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Στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση των εκπροσώπων Σωματείων-Μελών αποφασίστηκε με 
πολύ μεγάλη πλειοψηφία να μην αναλάβουμε τελικά τους Πανευρωπαϊκούς αγώνες ομάδων 

του 2012. Αυτή ακριβώς ήταν και η εισήγηση του Δ. Σ. της ΕΟΜ για τους παρακάτω λόγους:
Συγκροτήσαμε αρχικά μία επιτροπή χειρισμού των Πανευρωπαϊκών Αγώνων Μπριτζ που 

θα γίνουν τον Ιούνιο του 2012, με προοπτική οι αγώνες να διεξαχθούν στο Ξενοδοχείο PORTO 
CARRAS στην Χαλκιδική. Είχαν γίνει δύο επισκέψεις στο PORTO CARRAS από την προηγούμενη 
Διοίκηση της Ε.Ο.Μ και είχε πλέον καθορισθεί η έδρα των Αγώνων.

Βρήκαμε ένα προϋπολογισμό από το προηγούμενο Συμβούλιο ύψους 430.000 ευρώ και το 
κείμενο της συμφωνίας Ε.Ο.Μ με E.B.L που καθόριζε τα της οργάνωσης και διεξαγωγής των 
αγώνων από την Ε.Ο.Μ. Κάναμε τροποποίηση του κειμένου της συμφωνίας βάσει δικών μας 
πλέον συμφερουσών απαιτήσεων. Έγινε διερεύνηση προς εύρεση χορηγών με θετικά τότε 
αποτελέσματα από πλευράς υποσχέσεων. Ο τότε Περιφερειάρχης Μακεδονίας ήταν θετικός 
να βοηθήσει οικονομικά την προσπάθεια μας. Επίσης είχαμε διαβεβαιώσεις από τον ίδιο το 
Γ. Γ. Αθλητισμού ότι θα συμβάλουν στην προσπάθειά μας, όχι με χρήματα αλλά κυρίως υλικά. 
Υπήρχε ήδη ένας χορηγός, μέσω του κ. Έιντι, για αρχική χορήγηση 100.000 ευρώ άμεσα και 
πιθανή προοπτική για άλλες 100.000 ευρώ αργότερα. Υπήρξε ακόμα η προοπτική να βρεθούν 
και άλλοι χορηγοί. Εξάλλου το Δ.Σ συμπίεσε σημαντικά  τον αρχικό προϋπολογισμό. 

Έτσι στη Γ.Σ της Ε.Ο.Μ τον Φεβρουάριο του 2011 εισηγηθήκαμε να προχωρήσουμε λαμβάνο-
ντας υπόψη τις τότε επικρατούσες οικονομικές συνθήκες και προοπτικές.

Επιτύχαμε πολύ καλύτερους όρους στην επαναδιαπραγμάτευση, από την αρχή, του συμφω-
νητικού με την E.B.L.Ο Πρόεδρος της E.Β.L με δύο επιτελείς του ήρθε στην  Αθήνα όπου έλαβαν 
χώρα οι τελικές τροποποιήσεις του κειμένου και υπογράψαμε αμφότεροι την συμφωνία την 17 
Μαΐου 2011.  Έκτοτε όμως και μέχρι  σήμερα διαμορφώθηκε ένα τεράστιο οικονομικό χάος 
στη χώρα μας με δυσμενείς επιπτώσεις σε όλους τους τομείς. Η ρευστότητα των Τραπεζών 
και παραγωγικών πηγών είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Απευθυνθήκαμε σε επιχειρήσεις Καυσίμων, 
Ειδών διατροφής, Αγροτικών μηχανημάτων, Οινοποιίας, Ηλεκτρονικών μέσων, σε ιδιώτες, σε 
άλλες Βιομηχανίες, σε φίλους του εσωτερικού και του εξωτερικού. Όλες οι πόρτες ήταν κλειστές 
– πλήρης άρνηση με την φράση «Δεν βλέπετε ότι η οικονομία καταρρέει; Πού πάτε;».

Όλοι όσοι απευθυνθήκαμε ήταν αρνητικοί ενώ ο μόνος χορηγός μας κ. Σαμπάχ με τον κ. Έιντι 
να εκφράζει  τις απόψεις του είπε: «Εγώ πριν από δύο χρόνια σας προέτρεψα να αναλάβετε τους 
Πανευρωπαϊκούς Αγώνες. Εγώ αυτή την στιγμή λέγω να σταματήσετε κάθε προσπάθεια». 

Υπήρξε εξάλλου οριστικό ναυάγιο των επί πολλών μηνών διαπραγματεύσεων με το Πόρτο 
Καρράς, καθώς η εταιρεία δεν δέχθηκε τις τελικές προτάσεις μας. Έτσι στραφήκαμε στην λύση 
να γίνουν οι αγώνες στην Αθήνα και συγκεκριμένα να ζητήσουμε τις εγκαταστάσεις του Σταδίου 
Ειρήνης και Φιλίας. Όμως, παρά τις  έντονες προσπάθειες των μελών του ΔΣ και των υπηρεσιών 
της ΕΟΜ και αυτή η προσπάθεια ουσιαστικά απέτυχε δεδομένου ότι οι υποσχέσεις ήταν γενικές 
και αόριστες και δεν υπήρχε συμφωνία μεταξύ των κρατικών υπηρεσιών ούτε ενδείξεις εγγυ-
ήσεων αλλά και οι λίγες συμφωνίες που κάναμε αναιρούνταν την επόμενη είτε από τους ίδιους 
είτε από άλλους. 

Αυτή η εικόνα μας απογοήτευσε και μας δημιούργησε την εντύπωση ότι ήταν επισφαλής 
κάθε συμφωνία και μάλιστα για να προχωρήσουμε σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση, διεθνούς 
επιπέδου, όπως οι Πανευρωπαϊκοί αγώνες. Ήταν πολύ πιθανό η κατάσταση μέχρι τις ημερομη-
νίες διεξαγωγής των αγώνων να ήταν εξίσου άσχημη ή και χειρότερη και οι ξένες αποστολές 
να μη μπορούσαν να εξυπηρετηθούν ούτε στα στοιχειώδη, με αποτέλεσμα προσπαθώντας να 
αντιμετωπίσουμε μια ουτοπία να καταλήξουμε σε τραγωδία. 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, που περιγράφονται εδώ πολύ περιληπτικά, ήταν σαφές ότι η 
ανάληψη διεξαγωγής των αγώνων ήταν φοβερά προβληματική και το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφω-
να  να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση τη μη εκτέλεσή τους.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
∆ιογένης Χαρλαύτης

Ο Πρόεδρος της ΕΟΜ
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Ο κόσμος του  ΜΠΡΙΤΖ Επιμελείται ο Άσσος Πίκα

Aγωνιστικά και άλλα
Σε 11 σωματεία στην Αττική και σε 

15 στην Περιφέρεια ξεκίνησαν 
μαθήματα μπριτζ σε νέους παίκτες. Σύμ-
φωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της ΕΟΜ 
πάνω από 500 άτομα ξεκίνησαν τα πρώτα 
μαθήματα. Το 2012 αναμένεται λοιπόν με 
αρκετούς νέους αθλητές με αγωνιστικό 
δελτίο, αλλά και καινούργια σωματεία. 
Συγκεκριμένα, έχουν ήδη ξεκινήσει ενέρ-
γειες για νέους συλλόγους –και πραγμα-
τοποιούνται μαθήματα– στη Ροδόπολη, 
στον Κολωνό και στον Σύλλογο Συνταξι-
ούχων της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας, για 
την Αττική. Η Έδεσσα, η Λαμία, το Κιάτο 

Σειρά μαθημάτων μίνι-μπριτζ για παιδιά ηλικίας 
9-15 ετών προγραμματίζεται στις εγκαταστά-

σεις του ΟΑΜ (Ιπποκράτους 6-8 στο Μαρούσι). Η ακρι-
βής ώρα και ημέρα (Παρασκευή, Σάββατο ή Κυριακή) 

θα καθορισθούν σε συνεννόηση με τη δασκάλα της 
ΕΟΜ Μαριάννα Κορώνη 2108020519, 6932947768. 
Γκρουπ μπορούν να δημιουργηθούν ανά πάσα στιγμή. 
Δηλώστε συμμετοχή!

και το Αίγιο προβλέπεται επίσης πολύ σύ-
ντομα να έχουν σωματεία-μέλη της ΕΟΜ. 
Το ΔΣ της ΕΟΜ αναζητεί συστηματικά τους 
κατάλληλους ανθρώπους, κυρίως στην 
Περιφέρεια, ώστε το άθλημά μας να δη-
μιουργήσει πυρήνες στις μεγάλες πόλεις. 
Σημαντικά σε αυτό βοηθούν και πολλοί 
αθλητές μας, που ο τόπος καταγωγής τους 
δεν έχει ακόμα γνωρίσει το μπριτζ!

Η ΕΟΜ, έχοντας καταγράψει ενδι-
αφερόμενους για μαθήματα που 

δεν μπόρεσαν να ξεκινήσουν τον Οκτώ-
βριο, αλλά και άλλους που συνεχίζουν να 

επικοινωνούν, προτίθεται να επαναλάβει 
μια μικρή διαφημιστική καμπάνια στο τέ-
λος του χρόνου, ώστε να δημιουργηθούν 
νέα γκρουπ μαθητών. Δεδομένου ότι οι 
νέοι αυτοί μαθητές θα πρέπει τον Φε-
βρουάριο να συμβαδίζουν με αυτούς του 
Οκτωβρίου, τα τμήματα αυτά θα πρέπει να 
είναι ταχύρρυθμα. Παρακαλούνται όλα τα 
σωματεία που προτίθενται να δημιουργή-
σουν τέτοια γκρουπ να το δηλώσουν στην 
ΕΟΜ μέχρι 9 Δεκεμβρίου (Δάσκαλο, Ημέ-
ρα, Κόστος, Διάρθρωση μαθήματος και 
χρονική διάρκεια), ώστε να ενημερώνεται 
σωστά ο κάθε ενδιαφερόμενος.

Η διοργανώτρια χώρα του 40ού Παγκόσμιου πρωταθλήματος, Ολλαν-
δία, ήταν και αυτή που κατέκτησε τη νίκη στην κυριότερη και πιο πε-

ρίβλεπτη διοργάνωση του αγωνιστικού Μπριτζ, το Bermuda Bowl. Στο μεγάλο 
τελικό οι νεαροί Ολλανδοί αντιμετώπισαν μια επίσης νεανική ομάδα  των ΗΠΑ 
που ήταν και η νικήτρια χώρα στην προηγούμενη διοργάνωση. Τρίτοι κατατά-
χτηκαν οι Ιταλοί. Στον αντίστοιχο αγώνα των Γυναικών η Γαλλία αναδείχτηκε 
πρωταθλήτρια κερδίζοντας στον τελικό την Ινδονησία. Στην τρίτη θέση η ομάδα 
της Ολλανδίας. Στο πρωτάθλημα Seniors νικήτρια ήταν επίσης η Γαλλία κερδίζο-
ντας στον τελικό, μετά από μεγάλη μάχη, τις ΗΠΑ.  Τρίτη η ομάδα της Πολωνίας. 
Τέλος στον αγώνα ομάδων Transnational Open όπου μετείχαν 151 ομάδες η Πα-
γκόσμια και Πανευρωπαϊκή πρωταθλήτρια Νέων ομάδα του Ισραήλ κατέκτησε 
τη νίκη επικρατώντας στον τελικό μιας ομάδας της Αυστραλίας. Σύμφωνα με 
τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (WBF) το πρωτά-
θλημα αυτό ήταν από άποψη διοργάνωσης το καλύτερο από όσα προηγήθηκαν. 
Περισσότερα στο επόμενο τεύχος. 

Τις ημέρες έκδοσης του τεύχους 
αυτού το ελληνικό μπριτζ απο-

χαιρέτησε μια πολύ μεγάλη αθλήτρια, 
την Άννα Σπηλιοπούλου. Η παικτική της 
δεινότητα, αλλά και το εξαίρετο ήθος της, 
θα μείνουν στην ιστορία του αθλήματός 
μας. Η Άννα διετέλεσε μόνιμο μέλος της 
Εθνικής Ομάδας Γυναικών για πολλά 
χρόνια ενώ μια φορά ήταν μέλος και της 
εθνικής ομάδας όπεν. Με γενική αποδο-
χή και παραδοχή από όλους και όλες ανε-
ξαίρετα, ήταν η  κορυφαία αθλήτρια του 
χώρου μας για σειρά πολλών ετών. Στους 
ανθρώπους που τη γνώρισαν από κοντά 
θα μείνει αξέχαστη. Η Ελληνική Ομο-
σπονδία και οι συντάκτες του περιοδικού 
εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια 
στον γιό της, την αδερφή της Άντα Χαρ-
λαύτη και τους λοιπούς συγγενείς και 
φίλους της αγαπημένης μας Άννας.
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Στον αγωνιστικό τομέα, στην ενότητα 
1-16 της Α’ Εθνικής είχαμε Χιτσκοκικό 

φινάλε. Δυο γύρους πριν το τέλος ο Αθη-
ναϊκός Όμιλος Μπριτζ, (ΑΟΜ) παρέμενε 
με μεγάλη διαφορά στην κορυφή της βαθ-
μολογίας και φαινόταν ότι θα επιβεβαίωνε 
τον τίτλο του αδιαφιλονίκητου φαβορί για 
την πρώτη θέση. 
Ο ΑΟΜ ξεκίνησε δυναμικά τους αγώνες 
και για 4 συνεχόμενους γύρους αύξανε την 
διαφορά των Vps από τους υπόλοιπους 
διεκδικητές του τίτλου έχοντας πριν τον 
5ο γύρο διαφορά ασφαλείας 24 Vps από 
τον δεύτερο ΟΠΑΦ (Όμιλος Πνευματικού 
Αθλητισμού Φιλοθέης) ενώ θα αγωνιζόταν 
με τον τρίτο στην κατάταξη ΟΑΜΚΗ (Όμι-
λο Αγωνιστικού Μπριτζ Κηφισιάς), από 
τον οποίο είχε απόσταση 26,5 Vps. Όμως 
ο ΟΑΜΚΗ κέρδισε τον ΑΟΜ με 19-11 και 
πέρασε στη δεύτερη θέση της βαθμολο-
γίας καθώς ο ΟΠΑΦ έχασε από τον ΟΑΜΘ 
(Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Θεσσαλονί-
κης) με 17-13.
Ο ΟΑΜΚΗ είχε ροκανίσει τη διαφορά των 
Vps από τον πρώτο ΑΟΜ, που όμως είχε 
πάντα τον πρώτο λόγο στη κατάκτηση του 
πρωταθλήματος, αφού η διαφορά των Vps 
ήταν 18,5 από τον δεύτερο πια ΟΑΜΚΗ.
Οι κακές εμφανίσεις του ΑΟΜ συνεχίσθη-
καν και στον 6ο και προτελευταίο γύρο 
όταν ο ΑΟΜ έχασε από τον ΟΠΑΦ με 24-6. 
Έτσι Ο ΟΑΜΚΗ βρέθηκε σε απόσταση ανα-
πνοής του 0,5 Vps από την πρώτη θέση 
καθώς συνέτριψε τον Όμιλο Αγωνιστικού 
Μπριτζ (ΟΑΜ) με 24-6.
Ο 7ος και τελευταίος γύρος ήταν ο καθο-
ριστικός για την έκβαση του πρωταθλή-
ματος: 

Ο ΑΟΜ αγωνίζεται με τον ΑΣΑΕ (Αθλητικός 
Σύλλογος Αιγυπτιωτών Ελλήνων) και ηττά-
ται, απρόσμενα, με 21-9.
Ο ΟΑΜΚΗ κερδίζει 19-11 τον ΠΟΑΜ (Πα-
τραϊκός Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ) και 
κατακτά, μετά από 13 χρόνια, το δεύτερο 
πρωτάθλημα στην ιστορία του. Η ήττα του 
ΑΟΜ όμως είναι ακόμα πιο οδυνηρή αφού 
τον στέλνει στην τρίτη θέση, παρόλο που ο 
ΟΠΑΦ γνώρισε την ήττα από τον ΟΑΜ με 
17-13.
Στη Β’ Εθνική κατηγορία υποβιβάστηκαν 
οι ΟΑΜ και ΟΑΜΠΕΙ (Όμιλος Αγωνιστικού 
Μπριτζ Πειραιά) ενώ το 2012 οι ΠΛΗ (Πε-
ριηγητική Λέσχη Ηρακλείου) και ΛΕ (Λέ-
σχη Επιστημόνων) θα αγωνιστούν στην Α’ 
Εθνική.
Στην ενότητα 1-11 της Α’ Εθνικής ο ΟΑΜΘ 
κέρδισε το πρωτάθλημα με 137 VPs έναντι 

133 VPs του ΑΟΜΒ (Αγωνιστικός Όμιλος 
Μπριτζ Βουλιαγμένης). Στην τρίτη θέση 
με 121 VPs κατετάγη η ΠΛΗ.
Στην ενότητα 1-9 της Α’ Εθνικής ο ΟΑΜΚΗ 
ήταν ο μεγάλος νικητής. Κατέκτησε το 
πρωτάθλημα έχοντας συγκεντρώσει 128 
VPs έναντι 118 VPs του δεύτερου ΑΟΜΨ 
(Αγωνιστικός Όμιλος Μπριτζ Ψυχικού) και 
114 VPs του τρίτου ΟΠΑΦ.
Στην ενότητα 1-6 της Α’ Εθνικής πρω-
ταθλήτρια στέφθηκε η ΠΛΗ με 101 VPs 
αφήνοντας πίσω της τον ΟΑΜΧΝ (Όμιλος 
Αγωνιστικού Μπριτζ Χανίων) με 87 VPs και 
τρίτο τον ΑΟΜ με 77 VPs.
Η ειδική κατηγορία των γυναικών έσωσε 
το γόητρο του ΑΟΜ αφού για δεύτερη συ-
νεχόμενη χρονιά στέφθηκε πρωταθλητής, 
αφήνοντας πίσω του στη δεύτερη και τρίτη 
θέση αντίστοιχα τους ΟΠΑΦ και ΟΑΜΚΗ.

∆ιασυλλογικό πρωτάθληµα
οµάδων 2011 Του Ιγνάτιου Σουβατζή

Το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ομάδων ξεκίνησε την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου και ολοκληρώθηκε την Κυριακή 
16 Οκτωβρίου 2011 με μεγάλη επιτυχία. 119 ομάδες από όλη τη χώρα έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό αγω-
νιζόμενες στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας όπου έγιναν αγώνες Μπριτζ για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά επίσης 
προστέθηκε στο πρωτάθλημα αυτό και η ειδική κατηγορία των Μικτών Ομάδων.
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Στην κατηγορία Seniors ο ΟΑΜΚΗ κέρδισε 
όπως και το 2010 ξανά το πρωτάθλημα. 
Στη δεύτερη θέση κατετάγη ο ΟΑΜ ενώ 
στη τρίτη ο ΑΟΜΒ.
Στην κατηγορία των μαθητών ο όμιλος 
του Πειραιά (ΟΑΜΠΕΙ) στέφθηκε πρωτα-
θλητής. Δεύτερος κατετάγη ο ΟΑΜΧΝ και 
τρίτος ο ΑΟΜΒ.
Τέλος, στην πρωτοεμφανιζόμενη ειδική 
κατηγορία των Μικτών Ομάδων ο ΟΠΑΦ 
κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα της δι-
οργάνωσης. Δεύτερος κατετάγη ο ΟΑΜΚΗ 
και τρίτος ο ΑΟΜ.
Τις περισσότερες νίκες σε όλες τις κατηγο-
ρίες είχε ο ΟΑΜΚΗ, τρεις. Ακολουθεί ο ΟΑΜ 
Ρόδου με δυο ενώ οι ΠΛΗ, ΑΟΜ, ΟΑΜΠΕΙ, 
ΟΠΑΦ, ΟΑΜΘ, ΣΑΜΟΣ και ΑΣΝΒ είχαν από 
μια νίκη. 
Οι τρεις πρώτες θέσεις κάθε κατηγορίας:

ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ ΕΘΝΙΚΗ Β’ ΕΘΝΙΚΗ Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ SENIORS ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ

20
11

ΟΠΕΝ
ΟΑΜΚΗ ΠΛΗ ΟΑΜΡ ΑΟΜ ΟΑΜΚΗ ΟΑΜΠΕΙ ΟΠΑΦ
ΟΠΑΦ ΛΕ ΑΟΜΜ ΟΠΑΦ ΟΑΜ ΟΑΜΧΝ ΟΑΜΚΗ
ΑΟΜ ΚΟΑΜ ΟΑΜΣ ΟΑΜΚΗ ΑΟΜΒ ΑΟΜΒ ΑΟΜ

1-11
ΟΑΜΘ ΟΑΜΡ

–
   

ΑΟΜΒ ΑΣΑΕ    
ΠΛΗ ΑΕΠΜΑ    

1-9
ΟΑΜΚΗ ΣΑΜΟΣ ΑΣΝΒ    
ΑΟΜΨ ΑΟΜ ΠΟΑΜ    
ΟΠΑΦ ΑΟΜΧ ΑΟΤ    

1-6
ΠΛΗ ΑΟΤ ΑΣΑΕ    
ΟΑΜΧΝ ΟΑΜΚΗ ΑΜΙ    
ΑΟΜ ΟΑΜ ΑΟΜΨ    

Από τις απονομές επάθλων στους πρώτους νικητές της περυσινής 
διοργάνωσης των Διασυλλογικών αγώνων 2010.
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Πρωταθλήµατα γυναικών & ανδρών 
Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Γυναικών έγινε φέτος το τριήμερο 30 Σεπτεμβρίου 

- 2 Οκτωβρίου σε δυο κατηγορίες, 1-16 και 1-9, στα εντευκτήρια του Ομίλου 
Αγωνιστικού Μπριτζ Κηφισιάς με συνολική συμμετοχή 44 ζεύγη. Τις ίδιες ημερομη-
νίες διοργανώθηκε, για πρώτη φορά και το αντίστοιχο πρωτάθλημα των Ανδρών, 
στα εντευκτήρια του Αθηναϊκού ομίλου Μπριτζ, το οποίο είχε αρκετή επιτυχία αφού 
συγκέντρωσε συνολικά επίσης  44 ζεύγη.

Στο πρωτάθλημα Γυναικών αγωνίστηκαν 
στη μεγάλη κατηγορία 16 ζεύγη, πολλά 
από τα οποία ήταν νέοι συνδυασμοί. Οι 
Σοφία Λαμπρινού - Νατάσα Κοτρωνάρου 
αποσπάστηκαν από νωρίς και κατέκτησαν 
τη νίκη και τον τίτλο των πρωταθλητριών 
με πολύ μεγάλη διαφορά από τις επόμε-
νες. Για τη δεύτερη και τρίτη θέση όμως 
έγινε μεγάλη μάχη με τα ζεύγη Α. Πολίτου 
- Ε. Μακρή και Π. Βελαΐτη - Λ. Μαμιδάκη, 
αντίστοιχα, να τις κατακτούν. Τα 6 πρώτα 
ζεύγη:

1-16

1 Λαμπρινού Σ. - 
Κοτρωνάρου Α. 275,00

2 Πολίτου Α. - Μακρή Ε. 246,00

3 Μαμιδάκη Λ. - 
Βελαΐτη Π. 244,00

4 Μιχαλάκου Κ. - 
Παπυράκη Μ. 243,00

5 Νίκα Ρ. - Λιανού Ο. 242,00

6 Στελλάκη Ν. - 
Γεωργίου Α. 237,00

τη μέρα, όμως από τη δεύτερη ημέρα και 
μετά οι Φώτης Σκουλαρίκης - Άρης Φίλιος 
έκαναν την αντεπίθεσή τους κατακτώντας 
τελικά τη νίκη και τον τίτλο των πρωταθλη-
τών. Στη δεύτερη θέση με μικρή διαφορά 
οι Ε. Χατζηδάκης - Ι. Κούμενος ενώ στην 
τρίτη θέση της τελικής κατάταξης τερμά-
τισαν οι Β. Βρούστης - Μ. Έιντι. Τα 6 πρώτα 
ζεύγη:

1-16

1 Σκουλαρίκης Φ. - 
Φίλιος Α. 472,00

2 Χατζηδάκης Ε. - 
Κούμενος Ι. 466,00

3 Βρούστης Β. - Έιντι Μ. 456,00

4 Καραμανλής Φ. - 
Πρωτονοτάριος Μ. 454,00

5 Αγγελόπουλος Π. - 
Ζώζης Σ. 451,00

6 Αργυρού Δ. - 
Μπανίκας Χ. 447,00

Τέλος, στην κατηγορία 1-9 του πρωτα-
θλήματος Ανδρών συμμετείχαν 14 ζεύγη. 
Εδώ επίσης οι τελικοί νικητές, Μανώλης 
Ντουβής - Γιώργος Βούρδογλου, ξεκίνησαν 
μέτρια αλλά στη συνέχεια κατέκτησαν την 
2η και 1η θέση στις 2 επόμενες ημερίδες 
και την πρώτη θέση. Δεύτεροι οι Χ. Νικο-
λόπουλος - Μ. Ορνιθόπουλος και τρίτοι οι 
Μ. Μανιάκης - Θ. Σαφάρης Τα 6 πρώτα 
ζεύγη:

1-9

1 Ντουβής  Μ. - 
Βούρδογλου Γ. 224,00

2 Νικολόπουλος Χ. - 
Ορνιθόπουλος Μ. 220,00

3 Μανιάκης Μ. - 
Σαφάρης Θ. 219,00

4 Οικονόμου Α. -
Μπουρλέτσικας Α. 210,00

5 Πλωμαρίτης Γ. - 
Δράσσας Α. 206,00

6 Καράγιωργας Π. - 
Ζέης Μ. 204,00

Στην κατηγορία 1-9 αγωνίστηκαν περισ-
σότερα, 28, ζεύγη. Εδώ, επίσης, οι τελικά 
νικήτριες, Τόνια Βασιλοπούλου και Αντιγό-
νη Κοτσώνη επικράτησαν με πολύ μεγάλη 
διαφορά. Στην δεύτερη θέση, με καθαρή 
διαφορά από τις τρίτες, οι Μ. Καλέκη - Τ. 
Μαρκάτου και στην τρίτη, επίσης άνετα, οι 
Χ. Λιάσκου - Δ. Τσάκα. Τα 6 πρώτα ζεύγη:

1-9

1 Βασιλοπούλου Τ. -
Κοτσώνη Α. 501,00

2 Καλέκη Μ. - 
Μαρκάτου Τ. 462,00

3 Λιάσκου Χ. - Τσάκα Δ. 450,00

4 Ισιδωρίδου Μ. - 
Αγγελοπούλου Μ. 442,00

5 Σκούρα Ν. -
Κατσούφρη Θ. 442,00

6 Καβούκη Δ. - 
Σκουλικάρη Β. 441,00

Στην κατηγορία 1-16 του πρωταθλήματος 
Ανδρών συμμετείχαν 30 ζεύγη. Το ζεύγος 
Αργυρού-Μπανίκας προηγήθηκε την πρώ-

Οι πρώτοι νικητές:
1. Ν. Κοτρωνάρου, 2. Α. Φίλιος, 3. Α. Κοτσώνη, 4. Γ. Βούρδογλου
5. Σ. Λαμπρινού, 6. Φ. Σκουλαρίκης, 7. Τ. Βασιλοπούλου, 8. Μ. Ντουβής

1 2

3

4

5
6

7

5

8
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Ο κύριος αγώνας χωρίστηκε σε 2 κατηγο-
ρίες, όπεν και 1-6. Έγινε ακόμα Ατομικός 
αγώνας σε έκτακτη ημερίδα την Πέμπτη 
22 Σεπτεμβρίου. Επικεφαλής διαιτητής 
ήταν ο Δ. Τόγιας. Στην κατηγορία όπεν που 
συμμετείχαν 27 ζεύγη την πρώτη ημερίδα 
κέρδισαν οι Ζακίλας Σ. - Χατζημπαλής Μ. 
με το εντυπωσιακό 68,59% την δεύτερη 
οι Καραγιαννόπουλος Λ. - Γκουγιάννος Δ 
με 60,80% και την τρίτη οι Πολυχρονάκου 
Ι. - Μαρκάκης Ι. με 61,78%. Στην γενική 
κατάταξη την πρώτη θέση κατέλαβαν οι 
Γιαννιώτες Λάζαρος Καραγιαννόπουλος 
- Δημήτρης Γκουγιάννος. Σε μικρή από-
σταση, στη δεύτερη θέση,  οι Ν. Καρπου-
ζέλης (Σέρρες) - Α. Αθανασιάδης (ΟΑΜΘ) 
και στην τρίτη οι  Λ. Λαδόπουλος (ΑΕΠΜΑ) 
- Φ. Λαγγουράνης (ΟΑΜΚΗ). Πρώτο ζεύ-

γος από τη Λάρισα οι Γ. Δημητρακόπουλος 
- Β. Σκορδάς, στη πέμπτη θέση της γενικής 
κατάταξης. Τα έξι πρώτα ζεύγη της τελικής 
κατάταξης:

Ζεύγη 1-16

1 Καραγιαννόπουλος Λ. 
- Γκουγιάννος Δ. 58,15

2 Καρπουζέλης Ν. - 
Αθανασιάδης Α. 57,58

3 Λαδόπουλος Λ. - 
Λαγγουράνης Φ. 55,37

4 Πολυχρονάκου Ι. - 
Μαρκάκης Ι. 55,00

5 Δημητρακόπουλος Γ. 
- Σκορδάς Β. 54,49

6 Ζακίλας Σ. - 
Χατζημπαλής Μ. 54,48

3

Περιφερειακό 
Πρωτάθληµα 
Κεντρικής Ελλάδας

Με επιτυχία διεξάχθηκε από 22 έως 25 Σεπτεμβρίου το Περιφερειακό Πρωτά-
θλημα Κεντρικής Ελλάδας. Φέτος ήταν η σειρά της Λάρισας η οποία διοργάνω-

σε εξαιρετικούς αγώνες στις εγκαταστάσεις του Ξενοδοχείου Divani Palace, κοντά 
στο αρχαίο θέατρο. Ικανοποιητικός ήταν ο αριθμός των συμμετοχών ενώ συμμε-
τείχαν πολλοί εκδρομείς, κυρίως από Αθήνα και Βόλο αλλά και από Θεσσαλονίκη, 
Ιωάννινα, Σέρρες. 

7→

1η νίκη στην κατηγορία Όπεν.
Γκουγιάννος Δημήτρης - 
Καραγιαννόπουλος Λάζαρος.

1η  μικτό ζεύγος στην κατηγορία Όπεν.

1ο ζεύγος 1-9 στην κατηγορία Όπεν.
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Το Bridge 
είναι ακόµη 
µια “γέφυρα” 
ανάµεσά µας

Συνεργάστηκαν λοιπόν τα σωματεία του Narlidere της Σμύρνης και του ΣΛΑΜ και με 
την βοήθεια των Ομοσπονδιών το Φεστιβάλ μπήκε στο αγωνιστικό ημερολόγιο και 
των δυο χωρών και διαφημίστηκε τόσο στα site όσο και στο BBO, στο οποίο και μετα-
δόθηκε. Η EOM έστειλε επιστολή στην Τούρκικη Ομοσπονδία δηλώνοντας θετική, στο 
προφορικό αίτημα τόσο των Τούρκικων Σωματείων όσο και των Ελληνικών (ΣΛΑΜ, 
ΧΟΜ, ΣΑΜΟΣ), να διοργανώνεται αυτό το τουρνουά κάθε χρόνο εκ περιτροπής στην 
Τουρκία και σε κάποιο από τα νησιά μας του Ανατολικού Αιγαίου.

3ο Φεστιβάλ Ελληνοτουρκικής Φιλίας

Η Μυτιλήνη φιλοξένησε φέτος το Φεστιβάλ Ελληνοτουρκι-
κής Φιλίας 9 με 12 Σεπτεμβρίου, μετά από επίμονο αίτη-

μα των γειτόνων Τούρκων να γίνει στην Ελλάδα, καθώς τις δυο 
προηγούμενες χρονιές, 2009 και 2010 είχαν διοργανώσει πα-
ρόμοιο Φεστιβάλ στο Αλτινολούκ και τον Τσεσμέ αντίστοιχα.

Στην κατηγορία 1-6 συμμετείχαν συνολικά 
17 ζεύγη. Νικήτριες του αγώνα αναδείχτη-
καν οι Αντιγόνη Κοτσώνη (ΑΟΜ) - Νικολέτ-
τα Πάχνη (ΑΟΤ) που προηγήθηκαν εξαρ-
χής, κερδίζοντας και την πρώτη ημερίδα. 
Δεύτεροι οι Λαρισαίοι Σ. Μεριανού - Χ. 
Ντερέκας και τρίτοι, σε μικρή απόσταση, 
οι Βολιώτες Π. Κωστούλα - Ν. Φραγκου-
δάκης. Εξάλλου τη δεύτερη ημερίδα κέρ-
δισαν οι  Δ. Γκαλίτσιος - Κ. Παλαμιώτης και 
την τρίτη οι Α. Κουράκου - Τ. Σοκόλοβα. 
Τα έξι πρώτα ζεύγη της τελικής κατάτα-
ξης:

Ζεύγη 1-6
1 Κοτσώνη Α. - Πάχνη Ν. 55,84

2 Μεριάνου Σ. - 
Ντερέκας Χ. 54,92

3 Κωστούλα Π. - 
Φραγκουδάκης Ν. 54,56

4 Μπεκιάρης Α. - 
Αδάμος Γ. 54,42

5 Χαραλάμπους Α. - 
Παπαδημητρίου Ν. 54,32

6 Γκαλίτσιος Δ. - 
Παλαμιώτης Κ. 53,15

→

Νικήτριες δεύτερης 
ημερίδας Όπεν.

Πρώτο 
ζεύγος 

μαθητών.

3η νίκη
στην κατηγορία 
Όπεν.

Νικητές 1ης
ημερίδας 

κατηγορίας Όπεν.

Αριστερά ο πρόεδρος του σωματείου Narlidere της Σμύρνης παίρνει αναμνηστική πλακέτα από 
τον πρόεδρο του ΣΛΑΜ (δεξιά) Α. Σκορδομπέκη. Στη μέση ο έφορος του ΑΟΤ Α. Αναστασάτος.
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Κατά τη διάρκεια του τουρνουά στη Μυ-
τιλήνη συζήτησαν ανεπίσημα ο πρόεδρος 
της Τούρκικης Ομοσπονδίας κ. Antalyali 
μαζί με το ΓΓ της ΕΟΜ κ. Μαρσώνη και τους 
προέδρους των σωματείων - της Σμύρνης 
κ. Kutlai και του ΣΛΑΜ κ. Σκορδομπέκη, 
ώστε να βρεθεί ο τρόπος να δρομολογηθεί 
μια τέτοια συνδιοργάνωση υπο την αιγίδα 
και των δυο Ομοσπονδιών. 
Για του χρόνου πάντως οι Τούρκοι έχουν 
ήδη προγραμματίσει το σχετικό τουρ-
νουα στις 7-9 Σεπτεμβρίου στον Τσεσμέ 
και καθώς αυτές οι ημερομηνίες δεν ήταν 
από κοινού συμφωνημένες αναβάλλονται 
προσωρινά οι οριστικές αποφάσεις για μια 
κοινή διοργάνωση.
Πριν περάσουμε στα αγωνιστικά θα πρέπει 
να πούμε ότι η παρουσία στη Μυτιλήνη του 
έφορου του ΑΟΤ κ. Αναστασάτου Τάσου και 
της συζύγου του έκανε τη διαφορά σε μια 
καθ’ όλα άψογη διοργάνωση, καθώς, μι-
λώντας και οι δύο άπταιστα τη τουρκική 
γλώσσα, βοήθησαν στην επικοινωνία και τη 
κάθε είδους συνεννόηση με τους Τούρκους, 
επιλύοντας κάθε ζήτημα ως διερμηνείς. 
Οι συμβουλές του κ. Αναστασάτου ήταν 
ανεκτίμητες, καθώς συνδύαζαν τη βαθειά 
του γνώση στη νοοτροπία των Τούρκων 
σαν λαού, τη πολύχρονη επαφή του με το 
μπριτζ και στις δυο χώρες, αλλά και την 
πολύτιμη πείρα του σε διοργανώσεις. Ο κ 
Αναστασάτος ήταν επίσης πρωταγωνιστής 
σε μια αληθινή ιστορία ελληνοτουρκικής 
φιλίας μέσα από το μπριτζ. Μαζί με τον J. 
Tari, γείτονά του στην Κωνσταντινούπολη 
στα παιδικά του χρόνια, μας διηγήθηκαν 
πώς συναντήθηκαν και αναγνωρίστηκαν 
μετά από δεκαετίες, σε τουρνουά μπριτζ 
που οργάνωσε ο ΑΟΤ στην Κωνσταντι-
νούπολη. Την ιστορία αυτή μάλιστα ένας 
τούρκος δημοσιογράφος, που παρακο-
λουθούσε το τουρνουά στην Μυτιλήνη, 
τη δημοσίευσε σε μεγάλης κυκλοφορίας 
τουρκική εφημερίδα. 
Οι Μυτιληνιοί είχαν προγραμματίσει εκ-
δρομή ξενάγηση στο νησί για τους Τούρ-
κους και το Σάββατο το βράδυ δεξίωση 
δίπλα στην πισίνα του ξενοδοχείου όπου 
οι πρόεδροι των συλλόγων αντάλλαξαν 
αναμνηστικές πλακέτες και εκφώνησαν 
λόγους που εξήραν τις σχέσεις των δύο 
χωρών και τη σημασία του μπριτζ στη με-
ταξύ τους φιλία.
Στα αγωνιστικά τώρα, στο ξενοδοχείο 

“Ηλιοτρόπιο”, στην υπέροχη αίθουσα που 
σας είχαμε περιγράψει και για το Περιφε-
ρειακό, συγκεντρώθηκαν για τον αγώνα 
ζευγών 22 ζευγάρια ελλήνων και 22 τούρ-
κων αθλητών. Διαιτητές των αγώνων ήταν 
οι Μπαμπούλα Α και Κακαδέλλης Ι.
Το διήμερο το κέρδισαν οι Έλληνες Πα-
πάζογλου Θ. - Φαϊδάς Ε. και τις επόμενες 
4 θέσεις της Γενικής κατάταξης κατέλαβαν 
τούρκοι αθλητές, απόδειξη του πολύ καλού 
παικτικού επιπέδου τους. Στην 6η και 7η 
θέση ακολούθησαν δυο ζευγάρια ελλη-
νοτουρκικής φιλίας, αυτά της Οικονόμου 
Λιάνας με τον Yukcel Toros –ο οποίος μάλι-
στα πληρούσε τις προϋποθέσεις και έβγαλε 
και αγωνιστικό Δελτίο στον ΣΛΑΜ– και του 
Άκη Σκορδομπέκη με τον φίλο του κ. Ανα-
στασάτου κ. Tari. 
Την Κυριακή το πρωί έληξαν τα ζεύγη και 
ακολούθησε η πρώτη ημερίδα ομάδων το 
απόγευμα. Μόνο 9 συμμετοχές στους αγώ-
νες ομάδων με νικητές τους Σκορδομπέκη 
Α., Πατσελή Ι., Οικονόμου Λ. και Yukcel T. 
Μεγάλες δυσκολίες αντιμετώπισαν οι 
Τούρκοι στο να επιστρέψουν στη χώρα 
τους, καθώς μια απεργία των τελωνειακών 
στη Μυτιλήνη τους καθήλωσε για άλλη μια 
μέρα στο νησί, χωρίς όμως και πάλι να μπο-
ρούν να συμμετέχουν στις ομάδες.
Η ταλαιπωρία των Τούρκων απαλύνθηκε 
εξαιρετικά από τις άμεσες ενέργειες των 
Μυτιληνιών, οι οποίοι επιβαρύνθηκαν 

μέρος από τα έξοδα διαμονής όσων δυ-
σκολεύτηκαν στην αποχώρηση και φρό-
ντισαν να τους εξασφαλίσουν τόσο τρόπο 
μετακίνησης –βλέπετε είχαν απεργία και 
τα ταξί!– όσο και μια όμορφη συνεστίαση 
“συγγνώμης” για τα κακώς κείμενα της 
χώρας μας. 
Οι πρώτοι νικητές:
Ζεύγη 1-16

1 Παπάζογλου Θ. - 
Φαϊδάς Ε. 61,80

2 Aydogdu N. - Antalyali S. 61,11
3 Tari O. - Kaneti A. 60,14
4 Issever F. - Simsar O. 59,26
5 Guler S. - Aga I. 59,23
6 Οικονόμου Λ. - Yukcel T. 59,10

Ομάδες 1-16

1

Σκορδομπέκης Α.
Πατσέλης Ι. 
Yukcel T.
Οικονόμου Λ.

140,00

2

Παπάζογλου Θ.
Φαίδας Ε.
Μπαμπου Κ.
Καραντανέλλης Γ.

116,00

3

Καλλιφρονάς Μ
Αβδούλος Σ
Ριτσώνη Ε 
Λαλέλλης Φ.

111,00

Αριστερά ο Ερμόλαος Φαϊδάς 
και δεξιά ο Ντόρης Παπάζογλου
πρώτοι νικητές στα ζεύγη.

Η πρώτη νικήτρια 
ομάδα του αγώνα 
Όπεν.
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Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Ο Βορράς και η Ανατολή κάθονται στην ίδια 
πλευρά του χωρίσματος, καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του αγώνα. Είναι ευθύνη του Βορρά να 
τοποθετήσει και να αφαιρέσει τη διανομή 
από το ταψί. Είναι ευθύνη της Δύσης (ή της 
Ανατολής αν είναι τέτοια η κατασκευή του 
χωρίσματος) να ανοίγει και να κλείνει το 
πορτάκι. Η σειρά είναι: ο Βορράς τοποθε-
τεί τη διανομή επάνω στο ταψί. Το πορτάκι 
κλείνει (και παραμένει κλειστό καθόλη τη 
διάρκεια της αγοραστικής περιόδου), ώστε 
να μπορεί να περνάει το ταψί από κάτω. Οι 
παίκτες αφαιρούν τα φύλλα από τις θήκες. 
Οι δηλώσεις γίνονται με τις κάρτες από τα 
bidding box. Ο κάθε παίκτης τοποθετεί την 
επιλεγμένη δήλωση επάνω στο ταψί, το 
οποίο θα είναι ορατό μόνο από την πλευρά 
του χωρίσματος στην οποία αυτός βρίσκε-
ται. Η πρώτη δήλωση του κάθε παίκτη θα 
πρέπει να ακουμπά την αριστερή πλευρά 
του δικού του μέρους του ταψιού και οι 
επόμενες δηλώσεις θα πρέπει να επικα-
λύπτουν τις προηγούμενες τακτοποιημένα 
και με ίσες αποστάσεις προς τα δεξιά. Οι 
παίκτες θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε 
δυνατή προσπάθεια, ώστε να κάνουν τις 
παραπάνω ενέργειες όσο το δυνατόν πιο 
ήσυχα. Με τα χωρίσματα μία δήλωση 
θεωρείται γενόμενη όταν τοποθετείται 
επάνω στο ταψί και αφήνεται εκεί. Όταν 
δύο παίκτες της ίδιας πλευράς του χωρί-
σματος κάνουν τη δήλωσή τους, ο Βορράς 
ή ο Νότος (κατά περίπτωση) σπρώχνει το 
ταψί κάτω από το κέντρο του χωρίσματος, 
ώστε αυτό να είναι ορατό μόνο στους παί-
κτες της άλλης πλευράς. Τότε αυτοί μπο-
ρούν να κάνουν τις δικές τους δηλώσεις, με 
αντίστοιχο τρόπο, και το ταψί σπρώχνεται 
πάλι πίσω. Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι 
να ολοκληρωθεί η αγορά. Είναι επιθυμητό 
οι παίκτες να αλλάζουν το ρυθμό τους τυ-
χαία, όταν επιστρέφουν το ταψί κάτω από 
το χώρισμα. Όταν οι τέσσερις παίκτες επα-
νεξετάσουν την αγορά (που είναι ισοδύνα-
μο του δικαιώματος αίτησης επανάληψης 

των αγορών), τότε τοποθετούν τις κάρτες 
αγορών πίσω στα bidding box. Αφού γίνει 
η νόμιμη ανταμ και αποκαλυφθεί το φύλλο, 
ανασηκώνεται το πορτάκι, ώστε να μπο-
ρούν οι παίκτες να δουν τα φύλλα του μορ 
και τα φύλλα που παίζονται σε κάθε λεβέ. 
Αν ένας αμυνόμενος αποκαλύψει φύλλο 
και, εξαιτίας του χωρίσματος, ο εκτελεστής 
δεν το βλέπει, ο μορ μπορεί να επιστήσει 
την προσοχή στην ανωμαλία.

Β. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
Μία δήλωση που τοποθετήθηκε στο ταψί 
και αφέθηκε εκεί μπορεί να αλλάξει, υπό 
την επίβλεψη του Διαιτητή:
α) Όταν είναι παράνομη ή απαράδεκτη 
(οπότε η αλλαγή είναι υποχρεωτική), αν 
χρησιμοποιούνται χωρίσματα, αμέσως 
μόλις οποιοσδήποτε παίκτης από την ίδια 
πλευρά του χωρίσματος το αντιληφθεί ή
β) Αν ο Διαιτητής θεωρήσει ότι η δήλωση 
είναι ανεπίγνωστη ή
γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 25. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 25Α, 
θα πρέπει να σημειωθεί ότι, αν η προσο-
χή ενός παίκτη έχει αποσπαστεί, καθώς 
κάνει την ανεπίγνωστη δήλωση, η παύση 
για σκέψη θα πρέπει να θεωρείται από τη 
στιγμή κατά την οποία αντιλαμβάνεται το 
σφάλμα του.

Γ. ALERT ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
α) Ένας παίκτης που κάνει δήλωση που 
αλερτάρεται, πρέπει να αλερτάρει τη δήλω-
ση στον αντίπαλο που βρίσκεται στην ίδια 
πλευρά του χωρίσματος και ο συμπαίκτης 
του πρέπει να αλερτάρει στην άλλη πλευρά 
του χωρίσματος όταν το ταψί φτάσει εκεί. 
Το alert πρέπει να γίνει τοποθετώντας την 
κάρτα Alert επάνω στην τελευταία δήλωση 
του αντιπάλου, στο χώρο του στο ταψί. Ο 
αντίπαλος το επιβεβαιώνει επιστρέφοντας 
την κάρτα Alert στον παίκτη. Ο παίκτης 
μπορεί, γραπτώς, να ρωτήσει την εξήγη-
ση της δήλωσης του αντιπάλου και αυτός 
απαντά με γραπτή απάντηση.

β) Οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια 
των αγορών, ένας παίκτης μπορεί να ζητή-
σει από τον αντίπαλο στην ίδια πλευρά του 
χωρίσματος, γραπτώς, την πλήρη εξήγηση 
μίας δήλωσης ενός αντιπάλου. Η απάντηση 
δίδεται επίσης γραπτώς.
γ) Καθόλη τη διάρκεια της διανομής, από 
την έναρξη των αγορών μέχρι την ολοκλή-
ρωση του παιξίματος, κάθε παίκτης λαμ-
βάνει πληροφορίες μόνο από τον αντίπαλο 
που βρίσκεται στην ίδια πλευρά του χωρί-
σματος, σχετικά με το νόημα των αγορών 
και των εξηγήσεων που δόθηκαν. Οι ερω-
τήσεις κατά τη διάρκεια του παιξίματος θα 
πρέπει να γίνονται γραπτώς, με το πορτάκι 
κατεβασμένο. Το πορτάκι ανεβαίνει αφού 
δοθεί απάντηση.

Δ. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ 
ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 
ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ
α) Μία ανωμαλία που πέρασε από την 
άλλη πλευρά του χωρίσματος υπόκειται 
στους κανονικούς νόμους, σύμφωνα με τις 
ακόλουθες διατάξεις:
i.  Μία απαράδεκτη δήλωση – δες Νόμο 

35 – πρέπει να διορθωθεί.
ii.  Αν ένας παίκτης παραβιάσει το νόμο και, 

ανεπίγνωστα (διαφορετικά μπορεί να 
ισχύει ο Νόμος 23), η ανωμαλία περάσει 
από την άλλη πλευρά του χωρίσματος, 
από τον αντίπαλο που βρίσκεται στην 
ίδια πλευρά του χωρίσματος, ο τελευ-
ταίος έχει δεχτεί την πράξη για τον άξο-
νά του στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
οι νόμοι επιτρέπουν στον αντίπαλο στα 
αριστερά να τη δεχτεί.

β) Προτού μία ανωμαλία περάσει από την 
άλλη πλευρά του χωρίσματος, ο παρα-
βάτης ή ο αντίπαλος που βρίσκεται στην 
ίδια πλευρά του χωρίσματος θα πρέπει 
να επιστήσει την προσοχή του Διαιτητή 
στην ανωμαλία. Οι παραβατικές δηλώσεις 
δεν θα γίνονται δεκτές και θα διορθώνο-
νται χωρίς περαιτέρω επανόρθωση (αλλά 
δες (α)(ii) πιο πάνω). Οποιαδήποτε άλλη 

Κανονισµοί 
χωρισµάτων 

[ έκδοση 2011 ]
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ανωμαλία θα διορθώνεται και ο Διαιτητής 
θα βεβαιώνεται ότι μόνο νόμιμες αγορές 
περνούν από την άλλη πλευρά του χωρί-
σματος.
Κανένας παίκτης από την άλλη πλευρά δε 
θα πρέπει να ενημερώνεται για το περιστα-
τικό, εκτός αν η εφαρμογή του νόμου του 
απαιτεί.
γ) Ο αντίπαλος στην ίδια πλευρά του χω-
ρίσματος θα πρέπει να αποτρέπει αντάμ 
εκτός σειράς. Οποιαδήποτε αντάμ εκτός 
σειράς θα αποσύρεται χωρίς άλλη επα-
νόρθωση αν το πορτάκι δεν έχει ανοίξει. 
Διαφορετικά:
i.  Όταν το πορτάκι έχει ανοίξει όχι εξαιτί-

ας του άξονα του εκτελεστή (και ο άλ-
λος αμυνόμενος δεν έχει κάνει ανοικτή 
αντάμ) ισχύει ο Νόμος 54.

ii.  Όταν ο άξονας του εκτελεστή ανοίξει το 
πορτάκι, η αντάμ γίνεται δεκτή. Ο μορ 
γίνεται εκτελεστής. Μπορεί να εφαρμο-
σθεί ο Νόμος 23.

iii. Όταν υπάρχουν δύο ανοικτές αντάμ από 
τους αμυνόμενους, η λανθασμένη αντάμ 
γίνεται μεγάλο τιμωρημένο φύλλο.

iv. Για φύλλο του εκτελεστή που εμφανί-
στηκε, δες Νόμο 48.

δ) Όταν γίνει δήλωση που πρέπει να αλερ-
ταριστεί, δες παράγραφο Γ πιο πάνω.
ε) Όταν ένας παίκτης χρειάζεται περισσό-
τερο χρόνο για να κάνει μία δήλωση, δεν 
πρόκειται για παραβίαση αν επιστήσει 
την προσοχή στην αλλαγή του ρυθμού. 
Ο αντίπαλος όμως στην ίδια πλευρά του 
χωρίσματος δε θα πρέπει να επιστήσει την 
προσοχή στην αλλαγή του ρυθμού.
στ) Αν ένας παίκτης στην πλευρά του 
χωρίσματος που παραλαμβάνει το ταψί 
θεωρήσει ότι έγινε αλλαγή του ρυθμού και 
συνεπώς μπορεί να υπάρχει αθέμιτη πλη-
ροφορία, θα πρέπει, σύμφωνα με το Νόμο 
16Β2 να καλέσει το διαιτητή. Μπορεί να το 
κάνει αυτό οποιαδήποτε στιγμή πριν γίνει 
η αντάμ και ανοίξει το πορτάκι.
ζ) Αν δεν ακολουθηθεί η διαδικασία του 
(στ), ο Διαιτητής μπορεί να θεωρήσει  ότι 
ήταν ο συμπαίκτης αυτός που επίστησε την 
προσοχή στην αλλαγή του ρυθμού. Αν είναι 
έτσι, μπορεί να θεωρήσει ότι η καθυστέ-
ρηση δεν έγινε αντιληπτή και συνεπώς δεν 
υπάρχει αθέμιτη πληροφορία. Μία καθυ-
στέρηση στο πέρασμα του ταψιού μέχρι 20 
δευτερόλεπτα δε θεωρείται σημαντική.

Μετάφραση: Τ. Πουρναράς

# AK106
$ Q753
^ 2
& A763

# Q975
$ K82
^ KQ8
& KJ10

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# J8432
$ J4
^ A653
& Q9

# –
$ A1096
^ J10974
& 8542

Στον τελικό του Παναμερικανικού Πρω-
ταθλήματος Ομάδων, VANDERBILT και 
μάλιστα στην 4η και τελευταία 16άδα δι-
ανομών, λίγο πριν το τέλος, εμφανίστηκε 
η πιο κάτω διανομή:

 
 
 
και οι αγορές ήταν:

ανοιχτό δωμάτιο

 
κλειστό δωμάτιο

 

Στο ανοιχτό δωμάτιο ο Helgemo έβγαλε 
εύκολα 2#, πληρώνοντας 2 πίκες, 1 κού-
πα, 1 σπαθί και 1 καρό, γράφοντας 110 
στην καλή κολώνα.

Στο κλειστό δωμάτιο οι Bessis (πατέρας 
και γιός) ασφαλώς δεν συνεννοήθηκαν 
καλά, η δε εμφάνιση του #ΑΚ στο σικάν 
του χεριού του ήταν μια απογοήτευση για 
τον εκτελεστή.
Η Δύση επιτέθηκε με το #5. Ο εκτελεστής 
έπιασε με τον #Α διώχνοντας σπαθί από 
το χέρι του και έπαιξε το σόλο καρό για 
την Ντάμα της Δύσης. Ο Martel ξανάπαιξε 
το #7 και ο Βορράς και η Ανατολή ακο-
λούθησαν με μικρό.
Βλέπετε τίποτα περίεργο ή μεμπτό στο 
αμυντικό παιχνίδι των Martel-Stansby;
Ασφαλώς και βλέπετε. Κατ’ αρχήν με εξ 
αρχής αντάμ ατού το συμβόλαιο θα πέσει 
2 μέσα. Αλλά και με την ^Q αν ο Martel 
γυρίσει ατού πάλι το μια μέσα είναι ανα-
πόφευκτο. Όλα αυτά είναι βέβαια φυσιο-
λογικά λάθη ή αν θέλετε κακές μαντεψιές 
της Δ. Όμως το καθοριστικό λάθος ήταν 
του Stansby, χαλάρωσε και δεν ανέβηκε 
το #7 της Δύσης με το 8άρι του!!!
Και ενώ όλοι περίμεναν τον Bessis να κό-
ψει εκείνος πέταξε ένα σπαθί αφήνοντας 
το χέρι πάλι στην Δύση.
Επί τέλους ο Martel γύρισε ατού αλλά ήταν 
πια αργά, μικρό από τον μορ για τον Βαλέ 
και τον Άσο. Ο εκτελεστής έπαιξε καρό, 
τράβηξε τον #Κ διώχνοντας το 3ο σπαθί 
του χεριού του και πίκα κοφτή, Άσο και 
κοφτό σπαθί, καρό κοφτό, σπαθί κοφτό 
και στην 12η λεβέ καρό για σκοράρισμα 
της Ντάμας ατού en passant.
Η διανομή κόστισε 12 imps στην ομάδα 
των Stansby-Martel και η ομάδα των Hel-
ness-Helgemo, Bessis-Bessis και Multon-
Zimmerman κέρδισε το Vanderbilt με 10 
imps διαφορά.

Άμυνα για
πρωταθλητές

Το έχουμε ξαναπεί. Στο αγωνιστικό μπριτζ δεν 
μπορείς να χαλαρώσεις ποτέ. Ούτε στην πιο ρου-
τινιάρικη και αδιάφορη εξέλιξη μιας εκτέλεσης ή 
μιας άμυνας.

Νότος Δύση Βοράς Ανατολή
Bessis Martel Mic.

Bessis Stansby

πάσο
πάσο 1& κοντρ 1#
2$ 2# 3& 3#
4^ πάσο 4$ όλοι πάσο

Νότος Δύση Βοράς Ανατολή
Weinstein Helness Levin Helgemo

πάσο
πάσο 1& πάσο 1#
πάσο 2# όλοι πάσο

Γιώργος Ρούσσος

66
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Παιγμένο χαρτί

Υπάρχουν πολλές... δοξασίες γύρω από το πότε είναι παιγ-
μένο ή όχι ένα χαρτί. Για όποιον θέλει να πληροφορηθεί τι 

ισχύει σε “νομική” διάλεκτο, υπάρχει ο Νόμος 45 του Διεθνή 
Κώδικα Αγωνιστικού Μπριτζ (ΔΚΑΜ). 
Για όσους θέλουν να μάθουν τα βασικά, αλλά και χωρίς πα-
ραλείψεις και ασάφειες, μπορούν να διαβάσουν αυτά που 
ακολουθούν. 
Είναι διαδεδομένος ένας μύθος που λέει ότι για να θεωρείται 
ένα χαρτί παιγμένο, πρέπει να έχει ακουμπήσει το τραπέζι. 
Αυτό είναι απολύτως ανακριβές και έχει τη ρίζες του στα 
πρώτα χρόνια του μπριτζ, τότε που πράγματι ίσχυε. 
Ας ξεκινήσουμε από τον αμυνόμενο. Εάν οποιοσδήποτε αμυ-
νόμενος κρατάει ένα από τα χαρτιά του κατά τέτοιον τρόπο 
ώστε να μπορεί να δει την όψη του ο συμπαίκτης του, τότε 
θεωρείται παιγμένο και πρέπει να το παίξει στην τρέχουσα 
μπάζα. Εδώ χρειάζεται προσοχή. Υπάρχει ένα λεπτό σημείο. 
Η έκφραση “... ώστε να μπορεί να δει την όψη του ο συμπαί-
κτης του” δεν σημαίνει να το έχει δει, αλλά να μπορούσε να 
το δει. 
Για τον εκτελεστή τα πράγματα είναι κάπως αυστηρότερα. 
Εάν ο εκτελεστής έχει αποσπάσει από το χέρι του ένα χαρτί 
και το κρατάει έτσι ώστε να φαίνεται ότι έχει πρόθεση να το 
παίξει, τότε το χαρτί αυτό θεωρείται παιγμένο και πρέπει να 
το παίξει στην τρέχουσα μπάζα. Επίσης, παιγμένο θεωρείται 
ένα χαρτί του εκτελεστή που το κρατάει με την όψη προς τα 
πάνω και σχεδόν αγγίζει το τραπέζι.
Όσον αφορά τον μορ, ο εκτελεστής θεωρείται ότι έχει παίξει 
ένα χαρτί από τον μορ, όταν το κατονομάσει. Αμέσως μετά, ο 
μορ αποσπά το χαρτί και το τοποθετεί σε ξεχωριστή θέση στο 
τραπέζι με την όψη προς τα πάνω. Επίσης, ο εκτελεστής, αν το 
κρίνει απαραίτητο, αντί να λέει στον μορ τι να παίξει, μπορεί 
να αποσπά ο ίδιος από τον μορ το χαρτί που επιθυμεί. Σε αυτή 
την περίπτωση, ένα χαρτί τού μορ παίζεται υποχρεωτικά, αν 
ο εκτελεστής το άγγιξε εσκεμμένα, εκτός από την περίπτωση 
που έκανε κάτι τέτοιο προκειμένου να τακτο ποιήσει τα χαρ-
τιά του μορ ή για να πιάσει ένα χαρτί μεγαλύτερο ή μικρότερο 
από το χαρτί ή τα χαρτιά που άγγιξε.
Ο παραπάνω τυπικός τρόπος παιξίματος του αμυνομένου, του 
εκτελεστή και του μορ που περιγράφτηκε, προλαμβάνει ή και 
επιλύει πολλές φορές παρεξηγήσεις μεταξύ των παικτών.
Εδώ πρέπει να αναφερθεί και το εξής: μερικές φορές ο μορ, 

συνήθως άθελά του, παίζει ένα χαρτί χωρίς να το έχει κατο-
νομάσει ο εκτελεστής, παρασύροντας καμιά φορά και τους 
αμυνόμενους. Αυτό είναι παράνομο και σε καμία περίπτωση 
δεν αποτελεί παιγμένο χαρτί, αρκεί να μην έχουν παίξει και οι 
δύο άξονες για την επόμενη μπάζα. Σε αυτή την περίπτωση, 
αν κάποιος αμυνόμενος έχει παίξει ένα χαρτί τότε αυτό απο-
σύρεται, και εάν αυτός που αποσύρει το χαρτί είναι ο δεξιά 
του εκτελεστή, τότε μπορεί και ο εκτελεστής να αλλάξει και 
αυτός χαρτί. 

Διευθέτηση των παιγμένων χαρτιών

Αφού παιχθεί ένα χαρτί από τον κάθε παίκτη και συμπλη-
ρωθεί έτσι μία μπάζα, πρέπει (ΔΚΑΜ) ο κάθε παίκτης να 

πάρει το παιγμένο χαρτί και να το τοποθετήσει με την όψη 
προς τα κάτω, στο τραπέζι μπροστά του, σε μία επικαλυ-
πτόμενη σειρά από αριστερά προς τα δεξιά και έτσι ώστε το 
μήκος του να “κοιτάζει” προς τον άξονα ο οποίος κέρδισε την 
μπάζα. Η σειρά αυτή πρέπει να τηρείται όχι μόνο μέχρι τέ-
λους της εκτέλεσης, αλλά μέχρι να συμφωνηθεί το σκορ από 
τους δύο άξονες. 
Εάν δεν συμφωνηθεί το σκορ, κανένα χαρτί κανενός παίκτη 
δεν πρέπει να επιστραφεί στη θήκη. Δυστυχώς, πολλοί παί-
χτες, είτε νέοι που δεν τους έχει διδαχθεί από τους δασκάλους 
τους είτε πρωταθλητές παρασυρμένοι από την νευρικότητά 
τους, δεν τηρούν την παραπάνω διαδικασία.
Η διαδικασία πρέπει να τηρείται αυστηρά επειδή:
α)  προλαμβάνει παρεξηγήσεις και αντεγκλήσεις μεταξύ των 

αντιπάλων. 
β)  διευκολύνει το έργο του διαιτητή σε διαφωνίες των αντι-

πάλων ως προς τον αριθμό των μπαζών που πήρε κάθε 
άξονας.

γ)  εάν δεν τηρείται, σε περιπτώσεις ενδεχόμενης ρενόνς, ο 
διαιτητής μπορεί να μη λάβει υπόψη τους ισχυρισμούς του 
άξονα που έχει ανακατέψει τα χαρτιά του.

Και ένα τελευταίο σημείο: πολλοί παίχτες, κατά την διάρκεια 
της εκτέλεσης, παίρνουν τα παιγμένα χαρτιά στο χέρι τους 
και τα ανακατεύουν, ενώ πολλές φορές τα κτυπούν ρυθμικά 
πάνω στο τραπέζι και, μάλιστα, την ώρα που σκέφτεται ένας 
αντίπαλός τους. Αυτό είναι οπωσδήποτε αγένεια και πρέπει 
οι αντίπαλοί τους ή και ο συμπαίκτης τους να τους επαναφέ-
ρουν στην τάξη και, σε περίπτωση μη συμμορφώσεως, να 
καλούν τον διαιτητή.

Του Γιάννη Μηλιτσόπουλου

θέματα κανονισμών
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# Κ10962
$ 972
^ 54
& AJ10

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# –
$ K10543
^ AK76
& 9753

Όλοι στη δεύτερη σε αγώνα ομάδων 
και κρατάς # - $K10543 ^ΑΚ76 

&9753. Ο δεξιά σου ανοίγει 1 σπαθί 
και παρεμβάλλεσαι μια κούπα. Κοντρ 
(νέγκατιβ) αριστερά σου, ο συμπαίκτης 
φιτάρει 2 κούπες και ο ανοίξας αγορά-
ζει 2 πίκες. Θεωρητικά οι πίκες είναι 5-0 
και με 2 ατόφιες μπάζες καρό και μισή 
κούπα, μάλλον δεν βγάζουν 2 πίκες, 
αλλά προσπαθείς να τους σπρώξεις στις 
3 για το σίγουρο 200-500 και αγοράζεις 
3 κούπες επιθετικά (δεδομένου του κά-
κιστου χρώματος). Δυστυχώς, γίνεται 
αυτό που φοβόσουν, κόκκινο χαρτάκι 
αριστερά σου και όλοι πάσσο. Αντάμ το 
3 πίκα και ο μορ που αντικρίζεις είναι 
ομολογουμένως καταπληκτικός:

Για να δούμε μήπως τελικά μπορούμε να 
βγάλουμε ένα καλό σουίνγκ από τη δια-
νομή! Δοκιμάζουμε το 9 πίκα, η Ανατολή 
βάζει την Ντάμα και κόβουμε. Άσσο και 
Ρήγα καρό και καρό τσακιστό, στα οποία 
οι αντίπαλοι ακολουθούν. Μικρή πίκα 
και κόβουμε. Παίζουμε το τελευταίο μας 
καρό στο οποίο η Δύση ξελιμάρει πίκα 
και κόβουμε. Λογικά (λόγω της αντάμ) η 
Ανατολή έχει Άσσο και Ντάμα πίκα και η 
Δύση έχει πλέον ξερό τον Βαλέ, συνεπώς 
τώρα παίζουμε τον Ρήγα πίκα, η Ανατολή 
σκεπάζει με τον Άσσο, κόβουμε και όντως 
η Δύση ακολουθεί με τον Βαλέ (μόλις με-
τράραμε το δέκα πίκα στον μορ). Φτάσαμε 
στα εξής φύλλα:

Δημήτρης Δανελλάκης   ΟΑΜ Ρόδου

Έχουμε πάρει τις πρώτες 7 λεβέ και ο 
Άσσος σπαθί είναι σίγουρα η 8η. Stop 
and count, λοιπόν. Η Δύση ως τώρα έχει 
δείξει 4-φυλλη πίκα και 3-φυλλο καρό και 
μόλις 1 πόντο. Είναι δεδομένο ότι ή α) έχει 
AQJ(x) κούπα οπότε τα 2 ονέρ σπαθί είναι 
στην Ανατολή (για να δικαιολογήσουν το 
άνοιγμά της) ή β) έχει ονέρ σπαθί οπότε η 
Ανατολή έχει κάποιο ονέρ κούπα. Αμέσως 
απορρίπτουμε το α) εφόσον στην περί-
πτωση αυτή είμαστε πάντα μέσα. Είτε κά-
νουμε duck το πρώτο σπαθί, είτε παίξουμε 
Άσσο και Βαλέ, η Ανατολή θα κερδίσει και 
θα γυρίσει ατού.

Θεωρούμε, λοιπόν, ότι η Δύση έχει κά-
ποιο ονέρ σπαθί. Αν έχει 3-φυλλο σπαθί, 
πρέπει στην παραπάνω θέση να παίξουμε 
μικρό σπαθί στο δέκα. Ακόμα κι αν η Ανα-
τολή γυρίσει ατού, η Δύση δεν έχει παρα-
πάνω από 3 ατού να εισπράξει κι έπειτα 
θα παίξει από το ονέρ σπαθί της προς τη 
φουρκέτα του μορ. Θα κάνουμε δηλαδή 2 
από σπαθί και θα βγούμε. Αν όμως η Δύση 
έχει δίφυλλο σπαθί (και συνεπώς 4-φυλλο 
ατού) παίζοντας μικρό στο δέκα θα μπού-
με μέσα εφόσον η Ανατολή θα γυρίσει 
ατού και η άμυνα θα κάνει 1 σπαθί και 4 
από ατού. Ποιο χέρι δικαιολογεί περισσό-
τερο το κοντρ τιμωρίας της Δύσης;

Α) #Jxxx $AJxx ^xxx &Qx ή
B) #Jxxx $AJx^xxx &Qxx

# K10962
$ 972
^ 54
& AJ10

# J753
$ AJ86
^ 932
& K2

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AQ84
$ Q
^ QJ108
& Q864

# –
$ K10543
^ AK76
& 9753

Μάλλον το Α, και αν είναι όντως έτσι τα 
πράγματα μπορούμε να βγούμε μόνο αν 
το δίφυλλο ονέρ σπαθί της Δύσης δεν 
είναι η Ντάμα αλλά ο Ρήγας. Παίζουμε 
λοιπόν μικρό σπαθί και:

1. Αν η Δύση βάλει μικρό, βάζουμε τον 
Άσσο και γυρίζουμε σπαθί. Η Δύση 
κερδίζει αλλά κλείνεται και μας δίνει 
την ένατη λεβέ με τον Ρήγα ατού.

2. Αν η Δύση βάλει τον Ρήγα, κάνουμε 
duck! Η Δύση επιστρέφει υποχρεωτικά 
σπαθί, κερδίζουμε με τον Άσσο και παί-
ζουμε οποιοδήποτε φύλλο από τον μορ 
ξελιμάροντας σπαθί από το χέρι μας. Η 
Δύση κρατώντας μόνο ατού, είναι υπο-
χρεωμένη να κόψει και να μας δώσει 
πάλι τον Ρήγα ατού ως ένατη λεβέ. Η 
πλήρης διανομή ήταν:

 

Μελετώντας την διανομή βλέπουμε ότι η 
Δύση έπαιξε την καλύτερη δυνατή άμυνα 
ξελιμάροντας πίκα στο 4ο καρό. Αν κόψει 
με μεγάλο ή αν ξελιμάρει σπαθί, ο εκτελε-
στής έχει εύκολα 9 λεβέ.

Μια διδακτική 
διανομή

# 106
$ 9
^ –
& AJ10

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# –
$ K10
^ –
& 9753
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Υπενθυμίζω πως το άρθρο 
περιγράφει την αναζήτηση 
του συγγραφέα για μια 
διανομή στην οποία και οι 
τέσσερις παίκτες να μπορούν 
να βγάλουν συμβόλαιο ένα 
στο ίδιο χρώμα, εναντίον 
οποιασδήποτε άμυνας.

Ο κ. Πάβλιτσεκ συνεχίζει:
«Τα τελευταία πέντε χρόνια, κατασκευ-
άζω σιγά-σιγά μια άλλη βάση δεδομέ-
νων με τυχαίες διανομές, που επιλύο-
νται double-dummy για κάθε παίκτη 
και κάθε χρώμα (δηλαδή απαιτούνται 
20 επιλύσεις για κάθε διανομή). 
Για ευκολία χρησιμοποιώ έναν παλιό 
υπολογιστή, ο οποίος απλώς... τραβάει 
κουπί μέρα-νύχτα, εκτός αν... ξεχάσω 
να τον ξανα-ανάψω μετά από καμιά 
διακοπή ρεύματος (συχνό φαινόμενο 
στη Φλόριδα). 

Μετάφραση του άρθρου του Ρίτσαρντ Πάβλιτσεκ «Chasing Rainbows» από το site του http://www.rpbridge.net

Τέλος πάντων, παρά τα διαστήματα 
εκτός λειτουργίας, το ακούραστο άλο-
γό μου πρόσφατα ξεπέρασε τις 8 εκα-
τομμύρια διανομές – ένα καλό μέγεθος 
βάσης δεδομένων για να συνεχίσω την 
αναζήτησή μου.»
«Από 8 εκατομμύρια διανομές είχα 
μεγάλες προσδοκίες, αλλά τελικά δεν 
υπήρξε τσουκάλι με χρυσάφι (τουλά-
χιστον για αυτό που έψαχνα) στο τέλος 
του ουράνιου τόξου μου. Με έκπληξή 
μου, διαπίστωσα πως υπήρχε μόλις 
ΜΙΑ διανομή στην οποία όλοι βγάζουν 
1XA – προφανώς είναι κάτι πολύ σπά-
νιο όταν δεν υπάρχει συμμετρία. Ιδού:»

 

«Εκ πρώτης όψεως η διανομή δείχνει 
να μην βγάζει κανένας 1ΧΑ (πόσω μάλ-
λον όλοι!), αλλά ο αναλυτής double-
dummy δεν καταλαβαίνει από όψεις. 
Είναι λιγάκι δύσκολο να τα βάλεις 
με έναν υπολογιστή – σαν την παλιά 
ατάκα των Hanz και Franz “ή θα με πι-
στέψεις τώρα, ή θα με πιστέψεις αργό-
τερα”. Κρατάω, λοιπόν, συνήθως τις δυ-
νάμεις μου για σκοπούς στους οποίους 

έχω πιθανότητες να κερδίσω. Η πλήρης 
ανάλυση της διανομής αφήνεται ως 
άσκηση στον αναγνώστη. Ή για να 
ακριβολογούμε, στον αναγνώστη που 
είναι περισσότερο τρελός από μένα.»
«Προσέξτε λοιπόν τι γίνεται σε αυτή τη 
διανομή: όλα τα χρωματιστά συμβόλαια 
ευνοούν τον Β/Ν (8-5 σε πίκες, κούπες, 
καρά και 7-6 σε σπαθιά), δεν υπάρχει 
καμία διαφορά ως προς το ποιός εκτε-
λεί (Β ή Ν) και ποιός έχει την αντάμ, κι 
όμως η Α/Δ βγάζει τις ίδιες μπάζες με 
τον Β/Ν στα χωρίς ατού! 
Τρέχα γύρευε... 
Και αν σκεφτεί κανείς ότι αυτή ήταν η 
μοναδική τέτοια διανομή ανάμεσα σε 
8 εκατομμύρια, άρχισα να πιστεύω σο-
βαρά ότι το να βρω διανομή όπου όλοι 
να βγάζουν 1 στο ίδιο χρώμα ήταν κάτι 
απίστευτα δύσκολο.»

Συνεχίζεται...

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ένδειξη Σ.Μ. υποδηλώνει Ση-
μείωση του Μεταφραστή (για λόγους διευ-
κρίνισης κάποιων σημείων).

Δημήτρης Δανελλάκης
ΟΑΜ Ρόδου

Κυνηγώντας 
το ουράνιο τόξο...

# J9542
$ AJ876
^ J65
& –

# K76
$ 1094
^ A103
& K843

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# A108
$ Q53
^ Q98
& J752

# Q3
$ K2
^ K742
& AQ1096

2ο μέρος
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# KQJ
$ Kxxx
^ Axx
& Qxx

# x
$ xx
^ KJ1098
& AJ1098

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 10xxxxx
$ x
^ xxx
& xxx

# Axx
$ AQJ1098
^ Qx
& Kx

Όλοι δεύτερη. Μοίρασε ο Νότος

Αντάμ: #x

(2ΧΑ=τουλ. 5-5 τα μινέρ, 3&=προτασια-
κό ή καλύτερο με φιτ κούπα, 5$=2 άσοι 
(από 5), 6^=ένας Ρήγας πλην του ατού)

1.  Συμβόλαιο 6$ με εκτελεστή το Νότο
2. Η Δύση κάνει αντάμ μικρό πίκα, που 

κερδίζει ο Βορράς με το J
3.  Παίζει τώρα ο εκτελεστής $Α και $Q
4. Στη συνέχεια παίζει &x. Η Δύση είναι 

υποχρεωμένη να κάνει ducking τον Άσο 
της.

5. Κερδίζει τη λεβέ ο εκτελεστής στον μορ 
με την &Q

6. Παίζει τώρα τρία ατού και τρεις πίκες 
μένοντας στο χέρι του.

Η κατάσταση στις τέσσερις τελευταίες 
λεβέ έχει ώς εξής:

τεχνικές
σε αγώνες ζευγών

Παίζει τώρα ο εκτελεστής το τελευταίο 
ατού και η Δύση παραδίδεται. Έχει πέσει 
στο λεγόμενο strip squeeze:
1.  Αν χαλάσει το ^J, ο εκτελεστής κανει 2 

λεβέ στα καρά
2.  Αν χαλάσει το &J, ο εκτελεστής παίζει 

το &Κ και η Δύση που κερδίζει με τον 
Άσο της είναι αναγκασμένη να παίξει 
καρό δίνοντας τις 2 τελευταίες λεβέ. 

ΕΜΠΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σαν νέος παίκτης έβλεπα ορισμένους 
experts να “οσφραίνονται” τη θέση των 
key cards (ονέρ κλειδιά) και την κατανομή 
κάθε χρώματος. Πώς; Ας δούμε την παρα-
κάτω διανομή:
Όλοι πρώτη. Μοίρασε η Ανατολή

Διανομή από το παρελθόν

# –
$ –
^ Ax
& xx

# –
$ –
^ KJ
& AJ

Δ 
Β

 
Ν

 Α (άνευ 
σημασίας)

# –
$ A
^ Qx
& K

Δύση Βορράς Ανατολή Nότος

1$ 

2XA* 3&* πάσο 3#
πάσο 4^ πάσο 4XA

πάσο 5$* πάσο 5XA

πάσο 6^* πάσο 6$
όλοι πάσο

# Qxx
$ xx
^ K8x
& AK10xx

# Jx
$ QJ109xx
^ Jxxx
& x

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Kxxxxx
$ xx
^ x
& Jxxx

# A10
$ AKx
^ AQ10xx
& Q9x

Δύση Βορράς Ανατολή Nότος
πάσο 1^ 

2$ 3& πάσο 4&
πάσο 4^ πάσο 6XA
όλοι πάσο

Μετά την πιο πάνω αγορά η Δύση κάνει 
αντάμ $Q
–  Ο Νότος κερδίζει τη λεβέ με τον Άσο 

και παίζει ^Α και &x προς τον Άσο του 
μορ.

–  Τώρα παίζει &x από τον μορ και βάζει 
το &9 που περνάει!

–  Έτσι εξασφαλίζει τις 12 λεβέ και βγάζει 
τα 6ΧΑ.

Πολλοί παίκτες που μπήκαν μια μέσα σε 
αυτό το συμβόλαιο ρώτησαν γιατί έκανε 
την εμπάς σπαθί. 
“Είσαι τυχεράκιας ή μάγος”, είπαν.
Τους εξήγησε λοιπόν ότι αυτό που έκανε 
ήταν “εμπάς ασφαλείας”, δηλαδή:
1.  Πρώτα έλαβε υπόψη το πάσο της Ανα-

τολής. Με 7φυλλο πίκα, στην πρώτη 
μανς, πιθανότατα θα είχε ανοίξει μπα-
ράζ αλλά δεν το έκανε.

2.  Άρα η Δύση έχει δυο πίκες, 6 κούπες, 
1 καρό, που είδαμε στη δεύτερη λεβέ 
και1 σπαθί που είδαμε στην τρίτη λεβέ.

3.  Εάν η Δύση έχει και δεύτερο σπαθί τότε 
τα καρά θα ήταν μοιρασμένα ή θα τα 
είχε η Ανατολή, κάτι που ο εκτελεστής 
μπορεί να βρει εύκολα. Έτσι ακόμα και 
αν η εμπάς σπαθί χάσει ο εκτελεστής 
θα κάνει 5 καρά, 4 σπαθιά, 2 κούπες και 
μια πίκα, σύνολο 12 λεβέ και το συμβό-
λαιό του. 

Νίκος Καζιλάρης
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# 6
$ K92
^ AQJ1094
& 984

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AK10
$ 873
^ 865
& 7632

Δύση Βορράς Ανατολή Nότος

1&

πάσο 1^ πάσο 1$
πάσο 3^ πάσο 3XA
πάσο πάσο πάσο

Για επίδοξους πρωτα 

Η διανομή από αγώνα Ζευγών

Αντάμ : #7.

Ο Βορράς κατεβάζει τα φύλλα η Ανατολή 
κρατάει:
 

Η Α παίρνει #Α και #Κ και η Δ ακολουθεί 
με #3. Mε τι θα συνεχίσει; Σκεπάστε όπως 
πάντα τα παρακάτω και σκεφθείτε. Είναι 
σχεδόν σίγουρο ότι ο Νότος έχει την #Q 
διότι χωρίς κράτημα στο 4ο, μη αγορα-
σθέν, χρώμα δύσκολα θα αγόραζε τα 3ΧΑ.
Στη 2η πίκα η Δ έχει δύο σινιάλα που μπο-
ρεί να χρησιμοποιήσει για να δείξει που 
έχει πιάσιμο. Το πρώτο είναι να σκαρτάρει 
ένα μεγάλο πίκα, π.χ. το #J, για να δείξει 
ότι το πιάσιμό της είναι κούπα και το δεύ-
τερο είναι να σκαρτάρει το μικρότερό της 
πίκα για να δείξει ότι το πιάσιμό της είναι 
στα σπαθιά και όχι στις κούπες και φυσικά 
δεν μπορεί να θέλει καρό διότι τα καρά τα 
έχει ο μορ. 
Τώρα η Ανατολή πρέπει να αποφασίσει 
πως πρέπει να συνεχίσει: να παίξει πίκα 
για να μετράρει τις πίκες ώστε όταν η 
Δύση πιάσει με τον &Α (αν τον έχει) να 
μπορέσει να παίξει τις πίκες της ή να παί-
ξει σπαθί και να ελπίζει ότι η Δύση κρατάει 

&ΑΚJ για μια μέσα. Πως θα λύσει αυτό το 
δίλημμα η Ανατολή; Με καθαρή σκέψη! 
Για σκεφθείτε!
Για να δούμε. 
1) Ο Νότος έχει μια λεβέ στις πίκες και 6 
στα καρά, διότι και να μην έχει τον ^Κ 
εύκολα θα τον εμπασάρει από την Δύση, 
άρα 7 λεβέ.
2) Η Δύση έδειξε ότι δεν έχει πιάσιμο στις 
κούπες, άρα ο Ν έχει τον $Α και επομέ-
νως 2 λεβέ στις κούπες, (ίσως και 4 αν έχει 
$ΑQxx), ώστε σύνολο τουλάχιστον 9.
3) Ο Νότος έχει 4φυλλη κούπα που αγόρα-
σε, επομένως αν έχει και τον &Α θα κάνει 
τουλάχιστον 10 λεβέ. 
4) Αλλά... μια στιγμή. Αν είχε τον &Α πιθα-
νόν να είχε τουλάχιστον 15 πόντους οπότε 
με ομαλή κατανομή θα αγόραζε 1ΧΑ. 
5) Και μια ακόμα σκέψη – αν η Ανατολή 
παίξει το #10, ο Νότος θα κάνει μία πίκα, 
έξη καρά και ίσως τέσσερις κούπες = 11 
λεβέ και οι Α-Δ χάσανε τον &Α. Άρα αν οι 
Α-Δ πάρουν τον &Α θα κάνουν τοπ και αν 
η Δύση έχει και τον &Κ, ακόμα καλύτερα, 
και αν κατά λάθος έχει &ΑΚJ ... μία μέσα 
και όλες οι άλλες Α-Δ θα αναρωτιούνται 
που στο καλό βρέθηκε αυτή η άμυνα.
Δύσκολη άμυνα;; Ίσως αλλά όλα τα συ-
μπεράσματα βγήκαν από τις αγορές, το 
σινιάλο του συμπαίκτη και απλή και κα-
θαρή σκέψη. 

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΔΕΚΑΡΙΩΝ
Εκτέλεση ή Άμυνα
Έχετε ποτέ σκεφθεί τι αξία έχουν τα δεκά-
ρια, τα εννιάρια και τα οκτάρια;; Αγγλικά 
τα 10, 9 και 8 ονομάζονται intermediate 
cards (ενδιάμεσα φύλλα).
Ας ξεκινήσουμε όμως από κάτι άλλο. Όλοι 
ξέρουμε ότι ο Α = 4 πόντοι, ο Κ = 3, η Q = 
2 και ο J = 1. Πολλοί εξπέρ έχουν αρχίσει 
να συζητάνε αν αυτή η αξιολόγηση είναι 

σωστή. Ας το σκεφτούμε λιγάκι. Τι προτι-
μάτε να βαστάτε: Jxx – Jxx – Jxx – Jxxx 
= 4 πόντοι ή Αxxx – xxx – xxx – xxx = 
4 πόντοι;; Ασφαλώς το δεύτερο χέρι, διότι 
αν δεν σας κόψουνε τον Α με το καλημέρα, 
θα κάνετε 1 λεβέ, ενώ με το πρώτο χέρι, 
αν ο συμπαίκτης σας έχει μηδέν πόντους, 
δεν θα κάνετε ούτε μία. Το ίδιο περίπου εί-
ναι και τα χέρια : Qxx – Qxx – Qxx – Qxxx 
= 8 πόντοι και Αxx – Axx – xxx – xxxx = 
8 πόντοι. 
Ας προχωρήσουμε ακόμα λίγο. Τι προτιμά-
τε να κρατάτε σε ένα χρώμα: Jxxx, J10xx, 
J109x ή J1098;; Όλα μετράνε ένα πόντο 
αλλά η δύναμη του τελευταίου είναι σα-
φώς ανώτερη, διότι με τον Αxxχ στον συ-
μπαίκτη και τα 2 μεγάλα ονέρ μοιρασμένα 
στους Α-Δ, θα κάνετε 3 λεβέ, διότι έχετε 
τα ενδιάμεσα φύλλα, ενώ με Jxxx και Αxxχ 
μάλλον θα κάνετε μια ή δυο λεβέ μόνο. 
Ακόμα λίγο. Με Qxx στο ένα χέρι και Jxx 
στον μορ, όποιο ζευγάρι παίξει το χρώμα 
πρώτο θα χαρίσει στο άλλο ζευγάρι μια 
λεβέ, εκτός αν ένας από τους αμυνομέ-
νους έχει και τα 2 μεγάλα ονέρ. Δοκιμάστε 
το. Η αγγλική ορολογία περιγράφει αυτόν 
τον συνδυασμό σαν frozen suit (παγωμένο 
χρώμα). Αν τώρα προσθέσετε είτε στον 
Βορρά είτε στον Νότο το 10, θα κάνετε 
οπωσδήποτε 1 λεβέ. Αν αντί του 10, έχετε 
το 9, τότε μπορείτε να κάνετε την εμπά-
σα του 10 για να κάνετε, αν πετύχει, μια 
λεβέ.
Και ένα τελευταίο παράδειγμα για τη δύ-
ναμη του 10. Σε χρωματιστό συμβόλαιο 
ο Βορράς έχει Κ103 και ο Νότος έχει xxx. 
Ξέρετε από τις αγορές ότι η Ανατολή έχει 
τον Άσο και θέλετε μια ακόμα λεβέ για να 
βγάλετε το συμβόλαιό σας. Εδώ πρέπει να 
κλείσετε (endplay) την Ανατολή και το 10 
θα σας βοηθήσει πολύ. Παίρνετε τα ατού, 
αλλά πρέπει να μπορείτε να αφήσετε από 

Άµυνα - Ειδικά σινιάλα
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 θλητές
Γιώργος Κότσης

ένα ατού σε κάθε χέρι, και ξεκαθαρίζετε τα 
άλλα 2 χρώματα ώστε να παίζετε από το 
χέρι σας. Ας πούμε ότι μείνατε στον Νότο 
με #x (ατού) – $xxx και στον Βορρά με 
#x (ατού) – $Κ10x. Παίζετε λιμό από 
τον Νότο και σκεπάζετε ότι και να βάλει 
η Δύση, δηλαδή αν βάλει λιμό, βάζετε το 
10. Αν βάλει J ή Q, παίζετε τον Κ. Και στις 2 
περιπτώσεις θα κλειστεί η Ανατολή και θα 
σας χαρίσει την πολυπόθητη λεβέ.
Και τώρα μερικά παραδείγματα πολύ συ-
νηθισμένα στην άμυνα. Είστε Δύση και 
κρατάτε Κ74 και ο Β έχει ΑQ5. Ο Νότος 
παίζει τον J. Σκεπάστε τον, διότι η Α μπο-
ρεί να κρατάει το 10 τρίφυλλο και έτσι θα 
κάνει το10. Αν ο Ν έχει το 10 δεν κερδίζε-
τε ότι και να κάνετε (αν ο Νότος κρατάει 
Jxxx, αντί να παίξει τον J πρέπει να παίξει 
λιμό και να εμπασάρει τον Κ και μετά να 
τραβήξει τον Α μήπως ο Κ είναι 2φυλλος).
Και μια πιο δύσκολη τεχνική. Αν κρατάτε 
ως Δύση Q105 και ο Βορράς έχει ΚJ4 και 
ο Νότος παίξει το 2, παίξτε το 5. Ο Βορ-
ράς θα παίξει τον J και μπορεί τώρα να 
συνεχίσει με τον Κ. Εσείς τώρα ρίξτε την 
Q και αφήστε τον Νότο να αποφασίσει αν 
θα τραβήξει τον Α ή θα κάνει την εμπάσα 
του 10 στον συμπαίκτη σας. Ο κανόνας 
λέει ότι αν ο εκτελεστής μάθει ποιο φύλλο 
κρατάτε, εδώ την Q, παίξτε αυτό φύλλο 
την επόμενη φορά που ο εκτελεστής θα 
παίξει αυτό το χρώμα.
Πάντοτε, είτε εκτελείτε ΧΑ ή χρωματιστό 
συμβόλαιο, να ελέγχετε ποιά από τα 3 εν-
διάμεσα (10, 9, 8) φύλλα σας λείπουν από 
τα χρώματα που δεν τρέχουν και τι μπορεί-
τε να κάνετε. Π.χ. μπορεί ένας αμυνόμενος 
να έχει είτε το 10 είτε το 9 σίνγκλετον και 
άμα πέσει να σας ελευθερώσει το χρώμα 
για να κάνετε μία σωστή εμπάσα.

17

σει η Δύση, η Ανατολή θα κάνει ducking 
τον Ρήγα της και τώρα δεν θα μπορέσω να 
κάνω πάνω από 2 λεβέ στα σπαθιά (και να 
μπω μια μέσα) αφού δεν έχω τα απαραίτη-
τα κατεβάσματα στο μορ. 
Ας δούμε λοιπόν όλη την εξέλιξη. Η πλή-
ρης διανομή ήταν:

Στην πρώτη λεβέ έβαλα μικρό καρό από το 
μορ και η Ανατολή έβαλε τον ^J που πήρα 
με τον Άσο.
Συνέχισα με το &4 για το &3 της Δύσης, το 
&6 από τον μορ και το &9 της Ανατολής.
H Ανατολή κερδίζοντας τη λεβέ με το &9 
γύρισε το ^J που άφησα έξω, αλλά η άμυ-
να δεν έχει πλέον καμία δυνατότητα να με 
εμποδίσει να πραγματοποιήσω 9 λεβέ, 3 
από σπαθί και τις υπόλοιπες από τους Α και 
Κ στα άλλα χρώματα.
Αν μπορούσα, κάνοντας την εμπάς σπαθί, 
να πραγματοποιήσω τις προαναφερθείσες 
12 λεβέ, τότε είμαι απλά άτυχος! Στα ζεύ-
γη βέβαια το πρόβλημα του πώς να παίξω 
το χέρι θα ήταν πολύ μεγαλύτερο. Κατά 
σύμπτωση το συμβόλαιο δεν βγαίνει αν ο 
εκτελεστής είναι ο Βορράς, καθώς τότε η 
Ανατολή θα επιλέξει για έξοδο το #5!...

# A2
$ 964
^ 643
& AQJ76

# J87
$ Q875
^ Q1082
& 53

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Q965
$ J10
^ J97
& K1092

# K1043
$ AK32
^ AK5
& 84

Δημήτρης Ναθαναήλ

Τρεις λεβέ 
χάρισμα

Από πρόσφατο αγώνα η σημε-
ρινή διανομή. Μαθητευόμενος 
ο συμπαίκτης αλλά με υψηλό 
δείκτη αντιλήψεως και μεγάλη 
ικανότητα μαθήσεως. 
Σε πρώτη θέση και με αμφότε-
ρους τους άξονες εις τη ζώνη, 
αποφάσισα να ανοίξω με 1ΧΑ 
το ακόλουθο χέρι: 

#Κ1043 $ΑΚ32 ^ΑΚ5 &84
Για μένα δεν είναι προφανής αυτή η επιλο-
γή. Θεωρώ εξίσου κατάλληλο το άνοιγμα 
1^ με το σκεπτικό ότι το ίδιο συμβόλαιο 
ίσως να έχει πλεονέκτημα για τον άξονά 
μας αν εκτελείται από το συμπαίκτη, που 
ίσως έχει ένα χέρι της μορφής:
#Jx $Qxx ^Qxxx &KQ9x
Στην αναφερόμενη λοιπόν διανομή, οι 
αγορές ήταν απλές εκ του γεγονότος ότι ο 
συμπαίκτης πήδηξε στα 3ΧΑ και άπαντες 
στη συνέχεια δήλωσαν πάσο.
Η Δύση επέλεξε για έξοδο το ^2 και αντί-
κρισα τα εξής φύλλα από το συμπαίκτη 
μου μορ:
#Α2 $964 ^643 &AQJ76
Αν η Δύση έχει το &Κ τρίφυλλο και οι 
κούπες είναι μοιρασμένες 3-3 τότε ο κάθε 
εκτελεστής θα πραγματοποιήσει 12 λεβέ 
γράφοντας ένα 690 για τον άξονά του.
Σε αγώνες ομάδων όμως πρέπει να υπο-
θέσω το χειρότερο, ότι ο &Κ είναι τετρά-
φυλλος στην Ανατολή, συνοδευόμενος, 
σύμφωνα με τις πιθανότητες, από το 10 
ή και το 9 του χρώματος, και έτσι πρέπει 
να παίξω προσεκτικά για να εξασφαλίσω, 
απλά, τις 9 λεβέ του συμβολαίου μου! Ο 
λόγος είναι ότι αν παίξω μηχανικά, σπαθί 
εμπάς του Ρήγα, βάζοντας δηλαδή τη Ντά-
μα ή το Βαλέ στο μικρό που θα ακολουθή- 17
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Ducking  3η συνέχεια
Γιώργος Κλείτσας  • email: llurk@hol.gr

Εδώ η Ανατολή θα χρειαστεί να έχει γερά 
νεύρα για να επιχειρήσει το duck. Είναι το 
πιο επικίνδυνο από όσα είδαμε αλλά, αν ο 
Νότος συνεχίσει φυσιολογικά με τον άσσο 
και λιμό προς το βαλέ, θα κάνει μόνο δύο 
λεβέ, αν δεν έχει άλλο κατέβασμα στο μορ.

Στο τελευταίο διάγραμμα αυτής της ενότη-
τας, το duck της ντάμας μπορεί να κερδί-
σει με πολλούς τρόπους: Να σπαταλήσει ο 
εκτελεστής ένα ανέβασμα στο χέρι του, που 
θα μπορούσε να αξιοποιηθεί με άλλο τρόπο 
καλύτερα ή να μην μπορέσει να μετράρει το 
χρώμα, αν δεν μαντέψει στον δεύτερο γύρο 
και δεν έχει τον απαραίτητο αριθμό κατε-
βασμάτων στο μορ όταν αυτό συμβεί. Στη 
συνέχεια θα περάσουμε στην ενότητα entry-
creating falsecards. Οι αμυνόμενοι εκμεταλ-
λεύονται ουσιαστικά ένα συνηθισμένο παίξι-
μο του εκτελεστή στην παρακάτω κατανομή 
ενός χρώματος (τα σημαντικά φύλλα που 
λείπουν είναι ο άσσος, ο βαλές και το δέκα):

Ο εκτελεστής ξεκινάει με μικρό προς τη ντά-
μα και όταν αυτή κερδίζει, συνεχίζει με μι-
κρό από το μορ, κάνοντας duck το φύλλο της 
Ανατολής (ουσιαστικά παίζοντας για άσσο 
δίφυλλο αρχικά στη Δύση, που θα του επι-
τρέψει να χάσει μόνο μια λεβέ στο χρώμα). 
Ας δούμε μια διανομή:

Μια γενική παρατήρηση: Το duck δεν έχει 
πολύ νόημα όταν ο μορ έχει σίγουρο κατέβα-
σμα σε άλλο χρώμα (εδώ τον άσσο σπαθί).
Το duck με τη ντάμα είναι συνήθως πιο επι-
κίνδυνο –έως πολύ πιο επικίνδυνο– συγκρι-
νόμενο με το duck με το ρήγα.

Στο παραπάνω διάγραμμα, όπως και στα 
επόμενα, τα υπογραμμισμένα φύλλα είναι 
αυτά που παίχτηκαν (τα υπόλοιπα φύλλα 
του Νότου και της Δύσης δεν τα ξέρει η Ανα-
τολή). Εδώ με το duck η Ανατολή δεν κινδυ-
νεύει στα χωρίς ατού να χάσει τη ντάμα της.

Στο ανωτέρω διάγραμμα το duck είναι κά-
πως επικίνδυνο (η ντάμα μετά το duck είναι 
απροστάτευτη, αν και, ιδιαίτερα σε αγώνα 
ζευγών, το πιθανότερο είναι ο Νότος να 
επαναλάβει την εμπάσα) και γίνεται με την 
απαραίτητη προϋπόθεση να μην υπάρχει 
κατέβασμα στο μορ σε άλλο χρώμα. 

Παρόμοια κι εδώ, αν ο μορ δεν έχει άλλο κα-
τέβασμα, μπορεί ο εκτελεστής να κάνει μόνο 
μία λεβέ, αν επαναλάβει, όπως αναμένεται, 
την εμπάσα.
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O Νότος εκτελεί τρία χωρίς ατού, έχοντας 
αγοράσει σπαθιά και πίκες, ενώ ο Βορράς 
έχει επαναδηλώσει τα καρά. Στην αντάμ του 
οκτώ κούπα (τέταρτο δυνάμεως), η Ανατο-
λή βάζει το δέκα και ο Νότος παίρνει με το 
βαλέ. Ο εκτελεστής παίζει μικρό καρό προς 
τη ντάμα. Αν η Ανατολή κάνει duck χωρίς 
να πολυσκεφτεί, θα έχει μόλις χαρίσει στον 
εκτελεστή ένα συμβόλαιο που μπαίνει εύκο-
λα μέσα. Το οκτώ κούπα βάσει του κανόνα 
του έντεκα, δείχνει στην Ανατολή ότι ο μορ, 
η Ανατολή και ο εκτελεστής έχουν συνολικά 
τρία φύλλα μεγαλύτερα από το οκτώ. Αφού 
η Ανατολή έχει το ένα από αυτά (το δέκα) 
και ο εκτελεστής έδειξε το βαλέ, έπεται ότι 
ο εκτελεστής έχει ένα ακόμη μεγαλύτερο 
φύλλο από το οκτώ – και από την αγορά 
τρεις το πολύ κούπες. Πράγματι, από τί 
φύλλα μπορεί να βγήκε η Δύση, έχοντας υπ’ 
όψη τις παραπάνω λογικές παρατηρήσεις; 
AK98x είναι πιθανό, όπως και AQ98x, ενώ 
από KQ98x και από AKQ8x θα είχε βγει μεγά-
λο ονέρ. Πρέπει λοιπόν η Ανατολή αμέσως 
να αρπάξει κυριολεκτικά το ρήγα καρό και 
να παίξει κούπα. Όλη η διανομή: 

Πριν αρνηθούμε μια λεβέ, πρέπει να βεβαιωθούμε 
ότι δεν έχουμε κάτι καλύτερο να κάνουμε.
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Σε αυτό τον συνδυασμό, αν ο εκτελεστής 
αρχίσει με μικρό προς τη ντάμα (η Ανατολή 
αφήνει έξω) και λιμό από το μορ, το πιθα-
νότερο είναι να αποκτήσει δύο πιασίματα 
η Ανατολή, το βαλέ –εκτός αν ο Νότος έχει 
μια ξαφνική έμπνευση να βάλει το ρήγα– και 
τον άσσο. Φαίνεται επικίνδυνο να κάνει duck 
η Ανατολή τον άσσο, στην πραγματικότητα 
όμως δεν είναι τόσο επικίνδυνο: ο Νότος θα 
μπορούσε να έχει το δέκα και τότε η Ανατολή 
δεν θα έκανε ποτέ δεύτερη λεβέ στο χρώμα (ο 
Νότος θα έκανε εμπάσα εναντίον του βαλέ). 
Μόνο αν ο Νότος είχε εξάφυλλο (K10xxxx) θα 
έκανε ζημιά το παίξιμο της Ανατολής.

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς 
μπήκε μέσα το συμβόλαιο τρία χωρίς ατού, 
και όμως συνέβη. Αντάμ κούπα, στην οποία 
η Ανατολή έβαλε το δέκα και ο Νότος πήρε 
με τον άσσο. Σπαθί στη ντάμα από το Νότο 
(η Ανατολή άφησε έξω χωρίς δισταγμό) και 
σπαθί, το οποίο έπιασε η Δύση με το βαλέ. Η 
Δύση συνέχισε με μικρή κούπα και ο Νότος 
δεν μάντεψε (κάτι, για το οποίο δεν μπορεί 
να κατηγορηθεί) βάζοντας το εννέα από το 
μορ. Παίρνοντας το βαλέ κούπα, η Ανατολή 
γύρισε πίκα και το συμβόλαιο μπήκε δύο 
μέσα. Είναι κάπως διασκεδαστικό –τουλάχι-
στον για την άμυνα–, λόγω της σπανιότητάς 
του, το γεγονός ότι η Ανατολή δεν έκανε 
ποτέ τον άσσο σπαθί!

# Q9
$ Q95
^ KJ1075
& Q83

# K32
$ K7632
^ 432
& J7

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# J8754
$ J10
^ 986
& A105

# A106
$ A84
^ AQ
& K9642

Στον παρεμφερή αυτό συνδυασμό, το τεχνι-
κό παίξιμο της Ανατολής είναι να αφήσει έξω 
τη ντάμα, όπως φυσικά και το δεύτερο γύρο 
του χρώματος – αν πάρει τον άσσο, ο Νότος 
είναι αναγκασμένος να παίξει για J10 ξερά. 
Αν η Ανατολή χρειάζεται να διατηρήσει ένα 
πιάσιμο στο χέρι της μέχρι να μαιτραριστεί 
ένα χρώμα της άμυνας, μπορεί να δοκιμάσει 
το duck του άσσου και στο συνδυασμό που 
ακολουθεί:

Φαινομενικά το duck του άσσου κοστίζει 
εδώ μια λεβέ, στην πράξη όμως αυτό συμ-
βαίνει πολύ σπάνια (ο Νότος λογικά θα αφή-
σει έξω το δεύτερο γύρο).
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Εξασκηθείτε στην εκτέλεση

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο (***)
Ομάδες. Όλοι στη δεύτερη
Μοίρασε ο Βορράς
 Αντάμ: #9

# AQ3
$ 8
^ KQ652
& K754

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# KJ64
$ A7532
^ A3
& A10

Η τελευταία αγορά του Νότου ήταν βέβαια εντελώς βάρβαρη. 
Παρ’ όλα αυτά το τελικό συμβόλαιο δεν είναι καθόλου απογοη-
τευτικό. Στην πραγματικότητα είναι το καλύτερο σλεμ που μπο-
ρεί να παίξουν οι Β-Ν με τα φύλλα που κρατάνε. Η Δύση κάνει 
έξοδο ατού, το #9. Κάντε το πλάνο εκτέλεσης από την πλευρά 
του Νότου.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2ο (***)
Ομάδες. Όλοι στην πρώτη 
Μοίρασε η Ανατολή
Αντάμ: ^A

# K953
$ KQ84
^ 87
& AQ6

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# AQJ84
$ A953
^ Q3
& 84

Η Δύση έκανε έξοδο το ^A και στη συνέχεια εισέπραξε και το 
Ρήγα, ενώ η Ανατολή ακολούθησε με το ̂ 2 και ̂ 6 (δεν θέλει). Η 
Δύση τώρα συνέχισε με το &J. Ο Νότος έκανε την εμπάς, η Ανα-
τολή πήρε με το &Κ και γύρισε σπαθί για τον &Α. Ο εκτελεστής 
πήρε τα ατού σε τρεις γύρους (η Δύση είχε σόλο), τελειώνοντας 
στο μορ και έκοψε το τελευταίο σπαθί όπου η Δύση έδιωξε καρό. 
Πώς πρέπει να συνεχίσει;

  Οι λύσεις στη σελίδα 30

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή
1^ πάσο

1$ πάσο 2& πάσο
2# πάσο 3# πάσο
6# όλοι πάσο

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή
1# 2^ 3^ πάσο
3$ πάσο 3# πάσο
4# όλοι πάσο

          Q84

107 Δ 
Β

 
Ν

 Α AJ5

K9632

          Q83

J10 Δ 
Β

 
Ν

 Α A76

K9542

          Q6

J103 Δ 
Β

 
Ν

 Α A84

K9652
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# A97532
$ 2
^ 6543
& A10

# 10864
$ 543
^ QJ987
& 2

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Q
$ KJ9876
^ K
& QJ987

# KJ
$ AQ10
^ A102
& K6543

Καλλιτεχνικό
μπριτζ

Ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα 
που έχουν μπει στη στήλη αυτή ήταν το 
πρόβλημα του προηγούμενου τεύχους. 
Ομάδες. Β-Ν στη δεύτερη

Η αγορά:

Αντάμ:  $4

Η αγορά 4$ του Βορρά είναι βέβαια 
Texas transfer και η Ανατολή κόντραρε 
για αντάμ. Μην έχοντας συμφωνήσει 
τι είναι το πάσο ή το σιρκόντρ ο Νότος 
αγόρασε 4#. Όμως η Δύση, βλέποντας 
ότι είναι στην πρώτη εναντίον δεύτε-
ρης τζόγαρε πολύ, πιέζοντας το Βορρά 
με την ψυχολογική αγορά θυσίας, 5$. 
Πράγματι ο Βορράς, νομίζοντας ότι ο 
συμπαίκτης του έχει φιτ πίκα, αγόρασε 
5#. Αν είχε πει πάσο ή κοντρ ο άξονας 
ΑΔ θα πλήρωνε στις 5$ κοντρέ ένα 
μεγάλο νούμερο, σίγουρα πάνω από τη 

Το πρόβλημα του τεύχους 
αυτού δεν είναι από τα 
πιο δύσκολα είναι όμως 
πολύ όμορφο: 

Αντάμ: #Κ

Έχοντας διπλό φιτ και κοντρόλ 1ου και 
2ου γύρου σε όλα τα χρώματα οι ΒΝ 
κατέληξαν, δικαίως, στο μεγάλο σλεμ, 
7&. Οι μπάζες που χρειάζονται είναι 
εκεί αλλά οι κακές κατανομές στα δυο 
βασικά χρώματα βάζουν σε μεγάλο 
κίνδυνο το συμβόλαιο. Μπορείτε να 
βρείτε λύση;

μανς. Όμως αυτά συμβαίνουν καθημερι-
νά στο Μπριτζ και τώρα καλείστε από τη 
μεριά του Νότου να πραγματοποιήσετε, 
τουλάχιστον, το συμβόλαιό σας, 5#. 

Η λύση:
Ο μόνος τρόπος να πραγματοποιήσει το 
συμβόλαιό του ο Νότος είναι να κόψει 
5 φύλλα στο μορ! Πώς όμως θα γίνει 
αυτό τι στιγμή που ούτε τόσα ανεβά-
σματα έχει ούτε το 2ο σπαθί περνάει; 
Ας δούμε: Ο Νότος κερδίζει την αντάμ 
κούπα (ελεύθερη εμπάς) και παίζει και 
το άλλο μεγάλο ονέρ κούπα διώχνο-
ντας από το μορ τον… Άσο σπαθί! Στη 
συνέχεια κόβει το $10 και παίζει σπαθί 
στο Ρήγα και σπαθί που κόβει επίσης 
στο μορ (προφανώς αν η Δύση κόψει 
πριν το μορ, τώρα ή αργότερα, κόβει 
με το αμέσως μεγαλύτερο ατού). Ανε-
βαίνει στο χέρι του με τον Ρήγα ατού 
και ξανακόβει σπαθί στο μορ. 
Τώρα παίζει καρό, όπου η Ανατολή βά-
ζει τον ξερό Ρήγα της και ο Νότος την 
αφήνει να κερδίσει. Ότι και να παίξει η 
Ανατολή (έχει μόνο κούπες και σπαθιά) 
ο εκτελεστής ξανακόβει στο μορ. Στη 
συνέχεια έρχεται στο χέρι του με τον 
Άσο καρό και κόβει και το τελευταίο 
του σπαθί στο μορ. Τώρα έχει μείνει 
στο χέρι του με τον Βαλέ πίκα που είναι 
και η 11η λεβέ του και ένα καρό που θα 
δώσει.  
Ολόσωστη απάντηση έστειλαν μόνο οι 
Ιωσήφ Δριδάκης, Φράνκο Κιαρού-
τζι, Θεόδωρος Κρικώνης. Συγχαρη-
τήρια.

Λ.Ζ.

# –
$ A32
^ QJ10987
& QJ109

# KQJ10
$ QJ1098
^ –
& 5432

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 982
$ K7654
^ 65432
& –

# A76543
$ –
^ AK
& AK876

Δύση Βορράς Ανατολή Nότος
1XA

πάσο 4$ κοντρ 4#

5$ 5# όλοι πάσο

ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
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Εξασκηθείτε στην αγορά Λουκάς Ζώτος

ΑΝΟΙΓΜΑ ΙΧΑ Ε’ (τελευταίο)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΑ
1) Ο ανοίξας ΧΑ δεν ρωτάει ποτέ άσους. Απλώς δείχνει το μάξιμουμ 
κάνοντας κιουμπίντ ή το μίνιμουμ κλείνοντας στα ΧΑ ή στο χρωματιστό 
συμβόλαιο. Εφόσον η αγορά έχει φθάσει στα 4, το 4ΧΑ εκ μέρους του 
είναι για να το παίξει.
Εξαίρεση: Όταν έχει πιστοποιηθεί φιτ στο μαζέρ.
Π.χ.  Δύση Ανατολή
 1ΧΑ  3& (6φυλλο, φόρσινγκ μανς)
 3ΧΑ  4& (προσπάθεια για σλεμ)
 4ΧΑ = για να παιχθούν, άρνηση
Αλλά:  1ΧΑ  2&
 2$  4^ (σπλίντερ)
 4ΧΑ = ερώτηση Άσων   
2) Μετά από Stayman ή τράνσφερ και απάντηση του ανοίξαντα, το 4ΧΑ 
είναι ποσοτικό.
Εξαιρέσεις: α) Όταν από τον ανοίξαντα έχει γίνει υπεραποδοχή του τράν-
σφερ. β) Όταν το τράνσφερ είναι στο επίπεδο 4 (Texas transfer). 
Π.χ.  Δύση Ανατολή
 1ΧΑ  2^

 2$  4ΧΑ = ποσοτικό με 5φυλλο κούπα
   και ομαλή κατανομή 
Αλλά: 1ΧΑ  2^
 3$  4ΧΑ = ερώτηση Άσων με ατού τις κούπες
3) Gerber υπάρχει μόνο απευθείας μετά από άνοιγμα ΧΑ. Καμία εξαίρεση.
4) Εφόσον ο απαντών έχει δείξει μινέρ (π.χ. 1ΧΑ – 3 σπαθιά), κάτω από 
τα 3ΧΑ κιουμπιντάρονται χαμηλές ή συγκεντρωμένες αξίες ( κρατήμα-
τα). Π.χ.  Δύση Ανατολή
 1ΧΑ  3& (6φυλλο, φόρσινγκ μανς)
  3^  3# = ο ανοίξας έχει δείξει κράτημα καρό ίσως 
και άλλο κράτημα. Δεν ξέρουμε τίποτε για τη δύναμή του ή για το φιτ. Ο 
απαντών έχει δείξει κράτημα πίκα και αρνείται κράτημα κούπα.
   
ΤΟ ΧΩΡΙΣ ΑΤΟΥ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Εφόσον παρεμβληθούμε με 1ΧΑ ή με 2ΧΑ (σε άνοιγμα weak) ή εφόσον 
κάνουμε reopening με 1ΧΑ ή 2ΧΑ, εξακολουθεί να υπάρχει Stayman (με 
2 ή 3 σπαθιά), τράνσφερ στα μαζέρ και η αγορά 2(3) πίκες αντίστοιχα για 
τα μινέρ, όπως ακριβώς μετά από άνοιγμα 1ΧΑ ή 2ΧΑ.
Οι περιπτώσεις όπου οι αντίπαλοι παρεμβάλλονται σε άνοιγμα ΧΑ θα 
αναπτυχθούν σε άλλη σειρά άρθρων. 21

# Q932
$ Q1092
^ AK4
& 104

# A
$ 7543
^ 1075
& KQJ95

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# J1087
$ 6
^ Q982
& 8762

# K654
$ AKJ8
^ J63
& A3

Δύση Βορράς Ανατολή Nότος
1XA

πάσο 2& πάσο 2$
πάσο 4$ όλοι πάσο

Τo Μάρτιο του 2002 ο κόσμος του μπριτζ έχασε τον Αμερικανό πρωταθλητή, συγ-
γραφέα και δάσκαλο Bill Root. Ο Root συμμετείχε σαν μέλος της εθνικής ομάδας των 
ΗΠΑ σε μια Ολυμπιάδα (δεύτερη θέση) και 2 Παγκόσμια πρωταθλήματα (δεύτερη και 
έκτη θέση). Όμως όλοι σχεδόν οι παίκτες Μπριτζ τον γνωρίζουν από τα εξαιρετικά 
βιβλία του. Η παρακάτω διανομή είναι από το διεθνές τουρνουά του 1992 που έγινε 
στο Toronto του Καναδά. ΒΝ στην ζώνη:

Ο Bill έκανε αντάμ τον &Κ για τον &Α του 
εκτελεστή και η Ανατολή έπαιξε το &7 
(δίνοντας κανονικό μέτρημα). Δύο γύροι 
ατού αποκάλυψαν το 4-1 καθώς η Ανατο-
λή ξεσκάρταρε σπαθί. Ο Νότος έπαιξε πίκα 
για τον ξερό άσο της Δύσης και η Ανατολή 
έβαλε το #8 (επίσης μέτρημα). Παίζοντας 
στην θέση της Δύσης τι θα γνωρίζατε έως 
τώρα; Σχεδόν χωρίς καμία καθυστέρηση ο 
Bill γύρισε καρό. Υπέροχα! Αυτό ήταν απα-
ραίτητο για να πέσει μέσα το συμβόλαιο. Αν 
πρώτα είχε εισπράξει τη λεβέ στα σπαθιά, 
όπως θα είχαν κάνει στην θέση του οι πε-
ρισσότεροι αμυνόμενοι (ή αν είχε γυρίσει 
κούπα), ο εκτελεστής θα έφερνε τελικά σε 
πέρας το συμβόλαιό του καταφέρνοντας 

να κλείσει το χέρι της Ανατολής. Πράγμα-
τι, ο εκτελεστής θα έπαιρνε όλα τα ατού 
της Δύσης και καθώς η Ανατολή θα πρέπει 
να κρατάει στο τέλος όλες τις πίκες της 
και προστατευμένη τη Ντάμα καρό, δεν 
θα είχε παρά να της δώσει την 4η πίκα για 
να παίξει αυτή κάτω από τη Ντάμα καρό 
της. Το υπολογισμένο γύρισμα καρό όμως, 
επέτρεψε στον Root να ξαναπιάσει χέρι με 
σπαθί ώστε να ξαναπαίξει καρό, γκρεμί-
ζοντας την όποια ελπίδα έτρεφε ο Νότος. 
Βέβαια η Ανατολή, παρότι επίσης γνωστός 
διεθνής παίκτης, έκανε λάθος, μη βοηθώ-
ντας καθόλου το συμπαίκτη της. Στο δεύ-
τερο ατού έπρεπε να ζητήσει επιτακτικά 
καρό, ξελιμάροντας το 9 (αφού έπαιζαν 
κανονικές άμυνες) ώστε να προστατεύσει 
τον Root από ενδεχόμενο λάθος ή απρό-
σεκτο παίξιμο. Το να βοηθάς όσο μπορείς 
το συμπαίκτη σου, όταν αυτό μπορείς να 
το κάνεις ανέξοδα (δηλαδή χωρίς κίνδυνο 
να χάσεις λεβέ) είναι μια από τις σπουδαι-
ότερες αρχές της καλής άμυνας.

Διορατικότητα στην άμυνα

Ιστορικές άμυνες
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Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AKQ
$ KJ952
^ A3
& KQJ

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
2& πάσο

2^ πάσο ;

Της Άννυς 
Καραμανλή 28ος

Το πάνελ του διαγωνισμού 

αγορών 1-6 απαρτίζεται 

πάντα από δάσκαλους και 

η βαθμολογία βγαίνει με 

βάση τις δικές τους απα-

ντήσεις και σχόλια. Στη συ-

νέχεια θα βαθμολογούνται 

οι αναγνώστες και θα δη-

μοσιεύονται τα ονόματα 

των πρώτων από αυτούς. 

Καλό θα είναι, αλλά όχι 

απαραίτητο, να στέλνει 

και κάθε αναγνώστης τα 

σχόλιά του ώστε να δημο-

σιεύονται τα πλέον ενδια-

φέροντα από αυτά.

 Αν έχει κάποιος μαθητής 

ή παίκτης κατηγορίας 1-6 

κάποια διανομή η οποία 

τον προβλημάτισε στην 

αγορά θα χαρούμε πολύ 

να μας τη στείλει για να τη 

βάλουμε στο διαγωνισμό.

 Τον παρόντα διαγωνισμό 

σχολιάζουν τρεις δάσκα-

λοι, οι Κώστας Μπόζε-

μπεργκ, Μαρία Παπυράκη 

και Μαριάννα Κορώνη. 

Τους ευχαριστώ όλους για 

τη βοήθεια.

Ν. Κωτάκης: 2XA. Αν η Δ έχει 13-14π θα πάμε 
μανς.
Γ. Φλουρής: 2XA. Θα κάνω την φυσική μου αγο-
ρά, δεδομένου ότι έχω και υποτυπώδη κρατήματα 
σε όλα τα χρώματα. Αν παίζουμε inverted minors, 
το 2& είναι βεβαίως προτιμότερο.
Π. Νικολαΐδης: 2XA. Ομαλή κατανομή και 10-11 
πόντοι.
Δ. Ζήκας: 3&. 10-11 και 5φυλλο.2ΧΑ δεν μπορώ 
να πω με ντάμα καρό και ντάμα πίκα.

Πρόβλημα 2

2ΧΑ= 10, 2$=9
2$: ομαλή με 5φυλλο αλλά με αξίες σε κοντρόλ χω-
ρίς φουρκέτες, άρα, αν δεν παίζω στέϊμαν για 5φυλ-
λο μαζέρ, το φιτ στην κούπα δεν θα βρεθεί ποτέ αν 
δεν τις αγοράσω αμέσως. Τα ΧΑ μπορούν να βρεθούν 
μόλις μάθουμε ότι ουμπαίκτης δεν έχει φιτ.
Οι δάσκαλοι
Μ. Παπυράκη: 2ΧΑ. Παρόλο που έχετε πεντάφυλ-
λο μαζέρ είναι πολύ πιο περιγραφική αγορά από τις 
2$. Ο συμπαίκτης γνωρίζει και την κατανομή και 
τη δύναμη σας επακριβώς, έτσι μπορεί να κάνει 
Stayman, transfer κτλ., όπως και ν’ αποφασίσει 
για το ύψος του συμβολαίου νωρίς. Άλλωστε πολ-
λά ζευγάρια παίζουν τη σύμβαση puppet Stayman 
που είναι ερώτηση για πεντάφυλλο μαζέρ.
Μ. Κορώνη: 2XA. Δείχνουμε 23-24 πόντους και 
ομαλή κατανομή, περιγράφοντας καλύτερα το 
χέρι μας από ό,τι θα κάναμε με επαναδήλωση 2$. 
Υπάρχει τρόπος να βρούμε το 5-3 φιτ κούπα στη 
συνέχεια, αν υπάρχει, εφόσον παίζουμε Stayman 
για πεντάφυλλο Major. Αλλά και ακόμη αν δεν μπο-
ρούμε να βρούμε φιτ 5-3, πιθανότατα στα ΧΑ να 
κερδίζουμε περισσότερους βαθμούς και καλύτερο 
σκορ σε αγώνα ζευγών.
Κ. Μπόζεμπεργκ: 2$. Παρά την ομαλή κα-
τανομή (άρα και την τάση για συμβόλαιο σε ΧΑ) 
προτιμώ, λόγω της υφής του υπόλοιπου χεριού μου 
(άμεσες λεβέ στα μαύρα χρώματα και αμφιβολία 
για τα καρό), να μην επαναδηλώσω 2ΧΑ, αλλά να 
ψάξω για φιτ στο 5φυλλο μαζέρ μου. Άλλωστε τα 
3ΧΑ μπορούν να περιμένουν.
Οι αναγνώστες
Μ. Γκανής: 2XA. Η ποιότητα και το μήκος των 

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1& πάσο ;

Πρόβλημα 1

3ΧΑ/2ΧΑ = 10, 3&=9, 1^=7, 1ΧΑ=6, 2&=5

2ΧΑ: 11 πόντοι, ομαλή κατανομή γιατί ανοίγουμε 
όλοι συχνά με 12 πόντους και καλό είναι να μην 
“κρεμάμε” τον συμπαίκτη μας. 
Οι δάσκαλοι
Μ. Παπυράκη: 3ΧΑ. Ασφαλώς όχι 3&, αγορά που 
θα κάνετε με τον ίδιο αριθμό σπαθιών και πόντων 
αλλά με ανώμαλη κατανομή. Αποδεκτή αγορά και 
το 2ΧΑ, όμως παίζετε ομάδες και βρίσκεστε στη 
δεύτερη μανς, δεν αξίζει να το ρισκάρετε λίγο; 
Μπορεί να έχετε 11 πόντους, όμως το πεντάφυλ-
λο χρώμα που πιθανότατα «τρέχει» κάνει το 3ΧΑ 
πολύ δελεαστική επιλογή ακόμα και απέναντι σε 
minimum άνοιγμα της Ανατολής.
Κ. Μπόζεμπεργκ: 3ΧΑ. Με το καλημέρα τίθεται 
ένα δύσκολο πρόβλημα, περισσότερο βέβαια λόγω 
συστήματος. Η απάντηση εξαρτάται από το πώς θα 
εκτιμήσετε το χέρι σας. Όσοι από εσάς το θεωρήσε-
τε λίμιτ έχετε δυο αγορές (3&, 2ΧΑ) ενώ όσοι από 
εσάς φόρσινγκ (1^, 3ΧΑ). Για να μην υπάρξουν 
μελλοντικά παρόμοια προβλήματα προτείνω να 
εντάξετε στο σύστημά σας τη σύμβαση των αντί-
στροφων μινέρ (inverted minors).
Μ. Κορώνη: 2XA. Με ομαλή κατανομή και κρα-
τήματα στα υπόλοιπα τρία χρώματα προτιμάμε την 
αγορά 2ΧΑ, αντί της εναλλακτικής 3&, καθώς δεν 
θέλουμε να δώσουμε έμφαση στο καλό φιτ αλλά 
στην κατανομή μας.
Οι αναγνώστες
Μ. Γκανής: 2XA. 11 όχι πολύ καλοί πόντοι, αφού 
έχω δυο τρίφυλλες ντάμες και ένα δίφυλλο ρήγα. 
Όμως με την δήλωση αυτή δείχνω: πρώτο τους 
πόντους μου, δεύτερο την ομαλή κατανομή μου, 
τρίτο την έλλειψη τετράφυλλου μαζέρ και τέταρτο 
ανεβάζω την αγορά, εμποδίζοντας κάποια παρεμ-
βολή.
Α. Τέσας: 2XA. Το 1& του συμπαίκτη υποδηλώ-
νει ένα χέρι χωρίς πεντάφυλλο σε Major και του-
λάχιστον 12-13 πόντους. Καθώς το χέρι μου είναι 
balanced, με κρατήματα σε όλα τα χρώματα, το 
2ΧΑ είναι η κατάλληλη απάντηση (με προοπτική 
για 3ΧΑ ή διερεύνηση αν ο συμπαίκτης διαθέτει 19 
πόντους και πολλά σπαθιά), καθώς το 3& δεν θα 
υποδήλωνε την κάλυψη στα υπόλοιπα χρώματα.

Ομάδες – όλοι στη δεύτερη

Ζεύγη – όλοι στη δεύτερη
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Διαγωνισμός αγορών [1-6]
κουπών δεν επιτρέπουν την δήλωση τους σε αυτήν 
την φάση. Κάνω την πιο οικονομική επαναδήλωση 
ισχυρού χεριού.
Δ. Ζήκας: 2$. Και βλέπουμε.
Ν. Κωτάκης: 2$. Αν η Δύση μου δώσει φιτ θα 
πάω 4$, αλλιώς 3ΧΑ.
Γ. Φλουρής: 2XA. Οι κούπες μου δεν είναι τόσο 
αξιόλογες, προτιμώ να το χειριστώ σαν ομαλή 
κατανομή.
Π. Νικολαΐδης: 2$. Τι άλλο;

Πρόβλημα 3

1ΧΑ=10, πάσο,κοντρ=7, 2&=6
1ΧΑ: Τι πληροφορίες έχουμε; ο ανοίξας 12,13,14 
πόντους, ο απαντητής 0-5 πόντους και 13 εμείς, δη-
λαδή 25 -30 οι τρεις μας εκτός της σπάνιας περίπτω-
σης να έχει ο ανοίξας 18-19 ή ανώμαλη με 15-17. 
Άρα τις περισσότερες φορές ο δικός μας συμπαίκτης 
έχει τουλάχιστον 9-10 πόντους και καμιά φορά και 
παραπάνω ( προσοχή, όταν εμείς έχουμε 13 όπως 
τώρα). Έχουμε λοιπόν αποδεχθεί ότι η θαυματουργή 
αγορά 1ΧΑ με 11-14 πόντους είναι αυτή που κερδίζει 
στατιστικά. Θερμά συνιστώ μετά οι αγορές να είναι 
φυσικές, μόνη εξαίρεση το στέϊμαν.
Οι δάσκαλοι
Μ. Παπυράκη: 1ΧΑ. Βρίσκεστε σε θέση reo-
pening (balancing) δηλαδή στη θέση όπου αν 
πασάρετε η αγορά θα σβήσει, γι’ αυτόν το λόγο οι 
απαιτήσεις σε πόντους για τις παρεμβολές μειώνο-
νται. Σας προτείνω η παρεμβολή 1ΧΑ σε αυτήν τη 
θέση (εκτός από κράτημα και ομαλή κατανομή) να 
υπόσχεται 11-14π όταν το αντίπαλο άνοιγμα είναι 
μινέρ, και 12-16π όταν αυτό είναι μαζέρ.
Μ. Κορώνη: 1XA. Στην τελευταία θέση (reopen-
ing) η αγορά 1ΧΑ δείχνει (κατόπιν συμφωνίας με το 
συμπαίκτη) λιγότερους από 15-17 πόντους (12-14 
σε άνοιγμα 1 σε κάποιο minor για τους περισσότε-
ρους παίκτες), κράτημα στο χρώμα του ανοίγματος 
και ομαλή κατανομή.
Κ. Μπόζεμπεργκ: 1XA. Σε θέση reopening τα 
πράγματα αλλάζουν σημαντικά. Μετά από άνοιγ-
μα 1 σε μινέρ το 1ΧΑ δείχνει κράτημα και 11-14 
πόντους.
Οι αναγνώστες
Ν. Κωτάκης: 1XA. Δείχνω τη δύναμη μου και 
περιμένω από συμπαίκτη.

Γ. Φλουρής: 1XA. Σε θέση reopening, δείχνει 12-
15 πόντους (και κράτημα).
Δ. Ζήκας: Πάσο. Παρτ σκορ είναι και εμείς στην 
κόκκινη. Με μια μέσα γράφουν 100.
Μ. Γκανής: Κοντρ. Δεν είναι το τυπικό χέρι για 
κοντρ νέγκατιβ, αλλά δεν έχω χρώμα για παρεμβο-
λή, με 13 πόντους δεν μπορώ να αφήσω την αγορά 
να σβήσει και ούτε μπορώ να πω 1ΧΑ, μπερδεύο-
ντας το σύντροφο σχετικά με την δύναμή μου.
Α. Τέσας: 2&. Οι 13 πόντοι που διαθέτω και τα 
κρατήματα σε όλα τα χρώματα δελεάζουν προς 
την επιτακτική δήλωση 3ΧΑ. Ωστόσο, αυτό είναι 
λάθος, επειδή ο συμπαίκτης μπορεί να διαθέτει 
18-19 πόντους και να διστάσει να προχωρήσει σε 
διερεύνηση σλεμ. Οπότε νομίζω ότι μια προσέγγι-
ση βήμα-βήμα είναι ορθότερη.
Π. Νικολαΐδης: Κοντρ. Τρίφυλλη υποστήριξη σε 
όλα τα χρώματα και πόντους.

Πρόβλημα 4

2$=10, κοντρ=9, 1$=8
2$: στην θέση “αναζωογόνησης” της αγοράς, γνω-
στότερη ως “reopening”, το πήδημα σε χρώμα δεν θα 
είχε νόημα να είναι αδύνατο (weak) ακριβώς όπως 
και στο άνοιγμα 4ης θέσης. Αυτή η αγορά λοιπόν 
δείχνει αμέσως στον συμπαίκτη ένα χέρι με 6φυλλο 
καλό χρώμα και 13-16 πόντους.
Οι δάσκαλοι
Κ. Μπόζεμπεργκ: 2$. Στην θέση reopening δεν 
παίζουμε weak. Συνεπώς το πήδημα σε μαζέρ δεί-
χνει καλό 6φυλλο χρώμα και 14-16 πόντους.
Μ. Παπυράκη: 2$. Βρίσκεστε πάλι σε θέση 
reopening. Σε αυτή τη θέση δεν υπάρχουν πα-
ρεμβολές weak ούτε μπαράζ. Όταν είστε αδύνα-
τοι απλά αφήστε τους να παίξουν 1&, γιατί να το 
ρισκάρετε να μπείτε μέσα αφού δεν έχουν βρει 
καμιά μανς; Έτσι η παρεμβολή με πήδημα (2$) 
είναι ενδιάμεση (intermediate) δηλαδή δείχνει 
καλό 6φυλλο χρώμα και 13-15 π. Αντίστοιχα αν 
αγοράζατε 3$ θα ζητούσατε από το συμπαίκτη αν 
προσφέρει μιάμιση λεβέ να πάει 4$.
Μ. Κορώνη: Κοντρ. Με σκοπό να αγοράσουμε τις 
κούπες μας στη συνέχεια. Όπως αναφέρθηκε και 
στο προηγούμενο πρόβλημα, στην τελευταία θέση 
(reopening) οι αγορές μας γίνονται με μικρότερη 

δύναμη από ό,τι αν τις κάναμε στην άμεση θέση. 
Για ορισμένα ζευγάρια η κατευθείαν αγορά 2$ στη 
θέση αυτή δείχνει 12-15 πόντους και καλό 6φυλλο 
χρώμα.
Οι αναγνώστες
Α. Τέσας: 2$. Εάν ακολουθήσουμε την κλασσική 
προσέγγιση του βιβλίου, μετρώντας τις λεβέ, μια 
παρεμβολή με 4 κούπες δικαιολογείται. Ωστόσο, 
υπάρχει η πιθανότητα, οι αντίπαλοι να υποχωρή-
σουν πρόωρα ή η κατανομή των χρωμάτων να είναι 
εις βάρος μας, οπότε ένα κοντρ να τους προσδώσει 
πολλούς πόντους, καθώς είμαστε στη δεύτερη 
μανς. Και πάλι επιλέγω την προσεκτική διαχείριση, 
δίνοντας την ευκαιρία στον συμπαίκτη να αγορά-
σει, κρατώντας την δυνατότητα επαναδήλωσης, 
εφόσον χρειασθεί.
Ν. Κωτάκης: 2$. Αντιπροσωπευτικό χέρι για 
reopening με πήδημα.
Μ. Γκανής: 1$. Με έναν Άσσο ακόμα θα ξεκίνα-
γα με κοντρ και αλλαγή χρώματος, για να δείξω 
δύναμη. Εδώ είμαι πιο συντηρητικός. Αν ο Νότος 
ξαναμιλήσει αντέχω να ανεβάσω την αγορά στις 
κούπες, σύμφωνα με τον κανόνα των 500, μέχρι 
τις τρεις. 
Γ. Φλουρής: 1$. Έχω άλλη επιλογή;
Δ. Ζήκας: 1$. Αγοράζω το χρώμα μου κανονικά.

Πρόβλημα 5

Πάσο= 10, 3^=6, 3&=5
Πάσο: ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ!!! η αγορά 2ΧΑ ΔΕΝ εί-
ναι διχρωμία στα μινέρ. Σημαίνει 15 καλούς έως 18 
πόντους και κράτημα, κατά προτίμηση διπλό, στο 
χρώμα του weak.
Οι δάσκαλοι
Κ. Μπόζεμπεργκ: Πάσο. Μετά από άνοιγμα weak 
των αντιπάλων η παρεμβολή με 2ΧΑ είναι φυσική 
(15-18 πόντοι με κράτημα στο weak). Συνεπώς 
πασάρουμε και περιμένουμε εξελίξεις.
Μ. Παπυράκη: Πάσο. Στο άνοιγμα 1 σε χρώμα η 
παρεμβολή 2ΧΑ είναι διχρωμία στα μινέρ (unusual 
2NT). Εναντίον όμως ανοίγματος στο επίπεδο 2 
(weak two) τα 2ΧΑ είναι φυσική αγορά 16-19 πό-
ντων. Ακόμα όμως και αν ο Βορράς άνοιγε 1$, με 
τέτοια ποιότητα χρωμάτων και στη δεύτερη μανς 
θεωρώ πολύ επικίνδυνη την παρεμβολή 2ΧΑ.
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Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
3$ ;

ναι το ιδανικό συμβόλαιο ακόμη. Η κατιούσα αγορά 
του συμπαίκτη δείχνει 12-17 π και 5/4 τουλάχιστον 
στα μαζέρ. 3& λοιπόν, συμβατική αγορά που θα 
πρέπει να εντάξετε στο σύστημα σας. Ονομάζεται 
“τέταρτο χρώμα forcing”. Στο επίπεδο τρία είναι 
μια game forcing αγορά που ζητάει περισσότερες 
πληροφορίες από το συμπαίκτη. Έτσι εδώ μπορείτε 
να τα μάθετε όλα. Αν έχει κράτημα σπαθί, θα παί-
ξετε 3ΧΑ. Αν έχει τρίφυλλο καρό, πράγμα που τον 
αφήνει με σόλο σπαθί, τα 6^ είναι πολύ κοντά. Αν 
έχει 5φ κούπα αξίζει τον κόπο να κάνετε μια προ-
σπάθεια ακόμα και για τις 6$. Αν δεν έχει τίποτα 
απ’ όλα αυτά θα πει 3# (υποχρεωτική αγορά) με (ή 
δυστυχώς και χωρίς 6φυλλο χρώμα.
Μ. Κορώνη: 3&. Η αγορά του τέταρτου χρώματος 
δεν υποδηλώνει κατοχή του, αλλά είναι επιτακτική, 
αναζητά την καλύτερη μανς (ή και σλεμ) και εδώ, 
με δεδομένη την πρώτη μας απάντηση, ψάχνει 
κράτημα στο χρώμα για να παίξουμε 3ΧΑ. Αν ο συ-
μπαίκτης ξαναγοράσει τις κούπες του, δείχνοντας 
5-5, θα δώσουμε το φιτ αφήνοντας περιθώριο στο 
συμπαίκτη και για σλεμ αν έχει το κατάλληλο χέρι 
(π.χ. σίνγκλετον σπαθί).
Κ. Μπόζεμπεργκ: 3&. Τέταρτο χρώμα φόρ-
σινγκ, που στην προκειμένη περίπτωση (επειδή 
γίνεται στο επίπεδο 3), δείχνει και άνοιγμα. Ανά-
λογα με την απάντηση του συμπαίκτη, θα επιλέ-
ξετε και το είδος του τελικού συμβολαίου. Με 5-5 
στα μαζέρ θα αγοράσει ξανά τις κούπες (οπότε θα 
παίξετε κούπες), με 3φυλλο καρό θα αγοράσει 3^ 
(οπότε θα παίξετε καρό), με κράτημα θα αγοράσει 
3ΧΑ (οπότε πάσο), αλλιώς 3#(οπότε θα παίξετε 
πίκες).
Οι αναγνώστες
Δ. Ζήκας: 3&. Τέταρτο χρώμα forcing για ένα 
γύρο. Εάν έχει κράτημα σπαθί, τότε το 3ΝΤ είναι 
το ιδανικό, αλλιώς θα παίξουμε μανς σε 4-3 ή 5-2, 
ανάλογα με το τι θα πει ο συμπαίκτης, σαν απάντη-
ση στα 3 σπαθιά.
Ν. Κωτάκης: 3&. Τέταρτο χρώμα φόρσινγκ για 
μανς. Αν η Δ δεν κρατά τα σπαθιά, προβλέπω μανς 
σε ένα από τα μαζέρ.
Γ. Φλουρής: 3&. Δύσκολο πρόβλημα. Υποθέ-
τοντας ότι η δεύτερη αγορά της δύσης είναι 2$ 
(και όχι 1$!) θα επιλέξω την πιο “επιστημονική” 
αγορά 3& (4ο χρώμα forcing). Βεβαίως, θεωρώ 
σωστές και τις αγορές 3# ή 3XA, ανάλογα και με 
τον συμπαίκτη. Σε μη δεμένο ζευγάρι, το 3# το 
απορρίπτω γιατί επιδέχεται παρερμηνείας. Το 3XA 
το απορρίπτω γιατί, αν και με 28 πόντους στον 
άξονα τουλάχιστον θεωρώ απίθανο να μην υπάρχει 
κράτημα σπαθί, πιθανόν να υπάρξει κίνδυνος αν το 
κράτημα αυτό είναι, πχ, ένας δίφυλλος ρήγας στον 
συμπαίκτη (αρκετά πιθανό) και γίνει αντάμ σπαθί 
(επίσης αρκετά πιθανό) – καλύτερα να εκτελέσει 
τα 3ΧΑ ο συμπαίκτης. Αν δεν παίζουμε 4ο χρώμα 
forcing, τότε θα προτιμήσω την απλή αγορά: 3ΧΑ- 
κι ό,τι βγει.
Π. Νικολαΐδης: 3&. Το τέταρτο χρώμα είναι 
φόρσινγκ και ζητάει κράτημα.
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Ομάδες – ΑΔ στην δεύτερη

Μ. Κορώνη: Πάσο. Δεν έχουμε ούτε τη δύναμη, 
ούτε το καλό χρώμα για να παρεμβληθούμε, ειδικά 
στη δεύτερη μανς. Δεν πρέπει να κάνουμε το λά-
θος (που κάνουν και αρκετοί έμπειροι παίκτες) να 
αγοράσουμε 2ΧΑ ως διχρωμία στα minors, αφού 
η αγορά αυτή είναι προτιμότερο να δείχνει 16-19 
πόντους και κράτημα στο weak του αντιπάλου.
Οι αναγνώστες
Μ. Γκανής: Πάσο. Στην δεύτερη θέση δεν είναι 
και απαραίτητο πάντα να μιλάμε. Δεν υπάρχει 
αγορά που να περιγράφει το χέρι μας, αφού με πε-
ντάφυλλα τα μινέρ δεν μπορώ να παρεμβληθώ στο 
επίπεδο τρια. Σε πιθανό κοντρ μας το πιθανότερο 
θα ήταν να ακούσουμε από τον σύντροφο πίκες και 
μετά άντε να μαζευτούμε από το επίπεδο τρία.
Α. Τέσας: Πάσο. Δεν διαθέτω ούτε τους πόντους, 
ούτε και το κράτημα σε πίκα για να δηλώσω κάτι. 
Ακόμα και το κοντρ μπορεί να μπερδέψει τον 
συμπαίκτη και να βρεθούμε εκτεθειμένοι στην 
δεύτερη μανς. Μια τολμηρή παρεμβολή θα ήταν 
βέβαια το 2ΧΑ, αλλά υπάρχει η πιθανότητα και 
πάλι, ο αντίπαλος με αρκετούς πόντους και κρα-
τήματα, να προτιμήσει να κοντράρει για να πάρει 
περισσότερους πόντους.
Ν. Κωτάκης: Πάσο. Δεν είμαι αρκετά δυνατός για 
να μιλήσω. Περιμένω από συμπαίκτη.
Γ. Φλουρής: Πάσο. Αν και έχω καλή κατανομή, 
δεν μπορώ να μιλήσω με μόνο 10 πόντους στην
δεύτερη. Πάσο και αναμένω εξελίξεις.
Π. Νικολαΐδης: 2XA. 5-5 τα μινέρ. Αν καταλά-
βει...
Δ. Ζήκας: 2XA. Αφύσικη αγορά μινέρ. Αν δεν παί-
ζει το ζευγάρι αφύσικο XA τότε πάσο.

Πρόβλημα 6

4$=10, 3#=9, 4^/5^=7, κοντρ=6
4$= βάζω το μαγιό μου, το λένε αυτό, διότι κινδυ-
νεύω αρκετά από το επόμενο αντίπαλο αλλά όποιος 
“φοβάται πάει και κοιμάται” λέει μια μπριτζιστική 
ρήση. Η αγορά σημαίνει πίκες και κάποιο μινέρ, 
τουλάχιστον 5-5.
Οι δάσκαλοι
Μ. Παπυράκη: 4♥. Ισχυρή διχρωμία με πίκες 
και ένα μινέρ. Ο συμπαίκτης καλείται να αγοράσει 
το πρώτο του τρίφυλλο ποσοτικά. Δηλαδή αν έχει 
3φ+ πίκα θα το δηλώσει. Διαφορετικά θα αγορά-
σει σπαθιά αν έχει 3φ+ σπαθί οπότε σε αυτήν την 
περίπτωση θα διορθώσετε στα καρά. Ποσοτικά 
σημαίνει ότι παράλληλα με το χρώμα επιλέγουμε 
και το επίπεδο στο οποίο θα παίξουμε. 
Μ. Κορώνη: 4$. Η αγορά δείχνει κάποια δι-
χρωμία με πίκες. Θα θέλαμε στη δεύτερη μανς να 
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Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1# πάσο 2^ πάσο

2$ πάσο ;

είχαμε πιο δυνατό χέρι (καθώς κινδυνεύουμε να 
πληρώσουμε αρκετά αν ο αριστερά μας αντίπαλος 
είναι δυνατός), αλλά οι αγορές φραγμού υπάρχουν 
για να μας κάνουν τη ζωή δύσκολη.... Αν περάσου-
με πάσο πιθανότατα να χάσουμε την αγορά, ενώ αν 
παρεμβληθούμε στο ένα από τα δύο μας χρώματα 
πιθανόν να χάσουμε καλό συμβόλαιο στο άλλο...
Κ. Μπόζεμπεργκ: 4$. Michael’s cue bid δείχνο-
ντας το άλλο μαζέρ και κάποιο μινέρ, το λιγότερο 
5-5.
Οι αναγνώστες
Π. Νικολαΐδης: 4$. Γερή διχρωμία πίκες-καρά.
Δ. Ζήκας: 3#. Επόμενη αγορά είναι η 4^, για να 
διαλέξει ο συμπαίκτης, σε περίπτωση που πασάρει 
και πει κοντρ ο αντίπαλος.
Μ. Γκανής: Κόντρ. Εδώ έχω ελπίδες να ακούσω 
πίκες. Στην άσχημη, αλλά διόλου αμελητέα περί-
πτωση, να ακούσω 4 σπαθιά, μπορώ με το 6φυλλο 
καρό μου να διορθώσω την αγορά σε 4 καρά. Αυτό 
το χέρι έχει ιδιαίτερη εκτελεστική δύναμη.
Α. Τέσας: 3#. Η αγορά μπαράζ των αντιπάλων 
απλώς αντιστρέφει την σειρά δήλωσης των χρω-
μάτων, για λόγους οικονομίας. Η επικοινωνία με 
τον συμπαίκτη γίνεται καλύτερα έτσι. Το 4^ θα 
ήταν λάθος, διότι μπορεί να χαθεί η μανς (ή το 
σλεμ ίσως) στις πίκες, που αποδίδει περισσότε-
ρους πόντους.
Γ. Φλουρής: 3#. Είναι λίγο επικίνδυνο, αλλά το 
χέρι είναι πολύ δελεαστικό.
Ν. Κωτάκης: 5^. Αν δεν ρισκάρουμε, πώς θα 
ανεβούμε κατηγορία;!

Πρόβλημα 7

3&=10, 3#=8, 3^/3$/4$=7
3&: αυτό που ονομάζεται 4ο χρώμα φόρσινγκ και 
δεν υπόσχεται κατοχή του χρώματος, απλά ζητάει 
πληροφορίες κυρίως για 2 πράγματα: 1) φιτ στο 
χρώμα που αγοράσαμε προηγουμένως, ιδιαίτερα 
αν είναι μαζέρ, και 2) κράτημα στο 4ο χρώμα για να 
παίξουμε ΧΑ. Όταν γίνεται στο επίπεδο 3 είναι φόρ-
σινγκ μέχρι τη μανς. Όταν γίνεται στο επίπεδο 2 είναι 
θέμα συμφωνίας, άλλοι το παίζουν φόρσινγκ μέχρι 
την επαναγορά και άλλοι μέχρι τη μανς.
Το πρόβλημα είχε τυπογραφικό λάθος. Η δεύτερη 
αγορά της Δύσης ήταν βέβαια 2$ αφού η 1$ ήταν 
ανεπαρκής αγορά. Έτσι όσοι αναγνώστες μπερδεύ-
τηκαν λόγω του γεγονότος αυτού θα διορθωθεί η 
βαθμολογία τους. 
Οι δάσκαλοι
Μ. Παπυράκη: 3&. Πολύ ενδιαφέρον χεράκι. 
Έχετε αρκετή δύναμη μόνο που δεν ξέρετε ποιο εί-
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Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AK874
$ 5
^ AQ98
& Q97

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Q87
$ 642
^ A752
& 1043

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# KQ87
$ A64
^ KQ7
& AJ4

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# KJ2
$ K76
^ Q5
& AQ932

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Q72
$ KJ872
^ K43
& K5

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AQJ8
$ 42
^ 87
& A10865

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# J8742
$ 8
^ AK3
& AJ42

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# K5
$ AQJ1083
^ AJ10
& 42

Μ. Γκανής: 3$. Με πήδημα δείχνω τους πόντους 
μου. Αρνούμαι κράτημα στα σπαθιά. Ο σύντροφος 
έχει να επιλέξει ανάμεσα στο πάσο, στο ΧΑ ή στις 
4 κούπες ανάλογα με το χέρι του. Ακόμα και 4-3 το 
φιτ στις κούπες φθάνει, αφού προσφέρω Κ, Q. 
Α. Τέσας: 3^. Πρόσκληση για μανς, αν ο συμπαί-
κτης διαθέτει κράτημα στο σπαθί (έστω οριακό), 
καθώς διαθέτω πολλούς πόντους και κρατήματα 
στα υπόλοιπα χρώματα. Αν οι κούπες του είναι πέ-
ντε, μπορεί να το δηλώσει με αγορά 3$, οπότε η 
μανς θα είναι 4$.

Πρόβλημα 8

2ΧΑ=10, 2#=8, 3&=6
2ΧΑ: Δεν χρειάζεται να κάνουμε περιττές ερωτήσεις 

στο συμπαίκτη. Αφού κρατάμε εμείς τα σπαθιά αγο-
ράζουμε σύμφωνα με τη δύναμή μας 2 ΧΑ και όχι 3 
σπαθιά όπως στο προηγούμενο πρόβλημα.
Οι δάσκαλοι
Μ. Παπυράκη: 2ΧΑ. Με κράτημα στο μη αγο-
ρασμένο χρώμα (σπαθιά) προτασιακές αξίες και 
μισφίτ στα χρώματα του συμπαίκτη έχετε τη δυ-
νατότητα να περιγράψετε το χέρι σας επακριβώς. 
Ακόμα κι αν είχατε πιο δυνατό χέρι δε θα λέγατε 
3& όπως στο προηγούμενο παράδειγμα αλλά 3ΧΑ. 
Με άλλα λόγια δε θα πρέπει να γίνεται κατάχρηση 
των συμβάσεων όταν υπάρχουν φυσικές αγορές 
που μπορούν να μας καλύψουν.
Μ. Κορώνη: 2XA. Με “ομαλίζουσα” κατανομή 
και κράτημα στο μη αγορασθέν χρώμα (σπαθιά) 
αγοράζουμε 2ΧΑ, δείχνοντας 10-11 πόντους. Δεν 
αγοράζουμε 3& (όπως στο προηγούμενο πρόβλη-
μα), καθώς δεν έχουμε τη δύναμη για επιτακτική 
αγορά, αλλά και γιατί, από τη σκοπιά μας, χωρίς 
φιτ στα χρώματα του συμπαίκτη, θέλουμε να παί-
ξουμε ΧΑ.
Κ. Μπόζεμπεργκ: 2XA. Ό,τι ακριβώς έχει ο 
συμπαίκτης (προτασιακό χέρι με κράτημα στα 
σπαθιά).

Οι αναγνώστες
Δ. Ζήκας: 2XA. Τους πόντους τους έδειξα με το να 
πω 2^(10+). Με τη δήλωση αυτή νομίζω ότι δεί-
χνω 10-11. Δύσκολο να πάμε για κάτι παραπάνω 
με την αγορά του συμπαίκτη να δείχνει μίνιμουμ 
πόντων. Εάν έχει 14 ας αποφασίσει για τα 3ΝΤ. Ό,τι 
και να πει πάντως, θα πασάρω.
Μ. Γκανής: 2XA. Σε αυτήν την περίπτωση, έχο-
ντας κράτημα στα σπαθιά, του ζητώ με μάξιμουμ 
14 πόντους να πάει στην μανς ή με μίνιμουμ 13 να 
πασάρει.
Α. Τέσας: 2XA. Είναι η κλασσική απάντηση - πρό-
σκληση για 3ΧΑ, καθώς διαθέτω κρατήματα στα 
υπόλοιπα χρώματα και 11 πόντους.
Ν. Κωτάκης: 2XA. Δείχνω τη δύναμη μου χωρίς 
να είναι φόρσινγκ (σε αντίθεση με το πρόβλημα 7).
Γ. Φλουρής: 2XA. Εδώ τα πράγματα είναι πιο 
απλά, με κρατήματα παντού κάνω πρόταση για 
τα 3ΧΑ.
Πρώτος από τους αναγνώστες ο Γιώργος Φλου-
ρής με77 βαθμούς στους 80 και ακολουθούν οι 
Ν. Κωτάκης, Α. Τέσας, Ι. Τούλης, Μ. Γκανής, Χ. 
Αποστολίδης, Π. Νικολαΐδης, Δ. Ζήκας. Συγχα-
ρητήρια.

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# A5
$ Q6
^ K9842
& Q1073

Ζεύγη – όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1# πάσο 2^ πάσο

2$ πάσο ;

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1$ ;

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.
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Πρόβλημα 3

Ζεύγη – ΑΔ στη δεύτερη

Πρόβλημα 4

Ομάδες – όλοι στη δεύτερη

Πρόβλημα 5

Ομάδες – όλοι στη δεύτερη

Πρόβλημα 8

Ζεύγη – όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1& ;

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1^ ;

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1# ;

Πρόβλημα 6

Ομάδες – ΑΔ στην δεύτερη

Πρόβλημα 7

Ομάδες – όλοι στη πρώτη

Πρόβλημα 2

Ζεύγη – όλοι στη δεύτερη

Πρόβλημα 1

Ομάδες – όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1$

πάσο 2$ ;

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1& πάσο 1# πάσο
1ΧΑ πάσο ;

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
2& πάσο 2^ πάσο

2# πάσο ;

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1# πάσο

2# πάσο ;
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 Όμιλος ΟΑΜΘ | 12-14/05/2011

Το
υρ

νο
υά

  Δ
ΑΠ

ΟΝ
ΤΕ 1-16

Αθανασιάδης Α.-Τριχόπουλος Α.
Ζάμπογλου Κ. - Μπιμπλή Ε.
Οικονομόπουλος Ι. - Πουρλιώτης Γ.
Πολυχρονάκου Ι. - Μαρκάκης Ι.
Θεοδωρίδης Ι. - Παπαγεράκης Χ.
Προυκάκης Σ. - Λέφας Μ.

 55,94
 53,94
 53,24
 51,67
 51,15
 50,88

 Όμιλος ΑΟΜΨ | 03-05/06/2011

Gr
an

dP
rix

1-16
Καρλαύτης Γ.
Πλατρίτου Π.
Σαρλής Σ.
Μωυσίδης Α.
Προκοπίου Ι.
Χριστοφίλης Γ.

 62,38
 60,76
 60,76
 60,27
 60,27
 59,92

1-9
Μουτζούρη Α.
Χρονίου Ι.
Καντζιάς Θ.
Καντζιά Α.
Κάππας Α.
Τσεζένας Λ.

 61,84
 61,84
 61,35
 61,35
 60,85
 60,85

1-6
Κωνσταντόπουλος Δ.
Γούλιου Μ.
Κοτσώνη Α.
Σαφάρης Θ.
Λυερός Ν.
Βασιλοπούλου Τ.

 60,43
 60,43
 60,18
 60,18
 59,54
 59,54

 Όμιλος ΟΑΜΘ | 05-07/06/2011

Ζε
ύγ

η 
Sw

iss

1-16
Πουρλιώτης Γ. - Αλτίνης Δ.
Χρηστίδου Ε. - Οργαντζίδης Γ.
Λέφας Μ. - Προυκάκης Σ.
Αθανασιάδης Α. - Τριχόπουλος Α.
Μπιμπλή Ε. - Μπιμπλής Α.
Οικονομόπουλος Ιω. - 
Οικονομόπουλος Γ.

 164,00
 160,00
 151,88
 151,88
 148,50

 140,62

 Όμιλος ΟΑΜΡ | 05-07/06/2011

Ζε
ύγ

η

1-16
Κολιάη Ε. - Κολιάης Σ.
Τυραδέλλη Α. - Πεζανάκης Ν.
Μπίνης Γ. - Σιμάτης Α.
Γιαλλούσης Μ. - Καβαλάκης Ι.
Αδαμάκης Ι. - Μαυρονικόλας Ι.
Αγαπητού Σ. - Πιρπιρής Δ.

 59,35
 54,25
 53,50
 52,86
 51,96
 51,68

 Όμιλος ΟΑΜΧΝ | 14-18/06/2011

ΒΟ
ΥΚ

ΟΛ
ΙΕ

Σ 2
01

1

1-16
Αρσλάνογλου Μ. - Κοντομήτρος Κ.
Οικονόμου Κ. - Διαμαντίδης Ν.
Μιχαλάκου Κ. - Στελλάκη Ν.
Κουφάκης Ε. - Διαλυνάς Α.
Παπαχατζής Ν. - Μεσθενέας Γ.
Ρούσσος Γ. - Μαμιδάκη Λ.

 60,37
 60,19
 58,57
 57,17
 56,78
 56,56

1-9
Παπαδάκης Μ. - Μαθιουλάκης Α.
Καλογερά Ε. - Μπενετάτος Α.
Λουράκης Γ. - Δασκαλάκη Μ.
Παχάκης Ν. - Μπιτσάκη Μ.
Ακασιάδης Ι. - Ευλογημένος Ι
Κατριτζιδάκης Κ. - Μουτάφη Β.

 60,83
 56,90
 56,55
 52,98
 52,86
 52,26

1-6
Γεωργιουδάκης Μ. - Κανακάκις Α.
Σαφάρης Θ. - Σαλεβουράκη Ε.
Σαραντολάκης Ν. - Τζινάκης Ε.
Στραβοπόδης Δ. - Σταυρίδης Α.
Παπαντίνοφ Ν. - Κράμερ-Χοχ Μ.
Σιγανού Φ. - Μπαμπασίκα Κ.

 68,88
 55,83
 55,33
 53,90
 53,19
 52,79

Νικητές Εσωτερικών 
Πρωταθλημάτων Σωματείων

Επιμέλεια: Ι. Σουβατζής[Από Μάιο έως Αύγουστο 2011]
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1-

16
Μαμιδάκη Λ.
Ρούσσος Γ.
Μιχαλόπουλος Μ.
Λαδόπουλος Λ.

122,00

 Σιώζος Θ.
Παπαλοπούλου Ν. 
Κοτρωνάρου Α. 
Πολίτου Α.

106,00

Καβαντούρης Ν.
Χριστοδούλου Π. 
Μούλιου Τ.
Νέστορα Θ. 
Λαγγουράνης Φ.

104,00



1-
9

Δριδάκης Ι. 
Τζαγκαράκης Γ.
Lisbeth E. 
Kvell V.

104,00

Ακασιάδης Ι.
Ευλογημένος Ι. 
Δασκαλάκη Μ. 
Μιχαλοπούλου Ι.

100,00

Κατριτζιδάκης Κ.
Μουτάφη Ν.
Μαρκετάκης Γ. 
Φουντουλάκη Μ.

100,00



1-
6

Κανακάκις Α.
Γεωργιουδάκης Μ. 
Αποστολάκης Ι. 
Χαραλαμπάκης Β.

97,00

Τζινάκης Ε.
Σαραντολάκης Ν. 
Παπανντίνοφ Ν. 
Κράμερ Χοχ Μ.

90,00

Φλουρής Γ.
Τζιμπράγου Ζ. 
Μπιτσάκη Μ.
Αλεξανδρινάκης Ε.

89,00

 Όμιλος ΑΟΜΨ | 17-19/06/2011

Gr
an

dP
rix

1-16
Τριβυζάς Α.
Βαλσαμάς Σ.
Συρακοπούλου Χ.
Κατσαρέλη Ε.
Σταθακοπούλου Ρ.
Νικητόπουλος Γ.

 59,08
 59,04
 59,04
 57,40
 57,40
 57,27

1-9
Ραφαηλίδου Μ.
Στραϊτούρης Σ.
Σμαράγδη Ο.
Καρύδη Μ.
Περδικάρης Ν.
Κοτσώνη Α.

 62,41
 62,41
 59,68
 59,68
 57,77
 57,77

1-6
Παυλάκη Π.
 Κωνσταντόπουλος Δ.
 Γούλιου Μ.
 Εμμανουήλ Ε.
 Οικονόμου Ε.
 Σαρμάς Ν.
 Λάλα Ξ.

 59,54
 59,48
 59,48
 58,84
 58,84
 51,56
 58,02

 Όμιλος ΟΠΑΦ | 24-26/06/2011

Gr
an

dP
rix

1-16
Βιρβιδάκης Β.
Κορώνη Μ.
Κατσαρέλη Ε.
Σταθακοπούλου Ρ.
Φίλιος Α.
Κοντομήτρος Κ.

 61,01
 60,90
 60,58
 60,58
 57,86
 57,79

1-9
Κάππας Α.
Βασιλοπούλου Τ.
Μαρκάτου Τ.
Γουλιέλμος Ι.
Κατρίνης Μ.
Νικολαΐδης Π.

 62,83
 61,43
 58,11
 58,11
 58,00
 58,00

1-6
Γούλιου Μ.
Κυριαζή Μ. 
Βράχνος Ν.
Γαλφιανάκης Ε.
Καλύβα Ι.
Καλύβα Γ.

 61,67
 61,67
 57,34
 57,34
 56,81
 56,81

 Όμιλος ΑΟΜΒ | 24-27/06/2011

Εκ
δρ

ομ
ικ

ό σ
τη

ν Π
άρ

ο 1-16
Βαγιανός Γ. - Βαγιανού Μ.
Κάγκαλος Α. - Παγιασλής Ν.
Κυρκίτσος Σ. - Παπαϊωάννου Μαρ.
Δοξαστάκης Γ. - Πανόπουλος Κ.
Αγγελοπούλου Μ. - Μπαλωμένου Α.
Τρίπου Μ. - Ζαπάρτας Ε.

 58,06
 58,04
 55,79
 53,91
 53,50
 52,52

1-
16

Πανόπουλος Κ.
Λάντζης Ι.
Ζουροπούλου Β.
Αρχιμανδρίτης Ο.

95,00

Βαγιανός Γ.
Βαγιανού Μ.
Λαντζή Λ.
Χρυσοσπάθη Α.

88,00

Κυρκίτσος Σ.
Παπαϊωάννου Μαρ.
Κορώση Θ.
Μαντά Μ.

87,00
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 Όμιλος ΑΟΤ | 06-08/07/2011
Gr

an
dP

rix
1-16
Διονυσόπουλος Δ.
Δελημπαλταδάκης Ν.
Σταθακοπούλου Ρ.
Κατσαρέλη Ε.
Ηλιόπουλος Π.
Κοταράς Κ.

62,69
61,17
59,49
59,49
57,69
57,69

1-9
Κασιμάτης Βουτυράς Α.
Λαζάρου Μ.
Αγγελοπούλου Μ.
Μεντή Ι.
Αναστασιάδου Φ.
Καρύδη Μ.
Σμαράγδη Ο.

62,16
62,16
59,15
57,37
57,37
55,80
55,80

1-6
Περιστέρη Ι.
Σαλεβουράκη Ε.
Σφακιανάκη Ε.
Δόκος Α.
Αρχοντάκη Ζ.
Ρισαντελατούρ Λ.

65,00
65,00
61,14
61,14
60,83
60,83

 Όμιλος ΑΣΝΒ | 07-09/07/2011

Gr
an

dP
rix

1-16
Μακρή Ε.
Πολίτου Α.
Σωτηρόπουλος Χ.
Καμτσίου Τ.
Κορδούτης Γ.
Παπαλοπούλου Ν.

66,73
65,23
60,15
59,17
59,17
53,65

 Όμιλος ΟΑΜ | 6-11/07/2011

Εκ
δρ

ομ
ικ

ό σ
τη

ν Κ
ύμ

η

1-16
Κυριακίδου Α. - Βρούστης Α.
Βιρβιδάκης Β. - Κορώνη Μ.
Παπακυριακόπουλος Γ. - 
Σαπουνάκης Α.
Γιαννάκης Ι. - Παπαναστασίου Α.
Κανελλόπουλος Ι. - Τσάμης Φ.
Μιχαλάκου Κ. - Διαμαντίδης Ν.

62,44
61,77

58,33
57,28
56,04
54,67

1-
16

Παπακωνσταντίνου Λ.
Οικονομολόγος Γ. 
Τσάμης Φ.
Κανελλόπουλος Ι.
Χρηστίδης Θ.

127,00

Παπαναστασίου Α.
Τσβδού Α.
Καραμανλή Α. 
Διαμαντίδης Ν. 
Βρούστη Τ.

121,00

Κυριακίδου Α.
Σαπουνάκης Α. 
Βρούστης Α.
Παπακυριακόπουλος Γ.
Μάνθου Ε.

116,00

 Όμιλος ΟΑΑ | 15-17/07/2011

Gr
an

dP
rix

1-16
Λάμπρου Δ.
Κανναβός Π.
Γαρουφαλής Σ.
Νικητόπουλος Γ.
Μαυρίκου Ε.
Βλάχου Κ.

59,58
59,40
59,40
58,83
57,79
57,79

1-9
Ζήβα Α.
Πανουτσακοπούλου Μ.
Τσιφουτίδη Β.
Λύτρα Α.
Μαυρομάτη Μ.
Καραγιάννης Ι.

59,58
59,58
56,29
56,29
56,17
56,17

 Όμιλος ΟΑΜΚΗ | 15-17/07/2011

Εκ
δρ

ομ
ικ

ό σ
τη

 Ν
εά

πο
λη 1-16

Ρούσσος Γ. - Μαμιδάκη Λ.
Γκουγιάννος Δ. - Γαβριήλογλου Α.
Βαγιανού Μ. - Οικονόμου Λ.
Χατζηδάκης Ε. - Σαπουνάκης Α.
Μιχαλάκου Κ. - Σαρλής Σ.
Δοξιάδη Α. - Χριστοδούλου Π.

64,04
58,53
58,17
57,33
55,99
55,16

1-9
Χαρλαύτης Δ. - Χαρλαύτη Α.
Κατσούφρη Θ. - Ζερβολέα Μ.
Ιωαννίδου Υ. - Μουλάκη Η.
Lovely A. - Γαλφιανάκης Ε.
Γαλανοπούλου Α. - Μανδαράκας Ε.
Μαχαιριανάκη Φ. - Ακούρης Ι.

58,54
57,57
56,07
55,43
53,81
53,80

1-6
Κυριαζή Μ. - Μπαμπάσικα Κ.
Κορωναίος Δ. - 
Παπαγιαννόπουλος Θ.
Λιάου Α. - Λιάος Β.
Ισιδωρίδου Μ. - Πάχνη Ν.
Γαμβρού Γ. - Γαμβρός Ρ.
Μήλια Φ. - Πρωτοπαπά Φ.

60,83

58,33
56,83
56,33
51,51
50,17
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 Όμιλος ΟΠΑΦ |  22-24/07/2011
Gr

an
dP

rix
1-16
Δελημπαλταδάκης Ν.
Κανναβός Π.
Πανόπουλος Κ.
Παπακυριακόπουλος Γ.
Σωτηρόπουλος Χ.
Γαρουφαλής Σ.

62,31
61,53
60,37
60,24
59,49
59,46

1-9
Μπουρλέτσικας Α.
Οικονόμου Αι.
Γεωργίεβιτς Α.
Στεφανόπουλος Κ.
Μπομπολάκη Μ.
Βούρδογλου Γ.

62,35
62,35
57,71
57,71
56,71
56,71

1-6
Λάλος Π.
Παρασκευαΐδης Κ.
Σαφάρης Θ.
Σαλεβουράκη Ε.
Νικολάδου Α.
Κωτάκης Ν.

57,90
57,90
57,15
57,15
56,47
56,47

 Όμιλος ΟΠΑΦ | 29-31/07/2011

Gr
an

dP
rix

1-16
Γαρουφαλής ΣΜ.
Κανναβός Π.
Παπακυριακόπουλος Γ.
Μπομπολάκης Σ.
Βρούστης Β.
Έιντι Μ.

64,18
61,70
60,90
60,74
60,42
59,86

1-9
Μπουρλέτσικας Α.
Λούντζη Ε.
Κολλιοπούλου Δ.
Βαρδινογιάννη Α.
Καπράλος Σ.
Παπακωνσταντίνου Δ.

58,55
56,23
56,23
56,13
56,13
55,72

1-6
Πάχνη Ν.
Γαλφιανάκης Ε.
Λάλος Π.
Παρασκευαΐδης Κ.
Νικολάδου Α.
Κωτάκης Ν.

56,88
56,88
53,03
53,03
51,41
51,41

 Όμιλος ΟΠΑΦ | 05-07/08/2011

Gr
an

dP
rix

1-16
Κατσαρέλη Ε.
Σταθακοπούλου Ρ.
Κορώνη Μ.
Βιρβιδάκης Β.
Καραμανλής Ν.
Οικονομόπουλος Γ.

61,84
61,84
61,32
61,32
59,32
58,58

1-9
Παπακωνσταντίνου Δ.
Σταβοπόδης Δ.
Νικολόπουλος Χ.
Ιωακειμίδης Χ.
Αθανάσογλου Μ.
Αλμπανόπουλος Κ.

62,38
62,38
62,33
62,33
58,78
58,78

 Όμιλος ΟΑΜΚ | 05-07/08/2011

Εκ
δρ

ομ
ικ

ό 
Κυ

πα
ρι

σσ
ία

ς

1-16
Σταματίου Ν. - Νίκα Β.
Κανναβός Π. - Καπαγιαννίδης Κ.
Νικολαίδης Π. - Βαρελάς Δ.
Δελημπαλταδάκης Ν. - Σκορδαλίδη Κ
Οικονόμου Α. - Φασουλής Π.
Παπαναστασίου Α. - Τσεβδού Α.

57,56
56,71
55,88
55,38
55,18
54,95

1-9
Σκούρτας Σ. - Μπουγιατιώτη Χ.
Θεοδωρακόπουλος Ε. - Φιλοπούλου Β.
Μαράβα Α. - Κοστριβάς Θ.
Καβούκη Δ. - Πάχνη Ν.
Καρυγιάννης Φ. - Μπούνας Σ.
Λιούμης Ε. - Σταμόγιαννος Σ.

52,78
52,78
51,39
51,39
50,46
47,69

 Όμιλος ΑΟΜΒ | 19-21/08/2011

Κύ
πε

λλ
ο Λ

αζ
όπ

ου
λο

υ

1-16
Λαμπρινού Σ.
Μεσθενέας Γ.
Γαρουφαλής Σ.
Διονυσόπουλος Δ.
Έιντι Μ.
Νέστορα Θ.
Μαρσώνης Π.

66,28
66,28
64,08
62,75
60,21
59,75
59,75

1-9
Χρονίου Ι.
Κασιμάτης-Βουτυράς Α.
Βενέκα Ε.
Μπουρλέτσικας Α.
Πανουτσακοπούλου Μ.
Περδικολόγος Ν.

62,92
62,92
61,83
61,83
59,54
59,54

1-6
Λάλος Π.
Παρασκευαΐδης Κ.
Πάχνη Ν.
Μαυρομιχάλης Κ.
Σαλεβουράκη Ε.
Φαφούτης Γ.

58,65
58,65
57,81
57,81
56,49
56,49

 Όμιλος ΑΟΜΨ | 26-28/08/2011

Gr
an

dP
rix

1-16
Πανόπουλος Κ.
Βουκούτης Ν.
Νικητόπουλος Γ.
Λάμπρου Δ.
Οικονόμου Κ.
Μαυρίκου Ε.

63,32
63,32
57,84
57,84
57,82
57,25

1-9
Κάντζιας Θ.
Κάντζια Α.
Καραγιάννης Ι.
Γονατάς Σ.
Πάσσος Α.
Καράγιωργας Π.

60,13
60,13
59,16
59,16
57,39
57,39

1-6
Γαιτάνα Λ.
Γαιτάνα Α.
Πάχνη Ν.
Μαυρομιχάλης Κ.
Βλαχάκης Δ.
Γαλφιανάκης Ε.

63,40
63,40
58,07
58,07
55,14
55,14
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. Κ Α Π Ε Τ Α Ν Α Τ Ο
2. Α Χ Α Ρ Ο Σ ■ Κ Α Σ
3. Π Ν Ε Ω ■ Ο Μ Ο Ρ Φ
4. Ν Α ■ Σ Α Φ Ω Σ ■ Π
5. Ι Ρ Α ■ Ρ Ο Υ Μ Ι ■
6. Σ Ι Ρ Α Κ ■ Σ Η Σ Α
7. Μ ■ Ε Λ Ω Δ Η ■ Κ Τ
8. Α Χ Ν Α ■ Ι Σ Τ Ι Α
9. ■ Λ Α ■ Π Α ■ Σ Ο Λ

10. Ι Ο ■ Π Α Σ Χ Ι Σ Α

Από την Τασία Mπαμπούλα

Λύσεις  των προβλημάτων (α πό τη σελίδα 19)

Η καλύτερη εκτέλεση είναι να κερδίσει ο Νότος με τον #Α και να παίξει 
αμέσως μικρό καρό και από τα δύο χέρια! Κερδίζει το γύρισμα ατού (και 
σε όποιο άλλο γύρισμα δεν έχει πρόβλημα) στο μορ, παίζει κούπα για τον 
$Α και κόβει μία κούπα. Στη συνέχεια τραβάει την #Q, έρχεται στο χέρι 
του με τον &Α και παίρνει όλα τα ατού. Τέλος εισπράττει τον ̂ Α και με τον 
&Κ πηγαίνει στο μορ για να τρέξει τα καλά καρά του. Με τον τρόπο αυτό 
το σλεμ επιτυγχάνει σχεδόν πάντα, αρκεί τα 2 κρίσιμα χρώματα, ατού και 
καρά να μην είναι μοιρασμένα χειρότερα από 4-2.
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο (***)

Ομάδες. Όλοι στη δεύτερη
Μοίρασε ο Βορράς

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2ο (***)

Πρόκειται για μια κλασσική περίπτωση μετρήματος χεριού, που μπορεί να 
κάνει τους αντίπαλους και τους θεατές να σας κοιτάνε με θαυμασμό. 
Η Δύση ξέρουμε ότι ξεκίνησε με δύο σπαθιά, ένα ατού και σίγουρα όχι 
περισσότερα από έξι καρά αφού η Ανατολή έχει δείξει περισσότερα από 
δύο. Έτσι, η Δύση πρέπει να κρατά τουλάχιστον τέσσερις κούπες (μάλ-
λον ακριβώς τέσσερις). Οπότε σαν εκτελεστές πρέπει να παίξετε τον $Α, 
μαζεύοντας το σόλο της Ανατολής –στην περίπτωσή μας το 2– και μι-
κρή κούπα περνώντας από το μορ, αν η Δύση δεν φορτσάρει, το $8! Τα 
υπόλοιπα ήταν εύκολα. Φυσικά, αν η Δύση φορτσάρει έχουμε διατηρήσει 
επικοινωνία με ατού για να ξανάρθουμε στο χέρι μας και να κάνουμε την 
εμπάς κούπα.  

Ομάδες. Όλοι στην πρώτη 
Μοίρασε η Ανατολή

# AQ3
$ 8
^ KQ652
& K754

# 9875
$ KJ96
^ 107
& J32

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 102
$ Q104
^ J984
& Q986

# KJ64
$ A7532
^ A3
& A10 Αντάμ: #9

Αντάμ:  ^A

Εξασκηθείτε στην εκτέλεση

# K953
$ KQ84
^ 87
& AQ6

# 2
$ J1076
^ AKJ954
& J10

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 1076
$ 2
^ 1062
& K97532

# AQJ84
$ A953
^ Q3
& 84

Το τρελό
μπριτζόλεξο

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Λύση 
προηγούμενου

ΜΑΥΡΙΣΤΕ 13 ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ
ΟΡΙΖOΝΤΙΑ
1. Οι τρεις στους τέσσερις την...έχουν αλλά μπριτζ δεν μπορούν να 

παίξουν – Μπροστά θα μπει απ’ τον Θεό και θα ορκίζεσαι μ’ αυτό
2. Ανάμικτη λύπη και χαρά, όταν θυμάσαι πατρίδα αλλά και τα παλιά
3. Χωρίς αυτό δε...συμπεραίνεις – Γεράκια αλλά και....ταλεντάκια!
4. Βήματα μετά μουσικής – Αν είναι...ενικός, μυρίζει. Αν πληθυντι-

κός....γυρίζει (αντιστρ)
5. Κι έτσι ο ζαρωμένος και ο ρυτιδωμένος – Αν σ’ απεργία του θα 

πέσεις με τραίνο δε θα ταξιδέψεις
6. Θέλεις μπροστά σου να τις δεις όταν στην έρημο χαθείς
7. Έτσι προφέρεται αγγλικά και ο ιππότης κι η βραδιά – Χωρίς φω-

νήεντα...μαμά δεν είναι – Αν σου ανοίξουν 1 σε χρώμα, με τόσους 
πόντους πάσο δεν πας

8. Η ζήλεια ήταν η αιτία κι αγελάδα έγινε η κυρία – Κωμόπολη της 
Κωπαΐδας (αιτ)

9. Γυναίκες το φορούν που τον Αλλάχ τον προσκυνούν
10. Περνάει ευχάριστα με το μπριτζ! - Έτσι μένουν στην καρδιά όσοι 

έχουν μέσα τους χαρά
ΚΑΘΕΤΑ
1. Ρήμα έπλασα εδώ, για οπισθοδρόμηση....ενεργητικό
2. Μ’ αυτούς το δέρμα ανασαίνει, αλλά κι η... τσέπη ανάσες παίρνει 

– Η αρχή και το τέλος!
3. Τα κόκκαλά τους φαίνονται – Μπαίνει μπροστά από πολλά
4. Άφωνη την αφήσανε, όταν επιτέλους το γιοφύρι της χτίσανε 

– Φημισμένος Αιγινήτης κι εξαιρετικός ως γλύπτης
5. Ο έλληνας χαράκτης Αλεβίζος – Είπες να πάρεις φορητό αλλά το 

έφερες...μισό
6. Σαν κατάληξη εκφράσει δυσοσμία, δυσάρεστη γέυση, αλλά και 

απόχρωση – Τη δημοσιογράφο Διγενή έτσι τη βάφτισαν μικρή
7. Στο “γραφή” αν το κολλήσεις, ρεκόρ κάνεις στις πωλήσεις! - Βγά-

ζει μάτι σαν τον Άσο στην αντάμ
8. Γνωστός ο...τάφος του! – 174
9. Μ’ απεργία ξεκινάει και την άνοιξη σχολνάει! – Και στο “καστρί” 

και στο “μυστρί” είν’ η κατάληξη αυτή
10. Όλοι ευχάριστο το βρίσκουν 

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή

1^ πάσο

1$ πάσο 2& πάσο

2# πάσο 3# πάσο

6# όλοι πάσο

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή

1# 2^ 3^ πάσο
3$ πάσο 3# πάσο
4# όλοι πάσο
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Πρόγραµµα Σωµατείων ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 - ΜΑΪΟΣ 2012

8 OAMKHφισιάς – Μαραθώνιος
13-15 Παν. Πρωτ. Μικτών Ομάδων

20-22
ΑΟΜ Ψυχικού, ΑΟΤαταύλα,
ΣΛΑΜ Λέσβος
Επιλογή Εθνικών Ομάδων

27-29 Παν. Πρωτ. Ζευγών (προκριματικός)

3-5 Αθηναϊκός ΟΜ
Επιλογή Εθνικών Ομάδων

10-12 Παν. Πρωτ. Ζευγών (τελικός)

17-19 ΟΠΑΦιλοθέης, ΣΑΤρίπολης, 
ΟΑΜΠΕΙραιά

24-27
ΑΟΜΧαλκίδας, ΑΣΑΕ(Αιγυπτιώτες), 
ΟΑΜ(Αμαρούσιο), ΑΟΜΒουλιαγμένης
27 - Καθαρή Δευτέρα

Ια
νο

υά
ρ

ιο
ς

Φ
εβ

ρ
ο

υά
ρ

ιο
ς

Φ
εβ

ρ
ο

υά
ρ

ιο
ς

Αγωνιστικό πρόγραµµαΑγωνιστικό πρόγραµµα
2-4
1, 4 & 5/12

ΑΟΤ / ΑΣΑΕ
AMI / ΟΑΜΡ (Ζεύγη)

9-11 Παν. Περιφ. Πρωτ. Βορείου Ελλάδας 
(Θεσσαλονίκη)

16-18 ΑΟΜ (Εορταστικό)

23-25

30-1/1/12∆
εκ

έµ
β

ρ
ιο

ς
∆

εκ
έµ

β
ρ

ιο
ς
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Περιφέρεια

Αττική

ΑΜΙ - Ιωάννινα
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Παρασκευή Ομάδες Όπεν 20.00
ΑΟΜΜ - Βόλος
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.30
ΑΟΜΧ - Χαλκίδα
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Σάββατο Ζεύγη Όπεν 11.30
ΙΟΘ - Θεσσαλονίκη
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 21.00
ΚΟΑΜ - Κέρκυρα

Δευτέρα Ομάδες Όπεν ή 
Ζεύγη Όπεν 18.30

Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.30
ΛΑΜΘ - Θεσσαλονίκη
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 21.00
ΟΑΜΘ - Θεσσαλονίκη
Δευτέρα Ζεύγη (ταυτ.) 20.30
Τρίτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Πέμπτη Ομάδες Όπεν 20.30
ΟΑΜΚ - Καλαμάτα
Δευτέρα Ομάδες Όπεν 21.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 21.00
Κυριακή Ζεύγη Όπεν 20.30
ΟΑΜΛ - Λάρισα
Τρίτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30

ΟΑΜΡ - Ρόδος
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 21.30
Τρίτη Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 21.00
Πέμπτη Ομάδες Όπεν 21.30
Παρασκευή Ζεύγη 1-6 21.30
ΟΑΜΣ - Σέρρες
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΟΑΜΧΝ - Χανιά
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
ΚΕΠΠΑ - Αγρίνιο
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Τετάρτη Ομάδες Όπεν 17.00
Σάββατο Ομάδες Όπεν 18.00
ΠΟΑΜ - Πάτρα
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Παρασκευή Ομάδες Όπεν 20.30
ΠΛΗ - Ηράκλειο
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
Κυριακή Ομάδες Όπεν 20.00
ΡΟΜ - Ρέθυμνο

Δευτέρα Ζεύγη Όπεν /
Ομάδες Όπεν 20.15

Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.15
ΣΑΜΟΣ - Σάμος
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΣΛΑΜ - Λέσβος
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Παρασκευή Ζεύγη Όπεν 20.30
XOM - Χίος
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 18.45

ΔΕΥΤΕΡΑ
ΑΕΠΜΑ Ζεύγη όπεν 19.30
ΑΣΑΕ Ομάδες όπεν / Ομάδες 1-9 19.15
ΑΟΜ Ζεύγη χάντικαπ (ταυτ.) 19.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 20.00
ΑΟΜΨ Ζεύγη 1-9 20:00

Ομάδες Όπεν 20:30
AOT Ομάδες 1-9 / Ομάδες 1-6 20.15
OAMKH Ομάδες 1-6 / Ομάδες 1-9

και ομάδες Όπεν
20.00

ΟΑΜ-ΛΕ Ομάδες Όπεν 20:30
ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20.15
ΟΠΑΦ Ζεύγη Swiss Όπεν 20.30
ΤΡΙΤΗ
ΑΕΠΜΑ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 19.30
ΑΟΜ Ζεύγη όπεν (ταυτ.) 20.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 18:30

Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20:30
ΑΣΑΕ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.30

Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 19.15
ΑΣΝΒ Ζεύγη Όπεν 20.00
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 10.30

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

Ζεύγη 1-6
20.30

OAMKH Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20:00
Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 19.30

ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) / 
Ομάδες 1-9

20.30

ΟΠΑΦ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20.30
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΟΜ Ομάδες Όπεν 20.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30

Ζεύγη 1-9 19.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη 1-6 20.00
ΑΟΤ Zεύγη 1-9 20.30
ΑΣΑΕ Ομάδες Όπεν / Ομάδες 1-9 19.15
ΟΑΑ Ζεύγη Όπεν 10.30
ΟΑΜΠΕΙ Ομάδες Όπεν 20.15
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη Όπεν με χάντικαπ 10.30

Ζεύγη 1-9 Swiss 20.00
Ζεύγη 1-6 19.30

ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη χάντικαπ 20:00
ΟΠΑΦ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) / Ζεύγη 1-9 20.30
ΠΕΜΠΤΗ
ΑΕΠΜΑ Ομάδες 1-9 / Ζεύγη Όπεν 19.30
ΑΟΜ Ζεύγη Όπεν χάντικαπ βαρόμε-

τρο / Ζεύγη 1-9 (ταυτ.)
20.30

ΑΟΜΒ Ομάδες Όπεν 20.00
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν / Ζεύγη 1-9 20.30
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν με χάντικαπ 20.40

Ζεύγη 1-6 19.40
ΑΣΑΕ Ομάδες 1-9 / Ομάδες1-6 19.30
ΟΑΑ Ζεύγη Όπεν 19.00

ΟΑΜΚΗ Ζεύγη Swiss ‘Οπεν 20.30
Ζεύγη 1-6 Swiss 19.30

ΟΑΜ-ΛΕ Ομάδες Όπεν 20.30
ΟΠΑΦ Ζεύγη 1-9 Swiss 20.30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν Swiss 20.00
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν 10.30

Ζεύγη 1-6 17:00
Ζεύγη Όπεν 20.30

ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν 19:00
AΣΑΕ Ατομικός 10:30
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη Όπεν χάντικαπ 20.00
ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη Όπεν 20.30
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν 18.30
ΟΑΑ Ζεύγη Όπεν / Μαθητών 10.30
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη Όπεν χάντικαπ 19.30
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 19.00
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν / Ζεύγη 1-9 19.30
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν 19.00
ΑΣΑΕ Ζεύγη Όπεν 18.30
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη Όπεν / Ζεύγη 1-9 / Ζεύ-

γη 1-6
19:30

ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη Όπεν 19.30
ΟΠΑΦ Ζεύγη 1-9 και Ζεύγη 1-6 19.00



 
 

 

Σας προσκαλούμε, για 20η χρονιά, να τρέξουμε  μαζί στον 
 
 
 
 
 
 
Σας περιμένουμε στα εντευκτήρια μας, Kηφισίας 70 – Μαρούσι 
 

Ώρες έναρξης : 
 

1η ημερίδα   11:00 
2η ημερίδα   15:30 
3η ημερίδα   19:30 

 

Δικαιώματα Συμμετοχής : 25 € 
 

Βαθμίδα–Διαιτησία:    Οι αγώνες θα είναι 4ης βαθμίδας  
                                        και θα απονεμηθούν τα ανάλογα master points.  
Διαιτητές : A. Καλιακμάνη – Σ. Βιλλιώτη. 
Έπαθλα : Θα απονεμηθούν ασημένια έπαθλα : 

 Στα 3 πρώτα ζεύγη της Γεν. Κατάταξης κάθε κατηγορίας 
 Στα πρώτα ζεύγη κάθε Ημερίδας  
 Στον 1ο κατηγορίας 1-11 στο τουρνουά οπεν 
 Στον 1ο κατηγοριαs 1-6 στο τουρνουα 1-9 

           Κάθε παίκτης μπορεί να πάρει μόνο ένα έπαθλο. 
Παρακαλούμε θερμά, να μη γίνουν αντικαταστάσεις για να μην αλλοιωθεί το πνεύμα του Μαραθωνίου.  

ΕΕΤΤΗΗΣΣΙΙΟΟ  ΜΜΑΑΡΡΑΑΘΘΩΩΝΝΙΙΟΟ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΑΑ  
 

88  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22001122  
 στους αγώνες 

ZZεευυγγώώνν  ΟΟppeenn  &&  11--99  

Δηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες 
Στον πίνακα ανακοινώσεων του Ομίλου 

και στα τηλέφωνα : 
210-8079917 ΟΑΜΚΗ 

6932-363779 & 210-8135291 Σεμίραμις Βιλλιώτη 
Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας 

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 
 

2012 
 


