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Αγαπητοί φίλοι

•  Είμαι βέβαιος ότι η νέα χρονιά που άρχισε με τους καλύτερους οιωνούς, θα είναι 
άκρως αποδοτική σε κάθε τομέα.

•  Σε επίπεδο Εθνικών Ομάδων θα είναι έτος προετοιμασίας για τις μεγάλες 
διοργανώσεις του 2008. Οι δηλώσεις συμμετοχής, βάσει του προγράμματος και 
της διακήρυξης, που εκπονήθηκε από την αρμόδια επιτροπή, ξεπέρασαν κάθε 
προηγούμενο. Δημιουργήθηκαν πολλά νέα ζευγάρια, που ελπίζουμε να έχουν το 
ζήλο των παλαιότερων σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό και να φέρουν διακρίσεις 
στη χώρα μας.

•  Από το επιμορφωτικό σεμινάριο διαιτητών και τις εξετάσεις, ανακηρύχθηκαν 10 
νέοι πτυχιούχοι διαιτητές με ιδιαίτερη διάκριση αυτών της Περιφέρειας παρά 
τις περιορισμένες ευκαιρίες τους από πλευράς διεύθυνσης πολλών αγώνων. 
Το ΔΣ έκανε δεκτή αυτούσια την πρόταση της 5μελούς Εξεταστικής Επιτροπής. 
Προσωπικά θα ήθελα να ήμασταν πιο επιεικείς για τους απορριφθέντες εκτός 
κέντρου.

•  Εκτός από τα 5 κύρια Πρωταθλήματα που θα διοργανώσει η ΕΟΜ τα άλλα 
ανέλαβαν και θα τα συνδιοργανώσουν Σωματεία – Μέλη. Θα διεξαχθούν όλα 
τα Περιφερειακά Πρωταθλήματα, παρά τη μερική επιτυχία τους μέχρι τώρα, 
γιατί προέχει η μεγαλύτερη δυνατή συχνότητα επαφής παικτών κέντρου και 
Περιφέρειας.

•  Από το 2008 θα αρχίσει η σταδιακή αποκέντρωση διεξαγωγής των Πανελληνίων 
Πρωταθλημάτων και σε Σωματεία της Περιφέρειας με κριτήρια που θα καθορίσει 
και θα εισηγηθεί η αρμόδια Επιτροπή Αγώνων.

•  Από την 1η Ιουλίου 2007 θα αρχίσει η εφαρμογή των νέων προγραμμάτων 
εξαγωγής αποτελεσμάτων αγώνων Σωματείων Ζευγών και Ομάδων και εάν είναι 
εφικτή και η εφαρμογή του νέου Κανονισμού απονομής MP’s, που συνέταξε 
η Ειδική Επιτροπή, εφόσον αυτός εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της 10ης 
Μαρτίου 2007, η σοβαρότητα της οποίας, μετά από τις δεσμεύσεις του ΔΣ, είναι 
ιδιαίτερης σημασίας.

•  Έγραψα στην αρχή ότι οι οιωνοί είναι καλοί, αναφερόμενος στις εκτός του 
κυρίου αντικειμένου του ΔΣ ενασχολήσεις του, λόγω των προσωπικών και 
απαράδεκτων ως αποδείχθηκε επιθέσεων κατά του προεδρείου του ΔΣ. Μετά την 
αποδοκιμασία των «κατηγοριών» του Π. Κανναβού από το δικαστήριο, στο οποίο 
από κατήγορος αναγκάστηκε να απολογείται για τις παραβάσεις του, οι οποίες 
άλλωστε είχαν επισημανθεί και στη Γενική Συνέλευση της 19/03/2004, ήρθε η 
απόφαση – καταπέλτης του ΑΣΕΑΔ στην προσφυγή του Ι. Μηλιτσόπουλου, που 
«ξεγύμνωσε» αυτόν και τους ανύπαρκτους συνεργάτες του, αλλά και όλη τη θλιβερή 
επιχειρηματολογία του. Πιστεύω ότι δεν θα ξανατολμήσουν!!

•  Στις περιληπτικές ανακοινώσεις του ΔΣ της σελίδας 24 αναγράφονται οι αποφάσεις 
των ανώτατων αθλητικών και δικαστικών οργάνων (αφού θέλησαν να φτάσουν 
ως εκεί) που νομίζω ότι δίνουν ηχηρό ράπισμα σε όσους δεν σέβονται θεσμούς και 
θεσμικά όργανα και προσπαθούν να διασύρουν το άθλημα. 

•  Αυτό ας το λάβουν σοβαρά υπόψη τους και άλλοι που απασχολούν τα όργανα 
της διοίκησης με θέματα και επιχειρήματα κατώτερα του νοητικού επιπέδου του 
αθλήματος.

Σπύρος Κουτρούμπας
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Ο κόσμος του  ΜΠΡΙΤΖ
Επιμελείται ο Άσσος Πίκα

✓Διαδοχικά ρεκόρ τους τρεις 

τελευταίους μήνες στις 

επισκέψεις στο site της ΕΟΜ www.

hellasbridge.org με κορύφωση τον 

μήνα Ιανουάριο – master points 

γαρ – όταν αυτές, για πρώτη φορά, 

ξεπέρασαν τις 10.000 (για την ακρί-

βεια 10.453). 

✓Με την ευκαιρία σημει-

ώστε ότι για να δείτε 

Τα  προκριματικά της Αττικής του Πανελλήνιου 

πρωταθλήματος Ζευγών διοργανώθηκαν, για 

πρώτη φορά, σε ενιαίο χώρο, στο μέγαρο του Οργανι-

σμού Λιμένα Πειραιά. Κατά τη διάρκειά τους έγινε, την 

Κυριακή 21 Ιανουαρίου η κοπή πίτας της ΕΟΜ και η 

απονομή των επάθλων στους περσινούς νικητές των 

Πανελληνίων πρωταθλημάτων. Φωτογραφίες από την 

εκδήλωση αυτή βλέπετε στις διπλανές στήλες. 

σωστά τις ιστοσελίδες της ΕΟΜ θα 

πρέπει να ρυθμίσετε την ανάλυση 

της οθόνης του υπολογιστή σας σε 

1024 x 768 ή μεγαλύτερη. Επίσης, 

όσοι – για κάποιο άγνωστο λόγο 

– δεν μπορούν να ανοίξουν κάποιο 

(- α) αρχείο pdf απευθείας από την 

ιστοσελίδα, μπορούν πρώτα να 

το σώσουν στο σκληρό δίσκο (με 

δεξί κλικ και την ανάλογη επιλογή) 

οπότε μετά σίγουρα θα ανοίξει.

Aγωνιστικά  êáé Üëëá 

Ο πρόεδρος της ΕΟΜ κόβει την πίτα των σωματείων. ∆ίπλα 
του η ειδική γραμματέας της ΕΟΜ Ντάλια Παπαδάκη.

Η ΓΓ της ΕΟΜ Άννυ Καραμανλή απονέμει έπαθλα
στους Β. Ζαπάρτα και Τ. Γεωργοπούλου

Η Πρόεδρος του ΟΑΜΠΕΙ Μ. Βλαχάκη,
ο ∆. ∆ιονυσόπουλος (αριστερά) και ο Γ. Προκοπίου 

Ντ. Παπαδάκη, Γ. Καρλαύτης (πρώην πρόεδρος της ΕΟΜ) ,
Λ. Αναστασιάδου (μέλος του ∆Σ της ΕΟΜ), Σ. Μπομπολάκης
(πρόεδρος του ΑΟΜ) , Γ. Ρούσσος 

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΟΜ Γ. Κούμενος
με τις Α. Γεωργίου (αριστερά), Α. Βενετάκη.
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Στις πρώτες μέρες 
του χρόνου τη 
γιορτινή ατμό-
σφαιρα ήρθε να 
διαλύσει η τραγι-
κή είδηση για τον 
άδικο και αναπά-
ντεχο χαμό του 

∆ημήτρη Νικολάκη, αθλητή της ΛΕ και 
μαθητή του τρίτου κύκλου στο Μαρούσι. 
Στο σύντομο πέρασμα του από το αγωνι-
στικό μπριτζ ο ∆ημήτρης πρόλαβε να κά-
νει μόνο φίλους και να ξεχωρίσει με τον 
καλοσυνάτο και ήρεμο χαρακτήρα του. 
Για όλους εμάς που τον γνωρίσαμε έστω 
και λίγο η απώλεια είναι μεγάλη και δυ-
σβάσταχτη. Στην οικογένεια του και τους 
δικούς του ανθρώπους οι φίλοι του από 
το μπριτζ εύχονται κουράγιο. Γεια σου 
∆ημήτρη δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ....

 
Êåñêõñáúêüò ¼ìéëïò Áãùíéóôéêïý 
Ìðñéôæ

Την Τρίτη 30 Ιανουαρίου χάσαμε ένα από 
τα πιο αγαπητά μας μέλη και στυλοβάτη 
του ομίλου μας, τον Θανάση Περδίκη, σε 
ηλικία μόλις 51 ετών.
Ο Θανάσης ήταν χρόνια έφορος αγώνων 
και μέλος του ∆.Σ. του Κ.Ο.Α.Μ.
Μας φρόντιζε όλους, δούλευε όσο λίγοι 
για μας και μας γέμιζε χαρά με την πλη-
θωρική παρουσία του, την ανθρωπιά του 
και το πάθος του για το άθλημα.
Έπαιζε μπριτζ μέχρι τις τελευταίες μέρες 
της αρρώστιας του, κέρδιζε και το χαιρό-
ταν. Αλλά κάποια στιγμή κουράστηκε και 
μας άφησε…….
Θα μας λείψεις πολύ καλέ μας φίλε και 
σίγουρα θα σε θυμόμαστε όσο ζούμε με 
πολλή τρυφερότητα και αγάπη.

Από το ∆.Σ. του Κ.Ο.Α.Μ.

Δυστυχώς το δίμηνο που μας πέ-
ρασε δεν έλειψαν και δυο μεγά-
λες απώλειες. Έτσι ο κόσμος του 
Μπριτζ και ακόμα περισσότερο το 
σωματείο της Κέρκυρας στερήθη-
καν από την παρουσία και μεγάλη 
προσφορά του Θανάση Περδίκη 
που εκτός από αθλητής ήταν και 
μέλος του Δ.Σ. του ΚΟΑΜ ενώ τους 
νέους αθλητές της Αθήνας συγκλό-
νισε ο αναπάντεχος  θάνατος, σε 
οδικό ατύχημα, του Δημήτρη Νικο-
λάκη.  Οι συντάκτες του περιοδικού 
εκφράζουν από εδώ τα ειλικρινή 
τους συλλυπητήρια στις οικογέ-
νειές τους. 

Από το ∆.Σ. της Λέσχης Επιστημόνων

✓Μέσα στη χρονιά που δι-

ανύουμε τα σωματεία 

αγωνιστικού Μπριτζ στη χώρα μας 

προβλέπεται να φτάσουν αισίως 

τον αριθμό 33, αφού δύο νέα βρί-

σκονται ήδη υπό ίδρυση. 

Το πρώτο από αυτά βρίσκεται στα 

Χανιά της Κρήτης (Όμιλος Αγωνι-

στικού Μπριτζ Χανίων) και αναμέ-

νεται μόνο η έγκριση του Πρωτο-

δικείου για να ενταχθεί  και τυπικά 

στη δύναμη της ΕΟΜ. Στεγάζεται 

στο ξενοδοχείο Akali, Κισσάμου 55, 

73 100 Χανιά, τηλ. και fax 28210-

27383, αρμόδιος κ. Ηλίας Μιχαλο-

γιάννης. 

Το δεύτερο πρόκειται να ιδρυθεί

στη Σάμο, όπου γίνονται ήδη μαθή-

ματα Μπριτζ από την Τασία Μπα-

μπούλα. Bρίσκεται σε παρόμοια 

φάση από πλευράς τυπικών διαδι-

κασιών και θα φέρει την επωνυμία 

Σ.Α.Μ.Ο.Σ. (Σύλλογος Αγωνιστικού 

Μπριτζ «Ο Σάμιος»). Στεγάζεται 

προσωρινά στο ξενοδοχείο «Σά-

μος», τηλ. και fax 28210-27383, αρ-

μόδιος κ. Σκάλκος τηλ.6974767585.

Από τα μαθήματα Μπριτζ στη Σάμο

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ



6

Ένας από τους πέντε σημαντικότερους αγώνες που διοργανώνονται σε ετήσια βάση εί-
ναι το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ζευγών Swiss, που έγινε στα τέλη του προηγούμενου 

έτους από 10 έως 12 Νοεμβρίου. Για το 2006 η διοργάνωση του  πρωταθλήματος αυτού, 
που χωρίστηκε στον αγώνα υψηλών και τον αγώνα χαμηλοτέρων κατηγοριών, ανατέθηκε 
στα Σωματεία του Αθηναϊκού Ομίλου Μπριτζ και του ΟΑΜ Πειραιά αντίστοιχα.
Οι αγώνες έγιναν με βαθμολογία Ιmp’s και μετατροπή τους σε VP’s, σε δέκα γύρους.
Οι δυο τελευταίοι γύροι έγιναν με σύστημα Danish – Swiss.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών Swiss Υψηλή Κατηγορία
Στις υψηλές κατηγορίες, όπου συμμετείχαν 50 ζεύγη,  οι συνδυασμοί Βενετάκη - Γεωργί-
ου, Σαπουνάκης-Ζώτος, Λιαράκος-Φίλιος και Λαγγουράνης- Ακριτίδης εναλλάχτηκαν στη 
πρώτη θέση τις δύο πρώτες ημερίδες του αγώνα. Τρεις γύρους πριν το τέλος οι Σαπουνά-
κης – Ζώτος μπήκαν επικεφαλής και διατηρήθηκαν εκεί μέχρι το τέλος. Την δεύτερη και 
τρίτη θέση κατέκτησαν με δυνατό φίνις τα ζεύγη Μιχαλόπουλος – Τριβυζάς και Βελώνη 
– Παπακονδύλης.

  Οι οκτώ πρώτοι της τελικής κατάταξης:
Σαπουνάκης Α Ζώτος Λ 190

Μιχαλόπουλος Μ Τριβυζάς Α 175,5

Βελώνη Α Παπακονδύλης Ι 173

Χλιάπας Ι Τσέβης Α 170

Λιαράκος Σ Φίλιος Α 170

Βενετάκη Α Γεωργίου Α 168

Πανόπουλος Κ Κούμενος Ι 167

Βρούστης Β Βλαχάκη Μ 166

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών Swiss Χαμηλή Κατηγορία
Τριάντα δύο ζεύγη αγωνίστηκαν στο δεύτερο, από πλευράς δυναμικότητας, τουρνουά.
Οι Γεωργίου – Γκουγιάννος, το ισχυρότατο ζεύγος από τα Ιωάννινα, που βρίσκεται σε 
σπουδαία φόρμα τους τελευταίους μήνες, κατέκτησε τη νίκη με αρκετή διαφορά. Αλλά 
και οι δεύτεροι της τελικής κατάταξης Αθανασάτου - Ράνιος επιβεβαίωσαν με την απόδο-
σή τους τις πρόσφατες επιτυχίες που είχαν μαζί. Στην τρίτη θέση, με καθαρή διαφορά από 
του επόμενους, οι Ακύλας – Μαγκλάρας.

Οι οκτώ πρώτοι της τελικής κατάταξης:
Γεωργίου Κω Γκουγιάννος Δ 193

Αθανασάτου Μ Ράνιος Α 176

Ακύλας Α Μαγκλάρας Σ 172

Σοφιός Β Τουλούπας Ι 165

Σταματελάτου Π Τριανταφύλλου Π 165

Χριστοπούλου Ε Τζαμαλής Γ 163

Φράγκος Τ Οικονομίδης Ν 161

Σκιαδέλλη Β Ηλιόπουλος Π 161

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Æåõãþí 
swiss

Κ. Γεωργίου - ∆. Γκουγιάννος,
νικητές στις χαμηλές κατηγορίες

Α. Σαπουνάκης - Λ. Ζώτος,
με το μέλος της ∆Σ της ΕΟΜ
Σ. Βαλσαμά

Α. Ράνιος - Μ. Αθανασάτου,
δεύτεροι στις χαμηλές κατηγορίες

Α. Τριβυζάς 2ος
στις υψηλές κατηγορίες

Α. Ακύλας - Σ. Μαγκλάρας,
3οι στις χαμηλές κατηγορίες
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Ρουσιά Υ 
Πρατικάκης Ι 

130

5 Παπαδοπούλου Μα
Ανδρεαδάκης Σ 
Παπαδάκης Χ 

Ψυχογιός Β 
Καλογρή Μ 
Τζελάτη Μ 

129

6 Κοταράς Κ
Καμτσίου Τ 
Ηλιόπουλος Π 

Σκιαδέλλη Β 
Οικονομίδης Ν 
Τζαβούλη Σ 

121

Ένας αγώνας που, παρότι δεν είναι από τους πλέον σημαντι-
κούς, έχει γίνει πλέον παράδοση τόσο στην Ελλάδα όσο και 

διεθνώς είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μεικτών Ομάδων. Τη 
χρονιά που μας πέρασε ανατέθηκε στα σωματεία ΟΑΜ, Λέσχη 
Επιστημόνων και ΟΠΑΦ που το διοργάνωσαν στα εντευκτήριά 
τους, στις ενότητες κατηγοριών 1-16 (τα δυο πρώτα) και 1-8
(ο ΟΠΑΦ). 
Στην ενότητα 1-16, όπου συμμετείχαν 23 ομάδες, την πρώτη θέση 
κατέκτησε με διαφορά η ισχυρότατη ομάδα «Κυριακίδου», τα μέλη 
της οποίας -πρέπει να σημειωθεί- Μαμιδάκη – Ρούσσος πέτυχαν το 
«νταμπλ» στα μεικτά πρωταθλήματα, καθώς λίγες μέρες πριν είχαν 
κερδίσει και τα ζεύγη. Ευχάριστη έκπληξη ήταν οι ομάδες «Τσέβη» 
και «Κάτσαρη» που ακολούθησαν στην δεύτερη και τρίτη θέση 
αντίστοιχα.  

Οι έξη πρώτες ομάδες: 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 

Η ενότητα κατηγοριών 1-8, είχε συμμετοχή  δεκατεσσάρων ομάδων. 
Εδώ η πρώτη θέση κατακτήθηκε επίσης με πολύ μεγάλη διαφορά 
από την ομάδα «Ιωαννίδου» ενώ ακολούθησαν οι ομάδες «Μούλι-
ου», στη δεύτερη θέση και «Λεμπέση», στην τρίτη. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1-16

1 Κυριακίδου Α 
Σαπουνάκης Α 
Οικονόμου Λ 

Παπακυριακόπουλος Γ 
Ρούσσος Γ 
Μαμιδάκη Λ

181

2 Τσέβης Α
Κουτούγκος Μ

Λιναρά Σ 
Μήτση Γ

161

3 Κάτσαρης Ν
Πλακίδα Η 

Βιρβιδάκης Β 
Κορώνη Μ 

150

4 Καραμανλής Φ
Κανελλοπούλου Δ 
Πρωτονοτάριος Μ

Μπακογιάννη Α 
Καραμανλής Μ 148

5 Χριστοδούλου Π
Δοξιάδη Α 
Μανωλάς Ι 

Σπανού Β 
Νικητόπουλος Γ 147

6 Βλαχάκη Μ
Μπομπολάκης Σ 
Μπομπολάκη Β

Βρούστης Β 
Κανναβός Π 
Συρακοπούλου Χ

144

ÏìÜäùíÌåéêôþí

Η πρωταθλήτρια ομάδα του 1-16. Από αριστερά: Λ. Μαμιδάκη,
Γ. Παπακυριακόπουλος, Α. Κυριακίδου, Λ. Οικονόμου, Γ. Ρούσσος. 

Η πρωταθλήτρια ομάδα του 1-8. Από αριστερά: Κ. Ψυχογιού,
Π. Σταυρόπουλος, Ε. Ιωαννίδου, ο Γ.Γ. του ΟΠΑΦ
Ν. Καραμανλής που απένειμε τα έπαθλα και ο Λ. Γκούμας

Η δεύτερη νικήτρια του 1-8.
Από αριστερά: Α. Πουρνάρας, Ε. Βατσολάκη, Ι. Τουλούπας
και Τ. Μούλιου 



8

Στις 24, 25 και 26 Νοεμβρίου διεξάχθηκε το Πανελλήνιο Πρωτά-
θλημα Μεικτών Ζευγών 2006 σε τρεις κατηγορίες, Όπεν, 1-8 και 
1-5 με κύριο χαρακτηριστικό την ευρύτατη συμμετοχή. 
Αναλυτικά, 45 ζεύγη διεκδίκησαν το τρόπαιο του πρωταθλητή 
στην κατηγορία Όπεν στον αγώνα που έγινε στα εντευκτήρια του 
Αγωνιστικού Ομίλου Μπριτζ «Ταταύλα» σε τρεις ημερίδες.
Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το πρωτάθλημα κατέκτησε το ζεύ-
γος, στο μπριτζ και στην ζωή,  Λίνας Μαμιδάκη και  Γιώργου Ρούσ-
σου.
Δεύτεροι κατατάχτηκαν οι Σούλα Βελώνη – Άκης Παπακονδύλης, 
επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά την θαυμάσια φόρμα και εξέ-
λιξή τους στην τελευταία διετία.
Τέλος την τριάδα των νικητών -και δικαιούμενων έπαθλο- συ-
μπλήρωσε η έκπληξη της διοργάνωσης, το ζεύγος Μαίρης Αργυ-
ροπούλου – Πέτρου Παππά, που με σταθερή απόδοση και φίνις 
την τελευταία ημερίδα άρπαξαν την τρίτη θέση.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Måéêôþí 
Æåõãþí

Οι έξη πρώτοι της
τελικής κατάταξης: 

Μαμιδάκη Λ Ρούσσος Γ 56,89

Βελώνη Α Παπακονδύλης Ι 55,97

Αργυροπούλου Μ Παππάς Π 55,91

Βρούστη Τ Βρούστης Α 55,08

Δαιμονάκου Χ Καπαγιαννίδης Κ 54,85

Μήτση Γ Κάτσαρης Ν 53,82

1-16

Στην κατηγορία 1-8 συμμετείχαν 36 ζεύγη που αγωνίστηκαν στα εντευκτήρια του ΑΟΜ Βου-

λιαγμένης. Ήταν μια από τις σπάνιες φορές  που μετά από μεγάλη μάχη για την πρώτη θέση  

δυο ζεύγη  ισοβάθμησαν εκεί και μοιράστηκαν τόσο το έπαθλο όσο και τα master points. Ήταν 

οι Ελευθερία Μυρτάκη – Ιπποκράτης Κιούλπαλης από το Ηράκλειο και Σοφία Τζαβούλη – Νί-

κος Οικονομίδης από την Αθήνα. Στην τρίτη θέση πάλι ένα Ηρακλειώτικο ζευγάρι, οι Ε. Τσοπέ-

λη – Α. Φασουλάκης. Τα 6 πρώτα ζεύγη: 

Οι έξη πρώτοι της
τελικής κατάταξης: 

Τζαβούλη Σ Οικονομίδης Ν 60,55

Μυρτάκη Ε Κιούλπαλης Ι 60,55

Τσοπέλη Ε Φασουλάκης Α 58,70

Παπαγεωργίου Α Γκουγιάννος Δ 58,37

Μούλιου Τ Τουλούπας Ι 55,87

Ιωαννίδου Ε Γκούμας Λ 55,60

1-8

Οι πρωταθλητές, για 3η συνεχόμενη φορά, 
του 1-16 Λ. Μαμιδάκη Γ. Ρούσσος

∆εύτεροι στην κατάταξη του 1-16
οι Α. Παπακονδύλης - Σ. Βελώνη

Σε ισοβαθμία στην πρώτη θέση του 1-8
οι Ν. Οικονομίδης - Σ. Τζαβούλη
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 Όλοι στη δεύτερη, μοίρασε η Δ

Μεγάλη μάχη για την πρώτη θέση έγινε όμως και στην κατηγορία 1-5. Ο αγώνας διεξάχθηκε 

με συμμετοχή 13 ζευγών στα εντευκτήρια του Αθλητικού Συλλόγου Αιγυπτιωτών Ελλήνων. 

Την πρώτη θέση κατέκτησαν τελικά οι Κρυσταλλία Σταματάκη -  Γιάννης Γαβριήλ ενώ σε μι-

κρή απόσταση, στη δεύτερη θέση,  ακολούθησαν οι Καλλιόπη Βελονά – Δημήτρης Αλεξίου. 

Τρίτοι τερμάτισαν οι Κ. Παπαγεωργίου – Γ. Αρμπής. Τα 6 πρώτα ζεύγη:

Οι έξη πρώτοι της
τελικής κατάταξης: 

Σταματάκη Κ Γαβριήλ Ι 59,97

Βελονά Κ Αλεξίου Δ 59,25

Παπαγεωργίου Κ Αρμπής Γ 55,05

Μαχαιριανάκη Φ Σπανός Χ 52,13

Διπλούδη Μ Διαμαντής Α 51,77

Τσουκαλά Γ Δασκαλάκης Μ 51,77

1-5

Ζητήσαμε από τον Γιώργο Ρούσσο να μας δώσει 
κάποιο από τα χέρια που έπαιξαν σημαντικό ρόλο  

στην τελική νίκη. Προτού παραθέσουμε τη διανομή 
που μας έδωσε, να εξηγήσουμε ότι ο Ρούσσος είναι 
οπαδός της θεωρίας «με σωστό χρώμα, παρεμβολή 
έναντι οιουδήποτε κόστους». Μια θεωρία που βέβαια 

δεν μπορεί να είναι γενικής αποδοχής. Αν όμως κά-
ποιος ψάξει ανάμεσα στους παίκτες του αγωνιστικού 
μπριτζ, πόσοι την τελευταία πενταετία «τσάκωσαν» 
τον Ρούσσο σε «ζουμερό» penalty, δύσκολα θα βρει 
δυο ή τρεις, κάτι που ασφαλώς σημαίνει πολλά για 
την θεωρία του.

# xx
$ xx 
^ AKQxx
& 87xx

# QJxx
$ AQJ10x
^ xx
& Qx

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AK10xxx
$ x
^ J10xx
& Kx

# x
$ K98xx
^ xx
& AJ109x

Μας είπε λοιπόν: Καθισμένος στην θέση του 

Νότου, δεύτερη εναντίον δεύτερης, η κυρία  

και υπολογίζω μηδέν μπάζες στα μαζέρ και 

το πολύ τρεις στα μινέρ. 5& λοιπόν, με πολύ 

καλές προοπτικές.

Η αγορά: 

αριστερά  μου  άνοιξε  1 $, πάσο η Λίνα, 1# 

δεξιά μου.   Εγώ κρατούσα: # x, $ K 9 8 x x, ̂ x 

x, & A J 10 9 x. Πιστός στην ρήση των Γάλλων 

εδώ και πολλές 10ετίες, ότι παίκτης που από 

καιρό σε καιρό δεν πληρώνει κάτι μεταξύ 

500 και 1100 είναι χαμένος από έλλειψη επι-

θετικότητας. Παρά την δεύτερη και παρά τις 

δηλωμένες κούπες από πίσω μου, «γλίστρη-

σα» ένα 2&. Η συνέχεια είναι εκπληκτική: 2# 

αριστερά μου και 3$ cue-bid η Λίνα, που 

στο σύστημά μας σημαίνει ισχυρότατο φιτ 

στο χρώμα και τουλάχιστον κάτι πολύ καλό 

απ’ έξω, 4# ο δεξιά αντίπαλος. Τώρα μετράω 

χανόμενες, μια στην πίκα και δυο στις κού-

πες και το πολύ μια στα καρά, μιας και έχει 

αξίες απ’ έξω, σύνολο 4, ήτοι 500. Εξάλλου οι 

πιθανότητες του μέσα είναι πολύ μικρές μια 

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1$ πάσο 1# 2&

2# 3$ 4# 5&!

πάσο πάσο 5# κοντρ
Όλοι πάσο

Η δυστυχής Ανατολή, μετά το απίθανο σοβέ-

το, έπρεπε να διαλέξει αν θα έμενε στο τη-

γάνι να τηγανιστεί ή θα πήδαγε στην φωτιά 

να καεί. Προτίμησε τις 5#. Η Λίνα έβαλε το 

κερασάκι στην τούρτα κοντράροντας.

Καλλιτεχνικό Το δεύτερο πρόβλημα “double dummy” που 
δημοσιεύουμε στο περιοδικό σίγουρα δεν είναι 
από τα πιο δύσκολα του είδους, απαιτεί όμως 
φαντασία και μεγάλη ακρίβεια στις κινήσεις μας. 
Προσπαθήστε να βρείτε τη λύση και γράψτε μας 
(ή στείλτε e mail στο magazine@hellasbridge.
org) για να επιβεβαιώσουμε ότι το πετύχατε.

ìðñßôæ

Μοιράστηκαν τις 2 πρώτες θέσεις στο 1-5.
Από αριστερά: Ι. Γαβριήλ, ∆. Αλεξίου, Κ. Βελονά.

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

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

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# -
$ 5 4
^ K J 9 7 5 2
& 8 7 6 5 4

# K J 10 7 4
$ A K 8 7 6 2
^ -
& A Κ

Συμβόλαιο: 7#
Αντάμ: $Q
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Όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος διοργανώθηκε, την 
Κυριακή 21 Ιανουαρίου, με μεγάλη επιτυχία το πρώτο 

μεγάλο τουρνουά για τους “νεοσσούς” του Ελληνικού μπριτζ, 
δηλαδή τους νέους μαθητές της περιόδου 2006-7.  Ο αγώνας 
αυτός διεξήχθη, ταυτόχρονα, σε 3 κέντρα λόγω της πληθώρας 
των συμμετοχών στην Αθήνα αλλά και με το σκεπτικό να συμ-
μετάσχουν και μαθητές της Περιφέρειας. 
Έτσι στην Μυτιλήνη έπαιξαν οι δύο όμιλοι του Ανατολικού 
Αιγαίου, της Χίου και της Μυτιλήνης. Έλαβαν μέρος  10 ζεύγη 
με τελικούς νικητές τους  Φουκαράκη Γ. - Μιχαηλίδη Α., που 
πέτυχαν ποσοστό 59.16%.

Η μεγαλύτερη συμμετοχή ζευγών υπήρξε στα εντευκτήρια του 
ΟΑΜΚΗ, στο Μαρούσι,  σαράντα (40) συνολικά, από τους όμι-
λους ΑΟΜ, ΑΟΜΨ, ΑΣΑΕ, ΟΑΜ-ΛΕ, ΟΠΑΦ και ΟΑΜΚΗ. Εδώ επι-
κράτησαν οι Αντωνιάδης Κ. - Λεγάτου Κ. με ποσοστό 71.81%.
Τέλος, στον Α.Ο. Ταταύλα, στο Παλαιό Φάληρο συγκεντρώθη-
καν 22 ζεύγη από τους ομίλους ΟΑΜΠΕΙ, ΑΣΑΕ, ΑΟΜΒ και ΑΟΤ. 
Νικητές αναδείχθηκαν οι κύριοι Ευσταθίου Κ.-Ευσταθίου Δ. με 
ποσοστό 81.41%, οι οποίοι και είναι και οι νικητές του συγκε-
ντρωτικού αποτελέσματος και των 3 κέντρων.
Τοπικά, σε κάθε κέντρο κόπηκε η καθιερωμένη πίτα για το νέο 
χρόνο και ο τυχερός πήρε το φλουρί. Έπαθλα δόθηκαν στους 

 Μαθητικό τουρνουά
Åïñôáóôéêü
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νικητές των τοπικών τουρνουά ενώ ακόμα μεγαλύτερα ασημένια κύπελλα πρόκειται 
να δοθούν στους τρεις πρώτους νικητές της γενικής συγκεντρωτικής κατάταξης.
Και τα τρία τουρνουά έγιναν μέσα σε ένα πολύ ζεστό, φιλικό κλίμα, οι μαθητές είχαν 
την ευκαιρία να γνωριστούν με συμμαθητές τους από τους άλλους Ομίλους και φεύ-
γοντας εξέφρασαν την επιθυμία για διοργάνωση και άλλων, παρόμοιων, συναντή-
σεων, σύντομα. Θα θέλαμε να συγχαρούμε τους νικητές αλλά και όλους γενικά τους 
συμμετέχοντες συμβουλεύοντας τους να μη ξεχνάνε ότι όσο συχνότερα παίζουν τόσο 
καλύτερα εμπεδώνουν τις γνώσεις που έχουν πάρει από τους δασκάλους τους. Ας μην 
παραλείπουν λοιπόν να συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά τουρνουά που διοργανώνουν 
οι όμιλοι τους αλλά και σε όποια άλλη διοργάνωση αφορά τους μαθητές.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στις 10 πρώτες θέσεις της γενικής κατάταξης:

Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ποσοστό %
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Κ - ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Δ 776,75 76,15

ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ Μ - ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ 712,28 74,82

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Κ - ΛΕΓΑΤΟΥ Κ 705,62 74,12

ΛΕΒΕΝΤΗ Χ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α 755,34 74,05

ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ Γ - ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α 659,58 64,66

ΖΗΒΑ Α - ΚΑΛΛΑ Α 652,41 63,96

ΓΚΙΛΦΕΣΗΣ Σ - ΡΑΠΤΗΣ Ι 651,80 63,90

ΔΩΣΣΑΣ Γ - ΧΟΙΔΑ Γ 586,41 61,60

ΚΟΛΟΚΟΣ Χ - ΚΟΛΟΚΟΥ Μ 579,96 60,92

ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Π - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε 574,51 60,35

Οι πρόεδροι ΧΟΜ και ΣΛΑΜ
με τις δεύτερες νικήτριες αθλήτριες
του ΧΟΜ Σελεμενάκη Π. (αριστερά)
και Σοβατζή Μ.

Οι πρόεδροι ΧΟΜ και ΣΛΑΜ
με τους δεύτερους νικητές αθλητές
του ΣΛΑΜ Γκούρδουγλου ∆. και 
Καλδή Μ.

Οι πρόεδροι ΧΟΜ και ΣΛΑΜ
με τους πρώτους νικητές αθλητές
του ΧΟΜ Φουκαράκη Γ. (αριστερά) και 
Μιχαηλίδη Α.
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Στην 1η ημερίδα οι 3 πρώτοι ήταν:

1οι Λουπράνης Σ.- Μπανίκας Χ. 73,73%

2οι Μιχαηλίδου Ο.- Παυλίδου Α. 58,63% 

3οι Οικονομόπουλος Γ.-Χειμωνίδης Μ. 58,41%

Στην 2η ημερίδα οι 3 πρώτοι ήταν:

1οι Οικονομόπουλος Γ.- Χειμωνίδης Μ. 60,59%

2οι Θεοδωρίδης Ι.- Παπαγεράκης Χ. 60,12%

3οι Ασμενιάδης Ν.- Χατζημπαλής Μ. 57,96%

Στην 3η ημερίδα οι 3 πρώτοι ήταν:

1οι Ασμενιάδης Ν. – Χατζημπαλής Μ. 62,65%

2οι Καραβιδόπουλος Α. – Παπαματθαίου Χ. 58,57%

3οι Αντωνίου Ε.- Παπανούσης Μ. 58,39%

Eσωτερικό πρωτάθλημα Ο.Α.Μ. ÂÝñï
Στέλιος Λουπράνης
και Χρήστος Μπανίκας
οι νικητές

Οι Μπριτζέρ της Θεσσαλονίκης τίμησαν με το 

παραπάνω το τουρνουά της Βέροιας με 28 ζευ-

γάρια διαφόρων κατηγοριών και με τη συμμετοχή, 

βέβαια, αρκετών παικτών από τη Βέροια. 

Tο Πρωτάθλημα αυτό φιλοξενήθηκε φέτος στα 

εντευκτήρια του ΟΑΜΘ. Παίχτηκαν συνολικά τρεις 

ημερίδες την Παρασκευή 15 /12, το Σάββατο 16 /12 

και την Κυριακή 17 /12.

Οι Λουπράνης και Μπανίκας  κέρδισαν ουσιαστικά 

το τουρνουά από την 1η ημερίδα, αφού έπιασαν το 

απίστευτο σκορ 73,73 %.

Ο πρόεδρος του ΟΑΜ Βέροιας Β. Αγγελής με τους πρώτους 
νικητές Χ. Μπανίκα (αριστερά) και Σ. Λουπράνη

Ο πρόεδρος του ΟΑΜ Βέροιας με τους δεύτερους νικητές
Ν. Ασμενιάδη (αριστερά) και Μ. Χατζημπαλή

Ο πρόεδρος του ΟΑΜ Βέροιας
με τις νικήτριες του 1-8 Ν. Γκέκελη
(αριστερά) Ε. Βεινόγλου

Ο πρόεδρος του ΟΑΜ Βέροιας
με τον Ι. Θεοδωρίδη

Κύπελλο μικτών ζευγών
οι Λ. Βλάχου - Χ. Περαχιά
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ï éáò

Στη γενική βαθμολογία, επί τριών ημερί-

δων, τα 10 πρώτα ζεύγη ήταν:

1οι Λουπράνης-Μπανίκας

2οι Ασμενιάδης-Χατζημπαλής

3οι Οικονομόπουλος – Χειμωνίδης

4οι Αλτίνης – Περδικάρης

5οι Βλάχου –Περαχιά

6οι Θεοδωρίδης – Παπαγεράκης

7οι Ελευθεριάδης – Προυκάκης

8οι Άντζελ –Πουρλιώτης

9οι Αντωνίου- Παπανούσης

10οι Τασιώνη – Σκουμπουρδής. 

Κύπελλο 1ου μικτού ζεύγους απονε-

μήθηκε στους Βλάχου Λ. – Περαχιά Χ. 

ενώ κύπελλο κατηγορίας 1-8 στους 

Βεϊνόγλου Ε.- Γκέκελη Ν.

Μετά τη λήξη των αγώνων ο Πρόεδρος 

του συλλόγου της Βέροιας Βασίλης Αγ-

γελής έκανε την απονομή των επάθλων 

στους νικητές και ευχαρίστησε το Δ.Σ. 

του ΟΑΜ Θεσσαλονίκης αλλά και όλους 

όσους συμμετείχαν στους αγώνες.

Γιώργος Πουρλιώτης

Ο πρόεδρος του ΟΑΜ Βέροιας με τους 
τρίτους νικητές Μ. Χειμωνίδη (αριστερά)
και Γ. Οικονομόπουλο
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Τιμές* (ευρώ) 

ανά δωμάτιο 

H/B 

 

ATHOS PALACE & 

PALLINI BEACH 

**** 

 

MACEDONIAN 

SUN 

*** 

 

TYΠΟΣ 

ΔΩΜΑΤΙΟΥ 

 

  

Μονόκλινο 65  

Δίκλινο 85 75 

Tρίκλινο 110 100 

Σουίτα (4 άτομα) 150  

Σουίτα (4 άτομα) 

1 παιδί U12 

135  

Deluxe Δίκλινο 

Δωμάτιο (Άθως) 

120  

Superior Σουίτα (2 

άτομα) (Άθως) 

160  
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# Α
$ K 9 3
^ A 8 6 5
& A 8 7 4 3

Δ 
Β

 
Ν

 Α

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

να ξεκίνησε με κατανομή 2-5-4-2 και με 
βάση αυτή την πληροφορία συνεχίζετε 
ως εξής: Τραβάτε το ^10, όπου 
πράγματι η Δύση δεν ακολουθεί και 
παίζετε &Κ, &Α και ^Α, ξοφλώντας 
από το χέρι την &Q. Η θέση είναι:

Με την αγορά 6& ο Βορράς πρότεινε 
σλεμ και ο Νότος μετά από σκέψη 
αποφάσισε να πασάρει. Ο εκτελεστής 
(Βορράς) έπιασε την αντάμ πίκα και 
μάζεψε τα ατού σε τρεις γύρους. Στη 
συνέχεια έπαιξε Ρήγα και Ντάμα καρό και 
όταν έπεσε ο ̂ J δίφυλλος από την Δύση, 
έκανε κλέιμ για 13 μπάζες. Στο άλλο 
τραπέζι ο Νότος συνέχισε με λιγότερο 
επιστημονικό τρόπο και αγόρασε 4ΝΤ, 
που εξηγήθηκε ως ερώτηση άσσων και 
η αγορά πήγε:

ÃñÜöåé ï Âüñåéïò
Δύση Bορράς Ανατολή Νότος

3# κοντρ – 4#
– 5& – 5$
- 6& Όλοι πάσο

Δύο δύσκολα προβλήματα 

- ένα αγοράς και ένα 

εκτέλεσης - προέκυψαν 

στη παρακάτω διανομή, που 

παίχθηκε σε αγώνα ομάδων

μέσω ίντερνετ.

Όλοι στη δεύτερη, μοίρασε η Δ

Και στα δύο τραπέζια η Δύση άνοιξε 
την αγορά με 3# (7φυλλο αδύνατο), 
ο Βορράς είπε κοντρ και η Α πάσαρε. 
Είναι φανερό πως η αγορά της Δύσης 
δημιούργησε σοβαρό πρόβλημα στους 
δύο Νότους, όπως άλλωστε συμβαίνει 
συνήθως μετά από αγορές μπαράζ. Η 
αγορά 4$ θα γινόταν ακόμη και με 
άγραφο χέρι, ενώ η ομαλή κατανομή του 
χεριού δεν προσφέρεται για άλλου είδους 
αγορά π.χ. κάποια διχρωμία. Πιθανόν να 
υπάρχει κάποιο σλεμ, αλλά πως μπορεί 
να διερευνηθεί; Οι δύο παίκτες στη θέση 
του Νότου αντιμετώπισαν το πρόβλημα 
με διαφορετικό τρόπο και ας δούμε 
πώς: Στο πρώτο τραπέζι ο Νότος είπε 
4#, δείχνοντας, καταρχήν, διχρωμία 
σε κούπες και ένα μινέρ και η αγορά 
εξελίχθηκε ως εξής:

Ελάτε τώρα στη θέση του Νότου και 
προσπαθήστε να εκτελέσετε το δύσκολο 
αυτό συμβόλαιο, καθώς τα ατού ήταν 
δυσμενώς μοιρασμένα στα χέρια των 
αμυνομένων 5-1. Κερδίζετε την αντάμ 
του #Κ με τον #Α και παίζετε ατού στον 
$Α του χεριού σας, όπου η Ανατολή 
ακολουθεί με το $2 και η Δύση με το 
$4. Κόβετε μία πίκα στο μορ με το $9 
(το παίξιμο αυτό είναι απαραίτητο αν 
τα ατού δεν πέφτουν 3-3 και το μήκος 
είναι στη Ανατολή) και τραβάτε τον $Κ 
όπου η Δύση δεν ακολουθεί. Παίζετε 
τώρα αναγκαστικά ^ΚQ και όταν η 
Δύση εμφανίζει τον ^J, τα πράγματα 
ξεκαθαρίζουν αρκετά. Η Ανατολή πρέπει 

# -
$ -
^ -
& 8 7 4

Aδιάφορο Δ 
Β

 
Ν

 Α
# -
$ J 10 7
^ -
& -

# 9
$ Q 8
^ -
& -

Όταν παίζετε τώρα σπαθί από τον μορ, 
η Ανατολή δεν μπορεί να σας εμποδίσει 
να πραγματοποιήσετε ακόμη δύο λεβέ. 
Αν κόψει με μικρό θα κάνετε το $8, 
ενώ αν κόψει με μεγάλο ξοφλάτε από 
το χέρι την πίκα σας και περιμένετε να 
παίξει προς την φουρκέτα σας. Η πλήρης 
διανομή ήταν:

# Α
$ K 9 3
^ A 8 6 5
& A 8 7 4 3

# KQJ10732
$ 4
^ J 2
& J 9 5

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 5 4
$ J 10 7 6 2
^ 9 7 4 3
& 10 6

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

Δύση Bορράς Ανατολή Νότος

3# κοντρ – 4ΝΤ
– 5# – 6$

Όλοι πάσο
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Η σύμβαση CBS είναι σχετικά απλή και σε 
γενικές γραμμές “δουλεύει “ ως εξής:

Μετά από 1 σε μινέρ - 1 σε μαζέρ - 1ΝΤ: 
•   Όλες οι αγορές στα 2, εκτός του 2 σπαθιά, 

εξακολουθούν να είναι αδύνατες. 
•   Όλες οι αγορές στα 3, εκτός του 3 σπαθιά, 

είναι προτασιακές και δείχνουν δίχρωμο 
χέρι, αν αγοραστεί άλλο χρώμα (τουλ.5-5).

•  Οι αγορές που ξεκινάνε με 2 σπαθιά είναι 
είτε προτασιακές, αν γίνει επαναδήλωση 
στο επίπεδο 2, είτε φόρσινγκ, αν γίνει επα-
ναδήλωση στο επίπεδο 3. Η δύναμη του 
CBS έχει κάτω όριο τους 9 πόντους, εάν 
διαθέτει 5φυλλο μαζέρ. 

Αγοράστε με τα παρακάτω χέρια μετά από
1 & - 1 # - 1ΝΤ - 2 & (CBS):

H σύμβαση Check back Stayman (CBS) έρχεται να 
καλύψει ένα μεγάλο κενό στην  αγορά και για 

τον λόγο αυτό είναι σχεδόν απαραίτητο να ενσω-
ματωθεί στο αγοραστικό σύστημα του κάθε ζευγα-
ριού*. 
Στο παλαιό φυσικό, μετά από άνοιγμα 1 σε μινέρ, 
απάντηση 1 σε μαζέρ και επαναδήλωση του ανοί-
ξαντα 1ΧΑ, όλες οι αγορές χρώματος στο επίπεδο 

2 ήσαν αδύνατες και όλες οι αγορές στο επίπεδο 
3 ήσαν φόρσινγκ μανς. Αποτέλεσμα: Για τα προ-
τασιακά χέρια υπήρχε μόνο η αγορά 2ΝΤ, η οποία 
βέβαια δεν περιέγραφε κατανομή, ούτε έδειχνε 
απαραίτητα 5φυλλο το μαζέρ που είχε αγορασθεί. 
Εξάλλου, στις φόρσινγκ αγορές, που γινόντουσαν 
– αναγκαστικά-  με άλμα στο επίπεδο 3, υπήρχε 
πολύ λίγος χώρος για διερεύνηση.

Εξαίρεση στα παραπάνω: το reverse (μετά 
από 1 σε μινέρ - 1$ - 1XA) ή το jump reverse 
τα οποία εξακολουθούν να είναι φόρσινγκ 
μανς.  
Αναλυτικά:
1) ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ CBS
Α. Μετά από 1 σε μινέρ -1# - 1ΝΤ - 2&: 
2^ = Όχι 3φυλλο πίκα ή 4φυλλο κούπα
2$ = 4φυλλο κούπα, όχι 3φυλλο πίκα
2# = 3φυλλο πίκα (μπορεί και 4φυλλο κούπα)

2XA = 3φυλλο πίκα, super maximum
(14π. και ντάμπλετον)  
Στη συνέχεια: 1) αγορά του ίδιου μαζέρ στο 
επίπεδο 2 μπορεί να πασαριστεί (όμως άλλο 

χρώμα = φόρσινγκ για ένα γύρο),  2) οποια-
δήποτε αγορά στα 3 είναι φόρσινγκ μανς, 3) 
αγορά 2ΝΤ είναι προτασιακή, με 4φυλλο+ 
σπαθί.
B. Μετά από 1 σε μινέρ - 1$ - 1ΝΤ - 2& :
2^ = Όχι 3φυλλο  κούπα 
2$ = 3φυλλο κούπα   
2# = 3φυλλο κούπα, super maximum

Στη συνέχεια : 1) αγορά του ίδιου μαζέρ στο 
επίπεδο 2 μπορεί να πασαριστεί (αλλά άλλο 
χρώμα = φόρσινγκ για ένα γύρο), 2) οποια-
δήποτε αγορά στα 3 είναι φόρσινγκ μανς, 3) 
αγορά 2ΝΤ είναι προτασιακή, με 4φυλλο+ 
σπαθί.

Μετά από 1 & - 1 # - 1ΝΤ θεωρητικά όλα τα παρακάτω χέρια κάνουν CBS. Με τι σκοπό;

* Εναλλακτικά αντί  CBS μπορεί να παίζεται “νέο μινέρ φόρσινγκ”. Δεν συστήνεται όμως, κυρίως γιατί μετά από 1& 
- 1Μ/ 1ΧΑ – 2^ μένει λιγότερος χώρος για ανάπτυξη των αγορών.

 Οι λύσεις των ασκήσεων στην σελίδα 28

ÁÓÊÇÓÅÉÓ

# Αχ
$ Κχχ
^ QJχ
& Αχχχχ

1.
# KJx

$ Axxx

^ Qxx

& Kxx

2.
# KJx

$ xx
^ AΚχ 
& Kχχχχ

3.

Check Back Stayman
Εξασκηθείτε στην αγορά

# AQJxxx
$ Ax
^ Kxx
& K10

4.
# AQxxx
$ x
^ KQxxx
& Ax

5.
# Kxxx
$ Qx
^ Ax 
& Q10xxx

6.
# KQxxx
$ Kxxx
^ x
& J10x

1.
# Axxx
$ Kxx
^ x
& AKxxx

2.
# KJxxx

$ AQxx
^ x 
& Axx

3.

α Μέρος
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Σταύρος Αντωνιάδης
Email: drazen2004@yahoo.gr

Τα μυστικάΤα μυστικά  

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

Ξεκινάτε με τον Άσσο πίκα για το 9, το 5 
της Ανατολής και το 2. Να επιμείνετε στο 
χρώμα απορρίπτεται γιατί ο σύντροφος 
έχει δείξει πέντε φύλλα στο χρώμα, με 
δεδομένη την πολύ γενναία παρεμβολή 
του. Λοιπόν;

Λοιπόν το 5 πίκα, το πιο μικρό φύλλο 
του χρώματος, υποδηλώνει σίγουρα μια 
προτίμηση. Άσχετα αν τα σπαθιά αγορά-
στηκαν από τον Νότο εσείς πρέπει να παί-
ξετε σπαθί! Και πρέπει να το κάνετε άμεσα 
γιατί το χέρι του εκτελεστή ήταν: 

#2    $ΑQJxx   ^ΑΚJ10x    &xx

Η αγορά του ‘τρία σπαθιά’ ήταν μια μπλό-
φα και μαζί μια αγορά δοκιμαστική και 
κάθε άλλο γύρισμα, εκτός από αυτό, θα 
του χάριζε το συμβόλαιο εάν αποφάσιζε 
να παίξει τα καρά στο κεφάλι (όπως είναι 
και το ενδεδειγμένο).

(μέρος 18ο)

# Κ109
$ Κ9xx 
^ 8xxx
& Κ10

# ΑJ43
$ χχχ
^ Q8
& Jxxx

Δ 
Β

 
Ν

 Α

Νότος Δύση Bορράς Ανατολή

1$ πάσο 2$ 2#

3& 3# 4$ 4#

5$ πάσο πάσο πάσο

# Jxxxx
$ Q109x 
^ J6 
& A9

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Qx
$ ΑJx 
^ Α105
& KJxxx

 Η ∆ύση επιτίθεται με το 5 σπαθί  για τον 
Άσσο του μόρ. Ο εκτελεστής παίζει πίκα 
στον Άσσο και μετά τον Ρήγα στον οποίο 
η ∆ύση πετάει το 2 σπαθί το οποίο σας 
δηλώνει πεντάφυλλο χρώμα. Ο Νότος 
συνεχίζει με το 4 καρό, η ∆ύση βάζει το 8 
και σεις πιάνετε τον Βαλέ του μόρ. με τον 
Άσσο σας. Τι γυρνάτε και γιατί;

Ξέρετε ότι ο εκτελεστής έχει πέντε πίκες 
του Άσσου – Ρήγα και σόλο σπαθί. Τι να 
έχει στα καρά; Σίγουρα Ρήγα και Ντάμα 
γιατί, εάν είχε μόνο τον Ρήγα, θα έπαιζε τα 
καρά ξεκινώντας από τον μόρ και εάν είχε 
μόνο την Ντάμα η ∆ύση θα σκεφτόταν 
έστω και λίγο να σκεπάσει με τον Ρήγα. 
Με Ρήγα - Ντάμα - 9 καρό στο χέρι ο Νό-
τος θα προλάβει να πετάξει δυο κούπες 
από το μόρ. Η λογική λοιπόν σε αυτό το 
σημείο λέει: γύρισμα κούπα – μικρό φυ-
σικά, γιατί το χέρι του Νότου ήταν:

# ΑΚ10xx    $ xxx   ^ ΚQ9x    & x

Η βοήθεια στο άνοιγμα  1& γίνεται συ-
νήθως με πεντάφυλλο χρώμα, όμως, θα 
πρέπει να υπογραμμίσουμε εδώ την μεγά-
λη σημασία του σινιάλου μονά – ζυγά σε 
αυτή τη συνηθισμένη κατάσταση. Πράγ-
ματι η αντάμ 2 σπαθί φανερώνει αμέσως 
ζυγό νούμερο φύλλων στο χέρι.

Ανατολή Νότος Δύση Bορράς

1& 1# 2& 4#
πάσο πάσο πάσο

Η ∆ύση ανταμάρει το 4 σπαθί για την Ντά-
μα σας. Συνεχίζετε με τον Άσσο, όπου ο 
Νότος πετάει μια κούπα και ο σύντροφος 
τον Βαλέ σπαθί! Τι να θέλει να μας πει 
άραγε; Ότι ελέγχει τις κούπες αποκλείεται. 
Μάλλον βρίσκει ευκαιρία σε αυτήν την 
κερδισμένη μπάζα να δείξει ότι ελέγχει τα 
ατού και σε σας δεν μένει παρά να βάλετε 
στο τραπέζι την Ντάμα καρό. Ο εκτελε-
στής πιάνει με τον Άσσο και συνεχίζει με 
τον Άσσο ατού όπου βάζετε το μεγαλύτε-
ρο φύλλο σας και συνεχίζει με ατού που 
πιάνει ο Ρήγας του συμπαίκτη και σεις επι-
βεβαιώνετε την προτίμηση σας και τα τρία 
ατού που έχετε. Μπροστά σε τόσο μεγάλη 
επιθυμία ο συμπαίκτης δεν μπορεί παρά 
να γυρίσει καρό.

Το χέρι του Νότου: 

# Α9xχ    $ x   ^ ΑΚJ9xxx    & x

# QJ10x
$ KJ9xx 
^ xx  
& 10x

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# xxx
$ AQxx 
^ Q
& AKQxx

Νότος Δύση Bορράς Ανατολή

1& 2^ πάσο 2$
πάσο 2# 3& 3#
πάσο 4# πάσο πάσο

πάσο

Κοντράρατε βλέποντας τον Άσσο σας στο 
πράσινο χρώμα και γιατί οι αγορές ¨δεν 
σας άρεσαν¨. Το χειρότερο είναι να βγει 
το συμβόλαιο ακριβώς κι έτσι να χάσετε 
πολλά, αντί να κερδίσετε κάτι.

Βγαίνετε το 3 κούπα για τον Άσσο της 
Ανατολής που γυρνάει αμέσως το 2 σπαθί 
για το 10 του Νότου. Ποιό φύλλο παίζετε 
και γιατί; Μπαίνει ένα δίλλημα και πως να 

# J10
$ xx 
^ xxx
& AKQJ64

# xx
$ J63
^ A10xx
& 9753

Δ 
Β

 
Ν

 Α

Ανατολή Νότος Δύση Bορράς

1$ 1# πάσο 2&

2$ 2# 3$ 3#
πάσο 4# dbl πάσο

πάσο πάσο
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Θέματα τεχνικήςτο λύσουμε, μα ας δούμε το σκεπτικό:

-   να δείξετε κοντρόλ στα σπαθιά είναι 
άτοπο

-  παρά το ¨ψευτικο¨ 10 του εκτελεστή, 
εσείς ξέρετε ότι το 2 σπαθί του συμπαί-
κτη είναι σόλο

Με αυτά τα δεδομένα η προτίμηση είναι 
σίγουρα καλύτερη από την κατανομή. Και 
επειδή ο συμπαίκτης πρέπει να σας βρει, 
παίζετε το 3, που σημαίνει γύρισμα καρό 
όποτε πάρει χέρι. 

Ο εκτελεστής πιάνει από το μόρ και παίζει 
τον Βαλέ ατού, που σκεπάζεται από την 
Ντάμα και τον Άσσο του χεριού του, και 
συνεχίζει με πίκα προς το 10, που πιάνει ο 
Ρήγας της Ανατολής. Τώρα είναι η στιγμή να 
αποδείξετε ότι είστε ένα πραγματικό ζευγά-
ρι. Το γύρισμα καρό γράφει τρεις μέσα, το 
γύρισμα κούπα μια άνω! +880 η -990.

Στην περίπτωση αυτή η κόντρα σας ήρθε 
λίγο αυτόματα και χωρίς κάποια λογική 
εξήγηση. Ένας λόγος παραπάνω να τα 
δώσετε όλα!

Ανταμάρετε τον Άσσο σπαθί (από ΑΚ), ο 
μόρ βάζει και η Ανατολή σκέφτεται για 
λίγο πριν παίξει το 7 ενώ ο Νότος παίζει 
το 6. Πως συνεχίζετε;

Αρκεί μια στιγμή περίσκεψης γιατί δυο 
πράγματα αποκαλύπτονται:

-  Η Ανατολή αποκλείεται να θέλει συνέ-
χεια στα σπαθιά

-  ∆εν υπάρχει κανένας λόγος να της δείξε-
τε αν έχετε μονά η ζυγά στο χρώμα που 
αγόρασε

Ο συμπαίκτης πρέπει να ξέρει ότι έχετε το 
πολύ μια κούπα και κατά συνέπεια τίποτα 
δεν μπορεί να εμποδίσει τον εκτελεστή να 
κόψει ένα μικρό σπαθί.

Το 7 σπαθί λοιπόν δεν μπορεί παρά να 
δείχνει προτίμηση. Έχοντας, λοιπόν, μετα-
φράσει με τον τρόπο αυτό τις προθέσεις 
του συμπαίκτη τραβάτε τον Άσσο πίκα 
και συνεχίζετε με πίκα προς τον Βαλέ του 
συμπαίκτη και τον Ρήγα του μόρ. Μπορεί 
να μην έκοψε ο συμπαίκτης αλλά ο Νότος 
δεν μπορεί πια να κάνει τίποτα. Αν πάρει 
τα ατού θα χάσει τρία σπαθιά γιατί τα κρυ-
φά χεριά ήταν:

Η αγορά: ( Ανατολή - ∆ύση στη δεύτερη )

# ΚQ10
$ Αxx 
^ Αxxxx
& Q8

# Α9xxx
$ χ
^ ΚJx
& ΑΚ95

Δ 
Β

 
Ν

 Α

Ανατολή Νότος Δύση Bορράς

3$ κοντρ πάσο

4& πάσο πάσο 4$

κοντρ πάσο πάσο πάσο

# xxx
$ ΚQ98xx 
^ x 
& 1064

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Jx
$ Jxx
^ Q9xx
& J752

Εάν φυσικά παίξει σπαθί τότε θα δώσετε 
στον συμπαίκτη τσάκα πίκα για το μια 
μέσα.

Εδώ πρέπει να δώσουμε τα συγχαρητήρια 
στον συμπαίκτη γιατί το πλάνο του ήταν 
τέλειο.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
2ο (***)

Εξασκηθείτε στην εκτέλεση
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
1ο (**)

Ομάδες. όλοι
στη δεύτερη,
μοίρασε η Α

Ομάδες. BN
στη δεύτερη, 
μοίρασε η Ν

      Οι λύσεις στη σελίδα 27 

Αντάμ: #K
Ο Νότος έμαθε ότι ο συμπαίκτης του δεν 
έχει τον Ρήγα καρό και αρκέστηκε στο 
μικρό σλεμ. Είναι όμως αυτό σίγουρο ή 
θα χρειαστεί εμπάς;

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1&

πάσο 2&* πάσο 2^**
πάσο 2$** πάσο 2#**

πάσο 3$** πάσο 6&
Όλοι πάσο# J5

$ AK3
^ 7653
& KJ87

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# A 
$ Q5
^AQ82
& AQ10652

# AQ2
$ 962
^ 832
& K942

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# K10954
$ AK6
^ AK5
& 63

Αντάμ: ^9
Ο Νότος αγόρασε άσχημα (τα 3ΧΑ, αν 
πέφτει ο Βαλές πίκα, είναι τραβηχτά). 
Μπορεί τώρα να ισοφαρίσει την κακή 
του αγορά κάνοντας μια καλή εκτέλεση, 
με δεδομένο ότι ο Άσσος σπαθί είναι 
εντελώς απίθανο να βρίσκεται στην 
Δύση (η Ανατολή δεν μπορεί να άνοι-
ξε με 10 πόντους στη δεύτερη, πρώτη 
θέση);

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1^ 1 #

πάσο 2 # πάσο 4 #

Όλοι πάσο

* Inverted, 11 π. και άνω, 4φυλλο 
–τουλάχιστον- φιτ

** Αξίες
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Παίζοντας, ήδη από την πρώτη λεβέ, σύμφωνα 
με τις πιθανότητες, βάζουμε από το μορ το &3 
και όχι τον &J, αφού στην πρώτη περίπτωση 
κερδίζουμε αν η Δύση βγήκε κάτω από Κ10 
ή Q10 ενώ στη δεύτερη κερδίζουμε αν βγήκε 
κάτω από &ΚQ, δηλαδή στις μισές περιπτώ-
σεις. Όμως η Δύση φορτσάρει με το 10 και, 
καθώς δεν μπορούμε να κάνουμε δύο φορές 
ducking, πρέπει να κάνουμε 9 λεβέ χωρίς να 
πιάσουν χέρι οι αντίπαλοι. Ποια εμπάς κάνου-
με, του Ρήγα πίκα ή της Ντάμας καρό;
Η λύση: Αν η εμπάς του #Κ περνάει έχουμε 
σίγουρα 9 λεβέ ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο αν 
περνάει η εμπάς της ^Q, καθώς θέλουμε και 
το χρώμα να «σπάει» 3-2. Άρα κάνουμε την 
εμπάς πίκα; Ναι, αλλά πριν την κάνουμε παί-
ζουμε πρώτα Άσσο και Ρήγα καρό, μήπως η 
Ντάμα καρό είναι δίφυλλη! Συνδυάζοντας το 
παίξιμο στα 2 κρίσιμα χρώματα ανεβάζουμε 
τις συνολικές πιθανότητές μας στο 77,2%, αντί 
του 50%, περίπου, που έχει η εμπάς!

άξονα Α-Δ. Απλά επαναλαμβάνουμε την εμπάς 
γνωρίζοντας ότι είναι πιο πιθανό η Ανατολή 
να είχε εξαρχής ξερό ονέρ, συνεπώς περιορι-
σμένη επιλογή. Αν, σαν «άπιστοι Θωμάδες»,   
μπούμε στη διαδικασία να μετρήσουμε όλους 
τους συνδυασμούς θα καταλήξουμε στο ίδιο 
συμπέρασμα: η πιθανότητα να έχει η Ανατολή 
#KQ ξερά έχει – μετά τον πρώτο γύρο ατού 
που παίχτηκε – περίπου τις μισές πιθανότητες 
από το να έχει ξερό ονέρ!
Το παιγνίδι πιθανοτήτων είναι ουσιαστικά 
παιγνίδι ασφαλείας (safety play) και πιο ανα-
λυτικά θα αναφερθώ σε σχετικό άρθρο, όπου 
θα δούμε και άλλους συγκεκριμένους συνδυ-
ασμούς φύλλων και πως πρέπει να τους παί-
ξουμε. Ολοκληρώνοντας ας δούμε δυο ακόμα 
ενδιαφέροντα χέρια: 

Συμβόλαιο: 6#       Αντάμ: $Q

παιχνίδι πιθανοτήτων (3)
Λουκάς Ζώτος

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα παιγνιδιού σύμφωνα 
με τις πιθανότητες και εφαρ-
μογής της «Αρχής της περιορι-
σμένης επιλογής» (“principle of 
restricted choice”) είναι το πα-
ρακάτω: 

# AJ1083
$ A82 
^ K5
& K43

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# 9754
$ KQ4
^ A93
& AQ4

Τεχνικές 
εκτέλεσης

Εκτελούμε με τα φύλλα του Νότου 6 πίκες, χω-
ρίς να έχουν αγοράσει οι αντίπαλοι, με αντάμ 
τον Βαλέ κούπα. Όλο το πρόβλημα βρίσκεται 
προφανώς στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να 
παίξουμε τα ατού, ώστε να δώσουμε μόνο μια 
λεβέ και να πραγματοποιήσουμε το συμβόλαιό 
μας. 
Έχουμε δύο δρόμους για να επιλέξουμε τον 
ένα: Ο πρώτος είναι να τραβήξουμε πρώτα 
τον Άσσο πίκα και να συνεχίσουμε μετά με τον 
Βαλέ (ή το 10). Ο δεύτερος είναι να παίξουμε 
πίκα στο 10 (ή τον Βαλέ).  Με έναν πρόχειρο 
υπολογισμό διαλέγουμε το δεύτερο τρόπο, 
που κερδίζει στο KQx ή και στο ΚQ96 εντός 
εμπάς. Παίζουμε λοιπόν μικρή πίκα στο 10 
αλλά η Ανατολή παίρνει την #Q (ή το #Κ). 
Πώς  συνεχίζουμε τώρα; Επαναλαμβάνουμε 
την εμπάς ή τραβάμε τον Άσσο στο κεφάλι; 
Από τη στιγμή που γνωρίζουμε την «Αρχή» 
δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε να μετρήσου-
με τις πιθανές κατανομές των φύλλων στον 

# KJ65
$ A732
^ 2
& AKJ6

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# AQ1093
$ 654
^ AK10
& 83

την &Q, θα κερδίσουμε στις περιπτώσεις που 
αυτή είναι ξερή, δίφυλλη ή τρίφυλλη. Ανατρέ-
χοντας στον πίνακα θα κερδίσουμε, στη δεύτε-
ρη περίπτωση, στα 3/7 του 62%, στα 2/7 του 
30% και στο 1/7 του 7%, συνολικά μόνο στο 
36,14% των περιπτώσεων. Συνεπώς ο πρώτος 
τρόπος –η εμπάς- είναι καλύτερος.

Συμβόλαιο: 3XA       Αντάμ: &4

Αρκετά συνηθισμένη περίπτωση όπου πρέ-
πει να διώξουμε μια χανόμενη κούπα από το 
χέρι μας, προφανώς πάνω στον &J, ώστε να 
πραγματοποιήσουμε το συμβόλαιό μας. Όμως 
τι πρέπει να κάνουμε; Εμπάς της Ντάμας ή να 
προσπαθήσουμε να την «ρίξουμε», παίζοντας 
&ΑΚ και κόβοντας το &6 στο χέρι μας;  
Η λύση: Η εμπάς έχει, ως γνωστό, 50% πιθα-
νότητες συν κάτι ακόμα, αφού θα παίξουμε 
πρώτα ένα ονέρ, μήπως είναι ξερή δεξιά μας. 
Από την άλλη, εάν προσπαθήσουμε να ρίξουμε 

# ΑJ83
$ 763
^ A83
& J63

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# Q109
$ AK2
^ KJ762
& A9
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πρωταθλητές Γιώργος Ρούσσος

37

Είτε εκτελείς είτε αμύνεσαι, 
ποτέ στο μπριτζ δεν 
πρέπει να τα παρατάς. Τα 

πιο απίθανα πράγματα είναι 
πάντοτε ενδεχόμενα.

Άμυνα για

# 6 4
$ Κ Q 5  
^ Q 9 6 3 2
& K 4 2 εσύ

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 10 9 8 7 
$ J876432
^ A 7
& -

Κρατάς πρώτος στην Ανατολή, όλοι στη 
ζώνη:

#10,9,8,7,$J,8,7,6,4,3,2, ^A,7, & - 
και φυσικά ούτε διανοείσαι κάποια εξυπνά-
δα στις κούπες με απασάριστο σύντροφο, 
4φυλλο το άλλο μαζέρ, σικάν και Άσσο. 
Όμως η συνέχεια δεν σε δικαιώνει.

*8-10π., ομαλή κατανομή
Κοντράρισες Lightner και περιμένεις την 
τσάκα σου στα σπαθιά αλλά προς μεγάλη 
σου απογοήτευση ο σύντροφος βγαίνει τον 
^J και κατεβαίνει ο ακόλουθος μόρτος:

Ανατολή Νότος Δύση Bορράς

πάσο 2& πάσο 2^
πάσο 2# πάσο 3ΝΤ*

πάσο 6# πάσο πάσο

κόντρ        Όλοι πάσο

Ο εκτελεστής βάζει από το μορ τη Ντάμα. 
Κάνε άμυνα.
Πέταξες τα χαρτιά αηδιασμένος που ο δυ-
στυχής σύντροφος δεν μπορεί ποτέ στη ζωή 
του να κάνει μια καλή αντάμ, κ.λ.π., κ.λ.π. 
ή είσαι εκεί, πανψύχραιμος και δυνατός,  να 
μελετήσεις την κατάσταση και να συναγά-
γεις πως, ξέροντας ότι ο εκτελεστής είναι 
σόλο ή σικάν στο χρώμα, πρέπει να κρα-
τήσεις τον Άσσο  σου και να τον αφήσεις να 
κάνει μπάζα την ^Q!!! Ας δούμε την συμπε-
ρασματική σου σκέψη που οδηγεί σ’αυτή 
την απίστευτη απόφαση.

Πρώτον, ο εκτελεστής είναι τουλάχιστον 
6φυλλος, άρα ο σύντροφος, με το πολύ 4 
χαρτιά στα μαζέρ, έχει βγει από το μακρύ 
του 5φυλλο ή 6φυλλο καρό για να βρει την 
τσάκα σου. Αν είναι από 6φυλλο έχει και τον 
^Κ και ο εκτελεστής είναι σικάν.
Δεύτερον, κατά πάσα πιθανότητα ο εκτελε-
στής έχει κάπου σικάν. Η σκέψη αυτή ενι-
σχύεται τόσο από το ότι ο Νότος δεν ρώτησε 
Άσσους, όσο και από την θεωρία της ομοιο-
μορφίας των κατανομών.
Τρίτον, ο εκτελεστής δεν μπορεί να κρατάει 
λιγότερα από 5 σπαθιά, γιατί τότε ο σύντρο-
φος θα είχε 6 και ασφαλώς θα έβγαινε σπα-
θί, ακόμα και αν ήταν 6φυλλος στα καρά. 
Ποντάρεις τα λεφτά σου στο ότι ο εκτελε-
στής δεν έχει 6-6 στα μαύρα χρώματα. Όχι 
μόνο γιατί δεν αγοράστηκαν ποτέ τα σπαθιά 
αλλά και γιατί χωρίς και τον $ Α ή και τον 
&J, που έτσι και αλλιώς τον κάνουν τραβη-
χτό, με μόνο 16π. και απασάριστο σύντροφο 
είναι πολύ κακό το άνοιγμα των 2&.
Ύστερα από όλους αυτούς του συλλογι-
σμούς, οι κατανομές του Ν που καλείσαι να 
αντιμετωπίσεις είναι 6-2-0-5, 7-1-0-5 και 
7-0-1-5.
Στην πρώτη περίπτωση, αν πέρα από τις 
άκοπες πίκες και τον &Α, ο εκτελεστής κρα-
τάει και $Α και &Q, το συμβόλαιο είναι μια 
άνω, με 12 κεφαλάτες και μια από σκουίζ σε 
καρά - σπαθιά.
Αν του λείπει ένα από τα δυο αυτά χαρτιά, 
πάλι είναι βγαλμένος, με 11 πλευρικές και 
μια από το σκουίζ. Ευκολότερα ακόμα με 
την δεύτερη κατανομή, 7-1-0-5, μια και θα 
ρίξει τον 2φυλλο $Α του συντρόφου. Στην 
τρίτη όμως κατανομή κάτι τρέχει.
Βλέπεις ότι πρέπει να τον αφήσεις να κερ-
δίσει την ^Q του; Του χαρίζεις μια αλλά 
κερδίζεις δυ ο, σπάζοντας το σκουίζ καρό 
- σπαθί.  Και όχι μόνο αυτό, το σόλο καρό 
που κρατάει είναι ο Ρήγας. Πρέπει να είναι ο 
Ρήγας, αλλιώς το συμβόλαιο είναι βγαλμένο. 
Γιατί τότε έβαλε την Ντάμα από κάτω; Για να 
σε διευκολύνει να μην κάνεις ντακ και «χά-
σεις» τον Άσσο σου.
Σχηματίζεις και τα τέσσερα χέρια :

Τα σχημάτισε όμως με μεγαλύτερη από 
σένα σιγουριά και ο εκτελεστής. Ξέρει  από 
την κόντρα σου ότι τα σπαθιά στέκουν 5-0.  
Αφού λοιπόν η Δ βγήκε καρό, έχει και εκεί 
5φυλλο, άρα ο Άσσος σου είναι 2φυλλος. 
Ξέρει ακόμα ότι αφού η Δύση έχει 10 φύλλα 
στα μινέρ, εσύ κρατάς 7 ή 8 κούπες (τι γίνα-
νε οι κούπες), και αν ήταν με τον Άσσο συν 
τον ^Α, ασφαλώς θα έμπαινες στην αγορά 
ή και θα άνοιγες. Πλασάρει λοιπόν και τον 
$Α στην Δύση. Αν μεταφέρει και την φύλα-
ξη των καρών στον δυστυχισμένο σύντροφο 
θα γίνει το έλα να δεις. Αν λοιπόν πιάσεις 
τον Άσσο σου και γυρίσεις οτιδήποτε, δεν 
θα έχεις πια καμία ανάμιξη στο παιχνίδι. Ο 
εκτελεστής τραβάει όλα τα ατού, πλην ενός, 
για την εξής τελική φάση:

# 64
$ K Q 5 
^ Q 9 6 3 2
& K 4 2

# -
$ A 10 9
^ J 10 8 x x
& J 10 8 x x

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 10 9 8 7
$ J876432
^ A7
& -

# AKQJ532
$ -
^ K
& AQxxx

Στο τελευταίο ατού ο σύντροφος πετάει 
αναγκαστικά το ^10 και ο Βορράς την $Q. 
Όταν ο εκτελεστής κατέβει στον μορ με τον 
&Κ και τραβήξει το μετρ ^9 η Δύση παρα-
δίνεται.
Γιατί παρακαλάς το σόλο καρό του εκτελε-
στή να είναι ο Ρήγας;
Γιατί αν δεν είναι και τον αφήσεις στον μορ, 
παίζει μόνος του καρό, σου ρίχνει τον Άσσο 
και έρχεται στην ίδια position, τώρα όμως 
για το μια άνω.

# -
$ KQ 
^ 9
& Kxx

# -
$ A
^ 10
& J 10 8 x

Δ 
Β

 
Ν

 Α
∆εν
μετέχει

# 2
$ - 
^ -
& AQxxx
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ÄéáâÜæïíôáò ôá öýëëá
# 8 6
$ 9 3 2
^ -
& -

# -
$ A Q J 10 8
^ -
& -

Δ 
Β

 
Ν

 Α Άνευ
σημασιας

# -
$ Κ 7 6
^ Q J
& -

Δημήτρης Ναθαναήλ

α) ΜΙΑ ΑΠΙΘΑΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
Σε αγώνα ομάδων και με όλους στη 
ζώνη, η Δύση βρέθηκε να επιχαίρει 
μετά την εξέλιξη των αγορών, καθώς 
δεν άνοιξε σε πρώτη θέση με τα ακό-
λουθα φύλλα: 
# Q J 10 9  $A Q J 10 8 ^10 9  &J 2
Πράγματι οι αγορές είδαν την ακόλουθη 
πορεία:

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

π 1# π 2$

π 4$ π π

Dbl RDbl - -

-

Αν βρισκόσαστε εσείς στη θέση της Δύ-
σης, τι θα διαλέγατε για έξοδο για να 
πετύχετε και εξασφαλίσετε το μέγιστο 
δυνατό όφελος;
Χωρίς πολλούς προβληματισμούς, ο 
καλός παίκτης με την πολύχρονη πείρα, 
που κρατούσε τα φύλλα που περιγρά-
ψαμε πιο πάνω, βγήκε «φυσιολογικά» 
(;;) την #Q για να αντικρίσει τον εξής 
μορ :

# Α Κ 8 6 5 2
$ 9 3 2
^ Α 2
& Α Κ

Με όλους στη ζώνη και μοιράζοντα το 
Βορρά, οι αγορές εξελίχθηκαν ως εξής:

Αντίστοιχα το κλειστό χέρι του  Νότου 
ήταν :

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

Ο εκτελεστής κέρδισε εύκολα τις πρώτες 
8 λεβέ, με ΑΚ πίκα, ΑΚ καρό, ΑΚ σπαθί 
και δύο πίκες κοφτές στο χέρι, φθάνο-
ντας στην εξής θέση (και παίζοντας από 
το χέρι του):

Ο εκτελεστής παίζει τώρα τη Ντάμα 
καρό και η Δύση δεν έχει καμία δυνατό-
τητα να πραγματοποιήσει περισσότερες 
από τρεις λεβέ! Αν κόψει με το $10 και 
παίξει $Α και $Q ο Νότος θα κερδίσει 
τον Ρήγα ατού και θα ξαναπαίξει καρό, 
προάγοντας το 9 σε μπάζα (coup en 
passant).  Μόνο η έξοδος της Ντάμας 
ατού (ή Άσσο και Ντάμα) εξασφαλίζουν 
το μία κάτω. Μόνο που αν δεν το δείτε 
δεν μπορείτε να το πιστέψετε....

β) ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
Το ζητούμενο σε ένα καλό partnership 
είναι η ανάπτυξη της αίσθησης εμπιστο-
σύνης. Να αντιμετωπίζεται ΘΕΤΙΚΑ κάθε 
«φαινομενική φύρα» του συμπαίκτη, 
γιατί ενδεχομένως να πρόκειται για μία 
κίνηση με εξαίρεση και δημιουργική 
φαντασία. Παράδειγμα αυτής της στά-
σης είναι η ακόλουθη διανομή :

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

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

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 10 9 8 7
$ 6 5 4
^ K 10 8 2
& 9 2

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

Η Δύση διάλεξε για έξοδο την πιο 
φυσική επιλογή, την ^Q, η Ανατολή 
έδειξε «θέλω» με το 2 και ο εκτελεστής 
πήρε τον Άσσο και συνέχισε με το Ρήγα 
κούπα.

Η Δύση άφησε έξω στον πρώτο γύρο 
ατού και έπιασε με τον Άσσο ατού στο 
δεύτερο.

Αντί να συνεχίσει μηχανικά με καρό, 
συνειδητοποίησε ότι το 2 καρό που 
έβαλε ο συμπαίκτης στον πρώτο γύρο 
έδειχνε απλώς ότι είχε τον ^Κ και όχι 
ταυτόχρονα και το μέτρημα.

Δεν υπήρχε κανένας τρόπος να πλη-
ροφορηθεί αν ο συμπαίκτης είχε μόνο 
τρία ή τέσσερα καρά. 

Για να μη «βάλει όλα τα αυγά σ’ ένα 
καλάθι», με πολλή φαντασία βρήκε το 
υπέροχο γύρισμα της &Q !!... και βρή-
κε πλήρη ανταπόκριση από το συμπαί-
κτη, που πειθήνια και με εμπιστοσύνη 
έδωσε το 2&, δείχνοντας το δίφυλλο 
στο χρώμα.

Ο εκτελεστής, καρφωμένος στο μορ, 
αδυνατεί να έρθει στο χέρι και να μαζέ-
ψει τα ατού για να γλιτώσει το κόψιμο 
στο σπαθί. Μία μέσα λοιπόν, χάρη στην 
άψογη συνεργασία της άμυνας...

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1& π 1$ π

1# π 3$ π

4$ π π π
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Στον παρόντα διαγωνισμό απάντησαν για πρώτη φορά ο 
Σταμάτης Γκικάκης (δάσκαλος στην Χαλκίδα) και ο Γιώργος 
Κανελλόπουλος (στον ΑΣΑΕ). Τέλος, για μια ακόμα φορά προ-
θυμοποιήθηκε να βοηθήσει ο Δημήτρης Μπάλλας.
Από τον επόμενο διαγωνισμό παραδίδω τη σκυτάλη. Λόγοι 

πέραν της θελήσεώς μου με οδήγησαν σε αυτήν την απόφα-
ση. Υπάρχουν πολλοί όμως ανάμεσά μας που θα αναλάβουν 
με μεγαλύτερη επιτυχία τη στήλη αυτή που εσείς οι νέοι παί-
κτες στηρίξατε.
Σας ευχαριστώ όλους πολύ. Θα τα ξαναπούμε. 

Διαγωνισμός αγορών (1-5)

Γιάννης Προκοπίου

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1

Ζεύγη - ΒΝ στη δεύτερη

Κοντρ (15) 10, 3$ 8, 4$ (30) 8, 3# 6,
3& (30) 5, πάσο 3

Στο πρώτο και το δεύτερο πρόβλημα η αγορά 
είναι πανομοιότυπη. Έχετε κάνει κοντρ ομιλίας 
και ο συμπαίκτης σας υποχρεώθηκε να διαλέ-
ξει χρώμα. Μπορεί να έχει ακόμα και μηδέν 
πόντους. Ο ανοίξας επαναλαμβάνει το χρώμα 
του. Εσείς βρίσκεστε με επιπλέον αξίες από 
τις μίνιμουμ προδιαγραφές του αρχικού σας 
κοντρ.
Είναι θέμα συμφωνίας με το συμπαίκτη σας η 
ανάπτυξη από εδώ και πέρα. Η συνήθης αντι-
μετώπιση είναι η εξής: αν ο συμπαίκτης έχει 
αγοράσει μαζέρ το νέο κοντρ είναι game try 
ενώ η βοήθεια με φιτ είναι απλά συναγωνιστι-
κή. Όπως όμως επισημαίνουν εδώ οι δάσκαλοι, 
εφόσον δεν υπάρχει συμφωνία και τα δύο χέ-
ρια είναι προβληματικά.
Ο δάσκαλος
Δ. Μπάλλας: 3$ Δεν έχω σύμβαση για να 
μάθω αν είναι άγραφος ή όχι ο συμπαίκτης. 
Είναι όμως ζεύγη και όλα επιτρέπονται.
Ακριβώς. Προσωπικά θεωρώ εξαιρετικά ελκυ-
στική και την επιλογή πολλών αναγνωστών, το 
πήδημα απευθείας στη μανς. Αν δεν υπάρχει 
το κατάλληλο εργαλείο διερεύνησης τότε το να 
πάμε «με τα πάνω» είναι συνήθως  η καλύτερη 
επιλογή.
Το πάνελ
Α. Πουρνάρας: 4$. Με το Ρήγα κούπα στο 
συμπαίκτη βγάζουμε μανς εφόσον περνάει η 
εμπάς σπαθί. Και το φύλλο είναι δεξιά μου.

# Α 7
$ Α Q 7 6
^ J 10
& A Q J 5 2

B

N
AΔ

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1# κοντρ π

2$ 2# ??

B

N
AΔ

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1# κοντρ π

2$ 2# ??

B

N
AΔ

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

2$ 2# 3$ 3#

π 4# ??

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

B

N
AΔ

# Α 5
$ Κ Q 10 4
^ J 10 3
& A J 10 6

# 10 4
$ 10 4
^ Κ 7 6 4
& Α Κ Q 7 2

2$ = weak two

Φ. Γλέζος: 4$. Ξέρω ότι οι πόντοι είναι στο 
Βορρά που άνοιξε, άρα περιμένω οι εμπάς 
των Ρηγάδων που λείπουν να περνάνε γι’ 
αυτό και ρισκάρω αγοράζοντας απευθείας 
τη μανς.
Α. Δαρκαδάκης: 3&. Έχω τους πόντους 
και τα σπαθιά για να περιγράψω καλύτερα το 
χέρι μου πριν δώσω το φιτ στις κούπες.
Γ. Μπόζιος: 3&. Με τους 18 πόντους ψάχνω 
μια αγορά forcing ζητώντας περισσότερη πε-
ριγραφή από το συμπαίκτη.
Το πρόβλημα  είναι όμως ότι, παρότι δυνατή, η 
αγορά σας δεν είναι forcing και το πιο πιθανό 
είναι να βρεθείτε να παίζετε εκεί.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2

Ζεύγη - Όλοι στη δεύτερη

3$ (80) 10, πάσο 7, κοντρ 5, 4$ 1

Ο δάσκαλος
Δ. Μπάλλας: 3$. Με βαριά καρδιά. Στα 
ζεύγη  το 3$-1 (χωρίς κοντρ βέβαια) κερ-
δίζει το 2# μπουκ.
Σ. Γκικάκης: Πάσο. Τίποτα περισσότερο απ’ 
ότι αρχικά περιέγραψα με το κοντρ ομιλίας.
Το πάνελ
Φ. Γλέζος: 3$. Αν ο συμπαίκτης έχει κάτι 
παραπάνω, ας πάει αυτός στη μανς. Σε αντί-
θεση με το προηγούμενο χέρι, αυτό που μου 
λείπει εδώ είναι το μακρύ πλευρικό χρώμα 
ώστε να μπορώ να ξεσκαρτάρω χανόμενες.
Π. Αγγελικόπουλος: Κοντρ. Δείχνουμε ότι 
δεν έχουμε μίνιμουμ. Ελπίζω να μη μείνει κό-
καλο ο συμπαίκτης και μας βγάλουν και άνω.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3

Ζεύγη - Όλοι στη δεύτερη

Πάσο (100!) 10, κοντρ 4

Όταν η αγορά αυτή μου έτυχε πάνω στο τρα-
πέζι, κόντραρα δύο συμπαθέστατες κυρίες 
χαμηλής κατηγορίας. Έχασαν από λάθος  μία 
λεβέ παραπάνω στην εκτέλεση κι έτσι περιο-
ρίστηκαν σε μία άνω κοντρέ! Ντράπηκα τόσο 
πολύ για τη φτωχή μου κρίση που υποσχέθηκα 
στον εαυτό μου να συμπεριλάβω το πάθημά 
μου σε αυτόν το διαγωνισμό.
Ο δάσκαλος
Δ. Μπάλλας: Πάσο. Και μάλιστα ξερό. Δεν 
πάω να κάνω το πιθανό 50 (μία μέσα) 100. 
Με σόλο σπαθί σε ένα από τα δύο χέρια ο 
κίνδυνος να μου τα βγάλουν είναι πολύ με-
γάλος.
Το πάνελ
Π. Αγγελικόπουλος: Πάσο. Γιατί να κο-
ντράρω; Δε βλέπω γιατί πρέπει να έχουν 3-3 
τα σπαθιά πάνω τους.
Φ. Γλέζος: Πάσο. Αν δεν ήταν ομάδες, μπο-
ρεί και να κόντραρα.
Μ. Γκανής: Πάσο. Αν το weak του συμπαί-
κτη μου έγινε πληρώντας όλους τους κανό-
νες, τότε μάλλον οι 4# μπαίνουν μέσα. Όμως 
φοβάμαι τις άσχημες κατανομές.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4

14ïò14ïò
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Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

2$ 2# π

4# π ??

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

B

N
AΔ

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1$

κοντρ 1# π 2#

π π ??
Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1 X A π

2^ π 2$ π

3& π ??

B

N
AΔ

# Α 6 4
$ Κ 5 3
^ Κ 5
& Α Q 8 4 2

2$ = weak two

Ομάδες - Όλοι στη δεύτερη

5# (35) 10, 4ΧΑ 6, 5& (40) 5,
6# 4, πάσο 3

Ο δάσκαλος
Σ. Γκικάκης: 5# Μικρή Ζοζεφίνα. Ζητάω καλή 
ποιότητα στα ατού για το μικρό σλεμ.
Γ. Κανελλόπουλος: 5#. Ο συμπαίκτης θα 
καταλάβει ότι το πρόβλημα είναι μόνο στα ατού, 
αφού δεν του κάνω cue-bid ούτε χρησιμοποίη-
σα τη σύμβαση Blackwood. Με δύο μεγάλα ονέρ 
(δηλ. από Α,Κ,Q) θα πάει στις 6# ενώ αν έχει και 
τα 3 θα κάνει κάποιο cue-bid στο επίπεδο 6, μή-
πως ενδιαφέρομαι για το μεγάλο σλεμ.
Το πάνελ
Μ. Γκανής: 5#. Θα κάνω μικρή Ζοζεφίνα και 
ο συμπαίκτης με καλή ποιότητα ατού θα πάει 
στις 6, αλλιώς θα πασάρει – αν την καταλάβει 
τη σύμβαση βέβαια.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 5

Ομάδες - Όλοι στη δεύτερη

2ΧΑ (0) 10, πάσο (55) 6, 3& 5,
3^ 5, κοντρ 5

Ο δάσκαλος
Δ. Μπάλλας: 2ΧΑ Αφύσικο. Ζητάω να διαλέ-
ξει κάποιο μινέρ. Δεν κινδυνεύει να παρεξη-
γηθεί η αγορά μου δεδομένου του προηγού-
μενου πάσο μου.
Γ. Κανελλόπουλος: 2ΧΑ. Η αγορά αυτή είναι 
πολύ καλύτερη από το να αγοράσουμε εμείς 
κάποιο μινέρ, στο επίπεδο 3, γιατί μπορεί να 
πετύχουμε τρίφυλλο στο συμπαίκτη.
Το πάνελ
Π. Αγγελικόπουλος; Πάσο. Αρχικά σκέ-
φθηκα την αγορά 2ΧΑ για να βρούμε μινέρ. 
Με αντάμ ατού όμως κινδυνεύει να πάει πε-
ρίπατο το cross-ruff που μάλλον έχουμε. Κι 

έτσι θα πέσουμε μέσα και μάλλον κοντρέ στη 
δεύτερη μανς.
Σύμφωνοι Παναγιώτη, αυτοί που ανέφερες εί-
ναι υπαρκτοί κίνδυνοι. Το παιχνίδι όμως για να 
το κερδίσεις χρειάζεται να εξασκείς συνεχή πί-
εση. Οι αντίπαλοι έχουν 9φυλλο φιτ και μάλλον 
θα φθάσουν εύκολα στο επίπεδο 3. Εσύ ξέρεις 
πως τα ατού θα σπάσουν άσχημα.
Μη μετράς περιπτώσεις, μέτρα καλύτερα 
πιθανότητες και θα καταλάβεις ότι να σου τη 
ρίξουν, να σου βγουν ατού και να μπαίνει το 
συμβόλαιο μέσα δεν είναι το πιο πιθανό σε-
νάριο.
Α. Δαρκαδάκης: Κοντρ. Φαντάζομαι είναι 
ομιλίας. Αν είχα πίκες θα κόντραρα την πρώ-
τη φορά.
Η αγορά αυτή όμως  δείχνει και κάποιες αμυ-
ντικές αξίες, εφόσον δίνετε την δυνατότητα 
στο συμπαίκτη να το μετατρέψει σε τιμωρίας, 
ενδεχόμενο που εδώ είναι αρκετά πιθανό. Στο 
τέλος της διανομής θα ψάχνετε να βρείτε τι 
έφταιξε.
Φ. Γλέζος: 3&. Έχω φιτ και στα σπαθιά και 
στα καρά. Δείχνω τα σπαθιά μου ώστε αν 
ανέβει στα καρά να πασάρω.
Το ότι έχεις καρά δεν το ξέρει όμως ο συμπαί-
κτης σου. Μπορεί λοιπόν να έχετε ακόμα και 
9φυλλο φιτ και να βρεθείτε να παίζετε στο 
4-3.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 6

Ομάδες - Όλοι στη πρώτη

3# ή 3^  (55) 10, 3$ 8, 4& 7,
4$ 5, 3ΧΑ 3, 4ΧΑ 2

Ελαφρά παραλλαγμένο έτυχε σε αγώνα ομά-
δων. Όσοι πήγαν 6$ μπήκαν μία μέσα - (έστε-
κε τετράφυλλη κούπα,  QJ10x. Αντίθετα τα 6& 
δεν είχαν πρόβλημα. Βέβαια αν ήταν αγώνας 
ζευγών τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. 
Δεν αδιαφορείς για το 68% των περιπτώσεων 
που οι κούπες θα είναι 3-2 στην άμυνα.
Παρότι γενικά το επίπεδο όσων μπαίνουν στον 
κόπο να απαντήσουν είναι ιδιαίτερα υψηλό, 
ωστόσο εδώ ανακάλυψα ένα θεωρητικό κενό. 

Πολλοί από εσάς πιστεύουν ότι η αγορά 3& 
δείχνει cue-bid με ατού τις κούπες ή απλά αξί-
ες. Όχι, είναι φυσική αγορά με 4φυλλο τουλ. 
σπαθί, forcing μανς και τις πιο πολλές φορές 
ενδιαφέρεται για σλεμ.
Ο δάσκαλος
Γ. Κανελλόπουλος: 3#. Δείχνει συμφωνία 
για το δεύτερο χρώμα. Ο δρόμος για το σλεμ 
είναι ανοικτός και η πρωτοβουλία περνάει 
πλέον στο συμπαίκτη. Στα ζεύγη θα προτι-
μούσα να δώσω το φιτ στις κούπες. Το μόνο 
πρόβλημα είναι ότι τα σπαθιά τα παίζει ο συ-
μπαίκτης μου και (αν δεν έχει κάτι στα καρά) 
κινδυνεύουν με αντάμ καρό.
Σ. Γκικάκης: 3# Cue-bid με ατού τα σπαθιά. 
Εναλλακτικά 4ΧΑ, αν παίζω 5 Άσσους.
Δ. Μπάλλας: 3#. Η έμφαση είναι στο φιτ 
σπαθί.
Όσοι από εσάς έχετε ξεκινήσει να παίζετε τα cue-
bids να δείχνουν όχι απαραίτητα πρώτου γύρου 
κοντρόλ (Άσσους ή σικάν) αλλά και δεύτερου 
(Ρηγάδες ή σόλο) θα ξεκινήσετε με 3^ και εν 
γένει θα έχετε περισσότερο χώρο διερεύνησης.
Το πάνελ
Π. Αγγελικόπουλος: 3#. Μου φαίνεται ότι 
έρχονται τα 6& και πρέπει να κρατήσουμε 
την αγορά χαμηλά. Κάνω cue-bid στις πίκες. 
Αν ο συμπαίκτης αγοράσει 3ΧΑ, δείχνει χέρι 
5-4-2-2 κι εγώ θα επιμείνω αγοράζοντας 
4^.
Α. Δαρκαδάκης: 3$. Η αγορά του συμπαί-
κτη δείχνει χέρι forcing μανς. Δίνω το φιτ στις 
κούπες και περιμένω τα cue-bids.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 7

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

2$ π 2 X A π

3^ π ??

# Κ 4
$ Κ Q 4 2
^ J 3 2
& A K 7 3

B

N
AΔ

2$ = weak two, 3^ = εξωτερική αξία 

Ομάδες - Όλοι στη πρώτη

4$ (90) 10, 3ΧΑ 9, 3$ 2

Αρκετά δύσκολη περίπτωση. Αν τοποθετή-
σουμε το Ρήγα καρό και τον Άσσο κούπα στο 
συμπαίκτη, έχουμε 8 λεβέ στα χωρίς ατού και 
9 με αντάμ πίκα. Με οποιαδήποτε άλλη αντάμ 
έχω και πάλι πολύ καλές προοπτικές.
Με τα ίδια όμως φύλλα και οι 4$ μάλλον θα 
βγουν. Αν παρ’ ελπίδα όμως ο Άσσος κούπα δε 
βρίσκεται απέναντι, τότε οι 4$ εξακολουθούν 
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Οι απαντήσεις σας στον διαγωνισμό μπορούν 
να στέλνονται, με φαξ στην ΕΟΜ (210 7480 

403), με email: magazine@hellasbridge.org 
και press@hellasbridge.org ή μέσω της ιστο-
σελίδας της EOM (www.hellasbridge.org)  
όπου μπορείτε να γράφετε απευθείας και τα σχό-
λιά σας. Υπάρχει σύνδεση (link) και στο site του 
ΟΠΑΦ (www.opaf.org).
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4 / Ομάδες – Β-Ν στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1$ - 1ΧΑ -

3$ - ??

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

B

N
AΔ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 5 / Ομάδες - Όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1ΧΑ - 2^ -

3^ - ??

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 6 / Ζεύγη – Όλοι  στην πρώτη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1# -

2$ - 4ΧΑ -

5$ - ??

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 7 / Ζεύγη – Β-Ν στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1ΧΑ - 2$ -

2# - ??

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 8 / Ζεύγη – Β-Ν στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1$ 1# 2&

π 2$ π π

2# π π κοντρ

π π π

Κατανομή της Α: 5 - 4 - 4 - 0
Κατανομή της Δ: 3 - 3 - 1 - 6
Αντάμ: κούπα από το Ν
Να βρεθεί η ακριβής κατανομή των χεριών των Β-Ν

Ομάδες - Όλοι στη πρώτη

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

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

B

N
AΔ

# Α Κ J 9 3
$ K Q 8 4
^ 6
& A Q 3

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

B

N
AΔ

να είναι καλό συμβόλαιο ενώ τα 3ΧΑ είναι σχε-
δόν χωρίς ελπίδα.
Αν τέλος ο συμπαίκτης έχει σόλο σπαθί θέλω 
να παίζω 3ΧΑ, ενώ αν έχει σόλο πίκα ή καρό 
προτιμώ τις 4$.
Αν έδινα στην Ανατολή KJx πίκα και τρίφυλλο 
σπαθί, η αγορά 3ΧΑ θα ήταν πλέον μονόδρο-
μος.
Παρά την αρχική μου πρόθεση να προτείνω 
τα 3ΧΑ ως καλύτερο συμβόλαιο, ο Σταμάτης 
Γκικάκης με έκανε να αλλάξω άποψη.
Ο δάσκαλος
Σ. Γκικάκης: 4$. Ελπίζω να μη χάνω δύο 
καρά και δύο πίκες.
Δ. Μπάλλας: 3ΧΑ. Προστατεύω τα δύο αδύ-
ναμα χρώματα ώστε να κάνω 9 λεβέ.
Το πάνελ
Α. Δαρκαδάκης: 4$. Χάνω μιάμιση πίκα  
και δύο καρά.
Μ. Γκανής: 4$. Επίσης με δύο Άσσους ο 
συμπαίκτης δε θα άνοιγε weak. Άρα το σλεμ 
είναι όνειρο απατηλό.

Γ. Μπόζιος: 4$. Θα παίξουμε σίγουρα μανς 
αφού είναι ομάδες και φυσικά προτιμώ τις 
κούπες με 6-4 φιτ από το 3ΧΑ.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 8

Η περίπτωση αυτή έτυχε σε ημερίδα grand-
prix στην Κηφισιά, με συμπαίκτη το Νικόλα 
Παπαχατζή. Συμπεριέλαβα εδώ αυτό το χέρι 
για να δείξω πόσο σημαντικά είναι αυτά τα 
30-60 δευτερόλεπτα σκέψης που οφείλετε να 

ξοδεύετε όταν είστε εκτελεστής και κατεβάζει 
τα φύλλα του ο μορ. Είναι η ώρα του αρχικού 
σας πλάνου. Στο χρόνο αυτό τις περισσότερες  
φορές θα ανακαλύψετε στοιχεία για τους πό-
ντους ή την κατανομή των αντιπάλων που θα 
σας είχαν διαφύγει αν παίζατε αυτόματα.

Η απάντηση διά χειρός Θανάση Δαρκαδάκη.:
Λείπουν 6 κούπες. Ο Νότος έχει αυτή που 
έκανε αντάμ, άρα 5-1. Ο Βορράς δεν έχει 4 
καρά γιατί θα δήλωνε 2^ αντί για 2$. Άρα 
ο Ν έχει 5 καρά και επομένως 6 σπαθιά, αφού 
με 5-5 τα μινέρ θα αγόραζε 2^ αντί για 2&.
Τελική κατανομή Β: 4-5-3-1
Τελική κατανομή Ν: 1-1-5-6
Αν και λίγοι θα συμφωνήσουν με την αγορά 
του Νότου, ωστόσο ο εκτελεστής οδηγήθηκε 
στο σωστό συμπέρασμα

Σωστές απαντήσεις έδωσαν οι Θανάσης 
Δαρκαδάκης, Δημήτρης Οικονομίδης, 
Θεοδώρα Νέστορα, Μάρκος Γκανής, 
Χρήστος Σπανός, Γιώργος Μπόζιος.

B

N
AΔ

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1$ - 1XA -

2& - ??

# Α 6 4
$ Q 7
^ 8 5 3 2
& J 9 7 4 

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1ΧΑ - 2$ -

2# - ??

B

N
AΔ

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

3^ = 4φυλλη κούπα, 16-17 πόντοι, δίφυλλο καρό



24

Στις 20 και 22 Δεκεμβρίου 2006 στο τρι-
μελές Πλημ/κείο Αθηνών εκδικάσθη-

κε η μήνυση του Π. Κανναβού κατά του 
Προέδρου και της Γεν. Γραμματέως της 
Ομοσπονδίας για συκοφαντική δυσφήμι-
ση του μηνυτή και μείωση του κύρους και 
της προσωπικότητάς του δια λόγου και δια 
του τύπου (τεύχη 63 & 64 του περιοδικού 
Μπριτζ της ΕΟΜ).

Το θέμα προέκυψε από την αθωωτική 
απόφαση αρ. 5/2004 του υπό την προε-
δρία Π. Κανναβού Πειθαρχικού Συμβου-
λίου, για τον Ι. Μηλιτσόπουλο, ο οποίος 
κατηγορείτο ότι εξύβρισε την Επιτροπή 
Προσφυγών της οποίας Πρόεδρος ήταν ο 
Π. Κανναβός.

Η Γενική Συνέλευση της 19/3/05 έκρινε ότι 
“για την έκδοση της άνω αθωωτικής απο-

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλη-
τικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ) εξέδωσε την 

αριθ. 04/19-01-2007 απόφαση επί της προ-
σφυγής του Ι. Μηλιτσόπουλου, στον οποίο 
το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΟΜ είχε 
επιβάλλει, κατά πλειοψηφία (2-1), την ποι-
νή της 7μηνης αναστολής του αγωνιστικού 
δελτίου για απρεπή συμπεριφορά προς το 
ΔΣ της Ομοσπονδίας. Η άνω απόφαση, με-
ταξύ άλλων αναφέρει: 

«...... ο προσφεύγων με την από 22/12/2004 
αναφορά του απευθύνθηκε στη Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού (Υφυπουργό 
Αθλητισμού, Γενικό Γραμματέα, Διευθυντή 
Αθλητισμού), η οποία δεν έχει καθ’ ύλην 
αρμοδιότητα να επιληφθεί για να επιλύσει 
την προκύψασα διαφορά μεταξύ του προ-
σφεύγοντα και της ΕΟΜ και να δώσει την 
άδειά της για την πειθαρχική παραπομπή 
αυτού, του αντικειμένου τούτου ανήκοντος 
αποκλειστικά στα καταστατικά όργανα 
εκάστης αθλητικής Ομοσπονδίας σε πρώτο 
βαθμό και στο παρόν Συμβούλιο (ΑΣΕΑΔ) 
σε δεύτερο βαθμό, όπως ορίζεται ειδικά 
στις διατάξεις του Νόμου 2725/99......» και 
επίσης : 

«..... Στο σημείο αυτό πρέπει να επιση-
μανθεί ότι από τη συνεκτίμηση των απο-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ ΕΟΜ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΜΠΡΙΤΖ

φάσεως έγιναν από τα μέλη του ΠΣ  λάθη 
και παραλείψεις, αλλά χωρίς σκοπιμότητα 
και οφείλονται σε επιπολαιότητα, ελλιπή 
ενημέρωση και πλημμελή αντιμετώπιση 
της κατάστασης” και αποφάσισε να απο-
κατασταθεί ο κ. Π. Κανναβός, μέσα σε ένα 
πνεύμα προφανώς συναίνεσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σεβόμενο τα 
θεσμικά όργανα, υιοθέτησε πλήρως την 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

Ο κ. Π. Κανναβός όμως, ερμηνεύοντας 
διαφορετικά την απόφαση της ΓΣ και 
θεωρώντας ότι μειώθηκε το κύρος και η 
προσωπικότητά του,  προσέφυγε τελικά 
στα δικαστήρια και απαίτησε την κατα-
δίκη των μηνυομένων. Προσπάθεια του 
δικαστηρίου και των κατηγορουμένων 
για συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, 

απερρίφθη από το μηνυτή κ. Κανναβό.

Το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα, ότι όλα 
όσα ανεγράφησαν στις ανακοινώσεις του 
ΔΣ στα τεύχη του περιοδικού, ήταν τα 
πραγματικά περιστατικά και ανταποκρίνο-
νταν στην αλήθεια, έγιναν δε στα πλαίσια 
της ενημέρωσης όλων των αθλητών, που 
ουδόλως έθιξαν το κύρος και την αξιο-
πρέπεια του μηνυτή, ο δε Πρόεδρος κ. Σ. 
Κουτρούμπας και η Γενική Γραμματέας 
κ. Α. Καραμανλή ενήργησαν, όπως ήταν 
επιβεβλημένο, στα πλαίσια των υποχρε-
ώσεων, των αρμοδιοτήτων και των καθη-
κόντων τους. H απόφαση ήταν ομόφωνα 
αθωωτική.

(Συνεδρίαση 21/02/2007)
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΜ

δεικτικών μέσων, που περιέχει η παρού-
σα δικογραφία, προκύπτει ευθέως ότι η 
συγκεκριμένη εφημερίδα εκδίδεται και 
κυκλοφορεί υπό την άμεση επίβλεψη 
του προσφεύγοντα, ενώ ο ίδιος είναι 
και ο αποκλειστικός συντάκτης των 
επίδικων δημοσιευμάτων, τα οποία πα-
ράλληλα καταχωρεί και σε ιστοσελίδα 
στο Internet και προς συγκάλυψη σχε-
τικής ευθύνης του (αστικής, ποινικής ή 
πειθαρχικής), χρησιμοποιεί τους Πανα-
γιώτη Μπερνίτσα και Ιάκωβο Ματαφιά, 
τους οποίους παρουσιάζει τον πρώτο ως 
αρθρογράφο και το δεύτερο ως υπεύθυ-
νο τυπογραφείου. ........» και συνεχίζει:

«..... πράγματι ο προσφεύγων έχει άμεση 
σχέση με την επίμαχη εφημερίδα (ΤΟ 
ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΜΠΡΙΤΖ). Ουδόλως δε επη-
ρεάζει το κύρος της προσβαλλόμενης 
απόφασης, το γεγονός ότι αυτός (μαζί με 
τον Π. Μπερνίτσα) αθωώθηκαν από το Θ΄ 
Τριμελές Πλημ/κείο Αθηνών για το δημο-
σίευμα του μηνός Μαΐου 2005. Και τούτο 
διότι η αθώωση του προσφεύγοντα από 
το εν λόγω ποινικό δικαστήριο στηρίχθηκε 
στις διατάξεις του άρθρου 367 παρ.1γ του 
Ποινικού Κώδικα. Πλην όμως, ανεξαρτήτως 
της ανωτέρω δικαστικής κρίσης, είναι αδι-
αμφισβήτητο το γεγονός ότι οι επίδικες εκ-

δηλώσεις του προσφεύγοντα, ως συντάκτη 
των δημοσιευμάτων, ιδιότητα την οποία 
δέχτηκε η παραπάνω δικαστική απόφαση, 
εμπίπτουν ευθέως στις διατάξεις του υπ’ 
αριθμ.4 Πειθαρχικού Κανονισμού της ΕΟΜ, 
(βλ. 4.3.1.8 του Κανονισμού, όπου ατομικό 
πειθαρχικό παράπτωμα είναι η απρεπής 
συμπεριφορά προς μέλη και όργανα Γ.Σ., 
Διοικητικών Συμβουλίων, κ.λπ.).

Περαιτέρω το Συμβούλιο κρίνει ότι η 
πορεία του προσφεύγοντα στο συγκε-
κριμένο αθλητικό χώρο και η σωρεία 
των έντονων διαμαρτυριών εναντίον 
του από όλους τους έχοντες σχέση με το 
άθλημα του Μπριτζ, δηλώνει τη συνεχή 
πρόθεση αυτού να προσβάλλει αδιακρί-
τως την τιμή και υπόληψη προσώπων, 
όπως συνέβη και με τα επίμαχα δημοσι-
εύματα.

Εν όψει τούτων και με δεδομένο ότι η επι-
βληθείσα ποινή κρίνεται ότι είναι ανάλογη  
με τις συνθήκες που έλαβε χώρα η παρα-
βατική συμπεριφορά του προσφεύγοντα, 
το είδος και τη βαρύτητα της πράξεως και 
την επιδειχθείσα διαγωγή αυτού, θα πρέπει 
να απορριφθεί η προσφυγή......».

(Συνεδρίαση 21/02/2007)
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: Υπόθεση Ι. Μηλιτσόπουλου (προσφυγή του σε ΑΣΕΑΔ)

ΘΕΜΑ: Υπόθεση Τ. Κανναβού (μήνυση κατά του Προέδρου και της Γεν. Γραμματέως της ΕΟΜ)
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Διοργανωτής : ΑΟΜΨ   29/9 - 1/10/2006

Grand 
Prix

Όπεν
Κάτσαρης Ν 
Κοντομήτρος Κ 
Μαρσώνης Π 
Τριανταφύλλου Π 
Βλαχάκη Μ 
Βρούστης Β 

58,48
58,48
57,71
57,71
53,58
53,58

1-8
Γράψα Α 
Λαμπακη Μ 
Μανζταβίνου Τ 
Μούλιου Τ 
Μοίρα Α 
Βλάχος Θ 
Πραποπούλου Κ 

58,80
56,83
56,83
56,51
55,57
55,35
55,35

Διοργανωτής: ΑΣΑΕ  29/9 - 1/10/2006 [Πολιτικά Ευβοίας]

Grand 
Prix

Όπεν
Κουτρούμπας Σ 
Μπάλλας Δ 
Βλοχαιτοπούλου Χ 
Τουτούλη Α 
Αναστασάτος Αρ 
Αναστασάτος Α 

61,97
61,97
61,39
61,39
61,14
61,14

1-8
Ποθητάκη Ζ 
Ποθητάκης Μ 
Βρεττού Κ 
Λεμπέσης Α 
Ρωμανοσόγλου Πο 
Αναστασάτου Δ 

62,62
62,62
61,91
61,91
58,84
58,84

Διοργανωτής: ΑΟΜΒ  13 - 15/10/2006

Κύπελλο 
Λαζόπουλου

Όπεν
Βρούστης Β 
Μαμιδάκη Λ 
Ρούσσος Γ 
Ζέης Α 
Λάμπρου Δ 
Μηλιτσόπουλος Ι 

66,26
61,89
61,89
60,62
60,62
58,91

1-8
Καλογρή Μ 
Ζαπάρτας Ε 
Νέστορα Θ 
Διαλυνάς Γ 
Αθανασάτος Π 
Στρώνης Γ 

66,76
66,76
60,90
60,90
59,32
59,32

Διοργανωτής : ΑΟΤ-ΑΣΑΕ  17-19/11/2006

Ομάδες 
1-16

Καλλιφρονάς Μ 
Κανναβός Π 
Συρακοπούλου Χ 
Καπαγιαννίδης Α 
Παπακυριακόπουλος Γ 

107,0

Κουτρούμπας Σ 
Μπάλλας Δ 
Βοντίτσος Ι 
Παπακονδύλης Ι 
ΜιχαλόπουλςοΜ 
Βελώνη Α 

105,0

Κανελλόπουλος Γ
Τριανταφυλλίδης Κ 
Παπυράκη Μ 
Βλοχαιτόπουλος Μ 
Δερμιτζάκη Κ 
Προκοπίου Ι 

100,0

Ομάδες
1-8

Τσαλαβούτα Ε 
Κατσούρης Α 
Στρώνης Γ 
Αθανασάτος Π

154,0

Τραγούτσης Π 
Τζιρτζιλάκης Σ 
Αναστασιάδου Φ 
Παπακωνσταντίνου Δ.

152,0

Παναγάκου Ε 
Ζαπάρτας Ε 
Ανδρεαδάκης Σ 
Γεωργοπούλου Τ 
Κολυδάκη Μ 
Οικονόμου Λο

150,0

Ομάδες
1-5

Γρυπάρης Σ 
Μαμούνας Π 
Τσεκούρα Α 
Πασχίδης Π 

93,0

Τσιβίδου Α 
Σταθάτος Χ 
Μεντή Ι 
Σουρμελή Μ 
Τσουκάτου Θ 

85,0

Αγαπητός Κ 
Γρίλλης Ν 
Τσόπελη Σ 
Τσόπελης Ι 
Κουράκου Α 
Σαραφίδου Α

77,0

1

Εσωτερικά Πρωταθλήματα Σωματείων 

2 3
1 2 3
1 2 3



26

Διοργανωτής: ΑΣΑΕ-ΑΟΤ  1 - 3/12/2006

Κύπελλο 
Τρικουράκη

Όπεν
Συρακοπούλου Χ 
Παπακυριακόπουλος Γ 
Κοτρωνάρου Α 
Κοντομήτρος Κ 
Πολίτου Α 
Μοίρας Κ

65,66
63,66
62,31
60,44
58,96
55,39

1-8
Πλάκα Ζ 
Μαμούνας Π 
Μπενιού Μ 
Πασχίδης Π 
Κοταράς Κ 
Ρωμανοσόγλου Πο

60,97
60,12
59,74
59,74
58,44
57,30

Διοργανωτής: ΟΑΜ Ρόδου  7 - 11/12/2006

Ζεύγη
Όπεν

Λεριάς Ε – Τυραδέλλη Α 
Καββαθά Α – Σβίγγος Ι 
Καρακατσάνης Β – Σιμάτης Α 
Κελεπέρας Κ – Πεζανάκης Ν
Ζερβός Ι – Μαρινάκης Α
Βρούχος Ν – Γιαννιού Μ 

59,68
55,87
55,71
55,07
53,09
52,06

Διοργανωτής: ΑΟΜΨ 15-17/12/2006

Grand
Prix

Όπεν
Καβαντούρης Ν 
Μαρσώνης Π
Παπαδημητρίου Ι 
Γκαμπάι Δ 
Ζαμπελλας Μ 
Κυριακίδης Γ 

58,97
58,97
58,69
58,69
57,28
57,28

1-8
Λαμπάκη Μ 
Μαντζαβίνου Τ 
Γλέζος Φ 
Καστρήσιος Μ 
Μπενιού Μ 
Κόντος Κ 

62,07
62,07
62,00
62,00
61,62
61,62

Διοργανωτής: ΑΕΠΜΑ-ΟΑΜΚΗ  15-17/12/2006

Grand
Prix

Όπεν
Βρούστης Β 
Καρλαύτης Γ 
Μπομπολάκης Σ 
Πανόπουλος Κ 
Μοίρας Κ 
Άνθη Κ 

64,01
59,78
59,78
59,47
59,36
59,35

1-8
Τζαβούλη Σ 
Οικονομίδης Ν 
Σπανός Χ 
Μούλιου Τ 
Τουλούπας Ι 
Δαρκαδάκης Α 
Σιώζος Θ 

64,00
64,00
63,01
60,49
60,49
60,21
60,21

1-5
Παπαγγελή Β
Παπαγγελής Α 
Μπαλτατζής Σ 
Πλάκα Ζ 
Κοσμίδης Π 
Καλαιτζίδου Μ 
Πούλου Χ 

 
60,35
60,35
60,18
60,18
58,57
57,72
57,72

Διοργανωτής: ΟΑΜ Βέροιας  13 - 15/12/2006

Τριήμερο 
Ζευγών

Λουπράνης Σ – Μπανίκας Χ 
Ασμενιάδης Ν – Χατζημπαλής Μ
Οικονομόπουλος Γ. – Χειμωνίδης Μ 
Αλτίνης Δ – Περδικάρης Ν 
Βλάχου Λ – Περαχιά Χ 
Θεοδωρίδης Ι – Παπαγεράκης Χ

59,22
58,05
57,51
57,21
56,66
54,74

Διοργανωτής ΑΟΜ: 21 - 23/12/2006

Εορταστικό 
Grand Prix

Όπεν
Βρούστης Β 
Κοντομήτρος Κ 
Τριβυζάς Α 
Μπομπολάκης Σ 
Παπακυριακόπουλος Γ 
Παναγάκη Μ 

59,88
58,44
58,26
57,96
57,47
57,47

1-8
Συκιώτη Χ 
Κοταράς Κ 
Μακρή Μ 
Κίμου Ε 
Πελεκάνος Ν 
Γκόνης Η 
Παυλινέρης Γ 

61,43
61,43
57,32
55,96
55,96
55,60
55,60

1-5
Νέστορα Θ 
Δασκαλάκης Μ 
Βατσολάκη Ε
Παπανδρέου Μ 
Μπουφίδης Σ 
Αρμπής Γ 

67,12
67,12
60,65
60,18
52,78
52,78
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Διοργανωτής ΣΛΑΜ: 21 - 23/12/2006

Grand
Prix

Όπεν
Γιαννακόπουλος Α 
Σκορδομπέκης Α 
Δουκαρέλλης Α 
Γρημάνης Β 
Μπάμπου Κ 
Καραντανέλλης Γ 

58,42
58,42
54,36
54,36
53,19
53,19

Διοργανωτής ΑΟΤ : 26/12/2006

Εορταστικό 
Grand Prix

Όπεν
Τσέβης Α 
Θεοδώρου Δ 
Παντελής Σ 
Μέλιας Β 
Προκοπίου Ι 
Βλοχαιτόπουλος Μ 

60,24
60,24
59,16
59,16
57,58
57,58

1-8
Δημητρόπουλος Ε 
Μαραγκάκη Θ 
Μούλιου Τ 
Τουλούπας Ι 
Καραλή Ε 
Χαμουδοπούλου Γ 

62,85
61,03
60,20
60,20
57,89
57,26

Διοργανωτής ΑΟΜΒ: 28-30/12/2006 

Εορταστικό 
Grand Prix

Όπεν
Βελώνη Α 
Παπακονδύλης Ι 
Βρούστης Β 
Βλοχαιτόπουλος Μ 
Μέλιας Β 
Κουτρούμπας Σ 

65,57
65,57
63,62
62,26
58,23
58,10

1-8
Μαυρίκου Ε 
Σοφιός Μ 
Συκιώτη Χ 
Αναστασάτος Αρ 
Τσεκούρα Α 
Χρονίου Ι 

61,33
61,33
57,86
56,91
56,91
55,87

Εξασκηθείτε στην εκτέλεση Λύσεις των προβλημάτων (από τη σελίδα 17)

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 (**)

Αντάμ: #Κ
Από τη στιγμή που η Δύση έδειξε 
ότι έχει Ρήγα – Ντάμα στις πίκες 
το συμβόλαιο είναι εξασφαλισμένο 
100%. Απλά πάρετε τα ατού σε δύο 
ή τρεις γύρους και μετά παίξτε τρεις 
γύρους κούπα, καταλήγοντας στο 
μορ. Στη τρίτη κούπα διώχνετε από 

# J5
$ AK3
^ 7653
& KJ87

# KQ943 
$ 10843
^ KJ4
& 3

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 108762
$ J976
^ 109
& 94

# A 
$ Q5
^ AQ82
& AQ10652

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2 (***)

Αντάμ: ^9
Χρειάζεται μόνο λίγη τύχη και φαντασία. 
Αφού η Ανατολή είναι μαρκαρισμένη με τον 
Άσσο σπαθί πρέπει να προσπαθήσουμε να 
τον ρίξουμε, παίζοντας δύο γύρους σπαθί 
έξω και κόβοντας το τρίτο στο χέρι μας. 
Για το λόγο αυτό δεν πρέπει να αγγίξουμε 
άμεσα τα ατού, αφού θα μας χρειαστούν για 

# AQ2
$ 962
^ 832
& K942

# J83
$ 10874
^ 94
& J875 

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 76
$ QJ3
^ QJ1076
& AQ10

# K10954
$ AK6
^ AK5
& 63

Ομάδες. 
ΒΝ στη δεύτερη, 
μοίρασε ο Ν

Ομάδες. 
Όλοι στη δεύτερη, 
μοίρασε η Α

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1&

πάσο 2&* πάσο 2^**
πάσο 2$** πάσο 2#**
πάσο 3$** πάσο 6&
Όλοι πάσο

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1^ 1 #

πάσο 2 # πάσο 4 #

Όλοι πάσο

κατεβάσματα. Παίρνουμε αμέσως 
το καρό και παίζουμε σπαθί έξω. 
Κερδίζουμε κάθε συνέχεια στο 
χέρι μας (αν η Ανατολή παίξει 
ατού παίρνουμε με το Ρήγα!) 
και ξαναπαίζουμε σπαθί μικρό 
και από τα δυο χέρια. Όταν 
ξαναπάρουμε χέρι -και εφόσον ο 
&Α δεν έχει πέσει- παίζουμε Ρήγα 
ατού και ατού στο μορ, κόβουμε 
ένα σπαθί και κατεβαίνουμε στο 
μορ με το τελευταίο ονέρ ατού για 
να “καρπωθούμε” τον Ρήγα σπαθί, 
δηλαδή την 10η μπάζα. 
Θα μπούμε μέσα μόνο αν τα καρά 
είναι 6-1 ή αν η Ανατολή έχει 
4φυλλο σπαθί (όχι πολύ πιθανό αν 
έχει 5 καρά, όπως δείχνει η αντάμ) 
ή αν ο Βαλές πίκα στέκει 4φυλλος. 
Στην τελευταία όμως περίπτωση, 
που στέκει 4φυλλος στη Δύση, θα 
αποτύχουν και τα 3ΧΑ. 

το χέρι σας ένα καρό. Παίζετε μετά 
τον Βαλέ πίκα και διώχνετε άλλο ένα 
καρό. Η Δύση κερδίζει με τη Ντάμα 
πίκα αλλά είναι τώρα υποχρεωμένη 
να παίξει καρό στο Άσσο-Ντάμα ή να 
δώσει κόψιμο και ξεσκαρτάρισμα. 
Συνδυασμός «elimination play» και 
«χανόμενη πάνω σε χανόμενη».
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1.  Το μίνιμουμ, σε δύναμη, χέρι που κάνει 
CBS. Όμως η μανς δεν αποκλείεται από τη 
στιγμή που το φύλλο φαίνεται να «κολλάει» 
(έχουμε σόλο σε μη αγορασθέν χρώμα). Αν 
ο σύντροφος απαντήσει 2^ θα επαναδη-
λώσουμε 2# (αν επαναδηλώναμε 2$ θα 
δείχναμε 5-5 προτασιακό). Αν απαντήσει 
αρχικά 2$ θα ανεβάσουμε στις τρεις. Σε 
περίπτωση που δώσει φιτ με 2# έχουμε 
να επιλέξουμε μεταξύ του πάσο (θυμηθεί-
τε δεν έχει μάξιμουμ) και του 3$ (game ή  
slam try, στη περίπτωση αυτή το πρώτο). 
Τέλος, αν απαντήσει αρχικά 2ΧΑ θα οδηγη-
θούμε στη μανς, με τις πιθανότητες.

1.  2^. Δεν υπάρχει ούτε 3φυλλο πίκα ούτε 
4φυλλο κούπα. Παρά το μάξιμουμ των 14 
πόντων (παραπάνω δεν μπορεί να έχουμε 
αφού δεν ανοίξαμε 1ΧΑ) απαντάμε 2^. 
Το μάξιμουμ θα δείξουμε στη συνέχεια 
αγοράζοντας π.χ. 2ΧΑ -αν ο συμπαίκτης 
μας  επαναδηλώσει 2# (με μίνιμουμ θα 
πασάρουμε)- ή 3ΧΑ, αν επαναδηλώσει 
2ΧΑ. 

2.  2#. Παρά το τετράφυλλο κούπα προη-
γείται το τρίφυλλο φιτ. Υπάρχει βέβαια 
και παραλλαγή της σύμβασης που δεί-
χνουμε πρώτα το τετράφυλλο κούπα (σ’ 
αυτή την περίπτωση) αυτό όμως έχει το 
μειονέκτημα ότι δίνει περισσότερες πλη-
ροφορίες, για την κατανομή μας, στους 
αντίπαλους. Σε κάθε περίπτωση, «διαλέ-
γετε και παίρνετε».

3.  2ΧΑ. Supermaximum με τρίφυλλο φιτ. 
Με τη συμβατική αυτή απάντηση απο-
φεύγουμε το πήδημα στις 3# που θα 
αποδειχτεί καταστρεπτικό στις περιπτώ-
σεις που ο σύντροφος έχει μόνο 4φυλλο 
πίκα και έκανε CBS με σκοπό να δείξει φιτ 

Αγοράστε με τα παρακάτω χέρια μετά από 
1 & - 1 # - 1ΝΤ - 2 & (CBS):

Μετά από 1 & - 1 # - 1ΝΤ θεωρητικά όλα τα 
παρακάτω χέρια κάνουν CBS. Με τι σκοπό;

# Αχ
$ Κχχ
^ QJχ
& Αχχχχ

1.
# KJx

$ Axxx

^ Qxx

& Kxx

2.
# KJx

$ xx
^ AΚχ 
& Kχχχχ

3.

# KQxxx
$ Kxxx
^ x
& J10x

1.
# Axxx
$ Kxx
^ x
& AKxxx

2.
# KJxxx

$ AQxx
^ x 
& Axx

3.

# AQJxxx
$ Ax
^ Kxx
& K10

4.
# AQxxx
$ x
^ KQxxx
& Ax

5.
# Kxxx
$ Qx
^ Ax 
& Q10xxx

6.

Θέματα τεχνικής Λύσεις των ασκήσεων της σελίδας 15

Εξασκηθείτε στην αγορά Check Back Stayman
σπαθί και δυνατό χέρι. Επίσης έχουμε 
τώρα περισσότερο χώρο για να διερευ-
νήσουμε το σλεμ ή, γενικά, το καλύτερο 
τελικό συμβόλαιο.

2.  Θα αγοράσουμε μετά 3&, σε οποιαδήποτε 
απάντηση του συντρόφου. Έτσι θα δεί-
ξουμε 4φυλλο και άνω φιτ σπαθί, 4φυλλο 
και άνω χρώμα πίκες και ενδιαφέρον για 
χρωματιστό συμβόλαιο ή σλεμ. Οι αγορές 
του συμπαίκτη κάτω από τα 3ΧΑ δείχνουν 
πλέον κρατήματα.

3.  Σε απάντηση 2^, 2# ή 2ΧΑ του συ-
ντρόφου καλό είναι να αγοράσουμε 3$, 
όχι τόσο για να βρούμε το 4-4 φιτ αλλά, 
κυρίως, γιατί το σλεμ δεν αποκλείεται 
εντελώς. Π.χ. # AQx $ Kxxx ^ xxx & 
KQx. Σε απάντηση 2$ κάνουμε, απλά, 
splinter με 4^.

4.  Σε απάντηση 2^ σκοπεύουμε να αγορά-
σουμε 3#, δείχνοντας 6φυλλο χρώμα και 
ενδιαφέρον για σλεμ (αλλιώς 4#). Κάθε 
νέο χρώμα στα 4 από το σύντροφό μας 
είναι τώρα κιουμπίντ. Σε απάντηση 2# ή 
2ΧΑ tο πιο απλό είναι να ρωτήσουμε Άσ-
σους (με Roman key card Blackwood). 

5.  Όπως και στο παράδειγμα 3 σκοπεύουμε 
να αγοράσουμε το δεύτερο χρώμα μας, 
καθώς το σλεμ είναι πιθανό σε οποιαδή-
ποτε απάντηση του συντρόφου.

6.  Θα συνεχίσουμε με 2ΧΑ, δείχνοντας 
4φυλλο –ακριβώς- πίκα, 4φυλλο και άνω 
φιτ σπαθί και αξίες προτασιακές. Αν ο σύ-
ντροφος διορθώσει 3& θα πούμε πάσο. 
Φυσικά, εφόσον ο σύντροφος απαντήσει 
στο CBS 2ΧΑ θα ανεβάσουμε στα 3ΧΑ.

Κάποια μέλη της Γενικής Συνέλευσης 
διατύπωσαν τη λανθασμένη άποψη, ότι 

η σύγκλησή της την 06/10/2006 ήταν άκυρη, 
διότι στην πρόσκληση αναγραφόταν ότι 
σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση της 
30/09/2006 δεν είχε απαρτία, η επαναληπτική 
σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης θα γινόταν 
την 6η Οκτωβρίου 2006, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 16:30 στα γραφεία της ΕΟΜ.

Το άρθρο 7 του Καταστατικού ορίζει ότι : «Η 
Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο 
της ΕΟΜ και συγκαλείται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο με έγγραφη πρόσκληση, η οποία 
απευθύνεται προς τα μέλη, 15 τουλάχιστον 
ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει 

οριστεί για τη συνέλευση και περιέχει τον τόπο 
και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης, καθώς και την ημερομηνία 
και τον τόπο της συνέλευσης σε περίπτωση που 
δεν επιτευχθεί απαρτία».

Σύμφωνα με την άνω διάταξη, όταν στην 
πρόσκληση προσδιορίζεται ο ακριβής χρόνος 
της επαναληπτικής συνέλευσης, σε περίπτωση 
μη επίτευξης απαρτίας στην ορισθείσα 
πρώτη ημερομηνία, δεν είναι υποχρεωτικό να 
μεσολαβεί συγκεκριμένος χρόνος. Μπορεί να 
γίνει την επόμενη ημέρα ή μετά ένα μήνα.
Τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του Καταστατικού 
αφορούν την περίπτωση που δεν αναγράφεται 
στην πρόσκληση συγκεκριμένη ημέρα και ώρα 

της επανάληψης της Γενικής Συνέλευσης, σε 
περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την 
αναφερόμενη στην πρόσκληση ημερομηνία, 
οπότε αυτοδίκαια συγκαλείται χωρίς άλλη 
πρόσκληση στον ίδιο τόπο, ημέρα και ώρα της 
επόμενης εβδομάδας.
Τη διευκρίνιση αυτή θεωρώ αναγκαία, διότι 
το Διοικητικό Συμβούλιο κατηγορήθηκε ότι 
«παραβίασε το Καταστατικό» και «διακωμώδησε 
τους θεσμούς», με σκοπό να είναι «ακυρώσιμη 
η όποια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης», όχι 
μόνο από το γνωστό έντυπο που κυκλοφορεί, 
αλλά και από εκπροσώπους Σωματείων.

Η Ειδική Γραμματέας της ΕΟΜ
Ντάλια Παπαδάκη

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2007
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΜΠΡΙΤΖ

7 OAMKH Μαραθώνιος ζευγών, όπεν και 1-8

12-14
ΟΠΑΦ Γκραν Πρι, Όπεν, 1-9 και 1-5

ΑΣΑΕ Ομάδες Όπεν, 1-9 & 1-6

ΟΑΜΛ – ΑΟΜΜ Θεσσαλικό Πρωτάθλημα Ομάδων

19-21 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών (προκριματικός)                            

26-28 ΑΟΤ Γκραν Πρι Κύπελλο Νικολαΐδη 

ΣΛΑΜ εορταστικό

2-4 ΑΟΜΧ εκδρομικό 

9-11 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών (τελικός)

16-19 ΑΟΤ – ΑΣΑΕ εκδρομικό

ΑΟΑΦ – ΑΟΜ εκδρομικό (Καθαρή Δευτέρα)                                                      

23-25 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων (προκριματικός)    

2-4 *ΟΑΑ – ΑΟΜΒ

9-11 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων (τελικός)

 (Γεν. Συνέλευση)

16-18 *ΑΟΜ – ΟΑΜΚΗ Γκραν Πρι

ΟΑΜΡ Ζεύγη (15-18-19/3) (εσωτερικό πρωτάθλημα)

 23-25 Φεστιβάλ Καλαμάτας

30/3-1 Πρωτάθλημα Αττικής *ΟΑΜΠΕΙ - ΑΟΜ

6-8 (Πάσχα)

13-15 ΠΟΑΜ εκδρομικό

20-22 Πανελ. Πρωτάθλημα Swiss Ζευγών *ΟΑΜΚΗ - ΟΑΜΠΕΙ

23-26 ΟΑΜΡ Ομάδες εσωτερικό πρωτάθλημα

27-1/5 Περιφερειακό πρωτάθλημα Δυτικής Ελλάδος (Ιωάννινα), 

Games Festival Xαλκιδικής (ΟΑΜΘ)

4-6 Πανελ. Πρωτάθλημα Ομάδων Seniors και Ζευγών Νέων

9-13 Ανθοκομική Κηφισιάς

18-20 ΑΟΜΨ Ομάδες

ΚΟΑΜ (εσωτερικό πρωτάθλημα)

25-28

ΑΟΜΒ εκδρομικό

ΑΣΑΕ εκδρομικό

ΟΑΜΘ εκδρομικό

ΟΠΑΦ εκδρομικό    (Αγ. Πνεύματος)

1-3 Περιφερειακό Νοτίου Ελλάδος (Ρόδος)

8-10 Πανελ. Πρωτάθ. Μικτών Ζευγών  ΑΣΑΕ, ΟΠΑΦ, ΑΟΜΒ

15-17

ΑΟΤ εκδρομικό

ΟΑΜΛ – ΑΟΜΜ Θεσσαλικό Πρωτάθλημα Ζευγών

ΟΑΜΡ Ζεύγη (14-17-18/6) (εσωτερικό πρωτάθλημα)

15-30/6 Πανευρωπαικό Πρωτάθλημα (Αττάλεια 
Τουρκίας)

22-24 *ΑΟΜΨ Γκραν Πρι

ΣΛΑΜ Ζεύγη (Εσωτερικό Πρωτάθλημα)

25-1/7 ΑΟΜΒ εκδρομικό (25/6-1/7)

29-1/7 ΑΟΜΨ Γκραν Πρι

6-12
ΟΑΜ/ΛΕ εκδρομικό 

ΚΟΑΜ εσωτερικό πρωτάθλημα

13-19 ΟΑΜΚΗ εκδρομικό

20-22 * ΟΠΑΦ – ΟΑΜ/ΛΕ  Γκραν Πρι

27-29 * ΑΟΜΨ – ΑΟΑΦ Γκραν Πρι

4-12 2ο Φεστιβάλ Κρήτης*

10-12

17-19 ΑΟΜΨ Γκραν Πρι

24-26 ΟΑΜ/ΛΕ Γκραν Πρι

30/8-6/9 ΣΛΑΜ – ΧΟΜ εκδρομικό  

7-9 Περιφερειακό Κεντρικής Ελλάδος (Βόλος)

14-16 *ΑΟΜΒ – ΟΑΑ (Κύπελλο Λαζόπουλου)

21-23 ΟΑΜΠΕΙ Φεστιβάλ Πειραιά

28-30 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών Γυναικών 

5-7 Διασυλλογικό πρωτάθλημα  ( Γεν Συνέλευση)

12-14 Περιφερειακό Βορείου Ελλάδος

19-21 Κύπελλο Ελλάδος Ομάδων (προκριματικός)

26-28 ΚΟΑΜ Κύπελλο Αρβανιτάκη (Κέρκυρα)

2-4 Κύπελλο Ελλάδος Ομάδων (τελικός)

9-11 *ΑΟΤ – ΑΣΑΕ Ομάδες

16-18 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών Κατηγοριών 

(προκριματικός)

23-25
ΑΟΜ Ομάδες 

ΑΜΙ εκδρομικό 

24 & 25 ΟΑΜΡ εκδρομικό

30/11-2 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών Κατηγοριών 

(τελικός)

7-9

*ΑΣΑΕ – ΑΟΤ Κύπελλο Τρικουράκη

(4 & 7 – 9/12)

ΚΟΑΜ εσωτερικό πρωτάθλημα 

ΟΑΜΛ-ΑΟΜΜ εορταστικό Γκραν Πρι

ΟΑΜΡ (10,13, 17 & 18/12) εορταστικό

14-16 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μικτών Ομάδων* 

ΟΑΜ – ΛΕ - ΟΠΑΦ

21-23 ΑΟΜ εορταστικό  ΣΛΑΜ εορταστικό

28-30
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sudoku Bridge

Το  ôñåëü μπριτζόλεξο
Τασία Mπαμπούλα

Mαυρίστε 16 τετράγωνα

Λύ
ση

 π
ρο

ηγ
ού

με
νο

υ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Βουτύρου ή σοκολάτας, 
προϊόν σφολιάτας

2. Δεν βρίσκεις πώς μυρί-
ζουν! – Πυρπολήθηκε 
στο Βιετνάμ σύμφωνα με 
τον Σαββόπουλο

3. Λύση που δεν ολοκλη-
ρώθηκε! – Μαλλιά θα 
πει – Κοινό στο πάθος 
και στο λάθος

4. Ονομάστηκαν έτσι από 
το «Αντώνη μας άφησες 
νωρίς» - Αιγύπτου ο Θεός 
σε… πτώση!

5. Μικρό ζωάκι και όμορφο 
παιδάκι – Ανολοκλήρω-
τη εικόνα

6. Είσαι…μέσα στην μόδα 
– Το άλλο ενός Μπερνάρ 
– Ήρεμο

7. Άρθρο ισπανόφωνων 
– Ο «τετράπους» στο 
αίνιγμα της Σφίγγας στον 
Οιδίποδα

8. Μεταξύ

9. Θέλουν τον χρόνο τους 
να βράσουν και προσοχή 
μη σπάσουν – Συνεχό-
μενα στην αλφαβήτα 
– Γράμματα με τρεις… 
γραμμές  

10. Πασίγνωστος στην…
Κίνα – Με την…πάτρα 
κάνει βιασύνες και τσα-
πατσουλιές 

ΚΑΘΕΤΑ

1. Κι αυτό… καβαλιέται 
– Το πρώτο μας φαγάκι

2. Πυκνό και δασώδες 
– Διπλό τραυματίζει
το μωρό

3. Κατάληξη αρσενικού 
– Υποθέστε – Το καπέλο 
του ταχυδακτυλουργού 
τον…βγάζει (αιτ.)

4. Είναι και…παρθενικός 
– Επαναλαμβανόμενο 
συνοδεύει τις…ξυλιές

5. Αν λύνετε σταυρόλεξα 
ξέρετε και τούτο το 
ποτάμι – Μια ….πίτσα

6. Συναχώνουν – Χαρα-
κτηρίζονται και έτσι οι 
σκληρές και κυνικές

7. Της ….αρχαίας κατάρας 
– Κι απ’ αυτό το ναρ-
κωτικό μας γλιτώνει το 
μπριτζ

8. Νέα Υόρκη – Είναι
και ο απαραβίαστος 

9. Μια καλή είναι οι εξάρες 
– Αρχαίο αεράκι

10. Κι απ’ αυτόν
καταγόμαστε
– Κάνει το παπάκι 

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. Κ Α Π Ε Τ Α Ν Α Τ Ο

 2. Α Χ Α Ρ Ο Σ ■ Κ Α Σ

3. Π Ν Ε Ω ■ Ο Μ Ο Ρ Φ

4 Ν Α ■ Σ Α Φ Ω Σ ■ Π

5. Ι Ρ Α ■ Ρ Ο Υ Μ Ι ■
6. Σ Ι Ρ Α Κ ■ Σ Η Σ Α

7. Μ ■ Ε Λ Ω Δ Η ■ Κ Τ

8. Α Χ Ν Α ■ Ι Σ Τ Ι Α

9. ■ Λ Α ■ Π Α ■ Σ Ο Λ

10. Ι Ο ■ Π Α Σ Χ Ι Σ Α
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Κατηγορία open

Νέων

Κατηγορία 10-11

Κατηγορία 6-7

Κατηγορία 4

Κατηγορία 2

2006Κύπελλα Κύπελλα ΕΟΜΕΟΜ

ΖΩΤΟΣ Λ. 21099 1293 86,1
ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β. 20942 1103 32,8
ΚΑΝΝΑΒΟΣ Π. 20185 869 48,6
ΣΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Χ. 19762 947 43,9
ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ Σ. 17243 953 59,9

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 16525 869 39,9
ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ Α. 16407 976 53,4
ΡΟΥΣΣΟΣ Γ. 16146 919 48,2
ΜΑΝΩΛΑΣ Ι. 15437 951 52,3
ΠΑΠΑΚΟΝΔΥΛΗΣ Ι. 15227 758 30,4

ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β. 20942 1103 32,8
ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ. 9055 438 16,7
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Μ. 8814 419 36,7
ΣΟΦΙΟΣ Μ. 3565 262 4,2
ΔΟΞΙΑΔΗΣ Κ. 2189 66 6,8

ΣΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Χ. 19762 947 43,9
ΒΕΛΩΝΗ Α. 15198 758 30,4
ΠΑΠΥΡΑΚΗ Μ. 7759 417 13,7
ΜΑΜΙΔΑΚΗ Λ. 7054 470 19,3
ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ Α 6390 304 10,1

Γυναικών

ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ. 9055 438 16,7
ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΗΣ Α. 8656 330 17,9
ΠΑΠΥΡΑΚΗ Μ. 7759 417 13,7
ΚΑΤΣΑΡΗΣ Ν. 6722 343 17,1
ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ Α. 6390 304 10,1

ΜΟΙΡΑΣ Κ. 8513 514 8,1
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ Π. 5442 188 12,4
ΚΑΤΙΝΑΚΗ Χ. 5409 188 12,4
ΓΙΑΛΛΟΥΣΗΣ Μ. 4763 427 4,3
ΠΛΑΚΙΔΑ Η. 4756 264 9,2

Κατηγορία 8-9

ΖΑΠΑΡΤΑΣ Ε. 4036 213 4,8
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Ν. 3917 297 4,3
ΦΡΑΓΚΟΣ Τ. 3707 308 5,9
ΣΟΦΙΟΣ Μ. 3565 262 4,2
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ Π. 3547 215 6,6

ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ Γ. 3659 268 9,4
ΜΠΑΝΙΚΑΣ Χ. 3589 120 4,1
ΠΕΖΑΝΑΚΗΣ Ν. 3466 209 1,5
ΓΚΟΝΗΣ Η 2907 154 4,1
ΤΟΥΛΟΥΠΑΣ Ι. 2713 192 4,2

Κατηγορία 5

Κατηγορία 4

Κατηγορία 1

ΚΟΤΑΡΑΣ Κ. 3966 281 7,3
ΝΙΚΑ Β. 3448 290 6,2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. 3114 292 5,8
ΜΠΙΚΑ Ε. 2461 144 7,3
ΝΙΚΑΙΝΑΣ Λ. 2100 121 8,3

ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ Α. 2849 170 11,5
ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Α. 2035 109 2,3
ΚΑΜΤΣΙΟΥ Τ. 1998 151 7,2
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Γ. 1673 137 1,1
ΨΑΛΙΔΑ Α. 1659 131 1,1

ΚΟΝΤΟΣ Κ. 3140 193 3,3
ΠΑΥΛΙΝΕΡΗΣ Γ. 2529 142 4,1
ΤΣΟΠΕΛΗ Ε. 1241 95 6,3
ΣΑΠΑΛΙΔΗ Ε. 1104 93 5,8
ΛΑΓΟΣ Η. 939 82 2

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Β. 1622 97 0,8
ΓΑΚΟΣ Α. 1547 80 0,5
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ι. 1362 92 0,5
ΔΑΡΚΑΔΑΚΗΣ Α. 1328 67 0,7
ΣΥΡΩΚΑΣ Α. 1212 67 3,2



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

2
ης

 Βαθμίδας 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 27 Απριλίου έως 1 Μαΐου 

Ζεύγη ΟΠΕΝ, 1-8 και 1-5 

Ομάδες ΟΠΕΝ 

Grand Prix ΜΑΘΗΤΩΝ 2006-2007 

 

Διαιτητές: Δημήτρης Μπάλλας 

                   Δημήτρης Τόγιας 

Πάρτυ,  

Gala 

και άλλες εκπλήξεις 

 

Εκδρομή 

στην Αρίστη 

και το Πάπιγκο 






