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Αγαπητοί φίλοι
Για προσωπικούς λόγους, με μεγάλη μου λύπη, δε θα θέσω υποψηφιότητα για 
μέλος του ΔΣ στην προσεχή Γενική Συνέλευση. 
Το ΔΣ λειτούργησε για τα δυο χρόνια που πέρασαν λίαν αποδοτικά. Αντιμετώπι-
σε πολλά προβλήματα και εδόθησαν οι δέουσες λύσεις. Σε όλους τους τομείς η 
ΕΟΜ λειτούργησε θετικά και συνήθως με επιτυχία. Οι συνεδριάσεις του ΔΣ στην 
χρονική περίοδο 2010-2012 ήσαν πληθωρικές διότι τα ζητήματα που αντιμε-
τωπίσθηκαν ήταν σοβαρότατα, επείγοντα και πολλά και έπρεπε να αντιμετω-
πισθούν άμεσα.
Σε όλες τις επιτροπές υπήρξε πρόοδος και καλύφτηκαν οι απαιτήσεις.
Στις διάφορες δραστηριότητες και τομείς υπήρξε πρόοδος και ιδιαίτερα στο 
χώρο των νεοεισερχομένων στο άθλημα, όπου έγινε σημαντική και καλά οργα-
νωμένη προσπάθεια, με δύο διαφημιστικές καμπάνιες την τελευταία περίοδο.
Η συμμετοχή των αθλητών στα διάφορα πρωταθλήματα και στους καθημερι-
νούς αγώνες, παρά την κρίση, παρουσίασε αύξηση.
Εξασφαλίσαμε την αποστολή των εθνικών ομάδων στις διεθνείς υποχρεώ-
σεις, γυναικών, ανδρών και νέων με τη βοήθεια και συμμετοχή του γνωστού 
σε όλους μας χορηγού.
Σε πολλά λιμνάζοντα θέματα του παρελθόντος εδόθησαν λύσεις, όπως τα οι-
κονομικά θέματα των Διαιτητών και ο απαραίτητος εξοπλισμός των αιθουσών 
των ομίλων και τα μέσα λειτουργίας τους.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δώσαμε στη μέριμνα για τη διάδοση του πνευματικού μας 
αθλήματος στην Αθήνα και ιδίως στην Περιφέρεια. Μέσα σε 2 χρόνια πετύχαμε 
να αυξήσουμε τους ομίλους από 33 που παραλάβαμε σε 45 και ακόμη ευρίσκο-
νται αρκετοί στη φάση οργάνωσης και νομιμοποίησης.
Παρά τις αντιξοότητες που συναντήσαμε σε αρκετά πολύπλοκα θέματα, όπως η 
οικονομική κρίση, η διοργάνωση των πανευρωπαϊκών αγώνων, το νομικό ζή-
τημα στην ανάδειξη ενός μέλους εκ του ετέρου φύλου στο ΔΣ,  και άλλα συναφή 
θέματα, τα οποία απορρόφησαν μεγάλο μέρος του δυναμικού μας, κρίνω ότι η 
περίοδος 2010-2012 ήταν για το ΔΣ και για την ΕΟΜ εποικοδομητική, αποτελε-
σματική και ωφέλιμη.
Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον 
Διευθυντή και όλους τους υπαλλήλους της ΕΟΜ για την πληθωρική τους συμβο-
λή στην πρόοδο του αθλήματος.
Πάντοτε θα είμαι στη διάθεση του αθλήματος και θα παρακολουθώ από κοντά 
τη βεβαία ανάπτυξή του.
Ευχή μου και σκέψη μου είναι η ανάπτυξη του πνευματικού μας αθλήματος, 
ώστε να εξαπλωθεί στα σχολεία, στο στράτευμα, στα ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, παντού σε όλη την Ελλάδα, σε χωριά και σε πόλεις.
Να γίνει άθλημα σε κάθε γωνιά της χώρας, να φέρει κοντά τους ανθρώπους με 
την κοινωνικότητα, τη συντροφιά και να κρατήσει ξύπνιο το πνεύμα των αν-
θρώπων.
Εύχομαι υγεία προσωπική και επιτυχίες στον αθλητικό τομέα για κάθε έναν συ-
ναθλητή μας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Διογένης Χαρλαύτης

Πρόεδρος της ΕΟΜ

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

3 Μια μεγάλη απώλεια 
για το Μπριτζ

Μετά το πρώτο σοκ από την απώλεια του Κώστα, 
οι συναθλητές του αισθάνονται την ανάγκη να ανα-
φερθούν στη μεγάλη προσφορά του στο κρητικό 
μπριτζ, καθώς εκείνος ήταν  ο άνθρωπος που πρωτο-
στάτησε στην ίδρυση του πρώτου ομίλου αγωνιστι-
κού μπριτζ στο Ηράκλειο. Μάλιστα υπήρξε πάντα το 

στήριγμά του, ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές.
Ο Κώστας Σκανδάλης μεγάλωσε και σπούδα-

σε στην Πολωνία. Εκεί έμαθε μπριτζ. Όντας ο ίδιος 
ολοκληρωμένος παίκτης, φρόντιζε πάντα  να βοη-
θά τους νέους παίκτες ως προς το αγωνιστικό μέρος 
του αθλήματος, διδάσκοντάς τους παράλληλα τον 
σωστό τρόπο συμπεριφοράς στο τραπέζι. Έκανε τα 
πρώτα μαθήματα μπριτζ στο ξεκίνημα του ομίλου 
και στη συνέχεια οργάνωσε πολλούς κύκλους μα-
θημάτων για προχωρημένους αθλητές, βοηθώντας 
πολλούς ταλαντούχους παίχτες του ομίλου να εξελι-
χθούν και να αναδειχτούν.

Ως παίχτης ήταν πολύ παθιασμένος και τελειο-
μανής. Υπήρξε σίγουρα ένας από τους κορυφαίους 
αθλητές του Ηρακλείου, με πολλές επιτυχίες σε τοπι-
κό και πανελλήνιο επίπεδο, ενώ, όσο η υγεία του το 
επέτρεπε, συμμετείχε ανελλιπώς στους τοπικούς και 
πανελλήνιους αγώνες.

Με την απώλεια του Κώστα το μπριτζ της Κρή-
της έγινε φτωχότερο. Όλοι εμείς, που είχαμε την ευ-
καιρία να αγωνιστούμε μαζί του και να μάθουμε από 
αυτόν, αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε τη 
βαθιά μας ευγνωμοσύνη για την προσφορά του. 

 Καλό ταξίδι, φίλε Κώστα…
τα μέλη ΠΛH

Ελληνοτουρκική γέφυρα 
ειρήνης και φιλίας

4ημερο τουρνουά Μπριτζ στα Βατερά από τον 
Σύλλογο Λέσβου Αγωνιστικού Μπριτζ με τη συμ-
μετοχή και τούρκων μπριτζέρ, πραγματοποιήθηκε 
στις αρχές Ιουλίου.

Αρκετοί Τούρκοι αθλητές είχαν κάνει αίτηση 
για να βγάλουν αγωνιστικό δελτίο στον ΣΛΑΜ, η 
οποία έγινε δεκτή και έδειξαν να χαίρονται πάρα 
πολύ παραλαμβάνοντας τα καρτελάκια τους. Αυτό 
παρέσυρε κι άλλους για νέες αιτήσεις. Οι σχέσεις 
που έχει αναπτύξει ο ΣΛΑΜ με τους αθλητές του 
μπριτζ της γείτονος χώρας βαθαίνουν και αυτό 
μόνο καλό μπορεί να είναι για τη διάδοση του παι-
χνιδιού μας.

3

O Yukcel Toros (αριστερά) και ο Άκης 
Σκορδομπέκης παραλαμβάνουν το έπαθλό 
τους από τον Vedat Avcieri, που ήταν από 
τους πρώτους Tούρκους που ζήτησαν να 
αδερφοποιηθούν με τον ΣΛΑΜ βγάζοντας 
δελτίο

Aγωνιστικά...       και άλλα
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Ο κόσμος του ΜΠΡΙΤΖ

Η εθνική ομάδα όπεν απο-
τελούμενη από τα ζεύ-

γη B. Βρούστη – Μ. Έιντι, Κ. Δοξιά-
δη – Π. Κανναβό, Φ. Καραμανλή – Ε. 
Πρωτονοτάριο, με μη παίζοντα αρ-
χηγό τον Σταύρο Μπομπολάκη συμ-
μετείχε στο Παγκόσμιο πρωτάθλη-
μα πνευματικών αθλημάτων που δι-
εξήχθη στη Λιλ της Γαλλίας από 9 έως 
23 Αυγούστου. Η εθνική μας κατέλα-
βε τελικά την 9η θέση στον όμιλό της 
και αποκλείστηκε από τους τελικούς. 
Συμμετείχαν στην κατηγορία όπεν 
60 ομάδες χωρισμένες σε 4 ομίλους. 
Τέσσερις ομάδες από κάθε όμιλο 
προκρίνονταν στο τελικό στάδιο νοκ 
άουτ. Άρθρο για τη διοργάνωση αυτή 
θα δημοσιευτεί στο επόμενο τεύχος.

Έ να ακόμα Σωματείο εγγρά-
φτηκε επίσημα στη δύναμη 

της ΕΟΜ. Πρόκειται για το Σωματείο 
«Μπριτζ Όμιλος Καλλιθέας» (MΠOKA), 
με έδρα την Καλλιθέα Αθηνών, οδός 
Ελ. Βενιζέλου (Θησέως) 78. Αρκετά 
ακόμα Σωματεία είναι υπό ίδρυση και 
περιμένουν την τυπική έγκρισή τους 
από τα αρμόδια όργανα.

Σ 
την προσεχή τακτική Συ-
νέλευση της 13ης Οκτω-

βρίου 2012 θα γίνει, σύμφωνα με 
τον νόμο, εκλογή νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου, όπως και Πειθαρχικού 
Συμβουλίου.

Τ ο ζεύγος των φερέλπιδων 
νέων μας Γιάννη Οικονο-

μόπουλου και Κώστα Βώβου συμμε-
τείχε στο 11ο πρωτάθλημα Ζευγών 
Νέων στην κατηγορία έως 20 ετών 
(Youngsters). Οι αθλητές μας δεν κα-
τάφεραν να προκριθούν στο τελι-
κό στάδιο των 16 ζευγών, τερματίζο-
ντας στη 19η θέση με μέσο όρο, σε 
7 αγωνιστικές περιόδους, 50,88%. 
Συμμετείχαν στην κατηγορία αυτή 
42 ζεύγη. 

Ο Βασίλης Βρούστης, σε ηλι-
κία 26 ετών, είναι ο νεα-

ρότερος αθλητής που έφθασε στην 
ανώτερη κατηγορία 16 των ελληνι-
κών βαθμών διάκρισης, σύμφωνα 
με την τελευταία κατάσταση του Σε-
πτεμβρίου 2012. Εξάλλου η Λίνα Μα-
μιδάκη είναι η τρίτη αθλήτρια που 
έφθασε στην κατηγορία αυτή, μετά 
τις Άννα Καλιακμάνη και Νίτσα Κυ-
ριακίδου που προηγήθηκαν.

Συγχαρητήρια στον συναθλητή μας  Θοδωρή Ανδριόπουλο για 
το βιβλίο του, που με τον τρόπο του προβάλλει το άθλημά μας, κα-

θώς τόσο το θύμα στην ιστορία έπαιζε μπριτζ,  αλλά και ο συγγραφέας δη-
λώνει στο εξώφυλλο λάτρης του παιχνιδιού.Το βιβλίο κυκλοφορεί σε όλα τα 
βιβλιοπωλεία και λόγω μεγάλης επιτυχίας μεταφράστηκε και στα αγγλικά 
με τον τίτλο "Who Killed Professor X?".

Βραβευμένο με το 3ο  βραβείο στο 6ο Πανευρωπαϊκό Φόρουμ Πρωτο-
πόρων Καθηγητών το graphic novel "Ποιος σκότωσε τον κύριο Χ;" του Θο-
δωρή Ανδριόπουλου, μας ταξιδεύει στο Παρίσι και τη «μπελ επόκ» όπου 
οι σπουδαιότεροι μαθηματικοί όλων των εποχών «δανείζουν» τα στοι-
χεία του χαρακτήρα τους, τα πάθη τους και τις  αδυναμίες τους, στους 
ήρωες του βιβλίου, σε μία σύνθεση πραγματικότητας και φαντασίας.

3
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Κατόπιν απόφασης του Εφετείου Αθηνών και σύμφωνα με το νόμο περί
ποσόστωσης των φύλων η Αγγελική Πολίτου κατέλαβε τη θέση του Αλέ
κου Αθανασιάδη στο Δ.Σ. της ΕΟΜ. Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. της ΕΟΜ 
είναι η εξής: 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Διογένης Χαρλαύτης          
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ            Παναγιώτης Κανναβός
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ        Παναγιώτης Μαρσώνης
ΤΑΜΙΑΣ Αναστάσιος Φράγκος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Δημήτρης Πρωτοπαπάς
ΜΕΛΗ Αγγελική Πολίτου, Σταύρος Μπομπολάκης

y

Aγωνιστικά...         και άλλα

Μ έχρι και την αποστολή 
του παρόντος τεύχους 

θα έχει ολοκληρωθεί η φετινή κα-
μπάνια διάδοσης και θα έχουν ξε-
κινήσει τα νέα γκρουπ μαθημά-
των σε όλα τα σωματεία. Ειδικά 
τη φετινή χρονιά θα πραγματο-
ποιηθούν μαθήματα μπριτζ και 
σε τρία σχολεία με πρωτοβου-
λία αθλητών μας εκπαιδευτικών. 
Συγκεκριμένα οι Ανδριόπουλος 
Θόδωρος, Ρουσσέας Βασίλης 
και Αλεξανδρόπουλος Γιώργος 
θα κάνουν μαθήματα μπριτζ στα 
σχολεία που διδάσκουν. (Κολλέ-
γιο Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη, 
και δύο σχολεία της Καλαμάτας).

y
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51ο Πανευρωπαϊκό      πρωτάθλημα Ομάδων
Τ 

ο 51ο Πα-
νευρωπαϊκό 

πρωτάθλημα Ομάδων 
διεξήχθη φέτος στην 
Ιρλανδία, στο Δου-
βλίνο, από 12 έως 23 
Ιουνίου. Η διοργάνω-
ση αυτή, που είναι η 
σημαντικότερη της Ευ-
ρωπαϊκής Ομοσπον-
δίας (EBL) και ίσως η 
πιο δυνατή από άπο-
ψη ανταγωνισμού πα-
γκοσμίως ξεκίνησε το 
1932 στο Sceveningen 
της Ολλανδίας όπου 
όμως έγιναν μόνο αγώνες όπεν. Το πρωτάθλημα 
Γυναικών προστέθηκε το 1935 ενώ πολύ αργότε-
ρα, το 1995 μπήκε στους αγώνες και το πρωτά-
θλημα Seniors. Η Ελλάδα έχει διοργανώσει τους 
αγώνες αυτούς μόνο μια φορά, το 1971, στο Ζάπ-
πειο μέγαρο στην Αθήνα. Φέτος, έχοντας αναλά-
βει αρχικά τη διοργάνωση δεν κατέστη δυνατό, 
για τους γνωστούς οικονομικούς και άλλους λό-
γους, να τους διοργανώσει. 

Στα 80 χρόνια του θεσμού πολυνίκες στο 
πρωτάθλημα όπεν είναι με διαφορά, οι Ιταλοί, 
με 20 νίκες, φέτος όμως αρκέστηκαν στην τρίτη 
θέση πίσω από το μικροσκοπικό Μονακό και την 
Ολλανδία (δείτε και προηγούμενο τεύχος). Στις 
Γυναίκες η ομάδα της Αγγλίας κέρδισε την «αιώ-

νια» μονομαχία με τη Γαλλία και την πέρασε σε 
νίκες (14 έναντι 13) ενώ στην τρίτη θέση τερμάτι-
σε η ομάδα της Τουρκίας. Τέλος στους Seniors η 
ομάδα της Γαλλίας πήρε το 4ο χρυσό μετάλλιο 
της ξεπερνώντας έτσι τους Πολωνούς, που βγαί-
νοντας 2οι παρέμειναν στα τρία χρυσά. Στην τρίτη 
θέση τερμάτισε η Σκωτία.  

Οι αγώνες όπεν διεξάχθηκαν με το σύστημα 
που πρωτοξεκίνησε το 2008 στο Peau της Γαλ-
λίας. Οι συμμετέχουσες 34 ομάδες χωρίστηκαν 
αρχικά σε 2 ομίλους, με τις 9 πρώτες ομάδες 
κάθε ομίλου να προκρίνονται στην τελική φάση 
όπου έδωσαν τους υπολειπόμενους αγώνες, με 
τις 9 ομάδες δηλαδή του άλλου ομίλου, για να 
βγει η τελική κατάταξη. Οι αγώνες Γυναικών και 

Seniors, με 19 ομάδες ο καθέ-
νας, διεξάχθηκαν με πλήρες 
round robin (καθένας εναντί-
ον όλων).  

Η εθνική μας ομάδα όπεν, 
όπως προέκυψε από τους 
αγώνες επιλογής που έγιναν 
στις αρχές του έτους, απο-
τελέστηκε από τα ζεύγη B. 
Βρούστης – Μ. Έιντι, Κ. Δο-
ξιάδης – Π. Κανναβός, Φ. Κα-
ραμανλής – Ε. Πρωτονοτά-
ριος, ενώ μη παίζων αρχη-
γός ήταν ο Σταύρος Μπομπο-
λάκης. Προπονητής τόσο της 

Γαλλία, πρωταθλητές Seniors

Mονακό, πρωταθλητές Open
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51ο Πανευρωπαϊκό      πρωτάθλημα Ομάδων
ομάδας όπεν όσο και της ομάδας Γυναικών ήταν 
ο Φ. Σκουλαρίκης. Η εθνική μας ξεκίνησε μέτρια 
τους αγώνες  αλλά στη συνέχεια βελτίωσε σημα-
ντικά την απόδοσή της και κατάφερε να προκρι-
θεί ως 8η στην επόμενη τελική φάση, για πρώτη 
φορά από το 2008 που ισχύει αυτό το σύστημα. 
Τελικά τερμάτισε στην 14η θέση.

Αναλυτικά η ομάδα όπεν στις συναντήσεις της 
με τις ομάδες που αποκλείστηκαν στο πρώτο στά-
διο έφερε τα εξής αποτελέσματα: Νίκες με Βέλγιο 
24-6, Ουγγαρία 22-8, Ισπανία 21-9, Σκοτία 20-10 
Πορτογαλία 19-11 και Λετονία 16-14, ισοπαλία 
με Ουκρανία και ήττα με Λιθουανία 12-18. Με 
τις ομάδες που συμμετείχαν στο τελικό στάδιο η 
ομάδα μας έφερε τα εξής αποτελέσματα: Νίκες με 
Ρωσία 25-5, Τουρκία 24-6, Ιταλία 19-11, Μονα-
κό 18-12 και Ελβετία 16-14, ισοπαλία με Ιρλαν-
δία και Βουλγαρία και ήττες από Ισραήλ 14-16, 
Ισλανδία και Ρουμανία 13-17, Γαλλία και Νορβη-
γία 12-18, Αγγλία 10-20, Πολωνία 9-21, Ολλαν-
δία και Γερμανία 7-23 και Σουηδία με 0-25.  Συ-
νολικά ο μέσος όρος όλων των αγώνων χωρίς το 
bye ήταν για την εθνική μας 15,12 VP’s ανά συ-
νάντηση. 

Η εθνική μας ομάδα Γυναικών που προκρίθη-
κε επίσης από τους αντίστοιχους αγώνες επιλο-
γής αποτελέστηκε από τα ζεύγη Α. Βελώνη – Λ. 
Μαμιδάκη, Δ. Κανελλοπούλου – Λ. Οικονόμου, 
Α. Κυριακίδου - Σ. Λαμπρινού, με μη παίζουσα 
αρχηγό την Άννυ Καραμανλή.  Η εθνική μας τερ-
μάτισε στην 15η θέση όπως και το 2010, όπου 
όμως συμμετείχαν 29 χώρες. Αναλυτικά η εθνι-
κή Γυναικών σημείωσε νίκες με: Σκωτία 22-8, Ιρ-
λανδία 18-12, Ισπανία 17-13, Βουλγαρία, Τουρ-
κία, και Γερμανία 16-14, ισοπαλίες με Εσθονία και 
Αυστρία και ήττες με: Ιταλία και Πολωνία 14-16, 

Νορβηγία 13-17, Γαλλία 12-18, Βέλγιο και Δα-
νία 11-19, Αγγλία και Σουηδία 8-22, Ισραήλ 6-24 
και Ολλανδία 0-25. Συνολικά ο μέσος όρος όλων 
των αγώνων χωρίς το bye για την εθνική Γυναι-
κών ήταν 12,89 VP’s ανά συνάντηση. 

Γενικά η διοργάνωση των αγώνων από τους 
Ιρλανδούς ήταν πετυχημένη, σημαδεύτηκε όμως 
από τη σημαντικά μειωμένη συμμετοχή ομά-
δων σε σύγκριση με την προηγούμενη ίδια δι-
οργάνωση, που έγινε 2 χρόνια πριν στην Οστάν-
δη. Αυτό οφείλεται βέβαια και στην οικονομική 
κρίση αλλά κυρίως στο Παγκόσμιο πρωτάθλη-
μα πνευματικών αθλημάτων (πρώην Ολυμπιάδα 
όσον αφορά το Μπριτζ) που προκηρύχθηκε  για 
μόλις ενάμιση μήνα μετά, με τόπο τέλεσης τη Λιλ 
της Γαλλίας. Το πρόβλημα πάντως έχει δημιουρ-
γηθεί από το 2002, όταν η Ευρωπαϊκή Ομοσπον-
δία αποφάσισε τα Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα 
ομάδων να διεξάγονται τα ζυγά έτη αντί τα μονά, 
όπως γινόταν μέχρι και το 2001. 

Eλλάδα, Eθνικές Oμάδες Όπεν & Γυναικών

Aγγλία, πρωταθλήτρια Γυναικών
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          ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΝΗΣΩΝ 2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
Πρωτάθλημα

Μ 
ε μεγάλη επιτυχία διεξάχθηκε στην 
πόλη της Ρόδου από 22 έως 26 Ιου-

νίου το Περιφερειακό πρωτάθλημα Ανατολικής 
Ελλάδος και Νήσων 2012. Στην επιτυχία της δι-
οργάνωσης συνετέλεσε η διεξαγωγή του πρω-
ταθλήματος στα εξαιρετικά εντευκτήρια του Ομί-
λου, που βρίσκονται σε ένα από τα ομορφότε-
ρα σημεία της πόλης στεγαζόμενα στο παραδο-
σιακό κτίριο «Ακταίον».  Χωρίς αμφιβολία είναι 
τα καλύτερα εντευκτήρια που διαθέτει σωματείο 
Μπριτζ στην περιφέρεια και ίσως σε όλη την Ελ-
λάδα.  

Στα πλαίσια του πρωταθλήματος έγιναν αγώ-
νες ζευγών και ομάδων. Εξαιρετική ήταν και η φι-
λοξενία των διοργανωτών που παρέθεσαν γεύμα 
με ζωντανή μουσική, το Σάββατο βράδυ, στους 
κήπους του Ροδινιού ενώ μετά το τέλος κάθε 
αγώνα ακολουθούσε πλούσιος μπουφές στους 
εξωτερικούς χώρους του «Ακταίον» και γινόταν 
η απονομή των επάθλων, που αθλοθέτησε η  Ελ-
ληνική Ομοσπονδία Μπριτζ, αλαβάστρινα κύ-
πελλα Κολοσσούς για τις κατηγορίες, μπρούντζι-
νους Κολοσσούς για τις ομάδες και Ελάφια για τα 
πρώτα ζευγάρια της κάθε ημερίδας  σε ανάμνη-
ση της συμμετοχής τους στους αγώνες στο νησί.

 Ο Πρόεδρος του Ο.Α.Μ. Ρόδου κ. Παπαεμ-
μανουήλ Δημήτρης απένειμε τα έπαθλα στους νι-
κητές και ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες 
για την παρουσία τους στο Περιφερειακό Πρωτά-
θλημα Μπριζ Ανατολικής Ελλάδος 2012. Οι φι-
λοξενούμενοι αθλητές ενθουσιασμένοι από την 

οργάνωση και την φιλοξενία διαβεβαίωσαν τον 
Πρόεδρο ότι θα έρχονται όχι μόνο σε κάθε με-
γάλη  διοργάνωση του Ομίλου μας αλλά θα κά-
νουν και τις διακοπές τους στη Ρόδο με τις οικογέ-
νειές τους για να μπορούν να αγωνίζονται και στις 
ημερίδες του Ομίλου μας. Ιδιαίτερα ευχαρίστησε 
τον επίσημο Διαιτητή της EOM κ. Κηπουρό Νίκο 
και τον βοηθό του πτυχιούχο Διαιτητή κ. Πεζανά-
κη Νίκο για την άψογη διεξαγωγή των αγώνων. 

Ευχαρίστησε επίσης τους χορηγούς των Αγώ-
νων την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, την εταιρεία 
Πηγές Καλλιθέας Α.Ε., την Ε.Ο.Μ., το Επιμελη-
τήριο Δωδεκανήσου, τον Δήμο Ροδίων, το Ξε-
νοδοχείο Ιβίσκος, την ζυθοποιία Ρόδου Magnus 
Magister, την οινοποιία Cair και την Μελισσοκο-
μική Δωδεκανήσου για την προσφορά τους.

1ο Zεύγος  1-11

1ο Zεύγος Open

1ο Zεύγος  Γυναικών
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          ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΝΗΣΩΝ 2012

1η Hμερίδα Open 1η Θέση 1-91η Θέση 1-6

Κατηγορία 1-6 και Μαθητών:

1ο ζεύγος  1-6:  Παυλούς Γ. -Καλοπήτας Β.

2ο ζεύγος  1-6: Μητρογιάννη Π. - Ρήτα Α.

3ο ζεύγος  1-6: Πετρίδης Β.  - Γρηγοράς Ν.

1ο ζεύγος  μαθητών: Μέκου Μ.  - Ρήγας Ν.

2ο ζεύγος μαθητών:  Χυτά Ε.  - Μπονιάτη Δ.

3η ημερίδα 24/6:  Ιωάννου Σ. - Βγόντζα Μ.

2η ημερίδα 23/6:  Κουπάδη Ε.  - Νικόπουλος Α.
1η ημερίδα 22/6 :   Γώγου Α.  - Αναστάχας Λ.

ΕΠΑΘΛΑ ΖΕΥΓΩΝ
Κατηγορία όπεν και 1-9 :
1ο ζεύγος Γενικής : Σταυρινός Σ - Καραγιαννόπουλος Λ.
2ο ζεύγος Γενικής:  Μαυρομάτη Μ. - Χατζηιωάννου Ε.
3ο ζεύγος Γενικής:  Σκιαδάς Δ. - Kouba N.
1ο ζεύγος 1-9:  Λαζάρου Μ. - Αστράς Δ.
2ο ζεύγος 1-9:  Κολιάη Ε. - Κολιάης Σ.
3ο ζεύγος1-9:  Παπανικολάου Τ.  - Κλέτσας  Α.
1ο ζεύγος Γυναικών:  Κούτρη Β. - Καραγιάννη Ρ.
1ο ζεύγος Μεικτό:  Πλακίδα Η. - Ζώτος Λ.
3η ημερίδα 24/6:  Λεριάς Ε. - Τσαγκαλίδης Δ.
2η ημερίδα 23/6:  Ράμος Ε.  - Δανελλάκης Δ.
1η ημερίδα 22/6:  Σιμάτης Α.  - Τριαντάφυλλος Ι.

Τέλος ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους 
των ΜΜΕ για την κάλυψη των αγώνων που έγι-
νε με πολυάριθμα άρθρα στον τοπικό τύπο, ρα-
διοφωνικές και τηλεοπτικές μεταδόσεις και συ-
νεντεύξεις. 

ΕΠΑΘΛΑ ΟΜΑΔΩΝ 
1η θέση Γενικής ΟΠΕΝ 
η ομάδα ΑΓΓΕΛΟΙ με τους αθλητές Αγγελάκο Α., 
Ζερβό Ι., Κοφινάκο Π., Καταξενό Γ., Σβίγγο Ι.
2η θέση Γενικής ΟΠΕΝ η ομάδα ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ 
με τους αθλητές Γιαλλούση Μ., Βρούχο Ν., 
Καρακατσάνη Β., Τσάβαλο Α.
1η θέση κατηγορία 1-9 η ομάδα ΓΙΑΚΛΟΥ  
με τους αθλητές Γιάκλο Κ., Μαγριπλή Ε., 
Χατζηιωάννου Ε., Μαυρομάτη Μ.
1η θέση κατηγορία 1-6 η ομάδα ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ 
με τις αθλήτριες Ρισαρντελατούρ Λ., Αρχοντάκη 
Ζ., Βγόντζα Μ., Ιωάννου Σ.
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          ΑΤΤΙΚΗΣ 2012

Τ 
ο Περιφερειακό πρωτά-
θλημα Αττικής διοργα-

νώθηκε φέτος το καλοκαίρι, από 
20 έως 22 Ιουλίου σε τέσσερις 
ενότητες κατηγοριών. Ο αγώνας 
όπεν έγινε στον ΑΟ Ταταύλα, ο 
αγώνας 1-11 στον ΑΟΜ Ψυχικού 
και οι αγώνες 1-9 και 1-6, στον 
ΟΠΑ Φιλοθέης. 

Στην κατηγορία όπεν συμμε-
τείχαν 35 ζεύγη. Οι Β. Σπανού 
– Μ. Αρσλάνογλου προηγήθη-
καν την πρώτη ημέρα με υψη-
λό ποσοστό, 63,40%. Όμως οι 
Λ. Μαμιδάκη – Γ. Ρούσσος πρώ-
τευσαν στην δεύτερη ημερίδα με 
62,20% και ερχόμενοι 2οι την 
τρίτη ημέρα κατέκτησαν με καθα-
ρή διαφορά την πρώτη θέση του 
πρωταθλήματος. Δεύτεροι στη 
γενική κατάταξη οι Μ. Παναγά-
κη – Ι. Μηλιτσόπουλος και τρίτοι 
οι Θ. Νέστορα – Π. Μαρσώνης. 
Εξάλλου στην 3η ημερίδα πρώ-
τευσαν οι Κ. Κοντομήτρος – Α. 
Κουκουσέλης με 59,04%. 

Τα έξι πρώτα ζεύγη:

Στην κατηγορία 1-11 έγι-
νε μεγάλη μάχη για την πρώ-
τη θέση με τελικούς νικητές 
πάνω στο νήμα τους Ι. Καψαμπέ-
λη – Α. Αναγνώστου που κέρδι-
σαν και την 2η ημερίδα. Στη δύ-
τερη θέση της γενικής κατάταξης 
οι Μ. Βλοχαιτόπουλος – Π. Ευ-
σταθίου που ξεκίνησαν εντυπω-
σιακά,  κερδίζοντας την πρώτη 
ημερίδα με 65,97% και στην τρί-
τη θέση οι Π. Κυριακούση - Ι. Φί-
λιππας Ι. Την τρίτη ημερίδα του 
τουρνουά πρώτευσαν οι Τ. Βασι-
λοπούλου – Α. Κάππας.  Συμμε-
τείχαν 20 ζεύγη.

Τα έξι πρώτα ζεύγη:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
Πρωτάθλημα

1-16:  Mαμιδάκη Λ. - Pούσσος Γ. 

1-11: Aναγνώστου A. - 
Kαψαμπέλης I.

1-11

1 
Καψαμπέλης Ι - 
Αναγνώστου Α

56,76

2 
Βλοχαιτόπουλος Μ - 
Ευσταθίου Π

56,23

3 
Φίλιππας Ι - 
Κυριακούση Π

55,66

4 
Σταματελάτου Π - 
Καρβέλας Γ

54,37

5 Νίκα Β - Παντελής Σ 54,20

6 
Κορδούτης Γ - 
Καμτσίου Τ

53,45

1-16

1 
Ρούσσος Γ - 
Μαμιδάκη Λ

57,77

2 
Μηλιτσόπουλος Ι - 
Παναγάκη Μ

56,86

3 
Νέστορα Θ - 
Μαρσώνης Π

56,83

4 
Δελημπαλταδάκης Ν - 
Σκορδαλίδη Κ

56,66

5 
Νικητόπουλος Γ - 
Λάμπρου Δ

56,56

6 
Διονυσόπουλος Δ - 
Χλιάπας Ι

56,10



          
Οι Μ. Καλέκη – Λ. Τσεζένας 

κατέκτησαν τη νίκη στο 1-9 με 
δεύτερους τους  Π. Λάλο – Γ. Κα-
λύβα και τρίτους τους Ε. Βενέ-
κα – Α. Μπουρλέτσικα. Την πρώ-
τη ημερίδα προηγήθηκαν οι Δ. 
Αστράς – Π. Μπράμος ενώ την 
2η ημερίδα κέρδισαν οι  Ν. Σκού-
ρα – Κ. Ουρενάι και την τρίτη οι 
Α. Γαλανοπούλου – Δ. Παπασπύ-
ρου. Συμμετείχαν και εδώ 20 ζεύ-
γη. 

Τα έξι πρώτα ζεύγη:

Οι Α. Βορίση – Κ. Βώβος (μη-
τέρα και γιός) κέρδισαν με καθα-
ρή διαφορά το 1-6 χάρη και στο 
εντυπωσιακό 70,00% της 2ης 
ημερίδας (μεγαλύτερο ποσοστό 
του πρωταθλήματος). Στη δεύ-
τερη θέση της γενικής κατάταξης 
οι Τ. Δροσιάδης – Μ. Δροσιάδου 
που κέρδισαν και την 3η ημερίδα 
και στην τρίτη θέση οι Α. Μήτσου 
– Δ. Σπάης. Εξάλλου την τρίτη 
ημερίδα του τουρνουά κέρδισαν 
οι  Ν. Μήλα – Κ. Μπαλαντινού. 
Συμμετείχαν επίσης 20 ζεύγη.

Τα έξι πρώτα ζεύγη:

1-6

1 Βώβος Κ - Βορίση Α 58,56

2 
Δροσιάδης Τ - 
Δροσιάδου Μ

57,19

3 Μήτσου Α - Σπάης Δ 56,01

4 
Ντότσια Μ. - 
Κουτσουμάνης Κ

55,51

5 
Πύρζας Δ - 
Στραβοπόδης Δ

53,92

6 
Μήλα Ν - 
Μπαλαντινού Κ

52,69

1-9

1 Καλέκη Μ - Τσεζένας Λ 56,41

2 Λάλος Π - Καλύβα Γ 55,72

3 
Βενέκα Ε - 
Μπουρλέτσικας Α

55,33

4 
Νικολόπουλος Χ - 
Σαφάρης Θ

53,87

5 Δρογώση Θ - Κόντος Δ 53,46

6 Σκούρα Ν - Ουρενάι Κ 53,41

1-9: Tσεζένας Λ. - Kαλέκη M.

1-6: Bώβος K. - Bορίση A.
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ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Φεστιβάλ

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος 
πραγματοποιήθηκε από 9 έως και 13 
Μαίου 2012 στον αθλητικό χώρο του 
Ζηρινείου το «Φεστιβάλ Μπριτζ Αν-
θοκομικής» που διοργανώνει  με με-
γάλη επιτυχία ο Ομιλος Αγωνιστικού 
Μπριτζ Κηφισιάς (ΟΑΜΚΗ).  Η διορ-
γάνωση γίνεται στα πλαίσια της Αν-
θοκομικής έκθεσης και τελεί υπό την 
αιγίδα του Δήμου Κηφισιάς. 

Στα πλαίσια της διοργάνωσης 
έγιναν αγώνες ζευγών και ομάδων 
σε τρεις κατηγορίες όπως και αγώνες 
μαθητών. Στους νικητές απονεμήθη-
καν χρηματικά έπαθλα και ασημένια 
βραβεία. Την τελευταία ημέρα της δι-
οργάνωσης προσφέρθηκε γεύμα σε 
όλους τους συμμετέχοντες, παρου-
σία πολλών  επισήμων.

Η φετινή διοργάνωση της Αν-
θοκομικής ήταν η 21η σε ισάριθμα 
συνεχόμενα έτη και το Δ.Σ. του ομί-
λου και τα μέλη ευχαριστούν όλους 
τους παίκτες για την αγάπη που δεί-
χνουν στο φεστιβάλ, που έχει πλέον 
καθιερωθεί ως η ετήσια «γιορτή του 
μπριτζ».

1-9

1 
Δράσσας Α - 
Μπουρλέτσικας Α

60,83

2 
Λυμπέρης Κ - 
Γεωργίου Γ

59,50

3 
Οικονόμου Ευ - 
Λυερός Ν

59,49

4 
Ζέης Μ - 
Καράγιωργας Π

58,50

5 
Ισιδωρίδου Μ - 
Βασαρμίδη Χ

58,12

6 
Χαρλαύτη Α - 
Μαχαιριανάκη Φ

57,39

1-6

1 
Χαλδαίος Δ - 
Ρισαρντελατούρ Ν

61,10

2 
Κουρμέτης Β - 
Δημητράκης Ι

59,14

3 
Νικολαίδης Πε - 
Νανόπουλος Α

58,90

4 
Πεινιρτζόγλου Λ - 
Καπαγιαννίδου Κ

58,61

5 
Σκούρτας Σ - 
Μπουγιατιώτη Χ

55,98

6 Σίψης Γ - Χατζηγούλα Χ 55,63

1-16

1 
Παπακυριακόπουλος Γ 
- Δελημπαλταδάκης Ν

64,35

2 
Κουκουσέλης Α - 
Κοντομήτρος Κ

63,27

3 
Δοξιάδης Κ - 
Ματζιάρης Α

61,40

4 
Στελλάκη Ν - 
Κανναβός Π

59,64

5 
Μωυσίδης Α - 
Προκοπίου Ι

58,17

6 
Αρσλάνογλου Μ - 
Σπανού Β

56,24

1-16

1 

Φίλιος Α
Σκουλαρίκης Φ
Παπακυριακόπουλος Γ
Δελημπαλταδάκης Ν

119,50

2

Κυριακίδου Α
Λαμπρινού Σ
Βελώνη Α
Μαμιδάκη Λ
Οικονόμου Λ
Κανελλοπούλου Δ

107,00

3

Βενετάκη Α
Πλακίδα Η
Βελαίτη Π
Μήτση Γ
Ευαγγελίδης Δ

106,00

1-9

1 

Κοτσώνη Α
Πάχνη Ν
Τζώκας Σ
Ζήσης Δ

115,00

2

Φανουργάκης Σ
Παπαδοπούλου Ε
Γαβριήλογλου Γ
Γαβριήλογλου Σ

114,00

3

Αντωνίου Χ
Ράπτη Δ
Μπόμπολας Π
Σταθάτος Χ

113,00

1-6

1 

Λιάος Β
Λιάου Α
Σωτηρέλλη Δρέσιου Δ
Χαλκιά Μ.

127,00

2

Γεωργαντή Ι
Χρόνη Α
Θεοδωράτου Κ
Γραμματικού Ζ

111,00

3

Ανδριόπουλος Κ
Σταγώνης Ι
Κεφαλογιάννης Θ
Χαζάπης Ν

110,00

12

1η ομάδα 1-9

1οι ζευγών 1-6

1οι ζευγών  open
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Στην αρχή του φετινού χρόνου 
2012 έγινε το Πανελλήνιο πρωτά-
θλημα Μικτών ομάδων χωρισμένο 
σε 2 ενότητες κατηγοριών Η κατη-
γορία 1-16 αγωνίστηκε στα εντευ-
κτήρια του Α.Ο. Ταταύλα ενώ η κα-
τηγορία 1-10 στα εντευκτήρια του 
Αθηναικού Ο.Μ. Συνολικά συμμε-
τείχαν 55 ομάδες αριθμός που εί-
ναι ρεκόρ για τον αγώνα αυτόν. Το 
προηγούμενο ρεκόρ συμμετοχής 
έγινε το 2011 με 43 ομάδες ενώ τα 
έτη 2008 έως 2010 το πρωτάθλημα 
αυτό δεν είχε διοργανωθεί. 

Στην κατηγορία 1-16 η συμ-
μετοχή ήταν 24 ομάδες. Ο αγώ-
νας είχε πολλές εναλλαγές καθώς 
την πρώτη ημέρα επικεφαλής τέ-
θηκαν οι ομάδες «Καλιακμάνη» 
και «Μπανίκα» ακολουθούμενες 
από την ομάδα «Σαπουνάκη» ενώ 
μετά το τέλος της δεύτερης ημέρας 
μπροστά πέρασε η ομάδα «Βενετά-
κη» ενώ οι ομάδες «Καλιακμάνη» 
και «Σαπουνάκη» ακολουθούσαν 
σε απόσταση. Η ομάδα «Βενετάκη» 
ήταν αυτή που επικράτησε τελι-
κά, με μεγάλη διαφορά, κατακτώ-
ντας τον τίτλο της πρωταθλήτριας 
2012. Στη δεύτερη θέση η ομάδα 
«Μπανίκα» ενώ τρίτη κατατάχτηκε 
η ομάδα «Καραμανλή». 

Οι συνθέσεις των τριών πρώ-
των ομάδων:

Στην κατηγορία 1-10 συμμε-
τείχαν 31 ομάδες. Εδώ η ομάδα 
«Μόραλη» κέρδισε απ’ άκρου εις 
άκρον τον αγώνα βρισκόμενη επι-
κεφαλής και τις τρεις ημέρες των 
αγώνων και ακολουθούμενη συνε-
χώς από την ομάδα «Μπομπολάκη 
που τερμάτισε δεύτερη και στην τε-
λική κατάταξη. Στην τρίτη θέση της 
τελικής κατάταξης τερμάτισε η ομά-
δα «Ζέη». 

Οι συνθέσεις των τριών πρώ-
των ομάδων:

          
ΜΙΚΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΠANEΛΛHNIO
Πρωτάθλημα

1-16

1 

Βενετάκη Α
Βελαίτη Π
Σωτηρόπουλος Χ
Μπούρας Π

192,00

2

Μπανίκας Χ
Κουκουβού Γ
Ματζιάρης Α
Διπλούδη Μ

171,00

3

Καραμανλής Φ
Καραμανλής Ν
Καραμανλή Α
Οικονόμου Λ
Βρούστης Β
Κανελλοπούλου Δ

166,00

1-10

1 

Μόραλης Κ
Ζαγγογιάννη Ε
Ψυχογιού Κ
Σταυρόπουλος Π
Άνθη Κ

176,00

2

Μπομπολάκη Μ
Βούρδογλου Γ
Τόγιας Σ
Μαρκάτου Τ

174,00

3

Ζέης Μ
Μουτζούρη Α
Οικονόμου ΑΙ.
Αντωνογιαννάκη Α

172,00

πάνω: Mπούρας Π.
κάτω: Σωτηρόπουλος X.

Άνθη K.

Ψυχογιού K.
Σταυρόπουλος Π.

πάνω: Bελαίτη Π.
κάτω: Bενετάκη A.
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Μετά από transfer  στην κλίμα-
κα των 4, ο Νότος που άνοιξε 
1ΧΑ παίζει 4#.
Επιτίθεσαι με το &9 και κατεβαί-
νει ο μορ:

Ο σύντροφος πιάνει με τον 
&Α, ο εκτελεστής δίνει μικρό 
και βάζει κάτω το &10 για τον 
Ρήγα του Νότου. Τι είναι αυτό 
το &10; Γύρισμα κούπα αν κό-
βεις; Όχι βέβαια. Με 8 πόντους 
στον μορ και ήδη 4 πόντους. 
στην Ανατολή ο σύντροφος ξέ-
ρει πως ξέρεις πως δεν έχει πια 
ούτε Βαλέ. Απλά σου δείχνει ότι 
ο εκτελεστής κρατάει KQJ στο 
χρώμα. 

Αστραπιαία ο Νότος παίζει 
Άσο και λιμό ατού και εξίσου 
ήρεμα εσύ ακολουθείς με μικρό 
για την Ντάμα του μορ που συ-
ντρίβει τον Βαλέ  του συντρό-
φου.

Καταριέσαι, μέσα σου βέβαια, 
την τύχη σου, οι αντίπαλοι «πά-
ντα μαντεύουν εναντίον σου» 
κ.λπ. κ.λπ.

Όμως ενώ σε ταχύτητα αντί-
δρασης πήρες 10, στο σωστό 
της απόφασης πήρες μηδέν.

Έπρεπε να έχεις προβλέψει ότι 
ο καλός εκτελεστής θα περά-
σει οπωσδήποτε την Q γιατί αν 
πιάσει χέρι η Ανατολή και γυ-
ρίσει πάλι σπαθί θα καταστρα-
φεί, από κόψιμο, μια μπάζα του 
χεριού του και θα μείνουν στον 
μορ δυο χανόμενες κούπες. 

Αντίθετα αν ορμήσεις με τον 
#Κ και βάλεις κάτω τον ^Κ τι-
νάζεις το ανέβασμα του εκτελε-
στή που ναι μεν θα κάνει τον ^J 
αλλά θα χάσει και τις 2 σπαθέ-
νιες μπάζες του.

Τα τέσσερα χέρια ήταν:

Μια άλλη περίπτωση reflex 
των αμυνόμενων εμφανίστη-
κε στο Δουβλίνο σε κάποια συ-
νάντηση του Πανευρωπαϊκού 
πρωταθλήματος γυναικών.

Μετά τις αγορές :     

η Δύση επιτέθηκε με τον J^ 
και κατέβηκε ο μορ:

O εκτελεστής παίζει μικρό από 
τον μορ και αμέσως η Ανατολή 
με σιγουριά 95% διαβάζει τα 
φύλλα του Νότου.

Σόλο καρό, αλλιώς θα δοκί-
μαζε την Ντάμα από τον μορ, 
6φυλλος πίκα, μάλλον με AQJ, 
σόλο κούπα αλλιώς θα προτι-
μούσε 4$, άρα έχει 5 σπαθιά.

Πρώτο reflex της Α, δίνει το 
^8 (μικρό θέλω) προσποιούμε-
νη ότι δεν έχει τον Ρήγα.

Ας σημειωθεί ότι και η Δύση 
διαβάζει τώρα την κατανο-
μή του Νότου γιατί αν κρατού-
σε ^ΑΚ θα είχε 4φυλλο σπαθί 
και θα ντεμπλοκάριζε τον Ρήγα 
στην δεύτερη λεβέ και αν είχε 
Αx θα δοκίμαζε την Ντάμα.

Και στα 2 δωμάτια οι Νότοι 
έπαιξαν στην δεύτερη λεβέ σπα-
θί στο 10 που κράτησε. 

Από εδώ και πέρα η εκτέλε-
ση διαφοροποιήθηκε. Το συμ-
βόλαιο και στα 2 δωμάτια παρά 
την ευνοϊκή κατανομή των ατού 
που το καθιστούσαν τραβηχτό 
έπεσε μέσα. 

Το περίεργο της διανομής εί-
ναι ότι και οι δυο εκτελέστριες 
έβαλαν το συμβόλαιο μια μέσα 
με δυο διαφορετικούς τρόπους,  
που καλούνται οι αναγνώστες 
να βρουν μέχρι το επόμενο τεύ-
χος του περιοδικού, όπου και 
θα περιγράφονται.

Είναι επίσης αξιοσημείωτο 
ότι και  οι τέσσερις αμυνόμενες 
ήταν «εκεί» έτοιμες να αρπά-
ξουν την ευκαιρία από το όποιο 
μικρό ολίσθημα της εκτέλεσης.

του Γιώργου Ρούσσου

AMYNA
    για Πρωταθλητές72

Μπριτζιστικό Reflex!! Η άμεση, γρήγορη και σωστή αντίδραση σε απρόβλεπτες εξελίξεις, 
είτε αμύνεσαι είτε εκτελείς. Ένα μεγάλο προτέρημα του καλού παίκτη. 

#  Q109532
$ A764
^ Q
& 43

#  K64
$ KQ9
^ K10864
& 95

Β
Δ    Α

Ν
(εσύ)

#  Q109532
$ A764
^ Q
& 43

#  A7
$ J32
^ AJ92
& KQJ2

Β
Δ    Α

Ν

#  J8
$ 1085
^ 753
& A10876

#  K64
$ KQ9
^ K10864
& 95

B A N Δ
1$ Π 1# Π 
2$ Π 3& Π
3^ Π 4# όλοι  
                              πάσο

#  8
$ AQJ652
^ Q632
& K10

#  K104
$ K93
^ K9854
& 65

Β
Δ    Α

Ν
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Σ 

ε αγώνες ομάδων και με 
όλους στην πράσινη, ο 

Νότος σήκωσε τα εξής φύλλα:
# ΑΚ109872 $ Α2 ^ Κ43 & 

Q.
Μετά το πάσο της Δύσης είδε 

τον συμπαίκτη του στον Βορρά 
να ανοίγει τις αγορές με 1$. Η 
Ανατολή δεξιά του πασάρει επί-
σης και ο Ν διαλέγει την απά-
ντηση 2#, προκειμένου να προ-
σανατολιστεί ο Β και να περι-
γράψει με τον πιο εποικοδομη-
τικό τρόπο το άνοιγμά του, με 
ενδεχόμενο να επιλεγεί τελικά 
ακόμα και το μεγάλο σλεμ.

Η επαναδήλωση 4# από τον 
συμπαίκτη (fast arrival) ήταν το 
μεγάλο φρένο στις φιλοδοξίες 
του Ν.

Ακολούθησαν φυσικά οι 
ερωτήσεις άσων και ρηγάδων, 
για να κλείσουν οι αγορές με 
την επιλογή του τελικού συμ-
βολαίου στις 6#.

Η Δύση επέλεξε για Aντάμ το 
^10 και κατεβαίνει ο μορ:

O εκτελεστής ακολούθησε με 
τον ^J από τον μορ και κέρδι-
σε τη λεβέ με τον ^Κ, αφού η Α 
έβαλε την ^Q.

Στη συνέχεια έπαιξε τον #Α 
“ψαρεύοντας” το &7 από τη Δ 
ενώ η Α ακολούθησε με το #3.

Ανύποπτος ο εκτελεστής δεν 

αναζήτησε την κάθε δυνατότητα 
για να εξασφαλίσει την επιτυχία 
του συμβολαίου του, αλλά συ-
νέχισε με καρό για τον ^Α και 
επανήλθε στο χέρι του με εμπάς 
στα ατού.

Όταν συνέχισε με το ^3, που 
έκοψε στον μορ με τον #J, του 
ήρθε κατακέφαλα η κεραμίδα, 
καθώς η Α πανώκοψε με την 
#Q.

Το μία μέσα ήταν οριστικό.
Κι όμως υπάρχει ένας εύκο-

λος δρόμος επιτυχίας, καθώς 
όλη η διανομή είχε ως εξής:

Έτσι αν ο εκτελεστής, μετά 
τον #Α και την πληροφορία ότι 
τα ατού στα χέρια των αντιπά-
λων είναι 3-0, συνεχίσει με τον 
$Α και κούπα προς την $Q του 
μορ, η άμυνα παραδίδεται...

Η Α θα αναγκαστεί να κόψει 
στην συνέχεια την $Q, για να 
μην ξεφυλλίσει ο εκτελεστής 
την χανόμενη στα καρό, ο εκτε-
λεστής θα πανωκόψει και θα 
μαζέψει έτσι το τελευταίο ατού 
της άμυνας.

Τώρα το κόψιμο του καρό 
στον μορ δεν έχει πρόβλημα.

Ο εκτελεστής λοιπόν θα πρέ-
πει να αναζητά πάντα, κάθε ευ-
νοϊκή τοποθέτηση των φύλλων 
στα χέρια των αντιπάλων.

ΜΙΑ ΧΡΗΣΙΜΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Κάποιες «ασήμαντες» κατ’ 

όψιν διανομές, έρχονται τυχαία, 
μοιρασμένες από το χέρι, σε κά-
ποια ημερίδα κάποιου συλλό-
γου, για να γίνουν πηγή βελτι-
ώσεων στο αγοραστικό μου σύ-
στημα.

Με όλους στην πράσινη, σή-
κωσα ως Δύση τα ακόλουθα 
φύλλα: #ΑJ $KQ1064 ^K1093 
&53

Μετά το αρχικό πάσο του Νό-
του, άνοιξα τις αγορές με την 
δήλωση 1$. Και ιδού η συνέ-
χεια:

Μετά την απόλυτα φυσική 
αντάμ του $Κ, ο εκτελεστής 
πραγματοποιεί εύκολα το συμ-
βόλαιό του, καθώς τα φύλ-
λα είναι ευνοϊκά τοποθετημένα 
γι’ αυτόν, αφού χάνει μόνο μία 
λεβέ στα ατού και δυο στα σπα-
θιά.

Η πλήρης διανομή είχε ως 
εξής:

N Δ  B A
πάσο  1$ κόντρ 3$
3# πάσο 4# όλοι 
                                πάσο 

Aυξήστε 
τις πιθανότητές σας!

του Δημήτρη Nαθαναήλ

#  J65
$ Q10765
^ AJ
& A108

#  AK109872
$ A2
^ K43
& Q

^ 10
Β

Δ    Α
Ν

#  J65
$ Q10765
^ AJ
& A108

#  AK109872
$ A2
^ K43
& Q

Β
Δ    Α

Ν

#  Q43
$ 93
^ Q6
& 975432

#  -
$ KJ84
^ 1098752
& KJ6

#  KQ64
$ 3
^ AQ52
& J976

#  109875
$ A73
^ J4
& K42

Β
Δ    Α

Ν

#  32
$ J864
^ 876
& AQ108

#  AJ
$ KQ1092
^  K1093
& 53
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  Μόνο η αντάμ του &5 ρίχνει 
το συμβόλαιο, καθώς η άμυ-
να πραγματοποιεί τρεις λεβέ 
στο χρώμα αυτό (η μία με κό-
ψιμο με τον #J) και μία ακόμα 
με τον άσο ατού. Έκτοτε άλλαξα 
το αγοραστικό μου σύστημα και 
η δήλωση της Ανατολής, μετά 
από άνοιγμα σε μαζέρ, αλλάζει 
στο κοντρ του Βορρά.

Αντί της φυσικής δηλώσεως 
2$, καλό είναι να προτιμήσει 
την συμβατική αγορά 1ΧΑ που 
είναι τράνσφερ για σπαθιά*, πά-
ντοτε σαν πρόταση χρώματος. 
Μπορεί, όπως εδώ, να αποκρύ-
πτει φιτ και να είναι ένα ενδια-
φέρον χρώμα. H εξήγηση που 
πρέπει να δίνεται στους αντιπά-
λους έχει ως εξής: Τράνσφερ, 
είτε διαφυγής στις περιπτώσεις 
απολύτου μισφίτ, είτε για υπό-
δειξη αντάμ με μέτριο ή και 
πολύ καλό φιτ.

Η αγορά 1ΧΑ μετά από 1$ 
κοντρ, μπορεί να κρύβει τα εξής 
π.χ. διαφορετικά χέρια:

#xxx $x ^QJx &Q109xxx
#xx $Jxx ^χxx &AQJ10χ
#xx $x ^Qxxxx &AQJ98    

*σύμβαση: «Cappelletti απαντή-
σεις μετά από άνοιγμα σε μαζέρ». 
Μπορείτε να τη βρείτε και στην επετη-
ρίδα της ΕΟΜ. 

     Eξασκηθείτε στην εκτέλεση

#  J5
$ KQJ54
^ -
& 1097532

#  Q
$ A109873
^ A109
& A86

Β
Δ    Α

Ν

#  864
$ 63
^ K10987
& 532

#  AK7
$ AKQ
^ QJ6
& AJ84

Β
Δ    Α

Ν

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο  (***)
Ομάδες. Όλοι στη δεύτερη  

Μοίρασε η Δύση
Αντάμ: #A

Δύση Bορράς Aνατολή Νότος
1# 2#* Πάσο 4$
4# Πάσο Πάσο 5$

κόντρ Όλοι Πάσο

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2ο  (**)
Ομάδες. ΒΝ στη δεύτερη     

Μοίρασε ο Νότος
Αντάμ: $J

Nότος Δύση Bορράς Aνατολή
2&* Πάσο 2^ Πάσο
3XA Όλοι Πάσο

Η αγορά 2# του Βορρά είναι η σύμβαση 
Michaels, που δείχνει 5+ κούπες και 5+ σε 
κάποιο μικρό χρώμα (σπαθιά ή καρά). 
Η Δύση κάνει αντάμ τον #Α και συνεχίζει με 
τον #Κ.
Κάντε το πλάνο της εκτέλεσης.
 

Συνηθισμένη αγορά, συνηθισμένο συμβό-
λαιο. Όμως από τη στιγμή που δεν είναι τρα-
βηχτό θέλει προσοχή. Πώς μπορεί ο Νότος 
να αναπτύξει εννέα λεβέ ώστε να πραγματο-
ποιήσει το συμβόλαιό του; 

Oι λύσεις στη σελίδα 38
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Η παρακάτω είναι μια ενδιαφέ-
ρουσα άμυνα που προέκυψε στην 
ελεύθερη παρτίδα αλλά έχει με-
γάλη συχνότητα σε πολλές περι-
πτώσεις που ο εκτελεστής εφαρ-
μόζει την τεχνική elimination και 
throw in.

Η αγορά:

Είστε στη θέση του Νότου και 
κάνετε αντάμ το ^10.

Ο συμπαίκτης κερδίζει την 
αντάμ με τον ^Α και επιστρέφει 

μικρό καρό στον ^Κ του εκτελε-
στή. Ο εκτελεστής, ένας έμπειρος 
παίκτης, παίζει στη συνέχεια $Α 
και $Κ. Μετά παίζει τρεις γύρους 
σπαθί και κατόπιν τραβάει το ενα-
πομείναν καρό. Τέλος, παίζει κού-
πα (ατού) που κερδίζει ο Βορράς. 

Μετά το παραπάνω elimination 
δεν έχουν μείνει στον εκτελεστή 
παρά μόνον πίκες και από ένα 
ατού στα δυο χέρια.

Ο συμπαίκτης παίζει το #6 και 
ο εκτελεστής το #4. Έχετε ουσια-
στικά τρεις εναλλακτικές λύσεις: 
μπορείτε να κερδίσετε την πίκα με 
τον άσο ή να βάλετε το #10 ή να 
αφήσετε εντελώς έξω βάζοντας 
μικρό. Τι να επιλέξετε και γιατί;

Ο εκτελεστής έχει κατανομή 
4-3-3-3. Με την αγορά ο συμπαί-
κτης μπορεί να έχει από 6  έως 8 
πόντους (εάν ο εκτελεστής έχει 22 
πόντους ο συμπαίκτης θα έχει 8 
πόντους).

Μπορεί ο συμπαίκτης να έχει 
τον #Κ; Όχι, διότι έχει δείξει μέχρι 
τώρα την $Q και τον ^Α. Όμως, 
ακόμα και στην περίπτωση που 
τον έχει δεν αλλάζει τίποτε για-
τί σε κάθε περίπτωση θα κάνου-
με 2 πίκες εμείς και μια ο εκτελε-
στής και το συμβόλαιο θα μπει 
μια μέσα. Το πρόβλημα της άμυ-

νας είναι αν ο συμπαίκτης μας έχει 
την #Q. Είναι αμφίβολο ότι την 
έχει, μπορεί όμως και ναι. Αν δεν 
την έχει δεν έχει βέβαια σημασία 
πώς θα παίξουμε, ο εκτελεστής εί-
ναι βγαλμένος. Αν όμως την έχει 
με ποιο παιγνίδι θα εξασφαλίσου-
νε 2 λεβέ στο χρώμα; 

Εάν πάρουμε τον #Α, μετά θα 
ξαναπαίξουμε αναγκαστικά πίκα, 
ο εκτελεστής θα βάλει από τον 
μορ το #9 και δεν θα πάρουμε 
άλλη λεβέ.

Εάν βάλουμε το #10, ο μόρ θα 
κερδίσει με τον #J οπότε εάν ο 
συμπαίκτης έχει #Q8 έχει καλώς, 
αλλά αν το #8 είναι στον εκτελε-
στή θα κάνουμε μόνο μία πίκα.

Η λύση είναι να αφήσουμε τε-
λείως έξω, βάζοντας το #2 ή το 
#5 και θα κερδίσουμε στη συνέ-
χεια οπωσδήποτε άλλες δύο πί-
κες. 

Μέσα θα έμπαινε ο εκτελεστής 
και αν ο συμπαίκτης μας, όταν 
έπιασε χέρι με το ατού έπαιζε σπα-
θί, εκτός ταμπλό, αυτό όμως σε 
καμία περίπτωση δεν μας δικαιο-
λογεί αν κάνουμε λάθος. 

Διανομή από 
ελεύθερη παρτίδα

A N  Δ B
2&  πάσο 2^ πάσο
2XA   πάσο 3& πάσο
3$   πάσο 4$ πάσο
πάσο    πάσο

του Nίκου Kαζιλάρη

#  Q76
$ Q108
^ A83
& 9632

#  A1052
$ 63
^ 10975
& 1087

Β
Δ    Α

Ν

#  K84
$ AK92
^ KQ2
& AK5

#  J93
$ J754
^ J64
& QJ4
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Η παρακάτω διανομή είναι 
από ένα μεγάλο τουρνουά του 
εξωτερικού:

Η αγορά

Αντάμ: ^J

Μετά την ποσοτική αγορά 
4ΧΑ ο Νότος δήλωσε το μικρό 
σλεμ στα ΧΑ. Κέρδισε την αντάμ 
του Βαλέ καρό στο χέρι του και 
έπαιξε αμέσως πίκα που πήρε η 
Ανατολή με τον Άσο. Αυτό ήταν 
και το τέλος της διανομής, αφού 
τα 6ΧΑ είναι πλέον τραβηχτά με 
3 πίκες, 4 κούπες, 2 καρά και 3 
σπαθιά, χωρίς να χρειαστεί να 
τρέξει το μακρύ χρώμα του Νό-
του. 

Παρότι στη θέση της Ανατο-
λής καθόταν ένας γνωστός και 
έμπειρος παίκτης, δεν φαντά-
στηκε ποτέ, κατά τη διάρκεια 
της διανομής, ότι το φαινομε-
νικά τραβηχτό σλεμ πέφτει πά-
ντα μετά την αντάμ που έγινε, 
δηλαδή τον ^J. Η «θανατηφό-
ρα» άμυνα που έπρεπε να κάνει 
η Ανατολή ήταν να αφήσει έξω 
2 φορές τον Άσο πίκα και όταν 
κερδίσει στον τρίτο γύρο να γυ-
ρίσει μικρό καρό. Ο εκτελεστής 

έχει πάντα τις 12 λεβέ που προ-
αναφέραμε αλλά δεν έχει πλέον 
επικοινωνίες για να τις κάνει και 
μοιραία θα μπει μια μέσα!  

Να σημειωθεί ότι εάν η Ανα-
τολή πάρει πράγματι την τρίτη 
πίκα αλλά γυρίσει, μηχανικά, 
την Ντάμα καρό, το συμβόλαιο 
βγαίνει. Ο εκτελεστής θα πάρει 
τον Ρήγα καρό, θα τραβήξει την 
τέταρτη πίκα και τον &Α, θα έρ-
θει στο χέρι του με κούπα και 
θα παίξει από εκεί &Κ και &Q. 
Στη Ντάμα σπαθί η Δύση, που 
ξοφλάει πριν τον μορ, θα σκου-
ιζαριστεί στην 4η κούπα και το 
^8. 

Η διανομή αυτή μπορούμε να 
πούμε ότι μας διδάσκει ότι κα-
μία διανομή δεν είναι τόσο απλή 
όσο εκ πρώτης όψεως φαίνεται 
και ότι ένας ενδεδειγμένος τρό-
πος άμυνας είναι, πολλές φο-
ρές, η επίθεση στις επικοινωνί-
ες του εκτελεστή. 

Iστορικές άμυνες
Μία άμυνα που… δεν έγινε

#  KQJ10
$ AJ92
^ K864
& A

#  543
$ KQ
^ A3
& KQ8765

Β
Δ    Α

Ν

#  A82
$ 863
^ Q52
& J1092

#  976
$ 10754
^ J1097
& 43

Δ B  A N
 1^ πάσο 2&
πάσο 2# πάσο 3XA
πάσο 4XA πάσο 6XA
όλοι πάσο

      Eξασκηθείτε 
      στην εκτέλεση

#  KQ65
$ 5
^ K62
& J10654

#  AJ1097
$ A86
^ A87
& 32

$ K Β
Δ    Α

Ν

Δυο κοψίματα στον μορ

AΓOPA:
Δύση Bορράς Aνατολή Nότος

      1#
πάσο     4# όλοι πάσο

Η Δύση κάνει αντάμ τον $Κ.
Ο εκτελεστής κερδίζει με τον $Α, μαζεύει σε τρεις γύρους τα 
ατού και μετά παίζει το &3. Η Ανατολή κερδίζει και συνεχίζει 
με τον $J, τoν οποίo ο εκτελεστής κόβει στον μορ. Τώρα 
παίζει το &2. Αυτή την φορά κερδίζει η Δύση με τον &Κ, 
εισπράττει την $Q και παίζει το $3, το οποίο ο Νότος κόβει 
στο χέρι του. Στην συνέχεια παίζει το ^7 προς τον ^Κ του 
μορ και τσακίζει ακόμη ένα σπαθί στο χέρι του. Στο σημείο 
αυτό υπάρχουν δύο καλές λεβέ στον μορ, αλλά δεν υπάρχει 
κατέβασμα για να πραγματοποιηθούν.
Μήπως μπορείτε να κάνετε κάτι καλύτερο;

για νέους παίκτες
του Δημοσθένη Tάσσιου

Oι λύσεις στη σελίδα  26
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Κοιτάζουμε στην στήλη «Δι-
αφορά» να βρούμε το σκορ που 
κάναμε. Τα IMPs που αντιστοι-
χούν σε αυτό είναι αυτά που κερ-
δίζουμε (ή χάνουμε).

(Εάν η διαφορά είναι αρνητι-
κή, τότε το αποτέλεσμα σε Imps 
είναι και αυτό αρνητικό).

Παράδειγμα ζευγών
Ας υποθέσουμε ότι σε μία 

διανομή επιτεύχθηκαν τα εξής 
σκορ για τους Βορρά-Νότο, συ-
μπεριλαμβανομένου και του δι-
κού μας -150 για μας που είμα-
στε Β/Ν: +100, -150, +400, -250, 
+200. Ο μέσος όρος επομένως εί-
ναι +90 (σκορ σύγκρισης), που 
μαζί με το δικό μας σκορ που εί-
ναι -150,  μας δίνει -240. Με άλλα 
λόγια, ενώ θα έπρεπε να εισπρά-
ξουμε 90 (μέσος όρος), αντίθετα 
πληρώσαμε 150. 

Βρίσκοντας τώρα το 240 στον 
παραπάνω πίνακα βλέπουμε ότι 
η «διαφορά σκορ» αντιστοιχεί με 
6 IMPs. 

Victory Points (VPs)
Αφού υπολογιστούν τα IMPs 

όλων των διανομών, στη συνέ-
χεια αυτές ομαδοποιούνται σε 
«ματς». Το κάθε ματς περιλαμβά-

νει όλες τις διανομές που παίζουν 
δύο αντίπαλοι. Κατόπιν, προσθέ-
τουμε αλγεβρικά τα IMPs που 
κέρδισε κάθε άξονας. Ανάλογα 
με το πλήθος των διανομών που 
περιλαμβάνει κάθε ματς, χρησι-
μοποιείται διαφορετική κλίμακα 
μετατροπής IMPs → VPs. 

Παράδειγμα ζευγών
Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα 

τουρνουά ζευγών που πραγμα-
τοποιείται σε 6 ματς των 4 δια-
νομών (σύνολο 24 διανομές). Σε 
ένα ματς, υπολογίστηκαν τα εξής 
IMPs για κάθε διανομή: +6, -2, -3, 
+4. Σύνολο +5 IMPs. Πηγαίνου-
με τώρα στη στήλη 4 που αφορά 
τα ματς 4 διανομών και βρίσκου-
με την αντιστοιχία των 5 IMPs → 

VPs, που είναι  5-6 
IMPs. Η 1η στήλη 
της γραμμής που ευ-
ρίσκεται το 5-6 μας 
δείχνει ότι κερδί-
σαμε το ματς 18-12 
VPs.
Εάν είχαμε χάσει το 
ματς, τότε πρέπει να 
αντιστρέψουμε το 
18-12 σε 12-18. Τέ-
λος, παρατηρήστε 
ότι η βαθμολογία 
και των δύο αντι-
πάλων ενός ματς 
έχουν άθροισμα 30 
και επιπλέον κανείς 
δεν μπορεί να ξεπε-
ράσει τα 25 VPs σε 

                     ένα ματς. 

Βαθμολογία ζευγών 2
Στο προηγούμενο τεύχος (αρ. 

108) περιγράψαμε την μέθοδο 
βαθμολογίας ζευγών με Match 
Points (ΜΡs). Σε αυτό το τεύ-
χος θα περιγράψουμε την μέθο-
δο βαθμολογίας με International 
Match Points (IMPs) και εν συ-
νεχεία την μετατροπή τους σε 
Victory Points (VPs). Σημειωτέον 
ότι, η βαθμολογική αυτή μέθοδος 
έχει εφαρμογή, εκτός από τα ζεύ-
γη, και στις ομάδες. Στο επόμε-
νο τεύχος (αρ. 110) θα περιγρά-
ψουμε την στρατηγική που πρέπει 
να ακολουθούμε ανάλογα με τον 
τρόπο βαθμολογίας. 

Υπολογισμός του σκορ
Στη μέθοδο ΙΜΡs, αντίθετα με 

την μέθοδο MPs, το σκορ σε μια 
διανομή δεν βαθμολογείται με 

βάση τη σειρά κατάταξης, αλλά 
με βάση την διαφορά που προκύ-
πτει όταν συγκρίνεται με κάποιο 
άλλο σκορ. 

Στα ζεύγη, το σκορ σύγκρισης 
είναι ο μέσος όρος των σκορ, σε 
κάθε διανομή ξεχωριστά. 

Στις ομάδες, το σκορ σύγκρι-
σης είναι το σκορ που προέκυψε 
στο άλλο τραπέζι από τους συ-
μπαίκτες.

International Match Points 
(IMPs)

Έτσι λοιπόν, αφού υπολογί-
σουμε το σκορ σύγκρισης, βρί-
σκουμε τη διαφορά του από το 
αποτέλεσμα που πραγματοποιή-
σαμε και συμβουλευόμαστε τον 
διπλανό πίνακα: 

του Γιάννη Mηλιτσόπουλου

Πίνακας ΙΜPs → VPs για διανομές 
2 έως 16.
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για ΕΠΙΔΟΞΟΥΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ
του Γιώργου Kότση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ 
ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΧΑ

Ζεύγη. Όλοι στη δεύτερη  
Μοίρασε ο Νότος

Αντάμ: 
♦6 (ΑΟΜ 12.3.12, διανομή 

12)

Όπως πάντα μετράτε πόσες 
λεβέ μπορείτε να κάνετε προ-
τού να έχουν πιθανότητα οι Α-Δ 
να σας σταματήσουν – δύο πί-
κες, μία κούπα και τρία σπαθιά 
= 6. Η Δ βγήκε το ♦6 άρα η Α 
έχει μόνο ένα χαρτί μεγαλύτερο 
από το 6 (κανόνας των 11). Είναι 
το 9. Παίρνετε την πρώτη λεβέ 
με τον ♦J και ασφαλώς δεν πρέ-
πει να αφήσετε την Α να πιάσει 
διότι θα παίξει καρό και θα σας 
σουβλίσει τον Κ. 

Μετράτε πάλι τις λεβέ και 
έγιναν 7, άρα λείπουν 2. Αν όλα 
τα χαρτιά είναι άσχημα τοποθε-
τημένα θα χάσετε 3 λεβέ, τον 
&Jxxx, την ♠Q και τον ♥Κ. Ξεκι-

νάτε από το πιο εύκολο, τα σπα-
θιά. Αν τα σπαθιά είναι 3-2, θα 
κατεβείτε με τον Άσο στον μορ 
για να κάνετε εμπάσα ή στις πί-
κες ή στις κούπες. Αλλά αν η 
πρώτη εμπάσα αποτύχει πάει 
το συμβόλαιο. Άρα θέλετε και 
δεύτερο κατέβασμα που μπο-
ρεί να βγει μόνο από τα σπαθιά. 
Κοιτάζετε τα σπαθιά πιο προσε-
κτικά και βλέπετε ότι αν παίξε-
τε K, Q και μετά το 8, όχι το 4, 
όταν ο Άσος πάρει το 8, τότε το 
6 του Βορρά παίρνει το 4 του 
Νότου και να το δεύτερο κατέ-
βασμα. Ζήτωωωωωωωωω. Αρ-
κεί τα σπαθιά να είναι μοιρασμέ-
να 3-2.

Παίζετε ♣Κ και ♣Q και η ξε-
διάντροπη Α ξεφυλλίζει το ♠3 
και πάλι μείνατε με τις τρεις χα-
νόμενες. Μη έχοντας τίποτα κα-
λύτερο παίζετε τον ♣Α και σκέ-
φτεστε ποια εμπάσα πρέπει να 
κάνετε; Μα της πίκας, διότι αν 
κάνετε της κούπας και αποτύχει 
μπορεί η Δ να συνεχίσει κούπα 
και να πιάσει η Α την τρίτη κού-
πα και ... ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ. Παίζε-
τε λοιπόν μικρό πίκα και πετυ-
χαίνει η εμπάσα της ♠Q.

Και τώρα πώς ξανακατεβαί-
νετε; Εδώ χρειάζεται περισσότε-
ρη πείρα. Δεν μπορείτε να ξανα-
κατέβετε στον μορ αλλά μπορεί-
τε να κάνετε άλλη μια λεβέ(την 
ένατη) με στρίμωγμα (endplay). 
Δηλαδή, να αναγκάσετε την Δ 
να σας παίξει κούπα ή καρό. 
Αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν 
η Δ δεν κρατάει πια άλλο χρώ-
μα εκτός από κούπες και καρά 
και της δώσετε το χέρι να παί-
ξει. Ήδη ξέρετε ότι η Δ ξεκίνη-
σε με τέσσερα σπαθιά και 4-5 

καρά και η Α είχε μόνο ένα σπα-
θί, άρα η Α πρέπει να έχει πολ-
λές πίκες. Δοκιμάζετε τον ♠Α και 
η Δ δεν έχει πίκα. Τότε παίζετε 
το τέταρτο σπαθί σας και η Δεί-
ναι υποχρεωμένη (στριμωγμέ-
νη) να το πάρει και δεν κρατά-
ει παρά μόνο κούπες και καρά. 
Ό,τι και να παίξει θα σας δώσει 
την πολυπόθητη ένατη λεβέ. Αν 
παίξει κούπα θα κάνετε AQ. Αν 
παίξει καρό θα κάνετε τον Ρήγα 
σας.

Αν, όταν παίξετε τον ♠Κ η Δ 
ακολουθήσει, τραβάτε και τον 
#Α και μετά παίζετε το τέταρτο 
σπαθί σας όπως πιο πάνω. Αυτό 
γίνεται για να μην έχει άλλη 
πίκα να παίξει η Δ –όταν πάρει 
το σπαθί- και σας κολλήσει χέρι 
με τον #Α, οπότε θα κλειστείτε 
εσείς αντί γι'αυτήν. Ακόμα και 
αν η Δύση ξεκίνησε με 4 πίκες 
αρχικά (πράγμα απίθανο), και 
τραβήξει την 4η πίκα όταν πάρει 
χέρι, εσείς έχετε να  ξοφλήσετε 
το $4  από το χέρι σας, οπότε 
μετά πάλι θα σας δώσει λεβέ. 

Μην παραδίνετε ποτέ το 
πνεύμα όταν κάτι πάει στρα-
βά με το σχέδιό σας. Πάρτε 3-4 
βαθιές αναπνοές, ηρεμήστε και 
προσπαθήστε να κάνετε άλλο 
σχέδιο.

Φιλικώτατα
Γ. Κότσης

Δ B  A N
    2&
πάσο 2^ πάσο 2XA
πάσο 3XA όλοι πάσο

#  862
$ 8653
^ 85
& A632

#  AKJ
$ AQ4
^ KJ7
& KQ84

Β
Δ    Α

Ν

#  Q109743
$ J97
^ 932
& 7

#  5
$ K102
^ AQ1064
& J1092
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Στο σημερινό άρθρο θα πα-
ραθέσουμε δύο πολύ γνωστά 
ιστορικά falsecards από τους 
Gabriel Chagas και Terence 
Reese αντίστοιχα, και ένα πιο 
πρόσφατο με δράστη τον δι-
άσημο Zia, ο οποίος μας τιμά 
με την παρουσία του στα τουρ-
νουά Ελληνικά Νησιά.

Στην πρώτη διανομή έχου-
με ένα επαναλαμβανόμενο 
falsecard, που απαιτεί γερά νεύ-
ρα, από τον διάσημο Βραζιλιά-
νο Gabriel Chagas στην Ολυ-
μπιάδα του 1976.

Ο Βορράς άνοιξε 1♦ και ο 
Νότος αγόρασε 1ΧΑ, το οποίο 
ήταν και το τελικό συμβόλαιο. 
Ο Chagas βγήκε τον ρήγα πίκα, 
στον οποίο ο συμπαίκτης του, ο 
Assumpcao, έπαιξε το δέκα, αρ-
νούμενος τον βαλέ και ταυτό-
χρονα δείχνοντας τετράφυλλο. 
Η βασική ιδέα του Chagas κα-
τόπιν αυτού, ήταν να μην επι-
τρέψει στον εκτελεστή να ανε-
βεί στο χέρι του και να κάνει την 
εμπάσα καρό, η οποία περνά-
ει. Γι' αυτό συνέχισε με το δύο 
πίκα, που έπιασε αναγκαστικά 
με τη ντάμα ο μορ. Ο εκτελε-
στής συνέχισε με τον βαλέ σπα-

θί, στον οποίο ο Chagas άφησε 
να πέσει το δέκα, πράγμα που 
επέτρεψε στον εκτελεστή να συ-
νεχίσει με το εννέα από το μορ. 
Στη λεβέ αυτή ο Chagas άφησε 
πάλι έξω, παίζοντας το τέσσερα. 
Αν και ο εκτελεστής θα έπρεπε 
να υποψιαστεί το ασυνήθιστο 
παίξιμο της Δύσης (πρώτα το 
δέκα και μετά το τέσσερα), συ-
νέχισε απτόητος με μικρό προς 
τη ντάμα του χεριού του. Όταν ο 
Chagas πήρε το ρήγα, όλη η δι-
ανομή κατέρρευσε για το Νότο, 
αφού δεν μπόρεσε μέχρι το τέ-
λος να έρθει στο χέρι του για την 
εμπάσα καρό. Η Δύση συνέχισε 
με τον άσσο πίκα και πίκα για το 
εννέα της Ανατολής, στα οποία 
ο Νότος ξελίμαρε μια κούπα και 
ένα καρό από τον μορ. Η Ανα-
τολή συνέχισε με άσσο κούπα 
και κούπα, την οποία η Δύση 
άφησε έξω, αναγκάζοντας πάλι 
τον μορ να κερδίσει τη λεβέ. Ο 
μορ έχει μείνει πλέον μόνο με 
καρά και αναγκάζεται να δώ-
σει τη ντάμα καρό στη Δύση, η 
οποία εισπράττει και τον ρήγα 
κούπα για το μία μέσα.  

Στο επόμενο χέρι στην θέση 
της Ανατολής κάθεται ο νεαρός 
τότε Terence Reese, φοιτητής 
στην Οξφόρδη.

Εναντίον του συμβολαί-
ου των έξι πικών, η Δύση έκα-
νε αντάμ τον άσσο καρό. Ο Νό-
τος έκοψε τον δεύτερο γύρο και 
συνέχισε με τρεις γύρους σπα-
θί, κόβοντας στον μορ. Σε αυτή 
την λεβέ, ο Reese, που βλέπει 
ότι το τέταρτο σπαθί μπορεί να 
κοπεί χωρίς πρόβλημα για τον 
εκτελεστή και ότι, αν χρειάζε-
ται την εμπάσα κούπα ο Νό-
τος, περνάει κι αυτή, δοκιμάζει 
να του υποβάλει την ιδέα μιας 
διαφορετικής εκτέλεσης, πετώ-
ντας τη ντάμα. Ο εκτελεστής πέ-
φτει στην παγίδα : Παίζει τη ντά-
μα και τον άσσο πίκα και όταν 
η Ανατολή δεν δίνει ατού στον 
δεύτερο γύρο, πιστεύει ότι εί-
ναι ασφαλές να παίξει το μαιτρ 
δέκα σπαθί του χεριού του ξελι-
μάροντας μία κούπα και κόβο-
ντας στη συνέχεια την τρίτη κού-
πα στον μορ. Τα φύλλα δεν εί-
ναι όμως όπως τα περιμένει και 
έκπληκτος μπαίνει μέσα, όταν 
η Δύση κόβει το δέκα σπαθί με 
τον βαλέ ατού.

Ο περίφημος Zia, γνωστός 
και για τις συχνά εκκεντρικές 
αντάμ του, στην επόμενη διανο-
μή, από το Open Trial του 2006 
στο White Plains της Νέας Υόρ-
κης, δοκιμάζει να μπερδέψει τον 
εκ των κορυφαίων επίσης παι-
κτών στον κόσμο, Eric Rodwell.

#  Q4
$ Q92
^ AKJ84
& J93

#  J73
$ J865
^ 96
& AQ75

#  AK82
$ K107
^ Q107
& K104

#  10965
$ A43
^ 532
& 862
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#  Q963
$ KJ5
^ 9742
& J3

#  AK872
$ A96
^ Q
& AK107

#  J104
$ Q872
^ AKJ
& 854

#  5
$ 1043
^ 108653
& Q962

Β
Δ    Α

Ν

Ιστορικά falsecard

Του Γιώργου Κλείτσα

(τρίτο μέρος και κλείσιμο της ενότητας)



Ο Zia στην αντάμ, παίζοντας 
τέταρτο, αντί να βγει το δύο σπα-
θί, βγήκε το τρία  (falsecard). 
Αυτό, όπως θα δούμε, υπήρξε 
καθοριστικό για την έκβαση της 
διανομής. Ο Rodwell κέρδισε 
με τη  ντάμα και έπαιξε τον βαλέ 
πίκα, τον οποίο αν άφηνε έξω ο 
Zia και ο Rosenberg γυρνούσε 
κούπα, το συμβόλαιο θα έμπαι-
νε αναπότρεπτα μέσα, όμως 
ήταν πολύ δύσκολο να βρεθεί 
αυτή την άμυνα στην δεύτερη 
λεβέ και έτσι έπαιξε τον ρήγα 
πίκα. Οι Zia-Rosenberg παί-
ζουν την σύμβαση Smith και ο 
Rosenberg αναμένεται να δείξει 
ακολουθώντας με μεγάλη πίκα 
ότι του άρεσε η αντάμ του συ-
μπαίκτη του, ενώ με μικρή πίκα 
ότι προτιμά να γυρίσει άλλο 
χρώμα. Αν είχε από την αρχή 
J1098 στα σπαθιά, θα έπαιζε την 
μεγαλύτερη πίκα που μπορεί να 

διαθέσει, το επτά, ενώ αν ήθελε 
γύρισμα κούπα, που είναι εδώ 
η προφανής εναλλακτική επιλο-
γή, θα έπαιζε την μικρότερή του 
πίκα, το τρία. Επειδή δεν έχει 
σαφή προτίμηση, ο Rosenberg 
έπαιξε το δυσανάγνωστο έξι, 
ελπίζοντας να το ερμηνεύσει 
ως τέτοιο ο Zia. Ο Zia, σαν να 
το κατάλαβε, αφού, προσπα-
θώντας να μην πουλήσει μπά-
ζα, συνέχισε με πίκα, την οποία 
πήρε με τον άσσο ο Rosenberg 
και συνέχισε, μετά από σκέψη, 
με το δύο κούπα (το τρία σπαθί 
στην αντάμ τον είχε προβλημα-
τίσει κι αυτόν). Ο Rodwell έβα-
λε τη ντάμα και ο Zia, κερδίζο-
ντας με τον ρήγα, συνέχισε κού-
πα για τον άσσο. Στη συνέχεια ο 
Rodwell εισέπραξε δύο γύρους 
πίκα, στους οποίους ο Zia, κά-
πως σκουιζαρισμένος, ξελίμαρε 
το δύο σπαθί και την τελευταία 
του κούπα. Σ' αυτή τη φάση ο 
Rodwell δικαιολογημένα θε-
ώρησε ότι η κατανομή του Zia 
είναι 2=3=3=5 και έπαιξε καρό 
για τον ρήγα του χεριού του, 
τον άσσο σπαθί και άσσο-ντάμα 
καρό, θεωρώντας ότι τα καρά εί-
ναι 3-3 και φυσικά μπήκε μέσα. 
Στην πραγματικότητα ήταν ήδη 
μέσα όταν ήρθε στο χέρι του με 
τον ρήγα καρό: Ακόμα κι αν είχε 
την έμπνευση να προσπαθήσει 
να κλείσει τον Zia με το τέταρ-
το καρό, ώστε ο τελευταίος να 
παίξει σπαθί κάτω από τον ρήγα 
του, αυτός θα μπορούσε εύκο-
λα να το αποφύγει ντεμπλοκά-
ροντας τον βαλέ και το δέκα 
καρό και αναγκάζοντας τον 

Rodwell να δώσει τις δύο κού-
πες του μορ στον Rosenberg. Ο 
Rodwell θα μπορούσε να πραγ-
ματοποιήσει το συμβόλαιό του 
εισπράττοντας πρώτα τον άσσο 
καρό και μετά ερχόμενος στο 
χέρι του με τον ρήγα. Τότε θα 
έβαζε τον Zia σε ένα δίλημμα 
χωρίς λύση : Αν δεν ντεμπλό-
καρε τα καρά θα τον έκλεινε 
όπως εξηγήσαμε παραπάνω, 
ενώ αν κρατούσε φουρκέτα στα 
καρά, θα εισέπραττε τον άσσο 
σπαθί και θα έκανε εμπάς καρό. 
Αυτή η γραμμή εκτέλεσης σα-
φώς θα είχε προτιμηθεί από τον 
Rodwell αν ο Zia είχε βγει κανο-
νικά το τέταρτό του σπαθί στην 
αντάμ.

Με το ενδιαφέρον αυτό χέρι 
ολοκληρώθηκε η παρουσίαση 
των αμυντικών falsecards,  την 
οποία ξεκινήσαμε εδώ και πέντε 
περίπου χρόνια στο τεύχος 77 
(Μάρτιος-Απρίλιος 2007). Όσοι 
αναγνώστες είχαν την υπομο-
νή και την συνέπεια να μας ακο-
λουθήσουν σ' αυτό το συναρ-
παστικό, πιστεύουμε, ταξίδι, 
έχουν πλήρη εικόνα μιας ση-
μαντικής πλευράς της άμυνας 
και μπορούν επιπλέον να ανα-
τρέχουν για κάποιον συνδυα-
σμό είτε στα τυπωμένα τεύχη 
του περιοδικού, είτε στην ηλε-
κτρονική τους μορφή στον δι-
κτυακό τόπο της Ομοσπονδίας. 
Ευχαριστώ όσους κατά καιρούς  
έστειλαν σχόλια συμβάλλοντας 
σε έναν εποικοδομητικό διάλο-
γο. Από το επόμενο τεύχος θα 
ασχοληθούμε με άλλα ενδιαφέ-
ροντα μπριτζιστικά θέματα.
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N Δ  B A
Rodwell    Zia Meckstroth  Rosenberg 
 πάσο πάσο πάσο 
1XA  πάσο 2♣ πάσο
2♦ πάσο 2XA πάσο
3XA όλοι πάσο

#  Q954
$ 8763
^ AQ82
& 7

#  J108
$ AQ
^ K54
& AQJ64

#  K2
$ K54
^ J1076
& K532

#  A763
$ J1092
^ 93
& 1098

Β
Δ    Α

Ν



Καλλιτεχνικό
              μπριτζ
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Μετά την επιτυχία του προ-
ηγούμενου μεγάλου σλεμ στις 
κούπες (δείτε λύση προηγού-
μενου) οι ΒΝ ξανατόλμησαν 
στην παρακάτω διανομή. Μπο-
ρείτε να τους δικαιώσετε πάλι; 

Συμβόλαιο 7$. Αντάμ $10

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Οι Β-Ν υπερβήκαν κάθε έν-
νοια overbid, καταλήγοντας σε 
μεγάλο σλεμ στις κούπες! Μπο-
ρεί η αγορά τους να δικαιολογη-
θεί, έστω με ανοιγμένα τα φύλ-
λα των αντιπάλων; 

Συμβόλαιο 7$. Αντάμ #Q
Κερδίστε την αντάμ στον μορ 

διώχνοντας καρό από το χέρι 
σας. Συνεχίστε με το άλλο μεγά-
λο ονέρ στην πίκα. Προφανώς 
εάν η Ανατολή κόψει (περίπτωση 
1) το συμβόλαιο γίνεται εύκολο, 

γιατί ο Νότος κόβει με μεγαλύτε-
ρο, κάνει τη ruffing finesse  σπα-
θί και μετά την εμπάς στα ατού. 
Yποθέτουμε λοιπόν ότι ξοφλάει 
είτε καρό είτε σπαθί. 

Περίπτωση 2. Εάν η Ανατολή 
ξοφλήσει καρό ξοφλάτε εσείς 
σπαθί, κάνετε αμέσως τη βαθιά 
εμπάς κούπα, κατεβαίνετε στον 
μορ με τον ^Κ και την επανα-
λαμβάνετε. Στη συνέχεια παίρ-
νετε όλα τα ατού εκτός από ένα, 
καταλήγοντας στην εξής θέση: 

Ο εκτελεστής παίζει τώρα το 
τελευταίο ατού ($5) και η Δύση 
σκουιζάρεται σε 3 χρώματα! Εάν 
ξοφλήσει σπαθί ή πίκα δίνει του-
λάχιστον 2 λεβέ στον εκτελεστή, 
εάν ξοφλήσει καρό ο εκτελεστής 
ξοφλάει τη μια πίκα του μορ, 
παίζει τα μετρ καρά και στο ^2 η 
Δύση σκουιζάρεται και πάλι σε 
πίκα – σπαθί. 

Περίπτωση 3. Εάν η Ανατολή 
ξοφλήσει στη δεύτερη λεβέ σπα-
θί, το τριπλό σκουίζ δεν μπορεί 
να πετύχει πλέον γιατί η Ανατο-
λή κρατάει και αυτή καρό. Υπάρ-
χει όμως άλλος θεαματικός τρό-
πος: Κόβετε στη δεύτερη λεβέ 
το ονέρ πίκα στο χέρι σας! Συνε-
χίζετε με &Α και &Q και όταν η 

Δύση σκεπάσει κόβετε στον μορ. 
Κάνετε τη βαθιά εμπάς στα ατού 
και τραβάτε τα υπόλοιπα μετρ 
σπαθιά σας. Στη συνέχεια καρό 
στον Ρήγα και πίκα που κόβετε 
στο χέρι ενώ η Ανατολή ξοφλάει 
καρό. Κατεβαίνετε ξανά με καρό 
στον μορ. Η Ανατολή έχει ακό-
μα ένα γιατί δεν ξόφλησε καρό 
στη 2η λεβέ και αυτή είναι η δια-
φορά με την περίπτωση 1, όπου 
δεν μπορούσατε να κάνετε αυτό 
το παιγνίδι. Στο σημείο αυτό η 
θέση είναι η εξής:

Παίζοντας από το μορ θα κά-
νετε και τα 3 ατού του χεριού σας 
και το μεγάλο σλεμ. Στην πραγ-
ματικότητα, στη δεύτερη λεβέ η 
Ανατολή είχε 3 επιλογές τη μια 
πιο επώδυνη από την άλλη. Είτε 
να κόψει αφήνοντας το Νότο να 
βγάλει απλά το συμβόλαιό του 
με εμπάς, είτε να διώξει καρό και 
να υποστεί ο συμπαίκτης του τρι-
πλό σκουίζ, είτε να διώξει σπα-
θί και να υποστεί ο ίδιος grand 
trump coup.

Σωστή απάντηση στο δύσκολο 
αυτό πρόβλημα έστειλαν οι Ι. Δριδά-
κης (ΡΟΜ), Β. Παπαχριστοφόρου (ΟΑΜ-
ΚΗ), Δ. Καμενόπουλος (ΑΟΜ), E.Φαϊδάς 
(ΣΛAM).

#  J
$ AK2
^ A943
& KJ1087

#  AK96
$ QJ543
^ K52
& A

#  10543
$ 10987
^ J876
& 5

#  Q872
$ 6
^ Q10
& Q96432
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#  AK76543
$ 32
^ AK2
& 3

#  -
$ AKJ965
^ 543
& AQJ9

#  QJT98
$ 4
^ QJT9
& KT2

#  2
$ QT87
^ 876
& 87654

Β
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#  76
$ -
^ A2
& 3

#  -
$ 5
^ 5
& AQJ

#  Q
$ -
^ QJ
& KT

#  -
$ -
^ 8
& 8765

Β
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#  76
$ -
^ 2
& -

#  -
$ AKJ
^ J
& -

#  JT
$ -
^ Q
& -

#  -
$ QT8
^ -
& -

Β
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Λ.Ζ. 
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Έχω την αντάμ κρατώντας: 
#1073 $Α52 ^Q95 &QJ104 
και αποφασίζω να βγω την 
Ντάμα σπαθί. Ο μορ έχει ως 
εξής:

Ο εκτελεστής κερδίζει με 
τον &Α και παίζει την $Q την 
οποία κερδίζω με τον Άσσο. 
Τι πρέπει να γυρίσω τώρα; Στο 
τραπέζι σκέφτηκα πως, αν ο 
εκτελεστής έχει #ΑΚ (πιθανό-
τητα 100%) και ένα 2ο σπαθί, 
τότε οι είσοδοι στον μορ (&Κ, 
#Q, ^Α) του φτάνουν για να 
μετράρει το 5ο σπαθί του. Γύ-
ρισα, λοιπόν, ατού για την Ντά-
μα του μορ, «σκοτώνοντας» τα 
σπαθιά του (και μια ενδεχόμε-
νη τσάκα κούπα). Τώρα ο εκτε-
λεστής τράβηξε τον &K, έκο-
ψε σπαθί στο χέρι (ο σύντρο-
φος ξελίμαρε κούπα) και τρά-
βηξε τον $K και άλλα 5 ατού, 
εκτελώντας ένα διπλό σκουίζ. 
Ας δούμε όλα τα χέρια τη στιγ-

μή που ο εκτελεστής τραβάει 
το τελευταίο ατού:

Εγώ πρέπει να κρατήσω τον 
&J, λόγω του 9 στον μορ, οπό-
τε μένω με ξερή ^Q, ο εκτελε-
στής πετά το άχρηστο πλέον 
&9 και τώρα ο σύντροφος πρέ-
πει να κρατήσει τον $J, λόγω 
του 10 στον εκτελεστή, οπότε 
μένει με ξερό τον ^K. Ο εκτε-
λεστής παίζει καρό στον Άσσο 
και βγαίνει.

Όλη η διανομή ήταν:

Ας αναλύσουμε λίγο την 
διανομή. Καταρχήν διαπιστώ-
νουμε πως ο εκτελεστής ακο-
λούθησε λάθος πλάνο. Εφό-
σον δεν έκανα αντάμ τον $A, 
αν επέλεγε να παίξει για τα 
καρά 3-3 θα κέρδιζε όλες τις 
λεβέ: παίρνει την αντάμ με τον 

&A, ^A και κοφτό καρό, πίκα 
στη Ντάμα, κοφτό καρό, μα-
ζεύει τα ατού και σπαθί στον 
Ρήγα για τα 3 μετραρισμένα 
καρά, στα οποία διώχνει όλες 
τις κούπες του.

Μια κουβέντα που έγι-
νε μετά τη διανομή αφορού-
σε στο γύρισμα της άμυνας, 
μετά τον $A. Ειπώθηκε, λοι-
πόν, πως αν γυριζόταν καρό, 
σπάει το διπλό σκουίζ και ρί-
χνει το συμβόλαιο. Δεν είναι 
έτσι, όμως, καθώς ο εκτελε-
στής έχει το χρόνο και τις ει-
σόδους να βγει, μετράροντας 
πάλι τα καρά του: ^A και κο-
φτό καρό, πίκα στη Ντάμα, κο-
φτό καρό, μαζεύει τα ατού και 
σπαθί στον Ρήγα.

Μετά από την αντάμ σπα-
θί και την (λάθος) επιλογή 
του εκτελεστή να παίξει κού-
πα στον Άσσο, η άμυνα μπο-
ρεί να ρίξει το συμβόλαιο μόνο 
με γύρισμα ατού. Αρκεί η Ανα-
τολή, όταν ο εκτελεστής προ-
σπαθήσει να έρθει στο χέρι με 
το τρίτο σπαθί κοφτό, να κόψει 
με τον #J, προάγοντας το #10  
της Δύσης.

Υ.Γ.: Μήπως βρήκε κανείς 
την αγορά των Β-Ν... 
επιθετική; 

#  Q
$ Q
^ A108643
& AK975

#  1073
$ A52
^ Q95
& QJ104

Β
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Σε αγώνα ζευγών, οι 
αντίπαλοι αγοράζουν 
δίχως παρεμβολές ως εξής: 
Βορράς Νότος
1^ 1#
3& 4XA
5$(2 Άσοι) 6#

του Δημήτρη Δανελλάκη
OAM Pόδου

Διανομές 
από πρόσφατους αγώνες

#  -
$ -
^ A10
& 9

#  9
$ 10
^ J
& -

#  -
$ -
^ Q9
& J

#  -
$ J
^ K7
& -

Β
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#  Q
$ Q
^ A108643
& AK975

#  AK98654
$ K104
^ J
& 82

#  1073
$ A52
^ Q95
& QJ104

#  J2
$ J98763
^ K72
& 63

Β
Δ    Α

Ν
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...με τον Λουκά Ζώτο
του Δημήτρη Δανελλάκη

Από αυτό το τεύχος ξεκινά 
μια νέα στήλη που έχει σκο-
πό να μας φέρει λίγο πιο κο-
ντά με γνωστούς (άλλους λι-
γότερο, άλλους περισσότε-
ρο) ανθρώπους στο χώρο 
μας. Οι συνεντεύξεις έχουν τη 
μορφή πινγκ-πονγκ, δηλα-
δή δεν απαιτούν μακροσκε-
λείς απαντήσεις, και δεν εστιά-
ζουν μόνο στο άθλημα, αλλά 
και στην προσωπικότητα και 
τις συνήθειες του καλεσμέ-
νου. Επίσης η στήλη θα δώ-
σει απαντήσεις σε πανάρχαια 
διλήμματα που βασανίζουν 
εδώ και δεκαετίες την μπριτζι-
στική κοινότητα. Τέλος, να πω 
ότι η ιδέα και μερικές από τις 
ερωτήσεις της στήλης βασίστη-
καν στην στήλη «Στο Ένα Μέ-
τρο» του Γιάννη Ζουμπουλάκη 
την οποία λάτρευα να διαβά-
ζω στο περιοδικό ΣΙΝΕΜΑ, και 
που πλέον έχει σταματήσει. Ξε-
κινάμε λοιπόν… 
Ότι και να πει κανείς για τον 
πρώτο καλεσμένο της στή-
λης είναι λίγο. Ο Λουκάς Ζώ-
τος απολαμβάνει εδώ και πάρα 
πολλά χρόνια την κορυφή της 
ελληνικής επετηρίδας μπριτζ, 
κατέχει τους τίτλους του Ανώ-
τατου Μετρ στην Ελλάδα 
και του World International 
Master διεθνώς, έχει υπάρξει 
πάμπολλες φορές μέλος της 
Εθνικής Ελλάδος σε όλες τις 
διεθνείς διοργανώσεις, ενώ σε 
εγχώριο επίπεδο τα έχει κερ-
δίσει… όλα, τα περισσότερα 
πολλαπλές φορές. Ο κ. Ζώ-
τος είναι σήμερα Διευθυντής 
της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Μπριτζ, Καθηγητής και Πτυ-
χιούχος Διαιτητής μπριτζ, και 
Αρχισυντάκτης του περιοδι-
κού μας.

Κύριε Ζώτο, σας ευχαριστώ 
για τη συμμετοχή σας και σας 
καλωσορίζω στην πρώτη συ-
νέντευξη της νέας αυτής στή-
λης. Είστε έτοιμος; Πάμε!

l Πότε και πώς ξεκινήσατε το μπριτζ;
Τo 1972 έμαθα πρέφα και μετά 
μπριτζ σε μια σκακιστική παρέα και 
τον Οκτώβριο του ίδιου έτους έπαι-
ξα για πρώτη φορά αγωνιστικό. Πριν 
είχα ασχοληθεί με το σκάκι όπου 
ήμουν στις εθνικές Νέων και Φοιτη-
τών αλλά το Μπριτζ με τράβηξε πε-
ρισσότερο.
l  Ο πρώτος σας Όμιλος :
Ο ΟΑΜ που είχε τότε θαυμάσια 
εντευκτήρια, Ακαδημίας 32. Αλλά 
αρχές του 1973 άνοιξε και το εντευ-
κτήριο Νέων της ΕΛΠΑ όπου γρά-
φτηκα εξαρχής και σύχναζα εξίσου. 
l  Το πρώτο (ή έστω ένα από τα πρώτα) 
βιβλίο μπριτζ που διαβάσατε :
Του Goren ήταν το πρώτο μου βι-
βλίο (δεν θυμάμαι πώς επιγραφό-
ταν) και αμέσως μετά το «Αι φυσικαί 
αγοραί του Μπριτζ» του Τζίμη Γιαλι-
ράκη. 
l  Φυσικά αγοραστικά συστήματα ή 
artificial ;
Πιστεύω ότι έχει αποδειχθεί πλέ-
ον ότι η βάση του συστήματος συμ-
φέρει να είναι φυσική. Τα artificial 
ανοίγματα υστερούν σε παρεμβολές 
ή φραγμούς των αντιπάλων. 
l  Αγορά, εκτέλεση ή άμυνα ;
Σε μεγάλους αγώνες και ιδίως ομά-
δων η αγορά παίζει το σημαντικότε-
ρο ρόλο χωρίς να παραγνωρίζεται η 
σημασία και των άλλων. 
l  Tι θα συστήνατε σε έναν νέο παίκτη 
που θέλει να εξελιχθεί ;
Nα μετράει.
l  Ζεύγη ή ομάδες ;
Ομάδες ή ζεύγη με IMPs. Αλλά και 
τα ζεύγη machpoints έχουν τη δική 
τους ομορφιά. 
l  Ποιον διεθνή παίκτη θαυμάζετε πε-
ρισσότερο ;

Έχοντας αντιμετωπίσει σχεδόν 
όλους τους μεγάλους παίκτες, 
τους περισσότερους πολλές φο-
ρές, τον Benito Garozzo και τον Geir 
Helgemo από άποψη ταλέντου και 
τους Pietro Forquet, Tor Helness από 
άποψη σταθερότητας και παρουσί-
ας. 
l  Το πιο αδύνατο σημείο στο παιχνίδι 
σας :
Η υπερβολική αισιοδοξία.
l  Η μεγαλύτερη αρετή που θεωρεί-
τε ότι πρέπει να έχει κάθε συμπαίκτης 
σας :
Να μην επηρεάζεται από ένα άτυ-
χο αποτέλεσμα ή μια… ακατάλληλη 
κουβέντα.
l  Η στιγμή σας στο μπριτζ, που σας έχει 
χαραχτεί εντονότερα στο μυαλό, μέχρι 
σήμερα :
Έζησα πολλές έντονες στιγμές στο 
Μπριτζ. Ας μιλήσουμε μόνο για επι-
τυχίες: η 4η και 5η θέση σε Πανευ-
ρωπαϊκούς και Ολυμπιάδα αντίστοι-
χα και οι πρώτες θέσεις σε δυο μεγά-
λα φεστιβάλ σε Αίγυπτο και Παλέρ-
μο, σε διεθνές επίπεδο, ενώ σε ελ-
ληνικό το πρώτο Πανελλήνιο Πρω-
τάθλημα Ζευγών Όπεν, που κέρδισα 
το 1975, όπως και οι 5 συνεχόμενες 
χρονιές που κέρδισα το Masters.
l  Η αγαπημένη σας μουσική :
Ανάλογα με τις ώρες, η ποπ (ιδίως 
οι μπαλάντες), η κλασσική αλλά και 
πολλά κομμάτια ροκ.
l  Το αγαπημένο σας ποτό :
Μπύρα, καφές.
l  Τι δεν λείπει ποτέ από το ψυγείο σας ;
 Η φέτα.
l  Άλλα ενδιαφέροντά σας :
Σκάκι, πόκερ, σινεμά, τεχνολογία.
l  Τέλος, πείτε αυθόρμητα τις πρώτες 
λέξεις που σας έρχονται στο μυαλό, 
ακούγοντας τα ονόματα :
- Aλέκος Λαμπρινός :  Μεγάλο ταλέντο
- Άρης Σαπουνάκης:  Ιδανικός πάρτνερ
- Λουκάς Ζώτος :   Τελειομανής

Κύριε Ζώτο, σας ευχαριστώ πολύ!
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  Eξασκηθείτε 
  στην εκτέλεση

για νέους παίκτες
ΛYΣEIΣ ΠPOBΛHMATΩN AΠO ΣEΛ. 18

Τι πήγε λάθος;
Το πρώτο λάθος του 

Νότου ήταν ότι δεν μέ-
τρησε τις λεβέ του. Είχε 
στις #5,στις ♥1, και στα 
^2. Πρέπει να βρει άλ-
λες 2 λεβέ. Ο ευκολότε-
ρος τρόπος είναι να κό-
ψει 2 κούπες στο μορ 

πριν μαζέψει τα ατού.

Τι θα έπρεπε να είχε κάνει ο εκτελεστής;
Θα έπρεπε να είχε κερδίσει την αντάμ με τον ♥Α, να 

έκοβε το ♥6 στο μορ, να ανέβαινε με το #J στο χέρι του, 
να ξαναέκοβε το ♥8 στο μορ, να μάζευε τα ατού και να 
έκανε claim για 10 λεβέ.

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ:

Λεβέ 1η : Κερδίστε τον $A.

Λεβέ 2η : Κόψτε το $6 με τον #K του 
μορ.

Λεβέ 3η : Παίξτε το #5 του μορ στο 
#J του χεριού σας.

Λεβέ 4η : Κόψτε το $8 με την #Q του 
μορ.

Λεβέ 5η : Παίξτε το #6 του μορ στο 
#10 σας.

Λεβέ 6η : Εισπράξτε τον #Α, μαζεύ-
οντας το τελευταίο ατού της Δύσης.

Λεβέ 7η - 13η : Μαζέψτε τα υπόλοι-
πα ατού και τα καλά καρά, κάνοντας 
δέκα λεβέ.

#  KQ65
$ 5
^ K62
& J10654

#  AJ1097
$ A86
^ A87
& 32

#  832
$ KQ73
^ Q104
& K97

#  4
$ J10942
^  J953
& AQ8

Β
Δ    Α

Ν

    Συμβόλαιο 4#
    Aντάμ $K

Εάν σε κάθε διανομή μετρήσετε τις χα-
νόμενες, καθώς και τις κερδιζόμενες 
λεβέ, τότε θα μπορείτε να καταλάβετε 
πότε πρέπει να τραβήξετε τα ατού.

Αγαπητοί κύριοι (κυρίες) 
της σύνταξης του περιοδι-
κού, πιστεύω πως γενικότε-
ρη επιθυμία πολλών νέων, 
και όχι μόνο, παικτών είναι 
ένα εκτενές και αναλυτικό 
άρθρο για τα βασικά σκουίζ 
και για το παίξιμό τους.

Με ευχαριστίες
Αχ. Μπεκιάρης - Λάρισα

Αγαπητέ κε Μπεκιάρη,
Αναλυτικό άρθρο για το σκουίζ έχει δημοσι-
ευθεί σε συνέχειες στα περιοδικά 62,63 και 
64.  Παρότι μπορείτε να το βρείτε στις ιστο-
σελίδες της ΕΟΜ,  είναι προγραμματισμένο 
να αρχίσει να αναδημοσιεύεται,  ίσως από 
το επόμενο τεύχος, εμπλουτισμένο με πε-
ρισσότερα παραδείγματα. Κατά σύμπτωση 
πάντως και στο παρόν τεύχος πολλά άρθρα 
των συντακτών μας περιέχουν διανομές με 
σκουίζ.
Ευχαριστούμε για την επικοινωνία
Από τη σύνταξη του περιοδικού
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Σύστημα
5φυλλα μαζέρ.
Με δυο 3φυλλα μινέρ ανοίγετε το σπα-
θί εκτός αν δεν έχετε κανένα μεγάλο ονέρ 
(Α, Κ, Q) εκεί, οπότε ανοίγετε καρό. Με 4-4 
τα μινέρ ανοίγετε το ποιοτικά καλύτερο, 
εκτός αν έχετε σόλο στις πίκες οπότε ανοί-
γετε 1^.  
  
Ανοίγματα

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

Απαντήσεις - συνέχειες

Σε άνοιγμα 1&/1^
n Ανέβασμα στο χρώμα inverted. Ανέβα-
σμα με πήδημα 6-9 π. 5φυλλο+ φιτ.  
n 2ΧΑ 10-12π. 3ΧΑ 13-15π.
n 2& μετά από επαναδήλωση 1ΧΑ του 
ανοίξαντα: Check-back στέιμαν.
n 1^ - 2& - 2^ = φόρσινγκ για ένα γύρο. 
1^ - 2& - 2ΧΑ = φόρσινγκ 

Σε άνοιγμα 1$/#
n Ο απαντητής στο επίπεδο 2 υπόσχεται 
να επαναγοράσει.  2XA από τον ανοίξαντα 
= φόρσινγκ μανς
n Jacoby 2XA. Ενίσχυση στο μαζέρ με πή-
δημα λίμιτ με 4φ+ φιτ.
n Πήδημα στα 4 στο χρώμα αδύνατο. 
Splinter bids.
n Drury fit μετά από άνοιγμα 3ης ή 4ης 
θέσης.

Σε άνοιγμα 1ΧΑ
n 2^/2$ τράνσφερ. 2# στέιμαν για μινέρ 
υποσχόμενο τουλάχιστον 5-4 τα μινέρ και 
χέρι τουλάχιστον μανς. 
n 3 σε οποιοδήποτε χρώμα φόρσινγκ μανς
n 4& Gerber, 4^/4$ texas τράνσφερ, 
n Smolen 3 στο μαζέρ μετά από στέιμαν 
και απάντηση 2^ (το ίδιο και μετά από 

άνοιγμα 2ΧΑ και απάντηση στο στέιμαν 
3^).

Συναγωνιστικές αγορές

n Κοντρ νέγκατιβ μετά από παρεμβολή σε 
οποιοδήποτε επίπεδο. Υπόσχεται όποιο 
μαζέρ δεν έχει αγοραστεί ακόμη, μέχρι πα-
ρεμβολή 2#.
n Κοντρ απαντητικά, συναγωνιστικά, 
support. 
n Κοντρ που δείχνουν μάξιμουμ παρεμ-
βολή ή άνοιγμα.
n Κιουμπίντ στο χρώμα άμεσης παρεμβο-
λής του αντιπάλου δείχνει 4φυλλο+ φιτ 
και είναι φόρσινγκ για μανς. 
n Κιουμπίντ στο χρώμα του αντιπάλου 
μετά από δική μας παρεμβολή δείχνει φιτ 
και χέρι τουλάχιστον πρότασης για μανς ή 
χέρι φόρσινγκ μανς χωρίς φιτ.
n Landy 2& εναντίον ανοίγματος 1ΧΑ των 
αντιπάλων.
n Jordan (Truskott) 2XA.
n Michaels διχρωμίες.

Αγορές σλεμ

RKCB (1430), Κιουμπίντς, Ζοζεφίνες, DOPI.

Αντάμ

4ο δυνάμεως. Από συνεχόμενα ονέρ το 
μεγαλύτερο. Από 3 ή περισσότερα λιμά το 
δεύτερο.  

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



29

Το πρόβλημα της διανομής εί-
ναι ότι θεωρητικά, όταν επαναλαμ-
βάνουμε το χρώμα του ανοίγμα-
τος με πήδημα υποσχόμαστε κυ-
ρίως μπάζες, γύρω στα 7, με ατού 
το χρώμα αυτό, που συμπερασμα-
τικά πρέπει να είναι ημι – άκοπο ή 
άκοπο. Εδώ έχουμε γενική δύνα-
μη αλλά το χρώμα μας δεν παράγει 
εύκολα μπάζες, ιδίως αν δεν βρε-
θεί φιτ. Για το λόγο αυτό επικράτη-
σε στο πάνελ η πιο ευέλικτη αγορά:  

Διονυσόπουλος Δ.: 2&. Προτι-
μότερο από το «βάρβαρο» 3^, που 
αφενός δεν έχει την ποιότητα χρώ-

ματος που απαιτείται, αφετέρου κα-
ταναλώνει πολύ αγοραστικό χώρο 
και αφήνει τον συμπαίκτη για τη συ-
νέχεια της αγοράς στη μαντεψιά. Στα 
2^ θα πω 3^, δίνοντας στο σύντρο-
φο τη δυνατότητα να αγοράσει ή να 
διερευνήσει τα 3ΧΑ. Στα 3& αντί-
στοιχα 3^ και στα 2ΧΑ θα πω 3ΧΑ.

Σαπουνάκης Α: 2&. Τα 2^ είναι 
λίγα ενώ τα 3^ θέλουν καλό χρώ-
μα. Αναγκαστικά πρέπει να αγορά-
σω κάποιο 3φυλλο. Θα προτιμήσω 
τα σπαθιά, διότι στις πίκες μπορεί να 
οδηγηθώ σε μια κακή μανς στο 4-3.

Δοξιάδης Κ: 2&. Δε ξέρω τι να 
αγοράσω με το 3-1-6-3, οπότε θα το 
χειριστώ ως 3-1-5-4. Αν ο συμπαί-
κτης αγοράσει 2^ θα πω και 2#. 

Παπακυριακόπουλος Γ.: 2&. Το 
“μικρότερο” ''κλειδί''. Εάν πασά-
ρει ο σύντροφος, σίγουρα μανς δεν 
υπάρχει. 

Αθανασιάδης Α.: 2&. Δε βρίσκω 
κάποια αγορά που να περιγράφει 
ακριβώς το χέρι μου και επιλέγω 
αυτήν που θεωρώ λιγότερο επικίν-
δυνη. Το 2^ είναι λίγο, το 3^ υπερ-
βολικό. ΧA δεν θέλω να αγοράσω 
με αυτήν την κατανομή, η επόμενη 
εναλλακτική μου θα ήταν 1#.  

Μηλιτσόπουλος Ι.: 2&. Απλή 

και φυσική αγορά, που δείχνει 12-
17π. Ο απαντών, με 8+ πόντους, θα 
ξαναμιλήσει. 

Κανναβός Π.: 3^. Προτιμώ τα 
3^ από την εναλλακτική αγορά 2&. 
Ας δείξουμε το μήκος και τη δύνα-
μη του χεριού μας και ας μην έχου-
με καλό χρώμα. Νομίζω ότι έτσι 
μπορεί να βρούμε πιο εύκολα αν 
υπάρχει σλεμ, εξ άλλου και για 
μανς βλέπω  5^ ή 3ΧΑ.

Καραμανλής Μ.: 3^. Οτιδήποτε 
άλλο μόνο σύγχυση θα μπορούσε 
να δημιουργήσει. Οι τέσσερις άσοι, 
αν και γυμνοί, είναι καλά χαρτιά και 
δεν μπορούμε να τους "φάμε". 

Βρούστης Β.: 3^. Μπορεί να 
έχω κακό χρώμα αλλά έχω και 4 
άσους. Δε μου πάει σε ομάδες να 
πω μόνο 2. 

Προκοπίου Γ.: 3^. Παρά το κα-
κής ποιότητας χρώμα, λόγω ομά-
δων (και μόνο), θα το προτιμήσω 
από το underbid 2^ ή τα εκκεντρι-
κά 1# και 2&.

Πλακίδα Η.: 3^. Αν και το χρώ-
μα δεν προσφέρεται ιδιαίτερα. Το 
2^  είναι λίγο με 4 ctrls και οι υπό-
λοιπες επιλογές παραπλανητικές. 

Αφού υπάρχει η αγορά 2& δεν 
με πείθει με τίποτα το παρόμοιο 

Διαγωνιστείτε με τους

πρωταθλητές

Λουκάς Zώτος

Σ 
υμμετέχοντας, ενεργά ή όχι, στον διαγωνι-
σμό αυτό του περιοδικού μπορείτε να με-
τρήσετε τις δυνάμεις σας στην αγορά και 

στην αντάμ, βλέποντας πώς θα αγόραζαν συγκε-
κριμένα, επιλεγμένα χέρια, πρωταθλητές μας του 
αγωνιστικού Μπριτζ.

Ενδιαφέρουσες διανομές που παίξατε ή υποπέ-
σανε στην αντίληψή σας και που αφορούν πρό-
βλημα στην αγορά ή στην αντάμ είναι ευχαρί-
στως ευπρόσδεκτες. Αυτές μπορείτε να τις  στεί-
λετε, είτε ταχυδρομικά, είτε με φαξ στην ΕΟΜ 
(210 7480403), είτε στα email: eom.manager@
hellasbridge.org και eom.magazine@hellasbridge.
org, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 

Οι απαντήσεις σας στον διαγωνισμό μπορούν 
να στέλνονται με τον ίδιο τρόπο ή μέσω της ιστο-

σελίδας της EOM (www.hellasbridge.org) όπου 
μπορείτε να γράφετε απευθείας και τα σχόλιά σας. 

Σε άλλη σελίδα του περιοδικού μπορείτε, ανά 
μερικά τεύχη, να βρίσκετε το αγοραστικό σύστη-
μα  του διαγωνισμού. Προφανώς όπου το σύστη-
μα αυτό δεν ακολουθείται θα υπάρχει σημείωση 
και επεξήγηση των αγορών. 

Από την αρχή του έτους αυτού ο αναγνώστης 
που θα έχει τη μεγαλύτερη βαθμολογία, αθροιστι-
κά, του έτους (3 διαγωνισμοί) θα έχει δωρεάν το 
αγωνιστικό του δελτίο του επόμενου έτους. 

Στο πάνελ του τεύχους αυτού συμμετέχει, 
όπως κάθε φορά, ο πρώτος μεταξύ των αναγνω-
στών του προηγούμενου διαγωνισμού, που ήταν 
η Ηρώ Πλακίδα. 

 Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
 2& 10 6 6%
 3^ 9 5 39%
 1# 8 3 11%
 2^ 7  39%
 2XA 6  6%

#  A43
$ A
^ A97653
& A86

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 1

Δύση Bορράς Aνατολή Νότος
1^ Πάσο 1$ Πάσο

;

Oμάδες – Όλοι στην πρώτη
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κλειδί στο μαζέρ, που είναι πολύ 
πιο επικίνδυνο.

Δελημπαλταδάκης Ν.: 1#. Το 
χέρι παίζει καλά σε χρωματιστό, 
έστω και στο 4-3. Αν βρω φιτ πίκα 
βέβαια, θα δυσκολέψει η διερεύνη-
ση για σλεμ στα καρά. Όσοι δεν εί-
ναι ικανοποιημένοι από αυτές τις 
αγορές έχουν απόλυτο δίκιο. Ας με 
πάρουν τηλέφωνο να τους προτεί-
νω 3-4 άλλα συστήματα, πέρα από 
το ψευδοφυσικό 2/1, που παίζεται 
κατά κόρον στην Ελλάδα (και στον 
κόσμο).

Καραμανλής Φ.: 1#. Ο μόνος 
τρόπος να βρεις τις 4 πίκες στο 4-3, 
αν αυτό υπάρχει. Η δεύτερη εναλ-
λακτική το 2&. 

Ρούσσος Γ.: 1#. Αγορά που 
μάλλον δεν πασάρεται και απωθεί 
την επαναγορά 2$ με 5φυλλο. 

Αναγνώστες: 
Γνωστόπουλος Ι.: 3^.16π, ανώ-

μαλη, 6φ καρό.
Πουρναράς Τ.: 1#. Θα τολμήσω 

το 1#, που δείχνει μέχρι 17π. Αν 
πασάρει ο συμπαίκτης, δε χάνουμε 
τίποτε. Αν συνεχίσει, θα πάω μανς. 
Το προτιμώ από το 3^, που τείνει 
να δείχνει καλό χρώμα. 

Φλουρής Γ.: 2^. Θα προτιμήσω 
το underbid 2^, έναντι των εναλλα-
κτικών, γιατί, παρά τους 4 άσους, το 
χέρι μού φαίνεται τρύπιο.

Μπαλτάς Δ.: 2^. Χέρι πιο αδύ-
νατο απ' ό,τι δείχνουν οι πόντοι. 
Χάνει κι άλλο επιθετικά με το σόλο 
στις κούπες του συμπαίκτη. Θα 
χαρώ αν παίξω άμυνα. 

Ρούσσος Π. : 2^. Αν ακούσω 
2$ θα πω 2ΧΑ.

Υπάρχουν 3 εναλλακτικές: α) Η 
επαναδήλωση του χρώματος του 

ανοίξαντα που μετά από 2 επί 1 
δεν υπόσχεται υποχρεωτικά 6φυλ-
λο (σε αντίθεση μετά από το 1 επί 
1, όπου εκτός κάποιων εξαιρέσε-
ων ισχύει αυτό). β) Νέο χρώμα στο 
επίπεδο 3 που είναι φόρσινγκ μανς 
και υπόσχεται 5-4 και πολύ καλές 
αξίες τις οποίες όμως ουσιαστικά 
δεν έχουμε εδώ και γ) 2ΧΑ που εί-
ναι φόρσινγκ και υπόσχεται ομα-
λή κατανομή και 14+ πόντους. Αν 
απορρίψουμε το β) και μεταξύ α) 
και γ) νομίζω ότι η αγορά 2ΧΑ έχει 
το πλεονέκτημα ότι περιγράφει πιο 
άμεσα το χέρι μας, που μπορεί να 
μην είναι εντελώς ομαλό αλλά έχει 
πόντους στα ντάμπλετον και αρκε-
τές χαμηλές αξίες για ΧΑ. Η αγορά 
2# στο σύστημα είναι φόρσινγκ για 
ένα γύρο και μπορεί να γίνει με με-
γάλη ποικιλία χεριών.  

Δελημπαλταδάκης Ν.: 2ΧΑ. Δεί-
χνει εξτρά αξίες. Τις έχουμε και επι-
πλέον θέλουμε να είναι το χέρι μας 
που θα εκτελεί ΧΑ.

Καραμανλής Μ.: 2ΧΑ. Έχου-
με 14 πόντους και τα ΧΑ είναι γενι-
κά καλύτερο να τα εκτελούμε εμείς, 
αν δεν υπάρχει καλύτερη εναλλα-
κτική. 

Βρούστης Β.: 2ΧΑ. Φυσική αγο-
ρά. Καλό άνοιγμα και κρατήματα 
παντού. 

Αθανασιάδης Α.: 2ΧΑ. Δείχνω 
δίφυλλη ακριβώς κούπα, μέχρι 14 
πόντους, ομαλή κατανομή. Για να 
πω 3^ χρειάζομαι κάτι περισσότε-
ρο. 

Μηλιτσόπουλος Ι.: 2ΧΑ. Δε βλέ-
πω πού είναι το πρόβλημα. 

Πλακίδα Η.: 2ΧΑ. Δείχνω ότι 
δεν έχω minimum άνοιγμα και πα-
ράλληλα προφυλάσσω την &Qx .

Παπακυριακόπουλος Γ.: 2ΧΑ. Η 
&Q 2φυλλη δε με πειράζει καθό-
λου. 

Ρούσσος Γ.: 2ΧΑ. 14 διασκορπι-
σμένοι πόντοι και τα ΧΑ από τη με-
ριά που πρέπει. 

Διονυσόπουλος Δ.: 2ΧΑ. Όποιο 
κι αν είναι το αγοραστικό μας σύ-
στημα (φυσικό ή 2/1), νομίζω αυτή 
είναι η ενδεδειγμένη αγορά. Η &Q, 
αν και δίφυλλη, έχει τη μεγαλύτε-
ρη δυνατή αξία σε συμβόλαιο χω-
ρίς ατού παιγμένο από τη δική μου 
μεριά.

Δοξιάδης Κ: 2#. Καμιά φορά 
θα πιάνει τα ΧΑ το λάθος χέρι. Αν 
το 2ΧΑ ήταν φόρσινγκ θα το προ-

τιμούσα σίγουρα, αλλά, αν έχω κα-
ταλάβει, το σύστημα του διαγωνι-
σμού δεν είναι φόρσινγκ. 

Όχι, είναι φόρσινγκ όπως άλ-
λωστε και το 2#.

Σαπουνάκης Α: 2#. Αγορά ανα-
μονής. 

Κανναβός Π.: 2#. Δεν βλέπω 
άλλη αγορά κατάλληλη, 3^ εί-
ναι πολύ overbid, ενώ για 2ΧΑ δεν 
έχουμε κατάλληλη κατανομή.

Προκοπίου Γ.: 2#. Με τη σαφή 
πλειοψηφία των πόντων στον άξο-
να, δεν βρίσκω λόγο γιατί να ξε-
κινήσω την περιγραφή του χεριού 
μου με ανακρίβειες (2ΧΑ), υποσχό-
μενος κράτημα που δεν έχω.

Αναγνώστες: 
Παπαπέτρος Γ: 2ΧΑ. Η αγορά 

που είναι πιο κοντά στην αλήθεια...
Φλουρής Γ.: 2ΧΑ. Δεν βλέπω 

γιατί αυτό αποτελεί πρόβλημα.
Μπαλτάς Δ.: 2ΧΑ. Στις 3$ θα πω 

3ΧΑ. Πολύ πιθανό ο άξονας να έχει 
μόνο 9 μπάζες.

Ρούσσος Π.: 2ΧΑ. Αρκετά περι-
γραφική αγορά. 

Γνωστόπουλος Ι.: 2ΧΑ. Οριακό 
με &Q 2φ σπαθί, αλλά το προτιμώ 
από το 2# με 12π στα άλλα χρώ-
ματα! 

Πουρναράς Τ.: 2#. Αγορά ανα-
μονής, που δε δείχνει 6φυλλο. 

Εδώ όμως δεν υπάρχει καμία 
σωστή εναλλακτική! Το χέρι είναι 
προβληματικό σε όλα τα συστήματα 
και ακόμα και το να γράψουμε από τη 
μεριά μας φαντάζει απίθανο. Ίσως γι' 
αυτό το πάνελ προτίμησε να αγοράσει 
ένα συμβόλαιο που, παρά την προ-
φανή έλλειψη επικοινωνιών, τουλάχι-
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στον θα παίζεται και τα λάθη της άμυ-
νας θα είναι πιο πιθανά.

Παπακυριακόπουλος Γ.: 2ΧΑ. Κι 
ας θέλω να βάλω τα κλάματα. Εάν 
αποδεχθεί ο σύντροφος θα πει 3# με 
3φύλλο και πιθανόν 3& με 1-5-4-3, 
οπότε 5&. 

Σαπουνάκης Α:  2ΧΑ. Δεν είμαι 
περήφανος για την αγορά μου, αλλά 
οι άλλες αγορές μοιάζουν χειρότερες. 

Προκοπίου Γ.: 2ΧΑ. Μια και πρό-
κειται για αγώνα ζευγών, σε πολ-
λά άλλα τραπέζια με το χέρι μου θα 
έχουν ξεκινήσει με 2& και, μετά τα 2^, 
θα επαναδήλωσαν 3&. Το ζήτημα εί-
ναι λοιπόν: σε ποιο συμβόλαιο έχω 
τις περισσότερες πιθανότητες να επι-
τύχω καλύτερο αποτέλεσμα από τον 
συναγωνισμό; Σε αγώνα ομάδων θα 
επέλεγα τις 2$.

Βρούστης Β.: 2ΧΑ. Δύσκολα τα 
πράγματα. Θα πω 2ΧΑ και ό,τι γίνει.

Κανναβός Π.: 2ΧΑ. Με τα σπαθιά 
που έχουμε νομίζω ότι είναι καλλίτε-
ρη αγορά τα 2ΧΑ - έχουμε 9 πόντους 
και μπορεί να βγάλουμε 3ΧΑ - ενώ 
στο 2#, ως 2η εναλλακτική αγορά, 
μπορεί να μπούμε και μέσα.

Από τις άλλες εναλλακτικές, με 
την επόμενη μπορεί να παίξουμε στο 
5-0 (και με όχι καλά ατού)! 

Καραμανλής Φ.: 2#. Πολύ δύ-
σκολη απόφαση. Θα τζογάρω μπας 
και βρω 2-3 πίκες στον δικό μου. Το 
κακό είναι ότι είναι και ελαφριά πρό-
ταση το 2#.  

Ρούσσος Γ.:  2#. Αναγκαστική 
αγορά.

Αθανασιάδης Α.: 2#. Αναγκαστι-
κή δήλωση, εφόσον το 3& απορρί-
πτεται, καθώς είναι τέταρτο χρώμα. Ο 
σύντροφος θα ξέρει ότι έχω 5 τουλά-
χιστον πίκες, λιγότερες από 2 κούπες 
(με 2φυλλο+ θα επανέφερα), λιγότε-
ρα από 3 καρά (εφόσον έχω το πολύ 
σόλο κούπα, με 3φυλλο+ καρό θα 
προτιμούσα τα καρά πασάροντας). Ας 
αποφασίσει αν και πώς θα συνεχίσει.  

Μηλιτσόπουλος Ι.: 2#. Είναι η λι-
γότερο λάθος αγορά. Η εναλλακτική 
2ΧΑ μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυ-
νες περιπέτειες. 

Ενώ η παρακάτω εξασφαλίζει, 
τουλάχιστον, το… 5-1:

Δελημπαλταδάκης Ν.: 2$. Ψυχο-
λογικό είναι περισσότερο το πρόβλη-
μα. Με 2 λιμά κούπα ούτε θα το σκε-
φτόμασταν. Αν κοντράρουν βέβαια 
ξέρουμε για πού θα αναχωρήσουμε.

Καραμανλής Μ.: 2$. Οι πίκες 
πολύ πιθανό να είναι χειρότερες και 
το μήκος των κουπών είναι συνήθως 
μεγαλύτερο από αυτό των καρών, 
οπότε επιλέγουμε κούπες και ελπί-
ζουμε. 

Διονυσόπουλος Δ.: 2$. Δεν ξέρω 
ποιο είναι το «μη χείρον», αλλά με το 
απόλυτο μισφίτ το 2ΧΑ δείχνει πολύ 
τυχοδιωκτικό.

Δοξιάδης Κ: 2$. Εδώ που φτά-
σαμε... Να πω την αλήθεια, σε ζεύγη 
ίσως να είχα ξεκινήσει με 1ΧΑ, για να 
μπορώ να παίξω 3&. Ο κίνδυνος βέ-
βαια είναι η ψυχική υγεία του συμπαί-
κτη όταν έχει 4φ πίκα και προσπαθώ 
να του εξηγήσω τι έγινε... 

Αναγνώστες: 
Πουρναράς Τ.: 2#. Ευτυχώς που 

παίζουμε ζεύγη και δε θα πληρώσου-
με πολλά. 

Φλουρής Γ.: 2#. Μάλλον το κα-
λύτερο συμβόλαιο είναι τα 3&, αλλά 
με την εξέλιξη της αγοράς δεν βλέπω 
πώς θα μπορούσαμε να το βρούμε. 
Οπότε ξαναλέω τις πίκες, με την ελ-
πίδα να βρω τον συμπαίκτη τουλάχι-
στον στο 2-4-5-2 (και με λίγους πό-
ντους, για να μείνουμε χαμηλά).

Καρατζά Ε.: 2#. Όλες οι εναλλα-
κτικές είναι χάλια. Η 2#  είναι η πιο οι-
κονομική. 

Ρούσσος Π.: 2#. Αναγκαστικά. 
Παπαπέτρος Γ: 2#. Με την ελπί-

δα να εισπράξω καμία κόντρα και να 
γίνω λαγός στα 3&, στα οποία εύχο-
μαι ο συμπαίκτης να καταλάβει και να 
κοκαλώσει.. Ζητάω πολλά; 

Γούναλης Σ.: 3&. Σε ενδεχόμενη 
απάντηση 3^ ή 3$, θα πούμε 3ΧΑ (ο 
σκοπός μας είναι να δείξουμε και την 
5φ πίκα). 

Εφόσον η τελευταία αγορά του 
συμπαίκτη είναι 3ΧΑ, για να τα παίξει, 
είναι πολύ λογικό και η αγορά 4ΧΑ 
από εμάς να είναι για να παιχθεί και 
σε αυτό συμφωνούν οι περισσότεροι. 
Στην περίπτωση αυτή είναι και η πιο 
ενδεδειγμένη αγορά τη στιγμή που ο 
αγώνας είναι ζεύγη, η δύναμη του συ-
μπαίκτη ξεκινάει από σχετικά χαμηλά 
(16 π.) και ακόμα και το 2φυλλο φιτ 

σπαθί δεν είναι σίγουρο.
Καραμανλής Μ.: 4ΧΑ. Να παι-

χτούν! Στα ζεύγη το καλύτερο συμβό-
λαιο, ενώ το σλεμ είναι μάλλον πα-
ρακινδυνευμένο, αφού ο συμπαίκτης 
μίλησε πιεζόμενος, οπότε μπορεί να 
έχει ακόμα και 16 πόντους με καλά 
καρά και ένα κράτημα πίκα.

Δοξιάδης Κ: 4ΧΑ. Ειδικά στα ζεύ-
γη αυτό πρέπει να είναι για να παιχτεί. 
Πάντως, αν δεν μου είχε κρυφτεί ένας 
Ρήγας, την πρώτη φορά που μίλησα, 
δε θα μου είχαν δημιουργηθεί τέτοια 
προβλήματα. 

Δελημπαλταδάκης Ν.: 4ΧΑ. Το 
αρχικό πάσο, μας δίνει την ευκαιρία 
να δώσουμε απλό φιτ στα χωρίς ατού.

Βρούστης Β.: 4ΧΑ. Να τα παίξου-
με.

Διονυσόπουλος Δ.: 4ΧΑ. Ελπίζω 
να μη βρω #Α ξερό απέναντι. Δεύ-
τερη (κοντινή) εναλλακτική η αγορά 
5ΧΑ, που ζητάει από τον συμπαίκτη 
να διαλέξει σλεμ (κι ύστερα: πάσο στα 
6& ή διόρθωση των 6^ σε 6$).

Κανναβός Π.: 4ΧΑ. Με τον #Κ 
δε βλέπω εύκολο σλεμ. Αν ο συ-
μπαίκτης πάλι έχει πολλούς πόντους 
(που δεν το βλέπω από την αγορά) ας 
προχωρήσει. Σίγουρα του δείχνου-
με καλό χέρι (10-12 πόντους) και όχι 
καλή άμυνα για 4# κοντρέ.

Ρούσσος Γ.: 4ΧΑ. Αν έχει ξερό #Α 
και δεν τρέχουν τα σπαθιά, έπεσα σε 
άτυχο. 

Προκοπίου Γ.: 4ΧΑ. Ελπίζω να ερ-
μηνευθεί “για να παιχθούν”. Αν ο συ-
μπαίκτης μου είναι σε θέση να εκμε-
ταλλευθεί τα σπαθιά μου, λογικά δεν 
θα πρέπει να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα 
προβλήματα.

Αθανασιάδης Α.: 4ΧΑ. Και μπο-
ρούμε να συζητήσουμε αργότερα αν 
αυτό είναι για πάσο ή ερώτηση Άσων. 

Πλακίδα Η.: 4ΧΑ. Το οποίο μετά 
το 4#  είναι μάλλον to play. 

Άλλες εναλλακτικές:
 Σαπουνάκης Α: 5&. Θα ήθελα να 

έπαιζα 4ΧΑ, αλλά δε βρίσκω τον τρό-
πο, επειδή η αγορά 4ΧΑ δείχνει κά-
ποια διφυλλία. 

Παπακυριακόπουλος Γ.: 5&. Να 
δείξω ότι έχω και εγώ κάτι. Το πάσο 
είναι μάλλον FG, αλλά στα 5^ του συ-
μπαίκτη δε θα έχω πει τον πόνο μου. 

Μηλιτσόπουλος Ι.: Κοντρ. Με τον 
αντίπαλο στη 2η μου αρέσει να παί-
ζω άμυνα, παρά να παίζω στο επίπε-
δο 5. Δεν λέω 5&, αφού το 3ΧΑ του 
συμπαίκτη μπορεί να κρύβει σωλήνα 
καρά, όπως πχ Ax Axx AKQJxx xx.   

Όχι, εσύ είσαι στη 2η και με αυτό 
το χέρι βγάζεις 4ΧΑ+ (αν και υπάρχει  
περίπτωση να παίρνεις 800). 
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Αναγνώστες:
Γνωστόπουλος Ι.: 4ΧΑ. Από πάσο 

είμαστε, οπότε είναι σαφές τι έχουμε. 
Καρατζά Ε.: 4ΧΑ. Αν είναι to play.
Γούναλης Σ.: 4ΧΑ. Η παρεμβολή 

3ΧΑ σημαίνει αρκετούς πόντους και 
κράτημα πίκα (προφανώς άσο δίφυλ-
λο ή τρίφυλλο), οπότε ίσως έχουμε 
σλεμ και με τους δικούς μας πόντους. 
Ερώτηση άσων λοιπόν. 

Φλουρής Γ.: 5&. Με άλλο συσχετι-
σμό μανς θα σκεφτόμουν σοβαρά την 
τιμωρία, αλλά τώρα θέλω να πάρω το 
συμβόλαιο. Αγοράζω αυτό που βγά-
ζω σίγουρα.

Πουρναράς Τ.: Κοντρ. Αν και με 
βάση το 3ΧΑ του συμπαίκτη, ο #Κ 
μπορεί να μην είναι άχρηστη αξία, δεν 
έχει απομείνει χώρος για διερεύνηση, 
από κανέναν από τους δύο. 

Μπαλτάς Δ.: 6&. Εκλαμβάνω το 
3ΧΑ δυνατό, 18+, χωρίς σόλο με κρά-
τημα (#Α), οπότε θεωρώ το φιτ δεδο-
μένο. Καλύτερο σκορ από το 4# κο-
ντρέ 5 μέσα. Το μπαράζ έγινε στην 
τρίτη θέση με ευνοϊκές μανς για τους 
αντιπάλους και μπορεί να είναι πολύ 
light. Αν το 3ΧΑ σημαίνει κάτι άλλο.... 
τότε problem!

Ρούσσος Π.: 6&. Ελπίζω μόνο να 
μην παίζω με τον Ρούσσο Senior, που 
είπε 4ΧΑ, και φοβάται μήπως δεν τα 
βγάλει...

Παπαπέτρος Γ: 6&. Παπαπητεϊκή 
τουφεκιά. Ζεύγη δεν είπαμε είναι; Τοπ 
ή μηδέν. Ούτε για το ένα, ούτε για το 
άλλο θα είναι πρώτη φορά. Ούτε τε-
λευταία…

Εδώ υπάρχει μόνο μια αγορά, 
το πάσο, που είναι σχεδόν υποχρε-
ωτικό για τους εξής λόγους: α) Αν 
ο συμπαίκτης έχει κούπες έχει κάτω 
από 6 πόντους και άλλωστε αν πού-
με κοντρ θα μας λέει κούπες. β) Αν 
ο συμπαίκτης δεν έχει κούπες οι 
αντίπαλοι παίζουν το λάθος συμβό-

λαιο καθώς μπορεί να βγάζουν έως 
και μανς, 4$. γ) Δεν έχουμε ικανο-
ποιητική αγορά. 

Σύμφωνα με όλα αυτά, η καλύ-
τερη ελπίδα να γράψουμε από τη 
μεριά μας είναι να κάνουμε άμυνα 
στη 1#. 

Δοξιάδης Κ: Πάσο. Μανς δε μπο-
ρεί να χάνω και, πολλές από τις φο-
ρές που θα μου βγάζουν 1#, δε θα 
έχω να βγάλω τίποτα. Δε θα μπω σε 
περιπέτειες. Να σημειωθεί ότι, αν ο 
συμπαίκτης είναι μάξιμουμ (8π) τότε 
οι αντίπαλοι έχουν 9φ φιτ κούπα. 

Σαπουνάκης Α: Πάσο. Ο σύντρο-
φος είναι πολύ αδύνατος, επειδή δεν 
έκανε κοντρ νέγκατιβ. 

Δελημπαλταδάκης Ν.: Πάσο. 
Μόνη δικαιολογία για να μιλήσουμε 
είναι για να θυμηθούμε πόσο γρά-
φουν οι 4 Κούπες + 1 για τους αντι-
πάλους.

Καραμανλής Μ.: Πάσο. Μανς δε 
χάνουμε και οι αντίπαλοι σίγουρα 
έχουν κάποιο καλύτερο φιτ. Καρά 
καλά δεν έχουμε, για να αξίζει το 
ρίσκο να διεκδικήσουμε ένα παρτ 
σκορ εκεί, οπότε το μόνο που μένει 
είναι να τους αφήσουμε εκεί που εί-
ναι. 

Βρούστης Β.: Πάσο. Κι ό,τι πά-
ρουμε. 

Διονυσόπουλος Δ.: Πάσο. Ο συ-
μπαίκτης μας δεν έκανε κοντρ νέγκα-
τιβ. Κάποιος έχει τους υπόλοιπους 
πόντους και – κυρίως – κάποιος έχει 
τις $. Δεν πρόκειται να κερδίσω τί-
ποτα μιλώντας. Πολύ εύκολο πάσο.

Κανναβός Π.: Πάσο. Δε βλέπω 
καμία άλλη εναλλακτική αγορά.

Καραμανλής Φ.: Πάσο.
Παπακυριακόπουλος Γ.: Πάσο. 

Με σόλο κούπα ο συμπαίκτης θα 
έλεγε κάτι εάν είχε κάποιο φυλλαρά-
κι. Άρα δεν ψάχνω τίποτα. 

Ρούσσος Γ.: Πάσο. Ο σύντρο-
φος, που οπωσδήποτε έχει κούπες, 
δεν έχει πόντους ούτε για κοντρ νέ-
γκατιβ. 

Προκοπίου Γ.: Πάσο. Αγοράζω 
ορθόδοξα. Η Ανατολή δεν είχε τη 
δύναμη (ή τις κούπες ή και τα δύο) 
να κάνει negative, επομένως, αν δεν 
το βουλώσω τώρα, είναι πολύ πιθα-
νό να οδηγήσω τους αντιπάλους σε 
καλύτερο συμβόλαιο. 

Αθανασιάδης Α.: Πάσο. Ο σύ-
ντροφος, που κατά πάσα πιθανότη-
τα είναι κοντός στις πίκες, δε μίλη-
σε, άρα δεν έχει μεγάλη δύναμη. Οι 
αντίπαλοι μπορεί να έχουν κούπες ή 
κάποιο καλύτερο φιτ σε μινέρ ή ακό-

μα καλύτερο συμβόλαιο στα ΧΑ. Δεν 
υπάρχει κανένας λόγος να τους ενο-
χλήσω ή να μπλεχτώ σε περιπέτειες. 

Μηλιτσόπουλος Ι.: Πάσο. Και 
γρήγορα! Πού πήγανε οι κούπες; Αν 
τις έχει ο συμπαίκτης μας τότε είναι 
άγραφος (αλλιώς θα κόντραρε νέ-
γκατιβ) ενώ, αν δεν τις έχει, τότε οι 
αντίπαλοι έχουν τουλάχιστον 9φυλ-
λο φιτ στις κούπες. 

Πλακίδα Η.: Πάσο. Ίσως 
underbid, αλλά είναι ομάδες και, 
εξάλλου, το πιθανότερο είναι ότι 
απέναντι δεν υπάρχουν πόντοι και 
επιπλέον ο εκτελεστής θα βρει μάλ-
λον σόλο στον μορ. 

Αναγνώστες: 
Πουρναράς Τ.: Πάσο. Δε βλέπω 

να έχει κάτι ο συμπαίκτης, εξαιτίας 
του οποίου να υποχρεώθηκε να πα-
σάρει. 

Καρατζά Ε.: Πάσο. Οποιοδήποτε 
συμβόλαιο είναι ρίσκο. 

Μπαλτάς Δ.: Πάσο. Οι αντίπαλοι 
έχουν σίγουρα φιτ σε μαζέρ ή υπε-
ροπλία πόντων. Ο συμπαίκτης δεν 
έχει 4φυλλο καρό. Δεν μπορώ να 
κοντράρω, γιατί θα ακούσω κούπες.

Ρούσσος Π.: Πάσο. Ή ο συμπαί-
κτης, ή οι αντίπαλοι, έχουν κούπες...
καλύτερα να μην ξαναμιλήσω. 

Γνωστόπουλος Ι.: Πάσο. Αν έχω 
1ΧΑ τότε τον βάζω μέσα και στη 1#.

Παπαπέτρος Γ: Πάσο. Σε ομά-
δες είναι πιο επικίνδυνο, αν μιλή-
σω, να βρουν οι αντίπαλοι καλύτε-
ρο συμβόλαιο, σε κούπες ειδικά αν 
ο δικός μου είναι άγραφος. Για μανς 
στον άξονα μου δεν βλέπω προοπτι-
κή, έτσι κι αλλιώς.

Φλουρής Γ.: 1ΧΑ. Ο Βορράς με 
τι ακριβώς έκανε παρεμβολή; Μου 
φαίνεται "πολύ" το χέρι και θα ξα-
ναμιλήσω. Παρά το σόλο κούπα, νο-
μίζω ότι το 1ΧΑ είναι καλύτερο, γιατί 
δείχνει το κράτημα.
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Πρόβλημα 5

Δύση Bορράς Aνατολή Νότος
1^

;
1# Πάσο Πάσο

Oμάδες - όλοι στη δεύτερη

 Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
 πάσο 10 14 50%
 κοντρ 7  11%
 1ΧΑ 7  17%
 2^ 7  11%
 2& 7  6%
 3#   6%
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Πρόβλημα 6

Δύση Bορράς Aνατολή Νότος
1XA

;
2^* 2#** 4#

Oμάδες - AΔ στη δεύτερη

*πίκες και ένα άλλο χρώμα

**κιουμπίντ, φόρσινγκ μανς
 Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
 5^ 10 9 67%
 κοντρ 8 3 6%
 4ΧΑ 8 2 0%
 πάσο 7  22%
 6^ 5  6%
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Ίσως το πιο δύσκολο πρόβλη-
μα του σετ. Σίγουρα δεν μ’ αρέσει να 
κάνω άμυνα στις 4 πίκες γι' αυτό δια-
φωνώ με το κοντρ, εφόσον είναι πολύ 
δύσκολο για τον συμπαίκτη να μην το 
αφήσει. Από την άλλη δεν θέλω να 
τον παρασύρω να πάει, ίσως, σλεμ τη 
στιγμή που έχω τον Ρήγα πίκα άχρη-
στο στα φύλλα μου. Κυρίως για τον 
λόγο αυτό προτιμώ την αγορά 4ΧΑ 
που λογικά είναι για να παιχθούν (αλ-
λιώς μπορώ να πω πρώτα πάσο). Άλ-
λωστε τα 4ΧΑ πολύ πιθανό να είναι 
το καλύτερο συμβόλαιο για τον άξο-
να μας. Πάντως η αγορά που πλειο-
ψήφησε με διαφορά, σε πάνελ και 
αναγνώστες, ήταν τα 5^.

Βρούστης Β.: 5^. Πολύ δύσκολο. 
Μπορεί το σωστό να είναι το κοντρ ή 
το 4ΧΑ για να παιχτεί. Θα προτιμήσω 
το 5^ χωρίς να είμαι σίγουρος γιατί.

Δελημπαλταδάκης Ν.: 5^. Αφού 
είναι φόρσινγκ για μανς, αγοράζω την 
μανς που μου φαίνεται πιο πιθανή, 
από αυτές που έχουν απομείνει. Ενα-
ντίον “καμένων” αντιπάλων το κοντρ 
μπορεί να ήταν επιλογή.

Καραμανλής Μ.: 5^. Δεύτερη ενα-
ντίον πρώτης με καλά κοντρόλ, τα 5^ 
έχουν πολύ καλές ελπίδες, ενώ το 
σλεμ δεν αποκλείεται. 

Διονυσόπουλος Δ.: 5^. Δεν μπο-
ρώ να σκεφτώ έναν λόγο για να μη 
“διαφημίσω” σε αυτό το σημείο το 
6φ χρώμα μου. Χωρίς μακρύ χρώ-
μα θα πέρναγα πάσο (φόρσινγκ) και 
θα άφηνα την πρωτοβουλία στον συ-
μπαίκτη, επομένως θα πρέπει να εί-
ναι σαφές και σε αυτόν ότι, με το ομα-
λό και λιμιταρισμένο από το άνοιγμα 
χέρι μου, είχα λόγο που πήρα πρω-
τοβουλία.

Κανναβός π.: 5^. Ο συμπαίκτης 
μάλλον δεν έχει καλό μακρύ χρώμα 
(θα το αγόραζε στο επίπεδο 3) και επί-
σης έχει κατανομή στις πίκες, οπότε 
δεν θεωρώ καλές εναλλακτικές αγο-
ρές ούτε το πάσο ούτε το 4ΧΑ.

Παπακυριακόπουλος Γ.: 5^. Θα το 
προτείνω. Ο συμπαίκτης έχει το πολύ 
2 πίκες, άρα θέλω να πιστεύω ότι έχει 
3+ καρά. 

Ρούσσος Γ.: 5^. Και λίγα είναι.  
Προκοπίου Γ.: 5^. Η αγορά μου 

δεν είναι αναμενόμενη. Εφόσον άνοι-
ξα 1ΧΑ θα περίμενε κανείς να επα-
ναδηλώσω κοντρ ή πάσο (forcing) 
ή 4ΧΑ. Επομένως ο συμπαίκτης μου 
ίσως καταλάβει τι παίζει εδώ. Το θέμα 
όμως παραμένει: έκανα τη σωστή επι-
λογή; Αμφίβολο.

Αθανασιάδης Α.: 5^. Ας δείξω το 
χρώμα μου και ας σκεφτεί ο σύντρο-
φος γιατί δεν είπα ούτε πάσο ούτε 
κοντρ. 

Μηλιτσόπουλος Ι.: Κοντρ. Με τον 
#Κ στα χαρτιά μου δεν πάω στο επί-
πεδο 5. 

Πλακίδα Η.: Κοντρ. Το πάσο είναι 
forcing και δείχνει ανοχή στο επίπε-
δο 5, αλλά ίσως δυσκολευτούμε στην 
συνέχεια της αγοράς και ο #Κ δε θα 
αρέσει ιδιαίτερα στον συμπαίκτη. 

Καραμανλής Φ.: Κοντρ. Το πάσο 
είναι φόρσινγκ και δε θέλω να παίξει 
κάτι ο δικός μου με #Κχ, ούτε να πάω 
5^ στα τυφλά. 

Δοξιάδης Κ: 4ΧΑ. Από τη στιγμή 
που το πάσο είναι φόρσινγκ είναι λο-
γικό το 4ΧΑ να είναι πρόταση να παι-
χτεί. Αν είχα κάποιο 5422 θα ξεκινού-
σα με πάσο (όπως αν είχα 4432 με χχ 
πίκα) και από τον συμπαίκτη το 4ΧΑ 
πλέον θα έψαχνε συμβόλαιο. ο συ-
μπαίκτης λογικά μπορεί τώρα να φα-
νταστεί μακρύ μινέρ και κράτημα. 

Σαπουνάκης Α: 4ΧΑ. Αν τα καρά 
πέφτουν θα είμαι τραβηχτός. 

Αναγνώστες: 
Πουρναράς Τ.: 5^. Έτσι όπως 

έστρωσα.... 
Καρατζά Ε.: 5^. Ομάδες είναι, 

θα κάνω μια προσπάθεια. Νομίζω το 
πάσο δείχνει πιο πολύ ενδιαφέρον, 
που δεν το έχω. Ελπίζω στην αντάμ 
του #Α. 

Μπαλτάς Δ.: 5^. Οι 4# μπορεί 
και να βγαίνουνε. Ο Βοράς έχει 5-5-
2-1 και ο Νότος είναι σικάν ή σόλο 
στο δεύτερο πεντάφυλλο. Το φιτ, στο 
καρό ή στις κούπες, για τον άξονά 
μας δεδομένο. Χαμένη αξία ο #Κ, δεν 
πάμε για σλεμ. 

Ρούσσος Π.: Πάσο. Πάσο φόρ-
σινγκ. Αν ο δικός μου κοντράρει θα 
πω 5^, που, μετά το πάσο μου, εί-
ναι slam try. Αν ο δικός μου αγορά-
σει χρώμα, σπαθιά ή κούπες, τότε θα 
βάλω και το 6ο. 

Φλουρής Γ.: Πάσο. Είμαι στο 
minimum της αρχικής αγοράς μου 
(και λίγο παρακάτω), οπότε ας απο-
φασίσει ο συμπαίκτης.

Γνωστόπουλος Ι.: Πάσο. Ό,τι είχα 
να πω το είπα. Ο δίφυλλος Ρήγας πριν 
τον βορά, μου μειώνει δραματικά την 
αξία του χεριού.

Παπαπέτρος Γ: 6^. Την αγορά 
που θα έκανα πάνω στο τραπέζι. Πάλι 
μηδέν πήρα; 

Δεύτερη παμψηφία στο πάνελ 
ενώ και οι περισσότεροι αναγνώστες 
είχαν την ίδια άποψη. Βέβαια το χέρι 
θέλει μόνο κατάλληλα φύλλα απένα-
ντι για να βγάλει μανς, 4#. Π.χ. μόνο 
#KQ και ^Α απέναντι κάνουν τη μανς 
να παίζεται. Ίσως αν ήμασταν στη δεύ-
τερη να ήμασταν και πιο τολμηροί 
στην επιλογή μας. Όμως το χέρι είναι 
από πραγματικό τουρνουά και, πράγ-
ματι, υπήρχε μανς που χάθηκε.

Ρούσσος Γ.: 2#. Κρίμα να μην 
υπάρχει αγορά 2,5#. 

Μηλιτσόπουλος Ι.: 2#. Η αγορά 
αδικεί ελαφρώς το χέρι μου, αλλά 
οι άλλες εναλλακτικές (πχ 3#, 2ΧΑ) 
έχουν πιο πολλά και σημαντικά προ-
βλήματα.

Προκοπίου Γ.: 2#. Με τα κάτω. 
Κανναβός Π.: 2#. Το 3# νομίζω 

είναι πολύ overbid, όπως και το 2^ 
και το 2ΧΑ. Οπότε αγοράζω 2# και 
αν συνεχίσει ο συμπαίκτης θα πάμε 
σε μανς.

Αθανασιάδης Α.: 2#. Αναγκαστι-
κά, αφού δεν υπάρχει λίμιτ 2,5. Αν το 
πρόβλημα μπήκε για να δοκιμαστού-
με μήπως κάποιος πει 2^ ή 2ΧΑ, προ-
σωπικά απορρίπτω και τις δυο αυ-
τές εναλλακτικές. Φυσικά το χέρι εί-
ναι τελείως διαφορετικό από εκείνο 
του προβλήματος 3, αλλά αυτό είναι 
το φυσικό σύστημα. Ίσως τα δυο πα-
ραδείγματα μαζί αποτελούν ένα ακό-
μη αποδεικτικό στοιχείο της χρησιμό-
τητας της σύμβασης gazilli.

Διονυσόπουλος Δ.: 2#. Τι άλλο; 
Δεν θα είναι ομόφωνο αυτό;

Δοξιάδης Κ: 2#. Τι άλλο; 
Σαπουνάκης Α: 2#. Δεν βλέπω 

άλλη λογική αγορά. 
Δελημπαλταδάκης Ν.: 2#. Αν 

βγαίνει μανς θα είναι μάλλον στις πί-
κες. Τις επαναλαμβάνουμε και βλέ-
πουμε.

Καραμανλής Μ.: 2#. Οι πίκες, αν 
και με κακά ονέρ, είναι αρκετά δεμέ-
νες. 

Πλακίδα Η.: 2#. Δεν είναι και τόσο 
άθλιο το χρώμα, λαμβάνοντας υπόψη 
την έλλειψη ικανοποιητικών εναλλα-
κτικών.

Καραμανλής Φ.: 2#. Ήδη είναι ψι-
λο-πρόταση. 

Παπακυριακόπουλος Γ.: 2#. Εν-
θαρρυντική αγορά. Το χρώμα είναι 
λίγο λειψό, αλλά δε μου αρέσει και 
το 2ΧΑ. 

Η αγορά 2# είναι ενθαρρυντι-

 Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
 2# 10 14 61%
 3# 8  17%
 2ΧΑ 7  17%
 2^ 7  6%
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κή μόνο εάν παίζεις το πήδημα στον 
πρώτο γύρο, π.χ. 1χ - 2# αδύνατο. 

Αναγνώστες: 
Φλουρής Γ.: 2#. Δεν θα καταπιώ 

το 6φυλλο, και το χέρι δεν είναι αρκε-
τά καλό για κάτι παραπάνω.

Καρατζά Ε.: 2#. Δεν είναι καθό-
λου καλής ποιότητας, αλλά δε βλέπω 
πιο ελκυστική εναλλακτική. 

Μπαλτάς Δ.: 2#. Οι καλύτερες πι-
θανότητες για φιτ. Σε χωρίς ατού θα 
μπούμε πολλές μέσα, αν δεν μετραρι-
στούν οι πίκες. Με σικάν πίκα και 6-5-
2-0, ο partner θα φύγει σε 3&. 

Ρούσσος Π.: 2#. Είμαι μάξιμουμ. 
Ελπίζω ν' ακούσω 2ΧΑ, να βάλω και 
το τρίτο.

Παπαπέτρος Γ: 2#. Ακόμα και εγώ 
δεν έχω άλλη εναλλακτική. 

Πουρναράς Τ.: 3#. Κλέβω λίγο; 
Γνωστόπουλος Ι.: 3#. Αν έχου-

με φιτ λογικά βγαίνουν οι 4#. Αν 
όχι, στα 3ΧΑ δε θα γίνει αντάμ πίκα. 
Χμμμ... 

Γούναλης Σ.: 2^. Μετά ξαναλέ-
με τις πίκες (αν δεν έχει 3φυλλη πίκα 
ο συμπαίκτης), και, ανάλογα με την 
απάντηση, καταλήγουμε ακόμη και 
στα 3ΧΑ, μια και έχουμε εμείς τα καλά 
καρά. 

Μεγάλη μάχη έγινε σε πάνελ και 
αναγνώστες που διαιρέθηκαν μεταξύ 
2 επιλογών, πίκα και σπαθί. Η πίκα 
έχει το πλεονέκτημα ότι χτυπάει κα-
τευθείαν την αδυναμία του εκτελεστή 
στην περίπτωση που αυτός έχει σόλο 
στα φύλλα του, καθώς η αγορά 3ΧΑ, 
μετά από 1 επί 1, δείχνει δυνατό χέρι 
με 6φυλλο+ χρώμα, κρατήματα στα 
μη αγορασθέντα και όχι υποχρεωτι-
κά ομαλή κατανομή. Από την άλλη 
το σπαθί (ονέρ κατά προτίμηση λόγω 
του &8) είναι η αντάμ που θα κάναμε 
με το βιβλίο σε πολλές συνηθισμένες 
περιπτώσεις.

Κανναβός Π.: #Q. Συνήθως στο 
χρώμα του μορ, μετά από τέτοια αγο-
ρά, υπάρχει τρύπα, οπότε δοκιμάζου-
με μη έχοντας καλλίτερη εναλλακτι-
κή αντάμ.

Δελημπαλταδάκης Ν.: #Q. Συ-
νηθίζεται αυτές οι αγορές 3ΧΑ να εί-
ναι κοντές στην πίκα, οπότε μπορεί 
να πιαστεί ο εκτελεστής στον ύπνο. Η 
&Q είναι μια κοντινή δεύτερη επιλο-
γή λόγω ζευγών, μια και είναι η αντάμ 
που έχει τις λιγότερες πιθανότητες να 
πουλήσει μπάζα. 

Δοξιάδης Κ: #Q. Είναι πολύ πι-
θανό ο εκτελεστής να είναι κοντός 
πίκα σε αυτή την αγορά. Η άλλη εναλ-
λακτική μου ήταν το καρό... 

Καραμανλής Μ.: #Q. Σε αυτές τις 
ντόνες το ζητούμενο είναι κατά αρχάς 
να επιτεθούμε και κατά δεύτερον να 
μη δώσουμε την ένατη μπάζα στον 
εκτελεστή, που πολλές φορές του λεί-
πει. Νομίζω ότι η #Q είναι πιο κοντά 
στη χρυσή τομή μεταξύ των δύο στό-
χων. 

Αθανασιάδης Α.: #Q. Συνήθως, 
στις περιπτώσεις αυτές, οι εκτελεστές 
έχουν σόλο στο αγορασμένο χρώμα 
του μορ και ίσως είναι μια καλή ευκαι-
ρία να πάρουμε τις πρώτες λεβέ, αν 
πχ ο μορ έχει 4φυλλο Ρήγα. Επόμενη 
επιλογή μου θα ήταν η  &Q

Βρούστης Β.: #Q. Δε νομίζω ότι 
υπάρχει σωστό και λάθος. Προτιμώ 
πίκα γιατί συνήθως σε αυτή την αγο-
ρά ο εκτελεστής έχει σόλο.

Σαπουνάκης Α: &Q. (ή &J). Ψά-
χνω ένα τουλάχιστον ονέρ σπαθί στον 
σύντροφο. Προτιμώ να βγω ονέρ, 
από λιμό, διότι θέλω να διαφυλάξω 
το ονέρ του συντρόφου, όταν σε λίγο 
θα προσπαθήσει να με σκουιζάρει ο 
εκτελεστής παίζοντας τα καρά του. 

Διονυσόπουλος Δ.: &Q. (ή &J, 
ανάλογα με τη συμφωνία που έχου-
με). Σε αυτή την αγορά, που ο εκτελε-
στής έχει μεγάλο μήκος στα καρά χω-
ρίς 2ο χρώμα και είναι πιθανό να εί-
ναι σε θέση να «τρέξει» άμεσα πολ-
λές μπάζες, νομίζω ότι αυτή είναι κα-
λύτερη αντάμ, από το μικρό πίκα ή το 
μικρό σπαθί. 

Ρούσσος Γ.: &J. Αν η ντάμα ζητάει 
ντεμπλοκάζ. Αλλιώς τη &Q. 

Προκοπίου Γ.: &Q. (ή &J). Σε μια 
ούτως ή άλλως δύσκολη επιλογή, 
διάλεξα αυτή που, αν αποδειχθεί λαν-
θασμένη, θα προκαλέσει τη λιγότερη 
δυνατή γκρίνια του συμπαίκτη μου!

Μηλιτσόπουλος Ι.: &Q. Όλες οι 
αντάμ, πλην καρό, είναι παραδεκτές 
και περίπου ισάξιες. Καμία αντάμ δεν 
έχει κάτι που να την καθιστά πλεονε-
κτική έναντι των άλλων. 

Πλακίδα Η.:  &χ. Αν και o #J έχει 
προοπτικές. 

Παπακυριακόπουλος Γ.: &χ. Θα 
παίξω για 3φύλλα Α, Κ, 10 σπαθί, αντί 
για 2, τον Α ή την Q κούπα.   

Αναγνώστες: 
Καρατζά Ε.: #Q. Για να κόψω 

επικοινωνίες και να μην πουλήσω. 
Ο Νότος, με την αγορά του, θεωρη-
τικά υπόσχεται κοντή πίκα. Αν ο μορ 
είναι τετράφυλλος, δε θα έχω θέμα 
και μπορεί και να κερδίσω. Σε αγώνα 
ομάδων θα έβγαινα το σπαθί. 

Μπαλτάς Δ.: #Q. Μήπως βρω 
τον #Α πεντάφυλλο στον συμπαίκτη. 

Ρούσσος Π.: #Q. Βλέποντας τα 
δύο λιμά στο χέρι μου, τα καρά καλο-
στέκουν για τον αντίπαλο. Λογικά έχει 
κάποιο κράτημα στα πλαϊνά χρώμα-
τα. Άρα, αν δεν πάρω 5 μπάζες στην 
αντάμ, λογικά θα μου τα βγάζει. Βγαί-
νω στο χρώμα που μπορεί να μπάζει 
περισσότερο ο εκτελεστής. 

Παπαπέτρος Γ: &3. Με την αί-
θουσα. 

Πουρναράς Τ.: $3. Τα ζεύγη κά-
νουν δύσκολη την αντάμ. Μπορεί το 
ονέρ σπαθί να μην κάνει τόσο κακό, 
όσο ενδεχόμενα η αντάμ κούπα. 

Φλουρής Γ.: $3. Δύσκολο πρό-
βλημα. Με την εμπάς καρό (αν χρει-
άζεται) εντός, και τον συμπαίκτη 
maximum 5-6 πόντους, δεν βλέπω 
πώς μπορώ να αποφύγω το +1, εκτός 
αν τρέξω κάποιες γρήγορες μπάζες 
στην αντάμ... και ελπίζω να μαντέψω 
σωστά. Πιθανόν το σπαθί να κερδίζει 
(επειδή ζητάει ένα ονέρ στον συμπαί-
κτη), αλλά από την αγορά μπορώ να 
συμπεράνω ότι κανείς από τους αντι-
πάλους δεν έχει μήκος στις κούπες, 
οπότε ίσως η κούπα να είναι καλύτε-
ρη.

Γνωστόπουλος Ι.: $3. Ό,τι λεβέ 
πάρουμε πρέπει να τις πάρουμε 
γρήγορα γιατί, καθώς φαίνεται, τα 
καρά τρέχουν.

Ισοψηφία στους αναγνώστες κα-
θώς οι Ελένη Καρατζά και Ηρώ Πλα-
κίδα  πρώτευσαν στο διαγωνισμό συ-
γκεντρώνοντας 75 πόντους στους 80 
και θα τις έχουμε στο πάνελ στο επό-
μενο τεύχος. Οι  πρώτοι του 64ου δι-
αγωνισμού: 

1-2) Ε. Καρατζά και Η. Πλακίδα 
75,   3) Γ. Οικονομόπουλος 73, 4) A. 
Mοσχογιάννης 70, 5-6-7) Ι. Γνωστό-
πουλος, Ε. Καραγιάννη, Γ. Τούλης 
69, 8-9) Δ. Μπαλτάς, Π. Ρούσσος 68, 
10) Δ. Θεοδώρου 67, 11-12) Γ. Πα-
παπέτρος, Τ. Πουρναράς 66. 

#  QJ5
$ K943
^ 84
& QJ83

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 8

Δύση Bορράς Aνατολή Νότος
1^

Πάσο 1# Πάσο 3XA*

όλοι 
πάσο

Ζεύγη – όλοι στη δεύτερη

*δυνατό χέρι με μακρύ χρώμα καρά
 Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
 #Q 10 7 39%
 &Q/&J 9 5 11%
 &x 8 2 28%
 $3 7  22%
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Διανομές για διαγωνισμό 65
♠ A1064
♥ AJ854
^A107
♣ 6

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 1

♠ ΑΚJ953
♥ 64
^8
♣ AQ85

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 2

♠ ΑJ5
♥ 96
^ K4
♣ AKQ753

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 3

♠ A7
♥ AJ6543
^ 2
♣ AK108

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 4

♠ Q97632
♥ 10
^-
♣ AJ8654

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 6

Δύση Bορράς Aνατολή Νότος
1$ 2& 2# 4&
;

Δύση Bορράς Aνατολή Νότος
1^ πάσο 1$

1# 2^ πάσο 4$

;

Oμάδες – ΑΔ στη δεύτερη

 Ζεύγη – ΑΔ στη δεύτερη

Δύση Bορράς Aνατολή Νότος
1#

;

Ζεύγη – ΑΔ στην πρώτη

Δύση Bορράς Aνατολή Νότος
1XA

πάσο 2& πάσο 2$

πάσο 4^* πάσο 4#
πάσο   4XA    πάσο 5#**

πάσο    6$    Όλοι    
   πάσο

 Ομάδες – ΒΝ στη δεύτερη

Δύση Bορράς Aνατολή Νότος
1$ 2^ πάσο 3^

κοντρ πάσο 5& πάσο

;

Ομάδες – ΑΔ στην δεύτερη

♠ K854
♥ A6
^63
♣ AKJ107

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 5

Δύση Bορράς Aνατολή Νότος
1& 2$ πάσο 4$

;

Ομάδες – όλοι στη δεύτερη

Δύση Bορράς Aνατολή Νότος
2XA πάσο

3$* πάσο 3# πάσο

;

Ομάδες- όλοι στη δεύτερη

*transfer

*σπλιντερ, φιτ κουπα
** 2 Άσοι (από 5) και η Ντάμα ατού

Τι αντάμ κάνετε με το παραπάνω χέρι;

ΠΑΝΕΛ 1 2 3 4 5 6 7 8

Αθανασιάδης Α 2& 2ΧΑ 2# 4ΧΑ πάσο 5^ 2# #Q

Βρούστης Β 3^ 2ΧΑ 2ΧΑ 4ΧΑ πάσο 5^ 2# #Q

Δελημπαλταδάκης Ν 1# 2ΧΑ 2$ 4ΧΑ πάσο 5^ 2# #Q

Δοξιάδης Κ 2& 2# 2$ 4ΧΑ πάσο 4ΧΑ 2# #Q

Διονυσόπουλος Δ 2& 2ΧΑ 2$ 4ΧΑ πάσο 5^ 2# &Q

Κανναβός Π 3^ 2# 2ΧΑ 4ΧΑ πάσο 5^ 2# #Q

Καραμανλής Μ 3^ 2ΧΑ 2$ 4ΧΑ πάσο 5^ 2# #Q

Kαραμανλής Φ 1# 2ΧΑ 2# 4ΧΑ πάσο κοντρ 2# #Q

Μηλιτσόπουλος Ι 2& 2ΧΑ 2# κοντρ πάσο κοντρ 2# &Q

Παπακυριακόπουλος Γ 2& 2ΧΑ 2ΧΑ 5& πάσο 5^ 2# &μικρό

Προκοπίου Γ 3^ 2# 2ΧΑ 4ΧΑ πάσο 5^ 2# &Q

Ρούσσος Γ 1# 2ΧΑ 2# 4ΧΑ πάσο 5^ 2# &J

Σαπουνάκης Α 2& 2# 2ΧΑ 5& πάσο 4ΧΑ 2# &Q

Πλακίδα Η 3^ 2ΧΑ 2ΧΑ 4ΧΑ πάσο κοντρ 2# &μικρό A
πα

ντ
ήσ

ει
ς 

64
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♠  543
♥ J74
^ Q653
♣ J84

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 8

*φορσινγκ

♠  7
♥ AKQJ
^K76
♣ AQ1043

Β
Δ    Α

Ν

Πρόβλημα 7

Δ Β Α Ν
1& 1# πάσο
2$ πάσο 3$* πάσο

3# πάσο 3XA πάσο
  4&   πάσο     4$   πάσο
   ;

Ομάδες - όλοι στην πρώτη
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ΔΕΥΤΕΡΑ
ΑΣΑΕ Ομάδες Όπεν / Ομάδες 1-9 19.30
ΑΟΜ Ζεύγη χάντικαπ (ταυτ.) 19.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
ΑΟΜΨ Ζεύγη 1-9

Ζεύγη Όπεν
20.00
20.30

ΑΟT Oμάδες 1-9/ Oμάδες 1-6 19.30
ΘΕΣΠΙΣ Oμάδες Όπεν 17.00
MEΛIΣΣIA Ζεύγη Όπεν (ταυτ.)/ Ζεύγη 1-6 19.15
ΟΑΜΠEI Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.15

ΟΑΜΚΗ
Oμάδες Όπεν / Oμάδες 1-9 / 
Oμάδες 1-6

20.00

ΟΑΜ-ΛE Oμάδες Όπεν / Oμάδες 1-9 20.30
ΟΠAΦ Zεύγη Swiss Όπεν 20.30
TPITH

ΑΟΜ 
Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 
Oμάδες 1-9

20.30

ΑΟΜΨ Ζεύγη όπεν (ταυτ.) 20.00

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

19.45
19.30

ΑΣΝΒ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.30

ΑΟΜΒ
Ζεύγη Όπεν
Ζεύγη 1-9 (ταυτ.)

10.30
20.15

ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν(ταυτ.)/ Ζεύγη 1-6 19.30

ΘΕΣΠΙΣ Ζεύγη Όπεν 10.45

IKAPOΣ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20.00
MEΛIΣΣIA Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 19.15
MΠOKA Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΟΑΜΚΗ- Ζεύγη Όπεν (ταυτ.)/ 

Ζεύγη 1-9 (ταυτ.)
19.30

ΟΑΜ-ΛE
Ζεύγη Όπεν (ταυτ.)/ 
Ζεύγη 1-6

20.30

OΠAΦ Ζεύγη 1-9 20.30

TETAPTH
ΑΕΠΜΑ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19:30

ΑΟΜ Oμάδες Όπεν 20.30
Oμάδες 1-6(7) 20.30

ΑΟΜΒ Ζεύγη 1-6/Oμάδες Όπεν 20.15

ΑΟMΨ
Ζεύγη 1-9/ 
Ζεύγη Όπεν (ταυτ.)

19.30
20.30

AOT Ζεύγη 1-9 20.30
AΣAE Oμάδες Όπεν 19.30
IKAPOΣ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
MΠOKA Oμάδες Όπεν 20.00
ΟΑA Ζεύγη Όπεν 10.30
OAMΠEI Oμάδες Όπεν 20.15

OAMKH
Ζεύγη Όπεν με χάντικαπ
Zεύγη 1-9 Swiss
Zεύγη 1-6

10.30
20.00
19.30

OAM-ΛE Zεύγη  handicap (ταυτ.) 20.00
OΠAΦ Oμάδες Όπεν/ Ζεύγη 1-6 20.30

ΠEMΠTH
ΑΟΜ Ζεύγη Όπεν / Ζεύγη 1-9 / 20.30
ΑΟΜB Oμάδες 1-9 20.15
ΑΟMΨ Oμάδες Όπεν 20.00

AOT
Ζεύγη 1-6
Ζεύγη Όπεν με χάντικαπ

19.00
20.15

AΣAE Oμάδες 1-6 19.30
ΘEΣΠIΣ Ζεύγη Όπεν 20.30
IKAPOΣ Ζεύγη Όπεν 10.30
MEΛIΣΣIA Oμάδες 1-9 19.15
MΠOKA Ζεύγη Όπεν 20.30
OAA Ζεύγη Όπεν-Zεύγη 1-6 19.00

OAMKH
Ζεύγη Όπεν Swiss
Ζεύγη 1-6 Swiss

20.30
19.30

OAM-ΛE Oμάδες Όπεν 20.30
OΠAΦ Ζεύγη Όπεν 20.30
ΠAPAΣKEYH
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 20.15

ΑΟΜΨ
Ζεύγη Όπεν (handicap)
Ζεύγη Όπεν

10.30
20.30

ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν 19.00
AΣAE Aτομικός 11.30
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη Όπεν (handicap) 20.00
OAM-ΛE Ζεύγη Όπεν 20.30
ΣABBATO
OAA Ζεύγη Όπεν 10.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν 18.30
KYPIAKH
ΑΟΜ Ζεύγη Όπεν (handicap) 18.30
ΑΟΜB Ζεύγη Όπεν 19.30
ΑΟMΨ Ζεύγη Όπεν/ Ζεύγη 1-9/ 19.30
AOT Ζεύγη Όπεν 19.00
IKAPOΣ Ζεύγη Όπεν 19.00
MEΛIΣΣIA Ζεύγη 1-9  και Ζεύγη 1-6 19.30

OAMKH
Ζεύγη Όπεν / Ζεύγη 1-9/
Ζεύγη 1-6

19.30

OAM-ΛE Ζεύγη Όπεν 19.30
OΠAΦ Ζεύγη 1-9 19.00

ΑΜΙ - Ιωάννινα
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Παρασκευή Oμάδες Όπεν 20.00
ΑΟΜΜ - Βόλος
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.30
Τετάρτη Ζεύγη όπεν (ταυτ.) 19.30
ΑΟΜΣ - Kιάτο
Tρίτη Ζεύγη Όπεν 20.00
ΑΟΜX - Xαλκίδα
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Σάββατο Ζεύγη Όπεν 11.30
EΣΠEPOΣ - Λαμία
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
IOΘ - Θεσσαλονίκη
Tετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 21.00
KEΔA- Aγρίνιο
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
Τετάρτη Oμάδες Όπεν 17.00
KOAM - Kέρκυρα
Δευτέρα Oμάδες Όπεν ή 

Ζεύγη όπεν 
18.30

Tετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.30
ΛAMΘ - Θεσσαλονίκη
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 21.00
ΟΑΜΘ - Θεσσαλονίκη
Δευτέρα Ζεύγη (ταυτ.) 20.30
Τρίτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Πέμπτη Ομάδες  Όπεν 20.30
OAMK - Kαλαμάτα
Δευτέρα Ομάδες  Όπεν 21.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 21.00
Kυριακή Ζεύγη Όπεν 20.30

OAMΛ - Λάρισα
Tρίτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
OAMP - Pόδος
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 21.00
Τρίτη Zεύγη 1-9 (ταυτ.) 21.00
Πέμπτη Oμάδες Όπεν 21.00
Παρασκευή Zεύγη 1-6 21.30
OAMΣ - Σέρρες
Δευτέρα Oμάδες Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
OAMXN -Xανιά
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
ΠOAM - Πάτρα
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Παρασκευή Oμάδες Όπεν 20.30
POM - Pέθυμνο
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΠΛH - Hράκλειο
Tετάρτη Oμάδες Όπεν 20.00
Kυριακή Ζεύγη 1-9 19.00
ΣAMOΣ - Σάμος
Δευτέρα Zεύγη Όπεν 20.30
Tετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΣΛAM - Λέσβος
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Tετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Παρασκευή Ζεύγη Όπεν 20.30
XOM - Xίος
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.00
Tετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.00Περιφέρεια

Aγωνιστικό Πρόγραμμα

5-7 Παν. Πρωτ. γυναικών & Aνδρών

12-14
Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Oμάδων              

13-Γεν. Συνέλευση
19-21 OAMKHφισιάς

26-28
AOMBουλιαγμένης, AOMXαλκίδας, OAM 

Aμαρουσίου
28-Eθνική γιορτή

2-4 Kύπελλο Eλλάδας

9-11
             AOMBουλιαγμένης, 

AEΠMελισσίων 
16-18 Παν. Πρωτ. Kατηγοριών (προκριμ.)

23-25
AMIωαννίνων, OAM Aμαρουσίου

OAAθηνών
30&1-
2/12

Παν. Πρωτ. Kατηγοριών (τελικός)

7-9
AΣAιγυπτιωτών Eλλήνων, AOTαταύλα

OAMXανίων                                   
14-16 Περιφ. Πρωτ. Bορ. Eλλάδος (Θεσ.)
21-23 AθηναϊκόςOM

28-30
ΠΛΗρακλείου, ΑΟΤαταύλα, 

ΟAMΠειραιά

Oκτώβριος

Nοέμβριος

Δεκέμβριος

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ΜΑΥΡΙΣΤΕ 17 ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 
ΟΡΙΖOΝΤΙΑ
1. Ανήκουν στον εξοπλισμό ασφαλείας των κινητών τηλεφώνων
2. Ορθές σκέψεις – Φωνούλα...κότας
3. Αρχικά εργατικού κέντρου – Εκεί εδρεύει ο ΑΟΒ
4. Δείχνει – Η βόλτα του μάγκα
5. Πτώμα ζώου σε αποσύνθεση – Μπορεί να τιμωρηθείς αν παίζεις 

έτσι
6. Είδος μεγαλόσωμου πιθήκου (αιτ) – Θα τα βρεις στο “δόντι”
7. Μνημονεύεται κι αυτή μαζί με την....Σάρα -  “....ημίν σήμερον”
8. Είναι τα δακρυσμένα μάτια – Τη δείχνουν τα ρολόγια
9. Νησί με ...Κυρά – Χαράδρα κι αυτό – Ισπανικό πρόθεμα
10. Έπεσε από τον ουρανό – Πασίγνωστος....Κινέζος

ΚΑΘΕΤΑ
1. Σκηνοθέτης που είπε ότι το μπριτζ είναι σαν το σεξ!- Μικροαντικεί-

μενο...προληπτικών
2. Νοστιμότερο το κρέας που το έχει! - Διπλό φωνάζει τη...Γιωργία
3. Δίνει σιγουριά στους αγρότες – Τ' όνομά του θυμίζει...πιάνο
4. Λείπει το “η” - Κάποια και με βαρύ χαρμάνι!
5. Κοροϊδεύει τη μεγάλη στεναχώρια – Πατάει τ' αριστερό!
6. Η γη των λατίνων - “..... γυναίκας”, καταπληκτική ταινία με τον Αλ 

Πατσίνο
7. Μπερδεμένη “Ρίτσα” - Ο Θεός του Ήλιου στην Αίγυπτο
8. Έντομο με χαρακτηριστικό πήδημα, το οποίο τρώγεται σε Μεξικό 

και Κίνα
9. Τα μεγαλύτερα φύλλα στην τράπουλα – Ελληνική Βιομηχανία Γάλα-

κτος – Συνοδεύουν απόστρατους
10. “Όλο” όχι όλο – Κι έτσι το αδέξιο

Λύση Tεύχους 108

Από την Τασία Μπαμπούλα

Το
μπριτζόλεξο

#  864      
$  63
^ K10987
& 532

#  AK7
$ AKQ
^ QJ6
& AJ84

#  9532
$ J1098
^ A42
& K7

#  QJ10
$ 7542
^ 53
& Q1098

Β
Δ    Α

Ν

Ομάδες. ΒΝ στη δεύτερη  
Μοίρασε ο Nότος

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1# 2 #* πάσο 4 $
4# πάσο πάσο 5 $
κόντρ Όλοι πάσο

Αντάμ: #A και στη συνέχεια #Κ

Nότος Δύση Bορράς Aνατολή
2 &* πάσο 2 ^ πάσο
3XA           όλοι πάσο  

Αντάμ: $J

Στη δεύτερη λεβέ, κόψτε τον #Κ και μετά 
κόψτε ένα καρό στον μορ. Εισπράξτε τον 
$Κ και παίξτε μικρή κούπα προς το χέρι σας. 
Παίξτε τον ^Α και κόψτε στον μορ το τελευ-
ταίο σας καρό. Παίξτε σπαθί από τον μορ και 
ότι και να βάλει η Ανατολή βάλτε μικρό από 
το χέρι σας. Αν τα σπαθιά είναι 2-2 ή οποιοσ-

δήποτε από τους αντιπάλους, έχει σόλο ονέρ σπαθί, κερδίσατε. Αν κερδίσει η &Q 
της Ανατολής, το γύρισμα θα είναι πίκα ή καρό που θα σας επιτρέψει να κόψετε 
στον μορ, διώχνοντας το χανόμενο σπαθί από το χέρι σας. Αν σκεπάσει η Δύση την 
&Q με τον &Κ της, είτε θα γυρίσει σπαθί, οπότε κάνετε και τα δύο σπαθιά σας, 
είτε φύλλο για κόψιμο και ξεσκαρτάρισμα. Πρακτικά το συμβόλαιό σας θα βγει 
πάντα*, εκτός αν κάποιος από τους αντίπαλους έχει KQJ στα σπαθιά.

Αν ο Νότος, κερδίσει την κούπα και παίξει αμέσως τα καρά πιθανότατα θα 
μπει μέσα. Η Δύση θα κρατήσει τον ^Α μέχρι τον τρίτο γύρο και ο Νότος 
θα κάνει μόνο οκτώ λεβέ. 
Η μέθοδος που κερδίζει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, όπως και του δια-
γράμματος, είναι να παίξει ο εκτελεστής πρώτα μικρό σπαθί από το χέρι 
του. Παίρνει η Ανατολή και γυρίζει πίκα ή κούπα αλλά ο Νότος κερδίζει, 
παίζει τον &Α στον οποίο πέφτει ο &Κ της Δύσης και τώρα την ^Q. Η 
Δύση αφήνει έξω και ο Νότος συνεχίζει με τον ^J που σκεπάζει με τον ^Κ 
στον μορ. Όταν δεν εμφανίζεται ο ^Α, ο Νότος παίζει σπαθί προς τον &J 
του χεριού του. Τώρα έχει την ένατη λεβέ είτε τα σπαθιά είναι 3-3, είτε  η 
Ανατολή έχει το άλλο ονέρ σπαθί. 

  Eξασκηθείτε 
  στην εκτέλεση

ΛYΣEIΣ ΠPOBΛHMATΩN AΠO ΣEΛ.  16
ΠPOBΛHMA 1 (***)

ΠPOBΛHMA 2 (**)

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

1. Σ  Y N T H P H T H Σ
2. Y Π E P T A Σ H A A
3. M O Λ A A Λ I N A O
4. Π T H N A I O I O Π
5. E P I E Π I Δ O Σ H
6. P O Y Σ I K O Σ A Z
7. A Φ A A Δ A Σ T M Ω
8. Σ I A Λ I P K Φ O A
9. M A Z A N I P A N H

10. A N A Θ E O Σ M A Y

#  J5
$ KQJ54
^ -
& 1097532

#  Q
$ A109873
^ A109
& A86

#  AK109642
$ -
^ KQJ
& KJ4

#  873
$ 62
^ 8765432
& Q

Β
Δ    Α

Ν

*Υπάρχει πάντως μια καταπληκτική άμυνα της 
Ανατολής σε περίπτωση που αυτή έχει &Qx 
ή &Κχ και φορτσάρει το ονέρ της! Στην πε-
ρίπτωση αυτή θα πέσει π.χ. ο Βαλές από τη 
Δύση και στο γύρισμα μικρό σπαθί από την 

Ανατολή θα πρέπει, πλέον, να μαντέψετε. 






