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SUNDAY August 27th  - 20066 
19.00: Welcome Cocktail, staff and f and

schedule introduction
21.15: CRETE FESTIVAL OPEN PAIRS

TOURNAMENT 1st  Session

MONDAY August 28th  - 2006
11.30 - 12.00: Bridge quiz 
15.00: Lesson with Fulvio Fantoni
17.00: CRETE FESTIVAL OPEN PAIRS

TOURNAMENT 2nd  Session
21.30: Mini tournament 

TUESDAY August 29th  - 2006
11.30 - 12.00: Bridge quiz 
15.00: Lesson with Fulvio Fantoni
17.00: CRETE FESTIVAL OPEN PAIRS

TOURNAMENT 3rd Session
21.30: Mini tournament 

WEDNESDAY August 30th  - 2006
11.30 - 12.00: Bridge quiz 
15.00: Lesson with Fulvio Fantoni
17.00: CRETE FESTIVAL MIXED PAIRS

TOURNAMENT 1st  Session
21.30: Mini tournament 

THURSDAY August 31st  - 2006
11.30 - 12.00: Bridge quiz
15.00: Lesson with Fulvio Fantoni
17.00: CRETE FESTIVAL MIXED PAIRS

TOURNAMENT 2nd Session
21.30: Mini tournament

FRIDAY September 1st  - 2006
11.30 - 12.00: Bridge quiz
15.00: Lesson with Fulvio Fantoni
16.30: CRETE FESTIVAL TEAM 

TOURNAMENT 1nd Session
21.00: Mini tournament

SATURDAY September 2nd - 2006
11.30 - 12.00: Bridge quiz
15.00: Lesson with Fulvio Fantoni
16.30: CRETE FESTIVAL TEAM 

TOURNAMENT 2nd Session
21.30: TOURNAMENT AWARDS 

CEREMONY. Dinner party 
with traditional Greek music

All festival bridge tournaments will be broadcasted
on B.B.O. Vugraph by B.B.O. Italia staff.

Festival 
Tournaments

Open Pairs 
(3 sessions)

Mixed Pairs 
(2 sessions)

Open Team
(2 sessions)

Awards
Total awards 

ú12.000
Winning Pair
Award ú4.000

Total Awards 
ú7.000

Winning Pair
Award ú2.500

Total awards
ú10.000

Winning Team
Award ú4.000
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1st International 
CRETE BRIDGE FESTIVAL
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FULVIO FANTONI 
IDGE VACATION

00

 Sponsored by: 

Hassib Sabbagh   

Καλοσωρίσατε στο 
“Μπριτζ & Διακοπές 
Στην Κρήτη, με τον 

Fulvio Fantoni”.

With the participation of: Zia Mahmood, Lorenzo Lauria, Claudio Nunes, 
Geir Helgemo, Giorgio Duboin, Norberto Bocchi, Krzysztof Martens, Alain 
Levy, Benedicte and Philippe Cronier, and many other international stars.

S P E C I A L  G U E S T S

By Fulvio Fantoni & Vincenzo Delle Cave

O R G A N I Z A T I O N
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Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç, áíáðáñáãùãÞ Þ 
ìåôÜäïóç üëïõ Þ ìÝñïõò ôïõ ðåñéïäéêïý, ÷ùñßò ôçí 
Ýããñáöç Üäåéá ôïõ åêäüôç.

Áãáðçôïß Ößëïé, 
Το ∆Σ θα τολμήσει να ασχοληθεί με την αλλαγή του κανονισμού απονομής 
MP’s, θέμα που υιοθέτησε και η Γεν. Συνέλευση. Προς τούτο, με εντολή της, 
ορίσθηκε 5μελής επιτροπή από έμπειρους αθλητές και διαιτητές.
Όλοι συμφωνούμε, ειδήμονες και μη, ότι ο υπάρχων κανονισμός είναι «άδικος», 
γιατί αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο κάθε περίπτωση, περιέχει αλληλοσυ-
γκρουόμενες διατάξεις, είναι πολύπλοκος, ασαφής σε πολλά σημεία, αυθαίρετος 
ως προς τους αριθμητικούς συντελεστές που περιέχει και κυρίως ετεροβαρής, 
γιατί είναι διαφορετικοί οι τρόποι και η λογική που διέπουν τα μαύρα, τα χρυσά 
και τα PP’s (sic). Επίσης πολλά άρθρα του είναι «άτακτα ριγμένα» μέσα στον 
κανονισμό και έτσι είναι δύσκολο να ελεγχθεί κάθε περίπτωση.
Το πιο σωστό θα ήταν να γίνει από την αρχή ένας νέος κανονισμός με λογικές 
και ευκρινείς διατάξεις, με ορθολογιστική κατανομή των MP’s, χωρίς εξαιρέσεις, 
δηλαδή ένας κανονισμός με πλήρη και ολοκληρωμένη δομή.
∆υστυχώς αυτό προσκρούει στο ότι τα MP’s που αποκτήθηκαν από τους αθλη-
τές μέχρι σήμερα δεν θα έχουν την ίδια βαρύτητα με αυτά που θα αποκτηθούν 
από την εφαρμογή ενός ριζικά αναμορφωμένου κανονισμού. Η επιτροπή, ως εκ 
τούτου, ορθώς αποφάσισε να προβεί σε ελεγχόμενη, αλλά εκτεταμένη τροπο-
ποίηση, η οποία είναι η μόνη εφαρμόσιμη λύση.
∆ιαβίβασα στην επιτροπή τις θέσεις του ∆Σ, πιστεύοντας ότι και εσείς θα συμ-
φωνείτε:
•  ∆εν πρέπει να μειωθεί σε καμία περίπτωση ο αριθμός των απονεμομένων MP’s 

και των τριών ειδών και αυτός να είναι περίπου ίδιος, κατά το εφικτό, για κάθε 
μορφή αγώνα.

•  Οι νέες προτάσεις και ρυθμίσεις, πρέπει να τονώνουν το ενδιαφέρον των παι-
κτών για συμμετοχή τους σε όλους τους αγώνες, είτε Πανελλήνιους είτε Σωμα-
τειακούς και οι αθλητές να αλλάζουν «ευκολότερα» κατηγορία.

•  Έχει διαπιστωθεί μία κάμψη ως προς το ενδιαφέρον συμμετοχής αθλητών της 
Περιφέρειας στις εσωτερικές διοργανώσεις τους. Κατά την προσωπική μου 
άποψη, ο ∆είκτης ∆υναμικότητας (∆∆) αθλητών κέντρου και περιφέρειας δεν 
είναι αντιπροσωπευτικός της πραγματικής δυναμικότητάς τους και τούτο γιατί 
οι αθλητές της περιφέρειας δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες συμμετοχής σε πολ-
λούς αγώνες, όπως οι αθλητές του κέντρου και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στις 
καταστάσεις των MP’s, αν συγκριθούν κυρίως τα PP’s αυτών σε σχέση με τα 
μαύρα, με τα αντίστοιχα αυτών των αθλητών του κέντρου. 

•  Τέλος είναι νομίζω καιρός, οι νικητές των τουρνουά ζευγών να «βγαίνουν» 
κατ’ άξονα (Β-Ν) και (Α-∆), όπως γίνεται σε όλες τις χώρες του κόσμου. 

Ζήτησα τις προτάσεις της επιτροπής επί των πιο πάνω θεμάτων. 
Αυτό το καλοκαίρι, που εύχομαι να είναι το καλύτερο για όλους, θα μας δοθεί 
η ευκαιρία να ασχοληθούμε διεξοδικά με το νέο κανονισμό και να προσαρμό-
σουμε τα νέα προγράμματα εξαγωγής αποτελεσμάτων, που θα εφαρμοστούν, το 
αργότερο, από την νέα χρονιά.

Óðýñïò Êïõôñïýìðáò

Ôï ãñÜììá ôïõ ðñïÝäñïõ

«Ουκ ειμί Αθηναίος, ουδ’ Έλλην, αλλά κόσμιος»
                               Σωκράτης 
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Ï êüóìïò ôïõ ÌÐÑÉÔÆ
Επιμελείται ο Άσσος Πίκα

ÁãùíéóôéêÜ êáé Üëëá
Ο αγώνας ζευγών Όπεν του 

διεθνούς Φεστιβάλ της 

Κρήτης θα είναι συγχρόνως και 

Περιφερειακό πρωτάθλημα Νοτίου 

Ελλάδος. Εκτός της γενικής κατάταξης 

του τουρνουά ζευγών, στο οποίο θα 

αποδοθούν τα αναλογούντα MP’s για 

αγώνα 2ης βαθμίδας, θα γίνει ξεχωρι-

στή κατάταξη για τους Έλληνες αθλητές 

Όπεν, 1-8 και 1-5, με την προϋπόθεση 

να συμμετέχουν 10 τουλάχιστον ζεύγη 

σε κάθε κατηγορία. Κάθε δικαιούμενος 

MP’s, θα λαμβάνει είτε αυτά της γενικής 

κατάταξης είτε αυτά των επί μέρους κα-

τατάξεων (όσα είναι περισσότερα).

Το Φεστιβάλ Πειραιά, που θα 

διοργανώσει και φέτος, όπως 

κάθε χρόνο, ο ΟΑΜ Πειραιά, στα 

εντευκτήρια του Μεγάρου του ΟΛΠ,  

από 13 έως 17 Σεπτεμβρίου, θα γίνει 

στη μνήμη του μεγάλου υποστηρικτή 

του θεσμού αυτού, Γεωργίου Ράλλη.

Τον μήνα Μάιο που πέρασε 

καταρρίφθηκε το ρεκόρ επι-

σκεψιμότητας της ιστοσελίδας 

της ΕΟΜ, www.hellasbridge.org, με 

6926 επισκέψεις. Το προηγούμενο ρε-

κόρ ήταν του μήνα Ιανουάριου 2006, 

με 6102 επισκέψεις. Όμως τότε είχαν 

δημοσιευτεί οι καινούργιες καταστάσεις 

των master points…

Οι δύο εθνικές μας ομάδες, 

όπεν (Καραμανλής Μίλτος 

- Ματζιάρης Θανάσης, Ζώζης Σω-

τήρης - Κουκουσέλης Τάσος και Παπακυ-

ριακόπουλος Γιάνκος -  Φίλιος Άρης) και 

γυναικών (Λαμπρινού Σοφία - Λιακοπού-

λου Ελίνα, Κανελλοπούλου ∆έσποινα 

- Οικονόμου Λιάνα και Γκλαβάνη Βάντα 

- Τσιρίκου Λένια) προπονούνται με ολοέ-
να αυξανόμενο ρυθμό για τους Πανευρω-
παϊκούς αγώνες ομάδων της Βαρσοβίας, 
που θα γίνουν από 12 έως 26 Αυγούστου. 
Όλος ο κόσμος του αγωνιστικού Μπριτζ  
θα είναι δίπλα τους, ευχόμενος μια πολύ 

καλή εμφάνιση.

Λόγω πληθώρας ύλης οι δύο 

διαγωνισμοί αγορών θα δη-

μοσιευτούν στο επόμενο τεύχος 

όπου θα υπάρχουν εκτός των άλλων και 

ρεπορτάζ από τα πρωταθλήματα Κατη-

γοριών, Γυναικών, Seniors και Αττικής. 

Σεμινάριο δασκάλων σκο-
πεύει να διοργανώσει η 

ΕΟΜ στο τέλος του φετινού 
Φθινοπώρου. Όσοι ενδιαφέρονται 
να συμμετάσχουν μπορούν να εκδη-
λώσουν ενδιαφέρον  απευθυνόμενοι 
στα γραφεία της Ομοσπονδίας.

Ολοκληρώθηκε το 12ο Πα-

γκόσμιο πρωτάθλημα στη 

Βερόνα της Ιταλίας με μεγάλες 

εκπλήξεις τόσο στον αγώνα ζευγών 

όπεν, όπου κέρδισε ένα ζεύγος από 

την Κίνα, όσο και στον αγώνα ζευ-

γών με imp’s όπου την νίκη πήρε, με 

σχετικά μεγάλη διαφορά, ένα ζεύγος 

από την Τουρκία! Στη σπουδαιότερη  

διοργάνωση του πρωταθλήματος, το 

Rozenblum Cup (αγώνας ομάδων νοκ 

άουτ), επικράτησε μια ομάδα με μικτή 

σύνθεση, 4 Αμερικανούς και 2 Νορ-

βηγούς (Helgemo – Helness). Έγινε και 

πρωτάθλημα προγραμμάτων ηλεκτρο-

Παγκόσμιο πρωτά-
θλημα Βερόνας.
 Η μάχη μεταξύ των 
ελληνικών ζευγών 
υπό το βλέμμα του 
διεθνούς διαιτητή 
∆. Μπάλλα

νικών υπολογιστών όπου κέρδισε το 

πρόγραμμα “Jack”. Στο επόμενο τεύχος 

θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ από 

τους αγώνες.

Μικρή πάντως ήταν η ελ-

ληνική συμμετοχή στους 

αγώνες αυτούς, παρά το κοντι-

νό της απόστασης. Έτσι συμμετείχαν 

μόνο τα ζεύγη Πέτρος Αγγελόπουλος 

- Σωτήρης Νίνος, Θάνος Καπαγιαννίδης 

– Πέτρος Τριανταφύλλης  και ∆έσποινα 

Κανελλοπούλου – Κάκια Τριανταφύλ-

λη. Τα δύο πρώτα από αυτά προκρίθη-

καν στον τελικό του πρωταθλήματος 

ζευγών με imp’s. 
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Όπως όλοι γνωρίζετε, ο Φούλ-
βιο Φαντόνι ήταν στο Φεστιβάλ 
της Χαλκιδικής μαζί με τον Λο-
ρέντσο Λαουρία και συνεννοη-
θήκαμε μαζί του να μας δώσει 
μια συνέντευξη μέσω Internet.

Λοιπόν Φούλβιο, στο Φεστιβάλ της Χαλ-
κιδικής πως σου φάνηκε η παρέα με τους 
Έλληνες μπριτζέρ;

Πέρασα πολύ ωραία στην Χαλκιδική. Οι 
άνθρωποι ήταν πολύ κοινωνικοί και δι-
ασκέδασα πολύ παίζοντας μπριτζ, πινγκ 
πονγκ και μπιλιάρδο. Εκτός από τον και-
ρό, που ήταν μάλλον άσχημος, όλα τα 
άλλα ήταν τέλεια.

Πιστεύεις ότι μερικοί από αυτούς είναι τόσο 
καλοί ώστε να αγωνισθούν επιτυχώς με 
μια Εθνική ομάδα;

Συνάντησα ένα επίπεδο παιχνιδιού 
πολύ υψηλό. Πιθανώς ένα πράγμα που 
χρειάζεται η ελληνική ομάδα για να εί-
ναι νικηφόρα είναι η πείρα. Υπάρχουν 
πολλοί καλοί παίκτες, αλλά με μικρή 
διεθνή πείρα. Αν στη μεγαλύτερη πείρα 
συνδυασθεί και μία πιο βαθιά μελέτη 
των συμβάσεων που πρέπει να μπουν 
στα συστήματα, είμαι σίγουρος ότι η 
ελληνική ομάδα θα πετύχει άριστα 
αποτελέσματα. Έχει μεγάλη σημασία να 
υπάρχουν πολλές συναντήσεις εναντίον 
δυνατών ομάδων γιατί αυτό δημιουργεί 
συνήθεια στα δύσκολα παιχνίδια. Έτσι 
περιορίζεται το στρες και αυξάνεται η 
απόδοση.

Τι συμβουλές θα έδινες για την προπόνηση 

μιας Εθνικής ομάδας; Τι νομίζεις ότι πρέπει 
μια σχετικά μικρή Ομοσπονδία, όπως η δική 
μας, να κάνει σε σχέση με την προώθηση 
και την υποστήριξη των πρωταθλητών;

∆εν έχω να δώσω ιδιαίτερες συμβουλές 
εκτός απ’ ότι ήδη έχω πει, δηλαδή να 
δημιουργηθεί ένα γκρουπ παικτών και 
να του δοθούν τα μέσα ν’ αποκτήσει 
μεγάλη διεθνή εμπειρία. Άλλο πράγμα 
που θα μπορούσε να είναι χρήσιμο εί-
ναι να δοθεί σ’ αυτό το γκρουπ τεχνική 
υποστήριξη από το εξωτερικό (με εξπέρ 
από άλλη χώρα). Στην Ολλανδία αυτή 
η δουλειά έγινε για μερικά χρόνια και 
οι καρποί της φαίνονται σήμερα. Το 
ίδιο πράγμα δοκιμάστηκε και στην Αυ-
στραλία, όπου προσέλαβαν τον Έρικ 
Κόκις προκειμένου να βελτιώσουν την 
απόδοση της Εθνικής ομάδας. Προφα-
νώς για να γίνει αυτό είναι αναγκαίο να 
υπάρχει μια καλή χορηγία, γιατί χωρίς 
χρήματα είναι πάντα δύσκολο να πας 
μακριά.

Νομίζεις ότι οι χορηγίες είναι η μόνη μέ-
θοδος για την οικονομική υποστήριξη των 
ομοσπονδιών στον κόσμο;

Σίγουρα η Ομοσπονδία χρειάζεται χρή-
ματα για να μπορεί να κάνει καλό προ-
γραμματισμό και για να ‘χεις χρήματα 
χρειάζονται χορηγοί.

Μπορείς να μας πεις πότε αποφάσισες να 
ασχοληθείς αποκλειστικά με το μπριτζ; 
Είσαι ευχαριστημένος με αυτήν την επι-
λογή;

Αποφάσισα να κάνω το μπριτζ μοναδι-
κή μου απασχόληση από το 2000-2001.  
Πριν πάρω αυτή την απόφαση είχα λο-
γιστικό γραφείο. Ήταν μία απόφαση 

πραγματικά δύσκολη αλλά έπρεπε  να 
την πάρω γιατί ήταν δύσκολο να τα 
κάνω και τα δύο. Έτσι, αποφάσισα να 
κάνω καλά το ένα από τα δύο. Προφα-
νώς, τώρα, στο φως των αποτελεσμά-
των είμαι πολύ ευτυχής για την εκλογή 
που έκανα.

Πιστεύεις ότι τα τεχνητά συστήματα έχουν 
πλεονέκτημα έναντι του φυσικού;

Νομίζω ότι  το φυσικό σύστημα αποδί-
δει πολύ καλά, αρκεί μόνο να υποβο-
ηθείται από μία σειρά συμβάσεων που 
το κάνουν πολύ πιο ανταγωνιστικό.

Ξαφνιάστηκες από την επιτυχία που φαί-
νεται να έχει το Φεστιβάλ της Κρήτης;

Ναι, είμαι μάλλον έκπληκτος από την 
επιτυχία της εβδομάδας στην Κρήτη. 
Είναι εκπληκτικό έως ένα σημείο, γιατί, 
όταν έχεις δίπλα σου δύο πρόσωπα, 
όπως το Μισέλ Εϊντι και τον Κώστα Φα-
σουλάκη είναι αδύνατο να μην επιτύχεις 
σε οτιδήποτε!!! Έχουν κάνει απίστευτη 
δουλειά. Πιστέψτε με!!! Μπορείς να 
κάνεις πολλά πράγματα στη ζωή όταν 
στηρίζεσαι σε δύο αγαπητούς φίλους 
όπως αυτοί. Σπάνια βρίσκονται τέτοιοι 
άνθρωποι.

Σκέφτεσαι να καθιερώσεις ένα Φεστιβάλ 
στην Ελλάδα κάθε χρόνο;

Αν οι φίλοι μου με βοηθήσουν (και 
μετά από όσα είπα είναι αδύνατον να 
μην το κάνουν!!!) είμαι βέβαιος ότι η 
εβδομάδα θα καθιερωθεί για πολλά 
χρόνια ακόμη, γιατί η Ελλάδα και οι 
Έλληνες είναι ένας τέλειος συνδυασμός 
για επιτυχημένες διακοπές.

Ìéëþíôáò ìå ôïí Fanton i
Συνέντευξη του Παγκ. Πρωταθλητή στην Άννυ Καραμανλή
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Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος 
στο τέλος της μαθητικής περιό-

δου έγινε το Πανελλήνιο μαθητικό 
τουρνουά, αυτή τη φορά στις εγκατα-
στάσεις του Αθλητικού Όμιλου “ΤΑ-
ΤΑΥΛΑ”, Φιξ και Ζεφύρου 1 στο Πα-
λαιό Φάληρο, στις 2 και 3 Ιουνίου.

Οι συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε προσ-
δοκία και 126 νέοι αθλητές, από όλη 
την επικράτεια, Ρόδο, Κρήτη, Χίο, 
Μυτιλήνη, Χαλκίδα, Πάτρα, Λάρισα, 
παρουσιάστηκαν, την Παρασκευή 2 
Ιουνίου για να λάβουν μέρος στον 
αγώνα.

Αν και ήταν η πρώτη φορά που έπαιρ-
ναν μέρος σε ένα τόσο μεγάλο τουρ-
νουά, η συμπεριφορά όλων μπορεί 
να χαρακτηρισθεί “άψογη” και πα-
ράδειγμα προς μίμηση για τους πα-

ÐÁÍÅËËÇÍÉÏ ÌÁÈÇÔÉÊÏ ÔÏÕÑÍÏÕÁ 

λαιότερους παίκτες. Όλος ο αγώνας 
διεξήχθη μέσα σε πολύ φιλικό κλίμα, 
χωρίς γκρίνιες, χωρίς αντεγκλήσεις  
και γενικά χωρίς όλα τα άλλα γνωστά 
γεγονότα που συμβαίνουν συνήθως 
σε μεγάλους αγώνες.

Κάθε ημερίδα έπαιζαν 18 διανομές, 
όπως προβλέπεται από τους πάγιους 
κανονισμούς της ΕΟΜ, και η διάρκεια 
της κάθε ημερίδας ήταν περίπου 3 
ώρες και 30 λεπτά.

Οι περισσότεροι δάσκαλοι παραβρέ-
θηκαν στο τουρνουά για ψυχολογική 
υποστήριξη των μαθητών τους, ενώ 
η μόνιμη παρουσία του Βασίλη Βιρβι-
δάκη, δασκάλου και μέλους της Επι-
τροπής μαθημάτων, βοήθησε πάρα 
πολύ την όλη διοργάνωση.

Μετά το πέρας και της 2ης ημερίδας 

και μέχρι να βγουν τα τελικά αποτε-
λέσματα, ένας μπουφές με διάφορα 
σνακ, κρασί, αναψυκτικά και γλυκά 
περίμενε τους μαθητές.
Στην απονομή των επάθλων, εκτός 
από τους δασκάλους και τον έφο-
ρο του ΑΟΤ Α. Αναστασάτο, παρα-
βρέθηκαν: ο παλαιός κάτοχος του 
Παγκόσμιου ρεκόρ, στο άλμα επί 
κοντώ, Χρήστος Παπανικολάου και ο 
∆ήμαρχος Παλ. Φαλήρου ∆ιονύσης 
Χατζηδάκης.
Οι επιδόσεις των αθλητών της περιφέ-
ρειας και αυτή τη φορά, όπως συνη-
θίζεται, ήταν πολύ καλές. Την πρώτη 
θέση στον 2ήμερο αγώνα, κατέκτησε 
το ζεύγος Σαχτούρης Σ.- Κοκκολά-
κης Ε, από το Ηράκλειο της Κρήτης 
(ΠΛΗ), με το πολύ υψηλό ποσοστό 
66.32%. Στη 2η θέση το ζεύγος του 

Η φετινή μαθητική περίοδος, μπορεί να 
χαρακτηρισθεί σαν η καλύτερη, τόσο 

από αριθμό συμμετοχών, όσο και από 
βαθμό ενδιαφέροντος των αθλητών. Όλα 
τα τμήματα, σε όλους τους ομίλους, είχαν 
τον μεγαλύτερο μέχρι σήμερα αριθμό 
μαθητών. Συνήθως μετά τον πρώτο κύ-

κλο μαθημάτων, αρκετοί εγκαταλείπουν 
την προσπάθεια, για διάφορους λόγους. 
Εφέτος παρατηρήθηκε η μικρότερη, μέχρι 
σήμερα, “διαρροή”.
Έτσι, φθάσαμε στο τέλος του Β΄ κύκλου 
μαθημάτων και εκδόθηκαν, πανελλαδι-
κά,  345 νέα αγωνιστικά δελτία.
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1 ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ Σ-ΚΟΚΚΟΛΑΚΗΣ Ε 66.32
2 ΧΑΛΚΙ∆ΗΣ Σ-ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ Μ 63.98
3 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ Α-ΧΡΑΠΑΛΟΣ Α 63.61
4 ΚΥΠΡΑΙΟΥ Τ-ΣΑΓΙΟΥΝ Α 61.75
5 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β-ΜΠΕΡΤΣΟΣ Α. 61.26
6 ΜΠΟΥΦΙ∆ΗΣ Σ-ΑΡΜΠΗΣ Γ 61.11
7 ΜΑΚΑΡΟΥΝΑΣ Σ-ΜΠΙΝΗΣ Γ 60.14
8 ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ Α-∆ΙΠΛΟΥ∆Η Μ 60.01
9 ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ Κ-ΠΑΤΕΛΙ∆ΑΣ Π 59.91

10 ΜΑΡΑΓΚΟΣ Κ-ΤΣΙΓΑΡΙ∆Α Γ 59.64
11 ΡΗΓΑΤΟΣ Ε-ΛΕΡΙΑΣ Η 59.29
12 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ Γ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ 59.21
13 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.-ΛΑΛΕΛΛΗΣ Φ 58.80
14 ΜΑΙΣΤΡΟΣ Ι-ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Μ 57.58
15 ΧΟΙΜΠΟΣ Σ-ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΟΥ Π 57.39
16 ΣΥΡΩΚΑΣ Α-ΤΖΑΚΟΣ Θ 56.82
17 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Μ-ΧΑΒΙΑΡΑ Π 55.16
18 ΚΑΡΥ∆Η Μ-ΣΜΑΡΑΓ∆Η Ο 54.80
19 ΚΙΚΗΡΑ ∆-ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ε 54.54
20 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Β.-ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ Α 54.53

ΑΟΜ Χαλκίδης Σ – Παπανδρέου Μ, 
με Μ.Ο. ποσοστό 63,98%, ενώ στη 
3η θέση βρέθηκε το ζεύγος του ΟΑΜ 
Καραγεώργου Α – Χράπαλος Α με 
Μ.Ο ποσοστό  63,61%. 

Τα ειδικά έπαθλα έλαβαν: α) 1ο Ζεύ-
γος Νέων, Λάρδας Α – Παύλου N, 
από τον ΑΟΤ, β) 1ο Ζεύγος Γυναικών, 
Ελευθερίου Μ – Χαβιάρα Π, από την 
Χίο (ΧΟΜ), γ) 1ο Μικτό ζεύγος, Τσιγα-

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του αγώνα
(20 πρώτες θέσεις):

ρίδα Γ – Μαραγκός Κ, από τον ΑΟΜΒ, 
δ) 1ο Ζεύγος Seniors, Παπαγεωργα-
κόπουλος Β – Μπέρτσος Α., από τον 
ΑΟΜΨ και ε) 1ο Ζεύγος Περιφέρειας, 
Μακαρούμας Σ – Μπίνης Γ, από τη 
Ρόδο (ΟΑΜΡ).

Συγχαρητήρια σε όλους για τη συμ-
μετοχή τους σε αυτόν τον αγώνα και 
τους ευχόμαστε ότι καλύτερο στη πα-
ραπέρα μπριτζιστική διαδρομή τους.

Oι πρώτοι νικητές Σαχτούρης Σ. (αριστερά). Κοκολά-
κης Ε. Στα δεξιά ο ∆ήμαρχος Παλαιού Φαλήρου.

Οι δεύτεροι της γενικής κατάταξης Χαλκίδης Σ. 
Παπανδρέου Μ. Στο μέσον ο Παγκόσμιος ρέκορ-
ντμαν Χρήστος Παπανικολάου

Οι τρίτοι νικητές Καραγιώργου Α., Χράπαλος Α.
Στο μέσον ο έφορος του ΑΟΤ Α. Αναστασάτος
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Για 15η συνεχή χρονιά 
ο Όμιλος Αγωνιστικού 
Μπριτζ Κηφισιάς 
(ΟΑΜΚΗ) διοργάνωσε 
Φεστιβάλ Μπριτζ στα 
πλαίσια της Ανθοκομικής 
Έκθεσης του ∆ήμου 
Κηφισιάς. Η διοργάνωση 
αυτή σίγουρα είναι ένα 
από τα σπουδαιότερα 
αθλητικά γεγονότα στον 
χώρο του μπριτζ.
Εφέτος, για πρώτη φορά, όλοι οι αγώνες, 
ομάδων και ζευγών, διεξήχθησαν στο Ζη-
ρίνειο ∆ημοτικό Στάδιο της Κηφισιάς που 
παραχωρήθηκε από τον ∆ήμο για 5 ημέ-
ρες. Και αυτή τη φορά οι συμμετοχές ξε-
πέρασαν κάθε προηγούμενο, αφού στους 
αγώνες ομάδων συμμετείχαν 56 ομάδες 
και στους αγώνες ζευγών 174 ζεύγη όλων 
των κατηγοριών. Συνολικά το 5ήμερο των 
αγώνων υπήρξαν 1476 ατομικές συμμετο-
χές, ρεκόρ που δύσκολα μπορεί να καταρ-
ριφθεί στο εγγύς, τουλάχιστον, μέλλον.
Η γιορτή αυτή του μπριτζ έληξε με τον 
καλύτερο τρόπο, και συγκεκριμένα με 
έναν πλούσιο μπουφέ φροντισμένο από 
το BIZART, τον «σπιτονοικοκύρη» δηλα-
δή του ΟΑΜΚΗ, «εμποτισμένο» με κρασί 
που προσέφερε άφθονο η ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ 
ΧΑΡΛΑΥΤΗ και που κατέληγε σε μπόλικο 
παγωτό, προσφορά και εφέτος της ΕΒΓΑ.
Εντύπωση προξένησαν για μια ακόμη 
φορά τα έπαθλα. Στους νικητές κάθε κατη-
γορίας απονεμήθηκαν χρηματικά έπαθλα. 
Θέλουμε, όμως, να πιστεύουμε ότι αυτά 
υστερούσαν κατά πολύ των άλλων επά-
θλων και δώρων που δόθηκαν στους τρεις 
πρώτους της γενικής κατάταξης όλων των 
αγώνων και κατηγοριών. Τα έπαθλα αυτά 
προσέφερε η Εταιρεία τηλεαγορών «MAIL 
LINK», του φίλου του ομίλου και συνα-
θλητή μας Μίρεκ Ζαμπουότσκι και απο-
τελούσαν σπάνιες συλλεκτικές εκδόσεις, 
κυρίως από την ιστορία της πατρίδας μας, 
πολλές από αυτές σε δερματόδετους τό-
μους. Και επειδή για την επιτυχία ενός τόσο 
μεγάλου αθλητικού γεγονότος δεν αρκεί η 
οργανωτική ικανότητα μερικών μελών του 
Ομίλου, που ούτως ή άλλως είμαστε ερα-
σιτέχνες, αλλά και η υποστήριξη, κυρίως 
υλική, μερικών επιχειρήσεων που μέσω 

15ï      áíèïêïìéêÞòÖÅÓÔÉÂÁË ÌÐÑÉÔÆ

Άποψη του Ζηρίνειου κατά 
τη διάρκεια διεξαγωγής 
των αγώνων ζευγών.
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αυτής της εκδήλωσης διαφημίζονται, θα 
ήταν παράληψη αν δεν αναφέραμε, εκτός 
των παραπάνω, την γνωστή Εταιρεία καλ-
λυντικών Parfums Christian Dior και την 
Εταιρία ΧΡΩΜΑ που εισάγει τις τσάντες 
φωτογραφικών ειδών Delsey για τις ευ-
γενικές προσφορές τους για έπαθλα στις 
κυρίες και δώρα προς τους διαιτητές.
Το σημαντικότερο ίσως κέρδος που έμεινε 
από αυτή την εκδήλωση είναι αναμφίβολα 
η δημοσιότητα που έτυχε το μπριτζ στην 
τοπική, και όχι μόνο, κοινωνία. ∆εκάδες 
αφίσες του Φεστιβάλ είχαν τυπωθεί και 
αναρτήθηκαν σε κομβικά σημεία της Κηφι-
σιάς. Παράλληλα εστάλη ∆ελτίο Τύπου με 
φωτογραφίες σε τέσσερις τοπικές εφημε-
ρίδες. Όλες αναφέρθηκαν με τα καλύτερα 
λόγια για την εκδήλωση. Οι δύο μάλιστα 
από αυτές είχαν αφιερώσει ολοσέλιδο με 
φωτογραφίες και εκτενές ρεπορτάζ και 
έκαναν αναφορά όχι μόνο στο συγκε-
κριμένο φεστιβάλ αλλά και γενικά για το 
μπριτζ. Αν αναλογιστεί κανείς ότι και πέ-
ρυσι είχαμε στείλει δελτίο τύπου με φω-
τογραφίες σε δύο τοπικές εφημερίδες και 
τον Οκτώβριο είχαμε σημαντικά αυξημένη 
προσέλευση μαθητών, που είχαν ακούσει 
για το μπριτζ, δικαιούμαστε και εφέτος να 
είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι.
Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλα 
τα σωματεία που προσέφεραν το απαραί-
τητο υλικό για την διεξαγωγή των αγώνων, 
αλλά και όλους εσάς που με την παρουσία 
σας σε αυτή την γιορτή συμβάλατε με τον 
καλύτερο τρόπο στην επιτυχία αυτής της 
εκδήλωσης.

ÏÌÁÄEÓ
1-6:
1η:  Τζιούφας, Κοταράς,

Νίκα, Παπαγεωργίου,
2η: Νίκας, Σοφιός, Αθανασίου, Ράνιος.
3η:  Σιώζος, ∆ιαμαντίκος, Ψαλίδα,

Πατεράκης, Γκάνης, Κοκκώνης.
1-9:
1η:  Μποζίου, Κιτριλάκης, Λεμπέση, 

Κιούλπαπα, ∆ιαμάντη, Πρατικάκης.
2η:  Μοίρας, Καψαμπέλης, Μανιός, 

Ακύλας.
3η:  ∆ερμιτζάκη, Βλοχαϊτόπουλος, 

Μαγκλάρας, Ξηροπαΐδης.
ÏÐÅÍ:
1η:  Συρακοπούλου, Κανναβός, Έϊντι, 

Βρούστης Καλιφρονάς.
2η:  Βελώνη, Παπακονδύλης, Παπακων-

σταντίνου Β., Παπακωνσταντίνου Μ..
3η:  Τζάνες, Τριανταφύλλου, Ιωαννίδης, 

Παπαχριστοφόρου, Κόσσυβας.

ÁÃÙÍÅÓ ÆÅÕÃÙÍ:
ÌÁÈÇÔÙÍ (Grand Prix):
1η: ∆ιπλούδη Μ.
2ος: ∆ιαμαντής Α.
3η: Ζαβιτσάνου Ι.
1-6:
1ο: Κοταράς Κ. – Τζιούφας ∆.
2ο: Ιωαννίδου Ε. – Γκούμας Λ.
3ο: Κοτορλός Κ. – Τσαμούρας Μ.

Άποψη από την δεξίωση που δόθηκε μετά την 
λήξη του Φεστιβάλ. ∆ιακρίνονται από αριστερά 
ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ 
Σπ. Κουτρούμπας ο ∆ήμαρχος Κηφισιάς Ν. Χιω-
τάκης, ο ∆ημοτικός Σύμβουλος και πρώτος Πρό-
εδρος του ΟΑΜΚΗ ∆ημ. Βαρελάς, η Ταμίας του 
ΟΑΜΚΗ Εβίτα Καλογερά, ο κος Αντ. Μπενετάτος, 
ο κος ∆ιογένης Χαρλαύτης, χορηγός, η ∆ημοτική 
Σύμβουλος και Πρόεδρος του Ζηρινείου κυρία 
Κορογιαννάκη, και τέλος ο Γεν. Γραμματέας του 
ΟΑΜΚΗ ∆ημ. Ευαγγελίδης.

Στιγμιότυπα από την απονομή των επάθλων στους 
2ους νικητές της κατηγορίας όπεν  Λουκά Ζώτο 
και Μίρεκ Ζαμπουότσκι από τον ∆ήμαρχο Κηφι-
σιάς Νικ. Χιωτάκη.

Στιγμιότυπα από την απονομή των 
επάθλων στους νικητές κατηγορίας 
1-11 στην όπεν  Ι. Καψαμπέλη και Α. 
Αναγνώστου από τον ∆ήμαρχο Νικ. 
Χιωτάκη  και την Πρόεδρο του Ζηρι-
νείου κυρία Κορογιαννάκη.

Στιγμιότυπα από την απονομή των 
επάθλων στους 1ους νικητές Ομάδων 
της κατηγορίας όπεν:  Συρακοπούλου, 
Κανναβό, Β. Βρούστη με την πρόεδρο 
του ΟΑΜΚΗ Άντα Χαρλαύτη.

1-9:
1ο: Μοίρας Κ. – Φράγκος Τ.
2ο: Βρεττού Κ. – Λεμπέσης Α.
3ο: Σύρρου Ε. – Μήτρου Κ.
ÏÐÅÍ:
1ο: Μανωλάς Ι. – Παπαχατζής Ν.
2ο: Ζώτος Λ. – Ζαμπουότσκι Μ.
3ο: Συρακοπούλου Χ. – Κανναβός Π.



10

ÐáíåëëÞí éï  ÐñùôÜèëçìá ÏìÜäùí

Το φετινό Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ομάδων, που ήταν 
αφιερωμένο στη μνήμη του, πρόσφατα εκλιπόντος, πρώην 

Πρωθυπουργού και ευεργέτη του Αγωνιστικού Μπριτζ Γεωρ-
γίου Ράλλη, διεξήχθη, για πρώτη φορά, και στις  τέσσερις θε-
σμοθετημένες, για διοργανώσεις της ΕΟΜ, κατηγορίες: Όπεν, 
1-11, 1-8 και 1-5. Αυτός ήταν ίσως ο σπουδαιότερος παράγο-
ντας μιας πρωτοφανούς συμμετοχής ομάδων και παικτών. Έτσι 
έλαβαν μέρος 163 ομάδες, σε μια διοργάνωση που κατέρριψε 
όλα τα υφιστάμενα ρεκόρ, καθώς ο αριθμός των αθλητών που 
συμμετείχαν ήταν ο μεγαλύτερος από όλα τα πρωταθλήματα ή 
τουρνουά που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα.

Αγωνιστικά το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ομάδων 2006 δι-
εξήχθη, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, óå äýï μόνο öÜóåéò, 
ðñïêñéìáôéêÞ êáé ôåëéêÞ. Στους προκριματικούς οι ομάδες αγω-
νίστηκαν σε κέντρα σε όλη τη χώρα. Οι τέσσερις ôåëéêïß Ýãéíáí 
από 14 έως 16 Απριλίου στην Αθήνα ìå ôïí ßäéï ôñüðï, ôüóï 
óôçí üðåí, üóï êáé στις υπόλοιπες κατηγορίες. Ïé 18 ïìÜäåò 
ðïõ óõììåôåß÷áí óå êÜèå τελικό, ÷ùñßóôçêáí óå 3 ïìßëïõò 
ôùí 6 ïìÜäùí. Áðü êÜèå üìéëï ðñïêñßèçêáí 2 ïìÜäåò, ðïõ 
äçìéïýñãçóáí ôïí üìéëï ôùí 6 πρώτων. Áõôïß στη συνέχεια 
Ýðáéîáí ìåôáîý ôïõò ãéá íá êáèïñéóôåß ç óåéñÜ ôùí 6 πρώτων 
íéêçôþí. Ïé õðüëïéðåò 12 ïìÜäåò óõíÝ÷éóáí ìå áãþíá swiss 
ãéá ôéò èÝóåéò 7 Ýùò 18.

Στην κατηγορία όπεν το προκριματικό στάδιο δεν είχε τις εκ-
πλήξεις του παρελθόντος, το ίδιο όμως δεν συνέβη και στην 
πρώτη φάση του τελικού, όπου οι ομάδες «Καρλαύτη» (περ-
σινή νικήτρια) και «Κανναβού» αποκλείστηκαν από την πρώτη 
εξάδα και συνέχισαν στο Swiss. Αντίθετα τη συμμετοχή τους 
στη τελική φάση πέτυχαν για πρώτη φορά 2 ομάδες εκτός Αθή-
νας και Θεσσαλονίκης, η ομάδα «Καρπουζέλη» από τις Σέρρες 
και η ομάδα «Αλαμάνου» από την Κέρκυρα.

Στην τελική φάση των έξη  η ομάδα « Ματζιάρη», με σύνθεση 
αποτελούμενη, κατά τα δύο τρίτα, από ζεύγη της Εθνικής ομά-
δας όπεν, επικράτησε σχετικά εύκολα, έχοντας εξασφαλίσει ου-
σιαστικά τη νίκη πριν την τελευταία συνάντησή της. Στη δεύτερη 
θέση η ομάδα «Αλτίνη», αποτελούμενη από 3 Θεσσαλονικείς 
και  2 Αθηναίους παίκτες, ενώ τρίτη τερμάτισε η ομάδα «Ρούσ-
σου» (οι πλήρεις συνθέσεις στα αναλυτικά αποτελέσματα).

Στην κατηγορία 1-11 η εκπρόσωπος της Θεσσαλίας, ομάδα του 
«Ν. Παπαδόπουλου», σημείωσε μόνο νίκες στη τελική φάση 
και πήρε την πρώτη θέση, μπροστά από δύο Αθηναϊκές ομά-
δες, των «Βλάχου» (2η) και «Καλύβα» (3η).

Στην κατηγορία 1-8 ήταν η σειρά της ομάδας «Αντουράκη» από 
την  Κρήτη να επικρατήσει των Αθηναϊκών ομάδων «∆ημητρό-
πουλου», στη δεύτερη θέση και «Σύρρου», στην τρίτη. 

Τέλος στην κατηγορία 1-5 η επικράτηση της Περιφέρειας, στις 
κατηγορίες εκτός της Όπεν, φαινόμενο που έχει παρουσιαστεί 
σε όλα σχεδόν τα τελευταία πρωταθλήματα, ολοκληρώθηκε 
με τη νίκη της ομάδας «Ρουσίδη» από την Θεσσαλονίκη. Στη 
δεύτερη θέση ισοβάθμησαν οι ομάδες «Σοπαλίδη» (από το 
Ηράκλειο) και «Κοταρά» (από την Αθήνα). 

1.  Ματζιάρης Α, Καραμαν-
λής Μ, Προκοπίου Ι,  
∆ιονυσόπουλος ∆, Κου-
κουσέλης Α,  Ζώζης Σ    

2.  Αλτίνης ∆, Περδικάρης 
Ν, Οικονομόπουλος Γ, 
Γαρουφαλής Μ, Τρια-
νταφυλλόπουλος Θ

3.  Ρούσσος Γ, Χατζηδά-
κης Ε, Σαπουνάκης Α, 
Κιαπέκος Ι, Πανόπουλος 
Κ, Κούμενος Ι

4.  Καραμανλής Φ, Μανω-
λάς Ι, Παπαχατζής Ν, 
Καλιακμάνη Α, Πρωτονο-
τάριος Μ, ∆οξιάδης Κ.

5.  Καρπουζέλης Ν, Καταρά-
κης Α, Κουγιουμτζής Α, 
Μπεσίρης Χ.

6.  Αλαμάνος Ε, Καραγιαν-
νόπουλος Λ, Κότινας Σ, 
Κούρκουλος Θ.

1-11
1.  Παπαδόπουλος Ν, 

Κατινάκη Χ, Γεωργούδης 
Π, Στάικος Ι

2.  Βλάχου Χ, Βενετάκη Α, 
Γεωργίου Α, ∆ιαλυνάς Α, 
Κάτσαρης Ν, Κοντομή-
τρος Κ

3.  Καλύβας ∆, Γκρίνιας 
Κ, Μήτση Γ, Λιναρά Σ, 
Θεοδώρου ∆, Παπαδο-
γιαννάκη ∆

4.  Κασιμίδης Γ, Σεφερίδης 
Η, Αγουράτσιος Τα, 
Καισερλής Χ

5.  Αργυρού ∆, Παπαδάκης 
Α, Τριανταφυλλίδης Κ, 
Ροκίδης Κ, Μοίρας Κ

6.  Βρούστη Τα, Βρούστης Β, 
Παπαπέτρος Γ, ∆οξιάδη Α.

1-8
1.  Αντουράκης Η, Εφεντάκης 

Ν, Καπελώνης Π, Μαμα-
λάκης Γ, Μακρυλάκης Ε

2.  ∆ημητρόπουλος Ε, Γεωρ-
γοπούλου Τα, Ζαπάρτας 
Ε, Ντατσάκη Α

3.  Σύρρου Ε, Μήτρου Κ, 
Τσαλαβούτα Ε, Κατσού-
ρης Α

4.  Μακρή Μ, Σταυρόπουλος 
Π, Τοπαλιάν ∆, Στόικου Κ, 
Παυλινέρης Γ, Γκόνης Η

5.  Πνευματικός Σ, Λυμπέρης 
Α, Αντωνίου Μ, Μπου-
ρίκα Μ

6.  Παπαδόπουλος Θ, Φου-
ντουκίδης Ε, Γκουλούσης 
∆, Τέγουτσικ Χ, Λαβώ Μ, 
Ζορμπά Α.

1-5
1.  Ρουσίδης ∆, Παρέσης 

Ε, Φωτοπουλος Χ, 
Κιρτάζογλου Θ

2-3.  Σαπαλίδη Ε, Τσόπελη 
Ε, Μπίκα Ε, Νίκαινας Λ

2-3.  Κοταράς Κ, Σπίνος Α,
 Σκιαδέλλη Β, Ηλιόπου- 
 λος Π, Σιώζος Θ, 
 Καμτσίου Τ
4.   Μιχαηλίδης Σ, 

Τσιριγώτης Ν, Νίκα 
Β, Παπαγεωργίου Α, 
∆ογάνης Π.

5-6.  Οικονομίδης ∆, 
Παπαμαρκάκης Κ, 
Αλεξάνδρου Ο, Ψαρ-
ρέας Β, Τζουβαράς Γ, 
Λαζαρίδης Ν.

5-6.  Κολλιοπούλου Β, Στενού 
Χ, Τρίκολλος Β, Κουκου-
ζά Β, Ποθητάκη Ζ.

Ïé Ýîç ðñþôåò ïìÜäåò êÜèå êáôçãïñßáò:

OÐÅÍ“Γεώργιος Ράλλης”

Οι Πρωταθλήτρια ομάδα του 1-11 
Από αριστερά: Γεωργούδης Π, Στάικος Ι, 
Κατινάκη Χ, Παπαδόπουλος Ν.
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Για δεύτερη συνεχόμενη 
χρονιά διοργανώθηκε 

στη Χαλκιδική το ∆ιεθνές 
Φεστιβάλ Παιγνιδιών, 
αυτή τη φορά στην 
Καλλιθέα (Κασσάνδρα), 
ξενοδοχεία Άθως και 
Παλλήνη, την εβδομάδα 
μετά το Πάσχα. Στα 
πλαίσια της εκδήλωσης 
αυτής διεξάχθηκε, από
28 Απριλίου έως  1 
Μαΐου, το 2ο ∆ιεθνές 
Φεστιβάλ Μπριτζ 
Χαλκιδικής, που 
διοργανώθηκε από τον 
Όμιλο Αγωνιστικού 
Μπριτζ Θεσσαλονίκης 
και την ΕΟΜ, με αγώνες 
Ζευγών Όπεν και 1-8 και 
Ομάδων Swiss Όπεν. 
Οι αγώνες Ομάδων 
ήταν και Περιφερειακό 
πρωτάθλημα Ομάδων 
Βορείου Ελλάδος. 

Παρά τις προσδοκίες, τις προ-
σπάθειες του ∆.Σ. του ΟΑΜΘ 

και τα μεγάλα έπαθλα η συμμετοχή 
ήταν μικρότερη από την περσινή και 
συνολικά έλαβαν μέρος  62 ζεύγη 
και 11 ομάδες, στους αντίστοιχους 
αγώνες. Μικρός ήταν και ο αριθμός 
των ξένων παικτών, παρότι ανάμε-
σά τους βρισκόντουσαν 2 από τα 
μεγαλύτερα ονόματα του ∆ιεθνούς 
Μπριτζ, οι Παγκόσμιοι πρωτα-

Φεστιβάλ
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 2006

θλητές και χρυσοί Ολυμπιονίκες 
Lorenzo Lauria και Fulvio Fantoni. 
Αρκετοί πρωταθλητές της χώρας 
μας τους πλαισίωσαν στον αγώνα 
για την κατάκτηση των πρώτων θέ-
σεων στα τουρνουά όπεν.
Στον αγωνιστικό τομέα  όλα τα τουρ-
νουά είχαν μεγάλο ενδιαφέρον και 
η μάχη για την νίκη ήταν σκληρή. 

Ο F. Fantoni και ο L. Lauria με τη συζυγό του Ο Τ. Κουκουσέλης με τον παρτενέρ του, πρω-
ταθλητή Ελλάδος στο σκάκι, Χ. Μπανίκα. Στο 
μέσον ο Πρόεδρος του ΟΑΜΘ Α. Αθανασιάδης

Οι τρίτοι νικητές των ζευγών Λ. Λαδόπουλος, Π. 
Κανναβός με τη γενική γραμματέα της ΕΟΜ Α. 
Καραμανλή 

Η συνάντηση των 2 πρώτων ομάδων του Swiss
σε απευθείας μετάδοση στο internet.

Οι νικητές
των ζευγών 
open M. Eidi,
F. Fantoni
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Παίζοντας κανείς σκάκι, 
μπριτζ ή ένα μουσικό όρ-

γανο μειώνει σημαντικά τον 
κίνδυνο εμφάνισης της νόσου 
Αλτσχάιμερ ή άλλων μορφών 
άνοιας, σύμφωνα με την πιο 
εμπεριστατωμένη μελέτη με 
αντικείμενο τη διερεύνηση των 
οφελών της απαιτητικής πνευ-
ματικής δραστηριότητας στους 
ηλικιωμένους*
Οι ηλικιωμένοι που ασχολού-
νται τακτικά με ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες, που ακονίζουν 
το μυαλό τους -η τηλεόραση 
δεν συμπεριλαμβάνεται– μείω-
σαν τον κίνδυνο εμφάνισης της 
νόσου Αλτσχάιμερ και άλλων 
μορφών άνοιας σε ποσοστό της 
τάξης του 75%, σε σύγκριση με 
εκείνους που δεν εξασκούσαν 
το μυαλό τους.
Η έκθεση των αποτελεσμάτων της έρευ-
νας ενισχύει το σύνολο στοιχείων που 
αναφέρει ότι η άσκηση του μυαλού μέσα 
από επιτραπέζια παιχνίδια, κοινωνικές 
δραστηριότητες και την εκπαίδευση προ-
σφέρει ισχυρή προστασία κατά της νοητι-
κής εξασθένησης και ασθένειας.
Ακόμα και η ελάχιστη πνευματική δρα-
στηριότητα φαίνεται να είναι καλύτερη 
από την παντελή απουσία πνευματικής 
δραστηριότητας, λέει ο Βεργκέζι. Και όσο 
περισσότερη ώρα αφιέρωναν οι ηλικιω-
μένοι στην ενασχόλησή τους με απαιτη-
τικές δραστηριότητες, τόσο μεγαλύτερη 
ήταν η προστασία από τον εκφυλισμό 
του εγκεφάλου. Ίσως να μην απέχει πολύ 
η ημέρα που οι γιατροί θα συνιστούν μία 

Στον αγώνα ζευγών όπεν (46 ζεύγη) 
οι Βούλγαροι  Halachev  - Djonev  
επικράτησαν την 1η ημερίδα με 61. 
77% ακολουθούμενοι από τους Φ. 
Καραμανλή – Ε. Πρωτονοτάριο, Α. 
Καπαγιαννίδη – Σ. Λιαράκο και F. 
Fantoni - Μ. Έιντι. Την δεύτερη ημέ-
ρα ο L. Lauria, παίζοντας με την σύ-
ζυγό του, έκανε την αντεπίθεσή του 
κερδίζοντας με 64,64%. Το ζευγάρι 
από τη Βουλγαρία συνέχισε να είναι 
επικεφαλής της γενικής κατάταξης 
ενώ στην κούρσα της διεκδίκησης 
μπήκε σοβαρά το ζεύγος Α.Αθανα-
σιάδης – Α.Τριχόπουλος, που ήρθε 
δεύτερο στην ημερίδα. Όλα όμως  
καθορίστηκαν, όπως συνήθως, την 
3η ημέρα  του τουρνουά, όταν οι Μ. 
Έιντι – F. Fantoni, με μια φανταστική 
επίδοση, 69,03%, κατέκτησαν την 
πρώτη θέση.  ∆εύτεροι οι περσινοί 
θριαμβευτές Α. Καπαγιαννίδης – Σ. 
Λιαράκος και τρίτοι οι Π. Κανναβός 
– Λ. Λαδόπουλος.

Στην κατηγορία 1-8 (16 ζεύγη) το 
ζεύγος από τα Ιωάννινα, Γεωργίου 
Κ. – Γκουγιάννος ∆., θριάμβευσε 
με διαφορά κερδίζοντας την πρώ-
τη και την τρίτη ημερίδα. Στη 2η 
θέση της γενικής οι Βλαχόπουλος 
Σ. – Βλαχόπουλος Γ. που είχαν στα-
θερά ανοδική πορεία και τρίτοι οι 
Θεσσαλονικείς Τζήκας Ν. – Τριαντα-
φυλλίδης Ν.

Στις ομάδες Swiss το φινάλε ήταν συ-
ναρπαστικό. Η ομάδα Ε. Χατζηδάκη 
(Γ. Ρούσσος, Λ.Ζώτος, Ι.Μανωλάς) 
νίκησε στον τρίτο γύρο την ομάδα 
Μ. Eidi ( Fantoni, Lauria, Benneti, 
Benetti) και μπήκε επικεφαλής, 
διατηρώντας σχεδόν συνεχώς την 
πρωτοπορία μέχρι 2 γύρους πριν 
το τέλος, όταν και ηττήθηκε από την 
ομάδα  Γ.Παπακυριακόπουλου ( Μ. 
Καραμανλής, Α. Καπαγιαννίδης,  Σ. 
Λιαράκος). Πριν τον τελευταίο γύρο 
η ομάδα  Γ. Παπακυριακόπουλου 
ήταν πρώτη με αρκετή διαφορά, 
με δεύτερες και τρίτες τις ομάδες 
Ε. Χατζηδάκη και Μ. Eidi αντίστοι-
χα. Όμως οι δύο αυτές ομάδες 

Âridge
êáé ÉáôñéêÞ

επικράτησαν ολοκληρωτικά των 
αντιπάλων τους στην τελευταία συ-
νάντηση - παίρνοντας το μάξιμουμ, 
25 VP’s η καθεμία - και  κατέκτησαν 
τις 2 πρώτες θέσεις, έχοντας μεταξύ 
τους απόσταση μόλις 1 VP. 

Οι συναντήσεις στο πρώτο τραπέζι 
του αγώνα ομάδων (9 συνολικά) 
καλύφτηκαν εξ ολοκλήρου με 
απευθείας μετάδοση με το σύ-
στημα vu graph, στην ιστοσελίδα 
της Bridge Base Online (www.
bridgebase.com).
Τα αποτελέσματα αναλυτικά:

Æåýãç
¼ðåí
 1) Ειντι Μσ - Fantoni F 58.06
 2) Καπαγιαννίδης Α - Λιαράκος Σ 56.32
 3) Κανναβός Π - Λαδόπουλος Λ 55.74
 4) Halachev - Djonev 55.63
 5) Αθανασιάδης Α - Τριχόπουλος Α 55.43
 6) Ρούσσος Γ - Χατζηδάκης Ε 54.83

1-8
1) Γεωργίου Κω - Γκουγιάννος ∆ 59,11
2) Βλαχόπουλος Σ - Βλαχόπουλος Γ 56,59
3) Τριανταφυλλίδης Ν - Τζήκας Ν 56,58
4) Καμπανάρης Λ - Αλεξάκης Σ 55,97
5) Χρηστίδου Ε - Οργατζίδης Γ 53,77
6) Κύρου Ε - Χατζίκος Ν 53,52

ÏìÜäåò
Open
1.  Χατζηδάκης Ε  163,0

Ρούσσος Γ
Ζώτος Λ
Μανωλάς Ι

2.  Έιντι Μς 162,0
Fantoni
Lauria
Benetti
Benetti

3.  Παπακυριακόπουλος Γ 154,0
Καραμανλής Μ
Καπαγιαννίδης Α
Λιαράκος Σ
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παρτίδα σκάκι και το καθημερινό σταυρό-
λεξο μαζί με τη σωματική άσκηση και την 
υγιεινή διατροφή. 
Τα οφέλη τέτοιων δραστηριοτήτων 
–ευρέως διαθέσιμων και ολιγοδάπα-
νων– φαίνεται να ευνοούν ανθρώπους 
ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου και 
δείκτη νοημοσύνης.
Η διαπίστωση αυτή έρχεται σε μία στιγμή 
που ερευνητές αγωνίζονται να βρουν τρό-
πους να επιβραδύνουν ή να εμποδίσουν 
διαταραχές όπως η νόσος Αλτσχάιμερ, η 
οποία πλήττει εκατομμύρια ανθρώπους 
σε όλο τον κόσμο. Καθώς ένα μεγάλο 
ποσοστό των ατόμων που ανήκουν στη 
μεταπολεμική γενιά της έκρηξης της γεν-
νητικότητας γηράσκει, οι σχετικές με την 
άνοια ασθένειες αναμένεται να αυξηθούν, 
άρα η μείωση του ποσοστού των ανθρώ-
πων που πλήττονται θα μπορούσε να έχει 
πολύ σημαντικά αποτελέσματα. 
Εξίσου ενδιαφέρουσα από επιστημονικής 
άποψης είναι η διαπίστωση ότι η πνευμα-
τική δραστηριότητα, όπως το μπριτζ, μπο-
ρεί να αλλάξει τη μοριακή πορεία μίας 
νευρολογικής διαδικασίας. 

«Ðþò ìðïñåß íá íéêçèåß ï ìïñéáêüò 
êáèïñéóìüò ôçò íüóïõ Áëôó÷Üéìåñ 
ìå ôï íá ðáßæïõí ïé çëéêéùìÝíïé ÷áñ-
ôéÜ;», διερωτάται ο Τζόζεφ Κόιλ, καθη-
γητής Ψυχιατρικής και Νευρολογίας της 
Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ, σε μία 
ανάλυση της μελέτης του Βεργκέζι, η 
οποία δημοσιεύεται στο ίδιο τεύχος του 
New England Journal of Medicine.
«Η εμφανής σύγκρουση είναι ανάμεσα 
στη βιολογία και την ψυχολογία», ανέφε-
ρε ο Κόιλ σε μία συνέντευξή του. Ωστόσο, 
οι νευρολόγοι καταλήγουν στο συμπέρα-
σμα ότι ο εγκέφαλος από πολλές απόψεις 
έχει μία “πλαστικότητα”  - οι σκέψεις και 
οι εμπειρίες αλλάζουν τη νευρική δομή 
και τη χημεία του.

Η χρήση του μυαλού στην πραγματικό-
τητα προκαλεί την επαναλειτουργία του 
εγκεφάλου, δημιουργώντας νέες συνά-
ψεις – μπορεί ακόμη και να προκαλέσει 
τη δημιουργία νέων νευρώνων», δήλω-
σε ο Κόιλ. «Άρα η ψυχολογία νικά τη 
βιολογία».
Στην έρευνα του ο Βεργκέζι παρακολού-
θησε την πορεία 469 ανθρώπων άνω των 
75, ξεκινώντας από το 1980. Οι ερευνη-
τές μέτρησαν πόσο συχνά συμμετείχαν 
σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες όπως 
το διάβασμα, το περπάτημα, ο χορός και 
τα επιτραπέζια παιχνίδια. Oι ερευνητές 
παρακολουθούσαν πόσοι απ’ αυτούς εμ-
φάνιζαν άνοια, καθώς γερνούσαν.
Η ομάδα του Βεργκέζι έλυσε επίσης ένα 
αίνιγμα, το πρόβλημα του αβγού ή της 
κότας, που εμπόδιζε τις προηγούμενες 
έρευνες: Οι πνευματικές δραστηριότητες 
αποτρέπουν πραγματικά την άνοια ή η 
άνοια προκαλεί στους ανθρώπους την 
απώλεια ενδιαφέροντος για πνευματικές 
δραστηριότητες; Απορρίπτοντας όποιον 
μπορεί να είχε άνοια εξ αρχής, με βάση 
την ανάλυση της περίπτωσής του, οι 
ερευνητές κατέδειξαν ότι στην δική τους 
έρευνα οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες 
επηρέασαν την άνοια, και όχι το αντίθετο. 
Εκείνοι που έπαιζαν επιτραπέζια παιχνί-
δια διέτρεχαν 74% χαμηλότερο κίνδυνο 
και εκείνοι που έπαιζαν ένα μουσικό όρ-
γανο είχαν 69% χαμηλότερο κίνδυνο. Η 
ενασχόληση με τα σταυρόλεξα μείωσε 
τον κίνδυνο κατά 38%.
Οι αμιγώς σωματικές δραστηριότητες δεν 
κατάφεραν να μειώσουν τον κίνδυνο, 
αναφέρει ο  Βεργκέζι, εκτός από το χορό, 
που μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο, κατά 
75%. Από όλες τις σωματικές δραστηριό-
τητες, ο χορός απαιτούσε τη μεγαλύτερη 
πνευματική προσπάθεια, παρατήρησαν 
οι ερευνητές. Μία προηγούμενη έρευνα 
βρήκε οφέλη στην κηπουρική, η οποία 

Κώστας Κουτουλίδης

ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ
Μ Π Ο Ρ Ο Υ Ν  Ν Α  Ν Ι Κ Η Σ Ο Υ Ν
ΤΗ ΝΟΣΟ ΑΛTΣΧΑΪΜΕΡ
ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟ 
ΜΠΡΙΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΑΚΙ

επίσης απαιτεί τόσο πνευματική όσο και 
σωματική προσπάθεια.
Η Αντρέα Φάρμπμαν, διευθύνων σύμβου-
λος της Αμερικανικής Ένωσης Μουσικής 
Θεραπείας, παρατήρησε ότι η μουσική θε-
ραπεία χρησιμοποιείται ευρέως στη φρο-
ντίδα της νόσου Αλτσχάιμερ.
«Αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνω-
ρίζουν τι ημέρα είναι, ποιο είναι το όνομά 
τους ή πού βρίσκονται, όμως μπορούν 
να θυμηθούν τραγούδια, συγχορδίες και 
μουσική», είπε.
Ο Λον Σ. Σνάιντερ, Καθηγητής Ψυχιατρι-
κής, Νευρολογίας και Γεροντολογίας στο 
Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, 
αναφέρει πως, παρότι οριστικές αποδείξεις 
για τα οφέλη της πνευματικής δραστηριό-
τητας θα προϋπέθεταν μία έρευνα, η οποία 
θα συνέκρινε ανθρώπους που αύξησαν 
συστηματικά την πνευματική τους δραστη-
ριότητα με μία ομάδα ανθρώπων που δεν 
το έκαναν, τα τωρινά αποτελέσματα είναι 
ενθαρρυντικά. 
«Χρησιμοποίησε το για να μην το χάσεις 
- εξασκήστε το μυαλό σας», αναφέρει ο 
Σνάιντερ. Επίσης λέει ότι, καθώς οι συμμε-
τέχοντες στην έρευνα του Βεργκέζι ασχο-
λούνταν με πνευματικές δραστηριότητες 
σε όλη τους τη ζωή, δεν θα ήταν συνετό 
να συμβουλέψουμε ογδοντάχρονους που 
δεν ήταν ποτέ πνευματικά δραστήριοι να 
λύνουν ένα σταυρόλεξο την ημέρα.
Θα ήταν προτιμότερο, είπε, οι άνθρωποι 
να βρουν τρόπους να ακονίσουν το μυα-
λό τους κάνοντας πράγματα που ήδη τους 
ενδιαφέρουν: «Αν σας ενδιαφέρουν τα 
σπορ, μάθετε τους πίνακες αποτελεσμά-
των», είπε. «Η απομνημόνευση στατιστι-
κών δεδομένων είναι μάθηση, αλλά και 
εξάσκηση της μνήμης».  

*  Joe Verghese et als: Leisure activities and the 
Risk of Dementia in the Elderly.N.Engl.J.Med 
2003:348:2508-16
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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”

# xxxx  
$ x  
^ Q8xxx 
& xxx

# Kxxx
$ Qxx 
^ Jx  
& AJχχ

B

N
A∆

Ç áãïñÜ: 

Nότος ∆ύση Βοράς Aνατολή

2 &  Πάσο 2 ^ 3 &    
4 $  5 & Πάσο Πάσο
5 $  Πάσο Πάσο Πάσο

Βγαίνετε τον Άσσο σπαθί. Ο Νότος κό-
βει, συνεχίζει με το δέκα καρό προς την 
Ντάμα του μορ, απ΄ όπου παίζει μικρή 
κούπα προς τον Βαλέ του χεριού του 
και την Ντάμα σας. Σε σας!
∆εν είναι βέβαια η κατάλληλη στιγμή 
να συνεχίσετε με τα σπαθιά, γιατί, γιαυ-
το το λίγο που μπορείτε να σκεφτείτε, 
δυο συμπεράσματα βγαίνουν άμεσα. 
• Ο εκτελεστής έχει επτά ατού (εάν είχε 
οκτώ δεν θα έκανε την εμπάς κούπα με 
ΑΚJ και εννέα ατού στον άξονα).
• Ο εκτελεστής έχει Άσσο Ρήγα καρό τε-
τράφυλλο γιατί αλλιώς δεν θα μπλοκά-
ριζε το χέρι παίζοντας προς την Ντάμα 
αλλά θα τράβαγε Άσσο και Ρήγα ατού 
ελπίζοντας να βρει Ντάμα δίφυλλη στα 
ατού και τα καρά 3-2. 
Ο μόνος τρόπος λοιπόν για να μπαί-
νει το συμβόλαιο μέσα είναι να έχει ο 
σύντροφος το Άσσο πίκα, πράγμα κα-
θόλου απίθανο, αν σκεφτεί κανείς ότι 
ο εκτελεστής με τα φύλλα που έχει θα 
μπορούσε ακόμα και να δοκιμάσει τις 
έξι κούπες. Παίζεται λοιπόν τον Ρήγα 
πίκα προς αποφυγή παρεξηγήσεων (ο 
σύντροφος θα μπορούσε να πιστέψει 
ότι κόβετε καρό για παράδειγμα) και 
συνεχίζετε με πίκα για μια μέσα.

Το χέρι του Νότου:
# J10    $ AKJ9xxx   ^ AK10x    & -

Να βρίσκεστε συνεχώς σε εγρήγορση, 
να σκέφτεστε τα πάντα και θα γίνετε
(πιστεύω) ένας πολύ καλός αμυντικός.

όπου του λείπει Άσσος και Ρήγας. Αυτή 
η επιλογή του δεν μπορεί να εξηγηθεί 
παρά μόνο με το ότι ο συμπαίκτης έχει 
το Ρήγα κούπα!
Τραβάτε λοιπόν τον Άσσο κούπα, βλέ-
πετε το θετικό σινιάλο του συμπαίκτη 
και το ... καρό του Νότου, τραβάτε και 
τον Άσσο καρό και τέλος παίζετε μικρή 
κούπα.
Το χέρι του Νότου:
# AQJ9   $ -    ^ Qxx    & AKJ10xxx

Ο συμπαίκτης σας έκανε πολύ καλά 
που σκέπασε με τον Ρήγα καρό στη 
δεύτερη θέση και σας έδωσε έτσι την 
ευκαιρία να βγάλετε τα σωστά συμπε-
ράσματα για το γύρισμα που έριξε το 
συμβόλαιο.

Φαίνεται ότι ο εκτελεστής έχει μακριά 
και δεμένα σπαθιά και δεν φοβάται την 
αντάμ στο ¨πράσινο¨ χρώμα (εκείνο δη-
λαδή που δεν αγοράστηκε). Για το λόγο 
αυτό αποφασίζετε να βγείτε ουδέτερα 
το σόλο σπαθί σας. Ο εκτελεστής περ-
νάει την Ντάμα του μορ που κρατάει και 
συνεχίζει με τον Βαλέ καρό, που η Ανα-
τολή σκεπάζει με τον Ρήγα που, έπειτα 
από σύντομη σκέψη, γυρνάει μικρή 
πίκα για την κρυφή Ντάμα του Νότου 
και τον Ρήγα σας. Σε σας!
Ακόμα μια φορά η βιασύνη είναι κακός 
σύμβουλος. Έχετε με τους δυο Άσσους 
σας τέσσερις σίγουρες μπάζες και πρέ-
πει να βρεθεί άλλη μια. Την βλέπετε;
Υπάρχει μια πολλή σοβαρή ένδειξη 
που βοηθάει: ο εκτελεστής έχοντας στο 
μορ Ντάμα και Βαλε κούπα δεν προ-
σπάθησε να μετράρει το χρώμα αλλά 
προτίμησε να ξεκινήσει με τα καρά, 

# 10χ
$ QJxx 
^ J109x  
& Qxx

# K7xxx
$ A10x
^ Axxx
& x

B

N
A∆

Ç áãïñÜ: 

Nότος ∆ύση Βοράς Aνατολή

1 &  Πάσο 1$ Πάσο
2 ^  Πάσο 3& Πάσο
3 XA Πάσο Πάσο Πάσο

Ανταμάρετε το τέταρτο δύναμης στην 
κούπα για το 8 της Ανατολής και το 10 
του εκτελεστή, που συνεχίζει με Άσσο 
- Ρήγα - Ντάμα σπαθί διώχνοντας μια 
μικρή κούπα (το ίδιο κι εσεις). Μετά 
παίζει καρό προς τον Βαλε του, έπειτα 
Ρήγα και Άσσο καρό και τέλος κούπα 
προς τον Ρήγα του χεριού. Πιάνετε με 
τον Άσσο και.... σε σας, στην παρακάτω 
θέση:

                      

# xx
$ xx 
^ A9xx 
& KQ9xx

# KJ10x
$ AJ9xx
^ xx
& Jx

B

N
A∆

Ç áãïñÜ: (Zεύγη)

Nότος ∆ύση Βοράς Aνατολή

1 ΧΑ Πάσο 3 ΧΑ Πάσο
Πάσο Πάσο  
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ÈÝìáôá ôå÷íéêÞò

Βορράς Νότος παίζουν το άνοιγμα 1ΧΑ 
με 16-18 πόντους και ομαλή κατανομή.
Επιτίθεστε με το δυο κούπα, όπου ο συ-
μπαίκτης βάζει το δέκα και ο εκτελεστής 
πιάνει με τον Ρήγα. Κατεβαίνει στο μορ 
με τον Άσσο σπαθί (ο συμπαίκτης σας 
βάζει το δυο) και στήνει τη Ντάμα πίκα 
αφηνοντάς τη να τρέξει. Παίρνετε τον 
Ρήγα σας και.... η σειρά σας!
Να επιμείνετε στις κούπες – έχοντας το 
κοντρόλ στα καρά - είναι δελεαστικό, 
όμως σας συμβουλεύω άλλη μια φορά 
να μετρήσετε και να αθροίσετε. Ας δού-
με αν είναι χρήσιμο και σ΄ αυτή την 
περίπτωση.

ÐÑÏÂËÇÌÁ 2ï (***)

Εξασκηθείτε στην εκτέλεση

# ΑJ643 
$ 93  
^ 102
& A852

# KQ1085
$ A6
^ 74
& KQ93

B

N
A∆

# 1098
$ A4 
^ K82
& A7653

# A74 
$ KJ10953
^ A96 
& 8 

B

N
A∆

Ç áãïñÜ:
∆ύση Βοράς Aνατολή Νότος
   1$
πάσο 1 ΧΑ* πάσο 2$
πάσο 4$ Όλοι πάσο

ÐÑÏÂËÇÌÁ 1ï (***)
Ç áãïñÜ:
∆ύση Βοράς Aνατολή Νότος
  2$* 3#
4$ 4#  Όλοι πάσο
* Αδύνατο

Ομάδες. όλοι
στη δεύτερη,
μοίρασε η Α

Ομάδες. BN
στη δεύτερη, 
μοίρασε ο Ν

      Οι λύσεις στη σελίδα 21 

Αντάμ: η &Q                        *Φόρσινγκ

Τα 3ΧΑ φαίνονται καλύτερο συμβόλαιο, 
όμως συγκεντρωθείτε στις 4$ που παίζετε. 
Για να κάνετε 10 λεβέ όλα δείχνουν να 
εξαρτώνται από το αν θα τρέξετε 6 λεβέ στα 
ατού. Τα ερωτήματα που μπαίνουν είναι: 1) 
Από πού κάνετε την εμπάς της $Q; και 2) 
Υπάρχει κάποιος τρόπος να βελτιώσετε τις 
πιθανότητές σας;

Αντάμ: $4

Εάν τα σπαθιά είναι κατανεμημένα  
3-2 στους αντίπαλους δεν έχετε βέβαια 
κανένα πρόβλημα στο χέρι αυτό. Τι μπο-
ρείτε όμως να κάνετε για την περίπτωση 
– αρκετά πιθανή από την αγορά – που 
αυτά είναι χειρότερα μοιρασμένα;

Έχετε αρκετό χρόνο για να σκεφτείτε. 
Εκμεταλλευτείτε τον για να αθροίσετε 
τους πόντους που έχει φανερώσει ο 
εκτελεστής: 4 στα σπαθιά + 5 (γνωστοί) 
στις κούπες + 4 στα καρά = 13 πόντοι. 
Σίγουρα λοιπόν δεν έχει Άσσο και Ντά-
μα πίκα (με 19 πόντους δεν θα άνοιγε 
1ΧΑ). Έχει λοιπόν 9 μπάζες αν έχει τον 
Άσσο πίκα. ∆ιαφορετικά...

Ξεχνάτε λοιπόν τις κούπες και γυρνάτε 
τον Βαλε πίκα εισπράττοντας 2 μέσα 
αντί για μόνο μια. Πανεύκολο για έναν 
που μετράει καλά. Μα πρέπει να μπο-
ρείς και να το κάνεις πράξη.

Το χερι του Νότου:
# Q9xx    $ KQ10x    ^ KJx    & Ax

Από την πρώτη μπάζα: ο εκτελεστής 
έχει Άσσο και Ρήγα κούπα, το άνοιγ-
μα και η εμπιστοσύνη που δείχνει στα 
σπαθιά φανερώνουν ότι το χρώμα είναι 
μετραρισμένο από μόνο του και, τέλος, 
το παίξιμο των πικών βάζει στο χέρι του 
τον Άσσο πίκα. Με 5 από σπαθί 2 από 
πίκα και 2 από κούπα θα μας τραβήξει 
εννέα μπάζες, εκτός αν... Εκτός αν η 
άμυνα βρεθεί στα καρά  Για να αθροί-
σουμε και λίγο: Έχουμε  4 πόντους στις 
πίκες 7 πόντους στις κούπες και 2 στα 
σπαθιά = 13 πόντοι στο σύνολο. Συ-
μπέρασμα: ο εκτελεστής δεν έχει τον 
Ρήγα καρό! (θα είχε ανοίξει 1ΧΑ)
Προσοχή όμως. Αν τραβήξετε τον 
Άσσο καρό τότε ο εκτελεστής θα σας 
τα βγάλει έχοντας την Ντάμα καρό στο 
χέρι. Παίζετε λοιπόν καρό κάτω από 
τον Άσσο, ο συμπαίκτης παίρνει τον 
Ρήγα και γυρνώντας τον Βαλέ καρό, 
σας επιτρέπει να ρίξετε το συμβόλαιο 
ξαναπαίζοντας στο χρώμα.
Το χερι του Νότου:
# Axx    $ AKx      ^ Qxx    & Qxxχ
Αυτή η διανομή το αποδεικνύει για 
άλλη μια φορά: ο μεγαλύτερος εχθρός 
των αμυνόμενων δεν είναι ο εκτελεστής 
αλλά η ίδια τους η τεμπελιά!

# xx
$ - 
^ 9 
& 9x

# KJ10
$ J9
^ -
& -

B

N
A∆

Ç áãïñÜ: (Zεύγη)

Nότος ∆ύση Βοράς Aνατολή

1 &  1 $ 3 & Πάσο
3 XA Πάσο  Πάσο Πάσο

# QJx
$ 9xx
^ 108
& AK9xx

# K10x
$ QJ8xx
^ A7xx
& x

B

N
A∆
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∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος
πάσο πάσο 1& κόντρ    
πάσο 1^ πάσο 2$
πάσο 2# πάσο 2ΝΤ
πάσο 3ΝΤ Όλοι πάσο

        Άμυνα για
  ðñùôáèëçôÝò

Γιώργος Ρούσσος

33

Κατά την τελευταία ημέρα του Πανελλη-
νίου Πρωταθλήματος Ζευγών Όπεν 2006, 
παρουσιάστηκε η εξής ενδιαφέρουσα 
διανομή. Μετά από το πάσο το δικό 
σου και του εξ αριστερών σου Βορρά ο 
σύντροφος Ανατολή ανοίγει την αγορά 
με 1&. Η συνέχεια εξελίσσεται ως εξής:

κούπα, τον Α καρό και τρεις από σπαθί.
Είναι λοιπόν φανερό ότι με όλες τις 
άμυνες, αργά ή γρήγορα, ή εσύ ή ο σύ-
ντροφος θα γυρίσετε καρό. Και αν μεν ο 
σύντροφος κρατάει την Ντάμα, όποιος 
και να το γυρίσει, το συμβόλαιο θα πέ-
σει, αν όμως κρατάει τον Βαλέ, ο εκτε-
λεστής καλείται να μαντέψει ποιος έχει 
τον Κ και θα μαντέψει πολύ πιο δύσκο-
λα στην  τρίτη λεβέ, παρά όταν θα έχει 
αποκαλυφθεί η θέση των λοιπών ονέρ.
Τα τέσσερα χέρια ήταν:

Μην βαρυγκωμάτε όταν οι αντί-
παλοι, ύστερα από μια εξαιρετική 
τους αγορά, εκτέλεση ή άμυνα, 
αμείβονται πλουσιοπάροχα εις 
βάρος σας. Αυτή είναι η ομορφιά 
του παιχνιδιού. Συγχαρείτε τους.

Καταρχήν ο σύντροφος δεν άνοιξε μαζέρ 
αλλά το 3φυλλο KQ10 σπαθί. Άρα δεν 
έχει ούτε 5# ούτε 5$. Οπότε η κατανομή 
του Νότου είναι 3-6-2-2. Μετράς 10π. σε 
σένα και τον μορ, άρα ο εκτελεστής έχει 
17-18π. Οι 19π. αποκλείονται, ο σύντρο-
φος δεν θα άνοιγε 3φυλλο χρώμα με 
11π. Οπωσδήποτε ο Νότος κρατάει #Α, 
&Α και $ΑΚ, σύνολο 15π. Αν επί πλέον 
έχει $Q και #J δεν θα έπαιζε ποτέ σπαθί 
στην δεύτερη λεβέ. Θα δοκίμαζε τις κού-
πες και θα κατέβαινε με τον ^Α για την 
εμπάς πίκα. Το ίδιο και με J10 κούπα και 
#J. Άρα δεν έχει τον #J και του λείπει μια 
μπάζα, εκτός αν οι κούπες του δεν είναι 
καλές, οπότε θα πέσει ούτως ή άλλως.
Σχηματίζουμε το χέρι του συντρόφου:

# Κ J ; x, $ Q x x x, ^ ; x, & K Q 10

Με την προϋπόθεση ότι τα σποτ του 
εκτελεστή στις κούπες είναι ισχυρά, 
τα άγνωστα για σένα στοιχεία είναι: 
πρώτον αν ο σύντροφος κρατάει το 
10# και δεύτερον ποιο ονέρ έχει  ο 
εκτελεστής στα καρά. Την Q ή τον J;
Να πιάσεις το σπαθί με τον Βαλέ ή να 
μην πιάσεις; Κι αν πιάσεις τι γυρίζεις, 
σπαθί και κούπα αποκλείονται. Πίκα 
είναι μια καλή ιδέα γιατί πετάς το ανέ-
βασμα του Βορρά. Για να δούμε όμως. 
Κρατώντας και το 10, ο εκτελεστής θα 
βάλει την Ντάμα και θα κάνει ντακ. Αν 
τότε ο σύντροφος γυρίσει πίκα, περνάει 
το 10 και παίζει τρεις γύρους κούπα δί-
νοντας την Ντάμα και πραγματοποιώντας 
το συμβόλαιό του, με δυο μπάζες από 
πίκα, πέντε κούπες και δυο Άσσους. Αν 
δεν έχει το 10, θα βάλει το 9 και στο 
10 του συντρόφου θα κάνει πάλι ντακ.
Τι γυρίζει τότε ο σύντροφος; Τον Κ# ίσως. 
Ο εκτελεστής πιάνει τον Α, κατεβαίνει με 
την  Q και παίζει σπαθί. Η άμυνα τότε πραγ-
ματοποιεί 4 μπάζες στα μαύρα, αλλά ο 
εκτελεστής κατεβαίνει με τον ^Α και μετά 
την εμπάς κούπα πραγματοποιεί το συμ-
βόλαιό του, με 2 μπάζες από πίκα, 3 από 

# Q94  
$ 4  
^ A1062  
& 97653

# 876
$ 53 
^ K9854  
& J42

# KJ53  
$ Q987
^ J3 
& KQ10

# A102
$ AKJ1062 
^ Q7
& A8

B

N
A∆

Κρατάς: #876, $53, ^K9854, &J42.
Εκτός από την αγορά του Βορρά, 
παίζετε καλύτερο μινέρ με τον σύ-
ντροφο γι’ αυτό και προτιμάς αντάμ 
σπαθί για να δεις τον ακόλουθο μορ:

Ο εκτελεστής πιάνει την ντάμα του 
συντρόφου σου με τον Άσσο του 
και, προς μεγάλη δυσφορία του 
άξονά σου, ξαναπαίζει σπαθί. Είσα-
στε end-play  από το δεύτερο χαρτί.
Όμως έχεις το πλεονέκτημα να ξέ-
ρεις περίπου τα χαρτιά του συντρό-
φου και του Νότου χωρίς να τα 
βλέπεις. Μπορείς να βρεις άμυνα;

Μικρό σπαθί λοιπόν για τον Κ του συντρό-
φου που κλείνει τα ματάκια του και βάζει 
κάτω το 3 καρό. Αν ο εκτελεστής βάλει την 
Ντάμα, ο Κ σου πετάει τον Α, εμπάς κού-
πα και τέταρτη κούπα για την Ντάμα της 
Ανατολής που παίζει σπαθί για τον Βαλέ 
σου και εσύ πίκα. Ο σύντροφος περιμένει 
στο τέλος να σκοράρει μια  μπάζα στην 
πίκα και τον Βαλέ καρό για το μια μέσα.
Η εξαιρετική σου άμυνα δεν βρίσκεται εύ-
κολα στο τραπέζι. Αλλά και αν βρισκόταν 
δεν θα είχε την ανάλογη ανταμοιβή, μια 
και οι περισσότεροι έπαιξαν 4$ μια μέσα.
Ανταμείφθηκε όμως η εξαιρετική αγο-
ρά των 3ΝΤ και μάλιστα με 23π.σε 
τοπ 26, οδηγώντας τους Ζώτο – Λα-
μπρινό στην κατάκτηση της β! θέσης.  
                                                    

# Q94  
$ 4  
^ A1062  
& 97653

# 876
$ 53 
^ K9854  
& J42

Eσύ

B

N
A∆
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ÄéáâÜæïíôáò ôá öýëëá
∆ημήτρης Ναθαναήλ

Πριν να προλάβει να αποφασίσει πως 
θα άνοιγε το ωραίο αυτό χέρι, 1#, 2^ 
(συμβατικό) ή 4#, το επίπεδο των αγορών 
ήταν ήδη στα ύψη:

Το εάν και πότε πρέπει ένας εκτελεστής να εγκαταλείψει το “εκ προοιμίου” (a priori) παίξιμο σύμφωνα 
με το νόμο των πιθανοτήτων (percentage play) και να αναζητήσει άλλο δρόμο, εφόσον έλαβε, είτε 
από τις προηγηθείσες αγορές, είτε από τα πρώτα στάδια του παιξίματος (π.χ. αντάμ), καθοριστικές 
πληροφορίες, είναι δείγμα μεγάλης πείρας.

# KJ109872
$ -
^ AKQ4
& Q10

Ο εκτελεστής της δια-
νομής μας σήκωσε σαν 
Νότος και με όλους στην 
ζώνη - σε αγώνα ομάδων 
- τα εξής φύλλα: 

Η δήλωση 2$ έδειχνε τουλάχιστον 5/5 και 
χέρι, παικτικά, κοντά στο άνοιγμα.
∆ίχως πολλές επιλογές ο Νότος δήλωσε 
4#, αγορά που είχε την εξής απρόσμενη 
συνέχεια: 5^ από τη ∆ύση και 6# από το 
Βορρά, που όρισε και το τελικό συμβόλαιο.
Η ∆ύση επέλεξε για έξοδο τον $J και ο Νό-
τος είχε την εξής εικόνα:

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος

2$ πάσο 4$ ?

Ο εκτελεστής έβαλε μι-
κρό κούπα από το μορ 
και έκοψε τον Άσσο της 
Ανατολής με το #7. Το 
σλεμ είναι τραβηχτό αν 
τα ατού είναι 2-1 ή αν 
ο &Α είναι ξερός στη 
∆ύση ή αν η Ανατολή 
έχει δύο καρά για να 
κόψουμε τη χανόμε-
νη στο μορ με το #Α 
και μετά να κάνουμε 
εμπάς της Ντάμας 
ατού, στα σίγουρα από 
την Ανατολή.

Η δήλωση, όμως, 5^ της ∆ύσης δεν είναι 
πιθανό να έγινε με τον Jxxxx και καλού-
μαστε να επιλέξουμε μεταξύ των κατανο-
μών :
α) # -    $KJ10xx  ^Jxxxxx   &Ax και
β) # -    $KJ10xx  ^Jxxxxxx &A
Η κατανομή α’ έχει πολύ μεγαλύτερη 
πιθανότητα από τη β’ και δεδομένου 
ότι απαιτείται διαφορετική εκτέλεση (με 
λάθος της άμυνας) στην περίπτωση β’ 
την επιλέγουμε, έχοντας και την συμπλη-

# A65
$ 65432 
^ 103
& K32

# -
$ KJ1097 
^ J97652
& AJ

# Q43
$ AQ8 
^ 8
& 987654

# KJ109872
$ -
^ AKQ4
& Q10

B

N
A∆

# Α65
$ 65432 
^ 103
& K32

# KJ109872
$ -
^ AKQ4
& Q10

B

N
A∆

# -
$ 65 
^ 103
& 32

# -
$ K 
^ J976
& A

# -
$ - 
^ 8
& 87654

# J
$ -
^ AKQ4
& Q

B

N
A∆

ÈÝìáôá ôå÷íéêÞò

ρωματική πληροφορία ότι δεν υπήρξε 
“Lightner double”, το κοντρ που ζητάει 
διαφορετική έξοδο.
Ποια λοιπόν πρέπει να είναι η εκτέλεση 
στην υποθετική (εδώ και πραγματική) δι-
ανομή που ήταν ως εξής: 

Αφού δεν υπάρχει δυνατότητα να κόψου-
με στο μορ τη χανόμενη στα καρά, απαι-
τείται squeeze  με endplay (κλείσιμο) κατά 
της ∆ύσης. 
Για το φόβο ότι η τελευταία μπορεί να 
γυρίσει στην κρίσιμη στιγμή τον ^J και να 
μπλοκάρει το χρώμα, είναι απαραίτητο να 
αναπτύξουμε την απειλή στην κούπα, δη-
λαδή με τρία συνολικά κοψίματα να ελέγ-
χει τις κούπες αποκλειστικά η ∆ύση.
Τώρα η εκτέλεση είναι προγεγραμμένη, 
σχεδόν ρουτίνα. Αφού κόψαμε την αντάμ 
με το #7 (γιατί το 2 χρειάζεται για παρα-
μονή ή κατέβασμα στο μορ), συνεχίζουμε 
με το &10 για το τυχόν λάθος της άμυνας 
αλλά και σαν απαραίτητο βήμα για το 
σκουίζ. 
Η ∆ύση βάζει το Βαλέ και ο Ρήγας κερδίζει 
τη λεβέ. Τώρα ακολουθεί νέο κόψιμο κού-
πας με το #8 και συνεχίζουμε με το 9# για 
τον Άσσο του μορ και το 6#.
Όποιο και αν είναι το παίξιμο της Ανατο-
λής θα μπορέσουμε να κόψουμε άλλη μία 
κούπα και συνεχίζοντας να τραβάμε ατού 
να έχουμε την εξής θέση: 

Στο παίξιμο του #J η ∆ύση σκουιζάρεται 
και παραδίνεται. Αναγκάζεται να ξεφυλ-
λίσει τον $K και τώρα, πιάνοντας τον &Α, 
δεν ωφελεί ούτε το γύρισμα του ^J για να 
μπλοκάρει το χρώμα, δεδομένου ότι οι 
κούπες του μορ έχουν γίνει καλές.
Μία σχετική διανομή έχει δημοσιευτεί 
πριν από 36 και κάτι χρόνια στο βραβευ-
μένο άρθρο του Geza Ottlik με τίτλο “The 
Quest”, που δημοσίευσε το γνωστό Γαλλι-
κό περιοδικό “Le Bridgeur”.

Το ∆.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Μπριτζ αισθάνεται την ανάγκη να 
ευχαριστήσει θερμά τον πρόεδρο 
της Eastern Mediterranean 
Maritime LTD κ. ÈáíÜóç Ìáñôßíï, 
ο οποίος με τη νέα ευγενή χορηγία 
του συντέλεσε ώστε 10 junior 
áèëçôÝò μας να συμμετάσχουν στο 
Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ζευγών και 
στο Camp Νέων που γίνονται από 
30/6 έως 11/7 στη Σλοβακία.
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ÃñÜöåé ï Âüñåéïò
# 764
$ ΑK42 
^ K753
& K9

# A95
$ Q975
^ AJ64
& AQ

B

N
A∆

# 764
$ ΑK42 
^ K753
& K9

# KQJ82
$ 6
^ 6
& J109762

# 103 
$ J1083
^ Q1092 
& 543

# A95
$ Q975
^ AJ64
& AQ

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Aνατολή Nότος
 1^ πάσο 1$ 
1# 3$ πάσο 3#
4& πάσο πάσο 4$
Όλοι πάσο

∆ύο διανομές, που παίχθηκαν σε αγώνες ομάδων και στις οποίες δημιουργήθηκαν
δύο μεγάλα swing, θα δούμε παρακάτω.

Ν ήταν εξίσου εντυπωσιακή: Καταρχήν 
άφησε την πρώτη πίκα έξω και έπιασε 
την δεύτερη με τον #Α, όπου η Α ακο-
λούθησε. Στη συνέχεια έπαιξε μόνο ένα 
γύρο ατού με τον $Α (η ∆ ακολούθησε 
με λιμό) και έπαιξε τον ̂ Κ και καρό στον 
^J. Όταν στη λεβέ αυτή η ∆ ξόφλησε 
σπαθί, ακολούθησε &Α, &Κ, ^Α και 
καρό που έπιασε η A.
Η θέση είναι:

Όλοι στη δεύτερη, μοίρασε ο ΝΒΝ στη δεύτερη, μοίρασε ο Β 

# 7
$ Κ42  
^ -
& -

# 9
$ Q97
^ -
& -

B

N
A∆

Η Α, που έχει μείνει με J108 στις κούπες 
και ένα σπαθί, είναι κλεισμένη. Αν παίξει 
σπαθί, εκτός ταμπλό, ο εκτελεστής θα 
διώξει πίκα από το ένα χέρι, θα κόψει 
στο άλλο και θα πληρώσει στο τέλος μία 
λεβέ από ατού, ενώ βλέπετε τι θα συμβεί 
αν γυρίσει ατού: +620.
Το πλήρες χέρι:

# K8
$ K8742  
^ A5
& A1063

# AQJ1095
$ A6
^ K972
& 8

B

N
A∆

Στο πρώτο τραπέζι οι ΒΝ κατέληξαν 
στις 6#. Μετά από την αντάμ της $Q 
ο εκτελεστής έπιασε με τον $Α και δεν 
δυσκολεύτηκε να πραγματοποιήσει 13 
μπάζες, κόβοντας δύο καρά στον μορ 
και επιστρέφοντας δύο φορές στο χέρι 
με κοφτό σπαθί: + 1460. Στο άλλο τρα-
πέζι οι ΒΝ αγόρασαν το γκραν σλεμ στις 
πίκες, αλλά ο εκτελεστής είχε την ατυχία 
να δεχθεί αντάμ ατού (μία πολύ καλή 
επιλογή αντάμ εναντίον γκραν σλεμ). 
Μετά από αυτή την αντάμ το καλύτερο 
πλάνο του εκτελεστή είναι να μετράρει τις 
κούπες του μορ. Αν οι κούπες είναι 3-3 
(36%), δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν όμως 
είναι 4-2 (48%), ο εκτελεστής δεν μπορεί 
να μαζέψει τα ατού πριν κόψει ένα καρό 
στο μορ. (άλλωστε το κοφτό καρό θα 
χρησιμεύσει σαν κατέβασμα στον μορ, 
προκειμένου να κοπεί η τέταρτη κούπα). 
Κέρδισε, λοιπόν την αντάμ στο μορ και 
έπαιξε κούπα στον $Α και κούπα στον 
$Κ, όπου όμως τον περίμενε μια δυσά-
ρεστη έκπληξη. Η Α έκοψε τον $Κ και 
γύρισε ατού, βάζοντας το συμβόλαιο 
τρεις μέσα: -300

Στην διανομή αυτή, που παίχθηκε μέσω 
ίντερνετ μεταξύ μιας ιταλικής και μιας 
πολωνικής ομάδας, στο πρώτο τραπέζι 
το πολωνικό ζευγάρι κατέληξε στις 6$: 
Ο Β άνοιξε την αγορά με 1^, ο Ν αγόρα-
σε 1$, η ∆ παρεμβλήθηκε με 1# και ο 
Β έδωσε το φιτ με 3$. Στη συνέχεια και 
χωρίς οι αντίπαλοι να αναμειχθούν στην 
αγορά, οι ΒΝ αγόρασαν το σλεμ. Το συμ-
βόλαιο αυτό δεν έχει καμία πιθανότητα 
επιτυχίας, ακόμη και με τα ατού 3-2 και τα 
καρά 3-2 με την ^Q εντός. Ο εκτελεστής 
έπιασε αμέσως την αντάμ του #Κ με τον 
#Α και έπαιξε δύο γύρους ατού με τον 
$Α και τον $Κ. Όταν στο δεύτερο γύρο 
η ∆ δεν ακολούθησε, έπαιξε τον ^Κ και 
καρό στον ̂ J που κράτησε, αλλά η ∆ ξό-
φλησε σπαθί. Με την εκτέλεση αυτή το 
συμβόλαιο μπήκε τελικά 3 μέσα (μία από 
ατού, δύο πίκες και ένα καρό): -300.
Στο άλλο τραπέζι η αγορά πήγε:

Οι Ιταλοί έδειξαν καλύτερη κρίση μένο-
ντας στη μανς, αλλά και η εκτέλεση του 
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 Η πλήρης διανομή:

# K8
$ K8742  
^ A5
& A1063

# 63
$ QJ1053
^ J8
& J972

# 742 
$ 9
^ Q10643 
& KQ54

# AQJ1095
$ A6
^ K972
& 8

B

N
A∆

Μήπως βλέπετε την εκτέλεση που θα 
μπορούσε να δώσει στον εκτελεστή το 
συμβόλαιό του;
Ο εκτελεστής κερδίζει την αντάμ ατού και 
παίζει ^Α, ^Κ και καρό που κόβει στο 
μορ. Επιστρέφει στο χέρι με τον $Α, μα-
ζεύει τα ατού σε δύο γύρους και παίζει 
κούπα στον $Κ. Όταν στη λεβέ αυτή η 
Α δεν ακολουθεί, ο εκτελεστής έχει πλή-
ρη εικόνα για τα χέρια της άμυνας. Η ∆ 
ξεκίνησε με 2-5-2-4 και η Α με 3-1-5-4. 
Η θέση είναι: 

# -
$ 87  
^ -
& A10

# -
$ QJ
^ -
& J9

# - 
$ -
^ Q10 
& KQ

#109
$ -
^ 9
& 8

B

N
A∆

Στη θέση αυτή ο εκτελεστής επιστρέφει 
στο χέρι με κοφτή κούπα (η Α ξοφλάει 
καρό) και συνεχίζει με το τελευταίο του 
ατού. Το διπλό σκουίζ θα του δώσει την 
13η λεβέ.

ÈÝìáôá ôå÷íéêÞò

Εξασκηθείτε στην αγορά

# 976
$ 64
^ KQ105
& A765

# AK76
$ Q107
^ Q6
& KJ87

# AJ6
$ 106
^ J75 
& KQ1076

1. 2. 3.

#  KQ9
$ 83 
^ K1084
& AJ83

# A87
$ KQ54
^ A3 
& J987

4. 5.

«Παίζουμε κοντρ νέγκατιβ μέχρι τις 2 
πίκες», λέει ένας καλός παίκτης σε έναν 
άλλον, με τον οποίο θα παίξει για πρώτη 
φορά σε κάποιο τουρνουά. ∆εν είναι, 
όμως, καθόλου ακριβής στον προσδι-
ορισμό του. Στην πραγματικότητα ήθε-
λε να πει ότι μέχρι τις 2 πίκες το κοντρ 
υπόσχεται το μαζέρ που λείπει, ενώ σε 
υψηλότερο επίπεδο όχι απαραίτητα. Με 
άλλα λόγια σε χαμηλότερο επίπεδο το 
κοντρ είναι, απλώς, περισσότερο τυπικό. 
Στις αγορές φραγμού των αντιπάλων, 
από το επίπεδο 3 και άνω, το κοντρ εξα-
κολουθεί να είναι «εποικοδομητικό» - 
δεν κοντράρουμε δηλαδή μόνο με λεβέ 
στα ατού – και δείχνει, συνήθως- ένα χέρι 
ομαλής ή ημι – ομαλής κατανομής, που 
δεν έχει άλλη σαφέστερη αγορά να κάνει. 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Μετά από άνοιγμα του συμπαί-
κτη σας 1& και παρεμβολή φραγ-
μού 3^ δεξιά σας, τι αγοράζετε με: 

Κοντρ Νέγκατιβ (Γ) 
ψηλότερο επίπεδο. Προφανώς το κοντρ 
δείχνει καλό χέρι και όσο λιγότερο τυπι-
κό είναι τόσο περισσότερη δύναμη πρέ-
πει να έχει (εννοείται ότι το τυπικό χέρι 
που λέει κοντρ από την θέση του ανοί-
ξαντα είναι, από άποψη κατανομής, αυτό 
που υποστηρίζει όλα τα άλλα χρώματα). 
Εάν έχουμε ανοίξει την αγορά και ο συ-
μπαίκτης μας έχει αγοράσει κοντρ, σε 
παρεμβολή φραγμού του αντιπάλου, 
το μετατρέπουμε τώρα σε τιμωρίας 
κάπως πιο εύκολα, ανάλογα και με το 
επίπεδο που έχει φτάσει η αγορά. Εάν 
αγοράσουμε κάποιο άλλο χρώμα πρέ-
πει να έχουμε υπόψη μας ότι η αγορά 
μας αυτή είναι πολύ πιθανό να είναι η 
τελική. Τέλος, αγορά 3ΧΑ εκ μέρους 
μας δείχνει εκτός από κράτημα και έξτρα 
δύναμη, καθώς ο συμπαίκτης που είπε 
κοντρ μπορεί να έχει μόνο 9 πόντους.  
Το καλό, στις περισσότερες περιπτώ-
σεις που συνεχίζουμε να αγοράζουμε 
είναι ότι η εκτέλεση γίνεται με ανοι-
κτά τα φύλλα, σχεδόν, καθώς το χέρι 
αριστερά μας έχει, λίγο – πολύ, περι-
γραφεί. Από την άλλη όμως τα φύλ-
λα στα υπόλοιπα χρώματα μπορεί 
να είναι πολύ άσχημα κατανεμημένα.
Μετά από άνοιγμά μας 1&, παρεμβολή 
φραγμού 3^ αριστερά μας και κοντρ 
του συμπαίκτη μας, τι αγοράζουμε με: 

         
# KJ
$ QJ62
^ J65
& A985

# QJ
$ K6
^ K1054
& AJ765 

# 863 
$ K
^ A82
& AKQ1032

1. 2. 3.

# AJ103
$ KQ
^ 8
& AKJ1076

# Q83
$ AK5
^ 53
&  KJ1087

4. 5.
O παίκτης που άνοιξε την αγορά έχει 
σχεδόν πάντα πιο δύσκολη αγορά απέ-
ναντι σε μια αγορά φραγμού. Καταρχήν, 
αν ο σύντροφός του πασάρει, είναι πιο 
προσεκτικός στο ξανάνοιγμα  της αγοράς 
(reopening), καθώς τώρα αγοράζει ή 
καλεί τον συμπαίκτη του να αγοράσει σε 

Λουκάς Ζώτος

Οι λύσεις στη σελίδα 23
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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. Τέ-

λειωσε και η τέταρτη χρονιά. Τα 

παρακάτω χέρια μοιράστηκαν 

και σχολιάστηκαν το Μάιο του 

2005. Έχουν γίνει οι απαραίτη-

τες τροποποιήσεις για παρουσί-

αση υπό μορφήν άρθρου.

# 84 
$ 73  
^ 754  
& AQJ1087

# J1072  
$ J10985  
^ Q8  
& 53

# Q96  
$ 642  
^ K1092  
& K62

# AK53 
$ AKQ 
^ AJ63 
& 94

B

N
A∆

ÄéáíïìÞ  1

Nότος ∆ύση Βοράς Aνατολή

2XA - 3XA 

ΑΜΥΝΑ ΣΤΑ
ΧΩΡΙΣ ΑΤΟΥ,
ΟΤΑΝ Ο ΜΟΡ
ΕΧΕΙ ΜΑΚΡΥ ΧΡΩΜΑ

Όταν ο εκτελεστής πρέπει να ανα-
πτύξει ένα μακρύ χρώμα στο μορ και 
δεν έχει εξωτερικά κατεβάσματα, τότε 
κάποιες φορές η άμυνα μπορεί να 
ενεργήσει έτσι ώστε να καταστρέψει το 
πλάνο του.
Η πλέον γνωστή περίπτωση – που δεν 
περιλαμβάνεται εδώ – είναι όταν λεί-
πει ο Άσσος. Ο αμυνόμενος που κρα-
τάει τον Άσσο θα πρέπει να αφήσει 
ένα-δυο γύρους έξω. Ο συμπαίκτης 
του θα δώσει μέτρημα κι έτσι θα ξέρει 
τι ακριβώς να κάνει.
Όσα θα δείτε παρακάτω ισχύουν βέ-
βαια και όταν το μακρύ χρώμα το κρα-
τάει ο εκτελεστής κι επομένως δε βρί-
σκεται σε κοινή θέα. Τότε, ασφαλώς, η 
άμυνα γίνεται πιο δύσκολη.
Τέσσερα χέρια -δύο μόνο θέματα- με 
αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας.

 
 
 
 

Απλή και γνωστή περίπτωση. Ο εκτε-
λεστής χρειάζεται τα σπαθιά του μορ 
και βρίσκεται κυριολεκτικά στο έλεος 
της Ανατολής. Αν η Ανατολή κάνει το 
εγκληματικό λάθος και πάρει με το 
Ρήγα την πρώτη φορά που θα κάνει 
την εμπάς ο εκτελεστής, οι Β-Ν θα κα-
ταλήξουν με 11 λεβέ.
Αντίθετα, αν αφήσει έξω, τότε ο Νό-
τος θα επαναλάβει την εμπάς και θα 
μπει δύο μέσα.
Αν τέλος η Ανατολή αφήσει έξω αφού 
όμως πρώτα σκεφτεί, τότε ο εκτελε-
στής δε θα επαναλάβει την εμπάς και 
θα μπει μόνο μία μέσα, σώζοντας αρ-
κετούς πόντους στα ζεύγη.
Εδώ να σημειωθεί ότι κάποιοι σε 
ανάλογη θέση με αυτή της Ανατολής, 
σκέφτονται παραπειστικά χωρίς να 
έχουν το Ρήγα. Αυτό δεν είναι μπλό-
φα, είναι κλοπή και πέραν της επα-
νορθωτικής βαθμολογίας υπάρχουν 
και πειθαρχικές κυρώσεις.
Ορίστε άλλη μία φορά η ίδια περί-
πτωση.

Τώρα όμως η άμυνα (Ανατολή) δεν 
έχει τρίφυλλο Ρήγα αλλά δίφυλλο. 
Θέλει γερά νεύρα για ν’ αφήσει κανείς 
έξω αλλά και πάλι αυτή είναι η σωστή 
ενέργεια.
Σκεφτείτε τι θα γίνει αν η Ανατολή 
αφήσει έξω μετά από σκέψη. Ο Νότος 
δε θα επαναλάβει την εμπάς και δε θα 
χάσει καμία λεβέ στα καρά!

# 1062 
$ 98  
^ AQ10965 
& 87

# KJ84  
$ J1073  
^ 842  
& J5

# 975  
$ Q64  
^ K7  
& Q10432

# AQ3  
$ AK52 
^ J3
& AK95

B

N
A∆

Nότος ∆ύση Βοράς Aνατολή

2XA - 3XA 

ÄéáíïìÞ  2

# 963 
$ Q54 
^ AJ1097 
& 82

# Q107  
$ J1092  
^ Q5  
& 10953

# K542  
$ K76  
^ K642  
& 76

# AJ8  
$ A83
^ 83  
& AKQJ4

B

N
A∆

Nότος ∆ύση Βοράς Aνατολή

1& - 1^ -
2XA - 3XA 

ÄéáíïìÞ  3
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο  (***)

Ομάδες. BN
στη δεύτερη, μοίρασε ο Ν

 ∆ Β Α Ν
    1$
 πάσο 1 ΧΑ* πάσο 2$
 πάσο 4$ Όλοι πάσο

# 1098
$ A4 
^ K82
& A7653

# KJ32
$ 2
^ Q1032
& QJ94

# Q65
$ Q876 
^ J74 
& K102

# A74 
$ KJ10953
^ A96 
& 8 

B

N
A∆

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2ο  (***)

Ομάδες. όλοι στη δεύτερη,
μοίρασε η Α

Επίσης απλή και κομψή είναι η 
λύση του προβλήματος αυτού 
αλλά …αφού πρώτα την δού-
με. Το «κλειδί» της επιτυχίας εί-
ναι αφού κερδίσετε αμέσως την 
αντάμ με τον Άσσο στο χέρι σας 

# ΑJ643
$ 93  
^ 102
& A852

# 9
$ K54 
^ AQJ86
& J1076

# 72
$ QJ10852 
^ K953 
& 4

# KQ1085
$ A6
^ 74
& KQ93

B

N
A∆

 ∆ Β Α Ν
   2$* 3#
 4$ 4#  Όλοι πάσο

*Φόρσινγκ

Αντάμ: η &Q

Αντάμ: $4

και πάρετε τα ατού των αντιπά-
λων να παίξετε τον Ρήγα σπα-
θί! Στη συνέχεια δίνεται χέρι 
στους αμυνόμενους, παίζοντας 
μια χανόμενη – κούπα ή καρό. 
Αυτοί, αφού πάρουν τις λεβέ 
στα κόκκινα χρώματα, θα πρέ-
πει να ανοίξουν τα σπαθιά ή 
να παίξουν εκτός ταμπλό. Στη 
δεύτερη περίπτωση διώχνετε 
το μικρό σπαθί από το ένα χέρι 
και κόβετε από το άλλο. Στην 
πρώτη περίπτωση, εφόσον 
παιχτεί ο Βαλές ή το 10, ακο-
λουθείτε με μικρό σπαθί από 
το αμέσως επόμενο χέρι. Εάν 
ο επόμενος αντίπαλος δώσει 
σπαθί αυτά είναι μοιρασμένα 
3-2. Αν ξοφλήσει κάνετε απλά 
την μαρκαρισμένη – πλέον- 
εμπάς.
Πιθανότητες επιτυχίας του 
συμβολαίου; 100%! 

Προφανώς πρέπει να αναζη-
τήσετε την $Q στην Ανατολή, 
αφού μόνο στην περίπτωση 
αυτή έχετε την ευχέρεια να τρα-
βήξετε πρώτα ένα μεγάλο ονέρ 

και να προστατευτείτε έτσι από 
την περίπτωση της ξερής Ντάμας 
εκτός εμπάς. Τι γίνεται όμως στην, 
καθόλου αμελητέα, περίπτωση 
που η εμπάς επιτυγχάνει αλλά 
η Ντάμα βρίσκεται τετράφυλλη;  
Για να προστατευτείτε και από 
την πιθανότητα αυτή πρέπει να 
ξεκινήσετε κερδίζοντας τον &Α 
στο μορ και κόβοντας σπαθί 
στο χέρι σας (με το 9 ατού, για 
περισσότερη σιγουριά)! Στη συ-
νέχεια παίζετε μικρό ατού στον 
Άσσο και εμπάς ατού. Εάν αυτή 
περάσει και η ∆ύση ακολουθή-
σει, κανένα πρόβλημα.  Εάν η 
∆ύση δεν δώσει ατού παίζετε 
τον Άσσο πίκα και μετά Άσσο και 
Ρήγα καρό. Από το μορ συνεχί-
ζετε τώρα με σπαθί που κόβετε 
στο χέρι σας. Στο σημείο αυτό 
έχετε στο χέρι σας KJ ατού και 
3 χανόμενες – 2 πίκες και ένα 
καρό. Παίζετε κάποια από τις χα-
νόμενες και περιμένετε απλά να 
κάνετε το KJ ατού!
Φαίνεται εύκολο αλλά στην πρά-
ξη ακόμα και κορυφαίοι παίκτες 
μπορεί να αποτύγχαναν.

Σε αντίθεση με τα δύο προηγούμενα 
χέρια, εδώ η άμυνα δε χρειάζεται να 
μπλοφάρει για να κερδίσει. Αρκεί να 
παίξει καλά. Καλά αλλά ταυτόχρονα 
ασυνήθιστα.

Ο Νότος, αφού πιάσει με τον Άσσο 
κούπα την αντάμ του Βαλέ, πρέπει να 
συνεχίσει με την εμπάς καρό: το 8, το 
5 από τη ∆ύση, το 7 από το μορ. Η 
Ανατολή, για να αποφύγει τις άνω, 
θα πρέπει να αφήσει έξω αλλά το 
κακό έχει ήδη γίνει.

Πώς θα μπορούσαν να έχουν εξελι-
χθεί διαφορετικά τα πράγματα; Αν 
η ∆ύση έβαζε σε πρώτη φάση τη 
Ντάμα καρό! Τώρα πια δε μπορεί ο 
εκτελεστής να κερδίσει δεύτερη λεβέ 
στα καρά.

Μάλιστα αν ο Νότος θεωρήσει ότι η 
∆ύση κρατάει και το Ρήγα, δε θα βά-
λει τον Άσσο στη Ντάμα και θα κάνει 
την εμπάς του Ρήγα στην επόμενη ευ-
καιρία (ζεύγη παίζει άλλωστε, οι άνω 
μετράνε). Τελικά δε θα κάνει ούτε μία 
λεβέ από καρό!

# 963 
$ Q54 
^ AJ10972 
& 8

# Q10  
$ J1092  
^ K54  
& J1053

# K7542  
$ K76
^ Q6  
& 762

# AJ8  
$ A83
^ 83  
& AKQ94

B

N
A∆

Nότος ∆ύση Βοράς Aνατολή

1& - 1^ -
2XA - 3XA 

ÄéáíïìÞ  4

Με μικρές αλλαγές ξαναέδωσα το ίδιο 
χέρι. Αυτήν τη φορά όμως ο εκτελε-
στής δε χρειάζεται μόνο δύο λεβέ από 
καρό αλλά περισσότερες.
Παίζει πάλι το 8 καρό.
Πρέπει τώρα η ∆ύση να βάλει το Ρήγα; 
Πολύ επικίνδυνο, καθώς αν ο εκτελε-
στής ξεκίνησε με τρίφυλλο καρό τότε 

η Ανατολή έχει ξερή τη Ντάμα. Ακόμα 
κι έτσι, όπως είναι εδώ τα φύλλα, ένας 
εμπνευσμένος Νότος μπορεί να αφήσει 
έξω το Ρήγα και την επόμενη φορά 
να ανέβει με τον Άσσο και να ρίξει τη 
Ντάμα.
Γι’ αυτό η ∆ύση παίζει αρχικά μικρό 
καρό. Εδώ μπορεί η Ανατολή να σώσει 
την κατάσταση: αν πάρει με τη Ντάμα 
τότε αργότερα ο εκτελεστής θα κάνει την 
εμπάς του Ρήγα και θα βγάλει το συμβό-
λαιό του. Πρέπει λοιπόν ν’ αφήσει έξω.
Και πού ξέρει η Ανατολή ότι ο Νότος 
δεν κρατάει τρίφυλλο καρό; ∆εν το 
ξέρει αλλά μπορεί να το συμπεράνει 
αν ο συμπαίκτης της είναι προσεκτικός. 
Γιατί εκείνος θα κράταγε τότε δίφυλλο 
Ρήγα και, όπως είδαμε στο προηγού-
μενο χέρι, θα έπρεπε να τον είχε βάλει 
αρχικά.
Το να αφήνετε έξω μια λεβέ εμπεριέχει 
μεγάλο ρίσκο. Μην το επιχειρείτε αψή-
φιστα. Αν πάντως κάποια φορά το κά-
νετε, μη δείξετε δισταγμό. ∆ιαφορετικά 
και τη λεβέ θα χάσετε και τα φύλλα θα 
προδώσετε.

Εξασκηθείτε στην εκτέλεση Λύσεις των προβλημάτων
(από τη σελίδα 15)
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Η 
Κάτι το οποίο συμβαίνει αρ-

κετά συχνά πάνω στο τρα-
πέζι, στη διάρκεια των αγώ-
νων μπριτζ, είναι η ρενόνς. Ο 
λόγος που έχει δημιουργηθεί 
πολύ θόρυβος γύρω από τη 
ρενόνς είναι ότι αυτή η παρά-
βαση τιμωρείται και πολλές 
φορές η τιμωρία της φαντάζει 
παράλογη στα μάτια του υπαί-
τιου.

Για σκεφτείτε να εκτελείτε ένα συμ-
βόλαιο 4 κούπες και σε κάποια 

στιγμή αφηρημάδας ενώ η άμυνα 
παίζει τον &Α και εσείς έχετε το &3, 
να πετάξετε το $5 και να το αντιλη-
φθείτε αργότερα, αφού έχετε παίξει 
στην επόμενη λεβέ. Σύμφωνα με 
τους κανόνες του ∆ΚΑΜ/97 αυτή 
η παράβαση τιμωρείται με μεταφο-
ρά μιας λεβέ στην άμυνα, εφόσον 
δεν κερδίσετε λεβέ με το &3 ή με 2 
λεβέ αν κερδίσετε αργότερα λεβέ με 
το &3. Έτσι το συμβόλαιο από 4$ 
“μπουκ” γίνεται 4$ μία ή δύο μέσα. 
Κανονική ψυχρολουσία δηλαδή για 
τον εκτελεστή! Πήρε τον “πάγο” και 
αυτό δεν μπορεί να το δεχτεί εύκο-
λα. Του φταίνε όλα, ο ∆ιαιτητής, οι 
Κανονισμοί, ο εαυτός του, τα πάντα. 
Εξυπακούεται ότι για να μεταφερ-
θούν κάποιες λεβέ στον αντίπαλο 
άξονα πρέπει και να έχουν κερδηθεί 
οι αντίστοιχες, τουλάχιστον, λεβέ από 
την στιγμή της παράβασης και μετά. 
Ποτέ δεν μεταφέρεται λεβέ που έχει 
κερδηθεί πριν την παράβαση. Έστω 
ότι  παίζετε εναντίον συμβολαίου 7$ 
και κάνετε αντάμ τον $Α, ο οποίος 
κερδίζει τη λεβέ. Αν στη συνέχεια 
κάνετε ρενόνς και μετά την παράβα-
ση δεν κερδίσετε κάποια λεβέ, τότε 
το συμβόλαιο είναι 7$-1. Κανείς 

δεν πρόκειται να σας πάρει τη λεβέ 
που είχατε ήδη κερδίσει πριν την 
παράβαση. Αυτό εξηγεί και το πως 
κάποιες φορές φαίνεται σαν να μην 
τιμωρείται η ρενόνς, με αποτέλεσμα 
να ακούγονται διάφορα, όπως “μα 
δεν θα τιμωρηθεί για την ρενόνς;” 
κ.λπ. Το “Ουκ αν λάβεις παρά του 
μη έχοντος” έχει απόλυτη εφαρμο-
γή στην προκειμένη περίπτωση.

Ας δούμε καταρχήν τι είναι ρενόνς 
σύμφωνα με τον ∆ΚΑΜ/97. Ρενόνς 
καλείται το να μην ακολουθήσει κά-
ποιος παίκτης στο χρώμα που πρω-
τοπαίζεται σε μια λεβέ ή το να μην 
παίξει φύλλο χρώματος που του 
επιβάλλεται να παίξει λόγω κάποιας 
ποινής, ενώ έχει φύλλο αυτού του 
χρώματος. Ποια είναι όμως η διαδι-
κασία από την στιγμή που συμβαί-
νει μια ρενόνς και γίνεται αντιληπτή 
από κάποιον παίκτη (εκτός από τον 
μορ) πάνω στο τραπέζι; Πάντα ...μα 
πάντα, καλέστε τον ∆ιαιτητή. Ακόμα 
και αν ξέρετε τον κανονισμό και το 
τι προβλέπεται πρέπει να καλείτε 
τον ∆ιαιτητή και να ακολουθείτε τις 
οδηγίες του. Αν νομίζετε ότι ο ∆ιαι-
τητής δεν σας τα είπε σωστά, έχετε 
το δικαίωμα να του ζητάτε να σας 
δείξει στο βιβλίο των κανονισμών, 
το άρθρο πάνω στο οποίο στηρίζει 
την απόφαση του. Αν και μετά από 
αυτό νομίζετε ότι ο ∆ιαιτητής δεν 
ερμηνεύει σωστά τον κανονισμό 
και σας αδικεί, έχετε το δικαίωμα να 
υποβάλετε έφεση. 

Αλλά ας ξεκινήσουμε να δούμε 
τι προβλέπουν οι κανονισμοί για 
την ρενόνς. ∆εν σας κρύβω ότι τα 
επίμαχα άρθρα που διέπουν την 
ρενόνς είναι κάπως πολύπλοκα και 
ίσως να σας κουράσει η ανάγνωση 
του άρθρου αυτού. Από τη μεριά 
μου θα κάνω κάθε προσπάθεια να 

σας δώσω να καταλάβετε τη ρενόνς 
με όσο πιο απλά λόγια μπορώ αλλά 
και με παραδείγματα. 

Καταρχήν υπάρχει από τους κανο-
νισμούς μία περίοδος, “χάριτος” 
θα μπορούσαμε να την ονομάσου-
με, κατά την οποίαν ο υπαίτιος έχει 
δικαίωμα και υποχρέωση να διορ-
θώσει τη ρενόνς. Αυτή η περίοδος 
τελειώνει, οριστικά, την στιγμή που 
κάποιος παίκτης του υπαίτιου άξονα 
παίξει στην επόμενη λεβέ. ∆εν αρκεί 
να έχει κλείσει η λεβέ της ρενόνς ή 
και να έχει παίξει στην επόμενη λεβέ 
κάποιος παίκτης του αναίτιου άξο-
να. Πρέπει οπωσδήποτε να έχει παί-
ξει και κάποιος παίκτης του υπαίτιου 
άξονα στην επόμενη λεβέ, ή να έχει 
κάνει claim, για να οριστικοποιηθεί 
η ρενόνς. Από το σημείο αυτό και 
μετά, με μοναδική εξαίρεση το αν η 
ρενόνς έχει συμβεί στη 12η λεβέ, η 
ρενόνς δεν διορθώνεται. Όπως λένε 
οι κανονισμοί η ρενόνς έχει οριστι-
κοποιηθεί. Η λεβέ παραμένει όπως 
έχει και το παιχνίδι συνεχίζεται. Στο 
τέλος καλείτε και πάλι τον ∆ιαιτητή 
ο οποίος θα σας πει ποιο θα είναι το 
αποτέλεσμα για την συγκεκριμένη 
διανομή που παίζατε, αφού λάβει 
υπόψη του όλα τα στοιχεία.

Ας εξετάσουμε μία προς μία τις πε-
ριπτώσεις όπου η ρενόνς πρέπει 
να διορθωθεί, δηλαδή ρενόνς που 
συμβαίνουν μέσα στην περίοδο 
“χάριτος”.

1. Κατά την περίοδο αυτή αν 
οποιοσδήποτε παίκτης ρωτήσει κά-
ποιον αντίπαλο για το αν έχει ή όχι 
φύλλο στο χρώμα που δεν ακολου-
θεί, και αυτό θα μου επιτρέψετε να 
το ονομάσω “fair play”, ο υπαίτιος 
μπορεί να διορθώσει την ρενόνς. Η 
μόνη συνέπεια για τον υπαίτιο, είναι 

∆ημήτρης Τόγιας
Επίσημος ∆ιαιτητής της ΕΟΜΡενόνς
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να αφήσει ανοικτό πάνω στο τρα-
πέζι το φύλλο που έχει ήδη παίξει 
και αυτό είναι πλέον τιμωρημένο 
φύλλο, με ότι συνεπάγεται αυτό. 
Αν ο μορ ρωτήσει τον εκτελεστή αν 
έχει κάνει ρενόνς, εκείνος μπορεί να 
την διορθώσει και μάλιστα χωρίς να 
αφήσει ανοικτό το φύλλο που έχει 
παίξει ήδη, αφού ο εκτελεστής δεν 
έχει ποτέ τιμωρημένο φύλλο. Βλέ-
πετε ο εκτελεστής χειρίζεται και τα 
δύο χέρια, το δικό του και του μορ, 
και έτσι δεν υπάρχει η περίπτωση 
του να μεταδώσει κάποια αθέμιτη 
πληροφορία στον συμπαίκτη του. 
Ως εκ τούτου οι κανονισμοί προ-
βλέπουν για τον εκτελεστή να μην 
έχει ποτέ τιμωρημένο φύλλο. Αυτό 
που δεν πρέπει να κάνετε ποτέ, αν 
είστε αμυνόμενοι και ο συμπαίκτης 
σας δεν έχει ακολουθήσει σε κά-
ποιο χρώμα, είναι να τον ρωτήσετε 
αν έχει φύλλο στο χρώμα αυτό. Επί 
πλέον θα πρέπει να αποφύγετε και 
οτιδήποτε θα μπορούσε να τον “ξυ-
πνήσει” έμεσα, για να διορθώσει τη 
ρενόνς και απλά να ελπίζετε να το 
αντιληφθεί μόνος του. Αν τον ρωτή-
σετε ή κάνετε οποιαδήποτε ενέργεια 
που θα μπορούσε να τον ειδοποιή-
σει ότι έχει κάνει ρενόνς, αυτόματα 
η ρενόνς διορθώνεται μεν, αλλά 
θεωρείται οριστικοποιημένη με όλες 
τις συνέπειες που έχει αυτό, όπως θα 
δούμε παρακάτω. 

Όπως καταλαβαίνετε η παραπάνω 
περίπτωση, έχει διάφορα στάδια. 
Π.χ. Άλλο πράγμα μόλις παίξει κά-
ποιος να αντιληφθεί το λάθος του 
και να το διορθώσει άμεσα και άλλο 
πράγμα να το αντιληφθεί αφού έχει 
παίξει κάποιος αντίπαλος, ή και ο 
συμπαίκτης του, ή έχει κλείσει αυτή 
η λεβέ και ο αναίτιος άξονας έχει 
ήδη κάνει έξοδο στην επόμενη λεβέ

Συνεχίζεται  στο επόμενο τεύχος

Εξασκηθείτε στην αγορά
Ëýóåéò ôùí áóêÞóåùí ôçò óåëßäáò 19

Μετά από άνοιγμα του συμπαίκτη σας 1$ 
και παρεμβολή φραγμού 3^ δεξιά σας, τι 
αγοράζετε με: 

1) Πάσο. ∆εν μπορούμε να αγοράσουμε 
κοντρ, που πολύ θα θέλαμε, γιατί ο σύ-
ντροφος θα φύγει σίγουρα και το αποτέλε-
σμα θα είναι να πληρώσουμε εμείς αντί για 
τους αντίπαλους. Ούτε έχουμε τη δύναμη 
για να πούμε 3ΧΑ. Πάσο λοιπόν και ελπί-
ζουμε ότι ο σύντροφός μας, που σίγουρα 
είναι κοντός στα καρά, θα ξανανοίξει την 
αγορά με κοντρ.

2) Κοντρ. Είναι λάθος να δώσετε αμέσως 
το φιτ κούπα. Πιθανότατα τα 3ΧΑ, αν τα 
αγοράσει ο σύντροφος  πάνω στο κοντρ, 
ή οι 4 πίκες, είναι καλύτερα συμβόλαια. 
Αν π.χ. ο σύντροφος έχει Κχχ καρό τα 3ΧΑ 
δεν θα κινδυνέψουν ( δεξιά σας έχει εκτός 
απροόπτου 7φυλλο χρώμα) ενώ στο χρω-
ματιστό, που είναι και μια λεβέ πιο ψηλά, 
θα πέσει κοφτή.

3) Κοντρ. ∆εν μπορείτε να πείτε πάσο, ούτε 
4&, που φορτσάρουν τον συμπαίκτη να 
πάει στη μανς. Αν βέβαια ο σύντροφος 
αγοράσει 3 πίκες θα αγοράσετε τώρα 4& 
που δεν είναι φόρσινγκ.

4) 3ΧΑ. Τα 3^ κοντρέ ίσως αποφέρουν 
περισσότερα αλλά δεν μπορείτε να πασά-
ρετε, διακινδυνεύοντας να πασάρει και ο 
σύντροφος. 

5) 4^. Και όχι 4$ που δείχνει, λογικά, πιο 
αδύνατο χέρι με κατανομή. Το κιουμπίντ 
υπόσχεται φιτ και πόντους τουλάχιστον 
ανοίγματος. Έχετε μόνο 14 πόντους αλλά 
όλες οι αξίες σας είναι καλές. Φανταστείτε 
π.χ. απέναντι: #KQxx, $ AJxxxx, ^x, &Ax. 
Το σλεμ είναι “τραβηχτό”.

Μετά από άνοιγμά σας 1&, παρεμβολή 
φραγμού 3^ αριστερά σας και κοντρ του 
συμπαίκτη σας, τι αγοράζετε με: 

ÈÝìáôá ôå÷íéêÞò

# 976
$ 64
^ KQ105
& A765

# AK76
$ Q107
^ Q6
& KJ87

# AJ6
$ 106
^ J75 
& KQ1076

1. 2. 3.

#  KQ9
$ 83 
^ K1084
& AJ83

# A87
$ KQ54
^ A3 
& J987

4. 5.

# KJ
$ QJ62
^ J65
& A985

# QJ
$ K6
^ K1054
& AJ765 

# 863 
$ K
^ A82
& AKQ1032

1. 2. 3.

# AJ103
$ KQ
^ 8
& AKJ1076

# Q83
$ AK5
^ 53
&  KJ1087

4. 5.

1) 3$. ∆εν είναι βέβαια reverse. Αγοράζετε 
γιατί είστε υποχρεωμένοι, λόγω του κοντρ 
του συντρόφου. 

2) Πάσο. ∆εν έχετε δύναμη για 3ΧΑ. Οι 
αντίπαλοι θα μπουν σίγουρα μέσα στα 3^ 
και μπορεί να πληρώσουν πολλά, στην πε-
ρίπτωση που δεν υπάρχει κατέβασμα στο 
μορ ή ο μορ δεν έχει ατού για να γίνει η 
εμπάς του 10.

3) 3ΧΑ. Σε τόσο ψηλό επίπεδο δεν έχετε 
χώρο να είστε εντελώς περιγραφικοί. Αγο-
ράζετε αυτό που ελπίζετε να βγάλετε. ∆εν 
χρειάζεται να έχετε εντελώς ομαλή κατανο-
μή ούτε να κρατάτε καλά τα μη αγορασθέ-
ντα, από τους αντίπαλους, χρώματα. Εάν 
χρειαστεί –και εφόσον δεν κινδυνεύετε σε 
άλλο χρώμα– θα κάνετε ducking τον Άσσο 
καρό (Η αγορά φραγμού γίνεται συνήθως 
χωρίς εξωτερική αξία). 

4) 4^. Ο συμπαίκτης δεν είναι υποχρεωμέ-
νος να έχει 4φυλλο πίκα. Εξάλλου το χέρι 
σας είναι πολύ δυνατό χωρίς να θέλει και 
πολλά απέναντι για να βγάλει σλεμ. Εάν 
ο σύντροφος αγοράσει τώρα 4$ θα πείτε 
4# δείχνοντας ισχυρό χέρι με σπαθιά και 
πίκες.

5) 4&. Αυτό έχετε αυτό αγοράζετε. Εάν τώρα 
ο συμπαίκτης κιουμπιντάρει 4^, επειδή έχει 
δύναμη ή καλώντας σας να επιλέξετε μαζέρ, 
δεν έχετε πρόβλημα, αγοράζετε 4$.
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32

∆ιοργ/τής OAMKH
Zåýãç ÏÐÅÍ

Âïëéþôçò Á-Ìùõóßäçò Á 59,05
ÊïñäÜôïõ Â -Ñüç Á 57,44
Óõñáêïðïýëïõ ×  -Âñïýóôçò Â 55,95
Æþôïò Ë - ËáããïõñÜíçò Ö 55,88
ÊáôéíÜêç × -Ãåùñãïýäçò Ð 55,45
ÆÝçò Á -ËÜìðñïõ Ä 54,96

1-8

ÑÜìïò Å
ÄáíåëëÜêçò Ä
ÊáâáëÜêçò É                    
Ãéáëëïýóçò Ì
ÄÞìçôñáò Í

 196,0

Æåñâüò É
Ðáýëïõò Ó
Óâßããïò É 
Äéáêïóôáìáôßïõ Í
ÊïëéÜçò Ó
ÊáââáèÜ Á

173,01 207,0

Äéïñã/ôÞò  ÏÁÌ Ñüäïõ 9-16 Ιανουαρίου 2006

Εσωτερικά Πρωταθλήματα Σωματείων 

OìÜäåò
ÏÐÅÍ

 Μαραθώνιος     8  Ιανουαρίου 2006

ÊáñáêáôóÜíçò Â
ÊáñáêáôóÜíçò Ç
ËåñéÜò Å
ÔõñáäÝëëç Á

32
ÆáããïãéÜííç Å
Ïéêïíïìßäçò Í
ÖñÜãêïò Ô
Ìïßñáò Ê 128,0

Ãêüíçò Ç
ÐáõëéíôÝñçò Ã
ÔïðáëéÜí Ä
ÌáêñÞ Ì
Ìé÷áëéôóéÜíïõ Ö

123,01150,0

OìÜäåò
1-8

Êïõôïõëßäçò Ê
Êïõôïõëßäïõ Ð
Ñïäüðïõëïò Ð
Ñïäïðïýëïõ Ä
Ôáóìáëßäçò È
Ìáõñßêïõ Å

Äéïñã/ôÞò  OAMÈ  Μαραθώνιος     29  Ιανουαρίου 2006

Ôáóéþíç Ì-ÓêïõìðïõñäÞò Í 57,71
ÅëåõèåñéÜäçò Á-Êáóéìßäçò Ã 56,17
ÔáãáñÜò Í-ÁíáóôáóéÜäçò Ê 54,78
Ïéêïíïìüðïõëïò Ã.-×åéìùíßäçò Ã 54,01
Óåöåñßäçò Ç-Óôáõñéíüò Ó 53,24
Âåßíïãëïõ Å-ÁãïõñÜôóéïò Ô 50,46

ÏÐÅÍZåýãç

ÈåïäùñÜêç Á -×áñëáýôç Á 59,07
ÃáâñéÞë É.-ÖñÜãêïò Ô 59,04
Æáããïãßáííç Å  -Ïéêïíïìßäçò Í 58,53
Ìïýëéïõ Ô-Óðáíïý Áí  58,18
×ñçóôÜêç Ì-Êïìðéåñüâóêé Ð 58,01
Íßêá Â-Ðáðáãåùñãßïõ Á. 54,63

Äéïñã/ôÞò  ÁÏÌ - ÏÁÌÐÅÉ Ομάδες Χαμηλών Κατηγοριών    27-29 Ιανουαρίου 2006

32
ÁèáíáóÜôïõ Ì 
Ñáíßïò Á 
Íßêáò Â                             
 Óïöéüò Ì 106,0   98,01122,0

OìÜäåò
1-5 Óýêáò Å

Óðçëéþôçò Ð                    
ÃêÝêá Ó
Óáââáßäçò Ð

Áèáíáóïðïýëïõ Á
Ðïýëïò Ä
×áëéêÜêçò Í
Êáñáíéêüëáò Á
Ìåããïõëáò Å

32
Áâäïýëïò Ó
ÊáëëéöñïíÜò Ì                  
ÆÝçò Á
ÌåíåãÜêçò Ê 119,0

Âñïýóôç Ô
Âñïýóôçò Á
Âñïýóôçò  Â
ÊïíôïìÞôñïò Ê              
Âïëéþôçò Á
Ìáñóþíçò Ð

 113,51143,0

ÌåóèåíÝáò Ã
ÐáðõñÜêç Ì
Ìùõóßäçò Á                                   
 Âåëáßôïõ Ð
ÄåñìéôæÜêç Ê
Âëï÷áéôüðïõëïò Ì

Äéïñã/ôÞò  ÁÏÌ Εσωτερικό Πρωτάθλημα Ομάδων   27-29 Ιανουαρίου 2006

OìÜäåò
ÏÐÅÍ
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Äéïñã/ôÞò  ÁÏÌ Κύπελλο Νικολαίδη   3-15 Ιανουαρίου 2006

Grand
Prix

ÏÐÅÍ
ÊïôñùíÜñïõ Á 59,44  
Ìçëéôóüðïõëïò É 59,44   
Êïñþóçò È 58,59   
Áêñéôßäçò Ó 57,93   
ÌÝëéáò Â 57,62   
ÓáñëÞò Ó 56,95  

1-8
ÁèáíáóéÜäçò Í 62,53    
Ðïëßôçò Ã 62,53        
×áôæçêüêêéíïõ Ê 59,31   
Âëá÷Üêç Ìå 59,31   
Ìïßñáò Ê 58,02   
ÔæéñôæéëÜêçò Ó 58,02  

Äéïñã/ôÞò  ÏÁÁ - ÁÏÌÂ 3-5 Φεβρουαρίου 2006

Äéïñã/ôÞò  ÓËÁÌ 24-26 Φεβρουαρίου 2006

Grand
Prix

ÏÐÅÍ
ÄÞìïõ Å 65,15
Öáßäáò Å 65,15
ÂáóéëÝëëç Å 57,23
ÓêïñäïìðÝêçò Á 54,80
Ôñß÷ùíáò Á 54,80
Áíáóôáóßïõ Í 54,57
ÊáñáíôáíÝëëçò Ã 54,57

Äéïñã/ôÞò  ÏÁÌ-ËÅ 24-26 Φεβρουαρίου

Grand
Prix

ÏÐÅÍ
Êõñéáêßäïõ 61,96   
ÌáìéäÜêç 61,96 
Óôáìáôßïõ 60,88  
ÊáëéáêìÜíç Á 59,69  
Âñïýóôçò Â 57,05  
Êáâáíôïýñçò Í 56,14 
Ìáñóþíçò Ð 56,14 

1-8
Ôóáëáâïýôá Å 58,69
Êáôóïýñçò Á 58,69
Êïìðéåñüâóêé Ð 56,94
Æáìðïõüôóêé Ð 56,94
Ìïýëéïõ Ô 56,92
Óðáíïý Áí 56,92

1-5
ÍéêïëÜïõ Á. 59,72
Êáìôóßïõ Ô 58,19
ÊïôáñÜò Ê 58,19
ÐáôåñÜêçò Ã 55,56
Øáëßäá Á 53,42
Êùóôïýäç Á 52,51
Ãéáôæéôæüãëïõ Í 52,51

×ñïíßïõ É 60,17   
Óáââáßäçò Ð 60,17   
Óêïýñôáò Ó 57,22   
Ðïýëïò Ä 57,22   
×áëéêÜêç Ì 56,51 
×áëéêÜêçò Í 56,51   

1-5

Grand
Prix

ÏÐÅÍ
×ñéóôïäïýëïõ Ð 61,31
Êáâáíôïýñçò Í 61,00
Ìáñóþíçò Ð 60,56
Ðëáôñßôïõ Ð 57,12
ÓôåëëÜêç Í 57,12
Êáëáâßôç Ì 56,71

1-8
ÃáâñéÞëïãëïõ Ó 56,69
ËÜöçò Ó 56,69
Íßêá Â 56,69
ÖñÜãêïò Ô 55,29
Ïéêïíïìßäçò Í 55,29
Ôóåêïýñá Á 55,15
Ëáìðñüðïõëïò Á 55,15

Äéïñã/ôÞò ÁÏÌ ×áëêßäïò  10-12 Φεβρουαρίου 2006

Æåýãç ÏÐÅÍ
Ðáíüðïõëïò Ê-ËáããïõñÜíçò Ö 60.13
ÊïôñùíÜñïõ Á-Ìçëéôóüðïõëïò 55.41
ÌÝëéáò Â-Êïõôñïýìðáò Ó 53.88
ÐáðõñÜêç Ì-ÄåñìéôæÜêç Ê 53.75
Ðñïêïðßïõ É-Ìùõóßäçò Á 51.66
Âëï÷áéôïðïýëïõ ×-Âëï÷áéôüð. Ì 50.41

1-9
Áíôùíßïõ Ì-Ìðïõñßêá Ì 58.25
ÊáðåôáíÜêç Å-ÃêéêÜêçò Ð 58.17 
ÌðáëÜöáò Ä-Ðíåõìáôéêüò Ó 58.13
ÃêéêÜêç Á-Âïëéþôçò Ó 56.12
Ìé÷áëéôóßáíïõ Ö-ÔïðáëéÜí Ä 56.00
Ãéáííáêïðïýëïõ Ñ-ÁðïóôïëÝñç Å 52.96

ÓôÝíïõ ×-Êïëëéïðïýëïõ Â0 58.56
Ôóåêïýñá Á-Ìáìïýíáò Ð 55.80
Ãáìâñïý Ã-Ãáìâñüò Ñ 53.70
Ôóéñéãþôç Ó-Ðñùôüððáðáò Ä 53.50
ÐïèçôÜêç Æ-ÐïèçôÜêçò Ì 53.33
Ôóáñôßíïãëïõ Ó-ÌÞôóçò Í 53.16

1-6
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Äéïñã/ôÞò  ÏÁÌ Ñüäïõ Κύπελλο ΟΑΜ Ρόδου    27 Φεβρουαρίου-3 Μαρτίου 2006

Æåýãç ÏÐÅÍ
ÄáíåëëÜêçò Ä-ÑÜìïò Å 57,85
Ìðüíçò Á-ÐáðáåììáíïõÞë Ä 57,63
ËåñéÜò Å-Îáíèïðïýëïõ Â 56,44
ÊåëåðåñÜò Ê-Êëïýâáò É 56,24
Ãéáëëïýóçò Ì-Óâßããïò É 54,47
ÊáñáêáôóÜíçò Â-ÊáñáêáôóÜíçò Ç 53,74

Äéïñã/ôÞò  ÁÓÁÅ-ÁÏÔ Εκδρομικό Λουτρακίου    3-6 Μαρτίου 2006

Æåýãç ÏÐÅÍ
Êïõôñïýìðáò Ó-ÌÝëéáò Â 56,00
Êáëýâáò Ä-Èåïäþñïõ Ä 55,54
ÐáðõñÜêç Ì-Ðñïêïðßïõ É 55,13
ÊáðïõÜíï Ê-Åããïíüðïõëïò Â
Áñãõñïý Ä -ÊïíôïìÞôñïò Ê 52,18
ÓáñëÞò Ó-×ñéóôïäïýëïõ Ð 50,77

1-9
ÐåñäéêÜñçò Í.-Øáñïýëçò Ð 61,23
ÊáëïãåñÜêç Ä-ÊáíÝëëç Ä 57,84
×áíéêéÜí Í-×áíéêéÜí Ï 57,78
ÌáêñÞ Ì-Ãêïýôç Ê 55,01
Öïýñëá Ô-Ãñçãïñßïõ Ì 54,85
Êïõêëáêç Å.-ÐëÜêá Æ 54,49

32
Êáðáãéáííßäïõ É       
ÊáðïõÜíï Ê
Ëáëéþôçò Ã                        
 Êïýóéïò Ä
Êáíåëëüðïõëïò Ã

63,0

Êïñþóç È              
Êïñþóçò È
Âïãéáôæüðïõëïò Ó      
Ìáñêßäïõ Ì. 79,01 92,5

OìÜäåò
ÏÐÅÍ

ÂëÜ÷ïõ Ê      
Ìðüæåìðåñãê Ê
Áñãõñïý Ä
Ôñéáíôáöõëëßäçò Ê

32
Ìåíôþíç Á 
Ðáõëüðïõëïò Ê
ÌáêñÞ Ì
Ãêïýôç Ê 104,0

ÊñéìéæÞ Ó
Áíáóôáóïðïýëïõ Õ
Ìçëáßôçò Ì                
ÃéáííáñÜêç Ì 97,01115,0

OìÜäåò
1-9

ÊïõêëÜêç Å.
ÐëÜêá Æ
Ôóéâßäïõ Á                        
ÁëéöÝñçò Ã

Äéïñã/ôÞò  ÁÏÌ-ÁÏÁÖ Εκδρομικό Καμ. Βούρλα    3-6 Μαρτίου 2006

Æåýãç ÏÐÅÍ
Êáñëáýôçò Ã -ÌðïìðïëÜêçò Ó 63,17
ÌåèõìÜêç Å-ÌåèõìÜêçò Å 57,88
ÊïõëïõìðÞò Å-ÊáíåëëÜêçò Ð 56,25
Âïõêïýôçò Í-ÃéáíôóÞò É 55,35
Ðáíüðïõëïò Ê -ËáããïõñÜíçò Ö 54,97
¸éíôé Ãé -¸éíôé Ìó 52,36

1-9
Ïéêïíïìßäçò Í -Ìáíéüò É 62,57
Ïéêïíüìïõ Ëï-ÌáêñÞò Ä 61,56
Äïýñïò Ä-Âßôóáò Ã                              61,37
Âñåôôïý Ê-ËåìðÝóçò Á 57,83
ÃáëáíÜêç Ó-ÁèáíáóéÜäïõ Ð 54,47
ÍôáôóÜêç Á-ÆáðÜñôáò Å 53,78

32
Êáñëáýôçò Ã         
ÌðïìðïëÜêçò Ó
ËáããïõñÜíçò Ö
ÃéáíôóÞò É
Âëá÷Üêç Ì

60,0

Ëáäüðïõëïò Ã
Ìùõóßäçò Á
ÂëÜ÷ïõ ×                   
Âïëéþôçò Á 55,01 88,0

OìÜäåò
ÏÐÅÍ

ÊïõëïõìðÞò Å
ÊáëëéöñïíÜò Ì
Áñãõñïðïýëïõ Ì
Êõñéáêïýóç Ð
ÊáíåëëÜêçò Ð

32
ÖñÜãêïò Ô
ÃáâñéÞë É.
Ïéêïíïìßäçò Í
Äçìçôñáêüðïõëïò Á  112,0

Öéêéþñç Ë
Ìïéñáò Ä
ÊáðåôáíÜêç Åé                     
Êáìðïýñçò Á 106,01120,0

OìÜäåò
1-8

Óïöéüò Ì
Óðçëéþôçò Ð
×áñéôÜêç Ó                    
Áèáíáóïðïýëïõ Á

1-5
ÄïãÜíçò Ð-Ìé÷áçëßäçò Ó 62,74
×ñÞóôïõ Å-ÌåëÝêïõ Ì 61,52
Íßêá Â -Ðáðáãåùñãßïõ Á. 59,87
ÍôáôóÜêçò Ê-Êñéêþíçò È 56,92
ÁèáíáóÜôïõ Ìé-ÁèáíáóÜôïò Ð 56,59
ÁëåîÜíäñïõ Ï-ÐáðáìáñêÜêçò Ê 55,10
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AðïôåëÝóìáôá

32
ÁèáíáóÜôïò Ð
ÁèáíáóÜôïõ Ì                  
ÁèáíáóÜôïõ Ì
Ñáíéüò Á 105,0

ÐáôåñÜêçò Ã
Øáëßäá Á
Íßêá Â
Ðáðáãåùñãßïõ Á. 105,01 116,0

OìÜäåò
1-5

Ìé÷áçëßäçò Ó
ÄïãÜíçò Ð                     
Êáìôóßïõ Ô
ÊïôáñÜò ×

Äéïñã/ôÞò  ÏÐÁÖ-ÏÁÌ-ËÅ Εκδρομικό Λουτρακίου    3-6 Μαρτίου 2006

Æåýãç ÏÐÅÍ
Êáðáãéáííßäçò Á-Êáðáãéáííßäçò Ê 61,55
×áôæçäÜêçò Å-Ñïýóóïò Ã  58,67
Ëáìðñéíïý Ó-Ìé÷áëüðïõëïò Ì 57,70
ÌáíùëÜò É-Ðáðá÷áôæÞò Í 57,01
Âñïýóôçò Â-ÊáñáìáíëÞò Ì 54,21
ÐáðáðÝôñïò Ã-Âñïýóôçò Á 53,46

1-8
Óýññïõ Å-ÌÞôñïõ Ê 65,95
Ðáðáâáóéëåßïõ Í-×Üóïõ Á 57,90
Êùíóôáíôéíßäçò Á-Ðáðáìáñãáñßôçò Ê 53,00
×áñëáýôç Á-ÈåïäùñÜêç Á 52,80
Âñåôôïý Ó-Óôñþíçò Ã 52,50
Ãáëáíïðïýëïõ Á-Ðáðáäüðïõëïò Áä 50,50

32
Êáóéìïðïýëïõ Ê
ÍôÜëáò Â
ÊáñáìáíëÞò Ì
Âñïýóôçò Â  55,0

Êáðáãéáííßäçò Á
Êáíåëëïðïýëïõ Ä                        
Êáðáãéáííßäçò Ê
ÄáéìïíÜêïõ ×  55,0161,0

OìÜäåò
ÏÐÅÍ

ÌáíùëÜò É
Ðáðá÷áôæÞò Í
Äéáìáíôßäçò Í
Ðáðáêõñéáêüðïõëïò Ã
Ïéêïíüìïõ Ë

Äéïñã/ôÞò  ÏÁÌÈ 17-19 Μαρτίου 2006

32
Æþæçò Ó 
ÊïõêïõóÝëçò Á
Áããåëüðïõëïò Ð             
ÊáôóéêÜôóïò × 114,0

Ðåñá÷éÜ ×
ÂëÜ÷ïõ Ë
ÌðéìðëÞò Áè             
Êïõêïõâïý Ã
ÐáóóÜò Ê 102,01115,0

OìÜäåò
ÏÐÅÍ

Ðïõñëéþôçò Ã
Ïéêïíïìüðïõëïò Ã
Áëôßíçò Ä                                
ÐåñäéêÜñçò Í

Äéïñã/ôÞò  ÁÏÌ-ÏÁÌÐÅÉ 17-19 Μαρτίου 2006

Grand
Prix

Æåõãþí

ÏÐÅÍ
Âëá÷Üêç Ì 63,14
Æþôïò Ë 63,14
Êáííáâüò Ð 61,83
Âåëþíç Á 61,19
Ðáðáêïíäýëçò É 61,19
ÓáðïõíÜêçò Á 60,02
Âñïýóôçò Â 60,02

1-8
ÐáðáéùÜííïõ Ìáñ  62,40
ÐáðáéùÜííïõ É 62,40
ÌáêñÞ Ì 59,67
Óïöéüò Ì 59,67
Áèáíáóïðïýëïõ Á 58,57
Óðçëéþôçò Ð 58,57

Æåýãç ¼ðåí 1-8 & 1-5
ÐáñáóêåõÞ    8/9/2006  20:00
ÓÜââáôï         9/9/2006  18:30
ÊõñéáêÞ       10/9/2006  11:30

Óôçí áßèïõóá ôçò ËÝó÷çò áîéùìáôéêþí
ôçò Ó÷ïëÞò Ðåæéêïý ×áëêßäïò

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÏ ÐÑÙÔÁÈËÇÌÁ ÊÅÍÔÑÉÊÇÓ ÅËËÁÄÁÓ

×ÁËÊÉÄÁ
8-10 Óåðôåìâñßïõ 2006

Ç öèéíïðùñéíÞ óáéæüí áíïßãåé
ìå ôï Ðåñéöå ñåéáêü ðñùôÜèëçìá
ÊåíôñéêÞò ÅëëÜäáò.

Ñáíôåâïý óôç ×áëêßäá!!
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Προς το Περιοδικό «ΤΟ ΜΠΡΙΤΖ»
Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ
Φειδιππίδου 30, Αθήνα

Κα ∆ιευθυντά,
Θέλω πρώτα να εκφράσω την θετική μου 
άποψη για τη σημερινή καλαίσθητη και ευα-
νάγνωστη μορφή του περιοδικού. Εύχομαι 
η πορεία του να είναι διαρκώς ανοδική, 
οι συντελεστές του να απολαμβάνουν το 
έργο τους εν υγεία και οι αναγνώστες του 
να αυξάνονται και να πληθύνονται (οι λόγοι 
προφανείς)
Θέλω να κινήσω ένα θέμα που έχει σχέση 
με το άθλημα. ∆εν αναφέρεται σε κανόνες, 
ανταγωνισμό, νίκες, ήττες, εκτελέσεις, άμυ-
νες, συμβάσεις, κίτρινες κάρτες και τα παρό-
μοια. Έχει σχέση με τη χρησιμοποιούμενη 
γλώσσα εγγραφής αποτελεσμάτων και γενι-
κά την γλώσσα που όλοι χρησιμοποιούμε 
όταν αναφερόμαστε στο μπριτζ. 
Ξεκινώ από τις εγγραφές στα φύλλα απο-
τελεσμάτων των διανομών. Εγώ ο μη έχων 
γνώσεις «αλλοτρίας γλώσσης» όταν κατορ-
θώσω να εκτελέσω σωστά ένα συμβόλαιο 
τριών «χωρίς ατού» γράφω 3 Χ.Α. και δίπλα 
ευτυχής το =. Γιατί ο προηγούμενος γράφει 3 
ΝΤ και γιατί όχι 3 SA (το θυμάμαι και από τη 
γιαγιά μου που μιλούσε άπταιστα γαλλικά 
εκεί στις υπόρειες του Ψηλορείτη) σε αντί-
θεση με τον παππού μου που επέμενε στο 
3ΚΤ(ο γερμανομαθής!). Τι ακριβώς σημαίνει 
5 Cl και γιατί όχι 5 Tr. Μπορώ εγώ άραγε να 
γράψω 3 Μπ (εννοώντας 3 μπαστούνια -δηλ 
3 Πίκες -γιατί έτσι το λέει ο πατέρας μου ή 3 
Πίκχια γιατί έτσι το λέω εγώ στο καφενείο ή 
3 Γυ -γιατί ο φίλος μου ο Νίκος τις πίκες τις 
αποκαλεί Γύφτα (τα). ∆εν μου αρέσει (είναι 
φανερό αυτό) να πουλώ τη γλώσσα μου. 
Προφανώς δεν έχω την αξιοζήλευτη ικανό-
τητα κάποιων να εκφράζονται στον προφο-
ρικό λόγο, έτσι όπως εγώ –μετά από πολλή 
προσπάθεια- εκφράζομαι στον γραπτό.
Προτείνω –εφ’ όσον ο αγώνας διεξάγεται 
στην ελληνική επικράτεια, μεταξύ Ελλήνων 
και δεν είναι δηλαδή διεθνής- να χρησι-
μοποιείται η επίσημη γλώσσα του τόπου 
διαμονής μας. Θα άξιζε να δείτε μία Αγγλί-
δα κυρία, το προηγούμενο καλοκαίρι, στο 
τοπικό μας σύλλογο (και όχι κλαμπ) πόση 
προσπάθεια κατέβαλε για να γράψει με ελ-
ληνικούς χαρακτήρες το αποτέλεσμα. Νομί-
ζω ότι τα γραπτά 1Σπ, 3Κρ, 3 ΧΑ, 4Κο, 6Πι (ή 
ακόμα τα 1Σ, 3Κρ, 3ΧΑ, 4Κ, 6Π) κανένα δεν 
θα ενοχλούσαν.  Οι έχοντες καλλιτεχνικές 
ικανότητες θα μπορούσαν να ζωγραφίζουν 
τριφύλλια, ρόμβους, καρδούλες ή κυπα-
ρισσάκια (άντε φτυάρια) ώστε όλοι –παγκο-
σμίως- να είναι ικανοποιημένοι. Μένει όμως 
πάλι το «ΧΑ».  Μπορείτε βέβαια να πείτε ότι 

εμείς (μερικοί) έτσι έχουμε συνηθίσει. Γιατί 
άραγε; Η γιαγιά σας τι γλώσσα μιλούσε και 
έγραφε. Η δική μου (εκεί στις πλαγιές του 
Ψηλορείτη) μόνο Ελληνικά και μάλιστα με 
κρητική προφορά μιλούσε –δεν ήξερε να 
γράφει…
Μπορώ να συνεχίσω με τα σκορ σχιτ, τα σκορ 
μουαγέν, τα σιρκόντρ, τα μάστερ πόιντς, (κά-
ποιοι -ορθά - τα αποκαλούν μαστεράκια) και 
πολλά άλλα που όλοι τα ξέρετε. ∆εν θέλω 
βέβαια να φτάσω στο εντεταλμένο «επανορ-
θωτικό λάκτισμα» (θυμούνται οι παλιοί…), 
θέλω όμως να μην χαρακώνω με τα νύχια 
μου το πανέμορφο πρόσωπο της γλώσσας 
που μας έδωσαν οι παππούδες μας. 
 Ευχαριστώ
 Π. Καπελώνης
 Ρέθυμνο 28/03/2006
ÁãáðçôÝ ößëå,
Åõ÷áñéóôïýìå êáôáñ÷Þí ãéá ôá êáëÜ óïõ 
ëüãéá. ¼ëïé ïé óõíôåëïýíôåò óôçí Ýêäïóç 
ôïõ ðåñéïäéêïý êÜíïõí ï,ôé ìðïñïýí ãéá ôç 
óõíå÷Þ âåëôßùóÞ ôïõ.
Ðïëý óùóôÜ ôá üóá ãñÜöåéò êáé ðéóôåýù 
üôé üëïé ðñÝðåé íá ðñïâëçìáôéóôïýìå êáé 
åéäéêÜ ìéá åðéôñïðÞ ïñïëïãßáò ðïõ åßíáé, 
ðéóôåýù, êáéñüò íá îáíáóõóôáèåß (åß÷å 
ðñùôïóõóôáèåß, áí èõìÜìáé êáëÜ, ðñéí 12 
ðåñßðïõ ÷ñüíéá). Ôï ðñüâëçìá, ðÜíôùò, 
ïöåßëåôáé êõñßùò óôï üôé ôï Ìðñéôæ åßíáé 
Ýíá íÝï óå çëéêßá ðáéãíßäé êáé óå ðïëëïýò 
üñïõò ôïõ äåí õðÜñ÷ïõí áíôßóôïé÷åò åë-
ëçíéêÝò ëÝîåéò ìå óõíÝðåéá íá ÷ñçóéìïðïé-
ïýìå êáôÜ êüñï ãáëëéêÝò Þ áããëéêÝò, ð.÷. 
áôïý, åìðÜò, êïíôñ, öéô, óðëßíôåñ êëð. 
(ï áõôüìáôïò äéïñèùôÞò ôéò Ýâãáëå üëåò, 
åêôüò áðü ôçí ðñþôç, ìå êüêêéíï). Ôï ßäéï 
ðñüâëçìá, ðïõ äåí åßíáé ìüíï åëëçíéêü, 
åìöáíßæåôáé óôçí ïñïëïãßá ôùí çëåêôñ. 
õðïëïãéóôþí Þ êáé óå Üëëá ðáéãíßäéá (ðï-
äüóöáéñï, ôÝíéò êëð.). ¼ðùò ãíùñßæåéò 
Üëëùóôå, ïýôå ïé ëÝîåéò ðßêá, ìðáóôïýíé, 
êïýðá, êáñü åßíáé åëëçíéêÝò, áðëþò Ý÷ïõí 
åíóùìáôùèåß óôçí ãëþóóá ìáò ðñéí ðïëëÜ 
÷ñüíéá. 

Áðü ôç óýíôáîç ôïõ ðåñéïäéêïý

Ôïí Èåü áò ìçí ôïí áíáêáôåýïõìå, 
áëëÜ …ìÞðùò õðÜñ÷åé «êëßêá»;
Γιατί αν δεν υπάρχει (που το εύχομαι), πως 
μπορεί ο:
1) Σύζυγος της εκδότριας – διευθυντού του 
περιοδικού, να γράφει κείμενο 1.141 λέξε-
ων μετά από διαβεβαίωση ότι δεν θα υπο-
στεί λογοκρισία, όταν οι υπόλοιποι έχουμε 
μείνει στο ότι αν στείλουμε επιστολή πάνω 
από 200 λέξεις θα μπει σε περίληψη (Ανα-
κοίνωση ∆Σ ΕΟΜ σε τεύχος 67, σελ. 25);
2) Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, 
να μας εξηγεί το πλαίσιο στο οποίο δήλωσε 
δημόσια αθλήτρια ότι ανεβοκατεβάζει «σκα-

ÃñÜììáôá   áíáãíùóôþí
τίβλαχο» τον πρόεδρο της ΕΟΜ, αντί να εξε-
τάζει μπας και η δήλωση μειώνει το κύρος 
του αθλήματος, ανεξαρτήτως πλαισίου;
3) Γραμματέας ΓΣ ΕΟΜ, να κάνει αυτό ακρι-
βώς που ξεκίνησε να κατακρίνει, αναφερό-
μενος αποσπασματικά και μονόπλευρα στο 
τι ειπώθηκε;  Γιατί π.χ. δεν μας είπε ότι υπήρ-
ξε γενική συμφωνία ότι και οι δύο ελεγκτές 
βρήκαν «στραβά» και ότι το ∆Σ λειτουργεί 
«τσαπατσούλικα»;
4) Εκπρόσωπος σωματείου στην ΓΣ, που 
ομόφωνα δεν ενέκρινε τον απολογισμό ως 
προς την μηχανογράφηση, και σύζυγος μέ-
λους του ∆Σ, να «προτρέχει» και «προδικά-
ζει» ότι όλα έχουν καλώς, όταν εκκρεμεί το 
θέμα για επόμενη ΓΣ;  Άσε που μας άφησε 
με απορίες, όπως, π.χ.: α) Αν είχε τελειώσει, 
ως όφειλε, τον Απρίλιο ο «διαφανής» πρώ-
τος «ταλαντούχος», γιατί τον ψάχνανε τον 
∆εκέμβριο;  β) Γιατί ακριβώς αποκαλεί «αφι-
λότιμο» τον Αθανασιάδη;

Ν. Κοτρωνάρου

ÁðÜíôçóç ôïõ áñèñïãñÜöïõ:
Áí êáé ï ÷áñáêôçñéóìüò «êëßêá» (õðü ìïñ-
öÞ åñùôÞìáôïò) áðïôåëåß åîýâñéóç ðïéíéêÜ 
êïëÜóéìç, ÷Üñéí ôùí áíáãíùóôþí êáé ðñïò 
ôÝñøéí ôïõò ç ìßá ðëåõñÜ ôïõ åáõôïý ìïõ 
ìå óðñþ÷íåé í´áðáíôÞóù:
1. Ç óýãêñéóç ìéáò åðéóôïëÞò êé åíüò Üñ-
èñïõ-ñåðïñôÜæ ãéá ôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôçò 
ÅÏÌ, ôá áðïìáãíçôïöùíçìÝíá ðñáêôéêÜ 
ôçò  ïðïßáò öèÜíïõí ôéò 180 óåëßäåò, èõìßæåé 
ôç ëáúêÞ ñÞóç «âÜæåé êé ç ìõëùíïý ôïí Üí-
äñá ôçò ìå ôïõò ðñáìáôåõôÜäåò…».
2. Ç áëëáãÞ áðü «áíåâïêáôÝâáæá», üðùò 
åßðå ç êá ÁíáóôáóéÜäïõ, óå «áíåâïêáôå-
âÜæåé» ìÝóù ôçò ïðïßáò ç åðéóôïëïãñÜöïò 
õðáéíßóóåôáé üôé õðÜñ÷åé «ðáñüí» ðåéèáñ÷é-
êü áäßêçìá, ðïõ (äÞèåí) ôá áñìüäéá üñãáíá 
ðáñáâëÝðïõí, äåß÷íåé äéÜèåóç äéáóôñïöÞò 
êáé ðëÞñç áäõíáìßá êáôáíüçóçò üóùí åéðþ-
èçêáí. 
Áîéïóçìåßùôç ç åõáéóèçóßá íá ìç èéãåß ï 
ðñüåäñïò. Ôï áäßêçìá, ðÜíôùò, ôçò ðåñé-
ýâñéóçò áñ÷Þò, ìåôÜ ôç äéêôáôïñßá êáôáñ-
ãÞèçêå ãéáôß èåùñÞèçêå üôé ÷ñçóéìïðïéåßôáé 
ãéá ôçí êáôáóôïëÞ ôùí áíôéöñïíïýíôùí. 
3. Ç äéáðßóôùóç ôùí ôõðéêþí ðáñáëåßøåùí 
ôïõ Ä.Ó., áðïôåëåß, ðñÜãìáôé, Ýíá áðü ôá 
äÝêá ÷éëéÜäåò (ôïõëÜ÷éóôïí) ðáñáëåéðüìåíá 
ôïõ Üñèñïõ ìïõ. Æçôþ, åéëéêñéíÜ, óõãíþìç 
ðïõ äåí áíèïëüãçóá, êõñßùò, üóá èá åõ÷á-
ñéóôïýóáí ôçí åðéóôïëïãñÜöï êáé íá åì-
öáíßóù ìßá åéêüíá ôçò ÓõíÝëåõóçò ôåëåßùò 
áíôßèåôç áðü ôçí áëçèéíÞ.
4. Ðáñáäüîùò, üóá ðñïäßêáóá, åðáëçèåý-
ôçêáí óôçí åðüìåíç Ã.Ó. ðïõ åíÝêñéíå êáé 
ôç ìç÷áíïñãÜíùóç. Ùò ðñïò ôéò áðïñßåò, 
Ýëåïò! äçìáãùãßá êáé ðëÞñçò Ýëëåéøç ÷éïý-
ìïñ. Ç Üëëç ðëåõñÜ ôïõ åáõôïý ìïõ ôï ìå-
ôÜíéùóå ðïõ áó÷ïëÞèçêá.

Íßêïò ÊáñáìáíëÞò
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Ôï ôñåëü ìðñéôæüëåîï
Τασία Mπαμπούλα

Máõñßóôå 12 ôåôñÜãùíá
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ÏÑÉÆÏÍÔÉÁ

1.  Ορίζει τι πρέπει να γίνει σε 
περίπτωση ανωμαλίας

2.  Τενόρους και βαρύτονους 
εκεί θα συναντήσεις 
(πληθ.) – Ισοπαλία στο 
άλλο πνευματικό άθλημα

3.  Απαγορεύεται η 
κατανάλωσή τους 
στα καταστατικά των 
αθλητικών σωματείων 
– Έγραψε τη «Βέρα στο 
∆εξί»(όνομα)

4.  Μαζί με το «ις» φτιάχνει 
άνθος – Απαντώ αν με 
ρωτήσεις «πόσες»

5.  Χωρίς φτερά τον 
τραγούδησε ο αείμνηστος 
σερ του τραγουδιού 
(μια γραφή) – Έχει και 
η Ακρόπολη το δικό 
της…άθλημα

6.  Μπερδεμένα…. 
«ίσα» - Συνοδεύει το 
χειροκρότημα σε όσους 
χορεύουν σε γλέντια 
– ∆ικά σου, ανάποδα

7.  Είναι η δήλωση στο 
πράσινο χαρτάκι του 
bidding box – Της 
Αριάδνης…ακατάληκτος

8.  Επίθετο παλιού 
αμερικανού ηθοποιού 
αλλά και γνωστό ξένο 
πανεπιστήμιο (μια γραφή) 
– Κι έτσι το πεύκο

9.  Κινδυνεύουν από τον 
ιό των πουλερικών 
– Εκδήλωση πανικού

10.  ∆ιώχνει αλά γαλλικά 
– Μαύρη και πηχτή

ÊÁÈÅÔÁ

1.  Είναι όσα σε κάνουν και 
ιδρώνεις!

2.  Αν την έχεις….ρώτα 
– Στρατιωτικές κατασκευές

3.  Κρατικό κανάλι της 
τηλεόρασης – Περιεχόμενο 
του… άδειου

4.  Βλέπεται! – Ανώνυμη 
Ναυτιλιακή Εταιρία

5.  Πενήντα πέντε – Αναφορικό 
αρσενικό – Τα αρχικά του 
Μυριβήλη

6.  Χωρίς αυξομειώσεις 
– Ποντάρισμα στο πόκερ

7.  Βρομερός και κάθαρμα – Θα 
το ‘ριχνα  στους ώμους αλλά 
έχει…ξηλώσει

8.  Αρβανίτες και μάγκες την 
εκτιμούνε δεόντως – Έχει την 
δική της γιορτή τον Μάιο

9.  Εκεί πας για προσευχή (αιτ. 
αντιστρ.) – Αν τον σφίξεις θα 
με πνίξεις

10.  Τα συμπληρώνουμε μαζί 
με τα αγωνιστικά κι αυτά τα 
δελτία
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sudoku Bridge
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ΙΟΥΛΙΟΣ

30/6-2 ΟΑΜΚΗ ΚερκυραϊκόςΟΑΜ (Ζεύγη Όπεν)
7-9* Πρωτάθλημα Αττικής (συνδιοργάνωση ΑΟΜΨ – ΑΟAΦ) 

15-22 ΟΑΜ – ΛΕ – ΟΠΑΦ (εκδρομικό)
    28-30* ΟΠΑΦ – ΟΑΜ – ΛΕ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

       4-6 ΟΠΑΦ
11-13 ΑΟΜΨ                                                         12-26/8 Πανευρωπαϊκοί Ομάδων
18-20
25-27 ΑΣΝΒ

27/3-9 Περιφερειακό Νοτίου Ελλάδος (ΠΛΗρακλείου – ∆ιεθνές Φεστιβάλ “Fantoni”)

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

1-3 ΚερκυραϊκόςΟΑΜ (Ζεύγη Όπεν)
8-10 Περιφερειακό Κεντρικής Ελλάδος (Χαλκίδα)   

15-17 Φεστιβάλ Πειραιά (ΟΑΜΠΕΙ ζεύγη 3ης βαθμίδας και ομάδες 4ης βαθμίδας)
22-24 Κύπελλο Ελλάδος (προκριματικός)

29-1/10 ΑΣΑΕ (εκδρομικό) ΑΟΜΨ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

6-8 Κύπελλο Ελλάδος (τελικός)
13-15* AOMB- OAA (Κύπελλο Λαζόπουλου) 
20-22 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος

27-29 5ο Πρωτάθλημα Στ. Αρβανιτάκη (Κέρκυρα) ΑΟΜΒ (εκδρομικό) 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

3-5  ∆ιασυλλογικά Πρωταθλήματα                                    Γεν. Συνέλευση (04/11)

10-12* Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Swiss (συνδιοργάνωση ΑΟΜ – ΟΑΜΠΕΙ)
17-19* ΑΟΤ – ΑΣΑΕ 

24-26 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μεικτών Ζευγών  

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

  1-3* ΑΣΑΕ – ΑΟΤ (Κύπελλο Τρικουράκη)
7,10 και 11 ΟΑΜΡόδου (Ζεύγη Όπεν)

   8-10* Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μεικτών Ομάδων (συνδιοργάνωση ΟΑΜ – ΛΕ – ΟΠΑΦ)

15-17 
ΑΟΜΨ (εορταστικό)
ΑΕΠΜΑ (Μελίσσια, εορταστικό)
ΟΑΜΒέροιας (εορταστικό)

21-23
ΑΟΜ (εορταστικό)
ΣΛΑΜυτιλήνης 

28-30 ΑΟΜΒ (εορταστικό 4ης βαθμίδας)

Από το ∆Σ της ΕΟΜ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄  ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006
Λόγω της προκήρυξης των ∆ημοτικών εκλογών για τις 15 Οκτωβρίου 2006, την αδυναμία διοργάνωσης του Πανελ-
ληνίου Πρωταθλήματος Swiss Ζευγών από τον ΑΟΜΒ και του υποβληθέντος αιτήματός του, το αγωνιστικό ημερο-
λόγιο του Β΄ εξαμήνου του 2006, με απόφαση του ∆Σ (συν.07/05-06-2006), τροποποιείται ως εξής: 
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ÁÅÐÌÁ - Ìåëßóóéá 210 8044 368

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 33 398

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 - ΑΟΜ Ζεύγη Όπεν - Ζεύγη 1-9  20.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 20.00
AOT-ΑΣΑΕ Ομάδες  Όπεν 20.00
OAMKH Ομάδες 1-11-  Ομάδες 1-6 20.30
ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη 1-5 20.30
ΟΠΑΦ-ΟΑΜ-ΛΕ
Ζεύγη Όπεν και 1-9 (άθροισμα 19) 20.30
Gold coin   

ΤΡΙΤΗ  
ΑΟΑΦ - ΑΟΜ
Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) - Ζεύγη 1-6 20.30
ΑΣΝΒ Ζεύγη Όπεν 20.30
AOT-ΑΣΑΕ
Ζεύγη Όπεν-Ζεύγη 1-8 - Ζεύγη 1-5 και Μαθ. 20.00
OAMKH Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΟΑΜΠΕΙ Ομάδες 1-8 20.30
ΟΠΑΦ-ΟΑΜ-ΛΕ
Ζεύγη με Imp’s, Όπεν, 1-9 και 1-5 20.30

ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν - Ζεύγη 1-6 20.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
AOT-ΑΣΑΕ Ομάδες Όπεν - Ομάδες 1-8 20.00
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη 1-9 - Ζεύγη 1-3 20.30
ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΟΠΑΦ-ΟΑΜ-ΛΕ
Ζεύγη Όπεν  (ταυτ.) και 1-9  J. Walker  20.30
Ζεύγη 1-5 και Μαθητών 20.30

ΠΕΜΠΤΗ
ΑΟΑΦ - ΑΟΜ Ζεύγη Όπεν - Ζεύγη 1-6 20.30
AOT-ΑΣΑΕ
Ζεύγη Όπεν - Ζεύγη 1-8 - Ζεύ. 1-5 και Μαθ. 20.00
ΟΑΜΚΗ  Ζεύγη 1-11 (Άθροισμα 23) 20.30
ΟΑΜΠΕΙ  Ομάδες Όπεν με Χάντικαπ 20.30
ΟΠΑΦ-ΟΑΜ-ΛΕ Ομάδες όπεν 20.30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 20.00
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν 20.30
AOT-ΑΣΑΕ Ζεύγη (άθροισμα 20) 20.00
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη Όπεν με Χάντικαπ- Ζεύ. 1-3 20.30

ΚΥΡΙΑΚΗ  
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν  19.00
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν - Ζεύγη 1-6 19.30
AOT-ΑΣΑΕ Ζεύγη Όπεν 19.30
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη Όπεν με Χάντικαπ - Ζεύ. 1-5 19.00
ΟΠΑΦ-ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη με Χάντικαπ 20.00

ÁôôéêÞ

ΑΟΜΜ - Βόλος  Τηλ.: 24210 23365
Θερ. διεύθ.: Ανακασιά Βόλου, “Ιωλκός” Τένις κλαμπ
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη όπεν (ταυτ.) 20.00

ΑΟΜΧ - Χαλκίδα            Τηλ.: 22210 60888 
Θερ. διεύθ.: παραλία Λευκάντι, εξοχ. κέντρο “Ρέμβη”
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Σάββατο Ζεύγη Όπεν 11.30

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

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

ΟΑΜΒ - Βέροια   Τηλ.: 23310 28886
Πέμπτη Ζεύγη Όπεν 21.00

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

ΟΑΜΚ - Καλαμάτα  Τηλ.: 27210 80668 
∆ευτέρα Ομάδες Όπεν 21.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 21.00
Κυριακή Ζεύγη Όπεν  21.00

Tçë. Óùìáôåßùí ÁôôéêÞò

ÐåñéöÝñåéá

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
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30

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 
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00

ΣΛΑΜ - Λέσβος  Τηλ.: 22510 42660
∆ευτέρα Ομάδες Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.30
Παρασκευή Ζεύγη Όπεν 20.30

ΧΟΜ - Χίος  Τηλ.:  22710 44180
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 19.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00

Ðñüãñáììá Óùìáôåßùí

Σημείωση:
•  Όπου υπάρχουν συνεργασίες οι 

αγώνες γίνονται στην έδρα του πρώτου 
αναγραφόμενου Σωματείου

•  Η διεύθυνση όπου γίνονται οι αγώνες του 
ΟΑΜΚΗ τους θερινούς μήνες είναι Λεωφ. 
Θησέως 103 Εκάλη Ξενοδοχείο
“Life Gallery Athens”

Èåñéíü áãùíéóôéêü ðñüãñáììá
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ËÅ - ÏÐÁÖ- ÏÁÌ
15-22 ÉÏÕËÉÏÕ
Óôï ðïëõôåëÝò îåíïäï÷åßï

PILOT BEACH RESORT 5*
ÑÅÈÕÌÍÏ ÊÑÇÔÇÓ

Ôïðïèåóßá “Ãåùñãéïýðïëç” ìåôáîý Ñåèýìíïõ êáé ×áíßùí 

ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ
Ëßëá Ðáðáêùíóôáíôßíïõ: 69764 00126,  210 6724162
¢ííõ ÊáñáìáíëÞ: 6944 399855, 210 6800688

ÅÊÄÑÏÌÉÊÏ ÔÏÕÑÍÏÕÁ


