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ÁÅÐÌÁ - Ìåëßóóéá 210 6135 661

ÁÏÁÖ - ÖéëïèÝç 210 6812 557

ÁÏÌ - ÁèÞíá 210 7759 674

ÁÏÌÂ - Âïõë/ìÝíç 210 9651 944

ÁÏÌØ - Ð. Øõ÷éêü 210 6749 868

ÁÏÔ - Ð. ÖÜëçñï 210 9408 740

ÁÓÁÅ - ÁèÞíá 210 8228 150

ÁÓÍÂ  - Í. ÂïõôæÜò 22940 32 804

ËÅ - Ìáñïýóé 210 6855 191

ÏÁÁ - ÁèÞíá 210 9232 872

ÏÁÌ  - Ìáñïýóé  210 6856 262

ÏÁÌÊÇ - ÊçöéóéÜ 210 8135 291

ÏÁÌÐÅÉ - ÐåéñáéÜò 210 4178 274

ÏÐÁÖ - ÖéëïèÝç 210 6823 941

Γéá ôõ÷üí áëëáãÝò óôï Åâäïìáäéáßï 
ðñüãñáììá, ενηµερώστε την ΕΟΜ 
ìå fax 210-7480403, Þ ìå e-mail: 

magazine@hellasbridge.org

∆ΕΥΤΕΡΑ 
ΑΟΑΦ Ζεύγη Όπεν 20.30
ΑΟΜ Ζεύγη 1-9 (Άθροισµα 16 ) (ταυτ) 19.30
 Οµάδες Όπεν (Whist) 20.00
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν- Ζεύγη 1-8 20.00
ΑΟΜΨ Οµάδες 1-7 20.00
AOT Οµάδες Patton Όπεν 20.00
OAA Οµάδες Όπεν 20.00
ΟΑΜ-ΛΕ Οµάδες 1-11-  Οµάδες 1-8 20.30
OAMKH Οµάδες 1-11-  Οµάδες 1-6 20.30
ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη Όπεν 20.30
ΟΠΑΦ Οµάδες Όπεν- Οµάδες 1-6  20.30

ΤΡΙΤΗ  
AOM Ζεύγη Όπεν µε Χάντικαπ (ταυτ.) 20.30
ΑΣΑΕ Ζεύγη Όπεν-  Ζεύγη 1-6 18.30
ΑΣΝΒ Ζεύγη Όπεν 20.30
ΑΟΜΒ Οµάδες Όπεν- Οµάδες 1-8 20.00
ΑΟΤ Ζεύγη 1-8 20.30
ΟΑΜ-ΛΕ Οµάδες Όπεν- Οµάδες 1-8 20.30
OAMKH Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΟΑΜΠΕΙ Οµάδες 1-8 20.30
ΟΠΑΦ Οµάδες 1-11- Οµάδες 1-8  20.30

ΤΕΤΑΡΤΗ  
ΑΟΜ Οµάδες 1-9 20.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν - Ζεύγη 1-6 20.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΑΟΤ Οµάδες Patton Όπεν και 1-8 20.00
ΑΣΑΕ Οµάδες Όπεν - Οµάδες 1-9 19.15
OAA Ζεύγη Όπεν 10.00
ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη 1-8 20.30
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη όπεν 10.30
 Οµάδες 1-9 20.30
ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΟΠΑΦ Ζεύγη Όπεν  (ταυτ.) J. Walker 20.30

ΠΕΜΠΤΗ  
ΑΟΜ Οµάδες Όπεν µε Χάντικαπ 20.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη (Αθροισµα 16) 20.00
ΑΟΜΨ Οµάδες 1-6 - Οµάδες 1-9 20.30
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν 20.00
ΑΣΑΕ Ζεύγη 1-11 (Άθροισµα 18) 19.00
OAA Ζεύγη Όπεν 18.15
ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη Όπεν (Ραντεβού στα τυφλά) 20.30
ΟΑΜΚΗ Οµάδες όπεν 20.30
ΟΑΜΠΕΙ Οµάδες Όπεν µε Χάντικαπ 20.30
ΟΠΑΦ Ζεύγη 1-9 (Άθροισµα 17) J. Walker 20.30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν- Ζεύγη 1-8 20.00
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν 10.00
 Ζεύγη Όπεν 20.30
ΑΟΤ Ζεύγη (άθροισµα 20) 20.00
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη 1-11  20.30

ΣΑΒΒΑΤΟ  
ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη Όπεν 18.00

Ðñüãñáììá Ïìßëùí
ÁôôéêÞ

ÐåñéöÝñåéá 
  
ΑΜΙ - Ιωάννινα  Τηλ.: 26510 93554
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 19.30
Τετάρτη Οµάδες Όπεν 18.30

ΑΟΜΜ - Βόλος  Τηλ.: 24210 23365
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 19.00
Τετάρτη Ζεύγη όπεν (ταυτ.) 19.00

ΑΟΜΧ - Χαλκίδα Τηλ.: 22210 53050 
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 18.30
Σάββατο Ζεύγη Όπεν  12.00

ΙΟΘ - Θεσσαλονίκη  Τηλ.: 2310 830939 
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν  (ταυτ.) 21.00

ΚΟΑΜ - Κέρκυρα  Τηλ.: 26610 52300 
∆ευτέρα Οµάδες Όπεν 18.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.00
Κυριακή Οµάδες Όπεν 18.30

ΛΑΜΘ - Θεσσαλονίκη  Τηλ.: 2310 270557 
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30

ΟΑΜΒ - Βέροια   Τηλ.: 23310 28886
Σάββατο Ζεύγη Όπεν 19.00

ΟΑΜΘ - Θεσσαλονίκη  Τηλ.: 2310 313700 
Τρίτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ) 21.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00

ΟΑΜΚ - Καλαµάτα  Τηλ.: 27210 29532 
∆ευτέρα Οµάδες Όπεν 21.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 21.00
Κυριακή Ζεύγη Όπεν  21.00

ΟΑΜΛ - Λάρισα  Τηλ.: 2410 623067 
Τετάρτη Ζεύγη όπεν (ταυτ.) 21.00

ΟΑΜΡ - Ρόδος  Τηλ.: 22410 23012
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 21.30
Τρίτη Οµάδες 1-8 21.30
Τετάρτη Ζεύγη 1-5 21.30
Πέµπτη Οµάδες Όπεν 21.30

ΚΥΡΙΑΚΗ  
ΑΕΠΜΑ Ζεύγη 1-9 19.00
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν - Ζεύγη 1-8 19.00
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν - Ζεύγη 1-6 19.00
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν 20.00
ΑΣΑΕ Οµάδες 1-6 - Οµάδες 1-11 19.00
ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη 1-8 19.00
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη Όπεν µε Χάντικαπ - Ζεύγη 1-5 19.00
ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη (άθροισµα 16) 18.00
ΟΠΑΦ Ζεύγη 1-6 19.00

ΟΑΜΣ - Σέρρες   Τηλ.: 23210 51676
∆ευτέρα Οµάδες Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Παρασκευή Ζεύγη Όπεν 21.00

ΠΟΑΜ - Πάτρα  Τηλ.: 2610 622536
∆ευτέρα Οµάδες Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν  (ταυτ.) 20.30

ΡΟΜ - Ρέθυµνο  Τηλ.: 28310 20828
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30

ΠΛΗ - Ηράκλειο Τηλ.: 2810 223690 
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
Κυριακή Ζεύγη Όπεν  19.00

ΣΛΑΜ - Λέσβος  Τηλ.: 22510 42660
∆ευτέρα Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Παρασκευή Ζεύγη Όπεν 20.30
Κυριακή Οµάδες Όπεν 19.00

Tçë. Ïìßëùí ÁôôéêÞò
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ÓõíôáêôéêÞ ïìÜäá
Âüñåéïò, Σταύρος Αντωνιάδης, 
Γιώργος Κλείτσας, Ôáóßá Ìðáìðïýëá,           
ÄçìÞôñçò ÍáèáíáÞë, ¢σóïò Ðßêá,
ÃéÜííçò Ðñïêïðßïõ, Ãéþñãïò Ñïýóóïò,
Γιάννης Κιαπέκος.              

Öùôïãñáößåò    
Öùôïãñáöéêü áñ÷åßï ÅÏÌ 

ΑΤΕΛΙΕ
Αλφάβητο Α.Ε.Β.Ε.

ÅÐÉÓÔÏËÅÓ - ÓÕÍÅÑÃÁÓÉÅÓ
ÐÑÏÓ: Ðåñéïäéêü ÔÏ ÌÐÑÉÔÆ,
ÅëëçíéêÞ Ïìïóðïíäßá Ìðñéôæ,
Öåéäéððßäïõ 30, 115 27 ÁèÞíá
Êåßìåíá êáé öùôïãñáößåò ðïõ áðïóôÝëëïíôáé ãéá 
äçìïóßåõóç óôï ðåñéïäéêü äåí åðéóôñÝöïíôáé. 
Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç, áíáðáñáãùãÞ Þ 
ìåôÜäïóç üëïõ Þ ìÝñïõò ôïõ ðåñéïäéêïý, ÷ùñßò ôçí 
Ýããñáöç Üäåéá ôïõ åêäüôç.

ÉäéïêôÞôçò

Áãáðçôïß Ößëïé, 
Αυτό το καλοκαίρι θα το χαρακτήριζα «καλοκαίρι της αναµονής». Είµα-
στε σε αναµονή σηµαντικών εξελίξεων, όσον αφορά την παραχώρηση 
αίθουσας από τα Ολυµπιακά ακίνητα. Εκκρεµεί η νοµοθετική ρύθµιση 
του θέµατος παραχώρησης – µακρόχρονης ενοικίασης Ολυµπιακών 
εγκαταστάσεων. 

Αναζητούνται κυρίως επενδυτές για µεγάλο χρονικό διάστηµα και για 
όλο τον όγκο κάθε εγκατάστασης και όχι µέρους τµηµάτων. Αυτά θα 
δοθούν µε υπενοικιάσεις. Ως εκ τούτου το αίτηµά µας είναι εκ των πραγ-
µάτων δύσκολο να υιοθετηθεί.

Αυτή την εντύπωση έχουµε αποκοµίσει από τις κατ’ επανάληψη επα-
φές µας µε τους αρµόδιους φορείς, παρά τις αρχικές αισιόδοξες διαβε-
βαιώσεις. Μετά από πρόσκληση του Γεν. Γραµµατέα Αθλητισµού και 
παρουσία του, έγιναν δύο επισκέψεις στις εγκαταστάσεις του παλαιού 
Αερολιµένα Αθηνών (Άγιος Κοσµάς) που δεν είναι στη δικαιοδοσία των 
Ολυµπιακών ακινήτων. Εξετάζεται από ΓΓΑ ως εναλλακτική λύση. Και 
εδώ όµως εκκρεµεί η οριστική λύση µε την Ολυµπιακή. Μας υποδεί-
χθηκαν οι προς διάθεση χώροι, που είναι πολύ µεγαλύτεροι κι ενιαίοι, 
σε σύγκριση µ’ αυτούς του Γαλατσίου, περισσότερο όµως «γυµνοί» µε 
ότι αυτό συνεπάγεται. Περιµένουµε την πολιτική ρύθµιση και τακτοποί-
ηση της αξιοποίησης των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων. Πρόσφατα υπο-
βάλλαµε νέο αίτηµα για προσωρινή εγκατάσταση στο Γαλάτσι.

•  Το πρόγραµµα µηχανοργάνωσης ολοκληρώθηκε. Μέσα στο εξάµηνο 
που διανύουµε, θα γίνουν οι έλεγχοι ορθότητας και εφαρµογής του, 
ως και βελτιώσεις και διορθώσεις, αν τυχόν χρειαστεί, ώστε από τη 
νέα χρονιά να τεθεί σε πλήρη εφαρµογή. Η κρίση της ειδικής επιτρο-
πής, αρχικά, είναι ότι έγινε µία πάρα πολύ καλή δουλειά και αυτό είναι 
το κυριότερο.

•  Η ειδική επιτροπή επεξεργασίας και τροποποίησης του κανονισµού 
απονοµής MP’s, ολοκληρώνει το έργο της. Μερικές από τις προτάσεις 
της, όπως η µείωση του αριθµού των αρνητικών MP’s και η κατάργη-
ση του συντελεστή δυναµικότητας του διαιτητή, θα προταθούν στη 
Γεν. Συνέλευση του Οκτωβρίου. Το όλο πακέτο θα υποβληθεί στην 
επόµενη του Μαρτίου 2006, µε αρχή εφαρµογής από το 2007, αφού 
προηγουµένως δηµοσιευθεί, ώστε όλοι να έχετε την ευκαιρία να υπο-
βάλλετε, δια των εκπροσώπων σας, τις προτάσεις σας.

•  Το παρόν τεύχος είναι το πρώτο µιας νέας προσπάθειας βελτίωσης και 
εµπλουτισµού του µε νέα ύλη.

Σας καλώ όλους να βοηθήσετε, στέλνοντας άρθρα, σχόλια και προτά-
σεις µέσα στα πλαίσια καλοπροαίρετης κριτικής και µε ύφος γραφής 
που αρµόζει σε ασχολούµενους µε ένα πνευµατικό άθληµα.    
    

Óðýñïò Êïõôñïýìðáò

Ôï ãñÜììá ôïõ ðñïÝäñïõ
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Ï êüóìïò ôïõ ÌÐÑÉÔÆ
Επιµελείται ο AΣΣΟΣ ΠΙΚΑ

Στις 17 Οκτωβρίου, ηµέ-
ρα ∆ευτέρα, αρχίζουν 

τα µαθήµατα στους πρω-
τοεµφανιζόµενους µαθη-
τές σε όλη τη χώρα. Ας 

αγκαλιάσουµε όλοι τη νέα φουρνιά 
και ας προσπαθήσουµε να την εντά-
ξουµε µε ενδιαφέρον και αγάπη στο 
χώρο µας, απαλλαγµένοι από τις 
υπερβολές και τα πάθη που δηµι-
ουργεί ένα ανταγωνιστικό πνευµα-
τικό άθληµα σαν το Μπριτζ.

Από το τεύχος 
αυτό, όπως 

θα παρατηρήσετε,  
ξεκινάει µια νέα περίοδος για την 
έκδοση αυτή της Ε.Ο.Μ., µε αρκετές 
αλλαγές, κυρίως στην εµφάνιση του 
περιοδικού. Μικρότερες είναι οι αλ-
λαγές (προσθήκες, για την ακρίβεια) 
στην ύλη, καθώς αυτή πιστεύουµε 
ότι βρίσκεται σε υψηλό µπριτζιστικό 
επίπεδο χάρη στους εκλεκτούς και 
-στην συντριπτική τους πλειοψηφία- 
µη αµειβόµενους συνεργάτες µας. 
Όµως κάθε παρατήρηση, υπόδειξη, 
ιδέα σας είναι καλόδεχτη, µε σκοπό 
πάντα την όσο το δυνατόν βελτίω-
ση του περιοδικού και – µέσω αυ-
τού- του αγωνιστικού Μπριτζ στη 
χώρα µας. 

O.A.M.KÇ. Πολύ ευχάριστα 
είναι τα νέα από το «βόρειο» 
µέτωπο. Μετά από πρωτοφα-

νή ταλαιπωρία πολλών µηνών, µε 
δικαστικούς αγώνες, αστυνοµικές 
επιχειρήσεις, ωρυόµενους γείτο-

νες, περίεργους υπαλλήλους κλπ, 
ο Όµιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Κη-
φισιάς έχασε µεν το δικαίωµα να 
στεγάζεται στο κτίριο επί των οδών 
Παλλήνης και ∆ήµητρος, απέκτησε 
όµως νέα θαυµάσια εντευκτήρια επί 
της Ëåùöüñïõ Êçöéóßáò 70, óôï 
Ìáñïýóé. Συγχαρητήρια λοιπόν και 
καλορίζικα.

Óå íÝï üìïñöï ÷þñï,
στο κέντρο της πόλης, λει-
τουργεί το Áãùíéóôéêü Ìðñéôæ 

Éùáííßíùí, οργανώνοντας σε σταθε-
ρή βάση αγωνιστικές συναντήσεις, 
κάθε ∆ευτέρα και Τετάρτη, προσδο-
κώντας έτσι σε µια εκρηκτική ανά-
πτυξη µέσα και από τη µεθοδική 
δουλειά που επιτελείται στον τοµέα 
της διάδοσης.

Η νέα διεύθυνση του ΑΜΙ: 28ης 
Οκτωβρίου 9 (στοά Ορφέα, 1ος όρο -
φος), τηλ. 2651093554

Από τον Οκτώβριο η 
αναγραφή του αριθ-

µού µητρώου Ε.Ο.Μ., που 
µπορείτε να βρείτε στο αγωνιστικό 
σας δελτίο, θα είναι υποχρεωτική, 
στους φακέλους καταβολής των 
παραβόλων, δίπλα στο όνοµά σας. 
Αυτό για να αποφεύγονται τα λάθη 
στην απονοµή των master points, 
που είναι αρκετά συνηθισµένα στα 
άτοµα που έχουν ίδιο επώνυµο µε 
κάποιον άλλον. Φροντίστε λοιπόν 
να τον αποστηθίσετε, για να διευκο-
λύνετε και το έργο των διαιτητών. 

ÁãùíéóôéêÜ êáé Üëëá
Ο πρώην αρ-

χισυντάκτης 
του περιοδικού 
και πρωταθλη-

τής µας ÈáíÜóçò ÌáôæéÜñçò ξε-
κίνησε µια νέα οικογενειακή ζωή, 
καθώς παντρεύτηκε την εκλεκτή της 
καρδιάς του. Η τελευταία δεν παίζει 
ακόµα Μπριτζ αλλά τώρα θα έχει 
την ευκαιρία να µάθει, γρήγορα και 
σωστά. Βίο ανθόσπαρτο. 

∆υστυχώς όµως υπάρχουν 
και πολλά άσχηµα νέα. Ο 

χώρος µας, τους προηγούµε-
νους µήνες, έχασε τέσσερα από τα 
εκλεκτότερα και δηµοφιλέστερα 
µέλη του. Ήταν η Ëïýëç (ÁããåëéêÞ) 
¸óóëéí, ο Öþíôáò Äçìüðïõëïò, ο 
Óðýñïò ÁèáíáóéÜäçò  και ο για-
τρός, Óðýñïò ÁíáóôáóÜêçò, που 
έφυγαν, νικηµένοι από την επάρατη 
νόσο, αφήνοντας µας, πάντως, όλοι 
τις καλύτερες των αναµνήσεων. 
Êáëü ôáîßäé. 

∆ραµατική εξέλιξη 
είχε ο µεγάλος τε-

λικός στο Παγκόσµιο 
πρωτάθληµα Νέων, 
µεταξύ Ην.Πολιτειών 

και Πολωνίας. Οι αγώνες έγιναν στο 
Σίδνει της Αυστραλίας από 7 έως 17 
Αυγούστου και θα αναφερθούµε σ’ 
αυτούς, µε αναλυτικό άρθρο, στο 
επόµενο τεύχος. 

TOΜΠΡΙΤΖ
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ÍÝùí
Στο πρωτάθληµα Νέων έγινε µεγά-
λη µάχη αλλά γύρω στο µέσο του 
τουρνουά η πολωνική οµάδα πήρε 
κεφάλι και διατηρήθηκε µέχρι το τέ-
λος στη κορυφή. Στις άλλες θέσεις 
των µεταλλίων βρέθηκαν: 2η η Ιταλία 
(µε άνεση) και 3η η Γαλλία (µε ισχυρό 
φίνις).
Η Ελλάδα συµµετείχε στο τουρνουά 
αυτό µε την εθνική της οµάδα Νέων, 
αποτελούµενη από τα ζεύγη ÄïîéÜäç 
Êùíóôáíôßíï - ÊáñáìáíëÞ Ìßëôï, 
Âñïýóôç Âáóßëç - ÊïíôïìÞôñï 
Êùíóôáíôßíï και ÁíáóôáóÜôï ¢ñç 
- ÐáðáäÜêç Áíôþíç, µε µη παίζοντα 
αρχηγό και προπονητή, τον  ÃéÜíêï 
Ðáðáêõñéáêüðïõëï. Πάντως, στο 
µεγαλύτερο µέρος των αγώνων η 
σύνθεση της οµάδας ήταν τα δύο 
πρώτα ζεύγη. Η οµάδα µας τερµάτισε 
στην 14η θέση, µεταξύ 22 αντιπάλων, 
βελτιωµένη σε σύγκριση µε πέρισυ, 
που είχε έρθει 22η µεταξύ 26. 
Αναλυτικά τα αποτελέσµατα

και έφερε ισοπαλία µε το ÂÝëãéï και 
την Ëåôïíßá.
 
Όπως είναι φανερό εκείνο που κατα-
δίκασε την οµάδα µας ήταν η αδικαι-
ολόγητα µεγάλη έκταση ορισµένων 
ηττών (έχασε 5 µατς µε 25άρες!), πα-
ρότι  αυτές έγιναν µε κατά τεκµήριο 
ανώτερους αντίπαλους.  

Στα πρωτάθληµα Μαθητών εκτός 
από την Πολωνία, το Ισραήλ, επίσης, 
διατήρησε τη θέση (2η) που είχε κα-
ταλάβει πέρισυ. Στην τρίτη θέση η 
οµάδα της Νορβηγίας. Συµµετείχαν 
14 χώρες.

Τέλος, στο πρωτάθληµα Κοριτσιών, 
όπου µετείχαν οι οµάδες 10 χωρών, η 
Σουηδία διατήρησε και αυτή την περ-
σινή 2η θέση αλλά η Αυστρία έπεσε 
3η , από 1η που ήταν το 2004. 

∆ροσιά και χαµόγελα. Η πρωταθλήτρια
οµάδα κοριτσιών της Ολλανδίας

Τα µέλη της προεθνικής νέων που µετείχαν στις προπονήσεις πριν τους Πανευρωπαϊκούς. Στην φωτογρα-
φία από αριστερά προς τα δεξιά βλέπουµε τους Καραµανλή Μίλτο, ∆οξιάδη Κωνσταντίνο, Κοντοµήτρο 
Κωνσταντίνο, Αναστασάτο Άρη,  Γιάνκο Παπακυριακόπουλο (προπονητής), Βρούστη Βασίλη, Παπαδάκη 
Αντώνη ενώ µπροστά βλέπουµε τα αδέρφια Μιχάλη και Γιάννη Λατουσάκη.

ÐáíåõñùðáúêÜ ðñùôáèëÞìáôá 
Η Πολωνία επανέλαβε τον περυσινό διπλό θρίαµβο 
καταλαµβάνοντας την 1η θέση τόσο στο πρωτάθληµα Νέων 
(αθλητές µέχρι 25 ετών), όσο και στο πρωτάθληµα Μαθητών 
(αθλητές µέχρι 20 ετών), στα Πανευρωπαϊκά πρωταθλήµατα 
που έγιναν στο Riccione της Ιταλίας, από 13 έως 23 Ιουλίου. Η 
Ολλανδία ήταν η χρυσή νικήτρια στο πρωτάθληµα Κοριτσιών 
(αθλήτριες µέχρι 25 ετών). 

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Νέων 2005, οµάδα της Πολωνίας

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Μαθητών, οµάδα της Πολωνίας

ÍÉÊÅÓ
Ôïõñêßá 22-8,
Óêïôßá 21-9,
Ïëëáíäßá 17-13,

Ëéèïõáíßá 19-11,
Êñïáôßá 22-8,
Ðïñô/ëßá 20-10
Ñïõìáíßá 25-5

ÇÔÔÅÓ
Ôóå÷ßá 25-5
Éóðáíßá 22-8
Óïõçäßá 19-11
Áããëßá 16-14
Ïõããáñßá 25-3
Áõóôñßá 16-14

Éôáëßá 25-3
Äáíßá 21-9
Ðïëùíßá 18-12
Íïñâçãßá 16-14
ÉóñáÞë 25-0
Ãáëëßá 25-4
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Μετά από 3 χρόνια επαναλήφθηκε 
φέτος η διοργάνωση του Πανελλη-

νίου πρωταθλήµατος Swiss ζευγών ενός 
αρκετά δηµοφιλούς αγώνα, που γίνεται 
κατευθείαν σε τελικό στάδιο, σε σύντοµα 
µατς µε βαθµολογία οµάδων (imp’s) και 
σύστηµα το γνωστό και κατάλληλο, για 
τέτοιες περιπτώσεις, Ελβετικό. Ο αγώνας 
έγινε από 6 έως 8 Μαΐου σε δύο κατηγο-
ρίες, όπεν και 1-8.

Στο τουρνουά όπεν συµµετείχαν 53 ζεύγη 
και έπαιξαν, το καθένα, 10 συναντήσεις  
των 8 διανοµών.  Ο αγώνας σηµαδεύτηκε 
από τις πολλές εκπλήξεις και εναλλαγή 
στις πρώτες θέσεις. 

Την πρώτη µέρα των αγώνων (3 συναντή-
σεις) επικεφαλής τέθηκαν οι Βάντα Γκλα-
βάνη – Λένια Τσιρίκου µε δεύτερους τους 
Γιώργο και Λένα Μεθυµάκη και τρίτους 
τους Λυκούργο Λαδόπουλο και Τόκλη 
Αλαµάνο. Η κατάταξη αυτή άλλαξε κατά 
πολύ, µετά τους αγώνες της 2ης µέρας, 
καθώς οι Κώστας Μπόζεµπεργκ – Φιλά-
ρετος Καµινάρης και οι Γιώργος Ρούσσος 
– Μάνος Χατζηδάκης συγκέντρωσαν από 
78 βαθµούς, στις 4 συναντήσεις, και πέ-
ρασαν επικεφαλής της βαθµολογίας. Οι 
Γκλαβάνη –Τσιρίκου ακολουθούσαν ενώ 
στην 4η θέση ισοβαθµούσαν οι Μίλτος 
Καραµανλής – Θανάσης Ματζιάρης, Αλέ-
κος Λαµπρινός – Λουκάς Ζώτος και Μίλ-
τος Κουτούγκος – Νίκος Κονιδάρης. Την 
τελευταία και καθοριστική 3η ηµέρα η κα-
τάταξη δεν άλλαξε, στις 2 πρώτες θέσεις, 
καθώς οι  Κώστας Μπόζεµπεργκ – Φιλά-
ρετος Καµινάρης διατήρησαν την πρωτιά 
και στέφτηκαν πρωταθλητές ενώ µόλις 2 
βαθµούς πίσω ακολούθησαν οι Γιώργος 
Ρούσσος – Μάνος Χατζηδάκης και 2 πίσω 
από αυτούς, στην 3η θέση, τερµάτισαν 
οι Μίλτος Καραµανλής – Θανάσης Μα-
τζιάρης. Στην 3η ηµερίδα διακρίθηκαν οι 
Γ.Νικητόπουλος – Χ.Χατζόπουλος, Α.∆ι-
αλυνάς – Ν.Κάτσαρης και Χ.Συρακοπού-
λου – Τ.Κανναβός, µε τους τελευταίους να  
κατακτούν και την 4η θέση της γενικής.

Τα 10 πρώτα ζεύγη:
1) Ê.Ìðüæåìðåñãê – Ö.ÊáìéíÜñçò 180. 
2) Ã.Ñïýóóïò – Ì.×áôæçäÜêçò 178
3) Ì. ÊáñáìáíëÞò – È.ÌáôæéÜñçò 176. 
4) ×.Óõñáêïðïýëïõ – Ô.Êáííáâüò 174.
5) Á.Ëáìðñéíüò – Ë.Æþôïò 172.
6)  • Ì.Êïõôïýãêïò – Í.ÊïíéäÜñçò,

• Ê.Êáóéìïðïýëïõ – Â.ÍôÜëáò,
• Ä.Óáñáößäçò – ×.Óùôçñüðïõëïò,
• É.ÊéáðÝêïò – Á. ÓáðïõíÜêçò
• Ã.Êëåßôóáò – Ä.ÍáèáíáÞë
  üëïé ìå 166!

Το 3# είναι 4ο χρώµα και ζητάει, κα-
ταρχήν, κράτηµα εκεί. Η αγορά 3& του 
Νότου είναι, βέβαια, υπερβολική. Το 
σωστό είναι 2&,  οπότε ο Βορράς είναι 
στο όριο είτε να πει πάσο (και να γρά-
ψει σίγουρα από τη µεριά του) είτε να 
ανεβάσει 3& οπότε, πάλι, θα παιχθούν 
3ΧΑ από το Νότο. 

Στα περισσότερα τραπέζια έγινε το τε-
λευταίο και συνήθως η αντάµ ήταν πίκα 
(το χρώµα που δεν αγοράστηκε). Το 10 
του µορ κράτησε την λεβέ και τώρα οι 
εκτελεστές είχαν την ευκαιρία να πραγ-
µατοποιήσουν το συµβόλαιό τους, αν 

♠ 10 3
♥ Q 7 4 3 2
♦ K Q
♣ J 8 5 3

♠ A J 8 4
♥ J 9 8 5
♦ J 8
♣ Q 9 2

♠ 9 7 6 2
♥ K 10 6
♦ 6 4 3 2
♣ A 8

♠ K Q 5
♥ A
♦ A 10 9 7 5
♣ K 10 7 4

B

N
A∆

Nότος ∆ύση Βοράς Ανατολή

1^ πάσο 1$ πάσο    

3& πάσο 3#* πάσο
3ΧΑ

ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
S W I S S  Æ Å Õ Ã Ù Í

Ï êüóìïò ôïõ ÌÐÑÉÔÆ

Μία διανοµή από την 2η µέρα των αγώνων:
Á-Ä óôç äåýôåñç

K. Μπόζεµπεργκ Φ. Καµινάρης

µάντευαν να περάσουν τον Ρήγα σπαθί 
(5 από καρό, 2 πίκες, µία σπαθί και ο άσ-
σος κούπα, ίσον 9). Ακόµα και σε πολ-
λά τραπέζια που περάστηκε το 10 σπαθί 
το συµβόλαιο πραγµατοποιήθηκε, όταν 
η ∆ύση συνέχισε, αφελώς, πίκα.
Ο Κώστας Μπόζεµπεργκ δεν έδωσε 
καµία ευκαιρία στους αντιπάλους του 
και, µελετώντας προσεκτικά την αγορά, 
έκανε την θανατηφόρο αντάµ κούπα 
(µάλιστα τον Βαλέ!). Πράγµατι, ο Βορ-
ράς δεν έχει υποσχεθεί καν 5 κούπες 
ενώ οι ενδιάµεσες κάρτες της ∆ύσης 
είναι ένας πρόσθετος λόγος. Εξάλλου 
ο Νότος, λόγω της αγοράς, είναι πολύ 
πιθανό να είναι σόλο (ή και σικάν) στη 
κούπα. Αυτό το νόηµα έχει και η έξοδος 
του Βαλέ, που κερδίζει όλα τα λεφτά αν 
ο Νότος έχει ξερό 10.
Μετά την αντάµ κούπα τα 3ΧΑ είναι 
καταδικασµένα και στη πράξη έπεσαν 
2 µέσα, για αρκετά imp’s κέρδος των 
τελικών νικητών.

Óôïí áãþíá 1-8, που διεξάχθηκε πα-
ράλληλα και µε το ίδιο σύστηµα, συµ-
µετείχαν 30 ζεύγη. Οι Αγγελική Χατζή 
- Κώστας Πουλαντζάς επικράτησαν, 
κατα κτώντας µε σχετική άνεση τη νίκη. 
Μάχη έγινε για την δεύτερη θέση, όπου 
τελικά οι Γιώργος Μεσθενέας – Γιάννης 
Μανιός προηγήθηκαν, µε 1 µόλις βαθ-
µό, των εκπροσώπων του λεσβιακού 
Μπριτζ Αντώνη ∆ουκαρέλλη – Βασίλη 
Γρηµάνη.

Ôá 10 ðñþôá æåýãç:
1) Á. ×áôæÞ – Ê. ÐïõëáíôæÜò 192.
2) Ã. Ìáíéüò- Ã. ÌåóèåíÝáò 177.
3) Á. ÄïõêáñÝëëçò – Â. ÃñçìÜíçò 176.
4) Ó.Áâäïýëïò – Ä.ÌáêñÞò 174.
5) ×.ÊáôéíÜêç – Ð.Ãåùñãïýäçò 171.
6) Ê.Áíèüðïõëïò–Ó.ÃáóðáñéíÜôïò 170.
7) Ó.ÌáãêëÜñáò – Á.Îçñïðáßäçò 163.
8) Á.Ãéüêáñçò – Ë.ÊáìðáíÜñçò 162.
9) Ð. ÄïãÜíçò – É.Ìé÷áçëßäçò   160. 
10) Ç. Ðëáêßäá –  Ê. Ìïßñáò 155.

Φιλάρετος Καµινάρης/ Κώστας Μπόζεµπεργκ.
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Οι αγορές ψυχίκ των αντιπάλων 
ταλαιπωρούν πολλές φορές τους 

παίκτες, ιδίως τους µη έµπειρους, και 
αυτό δεν συµβαίνει µόνο στην Ελλά-
δα. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλές 
Εθνικές Οµοσπονδίες φτάνουν στο 
σηµείο να απαγορεύουν εντελώς τα 
ανοίγµατα ψυχίκ, σε ορισµένα είδη 
αγώνων (π.χ. χαµηλών κατηγοριών), 
εφαρµόζοντας τον κανόνα των 19 (ή 
18 ή 20).

Σύµφωνα µε την πρώτη παράγραφο 
του άρθρου 2,3,1 των κανονισµών 
της ΕΟΜ: «ÊÜèå äÞëùóç ðïõ ãßíåôáé 
åßíáé áíáìåíüìåíï íá óçìáßíåé êÜôé 
ó÷åôéêÜ ìå ôç äýíáìç êáé ôçí êá-
ôáíïìÞ ôïõ ÷åñéïý ôïõ áãïñáóôÞ». 
Óýìöùíá, ðÜëé, ìå ìßá ïñïëïãßá, áãï-
ñÜ øõ÷ßê åßíáé: «ÄÞëùóç ðïõ ãßíåôáé 
ìå ðïëý áäýíáôï (óå ðüíôïõò áðü 
ïíÝñ) ÷Ýñé Þ óå Ýíá êïíôü ÷ñþìá 
ìå óêïðü íá áðïäéïñãáíþóåé ôïõò 
áíôßðáëïõò êáé íá ôïõò åìðïäß-
óåé Ýôóé íá âñïõí ôï êáëýôåñï (Þ 
ôï óùóôü) óõìâüëáéï ôïõ ÜîïíÜ 
ôïõò».

Η Ðáãêüóìéá Ïìïóðïíäßá Ìðñéôæ 
εξέδωσε τον Αύγουστο του 2002 τις 
παρακάτω διευκρινιστικές οδηγίες 
σχετικά µε τις αγορές ψυχίκ και τις πα-
ρόµοιες ενέργειες που βασίζονται σε 
συµφωνίες µεταξύ συµπαικτών.

Ο ∆ιεθνής Κώδικας Αγωνιστικού 
Μπριτζ του 1997 (∆ΚΑΜ ’97) επιτρέ-
πει σε οποιονδήποτε παίκτη να κάνει 
αγορά ψυχίκ «µε την προϋπόθεση ότι 
αυτή η αγορά δεν βασίζεται σε κάποια 
συµφωνία του ζεύγους». Εάν, αντί-
θετα, η αγορά βασίζεται σε κάποια 
συµφωνία των συµπαικτών παύει να 

είναι ψυχίκ. Ðñïóï÷Þ, óôï óçìåßï 
áõôü: Η επιτροπή Κανονισµών της 
Παγκόσµιας Οµοσπονδίας την 30η 
Αυγούστου 2000 θεσµοθέτησε ότι 
õößóôáôáé συµφωνία του ζεύγους 
όταν η óõ÷íüôçôá åìöÜíéóçò τέ-
τοιων περιστατικών στις αγορές τους 
αρκεί ώστε ο συµπαίκτης του παίκτη 
που κάνει µια δήλωση να είναι åíÞ-
ìåñïò ãéá ôçí ðéèáíüôçôá η δήλωση 
αυτή να είναι ψυχίκ (είτε τελικά είναι 
είτε όχι). Φυσικά õößóôáôáé µία τέ-
τοια συµφωνία και στην περίπτωση 
που αυτή είναι σαφώς διατυπωµένη 
µεταξύ των συµπαικτών. Τέτοιες συµ-
φωνίες πρέπει να áðïêáëýðôïíôáé 
åê ôùí ðñïôÝñùí.

Υπάρχουν επίσης παρεµφερή άρθρα 
στους κώδικες της Παγκόσµιας Οµο-
σπονδίας. 

Επιπρόσθετα των παραπάνω οι παί-
κτες πρέπει να έχουν υπόψη τους και 
τα εξής:

1. Σαφείς συµφωνίες ότι αγορές 
ψυχίκ είναι αναµενόµενες ή εµπε-
ριέχονται ή προστατεύονται από το 
αγοραστικό σύστηµα είναι καταταγ-
µένες σαν συµβάσεις «καφέ διακρι-
τικού» («brown sticker»)
Ως εκ τούτου – σύµφωνα µε τους 
διεθνείς αλλά και τους ελληνικούς 
κανονισµούς- επιτρέπονται µόνο 
σε ορισµένα τουρνουά (συνήθως 
τελικές φάσεις σηµαντικών πρωτα-
θληµάτων οµάδων) και εφόσον το 
αναφέρει η προκήρυξη. 

2. Συµφωνίες ότι περιστασιακά και 
σε συγκεκριµένες αγορές µπορεί 

να υπάρχει µεγάλη παραβίαση της 
κανονικής σηµασίας µίας δήλωσης  
πρέπει επίσης να αποκαλύπτονται, 
στην κάρτα συµβάσεων. Οι συµφω-
νίες αυτές µπορεί να προέρχονται 
από σαφή συνεννόηση ή µπορεί να 
έχουν αναπτυχθεί από την εµπει-
ρία και την αλληλοκατανόηση ή 
την αµοιβαία γνώση των σταθε-
ρών ζευγών. Οι συµφωνίες αυτές 
πρέπει να αναφέρονται στην κάρτα 
µεταξύ των συµβάσεων που µπορεί 
να χρειάζονται ειδική άµυνα και οι 
πρόσθετες σηµειώσεις της κάρτας 
πρέπει να δίνουν πλήρη περιγραφή 
των περιπτώσεων όπου τέτοιες πα-
ραβιάσεις µπορεί να εµφανιστούν. 
Εφόσον οι συµφωνίες αυτές απο-
καλύπτονται στους αντιπάλους και 
ακολουθούνται οι παραπάνω µέθο-
δοι, είναι επιτρεπτές.

3. Απρογραµµάτιστα (τυχαία) ψυ-
χίκ επιτρέπονται από τους κανονι-
σµούς, χωρίς προειδοποίηση, αρ-
κεί αυτά να µην είναι περισσότερο 
προβλέψιµα από τον  συµπαίκτη, 
απ’ ότι από τους αντιπάλους.

4. Οι ίδιες αρχές εφαρµόζονται και 
στις περιπτώσεις παρόµοιων ενερ-
γειών στο παίξιµο των φύλλων των 
αµυνόµενων («ψυχίκ» ενδείξεις).

Ïé ðáñáðÜíù êáíüíåò éó÷ýïõí 
óôá Ðáãêüóìéá ðñùôáèëÞìáôá 
êáé óôïõò áãþíåò ðïõ ãßíïíôáé õðü 
ôçí «êçäåìïíßá» ôçò Ðáãêüóìéáò 
Ïìïóðïíäßáò. Ðáñüìïéá ðñáêôéêÞ, 
ðñïöáíþò, áêïëïõèåßôáé êáé áðü 
ôéò ÅèíéêÝò Ïìïóðïíäßåò. 

ÈÝìáôá êáíïíéóìþí

ÏÉ ÁÃÏÑÅÓ ØÕ×ÉÊ
και τι πρέπει να ξέρουµε γι’ αυτές Λουκάς Ζώτος
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Η σύµβαση τράνσφερ, γνωστή και 
ως  Jacoby Transfers προς τιµήν 

του περίφηµου Αµερικανού παίκτη 
και αρθρογράφου Oswald Jacoby 
που την εµπνεύστηκε, χρησιµοποι-
είται από τον απαντώντα, µετά από 
άνοιγµα  1 ή 2 ΧΑ του συµπαίκτη. 

Όπως και το όνοµά της (transfer = µε-
ταφορά) υπονοεί, ο απαντών “µετα-
φέρει” την αγορά του χρώµατός του 
στον ανοίξαντα χωρίς ατού, αγοράζο-
ντας το προηγούµενο χρώµα από το 
δικό του - καρά για κούπες  και κού-
πες για πίκες.

  

A. ÁðáéôÞóåéò:
Το χέρι του απαντώντα να έχει  πε-
ντάφυλλο + µαζέρ*, ανεξαρτήτως 
πόντων (* µε 5-4 τα µαζέρ και προτα-
σιακό χέρι και άνω χρησιµοποιείται η 
σύµβαση Στέιµαν). 

B. ÐëåïíåêôÞìáôá:
1) Το δυνατό χέρι (µε τις «φουρκέ-
τες») δέχεται την αντάµ από την οποία 
µπορεί να κερδίσει λεβέ.

2) Το δυνατό χέρι είναι κρυφό, µε 
αποτέλεσµα οι αµυνόµενοι να δυ-
σκολεύονται περισσότερο στο να 
βρουν τη σωστή άµυνα.

3) Σε συνδυασµό µε άλλες συµβάσεις 
(στέιµαν, τέξας κ.λ.π.) επιτρέπει στον 
απαντώντα να περιγράψει µε µεγάλη 
ακρίβεια το χέρι του (πόντους και κα-
τανοµή).

4) Με αδύνατα χέρια (0 – 6 πόντους) 
και ένα 5+ µαζέρ  η στατιστική αποδει-
κνύει ότι το συµβόλαιο 2 στο µαζέρ 
είναι συνήθως καλλίτερο από το 1ΝΤ.

Ã. Ðáñáäåßãìáôá:
(στα παρακάτω παραδείγµατα υπο-
θέτουµε ότι το άνοιγµα είναι 1ΧΑ,15 
– 17 πόντοι, και ο απαντών έχει 
5+φυλλο κούπα. Με 5+φυλλο πίκα 
ισχύουν τα ανάλογα)

Áíïßîáò Áðáíôþí
#AK54 #76
$Q32 $KJ864
^K5 ^Q64
&K984 &J73

 ÁãïñÜ
1ΧΑ 2^
2$ πάσο

Ðüíôïé áðáíôþíôá: 0-7.
ÐåñéãñáöÞ: Κλείσιµο.

2. Áíïßîáò Áðáíôþí

 #AQ54 #762
 $J32 $AK864 
 ^K5 ^643
 &KQ84 &J3

 ÁãïñÜ 

 1ΧΑ 2^
 2$ 2ΝΤ

Ðüíôïé áðáíôþíôá: 8-9.
ÐåñéãñáöÞ: Πρόταση για µανς.
ÓõíÝ÷åéá áðü ôïí áíïßîáíôá:
1) Με µίνιµουµ και 2φυλλο → Πάσο. 
2) Με µίνιµουµ και 3φυλλο → 3$.
3) Με µάξιµουµ και 2φυλλο → 3ΧΑ. 
4) Με µάξιµουµ και 3φυλλο → 4$.

3. Áíïßîáò Áðáíôþí

 #KQ54 #A62
 $Q3 $AK864 
 ^K52 ^J43  
 &KQ84 &J3

 ÁãïñÜ 
 1ΧΑ 2^
 2$ 3ΝΤ

Ðüíôïé áðáíôþíôá: 10-15*.

ÐåñéãñáöÞ: Φόρσινγκ µανς, οµαλή 
κατανοµή.

ÓõíÝ÷åéá áðü ôïí áíïßîáíôá:

1) Με µίνιµουµ και 2φυλλο → Πάσο. 
2) Με µίνιµουµ και 3φυλλο → 4$.
3) Με µάξιµουµ και 2φυλλο →Πάσο. 
4)  Με µάξιµουµ και 3φυλλο → 

Κιουµπίντ στα 4.
* Με παρόµοιο αλλά ισχυρότερο 
χέρι οµαλής κατανοµής, που θέλει να 
προτείνει σλεµ (16-17 π.) ο απαντών 
κάνει τράνσφερ και επαναδηλώνει 4ΧΑ 
(ποσοτικό). 

Με ακόµα ισχυρότερο χέρι ο απαντών 
κάνει τράνσφερ και επαναδηλώνει 5ΧΑ 
(καλεί τον ανοίξαντα να διαλέξει αν θέλει 
να παίξει σλέµ στο µαζέρ ή στα ΧΑ).

4. Áíïßîáò Áðáíôþí

 #Q543 #76
 $K6 $AQJ432
 ^K52 ^64
 &AK84 &632

  ÁãïñÜ 

 1ΧΑ  2^
 2$  3$

Ðüíôïé áðáíôþíôá: 6 - 8.

ÐåñéãñáöÞ: Πρόταση, 6φυλλο+ 
χρώµα.

Αγορές ÔñÜíóöåñ
Γιάννης Κιαπέκος

Áíïßîáò  Áðáíôþí

1 ΧΑ 2^καλεί τον ανοίξαντα να αγοράσει 2$
 2$καλεί τον ανοίξαντα να αγοράσει 2#

1.
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ÓõíÝ÷åéá áðü ôïí áíïßîáíôá:

1) Με µίνιµουµ και 2φυλλο → Πάσο. 
2) Με µίνιµουµ και 3φυλλο → Πάσο. 
3)  Με µάξιµουµ και 2φυλλο →

4$ ή 3ΧΑ.
4) Με µάξιµουµ και 3φυλλο → 4$.

5 Áíïßîáò Áðáíôþí

 #AJ54 #Q6
 $765 $AKJ432
 ^A5 ^643
 &AQ84 &K3

  ÁãïñÜ 

 1ΧΑ 2^
 2$ 4$

Ðüíôïé áðáíôþíôá: 10-14.
ÐåñéãñáöÞ: Κλείσιµο, 6φυλλο + 
χρώµα.  

Óçìåßùóç: Αν όµως έχει συµφωνηθεί η 
σύµβαση Τέξας τράνσφερ (τράνσφερ στο 
επίπεδο 4), τότε ο απαντών µε 6+ φυλλο 
$ και χωρίς βλέψεις για σλεµ αγοράζει 
απ’ευθείας 4^ και χρησιµοποιεί τη παρα-
πάνω αγορά σαν ήπια πρόταση για σλεµ)

6 Áíïßîáò Áðáíôþí

 #AJ54 #654
 $A65 $KQJ43
 ^A52 ^6
 &QJ4 &AK63

 ÁãïñÜ 

 1ΧΑ 2^ 
 2$ 3&

Ðüíôïé áðáíôþíôá: 10 και άνω. 
ÐåñéãñáöÞ: Φόρσινγκ µανς (ίσως 
και ενδιαφέρον για σλεµ), κατανοµή 
5φυλλο+ $ – 4φυλλο+ &. 
ÓõíÝ÷åéá áðü ôïí áíïßîáíôá:
1) Με φιτ στο µαζέρ → 3$.
2) Με 2φυλλο στο µαζέρ και κρατή-
µατα στα µη αγορασθέντα (καρά και 
πίκες) → 3ΧΑ.

3) Με 2φυλλο στο µαζέρ και όχι 
κράτηµα σε κάποιο από τα δύο µη 
αγορασθέντα→ αγορά, στα 3, του 
χρώµατος που κρατάµε. 

Óçìåßùóç: Ανάλογα αγοράζεται και πα-
ρόµοιο χέρι που έχει ^ αντί & ή µε το 
µινέρ 5φυλλο. Όπως αναφέρεται παρα-
πάνω, µε 5-4 τα µαζέρ και προτασιακό 
χέρι και άνω χρησιµοποιείται η σύµβαση 
Στέιµαν.  

Ä.  ÔñÜíóöåñ ìå 5 – 5
ôá ÌáæÝñ:

1) Με αδύνατο χέρι (0-7 π.) ο απαντών 
διαλέγει το καλύτερο από τα δύο µα-
ζέρ και κάνει τράνσφερ σ’αυτό.

2) Με προτασιακό χέρι (7-9 π.) ο απα-
ντών κάνει τράνσφερ για κούπες (µε 
2^) και µετά αγοράζει 2#.

3) Με φόρσινγκ µανς χέρι ( ή και µε 
ενδιαφέρον για σλεµ) ο απαντών κά-
νει τράνσφερ για πίκες (µε 2$) και 
µετά αγοράζει 3$.

Å.  Åîáßñåóç óôç 2ç ÁãïñÜ 
ôïõ áíïßîáíôïò:

Ο ανοίξας ΧΑ µπορεί να µην υπακού-
σει στο τράνσφερ, και να αγοράσει το 
µαζέρ µε πήδηµα, ìüíï áí ôï ÷Ýñé 
ôïõ ðëçñåß üëåò áðü ôéò ðáñáêÜôù 
ðñïûðïèÝóåéò:

α)  Έχει σούπερ µάξιµουµ, 16 – 17 
πόντους

β)  Έχει σούπερ φιτ,  4+ φυλλο καλής 
ποιότητος

γ) ∆εν έχει κατανοµή 4-3-3-3.

δ)  ∆εν έχει «χαµένους» πόντους
(Q ή J) στο δίφυλλο 

Óçìåßùóç: υπάρχουν και άλλες αγορές 
µε τις οποίες ο ανοίξας µπορεί να δείξει 
σούπερ µάξιµουµ και σούπερ φιτ,  π.χ 
αγοράζοντας το δίφυλλο, αλλά αυτό εί-
ναι θέµα συµφωνίας.

ÐáñÜäåéãìá:

 Áíïßîáò Áðáíôþí

 #K76 #QJ4
 $AQ65 $K7432
 ^A542 ^63
 &A5 &632

 ÁãïñÜ 

 1ΧΑ 2^
 3$ 4$
 πάσο  

Åíþ ìå...:

Áíïßîáò  Áðáíôþí

 #K76 #QJ4

 $AQ65 $K7432
 ^A52 ^63
 &A54 &632

 ÁãïñÜ 

 1ΧΑ 2^
 2$ πάσο

Όπως παρατηρείτε, µε το πρώτο χέρι 
οι 4$ βγαίνουν ενώ µε το δεύτερο 
πέφτουν µια µέσα.

ÓÔ.  ÔñÜíóöåñ óå
Üíïéãìá 2×Á:

Ίδια, γενικά, πρακτική ακολουθεί-
ται και από τους 2 συµπαίκτες µετά 
από άνοιγµα 2ΧΑ, απλώς πρέπει να 
σηµειωθεί ότι τώρα δεν υπάρχουν 
προτασιακές, για µανς, αγορές και 
ακόµα: 

1)  Με 5φυλλο µαζέρ και 4φυλλο µι-
νέρ ο απαντών κάνει τράνσφερ και 
επαναδηλώνει 3ΧΑ, εκτός αν έχει 
βλέψεις για σλεµ, οπότε αγοράζει 
το 2ο χρώµα στο επίπεδο 4.

2)  Με 5-5 τα µαζέρ ο απαντών κάνει 
τράνσφερ για κούπες και επαναδη-
λώνει 3πίκες.

ÈÝìáôá ôå÷íéêÞò
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 ÂïññÜò Íüôïò             
 # A98x # Qxx 
 $ A9x $ QJ10x
 ^ AQx ^ Jxx
 & xxx & Q109

Ç áãïñÜ: ( Οµάδες )

Ανατολή Nότος ∆ύση Βοράς

Pass Pass 1^ dbl    

Pass 1ΧΑ Pass 3ΧΑ

Pass  Pass Pass

Η ∆ύση επιτίθεται µε το 5 καρό και αν 
τα φύλλα που πέφτουν στο µορ δεν 
σαν κάνουν να πετάτε από τη χαρά σας, 
σας γεµίζουν µε υπερηφάνεια για την 
εµπιστοσύνη που σας δείχνει ο συµπαί-
κτης. Οι αντίπαλοι σας έπαιξαν καλά µέ-
χρι τώρα και γι’ αυτό πρέπει να κάνετε 
το κάτι παραπάνω. Είναι λοιπόν ευκαι-
ρία µε αυτήν την διανοµή, στη δεύτερη, 
να τους καταφέρουµε ένα ισχυρό χτύ-
πηµα.

Ξεκινάµε καλά, γιατί η Ανατολή δεν 
µπορεί να βάλλει τίποτα παραπάνω από 
το 9 καρό και έτσι η αντάµ αποδεικνύ-
εται θετική για σας. Πιάνετε λοιπόν µε 
τον Βαλέ καρό και βάζετε στο τραπέζι 
την Ντάµα κούπα. Η ∆ύση σκεπάζει µε 
τον Ρήγα. Τραβάτε τις 4 κούπες σας και 
όλοι πετάνε σπαθί στην τελευταία (το 7 
αριστερά το 3 δεξιά). Συµπεραίνετε ότι η 
∆ύση έχει ένα µεγάλο ονέρ στα σπαθιά 
– βλέποντας το 7) και κατά συνέπεια ο 
Ρήγας πίκα είναι µάλλον στην Ανατολή. 
Έτσι παίζετε καρό στην Ντάµα που κρα-
τάει και µικρή πίκα προς την Ντάµα… 
που πιάνει ο Ρήγας. Καταστροφή! ∆εν 
έχετε ακόµα συνέλθει από το χτύπηµα 

και η ∆ύση ξαναπαίζει πίκα. Περνάτε το 
8 που πιάνει η Ανατολή µε το 10 και 
µέσα στην οµίχλη παίζει το 2 σπαθί. 
Εντελώς αποπροσανατολισµένος ετοι-
µάζεστε να περάσετε το 10… όταν το 
καµπανάκι του κίνδυνου αρχίζει να 
χτυπάει δυνατά στο κεφάλι σας. Στην 
κατάλληλη στιγµή! 

Ç êáôÜóôáóç:

 ÂïññÜò Íüôïò             
 # A9 # x
 $  - $  -
 ^ A ^ x
 & xx & Q109

Παρατηρείται προσεχτικά το µορ και ο 
Άσσος καρό γυαλίζει στο µάτι. Παράξε-
νο. Αν η ∆ύση είχε Άσσο η Ρήγα σπαθί 
γιατί δεν µετράρησε τα καρά της; Έπρε-
πε να το σκεφτείτε. Η ∆ύση άνοιξε στην 
τρίτη θέση µε λίγους (9-10) πόντους και 
έχει δείξει τρεις Ρηγάδες, γι’αυτό, περ-
νάτε την Ντάµα σπαθί µε αρκετή σιγου-
ριά. Η Ντάµα κρατάει και εσείς βγάζετε 
το συµβόλαιο σας. 

Ôï ÷Ýñé ôçò Äýóçò: # Kx      
 $ Kxx     
 ^ K10852
 & J87

ÓõìðÝñáóìá: üôáí Ýíáò áìõíüìåíïò 
áñíåßôáé íá ìåôñÜñåé ôï ìáêñý ôïõ 
÷ñþìá óôá ×Á óçìáßíåé üôé äåí Ý÷åé ôï 
êáôÜëëçëï öýëëï ãéá ðéÜóéìï.

Η ∆ύση δεν έπαιξε µε τον καλύτερο 
τρόπο σ’αυτή την διανοµή αλλά κι εσείς 
δεν µπορούσατε να πάτε µέσα µε φύλ-
λα ανοιχτά (Άσσο πίκα και µετά µικρή 

πίκα έξω). Το πραγµατικό µπριτζ είναι 
έτσι, γεµάτο από ψεγάδια. Κι εγώ δεν 
προσπαθώ να σας βελτιώσω την όραση 
αλλά την σκέψη.

 ÂïññÜò Íüôïò             
 # Kxx # AQ10x
 $ xx $ K108x
 ^ KJx ^ xx
 & Qxxxx & AKx

Ç áãïñÜ:
Nότος ∆ύση Βοράς Ανατολή

1ΧΑ   Pass 3ΧΑ Pass    

Pass Pass 

Η ∆ύση βγαίνει τι 5 καρό, περνάτε τον 
Βαλέ από το µορ που πιάνει η Ντάµα 
της Ανατολής και επιµένει στο χρώµα. 
Η ∆ύση παίρνει τον Άσσο καρό και γυρ-
νάει το 2 για τον Ρήγα του µορ και το 3 
της ∆ύσης. Υπήρχαν σίγουρα 5 καρά 
αριστερά ( τα δυο µετραρισµένα) και η 
σιγουριά µε την οποία η ∆ύση έκοψε τις 
επικοινωνίες µε την Ανατολή σας βάζει 
σε σκέψεις. Θα ήταν πολύ πιο λογικό 
να κρατήσει τον Άσσο καρό, έτσι δεν 
είναι; Η απάντηση έρχεται αυτόµατα: 
Η ∆ύση θεώρησε ανώφελο να κρατή-
σει επικοινωνία µε τον συµπαίκτη γιατί 
έχει σίγουρο πιάσιµο, τον Άσσο κούπα 
φυσικά. Συνεχίζετε λοιπόν µε Άσσο και 
Ρήγα σπαθί και η Ανατολή πετάει πίκα 
στο δεύτερο γύρο. Γνωρίζετε εννέα 
φύλλα αριστερά, δέκα µε τον Άσσο 
κούπα και η εµπάς του Βαλέ πίκα µάλ-
λον θα πετύχει. Όµως, έπειτα από Άσσο 
πίκα και µικρό προς τον Ρήγα µπορεί-

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ
ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ 

(µέρος 9ο)

Σταύρος Αντωνιάδης
Email: drazen2004@yahoo.gr

Ελεύθερη µετάφραση από το βιβλιο του BERTAND ROMANET
“Bridge gagnant – Tous les secrets de la reussite”
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τε να την θεωρήσετε σίγουρη, αφού η 
∆ύση πετάει κούπα στο δεύτερο γύρο. 
Πίκα στο 10 λοιπόν για ακόµα µια κού-
πα αριστερά και τέλος Ντάµα πίκα όπου 
η ∆ύση εγκαταλείπει ένα µετραρισµένο 
καρό και ο µορ ένα σπαθάκι.

Ç êáôÜóôáóç:

Ç áãïñÜ (Æåýãç):
Nότος ∆ύση Βοράς Ανατολή

1ΧΑ   Pass Pass Pass 

Βορράς - Νότος παίζουν το άνοιγµα 
1ΧΑ αδύνατο.

Η ∆ύση ανταµάρει το 5 πίκα, για το 10 
της Ανατολής και την Ντάµα σας. Συνε-
χίζετε µε τον Βαλε κούπα που κρατάει 
και µικρή κούπα προς το Ρήγα και τον 
Άσσο της Ανατολής ( ωχ! ) που γυρνάει 
το…10 κούπα. Πιάνετε µε την Ντάµα 
και η ∆ύση αποπροσανατολισµένη πε-
τάει σπαθί. Χωρίς καµία δυσκολία συ-
µπεραίνετε ότι η Ανατολή δεν έχει πίκες 
άρα το χρώµα ήταν µοιρασµένο 5-1 
στην αρχή. Μην έχοντας επικοινωνίες 
στα καρά αποφασίζετε να ρίξετε µια µα-
τιά στα σπαθιά: η ∆ύση σκεπάζει µε τον 
Βαλέ, ο µορ µικρό και η Ανατολή καβα-
λάει µε την Ντάµα και µαζεύει την καλή 
της κούπα ( πίκα από ∆ύση και µορ), 
πριν παίξει το 8 καρό. Αυτή έχει σχεδόν 
σίγουρα τον Ρήγα σπαθί και επειδή η 
∆ύση δεν θα έπαιζε τον Βαλε σπαθί αν 
ήταν ακόµη δίφυλλος της µετράτε: πέ-
ντε πίκες, δυο κούπες, δύο σπαθιά και 
(πόσο χρήσιµη είναι η αριθµητική) τέσ-
σερα καρά. Περνάτε το 9^ µήπως και 
φορτσάρετε την Ντάµα, µα είναι το 10 
που πέφτει, στον Άσσο του µορ. 

Ç êáôÜóôáóç:

πρόβληµα ξεσκαρταρίσµατος και για 
να διασφαλίσετε το µέτρηµα σας Αυτή 
πετάει καρό µε µεγάλη ευκολία.

Έχετε κάνει 5 µπάζες και υπάρχουν δι-
άφορες επιλογές για να εξασφαλίσετε 
µερικές ακόµα:

Παίζοντας πίκα εξασφαλίζετε το συµβό-
λαιο και τίποτα παραπάνω

Κάνοντας την εµπάς στην Ντάµα καρό, 
µια άνω, αν περνάει

Παίζοντας Ρήγα καρό και καρό, αν η 
Ντάµα είναι αριστερά.

Στην περίπτωση αυτή η ∆ύση έπαιξε 
άσχηµα, γιατί έπρεπε να κρατήσει, όπως 
εσείς, 2 πίκες και 3 καρά για να τα βγά-
λετε ακριβώς. Όµως σε ένα τουρνουά 
ζευγών δεν πρέπει να είµαστε πολύ 
απαιτητικοί για την ποιότητα όλων των 
αντιπάλων κι έτσι τελειώνετε παίζοντας 
Ρήγα καρό και καρό για την ξερή Ντάµα 
της ∆ύσης, που έτσι θα σας χαρίσει τον 
Ρήγα πίκα και το ανέβασµα για το καλό 
καρό σας. Ευχαριστούµε πολύ!

Ôï ÷Ýñé ôçò Äýóçò: # ΑJ852
 $ xx
 ^ Q1076
 & Jx

ÓõìðÝñáóìá: üôáí Ýíáò áìõíüìåíïò 
äåí ãõñíÜåé óôï ÷ñþìá ôçò áíôÜì, ðïõ 
õðüó÷åôáé ðïëëÜ, óçìáßíåé üôé äåí Ý÷åé 
öýëëá ó’ áõôü ôï ÷ñþìá.

Άλλη µια πόρτα ανοιχτή που χτυπήσα-
µε λέτε; Ίσως, πάντως πρέπει να οµολο-
γήσετε ότι η ανάλυση για την κατανοµή 
των σπαθιών ήταν πιο προχωρηµένη.

  Όσο αναφορά στην επιλογή του παιξί-
µατος των καρών στο κεφάλι βοήθησε 
η στάση της Ανατολής. Αυτή, δεν θα 
ήταν τόσο άνετη, στο να καβαλήσει το 
Βαλέ σπαθί και να πάρει χέρι, εάν ήταν 
υποχρεωµένη να παίξει µετά κάτω από 
την τρίφυλλη Ντάµα, πίσω από τον 
Άσσο του µορ.

                                                              

ÈÝìáôá ôå÷íéêÞò

♠ 7χ
♥ -
♦ χ
♣ Α 10 9

♠ A J 8
♥ -
♦ ...?
♣ -

♠ -
♥ -
♦ ...?
♣ K x x x

♠ Κ 9
♥ -
♦ Κ J x
♣ x

B

N
A∆

Συνεχίζεται στο επόµενο τεύχος

♠ -
♥ xx
♦ -
♣ Q x

♠ -
♥ A
♦ 10
♣ J 10

♠ -
♥ Q J 9 x
♦ -
♣ -

♠ -
♥ K 10 8
♦ -
♣ x

B

N
A∆

Αναγκασµένη να κρατήσει δυο σπαθιά η 
∆ύση ξεσκαρτάρισε ένα καλό καρό και 
ξέρανε τον Άσσο κούπα. Η συνέχεια έρ-
χεται από µόνη της: κούπα κάτω από το 
Ρήγα. Η ∆ύση παίρνει τον Άσσο και το 
καλό καρό της και παραδίνεται. Το µόνο 
που έχετε να κάνετε είναι να κρατήσετε 
µια κούπα στο µορ. 3ΧΑ =.

Ôï ÷Ýñé ôçò Äýóçò: # x
 $ Αxx
 ^ Α10852
 & J109x

ÓõìðÝñáóìá: üôáí Ýíá áìõíüìåíïò 
äåí åíäéáöÝñåôáé íá êñáôÞóåé åðéêïé-
íùíßá óå Ýíá ìåôñáñéóìÝíï ÷ñþìá óç-
ìáßíåé üôé Ý÷åé Ýíá óßãïõñï ðéÜóéìï.

Το µυαλό σας αρχίζει να προπονείται 
επάνω σε αυτά τα µικρά και χρήσιµα συ-
µπεράσµατα. Τα θεωρείται εύκολα; Στο 
παιχνίδι επάνω όµως οι περισσότεροι τα 
ξεχνάνε, γι’ αυτό να είστε προσεχτικοί

 ÂïññÜò Íüôïò             

 # 7xxx # ΚQ9
 $ K8x $ QJxx  
 ^ Αx ^ ΚJ9x
 & Α109x & xx

Η ∆ύση µοιάζει να είναι υποχρεω-
µένη να πάρει χέρι και σεις µαζεύετε 
τον Άσσο σπαθί για να της βάλετε ένα 
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Έχουµε τονίσει πολλές φορές πως άµυνα 
δεν µπορείς να κάνεις αν δεν µπορείς 

να µετρήσεις τα χέρια, τόσο σε πόντους 
όσο και σε κατανοµές.

Και όχι µόνο µόλις κατέβει ο µορ, που  εί-
ναι κλασσικό, αλλά και στην  διάρκεια της 
εκτέλεσης, κάτι που συχνά ξεχνιέται και 
για το οποίο είναι απαραίτητη η βοήθεια 
του συντρόφου. Μια βοήθεια που δίνεται 
εκτός από το µέτρηµα και µε πολλούς και 
διάφορους άλλους τρόπους.

Για παράδειγµα ο εκτελεστής σε κάποιο 
χρωµατιστό συµβόλαιο παίζει τον πλευ-
ρικό 2φυλλο Βαλέ του µορ. Σκεπάζεις 
µε την ντάµα, που χάνει από τον Άσσο. 
Ο εκτελεστής τραβάει και τον Ρήγα και 
κόβει το τρίτο. Όταν αργότερα ξελιµάρεις 
το 10, ο σύντροφος ξέρει πως είχες στο 
χρώµα 5φυλλo Q10 $ και ο εκτελεστής 
3φυλλο ΑΚ.

Κάθεσαι στην θέση της ∆ύσης, δεύτερη 
εναντίον δεύτερης σε οµάδες και οι αγο-
ρές πάνε ως εξής:

∆ύση Βοράς Ανατολή Νότος

- 1ΝΤ 2^ χ    
πάσο πάσο 2# 3#
πάσο 3ΝΤ όλοι πάσο

Στα 2^ αλερτάρεις πως πρόκειται για µο-
νοχρωµία σε κάποιο µαζέρ. Το κοντρ του 
Νότου υποδηλώνει κατοχή του χρώµατος, 
σου εξηγούνε.

Ο σύντροφος επιτίθεται µε το 6#, τέταρτο 
δυνάµεως, και κατεβαίνει ο µορ:

κανόνα των 11 ξέρεις πως ο εκτελεστής 
έχει ένα ακόµα µεγαλύτερο χαρτί από το 6. 
Τον Α, τον Κ ή τον J. Αλλά και ο σύντροφος 
σου ξέρει πως πιθανότατα είσαι 2φυλλος 
µε το 7 και το 8. Γιατί αλλιώς τι έγινε το 8. 
Αν το είχε ο εκτελεστής 4φυλλο, µάλλον 
θα το πέταγε, για να δώσει την εντύπωση 
πως έδωσες µέτρηµα µε 7xx και πως ο Κ 
είναι τώρα ξερός. Αν το έχει 3φυλλο γιατί 
να δώσεις λάθος µέτρηµα µε το 7;  Ακο-
λουθούν  Α και Κ ^ του Βορρά.

Ο σύντροφος ακολουθεί µε µικρό ^ και 
το 2&. Στην συνέχεια ο εκτελεστής παίζει 
& για το 3 του συντρόφου, την Q  του µορ 
και το 4 του χεριού σου. Συνεχίζει µε τον 
J ^ που πιάνεις µε την ντάµα σου, βλέπο-
ντας τον εκτελεστή να ξελιµάρει $ και τον 
σύντροφο µικρή πίκα.

Κάνε άµυνα.

Πρώτα τους πόντους. 5 εσύ, 9 ο µορ και 
µέχρι 17π στον εκτελεστή υπάρχει περιθώ-
ριο 9π. για τον σύντροφο που µπορεί να 
φτάνουν µέχρι και τους 11. Έχει δηλαδή 
εξαρχής ή ΑΚ# και την Q$, ή ΑJ# και ΑJ 
ή ΑQ$.

Πρόσεξες το 2& που ξεσκαρτάρισε ο σύ-
ντροφος στο δεύτερο ^;

Αυτό ήταν το κλειδί της άµυνας. Μπορεί 
ποτέ να είναι από Κxxx ή Jxxx; Όχι βέβαια. 
Μπορεί να είναι από 3 ή 5 λιµά; Γιατί τότε 
να δώσει λάθος µέτρηµα, εκτός του ότι τα 
5 λιµά δεν ταιριάζουν µε τις αγορές. Ούτε 
από 2φυλλο µπορεί να είναι, γιατί τότε ο 
εκτελεστής έχει 6φυλλο και 9 τραβηχτές 
µπάζες. Όχι , έχει 4 άχρηστα & και ο Βορ-
ράς κρατάει KJ9x στο χρώµα και µε το 10 
# και το 10 ^ του µορ του λείπει µια µπά-
ζα για να βγάλει το συµβόλαιό του. Πρώτη 
βασική προϋπόθεση: ο σύντροφος κρατάει 
τον Α#, αλλιώς το συµβόλαιο µε 4 από &, 
3 από ̂  και 2 από # είναι τραβηχτό. ∆εύτε-
ρη προϋπόθεση: ο σύντροφος έχει και τον 
Α $. Πόσες # έχει ο σύντροφος; Μάλλον 6. 
Ποιος θα αγόραζε 2# στη ζώνη, πίσω από 
1ΝΤ άνοιγµα, κρατώντας ΑJxxx, AQx, xxxx, 
x. Το τοπίο αρχίζει να καθαρίζει. Ο σύντρο-

φος έχει µόνο 2$, εποµένως το γύρισµα $ 
δεν έχει καµία τύχη. Μήπως τώρα έχει 5# 
µε ΑΚ, 6φυλλος αρχικά, και το δύο µέσα 
είναι στα χέρια σου; Όχι, στην Q ^ σου ο 
σύντροφος, που πρόσεξε το µέτρηµά σου 
και είδε την άµυνα πριν από σένα, δεν θα 
ξοφλούσε #. Αλλά και ο εκτελεστής που 
ξέρει να µετράει και είδε το 7 # σου ξέρει, 
από τον κανόνα των 11, πως έχεις και το 8 
ή το 9. Χωρίς τον Κ # αλλά τότε µε τον Α 
$, θα τραβούσε τις 8 µπάζες του για το µια 
µέσα αντί για δυο. Μήπως είναι 7φυλλος 
µε ξερό τον Α$; Τότε ο εκτελεστής έχει 5-
4 στα στρογγυλά χρώµατα. ∆εν ταιριάζει 
ούτε στις αγορές, ούτε στην εκτέλεση του 
5 µέσα στην δεύτερη.

Κρατάς στα χέρια σου το χαρτί του µέσα. 
Το γνώρισες; Είναι το 9^. Γυρίζεις &. Αν 
ο εκτελεστής πιάσει από τον µορ, θα µπει 
µέσα από την µπάζα του 10^, καθώς πιά-
νεις κάποτε τον Κ$ και κάνεις το 9^, πριν 
ο εκτελεστής σκοράρει δεύτερη µπάζα στις 
#. Αν πιάσει από το χέρι του και παίξει #, 
ο σύντροφος ξαναπαίζει #. Τώρα ο εκτε-
λεστής δεν µπορεί να πραγµατοποιήσει και 
το 10^ και το τέταρτο &.

Ôá ôÝóóåñá ÷Ýñéá Þôáí:

Άµυνα γιαðñùôáèëçôåò
Γιώργος Ρούσσος

28

♠ 8 7
♥ Κ 8 3 2
♦ Q 9 7 5 3
♣ 6 4 

♠ Q 10
♥ 10 9 7 
♦ J 10 8 6 2 
♣ A Q 10 

B

N
A∆

♠ K 4 2 4 
♥ Q 6 5 
♦ A K
♣ K J 9 8

♠ 8 7
♥ K 8 3 2 
♦ Q 9 7 5 3
♣ 6 4

♠ A J 9 6 5 3
♥ A J 
♦ 4 
♣ 7 5 3 2

♠ Q 10
♥ 10 9 7 
♦ J 10 8 6 2 
♣ A Q 10

B

N
A∆

Ας σηµειωθεί ότι αυτή η άµυνα σε εξα-
σφαλίζει ακόµη και εάν οι 11π. του 
συντρόφου ήταν ΑΚ 5φυλλο στις # και 
Άσσος 3φυλλος στις $, οπότε µε τρεις 
µπάζες στα κόκκινα και ΑΚ # τον είχες 
ούτως ή άλλως µέσα.     

Το 10 του µόρτου κρατάει, για το 7 το δικό 
σου και το 2 του Βορρά. Σύµφωνα µε τον 
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¼ëïé óôç äåýôåñç, ìïßñáóå ï Í

ÈÝìáôá ôå÷íéêÞò

ÃñÜöåé ï Âüñåéïò
∆ύο γκραν σλεµ, που 
παίχθηκαν σε αγώνες 
οµάδων, φιλοξενεί 
η στήλη σε αυτό το 
τεύχος. Ελάτε στη θέση 
του Ν και διεκδικείστε 
όλες τις λεβέ.

Ανοίξατε την αγορά µε 2ΝΤ και ο 
συµπαίκτης σας οδήγησε στα 7ΝΤ. 
Ο άξονας δεν διαθέτει τους απαραί-
τητους 37 πόντους που απαιτεί η 
θεωρία, προκειµένου να πραγµατο-
ποιηθεί ένα γκραν σλεµ µε οµαλά 
χέρια, αλλά το συµβόλαιό σας έχει 
αρκετά καλές πιθανότητες (περίπου 
60%), αρκεί ένα από τα δύο µαζέρ 
να πέφτει 3-3. Η ∆ βγήκε τον &J, που 
κερδίσατε στον µορ µε τον &Α. ∆ο-
κιµάσατε πρώτα τις πίκες παίζοντας 
#Α και #Κ, όπου ακολούθησαν και 
οι δύο αµυνόµενοι και πίκα στη #Q, 
όπου η ∆ ξόφλησε σπαθί. Όταν παί-
ξατε τις κούπες ήταν η σειρά της Α να 
σας απογοητεύσει, η οποία στον $Α 
ακολούθησε µε το $Τ και στον $Κ 
ξόφλησε σπαθί. Τα µαζέρ αρνήθηκαν 
να συνεργαστούν, αλλά όταν παίξα-
τε τρεις γύρους καρό, η ∆ στον τρίτο 
γύρο ξόφλησε κούπα, αποκαλύπτο-
ντας τις κατανοµές και των δύο αµυ-
νοµένων. Η ∆ ξεκίνησε µε 2-5-2-4 και 
η Α µε 4-1-4-4.

♠ 6  
♥ Q 8  
♦ -
♣ 3

♠ -
♥ J 9 
♦ -
♣ xx

♠ J
♥ - 
♦ x 
♣ x x

♠ -
♥ 5 
♦ K 
♣ K 7

B

N
A∆

♠ Q 6 4 2 
♥ A Q 8 2
♦ Q J 4
♣ A 3

♠ 10 5
♥ J 9 7 6 2 
♦ 10 8 
♣ J 10 9 5

♠ J 9 7 3
♥ 10
♦ 7 5 3 2
♣ Q 8 4 2

♠ A K 8
♥ K 5 4 
♦ A K 9 6  
♣ K 7 6 

B

N
A∆

Συνεχίζετε από το χέρι µε τον ^Κ, 
στον οποίο η ∆ ξοφλάει αναγκαστικά 
σπαθί και εσείς από τον µορ το $8 (αν 
ξοφλήσει κούπα, διώχνετε από τον 
µορ την πίκα). Παίζετε τώρα κούπα 
στην $Q και είναι η σειρά της Α να 
σκουιζαριστεί, σε πίκες – σπαθιά.

Ç ðëÞñçò äéáíïìÞ:

 ÂïññÜò Íüôïò             
 # Q 6 4 2 # A K 8 
 $ A Q 8 2 $ K 5 4 
 ^ Q J 4 ^ A K 9 6
 & A 3 & K 7 6

 ÂïññÜò Íüôïò             
 # J 8 6 # A K 5 2 
 $ A Q 7 $ K 8 3
 ^ 5  ^ A Q 7
 & A K 9 7 4 3 & Q J 10

Óôç äåýôåñç äéáíïìÞ êñáôÜôå:

ΒΝ στη δεύτερη, µοίρασε ο Ν

Ανοίξατε την αγορά µε 1& και η ∆ 
παρεµβλήθηκε µε 3^ (7 φυλλο αδύ-
νατο). Ο συµπαίκτης σας, αφού έµαθε 
ότι κρατάτε 2 Άσσους µε την &Q και 
δύο ρηγάδες ( κατά πάσα πιθανότητα 
τον #Κ και τον $Κ), σας οδήγησε στα 
7&. Η ∆ βγήκε τον $J που κερδίσατε 
µε τον $Α. Μαζέψατε τα ατού σε 3 
γύρους, όπου η ∆ ακολούθησε µία 
φορά και στους υπόλοιπους ξόφλησε 
2 καρά. Με τον ^Κ σχεδόν σίγουρα 
στη ∆, η επιτυχία του συµβολαίου 
σας φαίνεται πως θα εξαρτηθεί από 
το αν η #Q πέσει δίφυλλη ή ξερή. 
∆οκιµάζετε λοιπόν τον #Α και τον 
#Κ, αλλά δυστυχώς και οι δύο αµυ-
νόµενοι ακολουθούν µε µικρά. Οι 
ελπίδες σας δεν έχουν ακόµη χαθεί, 
καθώς σας βολεύει αν η #Q βρίσκετε 
στη ∆, µαζί µε τον ^Κ. Τραβάτε τον 
$Κ και την $Q, όπου η ∆ ακολουθεί 
µε το $Τ και µε µικρό καρό και τρα-
βάτε από τον µορ όλα τα ατού σας, 
καταλήγοντας στην εξής θέση πριν το 
τελευταίο:

Η θέση, εποµένως στα 4 τελευταία 
φύλλα είναι:

Στο &3 διώξτε από το χέρι το ^7 και 
αν δεν εµφανιστεί η #Q, παίξτε καρό 
στον ^Α.
Ένα πλάνο το οποίο κερδίζει, καθώς 
το χέρι της ∆ ήταν:  # Q 9 7 
 $ J 10 
 ^ K J 10 8 4 3 2
 & 8

♠  J 
♥ -
♦ 5
♣ 3

♠ -
♥ - 
♦ A Q 7  
♣ - 

B

N
A∆
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ÐÏÕ ÅÉÍÁÉ Ï ÈÇÓÁÕÑÏÓ;
(the principle of restricted choice)

Έχουµε χίλιες πόρτες, αριθµηµένες από το 
1 µέχρι το 1000. Πίσω από κάποια από 
αυτές βρίσκεται ένας θησαυρός. Ο βασι-
λιάς (που ξέρει τον αριθµό της σωστής 
πόρτας) σας προσφέρει την ευκαιρία να 
γίνει δικός σας αν καταφέρετε να µαντέ-
ψετε σωστά.

Επιλέγετε λοιπόν έναν αριθµό, ας πούµε 
το 450. Ο βασιλιάς τότε διατάζει να ανοί-
ξουν όλες οι πόρτες, εκτός της 450 και της 
820. Ο θησαυρός δε φαίνεται πουθενά! 
Η καρδιά σας πάλλεται σαν τρελή και ο 
βασιλιάς σας επιτρέπει να ξαναεπιλέξετε 
µεταξύ των δύο. Τι κάνετε;
Á. επιµένετε στην αρχική σας επιλογή
Â.  αλλάζετε και διαλέγετε την πόρτα

αρ. 820
Ã.  είναι καθαρά θέµα έµπνευσης,

οι πιθανότητες είναι πλέον 50-50

Ψηφίστε, δείτε τις παρακάτω διανοµές και 
την απάντηση θα τη βρείτε στο τέλος του 
άρθρου.

ÄéáíïìÞ  1
Dealer: Ν  Β-Ν στη δεύτερη

Κάθε Τετάρτη…
Γιάννης Προκοπίου

Στα πλαίσια του εβδοµαδιαίου τουρνουά ζευγών 1-8, που διοργανώνει τις Τετάρτες ο ΟΑΜ, δίνονται 
κάθε φορά 4 διανοµές µε συναφές περιεχόµενο και διδακτικό χαρακτήρα. Ξεκίνησε ήδη στα µέσα 
Σεπτεµβρίου η τέταρτη χρονιά. Τα παρακάτω χέρια µοιράστηκαν και σχολιάστηκαν το Φεβρουάριο 
του 2003. Έχουν γίνει οι απαραίτητες τροποποιήσεις για παρουσίαση υπό µορφήν άρθρου.

♠ K 10 9 4  
♥ 3 2  
♦ Κ 7 6
♣ Κ 10 3 2

♠ Q 7 5 3
♥ J 9 7 
♦ J 10 9
♣ J 5 4

♠ J
♥ 10 8 6 5 4 
♦ Q 8 2 
♣ Q 9 8 6

♠ Α 8 6 2
♥ Α Κ Q 
♦ A 5 4 3 
♣ A 7

B

N
A∆

Αντάµ ο Βαλές καρό, το 6, το 2, ο Άσος. 
Παίζετε τον Άσο πίκα και εµφανίζεται ο 
Βαλές στην Ανατολή. 
ÊÜíåôå ôçí åìðÜò ôçò ÍôÜìáò Þ
ôñáâÜôå óôï êåöÜëé ôï ÑÞãá ðßêá;
Ï êáíüíáò: όταν λείπει η Ντάµα και ο Βα-
λές και στον πρώτο γύρο εµφανιστεί το ένα 
από τα δύο, τότε να κάνετε την εµπάς.

Ç åîÞãçóç (µεγάλη αλλά απλή): κάνουµε 
καταρχήν δύο παραδοχές:

Α) ένας αµυνόµενος όταν κρατάει Q J 
ξερά, τις µισές φορές θα εµφανίζει αρχικά 
το Βαλέ και τις µισές τη Ντάµα, µήπως έτσι 
µπερδέψει τον εκτελεστή.

Β) αν εµφανιστεί πρώτα ο Βαλές, είναι το 
ίδιο πιθανό να είναι ξερός µε το να στέκουν 
QJ ξερά – το ίδιο ισχύει και για τη Ντάµα.
Ας πούµε ότι τυχαίνει αυτή η περίπτωση 
100 φορές (δηλ. 50 φορές σόλο ο Βαλές 
και 50 φορές QJ ξερά). Σύµφωνα µε τις 
παραπάνω παραδοχές τα στατιστικά θα 
έχουν ως εξής:
•  Με σόλο το Βαλέ, θα εµφανιστεί ο Βα-

λές 50 φορές
•  Με QJ ξερά, θα εµφανιστεί ο Βαλές 25 

φορές
•  Με QJ ξερά, θα εµφανιστεί η Ντάµα 25 

φορές
Άρα, κάθε φορά που θα εµφανίζεται ο 
Βαλές, θα είναι διπλάσιες φορές ξερός 
(50) από ότι δίφυλλος µε τη Ντάµα (25).

Ανάλογα ασφαλώς ισχύουν αν πρώτη 
εµφανιστεί η Ντάµα.

ÄéáíïìÞ  2
Dealer: Ν  Όλοι στη δεύτερη

♠ 9 5 
♥ Κ 7 3 
♦ Κ Q 9 6 3 2
♣ J 3

♠ K 6 2
♥ Q 9 8 6 4 
♦ J 8 7 4
♣ 10

♠ Q J 10 4
♥ J 10 
♦ 10  
♣ K Q 9 8 7 4

♠ A 8 7 3
♥ A 5 2 
♦ A 5 
♣ A 6 5 2 

B

N
A∆

Nότος ∆ύση Βοράς Aνατολή

1 XA - 3 XA -

Φαίνεται ίδια περίπτωση µε την προη-
γούµενη όµως δεν είναι έτσι: στον Άσο 
καρό εµφανίζεται το 10, άρα οι πιθανό-
τητες δείχνουν ότι ο Βαλές βρίσκεται στη 
∆ύση, Εδώ ένας πολύ καλός αµυντικός, 
µε J104 θα βάλει επίσης το 10! Γι’ αυτό, 
πριν επιλέξετε να κάνετε την εµπάς του 
Βαλέ, δείτε αν σας γεµίζει το µάτι ο δεξιά 
σας αντίπαλος.

♠ J 10 4 
♥ K J 6 4 
♦ Q 7
♣ A K 5 3

♠ 8 7 3
♥ 7 5 3 
♦ J 10 9 5 4
♣ 9 8

♠ A 6 5
♥ Q 10 
♦ K 8 6 2 
♣ J 10 6 2

♠ K Q 9 2
♥ A 9 8 2 
♦ A 3 
♣ Q 7 4

B

N
A∆

ÄéáíïìÞ  3
Dealer: Ν  Όλοι στην πρώτη

Nότος ∆ύση Βοράς Aνατολή

2 ΧΑ - 3& -    

3# - 4# 3ΧΑ
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ÈÝìáôá ôå÷íéêÞò

Nότος ∆ύση Βοράς Aνατολή

1 XA - 2& -    

2$ - 4$ 

♠ Α 10 9 8 5 4  
♥ Κ 4 
♦ J 7 6 
♣ Q 2

♠ 7 6 2
♥ J108 6 5 3 
♦ Q 
♣ 9 4

♠ Q J
♥ Q 
♦ K 10 9 8 2
♣ K 10 8 5 3

♠ K 3
♥ A 9 2 
♦ A 5 4 3 
♣ A J 7 6

B

N
A∆

Nότος ∆ύση Βοράς Aνατολή

1 XA  - 4$ -    

4#   

Αντάµ ο Βαλές καρό, η Ντάµα, ο Ρήγας, 
ο Άσος. Παίζετε τον Άσο κούπα και εµ-
φανίζεται το 10 στην Ανατολή. Αυτή η 
περίπτωση δεν είναι restricted choice. Με 
Q10 ένας αµυνόµενος βάζει πάντοτε αρ-
χικά το 10, δεν επιλέγει µεταξύ των δύο 
φύλλων του. Πρέπει απλώς λοιπόν να 
µαντέψετε.

Και πάλι ένας καλός αµυντικός µε δίφυλ-
λο δεκάρι θα έπαιζε το 10 για να βάλει 
σε δίληµµα τον εκτελεστή. Τέλος, εδώ 
θα ήταν καταστροφικό για την άµυνα να 
έβαζε η Ανατολή τη Ντάµα (µια αρκετά 
συνηθισµένη µπλόφα) κάνοντας έτσι τον 
εκτελεστή να πιστέψει ότι η ∆ύση κρατάει 
δεκάρι τετράφυλλο και να προχωρήσει 
στην εµπάς του 10. Αυτό γιατί πριν την 
εµπάς, ο Νότος θα παίξει ένα από τα δύο 
ονέρ του Βορρά µπας και...

ÄéáíïìÞ  4
Dealer: Ν  Β-Ν στη δεύτερη        

Η εξαίρεση: παίζετε το Ρήγα πίκα και ο 
Νότος βάζει το Βαλέ (ή τη Ντάµα). Πρό-
κειται ασφαλώς για περίπτωση restricted 
choice µόνο που τώρα πρέπει να παίξετε 
πίκα στον Άσο, να απαρνηθείτε δηλ. την 
εµπάς! Αν ο Βαλές ήταν ξερός (ή η Ντάµα) 
τότε µε ή χωρίς την εµπάς πάλι θα δίνατε 
µία από πίκα. Εποµένως µόνο χαµένοι 
µπορείτε να βγείτε κάνοντας την εµπάς

ÐÑÏÂËÇÌÁ 1ï (**)
Οµάδες. Όλοι στη δεύτερη, µοίρασε ο Ν

Εξασκηθείτε στην εκτέλεση

Αντάµ ο Ρήγας και συνέχεια ο Άσσος 
κούπα. Κόβετε και παίζετε τον Άσσο ατού 
όπου απαντάνε και οι 2 αντίπαλοι. Συνε-
χίστε από εδώ.  

Αντάµ ο Βαλές πίκα. Μην έχοντας πολ-
λά κατεβάσµατα ποια εµπάς κάνετε, 
κούπα ή σπαθί;

      Οι λύσεις στη σελίδα  18

♠ Α J 10 7 4 
♥ J 6  
♦ 6 2
♣ K J 8 2

♠ 6 3 
♥ 7 
♦ A K Q 10 9 4 
♣ A Q 10 9

B

N
A∆

♠ Α Q 5 
♥ 9 6 5 
♦ 10 7 4
♣ 7 4 3 2

♠ K 7 3
♥ A Q J 
♦ A K Q 
♣ A Q J 10

B

N
A∆

Ç áãïñÜ: ( Οµάδες )

∆ύση Βοράς Aνατολή Νότος

   2&
Pass 2^ Pass 3 XA    
Pass 4 XA Pass 6 XA

ÐÑÏÂËÇÌÁ 2ï (***)
Οµάδες. ΒΝ στη δεύτερη, µοίρασε ο Ν

Ç áãïñÜ: ( Οµάδες )

∆ύση Βοράς Aνατολή Νότος

   1^
1$ 1# 2$ 3&    
Pass 4& Pass 5&
Pass Pass Pass

Ç áðÜíôçóç óôï ðñüâëçìá:
Σωστή απάντηση η Β, πρέπει δηλ. να 
αλλάξετε την επιλογή σας. Η πιθανότητα 
υπέρ αυτής δεν είναι 50-50 αλλά 999 στις 
1000! Σκεφτείτε το: η αρχική πιθανότητα 
να µαντέψετε ήταν µία στις 1000. Αυτή δεν 
άλλαξε, αφού έτσι κι αλλιώς ο βασιλιάς θα 
άνοιγε µόνο τις κενές πόρτες.

Έθεσα το ερώτηµα στους παίκτες του 
τουρνουά που διεύθυνα. Είπα στο Θάνο 
τον Καπαγιαννίδη ότι τους έδωσα χίλιες 
πόρτες και µου είπε «άντε ρε, µε χίλιες 
όλοι θα βρουν τη σωστή απάντηση, το 
πρόβληµα έχει δοθεί για τρεις». Ε λοιπόν 
οι απαντήσεις µοιράστηκαν ανάµεσα στις 
επιλογές Α και Γ! Ή επέµεναν (καχύποπτοι 
για το βασιλιά) στην αρχική τους επιλογή 
ή, στην καλύτερη, θεωρούσαν τις πόρτες 
ισοπίθανες. Μπορείτε να ελέγξετε τα παρα-
πάνω θέτοντας το πρόβληµα στους εκτός 
µπριτζ γνωστούς σας.
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Θα παραθέσω δύο παραδείγµατα από 
τους τελευταίους Πανευρωπαϊκούς 
Αγώνες Οµάδων. 
Όλοι στη ∆εύτερη και κρατάτε, στη 
θέση της Α: # A K Q 10
 $ J 5
 ^ A J 7 6 5
 & 9 5

Η αγορά πάει:

∆ύση Βοράς Aνατολή Νότος

Pass Pass 1^ Pass

1# Pass ?

Ο παίκτης στη θέση της Α είπε 3 πίκες. 
Συµφωνείτε; Προσπαθήστε να φα-
νταστείτε ένα, συµβατό µε τις αγορές, 
χέρι 6-7 π. του συµπαίκτη µε το οποίο 
να είναι τραβηχτή η µανς στις πίκες. 
Το µοναδικό υποψήφιο είναι #Jxxxx, 
^KQx(x..) και σόλο κούπα ή σόλο 
σπαθί. Πόσο όµως είναι πιθανό (οι αντί-
παλοι θα είχαν 19 π.  συνολικά και 10 
φύλλα στις κούπες ή στα σπαθιά) ούτε 
να ανοίξει ο ένας εξ αυτών στη δεύτε-
ρη θέση, ούτε να κάνει κόντρ νταπέλ ή 
κάποιου είδους παρεµβολή ο άλλος (ή 
και ο πρώτος αντίπαλος, στο δεύτερο 
γύρο της αγοράς); Το χέρι της ∆ ήταν 
#8542 $K108 ^10982 &A7 και οι πε-
ρισσότεροι experts θα συµφωνούσαν 
ότι σωστά αποδέχτηκε την πρόταση και 
αγόρασε 4 πίκες, δεδοµένου ότι είναι 
στη δεύτερη και το χέρι ούτως ή άλλως 
τείνει προς το µάξιµουµ. 

Βλέποντας και τα δύο χέρια, µε την 
αναµενόµενη αντάµ σπαθί χάνονται 3 
µπάζες οπωσδήποτε και το χέρι µπαίνει 
µέσα αν δώσει 2 καρά (ο εκτελεστής, 
πιάνοντας τον &Α στο δεύτερο γύρο, 
είναι λάθος να παίξει διπλοεµπάς καρό, 
αλλά πρέπει να παίξει αργότερα^Α και 

^, που θα του δώσει περίπου 66% πι-
θανότητα να µη χάσει 2 λεβέ στο χρώ-
µα) ή # Jxxx πίσω από το AKQ10 (11%) 
ή πίκες 5-0  (4%) ή να µη µαντέψει τις 
κούπες (50%). Επειδή δεν πρέπει να 
συµβεί τίποτε απ’ όλα αυτά, η πιθανό-
τητα να βγει αυτή η µανς είναι περίπου 
66%Χ85%Χ50%=28%, αρκετά κάτω 
από το θεωρητικό όριο του 37,5% που 
απαιτείται για µανς στη δεύτερη (θεω-
ρώντας, µάλιστα, ότι δεν θα µπούµε 
µέσα κοντρέ). 

Άς κάνουµε µια πρόχειρη εκτίµηση του 
πόσο κοστίζει θεωρητικά η κακή µανς 
που πήγε η Α∆. Η σύγκριση θα γίνει 
µε το συµβόλαιο 2#, που µάλλον θα 
παιζόταν αν η Α έδινε απλή βοήθεια. Σε 
ένα δείγµα 100 διανοµών, στις 30 (επει-
δή από κάποιες ενδείξεις, στη διάρκεια 
της εκτέλεσης, η Α µπορεί να µαντέψει 
τις κούπες σε ποσοστό λίγο µεγαλύτερο 
από 50%) το συµβόλαιο θα βγει και η 
Α∆ θα κερδίσει  620-170=450 π., δη-
λαδή 10 IMPs. Σε 40 περίπου διανοµές, 
το συµβόλαιο θα µπει µία µέσα και η 
Α∆ θα χάσει 6 IMPs. Σε άλλες 27 δια-
νοµές (το αποτέλεσµα, για την ιστορία, 
ήταν 2 µέσα ) η Α∆ θα χάσει 7 IMPs. Στις 
υπόλοιπες 3 διανοµές ο άξονας µπαίνει, 
αντίστοιχα, 1, 2 και 3 µέσα κοντρέ, µε 
αποτέλεσµα να χάσει αντίστοιχα 8, 12, 
12 IMPs. Συνολικά στις 100 διανοµές, 
η Α∆ χάνει 30Χ10-40Χ6-27Χ7-8-12-
12=161 IMPs δηλαδή 1.61 IMPs ανά 
διανοµή. 

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση, ο 
κίνδυνος δεν είναι µόνο να πάµε στη 
µανς και να µπούµε µέσα, είναι να παί-
ξουµε 3 # και να µπούµε µέσα, µε ένα 
χειρότερο χέρι της ∆, ενώ οι αντίπαλοι 

µπορεί να µη βγάζουν συµβόλαιο στην 
κλίµακα 3 (ο $J της Α, αµυντικό χαρτί, 
αυξάνει αρκετά την πιθανότητα να µη 
βγάζουν 3$ οι αντίπαλοι, αν έχει και ο 
συµπαίκτης κάποιο ονέρ κούπα). Αν το 
χέρι της Α είχε αντί για $Jx και ^AJxxx, 
$ xx και ^AQxxx, θα ήταν πιο κοντά 
στο να κάνει πρόταση 3#, αφού τώρα, 
εκτός του ότι έχει ένα καλύτερο χέρι για 
συµβόλαιο σε πίκες, αν µπαίνει µέσα 
στις 3#, είναι πιο πιθανό να βγάζουν οι 
αντίπαλοι συµβόλαιο 3& ή 3$ και λίγο 
πιο πιθανό να το αγοράσουν. Επίσης θα 
ήταν καλύτερα η #Q να ήταν στα καρά 
(και ένα µικρό καρό στις πίκες), γιατί, 
στις περιπτώσεις που ο συµπαίκτης έχει 
5#, θα υπάρχουν καλύτερες επικοινω-
νίες και µεγαλύτερη ευχέρεια στο παίξι-
µο των καρό. Με το συγκεκριµένο χέρι 
της Α, εκτιµώ ότι στο 1/3 περίπου των 
διανοµών θα βγαίνουν µόνο 2#, ενώ 
οι αντίπαλοι δε θα βγάζουν τίποτα στην 
κλίµακα 3 (και στη σπάνια περίπτωση 
που βγάζουν, δεν είναι πιθανό να γίνει 
reopening, στη δεύτερη). Στα υπόλοιπα 
2/3 των διανοµών που βγαίνουν οι 3#  
ή που µπαίνουν 1 µέσα αλλά οι αντίπα-
λοι βγάζουν 3& ή 3$, µπορούµε πρα-
κτικά να θεωρήσουµε το αποτέλεσµα 
ως no swing. Συνεπώς, σε ένα δείγµα 
100 διανοµών, στις 67 δεν θα υπάρχει 
διαφορά αλλά στις 33 ο άξονας θα χάσει 
5 IMPs ανά διανοµή, δηλαδή συνολικά 
33Χ5=165 IMPs, περίπου 1.65 IMPs ανά 
διανοµή. Αν η Α εφάρµοζε ένα άλλο 
κριτήριο, το Losing Trick Count, πάλι 
έπρεπε να  αγοράσει µόνο 2#, αφού µε 
6 «χανόµενες», αποδέχεται κανείς την 
πρόταση του συµπαίκτη για µανς αλλά 
δεν την κάνει ο ίδιος.

Γιώργος Κλείτσας

2η

Τοποθετώντας τα φύλλα
(ο κανόνας του Culbertson)

Συνεχίζεται στο επόµενο τεύχος

Ο κανόνας του Culbertson δεν είχε στην αρχή µεγάλη δηµο σιότητα, µετέπειτα όµως αναφέρθηκαν σ’ αυτόν 
µεγάλοι συγγραφείς (εγώ τον πρωτοσυνάντησα στο βιβλίο του Jeff Rubens, «The secrets of winning bridge»). 
Εκπλήσσεται, εποµένως, κανείς όταν βλέπει να µην εφαρµόζεται ο κανόνας από κορυφαίους παίκτες.

συνέχεια
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Ðñüâëçìá 5
ÏìÜäåò, üëïé óôç ðñþôç.

Éóôïñßá ôïõ Ìðñéôæ

Κάθε διανοµή µία ιστορία

♠ 5 4 2 
♥ A 4 3 
♦ Q 8 6
♣ K 8 5 3

♠ K Q 10 8 6
♥ J 2 
♦ J 7 4
♣ A J 4

♠ A J 9 653
♥ A J 
♦ 4 
♣ 7 5 3 2

♠ A 3
♥ K Q 10 8 7 5 
♦ A 9 
♣ 9 7 2

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Aνατολή Νότος

 πάσο πάσο 1$
1# 2$ 2# 4$
Όλοι πάσο

♠ 10 9 8 6 5 
♥ Q 10 5 4 3  
♦ A 2
♣ 8

♠ 8 7
♥ K 8 3 2 
♦ Q 9 7 5 3
♣ 6 4

♠ A J 9 653
♥ A J 
♦ 4 
♣ 7 5 3 2

♠ A 
♥ A K J 
♦ 4 3 
♣ A K Q 10 9 7 3

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Aνατολή Νότος

πάσο πάσο 3# 3 ΧΑ

4^ κόντρ πάσο 5&

Βλέποντας µόνο τα φύλλα των Β-Ν 
θα θέλατε να παίζετε µεγάλο σλεµ 
στις κούπες. ∆υστυχώς, όπως στέ-
κουν τα φύλλα το συµβόλαιο αυτό 
βγαίνει παιγµένο µόνο από τον 
Νότο, πράγµα που είναι απίθανο 
αγοραστικά. Ακόµα και τα 6 σπαθιά 
µπαίνουν µέσα µε αντάµ καρό! Και 
στα 2 τραπέζια πάντως το τελικό 
συµβόλαιο ήταν το ίδιο (η ∆ύση 
ήταν αυτή που άνοιξε µπαράζ, 3^, 
στο άλλο τραπέζι). 

Η διανοµή αυτή δείχνει την δύναµη 

των αγορών φραγµού αλλά και τις 
αυξηµένες πιθανότητες, µετά από 
µία τέτοια αγορά, να είναι τα φύλλα 
κακοµοιρασµένα.

Ðñüâëçìá 6
ÏìÜäåò, üëïé óôç äåýôåñç

Μερικές από τις διανοµές του 43ου διαγωνισµού αγορών (θα τον βρείτε 
σε άλλες σελίδες του περιοδικού) είναι από µεγάλους αγώνες του 
παρελθόντος. Ας δούµε τι έγινε σε αυτές:

Η λογική τελευταία δήλωση του 
Νότου είναι 3$, όπου οι αντίπαλοι 
µάλλον θα πάσαραν ευχαριστηµέ-
νοι (έτσι έγινε στο άλλο τραπέζι). Πιο 
αισιόδοξα ο Νότος θα µπορούσε να 
κάνει long game try, αγοράζοντας 
3&. Όµως ο Hamman σούταρε κα-
τευθείαν στη µανς και ανέδειξε την 
αγορά αυτή µε την εκτέλεσή του!
Στην αντάµ του Ρήγα πίκα ο 
Hamman έκανε ducking (παίξιµο 
– κλειδί για την επιτυχία του συµβο-
λαίου), κέρδισε την επόµενη πίκα 
µε τον άσσο και συνέχισε µε σπαθί 
για το 8! Η συνέχεια ήταν εύκολη. 
Η Ανατολή δεν µπορεί να γυρίσει 
καρό κάτω από τον Ρήγα της και ότι 
άλλο και να παίξει δίνει τον χρόνο 
στον εκτελεστή να ξαναπαίξει σπαθί 
και µετά να µαζέψει τα ατού, κατα-
λήγοντας στον µορ µε τον Άσσο, 
και να καρπωθεί το 4ο σπαθί, όπου 
θα ξοφλήσει το χανόµενο καρό.
Εάν η ∆ύση είχε γυρίσει καρό στην 
δεύτερη λεβέ, τότε ο Hamman θα 
έκανε καλό ένα καρό ( χάρη στις 
ενδιάµεσες κάρτες που έχει), για 
να ξοφλήσει ένα σπαθί από το χέρι 
του.
Ο µόνος τρόπος για να πέσει το 
συµβόλαιο είναι, στο πρώτο σπαθί 
που παίζει ο εκτελεστής, να βάλει η 
∆ύση τον Βαλέ! ∆εν νοµίζω, όµως, 
ότι υπάρχει παίκτης στον κόσµο να 
το κάνει αυτό.

Belladonna

Silid
or

Avarelli

Rapee
Bob Hamman

Lin Lawrence

Hsia
o

Hamman
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ÐÑÏÂËÇÌÁ 1ï  (**)
Οµάδες. Όλοι στη δεύτερη,
µοίρασε ο Νότος

Ðñüâëçìá 7
ÏìÜäåò, üëïé óôç ðñþôç

♠ 8 7
♥ A 4 
♦ A K J 6 5 4
♣ 9 6 2 

♠ Q 10 9 5
♥ Q 10  
♦ 3
♣ A K Q J 8 3

♠ J 6 3 
♥ 8 7 6 5 3 2 
♦ Q 10 2 
♣ 10

♠ A K 4 2
♥ K J 9 
♦ 9 8 7 
♣ 7 5 4

B

N
A∆

Λύσεις των προβληµάτων (από τη σελίδα 15)

♠ A J 10 7 4 
♥ J 6 
♦ 6 2
♣ K J 8 2

♠ 8
♥ A K Q 10 5 4 
♦ J 8 7 3
♣ 7 3

♠ K Q 9 5 2
♥ 9 8 3 2
♦ 5  
♣ 6 5 4

♠ 6 3
♥ 7  
♦ AKQ10 9 4 
♣ A Q 10 9

B

N
A∆

Με οµαλή κατανοµή στα καρά βγά-
ζετε, εύκολα, µικρό σλεµ. Αν όµως 
ο Βαλές καρό στέκει 4φυλλος κινδυ-
νεύετε να µπείτε µέσα και στα 5 σπα-
θιά. Ο πιο ασφαλής και απλός τρόπος 
εκτέλεσης είναι να µαζέψετε  πρώτα 
τα ατού των αντιπάλων. Εάν αυτά 
είναι 3-2, φροντίζετε στον 3 γύρο να 
είσαστε στον µορ, από όπου παίζετε 
καρό στο 9 του χεριού σας. Ακόµα 
και αν χάσετε από τον Βαλέ, ελέγχετε 
τις κούπες µε το 4ο ατού του µορ και 
έχετε τον χρόνο και τις επικοινωνίες 
να διώξετε στα καλά καρά σας τέσσε-
ρις πίκες. 

Εάν, πάντως, τα σπαθιά στέκουν µοι-
ρασµένα 4-1 δεν µπορείτε να κάνετε 
παιγνίδι ασφαλείας και πρέπει να 
πάτε ότι τα καρά πέφτουν, σύµφωνα 
µε τις πιθανότητες.

ÐÑÏÂËÇÌÁ 2ï  (***)

Οµάδες. ΒΝ στη δεύτερη,
µοίρασε ο Νότος

Πρέπει να κάνετε την εµπάς κούπα 
(και αν περάσει να την επαναλάβετε), 
για 2 λόγους: 

1ον Αν περνάει η εµπάς κούπα παί-
ζετε µετά τα σπαθιά «πρέφα» από το 
χέρι σας και πραγµατοποιείτε το συµ-
βόλαιό σας ενώ αν περνάει η εµπάς 
σπαθί δεν τα έχετε, ακόµα, βγάλει. 
Μπορεί να  στέκει ο Ρήγας σπαθί 
4φυλλος ή 5φυλλος. 

2ον Αν η εµπάς κούπα χάσει, έχετε 
µετά αρκετές πιθανότητες να βρείτε 
τον Ρήγα σπαθί 2φυλλο ή ξερό στην 
εµπάς ενώ το αντίθετο (να βρείτε, 
δηλαδή, τον Ρήγα κούπα 2φυλλο ή 
ξερό στην εµπάς) είναι αρκετά απίθα-
νο. Βέβαια µια ∆ύση µε θεϊκή έµπνευ-
ση µπορεί να ανατρέψει το πλάνο σας 
αυτό, κάνοντας αυτόµατα ducking τον 
Ρήγα κούπα στην πρώτη σας εµπάς. 
Σε αυτή την περίπτωση, για καλό και 
κακό, φροντίστε να κρατάτε καλύτε-
ρα τα φύλλα σας στο µέλλον. 

♠ A Q 5 
♥ 9 6 5 
♦ 10 7 4
♣ 7 4 3 2

♠ J 10 9 2
♥ 10 8 7 4 
♦ J 8 6 3
♣ 9

♠ 8 6 4
♥ K 3 2 
♦ 9 5 2 
♣ K 8 6 5

♠ K 7 3
♥ A Q J 
♦ A K Q 
♣ A Q J 10

B

N
A∆

Απίστευτο! ∆ύο παίκτες τέτοιου µε-
γέθους (οι Meckstroth – Rodwell, 
µάλιστα, αποτελούν το ένα από τα 
δύο ισχυρότερα  ζεύγη στον κό-
σµο) προτίµησαν την αγορά 2ΧΑ, 
χωρίς κράτηµα σπαθί. Το τελικό 
συµβόλαιο θα ήταν, βέβαια, καλό 
αν τα σπαθιά ήταν µοιρασµένα 4-3. 
Όπως είναι τα φύλλα το µόνο «πρό-
βληµα» της ∆ύσης είναι αν θα κάνει 
έξοδο, σαδιστικά, το 4ο ή κάποιο 
µεγαλύτερο σπαθί. 

Εξασκηθείτε στην εκτέλεση

Eric Rodweell Jeff Meckstroth

∆ύση Βοράς Aνατολή Νότος

1& 1^ 2$ 2 ΧΑ

3$ 3 XA Όλοι πάσο

Cayne
Rodwell

Burger
Meckstr

oth

∆ύση Βοράς Aνατολή Νότος

1& 1^ 2$ 2 ΧΑ
πάσο 3 XA Όλοι πάσο

Nick
ell

Passe
ll

Fre
eman

Seamon
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ÎÝñåôå üôé:
•  Το Πανευρωπαϊκό πρωτάθληµα Νέων 

διεξάχθηκε για πρώτη φορά το 1968 και 
έκτοτε διοργανωνόταν  ανελλιπώς κάθε 
ζυγό έτος. Φέτος, όµως, αυτό άλλαξε και 
θα διεξάγεται, πλέον, κάθε µονό.

•  Η Ελλάδα µετείχε για πρώτη φορά στους 
Πανευρωπαϊκούς αγώνες Νέων που 
έγιναν στην Κοπεγχάγη, το 1974. Μετά 
από αγώνες επιλογής, που διεξάχθη-
καν στα εντευκτήρια Νέων της ΕΛΠΑ, 
προκρίθηκαν τα ζεύγη Λουκάς Ζώτος 
– Αλέκος Λαµπρινός, Θανάσης Γεωργίου 
– Ντίµης Λάµπρου και Λιάνα Σουρλάγκα 
(µετέπειτα Οικονόµου) – Παντελής Οικο-
νόµου. Αρχηγός της οµάδας ορίστηκε ο 
Κώστας Κυριακός ενώ η ΕΛΠΑ κάλυψε 
το µεγαλύτερο µέρος των εξόδων της 
αποστολής. 

•  Όµως η αποστολή αυτή σηµαδεύτηκε 
από την κακοτυχία, καθώς ένα µήνα 
πριν την αναχώρηση ο ∆. Λάµπρου πα-
ραιτήθηκε, για σοβαρούς προσωπικούς 
λόγους, και αντικαταστάθηκε από τον 
Βασίλη Αθερινό.  Σαν να µην έφτανε 
αυτό ο Λ.Ζώτος αποκλείστηκε στην Αθή-
να, όταν το αεροδρόµιο έκλεισε, λόγω 
της επιστράτευσης (ήταν να φύγει το 
επόµενο πρωί, λόγω προβληµάτων στην 
έκδοση διαβατηρίου από το τότε καθε-
στώς). Η υπόλοιπη οµάδα αναχώρησε µε 
την τελευταία (!) πτήση, την 15η Ιουλίου 

1974. Τελικά η οµάδα αγωνίστηκε πεντα-
µελής, σε όλη σχεδόν την διάρκεια του 
τουρνουά, καταλαµβάνοντας την προτε-
λευταία (19η) θέση.

•  Η Λιάνα Σουρλάγκα – Οικονόµου ήταν 
η µόνη γυναίκα – παίκτρια στους αγώνες 
αυτούς και οι συνεργάτες του bulletin 
των αγώνων συνέθεσαν και δηµοσίευ-
σαν για χάρη της στίχους, που τραγου-
δήθηκαν και στην τελετή λήξης!

•  Η επόµενη εµφάνιση της εθνικής Νέων 
ήταν στο Στίρλινγκ της Μεγ. Βρετανίας το 
1978 µε ισχυρή σύνθεση:   Τάκης Καν-
ναβός – Γιάννης Κοµνηνός, ∆ιονύσης 
Γιαννούτσος – Γιάννης Χρυσοβιτσιώτης, 
Αλέκος Αθανασιάδης – Άκης Τριχόπου-
λος ενώ αρχηγός ήταν ο Πάνος Μανιάς. 
Η οµάδα κατέλαβε την 10η θέση µεταξύ 
19 αντιπάλων (η 2η καλύτερη εµφάνισή 
της στο θεσµό).

•  Τα εντευκτήρια Νέων της ΕΛΠΑ έκλεισαν 
το 1979 και αυτό ήταν ένα πολύ µεγά-
λο πλήγµα που δέχτηκε η κίνηση των 
Νέων αλλά και γενικότερα το αγωνιστικό 
Μπριτζ στη χώρα µας.

•  Η καλύτερη, µε διαφορά, εµφάνιση της 
εθνικής µας ήταν το 1988 στο Πλόβντιβ 
της Βουλγαρίας, όταν κατέλαβε την 5η 
θέση µεταξύ των 21 χωρών που συµµε-
τείχαν. Η σύνθεση της οµάδας ήταν: Θά-

νος Καπαγιαννίδης – Σπύρος Λιαράκος, 
Πέτρος Αγγελόπουλος – Σωτήρης Νίνος 
και Μαρία Βλαχάκη – Βασίλης Βιρβιδά-
κης ενώ αρχηγός ήταν ο Κώστας Καπα-
γιαννίδης. Η οµάδα διεκδίκησε µέχρι το 
τέλος σχεδόν των αγώνων µία θέση στην 
τριάδα των νικητών.

•  Οι Θ.Καπαγιαννίδης – Σπ. Λιαράκος κέρ-
δισαν, στο τουρνουά αυτό, το βραβείο 
καλύτερης άµυνας (την διανοµή θα δη-
µοσιεύσουµε σε επόµενο τεύχος).

•  Η Λιάνα Οικονόµου, η Μαρία Βλαχάκη 
και η Ιωάννα Μυλωνά (το 2002) είναι 
οι µόνες γυναίκες που έχουν διατελέ-
σει µέλη της εθνικής οµάδας Νέων της 
χώρας µας. Η Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία 
πρόσθεσε στην διοργάνωση, για πρώτη 
φορά πέρυσι, το Πανευρωπαϊκό πρω-
τάθληµα Κοριτσιών, που διεξάγεται πα-
ράλληλα. 

•  Ήδη το 1994 είχε προστεθεί στους αγώ-
νες και το πρωτάθληµα Μαθητών (παί-
κτες µέχρι 20 ετών) κατόπιν εισήγησης 
του Πάνου Γεροντόπουλου, πρόεδρου 
της Ευρωπαϊκής επιτροπής Νέων.

•  Ο νεότερος παίκτης της χώρας µας που 
έχει συµµετάσχει στο Πανευρωπαϊκό 
Νέων είναι ο Άρης Αναστασάτος, πέρυ-
σι στην Πράγα της Τσεχίας, σε ηλικία 16 
ετών. Ο Άρης συµµετείχε και στην φετινή 
οµάδα.

Éóôïñßá ôïõ Ìðñéôæ

Ðáíåõñùðáúêï
       ðñùôÜèëçìá ÍÝùí
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Ï óõìðáßêôçò ìáò Üíïéîå 3# ìðáñÜæ 
óôçí ðñþôç èÝóç êáé, áí åßíáé êÜðùò 
áîéïðñåðÞò, ïé áíôßðáëïé Ý÷ïõí ìéêñü 
óëåì óå Ýíá Þ êáé ðåñéóóüôåñá áðü 
ôá Üëëá ÷ñþìáôá. Ç áíÜãêç ëïéðüí 
íá óõíå÷ßóïõìå ôïí öñáãìü åßíáé 
ó÷åäüí åðéôáêôéêÞ. Óå ðïéï åðßðåäï 
åßíáé ëßãï – ðïëý èÝìá óôõë, áí êáé 
èåùñçôéêÜ – ôïõëÜ÷éóôïí - ç åíäå-
äåéãìÝíç áãïñÜ åßíáé 6#. Ç ëïãéêÞ 
ôçò áãïñÜò áõôÞò åßíáé ðñïöáíÞò:
Á.ÁèáíáóéÜäçò: 6#. Αυτή τη στιγµή 
είµαι ο µόνος στο τραπέζι που ξέρω 
ότι, αν ο σύντροφος έχει τυπικό 
άνοιγµα, οι αντίπαλοι βγάζουν 6$ 
ακριβώς. Το σοβετάζ, κατά πάσα 
πιθανότητα, θα δίνει 500, λιγότερα 

Äéáãùíéóôåßôå 

 ìå ôïõò ðñùôáèëçôÝò
Σε άλλες σελίδες του περιοδικού µπορείτε να βρείτε σχολιασµένες τρεις δι-

ανοµές από τον παρακάτω διαγωνισµό (υπ.αριθ.43), οι οποίες παίχθηκαν 
από γνωστά ονόµατα σε µεγάλες διοργανώσεις του εξωτερικού. Η ιστορική 

αυτή αναδροµή θα συνεχιστεί και στους επόµενους διαγωνισµούς, στις περιπτώσεις βέβαια που η πηγή 
των προβληµάτων είναι από πραγµατικά τουρνουά.
Ενδιαφέρουσες διανοµές που παίξατε ή υποπέσανε στην αντίληψή σας και που αφορούν πρόβληµα 
στην αγορά ή στην αντάµ είναι ευχαρίστως ευπρόσδεκτες. Αυτές µπορείτε να τις στείλετε, είτε στο fax: 
210 7480 403, είτε µε email στο press@hellasbridge.org  είτε µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Στο πάνελ 
του τεύχους αυτού συµµετέχει ο Κ.Σιόντης που πρώτευσε – µε τις απαντήσεις του – στον προηγούµενο 
διαγωνισµό, όπως και ο Μίλτος Κουτούγκος, που ήταν ο νικητής της 1ης σειράς του διαγωνισµού.

Ðñüâëçìá 1

♠ Κ J 7 5 4 
♥ 6 4 3  
♦ A 6 3 
♣ 5 4 

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος

  3# 4$
? 

Zåýãç - B N óôç äåýôåñç

ÁãïñÜ Âáèìïß ØÞöïé Áíáãí.%
6# 10 6 26%
5# 8 4 30%
4# 6 2 30%
5^ 5 1 7%
4ΧΑ 5 1 0%
πάσο 5 1 7%

δηλαδή και από τη µανς, αλλά το 
µεγάλο κέρδος µπορεί να προκύψει 
από το εξής: Αν ο Βορράς είναι σικάν 
πίκα, και µε δεδοµένο ότι έχει φύλ-
λο, µπορεί να δοκιµάσει την τύχη του 
σε µεγάλο σλεµ.
Ê.Óéüíôçò: 6#. Οι Β-Ν κατά πάσα 
πιθανότητα έχουν 6$ οπότε οι 6# 
κοντρέ στην πρώτη συµφέρουν… 
Επί πλέον η άµεσος απάντηση 6# 
έχει µεγάλες πιθανότητες να παρασύ-
ρει τους Β-Ν στις 7$ όπου θα είναι 
1 µέσα.
Ã.Ñïýóóïò: 6#. Αν δεν είχα την 
αντάµ θα αγόραζα τον Α^.
Ã.ÐáðáðÝôñïò (αναγνώστης): Και αν 
ο συµπαίκτης έχει αµυντική έξω από 
τις πίκες, ας πρόσεχε...
Á.Ößëéïò: 6#. Αν πάνε 7 κούπες θα 
τραβήξω τον Α καρό.
Êáé Ýëåãá íá ìðåé óáí ðñüâëçìá 
áíôÜì… ÐÜíôùò, ãéá íá óïâáñïëï-
ãïýìå, ìåãÜëç óçìáóßá Ý÷åé êáé ðïéïé 
åßíáé ïé áíôßðáëïé. Áí áõôïß äåí åßíáé 
éäéáßôåñá äõíáôïß, ßóùò êåñäßóïõí 
üóïé áãïñÜæïõí ìéá óêÜëá ðáñáêÜ-
ôù: 
È.Êáðáãéáííßäçò: 5#. Προφανώς θα 
πάω και 6 αλλά µπορεί να µην χρει-
αστεί.
Ó.ËéáñÜêïò: 5#. Η σίγουρη αγορά 
θυσίας. Πληρώνουµε το πολύ 500 
και ίσως 300. Με αναλογία περίπου 
1 προς 4 ο ανοίξας έχει 3+ σπαθιά 

(ώστε να πληρώνουµε 300). Στις 6 
κούπες θα ξανασοβετάρω.
Ì.Êïõôïýãêïò: 5#. Οι αντίπαλοι 
βγά ζουν 5 ½ κούπες. Πρέπει να τους 
βάλουµε το µαχαίρι στο λαιµό! Όπως 
λέει και ο Kit Woosley, σε βιβλίο του, 
ισχύει η αρχή «της τελευταίας απόφα-
σης» (the principle of last guess). Με 
απλά λόγια, ζόρισε τους αντιπάλους 
σου και µετά ας τους να βγάλουν τα 
κάστανα από τη φωτιά!
ÓùóôÜ, áëëÜ ìå 5# äåí âëÝðù íá 
ôïõò æïñßæåéò ðïëý. ¸íáò éó÷õñüò 
áíôßðáëïò, áñéóôåñÜ, èá äçëþóåé ôï 
ìéêñü óëåì (ó÷åäüí áíáãêáóôéêÜ, 
áöïý óôéò 5# êïíôñÝ, óôá æåýãç, äåí 
èá ãßíåé ðëïýóéïò), êáèþò óßãïõñá 
Ý÷åé êïíôñüë ðßêá.
¢ëëïé ôñüðïé áíôéìåôþðéóçò ôïõ ðñï-
âëÞ ìáôïò:
Á.ÓáðïõíÜêçò: 4ΧΑ. Οι αντίπαλοι 
µάλλον βγάζουν 6$ ενώ στις 6# εί-
µαστε 3 ή 4 µέσα. Η αγορά 4ΧΑ και 
µετά 5# δείχνει µία αµυντική και πρό-
ταση για σοβετάζ στο πιθανό σλεµ 
των αντιπάλων.
Ã.Êáñëáýôçò: 5^. Ίσως ανακόψω 
τους αντίπαλους. Υποπτεύοµαι πως 
θα χρειαστεί να αγοράσω 6#.
Ä.Äéïíõóüðïõëïò: 4#. Και έχω σκο-
πό να φθάσω ως τις 6. Το ερώτηµα 
είναι αν θα πάρω το γρήγορο ή τον 
αργό δρόµο. ∆ιαλέγω το δεύτερο, 
µήπως τυχόν «φάω» την τελική κό-

Λουκάς Zώτος
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43ïò Äéáãùíéóìüò

ντρα από τους αντιπάλους σε χαµη-
λότερο επίπεδο.
Ì.Âëá÷Üêç: πάσο. Το µπαράζ θα δι-
ευκολύνει τους αντιπάλους. Αν οδη-
γηθούν στο σλεµ µπορώ να αγοράσω 
τότε 6 πίκες.
Ôï ìðáñÜæ ìðïñåß ðñÜãìáôé íá ôïõò 
äéåõêïëýíåé, áí åßíáé êÜôù áðü 6#. 
ÅîÜëëïõ ìÝ÷ñé êáé ôéò 5#, ßóùò êáé 
óôéò 6, ðëçñþíïõìå ëéãüôåñá êáé áðü 
ôç ìáíò.

Ôï êëåéäß åäþ åßíáé ôï óéêÜí ðßêá. Áí 
ï óõìðáßêôçò Ý÷åé ðïëëïýò Ü÷ñçóôïõò 
ðüíôïõò åêåß, ðñÝðåé íá ðáßîïõìå 3×Á 
áëëéþò ðñÝðåé íá ïäçãçèïýìå óå ÷ñù-
ìáôéóôü, üðïõ ìðïñåß íá âãáßíåé áêüìá 
êáé óëåì.
Ç äéáíïìÞ áõôÞ ìðÞêå ìå êýñéï óêïðü 
íá óõìöùíÞóïõí ìå ôïí óõìðáßêôç 
ôïõò, üóïé äåí ôï Ý÷ïõí Þäç êÜíåé 
(ðéóôåýù ïé ðåñéóóüôåñïé), ôé áêñéâþò 
óçìáßíåé ôþñá ç áãïñÜ 3& êáé, êõñßùò, 
áí åßíáé öüñóéíãê Þ ü÷é. Êáèþò óôïí äé-
áãùíéóìü áõôüí õðïôßèåôáé üôé ðáßæåôå 
ìå Ýíá ðïëý êáëü óýíôñïöï áëëÜ ü÷é 
ôïí óôáèåñü óáò, äåí ðñïâßâáóá ðïëý 
ôçí âáèìïëïãßá ôçò áãïñÜò 3&, ðïõ, 
êáôÜ ôç ãíþìç áñêåôþí (ü÷é ôçí äéêÞ 
ìïõ), äåí ðñÝðåé íá åßíáé öüñóéíãê. 

Ðñüâëçìá 2

♠ - 
♥ A K 6 4 3  
♦ K 10 2 
♣ A Q 10 7 2 

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος

1$ πάσο 1# πάσο
2& πάσο 2 ΧΑ πάσο
? 

OìÜäåò - ¼ëïé óôç äåýôåñç

ÁãïñÜ Âáèìïß ØÞöïé Áíáãí.%
3^ 10 10 26%
3& 8 2 26%
4& 7 3 19%
3XA 4  19%
3$ 3  4%
3# 3  4%
5& 3  4%

Ã.Ðáðáêõñéáêüðïõëïò: 3^. Εάν το 3 
σπαθιά είναι πρόταση για πάσο, όπως 
πολύ φοβάµαι, πρέπει να βρούµε µια 
περίπου περιγραφική φόρσινγκ αγο-
ρά.

Á.ÓáðïõíÜêçò: 3^. Αγορά που είναι 
φόρσινγκ για µανς µε κοντό πίκα.

Ó.ËéáñÜêïò: 3^. Κρατάω την αγορά 
ανοιχτή για όλα τα ενδεχόµενα. Μπο-
ρεί να βγάζω 6& (Qxxx, xx, AQx, Kxxx) 
ή 6^ (Qxxx , xx, AQxxx, Kx) µε τα 3ΧΑ 
να µπαίνουν µέσα. Από τον συµπαί-
κτη περιµένω το 2φυλλο ονέρ κούπα 
(3$), το 4φυλλο σπαθί (4&) ή το καλό 
5φυλλο καρό  (4^). Προφανώς στα 
3ΧΑ πασάρω.

Á.Ößëéïò: 3^. ∆είχνω αξίες αποδοχής 
της µανς και σχήµα κατανοµής (περί-
που).

È.Êáðáãéáííßäçò: 3^. Το 3& πασά-
ρεται, το 3ΧΑ είναι πολύ κακή αγορά. 
Επιλέγω το 3^, από το 4&, γιατί δεν 
περνάω τα 3ΧΑ.
Ç áãïñÜ 4& Ý÷åé áõôü áêñéâþò ôï ìåé-
ïíÝêôçìá. Ðïëëïß óçìåßùóáí åäþ üôé 
ôï 4×Á áðü ôïí óõìðáßêôç åßíáé ôþñá 
ãéá ðÜóï. Äåí ðáýåé üìùò íá åßíáé ìßá 
óêÜëá ðáñáðÜíù êáé ôï óõìâüëáéï 
ðïëý ïñéáêü.

Ã.Êáñëáýôçò: 4&. ∆εν βρίσκω µια αγο-
ρά που να µη κινδυνεύει να µε µπλέξει 
µε τον σύντροφο και να είναι κάτω από 
τα 3ΧΑ. (λ.χ.3& είναι φόρσινγκ; ∆εν 
νοµίζω. 3^ δείχνει 4φυλλο; Μάλλον 
ναι. Το 3ΧΑ είναι πολύ επικίνδυνο µε 
το σικάν και βάζει όλα τα αυγά σε ένα 
καλάθι.
ÔÝëïò ç áãïñÜ 3& äåß÷íåé éäáíéêÞ, áñ-
êåß íá ôçí ðáßæåéò öüñóéíãê.
Ã.Ñïýóóïò: 3#. Ο σύντροφος δείχνει 
9-11π. µε µερικούς από αυτούς άχρη-
στους στις & και χωρίς 4φυλλο &. Κι 
όµως τα 6& δεν είναι καθόλου απίθα-
να.

Ä.ÍáèáíáÞë (αναγν.): 3&. Αγορά πιο 
ευέλικτη κατά τη γνώµη µου από την 
επιλογή των 3^…
Ó.ÌáãêëÜñáò (αναγν.): 3&. ∆είχνω το 
5-5 και κάποια αποστροφή προς τα ΧΑ. 
Στα πιθανά 3ΧΑ του συµπαίκτη: πάσο.

♠ Q J 8 7 3 
♥ 10 2  
♦ A Q 4 
♣ 6 4 3 
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∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος
  1$ πάσο
1# πάσο 3^ πάσο
? 

Zåýãç - Á Ä óôç äåýôåñç

ÁãïñÜ Âáèìïß ØÞöïé Áíáãí.%
3# 10 7 37%
3$ 9 6 30%
4^ 7 1 19%
4$ 5 1 4%
4& 4  7%
3ΧΑ 3  4%

ÌåãÜëç ìÜ÷ç óôï ðÜíåë ìåôáîý ôùí 
äýï áãïñþí ðïõ ðëåéïøÞöçóáí, ìå 
åðéêñÜôçóç ôåëéêÜ ôçò åðáíáäÞëù-
óçò ôïõ ÷ñþìáôïò áðü ôïí áðáíôþ-
íôá. Ç áãïñÜ áõôÞ, âÝâáéá, èÝëåé 
êÜðùò êáëýôåñï ÷ñþìá áëëÜ êáé ïé 
Üëëåò åðéëïãÝò äåí åßíáé ôÝëåéåò. Óôï 
ôñáðÝæé êÝñäéæå, óôá óßãïõñá, ìßá 
ôñßôç åðéëïãÞ – 4^ - ðïõ øçößóôçêå 
ðïëý áðü ôïõò áíáãíþóôåò, êáèþò 
ôï ÷Ýñé ôçò ÁíáôïëÞò Þôáí: #AK, 
$AK863, ^KJ1097, &K êáé ôï óùóôü 
óõìâüëáéï åßíáé 6^.
Ôï ðñüâëçìá óôï öõóéêü åßíáé üôé 
ôï ðÞäçìá óå íÝï ÷ñþìá, áðü ôïí 
áíïßîáíôá, äåí åßíáé ðÜíôá 5öõëëï 
(ìðïñåß íá äåß÷íåé 5+ - 4, ìå 18 – 22 
ðüíôïõò). 

É.Ðñïêïðßïõ: 3#. Θα επικρατήσουν 
φαντάζοµαι οι 3$ αλλά θα ήθελα 
τότε να µάθω πώς θα αγόραζε η 
∆ύση µε QJxxx, Qxx, AQx, xx, δηλ. 
µε λίµιτ και τρίφυλλο φιτ.
Ì.ÊáñáìáíëÞò: 3#. Θα δείξω το πε-
ντάφυλλο και ύστερα βλέπουµε.
Ã.Ðáðáêõñéáêüðïõëïò: 3#. Απλά 
φόρσινγκ, διότι στα ζεύγη δεν µου 
αρέσει να περνάω τα 3ΧΑ, που είναι 
και το πιο πιθανό συµβόλαιο.
Ë.Èåïäùñüðïõëïò (áíáãí.): 3#. 
Κακή αγορά. Όµως όλες κακές είναι 

Ðñüâëçìá 3



22

εδώ που φτάσαµε, χωρίς να είµαστε σί-
γουροι αν ο συµπαίκτης κόβει σπαθιά.
Ì.Âëá÷Üêç: 3#. Αγορά αναµονής.
ÐñÜãìáôé, üðùò êáé ç Üëëç åðéëïãÞ 
ôùí ðïëëþí:
Ã.Ñïýóóïò: 3$. Αγορά αναµονής. 
Κρατάω  δυο φοβερά για τον σύντρο-
φο χαρτιά  και  προσπαθώ να βρω 
τρόπο να του τα δείξω.
Ì.Êïõôïýãêïò: 3$. Θα το χειριστώ 
σαν αδύνατη επαναφορά, µιας και 
δεν ισχύει εδώ το fast arrival, µε σκο-
πό να κρατήσω την αγορά κάτω από 
τα 3ΧΑ. Θεωρώ ότι το 3# θέλει λίγο 
καλύτερη ποιότητα χρώµατος.
Ä.Äéïíõóüðïõëïò: 3$. Θα προτιµού-
σα να είχα δίφυλλο ονέρ για αυτή την 
αγορά, όµως οι εναλλακτικές είναι 
χειρότερες. Αν τυχόν ο σύντροφος 
έχει κατανοµή 3-5-4-1 ή 3-5-5-0, το 
φιτ στην πίκα δε θα χαθεί.
Ã.Êáñëáýôçò: 3$. Αγορά αναµονής 
που σίγουρα είναι φόρσινγκ. Στον 
επόµενο γύρο τα πράγµατα θα ξεκα-
θαρίσουν.
ºóùò êáé ü÷é…
Á.ÁèáíáóéÜäçò: 4^. Παρόλο που 
είναι ζεύγη και ξεπερνώ τα 3ΧΑ δεν 
θέλω να αγοράσω σαν να µην είχα 
τον Α^. Για ν’ αναφέρει ο σύντροφος 
µε πήδηµα ένα χρώµα που έχει το 
πολύ ΚJ είναι σίγουρα 5φυλλο και 
πιθανόν να βγαίνει σλεµ…
Ðéï áðáéóéüäïîïò:
Ó.ËéáñÜêïò: 4$. Αδύνατη προτίµη-
ση, χωρίς παρεξηγήσεις.

Êáé ðÜëé 2 áãïñÝò ìïíïìÜ÷çóáí óôï 
ðÜíåë, üðïõ åíôõðùóéáêü åßíáé üôé ç 
ðñïöáíÞò áãïñÜ, 5^, ðÞñå ìüíï ìßá 
øÞöï! Áíôßèåôá ç áãïñÜ áõôÞ ôéìÞ-
èçêå äåüíôùò áðü ôïõò áíáãíþóôåò 
êáé ðëåéïøÞöçóå óå ðáëáéüôåñï äé-
áãùíéóìü. Åßíáé áëÞèåéá üôé ìðïñåß 
íá õðÜñ÷åé óëåì êáé ç áãïñÜ 5& íá 
ôï âñåé, üìùò ôï ÷Ýñé äåí öáßíåôáé 
íá «êïëëÜåé» ðïëý, ìå ôüóïõò ðü-
íôïõò óõãêåíôñùìÝíïõò óôï ÷ñþìá 
ôùí áíôéðÜëùí. Åðßóçò, áãïñÜæïíôáò 
áìÝóùò 5^ ìðïñåß íá åéóðñÜîïõìå 
ìßá êáëüäå÷ôç êüíôñá.  
Ç áãïñÜ ôçò ðëåéïøçößáò, 4#, äåí 
åßíáé öüñóéíãê óôç ðñÜîç êáé åßíáé 
åðéêßíäõíç óå ôüóï êáêü ÷ñþìá (ï 
óýíôñïöïò ìðïñåß íá ìåßíåé êáé ìå 
3öõëëï). ¼óï ãéá ôï êïíôñ, õðÜñ-
÷ïõí ðÜñá ðïëëÜ êáñÜ óôïí Üîïíá 
ãéá íá åßíáé áðïäïôéêü.
Ì.Âëá÷Üêç: 5&. Ο συµπαίκτης πρέ-
πει να καταλάβει ότι χρειάζοµαι κάτι 
στη πίκα.
Á.Ößëéïò: 5&. Παρότι έχω χαµένες 
αξίες στην κούπα, το χέρι αξίζει προ-
σπάθεια για σλεµ.
Ã.Ðáðáêõñéáêüðïõëïò: 5&. Η εκτίµη-
σή µου είναι ότι βγάζω 5,5 καρά και 
πετάω το µπαλάκι στο συµπαίκτη.
Á.ÓáðïõíÜêçò: 5&. ∆είχνω καλό χέρι 
µε κοντό, µάλλον, σπαθί.
È.Êáðáãéáííßäçò: 5&. Ξέρω το χέρι 
(Πόρος, έκτακτη ηµερίδα) απλά δεί-
χνω ένα καλό χέρι που δεν κάνει 
σοβέτο.
ËÜèïò! Ôï ÷Ýñé ðáß÷ôçêå óôï åîùôå-
ñéêü áðü ãíùóôïýò ðáßêôåò, ç áãïñÜ 
ðïõ Ýãéíå Þôáí 4# êáé ç ÁíáôïëÞ ðÜ-
óáñå ìå 3öõëëï.
Ã.Êáñëáýôçò: 4#. Είναι χρώµα, δεί-
χνει κάποια έξτρα δύναµη αλλά δεν 
νοµίζω ότι είναι φόρσινγκ.
Ì.ÊáñáìáíëÞò: 4#. ∆εν χάνω τίπο-
τα να ψάξω για το φιτ στις πίκες, που 
µάλιστα, λόγω του µήκους που έχω 
στα καρά, έχω καλές ελπίδες να κα-
λοστέκουν.
Ì.Êïõôïýãêïò: 4#. Στο δρόµο για τα 
5^, οι 4# έχουν διπλό όφελος. Πρώ-
τον περιγράφει καλύτερα το χέρι µας, 
για πιθανό σλεµ και δευτερευόντως, 
ο συµπαίκτης, κάτω από τη πίεση 
του 2ΧΑ των αντιπάλων, κάλλιστα 
µπορεί να έχει 4 φυλλο πίκα. Θεωρώ 

ότι η αγορά 4#, στη συγκεκριµένη 
ακολουθία, δείχνει και κατοχή χρώ-
µατος.
Ö.Óêïõëáñßêçò: 4#. Ελπίζοντας να 
µην ακούσω 5& - ότι άλλο κι αν 
ακούσω είναι πιθανότατο να βγάζω 
6^. Επιπλέον, το 4# µπορεί, καµιά 
φορά, να αποτρέψει και την αντάµ 
πίκα.
Ç óõãêñáôçìÝíç Üðïøç:
Ó.ËéáñÜêïò: 5^. Παρά τα άχρηστα 
ονερ κούπα (που µπορεί να χρησι-
µεύσουν χωρίς ανταµ πίκα ) προτιµώ 
να παίξω εγώ ή να κοντράρω, πια, 
στις 5 κούπες.
Ó.×ñõóéêüðïõëïò (αναγν.): 5^. …
Αγοράζω 5^ µε ελπίδα να βγαίνουν, 
το cue bid 5& θέλει πιο δυνατό χέρι.
Áíôßèåôá:
Á.ÁèáíáóéÜäçò: 6^. Η έξοδος κούπα 
µάλλον µας διευκολύνει και δεν χρει-
άζεται να δώσω περισσότερες πληρο-
φορίες στους αντίπαλους.

Ðïëý äýóêïëï ðñüâëçìá, üðïõ ó÷å-
äüí üôé êáé íá áãïñÜóåéò ìðïñåß íá 
áðïäåé÷ôåß óùóôü. Äéáöùíþ üìùò 
ñéæéêÜ ìå 2 áãïñÝò: ôï 4×Á, ðïõ 
äåß÷íåé äé÷ñùìßá óôá ìéíÝñ êáé, âÝ-
âáéá, äåí åßíáé åñþôçóç ¢óóùí êáé 
ôï êéïõìðßíô (4#) ðïõ åðßóçò, ðÜíù 
óôá ìðáñÜæ óôï åðßðåäï 3, äåß÷íåé 
äé÷ñùìßá, óôçí ðåñßðôùóç ìáò êïý-
ðåò êáé Ýíá ìéíÝñ. Äõóôõ÷þò óôç æùÞ 

Ðñüâëçìá 4

♠ A 9 5 3 
♥ K Q 4  
♦ A Q 8 7 5 2 
♣ - 
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∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος

1^ 2ΧΑ* 3^ 4$
? 

OìÜäåò - ¼ëïé óôç ðñþôç

ÁãïñÜ Âáèìïß ØÞöïé Áíáãí.%
4# 10 7 30%
5& 9 6 19%
5^ 7 1 33%
6^ 5 1 15%
κοντρ 4  4%

*∆ιχρωµία σπαθιά - κούπες

Ðñüâëçìá 5 

♠ A 
♥ A K J  
♦ 4 3  
♣ A K Q 10 9 7 3
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∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος

   3#
? 

OìÜäåò - ¼ëïé óôç ðñþôç

ÁãïñÜ Âáèìïß ØÞöïé Áíáãí.%
κοντρ 10 8 41%
3ΧΑ 6 2 7%
4ΧΑ 6 2 22%
6& 6 2 4%
4# 5 1 11%
5& 5  11%
4& 3  4%
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- êáé óôá ìðáñÜæ -  äåí ìðïñåßò  íá 
ôá Ý÷åéò üëá. Ôç äéáíïìÞ áõôÞ, üðùò 
êáé ôéò äýï åðüìåíåò, ìðïñåßôå íá ôç 
âñåßôå êáé óå Üëëï Üñèñï ôïõ ðåñé-
ïäéêïý.
É.Ðñïêïðßïõ: κοντρ. Πιο ευέλικτο 
από το άµεσο 5&. Στα 4^ θα πω 
5& ενώ στις 4$ θα αγοράσω εκ του 
ασφαλούς 4ΧΑ, αν παίζω βέβαια 
τους άσσους 30-41.
Ã.Ñïýóóïò: κοντρ. Το πρόβληµα µε-
τατίθεται. 
Ì.Âëá÷Üêç: κοντρ. Η πιο χαµηλή 
αγορά που µπορεί να γίνει.
Ó.ËéáñÜêïò: κοντρ. Και µετά 5&. 
Ξέρω ότι δεν µπορώ να περιγράψω 
τις 10.5 µπάζες µου µετά το µπαράζ. 
Το πιθανό 4 πίκες θα µας αναγκάσει 
να αγοράσουµε σλέµ µόνοι µας. 
Ð.Ãåùñãïýäçò: κοντρ. Και σε επόµε-
νη αγορά Blackwood. Απευθείας αγο-
ρά 4ΝΤ µπορεί να θεωρηθεί minors.
Ì.ÊáñáìáíëÞò: κοντρ. Στα ζεύγη η 
αγορά 3ΧΑ θα µε κέρδιζε, µάλλον, 
αλλά στις οµάδες θα ξεκινήσω µε 
κοντρ και βλέπουµε.
Ô.Ìðïýñáò (αναγν.): κοντρ. Η αγορά 
3ΧΑ µπορεί να κερδίζει µε κάποια 
χέρια αλλά µπορεί να χάνει τραβηχτό 
σλεµ στα σπαθιά.
Ç áëÞèåéá åßíáé üôé áãïñÜ 3×Á ìå 
ôüóï öýëëï óðÜíéá âëÝðåé êáíåßò êáé 
ìðïñåß íá åêôåèïýìå áíåðáíüñèùôá 
óôïí óõìðáßêôç (óôéò ïìÜäåò Ý÷ïõ-
ìå ðåñéóóüôåñïõò óõìðáßêôåò êáé, 
Üñá, áêüìá ìåãáëýôåñï ðñüâëçìá)  
Þ íá ãßíïõìå ðåñßãåëïò ôçò áßèïõóáò. 
Áðü ôçí Üëëç üìùò åßíáé ç ôåëåõôáßá 
åõêáéñßá íá ðáßîïõìå ôï óõìâüëáéï 
áõôü.
Ã.Ðáðáêõñéáêüðïõëïò: 3ΧΑ. Πολύ 
ηττοπαθώς αγοράζω τη µάνς, που 
νοµίζω ότι έχω στο χέρι µου. Μπορεί 
και να γερνάω!
È.Êáðáãéáííßäçò: 3ΧΑ. Το γνωστό 
πρόβληµα των µπαράζ. Μπορώ να 
αγοράσω κοντρ, 3ΧΑ, 5 ή 6 σπαθιά. 
Λαχείο είναι και επιλέγω την συντη-
ρητική αγορά.
Ìüíï ìç óôÝêïõí ôá óðáèéÜ! Ðéï 
áóöáëÞò êáé ðñáêôéêÞ áãïñÜ, áðü ôá 
3×Á, öáßíåôáé ç ðáñáêÜôù: 
Å. Éùáííßäïõ (αναγν.): 5&. Φυσική 
αγορά. Πολύ φοβάµαι ότι αν πω 
κόντρ δεν θα προλάβω να ξαναµιλή-

σω, γιατί θα µας µπαραζώσουν µε τις 
πίκες τους.
Ïé åðüìåíïé «ëýíïõí» ôï ðñüâëçìá 
ðïëý ðéï áéóéüäïîá:
Ì.Êïõôïýãêïò: 6&. ∆εν βλέπω τρό-
πο να µε βοηθήσει η επιστήµη. Κάθε 
άλλη αγορά µάλλον θα µου προσθέ-
σει µπελάδες. ∆εν είµαι περήφανος 
µε την αγορά 6 σπαθιά, είναι λίγο σαν 
κορώνα-γράµµατα, αλλά το προτιµώ 
από ενδεχόµενες παρεξηγήσεις...
Ã.Êáñëáýôçò: 6&. Επιστηµονική αγορά.

Ã.Ñïýóóïò: 3&.  Είµαστε µεν  κοντά 
στις 4$,  αλλά και  οι άλλοι κάπου 
είναι  και  θα  έχουµε  συνέχεια.  Ας  
αρχίσουµε µε game-try  στα  σπαθιά  
και  βλέπουµε…  
Ö.Óêïõëáñßêçò: 3&. Πιθανώς λίγο 
υπερβολικό (λόγω οµάδων και δεύ-
τερης), αλλά από την άλλη πλευρά 
µε Αx σπαθί και ένα Κ ή άσσο θέλω 
να παίζω µανς.
Ê.Óéüíôçò: 3&. ∆είχνω χανόµενες στα 
σπαθιά. Game try.
Ã.Êáñëáýôçò: 3&. Θα δούµε ποιος 
θα µπλέξει πιο πολύ, οι αντίπαλοι ή 
εµείς.
Ì.Êïõôïýãêïò: 3&. ∆εν θέλω να 
υποβιβάσω το χέρι µου και απλά να 
συναγωνιστώ! Αξίζει να του δώσω 
µια ευκαιρία. Ρίσκο µεν, αλλά το 620 
θα είναι ένα  χτύπηµα στους αντιπά-
λους, στη αρένα της ψυχολογίας...
¹, áí ìðåéò ìÝóá, ÷ôýðçìá óôïí óõ-
ìðáßêôç óïõ, óôçí ßäéá áñÝíá…
Á.Ößëéïò: 3$. Αν είχα καµιά πίκα παρα-
πάνω το χέρι θα άξιζε περισσότερο.
Ä.Äéïíõóüðïõëïò: 3$. Τυπική συνα-
γωνιστική αγορά, λόγω της 6ης κού-
πας µου.
È.ÊùëÝôôçò (αναγν.) 3$. Συναγωνι-
στική αγορά, πηγαίνοντας στο επίπεδο 
των ατού µας (9 ατού = επίπεδο 3).
Á.ÁèáíáóéÜäçò: 3$. Σε παρόµοιες 
περιπτώσεις η αγορά συνήθως κλείνει 
στις 3# και όλοι, για τον δικό τους λόγο 
ο καθένας, µένουν ευχαριστηµένοι. Το 
ποιος επωφελήθηκε από τον συµβιβα-
σµό αυτό θα φανεί στη «νεκροψία». 
Στους θεωρητικούς µένει να δουν αν 
επαληθεύτηκε ή όχι ο «νόµος»…
Ä.ÍáèáíáÞë (αναγν.): 3$. Αυτό λέει 
ο «νόµος των συνολικών λεβέ» (total 
tricks).
È.Êáðáãéáííßäçò: 3$. Απλά για να 
κόψω game try του βορά. Αν πω 4$, 
πιθανότατα αλυσιδωτά, θα έρθει το 4#.
ÊáìéÜ öïñÜ ï öüâïò ôùí áíôéðÜëùí 
ìáò êÜíåé õðåñâïëéêÜ áðáéóéüäïîïõò:
Ó.ËéáñÜêïò: πάσο. Η κόκκινη µανς µε 
φοβίζει λίγο. Άσε που δεν θέλω να 
σπρώξω τους αντιπάλους συναγωνι-
στικά σε καµιά οριακή µανς.
Åíþ áíôßèåôá:
Ì.Âëá÷Üêç: 4$. Στη δεύτερη και σε 

Åäþ ïé áðáíôÞóåéò ÷ùñßæïíôáé êáèá-
ñÜ óôéò óõíôçñçôéêÝò (Þ «ëïãéêÝò» Þ 
áðáéóéüäïîåò) êáé óôéò áéóéüäïîåò (Þ 
åðéèåôéêÝò Þ åðéóôçìïíéêÝò). ÕðÜñ÷åé 
âÝâáéá  êáé ôï Üìåóï óïõôÜñéóìá óôç 
ìáíò, 4$, õðïèÝôù ðåñéóóüôåñï ãéá 
ëüãïõò ôáêôéêÞò. Áí áðïöáóßóïõìå 
õðÝñ ôçò ðñïóðÜèåéáò ãéá ìáíò, ôï 
óùóôü åßíáé íá ôçí êÜíïõìå åêåß ðïõ 
Ý÷ïõìå ìÞêïò êáé ÷áíüìåíåò, óôá 
óðáèéÜ, ìå ðñüóèåôï ðëåïíÝêôçìá 
íá ðáßîïõìå 3×Á êáé íá åßíáé ç ìüíç 
ìáíò ðïõ âãáßíåé (ð.÷. ìå #Qxx, 
$Axx, ^Kxx, &xxxx óôçí ÁíáôïëÞ)!. 
Ëüãù ôïõ åßäïõò ôïõ áãþíá (ïìÜäåò) 
êáé ôïõ ðïëý êáëïý åîÜöõëëïõ, ðïõ 
óõíïäåýåôáé áðü ãñÞãïñåò ìðÜæåò, 
ôï ðÜíåë áðïöÜíèçêå õðÝñ ôïõ 
game try. 
Á.ÓáðïõíÜêçò: 3&. Στα ζεύγη θα 
αγόραζα 3$, συναγωνιστικό. Στις 
οµάδες όµως, στη δεύτερη µανς, πρέ-
πει να δοκιµάσω µήπως βγάλουµε 
4$.

Ðñüâëçìá 6

♠ A 3  
♥ K Q 10 8 7 5  
♦ A 9 
♣ 9 7 2

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος
1$ 1# 2$ 2#
? 

OìÜäåò - ¼ëïé óôç äåýôåñç

ÁãïñÜ Âáèìïß ØÞöïé Áíáãí.%

3& 10 8 15%

3$ 8 5 56%

4$ 5 1 26%

πάσο 5 1 4%
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οµάδες, µε 6 χανόµενες, από τις οποί-
ες ο συµπαίκτης καλύπτει περίπου 
δυο, επιβάλλεται να προσπαθήσω τη 
µανς.
Ó.×ñõóéêüðïõëïò (αναγν.): 4$. Γρή-
γορα και µε αυτοπεποίθηση, µπας και 
γλυτώσουµε το κοντρ. Οι αντίπαλοι 
πολύ πιθανόν έχουν 4#, παρά τους 
2 άσσους µου.

Åäþ êáé áñêåôÜ ÷ñüíéá ôï êïíôñ óôçí 
ðåñßðôùóç áõôÞ (üðùò êáé óå ðïëëÝò 
Üëëåò áíÜëïãåò) êáèéåñþèçêå, áðü 
ôçí ðëåéïøçößá ôùí æåõãáñéþí, íá 
åñìçíåýåôáé óõíáãùíéóôéêü, åöüóïí 
Ýôóé åßíáé ðïëý ðéï ÷ñÞóéìï êáé ìå 
ìåãáëýôåñç óõ÷íüôçôá åìöÜíéóçò. 
Ôï êïíôñ, óôç ðåñßðôùóç ôçò áãïñÜò 
ôïõ ðñïâëÞìáôïò, äåß÷íåé, óõãêåêñé-
ìÝíá, êáôï÷Þ ôïõ 4ïõ ÷ñþìáôïò (ðß-
êåò) êáé ôïõëÜ÷éóôïí 2öõëëï öéô óôï 
÷ñþìá ôçò ðáñåìâïëÞò ôïõ óõìðáß-
êôç. Ôï ìåéïíÝêôçìá åäþ åßíáé üôé 
äåí ëéìéôÜñåé ôï ÷Ýñé ìáò, êáèþò èá 
ìðïñïýóáìå íá Ý÷ïõìå ëéãüôåñïõò 
ðüíôïõò. ÕðïèÝôïõìå, üìùò, üôé ï 
óõìðáßêôçò áí Ý÷åé êáëÞ ðáñåìâïëÞ 
èá áãïñÜóåé ôï ôõ÷üí êñÜôçìÜ ôïõ, 
3&.
Ê.Óéüíôçò: κοντρ. Είναι negative. ∆εί-
χνω 4φυλλη πίκα και έχω ευχέρεια 
επαναδήλωσης.
Ì.ÊáñáìáíëÞò: κοντρ. Η επιλογή εί-
ναι µεταξύ του 3 καρά και του κοντρ. 
Θα προτιµήσω το δεύτερο, διότι έτσι 
δείχνω και τις πίκες µου.

Á.ÁèáíáóéÜäçò: κοντρ. Υπάρχει προ-
οπτική για µανς; Σίγουρα ναι, αν ο σύ-
ντροφος έχει µακριά καρά και καλό 
κράτηµα σπαθί: #χχ, $χχ, ^AQJxxx, 
&KJx. Από τη στιγµή λοιπόν που δεν 
έχω ξεκάθαρη αγορά πρέπει να βρω 
εκείνη που µου δίνει τις περισσότερες 
πιθανότητες για να υλοποιήσω την 
προοπτική αυτή…
Á. ÓêïñäïìðÝêçò (αναγν.): κοντρ. 
Αφήνω στον συµπαίκτη µου το περι-
θώριο να µου δώσει κράτηµα σπαθί 
για 2 ή 3ΧΑ ή απλά να επαναφέρει το 
συµβόλαιο στα 3^.
Á.Ößëéïò: κοντρ. ∆εν είναι κακό να 
δείξουµε τις πίκες µας και κάποιο 
φύλλο.
ÌÝóá óôç ãåíéêÞ åõöïñßá õðÜñ÷åé, 
ðÜíôùò, êáé ï ðñïâëçìáôéóìüò:
Ö.Óêïõëáñßêçò: κοντρ. ∆υστυχώς 
οµιλίας! ∆ηλώνω ότι δεν µου αρέσει 
η αγορά µου, και ελπίζω απλώς να 
βρω δυνατό χέρι απέναντι ώστε η 
αγορά να συνεχιστεί 3& - 3XA. Απλώς 
δεν µου πάει καρδιά να πω πάσο µε 
τόσο καλό χέρι – και, όπως συνήθως 
συµβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, 
οδεύω ολοταχώς προς την απώλεια 
του partscore (για παράδειγµα, 3^-1 
αντί για 2$-2).
Ã.Êáñëáýôçò: κοντρ. ∆είχνει λίγο φιτ 
και αξίες στη πίκα. Βέβαια είναι … 
forcing.
¼ðùò êáé Üëëåò áðüøåéò:
Ä.Äéïíõóüðïõëïò: 2ΧΑ. Τουλάχιστον 
κρατάω στο χρώµα του δεξιά µου. Το 
3 καρά είναι πολύ συντηρητικό και 
το κοντρ, χωρίς ιδιαίτερη συµφωνία, 
µάλλον τιµωρίας.
È.Êáðáãéáííßäçò: 2ΧΑ. Αισθάνοµαι 
ότι πρέπει να αγοράσω. Αγοράζω 
2ΧΑ για να προστατέψω την φουρκέ-
τα σπαθί.
É.Ðñïêïðßïõ: 3&. Πολύ ελαφρύ 
overbid. Καµιά επιφύλαξη και εδώ.
Áðü ôç óôéãìÞ ðïõ ïé áíôßðáëïé 
Ý÷ïõí áãïñÜóåé 2 ÷ñþìáôá áõôü äåß-
÷íåé, êáíïíéêÜ, êáé êñÜôçìá óðáèß. 
Áëëéþò, óå ðïëëÝò ðåñéðôþóåéò, äåí 
èá îÝñïõìå ðïéï ÷ñþìá ðéÜíïõìå êáé 
ðïéï ü÷é.
Á.ÌáèéïõëÜêçò (áíáãí.): 3^. Ότι κι 
αν πω δεν περιγράφω το χέρι µου 
επακριβώς, αλλά τώρα δίνω τουλάχι-
στον φιτ. Ίσως οι πόντοι µου να είναι 

Ðñüâëçìá 7

♠ A Κ 4 2 
♥ K J 9  
♦ 9 8 7 
♣ 7 5 4 
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∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος

 1& 1^ 2$*
? 

OìÜäåò - ¼ëïé óôç ðñþôç

ÁãïñÜ Âáèìïß ØÞöïé Áíáãí.%

κοντρ 10 12 26%

2ΧΑ 6 2 22%

3& 5 1 22%

3^ 5  15%

πάσο 4  11%

3ΧΑ 3  4%

*αδύνατο

παραπάνω από ότι νοµίζει ο σύντρο-
φος.

Ðñüâëçìá 8

♠ J 10 3 2 
♥ A K 10 7 6 4 2  
♦ 10  
♣ A 

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος

 πάσο πάσο 1&
1$ 3& 3$ 6&
όλοι πάσο
Ôé áíôÜì êÜíåôå; 

OìÜäåò - A Ä óôç äåýôåñç

ÁãïñÜ Âáèìïß ØÞöïé Áíáãí.%

κοντρ 10 12 26%

2ΧΑ 6 2 22%

3& 5 1 22%

3^ 5  15%

πάσο 4  11%

3ΧΑ 3  4%

Ï Íüôïò äåí ìðïñåß íá óïõôÜñåé óôá 
ôõöëÜ ôï óëåì, åëðßæïíôáò óå ìßá 
áãïñÜ èõóßáò áðü ìáò Þ ôïí óýíôñï-
öü ìáò, ãéáôß âñßóêåôáé óôç ðñþôç 
åíþ ï ÜîïíÜò ìáò óôç äåýôåñç (êáé 
óå áãþíá ïìÜäùí). Óõìðåñáóìá-
ôéêÜ, áãïñÜæåé 6& ìå óïâáñüôáôåò 
åëðßäåò íá ôá âãÜëåé. ¢ñá ôï íá ðå-
ñéìÝíïõìå íá ðåñÜóåé ï ¢óóïò êïý-
ðá ìïéÜæåé ëßãï áöåëÝò áðü ìÝñïõò 
ìáò. Áí åîáéñÝóïõìå ëïéðüí áõôÞ ôçí 
áíôÜì, ìÝíïõí 2 ðëÜíá: á) Íá âãïý-
ìå ðßêá ìå óêïðü íá áíáðôýîïõìå 
ëåâÝ åêåß, üóï Ý÷ïõìå êïíôñüë óôá 
áôïý Þ â) Íá ôñáâÞîïõìå ôïí ¢óóï 
óðáèß ãéá íá ìç êëåéóôïýìå, êáèþò ï 
åêôåëåóôÞò ìðïñåß íá åßíáé óå èÝóç 
íá åëéìéíÜñåé ôá ðëåõñéêÜ ÷ñþìáôá 
êáé íá ìáò ðáßîåé ìåôÜ áôïý, õðï÷ñå-
þíïíôÜò ìáò íá ôïõ äþóïõìå êüøéìï 
êáé îåóêáñôÜñéóìá. Ôï ôåëåõôáßï 
ðëÜíï Ý÷åé êáé ôï ðëåïíÝêôçìá üôé áí 
ðåñíÜåé ï ¢óóïò êïýðá äåí èá ôïí 
÷Üóïõìå! 
Ä.ÍáèáíáÞë(áíáãí.): &Α. Υπάρχουν 
τρία εφιαλτικά σενάρια: α) Να µου 
βγάλουν τα 6& επειδή δεν βρήκα 
την έξοδο πίκα. β) Να µου τα βγά-
λουν διότι λόγω επιλογής κακής 
εξόδου (πίκα ή καρό) χάθηκε ο $Α. 
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γ) Να µου τα βγάλουν διότι χάθηκε 
η λεβέ από καρό, καθώς έγινε σχε-
τική elimination, πριν µου δώσουν 
χέρι µε τον &Α. Καθώς αυτή είναι πιο 
ύπουλη και στατιστικά πιο συνήθης, 
διαλέγω για έξοδο τον &Α.
È.Êáðáãéáííßäçò: &Α. Επιτέλους ένα 
εύκολο. Όποιος δεν τραβήξει τον 
άσσο ατού να µας πει τι θα παίξει 
µετά, όταν πιάσει χέρι µε τις κούπες 
ελιµιναρισµένες.
Ð.Áããåëüðïõëïò (αναγν.): &Α. Υπάρ-
χει µια απίθανη περίπτωση αν δεν 
το βγώ να κλειστώ, εφόσον ο Νότος 
υπόσχεται µια άγρια κατανοµή.
Ö.Óêïõëáñßêçò: &Α. Το µόνο σχετικά 
επικίνδυνο που µπόρεσα να σκεφτώ 
είναι µήπως ο αντίπαλος ελιµινάρει τα 
µαζέρ και, αφού µου πάρει το καρό, 
µου δώσει χέρι µε τον Άσσο ατού. Έτσι 
φροντίζω να απαλλαγώ από αυτό το 
φύλλο, ελπίζοντας για µια µπάζα στο 
καρό από το συµπαίκτη (είναι απίθα-
νο να είναι ο $Α µπάζα, αλλά αν είναι 
θα τον πάρουµε αµέσως µετά).
Ì.ÊáñáìáíëÞò: &Α. …θα βγω τον 
&Α να δω τον µορ, ξεφεύγοντας 
συγχρόνως από τον κίνδυνο ενός 

κλεισίµατος στην τέταρτη - πέµπτη 
λεβέ, αφού ο εκτελεστής θα µου έχει 
τσακίσει όλα τα χαρτιά εξόδου στις 
κούπες.
Ó.ËéáñÜêïò: &Α. Μόνο και µόνο για 
να µην φάµε κανένα κλείσιµο.
Ã.Ñïýóóïò: &Α. Πρώτα τον &Α να 
αποφύγω κάποιο end-play, αν κόβει 
το πρώτο $.
Äåýôåñç åðéëïãÞ, ìå ìßá øÞöï äéá-
öïñÜ…:
Ä. Äéïíõóüðïõëïò: #J. Ο Άσσος κού-
πα µάλλον δεν περνάει (ο Νότος δεν 
ρώτησε Άσσους). Ελπίζω να βρω ένα 
µεγάλο ονέρ πίκα στο σύντροφο και 
πιθανά να είναι κρίσιµο να ανοιχθεί 
το χρώµα, όσο έχω ακόµα τον Άσσο 
ατού. 
Á.ÓáðïõíÜêçò: #J . Να προλάβω µη 
χαθεί καµία πίκα, στο προφανές πλευ-
ρικό χρώµα καρά του εκτελεστή.
Ì.Âëá÷Üêç: #J . Προσπαθώ να ανα-
πτύξω µια λεβέ αν δεν  περνάει ο 
Άσσος κούπα. Εφόσον έχω τον Άσσο 
ατού έχω τον έλεγχο της άµυνας.
É.Ðñïêïðßïõ: #J . Με τον οφειλόµενο 
σεβασµό στο βάρβαρο Νότο.

…áí ðñïóèÝóïõìå êáé ôïí:
Ã.Ðáðáêõñéáêüðïõëïò: #2. Εάν ο 
αντίπαλος δεν είναι “πελάτης” έχει 
σικάν κούπα και πρέπει να αναπτύξω 
κάποια µπάζα πριν αρχίσει να µου 
τρέχει τα καρά. Το πρόβληµα του 
Q9x προς Αx είναι πλασµατικό, διότι 
ο εκτελεστής σε αυτόν το συνδυασµό 
θα βάζει πάντα τη Q.
Õðïôéìþíôáò, ßóùò, ôïí Íüôï: 
Á.Ößëéïò: $Α. ∆εν βλέπω κάτι ιδιαί-
τερο σε κάποια άλλη αντάµ. Ούτως 
η άλλως η αγορά έχει πάει καρφωτά 
και µπορεί ο Α κούπα να περνάει.

Νικητής, σε ένα δύσκολο σετ, ανα-
δείχτηκε ο ¢ããåëïò Ãéüêáñçò συγκε-
ντρώνοντας 73 βαθµούς (µε άριστα 
το 80) και θα τον έχουµε στο πάνελ 
του επόµενου τεύχους. Οι αµέσως 
επόµενοι: 2) Ê. Óéüíôçò 72 β. 3) Ó. 
×ñõóéêüðïõëïò 68 β. 4,5) Ë. Èåïäù-
ñüðïõëïò, Ç. Óåöåñßäçò 66 β. 6,7) Ô. 
ÐïõñíáñÜò, Á.ÓêïñäïìðÝêçò 65 β. 
8,9) Ð. Ãåùñãïýäçò, Á. ÊáñáìáíëÞ 
63 β. 10,11,12) Ð. Áããåëüðïõëïò, Á. 
ËÜìðñïõ, ×. Óðáíüò  61 β.

Από το επόµενο τεύχος θα δηµι-
ουργηθεί στο περιοδικό στήλη 
αναγνωστών. Με χαρά θα περι-
µένουµε τις επιστολές σας προς 
δηµοσίευση. Σχετικά µε το θέµα 
αυτό το ∆Σ της ΕΟΜ εξέδωσε την 
παρακάτω ανακοίνωση την οποία 
σας παραθέτουµε αυτούσια.

Áíáêïßíùóç

Το ∆Σ του ΟΑΜΚΗ θερµά ευχαριστεί 
το ∆Σ του ΟΠΑΦ για την φιλοξενία που 
προσέφερε κατά την διάρκεια του καλο-
καιριού, σε µια δύσκολη στιγµή.

Επίσης τα συνεργαζόµενα µε τον ΟΠΑΦ 
Σωµατεία, ΟΑΜ και ΛΕ για την κατανόηση 
που επέδειξαν.

Ελπίζουµε και στο µέλλον να έχουµε µια 
τόσο καλή συνεργασία µε όλους.

«Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει 
οµόφωνα ότι στο περιοδικό της ΕΟΜ και 
στη στήλη των αναγνωστών, θα δηµοσι-
εύονται επιστολές των οποίων το περιε-
χόµενο θα περιέχει προτάσεις και απόψεις 
επί αγωνιστικών και τεχνικών θεµάτων 
του αθλήµατος, καθώς και επιστολές που 
περιλαµβάνουν ιδέες, σχόλια και κρίσεις 
για την ύλη και τα περιεχόµενα του πε-
ριοδικού.

Οι επιστολές θα δηµοσιεύονται αυτούσι-
ες, εφόσον δεν ξεπερνούν τις 200 περίπου 
λέξεις, αλλιώς θα δηµοσιεύεται περίληψή 
τους, η οποία προφανώς δεν θα αλλοιώ-
νει το νόηµά της.

Όλες οι επιστολές θα απαντώνται από τη 
συντακτική οµάδα και τους συνεργάτες 
της.

Εξυπακούεται ότι επιστολές που, είτε 
εµπίπτουν στο Νόµο περί Τύπου είτε πε-
ριέχουν οποιασδήποτε µορφής ύβρεις, 
δεν θα έχουν θέση στο περιοδικό µας. Οι 
κρίσεις θετικές ή αρνητικές για τα πεπραγ-
µένα του ∆Σ είναι αντικείµενο της Γεν. Συ-
νέλευσης των Σωµατείων – Μελών».

Áðü ôïí üìéëï ÊçöéóéÜò
ëÜâáìå ôçí åîÞò
åõ÷áñéóôÞñéá åðéóôïëÞ 
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Ðñüâëçìá 1

♠ J 6
♥ Q J 10 3 
♦ Q 8 4
♣ 10 7 6 5
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∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος

   πάσο
πάσο 1& πάσο 1$
πάσο 2$ κοντρ πάσο
?

Ðñüâëçìá 2

♠ J 8 3
♥ 10 9 6 5 
♦ A 8
♣ K Q 9 4
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N
A∆

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος

  1# 2&
?   

Zåýãç - üëïé óôç äåýôåñç Zåýãç - üëïé óôç ðñþôç

Ðñüâëçìá 3

♠ K 10 6 2
♥ A K 5 
♦ 4
♣ K 10 8 4 3

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος

   4$
πάσο πάσο κοντρ πάσο
?   

Zåýãç - üëïé óôç äåýôåñç

Ðñüâëçìá 4

♠ A 8
♥ Q 9 6 2 
♦ A K Q 4
♣ A 8 2

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος
1^ πάσο 1# 2&
?   

 

ÏìÜäåò- Á-Ä óôç äåýôåñç

Ðñüâëçìá 5

♠ Q 9
♥ J 9 7
♦ 10 7 4
♣ A Q 6 5 3

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος
   πάσο
πάσο 2$ 2# πάσο
? 

ÏìÜäåò- Á Ä óôç äåýôåñç

Ðñüâëçìá 6

♠ K Q J 7
♥ A K 6
♦ A
♣ J 7 5 4 3

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος
 2$ πάσο πάσο
κοντρ πάσο 4^ πάσο
? 

ÏìÜäåò- Á Ä óôç äåýôåñç

Ðñüâëçìá 7

♠ 10 6
♥ K Q 9 8 4 
♦ Q 9 8 6 3 2
♣ -

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος
  1# πάσο
1XA πάσο 3^ πάσο
?   

 

Æåýãç- B N óôçí äåýôåñç

Ðñüâëçìá 8

♠ Α Q 10 3 2
♥ A 6 
♦ A J
♣ Q 10 9 8

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος
1# 2^ πάσο 2$
πάσο 3& πάσο 3XA
Όλοι πάσο    

 

ÏìÜäåò- üëïé óôçí äåýôåñç

Ôé áíôÜì êÜíåôå ìå ôï ðáñáðÜíù ÷Ýñé;

    ÐÜíåë 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Αθανασιάδης Α. 6# 3& 4^ 6^ 4ΧΑ 3$ κοντρ &A
2 Κουτούγκος Μ 5# 3^ 3$ 4# 6& 3& κοντρ &A
3 Βλαχάκη Μ. πάσο 3& 3# 5& κοντρ 4$ κοντρ #J
4 ∆ιονυσόπουλος ∆. 4# 3^ 3$ 4# 4ΧΑ 3$ 2ΧΑ #J
5 Καπαγιαννίδης Θ. 5# 3^ 3$ 5& 3XA 3$ 2ΧΑ &A
6 Καρλαύτης Γ 5^ 3& 3$ 4# 6& 3& κοντρ #J
7 Καραµανλής Μ. 5# 4& 3# 4# κοντρ 3$ κοντρ &A
8 Λιαράκος Σ. 5# 3^ 4$ 5^ κοντρ πάσο κοντρ &A
9 Παπακυριακόπουλος Γ. 4# 3^ 3# 5& 3XA 3& κοντρ #2
10 Προκοπίου Γ. 6# 3^ 3# 4& κοντρ 3& 3& #J
11 Ρούσσος Γ. 6# 3& 3$ 4# κοντρ 3& κοντρ &A
12 Σαπουνάκης Α. 4ΧΑ 3^ 3$ 5& κοντρ 3& κοντρ #J
13 Σκουλαρίκης 6# 3^ 3# 4# κοντρ 3& κοντρ &A
14 Φίλιος Αρης 6# 3^ 3# 5& 4# 3$ κοντρ $A
15 Σιόντης Κ. 6# 4& 3# 5& κοντρ 3& κοντρ $A

44ïò Äéáãùíéóìüò

ÁðáíôÞóåéò 43ïõ Äéáãùíéóìïý

Οι απαντήσεις σας στον διαγωνι-
σµό µπορούν να στέλνονται, µε 

φαξ στην ΕΟΜ (210 7480 403) ή µε 
email: manager@hellasbridge.org και 
press@hellasbridge.org ή µέσω της ιστο-
σελίδας της EOM (www.hellasbridge.
org), όπου µπορείτε να γράφετε απευ-
θείας και τα σχόλιά σας. Υπάρχει σύνδε-
ση (link) και στο site του ΟΠΑΦ (www.
opaf.org).
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Ï äÜóêáëïò: ∆ύσκολη περίπτωση που σή-
κωσε µεγάλη συζήτηση. Το µήνυµα είναι 
το εξής: όταν ο συµπαίκτης παρεµβληθεί 
1ΧΑ, οι απαιτήσεις σε πόντους για τις όποιες 
αποφάσεις µας µειώνονται χοντρικά κατά 
έναν. Ο Κώστας Μπόζεµπεργκ παρακάτω 
το εξηγεί. Αυτό σηµαίνει ότι µε 7 πόντους 
κι ένα καλό πεντάφυλλο χρώµα πρέπει να 
κάνουµε πρόταση για µανς, ιδίως σε αγώ-
νες οµάδων. Το πρόβληµα είναι ότι ένα πε-
ντάφυλλο σαν και το παραπάνω είναι µεν 
καλό, όµως δεν είναι εύκολα προσβάσιµο 
Θα ήταν καλύτερα να έδινα ένα 5φυλλο 
KQ109x.

Εννοείται ότι την επιλογή 2^ την έχουν 
µόνο όσοι δεν παίζουν transfer.
Ê. Ìðüæåìðåñãê: 2ΧΑ.  Οι περισσότεροι 
πόντοι των αντιπάλων είναι εντός εµπάς, 
δηλ. πριν τους πόντους του συµπαίκτη µας, 
κι αυτό µας ωθεί να κάνουµε πρόταση µε 
έναν λιγότερο πόντο. Επίσης είναι οµάδες 
και µάλιστα στη δεύτερη µανς.
ÐÜíåë – Áíáãíþóôåò: Å. Éùáííßäïõ: πάσο. 
Πιθανότατα να έχουµε 3ΧΑ µε την ανάπτυξη 
των καρό αλλά δε µπορώ να το ρισκάρω.
Σωστά. Μπορείς όµως να ρωτήσεις αν ο 
συµπαίκτης έχει maximum οπότε το ρίσκο 
θα είναι µικρότερο.

 10ïò
Äéáãùíéóìüò áãïñþí (1-5)

Γιάννης Προκοπίου

Σε αυτόν το διαγωνισµό όλα τα χέρια, εκτός της διανοµής 4,  θα σας καλύψουν θεωρητικά κενά. ∆εν είναι άξιο 
απορίας, εποµένως, ότι οι βαθµολογίες που πιάσατε ήταν ιδιαίτερα χαµηλές. Το πάνελ πλέον αλλάζει ριζικά. 
Προστέθηκαν σε αυτό οι αναγνώστες µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία που παρέθεταν παράλληλα σχόλια. Ειδι-
κή παράκληση στα άτοµα του πάνελ να στέλνουν το συντοµότερο τις απαντήσεις τους.
Οι δάσκαλοι Κώστας Μπόζεµπεργκ και Βασίλης Σκορδάς µε βοήθησαν µε το σχολιασµό κάποιων χεριών. 
Ως τρίτο δάσκαλο τοποθέτησα αυτήν τη φορά τον εαυτό µου. Τέλος επαναλαµβάνω την πρόσκλησή µου σε 
όλους εσάς που τώρα θα παρακολουθήσετε τον τρίτο κύκλο µαθηµάτων, να µου  στέλνετε –σχολιασµένες, 
κατά προτίµηση – τις αγορές σας.

Ðñüâëçìá 1

♠ 9 2 
♥ J 9 3  
♦ Q J 10 9 6
♣ Q J 2

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος
   1$
1 XA πάσο ?        

ÏìÜäåò - üëïé óôç äåýôåñç

Âáèìïëïãßá:  2ΧΑ (13) 10, πάσο (47) 8, 
2^ 7, 3ΧΑ 3

Ó. Áíäñïõôóüðïõëïò: πάσο. Είµαστε στη 
δεύτερη µανς και το µέτρηµα των πόντων 
δε βγάζει µεγαλύτερη αγορά.
Βγάζει όµως η επανεκτίµηση που προκύ-
πτει από τη θέση των πόντων.

Ï äÜóêáëïò:
Υπάρχει κίνδυνος στο να µιλήσουµε αλλά 
µην ξεχνάµε ότι στο συµπαίκτη µας ανα-
λογούν 6-9 πόντοι. Ο κίνδυνος θα µειωθεί 
δραστικά αν βάλουµε αυτόν να αποφασίσει 
το συµβόλαιο. Σηµειώστε ότι ακόµα κι αν 
δεν έχουµε τίποτα να βγάλουµε, πολύ συ-
χνά θα σπρώχνουµε τους αντίπαλους ένα 
επίπεδο παραπάνω.
Ê. Ìðüæåìðåñãê: κοντρ. Θεωρητικό. Σπά-
νια αφήνουµε τους αντίπαλους να παίζουν 
στη στάθµη 2 όταν βρίσκουν φιτ και η πε-
ρίπτωση αυτή, σαφώς, δεν αποτελεί εξαί-
ρεση.
ÐÜíåë – Áíáãíþóôåò: Ë. Èåïäùñüðïõëïò: 
κοντρ. Reope ning. Είναι ζεύγη, δε µπορού-
µε να ξεπουλήσουµε την αγορά έτσι εύκο-
λα. Βέβαια σε κακές µέρες θα παίζουµε στο 
4-3 στα σπαθιά αλλά αυτή είναι η γλύκα
Á. Äéáìáíôßêïò: πάσο. Τι  να κάνουµε τώρα; 
Είχαν κάτι πόντους, είχαν και κούπες, τις
βρήκαν και µπράβο τους. Ο δικός µου δεν 
έχει πίκες κι εγώ την ιστορία µου την είπα.

Ðñüâëçìá 2

♠ Α Q J 6 4 
♥ 8 
♦ K 10 9 3
♣ Q 10 6

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος
 1$ 1# 2$
πάσο πάσο ?        

Zåýãç - üëïé óôç ðñþôç

Âáèìïëïãßá: κοντρ (7) 10,
 πάσο (33)  7, 2# 4, 3^ 3

Ðñüâëçìá 3

♠ A J 4 
♥ A 10 4 
♦ A 9 8
♣ K 10 9 8

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος

  1 XA πάσο
2& πάσο 2^ πάσο
3& πάσο ?

ÏìÜäåò - Á Ä óôç äåýôåñç

Âáèìïëïãßá: 3^ (0) 10, 4& 8, 3$-# 6,   
 3ΧΑ (93) 4, 6& 2, πάσο 0

Ï äÜóêáëïò: Ê. Ìðüæåìðåñãê: 3^. Ο συ-
µπαίκτης έχει πόντους τουλ. για µανς µε κά-
ποιο µαζέρ και σπαθιά. Η κακή κατανοµή 
µας δε θα πρέπει να µας επηρεάσει ώστε 
να αρνηθούµε το φιτ. Έχουµε πολύ καλά 
σπαθιά και άσσους απ’ έξω. Τα 3^ δεν είναι 
βέβαια χρώµα.
Με τι χέρια θα αγοράσει έτσι ο συµπαίκτης; 
Με προτασιακά 8-9 όπως µου γράψατε οι 
περισσότεροι; Όχι. ∆ώστε απέναντι Kxx 
– KQxx  – x – QJxxx. Τα 3ΧΑ δεν έχουν τύχη 
µε αντάµ καρό ενώ το σλεµ στα σπαθιά εί-
ναι πολύ καλό. Βάλτε και τη Ντάµα πίκα και 
θα γίνει τραβηχτό. Σαν minimum θεωρήστε 
κάτι σαν xx – KQxx – x -QJxxxx.. 
ÐÜíåë – Áíáãíþóôåò: Å. Éùáííßäïõ: 3ΧΑ. 
Πολύ πιθανό να έχουµε µικρό σλεµ αλλά 
στις οµάδες δε µπορώ να το διακινδυνεύσω
Á. Øáëßäá – Ã. ÐáôåñÜêçò: 3ΧΑ. Η ∆ύση 
δείχνει τουλ. 8 πόντους µε 5 τουλ. σπαθιά 
και 4φυλλο µαζέρ. Με κρατήµατα σε όλα 
τα χρώµατα πάω στα 3ΧΑ.
Ë. Èåïäùñüðïõëïò: 3#. Αγοράζω το κα-
λύτερό µου τρίφυλλο µαζέρ και τον αφή-
νω να µου συνεχίσει την περιγραφή. Μου 
άνοιξε την όρεξη. Στα 3ΧΑ θα πω 4^ σαν 
cue-bid. Η αγορά αυτή είναι forcing. 
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Á. Ðáðáãåùñãßïõ: 3ΧΑ. Προτιµώ να παί-
ξουµε 3ΧΑ από 5&. ∆εν καταλαβαίνω γιατί 
δε µε πήγε ο συµπαίκτης κατευθείαν στα 
2ΧΑ ή 3ΧΑ.
Πολύ καλή η απορία σου Αγγελική. ∆εν σε 
πήγε  γιατί είτε  φοβάται (ιδιαίτερα ανώµα-
λη κατανοµή)  είτε –το πιο συχνό– ψάχνει 
κάτι παραπάνω.

Ï äÜóêáëïò:
Αν επρόκειτο για αγώνες οµάδων η επιλο-
γή των σπαθιών ίσως να ήταν η καλύτερη. 
Στα ζεύγη όµως προέχει να ψαχνόµαστε σε 
µαζέρ Το πάσο είναι τελείως τυχοδιωκτικό.
Ê. Ìðüæåìðåñãê: 3$. Είναι αγώνας ζευ-
γών, εποµένως οι κούπες πρέπει να αγο-
ραστούν και όχι τα σπαθιά.
Â. ÓêïñäÜò: 4$. Με ένα χέρι π.χ. x – AQxx 
– Axxx – AQxx η µανς έχει πολύ καλές 
πιθανότητες. Ο συµπαίκτης αγόρασε δύο 
φορές κοντρ, εποµένως δεν περιµένουµε 
να έχει µίνιµουµ.
ÐÜíåë – Áíáãíþóôåò: Ε. Ιωαννίδου: 3$. 
Αν και τα σπαθιά είναι µακρύτερα προτιµώ 
το άλλο µαζέρ.
Ë. Èåïäùñüðïõëïò: 4$. Μετά το δεύτερο 
κοντρ του συµπαίκτη το χέρι µας αναβαθ-
µίζεται. Ελπίζω να δώσουµε 1-2 κούπες 
και 1-2 σπαθιά. Μία µέσα λεβέντικα.
ÐáéÜíáò: 3&. Οι δύο πίκες κοντρέ µάλλον 
βγαίνουν. Έτσι, ακόµα και να φθάσουν οι 
αντίπαλοι στις 3# είναι πολύ επικίνδυνο 
να τους κοντράρετε.

Ðñüâëçìá 4

♠ Q J 6 2 
♥ 9 7 5 3 
♦ -
♣ 10 9 7 4 2

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος

   1#
κοντρ 2# πάσο πάσο
κοντρ πάσο ?
      

Zåýãç - üëïé óôç ðñþôç

Âáèìïëïãßá: 3$ (7) 10, 3& 7, 4$ 6,   
 πάσο (53) 4

Ðñüâëçìá 5

♠ 4 
♥ Α 10 9 6 4 
♦ Α 10 8 6
♣ K Q 3

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος

  1$ 1#
πάσο πάσο ?        

Zåýãç - Á Ä óôç äåýôåñç

Âáèìïëïãßá: κοντρ (33) 10, 2^ (47) 5,  
 πάσο 2

Ï äÜóêáëïò: Â. ÓêïñäÜò: Ο συµπαίκτης 
µου δεν έχει πόντους ή έχει πόντους και πί-
κες και πάσαρε για τιµωρία. Το κοντρ µου 
δίνει τη δυνατότητα να βρω το καλύτερο 
συµβόλαιο.
ÐÜíåë – Áíáãíþóôåò: Ì. Óéþôïõ: κοντρ. 
Ξανανοίγω την αγορά ζητώντας από το συ-
µπαίκτη να αγοράσει. Αν τελικά έχει πίκες, 
αφήνει.
ÊñáôÞóôå ôïí åîÞò êáíüíá:
•  µε 2 φύλλα στο χρώµα της παρεµβολής ή 

λιγότερα ξανανοίγετε την αγορά µε κοντρ 
Εξαιρούνται οι ιδιαίτερα ανώµαλες κα-
τανοµές (π.χ. 6-5) µε τις οποίες πρέπει να 
αγοράσετε χρώµα.

•  µε 3 φύλλα στο χρώµα της παρεµβολής ή 
περισσότερα περνάτε πάσο (βλ. πρόβληµα 
6). Εξαιρούνται χέρια µε ιδιαίτερη δύναµη 
(βλ. πρόβληµα 7) και βέβαια οι πολύ ανώ-
µαλες κατανοµές.

Ó. Áíäñïõôóüðïõëïò: 2^. Η ∆ύση είναι 
αδύνατη αλλά πιθανόν να κρατά κάποιες 
καλές πίκες. Αν και δεν µου αρέσει πολύ η 
κατανοµή µου δηλώνω και το δεύτερό µου 
χρώµα.
Λάθος. ∆εν εξέτασες Σταύρο την περίπτωση 
η ∆ύση να είναι δυνατή µε κάποιες καλές 
πίκες. Το κοντρ υπερέχει αισθητά.

Ðñüâëçìá 6

♠ Κ Q 3 
♥ A 10 9 6 4 
♦ A 10 8 6 
♣ 4

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος

  1$ 1#
πάσο πάσο ?        

Zåýãç -  Á Ä óôç äåýôåñç

Âáèìïëïãßá: πάσο (33) 10, 2^ (53) 6,  
 κοντρ 2, 1ΧΑ 0

Ðñüâëçìá 7

♠ Κ Q 9 
♥ K Q 10 9 4 
♦ A 10 8
♣ K Q

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος

  1$ 1#
πάσο πάσο ?        

ÏìÜäåò - üëïé óôç ðñþôç

Âáèìïëïãßá: 1ΧΑ (40) 10, κοντρ 6,
 2$- 3$-2ΧΑ (53) 3, πάσο1

Ï äÜóêáëïò:

Â. ÓêïñäÜò: Σε αντίθεση µε το προηγούµενο 
χέρι, ο συµπαίκτης δε µπορεί να τιµωρεί τις 
πίκες. Σε πιθανό µισφίτ θα πληρώσω πολλά 
αν µιλήσω.
ÐÜíåë – Áíáãíþóôåò:

Ë. Èåïäùñüðïõëïò: 2^. Εδώ δεν αφήνου-
µε το συµπαίκτη να διαλέξει. Του δείχνουµε 
έµπρακτα το 5-4. Το 1ΧΑ είναι πολύ off-
shape αλλά δε θα µε ενοχλούσε πολύ.
Το πρόβληµα Λευτέρη στο 1ΧΑ δεν είναι 
τόσο η κατανοµή όσο το ποντάζ. Στο παρα-
κάτω χέρι θα δοθεί η εξήγηση.

ÐáéÜíáò: 2^. Αντέχουµε 2^ ή 2$ (µάλλον). 
Ναι, εκτός αν δεν έχουµε πόντους και φιτ, 
οπότε, ακόµα και άκοντρα να τα παίξουµε, µε 
δύο µέσα θα εισπράξουµε ένα ολοστρόγγυ-
λο µηδενικό.

Ï äÜóêáëïò:
Αγορά που παρότι ανήκει στο σύστηµά 
σας, δεν την έχετε συναντήσει ακόµα. Αν 
επαναδηλώσετε 1ΧΑ µε πασαρισµένο 
συµπαίκτη δε σηµαίνει πια 13-14 πόντους 
και οµαλή κατανοµή. Με τέτοιο χέρι πρέ-
πει να πασάρετε. ∆ε δείχνει επίσης 15-17 
αφού θα είχατε εξ αρχής ανοίξει 1ΧΑ. Ο 
Βασίλης Σκορδάς εξηγεί.

Â. ÓêïñäÜò: 1ΧΑ. Η καλύτερη αγορά για 
να δείξω τη δύναµή µου. Με πασαρισµέ-
νο σύντροφο η επαναδήλωση 1ΧΑ, µετά 
από παρεµβολή, δείχνει 18-19 πόντους.

ÐÜíåë – Áíáãíþóôåò: Å. Éùáííßäïõ: 1ΧΑ. 
19 πόντοι µεν αλλά η σιγή του συµπαί-
κτη δεν είναι καλό σηµάδι. Ούτε κοντρ 
ούτε φιτ, οπότε λέω 1ΧΑ και ας κλέβω 
πόντους.
Πάρα πολύ ωραία. Η Ελένη µην ξέροντας 
όπως οι περισσότεροι ότι το 1ΧΑ δείχνει 
αυτούς ακριβώς τους πόντους, αυτοσχεδί-
ασε και πέτυχε διάνα. Πάρα πολλές φορές 
θα ανακαλύπτετε αγορές πάνω στο τραπέ-
ζι που δεν σας είχε διδάξει κανείς πριν. Το 
θέµα είναι αν και ο συµπαίκτης σας θα είναι 
«συντονισµένος» ώστε να τις καταλάβει.
Ì. Óéþôïõ: 1ΧΑ. Ο πάρτνερ είναι 0-5 
οπότε µανς δεν έχουµε, διεκδικώ όµως το 
παιχνίδι.

Ðñüâëçìá 8

♠ - 
♥ A K J 10 6 
♦ K J 10 9
♣ K Q J 3

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος

  1$ 1#
πάσο πάσο ?        

ÏìÜäåò - A Ä óôç äåýôåñç

Âáèìïëïãßá:  2# (20) 10, κοντρ (27) 8,
 3^ 4, 3& 3, 2&-^ 2
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Οι απαντήσεις σας στον διαγωνι-
σµό µπορούν να στέλνονται, µε 

φαξ στην ΕΟΜ (210 7480 403), µε 
email: yannis@hellasbridge.org και 
press@hellasbridge.org ή µέσω της ιστο-
σελίδας της EOM (www.hellasbridge.org)  
όπου µπορείτε να γράφετε απευθείας και 
τα σχόλιά σας. Υπάρχει σύνδεση (link) και 
στο site του ΟΠΑΦ (www.opaf.org).

Ðñüâëçìá 1

♠ Α 9 7 6 3 2 
♥ Α 
♦ Α 5 4 3 2
♣ 7

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος

  1# πάσο
2# πάσο ?

Ðñüâëçìá 2

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος

1$ 1# κοντρ πάσο

2$ πάσο ? 

ÏìÜäåò - üëïé óôç ðñþôç ÏìÜäåò - Á Ä óôç äåýôåñç

Ðñüâëçìá 3

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος
  1^ 2&
κοντρ 3& πάσο πάσο
3# πάσο ?

Zåýãç - üëïé óôç äåýôåñç

Ðñüâëçìá 4

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος
πάσο πάσο ?  

ÏìÜäåò- Â Í óôç äåýôåñç

Ðñüâëçìá 5

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος
1^ 1$ κοντρ 2$
πάσο πάσο ? 

ÏìÜäåò - üëïé óôçí ðñþôç

Ðñüâëçìá 6

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος
1^ 1# κοντρ 3#*
πάσο πάσο ?

Zåýãç - üëïé óôç äåýôåñç

Ðñüâëçìá 7

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος
  2# κοντρ
3# 4$ πάσο ?

Æåýãç- B N óôçí äåýôåñç

Ðñüâëçìá 8

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος
πάσο πάσο 1& πάσο
1$ πάσο ?  

 

ÏìÜäåò - üëïé óôçí ðñþôç

    ÐÜíåë 1 2 3 4 5 6 7 8 Óýíïëï
1. Παιάνας πάσο πάσο 3ΧΑ 3& κοντρ 2^ 1ΧΑ κοντρ 60
2. Λ. Θεοδωρόπουλος πάσο κοντρ 3# 4$ κοντρ 2^ 2ΧΑ 2# 59
3. Μ. Σιώτου 2ΧΑ πάσο 3ΧΑ 3& κοντρ 2^ 1ΧΑ 3& 57
4. Ε. Ιωαννίδου πάσο 3^ 3ΧΑ 3$ 2^ 2^ 1ΧΑ 2& 54
5. Α. Κουβαρδάς 3ΧΑ πάσο 3ΧΑ πάσο κοντρ πάσο 2ΧΑ κοντρ 49
6. Α. ∆ιαµαντίκος 2^ πάσο 3ΧΑ 3& πάσο 2^ 2ΧΑ 2# 46

11ïò Äéáãùíéóìüò

ÁðáíôÞóåéò 10ïõ Äéáãùíéóìïý (1-5)

♠ Α 4 
♥ Α 6 
♦ J 10 6 5
♣ J 10 7 5 4

B

N
A∆

♠ Κ 9 8 
♥ Κ 9 8 
♦ Α Κ 9 4 2
♣ 8 3

B

N
A∆

♠ Κ Q J 10 7 6 2 
♥ Q  
♦ K Q 5 2
♣ 9 

B

N
A∆

♠ Κ J 10 5 
♥ Q 8 
♦ Q 3 2
♣ J 10 8 6

B

N
A∆

♠ Q 7  
♥ K Q 9 2  
♦ Q 4 2
♣ A 10 8 7

B

N
A∆

♠ Q J 9 8 6 5 4 
♥ Q 3 2  
♦ 10 8 
♣ 6

B

N
A∆

♠ Α J 10 
♥ 5 2 
♦ A 8
♣ A K Q 10 6 3 

B

N
A∆

* παρεµποδιστική αγορά, όχι limit

Ï äÜóêáëïò: Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό 
ότι οι δύο θεωρητικά σωστές αγορές, το 
cue-bid και το κοντρ δεν πιάνουν µαζί 
ούτε το 50% των ψήφων σας. Το άνοιγ-
µα της αγοράς και στη συνέχεια το κοντρ 
από τον ανοίξαντα είναι οµιλίας. Πολλοί 
φοβόσαστε να το χρησιµοποιήσετε µήπως 
παρεξηγηθεί.

Â. ÓêïñäÜò: 2#. ∆ε θέλω να κάτσει ο συ-
µπαίκτης αν πω κοντρ. Έχω χέρι επιθετικό, 
µε δύο ντάµες απέναντι περιµένω να βγάζω 
µανς.

ÐÜíåë – Áíáãíþóôåò: Á. Äéáìáíôßêïò: 2#. 
Αν µου παίζουν πίκες το χέρι µου έχει 4 
αµυντικές ενώ αν βρω φιτ µε το συµπαίκτη 
βγάζει µανς ή παραπάνω. Με το cue-bid ο 

συµπαίκτης θα µου πει το χρώµα του και 
µάλλον θα καταλάβει και το σικάν πίκα.

Á. Ðáðáãåùñãßïõ: 3&. Αγοράζω µε πήδη-
µα τα σπαθιά για να καταλάβει ο συµπαί-
κτης µου ότι έχω πολλούς πόντους και 
πεντάφυλλη κούπα.
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ÏÑÉÆÏÍÔÉÁ
1.  Και σκουπίζει και χτενίζει… 

- Χρήσιµη για τους άντρες 
διαιτητές …κολόνια

2.  Μένουν σταθεροί στις απο-
φάσεις τους, ιδίως αν έχουν 
ένα καλό µακρύ χρώµα!

3.  Ένας Λουδοβίκος αλλά και 
ένα µίνιµουµ άνοιγµα! – Εί-
ναι και… µαζικής κυκλοφο-
ρίας( γενική)

4.  Σε αντίθεση µε το µπριτζ, ένα 
πολύ θορυβώδες παιχνιδάκι 
– Τριπλασιάζει …

5.  Χρονικός σύνδεσµος, λιγά-
κι λαϊκός – ∆εν ταράζονται 
αυτά…χωρίς γέλιο

6.  Ο αριθµός 601, τι σας θυµί-
ζει; - Επιδέξια και απαραί-
τητα τέτοια µέλη σε έναν 
σύλλογο

7.  Μα αφού τα βλέπεις τα χαρ-
τιά, τι την κάνεις την ρενόνς; 
- Λέγεται και η συσσωρευµέ-
νη βρωµιά (αντιστρ.)

8.  «Παλιά ….», χαρακτηρίζο-
νται οι βετεράνοι και στο 
παιχνίδι µας

9.   Το κάνω κι όταν προκαλώ… 
- Αν είσαι…, είσαι στη µόδα

10.   Θανατώνει…σκύλους
– Αµφιβάλω

Ôï ôñåëü ìðñéôæüëåîï
Τασία Mπαµπούλα

Máõñßóôå 16 ôåôñÜãùíá

ÊÁÈÅÔÁ
1.  Πόσους πια θε να φιλήσεις 

µέχρι να βρεις τον …πρίγκι-
πα συµπαίκτη;  (ενικός)

2.  Σύντοµα και ξενόφερτα θα 
συµφωνήσω – Βάφτισαν τον 
..Σαρίφ – Πολλά µαζί είναι 
αλλού, κι αλλού λαλούν οι 
κότες

3.  Προηγούνται σε µια συντα-
γή – Το σύστηµα αυτό µα-
θαίνουν οι νέοι παίκτες στο 
µπριτζ

4.  Τριαντάφυλλα…που γυρί-
ζουν! – Αυτή την …Αγία 
Γραφή την ξέρετε;

5.  Βουβή ταινία – Βυζαντινά τύ-
µπανα. Μήπως να τα χρησι-
µοποιούµε στις απονοµές;

6.  Αλλιώς τα σινιάλα της άµυ-
νας – Χωρίς το «ξι» τζάµια 
δεν καθαρίζει!

7.  Τράπεζα κι αυτή – Ρήµα για 
το τσιγάρο, τη ζέστη αλλά 
και τα…νεύρα!

8. Αρχαία …ψηφοδέλτια 

9.  Πάνινη κούνια…
- Βαρεµάρα

10.  Σε αρχαρίων οδηγών την…
πλάτη – Επιφώνηµα ανατο-
λής, και αν συχνά το λες, 
άλλον συµπαίκτη θες!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Ã Ê Á Ã Ê Á Ñ É Í

 2. Å É Ê Á Ó É Å Ó Ù

3. Í Ô Ñ Í Ô Á Ê Ô Á

4. Å Ñ Á Ì É É Á

5. É Ï Í Ð Á Ñ Ï × Ç

6. Á É Í Á Ô É Á Ë

7. Ä Å Ê Á É Í Á É

8. Á Ó Å Á Ê Á Ñ Ð Á

9. Ð Ë Á Ô Ç Ð É Í

10. Ó Å É Ñ Á Ì Á Á

Ëý
óç

 ð
ñï

çã
ïý

ìå
íï

õ

Ìçí ôï îå÷íÜôå, åíçìåñþóåôå ößëïõò êáé ãíùóôïýò
ãéá ôï áãáðçìÝíï óáò ÷üìðõ!

Êáíåßò äåí ìðïñåß íá ìéëÞóåé
ãéá ôï Ìðñßôæ êáëýôåñá áðü åóÜò.

Μαθήµατα
ΜΠΡΙΤΖ
κάθε
Οκτώβριο
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Α’ Εξάµηνο 2005
(οι πρώτοι σε κάθε κατηγορία)

ΖΩΤΟΣ Λ 11903
ΚΑΝΝΑΒΟΣ Π 11683
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Μ 11127
ΡΟΥΣΣΟΣ Γ 10362
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ 10319

Kýðåëëï ÍÝùí
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Μ 11127

ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β 7667

∆ΟΞΙΑ∆ΗΣ Κ 1812

ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ 1646

ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Θ 792

Kýðåëëï Ãõíáéêùí
ΣΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Χ 9652

ΒΕΛΩΝΗ Α 7419

ΠΑΝΑΓΑΚΗ Μ 4457

ΜΑΜΙ∆ΑΚΗ Λ 4357

ΒΛΑΧΑΚΗ Μ 4318

Êáôçãïñßåò 10-11
ΣΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Χ 9652
ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β 7667
ΒΕΛΩΝΗ Α 7419
ΧΛΙΑΠΑΣ Ι 5189
ΝΤΑΛΑΣ Β 4924

Êáôçãïñßåò 8-9
ΜΕΣΘΕΝΕΑΣ Γ 3798
ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ Κ 3242
ΜΟΙΡΑΣ Κ 2949
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι 2548
ΠΛΑΚΙ∆Α Η 2481

Êáôçãïñßåò 6-7
ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ Π 3231
ΚΑΤΙΝΑΚΗ Χ 3124
ΧΑΤΖΗ Α 2429
ΣΚΟΡ∆ΟΜΠΕΚΗΣ Α 2423
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ∆ 2311

Êáôçãïñßåò 5
ΜΑΝΙΟΣ Ι 3615
ΑΚΥΛΑΣ Α 2909
ΚΑΡΑΝΤΑΝΕΛΛΗΣ Γ 2370
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α 2180
ΓΑΒΡΙΗΛ ∆ 1100

Êáôçãïñßåò 4
ΛΕΜΠΕΣΗΣ Α 1208
ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ∆ 1145
ΓΑΒΡΙΗΛ Χ 1097
ΜΟΥΛΙΟΥ Τ 1075
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩ 995

Êáôçãïñßåò 3
ΚΑΡΑΛΗΣ Γ 1224
ΚΑΡΑΛΗ Ε 1211
ΠΕΖΑΝΑΚΗΣ Ν 796
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Θ 792
ΣΙΩΤΟΥ Μ 790

Êáôçãïñßá 2
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Α 653
ΡΙΤΣΩΝΗ Ε 572
ΤΑΤΑΚΗ Κ 558
ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ Σ 544
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ Π 521

Êáôçãïñßá 1
ΦΡΑΓΚΟΣ Τ 1872
ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ Ν 1315
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Σ 1158
ΠΑΥΛΟΥ Θ 502
ΓΡΙΣΠΟΣ Γ 330

Kýðåëëá ÅÏÌ

Êáôçãïñßá open

ΣΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Χ 9652
ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ Α 8640
ΜΕΛΙΑΣ Β 8387
ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ Γ 8063
ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β 7667
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Ößëåò êáé Ößëïé ôïõ Ìðñéôæ

Ï ÊÏÁÌ óáò åý÷åôáé êáëü êáëïêáßñé, ðïëëÝò åõ÷Üñéóôååò åîïñìÞóåéò óôéò ðáñáëßåò, áëëÜ êáé íßêåò
óôï áãáðçìÝíï ìáò Üèëçìá.

Åðéèõìïýìå üüìùò íá óçìåéþóåôå óôçí áôæÝíôá óáò ôéò çìåñïìçíßåò 28-229-330 Ïêôùâñßïõ ãéá ôçí
ööèéíïðùñéíÞ óáò åêäñïìÞ óôçí ÊÝñêõñá, üðïõ ãéá 4ç öïñÜ èá äéåîá÷èåß ôï ôïõñíïõõÜ

Ê ÕÐ ÅËËÏ Ó Ô ÁÌÁÔÇ Ó ÁÑÂÁÍ É Ô Á ÊÇ ÓÊ ÕÐ ÅËËÏ Ó Ô ÁÌÁÔÇ Ó ÁÑÂÁÍ É Ô Á ÊÇ Ó

3çò âáèìßäáò ÆÅÕÃÇ êáé ÏÌÁÄÅÓ ¼ðåí – 1-88 – 1-55.

ÓõíäéïñãáíùôÝò üðùò ðÜíôá ïé üìéëïé ÏÐÁÖ-ÏÏÁÌ-ËËÅ-ÁÁÏÌ

ÄéáëÝîáìå ãéá öÝôïò ôï ùñáéüôáôï ×ÁÍÄÑÇÓ óôç ÄÁÓÉÁ êáé óáò ðåñéìÝíïõìå ìåå ÷áñÜ ãéá íá óáò
ãíùñßóïõìå ôçí ÊÝñêõñá óôçí êáëýôåñç åðï÷Þ ôçò.

Ìå öéëéêïýò ÷áéñåôéóìïýò ôï Ä.Ó. ôïõ ÊÏÁÌ


