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TOΜΠΡΙΤΖ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ / ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 69
Áãáðçôïß Ößëïé, 
Μαζί µε το 2005 έκλεισαν σαράντα χρόνια από την ίδρυση της Οµοσπονδίας. Πολ-
λοί ήταν εκείνοι που συνέβαλαν, ώστε το άθληµα να γίνει Πανελλαδικά γνωστό. 
Οι περισσότεροι από τους πρωτεργάτες δεν είναι πια µαζί µας. Οι παλαιότεροι 
όµως θυµούνται, µεταξύ άλλων, τους Ν. Σπηλιόπουλο, Ε. Γλυκή, και αργότερα 
τον Κ. Κυριακό, που ξεκίνησαν την προσπάθεια της διάδοσής του. Όµως η χρονιά 
σταθµός ήταν το 1975.

Ο τότε Υπουργός Προεδρίας κ. Γ. Ράλλης, επίτιµος Πρόεδρος σήµερα της ΕΟΜ, 
έδωσε την αποφασιστική ώθηση, εντάσσοντας το αγωνιστικό Μπριτζ στη Γεν. 
Γραµµατεία Αθλητισµού ως πνευµατικό άθληµα.

Με την παρακαταθήκη αυτή και µε κύρια µέσα τα ΜΜΕ, φθάσαµε σήµερα να είµα-
στε πάνω από 4.000 αθλητές σε 30 και πλέον Σωµατεία, µία από τις µεγαλύτερες 
αριθµητικά Οµοσπονδίες από πλευράς ενεργών µελών. Βέβαια θα µπορούσαµε να 
πάµε και καλύτερα αλλά και ο απολογισµός αυτός δεν είναι ευκαταφρόνητος, όταν 
έχεις να αντιµετωπίσεις, κυρίως, την προκατάληψη της τράπουλας.

•  Με αρχή το 2006 καθιερώσαµε εορταστική εκδήλωση, µε κοπή της πίτας και 
απονοµή των επάθλων της χρονιάς που πέρασε. Η τελετή απονοµής, κορυφαία 
στιγµή ενός αγώνα, πρέπει να αναβαθµιστεί. Στην εκδήλωση θα βραβεύονται 
κι εκείνοι που µε το ήθος και την προσφορά τους τίµησαν το άθληµα. Στα ∆ι-
ασυλλογικά Πρωτ/τα θα γίνουν απονοµές στα Σωµατεία και στους αθλητές της 
Περιφέρειας.

•  Η πρόθεσή µας είναι να καθιερώσουµε ετήσιο διεθνές Φεστιβάλ. Η πρώτη σκέψη 
είναι το 2006 να γίνει στη Ρόδο. Είναι µία διοργάνωση που λείπει από τη χώρα 
µας. Πρέπει όλοι, Σωµατεία και οι αθλητές, να βοηθήσουν, ώστε να πετύχει 
η προσπάθεια αυτή. Η Οργανωτική Επιτροπή θα καλέσει όλα τα Σωµατεία να 
έχουν ενεργή συµµετοχή. Τα κέρδη, τα οποία πιστεύουµε ότι θα προκύψουν, θα 
κατανεµηθούν ανάλογα µε τον αριθµό των αθλητών τους που θα αγωνισθούν.

•  Συνεχίζοντας την προσπάθεια να γίνει ευρύτερα γνωστό το άθληµα από τα µέσα 
µαζικής ενηµέρωσης και για να δώσουµε περισσότερη ύλη στους ήδη αθλη-
τές µας, έχουµε πλέον καθηµερινά µόνιµη στήλη στην ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ, κάθε 
Σάββατο στον Α∆ΕΣΜΕΥΤΟ ΤΥΠΟ, στο ΕΘΝΟΣ της Κυριακής και αναµένουµε 
την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ για δηµοσιεύσεις κάθε Τετάρτη και Κυριακή. Παράλληλα δι-
ατηρούµε τις στήλες στα περιοδικά «Μολύβι» και «Γρίφος». Την ηµέρα των Χρι-
στουγέννων η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ είχε 5σέλιδο «σαλόνι» για το άθληµα µε πλούσιο 
φωτογραφικό υλικό. 

•  Επίσης, µε πρωτοβουλία του Προέδρου του ΡΟΜ κ. Π. Καπελώνη, τον οποίον 
ιδιαίτερα ευχαριστώ, δηµοσιεύτηκε 4σέλιδο σαλόνι και στο περιοδικό ΠΕΡΙΕ-
ΧΟΜΕΝΑ. 

•  Το εντυπωσιακότερο στοιχείο της χρονιάς που κλείνει είναι η εξασφάλιση χορη-
γιών ύψους 18.000€. 

Εύχοµαι τη νέα χρονιά να είστε υγιείς και χαρούµενοι.   
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Ï êüóìïò ôïõ ÌÐÑÉÔÆ
Επιµελείται ο Άσσος Πίκα

Ευτυχισµένη η νέα 
χρονιά 2006, µε 

υγεία, πλούσια αγω-
νιστική συµµετοχή και 
καλές επιδόσεις και 

αποδόσεις για όλους τους αναγνώ-
στες του περιοδικού, που είναι αθλη-
τές - µέλη της Οµοσπονδίας µας. 

Για όσους συγκρατούν χρονο-
λογίες η χρονιά που πέρασε 

ήταν πολλαπλά επετειακή για 
το Μπριτζ.  Έτσι το 1925 ανακαλύ-
φτηκε από τον Harold S. Vanderbilt 
το Μπριτζ µε τη µορφή που το ξέ-
ρουµε σήµερα ενώ το 1995 η Πα-
γκόσµια Οµοσπονδία Μπριτζ (WBF) 
αναγνωρίστηκε επίσηµα σαν αθλη-
τική Οµοσπονδία από την ∆ιεθνή 
Ολυµπιακή Επιτροπή. Εξάλλου, 
στη χώρα µας, το 1965 ήταν το έτος 
ίδρυσης της  ΕΟΜ και το 1975 το 
αγωνιστικό Μπριτζ αναγνωρίστη-
κε σαν πνευµατικό άθληµα, µε το 
νόµο 75/75. 

Το φετινό αγωνιστικό πρό-
γραµµα έχει αρκετές καινο-

τοµίες. Έτσι, για πρώτη φορά 
θα διοργανωθεί Πανελλήνιο Ατο-
µικό πρωτάθληµα, στις 20 µε 22 
Οκτωβρίου 2006, ενώ ορισµένα 
πρωταθλήµατα θα διοργανωθούν 
απευθείας από τα Σωµατεία, σε ηµε-
ροµηνίες που έχουν αναληφθεί από 
αυτά και σε συνεργασία, βέβαια, µε 
την ΕΟΜ. 

ÁãùíéóôéêÜ êáé Üëëá
Νέο Σωµατείο στη Χίο

Το νέο σωµατείο της Χίου πρόκειται σύντοµα να υποβάλλει 
τα απαραίτητα έγγραφα για την πλήρη ένταξη του στην 

ΕΟΜ. Με µεγάλη όρεξη και συµµετοχή γίνονται µαθήµατα 
εκεί κάθε Σάββατο από την Τασία Μπαµπούλα ενώ τουρνουά δι-
οργανώνονται κάθε Τετάρτη και Πέµπτη. Μεγάλη όµως αγωνιστι-
κή κινητικότητα παρατηρείται 
και στα άλλα πρόσφατα ιδρυ-
θέντα σωµατεία της χώρας µας, 
δηλαδή στον ΑΜ Ιωαννίνων, 
στον ΟΑΜ Βέροιας και στην 
ΑΕΠΜΑ (Μελίσσια).

Μεγάλο καλοκαιρινό ∆ιεθ-
νές Φεστιβάλ πρόκειται 

να διοργανωθεί στη Ρόδο, από 
15 έως 22 Ιουλίου, µε συνεργασία 

πολλών Αθηναϊκών Σωµατείων και 
βέβαια του ΟΑΜ Ρόδου, που είναι 
και το µεγαλύτερο και πιο εύρωστο 
Σωµατείο της Περιφέρειας.

Οι πρωτεργάτες:
Τ. Μπαµπούλα, Γ. Σέγκος, Μ. Πρινιά

Από τη θεωρία κατευθείαν στην πράξη
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Οι ∆ιασυλλογικοί αγώνες 
τείνουν να γίνουν το πιο 

δηµοφιλές πρωτάθληµα στη 
χώρα µας. Για το έτος αυτό η επι-
τροπή αγώνων πρότεινε να δηµι-
ουργηθεί µια νέα κατηγορία, αυτή 
των Ελπίδων, για νέους µέχρι 30 
ετών, µε προοπτική στο µέλλον να 
µειωθεί σταδιακά το άνω όριο µέ-
χρι να φτάσει αυτό της κατηγορίας 
Νέων (25 ετών). Θα εξεταστούν και 
θα οριστούν επίσης από την επιτρο-
πή οι προδιαγραφές µε βάση τις 
οποίες θα αναδεικνύεται ο πολυνί-
κης σύλλογος των αγώνων.

Οτιδήποτε σχετικό µε το 
Παγκόσµιο πρωτάθλη-

µα, που θα διεξαχθεί τον Ιού-
νιο στη Βερόνα της Ιταλίας, όπως 
ειδήσεις, το πρόγραµµα των αγώ-
νων κλπ, µπορείτε να βρείτε στο 
διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.
worldbridgehouse.com, που είναι το   
επίσηµο site  του πρωταθλήµατος.

∆ιεξήχθη µε 
ε π ι τ υ χ ί α 

το τριήµερο εσωτε-
ρικό πρωτάθληµα 
του Οµίλου Αγω-
νιστικού Μπριτζ 
Βέροιας στις 9-11 
∆εκεµβρίου, στο 
ξενοδοχείο «Αιγές 
Μέλαθρον». Η  συµ-
µετοχή ήταν εντυ-
πωσιακή, καθώς συµµετείχαν παίκτες όλων των κατηγοριών από 
πολλούς οµίλους της Ελλάδας. Πρώτευσαν στην κατηγορία όπεν 
οι κκ. Ταγαράς - Αναστασιάδης του ΟΑΜ Θεσσαλονίκης και στην 
κατηγορία 1-8 η κα Αντωνίου, του ΟΑΜ Θεσσαλονίκης, µε συ-
µπαίκτη τον κ. ∆ήµου, από τον Ιστιοπλοϊκό Όµιλο Θεσσαλονίκης. 
Η διοργάνωση ήταν άψογη καθώς και η εξυπηρέτηση στο ξενοδο-
χείο «Αιγές Μέλαθρον», αφού παίκτες και θεατές έµειναν απόλυτα 
ικανοποιηµένοι, ανανεώνοντας το ραντεβού τους για την επόµενη 
χρονιά.

Åóùôåñéêü ðñùôÜèëçìá ÂÝñïéáò

Για πρώτη φορά εδώ και 
πολλά χρόνια το Πανελ-

λήνιο πρωτάθληµα Ζευγών 
διοργανώθηκε µε τους νέους βαθ-
µούς διάκρισης (master points) των 
αθλητών, ενηµερωµένους µέχρι 31 
∆εκεµβρίου, του έτους που πέρασε. 
Αυτό κατέστη δυνατό από τη στιγµή 
που η βάση δεδοµένων της ΕΟΜ είχε 
ήδη ενηµερωθεί – σε χρόνο ρεκόρ - 
µέχρι τις 12 Ιανουαρίου 2006, χάρη 
στη συντονισµένη προσπάθεια τόσο 
του προσωπικού της ΕΟΜ, όσο και 
των υπευθύνων και των διαιτητών 
των Σωµατείων.  

Οι νικητές του όπεν Κ. Αναστασιάδης, Ν. Ταγαράς µε τον πρόεδρο 
του ΟΑΜΒ Β. Αγγελή

Λίγο πριν την απονοµή των επάθλων. Μέλη του ΟΑΜΒ µε τον εθνικό διαιτητή Α. Τριχόπουλο
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Ï êüóìïò ôïõ ÌÐÑÉÔÆ

Bermuda Bowl 2005

Τo Bermuda Bowl είναι το Πα-
γκόσµιο πρωτάθληµα οµάδων 

και αποτελεί την σηµαντικότερη 
διοργάνωση του αγωνιστικού 
Μπριτζ σε διεθνές επίπεδο. Οι 
οµάδες που συµµετέχουν σε αυτό 

έχουν προκριθεί από τα διαζωνικά 
πρωταθλήµατα (το Πανευρωπαϊκό 
πρωτάθληµα οµάδων π.χ. είναι 
συγχρόνως και ο προκριµατικός της 
ζώνης 1). Σαν θεσµός  ξεκίνησε το 
1950 και έχει διοργανωθεί από τότε 
37 φορές. Οι ΗΠΑ το έχουν κερδίσει 
17 φορές ενώ η Ιταλία, µε την φετι-
νή, 14. ∆ύο φορές το έχει κερδίσει 
η Γαλλία και από µια το Ηνωµένο 
Βασίλειο, η Βραζιλία, η Ισλανδία 
και η Ολλανδία.  

Η τελευταία ιταλική οµάδα που είχε 
κερδίσει τους αγώνες αυτούς ήταν 
η θρυλική Blue team. Η σηµερινή 
οµάδα αποτελείται από µια νέα γενιά 

παικτών, που έχουν κερδίσει πολλές 
φορές µέχρι σήµερα όλες τις άλλες 
µεγάλες διοργανώσεις, όπως την 
Ολυµπιάδα Μπριτζ και το Πανευ-
ρωπαϊκό πρωτάθληµα. Απαρτίζεται 
από τους Norberto Bocchi, Giorgio 
Duboin, Fulvio Fantoni, Lorenzo 
Lauria, Claudio Nunes, Alfredo 
Versace µε non-playing captain την 
Maria Teresa Lavazza και προπονη-
τή τον Massimo Ortensi.

Ο φετινός τελικός αποτέλεσε την 
ρεβάνς του δραµατικού τελικού του 
2004, όπου η οµάδα των ΗΠΑ ανα-
δείχτηκε νικήτρια µόλις στην τελευ-
ταία διανοµή!

Τριάντα χρόνια είχε να κερδίσει το Bermuda Bowl η Ιταλία και το πέτυχε 
αυτό πάλι φέτος, στο Εστορίλ της Πορτογαλίας, κερδίζοντας στον µεγάλο 
τελικό την 1η οµάδα των Ηνωµένων Πολιτειών µε 268-250 imp’s. 
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Και οι 2 οµάδες αγωνίστηκαν φέ-
τος µε την ίδια, όπως και τότε, 
σύνθεση. Η οµάδα των ΗΠΑ ήταν 
οι Dick Freeman, Bob Hamman, 
Jeff Meckstroth, Nick Nickell, Eric 
Rodwell, Paul Soloway µε NCP τον 
Sidney Lazard και προπονητή τον 
Eric Kokish.

Παρηγοριά για τους Αµερικανούς 
ήταν ότι την τρίτη θέση κατέλαβε 
η 2η οµάδα των ΗΠΑ, κερδίζοντας 
στον µικρό τελικό την οµάδα της 
Σουηδίας.

Στην άλλη µεγάλη διοργάνωση που 
έγινε στο Εστορίλ, το Venice Cup - ή 
πρωτάθληµα Γυναικών – η οµάδα 
της Γαλλίας πήρε και αυτή µια ρε-
βάνς, αυτή του 2001, κερδίζοντας 
εύκολα στον τελικό, µε 191-136, 
την οµάδα της Γερµανίας. Τρίτη 
ήρθε η οµάδα της Ολλανδίας. Την 
οµάδα της Γαλλίας αποτελούσαν 
οι: Benedicte Cronier, Catherine 
D’Ovidio, Nathalie Frey, Daniele 
Gaviard, Vanessa Reess, Sylvie 
Willard µε NPC τον Gerard Tissot. 
Η οµάδα αυτή είχε αποκλείσει το 
2004 την εθνική µας, στον γύρο των 
16 της Ολυµπιάδας.

Τέλος το πρωτάθληµα των Seniors 
κατέκτησε η πρώτη οµάδα των 
ΗΠΑ, µε δεύτερη την οµάδα της 
Ινδονησίας και τρίτη την οµάδα της 
∆ανίας.

Ο µεγάλος τελικός του όπεν ξεκί-
νησε µε κυριαρχία της οµάδας των 
ΗΠΑ, που έφτασε να προηγείται, 
µετά και την 5η δεκαεξάδα  του 
µατς, µε 148-117 (παίχτηκαν 128 
διανοµές, δηλαδή 8 δεκαεξάδες). 
Από το σηµείο αυτό η νεανικότερη 
οµάδα της Ιταλίας άρχισε να ανα-
κάµπτει και οι 2 οµάδες ξεκίνησαν 
το τελικό σετ διανοµών µε τους 

Ιταλούς να προηγούνται µε 9 imp’s. 
Οι 16 αυτές διανοµές είχαν πολλά 
swing – και πολλά λάθη - εκατέρω-
θεν. Η οµάδα των ΗΠΑ θα µπορού-
σε να κερδίσει, αν δεν υπήρχαν οι 
παρακάτω 2 διανοµές:
¼ëïé óôç äåýôåñç.
Ìïßñáóå ï Íüôïò

# Κ 8 6  
$ Κ Q 
^ Q 6 4 3 2 
& Q J 7

# A Q 10 9 2
$ J 9 7 5 3
^ 7 5 
& 2

# 3
$ A 10 8 4 2
^ K J 9
& 8 6 4 3

# J 7 5 4 
$ 6  
^ A 10 8 
& A K 10 9  5

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Aνατολή Nότος

    1^*    
2^* 2$* 4$  όλοι πάσο

Aíïé÷ôü äùìÜôéï

Tο 1^ του Rodwell έδωσε χώρο 
στον Versace να παρεµβληθεί µε 
διχρωµία (πολύ ελαφριά, είναι η 
αλήθεια) και, παρά το ισχυρό κιου-
µπίντ του Meckstroth και τους λί-
γους πόντους από ονέρ,  ο  Lauria 
δεν δίστασε να δηλώσει την µανς. 
Ο Νότος βγήκε τον &Α και συνέχισε 
µε τον ^Α, οπότε κάθε πρόβληµα 
του εκτελεστή λύθηκε:+620.

Στο κλειστό δωµάτιο το «φυσικό» 
άνοιγµα 2& του Nunes, στο επίπεδο 
2, εµπόδισε τους αντιπάλους του να 
µπουν στην αγορά, στη δεύτερη: 

# K Q 8 2  
$ 8 5 
^ Q 7 
& A Q J 9 5

# 9 7 6 5
$ A 9 3 2  
^ J 10 6 5 2 
& -

# J 10 3
$ Q J 7 
^ A 9 8 3 2
& 7 4

# A 4
$ K 10 6 4 
^ K  
& K 10 8 6 3 2

B

N
A∆

+110 και 12 imp’s για τους Ιταλούς.
¼ëïé óôç äåýôåñç.
Ìïßñáóå ï ÂïññÜò

Aíïé÷ôü äùìÜôéï:

Μετά από άνοιγµα 1ΧΑ του Βορρά 
οι Meckstroth – Rodwell κατέληξαν 
στα 5&, καθώς έγινε προσπάθεια 
για σλεµ. Η ∆ύση βγήκε τον ^J 
και ο  Lauria κέρδισε τον Άσσο του 
και γύρισε αµέσως την $Q. Καµία 
ελπίδα για τον εκτελεστή, που δεν 
πρόλαβε να πάρει χέρι: -100.
Êëåéóôü äùìÜôéï

Το ιδανικό συµβόλαιο, 3ΧΑ, δεν 
µπόρεσε να ανακαλυφτεί ούτε σε 
αυτό το τραπέζι και η τελική κατά-
ληξη της αγοράς ήταν επίσης 5&, 
παιγµένα όµως από τον Βορρά. Ο   
Hamman έκανε έξοδο στο κρίσιµο 
χρώµα, κούπα, βγήκε όµως το 7. 
Ο  Fantoni έβαλε τον Ρήγα και ο 
Soloway πήρε, βέβαια, τον Άσσο 
του. Στη συνέχεια, όµως, γύρισε 
πίκα και το συµβόλαιο πραγµατο-
ποιήθηκε, καθώς ο εκτελεστής πήρε 
τα ατού και έδιωξε τον Ρήγα καρό 
σε ένα ονέρ πίκα. +600 και άλλα 12 
imp’s για την Ιταλία.

Η δραµατική τελευταία 16άδα είχε 
σκορ 47-38 υπέρ των Ιταλών, οι 
οποίοι και πήραν – όπως είπαµε -  
την πολυπόθητη νίκη, µε 18 imp’s 
διαφορά.

Vers
ace

Meck
str

oth

Lau
ria

Rodwell

∆ύση Βοράς Aνατολή Nότος

    2&    
πάσο 2^* πάσο  2#
πάσο 3& όλοι πάσο 

Êëåéóôü äùìÜôéï

Soloway

Fan
toni

Ham
man

Nunes
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Ï êüóìïò ôïõ ÌÐÑÉÔÆ

Οι αγώνες διοργανώθηκαν σε 10 εθνικές κατηγορίες και 
σε 4 κλάσεις: όπεν, 1-11, 1-8 και 1-5 ενώ άλλα 2 τουρ-

νουά έγιναν για τις ειδικές κατηγορίες: Γυναικών και Seniors.

Πρωταθλητής σύλλογος στην Α’ εθνική της κατηγορίας 
όπεν, που, όπως κάθε φορά, είχε αρκετές εναλλαγές στη 
διεκδίκηση της 1ης θέσης, αναδείχτηκε η Λέσχη Επιστηµό-
νων µε οµάδα αποτελούµενη από τους Αρη Σαπουνάκη, 
Μάνο Χατζηδάκη, Θάνο Καπαγιαννίδη, Σπύρο Λιαράκο 
και Γιάννη Κιαπέκο. ∆εύτερη κατατάχτηκε η οµάδα του 
Οµίλου Αγωνιστικού Μπριτζ Κηφισιάς (ΟΑΜΚΗ) και τρίτη 

η οµάδα του Οµίλου Πνευµατικού Αθλητισµού Φιλοθέ-
ης (ΟΠΑΦ). Στις άλλες κατηγορίες από δύο νίκες είχαν οι 
ΟΑΜ Θεσσαλονίκης (Α’ εθνική 1-8 και Α’ εθνική 1-5), ΟΠΑ 
Φιλοθέης (Α’ εθνική 1-11 και Γυναικών ) και ο ΑΟ Ταταύ-
λα (Β’ εθνική 1-8 και Β’ εθνική 1-5). Από µία νίκη είχαν 
τα σωµατεία: ΟΑΜ Σερρών (Β’ εθνική όπεν, σφραγίζοντας 
την άνοδό του στην µεγάλη κατηγορία), ΑΟΜ Χαλκίδος 
(Β’ εθνική 1-11), ΑΟΜ Ψυχικού (Γ’ εθνική όπεν) ΟΑΜ Λά-
ρισας (Γ’ εθνική 1-8) και ΟΑΜ (στην κατηγορία Seniors). Οι 
3 πρώτες οµάδες κάθε κατηγορίας:

Με την πολύ µεγάλη συµµετοχή – ρεκόρ των 107 οµάδων, διεξήχθη το τριήµερο από 4 
έως  6 Νοεµβρίου 2005 το ∆ιασυλλογικό πρωτάθληµα οµάδων. Το όµορφο Μέγαρο του 
Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς αποδείχθηκε µικρό για να δεχτεί όλες αυτές τις οµάδες 
και έτσι οι δύο κατηγορίες 1-11 όπως και οι Seniors φιλοξενήθηκαν στα εντευκτήρια του 
Αθλητικού Οµίλου Ταταύλα, στο Π.Φάληρο. 
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Ñåêüñ 107
óõììåôï÷þí 

Á’ ÅèíéêÞ Â’ ÅèíéêÞ Ã’ ÅèíéêÞ

Κατηγορία 1-16
1 Λέσχη Επιστηµόνων ΟΑΜ Σερρών ΑΟΜ Ψυχικού 
2 ΟΑΜ Κηφισιάς Κερκυραϊκός ΟΑΜ ΟΑΜ Πειραιά
3 ΟΠΑ Φιλοθέης ΟΑΜ Καλαµάτας ΑΜ Ιωαννίνων

Κατηγορία 1-11
1 ΟΠΑ Φιλοθέης  ΑΟΜ Χαλκίδος 
2 Λέσχη Επιστηµόνων ΟΑΜ Ρεθύµνου
3 ΑΣ Αιγυπτιωτών Ελλ. ΑΟΜ Βουλιαγµένης

Κατηγορία 1-8
1 ΟΑΜ Θεσσαλονίκης ΑΟ Ταταύλα ΟΑΜ Λάρισας  
2 ΑΜ Ιωαννίνων ΑΟΜ Ψυχικού Κερκυραϊκός ΟΑΜ
3 Ρεθεµνιώτικος ΟΜ Πατραϊκός ΟΑΜ ΑΟΜ Μαγνησίας

Κατηγορία 1-5
1 ΟΑΜ Θεσσαλονίκης  ΑΟ Ταταύλα 
2 ΑΟΜ Βουλιαγµένης ΟΑΜ Κηφισιάς
3 ΟΠΑ Φιλοθέης Αθηναϊκός ΟΜ

Ïé ðñþôåò íéêÞôñéåò ïìÜäåò ôùí Â’ åèíéêþí êáôçãïñéþí, üðùò êáé ïé äýï 
ðñþôåò óôçí ôåëéêÞ êáôÜôáîç ôùí Ã’ åèíéêþí êáôçãïñéþí ðñïâéâÜæïíôáé, 
ãéá ôçí äéïñãÜíùóç ôïõ 2006, óôéò ðáñáðÜíù êáôçãïñßåò, ìå ôáõôü÷ñïíï 
õðïâéâáóìü ôùí áíôßóôïé÷ùí ôåëåõôáßùí ïìÜäùí.

ÅéäéêÝò Êáôçãïñßåò

Γυναικών Seniors
1 ΟΠΑ Φιλοθέης ΟΑΜ Κηφισιάς  
2 Λέσχη Επιστηµόνων ΑΟΜ
3 Κερκυραϊκός ΟΑΜ ΑΟΑΦ
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Οι τελικοί έγιναν από 2 έως 4 
∆εκεµβρίου στα εντευκτήρια 

τεσσάρων σωµατείων της Αθήνας 
και σ’ αυτούς προκρίθηκαν για να 
συµµετάσχουν 16 ζευγάρια στην 
κατηγορία 12-16, 29 στην 9-11, 32 
στην 6-8 και 36 στην 1-5. Όλοι αυ-
τοί οι αγώνες διεξάχθηκαν σε σύ-
ντοµα µατς και βαθµολογία imp’s 
εναντίον του µέσου όρου. 
Στην κατηγορία 12-16, όπου παιζό-
ντουσαν 6 διανοµές ανά συνάντη-
ση, οι διαφορές ήταν µικρότερες 
από κάθε άλλη φορά τα τελευταία 
χρόνια, ενδεικτικό της µεγάλης 
µάχης που έγινε. Οι Λ. Ζώτος – Α. 
Λαµπρινός ολοκλήρωσαν µια σπά-
νια επιστροφή από την τελευταία 
θέση, όπου βρέθηκαν µετά και την 
5η συνάντηση (1/3 του αγώνα!) και 
πήραν τελικά την νίκη µε 1 βαθµό 
διαφορά από τους δεύτερους, Π. 

Αγγελόπουλο και Σ. Νίνο, που εί-
χαν σταθερή απόδοση και σε όλη 
σχεδόν την διάρκεια του τουρνουά. 
Στην τρίτη θέση, 5 VP’s πιο πίσω, οι 
Β. Αθερινός και Φ. Λαγγουράνης. 
Στην διοργάνωση του 9-11 η µάχη 
για την πρώτη θέση κρίθηκε µε 
επίσης πολύ µικρή διαφορά, 1,63 
του imp. Οι Χ. Βλάχου – Α. Βολιώ-
της κατέκτησαν τελικά τον τίτλο 
του πρωταθλητή αφήνοντας στην 
δεύτερη θέση τους Λαρισαίους 
Γ. ∆ηµητρακόπουλο – Η. Καλιά-
φα. Στην τρίτη θέση ένα ζευγάρι 
γυναικών, οι Α. Βενετάκη – Α. Γε-
ωργίου.
Στο 1-8 η επικράτηση της Περιφέ-
ρειας ήταν πλήρης. Στην πρώτη 
θέση οι Α. Γιαννακόπουλος – Α. 
Σκορδοµπέκης από την Μυτιλήνη, 
∆εύτεροι 2 VP’s πίσω οι Η. Σαµαρά 
– Κ. Σαµαράς από τον Βόλο ενώ 

Ï êüóìïò ôïõ ÌÐÑÉÔÆ

 Êáôçãïñéþí 2005

ÐáíåëëÞíéï
ÐñùôÜèëçìá

Ç ôåëåõôáßá ìåãÜëç äéïñãÜíùóç ôçò ÷ñïíéÜò 
ðïõ ðÝñáóå Þôáí ôï ÐáíåëëÞíéï ðñùôÜèëçìá 
Êáôçãïñéþí ðïõ äéåîÜ÷èçêå ìå áèñüá 
óõììåôï÷Þ, 294 æåõãáñéþí áðü üëç ôçí ÅëëÜäá, 
óå 2 öÜóåéò – óôÜäéá, ðñïêñéìáôéêü êáé ôåëéêü. 
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1 Ζώτος Λ                 Λαµπρινός Α 247,0
2 Αγγελόπουλος Π   Νίνος Σ 246,0
3 Λαγγουράνης Φ     Αθερινός Β 241,0
4 Καραµανλής Μ       Ματζιάρης Α 239,0
5 Κανναβός Π Καπαγιαννίδης Κ 236,0
6 Ρούσσος Γ Χατζηδάκης Μ 234,0
- Παπακυριακόπουλος Γ Φίλιος Α 234,0

1 Βλάχου Χ Βολιώτης Α 455,63
2 Καλλιάφας Η ∆ηµητρακόπουλος Γ 454,00
3 Γεωργίου Α Βενετάκη Α 449,13
4 Νίκα Ρ Τσεβής Α 441,75
5 Κότινας Σ Τριάντος Ν 428,75
6 Αναγνωστόπουλος Μ Μουρκάκος Π 421,75

1 Σκορδοµπέκης Α Γιαννακόπουλος Α 390,0
2 Σαµαρά Η Σαµαράς Κ 388,0
3 Γεωργίου Κω Γκουγιάννος ∆ 386,0
4 Ευθυµίου ∆ Κατινάκη Χ 386,0
5 Σύρρου Ε Μήτρου Κ 386,0
6 Θεοδώρου Α Λεµπέσης Β 385,0

1 Ζαπάρτας Ε Παπαδάκης Χ 427,0
2 Λαζαρίδης Ν  Παπαµαρκάκης Κ 409,0
3 Ξυνόγαλος Σ Σαββαίδης Π 404,0
4 Μυρτάκη Ε Κιούλπαλης Ι 401,0
5 Ρούσια Υ. Οικονοµίδης Ν. 397,0
6 Τσουµάνης Α Τσουµάνης Λ 395,0

στην τρίτη θέση ισοβάθµησαν τρία 
ζευγάρια, µε τους οι Κ. Γεωργίου 
– ∆. Γκουγιάννο από τα Ιωάννινα 
να κερδίζουν το έπαθλο χάρη στη 
διαφορά των imp’s. 
Στην κατηγορία 1-5 οι Ε. Ζαπάρτας 

και Χ. Παπαδάκης κατέκτησαν τη 
νίκη µε σηµαντική διαφορά, αφή-
νοντας στην δεύτερη θέση τους 
Βολιώτες Ν. Λαζαρίδη – Κ.  Πα-
παµαρκάκη και στην τρίτη τους Π. 
Σαββαίδη – Σ. Ξυνόγαλο.

Οι έξι πρώτοι ανά κατηγορία
12-16

9-11

6-8

1-5

Ζώτος Λ Λαµπρινός Α

Αγγελόπουλος Π Νίνος Σ

Βλάχου Χ Βολιώτης Α

Σκορδοµπέκης Α Γιαννακόπουλος Α
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Ìðñéôæ

Παρακάτω παρατίθενται µαρ-
τυρίες ανθρώπων επώνυµων 

και ανώνυµων, γνωστών σε µας 
και αγνώστων, για το θαυµάσιο 
αυτό πνευµατικό παιχνίδι.

Bill Gates - Ιδρυτής της Microsoft και 
πλουσιότερος άνθρωπος του κόσµου.

«Το µπριτζ προσφέρει το είδος 
εκείνο της πνευµατικής οξύνοιας 
που είναι χρήσιµο για οτιδήπο-
τε θέλετε να κάνετε άριστα. Το 
µπριτζ κρατάει το µυαλό σας 
πολύ, πολύ δραστήριο.»

Martina Navratilova - ∆ιάσηµη 
τενίστρια και συγγραφέας του προλό-
γου στη σειρά εγχειριδίων εκµάθησης 
µπριτζ της αµερικανικής οµοσπονδίας 
ACBL 

«Στην τοποθεσία Gaming Zone 
της Microsoft φιλοξενείται µε-
ταξύ άλλων ένας δηµοφιλής 
δικτυακός τόπος όπου µπορεί 
κανείς να παίξει µπριτζ. Το µπριτζ 
διδάσκει τη λογική, την κρίση, τη 
γρήγορη σκέψη, την υποµονή, τη 
συγκέντρωση και το ταλέντο να 
συνεργάζεσαι.»

Somerset Maugham - διάσηµος 
άγγλος συγγραφέας.

«Το µπριτζ είναι το πιο διασκε-
δαστικό και ευφυές παιχνίδι 
τράπουλας που έχει επινοήσει ως 
τώρα το ανθρώπινο πνεύµα».

Warren Buffett - Επενδυτής και 
ενεργός παίκτης σε τουρνουά

«Το µπριτζ είναι τόσο συναρπα-
στικό που ακόµα και η φυλακή 

δεν θα µε πείραζε, αν είχα τρεις 
συγκρατούµενους που να ξέ-
ρουν να παίζουν καλά και να 
είναι πρόθυµοι να παίζουµε όλη 
µέρα.»

Washington Post,
19 Ιουνίου 2003

«Παίζοντας σκάκι, µπριτζ ή κά-
ποιο µουσικό όργανο, µειώνεται 
σηµαντικά ο κίνδυνος εµφάνι-
σης της νόσου του Alzheimer 
ή άλλων µορφών άνοιας, σύµ-
φωνα µε την πιο πλήρη µελέτη 
που πραγµατοποιήθηκε ποτέ µε 
σκοπό να εξεταστούν τα οφέλη 
που έχει η όξυνση της διανο-
ητικής δραστηριότητας στους 
ηλικιωµένους».
Charles Schulz - δηµιουργός του 
Snoopy*, ήταν φανατικός παίκτης του 
bridge:

Σε ένα επεισόδιο των κινου-
µένων σχεδίων peanuts της 
Κυριακής 8 Νοεµβρίου 1999 
αναφέρει το εξής επεισόδιο:

O Snoopy παίζει µια παρτίδα 
µπριτζ όταν καλείται να αντι-
µετωπίσει τον Red Baron. Η 
αεροµαχία είναι βίαιη, λέει στο 
διοικητή του. «Μάλιστα, κύριε, 
τα πάντα πήγαν στραβά», ανα-
φέρει. «Ίσως ο κυβερνήτης να 
µπορεί να µου εξηγήσει τι έκανα 
λάθος.» Όταν επιστρέφει στα 
φιλαράκια του µε τους οποίους 
έπαιζε µπριτζ, ο Snoopy τους 
µεταφέρει τη συζήτηση, προ-

σθέτοντας τη συµβουλή του 
κυβερνήτη: «Μου είπε ότι θα 
έπρεπε να πλαγιοκοπήσω (να 
εµπασάρω) τη βασίλισσα.

ÇíùìÝíá ¸èíç

Το 1996, η UNESCO απεφάνθη: 
«Το µπριτζ έχει τη δυνατότητα να 
αναπτύξει, ως άθληµα εγρήγορ-
σης και χάρη στην ευθυµία που 
δίνει, τις διανοητικές ικανότητες 
του ανθρώπου και την καλύτερη 
γνώση των άλλων. Για το λόγο 
αυτό, η UNESCO δέχεται να βοη-
θήσει την Παγκόσµια Οµοσπον-
δία Μπριτζ για κάθε εργασία µε 
τρόπο ώστε να αναπτυχθεί το 
µπριτζ στα σχολεία και να δια-
δοθεί ανάµεσα στους νέους.»

Ãåþñãéïò ÑÜëëçò
πρώην πρωθυπουργός.
ΤΟ ΜΠΡΙΤΖ, Ιούλιος-Αύγουστος 01

«Το αγωνιστικό µπριτζ είναι 
δύσκολο και οι µεγαλύτεροι δι-
εθνείς παίκτες ορισµένες φορές 
κάνουν παιδαριώδη λάθη. Αν 
σταµατήσει, όµως, κάποιος να 
παίζει, δεν νοµίζω πως µπορεί 
να αντικαταστήσει την ευχαρί-
στηση που δίνει το µπριτζ µε 
οποιαδήποτε άλλη ψυχαγωγία».
Στο ίδιο τεύχος: 

«Το µπριτζ µε ωφέλησε και στην 
πολιτική µου σταδιοδροµία, π.χ 
οι καλές µου σχέσεις µε τον Σο-
φοκλή Βενιζέλο οφείλονται κυ-
ρίως στο ότι συχνά έπαιζα µπριτζ 

Ï êüóìïò ôïõ ÌÐÑÉÔÆ

Κώστας Κουτουλίδης

Ìáñôõñßåò
 ó÷åôéêÜ ìå ôï

Για το µπριτζ, το συναρπαστικό αυτό παιχνίδι, έχουν  γραφτεί και έχουν λεχθεί πολλά. 
Για πολλούς έχει γίνει τρόπος ζωής. Πολλοί το έχουν αγαπήσει µέχρις εξαρτήσεως. 
Ορισµένοι το βρήκαν σαν µια µοναδική διέξοδο στη µοναξιά τους. Άλλοι έκαναν γνω-
ριµίες που τους άλλαξαν την υπόλοιπη ζωή.

µαζί του και ο Ντεγκ –ο ισχυρός 
άνδρας της Κίνας- ήταν πολύ φι-
λικός µαζί µου, όταν έµαθε ότι 
παίζω µπριτζ».

Larry Cohen - Palm Beach Post, 20 
Ιανουαρίου 2003. Συγγραφέας του βι-
βλίου ‘To Bid or not to Bid» - το βιβλίο 
σχετικά µε το µπριτζ µε τις περισσότερες 
πωλήσεις παγκοσµίως (80.000 αντίγρα-
φα σε επτά γλώσσες)

«Το µπριτζ θα πρέπει να γίνει 
υποχρεωτικό αντικείµενο στα 
σχολεία, όπως γίνεται στην Ευ-
ρώπη. Είναι έντονα κοινωνικό 
παιχνίδι και βοηθάει στην ανά-
πτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, 
όπως και το γκολφ. Επίσης, ξε-
σκουριάζει το µυαλό και ωφελεί 
πολύ τον εγκέφαλο. Τα παιδιά 
που µαθαίνουν µπριτζ µαθαίνουν 
λογική, µαθηµατικά και αυτοσυ-
γκέντρωση, ενώ ταυτόχρονα δια-
σκεδάζουν. Μαθαίνουν, επίσης, 
την οµαδική εργασία, επειδή στο 
παιχνίδι χρειάζεσαι συνεργάτη».

ÊÁÉ ÌÅÑÉÊÏÉ ÁÃÍÙÓÔÏÉ, ÓE 
ÌÁÓ, ÐÁÉÊÔÅÓ ÔÏÕ ÌÐÑÉÔÆ

Franny Van Cleve, Charleston, 
W.Va, - Charleston Gazette, 18 ∆εκεµ-
βρίου 2002

«Είναι συναρπαστικό παιχνίδι. 
Υπάρχει στρατηγική, παραπλά-
νηση και µπορείς να παίζεις όλη 
σου τη ζωή. Είναι κρίµα να µην 
παίζει κάποιος µπριτζ. ∆εν θα 
µπορείς να παίζεις γκολφ, τένις 
και να κάνεις σκι για πάντα. Χρει-
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ΚΑΝΝΑΒΟΣ Π. 23703

ΖΩΤΟΣ Λ. 22407

ΠΑΠΑΚΥΡ/ΛΟΣ Γ. 18966

ΡΟΥΣΣΟΣ Γ. 18333

ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β. 17368

ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β. 17368

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Μ. 16914

ΜΑΝΙΟΣ Ι. 4591

ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ. 3947

ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ Α. 2133

Kýðåëëï Ãõíáéêùí
ΣΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Χ. 16569

ΒΕΛΩΝΗ Α. 15772

ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ Α. 9113

ΜΑΜΙ∆ΑΚΗ Λ. 8523

ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ Α. 8248

Kýðåëëá ÅÏÌ

Êáôçãïñßá open

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Μ. 16914

ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ Α. 16764

ΣΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Χ. 16569

ΒΕΛΩΝΗ Α. 15772

ΠΑΠΑΚΟΝ∆ΥΛΗΣ Ι. 15763

άζεσαι κάτι στο οποίο να µπορείς 
να επιστρέψεις για να κρατήσεις 
το µυαλό σου σε εγρήγορση».

Lorene Leonard, Charlotte, N.C. - 
Charlotte Observer, 29 Νοεµβρίου 2002

«Οταν παίξεις µπριτζ, δεν θα ξα-
ναπαίξεις ποτέ πια κανένα άλλο 
παιχνίδι τράπουλας. Όπως είπα 
κάποτε στο γιατρό µου, είναι η 
τροφή που µε κρατάει υγιή».

Philip Benamy, Lake Park, Fla - Palm 
Beach Post, 6 Νοεµβρίου 2002

«Παίζω γκολφ, όµως ποτέ δεν 
θα έχω την ευκαιρία να παίξω µε 
τον Tiger. Το ωραίο σχετικά µε το 
µπριτζ είναι ότι µπορείς να παίξεις 
µε τους πρωταθλητές. ∆εν κερδί-
ζεις, έχεις όµως τη δυνατότητα να 
τους ρωτήσεις τι θα έπρεπε να 
έχεις κάνει».

Brenda Olsen, Creswell, Ore. 
- Cottage Grove Sentinel, 18 Σεπτεµ-
βρίου 2002

«Έχουµε αναπτύξει καλές φιλίες 
παίζοντας µπριτζ… Τα απογεύ-
µατα που παίζω µπριτζ µε µια φι-
λική παρέα, νιώθω ότι είµαι η πιο 
τυχερή γυναίκα στον κόσµο».

Tom Cone, Greenfield, Ind. - Daily 
Reporter, 3 Σεπτεµβρίου 2002

«Το αγωνιστικό µπριτζ βασίζεται 
σε µεγάλο βαθµό στην επαγωγι-
κή λογική, την αναλυτική σκέψη 
και, περιστασιακά, στη χρήση της 
ψυχολογίας. Είναι απίστευτα σύν-
θετο. Σε αυτό το παιχνίδι έχεις τη 
δυνατότητα να χρησιµοποιήσεις 
39 µόνο διαφορετικές λέξεις για 
να περιγράψεις 750 τρισεκατοµ-
µύρια παρτίδες. Είναι τέλειο για 
να χαλαρώνεις. Είναι πολύ καλό 
για το µυαλό. Και κρύβει πάντοτε 
προκλήσεις».

ÔÝëïò ç áôÜêá  Ýíáò  ãíùóôïý 
ìáò ðáßêôç ôïõ bridge:
«Το bridge είναι το πιο ευχάριστο 
και το πιο συναρπαστικό παιχνί-
δι που µπορεί να παίξει κανείς 
……ντυµένος!!!».  

Kýðåëëï ÍÝùí

ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β. 17368

ΣΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Χ. 16569

ΒΕΛΩΝΗ Α. 15772

ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ Α. 9113

ΒΟΛΙΩΤΗΣ Α. 8736

Êáñçãïñßá 8-9
ΜΕΣΘΕΝΕΑΣ Γ. 6373

ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ Κ. 4562

ΜΟΙΡΑΣ Κ. 4399

ΠΑΠΥΡΑΚΗ Μ. 4118

ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ. 3947

Êáñçãïñßá 10-11

ΚΑΤΙΝΑΚΗ Χ. 5657

ΣΚΟΡ∆ΟΜΠΕΚΗΣ Α. 5437

ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ Π. 4628

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ∆. 3926

ΑΒ∆ΟΥΛΟΣ Σ. 3793

Êáñçãïñßá 5
ΜΑΝΙΟΣ Ι.  4591

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. 4033

ΑΚΥΛΑΣ Α. 3923

ΚΑΡΑΝΤΑΝΕΛΛΗΣ Γ. 3405

ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΟΥ Β. 2394

Êáñçãïñßá 6-7

ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ∆. 3493

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. 3338

ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ Ν. 2382

ΖΑΠΑΡΤΑΣ Ε. 2217

ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ Χ. 2077

Êáñçãïñßá 3
ΚΑΡΑΛΗΣ Γ. 2113

ΚΑΡΑΛΗ Ε. 2006

ΣΟΦΙΟΣ Μ. 1822

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Η. 1574

ΓΕΡΟΜΕΡΙΑΤΗ Κ. 1570

Êáñçãïñßá 4

ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Α. 2442

ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ Π. 1480

ΡΙΤΣΩΝΗ Ε. 1231

ΤΑΣΜΑΛΙ∆ΗΣ Θ. 1159

ΚΑΙΣΕΡΛΗΣ Χ. 1138

Êáñçãïñßá 1
ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ Ν. 3553

ΦΡΑΓΚΟΣ Τ. 3522

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Σ. 1807

ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Μ. 759

ΣΑΒΒΑΙ∆ΗΣ Π. 749

Êáñçãïñßá 2

Αποτελέσµατα 2005

* Ο Snoopy είναι ισόβιος µετρ επί 
τιµή (Honorary Life Master) της 
οµοσπονδίας ACBL!
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 ÂïññÜò Íüôïò             
 # A # Q 10 x x
 $ 9 8 x x x $ K J
 ^ J 9 ^ A 8 x 
 & K J 8 x x & A Q x x

Ç áãïñÜ: ( Οµάδες )

Nότος ∆ύση Βοράς Aνατολή

1ΧΑ  Πάσο 2& Πάσο    
2 #  Πάσο 3 $ Πάσο

3ΧΑ  Πάσο Πάσο Πάσο

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ
ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ 

(µέρος 11ο)

Σταύρος Αντωνιάδης
Email: drazen2004@yahoo.gr

Ελεύθερη µετάφραση από το βιβλιο του BERTAND ROMANET
“Bridge gagnant – Tous les secrets de la reussite”

Η ∆ύση επιτίθεται µε το 6 καρό και ο 
Βαλές του µόρ κρατάει. Να πάρει! Πέ-
ντε σπαθιά ήταν σίγουρα πιο εύκολο να 
βγουν. Θα το παλέψουµε πάντως. Όλα τα 
λεφτά στη διανοµή είναι να περάσετε το 
σωστό φύλο στις κούπες. Ξεκινάτε λοιπόν 
µε µικρό από το µόρ και η Ανατολή βάζει 
µικρό. Σε τι βασίζετε την επιλογή του ονέρ 
που θα παίξετε;

Όλα εξαρτώνται από το τι γνωρίζετε για το 
χέρι της Ανατολής! Εάν ο αντίπαλος που 
κάθετε στη θέση αυτή δεν είναι ¨καλός¨, 
τότε η επιλογή είναι κορώνα-γράµµατα. 
Εάν όµως είναι ένας παίκτης που ¨µετράει¨ 
η ακόµα καλύτερα ένας πρωταθλητής, 
τότε δεν έχετε κανένα πρόβληµα να λύσε-
τε. Με την επιφύλαξη του ότι ο συµπαί-
κτης της δεν φανέρωσε µια έντονη δυσα-
ρέσκεια έπειτα από την αντάµ, η Ανατολή 
έχει πλήρη άγνοια της θέσης των καρών. 
Γι’ αυτήν θα µπορούσατε να έχετε Κxx η 
ΑQx, για παράδειγµα, εξαρχής και -σε 
κάθε περίπτωση- είναι επείγον για εκείνη 
να πάρει χέρι για να µετράρει τα καρά του 
συµπαίκτη. Είναι η βάση του ¨πολέµου της 
ταχύτητας¨.

Με άλλα λόγια: εάν η Ανατολή είχε τον 
Άσσο κούπα θα τον έπαιρνε αµέσως, από 
τη στιγµή που έπαιξε µικρό ο Άσσος είναι 
στη ∆ύση. Επειδή λοιπόν ο αντίπαλος δε-
ξιά σας είναι ένας καλός παίχτης επιλέγετε 
το Βαλέ και βγάζετε το συµβόλαιο σας.

Ôï ÷Ýñé ôçò Äýóçò:
#98x    $ Αxx    ^ ΚQ763    & 10x

ÓõìðÝñáóìá: üôáí óêÝöôåóôå üôé ï áíôß-
ðáëïò ðáßæåé ÷ùñßò ëÜèç, íá ðñïóðáèåßôå 
íá ôï åêìåôáëëåýåóôå óå êÜèå ðåñßðôùóç. 

Íá åêôéìÜò ðïëý ôïí áíôßðáëï åßíáé ëÜèïò, 
íá ôïí åêôéìÜò ëßãï, åðßóçò!

Η ∆ύση βγαίνει το 10 σπαθί. Παίρνεται 
τον Άσσο και παίζεται µικρή πίκα προς 
την Ντάµα, που κρατάει, µετά κούπα από 
το µόρ: η Ανατολή παίρνει και γυρνάει 
σπαθί. Τι αποφασίζετε να κάνετε; Το χέρι 
σας έχει σαφές πρόβληµα επικοινωνιών 
και µια πρώτη σκέψη θα ήταν να πάρετε 
τον Ρήγα και να παίξετε πίκα προς το µόρ 
για µια κάτω δίχως να ρισκάρετε κάτι χει-
ρότερο. Πράττοντας όµως µε αυτόν τον 
τρόπο αφήνετε να περάσει απαρατήρητη 
µια σηµαντική λεπτοµέρεια: η Ανατολή 
δεν ξέρει ότι έχετε το 9 σπαθί! Και επειδή η 
αντάµ του 10 αποκλείει κατοχή του Βαλέ, 
υπάρχει η πιθανότητα ο αντίπαλος δεξιά 
σας να έπαιξε κάτω από Ντάµα- Βαλέ! 
Ίσως να πιστεύει ότι ο συµπαίκτης έχει το 
9, µε η δίχως το Ρήγα. Σκεφτείτε! Φτάνει να 
περάσετε κάτω από τη µύτη της Ανατολής 
το λαθρο - εννιάρι σας για να βγάλετε ένα 
απίθανο συµβόλαιο, γράφοντας τοπ!

Ôï ÷Ýñé ôçò ÁíáôïëÞò:
#10x    $ ΚQ10x    ^ Jxx    & QJxx

ÓõìðÝñáóìá: Ìçí îå÷íÜôå ðïôÝ üôé, ï 

 ÂïññÜò Íüôïò             
 # Κ Q x # 8 x x x
 $ A 8 x x $ 9 x x
 ^ A K Q x ^ x 
 & 7 x & A K 9 8 x

Ç áãïñÜ: ( Ζεύγη – Β-Ν στη δευτερη )

Βοράς Aνατολή Νότος ∆ύση

1 ^  Πάσο 1 # Πάσο    
2 $  Πάσο 2ΧΑ Πάσο
3ΧΑ  Πάσο Πάσο Πάσο

áíôßðáëïò, üóï äõíáôüò êáé áí åßíáé, äåí ìðï-
ñåß íá «äéáâÜóåé» ôá åíäéÜìåóá öýëëá óáò.

Ανάλογες περιπτώσεις είναι πολύ συνηθι-
σµένες:

•  µε Αxxx στο µόρ και Q10 στο χέρι ξεκι-
νάτε µε µικρό από το µόρ και η Ανατολή 
ακολουθεί επίσης µε µικρό. Για να παί-
ζει έτσι, έχοντας τον Ρήγα, θα έπρεπε να 
γνωρίζει ότι έχετε το 10, άρα µια πιθανή 
επιλογή. Επειδή όµως δεν το ξέρει, εσείς 
µπορείτε να περάσετε αυτό το µικρό 
ονέρ, γιατί ο Ρήγας είναι στη ∆ύση και 
µπορείτε να τον φορτσάρετε κάθε φορά 
που η Ανατολή έχει τον Βαλέ.

•  µε ΑΚx στο µορ και J10x στο χέρι σας η 
∆ύση πιάνει χέρι σε ΧΑ και γυρνάει το 
2 στο χρώµα αυτό, χωρίς να είναι υπο-
χρεωµένη. Από τη στιγµή που αγνοεί ότι 
η κατοχή του 10 σας επιτρέπει να κάνετε 
την εµπάς, είναι σχεδόν απίθανο να θέλει 
να σας κάνει ένα δώρο, στην περίπτωση 
που θα έχετε µόνο τον Βαλέ. Η Ντάµα 
πρέπει να είναι δεξιά.

Íá åêôéìÜò ëßãï ôïí áíôßðáëï åßíáé ëÜèïò, 
íá ôïí åêôéìÜò ðïëý, åðßóçò!

Έτσι λοιπόν τελείωσε η έκθεση των βα-
σικών λογικών πιθανοτήτων που κατέχει 
ένας εκτελεστής µε ικανότητα και φαντα-
σία. Θα ολοκληρώσω µε παραδείγµατα 
λιγότερο οµοειδή µεταξύ τους και λιγότε-
ρο ξεκάθαρα, στα οποία όσα είπαµε µέχρι 
τώρα γίνονται πράξη. 

Σας είχα προειδοποιήσει πάντως. Για να 
φτάσουµε στην «αλήθεια» βήµα -  βήµα 
χρειαζόµαστε φαντασία. Αρχίζουµε λοι-
πόν (εναντίον µέτριου αντίπαλου):

 ÂïññÜò Íüôïò             
 # Α 9 x # Q 10 x x x
 $ A Q 9 x $ 10 x x x
 ^ 9 x x ^ A x 
 & A 10 x & J x
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ÈÝìáôá ôå÷íéêÞò

Η ∆ύση βγαίνει τον Ρήγα καρό, η Ανατο-
λή βάζει τον Βαλέ και εσείς αφήνετε έξω. 
Παίρνετε στον επόµενο γύρο ( µικρό καρό 
στο 10 της Ανατολής) και παίζετε ατού για 
τον Βαλέ της ∆ύσης, την Ντάµα του µόρ 
και τον Ρήγα της Ανατολής, που αντεπιτί-
θεται µε τον Ρήγα σπαθί. Ο Άσσος του µόρ 
πιάνει και σεις συνεχίζετε µε µικρό για την 
Ντάµα δεξιά σας και –τέλος- βρίσκεστε στο 
µόρ µε το 10 σπαθί, πετώντας µια πίκα από 
το χέρι. Τώρα 9 καρό: η Ανατολή ξεσκαρ-
τάρει το 8 πίκα και σεις κόβετε. Ποια πίκα 
επιλέγετε για να παίξετε προς το µόρ; 

Το ¨πλαίσιο¨ είναι στενό, εναντίον Ρηγα 
ξερού δεξιά, αλλά όχι σε αυτή την περί-
πτωση!

Η Ανατολή δεν µπορεί να πέταξε το #8, 
έχοντας J8xx, ακόµα κι αν, µε κατανοµή 4-
4-2-3,  έπρεπε να πετάξει πίκα. Εσείς πολύ 
σωστά σκέφτεστε ότι θα πέταγε µικρό, 
όµως δεν µπορεί να αποκλείει κανείς να 
είχε J8 η J8x. Ξεκινάτε λοιπόν µε την Ντά-
µα. Η Ανατολή παίρνει τον Ρήγα και γυρ-
νάει ατού, για το 10 σας και ένα καρό της 
∆ύσης. Συνεχίζετε µε πίκα για µια µικρή 
αριστερά σας. Τι βάζετε από το µόρ; 

  Το ¨πλαίσιο¨ λέει να ψάξουµε τα ονέρ χω-
ρισµένα, όµως όχι σε αυτήν την περίπτω-
ση. Η Ανατολή δεν µπορεί να έχει ξεράνει 
τον Ρήγα πίκα (εάν τον είχε δίφυλλο αρχι-
κά ) γιατί δεν υπήρχε κανένας λόγος να το 

ελπίζατε, η Ανατολή ενώ η ∆ύση πετάει 
την Ντάµα πίκα. Ποιο φύλλο περνάτε στο 
µικρό σπαθί που ακολουθεί και γιατί;

  Εάν λογαριάσατε καλά, γνωρίζετε τις δυο 
κατανοµές 4-2-3-4 και 4-6-1-2. Οι αντίπα-
λοι σας κράτησαν από δυο σπαθιά ο καθέ-
νας και δεν µπορεί να πει κανείς ότι αυτό το 
στοιχείο βοηθάει και πολύ.

Η ακολουθία όµως του ξεσκαρταρίσµα-
τος της άµυνας ίσως να αποδειχτεί πολύ 
περισσότερο διαφωτιστική: η Ανατολή ρί-
σκαρε αρκετά κονταίνοντας τον εξάφυλλο 
Βαλέ της στο χρώµα που αγοράσατε (θα 
µπορούσε να σας χαρίσει µια µπάζα, εάν 
αντί της Ντάµας σπαθί είχατε την Ντάµα 
κούπα), έπειτα η ίδια δεν εγκατέλειψε την 
επικοινωνία της στις πίκες παρά µόνο όταν 
υποχρεώθηκε. Το πιο πιθανό είναι να µην 
έπαιζε µε αυτόν τον τρόπο αν δεν είχε ένα 
σίγουρο πιάσιµο στα σπαθιά. Περνάτε λοι-
πόν την Ντάµα µε απόλυτη επιτυχία.

Το χέρι της Ανατολής: 
# J8xx    $ J9xxxx     ^ x    & Κx

Ήσασταν µπροστά σε µια πολύ ισχυρή 
ένδειξη: κανένας δεν ρισκάρει πολύ χωρίς 
να έχει µια µίνιµουµ πιθανότητα να κατα-
φέρει κάτι. Ο Βαλές σπαθί δεν θα είχε να 
παρουσιάσει ούτε τη σκιά µιας πιθανότητας 
για την Ανατολή και, άρα, θα µπορούσε να 
χαλάσει δυο κούπες την άχρηστη πίκα και 
ένα σπαθί. Σε αυτήν πάντως την περίπτω-
ση, θα είχατε παίξει Άσσο και Ρήγα κούπα 
και…. κάνοντας τους υπολογισµούς θα 
βάζατε κάτω την Ντάµα σπαθί, έτοιµη για 
την εµπάς.

ÐÑÏÂËÇÌÁ 2ï (***)

Εξασκηθείτε στην εκτέλεση
# Q 3 
$ K 7 5 2  
^ 8 7 6 5 4
& Q 2

# A K 8 4 
$ A  
^ K Q J 10 3
& A 6 4

B

N
A∆

# A 8 3  
$ K 10 8 5 2 
^ A J
& 7 4 3

# K 7 2
$ A Q 9 4 3
^ 8 7 
& A Q 2 

B

N
A∆

Ç áãïñÜ:
∆ύση Βοράς Aνατολή Νότος
   1XA
πάσο 2^ πάσο 2$
πάσο 3XA πάσο 4$
Όλοι πάσο

ÐÑÏÂËÇÌÁ 1ï (***)

Ç áãïñÜ:
∆ύση Βοράς Aνατολή Νότος
   1^ 
πάσο 1$ πάσο 2#
πάσο 3^ πάσο 3XA
πάσο 4^ πάσο 6^
Όλοι πάσο

Οµάδες. Όλοι στη δεύτερη, 
µοίρασε η Α

Ζεύγη. ΒΝ στη δεύτερη,
µοίρασε o N

      Οι λύσεις στη σελίδα 19  

κάνει. Βάζετε λοιπόν τον Άσσο, στον οποίο 
πέφτει ο Βαλές.
Ôï ÷Ýñé ôçò Äýóçò:
#ΚJ8    $ Κxxx    ^ J10    & ΚQ98

Η άµυνα της δεν ήταν και η καλύτερη, 
όµως δεν είναι και σωστό να πιστεύετε 
ότι θα ήταν ικανή να σας µπερδέψει τόσο 
πολύ µε τον τρόπο που έπαιξε.

 ÂïññÜò Íüôïò             
 # A 9 x # x x
 $ x $ A K 10 x 
 ^ A K x x x ^ Q J 10 x 
 & A x x x & Q 10 x

Ç áãïñÜ: ( Ζεύγη – Β-Ν στη δευτερη )

Βοράς Aνατολή Νότος ∆ύση
1 ^  Πάσο 1 $ Πάσο    
2 &  Πάσο 3 ^ Πάσο
3 #  Πάσο 3 XA Πάσο

  Η ∆ύση βγαίνει τον Ρήγα πίκα. Αφήνετε 
και αυτή, βλέποντας το 8 της Ανατολής, 
συνεχίζει µε µικρή πίκα για τον Βαλέ της, 
που συνεχίζει στο ίδιο χρώµα και ξηλώνει 
τον Άσσο του µόρ, καθώς πετάτε καρό.

  Τραβάτε τα πέντε καρά σας: η Ανατολή 
αφού πέταξε ένα καρό αρχίζει να χαλάει 
κούπες, πετώντας αρχικά µε ευκολία δυο, 
έπειτα από σκέψη µια τρίτη και τέλος την 
τελευταία πίκα της. Εσείς πετάτε ένα σπαθί 
και µια κούπα ενώ η ∆ύση εγκαταλείπει, 
εύκολα, δυο σπαθιά.

∆εν σας µένει άλλο από το να δώσετε 
χέρι στην Ανατολή και γι’ αυτό ξεκινάτε µε 
Άσσο και Ρήγα κούπα ( η Ντάµα αριστερά) 
και τέλος το 10 κούπα που πιάνει, όπως 

Ç áãïñÜ: ( Ζεύγη – Β-Ν στη δευτερη )
Βοράς Aνατολή Νότος ∆ύση

1 &  Πάσο 1 # Πάσο    
1 XA  Πάσο 2 $ Πάσο
3 $  Πάσο Πάσο Πάσο

Αντάµ: ο ^Κ

Η αντάµ δείχνει ότι η ∆ύση έχει Ρήγα – Ντά-
µα καρό. Μπορούµε αυτό να το εκµεταλ-
λευτούµε, ώστε να πραγµατοποιήσουµε 
100% το συµβόλαιό µας;

Αντάµ: &J

Βάζετε την Ντάµα από τον µορ αλλά, δυ-
στυχώς, η Ανατολή εµφανίζει τον Ρήγα. 
Πως πρέπει να παίξετε; Προσοχή!
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# 5
$ Q J 8 
^ 9 7
& -

# -
$ 10 6 5
^ J 8 2
& -

# -  
$ -
^ Q 10 4  
& Q 9 7

# - 
$ -
^ A K 6 5
& 10 4

B

N
A∆

Σε αγώνα οµά-
δων, όπου παί-
χθηκε η παρακά-
τω διανοµή, και 
στα δύο δωµάτια 
οι ΒΝ βρέθηκαν 
στη περιοχή του 
σλεµ, κρατώντας 
τα εξής  φύλλα
(αριστερά):

Αντάµ το &8. Ο εκτελεστής έπαιξε µικρό 
από τον µορ και κέρδισε τον &J της Α µε 
τον &Α. Υπάρχουν 11 τοπ λεβέ και η 12η 
µπορεί να προέλθει από τις πίκες, αν η 
#Q είναι εντός ή το χρώµα αυτό πέσει 3-3. 
Ωστόσο, τα πράγµατα εξελίχθηκαν άσχη-
µα για τον εκτελεστή, όταν παίζοντας τον 
$Α και κούπα στον $Κ, η Α ακολούθησε 
στον πρώτο γύρο µε το $9 και στον δεύ-
τερο γύρο ξόφλησε σπαθί. Οι αναµενόµε-
νες 5 λεβέ στις κούπες έγιναν 4 και έτσι ο 
εκτελεστής δοκίµασε τις πίκες, παίζοντας 
πίκα στο #Κ και πίκα στο #J. Η Α κέρδισε 
µε την #Q και γύρισε σπαθί για το &5 της 
∆ και τον &Κ του µορ. Ο εκτελεστής συνέ-
χισε µε τον #Α, όπου ακολούθησαν όλοι 
και την τελευταία πίκα, όπου η Α ξόφλησε 
καρό, ο ίδιος από το χέρι σπαθί και η ∆ 
καρό. Φαίνεται πως η ∆ ξεκίνησε µε 3-5-
3-2 και στην τελευταία λεβέ αναγκάστηκε 
να ξοφλήσει από το τρίφυλλο καρό. Ο 
εκτελεστής συνέχισε από τον µορ µε τις 
δύο µεγάλες κούπες του και η Α ξόφλη-
σε ένα σπαθί και ένα καρό, ενώ ο ίδιος 
ξόφλησε πρώτα καρό και στον δεύτερο 
γύρο το &Τ. Όταν έπαιξε τώρα τον ^Α και 
τον ^Κ τα καρά έπεσαν και το ^6 αποτέ-
λεσε την 12η λεβέ του.

Ôï ÷Ýñé ôçò Ä:
# 942, $ Τ6542, ^ J83, & 85

H èÝóç ðñéí ôçí ôåëåõôáßá ðßêá (8ç ëåâÝ):

Ç Ä ðñÝðåé íá êñáôÞóåé ôéò 3 êïýðåò, ìå áðï-
ôÝëåóìá ç Á íá óêïõúæáñéóôåß óôç óõíÝ÷åéá óå 
êáñÜ – óðáèéÜ.

Στο άλλο δωµάτιο ο Β, µε τις πολύ καλές 
κούπες, επέλεξε να παίξει το σλεµ στο χρώ-
µα αυτό. Με τα ατού που λείπουν 5-1 και 
την #Q εκτός το συµβόλαιο αυτό φαίνεται 
καταδικασµένο, ωστόσο η αντάµ της &Q, 
που επέλεξε η Α, αποδείχθηκε µοιραία για 
την άµυνα. Ο εκτελεστής κέρδισε στο χέρι 
µε τον &Κ και δοκίµασε τα ατού. Όταν η Α 
δεν ακολούθησε στο δεύτερο γύρο, έπαιξε 
πίκα στο #Κ και πίκα στο #J. Η Α πήρε την 
#Q και γύρισε πίκα. Ο εκτελεστής έπιασε 
µε τον #Α και έπαιξε σπαθί στο &Τ.
Η θέση είναι: 

∆ύση Βοράς Ανατολή Νότος
   1 ^
πάσο 1 $  πάσο 2XA    
πάσο 3 &* πάσο 3XA
πάσο 4XA πάσο 5#
πάσο 6XA όλοι πάσο

# Α J 8 5 
$ K Q J 8 3 
^ 9 7
& K 6 

# K 6 3
$ A 7
^ A K 6 5
& A 10 4 2 

B

N
A∆

Óôï ðñþôï äùìÜôéï ç áãïñÜ ðÞãå:
ÂÍ óôç äåýôåñç, ìïßñáóå ï Í

Στη θέση αυτή ο εκτελεστής συνέχισε 
µε τον &Α και η ∆ είναι χωρίς άµυνα. Αν 
κόψει, ο εκτελεστής πανωκόβει και δεν θα 
δώσει άλλη λεβέ. Αν ξοφλήσει καρό, ο 
εκτελεστής ξοφλάει από το χέρι καρό και 
συνεχίζει µε ̂ Α και ̂ Κ, όπου ξοφλάει από 
το χέρι το #5. Στην επόµενη λεβέ η ∆ πέ-
φτει θύµα ενός trump coup. 
Áò äïýìå  áêüìç ìßá äéáíïìÞ áðü áãþíá ïìÜ-
äùí, üðïõ óôá äýï äùìÜôéá ðáß÷èçêáí äéáöï-
ñåôéêÜ óõìâüëáéá áðü ôïí Üîïíá ÂÍ, áëëÜ ôï 
áðïôÝëåóìá Þôáí no swing.

# 5
$ Q J 8 
^ 9 7
& -

# -
$ 10 6 5
^ J 8 2
& -

# - 
$ -
^ Q 10 4 
& Q 9 8

# -
$ -
^ A K 6 5
& A 4

B

N
A∆

¼ëïé óôç äåýôåñç, ìïßñáóå ï Â
Και στα δύο δωµάτια ο Β άνοιξε την αγο-
ρά µε 1&, η Α έκανε αδύνατη παρεµβολή 

2$, ο Ν αγόρασε 
2# και η ∆ συναγω-
νίστηκε στις 3$. Στο 
πρώτο δωµάτιο, ο 
Β δεν έδωσε το φιτ, 
προκειµένου να προ-
στατεύσει τον $Κ και 
αγόρασε 3ΝΤ, όπου 
πάσαραν όλοι.  Η Α 
βγήκε την $Q και ο 
εκτελεστής κέρδισε 
µε τον $Κ, έπαιξε 5 
γύρους πίκα και όταν 

δεν έπεσαν τα καρά, έκανε κλέιµ για 10 
λεβέ. Στο άλλο δωµάτιο ο Β έδωσε το φιτ 
και ο άξονας κατέληξε στις 4#. Η ∆ βγήκε 
κούπα και η Α πήρε τον $Α και την $Q και 
γύρισε ατού. Ο εκτελεστής µάζεψε τα ατού 
σε 4 γύρους ( η ∆ ακολούθησε µία φορά και 
στους υπόλοιπους ξόφλησε µία κούπα και 
δύο σπαθιά) και έπαιξε σπαθί προς τον µορ. 
Η ∆ έβαλε το &9 και ο εκτελεστής άφησε 
έξω. Η Α κέρδισε µε την &Q και γύρισε κού-
πα που ο εκτελεστής έκοψε. Η ∆ που είχε 
µείνει µε 4 καρά και δύο σπαθιά, στη λεβέ 
αυτή σκουιζάρεται.

Ôá ÷Ýñéá ôçò Üìõíáò Þôáí:

# Q J 5 
$ K 3 
^ K 7 3
& A 8 7 6 2 

# A K 10 6 3
$ 7 5 
^ A Q 4 2
& 10 4 

B

N
A∆

Áí ç Á ãõñßóåé êáñü, ï åêôåëåóôÞò ðéÜíåé ìå 
ôïí ̂ Á êáé èá âãÜëåé êáé ðÜëé ôï óõìâüëáéü ôïõ 
ìåôñÜñïíôáò Ýíá óðáèß ôïõ ìïñ ( &Á êáé óðáèß 
êïöôü óôï ÷Ýñé). 

# 8 
$ 9 8 2
^ J 8 6 5
& K J 9 5 3

# 9 7 4 2 
$ AQJ1064
^ 10 9  
& Q

B

N
A∆

Ç èÝóç ðñéí ðáé÷èåß ç êïýðá áðü ôçí Á:

# -
$ - 
^ K 7 3
& A 8 7

# -
$ -
^ J 8 6 5
& K J

# - 
$ J 10 6 4
^ 10 9  
& -

# 3 
$ -
^ A Q 4 2
& 10

B

N
A∆

ÃñÜöåé ï Âüñåéïò
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ÈÝìáôá ôå÷íéêÞò

        Άµυνα για
  ðñùôáèëçôÝò

Γιώργος Ρούσσος

30

Καλοκαιρινό τουρνουά οµάδων και η 
χαλάρωση παραµονεύει.

Μετά από τις αγορές: 1^ - Π - 1$ - Π
 1# -Π - 1XA - Π 
 3ΧΑ - Π - Π - Π

ο σύντροφος επιτίθεται µε το &6. Ο 
εκτελεστής Νότος παίζει το οκτώ από 
τον µορ. 

ÊÜíå Üìõíá.                                          

Ο εκτελεστής πιάνει την Q σου µε 
τον Α του και ξαναπαίζει το #10. Ο 
σύντροφος σκεπάζει µε τον J του 
και στο τρίτο # πιάνει µε το 9 για να 
παίξει τώρα το $2. Πιάνει ο µορ µε 
τον Α, τραβάει την µετρ #, εσύ και ο 
εκτελεστής διώχνετε σπαθιά, έρχεται 
µε την $Q στο χέρι του και παίζει ^ 
για το 9.

ÊÜíå Üìõíá.

¸êáíåò ôï ëÜèïò êáé ðÞñåò ôïí ^Á áìÝóùò; 
ÐáñçãïñÞóïõ, óýìöùíá ìå ôïí Miles ôï öôáß-
îéìï åßíáé ôïõ óõíôñüöïõ. Óôï ̂  ôïõ åêôåëåóôÞ 
ðñïò ôïí ìïñ ðñÝðåé íá ïñìÞóåé ìå ôïí Ê êáé íá 
ðáßîåé $ êüâïíôáò ôéò åðéêïéíùíßåò. Ôüôå åóý 
èá îåñÜíåéò ôïí ^Á êáé ðáßæïíôáò ìéêñü & èá 
óêïñÜñåéò êáé ôçí Q óïõ óôï ÷ñþìá.

Ο Μarshall Μiles, πριν από 30 χρόνια, έγραφε πως, µε την προϋπόθεση ότι 
παίζεις µε σύντροφο της ίδιας καλίµπρας µε σένα, κάθε φορά που ο σύντρο-
φος κάνει λάθος, εσύ φταις ή έστω και εσύ φταις.

# Κ Q 9 3
$ 5 
^ A K 10 9
& A Q 8 4

# 8 7 6  
$ A J 4
^ 6 5 4 3  
& 10 9 5

B

N
A∆

Tι είναι αυτό το &6; Εάν είναι 4ο δυνά-
µεως ο εκτελεστής κρατάει πάνω του 
το 3 και το 2, αλλά µε το άχρηστο ντά-
µπλετον του στα σπαθιά και το πολύ 
τρεις πίκες, ή έχει 6φυλλο κούπα ή 
έχει τουλάχιστον 3φυλλο καρό. Γιατί 
λοιπόν να προτιµήσει την αγορά 1ΝΤ; 
Αλλά ακόµα και αν δεν είναι έτσι, δεν 
θα έβαζε την Q; Όχι, ο σύντροφος 
βγήκε από το τίποτα, οπότε εσύ µε-
τράς στον εκτελεστή 4 µπάζες από & 
και 4 από ^ και τα κουδούνια του συ-
ναγερµού σου χτυπάνε δαιµονιωδώς. 

Πρέπει ο σύντροφος να ειδοποιηθεί 
να ορµήσει στο πρώτο # µε τον Α του 
και να δοκιµάσει την τύχη σας στις $. 
Μην σκεπάσεις το 8άρι του µόρτου! 
∆ώσε το 5.

Ôá ôÝóóåñá ÷Ýñéá Þôáí: 

# Κ Q 9 3
$ 5 
^ A K 10 9
& A Q 8 4

# A 5 4
$ K 10 8 3
^ J 7 
& 7 6 3 2

# 8 7 6  
$ A J 4
^ 6 5 4 3  
& 10 9 5

# J 10 2 
$ Q 7 6 5
^ Q 8 2
& K J

B

N
A∆

Êáé áêüìá ìéá Üìõíá.
¾óôåñá áðü ôéò áãïñÝò: 1^-2&, 2^ - 3ΧΑ
üëïé ðÜóï, ï óýíôñïöïò åðéôßèåôáé ìå ôï #2 
êáé êáôåâáßíåé ï åîÞò ìïñ:

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

# J 9 5 2
$ 9 8 5 2
^ K 10 6
& 9 7

# Q 3  
$ 7 6
^ A 8 7 4  
& A Q 6 5 3

# A 10 4 
$ Q J 3
^ 5
& K J 10842 

B

N
A∆

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

# Q 3  
$ 7 6
^ A 8 7 4  
& A Q 6 5 3

B

N
A∆

Ήδη ξέρεις στον εκτελεστή 3 µπάζες 
από #, 4 από $ και µε την επιτυχηµέ-
νη εµπάς του ^9 την όγδοη. Από την 
αγορά του έχει οπωσδήποτε &Κ&J, 
εποµένως προς θεού µην αγγίξεις τα 
&. Τότε; Ντακ βεβαίως το ^9. Ο εκτε-
λεστής έχει σόλο. Αν πάρεις και γυρί-
σεις ^, ή ο σύντροφος θα πάρει στον 
αέρα τον Κ του καθαρίζοντας τον 
σωλήνα των ^, ή αν αφήσει έξω, ο 
εκτελεστής θα ρίξει τον ^Κ 3φυλλο. 
Με το ντακ όµως αν ο εκτελεστής 
παίξει µεγάλο ^, ο σύντροφος πιάνει 
τον Κ και βάζει κάτω το ^10 , για να 
σκοράρεις Α, 8 στα ^ και &Α, πέµπτη 
µπάζα της άµυνας.

Ôá ôÝóóåñá ÷Ýñéá Þôáí: 
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Κάθε Τετάρτη…

ÐËÁÍÏ ÅÊÔÅËÅÓÇÓ ÓÕÌÂÏËÁÉÙÍ
×ÙÑÉÓ ÁÔÏÕ

ÁÍÁÐÔÕÎÇ ×ÑÙÌÁÔÏÓ

Στα αχρωµάτιστα συµβόλαια, ξεκινάµε µε-
τρώντας τις «άµεσες» λεβέ, δηλ. τις λεβέ 
που, αν θέλουµε, µπορούµε να εισπρά-
ξουµε αµέσως. ∆εν το κάνουµε όµως γιατί 
αυτές οι λεβέ αποτελούν την ασπίδα στα 
κοντά µας χρώµατα.

Μια από τις αυτόµατες σκέψεις είναι να 
αναρωτηθούµε µε ποιο χρώµα θα ασχο-
ληθούµε πρώτα. Αυτό τις περισσότερες 
φορές είναι προφανές. Είναι συνήθως το 
πιο µακρύ (εννοούµε άθροισµα φύλλων 
και στα δύο χέρια). Σε αυτό θα «αναπτύ-
ξουµε» λεβέ, δίνοντας πρώτα µια-δυο 
στους αντιπάλους.

Ο καλύτερος τρόπος να εµπεδωθεί ένας 
πολύ απλός κανόνας είναι να εξετάσετε 
τις εξαιρέσεις του. Σε τρία από τα τέσσερα 
παρακάτω χέρια λοιπόν, το να ασχοληθεί-
τε αρχικά µε το µακρύτερο χρώµα θα σας 
κοστίσει το συµβόλαιο.

Αρκετά συχνή και ταυτόχρονα πολύ διδα-
κτική περίπτωση. Πέντε άµεσες λεβέ (ΑΚ 
#, ΑΚ $, Α^) και τα καρά θα δώσουν 3 ή 
4 ακόµα. Το πρόβληµα; Αν η εµπάς καρό 
αποτύχει η ∆ύση θα συνεχίσει µε πίκα 
ξηλώνοντας και το δεύτερο κράτηµα στο 
χρώµα. Τώρα θα πρέπει να αναπτύξουµε 
τα σπαθιά µας και αν ο Άσος σπαθί βρεθεί 
µε τις πολλές πίκες την πατήσαµε.

Η λύση; Ξεκινάµε παίζοντας σπαθί. Η 
Ανατολή θα πιάσει και θα συνεχίσει πίκα, 
όµως τώρα το συµβόλαιο δεν κινδυνεύει. 
Συνεχίζουµε µε την εµπάς καρό που χά-
νει, όµως η ∆ύση δεν έχει πια πίκες (θυ-
µηθείτε την αγορά της Ανατολής).

Όταν πρέπει να αναπτύξουµε δύο χρώµα-
τα, τότε πρέπει να παίζουµε δεύτερο αυτό 
στο οποίο θα πιάνει το ακίνδυνο χέρι.

Οι τρεις πίκες κοντρέ µπαίνουν µόνο δύο 
µέσα.

Αν κάνετε την εµπάς πίκα θα κερδίσετε 
αµέσως την ένατη.

Πού είναι λοιπόν το πρόβληµα; Η εµπάς 
πίκα πρέπει να γίνει άµεσα, πριν ξεκινή-
σουµε µε τα καρά. ∆ε θα ξανακατέβουµε 
στο µορ, εποµένως τώρα είναι η µοναδική 
µας ευκαιρία.

Θα πουν κάποιοι ότι και χωρίς την εµπάς 
πίκα πάλι δύο λεβέ στις πίκες θα κάνου-
µε, αφού έχουµε και το Βαλέ. Πράγµατι, 
αν παίξουµε όµως τις πίκες από το χέρι 
µας θα έχουµε χάσει το τέµπο. Γιατί, µε τις 
κούπες πλέον ορθάνοιχτες, πριν προλά-
βουµε να εισπράξουµε τις 9 λεβέ µας οι 
αντίπαλοι θα έχουν πρώτα πάρει 5 λεβέ 
και θα µας βάλουν µέσα.

Αν η εµπάς της πίκας αποτύχει τότε θα 
µπούµε µέσα όπως και να παίξουµε. Βέ-
βαια, όπως συνήθως συµβαίνει στα προ-
βλήµατα, η εµπάς πίκα περνάει, ώστε να 
επιβραβεύονται οι προνοητικοί.

Στα πλαίσια του εβδοµαδιαίου τουρνουά ζευγών 1-9 ( αντί 1-8 που ίσχυε µέχρι 
πρόσφατα) που διοργανώνει τις Τετάρτες ο ΟΑΜ, δίνονται 4 κάθε φορά διανοµές 
µε συναφές περιεχόµενο και διδακτικό χαρακτήρα. Βρισκόµαστε ήδη στα µέσα της 

τέταρτης χρονιάς. Τα παρακάτω χέρια µοιράστηκαν και σχολιάστηκαν το Μάρτιο του 2005. Έχουν γίνει οι 
απαραίτητες τροποποιήσεις για παρουσίαση υπό µορφήν άρθρου.

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

♠ 9 3
♥ Q 10 8 76 
♦  K 7
♣ 10 9 5 4

♠ QJ108542
♥ J 
♦ 3 2 
♣ A 8 2

♠ A K 
♥ 9 5 2 
♦ A 10 8 65 
♣ 7 6 3

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Aνατολή Nότος
  3# πάσο   
πάσο κοντρ πάσο 3ΧΑ
όλοι πάσο

Óõìâüëáéï 3×Á
ÁíôÜì Q♠

♠ Q 4 3  
♥ K  
♦ 6 5 3 2
♣ J 9 7 3 2

♠ 10 8 7 6
♥ J 10 7 6 4 
♦ 10 8 
♣ Q 8

♠ K 9 2
♥ 9 8 5 3 2 
♦ A 4  
♣ K 10 6

♠ A J 5 
♥ A Q 
♦ K Q J 9 7 
♣ A 5 4

B

N
A∆

¼ëïé óôç Äåýôåñç

Óõìâüëáéï 3×Á
ÁíôÜì J♥ BN óôç Äåýôåñç

Γιάννης Προκοπίου

Εδώ έχετε 4 άµεσες λεβέ (Α#, ΑΚ$, Α&) 
και θα αναπτύξετε 4 ακόµα στα καρά. 
Χρειάζεστε άλλη µία, που θα τη βρείτε 
στις πίκες.

♠ 8 7 2  
♥ K 4  
♦ Κ J 3
♣ 10 9 7 52

♠ Q J 9 6 3
♥ J 8 6 2 
♦ 10
♣ A 8 4

♠ 10 5
♥ Q 9 5 3
♦ 9 8 7 6 42 
♣ K

♠ A K 4 
♥ A 10 7 
♦ A Q 5 
♣ Q J 6 3

B

N
A∆

Óõìâüëáéï 3×Á
ÁíôÜì Q♠ AÄ óôç Äåýôåñç

 
 
 
 ∆ύση Βοράς Aνατολή Nότος

   2XA   
πάσο 3ΧΑ          όλοι πάσο

∆ύση Βοράς Aνατολή Nότος
   2XA  
πάσο 3ΧΑ όλοι πάσο

Έχουµε 7 άµεσες λεβέ (ΑΚ#, ΑΚ$, 
ΑΚQ^). Είναι ξεκάθαρο ότι το υπό ανά-
πτυξη χρώµα θα είναι τα σπαθιά. Τι µπο-
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ρεί να πάει στραβά; Αφιερώστε λίγο χρό-
νο στην αντάµ και θα δείτε τον κίνδυνο.

Αν κάνουµε το λάθος και πάρουµε την 
πρώτη λεβέ και παίξουµε σπαθί, θα πιά-
σει η Ανατολή που θα έχει πίκα να γυρί-
σει. Το συµβόλαιο θα µπει µέσα, γιατί το 
δεύτερο σπαθί θα το πιάσει η ∆ύση που 
θα εισπράξει τις υπόλοιπες πίκες.

Αν, αντίθετα, αφήνατε έξω την πρώτη 
πίκα και πιάνατε τη δεύτερη, τότε το συµ-
βόλαιο δε θα κινδύνευε. Γιατί αν οι πίκες 
είναι 5-2 τότε στην Ανατολή δε θα έχει πε-
ρισσέψει πίκα. Ενώ αν οι πίκες είναι 4-3 οι 
αντίπαλοι θα κάνουν τελικά µόνο 4 λεβέ 
(δύο σπαθιά και δύο πίκες).

Θα µπείτε µέσα µόνο αν οι πίκες είναι 5-2 
και η ∆ύση κρατάει και τα δύο ονέρ σπα-
θί. Αλλά τότε θα µπαίνατε µέσα όπως και 
να παίζατε.

Αν αφήσετε έξω τη δεύτερη πίκα και όχι 
την πρώτη, είναι πλέον αργά. Ο κίνδυνος 
έπρεπε να διαγνωσθεί πριν καν παιχτεί η 
πρώτη λεβέ.

Σίγουρα το πιο εύκολο χέρι του σετ, ίσα-
ίσα για να κατανοή σουν το µηχανισµό 
ανάπτυξης λεβέ οι πολύ νέοι παίκτες.

Λύσεις των προβληµάτων
(από τη σελίδα 15)Εξασκηθείτε στην εκτέλεση

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο  (***)
Ζεύγη. ΒΝ στη δεύτερη
Μοίρασε ο Ν 

∆ίνοντας χέρι στη ∆ύση την κα-
τάλληλη στιγµή µε την Ντάµα 
καρό µπορείτε να εξασφαλίσετε 
ότι θα κάνετε την Ντάµα σπαθί 
σας, άσχετα που είναι ο Ρήγας. 
Προσοχή όµως! Αν πάρετε τα 
ατού των αντιπάλων και παίξε-
τε αµέσως καρό η ∆ύση θα σας 
γυρίσει πίκα. Στη συνέχεια η Ανα-
τολή θα  φροντίσει να κερδίσει 
την τρίτη πίκα και θα στήσει ένα 
µεγάλο σπαθί, οπότε πλέον δεν 
µπορείτε να κάνετε τίποτα.

Το σωστό είναι, αφού πάρετε τα 
ατού των αντιπάλων, να παίξετε 
πρώτα 3 γύρους πίκα. Αν κερδί-
σει η Ανατολή και παίξει µεγά-
λο σπαθί, βάζετε τον Άσσο και 
παίζετε τώρα καρό. Η ∆ύση θα 
κερδίσει αλλά θα πρέπει τώρα να 
παίξει είτε σπαθί, οπότε θα κάνετε 
την Ντάµα σας είτε άλλο χρώµα, 
οπότε θα κόψετε από το ένα χέρι 
και θα πετάξετε σπαθί από το 
άλλο. “Elimination play” αλλά 
µε το κατάλληλο “Timing”. 

∆ Β Α Ν
   1XA
πάσο 2♦ πάσο 2♥    
πάσο 3XA πάσο 4♥

♠ A 8 3  
♥ K 10 8 52   
♦ A J
♣ 7 4 3 

♠ J 9 6 4
♥ 7 6 
♦ K Q 10 5
♣ K 9 7

♠ Q 10 5
♥ J 
♦ 9 6 4 3 2 
♣ J 10 8 5

♠ K 7 2
♥ A Q 9 4 3
♦ 8 7 
♣ A Q 2

B

N
A∆

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2ο  (***)

Oµάδες. Όλοι στη δεύτερη,
µοίρασε η Α

Η λύση φαίνεται εύκολη, υπάρ-
χει όµως µία παγίδα που πρέπει 
οπωσδήποτε να δείτε. Στην περί-
πτωση που, αφού πάρετε – φυσι-
κά - αµέσως τον Άσσο σπαθί, παί-
ξετε 3 γύρους πίκα, διώχνοντας 
ένα σπαθί από τον µορ και µετά 
µεγάλο ατού, διακινδυνεύετε 
αυτός που θα κερδίσει τον Άσσο 
ατού να σας παίξει την εναποµέ-
νουσα πίκα και ο συµπαίκτης του 
να κόψει µε το 9 ατού (αφού από 
το χέρι έχετε να ακολουθήσετε 
πίκα). 

Το παιγνίδι ασφαλείας είναι να 
ξεµπλοκάρετε πρώτα τον Άσσο 
κούπα, να παίξετε µετά πίκα στην 
Ντάµα του µορ και, από εκεί, τον 
Ρήγα κούπα, όπου θα διώξετε 
την «καταραµένη» 4η πίκα του 
χεριού σας. Στη συνέχεια ΑΚ πίκα 
να διώξετε το σπαθί του µορ και 
µεγάλο ατού. Τώρα, είτε γύρισµα 
πίκα είτε κούπα, κόβετε µε µεγά-
λο ατού στο χέρι και βγάζετε το 
συµβόλαιό σας.

♠ Q 3   
♥ K 7 5 2
♦ 8 7 6 5 4
♣ Q 2

♠ 9 6 2
♥ Q 10 9 6 
♦ 9 2
♣ J 10 8 3

♠ J 10 7 5
♥ J 8 4 3 
♦ A 
♣ K 9 7 5

♠ A K 8 4
♥ A  
♦ K Q J 103 
♣ A 6 4

B

N
A∆

 ∆ Β Α Ν
    1♦
 πάσο 1♥ πάσο 2#
 πάσο 3♦ πάσο 3ΧΑ
 πάσο 4♦ πάσο 6♦Όλοι πάσο

Αντάµ: ♦K Όλοι πάσο
Αντάµ: ♣J

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

♠ 7 8
♥ J 9 6 
♦ J 10 8 6 3
♣ K J 7

♠ A 9 6 5
♥ 10 5 4 3
♦ Q 9 2 
♣ 10 4

♠ K J 4 
♥ 7 2 
♦ A 7 5 
♣ A Q 9 8 3

B

N
A∆

Óõìâüëáéï 3×Á
ÁíôÜì J♦ üëïé óôç Äåýôåñç

∆ύση Βοράς Aνατολή Nότος
   1♣ 
πάσο 1♥ πάσο 1XA 
πάσο 3XA          όλοι πάσο

Έχετε 6 άµεσες λεβέ (ΑΚQ$, AK^, Α&). 
Μπορείτε να αναπτύξετε είτε τις πίκες σας 
είτε τα σπαθιά.

Έχετε 8 σπαθιά και 7 πίκες, όµως εδώ δε 
θα αγγίξετε το µακρύ σας χρώµα. Αν η 
εµπάς σπαθί χάσει θα µπλέξετε άσχηµα, 
ενώ αντίθετα η επιλογή της πίκας είναι 
ασφαλής και προσφέρει τις απαραίτητες 
τρεις επιπλέον λεβέ.

Ãéá ìéá áêüìç öïñÜ ç áðüöáóç 
Ýðñåðå íá ðáñèåß óôçí ðñþôç ëåâÝ. 
Áõôü ôï ìéóü ìå Ýíá ëåðôü, ðïõ óáò 
æçôÜù íá êáèõóôåñåßôå ðñéí ðáßîåôå 
ôï ðñþôï öýëëï, ôéò ðéï ðïëëÝò öï-
ñÝò äå èá óáò êÜíåé ðéï óïöïýò. ÊÜ-
ðïéåò Üëëåò öïñÝò üìùò (ðïõ ìå ôçí 
åîÜóêçóç èá ãßíïíôáé üëï êáé ðéï óõ-
÷íÝò) èá óáò ðñïóöÝñåé êáéíïýñãéåò 
éäÝåò Þ èá óáò áðïêáëýðôåé ðéèáíïýò 
êéíäýíïõò.
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Γνήσια λοιπόν η διανοµή, ούτε από 
βιβλίο, ούτε κατασκευασµένη, την 

είδα σε αγώνα οµάδων και τη φύλαξα 
να τη θυµάµαι.

Μοιράζοντας η Ανατολή, µε Β-Ν στη ζώνη, 
τα φύλλα ήταν :

σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα από τις 
αγορές που είχαν προηγηθεί :
Έπαιξε από το µορ τον ^Κ και συνέχισε 
µε την εµπάς στην κούπα. Όταν η Ντάµα 
κέρδισε τη λεβέ, έπαιξε το 3 σπαθί για τον 
Άσσο και συνέχισε µε τη Ντάµα σπαθί, κό-
βοντας το Ρήγα µε την #Q. Στη συνέχεια 
έπαιξε το δύο πίκα προς το εννέα του µορ, 
κάνοντας επιτυχώς την εµπάς του Βαλέ. 
Ακολούθησε το δέκα σπαθί, που κέρδισε 
τη λεβέ, καθώς η ∆ύση, µπλοφάροντας, 
δεν έβαλε το Βαλέ. Όχι πως κάτι θα άλλα-
ζε αν είχε παίξει διαφορετικά.
Τώρα ο εκτελεστής έπαιξε το δύο σπαθί 
από το µορ, το οποίο έκοψε µε το Ρήγα 
πίκα και έπαιξε το τελευταίο πίκα από το 
χέρι, επαναλαµβάνοντας την εµπάς και 
φθάνοντας στην εξής θέση:

H τράπουλα είναι λέξη γένους .....  θηλυκού! Όπως είναι και η 
φύση ...... Ίσως αυτό να εξηγεί, γιατί αµφότερες, όταν έχουν κέφια,
δηµιουργούν αριστουργήµατα!

Σε αµφότερα τα τραπέζια, µετά το πάσο 
της Ανατολής, ο Νότος άνοιξε µε 1&  - που 
µάλλον είναι καλύτερο από το 1XΑ - και η 
∆ύση δήλωσε 2$, σχεδόν τυπική παρεµ-
βολή περιορισµένης ισχύος. Εκεί σταµα-
τούν οι οµοιότητες και η εξέλιξη ήταν σε 
κάθε τραπέζι διαφορετική.
Στο πρώτο τραπέζι, ο Βορράς δήλωσε 2XΑ, 
ο Νότος «εφεύρε» την επαναδήλωση 3^, 
3$ ο Βορράς, 3# ο Νότος, για να κλείσουν 
οι αγορές, µετά από δισταγµούς και σκέ-
ψεις, στα 3XA.
Η Ανατολή άνοιξε το παιχνίδι µε τον $J 
και – όταν ο εκτελεστής έκανε ducking - 
συνέχισε µε την ^Q, για το Ρήγα του µορ. 
Αναζητώντας την ένατη λεβέ, ο εκτελεστής 
αποφάσισε να έρθει στο χέρι µε την #Q και 
να παίξει το &3 για το 10 του µορ και το 
Βαλέ της ∆ύσης.
Το γύρισµα του $10 της Ανατολής άρχισε 
να απειλεί σοβαρά τις επικοινωνίες σε ΒΝ. 
Ο εκτελεστής συνέχισε µε καρό για τον 
Άσσο του µορ και το 8 σπαθί, στο οποίο 
ξεφύλλισε το µικρό κούπα του χεριού του.
Όταν η Ανατολή έπιασε µε το 9, είχε δια-
µορφωθεί η εξής θέση: 

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

♠ 7 5
♥ K108765 
♦ 2 
♣ K J 6 5 

♠ J 8 6 4
♥ J 
♦ Q J 9 7 6
♣ 9 7 4

♠ A 10 9 
♥ 9 4 
♦ A K 3 
♣ AQ1082

B

N
A∆

♠ K 3 2   
♥ A   
♦ 10 8
♣ 3

♠ 7 
♥ K 8 7 
♦ -
♣ K 5

♠ J 8 2
♥ - 
♦ J 9 
♣ 7

♠ A 9 
♥ - 
♦ 3 
♣ A Q 2

B

N
A∆

Aνατολή Nότος ∆ύση Βοράς
Πάσο 1&* 2$ 2#    
Πάσο  3$* Πάσο 4$**
Πάσο 5^*** Πάσο 6#

*Η αγορά 3$ έδειχνε τη δύναµη του χε-
ριού, χωρίς να ξεκαθαρίζει την ποσότητα 
του fit, απέναντι στο «ΠΕΝΤΑΦΥΛΛΟ» 
χρώµα του συµπαίκτη.
**Για να µη φοβάται ο Ν αν τυχόν είχε δύο 
λιµά και να συνεχίσει την περιγραφή.
***Σίγουρα διπλό κράτηµα, σε συσχετι-
σµό µε τις 3$.
Η Ανατολή ανέλυσε στα γρήγορα το 
πάσο της ∆ύσης στο CUE – BID 3$ και 
διάλεξε για έξοδο την ^Q.
Με ρυθµό ....πολυβόλου ο Βοράς άρχισε 
την εκτέλεση, αφού τοποθέτησε ΝΟΕΡΑ 
τα φύλλα, όπως τα ΗΘΕΛΕ, αλλά και 

♠ -   
♥ A 3  
♦ 10 8 5
♣ -

♠ -
♥ K10 7 8 6 
♦ -
♣ -

♠ J 8
♥ - 
♦ J 9 7 
♣ -

♠ A 
♥ 9 
♦ A 3 
♣ 8

B

N
A∆

Ο εκτελεστής δεν είχε πια παρά να τραβήξει 
το Άσσο πίκα και µετά να συνεχίσει µε το 
οκτώ σπαθί και κούπα για τον Άσσο, ώστε 
µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο να πραγµα-
τοποιήσει 12 λεβέ και το συµβόλαιό του 
(οποιαδήποτε στιγµή η Ανατολή κόψει, µε 
το ατού που της έχει µείνει, θα υποχρεωθεί 
να παίξει κάτω από τον Βαλέ καρό)! 
ELEMENTARY, όπως θα έλεγε και ο «δάσκα-
λος», στα βιβλία του, VICTOR MOLLO.....

Ó.Ó. «elementary (óôïé÷åéþäåò) Dr. Watson» 
åßíáé êáé ç áãáðçìÝíç áôÜêá ôïõ ÓÝñëïê 
×üëìò ðñïò ôïí ðáñôåíÝñ ôïõ – óå Üëëï ôï-
ìÝá, ü÷é óôï Ìðñéôæ – óôá âéâëßá ôïõ Arthur 
Conan Doyl.

∆ηµήτρης Ναθαναήλ

Ψύχραιµα η Ανατολή γύρισε το # 8, ο 
εκτελεστής έβαλε τον Άσσο από το µορ 
και, ελπίζοντας, τράβηξε τον & Α. 
Βρίσκοντας τα φύλλα κακοτοποθετηµένα, 
έγραψε το µία µέσα ...
Στη θέση του Βορά, στο δεύτερο τραπέζι, 
ήταν ένας έµπειρος, χαρτοπαικτικά, συ-
νταξιούχος, που ήξερε ότι πρέπει αυτός να 
αποφασίζει  και να εκτελεί το τελικό συµ-
βόλαιο. Η συµπαίκτρια και σύζυγός του, 
είχε απλά την υποχρέωση να περιγράφει 
όσο το δυνατόν πληρέστερα το χέρι της, 
σε πόντους και κατανοµή και να αποφεύ-
γει να λαµβάνει αποφάσεις!
Áõôü åîçãåß ôçí ðïñåßá ôùí áãïñþí:
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 11ïò
Äéáãùíéóìüò áãïñþí (1-5)

Γιάννης Προκοπίου

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

♠ 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∆

Âáèìïëïãßá: 4# (29) 10, 3^ 6, 3# 5,  
 πάσο 4, 3& 3, 4^ 2

Ï äÜóêáëïò:
Ð. Áããåëüðïõëïò: 4#. Θέλω να παίζω 
µανς και καλύτερα να µη δώσω πληρο-
φορίες στους αντίπαλους.
Ì. ÊáñáìáíëÞò: 4#. Η εναλλακτική 
αγορά 3^, ως game try, δε βοηθάει. 
Μπορεί πολύ εύκολα να βγαίνει η µανς 
ακόµα και τρία λιµά καρά να έχει ο συ-
µπαίκτης.
Ôï ðÜíåë - áíáãíþóôåò:
Å. Éùáííßäïõ: 4#. Οι πόντοι δεν είναι 
αρκετοί αλλά η κατανοµή είναι εξαιρετικά 
ιδιόµορφη.
Ì. Óéþôïõ: πάσο. Με τρεις Άσσους και 
λιµά λέω να κάτσω ήσυχη.
Ó÷üëéï Ì. ÊáñáìáíëÞ: Ôï ÷Ýñé ìáò Ýãéíå 
ðïëý êáëü áðü ôç óôéãìÞ ðïõ âñÞêáìå 
öéô. ×ùñßò öéô, ïýôå óôá êáñÜ ïýôå óôéò 
ðßêåò áîßæåé ðïëý.
Ó. Áíäñïõôóüðïõëïò: 3&. Η πιθανότη-
τα µανς είναι ελάχιστη. Έχω παίξει παρό-
µοια διανοµή και οι 2# µπήκαν µία µέσα.
Ó÷üëéï Ä. Äéïíõóüðïõëïõ: ¸êáíá ðñï-
óïìïßùóç ôïõ ÷åñéïý ôïõ óõìðáßêôç, 
ïñßæïíôáò íá Ý÷åé áõôü 6-9 ðüíôïõò êáé 
áêñéâþò 3 ðßêåò, ïýôå êáí 4. Óå 100 ÷Ý-
ñéá, ðïõ ðáñÞãáãå ï ðñïóïìïéùôÞò, ôï 
ðïóïóôü åðéôõ÷ßáò ôùí 4# Þôáí 72%!
Á. ÔóïõìÜíçò: 3^. Game try  µε τουλ. 
τρίφυλλο χρώµa (long).
ÏðùóäÞðïôå áõôÞ ç áãïñÜ åßíáé ðñïôé-
ìüôåñç áðü ôá 3&.

Όπως και την περασµένη χρονιά, έτσι και φέτος στη θέση των δασκάλων-σχολιαστών φέραµε 
τους όψιµους πρωταθλητές του Κυπέλλου Ελλάδας. Από τη θριαµβεύτρια οµάδα Ματζιάρη 

(Θ. Ματζιάρης, Σ. Νίνος, Γ. Προκοπίου, Μ. Καραµανλής, Π. Αγγελόπουλος, ∆. ∆ιονυσόπουλος) οι τρεις τελευταίοι 
σχολιάζουν σε αυτό το τεύχος. Στο εξής οι αναγνώστες µε την υψηλότερη βαθµολογία θα περιλαµβάνονται άµεσα 
στο πάνελ, αρκεί βέβαια να έχουν στείλει σχολιασµένες τις απαντήσεις τους.

Ï äÜóêáëïò:
Ì. ÊáñáìáíëÞò: 3$. Το χέρι είναι αρκε-
τά καλό και αξίζει µια πρόταση για µανς. 
Το πρόβληµα είναι πού; Τα 3ΧΑ δεν 
έχουν πολλές ελπίδες γιατί θέλουν διπλό 
κράτηµα στις πίκες. Αυτό γιατί είναι µάλ-
λον απίθανο µόλις πιάσουµε την αντάµ 
να έχουµε άλλες 8 λεβέ να τραβήξουµε, 
πριν δώσουµε χέρι στην άµυνα.
Ôï ðÜíåë - áíáãíþóôåò:
Ó. Áíäñïõôóüðïõëïò: 3$. Προφανώς 
η ∆ύση έχει 6φυλλη κούπα. Εγώ δεν 
εξασφαλίζω µανς αλλά έχω Βαλέδες και 
δεκάρια στα άλλα δύο χρώµατα. Με χέρι 
καλύτερο από µίνιµουµ η ∆ύση θα πάει 
στη µανς.
Á. Ðáðáãåùñãßïõ: 4$. Η επαναδήλωση 
του συµπαίκτη δείχνει µάλλον 6φυλλη 
κούπα, άρα του δίνω το φιτ.
Íáé áëëÜ óå ëÜèïò åðßðåäï.
Ã. ÐáôåñÜêçò: 2ΧΑ. ∆είχνω τις δύο 
κούπες µου, κρατήµατα στα άλλα χρώ-
µατα και την «οµαλίζουσα» κατανοµή 
µου.

Âáèìïëïãßá: 3$ (7) 10, 2ΧΑ 6,
 πάσο (43), 5, 3& 4, 4$ 3

Ï äÜóêáëïò:
Ð. Áããåëüðïõëïò: πάσο. Ο συµπαίκτης 
κρατάει µάλλον 6 πίκες µε λίγους πόντους 
και δεν ενδιαφέρεται για µανς.
Ä. Äéïíõóüðïõëïò: πάσο. Εποµένως 
δεν πρέπει να τον τιµωρήσουµε που συ-
ναγωνίστηκε.
Ôï ðÜíåë - áíáãíþóôåò:
Ä. Ôæéïýöáò: 4#. κοντρ και µίληµα και 
µάλιστα στο επίπεδο 3 δείχνει πόντους.
Ì. Óéþôïõ: 4#. Η αγορά του συµπαίκτη 
είναι forcing, αφού έχει ήδη πασάρει και 
βρισκόµαστε και στην πρώτη µανς. Του 
δίνω φιτ µε ονέρ.
Ïé äõï ðáíåëßóôåò ìáò êáé ïé ìéóïß áðü 
ôïõò áíáãíþóôåò Ý÷ïõí ìðëå÷ôåß åäþ. 
Ôï êïíôñ êáé ìßëçìá äåß÷íåé öýëëï üôáí 
ôï êïíôñ åßíáé ïìéëßáò (d’ appel) êáé ü÷é 
negative. Äýï Üëëïé ðáíåëßóôåò åîçãïýí 
ôé óçìáßíåé ç áãïñÜ ôïõ óõìðáßêôç:
Å. Éùáííßäïõ: πάσο. Ο συµπαίκτης δεν 
είχε τους απαιτούµενους πόντους να αγο-
ράσει τις πίκες του στο επίπεδο 2.
Ä. Ïéêïíïìßäçò: πάσο. Ο συµπαίκτης 
έχει µάξιµουµ 9 πόντους.

Âáèìïëïãßá: πάσο (50) 10, 4# (50) 3

Ðñüâëçìá 4

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος
πάσο πάσο ?  

ÏìÜäåò- Â Í óôç äåýôåñç

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

B

N
A∆
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Âáèìïëïãßá: 4# (36) 10, 2# (δυνατό) 7,  
 1# 6, 3# 4

Ï äÜóêáëïò:
Ð. Áããåëüðïõëïò: 4#. Μπορεί να βγαί-
νουν, µπορεί και να είναι καλό µπαράζ. 
Μπορεί βέβαια στην άτυχη µέρα να µπαί-
νουν και οι δύο άξονες µέσα. Ελπίζω τότε 
να τις παίξω άκοντρα.
Ä. Äéïíõóüðïõëïò: 4#. Φόβος να χά-
σουµε σλεµ µε πασαρισµένο συµπαίκτη 
δεν υπάρχει. Το χρώµα µας είναι αυτο-
δύναµο και προσπαθούµε να ασκήσουµε 
όσο το δυνατόν µεγαλύτερη πίεση στους 
αντίπαλους.
Ôï ðÜíåë - áíáãíþóôåò:
Á. ÔóïõìÜíçò: 4#. Με ένα Άσσο πιθα-
νότατα τις βγάζω.
Á. Ðáðáãåùñãßïõ: 4#. Ο συµπαίκτης δεν 
έχει 3 Άσσους άρα δεν έχω κάτι καλύτερο 
να ελπίζω από το να καταφέρω να βγάλω 
τη µανς, αν έχει έστω κι έναν Άσσο.
Ó÷üëéï Ì ÊáñáìáíëÞ: êáé ôï ÂáëÝ êáñü!
Á. Øáëßäá: 2^ (demi-fort). Κλέβω ασυ-
ζητητί αλλά δε θέλω να διακινδυνεύσω να 
µε πασάρει ο συµπαίκτης µε 5 πόντους.
Ðïëý óùóôÜ, öïâÜóáé ¢ííá ôïõò ßäéïõò 5 
ðüíôïõò ðïõ áíÝöåñå êáé ï Ì. Êáñáìáí-
ëÞò. Ôï êáêü åßíáé üôé áöÞíåéò ðïëýôéìï 
áãïñáóôéêü ÷þñï óôïõò áíôßðáëïõò.
Ä. Ôæéïýöáò: 4#. Αν µπω 4 µέσα κοντρέ 
(800) οι αντίπαλοι θα έχουν 6 κούπες οπό-
τε πάλι λίγα θα δώσω. Στη δεύτερη µανς 
θα αγόραζα 3#.
Á. ÄáñêáäÜêçò: 4#. Αγορά φραγµού. 
∆εν αποκλείεται να βγαίνουν κιόλας, αν 
ο συµπαίκτης έχει γύρω στους 8 πόντους. 
Αν δεν έχει, τότε πιθανότατα να βγαίνουν 
οι 4 κούπες.

Ï äÜóêáëïò:
Ä. Äéïíõóüðïõëïò: πάσο. Το χέρι παρά 
τους 9 πόντους δεν είναι τόσο καλό επιθε-
τικά. Ο συµπαίκτης αν είχε 4φυλλη πίκα 
θα την είχε αγοράσει στο επίπεδο 2 ακόµα 
και µε µίνιµουµ άνοιγµα. Προτείνω να δο-

Ï äÜóêáëïò:
Ì. ÊáñáìáíëÞò: κοντρ. Έχουµε φύλλο 
και ο µόνος τρόπος να το δείξουµε είναι 
ξανά κοντρ. Βεβαίως δεν είναι τιµωρίας, 
δείχνει απλώς πόντους. ∆ίνω την επιλογή 
να το µετατρέψει ο συµπαίκτης σε τιµωρί-
ας ή να αγοράσει ένα συµβόλαιο το οποίο 
θα πιστεύει ότι θα βγαίνει.
Ä. Äéïíõóüðïõëïò: κοντρ. Θα πρέπει να 
σηµειώσουµε (αντιπαραβολή µε το προ-
ηγούµενο πρόβληµα) ότι ο συµπαίκτης 
είναι πιθανό να έχει 4φυλλη κούπα που 
δε µπόρεσε να αγοράσει λόγω µίνιµουµ 
ανοίγµατος.
Ôï ðÜíåë - áíáãíþóôåò:
Ì. Óéþôïõ: κοντρ. Έχουµε σαφέστατη 
υπεροπλία και ο συµπαίκτης κρίνει.
Á. ÔóïõìÜíçò: κοντρ. Είναι στην επιλογή 
του συµπαίκτη να το αφήσει ή να φύγει.

Ðñüâëçìá 5

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

ÏìÜäåò - üëïé óôçí ðñþôç

♠ Κ J 10 5 
♥ Q 8 
♦ Q 3 2
♣ J 10 8 6

B

N
A∆

Âáèìïëïãßá: πάσο (29) 10, κοντρ 6,
                  3^ (29) 5, 2# 3, 2ΧΑ 2, 3& 1

Ðñüâëçìá 6

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

Zåýãç - üëïé óôç äåýôåñç

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

B

N
A∆

* παρεµποδιστική αγορά, όχι limit

Âáèìïëïãßá: κοντρ (45) 10, 4^ 5, 5^ 3,  
 4$,& 1

Ðñüâëçìá 7

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

Æåýãç- B N óôçí äåýôåñç

Ðñüâëçìá 8

♠ 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∆

Ï äÜóêáëïò:
Ð. Áããåëüðïõëïò: πάσο. Είναι άγνω-
στο το χέρι του συµπαίκτη και θα απο-
φασίσει αυτός αν πρέπει να γίνει θυσία.

Ä. Äéïíõóüðïõëïò: πάσο. ∆ε µου 
αρέσει να ανοίγω 2# weak µε 7φυλλο. 
Τώρα όποια απόφαση και να πάρω µπο-
ρεί να είναι λάθος και θα πρέπει να είµαι 
έτοιµος να απολογηθώ στο συµπαίκτη.
Åßíáé üìùò æåýãç êáé ï Ì. ÊáñáìáíëÞò, 
ü÷é áäéêáéïëüãçôá, èåùñåß üôé åßíáé ðéï 
ðéèáíü íá Ý÷ïõí ïé áíôßðáëïé 4$ áðü 
ôï íá Ý÷åé óôçèåß ï óõìðáßêôçò êáé íá 
ôïõò ðåñéìÝíåé. Ôï ðñüâëçìá åßíáé üôé 
áí éó÷ýåé ôï äåýôåñï, ðïéïò áêïýåé ìåôÜ 
ôï óõìðáßêôç! 
Ì. ÊáñáìáíëÞò: 4#. Υπάρχει ένας σοφός 
κανόνας που λέει «το weak δεν ξαναµιλά-
ει» αλλά αυτό το χέρι είναι µια εξαίρεση. 
Αν οι αντίπαλοι πάνε 5$ και πρόκειται να 
κάνουνε την εµπάς της Ντάµας κούπα θα 
την κάνουν από την άλλη µεριά, που είναι 
και το σωστό από άποψη πιθανοτήτων.

Ôï ðÜíåë – áíáãíþóôåò:
Ä. Ôæéïýöáò: πάσο. Ότι είχα να πω το 
είπα.
Å. Éùáííßäïõ: 4#. Και κοντρέ να τις παί-
ξουµε, -3 είναι 500 σε σχέση µε τη µανς 
που έχουν οι αντίπαλοι στη δεύτερη.
Ã. ÐáôåñÜêçò: 4#. Οι Β-Ν έχουν µάλλον 
τις 4$. Εδώ θα µπω το πολύ 3 µέσα.

κιµάσουµε την τύχη µας στην άµυνα.
Ð. Áããåëüðïõëïò: πάσο. Κι ελπίζω να 
έχει ο συµπαίκτης µου ένα από τα συνη-
θισµένα του light ανοίγµατα.
Ôï ðÜíåë - áíáãíþóôåò:
Ä. Ôæéïýöáò: πάσο. ∆ε µου αρέσει να 
παίζουν στο επίπεδο 2 αλλά δε βρίσκω 
κάτι καλύτερο.
Ì. Óéþôïõ: 3^. Καταλαβαίνω 5φυλλο 
καρό. Είµαστε στην πρώτη µανς και διεκ-
δικώ έστω και part-score.
Áí áðü éóïìÞêç ìéíÝñ áíïßãïõìå ôï óðá-
èß, ôüôå ç Ìáñßá äåí Ý÷åé Üäéêï. Ðåñé-
ìÝíïõìå ôï óõìðáßêôç ìå 5öõëëï êáñü
(4öõëëï èá Ý÷åé ìüíï áí êñáôÜåé  3öõëëá 
ôá õðüëïéðá ÷ñþìáôá).
Ä. Ïéêïíïìßäçò: 3^. Μία µέσα συµφέρει.
Á. ÄáñêáäÜêçò: κοντρ. Με το πρώτο 
κοντρ έδειξα 6-9 πόντους (σ.σ.: λάθος, 
δεν υπάρχει προς τα πάνω όριο) τώρα 
δείχνω το µάξιµουµ αυτών.
Å. Éùáííßäïõ: κοντρ. Ότι και να ακούσω 
έχω φιτ.

Á. Ðáðáãåùñãßïõ: κοντρ. Με 26 πό-
ντους στον άξονα δε µπορούµε να πασά-
ρουµε ούτε να πούµε 3ΧΑ χωρίς κράτηµα 
ούτε όµως και να ανοίξουµε νέο χρώµα 
στο επίπεδο 4 µετά το πάσο του συµπαί-
κτη µου. Άρα αποµένει το κοντρ

Âáèìïëïãßá: πάσο (36) 10, 4# (64) 7
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Ï äÜóêáëïò: 
Ä. Äéïíõóüðïõëïò: 3ΧΑ. ∆είχνω ισχυρό 

πτει το αδύναµο χρώµα µου.
Á. Ðáðáãåùñãßïõ: 3&. ∆είχνω 6φυλλο 
σπαθί και 16+ πόντους. Τα 2ΧΑ θα έδειχναν 
µεν 18 πόντους αλλά και οµαλή κατανοµή.
Á. ÄáñêáäÜêçò: 2^. Οποιαδήποτε αγορά 
είναι «ψεύτικη». Προτιµώ το ψέµα να είναι 
για την κατανοµή και µάλιστα για το µινέρ, 
παρά για τους πόντους, τους οποίους µάλι-
στα περιγράφω µε τη µεγαλύτερη δυνατή 
ακρίβεια.
Ä. Ïéêïíïìßäçò: 2ΧΑ. Τι άλλο, ποιος τρε-
λός θα πάει για 5 σπαθιά;

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

 

ÏìÜäåò - üëïé óôçí ðñþôç

Âáèìïëïãßá: 3ΧΑ (29) 10, 3& 6, 2^ 5,  
 2ΧΑ (43) 3

άνοιγµα µε καλά και µακριά σπαθιά.
Ì. ÊáñáìáíëÞò: 3ΧΑ. Η αγορά δε δείχνει 
χέρι µε οµαλή κατανοµή. Τέτοια χέρια ανοί-
γουν 1ΧΑ ή 2ΧΑ ή επαναδηλώνουν 2ΧΑ. Ο 
συµπαίκτης µπορεί να πασάρει ή να πει 4& 
δείχνοντας ενδιαφέρον χέρι για σλεµ.
Ôï ðÜíåë - áíáãíþóôåò:
Ã. ÐáôåñÜêçò: 3ΧΑ. Τα 3& δε δείχνουν τα 
άλλα κρατήµατα.
Ì. Óéþôïõ: 3ΧΑ. Μια λεβέ θέλω από τον 
καλό µου συµπαίκτη, ο οποίος µου καλύ-

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

♠ Q 10 8 4 
♥ Q 7 3 
♦ K J 9 5 2
♣ 6

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος

1XA - 2& -
2^ - ?

Ðñüâëçìá 2

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος

1XA - 2& -

2^ - ? 

Æåýãç - Â Í óôç äåýôåñç Zåýãç - üëïé óôç äåýôåñç

Ðñüâëçìá 3

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος
3& - 2# 5^
6& - ?

Zåýãç - A Ä  óôç äåýôåñç

Ðñüâëçìá 4

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος
  1$ 2#
4^ - ? 

ÏìÜäåò - üëïé óôçí ðñþôç

Ðñüâëçìá 5

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος
1# 1- 1XA -
- κόντρ ? 

Zåýãç - üëïé óôç äåýôåñç

Ðñüâëçìá 6

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος
1& κοντρ ?

Zåýãç - üëïé óôç äåýôåñç

Ðñüâëçìá 7

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

Æåýãç- B N óôçí äåýôåñç

Ðñüâëçìá 8

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος
   1#
- 1XA - 2#
κόντρ - ?

ÏìÜäåò - üëïé óôçí ðñþôç

    ÐÜíåë 1 2 3 4 5 6 7 8 Óýíïëï
1. Α. ∆αρκαδάκης 3# 3& πάσο 4# κοντρ κοντρ πάσο 2^ 60
2. Λ. Οικονοµίδης 4# πάσο πάσο 1# 3^ κοντρ πάσο 2ΧΑ 59
3. Μ. Τσουµάνης 3^ πάσο 4# 4# πάσο κοντρ πάσο 2ΧΑ 57
4. Ε. Τζιούφας 3# πάσο 4# 4# πάσο κοντρ πάσο 2ΧΑ 56
5. Α. Σιώτου πάσο πάσο 4# 3# 3^ κοντρ πάσο 3ΧΑ 52
6. Ε. Ιωαννίδου 4# πάσο πάσο 2& κοντρ 4$ 4# 2^ 47

12ïò Äéáãùíéóìüò

ÁðáíôÞóåéò 10ïõ   Äéáãùíéóìïý (1-5)

♠ Q 10 8 4
♥ A K J 
♦ K Q 10 5 2
♣ 6

B

N
A∆

♠ Κ Q 10 9 3 
♥ 7 5 4 3 
♦ 6 5 
♣ K 3

B

N
A∆

♠ - 
♥ Q J 10 7 6 5  
♦ A 8 5 3
♣ A K Q 

B

N
A∆

♠ 5 3 
♥ Κ J 10 3 
♦ Q 10 9
♣ Q J 6 3

B

N
A∆

♠ 8  
♥ J  
♦ K J 7 6 5 
♣ 10 9 7 5 4 3

B

N
A∆

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

B

N
A∆

♠ 3 
♥ J 6 5 3 
♦ A 7 5 4 3
♣ K 7 2 

B

N
A∆

2#: αδύνατο, 6φύλλο.
4^: splinter, φιτ κούπα, σόλο ή σικάν καρό, 10-13 πόντοι
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Îåêßíçìá ìå ôá äýóêïëá áëëÜ ç ðå-
ñßðôùóç åßíáé áñêåôÜ óõíçèéóìÝíç 
óå áãþíåò, áêüìá êáé ïìÜäùí. Åîå-
ôÜæïíôáò øý÷ñáéìá ôçí áãïñÜ èá 
êáôáëÞîïõìå üôé ôï êïíôñ ôïõ óõ-
íôñüöïõ ìáò äåß÷íåé ÷Ýñé êáôáíïìÞò, 
ìå 4öõëëç – ôïõëÜ÷éóôïí -  õðïóôÞ-
ñéîç óôá ìç áãïñáóèÝíôá êáé óüëï Þ 
óéêÜí êïýðá.  ¼óï ãéá äýíáìç äåí 
åßíáé êáèüëïõ áðáñáßôçôï íá Ý÷åé 
éó÷õñü ÷Ýñé, éäßùò óå áãþíåò æåõãþí, 
üðùò óôï ðñüâëçìÜ ìáò. Óõìðåñá-
óìáôéêÜ,  íïìßæù üôé ôï ðÜóï, ðïõ 
êÝñäéóå áðüëõôç ðëåéïøçößá óôï 
ðÜíåë (ü÷é üìùò óôïõò áíáãíþóôåò, 
ðïõ öÜíçêáí ßóùò ðéï óïöïß!) ôæïãÜ-
ñåé ðïëý êáé – ôï ÷åéñüôåñï - ìðïñåß 
íá ðñïêáëÝóåé óïâáñÞ âëÜâç óôï 
partnership. 

Äéáãùíéóôåßôå 

 ìå ôïõò ðñùôáèëçôÝò
Ο παρόν διαγωνισµός, υπ.αριθ. 44, παρότι πολύ δύσκολος, ήταν πιστεύω από τους πλέ-
ον ενδιαφέροντες σε θεωρητικό επίπεδο. Ορισµένες διανοµές ήταν από αγώνες και σε αυ-
τές αναφέρω τι έγινε. Όχι, πάντως, ότι αυτό έχει µεγάλη σηµασία. Η ενδεδειγµένη αγορά 
είναι αυτή που κερδίζει στατιστικά, µε τις πιθανότητες και σε µεγάλο δείγµα.

ÁãïñÜ Âáèìïß ØÞöïé Áíáãí.%
πάσο 10 9 36%
3& 7 3 12%
2ΧΑ 7 2 28%
3^ 5  20%
2# 4  4%

È. Êáðáãéáííßäçò: πάσο. Ο δικός 
µου έχει χαρτί µε σόλο κούπα. Θετικό 
στοιχείο είναι ότι ο δεξιά αντίπαλος 
δεν την επέστρεψε. Το πολύ - πολύ 
ένα µηδέν ακόµα. Θα ‘ταν πιο ενδια-
φέρον σε οµάδες που έχεις άλλους 2 
να νοιαστείς. Πάντως αν αγοράσω, µε 
όλες τις αξίες µου στο σόλο του συ-
µπαίκτη, αποκλείεται να γλυτώσω.
Ö. Óêïõëáñßêçò: πάσο. Το είδος του 
αγώνα και οι δύο µανς το κάνουν 
σχετικά εύκολο αυτό. ∆εν είναι τόσο 
το ότι ελπίζω να γίνω πλούσιος, 
αλλά απλώς τι -200 (αν φύγω) τι -
670 (αν µείνω), σχεδόν το ίδιο µηδέν 
είναι. Άσε που έτσι έχω και µια µικρή 
ελπίδα, ότι µπορεί το 200 να γραφτεί 
από την άλλη µεριά.
Ó. ËéáñÜêïò: πάσο. Είναι ζεύγη και 
ελπίζω για +200. Ο σύντροφος, ιδα-
νικά, είναι 4144 µε άνοιγµα.
Á. ËÜìðñïõ: (αναγν.):  Λόγω ζευ-
γών, αλλά κυρίως λόγω νεότητας, 
προτιµώ το πάσο από το συντηρητικό 
3 σπαθιά.
Ã. Ñïýóóïò: πάσο. Σε αγώνες οµά-
δων θα ήµουν πιο ανήσυχος.

Áðü ôçí Üëëç, óå áãþíåò ïìÜäùí ï 
óýíôñïöïò èá ðñÝðåé íá Ý÷åé éó÷õñü 
÷Ýñé.
Á. ÓáðïõíÜêçò: πάσο. Ο σύντροφος 
περιγράφει άνοιγµα µε κατανοµή 
4-1-4-4. Καµιά µου αγορά δεν είναι 
ασφαλής, καθώς και στα 3&, που 
µοιάζει να έχουµε το καλύτερο φίτ, 
κινδυνεύουµε να πληρώσουµε. Θα 

ρισκάρω το πάσο σε αγώνα ζευγών, 
µε µεγάλο κέρδος αν µπούνε µέσα.
¼óïé èÝëïõí íá öýãïõí áðü ôï êïíôñ 
Ý÷ïõí ðñüâëçìá ôé èá áãïñÜóïõí. Ï 
óýíôñïöïò ìáò êÜëåóå íá åðéëÝîïõ-
ìå áðü êáñÜ – ðßêåò. Ç áóöáëÝóôå-
ñç äéáöõãÞ, ðÜíôùò, äåß÷íåé íá åßíáé 
óôá óðáèéÜ êáé áñêåôïß ôá äçëþíïõí 
åíþ Üëëïé åðéëÝãïõí ôï 3öõëëï êáñü, 
ìå ôçí åëðßäá üôé èá âñïýíå áðÝíáíôé 
5öõëëï.
Ì. Âëá÷Üêç: 3&. Ο συµπαίκτης έχει 
άνοιγµα και κατά πάσα πιθανότητα 
σπαθιά.
Ã. Ðáðáêõñéáêüðïõëïò: 3&. Χέρι 
πολύ δύσκολο, στο οποίο η απάντη-
ση εξαρτάται από το πως κυλάει το 
τουρνουά. Εάν θέλω τοπ θα αγοράσω 
πάσο, αλλιώς θα προτιµήσω το 3 &.
Å. Éùáííßäïõ (αναγν.): 3^. Πίκες δεν 
έχει 5φυλλο, κούπες δεν έχει γιατί έχω 
εγώ, λογικά θα έχει καρά.
Ì.ÃêÜíçò (αναγν.): 3^. Έχω την αί-
σθηση ότι οι δύο κούπες κοντρέ θα 
βγουν… 

ÔÝëïò õðÜñ÷åé ç áãïñÜ ðïõ ìðïñåß íá 
óþóåé ôçí äéáíïìÞ, éäßùò áí ôçí ðáß-
æïõìå óõìâáôéêÞ, ìå ôçí Ýííïéá íá æç-
ôÜåé áðü ôïí óýíôñïöï íá äçëþóåé áõ-
ôüò ôï ìéíÝñ ðïõ ðñïôéìÜ (scrambling 
NT). ºóùò, áêüìá, íá ìáò êáëýðôåé 
êáé ìå ôç öõóéêÞ ôçò Ýííïéá:
Ð.Áããåëüðïõëïò (αναγν.): 2ΧΑ. πι-
στεύω ότι το φιτ µας είναι σπαθιά, 
αλλά δεν µπορώ να τα αγοράσω. Με 
το 2ΧΑ πιστεύω ή ότι θα παίξω ΧΑ ή 
κάποιο µινέρ.

Λουκάς Zώτος

Ðñüâëçìá 1

# J 6
$ Q J 10 3 
^ Q 8 4
& 10 7 6 5

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος

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

Zåýãç - üëïé óôç äåýôåñç

Ενδιαφέρουσες διανοµές που παίξατε ή υποπέσανε στην αντί-
ληψή σας και που αφορούν πρόβληµα στην αγορά ή στην 
αντάµ είναι ευχαρίστως ευπρόσδεκτες. Αυτές µπορείτε να τις  
στείλετε, είτε µε φαξ στην ΕΟΜ (210 7480403), είτε στα email: 
manager@hellasbridge.org και magazine@hellasbridge.org, 
είτε µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 
Οι απαντήσεις σας στον διαγωνισµό µπορούν να στέλνονται 

µε τον ίδιο τρόπο ή µέσω της ιστοσελίδας της EOM (www.
hellasbridge.org) όπου µπορείτε να γράφετε απευθείας και 
τα σχόλιά σας. Υπάρχει σύνδεση (link) και στο site του ΟΠΑΦ 
(www.opaf.org). Στο πάνελ του τεύχους αυτού συµµετέχει 
ο Αγγελος Γιόκαρης που πρώτευσε – µε τις απαντήσεις του- 
στον προηγούµενο διαγωνισµό, όπως και ο Μίλτος Κουτού-
γκος, που ήταν ο νικητής της 1ης σειράς του διαγωνισµού.
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44ïò Äéáãùíéóìüò

Á.ÁèáíáóéÜäçò: 2ΧΑ. …Αν έχει δύνα-
µη στα σπαθιά δεν είναι απίθανο να 
µου βγάλουν τις 2$, π.χ. KQx , Axxx, 
x, Axxxx απέναντι σε χχχχ, Κχχχχ, Jxx, 
x ενώ εµείς θα βγάζουµε 3ΧΑ…
É.Ðñïêïðßïõ: 2ΧΑ. …Είµαι αρκετά 
αδύνατος για την αγορά µου αλλά οι 
πόντοι µου µόνο στα ΧΑ δουλεύουν. 
Εν γνώσει του κινδύνου να ενθουσια-
στεί ο συµπαίκτης.

ÁãïñÜ Âáèìïß ØÞöïé Áíáãí.%
κόντρ 10 5 32%
πάσο 8 4 4%
2# 6 2 8%
3ΧΑ 6 2 0%
3& 5 1 8%
2ΧΑ 5  32%
3# 4  8%
4# 2  4%
2$ 2  4%

Ðñüâëçìá 2

# J 8 3
$ 10 9 6 5 
^ A 8
& K Q 9 4

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος

  1# 2&
?   

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

Ðßóôåõá üôé õðÜñ÷ïõí ìüíï 4 åíáë-
ëáêôéêÝò: êïíôñ, 2×Á, ðÜóï êáé 2# 
(ìå ôçí ðñïóùðéêÞ ìïõ óåéñÜ ðñï-
ôßìçóçò) áëëÜ ôï ðÜíåë ìå åîÝðëçîå, 
êáèþò äýï óïýôáñáí ôç ìáíò óôá 
3×Á åíþ êáíåßò äåí áãüñáóå 2×Á 
(áí êáé áñêåôïß óçìåßùóáí ôç äõíá-
ôüôçôá áõôÞ). ÐÜíôùò ôï êïíôñ åßíáé 
ðéï åõÝëéêôï – êáèþò ìðïñåßò íá áãï-
ñÜóåéò ×Á êáé óôç óõíÝ÷åéá – åíþ ôï 
2# underbid êáé ôï ðÜóï, ìå ðñïï-
ðôéêÞ íá ìåßíåéò óå êïíôñ reopening, 
åðéóöáëÝò, ôçí óôéãìÞ ðïõ äåí Ý÷åéò 
äþóåé ôï öéô êáé Ý÷åéò 4öõëëï êïýðá.
Ã.Ñïýóóïò: κοντρ. Με την µισή µου δύνα-
µη στο χρώµα του αντιπάλου, ίσως έπρεπε 
να προτιµήσω τα 2ΝΤ. Το κοντρ δίνει πά-
ντως µεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά.

Ã.Ðáðáêõñéáêüðïõëïò: κοντρ. Κοντρ 
και 3#, µε σκοπό να δείξω λιµιτ µε 
3φυλλο.

Ö.Óêïõëáñßêçò: κοντρ. Πάλι λόγω 
ζευγών και µανς. Γενικά, δεν µου φαίνε-
ται αποδοτικό το να κρύψω ένα σίγουρο 
και ένα πιθανό φιτ για την περίπτωση της 
τιµωρίας. Η µόνη µου επιφύλαξη είναι 
µήπως πρέπει να πω 2# αντί για κοντρ, 
καθώς τώρα µπορεί να παραπλανήσω το 
σύντροφο, που δεν θα περιµένει τόσες 
αξίες στο σπαθί.

Ì.ÊáñáìáíëÞò: κοντρ. ∆εν λέω, το πάσο 
φαίνεται δελεαστική πρόταση αλλά τα φαι-
νόµενα απατούν. Ο συµπαίκτης  είναι µάλ-
λον κοντός στο σπαθί και αυτό σηµαίνει 
ότι πολύ πιθανό να έχουµε διπλό φιτ…  
ÐÜíôùò, óå áõôü ôï ÷Ýñé, êáé ïé Üë-
ëåò åíáëëáêôéêÝò ìðïñåß, åýêïëá, íá 
êåñäßóïõí:
Ó.ËéáñÜêïò: 2#. Οι αξίες στο σπαθί δεν 
πολυδουλεύουν στο χρωµατιστό αλλά 
αν έχουµε µανς ελπίζω ο σύντροφος να 
µας δώσει την ευκαιρία να παίξουµε 3ΧΑ. 
Ξέρω ότι ο σύντροφος αν έχει 15-16 πό-
ντους δεν είναι µπαλανσέ.

Á.ÓáðïõíÜêçò: πάσο. Υπάρχουν πολ-
λές εναλλακτικές από τις οποίες ξεχωρί-
ζουν η συντηρητική αγορά «κοντρ» και 
η αγορά µε ρίσκο «πάσο», µε προοπτική 
να παίξουµε 2& κοντρέ. Θα προτιµηθεί η 
δεύτερη, σε αγώνα ζευγών, που γίνεται 
ιδιαίτερα ελκυστική λόγω του &9.

Á.ÁèáíáóéÜäçò: πάσο. Νοµίζω ότι το 
σύστηµα προβλέπει ότι ο σύντροφος εί-
ναι υποχρεωµένος να ξαναµιλήσει… Αν 
έπρεπε να διαλέξω από τις άλλες επιλο-
γές, θα διάλεγα τα 2ΧΑ.

Ôñßðáò (áíáãí.): 2ΧΑ. Στις πίκες µπορεί 
να δώσεις 3 από σπαθί πριν πιάσεις χέρι...

Ä.Äéïíõóüðïõëïò: 3ΧΑ. Αγοράζω αυτό 
που πιστεύω ότι µπορώ να βγάλω.

Á.Ößëéïò: 3ΧΑ. Οριακές µανς στα ΧΑ εί-
ναι πάντα πιο εύκολες.

Á.Ãéüêáñçò: 3&. Φιτ και 10+, και βλέ-
πουµε.
Áõôü üìùò äåß÷íåé 4öõëëï öéô.

ÁãïñÜ Âáèìïß ØÞöïé Áíáãí.%
5$ 10 6 24%
πάσο 7 3 20%
4# 7 3 40%
6& 6 2 4%
4ΧΑ 5  8%
6# 3  4%

Ôï ðñüâëçìá áõôü ìðÞêå ðñüóöáôá 
ãéá äåýôåñç öïñÜ óôïí áíÜëïãï äé-
áãùíéóìü ôïõ “Bridge World”. Ðñéí 
åßêïóé ÷ñüíéá ç ìåãÜëç ðëåéïøçößá 
ôïõ ðÜíåë áðïöÜóéóå íá êÜíåé ðñï-
óðÜèåéá ãéá óëåì åíþ ðÝñóé øÞöéóå 
áêñéâþò áíôßèåôá! Óôï äéêü ìáò ðÜ-
íåë ç ðëåéïøçößá ðÞñå ôçí áéóéüäïîç 
ðëåõñÜ, åðé÷åéñþíôáò, óõíÞèùò, íá ôï 
øÜîåé ìå ôçí áãïñÜ ðïõ «ôá ãéáôñåýåé 
üëá» (óôç èåùñßá ü÷é óôçí ðñÜîç), ôï 
êéïõìðßíô!
Ä.Äéïíõóüðïõëïò: 5$. Το πιο δύσκολο 
χέρι του σετ. Ο σύντροφος µπορεί να είναι 
και λίγο πιο αδύνατος από ότι αν κόντραρε 
σε άµεση θέση. Παρόλα αυτά, έχω πολ-
λούς χρήσιµους πόντους και κατανοµή. Θα 
ρισκάρω να µη ρωτήσω Άσσους, προκειµέ-
νου να βρούµε το καλύτερο συµβόλαιο. Αν 
ακούσω 5# µάλλον θα πασάρω. Φυσικά 
αν ακούσω 6^ θα διορθώσω στις 6#.

ÅðáõîÜíù: Åßíáé, ìÜëëïí, ôï äõóêïëü-
ôåñï ðñüâëçìá üëùí ôùí ôåëåõôáßùí 
äéáãùíéóìþí. Óå ìåãÜëï âáèìü åßíáé, 
ðÜíôùò, ìáíôåøéÜ áëëÜ êáé èÝìá ðñï-
äéáãñáöþí ìåôáîý ôùí óõìðáéêôþí 
ãéá ôï reopening óå áõôü ôï åðßðåäï.

Ã.Ñïýóóïò: 5$. Ελπίζω να ακούσω 5ΝΤ, 
διάλεξε σλεµ.

Á.Ãéüêáñçò: 5$. ∆ύσκολο. Με ένα mini-
mum χέρι απέναντι έχουµε καλές πιθα-
νότητες για σλεµ, άρα τείνω προς κάποιο 
είδος θετικής αγοράς. Η συγκεκριµένη 
αγορά µου θυµίζει λίγο τη σύµβαση “ 5NT 
pick a slam” .

Á.Ößëéïò: 5$. Είναι από τα χέρια που µπο-
ρεί να µπαίνεις µέσα στα 5 και µπορεί να 
βγάζεις και grand. Παρότι στις κούπες έχω 
χαµένες αξίες, αξίζει µια προσπάθεια.
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Ó.ËéáñÜêïò: 6&. ∆εν µπορώ να βρω κά-
ποιον έξυπνο τρόπο για να τοποθετήσω 
το τελικό συµβόλαιο. Αγοράζω ότι διαι-
σθητικά πιστεύω ότι βγάζω.

Ôñßðáò (áíáãí.): 4ΧΑ. Στα 5 καρά θα 
πω 6 σπαθιά. Σε άλλη αγορά θα κάνω 
κιουµπίντ.
Ç áðáéóéüäïîç ðëåõñÜ Ý÷åé ðÜíôùò 
ðïëëïýò õðåñáóðéóôÝò:
Ì.Âëá÷Üêç: πάσο. Με τόσους πόντους 
στις κούπες προτιµώ το πάσο.

Ã.Ðáðáêõñéáêüðïõëïò: πάσο. Αν και 
µπορεί να παίρνω µόνο 500 και να βγάζω 
σλεµ.

Á.ÓáðïõíÜêçò: 4#. Ο σύντροφος αγο-
ράζει σε θέση reopening και µπορεί να 
µην είναι πολύ δυνατός. Εξάλλου 7 από 
τους 13 πόντους µου είναι στις κούπες. 
Για τους λόγους αυτούς θα προτιµήσω 
την συντηρητική αγορά 4 #.

Ö.Óêïõëáñßêçò: 4#. Με τα κάτω, λόγω 
κατανοµών. Στις οµάδες µπορεί και να 
έλεγα 4ΧΑ, για να πω στο συµπαίκτη ότι 
έχω διχρωµία (αρχικά θα νοµίζει τα µι-
νέρ), µε σκοπό στα 5^ να πω 5# και να 
δείξω έτσι τα µαύρα χρώµατα.

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

ÁãïñÜ Âáèìïß ØÞöïé Áíáãí.%
2$ 10 5 32%
3& 10 5 16%
κόντρ 10 2 12%
2XA 6 2 16%
3XA 4  16%
3$ 2  4%
πάσο 2  4%

×ùñßò ôçí ðáñåìâïëÞ äåîéÜ ìáò èá 
åðáíáäçëþíáìå öõóéïëïãéêÜ 2×Á, 
äåß÷íïíôáò ðüíôïõò êáé êáôáíïìÞ. 
Áðü ôç óôéãìÞ, üìùò, ðïõ ôï êñÜ-
ôçìÜ ìáò óôá óðáèéÜ åßíáé ìüíï ï 
¢óóïò åßíáé êáëýôåñá íá ðáßæåé ôá 
×Á (åÜí åßíáé äõíáôüí) ï óýíôñïöüò 
ìáò. ¸ôóé èá ðñïóôáôåõôåß, óôçí 
Ýîïäï, Ýíáò óõíäõáóìüò ð.÷. Qx, 
Qxx, KJ,  üðùò êáé Üëëïé. 

O åõôõ÷Þò åêðñüóùðïò üóùí äåí 
ðáßæïõí ôç óýìâáóç:
Á.Ãéüêáñçò: κοντρ. Η πιο ευέλικτη αγο-
ρά (ευτυχώς που δεν παίζουµε support) 
∆είχνω σίγουρα 4φυλλη κούπα και 
maximum. Όλα τα συµβόλαια ανοιχτά.

Ðñüâëçìá 5

# Q 9
$ J 9 7
^ 10 7 4
& A Q 6 5 3
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∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος
   πάσο
πάσο 2$ 2# πάσο
? 

ÏìÜäåò- Á Ä óôç äåýôåñç

ÁãïñÜ Âáèìïß ØÞöïé Áíáãí.%
3# 10 9 28%
3& 8 4 24%
πάσο 6 1 40%
3$ 4  8%

Åßìáóôå óôç äåýôåñç, ï óýíôñïöïò 
ðáñåìâëÞèçêå óôï åðßðåäï 2 êáé ðáß-
æïõìå ïìÜäåò. ¼ëá áõôÜ óõíçãïñïýí 
óôï üôé ðñÝðåé íá áãïñÜóïõìå, ôï 
èÝìá åßíáé ôé. Áí äåí Þìáóôáí ðáóá-
ñéóìÝíïé ç áãïñÜ 3& (áëëáãÞ ÷ñþìá-
ôïò óôï åðßðåäï 3) èá Þôáí öüñóéíãê. 
Ôþñá üìùò õðÜñ÷åé ï êßíäõíïò íá 
ðáóÜñåé ï óýíôñïöïò êáé íá ðáßîïõ-
ìå ôï ëÜèïò óõìâüëáéï Þ, ãéáôß ü÷é, 
íá ÷Üóïõìå ôç ìáíò. Áðü ôçí Üëëç, ç 
áëëáãÞ ÷ñþìáôïò áðü ðáóáñéóìÝíï 
óýíôñïöï óùóôü åßíáé íá äåß÷íåé êáé 
áíï÷Þ óôï ÷ñþìá ôçò ðáñåìâïëÞò.
Á.ÁèáíáóéÜäçò: 3#. Ας ξέρει ότι δένω 
τις πίκες του, µήπως και δοκιµάσει στα 
3ΧΑ. Είµαι πασαρισµένος και δεν ξέρω αν 
το 3& είναι φόρσινγκ. Αλλά και να είναι, 
δεν είµαι σίγουρος ότι είναι το καλύτερο.
Ä.Äéïíõóüðïõëïò: 3#. Το να αγοράσω 
2ΧΑ µε βαλέ τρίφυλλο δεν είναι του στιλ 
µου. ∆εν λέω πάσο γιατί έχω χρήσιµες 
αξίες για το σύντροφο, οπότε…
Á.Ößëéïò: 3#. Όπως λέει και κάποιος φίλος, 
τι προτιµάς να έχεις στα ατού 3 λιµά η Qx;
Ã.Ðáðáêõñéáêüðïõëïò: 3#. Και εδώ 
τα 3& είναι δελεαστικά αλλά προτιµώ να 
δώσω το 2 φυλλο φιτ.
ÄåëåáóôéêÜ êáé ðéï ðåñéãñáöéêÜ èá 
Ýëåãá.
É.Ðñïêïðßïõ: 3&. Κάνω µια προσπάθεια 
δείχνοντας ενδιαφέρον, αφού η δεύτερη 
µανς και το είδος του αγώνα (οµάδες) το 

Áðü ôéò Üëëåò áãïñÝò ðïõ Ý÷ïõìå 
óôç äéÜèåóÞ ìáò ôï êïíôñ äåß÷íåé ðéï 
åõÝëéêôï, åöüóïí äåí ôï ðáßæïõìå, 
üðùò ïé ðåñéóóüôåñïé ðëÝïí, support 
(äçëáäÞ íá äåß÷íåé 3öõëëï öéô óôï 
÷ñþìá ôïõ óõíôñüöïõ). ¼óïé ðÜ-
íôùò ôï áãüñáóáí, ìç ðáßæïíôáò 
ðñïöáíþò ôçí óýìâáóç áõôÞ, áìåß-
öôçêáí åðßóçò ìå êïñõöáßï óêïñ. 
Ãéá ôïõò Üëëïõò ìÝíïõí ïé áãïñÝò 2$ 
êáé 3& ðïõ éóïøÞöçóáí. Ç ðñþôç 
Ý÷åé ôï ðëåïíÝêôçìá üôé êñáôÜåé ôçí 
áãïñÜ ÷áìçëüôåñá, îåãåëÜåé, üìùò, 
óôï ìÞêïò ôùí êáñþí. 
Á.ÓáðïõíÜêçò: 3&. Αν και αγορά 
κοντρ είναι πιο ευέλικτη δείχνει 3φυλλο 
φιτ, οπότε αναγκαστικά θα αγοράσω 3& 
δείχνοντας ανώτερο χέρι µε 4φυλλο φιτ 
ή χωρίς φιτ και ζητώντας περαιτέρω περι-
γραφή. Αν ο σύντροφος αγοράσει 3^ θα 
αγοράσω 3ΧΑ, δείχνοντας το χέρι χωρίς 
φιτ, µε ένα µόνο κράτηµα στο σπαθί.

Á.Ößëéïò: 3&. Μήπως και παίξει τα ΧΑ το 
σωστό χέρι. Σε αντίθετη περίπτωση αγο-
ράζουµε µετά 3 ΧΑ και περνάµε και το 
µήνυµα στον συµπαίκτη ότι µάλλον δεν 
κρατάµε το χρώµα και πολύ καλά.

Ä.Äéïíõóüðïõëïò: 3&. Μάλλον 3ΧΑ θα 
παίξουµε έτσι κι αλλιώς. Ελπίζω µε καµιά 
ντάµα τρίφυλλη να δηλωθούν από την 
άλλη µεριά του τραπεζιού.

Ì.ÊáñáìáíëÞò: 2$. ∆ύσκολη από-
φαση. Αν ξεκινήσουµε µε τρία σπαθιά 
κιουµπίντ, µπορεί να δείχνουµε τους 
πόντους µας αλλά δεν λέµε πολλά για 
την κατανοµή µας. Πιστεύω ότι η αγορά 
2 κούπες είναι η καλύτερη επιλογή, µιας 
και δίνω την ευκαιρία στον συµπαίκτη να 
περιγράψει καλύτερα το χέρι του, ειδικά 
αν έχουµε στην διάθεση µας κι την σύµ-
βαση Lebenshol.

Ö.Óêïõëáñßêçò: 2$. Τα ΧΑ µπορούν να 
περιµένουν, αν και κλέβω ως προς την 
κατανοµή. Όµως δεν θέλω να βάλω όλα 
«τα αυγά σε ένα καλάθι». Η µανς 4$, στο 
4-3 (ή 4# στο 5-2), µπορεί να είναι πάρα 
πολύ καλύτερη από τα 3ΧΑ, λόγω των 
πολλών Άσσων µου και του ελλιπούς 
κρατήµατος στο σπαθί.

É.Ðñïêïðßïõ: 2$. Γιατί να χάσω ένα επί-
πεδο αγοράζοντας 3&; 

Ä.ÍáèáíáÞë (áíáãí.): 2$. «Κλασσική» 
αγορά ρέβερ, καθώς το &2 έχει µεταµορ-
φωθεί σε ^2!

Ì.Âëá÷Üêç: 2XA. Το κοντρ δείχνει τρί-
φυλλο φιτ. Αν ο συµπαίκτης έχει κούπες 
θα τις αγοράσει.
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προστάζει. Ο συµπαίκτης µε µίνιµουµ είτε 
θα περάσει πάσο (γιατί είµαι ήδη πασαρι-
σµένος) ή θα επαναλάβει το χρώµα του. 
Κοντινή αλλά, νοµίζω, πιο επικίνδυνη η 
αγορά 3#.
Ì.ÊáñáìáíëÞò: 3&. Το ότι είµαστε από 
πάσο διευκολύνει κατά πολύ την αγορά 
µας, αφού τώρα το 3 σπαθιά δεν είναι 
φόρσινγκ και δείχνει κάτι σαν αυτό που 
έχουµε.
Ó.ËéáñÜêïò: 3&. Περιγράφω το θετικό 
µου χέρι και τις αξίες µου. Μπορεί να 
είναι αυτό που ο σύντροφος περίµενε να 
ακούσει.
ÐñÜãìáôé, óôç óõãêåêñéìÝíç äéáíï-
ìÞ ôï ÷Ýñé ôçò ÁíáôïëÞò (P. Soloway) 
Þôáí: #AKJ32, $A2, ^63, &KJ84. Ç 
Äýóç (R. Goldman) áãüñáóå 3& êáé 
ôï æåõãÜñé êáôÝëçîå óôç ìáíò, 5&. 
¼ìùò êáé ïé 4# Þôáí åýêïëá ðñáã-
ìáôïðïéÞóéìåò, ìå ìéá Üíù. Óôï Üëëï 
äùìÜôéï ç Äýóç ðÜóáñå óôéò 2#.
Ä.×ùëßäçò (áíáãí.): πάσο. Η υποστήρι-
ξη που θα βρω στα σπαθιά είναι, µάλλον, 
όση δίνω στις πίκες, άρα αν δεν µε ενδι-
αφέρει η µανς γιατί να αλλάξω χρώµα; 
Αν είχαµε αρκετά για µανς, ο σύντροφος 
θα είχε να κάνει παρεµβολή µε κοντρ ή 
3 πίκες …
Ì.Êïõôïýãêïò: πάσο. Κρίµα, κάτι θέλω 
να αγοράσω, αλλά...
Ô.Ðáðáäüðïõëïò: (áíáãí.): 3$. Παρό-
τι φοβάµαι τις πίκες. που προφανώς έχει ο 
Νότος, µία προσπάθεια για µανς στις οµά-
δες δικαιολογείται.

Ðñüâëçìá 6

# K Q J 7
$ A K 6
^ A
& J 7 5 4 3
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∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος
 2$ πάσο πάσο
κοντρ πάσο 4^ πάσο
? 

ÏìÜäåò- Á Ä óôç äåýôåñç

ÁãïñÜ Âáèìïß ØÞöïé Áíáãí.%
5^ 10 5 24%
πάσο 8 5 12%
4$ 6 2 32%
4# 6 1 12%
5& 5 1 4%
4ΧΑ 4  16%

Ç Äýóç áíáãêÜóôçêå íá áãïñÜóåé 

Á.Ößëéïò: πάσο. Από ότι φαίνεται µάλλον 
θα έπρεπε να έχουµε ξεκινήσει µε 2ΧΑ και 
όχι µε κοντρ. Έτσι όπως εξελίχθηκε, χωρίς 
άσσους και χωρίς φιτ, αν βγουν τα 4 καρά 
να είµαστε ευχαριστηµένοι.

Ð.Áããåëüðïõëïò (áíáãí.): πάσο. Κάτι 
πήγε στραβά, µπορεί όµως να είναι και το 
καλύτερο συµβόλαιο.

Ó.ËéáñÜêïò: πάσο. Καταρχήν να διαφω-
νήσω µε το κοντρ. Το 2ΧΑ, παρότι κλέβει 
λίγο από πόντους και κατανοµή, είναι -
µου φαίνεται- πιο αποτελεσµατικό. Τώρα 
ο σύντροφος µας δείχνει ένα  µέτριο χέρι 
(που δεν είχε να κάνει παρεµβολή) µε 
πολύ µακριά καρά (λόγω Lebensohl) και 
καµιά επιθυµία να παίξει 3ΧΑ.
ÐñÜãìáôé, ôï ÷Ýñé ôçò ÁíáôïëÞò Þôáí 
#A104, $8, ^Q1098732, &109. Ôá 
3×Á êáé ôá 5^ äåí åß÷áí êáìßá ôý÷ç, 
êáèþò äåí Ýðåöôå îåñü Þ äßöõëëï 
ïíÝñ êáñü. Áíôßèåôá ôá 4^ âãáßíïõí 
÷ùñßò áíôÜì óðáèß, ðïõ åßíáé ðïëý 
äýóêïëç, Ýôóé êé áëëéþò. Ï E.Kantar, 
óôï ôñáðÝæé ôïõ ïðïßïõ ç áãïñÜ 
ðÞãå üðùò óôï ðñüâëçìÜ ìáò, áãü-
ñáóå 4#, Ýíá ðïëý êáëü óõìâüëáéï 
ìå áíïé÷ôÜ ôá öýëëá. Áôý÷çóå üìùò, 
êáèþò âñÞêå ôá áôïý 5-1.
Á.ÁèáíáóéÜäçò: 4#. Με το κοντρ έχου-
µε βρεθεί σε δύσκολη θέση και δεν βλέ-
πω σαφή τρόπο για να υπάρξει επανόρ-
θωση. Ίσως ήταν καλύτερα να αγόραζα 
2ΧΑ την πρώτη φορά. Τώρα ελπίζω να 
παίζω στο 4-3 και να υπάρχουν 10 λεβέ. 
Ο σύντροφος δεν µπορεί να έχει πολλά 
και καλά καρά και φύλλο, γιατί θα είχε 
µιλήσει αµέσως.

Ó.×ñõóéêüðïõëïò (áíáãí.): 4$. Ο σύ-
ντροφος θα διαλέξει ένα από τα αδήλωτα.
Ðïëý áìöéâÜëëù. Áí áãïñÜóåé Üëëï 
÷ñþìá ìÜëëïí èá ôï êÜíåé ãéá êéïõ-
ìðßíô.

êïíôñ ÷ùñßò íá Ý÷åé ôçí óùóôÞ êá-
ôáíïìÞ, ëüãù ôçò äýíáìÞò ôçò óå 
ïíÝñ. ÅÜí ï óýíôñïöüò ôçò áãüñáæå 
3^, õðïó÷üìåíïò êÜðïéïõò ðüíôïõò 
(áëëéþò èá ÷ñçóéìïðïéïýóå ôç óýì-
âáóç Lebensohl), èá áãüñáæå ðñïöá-
íþò 3×Á êáé ï «èåüò âïçèüò». Ôþñá 
üìùò ðïõ ç ÁíáôïëÞ ðÞäçîå óôá 4^ 
âñÝèçêå ïõóéáóôéêÜ óå èÝóç «ìáô». 
Ôï êéïõìðßíô, óå áõôü ôï åðßðåäï, 
õðüó÷åôáé óßãïõñá öéô êáé ç ðéï 
ðéèáíÞ áíôßäñáóç ôïõ óõíôñüöïõ 
èá åßíáé íá äçëþóåé óëåì. ÁãïñÜ 
íÝïõ ÷ñþìáôïò (êïíôñ êáé ìßëçìá) 
äåí ìðïñåß, ðñïöáíþò íá ãßíåé óôá 
óðáèéÜ (ôï ÷ñþìá åßíáé åíôåëþò áêá-
ôÜëëçëï) êáé, áí åðéëÝîïõìå áõôÞ ôç 
ëýóç êáëýôåñá íá ðñïóðáèÞóïõìå 
óôéò ðßêåò, åëðßæïíôáò íá âñïýìå 
3öõëëï óôï ìïñ. Ðéï ëïãéêÝò äåß-
÷íïõí ïé áãïñÝò 5^ (ï óýíôñïöïò 
Ý÷åé óßãïõñá ðïëý ìáêñý ÷ñþìá) êáé 
ðÜóï (ðïõ ìðïñåß íá êåñäßóåé áëëÜ 
êáé íá ÷Üóåé). 
Êáèþò ç ðëåéïíüôçôá ôïõ ðÜíåë åðÝ-
ëåîå íá óõíå÷ßóåé ôçí áãïñÜ, õðïâß-
âáóá ëßãï ôçí âáèìïëïãßá ôïõ ðÜóï.
É.Ðñïêïðßïõ: 5^. ∆ε βρίσκω παρά ειδικά 
χέρια απέναντι που να βγάζουν σλεµ. Επί-
σης δε µπορώ να διερευνήσω αν υπάρχει 
τρίφυλλο σπαθί ή πίκα. Η αγορά 4$ είναι 
cue-bid µε φιτ και η επαναδήλωση του 
συµπαίκτη δε θα µε κάνει σοφότερο.

Ì.ÊáñáìáíëÞò: 5^. ∆εν πρέπει να ονει-
ρευτούµε σλεµ σε αυτή την περίπτωση, 
µιας και ο συµπαίκτης πέρασε πάσο στις 
δυο κούπες άρα δεν έχει χέρι για παρεµ-
βολή  ...

Θα αγοράσουµε την µάνς λοιπόν, ναι στα 
καρά, που µάλλον είναι καλύτερο συµ-
βόλαιο από τα 4ΧΑ.
ÊáëÜ, èõìÞóïõ íá ìïõ åîçãÞóåéò ôïí 
ôñüðï ðïõ èá Ýðáéæåò 4×Á.
Ã.Ñïýóóïò: 5^. Ο σύντροφος προτείνει 
µανς στα ^, αλλιώς θα έλεγε  3^  και  
4^. Επί πλέον δεν έχει τίποτα απ’ έξω, 
µιας και αν είχε θα έµπαινε αµέσως στην               
αγορά µε 3^.  Θα του βάλω το 5ο ,  ελπί-
ζοντας σε σόλο & ή κακή αντάµ.

Á.ÓáðïõíÜêçò: 5^. ∆ύσκολο συµβό-
λαιο τα 5^, αλλά επειδή είµαστε στη δεύ-
τερη µανς, σε αγώνα οµάδων, πρέπει να 
αποδεχθώ.
¼óïé öõëÜíå ôá íþôá ôïõò êáé ðáóÜ-
ñïõí äéáöùíïýí êáé ìå ôï êïíôñ ôçò 
Äýóçò. ÌÜëëïí, üìùò èá ôï Ýëåãáí 
êáé áõôïß ðÜíù óôï ôñáðÝæé, êáèþò 
ôï 2×Á, óôçí èÝóç reopening, åßíáé 
underbid.

Ðñüâëçìá 7

# 10 6
$ K Q 9 8 4 
^ Q 9 8 6 3 2
& -
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∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος
  1# πάσο
1XA πάσο 3^ πάσο
?   

 

Æåýãç- B N óôçí äåýôåñç
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ÁãïñÜ Âáèìïß ØÞöïé Áíáãí.%
4^ 10 8 24%
6^ 6 2 20%
5& 6 2 0%
4& 5 1 12%
5^ 5 1 0%
3$ 5  20%
4ΧΑ 4  16%
πάσο 1  4%
7ΧΑ 1  4%

Åßíáé äýóêïëï íá ìçí Ý÷ïõìå óëåì ìå 
áõôü ôï ÷Ýñé êáé áêüìá êáé ôá 7 åßíáé 
ðéèáíÜ, áñêåß ï óýíôñïöïò íá Ý÷åé 
ôïõò ðüíôïõò óôá êáôÜëëçëá ÷ñþìáôá. 
Ôï Blackwood, ðïõ øÞöéóáí ìåñéêïß 
áíáãíþóôåò, äåí ìáò âïëåýåé ëüãù ôïõ 
óéêÜí åíþ ç áãïñÜ ðïõ öáßíåôáé ðñï-
öáíÞò åßíáé ôï 4^ ðïõ, öõóéêÜ, åßíáé 
öüñóéíãê. ÕðÜñ÷ïõí ðÜíôùò êáé Üëëåò 
áðüøåéò, üðùò èá äïýìå ðáñáêÜôù.
Ì.ÊáñáìáíëÞò: 4^. ∆εν βλέπω λόγο να 
βιαστώ. Θα ξεκινήσω µε την πιο απλή φόρ-
σινγκ αγορά που µπορώ να κάνω.

Á.Ãéüêáñçò: 4^. …Το σλεµ είναι κοντά. Με 
ένα ιδανικό minimum χέρι, που λέει και ο 
Culbertson (µέσω του Κλείτσα), π.χ. AKxxx, 
A, AJ10xx, xx, το γκραν είναι τραβηχτό.

Á.ÓáðïõíÜêçò: 4^. ∆είχνω το φιτ και διά-
θεση για σλεµ.

Á.ÁèáíáóéÜäçò: 4^. Νοµίζω ότι τα 6^ 
είναι σίγουρα αλλά πιθανόν να υπάρχει και 
µεγάλο σλεµ. Η αγορά είναι φόρσινγκ. Αν 
πει 4$ επαναδηλώνω 5&. … Αν στα 4^ δεν 
πει 4$ κλείνω στα 6^ και όσα βγάλουµε.

Á.Ößëéïò: 4^. ∆ίνουµε το φιτ και περιµέ-
νουµε να ακούσουµε κιουµπίντ στην κούπα. 
Το σλεµ δεν πρόκειται να το αποφύγουµε. 
Ενδιαφέρον, εάν παίζαµε την σύµβαση, θα 
είχε η αγορά 5 σπαθιά (ερώτηση άσσων µε 
φιτ καρό και σικάν σπαθί).
Åßíáé ç óýìâáóç Exclusion Blackwood. 
ÕðÜñ÷ïõí ðÜíôùò áõôïß ðïõ áãïñÜæïõí 
5& ãéá óðëßíôåñ. Äåí óõìöùíþ, ãéáôß, 
÷þñéá ðïõ ôñþíå ðïëý ÷þñï ÷ùñßò óõ-
ãêåêñéìÝíï üöåëïò, äéáêéíäõíåýïõí ôçí 
ôñáãùäßá.
Ã.Ñïýóóïò: 5&. Ασφαλώς και είναι splinter 
µε φιτ ̂ . Με  3φυλλο # και σόλο ή  σικάν & 
δεν θα έλεγα 1ΝΤ αλλά 2# και µε 7φυλλο 
KQ& πρώτα θα έλεγα 4& και µετά 5&.

Ä.Äéïíõóüðïõëïò: 5&. ∆εν νοµίζω ότι 
µπορεί να παρεξηγηθεί: σπλίντερ µε καλό 
φιτ στο δεύτερο χρώµα.
¼ìùò:
É.Ðñïêïðßïõ: 4^. Έτσι κι αλλιώς είναι 
game-forcing. Γιατί να κάνω splinter 5&; Για 
να παίζω στο 1-0;

Äåí îÝñù áí ôï Ý÷åé õðüøç ôïõ ï ÃéÜí-
íçò áëëÜ ðñÜãìáôé, óå Ýíá ôñáðÝæé 
óôïõò ôåëåõôáßïõò Ðáíåõñùðáúêïýò 
áãþíåò üðåí, óå ðáñüìïéï ÷Ýñé êáé ßäéá 
áãïñÜ, ôï ÷Ýñé ôçò ÁíáôïëÞò ðÞäçóå 
óôá 5& êáé ç áãïñÜ ðáóáñßóôçêå áðü 
üëïõò. Ôï öéô óôá áôïý Þôáí ¢óóïò 
îåñüò ãéá óéêÜí! ÔÝëïò:
Ôñßðáò (áíáãí.): 3$. Κάτσε να πούµε και 
τι έχουµε. Αν δεν ενθουσιαστεί θα δώσω 
προτίµηση!

Ã.Ðáðáêõñéáêüðïõëïò: 6^. Αγοράζω 
ότι ελπίζω ότι βγάζω. Σε ορολογία ποδο-
σφαίρου: τσαρουχιά.

Ì.Êïõôïýãêïò: 6^. Ούτε το «άγιο» 
exlusion δεν λύνει τα προβλήµατα µας εδώ. 
Θα εφαρµόσω το «παν µέτρον άριστον».

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;

ÁãïñÜ Âáèìïß ØÞöïé Áíáãí.%
#Α 10 8 36%
&10 7 3 24%
&Q 7 2 16%
#Q 5 1 8%
#10 5  8%
#χ 5  8%

Ïé ðåñéóóüôåñïé, áðü ôï ðÜíåë êáé 
ôïõò áíáãíþóôåò, ðñïóðÜèçóáí óôï 
ðñüâëçìá áõôü -ðïëý ëïãéêÜ- íá ìå-
ôñÜñïõí ôéò ðßêåò ãéá íá ñßîïõí ôá 
3×Á ìÝóá. Áðü ôç óôéãìÞ ðïõ ôï 
÷Ýñé ìáò Ý÷åé 17 ðüíôïõò êáé, Üñá, ï 
óõìðáßêôçò ìáò êáíÝíá ðéÜóéìï, ôï 
óùóôü öýëëï ãéá íá êÜíïõìå áíôÜì 
åßíáé ï ¢óóïò. ¸ôóé èá êñßíïõìå, 
âëÝðïíôáò ôïí ìïñ ìå ðéá ðßêá èá óõ-
íå÷ßóïõìå.  Åðéðñüóèåôá, âãáßíïíôáò 
ôïí #Á, ìðïñïýìå áêüìá (ßóùò äåí 
åßíáé áñãÜ) íá óõíå÷ßóïõìå ìå åðß-
èåóç óôá óðáèéÜ (ç äåýôåñç åðéëïãÞ 
óôçí Ýîïäï).
È.Êáðáãéáííßäçò: #Α. Βλέπω το τα-
µπλό, παίρνω µέτρηµα και αποφασίζω 
την συνέχεια. ∆ύσκολο να είναι η λεβέ 
που χαρίζει το συµβόλαιο.

Á.ÓáðïõíÜêçò: #Α. Το πλεονέκτηµα 
του #Α είναι ότι θα δούµε τον µορ και θα 
αποφασίσουµε ποια πίκα πρέπει να γυρί-
σουµε. Κερδίζουµε επίσης αν ο µορ έχει 
#Κ ή #J ξερό.

Á.ÁèáíáóéÜäçò: #Α. Θέλω να δω τον 
µορ και να συνεχίσω ανάλογα. Η µια λεβέ 
που θα ελευθερώσω πιθανόν δεν θα εί-
ναι αυτή που θα χαρίσει το συµβόλαιο… 
Οποιαδήποτε άλλη έξοδος είναι στα τυ-
φλά. Η διανοµή κάλλιστα µπορεί να είναι: 
Βορράς: #Jx, $x, ^KQ109xx, &AKxx. Νό-
τος: #Κ98χ, $ΚQJχχ, ^x(x), &Jx(x).
¹ôáí êÜôé ðáñüìïéï. Ç óçìáíôéêüôå-
ñç äéáöïñÜ: Ôá ïíÝñ ðßêá Þôáí áíôß-
èåôá! Ï ÑÞãáò Þôáí 2öõëëïò óôïí 
ìïñ êáé ï ÂáëÝò (ìå ôï 9) 4öõëëïò 
óôïí åêôåëåóôÞ. ¸ôóé öáßíåôáé ôï 
êáèáñü ðëåïíÝêôçìá ôïõ ¢óóïõ 
áðÝíáíôé óôçí áíôÜì êÜðïéïõ Üëëïõ 
ïíÝñ, óôï ßäéï ÷ñþìá.
Ó.ÌáãêëÜñáò (áíáãí.): #Α. Και γύρι-
σµα Q ή 10 πίκα ανάλογα τον µορ και το 
σινιάλο...

Ã.Ðáðáêõñéáêüðïõëïò: #Α. Στην πρώ-
τη ανάλυση µου φάνηκε πολύ εύκολη 
αλλά µετά από περαιτέρω σκέψη το & -και 
µάλιστα η &Q-  είναι πολύ δελεαστικό.
Êáèüëïõ Üäéêá, åîßóïõ Þ ðåñéóóü-
ôåñï äåëåáóôéêü öÜíçêå êáé óå Üë-
ëïõò:
Ä.Äéïíõóüðïõëïò: &Q. Το περισσότερο 
που µπορώ να βρω στο συµπαίκτη είναι 
ένας Βαλές (αλλιώς οι αντίπαλοι αγο-
ράζουν σαν µανιακοί). Ελπίζω αυτός να 
είναι ο σπαθί. Η αντάµ της Ντάµας, αντί 
για το 10, καλύπτει επιπλέον και τη µικρή 
πιθανότητα να έχει το βαλέ σπαθί ξερό ο 
εκτελεστής.

Ã. Ñïýóóïò: &Q. Ο µόρτος έχει το πολύ 
2 κούπες. Ο εκτελεστής θα έχει πρόβληµα 
επικοινωνίας. Προτιµώ να του δώσω µια 
µπάζα στα &,  παρά δυο µπάζες  στις  #. 
Έπειτα  ποτέ δεν ξέρεις. Καµιά φορά γίνο-
νται και θαύµατα µε τον &J.

Ì.Êïõôïýãêïò: &10. Κατενάτσιο! Τώρα 
βέβαια αν ο Βαλές είναι στο Νότο, και, 
φυσικά, ο συµπαίκτης «άσφαιρος» στο 
χρώµα, είµαστε άτυχοι. 
Êáé Üëëç ðïäïóöáéñéêÞ ïñïëïãßá.
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Ðñüâëçìá 1

♠ A 6
♥ AK10764 
♦ K 5
♣ Q J 8

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος

1$ πάσο 2$ κοντρ
?

Ðñüâëçìá 2

♠ 8
♥ 5 
♦ K J 9 4
♣ AKJ10983 

B

N
A∆

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

Zåýãç - üëïé óôç ðñþôç ÏìÜäåò - üëïé óôç äåýôåñç

Ðñüâëçìá 3

♠ Α Κ Q 9 5
♥ A Q 4 
♦ 7 3 
♣ Q 9 2

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος

1# πάσο 2& πάσο
?   

ÏìÜäåò- Á-Ä óôç äåýôåñç

Ðñüâëçìá 4

♠ A K 8 5 3
♥ K 4 
♦ -
♣ A Q J 9 7 6

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος
 πάσο πάσο 1#
?   

 

ÏìÜäåò- Á-Ä óôç äåýôåñç

Ðñüâëçìá 5

B

N
A∆

Ðñüâëçìá 6

♠ 7
♥ A K J 9 2 
♦ J 10 4 2
♣ K Q 10

B

N
A∆

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

Æåýãç - üëïé óôçí äåýôåñç

Ðñüâëçìá 7

♠ Κ
♥ K 9 3 2 
♦ A K 8 7 6 4
♣ A 5

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος
  πάσο 1#
κοντρ 2# κοντρ* πάσο
?   

 

ÏìÜäåò- üëïé óôçí ðñþôç

Ðñüâëçìá 8

♠ Α 7 
♥ J 6 4
♦ J 7 2
♣ 10 8 6 5 2

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος
  πάσο 1&
πάσο 1# πάσο 2^
πάσο 3# πάσο 4&
πάσο 5^ όλοι πάσο

ÏìÜäåò- Á-Ä óôç äåýôåñç

Ôé áíôÜì êÜíåôå ìå ôï ðáñáðÜíù ÷Ýñé;

45ïò Äéáãùíéóìüò

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).

Óå Ýíá áðü ôïõò ðéï äýóêïëïõò äéáãùíéóìïýò ôùí ôåëåõôáßùí åôþí ï Ößëéððïò ÊáñáìáíëÞò óõãêÝíôñùóå õðÝñï÷ç âáèìïëïãßá êáé èá ôïí Ý÷ïõìå 
îáíÜ ìáæß ìáò óôï ðÜíåë ôïõ åðüìåíïõ ôåý÷ïõò (åßíáé ï ðñþôïò áíáãíþóôçò ðïõ åðáíÝñ÷åôáé óôï ðÜíåë 2ç öïñÜ). Ïé 10 ðñþôïé: 1) ÊáñáìáíëÞò Ö. 
75, 2) Ãéüêáñçò Á. 70, 3)  ×ñõóéêüðïõëïò Ó. 69, 4) ÔóïõìÜíçò Á. 64, 5/6) ËÜìðñïõ Á., Ôóéñéìþêïò Á. 61, 7) ÌáãêëÜñáò Ó. 60, 8/9/10) Óåöåñßäçò Ç., 
Ôñßðáò, ×ùëßäçò Ä. 59.

ÁðáíôÞóåéò 44ïõ Äéáãùíéóìïý

1 Αθανασιάδης Α. 2ΧΑ πάσο 6& κοντρ 3# 4# 4^ #A
2 Βλαχάκη Μ. 3& κοντρ πάσο 2ΧΑ 3# 4$ 5^ #A
3 Γιόκαρης Α. πάσο 3& 5$ κοντρ 3& 5^ 4^ &10
4 ∆ιονυσόπουλος ∆. 3& 3ΧΑ 5$ 3& 3# 4$ 5& &Q
5 Καπαγιαννίδης Θ. πάσο πάσο 4# 2$ 3# πάσο 4^ #A
6 Καραµανλής Μ. πάσο κοντρ 5$ 2$ 3& 5^ 4^ #Q
7 Κουτούγκος Μ πάσο 2# πάσο 2ΧΑ πάσο 5& 6^ &10
8 Λιαράκος Σ. πάσο 2# 6& 3& 3& πάσο 4& #A
9 Παπακυριακόπουλος Γ. 3& κοντρ πάσο 2$ 3# πάσο 6^ #A

10 Προκοπίου Γ. 2ΧΑ πάσο 5$ 2$ 3& 5^ 4^ #A
11 Ρούσσος Γ. πάσο κοντρ 5$ 3& 3# 5^ 5& &Q
12 Σαπουνάκης Α. πάσο πάσο 4# 3& 3# 5^ 4^ #A
13 Σκουλαρίκης πάσο κοντρ 4# 2$ 3# πάσο 4^ &10
14 Φίλιος Αρης πάσο 3ΧΑ 5$ 3& 3# πάσο 4^ #A

ÐÜíåë 1 2 3 4 5 6 7 8

♠ A 10 9 4
♥ A Q 5
♦ 10 7 6 3
♣ 8 4

ÏìÜäåò - üëïé óôç äåýôåñç

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος
  1^ πάσο
1# πάσο 4& πάσο
4$ πάσο 4# πάσο
?  

* Φυσικό, πολύ δυνατό * responsive
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Ôï ôñåëü ìðñéôæüëåîï
Τασία Mπαµπούλα

Máõñßóôå 15 ôåôñÜãùíá

Ëý
óç

 ð
ñï

çã
ïý

ìå
íï

õ

ÏÑÉÆÏÍÔÉÁ

1.  Τα χρόνια των….
σπουδών

2.  Εκεί ήρθανε τα….κάτω! 
– Χαρακτηρίζεται και το 
αθώο 

3.  Το άλλο µισό γνωστού…. 
Ναγκίσα – Ανάποδη…
µέση

4.  Καλοντυµένες και µε στη 
µόδα – Την τραγουδάς 
απ’ την καλή της!

5.  Μπερδεµένα ….σπα 
– Συµφωνεί – Όταν

6.  Παράδοξο υποκοριστικό 
για κάποιον τόσο κοντό

7.  Πιτσιρίκι….που δεν το 
ποτίζεις! – Παιχνιδάκι 
απ τα παλιά αν το πεις κι 
άλλη φορά

8.  Απαγορευτικό 
– Προτρεπτικό – Έχει κι 
αυτό τη θεωρία του

9.  Αλέκος ξενόφερτος – Το 
δέκατο έκτο γνωστής 
σειράς

10.  Αλλιώς το …ασετόν 
- ∆ιάφορα!

ÊÁÈÅÔÁ
1.  Τµήµα  έργου και στρατού!
2.  Ιδιαίτερη γεύση δίνει στα 

ποτά – Πρώτη ύλη του….
Θεού (αιτιατ.)

3.  Τίποτε δεν µπορεί να κάνει 
( ουδ.) – Συνεχόµενα για 
τον…γραµµατιζούµενο

4.  Μικρό δωµάτιο – Κάνει 
ωραίο λαδερό (αιτιατ.)

5.  Μπορεί να είναι αδιάθετος 
µπορεί και…άµουσος

6.  Αµφιβάλεις; - Έτσι έδιωχναν 
µακριά οι αρχαίοι – Άφωνη 
πύλη

7.  Ο τελευταίος προορισµός 
απ’ αρχαιοτάτων – Μια και 
πιάσαµε τ’ αρχαία, να και η 
…κατσίκα

8.  Ανοίξτε τα φύλλα, όλες οι 
µπάζες δικές σας! – Γυναικείο 
όνοµα, µα πότε γιορτάζει;

9.  Βοηθήστε τον….τυφλό

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. K Ñ Á Ó Á Ô Ï Ó Á

 2. Á Õ Ë Ç Ó Á Ê Ï Ó

3. Ô Æ Á Ì É Ó Ï Í É

4 Ó É Ô Á Ñ É Ñ Å Á

5. Á Á Ó Á Í Ó Å Ñ

6. Ä Å É Í Ô Å Ñ Ä

7. Á Ó Ö Á É Ñ Á Ô É

8. Ï Ë Ê É Ô Á Ê

9. Á Ä Ç Ö Á Ã Ï Ó É

10. Ì Á Ô É Ê Õ Á Í Ï

ÃñÜììáôá áíáãíùóôþí
âåëôéþóïõí ôï åðßðåäï ôïõò 
íá Ý÷ïõí ôçí äõíáôüôçôá 
áõôÞ. Åðßóçò êáëü èá Þôáí íá 
ìáò õðïäåéêíýåôå âéâëßá ðïõ 
èá ìáò ÷ñçóéìåýóïõí óôï íá 
ðáßîïõìå êáëýôåñï ìðñßôæ. 

Óáò åõ÷áñéóôþ.
Óðýñïò ×áôæçáíäñÝïõ

Óôï ôåëåõôáßï ôåý÷ïò ôïõ ðå-
ñéïäéêïý óáò ðïõ Ýëáâá, Éïý-
ëéïò-Áýãïõóôïò 2005, õðÞñ÷å 
Ýíá ðïëý ÷ñÞóéìï Ýíèåôï ôïõ 
ÃéÜííç ÊéáðÝêïõ ãéá ôéò áãï-
ñÝò ÔñÜíóöåñ. Ðéóôåýù ïôé 
êáëü èá Þôáí óå êÜèå ôåý÷ïò 
íá äçìïóéåýåôå Ýíá áíôßóôïé-
÷ï Ýíèåôï ãéá äéÜöïñá èÝìá-
ôá áãïñÜò, üðùò óõìâÜóåéò, 
weak ê.ë.ð., ðñïêåéìÝíïõ ïé 
áíáãíþóôåò ðïõ èÝëïõí íá 

Όπως θα είδατε και στο 
υπ.αριθ.68 τεύχος η συνεργασία 
µε τον συντάκτη µας Γιάννη 
Κιαπέκο, πάνω σε άρθρα για 
χρήσιµες συµβάσεις, συνεχίστηκε 
και θα εµφανίζεται τακτικά και 
στα επόµενα τεύχη. Αλλά και 
η επόµενη πρότασή σας θα 
ικανοποιηθεί πολύ σύντοµα.

Áðü ôçí óýíôáîç ôïõ ðåñéïäéêïý
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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 6856 262

ÏÁÁ - ÁèÞíá 210 9232 872

ÏÁÌ  - Ìáñïýóé  210 6856 262

ÏÁÌÊÇ - ÊçöéóéÜ 210 8079 917

ÏÁÌÐÅÉ - ÐåéñáéÜò 210 4178 274

ÏÐÁÖ - ÖéëïèÝç 210 6823 941

Γéá ôõ÷üí áëëáãÝò óôï εâäïìáäéáßï 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 10.30
 Ζεύγη Όπεν 20.30
ΑΟΤ Ζεύγη (άθροισµα 20) 20.00
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη 1-11  20.30

ΣΑΒΒΑΤΟ  
ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη Όπεν 18.00

ΚΥΡΙΑΚΗ  
ΑΕΠΜΑ Ζεύγη 1-9 19.00
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν - Ζεύγη 1-8 19.00
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν - Ζεύγη 1-6 19.00

ÁôôéêÞ

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 60888 
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Σάββατο Ζεύγη Όπεν  11.00

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
Πέµπτη Ζεύγη Όπεν 19.00

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

ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν 19.00
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

Tçë. Óùìáôåßùí ÁôôéêÞò

ÐåñéöÝñåéá

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

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 631461
∆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

Ðñüãñáììá Óùìáôåßùí

ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ 2006
8  ÏÁÌÊÇ, Ìáñáèþíéïò
 æåõãþí üðåí êáé 1-8  
9, 12, 15, 16 ÏÁÌÑüäïõ (ÏìÜäåò ¼ðåí)
13-15 ÁÏÔ, Ãêñáí Ðñé æåõãþí üðåí,
 1-8 êáé 1-5 (Êýðåëëï ÍéêïëáÀäç)
16-21 Ðáí/íéï Ðñùô/ìá Æåõãþí
 (ðñïêñéìáôéêüò)                            
22 ÅïñôáóôéêÞ åêäÞëùóç
 (áðïíïìÞ åðÜèëùí 2005)
27-29 AOM (ÏìÜäåò Êáôçãïñéþí)
 Selection Ãõíáéêþí êáé ¼ðåí
 (1ï óôÜäéï)                                                   

ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ 2006
3-5* ÏÁÁ – ÁÏÌÂ
10-12 ÁÏÌ×áëêßäáò (åêäñïìéêü) Selection  
 Ãõíáéêþí êáé ¼ðåí(2ï óôÜäéï)                                               
17-19 ÐáíåëëÞíéï ÐñùôÜèëçìá Æåõãþí
 (çìéôåëéêüò)
24-26 ÏÁÌ/ËÅ Selection Ãõíáéêþí
 êáé ¼ðåí (3ï óôÜäéï)
 ÓËÁÌõôéëÞíçò (Åïñôáóôéêü)

Áãùíéóôéêü ðñüãñáììá
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