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ÁôôéêÞ
∆ΕΥΤΕΡΑ  
ΑΣΑΕ
Ομάδες Όπεν / Ομάδες άθροισμα 32 20.00
ΑΟΑΦ - ΑΟΜ
Ζεύγη όπεν/ Ζεύγη 1-9 ταυτ. 20.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 20.00
ΑΟΜΨ Ζεύγη όπεν/ Ζεύγη 1-7 20.00
AOT Ομάδες 1-9 / Ζεύγη 1-3 20.00
ΟΠΑΦ-ΟΑΜΚΗ -ΟΑΜ-ΛΕ
Ζεύγη Swiss Όπεν / Ζεύγη 1-9 / Ζεύγη 1-3 20.30
ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη 1-9 20.30
  
ΤΡΙΤΗ  
ΑΕΠΜΑ Ζεύγη 1-5 Αθροισμα 19 19.00
ΑΟΑΦ - ΑΟΜ
Ζεύγη Όπεν ταυτ. / Ζεύγη 1-3 20.30
ΑΣΑΕ
Ζεύγη Όπεν ταυτ. / Ζεύγη 1-8 / Ζεύγη 1-5 20.00
Ζεύγη Μαθητών 
ΑΣΝΒ Ζεύγη Όπεν 20.30
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν 20.00
ΟΑΜΠΕΙ Ομάδες 1-9 20.30
ΟΠΑΦ-ΟΑΜΚΗ -ΟΑΜ-ΛΕ
Ζεύγη Όπεν ταυτ./ Ζεύγη 1-9 / Ζεύγη 1-5 20.30
  
ΤΕΤΑΡΤΗ  
ΑΟΜΨ
Ζεύγη Όπεν - Ζεύγη 1-7 - Ζεύγη 1-4 20.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν ταυτ. 20.00
ΑΣΑΕ
Ομάδες Όπεν - Ομάδες άθροισμα 32 20.00
ΟΠΑΦ-ΟΑΜΚΗ -ΟΑΜ-ΛΕ
Ζεύγη Όπεν ταυτ./ Ζεύγη 1-9 / Ζεύγη 1-5 20.30
ΟΑΑ Ζεύγη Όπεν 10.15
  
ΠΕΜΠΤΗ  
ΑΟΑΦ - ΑΟΜ
Ζεύγη Όπεν / Ζεύγη 1-8 (ταυτ.) 20.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη όπεν/ Ζεύγη 1-7 20.30
ΑΟΤ Ομάδες 1-6 / Ζεύγη 1-3 20.00
ΑΣΑΕ Ζεύγη Όπεν / Ζεύγη 1-8 / Ζεύγη 1-5 
20.00
ΟΑΑ Ζεύγη Όπεν 18.15
ΟΑΜΠΕΙ Ομάδες Όπεν με Χάντικαπ 20.30
ΟΠΑΦ-ΟΑΜΚΗ -ΟΑΜ-ΛΕ 
Ομάδες όπεν / Ομάδες 1-9 / Ομάδες 1-5 20.30
  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 20.00
ΑΟΜΨ Ζεύγη όπεν/ Ζεύγη 1-7 20.30
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν 20.00
ΟΠΑΦ-ΟΑΜΚΗ -ΟΑΜ-ΛΕ
Ζεύγη (Άθροισμα 20) 20.30
  

ΑΜΙ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Παρασκευή Ζεύγη Όπεν 20.00

ΑΟΜΜ - ΒΟΛΟΣ
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη όπεν (ταυτ.) 20.00

ΑΟΜΧ - ΧΑΛΚΙ∆Α 
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν 20.30
Σάββατο Ζεύγη Όπεν  11.30
  
ΙΟΘ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 21.00

ΚΟΑΜ - ΚΕΡΚΥΡΑ 
∆ευτέρα Ζεύγη / Ομάδες Όπεν 19.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.30
Κυριακή Ομάδες Όπεν 19.00

ÁÅÐÌÁ - Ìåëßóóéá 210 8044 368

ÁÏÁÖ - ÖéëïèÝç 210 6812 557

ÁÏÌ - ÁèÞíá 210 7759 674

ÁÏÌÂ - Âïõë/ìÝíç 210 9651 944

ÁÏÌØ - Ð. Øõ÷éêü 210 6749 868

ÁÏÔ - Ð. ÖÜëçñï 210 9408 740

ÁÓÁÅ - ÁèÞíá 210 8228 150

ÁÓÍÂ  - Í. ÂïõôæÜò 22940 33 398

ËÅ - Ìáñïýóé 210 6856 262

ÏÁÁ - ÁèÞíá 210 9232 872

ÏÁÌ  - Ìáñïýóé  210 6856 262

ÏÁÌÊÇ - ÊçöéóéÜ 210 8079 917

ÏÁÌÐÅÉ - ÐåéñáéÜò 210 4178 274

ÏÐÁÖ - ÖéëïèÝç 210 6823 941

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

Tçë. Óùìáôåßùí ÁôôéêÞò

Ðñüãñáììá Óùìáôåßùí
Èåñéíü áãùíéóôéêü ðñüãñáììá

Σημείωση 1: Όπου συνδιοργανωτές είναι 2 ή περισσότερα Σωματεία  οι αγώνες γίνονται στην έδρα του πρώτου 
αναγραφόμενου
Σημείωση 2: O Αθλητικός Σύλλογος Αιγυπτιωτών Ελλήνων (ΑΣΑΕ) κάνει τα καλοκαιρινά τουρνουά του στη 
διεύθυνση: Σχολή Ευελπίδων, Πλατεία Πρωτομαγιάς, Αθήνα τηλ. 210 8253618 Fax: 2108253619 

ΚΥΡΙΑΚΗ  
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν  19.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν - Ζεύγη 1-7 - Ζεύγη 1-4 
19.30
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν 20.00
ΟΠΑΦ-ΟΑΜΚΗ -ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη όπεν με 
Χάντικαπ/ Ζεύγη 1-5 20.00
  

ÐåñéöÝñåéá

ΛΑΜΘ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30

ΟΑΜΒ - ΒΕΡΟΙΑ 
Πέμπτη Ζεύγη Όπεν 21.00

ΟΑΜΘ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τρίτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ) 20.30
Πέμπτη Ζεύγη 1-8 (ταυτ.) 20.30
  
ΟΑΜΚ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ
∆ευτέρα Ομάδες Όπεν 21.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
  
ΟΑΜΛ - ΛΑΡΙΣΑ
Τετάρτη Ζεύγη όπεν (ταυτ.) 21.00
  
ΟΑΜΡ - ΡΟ∆ΟΣ 
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 21.30
Τρίτη Ομάδες με άνω όριο 21.30
Τετάρτη Ατομικό ταυτ. 20.30
Πέμπτη Ομάδες Όπεν 21.30
  
ΟΑΜΣ - ΣΕΡΡΕΣ 
∆ευτέρα Ομάδες Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Παρασκευή Ζεύγη Όπεν 21.00
  
ΟΑΜΧΝ - ΧΑΝΙΑ 
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 19.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00

ΠΟΑΜ - ΠΑΤΡΑ 
∆ευτέρα Ομάδες Όπεν 21.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 21.00
Παρασκευή Ομάδες Όπεν 21.00
  
ΡΟΜ - ΡΕΘΥΜΝΟ 
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
  
ΠΛΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
∆ευτέρα Ομάδες Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
  
ΣΑΜΟΣ - ΣΑΜΟΣ 
∆ευτέρα Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30

ΣΛΑΜ - ΛΕΣΒΟΣ 
∆ευτέρα Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20.30
Τρίτη Ζεύγη 1-3 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Παρασκευή Ζεύγη Όπεν 20.30
  
XOM - ΧΙΟΣ 
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 19.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
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Ôï ãñÜììá 
ôïõ ðñïÝäñïõ

Αγαπητοί φίλοι,

•  Το θέμα της τροποποίησης του κανονισμού απονομής MP’s, το οποίο επιμελήθηκε ειδική 5μελής 
επιτροπή από επαΐοντες, πρωταθλητές και διαιτητές, τέθηκε κατ’ επανάληψη ως θέμα ημερήσιας 
διάταξης σε τρεις (3) συνεχόμενες πρόσφατες Γενικές Συνελεύσεις. 

Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατόν να συζητηθεί, λόγω της σοβαρότητάς του, που απαιτεί εμπεριστα-
τωμένη και πολύωρη συζήτηση, δεδομένου ότι υπήρξαν και επιφυλάξεις του ΔΣ επί της τελικής 
εισήγησης, όπως η θέση του για μη κατάργηση πρόσθετων MP’s και ειδική ρύθμιση για τουρνουά 
περιφερειακών Σωματείων, κ.λπ.. Αποφασίστηκε ως εκ τούτου να γίνει στις 19/05/2007 μία επίσημη 
σύσκεψη των εκπροσώπων των Σωματείων με συμμετοχή μελών με γνώση του αντικειμένου και με 
μοναδικό θέμα τη συζήτηση επί των άρθρων της εισήγησης. Οι αποφάσεις που πάρθηκαν θα τεθούν 
προς επικύρωση στη ΓΣ του Οκτωβρίου, αλλά και στη ΓΓΑ, ώστε η εφαρμογή της να αρχίσει την 1η 
Ιανουαρίου 2008.

•  Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων συμμετείχαν 10 ζεύγη και, εκτός της συμμετοχής 2-3 αθλητών 
με σχετική εμπειρία και περγαμηνές, οι υπόλοιποι ήταν «κυριολεκτικά» νεότατοι αθλητές. Δυστυχώς 
τα έμπειρα στελέχη, λόγω σπουδών, δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
Ομάδων Νέων στις αρχές Ιουλίου στην Ιταλία και έτσι επελέγη ομάδα έξι (6) αθλητών και προπονή-
τριας από τις Επιτροπές Νέων και Εθνικών Ομάδων. Επειδή έχουμε εξασφαλίσει και πάλι χορηγία 
5.000€ από φίλους, φίλων των μελών του ΔΣ, ειδικά για την αποστολή, έκρινα ότι πρέπει να πάνε οι 
ορισθέντες και ότι τα πολύ αυτά νέα παιδιά έχουν ανάγκη περισσότερο ηθικής συμπαράστασης και 
κατανόησης παρά από την ανάλυση των συστημάτων άλλων ομάδων που θα αντιμετωπίσουν και 
που το επίπεδό τους είναι πολύ υψηλότερο. Ας αποκομίσουν όμως εμπειρία, τεχνική και μπριτζιστικό 
ήθος ως εκπρόσωποι της χώρας μας. Τους εύχομαι κάθε επιτυχία. Πάντως η μεθόδευση και η «παρε-
ΐστικη» θα έλεγα νοοτροπία, όπως και το να φέρεται το ΔΣ προ τετελεσμένων γεγονότων, παραμονές 
αναχώρησης της αποστολής, δεν νομίζω ότι είναι η πλέον ενδεδειγμένη και νομότυπη διαδικασία και 
γι’ αυτό κατέθεσα τις επιφυλάξεις μου.

•  Ήδη έχουν διεξαχθεί με επιτυχία τα Περιφερειακά Πρωταθλήματα Δυτικής και Νοτίου Ελλάδας στα 
Γιάννενα και στη Ρόδο αντίστοιχα. Πολύ μεγαλύτερη η συμμετοχή στα Γιάννενα. Απόλυτα επιτυχημέ-
νες και οι δύο εκδηλώσεις  από οργανωτικής άποψης. Καταπληκτικές οι αίθουσες διεξαγωγής. Μακά-
ρι και οι αίθουσες του κέντρου να ήταν ανάλογες. Αλλά... Μεγάλες οι προσπάθειες των διοργανωτών 
και μπράβο τους. Αρκετά όμως και τα παράπονα τους:

«Δεν πρέπει τα Σωματεία να ορίζουν εκδρομικά μία εβδομάδα νωρίτερα ή αργότερα από το χρόνο 
διεξαγωγής των Περιφερειακών». Τα Σωματεία αυτά περιμένουν μία φορά κάθε τέσσερα περίπου 
χρόνια να συγκεντρώσουν αθλητές από όλη τη χώρα, για πολλούς λόγους. Όπως εμείς τους ζητάμε 
να μετέχουν ανελλιπώς στους τελικούς των Πανελληνίων διοργανώσεων, με το δίκιο τους πιστεύω 
διαμαρτύρονται ότι είναι σαν να τους κοροϊδεύουμε. Ας σκεφθούμε το γενικό καλό του αθλήματος 
και όχι μόνο τα στενά  Σωματειακά μας συμφέροντα. 

• Πολλοί με ρωτούν γιατί δεν υπάρχει στήλη λίγο ή περισσότερο χιουμοριστική. Θα υπάρχουν περιστα-
τικά που μπορούν να γραφούν, ανωνύμως. Συμφωνώ. Υπάρχει όμως και έντυπο που κυκλοφορεί και 
μπορείτε να διασκεδάσετε.

       Εύχομαι ευχάριστες διακοπές σε όλους σας.
        Σπύρος Κουτρούμπας
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Ο κόσμος του  ΜΠΡΙΤΖ
Επιμελείται ο Άσσος Πίκα

Aγωνιστικά  êáé Üëëá 

✓Μικρές μετατροπές 
έγιναν στο αγωνι-

στικό πρόγραμμα Ιουλίου και 
Αυγούστου αφού το 2ο Διεθνές 
Φεστιβάλ Κρήτης καθορίστη-
κε στις ημερομηνίες από 26 
Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου. 
Σε άλλη σελίδα θα βρείτε το 
πρόγραμμα του διμήνου αυτού.  
Εάν βέβαια προκηρυχτούν 
βουλευτικές εκλογές υπάρχει 
περίπτωση να γίνει και άλλη, 
αναγκαστική, αλλαγή.

✓Έγινε στις 19η Μαΐου 
2007 η σύσκεψη, των 

εκπροσώπων των Σωματείων 
– Μελών με σκοπό συζήτηση 
της τροποποίησης του κανο-
νισμού 2,5, περί απονομής 
master points, με βάση την 
εισήγηση της ειδικής επιτρο-
πής. Η πρόταση της επιτροπής 
εγκρίθηκε, με μικρές μετατρο-
πές, στο σύνολό της και ο νέος 
κανονισμός θα υποβληθεί προς 
ψήφιση στη Γενική Συνέλευση  
της 6ης Οκτωβρίου 2007 για να 
ισχύσει από 1 Ιανουαρίου του 
επόμενου έτους. 

✓Πριν τη Γενική Συνέλευ-
ση το σχέδιο του νέου 

κανονισμού 2,5 θα αποσταλεί 
στα Σωματεία και θα δημοσι-
ευτεί στις ιστοσελίδες της ΕΟΜ, 
στο Διαδίκτυο.

✓Ένας από τους εκλε-
κτότερους, συμπα-

θέστερους και παλαιότερους 
συνάδελφους μας, τόσο στο 
αγωνιστικό Μπριτζ όσο και 
στην ελεύθερη παρτίδα, ο 
Κώστας Ρακάς, απεβίωσε  το 
Σάββατο 9 Ιουνίου σε ηλικία 87 
ετών. Ο Κώστας Ρακάς, πατέ-
ρας του εθνικού μας διαιτητή 
Αριστείδη Ρακά, έπαιζε μέχρι τα 
τελευταία χρόνια  στα τουρ-
νουά, παρά τα σοβαρά προ-
βλήματα υγείας που είχε. Δια 

Ο συνάδελφός μας και ιδρυτικό μέλος του ΣΛΑΜ 
κ. Σωτήρης Ασημακόπουλος, αντιμετωπίζει 

σοβαρό πρόβλημα με την υγεία της κορούλας του 
Ελισάβετ, ηλικίας μόλις 3,5 ετών.

Το κοριτσάκι πάσχει από μια σπάνια γονιδιακού 
τύπου ασθένεια, που το κρατά καθηλωμένο στο 
κρεβάτι, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζει σοβαρά 
προβλήματα επικοινωνίας με το περιβάλλον.

Εδώ  και μερικούς μήνες μετακόμισε στη γενέτειρα 
της μητέρας του Φιλανδία, όπου υπάρχει ένα εξει-

δικευμένο κέντρο για την παρακολούθησή του, 
ενώ διερευνούνται οι δυνατότητες μεταφοράς του 
στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχει ξεκινήσει σε 
πειραματικό στάδιο η εφαρμογή μεθόδου θερα-
πείας της ασθένειας του παιδιού. Στα πλαίσια  αυτά 
μας ζήτησε πέρα από τη δεδομένη ηθική συμπα-
ράσταση και την οικονομική μας βοήθεια.

Ο τραπεζικός λογαριασμός του Σωτήρη είναι 
601-002101-250752 Alpha Bank.

✓Στο φουλ βρίσκονται τα καλοκαιρι-
νά τουρνουά των σωματείων που, 

στην Αθήνα τουλάχιστον, γίνονται κυρίως σε 
υπαίθριους ή ημι-υπαίθριους χώρους. Φέτος 
προστέθηκε ένας ακόμα, όπου θα διοργανώ-

νει τους αγώνες του ο Αθλητικός Σύλλογος 
Αιγυπτιωτών Ελλήνων, και βρίσκεται  κοντά 
στη παλαιά Σχολή Ευελπίδων, Πλατεία Πρω-
τομαγιάς, Αθήνα τηλ. 210 8253618.

Èåñéíü
áãùíéóôéêü ðñüãñáììá
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Το Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ 

ευχαριστεί, τον πρόεδρο της

EASTERN ΜEDITERRANEAN
MARITIME LTD. 

κ. Θανάση Μαρτίνο για την ευγενή οικονο-

μική προσφορά του που θα διατεθεί για την 

προπόνηση και αποστολή της Εθνικής μας 

ομάδας Νέων στο Πανευρωπαϊκό πρωτά-

θλημα Νέων στην Ιταλία.

Ο κ. Θανάσης Μαρτίνος αν και δεν παίζει 

Μπριτζ, έχει δείξει επανειλημμένως την 

αγάπη του για το άθλημα. Ελπίζουμε ότι μια 

μέρα θα γίνει μέλος της Ελληνικής οικογέ-

νειας του Μπριτζ και με τη στενή έννοια της 

λέξης.

μέσου της στήλης αυτής το Δ.Σ. 
της ΕΟΜ και οι συντάκτες του 
περιοδικού εκφράζουν βαθιά 
και ειλικρινή συλλυπητήρια 
στην οικογένειά του. 

✓Aπό 11 έως 21 Ιουλίου 
2007 θα διεξαχθεί 

στο Jesolo της Ιταλίας το 21o  
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
Ομάδων Νέων. 

✓H Ελλάδα θα συμμετά-
σχει με μία ομάδα που 

αποτελείται από έξι ελπίδες του 
Ελληνικού Μπριτζ, τους Ντίνο 
Δοξιάδη - Κώστα Κοντομήτρο,  
Θανάση Δαρκαδάκη - Μιχάλη 
Σοφιό και Ελένη Βατσολάκη 
- Μιχάλη Λατουσάκη. Θα τους 
συνοδεύσει η προπονήτριά 
τους  Χριστίνα Συρακοπούλου, 
που έκανε μεγάλες προσπάθει-
ες τους τελευταίους μήνες για 
να τους βάλει στο κλίμα σοβα-
ρών αγώνων. Παρότι η ομάδα 
αυτή δεν διεκδικεί δάφνες, θα 
λείπουν άλλωστε, λόγω εξετά-
σεων στις σχολές που φοιτούν, 
οι Βασίλης Βρούστης και Άρης 
Αναστασάτος (οι απεργίες και 
καταλήψεις έκαναν τη ζημιά 
τους και στο Μπριτζ), είναι 
βέβαιο ότι οι εμπειρίες που θα 
αποκομίσουν θα είναι ανεκτί-
μητες. 

✓Το Πανευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα στο Jesolo 

γίνεται σε 3 κατηγορίες. Η 
Ελλάδα θα συμμετάσχει στην 
κατηγορία Νέων (μέχρι 25 
ετών). Θα διεξαχθεί ακόμα το 
πρωτάθλημα Κοριτσιών (επίσης 
μέχρι 25 ετών) και το πρωτά-
θλημα Μαθητών (ηλικίες μέχρι 
18 ετών).

✓Οι συντάκτες του πε-
ριοδικού εύχονται σε 

όλους τους αθλητές του αγωνι-
στικού Μπριτζ και αναγνώστες 
του περιοδικού ευχάριστες και 
ανέμελες διακοπές.



8

 Περιφερειακό πρωτάθλημα Δυτικής ΕλλάδαςÃéÜííåíá 2007

Από τις αρχές του χρόνου, είχε αρχίσει να διαδίδεται η 
είδηση για το Περιφερειακό πρωτάθλημα Δυτικής Ελ-

λάδας που θα γινόταν την Πρωτομαγιά στα Γιάννενα. Πριν 
δύο χρόνια, το 2005 είχε γίνει ένα άλλο εκδρομικό στα 
Γιάννενα και είχε αφήσει άριστες εντυπώσεις στον κόσμο 
που είχε πάει τότε. Τα καλά νέα δεν κρύβονται άλλωστε, 
όπως και τα κακά!

Η συμμετοχή στο φετινό τουρνουά ξεπέρασε και τις πιο ευφάνταστες 

προβλέψεις των διοργανωτών. Εδώ, θα μπορούσε κάποιος να μιλή-

σει για ρεκόρ συμμετοχών σε εκδρομικό τουρνουά. Ούτε λίγο, ούτε 

πολύ συγκεντρώθηκαν 62,5 τραπέζια.

Το ξενοδοχείο “EPIRUS PALACE”, μερικά χιλιόμετρα πριν φθάσει κά-

ποιος στην πόλη των Ιωαννίνων, ήταν αυτό που φιλοξένησε τον αγώνα 

καθώς και τους περισσότερους από τους συμμετέχοντες. Αν και οι δι-

οργανωτές είχαν κλείσει ολόκληρο το ξενοδοχείο για τις ανάγκες του 

τουρνουά, αυτό δεν έφτασε, με αποτέλεσμα κάποιοι από τους συμ-

μετέχοντες να διαμένουν σε άλλα ξενοδοχεία στο κέντρο της πόλης. 

Βέβαια υπήρχε πούλμαν το οποίο μετέφερε τους αθλητές από και προς 

τα ξενοδοχεία τους.

Η αίθουσα όπου γίνονταν οι αγώνες είναι ένας από τους καλύτερους 

χώρους όπου έχει γίνει τουρνουά στην Ελλάδα μέχρι σήμερα. Ευρύχω-

ρη, φωτεινή, με εύκολη πρόσβαση σε πολλά σημεία της, βοήθησε τους 

διαιτητές του αγώνα, Δημήτρη Μπάλλα και Δημήτρη Τόγια στο δύσκο-

λο έργο που είχαν αναλάβει και έφεραν σε πέρας με επιτυχία.

Οι αγώνες ζευγών ξεκίνησαν την Παρασκευή το βράδυ με 23,5 τραπέ-

ζια στην κατηγορία Όπεν, 15 τραπέζια την κατηγορία 1-8, 18 τραπέζια 

στην κατηγορία 1-5 και 6 τραπέζια στην κατηγορία μαθητών περιόδου 

2006-7.

Παρά το πλήθος των παικτών ο ρυθμός του αγώνα κυμαινόταν σε φυ-

σιολογικά επίπεδα, τα αποτελέσματα έβγαιναν αμέσως και όλα πήγαν 

πάρα πολύ καλά, με αποτέλεσμα όλοι να απολαύσουν έναν καταπλη-

κτικό αγώνα.

Την Κυριακή το πρωί ξεκίνησαν και οι αγώνες ομάδων με συμμετοχή 

14 ομάδων στην κατηγορία Όπεν και άλλων 14 ομάδων στην κατη-

γορία 1-8. 

Την Κυριακή το βράδυ μετά την ολοκλήρωση του 3ήμερου αγώνα ζευ-

γών,  συγκεντρώθηκαν οι περισσότεροι παίκτες στο “Εν Ιωαννίνοις”, 

κάτω στον μώλο,  όπου μας κέρασαν όλους το ποτό της “προθέρμαν-

σης” και μετά ο καθένας ακολούθησε τους δικούς του ρυθμούς μέχρι 

αργά.

Είναι ωραίο να βλέπεις τους αθλητές του Μπριτζ να είναι όλοι μαζί μια 

παρέα χωρίς αντιπαλότητες και ανταγωνισμούς να απολαμβάνουν το 

ποτό τους χαλαρώνοντας κάτω από τους ήχους καλής μουσικής.

Τη Δευτέρα το πρωί  οι διοργανωτές είχαν οργανώσει εκδρομή στα 

Ζαγοροχώρια και για τους πιο θαρραλέους, μια διαδρομή rafting στο 

ποτάμι του Βοϊδομάτη. Όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες αυτοί 

που συμμετείχαν δείχνουν να το απόλαυσαν με την ψυχή τους.

Στο gala που δόθηκε τη Δευτέρα το βράδυ έγιναν οι απονομές των 

νικητών στους αγώνες ζευγών, ενώ οι απονομές στους νικητές των 

αγώνων ομάδων έγιναν τη Τρίτη το μεσημέρι μετά την ολοκλήρωση 

των αγώνων.

Γενικά αυτή η εκδρομή συνδύασε πολύ Μπριτζ αλλά και αρκετές 

ελεύθερες ώρες ώστε όλοι να έχουν την ευκαιρία και να παίξουν και 

να ξεκουραστούν αλλά και κάποια εξόρμηση στα γύρω κοντινά να 

κάνουν. Όσο για καλό φαΐ, τι να πει κανείς. Τα Γιάννενα φημίζονται 

δικαίως τόσο για το καλό τους φαΐ όσο και για τις καλές τιμές που 

έχουν οι ταβέρνες τους. 

Στον αγωνιστικό τομέα τώρα, στους αγώνες ζευγών είχαμε: Νικητές 

στους μαθητές αναδείχθηκαν οι αθλητές από τα Γιάννενα Ε. Παλλά-

δης – Κ. Σιάκαρης με ποσοστό 61.94%, στην κατηγορία 1-5 οι Μ. 

Δασκαλάκης -  Π. Κοσμίδης με ποσοστό 60.02%, στην κατηγορία 1-8 

οι αθλητές από τα Γιάννενα Β. Μπαλέσιας – Β. Παπαϊωάννου, με πο-

σοστό 64.82% και στην κατηγορία Όπεν οι Λ. Ζώτος – Α. Σαπουνά-

κης με ποσοστό 60.64%.

Στις ομάδες στην κατηγορία 1-8 την πρώτη θέση κατέκτησε η ομάδα  

που είχε στη σύνθεσή της τους: Αθανασάτου Μ, Ράνιο Α, Νίκα Β, Πα-

παγεωργίου Α., Συκιώτη Χ και Σοφιό Μ., ενώ στην κατηγορία Όπεν η 

ομάδα με τους: Ζώτος Λ. Σαπουνάκη Α. Παπαχατζή Ν και Μανωλά Ι.

Συγχαρητήρια σε  όλους για τη συμμετοχή τους σε αυτό το υπέροχο 

τουρνουά το οποίο την επόμενη φορά είμαστε σίγουροι ότι θα είναι 

ακόμα μεγαλύτερο σε συνδυασμό και με άλλα σωματεία της Βορείου 

Ελλάδας. 

Παρακάτω οι πρώτοι νικητές των αγώνων:
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7
Σαπουνάκης Α Ζώτος Λ 60,64

Καραγιαννόπουλος Λ Κοτινάς Σ 60,56

Καρπουζέλης Ν Κούμενος Ι 59,69

Βογιατζόπουλος Σ Κορώσης Θ 56,75

Μανωλάς Ι Παπαχατζής Ν 56,69

Αργυρού Δ Μοίρας Κ 56,11

Όπεν

Μπαλεσιάς Β Παπαιωάννου Β 64,82

Συκιώτη Χ Αθανασάτου Μ 60,37

Κωλέττης Θ Παπαδόπουλος Τ. 56,46

Βρεττού Κ Λεμπέσης Α 55,79

Ψυχογίου Κ Μπόζιος Γ 55,35

Τσουμάνης Α Τσουμάνης Λ 54,45

1-8

Δασκαλάκης Μ Κοσμίδης Π 60,02

Τρογκάνης Α Σουλιώτης Δ 59,76

Χοίμπος Σ Κονιδάρης Π. 58,57

Τσιβίδου Α Γρυπάρης Σ 58,36

Συρώκας Α Νέστορα Θ 58,07

Σιβροπούλου Ε Τούλης Ι 55,84

1-5

1 Ζώτος Λ

Σαπουνάκης Α
Μανωλάς Ι

Παπαχατζής Ν
153

2 Μήτση Γ

Μοίρας Κ

Αργυρού Δ

Ραφτοπούλου Ε
145

3 Βρούστης Β

Κυριακίδου Α

Κοντομήτρος  Κ. 

Παπακυριακόπ. Γ 145

1 Αθανασάτου Μ

Ρανιός Α

Συκιώτη Χ

Σοφιός Μ

Νίκα Β

Παπαγεωργίου Α.

152

2 Μπόζιος Γ

Μπαλεσιάς Β

Σκιαδαρέσης Π

Τσουμάνης Α

Παπαιωάννου Β

142

3 Τουλούπας Ι

Μούλιου Τ

Σοφιός Β

Ταλαδιανού Σ 140

Όπεν

1-8

Aγώνες ζευγών Aγώνες ομάδων

Παλλάδης Ε 61,94

Σιακάρης Κ 61,94

Κολλιοπούλου Δ 61,10

Γιαννοπούλου Κ 61,10

Χαδούλη Μ 59,16

Τόγιας Σ 59,16Gr
an

d 
Pr

ix
  Μ

αθ
ητ

ώ
ν

1.   Οι πρώτοι του 1-8, Μπαλεσιάς Β. - 
Παπαιωάννου Β., παίρνουν το κύπελλο 
από τον πρόεδρο της ΕΟΜ.

2.  Η Χριστινα Συκιώτη και η Μυρτώ 
Αθανασάτου κέρδισαν στις ομάδες 1-8

3.  Σιακάρης Κ. - Παλλάδης Ε. πρώτοι στο 
Grand Prix των Μαθητών. Αριστερά 
τους ο πρόεδρος του ΟΠΑΦ Γ. Παπα-
κυριακόπουλος και ο διοργανωτής Λ. 
Καραγιαννόπουλος 

4.  Οι νικητές του 1-5 Δασκαλάκης Μ. 
- Κοσμίδης Π.

5.  Η ομάδα που ήρθε 2η στην κατηγορία 
open. Από αριστερά Ε. Ραφτοπούλου, 
Δ. Αργυρού, Γ. Μήτση και Κ. Μοίρας

6.  Άποψη απο την πολυτελή αίθουσα 
των αγώνων

7.  Οι αθλητές του Μπριτζ σε πιο extreme 
σπορ!

1

2

3

4

6

5

7
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Για 15η συνεχή χρονιά ο Όμιλος Αγωνιστικού 
Μπριτζ Κηφισιάς, με τη υποστήριξη του 
Δήμου Κηφισιάς και πολλών ιδιωτικών 
φορέων, διοργάνωσε το Φεστιβάλ Μπριτζ 
στα πλαίσια της Ανθοκομικής 2007.
Η διοργάνωση αυτή είναι -παραδοσιακά 
και πανελληνίως- η μεγαλύτερη που γίνεται 
σε ενιαίο χώρο, από πλευράς συμμετοχών,  
και φέτος συγκέντρωσε 180 ζεύγη και 57 
ομάδες στους αντίστοιχους αγώνες, σε όλες 
τις κατηγορίες. 

Στους νικητές των αγώνων απονεμήθηκε πλήθος 
επάθλων κάθε μορφής που προσέφεραν οι χορηγοί της 
διοργάνωσης: Μοτοδυναμική ΑΕΕ, Gelina Village, Mailink 
AE, Οινοποιεία Χαρλαύτης ΕΠΕ, Gallery Bizart, Parfums 
Christian Dior Hellas. Τα δυο μεγαλύτερα πάντως έπαθλα, 
ένα φουσκωτό σκάφος Zodiac με κινητήρα Yamaha και 

μια 5νθήμερη διαμονή για 2 άτομα στο ξενοδοχείο Gelina 
Village στην Κέρκυρα,  δόθηκαν με κλήρωση, μετά το 
τέλος της απονομής των επάθλων. Προηγήθηκε πλούσιος 
μπουφές. Όλοι οι αγώνες στα πλαίσια της Ανθοκομικής 
Κηφισιάς 2007 φιλοξενήθηκαν στην αίθουσα Χάντμπολ  
του Ζηρίνειου Αθλητικού κέντρου.    
Στον καθαρά αγωνιστικό τομέα μεγάλη μάχη έγινε στους 
αγώνες ομάδων τόσο στη κατηγορία όπεν όσο και στην 
1-9, με τους νικητές, την ομάδα «Βρούστη» και την 
ομάδα «Ηλιόπουλου» αντίστοιχα, να επικρατούν με 
ένα VP διαφορά. Αντίθετα, με ευκολία κέρδισε η ομάδα 
«Δημητρακόπουλου» στην κατηγορία 1-5.
Ακόμα πιο δραματικό ήταν το σκηνικό στην κατηγορία 
όπεν των αγώνων ζευγών, όπου 3 ζεύγη έπεσαν μαζί πάνω 
στο νήμα και οι τελικοί νικητές, Κούμενος – Πανόπουλος, 
ξεχώρισαν «στο φώτο φίνις». Στην κατηγορία 1-9 πρώτοι 
σε απόσταση οι Γιαννιώτες  Γεωργίου – Γκουγιάννος ενώ 
την κατηγορία 1-6 κέρδισαν οι Γλέζος – Καστρήσιος και 
το Γκραν Πρι Μαθητών οι 
Αναλυτικά πρώτοι νικητές ανά κατηγορία:   

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΠΡΙΤΖ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗΣ Κ
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Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Κούμενος Ι Πανόπουλος Κ 57,99

Σαπουνάκης Α Ρούσσος Γ 57,96

Χατζόπουλος Χ Νικητόπουλος Γ 57,69

Κανναβός Π Κοντομήτρος Κ 57,00

Βρούστης Β Καραμανλής Μ 55,62

Καρλαύτης Γ Μπομπολάκης Σ 55,47

1-16

Γεωργίου Κ Γκουγιάννος Δ 61,19

Μούλιου Τ Τουλούπας Ι 58,59

Ιωαννίδου Ε Γκούμας Λ 57,73

Φράγκος Τ Οικονομίδης Ν 57,11

Μπίλλη Ε Τσοτσορός Ε 55,86

Δογάνης Π Μιχαηλίδης Σ 54,72

1-9

Γλέζος Φ Καστρήσιος Μ 60,69

Κουρογένη Α Ρηγάτος Ε 59,97

Βελονά Κ Γαβριήλ Ι. 59,39

Νέστορα Θ Σιώζος Θ 58,63

Κεφαλογιάννης Θ Χαζάπης Ν 57,37

Βατσολάκη Ε Καλογήρου Β 57,13

1-6

Aγώνες ζευγών

Κολοκός Χ 65,85

Κολοκού Μ 65,85

Κωσταπάνος Β 65,39 

Πλωμαρίτης Γ 65,39 

Χαλλιόρης Α   63,47  

Παπαευαγγελίου Α  63,47  Gr
an

d 
Pr

ix
  Μ

αθ
ητ

ώ
ν

1 Βρούστης Β
Καραμανλής Μ
Μπομπολάκης Σ

Καρλαύτης Γ
Συρακοπούλου Χ 112.0

2 Ζώτος Λ
Σαπουνάκης Α

Χατζηδάκης Ε
Ρούσσος Γ

111.0

3 Πρωτονοτάριος Μ
Καραμανλής Φ

Λάμπρου Δ
Γαβριήλογλου Α

107.5

1 Ηλιόπουλος Π
Σκιαδέλλη Β

Κοταράς Κ
Ρηγάτος Ε

113.0

2 Ντατσάκη Α
Ζαπάρτας Ε

Δημητρόπουλος Ε
Γεωργοπούλου Τ 112.0

3 Βελονά Κ
Βλάχος Θ

Παυλινέρης Γ
Αλεξίου Δ

107.0

1-16

1-9

Aγώνες όμάδων

1 Δημητρακόπουλος Θ
Μεγαρίτης Θ

Ιωαννίδης Π
Ακούρης Ι

119,0

2 Πάμφιλος Β
Αναστασόπουλος Κ

Βίγκος Β
Σουβατζής Ι

105,0

3 Πρωτοπαπάς Δ
Τσιριγώτη Σ

Στεργίου Α
Καραβά Ε

105,0

1-6

1.   Η νικήτρια ομάδα του 1-6 από αριστερά  Ακούρης Ι., Δημητρακόπουλος

Θ., Ιωαννίδης Π. και Μεγαρίτης Θ. Μαζί τους η Πρόεδρος του ΟΑΜΚΗ

κ. Άντα Χαρλαύτη και ο  αντιπρόεδρος Λ. Ζώτος.

2.  Οι Γλέζος Φ. - Καστρήσιος Μ. νικητές των ζευγών 1-6.

3.  Οι Γεωργίου Κ. - Γκουγιάννος Δ., νικητές των ζευγών 1-9.

4.  Έχασαν πάνω στο νήμα στα ζεύγη όπεν: Γ. Νικητόπουλος - Χ. Χατζόπουλος

με την Πρόεδρο του ΟΑΜΚΗ.

5.  2οι στα ζεύγη 1-6: Κουρογένη Α. - Ρηγάτος Ε.

6.  Θριαμβευτές στα ζεύγη όπεν: Γιάννης Κούμενος και Κώστας Πανόπουλος.

7.  Η νικήτρια ομάδα όπεν, από αριστερά Χ. Συρακοπούλου, Σ. Μπομπολάκης,

Μ. Καραμανλής και Β. Βρούστης. Μαζί τους η Γ.Γ. της ΕΟΜ Α. Καραμανλή.

8.  Η νικήτρια ομάδα του 1-9, από αριστερά Ηλιόπουλος Π., Σκιαδέλλη Β., Ρηγάτος

Ε., Κοταράς Κ.

1 2

3 4

5 6

7 8
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ια σημαντική ετήσια διοργάνωση, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 

Ζευγών Swiss διεξήχθη φέτος από 20 έως 22 Απριλίου σε τρεις 

κατηγορίες, που χωρίστηκαν ανάλογα με τη δυναμικότητα των 

συμμετεχόντων αθλητών. 

Οι αγώνες διοργανώθηκαν με ανάθεση από τα Σωματεία: Όμιλος Αγωνιστικού 

Μπριτζ Κηφισιάς (ΟΑΜΚΗ) και Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Πειραιά 

(ΟΑΜΠΕΙ), τα εντευκτήρια των οποίων φιλοξένησαν τις Γ΄και Β΄ κατηγορίες 

δυναμικότητας αντίστοιχα ενώ για την Α΄ κατηγορία χρησιμοποιήθηκαν τα 

εντευκτήρια του Αθηναϊκού Ομίλου Μπριτζ (ΑΟΜ).

Στην υψηλότερης δυναμικότητας κατηγορία μετείχαν 48 ζεύγη. Οι Χριστίνα 

Συρακοπούλου – Γιάνκος Παπακυριακόπουλος ξεκίνησαν δυναμικά, 

κερδίζοντας την πρώτη ημερίδα και με πολύ σταθερή απόδοση στη συνέχεια 

κέρδισαν καθαρά. Οι υπόλοιποι διεκδικητές έπεσαν όλοι μαζί στο νήμα και 

τελικά οι Γιάννης Μανωλάς και Νίκος Παπαχατζής πήραν τη δεύτερη θέση 1 

μόλις VP μπροστά από τέσσερα(!) ζεύγη που ισοβάθμησαν στη τρίτη. 

Στη μεσαία κατηγορία (συμμετοχή 32 ζεύγη) οι Θεσσαλονικείς Χρήστος 

Μπανίκας (πρωταθλητής Ελλάδος και στο Σκάκι!) – Σ…. Λουπράνης 

ξεκίνησαν επίσης καλά και άντεξαν μέχρι τέλος την επίθεση των Βάσω 

Τσαπίνου - Μιχάλη Σοφιού (στη δεύτερη θέση) και Δήμητρας Παπαδογιαννάκη 

– Δημήτρη Θεοδώρου (που τερμάτισαν τρίτοι).

Τέλος, στη Γ΄ κατηγορία, που είχε συμμετοχή 39 ζευγών, κέρδισαν με 

πολύ μεγάλη διαφορά δύο μεγάλες ελπίδες του Ελληνικού Μπρίτζ, οι 

νεαροί Χριστίνα Συκιώτη και ο Θάνος Δαρκαδάκης. Στη δεύτερη θέση οι Η. 

Δημητριάδης – Ι. Τριαντάφυλλος 1 VP μπροστά από τους Ηρακλειώτες Ν. 

Εργαζάκη – Κ. Φασουλάκη.

Συρακοπούλου Χ Παπακυριακόπ. Γ 180,00

Μανωλάς Ι Παπαχατζής Ν 175,00

Διονυσόπουλος Δ Δελημπαλταδάκης Ν 174,00

Νικητόπουλος Γ Νικολαίδης Π 174,00

Ρούσσος Γ Χατζηδάκης Ε 174,00

Βρούστης Β Καραμανλής Μ 174,00

Α‘

Μπανίκας Χ Λουπράνης Σ 178,00

Τσαπίνου Β Σοφιός Μ 176,00

Παπαδογιαννάκη Δ Θεοδώρου Δ 175,00

Μεσθενέας Γ Παπαδάκης Α 169,00

Αργυρού Δ Κωνσταντόπουλος Δ 167,00

Σπανού Β Βαλσαμάς Σ 162,00

Β’

Δαρκαδάκης Α Συκιώτη Χ 192,00

Τριαντάφυλλος Ι Δημητριάδης Η 173,00

Φασουλάκης Κ Εργαζάκης Ν 172,00

Κόντος Κ Μπενιού Μ 169,00

Πουρνάρας Α Τσόπελη E. 166,00

Ηλιόπουλος Π Σκιαδέλλη Β 166,00

Γ’

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα swiss æåõãþí

Γ. Παπακυριακόπουλος Χ. Συρακοπούλου  

Χ. Συκιώτη  Α. Δαρκαδάκης

 Χ. Μπανίκας  Σ. Λουπράνης
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Συγκεκριμένα, με πρωτοβουλία του, ο οργανωτής του GAMES FESTIVAL 
κ. Θόδωρος Τσορμπατζόγλου ονόμασε φέτος τους αγώνες Μπριτζ 
«Βαλκανικής φιλίας» και προσκάλεσε αθλητές βαλκανικών χωρών. 
Ανταποκρίθηκαν Σέρβοι και Βούλγαροι που έφυγαν με εξαιρετικές 
εντυπώσεις και την υπόσχεση ότι θα ξανάρθουν το 2008 και με πολλούς 
συμπατριώτες τους. Υπολογίζοντας ότι και οι Ιταλοί που συμμετείχαν 
στην περσινή διοργάνωση έφυγαν ενθουσιασμένοι, οι προοπτικές για 
μια λαμπερή διεθνή διοργάνωση το 2008 είναι μεγάλες.
Στον αγωνιστικό τομέα την παράσταση έκλεψαν οι Σέρβοι, που 
εντυπωσίασαν και με το παίξιμό τους και με τις επιδόσεις τους. Εκ των 
υστέρων... ανακαλύψαμε ότι οι 6 αθλητές που συμμετείχαν αποτελούν 
αυτούσια την εθνική ομάδα της Σερβίας των τελευταίων χρόνων!
Στον τριήμερο αγώνα ζευγών, που έγινε με 29 ζεύγη σε ενιαία κατηγορία, 
οι Σέρβοι πήραν την πρώτη και τρίτη θέση, ενώ οι Αγγελόπουλος 
– Ζώζης περιορίστηκαν στη δεύτερη, παρά το γεγονός ότι κέρδισαν δύο 
ημερίδες, με ψηλά μάλιστα σκορ. 
Έπαθλο καλύτερου μεικτού ζεύγους πήραν οι Βούλγαροι Κοβάτσεβα 
– Χριστώφ, ενώ το μεγαλύτερο ρεμοντάζ είχαν οι Οικονομόπουλος 
– Περαχιά. Τις καλύτερες θέσεις ανάμεσα στα ζεύγη 1-8 πήραν οι 
Τσομπάνογλου – Χατζίκος και Χρηστίδου – Οργαντζίδης, ενώ σαν νικητές 
ημερίδων βραβεύτηκαν οι Κουκουσέλης – Λυκάρτσης, Καραβιδόπουλος 
– Μπανίκας και Αναστασιάδης – Ταγαράς. Αναλυτικά τα αποτελέσματα 
ήταν: 
1η ημερίδα: 1) Αγγελόπουλος – Ζώζης 68,81%, 2) Κοβάτσεβα – Χριστώφ 
67,05%, 3) Λυκάρτσης – Κουκουσέλης 63,70%, 4) Μίρτσεβα – Βίτεφ 
63,62%.
2η ημερίδα: 1) Καραβιδόπουλος – Μπανίκας 65,09%, 2) Ελευθεριάδης 
– Κασιμίδης 64,38%, 3) Μπεσίρης – Καταράκης 62,82%, 4) Βλάινιτς 
– Ζιπόβσκι 62,82%.
3η ημερίδα: 1) Αγγελόπουλος – Ζώζης 68,61%, Βλάινιτς – Ζιπόβσκι 
66,60% 3) Οικονομόπουλος – Περαχιά 60,68%, 4) Αναστασιάδης 
– Ταγαράς 59,78%.

Ενθουσιασμό στους εκδρομείς και ανάμεικτα 
συναισθήματα στους διοργανωτές άφησε το φετινό 
GAMES FESTIVAl, που έγινε το τετραήμερο της 
Πρωτομαγιάς στην Καλλιθέα της Χαλκιδικής. Για τους 
εκδρομείς ο συνδυασμός αγώνες, ήλιος – θάλασσα 
και καλό φαγητό αποτέλεσαν την ιδανικότερη λύση 
για ξεκούραση – διασκέδαση. Για τους διοργανωτές, 
η πίκρα της μικρής συμμετοχής (ο κύριος όγκος 
των Αθηναίων κατευθύνθηκε στους αγώνες των 
Ιωαννίνων) αντισταθμίστηκε τόσο από τα καλά λόγια 
που είχαν όλοι να πουν φεύγοντας, όσο, κυρίως, από 
την αισιοδοξία ότι η οργάνωση της επόμενης χρονιάς 
θα είναι εντυπωσιακή. 

1 Βλάινιτς Ε
Ζιποβσκι Ε
Ραντόισιτς Ν

Ιούμας Α
Παρεζάνιν Ν
Ντούρισιτς Β

119,0

2 Καραβιδόπουλος Α
Παπαματθαίου Χ

Λουπράνης Σ
Μπανίκας Χ 

109,0

3 Αναστασιάδης Κ
Ταγαράς Ν

Καϊσερλής Χ
Σταυρινός Σ 

99,00

1-16

Βλάινιτς Ε Ζιπόβσκι Ε 63,08

Αγγελόπουλος Π Ζώζης Σ 61,93

Παρεζάνιν Ν Ιούμας Α 59,75

Χριστόφ Τ Κοβάτσεβα Α 58,83

Λικάρτσης Α Κουκουσέλης Α 58,81

Μπανίκας Χ Καραβιδόπουλος Α 58,41

1-16

Γενική βαθμολογία αγώνα Ζευγών: 

Στις ομάδες Round Robin η εθνική Σερβίας επικράτησε μάλλον εύκολα, 
παρά το γεγονός ότι έχασε 2 από τους 6 αγώνες της. Αντίθετα, αν και είχε 
μόνο νίκες, η εκπληκτική ομάδα των Καραβιδόπουλου – Παπαματθαίου, 
Λουπράνη – Μπανίκα έμεινε δεύτερη. Τα αποτελέσματα ήταν:
Αγώνες Ομάδων:

Oι θριαμβευτές των αγώνων με τον οργανωτή του GAMES FESTIVAL Θ. Τσορμπατζόγλου 

Οι νικητές της δεύτερης ημερίδας ζευγών

Α. Καραβιδόπουλος - Χ. Μπανίκας

Κέρδισαν 2 ημερίδες αλλα όχι και την τελική 

νίκη στα ζεύγη: Π. Αγγελόπουλος - Σ. Ζώζης
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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 20ο)

ΟΙ COMMANDOS ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ:
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ, ΦΑΝΤΑΣΙΑ, ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ

Οι commandos είναι μονάδα με ελαφρύ εξοπλισμό, 

άριστα εκπαιδευμένη, με σκοπό να χτυπήσει τον αντί-

παλο με ταχύτητα και σε ζωτικά σημεία, χρησιμοποιώ-

ντας άγνωστα σ’ αυτόν μονοπάτια.

Γι αυτό, ο διοικητής του δεν μπορεί να είναι ένας απα-

θής γραφειοκράτης που χειρίζεται άψογα τους κανόνες 

της συμβατικής μάχης, αλλά ένας πανέξυπνος και πανέ-

τοιμος να αποφασίσει στη στιγμή τον χρόνο του χτυπή-

ματος και ταυτόχρονα ένας που του αρέσει η δράση σε 

όλες τις στιγμές της ζωής του.

Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά -επιπλέον από τα κανο-

νικά εννοείται- απαιτούνται για να μπορέσεις να γίνεις 

ένας ολοκληρωμένος αμυντικός.

 Ένα όμως είναι που μπαίνει πιο ψηλά από αυτά, γιατί 

επηρεάζει πολύ συχνά την κατάσταση: η καλή αίσθη-

ση της πρωτοβουλίας. Εάν ένα παίκτης έχει αυτήν την 

αίσθηση αναπτυγμένη, ικανή να τον προειδοποιεί κάθε 

φορά ότι ¨τώρα είναι η στιγμή να κάνει κάτι ¨, αυτός 

κάποια μέρα θα πάει πολύ ψηλά.

 Γιατί στο μπριτζ, δεν είναι δύσκολο να λύσεις ένα 

πρόβλημα όταν παρουσιάζεται ( αν λύνεται τότε ) μα να 

διαβλέπεις τον κίνδυνο και να δρας έξω από τα στάνταρ 

και τις συμβατικές οδούς. Έπειτα, όταν το καμπανάκι 

του κίνδυνου έχει χτυπήσει, είναι ανάγκη να έχεις προ-

πονηθεί κατάλληλα για να βρεις την μοναδική, ίσως, 

νικηφόρα λύση και να ελπίζεις στο ¨καλό φύλλο¨ του 

συμπαίκτη. Πρέπει τέλος να παίρνεις, όποτε απαιτείται, 

την πρωτοβουλία για το χτύπημα.

Επιμένω και επαναλαμβάνω: αθροίζετε και μετράτε 

χωρίς παύση. Δίχως αντίρρηση, στην αρχή, έχετε την 

εντύπωση ότι όλη αυτή η σπατάλη ενέργειας γίνεται 

δίχως σκοπό, ότι δεν χρησιμεύει σε τίποτα, είτε γιατί 

το συμβόλαιο δεν έπεφτε με τίποτα, είτε γιατί δεν 

είστε ακόμη σε θέση να διορθώνετε τα λάθη σας. Θα 

δείτε όμως ότι, με την κατάλληλη ατομική προπόνηση, 

πόσο θα αναθεωρήσετε αυτές τις απόψεις και θα ανα-

καλύψετε νέους τρόπους για να παίρνεται ουσιώδεις 

πρωτοβουλίες.

  Θα αρχίσω με ένα εύκολο παράδειγμα και θα τελειώσω 

με το πιο δύσκολο:

# Κx
$ 10x 
^ AJxxx
& KJxx

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Q10xxx
$ Jx
^ xx
& A109x

Bορράς Ανατολή Νότος Δύση

1^ πάσο 1$ πάσο
2& πάσο 3XA πάσο
πάσο πάσο

Η Δύση βγαίνει το 5 κούπα, για το 10,  τον Βαλέ σας 

και την Ντάμα του Νότου, που συνεχίζει με μικρό καρό 

προς τον Βαλέ και μικρό σπαθί από τον μόρ.

Τι κάνετε;

Ναι το ξέρω, επειδή σ’ αυτή τη περίπτωση έχετε 

έμπνευση βάζετε τον Άσσο. Όμως, ξέρετε γιατί:

Παρά την αγορά, ο συμπαίκτης σας βγήκε κούπα το 

οποίο σημαίνει ότι ελπίζει να βρει κάτι σε σας. Ο εκτε-

λεστής έχει σίγουρα την Ντάμα σπαθί και παίζει με έναν 

περίεργο τρόπο με τον φόβο να πάρετε χέρι. Έκανε 

δηλαδή πρώτα την εμπάς καρό αντί να προσπαθήσει 

να ξηλώσει τον Άσσο σπαθί, ο οποίος θα μπορούσε να 

βρίσκεται, ευνοϊκά γι’ αυτόν, αριστερά.

  Η απάντηση σε όλα αυτά έρχεται μόνη της. Ο Νότος 

έχει και Ρήγα και Ντάμα καρό και προσποιήθηκε την 

εμπάς για να παίξει από τον μόρ σπαθί προς την Ντάμα, 

μοναδικό τρόπο για να προστατευτεί από τον Άσσο σας, 

ελπίζοντας ότι δεν θα τον βάλετε. Εσείς όμως δεν του 

κάνετε την χάρη και γυρνώντας μικρή κούπα ρίχνετε τα 

3ΧΑ δυο μέσα γιατί το χέρι του εκτελεστή ήταν:

 # Αxx   $ ΚQx   ^ ΚQxx    &Qxx

Έτσι όπως είναι τα φύλλα, ο εκτελεστής θα μπορούσε 

να τα βγάλει αφήνοντας τον Βαλέ κούπα να κερδίσει, 

μα προτίμησε, ορθότερα, να παίξει για τον Άσσο σπαθί 

αριστερά η για λίγη … απροσεξία δεξιά. Και διάλεξε 

τον σωστό τρόπο να κατεβεί στον μόρ, γιατί αν το έκανε 

με τον Ρήγα πίκα θα έπρεπε να πιστεύει ότι κοιμάστε όρ-

θιος για να μην καταλάβετε μια τόσο εμφανή παγίδα.

# Α9χχ
$ J9χ 
^ Q10x
& Jxx

# J108x
$ 10862
^ Axx
& AQ

Δ 
Β

 
Ν

 Α

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή

1& πάσο 1# πάσο
1ΧΑ πάσο πάσο πάσο

Η αγορά:

Βγαίνετε το 2 κούπα και ο Βαλες του μόρ πιάνει, ο Νότος 

συνεχίζει με καρό προς τον Ρήγα του χεριού του και το 

παραστατικότατο 9 της Ανατολής. Πιάνετε με τον Άσσο 

και τώρα;

Δεν είναι η σωστή στιγμή να τρέξετε πίσω από τον συ-

μπαίκτη και να γυρίσετε το καρό που τόσο πολύ θέλει. 

Η αντάμ σας έδωσε την δυνατότητα να τοποθετήσετε 

εννέα πόντους κρυμμένους στην κούπα και συνεχίζο-

ντας το άθροισμα με τον Ρήγα καρό μας κάνει δώδεκα 

και είναι μάλλον αφύσικο να έχει Ρήγα στα μαύρα (θα 

είχε δεκαπέντε πόντους). Τώρα είναι εύκολη υπόθεση 

να εμφανίσετε την κατοχή της Ντάμας σπαθί στον συ-

μπαίκτη σας (παίζοντας Άσσο και Ντάμα) και μετά να 

αντεπιτεθείτε με πίκα, όχι για να τον τρομάξετε, αλλά 

για να στριμώξετε τον εκτελεστή και να βοηθήσετε 

τον κακόμοιρο τον συμπαίκτη να αποφύγει το squeeze 

πριν ο εκτελεστής του δώσει χέρι και τον αναγκάσει να 

του παίξει προς την φουρκέτα πίκα. (Ντάμα καρό τρεις 

γύροι κούπα και μικρό καρό).

Ο εκτελεστής πράγματι βάζει μικρό από το μόρ για μια 

κάτω και εσείς μπορείτε να είστε υπερήφανοι με τον 

εαυτό σας, γιατί τα κρυμμένα χέρια ήταν:

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Κχ
$ 7χ 
^ J98x
& K10xxx

# Qxx
$ AKQx
^ Kxx
& 9xx

Η αγορά:
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και εσείς δώσατε στον εκτελεστή ένα μακρύ σχοινί για 

να δέσει στο λαιμό του.

Με ένα γύρισμα καρό στον τρίτο γύρο θα ρισκάρατε να 

δίνατε στον Νότο την ευκαιρία είτε να κάνει το end play 

είτε να βάλει την Ντάμα καρό και παίζοντας αμέσως 

πίκα να τα βγάλει.

Το κακό timing στο μπριτζ πληρώνεται ακριβά και ύστε-

ρα από τόσα που έχετε κάνει αξίζετε κάτι καλύτερο.

# Κxx
$ x 
^ KQJ10
& A9xxx

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Axxxx
$ xxx
^ xxx
& 10x

Η Δύση βγαίνει τον Βαλέ πίκα για ένα μικρό από το μορ 

τον Άσσο σας και το 9 του Νότου.

Τι κάνετε;

Οι αγορές του Νότου φαίνονται κανονικές, πρώτα το 

μακρύ χρώμα μετά τα σπαθιά (ο εκτελεστής δείχνει 

έτσι εννέα φύλλα στις κούπες και στα σπαθιά του-

λάχιστον) και αφού περάστηκε το επίπεδο των 3ΧΑ 

φτάσανε στο σλεμ.

Μπορεί ο εκτελεστής να έχει μόνο έναν Άσσο; Σίγουρα, 

γιατί σε κανένα δεν αρέσει να παίζει πέντε σπαθιά 

η καρά σε αγώνα ζευγών και έπειτα υπάρχει και το 

πρόβλημα απάντησης στην ερώτηση Άσσων. Εάν αυτό 

είναι το ζητούμενο (μια και μόνη πιθανότητα να πέσει 

το συμβόλαιο) σε πιο κόκκινο χρώμα θα αντεπιτεθείτε; 

Γνωρίζετε ήδη ότι υπάρχει ένα σκάρτο στον Ρήγα πίκα 

(ο Νότος πρέπει να έχει Q9 ξερά) και αν έχει τον Άσσο 

καρό ξερό, μας κάνει άλλα τρία σκάρτα, μάξιμουμ. Άρα 

δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να φύγουν οι πέντε 

κούπες από το χέρι του. Αν λοιπόν ο εκτελεστής δε έχει 

τον Άσσο κούπα αυτός δεν χάνεται. Γι’ αυτό το γύρισμα 

είναι καρό και επιβραβεύεται, γιατί το χέρι του Νότου 

ήταν: 

# Q9   $ ΑΚQJ9   ^ xx    &ΚQxx

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή

1$ πάσο 2^ πάσο
3& πάσο 4& πάσο
4XA πάσο 6& πάσο
πάσο πάσο

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2ο (****)

Εξασκηθείτε στην εκτέλεση
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο (***)

# 8632
$ A4
^ Κ82
& Α653

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# A74
$ KJ10753
^ A96
& 8

# 53
$ AK4
^ Q5
& AKQ842

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# AKQ1072
$ 87
^ K86
& 53

Αντάμ: &Q

Μαθαίνοντας ότι ο συμπαίκτης του έχει 6φυλλο 

χρώμα ο Βορράς σούταρε τη μανς, λόγω των 

πολλών κοντρόλ που έχει.  Τώρα όλα φαίνεται να 

εξαρτώνται από το αν θα δώσετε λεβέ στα ατού ή 

όχι.  Πως παίζετε το χέρι;

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1 #

πάσο 2& πάσο 2 #

πάσο 3$ πάσο 3ΧΑ

πάσο 4& πάσο 4#

πάσο 4ΧΑ πάσο 5#*

πάσο 6# Όλοι πάσο

Αντάμ: ^Α

Στη δεύτερη λεβέ η Δύση παίζει πάλι καρό. Κερδίζετε με τη Ντάμα στο μορ ενώ η Ανατολή, που στη 

πρωτη λεβέ είχε παίξει το ^10, παίζει τώρα το ^J. Παίζετε αμέσως Άσσο και Ρήγα ατού αλλά η 

Δύση δεν ακολουθεί τη δεύτερη φορά, ξοφλώντας καρό. Πριν τα βάλετε με το συμπαίκτη σας που 

δεν αγόρασε το ανώτερο συμβόλαιο των 6ΧΑ, εξετάστε καλά μήπως μπορείτε να κάνετε κάτι.

* 2 Άσσοι (από 5) και η Ντάμα ατού

Ομάδες. ΒΝ στη δεύτερη, μοίρασε ο Ν

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

πάσο 1$
1# κοντρ πάσο 2$
πάσο 4$ Όλοι πάσο

Ομάδες. Όλοι στη δεύτερη, μοίρασε ο Ν

Η αγορά: (Ζεύγη)

ΙΟΥΛΙΟΣ
6-12 ΟΑΜ/ΛΕ εκδρομικό      ΚΟΑΜ εσωτερικό πρωτάθλημα

13-19 ΟΑΜΚΗ εκδρομικό

20-22 * ΟΠΑΦ – ΟΑΜ/ΛΕ  Γκραν Πρι

27-29 * ΑΟΜΨ – ΑΟΑΦ Γκραν Πρι

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
 3-5 ΑΟΜΨ Γκραν Πρι           ΟΑΜΧΝ Ζεύγη όπεν 

10-12 

24-26 ΟΑΜ/ΛΕ Γκραν Πρι

26-2/9 2ο Διεθνές Φεστιβάλ Κρήτης*

Áãùíéóôéêü ðñüãñáììá

Οι λύσεις στη σελίδα 30
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Γιώργος Κλείτσας

Οι συνδυασμοί
109x και J10x στην άμυνα 

Τώρα, είναι καιρός να εξετάσουμε ποιο είναι το σωστό παίξι-
μο του εκτελεστή σύμφωνα με τις πιθανότητες σε όλες αυ-

τές τις παραλλαγές των mandatory αλλά και non-mandatory 
falsecard. Θα εξετάσουμε δύο βασικούς συνδυασμούς - τα 
συμπεράσματα που θα εξαχθούν ισχύουν γενικότερα. 

 Στο πρώτο μας παράδειγμα, έστω ότι στο χρώμα των ατού 
ο εκτελεστής έχει QJ87432 στο χέρι του για σόλο (το έξι) στο 
μορ και δεν θέλει να χάσει παραπάνω από δύο λεβέ. Παίζει το 
έξι από το μορ, η Ανατολή παίζει το εννέα και η Δύση παίρνει 
τη ντάμα με τον άσσο. Ποιο φύλλο πρέπει να παίξει ο εκτελε-
στής, όταν ξαναπιάσει χέρι, το βαλέ ή ένα μικρό φύλλο; Αν 
το χρώμα είναι μοιρασμένο 4-1 δεν υπάρχει τρόπος να χάσει 
μόνο δύο λεβέ, επομένως θα πρέπει να λάβει υπ’ όψη μόνο 
τις κατανομές 3-2 που του δίνουν κάποια τύχη. Αυτές είναι 
(α) AK για 1095, (β) AK5 για 109 και (γ) A105 για K9. Και οι 
τρεις, έχουν την ίδια a priori [εκ των προτέρων] πιθανότητα. 
Όμως, βάσει της θεωρίας της ελεύθερης επιλογής (free choice 
ή, κατ’ άλλους, restricted choice), κάθε φορά που ένας αμυ-
νόμενος έχει την επιλογή να παίξει ένα από δύο ισοδύναμα 
φύλλα (όπως είναι ο άσσος και ο ρήγας ή το εννέα και το 
δέκα), η a priori πιθανότητα του συνδυασμού διαιρείται δια 
του δύο. Στο συνδυασμό (α), ένας έμπειρος παίκτης στη 
θέση της Ανατολής θα παίξει ένα εκ των ισοδύναμων δέκα 
και εννέα και ποτέ το πέντε. Επίσης η Δύση, θα μπορούσε να 
κερδίσει είτε με τον άσσο είτε με τον ισοδύναμο ρήγα. Επομέ-
νως η πιθανότητα του συνδυασμού (α) διαιρείται δια δύο και 
ξανά δια δύο, ήτοι δια τέσσερα.  Με ανάλογες σκέψεις και η 
πιθανότητα του συνδυασμού (β) διαιρείται δια τέσσερα. Στο 
συνδυασμό (γ), όμως, κανείς από τους αμυνόμενους δεν έχει 
ελευθερία επιλογής. Η Ανατολή, στο έξι του μορ δεν μπορεί 
να βάλει το ρήγα και θα παίξει αναγκαστικά το εννέα και η 
Δύση, δεν μπορεί να αφήσει έξω τη ντάμα του εκτελεστή, 
πρέπει να πάρει με το μοναδικό φύλλο που μπορεί, τον άσσο. 
Επομένως η αρχική πιθανότητα του συνδυασμού (γ) παρα-
μένει αμετάβλητη και παίζοντας μικρό φύλλο στη δεύτερη 
λεβέ, ο εκτελεστής κερδίζει στις περιπτώσεις (α) [πιθανότητα 
1/4] και (γ) [πιθανότητα 1], συνολική πιθανότητα 1 και 1/4. 
Αντίθετα, παίζοντας το βαλέ, κερδίζει μόνο στην περίπτω-
ση (β) [πιθανότητα 1/4]. Παίζοντας σωστά, ο εκτελεστής 
θα κερδίζει 5 φορές και θα χάνει μόνο μία! Ακόμη και αν ο 
παίκτης στη θέση της Ανατολής δεν εφαρμόσει το mandatory 
falsecard, οι πιθανότητες αλλάζουν ελάχιστα [άσκηση για τον 
αναγνώστη].

Στο δεύτερο παράδειγμά μας, ο Νότος (εκτελεστής) κρατάει 
AJ843 για Q72. Μία ακόμη μεταμόρφωση του συνδυασμού 
Q732 για AJ84. Ο Νότος παίζει το δύο από το μορ, η Ανατολή 
το πέντε, ο βαλές, το εννέα. Σ’ αυτή τη φάση, ο Νότος έχει 
δύο τρόπους να συνεχίσει. Είτε να παίξει για ρήγα δίφυλλο 
τραβώντας τον άσσο, είτε να πάει με άλλο χρώμα στο μορ και 
να παίξει τη ντάμα, ελπίζοντας να καρφώσει [pin] το δέκα 

της Δύσης. Οι αντίστοιχοι συνδυασμοί που δίνουν ελπίδα στο 
Νότο, είναι (α) 1096 για Κ5 και (β) 109 για Κ65. Και οι δύο 
έχουν την ίδια a priori πιθανότητα. Εξετάζοντας το παίξιμο 
της Δύσης, ο Νότος δεν μπορεί να αποκομίσει κάποια ένδειξη, 
αφού, όπως είπαμε, με το συνδυασμό (α) ένας έμπειρος παί-
κτης θα παίζει τις μισές φορές το εννέα και τις μισές το δέκα 
και ποτέ το έξι - το ίδιο, αναγκαστικά και με το συνδυασμό 
(β). Τι γίνεται όμως με την Ανατολή; Με το συνδυασμό (α) η 
Ανατολή δεν μπορεί να παίξει άλλο φύλλο από το πέντε, ενώ 
με το συνδυασμό (β), έχει την ελεύθερη επιλογή ανάμεσα 
σε δύο ισοδύναμα φύλλα, το πέντε και το έξι και, αν παίζει 
περίπου τις μισές φορές το πέντε και τις μισές το έξι, η πιθα-
νότητα να έχει η Ανατολή K65 μειώνεται στο μισό. Με άλλα 
λόγια, όταν η Ανατολή παίζει το πέντε, είναι πιο πιθανό αυτό 
να προέρχεται από το συνδυασμό Κ5 παρά από το συνδυασμό 
Κ65. Επομένως ο Νότος πρέπει να παίξει τον άσσο στο κεφάλι. 
Είναι το περίφημο Θεώρημα του Bayes [της πιθανότητας υπό 
συνθήκη ή δεσμευμένης πιθανότητας], που υπάρχει σε κάθε 
βιβλίο Πιθανοτήτων. Εδώ, θα προσπαθήσω να το κάνω κατα-
νοητό με ένα απλό παράδειγμα. Αν οι θείοι σας, Α και Β, σας 
στέλνουν κάθε χρόνο πορτοκάλια και μήλα από τα κτήματά 
τους και ξέρετε ότι ο θείος Α παράγει μόνο πορτοκάλια ενώ 
ο θείος Β και τα δύο είδη και στέλνει άλλοτε πορτοκάλια και 
άλλοτε μήλα, αν λάβετε πορτοκάλια, προτού δείτε τον απο-
στολέα, ποιος από τους δύο θείους θα υποθέσετε ότι έστειλε 
το δέμα;  

Το αποκαρδιωτικό συμπέρασμα για τους αμυνόμενους είναι 
ότι το mandatory falsecard με 109x «δεν πιάνει» εναντίον 
εκτελεστή υψηλής κατάρτισης σε σημείο που, πολλοί expert, 
ίσως να το θεωρούσαν ακόμη και προσβολή(!), αν κάποιος 
αμυνόμενος προσπαθούσε να τους πιάσει «αδιάβαστους». 
Δεν είναι όμως εξ ίσου, προσβολή για τον αμυνόμενο, αν ο 
expert εκτελεστής, αποφασίσει, ότι είναι τόσο αρχάριος που 
είναι απίθανο να έκανε falsecard και παίξει για 109 ξερά;  

Η τελευταία διανομή του σημερινού άρθρου, από το κλασσικό 
βιβλίο του Louis H. Watson «The Play of the Hand», ίσως ρίξει 
λίγο περισσότερο φως σ’ αυτά τα ερωτήματα. 

 Το εξαιρετικό παίξιμο που θα δούμε έγινε από τον Albert H. 
Morehead. 

  ΥποχρεωτικόΥποχρεωτικό
και μη υποχρεωτικό και μη υποχρεωτικό false cardfalse card

Mέρος 2ο

# QJ84
$ J75 
^ Q73
& 983

# AK73
$ 1086
^ 1095
& AQ2

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 10652
$ 93
^ K4
& J10764

# 9
$ AKQ42
^ AJ862
& K5

Η αγορά, με τους αντίπαλους σιωπηλούς, πήγε 1 κούπα 
- 1ΧΑ - 2 καρά - 2 κούπες - 4 κούπες. Τα σχόλια είναι του 
Louis H. Watson. «Η αγορά ήταν πολύ διαφωτιστική για τον 
κ. Morehead, που καθόταν στη θέση της Δύσης. Η επιμονή 
του Νότου να παίξει το χέρι σε συμβόλαιο μανς, παρά τα επα-
νειλημμένα sign-off του Βορρά, σίγουρα μαρκάριζε ένα πολύ 
δυνατό χέρι του Νότου, που περιλάμβανε πιθανότατα δύο 
πεντάφυλλα στα κόκκινα χρώματα. Πάντως, δεν φαινόταν 
να είναι αμφότερα συμπαγή [solid], γιατί τότε στο 1 ΧΑ θα 
είχε πει 3 καρά. Πιθανότατα, επίσης, θα είχε και κάποιο πλαϊνό 
ονέρ, όπως είναι ο K σπαθί. Ο κ. Morehead επομένως βγήκε 
τον άσσο πίκα, με σκοπό να αποκρύψει το ρήγα [σημείωση 
του συγγραφέα: εκείνη την εποχή από άσσο-ρήγα έβγαιναν 
το ρήγα, το ίδιο και από ρήγα-ντάμα]. Μια ματιά στο μορ επι-
βεβαίωσε τις υποψίες του. Αισθάνθηκε ότι ο Νότος πρέπει να 
κρατούσε 5 κούπες με επικεφαλής άσσο ρήγα τουλάχιστον, 
και, αν όντως ήταν έτσι, η υποθετική ντάμα του συμπαίκτη θα 
ήταν άχρηστη. Με τη ντάμα καρό στο μορ, φαινόταν επίσης 
ότι το καρό που του έλειπε θα μπορούσε να είναι μόνο ο ρή-
γας. Επομένως, αν υπήρχε τρόπος να μπει μέσα το συμβόλαιο, 
αυτό θα έπρεπε να εξαρτάται από το παίξιμο του εκτελεστή 
στα καρά. Με το δέκα και το εννέα να λείπουν, ο εκτελεστής 
μπορούσε μόνο να παίξει μικρό από το μορ στο βαλέ. Μετά θα 
ήταν υποχρεωμένος να παίξει τον άσσο στο κεφάλι ελπίζοντας 
να πέσει ο ρήγας. Αυτό, φυσικά, θα ήταν τελείως gambling, 
αλλά ο κ. Morehead ήξερε ότι αυτό το παίξιμο θα πετύχαινε. 
Αποφάσισε, λοιπόν,  να ξεγελάσει τον εκτελεστή. Με αυτό τον 
αντικειμενικό σκοπό, έπαιξε το εννέα καρό στη δεύτερη λεβέ. 
Σ’ αυτό το σημείο η εικόνα φαίνεται πολύ σκοτεινή για τον 
εκτελεστή. Φαίνεται σαν ο ρήγας και το δέκα καρό να είναι 
και τα δύο στο χέρι της Ανατολής. Επομένως βάζει τη ντάμα 
από το μορ και σκεπάζει το ρήγα της Ανατολής με τον άσσο. 
Τρεις γύροι κούπα τον βρίσκουν στο μορ με το βαλέ, και τώρα 
παίζει το επτά καρό, κάνοντας εμπάσα εναντίον του υποθε-
τικού δεκαριού της Ανατολής. Όταν ο κ. Morehead κέρδισε 
τη μπάζα με το δέκα, ο εκτελεστής έπαθε νευρικό κλονισμό. 
Όταν όμως συνήλθε από τη στιγμιαία του οργή που τον ξεπέ-
ρασε σε ευφυία ο αντίπαλός του, συνεχάρη τον κ. Morehead 
γι’ αυτό το υπέροχο δείγμα deceptive play.»                

      Άσκηση [με υπόδειξη λύσης] Ο Νότος παίζει συμβόλαιο 
στα ΧΑ και έχει μόνο ένα εξωτερικό κατέβασμα στο μορ (ας 
πούμε, τον άσσο πίκα). Ο μορ έχει AQ1073 καρό. Ο Νότος 
παίζει το βαλέ καρό από το χέρι του για τη ντάμα του μορ 
και στη συνέχεια τον άσσο καρό. Εσείς, στη θέση της Ανα-
τολής, κρατώντας 9864 καρό, ποια φύλλα θα παίξετε στους 
δύο πρώτους γύρους του χρώματος;[και γιατί, φυσικά -ποια 
εικόνα θέλετε να δημιουργήσετε στο μυαλό του εκτελεστή;]. 
Έστω ότι παίζετε το τέσσερα και το εννέα. Αν ο expert εκτελε-
στής (που είχε αρχικά βαλέ ξερό στα καρά), στην τρίτη λεβέ 
παίξει το 10 καρό, ποια θα πρέπει να θεωρήσετε ότι είναι η 
γνώμη του για το αμυντικό σας επίπεδο; Και ποια θα είναι η 
τιμωρία του;  
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 Υποχρεωτικό
και μη υποχρεωτικό false card

Εξασκηθείτε
στην αγορά

Λουκάς Ζώτος

# χx
$ xxxx
^ Qχxxx
& Kx

1.
# xx
$ J9xx
^ xx
& AKJxx

2.
# A10xx
$ xxxx
^ xxx 
& Jx

3.
# xxχ
$ Jxxxx
^ Qx
& Jxx

4.
# xx
$ xxxx
^ Kx
& xxxxx

5.

Α)  Η ΣΥΜΒΑΣΗ LEBENSOHL ΣΤΟ
ΑΝΟΙΓΜΑ WEAK ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ

Η αντιμετώπιση των ανοιγμά-
των φραγμού είναι, γενικά, 
ένα πολύ δύσκολο έργο,  ακόμα 
και για τα δεμένα ζευγάρια του 
Μπριτζ. Ο λόγος είναι βέβαια ότι 
το μπαράζ των αντιπάλων μας 
αφαιρεί πολύτιμο αγοραστικό 
χώρο και, πλέον, δεν έχουμε το 
περιθώριο να περιγράψουμε με 
ακρίβεια το χέρι μας, ώστε να 
καταλήξουμε στο σωστότερο 
συμβόλαιο. 

Οι μεγαλύτερες πανωλεθρίες σε μεμονω-
μένες διανομές – ορισμένες από αυτές 
φθάνουν στο σημείο να είναι τραγελαφικές 
-  ακόμα και κορυφαίων ζευγών, έχουν 
συμβεί μετά από άνοιγμα φραγμού των 
αντιπάλων τους. Και αν οι κορυφαίοι παί-
κτες δυσκολεύονται να τα αντιμετωπίσουν 
μπορούμε να φανταστούμε τι συμβαίνει 
όταν το ζευγάρι είναι χαμηλότερης κατη-
γορίας.

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν βρεθεί 
πάντως πολλές συμβάσεις για να διευκολύ-
νουν το έργο του άξονα που υφίσταται το 
μπαράζ. Ας υποθέσουμε ότι κρατάτε σαν 
Ανατολή: # xx $ xxx ^AKJxx & Qxx και η 
αγορά πάει ως εξής: 

        Ν                    Δ                    Β                   Α                        
  2$ (Weak)       κοντρ            πάσο               ; 

Μη παίζοντας καμία σύμβαση αγοράζετε 
3^ και ο σύντροφος πασάρει κρατώντας: 
α) # Qxxx $ Ax ^ Qxx & AKxx ή, σε άλλη 
περίπτωση, πασάρει επίσης, κρατώντας 
β) # Αxxx $ x ^ Qxxx & AKxx. Όπως είναι 
φανερό, έχοντας η Δύση το πρώτο χέρι 
βγαίνουν 3ΧΑ ενώ έχοντας το δεύτερο είναι 
σχεδόν δειχτά τα 5^. 

ÁÍÔÉÌÅÔÙÐÉÓÇ ÔÙÍ
ÁÍÏÉÃÌÁÔÙÍ ÖÑÁÃÌÏÕ

Τι συμβαίνει; Μήπως η Δύση έκανε λάθος 
και έπρεπε να συνεχίσει την αγορά μετά 
τα 3^; Όχι βέβαια. Καθώς στο κοντρ του 
συντρόφου εσείς είστε υποχρεωμένοι 
να αγοράσετε, θα μπορούσατε να έχετε: 
# Jx $ Qxxx ^ xxxx & xxx (ή και πολλά 
άλλα αδύνατα χέρια) οπότε ούτε τα 3^ θα 
έβγαιναν. 

Μήπως τότε το λάθος είναι δικό σας και, 
έχοντας το πρώτο χέρι, έπρεπε να κάνετε 
κιουμπίντ ή πήδημα στα 4^ για να βρείτε 
τη μανς; Και πάλι όχι! Καταρχήν αν πηδήξτε 
στα 4^ θα περάστε τα 3ΧΑ, που μπορεί να 
είναι η μόνη μανς που βγαίνει  όπως στο 
παράδειγμα α’. Αν πάλι κάνετε κιουμπίντ, 
φορτσάροντας τη μανς, ο σύντροφος μπο-
ρεί να έχει: # Κxxx $ xx^ Qxx & AKJx όπου 
και τα 4^ μπορεί εύκολα να μπουν μέσα. 

Ευτυχώς για τις περιπτώσεις όπως η παρα-
πάνω, όπου η δύναμη του απαντώντα στο 
κοντρ, μετά το Weak – two των αντιπάλων 
είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί, υπάρχει η 
σύμβαση Lebensohl.  

Προσοχή. Σύμβαση Lebensohl υπάρχει 
και μετά από άνοιγμα 1ΧΑ, όπως και στο 
reverse και σε μια-δυο άλλες περιπτώσεις. 
Παρότι μοιάζουν ως ένα βαθμό και έχουν το 
ίδιο όνομα, οι συμβάσεις αυτές δεν πρέπει 
να συγχέονται. Θα προχωρήσω μάλιστα 
ακόμα περισσότερο λέγοντας ότι: 

Ακόμα και αν δεν παίζετε καμία άλλη από 
τις ομώνυμες αυτές συμβάσεις (υπάρχουν 
άλλωστε και εναλλακτικές μέθοδοι), 
Lebensohl στο άνοιγμα  Weak – two των 
αντιπάλων πρέπει να παίζετε.

Τι μας λέει η σύμβαση αυτή μετά το άνοιγ-
μα  Weak – two των αντιπάλων και κοντρ 
του συντρόφου; Ας αρχίσουμε, στο τεύχος 
αυτό, από τα εύκολα.

1) Αν αγοράσετε χρώμα στο επίπεδο 3 -που 
δεν έχετε τη δυνατότητα να αγοράσετε στο 
επίπεδο 2- δείχνετε 8 έως 11 πόντους από 
ονέρ.

2) Αντίθετα, αν, στις παραπάνω περι-
πτώσεις, έχετε 0 έως 7 πόντους από ονέρ 
αγοράζετε πρώτα 2ΧΑ, «υποχρεώνοντας» 
το σύντροφό σας να πει 3& και μετά είτε 
πασάρετε (έχοντας σπαθιά) είτε αγοράζετε 
το χρώμα σας, δείχνοντας συγχρόνως την 
αδυναμία σας. 

3) Ο σύντροφος πάντως δεν είναι πάντα 
υποχρεωμένος να πει 3& πάνω στο 2ΧΑ 
(γι’ αυτό και τα εισαγωγικά). Έχοντας πολύ 
δυνατό κοντρ νταπέλ, που μπορεί να παρά-
γει μανς απέναντι σε πολύ λίγους πόντους, 
μπορεί να αγοράσει ένα δικό του χρώμα 
(πρόταση) ή να κάνει κιουμπίντ (φόρσινγκ 
μανς) ή και να δηλώσει μανς (αν την έχει 
μόνος του).

# AQxx
$ x
^ 10xxx
& AQxx

6.
# KJx
$ xx
^ AQJ9xx
& AK

7.
# AKJ10xx
$ x
^ AKJχ 
& Ax

8.
# AQx
$ x
^ AKJ10x
& AKxx

9.
# AKQ
$ Ax
^ AKQ10x
& xxx

10.

Μετά από 2$ - κόντρ - πάσο:

Μετά από 2$ - κόντρ - πάσο- 2XA 

(συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος)

Oι λύσεις στη σελίδα 26

Ασκήσεις
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Δημήτρης Τόγιας
Επίσημος Διαιτητής της ΕΟΜ

Δεν είναι λίγες οι φορές που 

κατά τη διάρκεια ενός αγώ-

να, έχουμε ακούσει αυτή τη 

φράση. Δεν παύει ποτέ να εί-

ναι ο πονοκέφαλος όλων των 

διαιτητών όταν καλούνται 

για “σκέψη” σε  ένα τραπέζι.

Τι συμβαίνει; Είναι δυνατόν σε ένα παιχνίδι, 
κατ’ εξοχήν πνευματικό, να μην επιτρέπεται σε 

κάποιον να σκεφθεί;  Που είναι η αλήθεια και που 
είναι ο μύθος;

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και ας 
δούμε μαζί τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται.

Βασικά θα θέσουμε μια αρχή! “ Στο Μπριτζ επιτρέ-
πεται να σκέφτεστε!!”  Όχι μόνο επιτρέπεται αλλά 
και επιβάλλεται, θα έλεγα. Είναι τόσα πολλά αυτά 
που πρέπει να λάβετε υπόψη σας προκειμένου να 
κάνετε μια αγορά ή προκειμένου να παίξετε ένα 
φύλλο, που πάντα κάποιος πρέπει να σκέφτεται.

Πουθενά, μα πουθενά, οι κανονισμοί δεν απαγο-
ρεύουν το να σκέφτεται κάποιος. Είναι μύθος ότι 
απαγορεύεται η σκέψη στο Μπριτζ και όποιος σας 
το πει αυτό έχει πλήρη άγνοια.

Τι είναι όμως αυτό που απαγορεύεται σε σχέση 
με τη σκέψη; Αυτό που απαγορεύεται είναι στο 
να μεταδίδονται πληροφορίες στον συμπαίκτη με 
οποιοδήποτε άλλον τρόπο εκτός των νόμιμων. Και 
όταν λέμε νόμιμο τρόπο εννοούμε το σύνολο των 
αγορών που περιλαμβάνονται στο bidding-box, 
και οι οποίες πρέπει να έχουν πάντα την ίδια ση-
μασία και όχι διαφορετική, ανάλογα με το πόσο 

γρήγορα ή πόσο αργά γίνονται.

Ιδού τι λέει το άρθρο 16 του ΔΚΑΜ ΄97:

«Οι παίκτες έχουν το δικαίωμα να βασίζουν τις 

ΘΕΜΑΤΑ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣDirector,
σκέφθηκε!!

δηλώσεις και τα παιξίματά τους σε πληροφορίες 
από νόμιμες δηλώσεις ή και παιξίματα και από 
επιτηδεύσεις αντιπάλων. Δηλώσεις ή παιξίματα 
βασισμένα σε άλλες, εξωτερικές, πληροφορίες 
μπορεί να αποτελούν παραβίαση του κώδικα». 
Και ακόμα: 

«Όταν ένας παίκτης δώσει στον συμπαίκτη του 
κάποια πληροφορία που μπορεί να υποδεικνύει 
δήλωση ή παίξιμο, δια μέσου σχολίου, ερώτησης, 
απάντησης σε ερώτηση, ή με καταφανή δισταγμό, 
ασυνήθιστη ταχύτητα, ειδική έμφαση, τόνο, χει-
ρονομία, κίνηση, επιτήδευση ή κάτι παρόμοιο, ο 
συμπαίκτης δεν μπορεί να επιλέξει ανάμεσα από 
λογικές εναλλακτικές ενέργειες, μια που, σε σχέση 
με κάποια άλλη, θα μπορούσε αυταπόδεικτα να 
έχει υποδειχτεί από την εξωτερική πληροφορία».

Όταν συμβεί κάποια παρόμοια περίπτωση καλέστε 
τον διαιτητή, μετά το πέρας της εκτέλεσης, αρκεί 
βέβαια να ενημερώσετε τους αντιπάλους σας για 
αυτή σας την πρόθεση την κατάλληλη στιγμή, 
εξηγήστε του τα γεγονότα  και περιμένετε την 
απόφαση του.

 Ας δούμε ένα απλό παράδειγμα, για να γίνει πιο 
ξεκάθαρο αυτό που λένε οι κανόνες.

 Στο τραπέζι που κάθεστε ο Βορράς στην πρώτη 
διανομή που πάτε να παίξετε ανοίγει τα φύλλα του 
και δεν βλέπει ούτε μια φιγούρα σε αυτά. Χωρίς 
δεύτερη σκέψη, μέσα σε κλάσματα του δευτε-
ρολέπτου, βάζει το πάσο πάνω στο τραπέζι. Από 
τη στιγμή που αγοράζει στη πρώτη θέση πάσο η 
νόμιμη πληροφορία για τον συμπαίκτη του είναι 
ότι δεν έχει άνοιγμα ή να το πούμε διαφορετικά, 
έχει πόντους κάτω από άνοιγμα. Αυτό σημαίνει ότι 
κάλλιστα μπορεί να έχει από μηδέν έως και 11 πό-
ντους. Όταν όμως κάποιος βλέπει τον συμπαίκτη 
του να “πασάρει” σαν βολίδα, χωρίς καν να τακτο-
ποιήσει τα φύλλα του κατά χρώμα, καταλαβαίνει 
ότι οι πόντοι του είναι πιο κοντά στο μηδέν παρά 
στο έντεκα. Αυτή η πληροφορία είναι αθέμιτη για 

τον συμπαίκτη και αν γίνει χρήση αυτής επιβάλ-
λονται κυρώσεις (επανόρθωση) ανάλογα με την 
περίσταση. 

Η ίδια πληροφορία όμως είναι θεμιτή για τους 
αντίπαλους. Προσέξτε αυτή τη λεπτομέρεια: Δεν 
υπάρχει αθέμιτη πληροφορία που να προέρχεται 
από αντίπαλο.

Στο ίδιο τραπέζι, 4 διανομές μετά, ο φίλος μας ο 
Βορράς πιάνει ένα χέρι με 11π. και αρχίζει να σκέ-
πτεται τι να κάνει. Να ανοίξει ή να μην ανοίξει σε 
πρώτη θέση με 11 πόντους; Ιδού η απορία!

Ας πούμε ότι το χέρι που κρατά είναι το εξής:

 # K98

 $ Q65

 ^ A1032

 & Q64

Τελικά, πολύ σοφά, αποφασίζει να μην ανοίξει και 
βάζει το πάσο πάνω στο τραπέζι, αφού ξεφυσάει 
στο μεταξύ και μερικές φορές. Τώρα ο συμπαίκτης 
του ξέρει ότι ναι μεν οι πόντοι του είναι κάτω από 
άνοιγμα, είναι όμως κοντά στο άνοιγμα. Σε καμία 
περίπτωση δεν πρέπει να κάνει χρήση της πληρο-
φορίας αυτής. Για παράδειγμα αν περάσει πάσο 
η Ανατολή, ο Νότος δεν μπορεί να ανοίξει όταν 
αυτό δεν δικαιολογείται πλήρως από τα φύλλα 
του. Δηλαδή αν έχει ένα άνοιγμα ή έστω και κάτι 
λιγότερο από άνοιγμα, που όμως κάθε παίκτης θα 
άνοιγε την αγορά με ένα τέτοιο χέρι σε 3η θέση, 
τότε μπορεί να αγοράσει, χωρίς καμία επίπτωση. 
Αν όμως αγοράσει επειδή από τη σκέψη του συ-
μπαίκτη του κατάλαβε ότι ο άξονάς τους μπορεί 
να πάρει την αγορά, αυτό δεν επιτρέπεται και 
αποτελεί παραβίαση του Νόμου 16. 

Και τι συμβαίνει θα ρωτήσει κάποιος, αν ο Νότος 
θελήσει να αγοράσει γιατί έχει έμπνευση; Δυστυ-
χώς όταν ο συμπαίκτης έχει σκεφθεί και έχει πάει 
πάσο απαγορεύονται οι εμπνεύσεις. Είναι αδύνατο 
να αποδειχθεί αν μια αγορά είναι εμπνευσμένη ή 
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βασίζεται στην πληροφορία που πήρε κάποιος 
από τη σκέψη του συμπαίκτη του.

Αν λοιπόν σαν Ανατολή-Δύση, θεωρείτε ότι ο Νό-
τος προέβη σε κάποια αγορά επειδή έκανε χρήση 
της αθέμιτης πληροφορίας που έχει -γιατί οποια-
δήποτε πληροφορία δίνει η σκέψη και το  ξεφύση-
μα του Βορρά είναι αθέμιτη πληροφορία  για τον 
Νότο-, τότε καλείτε τον διαιτητή, μετά το τέλος 
της διανομής, αφού βέβαια έχετε ενημερώσει 
τους αντιπάλους σας για την επιφύλαξη σας 
αυτή κατά την διάρκεια των αγορών, ο οποίος 
αποφασίζει για το αν έχει γίνει ή όχι χρήση της 
αθέμιτης πληροφορίας.

Έστω λοιπόν ότι ο Νότος αγοράζει στην τρίτη 
θέση,  1# με το παρακάτω χέρι:

Όλοι στη 2η μοίρασε o B:       

# Κ98
$ Q65
^ A1032
& Q64

# 73
$ A109
^ KJ5
& J9832

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Q54
$ K84
^ Q764
& A105

# AJ1062
$ J732
^ 98
& K7

Πιστεύετε, σε μια τέτοια περίπτωση θα μπο-
ρούσε να έχει γίνει ή όχι από το Νότο χρήση της 
αθέμιτης πληροφορίας που μετέδωσε ο Βορράς 
με τη σκέψη του;

Το χέρι του Νότου είναι ένα χέρι με το οποίο 
κάποιοι παίκτες θα άνοιγαν στην 3η θέση αλλά 
και κάποιοι άλλοι όχι. Άρα ο Νότος δεν μπορεί να 
ανοίξει την αγορά αφού έχει γίνει δέκτης αθέμι-
της πληροφορίας από τον συμπαίκτη του, γιατί 
υπάρχει εναλλακτική αγορά το πάσο.

Το αποτέλεσμα στην παραπάνω διανομή είναι 
2#= 110 για Β/Ν. Ένα αποτέλεσμα που δεν 
συμφέρει την Α/Δ που καλεί τον διαιτητή. Ο τε-
λευταίος θα εξετάσει την διανομή, και θα κρίνει 
ανάλογα. Στο παράδειγμα μας, προφανώς, θα 
επιδικάσει επανορθωτική βαθμολογία και θα αλ-
λάξει το αποτέλεσμα της διανομής σε πάσο όλοι.

Αν η διανομή ήταν λίγο διαφορετική σαν την 
παρακάτω τότε τα πράγματα αλλάζουν.

Όλοι στη 2η μοίρασε o B              

Καλλιτεχνικό

ìðñßôæ
# AJ2
$ A5432
^ A87
& A2

# K10
$ KQJ109
^ Q
& QJ943

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 987
$ 876
^ J65432
& 5

# Q6543
$ -
^ K109
& K10876

Τώρα ο Νότος έχει 13π. και κανείς δεν μπορεί να 
του απαγορεύσει να αγοράσει, αφού η αγορά του 
δεν στηρίζεται στην αθέμιτη πληροφορία την 
οποία έχει πάρει από τον συμπαίκτη του, αλλά 

στους πόντους που κρατάει στο χέρι του.

 Σε περίπτωση που κληθεί ο διαιτητής, καλώς ή 
κακώς  αμέσως μετά την αγορά του Νότου, προς 
Θεού, μην προσπαθήσετε -αν είστε Νότος- να 
του δείξετε το χέρι σας εκείνη τη στιγμή για να 
τον πείσετε ότι δεν έχετε κάνει χρήση αθέμιτης 
πληροφορίας. Το μόνο που καταφέρνετε είναι να 
μεταδώσετε και εσείς αθέμιτη πληροφορία προς 
τον συμπαίκτη σας. Ο διαιτητής θα δει το χέρι 
σας, αργότερα, όταν πρέπει.

Όπως βλέπετε λοιπόν δεν απαγορεύεται να σκέ-
πτεσθε. Αυτό που απαγορεύεται είναι η χρήση 
αθέμιτων πληροφοριών. Είναι λάθος λοιπόν να 
λέμε σε κάποιον αντίπαλο μας “δεν μπορείς να 
αγοράσεις γιατί σκέφθηκε ο συμπαίκτης σου”. 
Το αν μπορεί ή όχι θα το δείτε στο τέλος της 
διανομής. Εκείνη τη στιγμή, μόλις δηλαδή αγο-
ράσει ο συμπαίκτης του παίκτη που σκέφθηκε, 
κρατείστε μια επιφύλαξη για το τέλος και τότε, 
αν νομίζετε ακόμα ότι έχει γίνει χρήση αθέμιτης 
πληροφορίας, καλέστε τον διαιτητή.

Τέλος, πέρα από την απόφαση του διαιτητή υπάρ-
χει και η Επιτροπή Εφέσεων, σε περίπτωση που 
κάποιος νομίζει ότι ο διαιτητής έκρινε λάθος και 
ο κάθε άξονας έχει δικαίωμα να υποβάλλει έφεση, 
εντός των νόμιμων χρονικών περιθωρίων.

Στο επόμενο τεύχος θα εξετάσουμε περισσότε-
ρες περιπτώσεις πιθανής μετάδοσης αθέμιτης 
πληροφορίας από τη σκέψη του συμπαίκτη.

Κατόπιν της μεγάλης ανταπόκρισης των αναγνω-

στών  η στήλη θα συνεχιστεί με νέο πρόβλημα σε 

κάθε τεύχος του περιοδικού.

Το double dummy πρόβλημα του τεύχους αυτού 

είναι αρκετά πιο δύσκολο από το προηγούμενο. 

Περιμένουμε τις απαντήσεις σας με fax, επιστολή 

ή με e-mail στη διεύθυνση: 

magazine@hellasbridge.org. 

Συμβόλαιο: 6#

Αντάμ: $K

# Κ98
$ Q65
^ A1032
& Q64

# 73
$ A109
^ KJ5
& J9832

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Q54
$ J84
^ 9764
& A105

# AJ1062
$ K732
^ Q8
& K7

Συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος
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Δημήτρης Ναθαναήλ

# Q102
$ Q42
^ K876
& AK9

# 64
$ J 
^ Q942
& J86432

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# A5
$ K987653
^ AJ
& Q10

# KJ9873
$ A10
^ 1053
& 75

Η φινέτσα στην τεχνική 
ενός καλού παίκτη στο 

Μπριτζ είναι να εκμεταλλεύ-
εται την προσχεδιασμένα λά-
θος εικόνα – ILLUSION – που 
έδωσε στον αντίπαλο.
Κάτι σαν τον ταχυδακτυλουρ-
γό David Copperfield, που 
πρόσφατα επισκέφτηκε τη 
χώρα μας. 

Ο... Copperfield
     στην εκτέλεση

Παράδειγμα η παρακάτω διανομή σε 
αγώνα με βαθμολογία σε Imp’s. 

Κερδίζοντας τη λεβέ στο μορ, συνέχισε 
με το $2, η ανυποψίαστη Ανατολή έβαλε 
μικρό και το 10 κούπα κέρδισε τη λεβέ, 
μόνο που το είχε ο εκτελεστής!....
Η εύκολη συνέχεια ήταν συνδυασμός 
υψηλής τεχνικής κατάρτισης και επίδει-
ξης για τους θεατές: μετά από τους Άσσο 
και Ρήγα σπαθί, ακολουθεί η ντάμα κού-
πα με ξεσκαρτάρισμα καρό από το χέρι.
Και στην απίθανη περίπτωση που έχει 
και τρίτο σπαθί η Ανατολή, θα είναι 
σόλο στο καρό, που σημαίνει ότι στον 
επόμενο γύρο θα αναγκαστεί να χαρίσει 
το συμβόλαιο με RUFF and DISCARD.
Ερώτημα με ΔΥΣΚΟΛΗ την απάντηση: 
επιτρέπεται στη Δύση «να σκεφθεί και 
να διστάσει» ποιο μικρό ατού θα παίξει 
στη δεύτερη λεβέ, για να πληροφορήσει 
τον συμπαίκτη ότι είναι σόλο κούπα; Δυ-
στυχώς ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ξεκάθαρη νομο-
λογία, (καθώς η Δύση έχει ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ 
πρόβλημα.....).

Αγορά  με…
πόντους
Ένα είναι βέβαιο! Το αγωνιστικό Μπριτζ 
διδάσκει σωστές (στατιστικά) αγορές! 
Οι παλαιοί, «έμπειροι» οπαδοί της ελεύ-
θερης παρτίδας, που επιμένουν στο να 
μετρούν (μόνο) πόντους, ακόμα και στα 
2& ALBARRAN, μπορεί να ξέρουν από 
άμυνα και εκτέλεση, αλλά έχουν πλήρη 
μεσάνυχτα από τους κινδύνους που κρύ-
βονται σε φαινομενικά ισχυρά χέρια.

Διαλέγω σαν παράδειγμα μία πραγμα-
τική διανομή από (ακριβή) ελεύθερη 
παρτίδα, δίχως να την «χτενίσω», για να 
σας την παρουσιάσω.
Με όλους στη ζώνη, η Ανατολή άνοιξε 
σε τρίτη θέση 1^ και  ο Νότος δήλωσε 

1XA δίχως κανένα δισταγμό με τα εξής 
φύλλα:
 

# Kx   $Q9   ^ AQJ109    & KQJ10

Σίγουρα ένα μεγάλο μέρος των παικτών 
του αγωνιστικού θα προτιμούσαν, όπως 
εγώ, το ξερό ΠΑΣΟ!
Ακολούθησε ένα συναγωνιστικό κοντρ 
της Δύσης, πάσο του Βορρά και της 

Νότος Δύση Βορράς Aνατολή

2# πάσο 3XA 4$
πάσο πάσο 4# πάσο

πάσο πάσο

# 9764
$ 654
^ 832
& 874

# QJ105
$ J108732
^ -
& A32

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# A32
$ AK
^ K7654
& 965

# K8
$ Q9
^ AQJ109
& KQJ10

Ανατολής και ο Νότος αποφάσισε να μην 
κάνει άλλη αγορά μη ξέροντας τι να δη-
λώσει.
Ας δούμε τώρα όλη τη διανομή:
Μετά την έξοδο του $J η Ανατολή πήρε 
Α και Κ στο χρώμα και γύρισε το 2 πίκα. 
Ο Νότος έβαλε το Ρήγα και συνέχισε με 
το Ρήγα σπαθί. Η Δύση πήρε τον Άσο και 
εισέπραξε 6 λεβέ από κούπα, 3 από πίκα 
και μία από σπαθί για 4 κάτω και 1100 
πόντους τιμωρίας. Είναι απίθανο για την 
Ανατολή – Δύση να δηλώσουν το δύσκο-
λο συμβόλαιο των 4 κουπών με τους κα-
κούς 22 πόντους στον άξονα ....

Με μόνο τον άξονα ΒΝ στη ζώνη, οι αγο-
ρές εξελίχθηκαν ως εξής:

Στην προφανή έξοδο το $J ο εκτελεστής 
αντιλήφθηκε ότι ήταν πρακτικά αδύνα-
το να αποφύγει το κόψιμο στην κούπα 
και κατέφυγε στο κόλπο της ταχυδακτυ-
λουργίας!
Έβαλε μικρή κούπα από το μορ και έπια-
σε στο χέρι με τον «ξερό» Άσσο του.
Συνεχίζοντας με ατού, είδε την Ανατολή 
να παίρνει με τον Άσσο και να γυρίζει 
πίκα.
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πρωταθλητές Γιώργος Ρούσσος

39 Άμυνα για

Σινιάλα, σινιάλα, σινιάλα 
και μετρήματα. Ένα φο-
βερό όπλο στα χέρια της 
άμυνας που όμως γυρίζει 
μπούμερανγκ, είτε όταν 
ο εκτελεστής τα διαβάζει 
καλύτερα από τον σύντρο-
φο, είτε όταν γίνονται χω-
ρίς ιδιαίτερο λόγο ή λάθος 
σκεπτικό.

Ύστερα από τις αγορές: 1NT-3NT, βγαίνεις 
το 4ο σου από Q 10 8 3 2  πίκα και ο μόρτος 
κατεβάζει:

#xxx, $QJ, ^KQJ10x, &QJ10.

Ο σύντροφος πιάνει τον A και ξαναγυρίζει το 
χρώμα για τον Βαλέ του εκτελεστή και την 
Ντάμα σου. Ποιο χαρτί γυρίζεις ; Το 10, το 8 
ή το 2 ; Μόνο αν έχεις και τους δυο “στρογ-
γυλούς” Ρηγάδες (κούπα-σπαθί), ή Ρήγα και 
Άσσο δικαιολογείσαι να βάλεις κάτω το #2. 
Ακόμα και με τον &Α, αν τον μαρτυρήσεις, 
ο εκτελεστής θα εγκαταλείψει τα σπαθιά και 
θα τα βγάλει με την εμπάς στις κούπες. Βέ-
βαια το κατά πόσο οι αντίπαλοι ξέρουν την 
δυναμικότητά σου και εσύ ξέρεις την δυνα-
μικότητα των αντιπάλων παίζει σημαντικό 
ρόλο, μια και ο παράγων μπλόφα και κόντρα 
μπλόφα μπαίνει αποφασιστικά στο παιχνίδι. 
Σε αγώνα ζευγών όπου ο αριθμός των άνω 
ορίζει το τοπ ή το ζερό, πρώτη εναντίον 
δεύτερης, ύστερα από τρία πάσο, ο αριστε-
ρά σου Βορράς ανοίγει με 2ΝΤ (20-22) και οι 
αγορές πάνε ως εξής:

Από τις εξηγήσεις βγαίνει ότι ο Νότος ρώ-
τησε για 5φυλλο μαζέρ, ο Βορράς απάντησε 
όχι, αλλά ότι έχει κάποιο 4φυλλο. Ο Ν δεν 
ενδιαφέρεται για 4φυλλο μαζέρ και κλείνει 
τις αγορές.
Από την θέση της Ανατολής βγαίνεις το &5, 
το 4ο από το μακρύ σου χρώμα, και κατεβαί-
νει ο εξής μορ:

Νότος Ανατολή Bορράς Δύση

πάσο
πάσο πάσο 2NT πάσο

3& πάσο 3^ πάσο
3NT Όλοι πάσο

Όμως οι πρώτες τέσσερις περιπτώσεις απο-
κλείονται μια και ο σύντροφος, ο μεγαλύτε-
ρος αμυντικός του κόσμου, δεν κάνει ποτέ 
λάθος. Θα αρνιότανε το γύρισμα στο άδειο 
μαζέρ πετώντας κάποιο εφτάρι. Το γύρισμα 
της κούπας είναι λοιπόν επιβεβλημένο και 
μάλιστα στην (ε) περίπτωση θα τον βάλετε 
μέσα. 
Γύρισες λοιπόν κούπα, κράτησες τον εκτελε-
στή στο book. Γύρισες την #Q ή παθητικά 
καρό, του έδωσες δυο άνω και το τοπ.
Τα τέσσερα χέρια ήταν :

# A1083
$ AJ8
^ AKQ2
& K8

# K9752
$ Q9743
^ 1097
& -

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Q
$ K1062
^ 864
& A10652

# J64
$ 5
^ J53
& QJ9743

Ο σύντροφος ακολουθεί με το ^10 και ο 
εκτελεστής πιάνει τον Ρήγα και ξαναπαίζει 
το 8. Καλώς ή κακώς πιάνεις και ο σύντρο-
φος πετάει το^9. Τι γυρίζεις;
Ας δούμε τα σινιάλα του συντρόφου. Προ-
φανώς δεν έχει τέσσερα καρά. Δεν θα τα 
χάλαγε με τόση ευκολία. Άρα ο εκτελεστής 
έχει AKQ 4φυλλο καρό, με κατέβασμα τον 
^J του μόρτου και ο σύντροφος είτε 6 πί-
κες – 4 κούπες είτε 5-5. Όμως ο σύντροφος 
και στο δεύτερο σπαθί πέταξε καρό, κάτι 
που αποκλείει την κατανομή 6-4, πέρα από 
το ότι πρώτη εναντίον δεύτερης στην τρίτη 
θέση μπορεί να άνοιγε και 2# weak. Αν 
λοιπόν ο σύντροφος έχει 5-5 στα μαζέρ η 
κατανομή του εκτελεστή είναι 4-3-4-2.
Έστειλε όμως άλλο ένα μήνυμα ο σύντρο-
φος. Το διάβασες; Δεν έδειξε προτίμηση 
σε κανένα  μαζέρ, ίσως ελαφριά προτίμηση 
στις πίκες, αλλά δεν αρνήθηκε και κανένα 
γύρισμα, αφήνοντας να κρίνεις εσύ ανά-
λογα με τα χαρτιά που κρατάς. Ας δούμε 
την λογική που θα σε οδηγήσει στη σωστή 
κρίση. Ο σύντροφος έχει 4-6π. Αυτοί μπορεί 
να είναι :
α) ο # Α,
β) ο # Α και ο $J,
γ) ο $Α,
δ) ο $Α και ο $J,
ε) ο #Α και η #Q,
στ) ο #Κ και η $Q.

Γιατί το καρό χάνει; Γιατί και ο εκτελεστής 
ξέρει να διαβάζει τα σινιάλα. Βλέπει το 5-5 
στην Δύση αλλά και την άρνησή της να δώσει 
το θέλω στο χρώμα, κάτι που σημαίνει ότι τα 
ονόρια είναι σπλιτ. Πιάνει λοιπόν από το χέρι 
του, τραβάει τον Άσσο πίκα ρίχνοντας την 
ξερή σου Ντάμα και παίζει πίκα στον Βαλέ. 
Αργότερα κατεβαίνει με τον ^J,διώχνει τις 
κούπες του στα σπαθιά και εμπασάρει το 
#9 του συντρόφου. 
Μήπως έπρεπε να κάνεις ντακ το δεύτερο 
σπαθί; Δεν αποφεύγεις το πρόβλημα. Ο 
σύντροφος θα διώξει και 3ο καρό όταν ο 
δαιμόνιος εκτελεστής θα ανέβει το 8 με το 
9 και θα ξαναπαίξει την Ντάμα μετράροντας  
τον Βαλέ και ξεραίνοντας τον $AJ του χε-
ριού του.
Εσύ θα εξακολουθείς να τρέμεις πως θα πέ-
σεις στο $ AQ του εκτελεστή.

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Q
$ K1062
^ 864
& A10652

# J64
$ 5
^ J53
& QJ9743
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Από το διαγωνισμό αυτό 
γίνονται μερικές αλλαγές 
στο τρόπο παρουσίασης. 
Έτσι το πάνελ θα απαρ-
τίζεται πλέον από τους 
δάσκαλους και η βαθμο-
λογία θα βγαίνει με βάση 
τις δικές τους απαντήσεις 
και σχόλια. Στη συνέχεια 
θα βαθμολογούνται οι 
αναγνώστες και θα δη-
μοσιεύονται τα ονόματα 
των πρώτων από αυτούς. 
Καλό θα είναι, αλλά όχι 
απαραίτητο,  να στέλνει 
και κάθε αναγνώστης 
τα σχόλιά του ώστε να 
δημοσιεύονται τα πλέον 
ενδιαφέροντα από αυτά.
Αν έχει κάποιος μαθητής 
ή παίκτης κατηγορίας 1-5 
κάποια διανομή η οποία 
τον προβλημάτισε στην 
αγορά θα χαρούμε πολύ 
να μας τη στείλει για να τη 
βάλουμε στο διαγωνισμό.
Τον παρόντα διαγωνισμό 
σχολιάζουν τρεις δάσκα-
λοι, οι Βασίλης Βιρβιδά-
κης και Κώστας Μπόζε-
μπεργκ από την Αθήνα, 
και η Τασία Μπαμπούλα 
από τη Μυτιλήνη. Τους 
ευχαριστώ όλους για τη 
βοήθεια.

Της Άννυς
Καραμανλή

Σε αγώνα ομάδων, με τους αντιπάλους 
στη δεύτερη, κρατάτε σαν Ανατολή : 

καρό. Ο εκτελεστής κέρδισε με το Ρήγα 
του, έκοψε μία κούπα στο μορ και εισέ-
πραξε τα δύο μεγάλα καρά, διώχνοντας 
από το χέρι του ισάριθμα σπαθιά. Στη 
συνέχεια εισέπραξε τον Άσο σπαθί 
και ξανάπαιξε σπαθί, φέρνοντας την 
Ανατολή αντιμέτωπη με το πρώτο δί-
λημμα. Να κόψει (και αν ναι με μικρό 
ή μεγάλο) ή να ξεσκαρτάρει; Όταν η 
Ανατολή έδιωξε κούπα (μπορείτε μό-
νοι σας να επιβεβαιώσετε ότι οποιοδή-
ποτε άλλο παίξιμο δεν διαφοροποιεί 
το αποτέλεσμα) ο εκτελεστής έκοψε με 
μικρό ατού, έκοψε την τελευταία κού-
πα του στο μορ και συνέχισε με άλλο 
ένα σπαθί. Καθώς το χέρι της Ανατολής 
ήταν πια ακριβώς μετρημένο (τέσσερις 
κούπες, τρία καρά, ένα σπαθί και, συ-
νεπώς, πέντε πίκες), ο εκτελεστής δεν 
είχε πρόβλημα να χειριστεί τα ατού με 
τέτοιο τρόπο, ώστε να δώσει δύο μόνο 
λεβέ (δοκιμάστε μόνοι σας τη συνέχεια 
εφαρμόζοντας συνεχώς την τεχνική 
του κλεισίματος).

Για την ιστορία, βλέπετε πως θα μπο-
ρούσε να πάει μέσα το συμβόλαιο; 
Η απάντηση είναι απρόσμενη. Με 
οποιαδήποτε έξοδο από τη Δύση εκτός 
από μεγάλη κούπα! Με έξοδο κόκκινο 
φύλο η Ανατολή μπορεί να κερδίσει 
εκείνη την πρώτη κούπα που θα παι-
χτεί, ώστε να παίξει ονέρ πίκα και να 
αποτρέψει δυο κοφτές κούπες στο 
μορ, ενώ μπορεί να κόβει με τα μικρά 
της ατού οποιοδήποτε μετραρισμέ-
νο καρό αποπειραθεί να εισπράξει ο 
εκτελεστής. Μπορείτε να επιβεβαιώ-
σετε μόνοι σας ότι οποιαδήποτε εξέ-
λιξη καταλήγει με 4 τουλάχιστον λεβέ 
στους αμυνόμενους. Αν η Δύση βγει 
σπαθί, όπως και να παίξει ο εκτελε-
στής, είναι καταδικασμένος. Αν παίξει 
κούπα, η Δύση κερδίζει την πρώτη και 
δίνει στην Ανατολή τσάκα σπαθί, ενώ, 
αν δοκιμάσει να εισπράξει πρώτα το 
Ρήγα καρό και να ξαναπάει στο μορ με 
σπαθί, θα καταλήξει δίνοντας 1100!

# 87
$ 7
^ AQ9764
& A1094

# -
$ AKJ54
^ J102
& KJ872

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# KQJ32
$ Q1086
^ 853
& 3

# A109654
$ 932
^ K
& Q65

Ο σύντροφος (Δύση) άνοιξε σε πρώτη 
θέση 1$ και ο Βορράς πάσαρε. Τι σκέ-
φτεστε να πείτε; Αμφιταλαντεύεστε 
ανάμεσα σε 1# και 2$, αλλά τελικά 
επιλέγετε κάτι πιο θεαματικό, 4$. Η 
συνέχεια είναι απρόσμενη. 4# ο Νό-
τος, πάσο, πάσο. Τώρα; Φυσικά έχουν 
αρχίσει ήδη να σας τρέχουν τα σάλια, 
αλλά, πριν, κοντράρετε, μια ενοχλητική 
φωνή ακούγεται μέσα σας: «κι αν φύγει 
ο σύντροφος;» Τελικά, αποφασίζετε να 
αγνοήσετε τη φωνή και βγάζετε το κόκ-
κινο χαρτάκι, βλέποντας με ικανοποί-
ηση – ανακούφιση να πασάρουν όλοι. 
Σας περνάει, έστω και αμυδρά, από το 
μυαλό η ιδέα ότι μπορεί να σας βγάλουν 
τις 4#;

Συνέβη σε αγώνα του ΟΑΜΘ και η δια-
νομή είναι πραγματικά εντυπωσιακή.

# KQJ32
$ Q1086
^ 853
& 3

Η Δύση βγήκε, φυσιολογικά, με τον 
$Α και, βλέποντας το μορ, συνέχισε με 

Μια
εντυπωσιακή
διανομή Του  Αλέκου

Αθανασιάδη
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Διαγωνισμός αγορών (1-5)15ïò15ïò
3ΧΑ: 10, 3^: 7, 2ΧΑ, 2#*, 3&*: 6

Αν πούμε 3^ ζητάμε από τον συμπαίκτη να πει 
3ΧΑ με φιτ καρό και σχετικά μάξιμουμ, πράγμα 
που αυξάνει πολύ τις πιθανότητες να μας πει 
πάσο. Δεν μπορούμε να το διακινδυνεύσουμε 
σε ομάδες, γιατί αν το συμβόλαιο μπαίνει μέσα 
θα δώσουμε 100+120 η 200+90, δηλαδή θα 
χάσουμε 6 η7 imps ενώ αν βγαίνει η μανς και δεν 
την πάμε θα δώσουμε 600-150=450=10 imps.     
Οι δάσκαλοι:
Β. Βιρβιδάκης: 3ΧΑ. Το καλό εξάφυλλο χρώ-
μα μας οδηγεί να αγοράσουμε κατευθείαν τη 
μανς αν και έχουμε πόντους για προτασιακή 
αγορά (3^), καθώς πιθανότατα να μας χαρίζει 
6 λεβέ. Δεν μπορούμε να ρισκάρουμε το πάσο 
του συμπαίκτη, ειδικά σε αγώνες ομάδων, όταν 
η προοπτική της μανς είναι σοβαρή. Ακόμη και 
σε αγώνα ζευγών πάντως με αυτό το χέρι θα 
αγοράζαμε 3ΧΑ.
Κ. Μπόζεμπεργκ: 3ΧΑ. Η εναλλακτική των 3 
καρών μεταφέρει λάθος πληροφορία στο συ-
μπαίκτη (πώς μπορεί άραγε να αξιολογήσει ότι 
μια Qx μπορεί να προσφέρει 6 λεβέ;). Επίσης τα 
3 καρά οδηγούν την άμυνα σε επιθετική αντάμ.
Α. Μπαμπούλα: 3^. Δεν θέλετε να χάσετε τη 
μανς στη δεύτερη με τέτοιο καλό χρώμα αλλά το 
ίδιο θα σκεφτεί και ο συμπαίκτης για να την πάει 
με κρατήματα στα υπόλοιπα χρώματα ακόμα 
και με μίνιμουμ.
Οι αναγνώστες:
Γ. Κότσης: 3ΧΑ. Δεν είναι σίγουρο ότι θα βγουν 
αλλά αν έχει xxx στα καρά (xx έχει οπωσδήποτε) 
τότε όλοι του οι πόντοι είναι στα άλλα 3 χρώμα-
τα και οι προοπτικές καλές. 
Ε. Βατσολάκη. 3ΧΑ.  Παρακινδυνευμένο, διότι 
δεν έχω άλλο ανέβασμα στο χέρι μου εκτός από 
τα καρά. Είναι όμως παιχνίδι ομάδων και είμα-
στε στη 2η μανς.
Α. Δαρκαδάκης: 3^. Προτασιακό. 8-9 με 
6φυλλο καρό.
Σ. Τόγιας. 2#. Τράνσφερ για μινέρ. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3

1ΧΑ:10, πάσο:10

Δεν θα σας κουράσω, συμφωνώ με τον Β. Βιρβι-
δάκη. Μια φορά θα μου τα βγάλουν, εννιά φορές 
θα μπουν μέσα από μία (σπάνια) έως 2 λεβέ. 
Οι δάσκαλοι:
Α. Μπαμπούλα: 1XA. αν σκεφτήκατε το πάσο 
πέναλτι είστε πολύ οριακά. Καλύτερα δείξτε το 
κράτημα πίκα
Κ. Μπόζεμπεργκ: 1ΧΑ. Χωρίς σχόλια.
Β. Βιρβιδάκης: πάσο. Με το χέρι μας πίκες 
θέλουμε να παίξουμε. Αφού θέλει και ο αντί-
παλος να μη του χαλάσουμε το χατίρι ..... . Αν 
ο συμπαίκτης ξανανοίξει την αγορά με κοντρ, 
όπως είναι πολύ πιθανό, καθότι θα είναι κοντός 
στο χρώμα της παρεμβολής, θα πασάρουμε με-
τατρέποντας το σε τιμωρίας. Δεν περιμένουμε 
να εισπράξουμε μια περιουσία, αλλά σίγουρα 
περισσότερους βαθμούς από το αν αγορά-
σουμε 1ΧΑ (η κακή εναλλακτική), συμβόλαιο 
που δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα πραγμα-
τοποιηθεί. Μανς πιθανότατα δεν βγάζουμε, με 
ελάχιστο άνοιγμα από το συμπαίκτη, και προσ-
δοκώντας σε 4 λεβέ από το χέρι μας (3 ατού 
και 1 καρό) πάμε για κάτι παραπάνω από 100 
(300+) βαθμούς, υπερκαλύπτοντας κάθε με-
ρικό συμβόλαιο. Αν παρ’ ελπίδα ο συμπαίκτης 
είναι δυνατός, τότε τα 400 και κάτι της μανς θα 
είναι λίγα, μπροστά σε αυτά που θα πάρουμε 
στη 1# κοντρέ.
Οι αναγνώστες: 
Μ. Σοφιός: 1ΧΑ. Έχω 2 κρατήματα στη πα-
ρεμβολή και τους πόντους που χρειάζεται για 
να πω 1ΧΑ.
Α. Δαρκαδάκης: 1ΧΑ. Με εναλλακτική το 
πάσο, που δε μ’ αρέσει.
Π. Παναγιωτίδης: Πάσο. Και εύχομαι να δω 
ένα κοντρ από τον συμπαίκτη.
Γ. Κότσης: Πάσο. Αυτό είναι trap pass. Αν η 
Δύση έχει καλό χέρι θα δείξει άλλο χρώμα ή θα 
κοντράρει.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4

Ζεύγη - Α-Δ στη δεύτερη

B

N
AΔ

 Ομάδες - Όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1ΧΑ - ??

B

N
AΔ

Ζεύγη – Όλοι  στην πρώτη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1& 1# ??

# 9 8 2
$ Q
^ A Q 5 3 
& 9 8 6 5 3

B

N
AΔ

Ομάδες – Β-Ν στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1$ - 1ΧΑ -

3$ - ??

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

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

B

N
AΔ

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1$ - 1XA -

2& - ??

# Α 6 4
$ Q 7
^ 8 5 3 2
& J 9 7 4 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1

2$: 10, πάσο: 8, 3&: 6, 2ΧΑ: 4

Αν παίζαμε ομάδες θα λέγαμε πάσο, έλα όμως 
που στα ζεύγη υπάρχει ρατσισμός με τα μι-
νέρ…2$ λοιπόν αδύνατη επαναφορά, μπο-
ρεί και με δίφυλλο.
Οι δάσκαλοι:
Κ. Μπόζεμπεργκ: 2$. Λόγω ζευγών προ-
σπαθώ να παίξω στο μαζέρ, αλλά και να αφή-
σω ανοιχτή την αγορά σε περίπτωση που ο 
συμπαίκτης έχει δυνατό χέρι. Θυμηθείτε ότι 
η οικονομική επαναδήλωση σε νέο χρώμα 
δείχνει από 11 έως κακούς 18 πόντους.
Β. Βιρβιδάκης: 2$. Παρότι έχουμε τετρά-
φυλλο φιτ σπαθί προτιμάμε τις κούπες λόγω 
της φύσης του αγώνα (ζεύγη – ακριβότερο 
χρώμα. Ίδιες λεβέ = περισσότεροι βαθμοί). 
Εξάλλου η δίφυλλη Ντάμα δεν είναι κακό 
φιτ.
Α. Μπαμπούλα. Πάσο. το φιτ στα σπαθιά 
είναι καλύτερο από τις κούπες.
Οι αναγνώστες: 
Π. Παναγιωτίδης: 2$. Θα παίξω στο μί-
σφιτ, πληρώνεται καλύτερα.
Α. Δαρκαδάκης: Πάσο. Τι άλλο να πω; 2 
κούπες επειδή είναι ζεύγη και να πέσω 1 
μέσα;
Μ. Σοφιός: Πάσο. Γιατί έχω ένα μίνιμουμ 
χέρι και βρήκα και το φιτ μου στα σπαθιά.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2
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4$: 10, πάσο: 8, 3ΧΑ: 5

Στις ομάδες ακολουθούμε τον ρητό: καλλίτερα 
μια μέσα παρά 3$+1.
Οι δάσκαλοι:
Α. Μπαμπούλα: 4$. Με τόσο δύσκολο χέρι 
γι’ αυτό το επίπεδο αγορών δεν θα χάσετε την 
μανς (το 3ΧΑ μάλλον είναι “πυροβολισμός” 
στα τυφλά).
Β. Βιρβιδάκης: πάσο. Με πόνο ψυχής πα-
σάρουμε ξέροντας ότι ο συμπαίκτης δεν είναι 
πανίσχυρος. Έχουμε δύο χρώματα ακάλυπτα 
(σπαθιά και πίκες) και πρέπει να «δένει» πολύ 
το φύλλο του συμπαίκτη για να βγαίνει μανς. 
Πάντως για τα ατού δεν πρέπει να ανησυχού-
με καθώς η Ντάμα μας σίγουρα του δένει το 
χρώμα. Αν αγοράζαμε μανς με το ζόρι (ομά-
δες γαρ), αυτή θα ήταν οι 4$.
Κ. Μπόζεμπεργκ: 4$. Χωρίς σχόλια.
Οι αναγνώστες:
Π. Παναγιωτίδης: 4$. Τα 3ΧΑ μου φαίνο-
νται επικίνδυνα και δεν θέλω να το αφήσω 
στις 3$. Νομίζω θα βγουν οι 4.
Γ. Κότσης: 4$. Η Δύση έχει τουλάχιστον 
6φυλλο και περίπου 16+ πόντους και η Ντά-
μα κούπα δένει τις κούπες.
Α. Δαρκαδάκης: Πάσο. Δε μου φαίνονται 
καλά τα 3ΝΤ.
Μ. Σοφιός. 3ΧΑ. Ο παρτενέρ με αυτή την 
αγορά δείχνει σίγουρα 6 κούπες και πάνω 
από 16πο οπότε δεν έχω κανένα πρόβλημα 
να πω 3ΧΑ.
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 5

Β. Βιρβιδάκης: 3$. Ωραίο το μέγιστο του 
συμπαίκτη, ωραίο το τετράφυλλο φιτ, κυνη-
γάμε τις μανς στις ομάδες, αλλά κούπες και 
κούπες κάνουν κούπες. Ένα δίφυλλο είχαμε 
και το αχρήστευσε ο συμπαίκτης με την 
αγορά του.... Έχουμε ουσιαστικά 6 πόντους 
και με την επανεκτίμηση 7 (επιπλέον ατού). 
Αξίες κατανομής όμως όχι πια.........
Α. Μπαμπούλα: 3$. Εάν είναι υπέραποδο-
χή με 2φυλλο καρό.     
Οι αναγνώστες:
Μ. Διπλούδη: 4^. Για να παίξει τις 4 κούπες 
το δυνατό χέρι
Μ. Σοφιός. 4$. Επειδή είναι ομάδες και 
μου έκανε και υπεραποδοχή, δηλαδή πρότα-
ση για μανς και όπως ξέρουμε στις προτάσεις 
σε ομάδες λέμε σχεδόν πάντα ναι.
Α. Δαρκαδάκης: 4$. Βλέπω πιθανότερο να 
πέσω μέσα. Ωστόσο επειδή είναι ομάδες στη 
δεύτερη.
Γ. Κότσης: 4$. Η Δύση προτείνει μανς ή 
σλεμ αναλόγως με το τι κρατάει η Ανατολή. 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 6

Α. Μπαμπούλα: 5ΧΑ: ρωτήστε ρηγάδες και 
αν πάρετε έναν προβληματιστείτε αρκετά. 
Το 7 σας φλερτάρει! Το πιο άχρηστο χαρτί 
άλλωστε στον συμπαίκτη είναι μόνο η ντάμα 
καρό.
Οι αναγνώστες:
Γ. Κότσης. 6&. Ζητά από τη Δύση να αγορά-
σει 7$ αν έχει κοντρόλ δεύτερου γύρου στα 
σπαθιά, αλλιώς να κλείσει στις 6$.
Α. Δαρκαδάκης: 5ΧΑ. Τι άλλο; Εξάλλου, 
υποχρεωμένος δεν είμαι;
Μ. Σοφιός. 5ΧΑ. Θα ρωτήσω και ρηγάδες 
εάν μου δώσει και 2 ρηγάδες θα πάω 7κουπες 
εάν δεν μου δώσει θα μείνω στις 6 κούπες.
Π. Παναγιωτίδης: 6$. Βλέπω ένα μεγάλο 
σλεμ του 50%. Δεν θα το ρισκάρω.
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 7

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

B

N
AΔ

Ομάδες - Όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1ΧΑ - 2^ -

3^ - ??

Ζεύγη – Β-Ν στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1ΧΑ - 2$ -

2# - ??

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

B

N
AΔ

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

3$: 10, 4^,4$: 7, 3ΧΑ: 4

Πολύ ομαλή κατανομή, το δίφυλλο καρό καθρέ-
φτης με το δίφυλλο του συμπαίκτη, ελάχιστες 
πιθανότητες να βγαίνει η μανς, λέμε πάσο.
Οι δάσκαλοι:
Κ. Μπόζεμπεργκ: 3$. Το ότι ο συμπαίκτης 
έχει 2φυλλο στο 2φυλλό μας είναι κακό ση-
μάδι και εμείς στα μαύρα χρώματα δεν δια-
θέτουμε ούτε 1 ονέρ. Αν πάντως αποφασίζα-
με να πάμε στη μανς θα αγοράζαμε 4 καρά..

 Ζεύγη – Όλοι  στην πρώτη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1# -

2$ - 4ΧΑ -

5$ - ??

B

N
AΔ

# Α Κ J 9 3
$ K Q 8 4
^ 6
& A Q 3

5ΧΑ, 6&:10, 6$: 7

Η αγορά που μας λύνει κάθε απορία είναι 6&, 
που ρωτάει για 2ου γύρου κοντρόλ στα &, 
όμως είναι εκτός συστήματος.
Οι δάσκαλοι:
Β. Βιρβιδάκης: 5ΧΑ. Βεβαιώνουμε το συ-
μπαίκτη ότι δε λείπει Άσος και αν θέλει μας 
απαντά Ρηγάδες ή αν βλέπει κάτι στα φύλλα 
του που δεν το έχει δείξει π.χ. Qx στις πίκες 
θα αγοράσει το μεγάλο σλεμ (για το μικρό 
δε συζητάμε). Δε ρισκάρουμε αγορά που ο 
συμπαίκτης μπορεί να παρεξηγήσει π.χ. 6& 
(ζητώντας κάλυψη στο χρώμα). Ίσως έπρεπε 
να αγοράσουμε 4^ (αγορά splinter) στη δεύ-
τερη αγορά μας για να δούμε αν ο συμπαίκτης 
έχει άχρηστες αξίες στα καρό (αν και με AKQ 
μια χαρά θα έφευγαν τα δύο σπαθιά μας).
Κ. Μπόζεμπεργκ: 5ΧΑ. Κατοχή όλων των 
κρίσιμων χαρτιών (4 Άσοι, ο Ρήγας και η Ντά-
μα ατού) και αγορά που ζητά τον πρώτο Ρήγα 
του συμπαίκτη. Αν αγοράσει 6 σπαθιά......

3$: 10, 4$: 8, 4#: 7

Δείχνοντας 5-5 και χέρι που θα πάει μανς 
προσπαθώ να βρω το τρίφυλλο φιτ του συ-
μπαίκτη. Αν πει 3# θα κάνω ένα κιουμπίντ 
στο πιο χαμηλό κοντρόλ, δηλαδή 4&. Αν πει 
4&/^αυτό είναι κιουμπίντ με φιτ $. Αν πει 
4$ λέω πάσο.
Οι δάσκαλοι:
Κ. Μπόζεμπεργκ: 3$. Τυπικά δείχνω 5-5 
και 9+ πόντους. Προσπαθώ πρώτα να εντο-
πίσω το σωστό χρώμα που θα παίξω και αν ο 
συμπαίκτης έχει το κατάλληλο χέρι μπορώ να 
παίξω και σλεμ.
Α. Μπαμπούλα: 3$. Με 4 από 5 άσσους 
στον συμπαίκτη έχετε σλεμ αλλά πρώτα πρέ-
πει να δείξετε το χέρι σας.
Β. Βιρβιδάκης: 4$. Παρότι με τα κατάλλη-
λα φύλλα στο συμπαίκτη μπορεί να βγαίνει 
ακόμη και σλεμ αγοράζουμε 4$ προσφέ-
ροντας του δύο εναλλακτικές μανς: στις 
πίκες και στις κούπες γνωρίζοντας ότι στο 
ένα χρώμα από τα δύο έχει σίγουρα – θεω-
ρητικά πάντα –, λόγω του ανοίγματος του, 
τρίφυλλο. Πάντως ακόμη και η μανς δεν είναι 
σίγουρη αν ο ανοίξας έχει πολλές χανόμενες 
αξίες στα minors (φαντασθείτε #Jx $Jxx 
^KQJ &AKQxx, ωραίο 17άρι με διπλό φιτ 
που μπορεί να μη βγάζει ούτε 3$).



25

Οι αναγνώστες:
Γ. Κότσης. 3$. Το πρόβλημα είναι τι πρέπει 
να παίξουμε. 4$ ή 4#; Νομίζω ότι οι πιθα-
νότητες για σλεν είναι ισχνές γιατί για το σλεμ 
η Δύση πρέπει να έχει όλους τους πόντους σε 
Ασσορηγάδες.
Α. Δαρκαδάκης: 3$. Δείχνω 5-5 τουλάχι-
στον και είναι φόρσινγκ.
Μ. Σοφιός. 4$. Οι 4 κούπες δείχνουν 6φυλλο 
πίκα και 5φυλλο κούπα οπότε ο παρτενέρ θα 
διαλέξει εάν θέλει να παίξουμε 4 κούπες η 4 
πίκες
Π. Παναγιωτίδης: 4#. Ακόμα και με 4 από 
τους 5 άσσους το σλεμ μου φαίνεται ότι έχει μι-
κρές πιθανότητες. Επίσης προτιμώ να τα παίξει 
ο συμπαίκτης και δεν θα ψάξω τις κούπες.
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 8

Οι απαντήσεις σας στον διαγωνισμό μπορούν 

να στέλνονται, με φαξ στην ΕΟΜ (210 7480 

403), με email: magazine@hellasbridge.org 

και press@hellasbridge.org ή μέσω της ιστο-

σελίδας της EOM (www.hellasbridge.org)  

όπου μπορείτε να γράφετε απευθείας και τα σχό-

λιά σας. Υπάρχει σύνδεση (link) και στο site του 

ΟΠΑΦ (www.opaf.org).
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3 / Ζεύγη – ΒΝ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1# πάσο

3#* πάσο 4& πάσο

4^ πάσο ?
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4 / Ομάδες – ΑΔ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1^

2& 2^ ?

# ΑΚ107
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& Q9763
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 5 /Ζεύγη – AΔ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1^

πάσο πάσο ?

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 6 /  Ομάδες – Όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

2$* ? -

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 7 / Ομάδες – Όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1& πάσο

1$ πάσο 1XA πάσο

4XA* πάσο ?

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 8 / Ζεύγη – Β-Ν στη δεύτερη
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Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

πάσο 3$ ?
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$ AQ
^ AKJ9653
& K52 

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1$ πάσο ?

B

N
AΔ

# -
$ J10xx
^ Axx
& AKQJxx

Ζεύγη – Β-Ν στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1ΧΑ - 2$ -

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

4#, 4$*: 10, 

Η αγορά 4# περνάει την επόμενη αγορά στον 
συμπαίκτη γιατί δείχνει ενδιαφέρον για σλεμ, 
αν το 1ΧΑ έχει καλά κοντρόλ. Όμως, πιστεύω, 
για όσους έχουν μάθει το splinter (αγορά με 
πήδημα σε νέο χρώμα δείχνει εξασφαλισμένο 
καλό φιτ και σόλο στο αγορασθέν, άρα ζητάει 
από τον συμπαίκτη να μην έχει χαμένες αξίες 
σ’ αυτό το χρώμα), η αγορά 4$ είναι πιο πε-
ριγραφική.
Οι δάσκαλοι:
Β. Βιρβιδάκης: 4#. Η αγορά αυτή δείχνει 
καλό χέρι που αν έχει κατάλληλες αξίες το 
1ΧΑ βγάζει σλεμ. Η πρωτοβουλία περιέρχε-
ται στον ανοίξαντα 1ΧΑ (από τις λίγες φορές 
μετά από άνοιγμα 1ΧΑ). Με εξάφυλλο χρώ-
μα, χωρίς φιλοδοξίες για σλεμ, θα αγοράζα-
με κατευθείαν 4$ (TEXAS transfer). Η αγορά 
αυτή θα μπορούσε να ακολουθηθεί (μετά 
τις 4# του ανοίξαντα) από ερώτηση Άσων 
αν ήθελε ο απαντών να πάρει πρωτοβουλία 
για σλεμ με χέρι που τον ενδιαφέρει πόσους 
Άσους έχει ο συμπαίκτης.
Α. Μπαμπούλα: 4#. …και ας προβλημα-

τιστεί ο συμπαίκτης γιατί δεν κάναμε Τέξας.
Κ. Μπόζεμπεργκ: 4$. Splinter, δείχνοντας 
καλό 6φυλλο πίκα και ενδιαφέρον για σλεμ.
Οι αναγνώστες:
Π. Παναγιωτίδης: 4$. Αξίζει μια διερεύ-
νηση. Θέλω να πιστεύω ότι δείχνω έτσι το 
σόλο μου, αν και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν 
έγινε η αγορά με Τέξας ώστε να μπορώ μετά 
να ρωτήσω άσσους με 4ΧΑ.
Α. Δαρκαδάκης: 4$. Splinter.
Γ. Κότσης: 4$. Αν η Δύση δεν έχει χανόμε-
νους πόντους στις κούπες τότε οι πιθανότη-
τες για σλεμ είναι πολύ καλές. 
Μ. Σοφιός: 4ΧΑ. Αφού έχω σίγουρα το φιτ 
στις πίκες θα κάνω μια προσπάθεια για 6 πί-
κες εάν δεν βρω όσους Άσσους θέλω από τον 
παρτενέρ θα γυρίσω στις 5 πίκες.

Την μεγαλύτερη βαθμολογία ανάμεσα στους 
αναγνώστες πέτυχε η Μαρία Διπλούδη 
συγκεντρώνοντας 77 βαθμούς, στους 80 που 
είναι το άριστα. Στην δεύτερη θέση ο Γιώρ-
γος Κότσης με 75 βαθμούς ενώ στην τρίτη 
ισοβάθμησαν οι Ελένη Βατσολάκη και Θα-
νάσης Δαρκαδάκης με 70 βαθμούς.

 

* προτασιακό, 10-11π. τετράφυλλο φιτ

* Weak two

* ποσοτικό
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Λύσεις των ασκήσεων της σελίδας 17

Λουκάς Ζώτος

Μετά από 2$ - κόντρ - πάσο:

1) 2ΧΑ. Έχουμε αδύνατο χέρι και αυτό πρέπει να το δείξουμε χρη-
σιμοποιώντας τη σύμβαση Lebensohl. Αγοράζοντας 2ΧΑ υποχρε-
ώνουμε το συμπαίκτη μας, αν έχει ένα κανονικό κοντρ νταπέλ, να 
αγοράσει 3&. Στη συνέχεια θα πούμε 3^, ζητώντας από το συμπαί-
κτη μας να πασάρει.

2) 3&. Αγοράζοντας κατευθείαν το χρώμα μας δείχνουμε κάποια 
δύναμη προτασιακή.  Αν ο συμπαίκτης μας έχει μίνιμουμ κοντρ ντα-
πέλ θα πασάρει. Στη περίπτωση που έχει κάτι έξτρα θα συνεχίσει 
την αγορά. Με το συγκεκριμένο χέρι αν αγοράσει νέο χρώμα στο 
επίπεδο 3 ή μας καλέσει με κιουμπίντ θα επαναδηλώσουμε 3ΧΑ 
(π.χ. χέρι συμπαίκτη: # Axxx $ xx ^ AKQx & Qxx)

3) 2#. Προσοχή. Αφού μπορούμε να δηλώσουμε το χρώμα μας στο 
επίπεδο 2 δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τον ελιγμό με 2ΧΑ 
για να δείξουμε ότι είμαστε αδύνατοι. Αν το κάνουμε (αγοράζοντας 
2ΧΑ και μετά 3#) θα δείξουμε, αντίθετα, ότι έχουμε προτασιακό 
χέρι με πίκες.

4) 2#. Δεν μπορούμε να μετατρέψουμε το κοντρ σε τιμωρίας με 
τόσο αδύνατα ατού. «Το μη χείρον βέλτιστον» λοιπόν και ελπίζου-
με ο σύντροφός μας να συγκρατηθεί αφού ξέρει, τουλάχιστον, ότι 
είμαστε αδύνατοι.

5) 2ΧΑ. Όταν ο συμπαίκτης μας αγοράσει 3& θα πούμε, βέβαια, 
πάσο. Όμως πάσο θα πούμε και οποιαδήποτε άλλη φυσική αγορά 
να κάνει. Αν κάνει κιουμπίντ θα αγοράσουμε απλά το χρώμα μας, 
4& (τα 5 λιμά δεν είναι κράτημα για ΧΑ, ιδίως όταν οι αντίπαλοι 
έχουν μακρύ χρώμα εκεί.).

Εξασκηθείτε στην αγορά
ÁÍÔÉÌÅÔÙÐÉÓÇ ÔÙÍ
ÁÍÏÉÃÌÁÔÙÍ ÖÑÁÃÌÏÕ

# χx
$ xxxx
^ Qχxxx
& Kx

1.
# xx
$ J9xx
^ xx
& AKJxx

2.
# A10xx
$ xxxx
^ xxx 
& Jx

3.

# xxχ
$ Jxxxx
^ Qx
& Jxx

4.
# xx
$ xxxx
^ Kx
& xxxxx

5.

# AQxx
$ x
^ 10xxx
& AQxx

6.
# KJx
$ xx
^ AQJ9xx
& AK

7.
# AKJ10xx
$ x
^ AKJχ 
& Ax

8.

# AQx
$ x
^ AKJ10x
& AKxx

9.

# AKQ
$ Ax
^ AKQ10x
& xxx

10.

Μετά από 2$ - κόντρ - πάσο- 2XA – πάσο:

6) 3&. Συμβατική απάντηση, στην επίσης συμβατική αγορά του 
συμπαίκτη (2ΧΑ). Δεν έχουμε δυνατό κοντρ νταπέλ για να πάρουμε 
εμείς την πρωτοβουλία. Ο σύντροφος μπορεί να πασάρει (έχοντας 
το χέρι της άσκησης 5) ή να αγοράσει 3^ (έχοντας το 1) οπότε θα 
πασάρουμε εμείς. 

7) 3^. Έχουμε δύναμη για κοντρ και μίλημα και αυτό κάνουμε, 
δείχνοντας τις πρόσθετες αξίες μας. Η μανς δεν αποκλείεται αν ο 
συμπαίκτης έχει τον Ρήγα καρό και κράτημα στις κούπες. Αν έχει το 
5 θα πασάρει, όμως ο άξονάς μας θα παίζει το σωστό συμβόλαιο.

8) 4#. Θέλουμε πολύ λίγα για να βγάλουμε μανς και πρέπει να το 
διακινδυνεύσουμε δηλώνοντάς την. Αν πούμε μόνο 3# θα δείξουμε 
βέβαια δύναμη αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε από τον συ-
μπαίκτη να εκτιμήσει μια Ντάμα καρό -πόσο μάλλον αν έχει μισφιτ 
στη πίκα- και να μας πάει στη μανς. Ακόμα και αν βρούμε 13 λιμά 
στο μορ υπάρχουν ελπίδες να βγάλουμε το συμβόλαιο.  

9) 3$. Έχουμε υπερβολικά δυνατό χέρι για να κάνουμε αγορά που 
μπορεί να πασαριστεί. Η μανς βέβαια δεν είναι σίγουρη αλλά πιθα-
νολογούμε ότι θα βρούμε ικανοποιητικό φιτ σε κάποιο μινέρ και 
κάτι ελάχιστο στο σύντροφο. Δυστυχώς δεν έχουμε χώρο για να το 
ψάξουμε και να σταματήσουμε κάτω από τη μανς.

10) 3ΧΑ. Πρακτική αγορά. Αν τρέχουν τα καρά ή αν ο σύντροφος 
έχει κάτι χρήσιμο θα τα βγάλουμε. Τα 3ΧΑ είναι η πιο πιθανή μανς με 
το χέρι που έχουμε και το κιουμπίντ θα μας απομακρύνει από αυτήν 
αν ο σύντροφος δεν έχει κράτημα.  
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Διοργανωτής : ΟΑΜΚΗ  7/1/2007

Mαραθώνιος 1-16

Καλιακμάνη Α -Ζαμπουότσκι Μ

Μπούρας Π - Σωτηρόπουλος Χ

Ακριτίδης Σ - Λαγγουράνης Φ

Παπυράκη Μ - Προκοπίου Ι

Πλακίδα Η - Ζώτος Λ

Καβαντούρης Ν - Μαρσώνης Π

56,62

56,30

55,81

55,42

55,36

54,23

1-8

Δαρκαδάκης Α - Σοφιός Μ

Χριστοπούλου Ε - Τζάμαλης Γ

Συκιώτη Χ - Σκιαδαρέσης Π

Βρεττού Κ - Λεμπέσης Α

Γερομεριάτη Κ - Ηλιόπουλος Η

Παπαγεωργίου Α. - Νίκα Β 

64,23

62,85

58,12

57,82

56,74

56,50

Διοργανωτής: ΟΠΑΦ  12-14/1/2007

Grand 

Prix

1-16

Παπαχατζής Ν

Καραμανλής Μ

Βελαίτου Π

Παπακυριακόπουλος Γ

Συρακοπούλου Χ

Κανελλοπούλου Δ

Οικονόμου Λ 

62,43

62,01

59,07

58,69

58,69

58,58

58,58

1-9

Σοφιός Μ

Συκιώτη Χ

Παρασκευά Μ

Ντρής Δ

Ιωαννίδου Ε

Γκούμας Λ 

60,83

59,94

59,19

57,85

57,85

57,39

1-5

Παπαλέκα Ε

Νέστορα Θ

Δασκαλάκης Μ

Πετρουτσόπουλος Τ

Χριστοδουλόπουλος Ν

Παπανδρέου Μ

54,93

64,00

64,00

59,30

57,50

57,20

Διοργανωτής: ΑΣΑΕ  12 - 14/1/2007

Ομάδες 

1-16

Κουτρούμπας Σ

Μπάλλας Δ

Βελώνη Α

Παπακονδύλης Ι

Κουδουνάς Α

Βοντίτσος Ι

97,50

Καλλιφρονάς Μ

Τάσσιος Δ

Μαρσώνης Π

Γκαμπάι Δ

Καβαντούρης Ν

82,50

Βλάχου Κ

Ευσταθίου Π

Καμινάρης Φ

Μπόζεμπεργκ Κ

Παπυράκη Μ

Προκοπίου Ι

82,00

Ομάδες

1-9

Κοταράς Κ

Μπίκα Ε

Σκιαδέλλη Β

Ηλιόπουλος Π

Νικαινα Σ

Καμτσίου Τ

138,0

Πολίτης Γ

Σοβατζής Θ

Βρεττού Κ

Λεμπέσης Α

Νικολάου Α

133,0

Τοπαλιάν Δ

Μιχαλιτσίανου Φ

Παπαιωάννου Ευ

Παπαιωάννου Λο

Καραλή Ε

Καραλής Γ

113,50

Διοργανωτής: ΟΑΜΛ - ΑΟΜΜ  12 - 14/1/2007

Θεσσαλικό 
Πρωτάθλ. 
Ομάδων

Δημητρακόπουλος Γ

Παπαδόπουλος Ν

Μπουραζάνας Γ

Περπεράς Κ 

162,0

Σκορδάς Β

Ζακίλας Σ

Γεωργούδης Π

Αβράνα Α

Λάφης Σ

146,0

Περιστεράς Δ

Παπαδόπουλος Ευ

Παρλατζάς Γ

Αδάμος Γ

140,0

Διοργανωτής: AOT  26 - 28/1/2007

Κύπελλο 
Νικολαίδη 
Grand Prix

1-16

Βρούστης Β

Μπάλλας Δ

Κουτρούμπας Σ

Λαγγουράνης Φ

Ακριτίδης Σ

Προκοπίου Ι

Παπυράκη Μ

62,64

59,77

59,57

58,16

57,18

57,13

57,13

1-9

Δαρκαδάκης Α

Σοφιός Μ

Συκιώτη Χ

Νέστορα Θ

Μαραγκάκη Θ

Τοπαλιάν Δ

60,85

60,57

59,99

58,71

57,53

57,53

1-16

Γρίλλης Ν

Αγαπητός Κ

Τσόπελη Σ

Τσόπελης Ι

Φωτεινάκης Α

Μπακλατζίογλου Σ

63,38

63,38

59,86

59,86

58,90

58,90

1

Νικητές Εσωτερικών
Πρωταθλήματων Σωματείων 

2 3

1 2 3

Επιμέλεια: Ι. Σουβατζής

Από 1/1/2007 έως 30/4/2007

1 2 3
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Διοργανωτής: ΣΛΑΜ  26 - 28/1/2007

Εορταστικο

Grand

Prix

1-16

Ταπανλής Β

Καραντανέλλης Γ

Αναστασίου Ν

Πετρίδου Σ

Σκορδομπέκης Α

Φλώρα Α

Σαμαράς Γ

65,69

65,69

58,04

58,04

57,43

54,49

54,49

Διοργανωτής ΑΟΜΧ:   2- 4/2/2007

Εκδρομικό

Grand

Prix

1-16

Κοντομήτρος Κ

Πολίτου Α

Λαγγουράνης Φ

Πανόπουλος Κ

Παπυράκη Μ

Προκοπίου Ι

Φράγκος Τ

Καπετανάκη Ε

61,93

61,93

59,72

59,72

59,17

59,17

54,32

54,32

1-9

Αντωνίου Μ

Μπουρίκα Μ

Παπαδόπουλος Πε

Πάλμος Ι

Μούλιου Τ

Κορδούτης Γ

Χατζηκόκκινου Κ

60,96

60,96

57,13

57,13

56,03

56,03

55,91

Διοργανωτής ΑΟΤ-ΑΣΑΕ  Εκδρομικό στο Λουτράκι: 16-19/2/2007

Ζεύγη 1-16

Μαντούδης Α-Αναστασάτος Αρ

Παπυράκη Μ-Προκοπίου Ι

Μωυσίδης Α-Βολιώτης Α

Γκούτη Κ-Καραλής Β

Κανελλόπουλος Ι-Γιαννακαρώνης Π

Κουτρούμπας Σ-Χατζημπαλής Μ

59,07

58,01

57,40

55,27

54,87

54,31

1-9

Ιατρού Μ-Λαλιώτης Γ

Ποθητάκη Ζ-Ποθητάκης Μ

Πλάκα Ζ-Κομπιερόβσκι Π

Τζαβούλη Σ-Οικονομίδης Ν

Αντωνίου Μ-Λυμπέρης Α

Τοπαλιάν Δ-Μιχαλιτσιάνου Φ

58,75

57,08

56,65

56,16

55,44

54,39

1-6

Κρικώνης Θ-Λαβράνος Ν

Σαραφείδου Μ-Δημόπουλος Γ

Πολυχρονίδου Μ-Βούρου Μ

Χανικιάν Ν-Χανικιάν Ο

Μαυρομάτη Μ-Μαυρομμάτη Δ

Τσεκούρα Α-Αποστολέρη Ε

60,71

59,60

58,82

56,71

55,72

51,85

Ομάδες 

1-16

Παναγάκη Μ

Μαγκλάρας Σ

Παπαπέτρος Γ

Τσεβδού Α

95,00

Γκούτη Κ

Παπυράκη Μ

Προκοπίου Ι

Διαμαντίδης Ν

89,00

Κουτρούμπας Σ

Χατζημπαλής Μ

Γιαννακαρώνης Π

Κανελλόπουλος Ι

86,00

Ομάδες

1-9

Ζαπάρτας Ε

Μακρής Δ

Καλογρή Μ

Γεωργοπούλου Τ

Ντατσάκη Α

Μήλα Μ

116,00

Αθανασάτος Π

Στρώνης Γ

Ιατρού Μ

Λαλιώτης Γ
97,00

Σπανού Αν

Θεοδωράκη Α

Σκαρπίδου Ε

Σκαρπίδης Χ
97,00

Ομάδες

1-6

Γρίλλης Ν

Αγαπητός Κ

Τσόπελη Σ

Τσόπελης Ι

77,00

Λαβράνος Ν

Αδαμίδου Ζ

Κρικώνης Θ

Παπανδρέου Μ

Βατσολάκη Ε

70,00

Χοίμπος Σ

Αντωνιάδου Π

Μαυρομάτη Μ

Μαυρομάτη Δ

64,00

Διοργανωτής ΑΟΑΦ-ΑΟΜ Εκδρομικό στα Καμμένα Βούρλα:  16-19/2/2007

Ζεύγη 1-16

Γιαντσής Ι-Λαγγουράνης Φ

Ζώτος Λ-Σαπουνάκης Α

Λαδόπουλος Λ-Παπαχατζής Ν

Καρλαύτης Γ-Μπομπολάκης Σ

Καραμανλή Α-Καραμανλής Ν

Μαμιδάκη Λ-Κυριακίδου Α

61,12

61,12

59,41

57,45

57,25

56,81

1-5

Μελέκου Μ-Χρήστου Ε

Κούσιος Δ-Μπαλκίζας Α

Αλεξάνδρου Ο-Παπαμαρκάκης Κ

Δουκάκη Σ-Δουκάκης Η

Καμπούρη Ι-Θεοδώρου Β

Φούτη Α-Κανελλοπούλου Λ

63,72

61,41

57,81

57,30

54,15

53,17

1 2 3
1 2 3

1 2 3
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Ομάδες 

1-16

Ρούσσος Γ

Χατζηδάκης Ε

Σαπουνάκης Α

Ζώτος Λ

112,50

Βρούστης Β

Μπομπολάκης Σ

Γιαντσής Ι

Λαγγουράνης Φ

Καρλαύτης Γ

105,50

Λαδόπουλος Λ

Παπαχατζής Ν

Δαιμονάκου Χ

Καπαγιαννίδης Κ

97,00

Ομάδες

1-7

Μπίκα Ε

Πουρνάρας Α

Συκιώτη Χ

Δαρκαδάκης Α

Νίκα Β

Παπαγεωργίου Α.

82,00

Δογάνης Π

Μιχαηλίδης Σ

Μοίρα Α

Μοίρας Δ
68,00

Μαχιαριανάκη Φ

Τσουκαλά Γ

Γαλανάκη Σ

Νικηφοράκη Γ
57,00

Ομάδες

1-4

Κούσιος Δ

Μπαλκίζας Α

Καμπούρη Ι

Θεοδώρου Β

73,00

Μουλάκη Ρ

Μουλάκης Κ

Ζάκκα Ν

Γονατά Γ

70,00

Πανουτσακοπούλου Μ

Σκλάβος Κ

Μπελιμπασάκης Ρ

Δημητροπούλου Ε

69,50

Διοργανωτής ΟΑΑ-ΑΟΜΒ: 2-4/3/2007

Grand

Prix

1-16

Κουτρούμπας Σ

Παναγάκη Μ

Παπακυριακόπουλος Γ

Βαλσαμάς Σ

Κοτρωνάρου Α

Παπυράκη Μ

Προκοπίου Ι

61,65

60,40

60,40

59,24

59,03

57,93

57,93

1-8

Συκιώτη Χ

Δαρκαδάκης Α

Μούλιου Τ

Σοφιός Μ

Κατσούφρη Θ

Ζερβολέα Μ

62,88

62,88

60,23

60,23

59,95

59,95

Διοργανωτής ΑΟΜ-ΟΑΜΚΗ: 16-18/3/2007 

Grand

Prix

1-16

Κορώσης Θ

Βρούστης Β

Έιντι Μσ

Καλλιφρονάς Μ

Βλαχάκη Μ

Νίνος Σ

Παπακυριακόπουλος Γ

62,42

61,65

61,65

59,72

58,45

58,45

56,47

1-9

Ριτσώνη Ε

Αβδούλος Σ

Γαβριήλ Γ

Παυλογίαννης Ν

Ματζώρου Κ

Σκουτεροπούλου Χ

62,82

62,82

62,81

62,81

59,90

59,90

1-5

Τσαμουσόπουλος Η

Τσαμουσοπούλου Β

Παπαγγελή Β

Παπαγγελής Α

Νέστορα Θ

Δασκαλάκης Μ

63,83

63,83

62,67

62,67

60,88

60,88

Διοργανωτής ΟΑΜΡ: 16-18/3/2007 

Κύπελλο 

Ρόδου

1-16

Βρούχος Ν-Καλοπέτρης Σ

Πεζανάκης Ν-Τσάβαλος Α

Δημητράς Ν-Ζερβός Ι

Καβαλάκης Ι-Καραγιάννη Ρ.

Παληγιάννης Φ-Ράμος Ε

Μαγριπλής Ε-Μαγριπλής Ν

60,01

58,41

57,01

55,85

54,69

54,40

Διοργανωτής ΟΑΜΚ Φεστιβάλ Καλαμάτας:  23-25/ 3/2007

Φεστιβάλ

Καλαμάτας

1-16

Συρακοπ. Χ-Παπακυριακόπ. Γ

Κούρος Λ-Λάμπρου Δ

Βρούστης Α-Βρούστη Τ

Καραμανλής Μ-Βρούστης Β

Καραμανλής Φ-Σωτηρόπουλος Χ

Ζώτος Λ-Σαπουνάκης Α

62,66

60,64

60,35

59,86

55,78

55,77

1-8

Παλιγιάννης Ζ-Θεοδώρου Α

Νικολόπουλος Π-Καραπάνος Κ

Σκαρπίδης Χ-Σκαρπίδου Ρ

Βαγενάς Α-Κολιγιάννη Ι

Συκιώτη Χ-Διπλούδη Μ

Παπαγεωργίου Θ-Σπάχος Ι

60,75

58,53

57,56

57,25

54,94

54,09

1-5

Κωνσταντόπουλος Κ-Καράμπελας Ι

Οικονομοπούλου Ευ-Σπαρτιάνος Η

Νέιλλ Μ-Νέιλλ Ρ

Αλεξοπούλου Α-Παπαγεωργίου Κ

Δημητρίου Κ-Κορδούτης Γ

Μαυρογεννέας Π-Πουλόπουλος Γ

63,71

59,93

58,72

55,53

54,76

52,95

1 2 3
1 2 3
1 2 3
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Ομάδες 

1-16

Λαδόπουλος Λ

Κανναβός Π

Παπακυριακόπουλος Γ

Συρακοπούλου Χ

118,00

Μανωλάς Ι

Καραμανλής Φ

Σωτηρόπουλος Χ

Παπαχατζής Ν

111,50

Βρούστης Β

Καραμανλής Μ

Ζώτος Λ

Σαπουνάκης Α

105,00

Ομάδες

1-8

Δογάνης Κ

Σταματέλου Ν

Νταγκλή Α

Δογάνη Δ

111,50

Νικολόπουλος Π

Καραπάνος Κ

Παπαγεωργίου Θ

Σπάχος Ι

109,00

Ρανίος Α

Αθανασάτου Μ

Συκιώτη Χ

Μούλιου Τ

Τουλούπας Ι

105,50

Διοργανωτής ΠΟΑΜ: 13-15/4/2007

Εκδρομικό

Ριο

1-16

Μπομπολάκης-Βρούστης Β

Καραμανλή Α-Καραμανλής Ν

Τσέβης Α-Παπακώστας Γ

Πολίτου Α-Κοντομήτρος Κ

Ευθυμίου Κ-Μανωλόπουλος Π

Βείνογλου Ε-Αγουράτσιος Τ

60,07

57,67

55,40

54,97

54,89

54,87

1-8

Συκιώτη Χ-Δαρκαδάκης Α

Μπίκα Ε-Πουρνάρας Α

Σταματελάτου Π-Πιερρής Β

Βρεττού Κ-Λεμπέσης Α

Βούλγαρη Σ-Νταλιάνης Ζ

Σκαρπίδου Ρ-Σκαρπίδης Χ

60,00

59,28

54,76

53,92

51,66

50,95

Διοργανωτής ΟΑΜΡ: 23-26/4/2007

Εσωτερικό
Πρωτάθλημα
Ομάδων
1-16

Γιαλλούσης Μ
Δανελλάκης Δ
Καβαλάκης Ι
Ράμος Ε

223,00

Βρούχος Ν
Κελεπέρας Κ
Τσάβαλος Α
Κοφινάκος Π
Πεζανάκης Ν

197,00

Καρακατσάνης Β
Τυραδέλλη Α
Καλοπέτρης Σ
Καρακατσάνης Η
Λεριάς Ε
Μπίνης Γ

182,00

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 (***)

# 8632
$ A4
^ Κ82
& Α653

# KJ1093 
$ 2
^ QJ7
& QJ109

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Q
$ Q986
^ J843
& K742

# A74
$ KJ10753
^ A96
& 8

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

πάσο 1$
1# κοντρ πάσο 2$
πάσο 4$ Όλοι πάσο

Για να πραγματοποιήσετε 6 λεβέ στα 
ατού το παιγνίδι πιθανοτήτων είναι 
να κάνετε την εμπάς στην Ανατο-
λή. Έτσι θα μπορέσετε να παίξετε 
πρώτα ένα μεγάλο ονέρ, ώστε να 
μη πληρώσετε λεβέ στα ατού όταν 
η Ντάμα είναι ξερή (σε οιονδήποτε 
αντίπαλο).
Τι γίνεται όμως αν η εμπάς πετύχει 
αλλά η Ντάμα βρεθεί 4φυλλη, όπως 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2 (****)
# 53
$ AK4
^ Q5
& AKQ842

# 4
$ J65
^ A97432
& J109

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# J986
$ Q10932
^ J10
& 76

# AKQ1072
$ 87
^ K86
& 53

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1 #

πάσο 2& πάσο 4 #

πάσο 2$ πάσο 3ΧΑ

πάσο 4& πάσο 4#

πάσο 4ΧΑ πάσο 5#*

πάσο 6# Όλοι πάσο

* 2 Άσσοι (από 5) και η Ντάμα ατού

Ομάδες.  Όλοι στη δεύτερη,  μοίρασε ο Ν

Αντάμ: ^Α και συνέχεια καρό

Μη σας πιάνει απογοήτευση. Το 
συμβόλαιο είναι πραγματοποιήσιμο, 
αρκεί η Ανατολή να έχει 6 φύλλα σε 
κούπες σπαθιά και όχι σόλο ή σικάν σε 
κάποιο απ΄ αυτά. 

Ομάδες. ΒΝ στη δεύτερη, μοίρασε ο Ν
Αντάμ: &Q

στο διάγραμμα; Για να προστατευ-
τείτε από την αρκετά πιθανή αυτή 
περίπτωση πρέπει στην δεύτερη 
λεβέ να κόψετε ένα σπαθί στο χέρι 
σας (o κίνδυνος από ένα πανωκό-
ψιμο είναι ουσιαστικά μηδενικός 
γιατί αν είχε η Ανατολή &KJ109xxx 
θα είχε ανοίξει στην πρώτη θέση, 
πρώτη εναντίον δεύτερης, 3&)! 
Στη συνέχεια παίζετε κανονικά 
κούπα στον Άσσο και κούπα εμπάς.  
Αν αυτή περάσει και η Δύση ακο-
λουθήσει 2 φορές, μαζεύετε και 
την Ντάμα ατού και κάνετε κλέιμ 
για 10 λεβέ.  Αν, όταν περάσετε το 
10 ατού, η Δύση δεν ακολουθήσει, 
τραβάτε τον Άσσο πίκα (περνάει σί-
γουρα γιατί η Δύση δεν έκανε έξοδο 
τον #Κ) και στη συνέχεια ^Α και 
^Κ για να βρεθείτε στο μορ. Από 
εκεί παίζετε άλλο ένα σπαθί που 
κόβετε στο χέρι σας. 
Στο σημείο αυτό έχετε μείνει στο 
χέρι με $KJ, δυο μικρές πίκες και 
ένα μικρό καρό. Παίζετε πίκα ή 
καρό, δεν έχει σημασία, και δηλώ-
νετε ότι, αργά ή γρήγορα, θα κάνε-
τε και $ΚJ!  

Μετά το Άσσο – Ρήγα ατού, όπου βλέ-
πετε τα κακά μαντάτα, παίξετε  Άσσο 
και Ρήγα σπαθί. Αν αυτά περνάνε 
βρίσκεστε σε καλό δρόμο αλλά έχετε 
ακόμα δουλειά να κάνετε. Συνεχίστε 
με την Ντάμα σπαθί (μπας και…). Η 
Ανατολή βέβαια δεν θα κόψει  (θα δι-
ώξει κούπα) αλλά εσείς ΠΡΕΠΕΙ να κό-
ψετε (την μπάζα σας)! Κατεβείτε στο 
μορ με τον Ρήγα κούπα και παίξετε 
άλλο ένα μετρ σπαθί το οποίο επίσης 
πρέπει να κόψετε στο χέρι σας, παρό-
τι η Ανατολή δεν θα κόψει (αν κόψει, 
απλά πανωκόβετε και μαζεύετε τα 
ατού). Τώρα έχετε πετύχει τον βασικό 
σας στόχο, που ήταν να μειώσετε τον 
αριθμό των ατού του χεριού σας ώστε 
να έχετε όσα και η Ανατολή. 
Το φινάλε είναι απλό: Κατεβαίνετε στο 
μορ με τον Άσσο κούπα και παίζετε 
πάλι σπαθί. Στη περίπτωση που η Ανα-
τολή δεν κόψει διώχνετε από το χέρι 
σας τον Ρήγα καρό. Τώρα έχετε μείνει 
στο χέρι με $Q10 και αφού παίζετε 
από το μορ θα τα κάνετε σε κάθε πε-
ρίπτωση. Η Ανατολή δεν θα κάνει λεβέ 
στα ατού, παρότι δεν έχετε ατού στο 
μορ να την εμπασάρετε!  Για την ιστο-
ρία, έχετε πετύχει ένα Grand coup!  

Εξασκηθείτε στην εκτέλεση

1 2 3
1 2 3

1 2 3
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Το  ôñåëü μπριτζόλεξο
Τασία Mπαμπούλα

Mαυρίστε 13 τετράγωνα

Λύ
ση

 π
ρο

ηγ
ού

με
νο

υ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Οι υφάντρες του ζωικού 
βασιλείου – Υποθέτει

2. Ισοπαλία σημαίνει  για 
τον πνευματικό αντίπαλο 
του μπριτζ – 18 μας 
κάνουν ....δύο

3. Παροιμιώδης η θυσία 
του πατέρα του – Πάσο 
... εκτός σειράς

4. Πολύ καλή ποιότητα – Κι 
αυτό είναι βαθμός νίκης 
στο μπριτζ

5. Συνοδεύει έναν...Κόφι 
– Συνθετικό από την 
πόλη των Αγγέλων

6. Το περιμένουν οι άγιοι 
όταν κάνουν χάρες – Εί-
ναι λουλούδι είναι και 
...στο μάτι

7. Η σύζυγος του Λένον 
– Επιφώνημα καημού 
– Διπλό η πιο γλυκιά 
λέξη

8. Συμφωνεί αμερικάνικα 
- “Μισοψημένη” ομελέτα

9. Ανάποδα επαναλαμβανό-
μενο χαιρεκακεί – Μου-
σική της....Αφρικής – Με 
το “π”  δίνει...μπάλα

10. Γυναικείο όνομα πολύ....
απλό όταν τ’ ακούς - 
Ομαδάρα!

ΚΑΘΕΤΑ

1. Χαράκτηρίζεται κι έτσι 
ένα όνειρο – Θέση στο 
μπάσκετ

2. Σήμα κατατεθέν παπά-
δων – Πρέπει να έχει 
μεγάλη ο παίκτης με ....
κακό συμπαίκτη

3. Η πρώτη βόλτα – Συνο-
δός του πανικού....

4. Δεν βγαίναι ούτε αυτή 
όταν σωπάινεις – Ερω-
τεύομαι..........

5. Η ...έκτη ταχύτητα στο 
αυτοκίνητο – Ασκέιται 
και ψυχολογική

6. Με το “τος” είναι... μέσα 
– Χρειαζούμενα στο 
όργωμα – Φωνή πάπιας

7. Ναυτιλιακή εταιρία με 
έδρα την Αλεξανδρού-
πολη – Έχει κι αυτό τη 
γέφυρά του πια

8. Κακής ποιότητας υπο-
πόδιο – Αντίπαλος των 
goody’s

9. Πάρα πολύ καλή ποι-
ότητα!!! - Το κακό των 
κυλικείων στο μπρίτζ

10. Δυο φορές σε....πείθει 
– Το μικρό του Πάρκερ   

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Κ Α Ζ Α Ν Τ Ζ Α Κ Η

 2. Α Ν Α Σ Τ Ρ Ο Φ Α ●

3. Λ Α Κ Κ Ο Ι ■ Α Λ Ο

4. Α Τ ● Ι Κ Τ Ι Ν Ο Σ

5. Μ Ο Κ Α ● Ε Σ Τ Ι Α

6. Α Λ Α ● Ω Σ Τ Ε ● Π

7. Ρ Ι Ν Γ Κ ● Ο Σ Α ●

8. Α Κ Ι ● Σ Ε Ρ ● Φ Ι

9. Κ Α ● Δ Α Σ Ι Κ Ε Σ

10. Ι ● Φ Α ● Π Α Τ Σ Α
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