλους τους το παιχνίδι και επιζητούν
να τους προσφέρουν μια εισαγωγή στο παιχνίδι που να είναι φιλική προς
τον νέο παίχτη και να τον ενθαρρύνει να παίξει και να δοκιμάζει κινήσεις
β) παίχτες που μαθαίνουν ακόμη το παιχνίδι και, ελπίζω, θα βρούν σε αυτό το
βιβλίο μερικές βασικές ιδέες και γνώσεις στις οποίες μπορούν να βελτιωθούν,
γραμμένες με μια οπτικής γωνίας όμοια με την δική τους

Ο δεύτερος λόγος είναι το γεγονός πως, εξ όσων γνωρίζω, δεν υπάρχει κανένα
δωρεάν βιβλίο που μπορούμε να μοιράσουμε σε καινούργιους παίχτες, σε καμία
γλώσσα. Έτσι ήθελα να παρέχω την δυνατότητα να υπάρχει ένα βιβλίο που να
μπορούμε να το μοιράσουμε εύκολα και νόμιμα. Ένα βιβλίο που να μπορούσε να
μεταφραστεί και να διαδοθεί χωρίς να χρειάζονται διαπραγματεύσεις με εκδότες και
εταιρίες. Η Ευρώπη έχει τόσες πολλές χώρες και γλώσσες, και δεν γνωρίζουν όλοι οι
πολίτες της Αγγλικά. Παραταύτα δεν φαίνεται να υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό στην
γλώσσα τους και αυτό ακριβώς το κενό σκοπεύω να καλύψω με αυτό το εγχείρημα.

Εισαγωγή
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Η κατάσταση του Γκο στην Ελλάδα ίσως είναι ενδεικτική. Τη στιγμή που γράφονται
αυτές οι γραμμές δεν υπάρχει ακόμη κανένας επίσημος φορέας για το Γκο στην Ελλάδα
και δεν υπάρχει πρακτικά κανένας σύλλογος Γκο. Υπάρχει μόνο μια ομάδα 20-30
άτομων που παίζουμε το παιχνίδι και συμμετάσχουμε ενεργά στην διάδοση του
παιχνιδιού και στην εκπροσώπηση της χώρας μας διεθνώς.
Κάνουμε ότι μπορούμε, αλλά γίνεται να διαδώσουμε την γνώση για αυτό το
υπέροχο παιχνίδι χωρίς συλλόγους, χωρίς οργανώσεις, χωρίς τρόπους διδασκαλίας;
Κάτι τέτοιο φαντάζει αδύνατο. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον έναν τρόπο διδασκαλίας.
Ένα μέσο, μια βάση, για να γνωρίσουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι το παιχνίδι και
να το εκτιμήσουν. Χρειαζόμασταν λοιπόν ένα εργαλείο για αυτή τη δουλειά. Κατά την
άποψή μου αυτό το εργαλείο ήταν ένα βιβλίο, οπότε αυτό ξεκίνησα να φτιάξω.
Χωρίς αυτή την εξήγηση το βιβλίο αυτό ίσως να εμοιάζε ματαιόδοξο, μιας και
δεν είναι γραμμένο απο κάποιον επαγγελματία παίχτη, όμως η αλήθεια είναι πως
κάποτε έπρεπε να αποκτήσουμε ένα βιβλίο για το Γκο στην χώρα μας. Και ίσως να
υπάρχει αυτή η ανάγκη και σε άλλες χώρες που μοιάζουν με την δική μας. Το βλέπω
στις ομάδες του πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Αρκετές χώρες δεν φαίνεται να έχουν
αρκετούς νέους παίχτες πλέον και μάλλον και αυτοί δεν έχουν τον τρόπο και τα μέσα
για να διδάξουν τους παίχτες τους. Αν μπορέσουμε να τους παρέχουμε ένα βιβλίο
στην γλώσσα τους, αυτό ίσως τους βοηθήσει σημαντικά.

Κάτι τελευταίο πριν περάσετε στο περιεχόμενο του βιβλίου. Από την δουλειά
μου σαν καθηγητής πληροφορικής παρατήρησα πως όταν παρουσιάζεις κάτι
καινούργιο χωρίς να εξηγήσεις την χρησιμότητά του, τα παιδιά βαριούνται. Για να
λύσω αυτό το πρόβλημα, αμέσως μόλις προχωρούσα στην ύλη, έδινα ένα
πρακτικό παράδειγμα της εφαρμογής αυτής της ιδέας/γνώσης που μόλις
έμαθαν. Εκείνη την στιγμή μπορεί να μην καταλάβαιναν πλήρως το πως και το
γιατί, αλλά τουλάχιστον ενεργοποιούταν έτσι η φυσική τους περιέργεια. Την ίδια
ιδέα ακολούθησα και για το βιβλίο. Μόλις εξηγώ κάτι καινούργιο, παραθέτω και
ένα πρακτικό παράδειγμα απο πραγματικά παιχνίδια καθώς και την σκέψη και τον
σκοπό πίσω απο κάθε κίνηση.
Προτείνω σε όποιον διαβάζει αυτά τα πιο πολύπλοκα παραδείγματα να
προσπαθήσει να παίξει τις κινήσεις μια-μια σε πραγματικό ταμπλό ή στον
υπολογιστή και να ακολουθήσει την λογική πίσω απο την κάθε μια κίνηση,
ελπίζοντας οτι αυτό θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα που έχει και στους μαθητές μου.
Αν δεν καταλάβετε αμέσως τα πάντα, μην αγχώνεστε. Μέχρι να φτάσουμε στο
τέλος του βιβλίου, όπως και μέχρι να φτάσει ένας μαθητής στο τέλος της χρονιάς,
όλα θα έχουν γίνει πολύ πιο ξεκάθαρα.
Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας,
Χάρης Καπόλος, 3 Kyu DGS
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Τι είναι το Γκο

8 Παρόν και παρελθόν

To Γκο (στα Ιαπωνέζικα), Γουέι Κι (στα Κινέζικα) και Μπαντούκ (στα Κορεάτικα)
είναι γνωστό και ως “το παιχνίδι περικύκλωσης” και είναι ένα παιχνίδι δύο παιχτών το
οποίο εφευρέθηκε στην Κίνα περίπου 2500 χρόνια πριν, πράγμα που μάλλον το
καθιστά ένα απο τα αρχαιότερα επιτραπέζια παιχνίδια.
Ο μύθος λέει οτι δημιουργήθηκε απο τον αρχαίο Κινέζο
αυτοκράτορα Γιάο ή κάποιον σύμβουλό του με σκοπό την
διαπαιδαγώγηση του διαδόχου και την εκπαίδευσή του στις
λεπτές ισορροπίες τις εξουσίας. Άλλοι λένε οτι το πιο πιθανό
είναι πως εξελίχθηκε απο τους πολεμικούς χάρτες αρχαίων
στρατηγών που χρησιμοποιούσαν πέτρες σαν σημάδια.
Όποια και αν είναι η πραγματικότητα, η ουσία είναι οτι το
Αρχαίο ταμπλό Γκο
Γκο θεωρούταν τόσο σημαντικό στην αρχαία Κίνα που
αποτελούσε μια απο τις τέσσερις τέχνες που εκτιμούσε η αριστοκρατία της εποχής,
μαζί με την καλλιγραφία, την ζωγραφική και την γνώση Γκούκιν (μουσικό όργανο).
Το Γκο επίσης έφτασε σε υψηλό επίπεδο αναγνώρισης και στην Ιαπωνία όπου
κατά την εποχή Έντο (1603–1868) ο Ιάπωνας Σογκούν θέσπισε υπουργό Γκο και
τέσσερες “οικογένειες”/τίτλους ευγενών με σκοπό την διδασκαλία του παιχνιδιού.
Η σύγχρονη εκδοχή του παιχνιδιού βασίζεται κυρίως στους κανόνες εκείνης της εποχής
για αυτό και το βιβλίο επικεντρώνεται στους Ιαπωνικούς κανόνες για να μην
μπερδευτούν οι νέοι παίχτες.
Σήμερα φυσικά το παιχνίδι δεν έχει πλέον υπουργούς,
αλλά εξακολουθεί να έχει καλή φήμη και σε μερικά μέρη
ακόμη θεωρείται ως μορφή τέχνης και όχι σαν ένα απλό
παιχνίδι. Στην Κίνα, την Ιαπωνία και την Κορέα
υπάρχουν αρκετοί τίτλοι και κύπελα γύρω απο τα οποία
περιστρέφεται ο επαγγελματικός κλάδος του Γκο,
καθώς και αρκετοί διεθνείς διαγωνισμού τόσο για
επαγγελματίες όσο και για ερασιτέχνες. Το 2008
εκτιμήθηκε οτι υπάρχουν περίπου 40 εκατομμύρια
οι Η.Π.Α. έχουν διοργανώσει
παίχτες Γκο παγκοσμίως, κυρίως στην Ανατολική Ασία,
πάνω από τριάντα συνέδρια Γκο
αλλά από τότε μέχρι σήμερα έχει υπάρξει μια ραγδαία
εξάπλωση του παιχνιδιού, ιδίως στις H.Π.Α. όπου η Αμερικάνικη Ομοσπονδία Γκο
άρχισε να πιστοποιεί και αυτή επαγγελματίες παίχτες απο το 2012.
Πρόσφατα το παιχνίδι βρέθηκε στην επικαιρότητα μιας και για πρώτη φορά ένα
συστήμα Τεχνητής Νοημοσύνης, ονόματι AlphaGo κατάφερε να κερδίσουν δύο απο
τους κορυφαίους επαγγελματίες παίχτες Γκο, τον Lee Sedol και τον Ke Jie,
δημιουργώντας έτσι επιπλεόν δημοσιότητα για το παιχνίδι παγκοσμίως.
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Γιατί να μας ενδιαφέρουν γενικότερα τα παιχνίδια;
Νομίζω πως αυτή είναι η ερώτηση που πραγματικά πρέπει να
απαντήσουμε πρώτα. Σε πολλές χώρες του μοντέρνου κόσμου
τα παιχνίδια έχουν υποβαθμιστεί σαν κάτι που απευθύνεται
αποκλειστικά σε παιδιά και εφήβους, ενώ οι ενήλικες
θεωρούνται ανώριμοι αν ξοδεύουν τον χρόνο τους στην
εκμάθηση οποιουδήποτε παιχνιδιού. Ακόμη και για την
περίπτωση των παιδιών, οι περισσότεροι γονείς θεωρούν τα
Yasutoshi Yasuda 9p
παιχνίδια σαν κάτι το οποίο χρησιμεύει κυρίως στο να
αποσπάσει την προσοχή του παιδού και να προσφέρει έτσι ένας πρωτοπόρος της διδασκαλίας Γκο στα σχολεία
λίγη ώρα ησυχία στους γονείς ή, στην καλύτερη περίπτωση,
θεωρούν τα παιχνίδια κάτι που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να περάσουν λίγο
χρόνο με τα παιδιά τους και να διασκεδάσουν.
Είναι όμως τα παιχνίδια απλά ένα εργαλείο απόσπασης της προσοχής;
Πριν αναφερθούμε στην επιστήμη του θέματος, είναι άξιο αναφοράς οτι τα
παιχνίδια στην φύση αποτελούν τον κυριότερο τρόπο μετάβασης γνώσης απο την μια
γενεά στην επόμενη. Έτσι, ακόμη και μέσω της εμπειρικής παρατήρησης τα παιχνίδια
φαίνονται να έχουν μια σημαντικότερη θέση στην ανάπλαση ενός νέου ανθρώπου από
ότι φαντάζονται συνήθως οι γονείς. Αν τώρα αναλογιστούμε την πληθώρα
επιστημονικών ερευνών που υποδεικνύουν οτι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ των
παιχνιδιών και την βελτίωση της παιδικής συμπεριφοράς, μνήμης, συγκέντρωσης,
φαντασίας, αυτο-ελέγχου και γενικότερα της εφυϊας τους, τότε είναι εμφανές οτι δεν
πρόκειται για ασήμαντο θέμα. Βεβαίως δεν βοηθούν όλα τα παιχνίδια σε όλους αυτούς
τους παράγοντες, αλλά το Γκο πλησιάζει όντως σε αυτόν τον στόχο.
Η διανοητική εκπαίδευση ακολουθεί τις ίδιες βασικές αρχές της σωματικής
εκπαίδευσης. Με τον ίδιο τρόπο που μπορείς να αναπτύξεις συγκεκριμένους μύες του
σώματός σου, έτσι και τα παιχνίδια σε βοηθούν να εστιάσεις σε συγκεκριμένους
διανοητικούς τομείς. Ας δούμε μια περίληψη του τι μπορεί να μας προσφέρει το Γκο.
• Μας ωθεί να επαναξιολογήσουμε την συμπεριφορά μας μιας και είναι ένα παιχνίδι το οποίο τιμωρεί ενεργά την απληστία, τη ζήλια, το θυμό και την βιασύνη.
• Εξασκεί την μνήμη μας γιατί χρειάζεται να μαθαίνουμε μέσω της εμπειρίας μας
• Βελτιώνει την συγκέντρωσή μας και την φαντασία μας μέσω πολύπλοκων
καταστάσεων που απαιτούν να σχεδιάσουμε τις μελλοντικές μας κινήσεις.
• Μας βάζει διανοητικές προκλήσεις γιατί ο συνδυασμός όλων των προαναφερθέντων δεν είναι εύκολη υπόθεση. Το Γκο δεν είναι ένα παιχνίδι στο οποίο
μπορείς να κερδίσεις απο τύχη. Χρειάζεται σκέψη και οργάνωση.
• Βελτιώνεί την αίσθηση της αξιολόγησής μας επειδή οι επιλογές μας στο ταμπλό
ειναι συνήθως πολλές και σε κάθε μας κίνηση καλούμασε να τις “ζυγίσουμε”
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Τι είναι το Γκο

“Και πως τα κάνει όλα αυτά;” μπορεί να ρωτήσετε. Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση
είναι το διακύβευμα αυτού του βιβλίου και ελπίζω να το βρείτε ενδιαφέρον.
Αλλά για μισό λεπτό. Όλα αυτά είναι για τα παιδιά; Γιατί δεν μπορούμε και εμείς οι
ενήλικες να ωφεληθούμε απο όλα αυτά; Η κοινωνία μας προάγει την εικόνα οτι τα
παιχνίδια είναι μόνο για τα παιδιά, αλλά αυτό δεν είναι έτσι. Κάτι τέτοιο αποτελεί μια
εσφαλμένη κοινωνική άποψη που προσπαθεί να επηρεάσει τι είναι αποδεκτό να κάνει
ένας ενήλικας με τον χρόνο του και τι δεν είναι και, δυστυχώς, η κοινωνία θεωρεί οτι μόλις
ενηλικιωθούμε “αυτό ήταν” και πως κάθε δυνατότητα εξέλιξης και μόρφωσης είναι πλέον
χάσιμο χρόνου για εμάς. Ίσως να είναι αληθινό οτι δεν έχουμε πλέον την παιδική
σπιρτάδα και ικανότητα απορρόφησης γνώσης, αλλά μπορούμε όντως να βελτιωθούμε
σαν άνθρωποι ανεξαρτήτως της ηλικίας μας ή έστω να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε
όση διανοητική “προίκα” κατορθώσαμε να μαζέψουμε μέσα στα χρόνια. Αν ένα
σταυρόλεξο θεωρείται ικανή πνευματική άσκηση για να κρατήσει το μυαλό μας σε
εγρήγορση, γιατί όχι και ένα παιχνίδι τόσο πολύπλοκο και ανταγωνιστικό όσο το Γκο;
Αλλά αρκετά με όλα αυτά! Πάμε να δούμε πως παίζεται το παιχνίδι.

Το Γκο ταξιδεύει παντού και μπορεί να παιχτεί ανα πάσα στιγμή.
Πηγή : Ailin Hsiao ( Taiwanese 2p )

8 Ταμπλό και πέτρες

Βασικοί κανόνες
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Το Γκο παίζεται σε μια επίπεδη επιφάνεια (συνήθως ξύλινη) η οποία χωρίζεται σε
ένα πλέγμα με μικρά τετράγωνα, με τις πιο συνηθισμένες διαστάσεις να είναι 9x9,
13x13, και 19x19. Οι συντεταγμένες στο πλέγμα συνήθως συμβολί-ζονται με
γράμματα για την οριζόντια διάσταση και με αριθμούς για την κάθετη.

Άδειο ταμπλό 13x13

Άδειο ταμπλό 19x19

Άδειο ταμπλό 9x9

Οι δύο παίχτες χρησιμοποιούν μικρές στρογγυλές “πέτρες” δύο χρωμάτων,
μαύρο και λευκό. Οι πέτρες τοποθετούνται στις τομές των γραμμών και είναι όλες
όμοιες μεταξύ τους. Οι άδειες τομές που βρίσκονται γύρω απο μια πέτρα
ονομάζονται “ελευθερίες”. Οι πέτρες δεν μπορούν να μετακινηθούν μετά την
τοποθέτησή τους και μια πέτρα δεν μπορεί να παιχθεί σε κάποιο σημείο που δεν θα
έχει καμία ελευθερία. Πέτρες που εφάπτονται μεταξύ τους οριζόντια ή κάθετα
θεωρούνται γκρουπ και έχουν κοινές ελευθερίες.

Κάθε πέτρα έχει το πολύ
τέσσερις ελεύθερες πλευρές

Γκρουπ απο πέτρες που
μοιράζονται ελεύθερες πλευρές

Ο Μαύρος δεν μπορεί να παίξει εκεί
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Στο Γκο δεν υπάρχει κάποιο άλλο ειδικό πιόνι και αυτό είναι που κάνει τους
βασικούς κανόνες τόσο απλούς, αλλά κάθε πέτρα μπορεί να τοποθετηθεί σχεδόν
οπουδήποτε στο ταμπλό και αυτό είναι που προσθέτει τεράστια πολυπλοκότητα
και, βέβαια, ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Κάθε παίχτης έχει ένα χρώμα πέτρας και
παίζουν εναλλάξ απο μια πέτρα ο καθένας, με σκοπό να περικυκλώσουν όσο το
δυνατόν περισσότερη περιοχή η οποία μετριέται με πόντους. Κάθε κενή τομή του
πλέγματος που έχουμε περικυκλώσει είναι και ένας ποντος.
Το παιχνίδι ξεκινάει με άδειο ταμπλό και ο παίχτης με τις μαύρες πέτρες παίζει
πρώτος. Για να διατηρηθεί μια ισόρροπία, επειδή η πρώτη κίνηση δίνει κάποιο
πλεονέκτημα, ο λευκός παίχτης παίρνει απο την αρχή μερικούς πόντους σαν
αποζημίωση, που ονομάζονται “κόμι”. Ο ακριβής αριθμός του κόμι αποφασίζεται
απο τους παίχτες πριν το παιχνίδι και συνήθως κυμαίνεται απο 5,5 μέχρι 7,5. Ο
μισός πόντος δίνεται για να αποφευχθεί η περίπτωση της ισοπαλίας, που ονομάζεται
“τζι-γκο”.
Εννοείται πως θα δούμε αναλυτικά ποιοι είναι οι πιο αποτελεσματικοί
τρόποι για να πετύχουμε τον σκοπό του παιχνιδιού, αλλά προς το παρόν απλά ας
εστιάσουμε στην ιδέα ότι οι κίνησεις μας θέλουμε να επηρεάζουν όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη περιοχή με όσο λιγότερες κινήσεις γίνεται, όπως στην ακόλουθη εικόνα.

Ένα κλασσικό παράδειγμα αναποτελεσματικών κινήσεων απο τον Μαύρο. Χρειάζεται να ανοίξουμε
τα φτερά μας στο ταμπλό όπως οι άσπρες πέτρες, μιας και το να παίξεις πρώτος σε μια περιοχή σου
δίνει το πάνω χέρι σε κάθε μελλοντική διαμάχη.

Βασικοί κανόνες

Μια εκτίμηση πόντων ή επιρροής
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Και οι δύο παίχτες έχουν παίξει απο τρεις
κινήσεις, αλλά ποιος απο τους δύο παίχτες
έχει παίξει πιο αποτελεσματικά; Ο μαύρος
παίχτης φαίνεται να έχει διασφαλίσει μια
γωνία, αλλά ο λευκός έχει απλώσει τις πέτρες
του σε μεγαλύτερο χώρο, που σημαίνει οτι ο
μαύρος παίχτης θα αναγκαστεί να πολεμήσει
για τον έλεγχο σε αυτά τα σημεία. Βεβαίως ο
λευκός δεν θα διατηρήσει όλους αυτούς τους
πόντους μέχρι το τέλος του παιχνιδιού, αλλά
το γεγονός οτι έπαιξε πρώτος σε μια περιοχή
του δίνει μεγάλο πλεονέκτημα.

8 Αιχμαλωτίζοντας τις πέτρες του αντιπάλου

Ο επόμενος κανόνας είναι η αιχμαλώτιση των πετρών του αντιπάλου. Αυτό
γίνεται περικυκλώνοντας τις αντίπαλες πέτρες και μηδενίζοντας τις ελευθερίες τους.
Όταν μια αντίπαλη πέτρα ή γκρουπ αιχμαλωτισθεί, αφαιρείται απο το ταμπλό και
προστίθενται στο σκορ σου στο τέλος του παιχνιδιού. Όταν οι πέτρες έχουν μόνο
μία ελευθερία και είναι έτοιμες να αιχμαλωτισθούν, αυτό όνομάζεται "ατάρι".

Η μαύρη πέτρα έχει μόνο
μία ελευθερία στο Α
(βρίσκεται σε ατάρι)

Όταν ο Λευκός παίξει στην
θέση Α, η μαύρη πέτρα αιχμαλωτίζεται και αφαιρείται

Έτσι, ο Μαύρος συνήθως
αντιδρά επεκτείνοντας στο Α
και καταλήγει με 3 ελευθερίες

Τα μεγάλα γκρουπ από
γειτονικές πέτρες
έχουν κοινές ελευθερίες...

... αλλά αυτό δεν σημαίνει οτι
δεν μπορούν να αιχμαλωτιστούν...

... και να αφαιρεθούν
απο το παιχνίδι.

Βασικοί κανόνες
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Αναφέραμε πριν οτι με βάση τους ιαπωνικούς κανόνες μια πέτρα δεν μπορεί
να παιχθεί σε σημεία που δεν θα έχει καμία ελευθερία, αλλά αφού δεν είχαμε
αναφέρει τον κανόνα τις αιχμαλωσίας, δεν ήταν δυνατό να εξηγήσουμε γιατί. Τώρα
όμως είναι προφανές οτι κάτι τέτοιο θα αποτελούσε “αυτοκτονία” για την πέτρα ή το
γκρούπ και θα οδηγούσε στην αυτό-αφαίρεσή του. Πρακτικά μια τέτοια κίνηση δεν
μας προσφέρει τίποτα (εκτός απο μερικές σπάνιες περιπτώσεις) και για αυτό
απαγορεύεται σε αρκετές εκδόσεις του παιχνιδιού.

Αν ο Μαύρος παίξει στο A
τότε το γκρουπ του θα έχει
μηδέν ελευθερίες, άρα δεν
επιτρέπεται να παίξει εκεί ...

Αυτός ο κανόνας επίσης σημαίνει
ότι μπορούμε να παίξουμε σε
κάποια θέση που δεν έχει ελευθερίες εκείνη τη στιγμή, αλλά τις
αποκτά αιχμαλωτίζοντας κάποιες
αντίπαλες πέτρες

8 Ένα μάτι δεν είναι αρκετό ...

... όμως ο λευκός μπορεί!
Οι πέτρες του αιχμαλωτίζουν και
αφαιρούν το μαύρο γκρούπ και
έτσι η πέτρα αποκτά ελευθερίες

Μια ελευθερία στην οποία ο αντίπαλος δεν μπορεί να παίξει ονομάζεται “μάτι”,
αλλά δεν είναι αρκετό τα γκρουπ μας να έχουν μόνο ένα μάτι για να είναι ασφαλή.
Ένα μάτι μάς δίνει πλεονεκτήματα, αλλά αν το γκρουπ μας τεθεί σε ατάρι, τότε
μπορεί ο αντίπαλος να παίξει στο μάτι και να αιχμαλωτίσει το γκρουπ μας.
Σε πολλές περιπτώσεις η ύπαρξη ενός ματιού, ή η πιθανότητα δημιουργίας του, μας
δίνει μια ψεύτικη αίσθηση ασφάλειας που μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή (ή
“θάνατο”) των γκρουπ μας, αν δεν προσέξουμε.

Το μαύρο γκρουπ φαίνεται
ασφαλές με τέσσερις ελευθερίες και ένα μάτι στο 4...

...αν όμως το γκρουπ περικυκλωθεί και μείνει μόνο με μια
ελευθερία στο μάτι Α τότε...

...ο Λευκός μπορεί να παίξει
πλέον μέσα στο μάτι και
να αιχμαλωτίσει το γκρούπ.

Βασικοί κανόνες

8 ... αλλά δύο μάτια είναι!
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Έτσι, για να είναι ένα γκρουπ μας ασφαλές, χρειάζεται δύο μάτια. Σε αυτή την
περίπτωση το γκρουπ δεν μπορεί να αιχμαλωτιστεί με μία κίνηση, άρα οι πέτρες του
αντιπαλου δεν μπορούν να κερδίσουν ελευθερίες αιχμαλωτίζοντας τις δικές μας.
Επομένως, τα γκρουπ με ένα μάτι μπορούν να αιχμαλωτιστούν, ενώ γκρουπ με
δύο μάτια δεν μπορούν, για αυτό και αυτά τα γκρουπ ονομάζονται ζωντανά.

Δεξιά και αριστερή εικόνα: Τυπικά παραδείγματα δύο μόνο
ματιών. Παρατηρήστε οτι ο Μαύρος δεν μπορεί να γεμίσει τις
ελευθερίες στο 1 ή 2, άρα τα γκρουπ του Λευκού δεν μπορούν να
μπουν σε ατάρι και είναι ζωντανά

Ο κανόνας της αιχμαλώτισης μαζί με τα δύο μάτια δημιουργούν πολύ
ενδιαφέρουσες καταστάσεις και μονομαχίες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
Οι συγκρούσεις των δύο αντιπάλων θα εξαρτηθούν από την τοποθέτηση των πετρών
τους και, αναλόγως την περίπτωση, μπορεί να ασκηθούν πολύ ισχυρές επιθέσεις
σε αδύναμα γκρουπ ή αυτά να χαθούν πλήρως. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν
περιπτώσεις που μοιάζουν με μάτια αλλά δεν είναι λόγω κάποιου προβλήματος στο
σχήμα του γκρούπ. Αυτά ονομάζονται “ψεύτικα μάτια” και θα τα μελετήσουμε πιο
αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο.

Το τελικό αποτέλεσμα μιας μάχης.
Οι σημειωμένες μαύρες πέτρες είναι νεκρές
γιατί δεν μπορούν να σχηματίσουν δύο μάτια

To A μοιάζει με μάτι αλλά είναι ψεύτικο, επειδή
η σημειωμένη πέτρα μπορεί να αιχμαλωτισθεί
και ολόκληρο το γκρουπ να βρεθεί σε ατάρι.
Το σημείο B είναι κανονικό μάτι, αλλά ένα μάτι
δεν είναι αρκετό.
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Όταν αιχμαλωτίσουμε ένα αντίπαλο γκρούπ συνήθως αναφέρεται σαν
να σκοτώσουμε ενα γκρουπ. Ωστόσο πολλές φορές η διαδικασία της αιχμαλώτισης
δεν ολοκληρώνεται όταν το γκρουπ θεωρείται χαμένο εκείνη τη στιγμή. Κατά τη
διάρκεια του παιχνιδιού, αν αλλάξει η κατάσταση γύρω τους, τότε νεκρά γκρουπ
μπορεί να απειλήσουν πως θα επανέλθουν στη ζωή, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που
μπορείς να το σχεδιάσεις εύκολα και η καλύτερη πρακτική είναι να μην αφήνουμε τα
γκρουπ μας να βρεθούν σε τέτοια άσχημη θέση.

Είναι η σειρά του Λευκού και το μαύρο
γκρουπ είναι νεκρό ...

... γιατί δεν μπορεί να δημιουργήσει δύο μάτια
ακόμη και αν ήταν η σειρά του Μαύρου.

Γενικότερα, ένα γκρούπ που δεν μπορεί να σωθεί ακόμη και αν είναι η σειρά
μας να παίξουμε, θεωρείται νεκρό και συνήθως δεν ξοδεύουμε άλλες κινήσεις για
αυτό, μιας και το αποτέλεσμα δεν θα είναι θετικό για εμάς. Ομοίως, δεν θα πρέπει
να σπαταλάμε κινήσεις προσπαθώντας να σκοτώσουμε γκρούπ που δεν μπορούν
να αιχμαλωτισθούν, ακόμη και αν είναι η σειρά μας να παίξουμε, γιατί όπως είπαμε
ήδη αυτά τα γκρουπ θεωρούνται ζωντανά.

8 Η σπάνια περίπτωση της “Διπλής Ζωής”

Μερικές φορές γειτονικά γκρούπ και των
δύο παιχτών είναι πλήρως περικυκλωμένα και
έχουν δύο ελευθερίες. Σε αυτή την περίπτωση,
όποιος παίχτης παίξει πρώτος θα καταστρέψει
και τη δική του ελευθερία, θέτοντας και το δικό
του γκρουπ σε ατάρι. Σε αυτή την περίπτωση
κανένας παίχτης δεν μπορεί να αιχμαλωτίσει το
γκρουπ του αντιπάλου και αναγκαστικα
θεωρούνται και τα δύο ζωντανά (“Διπλή ζωή” ή
“σέκι”).Αυτό συμβαίνει σπάνια, ιδίως αν και οι
δύο παίχτες προσπαθούν να το αποφύγουν.

Ο πρώτος παίχτης που θα παίξει στο A
θα βάλει το δικό του γκρουπ σε ατάρι.
Έτσι, κανένας παίχτης δεν θέλει να παίξει
εκεί και τα δύο γκρουπ είναι ζωντανά
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8 Το να αιχμαλωτίζεις δεν είναι το παν
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Ο κύριος σκοπός του παιχνιδιού δεν είναι ποιός θα αιχμαλωτίσει τις
περισσότερες πέτρες, αλλά ποιός θα περικυκλώσει την μεγαλύτερη περιοχή. Γενικά,
είναι πιο χρήσιμο να απειλείς τα γκρουπ του αντιπάλου με αιχμαλωσία απο το να
προσπαθείς όντως να τα σκοτώσεις. Αυτό είναι μια πολύπλοκη ιδέα που θα
αναλύσουμε αργότερα, αλλά είναι σημαντικό να την έχουμε υπόψη μας από τώρα,
μιας και το να είμαστε άπληστοι και να θέλουμε όλη την περιοχή του αντιπάλου, είναι
ένα απο τα πιο συνηθισμένα λάθη που μπορούμε να κάνουμε.

Το ένστικτό μας μπορεί να μας ωθεί να παίξουμε
κινήσεις πολύ κοντά στις σκόρπιες λευκές πέτρες
μέσα στην περιοχή μας, αλλά συνήθως είναι
καλύτερο να τους επιτηθόμαστε απο μακριά...

... π.χ. αυτό είναι ένα καλό αποτέλεσμα για
τον Μαύρο. Οι λευκές πέτρες δεν είναι
ζωντανές ακόμη και ο Μαύρος κερδίζει
δωρεάν κινησεις γύρω απο το γκρουπ.

8 Απαγορεύονται οι επαναλήψεις

Ο τελευταίος κανόνας του παιχνιδιού είναι ότι δεν μπορούμε να παίξουμε μια
κίνηση που θα φέρει τις πέτρες του ταμπλό στην ίδια ακριβώς κατάσταση με
κάποια προηγούμενη. Αυτό οδηγεί στο λεγόμενο “Κο”, όπου θεωρητικά οι πέτρες
θα συνέχιζαν να αιχμαλωτίζονται εναλλάξ. Η απαγόρευση των επαναλήψεων
αποτρέπει κάτι τέτοιο.

Είναι η σειρά του Λευκού
και μπορεί να αιχμαλωτίσει
μια πέτρα, αλλά τώρα...

... και η δική του πέτρα είναι σε
ατάρι. Όμως δεν μπορεί να
αιχμαλωτισθεί άμεσα...

... γιατί θα καταλήγαμε στην
αρχική κατάσταση και αυτό θα
συνεχιζόταν συνέχεια. Έτσι...
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...έτσι ο Μαύρος είναι υποχρεωμένος να παίξει μια
κίνηση σε άλλο σημείο...

Βασικοί κανόνες

...και αν ο Λευκός αγνοήσει
την κίνηση τότε μπορεί να
κλείσει το κενό και να
κερδίσει την μάχη...

...αλλιώς, ο Μαύρος μπορεί πλέον να
αιχμαλωτίσει την πέτρα και τώρα ο
Λευκός θα πρέπει να παίξει μια
φορά αλλού όπως ο Μαύρος πριν.

Ο κανόνας αυτός, όχι μόνο σταματάει αυτή την κατάσταση, αλλά δημιουργεί και
ένα στρατηγικό πρόβλημα μιας και χρειάζεται να παίξουμε μια κίνηση σε άλλο σημείο
του ταμπλό που να αποτελεί αρκετή απειλή (και ονομάζεται “απειλή για Κο”) για
τον αντίπαλο, ώστε να τον αποτρέψουμε απο το να καλύψει την ελευθερία του Κο.
Το να εκτιμήσει κάποιος το μέγεθος ενός Κο δεν είναι εύκολο και για αυτό θα το
αναλύσουμε περισσότερο αργότερα, όμως για να καταλάβουμε καλύτερα πώς
λειτουργεί το Κο και οι απειλές του, καλό θα ήταν να δούμε τουλάχιστον ένα πρακτικό
παράδειγμα από πραγματικό παιχνίδι :

Ο Μαύρος παίζει στο 1 και
δημιουργεί Κο με τις δύο
σημειωμένες πέτρες και
απειλεί την περιοχή του
λευκού αν αιχμαλωτίσει
αυτή την πέτρα...

... έτσι ο Λευκός ξεκινάει το Κο.
Ο Μαύρος δεν μπορεί να παίξει
στο τρίγωνο, άρα χρειάζεται μια
κίνηση που να αναγκάσει τον
Λευκό να απαντήσει.
Το A απειλεί αρκετές πέτρες...

... έτσι ο Μαύρος παίζει εκεί.
Ο Λευκός απαντάει και ο Μαύρος μπορεί να πάρει πίσω την
πέτρα του στο 3. Τώρα ο Λευκός
πρέπει να βρεί μια απειλή Κο και
το παιχνίδι συνεχίζεται.

Βασικοί κανόνες
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Κάτι άλλο που δεν είναι προφανές είναι πως επειδή ο κανόνας απαγορεύει
ολόκληρο το ταμπλό να επαναληφθεί, αυτό δεν αποτρέπει την άμεση
αιχμαλώτιση πετρών, αν αρχικά αιχμαλωτίστηκαν περισσότερες απο μια πέτρες,
γιατί αυτό δεν δημιουργεί μια όμοια κατάσταση στο ταμπλό.

Παίζοντας στο Α μπορεί να
μοιάζει με Κο αλλά...

...ο Μαύρος μπορεί να παίξει
άμεσα στο B...

...επειδή αυτή η κίνηση δεν δημιουργεί την ίδια κατάστασή
με την πρώτη εικόνα

8 Υπολογισμός σκορ και ανάδειξη νικητή

Τέλος, το πιο σημαντικό θέμα, το σκορ. Όπως ήδη εξηγήσαμε, ο σκοπός του
παιχνιδιού είναι ποιος θα έχει τη μεγαλύτερη περιοχή και αυτή η περιοχή μετριέται
σε πόντους (τομές του πλέγματος) που ο παίχτης έχει περικυκλώσει πλήρως.
Σε αυτούς προστίθεται ο αριθμός των αιχμαλωτισμένων και νεκρών πετρών και
το κόμι, αν υπάρχει, και ο νικητής είναι αυτός που θα έχει το μεγαλύτερο σκορ.

Τυπικό παράδειγμα τελικού σκορ.
Τα μαύρα και λευκά σημάδια είναι οι
πόντοι του κάθε παίχτη. Πέτρες που
έχουν σημαδευτεί με το αντίθετο
χρώμα είναι νεκρές. Τα γκρί σημάδια
θεωρούνται ουδέτερα σημεία που
δεν ανήκουν σε κανέναν παίχτη.
Μαζί με τις αιχμαλωτισμένες πέτρες,
ο Μαύρος κερδίζει το παιχνίδι με 25
πόντους.
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8 Βαθμίδες και παιχνίδια με πλεονέκτημα

Σε αντίθεση με τα περισσότερα παιχνίδια, που ένας πιο καλός παίχτης συνήθως
κερδίζει κάποιον που δεν παίζει εξίσου καλά, το Γκο έχει έναν μηχανισμό
εξισορρόπησης που επιτρέπει σε παίχτες διαφορετικού επιπέδου να παίξουν ένα
δίκαιο παιχνίδι, δίνοντας στον πιο αδύναμο παίχτη το πλεονέκτημα να παίξει πρώτος
μερικές δωρεάν κινήσεις στο ταμπλό. Αυτά ονομάζονται παιχνίδια με πλεονέκτημα
και ο αριθμός των δωρεάν κινήσεων αποφασίζεται απο την αριθμητική διαφορά
δυναμικότητας των δύο παιχτών.

Συνηθισμένη τοποθέτηση για παιχνίδια με πλεονέκτημα, απο μια, μέχρι εννέα πέτρες

Οι βαθμίδες δυναμικότητας στο Γκο παραδοσιακά χωρίζονται σε "κίου"
(μαθητευόμενους) και "νταν" (γνώστες) για τους ερασιτέχνες, ενώ οι επαγγελματίες
έχουν ξεχωριστή βαθμίδα πάνω απο αυτήν, η οποία επίσης μετριέται σε νταν.
Το σύστημα λειτουργεί με φθίνουσα σειρά για τις βαθμίδες κίου και αύξουσα για τους
νταν. Για τους ερασιτέχνες η χαμηλότερη βαθμίδα είναι 30 κίου και η υψηλότερη
7 νταν, ενώ οι επαγγελματίες φτάνουν ως τα 9 νταν.

Βασικοί κανόνες
30-20 κίου

19-10 κίου

9-1 κίου

1-7 νταν
ερασιτέχνες
1-9 νταν
επαγγελματίες
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Οι βαθμίδες στις οποίες ξεκινούν οι αρχάριοι παίχτες.
Σε αυτό το επίπεδο ο παίχτης συνήθως γνωρίζει τους
βασικούς κανόνες που καλύψαμε και τις πιο βασικές τους
πρακτικές εφαρμογές

Οι βαθμίδες των παίχτών που είτε έχουν αφιερώσει κάποιον χρόνο για να μελετήσουν μερικές βασικές τεχνικές
του παιχνίδιου ή έχουν παίξει πάρα πολλά παιχνίδια και
έχουν αποκτήσει εμπειρική γνώση

Οι βαθμίδες των παίχτη που έχουν αρχίσει να αφιερώνουν
περισσότερο χρόνο στο Γκο και έχουν ξεκινήσει να εξερευνούν λίγο παραπάνω την πολυπλοκότητα του παιχνιδιού.
Οι βαθμίδες 9 και 8 κίου είναι οι βαθμίδες που ελπίζουμε
να φτάσουν οι νέοι παίχτες που θα διαβάσουν αυτό το βιβλίο
Οι βαθμίδες των παίχτών που έχουν ξεπεράσει τη σφαίρα
του τυπικού παίχτη και είναι πιο οργανωμένοι όσον αφορα
την μελέτη του παιχνιδιού

Αυτές οι βαθμίδες είναι πάνω απο κάθε ερασιτεχνική βαθμίδα και θα πρέπει να πετύχεις σε ειδικές εξετάσεις ή διαγωνισμούς για να τις αποκτήσεις. Αυτή η βαθμίδα, καθώς
και η δυνατότητα συμμετοχής σε επαγγελματικούς διαγωνισμούς και κύπελλα, μπορεί να δωθεί μόνο απο συγκεκριμένες ομοσπονδίες Γκο.

Ο πιο συνηθισμένος διαχωρισμός μεταξύ των βαθμίδων κίου είναι μεταξύ
30-10 κίου που συνήθως ονομάζονται σαν γκρουπ “διψήφιοι κίου” και στους 9-1 κίου
που χαρακτηρίζονται ως “μονοψήφιοι κίου”.
Μεταξύ των βαθμίδων κίου και ερασιτεχνών νταν, κάθε ένας αριθμητικός
βαθμός διαφοράς ισοδυναμεί και με μια επιπλέον δωρεάν πέτρα πλεονέκτημα στην
αρχή, ούτως ώστε να είναι δίκαιο το παιχνίδι. Μεταξύ των επαγγελματικών βαθμίδων
η διαφορά δεν είναι τόσο μεγάλη, έτσι συνήθως δίνεται μια πέτρα πλεονέκτημα για
κάθε τρείς ή τέσσερις βαθμούς διαφοράς.
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8 Και τώρα, τι;

Σχήματα

Η πιο δύσκολη ερώτηση στα επιτραπέζια παιχνίδια είναι συνήθως “ποιά είναι η
επόμενή μου κίνηση;”. Οι κανόνες του Γκο δεν είναι πολλοί, αλλά το μέγεθος του
ταμπλό κάνουν την απάντηση σε αυτή την ερώτηση αρκετά δύσκολη. “Που να παίξω
σε ένα άδειο ταμπλό;”, “πως να αντιδράσω στις κίνησεις του αντιπάλου μου και γιατί
έπαιξε εκεί;”, “ποιό είναι το καλύτερο σημείο για να τοποθετήσω πέτρες και πόσες;”,
“τι ακριβώς θέλω να πετύχω στο ταμπλό; Ποιός είναι ο στόχος και η στρατηγική
μου;”. Όλες αυτές και πολλές άλλες ερωτήσεις εμφανίζονται πάντα κατά τη διάρκεια
ενός παιχνιδιού. Επι παραδείγματί αυτό είναι ένα ταμπλό μετά απο μερικές κινήσεις:

Πως αποφασίσαμε να παίξουμε αυτές τις κινήσεις και όχι κάποιες άλλες;

Το Γκο έχει μερικές γενικές συμβουλές, σχήματα και σχέσεις μεταξύ των
πετρών που μπορούμε να έχουμε υπόψην και να τα εφαρμόζουμε ανάλογα τον
στόχο μας ανά πάσα στιγμή. Ακόμη είμαστε στην αρχή, οπότε θα ξεκινήσουμε με το
πιο βασικό στοιχείο, τα σχήματα. Θα δούμε ποιά είναι, πως αυτά λειτουργούν
γενικότερα και θα αναφέρουμε τα πλεονεκτήματα και τα μεινοκτήματά τους.

Σχήματα

8 Σχέσεις μεταξύ δύο πετρών
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Το βασικότερο και το πιο συνήθισμένο εργαλείο είναι οι σχέσεις μεταξύ δύο
πετρών. Υπάρχουν έξι σχετικές θέσεις, συνολικά. Δύο συμμαχικές πέτρες σε αυτές
τις θέσεις δουλεύουν αρμονικά μεταξύ τους, ενώ αν τοποθετήσει ο αντίπαλος μια
δική του πέτρα σε αυτές τις θέσεις θεωρούμε οτι μας επιτίθεται (ή προσεγγίζει) μια
απο τις πέτρες μας. Πρώτη σχέση είναι η άμεση σύνδεση:

Δύο άμεσα συνδεδεμένες πέτρες είναι η πιο σταθερή και
αργή κίνηση στο παιχνίδι

Συνήθως χρησιμοποιείται
για να δημιουργήσουμε
τοίχους ή να περικυκλώσουμε κάποια περιοχή

Δύο πέτρες τοποθετημένες
διαγώνια θεωρούνται πρακτικά συνδεδεμένες...

επειδή ο αντίπαλός μας
δεν μπορεί συνήθως
να τις αποσυνδέσει...

Δεύτερη είναι η διαγώνια προέκταση:

σε περιπτώσεις που μια
κίνηση απειλεί δύο διαφορετικές θέσεις ταυτόχρονα...

τότε η διαγώνια προέκταση
μπορεί να κοπεί. Κίνησεις σαν
κι αυτές που έχουν δύο ισάξια
αποτελέσματα ονομάζονται μιάι

Όταν ο αντίπαλος συνδέεται
άμεσα με μια πέτρα μας,
το ονομάζουμε επαφή.

είτε οι πέτρες είναι μόνες τους
είτε σε γκρουπ, όπως στην ανωτέρω εικόνα. Παραταύτα...

Όταν ένας αντίπαλος προσεγγίζει μια πέτρα μας με αυτόν
τον τρόπο, τότε ονομάζεται
διαγώνιο χτύπημα.
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Τρίτη σχέση αποτελεί το άλμα μιας θέσης η οποία γίνεται αφήνοντας ένα
κενό μεταξύ των πετρών. Αντίθετα με τις δύο προηγούμενες σχέσεις που είναι άμεση
συνδεδεμένες ή πολύ δύσκολο να διαλυθούν, αυτή και όλες οι επόμενες μπορούν
να αποσυνδεθούν (ή να “κοπούν”) σε κάποια σημεία. Αυτά τα αδύναμα σημεία είναι
συνήθως το επίκεντρο αρκετών διαμαχών στο παιχνίδι είτε άμεσα, είτε αργότερα
κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, όταν υπάρχουν περισσότερες βοηθητικές πέτρες
κοντά στο αδύναμο σημείο.

Το άλμα μίας θέσης είναι
μια σταθερή κίνηση με μόνο
ένα επικίνδυνο σημείο A...

και στο σημείο αυτό δεν
υπάρχει αρκετός ελεύθερος
χώρος για άμεση επίθεση...

Και εδώ έχουμε ένα άλλο πιθανό αποτέλεσμα, αν δεν υπάρχουν βοηθητικές πέτρες κοντά
για τον Λευκό.

Συνήθως οι δύο παίχτες κυνηγούν ο ένας τον άλλον με
τα άλματα μιας θέσης...

επίσης το άλμα μιας θέσης
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
να επεκτείνουμε ενα γκρουπ.

Τα άλματα μιας θέσης μπορούν να βοηθήσουν τις περικυκλωμένες μας πέτρες
να ξεφύγουν...

όπως εδώ, επι παραδείγματι,
που ο Μαύρος με διαδοχικά
άλματα οδήγησε το γκρούπ
στο κέντρο...

αλλά πρέπει να θυμόμαστε πως αν
υπάρχουν και άλλες πέτρες δίπλα,
ο αντίπαλος ίσως να μπορέσει να
αποσυνδέσει τα γκρουπ μας.

και έτσι το αποτέλεσμα
σπανίως είναι καλό, όπως
φαίνεται και στην εικόνα.

Σχήματα
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Τέταρτη είναι η κίνηση του ιππότη που παίρνει το όνομά της από την
αντίστοιχη κίνηση στο σκάκι. Είναι μια επέκταση σαν το άλμα μιας θέσης, αλλά
η πέτρα τοποθετείται διαγώνια. Αντίθετα με το άλμα μιας θέσης, η κίνηση του ιππότη
έχει δύο αδύναμα σημεία στα οποία μπορεί να κοπεί. Συνήθως το ένα από τα δύο
σημεία είναι πιο επικίνδυνο από το άλλο, ανάλογα την περίσταση. Σε κάθε
περίπτωση πάντως, αποτελούν κάτι που και οι δύο παίχτες πρέπει να προσέξουν.

Η κίνηση του ιππότη
έχει δύο αδύναμα σημεία
στο A και στο B.

Τα αποτελεσματα σε κάθε
περίπτωση είναι διαφορετικά.
εδώ είναι για το A...

και εδώ για το B. Το πιο είναι το
πιο επικίνδυνο σημείο εξαρτάται
κάθε φορά από την περίσταση.

Τα προηγούμενα αποτελέσματα δεν ήταν υπερ
του Λευκου για αυτό προσπαθούμε να κόψουμε
μόνο όταν έχουμε βοηθητικές πέτρες κοντά, όπως
οι σημειωμένες πέτρες στο σχεδιάγραμμα...

Αυτή τη φορά ο Λευκός συνέδεσε τις πέτρες του
και κέρδισε τη μάχη γιατί ο Μαύρος έχει τρία
αδύναμα σημεία στα A, B και C και δεν μπορεί
να τα υπερασπιστεί όλα ταυτόχρονα.

Σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούμε να κόψουμε την κίνηση του ιππότη, ιδίως στις άκρες
του ταμπλό. Στην εικόνα αν ο Λευκός παίξει
στο A, ο Μαύρος απαντάει με το B...

Αν ο Λευκός δοκιμάσει το άλλο αδύναμο σημείο, θα
βρει πως ούτε και αυτό λειτουργεί. Οι πέτρες του
Λευκού θα αιχμαλωτισθούν στην επόμενη κίνηση
(είναι σε ατάρι) και ο Μαύρος είναι ασφαλής.
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Πέμπτη σχέση είναι το άλμα δύο θέσεων το οποίο είναι μια επέκταση με δύο
κενές θέσεις από την αρχική πέτρα. Αυτή η κίνηση χρησιμοποιείται κυρίως για να
δώσει χώρο σε ένα γκρουπ για να δημιουργήσει δύο μάτια και να είναι ζωντανή
(το οποίο ονομάζεται και δημιουργία βάσης για ένα γκρουπ). Επίσης την
χρησιμοποιούμε για να επεκταθούμε γρήγορα προς το κέντρο του ταμπλό.
Σαν κίνηση είναι πιο γρήγορη απο το άλμα μιας θέσης, αλλά λιγότερο ασφαλής,
μιας και έχει δύο επικίνδυνα σημεία αποσύνδεσης. Παρά το επιπλέον επικίνδυνο
σημείο όμως, στις περισσότερες περιπτώσεις ακόμη και αν οι πέτρες μας κοπούν,
λαμβάνουμε κάποια αποζημείωση κατά την διαδικασία άμυνας.

Αυτή είναι η πιο συνηθισμένη χρήση για το άλμα δύο θέσεων. Ο Λευκός παίζοντας την κίνηση 1 θέλει να αποτρέψει τον Μαύρο από το να παίξει εκεί και να μετατρέψει όλη την κάτω πλευρά σε μια περιοχή που θα έχει το πάνω
χέρι. Ο Μαύρος αντιδρά με την κίνηση 2 και ο Λευκός εκτελεί άλμα δύο θέσεων για να δημιουργήσει μια βάση
για το γκρουπ του και να έχει χώρο για δύο μάτια στους πόντους σημειωμένους με τρίγωνο. Παρατηρήστε πως
ενώ υπάρχουν τα δύο επικίνδυνα σημεία στο A και B, σε αυτό το αρχικό στάδιο του παιχνιδιού ο Μαύρος δεν έχει
αρκετές πέτρες στην περιοχή για να απειλήσει αμέσως αυτά τα σημεία. Θα δούμε αναλυτικά στο κεφάλαιο για
την επίθεση και την άμυνα πως λειτουργούν αυτές οι επιλογές, αλλά προς το παρόν ας δούμε ένα παράδειγμα...

Πράγματι, αν ο Μαύρος προσπαθήσει άμεσα κάτι
τέτοιο, τα περισσότερα αποτελέσματα δεν είναι
υπέρ του. Στην πρώτη εικόνα ο Λευκός μπλοκάρει
από πάνω και στην δεύτερη από κάτω. Και τα δύο
αποτελέσματα τον συμφέρουν...

Οπότε ο Μαύρος συνήθως είτε θα αφήσει ήσυχες
αυτές τις πέτρες προς το παρόν και θα επανέλθει αργότερα, όταν θα έχει πιο ξεκάθαρο πλάνο και περισσότερες βοηθητικές πέτρες γύρω, είτε θα επιλέξει
κάποιο διαγώνιο χτύπημα, απειλώντας να κόψει το
σχήμα έμμεσα. Αφού ο Λευκός αμυνθεί, συνήθως
ο Μαύρος κάνει άλμα δύο θέσεων προς το κέντρο και
καταλήγουμε με ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα.

Σχήματα
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΄Έκτη σχέση είναι η μεγάλη κίνηση του ιππότη που είναι όμοια με την απλή
κίνηση του ιππότη, αλλά με μια επιπλέον κενή γραμμή. Απ’ όλες τις σχέσεις, αυτή
είναι η πιο επικίνδυνη και έχει τα περισσότερα αδύναμα σημεία. Εξακολουθεί βέβαια
να είναι πολύ χρήσιμη, ιδίως όταν θέλουμε να επεκτείνουμε την βάση ενός γκρουπ
προς τα πλάγια. Ο αντίπαλός μας δεν μπορεί να κόψει άμεσα αυτή τη σχέση, αλλά
θα πρέπει να είμαστε πάντα σε επιφυλακή γιατί μια επιπλέον πέτρα για τον αντίπαλο
μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά υπέρ του.

Η μεγάλη κίνηση του ιππότη
έχει τέσσερα αδύναμα σημεία,
αναλόγως με την κατάσταση
γύρω τους.

Εδώ είναι μια περίπτωση
για την επίθεση στο C...

Σχεδόν πάντα μπορεί να κοπεί
ή τουλάχιστον να αποτελεί δέλεαρ για τον αντίπαλό μας. (εδώ
είναι η επίθεση στο A)...

και η επίθεση στο D...

Εδώ βλέπουμε μια μεγάλη κίνηση του ιππότη.
Πολλές φορές όμως μια συντηρητική κίνηση,
όπως η απλή κίνηση του ιππότη στο A, μπορεί
να είναι πιο ασφαλής για τον Λευκό...

Άρα, αναλόγως τις περιστάσεις,
θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί
όταν παίζουμετην μεγάλη κίνηση
του ιππότη (επίθεση στο B)...

και βέβαια υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ανάλογα με την τοποθεσία της αρχική λευκή πέτρας

Αν τελικά ο Λευκός το ρισκάρει, τότε θα διαπιστώσει πως δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να αποτρέψει τον Μαύρο να κόψει τις πέτρες του και ξάφνικα
τα γκρουπ του Λευκού είναι περικυκλωμένα.
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8 Σχέσεις μεταξύ περισσότερων πετρών

Έχοντας βάλει σε μια σειρά τις κύριες σχέσεις μεταξύ δύο πετρών, τώρα
μπορούμε να τις συνδιάσουμε για να κατασκευάσουμε σχήματα με περισσότερες
πέτρες. Κάθε ένα απο αυτά τα σχήματα έχουν ξεχωριστά πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα και το ποιο θα επιλέξουμε κάθε φορά συνήθως δεν εξαρτάται μόνο
από τις γύρω πέτρες αλλά και από το τι θέλουμε να πετύχουμε γενικότερα σε όλο το
ταμπλό. Ας ξεκινήσουμε με το πιο προφανές σχήμα: Τον τοίχο
Η λέξη τοίχος μας προκαλεί αμέσως να φανταστούμε πολλές πέτρες ενωμένες
σε μια γραμμή. Αυτός είναι βέβαια ο ιδανικός σχηματισμός από μεριάς δύναμης,
αλλά συνήθως η δημιουργία ενός τέτοιου τοίχου είναι πάρα πολύ αργή. Έτσι,
πρακτικά παίζουμε πιο γρήγορες κινήσεις και σπανίως επιλέγουμε οι τοίχοι μας να
είναι τέλειοι. Συνήθως έχουν κενά ή σφάλματα, τα οποία ο αντίπαλός μας πιθανόν
να προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει εναντίον μας και εμείς θα προσπαθήσουμε να
αμυνθούμε. Το δίλημμα “τέλειος τοίχος αλλά αργός” με το “ατελής τοίχος, αλλά
γρήγορος” είναι ένα απο τα πιο βασικά στο παιχνίδι και για αυτό θα το συζητήσουμε
εκτεταμένα αργότερα, μιας και πάντα πρέπει να το έχουμε υπόψην μας και να
προσπαθούμε να βρούμε την σωστή ισορροπία.
Σε αυτά τα πλαίσια, ας εισαγάγουμε την έννοια της επιρροής.
Όπως έχουμε δει, οι πόντοι που εξασφαλίζουμε θεωρούμε οτι ειναι μια περιοχή
που μας ανήκει και ο αντίπαλος δύσκολα θα μπορέσει να την καταστρέψει.
Η έννοια τη περιοχής είναι σχετικά εύκολη να εντοπιστεί στο ταμπλό, αλλά η επιρροή
όχι. Η επιρροή είναι ένα πεδίο δύναμης που δημιουργείται από τις πέτρες μας
και τα σχήματά τους. Όσο πιο σταθερά και εκτεταμένα είναι αυτά τα σχήματα, τόσο
πιο μεγάλη η επιρροή μας. Συνήθως για να αποκτήσουμε επιρροή, πρέπει να την
ανταλλάξουμε με περιοχή και δεν είναι πάντα ξεκάθαρο αν αξίζει αυτή η ανταλλαγή
ή οχι, μιας και η ιδανική χρήση της επιρροής δεν είναι να την μετατρέψουμε σε
περιοχή, αλλά να αποτρέψουμε την επέκταση και τις επιθετικές κινήσεις του
αντιπαλου μας.
Εδώ έχουμε έναν τυπικό τοίχο με ένα αδύναμο σημείο στο
A. Οι τοίχοι δεν προσφέρουν επιρροή προς την κατεύθυνση που προεκτείνονται (εδώ, προς τα πάνω) αλλά
προς την άδεια πλευρά που έχουν απέναντί τους
(εδώ, προς τα δεξιά). Ο γενικός κανόνας είναι πως η επιρροή ενός τοίχου επεκτείνεται όσο είναι περίπου το
μήκος τους (σε αυτή την περίπτωση, οι πέντε πόντοι
προς τα δεξιά που είναι σημειωμένοι με τα τετράγωνα).
Είναι προφανές λοιπόν πως θέση κλειδί για τον Μαύρο
είναι μια κίνηση στο B ή C και αν καταφέρει να παίξει εκεί
πρώτος τότε θα φτιάξει ένα πλαίσιο στο οποίο δύσκολα θα
μπορέσει να εισβάλλει ο Λευκός. Έτσι λοιπόν ο Λευκός
προσπαθεί να παίξει πρώτος εκεί για να χαλάσει τα σχέδια
του Μαύρου, καταλαμβάνοντας και την αριστερή γωνία
και μειώνοντας και την επιρροή που σχεδίαζε να αποκτήσει ο Μαύρος.
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Αυτό είναι ένα πιθανό και ασφαλές αποτέλεσμα.
Ο Λευκός ελαττώνει της επιρροή του Μαύρου,
ενώ παράλληλα κερδίζει έναν τοίχο στο κέντρο.
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Αν ο Λευκός χάσει την ευκαιρία, τότε ο Μαύρος προλαβαίνει να παίξει πρώτος εκεί. Τώρα ο Λευκός μπορεί μόνο να μειώσει την ζημιά. Ανάλογα το υπόλοιπο
ταμπλό ο Μαύρος έχει τουλάχιστον πέντε επιλογές
για να απαντήσει στην κίνηση 2.

Πάντα θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση για τέτοιες ευκαιρίες, αλλιώς ο αντίπαλός
μας θα αποκτήσει υπερβολική επιρροή και θα την μετατρέψει σε πόντους, χωρίς
εμείς να κερδίσουμε τίποτα σε αντάλλαγμα. Επι παραδείγματι :

Αυτό είναι ένα σχεδόν ιδανικό σενάριο για τον Μαύρο, ο οποίος αντάλλαξε τις γωνίες για να αποκτήσει
τρεις τοίχους (οι σημειωμένες πέτρες με τετράγωνα). Σε συνδιασμό με τις πέντε πέτρες, σημειωμένες με
τρίγωνο, αυτοί οι τοίχοι δημιουργούν αρκετή επιρροή και περιοχή για να ανταποδόσουν στον Μαύρο το
ρίσκο που πήρε. Αν ο Λευκός είχε παίξει πρώτος σε κάποια από αυτά τα σημεία, ο Μαύρος θα βρισκόταν
σε δύσκολη θέση. Το παιχνίδι επιρροής δεν είναι μια εύκολη υπόθεση.
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Τελικά ο Λευκός θα θελήσει να πάρει
πίσω κάποια απο την περιοχή που είναι
μέσα στην επιρροή του Μαύρου, αλλά
όσο προστίθενται περισσότερες αντίπαλες πέτρες, συνήθως κάτι τέτοιο γίνεται όλο και πιο δύσκολο.
Κινήσεις όπως η επισημασμένη λευκή
πέτρα δεν λειτουργούν, εκτός και αν ο
αντίπαλος κάνει κάποιο λάθος. Μια περικυκλωμένη πέτρα μόνη της, σπανίως
φέρνει θετικό αποτέλεσμα.

Πολλές φορές θεωρούμε πως ένας τοίχος είναι η βάση για να δημιουργήσουμε
ένα πλαίσιο περιοχής και συνήθως νοιώθουμε πως η επιρροή είναι κάτι που πρέπει
να αμυνθούμε για να την κρατήσουμε. Έτσι καταλήγουμε να παίζουμε πολύ κοντά
στους τοίχους μας ή να ξοδεύουμε κινήσεις για να διώχνουμε τον αντίπαλο από
αυτούς, αλλά αυτή είναι η λάθος νοοτροπία. Είναι δύσκολο να ξεφύγουμε από
αυτή την ιδέά αλλά οι τοίχοι και η επιρροή δεν είναι εκεί για να αμυνθούμε, αλλά για
να επεκταθούμε και να δελεάσουμε τον αντίπαλο να παίξει μέσα στο πεδίο επιρροής
μας. Αυτό είναι ένα πολύπλοκο θέμα που θα μας απασχολήσει στο κεφάλαιο 5, αλλά
προς το παρόν ας δούμε ένα παράδειγμα:
Ο Μαύρος παίζει 1 και 3 για να δημιουργήσει έναν μικρό τοίχο, που δεν είναι αρκετός για να λειτουργήσει σωστά με την
επισημασμένη πέτρα, σαν περιοχή.
Αν αυτή η πέτρα ήταν στο A, τότε θα ήταν
μεν ασφαλέστερη, αλλά δεν θα χρησιμοποιούσε τον τοίχο σωστά. Τώρα είναι στο
ιδανικό μέρος για να δελεάσει τον Λευκό
να εισβάλλει, για να μπορέσει μετά ο Μαύρος να απειλήσει στο B.

Έτσι θα έδειχνε το ταμπλό αν η Μαύρη
πέτρα στο προηγούμενο διάγραμμα ήταν
μια θέση πιο κοντά. Ο Λευκός θα προεκτεινόταν από τις πέτρες και ο Μαύρος θα
έπαιζε A, B ή C, και είναι τώρα περιορισμένος. Η απειλή στο D παραμένη πιθανή,
αλλά πλέον πολύ δύσκολη να εκτελεστεί.
Αυτό έγινε τελικά στο παιχνίδι.
Ο Λευκός θέλησε όντως να εισβάλλει
στο πλαίσιο επιρροής του Μαύρου
και οι πέτρες του τελικά αποσυνδέθηκαν. Ο τοίχος του Μαύρου είναι
επαρκής για να του επιτρέψει να επιτεθεί στον Λευκό, ο οποίος αν δεν
παίξει στο Α, η απειλή του Μαύρου
στο B είναι πλέον ένα πολύ σοβαρό
πρόβλημα.
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Γιατί όμως η κίνηση στο Α στο προηγούμενο διάγραμμα είναι τοσο καλή;
Η απάντηση αποτελεί το δεύτερο σχήμα με πολλές πέτρες: Το στόμα της τίγρης.
Αριστερή εικόνα: Το στόμα της τίγρης είναι το σχήμα που δημιουργείται
από δύο πέτρες τοποθετημένες διαγώνια, με την προσθήκη μιας πέτρας σε
ένα απο τα σημεία A, B, C ή D.
Στις άλλες τέσσερις εικόνες βλέπουμε
το αποτέλεσμα, με το 1 να επισημαίνει
το αδύνατο σημείο του σχήματος.
(που ονομάζεται κοίταγμα)

Υπάρχει ένα ρητό στο Γκο που λέει “το αδύναμο σημείο του αντιπάλου, είναι το
δικό μας δυνατό σημείο” και αυτό ισχύει εδώ τέλεια. Εννοείται πως δεν πηγαίνουμε
στο ταμπλο φτιάχνοντας αυτό το σχήμα μόνο του, όπως στο παραδειγμα. Όλα τα
σχήματα έχουν κάποιο σκοπό και πρέπει να δημιουργούνται φυσιολογικά απο τις
κινήσεις των δύο παιχτών και για αυτό η τοποθεσία των αδύναμων σημείων είναι
ένα από τα κύρια πράγματα που μας απασχολούν όταν σκεφτόμαστε αν θα πρέπει
να χρησιμοποιήσουμε ένα σχήμα ή όχι.

Αριστερή εικόνα: Όταν ο Λευκός παίζει στο αδύναμο σημείο. ο Μαύρος πρέπει σχεδόν πάντα να απαντήσει ενώνοντας τις πέτρες του. Τέτοιες αναγκαστικές κινήσεις είναι πάντα χρήσιμες για εμάς αν είμαστε
στην θέση του Λευκού και είναι κάτι που πάντα πρέπει να προσέχουμε αν είμαστε στην θέση του Μαύρου.
Κεντρική εικόνα: Αν ο Μαύρος αγνοήσει την απειλή και παίξει την κίνηση 2 κάπου αλλού τότε αυτό
είναι ένα πιθανό αποτέλεσμα. Ο Μαύρος κόβεται στα δύο και δεδομένου οτι τέτοια σχήματα πάντα έχουν
αντίπαλες πέτρες γύρω τους, κάτι τέτοιο συνήθως είναι καταστροφικό για τα γκρουπ του Μαύρου.
Δεξιά εικόνα: Αν ο Μαύρος αποφασίσει να παίξει ο ίδιος στο αδύναμό του σημείο τότε το σχήμα που δημιουργείται ονομάζεται πονούκι. Και εδώ ισχύει πως δεν έχει νόημα να φτιάχνουμε αυτά τα σχήματα
μόνοι μας, αλλά για να είναι χρήσιμα πρέπει να δημιουργούνται φυσιολογικά, μέσω ανταλλαγών κινήσεων
με τον αντίπαλο κατά την διάρκεια του παιχνιδιού.
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Ας υποθέσουμε πως στο προηγούμενο παράδειγμα, ο Λευκός κοιτάζει μέσα
στο στόμα της τίγρης και ο Μαύρος αγνοεί την απειλή.
Μόλις ο Μαύρος παίξει αλλού για την
κίνηση 2, ο Λευκός μπορεί άμεσα να
αξιοποιήσει την απειλή του και να
επιτεθεί στις μαύρες πέτρες με το
ατάρι στην κίνηση 3 διαχωρίζοντάς
τες μεταξύ τους.
Οι κινήσεις 4 και 5 είναι σχεδόν σίγουρο πως θα ακολουθήσουν και οι
τρείς πέτρες του Μαύρου είναι περικυκλωμένες.

Συνήθως λοιπόν χρησιμοποιούμε το στόμα της τίγρης μόνο όταν είναι ασφαλές
να συνδέσουμε τις πέτρες μας με αυτόν τον έμμεσο τρόπο και προστατεύουμε
περισσότερα αδύναμα σημεία απο που δημιουργούμε. Αυτό συνήθως ισχύει στις
γωνίες του ταμπλό που ο αντίπαλός μας δεν μπορεί να απειλήσει αποτελεσματικά
το αδύναμο σημείο του σχηματός. Αν συνεχίσουμε το παράδειγμα της σελ. 23:

Αριστερή εικόνα: Ο Λευκός παίζει διαγώνια κάτω απο τις Μαύρες πέτρες στο 1 (κίνηση που ονομάζεται
χάνε). O Μαύρος αμύνεται και ο Λευκός συνδέει. Πλέον ο Μαύρος έχει δύο επιλογές Α και Β.
Κεντρική εικόνα: Η σταθερή σύνδεση στο A δίνει αυτό το αποτέλεσμα. Ο Μαύρος είναι ασφαλής, αλλά
χρειάστηκε τελικά δύο κινήσεις για να το καταφέρει και είναι πάλι η σειρά του Λευκού για να παίξει.
Δεξιά εικόνα: Αλλά αν ο Μαύρος παίξει το στόμα της τίγρης στο B, τώρα μπορεί να αμυνθεί δημιουργόντας το ίδιο σχήμα πάλι στην κίνηση 2. Ο Λευκός συνδέσει στο 3 και τώρα είναι η σειρά του Μαύρου να
παίξει και τα αδύναμα σημεία του είναι σχετικά ασφαλή τόσο κοντά στην άκρη του ταμπλό.
Αριστερή εικόνα: Όταν το αδύναμο σημείο βρίσκεται προς το κέντρο, το στόμα της τίγρης είναι πιο αδύναμο μιας και δίνει δωρεάν κινήσεις στον αντίπαλό.
Εδώ ο Λευκός έπαιξε το διπλό χάνε στο 1 και 3 και
ένα διπλό στόμα της τίγρης στο 5, αφήνοντας αδύναμα σημεία στο A και B.
Δεξιά εικόνα: Αν ο Μαύρος παίξει αυτές τις δωρεάν
κινήσεις θα χαλάσει το σχήμα του Λευκού. Επειδή
αυτή η κατάσταση συμβαίνει στο κέντρο του ταμπλό,
ο Μαύρος μπορεί πολύ πιο εύκολα να αξιοποιήσει
αυτές τις επιπλέον πέτρες.
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Το να συνδέσουμε τις πέτρες όμως δεν είναι ο μοναδικός τρόπος άμυνας.
Μερικές φορές μπορούμε απλά να προεκτείνουμε κάποια από τις πέτρες τους
σχήματος για να καλύψουμε το αδύναμο σημείο, δημιουργώντας μια σκάλα.
Η σκάλα δεν είναι συγκεκριμένο σχήμα, αλλά μια παγίδα από την οποία οι
πέτρες του αντιπάλου δεν μπορούν να ξεφύγουν απο διαδοχικά ατάρι, εκτός και αν
υπάρχει κάποια φιλική πέτρα στην διαδρομή που να σπάει την παγίδα. Ας δούμε
ένα παράδειγμα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα τις συμβαίνει:

Αριστερή εικόνα: Ο Λευκός απειλεί να κόψει τις Μαύρες πέτρες. Η κίνηση Α είναι η τυπική άμυνα,
αλλά ο Μαύρος μπορεί να παίξει στο Β και να δημιουργήσει μια σκάλα αν ο Λευκός όντως κόψει στο Α.
Κεντρική εικόνα: Αυτό θα ήταν το αποτέλεσμα αν ο Μαύρος έπαιζε την τυπική άμυνα. Το σχήμα των
πετρών του Μαύρου πλεόν είναι ακαθόριστο, ενώ ο Λευκός μπορεί πολύ εύκολα να επεκταθεί προς το κέντρο ή τα πλάγια και να περικυκλώσει τον Μαύρο.
Δεξιά εικόνα: Αν ο Μαυρος τελικά επιλέξει την έμμεση άμυνα και ο Λευκός κόψει στην κίνηση 3, τότε
ο Μαύρος μπορεί να ξεκινήσει την σκάλα με το ατάρι στην κίνηση 4...

Αριστερή εικόνα: Αν ο Λευκός προσπαθήσει να αντισταθεί, τότε οι κινήσεις μέχρι το 8 ολοκληρώνουν
άλλο ένα βήμα στην σκάλα και ο Λευκός καταλήγει πάλι σε ατάρι.
Κεντρική εικόνα: Ο Λευκός μπορεί να επιμείνει αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Μέχρι την κίνηση 12 είναι
πάλι σε ατάρι και δεν υπήρχε καμία περίπτωση να ξεφύγει από την σκάλα.
Δεξιά εικόνα: Έτσι, η καλύτερη επιλογή του Λευκού είναι να προσπαθήσει να ξεφύγει εξ αρχής και να
απειλήσει να κόψει τον Μαύρο αργότερα. Για την κίνηση 6 ο Μαύρος μάλλον θα πρέπει πλέον να ενώσει
τις πέτρες του στο Α, αλλά τώρα έχει καλύτερο σχήμα από την τυπική άμυνα και πιέζει τον Λευκό.

Οπότε μια σκάλα δημιουργείται κάθε φορά που οι αντίπαλες πέτρες
παγιδεύονται σε μια αλληλουχία κινήσεων κατά την οποία πάντα βρίσκονται σε ατάρι.
Συνήθως είναι σημαντικό να έχουμε υπόψιν μας τις πιθανές σκάλες γιατί όταν είναι
υπέρ μας μπορούμε να παίξουμε πολύ πιο επικίνδυνες κινήσεις. Ακόμη και αν μια
σκάλα δεν μας ευνοεί, η απειλή του να τοποθετήσουμε μια πέτρα που να διασπάει
τη σκάλα, μπορεί να μας προσφέρει δωρεάν κινήσεις κάπου αλλού στο ταμπλό.
Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα από ένα πραγματικό παιχνίδι:
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Αρχικά ας δούμε ένα τοπικό παράδειγμα για το πως λειτουργεί η διάσπαση μιας
σκάλας. Ας επεκτείνουμε το προηγούμενο παράδειγμα προσθέτοντας μια επιπλέον
Λευκή πέτρα και να δούμε τι συμβαίνει.

Αριστερή εικόνα: Οποιαδήποτε λευκή πέτρα στον δρόμο της σκάλας (εδώ συγκεκριμένα στους σημειωμένους πόντους), αλλάζει τελείως το αποτέλεσμα εν σχέση με την προηγούμενη σελίδα.
Κεντρική εικόνα: Όπως βλέπουμε η σκάλα δεν λειτουργεί πλέον αν και παίξαμε τις ίδιες κινήσεις.
Η επιπλέον πέτρα στην περιοχή, έδωσε τις απαραίτητες επιπλέον ελευθερίες στο γκρούπ του Λευκού.
Δεξιά εικόνα: Ο γενικός κανόνας είναι πως οποιαδήποτε αντίπαλη πέτρα βρίσκεται στον δρόμο των τεσσάρων διαγώνιων νοητών γραμμών που ακολουθεί η σκάλα, θεωρείται πως διακόπτει την σκάλα.
Ας δούμε το παράδειγμα από το πραγματικό παιχνίδι. Ο Μαύρος παίζει την κίνηση του ιππότη στο 1 για να πιέσει
την μοναχική πέτρα του Λευκού, αλλά ο
Λευκός τον αγνοεί και παίζει αλλού
(πράγμα που ονομάζεται τενούκι) για
να απειλήσει τον Μαύρο σε άλλο σημείο,
πρίν απαντήσει στην κίνηση 1. Ο Μαύρος ξεγελιέται και απαντάει με την κίνηση 3, χωρίς όμως να αντιλαμβάνεται
πως η κίνηση 2 του Λευκού αποτελεί
πέτρα που διασπάει την σκάλα από την
κάτω αριστερή γωνία. Ο Λευκός συνεχίζει το σχέδιό του και παίζει την κίνηση
4 και όπως βλέπουμε αν ο Μαύρος προσπαθήσει να αιχμαλωτίσει με σκάλα
αυτή την πέτρα θα αποτύχει λόγω της
κίνησης 2.
Αξιοσημείωτο είναι πως ο Μαύρος παίχτης που “την πάτησε” ήμουν εγώ ο
ίδιος. Ήξερα για τις σκάλες, αλλά αυτό
δεν με εμπόδιζε να κάνω λάθος. Αυτή
είναι η ομορφιά των παιχνιδιών. Κάθε
λάθος είναι ευκαιρία για να γίνεις
καλύτερος.

Μην ανησυχείτε αν δεν καταλαβαίνετε άμεσα τα πάντα για αυτά τα σχήματα.
Ο σκοπός μας προς το παρόν είναι να μάθουμε για την ύπαρξή τους. Αργότερα θα δούμε περισσότερα για
αυτά και η εμπειρία που θα αποκτήσετε παίζοντας το παιχνίδι θα σας προσδώσει μια πιο αναλυτική κατανόηση για τα υπέρ και τα κατά της κάθε περίστασης.

Σχήματα
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Το να μιλάμε απλά για πέτρες που διασπούν σκάλες δεν είναι αρκετό. Ας δούμε πρακτικά τι συμβαίνει.
Αν ο Μαύρος αγνοήσει την ύπαρξη της πέτρας που διασπάει την σκάλα, τότε δεν θα μπορέσει ποτέ να αιχμαλωτίσει την Λευκή πέτρα και όλες του οι πέτρες θα ήταν σε κίνδυνο, μιας και ο Λευκός μπορεί να τις
θέσει σε ταυτόχρονο ατάρι. Για αυτό τον λόγο, αν η σκάλα δεν λειτουργεί, δεν παίζουμε αυτές τις κινήσεις.

Αριστερή εικόνα: Στο κανονικό παιχνίδι ο Μαύρος επιτέθηκε με την κίνηση 4 στην λευκή πέτρα για
να κάνει την σκάλα να λειτουργεί ξανά. Ο Λευκός έπαιξε πάλι αλλού (τενούκι) για να εξασφαλίσει την
πάνω αριστερή γωνία και ο Μαύρος την κάτω αριστερή γωνία με τις κινήσεις μέχρι την 8.
Δεξιά εικόνα: Εδώ βλέπουμε μια άλλη πιθανότητα που δείχνει πιο καλή για τον Λευκό. Αυτό είναι που
κάνει το Γκο τόσο ενδιαφέρον. Μια επιλογή αν αλλάξει, δημιουργείται ένα τελείως διαφορετική ταμπλό.
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Ένα άλλο σημαντικό σχήμα είναι η ένωση μπαμπού,
το οποίο αποτελείται απο δύο παράλληλα σετ από δύο
συνδεδεμένες πέτρες και είναι από το πιο σταθερά σχήματα
στο παιχνίδι μιας και δεν μπορεί να κοπεί, αν σχηματισθεί.
Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που το χρησιμοποιούμε αντί
απλά να συνδέσουμε τις πέτρες μας. Η ιδέα πίσω από αυτό
είναι πως συνήθως θέλουμε οι πέτρες μας να είναι πιο
ευέλικτες στο ταμπλό. Ας δούμε πως λειτουργεί στην πράξη:

Η ένωση μπαμπού, αν ολοκληρωθεί δεν μπορεί να κοπεί. Το A
με το B είναι μιάι (ισάξιες κινήσεις ή με το ίδιο αποτέλεσμα)

Αν δεν έχει ολοκληρωθεί όμως
ο σχηματισμός του, τότε έχει
ένα αδύνατο σημείο στο A...

Η ένωση μπαμπού

Αν οι πέτρες περικυκλωθούν και
ο Λευκός παίξει στο αδύναμο
σημείο, τότε ο Μαύρος δεν μπορεί να γλυτώσει με τίποτα.

Αριστερή εικόνα: Ο Λευκός θέλει να συνδέσει τις πέτρες του. Ανάλογα την περίσταση
κάθε κίνηση από το A στο F είναι εφικτή.
Όμως, από όλες τις πιθανές επιλογές η μοναδική που δεν μπορεί να κοπεί και είναι δυνατόν να επεκταθεί προς όλες τις πλευρές, είναι
το A.
Δεξιά εικόνα: Μετά το A, ο Λευκός έχει τη
δυνατότητα να παίξει σε οποιαδήποτε από
τις σημειωμένες θέσεις και θα είναι πολυ δύσκολο να ανακοπεί από τον Μαύρο.

Αυτό που ιδανικά θέλουμε να πετύχουμε όταν ψάχνουμε για την επόμενη κίνησή μας, είναι να βρούμε μια κίνηση που να κάνει περισσότερα από ενα
πράγματα, ταυτόχρονα. Ας δούμε μερικές επιλογές που έχει ο Μαύρος για
να συνδέσεις τι πέτρες του στη διπλανή εικόνα. Αν παίξει την κίνηση 1 τότε
θα ενώσει μεν τις πέτρες του, αλλά δεν θα πετύχει τίποτε άλλο. Έτσι, ο Λευκός μπορεί να αγνοήσει αυτή την κίνηση και να πάρει την πρωτοβουλία των
κινήσεων και να παίξει κάπου αλλού στο ταμπλό. Αυτή η αλλαγή στην πρωτοβουλία των κινήσεων λέγεται παίρνω σέντε. Επίσης σέντε ονομάζονται
οι κίνησεις στις οποίες πρέπει να απαντήσουμε οπωσδήποτε. Αντιθέτα, μια
κίνηση που μπορούμε να την αγνοήσουμε, ονομάζεται γκότε.
Αν ο Μαύρος παίξει την κίνηση 2, τότε συνδέει τις πέτρες του και κοιτάζει στο αδύναμο σημείο του άλματος μιας θέσης του Λευκού στο Α, αλλά αφήνει πίσω πιθανές αδυναμίας (που ονομάζονται άζι) τις
οποίες μπορεί αργότερα ο Λευκός να επιτεθεί και να μειώσει τον χώρο που έχει ο Μαύρος για δύο μάτια.
Αντιθέτως η κίνηση 3 πετυχαίνει τρία πράγματα. Ενώνει τι πέτρες σταθερά, εξασφαλίζει τον ζωτικό χώρο
του γκρουπ και απειλεί τον Λευκό με δύο κινήσεις στο A ή στο B. Έτσι, αφού υπάρχει σημαντική απειλή,
ο Λευκός θα πρέπει να απαντήσει και ο Μαύρος διατηρεί την πρωτοβουλία των κινήσεων (σέντε)

Σχήματα
Ένα παρόμοιο σχήμα είναι το τραπέζιο το οποίο
δημιουργείται συχνά στα παιχνίδια επειδή είναι πολύ σταθερό
και ευέλικτο και εμφανίζεται πολύ φυσιολογικά πάνω στην
ανταλλαγή κινήσεων μεταξύ των παιχτών. Αντίθετα με την
ένωση μπαμπού, αυτό το σχήμα μπορεί να κοπεί, αλλά μόνο
αν ο αντίπαλος έχει πολλές βοηθητικές πέτρες γύρω και μπορεί
να βάλει κάποια μέρη του σχήματος σε ταυτόχρονο ατάρι:
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Αριστερή εικόνα: Το τραπέζιο έχει τρία αδύναμα σημεία σημεία στο A, B και C αλλά πρέπει ένα τμήμα
του σχήματος να είναι σχεδόν περικυκλωμένο για να λειτουργήσουν και να τα εκμεταλλευτεί ο αντίπαλος.
Κεντρική εικόνα: Εδώ παίζοντας στο C αιχμαλωτίζονται οι σημειωμένες πετρες
Δεξιά εικόνα: Ενώ, αντίστοιχα, παίζοντας στο Α, οδηγούμαστε σε αυτή την περίπτωση που οι πέτρες
του Μαύρου κόβονται.

Αριστερή εικόνα: Αυτή ήταν η συνέχεια στο παιχνίδι που είδαμε στην σελίδα 30. Ο Λευκός προσπαθεί
να ζήσει στα δεξιά και έπαιξε το χάνε στην κορυφή δύο πετρών του Μαύρου. Υπάρχουν πολλές καλές επιλογές για την κίνηση 6. μιας και οι πέτρες του Μαύρου δεν είναι σε άμεσο κίνδυνο, μπορεί να παίξει
αλλού (τενούκι) και να αξιοποιήσει κάποιο άλλο σημείο του ταμπλό. Αν θέλει να απαντήσει τοπικά, τότε
αν παίξει στο B δημιουργεί τραπέζιο και θα είναι ακόμη πιο ασφαλής. Αν παίξει στο A...
Δεξιά εικόνα: ... μπορεί να δημιουργήσει πολύπλοκες καταστάσεις. Κάτι τέτοιο δεν είναι απαραιτήτων
χειρότερο απο το τραπέζιο ( εξάλλου η κίνηση 7 καταλήγει και εδώ να δημιουργεί ένα τραπέζιο ), αλλά
μπορεί να μην είναι θετικό για τον Μαύρο σε μερικές περιπτώσεις. Θα εξηγήσουμε περισσότερο αυτές τις
κινήσεις στην σελίδα 35, αλλά αυτό είναι ένα πιθανό αποτέλεσμα. Ο Μαύρος έχει καλά σχήματα και βλέπουν προς το κέντρο, αλλά έδωσε αρκετή περιοχή για να το πετύχει (σημειωμένη με τα τρίγωνα) και εξακολουθεί να πρέπει να αμυνθεί εναντίον της κίνησης 8, πιθανώς παίζοντας στο X.
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Επιπλέον υλικό για μελλοντική χρήση

Στο παιχνίδι ο Μαύρος έπαιξε τελικά το τραπέζιο
και θεώρησε πως ήταν τελείως ασφαλής. Αυτό τελικά οδήγησε σε μια πολύπλοκη μάχη που και οι
δύο παίχτες προσπαθούν να σκοτώσουν τα σημειωμένα γκρουπ του άλλου. Αν ο Λευκός μπορέσει
να κόψει στο A, τότε θα κερδίσει την μάχη, οπότε
παίζει στο 1 για να απειλήσει δύο πράγματα: Να
παίξει στο Α ή στο Β. Το να κόψει στο A είναι δύσκολο έτσι ο Λευκός προσπαθεί να κλέψει την
γωνία του Μαύρου σας αποζημείωση για το περικυκλωμένο του γκρουπ στο κέντρο...

Αν όμως ο Μαύρος παίξει το τραπέζιο στην επιλογή 5 τότε πετυχαίνει δύο πράγματα. Προστατεύει το αδύναμο σημείο στο A και ταυτόχρονα αν
ο Λευκός κόψει στο αδύναμο σημείο B τότε δημιουργείται μια σκάλα υπέρ του Μαύρου. Ο Μαυρός
απάντησε στην διπλή απειλή του Λευκού με επιτυχία έτσι ο Λευκός αναγκάζεται να κάνει μια τελευταία προσπάθεια από την άλλη κατεύθυνση...

Πάνω εικόνα: Ο Λευκός βρήκε μια από τις κινήσεις που πετυχαίνουν πολλαπλούς στοχους,
οπότε ο Μαύρος πρέπει να βρει μια κίνηση που
να προστατεύει και τα δύο αυτά σημεία ταυτόχρονα. Ο Μαύρος έχει πέντε επιλογές αλλά οι
περισσότερες δεν είναι αρκετά καλές.
Κάτω εικόνα: Αν ο Μαύρος επιλέξει την επιλογή 3 τότε χάνει αρκετούς πόντους...

Ο Λευκός παίζει την κίνηση 1 για να απειλήσει
το αδύναμο σημείο αλλά ο Μαύρος απαντάει
σχηματίζοντας το στόμα της τίγρης στο 2. Ο Λευκός προσπαθεί να σκοτώσει το μικρό γκρουπ του
Μαύρου στα αριστερά αλλα εξ αιτίας των καλών
σχημάτων του Μαύρου, αποτυγχάνει και παραιτείται. Αυτά τα παραδείγματα ήταν λίγο πιο πολύπλοκα απ’οτι έπρεπε, αλλά υπάρχει ένα ηθικό
διδαγμα εδώ και αυτό είναι το εξής:

Το να φτιάχνεις καλά σχήματα είναι ένας πολύ σημαντικός και αποδοτικός στόχος.
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Αν προσθέσουμε μια ακόμη πέτρα στο τραπέζιο, τότε
δημιουργούμε το επόμενο σχήμα, το στόμα του δράκου.
Το πλεονέκτημα αυτού του σχήματος είναι οτι συνήθως μας
εξασφαλίζει την δημιουργία ενός ματιού και μας παρέχει μια
σταθερή πλατφόρμα για να παλέψουμε για το δεύτερο μάτι.
Όπως και με τις άλλες περιπτώσεις, το σχήμα αυτό πρέπει
να προκύπτει φυσιολογικά στο ταμπλο για να είναι χρήσιμο.

Το μάτι βρίσκεται στο A.
Το B είναι το άλλο αδύναμο σημείο του σχήματος, αν δεν προλάβει να παίξει ο Μαύρος εκεί.

Σε περίπτωση που ο Λευκός
παίξει πρώτος στο αδύναμο
σημείο, ο Μαύρος είναι αναγκασμένος να ενώσει στο A.

Ας υποθέσουμε πως ο Μαύρος θέλει να
δημιουργήσει καλό σχήμα στην σημειωμένη περιοχή και να επιτεθεί στον
Λευκό. Ένας καλός τρόπος είναι να στοχεύσει για το στόμα του δράκου...

Tο στόμα του δράκου

Πρέπει πάντα να προσέχουμε
για να μην περικυκλωθούμε,
αλλιώς ο αντίπαλος θα παίξει το
διπλό ατάρι στο A.

Έτσι παίζει την κίνηση 1 και ο Λευκός πρέπει να φτιάξει
το δικό του σχήμα. Οι κινήσεις 3 και 4 ακολουθούν την
ίδια λογική και η κίνηση 5 δημιουργεί το στόμα του δράκου και απειλεί για το διπλό ατάρι στο A, άρα ο Λευκός
πρέπει να απαντήσει. Ο Μαύρος έφτιαξε καλό σχήμα και
κρατησε την πρωτοβουλία των κινήσεων (σέντε).

Αριστερή εικόνα: Ο Λευκός είναι
περικυκλωμένος και πρέπει να φτιάξει δύο μάτια για να ζήσει.
Δεξιά εικόνα: Έτσι ο Λευκός
ακουμπάει στην Μαύρη πέτρα και
απειλεί να βγεί έξω και ο Μαύρος
αμύνεται. Οι κινήσεις μέχρι την 5
δίνουν στον Λευκό τουλάχιστον ένα
μάτι με το στόμα του δράκου στο A,
και πλέον ελπίζει να δημιουργήσει
και ένα δεύτερο.
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Επιστρέφοντας σε πιο απλές ιδέες είδαμε πως το χάνε είναι
ένα διαγώνιο χτύπημα σε μια γειτονική αντίπαλη πέτρα ενώ το
διπλό χάνε είναι, προφανώς, δύο χάνε στην σειρά. Αρκετοί
παίχτες όταν μαθαίνουν το παιχνίδι φοβούνται να παίξουν το χάνε
λόγω των αδύναμων σημείων που αφήνει πίσω του (ιδιως το
διπλό χάνε), αλλά όπως θα δείτε εδώ, συνήθως δεν υπάρχει κάτι
επίφοβο. Ακόμη και αν ο αντίπαλος προσπαθήσει να σας κόψει,
συνήθως υπάρχει κάτι άλλο που κερδίζουμε ως αποζημείωση.
Όταν παίζουμε χάνε πάνω απο δύο ή τρείς αντίπαλες πέτρες,
ονομάζεται χτύπημα στην κορυφή αυτών των πετρών και από
εκεί κι έπειτα ή παιζουμε πιο συντηρητικά ή παίζουμε πιο
επιθετικά με το διπλό χάνε.
Ας δούμε πως λειτουργούν και οι δύο αυτές περιπτώσεις:

Αυτή είναι μια συντηρητική επιλογή.
Ο Μαύρος ανησυχεί για το αδύναμο σημείο στο A, οπότε επεκτείνεται με την
κίνηση 3. Όπως είδαμε στην σελίδα
27, αυτό είναι μια καλή ιδέα αν οι πέτρες
είναι κοντά στην άκρη του ταμπλό...

Ο Μαύρος χτυπάει
την κορυφή δύο πετρών. Το προφανές
αδύναμο
σημείο
είναι στο A.

Αλλά αν αυτό το σχήμα δημιουργηθεί σε πιο ανοιχτά
σημεία, τότε ο Λευκός είναι ικανοποιημένος μιας και
κερδίζει και αυτός έναν τοίχο, απλά λίγο μικρότερο.
Αναλόγως με το υπόλοιπο ταμπλό ίσως η ασφαλή επιλογή να μην συμφέρει μερικές φορές τον Μαύρο.

Αριστερή εικόνα: Αυτό είναι το διπλό χάνε. Εδώ έχουμε δύο αδύναμα σημεία, όμως αν ο Λευκός δεν
έχει βοηθητικές πέτρες κοντά, τότε δεν δίνουν συνήθως πολύ καλό αποτέλεσμα στον Λευκό
Κεντρική εικόνα: Αν ο Λευκός παίξει στο πρώτο αδύναμο σημείο τότε αυτό είναι το πιο συνηθισμένο
αποτέλεσμα. Ο Μαύρος είναι ασφαλής και η Λευκή πέτρα στο 1 είναι πρακτικά νεκρή. Οι θέσεις A μέχρι
D είναι θέσεις κλειδιά για την άμυνα ή την επίθεση και των δύο παιχτών. Ανάλογα με την κατάσταση,
ο Μαύρος κερδίζει έναν καλό τοίχο και έχει αρκετό άζι για να επιτεθεί στο σχήμα του Λευκού.
Δεξιά εικόνα: Το δεύτερο αδύναμο σημείο είναι πιο επικίνδυνο μιας και η Λευκή πέτρα στο 1 είναι νεκρή
μόνο αν η σκάλα είναι υπέρ του Μαύρου. Ακόμη όμως και αν δεν είναι, ο Μαύρος έχει δύο σημεία, το A
και B για μελλοντικές επιθέσει και κέρδισε περισσότερη επιρροή από την συντηρητική επιλογή. που είδαμε
πριν. Το διπλό χάνε είναι ένα πολύ σημαντικό βέλος στην φαρέτρα των κινήσεών μας.

Σχήματα
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Τελειώνοντας αυτό το κεφάλαιο θα δούμε μερικά σχήματα που δημιουργού-νται
συχνά στο παιχνίδι, χωρίς όμως να τα αναλύσουμε ιδιάιτερα, γιατί θα δούμε
λεπτομερώς πως λειτουργούν αργότερα, όταν θα τα χρησιμοποιήσουμε πρακτικά,
στα επόμενα κεφάλαια.
Ένα από αυτά τα σχήματα είναι η στήλη που αποτελείται
από δύο πέτρες άμεσα ενωμένες, παράλληλες προς τις πέτρες
του αντιπαλου. Το κύριο πλεονέκτημά του είναι πως οι πέτρες
δεν μπορούν να διαχωριστούν και είναι μια πολύ ισχυρή αμυντική
κίνηση. Το μειονέκτημά του είναι πως είναι μια αργή κίνηση, αλλά
μπορεί να μας δώσει την τέλεια βάση για να παίξουμε δυνατές
Η στήλη
κινήσεις, όπως. το διπλό χάνε που είδαμε πριν.

Ο Λευκός παίζει στο 1 και προσπαθεί να βγει έξω ή να επεκταθεί στα πλάγια. Ο Μαύρος απαντάει με την
κίνηση 2 για να πάρει ίδιος την περιοχή και να απειλήσει την θέση του αντιπάλου του. Ο Λευκός παίζει
την στήλη στο 3 για να αμυνθεί και να εξασφαλίσει την βάση του και ο Μαύρος απαντάει με την ίδια
κίνηση στο 4. Τώρα είναι η σειρά του Λευκού και επειδή η στήλη είναι τόσο σταθερή σαν σχήμα μπορεί
να δοκιμάσει το χάνε στο A ή στo C ή να βγεί προς το κέντρο με το άλμα στο B.

Επόμενο είναι το άδειο τρίγωνο. Αυτή τη φορά είναι ένα
άσχημο σχήμα που συνήθως το αποφεύγουμε γιατί δεν είναι ο πιο
αποτελεσματικός τρόπος για να χρησιμοποιήσουμε τις κινήσεις
μας. Στις περισσότερες περιπτώσεις το άδειο τρίγωνο δεν μας
παρέχει τίποτα, οπότε το χρησιμοποιούμε μόνο όταν είναι τελείως
υποχρεωτικό για να σώσουμε τις πέτρες μας.

Το άδειο τρίγωνο

Ο λόγος που το άδειο τρίγωνο θεωρείται άσχημο σχήμα είναι οτι δεν προσφέρει κάποια επιπλέον ιδιότητα στις πέτρες μας, σε σύγκριση με το να είχαμε απλά δύο πέτρες σε διαγώνια προέκταση. Αν τοποθετήσεις μια πέτρα
στο A ή B δημιουργεί ένα άδειο τρίγωνο, αλλά οι πέτρες μας είναι ήδη ενωμένες, όπως είδαμε στην σελίδα 18. Άρα το άδειο τρίγωνο συνήθως έχει
νόημα μόνο όταν πρέπει να αμυνθούμε ή να δημιουργήσουμε μάτια και
καμία άλλη πιθανή κίνηση δεν δουλεύει. Άλλο ένα θέμα είναι πως είναι μια
πολύ αργή κίνηση. Στην εικόνα όλες οι κίνησεις από το C μέχρι το F είναι
πολύ καλύτερες, πιο γρήγορες και πιο αποτελεσματικές επιλογές για να
επενδύσουμε την επόμενή μας κίνηση.
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Επόμενο είναι η δαγκάνας. Η ιδέα πίσω από αυτό το σχήμα είναι να πιέσεις
μια αδύναμη πέτρα ή γκρουπ και από τις δύο πλευρές και να προσπαθήσεις να
στερήσεις από τον αντίπαλό σου τον χώρο για να δημιουργήσει μια βάση.
Η δαγκάνα είναι σχεδιασμένη για να κάνει τον αντίπαλο να τρέξει προς το κέντρο,
και να κερδίσουμε πόντους κυνηγώντας το αδύναμο γκρουπ. Οι δαγκάνες συνήθως
γίνονται στην αρχή του παιχνιδιού και θα τις αναλύσουμε αργότερα. Προς το παρόν,
ας δούμε τρεις περιπτώσεις για να καταλάβουμε τι συμβαίνει:

Σε κάθε διάγραμα η κίνηση 2 είναι αυτή που ολοκληρώνει την δαγκάνα, με την βοήθεια της υπάρχουσας
μαύρης πέτρας. Ο Λευκός συνήθως θέλει να παίξει γύρω από το 2 για να δημιουργήσει μια βάση, αλλά
όταν προλαβαίνει να παίξει εκεί ο Μαυτός κάτι τέτοιο είναι πλέον αδύνατον. Έτσι ο Λευκός συνήθως έχει
δύο επιλογές: Ή θα τρέξει προς το κέντρο (κίνηση A) ή θα παλέψει (κίνηση B). Αυτά προφανώς είναι
μόνο λίγες από τις πιθανές κινήσεις. Αναλόγως την περίπτωση, υπάρχουν συνήθως πολλές επιλογές και
για να τρέξει μακρυά το γκρουπ, και για να παλέψει.

Τα τελευταία μας σχήματα προς το παρόν, είναι οι συνδυασμοί δύο κινήσεων
του ιππότη (κανονικές ή μεγάλες). Προφανώς αυτά τα συνδυαστικά σχήματα είναι
καλύτερα από τα αρχικά, αλλά εξακολουθούν να μπορούν να κοπούν. Στην γενική
περίπτωση το αδύναμο σημείο στα περισσότερα σχήματα είναι στο κέντρο της
συμμετρίας ή όπου λείπουν πέτρες από το σχήμα. Ένα ρητό που θα πρέπει να
έχουμε υπόψιν σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πως “το αδύναμο σημείο του
αντιπάλου, είναι το δικό μας δυνατό σημείο” και το αντίθετο.

Συνδυασμός δυό κινήσεων ιππότη. Το αδύναμο σημείο στο A
απειλεί να κόψει το σχήμα στα
δύο, προς τα κάθε κατεύθυνση,
ανάλογα με το τι πέτρες έχει ο
αντίπαλος τριγύρω.

Συνδυασμός δυό μεγάλων κινήσεων ιππότη. Εδώ έχουμε
δύο αδύναμα σημεία στο A
και B. Και εδώ οι κατάσταση
γύρω απο το σχήμα παίζει
μεγάλο ρόλο για το πιο σημείο είναι πιο αδύναμο.

Σε αυτή την εικόνα για παράδειγμα. Όταν ο Μαύρος παίζει στο
αδήναμο σημείο ο Λευκός πρέπει
να αμυνθεί σε τρία σημεία με μόνο
μια κίνηση, πράγμα αδύνατο.
Άρα το σχήμα του Λευκού μπορεί
να κοπεί.

Σχήματα
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Μέχρι εδώ καλά, αλλά μήπως ήταν λίγο πολλά; Που είναι το παιχνίδι;
Πλέον ξέρουμε αρκετά για να καταλάβουμε τι συμβαίνει στο ταμπλό, οπότε είναι
επιτέλους ώρα για να δούμε ένα πραγματικό παιχνίδι και να δούμε λίγη από την
ομορφιά του Γκο. Πριν πάμε στο επόμενο κεφάλαιο όμως, θα ήθελα να σας
παρέχω μια μικρή λίστα με τους περισσότερους όρους που χρησιμοποιήσαμε
μέχρι εδώ, για να μπορείτε να τους εντοπίσετε εύκολα όσο διαβάζετε.
Ελευθερίες
Περιοχή

Επιρροή
Κόμι
Ατάρι
Μάτι
Νεκρό γκρουπ

Ζωντανό γκρουπ
Σεκι

Τενούκι
Σέντε

Γκότε
Μιάι
Ko
Απειλή Κο
Επαφή
Πλάγιο χτύπημα
Διασπάση σκάλας

Ο αριθμός των πετρών που πρέπει να τοποθετήσει γύρω απο ένα
γκρουπ ο αντίπαλος για να το αιχμαλωτίσει
Ο αριθμός των πόντων που έχουμε περικυκλώσει

Ένα εικονικό πεδίο που δημιουργείται από πολλές συμμαχικές πέτρες (συνήθως τοίχους), στο οποίο ο αντίπαλος διστάζει να παίξει.
Ένας αριθμός πόντων που δίνεται στον Λευκό παίχτη σαν ανταλλαγμα για το γεγονός οτι παίζει δεύτερος.

Όταν οι πέτρες μας είναι μια κίνηση μακρυά απο το να αιχμαλωτισθούν (έχουν μια ελευθερία).

Είναι ένας πόντος/σημείο που ο αντίπαλος δεν μπορεί να παίξει,
εκτός και αν όλο το γκρουπ έχει τεθεί σε ατάρι.
Ένα γκρουπ με μόνο ένα μάτι. Μπορεί να τεθεί σε ατάρι.

Ένα γκρουπ με δύο ή επιπλέονμάτια. Δεν μπορεί να τεθεί σε ατάρι.

Μια σπάνια περίπτωση όπου δύο αντίπαλα γκρούπ που δεν έχουν
δύο μάτια, αλλά δεν μπορούν να τεθούν σε ατάρι.
Όταν αγνοείς την κίνηση του αντιπάλου και παίζεις κάπου αλλού.

Μια κίνηση την οποία δεν μπορείς να αγνοήσεις χωρίς να χάσεις
πάρα πολλούς πόντους.
Μια κίνηση που μπορείς να αγνοήσεις ή μια κίνηση που δίνει την
πρωτοβουλία των κινήσεων στον αντίπαλο.

Δύο κινήσεις που “καθρευτίζουν” η μία την άλλη, έχοντας το ίδιο ή
ισάξιο αποτέλεσμα.
Όταν μια πέτρα μπορεί να αιχμαλωτισθεί, αλλά η πέτρα που την
αιχμαλωτίζει τίθεται και αυτή σε ατάρι.

Μια κίνηση που είναι αρκετά απειλητική για να αναγκάσει τον αντίπαλο να αντιδράσει σε αυτήν, αντί να τελειώσει το Κο.

Έιναι μια κίνηση που αφαιρεί μια ελευθερία από το γκρουπ μας.
Δεν είναι συνηθισμένο να εφάπτεις πέτρες σε πολύ μεγάλα γκρουπ.
Είναι μια κίνηση όταν ο αντίπαλος τοποθετεί μια πέτρα διαγώνια
σε μια δική μας πέτρα, χώρις όμως να ακουμπάνε μεταξύ τους
Όταν μια αντίπαλη πέτρα βρίσκεται στον δρόμο που ακολουθεί μια
σκάλα και εμποδίζει την δημιουργία της.
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Επιτέλους είμαστε έτοιμοι για να δούμε ένα πλήρες πραγματικό παιχνίδι.
Θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε σχεδόν όλες τις κινήσεις για να δούμε τον
τρόπο σκέψης πίσω από αυτές. Το παιχνίδι έχει τρεις φάσεις, τις οποίες θα
εξηγήσουμε καθώς θα τις συναντάμε στο παιχνίδι: το άνοιγμα, το μέσον και την
τελική φάση. Για καλύτερο αποτέλεσμα σας πρότεινω να ακολουθήσετε τις κινήσεις
σε κάποιο ταμπλο (πραγματικό ή στον υπολογιστή) και να μην ανησυχήσετε αν
δεν καταλαβαίνετε πλήρως όλες τις κινήσεις.
Στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε τις φάσεις του παιχνιδιούς μαζί με όσες
περισσότερες σκέψεις γίνεται, για να δείτε τι κάνει το Γκο τόσο ενδιαφέρον.
Αν διαβάζετε το κεφάλαιο για πρώτη φορά και σας φαίνεται πολύπλοκο, σας
προτείνω να διαβάσετε τα τμήματα με τίτλο “επιλογές πάνω σε μια κίνηση” αφού
τελειώσετε το βιβλίο. Όπως αναφέραμε νωρίτερα το παιχνίδι έχει κάποιες αρχές ή
θεωρίες που μας βοηθούν να επιλέξουμε μια κίνηση μέσα στον τεράστιο αριθμό των
πιθανοτήτων. Στην περίπτωση του ανοίγματος η θεωρία είναι η εξής:
1) Παίζουμε κινήσεις μεταξύ τις τρίτης και έκτης γραμμής (μετρώντας από την
άκρη του ταμπλό). Η τρίτη και τέταρτη γραμμή είναι οι πιο συνηθισμένες επιλογές,
ενώ η πέμπτη και η έκτη προτιμούνται συνήθως όταν επεκτείνουμε από τις
χαμηλότερες γραμμές.
2) Η τρίτη γραμμή είναι το μέρος που παίζουμε όταν θέλουμε να επικεντρωθούμε στο να πάρουμε άμεσα περιοχή/πόντους. Η τέταρτη γραμμή είναι εκεί που
παίζουμε για να πάρουμε επιρροή. Το να έχουμε πέτρες μόνο σε μία απο τις δύο
γραμμές δεν θεωρείται αρκετά ισορροπημένο σαν αποτέλεσμα.
3) Οι πρώτες μας κινήσεις ξεκινάνε συνήθως από τις άδειες γωνίες, κοντά στις
μαύρες τελείες του ταμπλό (που ονομάζονται αστέρια). Υπάρχουν πολλοί τρόπο για
να παίξουμε την πρώτη κίνηση στις γωνίες και υπάρχουν αρκετά ανοίγματα που
παρέχουν ισορροπημένα αποτελέσματα και για τους δύο παίχτες. Αυτά τα ανοίγματα
όνομάζονται τζοσέκι και θα αναλύσουμε τα πιο βασικά μετά το παιχνίδι. Πάντα να
θυμόσαστε οτι δεν επικεντρωνόμαστε στο να μάθουμε κινήσεις παπαγαλία
αλλά να καταλάβουμε πως λειτουργούν και γιατί.
4) Όταν η πρώτη κίνηση έχει παιχθεί σε όλες τις γωνίες, ή επενδύουμε άλλη μια
κίνηση σε κάποια γωνία για να την περικυκλώσουμε ή προσεγγίζουμε μια από τις
γωνίες του αντιπάλου, χρησιμοποιώντας τις σχέσεις μεταξύ των πετρών.
5) Όταν τελειώσουμε με τις γωνίες, επεκτείνουμε στα πλάγια. Ο τρόπος που
αποφασίζουμε προς τα ποιά μεριά του ταμπλό να επικεντρωθούμε καθορίζεται από
την κατεύθυνση του παιχνιδιού, που σημαίνει πως θέλουμε όλες τις πέτρες μας
να έχουν την μεγαλύτερη δυνατή συνοχή, αλλά ταυτόχρονα να επεκτείνονται και σε
όσο γίνεται μεγαλύτερους άδειους χώρους στο ταμπλό.
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Όπως και με κάθε παράδειγμα στο βιβλίο η πηγή είναι από τα δικά μου
παιχνίδια για να βλέπουμε πράγματα στο επίπεδο του αρχάριου. Μπορείτε να τα
βρείτε όλα στον DGS (Dragon Go Server) κοιτώντας το προφίλ “Jeth_Orensin”. Αυτό
το παιχνίδι έγινε στις αρχές του 2017 και είναι μεταξύ των Suppenkaspa (6k) στα
Λευκά εναντίων Jeth_Orensin (7k) στα Μαύρα. Η πλήρης ανάλυση του παιχνιδιού
περιλαμβάνεται στο βιβλίο με την άδεια του αντιπάλου μου.

Κινήσεις 1 - 4 : Και οι δύο παίχτες ακολουθούν την θεωρία του ανοίγματος. Παίζουν στην τρίτη και τέταρτη γραμμή και ο κάθε παίχτης παίρνει απο μια γωνία. Ο Μαύρος διαλέγει τώρα κατεύθυνση.
Κινήσεις 5 - 6 : Η κίνηση 5 είναι ένα παράδειγμα του πως λειτουργεί η κατεύθυνση του παιχνιδιού.
Ο Μαύρος θα μπορούσε να είχε παίξει εκεί που βρίσκεται η κίνηση 6, αλλά κάτι τέτοιο δεν θα ήταν σε αρμονία με τις πέτρες που τοποθέτησε στις γωνίες. Έτσι, ο Μαύρος προσεγγίζει την γωνία του Λευκού έχοντας για υποστήριξη την πέτρα του στην πάνω δεξιά γωνία. Ομοίως ο Λευκός με την κίνηση 6 επεκτείνεται
ταυτόχρονα και προς την μεγαλύτερη άδεια πλευρά και προς την πέτρα του κάτω αριστερά.
Κινήσεις 7 - 8 : Η κίνηση 7 ενισχύει την πέτρα του Μαύρου και επεκτείνεται προς την πάνω δεξιά γωνία,
αλλά είναι μια άπληστη κίνηση, όπως θα δούμε στην κίνηση 28. Οι πέτρες του Μαύρου είναι αρκετά
μακρυά μεταξύ τους και ο Λευκός πήρε την πρωτοβουλία (σέντε) και μπορεί να παίξει όπου θέλει.
Με βάση την κατεύθυνση του παιχνιδιού, ο Λευκός θα ήταν λογικό να διαλέξει μια απο τις κινήσεις σημειωμένες με ετράγωνο, μιας επεκτείνουν προς την μεγαλύτερη πλευρά. από την κάτω αριστερή γωνία. Όμως
μερικές φορές θέλουμε να χαλάσουμε τα σχέδια του αντιπάλου μας, έτσι ο Λευκός αλλάζει κατεύθυνση
και προσεγγίζει την πάνω δεξιά γωνία του Μαύρου με την κίνηση 8.
Κινήσεις 9 - 10 : Ο Μαύρος θέλει την δεξιά πλευρά, έτσι παίζει την δαγκάνα στην κίνηση 9 που δουλεύει
πολύ καλά και με τις δύο γωνίες του Μαύρου, για αυτό είναι μια κίνηση στη σωστή κατεύθυνση.
Ο Λευκός επιλέγει να πολεμήσει και με την κίνηση 10 παίρνει την γωνία από τον Μαύρο, ο οποίος τώρα
έχει δύο επιλογές: A ή B. Πριν δούμε την επόμενη κίνηση, ποιά πιστεύετε πως είναι η σωστή κατεύθυνση;
Το A αμύνεται προς την πάνω πλευρά, το B προς την δεξιά πλευρά. Πρέπει να σκεφτούμε ποια πλευρά
είναι μεγαλύτερη, αλλά και αν οι πετρες μας θα είναι ασφαλείς. Η ασφάλεια είναι πάντα ένα ζήτημα...
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Επιλογές για την κίνηση 11
Ο Μαύρος έχει αυτές τις δύο εικόνες στο μυαλό του. Στην αριστερή
εικόνα είναι το πιθανό αποτέλεσμα αν διαλέξει το A, ενώ στην
δεξιά αν επιλέξει το B.
Το A φαίνεται ασφαλέστερο,
αλλά επιτρέπει στον Λευκό να
συνδέσει όλες τις πέτρες του.
Το Β κόβει τον Λευκό στα δύο,
ενώ η δεξιά πλευρά είναι μεγαλύτερη από την πάνω πλευρά.
Εσείς τι θα διαλέγατε;

Κινήσεις 11 - 15 : Ο Μαύρος επιλέγει την ασφαλή επιλογή. Με τις κινήσεις 5 και 7 είχε επενδύσει στην
πάνω πλευρά και θέλει να τις βοηθήσει. Επίσης, με αυτή την επιλογή η δεξιά μεριά είναι μεν πιο αδύναμη,
αλλά εξακολουθεί να υπάρχει αρκετό περιθώριο κέρδους.
Κινήσεις 16 - 17 : Ο Λευκός διατηρεί την πρωτοβουλία και παίζει μια μεγάλη κίνηση στην κάτω πλευρά
με το 16. Ο Μαύρος αγνοεί την κίνηση του Λευκού και παίζει την κίνηση 17 γιατί νοιώθει πως πρέπει να
αποτρέψει τον Λευκό απο το να επεκταθεί και στην αριστερή πλευρά.
Κινήσεις 18 - 20 : Ο Λευκός έχει τώρα να διαλέξει αν θέλει να αμυνθεί από την πάνω ή την κάτω αριστερή πλευρά. Στην επόμενη σελίδα μπορείτε να δείτε μια μικρή ανάλυση των δύο επιλογών. Έχοντας
επενδύσει όμως περισσότερες κινήσεις στην πάνω πλευρά, ο Λευκός επιλέγει την κίνηση 18. Ο Μαύρος
άμεσα δημιουργεί μια βάση και ταυτόχρονα προσεγγίζει την κάτω αριστερή γωνία με την κίνηση 19. Οι
κινήσεις που πετυχαίνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα είναι ιδανικές. Ο Λευκός αμύνεται στο 20 με τον
ίδιο τρόπο που έκανε στην κίνηση 6, αλλά αυτή τη φορά έχει μια συμμαχική πέτρα σε αυτή την κατεύθυνση, άρα και αυτός πέτυχε δύο πράγματα: Αμύνθηκε και επεκτάθηκε ταυτόχρονα στα πλάγια.
Επόμενη κίνηση; Ο Μαύρος τώρα έχει πολλές επιλογές (A μέχρι F), αλλά θέλει να κρατήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων (σέντε) για τον εαυτό του. Στην επόμενη σελίδα θα δούμε αναλυτικά τις επιλογές.
Όπως πάντα, μπορείτε, αν θέλετε, να διαβάσετε την επόμενη σελίδα αφού τελειώσετε όλο το βιβλίο.
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Επιλογές για την κίνηση 18
Αριστερή εικόνα: Μια ακολουθία κινήσεων όπου ο Λευκός παίρνει την γωνία.
Δεξιά εικόνα: Αν ο Λευκός παίξει
το 18 για να αμυνθεί από την κάτω
πλευρά, ωθεί τον Μαύρο προς τα
πάνω. Η κάτω μεριά του Λευκού
εξακολουθεί να είναι αδύναμη στο
A και στην πάνω μεριά οι απειλές
απο το B μέχρι το E μειώνουν την
περιοχή του.
Η επιλογή που έκανε ο Λευκός φαίνεται να είναι σωστή.

Choice A

Choice C

Choice E

Επιλογές για την κίνηση 21
Οι επιλογές A και B είναι παρόμοιες.
Ο Μαύρος απειλεί την γωνία του
Λευκού, ο οποίος δεν μπορεί να
αγνοήσει την επενδυσή του σε αυτές
τις γωνίες και απλά να τις παρατήσει
χωρίς αντίδραση στον Μαύρο. Άρα,
αν δεν υπάρχει κάποια άλλη επίγουσα κίνηση στο ταμπλό, τότε ο
Λευκός σχεδόν πάντα αμύνεται και
ο Μαύρος διατηρεί την πρωτοβουλία.
Η επιλογή C δεν είναι απειλητική για
τον Λευκό με άμεσο τρόπο, αλλά μετατρέπει ένα μεγάλο μέρος της επιρροής του τοίχου του Μαύρου σε
περιοχή ( τα σημειωμένα τετράγωνα)
και ενδυναμώνει την μοναχική πέτρα
του Μαύρου πάνω αριστερά. Παρόλαυτά ο Λευκός δεν χρειάζεται να
απαντήσει σε αυτή την κίνηση και
έτσι θα πάρει αυτός την πρωτοβουλία (σεντε) να παίξει κάπου αλλού.
Οι επιλογές D και E είναο παρόμοιες
με την C. Και οι δύο επεκτείνουν την
περιοχή του Μαύρου, χωρίς όμως να
απειλούν τον Λευκό, άρα δεν είναι
σέντε.
Η επιλογή F έχει αρκετό ρίσκο μιας
και προσπαθεί να προσεγγίσει τις πέτρες του Λευκού, αλλά οι πέτρες του
Μαύρου είναι μακρυά μεταξύ τους. Ο
Λευκός μπορεί να αντεπιθετεί σε κάποιο απο τα επισημασμένα σημεία
και να αρχίσει κάποια πολύπλοκη
μάχη που κανένας δεν ξέρει ποιός θα
κερδίσει.

Choice B

Choice D

Choice F
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Κινήσεις 21 - 24 : O Μαύρος επιλέγει να παίξει όσες περισσότερες σέντε κινήσεις μπορεί και ξεκινάει
από τις γωνίες παίζοντας το 21 στο B4. Ο Λευκός πρέπει να απαντήσει στο 22 αν θέλει αμυνθεί, και έτσι
ο Μαύρος παίζει ξανα προς μια άλλη γωνία και γίνεται παρόμοια ανταλλαγή κινήσεων στο 23 και 24.
Κινήσεις 25 - 26 : Ο Μαύρος έχει ακόμη τις επιλογές της σελίδας 41 ανοιχτές, αλλά επιλέγει να παίξει
στην κίνηση 25. Με αυτή την κίνηση απειλεί το αδύναμο σημείο του άλματος μιας θέσης και πιστεύει
πως ταυτόχρονα ενισχύει το δικό του γκρούπ και το αδύναμο σημείο που έχει στο H16. Ο Λευκός απαντάει
στην κίνηση ενώνοντας τις πέτρες του στην κίνηση 26, μιας και σπανίως είναι καλή ιδέα να αφήσεις τον
αντίπαλο να κόψει τις πέτρες σου. Ο Μαύρος διατήρησε το σέντε, αλλά όπως βλέπετε και στο διάγραμμα,
δεν γλύτωσε τελικά από την επίθεση του Λευκού.
Κινήσεις 27 : Η κίνηση 27 είναι τόσο κακοτοποθετημένη που πραγματικά αξίζει να αφιερώσουμε την
επόμενη σελίδα μόνο για αυτήν. Οποιαδήποτε από τις άλλες επιλογές στο διάγραμμα από τις 1, 2 ή 3 θα
ήταν πολύ καλύτερες, αλλά ο Μαύρος έκανε ένα μεγάλο λάθος που θα του δημιουργεί προβλήματα για
όλο το υπόλοιπο παιχνίδι.
Κινήσεις 28 : Αφού ο Μαύρος έχασε την πρωτοβουλία των κινήσεων, ο Λευκός επιτέλους μπορεί να επιτεθεί. Έτσι ξεκινάει μια εισβολή ( ένα θέμα που θα αναλύσουμε στο κεφάλαιο 5). Αυτή είναι η πρώτη
φορά που βλέπουμε κάτι τέτοιο και, συνήθως, η πρώτη εισβολή ή μάχη στο ταμπλό σημαίνει το τέλος του
ανοίγματος και την έναρξη της μεσαίας φάσης του παιχνιδιού. Όπως αναφέραμε λίγο πριν, η κίνηση
28 είναι ένα αδύναμο σημείο για τον Μαύρο. Γιατί όμως ισχύει αυτό; Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναλύσαμε διάφορες σχέσεις μεταξύ δύο πετρών και οι δύο επισημασμένες με τρίγωνο πέτρες του μαύρου, δεν
έχουν καμία από αυτές τις σχέσεις. Μοιάζει σαν μια υπερβολικά μεγάλη κίνηση ιππότη και έχουμε ήδη δει
οτι αυτή είναι η πιο επισφαλής απ’όλες με τέσσερα αδύναμα σημεία, αν ο αντίπαλος έχει και άλλες πέτρες
τριγύρω για βοήθεια. Εδώ ο Μαύρος πήγε έναν πόντο παραπέρα, μεγαλώνοντας το κενό, και έτσι ο Λευκός
μπορεί να επιτεθεί στο αδύναμο σημείο στο κέντρο μεταξύ των δύο πετρών, ακόμη και όταν οι βοηθητικές
του πέτρες είναι πιο μακρυά απ’οτι συνήθως. (για να είναι πλήρως επιτυχημένη η επίθεση πάντως, εξακολουθούν να χρειάζονται κάποιες βοηθητικές πέτρες, όπως θα δούμε σε λίγο)
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(μπορείτε να αγνοήσετε αυτή τη σελίδα, μέχρι να τελειώσετε το βιβλίο)

Είμαι τυχερός που ήμουν ο Μαύρος σε αυτό το παιχνίδι αλλιώς θα ήταν δύσκολο
να εξηγήσω αυτή τη κίνηση. Επίσης μου δίνει την δυνατότητα να πω οτι το να μαθαίνουμε απο τα λάθη μας είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να βελτιωθούμε
γενικότερα. Το να αποφεύγουμε τα λάθη θα ήταν ιδανικό, αλλά όλοι ξέρουμε οτι
αυτό είναι αδύνατον. Οπότε, ποιά ήταν η ιδέα πίσω απο αυτή την κίνηση;
Ο Μαύρος θεωρεί πως αυτή η κίνηση πετύχαινε τρία πράγματα ταυτόχρονα:
A) Το εξασφάλιζε την γωνία
B) Ενδυνάμωνε την πέτρα στο Q5 και βοηθούσε έτσι και στην δεξιά πλευρά.
Γ) Ενδυνάμωνε την κάτω πλευρά για πιθανή προέκταση προς τα εκεί, αργότερα.
Στην πραγματικότητα όμως, μόνο το Α είναι αληθινό και αυτό μάλιστα με τον μικρότερο και πιο αναποτελεσματικό τρόπο. Στα άλλα δύο αποτελέσματα που πίστευε ο Μαύρος, η κίνηση αυτή αποτυγχάνει. Η επιλογή 1 (Q3) στο διάγραμμα της
προηγούμενης σελίδας, πετυχαίνει όντως αυτά τα τρία πράγματα, αλλά ο Μαύρος
δεν έπαιξε εκεί. Ας δούμε ποιά είναι τα προβλήματα της κίνησης 27.

Δεν βοηθάει την κάτω πλευρά...
Πάνω εικόνα: Ας υποθέσουμε πως ο Μαύρος παίζει αργότερα 1, 2, 3 ή 4. Πώς η κίνηση 27 προστατεύει αυτές τις πέτρες από την πιθανή αντεπίθεση του Λευκού στο A ή B;
Δεξιά εικόνα: Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα οτι δεν βοηθάει καθόλου. Οι Μαύρες πέτρες γύρω απο τους σημειωμένους πόντους είναι περικυκλωμένες γιατί ο Λευκός μπορούσε να απειλήσει την κίνηση 27 με τις
κινήσεις 36 και 38, δημιουργώντας χώρο για τις πέτρες του. Υπάρχουν και άλλες βαριάντες αλλά η κίνηση 27, εκεί που βρίσκεται τώρα, δεν βοηθάει όσο θα βοηθούσε αν είχε παιχθεί σωστά στο Q3.
... ούτε την δεξιά πλευρά
Και στις δύο εικόνες ο Μαύρος
χρειάζεται να αμυνθεί προς την
κίνηση 28, αλλιώς ο Λευκός αργότερα θα παίξει στο A ή B.
Αριστερή εικόνα: Η κίνηση 27
είναι πολύ μακρυά για να βοηθήσει αποτελεσματικά εναντίων της
κίνησης 34. Τρείς πόντοι απόστασης είναι πολλοί και ο Μαύρος
δεν μπορεί να αμυνθεί ή αντεπιτεθεί με όση δύναμη θα ήθελε.

Δεξιά εικόνα: Οι κινήσεις είναι παρόμοιες, αλλά αυτή τη φορά η κίνηση 27 είναι στην σωστή θέση για
να βοηθήσει τον Μαύρο να αντεπιτεθεί άμεσα με την κίνηση 35. Οι πέτρες του Μαύρου είναι συνδεδεμένες με την μεγάλη κίνηση του ιππότη και τώρα Ο Λευκός είναι που πρέπει να αμυνθεί, αλλιώς ο Μαύρος
θα εισβάλει αργότερα στην περιοχή σημειωμένη με τρίγωνο, εξαφανίζοντας τα κέρδη της κίνησης 34.
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8 Το μέσον της παρτίδας

Μόλις ξεκινήσει η πρώτη μάχη στο ταμπλό και οι πέτρες των δύο παιχτών αρχίζουν
να αναμιγνύονται, θεωρούμε οτι η φάση του ανοίγματος τελειώνει και περνάμε στην
κύρια
και
πιο
πολύπλοκη
φάση
του
παιχνιδιού,
την
μεσαία.
Η θεωρία του ανοίγματος δεν είναι πλέον πρώτο μας μέλημα (αν και οι κινήσεις με
καλό σχήμα είναι πάντα μια καλή ιδέα) και όλο το ταμπλό είναι πλέον ανοιχτό.
Εδώ πρέπει να σημειώσουμε πως όλες μας οι επιλογές και η στρατηγική μας κατά
το άνοιγμα καθορίζουν αρκετά πως θα παίξουμε στην μεσαία φάση.
Αν παίξαμε πολλές πέτρες στην τέταρτη γραμμή με έμφαση στην επιρροή τότε θα
πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Ομοίως αν παίξαμε
πολλές πέτρες για να πάρουμε περιοχή και πόντους, τότε είναι συνήθως αργά να
παίξουμε για επιρροή και πρέπει να επικεντρωθούμε στο να μειώσουμε την επιρροή
του αντίπαλού μας. Γενικά καλό είναι να έχουμε πέτρες και στις δύο γραμμές για να
έχουμε ισορροπία, αλλά κάθε στρατηγική επιλογή είναι βιώσιμη. Δοκιμάστε,
πειραματιστείτε και βρείτε τι λειτουργεί για εσάς και τι όχι. Μην φοβόσαστε την ήττα.
Εξερευνήστε και απολαύστε το παιχνίδι και η γνώση θα έρθει σιγά-σιγά με την
εμπειρία, καθώς θα δημιουργείτε το δικό σας στυλ.
Πολλά πράγματα συμβαίνουν σε αυτή την φάση. Έχουμε εισβολές,
ελαττώσεις, μάχες μεταξύ περιοχών, προβλήματα ζωής και θανάτου, περίτεχνες
κινήσεις (που ονομάζονται τεσούτζι), γκρουπ που τρέχουν να σωθούν ή γκρουπ
που ταμπουρώνονται στις γωνίες προσπαθόντας να ζήσουν. Όλα αυτά εμφανίζονται
στο παιχνίδι που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, οπότε θα έχουμε μια πρώτη ματιά για το
τι είναι και πως λειτουργούν πρακτικά, αλλά προφανώς δεν θα μείνουμε εκεί. Στην
συνέχεια υπάρχουν κεφάλαια αποκλειστικά αφιερωμένα στην πιο λεπτομερή
εξήγησή αυτών των πραγμάτων. Αφού λοιπόν έχουμε τόσα επιπλέον πράγματα, θα
χρειαστούμε να προσθέσουμε ένα ακόμη σετ από ιδέες που θα πρέπει να έχουμε
στο μυαλό μας:
1) Πάντα αναρωτιώμαστε: “Είναι η επόμενή μου κίνηση ή η κίνηση του αντιπάλου
σέντε;” Αν ο αντίπαλος έπαιξε μια κίνηση στην οποία πρέπει να απαντήσετε, τότε
δεν είναι καλή ιδέα το να παίξουμε αλλού (τενούκι) ενώ οι πέτρες μας είναι σε
κίνδυνο. Αντιθέτως, αν είσαι ασφαλής και η κίνηση του αντιπάλου δεν είναι σέντε
(γκότε), τότε μπορείς να πάρεις εσύ την πρωτοβουλία των κινήσεων.
2) Πότε είναι ένας γκρουπ ασφαλές; Όταν έχει πολλαπλούς τρόπους να σχηματίσει
δύο μάτια ή οταν μπορεί να συνδεθεί με ένα άλλο ασφαλές γκρούπ. Όταν τα γκρουπ
μας είναι ασφαλή, τότε μπορούμε να επιτεθούμε πιο άνετα.
3) Μην δημιουργείτε πολλά γκρούπ! Το να έχουμε πολλά γκρουπ μας δυσκολεύει
στο να μαζέψουμε πόντους. Κάντε τις πέτρες σας να λειτουργούν αρμονικά μεταξύ
τους και στοχεύστε να διαχωρίζετε το αντίπαλο σε πολλά γκρουπ.
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4) Μην παρασύρεστε από τον αντίπαλο στο να αλλάξετε στρατηγική. Πρέπει βεβαίως
να είσαστε ευπροσάρμοστοί, αλλά όχι να πανικοβληθείτε και να αλλάξετε τελείως το
πλάνο σας στην διάρκεια του παιχνιδιού.
5) Πάντα αναρωτιώμαστε: “Που είναι το κρίσιμο σημείο;”. Συνήθως βρίσκεται στο
κέντρο της συμμετρίας των σχημάτων ή στα αδύναμα σημεία τους.
6) Μην ξεχνάτε την κατεύθυνση του παιχνιδιού! Επεκτείνετε τις πέτρες σας και
στοχεύστε στις μεγαλύτερες περιοχές του ταμπλό.
7) Μην παλεύετε για μικροπράγματα. Μάθετε να αφήνετε μερικές πέτρες να φύγουν.
Αν ο αντίπαλός σας ξοδέψει τρεις κινήσεις για να αιχμαλωτίσει δύο πέτρες σας, τότε
αφήστε τον να τις πάρει και παίξτε σε μεγαλύτερα σημεία στο ταμπλό. Το κέρδος
σας θα είναι συνήθως μεγαλύτερο από τις πέτρες που χάσατε.
8) Προσέξτε τις ελευθερίες των γκρούπ σας και παίξτε καλά σχήματα.
9) Μην είσαστε άπληστοι και μην φοβόσαστε αν ο αντίπαλός σας δημιουργεί μια
μεγάλη περιοχή, αν σε αντάλλαγμα μπορείτε να αναπτύξετε και εσείς κάτι αντίστοιχο.
Το Γκο είναι ένα παιχνίδι που αργά γέρνεις την ισορροπία υπέρ σου, όχι ένα παιχνίδι
ολοκληρωτικής καταστροφής του αντιπάλου.
10) Επεκτείνοντας την προηγούμενη πρόταση, το να κυνηγάμε αδύναμα γκρουπ
που δεν έχουν βάση είναι συνήθως πιο προσοδοφόρο από το να προσπαθήσουμε
να τα σκοτώσουμε. Πάντα να προσπαθείτε να βρείτε δωρεάν σέντε κινήσεις και το
να κυνηγάτε ένα αδύναμο γκρούπ είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να το καταφέρετε.
11) Τέλος, πάντα να έχετε κάποιον σκοπό πίσω από τις κινήσεις σας. Προσπαθήστε
να έχετε ένα πλάνο και να “διαβάσετε” τις μελλοντικές πιθανές κινήσεις στο
ταμπλό, όπως κάνουμε στα παραδείγματα στο βιβλίο. Προσπαθήστε να φανταστείτε
τις πιθανότητες, αξιολογήστε τες και μετά επιλέξτε. Με όλα αυτά στο μυαλό μας, ας
επιστρέψουμε στο παιχνίδι:

Επιλογές για την κίνηση 29 : Ο Λευκός έπαιξε την εισβολή στην κίνηση 28 και προσπαθεί να διαχωρίσει τις Μαύρες πέτρες. Ο Μαύρος έχει επιλογές, αλλά το γκρούπ του μπορεί να κοπεί στη μέση.
Αριστερή εικόνα:και παίρνει περιοχή πάνω δεξιά. Ταυτόχρονα, ο Λευκός συνδέει τις πέτρες του και
παίρνει επιρροή.
Δεξιά εικόνα: Εδώ έχουμε ένα λευκό γκρούπ που τρέχει προς το κέντρο. Ο Μαύρος προσπαθεί να κρατήσει τα πάντα και την περιοχή και την επιρροή, αλλά ο Λευκός διαχωρίζει τον Μαύρο σε δύο γκρούπ.
Έχοντας διαβάσει τις γενικές οδηγίες για αυτή τη φάση, ποιά από τις δύο επιλογές θα προτιμούσατε;
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Κινήσεις 29 - 31: Ο Μαύρος επιλέγει την ασφαλή επιλογή. Και οι δύο επιλογές ήταν εφικτές, αλλά δεν
ήθελε να δημιουργήσει ένα αδύναμο γκρουπ το οποίο θα μπορούσε να περικυκλωθεί. Αν μπορούσε να κυνηγήσει τις λευκές πέτρες θα είχε κερδίσει πολλά, όμως δεν θεώρησε οτι άξιζε να το ρισκάρει γιατί ο Λευκός
θα έπρεπε να ενισχύει μόνο ένα γκρουπ, ενώ ο Μαύρος θα έπρεπε να παίζει κινήσεις και από τις δύο πλευρές του λευκού γκρουπ, πράγμα που δεν είναι συνήθως πρακτικό. Πάντα πρέπει να θυμόμαστε πως υπάρχουν πολλές επιλογές που ίσως δεν φανταζόμαστε καν και μπορούμε να βρεθούμε προ εκπλήξεων, άρα
ένας καλός πρακτικός κανόνας είναι “Όταν αμφιβάλλεις, στόχευσε οι πέτρες σου να είναι ασφαλείς και
συνδεδεμένες”. Μπορούμε να είμαστε επιθετικοί όταν τα γκρουπ μας είναι ισχυρά, όμως όταν έχουν αδυναμίες θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί.
Κινήσεις 32 - 34: Ο Λευκός απειλεί να κόψει την κίνηση του ιππότη και να συνδέσει τις πέτρες του. Ο Μαύρος το παρακάνει με
τις ασφαλείς κινήσεις και πιστεύει πως είναι πιο σημαντικό να παίξει την κίνηση στο 33 και να εξασφαλίσει τους τετραγωνισμένους
πόντους. Το να θυσιάσει την σημειωμένη πέτρα E15 δεν είναι και
τόσο σημαντικό και ακολουθεί και την ιδέα οτι δεν πρέπει να παλεύουμε για πέτρες που δεν είναι πλέον σημαντικές.
Μήπως όμως υπήρχε κάποια καλύτερη κίνηση; Ο Μαύρος ξέχασε
μια άλλη βασική σκέψη, οτι πρέπει να προσπαθούμε να κρατήσουμε τις πέτρες του αντιπάλου αποσυνδεδεμένες και δεν σκέφτηκε την αλληλουχία των κινήσεων στην εικόνα στα δεξιά. Ο Μαύρος δεν επιτρέπει στον Λευκό να
συνδέσει τις πέτρες του. Ο Λευκός αιχμαλωτίζει μια μαύρη πέτρα, ενώ ο Μαύρος αιχμαλωτίζει δύο λευκές
πέτρες, δημιουργώντας μια πολύ καλή περιοχή στην επάνω πλευρά, αλλά δίνει το σέντε στον Λευκό.
Αυτό που κάνει την αρχική επιλογή του Μαύρου να φαίνεται καλή είναι πως διατηρεί το σέντε και αρκετές
φορές αξίζει να θυσιάσουμε λίγους πόντους, αν σε αντάλλαγμα κρατήσουμε το σέντε.
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Κινήσεις 35 - 38 : Ο Μαύρος στο 35 επεκτείνει τρείς
γραμμές από τις πέτρες του αλλά η απόσταση είναι
πολύ μεγάλη και το σχήμα είναι κακό. Η λάθος θέσης
της κίνησης 27 κάνει την κίνηση 35 να είναι επισφαλής. Όπως είπαμε πριν, αν η κίνηση 27 ήταν
στην σωστή θέση, τότε δεν θα υπήρχε πρόβλημα.
Η κίνηση 36 καλύπτει την περιοχή του Λευκού και
θέτει την βάση για την αντεπίθεση ενάντια στο
άσχημο σχήμα του Μαύρου, γύρω από τους πόντους
σημειωμένους με τετράγωνο.
Ο Μαύρος αντιλαμβάνεται οτι η πέτρα του είναι σε
κίνδυνο και προσπαθεί να την ενισχύσει διατηρώντας
το σέντε, έτσι παίζει την κίνηση 37 και απειλεί να
κόψει τις πέτρες του Λευκού στη μέση.
Ο Λευκός απλά επεκτείνει στο 38 και μπλοκάρει την
απειλή του Μαύρου και σιγουρεύει την περιοχή του
κάτω αριστερά, αλλά ο Μαύρος διατηρεί το σέντε.

Κινήσεις 39 - 40 : Ο Μαύρος νομίζει οτι η κάτω
δεξιά πλευρά είναι ασφαλής οπότε προσπαθεί να παίξει αλλού και άλλες σέντε κινήσεις. Έτσι, παίζει την
κίνηση 39 στην αριστερή πλευρά. Κανονικά μια τέτοια κίνηση απειλεί να μειώσει ή να εισβάλλει στην
περιοχή του Λευκού. Όμως μετά την μικρή μάχη πάνω
δεξιά ο Λευκός έχει έναν πολύ ισχυρό τοίχο και έτσι
οι πέτρες του είναι ασφαλείς. Ο Μαύρος έκανε ένα
βασικό λάθος εδώ: Δεν πρέπει ποτέ να απειλούμε
πέτρες που είναι τελείως ασφαλείς.
Ο Λευκός είναι αρκετά ισχυρός για να αγνοήσει την
κίνηση του Μαύρου, άρα παίρνει επιτέλους αυτός την
πρωτοβουλία. Η εισβολή στην κίνηση 40 είναι το
αποτέλεσμα των άστοχων επιλογών του Μαύρου. Ο
Λευκός εισβάλλει σε ένα απο τα αδύναμα σημεία του
αντίπαλου σχήματος και τώρα ο Μαύρος έχει τρεις
επιλογές: A, B και C.

Επιλογή A
Ο Μαύρος προσπαθεί να κόψει
τις πέτρες του Λευκού και να
αμυνθεί με την κίνηση 41. Μετά
από αυτή την επιλογή ο Λευκός
έχει σέντε και μπορεί είτε να
επεκτείνει προς το κέντρο στο 1
ή να παίξει στο 2 και να αιχμαλωτίσει τις 3 μαύρες πέτρες.

Επιλογή B
Ο Μαύρς προσπαθεί να περικυκλώσει τις λευκές πέτρες αναγκάζοντας τον Λευκό να να ενώσει τις
πέτρες του στο 42. Σε αυτή την
περίπτωση ο Μαύρος χάνει την
περιοχή αλλά κερδίζει επιρροή
προς το κέντρο και πλάγια δεξιά.

Επιλογή C
Εδώ ο Μαύρος προσπαθεί να εμποδίσει τον Λευκό να βγει προς
το κέντρο. Ο Μαύρος χάνει τις
αρχικές του πέτρες (σημειωμένες με τρίγωνο) αλλά αιχμαλωτίζει την αρχική πέτρα του Λευκού
και κρατάει την δεξιά γωνία και
κερδίζει επιρροή προς το κέντρο.
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Κινήσεις 41-45 : Ο Μαύρος επιλέγει το B. Το αποτέλεσμα στο C είναι σίγουρα καλύτερο, αλλά οι κινήσεις
που περιλαμβάνονται σε αυτή την επιλογή δεν είναι
σέντε και ο Μαύρος έχει αποδιοργανωθεί απο την αναπάντεχη εισβολή και φοβάται μήπως ο Λευκός έχει και
άλλους άσσους στο μανίκι του. Αυτό δεν είναι κάτι
παράλογο. Τώρα που μαθαίνουμε το παιχνίδι, είναι
λογικό σε περιπτώσεις που δεν μπορούμε να προβλέψουμε τις επόμενες κινήσεις του αντιπάλου δεν είναι
κακό να είμαστε προσεκτικοί. Στην επιλογή B όλες οι
κινήσεις είναι σέντε , πράγμα που σημαίνει πως ο Λευκός θα πρέπει να παίξει τις κινήσεις που προβλέψαμε,
αλλιώς θα αποτύχει η εισβολή του. Φανταστείτε σε κάθε
κίνηση του Λευκού να έπαιζε εκεί πρώτος ο Μαύρος. Θα
ήταν καταστροφικό για τον Λευκό. Έτσι ο Μαύρος επιλέγει την πιο ασφαλή επιλογή. Επίσης οι κινήσεις 41
και 45 δημιουργούν έναν ελαφρύ τοίχο. Οι σημειωμένη
περιοχή δείχνει το μέγεθος της επιρροής που αποκτά ο
Μαύρος σε αντάλλαγμα για την εισβολή του Λευκού.

Move 46 : Ο Μαύρος λοιπόν έχασε λίγους πόντους αλλά κέρδισε τεράστια επιρροή σε μια περιοχή που
ήδη προσπαθούσε να αναπτύξει. Ο Λευκός, που αναγκάστηκε να παίξει τις κινήσεις 42 και 44 στην δεύτερη γραμμή και δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα. Πρέπει να κάνει κάτι για αυτή την
τεράστια περιοχή που σχηματίζεται. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε δύο επιλογές: Ή άλλη μια εισβολή
στην περιοχή του αντιπάλου ή μια πιο ελαφριά ελάττωση στς άκρες τις περιοχής του αντιπαλου. Θα δούμε
αυτές τις επιλογές αναλυτικά στο κεφάλαιο 5 και ποτε διαλέγουμε την μια ή την άλλη. Προς το παρόν
όμως, ο γενικός κανόνας είναι πως αν ο αντίπαλός μας είναι πολύ ισχυρός σε μια περιοχή, τότε πρέπει να
παίξουμε ελαφριά και να μειώσουμε την περιοχή από μακρυά, αντί να εισβάλλουμε άμεσα. Κάτι τέτοιο
μπορούμε να το πετύχουμε παίζοντας κοντά στο A ή B και αυτές είναι καλές επιλογές γιατί ο Λευκός έχει
τρόπο για να ζήσει ή να ενωθεί με κάποιο άλλο γκρούπ του. Όμως ο Λευκός ανησυχεί πως η πιθανή περιοχή
του Μαύρου είναι πολύ μεγάλη οπότε ρισκάρει άλλη μια εισβολή στο 46, αν και η προηγούμενή του εισβολή ενδυνάμωσε τον Μαύρο και η λευκή πέτρα ξεκινάει περικυκλωμένη απο τις σημειωμένες πέτρες.
Προσοχή! Η εισβολή σε ένα κομμάτι του ταμπλό μπορεί να κάνει δύσκολη την εισβολή σε άλλο κοντινό
σημείο. Όταν εισβάλουμε και παίρνουμε τους πόντους του αντιπάλου, συνήθως αυτός κερδίζει επιρροή,
καθιστώντας τις επόμενες μας κινήσεις στην περιοχή λιγότερο αποτελεσματικές.
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Κινήσεις 47 - 48 : Ο Μαύρος είναι ακόμη επιφυλακτικός και έτσι παίζει την ασφαλή δαγκάνα στο 47
για να αποτρέψει τον Λευκό να δημιουργήσει έυκολα μάτια.Ο Λευκός είναι σε δύσκολη θέση και κάνει
άλμα προς τα έξω με την κίνηση 48 που είναι η πιο συνηθισμένη επιλογή σε αυτές τις περιπτώσεις που
μια πέτρα πιέζεται και απο τις δύο πλευρές.
Κινήσεις 49 - 50 : Με την κίνηση 49 ο Μαύρος προσπαθεί να πάρει μια δωρεάν κίνηση απειλώντας το
αδύναμο σημείο του άλματος και να κάνει το σχήμα του Λευκού βαρύ (δείτε τον ορισμό ακριβώς απο
κάτω). Η κίνηση 50 είναι σχεδόν πάντα η απάντηση για να μην κοπεί το γκρουπ στα δύο.
Κινήσεις 51 - 52 : Ο Μαύρος κάνει και αυτός ένα άλμα με την κίνηση 51, προσπαθώντας να κρατήσει
το λευκό γκρουπ περικυκλωμένο. Η κίνηση 52 του Λευκού απειλεί δύο πράγματα: Να ενωθεί με το λευκό
γκρουπ στην γωνία ή να αιχμαλωτίσει την Μαύρη πέτρα στο 49 και να δημιουργήσει ένα μάτι.
Κινήσεις 53 - 55 : Ο Μαύρος αντιστέκεται με το 53, αλλά ο Λευκός επιμένει για να φτάσει στην ασφάλεια
στην πάνω δεξιά γωνία με το 54. Η κίνηση 55 αμύνεται ενάντια σε αυτή την πιθανότητα και δημιουργεί
καλό σχήμα για τις μαύρες πέτρες. Ο Λευκός περικυκλώνεται σταδιακά όλο και περισσότερο και έχει πέντε
βαριές πέτρες χωρίς καθόλου χώρο για μάτια ή κοντινά γκρούπ για να συνδεθεί.
Ελαφρύ γκρουπ είναι ένα σύνολο από πέτρες που δεν είναι άμεσα συνδεδεμένες μεταξύ τους και μπορούν να κοπούν, χωρίς όμως να χάσουμε κάτι παραπάνω απο τις κομμένες πέτρες. Μπορείτε να το σκεφτείτε σαν ένα γκρουπ που περιέχει αναλώσιμες πέτρες που μπορούμε να θυσιάσουμε για το γενικότερο
καλό του γκρουπ ή της στρατηγικής μας στο ταμπλό.
Βαρύ γκρουπ είναι ένα σύνολο από πέτρες που είναι άμεσα συνδεδεμένες μεταξύ τους, αλλά δεν είναι
ακόμη ζωντανό και μπορεί να έχει ένα ή κανένα μάτι. Επειδή όλες οι πέτρες είναι συνδεδεμένες δεν μπορούμε να θυσιάσουμε ένα μικρό κομμάτι και να ξεφύγουμε με το υπόλοιπο γκρουπ. Ένα βαρύ γκρουπ ζει
ή πεθαίνει σαν ένας αδιαίρετος οργανισμός, άρα σκοπός μας είναι να κάνουμε τα γκρουπ του αντιπάλου
βαριά, πριν τους επιτεθούμε, αναγκάζοντας τον αντίπαλο να επενδύσει πολλές κινήσεις για να τα σώσει.
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Κινήσεις 56 - 57 : Ο Λευκός παίζει στο 56 απειλώντας ξανά να συνδεθεί
με το γωνιακό γκρουπ ή να δημιουργήσει ένα μάτι, αν ο Μαύρος δεν καταλάβει το κίνδυνο και παίξει αλλού. Ο Μαύρος δεν μπορεί να το επιτρέψει
αυτό και παίζει το 57 στο s12 και κλείνει μόνιμα τον δρόμο προς την γωνία,
για τον Λευκό και απειλεί ταυτόχρονα και το γωνιακό γκρουπ.
Δεξιά εικόνα: Αν ο Μαύρος παίξει το 57 για να περικυκλώσει τον Λευκό
τότε του δίνει την δυνατότητα να παίξει αρκετές σέντε κινήσεις και να φτιάξει και ένα μάτι στον σημειωμένο πόντο.

Να θυμάστε: Το να κρατάμε τα αντίπαλα γκρουπ διαχωρισμένα είναι ένας σημαντικός στόχος στο
παιχνίδι. Ακόμη και αν θυσιάσουμε κάποιους πόντους, αξίζει να κρατήσουμε τα αδύναμα γκρούπ του
αντιπάλου απομονωμένα και να κερδίσουμε πόντους όσο ο αντίπαλος προσπαθεί να επιβιώσει.

Κινήσεις 58 - 60 : Ο Λευκός δεν έχει χρόνο να ενισχύσει το γωνιακό γκρουπ μιας και η εισβολή του βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, έτσι προσπαθεί να κόψει άμεσα τον Μαύρο με την κίνηση 58. Αυτό δεν λειτουργεί χωρίς αρκετές βοηθητικές πέτρες και η κίνηση 59 βάζει την λευκή πέτρα σε ατάρι, άρα ο Λευκός
πρέπει να ενισχύσει την πέτρα του επεκτείνοντας στο 60.
Κινήσεις 61 - 63 : Ο Μαύρος πρέπει να συνδέσει τις πέτρες του, αλλά πως
διαλέγουμε μεταξύ του o6 και του q6; Σε αυτές τις περιπτώσεις ενισχύουμε
την πιο αδύναμη πέτρα. Αν ο Μαύρος παίξει την κίνηση 61 στο q6 τότε θα
κοπεί στην μέση. Ένα πιθανό αποτέλεσμα βλέπουμε στην εικόνα στα
δεξιά. Ο Μαύρος δεν μπορεί να το επιτρέψει αυτό και έτσι, πίσω στην κεντρική εικόνα, παίζει την κίνηση 61 στο o6. Ο Λευκός προσπαθεί ούτως ή
άλλως να κόψει με το 62, αλλά οι πέτρες του Μαύρου είναι ασφαλείς από
αυτή την πλευρά, έτσι παίζει το ατάρι στην κίνηση 63.
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Κινήσεις 64 - 67 : Ο Λευκός επεκτείνει με την κίνηση 64 για να σώσει την
πέτρα του και ο Μαύρος με το 65 την ξαναβάζει σε ατάρι κάνοντας την κίνηση 66 αναγκαστική. Οι πέτρες του Λευκού είναι τώρα συνδεδεμένες, αλλά
σχεδον περικυκλωμένες και χωρίς κανένα μάτι. Η σημειωμένη πέτρα του
Μαύρου όμως είναι σε άμεσο κίνδυνο πλέον, άρα ο Μαύρος δεν μπορεί να
ολοκληρώσει την επίθεσή του και πρέπει να αμυνθεί με την κίνηση 67 αλλιώς οι πέτρες του θα αιχμαλωτισθούν με μια βαριάντα όπως στην
εικόνα στα δεξιά. Αν γινόταν κάτι τέτοιο τότε η εισβολή του Λευκού αμέσως θα μετατρεπόταν από ένα αδύναμο γκρουπ σε ένα δυνατό γκρουπ και η
εισβολή θα στεφόταν με πλήρη επιτυχία.
Οι επιθέσεις είναι διασκεδαστικές, αλλά αν δεν προστατεύουμε
τα αδύναμα σημεία μας, οι επιθέσεις μας δεν θα έχουν νόημα.

Κινήσεις 68 - 74 : Ο Λευκός πλέον δεν έχει άλλες επιλογές και πρέπει να
τρέξει προς το κέντρο, άρα κάνει άλμα με την κίνηση 68. Ο Μαύρος τον
ακολουθεί με τιν κίνηση 69 και ο Λευκός συνεχίζει με ένα ακόμη μεγαλύτερο
άλμα στο 70. Ο Μαύρος παίζει το 71 για να κρατήσει τον Λευκό περικυκλωμένο και ο Λευκός παίζει το 72 για να ενισχύσει το άλμα δύο θέσεων και να
παρασύρει τον Μαύρο να κάνει κάποιο λαθος όπως στην εικόνα στα δεξιά
που θα είχε πάλι ως αποτέλεσμα ένα μαύρο γκρούπ να περικυκλωθεί. Ο Μαύρος ανησυχεί πως ο Λευκός ξεφεύγει, αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο
αυτή τη στυγμή από το να μείνει ασφαλής και να έχει καλό σχήμα. Έτσι
παίζει στο 73 για να διατηρήσει την πίεση και να δώσει στο γκρουπ του λίγο
χώρο. Ο Λευκός ενθαρρύνεται από αυτή την κίνηση και παίζει ακόμη μακρύτερα στο 74 την μεγάλη κίνηση του ιππότη.
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Κινήσεις 75-83 : Όπως έχουμε δει όμως, η μεγάλη κίνηση του ιππότη, μπορεί να κοπεί, ιδίως αν έχουμε βοηθητικές πέτρες κοντά της, κάτι που συμβαίνει σε αυτή την
περίπτωση. Ο Μαύρος στο κόβει στο 75 και ο Λευκός πρέπει να συνδέσει στο 76 για να προσπαθήσει να συνδέσει
τις πέτρες του, αλλά η κίνηση 77 κόβει την πιθανή σύνδεση. Ο Λευκός με το 78 προσπαθεί να αιχμαλωτίσει την
πέτρα στο 75, αλλά ο Μαύρος τον αγνοεί και παίζει στο 79
και κόβει τις Λευκές πέτρες και από τις δύο πλευρές και
βάζει την λευκή πέτρα σε ατάρι, αναγκάζοντας τον λευκό
να παίξει στο 80. Ο Λευκός δεν μπορεί να αμυνθεί και απο
τις δύο πλευρές ταυτόχρονα και έτσι ο Μαύρος επεκτείνει
με την κίνηση 81 και συνδέει τις πέτρες του. Ο Λευκός
κάνει μια τελευταία προσπάθεια στο 82 για να κόψει τον
Μαύρο, αλλά η κίνηση 83 τον σταματάει. Πλέον το
γκρουπ του Λευκού στα δεξια είναι αποκομμένο και χωρίς
μάτια. Μοιάζει νεκρό, αλλά τόσο μεγάλα γκρουπ είναι
πάντα επικίνδυνα και μπορεί να “αναστηθούν” αργότερα.

Κινήσεις 84-85 : Ο Λευκός προσπαθεί να δημιουργήσει αδυναμίες για να τις εκμεταλλευτεί (που ονομάζονται “άτζι” ) για να σώσει το γκρουπ του. Έτσι παίζει την κίνηση 84 απειλώντας να κόψει το μεσαίο
γκρουπ του Μαύρου που περικυκλωνόταν όσο ο Μαύρος εκτελούσε την επίθεση του νωρίτερα. Αναγκαστικά ο Μαύρος μπλοκάρει με το 85 και ελπίζει να είναι ζωντανός. Αν ο Λευκός σκοτώσει το γκρουπ του,
τότε το παιχνίδι είναι χαμένο, έτσι ο Μαύρος είναι σε δύσκολη θέση.
Κινήσεις 86-88 : Η κίνηση 86 απειλεί να κόψει ξανά τον Μαύρο και τον αναγκάζει να συνδέσει με την
κίνηση 87, αλλά κάτι τέτοιο επιτρέπει στον Λευκό να παίξει την κίνηση 88 και να δημιουργήσει ένα
μάτι στον σημειωμένο πόντο μιας και οι κινήσεις A και B είναι μιάι, που σημαίνει πως αν ο Μαύρος παίξει
σε μια απο αυτές τις κινήσεις, ο Λευκός θα παίξει στην άλλη και θα δημιουργήσει ένα μάτι.
Κινήσεις 89-93 : Ο Μαύρος απέτυχε να αποτρέψει την δημιουργία ενός ματιού, αλλά όλοι πλέον ξέρουμε
οτι χρειάζονται δύο μάτια για να είσαι ζωντανός. Έτσι ο Μαύρος παίζει την κίνηση 89 για να αποτρέψει την πιθανή δημιουργία δεύτερου ματιού στην μοναδική περιοχή που φαίνεται να υπάρχει χώρος
για κάτι τέτοιο. Ο Λευκός βλέπει οτι πλέον δεύτερο μάτι δεν μπορεί να σχηματιστεί και προσπαθεί να σκοτώσει το γκρουπ του Μαύρου περικυκλώνοντάς το με την κίνηση 90. Ο Μαύρος απαντά με την κίνηση
91, απειλώντας να δημιουργήσει δύο μάτια στην επόμενη κίνηση. Ο Λευκός αμύνεται με τό 92, και ο Μαύρος με την κίνηση 93 δημιουργεί δύο μάτια. Ο Μαύρος είναι ζωντανός και ασφαλής...
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Κινήσεις 94-99 : Ο Λευκός κάνει μια τελευταία προσπάθεια να κόψει τον
Μαύρο με την κίνηση 94, που αναγκάζει τον Μαύρο να παίξει το ατάρι στην
κίνηση 95 για να αμυνθεί. Right image: Αν ο Μαύρος απλά ένωνε τις πέτρες του, όπως και τελικά έκανε αργότερα, τότε θα είχε χάσει μερικούς πόντους χωρίς λόγο, όπως φαίνεται στην εικόνα.
Πίσω στο κύριο διάγραμμα, Ο λευκός επεκτείνει με το 96 και συνδέει τις
πέτρες του, έτσι ο Μαύρος πρέπει τώρα να αμυνθεί και να συνδέσει με την
κίνηση 97. Ο Λευκός επεκτείνει με το 98 και δημιουργεί έναν μικρό τοίχο,
απειλώντας την περιοχή του Μαύρου, ο οποίος δεν έχει άλλη επιλογή από το
να ενισχύσει το αδύναμο σημείο του επεκτείνοντας στο 99.
Κινήσεις 100-104 : Ο Λευκός προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τον τοίχο που μόλις έφτιαξε και έτσι κόβει
την κίνηση του ιππότη με την κίνηση 100. Ο Μαύρος βλέπει οτι ο Λευκός έχει πολλές πέτρες στην περιοχή
και αποφασίζει να εγκαταλείψει την πέτρα του και παίζει με ασφάλεια στο 101. Η κίνηση 102 απειλεί να
θέσει σε ατάρι την μαύρη πέτρα, άρα η επέκταση του Μαύρου στο 103 είναι σχεδόν υποχρεωτική. Ο Λευκός ολοκληρώνει το κόψιμο με την κίνηση 104 και φαίνεται να δημιουργεί ένα μεγάλο πλαίσιο πιθανών
πόντων (που αποκαλείται μόιο) στο κέντρο και προς τα αριστερά του ταμπλό.

Κινήσεις 105-110 : Ο Μαύρος δεν είναι χαρούμενος με
αυτή την εξέλιξη και δοκιμάζει την κίνηση 105 για να
μπει μέσα στην περιοχή του Λευκού με την ασφαλέστερο
δυνατό τρόπο, επεκτείνοντας παράλληλα και το δικό του
μόιο στην πάνω πλευτά. Η κίνηση 106 του Λευκού αμύνεται αποτελεσματικά, αλλά αφήνει περιθώρια στον
Μαύρο να μειώσει αργότερα την περιοχή του Λευκού.
Κινήσεις 107-110 : Αφού η πάνω πλευρά είναι ασφαλής,
ο Μαύρος παίζει στην κάτω αριστερή πλευρά και απειλεί
με ατάρι με την κίνηση 107. Ο Λευκός παίζει το στόμα
της τίγρης με την κίνηση 108 και ενισχύει όλες τις πέτρες
του ταυτόχρονα. Ο Μαύρος με το 109 απειλεί να κόψει τις
πέτρες του Λευκού ο οποίος απαντάει με την προφανή
σύνδεση στο 110. Με αυτή την κίνηση οι μεγαλύτερες περιοχές έχουν κλείσει και οι κύριες μάχες έχουν τελειώσει,
έτσι περνάμε στην τελική φάση του παιχνιδιού, όπου οι
παίχτες συνήθως μάχονται στο κέντρο και τις άκρες του
ταμπλό για μικρότερες περιοχές που έχουν απομείνει.
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Το όρια μεταξύ της μεσαίας φάσης και της τελικής, δεν είναι αυστηρά
καθορισμένα και πολλές φορές μπορείς να παίξεις κινήσεις της τελικής φάσης κατά
την διάρκεια της μεσαίας φάσης, και το αντίστροφο. Η γενική ιδέα πάντως είναι πως
όταν οι περιοχές στις γωνίες, τα πλάγια και το κέντρο είναι σχεδόν καθορισμένες,
τότε το μόνο που απομένει είναι οι μικρές μάχες στα σημεία που εφάπτονται οι
περιοχές των δύο αντιπάλων, ιδίως στην πρώτη και στην δεύτερη γραμμή. Όταν
φτάνουμε σε αυτό το σημείο, λέμε πως είμαστε στην τελική φάση.
Αρκετοί παίχτες δεν θεωρούν την τελική φάση ως πολύ σημαντική, μιας και οι
μεγαλύτερες κινήσεις στο ταμπλό έχουν ήδη παιχθεί και συγκριτικά οι κινήσεις τις
τελικής φάσης φαίνονται μικρές, όμως είναι μια φάση που μπορεί το αποτέλεσμα
άνετα να αλλάξει χέρια, μιας και πολλα μικρά κέρδη μαζί μπορεί να αλλάξουν την
ισορροπία. Επίσης είναι η φάση που το άτζι ή τα νεκρά γκρουπ μπορούν να παίξουν
μεγάλο ρόλο και μπορείτε να βρεθείτε σε παιχνίδια που, κυριολεκτικά, η τελευταία
κίνηση να κρίνει το αποτέλεσμα. Ας δούμε λοιπόν και για αυτή την φάση του
παιχνιδιού τι πρέπει να προσέξουμε. Δύο βασικά πράγματα κυριαρχούν στην τελική
φάση: α) Το να εντοπίσουμε τις μεγαλύτερες κινήσεις και β) να παίζουμε σεντε
κινήσεις (κινήσεις που ο αντίπαλος δεν μπορεί να αγνοήσει), ακόμη και αν δεν είναι
οι μεγαλύτερες. Ας δούμε πως λειτουργούν αυτές οι ιδέες. Αρχικά: Πως αξιολογούμε
τις κινήσεις και πως ξέρουμε ποιά κίνηση είναι η μεγαλύτερη;

Αριστερή εικόνα: Ας δούμε ένα βασικό παράδειγμα. Αν ο Μαύρος και ο Λευκός συνέχιζαν να επεκτείνουν κάθετα τις πέτρες τους θα έπαιρναν τους σημειωμένους πόντους (τετράγωνα για τον Λευκό, τρίγωνα
για τον Μαύρο). Συνήθως όμως θέλουμε να πάρουμε όσα περισσότερους πόντους μπορούμε στην τελική
φάση, άρα αναλόγως ποιός έχει σεντε, ο Μαύρος θα μπορούσε να παίξει στο A και ο Λευκός στο B.
Κεντρική εικόνα: Για τον Μαύρο αυτό είναι ένα πιθανό αποτέλεσμα. Σε αυτή την περίπτωση οι κινήσεις
του Μαύρου κόστισαν στον Λευκό πέντε πόντους εν σχέση με το προηγούμενο διάγραμμα, ενώ ο Μαύρος
κέρδισε έναν πόντο στα σημεία που πριν ήταν ουδέτερα. Άρα η βαριάντα, αξίζει έξι πόντους.
Δεξιά εικόνα: Αν έπαιζε ο Λευκός πρώτος θα γινόταν ακριβώς το αντίθετο. Τώρα ο Λευκός κερδίζει έναν
πόντο και ο Μαύρος χάνει πέντε πόντους. Άρα, ο παίχτης που έχει σέντε και παίζει πρώτος σε αυτή την
περίπτωση μεταβάλλει το σκορ του παιχνιδιού για έξι πόντους και διατηρεί το σέντε!
Το να μετράμε και να αξιολογούμε τις κινήσεις μας στην αρχική ή την μεσαία φάση του παιχνιδιού δεν
είναι εύκολο, αλλά στην τελική φάση είναι πιο εύκολα υπολογίσιμες. Μαθαίνοντας να μετράμε στην τελική
φάση, είναι μια καλή αρχή για να μάθουμε να μετράμε σε κάθε φάση του παιχνιδιού.
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Στο προηγούμενο παράδειγμα μπορούσαμε να δούμε ξεκάθαρα οτι το να έχεις
σέντε δεν αξίζει πραγματικά δώδεκα πόντους, αλλά μια μεταβολή στο σκορ έξι
πόντων, και για τους δύο παίχτες. Η διαφορά φαίνεται μικρή, αλλά είναι σημαντική.
Αν ο Λευκός και ο Μαύρος ήταν ισόπαλοι με 60 πόντους ο καθένας, αν κάποιος
έπαιζε πρώτος τις κινήσεις που είδαμε πριν, το σκορ δεν θα πήγαινε 66-54, αλλα
61-55. Βεβαίως υπάρχουν και παραδείγματα που το κέρδος δεν είναι ίδιο και για
τους δύο παίχτες ή δεν είναι σέντε και για τους δύο παίχτες, κάνοντας μια κίνηση
σημαντική για τον έναν παίχτη, αλλά μικρής αξίας για τον άλλον. Για παράδειγμα,
αν αλλάξουμε λίγο την προηγούμενη περίπτωση:

Αριστερή εικόνα: Σε αυτή την περίπτωση ο Μαύρος είχε κάνει νωρίτερα ένα χάνε στην διάρκεια της
μεσαίας φάσης, έτσι έχει το πλεονέκτημα σε αυτό το σημείο κατά την τελική φάση. Αν υποθέσουμε πάλι
οτι και οι δύο παίχτες απλά θε επεκτείνουν τις πέτρες τους προς την άκρη του ταμπλό, οι σημειωμένες πέτρες θα ήταν πάλι το τελικό αποτέλεσμα.
Κεντρική εικόνα: Αν ο Μαύρος παίξει πρώτος, βλέπουμε πως σχηματίζεται πάλι το ίδιο σχήμα με πριν.
Ο Μαύρος καταστρέφει πέντε πόντους του Λευκού και κερδίζει έναν πόντο και διατηρεί το σέντε. Για τον
Μαύρο η ανταλλαγή αυτών των κινήσεων αξίζει έξι πόντους.
Δεξιά εικόνα: Αν ο Λευκός παίξει πρώτος όμως ο Μαύρος απλά μπλοκάρει και ο Λευκός θα πρέπε να
συνδέσει τις πέτρες του στο 3, για να μην βρεθεί μετά σε ατάρι. Αφού πλέον είναι η σειρά του Μαύρου,
μπορεί αυτός να παίξει τώρα το χάνε και ναι μεν ο Λευκός θα διατηρήσει το σέντε, αλλά ο Μαύρος χάνει
μόνο δύο πόντους. Άρα, αυτή η περίπτωση δεν αξίζει το ίδιο και για τους δύο παίχτες.

Το να βρίσκουμε την μεγαλύτερη κίνηση είναι σημαντικό, αλλά το να διατηρούμε
το σέντε μπορεί να είναι σημαντικότερο από τους πόντους μιας μόνο κίνησης.
Σκεφτείτε το ως εξής. Τι είναι καλύτερο, να παίξεται μια μεγάλη κίνηση που θα σας
φέρει μια μεταβολή υπέρ σας δέκα πόντων, αλλά δίνει το σέντε στον αντίπαλο, ο
οποίος πλέον έχει την δυνατότητα να μειώσει αυτός την περιοχή σας ή να μπορέσετε
να παίξετε όσο το δυνατόν περισσότερες κινήσεις που να αξίζουν δύο ή τρείς
πόντους, αλλά θα διατηρούν το σέντε στα χέρια σας και να σας δώσουν την
δυνατότητα να παίξετε και άλλες τέτοιες κινήσεις; Η δεύτερη επιλογή ακούγεται
καλύτερη. Οι μόνες περιπτώσεις που αυτό δεν ισχύει είναι όταν ο αντίπαλος δεν έχει
άλλες καλές κινήσεις ή έχει κινήσεις που θα σας δώσουν άμεσα πίσω το σέντε. Να
θυμόσαστε πως στην τελική φάση μια περιοχή που παίζετε εσείς πρώτος την
μεταβολή του σκορ, είναι μια περιοχή που ο αντίπαλος πλέον δεν μπορεί να
αξιοποιήσει εναντίον σας. Άρα, το σέντε και το να μπορέσετε να κερδίσετε τις
περισσότερες μεταβολές είναι πολύ σημαντικό.
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Τελευταίο, αλλά σημαντικό θέμα, είναι πως παρά τους υπολογισμούς μας, δεν
θα πρέπει να περιμένουμε ο αντίπαλος να παίξει ακριβώς αυτό που περιμενουμε.
Ας επιστρέψουμε στο αρχικό παράδειγμα:

Αριστερή εικόνα: Ξεκινά από την αρχική κατάσταση και ο Μαύρος παίζει στο A περιμένοντας να πάρουμε την μεταβολή έξι πόντων και να κρατήσουμε το σέντε και ρωτάει πρακτικά τον Λευκό “Μπορούμε
να παίξουμε την απλή βαριάντα που κερδίζω έξι πόντους;”
Κεντρική εικόνα: Και ο Λευκός απαντάει : “Όχι!” Παίζοντας το στόμα της τίγρης στο 4 ο Λευκός έκανε
την επόμενη ανταλλαγή κινήσεων να μην είναι σέντε για κανέναν παίχτη και έτσι χάνει και λιγότερους
πόντους από πριν. Αν παραταύτα ο Μαύρος επιμείνει ...
Δεξιά εικόνα : Τότε θα ανακαλύψει οτι κέρδισε μεν εναν πόντο ξανά, αλλά ο Λευκός έχασε μόνο τέσσερις πόντους και πήρε το σέντε. Αυτό δεν είναι ένα καλό αποτέλεσμα για τον Μαύρο, οπότε σε αυτές
τις περιπτώσεις συνήθως παίζει κάποια άλλη, καλύτερη κίνηση και αφήνει αυτό το σημείο για το τέλος.

Το να έχεις σέντε δεν είναι εύκολο να αξιολογηθεί, οπότε συνήθως θέλουμε να παίξουμε όσες περισσότερες σεντε κινήσεις μπορούμε, πριν παίξουμε μια κίνηση που δίνει το σέντε στον αντίπαλο.

Θα μιλήσουμε περισσότερο για τις ιδιαίτεροτητες της τελικής φάσης και τις μάχες
που γίνονται στις χαμηλές γραμμές στο κεφάλαιο 6 που ειναι για τις μάχες ζωής
και θανάτου και στο υπόκεφάλαιο για τα τεσούτζι (περίτεχνες κινήσεις). Προς το
παρόν, αφού έχουμε καλύψει τις βασικές ιδέες της τελικής φάσης μπορούμε να
επιστρέψουμε στο παιχνίδι και να δούμε την πρακτική εφαρμογή τους.
Κινήσεις 111-114 : Ο Μαύρος ξεκινάει την τελική
φάση έχοντας σέντε και προσπαθεί να βρεί μια κίνηση
που ο Λευκός θα πρέπει να απαντήσει. Έτσι παίζει την
κίνηση 111. Ο Λευκός δεν μπορεί να αγνοήσει αυτή
τηην κίνηση ή την απειλή για ατάρι που θέτει η κίνηση
113, άρα ο Λευκός πρέπει να αμυνθεί με τις κινήσεις
112 και 114 για να προστατεύσει την γωνία του. Πόσους
πόντους αξίζανε αυτές οι κινήσεις;
Αριστερή εικόνα: Εδώ βλέπουμε ένα πιθανό αποτέλεσμα
αν έπαιζε πρώτος ο Λευκός. Η
μεταβολή δεν είναι πολύ μεγάλη,
μόλις δύο πόντοι, αλλά αυτό
είναι αρκετό για τον Μαύρο, μιας
και μπόρεσε να διατηρήσει το
σέντε και έτσι έχει την δυνατότητα να παίξει ξανά πρώτος.
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Το άλμα της μαϊμούς

Το άλμα της μαϊμούς είναι μια περίτεχνη κίνηση (τεσούτζι) της τελικής
φάσης και αποτελείται απο μια μεγάλη κίνηση του ιππότη στην πρώτη
γραμμή, όταν έχουμε ένα ισχυρό γκρουπ που επεκτείνεται στην δεύτερη
γραμμή και ο αντίπαλος δεν έχει πέτρα στην δεύτερη γραμμή για να μας
μπλοκάρει. Στο παράδειγμα στα δεξιά ο Λευκός δεν έχει πέτρες στους σημειωμένους πόντους, έτσι ο Μαύρος μπορεί να παίξει το άλμα της μαϊμούς
στο A. Ο Λευκός δεν μπορεί να κόψει αυτή την κίνηση με κανέναν τρόπο
και αν δεν υπάρχουν άλλες πέτρες κοντά, τότε ο Μαύρος θα κερδίσει μια
μεταβολή οχτώ με δέκα πόντους και θα διατηρήσει και το σέντε!
Κινήσεις 115 - 120 : Ο Μαύρος θέλει να διατηρήσει την πίεση παίζοντας το άλμα της μαϊμούς
στο 115. Όχι μόνο αυτή η κίνηση συνήθως τελειώνει με τον επιτηθέμενο να διατηρεί το σέντε,
αλλά επειδή το γκρουπ του Λευκού δεν είναι
ακόμη ασφαλές, σε αυτή την περίπτωση απειλεί
και να το σκοτώσει, αν ο Λευκός δεν είναι προσεκτικός. Ο Λευκός απαντάει κόβοντας στο 116.
Ξέρει οτι θα χάσει αυτή την πέτρα, αλλά το κάνει
επίτηδες για να σταματήσει τον Μαύρο από το
να παίξει άλλες κινήσεις κάτω από το λευκό
γκρουπ.
Η κίνηση 117 θέτει την λευκή πέτρα σε ατάρι
και η κίνηση 118 απαντάει βάζοντας την
Μαύρη πέτρα σε ατάρι και αναγκάζει τον
Μαύρο να αιχμαλωτίσει την λευκή πέτρα με την
κίνηση 119. Η κίνηση 120 ολοκληρώνει την
άμυνα απέναντι στο άλμα της μαϊμούς και το
λευκό γκρουπ μοιάζει ζωντανό.
Κινήσεις 121 - 127 : Ο Μαύρος εξακολουθεί
όμως να βλέπει άτζι και παίζει το χάνει στο 121.
Η κίνηση 122 είναι η μόνη πιθανή άμυνα και ο
Μαύρος συνδέει με το 123 και ετοιμάζεται να
επιτεθεί. Όμως ο Λευκός παίζει μια πολύ έξυπνη
κίνηση και επεκτείνει με την κίνηση 124. Τώρα
οι κινήσεις A και B είναι μιάι. Αν ο Μαυρος παίξει στο A, ο Λευκός παίζει στο B και έχει δύο
μάτια στα σημειωμένα τετράγωνα. Αν ο Μαύρος
παίξει στο B τότε ο Λευκός παίζει στο A και έχει
ένα μάτι στο τρίγωνο και ένα στα τετράγωνα.
Μια υπέροχη κίνηση!
Το σχέδιο του Μαύρου κατέρρευσε, έτσι εγκαταλείπει την περιοχή και αποφασίζει οτι είναι
ώρα να αμυνθεί και αυτό στο 125 που όμως δεν
απειλεί τον Λευκό, άρα δεν είναι σέντε. Αυτό
αποδεικνύεται κακή ιδέα, γιατί ο Λευκός παίζει
άμεσα την σέντε κίνηση στο 126 που ο Μαύρος
δεν πρόσεξε και τώρα αναγκαζεται να αμυνθεί
με το 127 και να χάσει το σέντε.
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Κινήσεις 128-135: Ο Λευκός συνεχίζει
στο αριστερό διάγραμμα με τις σέντε κινήσεις και βρίσκει μια υπέροχη ευκαιρία
στην κάτω δεξιά γωνία ξεκινώντας με την
κίνηση 128 που καταλήγει στο να διατηρήσει ο Λευκός το σεντε εξ αιτίας της
κίνησης 27. Στην δεξιά εικόνα βλέπουμε
πως αυτή θα ήταν μια καλή κίνηση για
την τελική φάση και για τον Μαύρο, αλλά
έχασε την ευκαιρία να παίξει εκεί και να
διατηρήσει και το σέντε. Το αποτέλεσμα
είναι μια μεταβολή έξι πόντων υπέρ του
Λευκού ( δοκιμάστε να συγκρίνετε τις
δύο εικόνες και να το επιβεβαιώσετε
αυτό). Μια πάρα πολύ μεγάλη κίνηση τελικής φάσης από τον Λευκό, για τα χρονικά δεδομένα του παιχνιδιού.

Επιλογές για την κίνηση 143
Η μέγγενη (περισσότερα στην σελίδα 160)

Αν ο Μαύρος παίξει αλλού,
τότε ο Λευκός μπορεί να παίξει την κίνηση που ονομάζεται μέγγενη (περισσότερα
τεσούτζι στο κεφάλαιο 6).
Αυτή η κίνηση λειτουργεί
μόνο όταν λείπει μια πέτρα
για τον Μαύρο στο B, και
έτσι δεν μπορεί να παίξει A.
Αν επιμείνει στο A...

Κινήσεις 136-139 : Ο Λευκός παίζει τις τυπικές
κινήσεις που είχαν απομείνει από την επίθεση του
Μαύρου πάνω αριστερά με τρόπο που να διατηρεί
το σέντε, με διαδοχικές μικρές απειλές και ατάρι.
Κινήσεις 140-143 : Έχοντας εξαντλήσει τις περισσότερες κινήσεις στις γωνίες, ο Λευκός στοχεύει
στις πλευρές και βρίσκει την κίνηση 140. Ο Μαύρος αμύνεται λογικά με την κίνηση 141, αλλά
όταν ο Λευκός παίζει την κίνηση 142 δεν είναι
προφανές γιατί ο Μαύρος νοιώθει την ανάγκη να
αμυνθεί ξανά με την κίνηση 143. Η εξήγηση είναι
λίγο πολύπλοκη οπότε θα το αναλύσουμε δίπλα.
Κίνηση 144 : Ο Λευκός δεν μπορεί να βρει κάποια
άλλη σημαντική κίνηση που να ειναι σέντε οπότε
παίζει την κίνηση 144 για να εξασφαλίσει περισσότερους πόντους στο κέντρο και ο Μαύρος παίρνει πάλι την πρωτοβουλία των κινήσεων.

τότε αυτή η ακολουθία κινήσεων είναι αναπόφευκτη
για τον Μαύρο. Το γκρούπ
του θα βρεθεί σε αταρι και
αφού είναι η σειρά του Λευκού, μπορεί να το αιχμαλωτίσει απλά παίζοντας στον
σημειωμένο πόντο. Το καλύτερο για τον Μαύρο είναι
να αμυνθεί...
αλλά κάτι τέτοιο θα κόστιζε
πάλι πολλούς πόντους στον
Μαύρο. Έτσι δεν είναι καλή
ιδέα για τον Μαύρο να παίξει αλλού (τενούκι) για την
κίνηση 143 εκτός και αν
υπάρχει κάποια άλλη πολύ
σημαντική σέντε κίνηση
αλλού, που αξίζει περισσότερους πόντους.
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Κινήσεις 145 - 151 : Το να έχεις σέντε είναι διαφορετικό από το να έχεις σέντε κινήσεις για να
παίξεις και ο Μαύρος δυσκολεύεται να βρει κάποιες, έτσι παίζει την κίνηση 145 για να απειλήσει την λευκή περιοχή. Ο Λευκός απλά μπλοκάρει
στο 146 και ο Μαύρος επιμένει με το 147. Ο Λευκός απαντάει με την κίνηση 148 που θέτει την
Μαύρη πέτρα σε ατάρι, άρα ο Μαύρος ενώνει
στο 149. Ο Λευκός έχει αρκετές πέτρες που είναι
έτοιμες να βρεθούν σε ατάρι, οπότε τις ενισχύει
όλες μαζί παίζοντας την κίνηση 150 και ο Μαύρος έχει πάλι σέντε, αλλά δεν μπορεί να βρει μια
καλή κίνηση για τον ίδιο. Βλέπει όμως μια για τον
αντίπαλό του. Το άλμα της μαϊμούς στο A.
Έτσι, αφού δεν μπορεί να βρει μια ισάξια κίνηση
που να αξίζει τόσους πόντους για τον ίδιο, δίνει
το σέντε για να αμυνθεί με την κίνηση 151.
Το σημαντικό σημείο για τον αντίπαλο συχνά
είναι σημαντικό και για εμάς. Η άμυνα και το
καλό σχήμα είναι πάντα στο μυαλό μας.

Κινήσεις 152-160 : Ο Λευκός επίσης δεν μπορεί να βρει άλλες μεγάλες κινήσεις και έτσι παίζει την κίνηση 152 για να απειλήσει τον Μαύρο, ο οποίος απλά αμύνεται στο 153. Οι υπόλοιπες κινήσεις μέχρι την
160 είναι μικρές κινήσεις που οι δύο παίχτες διορθώνουν τα σχήματά τους ή αξίζουν έναν-δύο πόντους.
Μην επαναπαύεστε όμως με τέτοια διαλείμματα στην δράση. Αρκετά παιχνίδια έχουν κριθεί όταν
αυτές οι κινήσεις που φαίνονται απλά να συμπληρώνουν κάποια κενά, αποκαλύπτουν κάποια έλλειψη
ελευθεριών και αδύναμα σημεία που μέχρι πρότινως δεν ήταν εμφανή. Ο Μαύρος έχει ένα σχέδιο.
Κινήσεις 161-165 : Αρχικά παίζει την προφανή κίνηση 161 προσπαθώντας να δώσει την εντύπωση οτι
ακόμη παίζει μικρές κινήσεις που απλά κλείνουν την περιοχή του. Ο Λευκός αμύνεται στο 162 και ο Μαύρος παίζει 163. Ο Λευκός ακολουθεί με την κίνηση 164. Τώρα ο Μαύρος είναι έτοιμος για να δοκιμάσει
το σχέδιό του με την κίνηση 165. Αν ο Λευκός έχει παρασυρθεί από τον αργό ρυθμό των τελευταίων κινήσεων μπορεί να νομίζει οτι ο Μαύρος στοχεύει στο A, αλλά στην πραγματικότητα...
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Αυτό είναι το σχέδιο του Μαύρου, αν ο Λευκός
παίξει στο 1 για να ενισχύσει τις δύο το πέτρες.
Τότε ο Μαύρος θα παίξει στο αδύναμο σημείο μεταξύ των δύο λευκών γκρούπ, που έχουν αυτό το
περίεργο σχήμα μετά τις μικρές επιθέσεις προηγουμένως. Αν ο Μαύρος καταφέρει να παίξει εκεί
τότε οι κινήσεις A και B είναι μιάι στο να θέσουν ένα από αυτά τα δύο γκρούπ σε ατάρι. Κάτι
τέτοιο θα ξεκινούσε μια πολύπλοκη μάχη μέσα
στην περιοχή του Λευκού, από την οποία ο Μαύρος δεν θα είχε να χάσει τίποτα. Ο Λευκός δεν
μπορεί να αμυνθεί με μία κίνηση και από τους δύο
κινδύνους ακόμη και αν παίξει στο C.
Αν αυτή η αλληλουχία κινήσεων συμβεί, υπάρχουν
πάρα πολλές πιθανές εκβάσεις. Ο Λευκός έχει
πολλές πέτρες τριγύρω και στις περισσότερες περιπτώσεις κερδίζει και διατηρεί την περιοχή του.
Δεν παύει όμως να είναι μια πολύπλοκη μάχη που
μια λάθος κίνηση μπορεί να στοιχήσει αρκετά.
Οπότε...

Κίνηση 166 : Ο Λευκός αγνοεί την κίνηση του Μαύρου και μπαίζει την κίνηση 166 άμεσα βάζοντας
τέλος σε κάθε πιθανό σχέδιο του Μαύρου.
Κινήσεις 167-181 : Και οι δύο παίχτες δεν έχουν πλέον μεγάλες κινήσεις για το τελείωμα, οπότε απλά
κλείνουν τα όρια των ήδη περικυκλωμένων περιοχών τους, κερδίζοντας έναν-δύο πόντους σε κάθε περίπτωση. Οι περισσότερες από αυτές τις κινήσεις ακυρώνουν η μια την άλλη. Επί παραδείγματι, ο Λευκός
κερδίζει μια διαφορά ενός πόντου με την κίνηση 172 και άλλον έναν πόντο με τις κινήσεις 176 -178.
Ο Μαύρος παίρνει έναν πόντο με τις κινήσεις 169-171 και ακόμα έναν πόντο με τις κινήσεις 179-181.
Έτσι, αν δεν τύχει κάποιο γκρουπ να αποδυναμωθεί κατά την διάρκεια αυτής της διαδικασίας (όπως είδαμε
με το σχέδιο του Μαύρου στην κίνηση 165), τότε το σκορ δεν αλλάζει ιδιαίτερα, αν έχουν τελειώσει όλες
οι μεγάλες σέντε κινήσεις της τελικής φάσης. Με την κίνηση 181 και οι δύο παίχτες αποφασίζουν οτι δεν
υπάρχει άλλη κίνηση που να αλλάζει το σκορ και πάνε πάσο και το παιχνίδι τελειώνει.
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Αυτή είναι η τελική εικόνα του ταμπλό. Όλες οι νεκρές πέτρες είναι σημειωμένες και αφαιρούνται από το
παιχνίδι, οπότε πρακτικά οι πόντοι που βρίσκονται οι νεκρές πέτρες μετράνε διπλά στο σκορ. Ένας πόντος
για την αιχμαλωτισμένη πέτρα και ένας πόντος για την ίδια την περιοχή.
Ο Λευκός έχει 89 πόντους περιοχής + 2*4 πόντους για τις νεκρές πέτρες + 6.5 komi = 103.5 πόντους
Ο Μαύρος έχει 91 πόντους περιοχής + 2*15 πόντους για τις νεκρές πέτρες +
1 αιχμαλωτισμένη πέτρα = 122 πόντους
Black wins by 18,5 points.

Εδώ τελειώνει το κεφάλαιο μαζί με την ανάλυση του παιχνιδιού. Ελπίζουμε πως
σας βοήθησε να μπείτε στο κλίμα του παιχνιδιού και να δείτε πως λειτουργούν οι
τρείς φάσεις του.
Για ακόμη μια φορά θα ήθελα να σας προτείνω να διαβάσετε αυτό το κεφάλαιο ξανά,
όταν τελειώσετε ολόκληρο το βιβλίο. Προς το παρόν, αν δεν καταλάβατε όλες τις
κινήσεις ή όλες τις εξηγήσεις, μην ανησυχείτε. Ο σκοπός του κεφαλαίου, για την
πρώτη ανάγνωση, είναι να εξηγήσει τις τρείς φάσεις του παιχνιδιού και να σας
παρέχει την θεωρία που ακολουθούμε πίσω από τις κινήσεις μας σε κάθε φάση, με
άμεσα και πρακτικά παραδείγματα και βαριάντες που προκύπτουν μέσα από ένα
πραγματικό παιχνίδι.
Έτσι τώρα θα προχωρήσουμε σε πιο συγκεκριμένα πράγματα κάθε φάσης,
αφιερώνοντας αποκλειστικά κεφάλαια σε κάθε θέμα, ξεκινώντας, προφανώς, από
την αρχική φάση του ανοίγματος. Το πρώτο απο αυτά τα κεφάλαια αφορούν το θέμα
των τζοσέκι και φουσέκι.
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8 Τι είναι τα τζοσέκι και φουσέκι;

Όπως και στα προηγούμενα κεφάλαια, η κεντρική ιδέα είναι πως υπάρχουν
κάποιες γενικές οδηγίες που μας βοηθούν να αξιολογήσουμε ποιές κινήσεις
φαίνονται καλές και ποιές επικίνδυνες. Όμως στην μεσαία και στην τελική φάση το
ταμπλό έχει τόσες πολλές πέτρες που είναι δύσκολο να υπάρχουν συγκεκριμένες
κινήσεις που να θεωρούνται αντικειμενικά χρήσιμες. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε
πως θα δείχνει το ταμπλό, για να δημιουργήσουμε μια αλληλουχία κινήσεων σε
μεγάλη κλιμακα που να είναι χρήσιμες και κάτι αντίστοιχο υπάρχει μόνο σε τοπικό
επίπεδο (τα τεσούτζι που αναφέραμε πριν).
Όμως η αρχική φάση είναι διαφορετική. Το ταμπλό είναι άδειο και έχουμε
περισσότερο χώρο για να δημιουργήσουμε κάποια στρατηγική και να προβλέψουμε
πως θα αντιδράσει ο αντίπαλος σε αυτήν. Όλοι πιστεύω βρίσκουν θελκτική την ιδέα
του να έχουν μια στρατηγική στο παιχνίδι τους και να παίξουν κάποιες κινήσεις που
θα τους δώσουν το πλεονέκτημα. Όμως, το Γκο είναι παιχνίδι ισορροπιών και σχεδόν
ποτέ δεν μπορούμε να εξοντώσουμε τον αντίπαλό μας ή να ισχυριστούμε πως
έχουμε το απόλυτο πλεονέκτημα σε μια περιοχή που ανταλλάσουμε κινήσεις με τον
αντίπαλό. Κάθε κίνηση που παίζουμε έχει έναν σκοπό, αλλά αυτό ισχύει και για την
αντίπαλο και για αυτό κάποιοι λένε πως η μάχη στο ταμπλό ξεκινάει πρακτικά από
την πρώτη μας κίνηση.
Τι είναι λοιπόν ένα τζοσέκι; Κυριολεκτικά σημαίνει
“συγκεκριμένες πέτρες” και είναι μια σειρά από κινήσεις
που παίζονται στις γωνίες του ταμπλό και από τους δύο
παίχτες, σχεδιασμένες να δώσουνε ένα ισορροπημένο
αποτέλεσμα. Σε ένα τζοσέκι, ένας παίχτης μπορεί να
αποκτήσει επιρροή, ο άλλος παίχτης την περιοχή ή το
αντίθετο ή μπορεί να μοιράσουν την γωνία στην μέση.
Οι πιθανότητες είναι πάρα πολλές και είναι στα χέρια
των παιχτών να αποφασίσουν ποιό αποτέλεσμα
επιζητούν. Όπως και να έχει, το αποτέλεσμα ενός
τζοσέκι θεωρείται ισορροπημένο την στιγμή που Ένα από τα πιο ισορροπημένα
παίζεται. Αν οι παίχτες αργότερα θα μπορέσουν να και κατανοητά τζοσέκι. Και οι
δύο παίχτες παίρνουν σχεδόν τα
αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα του τζοσέκι προς όφελός μισά από όσα ξεκίνησαν για να
τους, είναι κάτι που δεν μπορεί κάποιος να το αποκτήσουν.
προβλέψει.
Ο σκοπός μας δεν είναι να απομνημονεύσουμε τζοσέκι αλλά να τα κατανοήσουμε και να δούμε πως δημιουργούνται. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε που παίζουμε και γιατί. Δεν υπάρχει κανένας “δρόμος προς την νίκη” σε κανένα τζοσέκι. Μόνο μαθήματα για τον σκοπό των κινήσεων, το καλό σχήμα
και την κατεύθυνση του παιχνιδιού. Τα τζοσέκι είναι εργαλεία και ως τέτοια πρέπει να διαλέγουμε το
σωστό εργαλείο με βάση του τι θέλουμε τα πετύχουμε σε ολόκληρο το ταμπλό.
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Βλέποντας τα πράγματα πιο συνολικά, έχουμε την ιδέα του φουσέκι το οποίο
δεν είναι μια στρατηγική μόνο για τις γωνίες, αλλά μια ολική στρατηγική για όλο το
ταμπλό και για έναν μόνο παίχτη. Αντίθετα με τα τζοσέκι που και οι δύο παίχτες
μάχονται για να αποκτήσουν πλεονέκτημε σε μια γωνία, το φουσέκι τοποθετεί πέτρες
σε όλο το ταμπλό. Προφανώς ο αντίπαλος μπορεί να διακόψει αυτή την διαδικασία
αν αναγνωρίσει την πιθανότητα σχηματισμού ενός φουσέκι, πράγμα που συνήθως
διακόπτει τον σχηματισμό τους. Αυτός είναι και ο λόγος που τα φουσέκι αποτελούνται
συνήθως απο τρεις ή τέσσερις πέτρες, παρά το εντυπωσιακό εύρος του σκοπού
τους. Η μεγιστοποιήση της αποτελεσματικότητας κάθε πέτρας ενός φουσέκι είναι
εκπληκτική και για αυτό αρκετές φορές είναι δύσκολο να παίζεις εναντίον τους.
Σε αυτό το κεφάλαιο θα συζητήσουμε πρώτα τα τζοσέκι μιας και θα χρειαστούμε
την γνώση αυτή για να εξηγήσουμε τα φουσέκι και τις κύριες “παγίδες” με βάση τις
οποίες λειτουργούν. Και για δύο θέματα βέβαια είναι τόσο τεράστια που υπάρχουν
ξεχωριστά βιβλία για το καθένα απο αυτά και προφανώς δεν μπορούμε να
καλύψουμε τα εκατοντάδες τζοσέκι που υπάρχουν ή όλα τα φουσέκι, αλλά θα δούμε
τα πιο σημαντικά. Είμαστε εδώ για να καταλάβουμε το παιχνίδι και να
διασκεδάσουμε και το να μαθαίνεις κινήσεις απέξω μόνο διασκεδαστικό δεν είναι.
Για αυτό δεν θα κάνουμε κάτι τέτοιο, αλλά θα επικεντρωθούμε στο να καταλάβουμε
και να αναλύσουμε και να σκεφτούμε πως και γιατί κάθε κίνηση παίζεται στο ταμπλό.
Αυτό έχει περισσότερη ουσία και ενδιαφέρον.
Για τα τζοσέκι θα αναλύσουμε περιπτώσεις για τις δύο πιο δημοφιλής αρχικές
κινήσεις στο μοντέρνο Γκο: το σημείο 4-4 και το σημείο 3-4.

Δύο πολύ δημοφιλή φουσέκι στην πρόσφατη ιστορία του παιχνιδιού. Στην δεξιά πλευρά του ταμπλό ο
Μαύρος έχει παίξει το Κινέζικο φουσέκι και ο Λευκός στην αριστερή πλευρά έχει παίξει το Σαν-ρενσέι φουσέκι (που σημαίνει κυριολεκτικα “τρία αστέρια στην σειρά”)
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8 τζοσέκι για το σημείο 4-4

Μια από τις πιο συνηθισμένες κινήσεις της αρχικής φάση είναι το σημείο 4-4.
Αυτή η επιλογή δείχνει κυρίως μια έμφαση στην επιρροή και στο να επεκτείνουμε
προς τα άκρα και το κέντρο, αλλά το σημείο 4-4 είναι η πιο εύπλαστη κίνηση στο
άνοιγμα, οπότε δεν είμαστε περιορισμένοι απο αυτή την επιλογή, αν και συνήθως ο
αντίπαλός μας θα πάρει αρκετή απο την γωνία που παίξαμε στο σημείο 4-4.
Ας δούμε μερικές από τις επιλογές που έχει ο αντίπαλός μας όταν θέλει να
προσεγγίσει την γωνία μας σε αυτή την περίπτωση:
Πιθανοί τρόποι προσέγγισης

Ο Μαύρος έχεις τις εξής επιλογές αν θέλει να
προσεγγίσει το σημείο 4-4 του Λευκού. Μεταξύ αυτών των επιλογών τα A, B και C είναι
τα πιο συνηθισμένα, ενώ τα E και D είναι πιο
σπάνια λόγω της απόστασή τους από την
γωνία. Τα F, G και H συνήθως παίζονται σαν
εισβολές στην μεσαία φάση, αν ο Λευκός είναι
ισχυρός στην γωνία και ο Μαύρος θέλει να την
ελαττώσει.
Σε αυτό το κεφάλειο θα επικεντρωθούμε στις
επιλογές A και C και θα δούμε περισσότερα
για τα F, G και H στο κεφάλαιο για τις εισβολές. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μαύρος μπορεί
να προσεγγίσει την γωνία και απο την αριστερή πλευρά, εκτός απο την πάνω πλευρά,
αλλά δεν είναι η καλύτερη κατεύθυνση μιας
και ο Μαύρος δεν έχει καμία πέτρα στα αριστερά και θέλουμε οι πέτρες μας να έχουν συνοχή.

Τα κύρια στοιχεία στην ανάλυσή των τζοσέκι θα είναι:
- Γιατί επιλέξαμε να παίξουμε αυτές τις κινήσεις;
- Τι ακριβώς πετυχαίνουν;
- Υπάρχουν άλλες πιθανές επιλογές;
- Είναι η σειρά με την οποία παίξαμε τις κινήσεις σημαντική ή μπορούμε να
αλλάξουμε την σειρά των κινησεων;
- Πως οι υπόλοιπες πέτρες στο ταμπλό καθορίζουν την κατεύθυνση του παιχνιδιού
και επηρεάζουν τις επιλογές μας;
Υπάρχουν γνωμικά του Γκο που αποθαρρύνουν τους νέους παίχτες από το να μαθαίνουν τζοσέκι, αλλά,
κατά την άποψή μου, αυτό που πραγματικά είναι ενάντια είναι η τυφλή απομνημόνευση των τζοσέκι.
Ο στόχος μας είναι να τα μελετήσουμε, όχι απλά να τα αποστηθίσουμε, και μέσω αυτής της διαδίκασίας
να γίνουμε καλύτεροι παίχτες που επιλέγουν την επόμενή τους κίνηση με προσοχή και όχι από συνήθεια.
Ένα άλλο θετικό απότέλεσμα της μελέτης των τζοσέκι είναι πως έτσι μειώνονται οι πιθανότητες να μας
αιφνιδιάσουν οι αντίπαλοί μας που θα έχουν μελετήσει κάποια πολύπλοκα τζοσέκι και θα προσπαθήσουν
να μας μπερδέψουν επιλέγοντάς τα. Η γνώση είναι δύναμη.
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Ας ξεκινήσουμε με την πιο απλή επιλογή απο τις δύο και αυτή με τις λιγότερες
πιθανές βαριάντες. Την εισβολή στο σημείο 3-3. Ας δούμε τις κύριες επιλογές
τζοσέκι για αυτή την κίνηση:

Όταν ο Μαύρος παίζει στο 1,
ο Λευκός μπορεί είτε να διαλέξει
το A ή B, αναλόγως απο το ποιά
πλευρά θέλει να αμυνθεί.

Συνήθως ο Λευκός διαλέγει να αμυνθεί και να αναπτυχθεί προς την
πλευρά που έχει περισσότερες πέτρες. Τώρα ο Λευκός μπορεί να διαλέξει A ή B. Η επιλογή A είναι η πιο συνηθισμένη επιλογή, ενώ το B
έχει σκοπό να πάρει το σέντε. Ας αρχίσουμε με το χανε στο A...

Το χάνε στην κορυφή (ή αλλιώς χτύπημα στην κορυφή) δύο ή τριών πετρών είναι συνήθως ένα καλό
σχήμα. Υπάρχει ένα ρητό που μας λέει να το προτιμάμε “πάντα”, αλλά όπως συχνά συμβαίνει με τα ρητά,
σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν εξαιρέσεις, όπως θα δούμε σύντομα.
Αριστερή εικόνα: Η μόνη επιλογή του Μαύρου είναι να συνεχίσει στο 5 και να επεκτείνει
ξανά στο 7 όταν ο Λευκός παίξει τις προφανείς
κινήσεις στο 6 και 8 για να κρατήσει τον
Μαύρο χαμηλά και να προστατεύσει το αδύναμό του σημείο στο X. Τώρα ο Μαύρος είναι
ζωντανός και μπορεί να παίξει το 9 στα A, B,
C ή D για να μειώσει την επιρροή του Λευκού
και να απειλήσει το αδύναμο του σημείο. Αν ο
Λευκός δεν παίξει το 8 για να αμυνθεί, αλλά
για να επεκτείνει στα πλάγια τότε...
Δεξιά εικόνα: Αυτή η εικόνα δείχνει ένα πιθανό άσχημο αποτέλεσμα για τον Λευκό.

Αριστερή εικόνα: Εδώ βλέπουμε γιατί η
γωνία του Μαύρου είναι ζωντανή. Οι κινήσεις
από το 1 έως 3 είναι μια λογική επιθεση αλλά
δεν επαρκεί. Παίζοντας ένα απο τα A, B ή C
εξασφαλίζει δύο μάτια στον Μαύρο και ο Λευκός δεν μπορεί να καλύψει και τα τρία μαζί.
Δεξιά εικόνα: Αυτή είναι μια παλαιότερη έκδοση του τζοσέκι που σπανίως παίζεται σήμερα γιατί δίνει πολύ μεγάλη επιρροή στον
Λευκό, για να εξασφαλίσει μια γωνία που είναι
ήδη ζωντανή για τον Μαύρο.
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Πριν την εμφάνιση του AlphaGo το να παίξεις στο σημειο 3-3 δεν ήταν πολύ
δημοφιλές στην αρχική φάση, επειδή δεν είχε εξερευνηθεί ιδιαίτερα η ιδέα του να
παίξεις αλλού για την κίνηση 9, αλλά τώρα είναι μια αρκετά δημοφιλής κίνηση που
μπορεί να παιχθεί ανα πάσα στιγμή. Είναι ένας τρόπος παιχνιδιού που αξίζει να
δοκιμάσετε μόλις είσαστε πιο σίγουροι πως μπορείτε να διαχειριστείτε καλά την
επιρροή του αντιπάλου. Προς το παρόν όμως, ας δούμε πως επιλέγουμε προς τα
ποιά μεριά αμυνόμαστε, με βάση την κατεύθυνση του παιχνιδιού:
Ας δούμε ένα πραγματικό παιχνίδι. Ο Μαύρος
δεν είναι χαρούμενος με την επέκταση του Λευκού κάτω και δεξιά και θέλει να αποτρέψει την
μετατροπή όλης της επιρροής σε περιοχή. Έτσι
εισβάλλει στο σημείο 3-3. Τώρα ο Λευκός έχει
δύο επιλογές για να αμυνθεί A ή B.
Πως διαλέγουμε ποιά είναι η καλύτερη;
Τώρα που ξέρουμε το τζοσέκι και το πιο πιθανό
αποτέλεσμα μπορούμε να φανταστούμε πως θα
φαίνονταν και οι δύο επιλογές στο ταμπλό και να
συγκρίνουμε τα αποτελέσματά τους, οπώς κάναμε αρκετές φορές στο προηγούμενο κεφάλαιο.
Αυτή η διαδικασία ονομάζεται “διάβασμα μιας
ακολουθίας”. Στην περίπτωση όμως του τζοσέκι
το περισσότερο διάβασμα έχει γίνει ήδη, αν και
δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε μιας και ο αντίπαλος πολλές φορές παίζει κινήσεις εκτός τζοσέκι
και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να τις αξιοποιήσουμε.

Επιλογή Α
O Λευκός θα δημιουργήσει έναν τοίχο που θα κοιτάζει προς τον τοίχο του που υπάρχει ήδη στο κέντρο δημιουργώντας ένα ισχυρό πλαίσιο επιρροής
με τις πέτρες του (μόιο).

Επιλογή Β
Ο τοίχος του Λευκού θα κοιτάζει προς την σημειωμένη μαύρη πέτρα. Ο Μαύρος έχει σέντε και
μπορεί να παίξει στο A ή B και να αχρηστέψει την
επιρροή του τοίχου του Λευκού.

Άρα η επιλογή A είναι εδώ η σωστή επιλογή προς την σωστή κατεύθυνση. Όταν μια επιλογή μας βοηθάει
να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο πλαίσιο, ενώ η άλλη επιλογή δεν μας παρέχει την ίδια δυνατότητα, τότε
η σωστή κατεύθυνση είναι εύκολο να βρεθεί.
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Μετά την εισβολή στο σημείο 3-3, η οποία πρακτικά έχει μόνο έναν συνηθισμένο
τρόπο απάντησης, η άλλη επιλογή που θα δούμε για να προσεγγίσουμε το σημείο
4-4 έχει πολλές περισσότερες και πολύ πιο πολύπλοκες επιλογές. Η κίνηση αυτή
είναι η προσέγγιση με την κίνηση του ιππότη:
Όταν ο Μαύρος προσεγγίζει το σημείο 4-4 με την κίνηση του ιππότη τότε ο Λευκός έχει πολλές επιλογές
για να αμυνθεί. Τα A και B στοχεύουν να διατηρήσουν την γωνία, τα C, D και E στοχεύουν κυρίως στην
αριστερή πλευρά ενώ τα F, G, H και I στοχεύουν
στην πάνω πλευρά και είναι δαγκάνες επειδή ο κύριος σκοπός του είναι να αφαιρέσουν την βάση απο
την επιτηθόμενη πέτρα και να την εμποδίσουν να
αναπτυχθεί.
Μακράν οι πιο συνηθισμένες κινήσεις για τον Λευκό
είναι οι επιλογές C και F.

Από όλες αυτές τις επιλογές θα αναλύσουμε τις επιλογές απο το A μέχρι F.
Οι επιλογές G, H και I είναι αρκετά σπάνιες για το επίπεδό μας και ο σκοπός του
βιβλίο δεν είναι να υποκαταστήσει ένα εγχειρίδιο για τζόσεκι αλλά να παρέχει γνώση
γύρω από τις κινήσεις των πιο συνηθισμένων τζοσέκι.

Επιλογή A - Άπάντηση με άμυνα στο σημείο 3-3
Αυτή η κίνηση συνήθως παίζεται σε παιχνίδια καινούργιων παιχτών, αλλά και
εκεί πλέον αρχίζει να σπανίζει γιατί δίνει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στον παίχτη
που προσεγγίζει την γωνία.

Αφού ο Λευκός παίξει στο σημείο 3-3, ο Μαύρος
δεν μπορεί πλέον να πάρει την γωνία, έτσι οι επιλογές του είναι το A, B ή το C. Όμως αφού η
γωνία είναι κλεισμένη από τον Λευκό το B ή το C
είναι λίγο υπερβολικό χωρίς άλλες πέτρες στα αριστερά για βοήθεια. Θέλουμε να αποφύγουμε να
έχουμε πολλά απομονωμένα γκρουπ και τα B και
C δημιουργούν ένα καινούργο γκρουπ που θα
πρέπει να φροντίσουμε για την ασφάλειά του...

Άρα η κίνηση 3 είναι η πιο συνηθισμένη. Τώρα
ο Μαύρος μπορεί να παίξει στην αριστερή
πλευρά γιατί θα έχει τρόπο να συνδέσει τις πέτρες του, άρα ο Λευκός πρέπει να απαντήσει. Ο
Λευκός μπορεί να παίξει στο A, B ή C, αλλά αυτές
οι κινήσεις είναι υπερβολικά αμυντικές εν σχέση
με την κίνηση 4 που εξασφαλίζει την γωνία και
ενισχύει και την αριστερή πλευρά. Μπορεί να
φαίνεται επισφαλής, αλλά ο Λευκός είναι ασφαλής...
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Ο Μαύρος μπορεί να δοκιμάσει διαφορετικές κινήσεις και επιθέσεις, αλλά ο
Λευκος μπορεί να αμυνθεί. Έτσι, δεν
υπάρχει λόγος να παίξει μια πιο ασφαλή
κίνηση, όταν το άλμα δύο θέσεων είναι
ήδη ασφαλές. Δεν χρειάζεται να είμαστε φοβόμαστε να ανοίξουμε τα φτερά
μας στο ταμπλό, αν οι πέτρες μας είναι
ασφαλείς.
Όμως η κίνηση 4 για τον Λευκό έχει
ένα πρόβλημα: Δεν απειλέι τον Μαύρο
παίχτη. Έτσι...
Ο Μαύρος έχει την άνεση να ανοίξει και αυτός τα φτερά
του. Αφού λοιπόν δεν μπορεί πλέον να παίξει στα αριστερά, επιλέγει να επεκταθεί στην πάνω πλευρά με την
κίνηση 5, που σχηματίζει και με τις δύο του πέτρες μια
πολύ μεγάλη κίνηση του ιππότη. Αυτός είναι ένας πολύ
σταθερός συνδυασμό όταν παίζεται στα πλάγια και ο
αντίπαλος δεν μπορεί να εισβάλλει χωρίς βοήθεια. Ο
Λευκός μπορεί να νομίζει πως πήρε το καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά αν μετρήσουμε τους πόντους που φαίνεται
να πήραν οι δύο παίχτες, θα δούμε οτι είναι σχεδόν ίδιοι!
Αυτό που αλλάζει είναι το σχήμα και η πλευρά που οι
δύο παίχτες επεκτείνονται. Αν ο Μαύρος προσέγγισε
απο την σωστή πλευρά τότε το σχήμα του είναι καλύτερο...
Αυτό είναι ένα πολύ πιθανό ταμπλό όπου ο Μαύρος έπαιξει την κίνηση του ιππότη για να προσεγγίσει την γωνία και ο Λευκός έπαιξε το
τζοσέκι για την άμυνα στο σημείο 3-3.
Οι πέτρες του Μαύρου είναι μια κίνηση μακριά
από το να δημιουργήσουνε ένα μεγάλο πλαίσιο
που να πιάνει το μισό ταμπλό, αν ο Μαύρος προλάβει να παίξει κοντά στο A.
Ευτυχώς για τον Λευκό είναι η σειρά του για να
παίξει, αλλά τώρα είναι αναγκασμένος να αντιδράσει σε αυτό το πρόβλημα είτε παίζοντας ο
ίδιος στο A (ή γύρω από αυτό), είτε να πλησιάσει
κάποια από τις γωνίες του Μαύρου στα B, C, D
ή E, κατευθύνσεις που ο Λευκός δεν έχει κάποια
γωνιακή πέτρα για υποστήριξη. Ο Λευκός είναι
πρακτικά αναγκασμένος να κινηθεί σε μια περιοχή του ταμπλό από την λάθος κατεύθυνση, εξ
αιτίας της επιλογής που έκανε πάνω αριστερα.
Κάθε μας επιλογή πρέπει να λαμβάνει υπόψιν
ολόκληρο το ταμπλό και όχι μόνο την τοπική
κατάσταση.

Συμπέρασμα: Συνήθως αποφεύγουμε να απαντάμε στην προσέγγιση της κίνησης του ιππότη με την
άμυνα στο σημείο 3-3 ενώ, αντιθέτως, είμαστε ικανοποιημένοι αν αμυνθεί έτσι ο αντίπαλός μας.
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Επιλογή Β - Άπάντηση με άμυνα στο σημείο 3-5
Αυτή η κίνηση στοχεύει να δώσει ένα καλό αποτέλεσμα στην γωνία, αλλά αφήνει
πίσω αρκετά αδύναμα σημεία για κάποια αντεπίθεση αργότερα. Έτσι, αυτή η επιλογή
συνήθως προτιμάται όταν υπάρχει κάποια ακόμη βοηθητική πέτρα κοντά. Ας δούμε
όμως πρώτα πως λειτουργεί χωρίς καμία άλλη βοηθητική πέτρα:

Αριστερή εικόνα: Όταν ο Λευκός απαντάει με την διαγώνια προέκταση ακουμπώντας πάνω στην πέτρα
του Μαύρου (μια κίνηση που αποκαλείται “κλωτσιά”) στο 3-5, ο Μαύρος δεν έχει άλλη επιλογή απο το
να παίξει στο A ή να εγκαταλείψει την πέτρα του. Αν ο Μαύρος επιλέξει να παίξει αλλού και ο Λευκός προλάβει να παίξει στο A, αυτό είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση για τον Μαύρο.
Δεξιά εικόνα: Αφού λοιπόν ο Μαύρος παίξει στο 3 για να σώσει την πέτρα του, ο Λευκός θέλει να επεκταθεί στα πλάγια και έχει δύο επιλογές συνήθως, A ή B. Η κίνηση A στοχεύει περισσότερο στο να προστατεύσει την γωνία και η κίνηση B στοχεύει περισσότερο στην απόκτηση επιρροής προς το κέντρο.

Ακόμη και αν ο Λευκός επιλέξει την πιο ασφαλή κίνηση στο A, τότε ο Μαύρος μπορεί ακόμη να εισβάλλει
στην γωνία του αργότερα, στον σημειωμένο 3-3 πόντο. Επίσης, οι επιλογές του Λευκού δεν απειλούν τον
Μαύρο, έτσι αυτός μπορεί άνετα να επεκταθεί στα πλάγια, τρεις θέσεις μακρυά απο τις δύο του σταθερές
πέτρες, δημιουργώντας μια αρκετά μεγάλη βάση και κερδίζοντας περίπου όσους πόντους και επιρροή όσο
και ο Λευκός. Αν ο Μαύρος προσέγγισε από την σωστή κατεύθυνση, όπως φαίνεται στην εικόνα, τότε
έχουμε ένα πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα για τον Μαύρο.

Αν ο Λευκός ήθελε να αντισταθεί στην επέκταση του Μαύρο στην πάνω γωνία θα μπορούσε να το δοκιμάσει αλλά δεν είναι πολύ καλή ιδέα, γιατί οι γωνιακές του πέτρες είναι αδύναμες και ο Μαύρος θα αντεπιτεθεί. Ένα πιθανό αποτέλεσμα βλέπουμε στην εικόνα. Η γωνία του Λευκού δεν είναι ασφαλής, η πέτρα
του στην κίνηση 4 είναι απομονωμένη και με την επόμενή του κίνηση ο Λευκός δεν μπορεί να καλύψει
και τα δύο του αδύναμα σημεία στο A and B. Ένα άσχημο αποτέλεσμα για τον Λευκό.
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Άρα, όταν η 4-4 πέτρα μας στην γωνία προσεγγίζεται από την σωστή
κατεύθυνση από τον αντίπαλό, τότε η απάντηση στο σημείο 3-5 δεν είναι και τόσο
αποτελεσματική, αλλά τι γίνεται όταν ο αντίπαλος μας προσεγγίζει από την λάθος
πλευρά, όπου έχουμε ήδη κάποιες βοηθητικές πέτρες;

Αν ο Μαύρος προσπαθήσει να προσεγγίσει την
γωνία μας με κάποια Λευκή πέτρα στους σημειωμένους πόντους, τότε η επιλογή του 3-5 τζοσέκι
ξαφνικά γίνεται ευνοϊκή για τον Λευκό. Αν υποθέσουμε οτι ακολουθήσομε το τζοσέκι μέχρι την
κίνηση 4, τώρα ο Μαύρος έχει μόνο τις επιλογές
A και B, με την επιλογή A να είναι πολύ περιοριστική εν σχέση με την προηγούμενη σελίδα.

Αν ο Μαύρος δοκιμάσει το άλμα μιας θέσης τότε
ο Λευκός μπορεί να τον πιέσει ακόμη περισσότερο
και να μηδενίσει την πιθανότητα δημιουργίας
βάσης. Ο Μαύρος έχει αρκετές επιλογές όπως την
εισβολή στο A και τις διάφορες επεκτάσεις στα B,
C, D και E, αλλά καμία απο αυτές τις επιλογές δεν
είναι εύκολες για τον Μαύρο μιας και το γκρουπ
του δεν έχει ούτε ένα μάτι.

Αν ο Μαύρος επιλέξει πρώτα να σχηματίσει μια
βάση, που είναι μια λογική ιδέα, τότε ο μικρότερος χώρος αναγκάζει τον Μαύρο να παίξει κοντά
στις πέτρες του και να έχει κακό σχήμα με τον
Λευκό να παίζει χάνε στην κορυφή του γκρουπ
του. Ο Μαύρος μπορεί να κάνει άλμα στο B, ή να
συνεχίζει να προσπαθεί για βάση με το A.

Αν ο Μαύρος προσπαθήσει να ζήσει, τότε αυτό
είναι ένα πολύ πιθανό αποτέλεσμα. Ο Μαύρος
είναι ζωντανός, αλλά τελείως περικυκλωμένος και
η πιθανότητα εισβολής στην γωνία χάθηκε. Ο Λευκός έχει και περιοχή στην γωνία και επιρροή προς
στα πλάγια και στο κέντρο. Αυτό είναι ένα πολύ
καλό αποτέλεσμα για τον Λευκό

Συμπέρασμα: Η απάντηση στη σημείο 3-5 είναι μια πολύ αποτελεσματική κίνηση, αν υπάρχει κάποια
βοηθητική πέτρα από την κατεύθυνση που προσεγγίζει ο αντίπαλος. Είτε αμύνεστε είτε επιτήθεστε είναι
μια κίνηση που θα πρέπει να έχετε στο μυαλό σας. Αν όμως η βοηθητική πέτρα απουσιάζει, τότε αυτή η
κίνηση χάνει την αποτελεσματικότητά της.
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Επιλογή C - Απάντηση με την κίνηση του ιππότη
Αυτή η κίνηση στοχεύει στο ναδημιουργήσει ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα
όπου και οι δύο παίχτες παίρνουν τα μισά από όλα όσα ήθελαν. Το μόνο
πλεονέκτημα είναι οτι ο αμυνόμενος παίρνει το σέντε και μπορεί να παίξει αλλού
μετά το τζοσέκι. Το πιο συνηθισμένο αποτέλεσμα είναι αυτό που είδαμε στην σελίδα
63 και είναι μια αλληλουχία κινήσεων που θα συναντήσετε πολύ συχνά. Ας δούμε
πιο αναλυτικά πως λειτουργεί και γιατί:

Η κύρια ιδέα είναι πως αυτή η κίνηση πετυχαίνει
δύο πράγματα. Ενισχύει την γωνία ενάντια σε μια
εισβολή στο A και επεκτείνει την περιοχή και την
επιρροή του Λευκού στα πλάγια.

Έτσι, η πιο συνηθισμένη απάντηση του Μαύρου
είναι η κίνηση 3 γιατί επαναφέρει την απειλή
στο A και επεκτείνει τον Μαύρο προς την κατεύθυνση απ’οπου προσέγγισε την γωνία.

Αν ο Μαύρος έπαιζε άμεσα στο 3-3 τότε ο Λευκός
τον κόβει από την αρχική του πέτρα και η κίνηση
του Λευκού στο 2 είναι στο τέλειο σημείο για να
ανακόψει την επέκταση του Μαύρου στα πλάγια...

Ο Μαύρος θα καταφέρει τελικά να ζήσει στην
γωνία, αλλά σαν αντάλλαγμα εγκατέλειψε και
την πάνω και την αριστερή πλευρά. Ο Λευκός
έχει καλό σχήμα προς δύο κατευθύνσεις και η
αρχική Μαύρη πέτρα μοιάζει περιττή.

Ας δούμε λίγο τα δύο τελικά αποτελέσματα σε ολόκληρο το ταμπλό.
Συγκρίνετε τις δύο εικόνες.
Ποιά είναι καλύτερη για τον Μαύρο;
Στη δεξιά εικόνα, Ο Μαύρος επιτέθηκε,
αλλά κλείστηκε στην γωνία, ενώ στην
αριστερή εικόνα το αποτέλεσμα είναι
ισορροπημένο και ο κάθε παίχτης πήρε
την μισή γωνία και απο μία πλευρά.
Έτσι, η αριστερή εικόνα είναι καλύτερη
για τον Μαύρο...
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Έτσι, αφού ο Μαύρος προσπαθεί να κρατήσει την ισορροπία και παίζει την κίνηση 3 στην δεύτερη γραμμή,
ο Λευκός έχει διάφορες επιλογές τώρα.
Η πιο συνηθισμένη είναι να παίξει στο αδύναμο σημείο
με την κίνηση 4 και να τελειώσει την διαμάχη στην
γωνία. Ο Μαύρος θέλει να αποφύγει να περικυκλωθεί
και δεν μπορεί να επιτρέψει στον Λευκό να παίξει στα
A, B, C, ή D, οπότε ο Μαύρος παίζει εκεί και δημιουργεί
μια βάση, με τα σημεία A και B να είναι τα πιο ασφαλή
και τα πιο συνηθισμένα...
Έπι παραδείγματι, αν Ο Μαύρος παίξει πιο ανοιχτά,
αυτό δείχνει να είναι μια πιο γρήγορη και δυνατή κίνηση, αλλά έχει τρία αδύναμα σημεία για εισβολή ή
ελάττωση στα A, B και C. Καμία απο αυτές τις εισβολές
δεν καταστρέφουν τελείως το γκρουπ του Μαύρου,
όπως θα δούμε στο αντίστοιχο κεφάλαιο, αλλά στα αρχικά στάδια εκμάθησης οι περισσότεροι προτιμούν τις
ασφαλείς επιλογές. Θα σας πρότινα να παίξετε αρχικά
τις ασφαλέις επιλογές και μετά να πειραματιστείτε και
με τις άλλες. Μην φοβάστε!
Δοκιμάστε, μάθετε και διασκεδάστε!
Η απλότητα αυτού του τζοσέκι το καθιστούν απο τις
λίγες περιπτώσεις που αρκετοί νοιώθουν άνετα να το
αφήσουν στην μέση μετά την κίνηση 3. Η ιδέα είναι
πως το να παίξει ο Λευκός στο 4 είναι πολύ “αργή” σαν
κίνηση αφού οι πέτρες του Λευκού είναι ασφαλείς, έτσι
ο Λευκός μπορεί να παίξει αλλού (τενούκι), στο C ή D
σε αυτό το παράδειγμα. Αφού ο Λευκός παίξει αλλού, το
ίδιο μπορεί να κάνει και ο Μαύρος . Οι δύο του πέτρες
έχουν δύο τρόπους για να δημιουργήσουν μια βάση,
μιας και τα A και B είναι μιάι και το τζοσέκι μπορεί να
ολοκληρωθεί ανα πάσα στιγμή, αν ο Λευκός παίξει A.
Αν ο Λευκός επιλέξει να παίξει στο B, τότε ο Μαύρος
μπορεί να πάρει την γωνία παίζοντας αυτό στο A. Αυτές
οι επιλογές σημαίνουν πως ο Μαύρος είναι ασφαλής και
μπορεί να απαντήσει σε όποια κίνηση έπαιξε ο Λευκός
ή να προσεγγίσει κάποιο άλλο σημείο. Έτσι και οι δύο
παίχτες είναι ασφαλείς ακόμη και αν αυτό το τζοσέκι
δεν ολοκληρωθεί άμεσα.

Συμπέρασμα: Η απάντηση με την μικρή κίνηση του ιππότη είναι ένα απο τα μικρότερα, ευκολότερα
και πιο ισορρόπημένα τζοσέκι στο παιχνίδι. Όχι μόνο δίνει ένα καλό αποτέλεσμα και στους δύο παίχτες,
αλλά είναι αρκετά ευπροσάρμοστο σε περίπτωση που κάποιος απο τους παίχτες δεν ολοκληρώσει τις
κινήσεις του τζοσέκι. Θα συναντήσετε αυτό το τζοσέκι πολύ συχνά και εσείς οι ίδιοι θα θελήσετε να το
χρησιμοποιήσετε εξίσου συχνά. Το γεγονός οτι κάθε κίνηση του τζοσέκι είναι εύκολα κατανοητή και εύκολη στην χρήση της, αλλά και εύκολη στο να διαφοροποιηθεί ελαφρώς ανάλογα με τις ανάγκες της
στρατηγικής μας στο ταμπλό ή τις κινήσεις του αντιπάλου, καθιστούν αυτό το τζοσέκι ιδιαίτερα φιλικό
στους παίχτες που ξεκινούν να μαθαίνουν το παιχνίδι.
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Επιλογή D - Απάντηση με το άλμα μιας θέσης
Αυτή η κίνηση βασίζεται στην ίδια ιδέα με την κίνηση του ιππότη, αλλά δίνει
περισσότερο έμφαση στο κέντρο, αντί για την γωνία. Οι περισσότερες περιπτώσεις
που είδαμε πριν θα παρέμεναν ίδιες, με την διαφορά οτι τώρα ο Μαύρος μπορεί να
απειλήσει την περιοχή του Λευκού άμεσα.
Αριστερή εικόνα: Οι προηγούμενες επιλογές παραμένουν λογικές ακόμη και αν η κίνηση 2
είναι ένα άλμα μιας θέσης. Τώρα
όμως αν ο Μαύρος παίξει απο την
αριστερή πλευρά και να απειλήσει μετά να παίξει A ή C. Αν ο
Λευκός αμυνθεί στο B, τότε ο
Μαύρος επεκτείνεται στο C και
φτιάχνει μια βάση. Αν ο Λευκός
στερήσει την βάση στον Μαύρο
παίζοντας ο ίδιος στο C, τότε ο
Μαύρος παίζει στο A.
Δεξιά εικόνα: Η διπλη απειλή
του Μαύρου δεν υπάρχει στο προηγούμενο τζοσέκι.
Ο Λευκός αμύνεται στο B
Στην αριστερή εικόνα βλέπουμε
ένα πιθανό αποτέλεσμα αν ο Λευκός προσπαθήσει να διατηρήσει
την γωνία του. Ο Μαύρος είναι
χαρούμενος με την επέκτασή του
στα πλάγια.

Ο Λευκός αμύνεται στο C
Στην αριστερή εικόνα βλέπουμε
ένα πιθανό αποτέλεσμα αν ο Λευκός δεν επιτρέψει την δημιουργία
βάσης στον Μαύρο. Ο Μαύρος
επιτήθεται με το 3 και μειώνει
την γωνία του Λευκού ο οποίος αν
προσπαθήσει να αντισταθεί καταλήγει στην διπλη απειλή της κίνησης 5. Ο Λευκός δεν μπορεί να
ενισχύσει και τα δύο σημειωμένα
κενά και έτσι αναγκάζεται να επιλέξει ένα αλλά και οι δύο επιλογές
φαίνονται δυσάρεστες για τον
Λευκό.

Συμπέρασμα: Το άλμα μιας θέσης φαίνεται να είναι χειρότερο από την κίνηση του ιππότη, αν το ταμπλό
ειναι άδειο. Η μόνη περίπτωση που είναι πιο χρήσιμο είναι όταν έχουμε ήδη βοηθητικές πέτρες στην
πλευρά προς την οποία επεκτεινόμαστε. Αυτές μας βοηθούν να καλύψουμε και την κύρια αδυναμία αυτού
του τζοσέκι και να επεκταθούμε στα πλάγια. Αν δεν υπάρχουν τέτοιες πέτρες τότε καλό θα ήταν να το
αποφεύγουμε αν είμαστε αμυνόμενοι ή να το αξιοποιούμε αν το έπαιξε ο αντίπαλός εναντίον μας.
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Επιλογή E - Απάντηση με εφαπτόμενη πέτρα
Αυτή η κίνηση στοχεύει στην διατήρηση της γωνίας καθώς και στην επέκταση
στα πλάγια. Αυτός είναι ένας φιλόδοξος στόχος, έτσι δεν είναι ιδιαίτερη έκπληξη πως
λειτουργεί σωστά μόνο αν έχουμε βοηθητικές πέτρες στο ταμπλό. Ας δούμε την πιο
συνηθισμένη περίπτωση, πως λειτουργεί και πότε:

Ο Λευκός εφάπτει την πέτρα του πάνω στην αντίπαλη πέτρα για να ασκήσει την μέγιστη δυνατή
πίεση και να προστατεύσει τα πλάγια και την
γωνία. Ο Μαύρος συνήθως παίζει το χάνε στο A για
να αμυνθεί ή αντεπιτήθεται στη γωνία με το B...

Εμείς θα αναλύσουμε την περίπτωση του χάνε.
Ο Λευκός τώρα πρέπει να βοηθήσει την πέτρα του
να αποφύγει το ατάρι στο A. Συνήθως αποφεύγουμε τις κινήσεις όπως την 2 γιατί δίνουν εύκολο
στόχο στον αντίπαλο και χρειάζονται ενίσχυση.

Τώρα ο Μαύρος συνήθως προστατεύει το αδύναμο σημείο του στο σημειωμένο τετράγωνο, παίζοντας A ή B. Μπορεί και να το αφήσει έτσι και
να επιτεθεί στην γωνία με το C ή D, αλλά η πιο
ασφαλής και συνηθισμένη επιλογή είναι το A...

και τώρα είναι σειρά του Λευκού να αποφασίσει
τι θέλει. Μπορεί να κρατήσει την γωνία με το A ή
να προτιμήσει τα πλάγια και το κέντρο με το B.
Η επιλογή B πάντως σπάνιζει μετά απο τόσες κινήσεις που έχει επενδύσει ο Λευκός για την γωνία.

Ο Μαύρος θέλει να επεκταθεί τώρα και να προστατεύσει το αδύναμό του σημείο άρα τα A, B, C και D
είναι οι προφανείς επιλογές προς τις κατευθύνσεις
που έμειναν στον Μαύρο. Η επιλογή B είναι η πιο
συνηθισμένη σαν συμβιβασμός μεταξύ του A και C.

Ο Λευκός έχει ένα αδύναμο σημείο στο τετράγωνο. Θα μπορούσε να παίξει εκεί, αλλά είναι
ασχημο σχήμα (δύο άδεια τρίγωνα ) που απλά
αμύνεται. Έτσι το τραπέζιο στο A είναι καλύτερο
γιατί αμύνεται και επεκτείνεται ταυτόχρονα.
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Τώρα το τζοσέκι είναι έτοιμο με την κίνηση 8 και τα πράγματα φαίνονται καλά για τον Λευκό. Πήρε την γωνία, μπορεί
να επεκταθεί στα πλάγια ή και στο κέντρο με το Α, ενώ ο
Μαύρος δεν μπορεί να διασπάσει το σχήμα του.
Από την άλλη μεριά ο Μαύρος πήρε κάποιους πόντους στην
πάνω πλευρά και μπορει να επεκταθεί προς τα δεξιά ή το κέντρο με το A.
Το σημείο στο A φαίνεται να είναι σημαντικό και για τους δύο
παίχτες οπότε αρκετές φορές κάποιος προσπαθεί να παίξει
εκεί όσο πιο γρήγορα γίνεται.
Όπως και να έχει, ο Μαύρος είναι ασφαλής και ο Λευκός φαίνεται ιδιαίτερα χαρούμενος με το αποτέλεσμα. Ποιό θα
μπορούσε να ήταν το πρόβλημα για τον Λευκό;

Το πρόβλημα είναι πως ο Μαύρος
έχει σέντε και πρέπει να σκεφτούμε
όλο το ταμπλό και την κατεύθυνση
του παιχνιδιού. Το πρόβλημα είναι
πως ο Μαύρος μπορεί να παίξει
στην τρίτη γραμμή στην αριστερή
πλευρά και να απειλήσει να επεκταθεί προς δύο κατευθύνσεις.
Αριστερή εικόνα: Ο Λευκός ενισχύει την πάνω γωνία του, αλλά ο
Μαύρος παίρνει τα πλάγια και απειλεί και την κάτω γωνία.
Δεξιά εικόνα: Ο Λευκός αμύνεται
απο την κάτω πλευρά και ο Μαύρος
επιτήθεται με την κίνηση 3.
Στο τέλος της επίθεσης ο Μαύρος
έχει μειώσει σημαντικά την γωνία
του Λευκού και έχει διατηρήσει και
το σέντε για να παίξει πρώτος στο
A. Μάλλον και αυτό το τζοσέκι χρειάζεται βοηθητικές πέτρες για να λειτουργήσει σωστά...

Αν υπάρχει μια Λευκή πέτρα στα πλάγια, στις σημειωμένες πέτρες, τότε ο Μαύρος δεν έχει πλέον διπλη απειλή στην στην αριστερή πλευρά και χάνει την δυνατότητα του να εισβάλλει και να
διαταράξει τα σχέδια του Λευκού. Ο Μαύρος έχει πλέον σαν μόνη
τοπική επιλογή να παίξει πρώτος στο A. Με μια βοηθητική πέτρα
το τζοσέκι της απάντησης με εφαπτόμενη πέτρα δίνει ένα πολύ
καλό αποτέλεσμα στον Λευκό. Ο Μαύρος δεν είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένος με το αποτέλεσμα, απλά δεν παίρνει όσα θα
έπαιρνε αν απουσίαζε η βοηθητική πέτρα.
Συμπέρασμα:Το τζοσέκι της απάντησης με εφαπτόμενη πέτρα
είναι καλό για τον Λευκό μόνο όταν έχει βοηθητική πέτρα στα
πλάγια. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση καλό θα ήταν να το
αποφεύγουμε, αλλιώς ο αντίπαλός μας θα έχει το πλεονέκτημα.
Αν ο αντίπαλός σας το παίξει χωρίς βοηθητική πέτρα, μπορείτε
να εισβάλλετε μέσα στην πλευρά του και να το εκμεταλλευτείτε.
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Επιλογή F - Απάντηση με την δαγκάνα μίας θέσης
Αυτή η κίνηση επικεντρώνεται προς την πλευρά απο την οποία προσεγγίζει
ο αντίπαλος την γωνία μας. Αυτό δίνει στον αντίπαλο την επιλογή είτε να πάρει την
γωνία και να εγκαταλείψει την πλευρά απο την οποία προσέγγισε ή να εγκαταλείψει
την γωνία και να επικεντρωθεί στην πλευρά. Η πρώτη επιλογή είναι η πιο
αποτελεσματική για τον επιτηθέμενο, αλλά μερικές φορές η πλευρά είναι πολύ
σημαντική και πρέπει να σταματήσει την προσέγγιση της γωνίας και να αμυνθεί.
Ας δούμε πως λειτουργούν αυτές οι δύο επιλογές:

Αριστερή εικόνα: Μετά την κίνηση 2, ο Μαύρος είτε μπορεί να εισβάλλει στην γωνία με το A ή να
αμυνθεί και να κάνει άλμα προς το κέντρο με το B. Ας δούμε πρώτα την επιλογή A.
Δεξιά εικόνα: Ο Λευκός μπορεί να παίξει στο A αν η αριστερή πλευρά είναι πολύ σημαντική, αλλά η πιο
λογική επιλογη είναι η κίνηση 4, που διαχωρίζει τις Μαύρες πέτρες. Αν η δεξιά πλευρά ήταν όντως πιο
σημαντική, ο Λευκός δεν θα έπαιζε ποτέ την δαγκάνα στο 2, εξ αρχής.

Αριστερή εικόνα: Η κίνηση 5 επεκτείνει το γκρουπ του Μαύρου για να δημιουργήσει μια βάση στην
γωνία. Ο Λευκός μπορεί είτε να επεκτείνει στο A ή να παίξει το χάνε στο B, όπως στο τζοσέκι στην σελίδα
66, αλλά εξ αιτίας της κίνησης 1, το χάνε εδώ είναι λάθος, όπως θα δούμε στην επόμενη σελίδα.
Δεξιά εικόνα: Αφού ο Λευκός επεκτείνει, η κίνηση 7 του Μαύρου χρησιμοποιεί την κίνηση 1 για να
απειλήσει να συνδέσει τις πέτρες του κάτω απο τις πέτρες του Λευκού. Ο Λευκός προφανώς δεν μπορεί να
το επιτρέψει αυτό, άρα η άμυνα στο A είναι σίγουρα η επόμενη κίνηση.

Αριστερή εικόνα: Η κίνηση 8 αμύνεται και η κίνηση 9 ενώνει τις πέτρες του Μαύρου. Η κίνηση 10
ενώνει το γκρουπ του Λευκού και τώρα ο Μαύρος μπορεί εύκολα να ζήσει στην γωνία παίζοντας A ή B.
Δεξιά εικόνα: Αν ο Μαύρος παίξει την πιο επιθετική κίνηση στο 11, τότε ο Λευκός συνήθως δημιουργεί
έναν μεγάλο τοίχο με την κίνηση 12, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα της πέτρας στην κίνηση 1 να ξεφύγει αργότερα. Η κίνηση 13 σταθεροποιεί το γκρουπ του Μαύρου και επεκτείνεται προς τα πλάγια, ολοκληρώνοντας το τζοσέκι.
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Αριστερή εικόνα: Αλλά ας γυρίσουμε στην κίνηση 6. Αναφέραμε πως σε αυτή την περίπτωση το χάνε
θα ήταν μια λάθος κίνηση αυτή τη φορά. Γιατό όμως; Τι άλλαξε εν σχέση με το τζοσέκι στην σελίδα 66;
Είναι η πέτρα της κίνησης 1 τόσο σημαντική; Κάνει τόσο μεγάλη διαφορά;
Δεξιά εικόνα: Η απάντηση είναι “ναί” και η συνηθισμένη κίνηση που αξιοποιεί αυτό το εσφαλμένο χάνε,
είναι η προέκταση του Μαύρου στο 7 και να απειλήσει να συνδέσει τις πέτρες του στο σημείο A...

Αριστερή εικόνα: Πως λειτουργεί όμως αυτή η κίνηση; Αν ο Λευκός αγνοήσει την απειλή και παίξει
αλλού, τότε η κίνηση 9 ενώνει τις πέτρες του Μαύρου και όπως βλέπετε δεν μπορεί να κοπεί. Αυτό είναι
ένα άσχημο αποτέλεσμα για τον Λευκό, οπότε δεν μπορεί να το επιτρέψει αυτό...
Δεξιά εικόνα: Έτσι ο Λευκός συνήθως απαντάει στην κίνηση 7 μπλοκάροντας στο 8, θεωρώντας πως
ακόμη έχει καλό σχήμα. Όμως το αδύναμο σημείο στο A είναι πλέον επικίνδυνο εξαιτίας της κίνησης 1.

Ο Μαύρος κόβει στο 9 και ο Λευκός δεν μπορεί να
αγνοήσει το ατάρι στο 10. Ο Μαύρος επεκτείνει
στο 11 και είναι ασφαλής αλλά ο Λευκός τώρα έχει
άλλο ένα αδύναμο σημείο στο A, εξ αιτίας του 1...

Αν ο Λευκός αγνοήσει το αδύναμο σημείο μόνο η
λέξη “καταστροφή” περιγράφει την κατάσταση.
Αν ο Λευκός δεν προστατευτεί με την κίνηση 12,
τότε η κίνηση 13 κόβει τον Λευκό στην μέση. Αν
ο Λευκός προσπαθήσει να τρέξει με το 14 και πιθανόν να συνδεθεί με την πέτρα στο 2, τότε η κίνηση 15 σκοτώνει τις λευκές πέτρες. Ο Λευκός
δεν μπορεί να παίξει στο A, γιατί τότε θα έβαζε
τις πέτρες του σε ατάρι. Επίσης δεν μπορεί ναπαίξει και στο B, γιατί τότε θα παίξει ο Μαύρος στο
A, θα σκοτώσει το λευκό γκρούπ και θα κερδίσει
ένα τεράστιο πλεονέκτημα στο παιχνίδι.

Έτσι συνήθως η κίνηση 12 προστατεύει το αδύ- Προσοχή: Σε κάθε αλληλουχία κινήσεων μια επιπλέον
ναμο σημείο. Ο Μαύρος αιχμαλωτίζει την Λευκή πέτρα μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Προσέξτε
τα αδύναμα σημεία σας και μην είστε άπληστοι.
πέτρα με το 13 και κερδίζει την γωνία.
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Τι γίνεται όμως αν ο Μαύρος αποφασίσει να κάνει άλμα προς το κέντρο;
Συνήθως ο Μαύρος επιλέγει να το κάνει αυτό μόνο όταν η πλευρά απο την οποία
προσεγγίζει είναι πολύ σημαντική και έχει επενδύσει και άλλες πέτρες εκεί.
Ας δούμε πως λειτουργεί συνήθως αυτή η περίπτωση :

Αριστερή εικόνα: Ο μαύρος κάνει άλμα με την κίνηση 3 και ο Λευκός συνήθως ακολουθεί με την κίνηση 4, για να πάρει την γωνία και την επιρρόη στα πλάγια. Ο Μαύρος μπορεί να παίξει A ή B, για να
κερδίσει χώρο και να πιέσει την λευκή πέτρα, αλλά το B συνήθως είναι εσφαλμένη κίνηση...
Δεξιά εικόνα: Αν ο Μαύρος παίξει την δαγκάνα στην λευκή πέτρα, τότε ο Λευκός κάνει και αυτός ένα
άλμα προς το κέντρο και τώρα ο Μαύρος έχει δύο γκρουπ που πρέπει να φροντίσει να ζήσουν.

Αριστερή εικόνα: Έτσι ο Μαύρος σχεδόν πάντα παίζει το διαγώνιο χτύπημα στην λευκή πέτρα στην
κίνηση 5. Ο Λευκός προσπαθεί να κόψει τις πέτρες του Μαύρου στο 6, αλλά η κίνηση 7 αμύνεται και
λύνει αυτό το πρόβλημα. Ο Λευκός αρχίζει να περικυκλώνεται, άρα πρέπει να επεκταθεί με το A...
Δεξιά εικόνα: Ο Λευκός τρέχει να δημιουργήσει μια βάση στην τρίτη γραμμή και ο Μαύρο ακολουθεί.
Αφού αποκτήσει τρεις άμεσα ενωμένες πέτρες, ο Λευκός μπορεί κάνει άλμα στο A, αντί να συνεχίσει να
επεκτείνεται με μια πέτρα κάθε φορά στο B. Για όμως; Ας δούμε τι γίνεται αν κόψει ο Μαύρος στο Β:

Αριστερή εικόνα: Η απόπειρα του Μαύρου να διαχωρίσει τον Λευκό δεν λειτουργεί επειδή όλες που
πέτρες του Λευκού μέχρι εκείνη την στιγμή (κινήσεις 2, 8 and 10) είναι άμεσα συνδεδεμένς και ο Μαύρος
δεν μπορεί να θέσει σε ατάρι καμία λευκή πέτρα και να διαχωρίσει το γκρουπ του Λευκού.
Δεξιά εικόνα: Έτσι, αφού ο Λευκός κάνει το άλμα στο 12, το τζοσέκι θεωρείται ολοκληρωμένο. Ο Μαύρος μπορεί να παίξει είτε A (για να συνδεθεί πλήρως) ή B (για την επιρροή στο κέντρο) ή τενούκι, αναλόγως το υπόλοιπο ταμπλό. Ο Λευκός συνήθως είναι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα μιας και πήρε
πόντους στην γωνία και στα πλάγια, σε αντάλλαγμα για έναν τοίχο χωρίς περιοχή για τον Μαύρο.
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Πότε όμως είναι η σωστή κατεύθυνση για χρησιμοποισούμε την δαγκάνα?
Ας θυμηθούμε πως ο στόχος της δαγκάνας είναι η έμφαση στην πλευρά της
προσέγγισης οπότε η δαγκάνα έχει νόημα όταν έχουμε πέτρες για να αναπτυχθούμε
προς αυτή την κατεύθυνση. Συγκρίνετε αυτές τις δύο εικόνες:

Στη αριστερή εικόνα ο Λευκός έπαιξε την δαγκάνα με την σημειωμένη πέτρα στην γωνία από την κατεύθυνση προσέγγισης να είναι Μαύρη. Στην δεξιά εικόνα η πέτρα στην γωνία είναι λευκή.
Μόνο κοιτάζοντας αυτά τα δύο ταμπλό η δεξιά εικόνα φαίνεται πολύ καλύτερη για τον Λευκό. Στην αριστερή εικόνα η επισημασμένη πέτρα θέτει ένα όριο στην επέκταση του Λευκού, ενώ στην δεξιά εικόνα
όλες αυτές οι σημειωμένες γραμμένες είναι υπό την έμμεση επιρροή του Λευκού και όποια κίνηση δοκιμάσει εκεί ο Μαύρος, θα βρεθεί άμεσα σε μειονεκτική θέση.
Μερικές φορές ο αμυνόμενος επιλέγει να αμυνθεί απο
την άλλη πλευρά και να επιτρέψει στις επιτηθέμενες πέτρες να ενωθούν, σε αντάλλαγμα για επιρροή στα πλάγια. Η εικόνα στα δεξιά δείχνει ένα τυπικό παράδειγμα
ενός τζοσέκι που χρησιμοποιείται συχνά όταν η σημειωμένη πέτρα βρίσκεται στα πλάγια για βοήθεια και θέλουμε να αναπτύξουμε την δεξιά πλευρά αντί για την
πάνω πλευρά. Όλα είναι θέμα προς τα ποιά κατεύθυνση
θέλουμε να χτίσουμε, ποιά κατεύθυνση είναι μεγαλύτερη για εμάς.
Η εικόνα στα αριστερά είναι ένα τυπικό αποτέλεσμα
του επόμενου θέματός μας μετά τα τζοσέκι: Τα φουσέκι.
Οι Μαύρες πέτρες στα αριστερά επιβάλλουν την κατεύθυνση του παιχνιδιού για όλο σχεδόν το παιχνίδι όπως
θα δούμε αργότερα. Προς το παρόν όμως, ας έχουμε
στο μυαλό μας και αυτή την περίπτωση.
Συμπέρασμα: Οι δαγκάνες είναι πολύ ισχυρές κινήσεις αλλά πρέπει να προσέχουμε όταν τις χρησιμοποιούμε και να έχουμε υπόψη μας όλο το ταμπλό. Για την συγκεκριμέν περίπτωση, αν κάποιος τη χρησιμοποιήσει εναντίον σας, τότε η πιο καλή απάντηση είναι να πάρετε την γωνία του αντιπάλου. Αντίστοιχα,
αν αμύνεστε και παίξετε την δαγκάνα να περιμένετε να χάσετε την γωνία σας, ενώ η πέτρα που προσεγγίζει είναι αρκετά επικίνδυνη και έχει πολλές προοπτικές (άτζι) ακόμη και πολλές κινήσεις αργότερα.
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8 Τζοσέκι για το σημείο 3-4

Η άλλη πιο δημοφιλής κίνηση στην αρχική φάση είναι το σημείο 3-4.
Αυτή η επιλογή επικεντρώνεται περισσότερο στην απόκτηση περιοχή στην γωνία.
Αντίθετα με το 4-4 σημείο που είναι συμμετρικό και μοναδικό, σε κάθε γωνία
υπάρχουν δύο διαφορετικά 3-4 σημεία και το να επιλέξουμε ποιό απο τα δύο είναι
το καλύτερο είναι ένα σημαντικό θέμα. Χρειάζεται να σκεφτούμε όλο το ταμπλό και
την κατεύθυνση του παιχνιδιού και απο τις πρώτες μας κινήσεις αναγκαζόμαστε να
σκεφτούμε τι θέλουμε να πετύχουμε στο ταμπλό. Ας δούμε μερικές από τις επιλογές
που έχει ο αντίπαλος για να προσεγγίσει το σημείο 3-4 και πως αποφασίζουμε ποιό
από τα δύο 3-4 σημεία μας συμφέρει κάθε φορά.
Πιθανοί τρόποι προσέγγισης
Αυτοί είναι οι πιο πιθανοί τρόποι προσέγγισης του σημείου 3-4 που
δίνουν ένα ισορρόπημένο αποτέλεσμα. Τα A και B είναι οι πιο δημοφιλής επιλογές και υπάρχουν δεκάδες τζοσέκι για αυτές τις περιπτώσεις μιας και είναι κινήσεις που υπάρχουν εδώ και χιλιάδες
χρόνια. Αυτές οι βαριάντες αξίζουν να μελετηθούν αργότερα, αλλά
εμείς θα επικεντρωθούμε στα τζοσέκι την επιλογής A, που είναι η
πιο μοντέρνα και πιο συνηθισμένη περίπτωση σήμερα σε κάθε επίπεδο παιχνιδιού.
Τα C και D είναι πιο ασφαλείς επιλογές προσέγγισης σε περίπτωση
που θέλουμε να είμαστε πιο ευέλικτοι.
Τα E και F είναι κινήσεις που επιλέγονται όταν θέλουμε να αποφύγουμε να προσεγγίσουμε το σημείο 3-4 από την συνηθισμένη
πλευρά.

Ποιό από τα σημεία 3-4 είναι καλύτερο;
Στην αριστερή εικόνα το 3-4 του Λευκού “κοιτάζει” μια λευκή πέτρα και είναι η σειρά του Μαύρου.
Στην δεξιά εικόνα το 3-4 του Λευκού “κοιτάζει” μια μαύρη πέτρα και είναι η σειρά του Μαύρου.
Και στις δύο περιπτώσεις αυτή η μεγαλύτερη πλευρά και για τους δύο παίχτες ( με μήκος 12 πόντους) και
η κατεύθυνση του παιχνιδιού μας λέει πως ο Μαύρος θα προτιμούσε να προσεγγίσει τον Λευκό από
την μεγαλύτερη δυνατή πλευρά, έχοντας παράλληλα μια φιλική πέτρα πίσω του. Έτσι, επειδή είναι η σειρά
του Μαύρου, η δεξιά εικόνα είναι υπέρ του Μαύρου και όχι του Λευκού...
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Αριστερή εικόνα: Ένα απο τα πλεονεκτήματα που έχει ο Μαύρος παίζοντας πρώτος στο παιχνίδι είναι
πως μπορεί να έχει μια πέτρα στο 3-4 σημείο που να έχει κατεύθυνση προς μια λευκή πέτρα. Ο Μαύρος
μπορεί να παίξει την κίνηση 3 με αυτόν τον τρόπο, δημιουργώντας την μεγαλύτερη πλευρά προς την
λευκή πέτρα. Ο Λευκός συνήθως παίζει την κίνηση 4 στην γωνία που απομένει και ο Μαύρος μπορεί
άμεσαν να προσεγγίσει την γωνία του Λευκού με την κίνηση 5.
Δεξιά εικόνα: Βλέπουμε ένα πιθανό τζοσέκι (που θα το αναλύσουμε αργότερα). Ο Μαύρος είναι χαρούμενος με το αποτέλεσμα στην κάτω πλευρά, σε συνδυασμό με την την πέτρα του στην πάνω δεξιά γωνία.

Ο Λευκός δεν μπορεί να κάνει το ίδιο με τον
Μαύρο. Μόλις το σημείο 3-4 τοποθετηθεί με την
μεγαλύτερη πλευρά προς μια μάυρη πέτρα, τότε
ο Μαύρος το εκμεταλλεύεται και την προσεγγίζει άμεσα. Σε αυτή την περίπτωση, αν παίξουμε
το ίδιο τζοσέκι με την προηγούμενη εικόνα,
χάριν σύγκρισεως, το αποτέλεσμα είναι σχεδόν
παρόμοιο και ο Μαύρος είναι χαρούμενος. Έτσι
ο Λευκός δεν έχει κέρδος παίζοντας με αυτόν
τον τρόπο και θεωρείται κακή κατεύθυνση.

Προσοχή: Το σημείο 3-4 δημιουργεί την μεγαλύτερη πλευρά προς τη μια πλευρά, αλλά η πραγματική διεύθυνση παιχνιδιού του είναι προς τα
πλάγια! Αυτό αρχικά φαίνεται παράδοξο, αλλά με
την οπτική βοήθεια της εικόνας είναι μάλλον ξεκάθαρο πως αν ενισχύσουμε την γωνία με μια πέτρα,
τότε σχηματίζουμε έναν μικρό τοίχο με τις κινήσεις 3 και 5. Ο τοίχος αυτός ασκεί επιρροή προς
τους σημειωμένους πόντους στην δεξιά πλευρά,
αντί για την κάτω πλευρά.
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Ας δούμε λοιπόν τι γίνεται αν παίξουμε το σημείο 3-4 και ο αντίπαλος μας
προσεγγίσει στην απόσταση του άλματος μιας θέσης. Υπάρχουν πάρα πολλοί
τρόποι να απαντήσουμε σε αυτή την κίνηση, αλλά έχοντας αναλύσει τις κινήσεις στα
προηγούμενα τζοσέκι είναι πιο εύκολο να καταλάβουμε τον σκοπό της κάθε κίνησης.
Οι πιθανές απαντήσεις είναι οι εξής:
Όταν ο Μαύρος προσεγγίζει το σημείο 3-4 σε απόσταση άλματος μιας θέσης τότε ο Λευκός έχει πολλές
επιλογές για να διαλέξει πως να αντιδράσει:
A, F και G στοχεύουν στο να ξεκινήσουν μια μάχη με
απώτερο σκοπό στο να διατηρήσουν την περιοχή
στην γωνία.
C, D και E είναι ειρηνικές επιλογές που στοχεύουν
στην ανάπτυξη στα πλάγια και στην διατήρηση ενός
τμήματος της γωνίας, χωρίς κάποια ιδιαίτερη μάχη.
B, H και I είναι οι πιο συνηθισμένες δαγκάνες και
κύριος στόχος τους, όπως συνήθως, είναι να επικεντρωθούν στην πάνω πλευρά και να αφαιρέσουν την
πιθανότητα δημιουργίας βάσης από τον Μαύρο.

Από όλες αυτές τις επιλογές θα αναλύσουμε τις περιπτώσεις A, B και C για δύο
λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι οτι αυτές οι τρεις κινήσεις καλύπτουν τις πια
συνηθισμένες απαντήσεις. Ο δεύτερος λόγος είναι πως αφού είναι αδύνατον να
δούμε όλα τα τζοσέκι, τότε τουλάχιστον ας αναλύσουμε ένα τζοσέκι απο κάθε μια
κατηγορία. Έτσι, η επιλογή A αντιπροσωπεύει την κατηγορία “μάχη για την γωνία”,
η επιλογή B είναι μια πάρα πολύ δυνατή δαγκάνα, ενώ η επιλογή C είναι μια ειρηνική
επιλογή όταν θέλουμε να επεκταθούμε προς τα πλάγια χωρίς μάχη.

Επιλογή A - Απάντηση στο σημείο 3-6
Αυτή η κίνηση είναι κλασσική και μπορούμε να την συναντήσουμε σε κάθε
επίπεδο παιχνιδιού και σε κάθε ιστορική περίοδο. Ο Λευκός στοχεύει να εξασφαλίσει
την γωνία, όσο ο Μαύρος είναι απασχολημένος προσπαθώντας να να δημιουργήσει
καλό σχήμα για τις πέτρες του. Το εύρος των κινήσεων που έχουν δοκιμαστεί σε
αυτή την περίπτωση στο πέρασμα των αιώνων είναι πέραν των δυνατοτήτων ενός
βιβλίου εκμάθησης. Έχουμε δει ήδη το αποτέλεσμα της πιο συχνής επιλογής στην
προηγούμενη σελίδα, οπότε τώρα απομένει να δούμε πότε την επιλέγουμε και να
αναλύσουμε τις σκέψεις και τις ιδέες πίσω απο κάθε κίνηση.
Στο Γκο όταν μια επιλογή είναι τόσο ευρέως αποδεκτή συνήθως σημαίνει πως
το αποτέλεσμα είναι ισορροπημένο και για τους δύο παίχτες. Έτσι, θα ήθελα να
επισημάνω ξανά πως είτε είστε ο αμυνόμενος ή ο επιτηθέμενος, είναι χρήσιμο να
τις έχετε στο μυαλό σας τις ιδέες πίσω απο τις κινήσεις του τζοσέκι για να
αποφασίσετε την επόμενή σας κίνηση όχι μόνο στις γωνίες, αλλά και σε παρόμοιες
μάχες αργότερα στο παιχνίδι.

Τζοσέκι και Φουσέκι

84

Μετά την προσέγγιση του Μαύρου και την απάντηση
του Λευκού στο με το 3-6 στην κίνηση 2, ο Μαύρος
θέλει να αξιοποιήσει το γεγονός οτι ο Λευκός ακούμπησε άμεσα στην πέτρα του και να μειώσει τις ελευθερίες του. Και οι δύο πέτρες έχουν τρεις ελευθερίες
αλλά είναι η σειρά του Μαύρου άρα οι επιλογές του
για να πιέσει την πέτρα του Λευκού είναι A, B ή C. Οι
επιλογές B και C δεν μειώνουν τις ελευθερίες του Λευκού και είναι πιο ήπιες επιλογές και δίνουν περισσότερο χώρο αντίδρασης στον Λευκό. Εμείς θα δούμε
την επιλογή A που είναι πιο συνηθισμένη...

Αριστερή εικόνα: Ο Λευκός δεν μπορεί να αγνοήσει την κίνηση 3, γιατί αν ο Μαύρος παίξει στο A,
τότε η λευκή πέτρα θα είναι σε ατάρι. Αυτό σημαίνει οτι εντυπωσιακές κινήσεις όπως το C και D δεν είναι
ιδιαίτερα ασφαλείς επιλογές και ο Λευκός θα πρέπει να ενισχύσει την πέτρα του επεκτείνοντας είτε στο A
είτε στο B. Οι δύο επιλογές είναι όμοιες και στοχέυουν στην γωνία. Θα διαλέξουμε πάλι την επιλογή A.
Δεξιά εικόνα: Τώρα που οι πέτρες του Λευού είναι ισχυρές μετά την κίνηση 4, το αδύναμο σημείο του
Μαύρου στο A είναι εκτεθημένο και χρειάζεται βοήθεια, αλλιώς ο Λευκός θα κόψει τις μαύρες πέτρες.
Οι επιλογές του Μαύρου είναι δύο: Ή θα συνδέσει άμεσα τις πέτρες του παίζοντας στο A, ή θα παίξει το
στόμα της τίγρης στο B και θα ενώσει έμεσα τις πέτρες του για να αναπτυχθεί πιο γρήγορα στα πλάγια...

Αριστερή εικόνα: Και οι δύο περιπτώσεις είναι παρόμοιες, οπότε ας διαλέξουμε την σύνδεση στο 5.
Η γωνία του Λευκού είναι ασφαλής και αν θέλει μπορεί να παίξει αλλού και να προσεγγίσει κάποια άλλη
περιοχή ή να παίξει στο A για να πάρει πόντους στα πλάγια ή B για να επικεντρωθεί στο να πάρει επιρροή.
Δεξιά εικόνα: Όταν ο Λευκός παίρνει τα πλάγια ο Μαύρος έχει χώρο μόνο στην πάνω πλευρά για να επεκταθεί, έτσι κάνει άλμα στο A ή στο B, αναλόγως σε τι θέλει να επικεντρωθεί. Όπως και οι επιλογές του
Λευκού πριν, στην τρίτη γραμμή δίνει έμφαση στην περιοχή, ενώ η τέταρτη γραμμή στην επιρροή.
Συμπέρασμα: Αυτό είναι ένα πολύ σταθερό και δίκαιο τζοσέκι και για τους δύο παίχτες. Ο Λευκός παίρνει την γωνία και επεκτείται λίγο προς τα πλάγια, ενώ ο Μαύρος κερδίζει ένα ωραίο πλαίσιο απο πέτρες
στην πλευρά από την οποία προσέγγισε. Όπως είδαμε και στην σελίδα 82, όταν ο παίχτης που προσεγγίζει την γωνία έχει μια φιλική πέτρα να τον υποστηρίξει στην γωνία πίσω από την κατεύθυνση προσέγγισης, τότε αυτό είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν δεν υπάρχει τέτοια βοηθητική πετρα
στην γωνία για τον Μαύρο, εξακολουθεί να είναι ένα ισορροπημένο τζοσέκι.
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Επιλογή B - Απάντηση με την δαγκάνα δύο θέσεων
Αυτή είναι μια πολύ συνηθισμένη κίνηση στο παιχνίδι και θα πρέπει να
περιμένετε να την συναντήσετε σε πολλά παιχνίδια γιατί είναι μια απάντηση που
θεωρείται ως αρκετά ενοχλητική για τον παίχτη που προσεγγίζει την γωνία και
χρησιμοποιείται και στο Κομπαγιάσι φουσέκι που θα δούμε σύντομα. Το κύριο
πρόβλημα που δημιουργεί είναι πως η πέτρα του Λευκού στέκεται ακριβώς εκεί που
θα ήθελε να επεκταθεί ο Μαύρος, όπως είδαμε στο προηγούμενο τζοσέκι. Εδώ όμως
η κατάσταση είναι πλέον πολύ διαφορετική:
Μετά την δαγκάνα του Λευκού στο 2, ο Μαύρος δεν μπορεί να
αναπτυχθεί στα πλάγια προς το παρόν. Η πέτρα του είναι περικυκλωμένη και χωρίς βάση. Άρα πριν ο Μαύρος πρέπει να ενισχύσει την πέτρα του πριν αντιδράσει στην κίνηση 2.
Για αυτόν τον λόγο η επιλογή A δεν θεωρείται η καλύτερή, παραταύτα είναι μια κίνηση που θα δείτε συχνά. Οι πιο αποτελεσματικές επιλογές του Μαύρου είναι οι B, C, D και E.
Οι επιλογές B, C και D είναι άλματα που στοχεύουν να δώσουν
περισσότερο χώρο στον Μαύρο για να αντεπιτεθεί αργότερα
στην πέτρα στην κίνηση 2. Η επιλογή E παίζεται συνήθως όταν
ο Μαύρος έχει την σκάλα υπερ του και έχει πολλές και πολύπλοκες βαριάντες. Εμείς θα δούμε τα αποτελέσματα του A και
B γιατί είναι οι πιο συχνές επιλογές και θα είναι χρήσιμες να τις
γνωρίζουμε για τα επόμενα κεφάλαια.
Κίνηση 3 στο σημείο 3-3 (επιλογή A)
Πλεόν θα σας είναι πιο εύκολο να αντιληφθείτε τους λόγους
πίσω απο κάθε κίνηση στο διάγραμμα. Είναι αυτό που αρκετοί
αποκαλούν “φυσικές” γιατί φαντάζουν προφανείς:
Η κίνηση 4 του Λευκού, απειλεί με ατάρι την μαύρη πέτρα και
ενισχύει την γωνία. Η κίνηση 5 του Μαύρου επεκτείνει για να
αποφύγει το ατάρι και να ενώσει τις πέτρες του.
Η κίνηση 6 σταθεροποιεί το γκρουπ του Λευκού, το καθιστούν
σίγουρα ζωντναό και του δίνει την δυνατότητα να επεκταθεί
στα πλάγια αργότερα. Τώρα ο Μαύρος μπορεί είτε να κάνει
άλμα στο A ή να ζήσει στο B...

Αλλά και οι δύο επιλογές δεν είναι ιδιαίτερα καλές για τον Μαύρο. Αν ο Μαύρος προσπαθήσει να ζήσει,
τότε έχει μόνο μια μικρή περιοχή, ενώ ο Λευκός επεκτείνεται και στις δύο πλευρές και μπορεί να επιτεθεί
στον Μαύρο αργότερα. Αν ο Μαύρος κάνει άλμα, τότε ο Λευκός επειδή έχει πλέον μια σταθερή γωνία μπορεί να επεκταθεί υπερβολικά στην κίνηση 8. Ο Μαύρος δεν έχει ακόμη ούτε ένα μάτι, ενώ η πέτρα στο 2
εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα για αυτόν.
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Ένα άλμα μιας θέσης για την κίνηση 3
Ο Μαύρος επιλέγει να κάνει πρώτα το άλμα προς το
κέντρο για να μπορεί να απειλήσει να ξεφύγει απο
την δαγκάνα και από τις δύο πλευρές.
Ο Λευκός πρέπει να ενισχύσει πρώτα την πέτρα του
στην γωνία μιας και η πέτρα στην θέση 2 είναι ακόμη
πολύ ευέλικτη και δεν κινδυνεύει. Αντίθετα μια πέτρα
στην γωνία δεν μπορεί να μείνει χωρίς ενίσχυση γιατί
η κοντινή της απόσταση από τα άκρα του ταμπλό την
κάνουν λιγότερο ευέλικτη. Έτσι, ο Λευκός πρέπει να
κάνει και αυτός άλμα. Και το A και το B είναι πιθανά,
αλλά το A είναι η πιο ασφαλής και σταθερή επιλογή.
Αφού ο Λευκός κάνει άλμα, ο Μαύρος εφαρμόζει την
ίδια λογική και προσπαθεί ξανά να βρεθεί μπροστά
από τις πέτρες του Λευκού. Αν ο Λευκός τον αγνοήσει, τότε ο Μαύρος θα μπορεί να ξεφύγει και απο τις
δύο πλευρές. Ο Λευκός έχει ακριβώς τα ίδια προβλήματα με πριν, άρα θα πρέπει πάλι να ενισχύσει το
γωνιακό του γκρουπ αλλά και την αριστερή πλευρά,
άρα ακολουθεί με άλλο ένα άλμα. Τώρα ο Μαύρος
έχει τρείς επιλογές, A, B και C.
Η επιλογή A στοχεύει στην γωνία, αλλά δεν θεωρείται πλέον αρκετά απειλητική και ο Λευκός μπορεί να
την αγνοήσει και να ενισχύσει την πέτρα στο 2.
Έτσι ο Μαύρος παίζει την δαγκάνα στο B ή στο C για
να πιέσει την Λευκή πέτρα με τον τοίχο του στα αριστερά και να κερδίσει πόντους κυνηγώντας την.

Ο Μαύρος συνήθως παίζει στο B και για άλλη μια φορά πρέπει να δούμε πέρα απο την τοπική κατάσταση
για να αξιολογήσουμε αν αυτό το τζοσέκι ήταν κατάλληλη επιλογή ή όχι. Με μια Μαύρη πέτρα στην πάνω
δεξιά γωνία, αυτό είναι ένα καλό αποτέλεσμα για τον Μαύρο, ακόμη και αν έδωσε αρκετούς πόντους στα
αριστερά στον Λευκό. Οι πέτρες του Μαύρου δημιουργούν ένα ευρύ πλαίσιο, μέσα στο οποίο η λευκή
πέτρα στο 2 φαίνεται πολύ απομονωμένη, για αυτό σπανίως ο Λευκός επιλέγει αυτό το τζοσέκι, αν υπάρχει
αντίπαλη πέτρα στην γωνία από την κατεύθυνση που γίνεται η προσέγγιση του Μαύρου.
Συμπέρασμα: Η δαγκάνα δύο θέσεων είναι μια πολύ ισχυρή κίνηση για τον αμυνόμενο ακόμη και αν το
ταμπλό είναι σχεδόν άδειο και ο παίχτης που προσεγγίζει το σημείο 3-4 θα πρέπει πάντα να είναι έτοιμος
για μια τέτοια πιθανή άμυνα. Αν υπάρχουν βοηθητικές πέτρες για τον αμυνόμενο τότε αυτό το τζοσέκι
γίνεται ακόμη πιο ισχυρό και σε αυτή την περίπτωση η προσέγγιση του σημείου 3-4 μπορεί να θεωρηθεί
και σαν παγίδα, όπως θα δούμε σύντομα και στα φουσέκι όπως το Κινέζικο και το Κομπαγιάσι.
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Επιλογή C - Απάντηση με την επέκταση της κίνηση του ιππότη
Αυτή η κίνηση είναι άλλη μια συνηθισμένη επιλογή σε κάθε επίπεδο και δίνει
έμφαση στην πλευρά κάθετη στην διεύθυνση προσέγγισης. Αυτή η επιλογή
θεωρείται απο τις πιο ειρηνικές που μπορεί να επιλέξει ο αμυνόμενος παίχτης και
αποφεύγει τις διαμάχες και τις πολύπλοκες κινήσεις, με σκοπό και οι δύο παίχτες να
πάρουν εύκολα ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα :
Αριστερή εικόνα: Αφού ο Λευκός
απαντήσει με την κίνηση 2 ο Μαύρος έχει δύο κύριες επιλογές. Το A
για να δημιουργήσει μια βάση και
να πάρει τμήμα της γωνίας ή το B
για να δώσει έμφαση στα πλάγια.
Δεξιά εικόνα: Η επιλογή Β έχει
νόημα μόνο όταν ο Μαύρος έχει
άλλη μια βοηθητική πέτρα στα πλάγια, αλλά αυτό είναι σπάνιο, άρα
συνήθως επιλέγει το A...

Αριστερή εικόνα: Μετά την κίνηση 3, ο Λευκός μπορεί είτε να αμυνθεί με το A, είτε να ξεκινήσει μια
πολύπλοκη μάχη με το B. Όμως αυτό το τζοσέκι το επιλέξαμε για να αποφύγουμε τις μάχες, άρα συνήθως
η επιλογή A είναι και πάλι η πιο συνηθισμένη.
Δεξιά εικόνα: Η κίνηση 5 είναι η φυσιολογική αντίδραση όταν η πέτρα μας κινδυνεύει να μπει σε ατάρι
οπότε ο Λευκός τώρα έχει αρκετές επιλογές. Τα A και B στοχεύουν στην γωνία ενώ τα C και D είναι κλασσικές δαγκάνες που στοχεύουν να στερήσουν την βάση από το γκρουπ του Μαύρου...

Και οι δύο επιλογές στην γωνία (η A στα αριστερά και η B στα δεξιά) επιτρέπουν στον Μαύρο να επεκτείνει
στα πλάγια και να δημιουργήσει βάση, αλλά η επιλογή B αφήνει άτζι που μπορεί να το εκμεταλλευτεί αργότερα ο Μαύρος στο σημειωμένο πόντο στο B-15, οπότε το A είναι η πιο ασφαλής επιλογή...
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Οι επιλογές για δαγκάνα δεν είναι πολυ δημοφιλείς στο
επίπεδό μας και σπανίζουν. Μετά την κίνηση 6 ο Μαύρος
εξασφαλίζει μια βάση με την κίνηση 7, μιας και τα A και
B είναι μιάι. Αν ο Λευκός επιμείνει στην πάνω μεριά ο
Μαύρος παίρνει την γωνία. Αν ο Λευκός αμυνθεί στην
γωνία, τότε ο Μαύρος ζει στην πάνω πλευρά, οπότε ο Λευκός είτε διαλέγει μια από αυτές τις κινήσεις ή επεκτείνει
προς την αριστερή πλευρά αγνοώντας το πρόβλημα προς
το παρόν. Όλες αυτές οι επιλογές δεν είναι εύκολες να
αξιολογηθούν για αυτό και είναι σπάνιο να επιλέξει ο αντίπαλός σας να παίξει δαγκάνα σε αυτό το σημείο.

Συμπέρασμα: Η κίνηση του ιππότη είναι ένα ειρηνικό τζοσέκι για να διευθετηθεί η κατάσταση στην
γωνία χωρίς επιπλοκές. Όταν χρησιμοποιείται σε άδειο ταμπλό είναι πολύ ισορροπημένο το αποτέλεσμα,
αλλά αν ο αμυνόμενος έχει και άλλες βοηθητικές πέτρες κοντά, τότε μπορεί να αποτελέσει παγίδα για
τον παίχτη που προσεγγίζει την γωνία, όπως θα δούμε στο φουσέκι που ακολουθεί στην επόμενη σελίδα.

Αυτές είναι οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις αρχικών κινήσεων και των τζοσέκι
που αντιστοιχούν σε αυτές. Όπως προαναφέραμε υπάρχουν πάρα πολλές
πιθανότητες και περιπτώσεις κινήσεων και απαντήσεων και καλό θα ήταν να τις
μελετήσετε αργότερα με την βοήθεια ενός “λεξικού” για τζοσέκι όπως αυτό στο
eidogo.com ή στο josekipedia.com. Προς το παρόν καλό είναι να έχουμε μια οπτική
ιδέα των έξι άλλων πιθανών πρώτων κινήσεων στο παιχνίδι, μιας και μερικοί παίχτες
θα προσπαθήσουν να σας μπερδέψουν παρουσιάζοντάς σας σπανιότερες κινήσεις,
ελπίζοντας πως δεν τις έχετε ξανασυναντήσει ποτέ.

Το σημείο 3-3

Το σημείο 3-5

Το σημείο 4-5

Το σημείο 3-6

Το σημείο 4-6

Το κέντρο του ταμπλό,
που ονομάζεται τένγκεν
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8 To φουσέκι του Κομπαγιάσι

Όπως εξηγήσαμε στην αρχή του κεφαλαίου τα φουσέκι είναι στρατηγικές για
ολόκληρο το ταμπλό που συνήθως αποτελούνται απο τρείς ή τέσσερις πέτρες. Αυτός
ο αριθμός φαίνεται πολύ μικρός για έναν τόσο φιλόδοξο σκοπό, αλλά αυτή είναι η
ομορφιά του παιχνιδιού. Θα εξετάσουμε τρία απο τα πιο δημοφιλή φουσέκι και θα
ξεκινήσουμε από το φουσέκι του Κομπαγιάσι που εφευρέθηκε από τον Ιάπωνα
επαγγελματία Κομπαγιάσι Κοΐτσι 9-dan και δείχνει ως εξής:
Όλες οι κινήσεις που παίζονται από τον
Μαύρο κατά την διάρκεια του φουσέκι με
την πρώτη ματιά φαίνονται πολύ φυσιολογικές χωρίς να υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Όμως
η “παγίδα” αυτού του φουσέκι βρίσκεται
στην κίνηση 7. Η συγκεκριμένη μαύρη
πέτρα βρίσκεται στο κατάλληλο σημείο για
να αποτελέσει σοβαρό πρόβλημα στα περισσότερα τζοσέκι που αφορούν την προσέγγιση
του σημείου 3-4 που έπαιξε ο Μαύρος στην
κίνηση 3.
Όπως αναφέραμε πριν στα περισσότερα τζοσέκι που είδαμε, μια βοηθητική πέτρα συνήθως αλλάζει την κατάσταση δραστικά υπερ
του αμυνόμενου. Με το φουσέκι του Κομπαγιάσι οι συνηθισμένες πιο επιθετικές προσεγγίσεις στο A ή το B μετατρέπονται σε παγίδες
για τον Λευκό, αν δεν έχει ξαναδεί το φουσέκι
και δεν γνωρίζει τους πιθανούς κινδύνους.
Για να αποφύγει το πρόβλημα ο Λευκός παίζει μια κίνηση πιο πίσω στα C ή D αντίστοιχα,
πράγμα που αποτελεί ήδη μια μικρή νίκη για
τον Μαύρο.

Βεβαίως υπάρχουν τρόποι για να σταματήσει κανείς τον σχηματισμό του φουσέκι του Κομπαγιάσι.
Ο ένας είναι στην αριστερή εικόνα, με τον Λευκό να παίζει την δαγκάνα στην πέτρα του Μαύρου, αντί
για την συνηθισμένη άμυνα στην κίνηση 6. Άλλος ένας τρόπος είναι στην δεξιά εικόνα όταν αγνοούμε
την προσέγγιση του Μαύρου στα αριστερά και προσεγγίζουμε το σημείο 3-4 πρώτοι. Πάντως, ο πιο εύκολος τρόπος για να αποφύγουμε τον σχηματισμό αυτού του φουσέκι είναι να μην παίξουμε δύο 4-4 σημεία στις αρχικές μας κινήσεις για να χαλάσουμε τα σχέδια του Μαύρου.
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Αναφέραμε πως το φουσέκι του Κομπαγιάσι δημιουργεί μια παγίδα για τον
αντίπαλο παίχτη ο οποίος θέλει να παίξει τα συνηθισμένα επιθετικά τζοσέκι, αλλά
δεν εξηγήσαμε γιατί. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε με ποιά λογική λειτουργεί το
φουσέκι, αν θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε ή να παίξουμε αποτελεσματικά
εναντίον του. Τι συμβαίνει αν παίξουμε ένα απο τα τζοσέκι που μόλις μάθαμε;
Μόλις ο Λευκός παίζει την συνηθισμένη προσέγγιση ο Μαύρος άμεσα παίζει την δαγκάνα δύο θέσεων. Αν ο Λευκός προσπαθήσει
να ακολουθήσει το τζοσέκι που είδαμε νωρίτερα θα βρεθεί σε αυτή την κατάσταση που
βλέπουμε στην εικόνα.
Πηγαίνετε πίσω στην σελίδα 86
και συγκρίνετε τα δύο αποτελέσματα.
Στο συνηθισμένο τζοσέκι οι πέτρες του Λευκού θα είχαν δημιουργήσει έναν τοίχο και η
κίνηση 7, θα πίεζε την μοναχική μαύρη της
κίνησης 2, οπότε ο Μαύρος θα έπρεπε να
κάνει κάτι για να βοηθήσει την πέτρα του
χωρίς όμως να μπορεί να αντεπιτεθεί άμεσα
στις λευκές πέτρες, όμως εδώ η σημειωμένη πέτρα είναι εμπόδιο στον δρόμο του
Λευκού. Κάθε μια απο τις σημειωμένες επιλογές του Μαύρου για την κίνηση 8 θέτουν
τον τοίχο του Λευκού σε κίνδυνο γιατί ο Λευκός δεν έχει βάση και η σημειωμένη πέτρα
σταματάει την επέκταση του Λευκού. Οι πέτρες του Λευκού μπορεί να πεθάνουν και η
πέτρα στην κίνηση 7 θα είναι ο επόμενος
στόχος του Μαύρου, αν συμβεί κάτι τέτοιο.
Ακόμη και αν ο Μαύρος παίξει την πιο
ασφαλή και λιγότερο απειλητική κίνηση για
τον τοίχο του Λευκού, πάλι παίρνει ένα πολύ
καλό αποτέλεσμα όπως βλέπουμε. Παρατηρήστε πως ο Μαύρος δεν παίζει κάτι πολύπλοκο (άλμα μιας θέσης, επεκτάσεις και μια
μεγάλη κίνηση του ιππότη) ενώ και οι δύο
παίχτες διατηρούν καλο σχήμα, παραταύτα
η θέση του Μαύρου είναι καλύτερη από του
Λευκού. Ακόμη και αν ο τοίχος του Λευκού
καταφέρει να βγει στο κέντρο, δεν πήρε κανένα αντάλλαγμα στα πλάγια, όσο ο Μαύρος
έπαιρνε περιοχή με τις κινήσεις 4 και 6.
Επίσης η πέτρα στο 7 είναι τώρα σε μεγάλο
κίνδυνο είτε να αιχμαλωτιστεί, είτε να ζήσει
σε πολύ μικρό χώρο. Το φουσέκι ήταν
επιτυχές! Οκ, φαντάζομαι τι σκέφτεστε.
“Ίσως ένα άλλο, πιο πολύπλοκο, τζοσέκι να
έλυνε το πρόβλημα για τον Λευκό”. Ας εξερευνήσουμε λίγο αυτή την ιδέα...
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Ας υποθέσουμε πως ο Λευκός χρησιμοποιεί ένα πολύπλοκο τζοσέκι που είναι έξω από τα πλαίσια αυτού
του βιβλίου. Ο Λευκός ελπίζει πως έτσι θα μπορέσει να αντιμετωπίσει την κατάσταση καλύτερά, αλλά αν
εξετάσετε αυτό το τζοσέκι ή το ψάξετε σε κάποιο “λεξικό” για τζοσέκι, θα δειτε πως θεωρείται ισορροπημένο σαν αποτέλεσμα μόνο αν η σημειωμένη πέτρα απουσιάζει από το ταμπλό.
Με το ταμπλό ως έχει, ακόμη και με γυμνό μάτι το λευκό γκρουπ φαίνεται περικυκλωμένο, ενώ η λευκή
πέτρα στην κίνηση 3 είναι απομονωμένη και σχεδόν νεκρή. Γενικότερα, ένα πιο πολύπλοκο τζοσέκι δεν
θα βοηθούσε σε αυτή την περίπτωση, ενώ και ο Μαύρος έχει πολλές επιλογές για να αμυνθεί, πέραν από
την δαγκάνα δύο θέσεων. Ο μόνος τρόπος για τον Λευκό να πετύχει ένα σχετικά ισορροπημένο αποτέλεσμα
είναι αν το επιτρέψει ο Μαύρος επιλέγοντας ειρηνικές κινήσεις. Επι παραδείγματι:

Αυτή είναι μια περίπτωση που ο Μαύρος παίζει την ειρηνική επιλογή με το τζοσέκι που αναλύσαμε νωρίτερα. Ο Μαύρος σχεδόν ποτέ δεν κάνει κάτι τέτοιο, μιας και ο σκοπός του φουσέκι για τον Μαύρο είναι
να επιτεθεί στην πέτρα που προσεγγίζει την γωνία του. Ακόμη όμως και αν ο Λευκός τύχει σε έναν τόσο
ευγενικό αντίπαλο, παρατηρήστε πάλι πως η επισημασμένη πέτρα μετατρέπει το αποτέλεσμα πάλι υπέρ
του Μαύρου, ο οποίος έχει σέντε και έχει πολλές επιλογές. A για να πιέσει τον Λευκό, B για να κλείσει την
γωνία, την προσέγγιση στο C και την επέκταση στο D που μεγαλώνει την περιοχή του. Ο Μαύρος δεν είναι
καθόλου δυσαρεστημένος με το αποτέλεσμα ακόμη και σε αυτή την περίπτωση.
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Τι μένει να κάνουμε τότε; Το φουσέκι του Κομπαγιάσι έχει κάποιες αδυναμίες
τις οποίες μπορούμε να στοχεύσουμε, αντί να πέσουμε στην παγίδα. Ας δούμε δύο
παραδείγματα και ας προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τις κινήσεις του τζοσέκι όπως
πριν. Το πρώτο παράδειγμα στοχεύει στα πλάγια το δεύτερο στο κέντρο.
Όταν ο Μαύρος ολοκληρώνει αυτό το τζοσέκι είναι αρκετά ικανοποιημένος από το
αποτέλεσμα, αλλά ο Λευκός έχει σέντε και
ο Μαύρος έχει αρκετά αδύναμα σημεία.
Θα εξηγήσουμε τις εισβολές και τις ελαττώσεις στο επόμενο κεφάλαιο, αλλά προς
το παρόν ας επισημάνουμε πως τα A και
D στοχεύουν στην ελάττωση της περιοχής
του Μαύρου, ενώ τα B, C και E είναι άμεσες εισβολές μέσα σε αυτή την περιοχή.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Λευκός δεν
χρειάζεται να παίξει αυτές τις κινήσεις για
να είναι επικίνδυνες. Θα μπορούσε απλά
να απειλήσει να παίξει αυτές τις κινήσεις,
παίζοντας κοντά σε αυτά τα σημεία αναγκάζοντας τον Μαύρο να σπαταλήσει κινήσεις ενισχύοντας αυτά τα σημεία.
Το παράδειγμα αυτό είναι από πραγματικό παιχνίδι και προς το τέλος του ο Λευκός είχε χρησιμοποιήσει όλα αυτά τα
σημεία για να ελαχιστοποιήσει την περιοχή του Μαύρου.

Εναλλακτικά ο Λευκός θα μπορούσε να
στοχεύσει να επεκταθεί προς το κέντρο,
μετά την απάντηση του Μαύρου στο 2.
Μετά την ολοκήρωση αυτού του τζοσέκι
ο Μαύρος έχει την γωνία, ενώ ο Λευκός
έχει έναν τοίχο, αλλά ο Μαύρος δεν μπορεί να επαναπαυτεί. Σχεδόν όλες οι
αδυναμίες που είδαμε στο προηγούμενο
σχεδιάγραμμα υπάρχουν ακόμη, ενώ
τώρα ο Λευκός μπορεί να παίξει και στο
F για να προσπαθήσει να αξιοποιήσει τον
τοίχο του και έπειτα να προσεγγίσει την
γωνία του Μαύρου. Και στις δύο περιπτώσεις που είδαμε το φουσέκι εξακολουθεί
να δίνει ένα ελαφρύ προβάδισμα στον
Μαύρο, παρά τις αδυναμίες. Όταν ένας
παίχτης έχει ήδη περιοχή και ο άλλος καλείται να την μειώσει, τότε αυτό μπορεί
να δώσει την ευκαιρία στον αμυνόμενο να
χρησιμοποιήσει την σταθερή περιοχή του
για να αντεπιτεθεί αργότερα.

Συμπέρασμα: Αν έχετε την δυνατότητα να παίξετε το φουσέκι του Κομπαγιάσι τότε είναι ένα πολύ
ισχυρό εργαλείο με το οποίο αξίζει να πειραματιστείτε. Αν ο αντίπαλός σας είναι έτοιμος να το χρησιμοποιήσει εναντίον σας και δεν είσαστε αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα, τοτε αποτρέψτε την δημιουργία του.
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8 Το Κινέζικο φουσέκι

Άλλο ένα πολύ δημοφιλές φουσέκι είναι το Κινέζικο που σκοπός του είναι
η γρήγορη ανάπτυξη και η δημιουργία μιας παγίδας στο 3-4. Όταν δημιουργήθηκε
αυτό το φουσέκι θεωρήθηκε πρωτοποριακό οπότε δεν είναι παράδοξο που
δημιουργήθηκαν και άλλες βαριάντες βασισμένες στην ίδια ιδέα. Εδώ θα
αναλύσουμε το αρχικό φουσέκι μιας και είναι αυτό που θα αντιμετωπίσετε συνήθως.
Το να συναντήσετε μια εκδοχή πέραν του αυθεντικού φουσέκι είναι μάλλον απίθανο
στο επίπεδό μας, αλλά καλό είναι να γνωρίζουμε την ύπαρξή τους. Στις παρακάτω
είκόνες μπορείτε να δείτε τις κύριες τέσσερις εκδόσεις του Κινέζικου φουσέκι
(η “παγίδα” είναι πάντα στο A σε κάθε περίπτωση):

Το αυθεντικό Κινέζικο φουσέκι

Το υψηλό Κινέζικο φουσέκι

Το μικρό Κινέζικο φουσέκι

Το πολύ μικρό Κινέζικο φουσέκι
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Πως λειτουργεί όμως; Η ιδέα είναι παρόμοια με το φουσέκι του Κομπαγιάσι,
αλλά η εκτέλεση είναι διαφορετική εξαιρίας της διαφορετικής κατεύθυνσης της
παγίδας. Αυτή τη φορά ο παίχτης προσεγγίζει μια γωνία που πρακτικά θέτει ήδη
την πέτρα του μέσα σε μια δαγκάνα πράγμα που και αυτή τη φορά κάνει τα
συνηθισμένα τζοσέκι να μην λειτουργούν για αυτόν. Επι παραδείγματι:
Αριστερή εικόνα: Ο Λευκός ακολουθάει
την θεωρία της αρχικής φάσης και προσεγγίζει την γωνία με μια απο τις συνηθισμένες
κινήσεις. Αυτή τη φορά όμως η σημειωμένη
Μαύρη πέτρα περιορίζει την επέκταση του
Λευκού.
Δεξιά εικόνα: Ας δοκιμάσουμε ένα απο τα
δύο τζοσέκι που μάθαμε και να δούμε τι
συμβαίνει. Είναι η σειρά του Λευκού για
την κίνηση 7 και κανονικά θα έπρεπε να
επεκταθεί προς την δεξιά πλευρά, αλλά η
Μαύρη πέτρα του κλέινει τον δρόμο. Ο
Λευκός μπορεί τώρα είτε να κάνει άλμα
κοντά στο A ή να επιμείνει να δοκιμάσει
στην δεξιά πλευρά με το B. Εν τω μεταξύ ο
Μαύρος πήρε μια μεγάλη γωνία και το
γκρουπ του Λευκού δεν έχει βάση...

Αριστερή εικόνα: Και οι δύο επιλογές είναι άσχημες για τον Λευκό, σε σύγκριση με το αποτέλεσμα που
παίρνει ο Μαύρος. Αν ο Λευκός κάνει το άλμα, τότε ο Μαύρος με την κίνηση 8 ακολουθεί αυτό το άλμα
και τώρα αναπτύσσεται και στην δεξιά πλευρά, ενώ ο Λευκός εξακολουθεί να μην έχει βάση και θα χρειαστεί να κάνει και άλλο άλμα στο A για να είναι ασφαλής. Ο Μαύρος θα συνεχίσει να κυνηγάει αυτό το
γκρουπ και θα κερδίσει και άλλους πόντους, χωρίς ιδιαίτερο κόπο.
Δεξιά εικόνα: Αν ο Λευκός προσπαθήσει για την δεξιά πλευρά, τότε ακόμη και αν ο Μαύρος παίξει αμυντικά και αφήσει τον Λευκό να φτιάξει καλό σχήμα, το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι καθόλου άσχημο για
αυτόν. Σε σύγκριση με την εικόνα στα αριστερά, ο Λευκός τώρα είναι πιο ασφαλής, αλλά ο Μαύρος έχει
αναπτυχθεί περισσότερο και έχει πάρει περισσότερους πόντους απ’οσους αξίζει το γκρουπ του Λευκού.
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Το να πέσεις μέσα στην παγίδα του φουσέκι θεωρούταν τόσο επικίνδυνο που
προσπαθώντας να βρω κάποια περίτεχνη λύση στο πρόβλημα, δεν μπόρεσα να
βρω ουτε ένα παιχνίδι που χρησιμοποιήθηκε αυτή η κίνηση νωρίς στο παιχνίδι, μέχρι
που ο AlphaGo άλλαξε την κατάσταση. Αν λοιπόν οι συνηθισμένες κινήσεις δεν
λειτουργούσαν για τους ανθρώπους, τι κινήσεις προτιμούσαν μέχρι τώρα;
Μερικές φορές οι απλές ιδέες είναι οι καλύτερες. Αφού η προσέγγιση στην κάτω γωνία
δεν είναι εφικτή αυτή τη στιγμή, ο Λευκός
μπορεί να προσεγγίσει την άλλη γωνία.
Ο Μαύρος συνήθως παίζει το απλό τζοσέκι
που αναλύσαμε νωρίτερα μιας και του εξασφαλίζει ένα καλό αποτέλεσμα στα δεξιά και
του δίνει και σέντε.
Ο Λευκός είναι και αυτός ικανοποιημένος
μιας και επεκτείνεται σιγά-σιγά και φτιάχνει
το δικό του πλαίσιο στο ταμπλό. Μετά απο
αυτό ο Μαύρος συνήθως παίζει στο A προσπαθώντας να επεκτείνει το δικό του πλαίσιο
και πεδίο επιρροής μιας και είναι η πιο επωφελής κίνηση για αυτό με βάση την κατεύθυνση του παιχνιδιού. Αν ο Μαύρος δεν θέλει
να οδηγήσει το παιχνίδι σε μια μάχη μεγάλων
πλαισίων, τότε μπορεί να προσεγγίσει την
Λευκή γωνία απο την άλλη πλευρά στο B.
Είναι μια λογική τακτική, αλλά χρησιμοποιείται πιο σπάνια εν σχέση με το A...

Επειδή η προσέγγιση της γωνίας απο την
σωστή κατεύθυνση δίνει στον Μαύρο την δυνατότητα να παίξει και το φουσέκι του Κομπαγιάσι, ενισχύοντας την παγίδα στην κάτω
δεξιά γωνία και από τις δύο πλευρές. Μετά
απο μια τέτοια εξέλιξη ο Λευκός συνήθως
παίζει την κίνηση 9 για να ενισχύσει την
δική του γωνία και κάπου εκεί η αρχική φάση
φτάνει στο τέλος της. Και οι δύο παίχτες
έχουν μοιράσει το ταμπλό σχεδόν στην μέση
και τώρα τα δύο τους πλαίσια πρέπει να συγκρουστούν.
Ο Μαύρος έχει αρκετές επιλογές με τις πιο
κύριες να είναι:
Να παίξει στο A για να εξασφαλίσει την τελευταία γωνία. Να παίξει στο B για να ενισχύσει το αδύναμο σημείο του φουσέκι του
Κομπαγιάσι. Να παίξει την εισβολή στο C για
να διασπάσει το πλαίσιο του Λευκού. Ή να
παίξει στο D για να ελαττώσει την επιρροή
του Λευκου (όπως θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο).
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Μια άλλη ιδέα για τον Λευκό θα ήταν να
προσεγγίσει την κάτω δεξιά γωνία απο την
άλλη κατεύθυνση στην κίνηση 1.
Συνήθως ο Μαύρος απλά θα κλείσει την
γωνία του με την κίνηση 2 μιας και η παγίδα της γωνίας δεν λειτουργεί πλέον και
δεν έχει λόγο ύπαρξης. Η κίνηση 3
από τον Λευκό είναι ένα κλασσικό άλμα
δύο θέσεων σχεδιασμένο να δώσει μια
βάση στο γκρουπ του. Τώρα ο Μαύρος
έχει σέντε και έχει αρκετές επιλογές:
Η επιλογή A δημιουργεί ένα παιχνίδι μεγάλων πλαισίων, όπως στην προηγούμενη
σελίδα και είναι μια επέκταση προς την
σωστή κατεύθυνση.
Η επιλογή B εξασφαλίζει την γωνία και
επικεντρώνεται κυρίως στην δεξιά
πλευρά. Οι επιλογές C και D έχουν σκοπό
την διάσπαση των πετρών του Λευκού, να
εμποδίσει την δημιουργία ενός μεγάλου
πλαίσιου και να ωθήσει την δημιουργία μικρότερων γκρουπ...
Η πιο συνηθισμένη επιλογή είναι αυτή
προς την σωστή κατεύθυνση, οπότε αν
και οι δύο παίχτες χρησιμοποιήσουν ένα
τζοσέκι από αυτά που γνωρίζουμε, το ταμπλό θα δείχνει κάπως έτσι και ο Λευκός
θα έχει σέντε. Οι επιλογές A και B ενισχύουν το πλαίσιο του Λευκού αλλά δίνουν το σέντε στον Μαύρο οποίος θα
πρέπει να αποφασίσει πως θα ξεκινήσει η
σύγκρουση των δύο πλαισίων.
Η επιλογή C είναι η κλασσική εισβολή της
γωνίας που είδαμε στην σελίδα 66.
Ο Λευκός παίρνει την γωνία και εισβάλει
στην περιοχή του Μαύρου διατηρώντας
το σέντε. Είναι μια δελεαστική επιλογή
που πολλοί παίζουν ανεπιφύλακτα.
Οι επιλογές D και E είναι ελαττώσεις,
που, όπως αναφέραμε, θα τις αναλύσουμε
σύντομα. Εννοείται πως υπάρχουν πάρα
πολλές άλλες επιλογές, αλλά αυτές είναι
οι πιο συνηθισμένες που θα αντιμετωπίσετε σε αυτή την περίπτωση.

Συμπέρασμα: Το Κινέζικο φουσέκι είναι μια πολύ ισχυρή επιλογή που συνήθως οδηγεί σε παιχνίδια
που οι παίχτες έχουν μεγάλα πλαίσια επιρροής ή περιοχής και παλεύουν στα σημεία τομής τους για τους
μεταξύ τους πόντους. Πολλοί παίχτες αντιπαθούν αυτό το στυλ παιχνιδιού, αν καί είναι πολύ αποτελεσματικό, και έτσι αποφεύγουν να χρησιμοποιούν αυτό το φουσέκι ή παίζουν κινήσεις για να μην το δημιουργήσει ο αντίπαλος (όπως γίνεται και με το φουσέκι του Κομπαγιάσι). Η πρότασή μου είναι τουλάχιστον
να το δοκιμάσετε και να δείτε αν ταιριάζει στο στυλ σας. Αν σας ταιριάζει το Κινέζικο φουσέκι είναι ένα
υπέροχο εργαλείο. Αν δεν σας ταιριάζει, τουλάχιστον αξίζει να δείτε πως λειτουργεί και να το δοκιμάσετε
έστω για να ξέρετε πως να το αντιμετωπίσετε.
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Τελευταίο φουσέκι που θα αναλύσουμε είναι το Σαν-Ρεν-Σέι (που σημαίνει “τρια
αστέρια στη σειρά”) και είναι πολύ διαφορετικό απο τα προηγούμενα φουσέκι. Η
κύρια διαφορά είναι πως δεν δημιουργεί καμία ανισορροπία μεταξύ των πετρών μας
και είναι πλήρως συμμετρικό. Η δεύτερη, και κύρια, διαφορά είναι πως δεν
δημιουργεί κάποιου είδους παγίδα. Είναι απλά, όπως λέει και το όνομά του, τρεις
πέτρες στην ίδια γραμμή, αλλά αυτές οι πέτρες συνεργάζονται ιδανικά. Ας δούμε
πως σχηματίζεται και πως λειτουργεί:
Αυτό είναι το Σαν-Ρεν-Σέι. Δεν φαίνεται
πολύπλοκο και είναι αρκετά εμφανές ποιά
είναι η ιδέα πίσω απο αυτό το φουσέκι.
Ο Μαύρος παίρνει τα σημεία 4-4 στις γωνίες και με την κίνηση 5 παρέχει υποστήριξη και στις δύο πέτρες ταυτόχρονα. Στην
εικόνα βλέπουμε σημειωμένα με τρίγωνα
τις κινήσεις που προστατεύει το φουσέκι,
αφήνοντας μόνο τις κινήσεις σημειωμένες
με τετράγωνο να δίνουν ένα ισορροπημένο
αποτέλεσμα για τον Λευκό.
Οι προσεγγίσεις των γωνιών απο την λάθος
κατεύθυνση δεν είναι καλή ιδέα από μόνη
της, αλλά αξίζουν να παιχθούν αν θέλεις να
διασπάσεις το πλαίσιο του αντιπάλου.
Τώρα όμως η κίνηση 5 κάνει αυτές τις
προσεγγίσεις να δίνουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα στον Μαύρο και ταυτόχρονα παρέχει
άμυνα για το κύριο πρόβλημα του σημείου
4-4: Την εισβολή στο σημείο 3-3. Ας δούμε
τι γίνεται αν ο Λευκός παίξει σε κάποιο από
τα σημειωμένα τρίγωνα...

Αριστερή εικόνα: Αν ο Λευκός προσπαθήσει να προσεγγίσει την γωνία απο
την λάθος κατεύθυνση, ακόμη και αν ο
Μαύρος δεν παίξει επιθετικά και παίξει
απλά το τυπικό τζοσέκι, τότε η ύπαρξη
της επιπλέον πέτρας οδηγεί στην περικύκλωση του Λευκού με την κίνηση 6.
Δεξιά εικόνα: Ο Μαύρος μπορεί να παίξει και πιο επιθετικά με το τζοσέκι που είδαμε στην σελίδα 71. Τώρα ο Λευκός
είναι ακόμη πιο πιεσμένος και απο τις
δύο πλευρές, ενώ και στις δύο εικόνες ο
Μαύρος έίναι ικανοποιημένος μιας και
έχει αφήσει στον Λευκό πολύ περιορισμένο χώρο για να ζήσει...
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Αν ο Λευκός προσπαθήσει να προσεγγίσει στην
τέταρτη γραμμή, κάποια πράγματα φαίνονται
να αλλάζουν και ο Λευκός να έχει περισσότερο
χώρο, αλλά αυτό είναι μια ψευδαίσθηση.
Η κίνηση 6 παρέχει στον Μαύρο την δυνατότητα να παίξει το άλμα της Μαϊμούς στο A και
να καταστρέψει τον χώρο που έχει ο Λευκός για
να φτιάξει μάτια. Η κίνηση 8 εξακολουθεί να
κυριαρχεί στην δεξιά πλευρά και η μόνη λύση
για τον Λευκό για να αποφύγει την περικύκλωση, είναι να κάνει άλματα προς το κέντρο,
δίνοντας έτσι περισσότερη επιρροή και πόντους
στον Μαύρο. Αυτό είναι μια άσχημη εξέλιξη για
τον Λευκό και για αυτό στην εικόνα βλέπουμε
όλο το ταμπλό, για να δώσουμε έμφαση στο
αποτέλεσμα. Συγκρίνετε την κατάσταση ξεκινώντας από τον Μαύρο ο οποίος έχει ήδη μια
γωνία, όλες του οι πέτρες είναι συνδεδεμένες ή
συνεργάζονται μεταξύ τους. Ο Λευκός αντίστοιχα έχει δύο γωνίες που περιμένουν να προσεγγιστούν και ένα αδύναμο γκρουπ που πρέπει
να τρέξει στο κέντρο για να ζήσει.

Πρόσφατα, εξ αιτίας του AlphaGo, οι εισβολές στο σημείο 3-3 στην αρχή του
παιχνιδιού είναι πλέον συνηθισμένες, αλλά το Σαν-Ρεν-Σέι δυσκολεύει αρκετά αυτή
την επιλογή στο να δωσει ένα καλό αποτέλεσμα στον επιτηθέμενο. Ας υποθέσουμε
πως ο Λευκός εισβάλλει και στις δύο γωνίες και ας δούμε τι γίνεται:
Για άλλη μια φορά η σημειωμένη πέτρα είναι η
βάση για το καλό αποτέλεσμα που δίνει το ΣανΡεν-Σέι. Ο Λευκός κατάφερε επιτυχώς να εισβάλλει και στις δύο γωνίες, ενώ ο Μαύρος
ακολούθησε και ολοκλήρωσε πιστά τα τζοσέκι
που του δίνουν δύο τοίχους που δείχνουν και οι
δύο προς την σημειωμένη πέτρα που συμπληρώνει τον σχηματισμό. Το κενό είναι αρκετά
μεγάλο οπότε είναι αναμενόμενο για τον Λευκό
να ελαττώσει αργότερα την επιρροή του Μαύρου ή να δοκιμάσει κάποια εισβολή, αλλά αν
προσπαθήσει να μπει πολύ βαθιά μέσα στο
πεδίο επιρροής των τοίχων θα βρεθεί σε δύσκολή θέση. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο Μαύρος
παίρνει μεγάλα οφέλη από την πίεση που θα
ασκήσει στις αδύναμες λευκές πέτρες χρησιμοποιόντας την επιρροή των τοίχων του.
Στο επόμενο κεφάλαιο θα δούμε πως ακριβώς
λειτουργούν αυτές οι ιδέες, αλλά προς το παρόν
είναι μάλλον εμφανές στην εικόνα πως ο Λευκός δεν είναι ιδιαίτερα χαρούμενος με το αποτέλεσμα.
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Αφού είδαμε τι δεν λειτουργεί, πάμε να δούμε τι συμβαίνει αν προσεγγίσουμε
το Σαν-Ρεν-Σέι με βάση την σωστή κατεύθυνση του παιχνιδιού :
Μόλις προσεγγίσουμε μια απο τις γωνίες του Σαν-Ρεν-Σέι από την
σωστή κατεύθυνση τότε ο Μαύρος έχει συνήθως τέσσερις επιλογές. Η
επιλογή A είναι η δαγκάνα που οδηγεί τον Μαύρο να ανταλλάξει την
γωνία για έναν τοίχο στα πλάγια, που, όπως είδαμε πριν, μπορεί να
είναι μια καλή ιδέα, αλλά ο Λευκός διατηρεί το σέντε και μπορεί να
προσεγγίσει μια άλλη γωνία άμεσως μετά.
Η επιλογή B είναι το τζοσέκι που είδαμε στις σελίδες 75-76 που στοχεύει στο να κερδίσει την γωνία και έναν μικρό τοίχο στα πλάγια, αλλά
μετά το τέλος του ο Λευκός πάλι διατηρεί το σέντε.
Οι επιλογές C και D, είναι παρόμοιες και σκοπός τους είναι να εξασφαλίσουν όση περισσότερη περιοχή γίνεται και να οδηγήσουν το παιχνίδι σε μια μάχη μεγάλων περιοχών που, αυτή τη στιγμή θα ευνοούσε
τον Μαύρο μιας και τα τζοσέκι αυτών των επιλογών δίνει το σέντε στον
Μαύρο...
Ας δούμε πως λειτουργεί η τελευταία ιδέα. Αυτή είναι μια
απο τις πιο συνηθισμένες επιλογές για τον Μαύρο, ακόμη
και αν δεν δημιουργεί τα τεράστια πλαίσια επιρροής των
άλλων επιλογών. Το γεγονός οτι ο Μαύρος παίρνει το
σέντε είναι τεράστιας σημασίας για την επιλογή του
Μαύρου. Αφού και οι δύο παίχτες ολοκληρώσουν το τζοσέκι, τώρα ο Μαύρος μπορεί να αποφασίσει πρακτικά τι
είδους παιχνιδιού θα εξελιχθεί στο ταμπλό.
Αν ο Μαύρος επιλέξει A ή F τότε θα έχουμε ένα παιχνίδι
συγκρουσης μεταξύ μεγάλων περιοχών, με τον Μαύρο να
έχει ενα μικρό πλεονέκτημα λόγω του Σαν-Ρεν-Σέι.
Αν ο Μαύρος επιλέξει B, C, D ή E, τότε τα πλαίσια των
δύο παιχτών κόβονται σε μικρότερα τμήματα και το παιχνίδι θα περιστραφεί γύρω από εισβολές και τοπικές
μάχες.
Αν ο Μαύρος διαλέξει να παίξει το τζοσέκι των σελίδων
75-76 τότε ο Λευκός μπορεί να προσεγγίσει την άλλη
γωνία του Σαν-Ρεν-Σέι. Αν ο Μαύρος παίξει το ίδιο τζοσέκι, τότε θα έχουμε το αποτέλεσμα της εικόνας. Οι πόντοι σημειωμένοι με τετράγωνο είναι σχεδόν σίγουρη
περιοχή για τον Μαύρο μιας και οι πέτρες του έχουν πολύ
καλό σχήμα. Οι πόντοι σημειωμένοι με τρίγωνο είναι το
κέρδος του Λευκού με το τέλος των δύο τζοσέκι. Με την
πρώτη ματιά φαίνεται σαν ένα υπέροχο αποτέλεσμα για
τον Μαύρο, αλλά επειδή ο Λευκός έχει σέντε, τα πράγματα αλλάζουν. Εν πρώτοις, ο Λευκός τώρα μπορεί να
παίξει και αυτός Σαν-Ρεν-Σέι στο A αναγκάζοντας τον
Μαύρο να επιτεθεί στο ίδιο φουσέκι. Επίσης, αντίθετα
με το αποτέλεσμα της τελευταίας εικόνας της προηγούμενης σελίδας, τώρα ο Μαύρος έχει πολύ λιγότερη επιρροή και φαίνεται περιορισμένος αποκλειστικά στην δεξιά
πλευρά του ταμπλό...
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Επειδή η προηγούμενη επιλογή δεν είναι όσο καλή όσο
αρχικά φαίνεται, αρκετοί προτιμούν να παίξουν την
δαγκάνα. Όταν ο Λευκός απαντάει παίρνοντας την
γωνία τότε ο Μαύρος μπλοκάρει απο την άλλη κατεύθυνση, εν σχέση με την συνηθισμένη κατεύυνση που είδαμε στις σελίδες 77-80 για να αξιοποιήσει την
επιπλέον πέτρα που έχει τώρα στα πλάγια. Αυτό είναι
μια καλή ιδέα που προσπαθεί να συνδυάσει και την δημιουργία τοίχων και την εξασφάλιση κάποιας περιοχής.
Οι ακολουθίες των κινήσεων στην εικόνα είναι επίσης
τζοσέκι, αλλά εξ αιτίας της “λάθος” κατεύθυνσης ο Μαύρος καταλήγει με μερικά αδύναμα σημεία, ενώ ο Λευκός
διατηρεί το σέντε ανα πάσα στιγμή μπορεί να επιτεθεί
στα σημεία A, B, C, D ή E. Πιο άμεσα ο Λευκός συνήθως
στοχεύει στην ελάττωση κοντά στο C ή στο να παίξει και
αυτός Σαν-Ρεν-Σέι στο F. Αυτό φαίνεται σαν ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα, αλλά...

Εδώ είναι η κατάλληλη στιγμή, στο τέλος του κεφαλαίου, να επισημάνουμε πως δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι πως γνωρίζουμε όλα τα τζοσέκι ή τις πιθανές επιλογές του αντιπάλου. Το Γκο δεν
είναι τόσο προβλέψιμο παιχνίδι και θα ήταν απογοητευτικό αν κάτι τέτοιο ήταν εφικτό. Να είσαστε προσεκτικοί με τα σχέδιά σας και να προσπαθείτε να καταλάβετε τον σκοπό των κινήσεων, χωρίς να υποθετετε πως ο αντίπαλος θα παίξει αυτό που περιμένετε. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η εικόνα στα
αριστερά από ένα πραγματικό παιχνίδι. Ο Μαύρος έπαιξε το Σαν-Ρεν-Σέι και στην κάτω δεξιά γωνία παίχθηκε το κλασσικό τζοσέκι. Όταν ο Λευκός προσέγγισε την πάνω δεξιά γωνία ο Μαύρος υπέθεσε πως θα
γίνει το ίδιο, αλλά αυτή τη φορά ο Λευκός έπαιξε ένα άλλο τζοσέκι που είχε στόχο να διασπάσει τον τοίχο
του Μαύρου, θυσιάζοντας την γωνία προς το παρόν. Και τονίζουμε το “προς το παρόν” γιατί στην δεξιά
εικόνα βλέπετε πως ήταν το ταμπλό στο τέλος του παιχνιδιού ( επικεντρωθείτε στην δεξιά μεριά του ταμπλό). Οι σημειωμένες πέτρες με τρίγωνο είναι νεκρές. Ο Λευκός κατάφερε να επανακτήσει την γωνία και
να εισβάλλει στην περιοχή του Μαύρου, που τελικά του έμειναν μόνο τα σημειωμένα τετράγωνα επειδή ο
Λευκός αξιοποίησε το άτζι των αδύναμων σημείων που άφησαν πίσω τα τζοσέκι στην αρχική φάση.
Συμπέρασμα: Το Σαν-Ρεν-Σέι είναι ένα δυνατό αλλά και συνάμα απλό και ευπροσάρμοστο φουσέκι.
Είναι ένα ιδανικό φουσέκι για να πειραματιστείτε με την ιδέα της στρατηγικής για όλο το ταμπλό και για
αυτό το αφήσαμε για το τέλος. Προτείνω να δοκιμάσετε όλα τα διαφορετικά στυλ παιχνιδιού που δημιουργούνται απο αυτό το φουσέκι. Είτε είναι μάχες μεγάλων πλαισίων, είτε χτίσιμο τοίχων, είτε χαοτικά
παιχνίδια γεμάτα μάχες, το Σαν-Ρεν-Σέι θα σας παρέχει μια σταθερή βάση για την επιλογή σας.
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8 Περί μαχών, γενικότερα

Οι μάχες με τον αντίπαλο είναι συνήθως το πιο συναρπαστικό στοιχείο στα
παιχνίδια. Το Γκο δεν αποτελεί εξαίρεση και οι τρόποι που μαχόμαστε στο παιχνίδι
είναι πολλοί και αρκετά ενδιαφέροντες. Κάποιοι τρόποι ίσως να σας φανούν απλοί,
αλλά ως συνήθως στο Γκο τα πράγματα είναι εύκολο να τα καταλάβουμε, αλλά
δύσκολο να τα μάθουμε πλήρως. Υπάρχουν βιβλία που είναι αποκλειστικά
αφοσιωμένα σε κάθε έναν απο τους τρόπους μάχης: Στην εισβολή μιας περιοχής,
στην ελάττωση μιας περιοχής, στην επίθεση σε ένα γκρουπ χρησιμοποιόντας την
επιρροή μας ή στο να αιχμαλωτίσουμε ένα γκρουπ. Γιατί λοιπόν να μην έχουμε
τουλάχιστον από ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για την “άμυνα” και την “επίθεση”;
Η απάντηση είναι επειδή αυτά τα δύο πράγματα είναι αλληλένδετα. Δεν μπορείς να
αναλύσεις πως λειτουργεί μιας εισβολή, χωρίς να εξηγήσεις πως θα μπορούσε να
αποτραπεί ή πως θα μπορούσε να αμυνθεί ο αντίπαλος ή γιατί οι προσπάθειές του
αποτυγχάνουν. Η επιτυχία μιας επίθεσης, εξαρτάται απο τις επιλογές που έχει
ο αμυνόμενος στο ταμπλό. Αυτό σημαίνει πως θα υπάρχει ένα μεγάλο κεφάλαιο
και για την επίθεση και για την άμυνα, με υπόκεφάλαια για το κάθε κύριο θέμα: Ένα
για τις εισβολές, ένα για τις ελαττώσεις και ένα για τις επιθέσεις με την χρήση της
επιρροής. Το μοναδικό θέμα που θα έχει το δικό του κεφάλαιο θα είναι οι μάχες που
προσπαθούμε να αιχμαλωτίσουμε ένα γκρουπ (μάχες ζωής και θανάτου) επειδή
πριν από αυτά τα προβλήματα, θα πρέπει να δούμε τα σχήματα που είναι ζωντανά
και τα τεσούτζι (περίτεχνες κινήσεις). Για να πετύχουμε έναν στόχο, θα πρέπει να
ξέρουμε ποιός είναι αυτός ο στόχος. Έτσι, για να επιβιώσουμε, θα πρέπει να ξέρουμε
ποιά σχήματα είναι ζωντανά και ποιά τα τεσούτζι μπορεί να μας βοηθήσουν ή να
μας απειλήσουν σε αυτή τη διαδικασία. Μόνο τότε θα μπορούμε να κατανοήσουμε
αυτά τα προβλήματα.
Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε πως η κύρια διαφορά μεταξύ μιας εισβολής
και μιας ελάττωσης είναι πως μια εισβολή προσπαθεί άμεσα να πάρει την περιοχή
ενός αντιπάλου, ενώ η ελάττωση προσπαθεί να την περιορίσει. Η βασική ερώτηση
που πρέπει να απαντήσουμε για να επιλέξουμε ποιά τακτική είναι η πιο κατάλληλη
είναι “μπορώ να επιβιώσω ανάμεσα στις πέτρες του αντιπαλου μου;”. Αν η
απάντηση είναι “ναι”, τότε μπορούμε να εισβάλλουμε. Αν η απάντηση είναι “όχι”,
τότε καλύτερα θα ήταν να ελαττώσουμε. Μερικές φορές όμως δεν είναι σίγουρο κάτι
τέτοιο και προσπαθούμε μια εισβολή ούτως ή άλλως. Στις περισσότερες απο αυτές
τις περιπτώσεις καταλήγουμε με κάποιο σοβαρό πρόβλημα ζωής και θανάτου που
κρίνει το παιχνίδι, οπότε για το θέμα των εισβολών θα επικεντρωθούμε πως να
αποφασίσουμε σωστά, βλέποντας εισβολές που λειτουργούν χωρίς να χρειάζεται
να καταφύγουμε σε αμφίρροπες μάχες. Πρώτα θα πρέπει να δούμε τι είναι ασφαλές
και μετά να δούμε τι είναι πιο ριψοκίνδυνο.
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Ας δούμε ένα γρήγορο παράδειγμα σε κάθε κατηγορία για να πάρουμε μια
πρώτη ιδέα πως δείχνουν στο ταμπλό και τι περιλαμβάνουν γενικά:
Παράδειγμα εισβολής
Αυτό είναι το Σαν-Ρεν-Σέι. Στην αρχική φάση υπάρχουν
μεγαλύτερες κινήσεις από το να παίξεις μια εισβολή,
αλλά με όλες τις Μαύρες πέτρες στην τέταρτη γραμμή,
αυτό σημαίνει πως υπάρχει χώρος για να εισβάλλει κάποιος. Στο διάγραμμα βλέπουμε έντεκα κύρια σημεία
εισβολής σε αυτή την περίπτωση.
Χάριν συμμετρίας ας πούμε πως ο Λευκός εισβάλλει στο
D κάτω από την κεντρική πέτρα του φουσέκι.
Ο Μαύρος δεν μπορεί να σκοτώσει την εισβολή του Λευκού και ένα πιθανό αποτέλεσμα μπορούμε να δούμε
στην εικόνα αριστερά. Οι πιθανές απαντήσεις και βαριάντες είναι πάρα πολλές για να τις καλύψουμε αλλά
οι περισσότερες καταλλήγουν σε παρόμοιο αποτέλεσμα
με τον Λευκό να επιβιώνει.

Παράδειγμα ελάττωσης
Ας προσθέσουμε μερικές πέτρες στην τρίτη γραμμή.
Τώρα μια εισβολή είναι σχεδόν αδύνατη στο κέντρο του
σχηματισμού, αν και τα σημεία με το τετραγωνο φαίνονται ελκυστικά. Άρα, ο Λευκός θα πρέπει να σταματήσει
τον Μαύρο απο το να επεκταθεί παίζοντας πάνω ή γύρω
απο τις πέτρες του Μαύρου.

Στο παράδειγμά μας ο Λευκός επιλέγει το C και αυτό
είναι ένα απο τα πολλά πιθανά αποτελέσματα. Ο Μαύρος κέρδισε όλη την σημειωμένη περιοχή και ο Λευκός
κατάφερε να ελαττώσει τις προοπτικές του τεράστιου
σχηματισμού του Μαύρου προς το κέντρο. Ο Μαύρος
είναι χαρούμενος με το αποτέλεσμα, αλλά μια ελάττωση
ήταν το μόνο που μπορούσε να κάνει ο Λευκός ενάντια
στον ισχυρό αρχικό σχηματισμό του Μαύρου.

Παράδειγμα επίθεσης με χρήση επιρροής
Άλλη μια γνώριμη εικόνα. Ο Λευκός εισέβαλλε στο σημείο 3-3 και οι δυο παίχτες ολοκλήρωσαν το συνηθισμένο τζοσέκι. Για την κίνηση 11 ο Λευκός συνήθως
παίζει πίσω απο τον τοίχο του Μαύρου για να ελαττώσει
την επιρροή του, αλλά εδώ έπαιξε πολύ κοντά.
(θυμηθείτε: Όσο πιο μεγάλος ο τοίχος, τόσο πιο μακρυά πρέπει να παίζουμε από αυτόν)
Ο Μαύρος εκμεταλλεύεται την απληστία του Λευκού και
του στερεί άμεσα την βάση, πιέζοντάς τον προς τον
τοίχο του. Ο Λευκός πρέπει να κάνει άλματα ή να χάσει
την πέτρα του και ο Μαύρος ακολουθεί ευχαρίστως.
Όσο ο Λευκός “καταστρέφει” την επιρροή ενός τοίχου,
ο Μαύρος χτίζει έναν καινούργιο τοίχο, κάνοντας τους
σημειωμένους πόντους δύσκολο να προσεγγιστούν.
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Όπως είδαμε, μια εισβολή περιλαμβάνει την τοποθέτηση των πετρών μας πίσω
απο τις γραμμές του αντιπάλου με σκοπό να πάρουμε όσο περισσότερους πόντους
μπορούμε. Οι εισβολές συνήθως καταλήγουν σε δυνατές μάχες τις οποίες ακόμη και
αν κερδίσουμε είναι πιθανόν ο αντίπαλος να πάρει κάποια αποζημείωση για την
εισβολή μας. Μια εισβολή θεωρείται επιτυχής αν αυτά που κερδίσαμε είναι
περισσότερα απο την αποζημείωση που πήρε ο αντίπαλος κατά την άμυνά
του. Θα πρέπει να θυμόμαστε πως μετά απο την εισβολή μας το ταμπλό θα αλλάξει
αρκετά και όλες αυτές οι επιπλέον πέτρες που θα τοποθετήσει ο αντίπαλος ίσως
κάνουν την επόμενη εισβολή μας πολύ δύσκολη, άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί
που επιλέγουμε να εισβάλλουμε. Μιλάμε όμως τόσο καιρό για επίθεση και άμυνα
σαν να είναι αυτονόητα, αλλά καλό θα ήταν να τους δώσουμε έναν ορισμό.
Τι σημαίνει επίθεση;

Επίθεση είναι είτε η διαδικασία μείωσης του χώρου ή των ελευθεριών ενός γκρουπ, πιέζοντάς το να ελιχθεί, ή όταν προσπαθούμε να εξαφανίσουμε την βάση του και την δυνατότητα να επιβιώσει.

Τι σημαίνει άμυνα;

Άμυνα είναι είτε η διαδικασία επέκτασης του χώρου ενός γκρουπ για να δημιουργήσει μάτια, είτε η κάλυψη πιθανών αδύναμων σημείων για εισβολή. Ένα γκρουπ που δεν μπορεί να πεθάνει ονομάζεται σταθερό και δεν χρειάζεται άμυνα, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν βάση για να επιτεθούμε.

Και οι δύο έννοιες είναι αλληλένδετες. Ένα γκρουπ που βρίσκεται υπό επίθεση,
αν αμυνθεί σωστά μπορεί να χρησιμοποιηθεί έπειτα σαν βάση για κάποια επίθεση.
Αντίστοιχα, ένα παίχτης που χρησιμοποιεί ένα γκρουπ για να επιτεθεί πάντα θα
πρέπει να προσέχει μήπως οι επιθετικές του κινήσεις αποσταθεροποιήσουν το
γκρουπ στο μέλλον. Οπότε, ποιές ερωτήσεις πρέπει να κάνουμε στον εαυτό μας για
να αποφασίσουμε να εισβαλλουμε;
Που και πότε εισβάλλουμε;

- Υπάρχουν γκρουπ του αντιπάλου που έχουν μεγάλα κενά μεταξύ τους; Αν ναί, τότε θα υπάρχουν σημεία
που μπορούμε να τα διαχωρίσουμε, ιδίως αν οι πέτρες είναι στην τέταρτη γραμμή.
- Είμαστε σίγουροι οτι μπορούμε να επιβιώσουμε αν παίξουμε στα σημεία εισβολής που βρήκαμε;
- Ποιά σημεία μας δίνουν καλύτερο αποτέλεσματα και δημιουργούν πρόβληματα στον αντίπαλο;
- Αν εισβάλλουμε και επιβιώσουμε, τότε η περιοχή που κερδίσαμε είναι ισάξια με την επιρροή που κέρδισε
ο αντίπαλός μας σαν ανταλλαγμα;
- Μήπως η εισβολή μας αποσταθεροποιεί κάποιο άλλο γκρουπ του αντιπάλου ή μας παρέχει την δυνατότητα να κερδίσουμε το πάνω χέρι σε κάποια άλλη μάχη στο ταμπλό;
- Είναι ΣΙΓΟΥΡΑ απαραίτητο οτι πρέπει να εισβάλλουμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι;

Όλα αυτά δεν ακούγονται εύκολα, άρα είναι ενδιαφέροντα. Ας δούμε πως
λειτουργούν για να δοκιμάσετε εισβολές ή άμυνες και στα δικά σας παιχνίδια. Μην
φοβόσαστε την ήττα. Πειραματιστείτε, μάθετε και διασκεδάστε.
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Οι πιο απλές οδηγίες που συνδυάζουν όλες τις προηγούμενες ερωτήσεις είναι
“όσο πιο μεγάλο το κενό μεταξύ των πετρών του αντιπάλου, τόσο το
καλύτερο” και “αν οι πέτρες του αντιπάλου είναι στην τέταρτη γραμμή, μια
εισβολή είναι πιο εύκολη. Αν είναι στην τρίτη γραμμή, τότε μια ελάττωση είναι
πιο εύκολη”. Ας δούμε το πρώτο παράδειγμα μιας εισβολής:
Η εικόνα στα αριστερά δείχνει ένα πολύ βασικό και συνηθισμένο άνοιγμα. Ο Μαύρος
έπαιξε το Σαν-Ρεν-Σέι στην πάνω μεριά. Ο
Λευκός προσέγγισε την πάνω δεξιά γωνία και
μετά ο Μαύρος προσέγγισε την κάτω αριστερή
γωνία. Και οι δύο παίχτες ολοκλήρωσαν τα τζοσέκι και έτσι ο Λευκός επέλεξε να ενισχύσει την
κάτω δεξιά γωνία του για να αποφύγει μια εισβολή στο σημέιο 3-3. Τώρα είναι η σειρά του
Μαύρου και θέλει να εισβάλλει. Παρατηρεί
πως το κενό μεταξύ των πετρών σημεωμένες με
τρίγωνο είναι έξι πόντοι, ενώ το κενό μεταξύ
των πετρών σημειωμένων με τετράγωνο είναι
εφτά πόντοι. Έτσι ο Μαύρος επιλέγει το μεγαλύτερο κενό και έχει πέντε πιθανά σημεία
που δεν εφάπτονται στις πέτρες του Λευκού.
Πως διαλέγει μεταξύ τους; Το σημείο πιο κοντά
στην Λευκή πέτρα στην τέταρτη γραμμή
είναι συνήθως το καλύτερο για μια εισβολή.
Αλλά γιατί;

Ας υποθέσουμε πως ο Μαύρος δεν ακολουθεί αυτή την
ιδέα και παίζει στο D της προηγούμενης εικόνας. Τότε η
κίνηση 2 του Λευκού στερεί τον απαραίτητο χώρο στον
Μαύρο για να φτιάξει δύο μάτια. Έτσι πρέπει να κάνει
άλματα για να ξεφύγει με τις επιλογές A και B ή να παλέψει με τις επιλογές C και D. Οι πέτρες του Λευκού
είναι πολύ πιο ισχυρές απο την πέτρα του Μαύρου. Επίσης ο Λευκός σχεδόν σίγουρα κέρδισε τους σημειωμένους πόντους σαν περιοχή. Άρα, ο Λευκός αμύνθηκε
παίζοντας μια επίθεση στην Μαύρη πέτρα και ο Μαύρος
πρακτικά βοήθησε τον Λευκό να κερδίσει πόντους...
Τώρα ας δούμε τι γίνεται αν ο Μαύρος εισέβαλλε στο A
της πρώτης εικόνας, δηλαδή κοντά στην Λευκή πέτρα
στην τέταρτη γραμμή. Αν ο Λευκός παίξει την κίνηση 2
για να καταστρέψει την βάση του Μαύρου τα πράγματα
μοιάζουν όμοια με την προηγούμενη περίπτωση με παρόμοιες επιλογές από το B μέχρι το F. Όμως τώρα ο
Μαύρος μπορεί να παίξει και στο A, κάτω απο τις πέτρες
του Λευκού και να απειλήσει το αδύναμο σημείο του άλματος μιας θέσης, σημειωμένο με X. Ο Λευκός κέρδισε
ξανά λίγους πόντους επεκτείνοντας στην τρίτη γραμμή
με την κίνηση 2, αλλά αυτή τη φορά δεν είναι ασφαλής
και απο τις δύο πλευρές και αυτό είναι ένα πρόβλημα...
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Ο λόγος που αποφεύγουμε να εισβάλλουμε κοντά σε πέτρες στην τρίτη γραμμή
αρχίζει να γίνεται πιο προφανής. Αντίθετα με τις πέτρες στην τέταρτη γραμμη, στην
τρίτη γραμμή οι πέτρες δεν μας αφήνουν χώρο για να ζήσουμε από κάτω τους ή να
τις απειλήσουμε έυκολα. Ας δούμε τι έγινε μετά την απειλή του Μαύρου:

Όταν ο αντίπαλος απειλεί να κόψει τις πέτρες μας σχεδόν πάντα είναι καλή ιδέα να αμυνθούμε.
Συνήθως οι περισσότεροι απλα συνδέουν στο 4. Έπειτα ο Μαύρος επεκτείνει στο 5 για να συνδέσεις τις
πέτρες του και να φτιάξει μια βάση. Η κίνηση 6 εξασφαλίζει την γωνία για τον Λευκό και η κίνηση 7
προσφέρει περισσότερο χώρο για μάτια για τον Μαύρο. Η κίνηση 8 προσπαθεί να περικυκλώσει τον
Μαύρο, αλλά η κίνηση 9 δημιουργεί καλό σχήμα για τον Μαύρο. Ο Λευκός επεκτείνει για να ενισχύσει
την πέτρα του και με το διαγώνιο χτύπημα στο 11 ο Μαύρος εξασφαλίζει την βάση του στις σημειωμένες
πέτρες. Το γκρούπ του Μαύρου είναι ασφαλές, έτσι τώρα ο Λευκός πρέπει να ενισχύσει το αδύναμο σημείο
στο E, ενώ ο Μαύρος μπορεί να συνεχίσει την επέκτασή του με τα A, B, C ή D. Άρα, η εισβολή πέτυχε!
Λογικά τώρα αναρωτιέστε τι θα γινόταν αν ο Λευκός έπαιζε πιο επιθετικά αντί να ένωσει απλά τις πέτρες
του στην κίνηση 4. Ας την διερευνήσουμε λίγο αυτή την ιδέα...

Αριστερή εικόνα: Ας υποθέσουμε πως ο Λευκός χρησιμοποιεί την κίνηση 4 για να διαχωρίσει τις πέτρες
του Μαύρου. Τότε η κίνηση 5 κόβει, η κίνηση 6 επιτέλους αμύνεται, η κίνηση 7 δοκιμάζει για την γωνία
και ο Λευκός μπλοκάρει με το 8. Και τώρα τι γίνεται;
Δεξιά εικόνα: Η κίνηση 9 θέτει την Λευκή πέτρα σε ατάρι, αναγκάζοντας την σύνδεση στο 10 και δημιουργεί δύο αδύναμα σημεία για τον Λευκό. Το ατάρι στο A και την απειλή αμέσως μετά για την δημιουργία σκάλας στο B.

Αριστερή εικόνα: Όντως αν ο Λευκός δεν προσέξει και παίξει την κίνηση 14 όπως στην εικόνα, τότε
θα πιαστεί σε μια σκάλα και η εισβολή του Μαύρου θα είναι ακόμη πιο επιτυχημένη.
Δεξιά εικόνα: Ακόμη και αν ο Λευκός είναι προσεκτικός με την κίνηση 14, ο Μαύρος βρίσκει αρκετές
υποχρεωτικές κινήσεις, δημιουργεί βάση και διατηρεί το σέντε. Τώρα ο Μαύρος μπορεί να επεκταθεί με
τα A και B ή ακόμη και να συνεχίσει την επίθεσή του τοπικά με το C.
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Άρα, υπάρχουν δύο πράγματα που πρέπει να θυμόμαστε εδώ:
Το πρώτο είναι πως όταν επιτιθόμαστε πρέπει να αξιοποιήσουμε τα αδύναμα
σημεία του αντιπάλου και τους ανοιχτούς χώρους που βρισκονται συνήθως κάτω
απο τις πέτρες στην τέταρτη γραμμή. Το δεύτερο είναι πως πάντα πρέπει να
προσέχουμε το σχήμα μας. Δεν μπορούμε να αμυνθούμε ή να επιτεθούμε
σωστά αν δεν έχουμε τακτοποιήσει τις δικές μας αδυναμίες. Κρατώντας αυτό
στο μυαλό μας, ας δούμε άλλο ένα παράδειγμα απο ένα πραγματικό παιχνίδι για
να δούμε και μερικές άλλες ιδέες που πρέπει να γνωρίζουμε για τις εισβολές:
Αυτό είναι ένα παράδειγμα από ένα παιχνίδι που
μόλις βγήκε απο την αρχική φάση. Ο Λευκός
κάνει την πρώτη κίνηση για να επεκτείνει τον
σχηματισμό του στην κορυφή και στα αριστερά
του ταμπλό, ενώ ο Μαύρος έχει δύο γωνίες και
την κάτω πλευρά. Ο σχηματισμός του Λευκού έχει
τα μεγαλύτερα κενά στα σημεία με τα τετράγωνα.
Αντίστοιχα με τα τρίγωνα είναι σημειωμένα τα
μέρη που ο Μαύρος έχει κάποια κενά και ο Λευκός έχει κοντινές βοηθητικές πέτρες για να απειλήσει να εισβάλλει. Είναι η σειρά του Μαύρου να
παίξει και αποφασίζει πως ενώ υπάρχουν ανοιχτά
σημεία για εισβολή, καλό θα ήταν να έχει και κάποιες βοηθητικές πέτρες γιατί ο Λευκός έχει αρκετά σταθερά σχήματα, ιδίως στην κορυφή.
Η γραμμή που ζωγραφίσαμε στην εικόνα ονομάζεται γραμμή του τομέα της λευκής επιρροής
και είναι η ιδεεατή γραμμή που ενώνει τις άκρες
του σχηματισμού του Λευκού και γενικά δεν θέλουμε να εισβάλλουμε πίσω απο αυτή τη γραμμή
χωρίς να έχουμε βοήθητικές πέτρες...

Αριστερή εικόνα: Αν ο Μαύρος επιτεθεί από την τρίτη γραμμή χρησιμοποιώντας την βοήθεια από τις
κοντινές του πέτρες, ακόμη και αν ο Λευκός παίξει παθητικά, ο Μαύρος παίρνει μόνο λίγη περιοχή την
οποία ο Λευκός μπορεί να αμφισβητήσει παίζοντας A ή B. Εν τω μεταξύ, η γραμμή του τομέα του Λευκού
μετακινήθηκε ακόμη πιο βαθιά στο κέντρο, τα γκρουπ του ενισχύθηκαν με επιπλέον πέτρες, ενώ πλέον η
εισβολή στα σημεία με το τρίγωνο είναι ευκολότερη και ο Μαύρος πρέπει να αμυνθεί.
Δεξιά εικόνα: Αν ο Μαύρος εισβάλλει στην τέταρτη γραμμή και ο Λευκός μπλοκάρει τον δρόμο προς την
αριστερή γωνία, τότε ο Μαύρος προσπαθεί να βγει πάνω από την γραμμή τομέα με την κίνηση 3.
Ο Λευκός απλά επεκτείνει τον τομέα του ξανά, ώσπου ο Μαύρος καταφέρνει να βγει με την κίνηση 7.
Η εισβολή μοιάζει επιτυχής, αλλά ο Λευκός έχει σέντε και τώρα μπορεί να επιτεθεί στις σημειωμένες πέτρες
του Μαύρου. Μια εισβολή που διακινδυνεύει κάποιες άλλες πέτρες μας δεν είναι αρκετά καλή...
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Ο Μαύρος γνωρίζει τα θέματα της προηγούμενης
σελίδας οπότε αποφασίζει να εφαρμόσει μια
καλή ιδέα: Να τοποθετήσει μια πέτρα που
θα βοηθήσει τις μελλοντικές του εισβολές.
Σε αυτή την περίπτωση αποφασίζει να παίξει στο
κέντρο του ταμπλό (τένγκεν) το οποίο είναι μια
ενδιαφέρουσα επιλογή αν δείτε όλο το ταμπλό.
Η μαύρη πέτρα συνεργάζεται και με την δεξιά
και την κάτω πλευρά, αλλά ταυτόχρονα φαίνεται
να δημιουργεί δύο τρύπες στην άμυνα του Λευκού. Αν ο Μαύρος εισβάλλει στα πάνω σημειωμένα τετράγωνα, τότε, ανάλογα με την
απάντηση του Λευκού, μπορεί να κάνει άλαμα
στο A προς το τένγκεν ή να συνδέθεί με την
γωνία στο B. Οι κινήσεις A και B είναι μιάι, έτσι
και τα δύο προβλήματα της προηγούμενης σελίδας λύνονται με μια κίνηση. Επίσης, δημιουργούνται τα ίδια θέματα και στα αριστερά με τα
σημεία C και D. Μια υπέροχη κίνηση για τον
Μαύρο. Ο Λευκός δεν μπορεί να καλύψει τέσσερα σημεία με την επόμενή του κίνηση...

Πρακτικός κανόνας: Όταν προσπαθείτε να εισβάλλετε, όσες περισσότερες βοηθητικές πέτρες έχετε,
τόσες περισσότερες πιθανότητες έχετε για να πάρετε ένα καλό αποτέλεσμα από την εισβολή. Κινήσεις
που δημιουργούν πολλαπλές απειλές ή μιάι είναι συνήθως απαραίτητες για μια επιτυχημένη εισβολή.
O Λευκός δεν μπορεί να βρει την λύση που θέλει
οπότε αποφασίζει να αναβάλλει την απάντησή
του σε αυτή την κίνηση και να προσπαθήσει να
απειλήσει τον Μαύρο σε κάποιο άλλο σημείο
προσπαθώντας να αλλάξει το ταμπλό υπερ του
πριν κάνει κάτι για να αντιμετωπίσει την κατάσταση στο κέντρο. Έτσι ο Λευκός παίζει την κίνηση 2 απειλώντας να κόψει τις πέτρες στο X
και να προσπαθήσει να λάβει κάποια αποζημείωση σε περίπτωση που ο Μαύρος εισβάλλει.
Ο Μαύρος όντως αγνοεί την απειλή και εισβάλλει
στο 3 ενώ ο Λευκός προσπαθεί να επεκτείνει το
γκρουπ του και αποκόψει την πέτρα του Μαύρου
με την κίνηση 4. Αν και ο Λευκός σταματάει έτσι
το άλμα μιας θέσης, τα A και B εξακολουθούν να
είναι καλά για τον Μαύρο ο οποίος αφού έχει δύο
επιλογές, γίνεται λίγο άπληστος και εισβάλλει και
με την κίνηση 5. Τώρα και τα C και D είναι μιάι
και ο Λευκός φαίνεται να είναι σε δύσκολη θέση
μιας και έγιναν δύο εισβολές και το αριστερό του
γκρουπ φαίνεται να περικυκλώνεται...
Πρακτικός κανόνας: Όταν έχετε αμφιβολία για το που να παίξετε μετά σε κάποια μάχη, σκεφτείτε την
πιθανότητα του τενούκι (να παίξετε αλλού) για να αλλάξετε την κατάσταση στο ταμπλό. Ίσως αργότερα,
με περισσότερες πέτρες τριγύρω, να έχουν δημιουργηθεί καινούργιες ευκαιρίες για να κερδίσετε μια μάχη.
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Όμως οι συμμετρικές καταστάσεις μερικές φορές
είναι δίκοπο μαχαίρι. Ο Λευκός επιλέγει το διαγώνιο
χτύπημα στην κίνηση 6 που δημιουργεί τις δύο επιλογές για τον Μαύρο που βλέπετε στις δύο επόμενες
εικόνες. Ο Μαύρος θα πρέπει να διαλέξει ποιά από
τις δύο πέτρες να βοηθήσει. Αν ο Λευκός παίξει A ή
B, τότε ο Μαύρος θα βρεθεί σε δύσκολη θέση μιας
και θα πρέπει να βοηθήσει ή την πέτρα του στο κέντρο ή τις αντίστοιχες πέτρες που εισέβαλλαν. Αυτό
είναι ένα παρόμοιο πρόβλημα με αυτό που είχε ο
Λευκός νωρίτερα, και ο Μαύρος μάλλον ακολουθεί
την ίδια τακτική, οπότε παίζει την κίνηση 7 για να
απειλήσει να περικυκλώσει το σημειωμένο Λευκό
γκρουπ, να επεκτείνει τον σχηματισμό του και να
ενισχύσει την πέτρα της κίνησης 5. Κανονικά μια
τέτοια κίνηση θα ήταν υπέροχη, αλλά σε αυτήν την
περίπτωση ο Λευκός μπορεί να επιλέξει ποιά Μαύρη
πέτρα να περικυκλώσει. Μην προσφέρετε τέτοιες
επιλογές στην αντίπαλό σας! Θα επιστρέψουμε σε
αυτό το παιχνίδι στην σελίδα 118, για το θέμα των
ελαττώσεων, και θα δούμε τι έγινε μετά.

Αυτές είναι οι δύο επιλογές
που είχε στο μυαλό του ο
Λευκός όταν έπαιξε το διαγώνιο χτύπημα στην πέτρα
του Μαύρου. Και τα δύο
αποτελέσματα καταλήγουν
στον Λευκό να επιτίθεται σε
μια απο τις δύο πέτρες που
εισέβαλλαν νωρίτερα, αλλά
ο Μαύρος παίρνει αποζημείωση για την πέτρα που
θα χάσει. Ιδιαίτερα η εικόνα στα δεξιά είναι πολυ
καλύτερη για τον Μαύρο.

Ορισμός και πρακτικός κανόνας: Η γραμμή τομέα είναι μια νοητή γραμμή που ενώνει τις άκρες
του σχηματισμού ενός παίχτη. Οι εισβολές πίσω από αυτή τη γραμμή μπορεί να είναι πολύ δύσκολες, για
αυτό είναι καλό να έχετε βοηθητικές πέτρες στην περιοχή, αν θέλήσετε να προσπαθήσετε κάτι τέτοιο.

Πρακτικός κανόνας: Αν δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις μια εισβολή άμεσα, προσπάθησε πρώτα να
αποσταθεροποιήσεις τις βοηθητικές πέτρες του αντίπαλού σου. Αν μπορέσεις να αλλάξεις την κατάσταση
γύρω τους, τότε συνήθως γίνεται πιο εύκολη η αντιμετώπιση της εισβολής.

Πρακτικός κανόνας: Αποφύγετε την δημιουργία πολλών και μικρών γκρουπ στο ταμπλό. Μια επιτυχημένη εισβολή που καταλήγει με ένα δυνατό γκρουπ για εσάς είναι συνήθως καλύτερη από πολλές μικρότερες εισβολές που καταλήγουν σε μικρά αδύναμα γκρουπ που τα κυνηγάει ο αντίπαλος.

Πρακτικός κανόνας: Μην είσαστε άπληστοι! Μέχρι να αποκτήσετε αρκετή εμπειρία για να ξέρετε
πότε τα γκρουπ σας είναι ασφαλή, προσπαθείστε να εξασφαλίσετε οτι είναι ζωντανά πριν προχωρήσετε
στην επόμενη περιοχή που σας ενδιαφέρει στο ταμπλό. Ένα γκρουπ που βρίσκεται σε κίνδυνο είναι χειρότερο πρόβλημα από το να προλάβει ο αντίπαλός σας να πάρει μερικούς πόντους κάπου αλλού.
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Ένα πολύ ενδιαφέρον είδος εισβολής είναι οι επαφές, δηλαδή όταν ο παίχτης
ακουμπάει άμεσα στην πέτρα που εισβάλλει πάνω στις υπάρχουσες πέτρες του
αντιπάλου. Συνήθως θέλουμε να δώσουμε στις πέτρες μας χώρο για να φτιάξουν
μάτια και να ζήσουν, αλλά μερικές φορές όταν υπάρχει αρκετός χώρος ή βοηθητικές
πέτρες μπορούμε να ακουμπήσουμε άμεσα στις πέτρες του αντιπάλου
δημιουργώντας ταυτόχρονες απειλές ή για να ωθήσουμε τον αντίπαλο προς την
κατεύθυνση που μας βολεύει. Για παράδειγμα:

Ο Μαύρος φαίνεται να αξιοποιεί την πάνω αριστερή γωνία με αποτελεσματικό τρόπο. Μόλις επεκτεινε
προς την αριστερή πλευρά ενώ έχει ήδη μια πέτρα στην πάνω πλευρά. Ο Λευκός θέλει να σταματήσει αυτή
την επέκταση παίρνοντας την γωνία του Μαύρου με την εισβολή στο σημείο 3-3 και ο Μαύρος μπορεί να
μπλοκάρει είτε στο A είτε στο B όπως έχουμε ήδη δει...

Αριστερή εικόνα: Αν ο Μαύρος μπλοκάρει στο A τότε αυτό είναι το συνηθισμένο τζοσέκι που είδαμε
νωρίτερα και είναι σχετικά υπέρ του Λευκού επειδή παίρνει την γωνία και διατηρεί το σέντε γινα να παίξει
σε κάποιο άλλο ενδιαφέρον σημείο του ταμπλό, όπως αυτά που είναι σημειωμένα στην εικόνα.
Δεξιά εικόνα: Αν όμως ο Μαύρος μπλοκάρει από την άλλη πλευρά, τότε η σημειωμένη πέτρα επιτρέπει
στον Μαύρο να ξεφύγει από το τζοσέκι. Σε αυτή την περίπτωση ο Λευκός πρέπει να αμυνθεί ή στο A ή B
για να είναι ασφαλής. Ο Μαύρος πήρε πιθανώς το σέντε, έναν καλό σχηματισμό στα αριστερά, και τώρα
μπορεί να επιτεθεί στις πέτρες του Λευκόυ στην πάνω πλευρά. Πώς μπορεί ο Λευκός να το αποφύγει αυτό;
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Ο τρόπος για να καθορίσει ο Λευκός την κατεύθυνση που θα διαλέξει ο Μαύρος είναι να παίξει την εισβολή όχι στο σημείο 3-3 αλλά
πιο δίπλα, ακουμπώντας πάνω στην πέτρα του Μαύρου.
Ο Μαύρος τώρα έχει τέσσερις επιλογές:
Τις επεκτάσεις στο A και D και το χάνε στα B και C, αλλά καμία
από αυτές τις επιλογές δεν σπρώχνουν την Λευκή πέτρα προς την
πάνω πλευρά, που ήταν και το αποτέλεσμα που ο Λευκός προσπαθούσε να αποφύγει. Επίσης, σε όλες τις επιλογές ο Μαύρος χάνει
την γωνία, άρα μεταξύ των επιλογών που οδηγούν πίσω στο τζοσέκι και των επιλογών με αμφίβολο αποτέλεσμα, ο Μαύρος συνήθως επιλέγει τις πιο ασφαλείς..

Επιλογή A
Επιστρέφουμε πίσω στο αρχικό τζοσέκι,
αλλά με διαφορετική σειρά στις κινήσεις.

Επιλογή B
Αυτό είναι μια πιθανότητα. Η κίνηση 2 οδηγεί
σε μάχες που σπάνιως είναι υπέρ του Μαύρου,
επειδή είμαστε κοντά στις άκρες του ταμπλό.

Επιλογή C
Ακριβώς όπως το τζοσέκι στην επιλογή A
αλλά με διαφορετική σειρά των κινήσειων.

Επιλογή D
Ο Μαύρος χάνει πάλι την γωνία και έχει χειρότερο σχήμα από τις επιλογές A και C.

Πρακτικός κανόνας: Όταν ο αντίπαλός σας εισβάλλει ακουμπώντας άμεσα μια πέτρα του σε μια δικιά
σου, τότε η πιο ασφαλής επιλογή είναι να επεκτείνετε την πέτρα σας, αντί να παίξετε το χάνε και να δώσετε
στον αντίπαλο να κόψει τις πέτρες σας, όπως έγινε στην επιλογή B στα παραδείγματα. Αν δεν έχετε αρκετές βοηθητικές πέτρες γύρω σας για μια τόσο επιθετική κίνηση, το να παίξετε το χάνε τόσο κοντά στην
άκρη του ταμπλό μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα για εσάς. Αυτό σημαίνει πως όταν παίζετε εσείς μια εισβολή με επαφή, τότε συνήθως είσαστε ικανοποιημένοι αν ο αντίπαλός σας αντιδράσει παίζοντας χάνε.
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Νωρίτερα όταν μιλούσαμε για τις σχέσεις μεταξύ των πετρών αναφέραμε πως
όσο πιο μακρυά είναι δυό πέτρες, τόσο περισσότερα αδύναμα σημεία έχουν μεταξύ
τους και πλέον δεν μπορούν να θεωρούνται ως συνδεδεμένες. Μια πρακτική
εφαρμογή αυτής της ιδέας είναι και το αδύναμο σημείο στο φουσέκι του Κομπαγιάσι
που αναφέραμε νωρίτερα και τώρα είναι η τέλεια στιγμή για να το αναλύσουμε και
να δούμε τι γίνεται όταν έχουμε μια κίνηση του ιππότη με τρεις κενές θέσεις:

Ως συνήθως θα δούμε ένα παράδειγμα απο ένα πραγματικό παιχνίδι. Σε αυτή την περίπτωση ο Μαύρος
έπαιξε το φουσέκι του Κομπαγιάσι και το παιχνίδι προχώρησε περίπου είκοσι κινήσεις ακόμη μέχρι ο Λευκός να αποφασίσει πως ήταν η σωστή στιγμή να επιτεθεί στο αδύναμο σημείο στο A.
Το σημείο B είναι επίσης ένα αδύναμο σημείο αλλά είναι περισσότερο μια ελάττωση, παρά μια εισβολή,
μιας και ο Μαύρος συνήθως διατηρεί την περιοχή του και ο Λευκός παίρνει εξωτερική επιρροή και είναι
ένα κλασσικό παράδειγμα που φαίνεται η διαφορά μεταξύ των δύο τρόπων επίθεσης. Προς το παρόν όμως
θα επικεντρωθούμε στο τι γίνεται στην εισβολή στο A.

Αριστερή εικόνα: Μόλις ο Λευκός εισβάλλει στο 1, ο Μαύρος δεν έχει σχεδόν καμία άλλη επιλογή από
το να παίξει στην κίνηση 2, αν θέλει να πολεμίσει και να κρατήσει τις σημειωμένες πέτρες του ενωμένες.
Η λευκή πέτρα είναι πολύ δύσκολο να αιχμαλωτισθεί και έχει τέσσερις επιλογές.
Δεξιά εικόνα: Αυτό δεν είναι μια καλή ιδέα. Ο Μαύρος κάνει διαδοχικά άλματα και ο Λευκός ακολουθεί.
Ο Μαύρος δεν έχει δύο μάτια, οι πέτρες του διαχωρίστηκαν σε δύο γκρουπ και η σημειωμένη πέτρα είναι
πλέον μόνη της και πολύ αδύναμη.
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Ανάλογα με το πόσες βοηθητικές πέτρες έχει ο Λευκός γύρω στο ταμπλό, το
αποτέλεσμα μπορεί να είναι ακόμη καλύτερο για τον Λευκό ή πιο εύκολο να
επιτευχθεί. Όμως και χωρίς πολλές πέτρες για βοήθεια ο Λευκός μπορεί να επιβιώσει
αν εισβάλλει στο αδύναμο σημείο του φουσέκι του Κομπαγιάσι, παίζοντας τις πιο
ασφαλείς επιλογές της προέκτασης, αντί για το χάνε:

Αριστερή εικόνα: Μετά την κίνηση 2 του Μαύρου, ο Λευκός επεκτείνει με την κίνηση 3 και απειλεί
είτε να κόψει τις πέτρες του Μαύρου στο A ή να συνεχίσει να επεκτείνεται στο B.
Δεξιά εικόνα: Ο Μαύρος δεν μπορεί να επιτρέψει στον Λευκό να κόψει τις πέτρες του όπως βλέπουμε.
Αν μπλοκάρει με την κίνηση 4, τότε αυτή η ακολουθία κινήσεων είναι αναπόφευκτη και οδηγεί στο να
αιχμαλωτισθεί σχεδόν σίγουρα η σημειωμένη πέτρα, καθιστώντας την εισβολή επιτυχημένη.

Αριστερή εικόνα: Άρα ο Μαύρος σχεδόν πάντα ενώνει με την κίνηση 4. Ο Λευκός επεκτείνει με το 5,
και ο Μαύρος παίζει το χάνε στην κορυφή τριών πετρών με την κίνηση 6 και ο Λευκός παίζει και αυτός
χάνε για να προσπαθήσει να ξεφύγει. Ο Μαύρος φαίνεται να έχει δύο επιλογές, A ή B.
Δεξιά εικόνα: Στην πραγματικότητα όμως το διπλό χάνε στην κίνηση 8 δεν δουλέυει τόσο κοντά στην
άκρη του ταμπλό και ο Λευκός με τα διαδοχικά ατάρι στις κινήσεις 9 και 11, αιχμαλωτίζει την Μαύρη
πέτρα μετατρέποντας όλους τους σημειωμένους πόντους σε χώρο για δημιουργία ματιών για τον Λευκό.

Αριστερή εικόνα: Άρα, για τον Μαύρο αυτή η κίνηση 8 είναι μονόδρομος. Ο Λευκός επίσης επεκτείνει
με την κίνηση 9 και τώρα που οι απειλές για τα ατάρι δεν υπάρχουν πλέον, ο Μαύρος παίζει το χάνε
στην κίνηση 10. Πλέον ο Λευκός, με την βοήθεια της σημειωμένης πέτρας στα αριστερά, μπορεί να ζήσει
τοπικά με το Β ή να σπρώξει προς τα πλάγια απειλώντας να κόψει με το A. Σε αυτή την περίπτωση...
Δεξιά εικόνα: Ο Μαύρος συνήθως ενώνει για να μην κοπούν οι πέτρες του και να έχει παρόμοιο αποτέλεσμα όπως στην δεύτερη εικόνα σε αυτή τη σελίδα. Άρα, δεν μπορεί να σταματήσει τον Λευκό από το να
φτάσει την βοηθητική πέτρα και έτσι η εισβολή ήταν επιτυχημένη!
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Η ελάττωση είναι όταν προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε τους πόντους που
θα κερδίσει ο αντίπαλός μας από μια περιοχή που έχει μεγάλη επιρροή ή είναι
σχεδόν σίγουρα εξασφαλισμένη. Ήδη αναφέραμε πόσο σημαντική είναι η τοποθεσία
των πετρών του αντιπάλου και πως αν βρίσκονται στην τρίτη γραμμή, τότε είναι
συνήθως καλύτερο να προσπαθούμε να ελαττώσουμε, αντί να εισβάλλουμε, επειδή
δεν υπάρχει αρκετός χώρος για να ζήσουν οι πέτρες μας και ο αντίπαλος θα κέρδιζε
αρκετά πράγματα κυνηγώντας το αδύναμο γκρουπ μας. Θεωρητικά αυτό ακούγεται
λογικό αλλά πρέπει να δούμε και γιατί και πως λειτουργεί πρακτικά, οπότε ας δούμε
ένα παράδειγμα:
Αυτό είναι ένα πιθανό παιχνίδι όπου και οι δύο παίχτες
ακολούθησαν το απλό τζοσέκι της προσέγγισης του σημείου 4-4. Τελικά ο Μαύρος έπαιξε την κίνηση του ιππότη πάνω αριστερά για να ενισχύσει την γωνία του,
δίνοντας το σέντε στον Λευκό. Ο Λευκός θα μπορούσε
να παίξει κάτι παρόμοιο στην κάτω δεξιά γωνία ή στις
πλευρές που ελέγχει ή θα μπορούσε να προτιμήσει κάποια εισβολή στα σημεία από το A μέχρι G, μιας και οι
Μαύρες πέτρες είναι έχουν μεγάλη απόσταση μεταξύ
τους και είναι στην τέταρτη γραμμή.
Αλλά ας υποθέσουμε πως ο Λευκός δεν προτιμά τίποτα
από αυτά και εισβάλλει στο F. Αυτό δεν είναι ένα
καλό σημείο για εισβολή μιας και οι πέτρες του Μαύρου
είναι στην τρίτη γραμμή και είναι ζωντανές ακόμη και
αν ο Λευκός τις διαχωρίσει σε δύο γκρουπ.

Πράγματι, μόλις ο Λευκός εισβάλλει με την κίνηση 1
ο Μαύρος απλά παίζει την διαγώνια κίνηση στο 2.
Οι δύο επισημασμένες μαύρες πέτρες στην τρίτη
γραμμή εξασφαλίζουν πως ο Λευκός δεν μπορεί να
κάνει μια βάση και να ζήσει σε μια τόσο στενή περιοχή,
άρα ο Λευκός πρέπει να τρέξει προς το κέντρο.
Όμως, αν ο Λευκός κάνει άλμα μιας θέσης τότε η κίνηση 2 ειναι στην τέλεια θέση για να κόψει τις πέτρες
του Λευκού στην μέση, άρα ο Λευκός πρέπει να βγει
αργά προς το κέντρο με σταθερές κινήσεις. Ο Μαύρος
ακολουθάει ευχαρίστως μεγαλώνοντας τον τοίχο του
στην πάνω αριστερή πλευρά, ενώ ο Λευκός καταλήγει
με έναν τοίχο που δεν έχει ιδιαίτερη επιρροή, ιδίως
μετά την κίνηση 12 του Μαύρου. Όχι μονο ο Λευκός δεν
κέρδισε κάτι ιδιαίτερο, αλλά βοήθησε τον Μαύρο να
ενισχύσει την περιοχή του πάνω αριστερά.

Γενικά, μια επιτυχημένη εισβολή είναι πολύ πιο αποτελεσματική από μια
ελάττωση, αλλά μια αποτυχημένη εισβολή μπορεί να έχει σαν συνέπεια το παιχνίδι
να είναι πλέον στα χέρια του αντιπάλου μας.
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Που και πότε ελαττώνουμε;

- Υπάρχουν αντίπαλα γκρουπ που έχουν αρχίσει να δημιουρούν μεγάλους σχηματισμούς με κάποιας πέτρες να βρίσκονται στην τρίτη γραμμή; Τότε αυτές οι πέτρες είναι ένας στόχος για ελάττωση.
- Είμαστε σίγουροι πως μπορούμε να επιβιώσουμε ή να ενωθούμε με κάποιο γκρουπ μας κοντά στο σημείο
της ελάττωσης;
- Ποιά από αυτά τα σημεία μας δίνουν καλύτερο αποτέλεσμα ή δημιουργούν περισσότερα προβλήματα
στον αντίπαλό μας;
- Αξίζει περισσότερους πόντους να ελαττώσουμε τον αντίπαλο ή μήπως αξίζει να αγνοήσουμε την πιθανή
ελάττωση και να επικεντρωθοούμε στο να φτιάξουμε το δικό μας μεγάλο σχηματισμό;
- Η ελάττωση και η πιθανοί ελιγμοί των πετρών μας, μήπως αποσταθεροποιούν κάποιο άλλο γκρουπ του
αντιπάλου ή μήπως δημιουργεί κάποια άλλη απειλή που μας παρέχει και άλλες ευκαιρίες να επεκταθούμε
σε άλλα σημεία του ταμπλό;
- Είναι ΣΙΓΟΥΡΑ απαραίτητο οτι πρέπει να ελαττώσουμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι;

Το σκεπτικό πίσω από αυτές τις ερωτήσεις είναι παρόμοιο με αυτά που είδαμε
νωρίτερα για τις εισβολές, με την διαφορά πως σε αυτή την περίπτωση τα πράγματα
είναι λιγότερο πολύπλοκα, επειδή τα σημεία που στοχεύουμε για να ελαττώσουμε
είναι λιγότερα και πιο ασφαλή, από τις μάχες μιας εισβολής.
Για μια ελάττωση, υπάρχουν δύο βασικές ιδέες: Το διαγώνιο χτύπημα ή να
παίξουμε πάνω απο μια αντίπαλη πέτρα που βρίσκεται στην τρίτη γραμμη (συνήθως
σε απόσταση μιας θέσης). Αυτό ονομάζεται “σκέπασμα” της αντίπαλης πέτρας.
Ας δούμε πως μοιάζουν αυτές οι επιλογές πάνω στο ταμπλό, πριν προχωρήσουμε
σε πιο αναλυτικά παραδείγματα για το πως λειτουργούν:

Ο Μαύρος έχει αρχίσει να ανησυχεί για τον μεγάλο σχηματισμό που δημιουργεί ο Λευκός με τις επισημασμένες πέτρες. Ο Μαύρος δεν μπορεί να εισβάλλει σε τόσο στενό χώρο, αλλά μπορεί να ελαττώσει τον
σχηματισμό με τα σκεπάσματα στα τετράγωνα ή τα διαγώνια χτυπήματα στα τρίγωνα. Βεβαίως ο Μαύρος
θα μπορούσε να επιλέξει να αναπτυχθεί ο ίδιος με A, B ή C. Πως διαλέγουμε τι να παίξουμε;
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Χρειαζόμαστε φαντασία και εμπειρία για να οπτικοποιήσουμε που οδηγεί η κάθε
επιλογή στο μέλλον. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται “διάβασμα” και είναι ίσως η πιο
σημαντική και δύσκολη τεχνική του παιχνιδιού. Όσο περισσότερο παίζετε, τόσο
περισσότερη εμπειρία θα έχετε για να φανταστείτε σωστά τα αποτέλεσματα και να
αξιολογήσετε ποιά κίνηση είναι τελικά η καλύτερη επιλογή.

Στην αριστερή στήλη έχουμε τρία πιθανά αποτελέσμα απο σκεπάσματα. Στην δεξιά στήλη έχουμε τρία
πιθανά αποτελέσματα απο διαγώνια χτυπήματα. Υπάρχουν βεβαίως πολλές βαριάντες, αλλά δεν μπορούμε
να προβλέψουμε τα πάντα, έτσι ξεκινάμε με μια ιδέα του τι πιθανόν να κάνει ο αντίπαλός μας, για να αποφασίσουμε τι μας συμφέρει. Εδώ, τα δύο πρώτα αποτελέσματα στα αριστερά φαίνονται να είναι προς την
καλύτερη κατεύθυνση, μιας και βοηθούν τον Μαύρο να δημιουργήσει το δικό του μεγάλο σχηματισμό.
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Το κύριο εργαλείο μας για να οπτικοποιήσουμε τα πιθανά αποτελέσματα, είναι
να κατανοούμε πως λειτουργούν οι κινήσεις μας και ποιές είναι οι πιο πιθανές
περιοχές που θα θελήσει να ενισχύσει ο αντίπαλός μας. Ας ξεκινήσουμε με το
διαγώνιο χτύπημα και ας δούμε τις πιθανές απαντήσεις του αντιπάλου μας:
Ας υποθέσουμε πως στο ταμπλό της σελίδας 114
ο Μαύρος επέλεξε το διαγώνιο χτύπημα στην πάνω
πλευρά αντί να επεκταθεί εκεί στην τρίτη γραμμή.
Ο Λευκός έχει δύο πρακτικές επιλογές: A ή B.
Το A θα δώσει και στους δύο παίχτες από έναν τοίχο
που θα επεκτείνεται προς το κέντρο, αλλά ο τοίχος του
Λευκού είναι λιγότερο χρήσιμος, γιατί οι Μαύρες πέτρες στα δεξιά μειώνουν την επιρροή του.
Το B εξασφαλίζει την περιοχή του Λευκού, αλλά παραχωρεί στον Μαύρο αρκετή επιρροή προς το κέντρο.

Αριστερή εικόνα: Ο Λευκός συνήθως δεν παίζει πιο γρήγορες κινήσεις, όπως το άλμα μιας θέσης, σε
απάντηση στο διαγώνιο χτύπημα, γιατί κάτι τέτοιο σπανίως είναι πρακτικό. Σε αυτή την περίπτωση ο Μαύρος κερδίζει πάλι έναν τοίχο, αλλά και δύο επιπλέον αδύναμα σημεία στα A και B.
Δεξιά εικόνα: Ενώ σε αυτή την περίπτωση αν ο Λευκός παίξει το A για να αιχμαλωτίσει την Μαύρη
πέτρα, τότε ο Μαύρος μπορεί να παίξει την σκάλα στο B, κόβοντας τον Λευκό σε δύο αδύναμα γκρουπ.

Ας φανταστούμε πως θα δείχνανε οι πιο λογικές επιλογές. Αν ο Λευκός μπλοκάρει προς το κέντρο τότε ο
Μαύρος είναι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα.
Γενικά, αυτό δεν θεωρείται καλό σχήμα για τον Λευκό
μιας και ο αντίπαλος τοίχος είναι έναν πόντο μπροστά
του. Εδώ τα πράγματα είναι χειρότερα, μιας και και αν
ο Λευκός συνεχίσει να σπρώχνει στο A, τότε ο Μαύρος
θα εξαφανίσει την επιρροή του Λευκού τοίχου παίζοντας στο B. Αν ο Λευκός παίξει στο B, τότε ο Μαύρος
κλείνει τον Λευκό με το A.

Αν ο Λευκός επεκτείνει προς τα πλάγια, τότε μάλλον
παίρνει ένα πιο ισορροπημένο αποτέλεσμα. Ο Μαύρος
κερδίζει επιρροή προς το κέντρο, αλλά ο Λευκός κερδίζει αρκετή περιοχή και με την κίνηση 10 ετοιμάζεται για να επιτεθεί στις Μαύρες πέτρες στα δεξιά. Άρα,
σε αυτή την περίπτωση η επέκταση στα πλάγια
είναι καλύτερη. Σε κάποιο άλλο ταμπλό, η επέκταση
προς το κέντρο είναι καλύτερη. Ανάλογα με την κατάσταση σε όλο το ταμπλό θα φαντάζεστε τις δύο περιπτώσεις και θα επιλέγετε την καλύτερη.
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Όσον αφορά τα σκεπάσματα, τα πράγματα μπορεί να γίνουν πολύπλοκα, ιδίως
αν ο αντίπαλος έχει πολλές πέτρες στην περιοχή, αλλά στην γενική περίπτωση και
εδώ υπάρχουν δύο συνηθισμένες απαντήσεις/άμυνες:
Η πιο συνηθισμένη κίνηση για ελάττωση με σκέπασμα
είναι η προσέγγιση μιας θέσης στο 1. Η λευκή πέτρα
είναι στην τρίτη γραμμή οπότε οι δύο συνηθισμένες
επιλογές είναι τα A και B. Αυτές οι κινήσεις είναι συνήθως μιάι και όταν ο Λευκός διαλέξει μια, ο Μαύρος
μπορεί να παίξει στην άλλη. Ανάλογα την κατάσταση
γύρω απο την περιοχή, ο Λευκός μπορεί να διαβάσει
τα πιθανά αποτελέσματα και να επιλέξει ποιά μεριά
είναι καλύτερη για να ενισχύσει...

Αριστερή εικόνα: Σε αυτή την περίπτωση, μόλις ο Λευκός παίξει στο A, ο Μαύρος παίζει άμεσα στο B.
Ο Λευκός υπερασπίζεται την περιοχή του με την κίνηση 4 και ο Μαύρος απειλεί ξανά με την κίνηση 5.
Ο Λευκός μπλοκάρει στο 6 και ο Μαύρος έχει ολοκληρώσει την ελάττωση, οπότε κάνει άλμα με το 7.
Δεξιά εικόνα: Αν ο Λευκός παίξει στο B, τότε ο Μαύρος πάει στο A. Οι κινήσεις έχουν την ίδια λογική
με πριν, με την διαφορά πως τώρα ο Μαύρος έχει την δυνατότητα να παίξει την κίνηση 9 αντί να κάνει
άλμα προς το κέντρο, επειδή έχει βοηθητικές πέτρες προς αυτή την κατεύθυνση.

Αντίθετα με το διαγώνιο χτύπημα, το σκέπασμα είναι μια
κίνηση που μερικές φορές μπορούμε να την αγνοήσουμε,
παρά την πιθανή τιμωρία μας. Αν ο Λευκός παίξει την κίνηση 2 αλλού, τότε η συνηθισμένη τιμωρία είναι η επαφή
στην κίνηση 3. Η πιο φυσιολογική κίνηση για τον Λευκό
είναι να επεκτείνει με την κίνηση 4, αλλά τότε ο Μαύρος
με την κίνηση 5 δημιουργεί κακό σχήμα για τον Λευκό. Σε
αυτή την περίπτωση, αν συνεχίσουμε λίγο τις κινήσεις, οι
σημειωμένες πέτρες του Λευκού φαίνεται να βρίσκονται σε
κίνδυνο...

Ο Λευκός αντί να επεκτείνει, ίσως κόψει με την κίνηση 4.
Αυτό συνήθως δεν είναι καλή ιδέα. Ο Μαύρος απειλεί να
κόψει και αυτός με την κίνηση 5. Ο Λευκός παίζει το ατάρι
στο 6 και ο Μαύρος επεκτείνει με το 7 για να σώσει την
πέτρα του και να απειλήσει τον Λευκό ο οποίως πρέπει να
επεκτείνει στο 8 ή να χάσει την μάχη. Η κινηση 9 είναι ένα
ατάρι που κόβει δύο λευκές πέτρες ταυτόχρονα. Αν ο Λευκός επιλέξει να σώσει την πέτρα στο 4, όπως βλέπουμε στην
εικόνα τότε θα χάσει την πέτρα στο 6 και οι σημειωμένες
πέτρες είναι σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο.

Μην ξεχνάτε: Προσέξτε το σχήμα σας! Μην κόβετε ποτέ χωρίς συγκεκριμένο στόχο στο μυαλό σας.
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Ας δούμε ένα πρακτικό παράδειγμα ελάττωσης από ένα πραγματικό παίχνίδι.
Στην σελίδα 108 είχαμε σταματήσει με τον Λευκό να μπορεί να διαλέξει δύο
κατευθύνσεις και παρουσιάσαμε τις επιλογές του. Τώρα που ο Λευκός ξέρει οτι έχει
το πάνω χέρι σε μια πλευρά του ταμπλό, μπορεί να παίξει κάπου αλλού:
Είδαμε τις επιλογές A και B στην σελίδα 108
ενώ ακόμη νωρίτερα είχαμε αναφέρει πως τα
τρίγωνα είναι καλά σημεία για εισβολή για τον
Λευκό. Δυστυχώς, μετά απο όλες αυτές τις κινήσεις που προστέθηκαν στο ταμπλό οι προοπτικές
μιας επιτυχημένης εισβολής εκεί είναι μικρότερες από ότι ήταν δέκα κινήσεις νωρίτερα. Τώρα
που μιλήσαμε για τις ελαττώσεις, μπορούμε να
τις βάλουμε και αυτές στην σκέψη μας, ιδαίτερα
τώρα που πλέον δεν είμαστε πολύ αισιόδοξοι για
μια εισβολή. Τα σημεία σημειωμένα με τετράγωνο είναι τα πιο πιθανά σημεία για ελάττωση
(παρατηρήστε πως είναι διαγώνια χτυπήματα ή
σκεπάσματα). Κάποια από αυτά τα σημεία είναι
επικίνδυνα, ενώ άλλα δεν είναι αρκετά μεγάλα,
αλλά τα παρουσιάζουμε εδώ για να αποκτήσουμε μια ιδέα πως μια κίνηση ελάττωσης είναι
συνήθως στην τέταρτη ή πέμπτη γραμμή, ενώ
μια εισβολή είναι συνήθως στην τρίτη γραμμή.
Ο Λευκός επιλέγει ένα διαγώνιο χτύπημα για να
αναγκάσει τον Μαύρο να αντιδράσει...

Αριστερή εικόνα: Ο Μαύρος επιλέγει να κερδίσει σίγουρη περιοχή επεκτείνοντας στην τρίτη γραμμή
ακολουθώντας την επέκταση του Λευκού μέχρη την κίνηση 8. Ο Λευκός κινείται αργά αλλά σταθερά προς
τις σημειωμένες βοηθητικές του πέτρες και νοιώθει ασφαλής να παίξει κάπου αλλού (τενούκι) για την κίνηση 9 και να πάρει ένα απο τα σημαντικά σημεία που είχαμε αναλύσει νωρίτερα. Ο Μαύρος βλέπει πλέον
το πρόβλημα, αλλά θέλει να κόψει τον Λευκό και έτσι δοκιμάζει το χάνε στην κίνηση 10, αλλά ο Λευκός
απαντάει με την κίνηση 11 για να συνδέσει τις πέτρες του. Υπάρχει ένα αδύναμο σημείο στο Α που ο
Μαύρος μπορεί να κόψει, και η Μαύρη σημειωμένη πέτρα διακόπτει την σκάλα του Λευκού. Όμως, ο Λευκός έχει αρκετές πέτρες για να μετακινήσει την σκάλα λίγο πιο αριστερά, μετατρέποντας την δική του σημειωμένη πέτρα στα αριστερά σε μέρος της σκάλας!
Δεξιά εικόνα: Πράγματι, αν ο Μαύρος κόψει, τότε η πετρα του μπορεί να αιχμαλωτιστεί με σκάλα και
έτσι ο Μαύρος δεν έπαιξε ποτέ στο Α.
Έτσι η ελάττωση του Λευκού ήταν επιτυχημένη, μιας και μείωσε τους πόντους του Μαύρου και κατάφερε να παίξει πρώτος σε ένα απο τα κύρια σημεία που ήθελε να προλάβει στο κέντρο του ταμπλό...
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Η ιδεά της ελάττωσης αρχικά φαίνεται ασήμαντη σε σύγκριση με την εισβολή. Σίγουρα μια εισβολή είναι
πιο ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική μιας και δημιουργεί συναρπαστικές μάχες και αν τελικά πετύχει μας
παρέχει μεγάλο όφελος, αλλά αν μπορέσετε να παίξετε μια ελάττωση και να διατηρήσετε το σέντε, όπως
είδαμε στην προηγούμενη σελίδα, τότε μπορεί να είναι πολύ πιο ωφέλιμη απ’οσο φαντάζεστε αρχικά.
Στις εικόνες βλέπουμε δύο πιθανά αποτελέσματα για τις επόμενες κινήσεις του παιχνιδιού, αν ο Λευκός
επέλεγε να παίξει κατευθείαν στα σημαντικά σημεία στο κέντρο. Ο Μαύρος, τελικά, θα έβρισκε χρόνο να
παίξει την κίνηση 6 στην αριστερή εικόνα ή την κίνηση 16 στην δεξιά εικόνα, και να χρησιμοποιήσει
τους τοίχους του για να μετατρέψει τα επισημασμένα τετράγωνα σε σχεδόν σίγουρους πόντους.
Συγκρίνετε τώρα τις εικόνες απο πάνω, με
αυτήν στα αριστερά, που είναι το πραγματικό
παιχνίδι στην κίνηση 141.
Τα τετράγωνα σημεία ανήκουν όπως και πριν
στον Μαύρο, ενώ τα τρίγωνα στον Λευκό. Στις
εικόνες πριν την ελάττωση, ο Μαύρος θα κέρδιζε παραπάνω από 50 πόντους στο κέντρο
και στην κάτω πλευρά. Μετά την ελάττωση
κερδίζει περίπου 30 πόντους, ενώ και ο Λευκός θα κερδίσει περίπου 16 πόντους. Άρα, η
πραγματική διαφορά υπέρ του Μαύρου είναι
30-16 = μόλις 14 πόντους, αντί για τους 50+
που θα κέρδιζε πριν!
Αυτή είναι μια διαφορά 36 πόντων μεταξύ της ελάττωσης και της διατήρησης του
σέντε, εν σχέση με τις περιπτώσεις που δεν είχαμε καμία ελάττωση. Προφανώς αυτό είναι
μια προσέγγιση και την ώρα που παίζουμε το
παιχνίδι δεν μπορούμε να ξέρουμε τους ακριβείς αριθμούς, αλλά μπορούμε να κρίνουμε
πως μια ελάττωση σαν και αυτή είναι μια τεράστια διαφορά πόντων υπέρ μας, ακόμη και
αν δεν ξέρουμε πόσοι ακριβώς θα είναι.

Να θυμάστε: Οι ελαττώσεις μπορεί να φαίνονται πιο αδύναμη επιλογή εν σχέση με τις εισβολές, αλλά
εξακολουθούν να είναι ένα πολύτιμο εργαλείο. Όταν ο αντίπαλος προσπαθεί να χτίσει μεγάλους σχηματισμούς στους οποίους δεν μπορείτε να βρείτε έναν ασφαλή τρόπο να εισβάλλετε, τότε ελαττώστε τους.

Επίθεση και άμυνα

120

Αυτό που είναι συνήθως δύσκολο να αποφασίσουμε και για τις εισβολές και
για τις ελαττώσεις είναι το να βρούμε την κατάλληλη στιγμή για να τις ξεκινήσουμε.
Δυστυχώς δεν υπάρχει εύκολη απάντηση σε αυτό το ερώτημα, αλλά, συνήθως, οι
καλύτερη στιγμή για να εισβάλλουμε/ελαττώσουμε είναι όταν ο αντίπαλός μας έχει
αποκαλύψει σε ποιές περιοχές στοχεύει να αναπτυχθεί. Όταν ο αντίπαλος
επενδύσει αρκετά στην ανάπτυξη μιας περιοχής, εκείνη είναι συνήθως η κατάλληλη
στιγμή για να του χαλάσετε τα σχέδια με μια εισβολή ή ελάττωση ή και τα δύο:

Αριστερή εικόνα: Σε αυτό το παιχνίδι ο Μαύρος επενδύει αρκετά στην ανάπτυξη της πάνω και της δεξιάς πλευράς του ταμπλό. Τώρα που ο Λευκός το ξέρει αυτό, μπορεί να λάβει τα μέτρα του.
Δεξιά εικόνα: Με την κίνηση 1 προσπαθεί να ελαττώσει τον σχηματισμό του Μαύρου, ο οποίος αμύνεται με το 2 στα πλάγια. Τώρα ο Λευκός μπορεί να εισβάλλει με την κίνηση 3 (που πλέον ξέρουμε οτι
διατηρεί το σέντε) και να αναγκάσει τον Μαύρο να διαλέξει μεταξύ της πάνω και της δεξιάς πλευράς.

Αριστερή εικόνα: Η ύπαρξη της λευκής πέτρας στο 1 ώθησε τον Μαύρο να επιλέξει να αμυνθεί από την
πάνω πλευρά παίζοντας το συνηθισμένο τζοσέκι, αντί για την δεξιά πλευρά, όμως ο Λευκός δεν έχει τελειώσει ακόμη τις κινήσεις του και έχει ακόμη σέντε...
Δεξιά εικόνα: Ο Λευκός βλέπει πως ο Μαύρος επένδυσε στην πάνω πλευρά και παίζει την ελάττωση και
εκεί με τις κινήσεις 1 και 3. Ο Μαύρος τελικά έχασε και την γωνία και την επιρροή προς το κέντρο γιατί
ο Λευκός εμπόδιζε τα σχέδια του Μαύρου με το που εμφανιζόταν ξεκάθαρα στο ταμπλό.
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Μια χρήσιμη συμβουλή σχετικά με την επίθεση και την άμυνα είναι πως οι
καλύτερες κινήσεις είναι αυτές που πετυχαίνουν και τους δύο σκοπούς
ταυτόχρονα. Αυτές οι κινήσεις δεν είναι εύκολο να βρεθούν και δεν υπάρχουν
πάντα στο ταμπλό, όμως η αναζήτησή τους είναι μια από τις ομορφιές του
παιχνιδιού. Συνήθως τέτοιες κινήσεις εμφανίζονται όταν δεν μπορείς να αμυνθείς
αρκετά καλά, έτσι επιτίθεσαι στον αντίπαλο για να αλλάξεις το ταμπλό υπέρ σου.
Αν δεν μπορείτε να αμυνθείτε, βγείτε στην αντεπίθεση και κάντε τον αντίπαλο
να μην ξέρει που να αμυνθεί. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει την ευκαιρία να
αποκτήσετε το πάνω χέρι τοπικά σε άλλα σημεία του ταμπλό μιας και κάθε κίνηση
μπορεί να επηρεάσει το ταμπλό και το τι είναι εφικτό (π.χ. σκάλες, εισβολές κ.τ.λ.).
Στην αρχή θα κάνετε τέτοιες κινήσεις τυχαία, αλλά σιγά-σιγά θα είναι κάτι που θα
μάθετε να σχεδιάζετε για να το πετύχετε. Ας δούμε πως λειτουργούν:
Ας δούμε ένα πραγματικό παιχνίδι. Αυτή τη φορά θέλω
να επισημάνω πως είμαι ο Μαύρος παίχτης γιατί μέχρι
εκείνο το σημείο έπαιζα πολύ άσχημα και θα ήθελα να
τονίσω πως καλό θα ήταν να αποφεύγετε να παίζετε
έτσι. Ο Μαύρος έχει επενδύσει υπερβολικά στο να αναπτύξει μια μόνο μεγάλη περιοχή. Αυτό σπανίως είναι
καλή στρατηγική. Ο Μαύρος απέτυχε να εξασφαλίσει
την περιοχή και τα σημειωμένα τρίγωνα είναι τα κενά
στην άμυνά του. Αν ο Λευκός παίξει μια πέτρα σε οποιαδήποτε από αυτά τα σημεία ο Μαύρος θα χάσει 15 με
20 πόντους και όλο το παιχνίδι, επειδή δεν έχει άλλες
περιοχές όπου μπορεί να αναπτυχθεί. Σαν να μην
έφτανε αυτό, οι πέτρες σημειωμένες με τετράγωνο είναι
σχεδόν περικυκλωμένες και δεν έχουν μάτια. Ένα κλασσικό λάθος για το επίπεδό μας που πρέπει να μάθουμε
να το αποφεύγουμε πάση θυσία. Ο Μαύρος πρέπει να
σώσει τις πέτρες του και ταυτόχρονα να αποθαρρύνει
τον Λευκό από το να παίξει στα τρίγωνα. Πως όμως;

Ο Μαύρος δεν μπορεί να αμυνθεί σε δύο σημεία και να
σώσει τις πέτρες του με την επόμενή του κίνηση, άρα
έχει μόνο μια επιλογή: Επίθεση! Να απειλήσει τον
Λευκό και να τον κάνει να αμυνθεί. Μόνο αλλάζοντας το
ταμπλό ο Μαύρος μπορεί να ελπίζει στο να βρει την ευκαιρία να διορθώσει τα προηγούμενά του λάθη.
Έτσι παίζει την κίνηση 1, που έχει πολλαπλούς στόχους. Η κίνηση αυτή υπάρχει γιατί και ο Λευκός στην
προσπάθειά του να καταστρέψει την στρατηγική του
Μαύρου, άφησε πίσω άτζι. Η ταχύτητα στην επέκτασή
μας, αφήνει συνήθως πίσω μας αδυναμίες. Σε αυτή την
περίπτωση ο Μαύρος μπορεί να παίξει A ή C για να
ελαττώσει τον Λευκό, B ή E για να απειλήσει να σώσει
την μαύρη πέτρα, ενώ μπορεί να παίξει και την επαφή
στο D για να προσπαθήσει να αιχμαλωτίσει την λευκή
πέτρα που είναι το κλειδί για πολλά από τα προβλήμα
τά του. Αν πάρει αυτή την πέτρα στο κέντρο, ο Μαύρος
δεν χρειάζεται να αμυνθεί πλέον σε εκείνη την περιοχή...
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O Λευκός θα μπορούσε να αγνοήσει την κίνηση του Μαύρου ή να απαντήσει άμεσα με μια κίνηση σαν την 4, όμως
επέλεξε να μην ρισκάρει καθόλου στα πλάγια και να αμυνθεί με την κίνηση 2, αντί να ενισχύσει την κάτω πλευρά,
γιατί πιστεύει πως μπορεί να ενώσει τις πέτρες του με μια
κίνηση στο B ή στο C αν χρειαστεί. Όπως θα δείτε η κίνηση 2 δεν βοήθησε σε τίποτα πρακτικά τον Λευκό είναι
μια κίνηση που χαρακτηρίζεται ως “αργή” ή “υπερσυγκεντρωμένη”, δηλαδή μια κίνηση που κάνει μόνο ένα
πράγμα, συνήθως επεκτείνει πολύ λίγο μια περιοχή που
ήταν ήδη ασφαλής, όπως εδώ.
Ο Μαύρος ολοκληρώνει την απειλή του με την κίνηση 3
προσπαθώντας να μειώσει την περιοχή του Λευκού,
ο οποίος βλέποντας πόσες πέτρες πρέπει να βοηθήσει
αποφασίζει να επιτεθεί και να περικυκλώσει την πέτρα
του Μαύρου στην κίνηση 4, ξεχνώντας πως το A είναι
ένα σημαντικό αδύναμο σημείο επειδή οι Λευκές πέτρες
μπορούν να αποσυνδεθούν...

Ο Μαύρος δεν χάνει την ευκαιρία για διαχωρίζει τις πέτρες
του Λευκού με την κίνηση 5. Τώρα οι πέτρες του Μαύρου
δεν μπορούν να κοπούν και η εισβολή είναι ήδη επιτυχημένη. Οι πέτρες του Μαύρου εξακολουθούν να μην έχουν
μάτια, αλλά τώρα η κατάστασή τους είναι σαφώς βελτιωμένη, μιας και το ίδιο πρόβλημα έχουν και οι πέτρες του
Λευκού που είναι σημειωμένες με τετράγωνο.
Ο Λευκός, είναι ικανοποιημένος με τους πόντους που φαίνεται να κερδίζει περικυκλώνοντας την πέτρα του Μαύρου
με την κίνηση 6 και δεν ενίσχυσε τις σημειωμένες πέτρες
γιατί πιστεύει πως ακόμη και αν ο Μαύρος παίξει την κίνηση 7, πράγμα που τελικά έγινε, τότε μπορεί να παίξει
στο A και να σώσει τις πέτρες του. Συνήθως όμως δεν αξίζει να αφήνετε τις πέτρες σας να περικυκλωθούν για να
κερδίσετε πόντους κάπου αλλού. Ο Λευκός μπορεί να έχει
διέξοδο, αλλά το ίδιο ισχύει και για την πέτρα στο 1 που
έχει ακόμη αρκετό άτζι. Στο τέλος του παιχνιδιού...

Ο Λευκός έσωσε μόνο μια απο τις περικυκλωμένες πέτρες
του στην κάτω μεριά και αποζημειώθηκε αιχμαλωτίζοντας
μερικές μαύρες πέτρες, παράλληλα ο Μαύρος έσωσε την
πέτρα του στην κίνηση 1. Ο Λευκός δεν απέφυγε τελικά
την εισβολή κάτω δεξιά, ενώ ο Μαύρος πρόλαβε και κάλυψε και τα δύο μεγάλα κενά στον σχηματισμό του στο
κέντρο, δημιουργώντας απειλές παντού στο ταμπλό και
αναγκάζοντας τον Λευκό να αντιδράει στις κινήσεις του
Μαύρου, αντί να παίζει πιο ενεργά. Πέραν απο το κύριο
σημείο της επίθεσης για να αλλάξουμε το ταμπλό όταν δεν
μπορούμε να αμυνθούμε, υπάρχουν δύο ακόμη σημαντικά
συμπεράσματα από αυτό το παράδειγμα:
a) Είναι καλύτερο να υποστείτε μια τοπική ήττα, αλλά να
παραμένετε πιστός στον στόχο σας, παρά να απαντάτε σε
κάθε απειλή του αντιπάλου σας και να αλλάζετε στόχους.
β) Μην επενδύετε στην δημιουργία μιας μόνο μεγάλης περιοχής. Είναι μια πολύ δύσκολη στρατηγική και ένα μόνο
λάθος μπορεί να σας κοστίσει όλο το παιχνίδι.
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Άλλη μια καλή συμβουλή είναι να αντισταθείτε στον πειρασμό να εισβάλλετε σε
μια περιοχή που ο αντίπαλός σας ανέπτυσε και ενίσχυε διαρκώς με πολλές πέτρες,
εκτός και αν έχετε αρκετές βοηθητικές πέτρες στην περιοχή. Η ζηλόφθονη νοοτροπία
του να θέλουμε να στερήσουμε από τον αντίπαλο κάθε περιοχή, όσο καλά
οχυρωμένη και να είναι, αρκετές φορές τιμωρείται σκληρά στο Γκο.
Όταν μια εισβολή φαίνεται να είναι πάρα πολύ δύσκολη να εκτελεστεί, πρέπει
να το αναγνωρίζετε και να επιλέγετε την ελάττωση. Μερικές φορές οι περιοχές που
χτίζει ο αντίπαλος φαίνονται εξαιρετικά τρομακτικές ή πολύτιμες, αλλά ίσως να είναι
πιο αποτελεσματικό να επενδύσετε τις πέτρες σας στο να φτιάξετε και εσείς μια
παρόμοια περιοχή, αντί να “βουτήξετε στα βαθιά” και να εισβάλλετε. Μπορεί να τα
καταφέρετε, αλλά συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις ο αντίπαλός σας θα κερδίσει
αρκετή αποζημείωση και επιρροή στο ταμπλό που θα ακυρώσει πρακτικά την
προσπάθεια που καταβάλλατε. Ας δούμε δύο παραδείγματα αυτού του ζητήματος:
Αυτό το παιχνίδι φαίνεται να έχει αρκετά καθορισμένες
περιοχές και μόνο to κέντρο απομένει ανοιχτό. Είναι
σειρά του Λευκού να παίξει και έχει τις εξής επιλογές:
Η επιλογή A απειλεί την πάνω δεξιά γωνία και να κόψει
τις πέτρες του Μαύρου. Η επιλογή B επεκτείνει τον σχηματισμό του προς το κέντρο. Η επιλογή C επεκτείνει την
περιοχή του στην κάτω δεξιά γωνία. Η επιλογή D επεκτείνει τον σχηματισμό του στα δεξιά και προς το κέντρο, σκεπάζοντας παράλληλα τον Μαύρο. Η επιλογή E
επεκτείνει την περιοχή στα αριστερά και ταυτόχρονα
ελαττώνει την περιοχή του Μαύρου.
Όμως ο Λευκός ανησυχεί πως η περιοχή που χτίζει ο
Μαύρος με τις σημειωμένες πέτρες στα αριστερά είναι
πολύ μεγάλη, έτσι εισβάλλει άμεσα με την κίνηση 1
χωρίς καμία προπαρασκευαστική βοηθητική κίνηση
όπως τις απειλές στο F και G...

Αριστερή και κεντρική εικόνα: Βλέπουμε πως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Μετά την κίνηση 10 στο κέντρο
συμμετρίας του σχήματος του Λευκού, οι πέτρες του είναι νεκρές. Ο Λευκός προσπάθησε να βρει χώρο να
φτιάξει δύο μάτια, αλλά όλοι οι χώροι είναι πλήρως περικυκλωμένοι και παραιτήθηκε στην κίνηση 22.
Δεξιά εικόνα: Σε αυτές τις περιπτώσεις μια εισβολή με επαφή είναι συνήθως καλύτερηόπως είδαμε στην
σελίδα 110. Επειδή η επιλογή του A κρύβει κινδύνους για τον Μαύρο, συνήθως παίζει στο B για να διατηρήσει το περισσότερο τμήμα της περιοχής του μετά την εισβολή του Λευκού, ο οποίος πλέον έχει χώρο
και πιθανότητα για να επιβιώσει.
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Σε αυτό το παιχνίδι βλέπουμε άλλο ένα παράδειγμα της τακτικής της “μιας μεγάλης περιοχής”. Ο Μαύρος έχει επενδύσει στο κέντρο, ενώ ο Λευκός έχει όλες τις γωνίες και τα
πλάγια. Ο σχηματισμός του Μαύρου είναι εντυπωσιακός,
αλλά ο Λευκός έχει πολλούς σίγουρους πόντους στις άκρες
του ταμπλό, οπότε το μόνο που έχει να κάνει για να κερδίσει
είναι να ελαττώσει την περιοχή του Μαύρου στο κέντρο.
Οι σχηματισμοί του Μαύρου δημιουργούν δύο γραμμές
τομέα που είναι σχετικά μακρυά μεταξύ τους. Αυτό είναι
ένα πολύ μεγάλο κενό για να μπορέσει να το υπερασπιστεί
ο Μαύρος, έτσι ο Λευκός μπορεί να παίξει A ή B για να αποτρέψει τους δύο σχηματισμούς να ενωθούν. Η τακτική της
μιας περιοχής φαίνεται να είναι σε κίνδυνο, όμως η κάτω
πλευρά του Μαύρου έχει πολλούς πόντους, έτσι ο Λευκός
αποφασίζει να πάει ένα βήμα πιο βαθιά και να κάνει κάτι
μεταξύ εισβολής και ελάττωσης στην κίνηση 1, πίσω από
την γραμμή τομέα του Μαύρου, με μόνη βοηθητική πέτρα
την σημειωμένη πέτρα με τρίγωνο στα αριστερα...

Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να αντισταθείτε στον πειρασμό του να επιτεθείτε άμεσα στην Λευκή πέτρα με κάποια
επαφή ή πολύ κοντινή κίνηση. Το να εφάπτουμε πέτρες
πάνω σε ανίσχυρες πέτρες συνήθως τους δίνουν την δυνατότητα να ξεγλυστρίσουν μέσα από την επιρροή μας. Ο πιο
σωστός τρόπος για να επιτεθούμε σε μια τόσο βαθια
εισβολή, είναι να επεκτείνουμε την γραμμή τομέα
μας και να περικυκλώνουμε την πέτρα από μακρυά.
Με αυτόν τον τρόπο, ακόμη και αν οι πέτρες του αντιπαλου
επιβιώσουν, εμείς θα έχουμε επεκτείνει την επιρροή μας και
σε άλλα μέρη στο ταμπλό, σαν αποζημείωση. Σε αυτή την
περίπτωση ο Μαύρος απλά παίζει την κίνηση 2 για να αποτρέψει τον Λευκό να ενωθεί με τις πέτρες του στα δεξιά.
Ο Λευκός κινείται με την κίνηση 3 προς την μοναδική βοηθητική πέτρα στα αριστερά, αλλά με την κίνηση 4 ο Μαύρος επεκτείνει πάλι την γραμμή τομέα του και περικυκλώνει
τις πέτρες του Λευκού ξανά..

Ο Λευκός προσπαθεί να κάνει άλμα με την κίνηση 5 για να
βγει από την γραμμή τομέα του Μαύρου ο οποίος με την κίνηση 6 κλείνει ξανά τον δρόμο προς την σημειωμένη βοηθητική πέτρα. Ο Λευκός κάνει πάλι άλμα με την κίνηση 7
αλλά σε αυτή την κατεύθυνση μόνο Μαύρες πέτρες τον περιμένουν. Ο Μαύρος παίζει την κίνηση 8 και πρακτικά συνδυάζει τις δύο γραμμές τομέα του, περικυκλώνει τον Λευκό
και μετατρέπει το κέντρο σε μια κλειστή περιοχή!
Αυτή ήταν η κίνηση 99 σε όλο το παιχνίδι. Ο Λευκός δεν
τα παρατάει και για την κίνηση 100 έπαιξε στο A ξεκινώντας μια πολύπλοκη μάχη που κράτησε 51 κινήσεις (ξεκάθαρα έξω από τα πλαίσια αυτού του βιβλίου) και παραλίγο
να πετύχει να δημιουργήσει δύο μάτια. Ο Μαύρος, έχοντας
αμυνθεί σωστά στην αρχή, επεκτείνοντας την γραμμή τομέα
του και αποφεύγοντας να ακουμπήσει άμεσα πάνω στις λευκές πέτρες, κατάφερε τελικά να υπερασπιστεί το κέντρο.
Διατηρείστε τα πράγματα απλά για εσάς και επεκταθείτε για να περικυκλώσετε τον αντίπαλο.
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Είτε επιτίθεστε, είτε αμύνεστε, θα πρέπει να θυμόσαστε να έχετε τα μάτια σας
ανοιχτά για να παίξετε σημαντικές/μεγάλες κινήσεις για να αποκτήσετε την
πρωτοβουλία των κινήσεων (σέντε). Πρέπει να προσπαθείτε πάντα να βρείτε την
ισορροπία μεταξύ της ασφάλειας των γκρουπ σας και του να είσαστε αυτός που θέτει
τον ρυθμό στο παιχνίδι. Προσπαθείστε να δράτε και όχι να αντιδράτε.
Μην ακολουθάτε παθητικά τις κινήσεις του αντιπάλου σας. Όταν τα γκρουπ σας είναι
ασφαλή, παίξτε το δικό σας παιχνίδι. Απειλήστε! Επεκταθείτε! Δημιουργήστε!
Το να αγνοείτε τις κινήσεις του αντιπάλου σας και να παίζετε την δική σας επιθετική
κίνηση μπορεί να είναι επικίνδυνο και να έχει συνέπειες. Όμως όταν ξέρεις ποιές θα
είναι οι συνέπειες, τότε μπορείς να αξιολογήσεις αν το να παίξεις κάπου αλλού είναι
πιο επείγον ή πιο κερδοφόρο από το να απαντήσεις απλά και προβλέψιμα στην
απειλή του αντιπάλου και να αφήσεις το σέντε στα χέρια του. Ας δούμε αυτόν τον
τρόπο σκέψης με μερικά πρακτικά παραδείγματα από τέτοιες αποφάσεις:
Ο Μαύρος έπαιξε την κίνηση 1 και προσπαθεί να δημιουργήσει έναν μεγάλο σχηματισμό πάνω και δεξιά. Ο Λευκός
θέλει να αποφύγει αυτό το ενδεχόμενο και έτσι προσέγγισε
την γωνία με την κίνηση 2 χωρίς να φοβάται το γεγονός
πως η κίνηση 1 λειτουργεί ήδη και ως δαγκάνα.
Μια συνηθισμένη απάντηση σε αυτή την περίπτωση είναι ο
Μαύρος να παίξει στο A και να ενισχύσει την γωνία, πιέζοντας παράλληλα την λευκή πέτρα ή να παίξει στο B αν θέλει
να είναι πιο παθητικός (αν και με τόσες μαύρες πέτρες στην
περιοχή, κάτι τέτοιο δεν είναι η καλύτερη επιλογή). Όμως
ο Μαύρος ανησυχεί πως ο Λευκός θα προλάβει να παίξει
στα C και D και θα αξιοποιήσει τον σχηματισμό που έχει
με τις σημειωμένες πέτρες στα αριστερά. Ο Μαύρος ξέρει
πως έχει την κίνηση 1 στο ταμπλό καθώς και άλλη μια
πέτρα στην πάνω πλευρά. Επίσης ξέρει πως αν αγνοήσει την
κίνηση 2 τότε η συνηθισμένη τιμωρία είναι ο Λευκός να
παίξει την κίνηση 4 στο B.

Ο Μαύρος κρίνει πως μπορεί να δεχθεί την διπλή προσέγγιση στην γωνία του, σε αντάλλαγμα για την κίνηση 3 σε
ένα απο τα δύο σημεία που θεωρεί τόσο σημαντικά και δεν
διστάζει να το κάνει. Οι κινήσεις από το 4 μέχρι το 8 θεωρούνται τζοσέκι και συνήθως η επόμενη κίνηση του Μαύρου
είναι στο A για να αιχμαλωτίσει την λευκή πέτρα, όμως
αφού έχει και την σημειωμένη πέτρα με τρίγωνο και την κίνηση 1 στο ταμπλό, ο Μαύρος έχει μια καλύτερη κίνηση από
το A και παίζει την κίνηση 9 που επεκτείνει τον σχηματισμό του, περικυκλώνει την πέτρα στο 4 και ταυτόχρονα
απειλεί τις τρεις πέτρες πάνω δεξιά. Ο Μαύρος ήξερε πως
μπορούσε να αγνοήσει την κίνηση του Λευκού και να καταλήξει με ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα πάνω δεξιά, έτσι αποφάσισε να παίξει μια κίνηση που θεωρούσε πιο σημαντική,
από το απλά να απαντήσει μηχανικά στην κίνηση 2. Ο Λευκός έπειτα αγνοεί τον Μαύρο, χρησιμοποιεί την επιρροή του
παίζοντας B ή C και η μάχη για το κέντρο ξεκινάει.
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Το επόμενο πραγματικό παιχνίδι που θα δούμε και οι
δύο παίχτες αγνοούν διαρκώς τις απειλές του αντιπάλου
τους για να παίξουν κινήσεις που θεωρούν σημαντικές,
οπότε θα το δούμε πιο αναλυτικά. Ας πάρουμε όμως τα
πράγματα απο την αρχή: Η κίνηση 1 είναι η συνηθισμένη προσέγγιση στην γωνία που εμφανίζεται σε
πολλά παιχνίδια κάθε επιπέδου. Οι κίνησεις 2 και 3
είναι οι επόμενες κίνησεις πολύ όμοιες με το κλασσικό
τζοσέκι που είδαμε νωρίτερα στο σχετικό κεφάλαιο.
Όμως ο Μαύρος θέλει να παίξει πιο γρήγορες κινήσεις
και να εκφοβήσει τον Λευκό, έτσι προσεγγίζει μια άλλη
γωνία με την κίνηση 4. Οι κινήσεις 5-6-7 είναι το
κλασσικό τζοσέκι, αλλά ο Μαύρος το αφήνει και αυτό
ημιτελές και παίζει την κίνηση 8 για να πιέσει τις λευές
πέτρες. Ο Λευκός δεν προλαβαίνει να παίξει στο A και
να τιμωρήσει τον Μαύρο που δεν ένωσε τις πέτρες του
και πρέπει να παίξει στο B για να ζήσει το γκρουπ του...
Αυτού του είδους της γρήγορης ανάπτυξης παίζοντας
σέντε κινήσεις και δημιουργώντας συνέχεια κρίσιμες
καταστάσεις στον αντίπαλο, είναι μια υπέροχη τακτική
που θα πρέπει να την δοκιμάσετε όταν θα αποκτήσετε
μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Δεν είναι απλά αποτελεσματική, αλλά και πολύ διασκεδαστική, πράγμα
που είναι πάντα πού σημαντικό. Ο Μαύρος επιμένει με
τις επιθετικές κινήσεις για μην δώσει στην Λευκό χρόνο
να παίξει τις κινήσεις που θέλει. Η κίνηση 10 είναι
σέντε μιας και απειλεί να κόψει τις πέτρες του Λευκού,
ο οποίος αναγκάζεται να αμυνθεί στο 11. Ο Μαύρος παίζει την κίνηση 12 για να συνεχίσει την επίθεση, αλλά
μετά την κίνηση 11, ο Λευκός έχει βάση και το μόνο
πράγμα που απειλεί είναι την μια πέτρα στην θέση 1.
Η συνηθισμένη απάντηση του Λευκού θα ήταν στο A, B
ή C, αλλά είναι μικρές κινήσει και μια πέτρα δεν είναι
τόσο σημαντική στην αρχική φάση...
Άρα είναι σειρά του Λευκού να αγνοήσει τον Μαύρο και
να παίξει την κίνηση 13 στην πάνω πλευρά για να εξασφαλίσει τις πέτρες του και να μειώσει τις προοπτικές
του Μαύρου στην πάνω πλευρά. Ο Μαύρος ήξερε πως
η κίνηση 12 ήταν μια μπλόφα και δεν θα σπαταλούσε
μια κίνηση στο Α για να αιχμαλωτίσει μια μόνο πέτρα,
ενώ έχει να φροντίσει τις πέτρες του κάτω αριστερά.
Αν έχουμε πολλά αδύναμα σημεία τότε οι αντίπαλοί μας
θα αρχίσουν να αγνοούν τις κινήσεις μας για να μας επιτεθούν σε αυτά τα σημεία, έτσι ο Μαύρος παίζει την κίνηση 14 για να αμυνθεί.
Το τζοσέκι τελικά ολοκληρώνεται με την κίνηση 16 και
ο Λευκός έχοντας σέντε παίζει την κίνηση 17 για να
επεκτείνει την επιρροή του και να απειλήσει μια πιθανή
εισβολή στο Μαύρο γκρουπ. Ο Μαύρος αντιδρά οπότε
αμύνεται και επεκτείνεται ταυτόχρονα με την κίνηση
18 και ο Λευκός ακολουθεί με την κίνηση 19...
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Λίγο αργότερα στο ίδιο παιχνίδι ο Μαύρος έχει δημιουργήσει έναν αρκετά μεγάλο σχηματισμό στα αριστερά με
τις σημειωμένες πέτρες, ενώ στα δεξιά προσπαθεί να
χτίσει κάτι ανάλογο. Σε αυτά τα πλαίσια ο Μαύρος παίζει το διαγώνιο χτύπημα στην κίνηση 1 για να επεκτείνει την επιρροή του και να περιορίσει τον Λευκό στα
άκρα του ταμπλό. Η απειλή του διαγώνιου χτυπήματος
είναι πως αν ο Λευκός το αγνοήσει, τότε ο Μαύρος θα
παίξει στο A και θα αιχμαλωτίσει την λευκή πέτρα.
Αυτό συνήθως είναι μια επαρκής απειλή, όπως είδαμε
στην σελίδα 116, όμως σε αυτή την περίπτωση η πέτρα
που θα χάσουμε είναι πολύ μικρότερης αξίας απο τις περιοχές που χτίζει ο Μαύρος. Ο Λευκός μπορεί απλά να
αμυνθεί παθητικά, χάνοντας έδαφος στο παιχνίδι ή μπορεί να είναι ενεργητικός και να έχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν ο Λευκός παίζει κάπου αλλού για
να ελαττώσει τυς σχηματισμούς του Μαύρου...

Η κίνηση 2 είναι μια συνηθισμένη ελάττωση σε αυτή
την περίπτωση στην γωνία. Ο Μαύρος δεν είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένος με αυτή την κίνηση. Η αρχική του
απειλή στο διαγώνιο χτύπημα παραμένει και τώρα μπορεί να αμυνθεί και να επεκταθεί ταυτόχρονα προς τα
αριστερά με την κίνηση 3.
Μην ξεχνάτε: Δεν μπορείτε να έχετε τα πάντα.
Το Γκο είναι ένα παιχνίδι που τιμωρεί την απληστία.

Αυτή είναι συνήθως η καλύτερη άμυνα. Δέχεσαι μια
ελάττωση σε ένα σημείο στο ταμπλό, αλλά χτίζεις περισσότερους πόντους κάπου αλλού, με τις αμυντικές σου κινήσεις. Ο Λευκός παίζει την κίνηση 4 προσπαθώντας
να αξιοποιήσει την βοηθητική του πέτρα, αλλά η κίνηση 5 τον σταματάει. Ο Λευκός προσπαθεί να αρχίσει
μια μάχη παίζοντας στο 6 και ο Μαύρος συνήθως απαντάει στο A, απειλώντας το αδύναμο σημείο στο B...
Όχι όμως σε αυτό το παιχνίδι. Και οι δύο παίχτες είναι
αποφασισμένοι να πετύχουν τους δικούς τους σκοπούς.
Ο Μαύρος έχει επενδύσει στα αριστερά, οπότε δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για μια ήττα σε μια μικρή τοπική
μάχη στην πάνω μεριά, αν αυτό του εξασφαλίσει την
αριστερή πλευρά. Έτσι παίζει την κίνηση 7 μπλοκάροντας τον Λευκό από το να εισβάλλει στην περιοχή.
Ο Λευκός έχασε την ευκαίρια στα πλάγια, οπότε συνεχίζει να απειλεί με την κίνηση 8. Ο Μαύρος αμύνεται
με την κίνηση 9, ο Λευκός παίζει το ατάρι στο 10 και ο
Μαύρος ενώνει στο 11. Τώρα που έχει καλύτερο σχήμα,
ο Λευκός προσπαθεί πάλι να ενώσει τις πέτρς του με την
κίνηση 12, ο Μαύρος επεκτείνει στο 13, και ο Λευκός
κόβει με την κίνηση 14. Οι κινήσεις 15 και 16 ολοκληρώνουν την μάχη με τον Λευκό να επιβιώνει. Ο Μαύρος
τώρα μπορεί να παίξει στο A για να επεκτείνει την περιοχή του, αλλά να χάσει το σέντε ή να απειλήσει στο B
και να εξασφαλίσει τις πέτρες του στην πάνω μεριά...
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Ο Μαύρος θεωρεί πως μπορεί να παίξει και τις δύο κινήσεις, οπότε ξεκινάει παίζοντας την κίνηση 1 απειλώντας τον Λευκό, όμως έχει σκοπό να παίξει στα αριστερά,
αν ο Λευκός απαντήσει στην απειλή του.
Για άλλη μια φορά όμως ο αντίπαλός του αρνείται να
ακολουθήσει, και παίζει την κινηση 2 για να εμποδίσει
την ανάπτυξη ενός τεράστιου σχηματισμού από τον
Μαύρο στα αριστερά. Στην επόμενη εικόνα μπορείτε να
δείτε τι θα είχε συμβεί, αν ο Λευκός είχε απλά αμυνθεί
μηχανικά, χωρίς να σκεφτεί την κατάσταση στο ταμπλό.
Ο Μαύρος δεν ανησυχεί ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή για
την κίνηση 2. Αφού ο Λευκός δεν απάντησε στην κίνηση 1, ο Μαύρος μπορεί να παίξει την κίνηση 3 για
να προσπαθήσει να φτιάξει έναν άλλον σχηματισμό στα
δεξιά. Ο Λευκός τώρα έχει δύο περιοχές που θέλει
οπωσδήποτε να ελαττώσει και έτσι παίζει την κίνηση
4 στα δεξιά και ο Μαύρος αμύνεται στην κίνηση 5...

Ας δούμε γιατί ο Λευκός μπόρεσε να αγνοήσει την κίνηση 1 του Μαύρου. Αν ο Λευκός χρησιμοποιούσε την
κίνηση 2 για να αμυνθεί τότε οι πέτρες του θα είχαν
ενωθεί τελικά αλλά, όπως βλέπουμε στην εικόνα,
ο Μαύρος θα είχε καταφέρει να δημιουργήσει έναν
τοίχο με την κίνηση 5 και να διατηρήσει το σέντε.
Άρα, η συγκεκριμένη άμυνα δεν προσφέρει κάτι στον
Λευκό. Επίσης, αν ο Λευκός δεν αμυνθεί και ο Μαύρος
όντως πιέσει για να αιχμαλωτίσει την πέτρα του, τότε ο
Λευκός θα είχε δύο κινήσεις για να επενδύσει στο ταμπλό, άρα θα μπορούσε να παίξει στο A και στο B,
πράγμα που θα ήταν επιζήμιο για τον Μαύρο.

Πίσω στο παιχνίδι ο Λευκός απειλεί το αδύναμο σημείο
με την κίνηση 6 και ο Μαύρος ενώνει τις πέτρες του.
Μια τέτοια απειλή σπανίως αγνοείται, ακόμη και σε
παιχνίδια όπως αυτό. Ο Λευκός πρέπει να ελαττώσει και
την αριστερή και την δεξιά πλευρά οπότε παίζει την κίνηση 8 στο κέντρο. Ο Μαύρος αγνοεί την απειλή προς
τα δεξιά και αμύνεται προς τα αριστερά στην κίνηση 9
απειλώντας παράλληλα να κόψει τις πέτρες του Λευκού
στο κέντρο. Η κίνηση 10 συνδέει τις πέτρες του Λευκού και δημιουργεί καλό σχήμα, οπότε ο Μαύρος αμύνεται ενισχύοντας την πέτρα του με την κίνηση 11.
Αυτό δίνει τον χρόνο στον Λευκό να παίξει την κίνηση
12 που έχουμε δει στην σελίδα 37 πως είναι ένα πολύ
καλό σχήμα για να ενώσει όλες τις πέτρες του.
Όπως βλέπετε οι περισσότερες κινήσεις προσπαθούν να
αμυνθούν και να επιτεθούν ταυτόχρονα. Προσπαθείστε
να βρίσκετε κινήσεις που απειλούν αλλά και αναπτύσσουν τους σχηματισμούς σας, αποφεύγοντας αργές κινήσεις που ο αντίπαλός σας μπορεί να αγνοήσει.

Μην ξεχνάτε: Πάντα εξασφαλίστε τα γκρουπ σας. Απαντήστε στις σέντε κινήσεις που κάνει ο αντίπαλός
σας, ιδίως όταν απειλεί τα τα γκρουπ σας, αλλά πάντα να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά και αργές ή ακίνδυνες
κινήσεις του αντιπάλου σας για να πάρετε εσείς το σέντε και να κυνηγήσετε τους στόχους σας.
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8 Επίθεση με την χρήση επιρροής

Νωρίτερα όσο συζητούσαμε το θέμα των εισβολών και των ελαττώσεων
συναντήσαμε ήδη την ιδέα της επίθεσης με χρήση της επιρροής (π.χ. όπως είδαμε
στην σελίδα 124), όμως είναι ώρα να δούμε πιο αναλυτικά αυτό το ζήτημα.
Το βασικότερο πράγμα που πρέπει να θυμόμαστε είναι πως αν βρεθείτε σε μια
κατάσταση που πρέπει να σώσετε έναν τοίχο για να μην πεθάνει, τότε δεν τον
χρησιμοποιήσατε σωστά. Οι τοίχοι δεν χρησιμοποιούνται για να αμυνθούμε, αλλά
για να πιέσουμε τις αντίπαλες πέτρες. Για να φτιάξεις έναν τοίχο, συνήθως πρέπει
να δώσεις περιοχή στον αντίπαλό σου. Αν ο αντίπαλος πάρει την περιοχή και
καταφέρει να ελαχιστοποιήσει την επιρροή του τοίχου. τότε πρακτικά όλες οι κινήσεις
που επενδύσατε στον τοίχο πήγανε χαμένες!
Στην αρχή θα βρεθείτε αρκετές φορές σε τέτοιες καταστάσεις, αλλά μην απελπίζεστε.
Με την εμπειρία και την προπόνηση και την βοήθεια των παραδειγμάτων και των
κανόνων που ακολουθούν, θα μάθετε πως να αποφεύγετε αυτό το άσχημο σενάριο.
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να θυμόμαστε όταν έχουμε έναν έναν τοίχο, είναι να
επεκτείνουμε από αυτόν στην ιδανική απόσταση για να χρησιμοποιήσουμε πλήρως
την επιρροή του. Ο γενικός κανόνας σε αυτή την περίπτωση είναι να επεκτείνουμε
τόσες θέσεις μακρυά από τον τοίχο, όσο είναι το μήκος του, συν ένα. Αυτός ο
κανόνας βέβαια ισχύει για την ιδανική περίπτωση ενός τοίχου χωρίς αδύναμα σημεία.
Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να συγκρατηθείτε και να επεκτείνετε πιο κοντά στον
τοίχο ή να ενισχύσετε τα αδύναμα σημεία πρώτα και μετά να επεκταθείτε.
Αντίστοιχα, αν θέλετε να παίξετε ενάντια στους τοίχους του αντιπάλου πρέπει να
είσαστε προσεκτικοί και να μην παίξετε πολύ κοντά τους, αλλιώς θα βρεθείτε άμεσα
σε κίνδυνο, όπως στο παράδειγμα της σελίδας 102. Ένας άλλος γενικός κανόνας
είναι πως το σημαντικό σημείο για τον αντίπαλο, είναι σημαντικό και για εμάς,
που σημαίνει πως αν θέλετε να ελαττώσετε την επιρροή ενός τοίχου, θα πρέπει να
παίξετε κοντά στο σημείο που θα ήθελε να επεκτείνει ο αντίπαλός σας.
Η κίνηση 1 είναι σημαντική
και για τους δύο παίχτες
Πάνω εικόνα: Ο Λευκός προλαβαίνει την σημαντική
κίνηση και αναγκάζει τον Μαύρο να αμυνθεί στο 2.
Οι επόμενες κινήσεις, ακόμη και αν διαλέξουμε τις πιο
απλές επιλογές, αποτελούν μια τοπική νίκη για τον
Λευκό μιας και ελάττωσε την επιρροή του μαύρου τοίχου και πρακτικά εισέβαλλε στην πάνω πλευρά.
Κάτω εικόνα: Αν ο Μαύρος προλάβει πρώτος, τότε
ο Λευκός μπορεί μόνο να ελαττώσει και όχι να εισβάλλει ταυτόχρονα. Ότι και να επιλέγει ο Μαύρος μεταξύ
των A, B, C ή D το αποτέλεσμα θα είναι σίγουρα καλύτερο εν σχέση με πριν, επειδή τώρα μπορεί να χρησιμοποιήσει την επιρροή του για να αποζημειωθεί για
κάθε ελάττωση που μπορεί να καταφέρει ο Λευκός.
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Η κύρια ιδέα πίσω απο την επέκταση μακρυά από την επιρροή μας δεν είναι
τόσο η δημιουργία ενός μεγάλου σχηματισμού περιοχής, αλλά να απειλήσουμε οτι
θα κάνουμε κάτι τέτοιο αργότερα, κάνοντας τον αντίπαλο να ανησυχήσει και να θέλει
να εισβάλλει. Μερικές φορές ο αντίπαλος θα αγνοήσει αυτή την απειλή και θα σας
αφήσει όντως να επεκτείνεται αυτόν τον σχηματισμό μέχρι να θεωρηθεί σίγουρη
περιοχή. Αυτό είναι ένα ιδανικό σενάριο το οποίο θα γίνεται όλο και πιο σπάνιο όσο
θα παίζετε με δυνατότερους αντιπάλους. Το πιο συνηθισμένο είναι να περιμένετε
κάποια εισβολή ή ελάττωση, αλλά κάτι τέτοιο είναι μέρος του σχεδίου σας.
Ο αντίπαλος δεν θα μπορέσει να ελαττώσει όλη σας την επιρροή και αν παίξετε
σωστά τα χαρτιά σας, τότε όσο επιτήθεστε στις πέτρες του αντιπάλου θα
αποζημειώνεστε κερδίζοντας περισσότερους πόντους σε κάποια άλλη περιοχή. Σαν
περιγραφή ίσως κάτι τέτοιο να σας φαίνεται παράδοξο, οπότε ας δούμε άμεσα ένα
πρακτικό παράδειγμα για να δούμε πως λειτουργεί η ιδέα που συζητάμε:
Σε αυτό το παιχνίδι ο Μαύρος προσπάθησε να προσεγγίσει
την λευκή πέτρα στο 4-4 κάτω αριστερά, ο Λευκός έπαιξε
την δαγκάνα και μετά ακολούθησε το κλασσικό τζοσέκι
που έχουμε ήδη δει, με την εισβολή στο 3-3.
Τώρα ο Λευκός έχει έναν μεγάλο σχηματισμό πάνω και
αριστερά, ενώ ο Μαύρος κάτω και δεξιά. Αν και τα πράγματα στο ταμπλό φαίνονται ισορροπημένα, ο Μαύρος ανησυχεί για τις προοπτικές που έχει ο Λευκός. Έτσι, αντί ο
Μαύρος να επικεντρωθεί στο να αναπτύξει τις δικές του
πέτρες, θεωρεί οτι πρέπει να ελαττώσει ή να εισβάλλει
στους σχηματισμούς του Λευκού. Μια τέτοια απόφαση
είναι αμφισβητήσιμη, αλλά αφού ο Μαύρος το αποφάσισε,
σκέφτηκε σαν πιθανούς στόχους όλα τα σημεία απο το A
μέχρι το H. Αν και είδαμε πως η εισβολή στο A είναι αρκετά αποτελεσματική, ο Μαύρος διάλεξε τελικά την επαφή
στο E που πρακτικά αποδείχθηκε κακή επιλογή...

Αριστερή εικόνα : Ο Λευκός ενισχύει
τις πέτρες του και προσπαθεί να περικυκλώσει τον Μαύρο. Με το σκέπασμα
στην κίνηση 6, ο Λευκός όχι μόνο ανακόπτει τον Μαύρο, αλλά αρχίζει να χτίζει
άλλον έναν σχηματισμό με την βοήθεια
των πετρών κάτω αριστερά. όσο ο Μαύρος ακόμη προσπαθεί να επιβιώσει με
την κίνηση 7.
Δεξιά εικόνα: Ο Λευκός χρησιμοποιεί
την επιρροή του και απειλεί τα πιθανά
μάτια του Μαύρου και τον αναγκάζει να
περικυκλωθεί. Η εισβολή του Μαύρου
ζει τελικά με την κίνηση 19 όμως όλοι οι
σημειωμένοι πόντοι είναι περικυκλωμένοι από λευκούς τοίχους. Έτσι ο Λευκός
κέρδισε επιρροή αλλά και περισσότερους
πόντους απ’ όσους έχασε.
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Η κύρια ιδέα λοιπόν είναι να δημιουργήσουμε μια απειλή πως σχεδιάζουμε ένα
τεράστιο σχηματισμό, για να ωθήσουμε τον αντίπαλό μας να παίξει μέσα στην
σφαίρα της επιρροής μας. Μόλις το κάνει αυτό, μπορούμε να κερδίσουμε πόντους
και παραπάνω επιρροή, όσο ο αντίπαλος προσπαθεί να επιβιώσει. Όπως είδατε,
δεν χρειάζεται να σκοτώσουμε τον αντίπαλο για να ωφεληθούμε. Αρκεί να παίξουμε
προς την σωστή κατεύθυνση. Ας δούμε τις βασικές οδηγίες για αυτή η τακτική:
Τι πρέπει να θυμόμαστε για τους τοίχους:

- Προσπαθήστε να επεκτείνετε από τους τοίχους σας, τόσο μακρυά όσο το μήκος του τοίχου συν ένα.
Ομοίως, αν ο αντίπαλος έχει έναν τοίχο που θέλετε να ελαττώσετε την επιρροή του, ισχύει η ίδια ιδέα.
- Προσπαθείστε να δημιουργήσετε ένα μεγάλο σχηματισμό που να ωθήσει τον αντίπαλο να σας επιτεθεί.
Όταν ο αντίπαλος αποφασίσει να εισβάλλει τότε σπρώξτε τις πέτρες του προς τον τοίχο σας και περικυκλώστε τον. Ακόμη και αν το γκρουπ του επιβιώσει θα κερδίσετε πόντους και επιρροή επεκτείνοντας την
γραμμή του τομέα σας όσο κυνηγάτε το αντίπαλο γκρουπ.
- Μετατρέψτε τους τοίχους σας σε περιοχή μόνο όταν ο αντίπαλος αγνοεί συστηματικά την απειλή σου
για δημιουργία ενός μεγάλου σχηματιμού. Όταν μια τέτοια κίνηση γίνει όντως η μεγαλύτερη στο παιχνίδι
και ο αντίπαλος εξακολουθεί να διστάζει, τότε υλοποιήστε την απειλή και πάρτε την περιοχή.
- Μην είσαστε άπληστοι νομίζοντας πως ένας μεγάλος τοίχος θα σας αποφέρει σίγουρα και μεγάλα οφέλη.
Να θυμόσαστε πως για να χτίσετε τον τοίχο σας, τον ανταλλάξατε με περιοχή και σίγουρους πόντους για
τον αντίπαλό σας, άρα δεν πρέπει να αφήσετε τον αντίπαλο να πάρει την περιοχή και να καταφέρει να
ελαττώσει την επιρροή του τοίχου σας. Μόλις οι κινήσεις που δημιουργούν τον τοίχο σας πάψουν να είναι
σέντε, πρέπει να επεκτείνετε μακρυά από τον τοίχο σας αλλιώς θα σας ελαττώσει ο αντίπαλος.
- Ποτέ μην δημιουργείτε έναν τοίχο που δείχνει προς τις πέτρες του αντιπάλου σας. Αυτός ο “τοίχος” θα
είναι απλά μια σειρά από πέτρες που δεν θα σας προσφέρουν τίποτα στο τέλος.

Όλα αυτά ακούγονται ενδιαφέροντα, αλλά πρέπει να τα δούμε πρακτικά στο ταμπλό
για να είναι πιο συγκεκριμένα και κατανοητά. Ας δούμε λοιπόν ένα παράδειγμα που
πραγματεύεται με τα περισσότερα από αυτά τα ζητήματα:
Σε αυτό το παιχνίδι ο Μαύρος παίζει την κίνηση 1 για
να πιέσει τις δύο σημειωμένες λευκές πέτρες και είναι
μια επέκταση από το σημείο 4-4 με την μεγάλη κίνηση
του ιππότη, άρα ο Μαύρος επεκτείνεται και επιτίθεται
ταυτόχρονα. Γιατί όμως είναι αυτή η κίνηση απειλητική
για τον Λευκό; Είδαμε σε προηγούμενα κεφάλαια πως
το άλμα δύο θέσεων στην τρίτη γραμμή είναι ένας συνηθισμένος τρόπο για να φτιάξουμε μια βάση για τις πέτρες μας, όμως όταν αυτό το γκρουπ περικυκλωθεί, η
βάση είναι σε κίνδυνο. Σε αυτή την περίπτωση, η κίνηση 1 και οι σημειωμένες μαύρες πέτρες είναι πάρα
πολύ κοντά στην βάση του Λευκού. Ο Μαύρος μπορεί να
παίξει A ή B για να καταστρέψει την βάση του γκρουπ,
όπως θα δούμε αμέσως στην επόμενη σελίδα, ή μπορεί
να παίξει και το άλμα της μαΐμούς στο C.
Ο Λευκός όμως ανησυχεί περισσότερο για την επέκταση
του Μαύρου στην πάνω πλευρά οπότε αγνοεί τους κινδύνους για το γκρουπ του και παίζει την είσβολή στο 2...
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Αριστερή εικόνα: Με την βοήθεια των κοντινών πετρών
ο Μαύρος μπορεί να παίξει την κίνηση 1. Αν ο Λευκός μπλοκάρει στο 2, τώρα ο Μαύρος μπορεί να παίξει την κίνηση 3
και να προσπαθήσει να συνδέθεί με την άλλη του πέτρα. Ο
Λευκός δεν μπορεί να παίξει στο A, γιατί ο Μαύρος θα απαντήσει με το ατάρι στο Β.
Δεξιά εικόνα: Ο Λευκός μπορεί μόνο να επεκτείνει με το 4
και να προσπαθήσει να διατηρήσει τις πέτρες του ενωμένες.
Η κίνηση 5 ενώνει τις πέτρες του Μαύρου, απειλεί να κόψει
τον Λευκό και αμύνεται ενάντια στην κίνηση 6 γιατί μετά
την κίνηση 7 οι πέτρες του Μαύρου έχουν περισσότερες
ελευθερίες. Ο Λευκός ενώνει με την κίνηση 8, αλλά δεν έχει
πλέον μάτια και πρέπει να τρέξει προς το κέντρο, έτσι
ο Μαύρος επιτίθεται το γκρουπ του Λευκού με το 9 αφήνοντας μόνο το A για διέξοδο στον Λευκό.
Μην αφήνετε τις πέτρες σας σε τέτοιο κίνδυνο!
Αριστερή εικόνα: Ο Μαύρος προστατεύει την βάση του
με την κίνηση 3 εξασφαλίζοντας τους σημειωμένους πόντους. Τώρα που ο Μαύρος νοιώθει ασφαλής, μπορεί να επιτεθεί στον Λευκό, ο οποιός θέλει να παλέψει για την γωνία
και παίζει την αργή κίνηση 4. Ο Λευκός, αν ήθελε να φτιάξει μια βάση, θα έπρεπε να είχε παίξει στο 5, τώρα όμως που
δεν έχει βάση, η δαγκάνα του Μαύρου στο 5 είναι μια πολύ
ισχυρή επίθεση.
Δεξιά εικόνα: Ο Λευκός προσπαθεί να τρέξει προς το
κέτρο, αλλά μετά απο τις κινήσεις 6 και 8, δεν βρίσκεται
πιο κοντά στον στόχο του. Η κίνηση 9 ενδυναμώνει και άλλο
την βάση του Μαύρου και παράλληλα αποκόπτει τις πέτρες
του Λευκού, από τις δύο πέτρες του στα αριστερά.
Όταν τα γκρουπ σας ειναι ισχυρά, τότε και οι επιθέσεις σας μπορεί να είναι ισχυρές. Αν όχι, τότε αργά ή
γρήγορα ο αντίπαλός σας θα αντεπιτεθεί.

Ας μηδενίσουμε τον μετρητή των κινήσεων και ας δούμε
την συνέχεια. Ο Λευκός προσπαθεί πάλι να βγει προς το
κέντρο με την κίνηση 1 και σχεδιάζει να αντεπιτεθεί
στις δύο πέτρες του Μαύρου, αλλά η κίνηση 2 τις ενισχύει και περιορίζει ταυτόχρονα και τις κατευθύνσεις
του Λευκού. Ο Λευκός σχεδον αναγκαστικά πρέπει να
κάνει το άλμα στο 3 και ο Μαύρος απαντάει με την κίνηση 4 που εμμέσως απειλεί και τα δύο γκρουπ αναγκάζοντας τον Λευκό να αμυνθεί στις κινήσεις 5 ως 7.
Το γκρουπ του Λευκού δεν είναι ακόμη απολύτως
ασφαλές, αλλά ο Μαύρος ενδιαφέρεται στο να χτίσει
επιρροή στην πάνω πλευρά και παίζει την κίνηση 8
απειλώντας πάλι να περικυκλώσει τον Λευκό, ο οποίος
απαντάει με την διαγώνια κίνηση στο 9 για να κρατήσεις τι πέτρες του μπροστά από την γραμμή τομέα του Μαύρου. Ο Λευκός χτίζει μια σειρά απο πέτρες,
έναν περικυκλωμένο τοίχο που δεν παρέχει επιρροή πουθενά και σπαταλάει τις κινήσεις του για να
σώσει πέτρες που δεν είναι αποτελεσματικές. Εν τω μεταξύ, ο Μαύρος κράτησε την αριστερή γωνία και
κέρδισε έναν τοίχο που η επιρροή του επεκτείνεται προς τους σημειωμένους πόντους και την δεξιά γωνία.
Ο Μαύρος θέλει να ενισχύσει τον τοίχο του και σκέφτεται τα A, B, C ή D...
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Αριστερή εικόνα: Αν ο Μαύρος παίξει μια κίνηση πιο κοντά στον τοίχο τότε μια εισβολή του Λευκού
κοντά στα 1, 2 ή 3 φαντάζει απίθανη μιας και δεν υπάρχει αρκετός χώρος. Υπάρχουν όμως αρκετά αδύναμα σημεία για να ξεκινήσει ο Λευκός κάποια ελάττωση, όπως τα A, B και C.
Δεξιά εικόνα: Σε μια αλληλουχία κινήσεων όπως αυτή ο Λευκός προλαβαίνει να παίξει σε όλα αυτά τα
σημεία. Επειδή η μεγάλη κίνηση του ιππότη δεν είναι αρκετά καλή αμυντική κίνηση ο Μαύρος αναγκάζεται
να παίξει αμυντικές κινήσεις στα 6 και 8 για να εξασφαλίσει την γωνία και ο Λευκός θα έχει πετύχει να
ελαττώσει αρκετά τις προοπτικές του Μαύρου.

Αριστερή εικόνα: Αν ο Μαύρος παίξει μια θέση πιο κοντά στην γωνία και πιο μακρυά από τον τοίχο,
τότε μια εισβολή του Λευκού είναι πιο πιθανή. Αυτή τη φορά η γωνία του Μαύρου είναι πιο ασφαλής και
έτσι ο Μαύρος μπορεί να παίξει πιο επιθετικές κινήσεις. Για παράδειγμα, υπάρχουν πιθανά σημεία για
ελάττωση στα A, B και C, αλλά δεν είναι το ίδιο αποτελεσματικά όσο πριν επειδή το B είναι πλέον πιο μακρυά απο τα άλλα σημεία και ο Μαύρος δεν χρειάζεται να χάσει κινήσεις για να ενισχύσει την γωνία του.
Left image: Σε αυτή την αλληλουχία κινήσεων ο Λευκός κόβεται στην μέση, μιας και η μαύρη σημειωμένη
πέτρα ενισχύει την γωνία και η κίνηση 1 είναι πολύ μακρυά από τις λευκές πέτρες. Αυτό σημαίνει πως ο
Μαύρος μπορεί να διαχωρίσει τις πέτρες του Λευκού στο 6 ακυρώνοντας πρακτικά την ελάττωση που προσπάθησε να πετύχει ο Λευκός.
Στο πραγματικό παιχνίδι ο Μαύρος επέλεξε να επεκτείνει πιο μακρυά από τον τοίχο του και να ενισχύσει ταυτόχρονα και την γωνία. Ο Λευκός είδε τον κενό χώρο
και εισέβαλλε πίσω από την γραμμή τομέα του Μαύρου. Ο Μαύρος θα μπορούσε να εξαφανίσει την πιθανή
βάση του Λευκού στο A, να περικυκλώσει με το B, να
παίξει το διαγώνιο χτύπημα στο C ή απλά να επεκτείνει
την γραμμή τομέα του στο D, δημιουργώντας ένα ευρύ
σχηματισμό γύρω απο την λευκή πέτρα. Ο Μαύρος
ανησύχεί για τις ατέλειες στον τοίχο του και έτσι επιλέγει να παίξει στο C, αν και όπως είδαμε πριν, τις πιο
πολλές φορές οι άλλες επιλογές επίθεσης από μακρυά
είναι συνήθως πιο ασφαλείς και αποτελεσματικές...
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Το αποτέλεσμα της επιλογής του Μαύρου είναι ένα
πολύπλοκο πρόβλημα ζωής και θανάτου, ζήτημα που
θα συζητήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο. Σε αυτή την
περίπτωση η μάχη είναι αρκετά πολύπλοκη και κρίθηκε υπέρ του Μαύρου στις λεπτομέρειες. Το Λευκό
γκρουπ τελικά πέθανε, λήγοντας πρακτικά το παιχνίδι, μιας και ο Μαύρος πήρε όλη την πάνω πλευρά
και την επιρροή προς το κέντρο. Όμως καλό είναι να
αποφεύγετε τέτοιες μάχες που καθορίζουν όλο το παιχνίδι. Όχι μόνο είναι υπερβολικά πολύπλοκες, αλλά
δεν υπάρχει και λόγος να παίρνετε τέτοιο ρίσκο αν
υπάρχουν άλλες πιο ασφαλείς λύσεις υπέρ σας...
Η κίνηση 2 σε αυτή την εικόνα θα δημιουργούσε το
τραπέζιο για τον Μαύρο ( που έχουμε δει πως είναι
ένα καλό σχήμα), και θα κατέστρεφε την βάση του
Λευκού, που θα έπρεπε να τρέξει να ξεφύγει.
Ο Μαύρος έπειτα απλά χρειάζεται να τον κυνηγήσει
επεκτείνοντας την γραμμή τομέα του παίρνοντας
έτσι αρκετό κέρδος, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο ρίσκο.
Στην αλληλουχία που βλέπουμε στην εικόνα ο Λευκός
προσπαθεί σιγά σιγά να βγεί έξω από την γραμμή
τομέα του Μαύρου, ο οποίος συνεχίζει να επεκτείνει
τους σχηματισμούς του δημιουργώντας καλά σχήματα
και κρατάει τις πέτρες του Λευκού περικυκλωμένες...

Ο Λευκός συνεχίζει τα άλματα με τις κινήσεις 7 και
9 και ο Μαύρος επεκτείνει την γραμμή τομέα του με
τις κινήσεις 8 και 10. Ο Λευκός επιτέλους ξέφυγε,
όπως ήταν και αναμενώμενο, μιας και ο Μαύρος έχει
δύο γκρουπ που πρέπει να επεκτείνει, ενώ ο Λευκός
μόνο ένα. Δείτε όμως το κόστος για τον Λευκό. Όλοι
σημειωμένοι πόντοι είναι πλέον σχεδόν σίγουρη περιοχή για τον Μαύρο ο οποίος έχασε μερικούς από
τους αρχικούς του πόντους, αλλά αποζημειώθηκες με
μια ισχυρή γωνία και ένα ισχυρό γκρουπ στο κέντρο.
Τι κέρδισε ο Λευκός; Δύο σειρές από πέτρες που δεν
έχουν ακόμη ούτε ένα μάτι και εξακολουθούν να βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο!
Ακόμη και το σκέπασμα στο 2 θα ήταν καλύτερο από
το διαγώνιο χτύπημα που διάλεξε ο Μαύρος στο παιχνίδι. Αν ο Λευκός προσπαθήσει να φτιάξει μια μικρή
βάση και να απειλήσει να συνδεθεί με τις πέτρες του
στα αριστερά με την κίνηση 3, το κακό σχήμα στο 4
παραδόξως σταματάει τον Λευκό και ενώνει τις πέτρες του Μαύρου. Τώρα ο Λευκός πρέπει πάλι να τρέξει και μετά τις κινήσεις 5 και 6 επιστρέφουμε στο
σενάριο της προηγούμενης εικόνας.

Προσοχή: Μην πανικοβάλεστε! Προσελκύστε την εισβολή με τους δικού σας όρους και έπειτα σπρώξτε
τον αντίπαλό σας προς τον τοίχο σας ή επεκτείνετε την γραμμή τομέα σας. Όσο ο αντίπαλος είναι απασχολημένος προσπαθώντας να ξεφύγει, εσείς θα κερδίζετε πόντους σε παρακείμενα σημεία του ταμπλο.
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Η χρήση της επιρροής και των τοίχων είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα στο
παιχνίδι για να εκτελεστούν σωστά. Σας διαβεβαιώνω πως ακόμη και οι καλύτεροι
παίχτες στον κόσμο μερικές φορές κάνουν λάθος στην αξιολόγησή τους αν όντως
αξίζει να δώσουν πόντους στον αντίπαλο για να κερδίσουν επιρροή, οπότε αυτή θα
είναι μια ερώτηση που θα σας απασχολήσει ιδιαίτερα και είναι αναμενόμενο να
γίνουν και λάθη. Υπάρχει όμως μια συνηθισμένη περίπτωση που η απόφασή μας
είναι πιο απλή: Όταν ο αντίπαλος έχει τις απαραίτητες πέτρες στο ταμπλό για
να καταστρέψει την επιρροή μας, τότε δεν θα πρέπει να επιλέγουμε την
δημιουργία τοίχων, αλλά να στοχεύουμε να πάρουμε περιοχή. Αυτό ίσως σας
ακούγεται ασαφές, αλλά πάνω στο ταμπλό γίνεται μάλλον προφανές. Ας δούμε ένα
παράδειγμα για να καταλάβουμε τι συμβαίνει και στην σελίδα 139 θα αναλύσουμε
μια πιο δύσκολη περίπτωση που η απάντηση δεν είναι τόσο εύκολη.
Σε αυτό το παιχνίδι ο Λευκός άφησε στην μέση το τζοσέκι
πάνω δεξιά και έπαιξε την κίνηση 1 ανάμεσα στις δύο
γωνιακές πέτρες του Μαύρου. Αυτή η κίνηση δυσχερένει
άμεσα κάθε σχέδιο του Μαύρου για να χτίσει έναν μεγάλο σχηματισμό ή να αποκτήσει επιρροή στην κάτω
πλευρά, ενώ ταυτόχρονα είναι και στην τέλεια θέση σε
περίπτωση που ο Λευκός θελήσει να εισβάλλει στα σημεία 3-3 στις γωνίες. Ο Μαύρος έχει αρκετές επιλογές.
Μπορεί να ενισχύσει τις γωνίες του στα A, B, C και D.
Μπορεί να ολοκληρώσει το τζοσέκι με τα E ή F και να
επικεντρωθεί στην δεξιά πλευρά. Μπορεί επίσης να προσεγγίσει την γωνία στο G και να επεκταθεί προς την μεγαλύτερη πλευρά, κάτι που φαίνεται λογικό, αλλά στην
πραγματικότητα, είναι μια κίνηση που είναι παραδόξως
και άπληστη και παθητική. Ο Λευκός παίζοντας στο G
αγνοεί τον κίνδυνο της κίνησης 1 και προσπαθεί να κερδίσει χώρο αλλού, χωρίς όμως να πιέσει την λευκή πέτρα
στο 1...

Έτσι, ο Μαύρος επιλέγει να προσεγγίσει την γωνία με την
κίνηση 2. Ο Λευκός αμύνεται πάλι μια φορά στο 3, αλλά
έπειτα αφήνει πάλι το τζοσέκι στην μέση και παίζει την
εισβολή στο σημείο 3-3 για την κίνηση 5. Το να αφήσεις
δύο τζοσέκι στην μέση είναι ένα ρίσκο, αλλά ο Λευκός
ξέρει οτι το συνηθισμένο τζοσέκι για την εισβολή στο σημείο 3-3 καταλήγει με το σέντε πάλι στον Λευκό, οπότε
σχεδιάζει να αμυνθεί πάνω αριστερά, αργότερα. Προς το
παρόν, ο Λευκός θέλει να αξιοποιήσει πλήρως την κίνηση 1. Ο Μαύρος έχει τώρα δύο μέτριες επιλογές. Αν
μπλοκάρει στο A τότε θα κερδίσει έναν τοίχο που κοιτάζει
σε έναν άδειο χώρο που ο Λευκός θα ελαττώσει αργότερα. Αν μπλοκάρει στο B τότε ο τοίχος του θα κοιτάζει
στην λευκή πέτρα που ήδη του μειώνει την επιρροή.
Η επιλογή A είναι η καλύτερη γιατί αναγκάζει τον Λευκό
να σπαταλήσει το σέντε, για να ελαττώσει τον Μαύρο, δίνοντας την ευκαιρία στον Μαύρο να επιτεθεί στις γωνίες...
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Όμως ο Μαύρος δεν διαλέγει την σωστή κατεύθυνση.
Έπειτα ακολουθεί το γνωστό τζοσέκι που είδαμε νωρίτερα, με εξαίρεση την κίνηση 1 να βρίσκεται πιο μακρυά
από τον τοίχο του Μαύρου σε μια προσπάθεια να ενώσει
τα δύο γκρουπ και να ολοκληρώσει και το τζοσέκι στηνπάνω αριστερή γωνία. Αυτό είναι μια επιλογή αμφίβολης
αποτελεσματικότητας μιας και αφήνει αρκετά αδύναμα
σημεία πίσω της, αλλά αυτό δεν είναι το θέμα που μας
απασχολεί σε αυτή την περίπτωση.
Πίσω στο ζήτημα της κατεύθυνσης, ο Λευκός είναι πολύ
ικανοποιημένος που η σημειωμένη πέτρα με τρίγωνο
είναι ακριβώς εκεί που θα έπρεπε να επεκτείνει ο Μαύρος. Αυτό σημαίνει οτι έχει πάλι σέντε, άρα μπορεί να εισβάλλει πάλι στην άλλη γωνία! Και πάλι ο Μαύρος έχει
δύο μέτριες επιλογές, A και B. Ο Λευκός περιμένει τον
Μαύρο να παίξει τις ίδιες κινήσεις, αλλά ο Μαύρος δεν
ήταν ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα και αποφασίζει
να μπλοκάρει από την άλλη πλευρά...

Αυτή τη φορά ο Μαύρος ολοκληρώνει το τζοσέκι κανονικά, αλλά το αποτέλεσμα πάλι δεν ειναι καλό. Ο Λευκός
παίζει άμεσα την κίνηση 12 που βρίσκεται στο κατάλληλο σημείο για να ελαττώσει τον τοίχο του Μαύρου,
αλλά και να πιέσει και τις σημειωμένες πέτρες του πάνω
δεξιά. Οι πέτρες του Λευκού είναι ζωντανές στην κάτω
δεξιά γωνία και ο Μαύρος έχτισε έναν τοίχο στο πουθενά.
Ο Μαύρος μπορεί να παίξει στο A για να εξασφαλίσει μια
βάση, δίνοντας όμως την ευκαιρία στον Λευκό να τον
ελαττώσει κι άλλο στα δεξιά. Ή ο Μαύρος μπορεί να παίξει στο B που είναι πιο κοντά στον τοίχο του από το ιδανικό, αλλά τουλάχιστον είναι μια επέκταση. Και οι δύο
επιλογές πλέον δεν είναι ιδιαίτερα καλές για τον Μαύρο.
Άρα, πρέπει να αποφεύγουμε να μας αναγκάζει ο αντίπαλος να διαλέγουμε μεταξύ επιλογών που δεν είναι
όντως υπέρ μας. Αν ο αντίπαλος έχει ήδη ελαττώσει τις
προοπτικές της επιρροής, στοχεύστε να πάρετε περιοχή...

Ναι, αλλά πως; Ακόμη και αν δεν γνωρίζετε κάποιο τζοσέκι για
να επανακτήσετε την γωνία σας, τουλάχιστον παίξτε κάτι απλό
όπως στο παράδειγμα που ακολουθεί, αντί να ακολουθήσετε ένα
τζοσέκι που δεν σας βολεύει. Βάλτε έναν στόχο και σκεφτείτε
πως να τον πετύχετε. Σε αυτή την περίπτωση, αν δεν μπορείτε
να πάρετε πίσω την περιοχή σας, τότε πάρτε πίσω το σέντε.
Αριστερή εικόνα: Ο Μαύρος δεν παίζει το χάνε και οι κινήσεις
4 και 6 επεκτείνουν το γκρουπ του Μαύρου. Τώρα τα A και B είναι
μιάι. Αν ο Λευκός παίξει στο B για να πάρει περιοχή, τότε ο Μαύρος παίζει στο A και εξασφαλίζει την επιρροή και ενισχύει λίγο και
τις σημειωμένες πέτρες πάνω δεξιά.
Δεξιά εικόνα: Αν ο Λευκός παίξει για να ελαττώσει την επιρροή
του Μαύρου, τότε η κίνηση 2 είναι πάλι αρκετά κοντά, αλλά ο
Λευκός δεν έχει ιδιαίτερο χώρο. Μετά τις κινήσεις 3 και 4, τώρα
και τα τρία λευκά γκρουπ είναι σε κίνδυνο, μιας και, αντίθετα με
το πραγματικό παιχνίδι, εδώ ο Λευκός δεν είναι ακόμη ζωντανός
στην γωνία και ο Μαύρος μπορεί να επιτεθεί στο A.
Αλλά υπάρχει και καλύτερος τρόπος!
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Επιπλέον τζοσέκι ενάντια στην εισβολή στο σημέιο 3-3
όταν η εξωτερική μας επιρροή δεν είναι αρκετή

Από τότε που ο AlphaGo έφερε στο προσκήνιο την εισβολή στο
σημείο 3-3 στην αρχική φάση, αυτό το τζοσέκι έχει γίνει αρκετά
δημοφιλές μιας και είναι ένα εργαλείο που μας δίνει πίσω είτε
την γωνία, είτε επιρροή προς δύο πλευρές, αντί για μία.
Μέχρι την κίνηση 5 το τζοσέκι είναι όμοιο με το κλασσικό.
Η κίνηση 6 ξεκινάει την διαφοροποίηση μιας και αποτελεί ένα
διπλό χάνε που αναγκάζει τον Λευκό να διαλέξει τι θέλει.
Αυτό είναι ήδη μια μικρή νίκη για τον Μαύρο, μιας και σχεδόν
όλες του οι επιλογές είναι πλέον καλύτερες εν σχέση με τις προηγούμενες σελίδες, αν η επιρροή δεν είναι πλέον ο στόχος του.
Ο Λευκός μπορεί να απαντήσει με το ατάρι στο A, το ατάρι στο
B ή το χάνε στο C...
Επιλογή A - Ο Μαύρος παίρνει πίσω την γωνία
Αντίθετα με το κεφάλιο των τζοσέκι, δεν θα αναλύσουμε ιδιαίτερα τις κινήσεις γιατί πλέον έχουμε περισσότερες γνώσεις για
το παιχνίδι, οι κινήσεις δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολες και είναι
μια καλή προπόνηση να τις σκεφτείτε γιατί λειτουργούν.
Θα δούμε όμως σίγουρα τις σωστές κινήσεις: Η κίνηση 1 είναι
ατάρι, αρα ο Μαύρος προφανώς θα ενώσει στο 2. Η κίνηση 3
θέτει άλλη μια πέτρα σε ατάρι αλλά ο Μαύρος θα θυσιάσει την
πέτρα του βάζοντας τον Λευκό σε ατάρι στο 4 και τον αναγκάζει
να αιχμαλωτίσει την πέτρα στο 5. Η κίνηση 6 αιχμαλωτίζει τις
λευκές πέτρες παίρνοντας πίσω την γωνία. Η σημειωμένη πέτρα
αποτελεί ακόμη πρόβλημα, αλλά τώρα ο Μαύρος έχει την γωνία
και το γκρουπ του είναι ισχυρό και μπορεί να επεκταθεί.

Επιλογή B - Ο Μαύρος παίρνει επιρροή
προς δύο κατευθύνσεις
Η κίνηση 1 είναι ατάρι που αναγκάζει τον Μαύρο να επεκτείνει
στο 2. Η κίνηση 3 είναι ένα χάνε που μειώνει τις ελευθερίες του
Μαύρου και τον αναγκάζει να απαντήσει με την κίνηση 4.
Ο Λευκός παίζει την κίνηση 5 για να αποκτήσει καλύτερο
σχήμα για μάτια για να ζήσει στην γωνία. Τώρα ο Μαύρος έχει
χρόνο να παίξει το ατάρι στο 6 αναγκάζοντας τον Λευκό να παίξει στο 7. Ο Μαύρος τώρα πρέπει να ενισχύσει το αδύναμο σημείο του με την κίνηση 8 και ο Λευκός βρίσκει χρόνο για να
ζήσει σίγουρα στο 9. Η κίνηση 10 ολοκληρώνει το τζοσέκι αιχμαλωτίζοντας την λευκή πέτρα, αν ο Μαύρος έχει υπέρ του την
σκάλα και ο Μαύρος απέκτησε επιρροή προς δύο κατευθύνσεις.
Επιλογή C - Ο Μαύρος παίρνει πίσω την γωνία
Η κίνηση 1 ξεκινάει με το χάνε και ο Μαύρος μπλοκάρει στο 2.
Η κίνηση 3 απειλεί να αιχμαλωτίσει όλες τις Μαύρες πέτρες,
αλλά ο Μαύρος μπορεί απλά να ενώσει με το 4.
Η κίνηση 5 θέτει την μαύρη πέτρα σε ατάρι και ο Μαύρος
απαντάει με το ατάρι στην κίνηση 6 αναγκάζοντας τον Λευκό
να αιχμαλωτίσει την πέτρα στο 7. Η κίνηση 8 καταλαμβάνει
πάλι την γωνία για τον Μαύρο και παίρνει επιρροή στην αριστερή πλευρά ενώ ο Λευκός παίρνει το σέντε και έχει επιρροή
προς την σημειωμένη του πέτρα. Ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα με τον Μαύρο τελικά να αποκτά επιρροή στα αριστερά και
τον Λευκό στην κάτω πλευρά.
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Αριστερή εικόνα: Ο σκοπός μας είναι να μείνουμε ασφαλείς και να χρησιμοποιήσουμε την επιρροή των
κοντινών μας πετρών για να κερδίσουμε όσο περισσότερα πράγματα γίνεται, όσο ο αντίπαλος πασχίζει
για να επιβιώσει. Σε αυτό το παιχνίδι ο Μαύρος εισβάλλει στο 1. Ο Λευκός θα μπορούσε να παίξει B ή C,
αλλά θα ήταν πολύπλοκο το αποτέλεσμα, ενώ το D δεν πιέζει αρκετά τον Μαύρο και του δίνει την γωνία
χωρίς μάχη. Έτσι ο Λευκός επιλέγει το Α για να προστατεύσει την γωνία και να πιέσει την Μαύρη πέτρα.
Δεξιά εικόνα: Μετά την κίνηση 2, ο Μαύρος δεν έχει χώρο για μάτια, άρα χρειάζεται να δημιουργήσει
χώρο με την κίνηση 3. Ο Λευκός απλά επεκτείνει με την κίνηση 4 και καταστρέφει την πιθανή βάση του
Μαύρου, ο οποίος αναγκάζεται πλέον να τρέξει στο κέντρο με την κίνηση 5. Ο Λευκός τον ακολουθεί με
την κίνηση 6 και αποκτά τους σημειωμένους πόντους όσο ο Μαύρος παλεύει για την ζωή του...

Αριστερή εικόνα: Ο Μαύρος θεωρεί πως είναι ασφαλής και εισβάλλει στην κάτω δεξιά γωνία και αφού
ολοκληρωθεί το τζοσέκι, χρησιμοποιεί το σέντε για να παίξει την κίνηση 13 που επεκτείνει τον σχηματισμό του και απειλεί τον σχηματιμό του Λευκού. Όμως ο Μαύρος ξέχασε τις τρείς σημειωμένες του πέτρες
και με το σκέπασμα στο 14 ο Λευκός τις περικυκλώνει, αναγκάζοντας τον Μαύρο να ξεκινήσει μια πολύπλοκη μάχη παίζοντας στο A ή B για να ξεφύγει και να ενωθεί με κάποιο άλλο γκρουπ και να επιβιώσει.
Δεξιά εικόνα: Ο Μαύρος κατάφερε να ξεφύγει τελικά, αλλά με τι κόστος! Ο Λευκός τον κυνήγησε μέχρι
την πάνω πλευρά και εξασφάλισε έτσι αρκετούς πόντους για να κερδίσει το παιχνίδι.

Να θυμάστε: Διατηρήστε τα πράγματα απλά! Επιτεθείτε από μακριά, προσπαθήστε να περικυκλώσετε.
Προσοχή: Οι επίγουσες κινήσεις είναι πιο σημαντικές από τις μεγάλες κινήσεις. Πρώτα η ασφάλεια!
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Το να αποφασίσουμε πότε να παίξουμε για επιρροή ή περιοχή και πότε να
σταματήσουμε, δεν είναι πάντα εύκολο γιατί πρέπει να λαμβάνουμε υπόψιν τι
συμβαίνει σε ολόκληρο το ταμπλό. Η γενική οδηγία είναι πως όταν η τακτική μας
αρχίζει να δίνει υπερβολική αποζημείωση πίσω στον αντίπαλο, τότε θα
πρέπει να σταματήσουμε. Το να μπορέσουμε να κρίνουμε ποιό πρόβλημα και ποιά
περιοχή είναι μεγαλύτερη στο ταμπλό μετά απο κάθε κίνηση είναι ίσως το πιο
σημαντικό και το πιο διασκεδαστικό κομμάτι του παιχνιδιού. Ας δούμε ένα πιο
δύσκολο παράδειγμα από το προηγούμενο:
Εδώ ο Μαύρος δοκιμάζει μια παρόμοια ιδέα με το τέλος
της σελίδας 136 παίζοντας στο σημαντικό σημείο για το
σχήμα και των δύο παιχτών με την κίνηση 1. Ο Λευκός
πιέζει προς την πάνω μεριά κερδίζοντας τεράστια επιρροή
προς το κέντρο, δίνοντας στον Μαύρο αρκετούς πόντους.
Ο Μαύρος πρέπει να παίξει όλες τις κινήσεις μέχρι την κίνηση 7 για να προστατεύσει το αδύναμο σημείο του στο C
και δεν είναι χαρούμενος με την επιρροή του Λευκού.
Το κύρια σημεία της μάχης είναι πλέον τα A και B. Είναι
η σειρά του Μαύρου και μπορεί να επεκτείνει στο B και να
πάρει και άλλη περιοχή ή να χτυπήσει τις πέτρες του Λευκού στην κορυφή με το A και να μεγαλώσει την περιοχή
του και να δώσει και άλλη επιρροή στον Λευκό. Αν ο Μαύρος παίξει αλλού, τότε ο Λευκός μπορεί να παίξει στο B και
να ελαττώσει τον Μαύρου, χωρίς όμως να μπορεί να σκοτώσει το γκρουπ του. Έτσι ο Μαύρος σκέφτεται την επόμενη εικόνα...

Αν ο Μαύρος συνεχίσει να επεκτείνει, αυτό δεν βελτιώνει
ιδιαίτερη την μικρή γραμμή τομέα του. Ο Λευκός έχει
πλέον αρκετή επιρροή για να σταματήσει να πιέζει στα
δεξιά και να παίξει την κίνηση 2 στα αριστερά. Ο Μαύρος
τότε θα αναγκαστεί να ενισχύσει το αδύναμο σημείο του
με την κίνηση 3 και μετά ο Λευκός μπορεί απλά να παίξει
την κίνηση 4 και να φτιάξει μια γραμμή τομέα μεταξύ των
δύο τοίχων του που να διασχίζει ένα πολύ μεγάλο τμήμα
του ταμπλό. Ο Μαύρος δεν μπορεί να επιτρέψει να συμβεί
κάτι τέτοιο με αντάλλαγμα λίγους πόντους...
Έτσι ο Μαύρος δεν παίζει στο Α αλλά παίζει την διπλή
προσέγγιση στην κίνηση 1. Ο Λευκός αμύνεται με την διαγώνια προέκταση στην κίνηση 2, για να κρατήσει τις πέτρες του Μαύρου διαχωρισμένες και για να μην
περικυκλωθεί. Ο Μαύρος παίζει την μεγάλη κίνηση του ιππότη στο 3 για να δημιουργήσει μια βάση και να απειλήσει
τα αδύναμα σημεία στον σχηματισμό του Λευκού στα B και
C.
Ο Λευκός θα παίξει έπειτα στο Α και θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στον Μαύρο, όμως ο Μαύρος κατάφερε να αποτρέψει την δημιουργία ενός τεράστιου Λευκού
σχηματισμού. Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση και οι παίχτες
δεν γνωρίζουν αυτή τη στιγμή αν ήταν σωστή ή όχι.
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Το ταμπλό αλλάζει συνέχεια και οι περιοχές που θεωρούμε σιγουρες και
σταθερές, μπορεί να βρεθούν σε κίνδυνο. Συνεχίζοντας την ιδέα της
επαναξιολόγησης όλου του ταμπλό μετά απο κάθε κίνηση, θα πρέπει να θυμόμαστε
πως εισβολές που μοιάζουν αδύνατες στην αρχή του παιχνιδιού, μπορεί να γίνουν
εφικτές όσο τοποθετούνται περισσότερες πέτρες. Σε αυτά τα πλαίσια δεν θα πρέπει
να παίζουμε μικρές κινήσεις της τελικής φάσης, στην αρχή του παιχνιδιού για να
διατηρήσουμε τις μελλοντικές προοπτικές για εισβολή. Για παράδειγμα:
Αυτό είναι άλλο ένα παιχνίδι που ο Μαύρος χρησιμοποίησε την απλή λύση της σελίδας 136 αν και σε αυτή την
περίπτωση δεν χρειαζόταν, μιας και ο Μαύρος είχε ήδη
μια πέτρα κοντά στην κίνηση 6, αλλά τώρα θεωρεί πως
όλη η πάνω πλευρά είναι σίγουρα δική του.
Όντως, αυτή τη στιγμή ο Λευκός δεν μπορεί να κάνει τίποτα εκεί οπότε κάνει αυτό που αναφέραμε: Αποφεύγει
να παίξει σε αυτή την περιοχή και να βοηθήσει εμμέσως
τον Μαύρο να ολοκληρώσει το έργο του. Έτσι ο Λευκός
παίζει κάπου αλλού και Μαύρος δεν νοιώθει την ανάγκη
να ενισχύσει μια περιοχή που θεωρεί σίγουρη...

Αργότερα όμως η κατάσταση έχει αλλάξει αρκετά.
Δείτε τις σημειωμένες πέτρες του Λευκού και συγκρίνετε
την κατάσταση με την προηγούμενη εικόνα. Ο Μαύρος
δεν βρήκε ποτέ τον χρόνο να ενισχύσει την πάνω πλευρά,
μιας και έπρεπε να ασχοληθεί με άλλα πιο επισφαλή σημεία του ταμπλό και θεωρούσε πως ήταν ασφαλής στην
πάνω πλευρά. Αυτό όμως δεν ισχύει πλέον.
Μετά την κίνηση 1 ο Λευκός μπορεί να ξεφύγει εκμεταλλευόμενος τα αδύναμα σημεία στα A, B ή ακόμη και
στο C...

Έπειτα ακολούθησε μια πολύπλοκη μάχη
ζωής και θανάτου, που είναι το θέμα του
επόμενου κεφαλαίου. Οι εικόνες από την
μάχη παρατίθονται ως παράδειγμα για να
θυμόμαστε γιατί αναφέραμε πριν πως
καλό είναι να διατηρούμε τα πράγματα
απλά τουλάχιστον μέχρι να αποκτήσουμε
εμπειρία. Αν επιλέξετε να μελετήσετε την
μάχη, μερικές επισημάνσεις:

Αριστερή εικόνα: Ο Μαύρος προσπαθεί να κόψει με την κίνηση 2 και ο Λευκός να συνδεθεί με την κίνηση 3. Ο Μαύρος παίζει το ατάρι στην κίνηση 4, βοηθώντας πρακτικά τον Λευκό να παίξει δωρεάν την
κίνηση 5. Θα πρέπει να αποφεύγετε τέτοιες κινήσεις, αλλά ο Μαύρος επιμένει με την κίνηση 6, που
αναγκάζει τον Λευκό να παίξει στο 7. Ο Μαύρος πιέζει με την κίνηση 8 και αντιλαμβάνεται πλέον πως η
πέτρα του στο 2 είναι αιχμάλωτη, μετά την κίνηση 9, και διαπιστώνει πως δεν έχει δύο μάτια πλέον και
προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο για να ζήσει τοπικά με την κίνηση 10.
Δεξιά εικόνα: Ο Μαύρος τελικά καταλήγει με ένα σχήμα που είναι νεκρό. Και ξέρουμε πως είναι νεκρό
γιατί είναι η σειρά του Μαύρου να παίξει και τα A και B είναι μιάι. Αν ο Μαύρος παίξει στο A, τότε ο Λευκός παίζει στο B και ο Μαύρος έχει ένα μάτι. Το ίδιο ισχύει και για την αντίθετη περίπτωση, άρα ο Μαύρος
είναι νεκρός. Η γνώση των σχημάτων που οδηγούν στην ζωή ή στον θάνατο είναι πολύ σημαντική για τον
σχεδιασμό των εισβολών και εκεί θα επικεντρωθούμε στο επόμενο κεφάλαιο: Στην ζωή ή τον θάνατο!
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8 Σχετικά με τα προβλήματα ζωής και θανάτου

Τα προβλήματα ζωής και θανάτου αφορούν το ζήτημα αν ένα γκρουπ είναι
ζωντανό ή νεκρό μετά από μία μάχη. Αυτές οι μάχες μπορούν να συμβούν παντού
στο ταμπλό, αλλά συνήθως βρίσκονται στις γωνίες και στις άκρες, όπου συμβαίνουν
και οι περισσότερες εισβολές. Υπάρχουν χιλιάδες προβλήματα ζωής και θανάτου
(που ονομάζονται τσουμέγκο) και υπάρχουν βιβλία αποκλειστικά αφιερωμένα σε
αυτά, μιας και η λύση αυτών των προβλημάτων θεωρείται δικαίως πολύ σημαντική
για το παιχνίδι. Αρκετοί ισχυρίζονται πως ένας από τους τρόπους για να βελτιωθούμε
γρήγορα στο Γκο είναι μέσα από την εκτεταμένη μελέτη τσουμέγκο, αλλά θα πρέπει
να είμαστε προσεκτικοί σε τέτοιες συμβουλές, μιας και η απόλυτη προσύλωση στις
τοπικές μάχες, μπορεί να σας κάνει να χάσετε την γενική εικόνα του ταμπλό. Νομίζω
πως η πιο καλή συμβουλή είναι ισορροπία και μέτρο σε όλα όσα μελετάμε.
Προηγουμένως μιλήσαμε αρκετά για τις σχέσεις μεταξύ των πετρών και τα καλά
σχήματα που μπορεί να έχουνε μεταξύ τους, αλλά δεν ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα με
το θέμα αν μπορούν να δημιουργήσουν δύο μάτια ή όχι. Ο πιο βασικός μας στόχος
για την λύση ενός τσουμέγκο είναι να αναγκάσουμε τον αντίπαλο με σέντε
κινήσεις, να οδηγηθεί σε σχήμα που δεν μπορεί να δημιουργήσει δύο μάτια.
Πριν όμως πετύχουμε αυτόν τον στόχο είναι λογικό πως χρειάζεται να
γνωρίζουμε πως δείχνει αυτός ο στόχος στο ταμπλό. Στα τσουμέγκο, κάθε κίνηση
μετράει και κάθε κίνηση πρέπει να απειλεί τον αντίπαλο με κάποιον τρόπο.
Χρειάζεται να αναγκάσουμε τον αντίπαλο, βήμα βήμα, προς την καταστροφή του
χώρου του γκρουπ του και, πολύ συχνά, ακόμη και αν ξέρουμε τι θέλουμε να
πετύχουμε, η σειρά με την οποία παίζουμε τις κατάλληλες κινήσεις έχει μεγάλη
σημασία για το αν θα καταφέρουμε να σκοτώσουμε το αντίπαλο γκρουπ ή οχι.
Μην νομίζετε όμως πως αυτό το κεφάλαιο ασχολείται μόνο με την επίθεση για
να σκοτώσουμε ένα γκρουπ. Η μελέτη των τσουμέγκο είναι επίσης είναι και μια
μελέτη για την άμυνα των γκρουπ. Θα συναντήσετε αρκετούς παίχτες που θα είναι
άπληστοι και θα θελήσουν να εισβάλλουν σε κάθε πιθανό χώρο των σχηματισμών
σας - ανεξάρτητα από το πόσο ισχυροί θα είστε σε αυτή την περιοχή - και θα είναι
απαραίτητο να γνωρίζετε πως να τους αντιμετωπίσετε. Σε αυτή την περίπτωση το
να αντεπιτεθείτε στις πέτρες τους είναι ουσιαστικά ένα είδος αναγκαστικής άμυνας.
Επίσης θα πρέπει να γνωρίζετε τα συνηθισμένα ζωντανά σχήματα και τα αδύναμα
σημεία που μπορεί να εμφανιστούν σε ένα τσουμέγκο μέσα στο παιχνίδι, για να
ξέρετε αν τα γκρουπ σας μπορούν να αντισταθούν στις επιθέσεις του αντιπάλου σας.
Στο Γκο η γνώση της επίθεσης είναι πρακτικά και γνώση της άμυνας και το αντίθετο.
Μερικές φορές κάποιοι διαμαρτύρονται πως κάποια τσουμέγκο είναι υπερβολικά
πολύπλοκα και πως δεν είναι ρεαλιστικό να τα συναντήσουν μέσα στο παιχνίδι.
Μερικές φορές και εγώ νοιώθω έτσι, για αυτό όλα τα παραδείγματα που θα
αναλύσουμε θα είναι από πραγματικά παιχνίδια.
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8 Ζωντανά και νεκρά σχήματα
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Το πρώτο μας βήμα θα είναι να γνωρίζουμε τα περισσότερο ζωντανά και νεκρά
σχήματα. Έχοντας γνώση του στόχου μας το δεύτερό μας βήμα θα είναι να εξηγήσουμε μερικές γενικές ιδέες καθώς και περίτεχνες κινήσεις (που ονομάζονται
τεσούτζι) που βοηθούν σε αυτά τα σχήματα, είτε στην άμυνα, είτε στην επίθεση.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τα σχήματα ανάλογα με τον χώρο που έχουν.
Σχήματα με χώρο τριών πόντων
Χώροι που αποτελούνται από τρείς πόντους είνα νεκροί ή ζωντανοί ανάλογα με
το ποιός παίχτης έχει σειρά να παίξει. Δεδομένου πόσο μικρός χώρος είναι, συνήθως
καταλήγουν να πεθαίνουν κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά αυτό δεν σημαίνει
πως δεν μπορείτε να αναγκάσετε τον αντίπαλο να παίξει κάπου αλλού για να
προλάβετε εσείς να παίξετε στο ζωτικό σημείο του σχήματος. Ας δούμε πρώτα τα
πιθανά σχήματα και μετά θα δούμε παραδείγματα αυτής της τακτικής:

Το πρώτο σχήμα είναι οι τρείς
πόντοι στη σειρά. Το ζωτικό
σημείο είναι το κέντρο συμμετρίας στο A...

Αριστερή εικόνα: Αν ο Μαύρος παίξει πρώτος στο ζωτικό σημείο,
τότε είναι ζωντανός μιας και έχει δύο μάτια στο A και στο B.
Δεξιά εικόνα: Αν ο Λευκός παίξει πρώτος, τότε ο Μαύρος έχει μόνο
ένα μάτι, γιατί θα πρέπει να συμπληρώσει μόνος του τις ελευθερίες
στα A και B για να αιχμαλωτίσει την λευκή πέτρα.

Το δεύτερο σχήμα είναι οι τρείς
πόντοι σε γωνία. Το A είναι
πάλι το ζωτικό σημείο...

Αριστερή εικόνα: Όπως και πριν, αν ο Μαύρος παίξει πρώτος τότε
είναι ζωντανός με δύο μάτια στο A και στο B.
Δεξιά εικόνα: Αν ο Λευκός παίξει πρώτος, μένει μόνο ένα μάτι.

Χρήσιμη συμβουλή: Το κέντρο της συμμετρίας κάθε σχήματος είναι συνήθως νευραλγικό για την κατάσταση του σχήματος σε ένα τσουμέγκο. Πολλά σημαντικά σημεία συνήθως μπορούν να βρεθούν αν ψάχνουμε για συμμετρίες ή μέρη που η συμμετρία σταματάει.
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Όπως είπαμε, επειδή ο χώρος είναι μικρός, ο αμυνόμενος παίχτης συνήθως
καταλήγει να μην είναι αυτός που έχει την τελευταία κίνηση που αποφασίζει την
μοίρα του γκρουπ, όμως, μερικές φορές, όταν υπάρχουν πολλαπλές απειλές στην
τοπική μάχη, τότε ο αμυνόμενος μπορεί να καταλήξει με σέντε την κατάλληλη στιγμή
και να σώσει το γκρουπ του. Για παράδειγμα:

Αριστερή εικόνα: Ο Λευκός έχει περικυκλώσει τον Μαύρο και ο Μαύρος έχει περικυκλώσει τον Λευκό.
Αν ο Μαύρος σκοτώσει τις λευκές πέτρες στην γωνία, τότε θα επιβιώσει, αλλιώς δεν έχει χώρο για δύο
μάτια και πεθαίνει. Έτσι δοκιμάζει το άλμα της μαϊμούς στο 1 και ο Λευκός αμύνεται στο 2. Αν ο Μαύρος
παίξει την στάνταρντ επέκταση στο A τότε θα χάσει την μάχη.
Δεξιά εικόνα: Πράγματι αν ο Μαύρος επεκτείνει τότε ο Λευκός μπορεί να απαντήσει με την κίνηση 4.
Αν ο Μαύρος δεν παίξει τώρα στο A, τότε ο Λευκός μπορεί να παίξει εκεί στην επόμενη κίνηση και να αιχμαλωτίσει τις μαύρες πέτρες, τελειώνοντας πρακτικά την μάχη υπέρ του Λευκού.

Αριστερή εικόνα: Έτσι ο Μαύρος δεν έχει άλλη επιλογή από το να παίξει την κίνηση 5 για να ενώσει
τις πέτρες του, όμως τώρα ο Λευκός έχει σέντε και το σχήμα τριών πόντων σε γωνία, άρα αν παίξει την κίνηση 6 τότε θα εξασφαλίσει πως το γκρουπ του είναι ζωντανό. Ακόμη και μετά την ανταλλαγή των κινήσεων 7 και 8, τίποτα δεν μπορεί να απειλήσει τα μάτια στα A και B. Ο Λευκός είναι ζωντανός και ο
Μαύρος αναγκάστηκε αρκετές φορές να παίξει κινήσεις που δεν ήταν προς το συμφέρον του.
Δεξιά εικόνα: Σε περίπτωση που δεν ήταν προφανές πως είχαμε το σχήμα τριών πόντων σε γωνία, αυτή
η εικόνα κάνει εμφανές πως το τελικό αποτέλεσμα θα ήταν το ζητούμενο αν είχε ολοκλήρωθεί πρώτα το
σχήμα και ο Λευκός είχε το σέντε και έπαιζε πρώτος στο A.
Χρήσιμη συμβουλή: Το να βρείτε σέντε κίνήσεις και απειλές σε μια τοπική μάχη είναι το κλειδί για να
ξεκλειδώσετε το πρόβλημα. Αν βρεθείτε να αναγκάζεστε να αντιδράτε σε κινήσεις του αντιπάλου για να
επιβιώσετε, συνήθως υπάρχει κάποια παγίδα. Προσέξτε το σχήμα σας για να την αποφύγετε νωρίς!
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Σχήματα με χώρο τεσσάρων πόντων
Τα σχήματα που αποτελούνται από τέσσερις πόντους είναι πέντε και η
κατάστασή τους ποικίλει. Μπορεί να είναι σίγουρα νεκρά, μπορεί να εξαρτάται ποιός
παίζει πρώτος και μπορεί να είναι σίγουρα ζωντανά. Ένα απο αυτά τα σχήματα
μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε Κο, ανάλογα την περίσταση. Αυτό σημαίνει πως
τα σχήματα με τέσσερις πόντους έχουν πρακτικά το πλήρες φάσμα των πιθανών
αποτελεσμάτων που μπορούμε να περιμένουμε απο μια μάχη ζωής και θανάτου.
Αξίζει να σημειωθέι πως, προς το παρόν, βλέπουμε τι ισχύει όταν οι πέτρες που
σχηματίζουν τους χώρους είναι πλήρως ενωμένες. Τα πιθανά προβλήματα που
προκύπτουν από αδύναμα σημεία στην συνδεσιμότητα των πετρών θα μας απασχολήσουν στην σελίδα 148. Ας δούμε τα πέντε σχήματα και τι ισχύει για αυτά:

Σχήμα 1 - Τέσσερις πόντοι σε τετράγωνο (σίγουρα νεκρό)
Αριστερή εικόνα: Το σχήμα είναι συμμετρικό και πάντα καταλήγει σε τρεις πόντους σε γωνία
Δεξιά εικόνα: Αυτό σημαίνει πως ο Λευκός πάντα θα καταλαμβάνει πρώτος το ζωτικό σημείο του σχήματος, ακόμη και αν ο Μαύρος παίξει πρώτος. Άρα αυτό το σχήμα είναι νεκρό.

Σχήμα 2 - Τέσσερις πόντοι σε σεριά (σίγουρα ζωντανό)
Αριστερή εικόνα: Και εδώ έχουμε συμμετρία, αλλά έχουμε δύο ζωτικά σημεία, A και B που είναι μιάι.
Δεξιά εικόνα: Ακόμη και αν ο Λευκός παίξει πρώτος, τότε ο Μαύρος μπορεί να παίξει στο άλλο ζωτικό
σημείο και να φτιάξει δύο μάτια. Άρα αυτό το σχήμα είναι ζωντανό.

Σχήμα 3 - Τέσσερις πόντοι σε μισό σταυρό (εξαρτάται ποιός παίζει πρώτος)
Αριστερή εικόνα: Άλλο ένα συμμετρικό σχήμα αλλά με ένα ζωτικό σημείο στο A.
Center/Δεξιά εικόνα: Αν ο Μαύρος προλάβει και παίξει πρώτος τότε είναι ζωντανός γιατί θα έχει τρία
μάτια. Αν ο Λευκός παίξει πρώτος, τότε μένει μόνο ένα μάτι και το σχήμα πεθαίνει.
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Σχήμα 4 - Τέσσερις πόντοι σε σχήμα σκάλας (σίγουρα ζωντανό)
Αριστερή εικόνα: Άλλο ένα συμμετρικό σχήμα με δύο ζωτικά σημεία, όπου τα A και B είναι μιάι.
Δεξιά εικόνα: Ακόμη και αν ο Λευκός παίξει πρώτος σε ένα απο τα ζωτικά σημεία, ο Μαύρος μπορεί να
παίξει στο άλλο σημείο και να φτιάξει δύο μάτια, άρα αυτό το σχήμα είναι ζωντανο.

Σχήμα 5 - Τέσσερις πόντοι σε σχήμα Γ (ζωντανό ή ειδική περίπτωση)
Αριστερή εικόνα: Αυτό το σχήμα δεν είναι συμμετρικό, παραταύτα έχει και αυτό δύο ζωτικά σημεία στα
A και B που είναι μιάι...
Δεξιά εικόνα: αυτό σημαίνει πως και αυτό το σχήμα είναι ζωντανό, με μια όμως εξαίρεση αυτή τη φορά,
όταν το σχήμα αυτό βρίσκεται στην γωνία. Σε αυτή την περίπτωση οι σημειωμένες πέτρες λείπουν και αντικαθιστούνται από τις άκρες του ταμπλό, δημιουργώντας ένα πολύ διαφορετικό απότελεσμα...

Περίεργα πράγματα συμβαίνουν στις γωνίες, για τρεις λόγους:
α) Η κοντινή απόσταση με την άκρη του ταμπλό οδηγεί σε ελλείψεις ελευθεριών και
αυτό μπορεί να αλλάξει αρκετά τις παραμέτρους ενώς προβλήματος
β) Οι γωνίες είναι τα σημεία τομείς των δύο πλευρών του ταμπλό και εκεί υπάρχουν
μοναδικά ζωτικά σημεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία
ή των καταστροφή ματιών.
γ) Οι δύο πλευρές του ταμπλό αντικαθιστούν σταθερούς τοίχους από φιλικές πέτρες
και αυτό μπορεί να αλλάξει δραστικά την κατάσταση των γκρουπ
Η ειδική περίπτωση του σχήματος Γ στην γωνία, δημιουργείται από την τρίτη
περίπτωση και είναι ιδανικό παράδειγμα για την ιδιαιτερότητα των γωνιών:
Περίπτωση 1
Σχήμα Γ στη γωνία με καμία ή μια
εξωτερική ελευθερία
Αριστερή εικόνα: Αν ο Λευκός παίξει στο ζωτικό
σημείο με την κίνηση 1 τότε ο Μαύρος χρειάζεται
να αιχμαλωτίσει αυτή την πέτρα και οι επιλογές του
είναι το A και B. Το B όμως οδηγεί σε μάχη κο.
Δεξιά εικόνα: Αν ο Μαύρος δοκιμάσει αυτό το
ατάρι στην Λευκή πέτρα, τότε πρακτικά θέτει το δικό
του γκρουπ σε ατάρι και ο Λευκός παίζοντας μια κίνηση στο 3 θα αιχμαλωτίσει όλες τις μαύρες πέτρες...
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Αριστερή εικόνα: Ο Μαύρος μπορεί να επιβιώσει
μόνο παίζοντας αυτή την κίνηση 2, όμως επειδή
αυτή η πέτρα είναι τώρα μόνη της στην άκρη του
ταμπλό, βρίσκεται άμεσα σε ατάρι και ο Λευκός μπορεί να την αιχμαλωτίσει με την επόμενή του κίνηση.
Δεξιά εικόνα: Πράγματι ο Λευκός με την κίνηση 3
αιχμαλωτίζει την Μαύρη πέτρα και θέτει όλες τις
Μαύρες πέτρες σε ατάρι και ξεκινάει το κo. Ο Μαύρος πρέπει να βρεί μια απειλή κο για να έχει την ευκαιρία να αιχμαλωτίσει την Λευκή πέτρα αργότερα
στην κίνηση 6, όπως περιγράψαμε στην σελίδα 13.

Περίπτωση 2
Σχήμα Γ στη γωνία με δύο ή περισσότερες
εξωτερικές ελευθερίες
Αριστερή εικόνα: Αν παιχθούν οι ίδιες κινήσεις
όπως πριν τότε οι επιπλέον ελευθερίες επιτρέπουν
στον Μαύρο να ζήσει παίζοντας στο A.
Δεξιά εικόνα: Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα.
Ο Λευκός δεν μπορεί να παίξει στο A γιατί είναι αυτοκτονία και οι μαυρες πέτρες δεν βρίσκονται σε
ατάρι για να τις αιχμαλωτίσει. Άρα ο Μαύρος μπορεί
να παίξει στο A και να δημιουργήσει δύο μάτια!

Οι ιαπωνικοί κανόνες θεωρούν το σχήμα Γ στην γωνία σαν νεκρό, αν και μπορεί να επιβιώσει σε μερικές
περιπτώσεις. Υπάρχουν μερικές συζητήσεις γύρω από αυτήν την απόφαση, ιδίως επειδή άλλοι κανόνες
όπως οι κινέζικοι, θεωρούν πως πρέπει να παιχθεί το κο για να θεωρηθούν όντως νεκρές αυτές οι πέτρες,
αλλά δεν είναι σκοπός μας να μπούμε σε τόσο συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Σχήματα με χώρο πέντε πόντων
Η λογική λέει πως όσο περισσότερο χώρο έχουμε, τόσο πιο εύκολο θα είναι να
ζήσουμε σίγουρα. Αυτό είναι αλήθεια για τα περισσότερα σχήματα πέντε
πόντων, αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για μερικά σχήματα που
προκύπτουν από την προσθήκη άλλου ένα πόντου σε σχήματα τεσσάρων πόντων
που ήδη είδαμε πως είχαν πρόβλημα. Για παράδειγμα, οι τέσσερις πόντοι σε
τετράγωνο είναι σίγουρα νεκροί. Αν προσθέσουμε έναν ακόμη πόντο, τότε το σχήμα
ονομάζεται “η βαριά πεντάδα”, αλλά θα είναι ζωντανό; Και ποιά είναι τα άλλα
σχήματα που θα πρέπει να μας απασχολούν; Ας δούμε τι συμβαίνει:
Σχήμα 1 - Η “βαριά πεντάδα”
(εξαρτάται ποιός παίζει πρώτος)
Αριστερή εικόνα: Όπως είδαμε πριν, στο τετράγωνο
τεσσάρων πόντων δεν υπήρχαν ζωτικά σημεία, αλλά η
προσθήκη ενός ακόμη πόντου στο σχήμα, σπάει την συμμετρία και δημιουργεί ένα ζωτικό σημείο στο A.
Δεξιά εικόνα: Αν ο Μαύρος παίξει πρώτος στο ζωτικό
σημείο, τότε είναι προφανές πως έχει δύο μάτια, αλλά αν
παίξει πρώτος ο Λευκός, τότε ο Μαύρος θα πρέπει να συμπληρώσει τις δικές του ελευθερίες για να τον αιχμαλωτίσει. Οι επιλογές A, B και C δεν λειτουργούν...
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Δεν υπάρχει τρόπος για να ζήσει ο Μαύρος πλέον, εάν δεν προλάβει να παίξει πρώτος στο ζωτικό σημείο.

Σχήμα 2
Πέντε πόντοι σε σχήμα σταυρού
(εξαρτάται ποιός παίζει πρώτος)
Αν προσθέσουμε μια πέτρα στον μισό σταυρό της σελίδας 144 και δημιουργήσουμε έναν ολόκληρο σταυρό, θα διαπιστώσουμε πως το ζωτικό σημείο δεν
άλλαξε θέση από το κέντρο συμμετρίας του σχήματος και αξακολουθεί να είναι
μόνο ένα. Αυτό σημαίνει πως η κατάσταση αυτού του γκρουπ παραμένει η ίδια,
ακόμη και αν προσθέσαμε έναν πόντο στον χώρο του σχήματος και έτσι εξαρτάται πλήρως από το ποιός έχει σέντε για να παίξει πρώτος στο A.

Σχήματα με χώρο έξι πόντων
Με έξι πόντους τα σχήματα και η ασφάλεια που παρέχουν, αυξάνονται και τα
μόνα επικίνδυνα σχήματα είναι αυτά που δημιουργούνται αν προσθέσουμε πόντους
σε προηγούμενα σχήματα που παρουσίαζαν προβλήματα. Ανάλογα με το που θα
προσθέσουμε τους πόντους, το σχήμα μπορεί να είναι ζωντανό ή σε κίνδυνο.
Σχήμα 1 - Το ορθογώνιο έξι θέσεων
(σίγουρα ζωντανό)
Αριστερή εικόνα: Προσθέτοντας έναν πόντο στην
“βαριά πεντάδα” την ξανακάνει συμμετρική και πλέον
έχουμε δύο ζωτικά σημεία στα A και B που είναι μιάι.
Άρα το σχήμα μας είναι ζωντανό.
Δεξιά εικόνα: Ακόμη και αν ο Λευκός παίξει πρώτος,
τότε ο Μαύρος μπορεί να παίξει στο άλλο ζωτικό σημείο
και να φτιάξει ένα ζωντανό σχήμα. Τα A και B είναι πάλι
μιάι. Αν ο Λευκός παίξει A, ο Μαύρος έχει δύο μάτια με
το B. Το αντίθετο μας δίνει το ίδιο αποτέλεσμα.

Σχήμα 2
Έξι πόντοι σε σχήμα σταυρού, συν μια πέτρα
(εξαρτάται ποιός παίζει πρώτος)
Παρατηρήστε πόσο όμοιο είναι το σχήμα με τον σταυρό πέντε θέσεων που αναφέραμε προηγουμένως. Η προσθήκη μιας πέτρας με αυτόν τον τρόπο δεν δημιουργεί καμία διαφορά στο κέντρο συμμετρίας του σχήματος και το ζωτικό
σημείο στο A παραμένει αναλλοίωτο, άρα όποιος παίξει πρώτος εκεί καθορίζει
και την μοίρα του γκρουπ. Μην ξεχνάτε πως το ζήτημα της συμμετρίας αποτελεί
ένα διαρκές θέμα στο πρόβληματα ζωής και θανάτου (τσουμέγκο).

Ζωή και θάνατος

148

Το όρθογώνιο έξι θέσεων είναι το ιδανικό παράδειγμα για να παρουσιάσουμε
πως επηρεάζεται η κατάσταση ενός γκρουπ, αν έχει αδύναμα σημεία στις πέτρες
που το απαρτίζουν. Μόλις είπαμε πως το ορθογώνιο έξι θέσεων είναι σίγουρα
ζωντανό, αλλά αυτό είναι αλήθεια μόνο αν οι πέτρες του σχήματος είναι συμπαγείς.
Δυστυχώς στα πραγματικά παιχνίδια τα σχήματα δεν είναι πάντα φτιαγμένα με τόση
προσοχή και συνήθως περιέχουν αδύναμα σημεία. Για παράδειγμα:
Αριστερή εικόνα: Αυτό μοιάζει με το ορθογώνιο έξι
θέσεων με τα συνηθισμένα ζωτικά σημεία, αλλά υπάρχει
ένα πρόβλημα με την πέτρα σημειωμένη με X. Αυτή η
πέτρα θα έπρεπε ήταν Μαύρη για να είναι το σχήμα
ζωντανό. Ως έχει, η επιβίωση του σχήματος εξαρτάται
από το ποιός παίζει πρώτος.
Δεξιά εικόνα: Αν ο Λευκός παίξει πρώτος σε ένα απο
τα ζωτικά σημεία, ο Μαύρος πρέπει να αμυνθεί και να
ενώσει τις πέτρες του, δημιουργώντας τη “βαριά πεντάδα” η οποία, σε αυτή την περίπτωση, είναι νεκρή...

Άπό τα αριστερά στα δεξιά: Αν ο Μαύρος ενώσει καταλήγει με την “βαριά πεντάδα”. Αν προσπαθήσει
να παίξει στο άλλο ζωτικό σημείο και να αντισταθεί, τα ατάρι στις σημειωμένες πέτρες οδηγούν στον θάνατο του γκρουπ. Μόνη λύση είναι να παίξει πρώτος σε ένα απο τα ζωτικά σημεία.
Αριστερή εικόνα: Το ίδιο πρόβλημα μπορεί να συμβεί σε πολλά ζωντανα σχήματα.
Σε αυτό το παράδειγμα έχουμε ένα σχήμα
που πριν είπαμε πως είναι σίγουρα ζωντανό
αλλά τώρα έχει μια ατέλεια στο X. Όπως και
στο προηγούμενό μας παράδειγμα, αυτό αλλάζει την κατάσταση δραστικά και τώρα το
γκρουπ δεν είναι πλέον ζωντανό, αλλά εξαρτάται από το ποιός παίζει πρώτος.
Δεξιά εικόνα: Αν ο Λευκός παίξει την κίνηση 1 σε αυτή τη θέση, τότε αμέσως θέτει
τις σημειωμένες πέτρες σε ατάρι. Ο Μαύρος
δεν μπορεί πλέον να παίξει την κανονική κίνηση στο 2 και να δημιουργήσει δύο μάτια ή
να σώει τις πέτρες του με κάποιον άλλον
τρόπο κι έτσι το γκρουπ είναι νεκρό.

Χρήσιμη συμβουλή: Ατέλειες στα σχήματα και πιθανά αδύνατα σημεία ή ελλείψεις ελευθεριών, είναι
από τους κύριους παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο στα προβλήματα ζωής και θανάτου.
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Σχήματα με χώρο εφτά ή παραπάνω πόντων
Σχήματα με τόσο πολύ χώρο είναι συνήθως ζωντανά, εκτός και αν έχουν
αδύναμα σημεία ή είναι πλήρως περικυκλωμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις
μπορεί να οδηγήσουν σε κο ή σε σέκι (σελίδα 11). Πρέπει να προσέχετε τις
εξωτερικές ελευθερίες καθώς και πως ενώνονται οι πέτρες σας σε ένα πρόβλημα
ζωής και θανάτου. Παραδόξως, το σχήμα που είναι γνωστό για τα προβλήματα που
παρουσιάζει αν περικυκλωθεί στη γωνία, έχει εννιά πόντους. Ας δούμε πως:
Αριστερή εικόνα: Όπως ήταν αναμενόμενο
μόνο ένα τελείως συμμετρικό σχήμα θα μπορούσε να είναι εύθραυστο με τόσο κενό χώρο. Το
ζωτικό σημείο είναι, ως συνήθως, στο κέντρο της
συμμετρίας στο A.
Δεξιά εικόνα: Αν ο Λευκός παίξει πρώτος τότε
ο Μαύρος προσπαθεί να αιχμαλωτίσει αυτήν την
πέτρα και οι επιλογές του, από το A μέχρι το D
είναι μιάι και όλες ευνοούν τον Λευκό!

Αν ο Μαύρος δοκιμάσει
αυτή την επιλογή τώρα τα
A και B οδηγούν σε σέκι...

Αν ο Μαύρος παίξει την κίνηση 6 είτε στο A (αριστερά) είτε στο B
(δεξιά), αυτό σημαίνει πως ο Λευκός δεν μπορεί να αιχμαλωτισθεί,
επειδή ο Μαύρος δεν μπορεί να παίξει σε ένα από τους σημειωμένους
πόντους χωρίς να βρεθεί ο ίδιος σε ατάρι! Άρα έχουμε σέκι.

Αν ο Μαύρος δοκιμάσει
αυτήν την κίνηση 4, τότε
το τελικό αποτέλεσμα
είναι ένα νεκρό σχήμα.

Αριστερή εικόνα: Αν ο Μαύρος φτιάξει ένα μάτι τότε έχουμε σέκι,
γιατί δεν μπορεί να παίξει και στους δύο σημειωμένους πόντους
Δεξιά εικόνα: Αν όμως ο Μαύρος έχει δύο εξωτερικές ελευθερίες
τότε ο Μαύρος μπορεί να παίξει στα τετράγωνα και να αιχμαλωτίσει
τις Λευκές πέτρες και να ζήσει.

Να θυμάστε: Προσπαθήστε να μην περικυκλωθείτε πλήρως. Αν δεν μπορείτε να το αποφύγετε, προσπαθείστε να δημιουργείσετε ζωντανά σχήματα με δύο μάτια με χωρίς αδύναμα σημεία.

8 Τεσούτζι
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Τι είναι ένα τεσούτζι; Είναι μια περίτεχνη κίνηση ή μια σειρά από λίγες κινήσεις
που στοχεύουν στο να πετύχουν έναν συγκεκριμένο, και συνηθως δύσκολο, στόχο.
Μερικές φορές οι κινήσεις αυτές μπορεί να είναι κάτι τόσο φαινομενικά απλό όπως
το να παίξεις μια διαγώνια κίνηση ή κάποια προέκταση του γκρουπ σου, ενώ άλλες
φορές μπορεί να είναι πιο πολύπλοκες ή περισσότερες κινήσεις που φέρνουν μια
τοπική κατάσταση υπερ σας. Οι κύριοι στόχοι των τεσούτζι είναι:
A) Να ελαττώσουν τις ελευθερίες ενός γκρουπ ή να μας βοηθήσουν να δημιουργήσουμε δύο μάτια
B) Να ενώσουν ένα γκρουπ που βρίσκεται σε κίνδυνο, με κάποιο ζωντανό γκρουπ.
Γ) Να αιχμαλωτίσουν ή να κόψουν γκρουπ του αντιπάλου
Έχουμε ήδη δει μερικά τεσούτζι, όπως η σκάλα στην σελίδα 28 και το άλμα της
μαϊμούς στην σελίδα 58. Σε αυτό το κεφάλαιο θα επικεντρωθούμε στα τεσούτζι που
εμφανίζονται συχνά για να μας βοηθήσουν να αποκτήσουμε το πάνω χέρι σε μια
μάχη ζωής και θανάτου. Προφανώς δεν θα καλύψουμε όλα τα τεσούτζι που
υπάρχουν, αλλά είναι ένα ενδιαφέρον θέμα και καλό θα ήταν
αργότερα να μελετήσετε κάποιο βιβλίο αφιερωμένο σε αυτά.
Πριν ξεκινήσουμε την συζήτηση για τα τεσούτζι, μια
παρένθεση για τα ζωτικά σημεία στην γωνία. Αναφέραμε
στην σελίδα 145 πως η γωνία έχει μερικές μοναδικές
ιδιότητες επειδή μπορούμε να δημιουργήσουμε ευκολότερα
μάτια. Πράγματι η γωνία είναι το μοναδικό μέρος που ένα
Έξι πέτρες με δύο μάτια
γκρουπ έξι πετρών μπορούν να έχουν δύο μάτια.
Αυτό δημιουργεί ένα πολύ ιδιαίτερο πεδίο μάχης που δεν υπάρχει αλλού στο ταμπλό.
Πολλές φορές θα σωθείτε ή θα χάσετε εξ αιτίας της κατάστασης στις γωνίες και αυτός
είναι και ο κύριος λόγος που η αρχική φάση του παιχνιδιού συνήθως ξεκινάει απο
εκεί: Επειδή είναι το πιο εύκολο μέρος για να ζήσει ένα γκρουπ. Έτσι λοιπόν στις
μάχες ζωής και θανάτου η γωνία περιέχει συνήθως τρία ζωτικά σημεία τα οποία
πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είτε είμαστε στην άμυνα, είτε στην επίθεση και θα
πρέπει πάντα να δοκιμάζουμε στο μυαλό μας μερικές αλληλουχίες κινήσεων που
αφορούν αυτά τα σημεία και να σκεπτόμαστε τα αποτελέσματά τους.
Αριστερή εικόνα: Τα τρία ζωτικά σημεία στην γωνία
είναι οι κινήσεις 1, 2 και 3. Η κύρια απειλή είναι είτε
η δημιουργία ματιού, είτε ένα μια μάχη κό στο Α, όπως είδαμε στην σελίδα 146. Τα πιο επικίνδυνα σημεία είναι τα
1 και 3, γιατί συνήθως είναι μιάι.
Δεξιά εικόνα: Συνήθως αν ο αντίπαλος παίξει την
κίνηση 1 σε μια μάχη θέλουμε να πάρουμε το αντίστοιχο
σημείο στο A για να αποτρέψουμε το κο ή να περικυκλώσουμε αργότερα την αντίπαλη πέτρα με τα B ή C, ανάλογα
την περίσταση.
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Το δίχτυ
Το δίχτυ είναι ένα απλό τεσούτζι που χρησιμοποιείται κυρίως για να
αιχμαλωτίστούν οι πέτρες του αντιπάλου που προσπαθούν να κόψουν τις πέτρες
μας και να ελαχιστοποιήσουν τις προοπτικές τους. Το δίχτυ αιχμαλωτίζει τις πέτρες
έμμεσα, αντί να ακουμπάει πάνω τους και να τις θέτει σε ατάρι. Το τυπικό σχήμα
που οδηγεί σε δίχτυ είναι δύο φιλικά γκρουπ που σχηματίζουν ορθή γωνία και
διαχωρίζονται μεταξύ τους από μια ή περισσότερες πέτρες του αντιπάλου:
Αριστερή εικόνα: Σε αυτό το παράδειγμα η σημειωμένη λευκή
πέτρα κόβει τον Μαύρο σε δύο
γκρουπ. Αν ο Μαύρος δεν κάνει
κάτι για αυτό, μπορεί αργότερα να
έχει σημαντικό πρόβλημα
Δεξιά εικόνα: Τι όμως μπορεί να
γίνει; Αν ο Μαύρος παίξει την
σκάλα στο 1 ή στο 2 για να αιχμαλωτίσει την λευκή πέτρα, τότε η
πέτρα σημειωμένη με τρίγωνο διασπάει την σκάλα του Μαύρου...

Αριστερή εικόνα: Η σωστή απάντηση είναι το δίχτυ στην κίνηση 1. Αυτό είναι ένα πολύ τυπικό σχήμα
για δίχτυ και αιχμαλωτίζει την λευκή πέτρα ανεξάρτητα σε κατεύθυνση και να προσπαθήσει να ξεφύγει.
Κεντρική και δεξιά εικόνα: Πράγματι, αν ο Λευκός προσπαθήσει να αντισταθεί, τότε δεν υπάρχει καμία
πέτρα για να τον βοηθήσει πλέον, μιας και το δίχτυ θέτει άμεσα σε ατάρι το γκρουπ του Λευκού.

Αριστερή εικόνα: Θα πρέπει να σημειωθεί πως ενώ το δίχτυ είναι πολύ αποτελεσματικό σε αυτό που
κάνει, δεν είναι τέλειο και αφήνει και αυτό κάποιο άτζι πίσω του. Σε αυτή την περίπτωση τα A, B και C
είναι όλα σέντε, επειδή αν ο Μαύρος δεν απαντήσει, τότε ο Λευκός μπορεί να σώσει την πέτρα του.
Κεντρική και δεξιά εικόνα: Αν ο Μαύρος παίξει την κίνηση 3 κάπου αλλού, τότε ο Λευκός μπορεί να
τρυπήσει το δίχτυ και να απειλήσει να αιχμαλωτίσει τις σημειωμένες πέτρες. Το δίχτυ είναι ένα ισχυρό τεσούτζι, αλλά θα πρέπει να αποφεύγετε να το χρησιμοποιήσετε αν οι επικίνδυνες κινήσεις που αφήνει πίσω
του θα σας δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα στο ταμπλό.
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Αριστερή εικόνα: Όσο περισσότερες πέτρες έχουμε, τόσο πιο εύκολο είναι να χρησιμοποιήσουμε το
δίχτυ. Σε αυτό το παράδειγμα επειδή ο Λευκός έχει πολλές πέτρες στην περιοχή μπορεί να παίξει το δίχτυ
και με την τυπική κίνηση στο A, αλλά και με τα B και C. Συγκεκριμένα η κίνηση του ιππότη στο B είναι
και αυτή μια σχετικά συνηθισμένη κίνηση για δίχτυ, ενώ το C είναι πολύ πιο περιστασιακό.
Κεντρική και Δεξιά εικόνα: Όπως βλέπετε και στις δύο περιπτώσεις, αν ο Μαύρος προσπαθήσει να ξεγύγει από το δίχτυ, το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το ίδιο. Μόνο η σειρά των κινήσεων αλλάζει.
Αριστερή εικόνα: αν ο Λευκός δεν παίξει
το δίχτυ τότε η γραμμή τομέα του είναι πολύ
κοντή και ο Μαύρος μπορεί να βγεί έξω εύκολα αν παίξει στην κίνηση 1.
Δεξιά εικόνα: Αν ο Λευκός προσπαθήσει
να παίξει τώρα το δίχτυ με την κίνηση του
ιππότη στο 2, θα διαπιστώσει πως κάτι τέτοιο δεν λειτουργεί πλέον. Ανάλογα με την
κατάσταση στο ταμπλό, κάτι τέτοιο μπορεί
να μην αποτελεί πρόβλημα, αλλά σε αυτή
την περίπτωση, αποτυγχάνει.

Αριστερή εικόνα: Όταν οι συνθήκες για
να παιχθεί το δίχτυ είναι υπαρκτές, όπως
στο παράδειγμα, τότε πρακτικά το αδύναμο
σημείο στο Α προστατεύεται από την απειλή
οτι θα απαντήσετε με το δίχτυ στο B.
Δεξιά εικόνα: Όμως ο Μαύρος μπορεί να
παίξει στο ζωτικό σημείο με την κίνηση 1
και να αναγκάσει τον Λευκό να συνδέσει τις
πέτρες του στην κίνηση 2. Άρα ο Μαύρος
έπαιξε μια κίνηση δωρεάν.

Αριστερή εικόνα: Συνδυάζοντας τις δύο
προηγούμενες περιπτώσεις, αν οι αμυνόμενες πέτρες είναι πάρα πολλές, τότε ο Μαύρος δεν μπορεί να παίξει ούτε στο B, γιατί η
γραμμή τομέα είναι πιο μεγάλη και το δίχτυ
πλέον λειτουργεί και για το B.
Δεξιά εικόνα: Αν ο Μαύρος απειλήσει με
την κίνηση 1, τώρα ο Λευκός μπορεί να παίξει ένα πιο μεγάλο δίχτυ στο 2. Αν ο Μαύρος
προσπαθήσει να ξεφύγει στο 3, τότε ο Λευκός παίζει στο 4 και συνεχίζει να περικυκλώνει τον Μαύρο.

Μην ξεχνάτε: Το δίχτυ είναι ένα ισχυρό τεσούτζι αλλά θα πρέπει να το χρησιμοποιείτε την σωστή στιγμή
γιατί δίνει στον αντίπαλό σας σέντε κινήσεις.
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Το πέταγμα
Το πέταγμα είναι ένα τεσούτζι που χρησιμοποιείται για να μειώσει τις ελευθερίες
ενός αντίπαλου γκρουπ. Η κεντρική ιδέα είναι να τοποθετήσουμε μια πέτρα μέσα
στο γκρουπ του αντιπαλου και να τον αναγκάσουμε να αιχμαλωτίσει την πέτρα μας
ή να χάσει το γκρουπ του. Συνήθως το πέταγμα θέτει κάποιες πέτρες σε ατάρι,
αναγκάζοντας τον αντίπαλο να αντιδράσει, αλλά το πέταγμα μπορεί να λειτουργήσει
και χωρίς να υπάρχει άμεσο ατάρι. Αντίθετα με το δίχτυ, αυτό το τεσούτζι έχει αρκετές
διαφορετικές χρήσεις και εδώ θα ξεκινήσουμε με την πιο απλή:

Αριστερή εικόνα: Αρχικά αυτό το γκρουπ μοιάζει να είναι ορθογώνιο έξι θέσεων και έτσι θα έπρεπε να
είναι ζωντανο, ιδίως αν είναι η σειρά του Μαύρου και σχηματίσει δύο μάτια.
Κεντρική εικόνα: Αν όμως είναι η σειρά του Λευκού, τα πράγματα αλλάζουν. Η κίνηση 1 είναι πέταγμα
μιας και βάζει την σημειωμένη πέτρα σε ατάρι και αναγκάζει τον Μαύρο να παίξει στο A για να την σώσει.
Δεξιά εικόνα: Μόλις όμως αιχμαλωτίσει την πέτρα του Λευκού, το σχήμα μετατράπηγε στην βαριά πεντάδα και η κίνηση 3 είναι το μόνο που χρειάζεται για να σκοτώσει πλέον το γκρουπ.

Αριστερή εικόνα: Το πέταγμα μπορεί να αποσταθεροποιήσει και μεγάλα γκρουπ. Σε αυτή την εικόνα
ο Μαύρος φαίνεται να έχει δέκα πόντους και μια αιχμαλωτισμένη πέτρα, αλλά και πάρα πολλές ατέλειες.
Δεξιά εικόνα: O Λευκός παίζει το πέταγμα στην κίνηση 1 και βάζει την σημειωμένη πέτρα σε ατάρι,
αναγκάζοντας τον Μαύρο να παίξει στο A. Ο Λευκός μπορεί να παίξει ξανά ένα πέταγμα στο B...
Μετά απο δύο πέταγματα και τις “υποχρεωτικές” απαντήσεις από τον Μαύρο, το σχήμα πλέον μοιάζει πολύ με την
βαριά πεντάδα, αλλά με έξι θέσεις και δύο ζωτικά σημεία,
εκ των οποίων ο Λευκός έχει ήδη μια πέτρα στο ένα. Έτσι,
ο Λευκός παίζοντας την κίνηση 5 έχει πέτρες και στα δύο
ζωτικά σημεία και πλέον ο Μαύρος είναι νεκρός. Για να
ζήσει ο Μαύρος θα έπρεπε να είχε παίξει πρώτος στο ζωτικό σημείο της κίνησης 5 αντί για τις κινήσεις 2 και 4.
Παρατηρήστε πως οι πόντοι στο 1 και 3 δεν είναι μάτια,
γιατί ο Λευκός μπορεί να θέσει τις πέτρες σε ατάρι και να
αναγκάσει τον Μαύρο να παίξει μέσα στους πόντους.

Ζωή και θάνατος

154

Η επαναφορά
Η επαναφορά είναι μια ειδική χρήση για το πέταγμα, αλλά επειδή το αποτέλεσμα
είναι πολύ συγκεκριμένο, θεωρείται ξεχωριστό τεσούτζι μιας και η επαναφορά είναι
ένα τεσούτζι που πάντα σκοτώνει το αντίπαλο γκρουπ. Η ιδέα της επαναφοράς είναι
η χρήση του πετάγματος για να θέσουμε ένα αντίπαλο γκρουπ σε ατάρι και να
αναγκάσουμε τον αντίπαλο να αιχμαλωτίσει την πέτρα μας. Όμως αιχμαλωτίζοντας
αυτή την πέτρα μειώνει τις ελευθερίες του και ξαναβάζει το γκρουπ του σε
ατάρι. Κάτι τέτοιο ακούγεται πολύπλοκο και σπάνιο, αλλα μετά απο μερικά
παραδείγματα δείτε πως είναι αρκετά εφικτό. Το κύριο πράγμα που πρέπει να
προσέχετε για σημεία που μπορεί να υπάρξει επαναφορά είναι τα γκρουπ που
περικυκλώνονται πλήρως και έχουν ελάχιστες εξωτερικές ελευθερίες.

Από τα αριστερά στα δεξιά: Το πιο απλό παράδειγμα επαναφοράς μπορεί να δημιουργηθεί από τις
προηγούμενες εικόνες, αν προσθέσουμε την λευκή σημειωμένη πέτρα στο ταμπλό. Τώρα, αν ο Μαύρος
δεν ενώσει στο A, τότε οι σημειωμένες μαύρες πέτρες είναι νεκρές λόγω επαναφοράς. Αλλά γιατί;
Αν ο Λευκός παίξει το πέταγμα στην κίνηση 1, τότε ο Μαύρος μπορεί απλά να αιχμαλωτίσει την λευκή
πέτρα άμεσα με την κίνηση 2, όμως αν το κάνει αυτό το γκρουπ του ειναι πάλι σε ατάρι! Η επιπλέον
μαύρη πέτρα που χρειαζόταν για να αιχμαλωτίσει την λευκή πέτρα, μείωσε τις ελευθερίες του μαύρου
γκρουπ και τώρα ο Λευκός μπορεί απλά να παίξει την κίνηση 3 και να αιχμαλωτίσει όλες τις πέτρες.

Το κύριο πρόβλημα με την επαναφορά είναι πως μερικές φορές είναι εύκολο να
μην την προσέξεις και γκρουπ που φαίνονται ασφαλή να βρεθούν αιχμαλωτισμένα
μετά απο μια σειρά πέταγματων. Ας δούμε έναν συνδυασμό των δύο τεσούτζι:

Αριστερή εικόνα: Ο Μαύρος θεωρεί πως είναι ασφαλής στην πάνω αριστερή γωνία. Το μοναδικό αδύναμο σημείο φαίνεται να είναι στο Α, αλλά επειδή είναι τόσο κοντά στην άκρη του ταμπλό ο Μαύρος μπορεί να αμυνθεί με την σκάλα ή παίζοντας το δίχτυ, αν ο Λευκός παίξει εκεί. Όλα δείχνουν να είναι καλά.
Δεξιά εικόνα: Έτσι όταν ο ο Λευκός επεκτείνει με την κίνηση 1, ο Μαύρος απλά ενώνει στο 2 για να
σώσει την πέτρα του. Ο Λευκός παίζει το πέταγμα και το ατάρι στην κίνηση 3, αλλά ο Μαύρος δεν ανησυχεί γιατί μπορεί να αιχμαλωτίσει την πέτρα του Λευκού στο A. Όλα εξακολουθούν να δείχνουν καλά...
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Αριστερή εικόνα: Η κίνηση 4 αιχμαλωτίζει όντως την λευκή πέτρα στο 3 και τώρα ο Λευκό απλά παίζει
το ατάρι στην κίνηση 5. Ο Μαύρος χρειάζεται απλά να ενώσει στο 3 και όλα θα είναι καλά. Σωστά;
Δεξιά εικόνα: Λάθος! Το τελικό πέταγμα στην κίνηση 7 είναι επαναφορά μιας και τοποθετεί όλες τις
σημειωμένες μαύρες πέτρες σε ατάρι και αν ο Μαύρος αιχμαλωτίσει την λευκή πέτρα παίζοντας στο A,
τότε το γκρουπ του παραμένει σε ατάρι και θα χάσει όλες του τις πέτρες στην επόμενη κίνηση. Οι Μαύρες
πέτρες είναι πλέον αιχμαλωτισμένες και το καλύτερο που μπορεί να κάνει Μαύρος είναι να ενώσει στο B.

Αυτή η μεθοδική μείωση των ελευθεριών ενός αντίπαλου γκρουπ ονομάζεται
συμπίεση. Στην καλύτερη περίπτωση τελειώνει με την χρήση της επαναφοράς,
όπως είδαμε πριν, αλλά συνήθως τελειώνει με το αντίπαλο γκρουπ να έχει ένα
άμορφο σχήμα που δεν παρέχει ούτε πόντους, ούτε επιρροή. Δεν υπάρχει κάποιος
συγκεκριμένος τρόπος για να επιτευχθεί η συμπίεση, οπότε θα πρέπει να προσέχετε
για ευκαιρίες που θα έχετε για να παίξετε μια σειρά αναγκαστικών κινήσεων ή ατάρι
που θα καταστρέφουν το σχήμα του αντιπάλου. Αν στο τέλος αυτής της διαδικασίας
περικυκλώσετε τον αντίπαλο, τότε ίσως να μπορείτε να παίξετε και την επαναφορα.
Ας αναλύσουμε μια πιο πολύπλοκη περίπτωση ξεκινώντας από αυτό το ταμπλό:

Και οι δύο παίχτες φαίνονται επικεντρωμένοι στην κάτω μεριά, ενώ η πάνω μεριά φαίνεται να είναι αρκετά
ασφαλής για τον Λευκό. Υπάρχουν δύο ατάρι στα A και B, αλλά ο Λευκός θεωρεί πως είναι μια πολύ μικρή
πιθανή ελάττωση της περιοχής του μιας και μπορεί να σώσει τις πέτρες του αν ο Μαύρος παίξει εκεί...
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Αυτή είναι η πιο πιθανή ακολουθία κινήσεων που έχει ο Λευκός στο μυαλό του, σε περίπτωση που ο Μαύρος παίξει και στα δύο ατάρι της προηγούμενης εικόνας. Αυτό είναι μια πάρα πολύ λογική σκέψη και η
απώλεια δύο ή τριών πόντων στην πάνω πλευρά δεν είναι μια ιδιαίτερη απειλή για την ασφάλεια ενός τόσο
μεγάλου γκρουπ ή κάποια ιδιαίτερη αριθμητική απώλεια πόντων, εν σχέση με το πόσο τεράστια είναι η
περιοχή του Λευκού, όπως βλέπουμε και στην εικόνα.
Έτσι, ο Λευκός θεωρεί τον εαυτό του ασφαλή και επιλέγει να μην σπαταλήσει κινήσεις για να ενισχύσει
μια περιοχή που ήδη θεωρεί εξασφαλισμένη. Με αυτή την προϋπόθεση η επιλογή αυτή είναι πάρα πολή
σωστή, αλλά η προϋπόθεση της ασφάλειας σε αυτή την περίπτωση αποδεικνύεται αργότερα πως είναι
εσφαλμένη, όταν ο Μαύρος ξεκινάει την επίθεσή του. Παρατηρείστε πως στο ταμπλό η πάνω πλευρά είναι
η μεγαλύτερη πηγή πόντων του Λευκού, άρα θέλει να την διατηρήσει πάση θυσία...

Ο Μαύρος ξεκινάει με το ατάρι στην κίνηση 1 και ο Λευκός παίζει
την απάντηση που σχεδίαζε από πριν στην κίνηση 2 και προς το
παρόν όλα δείχνουν αναμενόμενα. Όμως για την κίνηση 3 ο Μαύρος
δεν παίζει το ατάρι που περιμένει ο Λευκός, αλλά παίζει έναν πόντο
πιο αριστερά, απειλώντας να παίξει το ατάρι στην επόμενη κίνηση
και να περάσει κάτω από τις πέτρες του Λευκού, ελαττώνοντας κατά
πολυ τους πόντους του. Αυτό πρακτικά κάνει την κίνηση 3 σέντε και
την απάντηση στην κίνηση 4 αναγκαστική. Το να αναγκάζετε τον
αντίπαλο να παίζει κινήσεις που δεν σχεδιάζει να παίξει, είναι συνήθως μια καλή ιδέα, ιδίως αν έχετε έναν συγκεκριμένο στόχο στο
μυαλό σας. Ο Μαύρος εξακολουθεί να είναι ενοχλητικός και παίζει
την κίνηση 5 για να απειλήσει να κόψει στο σημειωμένο αδύναμο
σημείο του σχήματος του στόματος της τίγρης...

Είναι πολύ σπάνιο κάποιος να μην συνδέσει τις πέτρες του μετά
απο μια τέτοια απειλή και έτσι ο Λευκός ενώνει στην κίνηση 6.
Ο Μαύρος ενώνει και αυτός τις πέτρες του με την κίνηση 7 για
να αποκτήσει περισσότερες ελευθερίες και με τις κινήσεις 8
και 9 και οι δύο παίχτες κόβουν τα γκρουπ του αντιπάλου τους
και τα αποκόπτουν από τις άλλες πέτρες.
Όμως είναι η σειρά του Λευκού και με την κίνηση 10 η μάχη
φαίνεται να τελειώνει υπέρ του. Ο Λευκός έχει τέσσερις ελευθερίες, ενώ ο Μαύρος μόνο δύο, άρα ο Λευκός είναι σίγουρος
πως μπορεί να αιχμαλωτίσει τις μαύρες πέτρες. Ο Μαύρος έχει
ακόμη την επιλογή του ατάρι στο A που δεν είναι μια εύκολη κίνηση για να αντιμετωπιστεί σε αυτή την περίπτωση, όπως θα
δούμε στην επόμενη σελίδα. Παρατηρήστε πως οι πέτρες του
Λευκού στα δεξιά δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο σχήμα πλέον
αλλά είναι απλά ένα άμορφο σύνολο πετρών χωρίς μάτια ή επιρροή, άρα συμπιέστηκαν αποτελεσματικά από τον Μαύρο...
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Ας μηδενίσουμε τον μετρητή των κινήσεων. Αν ο Μαύρος παίξει το ατάρι στην κίνηση 1 τότε η προφανής
απάντηση θα ήταν για τον Λευκό να συνεχίσει να επεκτείνει τις πέτρες του για να αιχμαλωτίσει τις μαύρες
πέτρες που βρίσκονταν στους σημειωμένους πόντους. Όμως, παίζοντας αυτή την κίνηση, σημαίνει πως ο
Μαύρος καταλήγει να έχει σέντε και αν παίξει στην θέση A τότε αυτό θα σχηματίσει μια σκάλα και η σημειωμένη λευκή πέτρα θα αιχμαλωτιστεί και ο Λευκός θα χάσει πάρα πολλούς πόντους. Ο Λευκός δεν
μπορεί να παίξει αυτές τις κινήσεις, άρα ο Μαύρος ξέρει πως η κίνηση 1 είναι σέντε...

Πίσω στο παιχνίδι, ο Μαύρος παίζει το ατάρι στην κίνηση 1
και ο Λευκός, θέλοντας να αποφύγει το προηγούμενο αποτέλεσμα, θυσιάζει μια πέτρα του και αρχίσει μια μάχη παίζοντας
και αυτός ατάρι για την κίνηση 2.
Ο Μαύρος αιχμαλωτίζει την λευκή πέτρα στην κίνηση 3 και
η κίνηση 4 του Λευκού βάζει όλες τις μαύρες πέτρες σε
ατάρι, αναγκάζοντας τον Μαύρο να ενώσει τις πέτρες του
παίζοντας την κίνηση 5 εκεί που βρισκόταν η λευκή πέτρα.
Ο Λευκός έχει επιτέλους σέντε και αμύνεται με την κίνηση 6
σχηματίζοντας δύο στόματα της τίγρης για να καλύψει όλα τα
αδύναμα σημεία ταυτόχρονα. Ο Λευκός νοιώθει ασφαλής για
τις σημειωμένες συμπιεσμένες πέτρες του, επειδή τις έχει
συνδέσει με τα πλάγια με την πέτρα σημειωμένη με τρίγωνο.
Αυτό συνήθως είναι μια καλή τακτική, αλλά αν ένα
απο τα συνδεόμενα γκρουπ μπορεί να τεθεί σε ατάρι,
τότε μπορεί να έχουμε επαναφορά, αν το γκρουπ μας
περικυκλωθεί πλήρως.

Ο Μαύρος έχει πάλι σέντε και παίζει την κίνηση 7 για να εξασφαλίσει πως το λευκό γκρουπ δεν μπορεί να ξεφύγει και να
μειώσει τις ελευθερίες του σε μόλις τρεις.
Ο Λευκός θέλει να εξασφαλίσει τις πέτρες του και έτσι παίζει
την κίνηση 8 και επιτέλους νοιώθει ασφαλής πως οι πέτρες
του είναι πλέον ενωμένες.
Πράγματι, αυτή τη στιγμή ο Μαύρος δεν μπορεί να επιτεθεί
άλλο, όμως είναι χαρούμενος με το αποτέλεσμα. Μια λευκή
περιοχή ελαττώθηκε για αρκετούς πόντους και ένα λευκό
γκρουπ συμπιέστηκε, ενώ η αμυντική διάταξη του Λευκού
μοιάζει αρκετά με την προηγούμενη που μπόρεσε να συμπιέσει επιτυχώς. Η υπομονή είναι αρετή και ο Μαύρος στρέφεται
σε άλλη περιοχή για να εφησυχάσει τον Λευκό. Όπως είπαμε
νωρίτερα, στην σελίδα 140, αν η κατάσταση στο ταμπλό αλλάξει, κάτι που νωρίτερα ήταν ασφαλές, μπορεί να βρεθεί σε
μεγάλο κίνδυνο...
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Σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζονται να αλλάξουν πολλά για να βρεθεί ο Λευκός σε κίνδυνο. Μετά την
ανταλλάγή μερικών κινήσεων αλλού στο ταμπλό, ο Λευκός απειλεί να κόψει τις μαύρες πέττρες με το A
και ο Μαύρος για να αμυνθεί επιλέγει να παίξει στο B για να αμυνθεί και να μειώσει άλλη μια ελευθερία
στο σημειωμένο λευκό γκρουπ ενώ παράλληλα ενώνει και τις πέτρες του.
Ο Λευκός δεν ανησυχεί για την ασφάλεια των σημειωμένων πετρών γιατί δεν υπάρχει πιθανότητα ο Μαύρος να παίξει την επαναφορά, μιας και του λείπει μια πέτρα στον πόντο σημειωμένο με τρίγωνο. Έτσι ο
Λευκός ξέρει οτι δεν χρειάζεται να χάσει το σέντε για να αμυνθεί μιας και αν ο Μαύρος παίξει το ατάρι, ο
Λευκός μπορεί εύκολα να συνδεθεί στο C.
Όταν προσπαθείτε να ετοιμάσετε το έδαφος για ένα τεσούτζι, πρέπει να είστε διακριτικοί και να αποφύγετε να παίζετε εμφανείς κινήσεις όπως στο τρίγωνο μιας και οι περισσότεροι αντίπαλοι θα αντιληφθούν
τον κίνδυνο και θα ενώσουν τις πέτρες του και εσείς θα χάσετε την πιθανή ευκαιρία. Έτσι, όταν ο Μαύρος
ξαναπήρε το σέντε, έπαιξε την αρκετά διακριτική κίνηση 1.Η άμυνα στην κίνηση 2 είναι μια φυσιολογική
και αναμενόμενη απάντηση, όπως και οι κινήσεις 3 και 4 που ακολουθούν και ο Λευκός για άλλη μια
φορά φτιάχνει ένα πάρα πολύ ωραίο σχήμα με το διπλό στόμα της τίγρης. Όλα φαίνονται να πηγαίνουν
καλά για τον Λευκό, δεν συμφωνείτε;
Προσοχή: Προσπαθείστε να παίζετε κινήσεις που έχουν πολλαπλά αποτελέσματα. Πολλές φορές οι κινήσεις που παίζονται σε μια περιοχή, μπορεί να δημιουργούν πίεση σε άλλη κοντινή περιοχή που ο αντίπαλός θεωρεί ασφαλή και έτσι μπορεί να επαναπαυθεί και μα μην λάβει υπόψιν του όλο το ταμπλό.

Προσοχή: Όταν ο αντίπαλος μας αναγκάζει να αμυνθούμε να θυμάστε οτι μπορεί να έχει κάποιον απώτερο σκοπό, ιδίως όταν οι κινήσεις που μας ωθεί να παίξουμε μοιάζουν αρκετά καλές και ασφαλείς.
Η λογική λέει πως κανένας αντίπαλος δεν θα ήθελε να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε το σχήμα μας και
να αμυνθούμε, άρα θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για κάποια πιθανή παγίδα.

Ο Μαύρος παίζει την κίνηση 1 που φαίνεται απλά να
απειλεί με μελλοντικό ατάρι την πέτρα σημειωμένη με
τρίγωνο. Αν ο Λευκός δεν είχε τόσες πέτρες για βοήθεια ίσως να έπαιζε μια πιο ασφαλή κίνηση όπως η επέκταση εκεί που βρίσκεται η κίνηση 3 του Μαύρου,
όμως αυτή η πλευρά είναι η κύρια πηγή πόντων του
Λευκού και δεν θέλει να παίξει παθητικές κινήσεις.
Εξάλλου ποιό είναι το πρόβλημα να επιτρέψει ο Λευκός
το ατάρι της κίνησης 3; Όπως βλέπετε στην εικόνα, η
κίνηση 2 σχηματίζει την ένωση μπαμπού και αποκόπτει την πέτρα του Μαύρου αν παίξει την κίνηση 3,
και ο Λευκός απλά θα ενώσει τις πέτρες του στην 4.
Όμως η κίνηση 3 έχει έναν άλλον, αόρατο, σκοπό...
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Ο Μαύρος είναι έτοιμος για την τελική φάση του σχεδίου του και παίζει το ατάρι με το πέταγμα στο 1.
Ο Λευκός, όπως είπαμε, γνωρίζει αυτή την πιθανότητα
και πως δεν υπάρχει πιθανότητα επαναφοράς, οπότε
αιχμαλωτίζει την Μαύρη πέτρα με την κίνηση 2.
Ο Μαύρος τώρα βάζει όλο το λευκό γκρουπ σε ατάρι
με την κίνηση 3 και ο Λευκός απλά χρειάζεται να
ενώσει τις πέτρες του παίζοντας την κίνηση 4 εκεί
που βρισκόταν η κίνηση 1 του Μαύρου και θα έχει
δύο ελευθερίες και την δύνατότητα να ενώσει τις πέτρες του με κάποιο άλλο γκρουπ με περισσότερες
ελευθερίες. Όμως ένα γκρουπ με δύο ελευθερίες είναι
πάντα μια πηγή κινδύνων...

Ο Μαύρος παίζει πάλι το ατάρι με το πέταγμα στην
κίνηση 5. Ο Λευκός δεν μπορεί να αιχμαλωτίσει αυτή
την πέτρα, οπότε πρέπει να ενώσει με την κίνηση 6.
Τώρα η πέτρα που με τόσο κόπο τοποθέτησε ο Μαύρος νωρίτερα, παίζοντας κινήσεις που φαινόντουσαν
να βοηθούν τον Λευκό να αμυνθεί, επιτέλους φανερώνει τον σκοπό της με την επέκταση στην κίνηση 7.
Τώρα οι μαύρες πέτρες έχουν τρεις ελευθερίες ενώ
οι λευκές μόνο δύο! Είναι όμως η σειρά του Λευκού
και ίως μπορεί να κάνει κάτι για να αποφύγει τον θάνατο, αλλά το πέταγμα στην κίνηση 5 του μειώνει τις
ελευθερίες και το γκρουπ του είναι νεκρό.
Γιατί όμως είναι νεκρό; Ας δούμε τι συμβαίνει...

Αν ο Λευκός επεκτείνει στο 1 τότε ο Μαύρος στο 2 μειώνει πάλι τις ελευθερίες του λευκού γκρουπ σε δύο.
Από την κίνηση 3 μέχρι την 5 αυτή είναι μια σειρά
απο ατάρι για τον Λευκό που προσπαθεί να μειώσει
του γκρουπ του Μαύρου στις δύο ελευθερίες. Τώρα
είναι η σειρά του Μαύρου. Αν παίξει το ατάρι στο B,
τότε ο Λευκός παίζει στο A και αιχμαλωτίζει τις πέτρες
του Μαύρου και καταλήγει με ένα μάτι και τρεις ελευθερίες, κερδίζοντας την μάχη εύκολα. Όμως αν ο Μαύρος παίξει το ατάρι στο A, αυτό είναι μια επαναφορά
γιατί ο Λευκός αναγκαστικά αιχμαλωτίζει την πέτρα
του Μαύρου παίζοντας B, και το γκρουπ του Λευκού
είναι πάλι σε ατάρι και ο Μαύρος κερδίζει την μάχη.
Μην ξεχνάτε: Το πέταγμα, η συμπίεση και η επαναφορά είναι πολύ σημαντικά τεσούτζι που θα συναντήσετε και θα χρησιμοποιήσετε πολύ συχνά σε μάχες ή προβλήματα ζωής και θανάτου που εμφανίζονται σε πραγματικά παιχνίδια. Πάντα να είσαστε προσεκτικοί για τα εξής πράγματα:
- Γκρουπ που δεν είναι ζωντανά και μπορεί να περικυκλωθούν πλήρως
- Μια πέτρα ή ένα γκρουπ που μπορεί να μπει σε ατάρι και να σας αναγκάσει να χάσετε μάτια δίνοντας
σας την επιλογή ή να ενώσετε τις πέτρες σας ή να τις χάσετε
- Έμμεσες ενώσεις πετρών, ιδίως κινήσεις του ιππότη, η στόματα της τίγρης ή ημιτελείς ενώσεις μπαμπού.
που έχουν αδύναμα σημεία που ο αντίπαλος μπορεί να απειλήσει για να σας αναγκάσει να παίξετε κινήσεις
που συνήθως δεν θα παίζατε. Ένα συνηθισμένο λάθος για αυτά τα τεσούτζι είναι πως αρκετοί νομίζουν
πως είναι χρήσιμα μόνο στις άκρες του ταμπλό που οι ελευθερίες είναι λιγότερες. Αυτό είναι λάθος.
Μπορούν να εμφανιστούν παντού, απλά χρειάζονται περισσότερες πέτρες για να υα εκτελεστούν.
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Η Μέγγενη και το πέρασμα κάτω από τις πέτρες
Η μέγγενη είναι ένα τεσούτζι που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί παντού στο ταμπλό, αλλά συνήθως
εμφανίζεται στην δεύτερη γραμμή. Αποτελείται από μια
άμεση επαφή σε ένα αντίπαλο γκρουπ ή πέτρα, από την
αντίθετη πλευρά απο την οποία έχουμε πέτρες σε επαφή
με τον αντίπαλο. Αυτό ακούγεται πολύπλοκο αλλά στην
πράξη είναι αρκετά απλό όπως βλέπουμε στην εικόνα
στα αριστερά.
Μπορείτε να σκεφτείτε την μέγγενη σαν ένα άλμα
Μια τυπική μέγγενη.
μιας θέσης που ο αντίπαλος έχει ήδη παίξει στο αδύναμο Επειδή οι Λευκές πέτρες
είναι ασφαλείς, οι κινήσεις
σημείο. Φαίνεται σαν μια παράδοξη ιδέα, άρα πότε A και B είναι μιάι...
χρησιμοποιούμε την μέγγενη και σε τί μας οφελεί;
Στην πιο απλή της χρήση η μέγγενη χρησιμοποιείται για να περάσουμε κάτω
απο τις πέτρες του αντιπάλου μας, εκεμεταλλευόμενοι κάποιο αραιό σχηματισμό,
όπως στο παράδειγμα, ή κάποια έλλειψη ελευθεριών όπως θα δούμε σύντομα.
Πώς όμως λειτουργεί. Τι πρέπει να προσέξουμε στο παράδειγμα και πρέπει να το
έχουμε υπόψιν όταν προσπαθούμε να παίξουμε ή να αποφύγουμε μια μέγγενη;

Αριστερή εικόνα: Αν ο Μαύρος προσπαθήσει να αμυνθεί στο A τότε αυτό είναι το πιο συνηθισμένο αποτέλεσμα και ο Λευκός περνάει κάτω απο τις πέτρες του Μαύρου με την κίνηση 3 και διατηρεί και το σέντε.
Κεντρική εικόνα: Αν ο Μαύρος δοκιμάσει να αμυνθεί στο B τότε αυτό είναι το πιο συνηθισμένο αποτέλεσμα και ο Λευκός κόβει τον Μαύρο στην μέση, αιχμαλωτίζει τις δύο πέτρες του και διατηρεί και το σέντε.
Δεξιά εικόνα: Συγκρίνετε τα δύο αποτελέσματα της μέγγενης, με την επιλογή του Λευκού απλά να πιέσει
στο αδύναμο σημείο με την κίνηση move 1 και απλά να αιχμαλωτίσει μια πέτρα. Η επιλογή της μέγγενης
είναι πάρα πολύ πιο αποτελεσματική.

Φαίνεται πως τα συνηθισμένα σημάδια για την πιθανότητα ύπαρξης μέγγενης είναι:
α) Να έχουμε ένα δυνατό γκρουπ που δεν μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο, που να
ακουμπάει άμεσα σε ένα αντίπαλο γκρουπ που έχει κάποιο αδύναμο σημείο.
β) Να μπορούμε να δημιουργήσουμε μια κατάσταση μιάι παίζοντας την μέγγενη.
Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να συνδέθουμε σίγουρα με την πέτρα μας.
Αυτά όμως φαίνονται λίγο ασαφή προς το παρόν. Στο παράδειγμά μας η μαύρη
πέτρα είχε τρεις ελευθερίες. Είναι αυτή η μόνη περίπτωση μέγγενης; Όχι βέβαια...
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Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν βρίσκεται συνήθως ενάντια μιας πέτρας με τρεις
ελευθερίες, αλλά εναντίων μεγαλύτερων γκρουπ που έχουν λίγες ελευθερίες ή κακό
σχήμα και παλεύουν για να επιβιώσουν. Το να χάσετε μια πέτρα δεν είναι συνήθως
μεγάλο ζήτημα, αλλά αν χάσετε ένα ολόκληρο γκρουπ, ιδίως προς το τέλος του
παιχνιδιού, τότε μπορεί να σας οδηγήσει στην παραίτηση. Ας δούμε μερικά παραδείγματα και να θυμάστε οτι βασικός σκοπός είναι η δημιουργία μιάι καταστάσεων:

Αριστερή εικόνα: Το γκρουπ του Μαύρου φαίνεται να είναι αρκετά μεγάλο για να δημιουργήσει δύο
μάτια, αλλά οι μαύρες πέτρες στα αριστερά δεν είναι άμεσα συνδεδεμένες με το υπόλοιπο γκρουπ. Ο Λευκός παίζει την μέγγενη στην κίνηση 1 και τα A και B είναι τώρα μιάι. Αν ο Μαύρος παίξει A, τότε ο Λευκός
με το B αιχμαλωτίζει τις πέτρες και σκοτώνει το γκρουπ. Άρα ο Μαύρος πρέπει να παίξει στο B.
Δεξιά εικόνα: Μετά απο μια σειρά από ατάρι (κίνησεις 4 και 6) ο Μαύρος καταφέρνει να ζήσει τελικά
φτιάχνοντας δύο μάτια με την κίνηση 8, αλλά λίγο αργότερα στο παιχνίδι δεν θα είναι εξίσου τυχερός...

Αριστερή εικόνα: Όσο ο Λευκός επιτίθονταν στο γκρουπ του Μαύρου στα δεξιά, κατάφερε να εξαναγκάσει την ανταλλαγή της κίνησης 1 με την κίνηση 2, μιας και ο Μαύρος χρειαζόταν να σχηματίσει αυτό
το δεύτερο μάτι για να επιβιώσει. Όμως τώρα το γκρουπ σημειωμένο με τρίγωνα είναι σε δύσκολη θέση.
Πάντα πρέπει να θυμάστε πως οτι μοιάζει ασφαλές, μπορεί αργότερα να βρεθεί σε κίνδυνο.
Πάνω δεξιά εικόνα: ο Λευκός βλέπει την μέγγενη στην κίνηση 1 και πλέον τα A και B είναι μιάι.
Ο Μαύρος δεν μπορεί να παίξει στο A γιατί αν ο Λευκός παίξει στο B τότε θα σκοτώσει τις πέτρες του
Κάτω δεξιά εικόνα: Άρα ο Μαύρος ενώνει, αλλά αφού τελειώσει η άμυνά του, διαπιστώνει πως ο σημειωμένος χώρος δεν φτάνει για δύο μάτια. Το γκρουπ του είναι νεκρό και έτσι ο Μαύρος παραιτείται.
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Αν έχετε μια πέτρα πάνω απο ένα γκρουπ δύο ή τριών πετρών του αντιπάλου
είναι ένα πολύ γνωστό καλό σχήμα για εσάς και άσχημο σχήμα για τον αντίπαλό.
Επίσης αποτελεί ένα κλασσικό σχήμα για μέγγενη και όταν το σχήμα αυτό εμφανιστεί
στο ταμπλό ( συνήθως στις πρώτες 50-70 κινήσεις) ξέρεις πως ο αντίπαλος αργά ή
γρήγορα θα παίξει την μέγγενη εναντίων σου, οπότε πρέπει να παίξεις μια κίνηση
για να αμυνθείς ή να υποστείς τις συνέπειες, που μπορεί να είναι πολύ σοβαρές.

Αριστερή εικόνα: Εδώ έχουμε το σχήμα που αναφέραμε δημιουργημένο από τις σημειωμένες πέτρες.
Ο Μαύρος θεωρεί πως είναι ασφαλής και έτσι δεν παίζει κάποια αμυντική κίνηση, αν και κάθε κίνηση από
το A μέχρι το F θα σήμαινε πως το γκρουπ του είναι ζωντανό, αλλά στο παιχνίδι ο Μαύρος έπαιξε αλλού.
Δεξιά εικόνα: Τελικά ήρθε η μέγγενη στην κίνηση 1 και δημιουργείται κλασσικά μια κατάσταση μιάι.
Τα A και B είναι εξίσου αποτελεσματικά για τον Λευκό και ο Μαύρος μπορεί μόνο να συνδέσει στο B,
αλλά αυτή τη φορά οι πέτρες σημειωμένες με τρίγωνο παρέχουν επιπλέον επιλογές στον Λευκό...

Αριστερή εικόνα: Ο Μαύρος παίζει την κλασσική απάντηση στην κίνηση 2 και μένει εκπληκτος από
την απρόσμενη επιλογή του Λευκού να παίξει στη κίνηση 3 σε εκείνο το σημείο, μετατρέποντας έτσι τα
A και B πάλι σε μιάι, επειδή ο Λευκός μπορεί να συνδεθεί και από τις δύο πλευρές.
Δεξιά εικόνα: Ο Μαύρος δεν μπορεί να αμυνθεί ενάντια και στους δύο κινδύνους και διαλέγει μια πλευρά
με την κίνηση 4. Ο Λευκός αμύνεται στην κίνηση 5 και τώρα η σύνδεση στο A και το ατάρι στο B είναι
πάλι μιάι. Ο Μαύρος είναι νεκρός και παραιτείται, όμως γιατί αισθανόταν τόσο ασφαλής αρχικά;

Ο Μαύρος έκανε το κλασσικό λάθος να περιμένει τις συνηθισμένες κινήσεις μετά την μέγγενη, όπως τις είδαμε στην προηγούμενη σελίδα και
έτσι πίστευε πως θα είχε ένα μάτι στον σημειωμένο πόντο. Ο Λευκός
δεν μπορεί να συνδέσει στο 7 επειδή η πέτρα στο A απουσιάζει και το
γκρουπ του θα είναι πάλι σε ατάρι. Ακόμη και αν ο Λευκός μπορούσε να
συνδεθεί, ο Μαύρος θα είχε χρόνο να δημιουργήσει ένα μάτι στο B με
την κίνηση 8. Η αλληλουχία των κινήσεων που βλέπουμε στην εικόνα
στα δεξιά είναι η συνηθισμένη, αλλά το Γκο είναι παιχνίδι φαντασίας
και προσαρμογής, οπότε ασυνήθιστα πράγματα συμβαίνουν στο Γκο!
Το να περιμένετε στανταρντ κινήσεις είναι ο ταχύτερος δρόμος για την ήττα.
( Με αυτή την πρόταση προφανώς δεν κακολογώ κάποιον αντίπαλο. Σε όλα τα παραδείγματα στις σελίδες
161 και 162 ο παίχτης που παραιτείται είμαι εγώ. Το να μαθαίνουμε από τα λάθη μας είναι σημαντικό.)

163

Ζωή και θάνατος

8 Λύνοντας τα προβλήματα

Μιλήσαμε εκτεταμένα για τα σχήματα και τα τεσούτζι και σε αυτές τις σελίδες
υπήρχαν αρκετά πρακτικά παραδείγματα απο προβλήματα ζωής και θανάτου
(τσουμέγκο), όμως νομίζω πως είναι η ώρα να επανέλθουμε πίσω στην αρχικό μας
σκοπό, δηλαδή στην παρουσίαση μιας μεθόδου επίλυσης αυτών των
προβλημάτων που θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στα παιχνίδια μας. Θέλω να
είμαι ξεκάθαρος πως δεν υπάρχει σίγουρος τρόπος επίλυσης όλων των
προβλημάτων (και θα ξανατονίσω πως ασυνήθιστα πράγματα συμβαίνουν στο Γκο
και αυτό είναι που το κάνει τόσο διασκεδαστικό και ενδιαφέρον) και έτσι αυτό που
προτείνω είναι μια μέθοδος που εφαρμόζεται για το δικό μας εύρος δυναμικότητας
και τα προβλήματα που θα εμφανιστούν στα παιχνίδια μας. Επίσης, ο πιο καλός
τρόπος για να αντιμετωπίσουμε ένα τσουμέγκο είναι να αποτρέψουμε την δημιουργία
του. Αν αμύνεστε, πρέπει να μάθετε να φροντίζετε τα γκρουπ σας και να τα διατηρείτε
ασφαλή. Έχοντας ξεκαθαρίσει αυτά τα πράγματα, τα βήματα που έχουμε στο μυαλό
μας για την λύση ενός τσουμέγκο είναι τα εξής:
Προβλήματα ζωής και θανάτου όταν επιτιθόμαστε

- Ψάξτε για ζωτικά σημεία ή ημιτελή σχήματα. Τα ζωντανά σχήματα που αναφέραμε σε αυτό το κεφάλαιο
καθώς και τα γενικά σχήματα σε προηγούμενα κεφάλαια είναι πολύ σημαντικά. Ένα σχήμα που δεν είναι
σωστά συνδεδεμένο ή πλήρες, είναι ένα σχήμα που πιθανόν να μπορεί να βρεθεί σε κίνδυνο.
- Αν δεν υπάρχουν τέτοια σχήματα, προσπαθήστε να παίξετε σεντε κινήσεις για να τα δημιουργήσετε.
- Έχετε στο μυαλό σας να ελέγχετε συχνά για πιθανά τεσούτζι ή συνδέσεις κάτω από τις πέτρες του αντιπάλου και για την δημιουργία καταστάσεων μιάι.
- “Υπάρχει θάνατος στο χάνε” (λέει ένα ρητό) και στο τεσούτζι πέταγμα (τολμώ να συμπληρώσω).
- Αν η μάχη είναι στην γωνία, τα σημαντικά σημεία της γωνίας που αναφέραμε στην σελίδα 150 είναι
συνήθως αρκετά σημαντικά για να μειώσετε τις ελευθερίες του αντίπαλου γκρουπ.
- Προσπαθείστε να περικυκλώσετε το αντίπαλο γκρουπ. Αυτό όχι μόνο μπορεί να δημιουργήσει την ευκαιρία να το σκοτώσετε, όπως στην σελίδα 149, αλλά θα σας δώσει κέρδος/επιρροή ακόμη και αν το
γκρουπ του αντιπαλου επιβιώσει.
- Αν δεν μπορείτε να περικυκλώσετε, τουλάχιστον μην αφήσετε τον αντίπαλο να ενώθεί με κάποιο κοντινό
γκρουπ. Αν ενα γκρουπ δεν μπορεί να απομονωθεί ή να σκοτωθεί, τότε μην σπαταλάτε τις κινήσεις εκεί.

Προβλήματα ζωής και θανάτου όταν αμυνόμαστε

- Ο κύριος στόχος σας είναι να δημιουργήσετε δύο μάτια. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε πρέπει να προσπαθήσετε να ενώσετε το γκρουπ σας με κάποιο άλλο γκρουπ που είναι ζωντανό
- Μην φοβόσαστε να θυσιάσετε πέτρες ή να εγκαταλείψετε κάποιο τμήμα του γκρουπ σας αν κάτι τέτοιο
θα σας βοηθήσει να πετύχετε τον σκοπό σας. Μερικές ζωντανές πέτρες είναι καλύτερες από το τίποτα.
- Στοχεύστε για τα ζωτικά σημεία των σχημάτων, ιδίως για αυτά που προστατεύουν πολλαπλές αδυναμίες
ταυτόχρονα. Τέτοιες κινήσεις συνήθως σας εξασφαλίζουν μάτια και ζωντανά γκρουπ.
- Προσέξτε για πιθανά τεσούτζι, ιδίως την μέγγενη και το πέταγμα όπως στην σελίδα 153.
- Σπανίως ακόμη και άσχημα σχήματα μπορεί να οδηγήσουν στην ζωή. Αν δείτε έναν τρόπο για να επιβιώσετε, μην διστάσετε ακόμη και αν το σχήμα δεν είναι καλό. Η επιβίωση σας μετράει πρωτίστως.
- Όποτε μπορείτε προσπαθείστε να παίζετε μερικές δικές σας σέντε κινήσεις ακόμη και αν χρειάζεται να
αγνοήσετε τις κινήσεις το αντιπάλου σας για να το καταφέρετε αυτό.
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Τώρα που επιτέλους έχουμε μια πιο συγκεκριμένη μέθοδολογία, μπορεί να
παρατηρήσετε πως τα παραδείγματα που είδαμε σε αυτό το κεφάλαιο ακολουθούσαν
τις περισσότερες από αυτές τις οδηγίες και για να δούμε πως συνδυάζονται κράτησα
για το τέλος ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα από πραγματικό παιχνίδι, μιας και
δημιουργείται από ένα αρκετά πρακτικό τζοσέκι και θα το συναντήσετε σίγουρα στα
παιχνίδια σας. Ας συνεχίσουμε λοιπόν αυτά που αναλύσαμε στην σελίδα 77:

Αριστερή εικόνα: Αυτό είναι το τζοσέκι όταν η κίνηση 1 προσεγγίζει την γωνία και ο Μαύρος απαντάει
με την δαγκάνα στην κίνηση 2. Παρατηρήστε πως σε σχέση με το τζοσέκι της σελίδας 77 οι κινήσεις A
και B απουσιάζουν, μιας και οι περισσότεροι παίχτες πλέον αφήνουν το τζοσέκι σε αυτή την κατάσταση...
Δεξιά εικόνα: Ο λόγος για αυτό είναι πως αν αργότερα ο Μαύρος μπορέσει να τοποθετήσει την σημειωμένη πέτρα, τότε αποκτά μια πολύ σοβαρή απειλή στην κίνηση 1, επειδή τα A και B είναι μιάι...

Αριστερή εικόνα: Αν ο Λευκός συνδέσει με την κίνηση 2 τότε ο Μαύρος απλά επεκτείνει προς την σημειωμένη πέτρα με την κίνηση 3. Ο Λευκός δεν μπορεί να σταματήσεις την σύνδεση ακόμη και αν κόψει
στο 4. Μόλις ο Μαύρος απαντήσει με την κίνηση 5 η λευκή πέτρα έχει δύο ελευθερίες και το κγρουπ του
Μαύρου, τρεις. Ο Λευκός δεν μπορεί να επεκτείνει στο B, μιας και έτσι θα αποκτήσει μόνο τρεις ελευθερίες
που δεν είναι αρκετές για να ζήσει, άρα ο Λευκός συνήθως ενισχύει το κεντρικό του γκρουπ στο A.
Δεξιά εικόνα: Αν ο Λευκός προσπαθήσει να αποτρέψει τον Μαύρο να συνδεθεί με την σημειωμένη πέτρα
τότε ο Μαύρος απλά επεκτεί το κεντρικό του γκρουπ και περικυκλώνει το λευκό γκρουπ.

Ακόμη και στην καλύτερη από τις δύο περιπτώσεις, ο αμυνόμενος βρίσκεται σε
κίνδυνο. Ας δούμε ένα παράδειγμα απο πραγματικό παιχνίδι να δούμε τι συμβαίνει:
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Αυτό είναι ένα παράδειγμα από ένα πραγματικό παιχνίδι. Η κατάσταση δεν
έχει δημιουργηθεί άμεσα από το γνωστό τζοσέκι, όμως είναι πολύ παρόμοια
και ο Λευκός έχει ακριβώς το ίδιο σχήμα με το οποίο πρέπει να αμυνθεί και
ο Μαύρος την ίδια ακριβώς απειλή για να εκτελέσει. Έτσι, ανταλλάσσονται
οι κίνησεις 1 έως 3 αλλά ο Λευκός ξέρει οτι πρέπει να ενισχύσει το γκρουπ
του με την κίνηση 4 και να απειλήσει να κόψει τον Μαύρο αν δεν αμυνθεί,
Ο Μαύρος βεβαίως αμύνεται και παίζει την κίνηση 5 για να ολοκληρώσει
την απειλή του. Ο Λευκός προσπαθεί να αποφύγει να περικυκλωθεί πλήρως
και κόβει τις πέτρες του Μαύρου με την κίνηση 6, αλλά ο Μαύρος ενισχύει
το γκρουπ του με την κίνηση 7, αποκτώντας παράλληλα την δυνατότητα
να παίξει το δίχτυ στο A αν ο Λευκός προσπαθήσει να ξεφύγει. Σε αυτό το
σημείο ο Λευκός αποφασίζει πως το γκρουπ του είναι ασφαλές και παίζει
αλλού (τενούκι). Η σημειωμένη περιοχή φαίνεται να είναι αρκετά μεγάλη
για να φτιάξει δύο μάτια, αλλά η συγκεκριμένη περιοχή μπορεί να σκοτωθεί
αν είναι στην γωνία και δεν ενισχυθεί και αν είναι τελείως περικυκλωμένη...

Αριστερή εικόνα: Αν ο Λευκός παιξει αλλού
τότε ο Μαύρος μπορεί να ξεκινήσει την διαδικασία για να σκοτώσει το γκρουπ παίζοντας το
χάνε στην κίνηση 1. Ο Λευκός, προφανώς, θα
μπλοκάρει με την κίνηση 2, αλλά ο Μαύρος δεν
ενδιαφέρεται για το ατάρι και το A. Ο πραγματικός στόχος του χάνε ήταν να μειώσει την περιοχή από τους εφτά πόντους, στους έξι.
Δεξιά εικόνα: Ακόμη και αν ο Μαύρος έπαιζε
αλλού και ο Λευκός αιχμαλώτιζε την πέτρα του,
τότε ο Μαύρος μπορεί να μπλοκάρει με την κίνηση 5 και ο Λευκός θα έχει ένα ψεύτικο μάτι
στο 1 και έναν χώρο έξι πόντων...

Αριστερή εικόνα: Βεβαίως ο Μαύρος δεν θα παίξει αλλού και θα προσπαθήσει να συνεχίσει την προσπάθειά του με την κίνηση 3 το οποίο είναι ζωτικό σημείο της γωνίας αλλά και λόγω σημμετρίας, ενώ
απειλεί και να συνδεθεί με τις σημειωμένες πέτρες στα A ή B. Ο Λευκός δεν μπορεί να αμυνθεί ενάντια σε
τόσες απειλές και παίζει και αυτός στο κέντρο της συμμετρίας για να προσσπαθήσει να φτιάξει δύο μάτια.
Κεντρική εικόνα: Ο Λευκός δεν μπορεί να παίξει την κίνηση 4 εκεί και να κόψει τις πέτρες του Μαύρου,
επειδή τότε ο Μαύρος θα μπορούσε να παίξει και στα δύο ζωτικά σημεία του ορθογώνιου έξι θέσεων. Αυτό
σημαίνει πως κάθε κίνηση του Λευκού από το A στο D, θα οδηγούσε στο σχήμα της “βαριάς πεντάδας”.
Δεξιά εικόνα: Πίσω στο παιχνίδι ο Μαύρος επεκτείνει με την κίνηση 5 και ο Λευκός αναγκάζεται να
μπλοκάρει στην κίνηση 6. Τώρα ο Μαύρος μπορεί να παίξει την κίνηση 7 και να σκοτώσει το γκρουπ,
επειδή ο Λευκός είναι περικυκλωμένος και θα πρέπει να μειώσει τον δικό του χώρο σε τρεις πόντους για
να αιχμαλωτίσει αυτές τις πέτρες και ο Μαύρος θα έχει το σέντε. Στην καλύτερη περίπτωση μπορείτε να
το θεωρήσετε ως ένα σχήμα Γ στην γωνία. Όπως και να έχει, ο Λευκός είναι νεκρός.
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Αυτή η περίπτωση είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα και για την μεγάλη σημασία
της σειράς με την οποία παίζονται οι κινήσεις. Είναι πολύ σημαντικό να αλλάξετε το
σχήμα και το μέγεθος του χώρου πριν προσπαθήσετε να σκοτώσετε το γκρουπ του
αντιπαλου. Ας δούμε πόσο διαφορετικα θα μπορούσαν να ήταν τα πράγματα:
Αριστερή εικόνα: Αν ο Μαύρος προσπαθήσει να
σκοτώσει το γκρουπ χωρίς να μειώσει πρώτα το
χώρο, τότε η κίνηση 4 δημιουργεί ένα πιθανό
μάτι στον σημειωμένο πόντο. Αν ο Μαύρος παίξει
στο ζωτικό σημείο στο 5, Ο Λευκός μπορεί να δημιουργήσει δύο μάτια σίγουρα.
Δεξιά εικόνα: Ο Μαύρος δεν μπορεί πλέον να
σκοτώσει τον Λευκό. Αν προσπαθήσει να αιχμαλωτίσει την μοναχική πέτρα του Λευκού, τότε
χάνει ο ίδιος τις πέτρες του και ο Λευκός έχει δύο
μάτια παίζοντας στο A. Αν το λευκό γκρουπ ήταν
πλήρως περικυκλωμένο τότε ο Λευκός δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτή τη βαριάντα, γιατί θα βρισκόταν σε ατάρι στην κίνηση 4.
Αριστερή εικόνα: Αν ο Μαύρος προσπαθήσει
να καταστρέψει το πιθανό μάτι στον σημειωμένο
πόντο με την κίνηση 5 τότε ο Λευκός μπορεί να
παίξει στο ζωτικό σημείο συμμετρίας...
Δεξιά εικόνα: Πλεον αυτό είναι το καλύτερο
που μπορεί να κάνει ο Μαύρος αφού ο Λευκός
έπαιξε την κίνηση 6. Η κίνηση 7 απειλεί να
κόψει τον Λευκό ο οποίος ενώνει στο 8 και ο
Μαύρος με την κίνηση 9 σχηματίζει ένα σχήμα
σαν Γ και ελπίζει να περικυκλώσει πλήρως τον
Λευκό και να προσπαθήσει για σέκι. Σε αυτή την
περίπτωση όμως ο Λευκός έχει δύο εξωτερικές
ελευθερίες και σέντε άρα προλαβαίνει να αιχμαλωτίσει τον Μαύρο. Ο Λευκός είναι ζωντανός.

Από τα αριστερά στα δεξιά: Ο Λευκός θα μπορούσε να ζήσει πολύ άνετα αν είχε επενδύσει μια κίνηση
σε οποιοδήποτε σημείο απο τα A μέχρι το E. Στα δύο παραδείγματα που παρέχονται (C και E), ο Λευκός
μπορεί πολύ εύκολα να δημιουργήσει δύο μάτια με την βοήθεια της επιπλέον κίνηση που έπαιξε.
Προσοχή! Μερικές φορές τα προβλήματα ζωής και θανάτου αφορούν μόνο την μετατροπή ενός φαινομενικά ζωντανού σχήματος σε ένα μικρότερο και νεκρό σχήμα εκμεταλλευόμενοι τα αδύναμα σημεια του,
πριν τοποθετήσετε τις τελικές πέτρες για να το σκοτώσετε.
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Ο προηγούμενος χώρος ανήκει σε μια κατηγορία που ονομάζεται γκρουπ L
(επειδή οι πέτρες που σχηματίζουν τον χώρο, στην βασική εκδοχή, μοιάζουν σαν το
γράμμα “L”) και έχει πάρα πολλές βαριάντες που δημιουργούνται από μικρές
αλλαγές στο μέγεθος του χώρου ή τις πέτρες. Ανάλογα την περίπτωση το γκρουπ L
μπορεί να έχει πολλά αποτελέσματα, όμως γενικότερα, αν ο αμυνόμενος έχει σέντε,
τότε το γκρουπ L είναι ζωντανό και αυτή είναι και η πιο συνηθισμένη περίπτωση.
Υπάρχει μια αντίστοιχη κατηγορία χώρων που ονομάζεται γκρουπ J το οποίο
επίσης έχει πολλές περιπτώσεις, αλλά αυτός ο χώρος συνήθως καταλήγει να είναι
νεκρός μιας και κατά τον σχηματισμό του, ο επιτιθέμενος καταλήγει να έχει το σέντε.
Το γκρουπ J είναι ένα πολύ συνηθισμένο σχήμα και αρκετές φορές στο επίπεδό μας
θα βρείτε αντιπάλους που πιστεύουν πως είναι ζωντανό ή δεν ξέρουν πως να το
σκοτώσουν, για αυτό πιστεύω πως αξίζει να δούμε ένα παράδειγμα από ένα
πραγματικό παιχνίδι, πως σχηματίζεται και γιατί καταλήγει νεκρό αν ο αμυνόμενος
δεν ξέρει πως το σχήμα αυτό δεν είναι ζωντανό και δεν το ενισχύσει:

Το γκρουπ J θα σχηματιστεί στην κάτω δεξιά γωνία. Μετά την αρχική ανταλλαγή των τεσσάρων κινήσεων
που ο κάθε παίχτης έπαιξε σε μια γωνία, ο Μαύρος προσεγγίζει με την κίνηση 1. Ο Λευκός αμύνεται με
την κίνηση του ιππότη στην κίνηση 2 ανταλλάσσοντας την γωνία με εξωτερική επιρροή. Η κίνηση 3
φαίνεται να εξασφαλίζει την γωνία για τον Μαύρο, αν και δεν θεωρείται τζοσέκι. Ο Λευκός παίζει την κίνηση 4 για να επεκτείνει την εξωτερική του επιρροή και για να στοχεύσει σε μια κίνηση γύρω στο A, αν
ο Μαύρος αμυνθεί στην γωνία. Όμως ο Μαύρος προσπαθεί να χαλάσει αυτό το σχέδιο παίζοντας την κίνηση 5 για να ελαττώσει την επιρροή του Λευκού. Όπως έχουμε πει, το να εμποδίζουμε τα σχέδια του αντιπάλου είναι μια υπέροχη ιδέα, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε πρώτα και την δική μας ασφάλεια. Οι πέτρες
του Μαύρου στην γωνία δεν είναι όσο ασφαλείς όσο ο ίδιος νομίζει και έτσι “χρωστάει” μια κίνηση για να
τις ενισχύσει. Ο Λευκός ξέρεις πως οποιαδήποτε κίνηση από το A μέχρι το H θα του παρέχει αρκετό χώρο
για να ζήσει ή να ξεφύγει, οπότε αφού είναι ασφαλής προσεγγίζει μια άλλη γωνία με την κίνηση 6...
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Μετά την ανταλλαγή κινήσεων στην πάνω
δεξιά γωνία, ο Λευκός αποφασίζει πως θα
πρέπει να επανέλθει στην κάτω γωνία και
να βελτιώσει το σχήμα του οπότε παίζει
την σέντε κίνηση 1 με τον Μαύρο να αμύνεται με την κίνηση 2.
Ο Λευκός έπειτα παίζει την κίνηση 3 νομίζοντας πως είναι σέντε και στοχεύοντας
στην ακόλουθη αλληλουχία κινήσεων
Μαύρος στο A, Λευκός στο B, Μαύρος στο
C, Λευκός στο D, η οποία θα έδινε μια
σταθερή βάση στο λευκό γκρουπ, αρκετή
επιρροή και θα μείωνε και τις προοπτικές
του Μαύρου γκρουπ που βρίσκεται στην
πάνω δεξιά γωνία. Ήταν ένα καλό σχέδιο,
αλλά ο Μαύρος είναι αισιόδοξος πως οι
τρεις πέτρες του έχουν αρκετό χώρο στην
γωνία για να ζήσουν, και έτσι παίζει πάλι
αλλού για να χαλάσει το σχέδιο του Λευκού και αιχμαλωτίζει μια μαύρη πέτρα με
την κίνηση 4 και ο Λευκός επεκτείνει με
την κίνηση 5 για να ενισχύσει το γκρουπ
του και να κερδίσει ταυτόχρονα χώρο.
Αρκετές κινήσεις αργότερα και με την κατάσταση στην κάτω δεξιά γωνία να μην
έχει αλλάξει, ο Μαύρος αποφασίζει πως
είναι η ώρα να πιέσει το γκρουπ του Λευκού και να επεκταθεί από την πάνω δεξιά
γωνία με την κίνηση 1. Ο Λευκός νοιώθει
πιεσμένος οπότε παίζει την ανταλλαγή κινήσεων από την κίνηση 2 έως την 9 για
να φτιάξει μια βάση στο γκρουπ του στους
σημειωμένους πόντους. Το να πιέζουμε
απο πίσω με τις κινήσεις 6 και 8 συνήθως δεν είναι καλό, όμως εδώ ο Λευκός
έκρινε πως ήταν απαραίτητο ενώ ο Μαύρος ακόμη χρωστάει μια κίνηση στην
γωνία...

Τώρα που το γκρουπ του Λευκού είναι ασφαλές είναι η ιδανική στιγμή για
να σχηματιστεί το γκρουπ J. Ο Λευκός παίζει το χάνε στην κίνηση 1 και ο
Μαύρος μπλοκάρει, φτιάχνοντας ένα σχήμα που αποτελείται από δύο άδεια
τρίγωνα (σελ. 36) με την κίνηση 2. Ο Λευκός ενώνει τις πέτρες του με την
κίνηση 3 για να μην βρεθεί η πέτρα του σε ατάρι αργότερα και φαίνεται
να χάνει το σέντε. Έτσι ο Μαύρος θεωρεί πως είναι πλέον η ώρα να επεκτείνει τον χώρο του παίζοντας την κίνηση 4, αλλά ο Λευκός έχει το κατάλληλο
σχήμα για να μπλοκάρει αυτή την επέκταση με την κίνηση 5 που δημιουργεί το διπλό στόμα της τίγρης. Όπως και ο Λευκός πριν, ο Μαύρος δεν θέλει
η πέτρα του να βρεθεί αργότερα σε ατάρι, άρα πρέπει να ενισχύσει το αδύναμο σημείο στο A, όμως θέλει να διατηρήσει και την πιθανότητα να φτιάξει
ένα μάτι εκεί οπότε παίζει και αυτός το στόμα της τίγρης με την κίνηση 6.
Αυτό όμως είναι ο ορισμός του γκρουπ J και είναι η σειρά του Λευκού, άρα
ο Μαύρος είναι νεκρός όπως θα δούμε στην επόμενη σελίδα...
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Αριστερή εικόνα: Πρώτα έρχεται η κίνηση που αλλάζει το σχήμα του χώρου, σε αυτή την περίπτωση το
χάνε στην κίνηση 1. Ο Μαύρος είναι σχεδόν αναγκασμένος να αμυνθεί με την κίνηση 2 για να διατηρήσει
την πιθανότητα να δημιουργήσει δύο μάτια, αλλά αν ο Λευκός μπορέσει να καταστρέψει το πιθανό μάτι
στο B, τότε ο υπόλοιπος χώρος έχει το σχήμα της “βαριάς πεντάδας” που είναι ένας χώρος που είναι νεκρός
αν ο αντίπαλος παίξει πρώτος στο ζωτικό σημείο...
Κεντρική εικόνα: Και αυτό το ζωτικό σημείο στοχεύει ο Λευκός με την κίνηση 3 για να αποτρέψει τον
Μαύρο από το να ζήσει και να απειλήσει αργότερα το ατάρι στην πέτρα στην θέση 2. Η συνηθισμένη ακολουθία δεν παίχθηκε τελικά στο πραγματικό παιχνίδι αλλά ο Μαύρος προσπάθησε να αμυνθεί με την κίνηση 4, επειδή μοιάζει με σημείο συμμετρίας και τον βοηθάει να σχηματίσει ένα μάτι στον σημειωμένο
πόντο. Όμως η κίνηση 5 σταματάει αυτή την πιθανότητα κάνοντας τα A και B μιάι. Αν ο Μαύρος παίξει
στο A, τότε ο Λευκός παίζει B και βάζει τρεις πέτρες σε ατάρι αναγκάζοντας τον Μαύρο να ενώσει στον
σημειωμένο πόντο. Αν ο Μαύρος παίξει B, τότε ο Λευκός στο A βάζει μια πέτρα σε ατάρι, καταστρέφοντας
το μάτι. Άρα ο Μαύρος έχει μόνο έναν χώρο και το ζωτικό σημείο το έχει ο Λευκός άρα ο Μαύρος είναι
νεκρός αλλά τουλάχιστον έχει σέντε και μπορεί να παίξει κάπου αλλού και να κερδίσει πόντους...
Δεξιά εικόνα: Αντ’αυτού ο Μαύρος αιχμαλώτισε μια πέτρα με την κίνηση 6. Αυτό όμως δεν αλλάζει τίποτα. Ο Μαύρος είναι περικυκλωμένος και ο πόντος στο 1 δεν είναι μάτι όπως έχουμε δει, γιατί ο Λευκός
μπορεί να θέσει την πέτρα στο 6 σε ατάρι και να αναγκάσει τον Μαύρο να ενώσει γεμίζοντας τον πόντο
στο 1. Μην σπαταλάτε το σέντε. Αν το γκρουπ σας πεθάνει αποδεχθείτε το και παίξτε αλλού στο ταμπλό.

Αριστερή εικόνα: Μετά τις κινήσεις 1 μέχρι 3, αυτή είναι η πιο συνηθισμένη περίπτωση κινήσεων και
η πιο δύσκολη για να την σκοτώσει κάποιος. Η κίνηση 4 του Μαύρου στοχεύει στην δημιουργία δύο ματιών, αλλά ο Λευκός είναι έτοιμος για αυτή την περίπτωση και πρέπει να παίξει την κίνηση 5 για να απειλήσει, όπως και πριν, να καταστρέψει το μάτι θέτοντας την μοναχική πέτρα σε ατάρι. Ο Μαύρος παίζει
την κίνηση 6 για να εξασφαλίσει πως ένα απο τα δύο του μάτια είναι ασφαλή και σχηματισμένα.
Κεντρική εικόνα: Ο Μαύρος δεν μπορεί να παίξει την κίνηση 6 για να εξασφαλίσει το άλλο μάτι εξαιτίας
αυτής της αλληλουχίας ατάρι που αναγκάζει τον Μαύρο να ενώσει στην κίνηση 8. Πλεόν όλο του το
γκρουπ είναι σε ατάρι και ο Λευκός μπορεί να το αιχμαλωτίσει με μια κίνηση στο A.
Δεξιά εικόνα: Τώρα έρχεται το δύσκολο κομμάτι. Ο Λευκός παίζει το πέταγμα στην κίνηση 1 και ο Μαύρος είναι αναγκασμένος να ενώσει με την κίνηση 2 αλλιώς θα χάσει τις σημειωμένες πέτρες. Έπειτα ο
Λευκός παίζει την κίνηση 3 και καταστρέφει το μάτι στο 1. Ο Μαύρος είναι πάλι νεκρός.
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Αυτά τα δύο γκρουπ σχημάτων, το γκρουπ L και το γκρουπ J, καθώς και οι
υποπεριπτώσεις τους είναι ένα καλό αντικείμενο μελλοντικής μελέτης. Όπως πάντα
μην προσπαθήσετε να απομνημονεύσετε τις κινήσεις, αλλά να κατανοήσετε το νόημά
τους για να μπορέσετε να τις εφαρμόσετε και σε άλλες περιπτώσεις και όπως
φαίνεται η μέθοδος που ακολουθήσαμε μέχρι τώρα μπορεί να εφαρμοστεί γενικότερα
σε προβλήματαζωής και θανάτου. Κλείνοντας λοιπόν το κεφάλαιο θα ήθελα να
ξαναπω πως το Γκο είναι το παιχνίδι της περικύκλωσης και αν περικυκλωθείτε εκεί
συνήθως ξεκινούν να σας απασχολούν τα προβλήματα ζωής και θανάτου.
Τα δύο παραδείγματα που ακολουθούν δεν θα τα δούμε αναλυτικά γιατί είναι πιο
πολύπλοκα από το επίπεδο που θα ήθελα για το βιβλίο, αλλά νομίζω αξίζουν
τουλάχιστον να τους ρίξουμε μια ματια. Παρακαλώ κοιτάξτε τις δύο παρακάτω εικόνες
και σκεφτείτε αν τα περικυκλωμένα γκρουπ είναι ζωντανά ή οχι.

Φαίνονται να είναι μια χαρά και με αρκετό χώρο για δύο μάτια, όμως το γεγονός οτι είναι πλήρως
περικυκλωμένα επιτρέπει στον επιτιθέμενο να παίξει θαρραλεές κινήσεις που σε άλλες περιπτώσεις δεν
θα λειτουργούσαν. Και τα δύο αυτά γκρουπ τελικά κατέληξαν νεκρά, με τις εξής κινήσεις...

Αριστερή εικόνα: Αν ο Μαύρος δεν ήταν ασφαλής και αν ο Λευκός δεν ήταν περικυκλωμένος τότε η επίθεση στην κίνηση 1 δεν θα λειτουργούσε. Εδώ όμως ο Λευκός δεν μπορεί κόψει τις αμύρες πέτρες άρα
πρέπει να αμυνθεί με την κίνηση 2 και ο Μαύρος αλλάζει πάλι τον χώρο του Λευκού με τις κινήσεις 3
και 4 και παίζει στο ζωτικό σημείο της “βαριάς πεντάδας” στο 5 και ο Λευκός είναι νεκρός.
Δεξιά εικόνα: Ένα πιο πολύπλοκο παράδειγμα μιας και περιλαμβάνει το πέταγμα στην κίνηση 7 το
οποίο αναγκάζει τον Μαύρο να αιχμαλωτίσει την πέτρα και να καταστρέψει το ίδιο του το μάτι. Μετά από
όλες αυτές τις κινήσεις ο Μαύρος έχει μείνει με τέσσερις πόντους σε τετράγωνο που ξέρουμε πως είναι σίγουρα νεκρό. Οι Λευκές πέτρες που περικυκλώνουν το σχήμα του Μαύρου είναι αυτές που του επιτρέπουν
να έχει μια ισχυρή βάση για να παίξει τις επιθετικές κινήσεις που άλλαξαν το σχήμα του Μαύρου.
Μην ξεχνάτε: Ακόμη και αν βρήκατε αυτό το κεφάλαιο δυσνόητο, σας προτείνω να θυμόσαστε τουλάχιστον τις τρεις βασικές ιδέες: Μην περικυκλώνεστε, φροντίστε το σχήμα σας και προσοχή στις γωνίες.
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8 Όλα αυτά είναι μόνο η αρχή

Ίσως σας φανεί απίστευτο αλλά όλες οι προηγούμενες σελίδες αφορούσαν μόνο
τα βασικά του παιχνιδιού και δεν εξαντλούν καν αυτά τα ζητήματα. Υπάρχουν πάρα
πολλά πράγματα να μάθουμε όλοι στο γκο και πάρα πολλοί τομείς στους οποίους
μπορούμε να επικεντρωθούμε και να γίνουμε καλύτεροι. Π.χ. να μελετήσουμε
περισσότερα τζοσέκι, πιο περίτεχνα τεσούτζι, να βελτιώσουμε το πως διαβάζουμε
τις επόμενες κινήσεις, καλύτερη επίθεση, άμυνα, πως να χτίζουμε ή να καταστρέφουμε επιρροή, να σκοτώνουμε ή να σώζουμε γκρουπ. Για όλα αυτά τα θέματα
μιλήσαμε ήδη, αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα ακόμη να μάθουμε για αυτά καθώς
παίζουμε το παιχνίδι και διασκεδάζουμε, αλλά και μέσω μελέτης.
Κατά την εκτίμισή μου, αν έχετε διαβάσει και κατανοήσει το περιεχόμενο του
βιβλίου μέχρι εδώ, τότε έχετε την απαραίτητη βασική γνώση που έχει ένας παίχτης
8-9 κίου και όσο περισσότερο θα εφαρμόζετε αυτές τις γνώσεις και θα αποκτάτε
εμπειρία, τόσο καλύτερα θα παίζετε. Σύντομα θα έχετε τα δικά σας παιχνίδια για να
αναλύετε και να βρίσκετε πως δουλεύουν οι βασικές ιδέες του παιχνιδιού και πως
εσείς ή ο αντίπαλος τοποθέτησε σε λάθος θέση μια πέτρα. Ο δρόμος της
βελτίωσης αλλά και της διασκέδασης ανοίγεται μπροστά σας, ακόμη και αν δεν
είσαστε ιδιαίτερα δεκτικοί στο να μελετήσετε παραπάνω το παιχνίδι. Το ίδιο ισχύει
και για εμένα. Όσο περισσότερο αντιλαμβάνομαι τις βασικές αρχές του
παιχνιδιού, τόσο περισσότερο βελτιώνομαι, τόσο περισσότερο διασκεδάζω
στο παιχνίδι. Μην απασχολείστε ιδιαίτερα με τις βαθμολογίες. Αν συνεχίσετε να
παίζετε και επαναξιολογείτε συχνά την γνώση σας στα βασικά του παιχνιδιού, τότε
η γνώση που μαζεύετε θα έχει θετικό αποτέλεσμα και στην βαθμολογία σας.
Αυτό το τελευταίο κεφάλαιο αφορά μερικά πιο δύσκολα θέματα που πιστεύω
πως όλοι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, για δύο λόγους. Εν πρώτοις, γιατί το να
μαθαίνουμε καινούργια πράγματα είναι ενδιαφέρον και διασκεδαστικό και εν
δευτέροις, μερικοί αντίπαλοί ίσως προσπαθήσουν να μας μπερδέψουν με κινήσεις
που φαντάζουν περίεργες. Έτσι εμείς πρέπει τουλάχιστον να έχουμε μια ιδέα για το
τι είναι αυτές οι κινήσεις για να τις αντιμετωπίσουμε και να μάθουμε από αυτές.
Αυτόν τον καιρό παίζω εναντίων πιο δυνατών παιχτών για να δω πως σκέφτονται
και πως λειτουργούν. Βεβαίως χάνω τις περισσότερες φορές, αλλά το διασκεδάζω
και μαθαίνω καινούργια πράγματα. Όμως για να μάθουμε κάτι, πρέπει τουλάχιστον
να μπορούμε να αναγνωρίσουμε την ιδέα πίσω από τις καινούργιες κινήσεις που
συναντάμε. Γιατί κάτι που εμείς θεωρούμε καλό ή δύσκολο, άλλοι παίχτες το
αντιμετωπίζουν εύκολα. Πως μπορούμε να αποφύγουμε μια παγίδα ή να
“τιμωρήσουμε” μια άπληστη κίνηση. Αυτά και πολλά άλλα μπορούν να βρεθούν σε
παιχνίδια ενάντια σε καλύτερους παίχτες, αν παίζουμε χωρίς άγχος για την νίκη αλλά
με σκοπό να βελτιωθούμε. Προσωπικά έχω διαπιστώσει πως αυτή η ανέμελη
προσέγγιση με κάνει να παίζω καλύτερα και να μαθαίνω πιο γρήγορα.
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8 Μάθετε να αφήνετε τις πέτρες σας να χαθούν
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Μερικές φορές θέλουμε κάθε πέτρα που παίξαμε να μείνει στο ταμπλό.
Νιώθουμε την ανάγκη να την σώσουμε και να μην αιχμαλωτιστεί. Είναι η δική μας
πέτρα, δεν μπορούμε να την αφήσουμε να χαθεί ή να πέσει στα χέρια του αντίπαλού
μας. Άλλες φορές νομίζουμε πως παγιδέψαμε ένα ολόκληρο γκρουπ από πέτρες και
επειδή δεν μπορούσαμε να αφήσουμε μερικές πέτρες μας να χαθούν, μένουμε
έκπληκτοι όταν τελικά ο αντίπαλος ξεφεύγει τελείως ή μας αφήνει μόνο με ένα τμήμα
του γκρουπ του και καταφέρνει να γλυτώσει τις περισσότερες πέτρες του.
Το να αφήνουμε να χαθούν πέτρες που έχουν ολοκληρώσει το σκοπό τους
ή πλέον μας είναι βάρος, είναι πολύ σημαντικό. Μιλήσαμε νωρίτερα για τις
“βαριές” και τις “ελαφριές” πέτρες στην σελίδα 50, αλλά δεν είναι εύκολο να βρούμε
ποιές πέτρες είναι “βαριές” και επικίνδυνες για τα γκρουπ μας και ποιές πέτρες είναι
“ελαφριές” και μπορούμε να τις αφήσουμε να χαθούν χωρίς να υπάρξει σοβαρή
ζημιά. Πρώτα όμως πρέπει να καταλάβουμε πως λειτουργεί η όλη ιδέα, οπότε μερικά
παραδείγματα θα μας βοηθήσουν να δούμε τι συμβαίνει:

Αριστερή εικόνα: Ας δούμε άλλο ένα παράδειγμα ζωής και θανάτου από ένα πραγματικό παιχνίδι.
Οι μαύρες σημειωμένες πέτρες αυτή τη στιγμή είναι νεκρές επειδή έχουν δύο ελευθερίες και τα γκρουπ
του Λευκού έχουν τρεις, όμως δεν έχουν αιχμαλωτισθεί ακόμη. Όσο βρίσκονται στο ταμπλό παρέχουν άτζι
(πιθανές προοπτικές) στον Μαύρο. Το γκρουπ του Λευκού μπορεί να ζήσει άνετα αν επεκτείνει στο A ή
αν συνδεθεί με το άλλο γκρουπ στο B, έτσι ο Λευκός θεωρεί πως είναι ασφαλής. (Δεν θα αναλύσουμε το
πρόβλημα ζωής και θανάτου, μιας και ο στόχος μας εδώ είναι διαφορετικός, αλλά είναι μια καλή άσκηση
αν θέλετε να το σκεφτείτε βήμα προς βήμα, όπως κάναμε στο προηγούμενο κεφάλαιο)
Κεντρική εικόνα: Ο Μαύρος ξεκινάει την επίθεσή του και αλλοιώνει τον χώρο του Λευκού, ο οποίος αμύνεται σκεπτόμενος πως μπορει να ενώθει με το γκρουπ στα πλάγια αν τελικά έχει πρόβλημα στην γωνία.
Όμως η κίνηση 7 είναι σέντε γιατί μειώνει τις ελευθερίες του λευκού γκρουπ σε δυο, έτσι αναγκάζει τον
Λευκό να παίξει την κίνηση 8 για να διατηρήσει τις Μαύρες πέτρες νεκρές. Ο Λευκός πλέον είναι αποκομμένος και δεν μπορεί να συνδεθεί, αλλα πρέπει να ζήσει στην γωνία...
Δεξιά εικόνα: Όμως αυτό είναι αδύνατο σε τόσο μικρό χώρο. Ο Μαύρος συνεχίζει την επίθεσή του και ο
Λευκός, με την κίνηση 14 ανταλλάσει το γκρουπ του για να κερδίσει το σέντε. Θα μπορούσε ο Λευκός να
είχε πετύχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα αν είχε θυσιάσει μερικές πέτρες; Εδώ, η απάντηση είναι ναι...
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Αριστερή εικόνα: Επιστρέφοντας στην αρχική κατάσταση, το λάθος του Λευκού είναι πως νομίζει πως
έχει δύο διαφορετικούς τρόπους για να ζήσει στα A και B. Αυτό που δεν πρόσεξε είναι πως σε αυτή την
περίπτωση είναι μιάι, οπότε παίζει άπληστα και προσπαθεί να κρατήσει όλες τις πέτρες του και, όπως είδαμε, καταλήγει να τις χάσει όλες. Η λύση είναι να παίξει με σύνεση και να αμυνθεί χωρίς απληστία.
Κεντρική εικόνα: Έτσι, όταν ο Μαύρος παίξει την κίνηση 1, ο Λευκός απαντάει άμεσα στην κίνηση 2
σαν να είναι μιάι. Τώρα ο Λευκός είναι συνδεδεμένος και ζωντανός, επειδή οι σημειωμένες πέτρες του
Μαύρου είναι σίγουρα νεκρές πλέον. Ακόμη και αν ο Μαύρος παίξει το ατάρι στο A ο Λευκός μπορεί να
ενώσει στο B, αν και δεν είναι απαραίτητο. Τώρα που ο Μαύρος ελάττωσε με επιτυχία την γωνία αυτές οι
δύο πέτρες δεν έχουν πλέον καμία αξία για τον Λευκό από πλευράς πόντων, άρα αν ανταλλάξει δύο άχρηστες πέτρες για να πάρει σέντε δύο φορές (μια για την κίνηση στο A και δεύτερη για την κίνηση στο B)
είναι μεγάλο κέρδος για τον Λευκό, αν ο Μαύρος παίξει στο Β. Αν ο Λευκός αφήσει αυτές τις πέτρες να
χαθούν, τότε θα κερδίσει περισσότερους πόντους σε άλλο σημείο του ταμπλό, σε σύγκριση με τους τέσσερις
πόντους που αξίζουν αυτές οι δύο πέτρες (δύο πόντοι από την περιοχή και δύο από την αιχμαλωσία)
Προσοχή: Αυτό προφανώς λειτουργεί και ανάποδα! Προσπαθείστε να προσφέρετε άχρηστες πέτρες στον
αντίπαλό σας για να κερδίσετε πόντους αλλού, όσο θα σπαταλάει κινήσεις για να τις αιχμαλωτίσει. Ομοίως
εσείς δεν θα πρέπει να χάνετε κινήσεις για να αιχμαλωτίσετε πέτρες που ο αντίπαλος εγκατέλειψε.

Δεξιά εικόνα: Ακόμη και κατά την διάρκεια της επίθεσης του Μαύρου που είδαμε στην προηγούμενη
σελίδα, ο Λευκός έχει άλλη μια ευκαιρία να διορθώσει το λάθος του και να ξανακερδίσει διπλό σέντε.
Μετά την κίνηση 5, Ο Λευκός απλά πρέπει να συνδέσει με την κίνηση 6 και να αφήσει τις τρεις πέτρες
του στην γωνία να χαθούν. Αν ο Μαύρος παίξει την κίνηση 7 για να θέσει τις λευκές πέτρες σε διπλό ατάρι
ο Λευκός μπορεί να αγνοήσει την απειλή και να κερδίσει σέντε αλλού και αν ο Μαύρος αιχμαλωτίσει τις
πέτρες παίζοντας στο A, τότε ο Λευκός ξανακερδίζει άλλη μια σέντε κίνηση.
Ο Μαύρος φαίνεται να κατέστρεψε την γωνία του Λευκού και να κέρδισε μερικές πέτρες, αλλά το να δώσει
σέντε δύο φορές στον αντίπαλο είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα μιας και ο Λευκός μπορεί να κέρδισε περισσότερους πόντους αλλού, αναλόγως το παιχνίδι και τι μπορεί να πετύχει έχοντας σέντε.
Προσοχή: Μια ανταλλαγή κινώσεων που απαιτεί να χάσετε το σέντε θα πρέπει πάντα να σας κάνει να
αναρωτιέστε αν αξίζει τον κόπο, αλλά μια ανταλλαγή που απαιτεί να δώσετε σέντε δύο φορές είναι μια
ανταλλαγή που μάλλον θα πρέπει να αποφύγετε. Αντίστοιχα, αν μπορέσετε να δημιουργήσετε μια κατάσταση που ο αντιπαλος θα δελεαστεί να το δοκιμάσει αυτό εναντίων σας, τότε θα πρέπει να σκεφτείτε
σοβαρά να αφήσετε κάποιες πέτρες να χαθούν αν είναι να κερδίσετε διπλό σέντε.
Όσο πιο πολύ παίζετε τόσο θα διαπιστώνετε πως πολύ συχνά ο παίχτης που “σπαταλάει” τις περισσότερες
κινήσεις για μικρά κέρδη, είναι αυτός που συνήθως χάνει το παιχνίδι. Προσπαθείστε να σκέφτεστε με
γνώμονα όλο το ταμπλό και να παίζετε μεγάλες κινήσεις. Κρατήστε το σέντε και αποφύγετε τις μικρές κινήσεις. Ευκολο να το λες, δύσκολο να το κάνεις, αλλά είναι καλό να έχουμε αυτούς τους στόχους υπόψιν.
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Μερικές φορές ο αντίπαλος μας προσφέρει την δυνατότητα για μια ανταλλαγή
και μπορούμε να κερδίσουμε περισσότερους πόντος αν εγκαταλείψουμε κάποιες
πέτρες. Αυτές οι ευκαιρίες δεν εμφανίζονται συχνά, όμως πρέπει να τις έχουμε στο
μυαλό μας και για να τις υλοποιήσουμε πρέπει να αποβάλλουμε την φυσική μας
διάθεση να προστατεύσουμε όλες τις πέτρες μας. Για παράδειγμα:

Ο Μαύρος προσπαθεί να απειλήσει το γκρουπ του Λευκού στα αριστερά με την κίνηση 1, αλλά ο Λευκός
αγνοεί την απειλή και κόβει με την κίνηση 2. Κανονικά ο Μαύρος θα ένωνε στο A για να κρατήσει την
γωνία και ο Λευκός θα έπαιζε στο B για να απειλήσει τις δύο σημειωμένες πέτρες και να κερδίσει πόντους
όσο αυτές θα προσπαθούσαν να ενωθούν με την πέτρα σημειωμένη με τρίγωνο. Τώρα όμως που ο Λευκός
αγνόησε την απειλή στα αριστερά, ο Μαύρος μπορεί συμπεριφερθεί στα A και B σαν να είναι μιάι και να
θυσιάσει την γωνία του για να απειλήσει το γκρουπ του Λευκού κάτω αριστερά...

Έτσι ο Μαύρος αμύνεται από την άλλη πλευρά και οι ακόλουθες κινήσεις ανταλλάσσονται φυσιολογικά.
Ο Μαύρος αιχμαλωτίζει μια πέτρα με την κίνηση 5 και ο Λευκός σκοτώνει πρακτικά τις σημειωμένες μαύρες πέτρες. Όμως με την κίνηση 7 ο Μαύρος ξεκινάει μια επίθεση στις σημειωμένες λευκές πέτρες που
πλέον είναι περικυκλωμένες και δεν έχουν ακόμη σίγουρα δύο μάτια. Ο Μαύρος μπορεί να εγκατέλλεψε
την γωνία, αλλά έκανε αυτή την ανταλλαγή για να απειλήσει και να κερδίσει περισσότερους πόντους σε
κάποιο άλλο σημείο του ταμπλό...

Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα λίγο πριν το τέλος του
παιχνιδιού.
Ο Λευκός έζησε μόλις και μετα
βίας στην αριστερή πλευρά,
ενώ αν συγκρίνετε αυτή την
εικόνα με την αρχική μάχη, ο
Μαύρος φαίνεται να έχει κερδίσει περισσότερους πόντους
απ’οσους έχασε στην γωνία.
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Το να αποφασίσουμε ποιές πέτρες είναι “βαριές” και ποιές “ελαφριές”,
εξαρτάται από την κατάσταση και τις πέτρες που έχει ο αντίπαλος κοντά μας, αλλά
γενικότερα υπάρχουν τρία κριτήρια που μας δείχνουν αν ένα γκρουπ είναι βαρύ:
A) Είναι όλες οι πέτρες άμεσα συνδεδεμένες;
B) Οι πέτρες παίχθηκαν σαν άμεση επένδυση για να εξασφαλίσουμε την περιοχή;
Γ) Είναι πιθανόν να περικυκλωθούμε ή να χάσουμε την βάση μας και να πρέπει να
τρέξουμε προς το κέντρο για να σωθούμε;
Όπως είδαμε στα προηγούμενα παράδειγματα αυτό δεν είναι εύκολο να το αποφασίσουμε και είναι συνήθως θέμα εμπειρίας. Ακόμη χειρότερα, μερικές φορές οι πέτρες
που αν τις προσθέσουμε αλλάζουν κατηγορία στο γκρουπ μας και το μετατρέπουν
απο έλαφρύ σε βαρύ είναι πάρα πολύ λίγες και αυτό κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα.
Σε ποιόν αριθμό πετρών το γκρουπ μας φεύγει από την κατάσταση “ελαφρύ” και
γίνεται “βαρύ”; Μια κλασσική περίπτωση αυτού του ζητήματος είναι όταν συναντάτε
αντιπάλους που αφήνουν τα τζοσέκι στην μέση, χωρίς να τα ολοκληρώσουν.
Ένα συνηθισμένο παράδειγμα είναι το τζοσέκι που είδαμε στην σελίδα 84:

Αριστερή εικόνα: Αυτό είναι το τζοσέκι που περιμένουμε συνήθως.
Δεξιά εικόνα: Ο Μαύρος μπορεί να αποφασίσει πως μετά την κίνηση 4 οι πέτρες του μπορούν να θεωρηθούν ελαφριές, αν ο Λευκός τελικά κόψει στο A. Έτσι ο Μαύρος παίζει την κίνηση 5 κάπου αλλού
για να κερδίσει το πλεονέκτημα σε άλλο σημείο του ταμπλό. Γιατί όμως θεωρεί αυτές τις πέτρες ελαφριές;

Αριστερή εικόνα: Ακόμη και αν ο Λευκός κόψει τις πέτρες του Μαύρου με την κίνηση 6, αυτές μπορούν
να ξεφύγουν με τα A ή B, οπότε δεν είναι αιχμαλωτισμένες. Είναι ευέλικτες, έχουν άτζι. Ναι, δεν έχουν
καλό σχήμα, αλλα δεν είναι νεκρές. Για να τις σκοτώσει ο Λευκός πρέπει να παίξει στο A συνήθως, άρα
πρέπει να επενδύσει έξι πέτρες για να πάρει μια γωνία, εν σχέση με τις δύο πέτρες του Μαύρου. Αυτό σημαίνει πως ο Μαύρος παίρνει μια δωρεάν κίνηση αλλού στο ταμπλό και οι πέτρες του είναι ζωντανές.
Για αυτό οι πέτρες του θεωρούνται ελαφριές και μπορεί να παίξει αλλού (τενούκι) στην κίνηση 5.
Δεξιά εικόνα: Όμως αν ο Μαύρος επενδύσει έστω και μια πέτρα ακόμη, τότε είναι βαρύς γιατι δεν μπορει
να παίξει τενούκι στην κίνηση 7, αλλιώς ο Λευκός θα παίξει την δαγκάνα στο A. Τώρα ο Μαύρος δεν έχει
βάση, οι πέτρες του είναι ενωμένες και δεν είναι πλέον ευέλικτες, δηλαδή δεν μπορεί να θυσιάσει μια πέτρα
για να ζήσουν οι άλλες. Όλες οι πέτρες πρέπει να τρέξουν με το B ή να χαθούν. Άρα ο Μαύρος είναι βαρύς.
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Άρα πέτρες που θεωρούνται ελαφριές είναι οι πέτρες που είναι ευέλικτες, που
μπορούμε να τις θυσιάσουμε για έναν μεγαλύτερο στόχο ή πέτρες που δεν μας
επηρεάζει ιδιαίτερα αν τις χάσουμε για να κερδίσουμε το σέντε. Ένας άλλος τρόπος
για να δούμε το θέμα είναι αν με τον ίδιο αριθμό κινήσεων μπορούμε να εξαπλωθούμε στο ταμπλό πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά, σε αντάλλαγμα για την
ασφάλεια μερικών πετρών. Ας δούμε όλο το ταμπλό από το προηγούμενο
παράδειγμα. Ποιές από τις δύο περιπτώσεις θεωρείτε καλύτερες για τον Μαυρό;
Ταμπλό 1 - Οι κλασσικές κινήσεις
Αυτό είναι ένα τυπικό ταμπλό για το επίπεδό
μας. Οι δύο παίχτες ακολούθησαν την θεωρία
της αρχικής φάσης και επικεντρώθηκαν στις
γωνίες και ολοκλήρωσαν με ασφάλεια το τζοσέκι που επέλεξαν να παίξουν.
Όπως βλέπετε υπάρχει μια ισορροπία στο
ταμπλό. Και οι δύο παίχτες φαίνονται να
έχουν παρόμοιες προοπτικές στις γωνίες και
τα πλάγια (ο Μαύρος στην κάτω πλευρά και ο
Λευκός στα δεξιά). Μετά την ολοκλήρωση του
ττζοσέκι στην κάτω δεξιά γωνία, ο Λευκός έχει
σέντε και έτσι προσεγγίζει την πάνω αριστερή
γωνία. Τώρα είναι σειρά του Μαύρου να
αμυνθεί, κατά πάσα πίθανότητα παίζοντας
στο A ή κάποια κίνηση δαγκάνας εξ αιτίας της
ύπαρξης της μαύρης πέτρας της κίνησης 1.
Ότι και να επιλέξει τελικά ο Μαύρος, είναι
σχεδόν σίγουρο πως η κίνηση 13 θα μια
αμυντική κίνηση για αυτόν...

Ταμπλό 2 - Οι ελαφριές κινήσεις
Σε αυτό το ταμπλό ο Μαύρος δεν χρησιμοποίησε την κίνηση 9 για να ολοκληρώσει το τζοσέκι, αλλά για να ενισχύσει την γωνία του
πάνω αριστερά. Η κίνηση 10 του Λευκού
κόβει τις πέτρες του Μαύρου δίνοντας έτσι
την ευκαιρία στον Μαύρο να προσεγγίσει
άλλη μια γωνία με την κίνηση 11 και να ωθήσει τον Λευκό να αμύνθεί στην κίνηση 12.
Σε αυτό το ταμπλό η κίνηση 13 για τον
Μαύρο θα είναι λογικά στο A και θα είναι μια
επιθετική κίνηση. Αυτό είναι μια σημαντική
διαφορά με το προηγούμενο ταμπλό. Επίσης
το ταμπλό δεν είναι πλέον ισορροπημένο μιας
και ο Μαύρος φαίνεται να έχει καλύτερες
προοπτικές και έχει ενισχύσει και την πάνω
αριστερή γωνία του. Ο Λευκός έχει ενισχύσει
την κάτω δεξιά γωνία, αλλά δεν έχει καθόλου
άτζι στην γωνία του Μαύρου, ενώ η δική του
γωνία έχει δύο Μαύρες πέτρες που μπορεί να
δημιουργήσουν πρόβλημα. Ο Μαύρος είναι
πιο ικανοποιημένος με αυτό το ταμπλό...
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Αυτή η συμπεριφορά προς τις ελαφριές πέτρες και το να κερδίζουμε επιπλέον
κινήσεις στο ταμπλό είναι αρκετά αποτελεσματική, αν και θα σας πρότεινα να την
αποφύγετε στα αρχικά στάδια που μαθαίνετε το παιχνίδι, μιας και αν δεν υλοποιηθεί
σωστά, μπορεί να χάσετε πολλούς πόντους. Όταν όμως θα έχετε συνηθίσει τα
βασικά του παιχνιδιού, τότε αξίζει να το δοκιμάσετε μέχρι να το πετύχετε μιας και
ειναι μια πολύ ικανοποιητική τακτική όταν πετυχαίνει γιατί νοιώθεις πως αλλάζεις το
ταμπλό σιγά-σιγά υπέρ σου. Συνήθως όμως ο αντίπαλος είναι έτοιμος για να
αντιμετωπίσει τέτοιες τακτικές και τα πράγματα δεν πάνε όπως τα σχεδιάζουμε:
Αυτό είναι λίγο πιο περίεργο ταμπλό εξ αιτίας
της κίνησης 2 του Λευκού που δεν είναι πολύ
συνηθισμένη πλέον, αλλά εξακολουθεί να έχει
οπαδούς. Ο Λευκός προσπαθεί να αποθαρρύνει τον Μαύρο από το να προσεγγίσει άμεσα
την γωνία κάνοντας αυτή την μεριά μικρότερη
και άρα λιγότερο αποδοτική με βάση την θεωρία και την κατεύθυνση του παιχνιδιού,
που μας προτείνει να προσεγγίζουμε πρώτα
την μεγαλύτερη πλευρά/γωνία.
Μετά την κίνηση 3 ο Λευκός δεν παίζει στην
ανοιχτή γωνία κάτω αριστερά, αλλά προσεγγίζει την γωνία του Μαύρου με την κίνηση 4
σχεδιάζοντας να αφήσει το τζοσέκι στην μέση
όπως είδαμε στην προηγούμενη σελίδα και να
χρησιμοποιήσει την κίνηση που θα κερδίσει
για να πάρει την ανοιχτή γωνία. Όμως ο Μαύρος γνωρίζει αυτή την πιθανότητα και παίρνει
άμεσα την γωνία με την κίνηση 5. Έπειτα και
οι παίχτες ολοκληρώνουν το τζοσέκι και αφού
ο Μαύρος αμυνθεί στο 11, ο Λευκός αναμένεται να παίξει στο A για την κίνηση 12...

Αριστερή εικόνα: Αυτό είναι το συνηθισμένο τζοσέκι. Ο Λευκός δεν είναι χαρούμενος με αυτό γιατί ο Μαύρος μπορεί
έπειτα να επεκταθεί παίζοντας A, και αυτή
η κίνηση απειλεί και την πιθανή εισβολή
του Μαύρου στο B αργότερα...
Δεξιά εικόνα: Έτσι ο Λευκός σχεδιάζει να
φερθεί στην πέτρα της κίνησης 1 σαν να
είναι ελαφριά και να την θυσιάσει για να
παίξει ένα διαφορετικό και πιο σπάνιο τζοσέκι. Παρατηρήστε πως η κίνηση 3 σε
αυτή την εικόνα είναι στην ίδια θέση με την
κίνηση 5 στην αριστερή εικόνα. Αφού ο
Μαύρος αιχμαλωτίσει την Λευκή πέτρα με
την κίνηση 4, τότε ο Λευκός σκοπεύει να
παίξει την κίνηση 5 για να πάρει τα πλάγια και να είναι αυτός που θα πιέσει το
γκρουπ του αντιπάλου του. Στο πραγματικό παιχνίδι όμως ο Μαύρος ήταν πάλι
έτοιμος για το σχέδιο του Λευκού...

Μερικά πιο δύσκολα θέματα

178

Τι πραγματικά συνέβει
Ο Μαύρος ξέρει τι σχεδιάζει ο Λευκός οπότε
επεκτείνει με ασφάλεια από το γκρουπ του με
το άλμα δύο θέσεων στην κίνηση 4.
Ο Λευκός, αφού του χάλασαν πάλι τα σχέδια,
αναγκάζεται να παίξει το κανονικό τζοσέκι
με την κίνηση 5 και ο Μαύρος ολοκληρώνει
το τζοσέκι με την κίνηση 6.
Ακόμη και αν το αρχικό σχέδιο του Λευκού
απέτυχε, ο Λευκός είναι ικανοποιημένος με
το αποτέλεσμα μιας και τώρα είναι σειρά του
να παίξει και έχει σέντε. Αν είχε παίξει το κανονικό τζοσέκι εξ αρχής, τώρα θα έπρεπε να
ήταν η σειρά του Μαύρου, όπως θα δούμε
στην επόμενη εικόνα. Τώρα ο Λευκός μπορεί
να παίξει πρώτος σε διάφορα σημαντικά σημεία όπως αυτά απο το A μέχρι το D.
Άλλο ένα πλεονέκτημα είναι πως ο Λευκός
ώθησε τον Μαύρο να παίξει μια θέση πιο
κοντά στο γκρουπ του. Όπως αναφέραμε
πριν η σωστή θέση για να πιέσει το Λευκό
γκρουπ θα ήταν στο σημειωμένο τετράγωνο
και όχι η κίνηση 4...
Σύγκριση με ένα πιο τυπικό ταμπλό

Αν ο Λευκός είχε παίξει το κανονικό τζοσέκι,
τώρα θα ήταν η σειρά του Μαύρου να παίξει
και υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά και μεγάλα
σημεία στο ταμπλό εν σχέση με το A. Ακόμη
και αν ο Μαύρος διάλεγε να παίξει το A σίγουρα δεν θα έπαιζε την κίνηση 6 εκεί που
είναι σημειωμένη και τοποθετήθηκε όντως
στο παιχνίδι. Πιο λογικές κινήσεις για τον
Μαύρο είναι η προσέγγιση στο B, η ενισχύση
στο C και D, ή οι επεκτάσεις στα E or F.
Η κίνηση στο A είναι συγκριτικά πολύ μικρή
και υπερσυγκεντρωμένη σε μια πλευρά που
ήδη έχει πολλές πέτρες εκεί, εν σχέση με το
υπόλοιπο ταμπλό.
Άρα, Ο Λευκός είναι χαρούμενος γιατί κέρδισε το σέντε και ώθησε τον Μαύρο να παίξει
μια κίνηση σε μια θέση που δεν θα διάλεγε
από μόνος του σε αυτή την φάση του παιχνιδιου.

Σημαντική σημείωση: Όσο μαθαίνετε το παιχνίδι καλό θα ήταν να δοκιμάσετε πρώτα τα κανονικά τζοσέκι και να καταλάβετε πως και γιατί λειτουργούν και γιατί επιλέγονται οι συγκεκριμένες κινήσεις. Η
αλλαγή στην σειρά των κινήσεων σε ένα τζοσέκι ή το να προσφέρετε κάποια ανταλλαγή είναι μια δυνατή
τακτική, αλλά θα πρέπει πρωτα να είσαστε σίγουροι για τα βασικά και πως ξέρετε τι κάνετε και τι ρισκάρετε στο ταμπλό. Μικρά κέρδη όπως αυτά που μόλις είδαμε θα σας δώσουν το πάνω χέρι στο παιχνίδι
όσο περνούν οι κινήσεις, αλλά θα πρέπει να είσαστε σε εγρήγορση cκαι να μην παίζετε αργές κινήσεις
αλλιώς θα χάσετε το πλεονέκτημα που αποκτήσατε με τόσο κόπο (ο Λευκός στο παράδειγμά μας αργότερα
έπαιξε μερικές αργές κινήσεις και έχασε το παιχνίδι. Ακόμη κι έτσι όμως, μαθαίνουμε από τα λάθη μας).
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Το να δωθεί ένας ορισμός του σαμπάκι είναι λίγο δύσκολο. Πρακτικά είναι μια
ανταλλαγή κινήσεων που βάζει κάποιες πέτρες σας σε κίνδυνο - ή σκοπεύει να τις
θυσιάσει - με σκοπό να δημιουργήσει μια βάση για ένα γκρουπ πετρών μέσα σε
εχθική περιοχή ή γενικότερα να προετοιμάσει το έδαφος για μια πάρα πολύ δύσκολη
εισβολή ή ελάττωση. Το σαμπάκι βασίζεται στην ιδέα του να αφήσουμε κάποιες
πέτρες να χαθούν και κύριο χαρακτηριστικό είναι πως οι πέτρες που προορίζονται
για να θυσιαστούν, αποτελούν μια σημαντική απειλή για τον αντίπαλο αναγκάζοντάς
τον να αμυνθεί εναντίον τους, δίνοντας έτσι χώρο στις άλλες πέτρες να ζήσουν.
Όπως πάντα με τα πολύπλοκα ζητήματα μια απλή αναφορά δεν φτάνει και απλά
δημιουργεί σύγχυση, αξίζει όμως να σημειωθεί πως το σαμπάκι είναι μια υψηλού
επιπέδου τεχνική που απαιτεί πολύ σκέψη και μεγάλη ικανότητα στο να διαβάζουμε
κινήσεις. Στο επίπεδό μας δεν τολμώ καν να ισχυριστώ πως εμφανίζονται
τεχνικές σαμπάκι ή πως είναι μέσα στα πλαίσια της γνώσης μας. Αυτό σημαίνει
πως είναι μια τεχνική για το μέλλον, αλλά για να γίνουμε καλύτεροι σε κάτι πρέπει
να ξέρουμε τουλάχιστον τι περιλαμβάνει οπότε ας δούμε δύο παραδείγματα δύο
προσπαθειών για σαμπάκι για να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πως λειτουργεί:

Και οι δύο παίχτες προσπαθούν να παίξουν στις τελευταίες μεγάλες περιοχές του ταμπλό. Ο Μαύρος με
την κίνηση 1 επεκτείνει την επιρροή του στην πάνω μερια, ενώ ο Λευκός με την κίνηση 2 επεκτείνει από
ένα γκρουπ που πρέπει να τρέξει προς το κέντρο για να επιβιώσει, άρα είναι μια επείγουσα κίνηση για
αυτόν. Η κίνηση 3 επεκτείνει το γκρουπ του Μαύρου στα δεξιά και δημιουργεί χώρο για μια βάση μιας
και αν ο Λευκός προλάβαινε να παίξει εκεί, το γκρουπ του Μαύρου θα ήταν σε κίνδυνο. Ο Λευκός με την
κίνηση 4 επεκτείνει πρώτος στην τελευταία ανοιχτή πλευρά και ο Μαύρος απαντάει με την κίνηση 5.
Οι σημειωμένοι πόντοι ανησυχούν τον Λευκό. Αν ο Μαύρος προλάβει να παίξει άλλη μια κίνηση εκεί, τότε
μια πιθανή εισβολή θα γίνει πολύ δύσκολη, έτσι ο Λευκός νοιώθει πως κάτι πρέπει να κάνει άμεσα...
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Αριστερή εικόνα: Ο Λευκός παίζει την άμεση επαφή για την κίνηση 1 (σελίδα 110) αλλά ο Μαύρος
είναι ισχυρός στην περιοχή και απαντάει με το χάνε στην κίνηση 2. Μια πολύ ελαφριά απάντηση σε αυτό
το χάνει είναι η κίνηση 3 από τον Λευκό που μοιάζει να είναι υπερβολική γιατί ο Μαύρος μπορεί να κόψει
στο A, όμως το αδύναμο σημείο στο B είναι κάτι που θα πρέπει να καλύψει ο Μαύρος αργά ή γρήγορα,
αφήνοντας την μέση την επίθεσή του μετά το A, με πιθανά άσχημα αποτελέσματα.
Δεξιά εικόνα: Ακόμη και αν ο Μαύρος κόψει στο A και προσπαθήσει όλα τα ατάρι και τις επιθετικές κινήσεις που μπορεί να παίξει στο ταμπλό, τότε ο Λευκός απλά επεκτείνοντας τις πέτρες του ακυρώνει τις
επιθετικές κινήσεις του Μαύρου μιας και τώρα έχει δύο αδύναμα σημεία, A και B που είναι μιάι. Υπάρχουν
βεβαίως και πιο μετριοπαθείς επιλογές, αλλά όλες καταλήγουν σε ένα αποδεκτό αποτέλεσμα για τον Λευκό
με δεδομένο οτι ήταν μια εισβολή μέσα στην Μαύρη περιοχή. Έτσι ο Μαύρος συνήθως αποφεύγει να κόψει
άμεσα, χωρίς πρώτα να αμυνθεί τουλάχιστον μια φορά...

Η κίνηση 4 ενώνει τις πέτρες και ο Μαυρος είναι έτοιμος να
επιτεθεί στις αδύναμες πέτρες του Λευκού ο οποιός φαίνεται να
αγνοεί τον κίνδυνο και παίζει το διαγώνιο χτύημα στην κίνηση
5. Ο Μαύρος δεν θέλει να αφήσει τον Λευκό να περάσει κάτω
απο την πέτρα του οπότε παίζει την στήλη στο 6 και ο Λευκός
προσπαθεί να φτιάξει μια βάση με την επέκταση στην κίνηση
7. Ο Μαύρος καταστρέφει την βάση με στο 8, αλλά δίνει στον
Λευκό άλλη μια ανταλλαγή. Αν ο Λευκός παίξειτο ατάρι στο A,
ο Μαύρος πρέπει να παίξει στο B και να αιχμαλωτίσει την
λευκή πέτρα ή να δώσει και άλλα ατάρι στον Λευκό...
Μετά την ανταλλαγή των κίνησεων 1 και 2,
ο Λευκός έχει αρκετά καλό σχήμα για να
κάνει το άλμα στην κίνηση 3 και να αυξήσει
τις επιλογές που έχει. Ανα πάσα στιγμή ο Λευκός μπορεί να παίξει είτε στο A για να φτιάξει
μια βάση και να ζήσει μέσα στην επιρροή του
Μαύρου, είτε να κάνει άλμα προς τα έξω με
το B. Ο Μαύρος παίζει την κίνηση 4 και αιχμαλωτίζει άλλη μια λευκή πέτρα και απειλεί
να κόψει τον Λευκό ο οποίος απλά αμύνεται
με το ατάρι στην κίνηση 5. Ο Μαύρος απειλεί πάλι επεκτείνοντας στην κίνηση 6 και ο
Λευκός ενώνει με την κίνηση 7.
Στην συνέχεια ο Μαύρος αιχμαλώτισε την
Λευκή πέτρα στο 8 για να εξαφανίσει κάθε
πιθανό άτζι, ενώ το A και το B παρέμειναν
μιάι. Ο Λευκός θυσίασε τις αρχικές του πέτρες, αλλά κατάφερε να ζήσει μέσα στην περιοχή του Μαύρου με μια σειρά απο
πραγματικές απειλές και χάνοντας δύο πέτρες. Αυτή είναι μια γενική και χονδροειδής
ιδέα για το πως λειτουργεί το σαμπάκι...
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Ας δούμε άλλη μια εφαρμογή του σαμπάκι, αυτή τη φορά όχι μόνο για να επιβιώσει ένα γκρουπ, αλλά και
για να πετύχουμε μια μεγάλη ελάττωση ελαττώσουμε. Να θυμάστε πως η γενική ιδέα είναι να παίξουμε
ελαφριές κινήσεις που όμως απειλούν να κάνουν μεγάλη ζημιά και μπορούν να θυσιαστούν για να πάρουμε
ένα κέρδος που θα ήταν καλύτερο από το να παίζαμε μόνο ασφαλείς κινήσεις. Σε αυτή την περίπτωση ο
Μαύρος είναι σε άσχημη θέση. Ο Λευκός έχει έναν υπέροχο σχηματισμό στο κέντρο και στην πάνω πλευρά
και μια άμεση εισβολή μοιάζει απίθανη. Μια απλή ελάττωση μάλλον δεν θα είναι αρκετή, δεδομένου που
βρίσκεται η γραμμή τομέα του Λευκού. Με τις δύο τυπικές επιλογές να μην λειτουργουν, ο Μαύρος θα
χρειαστεί να παίξει ελαφριά και να θυσιάσει κάποιες πέτρες για να καταφέρει να ελαττώσει τον Λευκό...

Αριστερή εικόνα: Παρατηρήστε πως η περιοχή του Λευκού είναι περικυκλωμένη αρκετά αραιά και πως
υπάρχει πολύς χώρος για να δημιουργηθούν δύο μάτια από ένα αντίπαλο γκρουπ. Ο Μαύρος στοχεύει για
την περιοχή που είναι πιο εύκολο να ζήσει, δηλαδή την γωνία. Αν ο Λευκός παίξει A, τότε ο Μαύρος θα
παίξει στο B και θα έχουμε το κλασσικό τζοσέκι με την εισβολή στο σημείο 3-3. Ο Λευκός μπορεί να δεχθεί
κάτι τέτοιο και να μετατρέψει όλον αυτόν τον σχηματισμό σε περιοχή, αλλά θα ήταν μια υπερβολικά
ασφαλή κίνηση ενάντια σε μια μοναχική μαύρη πέτρα. Έτσι ο Λευκός είναι πιο πιθανόν να παίξει B και
να προσπαθήσει να σκοτώσει την πέτρα, περιμένοντας τον Μαύρο να παίξει στο A για να χτυπήσουν το
γκρουπ του μαύρου με ένα χάνε στην κορυφή του γκρουπ, που έχουμε πει πως είναι κακό σχήμα...
Δεξιά εικόνα: Έτσι ο Μαύρος αφήνει την αρχική του πέτρα και επιτίθεται με την κίνηση 3. Ο Λευκός
δεν μπορεί να παίξει A και να επιτρέψει στον Μαύρο να φτιάξει μια αρκετά καλή βάση με το B...
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Αριστερή εικόνα: Ο Λευκός είναι πρακτικά αναγκασμένος να παίξει την κίνηση 4. Ο Μαύρος επεκτείνει
με την κίνηση 5 και προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο για μάτια και απειλεί να παίξει στην κίνηση 6 αν
ο Λευκός παίξει στο A. Αυτό αναγκάζει τον Λευκό να παίξει την κίνηση 6 και να καταστρέψει την βάση
του Μαύρου. Ο Μαύρος επεκτείνεται με την κίνηση 7, και ο Λευκός τον χτυπάει τελικά στην κορυφή με
την κίνηση 8, αλλά αυτή τη φορά δεν είναι εξίσου επικίνδυνα τα πράγματα μιας και ο Μαύρος έχει πλέον
βοηθητικές πέτρες. Η κίνηση 9 αμύνεται, αλλά ο Λευκός δεν μπορεί πλέον να επεκτείνει απλά στο B γιατί
θα ήταν μια αργή κίνηση που θα έδινε χώρο και χρόνο στον Μαύρο να δημιουργήσει μάτια στο κέντρο.
Δεξιά εικόνα: Έτσι ο Λευκός κόβει με την κίνηση 1, ο Μαύρος παίζει το ατάρι για να φτιάξει το σχήμα
του με την κίνηση 2. Ο Λευκός επεκτείνει και βάζει δύο μαύρες πέτρες σε ατάρι, αλλά ο Μαύρος τις θυσιάζει για την κίνηση 4. Ο Λευκός δεν μπορεί να συνδέσει στο A, επειδή ο Μαύρος θα έχει άλλη μια δωρεάν κίνηση με το ατάρι στο B, άρα ο Λευκός λογικά θα αιχμαλωτίσει τις Μαύρες πέτρες...

Αριστερή εικόνα: Η κίνηση 5 είναι λογική και η κίνηση 6 φτιάχνει ένα διπλό στόμα της τίγρης και
τώρα ο Μαύρος φαίνεται να φτιάχνει καλό σχήμα χάνοντας μόνο δύο πέτρες! Ο Λευκός δεν πρόκειται να
το δεχθεί αυτό, οπότε απειλεί να κόψει στο Α με την κίνηση 7, και να καταστρέψει το σχήμα. Όμως η κίνηση στο A είναι αργή και για τους δύο παίχτες, αν ο Μαύρος παίξει εκεί, μπορεί να περικυκλωθεί μετά
με μια κίνηση γύρω απο το B, οπότε συνεχίζει να απειλεί τον Λευκό με την κίνηση 8. Ο Λευκός δεν μπορεί
να αφήσει τον Μαύρο να θέσει αυτή την πέτρα σε ατάρι, άρα αντί για το A, επεκτείνει στην κίνηση 9.
Δεξιά εικόνα: Ο Μαύρος προσπαθεί να σπρώξει ξανά με την κίνηση 1, αλλά ο Λευκός μπλοκάρει με την
κίνηση 2. Ο Μαύρος κάνει άλμα στο ζωτικό σημείο για καλό σχήμα με την κίνηση 3 και ο Λευκός έχει
χρόνο να παίξει το ατάρι στο 4 και να αιχμαλωτίσει την σημειωμένη πέτρα. Η κίνηση 4 είναι σημαντική,
αλλά ο Μαύρος ενδιαφέρεται μόνο για να επιβιώσει και να ελαττώσει, οπότε βελτιώνει το σχήμα του με
την κίνηση 5 απειλώντας παράλληλα και τις σημειωμένες λευκές πέτρες. Ο Λευκός ενισχύει με το άλμα
στην κίνηση 6 και ο Μαύρος αποκτά περισσότερο χώρο με την κίνηση 7. Ο Μαύρος θυσίασε τουλάχιστον
τρεις πέτρες σε αυτή την διαδικασία, αλλά ελάττωσε αρκετό από τον σχηματισμό του Λευκόυ.
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8 Αποφύγετε την δημιουργία πολλών γκρουπ

Ή αλλιώς, μην είσαστε άπληστοι και μην εξαπλώνεστε παντου. Αντίθετα με την
άλλες ιδέες σε αυτό το κεφάλαιο, αυτή είναι πιο εύκολα κατανοητή. Το Γκο είναι το
παιχνίδι της περικύκλωσης, άρα αν δημιουργήσετε πολλά μικρά γκρουπ, τότε αυτό
σημαίνει πως είναι πιο εύκολο να περικυκλωθούν ή να βρεθούν σε κίδυνο.
Ίσως παρα-είναι απλή ιδέα και να σας φαίνεται αχρείαστη μια τέτοια συμβουλή
όμως όσο περισσότερο παίζετε, τόσο θα νοιώθετε τον μεγάλο πειρασμό για να
φτιάξετε “άκομη ένα γκρουπ” εδώ κι εκεί. Για αυτό μια προειδοποίηση και μερικά
πρακτικά παραδείγματα νομίζω πως είναι χρήσιμα για να δούμε πως μπορούμε να
καταλήξουμε με υπερβολικά πολλά γκρουπ πάνω στο ταμπλό:
Αυτό είναι ένα τυπικό ταμπλό στην αρχική φάση. Και
οι δύο παίχτες διάλεξαν να ακολουθήσουν την θεωρία
της αρχικής φάσης και προσέγγισαν τις γωνίες διαλέγοντας την σωστή κατεύθυνση του παιχνιδιού το
οποίο τους έκανε να επεκταθούν προς την μεγαλύτερη
πλευρά του ταμπλό εκείνη τη στιγμή.
Φαίνεται το ταμπλό να είναι χωρισμένο στην μέση και
οι δύο παίχτες φαίνονται να έχουν από ενα μεγάλο
γκρουπ, ο Λευκός πάνω αριστερά και ο Μαύρος κάτω
δεξιά. Είναι η σειρά του Λευκού και όπως μπορείτε να
δείτε υπάρχουν πάρα πολλές καλές επιλογές στο ταμπλό αυτή τη στιγμή. Κάποιες από αυτές συνεχίζουν
στην λογική της κατεύθυνσης του παιχνιδιού και του
διαγώνιου διαχωρισμού των δύο παιχτών, παίζοντας
ειρηνικές κινήσεις που εξασφαλίζουν την πλευρά του
Λευκού, ενώ άλλες επιλογές περνούν μέσα στην
πλευρά του Μαύρου και ξεκινούν πρακτικά την μεσαία φάση του παιχνιδιού.

Ο Λευκός επιλέγει να ξεκινήσει την μεσαία φάση και
παίζει την κίνηση 1 στην πλευρά του Μαύρου ο
οποίος αφού έχει τόσες φιλικές πέτρες τριγύρω, παίζει
την δαγκάνα με την κίνηση 2. Ο Λευκός δεν έχει
πλέον βάση, αλλά αντί να κάνει άλμα προς το κέντρο,
θεωρεί πως οι πέτρες του Μαύρου είναι πολύ μακρυά
μεταξύ τους και έτσι παίζει και αυτός την δαγκάνα
στην κίνηση 3. Όμως η πέτρα στο 3 βρίσκεται ήδη
σε θέση δαγκάνας και απο τις δύο πλευρές και δεν έχει
βάση. Έτσι, όταν ο Μαυρος παίζει το άλμα και αποσυνδέει τις δύο λευκές πέτρες, αυτό σημαίνει πως ο
Λευκός έχει δημιουργήσει δύο γκρουπ που πρέπει να
φροντίσει ξεχωριστά και να τα κάνει να ζήσουν μέσα
σε εχθρική περιοχή. Αυτό είναι μια δύσκολη κατάσταση και όταν φτάσουμε στην κίνηση 11, τα γκρουπ
του Μαύρου είναι ζωντανά και ασφαλή. Αντίθετα οι
τρείς πέτρες του Λευκού δεν έχουν βάση ενώ η μοναχική πέτρα της κίνησης 1 είναι σχεδόν πλήρως περικυκλωμένη και ο Μαύρος έχει σεντε...
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Ο Μαύρος αφήνει την δεξιά πλευρά και προσεγγίζει την πάνω αριστερή πλευρά. Μετά απο μια πολύπλοκη
μάχη που δεν θα αναλύσουμε, αυτή είναι η κατάσταση στο ταμπλό. Είναι η σειρά του Λευκού και τώρα
έχει έξι διαφορετικά γκρουπ στο ταμπλό (A μέχρι F) εκ των οποίων μόνο το A είναι ασφαλές. Το γκρουπ
B έχει μόνο ένα μάτι, το C δεν έχει μάτια και ειναι σχεδόν περικυκλωμένο, η άκρη του γκρουπ D μπορεί
να αιχμαλωτισθεί, το E είναι μέσα σε εχθρική περιοχή και το F είναι επίσης σχεδόν περικυκλωμένο.

Ας δούμε τι συμβαίνει μετά. Ο Λευκός χρειάζεται να αρχίσει να συμμαζεύει τα γκρουπ
του. Η κίνηση 1 εξασφαλίζει δύο μάτια στο
γκρουπ B. Ένα γκρουπ είναι επιτέλους
ασφαλές, αλλά αυτό δίνει στον Μαύρο το
χρόνο για να ανταλλαχθούν οι κινήσεις 2
μέχρι 6 και τώρα το γκρουπ του Μαύρου
είναι επίσης ασφαλές ενώ ο Λευκός θεωρεί
πως τα γκρουπ C και E είναι ενωμένα.
Όμως όπως ξέρουμε ήδη, η κίνηση του ιππότη έχει αδύναμα σημεία, στα σημειωμένα
τετράγωνα. Ο Μαύρος δεν μπορεί να κόψει
εκεί άμεσα, όμως αργότερα αν βρει την ευκαιρία, αυτές οι πέτρες θα κοπούν.
Ο Λευκός έχει σέντε και αποφασίζει να
φροντίσει την πέτρα του γκρουπ F και να
προσπαθήσει να δημιουργήσει δύο μάτια και
να ζήσει. Με την ανταλλαγή των κινήσεων
7 μέχρι 15, ο Λευκός καταφέρνει να δημιουργήσει ένα μάτι για το γκρουπ του, αλλά
δεν είναι ακόμη ζωντανός, ενώ η κίνηση 8
του Μαύρου βοηθάει για να κοπει το
γκρουπ E αργότερα. Ακόμη χειρότερα,
η ανταλλαγή των κινήσεων 13 και 14 δημιούργησαν άλλο ένα γκρουπ για τον Λευκό. Βέβαια αυτό ήταν
ένα ελαφρύ γκρουπ που ο Λευκός θέλει να θυσιάσει για να αποκτήσει ένα δεύτερο μάτι το γκρουπ F,
αλλά θα του κοστίσει ακριβά. Ο Μαύρος θα κερδίσει όλη την κάτω πλευρά σε αντάλλαγμα για ένα μάτι...
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Αυτό είναι το τέλος του παιχνιδιού.
Όπως είπαμε το γκρουπ G θυσιάστηκε για
να επιβιώσει το γκρουπ F και ο Μαύρος κέρδισε την κάτω πλευρά σαν αντάλλαγμα. Αυτό
δεν ήταν μια ισάξια ανταλλαγή για τον
Λευκό, αλλά δεν μπορούσε να αφήσει το
γκρουπ του να πεθάνει. Τα γκρουπ C και E
τελικά αποσυνδέθηκαν μεταξύ τους και είναι
και τα δύο νεκρά. Το γκρουπ C είναι περικυκλωμένο με τέσσερις ελευθερίες, ενώ τα
γκρουπ του Μαύρου έχουν τουλάχιστον
πέντε.
Το γκρουπ E έχει μόνο ένα μάτι και είναι περικυκλωμένο απο ζωντανά μαύρα γκρουπ,
άρα δεν μπορεί να επιβιώσει ή να σωθεί με
κανέναν τρόπο.
Τα γκρουπ A και F είναι σχεδόν συνδεδεμένα, αλλά είναι και τα δύο ζωντανά αυτή τη
στιγμή, οπότε το θέμα της σύνδεσής τους
είναι πλέον αδιάφορο. Από τα πέντε γκρουπ
που ήταν σε κίνδυνο είναι λογικό πως ο Λευκός δεν κατάφερε να τα σώσει όλα και πως
κάποια απο αυτά αιχμαλωτίσθηκαν.
Ένα πολύ πιο λογικό αποτέλεσμα για τον
Λευκό θα ήταν να ενισχύσει την πέτρα του
κάνοντας άλμα προς το κέντρο, ωθώντας τον
Μαύρο να τον ακολουθήσει για να διατηρήσει την πίεση στο λευκό γκρουπ.
Μετά απο τα άλματα (κινήσεις 9 μέχρι 21)
ο Λευκός θα είχε την δυνατότητα να δημιουργήσει καλά σχήματα για τις πέτρες του και
αρκετό χώρο για να εξασφαλίσει πως το
γκρουπ του ειναι ζωντανό και η εικόνα στα
αριστερά είναι απλά ένα απο τα πολλά πιθανά αποτελέσματα.
Ο Μαύρος κέρδισε αρκετή επιρροή στο κέντρο και δεξιά, αλλά είναι ακόμη νωρίς στο
παιχνίδι οπότε ο Λευκός μπορεί να ελαττώσει
τον σχηματισμό του Μαύρου με κινήσεις
όπως την απειλή στο A ή τα B, C και D για
πιο άμεση ελάττωση των προοπτικών του
Μαύρου. Το σημαντικό είναι πως ο Λευκός
θα είχε δημιουργήσει ένα ισχυρό, ασφαλές
γκρουπ, αντί για πολλά μικρά γκρουπάκια
που θα βρίσκονταν σε διαρκή κίνδυνο.

Να θυμάστε: Μην δημιουργείτε πολλά μικρά γκρουπ. Αν τα γκρουπ σας είναι ισχυρά και ασφαλή, τότε
μπορείτε να επιτεθείτε στα γκρουπ του αντιπαλου. Αν τα γκρουπ σας είναι πολλά και αδύναμα, τότε θα
είσαστε εσείς σε κίνδυνο. Ακόμη κι αν τα γκρουπ σας επιβιώσουν, τις περισσότερες φορές ο αντίπαλος
σας, μέσω των επιθέσεών του, θα έχει λάβει περισσότερους πόντους απ’οσο αξίζουν τα γκρουπ (όπως
έγινε στο παράδειγμά μας με την θυσία του γκρουπ G).
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Ας δούμε άλλο ένα παράδειγμα του πως μπορείς να βρεθείς με πάρα πολλά γκρουπ.
Οι κινήσεις 1 και 2 φαίνονται λογικές, αλλά
αντί να συνεχίσει το τζοσέκι ο Λευκός αλλάζει κατεύθυνση και προσεγγίζει την γωνία
και απο την άλλη πλευρά με την κίνηση 3.
Ο Μαύρος απαντάει με την κίνηση 4 για να
εξασφαλίσει την γωνία και τώρα μια κίνηση
στο A ή στο B φαίνεται λογική για τον Λευκό
για να ενισχίσει την πέτρα του. Το να αφήσει
την πέτρα του στο 1 απροστάτευτη και να
παίξει στο C φαίνεται να είναι υπερβολικό...

Αλλά αυτή είναι η κίνηση που επιλέγει ο Λευκός. Ο Μαύρος απαντάει με την δαγκάνα
στην κίνηση 6 και του αφαιρεί την βάση.
Αυτό σημαίνει πως ο Λευκός θα πρέπει να
τρέξει και να συνδεθεί με ένα άλλο γκρουπ
για να ζήσει με την κίνηση 7, αλλά ο Μαύρος με την κίνηση 8 διαχωρίζει τα δύο
γκρουπτου. Ο Λευκός αποφασίζει να αυξήσει
την πίεση στον Μαύρο και να κάνει πολύπλοκη την μάχη, οπότε δημιουργεί άλλο ένα
γκρουπ με την κίνηση 9. Ξαφνικά, σε πέντε
κινήσεις ο Λευκός έφτιαξε τέσσερα γκρουπ!

Ο Μαύρος κάνει άλμα προς τα έξω με την κίνηση 10 για να πιέσει και τα δύο γκρουπ.
Αναγκασμένος να επιλέξει ένα απο τα δύο
γκρουπ για να ενισχύσει, ο Λευκός επιλέγει
την κίνηση 11 για να περιορίσει τις επιλογές
του Μαύρου γκρουπ. Ο Μαύρος όμως έχει
πολλές φιλικές πέτρες τριγύρω, οπότε κάνει
άλλο ένα άλμα στην κίνηση 12. Ο Λευκός
έχει χρόνο να ενισχύσει το άλλο γκρουπ του
με την κίνηση 13. Όμως μια περικυκλωμένη βάση δύο θέσεων μπορεί να χάσει τον
ζωτικό χώρο της με μια επίθεση στα A ή B.
Αντί να δημιουργήσει πολλά γκρουπ τόσο
γρήγορα ο Λευκός θα μπορούσε να είχε
πρώτα σταθεροποιήσει το ένα του γκρουπ
πριν ξεκινήσει την επόμενη προσέγγιση.
Για παράδειγμα, αφού ολοκλήρωνε το τζοσέκι ο Λευκός θα μπορούσε να προσεγγίσει
στην κίνηση 7 που είναι σέντε επειδή απειλεί να σκοτώσει το Μαύρο γκρουπ αργότερα. Άρα ο Μαύρος πρέπει να παίξει A ή B
για να είναι ασφαλής. Τώρα ο Λευκός έχει
όλους τους σημειωμένους πόντους για να
επεκταθεί με ασφάλεια και δεν υπήρχε
καμία ανάγκη για τόσα πολλά γκρουπ.

Να θυμάστε: Φτιάξτε δυνατά γκρουπ, μείνετε ασφαλείς και επιτεθείτε από σταθερές θέσεις ισχύος.
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8 Μην μειώνετε τις ελευθερίες σας χωρίς λόγο

Το τελευταίο θέμα για αυτό το βιβλίο θα είναι η συμβουλή να μην παίζετε
κινήσεις που μειώνουν τις ελευθερίες σας, χωρίς να έχετε συγκεκριμένο σχέδιο ή
σκοπό που θέλετε να πετύχετε με αυτές τις κινήσεις. Ειδικά σε παιχνίδια μεταξύ
παιχτών που τώρα μαθαίνουν το παιχνίδι, κάθε φορά που υπάρχει ένα κε΄νό
ανάμεσα σε πέτρες, ο αντίπαλος νοιώθει τον πειρασμό να παίξει εκεί, ακόμη και αν
δεν μπορεί να κόψει ανάμεσα σε αυτές τις πέτρες. Αυτό δεν πετυχαίνει τίποτα, πέραν
απο το να μειώνει τις ελευθερίες σας και να βοηθάτε τον αντίπαλο να αμυνθεί και να
διορθώσει τις ατέλειες στο σχήμα του. Είναι πολύ καλύτερο να αφήσετε αυτές τις
ατέλειες να υπάρχουν γιατί όσο το ταμπλό αλλάζει αυτό που πριν ήταν μια μικρή
πηγή άτζι, μπορεί να γίνει μια τεράστια απειλή για τον αντίπαλο. Ή μπορεί και να
μην συμβεί τίποτα. Όπως και να έχει, αν δεν υπάρχει κανένα όφελος στο να παίξετε
εκεί άμεσα, τότε δεν πρέπει να το κάνετε. Πως δείχνει λοιπόν αυτό το ζήτημα στο
ταμπλό; Υπάρχουν δύο περιπτώσεις συνήθως, η πρώτη που ξοδεύεις κινήσεις
βοηθώντας τον αντίπαλο να φτιάξει το σχήμα του και η δεύτερη περίπτωση που
μειώνοντας τις ελευθερίες σου, βάζεις τα δικά σου γκρουπ σε κίνδυνο. Ας ξεκινήσουμε με την πρώτη και λιγότερο επικίνδυνη περίπτωση:

Ίσως να θυμόσαστε αυτό το παιχνίδι από το παράδειγμα της κάτω δεξιάς γωνίας που σκοτώσαμε το
γκρουπ J group στις σελίδες 167-169. Αυτό είναι το ταμπλό αρκετές κινήσεις αργότερα και είναι η
σειρά του Λευκού να παίξει. Όπως βλέπετε υπάρχει μια σειρά απο ατάρι που μπορεί να παίξει στα A, B
και C. Το να τοποθετούμε τις αντίπαλες πέτρες σε ατάρι είναι μια δελεαστική προοπτική, αλλά σε αυτή
την περίπτωση ο Λευκός δεν θα κερδίσει τίποτα από το να μειώσει τις ελευθερίες του και να παίξει τα
ατάρι μιας και δεν μπορεί να αιχμαλωτίσει καμία πέτρα ή να κερδίσει έστω κάποιο άλλο όφελος. Αντίθετα
θα βοηθήσει το Μαύρο να φτιάξει το σχήμα του και να εξαφανίσει το άτζι στην περιοχή. Ας δούμε γιατί...
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Αριστερή εικόνα: Αν ο Λευκός παίξει το ατάρι στην κίνηση 1, τότε ο Μαύρος απλά θα ενώσει στο 2.
Αν ο Λευκός παίξει το διπλό ατάρι στην κίνηση 3, ο Μαύρος μπορεί απλά να αιχμαλωτίσει την λευκή
πέτρα που του δημιουργεί πρόβλημα με την κίνηση 4. Αν ο Λευκός επιμείνει και παίξει και άλλο ένα ατάρι
στο A, ο Μαύρος μπορεί απλά να το αγνοήσει και να παίξει την σέντε απειλή στο B επειδή η σημειωμένη
μάυρη πέτρα δεν είναι σημαντική για το σχήμα του Μαύρου μετά την ένωση στην κίνηση 2. Αντίθετα, ο
Λευκός δεν μπορεί να επιτρέψει το ατάρι στην λευκή πέτρα σημειωμένη με τρίγωνο γιατί αλλιώς το νεκτρό
γωνιακό γκρουπ του Μαύρου θα επανέλθει στην ζωή!
Κεντρική εικόνα: Εδώ βλέπουμε το αποτέλεσμα αν ο Λευκός επιμείνει με το ατάρι στην κίνηση 5. Όπως
βλέπετε αφού ο Λευκός αιχμαλωτίσει μια πέτρα στην κίνηση 9, Ο Μαύρος απλά ενώνει στην κίνηση 10.
Δεξιά εικόνα: Αυτό είναι το αποτέλεσμα αν ο Λευκός αγνοήσει τελείως αυτή την περιοχή και χρησιμοποιήσει το σεντε του για να κερδίσει το πλεονέκτημα αλλού στο ταμπλό. Ο Μαύρος ξαναπαίζει την ίδια
απειλή και μετά ακολουθούν μερικές κινήσεις ελάττωσης, αλλά η άμυνα του Λευκού είναι σταθερή. Η διαφορά μεταξύ της κεντρικής και της δεξιάς εικόνας είναι μόνο λίγοι πόντοι (περίπου τέσσερις κατά την τελική φάση) και ο Λευκός διατηρεί αρκετό άτζι στα σημεία A, B και C. Συγκρίνετε τις δύο εικόνες και
σκεφτείτε αν άξιζε τον κόπο αυτή τη στιγμή για τον Λευκό να ξοδέψει όλες αυτές τις κινήσεις σε αυτή την
περιοχή, ιδίως αν λάβετε υπόψιν όλο το ταμπλό στην προηγούμενη σελίδα.
Στο προηγούμενο παράδειγμα, o Λευκός
πρακτικά βοηθάει τον Μαύρο να διορθώσει
το σχήμα του και να αμυνθεί, σε αντάλλαγμα
για μερικούς πόντους και πιθανόν το σέντε
αργότερα. Σε αυτή την περίπτωση το να παίξετε το ατάρι και να μειώσετε τις ελευθερίες
σας, απλά δεν ήταν μια ιδιαίτερα καλή κίνηση και η ζημιά δεν είναι μεγάλη.
Όμως αναφέραμε πως υπάρχει και μια δεύτερη περίπτωση, όταν η συμπλήρωση των
ελευθεριών και η προσπάθεια να κόψουμε
πέτρες που δεν κόβονται μπορεί να μας στοιχήσουν την ασφάλεια των δικών μας
γκρουπ. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι στην
αριστερή εικόνα αν ο Λευκός κόψει στο A.
Και οι δύο παίχτες μάχονται σε άλλο σημείο
αυτή τη στιγμή και ο Λευκός αρνείται να
παίξει στο A στο κενό σημείο γιατί μετά την
άμυνα του Μαύρου θα χάσει μια ελευθερία.
Γιατί όμως αυτή η κίνηση είναι τόσο άσχημη
για τον Λευκό και την αποφεύγει;
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Αν ο Λευκός πιέσει τελικά με την κίνηση 1, ο Μαύρος
σίγουρα θα μπλοκάρει με την κίνηση 2 και επειδή έχει
πολλές βοηθητικές πέτρες τριγύρω, δεν υπάρχει άλλη
κίνηση για τον Λευκό. Το να κόψει με την κίνηση 3
είναι ανούσιο μιας και στις κινήσεις που ακολουθούν ο
Μαύρος μπορεί εύκολα να καλύψει τις λίγες αδυναμίες
του και οι λευκές πέτρες δεν έχουν καμία ελπίδα να επιβιώσουν σε τόσο μικρό χώρο περικυκλωμένες από μαύρες πέτρες. Κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί πως η
κίνηση 1 είναι σέντε επειδή ο Μαύρος χρειάζεται να
αμυνθεί, οπότε μοιάζει με μια ανώδυνη κίνηση για τον
Λευκό μιας και δεν του κοστίζει τίποτα. Είναι εύκολο να
μην παρατηρήσουμε πως το λευκό γκρουπ έχει πλεόν
μόνο δύο ελευθερίες και ο Λευκός θα χάσει το σέντε για
να παίξει άλλη μια κίνηση για να το ενισχύσει, αλλιώς
θα το χάσει. Πράγματι αν ο Λευκός παίξει αλλού...

Αριστερή εικόνα: Αν ο Λευκός δεν ενισχύσει τις πέτρες του τότε η κίνηση 4 σκοτώνει άμεσα το γκρουπ
του μιας και η κίνηση 5 δεν προσθέτει ελευθερίες και έτσι ο Μαυρος μπορεί να τις αιχμαλωτίσει στο 6.
Κεντρική εικόνα: Ακόμη και αν ο Λευκός ενισχύσει το αδύναμο σημείο στο A, διατηρώντας το σέντε με
την κίνηση 3, αυτό δεν είναι πολύ αποτελεσματικό. Αν ο Λευκός νομίζει οτι είναι ασφαλής και παίξει
αλλού μπορεί να χάσει αρκετούς πόντους, ενώ το A εξακολουθεί να είναι μια σοβαρή απειλή...
Δεξιά εικόνα: Ακόμη κι αν ο Μαύρος παίξει τις πιο απλές και προφανείς κινήσεις και την αργή κίνηση
στο 1 και ακολουθήσει με κάθε πιθανό ατάρι μέχρι την κίνηση 10, τότε η περιοχή του Λευκού ελαττώνεται
αρκετά και ο Μαύρος διατηρεί το σέντε. Αυτό δεν είναι μια καλή προοπτική για τον Λευκό και έτσι η αρχική
κίνηση με την οποία μείωσε τις ελευθερίες του δεν ήταν καθόλου καλή...
Όμως τι συμβαίνει αν ο Μαύρος προσπαθήσει να παίξει το διπλό
ατάρι και το πέταγμα με την κίνηση 1 όπως φαίνεται στην εικόνα
στα αριστερά;
Ο Λευκός έπαιξε τις προηγούμενες κινήσεις με τον σκοπό να κερδίσει κάτι, αλλά προς το παρόν το μόνο που έχει καταφέρει είναι
να δημιουργήσει μπελάδες για τον εαυτό του και να βάλει τα
γκρουπ του σε κίνδυνο. Αν αυτή η συγκεκριμένη κίνηση είναι αποτελεσματική, εξ αιτίας την μείωσης των ελευθεριών, τότε τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα για τον Λευκό. Για να δούμε τι
συμβαίνει στην επόμενη σελίδα...
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Αριστερή εικόνα: Αυτό είναι το αποτέλεσμα αν ο Λευκός αποφασίσει να αμυνθεί ενάντια σε κάθε ατάρι.
Με την κίνηση 2 ο Λευκός αιχμαλωτίζει την μαύρη πέτρα και η κίνηση 3 θέτει άλλη μια λευκή πέτρα σε
ατάρι οπότε ενώνει με την κίνηση 4. Η ανταλλαγή κινήσεων 5 και 6 είναι σέντε επειδή αν ο Λευκός δεν
απαντήσει θα κοπεί στην μέση. Κάτι τέτοιο όμως βάζει μεγαλύτερη πίεση στην μάχη ιδίως μετά το ατάρι
στην κίνηση 7. Ο Λευκός συνδέει με το 8 και ο Μαύρος επεκτείνει με την κίνηση 9 αιχμαλωτίζοντας τις
δύο σημειωμένες πέτρες και καταστρέφοντας τον χώρο του Λευκού.
Κεντρική εικόνα: Ένα παρόμοιο αποτέλεσμα μπορεί να συμβεί αν παιχθεί η κίνηση 3 χωρίς να υπάρχει
ατάρι, οπότε ο Λευκός πρέπει να αμυνθεί για να μην κοπεί, αντί να ενώνει σε κάθε ατάρι. Σε αυτή την περίπτωση η κίνηση 2 είναι λάθος. Ο Λευκός απλά επρεπε για την κίνηση 1 να είχε παίξει την ένωση μπαμπού στην κίνηση 6 που θα ένωνε τα γκρουπ του και θα αμυνόταν ταυτόχρονα, θυσιάζοντας μια πέτρα,
αν και ο Μαύρος θα μπορούσε πάλι να επεκτείνει και να αιχμαλωτίσει τις δύο πέτρες.
Δεξιά εικόνα: Αυτό σημαίνει πως, πίσω στην αρχική ανταλλαγή κινήσεων ο Λευκός θα έπρεπε να είχε
ξοδέψει άλλη μια κίνηση στο 3 για να αμυνθεί ενάντια σε όλα τα προβλήματα που δημιούργησε στον εαυτό
του παίζοντας την κίνηση 1. Αλλά άξιζε να χάσει το σέντε για αυτες τις κινήσεις; Για να το απαντήσουμε
αυτό πρέπει να δούμε τι γίνεται αν ο Μαύρος έπαιζε πρώτος στην περιοχή...
Αριστερή εικόνα: Αυτό είναι το αποτέλεσμα αν ο Μαύρος παίξει πρώτος και ο
Λευκός αποφασίσει να σώσει όλες τις πέτρες του. Όπως βλέπετε ο Μαύρος διατηρεί το σέντε και αν και η ελάττωση
είναι μικρότερη απο πριν, εξακολουθεί
να είναι σημαντική. Όμως...
Δεξιά εικόνα: Αν ο Λευκός αποφασίσει
απλά να θυσιάσει τις δύο σημειωμένες
πέτρες, τότε η ελάττωση είναι μικρότερη
από την αξία των δύο πετρών και ο Λευκός παίρνει πίσω το σέντε! Με ένα τέτοιο
πιθανό αποτέλεσμα στα χέρια του ο Λευκός δεν χρειάζεται να παίξει πρώτος σε
αυτή την περιοχή.

Να θυμάστε: Μην αγχώνεστε για κάθε πέτρα ή μικρό γκρουπ. Όταν μια πέτρα έχει ολοκληρώσει τον
σκοπό της τότε δεν είναι πάντα καλό να την διατηρήσουμε ζωντανή. Μάθετε να αφήνετε τις πέτρες σας
να χαθούν, μην πιέζετε σε μέρη που δεν υπάρχει κανένα όφελος και πάντα να έχετε υπόψιν σας την κατάσταση των γκρουπ σας και πόσες ελευθερίες έχουν. Πολύ συχνά το να διατηρούμε ή να παίρνουμε το
σέντε μπορεί να είναι πιο πολύτιμο και σημαντικό από το να χάσουμε ή να κερδίσουμε μερικούς πόντους
σε μια τοπική μάχη. Σκεφτείτε έχοντας όλο το ταμπλό στο μυαλό σας και μετά αποφασίστε.
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8 Επίλογος και τι έρχεται μετά

Φτάσαμε στο τέλος του βιβλίου που περιέχει το μεγαλύτερο τμήμα της γνώσης
μου για το Γκο. Προς το παρόν. Η διαδικασία της μάθησης δεν σταματάει ούτε για
εσάς, ούτε και για εμένα, όμως αυτό δεν πάει να πει πως πρέπει να είναι μια επίπονη
διαδικασία. Ο κύριος στόχος μας σαν ερασιτέχνες παίχτες δεν είναι μόνο να γίνουμε
καλύτεροι, αλλά κυρίως να διασκεδάζουμε όταν παίζουμε το παιχνίδι.
Για κάποιους ανθρώπους αυτό σημαίνει περισσότερη μελέτη. Άλλοι μπορεί να
προσπαθήσουν να μάθουν παίζοντας μέσα από την εμπειρία του παιχνιδιού. Όποια
επιλογή και να κάνετε να θυμάστε πως οι βασικές έννοιες που αναφέρθηκαν σε αυτό
το βιβλίο, δεν έχουν εξαντληθεί σαν θέματα. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα να
μάθουμε, ακόμη και σε βασικά ή φαινομενικά απλά αντικείμενα του παιχνιδιού. Κατά
την διάρκεια των πολλών μηνών που μου πήρε να γράψω αυτό το βιβλίο, περιόρισα
την δική μου μελέτη στο ελάχιστο για να μπορέσω να επικεντρωθώ στην ταξινόμηση
των πραγμάτων που ήδη ήξερα για να μπορέσω να τα μοιραστώ μαζί σας με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο. Η επανάξιολόγηση αυτών των βασικών γνώσεων με
έκανε καλύτερο παίχτη. Όταν ξεκίνησα να γράφω ήμουν στα 4-5 κίου και είχα
χτυπήσει έναν μικρό τοίχο. Κατά την διάρκεια της συγγραφής, κατάφερα επιτέλους
να κάνω μια ρωγμή στον τοίχο και να ανέβω στα 3 κίου.
Πλέον είμαι συγκεντρωμένος στο να παίζω εναντίων παιχτών επιπέδου νταν στον
σερβερ του DGS. Προφανώς χάνω σχεδόν όλα αυτά τα παιχνίδια, αλλά το
διασκεδάζω αφάνταστα και νοιώθω πως γίνομαι καλύτερος παίχτης, αργά, αλλά
σταθερά, μόνο και μόνο επειδή αυτοί οι καλύτεροι παίχτες με αναγκάζουν να επαναξιολογήσω τις γνώσεις μου για να μπορέσω να σταθώ στο ταμπλό. Σε αυτά τα
πλαίσια, τώρα που τελειώσατε το βιβλίο, θα σας πρότεινα να διαβάσετε ξανά το
κεφάλαιο 3 με την ανάλυση ενός πραγματικού παιχνιδιού. Σας υπόσχομαι πως θα
δείτε πολλά καινούργια πράγματα εν σχέση με την πρώτη φορά που το διαβάσατε.
Βεβαίως το να διαβάσεις και να καταλάβεις κάτι δεν πάει να πει οτι μπορείς και να
το εφαρμόσεις άμεσα και αποτελεσματικά. Παίξτε Γκο, διασκεδάστε και πειραματιστείτε με αυτά που μάθατε και καταλάβατε χωρίς να φοβάστε τα λάθη ή την ήττα.
Όσο έγραφα το βιβλίο βρέθηκα στην αρκετά αστεία κατάσταση όπου μόλίς είχα
τελειώσει να αναλύω ένα πρόβλημα ζωής και θανάτου και την επόμενη μέρα πήγα
και το έκανα λάθος και το γκρουπ μου πέθανε και παραιτήθηκα. Συμβαίνει σε όλους.

Ελπίζω να βρήκατε αυτό το βιβλίο χρήσιμο και να σας βοήθησε να βελτιωθείτε.
Είμαι αισιόδοξος πως και εγώ θα βελτιωθώ και στο Γκο και στο να εξηγώ πράγματα,
και σκοπεύω να γράψω και άλλα βιβλία στο μέλλον. Βιβλία που να βοηθούν τους
συμπαίχτες μου, βιβλία που να είναι δωρεάν, βιβλία που να είναι στην μητρική
γλώσσα του κάθε παίχτη. Αυτό είναι το όραμά μου και ξέρω οτι μπορεί να
υλοποιηθεί, ιδίως με την βοήθειά σας.
Αν θα μπορέσω να φτάσω στο ένα νταν και να γράψω ένα βιβλίο για να σας
βοηθήσω να το καταφέρετε και εσείς; Αυτό είναι το όνειρό μου και ελπίζω να συμβεί.
Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας και την υπομονή σας

8 Λίγα λόγια για τον συγγραφέα
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Μεγάλωσε και κατοικεί στην ελληνική επαρχία μετά την
ολοκλήρωση των σπουδών του και της θητείας του σχεδόν
εδώ και μια δεκαετία.
Έχει εκτεταμένη εμπειρία σαν καθηγητής σε παιδιά και σαν
ρυθμιστής κειμένου στην τοπική εφημερίδα, ενώ είναι
ένθερμος λάτρης των αγγλικών βιβλίων φαντασίας.
Αυτά τα πεδία εργασίας καθώς και η αγάπη του για τα βιβλία
και η συνήθειά του να γράφει μεγάλα κείμενα σε διάφορες
περιστάσεις του παρείχαν τις γνώσεις αλλά και την έμπνευση
να ξεκινήσει να γράψει ένα βιβλίο για το Γκο.
Έμαθε για το παιχνίδι γύρω στο 2005, αλλά διάφορες
υποχρεώσεις δεν του επέτρεψαν να ασχοληθεί σοβαρά με
αυτό μέχρι τον Αύγουστο του 2016. Από τότε και στο εξής
έχει συμμετάσχει σε όλα τα ελληνικά τουρνουά Γκο που έχουν
διοργανωθεί και είναι αποφασισμένος να μην λείψει από
κανένα απο αυτά.
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