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ÄÉÅÈÍÅÓ ÖÅÓÔÉÂÁË ÌÐÑÉÔÆ
ÊáëëéèÝá, ×áëêéäéêÞ, 28 Áðñéëßïõ –  2 Ìáßïõ 2006

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: 
Ο.Α.Μ.Θ. – Ε.Ο.Μ – ΕVENT 
CONSULTING
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

28-Απρ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 20:30

28-Απρ ΤΟΥΡΝΟΥΑ  ΖΕΥΓΩΝ / 1η 21:00

29-Απρ ΤΟΥΡΝΟΥΑ  ΖΕΥΓΩΝ / 2η 18:30

30-Απρ ΤΟΥΡΝΟΥΑ  ΖΕΥΓΩΝ / 3η 11:00

30-Απρ ΟΜΑΔΕΣ  SWISS / 1η 19:00

1-Μαϊ ΟΜΑΔΕΣ  SWISS / 2η 19:00

2-Μαϊ ΟΜΑΔΕΣ  SWISS / 3η 11:00

2-Μαϊ ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ – ΑΠΟΝΟΜΗ 
ΕΠΑΘΛΩΝ 15:00

Ôï ôïõñíïõÜ æåõãþí èá ãßíåé óå 3 êáôçãïñßåò, ÏÑÅÍ & 1-8 & 
1-5, ôáõôü÷ñïíá.
To ôïõñíïõÜ ÏìÜäùí åßíáé ôï Ðåñéöåñåéáêü ÐñùôÜèëçìá 
Âïñåßïõ ÅëëÜäïò óôéò êáôçãïñßåò ÏÑÅÍ & 1-8.

Ôüðïò Áãþíùí:  
ÊáëëéèÝá ×áëêéäéêÞò, - G-Hotels. www.g-hotels.gr 

Äéêáßùìá Óõììåôï÷Þò: 
70* åõñþ (áíÜ Üôïìï) ãéá ôï open æåõãþí, 40* åõñþ ãéá 
÷áìçëÝò êáôçãïñßåò,  100* åõñþ (áíÜ ïìÜäá) ãéá ôï open 
ïìÜäùí êáé ãéá ôéò ÷áìçëÝò êáôçãïñßåò.
*  Ãéá ôïõò ìç äéáìÝíïíôåò óôá åðßóçìá îåíïäï÷åßá ôçò äéïñãÜíùóçò ôï 

ðáñÜâïëï óõììåôï÷Þò áõîÜíåôáé êáôÜ 30 åõñþ áíÜ óõììåôÝ÷ïíôá.

ÊáôáíïìÞ ÅðÜèëùí

2.000 åõñþ + 50% ôùí óõíïëéêþí 
ðáñáâüëùí ãéá ôá æåýãç åðéóôñÝöïõí
óôïõò íéêçôÝò ôùí ôïõñíïõÜ æåõãþí

Ç äéáíïìÞ ôùí åðÜèëùí ãéá ôá ôïõñíïõÜ æåõãþí èá ãßíåé ùò åîÞò

Open Æåõãþí
(ôï óõíïëéêü ðïóü ðïõ ìïéñÜæåôáé åßíáé 2.000 + 50% ôùí

äéêáéùìÜôùí óõììåôï÷Þò óôçí êáôçãïñßá ïðåí)

1ïò  Æåõãïò  ÃåíéêÞò  ÊáôÜôáîçò 40%
2ïò  Æåýãïò  ÃåíéêÞò  ÊáôÜôáîçò 25%
3ïò Æåýãïò  ÃåíéêÞò  ÊáôÜôáîçò 15%

ÅéäéêÜ ¸ðáèëá
1ï Æåýãïò Mixed  8%

1ï Æåýãïò Remontaz 6%
1ï Æåýãïò  (Ä.Ä. 22) 6%

1-8 Æåõãþí
(ôï óõíïëéêü ðïóü ðïõ ìïéñÜæåôáé åßíáé ôï 50%

ôùí äéêáéùìÜôùí óõììåôï÷Þò óôçí êáôçãï ñßá 1-8)

1ï  Zåýãïò   50%
2ï Æåýãïò   30%
 3ï Æåýãïò   20%

        1-5 Æåõãþí
(ôï óõíïëéêü ðïóü ðïõ ìïéñÜæåôáé åßíáé ôï 50% ôùí 

äéêáéùìÜôùí óõììåôï÷Þò óôçí êáôçãïñßá 1-5)

1ï  Zåýãïò  50% 
  2ï Æåýãïò   30%
  3ï Æåýãïò   20%

        Ãéá üëåò ôéò êáôçãïñßåò êáé ôï ôïõñíïõÜ 
ïìÜäùí áóçìÝíéá âñáâåßá.
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Πληροφορίες – Δηλώσεις Συμμετοχής:
Ο.Α.Μ.Θ.:  Tηλ. 2310-313700, 2310- 233602, Φαξ.  2310-438045

Ε.Ο.Μ.:  Tηλ. 210 7480 400 – Φαξ. 210 7480403
Email: secretariat@hellasbridge.org,  manager@hellasbridge.org 

Εvent Consulting: Tηλ/Φαξ: 2310 865 778, Email: info@event-consulting.gr 

ÔéìÝò äùìáôßùí:  
Ïé ôéìÝò åßíáé áíÜ äùìÜôéï ÇÂ
(ðåñéëáìâÜíïõí ðñùúíü êáé Ýíá ãåýìá) 

ÔéìÝò* (åõñþ) áíÜ 
äùìÜôéï H/B

ATHOS 
PALACE & 
PALLINI 
BEACH

****

MACEDONIAN
SUN
***

TYÐÏÓ ÄÙÌÁÔÉÏÕ

Ìïíüêëéíï 62

Äßêëéíï 80 68

Tñßêëéíï 105 90

Óïõßôá (4 Üôïìá) 140

Óïõßôá (4 Üôïìá)
1 ðáéäß U12

122

Deluxe Äßêëéíï 
ÄùìÜôéï (¢èùò)

120

Superior Óïõßôá (2 
Üôïìá) (¢èùò)

150

*Ïé êñáôÞóåéò äùìáôßùí ðñáãìáôïðïéïýíôáé ìüíï áðü ôçí
ÏñãáíùôéêÞ ÅðéôñïðÞ óôá ôçëÝöùíá êáé email ôçò Åvent Consulting.

ÐñïóêëÞóåéò: 
Óôï ÖåóôéâÜë èá ðñïóêëçèïýí íá óõììåôÝ÷ïõí êïñõöáßïé 
¸ëëçíåò êáé îÝíïé áèëçôÝò ôïõ Áãùíéóôéêïý Ìðñéôæ.
ÌåôáêéíÞóåéò: 
Ãéá ôç äéåõêüëõíóç ôùí óõììåôï÷üíôùí èá õðÜñîïõí 
ïëïêëçñùìÝíá ðáêÝôá ìåôáêßíçóçò (êáé äéáìïíÞò) ðïõ 
èá ðåñéëáìâÜíïõí ìåéùìÝíá áåñïðïñéêÜ åéóçôÞñéá óå 
óõíåñãáóßá ìå ôç Aegean Airlines (áíá÷. ÐáñáóêåõÞ 28/5, 
åðéóôñ. ÄåõôÝñá 1/5 Þ Ôñßôç 2/5)  êáé ìåôáöïñÜ áðü êáé 
ðñïò ôï áåñïäñüìéï ôçò Èåóóáëïíßêçò. Ðåñéóóüôåñåò 
ëåðôïìÝñåéåò èá áíáêïéíùèïýí.

ÅÉÄÉÊÁ ÐÁÊÅÔÁ ÄÉÁÌÏÍÇÓ
ÊÁÉ ÌÅÔÁÊÉÍÇÓÇÓ
3ÇÌÅÑÏ GAMES FESTIVAL
ÄéáìïíÞ óôï îåíïäï÷åßï ¢èùò Þ Ðáëëßíé (3 äéáí. ìå 
çìéäéáôñïöÞ) Áåñïðïñéêü åéóéôÞñéï ÁèÞíá-Èåóóáëïíßêç-
ÁèÞíá ìå ôçí ÁEGEAN.

MåôáöïñÜ áðü êáé ðñïò ôï Áåñïäñüìéï ôçò Èåóóáëïíßêçò 
ìå ëåùöïñåßï Þ ôáîß.
Óýíïëï áíÜ Üôïìï:
Äßêëéíï 310 åõñþ - Ìïíüêëéíï 370 åõñþ

4ÇÌÅÑÏ GAMES FESTIVAL
ÄéáìïíÞ óôï îåíïäï÷åßï ¢èùò Þ Ðáëëßíé (4 äéáí. ìå 
çìéäéáôñïöÞ)
Áåñïðïñéêü åéóçôÞñéï ÁèÞíá-Èåóóáëïíßêç-ÁèÞíá ìå ôçí 
ÁEGEAN.
MåôáöïñÜ áðü êáé ðñïò ôï Áåñïäñüìéï ôçò Èåóóáëïíßêçò 
ìå ëåùöïñåßï Þ ôáîß.
Óýíïëï áíÜ Üôïìï:
Äßêëéíï  350 åõñþ -  Ìïíüêëéíï 430 åõñþ

5ÇÌÅÑÏ GAMES FESTIVAL
ÄéáìïíÞ óôï îåíïäï÷åßï ¢èùò Þ Ðáëëßíé (5 äéáí. ìå 
çìéäéáôñïöÞ)
Áåñïðïñéêü åéóéôÞñéï ÁèÞíá-Èåóóáëïíßêç-ÁèÞíá ìå ôçí 
ÁEGEAN.
MåôáöïñÜ áðü êáé ðñïò ôï Áåñïäñüìéï ôçò Èåóóáëïíßêçò 
ìå ëåùöïñåßï Þ ôáîß.
Óýíïëï áíÜ Üôïìï:
Äßêëéíï 390 åõñþ - Ìïíüêëéíï 490 åõñþ
Óôéò ôéìÝò óõìðåñéëáìâÜíïíôáé üëïé ïé öüñïé.

Ãéá ôï êëåßóéìï ôùí ðáñáðÜíù ðáêÝôùí áðáéôåßôáé, 
ÐñïêáôáâïëÞ 50% ôïõ óõíïëéêïý ðïóïý ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé 
ôçí çìÝñá ðïõ èá óõìöùíçèåß ìå ôï äéïñãáíùôÞ.
Ïé ðñïêáôáâïëÝò ãßíïíôáé ìÝóù ôïõ ôñáðåæéêïý ëïãáñéóìïý 
ôçò ÏñãáíùôéêÞò åðéôñïðÞò:

ÔÑÁÐÅÆÁ: EFG EUROBANK ERGASIAS S.A
SWIFT: EFGBGRAA
ÁÑ. ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÕ: 0026-0138-90-0100029381
Óå äéáôáãÞ Èåüäùñïõ Ôóïñìðáôæüãëïõ ìå ôçí áíáöïñÜ ôïõ 
ïíüìáôïò ôïõ óõììåôÝ÷ïíôá.
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ÅëëçíéêÞ Ïìïóðïíäßá Ìðñéôæ
Öåéäéððßäïõ 30, 115 27 ÁèÞíá,
ôçë.: 210-7480400-2, fax: 210-7480403   
e-mail: president@hellasbridge.org
secretariat@hellasbridge.org
press@hellasbridge.org
http://www.hellasbridge.org

Åêäüôçò - ÄéåõèõíôÞò: Á. ÊáñáìáíëÞ        
ÊáëëéãÜ 37, 152 37 - ÖéëïèÝç
e-mail: annylk@opaf.org

Áñ÷éóõíôÜêôçò: Λουκάς Ζώτος
Öåéäéððßäïõ 30, 115 27 ÁèÞíá
e-mail: magazine@hellasbridge.org 

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

Öùôïãñáößåò    
Öùôïãñáöéêü áñ÷åßï ÅÏÌ 

Αrt Director
Αιμιλία Μπονέλη

ΑΤΕΛΙΕ
Αλφάβητο Α.Ε.Β.Ε.

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

Áãáðçôïß Ößëïé, 

Ο Γεώργιος Ράλλης πορεύεται ήδη στο δρόμο χωρίς γυρισμό με 

«ήσυχη συνείδηση». Αυτός ήταν ο τίτλος του τελευταίου του βι-

βλίου κι εμείς, που τον ζήσαμε από κοντά, το ενστερνιστήκαμε.

Ο πρώην Πρωθυπουργός έχαιρε της εκτίμησης όλων των πολι-

τών, ανεξάρτητα πολιτικών πεποιθήσεων του καθ’ ενός. 

Ήταν έντιμος, ντόμπρος και λάτρης της αξιοσύνης.

Ήταν εκείνος που πάντα με θάρρος και παρρησία έλεγε τη γνώμη 

του και δεν εφείδετο επαίνων αλλά και επικρίσεων όταν διαφω-

νούσε. 

Στη συνείδηση του λαού θα μείνει ως ένας ευπατρίδης της πο-

λιτικής, σε εμάς τους μπριτζέρ όμως έγινε ο δικός μας άνθρω-

πος. Αγάπησε και αγκάλιασε το μπριτζ, το ενέταξε στην ΓΓΑ σαν 

πνευματικό άθλημα, βοηθώντας την άνοδο και την εξάπλωσή 

του. Ποτέ δεν παρέλειψε να το αναφέρει στις συνεντεύξεις του στα 

ΜΜΕ ως το αγαπημένο του χόμπυ, παραθέτοντας και τα πολλά 

πλεονεκτήματά του.

Ο Γεώργιος Ράλλης ευεργέτησε το άθλημα περισσότερο από τον 

καθένα και με την πολύτιμη συμβολή του πραγματοποιήθηκαν 

κορυφαίες εκδηλώσεις στην χώρα μας όπως η Ολυμπιάδα Μπριτζ 

«του 96» στην Ρόδο και το Παγκόσμιο Ατομικό Πρωτάθλημα στο 

Ζάππειο το 2000.

Η ΕΟΜ τον έχει τιμήσει ανακηρύσσοντάς τον Επίτιμο Πρόεδρό 

της. Με την απουσία του γίναμε πολύ φτωχοί. Το κενό του δυ-

σαναπλήρωτο.

Καλό κατευόδιο ΜΕΓΑΛΕ μας Φίλε.

     

Óðýñïò Êïõôñïýìðáò

Ôï ãñÜììá ôïõ ðñïÝäñïõ
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Ο πρώην πρωθυπουργός έμαθε Μπριτζ σε ηλικία 18 
ετών, ενώ ήταν φοιτητής. Τότε παιζόταν ακόμα στην 

Ελλάδα το Bridge plafond. Η μεγάλη αγάπη του για το 
παιγνίδι τον ακολούθησε μέχρι τις τελευταίες του στιγμές 
ενώ όπως ο ίδιος έχει πει τον ωφέλησε και στο να δια-
τηρήσει καλές σχέσεις με άλλους πολιτικούς που ήταν 
φανατικοί παίκτες, όπως π.χ. ο Σοφοκλής Βενιζέλος. 
Ήταν οξυδερκής παίκτης, θετικός στην αγορά (χωρίς να 
χρησιμοποιεί πολλές συμβάσεις) και ισχυρότατος (πρω-
ταθλητικού επιπέδου) στην εκτέλεση και στην άμυνα. 
Σαν άνθρωπος ήταν ευγενής, μετριοπαθής και ευπροσή-
γορος. Του άρεσε πολύ να διηγείται αστείες ιστορίες  ενώ 
ο ίδιος είχε μεγάλη αίσθηση του χιούμορ.

Το 1975, σαν υπουργός Προεδρίας, έπεισε τον τότε 
Πρωθυπουργό Κων. Καραμανλή ότι το αγωνιστικό 

Μπριτζ πρέπει να αναγνωριστεί σαν άθλημα και να εντα-
χθεί στη Γενική Γραμματεία αθλητισμού «ως πνευματική 
άσκηση ιδιαίτερα ωφέλιμη για τους Νέους» και με σκοπό 
να απομακρυνθούν  οι Έλληνες από την χαρτοπαιξία που 
συνδέεται με τον τζόγο. Αυτό έγινε με τον Νόμο 75/75. 

Γενικά η προσφορά και η βοήθεια του Γ. Ράλλη στο αγω-
νιστικό Μπριτζ ήταν τεράστια, ιδιαίτερα τις τρεις τελευ-

ταίες δεκαετίες.  Αναφέρουμε ενδεικτικά και χωρίς λεπτο-
μέρειες την Ολυμπιάδα Μπριτζ που διοργάνωσε η χώρα 
μας το 1996 στη Ρόδο, άλλες μεγάλες διεθνείς διοργα-
νώσεις, όπως το Παγκόσμιο Ατομικό και το πρωτάθλημα 
της Ε.Ε., την βοήθεια σε Σωματεία που είχαν προβλήματα 
στέγασης κλπ. Για όλα αυτά και σε ένδειξη ελάχιστης τιμής 
η ΕΟΜ τον ανακήρυξε επίτιμο Πρόεδρό της.

  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ
(1918 – 2006)

Áíôßï ó’ Ýíá ÌåãÜëï ößëï ôïõ Ìðñéôæ 

Ο Γεώργιος Ράλλης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 26 ∆ε-
κεμβρίου 1918  και φοίτησε στη Νομική Αθηνών. 

Το 1939, που πήρε το πτυχίο του, κατετάγη στο στρατό, 
όπου υπηρέτησε σαν έφεδρος ανθυπολοχαγός (ανθυ-
πίλαρχος) και κατά τη διάρκεια του ελληνο - ιταλικού 
πολέμου διακρίθηκε και παρασημοφορήθηκε για τη γεν-
ναιότητα που επέδειξε. Μετά την ανακωχή στρατεύτηκε 
πάλι, παίρνοντας μέρος στον Εμφύλιο. Αποστρατεύτηκε 
οριστικά το 1948. Εξελέγη βουλευτής το 1950 με το Λαϊ-
κό κόμμα και το 1954 ανέλαβε το Υπουργείο Προεδρίας 
στην κυβέρνηση του Αλ. Παπάγου.  Στις επόμενες κυ-
βερνήσεις Κων. Καραμανλή  έγινε διαδοχικά υπουργός 
∆ημ. Έργων Συγκοινωνιών και Εσωτερικών. Κατά την 
δικτατορία συνελήφθη 3 φορές και εκτοπίστηκε στην 
Κάσο. Πολέμησε τη δικτατορία με άρθρα, βιβλία και κα-
ταγγελίες, ενώ κατέθεσε εναντίον της σε ειδική επιτροπή 
του Κογκρέσου των ΗΠΑ. Μετά την αποκατάσταση της 
∆ημοκρατίας έγινε υπουργός Προεδρίας και μετέπειτα 
Παιδείας. Επέβαλλε την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, 
σημαντικότερο σημείο της οποίας ήταν η κατάργηση 
της καθαρεύουσας και η καθιέρωση της δημοτικής. Στη 
συνέχεια έγινε υπουργός Συντονισμού και Εξωτερικών. 
Τον Μάιο του 1980 εκλέχτηκε πρόεδρος της Ν.∆. αντι-
καθιστώντας τον Κων. Καραμανλή στην πρωθυπουργία. 
Παρέμεινε στο σημαντικότερο αξίωμα της χώρας έως τον 
Οκτώβριο του 1981. 



6

Ãéá íá îåêéíÞóïõìå, ðåßôå ìáò ïñéóìÝíá 
ëüãéá ãéá ôçí ïéêïãÝíåéá êáé ôá ðáéäéêÜ 
óáò ÷ñüíéá.

Tá ðáéäéêÜ ìïõ ÷ñüíéá ôá åîéóôïñþ 
ëåðôïìåñþò óôï âéâëßï ‘êïéôÜæïíôáò 
ðßóù’, ðïõ äçìïóéåýôçêå áðü ôéò 
åêäüóåéò Åñìåßáò ôï 1995. Åêåßíï 
ðïõ èá ìðïñïýóá íá ðñïóèÝóù 
óÞìåñá, êáé öáíôÜæïìáé üôé óáò 
åíäéáöÝñåé, åßíáé üôé ç ìçôÝñá 
ìïõ Ýðáéæå ðïëý êáëü ìðñéôæ êáé 
üôé áõôÞ ç éêáíüôçôá ôçò Ýðåéóå 
ôï Óõìâïýëéï ôçò ÁíáãíùóôéêÞò 
Åôáéñåßáò ÊÝñêõñáò - óùìáôåßï ðïõ 
ðñéí áðü ëßãá ÷ñüíéá åüñôáóå ôçí 
150Þ åðÝôåéï ôçò ßäñõóÞò ôïõ - íá 
åðéôñÝøåé óôéò êõñßåò íá ðáßæïõí 
ìðñéôæ óôéò áßèïõóÝò ôïõ. Ôçí ßäéá 
åðï÷Þ - áíáöÝñïìáé óôá ôÝëç ôçò 
äåêáåôßáò ôïõ 1920 - êáììßá ëÝó÷ç 
óôçí ÁèÞíá Þ óå Üëëç åðáñ÷éáêÞ 
ðüëç äåí åðÝôñåðå óôéò ãõíáßêåò íá 
ðáßæïõí ÷áñôéÜ.

Ðüôå êáé ðþò ìÜèáôå ìðñéôæ;

Ç ìçôÝñá ìïõ åß÷å õðïó÷åèåß, 
üôáí ãßíù 15 íá ìïõ ìÜèåé ìðñéôæ, 
äõóôõ÷þò ðÝèáíå ðïëý íùñßôåñá 
êáé Ýôóé ìðñéôæ Ýìáèá áñãüôåñá, 
ùò öïéôçôÞò ôï 1936. ÐñÝðåé íá ðù 

üôé áðü ôçí áñ÷Þ áõôü ôï ðáé÷íßäé 
ìå Ýèåëîå. ÂÝâáéá ôüôå ðáßæáìå ôï 
ìðñéôæ-ðëáöüí, ôá óëåì äçëáäÞ 
äåí áãïñÜæïíôáí, ìüíï ç áíôÜì 
åß÷å óçìáóßá êáé óçìåéþíïíôáí 
ïé ðáñáðÜíù ìðÜæåò ðïõ 
ðñáãìáôïðïéïýóáí ïé ðáßêôåò.

Ï ðáôÝñáò ìïõ äåí èõìÜìáé íá 
åß÷å áíôéäñÜóåé üôáí Ýìáèå ðùò 
Ýðáéæá ìðñéôæ. Áíôßèåôá, Ý÷ù 
ôçí åíôýðùóç üôé ÷Üñçêå, ãéáôß 
åß÷å ìÜèåé üôé Ýðáéæá ðüêåñ êáé 
ðüêá, ðñÜãìá ðïõ äåí ôïõ Üñåóå 
êáèüëïõ. ÅíèïõóéáóìÝíåò Þôáí 
ïé äýï áäåëöÝò ôïõ ðáôÝñá ìïõ, 
ãéáôß óõ÷íÜ ôïõò Ýëåéðå ï ôÝôáñôïò 
ðáßêôçò êáé ôüôå ìå êáëïýóáí íá 
ëÜâù ìÝñïò óôï ðáé÷íßäé. ¸ðáéæáí, 
áõôÝò êáé ïé óõìðáßêôåò ôïõò, ðïëý 
Üó÷çìá êáé áõôü ìïõ åðÝôñåðå, 
ôéò ðåñéóóüôåñåò öïñÝò, íá 
óõìðëçñþíùíù ôï ÷áñôæéëßêé ìïõ.

Êñßíïíôáò ìåôÜ áðü üëá áõôÜ ôá ÷ñüíéá, 
ôï ìðñéôæ åß÷å èåôéêÞ åðßäñáóç óôç æùÞ 
óáò;

Ôï ìðñéôæ áóöáëþò êáé ìå ùöÝëçóå 
ãéáôß óõìöùíþ ìå åêåßíïõò ðïõ 
äéáôåßíïíôáé üôé ïîýíåé ôï íïõ. Ìå 
ùöÝëçóå üìùò êáé óôçí ðïëéôéêÞ 
ìïõ óôáäéïäñïìßá, ð.÷. ïé êáëÝò 
ìïõ ó÷Ýóåéò ìå ôïí ÓïöïêëÞ 
ÂåíéæÝëï ïöåßëïíôáé êõñßùò óôï üôé 
óõ÷íÜ Ýðáéæá ìðñéôæ ìáæß ôïõ êáé ï 
Íôåãê - ï éó÷õñüò Üíäñáò ôçò Êßíáò 
- Þôáí ðïëý öéëéêüò ìáæß ìïõ, üôáí 
Ýìáèå üôé ðáßæù ìðñéôæ.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΛΛΗ  ΣΤΟΥΣ Θ.ΜΑΤΖΙΑΡΗ ΚΑΙ Μ. ΒΛΑΧΑΚΗ

Ã. ÑÜëëçò: Ôï Ìðñéôæ
äåí óõãêñßíåôáé ìå
êáììßá Üëëç øõ÷áãùãßá

 Ôï áãùíéóôéêü ìðñéôæ 
åßíáé äýóêïëï êáé ïé 
ìåãáëýôåñïé äéåèíåßò 

ðáßêôåò ïñéóìÝíåò öïñÝò 
êÜíïõí ðáéäáñéþäç 

ëÜèç, üìùò, áí 
óôáìáôÞóåé êáíåßò íá 

ðáßæåé, äåí íïìßæù ðùò 
ìðïñåß íá áíôéêáôáóôÞóåé 

ôçí åõ÷áñßóôçóç ðïõ 
äßíåé ôï ìðñéôæ ìå 

ïðïéáäÞðïôå Üëëç ôüóï 
åõ÷Üñéóôç øõ÷áãùãßá. 

Ðïéá Þôáí ç áíôßäñáóç ôïõ êïéíùíéêïý 
êýêëïõ óáò üôáí ëÝãáôå üôé ðáßæåôå 
ìðñéôæ;

Από τις λίγες φορές, που ο κ. Ράλλης έχει
απευθυνθεί από το μικρόφωνο σε Μπριτζιστικό
κοινό (Ανθοκομική 1997)
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Ðïéá åßíáé ç ðéï üìïñöç áíÜìíçóÞ óáò 
áðü ôï ìðñéôæ;

ÊÜèå öïñÜ ðïõ ðáßæù êáëÜ, 
åßôå ùò åêôåëåóôÞò åßôå ùò 
áìõíüìåíïò íïéþèù ìéá îå÷ùñéóôÞ 
åõ÷áñßóôçóç.

Êáé ç ÷åéñüôåñç;
Áêñéâþò ôï áíôßèåôï, üôáí äçëáäÞ 
êÜíù Ýíá êáôÜ ôç ãíþìç ìïõ, 
áóõã÷þñçôï ëÜèïò. ÐÜíôùò 
èõìÜìáé, ìïëïíüôé ðÝñáóáí 45 
÷ñüíéá, üôé ôï 1956, üôáí êüëëçóá 
áíåìïâëïãéÜ áðü ôçí êüñç ìïõ, 
ï ÂåíéæÝëïò, åðåéäÞ áõôüò êáé äýï 
Üëëïé óõìðáßêôåò ôïõ åß÷áí áíïóßá 
êáèþò åß÷áí ðåñÜóåé ôçí áññþóôéá 
áõôÞ, ìïõ ðñüôåéíå íá Ýëèïõí 
óðßôé ìïõ êáé íá ìå øõ÷áãùãÞóïõí 
ëßãï ðáßæïíôáò ìðñéôæ ìáæß ìïõ. 
Äέ÷ôçêá, âÝâáéá, ðïëý åõ÷áñßóôùò 
ôçí ðñüôáóç, üìùò ç øõ÷áãùãßá 
áõôÞ äåí Þôáí êáèüëïõ åõ÷Üñéóôç 
êáèþò åß÷á ìáýñç áôõ÷ßá, êáé äåí 
ðÞñá ïýôå ìßá ðáñôßäá êáé ôéò 3 
çìÝñåò ðïõ ðáßîáìå.

Ïé ðåñéóóüôåñïé äåí ãíùñßæïõí üôé ç 
áíáãíþñéóç ôïõ áãùíéóôéêïý ìðñéôæ 
ùò Üèëçìá áðü ôï Åëëçíéêü êñÜôïò 
ïöåßëåôáé óå óáò. ÈÝëåôå íá ìáò ðåßôå 
äõï ëüãéá ãé’ áõôü;

Ôï 1975, ï ôüôå ãåíéêüò ãñáììáôÝáò 
ôçò ÅÏÌ, ößëïò ìïõ äéêçãüñïò 
Äçì. Ðáðáóôáýñïõ ìå Ýðåéóå ðùò 
ôï áãùíéóôéêü ìðñéôæ ùò ðíåõìáôéêÞ 
Üóêçóç éäéáßôåñá ùöÝëéìç ãéá ôïõò 
íÝïõò èá Ýðñåðå íá áíáãíùñéóôåß 
áðü ôï êñÜôïò ùò Üèëçìá. Åãþ 
ìå ôç óåéñÜ ìïõ, Ýðåéóá ôïí 

ôüôå ðñùèõðïõñãü áåßìíçóôï 
Êùí. ÊáñáìáíëÞ. Ôïõ áíÝðôõîá 
üôé ïé ¸ëëçíåò åßíáé öáíáôéêïß 
÷áñôïðáßêôåò êáé üôé áí áãáðÞóïõí 
ôï ìðñéôæ ùò Üèëçìá èá ìåôñéáóèåß 
êÜðùò áõôü ôï åðéâëáâÝò ðÜèïò 
ôïõò. Ï ÊáñáìáíëÞò ðåßóôçêå 
åýêïëá, ãéáôß Þôáí ðñáãìáôéóôÞò 
êáé áðü íÝïò ãíþñéæå ðüóï ôá 
ôõ÷åñÜ ðáé÷íßäéá ðáñáóýñïõí ôïõò 
¸ëëçíåò. Ãé’ áõôü ôï ëüãï Üëëùóôå 
åðÝôñåøå íá äçìéïõñãçèïýí ëÝó÷åò 
ìüíï óôçí ÁèÞíá (ÐÜñíçèá) êáé 
óôçí ôïõñéóôéêÞ ÊÝñêõñá êáé ôçí 
Ñüäï, üðïõ üìùò áðáãïñåõüôáí 
áõóôçñüôáôá ç åßóïäïò ôùí íôüðéùí. 
Áóöáëþò, áí æïýóå, èá ëõðüôáí 
ãéáôß ãÝìéóå êáæßíá ç ðáôñßäá ìáò, 
åíþ èá ÷áéñüôáí ãéáôß ðëçèýíïíôáé 
ïé ößëïé ôïõ áãùíéóôéêïý ìðñéôæ.

Áí åß÷áôå Ýíá ‘ìáãéêü ñáâäÜêé’ êáé 
ìðïñïýóáôå íá áëëÜîåôå êÜôé óôï 
ìðñéôæ, ôé èá Þôáí áõôü;

Èá áðáãüñåõá ôï êÜðíéóìá óôéò 
áßèïõóåò üðïõ äéåîÜãïíôáé ôá 
ôïõñíïõÜ êáé èá åðé÷ïñçãïýóá 
ôçí ÅÏÌ êáé ôïõò óõëëüãïõò þóôå 
íá åßíáé äõíáôÞ ç åíïéêßáóç ðéï 
êáôÜëëçëùí áéèïõóþí ãéá ôïõò 
áãþíåò ìðñéôæ. Ðéóôåýù áêüìá 
üôé ç äéÜäïóç ôïõ ìðñéôæ èá 
áðïôñÝøåé ôç íåïëáßá áðü ðïëëÝò 
åðéâëáâåßò óõíÞèåéåò, ë.÷. åßíáé 
âÝâáéï üôé åêåßíïé ðïõ åßíáé ößëïé 
ôïõ áãùíéóôéêïý ìðñéôæ ðïôÝ äåí 
èá êÜíïõí ÷ñÞóç íáñêùôéêþí.

Ôé óõìâïõëÞ èá åß÷áôå íá äþóåôå 
óôïõò ìÝóïõò ðáßêôåò ðïõ äéáâÜæïõí ôï 
ðåñéïäéêü ìáò;

Èá óõìâïýëåõá ôïõò íÝïõò 
êõñßùò, íá ìåëåôïýí ðñïóåêôéêÜ 
üëç ôçí ýëç, êáèþò íïìßæù üôé 
üóá äçìïóéåýïíáé óôï ðåñéïäéêü 
- Üñèñá êáé ðñïâëÞìáôá - åßíáé 
ðïëý åíäéáöÝñïíôá êáé óõã÷ñüíùò 

Áíáäçìïóßåõóç
∆ημοσιεύτηκε στο υπ.αριθ. 43 περιοδικό 
«το Μπριτζ», Ιούλιος – Αύγουστος 2001. 

äéäáêôéêÜ. Èá ôïõò Ýëåãá åðßóçò, 
íá ðñïóðáèÞóïõí íá åðåêôåßíïõí 
ôïí êýêëï ôùí øõ÷ïëïãéêþí ôïõò 
áðáó÷ïëÞóåùí. íá áó÷ïëçèïýí 
ìå áèëçôéêÜ ðáéãíßäéá, íá 
äéáâÜæïõí åíäéáöÝñïíôá âéâëßá 
êáé íá ÷áñïýí ôç æùÞ êáé ôá íéÜôá 
ôïõò, ðïõ äõóôõ÷þò ðåñíïýí 
ãñÞãïñá. ÁõôÝò ôéò õðïäåßîåéò ôéò 
êÜíù áðü ðñïóùðéêÞ ðåßñá êáé 
ôéò áêïëïõèþ êáé óÞìåñá, ðáñüëï 
âÝâáéá ðïõ åäþ êáé ðïëëÜ ÷ñüíéá 
Ýðáøá íá åßìáé íÝïò. Åîáêïëïõèþ 
ôï êáëïêáßñé íá êïëõìðþ 1000 
ìÝôñá êÜèå ìÝñá êáé ôï ÷åéìþíá 
íá ðáßæù äýï öïñÝò ôçí åâäïìÜäá 
ãêïëö. ÄéáâÜæù åðßóçò 2-3 þñåò 
ôçí çìÝñá, êõñßùò éóôïñéêÜ âéâëßá. 
Èá óõíéóôïýóá ôÝëïò óôïõò 

áñ÷Üñéïõò íá ìçí áðïãïçôåýïíôáé 
üôáí êÜíïõí áäéêáéïëüãçôá 
ëÜèç. íá ìçí ìå ìéìçèïýí, 
ãéáôß åãþ üôáí Üñ÷éóá íá ðáßæù 
áãùíéóôéêü ìðñéôæ áðåëðéæüìïõí 
êáé üôáí ôçí ‘ðáôïýóá’ Üó÷çìá, 
äåí îáíÜðáéæá ãéá åâäïìÜäåò. 
Ìéá ìÜëéóôá öïñÜ ç ðïéíÞ ðïõ 
åðÝâáëá óôïí åáõôü ìïõ äéÞñêåóå 
2 ìÞíåò. Ôï áãùíéóôéêü ìðñéôæ 
åßíáé äýóêïëï êáé ïé ìåãáëýôåñïé 
äéåèíåßò ðáßêôåò ïñéóìÝíåò öïñÝò 
êÜíïõí ðáéäáñéþäç ëÜèç, 
üìùò, áí óôáìáôÞóåé êáíåßò íá 
ðáßæåé, äåí íïìßæù ðùò ìðïñåß íá 
áíôéêáôáóôÞóåé ôçí åõ÷áñßóôçóç 
ðïõ äßíåé ôï ìðñéôæ ìå ïðïéáäÞðïôå 
Üëëç ôüóï åõ÷Üñéóôç øõ÷áãùãßá.   

Αν ζούσε ο Κων/νος 
Καραμανλής θα χαιρόταν 

γιατί πληθύνονται οι 
φίλοι του αγωνιστικού 

Μπριτζ

Ðéóôåýù áêüìá üôé ç 
äéÜäïóç ôïõ ìðñéôæ èá 
áðïôñÝøåé ôç íåïëáßá 

áðü ðïëëÝò åðéâëáâåßò 
óõíÞèåéåò
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Ï êüóìïò ôïõ ÌÐÑÉÔÆ
Επιμελείται ο Άσσος Πίκα

ÁãùíéóôéêÜ êáé Üëëá
Ο Ε θ ν ι κ ό ς 

μας διαι-
τητής ∆ημή-
τρης Μπάλλας 
χρίστηκε επι-
κεφαλής διαι-
τητής αγώνων 
(chief tournament director) της 
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Έτσι 
βρίσκεται τώρα στη πέμπτη (!) θέση 
της επετηρίδας  και μία μόλις κα-
τηγορία κάτω από την κορυφαία, 
όπου όμως βρίσκεται μόνο ένας, ο 
Antonio Riccardi. Στην κατηγορία 
του ∆ημήτρη βρίσκονται μόνο 3 
ακόμα διαιτητές ενώ δεκάδες άλ-
λους συναντάμε στις χαμηλότερες 
κατηγορίες. Θερμά συγχαρητήρια 
και να σε δούμε, ∆ημήτρη, και στη 
κορυφή της λίστας. 

Η μετάδοση του τελικού 
σταδίου των αγώνων επι-

λογής με το σύστημα Vugraph, 
από την ιστοσελίδα της Bridge Base 
Online, την δημοφιλέστατη αυτή δι-
αδικτυακή τοποθεσία, παρακολου-
θήθηκε από πολυάριθμους φίλους 
του  παιγνιδιού σε όλο τον κόσμο. 
Η θέαση ξεπέρασε ορισμένες στιγ-
μές τα 900 άτομα και ίσως θα ήταν 
αρκετά μεγαλύτερη, αν τις ίδιες 
περίπου ώρες δεν αναμεταδιδόταν 
και αγώνας της ομάδας Lavazza (με 
μέλη της Παγκόσμιας πρωταθλήτρι-
ας ομάδας της Ιταλίας).

Η αποχή από τους φετινούς 
αγώνες επιλογής όπεν 

ορισμένων ζευγών που στο 

παρελθόν μας έχουν εκπροσωπή-
σει στους Πανευρωπαϊκούς αγώνες 
και την Ολυμπιάδα οφείλεται κυρί-
ως σε επαγγελματικές υποχρεώσεις  
αλλά και κατά μεγάλο μέρος στο 
βεβαρημένο διεθνές πρόγραμμα 
(Παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Βε-
ρόνα) και στην εντελώς ακατάλλη-
λη ημερομηνία που γίνονται φέτος 
οι Πανευρωπαϊκοί αγώνες (12 έως 
26 Αυγούστου). Αντίθετα, η επό-
μενη χρονιά, 2007, δεν έχει καμία 
μεγάλη διεθνή διοργάνωση, για τις 
κατηγορίες Όπεν και Γυναικών! Το 
πρόβλημα αυτό έχει παρουσιαστεί 
πάλι από τις στήλες του περιοδικού 
μας. Μήπως είναι καιρός η Ευρωπα-
ϊκή και η Παγκόσμια Ομοσπονδία 
να επανεξετάσουν τον συγχρονισμό 
των πρωταθλημάτων τους, που άλ-
λωστε επαναπροσδιορίστηκε σχετι-
κά πρόσφατα, το 2001; 

Πάντως η αποχή πρω-
ταθλητών είχε και τις 

ευχάριστες συνέπειες. Έτσι 
τέσσερα από τα έξη μέλη της εθνι-
κής όπεν προκρίθηκαν για να  
συμμετάσχουν για πρώτη φορά σε 
Πανευρωπαϊκούς αγώνες όπεν ενώ 
για πρώτη φορά τρία ζεύγη που με-
τείχαν στους αγώνες επιλογής ήταν 
από την Βόρεια Ελλάδα και ένα από 
αυτά βρίσκεται πλέον στην ομάδα 
που θα μας αντιπροσωπεύσει στο 
εξωτερικό.

Η φετινή γιορτή της ΕΟΜ, 
με αγώνες, απονομές 

επάθλων κλπ, που έγινε για 
πρώτη φορά, είχε μεγάλη επιτυχία 
έγινε όμως σε ακατάλληλη ημε-
ρομηνία, λόγω του βεβαρημένου 
αγωνιστικού προγράμματος. Έτσι 
επηρεάστηκαν άμεσα οι προκριμα-
τικοί του Πανελλήνιου πρωταθλή-
ματος ζευγών Όπεν στην Αθήνα 
καθώς έγιναν Πέμπτη, Παρασκευή 
και Σάββατο, πριν την κυριακάτικη 
εκδήλωση, με αποτέλεσμα τις σα-
φώς μειωμένες συμμετοχές στην 
πρωτεύουσα, στις κατηγορίες 1-8 
και 1-5. Συνολικά πάντως, σε όλη 
τη χώρα, η συμμετοχή στο πρωτά-
θλημα έφτασε τα 304 ζεύγη, ο δεύ-
τερος μεγαλύτερος αριθμός συμμε-
τοχής στο πρωτάθλημα αυτό, μετά 
το περσινό μεγάλο ρεκόρ των 339 
ζευγών.

Και μια και ο λόγος για Παγκό-
σμιους πρωταθλητές, δύο από 

αυτούς, οι Ιταλοί Giorgio Duboin και 
Fulvio Fantoni θα συμμετάσχουν 
προσκεκλημένοι στο Φεστιβάλ της 
Χαλκιδικής, που θα γίνει από  28 
Απριλίου έως 1 Μαΐου 2006. 

Giorgio Duboin Fulvio Fantoni
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Μια απώλεια που μας λύ-
πησε πάρα πολύ όλους 

ήταν αυτή του ∆ημήτρη ∆η-
μοτάκη, που πέθανε νικημένος από 
την επάρατη νόσο. Θα μείνει στη 
μνήμη μας η ντόμπρα και ευγενής 
φιγούρα του.

Κατόπιν αιτήματος του 
ΟΑΜ Κηφισιάς και σχε-

τικής απόφασης του ∆Σ της 
ΕΟΜ,  μετατίθενται οι ημερομηνίες 
διεξαγωγής των προκριματικών Αθη-
νών του Πανελληνίου Πρωταθλήμα-
τος Ζευγών Κατηγοριών 2006 και θα 
διεξαχθούν από 12 έως 14  Μαΐου 
2006, αντί 5 έως 7 Μαΐου 2006. 

Στις ημερομηνίες 3 έως 7 Μαΐου 
2006 θα διεξαχθεί το φεστιβάλ Αν-
θοκομικής Κηφισιάς, στις εγκατα-
στάσεις του «Ζηρινείου».

Πολύ μεγάλη ήταν η αντα-
πόκριση των μπριτζέρ 

στην εκστρατεία συγκέντρω-
σης χρημάτων για την αποκατάστα-
ση της φυσικής κατάστασης του νε-
αρού Σταμάτη Σοφιού, μέλους της 
μπριτζιστικής οικογένειας του Βασ. 
Σοφιού. Εκτός από της ειδικές ημε-
ρίδες που διοργάνωσε αφιλοκερ-
δώς κάθε Σωματείο σημαντικότατες 
ήταν και οι εθελοντικές εισφορές 
εκτός τουρνουά, που προσέφεραν 
επώνυμοι και ανώνυμοι παίκτες, 
όπως και Σωματεία. Αποδείχτηκε 
έτσι περίτρανα ότι οι αθλητές του 
Μπριτζ αποτελούν μια οικογένεια 
και μάλιστα με μέλη πολύ δεμένα 
μεταξύ τους. 

ÊÁÔÇÃÏÑÉÁ OPEN: Óõììåôï÷Þ 13 æåýãç    
    1. Ðáíüðïõëïò Ê–ËáããïõñÜíçò Ö. 60,13%
    2. ÊïôñùíÜñïõ Á. –Ìçëéôóüðïõëïò É. 55,41%
    3. ÌÝëéáò Â.–Êïõôñïýìðáò Ó. 53,88%
    4. ÐáðõñÜêç Ì.–ÄåñìéôæÜêç Ê. 53,75%
    5. Ðñïêïðßïõ É. –Ìùõóßäçò  Á. 51,66%
    6. Âëï÷áéôïðïýëïõ ×. – Âëï÷áéôüð. Ì. 50,41%

Από απόλυτη επιτυχία στέφθηκε 
η πρωτοβουλία του Αθλητικού 

Ομίλου Μπρίτζ Χαλκίδας να διοργα-
νώσει τριήμερο εκδρομικό τουρνουά 
στη Στενή το τριήμερο 10,11  12 Φε-
βρουαρίου.
Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες 
και τα προβλήματα που δημιουργή-
θηκαν από την ισχυρή χιονόπτωση, 
που είχε σαν αποτέλεσμα την συσ-
σώρευση χιονιού σε ύψος πέραν του 
ενός (1) μέτρου μέσα στις κατοικημέ-
νες περιοχές, 84 αθλητές συμμετείχαν 
στην εκδήλωση σε τρεις κατηγορίες 
(Όπεν, 1-9 και 1-5) και έμειναν με 
τις καλύτερες των εντυπώσεων από 
την ζεστή φιλοξενία που έτυχαν στο 
γραφικό χωριό της Εύβοιας αλλά 
και από το υψηλού επιπέδου Μπριτζ 
που παίχθηκε και τον έντονο συνα-
γωνισμό που υπήρξε για την τελική 
επικράτηση.
Το εγχείρημα αυτό του τοπικού ομί-
λου να διοργανώσει τουρνουά σε 
ένα μικρό χωριό, κοντά στη φύση, 
στήριξε ένθερμα η Ελληνική Ομο-
σπονδία Μπριτζ δια του προέδρου 
της κ. Σπύρου Κουτρούμπα, ο οποίος 
μετείχε ενεργά στον αγώνα και έμει-
ναν, αυτός και οι συνεργάτες του, 
ενθουσιασμένοι  από τη διοργάνωση 
του Α.Ο.Μ. Χαλκίδας και πρότεινε 
στον νεοεκλεγέν ∆.Σ., την καθιέρωση 
αυτής της εκδήλωσης σε ετήσια βάση 
ενώ το τουρνουά της Στενής να πε-
ριληφθεί στις πάγιες εκδηλώσεις της 
Ομοσπονδίας.
Νικητές ανά κατηγορία αναδείχθηκαν:

Ο Α.Ο.Μ.Χ. εκφράζει τις ευχαριστίες 
του σ’ όλους τους συμμετέχοντες, 
στην διεύθυνση και το προσωπικό 
του ξενοδοχείου «ΣΤΕΝΗ» που φιλο-
ξένησε την εκδήλωση και ιδιαιτέρως 
τον ∆ήμαρχο ∆ιρφύων κ. Μπου-
ροδήμο ο οποίος ανά πάσα στιγμή 
ανταποκρίθηκε στην επίλυση των 
προβλημάτων που προέκυψαν στα 
θέματα πρόσβασης και στάθμευσης 
στην περιοχή. 

ÊÁÔÇÃÏÑÉÁ 1-9 : Óõììåôï÷Þ 16 æåýãç
1. Áíôùíßïõ Ì. –Ìðïõñßêá Ì 58,25%
2. ÊáðåôáíÜêç Å. – ÃêéêÜêçò Ð. 58,17% 
3. ÌðáëÜöáò Ä. –Ðíåõìáôéêüò Ó. 58,13%  
4. ÃêéêÜêç Á.–Âïëéþôçò Ó. 56,12% 
5. Ìé÷áëéôóÜíïõ Ö. –ÔïðáëéÜí Ä. 56,00%
6. Ãéáííáêïðïýëïõ Ñ.–ÁðïóôïëÝñç Å. 52,96% 

ÊÁÔÇÃÏÑÉÁ 1-5: Óõììåôï÷Þ 13 æåýãç
    1. Óôåíïý ×.–Êïëéïðïýëïõ Â.  58,56%
    2. Ôóåêïýñá Á–ÌáìïõíÜò Ð. 55,80% 
    3. Ãáìâñïý Ã. –Ãáìâñüò Ñ. 53,70%
    4. Ôóéñéãþôç Ó.  –Ðñùôüðáðáò Ä. 53,50%
    5. ÐïèçôÜêç Æ.–ÐïèçôÜêçò Ì.  53,33%
    6. Ôóáñôßíïãëïõ Ó.  –ÌÞôóçò  Í. 53,16%      
 

Αβάντων 67-34100 ΧΑΛΚΙ∆Α Τηλ.:22210-60888, FAX:22210-60887

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

ΕΚ∆ΡΟΜΙΚΟ
ΣΤΗ ΣΤΕΝΗ
ΕΥΒΟΙΑΣ

ÁÈËÇÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ ÌÐÑÉÔÆ ×ÁËÊÉÄÁÓ
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Η εορταστική εκδήλωση της ΕΟΜ περι-
λάμβανε:

Αγώνα μιας ημερίδας με  συμμετοχή 120 
ζευγών, που έπαιξαν σε 3 κατηγορίες: 
Όπεν, 1-8 και 1-5.

ÁðïíïìÞ åéäéêþí ôéìçôéêþí ðëáêåôþí 
óôçí Áííá Óðçëéïðïýëïõ, ôçí Öùöþ 
Áìáñáíôßíç, ôçí Èåïäïóßá Êåóßóïãëïõ 
êáé ôïí Íßêï ÁóìåíéÜäç ãéá ôçí ðïëõåôÞ 
ðñïóöïñÜ ôïõò óôï Üèëçìá.

ÅïñôáóôéêÞ åêäÞëùÅïñôáóôéêÞ åêäÞëùóç Åóç Å.Ï.Ì..Ï.Ì.

Αποτελέσματα
Κατηγορία 1-16 (όπεν)

1 ΜΑΝΩΛΑΣ Ι -ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Φ 73.92

2 ΜΑΜΙ∆ΑΚΗ Λ -ΡΟΥΣΣΟΣ Γ 70.83

3 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Ι -∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ∆ 66.63

4 ΒΕΛΩΝΗ Α -ΠΑΠΑΚΟΝ∆ΥΛΗΣ Ι 63.76

5 ΜΑΡΚΙ∆ΟΥ Μ. -ΚΟΡΩΣΗΣ Θ 60.65

6 ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β -ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ 59.67

Κατηγορία 1-8

1 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ Μ -ΤΑΣΟΥΛΗ Τ 64.95| 

2 ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ Κ -ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ Ν 60.98

3 ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥ Τ -ΛΑΜΠΑΚΗ Μ 59.82

4 ΒΑΛΒΗ Α -ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ∆. 59.70

5 ΜΑΚΡΗ Μ -ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Π 59.70

6 ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ Ε -ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ Α 59.52

Κατηγορία 1-5

1 ΛΙΟΥΜΠΕΝΟΒ Β -ΣΑΒΒΑΙ∆ΗΣ Π 65.70

2 ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Μ -ΡΑΝΙΟΣ ∆ 64.26

3 ΒΟΥΡΟΥ Μ -ΚΕΡΑΜΙ∆Α Μ 62.38

4 ΧΑΝΙΚΙΑΝ Ν -ΧΑΝΙΚΙΑΝ Ο 61.26

5 ΑΛΥΣΑΝ∆ΡΑΤΟΥ Ε -ΣΠΑΝΟΥ Α. 61.19

6 ΧΑΛΙΚΑΚΗ Μ -ΧΑΛΙΚΑΚΗΣ Ν 60.95

Για πρώτη φορά στην ιστορία της η ΕΟΜ πραγματοποί-
ησε, την Κυριακή 22 Ιανουαρίου, μια ετήσια εορταστι-

κή εκδήλωση με σκοπό να απονείμει, σε μία κοινή για 
όλους τους αθλητές γιορτή, τα έπαθλα στους νικητές των 
διαφόρων πρωταθλημάτων της αλλά και για να τιμήσει 
την επί 4 δεκαετίες ύπαρξη του αγωνιστικού Μπριτζ στη 
χώρα μας όπως και πρόσωπα που είναι συνδεδεμένα 
με την πορεία αυτή. Καλό θα ήταν η εκδήλωση αυτή να 

καθιερωθεί και να γίνεται κάθε χρόνο, ίσως σε ημερο-
μηνία που θα είναι περισσότερο δυνατή η συμμετοχή 
και εκπροσώπων ή  δικαιούμενων βράβευσης της Πε-
ριφέρειας. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό θα μπορούσε να 
καθιερωθεί μια ανάλογη εκδήλωση στη Βόρεια Ελλάδα. 
Φέτος η βράβευση των αθλητών της Περιφέρειας είναι 
πιθανόν να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Φε-
στιβάλ Χαλκιδικής. 

Απονομή επάθλων Πανελληνίων Πρω-
ταθλημάτων και Κυπέλλων ΕΟΜ 2004 
– 2005. 
Κοπή πίτας και πλούσιο γεύμα.
Όλη η εκδήλωση ήταν προσφορά της 
ΕΟΜ στους αθλητές της και έγινε δυνατή 
χάρη σε ευγενικές χορηγίες.
Η εορταστική εκδήλωση καλύφτηκε, με 
πλούσια ρεπορτάζ, από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης (τηλεόραση, εφημερίδες και 
περιοδικά).
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ÅïñôáóôéêÞ åêäÞëùóç Å.Ï.Ì.

Tο τελικό στάδιο των αγώνων επιλογής Εθνι-
κών Ομάδων 2006 Όπεν, που διεξάχθηκε 

στις 25 και 26 Φεβρουαρίου 2006, αναμεταδό-
θηκε ζωντανά, για πρώτη φορά, με το σύστημα 
Vugraph, από την ιστοσελίδα της Bridge Base 
Online, την δημοφιλέστερη, ίσως, διαδικτυακή 
τοποθεσία Μπριτζ και παρακολουθήθηκε από 
εκατοντάδες φίλους του  σε όλο τον κόσμο.
Οι νέες εθνικές ομάδες θα εκπροσωπήσουν τη 
χώρα μας στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα και στους 
Πανευρωπαϊκούς αγώνες που θα γίνουν τον Ιού-
νιο και τον Αύγουστο 2006 αντίστοιχα.
Στον αγώνα επιλογής εθνικών ομάδων Γυναι-
κών συμμετείχαν 11 ζεύγη. Σε αυτά δεν ήταν ο 
ισχυρότερος, ίσως, γυναικείος συνδυασμός των 

τελευταίων ετών, το ζεύγος Κυριακίδου Νίτσα 
– Μαμιδάκη Λίνα ενώ απουσίαζαν επίσης και 
μερικά άλλα «ονόματα» που, όμως, είτε δεν με-
τέχουν τα τελευταία χρόνια στους αγώνες αυτούς 
είτε προτιμούν να αγωνίζονται στη Selection 
όπεν. Με σκοπό να αναδειχτούν νέα  σταθερά 
ζεύγη στο χώρο και να αποφευχθούν ευκαιρια-
κοί συνδυασμοί της τελευταίας στιγμής καθιερώ-
θηκε και θα ισχύσει από την επόμενη φορά για 
τη Selection Γυναικών το κριτήριο που ισχύει και 
στους αγώνες όπεν, δηλαδή να μη μπορούν να 
συμμετάσχουν ζεύγη τα οποία δεν έχουν παίξει 
μαζί, τουλάχιστον σε 3 μεγάλα πρωταθλήματα 
(από αυτά που δίνουν βαθμούς προεθνικής) τα 
δύο προηγούμενα έτη.  

Áãþíåò åðéëïãÞò 
εθνικών ομάδων 2006

Ολοκληρώθηκαν οι αγώνες επιλογής και αναδείχτηκαν οι νέες εθνικές 
ομάδες Μπριτζ, Όπεν και Γυναικών.
EèíéêÞ ïìÜäá ¼ðåí 2006

1. ÊáñáìáíëÞò Ìßëôïò - ÌáôæéÜñçò ÈáíÜóçò
2. Æþæçò ÓùôÞñçò - ÊïõêïõóÝëçò ÔÜóïò
3. Ðáðáêõñéáêüðïõëïò ÃéÜíêïò -  Ößëéïò ¢ñçò.

EèíéêÞ ïìÜäá ¼ðåí 2006 ãõíáéêþí

1. Ëáìðñéíïý Óïößá - Ëéáêïðïýëïõ Åëßíá
2. Êáíåëëïðïýëïõ ÄÝóðïéíá - Ïéêïíüìïõ ËéÜíá
3. ÃêëáâÜíç ÂÜíôá - Ôóéñßêïõ ËÝíéá.

Η Selection γυναικών διεξάχθηκε 
με συμμετοχή 11 ζευγών, σε 3 φά-
σεις – στάδια, με το ίδιο σύστημα 
που έγιναν οι αγώνες αυτοί και πριν 
2 χρόνια, δηλαδή συναντήσεις όλοι 
εναντίων όλων, με βαθμολογία 
imp’s εναντίον του μέσου όρου και 
σταδιακό αποκλεισμό ζευγών.

Τα αποτελέσματα του 1ου σταδίου:
1) Λαμπρινού – Λιακοπούλου 177

2) Γκλαβάνη – Τσιρίκου 170

3) Βενετάκη – Γεωργίου 159

4) Κορδάτου – Ρόη 149

5) ∆οξιάδη – Σπανού 146

6) Παναγάκη–Παπαδοπούλου 145

7) Κανελ/πούλου–Οικονόμου 142

8) Αναστασιάδου – Μαντά 140,25

9)  Βλάχου – Στελλάκη
και Λιναρά – Μήτση 139

11) Κορώση – Μαρκίδου 137.

Τα 3 τελευταία ζεύγη αποκλείστη-
καν από τη συνέχεια και τα υπό-

1 2 3 1 2 3
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λοιπα συνέχισαν τον αγώνα στο 
επόμενο στάδιο, την φάση των 8, 
για να αποκλειστούν τα 2 τελευταία 
ζεύγη και να καθοριστούν τα έξη 
από τα οποία θα αναδεικνύονταν οι 
δύο εθνικές ομάδες 2006, Α΄και Β΄. 
Τα αποτελέσματα του 2ου σταδίου 
ήσαν (εμπεριέχονται και τα carry 
over από το πρώτο στάδιο): 1) Λα-
μπρινού – Λιακοπούλου 204 2) Κα-
νελλοπούλου – Οικονόμου 179,75, 
3) ∆οξιάδη – Σπανού και Βενετάκη 
– Γεωργίου 171, 5) Κορδάτου – Ρόη 
170,25, 6) Γκλαβάνη – Τσιρίκου 
165,5, 7) Παναγάκη – Παπαδο-
πούλου 157 και 8) Αναστασιάδου 
– Μαντά 140,25.
Τα έξη πρώτα ζεύγη αγωνίστηκαν 
ένα ακόμα τριήμερο, τερματίζοντας 
τον μακρύ και επίπονο αγώνα με 
την εξής σειρά:
1) Ëáìðñéíïý – Ëéáêïðïýëïõ 109,5 
2) Êáíåëëïðïýëïõ – Ïéêïíüìïõ 93, 
3) ÃêëáâÜíç – Ôóéñßêïõ 85,75
4) ÊïñäÜôïõ – Ñüç 70
5) ÂåíåôÜêç – Ãåùñãßïõ 66,75
êáé 6) ÄïîéÜäç – Óðáíïý 66,5.

Είναι χαρακτηριστικό, για την αξιο-
πιστία του συστήματος των αγώνων, 
ότι τα τρία πρώτα ζεύγη κατέλαβαν 
τις θέσεις 2 έως 4 στην προηγούμε-
νη Selection, το έτος 2004 (το 1ο 
ζεύγος Κυριακίδου - Μαμιδάκη δεν 
μετείχε φέτος, όπως είπαμε). 
Τα ζεύγη που τερμάτισαν στις θέ-
σεις 4 έως 6 θα αποτελέσουν την 
Β’ εθνική ομάδα και θα κληθούν να 
αναπληρώσουν, με τη σειρά που 
τερμάτισαν και σε περίπτωση ανά-
γκης, όποιο ή όποια ζεύγη, από τα 
τρία πρώτα, δεν μπορέσει να συμ-
μετάσχει σε κάποια διοργάνωση. 
Στους αγώνες επιλογής όπεν ξε-
κίνησαν μόνο 8 ζεύγη, από τα 12 
που είχαν αρχικά εκδηλώσει ενδια-
φέρον. Έτσι, για διάφορους (επαγ-
γελματικούς και άλλους) λόγους 
δεν συμμετείχαν τελικά οι Ζώτος Λ. 
– Λαμπρινός Α., Κανναβός Π. - Κα-

παγιαννίδης Κ. και  Καπαγιαννίδης 
Α. – Λιαράκος Σ., ζεύγη που έχουν 
εκπροσωπήσει στο παρελθόν πολ-
λές φορές τη χώρα μας σε μεγάλους 
διεθνείς αγώνες, ενώ ακύρωσαν την 
συμμετοχή τους και οι Καλιακμάνη 
Α. – Παπαχατζής Ν.  
Τα 8 ζεύγη ξεκίνησαν έναν αγώνα 
παρόμοιο με αυτόν της Selection 
γυναικών, με τη διαφορά ότι ξεκί-
νησαν από τη φάση των 8 και η τε-
λική φάση των 6 επιμηκύνθηκε και 
διάρκεσε 4 ημέρες. Τα αποτελέσμα-
τα της Α’ φάσης:
1) Καμινάρης – Μπόζεμπεργκ 114
2) Ζώζης – Κουκουσέλης,
Νικητόπουλος – Χατζόπουλος και 
Παπακυριακόπουλος – Φίλιος 109
5) Αγγελόπουλος – Νίνος και 
Καραμανλής – Ματζιάρης 100
7) Αλτίνης – Περδικάρης και
∆ιονυσόπουλος – Προκοπίου 98. 
Τα δύο τελευταία ζεύγη απο-
κλείστηκαν από τη συνέχεια των 
αγώνων. Η κατάταξη της τελικής 
φάσης (μαζί με τα carry over από 
το πρώτο στάδιο):
1) ÊáñáìáíëÞò – ÌáôæéÜñçò 213
2) Æþæçò – ÊïõêïõóÝëçò 209
3)  Ðáðáêõñéáêüðïõëïò –

Ößëéïò 199,
4)  Íéêçôüðïõëïò –

×áôæüðïõëïò 194,5
5)  ÊáìéíÜñçò – Ìðüæåìðåñãê 

181,75
6) Áããåëüðïõëïò – Íßíïò 170,25. 

Τα αποτελέσματα ήσαν λίγο – πολύ 
φυσιολογικά, με μοναδική μικρή 
έκπληξη την πρόκριση στην εθνι-
κή ομάδα - και μάλιστα στη δεύ-
τερη θέση της τελικής κατάταξης 
- του ζεύγους των Σωτήρη Ζώζη 
και Τάσου Κουκουσέλη, απόλυτα 
δικαιολογημένη όμως από την από-
δοση τους σε όλη τη διάρκεια των 
αγώνων. Αντίθετα δεν απέδωσε 
τα αναμενόμενα ένα άλλο ζευγάρι 
Θεσσαλονικέων, που ήταν ανάμεσα 

στα εξαρχής φαβορί, αυτό των Πέ-
τρου Αγγελόπουλου και Σωτήρη 
Νίνου. 
Είναι πάντως η πρώτη φορά, στην 
ιστορία του Ελληνικού Μπριτζ, 
που ζευγάρι από τη Βόρεια Ελ-
λάδα  τερμάτισε στα 3 πρώτα των 
αγώνων επιλογής εθνικών ομάδων 
όπεν και θα είναι επίσης η πρώτη 
φορά που θα εκπροσωπήσει την 
Ελλάδα σε Πανευρωπαϊκούς αγώ-
νες όπεν. Από τους υπόλοιπους 
της Α’ εθνικής όλοι έχουν αρκετά 
μεγάλη  εμπειρία διεθνών αγώνων, 
αν και μόνο οι Παπακυριακόπου-
λος – Φίλιος έχουν συμμετάσχει σε 
Πανευρωπαϊκούς ομάδων. 
Και εδώ επίσης τα ζεύγη που τερ-
μάτισαν στις θέσεις 4 έως 6 θα απο-
τελέσουν την Β’ εθνική ομάδα. 
Μερικές διανομές από την τελική 
φάση των αγώνων επιλογής όπεν:

Εξαρχής υπάρχουν 5 χανόμενες 
έστω και αν τα ατού είναι μοιρα-
σμένα 3 -2: 1 πίκα, 1 κούπα, 1καρό 
και 2 σπαθιά. Η αντάμ τις μείωσε σε 
τέσσερις, καθώς ο εκτελεστής έβαλε 

♠ Α 6 5  
♥ Α 9 8 5  
♦ Κ J 4
♣ J 6 4

♠ 9 3
♥ Q 10 6 
♦ Q 9 8 7 5 2
♣ 9 8

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

♠ Q J 8 4 2 
♥ K 4 3 
♦ 6  
♣ A K 3 2

B

N
A∆

Όλοι στην πρώτη

Aνατολή Nότος ∆ύση Βορράς
   

πάσο 1♠ πάσο 1ΧΑ*
πάσο 2♣ πάσο 4♠    
              όλοι πάσο 

Ìðüæåìðåñãê 

×áôæüðïõëïò

 ÊáìéíÜñçò
Íéêçôüðïõëïò

*Φόρσινγκ
Αντάμ: Το ♦7
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βέβαια τον Βαλέ. Η ∆ύση πήρε τον 
Άσσο της και συνέχισε με το 10 στο 
χρώμα όπου ο Νότος έδιωξε κούπα 
και κέρδισε στο μορ με τον Ρήγα. 
Ακολούθησε καρό κοφτό στο χέρι 
και η Ντάμα ατού να τρέξει. Η Ανα-
τολή κέρδισε τον Ρήγα και συνέχισε 
με το ♠7. 
Στο σημείο αυτό ο εκτελεστής βρί-
σκεται σε σταυροδρόμι. Μπορεί να 
μαζέψει τα ατού και να πάει είτε για 
τα σπαθιά 3-3, είτε για την Ντάμα 
αριστερά, παίζοντας από το χέρι του 
λιμό. Κατά δεύτερον, μπορεί να κερ-
δίσει με τον Βαλέ ατού στο χέρι (για 
να διατηρήσει τον Άσσο κατέβασμα 
στο μορ) και να πάει για τις κούπες 
3-3, κόβοντας μια στο χέρι του. Εάν 
οι κούπες δεν είναι 3-3 και δεν κόψει 
κάποιος με το 10 πίκα ελπίζει ακόμα 
είτε να βρει την Ντάμα σπαθί δίφυλ-
λη είτε να κλείσει αυτόν που έχει 
την Ντάμα σπαθί δίνοντάς του την 
τέταρτη κούπα. Τέλος, αν κάποιος 
κόψει με το 10 πίκα την τρίτη κούπα 
εναποθέτει τις ελπίδες του στο να 
βρει την ♣Q δίφυλλη. Αυτό τον 2ο 
τρόπο επέλεξε ο Χρ. Χατζόπουλος 
και αμείφτηκε με πολλά imp’s, πα-
ρότι οι Β-Ν ήταν στην πρώτη.  

Μερικές φορές το πρόγραμμα του  
ηλεκτρονικού υπολογιστή (που 
«μοιράζει»  τα φύλλα) κάνει αστεία 
αλλά εδώ το αστείο αυτό πλήρω-
σαν πολύ ακριβά οι Παπακυρια-
κόπουλος – Φίλιος, που στάθηκαν 
εξαιρετικά άτυχοι. Το κοντρ του 
Νότου δεν είναι βέβαια επειδή έχει 
2 άσσους αλλά για υπόδειξη αντάμ 
καρό και δείχνει σωστό, δεδομένου 
ότι αν ο εκτελεστής έχει χανόμενες 
στα καρά μπορεί να τις διώξει στα 
σπαθιά του μορ. Εάν βέβαια οι Κα-
ραμανλής - Ματζιάρης δεν έπαιζαν 
Polish club πιθανόν το άνοιγμα της 
Ανατολής να ήταν 1♣ και τότε μάλ-
λον δεν θα υπήρχε κοντρ, όπως δεν 
υπήρξε στα άλλα τραπέζια. Από την 
πλευρά του ο Θ. Ματζιάρης δεν 
δίστασε να «επιστρέψει» το κοντρ, 
εκμεταλλευόμενος και το γεγονός 
ότι ΒΝ είναι στη δεύτερη και δεν 
μπορούν να ξεφύγουν. Μια απίθα-
νη διανομή.

Μία διανομή στην οποία όποιος 
ανοίξει πρώτος θα «πληρώσει». 
Εδώ ο Τ. Κουκουσέλης απέφυγε   
να ανοίξει Weak two στη δεύτερη 
– κάτι που οι περισσότεροι, ίσως, 
θα κάναμε – καθώς έχει τρύπιο 

♠ 2  
♥ 10 7 4  
♦ J 10 9 2
♣ K 8 7 4 3

♠  A K Q J 10
     9 8 7 5 3
♥ 9  
♦ -
♣ 9 6

♠ 4
♥ K Q 5 2 
♦ K 8 6 5  
♣ A Q J 5

♠ 6 
♥ A J 8 6 3 
♦ A Q 7 4 3 
♣ 10 2

B

N
A∆

BN στη δεύτερη

Aνατολή Nότος ∆ύση Βορράς
   

1♦ 1♥ 1♠ πάσο
2♣ πάσο 1♥ κοντρ
3ΧΑ πάσο 6♠ πάσο
πάσο κοντρ σιρκοντρ πάσο
              όλοι πάσο 

ÊáñáìáíëÞò

Ößëéïò
ÌáôæéÜñçò

Ðáðáêõñéáêüðïõëïò

Αντάμ: O ♦J

♠ 9 8 6  
♥ 5
♦ Α 9 7 2
♣ A 6 5 4 2

♠  A K 5 4 2
♥ 8   
♦ J 5 4 3
♣ K 10 7

♠ J 
♥ A10 9743 
♦ Q 10 8 6  
♣ Q J

♠ Q 10 7 3 
♥ K Q J 6 2 
♦ K  
♣ 9 8 3

B

N
A∆

Όλοι στην δεύτερη

Aνατολή Nότος ∆ύση Βορράς
   

- - - πάσο
πάσο 1♥ 1♠ κοντρ
πάσο 2♥             όλοι πάσο 

ÊïõêïõóÝëçò

Íéêçôüðïõëïò

Æþæçò
×áôæüðïõëïò

Αντάμ: O ♠A

χρώμα, πολλές χαμηλές εξωτερι-
κές αξίες και είναι εξαιρετικός μορ 
για άλλο χρώμα (καρά). Θεωρητικά 
έχει απόλυτο δίκιο και αμείφτηκε 
για την επιλογή του αυτή.  Από την 
άλλη ο Γ. Νικητόπουλος άνοιξε, βέ-
βαια, σε τρίτη θέση, έκανε όμως σα-
φές λάθος στην επαναδήλωση. Το 
1ΧΑ χρειάζεται καλή άμυνα, για να 
μπει μόνο μια μέσα. Οι 2♥ δεν ήταν 
βέβαια επιτυχία για ΒΝ, μείον 200. 
Μια διανομή μερικού σκορ, από 
αυτές που πολλοί υποτιμούν αλλά 
κάνουν τελικά τη διαφορά, ιδίως σε 
αγώνες ομάδων.  

Η μετάδοση Vugraph, από την ιστο-
σελίδα της Bridge Base Online, είχε 
μεγάλη θέαση και θα είχε πολύ με-
γαλύτερη, διεθνώς, αν δεν έπαιζε 
τις ίδιες ώρες, επίσης σε μετάδοση 
Vugraph, η παγκόσμια πρωταθλή-
τρια ομάδα της Ιταλίας.  Ο Σπύρος 
Μαγκλάρας έστησε άριστα το όλο 
σκηνικό και αναμετάδωσε το παιγνί-
δι ενώ οι πρωταθλητές μας Σπύρος 
Λιαράκος και Κώστας Καπαγιαν-
νίδης  διέπρεψαν σαν σχολιαστές. 
Τις διανομές σχολίαζαν ακόμα και 
αρκετοί ξένοι που είτε είχαν οριστεί 
από την BBO, είτε προσφέρθηκαν 
εθελοντικά. Ας ελπίσουμε η προ-
σπάθεια αυτή να επαναληφθεί με 
την ίδια επιτυχία και στους προσε-
χείς τελικούς του Πανελλήνιου πρω-
ταθλήματος ομάδων.

Σπύρος Μαγκλάρας
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4ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΙΚΟΛΑΙ∆Η
∆ημ. Τόγιας

Στις 12 έως 15 Ιανουαρίου 
2006, ο Αθλητικός Όμιλος “ΤΑ-
ΤΑΥΛΑ”, διοργάνωσε, με πολύ 
μεγάλη επιτυχία, το 4ο Grand-
Prix προς τιμή του αείμνηστου 
Μιχάλη Νικολαΐδη. 
Εφέτος, στον τετραήμερο αγώνα η συμ-
μετοχή έφθασε τα 400 άτομα, δηλαδή 
μέσο όρο 100 άτομα την ημέρα.

Ένα πολύ ευχάριστο, για την εποχή του 
σκληρού ανταγωνισμού, περιστατικό 
συνέβη, που ευτυχώς, μας αφήνει ελπί-
δες για καλύτερες μέρες, όσο υπάρχουν 
άνθρωποι. Σύμφωνα με την προκήρυ-
ξη, αν δύο αθλητές ισοβαθμήσουν, το 
κύπελλο το παίρνει ο αθλητής με τα 
λιγότερα μάστερ πόιντς. Το Σάββατο το 
βράδυ, στην κατηγορία 1-8, προηγείτο 
το ζεύγος Πολίτης Γ. - Αθανασιάδης Ν. 
Ο Γ. Πολίτης ήταν ξανά νικητής μέσα 
στην τελευταία τετραετία και αν κέρδιζε 
και αυτή τη φορά θα κρατούσε το βα-
ρύτιμο έπαθλο για πάντα. Για να έχει 
ελπίδες να συμβεί κάτι τέτοιο θα έπρεπε 
την Κυριακή που ήταν και η τελευταία 
ημέρα του αγώνα, να παίξει με διαφο-
ρετικό συμπαίκτη. Αν συνέχιζε με τον 
Ν. Αθανασιάδη, τότε θα ισοβαθμούσαν 
και ο Ν. Αθανασιάδης θα έπαιρνε το 
κύπελλο, αφού έχει λιγότερα μάστερ 
πόιντς από τον Γ. Πολίτη. Ο Γ. Πολίτης 
επέλεξε να μην αλλάξει συμπαίκτη και 
ας μην κέρδιζε το κύπελλο. Ο γράφων 
του βγάζει το “καπέλο” και εύχεται και 
άλλοι να ακολουθήσουν το παράδειγ-
μα του.

Μετά το τέλος του αγώνα και μέχρι να 
γίνουν οι απονομές ακολούθησε το κα-
θιερωμένο “πολίτικο πιάτο” με σπιτικούς 
πολίτικους μεζέδες, κρασί, ούζο και ζω-
ντανή μουσική. Χαρά στην υπομονή των 
γυναικών του ομίλου να τυλίξουν ένα-
ένα τόσα πολλά ντολμαδάκια και να γε-
μίσουν τόσα πολλά μύδια, με έναν τρόπο 
που μόνο οι γυναίκες της Πόλης ξέρουν.
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ÊÁÔÇÃÏÑÉÁ 1-8

  1. ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ Ν 62.52
  - ΠΟΛΙΤΗΣ Γ 62.52
  3. ΒΛΑΧΑΚΗ ΜΕ 59.31
  - ΧΑΤΖΗΚΟΚΚΙΝΟΥ Κ 59.31
  5. ΤΖΙΡΤΖΙΛΑΚΗΣ Σ 58.02
  - ΜΟΙΡΑΣ Κ 58.02

Ο Μιχάλης Νικολαΐδης γεννήθηκε και 
μεγάλωσε στην Κωνσταντινούπολη. 
Περίπου το 1960 έμαθε μπριτζ και έπαι-
ζε ελεύθερη παρτίδα σε σπίτια φίλων, 
μέχρι και το 1979, οπότε και ήρθε και 
εγκαταστάθηκε, με την οικογένεια του, 
στην Αθήνα. Μαζί του την ίδια περίοδο 
ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα 
με τις οικογένειές τους και οι Α. Αναστα-
σάτος, Π. Ρωμανόσογλου. 

Το 1980 ο Μιχ. Νικολαΐδης προτείνει 
στους φίλους και συγγενείς του, Α. Ανα-
στασάτο, Π. Ρωμανόσογλου και Π. Μαρ-
σώνη, να τους μάθει μπριτζ αλλά εκείνοι 
αντιδρούν και δεν δέχονται. Η επιμονή 
του Μιχάλη, κάμπτει σε κάποια στιγμή 
τις αντιρρήσεις τους, με αποτέλεσμα από 
κει που δεν ήθελαν να μάθουν, τελικά, 
να παθιαστούν με το μπριτζ. Έτσι ξεκινά-
ει μια περίοδος όπου κάθε ∆ευτέρα βρά-
δυ συναντιόνταν στο σπίτι ενός από την 
παρέα και αφού έπαιζαν-μάθαιναν για 
περίπου 2 ώρες έκλειναν τη βραδιά με 
πολίτικους μεζέδες και άφθονο ούζο.

Τα καλοκαίρια η παρέα μετακόμιζε στα 
Πολιτικά Ευβοίας, όπου πολλές καλο-
καιρινές νύχτες περνούσαν με μπριτζ και 
συνεστιάσεις. Στα Πολιτικά της Ευβοίας, 
μέσω των παιδιών τους γνωρίστηκαν ο 
Α. Αναστασάτος με τον αείμνηστο Θ. Τρι-
κουράκη ο οποίος έκανε και αυτός εκεί 
τις διακοπές του. Υπάρχει, στα Πολιτικά 
Ευβοίας, ένα συγκρότημα από μπαν-
γκαλόους, κτισμένα δίπλα στο κύμα, τα 
οποία είναι ιδιοκτησία ανθρώπων που 

έχουν για χόμπι το μπριτζ. 

Η παρέα διευρύνθηκε και ο Τρικουρά-
κης έπεισε τις γυναίκες τους, να πάνε το 
φθινόπωρο να παρακολουθήσουν μα-
θήματα μπριτζ στον ΑΣΑΕ, με δάσκαλο 
τον Γιώργο Κανελλόπουλο. Πράγματι 
το φθινόπωρο του 1997 η ∆όμνα Ανα-
στασάτου, η Πόλα Ρωμανόσογλου και 
η Κυβέλη Νικολαΐδου ξεκίνησαν τα μα-
θήματα μπριτζ στον ΣΑΕ. 

Ο Α. Αναστασάτος, μέλος του Α.Ο.ΤΑ-
ΤΑΥΛΑ της Πόλης από ηλικίας 6 ετών, 
έχοντας χρηματίσει και Γεν. Γραμματέας 
του Ομίλου, στα φοιτητικά του χρόνια, 
στην Κωνσταντινούπολη, έρχεται το 
1999 σε επαφή με την Ελληνική Ομο-
σπονδία Μπριτζ και έτσι, “αμ’ έπος 
αμ’ έργω”, στις 13 Φεβρουαρίου 1999 
δημιουργείται το τμήμα Μπριτζ στον 
Αθλητικό Όμιλο ΤΑΤΑΥΛΑ, με έφορο 
τον ίδιο.

Τον Μάιο του 2002 ο Μιχάλης Νικο-
λαΐδης εγκαταλείπει τον μάταιο κόσμο 
μας, χτυπημένος από την επάρατο αρ-
ρώστια. Από τότε, προς τιμή του, έχει 
αθλοθετηθεί το Κύπελλο Μιχάλης 
Νικολαΐδης, το οποίο κάθε χρόνο έχει 
και μεγαλύτερη συμμετοχή. Ο αγώνας 
γίνεται σε τρεις κατηγορίες, Όπεν 1-8 
και 1-5 και ο νικητής κάθε κατηγορίας 
παίρνει το βαρύτιμο κύπελλο σπίτι του 
μέχρι την επόμενη διοργάνωση. Αν 
κάποιος αθλητής κερδίσει το κύπελλο 
δύο φορές μέσα σε μια τετραετία, τότε 
το κρατάει μόνιμα.

Μιχάλης Νικολαϊδης

ÊÁÔÇÃÏÑÉÁ 1-5

  1. ΣΑΒΒΑΙ∆ΗΣ Π 61.87
  - ΧΡΟΝΙΟΥ Ι 61.87
  3. ΣΚΟΥΡΤΑΣ Σ 57.21
  - ΠΟΥΛΟΣ ∆ 57.21
  5. ΧΑΛΙΚΑΚΗ Μ 56.51
  - ΧΑΛΙΚΑΚΗΣ Ν 56.51

ÊÁÔÇÃÏÑÉÁ ÏÐÅÍ

1  . ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ Α 59,44
   -  ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι 59,44

3 . ΚΟΡΩΣΗΣ Θ 58,59
4 . ΑΚΡΙΤΙ∆ΗΣ Σ 57,93
5 . ΜΕΛΙΑΣ Β 57,62

 6.     ΣΑΡΛΗΣ Σ 56,95
- ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ Π 56,95

Και στις τρεις κατηγορίες είχαμε ισοβαθ-
μία στην 1η-2η θέση και σύμφωνα με 
την προκήρυξη, όπως είπαμε και προη-
γουμένως, τα κύπελλα πήραν οι αθλητές 
με τα λιγότερα μάστερ πόιντς. Τέλος το 
φλουρί της πίτας του ομίλου κέρδισε η κ. 
Α. Μαντούβαλου.

Συγχαρητήρια σε όλους όσους έλαβαν 
μέρος σε αυτόν τον αγώνα και ας ευ-
χηθούμε να δούμε και άλλους αγώνες 
μπριτζ, οργανωμένους σε πνεύμα φίλα-
θλο, χωρίς τους κακούς εννοούμενους 
ανταγωνισμούς, όπου μετά όλοι μαζί, 
σαν μια μεγάλη παρέα, μπορούν και 
πίνουν ένα ποτήρι κρασί, ή ένα ουζάκι. 
Πρέπει να γίνει βίωμα όλων μας, ότι με-
γαλύτερη αξία έχει η σωστή, ανθρώπινη 
συμπεριφορά, που όσο πάει και σπανίζει 
στις μέρες μας, από μερικούς μαύρους, 
χρυσούς, πλατινένιους πόντους ή και 
ακόμα-ακόμα από ένα βαρύτιμο έπα-
θλο. Και σε αυτό όλοι έχουμε μερίδιο 
ευθύνης, όλοι έχουμε κάτι να δώσουμε 
κάτι να κάνουμε περισσότερο, για ακόμα 
καλύτερους αγώνες, σε ένα επίπεδο που 
πραγματικά να αξίζει σε αυτό το υπέροχο 
πνευματικό άθλημα.
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Από τότε που άρχισε να παί-
ζεται το μπριτζ, η άμυνα 

κέρδιζε πάντα το Όσκαρ της δυ-
σκολίας.
Και αυτή η παγκόσμια σταθερά 
βασίζεται σε πολλές αιτίες:
•  Η άμυνα έχει πάντα μικρές δυνά-

μεις, που πρέπει να χρησιμοποιη-
θούν άψογα

•  Οι αμυνόμενοι έχουν μικρότερη 
δυνατότητα πρωτοβουλίας και δεν 
έχουν την πολυτέλεια να αφήνουν 
τίποτα να τους ξεφύγει

•  Η άμυνα αναπτύσσεται για αρκετό 
μέρος του παιχνιδιού με κλειστά 
μάτια, για να αμυνθείς καλά θέλει 
πολύ φαντασία

•  Τέλος, μα όχι τελευταίο, οι αμυνό-
μενοι είναι δυο και το γεγονός αυτό 
διπλασιάζει τις πιθανότητες λάθους.

Οι αμυνόμενοι πρέπει να παίζουν σαν 
ομάδα, με άψογο πνεύμα συνεργασίας 
και εμπιστοσύνης, χαρίσματα που δεν 
βρίσκεις εύκολα σε έναν μπριτζέρ.

Αναλογία δυνάμεων εναντίον, πιθα-
νότητα λάθους μεγαλύτερη, μειωμένη 
γκάμα επιλογών, τεχνικές και ψυχο-
λογικές δυσκολίες, δεν είναι και τόσο 
ρόδινα τα πράγματα έτσι;

Το μεγαλύτερο κομμάτι των λαθών 
που γίνονται στην άμυνα παρέρχονται 
από τρεις σοβαρές παραμέτρους:

•  ξεχνώ να μετρήσω την κατανομή, 
να αθροίσω τους πόντους από τα 
ονέρ, να προσέξω την ανάπτυξη των 
χρωμάτων

•  παίζω μόνος, χωρίς να δίνω 
σημασία στις πληροφορίες που μου 
δίνει ο συμπαίκτης και χωρίς να 
προσπαθώ να τον βοηθήσω

•  δεν βγάζω στην κατάλληλη στιγμή 
τα σωστά συμπεράσματα, που θα 
μου δείξουν το δρόμο για το σωστό 
χτύπημα.

∆ιότι ένα θεμελιώδες πρόβλημα της 
άμυνας μπαίνει από την αρχή της δια-
νομής: πως μπορώ να χρησιμοποιήσω 
καλύτερα την πρωτοβουλία των κινή-
σεων που για μια στιγμή έχω; Να επι-
τεθώ άμεσα η να περιμένω; Αυτό είναι 
το μεγάλο δίλλημα. Ας ξεκινήσουμε 
λοιπόν να ξετυλίγουμε το κουβάρι για 
να μπορέσουμε σιγά σιγά να βρούμε 
την άκρη.

Ç ÐÁÈÇÔÉÊÇ ÁÌÕÍÁ –
ÕÐÏËÏÃÉÆÙ ÊÁÉ ÓÕÌÐÅÑÁÉÍÙ

Αυτός ο τύπος άμυνας δεν διαφέρει 
από αυτά που μάθαμε στο προηγού-
μενο μέρος του βιβλίου. Έχει όλα τα 
χαρακτηριστικά του «πολέμου των 
πληροφοριών» με δυο διαφορές:

•  Είναι ο εχθρός, ο εκτελεστής, που 
αποφασίζει και διευθύνει τις ενέρ-
γειες, αυτός έχει την πρωτοβουλία 
των κινήσεων.

•  Ο εκτελεστής είναι ο πιο δυνατός, 
αυτό είναι σχεδόν σίγουρο, όμως εί-
ναι και πιο κουτσομπόλης κατά την 
διάρκεια της αγοράς. Εσείς πρέπει 
να κοιτάτε να εκμεταλλεύεστε αυτό 
το γεγονός:

Nότος ∆ύση Βοράς Ανατολή
1& πάσο 2^ πάσο   
3& πάσο 4# πάσο
4# πάσο 4ΧΑ πάσο
5^ πάσο 5ΧΑ πάσο    
6$ πάσο 7& πάσο
πάσο πάσο 

ÁãïñÜ

 ∆ύση  Βορράς             
 # 10 9 # Α 8
 $ Κ $ J

Ξεκινάτε με τον βαλέ πίκα, ο συμπαί-
κτης σας βάζει το δυο και ο εκτελε-
στής παίρνει με τον Ρήγα. Συνεχίζει με 
κάρο στον Άσσο και κόφτο καρό, τρεις 
φορές ατού (ο συμπαίκτης σκαρτάρει 
στον τρίτο γύρο), Άσσο κούπα, Ρήγα 
και Βαλέ καρό (πετώντας δυο πίκες) 
και κοφτό καρό. Η  κατάσταση, όταν ο 
Νότος παίζει το τελευταίο ατού:

ÔÏ ÐÑÏÂËÇÌÁ ÔÇÓ ÁÌÕÍÁÓ:

ÐåñéìÝíù Þ áéöíéäéÜæù;
Σταύρος Αντωνιάδης
Email: drazen2004@yahoo.gr

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

# Α8χχ  
$ ΑJ  
^ ΑKJxx  
& Q9

# J109
$ K8xxx 
^ Qx  
& xxx

B

N
A∆

Eσύ

Έχετε λοιπόν μετρήσει ως τώρα έξι 
σπαθιά, ένα καρό και -με κριτήριο την 
αγορά- τέσσερις πίκες. Άρα είχε δυο 
κούπες. 
Ο εκτελεστής κράτησε μια κούπα και, 
εάν είναι η Ντάμα, εσείς είστε μέχρι το 
λαιμό στο σκουΐζ,. Να εγκαταλείψετε 
όμως μια από τις πίκες σας θα είναι 
σε κάθε περίπτωση θανατηφόρο! Και 
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επειδή δεν μπορείτε να σκέφτεστε τι 
να επιλέξετε από μια πιθανή και μια 
σίγουρη καταστροφή, πετάτε τον ξερό 
Ρήγα κούπα και γράφετε στη μεριά 
σας.

Το χέρι του Νότου (εκτελεστή):
# Κxxx
$ 10x
^ x
& ΑΚQ10xx

Μπορεί να λεχτεί ότι ήσασταν εντελώς 
μόνος για να αμυνθείτε σ’ αυτό το κόλ-
πο, άλλωστε τα φύλλα του συμπαίκτη 
δεν μπορούσαν να βοηθήσουν και 
πολύ και, πάντως, η αγορά τέσσερις 
πίκες του αντιπάλου δεν σας έδινε κα-
μία δυνατότητα να κάνετε λάθος.

πίκες (με γνώμονα την αγορά). Εάν 
έχει δυο σπαθιά δεν τα βγάζει, γιατί 
θα κάνετε πάντα τον Ρήγα σας. Έτσι, 
ίσως να είναι πιο σωστό να σκεφτείτε 
ότι η κατανομή ήταν 6-5-1-1 και να 
προσπαθήσετε να τον βάλετε μέσα σε 
κάθε περίπτωση.
  
  Η κατάσταση ( υποθετική ):

εκτελεστής πετάξει σπαθί, η ∆ύση 
θα δεν θα έχει καμία δυσκολία να 
κόψει με μεγαλύτερο από τα μικρά 
ατού του μόρ.)

Έχοντας ολοκληρώσει όλο αυτό το 
σκεπτικό ξεκινάτε με ένα μικρό καρό: 
ο Νότος διώχνει πίκα και πρέπει να 
κόψει με τον Ρήγα στο μόρ, συνεχίζει 
με ατού προς την Ντάμα και πίκα, που 
κόβει ο Βαλες σας και… μια μέσα.

Το χέρι του Νότου (εκτελεστή):
# J76xxx
$ ΑQ9xx
^ x
&Q

Αυτό το υποθετικό μέτρημα του κρυμ-
μένου χεριού είναι το πρώτο παράδειγ-
μα μιας τεχνικής που πολλές φόρες 
απαιτείται να κάνει ένας αμυνόμενος, 
από τη στιγμή που γνωρίζει μόνο λίγα 
πράγματα για το χέρι του εκτελεστή. Η 
άμυνα πρέπει πάντα να υποθέτει πιο 
συγκεκριμένο χέρι πέφτει μέσα και 
πως. Χέρια που είναι τραβηχτά δεν 
μας απασχολούν αλλά, φυσικά, αυτό 
δεν σημαίνει ότι δεν θα προσπαθούμε 
πάντα για το καλύτερο.
  Στο προηγούμενο παράδειγμα το 9, 
που έδωσε ο συμπαίκτης στον πρώτο 
γύρο ατού, ίσως να φανεί μια κακή 
επιλογή. Όμως δεν είναι καθόλου 
σωστό να το σκέφτεστε έτσι. Ο συ-
μπαίκτης, πράγματι, υποθέτοντας το 
σόλο πίκα που είχατε, θέλησε με τον 
τρόπο αυτό να σας προστατέψει από 
ένα πιθανό κόψιμο του 8 πίκα. Αυτό 
το σινιάλο, που πρόλαβε ένα ενδεχό-
μενο λάθος μας, είναι η απόδειξη της 
εμπιστοσύνης και της εκτίμησης μετα-
ξύ των συμπαικτών, που αποτελούν 
τον ακρογωνιαίο λίθο για μια αδιαπέ-
ραστη άμυνα.
  

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

ÁãïñÜ (æåýãç)

Ο συμπαίκτης σας ανταμάρει την Ντά-
μα κάρο, εσείς βάζετε το 9 (θετικό) και 
αυτός συνεχίζει με τον Βαλέ, που κό-
βει ο Νότος. 
Ο εκτελεστής παίζει τις πίκες, η ∆ύση 
βάζει το 9 και ο Άσσος του μόρ «δο-
λοφονεί» τον ξερό Ρήγα σας. Ακο-
λουθεί το 8, που εσείς δεν ενοχλείτε 
βάζοντας καρό. Η ∆ύση παίρνει με το 
10 και επιμένει με το τελευταίο καρό, 
που κόβει ο Νότος. Αυτός παίζει τώρα 
το 7 πίκα και το αφήνει να τρέξει όταν 
ο συμπαίκτης σας βάζει το 2 ενώ εσείς 
αναγκαστικά κόβετε.
 Ξέρετε ότι ο εκτελεστής είχε ένα καρό, 
πέντε κούπες, και τουλάχιστον πέντε 

# - 
$ K 5 x 
^ - 
& A J 9 x

# Q 
$ ; ; 
^ -
& ; ; ; ;

# -   
$ J 8
^ A x 
& K 10 x

# J x x
$ ; ; ;  
^ -
& ;

B

N
A∆

ÈÝìáôá ôå÷íéêÞò

# Α 8 
$ K 5 x 
^ 10 χ χ 
& A J 9 x χ

# Κ   
$ J 8 x
^ A K 9 x x x 
& K 10 x

B

N
A∆

Eσύ
∆εν σας μένει άλλο από το να ακολου-
θείσθε την μέθοδο του αποκλεισμού:
•  να παίξετε σπαθί η κούπα αποκλεί-

εται: αρκεί ο εκτελεστής να έχει 
τον Άσσο ατού για να μαζέψει τα 
φύλλα.

•  Μένει λοιπόν το παίξιμο καρό: 
αυτό το τόσο φοβερό και τρομερό 
ορ ταμπλό, πολύ συχνά ταμπού 
για την άμυνα, είναι παρόλα αυτά 
ενδεδειγμένο εναντίον διχρωμιών. 
Και αυτή τη φορά η αποτελεσμα-
τικότητα του δεν μας απογοητεύει. 
Πράγματι: μας αρκεί να μπορεί η 
∆ύση να πανωκόψει το χαμηλότε-
ρο ατού του Νότου ή, εάν αυτός 
ξεσκαρτάρει, να φορτσάρει τον 
Βορρά να πανωκόψει με τον Ρήγα, 
αποκλείοντας την κοφτή πίκα στο 
μορ, χωρίς να μπορείτε εσείς να 
πανωκόψετε! Εάν, τώρα, ο Νότος 
προτιμήσει να κόψει με μεγάλο 
ατού το καρό και έπειτα την πίκα 
με τον Ρήγα, θα χάσει μια μπάζα 
στα ατού. Επαληθεύετε ότι αυτή 
η άμυνα δουλεύει καλά εναντίον 
και της κατανομής 5-5-1-2 (εάν ο 
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        Άμυνα για
  ðñùôáèëçôÝò

Γιώργος Ρούσσος

31

# Κ 7 4 3  
$ 10  
^ J 9 3 2  
& 8 7 5 3

# J 6 2
$ A 8 5 
^ Q 6 4  
& Q J 10 9

B

N
A∆

Eσύ

Παίζοντας λοιπόν σε διεθνές φεστιβάλ 
ζευγών, έρχονται στο τραπέζι σου δυο 
αγνώστου δυναμικότητας Γάλλοι και 
ο εκ δεξιών σου, Νότος, ανοίγει την 
αγορά με 2&. Στην Γαλλία, που δεν 
τους αρέσει το χαρακτηριστικό προ-
σωνύμιο «αμερικάνικα», στην μεγάλη 
τους πλειοψηφία έχουν αντικαταστήσει 
την ισχυρή αγορά 2& με την αγορά 2^ 
και χρησιμοποιούν την 2& για όλα τα 
demi-fort.
Όπως όλα τα συστήματα έτσι και αυτή 
η παραλλαγή  έχει τα μειονεκτήματα 
και τα πλεονεκτήματά της. Καταρχήν 
καταργεί την βάρβαρη αγορά 1 σε μι-
νέρ-(P)-1x-(P)-3NT, που δείχνει demi-
fort στο μινέρ και που πολλές φορές 
γίνεται και χωρίς κράτημα σε κάποιο 
χρώμα, γιατί τι θα επαναδηλώσεις, 
φέρ’ ειπείν, όταν άνοιξες 1& με Ax, xxx, 
Ax, AKQJ10x και πήρες απάντηση 1#; 
Από την άλλη χάνεται μια πολύτιμη 
αγοραστική βαθμίδα στα πολύ ισχυρά 
ανοίγματα των 2^ αντί για 2&.
Πίσω λοιπόν στο παιχνίδι με τις αγο-
ρές 2&-(Π)-2^-(Π)-2$ όλοι πάσο, που 
αλερτάρονται ως εξής:
2&: κάποιο  καλό,  τουλάχιστον  
6φυλλο χρώμα,  μονόχρωμο χέρι  με  
τουλάχιστον  6 κοντρόλ (Α=2, Κ=1, 
Q=0+έως ½) και 5,5 έως 3,5 χανό-
μενες.
2^: αγορά αναμονής.
2$: κούπες είναι το χρώμα και 4,5 έως 
5,5 οι χανόμενες.

Το ^6, που καθαρίζει μπάζα στον 
μορ, παίρνει προφανώς μηδέν.
Μηδέν θα έπρεπε να πάρουν και τα 
δυο σου σπαθιά αλλά με την αμυδρή 
ελπίδα ότι ο εκτελεστής δεν θα δει το 
διπλό σκουίζ, που στήνει η αφαίρεση 
της φύλαξης των σπαθιών από τον 
σύντροφο, θα πάρουν μισό.
Παίζοντας το τελευταίο του ατού, με 
3φυλλο Άσσο  πίκα στο χέρι του, θα 
έχει στον μορ:

Óôá æåýãç, ïé Üíù, üðùò êáé 
ïé ìÝóá, êñßíïõí ôï top Þ ôï 
zero. Áí âãÜëåéò Ýíá óõìâüëáéï 
óôï ïðïßï ïé Üëëïé ðÝöôïõí äõï 
ìÝóá, åßíáé áêñéâþò ôï ßäéï óáí 
íá Ýðåóåò ìéá ìÝóá.

Πετάς πρώτος και αναγκαστικά  πίκα 
για να φυλάξεις το σπαθί. Πετάει 
τότε και αυτός το σπαθί του μορ και 
ο σύντροφος χαλάει επίσης πίκα, για 
να φυλάξει το καρό,  μετράροντάς 
του όμως την τρίτη πίκα του χεριού 
του. Ο #J είναι πολύ επικίνδυνο γύ-
ρισμα γιατί αν το 10 είναι στα χέρια 
του εκτελεστή, ακόμα και αν δεν μα-
ντέψει τι πρέπει να κάνει, κινδυνεύεις 
ο σύντροφος να σε περάσει για J10 
και να ξεράνει την Ντάμα, κρατώντας 
στα 3 τελευταία φύλλα του τους δυο

Με συμφωνημένη την μονοχρωμία 
και μόνο μια μπάζα, σωστά ο Β πά-
σαρε τις 2$.
Ο εκτελεστής αφήνει έξω την &Q που 
βγαίνεις και συνεχίζεις με τον Βαλέ 
αντί για το 9, ένα μικρό λάθος που 
μπορεί όμως να βάλει στο κρανίο 
του συντρόφου ότι είσαι 3φυλλος. 
Ο εκτελεστής πιάνει τον Α και παίζει 
μικρό $ στο 10, για τον Βαλέ του 
συντρόφου. Ο σύντροφος γυρίζει 
το ^5. Ο Νότος πιάνει τον Άσσο και 
παίζει τον Κ$, διώχνοντας πίκα από 
τον μορ. Πιάνεις και τραβάς την ^Q. 
Βλέπεις έκπληκτος  να πέφτει το 10 
από τον Νότο. Τώρα η κατανομή του 
Νότου είναι για σένα εντελώς καθα-
ρή, 3-6-2-2, ο σύντροφος  όμως προ-
βληματίζεται και για την 2-6-2-3. 
Ðñþôï ðñüâëçìá: Τι γυρίζεις και γιατί;
Äåýôåñï ðñüâëçìá: Αν έκανες λάθος 
γύρισμα αλλά όχι καταστροφικό, 
ποιο χαρτί σου φυλάς να πετάξεις 
στην 11η μπάζα; 
Ή, καλύτερα, με άριστα το 4 πως βαθ-
μολογείς κάθε ένα από τα 7 χαρτιά 
που κρατάς σαν επόμενο γύρισμα;
Για διευκόλυνση παρατίθενται τα τέσ-
σερα χέρια αυτή την στιγμή. Στις πίκες 
υποτίθεται ότι ο σύντροφος κρατάει 
την Q αλλά τα άλλα δυο σποτ είναι 
άγνωστα και κρίσιμα.

# $ ^  &
K - J 8
7

# K 7 4 
$ - 
^ J 9 
& 8 7

# J 6 2
$ 8 
^ 6
& 10 9

# Q ? ?  
$ x 
^ K x 
& K

# A ? ?
$ Q 9 x x
^ -
& -

B

N
A∆

Eσύ
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Εξασκηθείτε στην αγορά
ÈÝìáôá ôå÷íéêÞò

Ρηγάδες. Θα βαθμολογηθεί πάντως με 
μονάδα, γιατί όπως θα δούμε στην συ-
νέχεια έχεις τον τρόπο να προλάβεις 
την καταστροφή.
Το #2, δείχνοντας 4φυλλο, ενισχύει 
την πεποίθηση του συντρόφου ότι 
ο εκτελεστής έχει Αxx σπαθί. Αν δεν 
πέσεις σε Α109 του Νότου κινδυνεύεις 
από λάθος του συντρόφου.
Θα βαθμολογηθεί πάντως με 1,5 γιατί 
αν δεν κάνεις και δεύτερο λάθος μπο-
ρείς να διορθώσεις την κατάσταση.
Το #6 είναι το καλύτερο και παίρνει 2. 
Χάνει μόνο σε Α109 του εκτελεστή.
Τα 4 χέρια ήταν:

Κοντρ Νέγκατιβ (A) 
Μέχρι 50 χρόνια πριν όλα τα κοντρ 
στις παρεμβολές των αντιπάλων είχαν 
τη φυσική τους έννοια, ήταν δηλαδή 
τιμωρίας και σήμαιναν κατοχή του 
χρώματος αυτού. Όμως οι περιπτώ-
σεις που κάποιος ευχόταν να παίξουν 
οι αντίπαλοί του κοντρέ συμβόλαιο 
σε χαμηλό επίπεδο ήταν πολύ λίγες. 
Από την άλλη, χέρια όπως #98 $KQJ7 
^976 &Q1095, μετά από π.χ. άνοιγμα 
1^ του συντρόφου και παρεμβολή 1#, 
δεν είχαν πραγματικά τι να αγοράσουν 
και έπρεπε να περάσουν, αναγκαστι-
κά, πάσο. Έτσι, όταν το 1957 οι Alvin 
Roth και Tobias Stone εντάξανε το 
κοντρ νεγκατιβ στο επαναστατικό, για 
την εποχή, αγοραστικό τους σύστημα, 
η σύμβαση έγινε αμέσως δημοφιλής 
και σε λίγο καιρό παιζόταν από όλα 
τα σοβαρά ζευγάρια. Με τα χρόνια οι 
περισσότεροι παίκτες κατέληξαν στις 
εξής συμφωνίες, σχετικά με το κοντρ 
νέγκατιβ σε χαμηλό επίπεδο (συνήθως 
μέχρι παρεμβολή 2#): 

1.  Ξεκινάει από 6 πόντους  από ονέρ 
και δεν έχει προς τα πάνω όριο.

2.  Υπόσχεται, τουλάχιστον 4φυλλο, 
το μαζέρ που λείπει (το ιδανικό κ.ν. 
κατέχει και τα δύο χρώματα που δεν 
έχουν αγοραστεί). 

3.  Μετά από 1& - παρεμβολή 1^: Υπό-
σχεται και τα 2 μαζέρ, τουλ. 4-4.

4.  Μετά από 1& (ή 1^) - παρεμβολή 
1$: Υπόσχεται ακριβώς 4φυλλο #. 
Συμπερασματικά, η αγορά 1# δεί-
χνει τουλάχιστον 5φυλλο χρώμα*.

5.  Μετά από 1$ - 1#: Και τα δύο μινέρ 
ή ένα μακρύ μινέρ και λιγότερο από 
10 πόντους ή τρίφυλλο φιτ κούπα 
10-11 πόντους και χέρι ομαλής 
κατανομής (θα δώσει το φιτ αμέσως 
μετά).

6.  Μετά από 1^ - 2&: Και τα 2 μαζέρ 
ή ένα μαζέρ και τουλ. 4φυλλο φιτ 
καρό.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Μετά από άνοιγμα 1& του συντρόφου και 
παρεμβολή 1$, δεξιά σας, τι αγοράζετε 
με: 

Οι λύσεις στη σελίδα 27

Στα επόμενα τεύχη θα ασχοληθούμε, δια-
δοχικά, με τις απαντήσεις του συντρόφου, 
τα κοντρ νέγκατιβ σε υψηλότερο επίπεδο, 
όπως και άλλων ειδών κοντρ νέγκατιβ 
που συνήθως έχουν τις δικές τους – ιδιαί-
τερες – ονομασίες.

*  Υπάρχει, πάντως, και παίζεται και η 
άλλη άποψη, που είναι λιγότερο δη-
μοφιλής: Η αγορά 1# να γίνεται έστω 
και με 4φυλλο ενώ το κοντρ να αρνείται 
τέσσερις ή περισσότερες πίκες.

Λουκάς Ζώτος

# Α872
$ K109
^ Q102
& 874

# A76
$ 1053
^ KQ8
& AQ109

# AQ865
$ J7432
^ 98
& Q 

1. 2. 3.

# K92
$ A82
^ AQ82
& Q86

# K106
$ A1062
^ K76
& J104

4. 5.

Μετά από άνοιγμα 1$ του συντρόφου και 
παρεμβολή 1#, δεξιά σας, τι αγοράζετε 
με: 

# K10973
$ 10
^ AJ732
& Q3

# 76
$ 105
^ AJ873
& KQ82

# 65 
$ 83
^ KJ10432
& K92

1. 2. 3.

# K94
$ K8 
^ Q1032
& 10863

# 6
$ A1062
^ KQ1076 
& KJ8

4. 5.

Όπως βλέπουμε το $8 παίρνει την 
βαθμολογία 4, άριστα, σκουιζάρο-
ντας τον μορ πρόωρα και αποφεύγο-
ντας την περιπέτεια στις πίκες.
Αν όμως έχεις γυρίσει κάποια πίκα, 
πρέπει να φυλάξεις το άχρηστο ^6 
μέχρι την 11η λεβέ, ξοφλώντας τα 
δυο σου σπαθιά, ώστε να τα μετρήσει 
ο σύντροφος. Αλλιώς αν το πρώτο 
σου ξόφλημα στην 4η κούπα είναι το 
άχρηστο καρό, στην 10η  λεβέ ο μορ 
θα έχει : K7 στην πίκα   και τον  ^J .
O σύντροφος τότε μπορεί να ξεράνει 
το #9, κρατώντας τους δυο Ρηγάδες 
και να χαρίσει την άνω, με «πινάρι-
σμα» του εννιαριού του.
Είπαμε, κάθε φορά που ο σύντροφος 
κάνει λάθος στην άμυνα, εσύ φταις.

# K 7 4 3 
$ 10 
^ J 9 3 2 
& 8 7 5 3

# J 6 2
$ A 8 5 
^ Q 6 4
& Q J 10 9

# Q 9 5  
$ J 7 2
^ K 8 7 5 
& K 4 2

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

B

N
A∆
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Κάθε Τετάρτη…
Γιάννης Προκοπίου

♠ 5 4 2  
♥ Α 9 6 3  
♦ 8 4
♣ Α Q 4 2

♠ J 9 7 6
♥ Q 10 
♦ Q J 9 7
♣ K 9 8

♠ 10
♥ K J 8 5 4 2 
♦ 10 6 4 2  
♣ J 10

♠ A K Q 8 3
♥ 7
♦ A K 5 
♣ 7 6 5 3

B

N
A∆

Βοράς Aνατολή Nότος ∆ύση
  1# πάσο   
3# πάσο 4# όλοι πάσο

ÄéáíïìÞ  1
Όλοι στην δεύτερη

Στα πλαίσια του εβδομαδιαί-
ου τουρνουά ζευγών 1-9 που 
διοργανώνει τις Τετάρτες ο 
ΟΑΜ, δίνονται 4 κάθε φορά 
διανομές με συναφές περιεχό-
μενο και διδακτικό χαρακτήρα. 
Βρισκόμαστε ήδη στα μέσα της 
τέταρτης χρονιάς. Τα παρακάτω 
χέρια μοιράστηκαν και σχολιά-
στηκαν το Μάρτιο του 2005. 
Έχουν γίνει οι απαραίτητες 
τροποποιήσεις για παρουσίαση 
υπό μορφήν άρθρου.

ÐËÁÍÏ ÅÊÔÅËÅÓÇÓ
ÓÕÌÂÏËÁÉÙÍ ÌÅ ÁÔÏÕ
ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇ ÔÏÕ
ÊÁËÏÕ ×ÅÑÉÏÕ
Στα συμβόλαια με ατού η πρώτη από-
φαση έχει να κάνει με το ποιο είναι 
το καλό χέρι. Αργότερα θα αποφασί-
σουμε αν πρέπει να τραβήξουμε ή όχι 
τα ατού.
Καλό χέρι είναι αυτό με τα περισ-
σότερα ατού – συνήθως το χέρι του 
εκτελεστή. Αν τα ατού είναι ισομή-
κη, καλό χέρι είναι αυτό με την πιο 
ανώμαλη κατανομή ή με τα καλύτερα 
ατού.
Αφού αποφασίσουμε λοιπόν ποιο εί-
ναι το καλό χέρι, ìåôñÜìå ðüóåò ëåâÝ 
÷Üíåé ôï êáëü, ìüíï, ÷Ýñé και πώς θα 
μπορέσουμε – αν είναι δυνατόν – να 
γλιτώσουμε κάποιες από αυτές.
Υπάρχει όμως ένας κανόνας (οι εξαι-
ρέσεις του αναφέρονται παρακάτω) 
που θα πρέπει να εφαρμόζουμε:
Το καλό χέρι δεν κόβει (με δική του 
πρωτοβουλία).

Αντάμ η Ντάμα καρό και ο μορ απλώ-
νει τα φύλλα του στο τραπέζι. Ο εκτε-
λεστής παίρνει λίγα δευτερόλεπτα να 
καταστρώσει το πλάνο του. Ας παρα-
κολουθήσουμε τη σκέψη του:

«Καλό χέρι είναι το δικό μου γιατί έχει 
τα περισσότερα ατού. ∆ε θα χάσω 
μάλλον πίκα (τελικά θα χάσει, γιατί 
τα ατού πέφτουν 4-1 στην άμυνα) δε 
χάνω κούπα, το ένα καρό που χάνω 
θα το κόψω στο μορ πριν τραβήξω τα 
ατού και θα δώσω μάλλον ένα ή δύο 
σπαθιά, ανάλογα με το αν πετύχει ή 
όχι η εμπάς. Θα πρέπει να αποφύγω 
να κόψω κούπα στο χέρι μου, κάτι τέ-
τοιο δε θα μου προσθέσει λεβέ.»

Για ένα απλό πλάνο σαν το παραπά-
νω θα χρειαστείτε περίπου τριάντα 
δευτερόλεπτα. Αν καταφέρετε να το 
κάνετε σε κάθε διανομή που εκτελεί-
τε, ακόμα κι αν το πλάνο αποδεικνύ-
εται τελικά λανθασμένο ή ελλιπές, θα 
σας οδηγήσει αυτόματα σε υψηλότε-
ρο εκτελεστικό επίπεδο.

♠ Α 8 5 2  
♥ Α 7 6 3  
♦ 10 7 4
♣ Α 5

♠ J 9 7
♥ K Q 2 
♦ 5 3
♣ K 9 7 6 4

♠ 10 4
♥ J 10 9 8 5 
♦ A 9 6 
♣ J 10 8

♠ K Q 6 3 
♥ 4  
♦ K Q J 8 2 
♣ Q 3 2

B

N
A∆

ÄéáíïìÞ  2
Α ∆  στην δεύτερη

Αντάμ ο Ρήγας κούπα.

Εδώ τα ατού είναι ισομήκη, όμως 
καλό χέρι είναι το χέρι του Νότου, 
επειδή αυτός έχει την πιο ανώμαλη 
κατανομή.

Ο Νότος δίνει ένα καρό και δύο σπα-
θιά, από τα οποία όμως το ένα θα κο-
πεί στο Βορρά.

Άρα δε θα πρέπει να κόψουμε κούπα 
στο Νότο. Έτσι, τραβάμε αμέσως τα 
αντίπαλα ατού και ξεκινάμε παίζοντας 
τα καρά μας.

Θα δώσουμε τελικά ένα καρό και ένα 
σπαθί.

Αν αντίθετα κόψουμε κούπα στο Νότο 
και τραβήξουμε τα ατού μετά, τότε 
ένας προσεκτικός αμυντικός θα πάρει 
τον τρίτο γύρο καρό (όχι πιο πριν) και 
δε θα μπορέσουμε να εισπράξουμε τα 
δύο τελευταία καρά του Νότου.

∆ύση Βοράς Aνατολή Nότος
 1♦ πάσο 1♠   
πάσο 2♠ πάσο 4♠
   όλοι πάσο
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Εξασκηθείτε 
στην εκτέλεση

# A J 8 3 
$ 7 6 3 
^ A 8 3
& J 6 3

# Q 10 9
$ A K 2
^ K J 7 6 2
& A 9 

B

N
A∆

Ç áãïñÜ:
∆ύση Βοράς Aνατολή Νότος
   1♦
πάσο 1# πάσο 2XA
πάσο 3XA         Όλοι πάσο
Αντάμ: το &4

♠ 6 4  
♥ Α 4 3 2  
♦ Α 7 3
♣ 9 7 5 2

♠ 9 8 2
♥ Q 5 
♦ K J 9 5
♣ Q J 10 3

♠ K 10 7
♥ J 7 6
♦ Q 10 8 6 2
♣ 8 6

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

B

N
A∆

ÄéáíïìÞ  3
  Όλοι στην πρώτη

Αντάμ η Ντάμα σπαθί.

Πάλι ισομήκη τα ατού, όμως ξέρουμε 
πια πως καλό χέρι είναι το χέρι του 
Νότου.

∆ίνει 0 έως 2 πίκες, μία μάλλον κού-
πα και ένα σπαθί.

Το πλάνο είναι να παίξουμε δύο γύ-
ρους ατού και να κάνουμε δύο φορές 
την εμπάς της πίκας.

Θα καταλήξουμε με 12 λεβέ, χάνο-
ντας τελικά μόνο μία κούπα.

Και πάλι θα πρέπει να αντισταθείτε 
στον πειρασμό να κόψετε καρά στο 
Νότο. ∆ε σας προσφέρει επιπλέον 
λεβέ και κινδυνεύετε να μπλέξετε σε 
περιπέτειες.

Υπάρχουν δύο εξαιρέσεις στις οποίες 
κόβει το καλό χέρι:

Ç áíôéóôñïöÞ ôïõ ìïñ (dummy 
reversal), όπου κόβει μόνο το χέρι 
με τα μακρύτερα ατού! Πρόκειται για 
εξαιρετικά σπάνια περίπτωση, που δε 
θα μας απασχολήσει εδώ.

Ôï cross-ruff , όπου θα πρέπει να κό-
βουν εκ περιτροπής τα δύο χέρια.

Η περίπτωση που ακολουθεί παρα-
κάτω είναι μεν ακραία, αλιευμένη 
όμως από το δεύτερο (μπλε) βιβλίο 
μαθημάτων.

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

♠ Q 10 6
♥ 4 
♦ A 9 7 6 2
♣ Q J 9 7

♠ J 9 4 3
♥ 5 3 2  
♦ K Q J 
♣ 10 8 4

♠ A 7 5 2 
♥ A K Q 7 6
♦ - 
♣ 6 5 3 2

B

N
A∆

ÄéáíïìÞ  4
  Όλοι στην πρώτη

Αντάμ η Ντάμα σπαθί.

Καλό χέρι είναι του Νότου (μακρύ-
τερα ατού), όμως εδώ μην ξεκινή-
σετε μαζεύοντας τα ατού των αντι-
πάλων.

Μια ψύχραιμη ματιά θα δείξει ότι αν 
εισπράξετε ΑΚ πίκα και ΑΚ σπαθί, 
στη συνέχεια κόβοντας τα καρά στο 
Νότο και τα μαύρα χρώματα στο 
Βορρά, θα καταλήξετε με 13 λεβέ!

Παρατηρείστε ότι δεν υπάρχει κίν-
δυνος να σας πανωκόψουν οι αντί-
παλοι, δεδομένου ότι ακόμα και τα 
λιμά ατού σας είναι ισχυρότερα από 
τα δικά τους.

Η τακτική του cross-ruff είναι η 
πλέον προσφιλής των αρχάριων 
παικτών, αφού μέσα στη γενική 
ανακατωσούρα που επικρατεί στη 
διάρκεια της εκτέλεσης, κόβουν 
συχνά από όπου μπορούν. Συνήθως 
βέβαια τα αποτελέσματα είναι κατα-
στροφικά.

ÐÑÏÂËÇÌÁ 1ï  
(**)
Ομάδες.
ΒΝ στη δεύτερη, 
μοίρασε o N

Παίζουμε μικρό σπαθί από το μορ αλλά η 
Ανατολή φορτσάρει με το 10. Κάνουμε 
ένα γύρο ducking και η Ανατολή συνεχί-
ζει με τη Ντάμα ενώ η ∆ύση παίζει το 2. 
Είναι φανερό ότι αν δώσουμε χέρι στους 
αντίπαλους θα μας τραβήξουν και άλλα 
3 σπαθιά. Πως πρέπει να παίξουμε για να 
έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερες πιθα-
νότητες να βγάλουμε το συμβόλαιό μας;

# 10 9  
$ Κ 5 4 2 
^ Α 10 6 4
& 10 3 2

# -
$ Α J 10 8 6
^ K 2
& A K Q J 9 7 

B

N
A∆

ÐÑÏÂËÇÌÁ 2ï  
(***)
Ομάδες.
Όλοι στη δεύτερη, 
μοίρασε η Α

Ç áãïñÜ:
∆ύση Βοράς Aνατολή Νότος
   1&
1# κοντρ 4# 6$
             Όλοι πάσο
Αντάμ: ο #K

Πιθανόν στο μέσα δωμάτιο  να δηλώθηκε και 
να πραγματοποιήθηκε μεγάλο σλεμ. Όμως 
εσείς παίζετε 6$. Επικεντρωθείτε λοιπόν να 
βγάλετε  αυτό το συμβόλαιο και  – που ξέρετε 
– μπορεί να εισπράξετε πολλά imp’s. 

Βοράς Aνατολή Nότος ∆ύση
  1# πάσο   
1XA πάσο 3♥ πάσο
4♥         όλοι πάσο

Βοράς Aνατολή Nότος ∆ύση
  1♥ πάσο   
2♦ πάσο 2♥ πάσο
3♥ πάσο 4♥  όλοι πάσο

(Οι λύσεις στη σελίδα 29)
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ÃñÜöåé ï Âüñåéïò

 ¼ëïé óôç äåýôåñç, ìïßñáóå ç Ä με τρία ατού, μπορεί να πανωκόψει, 
αλλά θα αναγκαστεί να παίξει προς 
τα ^ΑΤ του εκτελεστή). Το πλήρες 
χέρι:

Αυτή τη φορά η ∆ απέφυγε να κο-
ντράρει και βγήκε την $Q. Ο εκτελε-
στής εισέπραξε τον $Α και τον $Κ, 
ξοφλώντας από τον μορ πίκα, έκοψε 
το $3 στον μορ και μάζεψε τα ατού 
σε δύο γύρους (η ∆ στο δεύτερο 
γύρο ξόφλησε πίκα).

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

# -
$ A 10 8 7 5
^ A 10 9 7 6
& A 5 2

B

N
A∆

Η ∆ άνοιξε την αγορά με 1ΝΤ και λίγο 
αργότερα, αφού ο Ν έδειξε δυνατή 
διχρωμία στα κόκκινα χρώματα, ο Β 
ρώτησε άσσους και οδήγησε τον συ-
μπαίκτη του στα 6^. Η ∆ κόντραρε 
αυτό το συμβόλαιο και βγήκε τον &Κ. 
Ο εκτελεστής έπιασε με τον &Α, έπαι-
ξε τον $Α και έκοψε κούπα στον μορ. 
Από εκεί τράβηξε τρεις γύρους πίκα, 
ξοφλώντας από το χέρι του δύο σπα-
θιά και μία κούπα και έκοψε ένα σπα-
θί στο χέρι, όπου η ∆ ακολούθησε με 
την &Q. Έκοψε κούπα στον μορ και 
έπαιξε πίκα που έκοψε στο χέρι. Όταν, 
στη λεβέ αυτή, ακολούθησαν και οι 
δύο αμυνόμενοι, έκοψε ακόμη μία 
κούπα στον μορ με τον ^J, όπου η ∆ 
ακολούθησε και η Α ξόφλησε  σπαθί. 
Ο εκτελεστής που είχε μείνει στα τρία 
τελευταία φύλλα με Α Τ 9 στα ατού, 
έπαιξε τώρα σπαθί που έκοψε με το 
^9 και έκανε κλέιμ για ακόμη δύο 
λεβέ (η ∆, που είχε μείνει και αυτή 

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

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

# 10 9 7 4 
$ J 4 3
^ 3 2 
& 10 7 6 3

# -
$ A 10 8 7 5
^ A 10 9 7 6
& A 5 2

B

N
A∆

Στην ανάλυση που ακολούθησε όλοι 
συμφώνησαν ότι η μοναδική αντάμ 
που ρίχνει το συμβόλαιο είναι ατού. 
Η άμυνα θυσιάζει μια λεβέ από ατού, 
αλλά στο τέλος θα πραγματοποιήσει 
και μία λεβέ από κούπα.
Λίγες διανομές αργότερα οι ΒΝ αγό-
ρασαν και πάλι το σλεμ στα καρά, με 
τα παρακάτω φύλλα και μετά από 
την εξής αγορά:

# Q 7 6 4 2
$ 8 
^ K 9 7 3
& Q 8 5

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

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Aνατολή Nότος
1♠ πάσο πάσο κόντρ   
2$ πάσο πάσο 3^
3$ 4^ 4$ 4ΧΑ
πάσο 5^ πάσο 6^
όλοι πάσο

∆ύο διανομές που παίχθηκαν on line σε γνωστό δικτυακό τόπο θα δούμε σε αυτό το τεύχος. 
Στις διανομές αυτές, που παίχτηκαν σε αγώνα ζευγών με βαθμολογία ομάδων (Imps), ένα 
γνωστό ζευγάρι Αμερικάνων ήταν το μοναδικό που αγόρασε δύο οριακά σλεμ μετά από 
άνοιγμα των αντιπάλων και κατάφερε να τα πραγματοποιήσει. 

ÂÍ óôç äåýôåñç, ìïßñáóå ç Ä

Κάτι καινούργιο στη ζωή σας.
Στις 4 Μαΐου 2006, ημέρα Πέμπτη, έκτακτο τουρνουά 
ζευγών με χρηματικό έπαθλο 300 €, όπου κάθε ζευγά-
ρι θα παίζει έχοντας ως ομάδα ένα ζευγάρι masters.
Σκοπεύουμε να το επαναλαμβάνουμε κάθε 6 Πέμπτες.
Επιλεγμένες διανομές θα σχολιάζονται στο τέλος.
Το έπαθλο το έχει αθλοθετήσει φίλος του Ομίλου.

ÏÐÁÖ
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# K 9 7 8 5
$ - 
^ A J 7 4 3 2 
& x x

# J 3
$ Α K 8 7 4
^ K 10
& 10 9 7 6

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

# A 4 2
$ Q J 9 2
^ 9 8 6 5
& A Q

B

N
A∆

Μετά από το άνοιγμα 1& του Βορρά, ο 
Νότος εκτελεί 6#.
Αντάμ η &Q.
Στην διανομή αυτή υπάρχουν πολλοί 
τρόποι για να πραγματοποιήσετε το 
συμβόλαιό σας ενάντια σε ανάποδες 
κατανομές. Μην έχοντας καμία ένδειξη, 
εκτός από το γεγονός ότι η έξοδος μάλ-
λον υπόσχεται και τον &J στην ∆ύση, 
το καλύτερο (ίσως) στατιστικά παιχνίδι 
είναι να ξεφυλλίσετε στον &Α ένα καρό 
και να συνεχίσετε με το #2 για το #8 
στο χέρι.
Αν δεν επιτύχει η εμπάς, σκοπεύετε να 
διώξετε και το άλλο χανόμενο καρό 
στον &Κ και, τραβώντας μόνον έναν 
άλλον γύρο ατού, να ελπίσετε τις κού-
πες 3-3 στους αντιπάλους ή ακόμα και 
4-2, με αυτόν που βαστάει τις 4 κούπες 
να έχει και το (ή τα) υπόλοιπα ατού, 
ώστε παίζοντας $Α, $Κ, $Q να κόψετε 
στον μορ την χανόμενη.

Ðáßîôå ìå ôéò

ðéèáíüôçôåò
∆ημήτρης Ναθαναήλ

Ξεχάστε τις «εμπνεύσεις» και παίξτε με τις πιθανότητες!... Σε περίπτωση «ατυχίας»
θα έχετε κάθε λόγο για να αντικρούσετε το τυχόν ειρωνικό σχόλιο του συντρόφου.

∆ιανομή Α΄
 Βορράς  Νότος             
 # A J 2 # K 10 9 8 3
 $ 10 4 2 $ Α K Q 3  
 ^ J 9 3 ^ A K 4 2
 & A K 4 3 & -

∆ιανομή Β΄
 Βορράς  Νότος             
 # K 9 7 8 5 # A 4 2
 $ - $ Q J 9 2  
 ^ A J 7 4 3 2 ^ 9 8 6 5
 & x x & A Q

Ανατολή Nότος ∆ύση Βοράς
πάσο 1^ 1$ 1#    
2$ 2# πάσο 4^
πάσο 4# πάσο 4ΧΑ
πάσο 5$ πάσο 6^    
Όλοι πάσο

Αντάμ ο $Κ.
Στην δεύτερη διανομή η έξοδος του 
$Κ επιτρέπει να γίνει μετρ ο $J, ώστε 
να εξαφανιστεί η τυχόν χανόμενη στα 
σπαθιά. Όμως με τουλάχιστον μία 
χανόμενη στα ατού, χρειάζεται να γί-
νει πλήρες elimination play* για να 
αποφευχθεί η χανόμενη πίκα. Λόγω 
ελλείψεως επικοινωνιών, αυτό απαιτεί 
την εμπάς στο σπαθί, συνεπώς τον &Κ 
στην Ανατολή. 
Οδηγούμαστε λοιπόν στην εξής εκτέ-
λεση: Κόβουμε τον $Κ, τραβάμε τον 
Άσσο ατού, πίκα στον Άσσο, $Q για 
τον $Α της ∆ύσης που κόβουμε στον 
μορ, εμπάς στην &Q, &A, $J (διώχνου-
με μια πίκα)  και την τελευταία κούπα 
που κόβουμε στον μορ. Πριν παίξουμε 
ατού τραβάμε και τον #Κ, ώστε δίνο-
ντας χέρι στον ^Κ να ελπίσουμε ότι 
όποιος πιάνει δεν έχει την τελευταία 
πίκα και είναι πλέον υποχρεωμένος να 
παίξει ruff and discard.
Η πλήρης διανομή:

# Q 7 6 4
$ - 
^ 9 
& Q 8 5

# A 8
$ -
^ Q J 10 5
& K 6

B

N
A∆

# Q 7 6 4 2
$ 8 
^ K 9 7 3
& Q 8 5

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

# 3 
$ 9 6 5 2
^ 8 6 
& J109432

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

B

N
A∆

Η θέση είναι:

Είναι φανερό, από την αγορά, ότι η 
∆ κρατάει τον Α& που πρέπει να εί-
ναι δίφυλλος η ξερός και τον #Κ. Ο 
εκτελεστής συνέχισε από το χέρι με 
το &6 και όταν η ∆ έβαλε μικρό έπαι-
ξε την &Q που κράτησε και συνέχισε 
με σπαθί για τον &Κ. Η ∆ κέρδισε 
με τον &Α και είναι κλεισμένη. Αν 
παίξει κούπα ο εκτελεστής θα κόψει 
στον μορ και θα διώξει από το χέρι 
την χανόμενη πίκα. Αν γυρίσει πίκα η 
#Q θα κερδίσει την λεβέ. Η πλήρης 
διανομή:

* Το πλήρες elimination play αφορά τις κού-
πες. Στην πραγματικότητα όλη η διανομή εί-
ναι παράδειγμα μερικού (partial) elimination 
play, αφού οι πίκες δεν έχουν απαλειφθεί.

Αν η ∆ πάρει το πρώτο σπαθί, προ-
κειμένου να αποφύγει το κλείσιμο 
και γυρίσει σπαθί, ο εκτελεστής κα-
τεβαίνει στο μορ με ατού και διώχνει 
την χανόμενη πίκα στην &Q. Όπως 
έδειξε ο εκτελεστής μετά το τέλος της 
διανομής, θα μπορούσε να βγάλει το 
συμβόλαιο και με άλλο τρόπο. Μετά 
την &Q τραβάει όλα τα ατού και στα 
τρία τελευταία φύλλα η ∆ πρέπει να 
κρατήσει τον &Α και δίφυλλο #Κ. 
Παίζει τώρα τον &Κ, η ∆ κερδίζει και 
πρέπει να παίξει κάτω από τον #Κ.
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32

∆ιοργ/τής ÓËÁÌ- ÁÓÁÅ-ÁÏÔ
Zåýãç ÏÐÅÍ

Ãéáííáêüðïõëïò Á - Ôñé÷ùíÜò Á 62,33
ÊáñáíôáíÝëëçò Ã - ÔáðáíëÞò Â 55,59
ÊÜñåõ Ô - Êáëýâáò Ä 51,23
ÐáôóÝëçò Ð - ÓêïñäïìðÝêçò Á 50,65
Ìß÷á Á - Ìðüæåìðåñãê Ê 50,45
ÂéôéÜäçò É - ÂéôéÜäïõ Á 49,42

1-8
ÔæéñôæéëÜêçò Ó - ÁíáóôáóÜôïò Á 60,90
ÌáêñÞ Ì - Ãêïýôç Ê 57,95
ÃñçìÜíçò Â - ÄïõêáñÝëëçò Á 57,72
Âñåôôïý Ê - ËåìðÝóçò Á 54,54
Óôõëéáíßäïõ Ì - Êñõóôáëëßäçò Í 51,36
ÂëÜ÷ïõ Ê - ÉùÜííïõ Íé 49,77

ÓêïñäïìðÝêçò Á
ÐáôóÝëçò Ð
ÊáñáíôáëëÝëçò Ã
ÔáðáíëÞò Â 111,0

Êáñåõ Ô
ÊáëëéãÜ Ì
Êáëýâáò Ä
Ðáðá÷ñéóôïöüñïõ Â 101,01115,0

Äéïñã/ôÞò  ÊÏÁÌ 27-29 Οκτωβρίου 2005

Óõñáêïðïýëïõ ×- Êáííáâüò Ð 62,78
Ëáìðñéíïý Ó - Ôóéñßêïõ Ë 61,36
Äáìßãïò É - ÌáíùëÜò É 58,81
Âåëáßôïõ Ð - Ðáðá÷áôæÞò Í 58,18
ÊïôñùíÜñïõ Á - Ìçëéôóüðïõëïò É 57,55
ÊáñáìáíëÞò Í - ÊáñáìáíëÞò Ö 56,49

ÏÐÅÍ 1-8
Ôóáëáâïýôá Å - Êáôóïýñçò Á 65,09
ÌðïíÝëç Á - ÌðïíÝëçò È 59,43
Ìáìáëïý Ó - Ôñýöùíáò Ó 57,92
Óéþôïõ Ì - ÐáõëÜêçò Ì 55,91
ÃñáóóÝëçò Á - Ðáðáäüðïõëïò Ô. 55,49
Óêáñðßäçò × - Óêáñðßäïõ Ñ 54,76

Εσωτερικά Πρωταθλήματα Σωματείων 

Zåýãç

OìÜäåò
ÏÐÅÍ

Εκδρομικό Λέσβου 26-30 Οκτωβρίου 2005

1-5
ÓáìáñÜò Ã - Öëþñá Á 63,68
Óõëßêïõ Á - ÌõñéôæÞò Ð 60,70
ÃïõãïõëÜò Ã - ÌáëÜêïõ Ì 55,95
Æáßìç Å - Ôóåêïýñá Á 55,05
×áíéêéÜí Í - ×áíéêéÜí Ï 53,14
ÌðÜìðïõ Ê - Áóçìáêüðïõëïò Ó 52,30

ÂéôéÜäçò É
ÂéôéÜäïõ Á
Ìðáìðïýëá Á
ÓïâáôæÞò È

32
Æþôïò Ë 
ÌáíùëÜò É
Ðáðáêõñéáêüðïõëïò Ã
ÊáñáìáíëÞò Ö 108,0

Öëïýäïò Â
Èåïäùñßäçò É
Ìçëéôóüðïõëïò É
ÊïôñùíÜñïõ Á 107,01115,0

OìÜäåò
ÏÐÅÍ Ñïýóóïò Ã

×áôæçäÜêçò Å
ÓáðïõíÜêçò Á
ÊéáðÝêïò É

32
Ðáðáäüðïõëïò Ô.
Èåïôüêçò Í
ÃñáóóÝëçò Á
ÌáíôæïõñïãéÜííç Ê 100,0

Ôñýöùíáò Ó
ÌÜìáëïõ Ó
ÊáíôÜ É
Ãñáììáôéêïý É 100,01111,0

OìÜäåò
1-8 Áèáíáóßïõ Ä

Áèáíáóßïõ Áã
ÁèáíáóéÜäïõ Ð
ØáëôÜêçò É

Äéïñã/ôÞò  ÁÏÌÂ Εκδρομικό Ναυπλίου 11-13 Νοεμβρίου 2005

ÃéäÜêïõ Ë - ËïâÝñäïò Ä 59,34
ÌáíùëÜò É - Ìé÷áëüðïõëïò Ì 55,97
Öïýñëá Ôá - Ãñçãïñßïõ Ì 55,93
ËáíôæÞ Ë - Áäáìßäçò Å 54,95
ÐáíÜ Ó - ÐáíÜò É 52,88
Ôñßðïõ Ì - ÌáêñÞò Ä 52,49

ÏÐÅÍ 1-8
Âñåôôïý Ê - ËåìðÝóçò Á 59,32
Ðáðáäïðïýëïõ Ìá - ÔæåëÜôç Ì 57,96
Ðáðáêùí/ïõ Áé - ×áôæçêïêêßíïõ Ê 55,09
ÌÞôñïõ Ê - Óýññïõ Å 54,56
Ñéôóþíç Å - Áâäïýëïò Ó 53,43
ÆåñâïëÝá Ì - Êáôóïýöñç È 52,49

Zåýãç
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AðïôåëÝóìáôá
Äéïñã/ôÞò  ÁÏÌ 11-13 Νοεμβρίου 2005

ÌåéêôÜ
Æåýãç

ÏÐÅÍ
ÐáðõñÜêç Ì - Ðñïêïðßïõ É 59,58
ÐáíáãÜêç Ì - Ìçëéôóüðïõëïò É 59,15
Âåëþíç Á - Ðáðáêïíäýëçò É 57,72
ÊáëéáêìÜíç Á - Âñïýóôçò Â 55,43
Ëáìðñïðïýëïõ Â - Æþôïò Ë 54,57
Ðëáêßäá Ç - ËáããïõñÜíçò Ö 53,58

1-8
ÆáããïãéÜííç Å - Ïéêïíïìßäçò Í 63,51
Êïõôïõëßäïõ Ð - Êïõôïõëßäçò Ê 60,41
Ôóåêïýñá Á - ×ñïíßïõ É 52,89
ÌáêñÞ Ì - Óïöéüò Ì 52,59
ÃáâñéÞëïãëïõ Ó - ÃáâñéÞëïãëïõ Ã 51,85
Óõêéþôç × - Ìïßñáò Ê 51,11

Äéïñã/ôÞò  ÁÏÔ - ÁÓÁÅ 25-27 Νοεμβρίου 2005

32
Âåëþíç Á
Ðáðáêïíäýëçò É
Êïõôñïýìðáò Ó
Ìé÷áëüðïõëïò Ì
Âïíôßôóïò É

142,0

Êáííáâüò Ð
Óõñáêïðïýëïõ ×
ÍáèáíáÞë Ä
ÊáëëéöñïíÜò Ì
Âñïýóôçò Â

122,01150,0

OìÜäåò
ÏÐÅÍ ÂëÜ÷ïõ ×

ÓôåëëÜêç Í
ÊïíôïìÞôñïò Ê
Âïëéþôçò Á
Ìùõóßäçò Á

32
ÌåóèåíÝáò Ã
Ñïêßäçò Ê
ÐáðáäÜêçò Á
ÔóïõìÜíçò Á 165,0

Âëá÷Üêç Ìå
Øáñïýëçò Ð
ÃêáìðÜé Ä
Ñùìáíïõóüãëïõ Ðá
×ñéóôïößëçò Ã

154,01166,0

OìÜäåò
1-8 ÄåñìéôæÜêç Á

Âëï÷áéôüðïõëïò Ì
Êáôóïýñçò Á
Ôóáëáâïýôá Å

32
Ìáìïýíáò Ð
ÃñõðÜñçò Ó
ÓôáèÜôïò ×
Ôóéâßäïõ Á
Óõìåùíßäïõ Â

78,0

ÊïõìåñôÜ Â
ÓïõâáôæÞò É
ÌáôóéêÜñç È
Ìé÷áëéôóéÜíïõ Ö
ÆÜêïò Ä
Ëáóêáñßäçò È

50,0183,0

OìÜäåò
1-8 ×ñïíßïõ É

ÔÜãáñçò Ä
Ãêüãêïò Á
×ñõóßêïõ Ê

Äéïñã/ôÞò  ÏÁÌÈ Τριήμερο Ζευγών 25-27 Νοεμβρίου 2005

Æåýãç ÏÐÅÍ
ÁíáóôáóéÜäçò Ê - ÔáãáñÜò Í 55,68
Óôáõñéíüò Ó - ËåâÞ Ô 55,60
ÓêïõìðïõñäÞò Í - Ðïõñëéþôçò Ã 55,45
Áëôßíçò Ä - ÐåñäéêÜñçò Í 53,59
ÐáðáãåñÜêçò × - Èåïäùñßäçò É 53,05
Æþæçò Ó - ÊïõêïõóÝëçò Á 52,98

Äéïñã/ôÞò  ÁÓÁÅ Κύπελλο Τρικουράκη 6–11 ∆εκεμβρίου 2005 

Grand
Prix

ÏÐÅÍ
ÌÝëéáò Â 60,51
Ðáðáêïíäýëçò É 58,26
Âåëþíç Á 58,26
Êáëýâáò Ä 58,13
Âñïýóôçò Â 57,92
Áñãõñßïõ Ä 57,84

1-8
ÔæéñôæéëÜêçò Ó 60,74
Êáôóïýñçò Á 60,42
Ôóáëáâïýôá Å 60,42
Ìïßñáò Ê 58,50
Ðïëßôçò Ã 57,88
ÑïõóéÜ Õ 56,50

1-8
ÍéêïëÜïõ Á. 59,82
ÐáñáóêåõÜ Á 54,64
ÃéáôñÜ × 54,64
×ñéóôïðïýëïõ Ì 53,84
ÁäñáêôÜ Ì 53,84
ÖëÝóóá Ç 51,71
Æáßìç Å 51,71



26

Äéïñã/ôÞò  ÁOM 16–18 ∆εκεμβρίου 2005 

Grand
Prix

ÏÐÅÍ
Óõñáêïðïýëïõ × 62,38
ÊáðïõÜíï Ê 58,18
ÊïíôïìÞôñïò Ê 56,79
ÌðïìðïëÜêçò Ó 56,42
×áôæçäÜêçò Ã 55,99
ÊáôóáñÜêçò Ä 55,63
ÊáíåëëÜêçò Ð 55,63

1-8
×áôæÞ Á 60,16
ÐïõëáíôæÜò Ê 60,16
Ìáôæþñïõ Ê 59,85
ÁèáíáóéÜäïõ Ð 59,85
Ãêüíçò Ç 57,53
ÐáõëéíéÝñçò Ã 57,53

1-5
ÓêéáäÝëëç Â 61,94
Çëéüðïõëïò Ð 61,94
ÊïôáñÜò Ê 59,36
Êáìôóßïõ Ô 59,36
ÑÜðôçò Ä 54,22
ÄéáìáíôÞò Å 54,22

Äéïñã/ôÞò  ÁOAÖ 12–13 ∆εκεμβρίου 2005 

Æåýãç ÏÐÅÍ
Êáñëáýôçò Ã - ÌðïìðïëÜêçò Ó 63,11
Ëáìðñïðïýëïõ Â - Æþôïò Ë 62,37
Âåëþíç Á - Ðáðáêïíäýëçò É 61,12
ÊáñáìáíëÞ Á - ÊáñáìáíëÞò Í 61,12
ÐáíáãÜêç Ì - Ìçëéôóüðïõëïò É 60,35
Ðëáêßäá Ç - ËáããïõñÜíçò Ö 57,17

Äéïñã/ôÞò  ÁÌÉ 16–18 ∆εκεμβρίου 2005 

Grand
Prix

ÏÐÅÍ
Ãåùñãßïõ Êù 66,78
ÃêïõãéÜííïò Ä 66,78
ÔóïõìÜíçò Ë 57,94
ÌðáëåóéÜò Â 57,94
ÄéáìáíôÞò Ó 56,01
Ìðüæéïò Ã 56,01

Äéïñã/ôÞò  ÏÁÌÊÇ 16–18 ∆εκεμβρίου 2005 

Grand
Prix

ÏÐÅÍ
ÓáðïõíÜêçò Á 57,01
Âñïýóôçò Â 57,01
Êïñþíç Ì 56,15
ÂéñâéäÜêçò Â 56,15
Êõñéáêßäïõ Á 55,67
ÌáìéäÜêç Ë 55,67

1-9
Óýññïõ Å 61,80
ÌÞôñïõ Ê 61,80
ÍôáôóÜêç Á 60,22
ÆáðÜñôáò Å 60,22
ÐáñáóêåõÜ Ì 58,28
ÍôñÞò Ä 58,28

1-5
Ìá÷áéñéáíÜêç Ö 65,07
×áñëáýôç Á 65,07
ÐñáôéêÜêçò É 64,08
Óðáíüò × 64,08
Íßêá Â 60,95
Ðáðáãåùñãßïõ Á. 60,95

Äéïñã/ôÞò  ÏÐÁÖ 16–18 ∆εκεμβρίου 2005 

Grand
Prix

ÏÐÅÍ
Ðáðá÷áôæÞò Í 60,86
Ãåùñãüðïõëïò Ã 58,17
Ðáðáêõñéáêüðïõëïò Ã 55,95
Êáóéìïðïýëïõ Ê 54,27
ÍôÜëáò Â 54,27
Âåëáßôïõ Ð 53,86

1-9
ËåéâáäÜñáò Á 62,51
ÔóïõìÜíçò Á 62,51
Ìðïæßïõ Ð 59,16
ÂÝëëéïò Á 59,16
ÌåóèåíÝáò Ã 59,08
ÊáôéíÜêç × 58,65
Ãåùñãïýäçò Ð 58,65

1-5
Ïéêïíüìïõ Áí* 69,56
×ñéóôïäïýëïõ Ã 69,56
ÑáâÜíç Ê 62,33
ÑáâÜíçò Ð 62,33
ÁäñáêôÜ Ì 57,44
ÌåíôÞ É 57,44
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AðïôåëÝóìáôá
Äéïñã/ôÞò  ÁOMÂ 28–30 ∆εκεμβρίου 2005 

Grand
Prix

ÏÐÅÍ
Âåëþíç Á 60,99
Ðáðáêïíäýëçò É 60,99
Æþôïò Ë 60,94
Ìáõñßäç Ê 60,52
Ìáõñßäçò Ã 60,52
ÊïôñùíÜñïõ  Á 60,32
Ìçëéôóüðïõëïò É 60,32

1-8
ÁèáíáóÜôïõ Ì 59,56
Óõêéþôç × 59,56
Ïéêïíïìßäçò Í 58,88
ÐáðáäÜêçò × 58,26
Øõ÷ïãéüò Â 58,26
ÆáããïãéÜííç Å 55,16

Εξασκηθείτε στην αγορά Ëýóåéò áðü ôç óåëßäá 19

Μετά από άνοιγμα 1& του συντρό-
φου και παρεμβολή 1$, δεξιά σας, τι 
αγοράζετε με: 

1.  Κοντρ.   Παρότι έχετε ομαλή κατανομή 
και καλό κράτημα κούπα πρέπει να 
αποφύγετε να αγοράσετε 1ΧΑ, αφού 
έτσι θα «θάψετε» οριστικά τις πίκες.

2.  2$. ∆εν έχετε τέσσερις πίκες, ούτε 
κάποιο μακρύ χρώμα να πείτε. Το 
κιουμπίντ υπόσχεται 4φυλλο φιτ στο 
χρώμα του ανοίγματος και πόντους 
τουλάχιστον για μανς. Στην περίπτωσή 
μας αρνείται και πίκες.

3.  1#. Είναι σοβαρό λάθος να πείτε 
πάσο ελπίζοντας να τιμωρήσετε τους 
αντίπαλους, σε τόσο χαμηλό επίπεδο 
και με αυτή την ποιότητα στα ατού, 
προτού δείξετε το χέρι σας. Η αγορά 
1#, στην περίπτωση αυτή, υπόσχεται 
5φυλλο τουλ. χρώμα (με 4φυλλο θα 
αγοράσετε κοντρ).

4.  2^. Η αγορά που ενδεχομένως θα 
κάναμε και χωρίς την παρεμβολή. Η 
άλλη εναλλακτική είναι 3ΧΑ αλλά 
καλύτερα να ξανακούσετε τον σύντρο-
φο πριν θέσετε το τελικό συμβόλαιο. 
Μπορεί να υπάρχει ακόμα και σλεμ σε 
χρώμα  ενώ τα 3ΧΑ να πέφτουν (π.χ. 
με #Ax $x ^KJxx & KJ10xxx απέναντι)! 

# Α872
$ K109
^ Q102
& 874

# A76
$ 1053
^ KQ8
& AQ109

# AQ865
$ J7432
^ 98
& Q 

1. 2. 3.

# K92
$ A82
^ AQ82
& Q86

# K106
$ A1062
^ K76
& J104

4. 5.

# K10973
$ 10
^ AJ732
& Q3

# 76
$ 105
^ AJ873
& KQ82

# 65 
$ 83
^ KJ10432
& K92

1. 2. 3.

# K94
$ K8 
^ Q1032
& 10863

# 6
$ A1062
^ KQ1076 
& KJ8

4. 5.

Η αλλαγή χρώματος είναι φόρσινγκ, 
τουλάχιστον για ένα γύρο. Άλλωστε 
αν τελικά παιχτούν 3ΧΑ καλύτερα, εάν 
είναι δυνατόν, να τα παίξει ο σύντροφος 
(π.χ. αν έχει, στις κούπες, KJ ή Qxx ή και 
μερικούς άλλους συνδυασμούς).

5.  2ΧΑ. Εδώ όμως, κρατώντας καλά τις 
κούπες, κάνετε τη φυσική σας αγορά. 
Ακόμα και αν δεν το έχετε συμφωνήσει  
η αγορά 2ΧΑ, μετά την παρεμβολή, 
είναι πάντα λίμιτ, δείχνοντας 10-11 
πόντους  

Μετά από άνοιγμα 1$ του συντρόφου και 
παρεμβολή 1#, δεξιά σας, τι αγοράζετε με: 

1.  Πάσο. Το λεγόμενο trap pass. Περιμένε-
τε από τον σύντροφό σας να ξανανοίξει 
την αγορά με κοντρ ομιλίας, για να το 
μετατρέψετε σε τιμωρίας.  Στις περιπτώ-
σεις που είναι κοντός στις πίκες ή έχει 
δυνατό χέρι αυτή είναι η πιο πιθανή 
αγορά του. Σε κάθε περίπτωση το πάσο 
είναι ο πιο σίγουρος δρόμος για να γρά-
ψετε από τη μεριά σας. Η εναλλακτική 
αγορά 2^ αφενός είναι επικίνδυνη,  γιατί 
το χέρι - πολύ πιθανόν - είναι μισφίτ, 
αφετέρου δεν σας εξασφαλίζει καθόλου 
ότι θα μπορέσετε να πραγματοποιήσετε 
κάποιο συμβόλαιο.

2.  Κοντρ.   Έχετε μήκος και στα δύο μινέρ. 

Η εναλλακτική 2^  υπερβαίνει το χρώμα 
των σπαθιών και θα σας αφήσει χωρίς 
αγορά μετά επαναδήλωση 2$ του 
συντρόφου (η πιο πιθανή εξέλιξη). Το 
να αγοράσετε στη συνέχεια τα σπαθιά, 
στο επίπεδο 3, είναι φόρσινγκ μανς και 
απαιτεί δυνατότερο χέρι.

3.  Κοντρ. ∆ιαθέτετε ένα αρκετά καλό 
6φυλλο χρώμα, το οποίο όμως δεν 
μπορείτε να αγοράσετε άμεσα, αφού 
έτσι παραπληροφορείτε τον συμπαί-
κτη σας για την αξία του χεριού σας 
(χρειάζεστε τουλάχιστον 10 πόντους). 
Μετά το κοντρ, σε επαναδήλωση 1ΧΑ 
ή 2& του συντρόφου αγοράζετε τώρα 
2^, δείχνοντας ένα χέρι παρόμοιο με 
του παραδείγματος. Σε επαναδήλωση 
2$ λέτε απλά πάσο (ο σύντροφος 
υπόσχεται 6φυλλο).

4.  1ΧΑ. Η αγορά που θα κάνατε και χωρίς 
την παρεμβολή. Σε αυτή την περίπτωση 
είναι περισσότερο παραστατική, αφού 
δείχνει 7-9 πόντους (με λιγότερους 
πασάρετε)  και σίγουρο κράτημα στο 
αντίπαλο χρώμα. Παρότι έχετε τη σωστή 
κατανομή το κοντρ δεν προτιμάται, 
γιατί θα υποχρεώσει τον σύντροφο να 
αγοράσει στο επίπεδο 2 με χέρι ομαλής 
κατανομής, αν δεν έχει κράτημα πίκα. 

5.  3#. Splinter (αγορά με πήδημα στο 
χρώμα της παρεμβολής): δείχνει σόλο ή 
σικάν στις πίκες, 4φυλλο (τουλάχιστον) 
φιτ στις κούπες και αξίες για την μανς. 
Έχοντας δώσει πλήρη περιγραφή του 
χεριού σας, η συνέχεια της αγοράς θα 
εξαρτηθεί κυρίως από τον σύντροφό 
σας.  Να σημειωθεί ότι splinter θα ήταν 
και οι αγορές 4& και 4^, όπως ακριβώς 
και χωρίς την παρεμβολή δεξιά σας, 
καθώς είναι δύο αγορές που δεν έχουν 
άλλη, μεγαλύτερη, χρησιμότητα.
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Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2006

Αριθ.Πρωτ.128/06/ΙΚ/μπ

Προς όλα τα Σωματεία – Μέλη 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 08/2006

Μετά την πάροδο περίπου 3 ετών από τη διοργάνωση του τελευταίου σεμιναρί-
ου διευθυντών αγώνων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ, υπήρξε εισήγηση 
της Κεντρικής Επιτροπής ∆ιαιτησίας και απόφαση του ∆Σ της ΕΟΜ για οργά-
νωση ενός νέου σεμιναρίου, στο οποίο θα μπορέσουν να συμμετάσχουν οι 
έμπειροι, οι πτυχιούχοι καθώς και όσοι επίσημοι ∆ιευθυντές αγώνων το επιθυ-
μούν, με σκοπό τον εμπλουτισμό των γνώσεών τους, καθώς και τη δυνατότητα 
προαγωγής τους μέσω εξετάσεων στην αμέσως ανώτερη βαθμίδα.

Με βάση τον προγραμματισμό, το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσες  
που θα ορισθούν στις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες:

ÇÌÅÑÏÌÇÍÉÁ ÙÑÅÓ ÄÉÅÕÈÕÍÔÅÓ

ÓÜââáôï 15/04/2006 10:00 – 13:00 ÐÔÕ×ÉÏÕ×ÏÉ

ÓÜââáôï 15/04/2006 13:30 – 16:30 ÅÌÐÅÉÑÏÉ

ÓÜââáôï 20/05/2006 10:00 – 13:00 ÅÌÐÅÉÑÏÉ

ÓÜââáôï 20/05/2006 13:30 – 16:30 ÐÔÕ×ÉÏÕ×ÏÉ

Οι εξετάσεις (προφορικές και γραπτές) θα διεξαχθούν σε τριήμερο εντός Φθινο-
πώρου 2006, που θα σας γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση.

Η επιλογή αυτού του «σπαστού» προγράμματος διεξαγωγής του σεμιναρίου 
έγινε ώστε να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι ∆ιευθυντές Αγώνων της Περιφέρει-
ας. Οι επιλεγείσες ημερομηνίες είναι αυτές που διεξάγονται τα τελικά στάδια 
των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Ομάδων και Κατηγοριών.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου, όπως και οι εισηγητές, θα γνωστο-
ποιηθούν με νεώτερη ανακοίνωση της ΕΟΜ.

Οι ενδιαφερόμενοι διευθυντές θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμ-
μετοχή στο σεμινάριο στα γραφεία της ΕΟΜ, το αργότερο μέχρι τη ∆ευτέρα 27 
Μαρτίου 2006.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕ∆

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2006

Αριθ. Πρωτ.150/06/ΑΚ/μπ
Προς όλα τα Σωματεία – Μέλη 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 14/2006
Το ∆Σ της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Μπριτζ, πληροφορήθηκε τον αδό-
κητο θάνατο του επίτιμου Προέδρου 
του και πρώην Πρωθυπουργού 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΛΛΗ
και αποφάσισε σε ένδειξη ελάχιστου 
σεβασμού στη μνήμη του ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΦΙΛΟΥ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ :
1.Να αναρτηθεί μεσίστια η σημαία 
στα γραφεία της Ομοσπονδίας. 
2.Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή πριν 
την έναρξη των αγώνων όλων των 
Σωματείων.
3.Να παραβρεθεί σύσσωμο το ∆Σ 
στην επικήδειο ακολουθία. 
4.Να κατατεθεί στεφάνι εις μνήμην 
του εκλιπόντος.
5.Να διατεθεί ποσό 1.000€ για φιλαν-
θρωπικούς σκοπούς.

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΜ

 
 
 
 

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2006
Αριθ. Πρωτ.143/06/ΑΚ/μπ
Προς όλα τα Σωματεία – Μέλη 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10/2006
ÈÅÌÁ: Ç ÁëÞèåéá êáé ôá Øåýäç ãéá ôéò 
óõììåôï÷Ýò óå ÐáíåëëÞíéá ÐñùôáèëÞ-
ìáôá 
Ôï ÄÓ ôçò ÅÏÌ Ý÷åé óáí ãåíéêÞ ðÜãéá 
ôáêôéêÞ ôïõ íá ìçí áðáíôÜåé óå áíåý-
èõíåò êáé áíõðüãñáöåò äçìïóéåýóåéò 
ïé ïðïßåò óõóôçìáôéêÜ ðáñáðïéïýí Þ 
áðïêñýâïõí ôçí áëÞèåéá, êáèþò áõôÝò 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΜΠΡΙΤΖ
ÖÅÉÄÉÐÐÉÄÏÕ 30, 11527 ÁÈÇÍÁ, ÔÇË.: 210 7480400-2, FAX: 210 7480403
www.hellasbridge.org     e-mail:manager@hellasbridge.org      secretariat@hellasbridge.org
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ÅðéôñïðÞ Åèíéêþí ïìÜäùí

Áíáêïéíþóåéò

Εξασκηθείτε στην εκτέλεση
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο  (**)

Ομάδες. ΒΝ στη δεύτερη, 
μοίρασε o N

Αν η εμπάς πίκα περνάει έχετε σί-
γουρα εννέα λεβέ. Αντίθετα, αν πάτε 
από καρά δεν φτάνει να περνάει η 
εμπάς. Πρέπει να μη βρείτε και τα 
καρά μοιρασμένα 4-1. Είναι φανε-
ρό, λοιπόν, ποια εμπάς πρέπει να 
προτιμήσετε. Για να αυξήσετε όμως 
ακόμα πιο πολύ τις πιθανότητές σας 
παίξτε πρώτα Άσσο και Ρήγα καρό. 
Που ξέρετε, μπορεί να πέσει η Ντά-
μα δίφυλλη. Αν όχι, συνεχίζετε με 
την εμπάς πίκα.

∆ Β Α Ν
   1^
πάσο 1# πάσο 2XA    
πάσο 3XA Όλοι πάσο

♠ Α J 8 3  
♥ 7 6 3  
♦ A 8 3
♣ J 6 3 

♠ K 7 4 2
♥ J 9 
♦ Q 4
♣ K 8 7 4 2

♠ 6 5
♥ Q 10 8 5 4
♦ 10 9 5
♣ Q 10 5

♠ Q 10 9
♥ A K 2 
♦ K J 7 6 2 
♣ A 9

B

N
A∆

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2ο  (***)

Ομάδες. Όλοι στη δεύτερη, 
μοίρασε η Α

Από τη στιγμή που έχουμε κόψει ήδη 
μια φορά στο χέρι μας το μόνο παι-
γνίδι που εξασφαλίζει (ουσιαστικά 
100%) το συμβόλαιο είναι να παίξετε 
τον Άσσο κούπα από το χέρι σας. Αν 
απαντήσουν και οι 2 αντίπαλοι δεν 
υπάρχει, βέβαια, πρόβλημα. Αν κά-
ποιος αντίπαλος έχει 4 ατού «τρέχετε» 
απλά τον Βαλέ και είστε σε πλήρη 
έλεγχο (αν τα 4 ατού έχει η Ανατολή 
και σας ξαναδώσει τσάκα, τραβάτε και 
το 10 ατού, κατεβαίνετε στο μορ με 
τον Άσσο καρό, μαζεύετε το τελευταίο 
ατού με τον Ρήγα και κάνετε όλα τα 
μετρ σπαθιά του χεριού σας).
∆ιαφορετικό, όμως, είναι το σωστό 
παίξιμο εάν παίζετε μεγάλο σλεμ. 
Τότε πρέπει να ξεκινήσετε με το 8 
κούπα για τον Ρήγα του μορ. Έτσι θα 
προστατευτείτε από το να έχει η Ανα-
τολή και τα 4 ατού που λείπουν (εάν 
το Q9xx είναι στη ∆ύση, όπως στο 
διάγραμμα,  δίνετε πάντοτε λεβέ στα 
ατού). Εάν, παίζοντας 7, απαντήσουν 
στον πρώτο γύρο και οι 2 αντίπαλοι 
με μικρό…καλή μαντεψιά.

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

♠ K Q J 8 3
♥ Q 9 7 3 
♦ Q 9 
♣ 8 6 

♠ A7 6 5 4 2 
♥ - 
♦ J 8 7 5 3 
♣ 5 4

♠ -
♥ A J 10 8 6 
♦ K 2 
♣A K Q J 9 7

B

N
A∆

 ∆ Β Α Ν
    1&
 1# κόντρ 4# 6♥
     Όλοι πάσο

Αντάμ: &4 Αντάμ: #Κ

åßíáé èÝìá ôçò ôáêôéêÞò äéêáéïóýíçò 
êáé ïé ìéêñüôçôåò – ãéá íá ìåôá÷åéñé-
óôïýìå ôçí åðéåéêÝóôåñç Ýêöñáóç - 
ôÝôïéïõ åßäïõò ãßíïíôáé åýêïëá áíôéëç-
ðôÝò áðü ôïí ̧ ëëçíá áèëçôÞ êáé êõñßùò 
áðü ôïõò äéïéêçôéêïýò ðáñÜãïíôåò. 

Όμως στη τελευταία έκδοση του Μαρτί-
ου του 2006 της εφημερίδας «το Βήμα 
του Μπριτζ» που κυκλοφόρησε δύο 
(2) μέρες προ της Γεν. Συνέλευσης, 
έφτασε στο σημείο να δημοσιεύονται 
εντελώς ανακριβή και ελλιπή στοιχεία 
ή να αποκρύβονται άλλα για τα Πα-
νελλήνια πρωταθλήματα της ΕΟΜ, με 
σκοπό να καταδειχτεί, πλαστά, ότι αυτά 
«φθίνουν». Έτσι για το Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Ζευγών 2005 ψευδώς 
αναγράφεται ο αριθμός 35 για τους 
προκριματικούς Αθηνών κατηγοριών 
1-5 του 2005, αντί για 59 που είναι ο 
πραγματικός αριθμός και επίσης ψευ-
δώς ο αριθμός 53 για τις κατηγορίες 
1-11 του 2004, αντί 39 που είναι η αλή-
θεια. Το τραγελαφικό είναι ότι τα στοι-

χεία που αφορούν το 2005 μπορεί να 
τα βρει ο καθένας στην ιστοσελίδα της 
ΕΟΜ, όπου βρίσκονται επί ένα χρόνο 
περίπου ενώ μέχρι πρόσφατα βρίσκο-
νταν εκεί και τα στοιχεία του 2004.
Στο δημοσίευμα, επίσης τεχνηέντως, 
αποκρύπτονται τα στοιχεία από  άλλα 
πρωταθλήματα ενώ και όσα δημοσιεύ-
ονται και «τυχαίνει» να είναι σωστά δεν 
αφορούν όλη την  χώρα. 

Ç áëÞèåéá åßíáé: Τα τρία από τα πέντε 
μεγάλα πρωταθλήματα της ΕΟΜ, το Πα-
νελλήνιο πρωτάθλημα Ζευγών, το Πα-
νελλήνιο πρωτάθλημα Κατηγοριών και 
το ∆ιασυλλογικό πρωτάθλημα είχαν το 
2005 ρεκόρ συμμετοχής όλων των επο-
χών με 339 ζεύγη, 295 ζεύγη και 107 
ομάδες αντίστοιχα. Το Πανελλήνιο πρω-
τάθλημα ομάδων είχε 110 ομάδες έναντι 
112 του 2004 ενώ το Κύπελλο ομάδων 
88 ομάδες έναντι 83 του 2004. Αλλά και 
από τα δευτερεύοντα πρωταθλήματα το 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μεικτών ζευ-

Η Γεν. Γραμματέας

Άννα Καραμανλή

     Ο Πρόεδρος 

Σπύρος Κουτρούμπας

γών είχε ρεκόρ συμμετοχής με 116 ζεύ-
γη. Το πρωτάθλημα Γυναικών επίσης, με 
33 ζεύγη. Το πρωτάθλημα Αττικής είχε 
86 ζεύγη έναντι 71 του 2004.
Τα μόνα στοιχεία που δημοσιεύονται και 
δεν είναι ανακριβή ή ελλιπή είναι για 
το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μικτών 
ομάδων, που έγινε όμως τέλη Μαΐου 
αντί ∆εκεμβρίου, που είχε γίνει το 2004, 
και ακόμα συνέπεσε με την εορτή του 
Κων/νου και Ελένης (ημέρα Σάββατο). Η 
ΕΟΜ σκόπιμα κράτησε αυτές τις ημερο-
μηνίες, γιατί εάν σ’ αυτές γινόταν εσω-
τερικό πρωτάθλημα  Σωματείου, θα είχε 
μειωμένες συμμετοχές και αποτυχία.
¼ëá áõôÜ äåß÷íïõí üôé ç åéêüíá ðïõ ðá-
ñïõóéÜæåôáé åßíáé áêñéâþò áíôßèåôç áðü 
ôçí ðñáãìáôéêüôçôá, üðùò äõóôõ÷þò 
óõìâáßíåé, êáôÜ êáíüíá, êáé ìå üëá ôá 
õðüëïéðá Üñèñá ôïõ åíôýðïõ.

Λύσεις των προβλημάτων
(από τη σελίδα 21)
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 Áíôß óôáõñïëÝîïõ
Τασία Mπαμπούλα

Ëýóç ðñïçãïýìåíïõ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Á Ê Á Ä Ç Ì Á É Ê Á

 2. Ð Á Í Ù Á Ä Ï Ë Ï

3. Ï Ó É Ì Á Ç Ó Å Ì

4 Ó É Ê Á Ô Å Ó É Ì

5. Ð Ó Á Ï Ê Á Ì Á

6. Á Í Á Í Á Ê É Ô

7. Ó Ð Ï Ñ Ï Ó Ã É Ï

8. Ì Ç Á Ó × Á Ï Ó

9. Á Ë Å Ê Ð É Ë

10. Ï Æ Á Ë Ï Ã Ç Ó

100 ÂÊ åßíáé ç È ðïõ Â ôï Í _____________________
______________________________________________
7 Ø ôçò Ã ______________________________________
______________________________________________
9 Ì ôçò Á _____________________________________
______________________________________________
23 Æ× óôï ÁÓ __________________________________
______________________________________________
5 ÃË óôçí ÅÓ ___________________________________
______________________________________________
12 Á ôïõ Ç ____________________________________
______________________________________________
26 Ã óôï ËÁ ___________________________________
______________________________________________
10 Å ôïõ Ì ____________________________________
______________________________________________
4 Á óå Ýíá Ê ôïõ Á _____________________________
______________________________________________
8 Ð ôïõ × _____________________________________
______________________________________________
Ê 5 êáé óôï × ðáñÜ 10 êáé Ê ______________________
______________________________________________
1000 × óå ìéá × ________________________________
______________________________________________

64 Ô óå ìéá Ó __________________________________
______________________________________________
300 ÅÂ  _______________________________________
______________________________________________
15 Ð ï êÜèå Ð óôï Ô ____________________________
______________________________________________
45 Ã åíüò ÊÃ ___________________________________
______________________________________________
90 Ì ç ÏÃ _____________________________________
______________________________________________
52 × óå ìéá Ô ÷ùñßò Ì ___________________________
______________________________________________
7 Ç ôçò Å ______________________________________
______________________________________________
360 Ä óå ìéá Ù _________________________________
______________________________________________
3 Ñ óå Ýíá Ô ___________________________________
______________________________________________
13 åßíáé ÃÍ ãéá Ð _______________________________
______________________________________________
Ð êáé ÊÄ óôçí Â ________________________________
______________________________________________
12 È ôïõ Ï ____________________________________
______________________________________________
29 Ì ï Ö êÜèå ÄÅ ______________________________
______________________________________________
100 Ë óå Ýíá Å _________________________________
______________________________________________
52 Å óå Ýíá Å __________________________________
______________________________________________
11 Ð óå ìéá ÏÐ ________________________________
______________________________________________
4 Ó ôïõ Ï _____________________________________
______________________________________________
365 Ì óå Ýíáí × ________________________________
______________________________________________
7 ÁÈ _________________________________________
______________________________________________
13 ‘Ð’ óôï ÌÄ __________________________________
______________________________________________

ÁðïêñõðôïãñáöÞóôå ôá ðáñáêÜôù áñ÷éêÜ
êáé…ÊÄ! (ÊáëÞ ÄéáóêÝäáóç) 
ÐáñÜäåéãìá: 24 Ù óå ìßá Ì = 24 þñåò óå ìßá ÌÝñá. ºäéá áñ÷éêÜ äåí áíôéóôïé÷ïýí áðáñáßôçôá óôçí ßäéá ëÝîç



31

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

ÌÁÑÔÉÏÓ 2006

2, 5 & 6 ΟΑΜΡόδου (Ζεύγη Όπεν)

3-6 ΑΣΑΕ – ΑΟΤ,  ΑΜΙ,   ΟΠΑΦ,   ΑΟΑΦ – ΑΟΜ          
 Εκδρομικά Καθαρής ∆ευτέρας

10-12 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών (τελικός)                                    
 Γεν. Συνέλευση (11/03)

 17-19* ΑΟΜ – ΟΑΜΠΕΙ

24-26 Περιφερειακό ∆υτικής Ελλάδος –
 Φεστιβάλ Καλαμάτας 

                      
ÁÐÑÉËÉÏÓ 2006

31/3-2 Παν/νιο Πρωτ/μα Ομάδων (προκριματικός)                          

7-9 ΟΑΜ/ΛΕ

14-16 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων (τελικός)

23 Πάσχα

28-2/5 ∆ιεθνές Φεστιβάλ Χαλκιδικής –
 Περιφερειακό Ομάδων Βορείου Ελλάδος

Áãùíéóôéêü ðñüãñáììá
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Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
2006


