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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

 26 - 28 Αυγούστου
ΖΕΥΓΗ OPEN 

29 - 30 Αυγούστου
ΖΕΥΓΗ MIXED 

31 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου

ΟΜΑΔΕΣ

ΚΑΘΕ ΑΠΟΓΕΥΜΑ : FRIENDLY NIGHTS TOURNAMENT 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ BRIDGE ΜΕ ΤΟ FULVIO FANTONI 

ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ : MIDEAST TRAVEL AGENCY ( Mrs Alice Musbeh τηλ.
0030 2106451881 - email: amousbeh@mideast.gr)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ : 
CRETA MARIS HOTEL - http://www.maris.gr/creta/
SILVA MARIS HOTEL - http://www.maris.gr/silva/
HERSONISSOS PALACE HOTEL - http://www.hersotels.gr/palace/
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 
Φασουλάκης Κώστας – τηλ. 6944 777424 
http://www.bboitalia.it/creta2007/cretaproggreek.htm
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Αγαπητοί φίλοι,
Είχα γράψει σε προηγούμενα τεύχη ότι τα θέματα που είχαμε δρομολογήσει είχαν μπει 
στην τελική ευθεία πραγματοποίησής τους, ότι η νέα χρονιά άρχισε με τους καλύτερους 
οιωνούς και ότι θα είναι άκρως αποδοτική σε κάθε τομέα.
•  Το θέμα της μηχανοργάνωσης έχει ήδη προ καιρού ολοκληρωθεί. Απέμεινε η 

οριστικοποίηση της κατασκευής των νέων προγραμμάτων, «που η Γενική Συνέλευση, 
ως αποπεράτωσή τους έθεσε την 31/12/2006, με δοκιμές και πιλοτική εφαρμογή για 
έναρξη ισχύος τους από 1η Ιουλίου 2007». Γι’ αυτό είχα δεσμευθεί προσωπικά όπως 
και το ΔΣ.
Κατά τη διάρκεια όμως της κατασκευής, προέκυψε θέμα επί πλέον εργασιών, που 
δεν προβλέπονταν, στη σύμβαση. Αυτές κρίθηκαν άκρως απαραίτητες για την 
παραγωγή ενός έργου πλήρως ολοκληρωμένου, δεδομένης της πολυπλοκότητας 
των κανονισμών, των διαφόρων μορφών αγώνων και κυρίως της πληθώρας των 
παραμέτρων για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων των τουρνουά μας.
Ο κατασκευαστής ζήτησε 2μηνη παράταση και, με αίσθημα ευθύνης, να καταβάλλει 
τις ποινικές ρήτρες για το 2μηνο.
Το ΔΣ ομόφωνα την ενέκρινε, κρίνοντας ότι υπεράνω κάθε δέσμευσης είναι η 
ομαλή, απρόσκοπτη και ορθή εφαρμογή των κανονισμών. Άλλωστε η παράδοση την 
31/12/2006, σύμφωνα με τη σύμβαση και  η κλήση εκ των υστέρων για κατασκευή 
συμπληρωματικών εργασιών θα ήταν, αφ’ ενός οικονομικά ασύμφορη και αφ’ ετέρου 
η εφαρμογή τους από 01/07/2007 δεν θα επηρέαζε το αρχικό χρονοδιάγραμμα.
Οι μονίμως διαφωνούντες, 2-3 παράγοντες, άδραξαν την ευκαιρία να ζητήσουν την 
παραίτησή μου, διότι είχα δεσμευτεί για την παράδοση στο τέλος του 2006. Στη Γενική 
Συνέλευση της 10ης Μαρτίου 2007 εισέπραξαν, για πολλοστή φορά, την απάντηση 
της μεγάλης πλειοψηφίας των ανιδιοτελών εκπροσώπων των Σωματείων με την 
κατανόηση της ενέργειας και την έγκριση των πεπραγμένων του ΔΣ.
Τα προγράμματα τέλειωσαν και είναι όλα στο internet για τον καθένα.

•  Με πηχυαίους τίτλους, στο έντυπο που κυκλοφορεί, ο γνωστός και με το νόμο πλέον 
συντάκτης του διερωτάται  κατ’ επανάληψη «αν θα πληρώσω τα λεφτά του Ζέρβα 
και της Ρουμελιώτη», παρότι γνωρίζει ότι όλες οι ενέργειες που έγιναν ήταν κατόπιν 
ομόφωνων αποφάσεων του ΔΣ που εγκρίθηκαν και από τις Γενικές Συνελεύσεις, ως 
αυτήκοος  μάρτυρας σ’ αυτές. Προσπαθεί έτσι να δημιουργήσει εντυπώσεις με σκοπό  
να θίξει την εντιμότητα και την υπόληψή μου για δήθεν παράτυπες και παράνομες 
ενέργειες. Αυτό θα απασχολήσει άλλα όργανα και αρχές, για να πάρει και πάλι την 
απάντηση που του αξίζει ως κοινού συκοφάντη.

•  Για το θέμα της επιχορήγησης από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και την 
παραχώρηση αίθουσας, έγιναν διαβήματα σε όλους τους φορείς της ΓΓΑ.
Φθάσαμε ακόμη, με τη βοήθεια φίλων, μέχρι το γραφείο του κ. Πρωθυπουργού, 
υποβάλλοντας πλήρη φάκελο με τα δεδομένα του αθλήματος και τα αιτήματά μας.
Η ανταπόκριση ήταν θετική. Μας επισημάνθηκε όμως η σφιχτή οικονομική πολιτική 
και η μείωση των κονδυλίων της ΓΓΑ από 200 σε 164 εκατομμύρια ευρώ.

Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια για εύρεση χορηγών, όπως έγινε πέρυσι, αλλά και 
μικρή έστω αύξηση της επιχορήγησης των 75.000€, αγνοώντας τους αιθεροβάμονες 
που κυκλοφορούν προτάσεις, δήθεν καινοφανείς και ανέφικτες, που αν μη τι άλλο 
απαιτούν budget τουλάχιστον 400.000 €....

Σπύρος Κουτρούμπας
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Ο κόσμος του  ΜΠΡΙΤΖ
Επιμελείται ο Άσσος Πίκα

Aγωνιστικά  êáé Üëëá 

✓Το 2ο Διεθνές Φεστιβάλ 
Κρήτης πρόκειται να 

διεξαχθεί και φέτος από 26 
Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρί-
ου, δηλαδή τις ίδιες περίπου 
ημερομηνίες με πέρσι. Ο τόπος 
διεξαγωγής θα είναι πάλι η 
Χερσόνησος Ηρακλείου αλλά 
αυτή τη φορά τα ξενοδοχεία 
“Creta Maris”, “Silva Maris” και 
“Hersonissos Palace” . 50000 
Ευρώ (!) θα διανεμηθούν σε 
έπαθλα και δώρα ενώ ο Hassib 
Sabagh θα είναι και πάλι ο κύ-
ριος χορηγός. Καθώς οι κύριοι 
συντελεστές της περυσινής 
επιτυχημένης διοργάνωσης θα 
είναι όλοι παρόντες, υπάρχουν 
όλες οι προϋποθέσεις ώστε 
το φετινό φεστιβάλ να φτάσει 
και να υπερβεί την επιτυχία 
του 2006. Σε άλλη σελίδα του 
περιοδικού μπορείτε να βρείτε 
το σχετικό διαφημιστικό με 
περισσότερες πληροφορίες.

✓Από τις υπόλοιπες 
εγχώριες αγωνιστικές 

διοργανώσεις του καλοκαιριού 

(εκδρομικά, φεστιβάλ κλπ.) 
ξεχωρίζει το Περιφερειακό 
πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδος, 
που θα γίνει φέτος στη  Ρόδο, 
στο Έσπερος Village, στο Φαλη-
ράκι 1-3 Ιουνίου.

✓Για την εξαγωγή των 
αποτελεσμάτων στο 

πρόσφατο πρωτάθλημα Swiss 
ζευγών όπεν χρησιμοποιή-
θηκε με μεγάλη επιτυχία το 
νέο πρόγραμμα της ΕΟΜ. Τα 
προγράμματα υπολογισμού 
αποτελεσμάτων για όλα τα είδη 
αγώνων ελέγχονται ώστε να δί-
νουν λύσεις σε κάθε περίπτωση 
που μπορεί να παρουσιαστεί. 
Η ισχύς τους θα αρχίσει από 
1/7/2007.  Στο μεταξύ μπορεί 
ο καθένας να τα βρει και να τα 
τρέξει, στέλνοντας ενδεχομέ-
νως τις παρατηρήσεις του, στη 
διεύθυνση: http://software.
hellasbridge.org του Internet. 

✓Στις 19η Μαΐου 2007 στα 
γραφεία της ΕΟΜ, θα 

γίνει σύσκεψη των εκπροσώ-
πων των Σωματείων – Μελών 

προς συζήτηση της τροποποί-
ησης του κανονισμού 2,5 (περί 
απονομής master points) με 
βάση την εισήγηση της ειδικής 
επιτροπής.
Το αποτέλεσμα της σύσκεψης, 
θα υποβληθεί ολοκληρωμένο 
και προς επικύρωση στη Γενική 
Συνέλευση του Νοεμβρίου 
2007, ώστε να ισχύσει από 
01/01/2008 και μέρος αυτού 
αργότερα, αν κριθεί σκόπιμο.

✓Κυκλοφόρησε το νέο 
βιβλίο αγορών του 

Γιάννη Μηλιτσόπουλου «Αγο-
ράστε Ελληνικά» σε 216 σελίδες  
και εκατοντάδες σχολιασμένα 
παραδείγματα. Στο βιβλίο ανα-

Φεστιβάλ Κρήτης 2006
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Ο Τάσος ο Γιαννακόπουλος ήταν ο πρόεδρος 

του Συλλόγου Λέσβου Αγωνιστικού Μπριτζ. 

Διαδέχτηκε τον Βίκτορα τον Ταπανλή, τον πρώ-

το μας πρόεδρο. Και οι δυο ήταν από τα ιδρυτι-

κά μέλη αυτού του συλλόγου. Μαζί από παιδιά, 

γνώστες και λάτρεις αυτού του παρεξηγημένου 

παιχνιδιού (ας όψεται η τράπουλα), βάλανε όλη 

τους την ψυχή και απόκτησε τούτο το άθλημα 

σπίτι στη Μυτιλήνη. Πού αλλού; Κοντά στον 

αγαπημένο του Ναυτικό Όμιλο Μυτιλήνης, 

αυτόν που τίμησε ως παίκτης - εξαιρετικός 

πολίστας στην ομάδα που σάρωνε κάποτε στην 

Α΄ Εθνική – ως προπονητής και ως πρόεδρος 

μέχρι τέλους.  

Ο ΣΛΑΜ με τον Τάσο πήρε φόρα. Γιαννακό-

πουλος – Ταπανλής και μετά Γιαννακόπουλος 

– Σκορδομπέκης, ζευγάρια που θερίζανε στους 

αγώνες. Κι ακολουθούσαμε όλοι οι υπόλοιποι σε 

επιτυχίες και διακρίσεις. 

Βλέπετε δε θα μπορούσε κι εδώ να είναι αλ-

λιώτικος:

Και στο μπριτζ ήρθε με το φωτεινό του χαμό-

γελο. Με τις αγωνίες του γνήσιες. Με τις σκέ-

ψεις του μπροστά. Με το θυμό του τρύπιο. 

Για ότι αγωνιζότανε έδινε και όπου αγωνιζό-

τανε νικούσε.

Στο τελευταίο παιχνίδι όμως, ρε συ Τασούλη, 

στην πυξίδα του μπριτζ πήρες θέση στο πιο 

μακρινό σημείο του ορίζοντα. Κι όταν όλοι 

γύρω βουβάθηκαν, πάσαραν, έκλεισε η αγο-

ρά, έγινες μορ. Για πάντα!

Και μας άφησες, όλους τους συμπαίκτες σου, 

εκτελεστές  ενός συμβολαίου πολύ πικρού: 

κάθε μπάζα κερδισμένη από δω και μπρος θα 

δείχνει εσένα και ποτέ δε θα υπάρξει επόμενη 

διανομή.

Νίκησες όμως τρανό αντίπαλο ρε μπαγάσα.

Τα γηρατειά!

Και ταξιδεύεις τώρα πανέμορφος με το τελευ-

ταίο σου έπαθλο: τη μνήμη μας!

Αντίο ακριβέ μας! Και μην ανησυχείς. Κάτι θα 

κάνουμε με τούτη τη σκυτάλη!
Εκ μέρους του ΣΛΑΜ

Αναστασία Μπαμπούλα

ΥΓ: Ο σύλλογός μας έχασε τη χρονιά που μας 
πέρασε δυο ακόμη μέλη.
Τον Στρατή τον Μουτζούρη (2ο βραβείο στο 
Πανελλήνιο Μαθητών του 2003) και τον Στέλιο 
Χαλκιάδη (δεν θα μπορέσει να πάρει το βρα-
βείο του για την πρώτη θέση της ομάδας του 
στους Διασυλλογικούς που μας πέρασαν, στην 
κατηγορία 1-5).
Αξέχαστοι……………………….

Ο Τάσος Γιαννακόπουλος του μπριτζ

λύονται οι φυσικές αγορές του 
Μπριτζ με πεντάφυλλα μαζέρ 
και 2 επί 1. Διακεκριμένοι πρω-
ταθλητές συστήνουν το βιβλίο 
αυτό σε κάθε Έλληνα παίκτη 
που θέλει να προχωρήσει στον 
δύσκολο τομέα της αγοράς. 

✓Το διεθνές καλεντάρι 
του φετινού καλοκαι-

ριού περιλαμβάνει το 3ο Ευ-
ρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα 
γίνει στην Αττάλεια της Τουρ-
κίας από 15 έως 30 Ιουνίου  με 
αγώνες Ομάδων και Ζευγών, 
Όπεν, Γυναικών και Seniors και 
το 21ο Ευρωπαικό πρωτάθλη-
μα Ομάδων Νέων που θα γίνει 
στο Jessolo της Ιταλίας από 11 
έως 21 Ιουλίου.

✓Στην Σαγκάη της Κίνας 
θα φιλοξενηθεί το φετι-

νό 38ο Παγκόσμιο πρωτάθλημα 
ομάδων, από 29 Σεπτεμβρίου 
έως 13 Οκτωβρίου. Η όλη διορ-
γάνωση περιέχει το Bermuda 

Bowl (πρωτάθλημα όπεν), 
το Venice Cup (πρωτάθλημα 
Γυναικών), το Seniors Bowl 
(πρωτάθλημα Βετεράνων) και 
τις Transnational open teams 
(διεθνές τουρνουά ομάδων). 
Οι προβλέψεις μας για τους 
δυο μεγάλους τελικούς; Ιταλία 
– ΗΠΑ στο Όπεν και Γαλλία 
- ΗΠΑ στις Γυναίκες.

✓Αλλά η μεγαλύτερη, 
πληθυσμιακά, χώρα 

του κόσμου, που εδώ και 
μερικά χρόνια μπήκε δυναμικά 
και στο χώρο του Μπριτζ, δεν 
σταματάει στο πρωτάθλημα 
αυτό. Την επόμενη χρονιά θα 
γίνουν στο Πεκίνο  δυο ακόμα 
μεγάλες διεθνείς  διοργανώσεις, 
η Ολυμπιάδα του Μπριτζ  και το 
World Mind Sports Games. 

✓Η τελευταία αυτή διορ-
γάνωση πρόκειται να 

γίνει για πρώτη φορά με συμμε-
τοχή των τεσσάρων πνευματι-

κών παιγνιδιών που αποτελούν 
την διεθνή Ομοσπονδία Πνευ-
ματικών Αθλημάτων (IMSA) : 
Μπριτζ, Σκάκι, Draughts και Go. 

✓Μεγάλο πλήγμα για το 
αγωνιστικό Μπριτζ 

ήταν ο ξαφνικός και απροσδό-
κητος θάνατος του Προέδρου 
του ΣΛΑΜ, Τάσου Γιαννακόπου-
λου, ο οποίος ήταν και ένας από 
τους ιδρυτές του πολύ πετυ-
χημένου αυτού Σωματείου της 
Μυτιλήνης. Από τη στήλη αυτή 
τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΟΜ και 
οι συντάκτες του περιοδικού 
εκφράζουν τα ειλικρινή τους 
συλλυπητήρια στην οικογένειά 
του. 
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Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1-16

1 Καπαγιαννίδης Κ

Κανναβός Π

Λιαράκος Σ

Φίλιος Α

Τριανταφυλλόπουλος Θ

Έιντι Μς

2 Παπαχατζής Ν

Μανωλάς Ι

Καραμανλής Φ

Πρωτονοτάριος Μ

3 Χλιάπας Ι

Τσέβης Α

Μανωλόπουλος Π

Ευθυμίου Κ

Αραίζη Β

4 Λαδόπουλος Λ

Καλιακμάνη Α

Σταματίου Ν

Ζαμπουότσι Μ

Δαιμονάκου Χ

Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ομάδων 2007 διεξήχθη σε äýï 
öÜóåéò, ðñïêñéìáôéêÞ êáé ôåëéêÞ και σε τέσσερις ενότητες κα-

τηγορίων, Όπεν, 1-11, 1-8 και 1-5. Στους προκριματικούς συμ-
μετείχαν 150 ομάδες που αγωνίστηκαν σε 15 κέντρα σε όλη τη 
χώρα. Οι τέσσερις ôåëéêïß Ýãéíáí από 9 έως 11 Μαρτίου στην 
Αθήνα στις θαυμάσιες εγκαταστάσεις του κέντρου Αντισφαίρισης 
του ΟΑΚΑ.

Οé 16 ïìÜäåò ðïõ óõììåôåß÷áí óå êÜèå τελικό, προκρίθηκαν 
με το σύστημα του ποσοστιαίου υπολοίπου, που δοκιμάστη-
κε με επιτυχία στο προηγηθέν Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ζευ-
γών. Στους τελικούς, οι ομάδες ÷ùñßóôçêáí óå 2 ïìßëïõò ôùí 
8 ïìÜäùí. Οι δύο πρώτες ομάδες της τελικής κατάταξης κάθε 
ομίλου αντιμετώπισαν σε αγώνα νοκ άουτ χιαστί (η 1η του κάθε 
ομίλου την 2η του άλλου ομίλου) τις δύο πρώτες ομάδες του 
άλλου ομίλου. Οι νικήτριες έπαιξαν μεταξύ τους συνάντηση των 
για την 1η και 2η θέση και οι ηττημένες για την 3η και 4η θέση. 
Το ίδιο ακριβώς σύστημα αγώνων νοκ άουτ ακολουθήθηκε και 
για τις θέσεις 5 έως 8, 9 έως 12 και 13 έως 16, αντίστοιχα. 

Στην κατηγορία όπεν, μετά την ολοκλή-
ρωση του πρώτου σταδίου του τελικού 
προκρίθηκαν για να διεκδικήσουν τις 4 
πρώτες θέσεις οι ομάδες «Καπαγιαννίδη 
Κ.» «Παπαχατζή Ν.», «Χλιάπα Ι.», «Λα-
δόπουλου Λ.» (οι πλήρεις συνθέσεις στον 
πίνακα αποτελεσμάτων). Οι δύο πρώτες 
κέρδισαν τον πρώτο γύρο νοκ άουτ και 
έπαιξαν μεταξύ τους για τον τίτλο του 
πρωταθλητή Ελλάδος 2007 με τελικό 
νικητή, με 22 imp’s διαφορά την ομάδα 
«Καπαγιαννίδη Κ». Την τρίτη θέση κατέ-
κτησε η ομάδα «Χλιάπα», έχοντας στη 
σύνθεσή της 4 Πατρινούς παίκτες και ένα 
Θεσσαλονικέα (τον Β. Αραίζη) 

Ά. Φίλιος Σ. Λιαράκος

Μισέλ Έιντι Θ. Τριαντ/πουλος

Ο μεγάλος τελικός του όπεν:
Κώστας Καπαγιαννίδης- Τάκης Κανναβός
εναντίον Νίκου Παπαχατζή- Γιάννη Μανωλά 

Π. Κανναβός  

Κ. Καπαγιαννίδης
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Στην κατηγορία 1-5 η επικράτηση της Πε-
ριφέρειας ολοκληρώθηκε, καθώς στον 
μεγάλο τελικό αγωνίστηκαν οι ομάδες 
«Παπαμαρκάκη Κ.» από το Βόλο, και 
Κλάδου Σ. από το Ρέθυμνο, με νικήτρια 
και πρωταθλήτρια Ελλάδος την πρώτη. 
Επιτέλους, στην τρίτη θέση ομάδα από 
την Αθήνα, η ομάδα «Ρηγάτου Ε.».

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1-11

1 Εφεντάκης Ν

Αντουράκης Η

Καπελώνης Π

Μακρυλάκης Ε

Μαμαλάκης Γ

2 Καραβιδόπουλος Α

Φίτζιος Κ

Παντελόπουλος Γ

Παπαματθαίου Χ

Πυργίδης Χ

Κώστογλου Β

3 Σαράτσης Φ

Φασουλάκης Κ

Κουφάκης Ε

Πουλαντζάς Κ

Χατζή Α

4 Μεσθενέας Γ

Παπυράκη Μ

Δραγουμάνος Κ

Καραπαναγιώτης Κ

Δαλυνάς Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1-8

1 Στάικος Ι

Θώμος Δ

Παρλαντζάς Γ

Περιστεράς Δ

2 Πετράκης Γ

Φασουλάκης Α

Κιούλπαλης Ι

Μυρτάκη Ε

3 Σκιαδαρέσης Π

Τσουμάνης Λ

Παπαιωάννου Β

Μπαλεσιάς Β

Μπόζιος Γ

Καραμαλής Φ

4 Σοφιός Φ

Συκιώτη Χ

Ρανιός Α

Αθανασάτου Μ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1-5

1 Παπαμαρκάκης Κ

Αλεξάνδρου Ο

Τζουβάρας Γ

Ψαρρέας Β

2 Κλάδος Σ

Μαθιουλάκης Α

Λαγκουβάρδος Ι

Παπαδάκης Μ

Μαραγκουδάκης Ε

Μιχαλογιάννης Η

3 Ρηγάτος Ε

Χαλκίδης Σ

Βατσολάκη Ε

Παπαλέκα Ε

Παπανδρέου Μ

Κουρογένη Α

4 Αναστασίου Ν

Πετρίδου Σ

Βασιλέλλη Ε

Ρουμελιώτης Σ

Στην κατηγορίες 1-11 και 1-8 πλήρης ήταν 
η επικράτηση της Περιφέρειας καθώς εκ-
πρόσωποί της κατέκτησαν και τις τρεις 
πρώτες θέσεις!

Πρωταθλήτρια στο 1-11 αναδείχτηκε η 
ισχυρότατη ομάδα «Εφεντάκη Ν.» από 
το Ρέθυμνο που αντιμετώπισε στο μεγά-
λο τελικό την ομάδα «Καραβιδόπουλου 
Α.» από την Θεσσαλονίκη. Τρίτη η ομάδα 
«Σαράτση Φ.» που είχε στη σύνθεσή της 
3 παίκτες από το Ηράκλειο Κρήτης και 2 
Αθηναίους (Α. Χατζή, Κ. Πουλαντζά)

Στην κατηγορία 1-8 οι Λαρισαίοι της ομά-
δας Στάικου Ι., επικράτησαν στο μεγάλο 
τελικό των Ηρακλειωτών της ομάδας Πε-
τράκη Γ. και κατέκτησαν τον τίτλο. Στην 
τρίτη θέση  η ομάδα Σκιαδαρέση Π. από 
τα Ιωάννινα.

2007

Η πρωταθλήτρια του 1-11, ομάδα του Ρεθύμνου. Από αριστερά: Η. Αντουράκης, 
Γ. Μαμαλάκης, Ν. Εφεντάκης, Π. Καπελώνης, Ε. Μακρυλάκης  
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Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 

Η πρώτη μεγάλη διοργάνωση κάθε έτους είναι 
παραδοσιακά το Πανελλήνιο πρωτάθλημα 

Ζευγών που φέτος έγινε σε δύο στάδια, προκρι-
ματικό και τελικό, με συνολική συμμετοχή στους 
προκριματικούς, σε όλες τις κατηγορίες και σε 
όλη τη χώρα, 299 ζευγών.

Η φετινή διοργάνωση είχε μερικές πρωτοτυπίες 
σε σχέση με όλες τις προηγούμενες, με κυριότερη 
αυτή του τρόπου πρόκρισης των ζευγών για το 
τελικό στάδιο, που έγινε με το σύστημα του πο-
σοστιαίου υπολοίπου από κάθε κέντρο, της Αθή-
νας συμπεριλαμβανομένης. Έτσι αποφεύχθηκαν 
οι αυθαιρεσίες του πίνακα πρόκρισης και κάθε 
κέντρο εκπροσωπήθηκε όσο το δυνατό αναλογι-
κότερα σε σχέση με τα ζεύγη που αγωνίστηκαν 
σ’ αυτό. 

Η δεύτερη σημαντικότερη πρωτοτυπία της διορ-
γάνωσης ήταν ότι τόσο το προκριματικό στάδιο 
όλων των κατηγοριών του κέντρου της Αθήνας, 
όσο και το τελικό στάδιο όλων των κατηγοριών 
του πρωταθλήματος φιλοξενήθηκε σε ενιαίο 
χώρο, στην μεγάλη αίθουσα του μεγάρου του 
Οργανισμού Λιμένα Πειραιά.

Πριν την έναρξη της τρίτης ημερίδας των προκρι-
ματικών της Αθήνας, την Κυριακή 21 Ιανουαρίου, 
έγινε η κοπή πίτας της ΕΟΜ και η απονομή των 
επάθλων στους περσινούς νικητές των Πανελλη-
νίων πρωταθλημάτων. 

Το τελικό στάδιο του πρωταθλήματος έγινε με 
συμμετοχή 119 ζευγών το τριήμερο 9 έως 11 Φε-
βρουαρίου. 

Είκοσι οκτώ ζεύγη αγωνίστηκαν στην κατηγορία όπεν με 
πλήρη κίνηση (κάθε ζεύγος αντιμετώπισε διαδοχικά όλα τα 
άλλα σε συναντήσεις των 3 διανομών). Το χαρακτηριστικό του 
αγώνα ήταν τα μεγάλα ποσοστά που σημείωσαν και τις τρεις 
ημέρες οι νικητές των ημερίδων (πάνω από 63%) σε σχέση 
με τα ποσοστά των υπολοίπων (κάτω από 59%). Την πρώτη 
ημερίδα κέρδισαν οι Νικητόπουλος Γ. - Χατζόπουλος Χ. ενώ 
την δεύτερη οι Λεβή Τ. - Σταυρινός Σ., που μπήκαν έτσι και 
επικεφαλής της κούρσας. Την τρίτη ημέρα ήταν η σειρά των 
Βασίλη Βρούστη και Μίλτου Καραμανλή που, κερδίζοντας την 
ημερίδα, αναρριχήθηκαν στη δεύτερη θέση της γενικής κατά-
ταξης. Νικητές της κατηγορίας όπεν και πρωταθλητές Ελλάδος 
για το 2007 αναδείχτηκαν  οι Θεσσαλονικείς Τζούντη Λεβή και 
Σταύρος Σταυρινός με σημαντική μάλιστα διαφορά από τους 
υπόλοιπους. Στην τρίτη θέση, σε απόσταση, επίσης, από τα 
υπόλοιπα ζεύγη, τερμάτισαν οι Θάνος Καπαγιαννίδης και Φώ-
της Σκουλαρίκης. 
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Οι έξη πρώτοι της
τελικής κατάταξης: 

1-16

Λεβή Τ Σταυρινός Σ 58,77

Βρούστης Β Καραμανλής Μ 56,68

Καπαγιαννίδης Α Σκουλαρίκης Φ 55,90

Κανναβός Π Καπαγιαννίδης Κ 53,33

Καραμανλής Φ Πρωτονοτάριος Μ 53,19

Νικητόπουλος Γ Χατζόπουλος Χ 53,11

Æåõãþí2007

Μοίρας Κ Μανιός Ι 58,37

Παπαναστασίου Α Οικονόμου Κ 57,36

Αργυροπούλου Μ Παππάς Π 56,91

Παπυράκη Μ Μεσθενέας Γ 56,32

Αντουράκης Η Εφεντάκης Ν 53,77

Χατζηδάκης Μ Σαλούστρος Γ 53,18

Οι έξη πρώτοι της
τελικής κατάταξης: 

1-11

(στον τελικό συμμετείχαν  29 ζεύγη)

Οι έξη πρώτοι της
τελικής κατάταξης: 

1-8

Χατζίκος Ν Τσομπάνογλου Β 58,90

Συκιώτη Χ Σοφιός Μ 58,16

Μυρτάκη Ε Κιούλπαλης Ι 57,13

Οικονομίδης Δ Λάφης Σ 56,99

Φαίδας Ε Καραντανέλλης Γ 56,23

Δογάνης Π Μιχαηλίδης Σ 56,04

(στον τελικό συμμετείχαν 38 ζεύγη)

ταθλητές Ελλάδος σε μικρή απόσταση από τους juniors Χριστί-
να Συκιώτη - Μιχάλη Σοφιό ενώ το έπαθλο της  τρίτης θέσης 
κατέκτησαν οι Ελευθερία Μυρτάκη – Ιπποκράτης Κιούλπα-
λης, που κέρδισαν και την πρώτη ημερίδα με το φανταστικό 
69.43%. Τις άλλες δύο ημερίδες κέρδισαν οι Σ. Τζαβούλη – Χ. 
Σπανός και Ε. Ρηγάτος – Κ. Κοταράς.

Στην κατηγορία 1-5 οι  Θανάσης Συρώκας – Γιάννης Γαβρι-
ήλ χάρη στο φοβερό φίνις της τρίτης ημέρας, όπου πέτυχαν 
68,99%, πήραν τον τίτλο του πρωταθλητή από τους Δώρα Νέ-
στορα – Μανώλη Δασκαλάκη, παρότι οι τελευταίοι κέρδισαν 
τις δύο πρώτες ημερίδες. Στην τρίτη θέση της τελικής κατάτα-
ξης, σε απόσταση από τα υπόλοιπα ζεύγη, οι Ν. Αγγέλου – Π. 
Παναγιωτίδης.

Συρώκας Α Γαβριήλ Ι. 59,69

Νέστορα Θ Δασκαλάκης Μ 59,21

Αγγέλου Ν Παναγιωτίδης Π. 57,36

Κοτόρλος Κ Τσαμούρας Μ 53,79

Θώμος Δ Τσιάκαλος Α 53,68

Γλέζος Φ Καστρήσιος Μ 51,82

Οι έξη πρώτοι της
τελικής κατάταξης: 

1-5

(στον τελικό συμμετείχαν 22 ζεύγη)

Στην κατηγορία 1-11 το εξαιρετικό ποσοστό που πέτυχαν την 
πρώτη ημέρα οι Θανάσης Παπαναστασίου – Κώστας Οικονό-
μου (67,59%) στάθηκε ικανό να τους δώσει την δεύτερη θέση 
στη τελική κατάταξη όχι όμως και την πρώτη. Αυτή την κα-
τέκτησαν καθαρά οι Κώστας Μοίρας και Γιάννης Μανιός που 
κέρδισαν και την τρίτη ημερίδα. Την δεύτερη ημερίδα κέρ-
δισαν οι Κρητικοί Ηλίας Αντουράκης – Νίκος Εφεντάκης ενώ 
στην τρίτη θέση της τελικής κατάταξης οι Μαίρη Αργυροπού-
λου – Πέτρος Παππάς για δεύτερη συνεχόμενη φορά (μετά το 
πρωτάθλημα Μεικτών ζευγών). 

Στην κατηγορία 1-8 πάλι ένα ζεύγος από τη Θεσσαλονίκη, οι  
Νίκος Χατζίκος – Βασίλης Τσομπάνογλου αναδείχτηκαν πρω-
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ÁôôéêÞò 2007Πρωτάθλημα 

Οι έξη πρώτοι της
τελικής κατάταξης: 

1-16

(στον τελικό συμμετείχαν 
37 ζεύγη)

Στην κατηγορία όπεν οι Δημοσθένης Διονυσόπουλος και Νίκος Δε-

λημπαλταδάκης ξέφυγαν από την πρώτη μέρα στη βαθμολογία και 

κράτησαν τη νίκη μέχρι το τέλος. Στη δεύτερη θέση οι Λ. Ζώτος - Α. 

Σαπουνάκης ενώ εξαιρετική εμφάνιση, για τόσο υψηλής δυναμι-

κότητας τουρνουά, με σταθερά καλή απόδοση και τις τρεις μέρες, 

πραγματοποίησαν οι Η. Πλακίδα – Ρ. Νίκα 

Διονυσόπουλος Δ Δελημπαλταδάκης Ν 60,75

Ζώτος Λ Σαπουνάκης Α 59,24

Πλακίδα Η Νίκα Ρ 57,98

Προκοπίου Ι Σταματίου Ν 55,66

Βρούστης Β Καραμανλής Μ 54,54

Μαμιδάκη Λ Κυριακίδου Α 54,14

Το Πρωτάθλημα Αττικής 2007 ανατέθηκε και 
διοργανώθηκε από τα σωματεία ΟΑΜ Κηφι-

σιάς και ΟΑΜ Πειραιά ενώ συνεργάστηκε και ο 
Αθηναϊκός όμιλος Μπριτζ (ΑΟΜ), τα εντευκτή-
ρια του οποίου χρησιμοποιήθηκαν για τη διε-
ξαγωγή του τουρνουά Όπεν. Για πρώτη φορά το 

πρωτάθλημα αυτό διεξήχθη αυτή την εποχή του 
χρόνου (από 30 Μαρτίου έως 1 Απριλίου) καθώς 
συνήθως διεξάγεται Φθινόπωρο ή Καλοκαίρι. 
Ο αγώνας έγινε σε τέσσερις κατηγορίες Όπεν, 
1-11, 1-8 και 1-5, με μεγάλη, πάντως, επιτυχία 
καθώς συμμετείχαν συνολικά 111 ζεύγη.

Οι έξη πρώτοι της
τελικής κατάταξης: 

1-11

(στον τελικό συμμετεί-
χαν 22 ζεύγη)

Στην κατηγορία 1-11 έγινε το πιο «σφιχτό» τουρνουά, όπως είναι 

φανερό και από τα αποτελέσματα. Οι Καμτσίου Τ.-  Κοταράς Κ. (κατη-

γορίες 6 και 8 αντίστοιχα!) επιβεβαίωσαν τα πρόσφατα καλά αποτε-

λέσματα που είχαν και πήραν τη νίκη, μπροστά από τους Κυριακούση 

Π.- Καψαμπέλη Ι. και Μοίρα Κ.- Μανιό Ι.

Καμτσίου Τ Κοταράς Κ 55,48

Κυριακούση Π Καψαμπέλης Ι 54,60

Μοίρας Κ Μανιός Ι 53,66

Θεοδώρου Δ Γεωργόπουλος Γ 53,35

Βρούστη Τ Βρούστης Α 53,32

Λατουσάκης Μ Αναστασάτος Αρ 53,13

Στο 1-8 οι Τίνα Μούλιου – Γιάννης Τουλούπας κέρδισαν εύκολα και 

με διαφορά από τους δεύτερους Ε. Τσοπέλη – Α. Πουρνάρα. Αυτοί 

με τη σειρά τους άφησαν σε απόσταση τους υπόλοιπους, από τους 

οποίους ξεχώρισαν, στην τρίτη θέση, οι Δ. Μοίρας – Ε. Τσίκας.

Μούλιου Τ Τουλούπας Ι 61,25

Τσόπελη Ε Πουρνάρας Α 58,10

Μοίρας Δ Τσίκας Ε 55,87

Σπανού Αν Βλάχος Θ 55,23

Συκιώτη Χ Δαρκαδάκης Α 54,49

Χατζηκόκκινου Κ Παπακωνσταντίνου Αι 54,35

Οι έξη πρώτοι της
τελικής κατάταξης: 

1-8

(στον τελικό συμμετείχαν 
32 ζεύγη)

Στο 1-5 επίσης ξεχώρισαν τα δυο πρώτα ζεύγη και τελικά  τη νίκη 

πήραν οι Θ Νέστορα - Μ Δασκαλάκης, με καθαρή διαφορά από τους 

δεύτερους, Σ. Μπουφίδη -  Γ. Αρμπή. Στην τρίτη θέση οι Ε. Ρηγάτος 

– Α. Κουρογένης 

Νέστορα Θ Δασκαλάκης Μ 60,16

Μπουφίδης Σ Αρμπής Γ 58,46

Ρηγάτος Ε Κουρογένη Α 55,67

Σιγανός Δ Σκάλκος Ε 54,95

Τσαμουσοπούλου Β Τσαμουσόπουλος Η 54,72

Βατσολάκη Ε Ταλαδιανού Σ 53,72

Οι έξη πρώτοι της
τελικής κατάταξης: 

1-5

(στον τελικό συμμετείχαν 
20 ζεύγη)



11

����� ����	
��
��μ� ���μ���	 
��’ ���μ� �� 3 �����
��������	 μ� ������ μ�����:

����
���� (μ� ��� �������)      270 € 

����
���� (μ� ��� �����)          230 € 

��
���� (μ� ��� �������)           180 € 

��
���� (μ� ��� �����)               150 € 

���
���� (μ� ��� �������)          145 € 

���
���� (μ� ��� �����)             125 € 

� ������ ��μμ���!�	 ������ �� ����������� μ� ���
������� 60  € ��� ��μ����.

"�μ��#���	:

$ %����� 2 ��	 12 ��#� ������ ��� ��μ���� ��� ����� ���	

$ &� ����������� 
��’ ��� �� ����
��� ��� �������� 
���	 ������� 
�� �����μ���

���������� – ���������

��� ���������������!: 2106855191, 2106856262, 6976400126 

"��� ����μ���: 6944399855 

#�$�%�� ���&��'��: 6978489280 

������� HOTEL 
��������� 	�
���
� ���	�

3�� ��������
��
��� & ������

�	�� ���

25 - 28 ����


�������	

����

������
�������


������ �	
���� 
�� �����
������� 155 €
	��
����� 225 €
�������� 135 €
����
�
���   60 €

�������� �	

�����
'�����������	 *. 6979 473455
+����� �. 6945 438884
-��!�� '. 6932 319323

�������	

�����

�����������
�������
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Οι συνδυασμοί 109x και J10x στην άμυνα
Οι αντίπαλοι παίζουν έξι πίκες και κρατώ-

ντας: #1094 $873 ^KQ106 &952 κάνετε 

αντάμ το Ρήγα καρό. Κατεβαίνει ο εξής μορ: 

#J865 $AKQ2 ^7 &KQJ3. Ο εκτελεστής 

παίρνει τον Άσσο καρό, πηγαίνει στο μορ 

με τον Άσσο κούπα, απ’ όπου παίζει μικρή 

πίκα, ο συμπαίκτης το τρία και ο εκτελεστής 

τη Ντάμα. Σ’ αυτή την πρώτη λεβέ των ατού, 

πρέπει να παίξετε το δέκα ή το εννέα. Ας 

δούμε όλη τη διανομή. 

Στις έξι πίκες, οι αντίπαλοι χάνουν οπωσδή-

ποτε τον Άσσο σπαθί και δεν πρέπει να χά-

σουν λεβέ στα ατού. Αν παίξετε το τέσσερα 

πίκα δεν αφήνετε κανένα περιθώριο στον 

εκτελεστή να κάνει λάθος - η μοναδική του 

ελπίδα είναι να ήταν  αρχικά δίφυλλος ο Ρή-

γας πίκα στην Ανατολή και τραβώντας τον 

Άσσο να πέσει. Αν όμως παίξετε το δέκα ή το 

εννέα, δημιουργείται στη σκέψη του εκτελε-

στή και ένα άλλο ενδεχόμενο, να έχει η Δύση 

109 ξερά και η Ανατολή Κ43. Στην περίπτω-

ση αυτή πρέπει να πάει στο μορ με το ρήγα 

κούπα και να παίξει το Βαλέ πίκα. Το τι είναι 

σωστό να παίξει ο εκτελεστής αν κάνετε το 

mandatory false card (μάeντeτeρι= υπο-

χρεωτικός, επιτακτικός), θα το δούμε στη 

συνέχεια, είναι όμως προφανές ότι αν παίξε-

τε το τέσσερα στον πρώτο γύρο των ατού, ο 

εκτελεστής δεν μπορεί να κάνει λάθος.       

στα μαύρα χρώματα θα παίζει το μεγαλύτε-

ρο φύλλο και στα κόκκινα το μικρότερο]. Αν 

η Ανατολή παίζει τυχαία τα μικρά φύλλα, ο 

Νότος θα πρέπει να μαντέψει αν θα παίξει 

στο κεφάλι τον Άσσο (παίζοντας για Ρήγα 

δίφυλλο αριστερά) ή αν θα συνεχίσει με το 

Βαλέ (παίζοντας για δεκάρι δίφυλλο δεξιά). 

Οι περισσότεροι εκτελεστές βρίσκουν πιο 

εντυπωσιακό το δεύτερο, ειδικά αν υπάρ-

χουν θεατές, όμως η Ανατολή μπορεί να έχει 

αφήσει έξω με K1074!. 

Ας κάνουμε εδώ μια παρένθεση, εξηγώντας 

γιατί η Ανατολή πρέπει να παίζει άλλοτε το 

τέσσερα και άλλοτε το επτά, σε παρόμοι-

ες περιπτώσεις, αυτό που ήδη ονομάσαμε 

non-mandatory false card. Ας υποθέσουμε, 

λοιπόν, ότι παίζει πάντα το μικρότερο φύλλο 

της και ας δούμε πως φαίνεται αυτό από την 

πλευρά του εκτελεστή. Ο εκτελεστής έχει 

AJ82 στο χέρι του για Q964 στο μορ. Οι κα-

τανομές που του δίνουν ελπίδα να μη χάσει 

καμία λεβέ στο χρώμα (αρκεί να μαντέψει) εί-

ναι οι εξής: (α) K7 1053 [δηλαδή να έχει K7 ο 

αριστερά αντίπαλος και 1053 ο δεξιά] (β) K5 

1073 (γ) Κ3 1075 (δ) Κ53  107 (ε) Κ73 105 και 

(στ) Κ75 103. Ας υποθέσουμε ότι και ο άλλος 

αμυνόμενος (η Δύση) είναι αρχάριος και παί-

ζει κι αυτός το μικρότερό του φύλλο. Συμβο-

λίζουμε με «χ,ψ» το ζεύγος των φύλλων που 

έπαιξαν οι αμυνόμενοι [η Δ έπαιξε το χ, η Α το 

ψ]. Τότε στο (α) αντιστοιχεί το (7,3), στο (β) το 

(5,3), στο (γ) το (3,5) στο (δ) το (3,7), στο (ε) 

το (3,5) και στο (στ) το (5,3). Παρατηρούμε 

ότι τα ζεύγη (7,3) και το (3,7) είναι μοναδικά 

και παραπέμπουν αντίστοιχα στα (α) και (δ), 

δηλαδή στις περιπτώσεις αυτές τα χαρτιά που 

κρατάνε οι αμυνόμενοι είναι «ανοιχτό βιβλίο» 

και ο Νότος ξέρει ακριβώς πως να παίξει. Το 

ζεύγος, όμως, (3,5) εμφανίζεται δύο φορές 

και ο Νότος δεν μπορεί να ξέρει αν προέρχε-

ται από το (γ) ή από το (ε), οπότε θα μαντέψει, 

στατιστικά, τις μισές φορές. Το ίδιο και με το 

(5,3). 

  ΥποχρεωτικόΥποχρεωτικό
και μη υποχρεωτικό και μη υποχρεωτικό false cardfalse card

Γιώργος Κλείτσας

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

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

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# K 3
$ 10 6 4
^ 9 8 5 4 2
& A 7 6

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

Όταν ο αμυνόμενος, που κρατάει τα κρίσιμα 

φύλλα 109x, παίζει μετά το μορ, η κατάστα-

ση, όσον αφορά την ανάλυση, είναι ακριβώς 

η ίδια 

Ο εκτελεστής παίζει το πέντε από το χέρι 

του, η Δύση το τρία, η Ντάμα από το μορ και 

πάλι η Ανατολή πρέπει να παίξει, στην τύχη, 

το εννέα ή το δέκα. Η εικόνα που επιδιώκει 

να υποβάλλει στη σκέψη του εκτελεστή, εί-

ναι η κάτωθι: 

Α Q 8 2

K 3 Δ 
Β

 
Ν

 Α 10 9 4

J 7 6 5

Α Q 8 2

K 4 3 Δ 
Β

 
Ν

 Α 10 9

J 7 6 5

Αν ο εκτελεστής αποφασίσει ότι έτσι στέ-

κουν τα φύλλα, θα έρθει στο χέρι του με 

άλλο χρώμα και θα παίξει το Βαλέ, χάνοντας 

μία λεβέ. Αν το εννέα το έχει ο εκτελεστής, 

δηλαδή το χρώμα είναι μοιρασμένο:

Α Q 8 2

K 3 Δ 
Β

 
Ν

 Α 10 7 4

J 9 6 5

δεν υπάρχει πλέον το mandatory false card 

αλλά το non-mandatory false card. Η Ανα-

τολή, όταν ο εκτελεστής κάνει την εμπάσα 

της ντάμας, πρέπει να παίζει στην τύχη 

περίπου τις μισές φορές το τέσσερα και τις 

μισές φορές το επτά [ένας απλός τρόπος εί-

ναι να έχει αποφασίσει εκ των προτέρων ότι 



13

Συμπέρασμα: αν οι αμυνόμενοι παίζουν πά-

ντα το μικρότερο φύλλο τους, ο εκτελεστής 

θα παίζει σωστά στις 2 από τις 6 περιπτώ-

σεις και [στατιστικά] σωστά στις 2 από τις 

υπόλοιπες 4, επομένως συνολικά στα 4/6, 

δηλαδή στο 67% περίπου των περιπτώ-

σεων. Αν, αντίθετα, οι αμυνόμενοι παίζουν 

στην τύχη τα μικρά τους φύλλα, ο Νότος δεν 

θα έχει καμία ένδειξη (όλοι οι συνδυασμοί 

θα είναι ισοπίθανοι) και [στατιστικά] θα παί-

ζει σωστά μόνο στο 50% των περιπτώσεων. 

Μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα άσκηση για 

τους αναγνώστες θα ήταν να ελέγξουν τι 

γίνεται αν ο ένας αμυνόμενος [π.χ. η Ανα-

τολή] παίζει πάντα το μικρότερό του φύλλο 

ενώ ο συμπαίκτης του παίζει τα μικρά φύλλα 

στην τύχη. Εμείς το κάναμε και βρεθήκαμε 

μπροστά σ’ ένα παράδοξο! Εδώ τελειώνει η 

παρένθεση.         

Στην αρχική θέση, αν η Δύση έχει Q3 αντί 

για K3 και ο Βορράς AK82 αντί για AQ82, δεν 

αλλάζει απολύτως τίποτε για την Ανατολή, 

όσον αφορά το mandatory false card. Πάλι 

πρέπει να παίξει το δέκα ή το εννέα, όταν 

ο εκτελεστής τραβήξει ένα από τα μεγάλα 

ονέρ του μορ. Διαφορετικά, δεν αφήνει πε-

ριθώριο λάθους στο Νότο, ο οποίος θα παί-

ξει για Ντάμα δίφυλλη. Αυτή η εναλλαγή της 

Ντάμας με το Ρήγα, εμφανίζεται και σε πολ-

λούς άλλους συνδυασμούς,  που θα αναπτύ-

ξουμε σε επόμενα τεύχη του περιοδικού.

Τo mandatory false card με το συνδυασμό 

J10x γίνεται όταν ο εκτελεστής έχει ένα 

επτάφυλλο χρώμα στο χέρι του και σόλο στο 

μορ στο χρώμα αυτό.

Μία ισοδύναμη κατάσταση προκύπτει, αν 

μεταφέρουμε ένα μικρό φύλλο από το χέρι 

του Νότου στο χέρι του μορ ώστε να έχου-

με KQ9872 για 63. Αν ο μορ δεν έχει άλλο 

κατέβασμα, το mandatory false card της 

Δύσης μπορεί να οδηγήσει το Νότο σε λάθος 

παίξιμο.

Η βασική ιδέα που υπάρχει σε κάποια χέρια 

που εξετάσαμε μέχρι τώρα  [να φανταστεί 

ή, έστω, να μην αποκλείσει ο εκτελεστής, το 

ενδεχόμενο να έχει 109 ξερά ο αμυνόμενος], 

μπορεί να επεκταθεί. Π.χ. ο μορ έχει σικάν 

και ο εκτελεστής AKJ764. Τo σωστό παίξιμο, 

για να δώσει μόνο μία λεβέ στο χρώμα, είναι 

να παίξει άσσο, ρήγα και λιμό μήπως η ντά-

μα στα χέρια των αντιπάλων είναι τρίφυλλη. 

Αν όμως ο αμυνόμενος που έχει 10983 παί-

ξει στον άσσο του Νότου ένα εκ των δέκα, 

εννέα ή οκτώ και στη συνέχεια στο Ρήγα 

πάλι ένα εκ των δέκα, εννέα ή οκτώ, ο Νότος 

μπορεί να πιστέψει ότι ο εν λόγω αμυνόμε-

νος έχει 1098 ξερά και ο άλλος αμυνόμενος 

Q532 (αντί για Q52 που έχει στην πραγμα-

τικότητα) και να παίξει στον τρίτο γύρο του 

χρώματος τον Βαλέ. 

(συνεχίζεται)

 Υποχρεωτικό
και μη υποχρεωτικό false card

3

J 10 5 Δ 
Β

 
Ν

 Α A 4

K Q 9 8 7 6 2

Στο διάγραμμα ο Νότος παίζει το τρία από 

το μορ, βάζοντας από το χέρι του το ρήγα. 

Η Δύση πρέπει να παίξει το βαλέ ή το δέκα 

και ποτέ το πέντε, το οποίο δεν κερδίζει σε 

καμία περίπτωση.  Παίζοντας το Βαλέ ή το 

δέκα η Δύση θέλει να δημιουργήσει στον 

εκτελεστή την ψευδαίσθηση ότι έχει J10 

ξερά και η Ανατολή Α54, ώστε να παίξει τη 

Ντάμα στη δεύτερη λεβέ. 

Καλλιτεχνικό

ìðñßôæ
# 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

Σχετικά εύκολο ήταν το πρόβλη-
μα double dummy του προηγού-
μενου τεύχους, αρκεί να πήγαινε 
το μυαλό μας στο «κλειδί» του, 
που είναι να προετοιμάσει και να 
πραγματοποιήσει ο εκτελεστής 
το ξεσκαρτάρισμα των &ΑΚ, την 
κατάλληλη στιγμή, κάνοντας, 
ουσιαστικά, dummy reversal.

Λύση του προβλήματος: Στην αντάμ της 

Ντάμας κούπα διώχνουμε ένα μικρό σπαθί 

από το μορ, κερδίζοντας στο χέρι μας με το 

Ρήγα. Τραβάμε τον Άσσο κούπα και ξεσκαρ-

τάρουμε ένα ακόμα μικρό σπαθί (προσοχή: 

αν στον Άσσο ή Ρήγα κούπα διώξουμε καρό 

από το μορ το συμβόλαιο δεν βγαίνει). 

Στη συνέχεια παίζουμε το 7 πίκα και, αν δεν 

μπει το 9, βάζουμε το 8 του μόρ. Παίζουμε 

μικρό καρό που κόβουμε με το Ρήγα πίκα. 

Το 4 πίκα και, πάλι αν δεν μπει το 9 το 6, 

διαφορετικά την Ντάμα. Πάλι μικρό καρό 

από το μόρ που κόβουμε με μεγάλο ατού 

στο χέρι μας.

Από εκεί παίζουμε την τελευταία πίκα που 

έχει μείνει την οποία παίρνουμε με τον Άσσο 

του μορ. 

Στην τέταρτη (καλή) πίκα του μορ και στον 

Άσσο καρό ξεσκαρτάρουμε Άσσο και Ρήγα 

σπαθί. Ο μορ έχει πλέον μείνει με 4 καλά 

σπαθιά.

Σωστές απαντήσεις έστειλαν οι: 
Σταύρος Αβδούλος, Θανάσης Ακύλας, 
Μένιος Βλοχαιτόπουλος, Ιωσήφ 
Δριδάκης, Γιώργος Κότσης, Ιάσων 
Μεσθεναίος. 
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Σταύρος Αντωνιάδης
Email: drazen2004@yahoo.gr των

Τα μυστικάΤα μυστικά  

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

(μέρος 19ο)

# Κ9xx
$ KJxx 
^ Axx
& xxx

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Jx
$ xx
^ J9xxx
& KQ10x

Bορράς Ανατολή Νότος Δύση

πάσο πάσο 1$ πάσο

4$ πάσο πάσο πάσο

Ας αφήσουμε για λίγο τις υψηλές αναλύσεις 
και ας πάμε να δούμε ένα από τα προτε-

ρήματα που πρέπει να έχει ο καλός μπριτζέρ 
μόνο που, δυστυχώς, το συναντάμε σπάνια: 
την εκτίμηση στον πλησίον. Όπου πλησίον 
ο συμπαίκτης σας φυσικά. Να κουραστούμε 
εμείς για να μην κάνει λάθος αυτός; Και γιατί 
όχι; Κι αν τελικά το κάνει; Θα είναι πραγμα-
τικά διασκεδαστικό γιατί θα το επισημάνει 
μόνος και θα το διηγείται δεξιά και αριστερά 
γελώντας. Θα σας δώσω μερικά παραδείγματα 
αλτρουισμού, λοιπόν, ευθύς αμέσως - δεν είναι 
και πολύ συνηθισμένα πάντως.

Το πρώτο στάδιο έχει να κάνει με το ότι πρέπει 
να παίρνουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων 
όταν είμαστε περισσότερο πληροφορημένοι.

Η Δύση βγαίνει τον Ρήγα καρό που κερδίζει ο 
Άσσος. Ο εκτελεστής συνεχίζει με καρό κοφτό, 
Άσσο και Ρήγα κούπα, καρό κοφτό και μικρό 
σπαθί. Παίρνετε τη λεβέ και συνεχίζετε με τον 
Ρήγα σπαθί. Ο Νότος παίρνει με τον Άσσο και 
συνεχίζει με σπαθί που φορτσάρει η Δύση με 
τον Βαλέ. Τι κάνετε; Έχετε ήδη το μέτρημα: 
πέντε κούπες, ένα καρό, τρία σπαθιά και τέσ-
σερις πίκες φυσικά. Είναι η κατάλληλη στιγμή 
για «ορ ταμπλό» παίξιμο! Σίγουρα μπορεί να 
το ξέρει και ο συμπαίκτης, αλλά, φύλαγε τα 
ρούχα σου… Παίρνετε λοιπόν την Ντάμα και 
παίζετε σπαθί, αποφεύγοντας έτσι τη μία άνω.

 Το χέρι του Νότου: 

# Α10xx    $ ΑQxxx   ^ x    & Αxx 

Εάν η άμυνα έπαιζε πίκα ο εκτελεστής θα τα έβγα-
ζε και μάλλον θα παίρνατε πολύ κακό σκορ.

τον Άσσο πίκα και σόλο κούπα, οπότε θα έπρε-
πε να τραβήξει τον Άσσο κούπα.

 Το δεύτερο στάδιο έχει να κάνει με την πρό-
βλεψη των λαθών (γελοίων) του συμπαίκτη 
και με ποιον τρόπο πρέπει να τα δίνουμε όλα 
για να τα αποτρέπουμε.

Η αγορά: ( Ζεύγη )

# J8xx
$ Jx 
^ KQx
& xxxx

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Q1076
$ 10xxxx
^ 10x
& 10x

Νότος Δύση Bορράς Ανατολή

1^ 2$* 3^ 3$

4& 4$ 5& πάσο

6& πάσο πάσο πάσο

Η αγορά:

* Ισχυρή παρεμβολή, 6φυλλο χρώμα

Έπειτα από βαθιά περισυλλογή η Δύση αποφα-
σίζει να επιτεθεί με το 2 πίκα. Τι κάνετε; Κουτή 
ερώτηση; Με τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό να 
ξέρει πόσα φύλλα έχετε στο χρώμα. Πρέπει 
λοιπόν να βάλετε σε κάθε περίπτωση την Ντά-
μα. Εάν ο εκτελεστής περάσει τον Βαλέ, τόσο 
το χειρότερο γι’ αυτόν, αν όμως βάλει μικρό, 
εσείς πρέπει να βάλετε και πάλι την Ντάμα. 
Μόνο εσείς γνωρίζετε (με δεδομένη την αγορά 
και το πήδημα στις δυο κούπες) ότι ο εκτελε-
στής έχει σικάν κούπα και δυο πίκες. Έτσι ο συ-
μπαίκτης θα παίξει τον Ρήγα του αμέσως μόλις 
–αν-πιάσει χέρι. Τα κρυφά χέρια ήταν:

# K92
$ AKQ9xx 
^ Jx
& Kx

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# Ax
$ -
^ A98xxx
& AQJxx

Η κόντρα σας δεν είναι και τόσο σίγουρο ότι εί-
ναι καλή, άλλωστε ο συμπαίκτης σας έσπρωξε 
τους αντιπάλους στη μάνς, έπειτα από ένα cue-
bid του Νότου και … πρέπει να κάνετε κάτι.

Ο συμπαίκτης επιτίθεται με τον Ρήγα κούπα 
(έχει και την Ντάμα) και εσείς καβαλάτε. Με 
πιο φύλλο συνεχίζετε; 

 Ένα και μόνο φύλλο περιμένει για να χαρεί,τον 
Βαλέ κούπα! Παίζοντας με τον τρόπο αυτό-
πριν αντεπιτεθείτε με καρό, προς την πιθανή 
φουρκέτα - του δείχνετε ότι είχατε Άσσο και 
Βαλέ κούπα ξερά και όχι, ας πούμε, ΑJxx, όπως 
θα μπορούσε να σκεφτεί, οπότε η μπάζα που 
θα ρίξει το συμβόλαιο πρέπει να βρεθεί μάλλον 
στα μαύρα (έτσι θα μπορούσε να είναι) χρώμα-
τα. Σε διαφορετική περίπτωση ίσως να συνέχιζε 
καρό με καταστροφικές συνέπειες, γιατί τα κρυ-
φά χεριά ήταν:

# AKxx
$ 9xxx 
^ xx
& KQx

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 10xx
$ AJ
^ K10xxxx
& 10x

Η αγορά:

Ο συμπαίκτης βρήκε την μοναδική αντάμ που 
ρίχνει το συμβόλαιο και δεν πρέπει να κάνει 
λάθος στη συνέχεια. Θα ήταν πράγματι θανα-
τηφόρο χτύπημα για την άμυνα αν δεν συνέ-
χιζε με Ρήγα πίκα, μετά το πιάσιμο του Ρήγα 
σπαθί, εάν για παράδειγμα ο Νότος είχε σόλο 

Bορράς Ανατολή Νότος Δύση

1& 1^ 1# 2&

2# πάσο 3& 3^

3# πάσο πάσο 4^
πάσο πάσο 4# πάσο

πάσο Kοντρ Όλοι πάσο

# xx
$ KQxx
^ AQxx
& xxx

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# QJxx
$ 10xx 
^ x
& AJxxx
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# χ
$ Κχχx
^ QJχxxx
& χχ

1.
# Qxx

$ KJxxx

^ Qxxx

& x

2.
# x
$ AJ10xx
^ ΚQ9xχ 
& χχ

3.

Check Back Stayman

Εξασκηθείτε
στην αγορά β Μέρος

Στο προηγούμενο τεύχος εί-
δαμε τις συνέχειες μετά από 

1 σε μινέρ – 1 σε μαζέρ – 1ΧΑ 
που χρησιμοποιείται η αγορά 
2& σαν συμβατική – Check Back 
Stayman – για να εξερευνήσει 
την ύπαρξη 3φυλλου φιτ στο 
μαζέρ ή για να περιγράψει ορι-

Μετά από 1& – 1# - 1ΝΤ :

2^=4 φυλλο πίκα, 5 ή περισσότερα 
καρά, αδύνατο χέρι (αγορά «καναπές»)

2$=5φυλλο + πίκα, 4 φυλλο + κούπα, 
αδύνατο χέρι

2#=5φυλλο + πίκα, αδύνατο χέρι

2XA=Φυσικό, προτασιακό με 10-11 
πόντους

3&= 4 φυλλο πίκα, 5 ή περισσότερα 
σπαθιά, αδύνατο χέρι (αγορά «καναπές»). 
Τα φόρσινγκ ή προτασιακά χέρια με φιτ 
σπαθί περνάνε, όπως είπαμε, πρώτα 
από CBS

3^/3$  = Διχρωμία, τουλ. 5-5 στα 
χρώματα, προτασιακό χέρι

3# = 6φυλλο + χρώμα, προτασιακό 
χέρι. 

Οι παραπάνω αγορές είναι παρόμοιες 
μετά από άνοιγμα 1^ - απάντηση σε 
μαζέρ και επαναδήλωση 1ΧΑ. Ειδικά η 
αγορά 3^ είναι προτασιακή με φιτ καρό 
και 4φυλλο, ακριβώς, το μαζέρ. Η αγορά 
3& εξακολουθεί να είναι αδύνατη και 
καναπές (5+ σπαθιά). Παρόμοιες επίσης 
είναι οι απαντήσεις μετά από απάντηση 
1$, αντί 1#.

# xχ
$ KQ10xxx
^ Axx
& Jx

4.
# Qx

$ Qxxx

^ x
& K10xxxx

5.
# AQJx

$ KJxxx
^ χ 
& QJχ

6.

# Kxχ
$ QJ9xxχ
^ A
& Qχχ

7.
# J10

$ AQJx

^ QJ9x

& 10xx

8.
# AQJxx

$ KQ10xxx
^ x 
& χ

9.

# Qxχ
$ AQxχ
^ AJxxχ
& χ

10.

σμένα φόρσινγκ ή προτασιακά 
χέρια που είναι δύσκολο να αγο-
ραστούν αλλιώς. Τώρα θα δούμε 
τις συνέχειες, μετά την παραπά-
νω σειρά αγορών, που δεν πρέ-
πει να χρησιμοποιηθεί η αγορά 
2& αλλά άλλες, φυσικές, αγορές 
και τι αυτές σημαίνουν.

Η σύμβαση Check Back Stayman καλό είναι 
να παίζεται, κατόπιν συμφωνίας με τον 
συμπαίκτη και με μικρές μετατροπές, και 
μετά τις συνέχειες α) 1$ - 1# - 1ΧΑ και
β) 1& - 1^ - 1ΧΑ.

AΣΚΗΣΕΙΣ Αγοράστε με τα παρακάτω 
χέρια μετά από 1& – 1# - 1ΝΤ:

Θα παρατηρήσατε φυσικά ότι στο Μπριτζ θα 
πρέπει να τα σκέφτεστε όλα.

Η αγορά (Α-Δ στη δεύτερη):

# Jxx
$ QJ10 
^ QJxxx
& xx

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# A9x
$ 72
^ A10xx
& J9xx

Bορράς Ανατολή Νότος Δύση

- - 3& κόντρ

5& κόντρ Όλοι πάσο

Η Δύση βγαίνει τον Άσσο κούπα και συνεχίζει 
με τον Ρήγα. Αφού έχει δει το δικό σας 7. Όταν 
εσείς απαντάτε με το 2, συνεχίζει με τον Ρήγα 
πίκα. Εσείς ενθαρρύνετε με το 9 και αυτός 
συνεχίζει με μικρό προς τον Άσσο σας και σεις 
γνωρίζετε ότι ο Νότος έχει άλλη μια χανόμενη 
πίκα. Τι παίζετε; 

Μια ακόμη περίπτωση που πρέπει να προβλέ-
ψετε. Ο συμπαίκτης σας είχε έξι κούπες ( σε 
άλλη περίπτωση θα συνέχιζε για να κόψετε) 
και εσείς ξέρετε ότι έχει τέσσερις πίκες. Του 
μένουν τρία φύλα στα μινέρ, εκ των οποίων 
δυο τουλάχιστον καρά ( με δεδομένο το μπα-
ράζ ανοίγματος).

Μετρήσατε επίσης 12 πόντους στα μαζέρ: 
λίγοι για το κοντρ που έκανε, κατά συνέπεια 
υπάρχουν πολλές πιθανότητες να έχει τον 
Ρήγα καρό.

Εάν συνεχίσετε με πίκες, ο συμπαίκτης σας θα 
πάρει χέρι και θα ψάχνει να βρει ποιος έχει τον 
Άσσο καρό! Δεν θα έπρεπε να έχει αμφιβολίες; 
Ίσως νάναι κι έτσι αλλά γιατί να μην καθαρί-
σετε το τοπίο τραβώντας τον Άσσο καρό, αντί 
να διακινδυνέψετε να σας βάλει σε διπλοτσάκα 
κούπα; Και, επειδή το χέρι του ήταν: 

  # ΚQ72    $ ΑΚxxxx   ^ Κx    & x

η βοήθεια στον συμπαίκτη σας γράφει έξι 
μέσα!

Τα συμπεράσματα; Οι δεμένες άμυνες βασί-
ζονται σε αυτά τα δυο πράγματα που αναλύ-
σαμε προηγούμενα. Ο αμυνόμενος που ξέρει 
παραπάνω πράγματα στην διανομή πρέπει να 
παίρνει πρωτοβουλία και να βρίσκει τρόπο να 
προβλέψει και να αποτρέψει πιθανά λάθη του 
συμπαίκτη. Πολύ δουλειά έτσι; Ίσως ναι, θέλε-
τε όμως να κερδίζετε η όχι;

 

Οι λύσεις των ασκήσεων στην σελίδα 27

Λουκάς Ζώτος
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
2ο (***)

Εξασκηθείτε στην εκτέλεση
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
1ο (**)

Ζεύγη. όλοι

στη δεύτερη,

μοίρασε o N

Ομάδες. Όλοι στη

δεύτερη, μοίρασε ο Ν

      Οι λύσεις στη σελίδα 29 

Αντάμ: #4

Στο 4 πίκα που βγαίνει η Δύση, η 

Ανατολή βάζει το 9. Πώς συνεχίζετε; 

Προσοχή! Παίζετε αγώνες ομάδων.

# 8
$ AJ92
^ A982
& A763

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# AQ10 
$ K10
^QJ104
& J1054

# AQ62
$ K72
^ KJ9
& A54

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# 9
$ A54
^ AQ1084
& KQJ6

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1^

πάσο 1 # πάσο 2 &
πάσο 2 $* πάσο 3$**

πάσο 4 ^ πάσο 4ΧΑ

πάσο 5 ^*** πάσο 5ΧΑ

πάσο 6 ^ πάσο 7^
Όλοι πάσο

Μοίρασε ο Βοράς, οι Β-Ν στη δεύτερη.

ΕΝΑ  ΘΕΑΜΑΤΙΚΟ &ΕΝΑ  ΘΕΑΜΑΤΙΚΟ &
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΙΠΛΟ ΣΚΟΥΙΖΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΙΠΛΟ ΣΚΟΥΙΖ

# 1065
$ 53 
^ KJ107
& J1085

# J83
$ AKQ1087
^ 8
& AKQ

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# KQ42
$ -
^ AQ653
& 9643

# A97
$ J9642
^ 942
& 72

Bορράς Ανατολή Νότος Δύση

πάσο 1^ πάσο 2 $
πάσο 2 # πάσο 4 XA

πάσο 5 ^ πάσο 6 XA

Η Ανατολή τόλμησε να ανοίξει με τους 11 πό-
ντους της (αλλά με 21/2 άμεσες λεβέ και με 6 
χανόμενες) και τώρα ποιος μπορούσε να κρατή-
σει τη Δύση!

Ο Βοράς βγήκε τον &J. Ο εκτελεστής πήρε με 
τον &Α και έπαιξε αμέσως πίκα για τον #Κ 
του μορ. Ο Νότος άρπαξε τον #Α (λάθος!) και 
γύρισε σπαθί, που το κέρδισε με τον &Κ ο εκτε-
λεστής.

Δοκίμασε αμέσως τις πίκες, τις βρήκε μοιρα-
σμένες και φυσικά ξεσκάρταρε το $7. Ο Νότος 
πέταξε το $2 και ο Βοράς το ^7.

Ήρθε τώρα στο χέρι με τη &Q, όπου ο Νότος, 
για να κρατήσει τον  $J 4φυλλο, έδωσε το ^2, 
και έπαιξε τις κούπες, με την ελπίδα να βρει τον 
$J τρίφυλλο.

$Α και $Κ, ξεσκαρτάρει από τον μορ δύο 
καρά.

# -
$ - 
^ KJ10
& J

# -
$ Q108
^ 8
& -

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# -
$ -
^ AQ6
& 9

# -
$ J 9
^ 94
& -

Η θέση τώρα είναι:

Η Δύση παίζει και την $Q. O Βοράς δίνει το 
^10. Κρίμα, ο $J δεν πέφτει. Ο μορ ξεσκαρτά-
ρει το &9 και ο εκτελεστής κάνει απελπισμένα 
την εμπάσα καρό όπου, ώ του θαύματος, το 3ο 
καρό κερδίζει τη 12η λεβέ! 

Αν εξετάσουμε το παίξιμο, θα δούμε ότι η άμυ-
να έπρεπε να αφήσει έξω δύο φορές τον #Α. 
Τώρα ο εκτελεστής δεν μπορεί να τραβήξει την 
4η πίκα, παρά μόνο παίζοντας καρό, οπότε το 
σκουίζ καταστρέφεται. Αλλά έστω παίρνοντας 
τον #Α στον 1ο ή στον 2ο γύρο, αν παιχθεί 
καρό, πάλι το σκουίζ χαλάει. Και φυσικά το ίδιο 
ισχύει, αν η αρχική έξοδος ήταν καρό. Στην 
τελευταία περίπτωση βέβαια, ο εκτελεστής θα 
ήταν αναγκασμένος να κάνει την εμπάσα, αφού 
ακόμη λείπει ο #Α, αλλά πλέον η μοναδική του 
ελπίδα θα ήταν να πέφτει ο $J.

Στο πρόσφατο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών, στην 1η 
ημερίδα στο όπεν, η διανομή Νο 5 είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

ΝΙΚΟΣ  ΑΣΜΕΝΙΑ∆ΗΣ

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1^

πάσο 1$ πάσο 1XA

πάσο 3XA Όλοι πάσο

* Τέταρτο χρώμα
** Καλό χέρι, μήκος στις κούπες
*** 0 - 3 Άσσοι (από 5)

Αντάμ: &8
Υπάρχει μια χανόμενη κούπα την οποία 

μπορείτε να διώξετε αν περνάει η εμπάς 

πίκα. Πριν, όμως, παίξετε το μεγάλο 

σλεμ στο 50% σκεφτείτε μήπως υπάρχει 

καλύτερος τρόπος.
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πρωταθλητές Γιώργος Ρούσσος

38 Άμυνα για

# A10
$ AQ42
^ AQ103
& AJ10

# KJ2
$ J85
^ J85
& KQ83

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Q6
$ K1097
^ K972
& 952

# 987543
$ 63
^ 64
& 764

Ας δούμε μια περίπτωση «μαντεψιάς».

Καθισμένος στην θέση της Δύσης, σε 
αγώνα ζευγών, βλέπεις τον εξ αριστερών 
σου Βορρά να ανοίγει τις αγορές με 2ΝΤ, 
τράνσφερ 3$ ο Νότος, που στην συνέ-
χεια πασάρει στις 3# του ανοίξαντα.

Ο σύντροφος σε πετυχαίνει ανταμάρο-
ντας το 5& και κατεβαίνει ο ακόλουθος 
μορ:

Δεν μάντεψα σύντροφε. Πόσες φορές έχεις ακούσει ή έχεις 
πει αυτή την ατάκα ύστερα από κάποια καταστροφή;
Είναι όμως πάντα έτσι;

Ο εκτελεστής έχει δείξει ήδη 8 πόντους. 
Αν έχει τους δυο Ασσορηγάδες στα κόκ-
κινα, σύνολο πόντων 22, το συμβόλαιο 
χάνει μόνο τέσσερις μπάζες στα μαύρα. 
Αν έχει ΑΚ και ΚQ ή ΑΚ και ΑQ το συμβό-
λαιο εξαρτάται από το ποιος έχει τον &J. 
Αν ο εκτελεστής κρατάει ΑQ και ΑQ στα 
κόκκινα πρέπει να ελευθερώσουμε και 
τους δυο Ρηγάδες του συντρόφου.

Σε όλες τις περιπτώσεις η &Q δεν τρα-
βιέται και πρέπει να βρούμε τον Ρήγα 
του συντρόφου. Αν τον βρούμε, με τον 
&J ο σύντροφος θα τον παίξει και σπαθί 
για την Ντάμα μας και μια κάτω, με τον 
άλλο Ρήγα κόκκινο θα γυρίσει μεγάλο 
σπαθί.

 Με αυτές τις σκέψεις και μια και τα κόκ-
κινά σου είναι ίδια, γυρίζεις στην τύχη 
το ^8 και χαρίζεις το συμβόλαιο στους 
αντιπάλους και το απόλυτο μηδέν στον 
άξονά σου. 

Τα τέσσερα χέρια ήταν:

Ο εκτελεστής ανεβαίνει την Ντάμα σου 
με τον Άσσο του και παίζει #Α και #10,  
που το πιάνει ο σύντροφος με την Ντάμα 
του. Κάνε άμυνα.

Ανεβαίνεις την Ντάμα με τον Ρήγα σου; 
Σωστά, και τώρα τι παίζεις;

Καταρχήν ο εκτελεστής έχει ντάμπλετον 
στα ατού και τουλάχιστον τρία σπαθιά. 
Αν είχε δυο θα προσπαθούσε να κόψει 
το τρίτο του μορ με το άχρηστο ατού του 
χεριού του. Ποιος όμως έχει τον Βαλέ; Ο 
σύντροφος μπορεί να έχει βγει από 52 ή 
952 ή 1052 ή J95 ή J52.

# KJ2
$ J85
^ J85
& KQ83

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# 987543
$ 63 
^ 64
& 764

Ο εκτελεστής έριξε τον Ρήγα του συντρό-
φου περνώντας το 10 και εσύ άρχισες 
την κλάψα, ότι δεν μάντεψες σε ποιο από 
τα δυο κόκκινα ο εκτελεστής δεν έχει 
δεκάρι.

Και όμως έχεις κάνει λάθος. Η Brigitta 
σου χάρισε τον τρόπο να μαντέψεις σω-
στά αλλά εσύ δεν τον αναγνώρισες. Δεν 
σκέφτηκες ότι με ντάμπλετον πίκα, ο 
εκτελεστής ή έχει δυο 4φυλλα στα κόκ-
κινα ή έχει κάποιο 5φυλλο. Και αν έχει 
5φυλλο είναι πολύ πιθανότερο το 5φυλλο 
να είναι καρό παρά κούπα. Με 5φυλλο 
καρό ο εκτελεστής, εκτός του ότι η πιθα-
νότητα να κρατάει και το 10 είναι αυξη-
μένη, περνάει την Ντάμα. Ο σύντροφος 
κερδίζει με τον Ρήγα και γυρίζει σπαθί, 
πιάνεις και παίζεις τώρα κούπα αλλά ο 
εκτελεστής βάζει τον Άσσο, συνεχίζει με 
Άσσο και λιμό καρό που κόβει, καθαρίζει 
τα καρά και έρχεται στο χέρι με τον &J 
για να διώξει την χανόμενη κούπα του 
μορ στο καλό 12ο καρό του.
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ÃñÜöåé ï Âüñåéïò

Όλοι στη δεύτερη, μοίρασε ο Β

# Q843
$ A5
^ AK
& A10762

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# AK5
$ KQ10643
^ 9752
& -

Τραβάτε το $Κ και παίζετε καρό. 

Η Δ αναγκάζεται να κόψει τη λεβέ 

που θα κέρδιζε ο συμπαίκτης της και 

ταυτόχρονα να παίξει ατού προς τη 

φουρκέτα σας. Η πλήρης διανομή:

Δείτε μία παρόμοια διανομή που 

παίχθηκε σε αγώνα ζευγών:

ΒΝ στη δεύτερη, μοίρασε η Α

Από τη θέση του Ν εκτελείτε 6$ και 

η Δ βγαίνει το ^8 που κερδίζετε στο 

μορ. Όλα φαίνονται εύκολα σε αυτή τη 

διανομή, αλλά όταν παίζετε τον $Α 

η Α ξοφλάει καρό. Με δύο χανόμενες 

από ατού μπορεί αυτή τη στιγμή να 

απογοητευτείτε και να τα παρατήσετε, 

αλλά στο μπρίτζ, όπως και στη ζωή, 

η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Τραβάτε 

τον &Α, ξοφλώντας από το χέρι καρό 

και κόβετε ένα σπαθί. Παίζετε καρό 

προς το μορ, παρατηρώντας το ^3 

της Δ (πιθανό δίφυλλο) και κόβετε 

ακόμη ένα σπαθί, όπου ακολουθούν 

όλοι. Συνεχίζετε με #Α, πίκα στη #Q 

και πίκα στο #Κ. Όταν, στη λεβέ αυτή,  

ακολουθούν και οι δύο αμυνόμενοι, 

ξέρετε ότι η θέση είναι:

 

# 8
$ 5
^ -
& 10 7

# -
$ J 987
^ -
& -

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# -
$ -
^ QJ
& KJ

# -
$ KQ10
^ 9
& -

# Q843
$ A5
^ AK
& A10762

# J72
$ J9872
^ 83
& Q95

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 1096
$ -
^ QJ1064
& KJ843

# AK5
$ KQ10643
^ 9752
& -

Μεταξύ των πολλών συμβολαίων που 

παίχθηκαν σε αυτή τη διανομή, σε ένα 

τραπέζι ο Ν βρέθηκε να εκτελεί 4# 

κοντρέ (η Α άνοιξε την αγορά με 1&, ο 

Ν αγόρασε αμέσως 4# και η Δ κόντραρε 

για τιμωρία για να πασάρουν όλοι). Η Δ 

βγήκε το &J και η Α πήρε με την &Q 

και συνέχισε με τον &Α. Ο εκτελεστής 

έκοψε και έπαιξε ένα γύρο ατού με τον 

#Α. Όταν η Α δεν ακολούθησε έπαιξε 

καρό στη ^Q, τράβηξε τον $Α, έκοψε 

κούπα στο χέρι, έπαιξε καρό στο ^J και 

έκοψε ακόμη μία κούπα στο χέρι. Στη 

συνέχεια έπαιξε τον ^Α και καρό. Η Δ, 

που έχει μείνει μόνο με ατού, έκοψε και 

δεν μπορεί να εμποδίσει τον εκτελεστή 

να πραγματοποιήσει ακόμη δύο λεβέ. 

Αν παίξει μεγάλη πίκα ο εκτελεστής 

αφήνει έξω και πραγματοποιεί τις δύο 

τελευταίες λεβέ με τα #Κ #10. 

# 3
$ A1096
^ AQJ53
& 876

# QJ972
$ J82
^ K107
& J9

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# -
$ KQ743
^ 9
& AKQ5432

# AK108654
$ 7
^ 8642
& 10

Όταν παίζουμε σε ένα οκτάφυλλο φιτ, 2 στις 3 φορές 
(περίπου 68%) τα ατού που μας λείπουν είναι μοιρασμένα 
στους αντιπάλους 3-2 και 1 στις 4 (περίπου 28%) είναι 
μοιρασμένα 4-1. Περίπου τέσσερις φορές στις εκατό 
διανομές τα ατού θα είναι μοιρασμένα 5-0. Στις περιπτώσεις 
αυτές η ψύχραιμη αντιμετώπιση του γεγονότος είναι ο 
καλύτερος σύμβουλος:
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ÄéáâÜæïíôáò ôá öýëëá

Βορράς Ανατολή Νότος Δύση

1^ πάσο 1# 2ΧΑ (*)

3ΧΑ πάσο 4# πάσο

πάσο πάσο

# A K 2

$ A J 3

^ A J 8 3 2

& K 2

ΜΙΑ ΑΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
Τα προγράμματα κατασκευής προετοι-
μασμένων διανομών από ηλεκτρονικό 
σύστημα υπολογιστή, έχουν σαν απο-
τέλεσμα την αυξημένη δυσκολία στην 
αγορά, εκτέλεση και άμυνα, κυρίως λόγω 
των συχνά απονεμομένων SUPER MISFIT.
Κανένα σχόλιο για τη συχνότητα στην 
«αφύσικη» κατανομή, παρά μόνον ότι 
είναι μία ΕΥΚΑΙΡΙΑ για αυξημένη ανάλυ-
ση ...
Με αυτό το σκεπτικό «έστησα» την πα-
ρούσα διανομή...
Υποθέτουμε αγώνα ομάδων, με τον άξο-
να BN στη ζώνη, και το Βορρά να έχει 
μοιράσει.
Ακολουθούν οι αγορές:
(*) Διχρωμία στα MINORS

Με αυτό το σκεπτικό είδε ότι δεν τον 
έπαιρνε να δοκιμάσει τις πίκες και έπαι-
ξε καρό για να ξεμπλοκάρει το ρήγα 
στο χέρι ΔΙΧΩΣ να αγγίζει τα ατού, που 
στερούν το μορ από ένα κατέβασμα. Η 
πλήρης διανομή ήταν:

βρίσκεται εκτελεστής στο συμβόλαιο 
των 4# ενώ δέχεται για έξοδο μικρό 
ατού για τον Άσσο και γύρισμα ατού, 
(μοιρασμένα 3-2 στα χέρια των αμυνο-
μένων).
Ο εκτελεστής αντιλαμβάνεται τώρα ότι 
η παρουσία ενός μεγάλου ονέρ στην 
κούπα ανάμεσα στα φύλλα του μορ, κα-
θιστούν ένα άλλο συμβόλαιο μανς, αυτό 
των 3XA, υπέρτερο, καθότι απόλυτα 
ασφαλές, ακόμα και με έξοδο των $Q, 
είτε από AQx, είτε από Qxx, ενώ τώρα 
πρέπει να βρεθεί μία καλή εκτέλεση, 
ώστε να μη χάσει ο εκτελεστής τρεις 
λεβέ στα κόκκινα χρώματα και τον Άσσο 
ατού.
Υπάρχει παίξιμο που να προσφέρει το 
απόλυτο SAFETY PLAY και ένας καλός 
εκτελεστής πρέπει να είναι σε θέση να 
το ανακαλύπτει άμεσα, η να το γνωρίζει 
από μνήμης.
Απλά παίζει και ένα τρίτο γύρο ατού, 
μετά ακολουθούν 4 γύροι σπαθί ξοφλώ-
ντας μικρό καρό από το μορ, καρό στον 
Άσσο και στη συνέχεια κούπα προς το 
μορ, καλύπτοντας οικονομικά το φύλλο 
της Δύσης.
Κάθε γύρισμα της Ανατολής χαρίζει το 
συμβόλαιο ...

Με έξοδο την &Q από τη Δύση, ο εκτελε-

στής, Νότος, αναζήτησε την καλύτερη εκτέ-

λεση με τον εξής συνδυασμό φύλλων:

Έτσι έβαλε μικρό σπαθί από το μορ και 
η Ντάμα κράτησε τη λεβέ. Η Δύση συ-
νέχισε με σπαθί που έπιασε ο Άσσος της 
Ανατολής, ενώ η τρίτη λεβέ ήταν πάλι 
σπαθί κοφτό στο μορ.
Ο εκτελεστής γρήγορα ανέλυσε ότι η 
αγορά 2XA έδειχνε πολλά καρά στη 
Δύση, αλλά η πιθανότητα 4 πικών στην 
Ανατολή, ήταν ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ από αυτή 
του σικάν στα καρά.

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

# A K 2

$ A J 3

^ A J 8 3 2

& K 2

# -
$ 76
^ Q109765
& QJ1098

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Q1087
$ Q10854
^ 4
& A76

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

Μετά λοιπόν από τρεις γύρους σπαθί και 
καρό στο Ρήγα, ακολούθησε πίκα στο 
Ρήγα και ο Άσσος καρό, που η Ανατολή 
δεν κόβει, και πάλι καρό κοφτό στο χέρι, 
ο Ρήγας κούπα, ο Άσσος κούπα και καρό 
κοφτό στο χέρι και πίκα στον Άσσο.
Τώρα ο εκτελεστής βρίσκεται στο σωστό 
χέρι για να πραγματοποιήσει μία ακόμα 
λεβέ στα ατού ...

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
Δεν είναι πάντα εύκολο να βρεθεί το 
καλύτερο συμβόλαιο, ακόμα και χωρίς 
παρεμβολή στη διάρκεια των αγορών, 
καθώς δεν είναι εύκολη η περιγραφή 
της πλήρους κατανομής και των SPOTS 
που έχει το κάθε χέρι. Παράδειγμα η πα-
ρακάτω διανομή:

# J 10 9 4

$ K 9 7 2

^ Q 2

& K 9 4

# K Q 8 3

$ J 6

^ A J 10

& A Q J 10

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ.
ΘΕΜΑ: Διοργανώσεις Πανελληνίων 
Πρωταθλημάτων από Σωματεία

Φέρεται σε γνώση όλων ότι για τις διοργανώσεις 

των Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων Swiss Ζευ-

γών, Μεικτών Ζευγών και Ομάδων, όπως και του 

Πρωταθλήματος Αττικής, ανέλαβαν για το 2007 

διάφορα Σωματεία της Αττικής.  

Όπως αναφέρεται σε κάθε προκήρυξη των πα-

ραπάνω αγώνων υπεύθυνη για τη σωστή τους 

διεξαγωγή είναι η οργανωτική επιτροπή των 

αντίστοιχων Σωματείων - διοργανωτών.

Τα τυχόν παράπονα αθλητών, που αφορούν λάθη 

ή παραλείψεις της οργάνωσης των παραπάνω 

αγώνων, πρέπει να υποβάλλονται στο ΔΣ της 

ΕΟΜ, μέσω του παρατηρητή αγώνων, για να προ-

ωθηθούν έτσι στα αντίστοιχα Σωματεία.

Μετά από άνοιγμα 1& από το Νότο και 
απάντηση 1$ από το Βορά, ο Νότος 

Δημήτρης Ναθαναήλ
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Δικαιώματα συμμετοχής στην εκδρομή

Κόστος

διαμονής κατά

άτομο

ΔΙΚΛΙΝΟ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟ

Το 3ημερο     (2 
διαν/σεις) 90 € 120 € 80 €

Το 4ημερο    (3 
διαν/σεις) 120 € 155 € 110 €

Το 5ημερο    (4 
διαν/σεις) 145 € 180 € 135 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Τετάρτη 13/6: ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ: 20:00 
Πέμπτη 14/6:         1η

ΗΜΕΡΙΔΑ GRAND – PRIX ΩΡΑ: 20:00 
Παρασκευή 15/6:  2η

ΗΜΕΡΙΔΑ GRAND – PRIX ΩΡΑ: 20:30 
Σάββατο 16/6:       3η

ΗΜΕΡΙΔΑ GRAND – PRIX ΩΡΑ: 18:30 
Κυριακή 17/6:       4η

ΗΜΕΡΙΔΑ GRAND – PRIX ΩΡΑ: 11:00 
ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Α.Ο. ΤΑΤΑΥΛΑ
ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

GRAND-PRIX OPEN 3ης

ΒΑΘΜΙΔΑΣ, 1-8, 1-5 
13-17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 

Το ξενοδοχείο ΕΥΒΟΙΚΗ ΑΚΤΗ βρίσκεται επάνω στην θάλασσα της παραλίας των Πολιτικών με τις

ψαροταβέρνες και τα ουζερί μόλις 100 χλμ από την Αθήνα στην Β.Δ. Εύβοια μετά την Νέα Αρτάκη.

Στις τιμές περιλαμβάνονται η παραμονή και οι διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο από

το πρωί της Τετάρτης έως το βράδυ της Κυριακής, πρωινά, το γεύμα του Σαββάτου
με το κρασί καθώς και οι καφέδες με τα αναψυκτικά πριν τους αγώνες.

Πληροφορίες - δηλώσεις συμμετοχής στα παρακάτω τηλέφωνα:
Αναστασάτος Τάσος:         6944-205123 
Τόγιας Δημήτρης:              6947-472752 
Δημητρόπουλος Θύμιος:    6942-461390 
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ΔιαγωνιστείτεΔιαγωνιστείτε  

 με τους πρωταθλητέςπρωταθλητές
Λουκάς Ζώτος

Πρόβλημα 1ο 

Ενδιαφέρουσες διανομές που παίξατε ή υποπέσανε 

στην αντίληψή σας και που αφορούν πρόβλημα 

στην αγορά ή στην αντάμ είναι ευχαρίστως ευπρόσδε-

κτες.

Αυτές μπορείτε να τις  στείλετε, είτε με φαξ στην ΕΟΜ 

(210 7480403), είτε στα email: manager@hellasbridge.

org και magazine@hellasbridge.org, είτε με οποιον -

δήποτε άλλο τρόπο. 

Οι απαντήσεις σας στον διαγωνισμό μπορούν να στέλ-

νονται με τον ίδιο τρόπο ή μέσω της ιστοσελίδας της 

EOM (www.hellasbridge.org) όπου μπορείτε να γρά-

φετε απευθείας και τα σχόλιά σας. Υπάρχει σύνδεση 

(link) και στο site του ΟΠΑΦ (www.opaf.org). Στο 

πάνελ του τεύχους αυτού συμμετέχει οι Λευτέρης Χα-

ρωνίτης που πρώτευσε, με τις απαντήσεις του στον 

προηγούμενο διαγωνισμό.

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

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος

  πάσο πάσο
1# πάσο 2$ πάσο
; 

OìÜäåò – üëïé óôç äåýôåñç

Είναι σίγουρο ότι αν ήμασταν στη πρώτη μανς 
το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα ήταν εντε-
λώς αντίθετο και το πάσο θα κέρδιζε εύκολα 
την πλειοψηφία. Η μανς στα ΧΑ δεν φαίνεται 
πολύ πιθανή, κυρίως λόγω της έλλειψης ενδιά-
μεσων καρτών ενώ ο σύντροφος είναι δύσκολο 
να έχει 6φυλλο χρώμα, γιατί τότε θα είχε ανοί-
ξει την αγορά, με τον ένα ή άλλο τρόπο. Παρ΄ 
όλα αυτά, το ότι είμαστε στη δεύτερη και έχου-
με 14 πόντους μας οδηγεί, σχεδόν αναγκαστι-
κά, να κάνουμε μια ενθαρρυντική κίνηση ενώ 
αν παιχτούν τελικά 3ΧΑ το χέρι μας είναι το πιο 
κατάλληλο να τα παίξει.

Τ. Μπούρας (αναγν.): 2XA. Η μανς είναι πιθανή. 

Προτιμώ το 2ΧΑ από την εναλλακτική 3 καρά. 

Θεωρώ ότι πρέπει να προφυλάξω την Qx σπαθί.

Α. Αθανασιάδης: 2XA. O σύντροφος έχει ένα 

χέρι που δεν αξίζει ούτε για άνοιγμα 1$, ούτε 

για άνοιγμα 2$ weak. Τo πιο πιθανό λοιπόν είναι 

να έχει 10-11 π. με 5, ακριβώς, κούπες. Αν και η 

πρώτη αυθόρμητη σκέψη είναι να πασάρω, συνε-

χίζω την αγορά με 2ΧΑ και περιμένω την επόμε-

νη δήλωσή του. Δείχνω ότι το άνοιγμα είναι καλό 

και, ποιος ξέρει, μπορεί να έχει #x, $KQJxx, 

^J10xxx, Kx. 

Γ. Προκοπίου: 2XA. Προέχει να δείξω ότι δεν 

έχω μίνιμουμ άνοιγμα. Είναι η αγορά που λέει 

το μικρότερο ψέμα. Η επανάληψη του χρώματός 

μου (μετά από άνοιγμα τρίτης θέσης) ασφαλώς 

δεν είναι forcing.

Μ.Καραμανλής: 2XA. Η αλήθεια είναι ότι δεν 

βλέπω το πρόβλημα...ομάδες στην δεύτερη δεν 

υπάρχει περίπτωση να μη δώσουμε μια ευκαιρία 

στον συμπαίκτη να αγοράσει την μανς.

Γ.Παπακυριακόπουλος: 2XA. Τo χαρτί μου εί-

ναι σίγουρα καλύτερο για τα ΧΑ, εκτός βέβαια αν 

δεν κρατάμε σπαθί.

Λ. Χαρωνίτης: 2ΧΑ. Το γεγονός ότι είμαι στη 

δεύτερη κάνει δελεαστική την προσπάθεια για 

μανς. Στην πρώτη μάλλον θα έλεγα πάσο.

Από την άλλη το πάσο έχει, προφανώς, και αυτό 
τους υποστηρικτές του:

Σ.Λιαράκος: πάσο. Μην ξεχνάμε ότι ο σύντρο-

φος δεν άνοιξε ούτε weak ούτε διχρωμία, ούτε 

1 κούπα. Είμαι ευχαριστημένος που βρήκαμε 

συμβόλαιο που παίζεται. Υπάρχουν πολλά χέρια 

βέβαια με τα οποία βγάζουμε, με ευνοϊκές κα-

τανομές, μανς αλλά και πολλά που οι 3 κούπες 

πέφτουν.

Α.Καπαγιαννίδης: πάσο. Ο σύντροφος δεν 

άνοιξε έχει 10-11 πόντους με 5φυλλο κούπα και 

χωρίς φιτ πίκα (αν παίζουμε ντρούρι φίτ). Το 2ΧΑ 

είναι η μόνη εναλλακτική αλλά ακόμα κι έτσι θα 

πει 3 με τους 10; κι αν πει θα βγαίνουν;

Με 10 φυσιολογικά δεν θα πει. Το 2ΧΑ (όπως και 
το 2#) δεν είναι φόρσινγκ όταν έχει περάσει 
πάσο και το χέρι μας είναι λιμιταρισμένο στους 
13 καλούς με 14 πόντους, αφού δεν ανοίξαμε 
1ΧΑ. Μπορεί όμως εύκολα να έχει 11 πόντους ή 
6φυλλο χρώμα που δεν ανοίγει weak (με 2 Άσ-
σους π.χ.) ή κάποια διχρωμία με καρά, οπότε θα 
παίξουμε μανς σε χρωματιστό συμβόλαιο.

Αν θεωρήσουμε τη συνολική δύναμη των δυο 
χεριών επαρκή για μανς υπάρχει και μια άλλη 
αγορά που μπορούμε να κάνουμε:

Φ.Σκουλαρίκης: 3^. Αφού ο συμπαίκτης είναι 

πασαρισμένος, οφείλω να του δώσω να καταλά-

βει ότι θα πάμε μανς. Έτσι του ανοίγω το δρόμο 

για όλα τα πιθανά συμβόλαια – 4$, 3NT, 4#, ή 

σπάνια ακόμα και 5^.

Πρόβλημα 2ο 

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
2ΧΑ 10 8 56%
πάσο 8 3 25%
3^ 6 1 6%
2# 4 1 13%

# A J 8 3
$ Q 9 6 5 3
^ K 5 3 2
& –

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
 4^ κοντρ πάσο
4$ πάσο πάσο κοντρ
;   

ÏìÜäåò – ÁÄ óôç äåýôåñç

Πρωτότυπο πρόβλημα για διαγωνισμό αγο-
ρών, όχι όμως και για πραγματικούς αγώνες ή 

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
πάσο 10 11 56%
σιρκοντρ 7 2 13%
4# 5 31%
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ελεύθερη παρτίδα. Το απροσδόκητο κοντρ του 
Νότου, τη στιγμή που φοβόμασταν μη χάνουμε 
το σλεμ, μας δημιούργησε πολλά ερωτήματα:   
1ον) Πρέπει να μείνουμε στις 4$ ή να φύγουμε 
στις 4#; 2ον) Πρέπει να πούμε σιρκοντρ ή όχι; 
3ον)  Ποια είναι η έννοια του σιρκοντρ σ’ αυτή 
τη συνέχεια αγορών; 4ον) Περιμένουμε ότι θα 
βγάλουμε με μια άνω τις 4$ ή μπορεί να μπού-
με και μέσα;   Το πάνελ απάντησε σαφώς μόνο 
στη πρώτη ερώτηση, όπου όλοι αποφάσισαν 
να παίξουν τις 4$, με τη λογική ότι ένας αξι-
οπρεπής αντίπαλος θα έχει σίγουρα κοντρ και 
στις 4 πίκες.  

Α.Σαπουνάκης: πάσο. Αν και μπορεί να έχω κα-

λύτερο φιτ στις πίκες δεν φεύγω. Με πεντάφυλλο 

χρώμα θα παίζεται. Εξάλλου και οι πίκες μπορεί 

να στέκουν εξίσου άσχημα. 

Α.Φίλιος: πάσο. Αν χάνουμε στο ημίχρονο, μπο-

ρούμε να πούμε και ρεκόντρ.

Μ.Καραμανλής: πάσο. Να φύγω αποκλείεται, 

φιτ έχουμε και ο αντίπαλος μάλλον λάθος διανο-

μή βρήκε να κοντράρει. Στην πρώτη μανς μάλλον 

θα την επέστρεφα, στην δεύτερη  δεν συμφέρει 

και το ρίσκο.

Γ. Προκοπίου: πάσο. Πολύ δύσκολη απόφαση. 

Ποιος είναι ο αντίπαλος; Ξέρει ότι μπορεί να 

βρούμε τις πίκες; Πάσο είναι ο μέσος όρος της 

διαφυγής και του ρεκόντρ. Δεν παραγνωρίζω το 

γεγονός βέβαια ότι το χέρι μου δύσκολα μετρά-

ρεται γιατί ο Νότος θα πανωκόβει τα καρά μου.

Λ. Χαρωνίτης: πάσο. Η δυσκολότερη του σετ 

και εξαρτάται από τις συμφωνίες που έχω μα 

τον σύντροφο. Λέω πάσο και αναμένω μείον 1 ή 

μπουκ…

Αντίθετα με τους παραπάνω άλλοι είναι πολύ 
αισιόδοξοι:

Α.Καπαγιαννίδης: πάσο. Μια άνω κοντρέ = 

990.

Φ.Σκουλαρίκης: πάσο. Μεγάλη ευτυχία να σε 

κοντράρουν σε συμβόλαιο όπου αναμένεις να 

βγάλεις πιθανότατα και άνω. Και, φυσικά, με 

τους αντιπάλους στην 1η δεν υπάρχει καν συζή-

τηση για ρεκόντρ.

Γ. Παπακυριακόπουλος: σιρκόντρ. Και ότι θέ-

λει ας γίνει!

Σ.Λιαράκος: σιρκόντρ. Για να μην φύγει ο σύ-

ντροφος.

Πάνω σ’ αυτό το τελευταίο υπάρχει σοβαρός 
προβληματισμός:

Α. Αθανασιάδης: πάσο. Οι εναλλακτικές είναι 

πάσο ή σιρκοντρ. Τι όμως σημαίνει το καθένα; 

Κατά την άποψή μου το πάσο δείχνει ότι θέλω 

να παίξω στο συμβόλαιο αυτό ενώ το σιρκοντρ 

δίνει το μήνυμα SOS: ψάξε για καλύτερο συμβό-

λαιο. Φυσικά υπάρχει και η αντίθετη άποψη, να 

σημαίνει δηλαδή το σιρκοντρ: θέλω να εισπράξω 

πολλά, αλλά θα πρέπει: α) να έχουμε συνεννοηθεί 

με τον σύντροφο ότι θα μείνει και β) να έχουμε 

εξασφαλισμένα τα 800 στα 5^ αν φύγουν.

Α. Τσουμάνης (αναγν.) σιρκοντρ. Αν σημαίνει 

τιμωρία.

Λ. Χαρωνίτης: πάσο. … Αν σιρκοντράρω ο σύ-

ντροφος θα το θεωρήσει διαφυγή…

Δ.Διονυσόπουλος: πάσο. Πιστεύω ότι είναι 

χρησιμότερο το σιρκόντρ  να δείχνει διάθεση 

διαφυγής. (Από τη μεριά μου, για παράδειγμα, με 

κατανομή 3-3-4-3 ή 3-3-3-4). Ο σύντροφος με 

τυπική κατανομή για το πρώτο κοντρ θα περάσει 

πάσο, αν όμως έχει κάποια διχρωμία (π.χ. 5-2-1-

5) θα πει σιρκόντρ και θα φύγω στις 4#. Ξέρω 

ότι με αυτό τον τρόπο χάνουμε πολλές φορές 

την ευκαιρία να εισπράξουμε πολλά, όμως αυ-

ξάνουμε την πιθανότητα να παίξουμε το σωστό 

συμβόλαιο.

Τέλος, ψάχνοντας να βελτιώσει το συμβόλαιο: 

Π.Αγγελόπουλος (αναγν.): 4#. Ισως οι πίκες 

δεν είναι μοιρασμένες άσχημα και πιθανότατα 

είναι σε καλύτερη θέση (Α, J πίσω από ονέρ που 

πιθανώς λείπουν).

Πρόβλημα 3ο 

# Α 
$ J 10 9 7 6
^ A K J 4
& A 10 6

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος

1$ πάσο 1# πάσο
2^ πάσο 2# πάσο
2 X A πάσο 3& πάσο
;

Æåýãç – ÂÍ óôç äåýôåñç

Δύσκολα μπορεί να κατηγορήσει κάποιος την 
πλειοψηφία του πάνελ και των αναγνωστών 
που πάσαρε, μόνο και μόνο, όμως, επειδή ο 
αγώνας είναι ζεύγη. Ο σύντροφος έχει ένα 6-5 
ή 5-5 στα μαύρα και εμείς έχουμε αρκετά να του 
προσφέρουμε για να είναι η μανς πιθανή. Ακό-
μα και τα 3ΧΑ, που ενστικτωδώς τα απέρριψα, 
με μια δεύτερη ματιά φαίνονται πολύ κοντινά, 
αν βρούμε καλά σπαθιά στο μορ. Έτσι το πρό-
βλημα είναι πολύ πιο δύσκολο απ΄ ότι αρχικά 
φαίνεται. 

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
πάσο 10 5 31%
4& 8 3 19%
3ΧΑ 7 2 19%
3^ 7 2 6%
3# 6 1 6%
4# 5 19%

Α.Φίλιος: πάσο. Αν έπαιζα ομάδες, ίσως να προ-

βληματιζόμουν.

Σ.Λιαράκος: πάσο. Με καθόλου χανόμενες αξίες 

στις κούπες, ιδανική κατανομή και κάποιο 5-5 ή 

6-5 στον σύντροφο μπορώ να δηλώσω την μανς 

αλλά λόγω ζευγών, επειδή έχω βρει το καλό χρώ-

μα, ελπίζω να κερδίσω αυτούς που επαναδήλωσαν 

2ΧΑ και θα μπουν μέσα.

Φ.Σκουλαρίκης: πάσο. Εγώ έχω δείξει τι έχω, 

και ο συμπαίκτης αποφάσισε για μερικό σκορ. Ας 

γράψουμε λοιπόν στον άξονα – η αγορά του συ-

μπαίκτη δείχνει αδύνατη διχρωμία στα μαύρα.

Δεν συμφωνώ με την πρώτη φράση. Ο σύντρο-
φος δεν αποφάσισε ακόμα για τίποτα. Το χέρι 
του προσπαθεί να δείξει. Ας δούμε όμως και 
άλλες απόψεις:

Γ.Ρούσσος: 3ΧΑ. Ο σύντροφος κρατάει 6-4 ή 5-5 

στα μαύρα. Με 6-4 δεν θα αγόραζε τα σπαθιά όταν 

ο ανοίξας έχει δείξει τουλάχιστον 9 χαρτιά στα 

κόκκινα. Το  ερώτημα είναι μπορεί κάποιος που 

μιλάει τρεις φορές να έχει λιγότερους από 8π.;

Γ. Τσαπίνος (αναγν.): 3ΧΑ. Γιατί μάλλον εξασφάλι-

σα την απαιτούμενη επικοινωνία με τα σπαθιά.

Μ.Καραμανλής: 3#. …δεν αξίζει το ρίσκο να 

κάνουμε πρόταση στα σπαθιά (λόγω ζευγών) μιας 

και οι πιθανότητες να μπαίνουμε στα 4 σπαθιά 

μέσα είναι υπολογίσιμες.

Β. Τσαπίνου (αναγν.): 4#. Με τον Άσσο πίκα που 

έχω στην 6φυλλη, τουλάχιστον, πίκα του συμπαί-

κτη μου προτιμώ τις πίκες από τα ΧΑ.

Α. Αθανασιάδης: 4&. Πόσο φύλλο μπορεί να έχει 

ο σύντροφος; Έχει περισσότερες πίκες ή σπαθιά; 

Ξέρω ότι όλα τα ονέρ μου είναι χρήσιμα για κείνον 

που έχει το πολύ μια κούπα και, αφού έχω δείξει 

τη δύναμή μου δείχνω τώρα και την κατανομή. Ας 

αποφασίσει εκείνος ανάλογα με τα φύλλα του.

Τα 4& φαίνονται μια απλή και λογική αγορά, που 
αφήνει ανοικτό και ένα συμβόλαιο 4#. Υπάρχει 
και μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, κά-
πως όμως σοφιστικέ, κατά τη γνώμη μου:

Μ.Βλαχάκη: 3^. Πιστεύω ότι είναι η ενδεδειγ-

μένη αγορά γιατί δείχνω καλές αξίες στα καρά, 

όχι καλές κούπες, όχι δίφυλλο πίκα και όχι καλό 

κράτημα στα σπαθιά, μια και δεν αγοράζω 3ΧΑ. 

Επιπλέον δεν υπερβαίνω τα 3ΧΑ.

Γ. Προκοπίου: 3^. Τα πάντα είναι ανοικτά με πιο 

πιθανό σενάριο τα 5&. Αν ακούσω 4& θα πασά-

ρω και –όπως συνήθως συμβαίνει – θα μπούμε 

μία μέσα.

Πρόβλημα4ο 

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

B
A∆
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Οι αγορές των αντιπάλων σίγουρα δεν εγγυώ-
νται ότι θα βρούμε σόλο πίκα στον σύντροφο, 
καθώς ο Νότος εύκολα θα κάνει παρεμβολή και 
με 5φυλλο χρώμα, από τη στιγμή που έχουμε 
φιταριστεί. Όμως είναι δύσκολο να φανταστεί 
κάποιος ένα αδύνατο χέρι της Ανατολής που 
θα ανέβει στο επίπεδο 4 χωρίς σόλο στο χρώ-
μα των αντιπάλων και δεν θα έχει κάνει μια 
ενδιάμεση αγορά 4&. Έτσι, παρότι δεν μ’ αρέ-
σει να «κρεμάω» τον σύντροφο, ούτε βέβαια 
να χάνω το μερικό σκορ σε αγώνες ομάδων (6 
imp’s είναι αυτά), είμαι στη διανομή αυτή με 
την άποψη της πλειοψηφίας που δεν θέλει να 
χάσει τη μανς, στη δεύτερη.

Σ.Λιαράκος: 5^. Re-evaluation.

Μ.Βλαχάκη: 5^. Στη δεύτερη μανς, με τον 

συμπαίκτη να είναι πιθανότατα κοντός στη 

πίκα, αξίζει να αγορασθεί η μανς.

Α.Καπαγιαννίδης: 5^. Αν δεν έχει σόλο πίκα 

καλά θα κάνει να έχει τον άσσο κούπα. Μάλλον 

κολλάει πολύ.

Γ. Κότσης (αναγν.) 5^. Ακόμα και πολύ αδύνα-

τα να ήταν τα 2^ πάλι θα βγαίνουν τα 5^, π.χ. 

#χ, $Jx, ^ Kxxxxx, &xxxx.

Γ.Παπακυριακόπουλος: 5^. Ομάδες είναι, 

αν έχει σόλο πίκα θα είναι τραβηχτά αλλιώς και 

το μέσα για τους λεβέντες είναι.

Γ. Προκοπίου: 5^. Δεν το συζητάω. Ας χά-

νουμε τις πρώτες 3 λεβέ. Με τις πιθανότητες 

παίζεται το παιχνίδι. Ακόμα και στα ζεύγη το 

ίδιο θα έκανα.

Φ.Σκουλαρίκης: 5^. Όπως έχει πει και κά-

ποιος, όταν αγοράζεις το σόλο του συμπαίκτη 

αυτός έχει τρίφυλλο. Όμως είναι ομάδες στη 

2η, η αγορά 4^ του συμπαίκτη είναι πολύ εν-

θαρρυντική, και, επίσης, μπορεί να βγαίνουμε 

ακόμα και αν ο συμπαίκτης έχει 2 πίκες, τον Α 

κούπα, και τη Q καρό.

Ο μόνος (από το πάνελ) που δεν παρασύρθηκε 
ήταν:

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
   πάσο
1^ πάσο 2^* 2#
3^ 3# 4^ πάσο
* Αδύνατο

ÏìÜäåò – ÁÄ óôç äåýôåñç

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
5^ 10 10 50%
4$ 8 1 0%
πάσο 6 1 44%
5& 6 1 6%

Α.Σαπουνάκης: πάσο. Η αγορά του συντρό-

φου είναι συναγωνιστική, δεν είναι σίγουρο ότι 

έχει σόλο πίκα. Η αγορά του συντρόφου μπορεί 

να βασίζεται στο ότι έχει  καλά καρά και αξία 

στο σπαθί και δεν είναι σίγουρα ακόμα και τα 

4 καρά.

Ενώ υπήρξαν και μερικοί που έψαχναν ακόμα 
και το σλεμ:

Γ.Ρούσσος: 4$. Με δεδομένο ότι ο σύντροφος 

έχει σόλο πίκα θα ρωτήσω Άσσους. Αν έχει έναν  

θα μείνω στα 5^.  Καλού  κακού  όμως  γιατί  

να μην εκβιάσω πρώτα cue-bid στο σόλο του 

πίκα;

Πάλι καλά που του δίνεις και μια ευκαιρία…

Πρόβλημα 5ο 

Ο σύντροφος αγόρασε, με τη σειρά, κούπες 
και πίκες ενώ μετά έδειξε και κράτημα στο 
σπαθί. Οι πιθανότητες να έχει έστω και δίφυλ-
λο καρό είναι μικρές ενώ και εμείς δεν έχουμε 
ικανοποιητικό φιτ σε κάποιο χρώμα του. Εξάλ-
λου το reverse του συντρόφου μας έγινε πάνω 
στο 2 επί 1, συνεπώς η δύναμη του χεριού του 
ξεκινάει από 14 - 15 καλούς πόντους (χωρίς 
αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχει πολύ 
περισσότερους). Αυτά είναι τα ανασχετικά. 
Από την άλλη μεριά το χέρι μας έχει πλήθος 
από κοντρόλ και όχι «άχρηστους» πόντους 
στα καρά οπότε το σλεμ μπορεί να βγαίνει είτε 
στο 5-2 στις κούπες είτε ακόμα και στο 4-3 
στις πίκες. Όλα εξαρτώνται από τη δύναμη 
του χεριού του συμπαίκτη μας και, ίσως, από 
τις ενδιάμεσες κάρτες που έχει, ειδικά στις 
κούπες. 

B

N
A∆

ÏìÜäåò- Á-Ä óôç äåýôåñç

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
  1$ πάσο
2^ πάσο 2# πάσο
3& πάσο 3ΧΑ πάσο 
;

# 9 5 3
$ A Κ
^ A 10 8 7 4 2
& Α 5

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
6$ 10 5 0%
4ΧΑ 8 3 31%
4^ 7 2 13%
4& 6 1 6%
πάσο 6 1 25%
4$ 6 1 6%
6ΧΑ 6 13%
6# 6 6%

Συμπερασματικά, είναι υποχρέωσή μας να 
κάνουμε προσπάθεια για σλεμ, το πρόβλημά 
μας είναι με πιο τρόπο.

Γ.Ρούσσος: 4ΧΑ. Με την αγορά μου 4ο χρώμα 

έχω δείξει κατοχή 7 κοντρόλ και μάλιστα σε Άσ-

σους;  Όχι  βέβαια.  Επιβάλλεται λοιπόν  άλλη  

μια  αγορά  μήπως   το reverse  του συντρόφου 

είναι με πάνω από 15π. 

Μ.Βλαχάκη: 4ΧΑ. Θα προτιμούσα να έχω αγο-

ράσει 3 καρά αντί για 3 σπαθιά και μετά  4ΧΑ. 

Τώρα κρύβω τα 6 καρά αλλά αν τα επαναδηλώ-

σω θα δείξω καλό χρώμα.

Φ.Σκουλαρίκης: 4$. Πόντους έχουμε, φιτ 

όμως δεν έχουμε. Βέβαια η αγορά μου δείχνει 

αυτό ακριβώς το πράγμα (αλλιώς θα είχα πει 

3$ κατευθείαν), και στο συγκεκριμένο χέρι 

μπορεί το σλεμ σε χρωματιστό να είναι ΠΟΛΥ 

ανώτερο από τα χωρίς ατού (αν ο συμπαίκτης 

έχει 4513, για παράδειγμα). Έτσι δεν θέλω να 

πω 4^, ώστε να μη θεωρήσει ο συμπαίκτης ότι 

έχω χαμένες αξίες σε αυτό το χρώμα.

Το πρόβλημα είναι ότι σλεμ μπορεί να υπάρχει 
και με μίνιμουμ reverse, π.χ. # AKQx, $ QJxxx, 
^ x, & Kxx, οπότε ο συμπαίκτης θα πασάρει σε 
όλες τις παραπάνω αγορές. Προσωπικά προτιμώ 
την συμβατική αγορά 5ΧΑ που σημαίνει «διάλε-
ξε χρώμα για σλεμ». Πρέπει όμως να παίζεις τη 
σύμβαση αυτή με το σύντροφό σου, γιατί αλλιώς 
εύκολα μπορεί να παρεξηγηθεί. Με το συγκεκρι-
μένο χέρι π.χ. θα επιλέξει 6#, που είναι πολύ 
ανώτερο συμβόλαιο από τις 6$ ή τα 6ΧΑ.

Α. Αθανασιάδης: 4^. Αν δεν έχει αξίες στα 

καρά το σλεμ είναι πολύ πιθανό με μόνο ερώτη-

μα σε ποιο χρώμα (κούπες, πίκες ή ΧΑ) … Δεν 

βλέπω τρόπο να κρατήσω την αγορά ανοικτή 

παρά μόνο με 4^ και να περιμένω την επόμενη 

δήλωσή του.

Λ. Χαρωνίτης: 4&. …αν ακούσω 4^ ή 4ΧΑ 

θα πω 6ΧΑ ενώ στα 6& ή 4# θα ρισκάρω με 

6$. 

Αυτή η τελευταία ρισκέ αγορά ήταν και η προ-
τίμηση της πλειοψηφίας του πάνελ ενώ, γε-
γονός πρωτοφανές για το διαγωνισμό αυτόν, 
κανείς από τους αναγνώστες δεν την έκανε!

Α.Καπαγιαννίδης: 6$. Σουτ βολέ.

Σ.Λιαράκος: 6$. Δεν έχω διαθέσιμη περιγρα-

φική αγορά. Τα 4 σπαθιά μπορεί να οδηγήσουν 

σε περιπλοκές και τα 4ΧΑ μπορεί να πασαρι-

στούν και να βγάζουμε 7.

Δ.Διονυσόπουλος: 6$. Μάλλον δεν διεκδι-

κώ το δεκάρι της αγοράς με την τουφεκιά (και 

όμως, και όμως…!), όμως δεν μπορώ να βρω 
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μία «επιστημονική» απάντηση, οπότε αγοράζω 

αυτό που θεωρώ καλύτερο τελικό συμβόλαιο. Η 

αγορά 4^ υπερεκτιμά την ποιότητα του χρώ-

ματος μου, με δεδομένο ότι ο σύντροφος έχει 

το πολύ δίφυλλο. Το 4ΧΑ (ποσοτικό) με οδηγεί 

σε λάθος δρόμο, διότι πιθανότατα οι κούπες θα 

είναι καλύτερο συμβόλαιο. Τα ενδιάμεσα φύλ-

λα στις  κούπες θα παίξουν το σημαντικότερο 

ρόλο στην ορθότητα της επιλογής μου και αυτά 

σίγουρα δεν μπορώ να τα διερευνήσω. Ακόμα 

και αν εύρισκα τρόπο για να ρωτήσω για την 

Ντάμα κούπα, η μη ύπαρξη της δεν καταδικάζει 

το συμβόλαιο. 

Δηλώθηκε όμως από τους αναγνώστες το 
άλλο σλεμ:

Α. Τσουμάνης (αναγν.) 6#. Μάλλον ο συμπαί-

κτης είναι 4-5-1-3. Με # AKQx, $ QJxxx, ^ x, 

& Kxx έχω 6#, αν τα ατού δεν σπάνε χειρότερα 

από 4-2.

Πρόβλημα 6ο 

Η διανομή αυτή είναι από πρόσφατο Περιφε-
ρειακό πρωτάθλημα (προς αποφυγή παρεξη-
γήσεων, δεν εμπλέκεται ο υπογράφων, με τον 
ένα ή άλλο τρόπο) και έχει μια μικρή ιστορία.  
Η Ανατολή σκέφτηκε πριν κοντράρει και η 
Δύση έφυγε στα 4^ (όπου μπήκε 3 μέσα χω-
ρίς κοντρ). Ο Διαιτητής έβαλε επανορθωτική 
βαθμολογία 3# κοντρέ «μπουκ» και ο άξονας 
Α-Δ έκανε έφεση. Η επιτροπή εφέσεων, με 
ψήφους 3-0 (!), έκρινε ότι η Δύση είχε να φύ-
γει έτσι και αλλιώς (!) και επανέφερε το σκορ 
στα 4^. Ευτυχώς ο άξονας Β-Ν είχε δικαίωμα 
προσφυγής την οποία και κέρδισε (επίσης με 
ψήφους 3-0, ανάποδα αυτή τη φορά) και η 
δικαιοσύνη, όπως απέδειξε εδώ η συντριπτι-

# –  
$ 9 6 3 2
^ Q J 8 7 5 2
& 8 3 2

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
πάσο πάσο 1XA 2&*
2^ πάσο 2XA πάσο
3^ πάσο πάσο 3#
πάσο πάσο κόντρ πάσο
;
*μονόχρωμη παρεμβολή σε άγνωστο χρώμα 

ÏìÜäåò – BN óôçí ðñþôç

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
πάσο 10 10 75%
4^ 7 3 13%
3ΧΑ 5 6%
4$ 5 6%

κή πλειοψηφία πάνελ και αναγνωστών, απο-
καταστάθηκε. Φυσικά η Ανατολή κάθε άλλο 
παρά είχε την δυνατή αγορά που έκανε (2ΧΑ 
και μετά κοντρ). 

Α.Σαπουνάκης: πάσο. Έχω δείξει πλήρη αδυ-

ναμία και υπόσχομαι μόνο καρά (ίσως λίγο κα-

λύτερα). Ο σύντροφος παρόλα αυτά κοντράρει, 

μάλλον θα βλέπει τα φύλλα του καλύτερα.

Μ.Βλαχάκη: πάσο. Ο συμπαίκτης μου πάντα 

είναι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου και από 

κόντρες δεν φεύγω.

Πολλοί πάντως, παρότι μένουν στο κοντρ, δεν 
έχουν και πολύ εμπιστοσύνη στην κρίση του 
συντρόφου τους: 

Α.Καπαγιαννίδης: πάσο. Αν μας τα βγάλουν 

θα ακολουθήσει εποικοδομητική συζήτηση για 

το πότε κοντράρουμε μερικό σκορ σε ομάδες 

στην 1η.

Α.Φίλιος: πάσο. 2 καρά είπαμε, το οποίο είναι 

για πάσο και στην πρόταση του συμπαίχτη αρ-

νηθήκαμε με 3 καρά. Κάτι θα έχει στον νου του, 

ελπίζω.

Γ.Παπακυριακόπουλος: πάσο. Δεν έχω 

υποσχεθεί τίποτα, άρα θεωρώ τον συμπαίκτη 

«μεγάλο παιδί» και ελπίζω να τους έχει μέσα 

μόνος του.

Φ.Σκουλαρίκης: πάσο. Αν μας τα βγάλουν, 

αλλάζω συμπαίκτη αμέσως.

Ενώ άλλοι επικαλούνται το Θεό…:

Τ. Μπούρας (αναγν.): πάσο. Τα είπαμε όλα. 

Έχουμε δείξει αδύνατο χέρι μονόχρωμο με 

καρά. Ο συμπαίκτης κρίνει και αποφασίζει. Και 

ας τον συγχωρήσει ο Θεός.

Π.Αγγελόπουλος (αναγν.): πάσο. Κι ο Θεός βο-

ηθός... Ελπίζω να ξέρει τι κάνει ο σύντροφος.

Α. Τσουμάνης (αναγν.) πάσο. Και ο Θεός βο-

ηθός. Ο συμπαίκτης ξέρει ότι δεν έχω τίποτε 

παρά μόνο καρά. Τον εμπιστεύουμαι (σπάνιο). 

…ή και την κακή τους τύχη: 

Κ. Δοξιάδης (αναγν.) πάσο. Έχουμε γκίνια 

σήμερα.

Όμως, αν ο σύντροφος έχει την αγορά του 
δεν νομίζω να υπάρχει κίνδυνος να μας τα 
βγάλουν. Ακόμα χειρότερα, αν έχει αρκετούς 
πόντους στη πίκα, όπως έχει δείξει επανει-
λημμένα με τις αγορές του, στα 4^ θα μπού-
με εμείς μέσα, ίσως και κοντρέ. Άλλωστε και 
όσοι φεύγουν προβληματίζονται πολύ.

Δ.Διονυσόπουλος: 4^.Φοβάμαι ότι ανταλ-

λάσσω το δικό τους μέσα με το δικό μου, όμως 

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

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
  1$ 3#
πάσο πάσο κόντρ πάσο
;

Æåýãç – üëïé óôçí ðñþôç

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
3ΧΑ 10 8 63%
πάσο 8 3 25%
5^ 7 2 6%

4& 5 6%

με μηδέν αμυντικές δεν έχω το κουράγιο να 

μείνω.

Γ. Προκοπίου: 4^. Οι αντίπαλοι έχουν 20 

πόντους και 9 πίκες. Επίσης ο συμπαίκτης έχει 

μάλλον δίφυλλο ή τρίφυλλο ονέρ καρό – δια-

φορετικά γιατί είπε 2ΧΑ; Ακόμα και να πέφτουν 

μέσα οι πίκες, δεν πρόκειται να γίνουμε πλού-

σιοι. Ζητώ συγγνώμη και φεύγω στα καρά. Στα 

ζεύγη θα έμενα. Ελπίζω μόνο να μην υπήρξε 

σκέψη στο κοντρ του συμπαίκτη μου.

Πρόβλημα 7ο 

Για να έχουμε σωστή κρίση στο πρόβλημα 
αυτό – όπως και σε πολλά άλλα – θα έπρεπε 
να γνωρίζουμε τον αντίπαλο στα δεξιά μας 
και το στυλ του, ειδικά στις αγορές φραγμού. 
Όμως αυτό δεν είναι δυνατό στους διαγω-
νισμούς αγορών, όπως δεν είναι δυνατό σε 
κάποιο αγώνα που παίζουμε στο εξωτερικό ή, 
γενικά, με αντίπαλους άγνωστους σε μας. 

Δύο είναι οι κύριες εναλλακτικές που έχουμε, 
για να επιλέξουμε μια: πάσο και 3ΧΑ. Παρότι 
οποιαδήποτε από αυτές μπορεί να κερδίσει, 
προσωπικά προτιμώ την δεύτερη γιατί είναι 
πιο ελαστική. Πράγματι, με δεδομένο ότι δεν 
αγοράσαμε 3ΧΑ αμέσως, ο συμπαίκτης μπορεί 
με ορισμένα χέρια κατανομής να διορθώσει 
σε χρωματιστό συμβόλαιο. Εάν μείνει, πολλά 
θα εξαρτηθούν από το αν θα μπορέσουμε να 
τρέξουμε τα καρά μας ή, έστω, τις κούπες του 
μορ (το $109 που έχουμε μπορεί να αποδει-
χτεί σωτήριο).

Α. Αθανασιάδης: 3ΧΑ. Το πιθανότερο είναι 

να βγουν και να γράφουν περισσότερο από μια 

πιθανή τιμωρία στις 3#. Αν ο σύντροφος έχει 

ιδιαίτερο χέρι μπορεί να ξαναμιλήσει.

Γ.Παπακυριακόπουλος: 3ΧΑ. Το πάσο μπο-

ρεί να είναι η ευκαιρία μας να γράψουμε στον 
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άξονα συμπαθητικό σκορ (300) αλλά τα 3ΝΤ θα 

παίζονται.

Φ.Σκουλαρίκης: 3ΧΑ. Θα προσπαθήσω πρώτα 

να βγάλω εγώ συμβόλαιο, και κατόπιν θα σκε-

φτώ για τιμωρίες.

Μ. Γκάνης: 3ΧΑ. …Έχω ομαλή κατανομή κρά-

τημα στις πίκες και μίνιμουμ πόντων. Επίσης αν 

έχει εξάφυλλη κούπα ξέρει ότι θα βρει σε μένα 

τουλάχιστον δίφυλλη.

Μ.Καραμανλής: 3ΧΑ. Δύσκολα θα παίρνουμε 

500 στις 3πίκες και τα 3ΧΑ με τόσο καλά καρά 

και τον Α σπαθί έχουν καλές προοπτικές.

Φ.Καραμανλής (αναγν.): 3ΧΑ. Χωρίς το ^5 

πάσο.

Α.Σαπουνάκης: 3ΧΑ. Αγορά με ρίσκο, αλλά 

θα την προτιμήσω από την εναλλακτική αγορά 

πάσο διότι είναι αγώνας ζευγών.

Αυτός είναι άλλος ένας σοβαρός λόγος για να 
αγοράσουμε 3ΧΑ. Στους αγώνες ομάδων αν 
είναι να πάρουμε 300 αντί για 400 ή ζημιά θα 
είναι μικρή. Βέβαια δεν πρέπει να παραγνωρί-
ζουμε και το γεγονός ότι η μανς είναι αμφίβο-
λη, οπότε «κάλλιο πέντε…»

Α.Φίλιος: πάσο. Με σόλο πίκα στον συμπαίχτη, 

το οποίο είναι πολύ πιθανό, θα πρέπει, εφόσον 

κάνω λεβέ από πίκα να έχω και άλλες 8 άμεσα, 

κάτι που δεν είναι και σίγουρο. Για άμυνα μια 

χαρά φύλλο έχω.

Γ.Ρούσσος: πάσο. Το ερώτημα είναι +500, 

+400, +300 ή μείον…Καλύτερο το 300σάρι. 

Όσοι δεν αγοράζουν τίποτε από τα δυο δηλώ-

νουν, πάντως, μανς:

Α.Καπαγιαννίδης: 5^. Απλά πολύ δύσκολο. 

Κατά σειρά επιλογής: 5 καρά, πάσο, 4 καρά, 

3ΧΑ.

Γ. Προκοπίου: 5^. Έτσι κι αλλιώς η απάντηση 

είναι πιστολιά στα τυφλά. Διαλέγω την επιθετι-

κότερη όλων που αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο 

σλεμ αν τελικά ο συμπαίκτης μου είναι ιδιαίτερα 

δυνατός.

Αυτό το τελευταίο πάντως μου φαίνεται υπε-
ραισιόδοξο.

Πρόβλημα 8ο 

Πάντως στο πάνελ μας, όπως και στον αντί-
στοιχο διαγωνισμό του «Bridge World», από 
όπου δανείστηκα τη συγκεκριμένη διανομή, 
δεύτερη ψηφίστηκε η αντάμ κούπα. Αντίθετα, 
οι αναγνώστες μας έφεραν δεύτερη την αντάμ 
πίκα. 

Γ.Ρούσσος: $3. Η θεωρία λέει αντάμ σε μα-

ζέρ. Ο σύντροφος κρατάει το πολύ 7π. Μια μέρα 

με λιακάδα οι πόντοι του θα είναι ^QJ  και εξω-

τερικός Άσσος.

Γ.Παπακυριακόπουλος: $3. Το ^10 (ή το 

^9) μοιάζει δελεαστικό αλλά στα 3ΧΑ προτιμώ 

επιθετική αντάμ.

Π. Αγγελόπουλος (αναγν.): x$. Ελπίζοντας 

σε μήκος στις κούπες από το σύντροφο, 2φυλλο 

άσσο στο μορ ή δύο ονέρ από το σύντροφο. Η 

αντάμ στα καρό φαίνεται να μην πουλάει και θα 

την προτιμούσα στα ζεύγη, ενώ η αντάμ πίκα 

ίσως πουλάει και μπάζα και τέμπο.

Γ. Προκοπίου: #2. Βγαίνω εκεί που ζητάω 

τη μικρότερη βοήθεια ώστε να βγει κάτι καλό 

από την αντάμ. Καρό –παθητικά-  είναι δεύ-

τερη επιλογή. Μακράν χειρότερες θεωρώ τις 

άλλες δύο.

Α.Φίλιος: #2. Η αντάμ κούπα είναι εκτός συ-

ζήτησης. Το καρό είναι δελεαστικό λόγω σποτ, 

αλλά θέλω να βρω 2 ονέρ και κάποιο μήκος για 

να έχει νόημα. Με την πίκα ζητάω λιγότερα από 

τον συμπαίχτη.

Ο Βασίλης Βρούστης, κέρδισε τον διαγωνισμό 
του τεύχους αυτού, πάνω στο νήμα από τον 
προηγούμενο νικητή Λευτέρη Χαρωνίτη, συ-
γκεντρώνοντας την μεγαλύτερη βαθμολογία 
μεταξύ των αναγνωστών. Ετσι θα τον έχουμε 
για άλλη μια φορά στο πάνελ, στον επόμενο 
διαγωνισμό. Αναλυτικά, στις πρώτες θέσεις του 
διαγωνισμού 48 βρέθηκαν οι: 1) Βρούστης Β. 
74, 2) Χαρωνίτης Λ. 73, 3 και 4) Λάφης Σ. και 
Μπούρας Τ. 69, 5) Δημητρακόπουλος Γ. 68, 6) 
Καραμανλής Φ. 67,  7/8/9) Δοξιάδης Κ., Κότσης 
Γ., Τσουμάνης Α. 66, 10) Σεφερίδης Η. 65. 

# Α 10 6 2
$ Κ 8 7 3
^ 10 9 8 3
& 5

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
   2XA
πάσο 3ΧΑ όλοι πάσο

ÏìÜäåò- BN óôç äåýôåñç

Εξοδος Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%

^10 ή 9 10 6 50%
$χ 8 4 13%
#x 7 3 38%

Δυστυχώς δεν ξέρουμε αν η αγορά 3ΧΑ του 
Βορρά βασίζεται σε ένα μακρύ χρώμα σπα-
θιά ή σε ένα συνηθισμένο χέρι ομαλής κα-
τανομής. Στην πρώτη περίπτωση θα πρέπει 
να βγούμε επιθετικά, προφανώς σε κάποιο 
μαζέρ, ενώ στη δεύτερη η αντάμ καρό έχει το 
πλεονέκτημα να είναι εποικοδομητική, χωρίς 
συγχρόνως να χαρίζει μπάζα. 

Για την ιστορία, όταν παίχτηκε η διανομή αυτή 
η Δύση βγήκε κούπα, στο ΑQ του εκτελεστή, 
χαρίζοντάς του το συμβόλαιο. 

Δ.Διονυσόπουλος: ^10. Ασφαλής αλλά και 

όχι παθητική αντάμ. Τα χρώματα δεν δείχνουν 

καλομοιρασμένα για τον εκτελεστή. Δεν θέλω 

να τον βοηθήσω διαλέγοντας να βγω το λάθος 

μαζέρ. 

Μ.Βλαχάκη: καρό. Είναι δεμένο το χρώμα και 

λογικά δεν πουλάω. Επίσης δεν είναι σαφές ότι 

οι αντίπαλοι δεν έχουν μαζέρ.

Μ.Καραμανλής: ^10 ή ^9, ανάλογα με τη 

συμφωνία.

Επειδή είναι πολύ πιθανό στο χέρι αυτό να 
χρειαστεί γύρισμα από το σύντροφο κάπου 
αλλού έχει μεγάλη σημασία η αντάμ στο καρό 
να μη δείχνει δύναμη στο χρώμα.

Τ. Μπούρας (αναγν.) ^9. Είναι σίγουρα η 

πιο safety αντάμ. Οι άλλες, σε μαζέρ (το σπαθί 

αποκλείεται), μπορεί να βάλουν το συμβόλαιο 

μέσα, αλλά και να το βγάλουν…

Α. Αθανασιάδης: ^10. … «μετά τον Ινδό 

σκακιστή, που συνελήφθη να έχει ασύρματη 

επικοινωνία με το επιτελείο του και τιμωρήθηκε 

με 10 χρόνια αποκλεισμό, αντίστοιχο κρούσμα 

εντοπίστηκε και στο Μπριτζ. Αιτία για τη σύλ-

ληψη του ενόχου αποτέλεσε το γεγονός ότι στο 

συγκεκριμένο χέρι δεν βγήκε το ^10…».

Ομολογώ ότι τα λες πολύ παραστατικά αλλά 
νομίζω ότι υπερβάλλεις. Σε προσομοίωση 
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σε πολλές δια-
νομές, η καλύτερη αντάμ  ήταν μεν καρό αλλά 
με ελάχιστη διαφορά από πίκα.  
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Πρόβλημα 1

# Q85
$ K10732
^ 654
& 94

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος

πάσο 1& κοντρ πάσο

1$ 2& 2ΧΑ πάσο
;

OìÜäåò – üëïé óôç äåýôåñç

Πρόβλημα 2

# Κ962
$ 82
^ Α9
& ΑΚ986

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
 πάσο πάσο 2^*
πάσο πάσο 2$ πάσο
;   

ÏìÜäåò – ÁÄ óôç äåýôåñç

Πρόβλημα 3

# 7 
$ J42
^ ΑΚ953
& Α965

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
  1& 1^
; 

Æåýãç – ÂÍ óôç äåýôåñç

Πρόβλημα 4

# J1093 
$ J8
^ K84
& A532

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
  1^ πάσο
1# πάσο 3^ πάσο
; 

ÏìÜäåò – ÁÄ óôç äåýôåñç

Πρόβλημα 6

# KQ1074 
$ 10653
^ -
& KQJ2

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
  2& πάσο
2# πάσο 3$ πάσο
4& πάσο 4^ πάσο
;

ÏìÜäåò – BN óôçí ðñþôç

Πρόβλημα 7

# AQ1032 
$ A962
^ K9
& J3

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
1# πάσο 2^ κόντρ
πάσο 2$ 3^ 3$
;

Æåýãç – üëïé óôçí ðñþôç

Πρόβλημα 8

# 94
$ A5
^ Q109643
& A103

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
   1&
1^ 1# 2^ 3XA
πάσο 4& πάσο 4#
πάσο 5& Όλοι πάσο  

ÏìÜäåò- BN óôç äåýôåñç

Ôé áíôÜì êÜíåôå ìå ôï ðáñáðÜíù ÷Ýñé;

49ος Διαγωνισμός

Οι απαντήσεις σας στον διαγωνι-
σμό μπορούν 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).

Πρόβλημα 5

B

N
A∆

ÏìÜäåò- Á-Ä óôç äåýôåñç

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
   3$ 
πάσο πάσο κόντρ πάσο 
;

# Q6
$ 10643
^ AJ75
& A82

Απαντήσεις 48ου διαγωνισμού
Πάνελ 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Αθανασιάδης Α. 2ΧΑ πάσο 4& 5& 4^ πάσο 3ΧΑ ^10
2 Βλαχάκη Μ. 2# πάσο 3^ 5^ 4ΧΑ πάσο 3ΧΑ ^
3 Διονυσόπουλος Δ. 2ΧΑ πάσο 3ΧΑ 5^ 6$ 4^ πάσο ^10
4 Λ. Χαρωνίτης 2ΧΑ πάσο πάσο 5^ 4& πάσο 3ΧΑ #2
5 Καπαγιαννίδης Θ. πάσο πάσο πάσο 5^ 6$ πάσο 5^ ^10
6 Καραμανλής Μ. 2ΧΑ πάσο 3# 5^ 4^ πάσο 3ΧΑ ^10/9
7 Λιαράκος Σ. πάσο σιρκοντρ πάσο 5^ 6$ 4^ 3ΧΑ ^10
8 Παπακυριακόπουλος Γ. 2ΧΑ σιρκοντρ 4& 5^ πάσο πάσο 3ΧΑ $χ
9 Προκοπίου Γ. 2ΧΑ πάσο 3^ 5^ 6$ 4^ 5^ #2
10 Ρούσσος Γ. 2XA πάσο 3ΧΑ 4$ 4ΧΑ πάσο πάσο $χ
11 Σαπουνάκης Α. πάσο πάσο 4& πάσο 4ΧΑ πάσο 3ΧΑ $χ
12 Σκουλαρίκης Φ. 3^ πάσο πάσο 5^ 4$ πάσο 3ΧΑ $χ
13 Φίλιος Α. 2XA πάσο πάσο 5^ 6$ πάσο πάσο #2

*Weak two
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Θέματα τεχνικής

Εξασκηθείτε στην αγορά

Check Back Stayman

1)  2^. Η αγορά αυτή είναι μια από τις 
ελάχιστες, στο φυσικό Μπριτζ, που είναι 
«καναπές», δείχνει δηλαδή μακρύτερo 
το χρώμα που αγοράστηκε δεύτερο! Συ-
γκεκριμένα δείχνει τέσσερις, ακριβώς, 
κούπες, περισσότερα καρά και αδύνατο 
χέρι. Ο ανοίξας οφείλει να πασάρει, ότι 
και να έχει. 

2)  2$. Δείχνουμε 5 ή περισσότερες κούπες 
και αδύνατο χέρι. Εφόσον έχουμε 5φυλλο 
μαζέρ και ο συμπαίκτης μας τουλάχιστον 
δίφυλλο φιτ δεν έχει νόημα να δείξουμε 
το δεύτερο χρώμα μας που είναι μινέρ. 
Εξάλλου ούτε το πάσο, στο 1ΧΑ, είναι 
σωστό, όχι μόνο γιατί έχουμε ανώμαλη 
κατανομή αλλά και γιατί οι πιθανότητες 
είναι ότι θα βρούμε τρίφυλλο φιτ στον 
συμπαίκτη (για τον ίδιο λόγο κάνουμε 
τράνσφερ στο μαζέρ σε άνοιγμα 1ΧΑ).

3)  3^. Προτασιακό (9-11πόντοι) με του-
λάχιστον 5-5 στα δύο χρώματα που 
δηλώσαμε. Καλό είναι οι πόντοι μας να 

# χ
$ Κχχx
^ QJχxxx
& χχ

1.
# Qxx

$ KJxxx

^ Qxxx

& x

2.
# x
$ AJ10xx
^ ΚQ9xχ 
& χχ

3.
# xχ
$ KQ10xxx
^ Axx
& Jx

4.
# Qx

$ Qxxx

^ x
& K10xxxx

5.

# AQJx

$ KJxxx
^ χ 
& QJχ

6.
# Kxχ
$ QJ9xxχ
^ A
& Qχχ

7.
# J10

$ AQJx

^ QJ9x

& 10xx

8.
# AQJxx

$ KQ10xxx
^ x 
& χ

9.
# Qxχ
$ AQxχ
^ AJxxχ
& χ

10.

είναι συγκεντρωμένοι στα μακριά μας 
χρώματα. Περιγραφική αγορά που μπο-
ρεί να βρει μια δύσκολη μανς στο μινέρ. 
Πολλοί προτιμάνε να παίζουν αυτή την 
αγορά φόρσινγκ (πάλι με δίχρωμο χέρι). 
Βέβαια, ένα τέτοιου τύπου φόρσινγκ 
χέρι μπορεί να περάσει από 2& (CBS). 
Δική σας η επιλογή.  

4) 3$. Προτασιακό, με 6φυλλο χρώμα. 

5)  3&. Αντίστοιχο με το χέρι του παραδείγ-
ματος ένα, μόνο που τώρα έχει το άλλο 
μινέρ, σπαθιά. Επίσης αγορά καναπές, 
με τετράφυλλο το μαζέρ και μακρύτερα 
σπαθιά. Να σημειωθεί ότι την ίδια ακρι-
βώς αγορά θα κάναμε για να δείξουμε 
το συγκεκριμένο χέρι και αν το άνοιγμα 
ήταν 1 καρό!

6)  2#. Αγορά reverse, φόρσινγκ για μανς. 
Σε αντιδιαστολή, πρώτα CBS και μετά 
2# είναι φόρσινγκ μόνο για ένα γύρο 
και δείχνει συνήθως προτασιακό χέρι. 

Εάν ο σύντροφος αγοράσει τώρα 2ΧΑ 
θα πούμε 3& ολοκληρώνοντας την πε-
ριγραφή του χεριού μας.

7)  4$. Κλείσιμο. Με το συγκεκριμένο χέρι 
δεν υπάρχει λόγος για πολυλογίες. Εάν 
είχαμε βλέψεις για σλεμ θα περνάγαμε 
πρώτα από 2& (CBS).

8)  2XA. Προτασιακό, τετράφυλλο το μαζέρ 
χωρίς φιτ σπαθί. Εάν τα καρά μας ήταν 
σπαθιά θα αγοράζαμε  2& (CBS) και 
μετά 2ΧΑ, οπότε ο συμπαίκτης θα μπο-
ρούσε, αν ήθελε, να διορθώσει στα 3&. 

9)  3#. Reverse με πήδημα δείχνει πάντα 
κατανομή 6-5 και δυνατό χέρι. 

10)  3ΧΑ. Βέβαια, η πρώτη μας αγορά ήταν 
σαφώς λάθος. Θα έπρεπε να ξεκινή-
σουμε αγοράζοντας  1^, αφού έχουμε 
περισσότερους από 11 πόντους.   Τώρα 
μη παραξενευτούμε αν οι αντίπαλοι 
μας τραβήξουν 5 λεβέ από σπαθί, στα 
3ΧΑ, ενώ θα βγάζουμε 5^.

Λύσεις των ασκήσεων της σελίδας 15

Λουκάς Ζώτος
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Στην Αττάλεια της Τουρκίας θα γίνει
το 3ο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Μπριτζ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
15-6 έως 20-6  __________________________________ Μικτές ομάδες
17-6 έως 21-6  __________________________________ Μικτά ζεύγη
21-6 έως 27-6  __________________________________ Ομάδες Open, Γυναικών & Seniors
25-6 έως 30-6  __________________________________ Ζεύγη Open, Γυναικών & Seniors

Δικαιώματα συμμετοχής
Μικτές ομάδες  __________________________________ 800 € ανά ομάδα
Μικτά ζεύγη  __________________________________ 270 € ανά ζεύγος
Ομάδες Όπεν, Γυναικών & Seniors ______________________ 950 € ανά ομάδα
Ζεύγη Όπεν, Γυναικών & Seniors _______________________ 400 € ανά ζεύγος

Θέση κατάταξης Open Γυναικών Seniors
1η θέση € 3.500 € 2.500 € 1.500

2η θέση € 2.500 € 1.500 € 1.000

3η θέση € 1.750 € 1.250 € 750

4η θέση € 1.250 € 1.000 € 500

5η θέση € 1.000 € 750 € 500

6η – 10η θέση € 750 € 500

11η – 15η θέση € 500

Έπαθλα
Χρυσά, ασημένια και χάλκινα μετάλια, της EBL, θα δοθούν στους 3 πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας. Επίσης οι ομάδες και τα ζεύγη που θα 
νικήσουν σε κάθε διοργάνωση, θα φιλοξενηθούν το 2009 για μια βδομάδα στην αντίστοιχη διοργάνωση.

Επίσης χρηματικά έπαθλα από την ΒΕΚΟ θα δοθούν στους αθλητές που θα λάβουν μέρος σε τουλάχιστον 3 από τις 4 διοργανώσεις.
Σε περίπτωση που κάποιος λάβει μέρος και στις τέσσερις θα εξαιρείται το χειρότερό του αποτέλσμα.

Ξεχωριστή κατάταξη θα γίνει για κάθε κατηγορία (Όπεν, Γυναικών, Seniors)

Για περισσότερες και πιο αναλυτικές πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ελληνικής 

Ομοσπονδίας Μπριτζ  www.hellasbridge.org 
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Εξασκηθείτε στην εκτέλεση
Λύσεις των προβλημάτων (από τη σελίδα 16)

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 (**)

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2 (***)

Ομάδες. Όλοι στη

δεύτερη, μοίρασε ο Ν
Αντάμ: #4
Αν κάνετε αμέσως την εμπάς καρό και 

αποτύχει έχετε μόνο 8 σίγουρες λεβέ. Το 

χειρότερο είναι ότι θα πάρει χέρι η Ανατολή 

και θα γυρίσει πίκα και, καθώς από την αντάμ 

είναι φανερό ότι ο #Κ είναι στη Δύση, το 

συμβόλαιο θα βρεθεί σε μεγάλο κίνδυνο. 

Το παιγνίδι ασφαλείας: Αφού κερδίσετε την 

πρώτη λεβέ παίζετε την Ντάμα καρό και, 

είτε σκεπάσει είτε όχι η Δύση, βάζετε τον 

Άσσο. Συνεχίζετε με κούπα στο 10. Ακόμα 

και να χάσετε από την Ντάμα το #ΑQ είναι 

προστατευμένο. Αν η Δύση γυρίσει σπαθί 

(το καλύτερο γι’ αυτήν) παίρνετε αμέσως τον 

Άσσο, και παίζετε καρό να φύγει ο Ρήγας. 

Έχετε τώρα τις 9 λεβέ που χρειάζεστε (2 

πίκες, 3 κούπες, 3 καρά  και τον Άσσο σπαθί) 

ενώ οι αντίπαλοι δεν μπορούν, όπως και να 

είναι τα φύλλα, να κάνουν πάνω από τέσσερις 

(μία κούπα, μια καρό και δύο σπαθιά).

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1^

πάσο 1 # πάσο 2 &
πάσο 2 $* πάσο 1$**

πάσο 4 ^ πάσο 4ΧΑ

πάσο 5 ^** πάσο 5ΧΑ

πάσο 6 ^ πάσο 7^
Όλοι πάσο

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1^

πάσο 1$ πάσο 1XA

πάσο 3XA Όλοι πάσο

* Τέταρτο χρώμα
** Καλό χέρι, μήκος στις κούπες
*** 0 - 3 Άσσοι (από 5)

# AQ62
$ K72
^ KJ9
& A54

# J975
$ Q863
^ 65
& 9873

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# K1084
$ J109
^ 972
& 1032

# 9
$ A54
^ AQ1084
& KQJ6

# 8
$ AJ92
^ A982
& A763

# ΚJ743
$ Q843
^ 65
& 92 

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 9652
$ 765
^ K73
& KQ8

# AQ10 
$ K10
^QJ104
& J1054

Ζεύγη. όλοι

στη δεύτερη,

μοίρασε o N Ο καλύτερος τρόπος είναι να θεωρήσετε 

ότι τα καρά (ατού) είναι μοιρασμένα 3-2 

(πιθανότητες περίπου 68%) και να κάνετε την 

λεγόμενη «αντιστροφή του μορ» (dummy 

reversal) ως εξής: Παίρνετε το σπαθί στο χέρι 

σας και παίζετε αμέσως πίκα στον Άσσο και 

πίκα που κόβετε με τον Άσσο καρό. Παίζετε 

ατού στο ^9 και πίκα που κόβετε με την 

Ντάμα. Ξαναπαίζετε ατού προς το Βαλέ του 

μορ και από εκεί την Ντάμα πίκα, που κόβετε 

με το τελευταίο ατού (το ^10) του χεριού 

σας. Τέλος, πηγαίνετε για τελευταία φορά 

στο μορ με τον Άσσο κούπα και μαζεύετε το 

τελευταίο ατού των αντιπάλων με τον Ρήγα 

καρό ενώ συγχρόνως ξοφλάτε την κούπα 

του χεριού σας που χάνετε. Τώρα το χέρι 

σας δεν έχει άλλη χανόμενη (!) και θα κάνετε 

συνολικά τις εξής 13 λεβέ: Τον Άσσο πίκα, 3 

κοφτές πίκες στο χέρι, 3 ατού στο μορ, ΑΚ 

κούπα και 4 λεβέ από σπαθί.  

Πληροφορίες
Όλοι οι αγώνες στα πλαίσια του 3ου Ευρωπαΐκού 

πρωταθλήματος είναι  Open  και Transnational 

και θα διεξαχθούν στο Kremlin Palace Hotel. 

Σε αυτούς μπορεί να λάβει μέρος όποιος 
θέλει, σε έναν ή περισσότερους αγώνες 
με όποιο σύντροφο ή ομάδα θέλει (μπορεί 
να μην είναι Έλληνας-ες).
Ένα πλήρες πρόγραμμα διαμονής διατίθεται 

για όσους μείνουν στο παραπάνω ξενοδο χείο ή 

στο Topkapi Palace

Οι τιμές είναι:
190 € το δίκλινο για κάθε βραδιά

και για τα 2 άτομα

143 € το μονόκλινο

285 € σουίτα για 2 άτομα

285 € Douplex room για 3 άτομα

333 € Connection room για 3 άτομα

Για όλα τα δωμάτια υπάρχει ιστοσελίδα με τα 

σχεδιαγράμματα τους.

Παιδιά μέχρι 6 ετών είναι δωρεάν, ενώ από 

7-11 ετών επιπλέον 30 € για κάθε παιδί.

Επιπλέον άτομα στις σουίτες  67 €

Επίσης υπάρχουν έξι ξενοδοχεία 5* σε 

περίμετρο 10km από το κεντρικό ξενοδοχείο 

και άλλα επτά 4* σε πολύ καλές τιμές. Για όσους 

κλείσουν δωμάτια σε αυτά μέσω της Bentour 

International Hotels, μια  επιπλέον επιβάρυνση, 

υποχρεωτική,  20 € την ημέρα θα υπάρχει για 

τους συμμετέχοντες στο πρωτάθλημα και οι 

οποίοι θα έχουν τις ανέσεις του all-inclusive 

programm του κεντρικού ξενοδοχείου. Εκτός 

και αυτών των ξενοδοχείων η επιβάρυνση θα 

ανέρχεται στα 60 € ανά αθλητή την ημέρα.

Τηλέφωνα επικοινωνίας της Bentour 
International Hotels:
Oktar Zengin  +90 242 324 1121 Ext. 1907

Αντάμ: &8
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sudoku Bridge

Το  ôñåëü μπριτζόλεξο
Τασία Mπαμπούλα

Mαυρίστε 13 τετράγωνα

Λύ
ση

 π
ρο

ηγ
ού

με
νο

υ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Ήξερε από … «Ασκητι-
κή (αιτιατ.)

2. Στρέφει ανάποδα (επιρ.)

3. Σκάβονται από τους 
…εχθρούς μας – Τηλε-
φωνικό «εμπρός» εκτός 
συνόρων

4. Η τράπεζα των αγροτών 
– «Συνέταιρος» του 
Καλλικράτη

5. Γεύση καφέ – Το σπίτι 
και το… κέντρο του

6. Συνοδεύει συνταγές 
– Συμπερασματικό

7. Χαρακτηρίζουμε τόπους 
τσακωμών – Τόσα… 
«παίρνει ο άνεμος»

8. Με….αναποδιά υγείας 
το επισκέπτεσαι – Τίτλος 
του Μπιθικώτση – Με το 
«πι» σημαίνει γρήγορα

9. Τόσους πόντους θες για 
2ΧΑ με ΟΚ – Εκτάσεις 
που προστατεύονται

10. Η πρώτη …μπουκιά 
του φαγητού – Τον λι-
γουρευόμαστε μετά από 
ξενύχτι 

ΚΑΘΕΤΑ

1. «Άπαιχτο» τηγανιτό για 
ένα ουζάκι

2. Με πλάτη στη Δύση εκεί 
κοιτάς

3. Γάλλος Ιάκωβος – Κι έτσι 
το μακρύ πόδι

4. Του Αιόλου ανοίγουν  
στην κακοκαιρία (μια 
γραφή) – Κοντά στο 
«όχι» επιτείνει

5. Κι έτσι χτυπά…η πόρτα 
– Το επάγγελμα που 
κάνω (ρήμα, αντιστρ)

6. Κι αυτές μετράνε στο 
κουμ καν – Το κέντρο 
της… Πρέσπας

7. Ζορό που μόλις εμφανί-
στηκε – Τη γράφει κάθε 
τι μοναδικό  

8. Εξαφανισμένες – Ακτή 
χωρίς…παράλια 

9. Συμπαίκτες προς 
αναζήτηση – Αδερφές 
επιχειρήσεων

10. Πάσο…εκτός σειράς 
-  Διπλό διαφωνεί

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 Ρ Ο Υ Α Σ Α Ν ■ Π

 2. Α Ο Σ Μ Α ■ Ρ Υ Ζ Ι

3. Λ Υ ■ Ε Ρ Ι Α ■ Α Θ

4 Α Μ Α Ν ■ Ο Σ Ι Ρ Η

5. Μ Α Ν Α Ρ Ι ■ Ε Ι Κ

6. Ι Ν ■ Σ Ο ■ Π Ρ Α Ο

7. ■ Ι Λ ■ Μ Ω Ρ Ο ■ Σ

8. Μ ■ Α Ν Α Μ Ε Σ Α ■
9. Α Β Γ Α ■ Ε Ζ ■ Η Π

10. Μ Α Ο ■ Τ Σ Α Τ Ρ Α
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∆ΕΥΤΕΡΑ 
ΑΟΑΦ Ζεύγη Όπεν 20.30
ΑΟΜ Ζεύγη 1-9 (επιτρ. 1 παίκτης κατ. 10) 19.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν / Ζεύγη 1-5 20.00
ΑΟΜΨ Ομάδες 1-6 / Ομάδες 1-8 20.00
AOT Ομάδες Όπεν / Ζεύγη 1-6 20.00
ΟΑΜ-ΛΕ Ομάδες 1-11 20.30
OAMKH Ομάδες 1-11 / Ομάδες 1-6 20.30
ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη Όπεν 20.30
ΟΠΑΦ Ομάδες Όπεν 
 (προμ. διανομές - butler) 20.30

ΤΡΙΤΗ  
AOM Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΑΣΑΕ Ζεύγη Όπεν / Ζεύγη 1-6 18.30
ΑΣΝΒ Ζεύγη Όπεν 20.30
ΑΟΜΒ Ομάδες 1-11 / Ζεύγη 1-4 20.00
ΑΟΤ Ζεύγη 1-8 20.30
ΟΑΜ-ΛΕ Ομάδες Όπεν / Ομάδες 1-6 20.30
OAMKH Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΟΑΜΠΕΙ Ομάδες 1-9 20.30
ΟΠΑΦ Ομάδες 1-8 (προμ. διανομές - 
 butler) / Ομάδες 1-5 20.30

ΤΕΤΑΡΤΗ  
ΑΟΜ Ομάδες 1-9 20.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν / Ζεύγη 1-6 20.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΑΟΤ Ομάδες Όπεν / Oμάδες 1-8 20.00
ΑΣΑΕ Ομάδες 1-10 / Ομάδες 1-6 19.15
OAA Ζεύγη Όπεν 10.00
ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη 1-9 20.30
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη όπεν /  10.30
 Ζεύγη 1-3 / Ομάδες 1-9 20.30
ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΟΠΑΦ Ζεύγη Όπεν  (ταυτ.) J. Walker 20.30

ΠΕΜΠΤΗ  
ΑΟΜ Ομάδες Όπεν 20.30
ΑΟΜΒ Ομάδες Όπεν 20.00
ΑΟΜΨ Ομάδες 1-6 / Ομάδες 1-9 20.30
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν / Ομάδες 1-6 20.00
ΑΣΑΕ Ζεύγη 1-8 / Ομάδες 1-11 19.00
OAA Ζεύγη Όπεν 18.15
ΟΑΜ-ΛΕ Τέτραθλο (Ζεύγη όπεν, μικτά, 
 εναντίον μ.ο., ατομικό) 20.30
ΟΑΜΚΗ Ομάδες Όπεν / Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20.30
ΟΑΜΠΕΙ Ομάδες Όπεν με Χάντικαπ 20.30
ΟΠΑΦ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) J. Walker 20.30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 20.00
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν 10.30
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν 20.00
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη, ραντεβού στα τυφλά 20.30

ΚΥΡΙΑΚΗ  
ΑΕΠΜΑ Ζεύγη Όπεν 19.00
ΑΟΜ Ζεύγη Όπεν / Ζεύγη 1-6 19.00
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 19.00
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν / Ζεύγη 1-6 19.00
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν 19.00
ΑΣΑΕ Ομάδες 1-6 / Ομάδες 1-11 19.00

ÁôôéêÞ

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

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

ΑΟΜΧ - Χαλκίδα Τηλ.: 22210 60888 
∆ευτέρα Ομάδες Όπεν 20.30
Πέμπτη Ζεύγη Όπεν  20.30
Σάββατο Ζεύγη Όπεν  11.00

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

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

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

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

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

ΟΑΜΚΗ Ζεύγη Όπεν με Χάντικαπ / Ζεύγη 1-5 19.00
ΟΠΑΦ Ζεύγη με Χάντικαπ 18.30

ÐåñéöÝñåéá

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 Όπεν (ταυτ.) 20.30
Πέμπτη Ομάδες Όπεν 21.30

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

ΠΟΑΜ - Πάτρα  Τηλ.: 2610 434134
∆ευτέρα Ομάδες Όπεν 21.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν  (ταυτ.) 21.00

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

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

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

ΧΟΜ - Χίος  Τηλ.:  22710 44180
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30

Aãùíéóôéêü ðñüãñáììá Óùìáôåßùí

MΑΪΟΣ

Áãùíéóôéêü
Ðñüãñáììá

▶ Για τυχόν αλλαγές στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα, ενημερώστε την ΕΟΜ
με fax 210 7480.403 ή με e-mail: magazine@hellasbridge.org.

AEΠΜΑ - Μελίσσια 210 8044 368

ΑΟΑΦ - Φιλοθέη 210 6812 557

ΑΟΜ - Αθήνα 210 7759 674

ΑΟΜΒ - Βουλιαγμένη 210 9651 944

ΑΟΜΨ - Π. Ψυχικό 210 6749 868

ΑΟΤ - Π. Φάληρο 210 9408 740

ΑΣΑΕ - Αθήνα 210 8228 150

ΑΣΝΒ - Ν. Βουτζάς 22940 32 804

ΛΕ - Μαρούσι 210 6856 262

ΟΑΑ - Αθήνα 210 9232 872

ΟΑΜ - Μαρούσι 210 6856 262

ΟΑΜΚΗ - Κηφισιά 210 8079 917

ΟΑΜΠΕΙ - Πειραιάς 210 4178 274

ΟΠΑΦ - Φιλοθέτη 210 6823 941

Tçë. Óùìáôåßùí ÁôôéêÞò

1-3 Περιφερειακό Νοτίου Ελλάδος (Ρόδος)

8-10 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μικτών Ζευγών  

ΑΣΑΕ, ΟΠΑΦ, ΑΟΜΒ   - Π.Π. Μαθητών

15-17 ΑΟΤ εκδρομικό
ΟΑΜΛ – ΑΟΜΜ Θεσσαλικό
Πρωτάθλημα Ζευγών
ΟΑΜΡ Ζεύγη (14-17-18/6)
(εσωτερικό πρωτάθλημα)

15-30/6  Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
(Αττάλεια Τουρκίας)

22-24 *ΑΟΜΨ Γκραν Πρι ΣΛΑΜ Ζεύγη
 (Εσωτερικό Πρωτάθλημα)

25-1/7 ΑΟΜΒ εκδρομικό
29-1/7 ΑΟΜΨ Γκραν Πρι

  4-6 Πανελλήνιο 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)

ΙΟΥΝΙΟΣ
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