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Áãáðçôïß Ößëïé, 
•  Η έκκληση για διοργάνωση «ημερίδας συμπαράστασης και αλλη-

λεγγύης» για την αποκατάσταση της υγείας ενός νεαρού μέλους 
μπριτζιστικής οικογένειας είχε μεγάλη ανταπόκριση. Συγκεντρώ-
θηκαν περίπου 8.500€ από τα Σωματεία Αθηνών και Περιφέρειας, 
τα οποία διατέθηκαν στην οικογένειά του μαζί με 1.000€ επιπλέον 
από την ΕΟΜ στη μνήμη του Γ. Ράλλη. Στην πρόσκληση ανταπο-
κρίθηκαν και οι κυρίες του ΑΟΑΦ που οργάνωσαν ειδική εκδή-
λωση. Αποδείξαμε ότι μία από τις παραμέτρους της κοινωνικότη-
τας του αθλήματος δεν είναι λόγια κενά περιεχομένου και γι’ αυτό 
αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους.

•  Πρόθεσή μου είναι να διοργανώνουμε πανελλαδικά, μία φορά 
τουλάχιστον κατ’ έτος, μία ημερίδα αλληλεγγύης. Η πιθανή συ-
νεργασία με την πρέσβειρα της ΟΥΝΕΣΚΟ κ. Μ. Βαρδινογιάννη, 
με την πανελλαδική και όχι μόνο δυνατότητα προβολής της, θα 
ωφελήσει και τους σκοπούς του ιδρύματος «Ελπίδα» που προ-
εδρεύει, αλλά και την προβολή και την πλατιά αναγνώριση του 
Μπριτζ, ως πνευματικού αθλήματος με πολλαπλούς στόχους και 
δραστηριότητες. Θα συνεχίσουμε και με άλλους εκπροσώπους 
ευαγών ιδρυμάτων.

•  Η Γεν. Συνέλευση της 11ης Μαρτίου 2006 ήταν ουσιαστικά η πρώ-
τη απολογιστική των πεπραγμένων του ∆Σ από της εκλογής του 
το Νοέμβριο του 2004. Είχα δηλώσει ότι για μένα τουλάχιστον οι 
αποφάσεις της θα ήταν καθοριστικές για την παραμονή μου στη 
διοίκηση. Ήθελα να δω και να εισπράξω την απήχηση που έχει 
γνωστό έντυπο που κυκλοφορεί. 

Η Γεν. Συνέλευση κατέδειξε αυτούς τους δύο τρεις διαφωνούντες 
που προέτρεψαν με μεγάλο πάθος, ομολογώ, τους εκπροσώπους 
να μας αποδοκιμάσουν, καταψηφίζοντας τα έως τότε πεπραγμένα 
του ∆Σ. Τελικά φαίνεται και οι ίδιοι πείστηκαν και η έγκριση των 
πεπραγμένων ήταν ΟΜΟΦΩΝΗ. Υπήρξαν βέβαια και ορισμένες επι-
κριτικές, αλλά καλοπροαίρετες τοποθετήσεις, απόλυτα θεμιτές. Ου-
δείς μπορεί να ισχυρισθεί ότι δεν έγιναν μικρολάθη ή παραλείψεις. 
Ερασιτέχνες παράγοντες είμαστες άλλωστε.
Μετά την επιδοκιμασία του έργου του, το ∆Σ θα συνεχίσει με περισ-
σότερο ζήλο την προσπάθεια για την υλοποίηση των στόχων του. 
Καλώ και τους διαφωνούντες να συστρατευθούν και αυτοί μαζί μας 
και να παραμερίσουν τις προσωπικές τους διαφορές, γιατί αυτό ζητά 
η ìåãÜëç êáé óéùðçñÞ ðëåéïøçößá των παραγόντων και αθλητών 
από όλους μας. Ας αναλάβουν τις ευθύνες τους και ας προβληματι-
σθούν. Η εσωστρέφεια και η μεμψιμοιρία δεν ταιριάζουν σε όσους 
θέλουν να διακονούν ένα πνευματικό άθλημα. Εμείς αντιπαραθέ-
τουμε τις προσπάθειές μας για την καλύτερη οργάνωση και διάδοση 
του αθλήματός, ελαχιστοποιώντας τα λάθη μας.  

Óðýñïò Êïõôñïýìðáò

Ôï ãñÜììá ôïõ ðñïÝäñïõ
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Ï êüóìïò ôïõ ÌÐÑÉÔÆ
Επιμελείται ο Άσσος Πίκα

ÁãùíéóôéêÜ êáé Üëëá
Για πρώτη φορά, μετά το 

έτος 2000 που διοργανώ-
θηκε το Παγκόσμιο Ατομικό πρω-
τάθλημα στο Ζάππειο, δύο μεγάλα 
ονόματα του διεθνούς Μπριτζ, οι 
Lorenzo Lauria και Fulvio Fantoni, 
αγωνίστηκαν στη χώρα μας στο 2ο 
Φεστιβάλ Μπριτζ της Χαλκιδικής, 
τόσο στους αγώνες ζευγών όσο και 
στους αγώνες ομάδων που επακο-
λούθησαν. Το επόμενο τεύχος θα 
περιέχει συνεντεύξεις τους καθώς 
και ρεπορτάζ από την όλη διοργά-
νωση. 

Αντίθετα ακυρώθηκε, κυ-
ρίως λόγω υψηλών τι-

μών ξενοδοχείων, το ∆ιεθνές 
Φεστιβάλ της Ρόδου, που είχε προ-
γραμματιστεί για τα μέσα Ιουλίου.

Οι αγώνες Ομάδων του 
Φεστιβάλ Χαλκιδικής, 

που ήταν συγχρόνως και  το 
Περιφερειακό πρωτάθλημα Βορεί-
ου Ελλάδος, μεταδόθηκαν κατευ-
θείαν με το σύστημα vu - graph, 
από την ιστοσελίδα της Bridge Base 
Online (www.bridgebase.com)
Όσοι δεν τους παρακολούθησαν 
ζωντανά μπορούν και τώρα να 
βρουν εκεί τους 9 αγώνες που παί-
χτηκαν, όπως και το τελικό στάδιο 
των αγώνων επιλογής της εθνικής 
ομάδος  Όπεν. 

φανή για την Ελλαδα, συμμετέχει 
και το τοπικό Σωματείο της Περιη-
γητικής Λέσχης Ηρακλείου. Αναμέ-
νεται πολύ μεγάλη συμμετοχή από  
ξένες χώρες, ιδίως το Λίβανο και 
την Ιταλία.

  Πρωτοφανής ήταν η συμ-
μετοχή στο Πανελλήνιο 

πρωτάθλημα Ομάδων «Γε-
ώργιος Ράλλης». Οι 163 ομάδες που 
έλαβαν μέρος σημαίνουν αύξηση 
περίπου 50% από τις διοργανώσεις 
των δύο τελευταίων ετών και, φυ-
σικά, ρεκόρ συμμετοχών όλων των 
εποχών για το πρωτάθλημα αυτό. 
Αλλά και ο αριθμός των αθλητών 
που συμμετείχαν πρέπει να είναι 
ρεκόρ όλων των πρωταθλημάτων 
ή τουρνουά που έχουν διεξαχθεί 
μέχρι σήμερα στην Ελλάδα.

www.gamesfestival.com

Πλήθος εκδρομικών τουρ-
νουά θα διοργανώσουν 

τα Σωματεία την περίοδο Άνοιξης – 
Καλοκαιριού. Για να προλαβαίνει να 
δημοσιεύεται το διαφημιστικό φυλ-
λάδιο στο κατάλληλο τεύχος (αλλά 
και στο Internet) παρακαλούνται οι 
υπεύθυνοι των Σωματείων να φρο-
ντίζουν για την έγκαιρη έκδοση και 
αποστολή, σε ηλεκτρονική μορφή, 
στη διεύθυνση του περιοδικού.

Μεγάλο ∆ιεθνές Φεστι-
βάλ Μπριτζ  πρόκειται 

να διοργανωθεί στην Κρήτη 
από 27 Αυγούστου έως 1 Σεπτεμ-
βρίου. Στην διοργάνωση αυτή, που 
θα έχει πλούσια έπαθλα, πρωτο-

Φεστιβάλ Χαλκιδικής: Απευθείας μετάδοση στο Internet
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Στην κατηγορία Όπεν 2 ζεύγη, 
οι Γιώργος Καρλαύτης - Σταύρος 
Μπομπολάκης, που κέρδισαν την 
πρώτη ημερίδα με 62,67% και οι 
Χριστίνα Συρακοπούλου - Βασίλης 
Βρούστης, που επικράτησαν τη 
δεύτερη ημερίδα με 58,26%, αποσ-
πάστηκαν με αρκετή διαφορά στη 
βαθμολογία, μετά τις δύο πρώτες 
ημέρες. Όμως την τρίτη ημέρα των 
αγώνων οι Λουκάς Ζώτος  - Αλέκος 

Λαμπρινός έκαναν την αντεπίθεση 
τους και με ποσοστό 64,01% αναρ-
ριχήθηκαν στη δεύτερη θέση της 
τελικής κατάταξης ενώ ήθελαν 3% 
ακόμα για να πάρουν την πρωτιά. 
Τη νίκη και τον τίτλο του πρωτα-
θλητή Ελλάδος 2006 κατέκτησαν 
οι Καρλαύτης Γ. - Μπομπολάκης 
Σ. ενώ στην τρίτη θέση διατηρήθη-
καν με άνεση οι Συρακοπούλου Χ. 
- Βρούστης Β. Ο αγώνας έγινε στον 

Ï êüóìïò ôïõ ÌÐÑÉÔÆ

Αθηναϊκό Όμιλο Μπριτζ με συμ-
μετοχή 28 ζευγών. 
Ένα τουρνουά με ελάχιστες δια-
φορές στη γενική κατάταξη ήταν 
αυτό της κατηγορίας 1-11. Ο αγώ-
νας έγινε στον Α.Ο.Ταταύλα με 
συμμετοχή  30 ζευγών. Οι  νεαροί 
Κάτσαρης Ν. - Κοντομήτρος Κ. 
κατέκτησαν τη νίκη, αφού προ-
ηγήθηκαν από την πρώτη ήδη 
ημερίδα με ποσοστό 64,55%. Στη 

Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ζευγών 2006 έγινε – όπως μέχρι πριν από λίγα 
χρόνια - σε τρία στάδια, προκριματικός, ημιτελικός τελικός. Η συνολική συμμε-

τοχή σε όλες τις κατηγορίες και σε όλη τη χώρα ήταν 304 ζεύγη στους προκριματι-
κούς (άλλα 5 ζεύγη της προεθνικής όπεν προκρίθηκαν κατευθείαν στα ημιτελικά), 
μειωμένη σε σχέση με το 2005, που ήταν 339 ζεύγη. Ο σοβαρότερος λόγος για 
αυτή την μείωση είναι ότι το προκριματικό στάδιο στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε, 
αντί του κλασσικού τριημέρου Παρασκευή – Σαββατο - Κυριακή, από Πέμπτη έως 
Σάββατο, επειδή την Κυριακή 22 Ιανουαρίου ήταν η εορταστική ημερίδα της ΕΟΜ. 
Αυτό φάνηκε και από το γεγονός ότι η μείωση των συμμετοχών παρατηρήθηκε 
μόνο στην περιοχή της Πρωτεύουσας.

ÐáíåëëÞíéï ÐñùôÜèëçìá
æåõãþí 2006
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δεύτερη θέση της τελικής κατάτα-
ξης ήταν ένα ζεύγος γυναικών, οι 
Αθηνά Βενετάκη και Άννα Γεωργί-
ου, ενώ στην τρίτη θέση τερμάτι-
σαν οι Χριστίνα Κατινάκη και Πάρις 
Γεωργούδης από το Βόλο. Τα δύο 
αυτά ζεύγη κέρδισαν την τρίτη και 
δεύτερη ημερίδα αντίστοιχα. Αξιο-
σημείωτο είναι ότι το ζεύγος που 
κατέλαβε την  πρώτη θέση προκρί-
θηκε στον τελικό ως επιλαχόν. 
Στην κατηγορία 1-8, ο αγώνας έγι-
νε στα εντευκτήρια του ΟΑΜ και 

έλαβαν μέρος 37 ζεύγη. Τις τρεις 
πρώτες θέσεις κατέλαβαν οι Ανθό-
πουλος Κ. - Γασπαρινάτος Σ., από 
την Πάτρα, στην πρώτη θέση, Θε-
οδώρου Α. - Λεμπέσης Β., από την 
Καλαμάτα στη δεύτερη θέση και οι 
Παρλάντζας Γ. - Καφφές Η., από 
τη Λάρισα, στην τρίτη θέση. Και 
αυτός ο αγώνας, απ’ ό,τι φαίνεται 
από τα αποτελέσματα, ήταν πολύ 
σκληρός και οι διαφορές στα πο-
σοστά ελάχιστες.
Στην κατηγορία 1-5 ο τελικός έγινε 

Οι έξι πρώτοι ανά κατηγορία
ΟΠΕΝ

1-11

1-8

1-5

Μπομπολάκης Σ Καρλαύτης Γ

Κάτσαρης Ν Κοντομήτρος Κ

στα εντευκτήρια του ΟΑΜ Κηφισιάς 
και έλαβαν μέρος 38 ζεύγη. Τις 3 
πρώτες θέσεις της γενικής κατάταξης 
κατέλαβαν τα ζεύγη: Κουρτίδης Γ. – 
Μανδανάς Χ., νικητές και πρωταθλη-
τές Ελλάδος 1-5 για το 2006, αφού 
προηγήθηκαν ήδη από την πρώτη 
ημερίδα με μεγάλο ποσοστό 66,75% 
και διατήρησαν με άνεση την πρωτο-
πορία. Οι Κλάδος Σ. - Μαμαλάκης Γ. 
από το Ρέθυμνο πήραν τη 2η θέση 
και οι Μπόζιος Γ. - Σκιαδαρέσης Π. 
από τα Γιάννενα, την 3η θέση.

1 ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ Σ ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ Γ 58.07
2 ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ Α  ΖΩΤΟΣ Λ 57.09
3 ΣΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Χ ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β  56.52
4 ΛΕΒΗ Τ ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ Σ 54.94
5  ΡΟΥΣΣΟΣ Γ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ Ε 54.58
6 ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ Α ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Α 53.56

1 ΚΑΤΣΑΡΗΣ Ν ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ 57.33
2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α ΒΕΝΕΤΑΚΗ Α 56.39
3 ΚΑΤΙΝΑΚΗ Χ ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ Π 56.30
4 ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ∆ ΚΑΛΥΒΑΣ ∆ 56.14
5 ΠΑΠΥΡΑΚΗ Μ ΠΛΑΚΙ∆Α Η 53.40
6 ∆ΑΧΛΙ∆ΗΣ Α ΜΕΡΤΖΙΜΕΚΗΣ Χ 53.23

1 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ Σ 57.01
2 ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ Α ΛΕΜΠΕΣΗΣ Β 56.77
3 ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ Γ ΚΑΦΦΕΣ Η 56.14
4 ΣΥΡΡΟΥ Ε  ΜΗΤΡΟΥ Κ 56.12
5 ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ∆ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩ 55.58
6 ΑΝΤΩΝΙΟΥ Μ ΜΠΟΥΡΙΚΑ Μ 55.03

1 ΚΟΥΡΤΙ∆ΗΣ Γ ΜΑΝ∆ΑΝΑΣ Χ 61.75
2 ΚΛΑ∆ΟΣ Σ ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ Γ 58.84
3 ΜΠΟΖΙΟΣ Γ ΣΚΙΑ∆ΑΡΕΣΗΣ Π 57.77
4 ΣΚΙΑ∆ΕΛΛΗ Β ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Π  55.47
5 ΛΑΓΟΣ Η ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ Ι 54.25
6 ΜΕΡΕΝΤΙΘ Ρ ΚΟΤΙΝΑΣ Ν  52.70

Aνθόπουλος Κ Γασπαρινάτος Σ
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Αν και οι ημερομηνίες δεν ήταν βο-
λικές αυτή τη χρονιά, αφού η εθνι-

κή μας γιορτή ήταν ημέρα Σάββατο, η 
συμμετοχή τόσο στο τουρνουά ζευγών 
όσο και στο τουρνουά ομάδων ήταν 
αυξημένη, σε σχέση με προηγούμενες 
χρονιές. Στην κατηγορία Όπεν έλαβαν 
μέρος 30 ζεύγη, στην κατηγορία 1-8, 
29 ζεύγη και στη κατηγορία 1-5, 10 
ζεύγη. Όλο το τουρνουά διεξάχθηκε 
στις αίθουσες του ξενοδοχείου Pharae 
Palace, στην παραλία της πόλης της 
Καλαμάτας όπου, να σημειωθεί, 
εδρεύει, έχοντας και τα εντευκτήριά 
του, το ιστορικό τοπικό Σωματείο 
ΟΑΜΚ. Η αίθουσα όπου έλαβε χώρα 
το τουρνουά της κατηγορίας Όπεν 
ετοιμάστηκε εφέτος και δόθηκε προς 
χρήση για πρώτη φορά.

Στην κατηγορία Όπεν ένα νέο 
“partnership”, οι Λουκάς Ζώτος 
– Γιάννης Μανωλάς, κατέλαβε την 1η 
θέση με μέσο όρο 58,61% στις δύο 
ημερίδες. Στη δεύτερη θέση της γε-
νικής κατάταξης ένα ζεύγος από την 
Καλαμάτα οι Οικονόμου Αθ. - Φα-
σουλής Π., με ποσοστό 56,59% ενώ 

τρίτοι, με ποσοστό 56,05%, δυο νέα 
παιδιά από την Αθήνα, οι Κάτσαρης 
Ν. και ∆ραγουμάνος Κ. Το ζεύγος Κα-
ραμανλής  Μ. -  Σωτηρόπουλος Χ., 
ξεκίνησε δυνατά την 1η ημερίδα, με 
ποσοστό  63,11%, αλλά στη συνέχεια 
δεν μπόρεσε να κρατηθεί στην κορυ-
φή. Τέλος, την 2η ημερίδα κέρδισε το 
ζεύγος Καλιακμάνη Α. – Παπαχατζής 
Ν., με ποσοστό 60,56%.

Στην κατηγορία 1-8, το ζευγάρι από 
το Ρέθυμνο, Καπελώνης Π. – Μα-
μαλάκης Γ. ξεκίνησε καλά την 1η 
ημερίδα, με ποσοστό  63,24%, και 
κατέλαβε την 1η θέση της γενικής 
κατάταξης κάνοντας και την δεύτερη 
ημερίδα  ποσοστό 62,50%. Πάντως 
το τελευταίο αυτό ποσοστό δεν ήταν 
αρκετό για την πρώτη θέση της 2ης 
ημερίδας, αφού το Καλαματιανό ζεύ-
γος Καπερνόπουλος Χ. - Ζευγίτης Θ. 
έκανε 67,42%.

Τέλος στην κατηγορία 1-5, το ζεύγος 
Οικονομοπούλου Ευ. - Σπαρτιάνος Η. 
από την Καλαμάτα, φετινοί μαθητές, 
κατηγορία 1 και οι δύο, με εξαιρετική 
απόδοση και στις δύο ημερίδες, πέτυ-

χε τα καταπληκτικά ποσοστά 73,60% 
και 71,42% καταλαμβάνοντας την 
πρώτη θέση με μέσο όρο 72,51%. 
Τέτοιο ποσοστό σε γενική κατάταξη 2 
ημερίδων ίσως δεν έχει καταγραφεί.

Στο τουρνουά ομάδων, που έγινε το 
πρωί του Σαββάτου και το πρωί της 
Κυριακής, έλαβαν μέρος συνολικά 26 
ομάδες, 14 στην κατηγορία Όπεν και 
12 στην κατηγορία 1-8.

Στην κατηγορία Όπεν την 1η θέση 
κατέλαβε με σχετική άνεση η ομάδα 
ΖΩΤΟΣ με τους Ζώτο Λ., Μανωλά Ι., 
Καλιακμάνη Α. και Παπαχατζή Ν., στη 
2η θέση η ομάδα  ΒΟΛΙΩΤΗΣ με τους 
Βολιώτη Α., Μωυσίδη Α., Βλάχου Χ. 
και Κοντομήτρο Κ.. Τέλος την 3η θέση 
κατέλαβε η ομάδα ΛΑΓΓΟΥΡΑΝΗ με 
τους Λαγγουράνη Φ., Προκοπίου Ι., 
Πλακίδα Η. και Παπυράκη Μ.
Στην κατηγορία 1-8 μια ομάδα που 
συστάθηκε στην κυριολεξία “στο 
φτερό”, η ομάδα ΝΙΚΑ με τους Νίκα 
Β., Παπαγεωργίου Α., Τσαμπρού-
νη ∆. και Νικολάου Α., κατέλαβε 
την 1η θέση. Στη 2η θέση η ομάδα 
ΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ από το Ρέθυμνο, με 

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο  Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ

ÊáëáìÜôá
24 – 26 Μαρτίου

∆ημ. Τόγιας

Εδώ και αρκετά χρόνια έχει καθιερωθεί  τις ημέρες γύρω στην 25η Μαρτίου να 
γίνεται το Φεστιβάλ Μπριτζ της Καλαμάτας, που εφέτος συνέπεσε με το Περιφερει-
ακό Πρωτάθλημα ∆υτικής Ελλάδας.
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Οι έξι πρώτοι ανά κατηγορία
ΟΠΕΝ

1-8

1-5

1 ΖΩΤΟΣ Λ ΜΑΝΩΛΑΣ Ι 58.61
2 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α ΦΑΣΟΥΛΗΣ Π 56.46
3 ΚΑΤΣΑΡΗΣ Ν ∆ΡΑΓΟΥΜΑΝΟΣ Κ 56.05
4 ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ Ν ΚΑΛΙΑΚΜΑΝΗ Α  55.89
5 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Μ 55.33
6 ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ Κ ΠΛΑΚΙ∆Α Η 55.15

1 ΚΑΠΕΛΩΝΗΣ Π ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ Γ 62.83
2 ΚΑΠΕΡΝΟΠΟΥΛΟΣ Χ ΖΕΥΓΙΤΗΣ Θ 59.56
3 ΤΑΓΑΡΗΣ ∆ ΣΤΑΙΚΟΣ Ι 55.66
4 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ Κ 54.45
5 ΠΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Ζ ΚΟΛΛΙΑΣ Γ 54.14
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Α ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Κ 54.14

1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥ ΣΠΑΡΤΙΑΝΟΣ Η 72.51
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Ι 54.95
3 ΤΣΙΒΙ∆ΟΥ Α ΣΤΑΘΑΤΟΣ Χ 54.65
4 ΦΡΕΝΚΟΓΛΟΥ Τ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ Ο 54.36
5  ΚΟΥΜΕΡΤΑ Β ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ Π 53.57
6 ΜΑΝ∆ΡΑΠΗΛΙΑ Τ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Θ 51.63

Ομάδες ΟΠΕΝ 

1-8

Η Μ Α  ∆ Υ Τ Ι Κ Η Σ  Ε Λ Λ Α ∆ Α Σ 

τους Αντουράκη Η., Εφεντάκη Ν., 
Καπελώνη Π. και Μαμαλάκη Γ., ενώ 
την τρίτη θέση κατέλαβε η ομάδα 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ με τους Νικολό-
πουλο Π., Καραπάνο Κ., Σπάχο Ι. και  
Παπαγεωργίου Θ.
Στους νικητές απονεμήθηκαν πολυ-
άριθμα ασημένια κύπελλα όπως και 
χρηματικά έπαθλα.

Μετά το τέλος των αγώνων και μέχρι 
να αρχίσει η απονομή των επάθλων, 
παρατέθηκε υπέροχος μπουφές με 
παραδοσιακά Καλαματιανά εδέσματα 
και τοπικό ρακί.
Η όλη διοργάνωση, γενικά, στέφτηκε 
από μεγάλη επιτυχία και συγχαρητή-
ρια γι’ αυτό αξίζουν στο νεοεκλεγέν 
∆Σ του ΟΑΜΚ. 

Όλοι οι αθλητές που συμμετείχαν 
έδωσαν ραντεβού για την επόμενη 
χρονιά, στο 13ο Φεστιβάλ Μπριτζ 
Καλαμάτας, που προβλέπεται να έχει 
ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή.

Ζώτος Λ., Μανωλάς Ι.
Καλιακμάνη Α., Παπαχατζής Ν. 121.0

Βολιώτης Α., Μωυσίδης Α.
Βλάχου Χ., Κοντομήτρος Κ.     107.0

Λαγγουράνης Φ., Προκοπίου Ι.
Πλακίδα Η., Παπυράκη Μ.     106.0

Νίκα Β., Παπαγεωργίου Α.
Τσαμπρούνης ∆., Νικολάου Α.     114.0

Αντουράκης Η., Εφεντάκης Ν.
Καπελώνης Π., Μαμαλάκης Γ.     111.0

Νικολόπουλος Π., Καραπάνος Κ.
Σπάχος Ι., Παπαγεωργίου Θ.     103.0

 1.

 2.

 3.

 1.

 2.

 3.

1.  Οι νικητές του  1-5 Ε. Οικονομοπούλου και Η. Σπαρτιανός
με τον Πρόεδρο του ΟΑΜΚ ∆. Κτεναβέα.

2.  Τα δύο πρώτα ζεύγη του OPEN. Από αριστερά
Α. Οικονόμου, Λ. Ζώτος, Π. Φασουλής και Ι. Μανωλάς.

3. Α. Καλιακμάνη, Ν. Παπαχατζής, νικητές στις ομάδες OPEN.

4.  Η νικήτρια ομάδα του 1-8: Α. Νικολάου, ∆. Τσαμπρούνης,
Β. Νίκα και Α. Παπαγεωργίου.

5. Π. Καπελώνης, νικητής του 1-8.

6. Γ. Μαμαλάκης, νικητής του 1-8.

2.

1.

3.

4.

5. 6.
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ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ
ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ 

(μέρος 13ο)

Σταύρος Αντωνιάδης
Email: drazen2004@yahoo.gr

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

# x  
$ xxxx  
^ Q9xxx  
& AQJ

# AJx
$ KJx 
^ Jxx  
& 10xxx

B

N
A∆

Ç áãïñÜ: ( ζεύγη )

Βοράς Aνατολή Νότος ∆ύση

1 #  Πάσο 2 & Πάσο    
2 #  Πάσο 2 ΧΑ Πάσο
Πάσο Πάσο 

Ç áãïñÜ: 

Nότος ∆ύση Βοράς Aνατολή

1 #  Πάσο 1 XA Πάσο    
2 ^  Πάσο 3 ^ Πάσο
3 #  Πάσο 3 XA Πάσο
4 #  Πάσο 5 ^ Πάσο   
Πάσο  Πάσο   

Ο συμπαίκτης σας ξεκινάει με το δέκα 
κούπα, για τον Ρήγα σας και τον Άσσο 
του εκτελεστή. Αυτός παίζει σπαθί προς 
τον Βαλέ του μόρ, γυρνάει στο χέρι με 
τον Άσσο ατού, ξανακάνει την εμπάς 
σπαθί, τραβάει τον Άσσο σπαθί πετώ-
ντας μικρή κούπα και μετά παίζει την 
μικρή πίκα του μορ. Σε σας....
Πριν απ’ όλα μετράμε: δυο σπαθιά, δυο 
κούπες, έξι πίκες (δεδομένης της αγο-
ράς) και κατά συνέπεια μόνο τρία ατού. 
Εάν εσείς βάλετε μικρή πίκα του αρκεί 
να έχει τον Ρήγα για να βγει, αφού μετά 
θα κάνει άλλες πέντε μπάζες κόβοντας 
πίκες και κούπες. Παίρνετε λοιπόν τον 
Άσσο πίκα και....
Να κοντύνετε τα ατού του εκτελεστή 
αναγκάζοντας τον να κόψει κούπα φαί-
νεται καλή ιδέα, όμως, του αρκεί να έχει 
Ρήγα καρό και Ρήγα πίκα για να τα βγά-
λει ούτως η άλλως: κούπα κοφτή, πίκα 
κοφτή, Ρήγα ατού, Ρήγα πίκα, όπου 
πετάει μια μικρή κούπα από το μορ. 
Και μπορεί να κερδίσει ακόμα κι αν έχει 
μόνο Ρήγα και Ντάμα πίκα: κούπα κο-
φτή, Ρήγα και Ντάμα πίκα, όπου πετάει 
τις δυο κούπες του μορ και το τελευταίο 
ατού προς την Ντάμα. Η ∆ύση θα πάρει 

τον Ρήγα αλλά δεν θα έχει κάποιο γύ-
ρισμα για να μπορέσετε να πανωκόψετε 
με τον Βαλε καρό. Με αυτό το σκεπτι-
κό λοιπόν το καλύτερο γύρισμα είναι 
ατού. Ο συμπαίκτης παίρνει τον Ρήγα 
και γυρνάει κούπα. Ο Νότος κόβει με το 
τελευταίο ατού του και επειδή του μέ-
νουν μόνο πίκες αναγκάζεται να βάλει 
τον μορ σε θέση πανωτσάκας. Χάρη σε 
αυτή την ακούσια αυτοκτονία εσείς θα 
κάνετε αυτόματα τον Βαλέ καρό σας για 
μια μέσα.

Το χέρι του Νότου:

# ΚQ10xxx, $ Αx, ^ Α10x, & xx

κούπα που ο συμπαίκτης σας πιάνει με 
το 8 και ο εκτελεστής πετάει πίκα. Η 
Ανατολή παίζει τώρα το 2 σπαθί και το 
9 σας κρατάει! Σε σας....
Σίγουρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή 
να ξεχάσουμε όσα μάθαμε. Εάν λοιπόν 
σκέφτεστε το γύρισμα σπαθί μάλλον 
δεν θυμάστε τίποτα από τα περασμένα. 
Σκεφτείτε: γνωρίζετε ότι ο εκτελεστής 
έχει τρεις κούπες και, λόγω του 2 σπαθί 
που έπαιξε ο σύντροφος, τρία η τέσσε-
ρα σπαθιά. Επιπλέον δυο πίκες (αν είχε 
τρεις θα είχε φιτάρει τον Βορρά) και όχι 
μια γιατί δεν θα την πέταγε, κατά συνέ-
πεια τέσσερα η πέντε φύλλα στα καρά. 
Πάμε να δούμε και τα ονέρ. Έχετε ήδη 
κάνει 5 μπάζες και ο εκτελεστής πρέπει 
να έχει τον Βαλέ καρό και σε σας μπαί-
νει ένα πρόβλημα να λύσετε. Με Άσσο 
και Βαλέ κούπα, που έχετε δει, ο Νότος 
πρέπει να έχει τον Άσσο σπαθί, διαφο-
ρετικά δεν θα άφηνε έξω. Άρα δέκα 
πόντοι σύνολο. Με 5 καρά στο χέρι θα 
είχε τραβήξει τις οκτώ μπάζες του, περι-
μένοντας κάποιο λάθος της άμυνας για 
την ένατη. Τώρα λοιπόν βλέπετε ακρι-
βώς το χέρι του:

 # x, $ -, ^ J10x,& Αxx                         
                  
Εάν είχατε γυρίσει σπαθί θα είχατε πέσει 
στην παγίδα του. Ρήγας σπαθί, Ντάμα 
καρό και καρό στο χέρι, (όπου θα πετά-
γατε πίκα) Άσσο σπαθί και καρό. Εσείς 
όμως δεν κάνατε όλη αυτή τη δουλειά 
της συμπλήρωσης του παζλ, όπως ο κα-
λός αρχαιολόγος που ανακατασκευάζει 
μια ολόκληρη πόλη ξεκινώντας από 
μερικές πέτρες η όπως ο παλαιοντολό-
γος ζωγραφίζει ένα προϊστορικό θηρίο 
βλέποντας μόνο ένα δόντι κι αυτό κού-
φιο, για να τα καταστρέψετε όλα με ένα 
κακό γύρισμα! Γι’ αυτό παίζετε ένα από 
τα ονέρ πίκα, που αυτόματα κόβει την 
επικοινωνία στο χρώμα.
Το χέρι του Νότου: 

Βγαίνετε μικρή κούπα για την Ντάμα 
του συμπαίκτη και τον Άσσο του Νό-
του που παίζει αμέσως καρό προς τον 
Ρήγα. Η Ανατολή πιάνει με τον Άσσο 
και γυρνάει το 10 κούπα, που σκεπάζει 
ο Βαλες του εκτελεστή και ο Ρήγας σας. 
Επιμένετε με το εννέα κούπα και μικρή 

Αυτή τη φορά το μέτρημα ήταν γνωστό 
από την αρχή σχεδόν, όμως η πιθανή 
κατοχή των ονέρ που λείπουν, από το 
παζλ του χεριού του εκτελεστή, ήταν 
αυτή που, έχοντας αποκλείσει το γύ-
ρισμα κούπα, μας ώθησε να παίξουμε 
ατού.

# AJ8xxx 
$ xx 
^ KQx  
& Kx

# KQx
$ K9xx 
^ xx 
& Q109x

B

N
A∆
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στε το κοντρ του συμπαίκτη δεν μπορεί 
να προέρχεται από τίποτε άλλο παρά 
από κατοχή ατού και γι’ αυτό επιλέγετε 
αντάμ ατού.

Το 8 της Ανατολής φορτσάρει τον κρυμ-
μένο Άσσο του Νότου και ο εκτελεστής 
συνεχίζει με τον Άσσο σπαθί και σπαθί 
κοφτό (η Ντάμα απέναντι), Άσσο πίκα 
και πίκα κοφτή, σπαθί κοφτό (ο Ρήγας 
απέναντι), πίκα κοφτή (ο Βαλές απένα-
ντι), και μικρό καρό. Σε σας!
Σίγουρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή 
να αφήσετε το καρό να περάσει, γιατί 
ο εκτελεστής που ξέρει να αθροίζει και 
να μετράει θα σας τα βγάλει περνώντας 
σίγουρα τον Ρήγα καρό και κόβοντας 
μια ακόμα πίκα (πέντε από κούπα + 
δυο Άσσοι + δυο κοφτές + ένα καρό = 
10 μπάζες).
Γνωρίζετε τρία φύλλα στα σπαθιά στο 
χέρι του συμπαίκτη (τα είδατε), πέντε 
κούπες στον Νότο (ο συμπαίκτης έχει 
τέσσερα ατού) μια πίκα και τέσσερα 
καρά σίγουρα στο χέρι του εκτελεστή. Ο 
συμπαίκτης σας κατά συνέπεια έχει δυο 
καρά και ο μόνος τρόπος να εξασφαλί-
σετε το ρίξιμο του συμβολαίου είναι να 
εξαφανίσετε από το χέρι της Ανατολής 
το χανόμενο καρό. Άσσο καρό λοιπόν 
και σπαθί (όχι πίκα!) στο οποίο ο συ-
μπαίκτης ξεσκαρτάρει το καρό του χε-
ριού του. Ο εκτελεστής πρέπει να κόψει 
και δεν μπορεί να εισπράξει την Ντάμα 

ÐÑÏÂËÇÌÁ 2ï (***)

Εξασκηθείτε στην εκτέλεση

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

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

B

N
A∆

# A 7  
$ A K 9 3 
^ K 8 3
& A K 10 4

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

B

N
A∆

Ç áãïñÜ:
∆ύση Βοράς Aνατολή Νότος
2 #* Kόντρ πάσο 4$
πάσο 4 ΧΑ πάσο 5^
πάσο 7 $       Όλοι πάσο
 

ÐÑÏÂËÇÌÁ 1ï (***)
Ç áãïñÜ:
∆ύση Βοράς Aνατολή Νότος
 1^ 3$ 3 ΧΑ 
Όλοι πάσο

Ομάδες.
B-N στη δεύτερη,
μοίρασε ο Β

Ομάδες.
Όλοι στη δεύτερη,
μοίρασε η ∆

      Οι λύσεις στη σελίδα 15  

Αντάμ: ο #Κ

Κερδίζετε με τον #Α και παίζετε 2 γύρους 
ατού, βλέποντας ότι αυτά ήταν μοιρασμένα 2-
2 στους αντιπάλους. Όλο το πρόβλημα τώρα 
είναι πως θα παίξετε τα καρά (στην περίπτωση 
που δεν πέφτει ο Βαλές δίφυλλος και η ∆ύση 
απαντάει 2 φορές) ώστε να κάνετε 4 λεβέ εκεί 
και να διώξετε τη χανόμενη πίκα από το μορ. 
Ποια είναι η γνώμη σας, θα κάνετε εμπάς του 
Βαλέ δεξιά σας ή όχι;

Αντάμ: $Κ

Αφήνετε τον $Κ έξω και κερδίζετε την 
συνέχεια, αναγκαστικά, με τον Άσσο, 
ξέροντας, πάντως από την αγορά ότι 
η ∆ύση δεν έχει άλλη κούπα. Παίζετε 
σπαθί στον Ρήγα και δεύτερο σπαθί από 
το μορ όπου, δυστυχώς, η Ανατολή 
διώχνει κούπα. Τα σπαθιά προφανώς δεν 
μπορούν να σας δώσουν την ένατη λεβέ. 
Που αλλού μπορείτε να την αναζητήσετε;

Ç áãïñÜ:

Aνατολή Νότος ∆ύση Βοράς

1 &  1 $ 2 & 3 $    
Πάσο Πάσο 3 # 4 ^
Πάσο 4 $ Πάσο Πάσο
Dbl  Πάσο Πάσο Πάσο

 # 9x, $ ΑJx, ^ J109x, & Α8xx

Βορράς – Νότος είχαν να βγάλουν τρεις 
πίκες στο τραπέζι, ίσως και τέσσερις, 
όμως εσείς δεν ήσασταν εκεί για να τους 
κάνετε ένα δωράκι, έστω και μικρό.
Το 2 σπαθί του συμπαίκτη δεν ήταν σί-
γουρα το καλύτερο φύλλο από τεχνικής 
άποψης (έπρεπε να ξεκινήσει με τον 
Βαλέ), βοήθησε όμως στο μέτρημα του 
χεριού. Σε αυτό το παιχνίδι πολλά από 
τα λάθη πληρώνονται πολύ ακριβά, έτσι 
ώστε είναι ευχάριστο να βρίσκουμε και 
κάποιο που τελικά μας βοηθάει σε κάτι.

καρό που κόβεται δεξιά και έτσι πραγ-
ματοποιεί εννέα μπάζες.

Το χέρι του Νότου: 

# x    $ ΑΚxxx   ^ 8xxx    & Αxx

Η αντάμ σας ήταν η καλύτερη. Ο εκτε-
λεστής θα μπορούσε να κερδίσει αν 
γνώριζε από την αρχή την θέση του 
Άσσου καρό. Παίζοντας καρό και περ-
νώντας τον Ρήγα στον δεύτερο γύρο. 
Γνώριζε σχεδόν με ακρίβεια την κατα-
νομή έπειτα από την αντάμ ακόμα πριν 
πέσει ο μορ: τέσσερις κούπες στην Ανα-
τολή ( απ το κοντρ ) τέσσερις πίκες στο 
χέρι σας (με πέντε θα είχατε αγοράσει 
το χρώμα αμέσως) και πιθανότατα τρία 
σπαθιά και δυο καρά, όμως πίστευε ότι 
ο Άσσος καρό ήταν στο χέρι της Ανατο-
λής και ήλπιζε ότι είχατε εσείς την Ντά-
μα και έπαιξε έτσι με σκοπό να κάνει 
δέκα μπάζες.
Αυτή τη φορά μπορέσατε να σκεφτείτε 
για κάποιο μικρό διάστημα πριν πάρετε 
τον Άσσο, όμως είναι προτιμότερο να 
αποφεύγετε δισταγμούς τέτοιου τύπου, 
αρκετά αποκαλυπτικούς σε περιπτώ-
σεις πίεσης. Στο μπριτζ, παίζω καλά 
σημαίνει προβλέπω και το καλύτερο 
είναι να μετράτε συνεχώς χωρίς παύση, 
από την αρχή ως το τέλος της όποιας 
διανομής.

* Weak two

# Aχχχ
$ 9xx 
^ ΚJ109x  
& x

# Q10xx
$ 2
^ Ax  
& J109xxx

B

N
A∆

Ο εκτελεστής θα χρησιμοποιήσει σί-
γουρα κάποια ατού του μόρ για να 
κόψει μερικά ¨άχρηστα¨ φύλλα, άλλω-
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        Άμυνα για
  ðñùôáèëçôÝò

Γιώργος Ρούσσος

32

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

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

B

N
A∆

Eσύ

Παίζει η τύχη τον ρόλο της 
στο αγωνιστικό μπριτζ; Κα-
θοριστικό θα έλεγα. Πως 
άλλωστε θα μπορούσε να 
ήταν διαφορετικά από την 
στιγμή που και το μπριτζ 
παίζεται με τράπουλα, που 
στα ιταλικά «trapola» ση-
μαίνει παγίδα.
Θα το προχωρούσα περισσότερο και 
θα έλεγα ότι τα χαρτιά όταν κόβονται 
και μοιράζονται είναι λευκά και σχη-
ματίζονται ανάλογα με την τύχη της 
ημέρας εκείνου που τα σηκώνει.
Όταν με περίτεχνες αγορές και εξαιρε-
τικό judgment, με τον σύντροφό σου, 
καταλήγετε, μόνο εσείς, σε σλεμ του 
85% και βρίσκεις τα ατού 5-0, μην 
πάς το απόγευμα στον ιππόδρομο, 
θα κουτσάνεις ότι παίξεις.
Αντίθετα, αν ο υπερπρωταθλητής, αυ-
τός που κάνει λάθος μόνο μια φορά 
κάθε 100 διανομές, το κάνει στο δικό 
σου τραπέζι και αν μάλιστα  εκ των 
υστέρων αποδεικνύεται ότι αυτό το 
λάθος έκρινε υπέρ σου την πρώτη 
θέση, δεν χωράει αμφιβολία πως η 
Brigitta, η θεά του μπριτζ, είχε προ-
αποφασίσει ποιος θα πάρει το πρω-
τάθλημα και ας ήσουν ακόμα στον 
πρώτο αγώνα του round robin.
Ας δούμε μια τέτοια περίπτωση που 
κάποτε έκρινε την πρώτη θέση.
Σε αγώνα ομάδων, κρατάς στη θέση 
της ∆ύσης:
#AK32, $J8, ^KQ85, &876
και ανοίγεις στην πρώτη θέση το τα-
πεινό σου καρό. Ακολουθούν δυο 
γρήγορα πάσο και ο Νότος, δεξιά 

σου, παρεμβαίνει με μια κούπα.
Πασάρεις φυσικά,
2$ ο Β, 4$ ο Ν και όλοι πάσο.
Ανταμάρεις, τι άλλο από τον #Α και, 
όταν βλέπεις τον σύντροφο και τον 
εκτελεστή να ακολουθούν με τον J 
και το 10, δεν μένεις καθόλου ικανο-
ποιημένος από τον μορ που κατεβαί-
νει και την αντάμ που έκανες:

Ο εκτελεστής μετράει τρεις από σπα-
θί, τρεις από καρό με 2 κοφτές και 4 ή 
5 από κούπα. Το γύρισμα ατού είναι 
υποχρεωτικό. Ποιο ατού όμως; Όχι 
τον Βαλέ. Αν πέσεις σε AKQ10x του 
εκτελεστή, το 9 του μορ είναι το δεύ-
τερο κατέβασμα που ψάχνει για μια 
άνω. Μήπως όμως με το 8 πνίξεις την 
απ’ ατού του συντρόφου πέφτοντας 
στο AK10xx του εκτελεστή; Όχι γιατί 
ήταν μια απ’ ατού που δεν θα γίνει 
ποτέ. Ο εκτελεστής κερδίζει τότε τον 
Βαλέ σου με τον Άσσο. Παίζει Α και 
λιμό καρό που κόβει και παίζει την 
# Q. Ο σύντροφος πρέπει να κόψει, 
οπότε πάει η απ’ ατού. Αν δεν κόψει, 
ο εκτελεστής αφήνει έξω για τον Κ 
σου ξοφλώντας καρό. Του γυρίζεις 
κούπα. Πάει η απ’ ατού και ο εκτε-
λεστής κατεβαίνει με τον &Α για μια 
άνω. Το καρό δεν συζητιέται και με 
σπαθί ο εκτελεστής πιάνει με τον Κ, 
κόβει καρό και βάζει κάτω μετραρι-
σμένη πίκα. Ο σύντροφος δεν κόβει, 
για να αποφύγει την άνω μια και ο 
&Α είναι ακόμα στον μορ. Μόνο  με 
Q10x κούπα και &Q στα χέρια του 
συντρόφου  έχει τύχη η άμυνα, οπό-
τε το $8 είναι ισότιμο με τον Βαλέ. 
Μήπως με τον &Κ στα χέρια του 
συντρόφου αντί για τις στρογγυλές 
Ντάμες μπορεί κάτι να γίνει;
Στο μέσα δωμάτιο αυτομπαραζώθη-
καν και έμειναν έξω από την μανς, 
γράφοντας στην στήλη τους +170. 
Αν το συμβόλαιο βγει θα σου γρά-
ψουν -420, ή 6 imps ζημιά, αν πέσει 
θα γράψεις +50, σύνολο +220, ή 6 
imps κέρδος. Μιλάμε για 12 imps 
ή 3vp’s. που τελικά θα ξεχωρίσουν  
τον πρώτο από τον δεύτερο του 
πρωταθλήματος. 
Μήπως η Brigitta, που από τώρα ξέ-
ρει όλα τα αποτελέσματα του round 

Είναι προφανές ότι αν ο εκτελεστής 
βρει δυο κατεβάσματα, κοντρολά-
ροντας τα κόκκινα, με το πρώτο σου 
δίνει τον #Κ και με το δεύτερο τρέχει 
την σωλήνα των πικών.
Το ευχάριστο είναι ότι οι 4# είναι 
τραβηχτές, γιατί το μόνο παιχνίδι που 
δεν πληρώνει τρεις απ’ ατού είναι να 
βρεθεί ο Βαλές πίσω από τις πίκες, ξε-
ρός ή δίφυλλος, οπότε υποχρεωτικά 
στη μοναδική πίκα από τον μορ θα 
παιχτεί η Q, πλασάροντας Α και Κ στο 
άνοιγμα.
Αφήνουμε τις πίκες και επικεντρωνό-
μαστε στις 4$.
Ο σύντροφος το πολύ να έχει 5 πό-
ντους και ήδη είδαμε τον #J. ∆εν 
μπορεί άρα να κρατάει και τον & Κ και 
την $Q. Αδιαφορούμε  για τον πιθα-
νά 6φυλλο εκτελεστή. Το συμβόλαιο 
είναι τραβηχτό με τον ένα ή τον άλλο 
τρόπο. Αδιαφορούμε επίσης για την 
περίπτωση του KQ  σπαθί 3φυλλου. 
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# Q 9 8 7 6 5 4  
$ 9 4 3  
^ 10  
& A J

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

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

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

B

N
A∆

Eσύ

Εξασκηθείτε στην αγορά
ÈÝìáôá ôå÷íéêÞò

Κοντρ Νέγκατιβ (B) 
Στο προηγούμενο τεύχος είδαμε τις 
περιπτώσεις που εφαρμόζουμε το 
κοντρ νέγκατιβ σε χαμηλό επίπε-
δο. Η αγορά, βέβαια, δεν τελειώ-
νει εκεί. Ο συμπαίκτης αυτού που 
αγόρασε κοντρ, δηλαδή αυτός που 
άνοιξε την αγορά, πρέπει να επα-
ναδηλώσει. 

Ας υποθέσουμε ότι είμαστε εμείς 
που ανοίξαμε την αγορά, αριστερά 
μας έγινε παρεμβολή, ο σύντροφος 
είπε κοντρ  και ο δεξιά μας αντίπα-
λος πάσαρε. Τι κάνουμε τώρα; Σί-
γουρα δεν  πασάρουμε, παρά μόνο 
στην αρκετά σπάνια περίπτωση 
που θέλουμε να μετατρέψουμε το 
κοντρ σε τιμωρίας. 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Μετά από άνοιγμα σας 1&, παρεμ-
βολή 1# αριστερά σας, κοντρ του 
συντρόφου και πάσο δεξιά σας, τι 
αγοράζετε με:

Ορισμένοι σκεπτικιστές μπορεί να 
πούνε: «∆εν συμφέρει να παίζουμε 
νέγκατιβ κοντρ γιατί έτσι δεν μπορού-
με να κοντράρουμε τους αντιπάλους 
μας όταν κάνουν παρεμβολή». Αυτό 
δεν είναι αλήθεια. Στην περίπτωση 
που ο σύντροφος έχει να κοντράρει 
για τιμωρία θα περάσει απλα πάσο, 
περιμένοντας από εμάς να ξανανοί-
ξουμε την αγορά με κοντρ (ομιλίας) 
για να το αφήσει. 

Λουκάς Ζώτος

# 54
$ 10654
^ K3
& AKQ65

# KJ3
$ Q43
^ K43
& A865

# Q6
$ J87
^ K3
& AQ10654 

1. 2. 3.

# KQJ9
$ 83
^ AQ8
& AK108

# 87
$ KQ54
^ A3
& AQ987

4. 5.

robin, πρέπει να επέμβει στραβώνο-
ντας τον εκτελεστή;
Τα τέσσερα χέρια ήταν:

Ο εκτελεστής έχει τρεις τρόπους να 
βάλει το συμβόλαιο μέσα.
Ο πρώτος είναι να πλασάρει τον Κ& 
στο άνοιγμα και να ξεκινήσει με την 
εμπάς του Κ. Ο σύντροφος πιάνει και 
υποχρεωτικά ξαναπαίζει κούπα. Αν 
στην δεύτερη λεβέ έπαιξες τον Βαλέ, 
του χάρισες το συμβόλαιο, γιατί στην 
απελπισία του θα αφήσει έξω για το 9 
του μορ και το πολυπόθητο δεύτερο 
κατέβασμα.
Ο δεύτερος είναι να μην μπορέσει 
να κάνει δυο από σπαθί γιατί σπάζο-
ντας πίκα, σπάζοντας καρό χάνει το 
κοντρόλ. Υποτίθεται ότι ο μεγάλος 
σύντροφος θα σφίγγει τα 4 καρά του 
μέχρι το τέλος ξοφλώντας σπαθί.
Ο τρίτος και πιο περίπλοκος είναι να 
παίξει Α και λιμό καρό σπάζοντας με 
το προτελευταίο ατού του μορ. Με-
γάλη πίκα τώρα από τον μορ. Αν η 
Ανατολή δεν κόψει, ο εκτελεστής πρέ-
πει να κόψει με μικρό, να κόψει καρό 
και μετά να παίξει άφοβα Α και J σπαθί 
πραγματοποιώντας πέντε από κούπα, 
τρεις από καρό και Α και Q σπαθί. H 
Aνατολή, όμως, βλέπει την εξέλιξη και 
κόβοντας του πετάει και τον Ρήγα κού-
πα. Πανωκόβει αναγκαστικά, αλλιώς 
θα του παίξουν πάλι ατού, κόβει καρό 
και τώρα δεν μπορεί να παίξει Α και J 
σπαθί γιατί η Ανατολή θα δώσει χέρι 
με καρό στην ∆ύση που θα παίξει πίκα 
για να προμοταριστεί ο Βαλές. Αντ’ 
αυτού πρέπει να  παίξει πίκα. Η Ανα-
τολή κόβει με το 10 για να προμοτάρει 
το Βαλέ σου αλλά ο Βοράς πετάει το 
χανόμενο τέταρτο καρό του.

Ας υποθέσουμε ότι εμείς ανοίξαμε 
την αγορά, αριστερά μας έγινε πα-
ρεμβολή, ο σύντροφος είπε πάσο  
και ο δεξιά μας αντίπαλος πάσαρε 
επίσης. Το πρώτο ερώτημα είναι: σε 
ποιες περιπτώσεις ξανανοίγουμε την 
αγορά; Η απάντηση:

• Οποτεδήποτε είμαστε κοντοί στο 
χρώμα της παρεμβολής, ακόμα και 
αν έχουμε μίνιμουμ άνοιγμα.

• Οποτεδήποτε έχουμε δυνατό χέρι, 
άσχετα με το μήκος στο χρώμα της 
παρεμβολής.

Αν, με βάση τα παραπάνω, κρίνουμε 
ότι πρέπει να ξανανοίξουμε την αγο-
ρά, μπαίνει το δεύτερο ερώτημα που 
είναι: Τι αγορά πρέπει να κάνουμε; Η 
απάντηση: 

• Εάν είναι δυνατόν πρέπει να ξανα-
νοίξουμε την αγορά με κοντρ, εκτός 
αν έχουμε χέρι ακατάλληλο να 
αμυνθεί εναντίον κοντρέ συμβολαί-
ου σε χαμηλό επίπεδο.

• Επίσης δεν αγοράζουμε κοντρ στις 
περιπτώσεις που είναι απίθανο να 
έχει ο σύντροφος να το μετατρέψει 
σε τιμωρίας και με άλλη αγορά περι-
γράφουμε το χέρι μας καλύτερα.

Μετά από άνοιγμα σας 1&, παρεμ-
βολή 1# αριστερά σας, πάσο του 
συντρόφου και πάσο δεξιά σας, τι 
αγοράζετε με:  

# KJ5
$ Q62
^ A65
& A985

# 8
$ KJ3
^ A854
& A8765

# AQ6
$ K106
^ AJ9
& AJ98 

1. 2. 3.

# 7
$ KQJ83
^ 8
& KQJ765

# 6
$ AKJ10
^ 532
& AKJ87

4. 5.

Οι λύσεις στη σελίδα 19
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Κάθε Τετάρτη…
Γιάννης Προκοπίου

Στα πλαίσια του εβδομαδιαίου 
τουρνουά ζευγών 1-9 που δι-
οργανώνει τις Τετάρτες ο ΟΑΜ, 
δίνονται 4, κάθε φορά, διανο-
μές με συναφές περιεχόμενο 
και διδακτικό χαρακτήρα. Πλη-
σιάζουμε ήδη στο τέλος της τέ-
ταρτης χρονιάς. Τα παρακάτω 
χέρια μοιράστηκαν και σχολι-
άστηκαν το Φεβρουάριο του 
2004. Έχουν γίνει οι απαραίτη-
τες τροποποιήσεις για παρουσί-
αση υπό μορφήν άρθρου

# KQ75 
$ AK  
^ J63  
& AQ87

# 2  
$ QJ1085  
^ K1074  
& 1096

# J967  
$ 9762  
^ 982  
& 54

# A1083  
$ 43  
^ AQ5  
& KJ32

B

N
A∆

ÄéáíïìÞ  1

Nότος ∆ύση Βοράς Aνατολή

  1& πάσο 
1#  πάσο 4# πάσο 
4ΧΑ πάσο 5$ πάσο 
6#  
   όλοι πάσο

FALSE-CARDING
Η παραπλάνηση είναι ένα από τα 

πιο ισχυρά όπλα που διαθέτει 
ένας καλός παίκτης του μπριτζ. Είναι 
αντίστοιχη της μπλόφας, που απαντά-
ται σε άλλα παιχνίδια.
Σε προηγούμενο τεύχος είχαμε δει 
πώς ο εκτελεστής μπορεί να οδηγήσει 
τους αμυνόμενους στο λάθος. Τώρα 
θα δούμε πώς μπορεί να παραπλανή-
σει η άμυνα.
Η πιο συχνή μέθοδος είναι το false-
carding. Λέμε ψέματα στον εκτελεστή, 
για το μήκος των φύλλων μας σε ένα 
χρώμα, με την ελπίδα να τον οδηγή-
σουμε να μαντέψει λάθος. Υπάρχουν 
εκατοντάδες περιπτώσεων και απόψε 
θα δούμε τέσσερις από τις πλέον διά-
σημες. Φροντίστε να τις αφομοιώσετε, 
μα μην ξεχνάτε πως ακόμα και το πιο 
αποτελεσματικό όπλο, στα χέρια ενός 
αδέξιου παίκτη μπορεί να οδηγήσει 
σε καταστροφικά αποτελέσματα.

Κανείς εκτελεστής δεν αναμένεται να 
συναντήσει δυσκολίες στο συμβό-
λαιο αυτό – ή στα 6ΧΑ – αφού παρά 
το ότι οι πίκες πέφτουν 4-1 στην 
άμυνα, ο Βαλές είναι στην εμπάς και 
μαζεύεται εύκολα.
Ο εκτελεστής θα πρέπει να ξεκινήσει 
παίζοντας Ρήγα και Ντάμα πίκα από 
το χέρι του και τα υπόλοιπα είναι 
ρουτίνα.
Η παραπλάνηση: Τι θα μπορούσε να 
κάνει εδώ η άμυνα; Πώς να αποτρέ-
ψει το μοιραίο; Η Ανατολή στο Ρήγα 
πίκα πρέπει να βάλει χωρίς δισταγμό 
το 9! Έτσι ο εκτελεστής θα πιστέψει 
ότι οι 4 πίκες είναι στη ∆ύση και θα 
συνεχίσει με λιμό πίκα στον Άσσο 
ώστε – αν χρειαστεί- να εμπασάρει 
ανάποδα το Βαλέ. Αν το 9 παρέμενε 
στην άμυνα δε θα είχε τη δυνατότητα 
της εμπάς προς τη ∆ύση.
Λένε ότι απέναντι σε καλούς αντίπα-
λους, όταν στην άμυνα έχετε το 9 να 
το βάζετε σε πρώτη ευκαιρία. Υπάρ-
χουν πολλές, σαν και την παραπά-
νω, περιπτώσεις που η θέα του 9 θα 
οδηγήσει σε λάθος συμπεράσματα 
τον εκτελεστή.

# ΑΚJ98  
$ AJ  
^ 10863  
& 65

# 7643  
$ KQ1082  
^ 7  
& 432

# Q10  
$ 975  
^ QJ94  
& KQJ7

# 52  
$ 643  
^ AK52  
& A1098

B

N
A∆

ÄéáíïìÞ  2
Α ∆  στην δεύτερη

Η αγορά 2& του Βορρά είναι συμ-
βατική και ζητάει από το συμπαίκτη 
3φυλλη πίκα (ή τετράφυλλη κούπα). 
Αντάμ ο $Κ.
Αυτό το αισιόδοξο συμβόλαιο η ευ-
νοϊκή κατανομή των πικών το κάνει 
τραβηχτό. Ο εκτελεστής πιάνει το 
δεύτερο γύρο κούπα, τραβάει τον 
Άσσο πίκα (με σκοπό να εμπασάρει 
αργότερα τη Ντάμα) αλλά βλέπει να 
πέφτει το 10. Αν το #10 είναι ξερό, 
ακόμα και να περνάει η εμπάς πάλι 
δε μπορούν να μετραριστούν οι πί-
κες, επομένως ο εκτελεστής δεν κάνει 
εμπάς*. Παίζει το Ρήγα πίκα και, προς 
μεγάλη του ικανοποίηση, βλέπει να 
εμφανίζεται η Ντάμα. 3ΧΑ μπουκ. 
Η παραπλάνηση: Τι θα συνέβαινε 
όμως αν η Ανατολή στον Άσσο πίκα 
πετούσε χωρίς δισταγμό τη Ντάμα; Ο 
εκτελεστής θα ανέβαινε στο χέρι του 
και θα εμπάσαρε το 10 πίκα, που θα 
ήταν «σίγουρο» ότι θα βρισκόταν στη 
∆ύση. 3ΧΑ – 4!
*  Βέβαια ένας ικανότατος αμυντικός, στη θέση της 

Ανατολής, μπορεί να παίξει το #10 έχοντας 10χχ, 
για να σας αποτρέψει να κάνετε την εμπάς στις πίκες 

Nότος ∆ύση Βοράς Aνατολή

1^ πάσο 1# πάσο 
1ΧΑ  πάσο 2&* πάσο 
2^ πάσο 3ΧΑ   
   όλοι πάσο
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και αυτό είναι άλλο ένα γνωστό και «ανώδυνο», για 
την άμυνα, false carding.

Όταν πιάσει ο εκτελεστής τον Άσσο 
κούπα παίζει καρό προς τη Ντάμα και 
η Ανατολή βάζει το 9. Πιάνει η ∆ύση 
με τον Άσσο, τραβάει τις κούπες και 
συνεχίζει με σπαθί. Τώρα η ∆ύση 
ανεβαίνει στο χέρι της με πίκα και κα-
λείται να αποφασίσει αν θα κάνει την 

# Q75  
$ A76  
^ K10764  
& KQ

# 963  
$ KQJ5  
^ A53  
& 764

# J842  
$ 1093  
^ J9  
& AJ105

# AK10  
$ 842  
^ Q82  
& 9832

B

N
A∆

ÄéáíïìÞ  3

εμπάς του Βαλέ ή αν θα βάλει το Ρήγα 
για να βρει ξερά J9 στην Ανατολή. Αν 
επιλέξει το δεύτερο τρόπο εκτέλεσης 
θα καταλήξει με 8 λεβέ και ένα πολύ 
καλό σκορ.
Η παραπλάνηση: Η ∆ύση θα μπορού-
σε να δυσκολέψει αφάνταστα τον εκτε-
λεστή αν, όταν αυτός έπαιζε καρό προς 
τη Ντάμα, ακολουθούσε ατάραχα με 
το 3! Τώρα η ∆ύση θα τοποθετούσε 
τον Άσσο καρό στην Ανατολή και θα 
συνέχιζε, σίγουρα,  με το 8 καρό που 
θα το άφηνε να τρέξει! 1ΧΑ – 1.

# 74  
$ 93  
^ 65  
& AKJ7542

# K  
$ Q10852  
^ K87  
& Q1098

# AQ865  
$ J64  
^ Q9432  
& -

# J10932  
$ AK7  
^ AJ10  
& 63

B

N
A∆

ÄéáíïìÞ  4

Nότος ∆ύση Βοράς Aνατολή

  1^ πάσο 
1ΧΑ 
   όλοι πάσο

Τελειώνουμε με κάτι ασυνήθιστο 
αλλά πολύ εντυπωσιακό. Ο Νότος 
ρίσκαρε αγοράζοντας 3ΧΑ και ξέρει 
πως αν τα βγάλει θα πάρει πολύ καλό 
σκορ. Παίρνει την αντάμ με τον Άσσο 
κούπα και παίζει λιμό σπαθί έξω! Έτσι 
εξασφαλίζεται ακόμη και από το 4-0 
στα σπαθιά (στη ∆ύση), που είναι και 
η περίπτωσή μας. Αργότερα θα κάνει 
την εμπάς σπαθί. Αυτό το safety play 
του εξασφαλίζει το συμβόλαιο και 
ένα πολύ καλό σκορ στη διανομή.
Η παραπλάνηση: Θα πείτε μα καλά, 
εδώ τι θα μπορούσε να κάνει η άμυ-
να; Η ∆ύση θα έπρεπε στον πρώτο 
γύρο σπαθί να βάλει τη Ντάμα! Ποιος 
θα μπορούσε ποτέ να αντισταθεί και 
να μην πάρει τη λεβέ; Όλοι οι εκτε-
λεστές θα δουν το τυράκι, ελάχιστοι 
όμως τη φάκα!

Nότος ∆ύση Βοράς Aνατολή

  3& πάσο 
3ΧΑ 
   όλοι πάσο

Λύσεις των προβλημάτων
(από τη σελίδα 11)Εξασκηθείτε στην εκτέλεση

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο  (***)

Ομάδες. Όλοι στη δεύτερη
Mοίρασε η ∆

Είναι εύκολο να μετρήσουμε το 
χέρι της ∆ύσης. Αφού, από το 
άνοιγμά της, ξέρουμε ότι έχει 6 
πίκες και είδαμε ότι ακολούθησε 
2 γύρους ατού, μένει να έχει 5 
φύλλα σε σπαθιά και καρά. Παί-
ζουμε λοιπόν Άσσο, Ρήγα και μι-
κρό σπαθί που κόβουμε στο χέρι 
μας. Αν δούμε ότι η ∆ύση ακο-
λουθεί 3 φορές σπαθί, μένει να 
έχει το πολύ 2 καρά. Άρα, στην  
περίπτωση αυτή, παίζουμε Άσσο 
καρό, καρό στο Ρήγα και καρό 
για την εμπάς του Βαλέ. Αντίθετα, 
αν η ∆ύση δώσει μόνο 2 σπαθιά, 
παίζουμε τα καρά στο κεφάλι, 
σίγουροι ότι πέφτουν. Βέβαια 
υπάρχει και η «κακή» περίπτωση 
να έχει η ∆ύση μόνο ένα σπαθί 
και τετράφυλλο Βαλέ καρό. Τότε 
- και μόνο τότε - επικαλούμαστε 
την ατυχία μας. 

∆ Β Α Ν
2 #* Kόντρ πάσο 4$
πάσο 4 ΧΑ πάσο 5^
πάσο 7 $ 

# A 7  
$ A K 9 3 
^ K 8 3
& A K 10 4

# KQJ9832
$ 102
^ 32
& J93

# 1054
$ 84 
^ J974 
& Q876

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

B

N
A∆

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2ο  (***)

Ομάδες. B-N στη δεύτερη
Mοίρασε ο Β

Λογικά πρέπει να ανατρέξετε στα 
καρά για την ένατη λεβέ που χρει-
άζεστε. Προσοχή όμως! ∆ε πρέπει 
με τίποτα να δώσετε χέρι στην Ανα-
τολή, γιατί αυτή έχει ένα μασούρι 
κούπες να σας τραβήξει. Βάζετε 
λοιπόν τον &Α και παίζετε καρό 

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

# QJ95
$ K3 
^ Q9
& Q9872

# 102
$ QJ109874 
^ J105 
& 4

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

B

N
A∆

 ∆ Β Α Ν
  1^ 3$ 3ΧΑ 

Όλοι πάσο
Αντάμ: #K

          Όλοι πάσο
Αντάμ: $K

προς το μορ. Αν δεν εμφανιστεί η 
Ντάμα αριστερά σας κερδίζετε με 
τον Ρήγα (αντίθετα, αν εμφανιστεί 
βάζετε μικρό καρό από το μορ). 
Επανέρχεστε στο χέρι σας με τον 
#Κ και ξαναπαίζετε καρό. Αν 
εμφανιστεί τώρα η Ντάμα αφήνε-
τε την ∆ύση να κερδίσει. Αν όχι 
βάζετε τον Άσσο καρό και ξανα-
παίζετε το χρώμα ελπίζοντας ότι 
η ∆ύση έχει τα τρία καρά. Έτσι θα 
πραγματοποιήσετε το συμβόλαιό 
σας σε κάθε περίπτωση που τα 
καρά είναι 3-2, αρκεί η Ανατολή 
να μην έχει Ντάμα τρίφυλλη. 
Ένας απρόσεκτος εκτελεστής, που 
θα παίξει έστω ένα ονέρ καρό 
από το μορ, θα δει έναν καλό 
αμυντικό, στη θέση της ∆ύσης, να 
ξεμπλοκάρει την δίφυλλη Ντάμα 
καρό που έχει.
Εφόσον, πάντως, τα καρά δεν εί-
ναι 3-2 ή είναι η Ντάμα τρίφυλλη 
στην Ανατολή δεν μπορείτε να 
κάνετε τίποτα. Απλά έχετε επιτε-
λέσει το καθήκον σας.
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ÃñÜöåé ï Âüñåéïò

# -
$ -  
^ 7
& A9

# -
$ -
^ J
& KJ

# 5
$ -
^ -
& Q7

B

N
A∆

# AQ5
$ AK73 
^ 1062
& AQ7

# 6
$ Q85 
^ AQ753
& K864

# K10974
$ 102 
^ 984
& 1095

# J832
$ J964
^ KJ
& J32

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Aνατολή Nότος
1^ κόντρ 1# κόντρ   
2& κόντρ 2^ πάσο
πάσο 3^ πάσο 3ΧΑ
             όλοι πάσο

Θα συνεχίσουμε και σε αυτό το τεύχος με διανομές που παίχθηκαν 
μέσω Ίντερνετ σε δημοφιλή δικτυακό τόπο. Στη θέση του ΒΝ κάθεται 
ένα γνωστό ζευγάρι Πολωνών, ο C. Balicki και ο A. Jaszczak, που 
συμμετείχαν σε τουρνουά ζευγών με βαθμολογία ομάδων (Imps).

¼ëïé óôç äåýôåñç, ìïßñáóå ï Â

Με την $Q 4φυλλη, το πλάνο αυτό απο-
τυγχάνει ( η έλλειψη επικοινωνιών με τον 
μορ δεν επιτρέπει το μετράρισμα της 5ης 
κούπας). Υπάρχει, ωστόσο πλάνο που 
οδηγεί στις 13 λεβέ (που είναι πάντως 
σαφώς κατώτερο από το προηγούμενο) 
και θέλει αποκλειστικά την ∆ να κρατάει 
τον &Κ και, είτε το μήκος στα καρά, είτε 
την $Q. Ο εκτελεστής κερδίζει την αντάμ 
καρό ή ατού στο χέρι (η ∆ δύσκολα θα 

Από τη θέση του Ν ο Balicki εκτελεί 3ΝΤ, 
μετά από την εξής αγορά:

Ο Β άνοιξε την αγορά με 1$, ο Ν αγόρα-
σε 1# και όταν ο Β επαναδήλωσε 2^, ο 
Ν (Balicki) πήδηξε στα 7ΝΤ! Το συμβό-
λαιο αυτό μπήκε μία μέσα, καθώς η $Q 
ήταν στην Α, και με τον &Κ στη ∆ δεν 
υπήρχε ούτε περίπτωση σκουίζ. Φυσι-
κά καλύτερο συμβόλαιο είναι οι 7#, οι 
οποίες θέλουν την $Q μέχρι τρίφυλλη 
σε οποιοδήποτε χέρι, ώστε να φύγει ένα 
σπαθί στον $J (το άλλο θα φύγει στον 
^Κ). ∆είτε όλη τη διανομή:  

# 6
$ KJ852 
^ K764
& A93

# 74
$ 93
^ J10852
& KJ85

# 1032 
$ Q1076
^ Q93
& 1072

# AKQJ985
$ A4
^ A
& Q76

B

N
A∆

Αντάμ το ^5. Ο Balicki κέρδισε το ^8 της 
Α με τον ^J και ‘‘έστησε’’ αμέσως τον 
$J. Η ∆ σκέπασε με την $Q και ο Πολω-
νός κέρδισε με τον $Α και τράβηξε και 
τον $Κ. Όταν έπεσε το $10 από την Α, 
ακολούθησε το $9 και το $7, όπου η ∆ 
ξόφλησε σπαθί, τράβηξε τον #Α, όπου η 
∆ ακολούθησε με λιμό και έπαιξε καρό 
(είναι φανερό από την αγορά ότι η ∆ δεν 
κρατάει άλλη πίκα). Η ∆ τράβηξε 4 γύ-
ρους καρό, αλλά στο τέλος αναγκάστηκε 
να παίξει σπαθί, κάτω από τον &Κ. Ο 
Balicki κέρδισε με τον &J και επανέλαβε 
την εμπάσα στα σπαθιά βγάζοντας με 
αυτό τον τρόπο το συμβόλαιό του. Η 
πλήρης διανομή: 

# 6
$ KJ852 
^ K764
& A93

# AKQJ985
$ A4
^ A
& Q76

B

N
A∆

κάνει αντάμ σπαθί κάτω από τον Κ, που 
ρίχνει το συμβόλαιο αν ο εκτελεστής πά-
ρει τον &Α ), μαζεύει τα ατού, ξεπλοκάρει 
τον ^Α (αν δεν έγινε αντάμ καρό) και παί-
ζει $Α και κούπα στον $Κ. Τραβάει τον 
^Κ, κόβει ένα καρό στο χέρι και τραβάει 
όλα τα ατού. Όπως είναι τα φύλλα, στο 
τελευταίο ατού η ∆ σκουιζάρεται σε καρά 
– σπαθιά. Η τελική θέση:

Ας δούμε όμως 
και μία ωραία 
εκτέλεση του
C. Balicki (φωτο) 
από το ίδιο
τουρνουά.

¼ëïé óôç ðñþôç, ìïßñáóå ç Ä

# AQ5
$ AK73 
^ 1062
& AQ7

# J832
$ J964
^ KJ
& J32

B

N
A∆
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Είναι πάρα πολλά τα στιγμιότυπα και 
τα σχόλια που μπορούν να ειπω-

θούν για τη Γενική Συνέλευση της ΕΟΜ 
της 11ης Μαρτίου.  Θα τα εκθέσω όσο 
γίνεται πιο τηλεγραφικά. Ο κόσμος, 
ως γνωστόν, βαριέται τα «σεντόνια». 
Η Συνέλευση συγκροτήθηκε σε σώμα, 
ύστερα από πρόταση του προέδρου της 
ΕΟΜ, με την ομόφωνη εκλογή (επί 25 
αντιπροσώπων σωματείων απ’ όλη την 
Ελλάδα και την παρουσία με δικαίωμα 
λόγου του εκπροσώπου του νέου Ομί-
λου της Χίου) του ÁëÝêïõ ÁèáíáóéÜäç 
(ΟΑΜΘ) ως Προέδρου και του υπογρά-
φοντος (ΟΠΑΦ) ως γραμματέα.
Μπήκα στον πειρασμό να συντάξω αυτό 
το κείμενο (με αφορμή που θα εκθέσω 
στη συνέχεια) ύστερα από τη διαβεβαί-
ωση της συντακτικής επιτροπής ότι δεν 
θα υποστώ κανενός είδους λογοκρισία 
κι ότι θα δοθεί η δυνατότητα αντίλογου 
σε ό,τι γράψω. Η αφορμή: Γνωρίζετε 
ότι ακόμη και το Ευαγγέλιο βεβαιώνει 
ότι «δεν υπάρχει Θεός»; Αν, όχι, να η 
σχετική απόδειξη: Το Ευαγγέλιο γράφει: 
«Åßðåí Üöñùí åí ôç êáñäßá áõôïý, ïõê 
Ýóôé Èåüò». Αν παραλείψουμε την πρώ-
τη φράση (είπεν άφρων εν τη καρδία 
αυτού) και απομονώσουμε τη δεύτερη 
(ουκ έστι Θεός)… είδατε ότι ακόμη και 
το Ευαγγέλιο λέει ότι δεν υπάρχει Θεός; 
Η αφορμή, λοιπόν, μου δόθηκε όταν 
διαπίστωσα την εφαρμογή της παραπά-
νω μεθόδου, μέσω της οποίας το άσπρο 
γίνεται μαύρο, από το γνωστό λαθρόβιο 
έντυπο με τίτλο «το Βήμα του Μπριτζ». 
Σε πλαίσιο και εισαγωγικά, στη μέση 
ενός ανυπόγραφου κειμένου που περι-
γράφει την «κατακραυγή» της Γ.Σ. κατά 
του ∆.Σ. της ΕΟΜ σημειώνεται το εξής: 
«Åßðå óôç Ã.Ó. ç ê. Ëßëç ÁíáóôáóéÜ-
äïõ, ìÝëïò ôïõ ÄÓ ôçò ÅÏÌ, ãéá ôïí 

ðñüåäñü ôçò: “Åãþ ôïí Êïõôñïýìðá, 
óêáôßâëá÷ï ôïí áíÝâáæá, óêáôßâëá÷ï 
ôïí êáôÝâáæá ðÜíôá”». Είναι προφανές, 
ότι το νόημα που βγαίνει από αυτή την 
(αποσπασματική) περικοπή είναι τελείως 
απαξιωτικό για τον πρόεδρο της ΕΟΜ και 
ότι εναρμονίζεται πλήρως με την εικόνα 
κατακραυγής κατά του ∆.Σ., που εμφανί-
ζει το κύριο άρθρο του εντύπου.
Η αλήθεια, όμως, είναι, ακριβώς, αντί-
θετη. Όχι μόνο ως προς το πνεύμα της 
παρέμβασης της Κας Αναστασιάδου, 
αλλά και ως προς τη στάση της γενικής 
συνέλευσης έναντι του διοικητικού και 
οικονομικού απολογισμού του ∆.Σ. 
Για του λόγου το αληθές αντιγράφω από 
το επίσημο πρακτικό της Γ.Σ. ότι είπε ακρι-
βώς η Κα Αναστασιάδου (απευθυνόμενη 
στον κ. Μπομπολάκη): «Äåí åßíáé äõíá-
ôüí íá óõíåäñéÜæåé êáé íá áðïöáóßæåé 
ôï Ä.Ó. ãéá Ýãêñéóç ìéêñïäáðáíþí, 
üðùò éó÷õñßæåóôå. Áí èÝëåé ç Ã.Ó., íá 
êáèïñßóåé Ýíá ðëáöüí, ðÝñáí ôïõ ïðïß-
ïõ èá áðïöáóßæåé ôï Ä.Ó.. Óáò ñùôþ: 
ÌÝ÷ñé ðñüôéíïò ôïí Êïõôñïýìðá ôïí 
åêèåéÜæáôå –åóåßò êáé ç êá Âëá÷Üêç 
ðïõ Þóáóôáí êïëëçôïß ößëïé ôïõ. Åãþ 
äåí õðÞñîá ößëç ôïõ êáé óêáôßâëá÷ï 
ôïí áíÝâáæá êáé ôïí êáôÝâáæá. Ôþñá, 
üìùò, öáßíåôáé üôé äåí åîõðçñåôåß ôá 
óõìöÝñïíôÜ óáò êáé ãé’ áõôü óôñÝöå-
óôå åíáíôßïí ôïõ. Óáò ôï ëÝù åõèÝùò. 
ÈÝëåôå íá öýãåé ï ê. Êïõôñïýìðáò êáé 
üëá èá åßíáé ìÝëé – ãÜëá ãéá óáò».
Ως προς την τοποθέτηση της Γενικής Συ-
νέλευσης είναι χαρακτηριστικές δύο απο-
φάσεις της. Aντιγράφω από το επίσημο 
πρακτικό: «η Γ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα 
να εγκρίνει τα πεπραγμένα του ∆.Σ. και να 
το απαλλάξει από κάθε ευθύνη για όλα 
με την εκκρεμότητα όμως που επισημάν-
θηκε για το θέμα της μηχανοργάνωσης. 
Για το θέμα αυτό η Γ.Σ. θα αποφασίσει 

όταν πάρει τη διαβεβαίωση ότι όλα είναι 
έτοιμα» (η αλήθεια είναι ότι οι 2-3 ελά-
χιστοι αντιφρονούντες αναγκάσθηκαν 
να ευθυγραμμισθούν με τη συντριπτική 
πλειοψηφία για να μη φανεί η απομόνω-
σή τους).
Ο Σταύρος Μπομπολάκης (ΑΟΜ), που 
ως μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής ειση-
γήθηκε την καταψήφιση του οικονομικού 
απολογισμού έβαλε υποψηφιότητα για 
την εκ νέου εκλογή του και δεν εξελέγη… 
Αντίθετα, ο Σπύρος Μπόμπολης (ΟΑΑ), 
που είχε εισηγηθεί την υπερψήφισή του, 
εξελέγη πρώτος σε σταυρούς προτίμησης 
στη νέα Ελεγκτική Επιτροπή…

Το πιο χαρακτηριστικό σημείο της Συνέ-
λευσης ήταν ότι για πρώτη φορά στα χρο-
νικά εμφανίσθηκαν δύο αντίθετες εισηγή-
σεις, δύο μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής 
από τα οποία το ένα (Στ. Μπομπολάκης: 
ΑΟΜ) εισηγήθηκε την καταψήφιση του 
οικονομικού απολογισμού και το άλλο 
(Σπ. Μπόμπολης: ΟΑΑ) εισηγήθηκε την 
υπερψήφισή του…

Στις πιο πάνω δύο αποφάσεις συνοψίσθη-
κε όλη η ουσία της Συνέλευσης, αφού γι’ 
αυτά τα θέματα κυρίως είχε συγκληθεί. 
Για το κάπνισμα στη διάρκεια των αγώ-
νων επαναβεβαιώθηκε η προηγούμενη 
απόφαση της πλήρους απαγορεύσεως 
και επισημάνθηκε ο πέλεκυς των πειθαρ-
χικών κυρώσεων για τα σωματεία και τους 
διαιτητές που την παραβιάζουν. Η τροπο-
ποίηση του κανονισμού, που αφορά τις 
ανερχόμενες και υποβιβαζόμενες ομάδες 
στις κατηγορίες των διασυλλογικών, πέ-
ρασε (ως θέμα τεχνοκρατικό) στα γρή-
γορα. Το αλάτι, όμως, βρίσκεται αλλού. 
Τα αίματα άναψαν όταν ο Σταύρος Μπο-
μπολάκης  (ΑΟΜ) κατήγγειλε ότι το ∆.Σ. 
δυστροπούσε στο να του παραδώσει τα 

…Ïõê Ýóôé Èåüò!
(Ρεπορτάζ από τη Γενική Συνέλευση της ΕΟΜ της 11ης Μαρτίου 2006)

Νίκος Καραμανλής
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Εξασκηθείτε στην αγορά
Ëýóåéò ôùí áóêÞóåùí ôçò óåëßäáò 13

# 54
$ 10654
^ K3
& AKQ65

# KJ3
$ Q43
^ K43
& A865

# Q6
$ J87
^ K3
& AQ10654 

1. 2. 3.

# KQJ9
$ 83
^ AQ8
& AK108

# 87
$ KQ54
^ A3
& AQ987

4. 5.

Μετά από άνοιγμα σας 1&, παρεμβολή 
1# αριστερά σας, κοντρ του συντρόφου 
και πάσο δεξιά σας, τι αγοράζετε με: 

1) 2$. Αυτό δεν είναι ανιούσα, καθώς 
ο σύντροφος έχει υποσχεθεί κούπες και 
σας καλεί να τις αγοράσετε, αν έχετε 
τετράφυλλο.  Εάν είχατε χέρι που κά-
νει reverse θα αγοράζατε 3 ή 4 κούπες, 
ανάλογα με την δύναμή σας.

2) 1ΧΑ. ∆είχνετε χέρι ομαλής κατανο-
μής, κράτημα στο χρώμα της παρεμβο-
λής και μίνιμουμ δύναμη (12-14 π.). 

3)  2&. Καλό χρώμα, τουλάχιστον πε-
ντάφυλλο, 12 έως 15 π. από ονέρ. Αρ-
νείστε 4φυλλο κούπα.

4) Πάσο. Ιδίως αν οι αντίπαλοι είναι 
στη δεύτερη. Η εναλλακτική είναι 2ΧΑ. 
Πράγματι, πιθανότατα έχετε μανς στα 
ΧΑ. Όμως, στη περίπτωση αυτή, είναι 
επίσης πολύ πιθανό να εισπράξετε πε-
ρισσότερα στη 1# κοντρέ. Ακόμα και αν 
εισπράξετε μόνο 500 και έχετε μανς στη 
δεύτερη, δεν πρόκειται για καταστροφή, 
σε αγώνες ομάδων.

5) 3$. Σύντροφε, έχω 4φυλλο κούπα 
και πρόσθετες αξίες. 

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

# KJ5
$ Q62
^ A65
& A985

# 8
$ KJ3
^ A854
& A8765

# AQ6
$ K106
^ AJ9
& AJ98 

1. 2. 3.

# 7
$ KQJ83
^ 8
& KQJ765

# 6
$ AKJ10
^ 532
& AKJ87

4. 5.

1) Πάσο. Ο σύντροφος δεν έκανε κοντρ 
νέγκατιβ. Επίσης, με τις αξίες που έχετε 
στις πίκες, δεν μπορεί να έχει περάσει 
trap pass περιμένοντας κοντρ από σας 
για να τους τιμωρήσει στην κλίμακα 
ένα (στην πολύ απίθανη περίπτωση 
που συμβαίνει αυτό, οι αντίπαλοι έχουν 
σίγουρα διαφυγή σε άλλο χρώμα και 
σας συμφέρει να παίξουν 1 πίκα, έστω 
χωρίς κοντρ). Ούτε ΧΑ μπορείτε να αγο-
ράσετε γιατί, πολύ πιθανό, σύμφωνα 
με τα παραπάνω, ο σύντροφος να έχει 
ελάχιστους πόντους και κινδυνεύετε 
σοβαρά να πληρώσετε, είτε με κοντρ, 
είτε χωρίς.

2) Κοντρ. Λείπουν και πολλοί πόντοι 
και πολλές πίκες. Είναι σχεδόν σίγουρο 
ότι τα έχει, και τα δύο, ο σύντροφος. Αν 
όχι δεν θα χαθείτε, αφού υποστηρίζετε 
ότι χρώμα και να αγοράσει. Το ότι έχετε 
μόνο τρίφυλλη υποστήριξη στις κούπες 
δεν είναι πρόβλημα: αν ο σύντροφος είχε 
τέσσερις κούπες θα είχε αγοράσει κοντρ, 
έστω και με έξη πόντους (λιγότερους δεν 
μπορεί να έχει γιατί τότε θα είχε αγοράσει, 
σίγουρα, ο δεξιά σας αντίπαλος).

3) 1ΧΑ. ∆είχνει αυτή τη δύναμη (18-19 
π.),  χέρι ομαλής κατανομής και, φυσικά, 
κράτημα στο χρώμα της παρεμβολής. 
Αφού ο σύντροφος δεν αγόρασε και 
μπορεί να είναι «άγραφος», είναι κουτό 
να πηδήξουμε στα 2ΧΑ για να δείξουμε 
το χέρι μας. Φυσικά δεν μπορεί να έχου-
με 15 -17 πόντους, γιατί τότε θα είχαμε 
ανοίξει 1ΧΑ.

4) 2$. Παρότι είναι πιθανό να έχει ο σύ-
ντροφος τις πίκες έχουμε πληθώρα από 
λεβέ σε περίπτωση που εκτελέσουμε 
εμείς και ελάχιστες, έως καθόλου, στην 
άμυνα.

5) Κοντρ. Καλό χέρι, πλήθος από κο-
ντρόλ. Εάν ο σύντροφος πασάρει, με-
τατρέποντας το κοντρ σε τιμωρίας, θα 
μείνουμε πολύ ικανοποιημένοι από το 
αποτέλεσμα.

ÈÝìáôá ôå÷íéêÞò
έγγραφα που ζητούσε για τον έλεγχο του 
οικονομικού απολογισμού. Συνάντησε, 
όμως, την έντονη αντίδραση της Ντάλιας 
Παπαδάκη (ΑΟΑΦ) η οποία βεβαίωσε τη 
Γ.Σ. ότι αφού του παρέδωσε το σύνολο 
των εγγράφων που είχε ζητήσει εγγράφως 
τον βεβαίωσε ότι και για κάθε άλλο έγγρα-
φο που θα χρειαζόταν ήταν στη διάθεσή 
του. Πάντως, το άλλο μέλος της Ε.Ε., ο 
οικονομολόγος Σπύρος Μπόμπολης δεν 
συμφώνησε με το συνάδελφό του και στο 
σημείο αυτό.
Πώς να καλύψεις 190 σελίδες απομαγνη-
τοφωνημένων πρακτικών χωρίς ν’ αδική-
σεις την ουσία των διαδραματισθέντων;  
Οι εκπρόσωποι της επαρχίας, πάντα με 
φωνή βοώντος εν τη ερήμω, παρατήρη-
σαν ότι οι γενικές συνελεύσεις γίνονται 
πεδίο αντιπαραθέσεων των σωματείων 
του Κέντρου, ενώ αγνοούνται οι αντίξοες 
συνθήκες επιβίωσης του αθλήματος στην 
περιφέρεια (Ε. Γεωργούδης: Βόλος, Λ. 
Λυμπέρης: Χαλκίδα, Π. Καπελώνης: Ρέθυ-
μνο, Σ. Κοτινάς: Κέρκυρα), ενώ ο ∆. Κτε-
ναβέας (Καλαμάτα) εις μάτην κάλεσε τους 
πρώην κολλητούς του Προέδρου (Μ. 
Βλαχάκη: ΟΑΜΠΕΙ και Στ. Μπομπολάκη: 
ΑΟΜ) με την ευκαιρία του Φεστιβάλ της 
Καλαμάτας να κάνει σ’ όλους το τραπέζι 
για να τα βρούνε.
Το πιο ενδιαφέρον θέμα, η ενημέρωση για 
τη ìç÷áíïñãÜíùóç, αξίζει αυτοτελούς 
άρθρου. Ιδού. λοιπόν, η τηλεγραφική 
σύνοψη: Όνειρο επί 15ετία, τελική επιλο-
γή του ∆.Σ. η διαφανής διαδικασία του 
δημόσιου διαγωνισμού παρά το στενό 
κλοιό μιας εταιρείας κι ενός υπαλλήλου 
της ΕΟΜ ν’ αναλάβουν (με λεόντειους 
όρους) το έργο. Προθεσμία παράδοσης 
τέλη Απριλίου 2005. Ο ταλαντούχος, 
όμως, μειοδότης πετυχαίνει υποτροφία 
στην Αμερική και χάνεται κάθε επαφή μαζί 
του από τις αρχές ∆εκεμβρίου 2005, αφού 
εν τω μεταξύ είχε παραδώσει το 70% του 
έργου και είχε εισπράξει το 60% της συμ-
φωνημένης αμοιβής. Ο νεοπροσληφθείς 
Τ. Πουρναράς (επίσης ταλαντούχος) ανέ-
λαβε έως 15 Απριλίου 2006 να συνεχίσει 
και να ολοκληρώσει το 90% (ήδη απεδεί-
χθη συνεπής).

συνέχεια στη σελίδα 28
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 12ïò
Äéáãùíéóìüò áãïñþí (1-5)

Γιάννης Προκοπίου

Ðñüâëçìá 1

Âáèìïëïãßá: 2ΧΑ (60) 10,
 πάσο 8, 3^ 4, 3ΧΑ 3

∆ε μπορούμε να ξεκινήσουμε 
παρά με μια μεγάλη απολογία 
για τα λάθη σε 3 (!) αγορές, στα 
χέρια που σας ζητήθηκαν να αγο-

ράσετε. Αν και οι περισσότεροι βρήκατε μόνοι σας τη 
σωστή ακολουθία αγορών, ωστόσο μπερδέψαμε αρ-
κετούς και τους ζητάμε συγγνώμη.
Οι βαθμολογίες όσων δεν απάντησαν στις λάθος 
δοσμένες αγορές προέκυψαν από το μέσο όρο τους 
στις υπόλοιπες αγορές. Στον κάνναβο του πάνελ εμ-

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

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος

1XA - 2& -
2^ - ?

Æåýãç - Â Í óôç äåýôåñç

∆είτε σε αντιπαραβολή αυτό και το επόμενο 
πρόβλημα. Πάνω στο τραπέζι είχα δει πόσο 
παρεξηγημένη ήταν στους νέους παίκτες η 
αγορά 3 σε μινέρ, μετά από Stayman. Οι πε-
ρισσότεροι θεωρούσαν ότι έδειχνε προτασι-
ακό χέρι. Οι φόβοι μου επιβεβαιώθηκαν από 
μεγάλη μερίδα  των αναγνωστών.

Ο δάσκαλος:
Ô. ÊïõêïõóÝëçò: 2ΧΑ. Οκτώ πόντοι μεν, 
καλό πεντάφυλλο χρώμα δε. Το χέρι αξίζει 
προσπάθειας για μανς.
Ã. Ðïëõ÷ñïíÜêïõ: 2ΧΑ. Aν και με σόλο 
σπαθί, είναι πιο σωστή απάντηση από το 
πάσο.
Το πάνελ:
Á. ÄáñêáäÜêçò: 2ΧΑ. Πρόταση για 3ΧΑ κι 
ας μην έχω κράτημα στα σπαθιά. Θα έχει ο 
συμπαίκτης που έχει 15 τουλ. πόντους και 
δεν έχει μήκος στα μαζέρ.
Ä. ×ùëßäçò: 2ΧΑ. Αν δεν έχει μαζέρ, τότε 
έχει μινέρ. Στα ζεύγη τα 5φυλλα μινέρ συ-
νήθως τα αγνοούμε.
Á. Äéáìáíôßêïò: πάσο. Αν έχουμε φιτ, στο 
καρό το έχουμε και οι πόντοι λένε ότι δεν 
έχουμε μανς. Στη χειρότερη παίζουμε στο 
5-2.

φανίζονται με ? όσοι δεν απάντησαν. Οι υψηλότερες 
βαθμολογίες θα απαρτίζουν κάθε φορά το πάνελ. Εί-
ναι απαραίτητο όμως να στέλνετε τις απαντήσεις σας 
σχολιασμένες.
Στον παρόντα διαγωνισμό σχολιάζουν δύο δάσκαλοι 
από τη Θεσσαλονίκη, η Γιάννα Πολυχρονάκου και ο 
Τάσος Κουκουσέλης, καθώς και ο Λάζαρος Καραγιαν-
νόπουλος από τα Γιάννενα. Η Γιάννα και ο Λάζαρος 
είναι μαζί μας για πρώτη φορά.
Τους ευχαριστώ όλους για τη βοήθεια.

Ο δάσκαλος:
Ã. Ðïëõ÷ñïíÜêïõ: 3^. ∆υνατό. ∆είχνει 
πεντάφυλλο τουλ. καρό και τετράφυλλο 
μαζέρ. Απλή και συστηματική αγορά.
Το πάνελ:
Á. ÓðéôéÝñçò: 3^. Το δίλημμα είναι 3ΧΑ ή 
3 καρά. Ο συμπαίκτης με τα 3 καρά κατα-
λαβαίνει ότι ψάχνουμε κάτι παραπάνω από 
3ΧΑ αν έχει φιτ.
Ä. ×ùëßäçò: 3^. Αν είσαι μάξιμουμ, πήγαινε 
για σλεμ.
Ä. Ôæéïýöáò: 3^. Ελπίζω να είναι και για το 
συμπαίκτη μου forcing, γιατί υπάρχουν και 
τα 6 καρά.

Ðñüâëçìá 2

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος

1XA - 2& -

2^ - ? 

Zåýãç - üëïé óôç äåýôåñç

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

B

N
A∆

Âáèìïëïãßá: 3^ (20) 10, 3ΧΑ 7, 4ΧΑ
(ποσοτικό) 5, 4& (20) 3, 4^ (20) 4, 5^ 2

Ðñüâëçìá 3

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

Zåýãç - A Ä  óôç äåýôåñç

# Κ Q 10 9 3 
$ 7 5 4 3 
^ 6 5 
& K 3

B

N
A∆

Âáèìïëïãßá: πάσο (75) 10, 7& 3

Εδώ δημιουργήθηκε σύγχυση, γιατί ο «δαί-
μων» έβαλε τη ∆ύση να ανοίγει 3& αντί 
2&!
Ο δάσκαλος:
Ë. Êáñáãéáííüðïõëïò: πάσο. Ο συμπαίκτης 
μας έχει λάβει υπόψη του τη θετική μας 
απάντηση.
Ô. ÊïõêïõóÝëçò: πάσο. Μπορεί να βγάζου-
με και 7 αλλά δεν υπάρχει τρόπος διερεύ-
νησης μετά το φραγμό του Νότου.
Το πάνελ:
Á. Äéáìáíôßêïò: πάσο.  Οι «κακοί» αγό-
ρασαν 5 καρά οπότε πάει ο αγοραστικός 
χώρος και οι ακριβείς ανταλλαγές πληρο-
φοριών. Παραπάνω δε θα πάω, γιατί είναι 
πιθανό ο δικός μου να έχει αγοράσει και 
λίγο με το χέρι μου. Μπορεί να μην περι-
μένει να βρει το Ρήγα σπαθί, όμως μπορεί 
να περίμενε τον Άσσο πίκα. Όχι, όχι, τα 6 
σπαθιά είναι μια χαρά.
Ä. Ôæéïýöáò: πάσο. Το 2# περιέγραψε το 
χέρι μου. Βέβαια δεν έδειξε το Ρήγα σπαθί 
αλλά δεν πάω 7. Κάποια άλλη μέρα ίσως 
να πήγαινα.

Ðñüâëçìá 4

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

ÏìÜäåò - üëïé óôçí ðñþôç

# - 
$ Q J 10 7 6 5  
^ A 8 5 3
& A K Q 

B

N
A∆

2#: αδύνατο, 6φύλλο.
4^: splinter, φιτ κούπα, σόλο ή σικάν καρό, 10-13 πόντοι

Âáèìïëïãßá: 5ΧΑ (15) 10, 4ΧΑ 6,
 cue-bid (40) 5, 6$ 5, 7$ 1
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Ðñüâëçìá 6

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος
1& κοντρ ?

Zåýãç - üëïé óôç äåýôåñç

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

B

N
A∆

Οι περισσότεροι δεν ξέρετε τη «μεγάλη Ζο-
ζεφίνα». Εντάξτε τη τώρα στο οπλοστάσιό 
σας. Σας την παρουσιάζω εδώ συνοπτικά:
Ισχύει μόνο σε χρωματιστά συμβόλαια
Γίνεται μόνο με την αγορά 5ΧΑ αν δεν έχει 
προηγηθεί η αγορά 4ΧΑ.
Με 2 ονέρ (από Α,Κ ή Q) ο συμπαίκτης αγο-
ράζει υποχρεωτικά 7 στο χρώμα.
Με 1 ονέρ αγοράζει 6 στο χρώμα
Με κανένα αγοράζει 6 σπαθιά
Αν τα ατού είναι οι πίκες έχει επιπλέον δυ-
νατότητες όταν έχει ένα ονέρ:
6^ δείχνει ότι έχει τη Q#
6$ δείχνει ότι έχει το Κ#
6# δείχνει ότι έχει τον Α#
Αν τα ατού είναι κάποιο άλλο χρώμα, οι 
επιλογές συμπτύσσονται αναλόγως.
Ο δάσκαλος:
Ô. ÊïõêïõóÝëçò: 5ΧΑ. Ζητάμε από το συ-
μπαίκτη να αγοράσει 7 με δύο τοπ ονέρ 
κούπα.
Ë. Êáñáãéáííüðïõëïò: 5ΧΑ. Ο σίγουρος 
δρόμος για το σωστό σλεμ.
Το πάνελ:
Á. Äéáìáíôßêïò: 5ΧΑ. Ζοζεφίνα και μάλιστα 
μεγάλη. Με ένα από τα κορυφαία ονέρ απέ-
ναντι  θα αρκεστούμε στις 6 κούπες, ενώ με 
ΑΚ ο συμπαίκτης θα πάει 7 που βγαίνουν 
αέρα!
Á. ÄáñêáäÜêçò: 4ΧΑ. Το ύψος του συμβο-
λαίου εξαρτάται από το αν ο συμπαίκτης 
έχει Άσο ή/και Ρήγα κούπα. ∆ε βρίσκω 
άλλο τρόπο από ερώτηση Άσσων.
Ä. Ôæéïýöáò: 6$. Να κάνω cue-bid δε θα 
μου δείξει κάτι και για τις 7 δεν ξέρω πώς 
να ψάξω.

Ë. Êáñáãéáííüðïõëïò: σιρκόντρ. Χαρού-
μενη τιμωρία. Περιμένω να εισπράξω με 
τέτοια άμυνα.
Το πάνελ:
Ä. ×ùëßäçò: σιρκόντρ. Λέω να τους τιμωρή-
σουμε όπου αγοράσουν για να μάθουν.
Á. ÄáñêáäÜêçò: σιρκόντρ. ∆είχνω μάξι-
μουμ και κρατήματα.
Å. Éùáííßäïõ: πάσο. ∆ε μπορώ να πω κάτι 
άλλο, ας μιλήσει ο συμπαίκτης μου, διαφο-
ρετικά θα παιχθεί. Άντε και να φύγω, πού 
να πάω;

Ðñüâëçìá 5

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

Zåýãç - üëïé óôç äåýôåñç

# 5 3 
$ Κ J 10 3 
^ Q 10 9
& Q J 6 3

B

N
A∆

Âáèìïëïãßá: 3# (40) 10, πάσο 7,
 4# 5, σιρκόντρ 3

Âáèìïëïãßá: σιρκόντρ (25) 10,
 πάσο (70) 5, 2# 2

Ο Βορράς αγοράζει πάσο την πρώτη φορά 
και όχι όπως τυπώθηκε 1- 
Ο δάσκαλος:
Ô. ÊïõêïõóÝëçò: σιρκόντρ. ∆είχνουμε μά-
ξιμουμ και προτείνουμε στο συμπαίκτη να 
κοντράρει με καλά ατού.

Ο δάσκαλος:
Ã. Ðïëõ÷ñïíÜêïõ: 5&. Κατευθείαν. Φαίνεται 
οι αντίπαλοι να έχουν μανς σε μαζέρ.
Ë. Êáñáãéáííüðïõëïò: 5&. Είναι ομάδες. Στα 
ζεύγη δεν ξέρω αν είναι καλύτερα τα 4&.
Το πάνελ:
Å. Éùáííßäïõ: 5&. Μην κάνετε ποτέ μια θυ-
σία σε δόσεις.
Το σχόλιο της Ελένης προσφέρει σε λίγες 
λέξεις όλο το νόημα. Όσοι αγοράσουν 
«λάου-λάου» και δουν τους αντίπαλους 
να καταλήγουν σε μανς τι θα κάνουν έπει-
τα; Θα αγοράσουν και 5 σπαθιά; Το μόνο 
που θα έχουν καταφέρει είναι να δώσουν 
χώρο στους αντίπαλους να ανταλλάξουν 
πληροφορίες.
Á. Äéáìáíôßêïò: 5&. Αν αγοράσω 4 σπαθιά 
μάλλον θα τους σπρώξω στη μανς, οπότε 5. 
Μπορεί να βγουν, μπορεί να πέσουν. Πά-
ντως το χέρι μου δεν είναι για άμυνα.
Á. ÓðéôéÝñçò: 5&. Ας κλείσουμε το δρόμο 
των αντίπαλων για σίγουρη μανς, ίσως και 
σλεμ. Επιλέγω αυτήν την αγορά (εναλλακτι-
κή το πάσο!) παρότι στη δεύτερη μανς.

Âáèìïëïãßá: 5& (40) 10, 4& 5, 3& 4,
 2& 3, 1^ 3, 6& 2

Ðñüâëçìá 7

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

Æåýãç- B N óôçí äåýôåñç

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

B

N
A∆

Ο δάσκαλος:
 Ô. ÊïõêïõóÝëçò: 3#. Σύμφωνα με το νόμο 
των total tricks αντέχουμε να συναγωνι-
στούμε στη στάθμη 3 και το κάνουμε πριν 
οι αντίπαλοι αγοράσουν τα χρώματά τους. 
∆εν είναι προτασιακό.
Ë. Êáñáãéáííüðïõëïò: 3#. Πριν προλά-
βουν να επανεκτιμήσουν τα χέρια τους οι 
αντίπαλοι.
Ã. Ðïëõ÷ñïíÜêïõ: 3#. Υπάρχει εννιάφυλλο 
φιτ. ∆εν είναι πρόταση, είναι συναγωνιστική 
αγορά για να «κλείσουμε» τη στάθμη 3.
Το πάνελ:
Á. Äéáìáíôßêïò: 3#. Αν πασάρω δε θα τα 
παίξουμε κοντρέ δυστυχώς! Όποιος θέλει 
ας πάει τώρα να παρεμβληθεί στο επίπεδο 
4. Με τις 3 πίκες ζητάω από το συμπαίκτη το 
κάτι παραπάνω σε πόντους για τη μανς.
Σωστό το σχόλιο του Αλέξανδρου, εκτός 
από το τέλος του. ∆είτε πιο πάνω την απά-
ντηση της Γιάννας Πολυχρονάκου.
Å. Éùáííßäïõ: 4#. Το χέρι είναι ανάποδα τυ-
πωμένο, ο δαίμων του τυπογραφείου όμως 
δε με πτοεί. Λογικά έχουν μανς στις κούπες, 
ας τις πουν στο επίπεδο 5.
Ä. ×ùëßäçò: 4#. Οι αντίπαλοι έχουν 4 κού-
πες και πιθανόν 5.
∆εν είναι καθόλου απίθανο να έχετε δί-
κιο ∆ημήτρη και Ελένη, όμως πάντα είναι 
καλύτερα να ρωτάμε (εφόσον μπορούμε) 
και την άποψη του συμπαίκτη. Και αυτό το 
επιτυγχάνουμε με το συναγωνιστικό 3#. Ο 
συμπαίκτης τώρα έχει πιο πολλές πληρο-
φορίες από εμάς για να  κρίνει αν θα πρέπει 
να φθάσουμε στο επίπεδο 4.

Ðñüâëçìá 8

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

ÏìÜäåò - üëïé óôçí ðñþôç

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

B

N
A∆

Âáèìïëïãßá: πάσο (35) 10, 3^ (45) 4, 3$ 2
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Οι απαντήσεις σας στον διαγωνι-
σμό μπορούν να στέλνονται, με 

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

Ðñüâëçìá 1

# Α Q 4 
$ K Q 7 5 2 
^ J 8 6 4 3
& -

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος

  1$ πάσο
1XA πάσο 2^ πάσο
3& πάσο ? 

Ðñüâëçìá 2

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος

3$ πάσο ? 

Æåýãç - üëïé óôçí ðñþôç Zåýãç - A Ä  óôç äåýôåñç

Ðñüâëçìá 3

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος
3^ πάσο ? 

Æåýãç - üëïé óôçí ðñþôç

Ðñüâëçìá 4

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος
 3^ ? 

Zåýãç - üëïé óôç äåýôåñç

Ðñüâëçìá 5

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

ÏìÜäåò - üëïé óôç äåýôåñç

Ðñüâëçìá 7

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος
   1&
1# κοντρ ?

Zåýãç - üëïé óôç äåýôåñç

Ðñüâëçìá 8

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος
 1XA ?

ÏìÜäåò - BN óôç äåýôåñç 

    ÐÜíåë 1 2 3 4 5 6 7 8 Óýíïëï
Α. Σπιτιέρης 2ΧΑ 3^ ? 4ΧΑ ? 5& ? πάσο 73
Α. ∆αρκαδάκης 2ΧΑ 3^ πάσο 4ΧΑ σιρκόντρ 5& 3# 3^ 70
Α. ∆ιαμαντίκος πάσο 4& πάσο 5ΧΑ πάσο 5& 3# 3^ 60
∆. Τζιούφας 2ΧΑ 3^ πάσο 6$ πάσο 5& 4# 3^ 59
∆. Χωλίδης 2ΧΑ 4ΧΑ πάσο 5ΧΑ σιρκόντρ 6& 4# 3^ 56
Ε. Ιωαννίδου 2ΧΑ 4ΧΑ πάσο 4# πάσο 5& 4# 3^ 54

13ïò Äéáãùíéóìüò

ÁðáíôÞóåéò 12ïõ   Äéáãùíéóìïý (1-5)

# Κ Q 10
$ K 10 8 5 
^ K Q J
& A K Q

B

N
A∆

# Α K 5 2 
$ A 10 6 5 
^ -
& A K 8 5 3

B

N
A∆

# QJ1097532 
$ A 
^ 7 6 4
& A

B

N
A∆

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

B

N
A∆

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

B

N
A∆

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

B

N
A∆

Αυτή η σημασία του κοντρ που προτείνεται 
εδώ (τιμωρίας)  είναι σχετικά σύγχρονη. Η ως 
τώρα σημασία ήταν να σημαίνει κοντρ ομιλί-
ας με γύρω στους 10 πόντους. Όμως αυτή 
είχε περιπέσει δικαιολογημένα σε αχρηστία. 
Βάζετε με το έτσι θέλω το συμπαίκτη σας να 
αγοράσει στο επίπεδο 3 προσφέροντάς του 
λιγότερους πόντους απ΄ ότι αν το έκανε στο 
επίπεδο 2. ∆ώστε στον αντίπαλο που αγό-
ρασε 1ΧΑ το χέρι του προβλήματος 5 και θα 
καταλάβετε πόσο επικίνδυνο είναι το κοντρ 
αυτό να είναι reopening.

Ο δάσκαλος:
Ã. Ðïëõ÷ñïíÜêïõ: πάσο. Το κοντρ αυτό εί-
ναι τιμωρίας. Ο συμπαίκτης μας στον πρώτο 
γύρο δε μίλησε άρα δεν είναι το κοντρ τώρα 
ομιλίας. Μάλλον έχει πεντάφυλλη πίκα. Με 
Άσσο και Ρήγα στα χέρια μου θα μείνω για 
να το γλεντήσουμε! 
Το πάνελ:
Á. ÓðéôéÝñçò: πάσο. Ο συμπαίκτης έχει του-
λάχιστον τετράφυλλη πίκα. Το θέμα είναι 
τιμωρία στις πίκες ή τρεις κούπες;
Ο Άγγελος είναι ο μόνος από το πάνελ που 

είδε το μήκος του συμπαίκτη του στις πίκες. 
∆εν υπάρχει ωστόσο δίλημμα μεταξύ του 
πάσο και του 3$. Αν ήταν να φύγουμε θα 
έπρεπε να ακολουθήσουμε την οδό της 
πλειοψηφίας, που είναι τα 3^. Είναι ομάδες 
και πάμε απλά να γράψουμε στον άξονά 
μας, επιλέγουμε λοιπόν το μακρύτερο 
χρώμα για να αγοράσουμε.
Á. ÄáñêáäÜêçò: 3^. Ο συμπαίκτης μου 
ζητά να αγοράσω το καλύτερό μου χρώμα. 
∆ε ρισκάρω να δηλώσω τις κούπες και να 
παίζω σε μισφίτ.

Ðñüâëçìá 6

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος
  πάσο πάσο
4$ κοντρ ?

ÏìÜäåò - üëïé óôçí ðñþôç

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

B

N
A∆

* Φυσική αγορά
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Äéáãùíéóôåßôå 

 ìå ôïõò ðñùôáèëçôÝò
Λουκάς Zώτος

Η απάντηση στο ποιος είναι ο κα-
λύτερος τρόπος να στέλνετε τις 
απαντήσεις σας είναι μέσω της 

ιστοσελίδας της ΕΟΜ ή με e – mail. Εάν πάντως τις στείλετε τα-
χυδρομικά ή με fax, καλό είναι να σιγουρευτείτε τηλεφωνικά ότι 
αυτές έφτασαν στην ΕΟΜ. 
Σε μια δεύτερη ερώτηση των αναγνωστών υπενθυμίζω ότι στο 
διαγωνισμό αυτό υποτίθεται ότι αγωνίζεστε έχοντας απέναντί σας 
έναν καλό παίκτη αλλά όχι το μόνιμο σύντροφό σας.
Ενδιαφέρουσες διανομές που παίξατε ή υποπέσανε στην αντί-
ληψή σας και που αφορούν πρόβλημα στην αγορά ή στην 

αντάμ είναι ευχαρίστως ευπρόσδεκτες. Αυτές μπορείτε να τις  
στείλετε είτε με φαξ στην ΕΟΜ (210 7480403), είτε στα email: 
magazine@hellasbridge.org και press@hellasbridge.org, είτε με 
οποιονδήποτε άλλον τρόπο. 
Οι απαντήσεις σας στον διαγωνισμό μπορούν να στέλνονται 
με τον ίδιο τρόπο ή μέσω της ιστοσελίδας της EOM (www.
hellasbridge.org), όπου μπορείτε να γράφετε απευθείας και 
τα σχόλιά σας. Υπάρχει σύνδεση (link) και στο site του ΟΠΑΦ 
(www.opaf.org). Στο πάνελ του τεύχους αυτού συμμετέχει ο 
Φίλιππος Καραμανλής που πρώτευσε –με τις απαντήσεις του–  
στον προηγούμενο διαγωνισμό.

Áðü ôç óôéãìÞ ðïõ ï ÑÞãáò óðáèß êáé ç 
ÍôÜìá áôïý (Þ 4 ëéìÜ) óôïí óõìðáßêôç, ìáò 
öèÜíïõí ãéá íá âãÜëïõìå ìáíò,  ôï ðñüâëç-
ìá, êáôÜ ôç ãíþìç ìïõ,  äåí åßíáé áí èá ôç 
äçëþóïõìå áëëÜ ìå ðïéü ôñüðï. Èá ðÜñïõ-
ìå äçëáäÞ ôï ðáéãíßäé ðÜíù ìáò êáé èá ðçäÞ-
îïõìå áìÝóùò óôéò 4 êïýðåò, óêïðåýïíôáò 
íá êïíôñÜñïõìå ôéò 4 ðßêåò ôùí áíôéðÜëùí 
Þ èá ðåñéãñÜøïõìå ðñþôá  ôï ÷Ýñé ìáò 
ìå óéñêïíôñ Þ ×Á ãéá íá âïçèÞóïõìå ôïí 
óõìðáßêôç íá êñßíåé. Ôï êáêü ìå ôéò ôåëåõ-
ôáßåò áõôÝò áãïñÝò åßíáé üôé áöÞíïõí (éäßùò 
ôï óéñêïíôñ) ðïëý ðåñéóóüôåñï ÷þñï óôï 
ÂïñÜ íá áãïñÜóåé.
Á.Ößëéïò: 4$. ∆ιάθεση για τιμωρία στους 
αντιπάλους δεν υπάρχει και ο Κ καρό, 
μετά το κοντρ, είναι καλύτερη αξία από 
ό,τι αρχικά δείχνει.

ÁãïñÜ Âáèìïß ØÞöïé Áíáãí.%
4$ 10 5 62%
σιρκοντρ 8 4 19%
3ΧΑ 6 2 4%
2ΧΑ 6 2 4%
3& 4  4%
3^ 4  4%
3# 3  4%

Ðñüâëçìá 1

# A 6
$ AK10764 
^ K 5
& Q J 8

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος

1$ πάσο 2$ κοντρ
?

Zåýãç - üëïé óôç ðñþôç

Ö.ÊáñáìáíëÞò: 4$. Ο Ρήγας καρό είναι 
μάλλον πλασέ και θα δυσκολευτούν να 
βρουν πιθανό σοβετάζ στις 4 πίκες.
Ô. Ðáðáäüðïõëïò (αναγν.): Ο σύντροφος 
υπόσχεται 6-9 πόντους. Αν υποθέσουμε 
ότι οι 3 είναι στην κούπα τότε οποιοσδή-
ποτε συνδυασμός 3 πόντων μου δίνει το 
πολύ τρεις χανόμενες. Ο Άσσος καρό εί-
ναι κατά πάσα πιθανότητα δεξιά μου.
Ä. Äéïíõóüðïõëïò: 4$. Το χέρι είναι 
πολύ δυνατό για απλή πρόταση. Έκανα 
προσομοίωση η οποία έδειξε ότι με 6-9 
πόντους απέναντι, 3φυλλο κούπα χωρίς 
εξωτερικό σόλο, η πιθανότητα επιτυχίας 
της μανς είναι 75%. Αν το δούμε και πιο 
πρακτικά, δεν μπορεί να ελπίζουμε ότι ο 
σύντροφος με Κxx, Qxx, Qxxx, 10xx θα 
αποδεχθεί τυχόν πρόταση για μανς (3&), 
όμως οι 4$ είναι σχεδόν τραβηχτές.
Á. ÁèáíáóéÜäçò: 4$. Με την αισιοδοξία 
να μ’ αφήσουν να τις παίξω.
Êáèþò ï óýíôñïöïò åßíáé áðßèáíï íá Ý÷åé 
êáôÜëëçëï ÷Ýñé ãéá íá áðïôïëìÞóåé 5 êïýðåò 
(óôéò 4# ôùí áíôéðÜëùí) äåí âëÝðù Üëëç 
÷ñçóéìüôçôá óôï óéñêüíôñ áðü ôï íá ëåé-
ôïõñãÞóåé åêöïâéóôéêÜ. ÐñÜãìáôé, üôáí ïé 
áíôßðáëïé Ý÷ïõí ðßêåò äýóêïëá óéùðïýí.
È.Êáðáãéáííßäçò: σιρκόντρ. Το χέρι θα 
πάει μανς και ειδοποιώ τον σύντροφο ότι 
έχω και δύναμη. Ίσως αποθαρρύνω τους 
αντιπάλους να σοβετάρουν.
Ã.Ñïýóóïò: σιρκόντρ.  Πρώτα τους πό-
ντους, να ξέρει ο σύντροφος ποιος σο-
βετάρει ποιόν.
ÅíäéáöÝñïí ðáñïõóéÜæïõí ïé áãïñÝò óôá 
×Á. Áñ÷éêÜ ðåñéãñÜöïõí êáëýôåñá ôï ÷Ýñé 
ìáò, óôç óõíÝ÷åéá üìùò íïìßæù üôé ðñÝðåé íá 
åðáíÝëèïõìå óôéò 4$, ðïõ äåß÷íåé êáëýôåñï 

óõìâüëáéï, êáèþò êÜðïéï ìéíÝñ (ìðïñåß êáé 
ôá äýï) èá èÝëåé ãýñéóìá.
Ó.ËéáñÜêïò: 2ΧΑ. Θέλω να προτείνω 
μανς στα ΧΑ με βάση την ομαλή κατα-
νομή μου.
Ö.Óêïõëáñßêçò: 3ΧΑ.  Η πιο περιγραφι-
κή αγορά - 6φυλλο κούπα, κρατήματα, 
τι άλλο θέλω;
ÌÞðùò íá ìçí ðáóÜñåé ï óýíôñïöïò;

Ôï êïíôñ åßíáé óõíáãùíéóôéêü ðÝñá áðü 
êÜèå áìöéâïëßá, êáèþò ïé áíôßðáëïé Ý÷ïõí 
öéôáñéóôåß êáé óßãïõñá –üðùò üëá ôá êïíôñ 
áõôïý ôïõ åßäïõò – åßíáé ç ðéï åõÝëéêôç áãï-
ñÜ, áöïý äåí óðáôáëÜåé êáèüëïõ áãïñáóôé-
êü ÷þñï. ¼ìùò åßíáé ôï ÷Ýñé ìáò êáôÜëëçëï 
ãéá êïíôñ; ÐñïóùðéêÜ íïìßæù ü÷é, êáèþò ç 
ðáéêôéêÞ áîßá ôïõ ÷åñéïý ìáò åßíáé ðïëý ìå-

Ðñüâëçìá 2

# 8
$ 5 
^ K J 9 4
& AKJ10983 

B

N
A∆

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

ÏìÜäåò - üëïé óôç äåýôåñç

ÁãïñÜ Âáèìïß ØÞöïé Áíáãí.%
κοντρ 10 4 12%
5& 10 3 23%
4^ 6 2 35%
4$ 6 2 8%
4& 6 2 19%
4ΧΑ 3  4%
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45ïò Äéáãùíéóìüò
ãáëýôåñç áðü ôçí áìõíôéêÞ êáé Ýíá ðéèáíü 
ðÜóï ôïõ óõíôñüöïõ ìáò ìðïñåß íá Ý÷åé 
êáôáóôñïöéêÝò óõíÝðåéåò, ôüóï óôç óõãêå-
êñéìÝíç äéáíïìÞ, üóï êáé óôç êñßóç ôïõ óå 
ìåëëïíôéêÜ óõíáãùíéóôéêÜ êïíôñ. Ìå áðëÜ 
ëüãéá, ôï êïíôñ ðñÝðåé íá äåß÷íåé ðéï ïìáëÞ 
êáôáíïìÞ áðü 7-4. ÅîÜëëïõ Ýíá ôüóï êáëü 
÷ñþìá, üðùò ôá óðáèéÜ ðïõ Ý÷ïõìå, ëïãéêü 
åßíáé íá åðáíáãïñÜæåôáé. Áò äïýìå ôéò äýï 
ðëåéïøçöïýóåò áðüøåéò:
Ä.Äéïíõóüðïõëïò: 5&. Η διαφορά μή-
κους και –κυρίως- ποιότητας χρώμα-
τος μας υποχρεώνει να αγνοήσουμε τα 
καρά. Η αγορά 4& δεν είναι φόρσιγκ και 
– ειδικά σε ομάδες – δεν θα ήθελα να 
μείνουμε έξω από τη μανς.
Á.ÁèáíáóéÜäçò: 5&. Με ειδικά φύλλα 
στο σύντροφο βγαίνει σλεμ αλλά πως 
μπορεί να διερευνηθεί; Το 4& σίγουρα 
δεν είναι φόρσινγκ ενώ το 4^ εμπεριέχει 
τον κίνδυνο να μας στείλει στα 5 ή 6^ 
χωρίς καλή ποιότητα στα ατού. Τέλος το 
4$ θα ήταν ιδανικό για συνέχεια 4$ - 4# 
- 5& - 6& αλλά, αν δεν γίνει έτσι;
È.Êáðáãéáííßäçò: 5&.  Με 2 κατάλληλες 
Ντάμες και έναν Άσσο βγάζω μανς. Έτσι 
την αγοράζω, αφού δεν υπάρχει τρόπος 
να βρω το τι ακριβώς βγάζω.
Á.ÓáðïõíÜêçò: κοντρ. Αγορά συναγω-
νισμού που αφήνει όλα τα ενδεχόμενα 
ανοικτά. Αν ο σύντροφος αγοράσει 4^ 
ή 4& θα αγοράσω 4$. Αν ο σύντροφος 
αγοράσει 3# θα αγοράσω 5&. Υπάρχει 
βέβαια και ένας μικρός κίνδυνος να μεί-
νει ο σύντροφος, αλλά τότε αυτό μπορεί 
να είναι το σωστό αποτέλεσμα.
Ó.ËéáñÜêïò: κοντρ. Η μόνη αγορά που 
μας κρατά κάτω από τα 3ΧΑ. Αλλά και η 
μόνη που μπορεί να βρει τα 6 καρά.
Óýìöùíïé, ãéá ôï ðñþôï óêÝëïò. ¼ìùò óå 
üóïõò áãïñÜæïõí êïíôñ áðáíôÜåé ï, óõíÞ-
èùò åðéèåôéêüò, ÃéÜíêïò: 
Ã.Ðáðáêõñéáêüðïõëïò: 4^. Θα ήθελα 
να πω κοντρ μήπως ακούσω 3ΧΑ, αλλά 
βλέπω το πάσο να έρχεται και δεν με ικα-
νοποιεί πολύ.  
¼óï ãéá ôï åíäå÷üìåíï óëåì õðÜñ÷ïõí êáé 
Üëëåò ðñïóåããßóåéò:
 Ì.Âëá÷Üêç: 4$. Μετά το φιτ των αντιπά-
λων οι πιθανότητες να έχει ο συμπαίκτης 
τα κατάλληλα φύλλα είναι αρκετές. Στις 
4 πίκες θα αγοράσω 5 σπαθιά.
É.Ðñïêïðßïõ: 4$. Αν ακούσω 4# θα 
αγοράσω 5&. Είναι, νομίζω, προτιμότε-
ρη αγορά από τα 4^ γιατί δείχνει έντονο 
ενδιαφέρον για σλεμ.

Μ.Καραμανλής: 4&. Τη θεωρώ φόρσινγκ 
αγορά και μάλιστα αγορά που περιμένει 
να ακούσει κάτι από τον συμπαίκτη (κα-
λές πίκες, κάποιο κιουμπίντ). Αν ακούσω 
κάποια θετική αγορά θα ρωτήσω και 
άσσους (ελπίζω να τους παίζω 4130), 
αν ακούσω όμως 5 σπαθιά θα πασάρω, 
με αρκετή σιγουριά ότι δεν βγάζω κάτι 
παραπάνω.
Ó.ÌáãêëÜñáò (αναγν.): 4ΧΑ. Μιας και 
είμαι από τους τυχερούς που παίζουν 
1430, ρωτάω άσσους (στα σπαθιά βεβαί-
ως, σαν τελευταίο αγορασθέν).

Ðñüâëçìá 3

# Α Κ Q 9 5
$ A Q 4 
^ 7 3 
& Q 9 2

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος

1# πάσο 2& πάσο
?   

ÏìÜäåò- Á-Ä óôç äåýôåñç

ÁãïñÜ Âáèìïß ØÞöïé Áíáãí.%
3& 10 11 31%
2# 6 1 8%
2$ 6 1 19%
3ΧΑ 5  19%
3$ 4  8%
3# 3  4%
2^ 3  4%
4& 3  4%
3^ 3  4%

ÅíäéáöÝñïí ðñüâëçìá, ðïõ ðáñïõóéÜæåôáé 
êáé áñêåôÜ óõ÷íÜ, óôçí ðñáãìáôéêÞ æùÞ. Ôï 
ðÜíåë, üðùò áíáìåíüôáí, ôï Ýëõóå  êëÝâï-
íôáò Ýíá óðáèß, ìå ü,ôé óõíÝðåéåò óõíåðÜãå-
ôáé áõôü,  åðùöåëïýìåíï êáé áðü ôï ãåãïíüò 
üôé ôï áíÝâáóìá óôï ìéíÝñ óôï åðßðåäï 3 
äåß÷íåé êáëü ÷Ýñé êáé åßíáé öüñóéíãê ãéá ìáíò. 
Óôï óýóôçìá Acol, ðïõ äåí éó÷ýåé áõôü, èá 
õðÞñ÷å óáöþò ìåãáëýôåñï ðñüâëçìá. Åßíáé 
÷áñáêôçñéóôéêü üôé óå ðáñüìïéï ÷Ýñé óå 
áããëéêü ðåñéïäéêü ðñïôéìÞèçêå ìå äéáöïñÜ 
ç áãïñÜ 2$, ç ïðïßá, ðéóôåýù óå êÜèå ðå-
ñßðôùóç,  åßíáé ðéï åðéóôçìïíéêÞ. Ç ôñßôç 
åíáëëáêôéêÞ åßíáé ç áãïñÜ 2#, ðïõ åßíáé 
öüñóéíãê áêüìá êáé áí äåí ðáßæïõìå 2 åðß 
1 (íÝï ÷ñþìá óôï åðßðåäï 2 õðüó÷åôáé åðá-
íáäÞëùóç). ¼ìùò åßíáé ç ëéãüôåñï ðåñéãñá-
öéêÞ áðü üëåò, ôüóï óå ðüíôïõò üóï êáé óå 
êáôáíïìÞ. Áò áñ÷ßóïõìå, ðñùôïôõðþíôáò, 
áðü ôç ìåéïøçößá:  

Ó.ËéáñÜêïò: 2$. Σωστή αγορά από κα-
τανομή πόντων στα χρώματα. Το μόνο 
πρόβλημα είναι τι θα πούμε στις 4$ 
του συντρόφου. Αν δηλαδή το 5& είναι 
φυσικό ή κιουμπίντ. Ελπίζω να ακούσω 
2ΧΑ.
Ð.ÊáñïõóÜêçò: (αναγν.) 2$. Προετοιμά-
ζοντας τα 3ΧΑ.
Ì.ÊáñáìáíëÞò: 2#. Είναι forcing και 
κρατάει την αγορά σε χαμηλά επίπεδα, 
ώστε να υπάρχει ο χώρος για πιο λε-
πτομερή περιγραφή των δύο χεριών. Η 
επόμενη μου αγορά, στις περισσότερες 
των περιπτώσεων, θα δείξει το φίτ στα 
σπαθιά περιμένοντας κάποιο κιουμπίντ, 
ακόμα και αν ο συμπαίκτης αποπειραθεί 
να κλείσει την αγορά στα 3ΧΑ. Πολλοι 
πιστεύω θα επιλέξουν να δώσουν το 
φίτ σπαθί κατευθείαν, αγοράζοντας 3& 
και κάνοντας μια μικρή παρατυπία, μιας 
και θεωρητικά   αυτή η αγορά δείχνει 4-
φύλλο φίτ. ∆εν συμμερίζομαι την άπο-
ψη αυτή, αφού πιστεύω ότι με το 2# δεν 
χάνω τίποτα και δεν διακινδυνεύω να 
οδηγήσω τον συμπαίκτη -έχοντας στον 
νου του 4 σπαθιά απέναντι- σε μια λά-
θος απόφαση…
S. Haguel: (αναγν.) 2#. Εφόσον το 2& 
υπόσχεται επαναδήλωση ή είναι φόρ-
σινγκ μέχρι τα 2ΧΑ. Αλλιώς 3&.
ÐÜíôùò, ïé ðåñéóóüôåñïé, áðü áõôïýò ðïõ 
áãüñáóáí 3&, Ý÷ïõí ôïõò åíäïéáóìïýò 
ôïõò:
Ã.Ñïýóóïò: 3&.  Όλες οι αγορές έχουν 
ελάττωμα. Αυτή έχει το μικρότερο.
Á.ÓáðïõíÜêçò: 3&. Υπάρχουν 2 πιθα-
νές αγορές, εξίσου καλές. Η μια είναι η 
αγορά 2# και η άλλη η αγορά 3&. Θα 
προτιμήσω τη δεύτερη γιατί δείχνει άμε-
σα το φιτ, αρκεί να είναι συμφωνημένο 
ότι η αγορά αυτή δεν δείχνει απαραίτητα 
4φυλλο.
Á.ÁèáíáóéÜäçò: 3&. Θεωρητικά πρέπει 
να πω 3ΧΑ αλλά έχω πλήρη αδυναμία 
στα καρά. Με το 3& δείχνω τη δύναμή 
μου (παρ’ όλο που λείπει ένα σπαθί για 
να είμαι απόλυτα εντάξει) και κρατώ την 
αγορά χαμηλότερα.
Á.Ößëéïò: 3&. ∆ίνουμε το φιτ, έστω και 
3φυλλο και μην ανησυχείτε, το φύλλο 
δεν χάνεται.
È.Êáðáãéáííßäçò: 3&.  Ίσως μου λείπει 
ένα σπαθί για την αγορά μου αλλά δεί-
χνω τουλάχιστον ότι έχω ισχυρό χέρι.
ÔÝëïò, ðïëëïß áíáãíþóôåò áãüñáóáí 3×Á, 
äåß÷íïíôáò Ýôóé ðüíôïõò êáé êáôáíïìÞ. 
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¼ìùò ç Ýëëåéøç êñáôÞìáôïò óôá êáñÜ 
åßíáé áðïôñåðôéêÞ êáé áðü ôç óôéãìÞ ðïõ 
Ý÷ïõìå ðüíôïõò ãéá ôç ìáíò êáé ðïëëÜ 
åíáëëáêôéêÜ óõìâüëáéá ôï óùóôü åßíáé íá 
ôï øÜîïõìå.

Ðñüâëçìá 4

# A K 8 5 3
$ K 4 
^ -
& A Q J 9 7 6

B

N
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∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος
 πάσο πάσο 1#
?   

 

ÏìÜäåò- Á-Ä óôç äåýôåñç

ÊáíïíéêÜ Ýíá ôüóï äõíáôü ÷Ýñé, üðùò 
ôïõ ðñïâëÞìáôïò áõôïý, ðáñåìâÜëëåôáé 
áñ÷éêÜ ìå êïíôñ. ¼ìùò, ç êáôáíïìÞ ðïõ 
Ý÷ïõìå åäþ, ìå 5 – 6 ôá ìáýñá, äßöõëëï êáé 
óéêÜí óå äýï ìç áãïñáóèÝíôá ÷ñþìáôá, 
ìðïñåß íá ìáò ïäçãÞóåé óå ðåñéðÝôåéåò. Ôï 
ðÜíåë áðïöÜíèçêå ìå óõíôñéðôéêÞ ðëåé-
ïøçößá õðÝñ ôçò áðëÞò ðáñåìâïëÞò, äç-
ëáäÞ ôïõ underbid, öïâïýìåíï ðñïöáíþò 
ôï  ìéóößô.  Áíôßèåôá óôïõò áíáãíþóôåò 
ðñïôéìÞèçêå ôï êïíôñ ìå ôçí ðñïïðôéêÞ 
ôçò áãïñÜò ôùí óðáèéþí óôç óõíÝ÷åéá. 
¸íáò ðáñÜãïíôáò ðïõ äåí óçìåéþèçêå áðü 
êáíÝíáí åßíáé üôé - ðïëý ðéèáíü - ï Íüôïò íá 
Ý÷åé êÜíåé øõ÷ßê, óôçí ôñßôç èÝóç, ðñþôç 
åíáíôßïí äåýôåñçò. Óôç ðåñßðôùóç áõôÞ 
åßíáé öáíåñü üôé ôá üðëá ìáò åßíáé ðïëý 
öôù÷Ü.
Ã.Ñïýóóïò: 2&. Τι άλλο; Σιγά μην πω 
πάσο.
Ì.ÊáñáìáíëÞò: 2&. Εδώ προφανώς 
το πρόβλημα είναι τι θα αγοράσουμε 
και μάλλον όχι αν θα αγοράσουμε. 
Πραγματικά δεν μου έρχεται στο μυαλό 
άλλη αγορά εκτός της παρεμβολής στο 
επίπεδο 2. Το να ξεκινήσουμε με κόντρ 
μόνο σε προβλήματα μπορεί να μας βά-
λει και αν δεν ακούσουμε φίτ στα σπα-
θιά ή έστω κάποιο χρώμα στις κούπες 
καλύτερα θα είναι να μείνουμε όσο πιο 
χαμηλά μπορούμε.
É.Ðñïêïðßïõ: 2&. Με φιτ απέναντι το 
χέρι μου γίνεται πανίσχυρο. Από την 

ÁãïñÜ Âáèìïß ØÞöïé Áíáãí.%
2& 10 11 35%
κοντρ 7 2 46%
3& 4  8%
4& 3  4%
4^ 3  4%
1ΧΑ 3  4%

άλλη δίχως φιτ  δε βγάζουμε τίποτα. 
Λόγω ακραίων κατανομών ευελπιστώ 
να έχω την ευκαιρία να ξαναμιλήσω. 
Μπορεί να οδηγήσει σε πολλές περιπέ-
τειες το κοντρ.
Ô. Ìðïýñáò (αναγν.): 2&. Το κοντρ 
απορρίπτεται λόγω κατανομής.
Ä.Äéïíõóüðïõëïò: 2&. ∆εν βλέπω 
άλλη εναλλακτική αγορά. Το κοντρ 
θα μας οδηγήσει σε μπελάδες. Με την 
άγρια κατανομή μου δεν πιστεύω ότι η 
αγορά θα τελειώσει εδώ.
Áí áãïñÜóïõí ïé áíôßðáëïé ðÜëé Ý÷ïõìå 
ðñüâëçìá ðùò èá äåßîïõìå ôüóï öýëëï.
Ö.Óêïõëáñßêçò: κοντρ.… Από την 
άλλη πλευρά, ακόμα και αν ξεκινήσω 
με 2&, και πάλι δεν θα μπορέσω ποτέ 
να αγοράσω κοντρ σε επόμενη αγορά, 
οπότε ο συμπαίκτης μου μάλλον δεν θα 
θεωρήσει ποτέ ότι έχω τόσο φύλλο.
Ö.ÊáñáìáíëÞò: κοντρ. Με απώτερο 
στόχο τα 6&. ∆εν κάνω απλή παρεμ-
βολή γιατί χάνει πολλές μανς. Το κοντρ 
μπορεί να μας βάλει σε περιπέτειες 
αλλά θα το προτιμήσω.

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

ÏìÜäåò - üëïé óôç äåýôåñç

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

Ï óýíôñïöïò ìáò ðñïêÜëåóå ìå ôï óðëß-
íôåñ ðïõ Ýêáíå áëëÜ ìåôÜ áñíÞèçêå íá 
áíôáðïêñéèåß óôï äéêü ìáò «êÜëåóìá». 
Óçìáßíåé áõôü üôé ôïõ ëåßðåé êïíôñüë óôï 
êáñü Þ üôé ôï ÷Ýñé ôïõ åßíáé ìßíéìïõì - ó÷å-
ôéêÜ ìå ôçí áãïñÜ ðïõ Ýêáíå - êáé öïâÜôáé 
íá ðÜåé óôï åðßðåäï 5; ¸íá äýóêïëï ðñü-
âëçìá, üðïõ, óå ãåíéêÝò ãñáììÝò, ôá ðÜíåë 
ðÞñå ôçí áéóéüäïîç Üðïøç åíþ ïé áíáãíþ-
óôåò ôçí áðáéóéüäïîç.

ÁãïñÜ Âáèìïß ØÞöïé Áíáãí.%
4ΧΑ 10 7 31%
5$ 7 2 0%
πάσο 6 2 58%
5# 5 1 4%
6^ 5 1 0%
5^ 4  4%
6# 4  4%

È.Êáðáãéáííßäçò: 4ΧΑ. Ο σύντροφος 
έχει μάλλον 4-3-5-1. Με τα ιδανικά 
χαρτιά το σλέμ είναι πάρα πολύ καλό 
(π.χ. ΚQxx, Kxx, AKQxx, x).
Ó.ËéáñÜêïò: 6^. Θα παίξω σίγουρα 
σλεμ με όλες τις αξίες να δουλεύουν 
και προτείνω εναλλακτικό συμβόλαιο.
Ä.Äéïíõóüðïõëïò: 4ΧΑ. Ο σύντροφος 
δείχνει να  «εξαντλήθηκε», όμως όλα τα 
φύλλα μας φαίνονται να «δουλεύουν» 
(φιτ καρό, καμία χανόμενη αξία στο 
σπαθί, ενδιάμεσα φύλλα στις πίκες).
Ã.Ðáðáêõñéáêüðïõëïò: 4ΧΑ. Εάν ο συ-
μπαίκτης δεν έχει πόντους στο σόλο το 
μόνο χέρι που δεν θα παίζεται το σλεμ 
είναι  Κxxx ,  ΚJx , ΑΚQJx,   x.
Ïðüôå ìå êáêÞ êáôáíïìÞ óôá áôïý èá 
êéíäõíåýóåéò êáé óôá 5. Óõìöùíþ ðÜíôùò 
üôé ôï ÷Ýñé áîßæåé íá êÜíåé Üëëç ìéá ðñï-
óðÜèåéá, ðáñüôé õðÜñ÷ïõí 2 áñíçôéêÜ 
óçìåßá ó´ áõôü: Ôï ìÞêïò óôá áôïý êáé 
ôï íôÜìðëåôïí óðáèß (ðïõ óçìáßíåé ðïëëÝò 
÷áíüìåíåò óôá Üëëá ÷ñþìáôá). 
Á.ÓáðïõíÜêçò: 5$. Παρότι ο σύντρο-
φος δείχνει μίνιμουμ και το χέρι μου 
μοιάζει να μη κολλάει καλά, γιατί έχω 
λίγα σπαθιά, πρέπει να κάνω μία ακόμα 
προσπάθεια.
Á.Ößëéïò: 5$. Προφανώς δείχνει ότι 
έχουμε ενδιαφέρον με τρύπα στα καρά. 
Αν ο συμπαίκτης έχει καλά καρά πρέπει 
να πάει σλεμ.
Á.ÁèáíáóéÜäçò: 5#. Αν η αγορά του 
συντρόφου είναι τυπική και δεν έχει 
πόντους στο σπαθί, το σλεμ θεωρείται 
σίγουρο. Αν όμως του λείπει κάτι, του-
λάχιστον ας είμαστε εξασφαλισμένοι 
στα ατού.
Ç óõíôçñçôéêÞ Üðïøç âáóßæåôáé, öõóéêÜ, 
óôï üôé ï óýíôñïöïò äåí óõíÝ÷éóå ôçí 
áãïñÜ:
Ö.Óêïõëáñßêçò: πάσο. …Θεωρώ ότι ο 
συμπαίκτης δεν μπορεί να έχει KQxx, 
Kxx, AKQxx, x - με αυτά θα ρωτούσε 
προφανώς Άσσους στις 4$. Άρα κάτι 
απ’ όλα αυτά λείπει, και δεν μπορώ να 
βρω αγορά για να ρωτήσω αν λείπει η 
Q καρό (μου αρέσει σχετικά αυτό), ο K 
κούπα ή η Q πίκα (κανένα από τα δύο 
δεν μου αρέσει), οπότε πασάρω.
Ä.×ùëßäçò (αναγν.): πάσο. Αν είχε 4 
χανόμενες θα συνέχιζε τα cue bid ή θα 
ρωτούσε για ατού ή για Άσσους. Με 
απλό ενδιαφέρον για σλεμ και τίποτε 
άλλο να πω πασάρω.
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Ðñüâëçìá 6

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

B

N
A∆

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

Æåýãç - üëïé óôçí äåýôåñç

* Φυσικό, πολύ δυνατό

ÁãïñÜ Âáèìïß ØÞöïé Áíáãí.%
3& 10 6 27%
2ΧΑ 8 4 19%
3$ 7 2 0%
3^ 5 1 35%
3ΧΑ 5  19%

ÌåôÜ áðü ìéá ìåãÜëç ðåñßïäï ðïõ üëá ôá 
Üëìáôá Ýäåé÷íáí áäýíáôï ÷Ýñé ç áëëáãÞ 
÷ñþìáôïò ìå ðÞäçìá, ìåôÜ áðü Üíïéãìá 
ôïõ óõíôñüöïõ, åðáíÝñ÷åôáé ìå ôïí êáéñü 
óôçí ðáëéÜ öõóéêÞ ôçò Ýííïéá, äåß÷íïíôáò 
êáëü ÷ñþìá êáé éó÷õñüôáôï ÷Ýñé ìå âëÝ-
øåéò ãéá óëåì. Óýìöùíá ìå ôïõò êáíüíåò 
ðïõ ôÝèçêáí ðñþôá óôï áãïñáóôéêü óý-
óôçìá ôùí E. Kaplan – A. Sheinwald   ç áãï-
ñÜ áõôÞ áñíåßôáé äåýôåñï ÷ñþìá (åêôüò, 
åíäå÷ïìÝíùò, áðü áõôü ôïõ áíïßãìáôïò). 
ÊáôÜ óõíÝðåéá ï áíïßîáò Ý÷åé ôéò åîÞò 
óõíÝ÷åéåò óôç äéÜèåóÞ ôïõ: 1) Íá öéôÜñåé 
ìå Qxx Þ êáëýôåñï. 2) Íá åðáíáëÜâåé ôï 
÷ñþìá ôïõ, ìå 2 ìåãÜëá ïíÝñ åêåß. 3) Íá 
áãïñÜóåé Ýíá ÷ñþìá ìå óõãêåíôñùìÝíåò 
áîßåò, Ýóôù ôñßöõëëï êáé 4) Íá áãïñÜóåé 
×Á áí Ý÷åé äéÜóðáñôåò áîßåò. Áí áêïëïõ-
èåßôå áõôïýò ôïõò êáíüíåò, ç åíäåäåéãìÝíç 
áãïñÜ åäþ åßíáé ìßá áðü ôéò 2 êáé 3.
Ô.ÊïõêïõóÝëçò (αναγν.): το jump shift 
πιστεύω πρέπει να δείχνει ένα χέρι που 
παίζει ΧΑ, το χρώμα του ή το χρώμα του 
ανοίγματος. Με το 3& δείχνω απλά ότι 
δεν έχω φιτ και έχω αξίες στα σπαθιά.
Á.ÓáðïõíÜêçò: 3&. Το χρώμα είναι κα-
θορισμένο (εκτός αν ο σύντροφος έχει 
φιτ στις κούπες) οπότε είναι καλύτερο 
να του δείξω συγκεντρωμένες αξίες 
παρά το αδύνατο 4φυλλο καρό.
Ð.Áããåëüðïõëïò (αναγν.): 3&. Νομίζω 
πρέπει να δείξω τις αξίες μου και όχι 
άλλο χρώμα. Αν ξαναγοράσει πίκες ο 
σύντροφος θα δείξω το κράτημα στα 
καρά, αγοράζοντας 3ΧΑ.
Â.Âñïýóôçò (αναγν.): 3&. Μετά το 2 
πίκες το να αγοράσεις νέο χρώμα (3 
καρά) είναι ανούσιο, αφού αποκλείεται 

να βρείς φιτ, οπότε αγοράζεις αξίες.
Ö.Óêïõëáñßêçò: 3&. Αν θυμάμαι καλά 
(έχουν περάσει και κάτι χρόνια) στο 
jump shift αγοράζεις το χρώμα όπου 
έχεις αξίες. Ακόμα όμως κι αν δεν υπάρ-
χει αυτός ο κανόνας και τον έβγαλα από 
το μυαλό μου, και πάλι αυτό θα αγόρα-
ζα με το συγκεκριμένο χέρι.
Ó.ËéáñÜêïò: 3&. Που είναι οι αξίες μου; 
Αυτό θέλει να μάθει ο σύντροφος.
Óôï ßäéï ìÞêïò êýìáôïò êáé áðïöåýãïíôáò, 
ðñïóåêôéêÜ, ôéò êáêïôïðéÝò:
Ì.Âëá÷Üêç: 3$. Προτιμώ να δείξω το 
καλό χρώμα από την αγορά 3& για να 
αποφευχθούν παρεξηγήσεις (χρώμα ή 
αξίες).
ÐñÜãìáôé ìåôÜ áðü 3&, ï óýíôñïöïò ìðï-
ñåß íá íïìßóåé üôé Ý÷åé îåóêáñôÜñéóìá, Ý÷ï-
íôáò ð.÷. &AJx. 
Áò äïýìå êáé ôéò Üëëåò áðüøåéò:
Ã.Ðáðáêõñéáêüðïõëïò: 2ΧΑ. Αλλά δεν 
δηλώνω και γνώστης στα φυσικά  jump 
shift.
Á.Ößëéïò: 2ΧΑ. Αγορά αναμονής. Καμιά 
άλλη ενδιαφέρουσα αγορά.
Ä.Äéïíõóüðïõëïò: 3^. Ευκαιρία για 
«συντροφικές» συνεννοήσεις. ∆είχνει 
άραγε η αγορά 2ΧΑ μισφίτ στην πίκα; 
Αν ναι, υπόσχεται κράτημα στα άλλα 2 
χρώματα; Μέχρι νεότερης διευκρίνισης 
συνεχίζω τη φυσική περιγραφή του χε-
ριού μου.

Ðñüâëçìá 7

# Κ
$ K 9 3 2 
^ A K 8 7 6 4
& A 5

B

N
A∆

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

 

ÏìÜäåò- üëïé óôçí ðñþôç

* responsive

óôï èÝìá áõôü. Êáôáñ÷Þí öáßíåôáé üôé áñ-
íåßôáé, ãéáôß áí åß÷å èá áãüñáæå áðëÜ 3 êïý-
ðåò. Áðü ôçí Üëëç, üìùò, áí Ý÷åé Ýíá ÷Ýñé 
ìå 4öõëëï êïýðá êáé ìå äýíáìç ãéá ìáíò 
öáßíåôáé óùóôü íá îåêéíÞóåé ìå êïíôñ êáé 
ïðùóäÞðïôå ëÜèïò íá ôçí «êáñöþóåé» 
áìÝóùò. ¸íá Üëëï èÝìá ðïõ áðáó÷üëçóå 
ôïõò áíáãíþóôåò åßíáé áí ç áðëÞ (÷ùñßò ðÞ-
äçìá) áãïñÜ ÷ñþìáôïò áðü ôç Äýóç åßíáé 
öüñóéíãê. Ç áðÜíôçóç åäþ åßíáé óßãïõñá 
ü÷é, êáèþò áõôü ìáò æÞôçóå ï óýíôñïöïò 
êáé áõôü èá êÜíïõìå – áíáãêáóôéêÜ - ìå 
Ýíá ìßíéìïõì ÷Ýñé ðïõ åßðå êïíôñ. Ôçí åî-
ôñá äýíáìç ïöåßëïõìå íá ôçí äåßîïõìå åßôå 
ìå ðÞäçìá (ïýôå áõôü åßíáé öüñóéíãê) åßôå 
ìå êéïõìðßíô.
Á.ÁèáíáóéÜäçò: 3# (ή 4^): …Τα σίγου-
ρα δεδομένα είναι: α) Η αγορά 3^ πι-
θανότατα θα πασαριστεί άρα χρειάζεται 
μια πιο δυνατή. β) Υπάρχει φιτ τουλά-
χιστον 6-3 στα καρά και γ) Η μανς είναι 
πολύ πιθανή. Οι επιλογές μου λοιπόν 
είναι 3# ή 4^. ∆ιαλέγω την πρώτη γιατί 
αφήνει ανοιχτό το δρόμο για 3ΧΑ.
Ì.ÊáñáìáíëÞò: 3#. Περιμένοντας μια 
πιο κατατοπιστική αγορά από τον συ-
μπαίκτη και συγχρόνως δείχνοντας του 
ότι ο άξονας μας έχει την δύναμη.
Ö.Óêïõëáñßêçò: 3#. Μετάθεση του 
προβλήματος στο συμπαίκτη και ανα-
βολή του για την επόμενη αγορά - μπο-
ρεί και να είμαστε σοφότεροι μέχρι τότε 
(για παράδειγμα, μπορεί ο συμπαίκτης 
να μας αγοράσει 4^ ή 4$).
Ã.Ðñïêïðßïõ: 3#. Αν δεν ακούσω 3ΧΑ 
θα προσγειωθώ στα 5^. Το responsive 
στο επίπεδο 2 δείχνει 3φυλλο το άλλο 
μαζέρ.
Ö.ÊáñáìáíëÞò: 3#. Παρά τον ξερό #Κ 
το χέρι είναι πολύ καλό, μπορεί να βγά-
ζουμε και 6^. Άλλο πιθανό συμβόλαιο 
είναι το 4$.
È.Êáðáãéáííßäçò: 3#. Μήπως και πει 
3ΧΑ. Αν αγοράσει 4 σπαθιά θα πω 4 
καρά.
Ä.Äéïíõóüðïõëïò: 3#. Μάλλον καλύ-
τερο από την «τουφεκιά» 5^ (ή «τσα-
ρουχιά», που λέει και ο Γιάγκος). Πολλές 
φορές τα 3ΧΑ θα είναι καλύτερο συμβό-
λαιο. Βέβαια αν ακούσω οτιδήποτε άλλο 
από 3ΧΑ, θα τη ρίξω την τουφεκιά.
Óå ðñüëáâå Üëëïò: 
Ã.Ñïýóóïò: 5^. Το κοντρ του συντρό-
φου αποκλείει τέσσερις κούπες και 
υπόσχεται 8 -10 π. και υποστήριξη στα 
μινέρ. Οι πιθανότητες τόσο για το μια 
μέσα όσο και για το μια άνω είναι ίδιες 
και λίγες.
Ðéï ðñáêôéêÜ:

ÁãïñÜ Âáèìïß ØÞöïé Áíáãí.%
3# 10 11 31%
5^ 6 1 8%
4^ 6 1 12%
3^ 5  42%
3$ 3  4%
4$ 3  4%

¢ëëï Ýíá ÷Ýñé ãéá «óõíôñïöéêÝò» óõíåí-
íïÞóåéò. Áñíåßôáé ï óýíôñïöïò 4 êïýðåò 
Þ ìðïñåß êáé íá Ý÷åé; Äéßóôáíôáé ïé áðüøåéò 
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Ã.Ðáðáêõñéáêüðïõëïò: 4^. Έχω 14 π., 
με 6-4 και έναν Κ ξερό στο χρώμα του 
αντίπαλου.
Â.Ôóáðßíïõ (αναγν.): 4^. Ο συμπαίκτης 
έχει 2 από τα άλλα χρώματα, δεν ξέρω 
αν πω 3 καρά αν θα καταλάβει τη δύ-
ναμή μου.
Ì.ÃêÜíçò (αναγν.) 3^. Αν καταλαβαί-
νω καλά το responsive ο σύντροφος 
έχει κάποιες αξίες και όχι κάποιο καλό 
μακρύ χρώμα για να αγοράσει. Άρα οι 
κούπες μου δεν τον ενδιαφέρουν και 
πολύ. Θα προσπαθήσω στα 3^ και 
βλέπουμε την αντίδραση του.

Ðñüâëçìá 8

# Α 7 
$ J 6 4
^ J 7 2
& 10 8 6 5 2

B

N
A∆

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

ÏìÜäåò- Á-Ä óôç äåýôåñç

Ôé áíôÜì êÜíåôå ìå ôï ðáñáðÜíù ÷Ýñé;

ÁãïñÜ Âáèìïß ØÞöïé Áíáãí.%
$x 10 8 42%
$J 8 4 8%
&x 5 1 19%
#A 4  15%
^x 4  15%

Ó÷åôéêÜ åýêïëï ôï ðñüâëçìá ôçò áíôÜì, 
ôåëåõôáßï ôïõ óåô áõôïý. Ïé áíôßðáëïé êá-
ôÝëçîáí óôï åðßðåäï 5 Ý÷ïíôáò, ìÜëëïí, 4-
4 öéô. Êáèþò Ý÷ïõìå 5öõëëï 10 óôï ðñþôï 
÷ñþìá  ôïõ áíïßîáíôá, ìéá ëïãéêÞ óêÝøç 
åßíáé íá âãïýìå áôïý. Áõôü ðñÝðåé üìùò 
íá áðïññéöôåß áìÝóùò, áí åíôñõöÞóïõìå 
ëßãï óôçí áãïñÜ. Ï ìïñ Ýäåéîå äõíáôü êáé 
ìáêñý ÷ñþìá ðßêåò êáé üëåò ïé ðéèáíüôçôåò 
ãéá ëåâÝ óôá ðëåõñéêÜ ÷ñþìáôá êéíäõíåý-
ïõí íá åîáöáíéóôïýí, üôáí ï åêôåëåóôÞò 
ìáò «ãêñåìßóåé» ôïí #Á. Åðéðñüóèåôá, 
ç Ýîïäïò áôïý, áðü ôïí óõíäõáóìü ðïõ 
Ý÷ïõìå (Jxx), ìðïñåß åýêïëá íá ÷Üóåé ìéá 
ëåâÝ. 
¢ëëç óïâáñÞ Ýíäåéîç åßíáé üôé ïé áíôßðáëïé 
äåí êáôÝëçîáí óôá 3×Á Þ óôéò 4# Üñá åßíáé 
ðïëý ðéèáíü íá ÷Üíïõí ãñÞãïñåò ëåâÝ óôéò 
êïýðåò. Ìå üëá áõôÜ õðüøç ôï ðñüâëçìá 
ôùí óõììåôå÷üíôùí óôï ðÜíåë Þôáí ü÷é 
ðïéï ÷ñþìá áëëÜ ðïéá êïýðá èá âãïõí.

Á.ÁèáíáóéÜäçò: $J. Λέμε ότι «φιτ στο 
2ο χρώμα, αυτόματη έξοδος ατού» 
αλλά αυτό δεν αποτελεί πανάκεια, ιδί-
ως όταν οι αντίπαλοι έχουν μεγάλη δύ-
ναμη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι 
αντίπαλοι έδειξαν αδυναμία στις κού-
πες (κυρίως ο Νότος που αρνήθηκε τα 
ΧΑ) ενώ οι πίκες του μορ υπόσχονται 
αρκετά ξεσκαρταρίσματα, όταν φύγει 
ο Άσσος.  Πρέπει να βιαστούμε λοιπόν 
να πάρουμε ότι μπορούμε στις κούπες 
και θεωρώ ότι η έξοδος στο χρώμα 
αυτό είναι μονόδρομος. Η επιλογή του 
Βαλέ εκτιμώ ότι μπορεί περισσότερο 
να διευκολύνει παρά να μπερδέψει την 
κατάσταση.
Ö.ÊáñáìáíëÞò: $J. Καρό δεν έχει νό-
ημα και σπαθί μπορεί να προδώσω 
την κακή κατανομή. Ο Βαλές κερδίζει 
σε περιπτώση που πιάσουμε ονέρ στο 
μορ.
Ã.Ðñïêïðßïõ: $J. Ο εκτελεστής δε φαί-
νεται να κρατάει κάτι ενδιαφέρον στις 
κούπες. Το όνειρο είναι βέβαια να βρω 
Κxx στο μορ, AQ10 στο συμπαίκτη και 
τρία λιμά κούπα με σικάν πίκα στον 
εκτελεστή. Όνειρο όχι και τόσο μακρι-
νό, σύμφωνα με την ακολουθία των 
αγορών.
Ãéá ôçí Ýîïäï ôïõ ÂáëÝ êïýðá õðÜñ÷ïõí 
üìùò áéôéïëïãçìÝíåò áíôéññÞóåéò…:
Ö.Óêïõëáñßêçò: $x. ∆εν βλέπω το 
λόγο να μη βγω το μη αγορασμένο 
χρώμα. Ο J κούπα δεν είναι και τόσο 
ενδιαφέρων, επειδή μπορεί να προκα-
λέσει μεγάλα δράματα και συγκινήσεις 
(για παράδειγμα, να βρω στο μορ K10x 
και ο συμπαίκτης με AQxxx να προ-
σπαθήσει να μου δώσει κοφτή - πάει 
η πίκα μας). Άσε που δεν βλέπω να 
μπορεί ο εκτελεστής και να διώξει όλες 
τις κούπες από το μορ και να κόψει τις 
κούπες και να μετράρει τα σπαθιά.
Ó.ËéáñÜêïò: $x. Με τις πίκες του μόρ 
χρειάζεται επιθετική αντάμ. ∆εν επιλέ-
γω τον Βαλέ, όπως ήταν η αρχική μου 
σκέψη, ώστε να δώσω το σωστό μέτρη-
μα στον σύντροφο.
…üðùò êáé ãéá Üëëåò áíôÜì, åêôüò áðü 
êïýðá:
Ì.Âëá÷Üêç: $x. Μάλλον ο μορ έχει σι-
κάν ή σόλο σπαθί. Αν είχε σόλο κούπα 
θα είχε κάνει μια προσπάθεια για σλεμ. 
Με άλλη αντάμ κινδυνεύουμε να χα-
θούν οι κούπες.
Ä.Äéïíõóüðïõëïò: $x. Τι άλλο; Πρέπει 
να ανοίξω τις κούπες πριν μου ξηλωθεί 
ο Άσσος πίκα.

Á.ÓáðïõíÜêçò: $x. Όταν υπάρχουν 
πλευρικά χρώματα πρέπει να πάρουμε 
γρήγορα όσες μπάζες μπορούμε. 
È.ÊùëÝôôçò (αναγν.): $χ. … πρέπει να 
δημιουργήσω τουλάχιστον μια μπάζα 
στις κούπες, όσο έχω ακόμα έλεγχο 
στις πίκες. 
ÕðÞñîå ðÜíôùò êáé ìéá äéáöùíßá óôï ðÜíåë 
(ðåñéóóüôåñåò óôïõò áíáãíþóôåò): 
Á.Ößëéïò: &8. Ελπίζω να κόβει ο συ-
μπαίκτης και να περνάει και η πίκα.
Ãéá ðñþôç öïñÜ åß÷áìå éóïâáèìßá óôçí 
ðñþôç èÝóç, ìåôáîý ôùí åêðñïóþðùí 
ôçò íÝáò ãåíéÜò ôùí ðñùôáèëçôþí, 
ôïõ Âáóßëç Âñïýóôç êáé ôïõ ÔÜóïõ 
ÊïõêïõóÝëç. Èá ôïõò Ý÷ïõìå êáé ôïõò 
äýï ìáæß ìáò óôï ðÜíåë ôïõ åðüìåíïõ 
ôåý÷ïõò. Ïé 12 ðñþôïé: 1/2) Âñïýóôçò Â., 
ÊïõêïõóÝëçò Ô. 74, 3) ÊáñáìáíëÞò Ö. 
71, 4/5/6) Haguel S., Áããåëüðïõëïò Ð., 
Ìðïýñáò Ô. 70, 7)  Óåöåñßäçò Ç. 66, 8) 
ÊáñáìáíëÞ Á. 63, 9) Êáñáãéáííüðïõëïò 
Ë. 60, 10/11/12) Ðáðáäüðïõëïò Ô., 
Óðáíüò ×. Ôóáðßíïò Ã. 57.

συνέχεια από τη σελίδα 19

Θα ‘θελα να ζητήσω συγνώμη για 
όσους και κυρίως όσες απόψεις που 
ακούστηκαν δεν κατάφερα ν’ αναφέρω 
σ’ αυτό το κείμενο λόγω του δαίμονα 
της στενότητας. Για λόγους ισότητας, 
όμως, δεν ανέφερα ούτε λέξη και από 
τη προσωπική μου παρέμβαση στη Γ.Σ.  
(πλην, φυσικά, του πνεύματός της που 
αποτυπώνεται σ’ αυτό το άρθρο).
Τελειώνοντας, από κει που άρχισα, ιδού 
ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Συνέλευ-
σης. Ο πρόεδρος Αλέκος Αθανασιάδης 
από τη Θεσσαλονίκη. Ο αφιλότιμος, 
από τις 190 σελίδες των απομαγνητο-
φωνημένων πρακτικών το 80% του 
ανήκει. Υπερβολικός και όταν εκθείαζε 
το ∆.Σ. και όταν το κατέκρινε. Κι’ αυτό, 
για να δημιουργήσει υπέρβαση στις μι-
κρόχαρες αντιπαραθέσεις και να διατη-
ρήσει την αναγκαία ψυχική επαφή και 
προβληματισμού με όλες τις πλευρές. 
Τόσο πολύ μάλιστα, ώστε το 75 - 80% 
που ήταν περίπου ο συσχετισμός των 
εκπροσώπων υπέρ του ∆.Σ. στη συνέ-
λευση μερικές φορές είχε την τάση να το 
εμφανίζει ως 51 - 49%... 

…Ïõê Ýóôé Èåüò!
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Ðñüâëçìá 1

# A108653 
$ Κ 4
^ 10
& K 7 4 2

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος

  1$ πάσο
1# 2XA* 3& 6&
?

Ðñüâëçìá 2

# 8 4 3 
$ Κ 8 7 2
^ Α J 9
& K Q 4

B

N
A∆

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

Zåýãç - ¼ëïé óôçí äåýôåñç ÏìÜäåò - üëïé óôç äåýôåñç

Ðñüâëçìá 3

# Α 8 5 4 
$ 3
^ K 7 3
& J 10 7 4 2

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος

 1^ κοντρ σιρκοντρ
?   

ÏìÜäåò- Á-Ä óôç äåýôåñç

Ðñüâëçìá 4

# Κ Q 10 5 3 
$ 7
^ Q J 10 9 6 3
& 3

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος
  1& 1XA
?   

 

ÏìÜäåò - üëïé óôç äåýôåñç

Ðñüâëçìá 5

B

N
A∆

Ðñüâëçìá 6

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

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος
1XA πάσο 4XA πάσο
? 
 

Æåýãç - üëïé óôçí äåýôåñç

Ðñüâëçìá 7

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

B

N
A∆

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

 

ÏìÜäåò- üëïé óôçí ðñþôç

Ðñüâëçìá 8

# Α Q 8 6 
$ 7
^ Q 8 4 3
& K 9 6 2

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος
   1XA
πάσο 2& πάσο 2$
πάσο 3$ πάσο 4$
              όλοι πάσο

ÏìÜäåò- Á-Ä óôç äåýôåñç

Ôé áíôÜì êÜíåôå ìå ôï ðáñáðÜíù ÷Ýñé;

46ïò Äéáãùíéóìüò

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

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

ÁðáíôÞóåéò 45ïõ Äéáãùíéóìïý
ÐÜíåë 1 2 3 4 5 6 7 8

# Α Q 7 8 5 
$ 8 6 5
^ J 
& A 9 7 5

ÏìÜäåò- Á-Ä óôç äåýôåñç

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

* ∆ιχρωμία τα μινέρ

      
1 Αθανασιάδης Α. 4$ 5& 3& 2& 5# 3& 3# $J
2 Βλαχάκη Μ. 2XA 4$ 3& 2& 4ΧΑ 3$ 3# $x 
3 ∆ιονυσόπουλος ∆. 4$ 4& 3& 2& 4ΧΑ 3^ 3# $x 
4 Καπαγιαννίδης Θ. σιρκοντρ 5& 3& 2& 4ΧΑ 2ΧΑ 3# $x 
5 Καραμανλής Μ. 4$ 4& 2# 2& 4ΧΑ 3& 3# $J
6 Kαραμανλής Φ. 4$ 4^ 3& κοντρ 4ΧΑ 3& 3# $J
7 Λιαράκος Σ. 2ΧΑ κοντρ 2$ 2& 6^ 3& 3# $x 
8 Παπακυριακόπουλος Γ. 3ΧΑ 4^ 3& 2& 4ΧΑ 2ΧΑ 4^ $x 
9 Προκοπίου Γ. σιρκοντρ 4$ 3& 2& 4ΧΑ 2ΧΑ 3# $J
10 Ρούσσος Γ. σιρκοντρ κοντρ 3& 2& πάσο 3$ 5^ $x 
11 Σαπουνάκης Α. σιρκοντρ κοντρ 3& 2& 5$ 3& 3# $x 
12 Σκουλαρίκης 3ΧΑ κοντρ 3& κοντρ πάσο 3& 3# $x 
13 Φίλιος Αρης 4$ 5& 3& 2& 5$ 2ΧΑ 3# &8 

45ïò Äéáãùíéóìüò

* Τα άλλα δύο χρώματα * Ισχυρό
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 Áíôß óôáõñïëÝîïõ
Τασία Mπαμπούλα

100 Âáèìïß Êåëóßïõ åßíáé ç Èåñìïêñáóßá
ðïõ ÂñÜæåé ôï Íåñü

7 Øõ÷Ýò ôçò ÃÜôáò

9 Ìïýóåò ôçò Áñ÷áéüôçôáò

23 Æåýãç ×ñùìïóþìáôá  óôï Áíèñþðéíï Óþìá

5 ÃáëÜæéåò Ëùñßäåò óôçí ÅëëçíéêÞ Óçìáßá

12 ¢èëïé  ôïõ ÇñáêëÞ

26 ÃñÜììáôá óôï Ëáôéíéêü ÁëöÜâçôï

10 ÅíôïëÝò ôïõ ÌùõóÞ

4 ¢óóïé óå Ýíá ÊáñÝ ôïõ ¢óóïõ

8 Ðüäéá ôïõ ×ôáðïäéïý

ÊÜëëéï 5 êáé óôï ×Ýñé ðáñÜ 10 êáé ÊáñôÝñåé

1000 ×ñüíéá óå ìéá ×éëéåôßá

64 ÔåôñÜãùíá óå ìéá ÓêáêéÝñá

13 ÌðÜæåò óå Ýíá ÌåãÜëï Óëåì

300 ¸ëëçíåò ÂïõëåõôÝò  

15 Ðïýëéá ï êÜèå Ðáßêôçò óôï ÔÜâëé

45 ÃÜéäáñïé åíüò Êïêêüñïõ Ãíþóç

90 Ìïßñåò ç ÏñèÞ Ãùíßá

52 ×áñôéÜ óå ìéá ÔñÜðïõëá ÷ùñßò ÌðáëáíôÝñ

7 ÇìÝñåò ôçò ÅâäïìÜäáò

360 Äåõôåñüëåðôá óå ìéá ¿ñá 

3 Ñüäåò óå Ýíá Ôñßêõêëï

13 åßíáé Ãñïõóïýæéêï Íïýìåñï ãéá Ðñïëçðôéêïýò

ÐáëáéÜ  êáé ÊáéíÞ ÄéáèÞêç óôçí Âßâëï 

12 Èåïß ôïõ Ïëýìðïõ

29 ÌÝñåò ï ÖåâñïõÜñéïò êÜèå Äßóåêôï ¸ôïò

100 ËåðôÜ óå Ýíá Åõñþ

52 ÅâäïìÜäåò óå Ýíá ¸ôïò 

11 Ðáßêôåò óå ìéá ÏìÜäá Ðïäïóöáßñïõ

4 Óçìåßá ôïõ Ïñßæïíôá

365 ÌÝñåò óå Ýíáí ×ñüíï

7 Áñ÷áßá Èáýìáôá

13 “ÐñïóêåêëçìÝíïé” óôï Ìõóôéêü Äåßðíï

Ðþò ðÞãå ç áðïêñõðôïãñÜöçóç;
Ãéá üóá äåí âñÞêáôå, áò ôá ðÜñåé ôï ðïôÜìé!

Êáé ôþñá Ýíá, áò ôï ðïýìå….,
sudoku bridge
ÐñïóðáèÞóôå íá âÜëåôå ïñéæüíôéá êáé êÜ-
èåôá ôá ãíùóôÜ ìáò ôÝóóåñá óýìâïëá ôçò 
ôñÜðïõëáò, áðü ìéá öïñÜ ôï êáèÝíá. ÁõôÜ 
ðïõ âñßóêïíôáé åêôüò ôïõ êïõôéïý óáò äåß-
÷íïõí ðïéï áðü ôá óýìâïëá åìöáíßæåôáé 
ðñþôï óôçí ïñéæüíôéá Þ êÜèåôç óôÞëç
                                                               

#
⇓

^
⇓

$
⇓

&
⇒

⇐
$

&⇑ &⇑
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ÁÅÐÌÁ - Ìåëßóóéá 210 6135 661

ÁÏÁÖ - ÖéëïèÝç 210 6812 557

ÁÏÌ - ÁèÞíá 210 7759 674

ÁÏÌÂ - Âïõë/ìÝíç 210 9651 944

ÁÏÌØ - Ð. Øõ÷éêü 210 6749 868

ÁÏÔ - Ð. ÖÜëçñï 210 9408 740

ÁÓÁÅ - ÁèÞíá 210 8228 150

ÁÓÍÂ  - Í. ÂïõôæÜò 22940 32 804

ËÅ - Ìáñïýóé 210 6856 262

ÏÁÁ - ÁèÞíá 210 9232 872

ÏÁÌ  - Ìáñïýóé  210 6856 262

ÏÁÌÊÇ - ÊçöéóéÜ 210 8079 917

ÏÁÌÐÅÉ - ÐåéñáéÜò 210 4178 274

ÏÐÁÖ - ÖéëïèÝç 210 6823 941

Γéá ôõ÷üí áëëáãÝò óôï εâäïìáäéáßï ðñüãñáììá, ενημερώστε την ΕΟΜ ìå fax 210-7480403,
Þ ìå e-mail: magazine@hellasbridge.org

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

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

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

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν- Ζεύγη 1-8 20.00
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν 10.30
 Ζεύγη Όπεν 20.30
ΑΟΤ Ζεύγη (άθροισμα 20) 20.00
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη 1-11  20.30

ΣΑΒΒΑΤΟ  
ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη Όπεν 18.00

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

ÁôôéêÞ

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

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

ΑΟΜΧ - Χαλκίδα Τηλ.: 22210 60888 
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Σάββατο Ζεύγη Όπεν  11.00

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

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

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

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

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

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

Tçë. Óùìáôåßùí ÁôôéêÞò

ÐåñéöÝñåéá

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

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

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

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

ΠΟΑΜ - Πάτρα  Τηλ.: 2610 631461
∆ευτέρα Ομάδες Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν  (ταυτ.) 20.30

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

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

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

Ðñüãñáììá Óùìáôåßùí

ÌÁÚÏÓ 2006
5-7 Φεστιβάλ Ανθοκομικής  Κηφισιάς  (ζεύγη  
 3 ης βαθμίδας & ομάδες 4ης βαθμίδας)
12-14 Πανελλήνιο Πρωτ/μα Ζευγών Κατηγοριών  
 (προκριματικός)  (στα κατά τόπους Σωματεία)
19-21 Πανελλήνιο Πρωτ/μα Ζευγών
 Κατηγοριών (τελικός)
26-28 ΑΣΑΕ (ομάδες)
 ΠΟΑΜ (εκδρομικό)

                      
ÉÏÕÍÉÏÓ 2006
2-4 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων, Γυναικών,  
 Seniors & Μαθητών (περ. 2005-2006)
5,8,11 & 12 ΟΑΜΡόδου (Ομάδες Όπεν)
8-12 ΑΟΤ – IBSK
 (συνδιοργάνωση με Σωματείο Κων/πολης)
9-12 (Αγ.Πνεύματος)  ΟΑΜΘεσ/νίκης
 ΟΑΜΚΗ  9-24/6 8ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα                                            
16-18* ΑΟΑΦ – ΑΟΜΨ  
21-28 ΑΟΜΒ, ζεύγη & ομάδες 3ης βαθμίδας
 (εκδρομκό)
 ΣΛΑΜ (εκδρομκό στη Χίο)

Áãùíéóôéêü ðñüãñáììá
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ÁÏÌÂ
ÅÊÄÑÏÌÉÊÏ ÔÏÕÑÍÏÕÁ

ÓÔÉÓ ÊÏÕÊÏÕÍÁÑÉÅÓ ÓÊÉÁÈÏÕ
23-30 ÉÏÕÍÉÏÕ 2006

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Παρ 23-Κυρ 25/6 3ήμερο Ζευγών open,1-8,1-5 μαθητών.

Δευτ 27/6 ημερίδα Ζευγών IMPS open, 1-8

Τρ 28-Πεμ 30/6 3ήμερο Ομάδων open, 1-8,1-5 μαθητών

Master Points: Τα 3ήμερα open είναι 3 βαθμίδας.                 
SKIATHOS PALACE
ΤΙΜΕΣ / ΔΩΜΑΤΙΟ

ΔΙΚΛΙΝΟ 
7 ΗΜΕΡ

ΜΟΝΟΚΛ 
7 ΗΜΕΡ

ΔΙΚΛΙΝΟ  
/ ΗΜΕΡ

ΜΟΝΟΚΛ
/ ΗΜΕΡ

ΜΕ ΘΕΑ ΔΑΣΟΣ 680 580 100 85

ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ 820 680 120 100

ΜΕ ΘΕΑ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ 980 875 140 125

ΣΟΥΙΤΑ 2100 300  

Στις τιμές περιλαμβ. αμερικάνικο πρωινό και αποχαιρετιστήριο δείπνο.

Προσθήκη 3ου ατόμου +€35 

Κρατήσεις με προκαταβολή €150 μέχρι 31/5 και πληροφορίες:

ΑΟΜΒ 210-965-1944 (βράδυ), Κος Στελ. Ακριτίδης 693-701-7554

Κα Χάρ.Περρόνε 694-472-1515, Κα Λούση Οικονόμου 694-471-8181                                                            


