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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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Ôï ãñÜììá ôïõ ðñïÝäñïõ
Αγαπητοί φίλοι,

Έχω ένα παράπονο...
Στα 14 χρόνια που µετέχω στα διοικητικά της Οµοσπονδίας, αντιµετώπισα την αντιπα-
λότητα και την εχθρότητα µερικών επαγγελµατιών και ελάχιστων πρωταθλητών του 
χώρου. Με κάποια πρόφαση ή αφορµή, έβρισκαν την ευκαιρία να στραφούν εναντίον 
µου. Μερικοί µε ανέχονταν, γιατί έτσι τους συνέφερε σ’ ένα δεδοµένο διάστηµα που 
θεωρούσαν ότι εξυπηρετώ τα προσωπικά τους συµφέροντα. Αυτό ελέχθη σε Γεν. Συ-
νέλευση και όχι από εµένα. ∆εν ανέχθηκαν ότι ένας νέος στο χώρο ανέλαβε να ανακα-
τέψει την τράπουλα διαφορετικά από ό,τι περίµεναν και κυρίως όπως αυτοί ήθελαν.
Εισηγήθηκα και εγκρίθηκε, το Πειθαρχικό Συµβούλιο να είναι εκλεγµένο και όχι 
διορισµένο από το ∆Σ και όµως τώρα µε κατηγορούν ότι δήθεν «θέλω να το 
ποδηγετήσω»...
Αν συµβεί να τιµωρηθεί κάποιος επώνυµος από το Πειθαρχικό Συµβούλιο, λόγω 
κάποιου παραπτώµατος, οι φίλοι του γίνονται... εχθροί µου. 
Μερικοί θέλουν να τιµωρούνται όλοι οι άλλοι, αλλά όχι οι φίλοι τους.
Η Γεν. Συνέλευση, µε συντριπτική πλειοψηφία, αναγκάστηκε να τροποποιήσει 
τον Πειθαρχικό Κανονισµό, για να µην δίνεται η ευκαιρία, «σε περίπτωση κα-
τάφωρης παραβίασης αυτού και του καταστατικού», να εκτίθεται το άθληµα και 
έτσι τέτοια απόφαση θα αναπέµπεται. 
Ανακάλυψαν κάποιον... Μπερνίτσα και προσπαθούν, µε ζήλο οµολογώ, αλλά 
και µε εξωπραγµατικά επιχειρήµατα, να εξασφαλίσουν το ατιµώρητο στους 
πραγµατικούς συντάκτες-συκοφάντες.
Έχω ένα παράπονο...
Γιατί, παρόλα αυτά, τους κάλεσα επανειληµµένα και από τη στήλη αυτή, να 
εγκαταλείψουν την τακτική τους, να βάλουµε στην άκρη αυτά που µας χωρίζουν 
και να βρούµε αυτά που πιθανόν θα µας ενώσουν. Η δε απόφασή µας να επι-
σηµοποιηθεί, δηλώνοντάς την, υπογράφοντάς την και ανακοινώνοντάς την δια 
του περιοδικού, ώστε να δεσµευτούµε όλοι. Πιστεύω ότι αυτό θα ήθελαν όλοι, 
αθλητές και παράγοντες!
Τι δηλώσανε, όµως, στην κ. Ν. Παπαδάκη, δικηγόρο, µέλος του ∆Σ που ανέλαβε 
αυτή την εντολή από το ∆Σ. «Θέλουµε να αποζηµιωθούµε και να αποκαταστα-
θούµε» και τότε θα ...δούµε.
Αρκετά πλέον. ∆εν θα µας εµποδίσουν στο εξής, ασχολούµενοι µ’ αυτούς να 
πραγµατοποιήσουµε αυτά που περιµένει ο αγνός κόσµος του Μπριτζ από µας. 
Αυτοί θα λογοδοτήσουν στα αρµόδια όργανα, που πιστεύω ότι θα αντιληφθούν 
πλέον τους σκοπούς και τις επιδιώξεις τους. Εµείς θα προχωρήσουµε.
∆εν έχω κανένα παράπονο...
Από τους εκάστοτε διοικούντες τα Σωµατεία και τους εκπροσώπους τους, που µου 
συµπαραστάθηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Είχα την εµπιστοσύνη της µεγάλης σιω-
πηρής πλειοψηφίας των ερασιτεχνών, αλλά και των αγνών εραστών του αθλήµα-
τος, που «κρατάνε» τα Σωµατεία και µοχθούν για τη διάδοση και την αναβάθµιση 
του αθλήµατος. Μαζί µ’ αυτούς πετύχαµε πολλά. Σήµερα η ΕΟΜ κατέχει τη 13η 
θέση στις 48 χώρες της δύναµης της Πανευρωπαϊκής Οµοσπονδίας.
Από την πλευρά µου προσπάθησα, όσο µπορούσα, και µου το ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΑΝ. 
Τους ευχαριστώ! Θα προσπαθήσουµε µαζί περισσότερο. Ας λένε ό,τι θέλουν οι 
ανώνυµοι κονδυλοφόροι και τα 3-4 εξαπτέρυγά τους.

Σπύρος Κουτρούµπας
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Ο κόσμος του  ΜΠΡΙΤΖ
Επιμελείται ο Άσσος Πίκα

Aγωνιστικά  êáé Üëëá 

�Για πρώτη ίσως φορά από την 
έκδοσή του το περιοδικό που 

έχετε στα χέρια σας έγινε δυνατό 
να εκδοθεί µέσα στο δίµηνο που 
αναφέρεται. Καταβλήθηκε µεγάλη 
προσπάθεια από όλους τους εµπλε-
κόµενους στην έκδοσή του και θα 
καταβληθεί ανάλογη και στο µέλλον 
ώστε  οι ειδήσεις και τα αποτελέσµα-
τα που έχετε στα χέρια σας να είναι 
πραγµατικά επίκαιρα. 

�Στο εξής, λόγω και της 
πληθώρας ύλης που 

περιµένει στο «συρτάρι», οι 
διαγωνισµοί αγορών όπεν και 1-5 
θα δηµοσιεύονται στο περιοδικό 
εναλλάξ.  Έτσι ο διαγωνισµός  του 
Γιάννη Προκοπίου θα δηµοσιευτεί 
στο επόµενο τεύχος. Όσοι δεν 
στείλατε ακόµα προλαβαίνετε να 
δώσετε τις απαντήσεις σας.

�∆ύο κοπέλες από τη 
Σουηδία, η Sara 

Sivelind και η Cecilia Rim-
stedt, έγραψαν Ιστορία κατα-
κτώντας τη νίκη στο Παγκό-
σµιο πρωτάθληµα ζευ  γών 
Νέων που έγινε στο Pie stany 
στη Σλοβακία, τον Ιούνιο που 
πέρασε. Ήταν η πρώτη φορά 
σε οποιοδήποτε Παγκόσµιο πρωτάθληµα Μπριτζ, ανοικτό για άνδρες και 
γυναίκες, που κάποιο ζευγάρι γυναικών το πέτυχε αυτό.  Εξάλλου, στην 
ηλικία των 17 ετών, η Rimstedt είναι η νεότερη αθλήτρια που κατακτά 
παγκόσµιο τίτλο σε πρωτάθληµα Νέων (έως 25 ετών, ως γνωστό). Μήπως 
έφτασε η εποχή που τα πρωταθλήµατα όπεν θα είναι ανοικτά και στην 
κατάκτηση των πρώτων θέσεων από γυναίκες; Εκτός από πολύ ισχυρή 
παίκτρια η Cecilia είναι και πανέµορφη. Η φωτογραφία πάνω την αδι-
κεί, όπως µας λένε όσοι νέοι µας την γνώρισαν από κοντά.

�ΟΑγαµέµνων (Μέµος) Κυρια-
ζής πέθανε πλήρης ηµερών, 

σε ηλικία 89 ετών. Ο εκλιπών ήταν 
από τους ισχυρότερους παίκτες της 
δεκαετίας του ’70, όταν συµµετείχε 
περισσότερο ενεργά στους αγώνες, 
έχοντας κερδίσει πολλά Πανελλή-
νια πρωταθλήµατα µε συµπαίκτη 
τον Γιώργο Γοργία. Η µεγάλη του 
άλλωστε δεινότητα στην εκτέλεση και 
άµυνα ήταν φανερή, σε όσους τον 
αντιµετώπιζαν µέχρι και πριν µερικά 
χρόνια, όταν σταµάτησε να παίζει.

Προσοχή: Όσοι αθλητές 
πρόκειται να συµµετάσχουν 
στο ∆ιεθνές Φεστιβάλ – Περι-
φερειακό πρωτάθληµα Κρήτης 
αλλά δεν θα κάνουν κράτηση 
στα ξενοδοχεία Aldemar, 
Knossos Royal Village και  
Royal Mare Village πρέπει να 
δηλώσουν συµµετοχή στον 
Κώστα Φασουλάκη, 
τηλ. 6944 777424, 2810 331870. 

�Σε όσους δεν έχουν πάρει 
ακόµα την άδειά τους οι 

συντάκτες του περιοδικού εύχονται 
καλές διακοπές. Στο γυρισµό τους 
περιµένει πλήθος από πολύ ενδιαφε-
ρόντα τουρνουά. Αναφέρουµε κατά 
χρονολογική σειρά τα πιο κοντινά: 
το διεθνές Φεστιβάλ της Κρήτης, µε 
συµµετοχή µεγάλου αριθµού ξένων 
παικτών και ανάµεσά τους πολλών 
κορυφαίων του διεθνούς στίβου, 
το Περιφερειακό πρωτάθληµα 
Κεντρικής Ελλάδος που θα γίνει 
φέτος στη Χαλκίδα, το Φεστιβάλ 
Πειραιά, αφιερωµένο στη µνήµη του 
Γεωργίου Ράλλη και έπονται  πολλά 
ακόµα µέχρι τέλος του έτους.

�Ειδικοί προσκεκληµένοι 
στο ∆ιεθνές Φεστιβάλ της 

Κρήτης θα είναι οι Zia Mahmood, 
Lorenzo Lauria, Claudio Nunes, Geir 
Helgemo, Giorgio Duboin, Norberto 
Bocchi, Krzysztof Martens και πολλά 
άλλα διεθνή αστέρια. 

�Ηταχύτητα στην ενηµέρωση 
αφορά και τα master points. 

Ελπίζουµε από τη νέα χρονιά να 
έχουµε προοδεύσει τόσο πολύ στον 
τοµέα της µηχανοργάνωσης ώστε 
κάθε παίκτης να µπορεί να βλέπει 
on line τα master points που έχει 
συγκεντρώσει, είτε µέσα στο έτος είτε 
αθροιστικά, µετά από κάθε τουρνουά 
που έχει παίξει και έχει, βέβαια, 
καταχωρηθεί στη βάση δεδοµένων 
της Οµασπονδίας.

Cecilia Rim stedt - Sara Sivelind.
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ðñüôõðï       

Στα πλαίσια αυτής της ανταγωνιστικότη-
τας για προβολή και πρόκριση βρέθηκε 
πρόσφατα για άλλη µια φορά ο αθλητι-
σµός και συγκεκριµένα ένα σκέλος του, 
το ποδόσφαιρο. Παρακολουθώντας 
άφωνοι την κεφα λιά του πάθους και της 
εκδίκησης –ή της άµυνας– της θιγµένης 
αξιοπρέπειας του κατά τα άλλα «άσ-
σου» Ζιντάν, αναρωτιέµαι σαν πολίτης 
και φίλαθλος τι είναι πρότυπο και τι 
πρωτότυπο σε αυτή τη φάση. Πρότυ-
πο είναι ο χειµαρρώδης ανδρισµός που 
ανέκαθεν δικαιούται και δικαιώνεται  να 
υπερασπίζει την τιµή της µάνας και της 

Óôéò ìÝñåò ìáò ëåßðïõí ôá ðñüôõðá êáé âñßèïõí ôá ðñùôüôõðá. Ëåßðåé 
ãéá ðáñÜäåéãìá ôï ðñüôõðï ôïõ êáëïý çãÝôç, ôïõ öùôéóìÝíïõ äáóêÜ-

ëïõ, ôïõ ìÝôñïõ, ôçò áîéïêñáôßáò. Ôç èÝóç ôïõò Ý÷ïõí ðáñá÷ùñÞóåé óôïí 
ãáëßöç äçìáãùãü, óôïí “áëëïôñéùìÝíï” äÜóêáëï, óôçí áìåôñïÝðåéá ôùí 
ýâñåùí, óôçí «ðáñÜãêá» ôùí äïëïðëüêùí.

ÔïÔï êáéêáé
ôïôïðñùôüôõðï

Ελένη Κεΐσογλου-Τόγια

αδελφής. Πρότυπο είναι ο ποδοσφαιρι-
στής που υπεραµύνεται της οµάδας, του 
ονόµατος και της φανέλας που φοράει, 
αν σκεφθεί κανείς πως το άθληµα αυτό 
ξεκίνησε στις αλάνες από «πιτσιρικαρία» 
που κλώτσαγε, έβριζε, βάραγε, για επί-
δειξη δύναµης και εκτόνωση του stress. 
Με µόνη τη διαφορά πως σήµερα αυτή 
η συµπεριφορά θεωρείται πρωτότυπη 
και ξενίζει και ξεφεύγει από τα «πρό-
τυπα» της επαγγελµατικής πια οργάνω-
σης, αφού πληρώνεται ο αθλητής αδρά. 
Αυτού  του αθλητή καθοδηγείται και 
χειραγωγείται η εµφάνιση, το ντύσιµο, 

η διαµονή, οι µετακινήσεις, οι συνε-
ντεύξεις και άρα απαιτείται όχι µόνο το 
παρουσιαστικό αλλά και ο ψυχισµός 
του να χαλιναγωγείται. Η εικόνα του 
σκηνοθετείται ώστε να παρουσιάζει στα 
κανάλια µια εικονική πραγµατικότητα, 
του υπεραθλητή, του Superman, του 
ατσαλάκωτου φτιαχτού πρότυπου, που 
πρέπει να τσαλακώνει την αξία, την υπε-
ρηφάνεια, τον εγωισµό του ανθρώπου, 
για να παραµείνει «είδωλο» στα µάτια 
των εκατοµµυρίων νέων που τον χειρο-
κροτούν. Ο αθλητής είναι και ηθοποιός, 
κυριολεκτικά και µεταφορικά, γι’ αυτό 
στη σκηνή πρέπει να θυµάται το αλάθη-
το «Γέλα παλιάτσο, γέλα».
…Όσο για το αίτιο της αντίδρασης δε 
θα µιλήσω εδώ, γιατί ο Πλάτωνας µας 
δίδαξε «ούτε αδικούµενου άρα δει αντα-
δικείν» και εµείς εστιάσαµε στο δεύτερο 
κοµµάτι της συµβουλής του.

Êáëëéôå÷íéêü ΜΠΡΙΤΖ;
Στο έτερο πνευµατικό άθληµα, το Σκάκι, 
το προβλήµατα που βλέπουµε πολλές 
φορές να δηµοσιεύονται –µατ σε … κι-
νήσεις– ονοµάζονται «καλλιτεχνικό σκά-
κι», γιατί παρουσιάζουν θέσεις που είναι 
απίθανο να παρουσιαστούν στη πράξη 
(ο ένας από τους δυο αντίπαλους θα είχε 
εγκαταλείψει προ πολλού την παρτίδα) 
και, φυσικά, δεν έχει µεγάλη σηµασία αν 
το µατ θα γίνει σε τρεις ή σε πέντε κινή-
σεις, έχουν όµως ενδιαφέρον λόγω της 
εξάσκησης του νου στους συνδυασµούς 
καιτης οµορφιάς της λύσης τους. Υπάρ-
χει µάλιστα και µια µερίδα παικτών που 
ασχολείται φανατικά µε τη σύνθεση και 
λύση τέτοιων προβληµάτων. 
Στο Μπριτζ ανάλογα προβλήµατα είναι 

τα double dummy (ανοικτά και τα τέσ-
σερα χέρια), όπου πάλι οι θέση που πα-
ρουσιάζεται είναι συνήθως εξεζητηµένη 
ενώ, στην εποχή µας, θα δυσκολευτεί 
κάποιος να βρει αντίπαλο που θα του 
δείξει «πιάτο» όλα του τα φύλλα! 
Προς τέρψη και εξάσκηση λοιπόν θα πα-
ρουσιάζουµε που και που κάποιο πρό-
βληµα αυτού του είδους όπως το παρα-
κάτω. Όσοι δεν καταφέρουν να βρουν 
τη λύση θα πρέπει να περιµένουν το 
επόµενο τεύχος ή να προστρέξουν στο 
«Deep Finesse». Όσοι νοµίζουν ότι τα 
κατάφεραν (προσοχή όµως, είναι πολύ 
πιο δύσκολο απ’ ότι φαίνεται αρχικά) 
µπορούν να µας στείλουν τις απαντήσεις 
τους. 

# -
$ ΚQJ1032 
^ 10 8 5 4 
& K 4 3

# 7
$ -
^ K 9 7 6 
&AQJ109876  

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# K Q J 10 9 8
$ 9 8 7 6 5 4 
^ - 
& 5

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

Ο Νότος εκτελεί 5^. Αντάµ &Α και συ-
νέχεια σπαθί (το συµβόλαιο βγαίνει µε 
οποιαδήποτε συνέχεια).

Λ.Ζ.
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Στο Rosenblum cup µια Αµερικανο – Νορ-
βηγική οµάδα µε αρχηγό την Rose Meltzer 
επικράτησε σχετικά άνετα. Ήταν ο δεύτε-
ρος Παγκόσµιος τίτλος για την Meltzer 
που το 2001, στο Παρίσι, έγινε η πρώτη 
(και µοναδική µέχρι σήµερα) γυναίκα που 
έχει κατακτήσει το Bermuda Bowl! Εκεί 
είχε αντιµετωπίσει και κερδίσει στον τελι-
κό τους G. Helgemo και T. Helness που 
είχε αυτή τη φορά στην οµάδα της. Για το 
εξαιρετικό αυτό Νορβηγικό ζευγάρι ήταν 
ο πρώτος σηµαντικός Παγκόσµιος τίτλος. 
Στην φετινή οµάδα συµµετείχαν ακόµα οι 
K. Larsen, R. Bates, A. Sontag.

Στη δεύτερη σπουδαιότερη διοργάνωση 
των αγώνων, το πρωτάθληµα Ζευγών 
Όπεν, είχαµε τη µεγάλη έκπληξη µε την 
επικράτηση των Κινέζων Jack Zhao και 
Fu Zhong, που έδωσαν έτσι στη χώρα 
τους το πρώτο χρυσό µετάλλιο σε Πα-
γκόσµιο πρωτάθληµα. Οι Αµερικανοί S. 
Weinstein and R. Levin έπεσαν δεύτεροι 
πάνω στο νήµα ενώ στην τρίτη θέση 
βρέθηκαν οι F. Fantoni και C. Nunes, 
που είχαν κερδίσει πριν από 4 χρόνια. 
Αυτή ήταν και η σηµαντικότερη ιταλική 
διάκριση καθώς, περιέργως, η χώρα που 
φιλοξένησε τους αγώνες δεν τα πήγε κα-
θόλου καλά αγωνιστικά. 

Ðáãêüóìéï Ðáãêüóìéï 
ÐñùôÜèëçìá    ÐñùôÜèëçìá    

           Ìðñéôæ           Ìðñéôæ
1212ïï

Ôï Ðáãêüóìéï ðñùôÜèëçìá 2006 äéåîÞ÷èç óôç 
Âåñüíá ôçò Éôáëßáò, áðü 9 Ýùò 24 Éïõíßïõ, 

óõãêåíôñþíïíôáò 2000 ðåñßðïõ óõììåôÝ÷ïíôåò 
(áèëçôÝò, äéáéôçôÝò, ðáñÜãïíôåò êëð), áðü êÜèå, 
ó÷åäüí, ÷þñá – ìÝëïò ôçò Ðáãêüóìéáò Ïìïóðïí-
äßáò. Ç äéïñãÜíùóç áõôÞ îåêßíçóå ïõóéáóôéêÜ 
ôï 1962 ìå ôçí áñ÷éêÞ ïíïìáóßá Ðáãêüóìéá 
ÏëõìðéÜäá Æåõãþí (!) êáé ìå ôñßá åßäç áãþíùí 

æåõãþí: ¼ðåí, Ãõíáéêþí êáé ÌéêôÜ. ¸êôïôå äéå-
îÜãåôáé óôáèåñÜ êÜèå 4 ÷ñüíéá (æõãü Ýôïò ðïõ 
äåí Ý÷åé Ïëõìðéáêïýò áãþíåò). Ôï 1978 Ýãéíå 
ç ðñþôç ìåãÜëç áëëáãÞ ìå ôçí ðñïóèÞêç ôïõ 
ðñùôáèëÞìáôïò ÏìÜäùí íïê Üïõô (Rosenblum 
cup) åíþ ìéá ðáñüìïéá äéïñãÜíùóç ãéá Ãõíáßêåò 
(McConell trophy) îåêßíçóå ôï 1994. ÌåñéêÜ 
áêüìá ôïõñíïõÜ ðñïóôÝèçêáí áñãüôåñá.

Στο πρωτάθληµα Ζευγών Όπεν, 
είχαµε τη µεγάλη έκπληξη 
µε την επικράτηση των Κινέζων 
Jack Zhao και Fu Zhong (φωτο)

Εξαιρετικά, αντίθετα, πήγε η άλλη 
υπερδύναµη στο Μπριτζ, οι ΗΠΑ, που 
κέρδισαν το McConell µε την οµάδα της 
C. Steiner, τα ζεύγη Γυναικών, µε τις 
Irina Levitina και Kerri Sanborn, όπως 
και τα µικτά ζεύγη, µε την K. McCallum 
και τον M. Granovetter. Τέλος, στα ζεύ-
γη µε imp’s, που έγιναν όµως παράλ-
ληλα µε τα ζεύγη όπεν, πήρε τη νίκη 
ένα ζεύγος από την Τουρκία, οι T. Sen 
– O. Gur. 

Η ελληνική συµµετοχή στους αγώνες 
ήταν πολύ περιορισµένη, παρά την 

κοντινή απόσταση.                                  ▶

Η πρωταθλήτρια οµάδα των αγώνων νοκ-άουτ.

Απονοµή στους νικητές των αγώνων νοκ-άουτ 
από τον Πρόεδρο της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας 
Joze’  Damiani.

Ελληνοκυπριακή 
µάχη γυναικών στο 
πρωτάθληµα της Βερόνα.
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Ακόµα πιο χαµηλή από άλλες χρονιές 
ήταν η συµµετοχή στο Πανελλήνιο 

Πρωτάθληµα οµάδων Seniors, που έγι-
νε από 2 έως 4 Ιουνίου στα εντευκτήρια 
των ΟΑΜ –ΛΕ, παράλληλα µε το πρω-
τάθληµα Γυναικών. Έτσι έξη οµάδες 
κατέβηκαν να διεκδικήσουν το κύπελλο 
των “βετεράνων”, µε την οµάδα «Καρ-

ÐáíåëëÞíéïÐáíåëëÞíéï
ÐñùôÜèëçìá ÐñùôÜèëçìá 

SeniorsSeniors

1.                    119 VP’s

Καρλαύτης Γ.

Ναθαναήλ ∆.

Βαρελάς ∆.

Πανόπουλος Κ.

Χρηστίδης Θ.

Οικονοµόπουλος Γ.

2.                       92 VP’s

Σαρλής Σ.

Ζέης Α.

Κορδάτου Β.

Ρόη Α.

Ανθη Κ.

3.                       85 VP’s

Κουλουµπής Ε.

Μιχαλόπουλος Μ.

Μαρσώνης Π.

Τριανταφύλλου Π.

Κουτρούµπας Σ.

Αθερινός Β.

Οι τρεις πρώτες οµάδες

λαύτη» να επικρατεί, µε αρκετή διαφορά 
από την δεύτερη, οµάδα «Σαρλή».
Ευελπιστούµε και εδώ το πρωτάθληµα 
αυτό να γίνει περισσότερο δηµοφιλές 
και η συµµετοχή να είναι µεγαλύτερη τις 
επόµενες χρονιές, σε µια κατηγορία που 
συγκεντρώνει άλλωστε πολύ µεγάλο 
αριθµό παικτών. 

Συµµετείχαν µόνο τα ζεύγη, Α. Κα-
παγιαννίδης – Π. Τριανταφύλλης, Π. 
Αγγελόπουλος – Σ. Νίνος, που προ-
κρίθηκαν στον τελικό του πρωταθλή-
µατος ζευγών µε imp’s όπου ήρθαν 
53οι και 59οι αντίστοιχα, και ∆. Κα-
νελλοπούλου – Λ. Τριανταφύλλη. 

Στην διοργάνωση του Πα-
γκόσµιου πρωταθλήµατος 
συµµετείχαν οι ∆. Μπάλλας, 
Π. Κολλάρος (διαιτησία), Φ. 
Σκουλαρίκης (Internet) και Α. 
Κανάρης (bulletin).

Για πρώτη φορά σε µια τόσο µεγά-
λη διοργάνωση δοκιµάστηκαν και 
πέρασαν µε επιτυχία τις εξετάσεις 
τα λεγόµενα «µηχανάκια» (ασύρ-
µατα τερµατικά χειρός). Ένα τέτοιο 
υπήρχε σε κάθε τραπέζι και εκεί ο 
εκάστοτε Βορράς πληκτρολογούσε 
το αποτέλεσµα κάθε διανοµής του 
τραπεζιού του, µε τη σύµφωνο βέ-
βαια γνώµη των αντιπάλων του. Τα 
σκορ από κάθε τραπέζι συγκεντρώ-
νονταν ηλεκτρονικά σε ένα κεντρικό 
υπολογιστή και έτσι τα αποτελέσµα-
τα έβγαιναν αµέσως, χωρίς κόπο και 
χωρίς (σχεδόν) λάθη. Είναι βέβαιο 
ότι σε µερικά χρόνια δεν θα νοείται 
σοβαρή διοργάνωση, σε επίπεδο 
χώρας ή διεθνής, χωρίς τη σηµαντι-
κή αυτή ευκολία.  ■

 

▶
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Γ. Καρλαύτης ∆. Ναθαναήλ ∆. Βαρελάς

Κ. Πανόπουλος Γ. Οικονοµόπουλος Θ. Χρηστίδης



9

Öèßíåé ï èåóìüò ôïõ Ðáí. 
Ðñùô. Ãõíáéêþí; Óå Ýíá 

åëÜ÷éóôá äçìïöéëÝò, Ýôóé êáé 
áëëéþò, ðñùôÜèëçìá åöÝôïò 
Þôáí ç ÷åéñüôåñç ÷ñïíéÜ áðü 
ôéò ôåëåõôáßåò, ìå óõììåôï÷Þ, 
åðôÜ, ìüíï, æåõãþí óôçí êáôç-
ãïñßá ¼ðåí êáé åííÝá æåõãþí 
óôçí êáôçãïñßá 1-8. 

Με δεδοµένο το ρεκόρ της περασµένης 
περιόδου (17 και 15 ζεύγη αντίστοιχα) εί-
ναι βέβαιο ότι ο κυριότερος λόγος για την 
ισχνή αυτή συµµετοχή ήταν οι  ηµεροµη-
νίες στις οποίες ορίστηκε να διεξαχθεί, 2 
έως 4 Ιουνίου, καθώς το καλοκαίρι στην 
Ελλάδα έχει αποδειχτεί ότι δεν ενδείκνυ-
ται για πρωταθλήµατα. Μια άλλη ενέρ-
γεια, που είναι για πολλούς και διάφο-

ρους λόγους απαραίτητο να γίνει, είναι 
να διεξάγεται – επιτέλους – το πρωτάθλη-
µα αυτό σε ηµεροµηνίες διαφορετικές 
από τα πρωταθλήµατα Seniors και Νέων. 
Μία γυναίκα αθλήτρια του Αγωνιστικού 
Μπριτζ µπορεί να έχει 2 από τις 3 αυτές 
ιδιότητες, µε αποτέλεσµα κάθε φορά να 
πρέπει να διαλέξει σε ποιο από όλα τα 
πρωταθλήµατα θέλει να παίξει.
Το φετινό Πρωτάθληµα Γυναικών κατα-
δεικνύει επίσης, ανάγλυφα, πόσο ανα-
γκαία είναι η αναθεώρηση του κανονι-
σµού που αφορά τα Master points. Ενώ 
για τα Χρυσά υπάρχει µίνιµουµ αριθµός 
τραπεζιών, δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο 
για τα Placing, µε αποτέλεσµα ένας αγώ-
νας σαν αυτόν να δίνει Placing points 
ενώ δεν δίνει Χρυσά.
Στην τελική κατάταξη της κατηγορίας 
Όπεν δύο νέες κοπέλες, η Μαρία Πα-

ÐáíåëëÞíéïÐáíåëëÞíéï
ÐñùôÜèëçìá ÐñùôÜèëçìá 

ÃõíáéêþíÃõíáéêþí

ΟΠΕΝ
1. ΠΑΠΥΡΑΚΗ Μ. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ Κ. 108
2. ΒΡΟΥΣΤΗ Τ. ΤΣΑΠΙΝΟΥ Β. 94
3. ΚΥΡΙΤΣΗ Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ Ε. 94
4. ΒΕΛΩΝΗ Α. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ. 93

πυράκη και η Κατερίνα ∆ερµιτζάκη, 
κατέλαβαν άνετα την πρώτη θέση, µε 
µεγάλη διαφορά από τα ισοβαθµήσαντα 
στη 2η και 3η θέση ζεύγη. 

1-8
1. ΣΠΑΝΟΥ Α. ΜΟΥΛΙΟΥ Τ. 62,50
2. ΒΛΑΧΑΚΗ Μ. ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ Ε. 53,00
3. ΧΑΤΖΗΚΟΚΚΙΝΟΥ Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙ. 53,00
4. ΒΑΛΒΗ Α. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. 51,01

Στην κατηγορία 1-8 οι Αν. Σπανού και Τ. Μούλιου κέρδισαν µε τεράστια διαφορά  τη νίκη,  αφήνο-
ντας 11,5% πίσω τους - ισοβαθµήσαντες και εδώ - επόµενους.

Ας ελπίσουµε ο αγώνας αυτός να ανα-
βαθµιστεί και ποτέ στο µέλλον να µην 
ξαναδούµε τόσο χαµηλή συµµετοχή στο 
πρωτάθληµα του ωραίου φύλλου.

Κατερίνα ∆ερµιτζάκη.

Μαρία Παπυράκη.
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ÐáíåëëÞíéï

Στην κατηγορία 12-16 (Μάστερς) από τα 
32 ζεύγη που ξεκίνησαν στον προκρι-

µατικό γύρο, προκρίθηκαν για τον τελικό 
δεκατέσσερα. Τα µεγαλύτερα ονόµατα 
του Ελληνικού Μπριτζ ξεκίνησαν τον 
αγώνα στην κατηγορία αυτή, όπου τα 
αποτελέσµατα επιφύλαξαν τρανταχτές εκ-
πλήξεις, τόσο στο προκριµατικό όσο και 
στο τελικό στάδιο.
Την πρώτη ηµερίδα του τελικού, που 
έγινε στα εντευκτήρια του ΟΠΑΦ, Καπο-
διστρίου 17, Φιλοθέη, µε διαιτητή τον ∆. 
Τζοτζολάκη, στην κεφαλή της κούρσας 

βρέθηκε το ζεύγος Ν. Παπαχατζής – Μ. 
Πρωτονοτάριος µε 58 Vps, ακολουθού-
µενο από τους Γ. Νικητόπουλο – Χ. Χα-
τζόπουλο, 5 Vps πιο πίσω. Όµως µετά 
την δεύτερη ηµερίδα η κατάταξη στην 
κορυφή άλλαξε και µπροστά µπήκαν οι 
Ν. Βουκούτης – Ι. Γιαντσής, µε 134 Vps, 
ενώ στη δεύτερη θέση διατηρήθηκαν οι 
Νικητόπουλος – Χ. Χατζόπουλος, µει-
ώνοντας τη διαφορά σε 1 µόνο Vp. Τα 
δύο αυτά ζεύγη µονοµάχησαν µέχρι 
και την τελευταία συνάντηση για να κα-
τακτήσουν τελικά την πρώτη θέση και 

τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος οι 
Ν.Βουκούτης – Ι. Γιαντσής µε σύνολο 
217 Vps. Στη δεύτερη θέση παρέµειναν 
οι Γ. Νικητόπουλος – Χ. Χατζόπουλος 
συγκεντρώνοντας 3 Vps λιγότερα ενώ 
στις θέσεις που δίνουν έπαθλο πλασαρί-
στηκε, µόλις 1 Vp πιο πίσω, το ζεύγος Γ. 
Ρούσσος – Ε. Χατζηδάκης. 
Γενικά ήταν ένας τελικός όπου τα θεω-
ρούµενα φαβορί λίγο-πολύ απέτυχαν 
και µέχρι την τελευταία συνάντηση κα-
νείς δεν ήξερε ποιος θα ήταν ο νικητής 
του αγώνα.

Ôï ôñéÞìåñï 19 Ýùò 21 ÌáÀïõ 2006, Ýãéíå óôçí 
ÁèÞíá ï ôåëéêüò ôïõ Ðáíåëëçíßïõ ðñùôáèëÞìáôïò 

æåõãþí êáôçãïñéþí. Åß÷áí ðñïçãçèåß ôçí áìÝóùò ðñïç-
ãïýìåíç åâäïìÜäá ïé ðñïêñéìáôéêïß óå üëåò ôéò ðüëåéò 
ôçò åðéêñÜôåéáò ðïõ Ý÷ïõí ïìßëïõò Ìðñéôæ. ×ùñéóìÝíïé 
ïé ¸ëëçíåò áèëçôÝò óå 4 ïìÜäåò êáôçãïñéþí, 1-5, 6-8, 
9-11 êáé 12-16 áãùíßóèçêáí óå Ýíá áðü ôéò óðïõäáéü-

ôåñá ðñùôáèëÞìáôá ôïõ Ýôïõò ãéá ôçí áíÜäåéîç ôùí êá-
ëýôåñùí, áíôßóôïé÷á, æåõãþí. Ç êáèéÝñùóç íá ðáßæåôáé 
ï ôåëéêüò ôïõ áãþíá áõôïý, óå üëåò ôéò êáôçãïñßåò, ìå 
ôï óýóôçìá Imp’s (Ýãéíå ãéá ôñßôç óõíå÷Þ ÷ñïíéÜ), öáß-
íåôáé üôé Ý÷åé ãßíåé åõñÝùò áðïäåêôü êáé ßóùò èá ðñÝðåé 
íá äïýìå óôï ìÝëëïí ðåñéóóüôåñá ðñùôáèëÞìáôá íá äé-
åîÜãïíôáé ìå áõôü ôï óýóôçìá âáèìïëüãçóçò.

ÐñùôÜèëçìá ÊáôçãïñéþíÐñùôÜèëçìá Êáôçãïñéþí

Οι νικητές του πρωταθλήµατος όπεν
Ι. Γιαντσής (δεύτερος από αριστερά)
και Ν. Βουκούτης.
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Αναλυτικά οι έξη πρώτοι κάθε κατηγορίας:
1-5
1. ΠΑΡΕΣΗΣ Ε. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. 454,00
2. ΤΡΙΚΟΛΛΟΣ Β. ΚΟΥΚΟΥΖΑ Β. 415,00
3. ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ Π. ΛΟΥΜΠΕΝΟΒ Β. 410,00
4. ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΑΚΗΣ Γ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ Γ. 407,00
5. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΠΟΛΙΤΗΣ Ι. 406,00
6. ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ Γ. ΜΑΚΡΥΛΑΚΗΣ Ε. 401,00

6-8
1. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩ. ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ Δ. 365,00
2. ΜΑΝΙΟΣ Ι. ΡΟΚΙΔΗΣ Κ. 363,00
3. ΜΥΡΤΑΚΗ Ε. ΚΙΟΥΛΠΑΛΗΣ Ι. 357,00
4. ΜΑΚΡΗ Μ. ΣΟΦΙΟΣ Μ. 352,00
5. ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ Ε. ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ Α. 352,00
6. ΚΑΠΕΛΩΝΗΣ Π. ΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ Η. 347,00

9-11
1. ΚΑΛΥΒΑΣ Δ. ΜΗΤΣΗ Γ. 404,29
2. ΜΠΙΜΠΛΗΣ ΑΘ. ΛΟΥΠΡΑΝΗΣ Σ 394,93
3. ΜΟΥΡΚΑΚΟΣ Π. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Β. 383,71
4. ΒΟΛΙΩΤΗΣ Α. ΚΑΤΣΑΡΗΣ Ν. 383,57
5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Λ. ΚΟΤΙΝΑΣ Σ. 380,71
6. ΑΡΓΥΡΟΥ Δ. ΠΑΠΥΡΑΚΗ Μ. 375,57

12-16
1. ΓΙΑΝΤΣΗΣ Ι. ΒΟΥΚΟΥΤΗΣ Ν. 217,00
2. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Χ. 214,00
3. ΡΟΥΣΣΟΣ Γ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ε. 213,00
4. ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Α. ΛΙΑΡΑΚΟΣ Σ. 207,00
5. ΒΕΛΩΝΗ Α. ΠΑΠΑΚΟΝΔΥΛΗΣ Ι. 205,00
6/7 ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ Ν. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ Μ. 197,00
6/7 ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Φ. ΜΠΟΖΕΜΠΕΡΓΚ Κ. 197,00

  

Στην κατηγορία 9-11 από τα 69 ζεύγη που 
έλαβαν µέρος στο προκριµατικό στάδιο, 
προκρίθηκαν τα 28 για το τελικό στάδιο. 
Σε αυτήν την κατηγορία, την 1η ηµερίδα 
το ζεύγος Κ. Μοίρας – Ι. Καψαµπέλης 
ξεκίνησε δυνατά µε 159 Vps., αλλά δεν 
συνέχισε ανάλογα. Την 2η ηµερίδα κέρδι-
σε το ζεύγος Μ.Παπυράκη – ∆. Αργυρού 
µε 144 Vps. Τελικά όµως την πρώτη θέση 
κατέλαβαν οι ∆. Καλύβας – Γ. Μήτση µε 
404,29 Vps και 10 περίπου Vps διαφορά 
από τους δεύτερους. Ο αγώνας αυτός έγι-
νε στα εντευκτήρια του ΟΑΜΚΗ, Κηφισίας 
70, στο Μαρούσι και διαιτητής ήταν ο ∆. 
Τόγιας.




Στα εντευκτήρια των ΟΑΜ και ΛΕ, Ιππο-
κράτους 6-8, επίσης στο Μαρούσι, έγινε 
ο τελικός των κατηγοριών 6-8. Είκοσι 
δύο ζεύγη, από τα 70 που έλαβαν µέρος 
στον προκριµατικό, αγωνίσθηκαν για το 
ασηµένιο τρόπαιο. Η µάχη για την πρώτη 
θέση έγινε µεταξύ πολλών ζευγών µέχρι 
τέλους. Την κούρσα ξεκίνησαν οι Ι. Μα-
νιός – Κ. Ροκίδης µε 136 Vps την 1η ηµε-
ρίδα όµως στη συνέχεια το ζεύγος από 
τα Γιάννενα ∆. Γκουγιάνος – Κ. Γεωργίου 
έκανε την αντεπίθεσή του, κερδίζοντας 
τόσο την δεύτερη ηµερίδα όσο και την 
πρώτη θέση στη γενική κατάταξη µε 365 
Vps στο σύνολο. ∆ιαιτητής σε αυτήν την 
κατηγορία ήταν ο ∆. Τάσσιος.




Τέλος η κατηγορία 1-5 ήταν εκείνη που 
είχε τις περισσότερες συµµετοχές, αφού 
από τα 96 ζεύγη που έλαβαν µέρος στον 
προκριµατικό τα 37 έπαιξαν στον τελι-
κό. Ο αγώνας έγινε στα εντευκτήρια του 
ΑΟΜ, Μιχαλακοπούλου 181, Αθήνα και 
διαιτητής ήταν ο Ν. Κηπουρός. Εδώ το 
ζεύγος Ε. Παρέσης – Π. Σιδηρόπουλος 
από τη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε δυνατά 
τις δύο πρώτες ηµερίδες για να επιβληθεί 
τελικά µε µεγάλη διαφορά συγκεντρώνο-
ντας 454 Vps, στο σύνολο.

Οι νικητές του 9-11 Γ. Μήτση 
και ∆. Καλύβας.

Πρώτοι στο 6-8 οι ∆. Γκουγιάννος 
(αριστερά) και Κ. Γεωργίου.

Πρωταθλητές στο 1-5 οι Ε. Παρέσης (αριστερά)
και Π. Σιδηρόπουλος.
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Ç öéëïîåíßá 
Κατά την έναρξη των αγώνων, σε µια 
αίθουσα στολισµένη µε λουλούδια και 
µε πλήρεις τις προδιαγραφές φωτισµού 
και αποστάσεων για έναν αγώνα µπριτζ, 
όλοι οι αθλητές έλαβαν αναµνηστικό 
δώρο µε τοπικά µας προϊόντα, καθώς 
και φωτογραφικό και ενηµερωτικό 
έντυπο υλικό για το νησί µας, που πα-
ραχώρησε το Γραφείο Τουρισµού ∆ή-
µου Χίου καθώς και το Γραφείο ∆ηµο-
σίων Σχέσεων και το Τµήµα Τουρισµού 
της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου 
και αναλυτική κατάσταση όλων των 
χορηγών του αγώνα, που δεν ήταν και 
λίγοι.
Το κόστος λοιπόν της διοργάνωσης 
ανέλαβαν ο Νοµαρχιακός Αθλητικός 
Οργανισµός Χίου και οι Ιδιωτικές επι-
χειρήσεις: Εθνική Ασφαλιστική, το Ξε-
νοδοχείο Χανδρής, τα Σούπερ Μάρκετ 
“Χαρά”, το αναψυκτήριο – καφετέρια 
“Flocafe”, το ζαχαροπλαστείο “A la 
creme”, το Αρτοποιείο “Μαϊστράλης”, 
το Αναψυκτήριο “Fresco Corner“, τα 

καταστήµατα επίπλων Γεωργούλη: “La 
Casa” και “120”, οι αθλητικές εγκατα-
στάσεις “Soccer Planet”, το κατάστη-
µα οπτικών “Μπάτσης”, η καφετέρια 
– µπαρ “Satva” και τα ζαχαροπλαστεία 
“Candio”.
Τόσο ο ΧΟΜ όσο και ο ΣΛΑΜ τους 
ευχαριστούν για µια ακόµη φορά που 
συνεισέφεραν, ώστε οι επισκέπτες µπρι-
τζέρ να µιλούν για µια από τις καλύτε-
ρες εκδηλώσεις αγώνων των τελευταί-
ων χρόνων.
Εξαιρετική ανταπόκριση είχαν από τους 
αθλητές και τα προγραµµατισµένα µα-
θήµατα µπριτζ που γίνονταν µια ώρα 
πριν την έναρξη των αγώνων από τον 
καθηγητή του µπριτζ και πρωταθλητή 
του αθλήµατος Σταύρο Μποµπολάκη 
που ανέλυε διανοµές που παίχτηκαν 
την προηγούµενη µέρα, παρουσίαζε 
θέµατα άµυνας και εκτέλεσης του παι-
χνιδιού και απαντούσε σε ερωτήσεις 
εφ’ όλης της ύλης. 

Χιώτικος Όμιλος Μπριτζ - Σύλλογος Λέσβου Αγωνιστικού Μπριτζ

Ôï ðëçñïöïñçèÞêáôå ìå ôéò áößóåò ìáò óå üëç 
ôçí ðüëç ôçò ×ßïõ, ìå ôçí êÜñôá ðïõ ðñüâáëáí 

ôá ôïðéêÜ ôçëåïðôéêÜ êáíÜëéá, ìå ôï ìåãÜëï ðáíü ìáò 
óôçí ðñüóïøç ôïõ îåíïäï÷åßïõ ×áíäñÞ êáé ôá ðÜñá 
ðïëëÜ öõëëÜäéá ðïõ ìïéñÜóôçêáí Ýãêáéñá óå üëç ôçí 
ÅëëÜäá. Ï ¼ìéëïò ìáò (XOM) ìáæß ìå ôïí Óýëëïãï 
ËÝóâïõ Áãùíéóôéêïý Ìðñéôæ (ÓËÁÌ) õðïäÝ÷ôçêå ôïí 
êüóìï ôïõ ìðñéôæ ãéá ðñþôç öïñÜ óå áãþíåò æåõãþí 
êáé ïìÜäùí, óôçí ìåãÜëç áßèïõóá ôïõ îåíïäï÷åßïõ 
×áíäñÞ. ÅíåíÞíôá áèëçôÝò áð’ üëç ôçí ÅëëÜäá åíþ-
èçêáí ìå ôïõò áèëçôÝò ôçò ËÝóâïõ êáé ôçò ×ßïõ óå 
ìéá ïìïëïãïõìÝíùò ðïëý åðéôõ÷çìÝíç äéïñãÜíùóç. 

×ùñéóìÝíá óå êáôçãïñßåò: 12 æåýãç áãù íßóôçêáí 
óôçí 1-3, 21 æåýãç óôçí 1-8 êáé 26 æåýãç óôçí êá-
ôçãïñßá üðåí. Ï åðßóçìïò äéáéôçôÞò ôçò ÅëëçíéêÞò 
Ïìïóðïíäßáò Ìðñéôæ, ÄçìÞôñçò Ôüãéáò, åêôÝëåóå 
Üøïãá ôá êáèÞêïíôÜ ôïõ êáé ôá æåýãç ôùí áèëçôþí, 
ìÝóù ôùí åéäéêþí êéíÞóåùí ôïõ áãþíá, ìðüñåóáí 
íá óõãêñéèïýí üëá ìåôáîý ôïõò, áíÜ êáôçãïñßá, ôï 
ôñéÞìåñï 24, 25 êáé 26 Éïõíßïõ. Ôïí áãþíá æåõãþí 
áêïëïýèçóå ï áãþíáò ïìÜäùí, ôçí Ôñßôç êáé ÔåôÜñôç 
27 êáé 28 Éïõíßïõ. ÐñáãìáôïðïéÞèçêå åíéáßïò áãþíáò 
16 ïìÜäùí êáé äüèçêáí ðïëëÜ Ýðáèëá óå üëåò ôéò 
êáôçãïñßåò.

Ìéá áèëçôéêÞ óõíåñãáóßá ðïõ ðñïâÜëëåé, 
ìå ôïí êáëýôåñï ôñüðï, ôá 2 ùñáßá 
áõôÜ íçóéÜ ôïõ áíáôïëéêïý Áéãáßïõ

Åíáëëáêôéêüò Ôïõñéóìüò
Πέρα από ένα πανέµορφο πνευµατικό 
άθληµα το µπριτζ προσφέρει στα νησιά 
µας κάτι ακόµα πιο σηµαντικό, αφού 
γίνονται πόλοι έλξης για αθλητές του 
µπριτζ απ’ όλη την χώρα αλλά και το 
εξωτερικό, καθώς υπάρχει πλέον η δυ-
νατότητα, µε την ύπαρξη των τοπικών 
συλλόγων, µεγάλων αθλητικών διορ-
γανώσεων.
Στην Χίο για τους συγκεκριµένους αγώ-
νες κατέφτασαν πάνω από 180 άτοµα, 
µια που οι αθλητές συνοδεύονταν από 
τις οικογένειές τους αλλά και από φί-
λους, ώστε να συνδυάσουν τους αγώ-
νες µε τις διακοπές τους.
Οι διοργανωτές σύλλογοι είχαν προ-
γραµµατίσει δύο δωρεάν εκδροµές για 
τους επισκέπτες, µε επαγγελµατία ξενα-
γό, η µια στο νότιο µέρος του νησιού 
– απ’ τα περιβόλια του Κάµπου στα Μα-
στιχοχώρια και στην µοναδική παραλία 
Μαύρα Βόλια – και η άλλη στην Νέα 
Μονή, Ανάβατο κι Αυγώνυµα.
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Ο τέως υπουργός Κουλουµπής Ε. µε την βραβευµένη οµάδα του ΧΟΜ. Από αριστερά: Ελευθερίου Μ. – Χαβιάρα Π. - Παΐδα Ε. – Μήλιας Α. 

Η βετεράνος πρωταθλήτρια κα Κεσίσογλου Θ. δίνει τα έπαθλα 
της κατηγορίας 1-3 στους Μαΐστρο Ι. και Κουφοπαντελή Κ.

1.

Κουλουµπής Ε.

Μποµπολάκης Σ.

Στελλάκη Ντ.

Λαγγουράνης Φ.

2.

Μιλιτσόπουλος Ι.

Κοτρωνάρου Α.

Πολίτου Α.

Καλλιφρονάς Μ.

3.

Τσαπίνου Β.

Τσαπίνος Γ.

Βρούστη Τ.

Βρούστης Α.

ΟΠΕΝ

1.

Μπάµπου Κ.

∆ουκαρέλλης Α.

Μαλακού Μ.

Γουγούλας Γ.

2.

Ελευθερίου Μ.

Παϊδα Ε.

Μήλιας Α.

Χαβιάρα Π.

1-8: (ΣΛΑΜ) 1-3: (ΧΟΜ)

1ο: Χρηστίδου Ε. – Οργαντζίδης Γ. 
(Θεσσαλονίκη)

2ο: Βρεττού Κ. – Λεµπέσης Α.
(Αθήνα)

3ο: Στυλιανίδου Μ. – Κρυσταλλίδης Ν. 
(Μυτιλήνη) 

1ο: Μηλιτσόπουλος Ι. – Κοτρωνάρου Α. 
(Αθήνα)

2ο: Κουλουµπής Ε. – Μποµπολάκης Σ. 
(Αθήνα)

3ο: Στελλάκη Ντ. – Λαγγουράνης Φ.
(Αθήνα)

1-8ΟΠΕΝ

1ο: Μελέκου Μ. – Χρήστου Ε.
(Αθήνα)

2ο: Καράµπελας Ι. – Κων/πουλος Κ.
(Καλαµάτα)

3ο: Γουγούλας Γ. – Μαλακού Μ.
(Μυτιλήνη) 

1-3

Από τον Όµιλό µας συµµετείχαν οι παρακάτω αθλητές:

Ïé íéêçôÝò ôùí áãþíùí
ZEYΓΗ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ

ΟΜΑ∆ΕΣ

1. Ελευθερίου Μ. – Χαβιάρα Π.
 (νικήτριες 2ης Ηµερίδας κατηγορία 1-3 ) 
2. Κουφοπαντελής Κ. – Μαΐστρος Ι. 

(ειδικό έπαθλο, 1ο ζεύγος ΧΟΜ κατηγ. 1-3)
3. Καλογεράς Μ. – Χάσου Α.

(αθλήτρια Αθηναϊκού Οµίλου ) 
(νικητές 1ης Ηµερίδας κατηγορία 1-8)

4 . Πρινιά Μ. – Σέγκος Γ. 
(1ο µικτό ζεύγος κατηγορία 1-8)

5. Μήλιας Α. – Παΐδα Ε.
(συµµετοχή στην κατηγορία 1-3)

6. Κολόµβος Ε. – Κωστάλα Κ.
 (συµµετοχή στην κατηγορία 1-8)
7. Στρουµπής Ε. – Αντωνίου Α.
 (συµµετοχή στην κατηγορία 1-8)
8. Χωλίδης ∆. – Αργυρούδη Μ. 

(συµµετοχή στην κατηγορία όπεν)
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Σταύρος Αντωνιάδης
Email: drazen2004@yahoo.gr

B

N
A∆

Ç áãïñÜ: Æåýãç 

Βγαίνετε το 5 κούπα για ένα µικρό από τον 
Βορρά το 10 της Ανατολής και την Ντάµα 
του Νότου, που κατεβαίνει στο µόρ µε τον 
Ρήγα σπαθί (ο συµπαίκτης βάζει τον Βαλέ) 
και παίζει πίκα προς την Ντάµα του χεριού 
του και τον Ρήγα σας. Σε σας!
Το γύρισµα σπαθί µοιάζει η πιο σίγου-
ρη (;) και βολική λύση. Για να δούµε 
µήπως υπάρχει τίποτα καλύτερο. 
Γνωρίζετε στον Νότο, Ρήγα και Ντάµα 
κούπα, Άσσο και Ντάµα πίκα και, πι-
θανότατα Άσσο και Ντάµα σπαθί, το 
όλο 17 πόντοι που φτάνουν να δικαι-
ολογήσουν το άνοιγµα. Η Ντάµα καρό 
λοιπόν θα πρέπει να είναι στο χέρι του 
συµπαίκτη σας.
Από την άλλη, ο Νότος θα είχε παίξει 
το 9 κούπα στην αντάµ σας εάν είχε στο 
χέρι ΚQJ τετράφυλλο. Πρέπει λοιπόν 
να δώσουµε χέρι στον συµπαίκτη µε 
καρό, δείχνοντας του παράλληλα ότι 
επιθυµούµε γύρισµα κούπα. Το καλύ-
τερο παίξιµο λοιπόν είναι: Κ καρό και, 
βλέποντας το ενθαρρυντικό σινιάλο, 
καρό προς την Ντάµα της Ανατολής 
που γυρνάει τον Βαλε κούπα, ο Νό-
τος σκεπάζει µε τον Ρήγα και ο Άσσος 
σας κερδίζει. Μαζεύετε Άσσο και δέκα 
καρό: η Ανατολή πετάει το 10 σπαθί. 
Έτσι, σιγουρεύεστε ότι το κρυµµένο χέρι 

είχε Άσσο και Ντάµα σπαθί τετράφυλ-
λο στην αρχή. Και όταν ο εκτελεστής 
αποφασίζει να ξεσκαρτάρει ένα σπαθί 
παίζετε ¨µαύρο¨ και όχι το 8 κούπα µε 
αποτέλεσµα να ρίξετε το συµβόλαιο 
δυο µέσα.

Ôï ÷Ýñé ôïõ Íüôïõ:

# Α Q $ Κ Q 7 4 ^ x x x & Α Q x x
 
Η απόλυτη εµπιστοσύνη στον συµπαί-
κτη είναι ένα από τα υλικά που αποτε-
λούν την συνταγή της καλής άµυνας. 

Γνωρίζετε στο χέρι του εκτελεστή έξι 
πίκες του ΑΚ, Άσσο και Ρήγα σπαθί 
Άσσο και Ντάµα καρό τρίφυλλο (από 
τα σκαρταρίσµατα της Ανατολής) και ... 
Ντάµα δίφυλλη κούπα. Έχοντας παίξει 
ήδη την Ντάµα κούπα ο Νότος έχει την 
µικρή κούπα σαν έξοδο, γι’ αυτό: τρα-
βάτε τον Άσσο κούπα πριν βάλετε στο 
τραπέζι την Ντάµα σπαθί και ο Νότος 
πρέπει να πάει µέσα. Ο εκτελεστής θα 
τα έβγαζε εάν είχατε παίξει αντίστροφα. 
Όµως ξέρετε ήδη αρκετά για να κάνετε 
τέτοιο ¨εύκολο¨ λάθος.

Ôï ÷Ýñé ôïõ Íüôïõ:

# Α Κ 10 9 x x $ Q x ^ Α Q x & Α Κ

Αµυνθήκατε σχεδόν µόνος σ’ αυτό το 
κόλπο, άλλωστε δεν είχε και τόση ση-
µασία πιο φύλλο στα καρά θα γύρναγε 
ο συµπαίκτης σας. Γενικά, ο ρόλος των 
αµυνόµενων είναι να διευκολύνουν το 
µέτρηµα των χεριών, αφού σχεδόν πά-
ντα υστερούν σε δύναµη.

Ç áãïñÜ:

 

Κάνετε αντάµ µικρό σπαθί για τον Βαλέ 
της Ανατολής και τον Ρήγα του Νότου 
που µαζεύει και τον Άσσο σπαθί, πριν 
παίξει Άσσο και Ρήγα πίκα (Ντάµα δί-
φυλλη στην Ανατολή) και πίκα για τον 
Βαλέ σας, ενώ απέναντι εµφανίζεται 
το 2 καρό. Επιµένετε µε σπαθί, που 
κόβεται, και ο εκτελεστής παρουσιάζει 
την Ντάµα κούπα. Η Ανατολή πιάνει µε 
τον Ρήγα και γυρνάει το 9 καρό για τον 
Βαλέ σας. Τι κάνετε τώρα; 
Η απάντηση είναι πολύ απλή, αν κάνετε 
τον κόπο να σκεφτείτε λιγάκι αντί να παί-
ξετε βιαστικά το τελευταίο σπαθί σας.

(μέρος 14ο)

# 9 χ χ χ
$ 9 χ
^ J χ χ 
& K x x x

# K x
$ A 8 6 5
^ A K 10 x 
& x x x 

∆ 
Β

 
Ν

 Α

Βοράς Aνατολή Nότος ∆ύση

πάσο πάσο 1 X A πάσο

πάσο πάσο πάσο

Nότος ∆ύση Βοράς Ανατολή

2 & πάσο 2 ^ πάσο

2 # πάσο 2 Χ Α πάσο

3 # πάσο πάσο πάσο

# χ χ
$ J χ x
^ 9 χ χ x 
& Κ Q J x

# K Q 10 x x
$ Q 9 x
^ K x
& x x x 

∆ 
Β

 
Ν

 Α

Nότος ∆ύση Βοράς Ανατολή

1 ^ 1 # 2 ^ 2 #

πάσο πάσο 3 ^ πάσο

πάσο πάσο

Βγαίνετε τον Ρήγα πίκα, µα ο συµπαίκτης 
σας παίρνει τον Άσσο και γυρνάει πίκα 
για το δέκα σας. Όλα δείχνουν ότι ο συ-
µπαίκτης κόβει πίκα και γι’ αυτό παίζετε 
µικρό, στο οποίο ο εκτελεστής πετάει µια 

# χ χ
$ J 10 9 x
^ 10 χ χ x 
& x x x

# J x x
$ A x x
^ K J x 
& Q 10 x x 

∆ 
Β

 
Ν

 Α
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Ç áãïñÜ:

Κάνετε αντάµ το 4 πίκα για την Ντάµα 
της Ανατολής και τον Άσσο του Νότου, 
που παρουσιάζει την Ντάµα σπαθί. 
Παίρνεται τον Άσσο και... σε σας.
Αυτήν την φορά δεν έχετε να αντιµετω-
πίσετε την παγίδα του ¨εύκολου¨ γυρί-
σµατος. Και αν µπορείτε να βάλετε επτά 
πόντους στο χέρι του Νότου (Άσσο και 
Βαλέ πίκα και Ντάµα σπαθί), δεν έχετε 
καµία ένδειξη για να ¨χρωµατίσετε¨ τους 
υπόλοιπους πόντους που θα δικαιολο-
γούσαν το πήδηµα στα 2ΧΑ. 
Με τα δεδοµένα που υπάρχουν στο τρα-
πέζι µπορείτε να µετρήσετε οκτώ µπάζες: 
τρεις από πίκα (τουλάχιστον), τέσσερις 
από σπαθί (ο εκτελεστής θα εµπασάρει 
τον Βαλέ σας) και τον Άσσο κούπα. Αν ο 
Νότος έχει και τον Άσσο καρό η τον Ρήγα 
κούπα και τον Βαλέ καρό δεν χάνει ποτέ 
και όλα αυτά δεν έχουν καµία σηµασία 
να τα σκέφτεστε. Εάν όµως έχει τον Ρήγα 

ÐÑÏÂËÇÌÁ 2ï (***)

Εξασκηθείτε στην εκτέλεση

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

# A K 
$ A K 6

 ̂K Q 9 8 4 2
& K Q

B

N
A∆

ÐÑÏÂËÇÌÁ 1ï (**) Οµάδες. όλοι
στη δεύτερη,
µοίρασε η Α

Οµάδες. BN
στη δεύτερη, 
µοίρασε ο Ν

      Οι λύσεις στη σελίδα 27 

Εδώ σίγουρα παίζετε το καλό συµβόλαιο 
(τα 3ΧΑ µπορεί να µπουν µέσα αν η Ανα-
τολή έχει 5 πίκες µε ένα µεγάλο ονέρ). 
Είναι, όµως, τα πράγµατα τόσο απλά όσο 
φαίνονται; 

κούπα από το µόρ και ο συµπαίκτης κό-
βει και γυρνάει κούπα. Ο Νότος παίρνει 
τον Άσσο και παίζει Άσσο καρό και καρό 
για τον Ρήγα σας ενώ παρακολουθείτε 
έκπληκτος την Ντάµα και τον Βαλέ καρό 
να πέφτουν από τον συµπαίκτη. Η δύ-
στυχη η Ανατολή κατάστρεψε τα ατού 
της και η άµυνα µέχρι στιγµής δεν µοιά-
ζει να είναι η καλύτερη δυνατή. Αφήνετε 
πίσω όλα όσα έγιναν και προσπαθείτε 
να βρείτε την καλύτερη αντεπίθεση. Πως 
σκέφτεστε να συνεχίσετε;
Ξέρετε τέσσερις πίκες, τέσσερα καρά και 
9 πόντους στο χέρι του Νότου, που θα 
µπορούσε πολύ εύκολα να έχει και τον 
Ρήγα κούπα η τον Άσσο σπαθί και ήρθε 
η στιγµή να δούµε πόσες µπάζες µπο-
ρεί να κάνει µε αυτές τις υποθέσεις. Θα 
κάνει τρία καρά στο χέρι και µια πίκα 
κοφτή στο µόρ, Άσσο κούπα και Ρήγα 
κούπα και θα πάει µέσα αν δεν έχει τον 
Άσσο σπαθί. Αν έχει όµως τον Άσσο 
σπαθί τότε πρέπει να γυρίσετε κούπα, 
αντί για την Ντάµα πίκα, που βάζει το 
συµβόλαιο µέσα σε κάθε περίπτωση.

Ôï ÷Ýñé ôïõ Íüôïõ:

# J x x x $ Α x x ^ Α 10 x x & Α x

Η καλύτερη άµυνα ήταν, αφού παιχτεί 
Άσσος και Ρήγας πίκα, να βρεθεί το 
γύρισµα κούπα. Όµως στο µπριτζ όλα 
τα λάθη διορθώνονται εκτός από το 
τελευταίο.

κούπα αλλά όχι τον Βαλέ καρό, θα πάει 
µέσα, µε την προϋπόθεση ότι τα καρά δεν 
είναι πεντάφυλλα. Το µόνο που αποµένει 
είναι να έχετε το κουράγιο να δοκιµάσε-
τε να αναπτύξετε αυτό το σκεπτικό στην 
πράξη. Το 7 καρό λοιπόν στο τραπέζι. Η 
Ανατολή παίρνει τον Βαλέ και παίζει δι-
αδοχικά τον Άσσο καρό και µικρό καρό 
για το µια µέσα!

Ôï ÷Ýñé ôïõ Íüôïõ:

# Α J 9  $ Κ x x x  ^ 10 x x x  & Q x

Αναµφίβολα ένα συµβόλαιο αγορασµέ-
νο µε µεγάλη αισιοδοξία από την µεριά 
των αντίπαλων, που παραλίγο θα σας 
φόραγαν τα 3ΧΑ µε 23 πόντους, δεδοµέ-
νου του ότι τα µαύρα χρώµατα ήταν καλά 
βαλµένα. Όµως εσείς έχετε τον τρόπο να 
τους κόψετε το βήχα, έτσι δεν είναι;
Οι δυο τελευταίες διανοµές εκτός από 
αυτά που έχουµε πει µέχρι τώρα (µέτρη-
µα, άθροισµα πόντων, εµπιστοσύνη κλπ) 
παρουσιάζουν µια άλλη παράµετρο της 
καλής άµυνας: Φαντασία! ∆ηλαδή µε 
απλές κουβέντες: ζωγραφίζω τα φύλλα 
του εκτελεστή η του συµπαίκτη (το ίδιο κά-
νει) και επιλέγω τον τρόπο που θα παίξω 
τα φύλλα µου σύµφωνα µε αυτό. Αν δεν 
είναι έτσι βαλµένα τότε το συµβόλαιο βγαί-
νει πάντα, θα έχω όµως κάνει το καλύτερο 
δυνατό και, τουλάχιστον, θα έχω πάρει τις 
µπάζες µου, πράγµα το οποίο, ειδικά σε 
αγώνες ζευγών, είναι πολύ σηµαντικό.

Θέματα τεχνικής

Nότος ∆ύση Βοράς Ανατολή

1 & πάσο 1 ^ πάσο

1 # πάσο 2 X A πάσο

3 X A πάσο πάσο πάσο

∆ύση Βοράς Ανατολή Νότος

2 &

πάσο 2 ^ πάσο 3 Χ Α

πάσο 6 Χ Α Όλοι πάσο

Αντάµ: η $ Q
Πριν τα βάλετε µε τον σύντροφο ή τον 
εαυτό σας που χάσατε το µεγάλο σλεµ, 
εκτελέστε τα 6ΧΑ που παίζετε. Με µια 
δεύτερη µατιά, µήπως τα 6^, µόνο, ήταν 
πιο ασφαλές συµβόλαιο;

# Q 6 3 2
$ A 3 
^ 6 2
& A 9 8 4 2

# 4 
$ K Q J 10 9 4

 ̂A K 7 5 3
& 7

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Ανατολή Νότος

1 $

πάσο 1 # πάσο 2 ^

πάσο 2 Χ Α πάσο 4 $

Όλοι πάσο

Αντάµ: & Κ

# K 8 x χ
$ A J
^ Q x 
& Κ 10 x x x

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

∆ 
Β

 
Ν

 Α

15



16

πρωταθλητές
Γιώργος Ρούσσος

34
Ο µεγάλος αµυντικός, ακόµα και χωρίς 

την παραµικρή πιθανότητα να κάνει 
µπάζα, µπορεί να έχει ουσιαστική συµµε-
τοχή σε µια επιτυχηµένη άµυνα.
Κρατάς στην θέση της Ανατολής:

# --, $ 10 4, ^ J 9 8 7 5 4 2, & J 9 8 7 

και οι αγορές πηγαίνουν ως εξής: 

* 2# = 17π. και άνω µε καλό 6φυλλο χρώµα ή 
15/16π. και φιτ στις $

** 3$ = καλό χρώµα ανοίγµατος
*** 5& = 1 άσσος από 5
**** 5^ = ερώτηση για την ντάµα # που την αρ-

νείται ο Β

Ο σύντροφος επιτίθεται µε τον ̂ Κ που κερ-
δίζει ο εκτελεστής µε τον Α ενώ ο µόρτος 
που κατέβηκε είναι ο παρακάτω: 

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

Ο εκτελεστής τραβάει τον #Α. Πως βλέπεις 
τις πιθανότητες της άµυνας και τι ξελιµάρεις; 
Ούτε ένα καρό. Χαλάς τον 4φυλλο Βαλέ 
σπαθί. O N δεν κρατάει 5-5 στα µαύρα, για-
τί αλλιώς θα αγόραζε 1# αντί για 2 και δεν 
έχει και 3φυλλο κούπα. Ο σύντροφος δεν 
βγήκε τον ξερό ^Κ, άρα ο εκτελεστής έχει 
ξερό Α. Μπορείς συνεπώς να σχηµατίσεις 
το χέρι του Ν σαν να το βλέπεις: 

# A K x x x x, $ x x, ^ A, & A Q x x

Μ’ αυτό το χέρι, είτε έχει την &Q είτε όχι, 
µαζί µε τις κοφτές σπαθί έχει 7 ή 8 µπάζες, 
εκτός των ατού. Άρα όλη η άµυνα παίζεται 
στα ατού και ο &J είναι άχρηστος. Αν αυτή 
είναι η κατανοµή του Ν, η κατανοµή του 
συντρόφου είναι:

# Q J x x, $ x x x x, ^K Q, & x x x

Αλλά µ’ αυτή την κατανοµή το συµβόλαιο 
βγαίνει. Μειώνοντας ο εκτελεστής τα ατού 
στον ίδιο αριθµό µε τα του συντρόφου και 
αφού ελιµινάρει τα πλαϊνά χρώµατα, παίζει 
µικρό ατού προς το 10 και ο σύντροφος 
του έρχεται στον Κ 9. Μόνο που ο εκτελε-
στής δεν ξέρει που να πάρει την δεύτερη 

Πως ξέρουµε ότι ο εκτελεστής έχει ντά-
µπλετον στην πίκα; Γιατί αν είχε τρεις πί-
κες και 5φυλλο καρό θα είχε ντάµπλετον 
στα σπαθιά και ίσως τότε να ενδιαφερό-
ταν να διερευνήσει µε cue-bid αν ο Β είχε 
5φυλλη πίκα. Όµως µ’ αυτή την κατανοµή 
των φύλλων το συµβόλαιο είναι βγαλµέ-
νο. Μετά το 5ο καρό του όλοι θα έχουν 
4 φύλλα. Ο εκτελεστής #Κ και &AQx και 
η Ανατολή ή #Jx και ξερό &ΚJ ή #J και 
&ΚJx. Στην πρώτη περίπτωση ο Ν παίζει Α 
και λιµό & και πιάνοντας µε τον #Κ απο-
λαµβάνει την &Q, ένατη µπάζα του συµ-
βολαίου. Στην δεύτερη περίπτωση τραβά-
ει τον #Κ και παίζει λιµό σπαθί προς το 
10 του µορ αναγκάζοντας την Ανατολήνα 
του έρθει στο AQ. Για στάσου όµως, ο 
σύντροφος στο 4ο καρό θα ξεράνει τον 
#J και στο 5ο θα πετάξει το µεγάλο του 
σπαθί, υποκρινόµενος ότι ξέρανε τον KJ. 
Τώρα ο εκτελεστής καλείται να µαντέψει 
ποιο ήταν το αρχικό 4φυλλο της Ανατο-
λής, πίκα ή σπαθί. Εδώ µπαίνεις στο προ-
σκήνιο και πρέπει να έχεις προβλέψει όλη 
αυτή την εξέλιξη. Στο πρώτο πίκα πέταξε 
το 8, δείχνοντας µονά και στο 4ο και 5ο 
καρό του Ν πέταξε πρώτα το 9 και µετά 
το &6, δείχνοντας πάλι µονά. Αν παρ’ όλα 
αυτά ο εκτελεστής µαντέψει, τουλάχιστον 
θα κοιµάσαι ήσυχος. 
Όπως φαίνεται από την κατανοµή των 
φύλλων ο σύντροφος χάρισε το συµβό-
λαιο στον Ν παίζοντας 3ο γύρο κούπα, 
αντί να σταµατήσει τις κούπες στην 2η λεβέ 
και να γυρίσει την άµυνα στις πίκες. Με τον 
^Α θα πέταγε και το 2ο κράτηµα του Ν και 
θα περίµενε στα 3 τελευταία φύλλα µε #J 
και ξερό &KJ.
Έκανε λοιπόν λάθος ο σύντροφος; Όχι βέ-
βαια. Απλώς ατύχησε, γιατί αν η κατανοµή 
του εκτελεστή ήταν 3-3-4-3 (πιθανότερη, 
αντί για 2-3-5-3) µε το γύρισµα της πίκας, 
το τράβηγµα του $Α και το αναγκαστικό 
ντακ δυο φορές στα καρά, για να µην 
δηµιουργηθεί κατέβασµα µε το 10άρι, θα 
γινόταν δυο φορές end-play. Την πρώτη 
µε τον ^Α, θα παίξει τότε τον &J για να 
µην κατεβάσει τον εκτελεστή στον µορ και 
την δεύτερη µε πίκα για να δώσει τελικά 
και το #10 στον µορ, ένατη µπάζα του 
συµβολαίου.

τσάκα. Μετά λοιπόν τον ^Α, παίζει κούπα 
στον µορ, καρό σπάει, κούπα στον Κ και 
τώρα βρίσκεται στο σταυροδρόµι. Αν επι-
χειρήσει δεύτερη τσάκα στα καρά έπεσε. Αν 
τραβήξει την $Q και σε δει να ξελιµάρεις τα 
έβγαλε. Προσοχή λοιπόν στο πρώτο ξελι-
µάρισµα, να µην σε µυριστεί πως κρατάς 
ατελείωτα καρά. Σε µια άλλη περίπτωση 
ο σύντροφος δεν µάντεψε την κατανοµή 
του εκτελεστή και τον έβγαλε. Μπορείς να 
βοηθήσεις στην ανατροπή της κατάστασης; 
Άνοιξε πρώτος 1& και ο δεξιά σου αντίπα-
λος κοντράρισε. Εσύ κρατώντας: 

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

πασάρεις, ονειρευόµενος ότι οι αντίπαλοι 
θα βρουν το φιτ τους 4-4 στις κούπες αλλά 
τα πράγµατα εξελίσσονται διαφορετικά. 1# 
ο αριστερά σου, 3ΝΤ ο δεξιά σου. Μάλιστα 
3ΝΤ. Ούτε 1ΝΤ που θα έδειχνε 19-20, µια 
και η ίδια αγορά χωρίς το κοντρ θα έδειχνε 
15-17/18, ούτε 2ΝΤ που θα έδειχνε 21-22. 
Έχει πάνω από 23π. Ανταµάρεις το $4 και 
χτυπάς φλέβα. Κατεβαίνει ο µορ: 

# 10 9 6 4, $ J 9, ^ 10 6 5, & 10 5 4 3. 

O σύντροφος βάζει το 10, στην συνέχεια 
τον Κ και µετά από κάποια σκέψη, και τρί-
το γύρο κούπα που ο εκτελεστής πιάνει µε 
τον Α για να βάλει κάτω τον ^Κ. ∆ίνεις το 
µέτρηµα µε το 3 και ο σύντροφος µε το 9. 
Στον τρίτο γύρο ^ πετάς την $Q και ο σύ-
ντροφος πιάνει τον Α για να βάλει κάτω την 
#Q που πιάνει ο Α του Ν. Κάνε άµυνα. Ο 
σύντροφος δεν κρατάει AJ ή KQ στα σπαθιά 
γιατί τότε θα άνοιγε 1ΝΤ µε 15π. Μας είναι 
επίσης αδιάφορη η περίπτωση να κρατάει 
µόνο τον Α ή τον Κ σπαθί, γιατί τότε µε 2 
µπάζες από σπαθί το συµβόλαιο θα βγει. Το 
ενδιαφέρον µας εστιάζεται στο να κρατάει ο 
σύντροφος ΚJ στα σπαθιά, οπότε σχηµατί-
ζουµε τα 4 χέρια σαν να τα βλέπουµε:

Άμυνα για

εσύ

# 10 9 6 4
$ J 9  
^ 10 6 5
& 10 5 4 3

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

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# Q J 2 
$ K 10 7
^ A 9 x
& K J 8 7

# A K
$ A 5 3 
^ K Q J x x
& A Q 2

Βοράς Aνατολή Nότος ∆ύση

1$ – 2#* –
3$** – 4& –
4# – 4ΝΤ –
5&*** – 5^**** –

5$ – 6# –
– –
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χρειάζεται πολλές φορές για να δεί-
ξει ένα χέρι µη οµαλής κατανοµής (µε 
κάποιο σίνγκλετον) που προσφέρεται 
να παίξει χρωµατιστό συµβόλαιο, αν ο 
απαντών δεν κρατάει καλά (ή δεν κρα-
τάει καθόλου) κάποιο από τα µη αγορα-
σθέντα χρώµατα.
Τέλος στο παράδειγµα 3 η Ανατολή έχει 
υποσχεθεί 10, τουλάχιστον, πόντους 
από ονέρ και, µε την ασφάλεια αυτή, το  
reverse ξεκινάει από 15 πόντους, όντας 
συγχρόνως φόρσινγκ για τη µανς.

Μετά από άνοιγµα σας 1^ και απάντηση 
του συντρόφου 1#, τι αγοράζετε µε: 

Η δεύτερη αγορά του απαντώντα, µετά 
από ένα κλασσικό reverse 1 επί 1, 

δεν είναι συνήθως εύκολη, ιδίως εάν ο 
απαντών έχει αδύνατο χέρι. Οι περισσό-
τεροι εξπέρ χρησιµοποιούν διάφορες 
συµβάσεις, όπως την Lebensohl ή την 
δεύτερη αρνητική, για να λύσουν  τα 
προβλήµατα που παρουσιάζονται, µε 
κάποιο πάντως κόστος (π.χ. η Lebensohl 
έχει το µειονέκτηµα ότι, στην περίπτω-
ση που ο ανοίξας είναι πολύ ισχυρός, 
θα παίξει τα 3ΧΑ το λάθος χέρι). Όσον 
αφορά τις φυσικές συνέχειες, που ίσως 
είναι οι καλύτερες, οι εξπέρ πάλι έχουν 
καταλήξει µε τα χρόνια σε ορισµένες πα-
ραδοχές. Έτσι, στο reverse  µετά από 1 
σε χρώµα επί 1 σε χρώµα:
α) Η επαναδήλωση του χρώµατος του 
απαντώντα, χωρίς άλµα, είναι αδύνατη 
και µπορεί να πασαριστεί.
β) Η αγορές 2ΧΑ και 3ΧΑ, γίνονται (βέ-

Εξασκηθείτε στην αγορά

Ας εξετάσουµε τις παρακάτω συνέχει-
ες αγορών στις οποίες η ∆ύση ανοί-

γει την αγορά και η Ανατολή απαντάει 
χωρίς να παρεµβάλλονται οι αντίπαλοι: 

Όλες οι παραπάνω συνέχειες ονοµάζο-
νται αγορές reverse* ή ανάποδες αγορές 
ή ανιούσες  αγορές γιατί µε αυτές καλού-
µε τον παρτενέρ µας να αλλάξει επίπεδο 
(να ανέβει δηλαδή στο επίπεδο 3 στα πα-
ραπάνω παραδείγµατα), στην περίπτω-
ση που επιλέξει το πρώτο µας χρώµα. 
Το reverse δείχνει, σε κάθε περίπτωση, 
δύναµη σε πόντους από ονέρ και είναι 
φόρσινγκ, τουλάχιστον για ένα γύρο. Να 
σηµειωθεί ότι δεν υπάρχει reverse στο 
επίπεδο 1 (η αγορά π.χ. 1& - 1$ - 1# 
γίνεται και µε µίνιµουµ άνοιγµα).
Με την ανιούσα αγορά ο ανοίξας δείχνει 
ότι το πρώτο του χρώµα είναι µακρύτε-
ρο από το δεύτερο και η κανονική  (συ-
νηθισµένη) κατανοµή που πρέπει να έχει 
είναι 5-4 ή 6-4.  
Επειδή στο παράδειγµα 1 ο απαντών 
µπορεί να έχει πολύ αδύνατο χέρι (πολ-
λές φορές απαντάµε στο  άνοιγµα ένα σε 
µινέρ µε λιγότερους από 6 πόντους) η 
ανιούσα ξεκινάει, στην περίπτωση αυτή, 
από 17 πόντους από ονέρ**.  
Στο παράδειγµα 2 οι έξη, τουλάχιστον, 
πόντοι είναι εξασφαλισµένοι και το 
reverse δείχνει 16 πόντους και άνω. Να 
σηµειωθεί ότι η Ανατολή στην περίπτω-
ση αυτή δεν µπορεί να έχει κούπες (θα 
τις αγόραζε, αντί 1ΧΑ) αλλά η ανιούσα 

Αγορές Reverse (A) 
Λουκάς Ζώτος

Θέματα τεχνικής

∆ύση Aνατολή
1& 1#  
2$ 

1.

∆ύση Aνατολή

1^ 1XA  
2$ 

2.

∆ύση Aνατολή

1$ 2&  
2# 

3.

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

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

# A Q
$ Q 8 6 4

 ̂A K Q J 9 3 
& 3

1. 2. 3.

βαια) µε κράτηµα στο 4ο χρώµα. Η πρώ-
τη είναι αδύνατη (5-7 πόντοι) και µπορεί 
να πασαριστεί. 
γ) Το φιτάρισµα στο 1ο ή 2ο χρώµα του 
ανοίξαντα, όπως και το πήδηµα του απα-
ντώντα στο χρώµα του, είναι δυνατές αγο-
ρές, φόρσινγκ, τουλάχιστον, για µανς.
δ) Το πήδηµα στη µανς σε ένα από τα 
χρώµατα που αγοράστηκαν δείχνει 
πολύ λίγες αξίες και οπωσδήποτε όχι 
κοντρόλ στο τέταρτο χρώµα (είτε από 
ονέρ είτε από κατανοµή).
ε) Τέλος η αγορά του τέταρτου χρώµα-
τος καλύπτει (ως συνήθως) όλες τις άλ-
λες περιπτώσεις. 

Μετά από άνοιγµα 1^, απάντηση σας 
1# και επαναγορά του συντρόφου 2$, 
τι αγοράζετε µε: 

 

                                                              
                                          (συνεχίζεται)

* Οι Άγγλοι λένε reverse και τις δυνατές κα-
τιούσες, όπως π.χ. την αγορά 1$ - 2^ - 3&, 
ονοµάζοντάς τες «High reverse», σε αντιδια-
στολή µε το «Low reverse», που αναφέρεται 
στις περιπτώσεις του άρθρου αυτού.

** Οι πόντοι από ονέρ είναι σχετικοί και αναφέ-
ρονται για διευκόλυνση των χαµηλοτέρων κα-
τηγοριών παικτών και σε χέρια συνηθισµένα, 
µε τυπική κατανοµή (εδώ 5-4) και διάσπαρτες 
αξίες. Προφανώς ένα χέρι όπως: # xx, $ AQJx, 
^ AKQ10xx, & x, µε συγκεντρωµένους στα 2 
µακριά χρώµατα πόντους, κάνει πάντα reverse 
και είναι καλύτερο από πολλά 17άρια χέρια.

Οι λύσεις στη σελίδα 21

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

# 8
$ Q 7 3 2

 ̂A 10 7 4 2 
& A K 10

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

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

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

1. 2. 3.

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

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

4. 5.
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∆ύση Βοράς Aνατολή Nότος

2# κοντρ. πάσο 3$

πάσο 3# πάσο 4^

πάσο 6$ Όλοι πάσο

Στα 9 τραπέζια που παίχθηκε η διανοµή, 6 
ζευγάρια αγόρασαν τη µανς στις πίκες για 
να µπουν µία µέσα. Σε όλα τα τραπέζια η 
∆ έκανε αντάµ τον $Α, συνέχισε µε τον $Κ 
και γύρισε καρό. Όταν κόπηκε µια κούπα 
χωρίς να εµφανιστεί η $Q, όλοι οι εκτε-
λεστές εναπόθεσαν τις ελπίδες τους στα 
QJ ξερά στα ατού, καθώς ένα σπαθί δεν 
πάει πουθενά. Αποτέλεσµα: -100 για Α∆. 
Σε δύο τραπέζια οι ΒΝ έδειξαν πολύ καλή 
κρίση και αγόρασαν 3ΝΤ. Με τις κούπες 
4-3 και τις πίκες 3-2 στους αντιπάλους, το 
συµβόλαιο αυτό αποδείχθηκε απολύτως 
ασφαλές µε 9 σίγουρες µπάζες: 4 από 
πίκα, 3 από καρό και 2 σπαθιά: +600 για 
ΒΝ. Ας δούµε τι συνέβη στο τελευταίο 
τραπέζι, όπου ο άξονας ΒΝ αγόρασε 4 πί-
κες και κατάφερε να τις πραγµατοποιήσει. 
∆είτε πρώτα όλη τη διανοµή:

Όλοι στη δεύτερη, 
µοίρασε ο Ν

 

Η Α συνέχισε µε τον #J  και ο εκτελεστής 
που µάντεψε σωστά, κέρδισε µε τον #Α 
και άφησε το #9 να τρέξει, εξαφανίζο-
ντας µε αυτό τον τρόπο την σίγουρη 
µπάζα από ατού της άµυνας. Αν η Α 
γυρίσει σπαθί, ο εκτελεστής κόβει µε 
το #9, κερδίζει την #Q µε τον #Κ και 
παίζει πίκα στο #10. Η επόµενη διανοµή 
παίχθηκε σε αγώνα ζευγών:
BN στη δεύτερη, µοίρασε η ∆

Όταν ο Ν έδωσε το κοντρόλ καρό, ο Β 
δεν είχε άλλη επιλογή από το να αγο-
ράσει το σλέµ. Αυτή τη φορά την αντάµ 
είχε η ∆ που βγήκε το &Τ. Ο εκτελεστής 
έπιασε µε τον &Α και έπαιξε αµέσως 
τρεις γύρους ατού. Η ∆ ακολούθησε µία 
φορά και στους υπόλοιπους ξόφλησε 
δύο καρά. Στη συνέχεια έπαιξε &Κ, την 
&Q (η ∆ ξόφλησε καρό) και σπαθί που 
έκοψε στο χέρι (η ∆ ξόφλησε πίκα). Η ∆ 
που φαίνεται πως ξεκίνησε µε κατανοµή 
5-1-5-2, πρέπει να κρατάει τον ^Α και 
κατά πάσα πιθανότητα και τον #Κ (αν ο 
#Κ είναι στην Α το συµβόλαιο δεν µπο-
ρεί να πραγµατοποιηθεί). Η θέση είναι:

    

Ο εκτελεστής συνέχισε µε τον $J,  µαζεύ-
οντας ταυτόχρονα και το τελευταίο ατού 
της Α, έδιωξε από τον µορ καρό και η ∆ 
είναι χωρίς άµυνα. Αν ξοφλήσει πίκα, ο 
εκτελεστής στήνει τον #J και θα δώσει 
στο τέλος ένα καρό. Αν ξοφλήσει καρό 
ξεραίνοντας τον Άσσο, όπως και συνέβη 
στο τραπέζι, ο εκτελεστής µπορεί, είτε να 
στήσει τον #J ( η ∆ δεν µπορεί να σκεπά-
σει), να παίξει πίκα στο #10 και να κλεί-
σει την ∆ µε καρό, είτε να παίξει αµέσως 
καρό και να αναγκάσει την ∆ να παίξει 
πίκα. Σε κάθε περίπτωση ο εκτελεστής 
θα φτάσει τις 12 λεβέ, καθώς η πλήρης 
διανοµή ήταν:

ÃñÜöåé ï Âüñåéïò
# K 8 5
$ 10 8 4 2 
^ A Q
& 9 7 6 3

∆ 
Β

 
Ν

 Α

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

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

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

∆ 
Β

 
Ν

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

# A10 9 6 4
$ J 9 
^ K 10 5
& A K 2

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

∆ 
Β

 
Ν

 Α

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

# A Q 10 9
$ –
^ 8 6
& –

# K χ χ χ
$ –
^ Α χ
& –

∆ 
Β

 
Ν

 Α

# J 6
$ J 
^ K 5 4
& –

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

# Κ 8 7 5 3
$ 9
^ Α Q 10 7 2
& 10 5

∆ 
Β

 
Ν

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

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

Σε αγώνα 
ζευγών µε
βαθµολογία 
Imps µοιράστηκε 
η εξής διανοµή:

Η ∆ βγήκε τον $Α, όπως και στα άλλα 
τραπέζια, συνέχισε µε τον $Κ και γύρισε 
καρό. Ο εκτελεστής έπιασε τον ^Α και 
έκοψε µία κούπα στο χέρι. Στη συνέχεια 
έπαιξε καρό στη ^Q και την τελευταία 
του κούπα. Όταν η Α ξόφλησε καρό, 
έκοψε και έπαιξε τον ^Κ, ξοφλώντας από 
τον µορ σπαθί. Συνέχισε µε &Α, &Κ και 
σπαθί όπου η ∆ ξόφλησε καρό και η Α 
κέρδισε. Η θέση είναι:

# K 8 5
$ – 
^ –
& –

# Q 7 2
$ –
^ –
& –

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# J 3 
$ –
^ – 
& Q

# A 10 9
$ –
^ –
& –

Στα περισσότερα τραπέζια το συµβό-
λαιο ήταν 4$. Μετά από πάσο της ∆ και 
άνοιγµα του Β µε 2&, αγορά 2^ από τον 
Ν, επαναδήλωση 2ΝΤ από τον Β και αγο-
ρά 3^ από τον Ν (τράνσφερ για κούπες), 
τα περισσότερα ζευγάρια έµειναν στη 
µανς, για ένα σκορ +650. ∆ύο ζευγάρια 
προχώρησαν στις 6$. Το συµβόλαιο 
αυτό µε αντάµ καρό πέφτει αµέσως (ο 
^Α ήταν στη ∆), αλλά και µε αντάµ ατού 
που επέλεξαν οι αµυνόµενοι από την Α, 
οι εκτελεστές δεν κατάφεραν να αποφύ-
γουν το µέσα. Ας δούµε τι συνέβη σε 
ένα τραπέζι, όπου η ∆ δεν πέρασε πάσο 
στην αρχική της αγορά, αλλά άνοιξε µε 
2# (5# - 4+ σε κάποιο µινέρ):



Το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:
▶ Πανελλήνιο ταυτόχρονο ζευγών
▶ 3ήμερο τουρνουά ζευγών στις κατηγορίες Όπεν, 1-9 και 1-5 
▶ 3ήμερο Μαθητικό τουρνουά

Ημερομηνίες διεξαγωγής:

  Ανεξάρτητη ημερίδα Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2006
  Πανελλήνιο ταυτόχρονο ζευγών        20.30

  1η ημερίδα ζευγών Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2006       20.30 

  2η ημερίδα ζευγών Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2006             18.30

  3η ημερίδα ζευγών Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2006            18.30

Η Οργανωτική Επιροπή
Το ∆.Σ. του Ο.Α.Μ.ΠΕΙ.

Το ∆.Σ. του Α.Ο.Μ.

4ï ÖåóôéâÜë 4ï ÖåóôéâÜë 
Áãùíéóôéêïý Áãùíéóôéêïý 
 Ìðñéôæ  Ìðñéôæ 
ÐåéñáéÜÐåéñáéÜ
Åéò ìíÞìçí Ãåùñãßïõ ÑÜëëçÅéò ìíÞìçí Ãåùñãßïõ ÑÜëëç

15-17 Σεπτεμβρίου 2006

Αυτή τη χρονιά το «4ο Φεστιβάλ Αγωνιστικού 
Μπριτζ Πειραιά» είναι αφιερωμένο στη μνήμη 
του Γεωργίου Ράλλη, του ανθρώπου που ενθάρ-
ρυνε, στήριξε και τελικά καθιέρωσε αυτή τη μεγά-
λη διοργάνωση.
Το «4ο Φεστιβάλ Αγωνιστικού Μπριτζ Πειραιά» 
διοργανώνεται με τη στήριξη του ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
και του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΟΛΠ).
Το τριήμερο ζευγών θα διεξαχθεί στο Μέγαρο του 
Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.) στην «αί-
θουσα εκδηλώσεων», Ακτή Μιαούλη 10 - Πειραιάς. 
Το «Μέγαρο του Ο.Λ.Π.» βρίσκεται μετά το «Εκθε-
σιακό Κέντρο του Ο.Λ.Π.» και διαθέτει δωρεάν χώ-
ρους στάθμευσης.
Το ταυτόχρονο θα διεξαχθεί στα κατά τόπους Σω-
ματεία σε όλη την Ελλάδα. Υ Π Ο  Τ Η Ν  Α Ι Γ Ι ∆ Α  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ  Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν ∆ Ι Α Σ  Μ Π Ρ Ι Τ Ζ
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∆ημήτρης Τόγιας
Επίσημος ∆ιαιτητής της ΕΟΜΗ 

Η πιο απλή περίπτωση είναι µό-
λις παίξει κάποιος σε µια λεβέ 

και πριν ακόµα παίξει ο εξ αριστε-
ρών αντίπαλος να αντιληφθεί τι 
έχει γίνει. Τότε καλεί τον ∆ιαιτητή 
και του αναφέρει τα γεγονότα. Η 
ρενόνς θα διορθωθεί και το παιγ-
µένο φύλλο θα παραµείνει ανοι-
κτό, πάνω στο τραπέζι, σαν τιµω-
ρηµένο φύλλο. Ας κάνουµε µια 
παρένθεση να δούµε τι συµβαίνει 
όταν κάποιος έχει κάποιο τιµωρη-
µένο φύλλο, αφού είναι κάτι που 
θα το συναντάτε αρκετά συχνά. 
1) Αν κάποια στιγµή πιάσετε χέρι, 
στην επόµενη λεβέ θα πρέπει να 
παίξετε, υπο χρεωτικά, το τιµω-
ρηµένο φύλλο. 2) Αν γίνει έξο-
δος στο χρώµα του τιµωρηµένου 
φύλλου, πρέπει υπο χρεωτικά να 
παίξετε το τιµωρηµένο φύλλο. 3) 
Αν δεν έχετε να ακολουθήσετε 
σε κάποια λεβέ στο χρώµα που 
παίζεται, υπο χρεωτικά, πρέπει 
να παίξετε το τιµωρηµένο φύλλο 
και 4) αν ο συµπαίκτης σας πιάσει 
χέρι εφόσον ακόµα υπάρχει ανοι-
κτό τιµωρηµένο φύλλο, τότε ο 
εκτελεστής µπορεί να του ζητήσει 

να βγει ή να µην βγει στο χρώµα 
του τιµωρηµένου φύλλου. Τότε 
αυτόµατα το τιµωρηµένο φύλλο 
παύει να είναι τιµωρηµένο και 
ο υπαίτιος το τοποθετεί και πάλι 
ανάµεσα στα υπόλοιπα φύλ-
λα του. Βέβαια αν ο εκτελεστής 
ζητήσει από τον συµπαίκτη του 
υπαίτιου να βγει στο χρώµα του 
τιµωρηµένου φύλλου, αυτό δεν 
σηµαίνει ότι ο υπαίτιος θα παίξει 
σε αυτή τη λεβέ το τιµωρηµένο 
φύλλο. Αφού έχει ήδη πάψει να 
έχει τιµωρηµένο φύλλο µπορεί να 
παίξει όποιο φύλλο θέλει από τα 
φύλλα του στο χρώµα αυτό. Αν ο 
εκτελεστής δεν ασκήσει αυτό του 
το δικαίωµα, επιτρέποντας στον 
συµπαίκτη του υπαίτιου να βγει 
ότι θέλει, τότε το φύλλο παραµέ-
νει στη θέση του. Εδώ πρέπει να 
σηµειώσουµε ότι για τον συµπαί-
κτη του υπαίτιου η πληροφορία 
ότι ο υπαίτιος έχει αυτό το φύλλο, 
αλλά και ότι άλλο σηµαίνει αυτό, 
είναι αθέµιτη πληροφορία, καθ’ 
όλη την υπόλοιπη διάρκεια της 
διανοµής. ∆εν µπορεί ο συµπαί-
κτης κάποιου που είχε τιµωρηµέ-
νο φύλλο να στηρίξει το πλάνο 
της άµυνας του στην πληροφορία 
που παίρνει από την ύπαρξη του 
τιµωρηµένου φύλλου. Βέβαια για 
τον αναίτιο άξονα η πληροφορία 
αυτή είναι θεµιτή.
Στην περίπτωση που κάποιος 
αντιληφθεί ότι έχει κάνει ρενόνς, 
αφού έχει παίξει ο εξ αριστερών 
αντίπαλος, τότε και πάλι, και πά-
ντα όπως είπαµε και στην αρχή, 
θα καλέσει τον ∆ιαιτητή. Η ρενόνς 
θα διορθωθεί και ο εξ αριστερών 

αντίπαλος, αν θέλει µπορεί χωρίς 
απολύτως καµία ποινή, να αλ-
λάξει το φύλλο που έχει παίξει. 
Π.χ είστε εκτελεστής σε συµβό-
λαιο 2#. Ο δεξιά σας αντίπαλος 
παίζει το &3. Νοµί ζον τας ότι δεν 
έχετε σπαθί παίζετε, αφηρηµένα, 
το ^7. Ο αριστερά σας αντίπαλος 
βάζει τον &J και εκείνη τη στιγ-
µή αντιλαµβάνεστε ότι έχετε τον 
&Α. Η ρενόνς θα διορθωθεί, και 
ο αριστερά σας αντίπαλος µπορεί 
να αποσύρει τον &J και να παίξει 
όποιο άλλο σπαθί θέλει. Μάλι-
στα η πληροφορία αυτή µεταξύ 
των αντιπάλων σας είναι θεµιτή, 
ενώ για σας είναι αθέµιτη, αφού 
ο υπαίτιος της ανωµαλίας είστε 
εσείς.
Πιο περίπλοκη είναι η περίπτωση 
να αντιληφθεί κάποιος το γεγονός 
αφού έχει παίξει και ο συµπαίκτης 
του. Τότε η ρενόνς διορθώνεται, 
ο αντίπαλος αλλάζει αν θέλει, 
ατιµωρητί, φύλλο, αλλά ο συ-
µπαίκτης του υπαίτιου, µπορεί να 
αλλάξει φύλλο, µόνο αν αλλάξει 
φύλλο ο επόµενος από τον υπαί-
τιο, αντίπαλος. Τότε το φύλλο 
που έχει ήδη παίξει θα παραµεί-
νει ανοικτό τιµωρηµένο φύλλο, 
εφόσον είσαστε στην άµυνα βέ-
βαια, αφού µορ και εκτελεστής 
δεν έχουν ποτέ, όπως είπαµε ήδη, 
τιµωρηµένα φύλλα. Π.χ. Παίζετε 
εναντίον 6& και ο εκτελεστής δε-
ξιά σας παίζει τον ^Κ. Εσείς κόβε-
τε µε το 3&, µικρό καρό από τον 
µορ και τον συµπαίκτη σας. Και... 
Director! Είχατε καρό και δεν το 
είχατε δει. ∆ιορθώνεται η ρενόνς, 
µένει το &3 τιµωρηµένο φύλλο, 

Ρενόνς
Ας τα πάρουµε 
όµως ένα-ένα, 
να δούµε τι 
γίνεται σε κάθε 
µια περίπτωση 
από αυτές.

Συνέχεια από τεύχος 72
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ο εκτελεστής, δεν θέλει να αλλά-
ξει το φύλλο του µορ, άρα ούτε 
ο συµπαίκτης σας, ο οποίος έχει 
τον ^Α, µπορεί να αλλάξει φύλ-
λο. Αν όµως ο εκτελεστής απο-
φάσιζε να αλλάξει το φύλλο που 
είχε παίξει από τον µορ, τότε και ο 
συµπαίκτης του υπαίτιου θα µπο-
ρούσε να αλλάξει το φύλλο που 
είχε παίξει µε οποιοδήποτε άλλο 
φύλλο του και βέβαια θα άφηνε 
ανοικτό πάνω στο τραπέζι, σαν τι-
µωρηµένο φύλλο, το φύλλο που 
είχε ήδη παίξει σε αυτή τη λεβέ 
και το οποίο άλλαξε. Τώρα γιατί ο 
συµπαίκτης σας θέλει να σας “δα-
γκώσει”, µη ρωτάτε εµένα.
Τέλος ο υπαίτιος αντιλαµβάνεται 
το σφάλµα του αφού έχει κλεί-
σει η λεβέ και πριν αυτός ή ο συ-
µπαίκτης του παίξει στην επόµενη 
λεβέ.. Καταρχήν η ρενόνς διορ-
θώνεται, κατά τα γνωστά, αλλά ας 
δούµε καλύτερα ένα παράδειγµα. 
Σε συµβόλαιο 4#, ο εκτελεστής 
δεξιά σας παίξει τον &Κ, εσείς παί-
ζετε το $3, το &7 από τον µορ και 
ο συµπαίκτης σας το &6. Κλείνει η 
λεβέ και ο εκτελεστής συνεχίζει µε 
τον #Α. Εκείνη τη στιγµή, προτού 
ακόµα παίξετε σε αυτήν τη λεβέ, 
αντιλαµβάνεστε ότι έχετε βάλει 
στα φύλλα σας τον &Α για #Α 
µαζί µε άλλες πίκες. Καλείτε τον 
∆ιαιτητή του λέτε τι συνέβη και το 
αποτέλεσµα θα είναι: να παιχθεί 
ο &Α στην προηγούµενη λεβέ, 
να µείνει το $3 σαν τιµωρηµένο 
φύλλο, η λεβέ, βέβαια, θα αλλά-
ξει κατοχή και θα την κερδίσει ο 
υπαίτιος µε τον &Α, δηλαδή εσείς, 
ο εκτελεστής θα αποσύρει την 
έξοδο του(#Α) και έξοδο θα κάνει 
αυτός στον οποίο ανήκει η λεβέ, 
στην προκειµένη περίπτωση εσείς 
και µάλιστα θα παίξετε υποχρεω-
τικά το $3, που είναι τιµωρηµένο 
φύλλο.

Εξασκηθείτε στην αγορά
Λύσεις των ασκήσεων της σελίδας 17

Μετά από άνοιγµα σας 1^ και απάντηση 
του συντρόφου 1#, τι αγοράζετε µε: 

1. 2^. ∆εν έχουµε την ανάλογη δύναµη 
για ανιούσα αγορά. Η άµεση επανάληψη 
του χρώµατος του ανοίξαντα, µετά από ένα 
επί ένα, δείχνει κανονικά 6φυλλο χρώµα, 
εκτός ορισµένων εξαιρέσεων όπως το 
χέρι αυτό. Το γεγονός ότι ο σύντροφος 
έχει ελαφρώς ξεγελαστεί ως προς την κα-
τανοµή µας πρέπει να το έχουµε υπόψη 
µας στη συνέχεια της αγοράς.

2. 2$. Εδώ δεν έχουµε πρόβληµα και πε-
ριγράφουµε επακριβώς το χέρι µας.

3. 2$. Και όχι 3^ που θα επέλεγαν αρκε-
τοί, βλέποντας τη διαφορά ποιότητας των 
χρωµάτων. Το µαζέρ αγοράζεται σε πρώ-
τη ευκαιρία και αν δεν το κάνουµε τώρα, 
αφού έχουµε τη δύναµη και τη δυνατότη-
τα, ο σύντροφος δεν θα πιστέψει ποτέ ότι 
το έχουµε.

4. ;;. ∆εν υπάρχει ικανοποιητική απάντηση 
και αυτό οφείλεται στο ότι ήταν λάθος η 
πρώτη µας αγορά! Πρέπει να προβλέψουµε 
τον κίνδυνο και να ανοίξουµε 1ΧΑ, όπως σε 
πολλά χέρια µε 5φυλλο µινέρ και 4φυλλο 
κούπα ή µε 5φυλλο σπαθί και 4φυλλο 
καρό (2-2 τα άλλα χρώµατα). Αν αγορά-
σουµε τώρα 2^ κινδυνεύουµε σοβαρά να 
παίξουµε στο 5-1 ή και στο 5-0 (καθώς ο 
σύντροφος µε αδύνατο χέρι συνήθως θα 
πασάρει) ενώ οι αγορές 1ΧΑ και 2$ είναι, 
αντίστοιχα, σαφή underbid και overbid.

5. 2&. Η εξπερίστικη αγορά, που είναι συγ-
χρόνως και η λιγότερο επικίνδυνη (ανα-
φέρω στο 4 τον κίνδυνο), η περισσότερο 
ευέλικτη αλλά και η πιο περιγραφική από 
τις διαθέσιµες.

Μετά από άνοιγµα 1^, απάντηση σας 
1# και επαναγορά του συντρόφου 2$, τι 
αγοράζετε µε: 

Θέματα τεχνικής

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

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

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

1. 2. 3.

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

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

4. 5.

1. 2#. ∆είχνουµε αδύνατο χέρι και όχι 
απαραίτητα πολύ καλό ή έξάφυλλο χρώ-
µα, καθώς ο σύντροφος έχει δύναµη και 
χωρίς ανοχή στις πίκες µπορεί να διορθώ-
σει στα ΧΑ ή στο πρώτο του χρώµα. 

2. 3^. Αγορά φόρσινγκ, τουλάχιστον για 
µανς, και γι’ αυτό προτιµότερη από την 
αγορά του 4ου χρώµατος, που δεν δίνει 
άµεσα το φιτ.

3. 3$. Επίσης φόρσινγκ, µε 4φυλλο φιτ 
και ενδιαφέρον για σλεµ. Αντίθετα η αγο-
ρά 4$ θα ήταν κλείσιµο (π.χ. το ίδιο χέρι 
χωρίς τον Άσσο πίκα) σύµφωνα και µε τη 
θεωρία (the principle of fast arrival).

4. 2XA. Εύκολη αγορά που µπορεί να 
πασαριστεί. Οι χαµηλές αξίες και το µισφίτ 
µας κάνει σίγουρους ότι το χέρι ανήκει 
στα ΧΑ. Με λίγο περισσότερη δύναµη θα 
µπορούσαµε να αγοράσουµε κατευθείαν 
3ΧΑ.

5. 3&. Και όχι, βέβαια, 3ΧΑ γιατί αν ο σύ-
ντροφος έχει 3φυλλο πίκα (άρα σόλο σπα-
θί) το σλεµ στις πίκες είναι σχεδόν σίγουρο 
ενώ τα 3ΧΑ κινδυνεύουν ακόµα και να 
πέσουν. Αν ο σύντροφος επαναλάβει 3^ 
θα αγοράσουµε 3ΧΑ αµέσως µετά.

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

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

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

1. 2. 3.

# Q 9 53
$ Q 9
^ 8 2
& Q J 7 4 3

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

4. 5.
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Πρωτότυπη περίπτωση και πολύ επιθετι-
κοί οι αντίπαλοι που έκαναν προκαταβολι-
κά αγορά θυσίας στο επίπεδο 6, όντας στη 
δεύτερη! Από τη στιγµή που ο σύντροφος 
µε την αγορά 3& έδειξε πολύ ισχυρό χέρι 
δεν µένουν και πολλά στους ΒΝ, εκτός από 
το σίγουρο διπλό φιτ που έχουν. Το σχεδόν 
σίγουρο σικάν σπαθί που θα βρούµε κάνει 
το µεγάλο σλεµ πολύ πιθανό ενώ και µε το 
µικρό ακόµα φαίνεται ότι θα πάρουµε περισ-
σότερα απ’ ότι αν κοντράρουµε (είναι αγώνας 
ζευγών, µη ξεχνάµε). Τα προβλήµατα που 
έχουµε είναι ουσιαστικά δύο: α) θα παίξουµε 
έξη ή επτά; και β) σε ποιο χρώµα;
Μ.Βλαχάκη: πάσο. Μετά την αγορά του 
συµπαίκτη 3 σπαθιά το πάσο είναι φόρ-
σινγκ. Η αγορά 6 καρά υπόσχεται α’ γύ-
ρου κοντρόλ ενώ οι 6 πίκες αποτρέπουν 
το µεγάλο σλεµ.
Λιτή αλλά περιεκτική απάντηση.

ÁãïñÜ Âáèìïß ØÞöïé Áíáãí.%
ðÜóï 10 7 19%
6# 8 3 38%
6^ 6 2 31%
6$ 5 1 0%
êïíôñ 5 1 13%            

Ðñüâëçìá 1 Φ.Σκουλαρίκης: πάσο. Προφανώς φόρ -
σινγκ. Οι πιθανότητες να βγάζουµε grand 
slam είναι εξαιρετικά µεγάλες: αρκεί ο 
συµπαίκτης να έχει τους δύο κόκκινους 
Άσσους και κάτι καλό στις πίκες - άρα 
θέλω να του αφήσω χώρο για να αγορά-
σει 6^, ώστε να πω 6$.
Α.Σαπουνάκης: πάσο. Ο σύντροφος 
πρέ πει να έχει ισχυρό χέρι µε σικάν σπα-
θί και τρίφυλλο πίκα, διότι µε 4φυλλο 
θα έκανε µάλλον σπλίντερ. Από πό-
ντους πρέπει να έχει KQ στις πίκες, AQ 
στις κούπες και κάποιους πόντους στο 
καρό. Αν έχει και τον ^Α βγάζουµε µε-
γάλο σλεµ, αν όµως έχει τα ^KQ πρέπει 
να περιοριστούµε στο µικρό. Προφανώς 
το πάσο µου είναι φόρσιγνκ, µετά το 3& 
του συντρόφου. Αν ο σύντροφος κο-
ντράρει τα 6& θα αγοράσω 6#, αν όµως 
αγοράσει 6^ θα δοκιµάσω τις 7#.
Γ.Ρούσσος: πάσο. …Από τις αγορές των 
αντιπάλων το cue-bid του συντρόφου 
είναι µάλλον σε σικάν. Λες τώρα να 
ακούσω και 6^;
Το πάσο είναι φόρσινγκ, δείχνει ότι ενδια-
φέρεται να παίξει σλεµ (αλλιώς θα έλεγε 
κοντρ) και περιµένει να ακούσει περισσό-
τερα. Επίσης ευέλικτη είναι και η παρακά-
τω αγορά:
Γ.Παπακυριακόπουλος: 6^. Πρόβλη-
µα µε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Οι αγο-
ρές που “παίζουν” είναι προφανώς το 
6^ και το πάσο. Θα προτιµούσα να πω 
πάσο µε τον &Α αντί για τον &Κ και όταν 
ακούσω 6^ να πω 7#. Τώρα θέλω και 
σικάν σπαθί το οποίο αν και ζωγραφι-
σµένο δεν είναι σίγουρο π.χ #KQJx 
$AQJxx ^Axx &x. 
Και αν λείπει ο ^Α; Για ποιο λόγο το πάσο 
να υπόσχεται 1ου γύρου κοντρόλ στο σπα-
θί και η αγορά 6^ όχι το ίδιο στα καρά; 

Σ.Λιαράκος: 6$. Μήπως είναι αυτό που 
ο σύντροφος θέλει να ακούσει. Το 3 σπα-
θιά δεν έχει 4φυλλο πίκα, πιθανότατα, 
αλλά 3φυλλο (KQx, AQJ10xxx, Axx, -).
Συµφωνώ πάντως ότι αυτό περίπου είναι 
το χέρι που πρέπει να έχει η Ανατολή. Με 
4φυλλο φιτ θα είχε προτιµήσει το σπλίντερ 
ενώ µε µισφιτ στις πίκες θα είχε εναλλακτι-
κή τα 3ΧΑ και θα είχε αγοράσει το κράτηµά 
του (καρό).
Α.Αθανασιάδης: 6#. Το ευχάριστο είναι 
ότι παίζουµε ζεύγη και έτσι το πιθανό 
λάθος δεν θα στοιχίσει ακριβά. Καταρχήν 
απορρίπτω το κοντρ. Αν βγάζουµε σλεµ 
ακόµα και 1400 να πάρουµε είναι λίγα…
Η βασική ερώτηση είναι: Έχει ο σύ-
ντροφος τον ^Α; Και µετά απ’ αυτήν: 
Χάνουµε λεβέ στις πίκες; Με τις 6# ο 
σύντροφος καταλαβαίνει ότι θεωρούµε 
το σλεµ πιθανότατο και, αν έχει λόγο, ας 
πάει εκείνος στα 7. 

# A 10 8 6 5 3 
$ Κ 4
^ 10
& K 7 4 2

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος

  1$ πάσο
1# 2XA* 3& 6&

Zåýãç - ¼ëïé óôçí äåýôåñç

?
* Τα άλλα δύο χρώµατα

Ðñüâëçìá 2

# 8 4 3 
$ Κ 8 7 2
^ Α J 9
& K Q 4

B

N
A∆

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

ÏìÜäåò - üëïé óôç äåýôåñç

?                          * Ισχυρό

ÁãïñÜ Âáèìïß ØÞöïé Áíáãí.%
4& 10 8 31%
3×Á 7 3 13%
4^ 7 3 44%
4$ 5  13%            

Λουκάς Ζώτος
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Περίπτωση που παρουσιάζεται πολύ συ-
χνά, σε ποικίλες σειρές αγορών, και πρέπει 
να συζητηθεί πολύ από τους καινούργιους 
σταθερούς συµπαίκτες. Τα κιουµπίντ που 
κάνουµε αρχικά δείχνουν πρώτου γύρου 
κοντρόλ ή µπορεί και δεύτερου; Η µήπως 
αυτό εξαρτάται από το πόσο ισχυρό χέρι 
έχει δείξει ο σύντροφος; Επεκτείνοντας πιο 
πολύ: τι σηµαίνει η αγορά 3ΧΑ όταν έχει 
βρεθεί 9φυλλο φιτ στο µαζέρ; Ας αφήσου-
µε το πάνελ να απαντήσει:
Μ.Καραµανλής: 4&. ∆εν βλέπω κανένα 
λόγο να µην συνεχίσω µε ένα κιούµπιντ 
στα σπαθιά. Το 3ΧΑ που θα µπορούσε να 
είναι εναλλακτική αγορά δεν είναι σωστό, 
κατά την άποψη µου, διότι θα πρέπει να 
δείχνει κράτηµα σε όλα τα χρώµατα και 
κυρίως στην πίκα, όπου πολύ πιθανόν να 
είναι σόλο ο συµπαίκτης.
Α.Φίλιος: 4&. Q- bid θέλει να ακούσει 
ο συµπαίκτης, αυτό κάνουµε. ∆εν είναι 
σωστό να κρύβουµε τα φύλλα µας, µην 
ξεχνάµε ότι το χέρι του είναι unlimited.
Μ.Βλαχάκη: 4&. Την πρωτοβουλία για 
σλεµ πρέπει να την πάρει η Ανατολή, 
που έχει το ανώµαλο χέρι. Θεωρώ ότι 
η αγορά 4σπαθιά είναι προτιµότερη από 
το 3ΧΑ γιατί το χέρι έχει κοντρόλ.
Φ.Σκουλαρίκης: 4&. ∆εν βλέπω το λόγο 
για να προσπαθήσω για κάτι πιο έξυπνο 
από το να αγοράσω απλώς αυτό που 
έχω. Η µόνη µου άλλη ιδέα ήταν µήπως 
πω 3ΧΑ, αλλά θα προτιµούσα να έχω πιο 
πολλές Ντάµες όταν αγοράζω 3ΧΑ.
Λ.Θεοδωρόπουλος (αναγν.): 4&. Cue 
bid και βλέπουµε. Στα 4^: 4ΧΑ.
Π.Αγγελόπουλος (αναγν.): 4&. Ενδια-
φέροµαι για σλεµ, και αγοράζω πρώτα 
τα σπαθιά, γιατί διαφορετικά µπορεί να 
τα αρνούµαι. Σε άρνηση του απαντώντα 
θα συνεχίσω για το µικρό σλεµ, τουλά-
χιστον.
Γ.Παπακυριακόπουλος: 4&. Cue bid, 
τελικά, 1ου ή 2ου γύρου. Στις 4$ θα συ-
νεχίσω ρωτώντας Άσσους, αφού έχω κο-
ντρόλ καρό. Καµιά καλύτερη πρόταση;
∆υο-τρεις προτάσεις ακόµα, ίσως όχι κα-
λύτερες:
∆.∆ιονυσόπουλος: 4^. Το ότι θα κάνω 
κιουµπίντ είναι σίγουρο. Η προτίµηση 
µεταξύ του 4 σπαθιά και του 4 καρά 
ανάγεται στην ιδιαίτερη συµφωνία του 
κάθε ζευγαριού. Άλλοι προτιµούν τα 
κιουµπίντ να δείχνουν καταρχήν κοντρόλ 
πρώτου γύρου, ενώ άλλοι να δείχνουν 
κοντρόλ 1ου ή 2ου γύρου και να αγο-
ράζονται κατά σειρά (πρώτα το “φθηνό-
τερο”). Αν και είµαι οπαδός της δεύτερης 

σχολής, χωρίς ιδιαίτερη συµφωνία µε τον 
συµπαίκτη θα πάω «µε το βιβλίο».
Γ.Ρούσσος: 4^. Mε την προϋπόθεση 
πως ο σύντροφος έχει 17π. και άνω µε 
6φυλλο χρώµα σκοπεύω να αγοράσω 
και 5&. Γι’ αυτό πρώτα τον Άσσο µου.
Έτσι όµως θα χάσεις την ερώτηση Άσ-
σων…
Θ.Καπαγιαννίδης: 3ΧΑ. Καιρός να δεί-
ξουµε την οµαλή κατανοµή µας.

Σύµφωνα µε τη θεωρία αν αγοράσουµε 
τώρα πίκες και µετά –στο συναγωνισµό 
– σπαθιά δείχνουµε 4φυλλο πίκα και µα-
κρύτερα ή ίσα σπαθιά (αν έχουµε 5 πίκες, 
απλά τις ξαναγοράζουµε). Έτσι το αποτέ-
λεσµα της ψηφοφορίας στο πάνελ (στους 
αναγνώστες η 1# κέρδισε µε διαφορά), 
που κατέληξε σε ντέρµπι, ήταν έκπληξη. 
Ο λόγος ήταν, υποθέτω, ότι αγοράζοντας 
τώρα 2& µπορούµε να πούµε µετά τις πίκες 
οικονοµικά, στο επίπεδο 2. Όµως, κατά τη 
γνώµη µου, αντέχουµε να παίξουµε 3& και 
αν ο σύντροφος έχει 4 πίκες και τρία στο 
µαζέρ µας. 
Γ.Ρούσσος: 1#. Εξασφαλίζω την αντάµ και 
αν µου δοθεί η ευκαιρία θα συναγωνιστώ 
µέχρι τα 3&, δείχνοντας κατανοµή 4-5.
Α.Σαπουνάκης: 1#. Θα δοκιµάσω 1# 
και αργότερα, αν χρειαστεί, θα συναγω-
νιστώ στα σπαθιά δείχνοντας µακρύτερα 
µαλλον σπαθιά από πίκες.
Μ.Καραµανλής: 1#. Τι άλλο εκτός από 
µια πίκα και µετά στον συναγωνισµό και 
τα σπαθιά. Το ρεκόντρ του αντιπάλου 
δεν θα πρέπει να µας φοβίσει ιδιαιτέρα 
διότι µάλλον, για χρωµατιστό συµβό-
λαιο, το χέρι µας δένει καλά µε του συ-
µπαίκτη.
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Τ.Παπαδόπουλος (αναγν.): 1#. Υπο-
χρεωµένος να µιλήσω δεν είµαι. ∆είχνω 
το µαζέρ µου και κάποιους πόντους και 
περιµένω να παίξω η πίκες ή σπαθιά. Με 
οριακή υπεροπλία ένα συµβόλαιο µέχρι 
2 πίκες είναι µια χαρά.
Γ.Κότσης (αναγν.) 1#. … ναι µεν έχω 8 
πόντους αλλά ο ^Κ µετράει λιγότερο 
από 3 διότι, πιθανότατα, ο ^Α είναι στο 
Βορρά.
Β.Βρούστης: 1#. Επιλέγω τη µία πίκα 
από τα 2 σπαθιά, γιατί µπορεί να µην 
προλάβουµε να την πούµε αργότερα.
Μ.Βλαχάκη: 1#. Με ανώµαλη κατανο-
µή προτιµώ να αγοράζω γρήγορα.
Η άλλη άποψη:
∆.∆ιονυσόπουλος: 2&. Αν και γενικά 
η άµεση αγορά σε αυτή τη θέση δείχνει 
αδύνατο χέρι, σκοπεύω στη συνέχεια να 
αγοράσω και τις πίκες µου. Στη –µικρή 
αλλά υπαρκτή– πιθανότητα η αγορά να 
τελειώσει εδώ, δεν θα είµαι ιδιαίτερα χα-
ρούµενος, µια και ο συµπαίκτης είναι πιο 
πιθανό να έχει πίκες από σπαθιά.
Σ.Λιαράκος: 2&. Ώστε στον πιθανό συ-
ναγωνισµό να πω και τις πίκες. Στα ζεύ-
γη 1 πίκα.
Γ.Παπακυριακόπουλος: 2&. Αυτή η 
τράπουλα έχει πολλούς πόντους. Στις 
2$ του αντιπάλου θα πω και 2#.
Φ.Σκουλαρίκης: 2&. Καταρχήν, η µόνη 
περίπτωση για να έχουν όλοι την αγορά 
τους είναι να έχει πει ο συµπαίκτης µου 
αδύνατο κοντρ λόγω κατανοµής - στην 
περίπτωση αυτή έχει σίγουρα και σπαθιά 
και, επίσης, σε πιθανά 3ΧΑ µπορεί ακόµα 
και να πρέπει η αντάµ να είναι σπαθί.
Σύµφωνοι, ο συµπαίκτης µάλλον έχει αδύ-
νατο χέρι. Αλλά να σου παίξουν και 3ΧΑ…
Εξάλλου ίσως ο «ψεύτης» να µην είναι ο 
σύντροφος:
Ι.Προκοπίου: 2#. Αδιαφορώ για το 
σιρκόντρ. Ανάµεσα σε πίκες και σπαθιά 
προτιµώ ανεπιφύλακτα το µαζέρ. Το 2# 
καλό είναι να µην παίζεται weak σε αυ-
τήν την ακολουθία, αφού το σιρκόντρ 
είναι από τα πιο συχνά κλειδιά.
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ÁãïñÜ Âáèìïß ØÞöïé Áíáãí.%
2×Á 10 6 13%
2^ 9 6 38%
2# 6 1 31%
êïíôñ 6 1 6%
4# 5  6%
3^ 5  6%

Καθαρά θεωρητικό πρόβληµα. Η µόνη 
αγορά στη συνέχεια αυτή, που καλύπτει 
τέτοιου είδους χέρια, δίχρωµα, µε παικτική 
µάλλον παρά αµυντική δύναµη, είναι το 
«ασυνήθιστο κιουµπίντ», 2ΧΑ. Πράγµατι, 
στα χέρια αυτά το κοντρ είναι εντελώς ακα-
τάλληλο γιατί, εκτός των άλλων έχουµε 
εντελώς αφύλακτο ένα χρώµα, όπου ο 
παρεµβαλλόµενος θα παράγει, πιθανότα-
τα, πολλές µπάζες. Να σηµειωθεί ότι το ένα 
χρώµα της διχρωµίας µας θα µπορούσε να 
ήταν αυτό του ανοίγµατος του συντρόφου.
Θ.Καπαγιαννίδης: 2ΧΑ. Προφανώς δί-
χρωµο χέρι µε ακραία κατανοµή.
Α.Σαπουνάκης: 2ΧΑ. Η αγορά αυτή 
πρέπει να δείχνει κάποια διχρωµία.
Γ.Παπακυριακόπουλος: 2ΧΑ. Τι άλλο;
Σ.Λιαράκος: 2ΧΑ. Για τέτοια χέρια πρό-
τεινα τα τράνσφερ στην Εθνική.
Α.Φίλιος: 2ΧΑ. ∆είχνουµε προφανώς 
κάποια διχρωµία… Ελπίζουµε να κατα-
φέρουµε να την δείξουµε πριν να είναι 
αργά. Υπάρχει και η συντηρητική άποψη 
να ξεκινήσουµε µε ένα από τα χρώµατα 
µας αλλά µάλλον δεν θα υπάρχει συνέ-
χεια και µπορεί να χαθεί η µανς.
Ακόµα και να υπάρξει συνέχεια η µανς 
µάλλον θα χαθεί, εκτός αν τη σουτάρουµε. 
Φ.Σκουλαρίκης: 2^. Με δεδοµένο ότι 
οι αντίπαλοι έχουν φιτ στις κούπες, ελ-
πίζω ότι θα τις αγοράσουν ώστε να βρω 
την ευκαιρία να αγοράσω αµέσως µετά 
και τις πίκες µου περιγράφοντας πλήρως 
το χέρι µου.
Ι.Προκοπίου: 2^. Ξεκινάω από εδώ. 
Αν υπάρξει συνέχεια δεν προτίθεµαι να 
βάλω γλώσσα µέσα. Χµµ... τι σηµαίνει η 
αγορά 2ΧΑ είναι κάτι που θα συζητήσω 
µε το ∆ηµοσθένη.
∆.∆ιονυσόπουλος: 2^. Λόγω ανώ-
µαλης κατανοµής ελπίζω και πάλι ότι 
η αγορά θα συνεχιστεί. Στον επόµενο 
γύρο θα αγοράσω και τις πίκες µου, 
ακόµα και στο επίπεδο 4. Θεωρώ το 
κοντρ κακή εναλλακτική.
Γ.Κότσης (αναγν.): 3^. 2^ είναι πολύ 
λίγο µε αυτήν την τεράστια κατανοµή 
παρ’ όλους τους 8 πόντους µου. Οι 2# 
δεν µ’ αρέσουν γιατί αν µε βάλουν να 
κόψω 2 φορές στα δύο µου σίνγκλετον 

δύσκολα θα προλάβω να µαζέψω τα 
ατού και να µετράρω τα καρά…
Α.Αθανασιάδης: κοντρ. Για ξεκίνηµα και 
βλέπω για τη συνέχεια. Ελπίζω να µη µε 
κυνηγήσουν οι υπόλοιποι της οµάδας, 
γιατί οι αντίπαλοι θα είχαν γράψει 180 
ενώ εµείς έχουµε να γράψουµε 4#…

Σίγουρα το πιο δύσκολο χέρι του σετ, µαζί 
µε το 1. Η διαφορά είναι ότι εδώ έχουµε 
µια συνηθισµένη περίπτωση µε ένα συνη-
θισµένο χέρι, που πρέπει να πάρουµε τη 
µεγάλη απόφαση είτε να κάνουµε overbid 
είτε underbid είτε να αγοράσουµε το χέρι 
στη δύναµή του ξεγελώντας το σύντροφο 
µας. Οι ψήφοι στο πάνελ µοιράστηκαν, πε-
ρίπου οµοιόµορφα, σε τέσσερις αγορές. 
Β.Βρούστης: 3&. Όλες οι αγορές είναι 
προβληµατικές. Οι εναλλακτικές που 
πιστεύω ότι έχουµε είναι το 2ΝΤ, που 
όµως δε µου αρέσει µε τις τρεις λιµές 
κούπες, και οι 2 κούπες, που δεν εν-
δείκνυνται λόγω κακής ποιότητας. Το 3 
σπαθιά από την άλλη έχει το µειονέκτη-
µα των πόντων.
∆.∆ιονυσόπουλος: 3&. Αν και το σόλο 
καρό είναι δυσάρεστο, το πάσο δείχνει 
υπερβολικά συντηρητικό.
Γ.Ρούσσος: 3&. Από φιλότιµο.
Α.Αθανασιάδης: 2ΧΑ. Μπορεί κανείς να 
µε διαβεβαιώσει ότι ο σύντροφος έχει 
K, Kxxx, A10xxxx, Kx και όχι xx, Qxx, 
AKQ10xx, Kx; Σε κάθε περίπτωση αξίζει 
το ρίσκο να διεκδικήσω τα 3ΧΑ της τε-
λευταίας περίπτωσης, παλεύοντας για τα 
2ΧΑ στην άλλη.
Α.Σαπουνάκης: 2ΧΑ. Χέρι χωρίς ικανο-
ποιητική απάντηση. Η αγορά 2# δείχνει 
εξάφυλλο µε λιγότερους πόντους. Η αγο-
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ρά 3& δείχνει την κατανοµή του χεριού 
αλλά περισσότερο φύλλο. Τέλος η αγο-
ρά 2$ είναι επικίνδυνη διότι ο σύντροφος 
µπορεί να έχει 4φυλλο κούπα. Μετά την 
αγορά 2ΧΑ, αν ο σύντροφος έχει να απο-
δεχθεί µε 3 φυλλο πίκα, θα αγοράσει 3#, 
οπότε δε θα χαθεί το 5-3 φίτ..
Σ.Λιαράκος: 2ΧΑ. Όχι τέλειο αλλά δίνει 
την γενική εικόνα. Αν υπάρχει µανς θα 
την βρούµε, όποια και να είναι αυτή.
Ακόµα και αυτό δεν είναι σίγουρο, αν ο σύ-
ντροφος έχει 3φυλλο πίκα. Αλλά ο µεγα-
λύτερος κίνδυνος είναι να παίξεις το λάθος 
συµβόλαιο και από το λάθος χέρι. 
Προσωπικά θα προτιµούσα µια αγορά που 
κανείς δεν αποτόλµησε, αν και αρκετοί 
ανέφεραν, την 2$ (αν είχα και ονέρ εκεί 
δεν θα το συζητούσα καν). Η αγορά αυτή 
είναι φόρσινγκ για ένα γύρο ενώ αν ο σύ-
ντροφος έχει 4φυλλο φιτ οφείλει να µη 
πηδήσει στα 4 αλλά απλώς να ανεβάσει. 
Βέβαια στη περίπτωση αυτή θα παίξουµε 
3ΧΑ χωρίς, πιθανόν, την ανάλογη δύναµη 
αλλά τελειότητα σ’ αυτή τη διανοµή δεν 
υπάρχει και στο κάτω-κάτω θα κρατάµε 
όλα τα χρώµατα.
Γ.Παπακυριακόπουλος: 2#. Ο κίνδυνος 
είναι µόνο να χάσω µανς στη 2η αν πω 
πάσο, η µόνη µανς που φαίνεται ακόµη 
πιθανή είναι οι 4#, άρα λεω ένα συντη-
ρητικό 2# µε κίνδυνο να παίξω στο 5-1.
Μ.Καραµανλής: 2#. Το χέρι µας αξίζει 
σίγουρα µια πρόταση αλλά επίσης σί-
γουρο είναι ότι δεν είναι ένα χέρι µε το 
οποίο θέλουµε να πάµε έτσι και αλλιώς 
στην µανς, οπότε αποκλείω την αγορά 
τρία σπαθιά. Αν είχαµε κάποιες αξίες 
στην κούπα θα µπορούσαµε να αγορά-
σουµε 2 κούπες και να δούµε την εξέλιξη 
αλλά τώρα που έχουµε τρία λιµά θα ήταν 
υπερβολική αγορά. Η µόνη λύση που 
βλέπω λοιπόν είναι να πούµε δυο πίκες 
και να ελπίζουµε ότι ο συµπαίκτης µε φιτ 
και κάποιο καλούτσικο χέρι να δώσει και 
την τρίτη, οπότε και θα αγοράσουµε την 
µανς. Το καλό είναι ότι δεν πολυφοβόµα-
στε αν θα χάσουµε την µανς στα ΧΑ, διότι 
δύσκολα θα βγαίνει µε σόλο στο χρώµα 
του συµπαίκτη και κακά σποτς.
Αντίθετα, πιστεύω ότι µε τις γρήγορες µπά-
ζες και τον Βαλέ καρό που έχουµε τα 3ΧΑ 
είναι η πιο πιθανή µανς, τη στιγµή που ο 
σύντροφος δεν µας φίταρε αµέσως (έστω 
µε 3φυλλο).
Θ.Καπαγιαννίδης: πάσο. Πολύ δύσκο-
λη επαναδήλωση και το σόλο καρό εί-
ναι στοιχείο να εγκαταλείψουµε νωρίς. 
Αν ο σύντροφος είχε χέρι καλό για πίκες 
ίσως βοήθαγε µε 3 φυλλο.
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Π.Αγγελόπουλος (αναγν.) πάσο. …Το 
κακό είναι ότι δεν ξέρω κάποια αγορά 
που θα κάνω και να µπορώ µετά να στα-
µατήσω πριν τη µανς…
Φ.Σκουλαρίκης: πάσο. Μπορεί να χάνω, 
αλλά δεν βλέπω κάποια αγορά που να 
µε συναρπάζει µε το µισφίτ. Άλλωστε, 
αν ο συµπαίκτης είχε 3φυλλο πίκα µπο-
ρεί και να είχε πει 2#, οπότε οι πιθανότη-
τες µιας µανς µειώνονται αισθητά.

∆ύο ερωτήµατα θέτει το πρόβληµα αυτό: α) 
Πρέπει να θεωρήσουµε το χέρι που έχου-
µε µάξιµουµ, µίνιµουµ ή κάτι ενδιάµεσο 
και β) Αν το αξιολογήσουµε ενδιάµεσο (ή 
και µάξιµουµ) τι αγοράζουµε; 
Από τη στιγµή που ο σύντροφος είναι µαρ-
καρισµένος µε 16-17 πόντους η γνώµη µου 
είναι ότι το χέρι αυτό σίγουρα δεν είναι µίνι-
µουµ και πρέπει να κάνει, τουλάχιστον, µια 
προσπάθεια για σλεµ. Οι πόντοι που έχου-
µε είναι άριστοι και ο µοναδικός Βαλές 
συνοδεύεται από 2 µεγαλύτερα ονέρ και 
βρίσκεται στο µακρύ µας χρώµα. Απέναντι 
σε Axx, AQx, Qxx, AJ9x ή σε QJx, Axx, Qxx, 
AKJx το σλεµ είναι τραβηχτό (στη πρώτη 
περίπτωση το grand είναι στην εµπάς) και 
αν ο σύντροφος έχει 5φυλλο µινέρ ακόµα 
καλύτερα. 
Ο Φώτης θυµάται, βέβαια, µια παρόµοια 
περίπτωση που µας έτυχε: 
Φ.Σκουλαρίκης: 5ΧΑ. Αυτό το έµαθα 
«the hard way» - µατς Ελλάδα-Γαλλία, 
Τενερίφη 2001: όταν δεν µπορείς να 
αποφασίσεις µόνος σου, πέτα ξανά το 
µπαλάκι στο σύντροφο. Η απόφασή 
του πιθανότατα θα είναι καλύτερη. (Ναι, 
ξέρω ότι είναι σίγουρα λάθος το να κά-
νει κανείς τέτοιες αγορές στον Ελληνικό 
διαγωνισµό αγορών, αλλά στο τραπέζι 
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από µια τέτοια αγορά χάσαµε 13 ΙΜΡ’s, 
που τα θυµάµαι ακόµα).
Α.Σαπουνάκης: 5ΧΑ. Το χέρι έχει 16 
καλούς πόντους αλλά κακή κατανοµή 
που κάνει την απόφαση µας οριακή. 
Σε τέτοιες περιπτώσεις, ακόµη και σε 
ζεύγη, είναι καλύτερα να δοκιµάζουµε 
µήπως βρούµε 4 – 4 φίτ. Για το σκοπό 
αυτό θα αγοράσω 5ΧΑ ζητώντας από 
τον σύντροφο να δηλώσει το πρώτο του 
τετράφυλλο.
∆.∆ιονυσόπουλος: 5ΧΑ. Την αγορά 
αυτή µου την είχε πρωτοαναφέρει ο 
Φώτης Σκουλαρίκης… Ζητάει στο σύ-
ντροφο να επανεκτιµήσει το χέρι του 
και να πάρει την τελική απόφαση. Αν 
δεν έχει συζητηθεί, µπορεί να παρεξη-
γηθεί µόνο από ζευγάρια που παίζουν 
την αγορά 5ΧΑ σαν: «Σύντροφε διάλεξε 
σλεµ» (Ακόµα και τότε όµως η κατάληξη 
θα είναι τα 6ΧΑ, που πιθανά θα «τουφε-
κιζόντουσαν» από την αρχή.)
Γ.Παπακυριακόπουλος: 5ΧΑ. Λογικά 
πρέπει να πω 6ΝΤ, αλλά µπορώ, πιθανόν, 
να ξαναστείλω το µπαλάκι στο δικό µου 
λέγοντάς του 5ΝΤ (για ξανασκέψου το).
Α.Φίλιος: 5ΧΑ. Ζητάει από τον συµπαί-
κτη να εκτιµήσει αυτός αν πρέπει να πάει 
σλεµ.
Μ.Γκάνης (αναγν.): 5^. Το 4ΧΑ του συ-
ντρόφου είναι ποσοτικό και µου ζητάει 
µε κάτι παραπάνω να δηλώσω σλεµ. 
Εγώ θα δείξω το 4φυλλο καρό µου λέ-
γοντας 5 καρά...
Από τους υπόλοιπους του πάνελ άλλοι 
παίρνουν την αισιόδοξη και άλλοι την 
απαισιόδοξη σκοπιά:
Α.Αθανασιάδης: 6ΧΑ. Εκτιµώ ότι το χέρι 
µας αξίζει κάτι παραπάνω από τους 16 
πόντους που µετρώ και µε τους οποίους, 
σύµφωνα µε το βιβλίο, θα έπρεπε να πω 
5ΧΑ και να ξαναστείλω το µπαλάκι στον 
σύντροφο.
Μ.Βλαχάκη: 6ΧΑ. Οποιαδήποτε άλλη 
εναλλακτική χρειάζεται συµφωνία.
Θ.Καπαγιαννίδης: πάσο. Αυτό γιατί 
µπήκε; να εκτιµήσω το δέκα σπαθί, φα-
ντάζοµαι, και να πω έξη;
Β.Βρούστης: πάσο. Οριακό χέρι. Θα 
προτιµήσω το πάσο στα ζεύγη.
Γ.Ρούσσος: πάσο. Από κακή κατανοµή.

Ðñüâëçìá 7

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

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος
 1# 2XA* πάσο  
 

ÏìÜäåò- üëïé óôçí ðñþôç

?                   * ∆ιχρωµία τα µινέρ

ÁãïñÜ Âáèìïß ØÞöïé Áíáãí.%
3& 10 6 13%
3^ 9 4 31%
3×Á 6 2 25%
3# 6 1 25%
4^ 6 1 0%
ðÜóï 4  6%

Ένα ακόµα πρόβληµα κρίσεως αλλά, συγ-
χρόνως, και µια µικρή «παγίδα». Η πρώτη 
αγορά που µας έρχεται στο νου, φυσιολογι-
κά, είναι τα 3ΧΑ και πιθανόν πάνω στο τρα-
πέζι να τα αγοράσουµε µηχανικά, περιµέ-
νοντας να δείξουµε τις ικανότητές µας στην 
εκτέλεση. Όµως τότε θα δούµε να κάνει 
αντάµ πίκα ο δεξιά µας αντίπαλος και, δυ-
στυχώς, δεν θα είναι εκτός σειράς! Με το δε-
δοµένο ότι δεν θα δεχτούµε εµείς την αντάµ 
στα ΧΑ το να αγοράσουµε αµέσως κάποια 
µανς, µε όλους τους πόντους στα µαζέρ, φα-
ντάζει αυτοκτονία. Ακόµα και η πρόταση για 
µανς δείχνει υπερβολική, εξαρτάται όµως 
και από τη συµφωνία µας για τη δύναµη που 
πρέπει να έχουν οι διχρωµίες. 
Α.Σαπουνάκης: 3&. Με ένα πόντο στα 
χρώµατα του συντρόφου θα διαλέξω 
την συντηρητική αγορά 3&. Εξάλλου και 
να χαθεί η µανς είµαστε στην πρώτη.
Θ.Καπαγιαννίδης: 3&. Πολύ φύλλο 
αλλά στα άλλα χρώµατα. Για να βγάζω 
θα πρέπει να έχει να ξαναµιλήσει.
Ε.Ιωαννίδου (αναγν.): 3^. ∆εν µπορεί 
να παίξει αυτός τα 3ΝΤ, µε αντάµ πίκα 
θα έχουµε πρόβληµα.
Β.Βρούστης: 3&. Αν τα έπαιζα εγώ θα 
έλεγα 3ΝΤ.
Γ.Παπακυριακόπουλος: 3& ή 3ΝΤ 50-
50. Πολύ εύκολα µε βλέπω να λέω 3ΝΤ 
αλλά η φωνή της σύνεσης είναι µάλλον 
υπέρ του 3& (έχω µόνον 1 πόντο στα 
χρώµατα του συµπαίκτη και το #KQx θα 
κατέβει στο µορ). Εδώ έχει και σηµασία 
πως κυλάει ο αγώνας.
Ι.Προκοπίου: 3^. ∆εν αγοράζω 3# γιατί 
η µανς σε µινέρ είναι ιδιαίτερα µακρινή. 
∆ε λέω πάσο στα 2ΧΑ µε τέτοιο κράτηµα 
στις πίκες.
Υπέρ της πρότασης για µανς:
Μ.Καραµανλής: 3#. … Αν αγοράσουµε 
3ΧΑ ο συµπαίκτης είναι σχεδόν υποχρεω-
µένος να πασάρει, οπότε µάλλον δεν είναι 
πολύ σοφή επιλογή διότι στα 3ΧΑ θέλου-
µε έξι µπάζες στα µινερ να τρέχουνε…Θα 

ÁãïñÜ Âáèìïß ØÞöïé Áíáãí.%
5×Á 10 6 0%
ðÜóï 8 5 63%
6×Á 7 3 31%
5^ 6  6%

?
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επιλέξω την αγορά 3 πίκες, όπου ελπίζω ο 
συµπαίκτης να απαντάει ποσοτικά.
Φ.Σκουλαρίκης: 4^. Αν ο συµπαίκτης 
δεν µας είχε πιάσει τα ΧΑ, µάλλον θα 
αγόραζα 3ΧΑ - τώρα µάλλον τα ξεχνάω.
Για να βγάζουµε µανς στο επίπεδο 5 θα 
πρέπει ο συµπαίκτης να έχει πάρα πολύ 
καλά χρώµατα, έτσι ώστε να µη δίνουµε 
2 µπάζες εκεί. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, 
αλλά δεν µου πάει καρδιά να αγοράσω 
µόνο 3^ µε αυτό το φύλλο.
Τέλος, διακινδυνεύοντας πολύ:
Γ.Ρούσσος: 3ΧΑ. Ελπίζοντας πως ο σύ-
ντροφος θα φύγει µε KQ και AQJ και θα 
µείνει µε AKQ και A.
Μάλλον δύσκολο να σκεφτεί ότι δεν έχεις 
κανένα ονέρ στα χρώµατά του και να πάρει 
τέτοια πρωτοβουλία. Μόνο αν έχει 6-5 και 
πάλι δεν είναι σίγουρο.

∆ύσκολο πρόβληµα αντάµ; Ισως όχι! Εάν 
ο σύντροφος έχει 4 ατού –και 90% έχει– µε 

επικεφαλής κάποιο-α ονέρ δεν περισσεύ-
ουν να έχει πολλά απέξω, άρα ο κίνδυνος 
να πουλήσουµε βγαίνοντας κάποιο άλλο 
χρώµα είναι τεράστιος. Αν πάλι ο σύντρο-
φος έχει στα ατού 4 λιµά, πάλι το να τα 
ενώσουµε είναι συνήθως η καλύτερη άµυ-
να. Άλλωστε τα ατού, αν είναι στην εµπάς, 
µπορεί να τα βρει και µόνος του ο εκτελε-
στής, είναι κρίµα όµως να παίξουµε από 
κάποιο ονέρ που είναι εκτός εµπάς. 
Γ.Ρούσσος: $7. Το έχει πει ο Belladonna 
πριν από µερικές δεκαετίες, αναλύοντας 
άµυνες σε τριφυλλίες 2^ Romano. Όταν το 
φιτ είναι 4-4, χωρίς πλευρικό χρώµα, σπά-
νια η αντάµ ατού δεν είναι η καλύτερη.
Μ.Καραµανλής: $7. Οι αντίπαλοι έχου-
νε πάει µια οριακή µανς οπότε ο κύριος 
στόχος µας είναι να µην πουλήσουµε 
καποια µπάζα που δεν πρέπει. Την αντάµ 
πίκα προφανώς την αποκλείουµε ενώ µια 
αντάµ σε ένα από τα δυο µινέρ είναι αρ-
κετά πιθανό να πουλήσει µπάζα. Η αντάµ 
ατού από το σόλο γενικώς δεν είναι σω-
στή αλλά σε αυτήν την περίπτωση µάλ-
λον ενδείκνυται, µιας και δεν πουλάει σε 
πάρα πολλές περιπτώσεις … Ακόµα και 
τότε ο εκτελεστής µπορεί να έχει πρόβλη-
µα, µιας και είναι πολύ πιθανό να χρειάζε-
ται αρκετές µπάζες από τσάκες, οπότε να 
πάρουµε το «αίµα» µας πίσω τρώγοντας 
του ατού και από τα δυο χέρια.
Θ.Καπαγιαννίδης: $7. Το συµβόλαιο 
είναι οριακό, τα ατού µάλλον 4-1, πάµε 
να µην πουλήσουµε την κρίσιµη µπάζα.
Π.Γεωργούδης (αναγν.): $7. Για να 
εµποδίσουµε πιθανό cross ruff. 
Φ.Σκουλαρίκης: $7. Ξέρω ότι ο συµπαί-
κτης µπορεί να µε µισήσει για αυτή την 
αντάµ, αλλά τόσο η αγορά όσο και τα 
φύλλα που έχω φωνάζουν να βγω ατού. 
Άλλωστε και όλα τα υπόλοιπα µπορούν, 
ευκολότατα, να είναι τεράστιες φύρες.
Γ.Παπακυριακόπουλος: $7. Να πω ότι 

δεν θέλω να κάνω αντάµ απαγορεύεται, 
άρα µάλλον θα βγω το $7 και ας µε κρε-
µάσουν σε δηµόσια πλατεία.
Μπορεί όµως να σου κάνουν το άγαλµα 
(στην ίδια πλατεία). Υπάρχουν άλλοι πά-
ντως που δεν θέλουν τέτοιες συγκινήσεις:
Σ.Λιαράκος: ^χ. Αυτό που θα έβγαινα 
στο τραπέζι. ∆εν ενοχλώ τα 4 ατού του 
συµπαίκτη, που µπορεί και να µην πιάνει 
για να ξαναπαίξει.
Μ.Βλαχάκη: ^χ. Μεταξύ καρών και 
σπαθιών η αντάµ καρό υπερισχύει, γιατί 
ψάχνουµε για πιο πολλά φύλλα στον 
συµπαίκτη.
Ι.Προκοπίου: ̂ χ. Το ερώτηµα απλά είναι 
«πού είναι πιο πιθανό να βγάλω µάτι;». 
Νοµίζω ότι η αντάµ ατού, που ίσως προ-
τιµηθεί εδώ, είναι πολύ πιο επικίνδυνη.
Α.Αθανασιάδης: ^8. Οι πληροφορίες 
που έχω από την αγορά είναι ότι οι αντί-
παλοι έφτασαν σε µια οριακή µανς. Άρα 
ο σύντροφος έχει 4-5 το πολύ πόντους 
και πιθανότατα 4 ατού. Οποιαδήποτε 
έξοδος µπορεί να είναι καλή ή κακή, 
ανάλογα µε το που βρίσκονται τα ονέρ. 
∆ιαλέγω το 8^, σαν να µην έχω τη Ντά-
µα. Η προσδοκία µου είναι ότι µπορεί να 
πάρω πίσω τη λεβέ αν ο εκτελεστής σχη-
µατίσει ανακριβή εικόνα στα καρά…

Η Ελένη Ιωαννίδου κέρδισε τον διαγωνισµό 
του τεύχους αυτού, συγκεντρώνοντας την µεγα-
λύτερη βαθµολογία µεταξύ των αναγνωστών, 
72 βαθµούς. Συγχαρητήρια Ελένη και θα σε 
έχουµε µαζί στο πάνελ του επόµενου διαγω-
νισµού. Επίσης στο πάνελ αυτό θα συµµετέχει 
πάλι και ο Βασίλης Βρούστης που συγκέντρω-
σε 77 πόντους (στους 80!). Οι 10 πρώτοι: 1) 
Ιωαννίδου Ε. 72, 2) Αγγελόπουλος Π. 71 3) 
Σεφερίδης Η. 68, 4) Haguel S. 66, 5-6-7) Κου-
κουσέλης Τ., Παπαδόπουλος Τ., Καραµανλής 
Φ. 65, 8-9) Αγουράτσιος Τ., Θεοδωρόπουλος 
Λ. 63, 10) Γεωργούδης Π. 62.

Ðñüâëçìá 8

# Α Q 8 6 
$ 7
^ Q 8 4 3
& K 9 6 2

B

N
A∆

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

ÏìÜäåò- Á-Ä óôç äåýôåñç

Ôé áíôÜì êÜíåôå ìå ôï ðáñáðÜíù ÷Ýñé;

ÁãïñÜ Âáèìïß ØÞöïé Áíáãí.%
$7 10 7 44%
^ 9 6 38%
& 5 1 19%

 

Πάνελ 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Αθανασιάδης Α. 6# 4^ 1# κοντρ 2ΧΑ 6ΧΑ 3^ ^8
2 Βλαχάκη Μ. πάσο 4& 1# 2# 2# 6ΧΑ 3& ^3
3 Βρούστης Β. πάσο 4& 1# 2ΧΑ 3& πάσο 3& $7
4 ∆ιονυσόπουλος ∆. 6# 4^ 2& 2^ 3& 5ΧΑ 3^ $7
5 Καπαγιαννίδης Θ. πάσο 3ΧΑ 2& 2ΧΑ πάσο πάσο 3& $7
6 Καραµανλής Μ. 6# 4& 1# 2^ 2# πάσο 3# ^3
7 Κουκουσέλης Τα πάσο 3ΧΑ 2& 2^ 3& 6ΧΑ 3^ &2
8 Λιαράκος Σ. 6$ 3ΧΑ 2& 2ΧΑ 2ΧΑ πάσο 3& ^3
9 Παπακυριακόπουλος Γ. 6^ 4& 2& 2ΧΑ 2# 5ΧΑ 3& $7

10 Προκοπίου Γ. 6^ 4& 2# 2^ 2ΧΑ 5ΧΑ 3^ ^3
11 Ρούσσος Γ. πάσο 4^ 1# 2^ 3& πάσο 3ΧΑ $7
12 Σαπουνάκης Α. πάσο 4& 1# 2ΧΑ 2ΧΑ 5ΧΑ 3& $7
13 Σκουλαρίκης πάσο 4& 2& 2^ πάσο 5ΧΑ 4^ $7
14 Φίλιος Αρης κοντρ 4& 1# 2ΧΑ πάσο 5ΧΑ 3ΧΑ ^3

Απαντήσεις 46ου Διαγωνισμού
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Ðñüâëçìá 1

# 9 7 5 
$ Α Κ J 8
^ A K 5 2
& A 10

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος

1^ 1# 3^* πάσο
3$ 3# πάσο πάσο
?

Ðñüâëçìá 2

# Α Κ J 6 2 
$ A K J 8 4 3 2
^ –
& J

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος
   πάσο
2& 4& 4^ 5&
?   

OìÜäåò - ÁÄ óôç äåýôåñç ÏìÜäåò - BN óôç äåýôåñç

Ðñüâëçìá 3

# Α Q 10 4 3
$ A K
^ Q 10 4
& A 8 7

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος

   πάσο
1# 2& πάσο πάσο
κοντρ. πάσο 2# πάσο
?

ÏìÜäåò- üëïé óôç äåýôåñç

Ðñüâëçìá 4

# Α Q J 7 6 
$ K 4 2
^ A K
& 8 5 2

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος
1# πάσο 2^* πάσο
?   
* Φυσικό, 10 πόντοι και άνω, 
υπόσχεται επαναδήλωση 

Zåýãç - ÂÍ óôç äåýôåñç

Ðñüâëçìá 5

B

N
A∆

Ðñüâëçìá 6

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

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος
? 
 

ÏìÜäåò- üëïé óôçí ðñþôç

Ðñüâëçìá 7

# – 
$ Q J 6 2

 ̂Q J 9 7 6 5 4
& A 6

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος
  πάσο 1&
?   

ÏìÜäåò- üëïé óôçí ðñþôç

Ðñüâëçìá 8

# Α 7 2 
$ 4
^ K J 9 5 4 3
& 10 9 2

B

N
A∆

∆ύση Βοράς Ανατολή Nότος
πάσο 2$(1) πάσο 2XA(2)
πάσο 3^(3) πάσο 3#
πάσο 4# πάσο 4XA
πάσο 5^(4) πάσο          6# 
όλοι πάσο
1 Weak, 2 Ρελέ, 3 Εξωτερική αξία, 4 Ένας Άσσος

ÏìÜäåò- BN óôç äåýôåñç

Ôé áíôÜì êÜíåôå ìå ôï ðáñáðÜíù ÷Ýñé;

47ος Διαγωνισμός

Οι απαντήσεις σας στον διαγωνισµό µπο-
ρούν να στέλνονται, µε φαξ στην ΕΟΜ (210 

7480 403) ή µε email: magazine@hellasbridge.
org και press@hellasbridge.org ή µέσω της 
ιστοσελίδας της EOM (www.hellasbridge.
org), όπου µπορείτε να γράφετε απευθείας και 
τα σχόλιά σας. Υπάρχει σύνδεση (link) και στο 
site του ΟΠΑΦ (www.opaf.org).

ÏìÜäåò- Á-Ä óôç äåýôåñç

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

* 6-9 πόντοι, 5φυλλο φιτ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο  (***)
Οµάδες. BN στη δεύτερη, µοίρ. ο Ν

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

# J 9 7 2 
$ Q J 10 5

 ̂7
& J 8 7 6

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

# A K 
$ A K 6

 ̂K Q 9 8 4 2
& K Q

B

N
A∆

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

∆ύση Βοράς Ανατ. Νότος

1 $

πάσο 1 # πάσο 2 ^

πάσο 2 Χ Α πάσο 4 $

Όλοι πάσο

∆ύση Βοράς Ανατ. Νότος
2 &

πάσο 2 ^ πάσο 3 Χ Α

πάσο 6 Χ Α Όλοι πάσο

Το πρόβληµα στα 6ΧΑ είναι ότι αν 
ξεµπλοκάρετε Ρήγα και Ντάµα σπα-
θί, κατεβείτε στο µορ µε τον Άσσο 
καρό και παίξτε τον Άσσο σπαθί για 
να διώξτε την κούπα του χεριού σας, 
κινδυνεύετε να µπείτε µέσα στην 
περίπτωση που τα καρά βρεθούν 
µοιρασµένα 4-1 γιατί αυτός που θα 
πάρει χέρι µε το 4ο καρό θα σας κάνει 
και λεβέ στα σπαθιά (αν έχει τέσσερα 
ή περισσότερα). 
Η λύση είναι απλή αλλά θέλει λίγη 
φαντασία. Αφού κερδίστε την αντάµ 
και ξεµπλοκάρετε τα σπαθιά, παίξτε 
µικρό καρό και βάλετε από το µορ 
το 3! Έτσι, θυσιάζοντας ενδεχοµένως 
µια λεβέ στα καρά νωρίς – νωρίς, θα 
προστατευτείτε από την, καθόλου 
αµελητέα (28%), περίπτωση του 4-1. 

Παίζοντας µηχανικά κερδίζετε την 
αντάµ µε τον ♣Α και παίζετε Άσσο 
και Ρήγα καρό, σκοπεύοντας να 
κόψετε το τρίτο µε τον Άσσο του 
µορ και να κάνετε τουλάχιστον 10 
λεβέ: Έξη από κούπα, τρεις από 
καρό (το λιγότερο) και τον Άσσο 
σπαθί. Όµως, τι ατυχία, η Ανατολή 
κόβει τον Ρήγα καρό και παίζει 
ατού. Μία µέσα! 
Η λύση και εδώ είναι το «παιγνίδι 
ασφαλείας». Μετά τον Άσσο καρό 
µην παίξτε τον Ρήγα αλλά παίξτε 
µικρό καρό. Κερδίστε τη συνέχεια 
ατού στο χέρι σας, κόψτε µικρό 
καρό µε τον Άσσο και κάνετε 
τις ίδιες 10 (ή 11) λεβέ χωρίς να 
κινδυνέψετε να µπείτε µέσα (παρά 
µόνο αν τα καρά είναι 6-0). 

Αντάµ: η ♥Q

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2ο  (***)
Οµάδες. όλοι στη δεύτερη, µοίρ. o N

# Q 6 3 2
$ A 3 
^ 6 2
& A 9 8 4 2

# 10 7  
$ 7 2

 ̂Q J 9 8 4
& K Q 10 3

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

# 4 
$ K Q J 10 9 4

 ̂A K 7 5 3
& 7

B

N
A∆

Αντάµ: ♣K

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

?
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ΚΑΝΝΑΒΟΣ Π. 9776

ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β.  9505
ΜΑΝΩΛΑΣ Ι.  8927
ΡΟΥΣΣΟΣ Γ.  8713
ΣΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Χ.  8587

ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β.  9505
ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ. 4564
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Μ.  4448
ΣΟΦΙΟΣ Μ.  2068
∆ΟΞΙΑ∆ΗΣ Κ. 1758

Kύπελλο Γυναικών
ΣΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Χ. 8587
ΒΕΛΩΝΗ Α.  7367
ΠΑΠΥΡΑΚΗ Μ. 4600
ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ Α. 4309
∆ΕΡΜΙΤΖΑΚΗ Κ. 3863

Κατηγορία open

ΖΩΤΟΣ Λ.   8465
ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ Σ.  8237
ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ Γ.  7969
ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ Ε. 7788
ΠΑΠΑΚΟΝ∆ΥΛΗΣ Ι. 7378

Kύπελλο Νέων

ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΗΣ Α.  4843
ΠΑΠΥΡΑΚΗ Μ.  4600 
ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ.  4564
ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ Α.  4309
ΚΑΤΣΑΡΗΣ Ν.  4013

Κατηγορία 8-9
ΜΟΙΡΑΣ Κ.  4884
ΚΑΤΙΝΑΚΗ Χ. 3440
ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ Π. 3376
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 3113
ΣΥΡΡΟΥ Ε.  3052

Κατηγορία 10-11

ΖΑΠΑΡΤΑΣ Ε. 2654 
ΦΡΑΓΚΟΣ Τ.  2562
ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ Ν.  2350
ΣΤΑÏΚΟΣ Ι.   2113
ΣΟΦΙΟΣ Μ.   2068 

Κατηγορία 5
ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ Γ. 2268
ΠΕΖΑΝΑΚΗΣ Ν. 2082 
∆ΟΓΑΝΗΣ Π. 1903
ΓΚΟΝΗΣ Η.   1616 
ΜΠΑΝΙΚΑΣ Χ.  1549

Κατηγορία 6-7

ΚΟΤΑΡΑΣ Κ.  2049
ΝΙΚΑ Β.   1959
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.  1801
ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ Σ. 1176
ΣΚΙΑ∆ΕΛΛΗ Β. 1136

Κατηγορία 3
ΠΑΡΕΣΗΣ Ε. 1469
ΤΡΙΚΟΛΛΟΣ Β.  979
ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Α.  884
ΨΑΛΙ∆Α Α.   843
ΚΑΜΤΣΙΟΥ Τ.  716

Κατηγορία 4

ΠΑΥΛΙΝΕΡΗΣ Γ.  1594
ΚΟΝΤΟΣ Κ.   935
ΛΑΓΟΣ Η.   729
ΤΣΟΠΕΛΗ Ε.  408
ΣΑΠΑΛΙ∆Η Ε.  408

Κατηγορία 1
∆ΑΡΚΑ∆ΑΚΗΣ Α.  929
ΘΩΜΟΣ ∆.  624 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Χ. 618
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Β. 511
ΜΟΥΛΑΚΗ Ρ. 509

Κατηγορία 2

Α΄ εξάμηνο 2006

Μην το ξεχνάτε, 
ενημερώσετε 
φίλους και 
γνωστούς
για το 
αγαπημένο σας 
χόμπυ!

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

Μαθήµατα
ΜΠΡΙΤΖ
κάθε
Οκτώβριο

Êýðåëëá ÅÏÌÊýðåëëá ÅÏÌ
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sudoku Bridge

Το  ôñåëü μπριτζόλεξο
Τασία Mπαμπούλα

Mαυρίστε 15 τετράγωνα

Λύ
ση

 π
ρο

ηγ
ού

με
νο

υ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Βγαίνω απ’ τον... καλό 
τον δρόμο

2. ∆ιάφορος του πρωτευ-
ουσιάνου

3. Με το «η» γυρίζει, με το 
«τα»... μυρίζει ■ Απ’ την 
ανάποδη... κόβει

4. Με το «δα» μεγαλώνει 
στο σκοτάδι ■ Γνωστή 
και η... των ναρκωτικών

5. Το δώρο της σκιάς ■ Το 
λες στον Κύριο για να 
φυλακίσει το στόμα σου!

6. «Τα πάντα...», ανορ-
θόγραφα ■ Αγροτική 
Τράπεζα ■ ∆ιστάζει στην 
αντίρρησή του

7. Εκδοχή του και το «άμα» 
■ ∆ίνει την αρχική τους 
μορφή στα... σπασμένα

8. Όλα τα είδη τους τρώ-
γονται. Κάποια μόνο μια 
φορά, δυστυχώς

9. Ο μόνος άνθρωπος χω-
ρίς... αφαλό ■ Αντίποδας 
του «έξω»

10. Εκ των σων αυτά ■ Στην 
όπερα θα τις ακούσεις

ΚΑΘΕΤΑ

1. Θα σκάσεις αν τον ...κα-
τεβάσεις

2. Πρέπει να παραμένουν 
τα μυστικά

3. Έχει και η αρβύλα το...
δικό της ■ Πρόθεση... 
αλλαγής

4. Αδερφές της η μάρα και 
η κουταμάρα – Η βρεγ-
μένη... τσούζει

5. Θα τα βρεις στην «σχέ-
ση» και στο «αίσχος» ■ 
Έτσι λέγονται τα μουσικά 
σουξεδάκια (ξεν.) ■ Το 
κέντρο της... αντάρας

6. Σύμβολο «θεϊκής» εξου-
σίας ■ Έγραψε για τον 
...Σίσυφο (μια γραφή)

7. ∆υνατή... πόλη ■ Ο...
πεθαμένος του μπριτζ

8. Χαλούν την τάξη αυτές 
οι παραβάσεις, συνήθως 
οικονομικές

9. Ό,τι πρέπει για το 
στομάχι, ζεστό ζεστό ■ 
∆εν κάνει χωρίς αυτό το 
«Βέγκας»

10. Μέχρι ■ Έτσι το λένε 
οι ντόπιοι το νησί του 
Βαμβακάρη ■ Το πρώτο 
που θα ξεστομίσεις μετά 
από κακά νέα! 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. K Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ
2. Ο Π Ε Ρ Ε Σ ■ Π Α Τ
3. Π Ο Τ Α ■ Ε Λ Ε Ν Α
4. Ι Ρ ■ Τ Ο Σ Ε Σ ■ Τ
5. Α Ι Τ Ο Σ ■ Ρ Α Λ Ι
6. Σ Α Ι ■ Ο Π Α ■ Α Σ
7. Τ ■ Π Α Σ Ο ■ Μ Ι Τ
8. Ι Τ Ο Ν ■ Τ Σ Α Μ Ι
9. Κ Ο Τ Ε Σ ■ Α Μ Ο Κ

10. Α Λ Ε ■ Μ Ε Λ Α Σ Α



Προς το περιοδικό.
Για τη στήλη «Γράμματα αναγνωστών»

Στο πρόσφατο Φεστιβάλ της Χαλκιδικής, παί-
ζοντας εναντίον δύο Αθηναίων Πρωταθλητών 
(με εκδρομική σύνθεση), έγινε η εξής αγορά:

Ζεύγη Α/∆ δεύτερη  

    
 

Υπολογίζοντας ότι το κοντρ του Βορρά ήταν 
για τιμωρία, ακολούθησα μία γραμμή εκτέλε-
σης που με οδήγησε στο μία μέσα. Αποδείχθη-
κε στο τέλος ότι ο Βορράς είχε J10x στα καρά 
και ότι το κοντρ δεν ήταν τιμωρίας, αλλά ομι-
λίας, όπως διαβεβαίωσαν με ένα στόμα και οι 
δύο αντίπαλοί μου.

- Και πότε θα το μάθω εγώ αυτό;
- Έπρεπε να ρωτήσεις. Τα κοντρ δεν αλερτά-

ρονται και εξάλλου όλοι σχεδόν στην Αθήνα 
το παίζουν ομιλίας.

- Ωραία, τα κοντρ δεν αλερτάρονται αλλά ας 
μου το λέγατε μετά το τέλος των αγορών.

Βορράς: Εγώ ήθελα να στο πω, αλλά δίστα-
σα, επειδή φοβήθηκα μήπως θεωρηθεί ότι 
δίνω αθέμιτη πληροφορία.

Συζητώντας αργότερα το περιστατικό με 
τους διαιτητές η άποψή τους ήταν ότι σωστά 
δεν προειδοποιήθηκα, γιατί, σύμφωνα με 
τους κανονισμούς:

- όλα τα κοντρ απαγορεύεται να αλερτάρο-
νται,

- ακόμα και μετά το τέλος της αγοράς δεν 
έπρεπε να ειδοποιηθώ, γιατί θα μπορούσε ο 
ένας αντίπαλος να «ξυπνήσει» το άλλον και να 
προσαρμόσουν την άμυνά τους ανάλογα. 

Θα έπρεπε λοιπόν εγώ  να ρωτήσω τι είναι 
το κοντρ του Βορρά. Ωστόσο στην επετηρίδα 
της ΕΟΜ αναφέρεται ρητά ότι: 

Κατάλληλη στιγμή ειδοποιήσεων 
«Ανάλογα με τις παιζόμενες συμβάσεις, 

πρέ πει η ειδοποίηση (ή και εξήγηση) για την 
έν νοια που μεταφέρει κάποια αγορά να γίνε-
ται στη σωστή χρονική στιγμή, πάντα προς 
όφελος του αντιπάλου.................».

Όταν κάποιος κάνει μία συμβατική δήλωση 
που δεν έχει την έννοια που αναμένεται να κα-
ταλάβουν οι περισσότεροι παίκτες, πρέπει να 
επιστηθεί ιδιαιτέρως η προσοχή των αντιπά-
λων, για να μην παραπλανηθούν άθελά τους, 
εφόσον δεν έχουν ζητήσει εξηγήσεις.

Επειδή και σε άλλες περιπτώσεις η απαγό-
ρευση του αλέρτ σε κοντρ έχει δημιουργήσει 

παρεξηγήσεις και έχω την αίσθηση ότι υπάρ-
χει σύγκρουση κανονισμών, θα ήθελα να ρω-
τήσω τα εξής: 

1. «Τα κοντρ απαγορεύεται να αλερτάρο-
νται» είναι υποχρέωση που προκύπτει από 
τους διεθνείς κανονισμούς ή αποτελεί ελλη-
νική πατέντα;

2. Τα κοντρ στη συγκεκριμένη αγορά, σύμ-
φωνα με το φυσικό σύστημα, είναι τιμωρίας 
ή ομιλίας;

3. ∆ικαιούμαι ή όχι, και πότε, να έχω σωστή 
πλη ροφόρηση για τις αγορές των αντιπάλων;

4. Από ποιον κανονισμό πηγάζει η υποχρέ-
ωσή μου να ρωτήσω για το κοντρ και γιατί θα 
έπρεπε να «τιμωρηθώ» για την έλλειψη προ-
νοητικότητας να ρωτήσω;

5. Τι θα έπρεπε να έχει γίνει στη συγκεκρι-
μένη περίπτωση;

Περιμένοντας την απάντησή σας
Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Φιλικά
Αλέκος Αθανασιάδης

�

Αγαπητέ φίλε,
Η περίπτωση που μας στείλατε είναι εξαιρετι-
κά ενδιαφέρουσα και παρουσιάζεται αρκετά 
συχνά στα τουρνουά. Το πρόβλημα προκύπτει 
από το σχετικό άρθρο του Κανονισμού και από 
το γεγονός ότι στις μέρες μας τα περισσότερα 
κοντρ έχουν μια ειδική σημασία που πολλές 
φορές ποικίλει από ζευγάρι σε ζευγάρι. Έτσι 
ακόμα και πολύ πεπειραμένοι παίκτες μπορεί 
να «πιαστούν στον ύπνο» και να μη ρωτήσουν 
κάτι που θεωρούν προφανές αλλά μετά αποδει-
κνύεται ότι δεν ήταν. Σε πολύ χειρότερη θέση 
βρίσκονται βέβαια οι χαμηλότερης κατηγορίας 
παίκτες που δεν έχουν εξοικειωθεί ακόμα με τα 
support doubles, τα κοντρ στα ΧΑ που δείχνουν 
μονοχρωμίες  ή διχρωμίες κ.λπ.   
Για το συγκεκριμένο θέμα, θυμόμαστε ότι πριν 
μερικά χρόνια, όταν έγινε η τροποποίηση του 
κανονισμού, είχε υπάρξει μεγάλη διαφωνία 
στην Επιτροπή κανονισμών όπου ορισμένοι 
υποστήριζαν ότι πρέπει να αλερτάρονται τα 
κοντρ και ορισμένοι άλλοι ότι δεν έπρεπε.  
Στην ιστοσελίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
Μπριτζ, η πολιτική της WBF για τους αγώνες 
που διοργανώνει η ίδια (για όσους δεν χρη-
σιμοποιούνται screens), είναι όλα τα κοντρ να 
μην αλερτάρονται. Αναφέρεται όμως καθαρά 
ότι η πολιτική της WBF  για τα αλέρτ δεν δε-
σμεύει τις Ομοσπονδίες - μέλη. 
Το άρθρο 4.5.4 των Κανονισμών της ΕΟΜ, με 
τίτλο Κατηγορίες δηλώσεων που απαγορεύεται 
να αλερτάρονται, στην παράγραφο 1, αναφέ-
ρει όλα ανεξαιρέτως τα κοντρ (νταπέλ, τιμω-
ρίας, απαντήσεως, συναγωνιστικά, όψιοναλ 

ÃñÜììáôá áíáãíùóôþí
κ.λπ.). Η θέση της πλευράς που υποστήριξε την 
άποψη του να μην αλερτάρονται επιχειρηματο-
λόγησε πάνω στο ότι αν τα κοντρ αλερτάρονταν 
θα έδιναν, ορισμένες φορές, περισσότερες 
πληροφορίες στο ζεύγος που έκανε το αλέρτ 
παρά στο αντίπαλο ζεύγος. Η θέση της άλλης 
πλευράς ήταν ότι τα κοντρ πρέπει να αλερτά-
ρονται γιατί αλλιώς πολλές φορές έχουν ελλι-
πή πληροφόρηση και ζημιώνονται οι παίκτες, 
ιδίως της χαμηλότερης δυναμικότητας. Τελικά 
επικράτησε η άποψη να μην αλλάξει ο κανονι-
σμός και κανένα κοντρ να μην αλερτάρεται.
Προσπαθώντας να απαντήσουμε σε όλα τα 
ερωτήματα τα οποία θέτετε:
1. Η υποχρέωση του να απαγορεύεται να αλερ-
τάρονται όλα τα κοντρ, προκύπτει μόνο από το 
παραπάνω επίμαχο άρθρο των Παγίων κανονι-
σμών της ΕΟΜ.
2. Το κοντρ στη συγκεκριμένη αγορά που ανα-
φέρεται στην επιστολή, σύμφωνα με το φυσικό 
σύστημα, είναι τιμωρίας. Βέβαια πολλοί καλοί 
παίκτες ( αλλά όχι, σίγουρα, η πλειοψηφία του 
συνόλου των παικτών) το παίζει νέγκατιβ.
3. Ασφαλώς και δικαιούστε να έχετε σωστή 
και πλήρη πληροφόρηση για όλες τις αγορές 
των αντιπάλων σας. Βέβαια όταν οι κανονισμοί 
δεν επιτρέπουν το αλέρτ τότε θα πρέπει εσείς 
μόνος σας να ρωτάτε για τη σημασία κάποιας 
αγοράς που δεν επιτρέπεται να αλερτάρεται. 
4. Η υποχρέωση σας να ρωτήσετε για το κοντρ 
πηγάζει εκ του ότι οι αντίπαλοι σας δεν μπο-
ρούν, λόγου του άρθρου που αναφέρθηκε 
παραπάνω, να σας ειδοποιήσουν με αλέρτ. Άρα 
ο μόνος τρόπος για να πληροφορηθείτε οτιδή-
ποτε είναι να ρωτήσετε μόνος σας την στιγμή 
μάλιστα που θα επιλέξτε.
5. Όπως περιγράφετε τα γεγονότα, στη συγκε-
κριμένη περίπτωση, όλα έγιναν όπως έπρεπε 
να γίνουν. Ίσως το μόνο διαφορετικό που θα 
γίνει την επόμενη φορά θα είναι ότι θα ξέρετε 
πλέον, ότι θα πρέπει να ρωτήσετε την έννοια 
των κοντρ των αντιπάλων για να είστε σίγου-
ρος του τι εννοούν, ή αν έχουν κάρτα συμβά-
σεων να ρίξετε μια ματιά στην κάρτα τους, την 
κατάλληλη στιγμή. 
Εκμεταλλευόμαστε εδώ την ευκαιρία να τονίσου-
με, ότι “μήτηρ πολλών κακών” είναι η λαθεμένη 
νοοτροπία των Ελλήνων παικτών να μην έχουν 
συμπληρώσει ή να μην έχουν πάντα μαζί τους 
κάρτα συμβάσεων. Ακόμα και στα Πανελλήνια 
Πρωταθλήματα φαντάζουν σχεδόν γραφικοί 
όσοι την έχουν μαζί τους. Το συντριπτικό ποσο-
στό των Ελλήνων παικτών δεν θεωρεί – ή δεν 
έχει μάθει– ότι η κάρτα συμβάσεων είναι ένα 
απαραίτητο εργαλείο για την σωστή διεξαγωγή 
των αγώνων. Πάρα πολλές παρεξηγήσεις θα 
μπορούσαν να μην έχουν καν υπάρξει εάν είχαν 
όλοι οι παίκτες μαζί τους κάρτες συμβάσεων.

∆ύση  (εγώ) Βοράς Aνατολή Nότος

1# 

πάσο 1XA πάσο πάσο

2^ κοντρ. Όλοι πάσο
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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 Tçë. Óùìáôåßùí ÁôôéêÞò

ÐåñéöÝñåéá

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

ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2006
1-3 Κερκυραϊκός ΟΑΜ (Ζεύγη Όπεν)

8-10 Περιφερειακό Κεντρικής
 Ελλάδος (Χαλκίδα)

15-17 Φεστιβάλ Πειραιά (ΟΑΜΠΕΙ ζεύγη 
 3ης βαθµίδας & οµάδες 4ης βαθµίδας) 

22-24 Κύπελλο Ελλάδος (προκριµατικός)

29-1/10 ΑΣΑΕ (εκδροµικό)
 ΑΟΜΨ
                      
ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ 2006
6-8 Κύπελλο Ελλάδος (τελικός)

13-15* ΟΑΜΒ - ΟΑΑ (Κύπελλο Λαζόπουλου)

20-22 Πανελλήνιο Πρωτάθληµα 
 Βορείου Ελλάδος

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

 ΑΟΜΒ

Áãùíéóôéêü ðñüãñáììá

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

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



Αγαπητοί Φίλοι του Μπριτζ,
Ο ΚΟΑΜ σας εύχεται καλό καλοκαίρι, πολλές ευχάριστες εξορμήσεις στις 
παραλίες, αλλά και  νίκες στο αγαπημένο μας άθλημα.
Θα θέλαμε όμως για άλλη μια φορά να σας ζητήσουμε να μην ξεχάσετε να
σημειώσετε στην ατζέντα σας τις ημερομηνίες 27-28-29 Οκτωβρίου, για την
φθινοπωρινή σας εκδρομή στην Κέρκυρα, όπου για 5η συνεχόμενη χρονιά 
θα διεξαχθεί το τουρνουά

Κ Υ Π Ε Λ Λ Ο  Σ ΤΑ Μ ΑΤ Η Σ  Α Ρ Β Α Ν Ι ΤΑ Κ Η Σ

3ης βαθμίδας Ζεύγη και Ομάδες Όπεν, 1-8 & 1-5
Συνδιοργανωτές όπως πάντα οι όμιλοι ΟΠΑΦ-ΟΑΜ-ΛΕ-ΑΟΜ

Με φιλικούς χαιρετισμούς το Δ.Σ. του ΚΟΑΜ

5ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ  Σ. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ
27-29 Οκτωβρίου


