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To Φεστιβάλ Bridge «Ελληνικά Νησιά», πού έχει γίνει πλέον θεσμός, διοργανώνεται για το 
2011 στην Κρήτη και θα είναι χαρά και τιμή μας να σας υποδεχθούμε. Το Φεστιβάλ Bridge 
«Ελληνικά Νησιά» περιλαμβάνει αγώνες για ζεύγη open (28, 29, 30 Αυγούστου), αγώνες για 

ζεύγη mixed (31 Αυγούστου, 1 Σεπτεμβρίου) και αγώνες για ομάδες (2, 3 Σεπτεμβρίου), με συνολικά 
βραβεία 50,000€. Το κόστος συμμετοχής στους αγώνες κατ’ άτομο ορίζεται σε: 100€ για τα ζεύγη open, 
60€ για τα ζεύγη mixed, 75€ για κάθε ομάδα. Το Φεστιβάλ Bridge θα αρχίζει καθημερινά στις 17:00 και 
το φιλικό βραδινό τουρνουά στις 22.00. Η συμμετοχή σε αυτό είναι 8€.

Οι αγώνες ανήκουν στην Τρίτη βαθμίδα και θα διεξαχθούν σύμφωνα με τον ΔΚΑΜ/07και τους 
παγίους κανονισμούς της ΕΟΜ. Θα αποδοθούν οι αναλογούντες βαθμοί νίκης (μαύρα - χρυσά- 
placing). Οι αγώνες θα γίνουν σε μία κατηγορία αλλά οι βαθμοί νίκης θα υπολογισθούν, για τις 
κατηγορίες 1-9 και 1-6, με ανεξάρτητη κατάταξη αρκεί να συμμετέχουν έξι (6) ζεύγη ή τρεις (3) 
ομάδες σε κάθε κατηγορία. 

Το Φεστιβάλ Bridge «Ελληνικά Νησιά» διοργανώνεται στο ξενοδοχείο OUT OF THE BLUE 5* 
Capsis Elite Resort (http://www.capsis.com), από την Κυριακή 28 Αυγούστου μέχρι την Κυριακή 
4 Σεπτεμβρίου 2011 (το Φεστιβάλ ολοκληρώνεται το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου με την Τελετή Απο-
νομής και το Επίσημο Δείπνο ενώ η Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου είναι ημέρα αναχώρησης). Όλες οι 
δραστηριότητες του φεστιβάλ (αγώνες, μαθήματα και φιλικά παιχνίδια) θα πραγματοποιηθούν στις 
κεντρικές αίθουσες MINOS & LIDA. Η τιμή για τη συμμετοχή (7 διανυκτερεύσεις) κατ’άτομο σε 
δίκλινο δωμάτιο (περιορισμένος αριθμός δωματίων) ή Bungalow με ημιδιατροφή (HB) είναι € 710.00 
και περιλαμβάνει:

✓  Διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο ή Bungalow (παραμονή ενός παιδιού μέχρι 12 ετών δωρεάν)
✓ Πλήρη χρήση όλων των προσφερόμενων υπηρεσιών του ξενοδοχείου. 
✓ Cocktail καλωσορίσματος
✓ Εκδρομή μισής μέρας
✓ Αποχαιρετιστήριο Gala dinner, απονομή επάθλων
✓ Hμερήσια σχόλια από τον Fulvio Fantoni
✓ Μεταφορά από προς αεροδρόμιο/λιμάνι
✓ Γυμναστήριο, fi tness centre

Για όσους Έλληνες δεν επιθυμούν να διαμείνουν στο ξενοδοχείο OUT OF THE BLUE 5* Capsis Elite 
Resort, προσφέρεται η δυνατότητα παραμονής τους στο Ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων Alexander 
House (περιορισμένος αριθμός δωματίων), που συνορεύει με το Capsis Elite Resort με κοινή παραλία, 
προς 220 € για επτά διανυκτερεύσεις με πρωινό. Διαφοροποιήσεις στις τιμές (π.χ. μονόκλινα, σουίτες, 
τρίκλινα δωμάτια, κλπ.) θα δίδονται στην επικοινωνία με τους διοργανωτές. 

Όσοι επιθυμείτε να έρθετε στην Κρήτη και να συμμετέχετε στο Φεστιβάλ Bridge «Ελληνικά Νη-
σιά», μπορείτε να κάνετε την κράτηση σας:
Χριστίνα Παπαδάκη Τηλ. 210 9325037 – κιν. 6932 102806 – Fax 210 4629997
   Email chris948@otenet.gr
Aνδριανή Λειβαδά Τηλ 210 6882731, 210 6745689 – κιν. 6974 046290
   Email livada1@ath.forthnet.gr
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Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ
Φειδιππίδου 30, 115 27 Αθήνα,
τηλ.: 210-7480400-2, fax: 210-7480403 
e-mail: president@hellasbridge.org
secretariat@hellasbridge.org
press@hellasbridge.org
http://www.hellasbridge.org
Εκδότης-Διευθυντής: Αναστάσιος Φράγκος
Φιλίππου Δέδε 9, 136 74 - Αχαρνές
e-mail: anfragos@acci.gr
Αρχισυντάκτης: Λουκάς Ζώτος
Φειδιππίδου 30, 115 27 Αθήνα
e-mail: magazine@hellasbridge.org 
Συντακτική ομάδα
Αλέκος Αθανασιάδης, Δημήτρης Δανελλάκης, 
Γιώργος Κλείτσας, Τασία Μπαμπούλα, Δημήτρης 
Ναθαναήλ, Άσσος Πίκα, Γιώργος Ρούσσος, 
Δημήτρης Τόγιας, Νίκος Ασμενιάδης,Nίκος 
Καζιλάρης, Γιώργος Κότσης, Γιάννης 
Μηλιτσόπουλος, Ιγνάτιος Σουβατζής. 
Φωτογραφίες
Φωτογραφικό αρχείο ΕΟΜ,
Φωτογραφικό αρχείο Βασιλικής Νίκα
Αrt Director Αιμιλία Μπονέλη
Επιστολές / Συνεργασίες
ΠΡΟΣ: Περιοδικό ΤΟ ΜΠΡΙΤΖ,
Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ,
Φειδιππίδου 30, 115 27 Αθήνα

Κείμενα και φωτογραφίες που αποστέλλονται για δημοσί-
ευση στο περιοδικό δεν επιστρέφονται. Απαγορεύεται η 
αναδημοσίευση, αναπαραγωγή ή μετάδοση όλου ή μέρους 
του περιοδικού, χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

Επί τέλους, μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις και ανταλλα-
γή επιστολών, την 17η Μαΐου υπεγράφη τελικά στην Αθήνα, 

στα γραφεία της ΕΟΜ, η οριστική σύμβαση με την Ευρωπαϊκή 
Ομοσπονδία Μπριτζ η οποία εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρό 
της κ. Yves Aubry, τον Ταμία David Harris και την γραμματέα του 
Προέδρου κα Marina Madra.

Οι διαπραγματεύσεις διήρκεσαν πολλούς μήνες. Γεγονός είναι 
ότι έγιναν πολλές ανταλλαγές επιστολών και διορθώσεις του αρ-
χικού κειμένου, προς το συμφέρον μας. Οι τελευταίες από αυτές 
τις διαπραγματεύσεις έγιναν στην Αθήνα, το διήμερο 16 και 17 
Μαΐου, όπου το κείμενο του συμφωνητικού έλαβε την τελική 
μορφή του.

Πιστεύω ότι με την βοήθεια των μελών του ΔΣ και της αρμό-
διας επιτροπής που είχε καθοριστεί, πετύχαμε το μέγιστο δυνα-
τό επ’ ωφελεία του Ελληνικού Μπριτζ.

Εν τούτοις, μπροστά μας είναι πολλά ακόμα να γίνουν με πιο 
επείγον την σύμβαση με τα ξενοδοχεία όπου θα γίνουν οι αγώ-
νες.

Κατά τα άλλα, αξιοποιώντας την χορηγία που έχει γίνει του κ. 
Sabbagh για θέματα εκπαίδευσης ανωτέρου επιπέδου, συνεχί-
στηκαν τα σεμινάρια του παγκόσμιου πρωταθλητή κ. K. Martens 
προς αθλητές μας υψηλής κατηγορίας.

Ευχαριστώ από τη θέση αυτή τον κ. Sabbagh για την ευγενή 
του χειρονομία που είναι ευεργετική για το άθλημά μας.

Ενόψει της ανάληψης των Πανευρωπαϊκών αγώνων από την 
ΕΟΜ, για άλλη μια φορά απευθύνομαι προς όλους τους συνα-
θλητές μου, ώστε με κάθε τρόπο να υποστηρίξουν τη μεγάλη 
αυτή προσπάθεια για την όσο το δυνατόν καλύτερη διοργάνω-
ση των αγώνων που είναι προς το συμφέρον τόσο του Μπριτζ 
όσο και της χώρας μας.

∆ιογένης Χαρλαύτης
Ο Πρόεδρος της ΕΟΜ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ 2011
ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 101

TOΜΠΡΙΤΖ
Το γράμμα 
του προέδρου
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Ο κόσμος του  ΜΠΡΙΤΖ Επιμελείται ο Άσσος Πίκα

Aγωνιστικά και άλλα
Υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ 

των Προέδρων, αφενός της 
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μπριτζ 
κ. Yves Aubry και αφετέρου της ΕΟΜ 
κ. Διογένη Χαρλαύτη, για την ανάλη-
ψη από την χώρα μας της διοργάνωσης 
του 51ου Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 
ομάδων Μπριτζ. Οι τελικές διαπραγμα-
τεύσεις έγιναν στην Αθήνα το διήμερο 
16 και 17 Μαΐου και εκ μέρους της 
EBL συμμετείχαν επίσης ο Ταμίας κ. D. 
Harris και η γραμματέας του Προέδρου 
κ. M. Madia. Εκ μέρους της ΕΟΜ 
συμμετείχαν ακόμα το μέλος του Δ.Σ. κ. 
Π. Κανναβός και ο νομικός σύμβουλος 
Ν. Καραμανλής. Συμμετείχε επίσης το 
μέλος του Δ.Σ. της EBL κ. Π. Γεροντό-
πουλος. 

 
Το 51ο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 

είναι η πιο σημαντική διοργά-
νωση υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας. Θα διεξαχθεί από 13 
έως 24 Ιουνίου 2012 σε τρεις κατηγο-
ρίες Όπεν, Γυναικών και Βετεράνων. 
Αναμένεται συνολική συμμετοχή (στα 3 
τουρνουά) 90 περίπου ομάδων που θα 
εκπροσωπήσουν όλες σχεδόν τις χώρες 
της Ευρώπης. Παράλληλα θα διεξαχθεί 

παράπλευρο τουρνουά με ελεύθερη 
συμμετοχή. Καλούνται όλοι οι αθλητές-
μέλη της ΕΟΜ σε συστράτευση και σε 
εξεύρεση χορηγιών για να μπορέσει η 
χώρα μας να φέρει σε πέρας την μεγάλη 
αυτή διοργάνωση με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο. 

Πολιτική της ΕΟΜ είναι όλα 
τα πρωταθλήματα ή μεγάλα 

Φεστιβάλ που γίνονται υπό την αιγίδα 
της ΕΟΜ να αναμεταδίδονται μέσω του 
Διαδικτύου. Ήδη μετά το Πανελλήνιο 
πρωτάθλημα Ομάδων μεταδόθηκε 
ζωντανά από το Bridge Base Online και 
το πρωτάθλημα Μικτών Ζευγών.

Το 23ο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων θα γίνει στην Albena της 
Βουλγαρίας από 13 έως 23 Ιουλίου 2011. Στα πλαίσιά του θα διε-

ξαχθούν τα πρωταθλήματα Νέων κάτω των 26, Νεανίδων κάτω των 26 και 
Νέων κάτω των 21. 
Η Ελλάδα θα συμμετάσχει στην πρώτη κατηγορία με εθνική ομάδα αποτε-
λούμενη από τα ζεύγη Βρούστης Β.- Δοξιάδης Κ., Ρούσσος Π.-Οικονο-
μόπουλος Ι. και Αναστασάτος Α.-Σοφιός Μ. Αρχηγός της ομάδας μας 
ορίστηκε ο Γ. Οικονομόπουλος. 

ΜΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ 

Οι νικητές του φετινού Πανελλη-
νίου πρωταθλήματος Ζευγών 

κατηγορίας 1-11 Γιάννης Καβαλάκης 
και Νίκος Πεζανάκης είναι αθλητές της 
Ρόδου (ΟΑΜΡ) και όχι του Ρέθυμνου 
(ΡΟΜ), όπως από παραδρομή γράφηκε 
στο προηγούμενο τεύχος. 

Juju de Κokimo (το φυλαχτό της πολεµίστριας) (φωτο)

Juju de Κokimo (το φυλαχτό της πολεµίστριας) (φωτο)

Ν. ΠεζανάκηςΙ. Καβαλάκης

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με 
το άρθρο 6 παρ. στ΄ του κατα-

στατικού της ΕΟΜ, είναι υποχρεωτική 
η ανάρτηση των ανακοινώσεων της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ στους 

Πίνακες ανακοινώσεων των Σωματείων. 
Ειδικά οι προκηρύξεις των Πανελληνίων 
Πρωταθλημάτων θα πρέπει να παραμέ-
νουν υποχρεωτικά αναρτημένες μέχρι το 
τέλος των αγώνων.
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ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ 
ΣΥΝΑΘΛΗΤΡΙΑ ΜΑΣ 
ΕΦΥΓΕ
Ένα από τα εκλεκτά μέλη του ΑΟΜ 
Ψυχικού και της μεγάλης οικογέ-
νειας του Μπριτζ, η Λόλα Πιζάντε 
χάθηκε τον περασμένο μήνα. 
Τα μέλη του Δ.Σ. τα ΕΟΜ εκφράζουν 
τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια 
στην οικογένεια της.

Καλούνται όσοι αθλη-
τές ή Σωματεία ενδι-

αφέρονται έχοντας προτάσεις 
για ενδεχόμενη τροποποίηση 
των Κανονισμών της ΕΟΜ να τις 
καταθέσουν μέσω email στο: 
manager@hellasbridge.org ή 
φαξ στο 210 7480403.

ΑΕΠΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

 Παναγούλη και Υψηλάντη 7, 151 27 Μελίσσια, 
τηλ. 210-8044368, 6977-282629, fax 210-
6136279

ΑΜΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΠΡΙΤΖ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 Νότη Μπότσαρη 12, 454 44 Ιωάννινα, τηλ. και 

fax 26510-34682
ΑΟΑΦ ΑΤΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΦΙ-

ΛΟΘΕΗΣ
 Π. Καλλιγά και Δάφνης, 152 37 Φιλοθέη, τηλ. 

210-6812557, fax 210-6827408
AOB Αμβρακικός Όμιλος Bridge
 Σκουφά 95 Άρτα 47100 τηλ. 26810 27478
ΑΟΜ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΡΙΤΖ
 Μιχαλακοπούλου 181, 115 27 Αθήνα, τηλ. 

210-7759674, fax 210-6728523
ΑΟΜΒ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΡΙΤΖ ΒΟΥΛΙΑΓ-

ΜΕΝΗΣ
 Βουλιαγμένης 85, 166 74 Γλυφάδα, τηλ. και fax 

210-9651944
ΑΟΜΜ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΡΙΤΖ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
 Tennis Club, Άλλη Μεριά, Βόλος, τηλ. 6972-

915653, 6972-775460
ΑΟΜΧ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΡΙΤΖ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
 Αβάντων 67, 34 100 Χαλκίδα, τηλ. 22210-

60888, fax 22210-60877
ΑΟΜΨ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΡΙΤΖ ΨΥΧΙΚΟΥ
 Κονδυλάκη 8, 154 52 Π. Ψυχικό, τηλ. 210-

6749868, fax 210-3226085

ΑΟΤ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ “ΤΑΤΑΥΛΑ”
 Φιξ και Ζεφύρου 1-3, 175 64 Π. Φάληρο, τηλ. 

210-9408740, fax 210-9402473
ΑΣΑΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΩΝ ΕΛ-

ΛΗΝΩΝ
 3ης Σεπτεμβρίου 56Α, 104 33 Αθήνα, τηλ. 210-

8228150, fax 210-8218408
ΑΣΝΒ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΥ ΒΟΥΤΖΑ “Η 

ΠΡΟΟΔΟΣ”
 Χρυσ. Σμύρνης 1, 190 09 Ν. Βουτζάς, τηλ. και 

fax 22940-33398
ΖΕΥΣ Ελλάνιος Ζεύς
 Παπακυριαζή 22 Ανάληψη Θεσσαλονίκη. Τηλ. 

6946 792573
ΙΟΘ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 Μεγάλου Αλεξάνδρου 12, 546 43 Θεσ/νίκη, 

τηλ. 2310-830939, fax 2310-858279
ΚΕΠΠΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
 Σολωμού 19, 30100 Αγρίνιο, τηλ. 6973 

320528
ΚΟΑΜ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ 

ΜΠΡΙΤΖ
 Προσαλένδου 35, 491 00 Κέρκυρα, τηλ. 06610-

52300, fax 06610-37437
ΛΑΜΘ ΛΕΣΧΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ ΘΕΣΣΑΛΟ-

ΝΙΚΗΣ
 Λεωφ. Νίκης 63, 546 22 Θεσσαλονίκη, τηλ. 

2310-270557, fax 2310-234832
ΛΕ ΛΕΣΧΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
 Ιπποκράτους 6-8, 151 23 Αμαρούσιο, τηλ. 210-

6856262, fax 210-6855191
ΜΣΑΚ Μορφωτικός Σύλλογος Αιγίνης Ο Καπο-

δίστριας
 Νοσοκομείου και Αγ. Νεκταρίου Αίγινα τηλ. 

22970 25142
ΟΑΑ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ
 Λεωφ. Βασ. Όλγας 2, 105 57 Αθήνα, τηλ. 210-

9232872, fax 210-9243629

ΟΑΜ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ
 Ιπποκράτους 6-8, 151 23 Αμαρούσιο, τηλ. 210-

6856262 , fax 210-6855191
ΟΑΜΘ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ ΘΕΣΣΑ-

ΛΟΝΙΚΗΣ
 Μαντώς Μαυρογένους 4, 542 49 Θεσ/κη, τηλ. 

2310-313700, fax 2310-438045
ΟΑΜΚ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ ΚΑΛΑΜΑ-

ΤΑΣ
 Ξενοδοχείο Pharae Palace, Ναυαρίνου και Ρήγα 

Φεραίου, 241 00 Καλαμάτα,τηλ. και fax 27210-
29532

ΟΑΜΚΗ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ ΚΗΦΙ-
ΣΙΑΣ

 Κηφισίας 70, 151 25 Αμαρούσιο, τηλ. 210-
8079917, fax 210-8079864

ΟΑΜΛ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ ΛΑΡΙΣΑΣ
 Χρυσοχόου 15, 412 21 Λάρισα, τηλ. 2410-

623067, fax 2410-571842
ΟΑΜΠΕΙ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ ΠΕΙ-

ΡΑΙΑ
 Ομηρίδου Σκυλίτση 26, 185 37 Πειραιάς, τηλ. 

210-4178274
ΟΑΜΡ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ ΡΟΔΟΥ
 Δ. Θέμελη 67, 851 00 Ρόδος, τηλ. και fax 

22410-22256
ΟΑΜΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ ΣΕΡΡΩΝ
 Πολιτιστικό Κέντρο Κηφισιάς, 621 24 Σέρρες, 

τηλ. 23210-51676, fax 23210-68224
ΟΑΜΧΝ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ ΧΑΝΙΩΝ
 Ξενοδοχείο «AKALI», Κισσάμου 55, 731 00 

Χανιά, τηλ. και fax 28210-27383
ΟΠΑΦ ΟΜΙΛΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΦΙΛΟΘΕΗΣ
 Καποδιστρίου 17, 152 37 Φιλοθέη, τηλ. 210-

6823941, fax 210-6852959
ΠΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 Πλατεία Ελευθερίας - Μέγαρο Ντορέ, 712 02 

Ηράκλειο, τηλ. και fax 2810-223690
ΠΟΑΜ ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ
 Σοφοκλέους 22, 264 42 Πάτρα, τηλ. 2610-

434134, fax 2610-273977
ΡΟΜ ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΡΙΤΖ
 Μελιδώνη 1, 741 00 Ρέθυμνο, τηλ. 28310-

20828, fax 28310-35456
ΣΑΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ «Ο 

ΣΑΜΙΟΣ»
 Εμ. Καλομοίρη 1, 831 00 Βαθύ Σάμου, 

τηλ.22730-28377
ΣΑΤ Σύλλογος Αντισφαίρισης Τρίπολης
 Ακόβας 11 Τρίπολη 22100 τηλ. 27210 23204, 

6979 921192
ΣΛΑΜ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ
 Εγκαταστ. Ναυτ. Ομίλου - Τέρμα Μακρύ Γιαλού, 

811 00 Μυτιλήνη, τηλ. και fax 22510-42660
ΧΟΜ ΧΙΩΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΡΙΤΖ
 Ξενοδοχείο Diana, Ελ. Βενιζέλου 92, 821 00 

Χίος, τηλ.22710-44180

ΣΩΜΑΤΕΙΑ 
ΜΠΡΙΤΖ 
ΣΕ ΟΛΗ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

5
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Το πρωτάθλημα έγινε σε τέσσερις κατηγο-
ρίες όπεν, 1-11, 1-9 και 1-6. Ειδικά για την 
κατηγορία όπεν η φάση αυτή φέτος δεν 
ήταν η τελευταία, καθώς οι τέσσερις πρώ-
τες ομάδες θα συνέχιζαν αγωνιζόμενες με-
ταξύ τους στο Υπερτελικό στάδιο που είχε 
προγραμματιστεί στις ημερομηνίες 6 έως 
8 Μαΐου με απευθείας μετάδοση στο Δια-
δίκτυο. Πρόκειται για μια ευχάριστη καινο-
τομία που εισηγήθηκε η Επιτροπή Αγώνων 
και αποδέχτηκε ομόφωνα το Δ.Σ. της ΕΟΜ 
η οποία έδωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον 
αγώνα. Στο επόμενο τεύχος θα υπάρχει το 
ρεπορτάζ από τον αγώνα αυτόν. 
Το σύστημα των αγώνων σε όλες τις κα-
τηγορίες ήταν το ίδιο με αυτό όλων των 
τελευταίων ετών. Οι ομάδες κάθε κατηγο-
ρίας χωρίστηκαν σε 2 ισοδύναμα γκρουπ 
των 8 ομάδων και σε κάθε γκρουπ η κάθε 
ομάδα έπαιξε με τις υπόλοιπες 7. Αυτή 
ήταν η πρώτη φάση του τελικού, από την 
οποία προέκυψε μία βαθμολογία για κάθε 
γκρουπ. Στη δεύτερη φάση του τελικού, 
η πρώτη ομάδα του ενός γκρουπ αντιμε-
τώπισε σε αγώνα νοκ άουτ 16 διανομών 
την δεύτερη ομάδα του άλλου γκρουπ 
(γνωστό και ως “χιαστί”), και αντιστρό-
φως η δεύτερη ομάδα του ενός γκρουπ 
αντιμετώπισε την πρώτη ομάδα του άλλου 
γκρουπ. Το ανάλογο χιαστί έγινε με τις δύο 
επόμενες ομάδες της κατάταξης του κάθε 
γκρουπ, όπου η τρίτη ομάδα του ενός 
γκρουπ αντιμετώπισε την τέταρτη ομάδα 
του άλλου γκρουπ, όπως και η τέταρτη 
ομάδα του ενός γκρουπ αντιμετώπισε την 
τρίτη ομάδα του άλλου γκρουπ, κ.ο.κ., σε 
αγώνα νοκάουτ. 
Οι νικήτριες των συνάντησεων αυτών 
έπαιξαν ξανά νοκ άουτ με τις αντίστοιχες 

Πανελλήνιο πρωτάθληµα 

οµάδων όπεν 

νικήτριες για την πρώτη και δεύτερη θέση, 
ενώ οι ηττημένες έπαιξαν με τις αντίστοι-
χες ηττημένες για την τρίτη και τέταρτη 
θέση. Το ανάλογο έγινε και για τις θέσεις 
5-8, 9-12 και 13-16. 
Στην κατηγορία 1-11, στην τετράδα των 
νικητών, η ομάδα Ηλιόπουλου αντιμετώ-
πισε την ομάδα Ζερβού, από τη Ρόδο και 
κέρδισε σχετικά εύκολα, με 35 imps δια-
φορά ενώ ταυτόχρονα η ομάδα Γκικάκη, 
από τη Χαλκίδα, αντιμετώπισε την ομάδα 
Μπάκα, επικρατώντας με διαφορά 21 
imps. Ο μεγάλος τελικός ανέδειξε καθα-
ρά νικήτρια την ομάδα Ηλιόπουλου με 29 
imps διαφορά. Νικήτρια στο μικρό τελικό 
και τρίτη στη γενική κατάταξη η ομάδα 
Ζερβού. Στα προκριματικά της κατηγορίας 
συμμετείχαν 35 ομάδες σε όλη τη χώρα. 
Οι τρεις πρώτες ομάδες:

1-11

1

Ηλιόπουλος Π.

176,00
Κοταράς Κ.
Τριανταφυλλίδης Κ.
Γκρίνιας Κ.
Νέστορα Θ.

2

Γκικάκης Π.

169,30
Βολιώτης Σ.
Καζάνας Γ.
Μπαλωμένος Ι.
Μάντης Α.

3

Ζερβός Ι.

165,50

Γιαννιού Μ.
Κοφινάκος Π.
Κατάξενος Γ.
Αγγελάκος Α.
Σβίγγος Ι.

Το 3ήμερο 18-20 Μαρτίου 2011 έγινε στην Αθήνα η τελική φάση του Πανελλήνιου 
Πρωταθλήματος Ομάδων, που είναι το ένα από τα σπουδαιότερα Πανελλήνια Πρωτα-
θλήματα και αφιερωμένο στην μνήμη του πρώην Πρωθυπουργού και επίτιμου Πρόε-

δρου της ΕΟΜ Γεωργίου Ράλλη. 

1. Κ. Κοταράς-Π. Ηλιόπουλος 
2. Δ. Νέστορα
3. Κ. Γκρίνιας

Μέλη της πρωταθλήτριας 
ομάδας 1-11

3

2

1
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Υπερτελικό. Οι υπόλοιπες (θέσεις 5 έως 16) 
κατατάχτηκαν σύμφωνα με την επίδοσή 
τους στο στάδιο αυτό. Στο προκριματικό 
στάδιο της κατηγορίας όπεν συμμετείχαν 
35 ομάδες από όλη τη χώρα. 
Οι τρεις πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο 
της κατηγορίας αυτής: 

1-16 (ΟΜΙΛΟΣ Α΄)

1

Βελώνη Α.

126,00

Παπακονδύλης Ι.
Γιαννάκης Ι.
Σταθακοπούλου Ρ.
Κατσαρέλη Ε.
Παπαναστασίου Α.

2

Δoξιάδης Κ.

125,00
Ζώτος Λ.
Σαπουνάκης Α.
Κανναβός Π.

3

Λεβή Τ.

120,00

Σταυρινός Σ.
Αγγελόπουλος Π.
Οικονομόπουλος Γ.
Αθανασιάδης Α.
Ζώζης Σ.

 
1-16 (ΟΜΙΛΟΣ Β΄)

1

Κυριακίδου Α.

115,0

Λαμπρινού Σ.
Λιακοπούλου Ε.
Χατζηδάκης Σ.
Παναγάκη Μ.
Συρακοπούλου Χ.

2

Διαλυνάς Α.

114,00

Διαλυνάς Μ.
Εργαζάκης Ν.
Κουφάκης Ε.
Μεραμβελιωτάκης Α.
Μεσθενέας Γ.

3

Παπακυριακόπουλος Γ.

108,00
Φίλιος Α.
Σκουλαρίκης Φ.
Κουκουσέλης Α.
Ντάλας Β.

    
Έτσι στους ημιτελικούς αγώνες του επό-
μενου σταδίου η ομάδα Βελώνη θα αντι-
μετωπίζει την ομάδα Διαλυνά και η ομάδα 
Κυριακίδου την ομάδα Δοξιάδη.

Στην κατηγορία 1-9 υπήρξε η μεγαλύτερη 
συμμετοχή με 52 ομάδες σε όλη τη χώρα. 
Η ομάδα Παντέλος θριάμβευσε στον πρώ-
το της αγώνα επί της ομάδας Ροδοπούλου 
με 52 imps διαφορά. Στον άλλο ημιτελικό 
η ομάδα Λουράκης, από τα Χανιά κέρδισε 
καθαρά την ομάδα Καραμάνου με 23 imps 
διαφορά. Ο μεγάλος τελικός κρίθηκε στις 
λεπτομέρειες. Πρωταθλήτρια αναδείχτηκε 
η ομάδα Παντέλου που κέρδισε με 4 imps 
διαφορά. Εξάλλου στο μικρό τελικό η ομά-
δα Ροδοπούλου επικράτησε και κατέλαβε 
την τρίτη θέση.  Οι τρεις πρώτες ομάδες:

1-9

1

Παντέλος Ι.

173,00
Ράντου Σ.
Μαθιουδάκης Α.
Αλεξίου Δ.

2

Λουράκης Γ.

172,00
Δασκαλάκη Μ.
Ακασιάδης Ι.
Μπεμπλιδάκης Μ.

3

Ροδοπούλου Δ.

149,00
Ροδόπουλος Π.
Σιτινά Ε.
Αλεξίου Λ.

40 ομάδες συμμετείχαν πανελλαδικά 
στα προκριματικά της κατηγορίας 1-6. 
Εδώ τόσο οι ημιτελικοί όσο και οι τελικοί 
αγώνες νοκ άουτ για τις θέσεις 1 έως 4 κρί-
θηκαν με πολύ μικρή διαφορά. Η ομάδα 
Λεβέ ντη ήταν η πρωταθλήτρια της κατη-
γορίας καθώς κέρδισε στα ημιτελικά την 

ομάδα Πρωτοπαπά με 7 imps διαφορά και 
στον τελικό την ομάδα Κάππα με διαφορά 
3 imps. Η ομάδα Κάππα κατετάγη 2η έχο-
ντας κερδίσει στον ημιτελικό την ομάδα 
Ψυχίδη, από την Καλαμάτα με διαφορά 
3 imps. Στον μικρό τελικό επεκράτησε η 
ομάδα Ψυχίδη που κατετάγη τελικά τρίτη. 
Οι τρεις πρώτες ομάδες:

1-6

1

Λεβέντης Ι.

183,00
Στεφανόπουλος Κ.
Ωρολογάς Μ.
Γεωργίεβιτς Α.

2

Κάππας Α.

179,00

Γουλιέλμος Ι.
Ζάβου Α.
Καλέκη Μ.
Λουκάκος Ε.
Τσεζάνας Λ.

3

Ψυχίδης Γ.

169,00

Νιάρχος Ε.
Φιλοπούλου Β.
Τσιλίκος Α.
Νικολοπούλου Π.
Ψυχίδου Β.

Στην κατηγορία όπεν όπως γράφουμε πα-
ραπάνω ο αγώνας, ειδικά για τις 4 πρώτες 
ομάδες, δεν τελείωσε στη φάση αυτή. Το 
σύστημα ήταν το ίδιο με 2 ομίλους των 8 
ομάδων αλλά με αγώνες των 16 διανο-
μών ανά συνάντηση. Οι 2 πρώτες ομάδες 
από κάθε όμιλο έδωσαν ραντεβού για τον 

3. Λεβέντης Ι. 
 Μέλος της πρωταθλήτριας 

ομάδας 1-61. Σ. Ράντου-
Ι. Παντέλος
2. Δ. Αλεξίου 
Μέλη της πρωταθλήτριας ομάδας 1-9

1

2

3
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Στην κατηγορία όπεν η συμμετοχή ήταν 
56 ζεύγη. Την πρώτη ημέρα είχαμε 

τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή με τα 
ζεύγη Α. Πολίτου-Ε. Αντωνίου, Μ. Κορώ-
νη-Β. Βιρβιδάκη και Π. Αγγελόπουλο-Γ. 
Οικονομόπουλο. Στην δεύτερη ημερίδα 
πρώτευσε το ζεύγος Α. Βολιώτη-Α. Τσέβη 
που είχε πάει καλά και την πρώτη ημέρα 
των αγώνα Όμως πρώτοι στην γενική 
κατάταξη των δυο ημερίδων βρέθηκαν 
οι Π. Αγγελόπουλος-Γ. Οικονομόπουλος. 
Όλα κρίθηκαν την τρίτη ημέρα των αγώ-
νων όπου οι Τάσος Κουκουσέλης-Γιάνκος 
Παπακυριακόπουλος έκαναν φοβερό φί-
νις κερδίζοντας με διαφορά την ημερίδα 
και κατέληξαν σε ισοβαθμία στην πρώτη 
θέση της γενικής κατάταξης. Όμως πρω-
ταθλητές αναδείχθηκαν οι Γιώργος Οικο-
νομόπουλος-Πέτρος Αγγελόπουλος που 
είχαν περισσότερα imp’s. Στην τρίτη θέση 
της τελικής κατάταξης οι Γιώργος Μεσθε-
νέας-Μανώλης Διαλυνάς που επίσης ανέ-
βηκαν πολύ την τρίτη ημέρα. Οι 6 πρώτοι 
νι κητές: 

1-16

1 Οικονομόπουλος Γ. 
- Αγγελόπουλος Π. 184,00

– Κουκουσέλης Α - 
Παπακυριακόπουλος Γ. 184,00

3 Μεσθενέας Γ. - 
Διαλυνάς Μ. 175,00

4 Κανναβός Π. - 
Δοξιάδης Κ. 172,00

5 Βολιώτης Α. - 
Τσέβης Α. 170,00

– Κουφάκης Ε. - 
Διαλυνάς Α.

170,00

Στην κατηγορία 1-11, όπου η συμμετοχή 
ήταν 36 ζεύγη, οι Δώρα Νέστορα και Νά-
ντια Σάλεμ πρώτευσαν τόσο την πρώτη 

ημερίδα όσο και την τρίτη (σε ισοβαθμία), 
αποτελέσματα που τις επέτρεψαν να κα-
τακτήσουν τη νίκη στην τελική κατάταξη 
με διαφορά από τους δεύτερους, Ι. Κα-
βαλάκη-Μ. Γιαννιού από την Ρόδο. Στην 
τρίτη θέση οι Σ. Βρεττού-Γ. Λαλιώτης ενώ 
τη δεύτερη ημερίδα κέρδισαν οι Κ. Γεωρ-
γίου-Δ. Γκουγιάννος από τα Γιάννενα ενώ 
στην Τρίτη ημερίδα ισοβάθμησαν επίσης 
στην πρώτη θέση οι Ε. Παναγάκου-Μ. 
Τζελάτη και Ι. Καβαλάκης-Μ. Γιαννιού.

1-11
1 Σάλεμ Ν. - Νέστορα Θ. 184,00

2 Καβαλάκης Ι. - 
Γιαννιού Μ. 175,00

3 Λαλιώτης Γ. - Βρεττού Σ. 174,00

4 Καζάνας Γ. - 
Μπαλωμένος Ι. 169,00

5 Μαραγκουδάκης Ε. - 
Παπαδάκης Ν. 163,00

6 Οργαντζίδης Γ. - 
Χρηστίδου Ε. 163,00

Στην κατηγορία 1-9 συμμετείχαν 28 ζεύγη. 
Οι Α. Διαμαντής-Ε. Σαβούρδος ξεκίνησαν 

Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Swiss ζευγών διοργανώθηκε για πρώτη φορά στις 
τέσσερις παραδοσιακές κατηγορίες, όπεν, 1-11, 1-9 και 1-6 στις ημερομηνίες 
15, 16 και 17 Απριλίου αμέσως πριν τη μεγάλη εβδομάδα. Η συνολική συμμε-
τοχή έφτασε τα 152 ζεύγη, 22 περισσότερα από πέρυσι που ήταν επίσης ρεκόρ 
για το πρωτάθλημα αυτό.

Πανελλήνιο πρωτάθληµα 
Swiss ζευγών 

μέτρια την 1η ημερίδα αλλά στη συνέχεια 
πρώτευσαν στις δυο επόμενες, κατακτώ-
ντας την τελική νίκη με μεγάλη διαφορά. 
Στην 2η θέση της τελικής κατάταξης οι Μ. 
Ραφαηλίδου-Σ. Στραϊτούρης, που πρώτευ-
σαν και στην πρώτη ημερίδα και στην τρί-
τη οι Π. Καμηλάλης-Τ. Παντελίδης. Εξάλ-
λου στην 3η ημερίδα ισοβάθμησαν στην 
πρώτη θέση οι Α. Λύτρα-Β. Τσιφουτίδη.

1-9

1 Διαμαντής Α. - 
Σαβούρδος Ε. 185,00

2 Ραφαηλίδου Μ. - 
Στραιτούρης Σ. 173,00

3 Παντελίδης Τ. -
Καμηλάλης Π. 169,00

4 Ράντου Σ. - 
Πάντελος Ι. 167,00

5 Ροδοπούλου Δ. - 
Ροδόπουλος Π. 165,00

6 Παπαϊωάννου Μ. - 
Ανθόπουλος Κ. 164,00

Η κατηγορία 1-6 είχε συμμετοχή 32 ζεύγη. 
Οι Θ. Δρογώση-Δ. Κόντος είχαν σταθερά 
καλή απόδοση και τις 3 ημέρες του αγώνα 
και κατέκτησαν καθαρά την πρώτη θέση 
στην τελική κατάταξη. Δεύτεροι οι Τ. Βασι-
λοπούλου-Ν. Λυερός που κέρδισαν και την 
πρώτη ημερίδα ενώ στην Τρίτη θέση τερ-
μάτισαν οι Δ. Ζήσης-Σ. Τζώκας. Στον αγώνα 
προηγήθηκαν την 1η ημέρα οι Α. Γεωργίε-
βιτς-Κ. Στεφανόπουλος ενώ την 3η ημερίδα 
κέρδισαν οι Ι. Λεβέντης-Μ. Ωρολογάς.

1-6

1 Κόντος Δ. - 
Δρογώση Θ. 185,00

2 Βασιλοπούλου Τ. - 
Λυερός Ν. 178,00

3 Ζήσης Δ. - Τζώκας Σ. 173,00

4 Μουτζούρη Α. - 
Ζέης Μ. 172,00

5 Μπουρλέτσικας Α. - 
Βενεκά Ε 165,00

6 Λεβέντης Ι. - 
Βενεκά Ε. 163,00

Οικονομόπουλος Γ. - Αγγελόπουλος Π.

Νέστορα Θ. - Σάλεμ Ν.
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Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Νέων 
2011 διοργανώθηκε, από 8 έως 
10 Απριλίου στις αίθουσες των 
ΟΑΜ και ΛΕ, στο Μαρούσι.  Για 

άλλη μια χρονιά η συμμετοχή ήταν μι-
κρή, μόνο 9 ζεύγη, από διάφορα, όμως, 
μέρη της Ελλάδας. Πάντως θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι πέρυσι το πρωτάθλημα 
αυτό δεν διοργανώθηκε ενώ πρόπερσι 
συμμετείχαν μόνο 8 ζεύγη.  

δεύτερη όσο και την τρίτη ημερίδα στην 
πρώτη θέση κατέλαβαν οι Κ. Βώβος-Αρ. 
Αναστασάτος που τελικά κατέκτησαν και 
τη νίκη και τον τίτλο του πρωταθλητή Ελ-
λάδος 2011, με μεγάλη διαφορά από τους 
δεύτερους Κ. Δοξιάδη-Μ. Σοφιό και τους 
τρίτους Π. Ρούσσο-Α. Παπαγιάννη. Συγ-
χαρητήρια στους νικητές και ιδίως στον 
Κώστα Βώβο που ξεκίνησε Μπριτζ μόλις 
τον περασμένο Οκτώβριο και αποτελεί μια 
από τις ελπίδες του Ελληνικού Μπριτζ.
Τα έξι πρώτα ζεύγη:

1-9

1 Βώβος Κ. - 
Αναστασάτος Α. 57,17

2 Σοφιός Μ. - 
Δοξιάδης Κ. 53,94

3 Ρούσσος Π. - 
Παπαγιάννης Α. 53,24

4 Καπαγιαννίδου Κ. - 
Βρούστης Β. 52,31

5 Μπομπολάκη Μ. - 
Γιαννούλης Γ. 51,85

6 Καρπουζέλη Μ. -
Τζούλης Α. 48,61

Ο αγώνας είχε μεγάλο ενδιαφέρον καθώς 
τα μεγάλα «ονόματα» Βρούστης Β. και 
Δοξιάδης Κ. δεν έπαιξαν μαζί ενώ είχαμε 
και μερικές νέες παρουσίες. Την πρώτη 
μέρα των αγώνων επικεφαλής τέθηκε το, 
φαβορί για τη νίκη, ζεύγος των  Κ. Δοξιά-
δη-Μ. Σοφιού  με 62,51%. Όμως τόσο τη 

Πανελλήνιο πρωτάθληµα 
νέων νέων 

Βώβος Κ. - 
Αναστασάτος Α.
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ΣΣτην κατηγορία όπεν έγινε σκληρή 
μάχη στην κορυφή. Οι Λάζαρος Κα-

ραγιαννόπουλος από τα Γιάννενα με το 
Σπύρο Κοτινά από την Κέρκυρα, έχοντας 
πολύ καλή απόδοση και τις 3 ημέρες του 
αγώνα επικράτησαν και στη τελική κατά-
ταξη. Στη δεύτερη θέση, χάνοντας πάνω 
στο νήμα, βρέθηκαν οι Γ. Καρλαύτης-Σ. 
Μπομπολάκης ενώ στην τρίτη, επίσης σε 
πολύ μικρή απόσταση τερμάτισαν οι Κ. 
Δοξιάδης-Γ. Παπακυριακόπουλος. Εξάλ-
λου την πρώτη ημερίδα κέρδισαν οι Μ. 
Διπλούδη-Η. Πλακίδα, την δεύτερη οι Λ. 
Μαμιδάκη-Γ. Ρούσσος και την τρίτη οι Λ. 
Ζώτος-Α. Σαπουνάκης. 
Συμμετείχαν 45 ζεύγη. Οι έξι πρώτοι:

1-16

1 Καραγιαννόπουλος Λ. -
Κοτινάς Σ. 57,77

2 Μπομπολάκης Σ. -
Καραλαύτης .Γ 57,75

3 Παπακυριακόπουλος Γ. - 
Δοξιάδης Κ. 57,45

4 Ζώτος Λ. - 
Σαπουνάκης Α. 57,08

5 Λαγγουράνης Φ. - 
Αθερινός Θ. 56,16

6 Δελημπαλταδάκης Ν. - 
Κοντομήτρος Κ. 55,80

Στην κατηγορία 1-11 οι Χαλκιδαίοι Γ. Κα-
ζάνας-Ι. Μπαλωμένος έκαναν την επίθεσή 
τους την 2η ημέρα των αγώνων κερδί-
ζοντας την ημερίδα με 68,83% ενώ πλα-
σαρίστηκαν 2οι την τελευταία ημέρα. Οι 
επιδόσεις τους αυτές τους επέτρεψαν να 
κατακτήσουν την τελική νίκη με αρκετή 
διαφορά από τους δεύτερους Γ. Γαβριήλ-
Α Μπιρμπίλη (που πρώτευσαν στην τρίτη 
ημερίδα) και τους τρίτους Δ. Κατσαράκη-
Ι. Φίλιππα. Την πρώτη ημερίδα των αγώ-
νων τη νίκη απέσπασαν οι Δ. Ευθυμίου-Π. 
Ευθυμίου. 
Συμμετείχαν 27 ζεύγη. Οι έξι πρώτοι:

1-11

1 Καζάνας Γ. - 
Μπαλωμένος Ι. 60,58

2 Γαβριήλ Γ. - 
Μπιρμπίλης Α. 58,64

3 Κατσαράκης Δ. - 
Φίλιππας Ι. 57,16

4 Στεφανόπουλος Η. - 
Σταματελάτου Π. 56,48

5 Κοταράς Κ. - 
Ηλιόπουλος Π. 55,07

6 Μόραλης Κ. - 
Κούσης Κ. 54,43

Το Περιφερειακό πρωτάθλημα Αττικής 2011 διοργανώθηκε από τα 
σωματεία του Αθηναϊκού Ομίλου Μπριτζ (ΑΟΜ), όπου έγινε ο αγώνας 
όπεν, του ΟΑΜ Πειραιά, όπου έγινε ο αγώνας 1-11, του ΑΟΜ Ψυχικού 
όπου έγινε οι αγώνας 1-9 και του ΟΑΜ Κηφισιάς όπου έγινε ο αγώνας 
1-6. Έτσι, όπως κάθε φορά τα 5 τελευταία χρόνια το πρωτάθλημα αυτό 
διεξήχθη σε τέσσερις κατηγορίες δυναμικότητας, με συνολική συμμε-
τοχή 161 ζεύγη, που αποτελεί νέο ρεκόρ συμμετοχής.

Πρωτάθληµα 
Αττικής 

ό

Στην κατηγορία 1-9 οι Χανιώτες Ι. Ακασιά-
δης-Ι. Ευλογημένος πήραν κεφάλι από την 
πρώτη ημερίδα που κέρδισαν με 64,09% 
και φέρνοντας καλά ποσοστά και τις υπό-
λοιπες 2 ημέρες δεν δυσκολεύτηκαν να 
κατακτήσουν την τελική νίκη. Δεύτεροι 
στην τελική κατάταξη οι Α. Μαθιουδά-
κης- Ν. Παχάκης και 3οι οι Μ. Κούτρα- Ε. 
Χρήστου. 
Την δεύτερη ημερίδα των αγώνων πρώ-
τευσαν οι Μ. Παρασκευά-Δ. Ντρης και την 
τρίτη οι Λ. Αλεξίου-Ε. Σιτινά. 
Συμμετείχαν 36 ζεύγη. Οι 6 πρώτοι:

1-9

1 Ακασιάδης Ι. - 
Ευλογημένος Ι. 61,85

2 Μαθιουδάκης Α. - 
Παχάκης Ν. 59,47

3 Κούτρα Μ. - 
Χρήστου Ε. 55,54

4 Κούσιος Δ. - 
Μπαλκίζας Α. 54,24

5 Παρασκευά Μ. - 
Ντρής Δ. 53,81

6 Διαμαντής Α. - 
Σαβούρδος Ε. 53,64

Στον αγώνα του 1-6 οι Γ. Βασιλικός – Γ. Κα-
ραχάλιος έφεραν υψηλές επιδόσεις τόσο 
τη δεύτερη όσο και την τρίτη ημέρα των 
αγώνων γεγονός που τους οδήγησε στην 
κατάκτηση της νίκης. Δεύτεροι οι Μ. Αγ-
γελοπούλου-Ν. Λιαπόπουλος και τρίτοι οι 
Γ. Θεοδωράκης-Γ. Γιαννούλης. Σημειωτέον 
ότι κανένα από αυτά τα ζεύγη δεν κέρδισε 
ημερίδα. Την πρώτη ημερίδα πρώτευσαν 
οι Δ. Κόντος-Θ. Δρογώση, την 2η οι Τ. 
Βασιλοπούλου-Ν. Λυερός και την 3η οι Π. 
Καράγιωργας-Μ. Ζέης. 
Συμμετείχαν 53 ζεύγη (!). Τα έξι πρώτα:

1-6

1 Βασιλικός Γ. - 
Καραχάλιος Γ. 60,60

2 Αγγελοπούλου Μ. - 
Λιαπόπουλος Ν. 59,45

3 Θεοδωράκης Γ. -
Γιαννούλης Γ. 58,71

4 Κόντος Δ. - 
Δρογώση Θ. 58,63

5 Καράγιωργας Π. - 
Ζέης Μ. 57,96

6 Βασιλοπούλου Τ. - 
Λυερός Ν. 57,44Σ. Κοτινάς (αριστ.) - 

Λ. Καραγιαννόπουλος (δεξιά).
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63
Άμυνα για

Γιώργος Ρούσσος

Καθισμένος στη θέση της Δύσης βλέπεις 
το σύντροφο να ανοίγει τις αγορές με 2$ 
αδύνατο, καλό 6φυλλο χρώμα και 6-10π, 
και τον εκ δεξιών σου Νότο να πηδάει στα 
5&. 
Όλοι πάσο, ανταμάρεις τον $Α και κατε-
βαίνει ο μορ:

 

Ο σύντροφος ακολουθεί με το 9 και ο 
εκτελεστής με το J. Κάνε άμυνα.
Ξεκινάς με την προϋπόθεση ότι ο Νότος 
κρατάει 8 σπαθιά και με απόλυτη εμπι-
στοσύνη στις αγορές του δικού σου ξέρεις 
ότι ο σύντροφος δεν έχει ούτε 4φυλλο 
πίκα ούτε 5φυλλο καρό. Τι είναι αυτό το 
9 που ξόφλησε ο σύντροφος στον $Α; 
Μοιάζει να ενθαρρύνει το γύρισμα πίκα. 
Γιατί όμως; Με σόλο ή τον #Κ; Από τη 

στιγμή που δεν έχει 5φυλλο καρό και είναι 
σόλο στα σπαθιά, δεν μπορεί να κρατάει 
σόλο στην πίκα εκτός αν ο εκτελεστής 
έχει 7 σπαθιά, αλλά τότε θα κρατάει και 
KJx στην πίκα οπότε οι 5# είναι τραβη-
χτές και θα βρισκόντουσαν απλά με κοντρ 
αντί της βάρβαρης αγοράς 5&. Γιατί τότε 
σε ενθαρρύνει να παίξεις πίκα; Γιατί μη 
βλέποντας την ^Q στα χαρτιά του, που 
βλέπεις εσύ στα δικά σου, ανησυχεί ότι ο 
εκτελεστής κρατάει κάτι σαν: #xx, $x, 
^AQ, &AKQxxxxx. 
Με αυτές τις σκέψεις αποφασίζεις να παί-
ξεις τα λεφτά σου στο ότι ο σύντροφος 
κρατάει τον #Κ και όχι σόλο. Τώρα το χέρι 
του εκτελεστή είναι σαν να το έχει ανοίξει 
στο τραπέζι: 8 σπαθιά, 1 κούπα, 1 ή 2 πί-
κες και 2 ή 3 καρά. Να έχει ο σύντροφος 
τον ^Α; Δεν θα πέταγε ποτέ το $9. Αν 
δεν έχει ούτε τον #Κ; Δεν υπάρχει άμυνα. 
Αν ο σύντροφος τον έχει 2φυλλο; Τότε δεν 
πάει πουθενά η 2η πίκα του εκτελεστή αρ-
κεί να μην ξεχάσεις να σκεπάσεις τον ^J 
για την περίπτωση που κρατάει ξερό ΑJ. 
Επικεντρώνεις λοιπόν την προσοχή σου 
στην κατανομή του συντρόφου: #Kxx, 
$xxxxxx, ^Jxx, &x. Τι παίζεις μετά απ’ 
όλα αυτά;
Τα τέσσερα χέρια ήταν:

πρωταθλητές

 

Ασφαλώς, το ακίνδυνο σπαθί. Τράβηξες 
όμως πρώτα τον #Α; Αν όχι τον έβγαλες. 
Ο εκτελεστής πιάνει από το χέρι του και 
παίζει τον #J. Είστε και οι δύο end play. 
Όποιος πιάσει δεν μπορεί να παίξει κόκκι-
νο χαρτί και γυρίζοντας την πίκα του δίνει 
την επιπλέον τσάκα που του έλειπε για να 
μετράρει τον σωλήνα των πικών μιας και 
είχε μόνο δύο κατεβάσματα. Φοβερή η 
αξία του τριαριού σπαθί που κρατάς. Στο 
χέρι του Νότου θα ήταν το τρίτο κατέβα-
σμα που του λείπει.

# Q87542
$ 10
^ K92
& J42

# A109
$ A8642
^ Q763
& 3

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# Q87542
$ 10
^ K92
& J42

# A109
$ A8642
^ Q763
& 3

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# K63
$ KQ9753
^ J84
& 8

# J
$ J
^ A105
& AKQ109765

Επιτρέπεται να παραβιάζεται το ορθολογιστικό Μπριτζ; Τα λεγόμενα κλειδιά. Ίσως 
μερικές φορές ναι. Όμως το τίμημα είναι βαρύ μιας και κλονίζεται η εμπιστοσύνη 
μεταξύ των συντρόφων, δεν μπορούν να εκτιμηθούν οι αμυντικές ικανότητες του 
άξονα, κλπ. Υπάρχουν πάντως ορισμένοι βασικοί κανόνες όπως το να ανοίγεις weak 
με 4φυλλο το άλλο μαζέρ, που δεν πρέπει να παραβιάζονται ποτέ.
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Εξασκηθείτε
στην αγορά

Λουκάς Ζώτος

ΑΝΟΙΓΜΑ 1XA (β)
 
2^ και 2$ TRANSFERS

Απαντήσεις μετά από 1XA- 2^:
2XA = 4φυλλο $, μάξιμουμ, κατανομή 3-4-3-3. Στη συνέχεια 

οι αγορές 3^ ή 4^ από τον απαντώντα επαναλαμβά-
νουν το τράνσφερ ώστε να παίζει το συμβόλαιο, σε 
κάθε περίπτωση, ο ανοίξας ΧΑ.

3$ = 4φυλλο $, μάξιμουμ. Εναλλακτικά πολλά ζεύγη παί-
ζουν ο ανοίξας να αγοράζει το ντάμπλετον*, σύμβαση 
που είναι πολύ χρήσιμη για να βρεθεί ένα καλό σλεμ ή 
να αποφευχθεί μια κακή μανς.

2$ = όλα τα υπόλοιπα χέρια.

Μετά από 1ΝΤ- 2^- 2$:
2# = 5$ + 4# ή 5$ + 5# προτασιακό. Η πρώτη περίπτω-

ση είναι απαραίτητο να καλύπτεται εδώ, από τη στιγμή 
που η αγορά 1ΧΑ - 2& - 2^ - 2$ δείχνει αδύνατο χέρι 
(τεύχος 99).

2XA  =  Προτασιακό, φυσικά με 5φυλλο $.
3&,3^ = Φόρσινγκ μανς, φυσικό 5+$ - 4+ στο χρώμα.
3$  =  6φυλλο $, προτασιακό.
3#  =  6φυλλο $, σόλο #, ενδιαφέρον για σλεμ.
4&  =  6φυλλο $, σόλο &, ενδιαφέρον για σλεμ.
4^  =  6φυλλο $, σόλο ^, ενδιαφέρον για σλεμ.
 4$  =  Ελαφρό ενδιαφέρον για σλεμ, χωρίς κοντό χρώμα**. 
4XA  =  Ποσοτικό, με 5φυλλο $ και ομαλή κατανομή. Εάν ο 

απαντών έχει 6φυλλο+ $ και θέλει οπωσδήποτε να 
ρωτήσει Άσους ξεκινάει πρώτα με τράνσφερ στο επί-
πεδο 4 (4^) και αγοράζει 4ΧΑ στη συνέχεια.

Μετά από 1XA- 2$- 2#:
3$  =  5# + 5$, φόρσινγκ μανς 
4$  =  6φυλλο #, σόλο κούπα, ενδιαφέρον για σλεμ.
 
Τα υπόλοιπα αναλογικά με τις απαντήσεις στο 1ΧΑ-2^ Ο ι  π ρ οτ ε ι ν ό μ ε νες  σ υ νέ χε ι ες  σ τ η  σ ε λ ί δ α  2 8

12

    

    

    

* Εάν όμως έχει ντάμπλετον στο χρώμα του τράνσφερ (καρό) αγορά-
ζει 3$ ώστε σε περίπτωση που ο απαντών έχει πολύ αδύνατο χέρι να 
παίξει το παρτ σκορ ο ανοίξας ΧΑ. 

** Χωρίς ενδιαφέρον για σλεμ ο απαντών πρέπει να κάνει τράνσφερ 
κατευθείαν στο επίπεδο 4. Με πολύ ισχυρό χέρι και 6φυλλο χρώμα ο 
απαντών καλύτερα να ξεκινήσει με κατευθείαν απάντηση 3$ (3#) 
στο 1ΧΑ. 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Πώς θα χειρισθούμε τα παρακάτω χέρια μετά από άνοιγμα 1ΧΑ του 
συντρόφου;
 

1 2 3 4

# Q10xxx # xx # KQxxx # KQxxx 
$ AJxxx $ K10xxx $ Kxx $ Ax
^ xx ^ Qxx ^ x ^ Qxx
& x  & xxx  & Axxx  & Kxx
   
5 6 7 8 

# AQJxx # AKJxxx # xx # KQJxxx
$ KJxxx  $ Kxx $ AQ10xxx $ xx
^ Kx ^ x ^ Kxx ^ Jxx
& x & Qxx  & K x & xx

Μετά από 1ΝΤ - πάσο - 2^ - πάσο, τι αγοράζουμε;  

9 10 11 12 

# KJx # Kx # xxx # Axx 
$ Axx $ AQxx $ AQxx $ KJxx
^ QJxx ^ KQxx ^ AKJ  ^ Ax
& AQx & Kxx & Kxx & KQxx
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Για επίδοξους
πρωταθλητές

Γιώργος Κότσης
1. ΑΝΤΑΜ ΑΠΟ ΑΣΟ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ 
Ο κανόνας λέει ότι σε χρωματιστό συμβό-
λαιο δεν βγαίνεις κάτω από Άσο ή δεν παί-
ζεις τον Άσο στην αντάμ αν δεν έχεις ιδιά-
ζοντα λόγο να το κάνεις. Δυο παραδείγμα-
τα από την ίδια αγωνιστική ημερίδα: 
Α. Ο Νότος παίζει 4$ μετά από αγορές 1$ 
- 2$ / 4$. Η Δύση έχει &Α94, ανταμάρει 
τον &Α και χαρίζει στο Νότο τον &Κ3, ενώ 
η Ανατολή έχει &QJ και ο μορ ντάμπλετον. 
ΜΗΝ βγαίνετε σε χρωματιστό συμβόλαιο 
έναν Άσο αν δεν έχετε ιδιάζοντα λόγο να 
το κάνετε. 
Β. Αντίστροφα. Ο Νότος παίζει 4&. Η Δύση 
ανταμάρει τον #Α. Ο Βορράς έχει 4φυλλο 
πίκα. Η Ανατολή ενθαρρύνει με το #2, 
παίρνει τη μικρή πίκα που παίζει η Δύση 
στη 2η λεβέ με τον #Κ και συνεχίζει σε 
άλλο χρώμα!! ΔΕΝ εφάρμοσε τη θετική 
πλευρά του κανόνα, δηλαδή δεν σκέφθηκε 
ότι η Δύση είχε ιδιάζοντα λόγο να βγει τον 
#Α από #Αx ώστε αν βρει στον συμπαί-
κτη τον #Κ να κόψει την τρίτη πίκα.

2. ΟΝΕΡ ΠΑΝΩ ΣΕ ΟΝΕΡ 
Ο Βορράς (μορ) έχει ένα χρώμα Qxx ή Jxx 
και σεις στην Ανατολή, αντίστοιχα, έχετε 
Kxx ή Qxx. Ο εκτελεστής παίζει την Q ή τον 
J εσείς πρέπει, αντίστοιχα, να βάλετε τον Κ 
ή την Q, διότι αν η Δύση έχει 10xx θα κάνει 
το 10 της. Ο Νότος εκτελεί, ας πούμε, 4$. 
Ο Βορράς έχει $AQ6. Ο Νότος παίζει τον 
$J και σεις σαν Δύση κρατάτε $Κ3. Τι θα 
βάλετε; Τον $Κ!! Αν ο Νότος δεν έχει το 
$10, που πολλές φορές δεν το έχει, τότε, 
αν η Ανατολή έχει το $10 τρίφυλλο, θα 
κερδίσει λεβέ. Αν δεν βάλετε τον $Κ, η 
Ανατολή δεν θα κάνει ποτέ μπάζα με το 
$10 της. Αν ο εκτελεστής έχει και το $10, 
τότε πάντα, ότι και να κάνετε θα χάσετε τον 
Ρήγα σας. Αν η Δύση κρατάει $Κ10x, τότε 
πρέπει οπωσδήποτε να σκεπάσει τον $J 
με τον $Κ. (Αν ο εκτελεστής δεν έχει το 
$10, κακώς ξεκινάει με τον $J, πρέπει να 
ξεκινήσει με μικρό ελπίζοντας ότι η Δύση 
έχει τον $Κ δίφυλλο).

3. ΟΝΕΡ ΠΑΝΩ ΣΕ ΔΥΟ 
ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΟΝΕΡ
Ο Βορράς (μορ) έχει $QJx και παίζει τη 
Ντάμα. Εσείς σαν Ανατολή κρατάτε $Κxx. 
Τι θα παίξετε; Ο κανόνας λέει ότι όταν 
έχετε ένα ονέρ (όχι τον $Α), αμέσως με-
γαλύτερο από τα δύο συνεχόμενα ονέρ του 
μορ, δεν το βάζετε. Αν τώρα ο εκτελεστής 
συνεχίσει με τον $J, τότε είναι η ώρα να 
βάλετε τον $K. Γιατί; Αν η Δύση κρατάει 
το $10 τρίφυλλο, θα το κάνει. Αν είχατε 
φορτσάρει στον πρώτο γύρο πιθανόν ο 
εκτελεστής να μπορέσει να εμπασάρει το 
10 του συμπαίκτη σας. Αν ο Νότος έχει το 
$10 στα φύλλα του, έτσι και αλλιώς, οι Α-
Δ δεν θα κάνουν λεβέ.

4. DUCKING ΣΤΟ ΜΑΚΡΥ ΧΡΩΜΑ 
ΤΟΥ ΜΟΡ
Ο Βορράς (μορ) έχει σε ένα χρώμα KQJ109 
και δεν έχει πιάσιμο σε άλλο χρώμα που θα 
επέτρεπε στο Νότο να κατέβει στον μορ 
και να κάνει 4 λεβέ στο χρώμα αυτό (αφού 
ξηλώσει τον Άσο). Στην περίπτωση αυτή η 
άμυνα πρέπει να αποφασίσει πότε πρέπει 
να πάρει τον Άσο της για να μη κάνει ο 
Νότος μια ή περισσότερες λεβέ παραπάνω 
από ότι πρέπει και να βγάλει το συμβόλαιό 
του. Ας πούμε ότι η Ανατολή κρατάει Αxx 
στο 5φυλλο χρώμα του μορ. Αν πάρει τον 
Άσο της στη δεύτερη φορά που παίζεται 
αυτό το χρώμα, πώς ξέρει αν ο Νότος έχει 
xx ή xxx στο χρώμα αυτό (διότι αν ο Νότος 
έχει xx και η Ανατολή δεν πάρει τη δεύτερη 
λεβέ, χαρίζει μια λεβέ στον εκτελεστή); Αν 
πάλι ο Νότος έχει xxx και η Ανατολή πάρει 
τη δεύτερη λεβέ, τότε χαρίζει 2 λεβέ στο 
Νότο γιατί αυτός μπορεί να κατέβει στον 
μορ με το τρίτο του φύλλο στο χρώμα 
του Βορρά. Η σωστή άμυνα βρίσκεται αν 
οι αμυνόμενοι δείχνουν μέτρημα, μικρό= 
έχω μονά φύλλα, μεγάλο= έχω ζυγά φύλ-
λα ή ανάποδα αρκεί να παίζουν και οι δύο 
το ίδιο σύστημα. Ας διαλέξουμε το πρώτο 
και ας βάλουμε τον Axx στην Ανατολή 
οπότε η Δύση πρέπει να δείξει μέτρημα 

γιατί δεν βαστάει τον Άσο. Αν η Δύση έχει 2 
μόνο χαρτιά στο χρώμα αυτό παίζει πρώτα 
το μεγαλύτερο και μετά το μικρότερο που 
σημαίνει ότι έχει ζυγά φύλλα στο χρώμα 
αυτό. Αν αντιθέτως δείξει μικρό και μετά 
μεγάλο, δείχνει μονά φύλλα. Αν λοιπόν η 
Δύση δείξει ζυγά φύλλα, η Ανατολή παίρ-
νει την τρίτη λεβέ, αν μονά τη δεύτερη, 
διότι ο Βορράς έχει 5φυλλο και η Ανατο-
λή 3φυλλο, επομένως όταν η Δύση δείξει 
ζυγά, ο Νότος έχει 3φυλλο, αν δείξει μονά 
ο Ν έχει 2φυλλο. Αν η Δύση κρατάει Αxx 
το μέτρημα το δείχνει η Ανατολή. Αυτό 
όμως δεν είναι πάντα τόσο σαφές, διότι αν 
η Ανατολή έχει 4-2 και δείξει το 4, δείχνει 
μονά ή ζυγά; Όπως όλοι οι κανόνες και αυ-
τός ο κανόνας έχει μια εξαίρεση. Αν η Δύση 
έχει 4φυλλο, τότε ο Νότος έχει σίγκλετον. 
Αλλά αυτό πόσες φορές μπορεί να συμβεί; 
Μια στις 10; Άρα 9 φορές κερδίζετε και 
μια χάνετε. Κι’ αν χάσετε θα φτάνει η μια 
αυτή λεβέ για να βγάλει το συμβόλαιό του 
ο Νότος; Σε κάθε περίπτωση συνήθως 
μπορείτε να κρίνετε και από την αγορά αν 
ο εκτελεστής μπορεί να κρατάει σόλο σε 
ένα χρώμα. Αυτονόητο είναι ότι, αν προ-
τού φτάσετε στο μακρύ χρώμα του μορ 
εσείς έχετε μετράρει το μακρύ σας χρώμα, 
τότε παίρνετε τον Άσο αμέσως και παίζετε 
το μετραρισμένο σας χρώμα για να βάλετε 
μέσα το Νότο. Θυμάμαι κάποτε είχα ισχυ-
ριστεί σε έναν κορυφαίο Έλληνα παίκτη 
ότι ο μόνος κανόνας που δεν έχει εξαίρεση 
στο μπριτζ είναι ότι δεν μπορείς να χάσεις 
τον Άσο ατού και αυτός χωρίς καθυστέρη-
ση απάντησε: Μπορείς να τον χάσεις αν 
κάνεις ρενόνς. Σωστά! Όλα τα παραπάνω 
είναι απαραίτητο να τα εξετάζετε προτού 
φτάσει ο κόμπος στο χτένι, διότι αν φτάσει 
ο κόμπος στο χτένι και σκεφτείτε τι να παί-
ξετε, μαρτυράτε συνήθως το φύλλο σας.

Υ.Γ. Από καιρό ήθελα να γράψω κάτι προ-
σωπικό. Δεν είμαι κανένας εξαιρετικός 
παίκτης γι’ αυτό γράφω για κατηγορία 
μέχρι, το πολύ-πολύ, 10. Η επετηρίδα του 
Ελληνικού Μπριτζ του 2011 έχει σύνολο 
2983 παίκτες από τους οποίους οι 2595 
είναι κατηγορία 10 και κάτω, άρα έχω «δι-
αβαστήριο» –εν αντιθέσει με το ακροατή-
ριο– μπόλικο (87%). Τα περισσότερα από 
αυτά που γράφω τα έχω δει πολύ συχνά σε 
ημερίδες Μπριτζ ή ελεύθερες παρτίδες.

Απλά λάθη άμυνας
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Αγαπητοί αναγνώστες, φτάνουμε 
σιγά-σιγά στην ολοκλήρωση της 

διδακτέας ύλης. Σε περίπου έξι ακό-
μη τεύχη, όσοι είχαν την υπομονή 
να μας ακολουθήσουν σ’ αυτό το εν-
διαφέρον, πιστεύουμε, ταξίδι, στον 
κόσμο των συνδυασμών του μπριτζ, 
θα έχουν μια πλήρη εικόνα των αμυ-
ντικών falsecards. 
Στο σημερινό άρθρο θα συνεχίσουμε 
με το σωστό παίξιμο της άμυνας σε 
περιπτώσεις (συνήθως σε χρωματι-
στά συμβόλαια, μετά από elimina-
tion), κατά τις οποίες ένας αμυνόμε-
νος έχει κλειστεί προς το τέλος της 
διανομής και πρέπει να ανοίξει ένα 
νέο χρώμα.

Κρατώντας K10x στα φύλλα μας και 
έχοντας κλειστεί, συχνά είναι σωστό να 
παίξουμε το ρήγα, όπως στο παρακάτω 
διάγραμμα:

Αν το χέρι το είχε η Ανατολή, θα έπρεπε 
να ανοίξει το χρώμα παίζοντας τη ντάμα 
(ελπίζοντας να αφήσει έξω –λανθασμέ-
να– ο εκτελεστής, παίζοντας την Ανατολή 
για KQ10). 
Αν η Δύση έχει το χέρι, πρέπει κανονικά να 
παίξει το ρήγα. Ο εκτελεστής ίσως παίξει 
σωστά (για χωριστά ονέρ, λόγω restricted 
choice), παίρνοντας τον άσσο και εμπασά-
ροντας το εννέα στη συνέχεια αλλά ίσως 
και να κάνει το λάθος, θεωρώντας ότι η 
Δύση έχει KQx. Εναντίον ενός πονηρεμέ-

Κάνοντας την ζωή δύσκολη

στον εκτελεστή
Γιώργος Κλείτσας [email: llurk@hol.gr]

Πρώτον, ακόμα και αν μετραριστούν τα 
καρά, η Δύση δεν έχει πιάσιμο για να τα 
εισπράξει (ο Νότος μπορεί να αφήσει έξω 
το δεύτερο καρό [μάλλον έχει τρία καρά, 
γιατί με δύο θα μπορούσε να έχει αφήσει 
το πρώτο καρό έξω] αλλά και να μην το 
κάνει, με δύο από καρό και τον άσσο-ρήγα 
κούπα, το συμβόλαιο δεν μπαίνει μέσα) 
και δεύτερον, η Δύση δεν μπορεί να έχει 
πάνω από μια ντάμα στα φύλλα της. 
Το σωστό γύρισμα από την Ανατολή, 
εγκαταλείποντας τα καρά, είναι ο ρήγας 
πίκα! Είναι πιθανό ο εκτελεστής να την 
παίξει για KQ10x πίκα και να αφήσει έξω 
όχι μόνο τον πρώτο αλλά και το δεύτερο 
γύρο στο χρώμα. 
Τότε θα είναι πολύ αργά: η Δύση θα πιά-
σει τη ντάμα, θα παίξει την τρίτη πίκα και 
όταν η Ανατολή πάρει τη δεύτερη κούπα, 
θα εισπράξει την τέταρτη πίκα της για το 
μία μέσα. 
Όταν η Δύση υποχρεώνεται να ανοίξει το 
επικίνδυνο χρώμα AQx(x) με το ρήγα στο 
μορ, η ντάμα είναι συνήθως η καλύτερη 
επιλογή:

 
Η Δύση παίζει τη ντάμα. Αν ο Νότος μα-
ντέψει και βάλει το ρήγα, η άμυνα δεν 
χάνει τίποτα. 
Αν όμως δεν μαντέψει και βάλει μικρό, η 
Δύση γυρίζει το δύο και ο εκτελεστής τί-
θεται σε δεύτερη δοκιμασία: αν δεν βάλει 
ούτε τώρα το ρήγα, δεν θα κάνει καμία 
λεβέ στο χρώμα.
Ο εκτελεστής έχει πρόβλημα, γιατί τα 

τρίτο μέρος

νου εκτελεστή, η Δύση μπορεί να δοκιμά-
σει το έξι αντί για το ρήγα: Περιμένοντας 
να παίξει το ρήγα από K106, μπορεί να την 
παίξει για KQ6 και να βάλει το βαλέ από 
το μορ. 
Σ’ ένα κόσμο μπλόφας και κόντρα-μπλό-
φας, η Δύση μπορεί να δοκιμάσει το τέσ-
σερα, με μεγάλη πιθανότητα επιτυχίας, 
στον παρακάτω συνδυασμό: 

 

Η άμυνα μπορεί να παίξει έναν απροστά-
τευτο ρήγα και σε περιπτώσεις που δεν 
έχει κλειστεί. Η κλασική περίπτωση είναι 
στα χωρίς ατού, όταν χρειάζονται τρεις 
λεβέ σε ένα χρώμα:

Ο Νότος παίζει τρία χωρίς ατού με αντάμ 
το δέκα καρό, ο βαλές, η ντάμα, ο άσσος. 
Ο Νότος παίζει το δέκα κούπα, το οποίο 
παίρνει η Ανατολή με το ρήγα. Η Ανατολή, 
κοιτάζοντας τα φύλλα της και μετρώντας 
τους πόντους της, διαπιστώνει δύο πράγ-
ματα: 

# J92
$ QJ942
^ KJ4
& Q2

# Q103
$ 63
^ 10983
& 10973

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# K865
$ AK85
^ Q65
& J4

# A74
$ 107
^ A72
& AK865

          J92

K106 Δ 
Β

 
Ν

 Α Q753

A84

          J92

KQ74
Δ 

Β
 

Ν
 Α

1083

A65

          K75

AQ92
Δ 

Β
 

Ν
 Α

J64

1083
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          K75

QJ94
Δ 

Β
 

Ν
 Α

A62

1083

καλός εκτελεστής πρέπει να παίξει για 
χωριστά ονέρ. Ο βαλές και το δέκα στο 
παραπάνω διάγραμμα είναι ισοδύναμα 
φύλλα και το παίξιμο ενός εξ αυτών θα 
ήταν ενδεδειγμένο και στην περίπτωση 
που η Δύση κρατούσε J753 και η Ανατολή 
A104.
Στο επόμενο διάγραμμα βλέπουμε και μια 
περίπτωση, κατά την οποία το παίξιμο του 
βαλέ από AJx δεν είναι falsecard αλλά το 
σωστό τεχνικά παίξιμο, ώστε ο εκτελεστής 
να μην κάνει καμία λεβέ στο χρώμα:

 
Στο τελευταίο παράδειγμα αυτού του τεύ-
χους, θα δούμε το σωστό παίξιμο σε έναν 
άλλο συνδυασμό:

 
Αν η Δύση παίξει μικρό, ο εκτελεστής ίσως 
παίξει μικρό από το μορ, και κερδίσει το 
δέκα με τον άσσο: στον επόμενο γύρο, πι-
θανότατα θα περάσει το εννέα. Αν η Δύση 
ξεκινήσει με το βαλέ στον πρώτο γύρο, ο 
εκτελεστής μπορεί να καλύψει, θεωρώ-
ντας ότι το δέκα είναι στη Δύση.

 
 
 

          K75

Q964
Δ 

Β
 

Ν
 Α

AJ2

1083

          K93

AQ2
Δ 

Β
 

Ν
 Α

10854

J76

          K82

10753
Δ 

Β
 

Ν
 Α

AJ4

Q96

          Q32

AJ7
Δ 

Β
 

Ν
 Α

K984

1065

          Q95

J84
Δ 

Β
 

Ν
 Α

K1062

A73

# Q76
$ K72
^ AKJ8
& AQ8

# J82
$ AQ93
^ Q32
& 1076

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 10
$ J86
^ 7654
& J5432

# AK9543
$ 1054
^ 109
& K9

φύλλα θα μπορούσαν να είναι διαφορετι-
κά τοποθετημένα στα χέρια της άμυνας:

Σε αυτή την περίπτωση το παίξιμο του 
ρήγα χάνει. 

 
Τώρα ο εκτελεστής χάνει αν αφήσει έξω τη 
ντάμα και βάλει το ρήγα στο δεύτερο γύρο 
του χρώματος. Στο επόμενο διάγραμμα το 
παίξιμο της ντάμας περιορίζει τον εκτελε-
στή σε μία λεβέ στο χρώμα, όπως και να 
παίξει ο εκτελεστής (εκτός αν αναγκάσει 
αργότερα την άμυνα να [ξανα]ανοίξει το 
χρώμα!):

 
Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις και με αρ-
κετό ρίσκο, η ντάμα από AQ9x μπορεί να 
παιχτεί και στην αντάμ:

Ο Νότος εκτελεί τέσσερεις πίκες και ο μορ 
έχει δείξει 18-19 πόντους και κράτημα 
πίκα (άνοιξε ένα καρό και επαναδήλωσε 
με πήδημα δύο χωρίς ατού). Όλες οι προ-
ϋποθέσεις για ένα ασυνήθιστο underlead 
του άσσου κούπα είναι παρούσες: Ο ρή-
γας κούπα είναι κατά πάσα πιθανότητα 
στο μορ, τα καρά του μορ με τη ντάμα 
καρό στη Δύση πιθανότατα τρέχουν και 
θα χρησιμοποιηθούν για ντισκάρτα, αν 
δοθεί χρόνος στον εκτελεστή, και καμία 
άλλη αντάμ δεν είναι ελκυστική. Η Δύση 
κάνει αντάμ τη ντάμα κούπα και βρίσκει 
τα φύλλα όπως ακριβώς θα τα ήθελε: 
Ρήγα τρίφυλλο στο μορ, βαλέ τρίφυλλο 
στον συμπαίκτη και δεκάρι τρίφυλλο στον 
εκτελεστή. 
Μετά από την εμπνευσμένη, όσο και λο-
γική αυτή αντάμ, κανείς δεν μπορεί να 
κατηγορήσει το Νότο που δεν μάντεψε τα 
φύλλα: 
Άφησε έξω τη ντάμα αλλά και τη δεύτερη 
κούπα, υποθέτοντας ότι η Δύση έχει και το 
βαλέ. Όταν η Δύση πήρε την τρίτη κούπα 
με τον άσσο, έπαιξε την τέταρτη κούπα 
(ορ-ταμπλώ) και, ως δια μαγείας το συμ-
βόλαιο μπήκε μέσα, όταν η Ανατολή έκο-
ψε με το δέκα πίκα, προμοτάροντας ένα 
ατού λόγω του J-8 της Δύσης. Το επόμενο 
διάγραμμά μας αναφέρεται στο παίξιμο 
του βαλέ από AJx:

 
Αν η Ανατολή πρέπει να ανοίξει το χρώμα, 
το σωστό φύλλο είναι ο βαλές. Ένας καλός 
εκτελεστής θα κάνει δύο λεβέ στο χρώμα, 
παίζοντας για χωριστά ονέρ (restricted 
choice πάλι!), ενώ ένας κακός εκτελεστής 
θα κάνει μόνο μία λεβέ, θεωρώντας ότι 
η Ανατολή έχει και το δέκα (θα πάρει το 
βαλέ με το ρήγα και θα κάνει την εμπάσα 
του εννέα). 
Αν η Δύση πρέπει να ανοίξει το χρώμα, 
το σωστό φύλλο είναι το δέκα. Πάλι ένας 
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Η βασική τεχνική είναι απλή. Απλά, επι-
τίθεστε από ένα χέρι, αναγκάζοντας έναν 
αντίπαλο να παίξει μετά, και κατόπιν να 
κερδίσετε την μπάζα με όσο πιο μικρό 
χαρτί γίνεται. Αυτά όμως ήταν πολύ ωραία 
και απλά στα πρώτα χρόνια του μπριτζ. 
Μέχρι που το 1943 εμφανίστηκε ο θείος 
μου ο Θανάσης, ένας πυρηνικός φυσικός 
που είχε συμμετάσχει και στο ερευνητικό 
πρόγραμμα Manhattan, ο οποίος έκανε 
ακόμα μία ανακάλυψη στο μπριτζ. Στο ερ-
γαστήριό του, στο Σικάγο, αφού τεστάρισε 
άπειρους συνδυασμούς χαρτιών, απέδειξε 
ότι ορισμένοι από αυτούς καταστρατη-
γούσαν τους νόμους της Φυσικής. Ένας 
Άσος, πολλές φορές, συμπεριφερόταν σαν 
ένα δυάρι και ένα δυάρι αντιστοίχως σαν 
ένας Άσος. Η κοντινότερη οδός για να κα-
τέβεις στον μορ δεν ήταν πάντα η ευθεία 
γραμμή, αλλά ένα χωροχρονικό συνεχές. 
Οι μπάζες ξαφνικά εξαφανίζονταν, για να 
εμφανιστούν αργότερα σαν κβαντικά σω-
ματίδια. Μια εμπάς σου πετύχενε (έπιανε) 
εάν έχανες την μπάζα. Έτσι,  το παίξιμο των 
χαρτιών μπήκε πλέον σε μια νέα εποχή. Ας 
αναλύσουμε την “Διανομή του Αίσχους”, η 
οποία συνέβη σε ένα παιχνίδι ομάδων στα 
εργαστήρια του θείου μου (οι ιστορικοί 
λένε ότι ο Β’ Παγκόσμιος πόλεμος θα είχε 
τελειώσει πολύ νωρίτερα εάν ο θείος μου 
δεν είχε γίνει μανιακός του μπριτζ).

Μοίρασε ο Νότος.
Συμβόλαιο 6#.
Αντάμ ο $J.

Και στα δύο τραπέζια αγόρασαν το σλεμ 
όπως φαίνεται παρακάτω. Μετά την πα-
ρεμβολή 1$, ο Βορράς έκανε κιουμπίντ 
2$, φορτσάροντας για μανς. Ο Νότος πή-
δηξε στις 4# για να δείξει έξτρα δύναμη. 
Ο Βορράς έκανε πρόταση για σλεμ και ο 
Νότος αποδέχτηκε. Οι σημερινοί παίχτες 
κάνουν κοντρ νέγκατιβ με το χέρι του 
Βορρά, αλλά αυτό το μαραφέτι δεν είχε 
εφευρεθεί ακόμα.
Η Δύση ανταμάρισε τον $J, που κερδή-
θηκε από τον Άσο. Και οι δύο εκτελεστές 
επιτέθηκαν με την #Q, βλέποντας τη 
Δύση να εμφανίζει τον Ρήγα. Τι ωραία! 
Στο τραπέζι 1, ο εκτελεστής πήρε τον Άσο 
και τράβηξε ένα δεύτερο ατού, ανακαλύ-
πτοντας το κακό μοίρασμα. Εις πείσμα των 
11 κεφαλάτων μπαζών, δεν υπάρχει κανέ-
νας τρόπος να γίνουν 12, και το συμβόλαιο 
μπήκε μία μέσα.
Στο τραπέζι 2 εκτελούσε ο θείος Θανάσης. 
Όταν επιτέθηκε με την #Q και είδε να 
σκεπάζεται από τον Ρήγα, ήξερε ότι μια 
εμπάς που κερδίζει τη μπάζα είναι μια 
αποτυχημένη εμπάς, και αντιστρόφως. 
Στο εργαστήριό του είχε σπαταλήσει πολύ 
χρόνο για να επιβεβαιώσει ότι τα ονέρ συ-
μπεριφέρονται σαν ρευστά και δεν έχουν 
ποτέ πραγματικές συντεταγμένες. Η συ-
γκεκριμένη περίπτωση ήταν μια ευκαιρία 
για μια αντι-εμπάς, και για τούτο άφησε 
έξω τον #Κ. 
Προκειμένου να κερδίσει μια μπάζα, 
έπρεπε  πρώτα να την χάσει! 

Αφού κέρδισε τη μπάζα με τον #Κ η 
Δύση, συνέχισε αναγκαστικά με ένα καρό, 
το οποίο κερδήθηκε από τον Άσο, ενώ ο 
θείος Θανάσης ξεμπλοκάρισε το ̂ 10. Μια 
κούπα τσάκισε στο χέρι με το #9, και μετά 
τράβηξε #J-10. Πήγε μετά στον μορ με το 
^9 για να μαζέψει το τελευταίο ατού της 
Ανατολής, και κατόπιν ήρθε στο χέρι του 
και τράβηξε όλα τα καρά. 
Αυτή ήταν κατάσταση πριν ο θείος τραβή-
ξει το τελευταίο του καρό:

 

Στον ^J η Δύση αναπόφευκτα σκουιζά-
ρεται. Εάν πετάξει τον $Κ, γίνεται καλή 
η Ντάμα του μορ. Εάν πετάξει σπαθί, ο 
Ρήγας πέφτει. Σε κάθε περίπτωση ο θείος 
κάνει όλες τις υπόλοιπες, βγάζοντας τις 
6#.
Μια τελευταία σκέψη: Πολλοί παίκτες 
έχουν χάσει μπάζα από ξερό Ρήγα εκτός 
εμπάς, αλλά ο θείος Θανάσης ήταν ο πρώ-
τος παίχτης που έχασε Ρήγα εντός εμπάς. 
Το θέμα όμως είναι, πώς θα ξέρουμε τι 
ακριβώς σημαίνει να είναι ένα ονέρ εντός 
εμπάς; Δεν έχει σχέση με το αν παίρνει 
ή όχι τη μπάζα; Ή μήπως είναι απλά ένα 
θέμα σχετικότητας;

Η αντι-εμπάς
Richard Pavlicek   [Μετάφραση-απόδοση: Γιάννης Μηλιτσόπουλος]

Όλοι οι παίκτες του μπριτζ ξέρουν τις εμπάσες. Μάλιστα, στην Ελλάδα, τις μαθαίνουν 
στο δεύτερο κιόλας μάθημα της μεθόδου των αρχαρίων του πρώτου κύκλου.

# A754
$ Q32
^ A98
& A102

# K
$ KJ10987
^ 654
& K98

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 8632
$ 654
^ 32
& J765

Θείος
# QJ109
$ A
^ KQJ107
& Q43

Ανατολή Νότος Δύση Βορράς
1^ 1$ 2$

πάσο 4# πάσο 5#

πάσο 6# όλοι πάσο

# –
$ Q
^ –
& A10

# –
$ K
^ –
& K9

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# –
$ –
^ –
& J76

Θείος
# –
$ –
^ J
& Q4
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# –
$ 1032
^ 1043
& KQ9

# –
$ –
^ KJ987
& 10876

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# –
$ AJ98765
^ –
& 54

# 1098
$ KQ4
^ A65
& –

Καλλιτεχνικόμπριτζ

Πολλές φορές συμβαί-
νει ερευνώντας το 
σλεμ σε μια διανομή 

να κατα λή γουμε στο επίπε-
δο 5 και το συμβόλαιο να 
είναι ήδη επισφαλές. 
Η παρακάτω δια νομή είναι 
μια τέτοια περίπτωση: 

  

*Φόρσινγκ
**Δείχνει 10-11 π. με τρίφυλλο φιτ

Αντάμ: $10

Ο Νότος έχει 10 λεβέ και ψάχνει για την 
ενδέκατη. Όμως αν επιχειρήσει να κόψει 
σπαθί η Ανατολή πανωκόβει. Μπορείτε να 
πραγματοποιήσετε το συμβόλαιο;

# K
$ 1032
^ 10432
& AKQ92

# 765
$ –
^ KJ987
& J10876

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 432
$ AJ98765
^ –
& 543

# AQJ1098
$ KQ4
^ AQ65
& –

Δύση Βορράς Ανατολή Nότος
3$ 4#

πάσο 5# πάσο 6#
πάσο πάσο κοντρ όλοι πάσο

# 432
$ AJ432
^ J92
& A10

# –
$ Q1098
^ 10765
& J9543

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 10987
$ K765
^ KQ8
& Q2

# AKQJ65
$ –
^ A43
& K876

Δύση Βορράς Ανατολή Nότος
1#

πάσο 1XA* πάσο 3&
πάσο 4#** πάσο 5&
πάσο 5$ πάσο 5#
όλοι πάσο

ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
Ο Νότος υπερέβαλλε στην αγορά στο πα-
ρακάτω χέρι τη στιγμή που ο κίνδυνος 
της κοφτής κούπας είναι ορατός, μετά το 
άνοιγμα της Ανατολής. Το κοντρ της Ανα-
τολής είναι η σύμβαση Lightner που ζητάει 
αντάμ σε άλλο χρώμα από το αγορασθέν 
(κούπες) ή από ατού. Συνήθως εφαρμόζε-
ται με κάποιο σικάν. Πράγματι, αν η Δύση 
βγει καρό το συμβόλαιο θα μπει 5 μέσα!

 
Αντάμ: &J 
Η Δύση, έχοντας να επιλέξει από σπαθί η 
καρό προτίμησε το πρώτο, με το σκεπτικό 
ότι αν η Ανατολή είναι σικάν καρό θα κάνει 
έτσι και αλλιώς μια ή δυο λεβέ εκεί. Έτσι 
έκανε αντάμ το Βαλέ σπαθί. Μπορείτε από 
το σημείο αυτό να επανορθώσετε την αγο-
ρά του Νότου πραγματοποιώντας το σλεμ;
Όπως συμβαίνει πολλές φορές το παίξιμο 
κλειδί είναι στην πρώτη λεβέ. Ο εκτελεστής 
πρέπει να κερδίσει στο μορ το σπαθί και να 
διώξει από το χέρι του τη Ντάμα καρό! Στη 
συνέχεια αφήνει ανέγγιχτα τα σπαθιά και 
παίρνει ακριβώς 3 γύρους ατού (καβαλάει 
τον Ρήγα με τον Άσο) διώχνοντας από το 
μορ ένα σπαθί και ένα καρό. Η θέση τώρα 
είναι η εξής: 

  

Ο Νότος παίζει τώρα το Ρήγα κούπα όπου 
η Ανατολή είναι υποχρεωμένη να αφήσει 
έξω τον Άσο της γιατί αλλιώς είναι κλει-
σμένη και θα φέρει τον εκτελεστή στο μορ 
χαρίζοντας και λεβέ, είτε στα σπαθιά είτε 
στις κούπες. Τώρα όμως είναι η σειρά της 
Δύσης να κλειστεί! 
Ο εκτελεστής παίζει μικρό καρό προς το 
^10 η Δύση παίρνει το Βαλέ αλλά στη 
συνέχεια αναγκάζεται να χαρίσει λεβέ είτε 
στα καρά είτε στα σπαθιά κατεβάζοντας 
συγχρόνως τον εκτελεστή στο μορ για να 
διώξει από το χέρι του τις χανόμενες που 
έχει. 
Εδώ φαίνεται η σημασία του σκαρταρίσμα-
τος της ^Q στην πρώτη λεβέ. Εάν ο εκτε-
λεστής είχε μείνει στη φάση αυτή στο χέρι 
του με ^ΑQx η Δύση θα έπαιρνε το μικρό 
καρό και θα ξανάπαιζε στο ίδιο χρώμα, 
«καρφώνοντας» τον εκτελεστή στο χέρι 
του. Το πρόβλημα είχε μια φοβερή παγίδα 
όπου έπεσαν πολλοί αναγνώστες-λύτες. 
Δεν πετυχαίνει η εκτέλεση να κόψει ο εκτε-
λεστής το πρώτο σπαθί στο χέρι του, γιατί 
στον 3ο γύρο ατού που θα πάρει ο εκτελε-
στής ο μορ σκουιζάρεται και είτε δεύτερο 
καρό, είτε το 9 σπαθί, είτε κούπα ξοφληθεί 
δεν υπάρχει πλέον κλείσιμο! 
Σωστή απάντηση έστειλαν μόνο οι: Δημή-
τρης Δανελλάκης, Κώστας Κούρκουλος, 
Κώστας Μπαρμπαρούσης, Δημήτρης 
Σκουληκάρης. Συγχαρητήρια.

Λ.Ζ.
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Δημήτρης Ναθαναήλ

Σε πρώτη θέση και στη ζώνη εναντίον 
αντιπάλων στην πράσινη, ο Βορράς άνοιξε 
4$. Μετά από τη δέουσα κατά τους κα-
νονισμούς αναμονή, και ίσως λίγη σκέψη 
ακόμα, η Ανατολή δήλωσε 4#. Τι θα κάνα-
τε με το χέρι του Νότου, ζυγίζοντας όλα τα 
δεδομένα;
#KJ97654  $-  ^K109 &K32
Συμφωνείτε με την επιλογή του κοντρ, ελ-
πίζοντας να εισπράξετε 800 (με μείον 4 για 
τον εκτελεστή;) και ποιο φύλλο από τα 13 
επιλέγετε για την έξοδό σας;
Ίσως το ^10 που διαλέξατε να μην αποτε-
λεί την θεωρητικά καλύτερη επιλογή, και 
ας δούμε τώρα την πλήρη διανομή:

 

Ο εκτελεστής με το χέρι της Ανατολής 
συμπεραίνοντας κάποια δεδομένα της 
κατανομής από το γεγονός ότι δεν υπήρ-
ξε έξοδος κούπα από το Νότο, ΔΕΝ έχει 
κανένα πρόβλημα να πραγματοποιήσει το 
συμβόλαιό του ελπίζοντας ότι τα φύλα θα 
ήταν ΙΔΕΩΔΩΣ τοποθετημένα γι’ αυτόν. 

Υπάρχει διάχυτη η εντύπωση, που ενισχύεται από τις διηγήσεις των παικτών, ότι οι 
προμοιρασμένες διανομές έχουν ΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ αυξημένες δυσκολίες και περισσότε-
ρους προβληματισμούς. Όμως και η θεά ΤΥΧΗ ενίοτε δεν υστερεί. Σε αγώνα ομάδων 
ημερίδας συλλόγου, όπου για κάθε συνάντηση μεταξύ δύο ομάδων, μοιράστηκαν με το 
χέρι οι διανομές, παρακολούθησα και τις ακόλουθες:

∆ύο τυχαίες διανομές

κοντρ ο εκτελεστής, προσεκτικός, δεν έπαι-
ξε ΠΟΤΕ ατού και πραγματοποίησε “εύκολα” 
το συμβόλαιό του. Είχε τις επικοινωνίες για 
να κόψει ένα σπαθί στο χέρι, ένα καρό στον 
μορ και μια κούπα στο χέρι καταλήγοντας 
στην εξής θέση:

 

Ο Νότος παίζει τώρα καρό και κόβει στον 
μορ με τον #Κ. Η Ανατολή σιρκουπάρει 
και γυρίζει τον #J, αλλά ο Νότος πιάνει με 
τη Ντάμα και κόβει το τελευταίο του καρό 
με το #8 και έτσι πραγματοποιεί το συμ-
βόλαιό του.
Είναι σχεδόν βέβαιο με το εύκολο μετράρι-
σμα στα καρό που είναι 3-3 στα χέρια των 
αντιπάλων, δίχως το κοντρ θα γινόταν άλλη 
επιλογή στην εκτέλεση με άλλο τελικό απο-
τέλεσμα…

Έπιασε χέρι με τη Ντάμα καρό, έστησε τη 
Ντάμα σπαθί, και μετά από τις έξι πρώτες 
λεβέ από σπαθιά και καρά ακολουθούν εύ-
κολα και άλλες τέσσερις λεβέ στα ατού, σαν 
αποτέλεσμα από τρία END-PLAYS! 
Άμα έχεις τύχη διάβαινε…
Η επόμενη ενδιαφέρουσα διανομή της 
βραδιάς ήταν η εξής:

Με όλους στη ζώνη, οι αγορές ήταν:

 

Επηρεασμένος ίσως ο παίκτης της Ανατολής 
από την σχετικά μικρή εμπειρία και χαμηλή 
κατηγορία των αντιπάλων του, δήλωσε κο-
ντρ στις 4#.
Η Δύση βγήκε το &3, η Ανατολή έπιασε τον 
Άσο και γύρισε σπαθί. Έχοντας ακούσει το 

# –
$ AKJ10976532
^ 73
& J

# –
$ 84
^ AJ842
& A87654

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AQ10832
$ Q
^ Q65
& Q109

# KJ97654
$ –
^ K109
& K32

# K854
$ AKJ7
^ 106
& 6543

# 6
$ 9432
^ J75
& J8732

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AJ107
$ Q108
^ Q42
& AQ9

# Q932
$ 65
^ AK983
& K10

# K85
$ J
^ –
& –

# 6
$ ??
^ ??
& ??

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AJ107
$ –
^ –
& –

# Q9
$ –
^ 98
& –

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή
1^ πάσο 1$ πάσο
1# πάσο 2& πάσο
2ΧΑ πάσο 4# κοντρ
όλοι πάσο
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ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Η Gardener, χωρίς να καταναλώσει ιδιαί-
τερα πολλή φαιά ουσία, λειτούργησε μάλ-
λον μηχανικά και συνέχισε με καρό, όπως 
είναι πολύ πιθανό ότι θα έκαναν πολλοί 
από εμάς. 
Η πλήρης διανομή ήταν: 

 

Με τον ^Α στον μορ το συμβόλαιο τώρα 
ήταν ασφαλές. Ο Νότος έπαιξε κούπα στον 
$Κ και ανεξάρτητα από το πότε η Δ θα 
έπαιρνε τον $Α, υπήρχε πάντα χρόνος για 
να εδραιωθεί η 9η λεβέ στις πίκες.
Από την αγορά ήταν πιθανό ο εκτελεστής 
να κρατάει 5 σπαθιά και 4 κούπες. Από την 
στιγμή που η Δύση κρατώντας ^J109x(x) 
θα έβγαινε τον ^J, γινόταν φανερό ότι 
ο εκτελεστής είχε αρχικά τουλάχιστον 
2, αν όχι 3 καρά, και επομένως το πολύ 
doubleton πίκα. 
Η Ανατολή θα έπρεπε να το λάβει υπόψη 
της και να γυρίσει πίκα. Και μάλιστα όχι 
λιμή γιατί τότε ο Νότος απλώς θα κέρδιζε 
και θα προσπαθούσε να μετράρει κού-
πα χωρίς να φοβάται το γύρισμα πίκα, 
έχοντας μεγάλο ονέρ στο χέρι του και το 

Οι Squire και Rose έπαιζαν απόλυτα φυσι-
κό σύστημα, ακόμα και η αγορά 1# από 
τον Βορρά ήταν φυσική και όχι 4ο χρώμα. 
Η Gordon έκανε αντάμ το ^6 (παίζοντας 
2ο/4ο) και, αφού ο εκτελεστής έβαλε μι-
κρό από το μορ, κέρδισε η Ανατολή με την 
^Q ενώ ο Νότος ξόφλησε το ^3.
Η στιγμή της δοκιμασίας είχε φτάσει. Πώς 
θα έπρεπε να συνεχίσει η Ανατολή στην 
2η λεβέ;
Α) #2
Β) #J
Γ) #Α
Δ) $8
Ε) $10
ΣΤ) $3
Ζ) ^7

Σταματήστε εδώ και αποφασίστε πριν δεί-
τε παρακάτω τη λύση. 

Ιστορικές άμυνες

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή
Rose Gordon Squire Gardener

πάσο πάσο
1& πάσο 1^ πάσο
1$ πάσο 1# πάσο
1ΧΑ πάσο 3ΧΑ No

# 10864
$ 652
^ ΑΚ42
& Κ9

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AJ92
$ 1083
^ Q7
& 7643

# 10864
$ 652
^ AK42
& K9

# 753
$ AJ9
^ J9865
& 102

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AJ92
$ 1083
^ Q7
& 7643

# KQ
$ KQ74
^ 103
& AQJ85

Στο προημιτελικό στάδιο του Gold Cup Phyllis Williams του 1956 στο Ηνωμένο Βασίλειο 
η γυναικεία ομάδα νίκησε με 5 IMPs τους δυνατούς Squire/Rose και Preston/Swimer. Η 
παρακάτω διανομή αποτέλεσε ένα τεστ των αμυντικών ικανοτήτων της Ανατολής.

#10 στον μορ. Η Ανατολή, επομένως, 
θα έπρεπε να παίξει ειδικά #Α και πίκα. 
Κρατώντας #J9 μετά τα #108 θα έπαιρνε 
συνολικά 3 λεβέ στο χρώμα όταν η Δύση 
έπιανε χέρι με κάποιον Άσο. (Ο #Α θα 
ήταν απαραίτητος ακόμα και αν ο Νότος 
κρατούσε #Qx και $ΑKxx)

Υστερόγραφο
Ο εκτελεστής δεν θα έπρεπε να αφήσει 
έξω την αντάμ. Κερδίζοντας με τον ^Α 
και παίζοντας κούπα, το συμβόλαιο θα 
αποτύγχανε μόνο στην περίπτωση που η 
Δύση κρατούσε 5 καρά και τους 2 Άσους 
που λείπανε. Τότε όμως θα ήταν ούτως ή 
άλλως καταδικασμένος.

Συμπέρασμα 
Το μηχανικό παίξιμο στην άμυνα είναι 
πολλές φορές καταδικαστικό. 
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Τεχνικές σε αγώνες

ζευγών
Νίκος Καζιλάρης

Α. Τεχνική Dummy 
Reversal

Εκτελεστής ο Νότος. Το συμβόλαιο είναι 
7^.
Αντάμ η #Q και η Ανατολή βάζει το #7 
και ο εκτελεστής κερδίζει τη λεβέ με τον 
#Α.

Α. Πλάνο
1. Από πού θα έρθει η 13η λεβέ; Από την 
εμπάς στις κούπες (50%) ή από το παιχνίδι 
Dummy Reversal που θέλει για να πετύχει 
3-2 τα ατού (68%);
2. Προφανώς από το δεύτερο, ακόμα πε-
ρισσότερο γιατί στην περίπτωση που τα 
ατού είναι 4-1 ή 5-0 θα εγκαταλείψουμε 
το παίξιμο Dummy Reversal και θα κάνου-
με απλά την εμπάς στις κούπες.

Β. Εκτέλεση
1. Ξεκινάμε με ατού προς τον μορ. 
2. Εφόσον ακολούθησαν ατού και οι δυο 
αντίπαλοι κόβουμε πίκα με τον ^Α.
3. Πάμε στον μορ με άλλο ατού. 
4. Εφόσον ακολούθησαν ατού και οι δυο 
αντίπαλοι κόβουμε πάλι πίκα με τον ^Κ. 
(εάν κάποιος αντίπαλος δεν έδωσε 2ο 

γύρο ατού μαζεύουμε όλα τα ατού τρα-
βάμε και τα σπαθιά και κάνουμε εμπάς 
κούπα).
5. Κατεβαίνουμε στον μορ με τον &Α.
6. Κόβουμε την τελευταία πίκα με την 
^Q.
7. Πάμε στον μορ με τον $Α μαζεύουμε 
από εκεί το τελευταίο ατού των αντιπάλων 
διώχνοντας τη χανόμενη κούπα από το 
χέρι μας και παίζουμε τα σπαθιά. 13 λεβέ.

Β) Μια διανομή από 
πρόσφατους αγώνες
 
Μεταξύ πολλών και με ενδιαφέρον διανο-
μών που παίχτηκαν πρόσφατα στον ΑΣΑΕ 
θεωρώ την πιο κάτω άξια σχολιασμού.

 

* 2#: Weak-2
** 5#: 2 Άσοι + $Q

Αντάμ: ^J

Aνατολή Nότος Δύση Βορράς
2#* 3$ 4# 4XA
πάσο 5#** πάσο 6$
πάσο πάσο πάσο

1. Μετά την πιο πάνω αγορά το ζεύγος 
Β-Ν κατέληξε να παίζει το συμβόλαιο των 
6$.
2. Η Δύση κάνει αντάμ το ^J, o ^Α από 
τον μορ.
3. Μικρό καρό από τον μορ, ο ^Κ από την 
Ανατολή, που κόβει ο εκτελεστής στο χέρι 
του. 
4. Τώρα που το slam είναι σίγουρο ο Νότος 
αποφάσισε να μελετήσει τον δρόμο με τον 
οποίο μπορεί να κάνει όλες τις λεβέ και να 
πάρει το τop στη διανομή.

Ο δρόμος για τις 7$ δεν είναι δύσκολος.
1. Ο Νότος παίζει 3 ατού καταλήγοντας 
στο μορ και στην ^Q ξοφλάει μια πίκα 
από το χέρι του.
2. Στη συνέχεια έρχεται στο χέρι του με 
τον &Α και παίζει όλα τα ατού του. 
3. Πριν παιχτεί το τελευταίο ατού ο μορ θα 
έχει ένα καρό και 4 σπαθιά, όπως επίσης, 
αναγκαστικά, και η Δύση.
Παίζει τώρα και το τελευταίο ατού και η 
Δύση παραδίδεται. Εάν ξοφλήσει σπαθί, 
ο εκτελεστής διώχνει από το μορ καρό 
και τα σπαθιά είναι καλά. Προφανώς αν 
ξοφλήσει το καρό τότε ο εκτελεστής ξο-
φλάει από το μορ το σπαθί. 
Εάν η Ανατολή είναι αυτή που έχει τα 4 
σπαθιά και τον #Α, τότε η Δύση δεν έχει 
πρόβλημα να κρατήσει το καρό της αλλά 
ο εκτελεστής διώχνει από το μορ το καρό 
και η Ανατολή είναι καταδικασμένη (είναι 
σκουίζ στον #Α και στα 4 σπαθιά).

# xxxx
$ AQ10x
^ J108
& Ax

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# A 
$ xx
^ AKQ9x
& KQJ109

# xx
$ Axx
^ AQxx
& KQxx

# Qxx
$ –
^ J109xxx
& J10xx

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AJ10xxx
$ 10xx
^ Kx
& xx

# Kx 
$ KQJ9xxx
^ x
& Axx
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Εξασκηθείτε στην εκτέλεση
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
1ο (**)
Ομάδες. Όλοι στη δεύτερη
Μοίρασε ο Νότος
Αντάμ: #A

# KJ75
$ AQ64
^ KJ3
& J2

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# Q6432
$ 532
^ A102
& AK

Η Δύση έκανε έξοδο τον #Α και συνέχισε με το #10. Η Ανατο-
λή ακολούθησε 2 φορές. Κάντε το πλάνο εκτέλεσης για το Νότο 
ώστε να ασφαλίσετε όσο το δυνατόν το συμβόλαιό σας.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
2ο (***)
Ομάδες. Όλοι στην πρώτη 
Μοίρασε ο Νότος
Αντάμ: #4

# KJ109
$ K5
^ AQ
& AKJ75

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# AQ865
$ AQ7
^ 10843
& 9

* Σύμβαση Jacoby ***Αξίες
**Σόλο σπαθί ****2 Άσοι και η Ντάμα ατού

Όταν ο Νότος έδειξε τους 2 Άσους που λείπουν και την Ντάμα 
ατού ο Βορράς  θεώρησε ότι το μεγάλο σλεμ είναι τραβηχτό ή, 
το χειρότερο, να χρειαστεί μια εμπάς. Η Δύση έκανε αντάμ το 4 
ατού και ο Νότος πρέπει να κάνει το πλάνο του για να πετύχει 
δέκα τρεις λεβέ. Ποια γραμμή παιξίματος είναι η ασφαλέστερη;

  Οι λύσεις στη σελίδα 28

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή
1# πάσο 3# πάσο
4# όλοι πάσο

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή
1# πάσο 2XA* πάσο
3&** πάσο 3^*** πάσο
3$*** πάσο 4XA πάσο
5#**** πάσο 7# όλοι πάσο

Σύστημα
5φυλλα μαζέρ.
Με δυο 3φυλλα μινέρ ανοίγετε το σπαθί εκτός 
αν δεν έχετε κανένα μεγάλο ονέρ (Α, Κ, Q) εκεί, 
οπότε ανοίγετε καρό. Με 4-4 τα μινέρ ανοίγετε 
το ποιοτικά καλύτερο, εκτός αν έχετε σόλο στις 
πίκες οπότε ανοίγετε 1^. 

Ανοίγματα
1ΧΑ 15-17 π., μπορεί με 5φυλλο μαζέρ ή 
6φυλλο μινέρ. 2XA 20-21 π. 3XA gambling. 2& 
μοντέρνα Αμερικάνικα, απάντηση 2^ ρελέ.
2^/2$/2# κλασικά weak-two με 2ΧΑ ερώτη-
ση για πλευρική αξία. Νέο χρώμα χωρίς πήδη-
μα φόρσινγκ για ένα γύρο.
3/4/5 σε χρώμα μπαράζ. Νέο χρώμα κάτω από 
τη μανς φόρσινγκ για ένα γύρο.

Απαντήσεις - συνέχειες
Σε άνοιγμα 1&/1^
– Ανέβασμα στο χρώμα inverted. Ανέβασμα με 
πήδημα 6-9 π. 5φυλλο+ φιτ. – 2ΧΑ 10-12π. 
3ΧΑ 13-15π. – 2& μετά από επαναδήλωση 
1ΧΑ του ανοίξαντα: Check-back στέιμαν.

Σε άνοιγμα 1$/#
– Ο απαντών στο επίπεδο 2 υπόσχεται να επα-
ναγοράσει. – Jacoby 2XA. Ενίσχυση στο μαζέρ 
με πήδημα λίμιτ με 4φ+ φιτ. – Πήδημα στα 4 
στο χρώμα αδύνατο. Splinter bids. – Drury fi t 
μετά από άνοιγμα 3ης ή 4ης θέσης.
Σε άνοιγμα 1ΧΑ
– 2^/2$ τράνσφερ. 2# στέιμαν για μινέρ 
υποσχόμενο τουλάχιστον 5-4 τα μινέρ και χέρι 
τουλάχιστον μανς. – 3 σε οποιοδήποτε χρώμα 
φόρσινγκ μανς. – 4& Gerber, 4^/4$ texas 
τράνσφερ. – Smolen 3 στο μαζέρ μετά από 
στέιμαν και απάντηση 2^ (το ίδιο και μετά από 
άνοιγμα 2ΧΑ και απάντηση στο στέιμαν 3^).

Συναγωνιστικές αγορές
– Κοντρ νέγκατιβ μετά από παρεμβολή σε οποι-
οδήποτε επίπεδο. Υπόσχεται όποιο μαζέρ δεν 
έχει αγοραστεί ακόμη, μέχρι παρεμβολή 2#.
– Κοντρ απαντητικά, συναγωνιστικά, support. 
– Κοντρ που δείχνουν μάξιμουμ παρεμβολή ή 
άνοιγμα. – Κιουμπίντ στο χρώμα άμεσης πα-
ρεμβολής του αντιπάλου δείχνει 4φυλλο + φιτ 

και είναι φόρσινγκ για μανς. – Κιουμπίντ στο 
χρώμα του αντιπάλου μετά από δική μας 
παρεμβολή δείχνει φιτ και χέρι τουλάχιστον 
πρότασης για μανς ή χέρι φόρσινγκ μανς χωρίς 
φιτ. – Landy 2& εναντίον ανοίγματος 1ΧΑ των 
αντιπάλων. – Jordan (Truskott) 2XA. – Michaels 
διχρωμίες.
Αγορές σλεμ
RKCB (1430), Κιουμπίντς, Ζοζεφίνες, DOPI.
Αντάμ
4ο δυνάμεως. Από συνεχόμενα ονέρ το μεγαλύ-
τερο. Από 3 ή περισσότερα λιμά το δεύτερο. 

Σημείωση: Το αγοραστικό σύστημα του διαγωνισμού 
«διαγωνιστείτε με τους πρωταθλητές» θα δημοσιεύεται 
κάθε 3-4 τεύχη ή και πιο συχνά, εφόσον εμπλουτίζεται. 
Ευπρόσδεκτες είναι προτάσεις από τους αναγνώστες 
που μπο ρούν να στείλουν email στο magazine@
hellasbridge.org ή fax στο 210 7480403. Εκτός από 
διευκόλυνση στις απαντήσεις του «Διαγωνιστείτε με 
τους πρωταθλητές», στόχος είναι το σύστημα αυτό να 
παίζεται και στα τουρνουά από ζεύγη που δεν είναι 
σταθερά, ώστε να μη χρειάζεται να συμφωνούν κάθε 
φορά το αγοραστικό τους σύστημα. Όσες συμβάσεις 
αναφέρονται με το όνομά τους χωρίς να αναλύονται 
μπορείτε να τις βρείτε στην επετηρίδα της ΕΟΜ.

Αγοραστικό σύστημα 
διαγωνισμού αγορών όπεν

Επιμέλεια: Λ. Ζώτος, Ι. Μηλιτσόπουλος 
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Πρόβλημα 1

Η διανομή αυτή είναι από πρόσφατο ελληνικό 
πρωτάθλημα ζευγών και εγώ ήμουνα ένας από 
τους «δυστυχείς» που κρατούσαν τα φύλλα της 
Δύσης. Φυσικά προβληματίστηκα όπως όλοι 
αλλά τελικά αγόρασα 2$, για τους λόγους που 
μπορείτε να δείτε παρακάτω. Αποτέλεσμα: Η μανς 
χάθηκε (είτε 3ΧΑ είτε 4$) και σίγουρα δεν μπορεί 
να κατακριθεί ο συμπαίκτης μου που πάσαρε με 
#xxx,$109, ̂ xxx, &KQxxx. Μόνη παρηγοριά το 
ότι είχα –και τότε– μεγάλη παρέα. 
Παπακυριακόπουλος Γ.: 2$. Θα αγοράσω 
ήρεμα 2 κούπες με κίνδυνο να παίξω κακό part 
score ή να χάσω την μανς, αλλά δεν μου αρέσει 
ούτε το 2 πίκες ούτε το 2ΧΑ.
Κανναβός Τ.: 2$. Αν δεν έχει να συνεχίσει ο 
συμπαίκτης μας, μάλλον δεν έχουμε μανς.

Διαγωνιστείτε 

 με τους πρωταθλητές
Λουκάς Ζώτος

Συμμετέχοντας, ενεργά ή όχι, στον διαγωνισμό 
αυτό του περιοδικού μπορείτε να μετρήσετε 
τις δυνάμεις σας στην αγορά και στην αντάμ, 

βλέποντας πώς θα αγόραζαν συγκεκριμένα, επι-
λεγμένα χέρια, πρωταθλητές μας του αγωνιστικού 
Μπριτζ. Ενδιαφέρουσες διανομές που παίξατε ή 
υποπέσανε στην αντίληψή σας και που αφορούν 
πρόβλημα στην αγορά ή στην αντάμ είναι ευχαρί-
στως ευπρόσδεκτες. Αυτές μπορείτε να τις στείλε-
τε, είτε ταχυδρομικά, είτε με φαξ στην ΕΟΜ (210 
7480403), είτε στα email: manager@hellasbridge.
org και magazine@hellasbridge.org, είτε με οποιον-

δήποτε άλλο τρόπο. Οι απαντήσεις σας στον διαγω-
νισμό μπορούν να στέλνονται με τον ίδιο τρόπο ή 
μέσω της ιστοσελίδας της EOM (www.hellasbridge.
org) όπου μπορείτε να γράφετε απευθείας και τα 
σχόλιά σας. Σε άλλη σελίδα του περιοδικού μπορεί-
τε να βρείτε το αγοραστικό σύστημα του διαγωνι-
σμού. Προφανώς όπου το σύστημα αυτό δεν ακο-
λουθείται θα υπάρχει σημείωση και επεξήγηση των 
αγορών. Στο πάνελ του τεύχους αυτού συμμετέχει, 
όπως κάθε φορά, ο πρώτος μεταξύ των αναγνω-
στών του προηγούμενου διαγωνισμού που ήταν ο 
Γιώργος Τσαπίνος. 

Αθανασιάδης Α.: 2$. Ο σύντροφος μπορεί να 
έχει και 0 πόντους. Δείχνω δύναμη 16+, 5φυλλο 
καλό χρώμα και περιμένω μήπως έχει κάτι για 
να ξαναμιλήσει. Η μανς δεν είναι εύκολη. Ακόμα 
και δύο κόκκινες ντάμες να έχει με φιτ κούπα, 
κινδυνεύουμε να δώσουμε 4 λεβέ.
Βρούστης Β.: 2$. Αν και οι πόντοι είναι πολλοί 
και οι χανόμενες είναι πολλές.
Δελημπαλταδάκης Ν.: 2$. Έχω 6 χανόμενες 
και αν ο συμπαίκτης δεν έχει κάτι να προσθέσει 
στην δυνατή αυτή αγορά δεν βλέπω να χάνω 
μανς.
Διονυσόπουλος Δ.: 2$. Η αγορά μου δείχνει 
πολύ δυνατό χέρι, συνήθως μονόχρωμο και είναι 
σχεδόν φόρσινγκ. Ο συμπαίκτης μπορεί να πασά-
ρει μόνο με λιγότερους από 4 πόντους και χωρίς 
φιτ. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα χάνουμε και 
τίποτα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη αγορά για 
να περιγράψει καλύτερα το χέρι μου. Θεωρώ το 
2ΧΑ πολύ κακή εναλλακτική.
Καραμανλής Μ.: 2$. Παρά το πολύ ισχυρό χέρι 
θέλουμε κάποια βοήθεια από τον συμπαίκτη για 
να βγάζουμε την μανς. Η αγορά μας δείχνει 
τουλάχιστον 17 πόντους και ο συμπαίκτης με 5 
πόντους και κράτημα πίκα θα πρέπει να μας πει 
2ΧΑ πρόταση ενώ με φιτ 3$.
Μηλιτσόπουλος Γ.: 2$. Έχουμε πολύ χαρτί, 
αλλά αν δεν μπορεί να ξαναμιλήσει ο συμπαί-
κτης, δεν χάνουμε τίποτα. Εναλλακτικά, μια 
κιουμπίντ 2 πίκες δεν οδηγεί πουθενά ούτε και 
δείχνει τίποτα αφού ο συμπαίκτης θα μιλήσει 
εξαναγκασμένα ακόμα και με μηδέν πόντους.
Προκοπίου Γ.: 2$. Κοντινή επιλογή με το cue-
bid (2#) και πάντως πολύ καλύτερη από το “ορ-
θόδοξο” 2ΧΑ που είναι γεμάτο προβλήματα.

Σπανός Χ.: 2$… Στα ΧΑ με 1 μόνο κράτημα 
πίκα μάλλον θα δυσκολευτώ.
Προσωπικά μπορώ να δεχτώ τις παρακάτω εναλ-
λακτικές που δεν είναι τυπικές αλλά και ποιες 
είναι…:
Μαλτέζος Π.: 3$. Απ’ ότι φαίνεται, με πολύ 
μικρή βοήθεια από το συμπαίκτη η μανς είναι 
κοντά, άλλωστε βρίσκομαι στη θέση μετά τον 
ανοίξαντα.
Οικονομίδης Ν.: 2ΧΑ. Αγνοώ τις αγορές και το 
χειρίζομαι ως άνοιγμα.
…θεωρώ όμως υπερβολική τη δήλωση μανς ενώ 
το κιουμπίντ απλά τρώει αγοραστικό χώρο χωρίς 
να οδηγεί πουθενά στην πιθανή απάντηση 3&. 
Σωτηρέλλη Δ.: 3ΧΑ. Θα προτιμούσα βέβαια και 
άλλο κράτημα αλλά τι να κάνουμε. 
Καραμανλής Φ.: 2#. Ψάχνοντας για τη μαγική 
ντάμα. Στο 3 σπαθιά βέβαια δύσκολα τα πράγ-
ματα.
Σαπουνάκης Α.: 2#. Οι εναλλακτικές μου αγο-
ρές 2$ ή 2ΧΑ δείχνουν πιο αδύνατα χέρια.
Ρούσσος Γ.: 2#. 2$ είναι λίγο και για την αγο-
ρά, 3$ θα ήθελα 6φυλλο.
Μαμιδάκη Λ. 2#. Το 2$ μπορεί και να πασαρι-
στεί. Με λίγους πόντους στον σύντροφο βγάζω 
μανς. 

Πρόβλημα 2

Ζεύγη – όλοι στην δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
πάσο 1#

κοντρ πάσο 2& πάσο

;

# A5
$ AKJ85
^ KJ4
& AJ4

Δ 
Β

 
Ν

 Α

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
2$ 10 10 52%

2# 8 3 32%
2ΧΑ 6 4%
3ΧΑ 6 4%
3$ 5 8%

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
1& 10 6 28%
3XA 9 5 40%
5& 7 1 12%

πάσο 6 1 16%
4& 5 4%
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Η μόνη περίπτωση να ανοίξουμε μπαράζ με πλευ-
ρικό 4φυλλο μαζέρ είναι όταν το κυρίως χρώμα 
μας παίζει άνετα απέναντι σε σόλο του συντρό-
φου ενώ το μαζέρ είναι 4 λιμά. Αν το θεωρήσουμε 
αυτό σαν δεδομένο το χέρι του προβλήματος είναι 
καλύτερα να ανοίξει ψηλά παρά 1& όπου οι αντί-
παλοι θα μπουν σίγουρα στην αγορά με πίκες. Αν 
εμείς έχουμε φιτ σε κούπες και τόσο πολλά σπαθιά 
τότε και οι αντίπαλοι θα έχουν φιτ στις πίκες που 
είναι ανώτερο χρώμα. Πάντως η σχετική πλειοψη-
φία απάντησε αλλιώς. 

Βρούστης Β.: 1&. 1 ή 5 σπαθιά θα άνοιγα, το 
3ΧΑ το θεωρώ τελείως λάθος
Διονυσόπουλος Δ.: 1&. Κάποιες μέρες θα 
κερδίζει το άνοιγμα 1♣, κάποιες το 3ΧΑ (Gam-
bling). Χειρότερο από όλα μου φαίνεται το 
άνοιγμα 3 (ή 4) σπαθιά. Φυσικά το ανεμικό μου 
4φυλλο κούπα είναι ο καθοριστικός παράγοντας 
για το άνοιγμα στη στάθμη 1. Αν βρούμε στον 
συμπαίκτη $ΑΚxxx και τίποτα άλλο, η μανς στις 
κούπες είναι σχεδόν τραβηχτή και με οποιοδή-
ποτε άλλο άνοιγμα πιθανότατα θα χαθεί.
Καραμανλής Φ.: 1&. Δεν μου αρέσει γενικό-
τερα καθόλου το άνοιγμα 3ΧΑ gambling στην 
πρώτη θέση γιατί τα παίζει πάντα το λάθος χέρι 
και μπορεί να χάνεις και σλεμ. Το 3 σπαθιά είναι 
σίγουρα λάθος άρα μένουν τα 4 σπαθιά και το 1 
σπαθί. Λόγω θέσης ανοίγω 1.
Κανναβός Τ.: 1&. Τι άλλο; Με 7 άκοπα σπαθιά 
και 4φυλλο κούπα, δεν βλέπω άλλη καλή αγορά.
Προκοπίου Γ.: 1&. Αγοράζω αφού πρώτα 
κοιτάξω αριστερά και δεξιά μου και μετά απο-
φασίζω. Διότι πιο σωστή δεν είναι η πιο επιστη-
μονική αγορά αλλά η πιο αποτελεσματική. Δεν 
απορρίπτω δηλαδή καμιά εκ των: 3ΧΑ, 5& -η 
τελευταία θα κέρδιζε την προτίμηση μου ενα-
ντίον πανίσχυρων αντιπάλων. Οι αγορές 3& και 
4& μου φαίνονται κατώτερες. 
Βασιλακόπουλος Δ.: 1&. Λόγω των 4 κουπών 
με ένα μέτριο φιτ απέναντι οι 4 κούπες είναι πολύ 
πιθανές.
Από τις αγορές φραγμού πλειοψήφησε με διαφορά 
το 3ΧΑ gambling.
Μηλιτσόπουλος Γ.: 3ΧΑ. Το 4φυλλο λιμό κού-
πα είναι άνευ αξίας και το χέρι δεν μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως δίχρωμο. Αλλά και αν ακόμα 
βρίσκαμε φιτ κούπα (αλήθεια πώς;), πάλι σπαθιά 
θα παίξουμε.
Αθανασιάδης Α.: 3ΧΑ. Το σύστημά μας προ-

βλέπει αυτή την αγορά. Αν η 4φυλλη κούπα 
αποτελεί πειρασμό για σκέψεις για άλλο άνοιγ-
μα, κατατάξτε με στη μειοψηφία.
Δελημπαλταδάκης Ν.: 3ΧΑ. Κάτι τέτοια χέρια 
έδωσαν στο άνοιγμα την ονομασία gambling. 
Δεν είναι τέλεια λύση αλλά περιγράφει το κύριο 
χαρακτηριστικό του χεριού, παρεμποδίζει κατά 
3 επίπεδα τους αντιπάλους και τέλος μπορεί να 
οδηγήσει τον συμπαίκτη στην σωστή κατεύθυν-
ση αργότερα.
Καραμανλής Μ.: 3ΧΑ. Όταν οι αντίπαλοι πιθα-
νώς να έχουν πίκες η μικρή πιθανότητα να χά-
σουμε κάποιο φιτ στις κούπες, παίζει ασήμαντο 
ρόλο. Τα 3ΧΑ είναι πιο πιθανό να βγαίνουν από 
τα 5 σπαθιά χωρίς να υστερούν πολύ σε “μπα-
ραζοτική” αξία.
Παπακυριακόπουλος Γ.: 3ΧΑ. …και όποιον 
πάρει ο χάρος. Παίζει και η αγορά 1 σπαθί αλλά 
είναι διεστραμμένη με σικάν πίκα.
Πουρναράς Τ.: 3ΧΑ. Με προβληματίζει η 4φυλ-
λη κούπα, αλλά δε θα βρεθεί άλλη αγορά (ακόμη 
και αργότερα) για να δείξω το χέρι μου.
Πράγματι. Αυτός είναι ένας ακόμα σημαντικός 
λόγος για να ανοίξουμε ψηλά.
Σαπουνάκης Α.: 5&. Δύσκολη περίπτωση με 
πολλές εναλλακτικές αγορές.
Ρούσσος Γ.: Πάσο. Το 4φυλλο κούπα με εμπο-
δίζει.

Πρόβλημα 3

Γνωστή τρύπα του φυσικού συστήματος. Θέλουμε 
να πούμε 2$ αλλά το ίδιο θα λέγαμε και με 6φυλ-
λο χρώμα και σόλο πίκα άρα ο συμπαίκτης με ένα 
νορμάλ χέρι 5-4 ή 5-5 θα πασάρει και με σόλο (αν, 
με 5-5, αγοράσει 3& δείχνει παραπάνω αξίες). 
Επίσης, όταν ο συμπαίκτης έχει πει 2 χρώματα οι 
πιθανότητες να βρούμε 3φυλλο φιτ σε ένα άλλο 
είναι πολύ μικρές. Για τους λόγους αυτούς η μεγά-
λη πλειοψηφία πάνελ και αναγνωστών προτίμησε 
την ασφαλή αγορά.

Αθανασιάδης Α.: 2#. Αφού δεν έγινε δεκτός ο 
νεωτερισμός που πρότεινε ο Προκοπίου για κο-

ντρ, έχω δυο επιλογές. Να δώσω φιτ με 2φυλλο, 
αδιαφορώντας για τα 10 κόκκινα χαρτιά μου ή 
αγοράσω ένα από τα χρώματά μου, ελπίζοντας 
να βρώ κάποιο φιτ εκεί. Όμως αν το κάνω αυτό, 
ο σύντροφος θα υπολογίσει 5φυλλο ή 6φυλλο 
χρώμα; Και αν έχει και εκείνος 5-5-2-1 θα με 
αφήσει με σόλο ή θα μπορεί να διορθώσει στις 
2#; Αν πάντως ξαναμιλήσει, λέγοντας 2ΧΑ, 
θα  πω 3$.
Προκοπίου Γ.:2#. Νομίζω ξεκάθαρο. Οτιδήπο-
τε σε κόκκινο θα ήταν τυχοδιωκτισμός.
Βρούστης Β.: 2#. Μπορεί να χάνουμε τις 4 
κούπες καμιά φορά αλλά μπορεί να παίζουμε 
και στο 5-1. 
Διονυσόπουλος Δ.: 2#. Σίγουρα είναι πιθα-
νό να έχουμε κάποιο καλύτερο φιτ, αλλά το να 
αρ χί σουμε να μαντεύουμε και να αγοράζουμε 
τα 5φυλλα μας είναι ο ασφαλής δρόμος για προ-
βλήματα.
Ρούσσος Γ. : 2#. Ο σύντροφος με κατανομή 5-
4-3 ίσως αγοράσει και το 3φυλλο
Σαπουνάκης Α.: 2#. Υπάρχει κίνδυνος να χάσω 
μανς στις κούπες, αλλά συνήθως όταν αγοράσω 
2$ θα παίξω σε φιτ 5-1.
Σπανός Χ.: 2#. Θα δώσω το 2φυλλο φιτ στην 
πίκα. Αν αγοράσω κάποιο 5φυλλο προσπαθώ-
ντας να βρω 3φυλλο φιτ εκεί ίσως ανεβάσω 
επικίνδυνα την αγορά.
Αγγελόπουλος Π. 2#. Η πιο συντηρητική, 
αλλά και πιο ασφαλής αγορά για να γράψεις από 
την πλευρά σου.
Δελημπαλταδάκης Ν. : 2#. Το πρόβλημα ξέ-
φυγε από τον διαγωνισμό 1-6 ε;
Είσαι πολύ ακραίος. Όπως βλέπεις υπάρχουν και 
άλλες απόψεις: 
Παπακυριακόπουλος Γ.: 2$. Με όλους τους 
κινδύνους που έχει, χειρότερο part score από 2 
πίκες κ.λ.π. αλλά στην 2η μπορεί να χάνω μανς 
(ίσως είμαι υπεραισιόδοξος).
Κανναβός Τ.: 2$. Μπορεί να έχουμε και μανς 
σε κούπες, αν ακούσουμε κάνα 3 σπαθιά..οκ..θα 
παίξουμε 3 πίκες..
Μηλιτσόπουλος Γ.: 2$. Ασυζητητί. Αν ο συ-
μπαίκτης έχει σόλο κούπα θα ξαναπεί τις πίκες 
του. Όποιος δεν πει 2 κούπες θα πρέπει μετά να 
εξηγήσει στον συμπαίκτη του γιατί χάσανε το 
φιτ 5-3 στις κούπες, και μαζί με αυτές μια ωραία 
μανς.
Παπαδόπουλος Τ.: 2$.…Στα ζεύγη θα αγό-
ραζα 2#, εδώ θα μπορούσα να αγοράσω πονηρά 
2^ και βλέπουμε. 
Υπάρχουν πράγματι άλλοι που αγόρασαν πονηρά:
Καραμανλής Φ.: 2^. Με κίνδυνο να με χαρα-
κτηρίσουν εξαντρίκ.
Καραμανλής Μ.: 2^. Ο σκοπός μας είναι να 
γράψουμε στο άξονα, το 2^ δίνει όλο τον χώρο 
στον συμπαίκτη να κινηθεί αν δεν του αρέσει το 
συμβόλαιο.

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
2# 10 8 72%

2$ 8 3 20%

2^ 7 2 4%
2XA 4 4%

Ζεύγη – όλοι στη πρώτη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
;

# –
$ 6432
^ 107
& AKQJ1043
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Ομάδες – ΑΔ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1# πάσο

1XA πάσο 2& πάσο
;

# 73
$ Q10653
^ AJ942
& 5

Δ 
Β

 
Ν

 Α



24

Πρόβλημα 4

Όπως παρατήρησαν αρκετοί, οι πόντοι στη δι-
ανομή βγαίνουν μόνο αν ο ανοίξας έχει μεγάλα 
ονέρ στα καρά, άρα και φιτ. Αν λοιπόν ο δεξιά μας 
αντίπαλος έχει πράγματι 6φυλλο καρό διακινδυ-
νεύουμε ακόμα και να μας βγάλουν 2^. Με την 
ίδια λογική αν ο συμπαίκτης μας έχει σόλο καρό 
εμείς μπορεί να βγάζουμε οτιδήποτε. Το κοντρ, 
που παρόλα αυτά πλειοψήφησε, ίσως λόγω ζευ-
γών και 2ης μανς, προβλημάτισε ακόμα και αυτούς 
που το είπαν. 

Διονυσόπουλος Δ.: Κοντρ. Πολύ ενδιαφέρον 
πρόβλημα. Κατά τη γνώμη μου σε ένα πολύ 
καλά δεμένο ζευγάρι, η σωστή αγορά θα ήταν 
πάσο (φόρσινγκ, μετά την μετατροπή του πρώ-
του κοντρ μας σε τιμωρίας από τον συμπαίκτη 
που εκτός από πίκες, απαιτεί και κάποιες αξίες). 
Ο συμπαίκτης καλείται με τουλάχιστον 2φυλλο 
καρό και χωρίς άλλη καθαρή κατεύθυνση να ξα-
νανοίξει την αγορά με κοντρ στο οποίο βέβαια 
εμείς θα πασάρουμε. Με σόλο ή σικάν καρό θα 
αγοράσει το χρώμα του και η αγορά αυτή πρέ-
πει να είναι φόρσινγκ για ένα γύρο. Με αυτό τον 
τρόπο αποφεύγουμε να παίζουμε π.χ. 2^X-1 ( ή 
2) όταν έχουμε να βγάλουμε 6&. Επειδή όμως, 
όπως είπα, ο συγκεκριμένος χειρισμός θέλει σα-
φείς συνεννοήσεις, προτιμώ το κοντρ και φυσικά 
βγαίνω ατού.
Καραμανλής Μ.: Κοντρ. Στην ουσία δεν έχου-
με άλλη ικανοποιητική εναλλακτική. Τιμωρούμε 
λοιπόν βγαίνουμε ατού και περιμένουμε...
Κανναβός Τ. : Κοντρ. Μάλλον ο συμπαίκτης 
μας έχει 6 πίκες και λίγους πόντους. Δεν βλέπω 
εύκολη μανς πουθενά. Ελπίζω με αντάμ ατού να 
πάρουμε κάνα 500.
Αθανασιάδης Α.: Κοντρ. Κι αν ο σύντροφός μου 
μείνει, θα βγω ατού.
Ρούσσος Γ.: Κοντρ. ο σύντροφος είχε trap pass 
στις πίκες. Τώρα το κοντρ δεν σημαίνει 5φυλλο 

καρό αλλά πολλούς πόντους και τουλάχιστον 
3φυλλο καρό.
Βρούστης Β.: Κοντρ. Δείχνει φύλλο, δεν είναι 
τιμωρίας.
Wishful thinking. Δεν ξέρω κανέναν που είχε να 
μείνει στη 1# κοντρέ και να φύγει τώρα! 
Καραμανλής Φ.: Κοντρ. Τώρα που τους πιάσαμε 
θα τους αφήσουμε; Ειδικά στα ζεύγη πάσο. Σημει-
ωτέον ότι η sequence μάλλον θα έπρεπε να είναι 
forcing, τουλάχιστον για ένα γύρο.
Αυτή είναι μια άλλη ενδιαφέρουσα θεωρητική 
συζήτηση. 
Δελημπαλταδάκης Ν.: Πάσο. Ωραίο πρόβλη-
μα. Πολλοί θα πουν κοντρ με δισταγμό, γιατί το 
πάσο σίγουρα δεν μπορεί να είναι φόρσινγκ και 
έχουν πάρα πολλούς πόντους για να πασάρουν. 
Αλλά σκέφτομαι, αν ο συμπαίκτης έχει 4 κούπες 
σίγουρα θα τις αγοράσει, αν έχει αξίες στο καρό 
σίγουρα θα κοντράρει αφού τυπικά υπόσχομαι 
3 κάρα. Αν δεν έχει τίποτε από τα παραπάνω τι 
περιμένω να βγάζω; 3&; Ακόμα και σε αυτή την 
περίπτωση πόσοι θα έχουνε σταματήσει ακρι-
βώς στα 3& ώστε να πάρω κακό σκορ ή ακόμα 
μπορεί να τα αγοράσει ο συμπαίκτης ή και να 
μπούνε 2 μέσα.
Παπακυριακόπουλος Γ.: Πάσο. Το χέρι είναι 
εξαιρετικά δύσκολο και ενδιαφέρον και αν το 
άνοιγμα 1 πίκα δεν είναι ‘’psychic’’ ο ανοίξας έχει 
πολλούς πόντους στα καρά άρα και φιτ. Από την 
άλλη το κοντρ δεν υπόσχεται 20 πόντους, αν ο 
συμπαίκτης έχει 2φυλλο καρό θέλω να παίξω 2 
καρά κοντρέ, εάν έχει σόλο έχουμε πιθανόν μανς 
ή σλεμ σε σπαθιά ή κούπες. μου φαίνεται θα βρω 
το κουράγιο να πω πάσο ελπίζοντας ο συμπαί-
κτης να  ξανανοίξει την αγορά !;
Η γνώμη μου είναι ότι στο δύσκολο αυτό χέρι η πιο 
ενδεδειγμένη αγορά είναι η επόμενη:
Σαπουνάκης Α.: 2#. Η εναλλακτική αγορά 3& 
μοιάζει επίσης λογική αλλά δείχνει καλύτερο 
χρώμα και ίσως λιγότερους πόντους.
Προκοπίου Γ.: 2#. Σε σχέση με το πρώτο πρό-
βλημα το χέρι μου τώρα είναι ισχυρότερο και το 
cue-bid κάνει πιο εύκολη τη διερεύνηση.
Ενώ η παρόμοιά της τρώει αγοραστικό χώρο:  
Μηλιτσόπουλος Γ.: 3^. Ζητάω κράτημα καρό 
αλλά και τυχόν ύπαρξη φιτ στις κούπες ή και στα 
σπαθιά. Το κοντρ είναι επικίνδυνο αφού είναι 
τιμωρίας και ο συμπαίκτης μου θα μείνει ακόμη 
και με σόλο.
Μαμιδάκη Λ. 3^. Ίσως παρακινδυνευμένο 
λίγο, όμως ο σύντροφος είχε trap pass στη μια 
πίκα, άρα ο ανοίξας συμπερασματικά έχει φιτ και 
πόντους στα καρά.
Υπάρχουν πάντως και άλλες ενδιαφέρουσες από-
ψεις: 
Αγγελόπουλος Π.: 2$. Τετράφυλλο βέβαια, 
αλλά η πιο οικονομική αγορά που συγχρόνως 
μπορεί να οδηγήσει και στη μόνη μανς που 
βγαίνει έστω και στο 4-2.

Πρόβλημα 5

Παρότι υπάρχουν όπως πάντα και άλλες από-
ψεις θεωρώ αυτό το πρόβλημα το πιο εύκολο 
του διαγωνισμού. Δεν έχουμε τις αμυντικές που 
χρειάζονται για να μετατρέψουμε το κοντρ σε τι-
μωρίας (ιδίως αν παίζουμε με σοβαρό αντίπαλο), 
ενώ η αγορά 2ΧΑ πάνω σε κοντρ νέγκατιβ νομίζω 
ότι πρέπει να υπόσχεται πρόσθετες αξίες (δεν μ’ 
ενοχλεί τόσο το ότι η κατανομή δεν είναι ομαλή). 
Δεν μένει παρά η αγορά 2# που δεν είναι καθόλου 
κακή. Ούτε 6φυλλο υποσχόμαστε σε αυτή τη σειρά 
αγορών ούτε κακές πίκες έχουμε αν παίξουμε εκεί, 
κάθε άλλο μάλιστα. 

Αγγελόπουλος Π.: 2#. 4 ατού χωρίς όμως 
καλά ενδιάμεσα φύλλα, χωρίς εξωτερικές γρή-
γορες λεβέ και μπροστά από τον εκτελεστή. Το 
μη χείρον βέλτιστο.
Αθανασιάδης Α.: 2#. Προς το παρόν, μόνο και 
μόνο για να βγάλω το κοντρ, και βλέπουμε. Αν ο 
σύντροφος πει 3&, θα πω 3^.
Μηλιτσόπουλος Γ.: 2#. Δεν έχω καθόλου άμυ-
να για άλλες πονηρές σκέψεις.
Διονυσόπουλος Δ.: 2#. Δεν είμαι τόσο γενναί-
ος για να μετατρέψω αυτό το κοντρ σε τιμωρίας, 
ειδικά σε ομάδες.
Καραμανλής Μ.: 2#. Το πάσο με τόσο κακές 
κούπες είναι λάθος. Κατά τα άλλα το πίκες είναι 
η φυσική επιλογή.
Κανναβός Τ.: 2#. Δεν βλέπω να τον βάζουμε 
εύκολα μέσα αν ο συμπαίκτης είναι σχετικά 
αδύνατος. 
Παπακυριακόπουλος Γ.: 2#. Σε ζεύγη θα έλε-
γα πιθανόν πάσο αλλά τώρα φοβάμαι το 670.
Σαπουνάκης Α.: 2#. Η αγορά 2ΧΑ δείχνει καλύ-
τερο χέρι ενώ αποκλείεται να μείνω με αυτές τις 
κούπες και χωρίς άσο. Λογική μοιάζει και η αγορά 
3 καρά αλλά θα προτιμήσω να μην ανέβω επίπεδο 
διότι έχω καλά ενδιάμεσα φύλλα στις πίκες.
Δελημπαλταδάκης Ν.: 2#. Αν το 6 κούπα ήτα-
νε 10 κούπα και πάλι δύο πίκες.

Ζεύγη – όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1# πάσο πάσο

κοντρ πάσο πάσο 2^
;

# A
$ ΑΚQ5
^ 842
& AK875

Δ 
Β

 
Ν

 Α

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
κοντρ 10 7 48%
πάσο 7 2 12%

2# 8 2 8%

3^ 9 2 24%
2XA 5 4%

2$ 6 4%

Ομάδες – όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1# 2$ κοντρ πάσο

;

# KQ1083
$ KQ62
^ K94
& 7
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Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
2# 10 8 16%

2ΧΑ 8 3 48%
πάσο 7 2 32%

3& 4%

0%
0%
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Μ΄ αρέσει το παραστατικό σου στυλ. Όπως πάντα 
υπάρχουν και οι αντιρρησίες: 
Καραμανλής Φ.: Πάσο. Πάσο και γενικά γιατί 
μας αρέσουν τα swings αλλά και ειδικά στο σύ-
στημα που παίζω με τον συμπαίκτη μου, που στο 
επίπεδο 2 το κοντρ νέγκατιβ αποκλείει 3φυλλο 
φιτ και λίμιτ. Αν έπαιζα εναντίον του εαυτού μου 
η του Γιάνκου που χρειαζόμαστε τον στόλο για 
να παρεμβληθούμε στο επίπεδο 2 στη δεύτερη 
μπορεί και να αναχωρούσα.
Ρούσσος Γ. : Πάσο. Στην χειρότερη περίπτωση 
που είναι να έχει ο σύντροφος δυο πίκες και 
σόλο κούπα οι πόντοι του στα μινέρ πρέπει να 
‘ναι αυξημένοι. 
Ρούσσος Π. : Πάσο. Το χέρι μοιάζει με μισφίτ 
παντού. Ότι πάρουμε.
Ακόμα λιγότερο μ’ αρέσει η παρακάτω αγορά:
Βρούστης Β.: 2ΧΑ. Αν δεν είχαμε σόλο σπαθί θα 
το αγοράζαμε σίγουρα. Τώρα είναι πιο περίεργο 
αλλά το 2# που είναι η εναλλακτική δεν μου 
φαίνεται και τόσο καλό. 
Προκοπίου Γ.: 2ΧΑ. Οι αξίες μου στις κούπες θα 
δουλέψουν πολύ καλά στα αχρωμάτιστα. Το ψε-
ματάκι στην κατανομή νομίζω ότι είναι απόλυτα 
δικαιολογημένο.
 
Πρόβλημα 6

Νομίζω ότι το κλειδί του προβλήματος αυτού είναι 
ότι δεν πρέπει να θεωρήσουμε σαν δεδομένο ότι ο 
συμπαίκτης μας έχει καλό φιτ κούπα. Το κιουμπίντ 
που μας έκανε μπορεί βέβαια να σημαίνει 4φυλλο 
κούπα και ισχυρό χέρι, μπορεί όμως να δείχνει και 
δύναμη με μακριά καρά ζητώντας κράτημα για ΧΑ. 
Αν βάλουμε και αυτό στη ζυγαριά, το πάσο από 
εμάς, που δείχνει έτσι και αλλιώς χέρι κατάλληλο 
για σλεμ και είναι φόρσινγκ, είναι ίσως η πιο εν-
δεδειγμένη αγορά. Άλλωστε και φιτ κούπα να ση-
μαίνει το κιουμπίντ υπάρχει περίπτωση να έχουμε 
μεγάλο σλεμ ή να μην έχουμε ούτε μικρό! 

Διονυσόπουλος Δ.: Πάσο. Φόρσιγκ. Αν και δεν 
έχω ένα φορτηγό πόντους, ο ̂ Α και οι 2 επιπλέον 
κούπες μου είναι χρυσάφι. Ύστερα από την αγορά 
του συμπαίκτη και των αντιπάλων, ο σύντροφος 
έχει σχεδόν σίγουρα σικάν πίκα. Δεν αγοράζω το 
σλεμ μόνος μου για τη μικρή περίπτωση να βρω 
απέναντι: #x $AQJx ^KQJxx &KQx.
Κανναβός Τ.: Πάσο. Είναι φόρσινγκ και μάλλον 
ο συμπαίκτης με σικάν πίκα θα αγοράσει το σλεμ. 
Δεν είμαι σίγουρος ότι έχει φιτ στις κούπες... 
μπορεί να έχει άκοπα καρά και έψαχνε για 3ΧΑ.
Μηλιτσόπουλος Γ.: Πάσο. Δεν έχω τόσες εφε-
δρικές αξίες για να αγοράσω 6 κούπες. Το πάσο 
μου είναι έτσι κι αλλιώς φόρσινγκ και δείχνει 
ένα μίνιμουμ καλό χέρι (αλλιώς θα κοντράριζα). 
Από την άλλη πλευρά, αν ο συμπαίκτης μου έχει 
σόλο ή σικάν πίκα, ας το αγοράσει αυτός - εγώ 
δεν αγοράζω τα σόλα του συμπαίκτη μου για 
λογαριασμό του.
Καραμανλής Φ.: Πάσο. Πάσο, προφανώς φόρ-
σινγκ, προσκαλώντας για το σλεμ και περιμένο-
ντας τι θα κάνει ο δικός μου. Αν διερευνήσει το 
μεγάλο θα πω 7 με ευκολία καθώς το πάσο στην 
πρώτη θέση έχει αρνηθεί Α, Κ και Α. Αν πει κοντρ 
θα πω πάσο.
Παπακυριακόπουλος Γ.: Πάσο. Προφανώς 
φόρσινγκ φοβάμαι μήπως χάνω το grand, δεν 
μένω στο dbl. 
Σαπουνάκης Α.: Πάσο. Αν ο σύντροφος έχει σι-
κάν πίκα πολύ εύκολα μπορεί να βγάζω 7$. Θα 
πασάρω με προοπτική να αγοράσω στη συνέχεια 
6$ δείχνοντας προτασιακό χέρι για 7$.
Μια άλλη αγορά που μπορούμε να κάνουμε αν 
παίζουμε την αγορά 5ΧΑ (χωρίς πήδημα) σαν 
συμβατική: «διάλεξε σλεμ», είναι η παρακάτω: 
Καραμανλής Μ.: 5ΧΑ. Σε συναγωνιστικές 
αγορές το 5ΧΑ δεν πρέπει να είναι ερώτηση 
συγκεκριμένα για τα ατού αλλά μάλλον γενική 
προσπάθεια για μεγάλο σλεμ.
Βασιλακόπουλος Δ.: 5ΧΑ. Από την αγορά ο 
συμπαίκτης μας είναι σόλο ή σικάν πίκα, είτε 
έχοντας φιτ στην κούπα, είτε με μονοχρωμία ή 
διχρωμία σε μινέρ. Το 5ΧΑ αφήνει επιλογή στον 
συμπαίκτη για το καλύτερο σλεμ.
Ένα μεγάλο μέρος μέρος του πάνελ και των ανα-
γνωστών βιάζεται να δηλώσει αμέσως το σλεμ 
στις κούπες:
Προκοπίου Γ.: 6$. Αν και πιο επιστημονικό το 
(forcing) πάσο, αυτό το χέρι μού αρέσει πάρα 
πολύ. Αν θεωρήσουμε δεδομένο το τετράφυλλο 
φιτ του συμπαίκτη μου στις κούπες, πέφτω μετά 
χαράς στην παγίδα των αντιπάλων και αγοράζω 
το μικρό σλεμ.
Αθανασιάδης Α.: 6$. Αυτό θα διάλεγα στο τρα-
πέζι, χωρίς να είμαι σίγουρος αν είναι το σωστό. 
Όμως ποιες άλλες επιλογές έχω; α) πάσο (φόρ-
σιγκ υποθέτω), όπου ο σύντροφος μάλλον θα πει 
6$. Θα μείνω ή θα πω 7; β) κοντρ (που δείχνει 
χανόμενες στην πίκα ή γενικό φύλλο;), όπου ο 
σύντροφος μπορεί να μείνει, μην υπολογίζοντας 

το 6φυλλο χρώμα μου και να χάσουμε το σλεμ. 
Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι ο πασαρισμέ-
νος αρχικά Βορράς “ανακάλυψε “ ότι έχει να πει 
μετά 2# και ότι ο σύντροφος έχει τόσο φύλλο 
ώστε να παίξουμε τουλάχιστον 4$. Ας σκεφτεί 
με τι μπορεί να είπα 6$ και όχι κοντρ ούτε πάσο 
και, αν έχει, ας πάει 7.
Βρούστης Β.: 6$. Το 3# δεν είναι σόλο αλλά 
από την αγορά ελπίζουμε να έχει. Όχι βέβαια ότι 
και με το σόλο θα βγούμε σίγουρα, αλλά...
Δελημπαλταδάκης Ν.: 6$. Βορράς, Ανατολή 
και Νότος προσπαθούν να μας πουν ότι έχουμε 
σλεμ, ας τους ακούσουμε.
Ρούσσος Γ.: 6$. Έχω 6φυλλο αντί 5φυλλο και 
έχω και Άσο που θα μπορούσα να μην έχω.
Αγγελόπουλος Π.: 6$. Ίσως χάνω τις 7, αλλά 
είναι δύσκολο να τις αγοράσω.
Τέλος το κοντρ σε αυτή τη φάση θα σήμαινε ένα 
χέρι εντελώς ακατάλληλο για σλεμ π.χ. μίνιμουμ, 
με 4φυλλο κούπα, χαμηλές αξίες εκτός των αγο-
ρασθέντων από τον άξονά μας χρωμάτων. Δεν 
φαίνεται να είναι αυτή η περίπτωση.
Γ. Τσαπίνος: Κοντρ. Και ό τι γίνει. Δεν μπορώ να 
ρισκάρω, δεν έχω καμία ένδειξη για σπαθιά και 
κούπες που έχω χανόμενες.

Πρόβλημα 7

Νέο χρώμα στο επίπεδο 3 είναι φόρσινγκ για μανς. 
Θέλουμε λοιπόν στο χέρι αυτό να κάνουμε τη φυ-
σική αγορά 3& αλλά διστάζουμε γιατί δεν έχουμε 
πόντους ανοίγματος που χρειάζονται. Όμως τι 
εναλλακτικές έχουμε; Θα μπορούσαμε να πούμε 
κοντρ έστω και χωρίς 4φυλλο κούπα. Αυτό δεν 
είναι τόσο έγκλημα από τη στιγμή που έχουμε πε-
ρίσσεια πόντων, το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι 
μετά το κοντρ και τη νέα αγορά του συμπαίκτη π.χ. 
3^ ή 3$ θα βρεθούμε πάλι χωρίς αγορά κατάλ-
ληλη για να δείξουμε προτασιακό χέρι σε ασφαλές 
επίπεδο. Ετσι μάλλον πρέπει να προτιμήσουμε τη 
φυσική αγορά, οβερμπιντάροντας το χέρι. 

Δελημπαλταδάκης Ν.: 3&. Στον διαγωνισμό 
αγορών του 2021 θα αγόραζα κοντρ = τράν-

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
πάσο 10 6 24%

6$ 9 5 40%
5ΧΑ 8 1 4%
6^ 6 8%

κοντρ 5 1 24%

Ομάδες- ΑΔ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
πάσο πάσο 1^ πάσο

1$ 2#* 3# 5#
;

# J63
$ K106432
^ A5
& 97

Δ 
Β

 
Ν

 Α

*Αδύνατο

Ομάδες – Α-Δ στη δεύτερη

*Αδύνατο

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1^ 2#*

;

# 83
$ Q53
^ Q75
& AK853

Δ 
Β

 
Ν

 Α

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%

3& 10 8 64%

κοντρ 8 5 28%

3^ 6 4%

3# 5 4%
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σφερ σπαθιά προτασιακό και άνω, αλλά σήμερα 
μπορώ να πω μόνο 3 σπαθιά.
Καραμανλής Φ.: 3&. Κοντρ και 3 σπαθιά οι δύο 
εναλλακτικές, θα προτιμήσω την πιο “φυσική” 
προσέγγιση.
Παπακυριακόπουλος Γ.: 3&. Παρ’ όλο που 
είναι στην ουσία φόρσινγκ μανς δεν μ’ αρέσουν 
οι άλλες αγορές.
Κανναβός Τ.: 3&. Κάτι πρέπει να πούμε. Κά-
νουμε φόρσινγκ αγορά. Δεν βλέπω καλύτερη 
επιλογή.
Σπανός Χ.: 3&. Αν πω κοντρ χωρίς 4φυλλη 
κούπα κινδυνεύω να παίζω στο 4-3 ή και 3-3. Αν 
κάνω κιουμπίντ 3#, ανεβάζω την αγορά σε επι-
κίνδυνα ύψη χωρίς να έχουμε σίγουρη δύναμη. 
Επομένως λέω 3&, που δεν είναι τυπικά…
Ακύλας Α.: 3&. Γιατί να δείξω τετράφυλλο 
κούπα αφού δεν έχω και όχι πεντάφυλλο σπαθί 
που έχω;
Πάντως και το ποσοστό αυτών που προτίμησε το 
κοντρ είναι σεβαστό:
Σαπουνάκης Α.: Κοντρ. Αν και δεν έχω 4φυλ-
λο κούπα θα προτιμήσω αυτή την αγορά διότι η 
εναλλακτική αγορά 3& είναι φόρσινγκ για μανς.
Βρούστης Β.: Κοντρ. Όλες οι αγορές φαίνονται 
λάθος το 3& κάνει το χέρι φόρσινγκ μανς ενώ 
στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου, το 3^, 
που μου φαίνεται καλύτερο ίσως από το 3&, έχει 
και αυτό τα προβλήματα του, οπότε θα πω ένα 
κοντρ και βλέπουμε.
Καραμανλής Μ.: Κοντρ. Να δώσουμε φόρσινγκ 
τέμπο αγοράζοντας 3& θα ήταν λάθος, το κοντρ 
δίνει χώρο στον συμπαίκτη να αγοράσει ΧΑ ή 
να δείξει τα σπαθιά του αν έχει να αγοράσει 4$ 
πιθανό να είναι η καλύτερη μανς ενώ αν πει 3$ 
αυτές θα παλεύονται.
Μηλιτσόπουλος Γ.: Κοντρ. Τυπικά μας λείπει 
μία κούπα, πλην όμως ως αντιστάθμισμα έχουμε 
11 τέλειους πόντους. Αν ο συμπαίκτης πει 4$ 
δεν πιστεύω ότι θα εύρισκε καμία καλύτερη 
μανς, έστω και στο 4-3 φιτ.
Προκοπίου Γ.: Κοντρ. Να γιατί οι αγορές weak 
κάνουν τόσο συχνά ζημιά. Δεδομένου ότι τα 
3& είναι αγορά forcing μανς επιλέγω το κοντρ. 
Άλλωστε δε θα είμαι εγώ αυτός που θα εκτελεί 
στο 4-3.
Μαμιδάκη Λ.: Κοντρ. Σε μέρα με λιακάδα μπο-
ρεί να βρω τον σύντροφο ακόμα και με 4φυλλο 
πίκα. 
Οι άλλες αγορές που απαντήθηκαν: 
Πουρναράς Τ.: 3^. Έχω λίγο περισσότερους 
πόντους και 1 λιγότερο καρό (όχι, δε φοβάμαι 
τα 3φυλλα). Νομίζω το 3& είναι forcing;
Ρούσσος Γ.: 3#. Πού είναι το πρόβλημα; Και με 
το καλό μου χρώμα και χωρίς 4φυλλο κούπα και 
με τους 11 πόντους μου. Σε δεύτερη αγορά 3$ 
του συντρόφου θα υπήρχε πρόβλημα, 4$ εν 
γνώσει του 4-3 φιτ ή 4^; 
Το μόνο που δεν περίμενα να ακούσω στη διανομή 
αυτή είναι: «πού είναι το πρόβλημα». 

Πρόβλημα 8

Σπάνια βγαίνουμε στα ΧΑ στο πρώτο χρώμα του 
δεξιά μας αντιπάλου όμως αυτή είναι μια τέτοια 
περίπτωση! Όλα είναι θέμα ενδιάμεσων φύλλων. 
Παρότι έχουμε 5φυλλο στις κούπες που δεν αγο-
ράστηκαν ο Νότος είπε ότι έχει κράτημα εκεί και 
εμείς πρέπει να βγούμε κάτω από Ασο, χωρίς τα 
σποτ που έχουμε στο χρώμα να μας εγγυώνται ότι 
θα το αναπτύξουμε γρήγορα. Από την άλλη στις 
πίκες ψάχνουμε μόνο τη Ντάμα ή τον Άσο στο συ-
μπαίκτη μας για να βάλουμε το συμβόλαιο σίγουρα 
μέσα, χρησιμοποιώντας τον $Α σαν είσοδο στις 
καλές μας πίκες. Βέβαια ο εκτελεστής μπορεί να 
έχει 9 λεβέ χρησιμοποιώντας τα άλλα χρώματα 
αλλά τότε μάλλον δεν μπορούσε να γίνει τίποτε. 

Ρούσσος Γ.: #7. Η μόνη ελπίδα για το μέσα.
Παπακυριακόπουλος Γ.: #7. Ελπίζοντας τον 
άσσο ή την ντάμα στον συμπαίκτη.
Αθανασιάδης Α.: #7. Τις κούπες σίγουρα τις 
κρατάει ο εκτελεστής και ελπίζω σε ονέρ πίκα 
στο σύντροφο. Μια άλλη σκέψη είναι να βγω Άσο 
κούπα να δω το μορ, αλλά μπορεί να έχουμε “ατυ-
χήματα” με ξεμπλοκαρίσματα ή να απελευθερώ-
σω αμέσως τις λεβέ που λείπουν στον εκτελεστή. 
Πιο ακραία σκέψη θα ήταν  να βγω Ρήγα πίκα, 
μήπως και υπάρχει ξερή Ντάμα στο μορ, αλλά 
χρειάζεται οπωσδήποτε το 9 στο σύντροφο.
Βρούστης Β.: #7. Ίσως η κούπα να είναι καλύ-
τερη αλλά υπάρχει η ελπίδα να γυριστεί το πίκα. 
Αν δεν το βγούμε, πολύ δύσκολα να το γυρίσει 
ο δικός μας. 
Δελημπαλταδάκης Ν.: #6. Αν είναι το σωστό 
χρώμα να επιτεθούμε, τώρα είναι η μόνη ευκαι-
ρία. Αν πάλι δεν είναι το σωστό χρώμα μπορεί να 
μας τα έβγαζαν έτσι και αλλιώς, ή αν τα φύλλα κα-
κοστέκουν γι’ αυτούς να μπαίνουν και πάλι μέσα.

Καραμανλής Φ.: #7. Είμαι μεταξύ του 7 πίκα 
και της ντάμας σπαθί. Τα σπαθιά μπορεί να είναι 
μπλοκέ αφενός και αφετέρου μάλλον χρειάζονται 
περισσότερα φύλλα από τον λειψό μάλλον δικό 
μου.
Κανναβός Τ.: #7. Εδώ όλα είναι πιθανά. Ελπίζου-
με να βρούμε ονέρ πίκα απέναντι ώστε να έχουμε 
καλύτερη πιθανότητα για να τους βάλουμε μέσα. 
Μηλιτσόπουλος Γ.: #7. Αφού παίζω ομάδες, 
πρέπει να βγω πίκα που έχει τις λιγότερες απαι-
τήσεις από τον συμπαίκτη ώστε να τρέξει το χρώ-
μα. Βέβαια και η αντάμ κούπα είναι υπό συζήτηση 
αφού κανείς από τους αντιπάλους δεν έχει 4φυλ-
λο κούπα, όπως προκύπτει εκ της αγοράς.
Προκοπίου Γ.: #x. Ο εκτελεστής δεν έχει 8 μπά-
ζες στα μινέρ και τον #Α, διαφορετικά δεν έχει 
σημασία το τι θα βγω. Με αυτό το δεδομένο, για 
να μπει μέσα το συμβόλαιο χρειάζομαι να βρω 
απέναντι τη #Q (δίφυλλη τουλάχιστον) ή τον 
$Κ (τρίφυλλο). Πίκα χωρίς κανέναν ενδοιασμό.
Σαπουνάκης Α.: #7. Η εναλλακτική αντάμ 
κούπα δεν προτιμάται λόγω ελλείψεως σποτς. Η 
αντάμ του Κ πίκα κερδίζει μόνο όταν ο μορ έχει 
την Q πίκα ξερή …. Θα προτιμήσω να μην βγω 
τον J ή 10 πίκα για να μη μπλοκάρει το χρώμα.
Καραμανλής Μ.: #Κ. Το σπαθί το αποκλείουμε 
αφού ακόμα και αν έχει αξίες εκεί ο συμπαίκτης 
δεν υπάρχουν οι επικοινωνίες. Η κούπα από την 
άλλη είναι πιθανό να είναι η σωστή αντάμ αλλά με 
τόσο κακά σποτ ακόμα και αν πετύχουμε καλή κα-
τανομή των φύλλων 2-2 στον εκτελεστή ή κάτι σε 
Κ ή QJ τετράφυλλο στον συμπαίκτη υπάρχει πολύ 
μεγάλη πιθανότητα να μπλοκαριστεί το χρώμα. 
Έτσι καταλήγω στην πίκα και μάλιστα στον Κ πίκα 
για την περίπτωση που ο μορ έχει Q ξερή.
Ακόμα και να βρούμε Ντάμα ξερή στο μορ μάλ-
λον δεν κάνουμε τίποτε γιατί ο εκτελεστής με 
#Α9χχ(χ) θα έχει 2 κρατήματα. Εξάλλου μπορεί να 
έχουμε προβλήματα μπλοκαρίσματος αν βγούμε 
το Βαλέ ή το 10 πίκα. Άλλες εναλλακτικές:
Γκανής Μ.: &Q. Δεν βγαίνω πίκα γιατί οι πίκες 
μου βρίσκονται μετά από αυτές του εκτελεστή. 
Ούτε κούπα κάτω από Άσσο...
Μαμιδάκη Λ.: &J. Ελπίζοντας να κόβει τα καρά 
ο σύντροφος και μια που η Q δηλώνει ισχυρή 
αντάμ μου φαίνεται μονόδρομος. 
Φλουρής Γ.: $x. Το δυσκολότερο πρόβλημα του 
διαγωνισμού, κατά την γνώμη μου. Αν τρέχουν 6 
καρά δεν έχω ελπίδες να τον βάλω μέσα. Ελπίζω 
στις κούπες, αν και δεν βλέπω να έχω τέμπο.

Οι Θανάσης Ακύλας και Χρήστος Σπανός ισο-
βάθμησαν στην πρώτη θέση και θα τους έχουμε 
και τους δυο στο πάνελ στο επόμενο τεύχος. Οι 
πρώτοι του 60ου διαγωνισμού: 1/2) Ακύλας Α., 
Σπανός Χ. 76. 3/4) Ιγγλέση Α., Κουκουσέλης 
Α. 73. 5) Βογιατζής Π. 72. 6/7) Αγγελόπουλος 
Π., Κουτρούμπας Γ. 70. 8) Κοτρωνάρου Α. 69. 
9) Παπαδάκης Ν. 68. 10/11) Βασιλακόπουλος 
Π., Ρούσσος Π. 67.

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
#7 10 7 24%

#6 10 3 0%

#Κ 7 1 0%

#J 7 16%

$2 6 1 0%

$4 6 28%

&Q 6 24%

&J 6 4%

$Α 5 1 4%

Ομάδες – όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1^ πάσο 1#

πάσο 3^ πάσο 3XA
όλοι πάσο

# KJ1076
$ A7542
^ 3
& QJ
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Πάνελ 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Αθανασιάδης Α. 2$ 3XA 2# κοντρ 2# 6$ 3& #7
2 Βρούστης Β. 2$ 1& 2# κοντρ 2ΧΑ 6$ κοντρ #7
3 Δελημπαλταδάκης Ν. 2$ 3XA 2# πάσο 2# 6$ 3& #6
4 Διονυσόπουλος Δ. 2$ 1& 2# κοντρ 2# πάσο 3& $2
5 Καραμανλής Μ. 2$ 3XA 2^ κοντρ 2# 5ΧΑ κοντρ #Κ
6 Καραμανλής Φ. 2# 1& 2^ κοντρ πάσο πάσο 3& #7
7 Κανναβός Π. 2$ 1& 2$ κοντρ 2# πάσο 3& #7
8 Μηλιτσόπουλος Ι. 2$ 3ΧΑ 2$ 3^ 2# πάσο κοντρ #7
9 Παπακυριακόπουλος Γ. 2$ 3ΧΑ 2$ πάσο 2# πάσο 3& #6

10 Προκοπίου Γ. 2$ 1& 2# 2# 2ΧΑ 6$ κοντρ #6
11 Ρούσσος Γ. 2# πάσο 2# κοντρ πάσο 6$ 3& #7
12 Σαπουνάκης Α. 2# 5& 2# 2# 2# πάσο κοντρ #7
13 Τσαπίνος Γ. 2$ 1& 2# 3^ 2ΧΑ κοντρ 3& $Α
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Οι απαντήσεις σας στον διαγωνισμό 
μπορούν να στέλνονται, με φαξ στην 
ΕΟΜ (210 7480.403) ή με email: 

magazine@hellasbridge.org και press@
hellasbridge.org ή μέσω της ιστοσελίδας 
της EOM (www.hellasbridge.org), όπου 
μπορείτε να γράφετε απευθείας και τα σχό-
λιά σας. Υπάρχει σύνδεση (link) και στο site 
του ΟΠΑΦ (www.opaf.org).
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Ζεύγη – ΑΔ στην δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1^ 3#*

;

# A
$ J10
^ A654
& AQ10963
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Πρόβλημα 2

Ζεύγη – ΒΝ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1& κοντρ

;

# K5
$ 1032
^ Q7
& AQ10743
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Πρόβλημα 3

Ομάδες – ΑΔ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
πάσο 1^ κοντρ 2#*

;

# Α75
$ 9653
^ A1094
& Κ8
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Πρόβλημα 4

Ομάδες – όλοι στην πρώτη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1$ 1# 2$ 3#*
4& 4# κοντρ πάσο

;

# –
$ ΚQ8753
^ Α4
& AQJ96
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Πρόβλημα 5

Ομάδες – όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1ΧΑ 3# 4$ 5&

;

# 973
$ Α863
^ ΑΚ7
& Α109

Δ 
Β

 
Ν

 Α

Πρόβλημα 6

Ομάδες- ΑΔ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
5& πάσο πάσο

;

# Q63
$ AKJ983
^ K75
& 2

Δ 
Β

 
Ν

 Α

Πρόβλημα 7

Ζεύγη – Α-Δ στη δεύτερη

*Αδύνατο

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1# πάσο 2$ πάσο

3^ πάσο 4& πάσο
;

# AQJ93
$ K
^ AQ75
& J53

Δ 
Β

 
Ν

 Α

Πρόβλημα 8

Ζεύγη – όλοι στη δεύτερη

Τι αντάμ κάνετε με το παραπάνω χέρι;

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1XA

πάσο 3XA όλοι πάσο

# J75
$ 9542
^ 86
& K1072

Δ 
Β

 
Ν

 Α

*μπαράζ

*αδύνατο
*μπαράζ



28

Λύσεις  των προβλημάτων (α πό τη σελίδα 21)

Η εκτέλεση είναι αρκετά εύκολη για έναν πεπειραμένο εκτελεστή. 
Ο Νότος, αφού κερδίσει τη δεύτερη λεβέ, πρέπει να παίξει &ΑΚ, να εισπρά-
ξει τον $Α και να παίξει μικρή κούπα (από οποιοδήποτε χέρι, δεν έχει σημα-
σία, αρκεί να μη βάλει την Ντάμα του μορ). Αν ο αντίπαλος που θα κερδίσει, 
γυρίσει σπαθί, ο Νότος επωφελείται από ένα κόψιμο και ξεσκαρτάρισμα, αν 
γυρίσει καρό, θα έχει μία δωρεάν εμπάς και αν γυρίσει κούπα, ο εκτελεστής 
θα μετράρει στο μορ μια κούπα για να διώξει ένα καρό. Αποφεύγοντας να 
κάνει οποιαδήποτε εμπάς, η επιτυχία είναι εγγυημένη 100%!

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή

1# πάσο 3# πάσο

4# όλοι πάσο

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο (**)

Ομάδες. Όλοι στη δεύτερη
Μοίρασε ο Νότος

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2ο (***)

Η φυσική τάση σε κάθε εκτελεστή είναι να κάνει το δικό του χέρι καλό. Αυτό 
συνήθως πετυχαίνει αλλά πάντα υπάρχει η εξαίρεση. Η σημερινή διανομή 
αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα.
Αφού κέρδισε το πρώτο ατού, ο Νότος παίζει τον &Α και μικρό σπαθί που 
κόβει με το #8. Μικρή πίκα προς το #10 του μορ και άλλο ένα σπαθί κό-
βεται με μεγάλο ατού. Στη συνέχεια παίζει κούπα προς τον Ρήγα του μορ, 
ο &J κόβεται με τον #Α και ένα καρό στον Άσο του μορ, επιτρέπει στο μορ 
να πάρει το τελευταίο ατού.  Ο Νότος τότε κάνει το τελευταίο του ατού, το 
μεγάλο σπαθί και τον $AQ για δέκα τρεις λεβέ.
Η γραμμή αυτή, που είναι σαφώς η καλύτερη αλλά και η μόνη που πετυχαίνει 
όπως είναι μοιρασμένα τα φύλλα στο διάγραμμα, είναι γνωστή ως dummy 
reversal (αντιστροφή του μορ). Το κλειδί είναι να χρησιμοποιηθεί το χέρι του 
εκτελεστή με τα πολλά ατού για να κόψετε τις χανόμενες του μορ, ενώ με τα 
ατού του μορ παίρνετε τα ατού των αντιπάλων.

Ομάδες. Όλοι στην πρώτη 
Μοίρασε ο Νότος

# KJ75
$ AQ64
^ KJ3
& J2

# A10
$ 108
^ 9764
& Q9653

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 98
$ KJ97
^ Q85
& 10874

# Q6432
$ 532
^ A102
& AK Αντάμ: #A

Αντάμ: &10

Εξασκηθείτε στην εκτέλεση
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# KJ109
$ K5
^ AQ
& AKJ75

# 4
$ 1098432
^ J965
& 43

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 732
$ J6
^ K72
& Q10862

# AQ865
$ AQ7
^ 10843
& 9

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή

1# πάσο 2XA* πάσο

3&** πάσο 3^*** πάσο

3$*** πάσο 4XA πάσο

5#**** πάσο 7# όλοι άσο

* Σύμβαση Jacoby, **Σόλο σπαθί, ***Αξίες, ****2 Άσοι και η Ντάμα ατού

Εξασκηθείτε Εξασκηθείτε 
στην αγοράστην αγορά
[ Α π α ν τ ή σ ε ι ς  α σ κ ή σ ε ω ν  σ ε λ ί δ α ς  1 2 ]

1. 2^. Και στις 2$, 2# δείχνοντας δίχρωμο 
προτασιακό χέρι.
2. 2^. Με 5φυλλο μαζέρ κάνουμε πάντα 
τράνσφερ γιατί οι πιθανότητες να βρούμε 
τρίφυλλο, τουλάχιστον, φιτ είναι πολύ με-
γαλύτερες από το να βρούμε 2φυλλο. Εάν ο 
συμπαίκτης κάνει υπερ-αποδοχή με δίφυλλο 
σπαθί θα πρέπει να πάμε μανς. Ένα πιθανό 
χέρι απέναντι σε αυτή την περίπτωση, όπου η 
μανς είναι τραβηχτή: χχχ, ΑQxx, AKxx, Ax. 
3. 2$. Και στις 2#, 3&. Εάν ο συμπαίκτης 
δεν έχει άχρηστους πόντους στα καρά πρέπει 
να υπάρχει ακόμα και σλεμ, είτε στα σπαθιά 
είτε στις πίκες, ενώ τα 3ΧΑ θα μπαίνουν 
μέσα!
4. 2$. Και στις 2#, 3ΧΑ. Εάν ο συμπαίκτης 
έχει τρίφυλλο ή 4φυλλο φιτ θα διορθώσει 
4# ή με μάξιμουμ χέρι, θα κάνει κιουμπίντ 
στο επίπεδο 4. Στην τελευταία περίπτωση 
έχουμε όλες τις προϋποθέσεις να ψάξουμε το 
σλεμ (π.χ. απέναντι σε J10x, Kxxx, AKx, AQx 
το σλεμ είναι τραβηχτό). 
5. 2$. Και στις 2#, 3$. Έτσι δείχνουμε 5-
5 τουλάχιστον τα μαζέρ με χέρι για μανς και 
πάνω. Εάν ο συμπαίκτης προτιμάει τις πίκες 
θα αγοράσει 3# (ή 4# με εντελώς ακα-
τάλληλο για σλεμ χέρι), οπότε μπορούμε να 
συνεχίσουμε με κιουμπίντ ή ερώτηση Άσων 
RKCB. Εάν ο συμπαίκτης προτιμάει τις κούπες 
κάνει άμεσα κιουμπίντ ή αγοράζει 4$ ανά-
λογα με τη δύναμή του. 
6. 2$. Και στις 2#, 4^. Εάν ο συμπαίκτης 
δεν έχει «άχρηστους» πόντους στα καρά το 
σλεμ είναι σχεδόν βέβαιο. 
7. 2^. Και στις 2$, 4$. Θέλουμε πολλά αλλά 
δεν αποκλείεται να τα έχει ο συμπαίκτης. Π.χ. 
Αχχχ, Κχχ, ΑQx, Axx. 
8. 2$. Και στις 2#, 3#. Προτασιακό. Π.χ. 
με 4 Άσους απέναντι έχουμε 3ΧΑ. 
9. 2$. Παρότι έχουμε 17 πόντους δεν πρέπει 
να κάνουμε υπερ-αποδοχή με μόνο 3φυλλο 
φιτ. 
10. 2#. Υπερ-αποδοχή με 2φυλλο πίκα. Ή 
3$ για όσους δεν παίζουν αυτή τη σύμβαση. 
11. 2ΧΑ. Υπερ-αποδοχή με κατανομή 3-4-3-3.
12. 3$. Υπερ-αποδοχή με 2φυλλο καρό (το 
χρώμα του τράνσφερ). 
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Περιφέρεια

Πρόγραµµα Σωµατείων ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Αττική

3-5
ΚΕΠΠΑ
ΑΟΜΨ
ΟΑΜΡ (Ζεύγη)

3-8 Φεστιβάλ Κύπρου

10-12 Παν. Περιφ. Πρωτ. Δυτικής 
Ελλάδας (Κέρκυρα)

17-19

ΑΟΜΨ 
ΟΑΜΧΝ                                                                       
17/6-2/7 Πανευρωπαϊκό 
ανοικτό πρωτάθλημα

24-26 ΑΟΜΒ (Εκδρομικό)  
ΠΟΑΜ
AMI              
ΟΠΑΦ

1-3
Παν. Περιφ. Πρωτ. 
Ανατολικής Ελλάδας 
(Λέσβος)

8-10 ΟΑΜ-ΛΕ (Εκδρομικό)
ΑΟΤ

15-21 ΟΑΜΚΗ (Εκδρομικό)

15-17 ΟΑΑ

22-24 ΟΠΑΦ

29-31 ΟΠΑΦ

Ιο
ύν

ιο
ς

Ιο
ύν

ιο
ς

Ιο
ύλ

ιο
ς

Ιο
ύλ

ιο
ς

ΔΕΥΤΕΡΑ
ΑΕΠΜΑ Ζεύγη 1-6 19.30
ΑΣΑΕ Ομάδες Όπεν/Ομάδες 1-9 20.00
ΑΟΜ Ζεύγη όπεν (handicap) 20.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 20.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη όπεν/Ζεύγη 1-9/Ζεύγη 1-6 20.30
AOT Ζεύγη όπεν/Ζεύγη 1-6 20.30

ΟΑΑ Ζεύγη όπεν/Ζεύγη 1-6/Ζεύγη 
Μαθητών 20.00

ΟΠΑΦ-
ΟΑΜΚΗ-
ΟΑΜ-ΛΕ

Ζεύγη Swiss Όπεν/Ζεύγη 1-9 
(ταυτ.)/ Ζεύγη Μαθητών 20.30

ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΤΡΙΤΗ
ΑΕΠΜΑ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 19.30
ΑΟΜ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30

ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.)/ Ζεύγη 1-9 
(ταυτ.) 20.30

ΑΣΑΕ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) / Ζεύγη 1-9 
(ταυτ.) 20.00

ΑΣΝΒ Ζεύγη Όπεν 20.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 10.15
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.)/Ζεύγη 1-6 20.30
ΟΠΑΦ-
ΟΑΜΚΗ-
ΟΑΜ-ΛΕ

Ζεύγη Όπεν (ταυτ.)/ Ζεύγη 1-9 
(ταυτ.) 20.30

ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΟΜΨ Ζεύγη 1-9/ Ζεύγη 1-6 19.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.)/Ζεύγη 1-6 20.30
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΑΣΑΕ Ομάδες Όπεν/Ομάδες 1-9 20.00
ΟΠΑΦ-
ΟΑΜΚΗ-
ΟΑΜ-ΛΕ

Ζεύγη Όπεν (ταυτ.)/ Ζεύγη 1-9 / 
Ζεύγη 1-6/Ζεύγη Μαθητών 20.30

ΟΑΑ Ζεύγη Όπεν 10.30
ΟΑΜΠΕΙ Ομάδες Όπεν 20.30
ΠΕΜΠΤΗ
AEΠMA Ζεύγη Όπεν 19.30
ΑΟΜ Ζεύγη Όπεν/Ζεύγη 1-9 20.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν/Ομάδες 1-6 20.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν/Ζεύγη 1-9/Ζεύγη 1-6 20.30
ΑΟΤ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20.30
ΑΣΑΕ Ζεύγη imp’s 20.00

ΟΑΑ Ζεύγη Όπεν/Ζεύγη 1-6/Ζεύγη 
Μαθητών 20.00

ΟΠΑΦ-
ΟΑΜΚΗ-
ΟΑΜ-ΛΕ

Ζεύγη Όπεν/Ζεύγη 1-9/Ζεύγη 1-6 20.30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 20.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν/Ζεύγη 1-9/Ζεύγη 1-6 20.30
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν 19.30
ΟΠΑΦ-
ΟΑΜΚΗ-
ΟΑΜ-ΛΕ

Ζεύγη Όπεν (handicap) 20.30

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν 19.30
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 19.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν/Ζεύγη 1-9/Ζεύγη 1-6 19.30
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν/Ζεύγη 1-6 19.30
ΟΠΑΦ-
ΟΑΜΚΗ-
ΟΑΜ-ΛΕ

Ζεύγη Όπεν/Ζεύγη 1-6 20.00

Σημείωση: Όπου συνδιοργανωτές είναι 2 ή περισσό-
τερα Σωματεία οι αγώνες γίνονται στην έδρα του 
πρώτου αναγραφόμενου.

Θερινές διευθύνσεις:
1. ΑΟΜ: Ολυμπιακό συγκρότημα Γουδή, είσοδος και 
πάρκινγκ δίπλα στο κολυμβητήριο, Κοκκινοπούλου 
5 και Κατεχάκη.
2. ΑΟΜΒ: Από 11/07 στο Χόκει - Ολυμπιακές 
εγκαταστάσεις Ελληνικού κάθε Δευτέρα - Τετάρτη και 
Πέμπτη με το παραπάνω πρόγραμμα.

ΑΜΙ - Ιωάννινα
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Παρασκευή Ζεύγη Όπεν 20.00
(Μέχρι τέλη Ιουνίου. Μετά ο Όμιλος κλείνει για καλο-
καίρι.)
ΑΟΜΜ - Βόλος (στο χώρο του Tennis club)
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
ΑΟΜΧ - Χαλκίδα
(εξ. κέντρο Ιππόκαμπος, παραλία Αλυκών)
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Σάββατο Ζεύγη Όπεν 11.30
ΙΟΘ - Θεσσαλονίκη
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 21.00
ΚΕΠΠΑ - Αγρίνιο
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.30
Τετάρτη Ομάδες Όπεν 17.00
Σάββατο Ομάδες Όπεν 18.00
ΚΟΑΜ - Κέρκυρα

Δευτέρα Ζεύγη/Ομάδες Όπεν 
(εναλλάξ) 19.00

Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.30
ΛΑΜΘ - Θεσσαλονίκη
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
(Από 15/7 έως 15/8 κλειστά)
ΟΑΜΘ - Θεσσαλονίκη
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Τρίτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ) 20.30
Πέμπτη Ομάδες 1-9 20.30
ΟΑΜΚ - Καλαμάτα
Δευτέρα Ομάδες Όπεν 21.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Κυριακή Ζεύγη Όπεν 20.30
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ΟΑΜΛ - Λάρισα (στο χώρο του mini golf)
Τρίτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 21.00
ΟΑΜΡ - Ρόδος
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 21.30
Τρίτη Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 21.00
Τετάρτη Ζεύγη Μαθητών 21.00
Πέμπτη Ομάδες Όπεν 21.30
ΟΑΜΣ - Σέρρες
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΟΑΜΧΝ - Χανιά
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
ΠΟΑΜ - Πάτρα
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Κυριακή Ομάδες Όπεν 19.00
ΡΟΜ - Ρέθυμνο
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.15
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.15
ΠΛΗ - Ηράκλειο
Κυριακή Ομάδες Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
ΣΑΜΟΣ - Σάμος
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΣΛΑΜ - Λέσβος
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Παρασκευή Ζεύγη Όπεν 20.30
XOM - Χίος
Δευτέρα Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.30
(Κλειστά από 15/7)

Αγωνιστικό πρόγραµµαΑγωνιστικό πρόγραµµα
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Από την Τασία Mπαμπούλα

Το τρελό
μπριτζόλεξο

Ο κόσμος του μπριτζ δεν είναι μόνο οι παίκτες του. 
Είναι κι όλοι όσοι εργάστηκαν και εργάζονται γι’ 

αυτό, μιλάνε γι αυτό –κι ας μη ξέρουν να παίζουν– και 

Juju de Κokimo (το φυλαχτό της πολεµίστριας)

το προωθούν με τον τρόπο τους. Η Ιωάννα η Μπάμπαρη 
–γνωστή στους φίλους της και σαν Τζο– στο μπαρ του ΑΟΜ 
μάγευε με τις γεύσεις της όλους τους παίκτες. Στα ταλέντα 
της όμως δεν περιλαμβάνεται μόνο η μαγειρική. 
Επιτέλους πραγματοποίησε τ’ όνειρό της, παρουσιάζοντας 
σε μια ιδιαίτερη εμπορική γωνιά, μοναδικά γυναικεία ρού-
χα – κομμάτια σε σχέδια αποκλειστικά δικά της, που στο 
καθένα απ’ αυτά υπάρχει το δικό του φυλαχτό. Μια πρώτη 
«γεύση» απ’ τις «συνταγές» μιας καλλιτέχνιδας στην ραπτι-
κή μπορείτε να πάρετε στο facebook (juju de kokimo) ή 
να επισκεφτείτε το κατάστημα στην οδό Αρχελάου 20 στο 
Παγκράτι. Είμαι σίγουρη πως θα χαρεί να σας δει. Καλές 
δουλειές Χουανίτα μου. Προσωπικά σ’ ευχαριστώ για την 
συνεργασία μας στην… Μιχαλακοπούλου. 

Τασία Μπαμπούλα

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ΟΡΙΖOΝΤΙΑ
1. Τέτοιοι να μην είναι οι πόνοι μας! – Αρχικά του ανώτατου πολιτικού μας 

αξιώματος
2. Της πόρτας το ολόγυρα και κρεβατιού μακάβριου όνομα – Ξεχωρίζει από 

την ήρα
3. Παρακινεί ν’ αφήσεις – Μετριέται και με imps στις ομάδες
4. Τρία ορίζουνε τη… μοίρα – Στο Αιγαίο… περιβρέχεται
5. Αρχή …τέλους – Έχει σταλακτίτες… μανιάτικους (αιτ.) – Ατελείω το 

μωρό!
6. Εκεί μένει ο καθαρευουσιάνος – Βουνό κι αυτό
7. Μπαρ με ονοματεπώνυμο – Μνήμη ηλεκτρονική

Λύση 
προηγούμενου

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. Μ Α Ρ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο
2. Α Π Α Ι Τ Η Σ Ε Ι Σ
3. Ρ Α Φ ■ Α Ν Τ ■ Γ Χ
4. Ι Τ Ι Α ■ Ε Ο Μ ■ Ε
5. Α Σ ■ Σ Α Ι ■ Π Υ Ο
6. Ν Ι Κ Η Φ Ο Ρ Ο Σ ■
7. Ε ■ Α Μ Ι Σ Ο Σ ■ Π
8. Σ Ι Ν Ι Σ ■ Κ ■ Λ Α
9. ■ Σ Ι ■ Α Μ Α Θ Ο Σ

10. Τ Ο Σ Τ ■ Τ Σ Α Κ Α

8. Καμαρώνουν μικρασιάτες γι αυτή την πόλη – Διώχνει ξενικά και μάγκικα
9. Του νιονιού δεν του ‘φτανε ένα! – Τόπος δράσης τραγωδίας – Προτρέπει
10. Πρώτα τους …βάζεις, μετά τους πετυχαίνεις

ΚΑΘΕΤΑ
1. Κι αυτός έχει το… είδος του – Σημάδι νέου οδηγού
2. Μισός αγώνας – Συχνό απαρέμφατο της γλώσσας μας
3. Κόβεται αλλά δεν καλύπτεται στην εποχή της κρίσης – “Σκουπιδότοπος” 

κι αυτός
4. Φωνήεντα που… πετάνε – Στη Σανταρόζα… μαζεμένα (επιρ.)
5. Σ’ ακολουθεί συνέχεια – Σπίτι Θεού (αιτ.)
6. Βραβείο για πολλά… ευχαριστώ – «Τρίτο..» που θυμίζει πόλεμο
7. Γιαπωνέζος αρχηγός – Ξεπουλάει αν το ξαναπείς – Αρχικά και ομίλων 

μπριτζ
8. Γαλλίδας Ιωάννας επίθετο - Υπόθεση με προϋποθέσεις
9. Πρώτα των… πρώτων – Το λες και χυδαίο – Το έτερον ήμισυ του Βέγκας
10. Έχουν συνεργείο που σώζει ζωές 





ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÏ

ÐÑÙÔÁÈËÇÌÁ

Ä. ÅËËÁÄÁÓ 2011
ï10  ÊÕÐÅËËÏ ÓÔÁÌÁÔÇ ÁÑÂÁÍÉÔÁÊÇ

ÕÐÏ ÔÇÍ ÁÉÃÉÄÁ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÏÌÏÓÐÏÍÄÉÁÓ ÌÐÑÉÔÆ

ÄÉÁÌÏÍÇ

ÃÅÍÉÊÅÓ Þ ÅÉÄÉÊÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ - ÄÉÅÕÊÑÉÍÉÓÅÉÓ

Îåíïäï÷åßï «CHANDRIS Hotels & Resorts»
• Ìïíüêëéíï: 75e áíÜ äéáíõêôÝñåõóç ìå ðñùéíü
• Äßêëéíï: 100e áíÜ äéáíõêôÝñåõóç ìå ðñùéíü
Óáò ðáñáêáëïýìå ç êñÜôçóç ôùí äùìáôßùí óáò íá ãßíåé ôï ôá÷ýôåñï äõíáôü, äéüôé 
õðÜñ÷åé ðåñéïñéóìÝíïò áñéèìüò äùìáôßùí, ëüãù ôçò èåñéíÞò óáéæüí. Ãéá ôçí êñÜôçóç 
áðáéôåßôáé ðñïêáôáâïëÞ 50e êáô’ Üôïìï.
(Áñ. Ëïã.: ALPHA 680-002101-292544  / ÁÃÑÏÔÉÊÇ 173 01 012386 57)

×ñéóôßíá Âñáíßêá:  6974761641
Óðõñéäïýëá Ðáðáãåùñãßïõ:  6937280488
Âáóßëçò ×áôæçäÜêçò:  6945757075
ÊùóôÞò ÊïõôóÜêïò:  6932154616,  2661035319

ÁÏÌ: Íßêïò Êçðïõñüò:  6979040132,  6906890500

ÏÁÌÊÇ: Óåìßñáìéò Âéëëéþôç:  6932363779

ÊÅÑÊÕÑÁÚÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÏÕ ÌÐÑÉÔÆ

ÊÏÁÌ

ÊÅÑÊÕÑÁÚÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÏÕ ÌÐÑÉÔÆ

ÊÏÁÌ

ÐÑÙÔÁÈËÇÌÁ ÆÅÕÃÙÍ & ÏÌÁÄÙÍ
ÊÅÑÊÕÑÁ 9-13 ÉÏÕÍÉÏÕ 2011
ÓÕÍÄÉÏÑÃÁÍÙÓÇ:

ÊÅÑÊÕÑÁÚÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÏÕ ÌÐÑÉÔÆ
ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÉÏÍÉÙÍ ÍÇÓÉÙÍ - ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÇ ÅÍÏÔÇÔÁ ÊÅÑÊÕÑÁÓ
ÌÅ ÔÇÍ ÅÕÃÅÍÉÊÇ ÐÑÏÓÖÏÑÁ ÓÕÍÅÑÃÁÓÉÁÓ ÔÙÍ ÏÌÉËÙÍ: ÁÏÌ, ÏÁÌÊÇ

ÅÊÄÑÏÌÅÓ - ÅÊÄÇËÙÓÅÉÓ

ÌÅÔÁÊÉÍÇÓÇ

• ÓÜââáôï 11/6: ÊñïõáæéÝñá óå Ðáîïýò 
êáé ÁíôéðÜîïõò (ãéá ðáßêôåò êáé óõíïäïýò). 
ÔéìÞ 18e áíÜ Üôïìï êáé 4e ãéá ìåôáêßíçóç 
áðü ôï îåíïäï÷åßï óôï ëéìÜíé. Áíá÷þñçóç 
9.00 ð.ì. / åðéóôñïöÞ 7.00 ì.ì.

• ÊõñéáêÞ 12/6: ÅêäñïìÞ êáé îåíÜãçóç óå áîéïèÝá-
ôá ôçò ÊÝñêõñáò (ãéá
ðáßêôåò êáé óõíïäïýò)
ÄùñåÜí. Áíá÷þñçóç
11.00 ð.ì. / åðé-
óôñïöÞ 6.00 ì.ì.

• ÁÐÏ ÁÈÇÍÁ
ÊÔÅË: 2-3 äñïìïëüãéá êáèçìåñéíÜ (ôçë. 210.5129443 & 26610.28927)

Ìå É.×.: 450 ÷ëì. ðåñßðïõ Ýùò Çãïõìåíßôóá êáé F.B. ìå ôáêôéêÜ äñïìïëüãéá 
(äéÜñêåéá 1.30') (ôçë. 2665099460 & 2661365200)

Áêôïðëïúêþò: Áðü ÐÜôñá ìå ðïëõôåëÞ F.B. MINOAN LINES êáé ANEK (äåí åßíáé 
ãíùóôÜ ôá áêñéâÞ äñïìïëüãéá ôçí åðï÷Þ ôïõ ôïõñíïõÜ) (MINOAN, 
ôçë. 2610.426000 & 26610.25000 / ANEK, ôçë. 2610.226053 & 
26610.32664)

Áåñïðïñéêþò: Ôñåéò ðôÞóåéò êáèçìåñéíÜ ôçò AEGEAN (05:30, 11:40, 17:50) 
(AEGEAN, ôçë. 210.6261000, 26610.27100, 8011120000)
Äýï ðôÞóåéò ôçò Ï.Á. (08:55, 14:35) (Ï.Á. Ôçë. áðü êéíçôü 
210.3550500, áðü óôáèåñü 8018010101 êáé 26610.38187)

Äõíáôüôçôá ìåôáêßíçóçò áðü ÁèÞíá ìå ðïýëìáí, åöüóïí äçëþóïõí óõììåôï÷Þ ôïõëÜ÷é-
óôïí 35 Üôïìá. Êüóôïò ìåôáêßíçóçò: 65e áíÜ Üôïìï (óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ ôïõ F.B.) 
Ðëçñïöïñßåò - äçëþóåéò óõììåôï÷Þò óôá ôçëÝöùíá ôçò Ïìïóðïíäßáò (2107480400 -401).

• ÁÐÏ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ
ÊÔÅË: 2 äñïìïëüãéá êáèçìåñéíÜ (ôçë. 2310.595406 & 26610.28927)

Ìå É.×.: 330 ÷ëì. ðåñßðïõ Ýùò Çãïõìåíßôóá ìÝóù ôçò Åãíáôßáò ïäïý êáé F.B. 
ìå ôáêôéêÜ äñïìïëüãéá (äéÜñêåéá 1.30') (ôçë. 2665099460 & 
2661365200)

Áåñïðïñéêþò: Ðëçñïöïñßåò ãéá ðôÞóåéò AEGEAN, ôçë. 2310.280050 & 26610.27100

ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÁÃÙÍÙÍ

ÄÉÊÁÉÙÌÁÔÁ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ

ÁÓÇÌÅÍÉÁ ÅÐÁÈËÁ

Èá äéåîá÷èïýí áãþíåò ïìÜäùí ÏÐÅÍ, 1-9 êáé 1-6 äýï çìåñßäùí
• ÐÝìðôç 9/6 þñá 21:00 1ç Çìåñßäá
• ÐáñáóêåõÞ 10/6 þñá 21:00 2ç Çìåñßäá

êáé áãþíåò æåõãþí ÏÐÅÍ, 1-9 êáé 1-6 ôñéþí çìåñßäùí:
• ÓÜââáôï 11/6 þñá 21:00 1ç Çìåñßäá
• ÊõñéáêÞ 12/6 þñá 20:00 2ç Çìåñßäá
• ÄåõôÝñá 13/6 þñá 11:00 3ç Çìåñßäá

ÄéáéôçôÝò áãþíùí: Íßêïò Êçðïõñüò & Óåìßñáìéò Âéëëéþôç

(ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí áãþíùí èá ðñïóöÝñïíôáé êáöÝò, íåñü, ôóÜé êáé âïõôÞìáôá äùñåÜí)

Áãþíåò æåõãþí 35e ôï Üôïìï (íÝïé, óôñáôåõìÝíïé 15e, êÜôù ôùí 18 åôþí äùñåÜí)
Áãþíåò ïìÜäùí 100e ç ïìÜäá (ãéá óõììåôï÷Þ êÜèå íÝïõ, óôñáôåõìÝíïõ Ýêðôùóç 10%)
(ãéá óõììåôï÷Þ êÜôù ôùí 18 åôþí Ýêðôùóç 20%)

ÏÉ ÁÃÙÍÅÓ ÈÁ ÄÉÅÎÁ×ÈÏÕÍ ÓÔÇ ÄÁÓÉÁ

ÓÔÉÓ ÁÉÈÏÕÓÅÓ ÔÏÕ ÎÅÍÏÄÏ×ÅÉÏÕ

• Áãþíåò æåõãþí ÏÐÅÍ, 1-9 êáé 1-6
ï ï ï

1  æåýãïò ãåíéêÞò 2  æåýãïò ãåíéêÞò 3  æåýãïò ãåíéêÞò
Ðñþôá æåýãç çìåñßäùí
Óôï ðñþôï æåýãïò ôïõ ÊÏÁÌ èá áðïíåìçèåß  ôï êýðåëëï ÓÔÁÌÁÔÇ ÁÑÂÁÍÉÔÁÊÇ

• ÅÉÄÉÊÁ ÅÐÁÈËÁ
ï ï ï

1  æåýãïò ãõíáéêþí 1  æåýãïò seniors 1  ìéêôü æåýãïò
Ôá åéäéêÜ Ýðáèëá èá áðïíåìçèïýí åöüóïí õðÜñ÷ïõí 3 ôïõëÜ÷éóôïí äéåêäéêçôÝò

• ÅÐÉÐËÅÏÍ
ï ï

1  æåýãïò 1-11 ãéá ôçí ÏÐÅÍ êáé 1  æåýãïò ìáèçôþí ãéá ôçí 1-6

• Áãþíåò ïìÜäùí ÏÐÅÍ, 1-9 êáé 1-6
(Åöüóïí õðÜñ÷ïõí 5 ôïõëÜ÷éóôïí ïìÜäåò, áëëéþò åíéáßïò ìå áíþôåñç êáôçãïñßá)
Èá áðïíåìçèïýí Ýùò 6 Ýðáèëá óôéò äýï ðñþôåò ïìÜäåò êÜèå êáôçãïñßáò

• MASTER POINTS
çò çò

Ïé áãþíåò æåõãþí ÏÐÅÍ åßíáé 2  âáèìßäáò êáé üëïé ïé õðüëïéðïé áãþíåò åßíáé 3
âáèìßäáò êáé èá áðïíåìçèïýí ôá ðñïâëåðüìåíá áðü ôïí êáíïíéóìü ôçò ÅÏÌ.

«CHANDRIS Hotels & Resorts»


