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Αγαπητοί φίλοι,
Θα ήθελα να βάλω ως τίτλο του σημερινού γράμματος το «έχω ένα όνειρο», αλλά σκέφτηκα ότι θα 
οικειοποιηθώ τη ρήση ενός μεγάλου ηγέτη και αισθάνθηκα δέος. Έχω όμως σκεφθεί από καιρό τη 
δημιουργία ενός Σωματείου με βάση τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, που θα αναβάθμιζε την ποιότητα των 
προσφερομένων υπηρεσιών στους αθλητές και θα ήταν πόλος έλξης για τους καινούριους στο άθλημα.
Και να που παρουσιάστηκε η ευκαιρία.
Στη λεωφόρο Μεσογείων 299 υπάρχει νεόδμητο κτίριο, άψογο από αρχιτεκτονικής πλευράς, μοντέρνας 
τεχνοτροπίας, ενιαία αίθουσα χωρίς κολώνα, περίπου 430 τ.μ. με ημιώροφο 270 τ.μ. Το κτίριο καταλαμβάνει 
ένα σχεδόν οικοδομικό τετράγωνο (δίπλα υπάρχει ισόγειο πρατήριο βενζίνης) με αποτέλεσμα να υπάρχει 
οπτική επαφή του πέραν των 500 τ.μ. εκατέρωθεν. Αντιλαμβάνεστε τη διαφήμιση και την προβολή μας, με τις 
κατάλληλες διαφημιστικές πινακίδες. 50.000 αυτοκίνητα και μόνο διέρχονται τη μεγάλη αυτή οδική αρτηρία 
κάθε μέρα. Εκτός αυτού η γεωγραφική του θέση, στα όρια των δήμων Αγίας Παρασκευής και Χολαργού, που 
καλύπτει και μέρος του Χαλανδρίου και Παπάγου, περιοχή που η δραστηριότητά μας είναι από μηδενική έως 
ελάχιστη, θα ωφελούσε τα μέγιστα στη διάδοση. Τα 6.000€ μηνιαίο μίσθωμα, μετά από εμπεριστατωμένη 
έρευνα και γραπτές προσφορές, κρίνεται άκρως  συμφέρουσα τιμή για τη θέση του ακινήτου και τα δεδομένα 
της περιοχής.
Θεώρησα ότι η δημιουργία ενός νέου Σωματίου, σε συνεργασία με άλλα υπάρχοντα και η αποσυμφόρηση της 
γύρω της Φιλοθέης περιοχής, θα ήταν μία ιδανική λύση, λόγω και της δυστοκίας που παρουσιάζουν τα εκεί 
Σωματεία ως αυτά δήλωσαν. 
Στήριξα με θέρμη την πρόταση, που ανήκει αποκλειστικά στον κ. Δ. Μπάλλα, ο οποίος έθεσε το θέμα ενώπιον 
του ΔΣ και ζήτησε την οικονομική στήριξη της Ομοσπονδίας για ένα χρόνο, μέχρι να «σταθεί» το Σωματείο.
Ο ρόλος του: manager, διαιτητής και δάσκαλος. Θα αναλάμβανε από τον Οκτώβριο, ως δήλωσε, τα μαθήματα 
και τη λειτουργία του πρωί, μεσημέρι και βράδυ, ζητώντας παράλληλα και τη συνεργασία με Σωματεία.
Παράλληλα θα ήταν εφικτό να μεταφερθούν τα γραφεία της ΕΟΜ εκεί και να ενοικιάζονται τα ήδη 
υπάρχοντα.
Περίμενα έναν τουλάχιστον προβληματισμό από τα Σωματεία και την αποδοχή της πρότασης. Το σκεπτικό της 
άμεσης απόρριψης της πρότασης δεν μπορώ να το γνωρίζω. Για τις θέσεις της πλειοψηφίας των μελών του ΔΣ 
εξεπλάγην πλήρως. Ακουστήκαν: δεν έχουμε λεφτά, ενώ δεν γνώριζαν τι ταμείο υπάρχει; τεχνικές κρίσεις από 
αναρμόδιους λόγω έλλειψης τεχνικών γνώσεων; να γίνει οικονομοτεχνική μελέτη; λέτε και θα κατασκευάζαμε 
εμείς το κτίριο. Εσείς όμως θα κρίνετε τους λόγους των διαφωνιών και την επιχειρηματολογία. 
Διερωτώμαι όταν στα Περιφερειακά Πρωταθλήματα τα τοπικά Σωματεία μάς οδηγούν σε καταπληκτικές 
αίθουσες, με επιπλέον παροχές, όπως πρόσφατα στα Γιάννενα, στη Ρόδο και αλλού, εμείς γιατί απαιτούμε 
να έρχονται σε όλα τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα με 20 και 30 € και τους οδηγούμε στις αίθουσες του 
κέντρου, διασκορπίζοντάς τους, για να εξυπηρετήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα Σωματεία; Γιατί τους 
υποτιμάμε; Τα ΔΣ δεν είναι μόνο για να κάνουν τρέχουσα διαχείριση, αλλά να προσπαθούν να βρουν τρόπους 
και χώρους που θα αναβαθμίσουν το άθλημα, να αφήσουν κάτι πίσω τους, να συμβάλουν αποφασιστικά στη 
διάδοση, ώστε οι επόμενοι να πάνε ακόμη πιο ψηλά. Έχουμε «σκορπίσει» πολλά χρήματα για την ενίσχυση 
των Σωματείων και σωστά κάναμε. Για ένα τόσο μεγαλεπήβολο εγχείρημα, με συνεργασία 2 και 3 Σωματείων, 
τη διοργάνωση αγώνων με πληθώρα παικτών και όχι τουρνουά ζευγών ή ομάδων των 4 και 5 τραπεζιών, μία 
ενίσχυση από την ΕΟΜ της τάξεως των 30.000€ για ένα χρόνο, δεν θα ήταν επιβεβλημένη;
Θα καταλήξω με τα γραφόμενα πρώην προέδρου της ΕΟΜ, που το 2003 είχε μελετήσει παρόμοια πρόταση 
αγοράς ή ενοικίασης αίθουσας, καταγράφοντας τους πιθανούς ενδοιασμούς για την επιτυχία ή μη της 
πρότασής του.
«Ο κίνδυνος το εγχείρημα να μην αναπτύξει δυναμική επιτυχίας εξ αιτίας: α) των μικρόχαρων αντιδράσεων 
υπαρχόντων φορέων και παραγόντων, β) για λόγους αυτοσυντήρησης, γ) συμφερόντων οικονομικών ή 
προσωπικής φιλοδοξίας, είναι υπαρκτός» και συνέχιζε: «Πρέπει να προβληθεί, όσο γίνεται περισσότερο, ο 
κοινός τόπος ότι η συνένωση των δυνάμεων βάσης και κορυφής, εξασφαλίζει, λόγω μεγαλύτερης κλίμακας, 
όχι μόνο καλύτερες προϋποθέσεις για την επιτυχία του εγχειρήματος, αλλά και για την ανάπτυξη γενικότερα 
του Μπριτζ».
Έγραψα αυτό το γράμμα, γιατί πιστεύω ότι αφορά όλα τα Σωματεία και τη γενική πολιτική της ΕΟΜ.
Δεν διεκδικώ το αλάθητο. Πιστεύω όμως ότι έγινε ένα μεγάλο λάθος. 
Μήπως πρέπει όλοι μας να το ξανασκεφτούμε όσο είναι καιρός;

Σπύρος Κουτρούμπας



4

Ο κόσμος του  ΜΠΡΙΤΖ
Επιμελείται ο Άσσος Πίκα

Aγωνιστικά  êáé Üëëá 

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.

✓Η εμφάνιση της Εθνικής ομά-
δας Νέων στο Πανευρωπαϊκό 

Πρωτάθλημα Ομάδων, που έγινε στο 
Jesolo της Ιταλίας από 11 έως 21 Ιουλίου 
2007, ήταν τελικά πολύ καλύτερη από 
την αναμενόμενη.  Ενώ η 17η θέση που 
κατέλαβε η ομάδα μας ανάμεσα σε 22 
αντιπάλους, δεν φαντάζει κάτι σπουδαίο, 
είναι, πιστεύουμε νομίζω όλοι, πολύ 
ικανοποιητική και ενθαρρυντική για τη 
μπριτζιστική εξέλιξη των νεαρών σε ηλι-
κία παιδιών που συμμετείχαν αλλά και 
ευοίωνη για το πρωταθλητικό Ελληνικό 

Μπριτζ και τη διεθνή εκπροσώπησή του 
στο μέλλον. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ομάδα, που 
αποτελείτο από τα ζεύγη

Íôßíï ÄïîéÜäç - Êþóôá ÊïíôïìÞôñï, 
ÈáíÜóç ÄáñêáäÜêç - Ìé÷Üëç Óïöéü
ÅëÝíç ÂáôóïëÜêç - Ìé÷Üëç ËáôïõóÜêç,
με μη παίζουσα αρχηγό και προπονήτρια 
την ×ñéóôßíá Óõñáêïðïýëïõ, είχε μέχρι 
τώρα από πολύ μικρή έως μηδενική διε-
θνή εμπειρία και παρ΄ όλα αυτά πάλεψε 
με σθένος μέχρι το τέλος χωρίς να επηρε-

αστεί από ορισμένα άσχημα αποτελέσμα-
τα ενώ ορισμένες φορές έκανε τη ζημιά σε 
θηρία του αγωνιστικού Μπριτζ, όπως την 
ομάδα της Ιταλίας, που νίκησε στο ξεκίνη-
μα των αγώνων. 

Η εθνική ομάδα νέων 2007. Από αριστερά: Μιχάλης Λατουσάκης, Μιχάλης Σοφιός, Ελένη Βατσολάκη, Ντίνος ∆οξιάδης,
Χριστίνα Συρακοπούλου (μη παίζουσα αρχηγός) Θανάσης ∆αρκαδάκης, Κώστας Κοντομήτρος. 
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✓Οπωσδήποτε πρέπει να εξάρου-
με την πολύ καλή δουλειά 

που έκανε η Χριστίνα Συρακοπούλου 
τόσο στην Ελλάδα όσο και κατά τη διάρ-
κεια των αγώνων. Στο επόμενο τεύχος θα 
έχουμε πλήρες ρεπορτάζ από τους αγώ-
νες αυτούς όπως και από τα πρωταθλή-
ματα Μαθητών και Κοριτσιών που έγιναν 
παράλληλα. 

✓Νωρίτερα, για να παραμείνου-
με στο χώρο του ∆ιεθνούς 

Μπριτζ, έγινε στην  Αττάλεια της Τουρκίας 
το 3ο Ευρωπαϊκό Ανοικτό Πρωτάθλημα 
(15 έως 30 Ιουνίου 2007) με αγώνες Ζευ-
γών και Ομάδων Όπεν και, ακόμα, Ζευ-
γών Seniors και Γυναικών και Ομάδων 
Mixed

✓Καθώς η συμμετοχή ήταν 
εντελώς ελεύθερη, αθλητές 

από 54 συνολικά χώρες μετείχαν στους 
αγώνες αυτούς. Ανάμεσα τους μόνο 
δυο αμιγή ελληνικά ζεύγη, οι Πέτρος 
Τριανταφύλλης – Τόκλης Αλαμάνος και 
Αλέξης Γαβριήλογλου – Φίλιππος Λαγ-
γουράνης.  Περισσότερα για τους αγώνες 
αυτούς θα δημοσιεύσουμε επίσης στο 
επόμενο τεύχος. 

✓Από 1η Ιουλίου 2007 μπήκαν 
σε εφαρμογή τα νέα προγράμ-

ματα Η/Υ εξαγωγής αποτελεσμάτων αγώ-
νων. Τα προγράμματα αυτά καλύπτουν 
όλα τα είδη αγώνων που διεξάγονται 
αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Απαραί-
τητο είναι για την αποφυγή λαθών στις 
καταχωρήσεις (λόγω συνωνυμιών κλπ) 
να αποστηθίσουν όλοι τον αριθμό μη-
τρώου τους και να τον αναγράφουν πάνω 
στον φάκελο, δίπλα στο όνομά τους.  Θα 
βοηθήσουν έτσι σημαντικά το έργο των 
διευθυντών αγώνων.

✓Καθώς το τεύχος αυτό θα εκδο-
θεί τις μέρες που οι διακοπές 

του καλοκαιριού θα φτάνουν στο τέλος 
τους, ευχόμαστε στους… αργοπορημέ-
νους καλή συνέχεια της ξεγνοιασιάς ενώ, 
σε όλους τους αναγνώστες, καλή και επι-
τυχημένη επάνοδο στον αγωνιστικό μπρι-
τζιστικό στίβο - και όχι μόνο. 

ÎÅÑÅÔÅ
ÔÉ

ÅÉÍÁÉ

ÌÐÑÉÔÆ;
Αν όχι

διαβάστε

αυτό το 

έντυπο

www.hellasbr
idge.org

ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Áèëçôéóìïý

ÅëëçíéêÞ Ïìïóðïíäßá ÌÐÑÉÔÆ, Öåéäéððßäïõ 30

ôçë.: 210 7480 400-2

ÌÁÈÇÌÁÔÁ

êÜèå Ïêôþâñéï

Ìáèáßíåéò åýêïëá,

 áðü Ýìðåéñïõò

êáèçãçôÝò ôçò ïìïóðïíäßáò

ς

Á
éï
á,
ñïõò

ïíäßáò

κή 

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

Μαθήματα ΜΠΡΙΤΖ
κάθε Οκτώβριο

Êáíåßò äåí ìðïñåß íá ìéëÞóåé

ãéá ôï Ìðñéôæ êáëýôåñá 

áðü åóÜò.
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Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 

Στο αγωνιστικό ημερολόγιο της ΕΟΜ η 9η και η 
10η Ιουνίου είχαν ορισθεί για αυτόν τον χρόνο σαν 
ημερομηνίες που θα γινόταν το Πανελλήνιο Πρω-
τάθλημα μαθητών περιόδου 2006-2007.
Πράγματι το Σάββατο 9 Ιουνίου στις 7.00 το από-
γευμα άρχισαν να καταφθάνουν μαθητές από όλη 
την επικράτεια. Νέο ρεκόρ συμμετοχών τα 74 
ζεύγη για αυτόν τον αγώνα. Από το σύνολο των 
αθλητών οι 45 που μετείχαν είχαν έρθει από την 
Περιφέρεια, τη Ρόδο, τη Μυτιλήνη, τη Σάμο, τη 
Χίο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο, την Πάτρα. 
Οι διαιτητές του αγώνα, Δημήτρης Τόγιας, Θύμιος 
Δημητρόπουλος, Σπύρος Μαγκλάρας και Γιάννης 

Γιαλιράκης χώρισαν τους συμμετέχοντες σε 4 ομί-
λους, 2 των 9 τραπεζιών και 2 των 10 και ο αγώνας 
άρχισε μέσα σε ένα ζεστό, φιλικό κλίμα, παράδειγ-
μα προς μίμηση για τους παλαιότερους.
Είναι πραγματικά μια μοναδική εμπειρία να βλέπει 
κανείς τους «νεοσσούς» του Ελληνικού Μπριτζ να 
ανοίγουν τα φτερά  τους προς τις μεγάλες διοργα-
νώσεις.
Παρόντες κατά την διάρκεια των αγώνων ήταν οι 
περισσότεροι από τους δασκάλους, η παρουσία 
των οποίων βοήθησε τους μαθητές ψυχολογικά να 
αισθάνονται ακόμα καλύτερα, ακόμα μεγαλύτερη 
σιγουριά.

Οι μαθητές του ΑΟΜ, περιόδου 2006-2007, σε κοινή φωτογραφία με τη δασκάλα τους Χριστίνα Συρακοπούλου και τον πρόεδρο του ομίλου Σ. Μπομπολάκη



7

2007

Μετά τη 2η ημερίδα και μέχρι να 
βγουν τα τελικά αποτελέσματα 

ένας μπουφές με πολλά «καλούδια» και 
κρασί βοήθησε ανέβασε ακόμα περισ-
σότερο το κλίμα. Παρών κατά τις απο-
νομές ήταν και ο Πρόεδρος της ΕΟΜ κ. 
Σπύρος Κουτρούμπας, ο οποίος απηύ-
θυνε και δυο λόγια προς τους μαθητές.
Το χειροκρότημα προς τους νικητές 
και τους δικαιούχους των διαφόρων 
επάθλων ήταν δυνατό και πραγματικά 
εγκάρδιο. Η ώρα περνούσε και κανείς 
δεν ήθελε να φύγει από την αυλή του 
Α.Ο. Ταταύλα, στο Παλαιό Φάληρο, κα-
θώς και ο καιρός ήταν φιλικότατος και 
βοηθούσε στην ωραία ατμόσφαιρα που 
είχε δημιουργηθεί. 
Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα μαθητών 
σηματοδοτεί, κάθε χρονιά, τη λήξη των 
μαθημάτων των δύο πρώτων κύκλων. 
Οι μαθητές πλέον, θεωρούνται ολοκλη-
ρωμένοι μπριτζέρ, αν και, όπως όλοι ξέ-
ρουμε καλά, κανείς δεν σταματάει ποτέ 
στο Μπριτζ να μαθαίνει. Τον Σεπτέμβριο 
θα ξεκινήσει ο 3ος κύκλος μαθημάτων 
με τον οποίο ολοκληρώνεται η βασική 
εκπαίδευση κάθε περιόδου. Από κει και 
πέρα μαθήματα για προχωρημένους 
γίνονται πάντα, με πρωτοβουλία των 
Ομίλων και της ΕΟΜ,  και ο καθένας, 
ανάλογα με τις προσδοκίες του και τους 
στόχους του, θα ανοίξει τα φτερά του 
στον μαγικό κόσμο του Μπριτζ.
Εμείς από αυτή τη στήλη ευχόμαστε το 
«Καλώς ήλθατε στην Ελληνική οικογέ-
νεια του Μπριτζ» σε όλους και όλες και 
πιστεύουμε ότι με το ήθος τους και την 
συμπεριφορά τους θα γίνουν παράδειγ-
μα προς μίμηση και θα βοηθήσουν και 

κάποιους από τους παλαιότερους στο 
να διορθώσουν κάποια κατάλοιπα πα-
λαιότερων καιρών.
Στον αγωνιστικό τομέα οι Ν. Γκούμα 
– Γ. Μάζης πέτυχαν την δεύτερη ημέ-
ρα 70,44% και κατέκτησαν τη νίκη και 
τον τίτλο του πρωταθλητή, προ των 
Μ. Αθανάσογλου – Κ. Αλμπανόπουλου 
που έφεραν – την δεύτερη επίσης μέρα 
– «μόνο» 69,07%! Η μεγαλύτερη πάντως 
επίδοση επιτεύχθηκε την πρώτη μέρα 
των αγώνων από τους Χ. Δόλκα – Α. 
Θαμβόπουλο με 73,42%.
Οι δέκα πρώτοι της τελικής κατάταξης:

Γκούμα Ν Μάζης Γ 67,86

Αθανάσογλου Μ. Αλμπανόπουλος Κ 66,16

Ευσταθίου Δ. Ευσταθίου Α 64,56

Δόλκα Χ Θαμβόπουλος Α 63,12

Νικολαίδης Πε Ράπτης Ι 63,07

Γιαννακόπουλος Α. Λεβέντη Χ 62,62

Χρήστου Χ Σαλέμ Ν 61,39

Παπαευαγγελίου Α Χαλλιόρης Α 61,10

Τόγιας Σ Γαβαλάς Μ 60,73

Κολόκου Μ Κολόκος Χ 60,49

Μα
θη

τώ
ν

Ìáèçôþí

Φρατζέσκου Α. – Τσουμάκη Σ.
πρώτες από τα ζεύγη της Περιφέρειας

Χ. Δόλκα – Α. Θαμβόπουλος, νίκησαν στην πρώτη ημερίδα

Οι πρωταθλητές 2007 Γ. Μάζης - Ν. Γκούμα με τον πρόεδρο του ΑΟΜ Σ. Μπομπολάκη
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Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα 

Ο αγώνας της κατηγορίας 1-16,  που συγκέντρωσε τα περισσότερα, 44, ζεύγη έγινε 
στον κήπο του ΟΠΑΦ (οι 2 πρώτες ημερίδες) και στα εντευκτήρια των ΟΑΜ – ΛΕ 

(η τρίτη ημερίδα, που διεξήχθη μεσημεριανές ώρες). Αγωνιστικά, ήταν ένας περίπα-
τος για το ζεύγος της Νίτσας Κυριακίδου και του Αριστείδη Σαπουνάκη, οι οποίοι ήδη 
από τη δεύτερη ημέρα ήταν επικεφαλής, με διαφορά, στη βαθμολογία και τερμάτισαν 
με άνεση στη πρώτη θέση. Πίσω τους, για την κατάκτηση των δυο άλλων θέσεων που 
δικαιούνταν έπαθλο, έγινε ένας μικρός χαμός. Τελικά, στην δεύτερη θέση τερμάτισαν 
οι Λ. Οικονόμου – Γ. Παπακυριακόπουλος και στην τρίτη, με ελάχιστη διαφορά, οι Χ. 
Συρακοπούλου – Α.  Καπαγιαννίδης. Οι τρεις φορές πρωταθλητές των αμέσως προ-
ηγουμένων διοργανώσεων, Λ. Μαμιδάκη – Γ. Ρούσσος, δεν τα κατάφεραν αυτή τη 
φορά, τερματίζοντας 11οι. 

Στην κατηγορία 1-9 μετείχαν 33 ζεύγη που αγωνίστηκαν στα εντευκτήρια του ΑΣΑΕ. 

Κυριακίδου Α Σαπουνάκης Α 59,85

Οικονόμου Λ Παπακυριακόπουλος Γ 55,38

Συρακοπούλου Χ Καπαγιαννίδης Α 55,23

Πλακίδα Η Ζώτος Λ 54,83

Παπαδοπούλου Ρ Παπαναστασίου Α 54,67

Βενετάκη Α Κοντομήτρος Κ 54,61

1-16

Μυρτάκη Ε Κιούλπαλης Ι 60,16

Αθανασάτου Μ Ράνιος Α 57,48

Παπαγεωργίου Α. Γκουγιάννος Δ 56,43

Κίμου Ε Σιδηρόπουλος Σ 56,14

Τσαλαβούτα Ε Κατσούρης Α 56,11

Σταματελάτου Π Στεφανόπουλος Η 55,76

1-9

Κουρογένη Α Παπαμαρκάκης Κ 57,37

Τσιριγώτη Σ Πρωτόπαπας Δ 56,25

Νέστορα Θ Δασκαλάκης Μ 55,55

Ψαλίδα Α Πατεράκης Γ 54,72

Παπανδρέου Μ Σιώζος Ι 54,08

Συλίκου Α Μυριτζής Π 53,53

1-6

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μικτών 
Ζευγών είναι ένας παραδοσιακός, πά-
ντα ενδια φέρων και ελκυστικός αγώνας, 
από τους πιο παλιούς που διοργανώνει 
η ΕΟΜ. Φέτος το πρωτάθλημα αυτό έγι-
νε για πρώτη φορά, απ’ ότι τουλάχιστον 
θυμόμαστε, καλοκαιρινό μήνα (8 έως 10 
Ιουνίου) και χωρίστηκε σε τρεις ενότητες 
κατηγοριών, 1-16, 1-9 και 1-6, με συνολι-
κή συμμετοχή 97 ζευγών. 

Οι Ε. Μυρτάκη – Ι. Κιούλπαλης μπήκαν μπροστά επίσης την δεύτερη ημέρα, οπότε και 
έφεραν 67,42%, Ση συνέχεια διατήρησαν εύκολα και σε απόσταση από το δεύτερο την 
πρώτη θέση. Στην δεύτερη θέση οι Μ. Αθανασάτου – Α. Ράνιος καθαρά μπροστά από 
τους Α. Παπαγεωργίου – Δ. Γκουγιάνο, που τερμάτισαν τρίτοι. 

Τέλος, στην κατηγορία 1-6, που είχε συμμετοχή 20 ζευγών και φιλοξενήθηκε στα 
εντευκτήρια του ΑΟΜΒ, έγινε η πιο σφιχτή μάχη, καθώς τα τρία πρώτα ζεύγη της 
τελικής κατάταξης κέρδισαν από μια ημερίδα το καθένα. Πρωταθλητές τελικά ανα-
δείχτηκαν οι Α. Κουρογένη – Κ. Παπαμαρκάκης, μπροστά από τους Δ. Τσιριγώτη – Δ. 
Πρωτόπαππα και Θ. Νέστορα – Μ. Δασκαλάκη που τερμάτισαν δεύτεροι και τρίτοι 
αντίστοιχα. 

Οι έξη πρώτοι νικητές σε κάθε κατηγορία:

Ìéêôþí æåõãþí

Οι Πρωταθλητές  Ελλάδος 2007
Νίτσα Κυριακίδου - Αριστείδης Σαπουνάκης
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Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Ομάδων 

Παρά τις προσπάθειες που έγιναν φέτος 
για προσέλκυση περισσοτέρων αθλη-

τών στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων 
Seniors, με τον διαχωρισμό των ημερο-
μηνιών τέλεσής του από το Πανελλήνιο 
πρωτάθλημα Γυναικών (μέχρι και πέρυσι 
συνήθως διεξάγονταν ταυτόχρονα)  αλλά 
και την μείωση των ορίων ηλικίας σε σχέ-
ση με αυτά της WBF, η συμμετοχή για άλλη 
μια χρονιά υπήρξε πενιχρή. Μόνο 8 ομάδες 
αγωνίστηκαν –μόλις δυο περισσότερες από 
πέρσι και μια περισσότερη από πρόπερσι - 

1 Οικονομόπουλος Γ
Παπακωνσταντίνου Λ
Μανιάς Π

Ψαρουδάκης Ν 
Χρηστίδης Θ 
Ρούσσος Γ

136,5 

2 Κορώση Θ 
Κορώσης Θ 
Αμαραντίνη Φ

Καραμανλή Α 
Καραμανλής Ν 130,0

3 Αθερινός Β 
Μενεγάκης Κ 
Παπακονδύλης Ι

Κουτρούμπας Σ 
Κουδουνάς Α 
Βαρελάς Δ

121,0

Se
nio

rs

Seniors

και ο προβληματισμός για το αν πρέπει να 
συνεχιστεί να εμπεριέχεται ο αγώνας αυτός 
στο αγωνιστικό καλεντάρι μεγάλωσε ακόμα 
περισσότερο. 
Το πρωτάθλημα διεξήχθη στα εντευκτήρια 
των ΟΑΜ και ΛΕ, από 4 έως 6 Μαΐου, ταυτό-
χρονα με το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Νέων. 
Στον αγωνιστικό τομέα η ισχυρότατη ομάδα 
του Γ. Οικονομόπουλου επικράτησε, μάλ-
λον φυσιολογικά, όχι όμως και τόσο άνετα. 
Οι συνθέσεις και η βαθμολογία των τριών 
πρώτων ομάδων: 

Δεύτεροι στο 1-9: Μ. Αθανασάτου - Α. Ράνιος

Τρίτοι στο 1-9: Α. Παπαγεωργίου - Δ. Γκουγιάνος

Δεύτεροι στο 1-16: Λ. Οικονόμου - Γ. Παπακυριακόπουλος

Τρίτοι στο 1-16: Χ. Συρακοπούλου - Α. Καπαγιαννίδης

Οι νικητές του 1-9 Ε. Μυρτάκη – Ι. Κιούλπαλης 

Πάνος Μανιάς Γιώργος Ρούσσος Ντόντος Χρηστίδης

Γιώργος Οικονομόπουλος Λίλα Παπακωνσταντίνου
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Ñüäïò
Παρόλα αυτά, αν και η συμμετοχή στο Πανελλή-

νιο Πρωτάθλημα Νότιας Ελλάδας ήταν περιο-
ρισμένη, η οργάνωση ήταν άψογη. Η αίθουσα του 
ξενοδοχείου ήταν από τις καλύτερες που έχουμε 
δει και το service κάτι παραπάνω από τέλειο. 
Κοιτώντας έξω από τα παράθυρα της αίθουσας 
έβλεπες θάλασσα από παντού δίνοντας σου την αί-
σθηση ότι βρισκόσουν σε κρουαζιερόπλοιο. Ήταν 
η πρώτη φορά που σε περιφερειακό πρωτάθλημα 
χρησιμοποιήθηκαν screens, αφού ο όμιλος της Ρό-
δου έχει φροντίσει και έχει κατασκευάσει screens 
για τα πρωταθλήματα του και ίσως είναι ο μοναδι-
κός όμιλος που έχει δικά του. 
Έτσι, παρ’ όλες τις αντιξοότητες, την Παρασκευή 
1η Ιουνίου ξεκίνησε το Περιφερειακό Πρωτάθλη-
μα Νότιας Ελλάδας με συμμετοχή στις κατηγορίες 
Όπεν και 1-8, συνολικά 45  ζευγών. Ο αγώνας 
ζευγών ήταν διήμερος και έτσι υπήρξε χρόνος να 

διοργανωθεί και ένα διήμερο ομάδων, όπου συμ-
μετείχαν 18 ομάδες σε μια κατηγορία, όπεν.
Οι αγώνες τόσο των ζευγών όσο και των ομάδων 
κύλησαν ήρεμα, με διαιτητές τους  Δημήτρη 
Μπάλλα και  Δημήτρη Τόγια. Το Σάββατο το βράδυ 
ο όμιλος είχε οργανώσει δείπνο στην παλιά πόλη, 
στο «Συσσίτιο», όπου έγιναν και οι απονομές των 
επάθλων του αγώνα ζευγών στους δικαιούχους. 
Το να βρίσκεται κανείς μέσα στην παλιά πόλη της 
Ρόδου ένα καλοκαιρινό βράδυ με φεγγάρι, είναι 
κάτι δεν περιγράφεται με λόγια και μόνο όποιος το 
ζήσει μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει. Στη συνέ-
χεια χωρισμένοι σε παρέες οι πιο πολλοί συνέχισαν 
τη βραδιά σε μικρά φιλόξενα μπαράκια στην παλιά 
πόλη για ένα ή και περισσότερα ποτά, ανάλογα με 
την αντοχή του καθενός.
Ελπίζουμε όταν οργανωθεί το επόμενο Περιφε-
ρειακό Πρωτάθλημα Νότιας Ελλάδας στη Ρόδο η 

συμμετοχή να είναι πραγματικά μεγάλη, ώστε να 
γίνει ένα τουρνουά που να αφήσει ιστορία, γιατί οι 
Ροδίτες εκτός του ότι έχουν το πλέον εύρωστο και 
πολυπληθές σωματείο της Περιφέρειας, απέδειξαν 
και ότι μπορούν να οργανώσουν τέλεια έναν τέτοιο 
αγώνα.
Στους αγώνες ομάδων όπου πρωταγωνιστές ήταν 
αποκλειστικά σχεδόν ντόπιοι αθλητές τη νίκη κα-
τέκτησε η ομάδα «Καρακατσάνη» σε μικρή από-
σταση από τις ομάδες Καβαλάκη και Κελεπέρα που 
ισοβάθμησαν στη δεύτερη θέση.
Σχετική έκπληξη ατους αγώνες ζευγών όπεν, όπου 
την πρώτη θέση κατέλαβε ένα ζευγάρι Γερμανών 
δάσκαλων του Μπριτζ, των Βιέγκμινκ Κ. - Βιέ-
γκμινκ Μ ενώ πολύ μεγάλη έκπληξη και ταυτόχρο-
να πολύ ευχάριστο γεγονός ήταν η άνετη επικρά-
τηση των Καζά Π - Παύλους Δ στην κατηγορία 1-8, 
παικτών κατηγορίας 1!

Περιφερειακό Πρωτάθλημα
Νότιας Ελλάδας  

Έχουν απόλυτο δίκιο οι Ροδίτες όταν πα-
ραπονιούνται ότι ενώ το Πανελλήνιο Πε-
ριφερειακό Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλά-
δας ήταν προγραμματισμένο στην πόλη 
τους για 1 έως 3 Ιουνίου 2007, τρεις όμι-
λοι των Αθηνών οργάνωσαν εκδρομικά 
τουρνουά ακριβώς την προηγούμενη 
εβδομάδα. Όταν ένας όμιλος των Αθηνών 
διοργανώνει στην Αθήνα ένα εσωτερικό 
Πρωτάθλημα τρίτης βαθμίδας, κανένας 

άλλος Όμιλος δεν μπορεί να διοργανώ-
σει κάτι παρόμοιο. Σε αναλογία όταν εί-
ναι προγραμματισμένο ένα Πανελλήνιο 
Περιφερειακό Πρωτάθλημα, σωστό φαί-
νεται κανένας όμιλος να μην επιτρέπεται 
να διοργανώνει εκδρομικό τουρνουά τις 
κολλητές, τουλάχιστον, εβδομάδες. ∆εν 
είναι δυνατόν να ζητάμε από τον Έλληνα 
μπριτζέρ να πηγαίνει κάθε βδομάδα εκ-
δρομή. 

Η νικήτρια ομάδα όπεν από αριστερά Λεριάς Ε., 
Καρακατσάνης Β. , Τυραδέλλη Α., Καρακατσάνης Η. Οι νικητές των ζευγών όπεν Βιέγκμινκ Μ. - Βιέγκμινκ Κ. πάνω στον αγώνα Άποψη

Γ. Οργαντζίδης - Ε. Χρηστίδου
δεύτεροι στο 1-8
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2007

Από 4 έως 6 Μαΐου 2007 διεξήχθη το 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων στα 

εντευκτήρια των ΟΑΜ και ΛΕ, με συμμετο-
χή 10 ζευγών. 
Ο αγώνας συγκέντρωσε μεγάλο ενδιαφέ-
ρον, καθώς έγινε δυο περίπου μήνες πριν 
την αποστολή της εθνικής ομάδας στους 
Πανευρωπαϊκούς αγώνες Νέων, στο Jesolo 
της Ιταλίας. Ακόμα πιο σημαντικός όμως 
ήταν ο αγώνας αυτός από την άποψη ότι 
ο μέσος όρος ηλικίας των συμμετεχόντων 
ήταν πολύ κάτω από το όριο των 25 ετών, 
που έχει θεσμοθετήσει η Παγκόσμια Ομο-
σπονδία. Από την άποψη αυτή, ίσως το 
πρωτάθλημα αυτό οριοθετήσει μια νέα 
εποχή και μια νέα γενιά πρωταθλητών του 
Ελληνικού Μπριτζ. 
Αγωνιστικά μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον στη 
μάχη για την κατάκτηση της πρώτης θέσης 

ΟΜΑΔΕΣ ΟΠΕΝ

1
Καρακατσάνης Β 
Καρακατσάνης Η 
Λεριάς Ε 
Τυραδέλλη Α 

119,0

2
Καβαλάκης Ι 
Γιαλλούσης Μ 
Σιμάτης Α 
Διακοσταματίου Ν

107,0

3
Κελεπέρας Κ 
Βρούχος Ν 
Πεζανάκης Ν 
Κουτρούμπας Σ 
Χατζημπαλής Μ

107,0

Βιέγκμινκ Κ Βιέγκμινκ Μ 57,93

Κουτρούμπας Σ Χατζημπαλής Μ 57,03

Μήτση Γ Μοίρας Κ 56,60

Βρούχος Ν Κελεπέρας Κ 56,16

Μαμαλάκης Γ Σταυριανάκης Ε 53,51

Διακοσταματίου Ν Σιμάτης Α 53,14

Αγώνες Ζευγών
1-16

Καζάς Π Παύλους Δ 61,23

Χρηστίδου Ε Οργαντζίδης Γ 58,58

Μαυράκη Δ Καλαβρέζος Ε 57,42

Χατζηιωάννου Ε Παληγιάννης Φ 54,98

Παπανικολάου Τ Σαββάκη Α 54,27

Γάκος Α Δημητριάδης Η 54,25

1-8

Κανναβού Μ Βρούστης Β 64,14

Λατουσάκης Μ Αναστασάτος Αρ 63,32

Δαρκαδάκης Α Σοφιός Μ 57,47

Λεριάς Η Λυκούδης Π 55,42

Βατσολάκη Ε Κοντομήτρος Κ 49,66

Ζαβιτσάνου Ι Σαραντόπουλος Χ 47,74

Nέων

Πανελλήνιο
ΠρωτάθλημαÍÝùí

και σημαντικότατη η επιτυχία της Μαρίας 
Κανναβού, κόρης του πρωταθλητή μας Τάκη 
Κανναβού, που, αν και κατηγορία 1 (!) πέτυχε 
να αναδειχτεί πρωταθλήτρια Ελλάδας, παίζο-
ντας με τη μεγαλύτερη ελπίδα του Ελληνικού 
Μπριτζ και καθιερωμένο, πλέον, πρωταθλητή 
μας, Βασίλη Βρούστη. Στη δεύτερη θέση, 
πάνω στο νήμα, ο νεαρότατος (16 ετών) Μι-
χάλης Λατουσάκης, που έπαιζε με έναν άλλον 
μέλλοντα πρωταθλητή μας, τον Αρη Αναστα-
σάτο. Την τριάδα των νικητών συμπλήρωσαν 
οι Θανάσης Δαρκαδάκης – Μιχάλης Σοφιός 
(επίσης 16χρονος) που, εκτός των άλλων, 
προπονήθηκαν ενόψει των Πανευρωπαϊκών 
αγώνων, όπου συμμετείχαν (βλέπε “αγωνιστι-
κά και άλλα”, όπως και εκτεταμένο ρεπορτάζ 
στο επόμενο τεύχος). 

Τα έξη πρώτα ζεύγη της τελικής κατάταξης:

η από την αίθουσα των αγώνων

Οι νικητές του 1-8: Π. Καζάς - ∆. Παύλους

Μαρία Κανναβού Βασίλης Βρούστης Μιχάλης Λατουσάκης

Άρης Αναστασάτος Μιχάλης Σοφιός Θανάσης ∆αρκαδάκης
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J92

10763 Δ 
Β

 
Ν

 Α Q

AK854

Στην υποθετική αυτή περίπτωση πρέπει να παίξει 
μικρό στο 9.

Αν η Ανατολή κρατάει K10 αντί για Q10, επί της ουσί-
ας δεν αλλάζει τίποτα και στα επόμενα δύο διαγράμ-
ματα, όταν ο εκτελεστής παίξει το δύο από το μορ, η 
Ανατολή πρέπει να ακολουθήσει με το ρήγα.  

  ΥποχρεωτικόΥποχρεωτικό
και μη υποχρεωτικό και μη υποχρεωτικό false cardfalse card

Γιώργος Κλείτσας

Στα δύο προηγούμενα τεύχη του περιοδικού 
εξετάσαμε τους πολύ συχνούς βασικούς συν-

δυασμούς J10x και 109x και ορισμένους άλλους 
συναφείς με αυτούς, τόσο από την πλευρά των αμυ-
νομένων, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν 
falsecarding, ώστε να δώσουν την ευκαιρία στον 
εκτελεστή να κάνει λάθος, όσο και από την πλευρά 
του εκτελεστή, εξετάζοντας ποιο είναι το σωστό 
του παίξιμο σε κάθε περίπτωση. Σύμφωνα με ένα 
χοντρικό υπολογισμό που κάναμε, οι εν λόγω συν-
δυασμοί αποτελούν περίπου το 8% της «διδακτέας 
ύλης» της γενικής κατηγορίας που λέγεται deceptive 
plays της άμυνας.

Στο σημερινό και στα δύο επόμενα τεύχη θα εξετά-
σουμε το βασικό συνδυασμό Q10 (ο συνδυασμός 
Κ10, συνήθως, αλλά όχι πάντα, είναι ισοδύναμος, 
όσον αφορά την ανάλυση, με τον Q10) αλλά και το 
σπάνιο συνδυασμό Q9. Επίσης θα δούμε μία περί-
πτωση που ο  αμυνόμενος, κρατώντας Q10x, στο 
δεύτερο γύρο του χρώματος πρέπει να παίξει τη 
ντάμα (το φύλλο που έχει γίνει γνωστό ότι το έχει) 
και, τέλος, μία «standard position», που εμπλέκει με 
έναν άλλο τρόπο το συνδυασμό Q10x (ισοδύναμα 
τον K10x), εισάγοντας το στοιχείο της μπλόφας με 
αναφορά σε έναν κλάδο των Μαθηματικών, τη Θε-
ωρία Παιγνίων. Όλα αυτά αποτελούν περίπου το 7% 
της ανωτέρω «διδακτέας ύλης», άρα συνολικά, στο 
τέλος της  χρονιάς, θα έχει καλυφθεί το 15%.   

Ας αρχίσουμε από τη βασική θέση: 

Εξαρτάται από το τι θα πιστέψει ο εκτελεστής. 

J92

763 Δ 
Β

 
Ν

 Α Q10

AK854

J92

763 Δ 
Β

 
Ν

 Α K10

AK854

Q92

763 Δ 
Β

 
Ν

 Α K10

AJ854

Τα false card της Ανατολής που είδαμε μέχρι τώρα, 
έχουν πιθανότητες επιτυχίας, υπό την προϋπόθεση  
ότι ο εκτελεστής (του οποίου, προφανώς, δεν βλέ-
πει τα φύλλα) έχει πεντάφυλλο ή εξάφυλλο με δύο 
ονέρ. Αν αυτό δεν συμβαίνει [η αγορά μας δίνει, συ-
νήθως, κάποια ένδειξη], το παίξιμο της ντάμας από 
Q10 ή του ρήγα από K10, ενέχει σοβαρό κίνδυνο. 
Στο επόμενο διάγραμμα ο εκτελεστής έχει μόνο τον 
άσσο και το ρήγα τον έχει ο συμπαίκτης.

J92

A Δ 
Β

 
Ν

 Α Q10

K876543

Τέλος, με το συνδυασμό που ακολουθεί (ο εκτελε-
στής έχει επτάφυλλο ρήγα), θα ήταν καλύτερα για 
την Ανατολή να μην είχε ακούσει ποτέ τον όρο false 
card!

J92

A7 Δ 
Β

 
Ν

 Α Q10

K876543

Τεράστιο ρίσκο υπάρχει για τον αμυνόμενο που κρα-
τάει τα κρίσιμα φύλλα Q10, όταν βλέπει στο μορ πε-
ντάφυλλο ή εξάφυλλο AK και υποθέτει ότι στο χέρι 
του o εκτελεστής έχει J9x. Στο διάγραμμα τα κρυφά 
φύλλα του εκτελεστή είναι Jx και το «εξπερίστικο» 
παίξιμο της ντάμας από Q10 κυριολεκτικά χαρίζει 
μία λεβέ. 

J92

K75 Δ 
Β

 
Ν

 Α Q10

A8643

ΑΚ842 

Q10 Δ 
Β

 
Ν

 Α 9763

J5

A2

Q10 Δ 
Β

 
Ν

 Α 754

KJ9863

Οι συνδυασμοί Q10 και K10 στην άμυνα

Ο εκτελεστής παίζει το δύο από το μορ. Αν η Ανατολή 
παίξει το δέκα, ο εκτελεστής  θα πάρει τον άσσο και 
στη συνέχεια το ρήγα, ελπίζοντας να πέσει η ντάμα. 
Αν, όμως, η Ανατολή παίξει τη ντάμα, ο εκτελεστής 
μπορεί να αποφασίσει ότι τα φύλλα αρχικά στέκουν 
ως εξής:

Παίζοντας τη ντάμα στο δύο του μορ, η Ανατολή 
κινδυνεύει να χαρίσει μία μπάζα στον εκτελεστή σε 
ένα χρώμα που έχει δύο φυσικές χανόμενες. Στην 
πράξη, αρκετά συχνά ο εκτελεστής θα πιστέψει ότι η 
Ανατολή έχει KQ ξερά και ...με αρκετό καρδιοχτύπι, 
ούτε γάτα ούτε ζημιά για την άμυνα. 

Με το συνδυασμό του επόμενου παραδείγματος, 
στο οποίο ο εκτελεστής έχει ρήγα εξάφυλλο και ο 
συμπαίκτης τον άσσο, το καλύτερο που μπορεί να 
συμβεί στους αμυνόμενους, αν η Ανατολή βάλει τη 
ντάμα στο λιμό του μορ, είναι να περάσουν από αυτό 
το χρώμα «αβρόχοις ποσί» και το χειρότερο να προ-
σφέρει δώρο η Ανατολή μία λεβέ στον εκτελεστή. 

Ο κίνδυνος είναι πολύ μικρός όταν αυτό είναι το 
χρώμα των ατού.   

 Τα false card με Κ10 ή Q10 δεν μπαίνουν εύκολα σε 
καλούπια. Ένας πολύ συχνός συνδυασμός (συνήθως 
στα ατού) είναι και ο εξής:

Ο εκτελεστής παίζει μικρό φύλλο από το χέρι του και 
το false card της ντάμας μπορεί να τον παρασύρει και 
να πληρώσει το δίφυλλο δεκάρι.

Όταν από τον εκτελεστή, εκτός από τη ντάμα και το 

(μορ)
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# AK86 
$ AKQ43 
^ A
& AJ2

# Q1075
$ J9
^ J532
& K108

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# -
$1032
^ KQ109874
& 965

# J9432
$ 765
^ 6
& Q743

Συμβόλαιο: 6#
Αντάμ: ^2

Δεν φαντάζομαι να δυσκολευτούν πολύ οι έμπειροι 
λύτες να βρουν πως θα πραγματοποιήσουν το 
συμβόλαιο της σημερινής διανομής

δέκα, λείπει και το εννέα, η άμυνα έχει μια ευκαιρία 
να τον οδηγήσει σε λάθος παίξιμο, στην εξής θέση:

Πρώτη είναι η πραγματική θέση, δεύτερη η θέση, 
την οποία η Δύση, παίζοντας τη ντάμα στον πρώτο 
γύρο, θέλει να υποβάλλει στη σκέψη του εκτελεστή. 
Μία πραγματικά πολύ δελεαστική δυνατότητα, 
αφού ο εκτελεστής μπορεί να εμπασάρει και το δέκα 
αλλά και το εννέα με διαδοχικά παιξίματα από το 
μορ. Δυστυχώς, γι’ αυτόν, το δέκα είναι στη Δύση. 
Και επειδή, στην περίπτωση αυτή, το δέκα και το 
εννέα είναι ισοδύναμα φύλλα για τον εκτελεστή, η 
Δύση μπορεί να δοκιμάσει το ίδιο false card με Q9! 
Ιδού και το σχετικό διάγραμμα:

Αρκετά συχνή είναι η περίπτωση να έχει η Ανατολή 
Q10 ξερά πίσω από AKJ9x ή AKJ9xx του μορ. Σύμ-
φωνα με τη γνώμη ενός από τους μεγαλύτερους 
συγγραφείς του bridge, το false card της ντάμας 
κερδίζει πιο συχνά στην πράξη για την άμυνα από 
το παίξιμο του δέκα. Μεγάλη προσοχή κι εδώ, όσον 
αφορά τον αριθμό των χαρτιών του εκτελεστή στο 
χρώμα. Αν έχει τρίφυλλο, επ’ ουδενί δεν πρέπει να 
παίξουμε τη ντάμα, γιατί έχει περιθώριο να τραβήξει 
και δεύτερο γύρο στο χρώμα (να δει αν, όντως ήταν 
ξερή η ντάμα) προτού ξανάρθει στο χέρι του για την 
εμπάσα του δέκα. 

K73

Q9 Δ 
Β

 
Ν

 Α 1062

AJ854

1082

A43 Δ 
Β

 
Ν

 Α Q9

KJ765

AKJ942

765 Δ 
Β

 
Ν

 Α Q10

83

AKJ942

765 Δ 
Β

 
Ν

 Α Q10

832

1082

Q43 Δ 
Β

 
Ν

 Α K9

AJ765

1082

K43 Δ 
Β

 
Ν

 Α Q9

AJ765

1082

A4 Δ 
Β

 
Ν

 Α Q9

KJ7653

Όχι όμως και στα δύο επόμενα που είναι ισοδύναμα:

ìðñßôæΚαλλιτεχνικό

K73

Q10 Δ 
Β

 
Ν

 Α 962

AJ854

K73

Q Δ 
Β

 
Ν

 Α 10962

AJ854

Η κλασική, πάντως, θέση false card με Q9 είναι όταν 
ο μορ έχει ακριβώς 108x (ή 107x και το 8 το έχει ο 
εκτελεστής). Στο διάγραμμα η Ανατολή έχει ουσια-
στικές ελπίδες να κάνει μπάζα το εννέα, αν στο δύο 
του μορ βάλει τη ντάμα. 

Εδώ ο εκτελεστής λογικά δεν θα πέσει στην παγίδα. 
Η Ανατολή μπορεί κάλλιστα να έχει παίξει τη ντάμα 
ή το ρήγα από KQ9.

Τέλος, αν υποπτευόμαστε ότι ο εκτελεστής μπορεί 
να έχει εξάφυλλο χρώμα, είναι καλό με Q9 να παί-
ζουμε τα φύλλα «με τη σειρά». Στο διάγραμμα, αν 
η Ανατολή βάλει τη ντάμα, απλά λύνει το πρόβλημα 
του εκτελεστή.  

(Η λύση του προηγούμενου προβλήματος στη σελίδα 22 )

(συνεχίζεται)
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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 21ο)

# 9χ
$ KJx 
^ Q8xxx
& Jxx

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# K10xx
$ Q10x
^ Ax
& 9xxx

Νότος Δύση Bορράς Ανατολή

1XA πάσο 2XA πάσο
3XA πάσο πάσο πάσο

Η αγορά: ( Ζεύγη )

Στα προβλήματα της αναζήτησης σε κάποιο 
χέρι ενός Άσσου, έρχονται να προστεθούν 
άλλα, παρόμοια, τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης 
προσοχής.

Η Ανατολή βγαίνει την Ντάμα σπαθί που κρα-
τάει και συνεχίζει με ατού για τον Άσσο του 
εκτελεστή, ο οποίος παίζει αμέσως πίκα, για 
το 10 της Δύσης, τον Ρήγα και τον Άσσο σας. 
Τι κάνετε;
Εάν αντεπιτεθείτε με κούπα για να ξηλώσετε 
τον Άσσο, ελπίζοντας ότι ο συμπαίκτης έχει 
τρία ατού (τα οποία θα εμπόδιζαν το μετράρι-
σμα των πικών), θα χαρίσετε το συμβόλαιο.
Αντί να ακολουθήσετε λοιπόν το ένστικτό σας 
γιατί να μην πάτε παραδοσιακά;
Ο Νότος είχε σόλο πίκα (διαφορετικά ο συ-
μπαίκτης θα είχε το 10 πίκα σόλο και θα το 
έπαιζε στο δεύτερο γύρο), όχι περισσότερες 
από μια κούπες άρα τουλάχιστον έντεκα φύλ-
λα στα μινερ. Εάν γυρίσετε κούπα, είναι γιατί 
ελπίζετε να βρείτε τρία ατού στη Δύση δηλαδή 
έξι καρά στο χέρι του εκτελεστή. Γιατί άραγε ο 
εκτελεστής να έφυγε από την κόντρα επανα-
λαμβάνοντας τα καρά αντί να προτείνει και τα 
σπαθιά του αγοράζοντας 4ΧΑ με 1-1-6-5;
Σίγουρα η αντάμ έδειξε ότι τα σπαθιά του Νό-
του δεν είναι και πολύ ισχυρά, όμως, αυτό που 
μετράει περισσότερο είναι το μήκος του χρώ-
ματος, ειδικά όταν μιλάμε για τόσο ανώμαλες 
κατανομές. Εάν έχει 1-1-7-4 θα μετανιώσετε 

για την κόντρα, εάν όμως έχει 1-0-7-5 το γύ-
ρισμα ατού θα γράψει 300.
Το χέρι του Νότου:

       #x      $-     ^ΑΚQJ9xx    &J108xx

Η Δύση θα μπορούσε να χαρίσει το συμβόλαιο 
παίζοντας κούπα μετά την αντάμ. Το μη γύρι-
σμα όμως στο χρώμα ήταν κατατοπιστικότατο. 
Ο συμπαίκτης φοβόταν ότι στον Άσσο κούπα 
θα έφευγε ένα σκάρτο γιατί ο ίδιος είχε εξά-
φυλλο.

Επιτίθεστε με την Ντάμα πίκα για να ξεκαθαρί-
σετε αμέσως το χρώμα. Η Ανατολή βάζει το 2. 
Πως συνεχίζετε;
  Σκέφτεστε πρώτα εκείνο το δυο πίκα. Σίγουρα 
ο συμπαίκτης σας δεν έχει πέντε πίκες, αλλιώς 
θα τις αγόραζε αντί να κοντράρει. Άρα έχει 
τρεις και ο εκτελεστής τέσσερις το οποίο μας 
κάνει πιθανότατα έντεκα φύλλα στα μαζερ. Με 
τι κόντραρε ο συμπαίκτης;
Πιθανότατα ( σχεδόν σίγουρα )με τον Άσσο 
καρό. Η άμυνα λοιπόν πρέπει να ακολουθήσει 
την ακόλουθη διαδρομή: Άσσο πίκα για να ζη-
τηθεί συνεχεία στο χρώμα, και το 9 καρό για 
τον Άσσο του συμπαίκτη που γυρνώντας πίκα 
φορτσάρει τον μορ να κόψει ελευθερώνοντας 
μια μπάζα στα ατού με τον Ρήγα κούπα.
Το χέρι του Νότου:

# J10xx   $ QJxxxxx  ^x     &-

Ο δρόμος προς την επιτυχία είναι πράγματι 
στενός.

Τα συμβόλαια χωρίς ατού χαρακτηρίζονται 
από ουσιαστικές διαφορές στη δύναμη των 
αντιπάλων αξόνων και είναι επιτακτική ανά-
γκη για την άμυνα να βρίσκει το σωστό ρυθμό 
στο μετράρισμα ενός χρώματος η το σωστό 
χρονικό σημείο στην αλλαγή του πλάνου της.  

# χχ
$ Α10 
^ ΚJ10xx
& AKxx

# AKQx
$ Kx
^ Q9
& QJ10xx

Δ 
Β

 
Ν

 Α

Νότος Δύση Bορράς Ανατολή

3$ κόντρ 4$ κόντρ
πάσο πάσο πάσο

Η αγορά:

# ΚQ98xxx
$ Axx 
^ 10x
& x

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AJx
$ Q10xx
^ xx
& 9xxx

Δύση Bορράς Ανατολή Νότος

1$ 1# 3$ 4^

4$ 4# κόντρ 5^
πάσο πάσο κόντρ πάσο
πάσο πάσο

Η αγορά:

Η Δύση βγαίνει τον Ρήγα σπαθί ( ωχ! ) για τον 
Άσσο του Νότου, που συνεχίζει με τον Βαλέ 
καρό και τον Ρήγα καρό, που παίρνετε με τον 
Άσσο αφού η Δύση έχει πετάξει 10 και 9. 
Πως συνεχίζετε;
Αρχίστε με τις σίγουρες συνταγές.
Αθροίζετε: 4 πόντους στα σπαθια+4 στα 
καρα+4 πιθανούς στις κούπες ( τον Άσσο ) και; 
Αν έχει Άσσο και Ντάμα πίκα είναι βγαλμένος 
πάντα. Αν όμως έχει Άσσο και Βαλε; Το γύρι-
σμα σπαθί στην περίπτωση αυτή θα γράψει 
την ένατη μπάζα: τέσσερις από καρό, μια ήδη 
στα σπαθιά, δυο από κούπα και μια από πίκα 
μας κάνουν οκτώ. Ο Βαλές σπαθί λοιπόν είναι 
η ένατη. Η μόνη ελπίδα είναι να έχει ο συμπαί-
κτης κάτι σαν Q8xx πίκα και σεις παίζεται φυ-
σικά το 10 για να γράψετε στον άξονα.
Το χέρι του Νότου:

  # ΑJx   $ Α9xx  ^ ΚJxx     &Αx

# J7xx
$ AQ 
^ Kx
& KJ10xx

# KQ108
$ J109x
^ xxx
& Ax

Δ 
Β

 
Ν

 Α
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Ανταμαρετε τον Βαλε κούπα που πιάνει ο Άσ-
σος στο μόρ, το 3 από τον συμπαίκτη και το 6 
του εκτελεστή που συνεχίζει με τον Βαλε και το 
10 σπαθί που παίρνει ο Άσσος σας αφού η Ανα-
τολή έχει πετάξει το 7 και το 2. Πως παίζετε;
Ξέρετε οτι Ντάμα σπαθί και Ρήγας κούπα είναι 
στο Νότο , δηλαδή πέντε πόντοι. Οι υπόλοιποι 
για να πηδήξει στα 2ΧΑ δεν είναι εύκολο να 
εντοπιστούν. Έχετε όμως δυο ενδείξεις που 
μπορεί να φανούν χρήσιμες για τη συνέχεια. 
Ο Νότος δεν αγόρασε αμέσως 2ΧΑ αλλά περί-
μενε να αγοραστούν οι πίκες. ( Που δεν είναι 
και τόσο συμπαγείς )
Εάν ο συμπαίκτης είχε πρόθεση να ζητήσει 
αντεπίθεση καρό δεν θα χρειαζόταν να δώσει 
μέτρημα στα σπαθιά, θα πέταγε απλώς το 2 
για να αποκλείσει εντελώς το χρώμα. Η μόνη 
ελπίδα λοιπόν είναι να έχει ο συμπαίκτης Άσσο 
τρίφυλλο πίκα! ( Με τέσσερις από σπαθί, τρεις 
από κούπα και δυο πολύ πιθανόν από καρό ο 
εκτελεστής είναι βγαλμένος εκτός κι αν προ-
λάβετε!) Το 10 πίκα λοιπόν στο τραπέζι, για 
την περίπτωση που το 9 είναι στο κρυφό χέρι. 

Bορράς Ανατολή Νότος Δύση

1& πάσο 1^ πάσο

1# πάσο 2XA πάσο
3XA πάσο πάσο πάσο

Η αγορά: 

# Kx
$ Axx 
^ AJ9x
& QJxx

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 10xx
$ K10xx
^ Kxx
& xxx

Bορράς Ανατολή Νότος Δύση

1XA πάσο 3XA πάσο
πάσο πάσο

Η αγορά: ( Ζεύγη )

όμενοι προκαταβολικά την πανωλεθρία. Την 
δική σας για να εξηγούμαστε. Σκεφτείτε!
Ο εκτελεστής έχει οπωσδήποτε τον Άσσο πίκα 
σωστά; Αν δεν τον είχε θα έβαζε τον Ρήγα στην 
αντάμ. Άφησε λοιπόν το 10 το δικό σας για να 
κόψει τις επικοινωνίες στο χρώμα και το πλάνο 
του είναι ξεκάθαρο: πίκα για τον Ρήγα, σπαθί 
για να ξηλώσει το κράτημα ( Άσσο η Ρήγα ), 
πίκα στον Άσσο του χεριού και καρό προς εσάς 
που δεν θα είστε πλέον επικίνδυνοι λόγω έλ-
λειψης πίκων.
Βάζοντας στο χέρι του λοιπόν Άσσο πίκα, Ντά-
μα καρό, Ρήγα η Άσσο σπαθί κάτι λίγο πρέπει 
να έχει και στις κούπες για να φτάσει τους 12 
τουλάχιστον πόντους του ανοίγματος του 1ΧΑ. 
Αυτό όμως δεν σας τρομάζει. Γυρνάτε μικρή 
κούπα, ο Νότος παίρνει με την Ντάμα και ο 
συμπαίκτης βάζει το 9. Ο εκτελεστής σκέφτε-
ται λίγο και... αλλάζει πλάνο κάνοντας εμπάς 
καρό. Παίρνεται τον Ρήγα και... 
Τι να ήταν άραγε το 9 κούπα του συμπαίκτη; 
Να ήθελε να υποδείξει τον Βαλε; Η μήπως κάτι 
σαν 98xx; Στην ουσία λίγο ενδιαφέρει. Αν έχει 
J9x δεν γίνεται τίποτα, αν έχει J9xx ότι και να 
παίξετε στις κούπες δεν παίζει ρόλο, αν όμως 
έχει 98xx είναι επιτακτικό το γύρισμα με τον 
Ρήγα κούπα! Και το γύρισμα αυτό επιβραβεύει 
τους κόπους σας γιατί το χέρι του Νότου ήταν:

  # Α9x   $ QJ  ^ Q10xx     &Κ10xx

Ο συμπαίκτης φυσικά πρέπει να καταλάβει να 
αφήσει το 10 πίκα και παίρνοντας χέρι μετά να 
γυρίσει στο χρώμα δίνοντας σας τη δυνατότη-
τα να κάνετε τέσσερις από πίκα γιατί το χέρι 
του Νότου ήταν:

  # 9x   $ Κxx  ^ ΑQJx     &Qxxx

Το “η ανάγκη κάνει νόμο” είναι το χαρακτηρι-
στικό των δυο τελευταίων διανομών. Η επόμε-
νη χρειάζεται λίγο περισσότερη πρωτοβουλία.

Βορράς – Νότος ανοίγουν 1ΧΑ με 12-14 πό-
ντους.
Η δύση βγαίνει το 6 πίκα, μικρό από το μόρ και 
το 10 σας που κρατάει. Τι κάνετε;
Όχι! Μην ακουμπάτε εκείνη τη μικρή πίκα γευ-

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
2ο (***)

Εξασκηθείτε στην εκτέλεση
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
1ο (**)

Ομάδες. 
Όλοι στη δεύτερη, μοίρασε η Δ

Ομάδες.
ΒΝ στη δεύτερη, μοίρασε ο Ν

      Οι λύσεις στη σελίδα 22 

Ο Νότος αγόρασε το σλεμ με συνοπτικές 
διαδικασίες, ξέροντας ότι ο σύντροφός του 
έχει πόντους άνοιγματος. Όμως οι πολύ καλές 
ενδιάμεσες που έχει στα ατού  ίσως αποδειχτούν 
μπούμερανγκ, αφού φαίνεται να υπάρχει έλλειψη 
από κατεβάσματα στο μορ.  Πως παίζετε το χέρι;

# Q3
$ A32
^ AK652
& 632

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# A2 
$ KQJ1098
^ 43
& AK5

# 108763
$ 7
^ 872
& AQ93

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# KQJ9
$ A83
^ A10642
& J

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1$

πάσο 2^* πάσο 3$
πάσο 4$ πάσο 4XA

πάσο 5$ πάσο 6$
όλοι πάσο

* Φόρσινγκ μανς

Αντάμ: &Q

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1^ πάσο 1$ 1#

2$ 4# όλοι πάσο

O Νότος έκανε παρεμβολή σε 4φυλλο, δικαίως 
όμως με το χέρι που έχει και για το επίπεδο 
ένα. Ο Βορράς από την άλλη ανέβηκε αμέσως 
στη μανς, βασιζόμενος στις καλές αξίες και στο 
σούπερ φιτ στα ατού. 
Το συμβόλαιο δεν φαίνεται δύσκολο για ένα 
πεπειραμένο εκτελεστή. Προσοχή όμως, γιατί 
έχει μερικές παγίδες που πρέπει να αποφύγετε.

Αντάμ: ^Κ
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Δημήτρης Τόγιας
Επίσημος Διαιτητής της ΕΟΜ

ΘΕΜΑΤΑ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣDirector,σκέφθηκε!!

# QJ54
$ K106
^ J
& K10654

# 1098
$ 985
^ 764
& 9872

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# K76
$ AQJ72
^ KQ92
& A

# A32
$ 43
^ A10853
& QJ3

Σε συνέχεια του άρθρου, θα 
αναφέρουμε ορισμένα παρα-
δείγματα από πραγματικές 
εφέσεις που έγιναν, ώστε να 
καταστεί, όσο το δυνατόν 
περισσότερο, σαφές το τι 
ακριβώς ισχύει όταν ο συ-
μπαίκτης σας σκέπτεται πριν 
κάνει κάποια αγορά. 
Η παρακάτω διανομή παίχτηκε στο περιφερειακό 
Πρωτάθλημα Δυτικής Ελλάδας το 2006. 
Β/Ν στη δεύτερη Μοίρασε ο Β 

2

* Η αγορά του Βορρά αλερταρίσθηκε και εξηγήθηκε 
10-12 πόντοι αφού ο Βορράς είναι πασαρισμένος

** Η Ανατολή σκέφθηκε πριν πει κοντρ, πράγμα το 
οποίο έγινε δεκτό από την ίδια.

Νότος Δύση Bοράς Ανατολή

πάσο 1$
πάσο πάσο 1ΧΑ* κόντρ**
πάσο 2$ πάσο πάσο
3^ πάσο πάσο κόντρ

Όταν η Δύση αγόρασε 2$, μετά από τη σκέψη της 
Ανατολής, κλήθηκε ο διαιτητής του αγώνα, και 
ενημερώθηκε για τα γεγονότα τα οποία επιβεβαι-
ώθηκαν από όλους τους παίκτες. Τους είπε να συ-
νεχίσουν και να τον καλέσουν πάλι στο τέλος της 
διανομής, αν νόμιζαν ότι χρειαζόταν. Πράγματι η 
αγορά συνεχίσθηκε και το τελικό συμβόλαιο ήταν 
3^-1*= -200 για Β/Ν. Οι Β/Ν κάλεσαν ξανά τον 
διαιτητή ζητώντας επανορθωτική βαθμολογία. Το 
σκεπτικό ήταν ότι αφού σκέφθηκε η Ανατολή, η 
Δύση είχε εναλλακτική λύση το πάσο και ζητούσε  
επανόρθωση του συμβολαίου σε 1ΧΑ+1*= 380 
για Β/Ν. Βλέποντας το χέρι της Δύσης το οποίο 
έχει μηδέν πόντους, αλλά και φιτ στην κούπα, ο 
διαιτητής του αγώνα αποφάσισε ότι η Δύση δεν 
έχει εναλλακτική λύση το πάσο. Ο οποιοσδήποτε 
παίκτης, του επιπέδου της Δύσης, δεν θα ήθελε 
να  παίξει 1ΧΑ κοντρέ με αυτά τα φύλα και ήταν 
πλήρως δικαιολογημένη η αγορά 2$ εκ μέρους 
της, ακόμα και μετά τη σκέψη της Ανατολής. Έτσι 
η απόφαση που πήρε ήταν ότι οι Β/Ν δεν δικαιού-
νταν επανορθωτική βαθμολογία αφού δεν υπήρξε 
κάποια παράβαση από τη Δύση και άφησε το σκορ 
όπως ήταν. 
Ο άξονας του Β/Ν υπέβαλλε έφεση, όπως δικαιού-
ταν άλλωστε, και η Επιτροπή Εφέσεων με ψήφους 
2 προς 1 τον δικαίωσε και άλλαξε το αποτέλεσμα 
σε 1ΧΑ+1*=+380 για Β/Ν. Κατόπιν αυτού οι Α/Δ 
υπέβαλλαν προσφυγή κατά της απόφασης της Επι-
τροπής  Εφέσεων, όπως δικαιούνταν και αυτοί, και 
η Επιτροπή Προσφυγών, ομόφωνα, αναίρεσε την 
απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων επαναφέροντας 
το αρχικό αποτέλεσμα 3^-1*=-200 για Β/Ν.
 Όπως βλέπετε σε θέματα σκέψης πολλές φορές 
διίστανται ακόμα και οι απόψεις των διαιτητών, 
για αυτό και ανέφερα στο προηγούμενο άρθρο ότι 
οι κλήσεις για σκέψη είναι ο πονοκέφαλος όλων 
των διαιτητών.
Μια άλλη περίπτωση από το αρχείο των εφέσεων 

είναι η παρακάτω:
Β/Ν στη δεύτερη Μοίρασε η Δ  
                                                                          

* 14π+ με σπαθιά και ομαλή κατανομή
**  10π+ forcing αγορά
*** σκέψη από την Ανατολή

Και σε αυτήν την περίπτωση ακολουθήθηκε η νο-
μότυπη διαδικασία, δηλαδή κλήθηκε ο διαιτητής 
του αγώνα και του δηλώθηκαν τα γεγονότα. Αυ-
τός, αφού τα επιβεβαίωσε, ζήτησε να συνεχισθούν 
οι αγορές και η εκτέλεση. Στο τέλος της διανομής, 
της οποίας το αποτέλεσμα της ήταν 6#=-980 
για Β/Ν, οι Β/Ν τον ξανακάλεσαν και ζήτησαν 
επανόρθωση σε 5#+1, γιατί η Δύση είχε κάνει 
χρήση αθέμιτης πληροφορίας από τη σκέψη της 
Ανατολής. Ο διαιτητής του αγώνα δεν θεώρησε 
ότι υπάρχει μετάδοση αθέμιτης πληροφορίας 
και άφησε το σκορ να στέκει. Οι Β/Ν υπέβαλλαν 
έφεση η οποία έγινε, ομόφωνα, δεκτή από την 
Επιτροπή εφέσεων και το αποτέλεσμα άλλαξε σε 
5#+1=-480 για Β/Ν.

# J7
$ 7542
^ A10876
& 75

# Q954
$ AQ9
^ KQJ9
& K3

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AK1032
$ 6
^ 54
& AQ1086

# 86
$ KJ1083
^ 32
& J942

Όλοι πάσο

Νότος Δύση Bοράς Ανατολή

1&* πάσο 2#**
πάσο 2ΧΑ πάσο 3&
πάσο 3# πάσο 4XA
πάσο 5^ κόντρ 5#***
πάσο 6#

Όλοι πάσο
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MéÜ ãëõêéÜ Þôôá
Δημήτρης Ναθαναήλ

Η διανομή που στέλνω προέρχεται από 
τους Πανευρωπαϊκούς που έγιναν το 
1971 στην Αθήνα, στις αίθουσες του 
Ζαππείου. Η ελληνική ομάδα είχε μη παί-
ζοντα αρχηγό τον Γιώργο Γοργία, ενώ ο 
σύντροφός μου ήταν ο εκλιπών Γεώργιος 
Αναγνωστόπουλος. 

Μία διανομή πολύ «τυχερή»!...

Σε κάποιον από τους ελάχιστους αγώνες 
που πετύχαμε να σημειώσουμε ελαφρά 
ήττα είχα τα εξής φύλλα στη ∆ύση: 

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

Με όλους στη ζώνη και με μοιράζοντα το 
σύντροφό μου στην Ανατολή, οι αγορές 
εξελίχθηκαν ως εξής:

ή την επαναδήλωση του ανοίξαντος, που 
στις 3 πίκες του δικού του συντρόφου δή-
λωσε 3XA; 

To πακέτο των πληροφοριών για το χέρι 
της Ανατολής έδειχνε τα εξής ... ολίγα:

α) Πολλές κούπες, αλλά κακό χρώμα ...

β) Ο συμπαίκτης δεν φοβόταν μήπως 
τυχόν και «προδώσει» κάποια ντάμα στο 
χέρι του ... Αλλιώς δεν θα μιλούσε ...

γ) Αναζητούσε να με βοηθήσει να μην 
βγω τη ... «φύρα».

Με φαεινότητα και διαύγεια  στη σκέψη, 
βγήκα «πολύ φυσικά» το ... $2! ... ΤΡΕ-
ΜΟΝΤΑΣ. Και ας δούμε τώρα την πλήρη 
διανομή.

Ο εκτελεστής έβαλε τον Άσσο κούπα και 
έπαιξε το #Κ που έπιασε ο σύντροφός 
μου. Το γύρισμά του ήταν μικρό κούπα 
για να κόψω και με απορία είδε ότι έβαλα 
το Βαλέ, αντιλαμβανόμενος όμως άμεσα, 
ότι έτσι βρέθηκε ένα EXIT CARD, που δεν 
θα υπήρχε αν είχα βγει το Βαλέ... Το απο-
τέλεσμα ήταν μία μέσα για τον εκτελεστή 
και αρκετά IMP’s για την Ελλάδα, γιατί στο 
άλλο τραπέζι ο Βορράς (λόγω transfer) 
είχε βγάλει (3 πίκες + 1 ή 4 πίκες) το συμ-
βόλαιό του.

∆εν θυμάμαι τους αντιπάλους, αλλά μό-
νον μια γλυκιά ήττα με 13-17 ! ...

Ανατολή Νότος Δύση Bορράς

πάσο πάσο πάσο 2ΧΑ
3$ 3# πάσο 3ΧΑ
πάσο 4# πάσο πάσο
πάσο

# ΚQ
$ AK10
^ AQ75
& Q1054

# J94
$ J2
^ J9864
& A32

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# A
$ Q987653
^ K
& J976

# 10876532
$ 4
^ 1032
& K8

Έχουν γραφεί χιλιάδες βιβλία που μελετούν και αναλύουν την τεχνική του καλού παιξίματος. 
Όμως ο παράγων τύχη παίζει πάντα ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν αναφέρομαι μόνο στο να 
βρεις την επιθυμητή κατανομή των φύλλων, ή να βρεις κάποιο τρόπο παραπλάνησης του αντι-
πάλου. Υπάρχει και ο παράγων τύχη στο να είσαι στην κατάλληλη διάθεση, ώστε να μην παίξεις 
κάτι το αναμενόμενο και προφανές, αλλά να μπεις στη διαδικασία να αναλύσεις ότι πληροφορί-
ες έχεις από τις αγορές που προηγήθηκαν ως το τελικό συμβόλαιο, και να παίξεις ανάλογα.   

Τι συμπέρασμα μπορούσα να αποκομίσω 
από το αρχικό πάσο του συντρόφου μου, 
την παρεμβολή του στο άνοιγμα του 2XA 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
26/8 -2/9 2ο Διεθνές Φεστιβάλ Κρήτης*
30/8-6/9 ΣΛΑΜ – ΧΟΜ εκδρομικό  
7-9 Περιφερειακό Κεντρικής Ελλάδος (Βόλος)
14-16 *ΑΟΜΒ – ΟΑΑ (Κύπελλο Λαζόπουλου)
21-23 ΟΑΜΠΕΙ Φεστιβάλ Πειραιά
28-30 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών Γυναικών 

Áãùíéóôéêü ðñüãñáììá
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
5-7 Διασυλλογικό πρωτάθλημα (Γεν Συνέλευση)
12-14 Περιφερειακό Βορείου Ελλάδος
19-21 Κύπελλο Ελλάδος Ομάδων (προκριματικός)
26-28 ΚΟΑΜ Κύπελλο Αρβανιτάκη (Κέρκυρα)
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πρωταθλητές Γιώργος Ρούσσος

40Άμυνα για

# QJ1062
$ Q4
^ J10
& J986

# K873
$ J1097
^ Q32
& K5

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# A954
$ 8652
^ K76
& 72 

# -
$ AK3
^ A9854
& AQ1043

Μπορεί οι αγώνες ομάδων 
να είναι το σωστό, το υγιές 
μπριτζ αλλά τα ζεύγη έχουν 
άλλη γοητεία. Εδώ η τύχη 
είναι αποφασιστικότερος 
παράγων και ο 
τυχοδιωκτισμός στοιχείο του 
παιχνιδιού. Πέντε φορές στις 
δέκα, πριν πάρεις κάποιο 
τοπ  έχεις περάσει από το 
απόλυτο μηδέν.

Στον προκριματικό λοιπόν του Πανελληνίου Πρω-
ταθλήματος Ζευγών ανοίγουν δεξιά σου 1^, 1# 
αριστερά σου, 3& ο ανοίξας και 3ΝΤ ο απαντητής. 
Ο σύντροφος επιτίθεται με το 2$ και κατεβαίνει 
ο μορ :

πολλά καρά, κάτι που δεν ταιριάζει στην αγορά 
του.  Καρό;  Σίγουρα  θα παίξει τον J  αν  κρατάει 
J10x και η κατανομή του είναι 5-2-3-3. Προετοι-
μάσου, τότε, ψυχολογικά, για κάποιο «ψύχος» και 
πάψε να ασχολείσαι με τα καρά. Εγκαταλείποντας 
και τα καρά επικεντρώνεσαι στην πιθανότερη συ-
νέχεια που είναι σπαθί. Αποκλείοντας το γύρισμα 
καρό σαν κάτι που δεν είναι επείγον, έχεις τέσσερις 
εναλλακτικές. 1η και 2η : Να πάρεις αμέσως και να 
γυρίσεις κούπα ή να γυρίσεις πίκα, 3η και 4η : να 
διακινδυνέψεις το ντακ και  πάλι στην συνέχεια να 
γυρίσεις κούπα ή πίκα. Και όλα αυτά  σε συνδυασμό 
με το μέτρημα που θα σου δώσει ο σύντροφος.
Αποκρυστάλλωσες το σχέδιο σου και κλείνεις την 
μπάζα. Ο εκτελεστής κλείνει και αυτός την μπάζα 
και βάζει κάτω το 9&, ο σύντροφος ακολουθεί με 
το 2. Ζυγά.Τι σχεδίασες;
Ζυγά σημαίνει 2φυλλος ο σύντροφος και 4φυλλος ο 
εκτελεστής (δεν μπορεί να είναι 2φυλλος σπαθί και 
2φυλλος κούπα. Αν είχε 4 καρά, που είναι ελάχιστα 
πιθανό από την αγορά, θα έπιανε κούπα από κάτω 
και θα ξεκινούσε με Ασσο και λιμό καρό). Έχει άρα 
και τον &J. Αν πιάσεις, του δίνεις δυο ανεβάσματα 
και περισσεύει και σπαθί για κατέβασμα στον μορ. 
Αν έχει δυο ανεβάσματα το γύρισμα πίκα είναι 
πολύ επικίνδυνο. Ο σύντροφος δεν θα μαντέψει να 
γυρίσει καρό και ο εκτελεστής με το ένα ανέβασμα 
θα ρίξει τον Ρήγα σου και με το άλλο θα απολαύσει 
τις μετραρισμένες πίκες του για την ένατη μπάζα 
που του λείπει ή την καθοριστική άνω.
Βέβαια, αν όμως ο εκτελεστής κρατάει: # Q10xxx, 
$ Qx, ^ Kx, & J9xx το γύρισμα πίκα ρίχνει το 
συμβόλαιο, που είναι έτοιμο να βγει (με τρεις από 
κούπα, δυο από καρό και τέσσερις από σπαθί). Ναι 
αλλά σε αυτήν την περίπτωση τα 6& και βρίσκο-
νται και είναι τραβηχτά, ακόμα και με κατανομή 
4-2-3-4. Όχι, ο ̂ Κ είναι στα χέρια του συντρόφου. 
Προετοιμασμένος  για όλα αυτά αφήνεις το &9 να 
κερδίσει χωρίς την παραμικρή σκέψη. Μια μέρα 
με βροχή ο εκτελεστής θα κρατάει J10x στα καρά 
και θα χάσεις τον Ρήγα σου για το απόλυτο μηδέν. 
Ο εκτελεστής θα επωφεληθεί που έμεινε στο χέρι 
και θα εγκαταλείψει τα σπαθιά, για να ξεκινήσει 
την διπλοεμπάς στα καρά. Αργότερα, μην έχοντας 
άλλο τρόπο να έρθει στο χέρι του, θα τραβήξει τον 
& Α για να ανέβει με τον Βαλέ. Με ανακούφιση 
βλέπεις τον εκτελεστή να συνεχίζει σπαθί για την 
Ντάμα και το τοπ να αρχίσει να διαγράφεται στον 
ορίζοντα. Τώρα το γύρισμα πίκα είναι ακίνδυνο. 
Ο σύντροφος, που σου έχει τυφλή εμπιστοσύνη, 
ξέρει πως έχεις τον Κ και δοκιμάζεις τις πίκες. Με 
την Ντάμα δεν θα διακινδύνευες να πέσεις, στον 
πιθανό ΚJ του Βορρά. Πιάνει τον Άσσο του, γυρίζει 

# K873
$ J1097
^ Q32
& K5

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# -
$ AK3
^ A9854
& AQ1043

Ο εκτελεστής με γρήγορες κινήσεις βάζει μικρό 
από τον μορ, παίρνει το 9 σου με την Ντάμα του και 
πάει να κλείσει την μπάζα. Όμως εσύ τον σταμα-
τάς, με ανοιχτό το χαρτί σου, και σκέφτεσαι.
Κατά κανόνα από λιμά δεν βγαίνετε το τέταρτο 
αλλά το δεύτερο, όμως ο απίθανος σύντροφος 
έκρινε και για άλλη μια φορά το πέτυχε, πως ίσως 
είναι κρίσιμο να ξέρεις την κατανομή του μη αγο-
ρασμένου χρώματος. Όσο για την ποιότητα του 
χρώματός του, εκτιμάει πως μια και το jump shift 
είναι στον μορ, «χοντρές» κούπες θα εκτεθούν σε 
κοινή θέα και θα αποκαλύψουν την γύμνια της 
αντάμ. 
Ξεκινάει λοιπόν το μέτρημα, με δυο κούπες και τέσ-
σερις ή πέντε πίκες στα χέρια του εκτελεστή. Γιατί 
η πρώτη του κίνηση ήταν να αποκαλύψει την $Q 
και τι θα παίξει στην συνέχεια; Πίκα αποκλείεται. 
Ακόμα και με #QJ109, που θα βρει τα ανεβάσματα 
για να ρίξει Α και Κ; Εξάλλου αν εγκαταλείψει τα 
σπαθιά θα έχει σόλο ή 2φυλλο στο χρώμα, άρα 

παθητικά κούπα και ο εκτελεστής με μόνο ένα, 
πλεον, ανέβασμα στα σπαθιά είναι νεκρός.
Τα τέσσερα χέρια ήταν :

Η μοναδική πια ελπίδα του εκτελεστή είναι να 
βρει είτε και τα δύο ονόρια καρό στην Ανατολή 
(μια πιθανότητα), είτε 2φυλλο ονέρ στην Δύση 
(δυο πιθανότητες). Παίζει λοιπόν καρό προς το 
χέρι του και μετά θα τραβήξει τον Άσσο αλλά θα 
απογοητευθεί.
Τι θα γινότανε αν έπαιρνες αμέσως τον &Κ και 
γύριζες κούπα; Θα βγει το συμβόλαιο μπουκ, -400, 
κάτι που τελικά είναι καλό αποτέλεσμα, μια και ο 
ΒΝ βγάζει 5&+1=420.
Ο εκτελεστής θα ανέβει δυο φορές για την διπλο-
εμπάς των ^. Με γύρισμα πίκα πάλι θα βγει, με 
ένατη μπάζα από πίκα, απλά χρειάζεται ψυχραιμία 
μην μπερδευτείτε και του δώσετε δυο μπάζες στο 
χρώμα και απόλυτο μηδέν για τον άξονά σου.
Πως ήξερες ότι ο σύντροφος έχει τον # Α; Από 
την αγορά του Βορρά. Με  #AJ αντί για QJ10 θα 
έδινε φιτ με 4& και στα 4^ ή 4$ του Νότου θα 
κιουμπιντάριζε τον Άσσο του.
Καλύτερη εκτέλεση υπήρχε; Δύσκολο να το πει κα-
νείς. Θα έβγαινε αν εγκατέλειπε αμέσως την εμπάς 
στα σπαθιά και ξεκινούσε με την διπλοεμπάς των 
καρό. Στην συνέχεια θα ερχότανε στο χέρι του με 
σπαθί χαρίζοντας τον &Κ. Όμως αν ο &Κ ήταν 
στην θέση του, είχε εξασφαλίσει σχεδόν ζερό.
Γιατί δεν μπορεί να ξεκινήσει την διπλοεμπάς όταν 
έμεινε στο χέρι του με το &9; Γιατί τώρα είναι 
επικίνδυνο να πέσει. Ας υποθέσουμε πως ο &Κ 
στέκει 3φυλλος. Πιάνει η άμυνα το πρώτο καρό 
και γυρίζει πάλι κούπα. Καρφωμένος στο μορ, παί-
ζει Α και λιμό σπαθί και η άμυνα του τινάζει και το 
τρίτο κράτημα κούπα. Αν τώρα χρησιμοποιήσει το 
τέταρτο σπαθί του χεριού του για ανέβασμα κανείς 
δεν θα του βάλει τον Ρήγα, στο δεύτερο καρό του, 
και θα μείνει στο χέρι του για το μια μέσα.

(εσύ)
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Εξασκηθείτε
στην αγορά

# ΚQxx
$ xx
^ 109x
& A10xx

1.
# KJxxx
$ xxx
^ AQx
& Kx

2.

# Α10xx
$ KQx
^ AJxxx 
& χ

3.
# Qx
$ Q10xx
^ KQx
& AJxx

4.

# Kx
$ x
^ AKJ10xx
& Axxx

5.

# Ax
$ KQ1097
^ 10xxx
& xx

6.

# QJx
$ AKx
^ AQJ9
& Jxx

7.
# Ax
$ xxx
^ AKJx
& Qxxx

8.

Οι λύσεις των ασκήσεων στην σελίδα 21

Λουκάς Ζώτος

ÁÍÔÉÌÅÔÙÐÉÓÇ ÔÙÍ
ÁÍÏÉÃÌÁÔÙÍ ÖÑÁÃÌÏÕ

Η αγορά 2ΧΑ (Lebensohl), μετά 
το κοντρ του συντρόφου στο 
Weak – two των αντιπάλων, δεν 
είναι πάντα προάγγελος αδύνα-
του χεριού. Ας δούμε σε ποιες 
περιπτώσεις: 
α) Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο 
τεύχος εάν το χρώμα που θα αγοράσουμε 
μετά το 2ΧΑ (εκ μέρους μας) και 3& (απά-
ντηση του συντρόφου), μπορούσαμε να το 
αγοράσουμε στη κλίμακα 2 δεν δείχνουμε 
πλέον αδυναμία, αντίθετα δείχνουμε προ-
τασιακό χέρι, όπως είναι απόλυτα λογικό.
Π.χ. η αγορά: 

δείχνει τουλάχιστον 4φυλλο κούπα και 8 έως 
11 πόντους. Αν έχουμε πιο αδύνατο χέρι με 
κούπες θα αγοράσουμε, απλά, 2$. Αν έχου-
με πιο δυνατό χέρι με 5 τουλάχιστον κούπες 
θα αγοράσουμε άμεσα 3$ (φόρσινγκ για 
μανς). Τέλος, αν έχουμε 12+ πόντους και 
μόνο 4φυλλο κούπα δείτε την περίπτωση β’ 
παρακάτω.   
Με τη λογική, λίγο - πολύ, βγαίνουν και οι 
άλλες περιπτώσεις που χρησιμοποιούμε τη 
σύμβαση χωρίς να έχουμε αδύνατο χέρι: 

β) Αν μετά το 2ΧΑ και την απάντηση 3& 
κάνουμε κιουμπίντ δείχνουμε κράτημα στο 
χρώμα των αντιπάλων και ζητάμε το άλλο ή 
κάποιο μαζέρ (όταν το άνοιγμα είναι 2$). Η 
αγορά, σε κάθε περίπτωση, είναι φόρσινγκ 
για μανς (Stayman με κράτημα). Στη περί-

β Μέρος

Α)  Η ΣΥΜΒΑΣΗ LEBENSOHL ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ WEAK ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ

Ν Δ Β Α
2^ (Weak - two) κοντρ πάσο 2ΧΑ (Lebensohl)

πάσο 3& (καν. απαν.) πάσο 3$

πτωση που θέλουμε να φορτσάρουμε για 
μανς αλλά δεν έχουμε κράτημα θα κάνουμε 
κατευθείαν κιουμπίντ (χωρίς να περάσουμε 
από τα 2ΧΑ).  

γ) Αν μετά το 2ΧΑ και την απάντηση 3& 
αγοράσουμε 3ΧΑ δείχνουμε 16-18 πόντους 
μπαλανσέ και καλό κράτημα. Αν έχουμε 13 
έως 15 πόντους και κράτημα μπορούμε να 
αγοράσουμε αμέσως 3ΧΑ*, σύμφωνα και με 
το νόμο του fast arrival.  

Ολοκληρώνοντας για τη σύμβαση Lebensohl 
στο άνοιγμα weak των αντιπάλων είναι 
απαραίτητο να αναφέρουμε και όλες τις πε-
ριπτώσεις που ισχύει. Έτσι, αν δεν υπάρχει 
άλλη συμφωνία των συντρόφων: 

Lebensohl υφίσταται μετά από κοντρ του 
συντρόφου σε:

Οποιοδήποτε άνοιγμα στο επίπεδο 2 που δεί-
χνει ένα συγκεκριμένο 5φυλλο+ χρώμα και 
από αδύνατο χέρι έως και κανονικό άνοιγμα. 
Π.χ. στο άνοιγμα 2 σε μαζέρ που είναι αδύ-
νατη διχρωμία με πλευρικό μινέρ, ισχύει 
επίσης η σύμβαση. Οι περισσότεροι παίζουν 
Lebenshol και πάνω σε άνοιγμα 2^ multi (με 
ορισμένες αναγκαίες μικρομετατροπές). 

Προσοχή: Η σύμβαση Lebenshol πρέπει να 
παίζεται και μετά από κοντρ τελευταίας θέ-
σης είτε σε reopening είτε πάνω σε κοντρ σε 
πάσο ή διόρθωση είτε πάνω σε κοντρ σε άλλη 
αδύνατη αγορά ή αδύνατο ρελέ δεξιά.

Π.χ. Μετά από  2$- πάσο-πάσο-κοντρ-πάσο 
ή και μετά από 2^ (multi) – πάσο - 2$ 
(πάσο ή διόρθωση) – κοντρ – πάσο.
Σε reopening, όμως, το μάξιμουμ όλων των 
αδύνατων απαντήσεων ανεβαίνει κατά ένα 
πόντο.

* Πολλά βιβλία αναφέρουν την άμεση απά-
ντηση 3ΧΑ σαν αγορά που αρνείται κράτημα. 
Πιστεύω ότι η ανάπτυξη που παραθέτω εδώ 
είναι πιο λογική και καλύπτει, σχετικά ευκο-
λομνημόνευτα και παραστατικά, περισσότε-
ρα συνηθισμένα χέρια. Εάν έχουμε χέρι που 
θα πάει στη μανς χωρίς κράτημα ή μακρύ 
μαζέρ ξεκινάμε, λογικά, με κιουμπίντ.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Μετά από 2$ - κόντρ - πάσο:  



20

Κατηγορία open

Νέων

Κατηγορία 10-11

Κατηγορία 6-7

Κατηγορία 2-3

2007Κύπελλα Κύπελλα ΕΟΜΕΟΜ

Γυναικών

Κατηγορία 8-9

Κατηγορία 4-5

ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β  14927  927  42.3 
ΚΑΝΝΑΒΟΣ Π  11651  489  19.4 
ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ Α  11290  884  45.6 
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ  9227  553  30.2 
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ Ν  9170  552  32.0 

ΖΩΤΟΣ Λ  8332  607  37.3 
ΣΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Χ  8014  557  23.5 
ΡΟΥΣΣΟΣ Γ  7716  450  21.2 
ΜΑΝΩΛΑΣ Ι  7568  439  30.3 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Μ  7380  393  24.1 

ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β  14927  927  42.3 
ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ  6095  342  14.1 
ΣΟΦΙΟΣ Μ  4391  340  13.8 
ΔΑΡΚΑΔΑΚΗΣ Α  3410  290  6.7 
ΔΟΞΙΑΔΗΣ Κ  2097  160  7.1 

ΣΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Χ  8014  557  23.5 
ΒΕΛΩΝΗ Α  5376  201  7.3 
ΣΥΚΙΩΤΗ Χ  4705  406  16.6 
ΠΑΠΥΡΑΚΗ Μ  4376  224  7.9 
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Α  3736  240  15.5 

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Φ  6206  297  15.3 
ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ  6095  342  14.1 
ΜΟΙΡΑΣ Κ  5984  333  19.6 
ΠΑΠΥΡΑΚΗ Μ  4376  224  7.9 
ΑΡΓΥΡΟΥ Δ  3576  218  11.4 

ΣΟΦΙΟΣ Μ  4391  340  13.8 
ΖΑΜΠΟΥΟΤΣΚΙ Μ  3057  148  8.0 
ΜΟΥΛΙΟΥ Τ  3048  234  5.9 
ΚΟΤΑΡΑΣ Κ  3008  180  5.7 
ΠΕΖΑΝΑΚΗΣ Ν  2804  269  6.2

ΣΥΚΙΩΤΗ Χ  4705  406  16.6 
ΤΟΥΛΟΥΠΑΣ Ι  3162  222  5.5 
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Γ  2608  125  0.0 
ΜΠΑΝΙΚΑΣ Χ  2425  152  10.3 
ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Α  2343  115  2.5 

ΔΑΡΚΑΔΑΚΗΣ Α  3410  290  6.7 
ΝΕΣΤΟΡΑ Θ  3013  274  5.4 
ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ Γ  1632  70  3.5 
ΘΩΜΟΣ Δ  1613  60  3.4 
ΡΗΓΑΤΟΣ Ε  1462  132  4.0 

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Μ 3050 340 7,3
ΦΙΤΖΙΟΣ Κ 2084 106 3,9
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ 1026 0 1,3
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Τ 732 26 0,5
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Μ 717 45 1,5

Κατηγορία 1

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Π. 760 53 3,4
ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Η 512 26 1,6
ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ Γ 478 40 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ 466 51 
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Σ. 336 0

A’ Εξάμηνο
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Λύσεις των ασκήσεων της σελίδας 17

Μετά από 2$ - κόντρ - πάσο:

Εξασκηθείτε στην αγορά
ÁÍÔÉÌÅÔÙÐÉÓÇ ÔÙÍ
ÁÍÏÉÃÌÁÔÙÍ ÖÑÁÃÌÏÕ

# ΚQxx
$ xx
^ 109x
& A10xx

1.
# KJxxx
$ xxx
^ AQx
& Kx

2.

# Α10xx
$ KQx
^ AJxxx 
& χ

3.
# Qx
$ Q10xx
^ KQx
& AJxx

4.

# Kx
$ x
^ AKJ10xx
& Axxx

5.

# Ax
$ KQ1097
^ 10xxx
& xx

6.

# QJx
$ AKx
^ AQJ9
& Jxx

7.
# Ax
$ xxx
^ AKJx
& Qxxx

8.

1) 2ΧΑ. Δεν είναι σωστό να αγοράσουμε, 
μηχανικά, μόνο 2#. Αυτό θα κάναμε και αν 
είχαμε μηδέν πόντους ή και τρίφυλλο πίκα 
χωρίς άλλο τετράφυλλο μη αγορασθέν χρώ-
μα. Με τους 9 καλούς πόντους που έχουμε 
οφείλουμε να κάνουμε πρόταση. Έτσι ξεκι-
νάμε με 2ΧΑ Lebensohl και αν ο σύντροφος 
απαντήσει –συμβατικά- 3&(θα το κάνει με 
κάθε μίνιμουμ ή ενδιάμεσο κοντρ νταπέλ), 

5) 3$. Κιουμπίντ, φόρσινγκ για μανς, συνή-
θως χωρίς κράτημα. Αν ο σύντροφος αγο-
ράσει 3# ή 3ΧΑ θα αγοράσουμε τώρα 4^ 
δείχνοντας το χέρι μας και αφήνοντας χώρο 
για διερεύνηση του, πολύ πιθανού, σλεμ.

6) Πάσο. Για να μη ξεχνιόμαστε. Οποιοσδή-
ποτε και αν είναι ο συσχετισμός των μανς το 
πάσο θα γράψει ένα ικανοποιητικό νούμερο 
στη μεριά μας. Αν έχουμε μανς ο σύντρο-
φος θα έχει ισχυρό χέρι, οπότε είναι σχεδόν 
σίγουρο ότι θα την καλύψουμε. 

7) 2ΧΑ. Και, πάνω στο 3&, 3ΧΑ. Έτσι θα 
δείξουμε 16-18 πόντους μπαλανσέ και 
κράτημα στο weak των αντιπάλων. Επίσης 
παραστατική αγορά, για να μη χαθεί κάποιο 
σλεμ.

8) 3$. Κιουμπίντ. Στη πιθανή αγορά 3# 
από το σύντροφο θα αγοράσουμε 3ΧΑ 
δείχνοντας μπαλανσέ χέρι, χωρίς όμως 
κράτημα κούπα (αφού, με κράτημα, έχου-
με πολλές άλλες αγορές στη διάθεσή μας). 
Να σημειωθεί ότι πάνω στο κιουμπίντ ο 
σύντροφος δεν έχει λόγο να αγοράσει πο-
σοτικά, πηδώντας π.χ. στις 4 πίκες, αφού η 
αγορά, έτσι και αλλιώς, είναι φόρσινγκ για 
μανς. 

Λουκάς Ζώτος

θα αγοράσουμε τώρα 3#. Αφού το χρώμα 
μας μπορούσε να αγοραστεί στο επίπεδο 2 
θα πάρει το μήνυμα ότι έχουμε προτασιακό 
χέρι. 

Ακόμα και αν ο σύντροφος δεν πει 3&αλλά 
αγοράσει 3^ (κοντρ και μίλημα) ή 3$ 
(κιουμπίντ), πάλι θα πούμε 3#, δείχνοντας 
κατ’ ελάχιστο αυτό που έχουμε. 

2) 3#. Φόρσινγκ με 5φυλλο τουλάχιστον 
πίκα. Είναι αγορά που μπορεί να μας φανεί 
εξαιρετικά χρήσιμη ιδίως για να βρούμε 
ένα καλό σλεμ ή ακόμα και τη σωστότερη 
μανς.

3) 2ΧΑ. Με την προοπτική να κάνουμε 
Stayman με κράτημα. Στη συνήθη απάντη-
ση 3& θα κάνουμε κιουμπίντ 3$ δείχνο-
ντας 4φυλλο πίκα και κράτημα κούπα. Αν ο 
σύντροφος αρνηθεί τις πίκες και αγοράσει 
3ΧΑ, με το συγκεκριμένο χέρι θα πούμε 
πάσο. Να σημειωθεί ότι τα ΧΑ τα παίζει το 
δικό μας χέρι (ξεκινήσαμε με 2ΧΑ) οπότε 
και φουρκέτα να έχουμε στις κούπες είναι 
προστατευμένη.

Αν ήμασταν λίγο πιο δυνατοί σε πόντους 
θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε – για να 
ψάξουμε το σλεμ - αγοράζοντας 4^, οπότε 
πλέον θα τα έχουμε δείξει όλα.  

4) 3ΧΑ. Η φυσική μας αγορά. Με το συγκε-
κριμένο χέρι ούτε βλέψεις για σλεμ έχουμε 
ούτε κάτι άλλο θέλουμε να παίξουμε. Εκτός 
αν ο σύντροφος έχει άλλη γνώμη. Εμείς 
πάντως έχουμε δείξει το κράτημα και τους 
πόντους μας.
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ìðñßôæ

# AJ2
$ A5432
^ A87
& A2

# K10
$ KQJ109
^ Q
& QJ943

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 987
$ 876
^ J65432
& 5

# Q6543
$ -
^ K109
& K10876

Το double dummy πρόβλημα του 
προηγούμενου τεύχους αποδείχτηκε 
ιδιαίτερα δύσκολο. Μέχρι τη στιγμή, 
τουλάχιστον, που στάλθηκε το 
περιοδικό στο τυπογραφείο μόνο 
η Ρίτα Αναστασίου (συγχαρητήρια 
και για την άψογη ανάλυση) και ο 
Κώστας Μπόζεμπεργκ βρήκαν τη 
λύση.  

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 (***)

Από την σγορά  τα καρά φαίνονται 
μοίρασμένα 4-1 και αν προσπαθήστε να 
τα μετράρετε κινδυνεύετε να σας παίξουν 
3 γύρους ατού (αν τα ατού είναι 3-1). Από 
την άλλη, παρά το άνοιγμα της Δύσης δεν 
είναι καθόλου σίγουρο ότι η εμπάς σπαθί 
δουλεύει. 
Αφού ο Άσσος καρό έγινε μπάζα ο τρόπος 
εκτέλεσης που σας εξασφαλίζει σε 

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

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 (**)
# Q3
$ A32
^ AK652
& 632

# J754
$ 765
^ 97
& QJ104

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# K1098
$ 4
^ QJ108
& 987

# A2 
$ KQJ1098
^ 43
& AK5

# 108763
$ 7
^ 872
& AQ93

# A5
$ K952
^ KQJ9
& 762 

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 42
$ QJ1064
^ 5
& K10854

# KQJ9
$ A83
^ A10642
& J

Ομάδες. 
ΒΝ στη δεύτερη,  μοίρασε ο Ν Ομάδες. 

Όλοι στη δεύτερη,  μοίρασε η Δ
ένα κατέβασμα στο μορ για να 
εκμεταλλευτείτε το πέμπτο καρό, 
ακόμα και αν τα ατού των αντιπάλων 
είναι μοιρασμένα δυο – δυο. Εξάλλου 
κάθε πιθανότητα για παιγνίδι 
“elimination και throw in” φαίνεται 
καταδικασμένη σε αποτυχία, εναντίον 
προσεκτικών αντιπάλων. 
Η λύση είναι απλή, σαν το …αυγό 
του Κολόμβου. Αντί να αρχίσετε 
να κόβετε καρά παίζετε πρώτα 
ένα, μόνο, ατού (φυλάτε σαν κόρη 
οφθαλμού τον Άσσο του μορ) και, στη 
περίπτωση που ακολουθήσουν και οι 
δυο αντίπαλοι, αφήνετε ένα καρό (το 
πρώτο που θα παίξετε) έξω! Κερδίζετε 
οποιοδήποτε γύρισμα, παίζετε Άσσο 
καρό και καρό που κόβετε στο χέρι 
σας και κατεβαίνοντας με το τρίτο 
γύρο ατού  στο μορ καρπώνεστε τον 
καρπό (ή το καρό) της εμπνευσμένης 
εκτέλεσής σας.
Εάν στο πρώτο ατού που θα παίξετε 
δείτε ότι τα αυτά είναι 4-0, μαζέψετε 
τα όλα  και αφήσετε πάλι ένα καρό 
έξω, ελπίζοντας πλέον μόνο στο 3-3. 

κάθε, σχεδόν,  περίπτωση είναι να 
παίξετε το χέρι cross ruff, ώστε να 
πραγματοποιήστε 7 λεβέ στα ατού, 3 
Άσσους και το συμβόλαιό σας. 
Προσοχή όμως, ακόμα και εδώ 
ελλοχεύει ο κίνδυνος. Μόλις πάρετε 
τον Άσσο καρό είναι λάθος να 
παίξετε Άσσο κούπα και κούπα να 
κόψετε, γιατί μετά από Άσσο σπαθί 
και σπαθί κοφτό, κούπα κοφτή και 
σπαθί κοφτό στο χέρι σας δεν έχετε 
τρόπο να επανέρθετε στο μορ για 
να παίξετε το τέταρτο σπαθί, πριν 
οι αντίπαλοι πάρουν χέρι και σας 
ενώσουν τα ατού!
Το σωστό “timing” είναι λοιπόν να 
ξεκινήσετε το cross ruff  παίζοντας 
στη δεύτερη λεβέ Βαλέ σπαθί στον 
Άσσο και σπαθί κοφτό στο χέρι σας. 
Εφόσον έχετε τα μεγάλα ατού είστε 
απόλυτα ασφαλείς.

Συμβόλαιο: 6#

Αντάμ: $K

Ο εκτελεστής πρέπει να βάλει μικρή 
κούπα από το μορ και να κόψει στο χέρι 
του. Κάνοντας δυο φορές την εμπάς του 
Ρήγα ατού στη ∆ύση, ο Νότος, κατεβαί-
νει άλλες δυο φορές στο μορ και κόβει 
άλλες δυο μικρές κούπες στο χέρι του. 
Στο σημείο αυτό η Ανατολή έχει μείνει 
με το μετρ #9 ενώ ο μορ έχει ακόμα το 
#2 και Νότος και ∆ύση δεν έχουν κα-
νένα ατού. Τώρα ο Νότος παίζει από το 
χέρι του τον Ρήγα καρό, μαζεύοντας την 
Ντάμα της ∆ύσης, και συνεχίζει με σπαθί 
στον Άσσο και το 2 ατού, δίνοντας χέρι 
στην Ανατολή. Η τελευταία έχει μείνει 
μόνο με καρά και αναγκάζεται να παίξει 
από τον Βαλέ της. Εαν παίξει μικρό, στο 

τρίτο καρό (τον Άσσο), που παίζεται από 
το μορ, η ∆ύση σκουιζάρεται σε κούπες 
– σπαθιά. Η τελική φάση: 

Καλλιτεχνικό
# -
$ A5
^ A
& 2

# -
$ QJ
^ -
& QJ

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# -
$ -
^ J654
& -

# -
$ -
^ 9
& K108

Στον Άσσο καρό που θα παιχτεί η ∆ύση 
θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη φύλα-
ξη, είτε στις κούπες, είτε στα σπαθιά.

Εάν η Ανατολή, όταν κλειστεί, γυρίσει τον 
Βαλέ καρό (το καλύτερο παίξιμο), τότε ο 
εκτελεστής παίρνει με τον Άσσο καρό και 
παίζει τον Άσσο κούπα διώχνοντας το ^9 
από το χέρι του. Στο ^8 που ακολουθεί 
από το μορ η ∆ύση σκουιζάρεται κατά 
τον ίδιο τρόπο.

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1^ πάσο 1$ 1#

2$ 4# όλοι πάσο

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1$

πάσο 2^* πάσο 3$
πάσο 4$ πάσο 4XA

πάσο 5$ πάσο 6$
όλοι πάσο

Αντάμ: &Q
Αν τα καρά είναι 3-3 θα έχετε πρόβλημά μόνο 
αν τα ατού είναι μοιρασμένα 4-0 (πιθανότητες 
10%).   Όμως αν τα καρά είναι 4-2 σας λείπει 

* Φόρσινγκ μανς

Αντάμ: ^Κ



23

ΔιαγωνιστείτεΔιαγωνιστείτε  

 με τους πρωταθλητέςπρωταθλητές
Λουκάς Ζώτος

Πρόβλημα 1ο 

Ενδιαφέρουσες διανομές που παίξατε ή υποπέσανε 
στην αντίληψή σας και που αφορούν πρόβλημα στην 

αγορά ή στην αντάμ είναι ευχαρίστως ευπρόσδεκτες. Αυ-
τές μπορείτε να τις  στείλετε, είτε με φαξ στην ΕΟΜ (210 
7480403), είτε στα email: manager@hellasbridge.org και 
magazine@hellasbridge.org, είτε με οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο. 
Οι απαντήσεις σας στον διαγωνισμό μπορούν να στέλνο-
νται με τον ίδιο τρόπο ή μέσω της ιστοσελίδας της EOM 

(www.hellasbridge.org) όπου μπορείτε να γράφετε 
απευθείας και τα σχόλιά σας. Υπάρχει σύνδεση (link) και 
στο site του ΟΠΑΦ (www.opaf.org). 
Στο πάνελ του τεύχους αυτού συμμετέχει o Βασίλης Βρού-
στης που πρώτευσε στη βαθμολογία  του προηγούμενου 
διαγωνισμού και, εκτάκτως, ο Σέρβος Drazen Parezanin, 
πολλές φορές μέλος της εθνικής ομάδας της χώρας του, 
που συμμετείχε στο φετινό Φεστιβάλ Χαλκιδικής (δυστυ-
χώς δεν έγραψε σχόλια στις απαντήσεις του).

Μια καθόλου σπάνια αγορά που μας δίνει όμως την 
ευκαιρία να επιλύσουμε (φαντάζομαι μαζί με τον 
σύντροφό μας) αρκετά θεωρητικά θέματα. Όταν 
το κάνουμε αυτό η σωστή απάντηση θα φανεί πιο 
προσιτή. Ξεκινάμε λοιπόν:
Θέμα 1ον: Τι δύναμη δείχνει η Ανατολή; Όλοι συμ-
φωνούν ότι πρέπει να έχει  19 – 20 (21) πόντους, 
καλό κράτημα και ομαλή ή ημι-ομαλή κατανομή.
Θέμα 2ον: Πρέπει να πάμε μανς; Ναι, το άθροισμα 
των πόντων, το πεντάφυλλο χρώμα, συν το γεγο-
νός ότι η δύναμη της άμυνας είναι συγκεντρωμένη 
σε ένα χέρι, όλα συνηγορούν ότι πρέπει να αγορα-
στεί η μανς. 
Θέμα 3ον: Είναι η αγορά 3 κούπες από εμάς φόρ-
σινγκ; Όχι λέει η πλειοψηφία των εξπέρ, καθώς το 
χέρι μας θα μπορούσε να ήταν άγραφο σε πόντους, 
με 6φυλλο κούπα. 
Αφού επιλύσαμε τα βασικά προβλήματα ας δούμε 
τις πιθανές απαντήσεις:

Δ.Διονυσόπουλος: 3&. Έχω αρκετά για να 
αποδεχτώ την πρόταση. Προτιμώ το 3#, από το 
άμεσο 3ΧΑ, για να διερευνήσω το πιθανό 5-3 φιτ 
κούπα.
Μ.Καραμανλής: 3&. Το 3 κούπες δεν νομίζω 
ότι είναι φόρσινγκ και το χέρι αυτό φαίνεται να 
αξίζει για μάνς οπότε περιμένουμε να δούμε. Αν 
ακούσουμε 3 κούπες, δηλαδή τρίφυλο φίτ, θα 
πάμε 4 κούπες αλλιώς θα κατασταλάξουμε στα 
3ΧΑ.
Γ.Ρούσσος: 3&. Ο σύντροφος έχει 19-20π. μίνι-
μουμ γι’ αυτό θα πάω μανς. Με τόσο πολύ φύλλο 
δεν είναι υποχρεωμένος να έχει 3φυλλο κούπα. 
Έτσι δεν ξέρω αν πρέπει να δηλώσω 4$ ή 3ΝΤ. 
Με την πρώτη μου αγορά στην κλίμακα του ενός, 
λιμιτάρισα το χέρι μου κάτω από 7π., έτσι  το 3& 
δεν θα παρεξηγηθεί και ο σύντροφος θα βοηθή-
σει τις κούπες, θα κλείσει στα 3ΝΤ ή θα προτείνει 
μανς στις πίκες, στο 4-3.
Σ.Λιαράκος: 3&. Ευέλικτη αγορά. Θα μάθουμε 
αν υπάρχει το 3φυλλο κούπα για να αποφασί-
σουμε την σωστή μανς. Το 2ΧΑ δεν δείχνει απλά 
18-19 αλλά ένα γεμάτο 20-22 μιας και έχει ήδη 
ανέβει στο επίπεδο 2.
Θα έλεγα ότι δείχνει 19-21 γιατί με 18 θα είχε πα-
ρεμβληθεί 1ΧΑ (με περισσότερους μπορεί να δή-
λωνε μόνος του τη μανς ή θα έκανε κιουμπίντ).
Γ. Προκοπίου: 3&. Η άλλη επιλογή είναι να 
δώσω κατευθείαν τα 3ΧΑ για να εκτελέσει το δυ-
νατό χέρι. Αν η Ντάμα μου ήταν σπαθί, αυτήν την 
αγορά θα επέλεγα.
Α.Καπαγιαννίδης: 3&. Για να διαλέξουμε που 
θα παιχτεί η μανς. Ίσως στις 3 κούπες πω 3ΧΑ.
Ίσως αυτή είναι η καλύτερη αγορά αν πει 3$. Έτσι 
θα τα δείξουμε όλα (5φυλλο κούπα και μπαλανσέ, 

αλλιώς γιατί είπαμε 3&;)! Τα 3ΧΑ ίσως είναι το καλύ-
τερο συμβόλαιο ακόμα και αν έχει 3φυλλο φιτ.
Γ.Παπακυριακόπουλος: 3ΧΑ. Επιθετικά λόγω 
ομάδων στη 2η.
Πρόβλημα 2ο 

# Q85
$ K10732
^ 654
& 94

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος

πάσο 1& κοντρ πάσο

1$ 2& 2ΧΑ πάσο
;

OìÜäåò – üëïé óôç äåýôåñç

# Κ962
$ 82
^ Α9
& ΑΚ986

B

N
A∆

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

ÏìÜäåò – ÁÄ óôç äåýôåñç
Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
3& 10 12 36%
3ΧΑ 7 2 7%
3$ 6  43%
πάσο 6  14%

Πολύ δύσκολο πρόβλημα. Από τη μια δεν είναι 
ωραίο να «κρεμάμε» τον πάρτνερ που έκανε 
reopening με την οικονομικότερη αγορά (όντας, 
μάλιστα, πασαρισμένος) από την άλλη σε κανέναν 
δεν αρέσει και ούτε είναι αποδοτικό να χάνει μανς 
στη δεύτερη, σε αγώνες ομάδων. Δεδομένου ότι ο 
Βορράς έχει περάσει επίσης πάσο, βρίσκω αρκετά 
λογικό να κάνουμε μια προτασιακή κίνηση, διαφω-
νώ όμως με τον τρόπο που διάλεξε η πλειοψηφία 
(κιουμπιντ), γιατί δεν αφήνει σχεδόν καθόλου 
χώρο στον σύντροφο και μπορεί να τον παρασύρει 
στην καταστροφή, νομίζοντας ότι υπάρχει φιτ στις 
κούπες. 

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
3^ 10 8 29%
3& 8 3 21%
πάσο 6 2 29%
2ΧΑ 6 1 21%

* weak
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Φ.Σκουλαρίκης: 3^. Πάλι ομάδες και δεύτερη, 
άρα πάλι πάμε για μια πιθανώς οριακή μανς. Με το 
3^ προσπαθώ καταρχήν να δώσω την εκτέλεση 
στο συμπαίκτη για τα 3ΧΑ (π.χ., αν έχει κάτι σαν 
Qxx στο καρό), αλλά επίσης αφήνω και μια πιθανό-
τητα να σταματήσουμε στις 3$ (αν ο συμπαίκτης 
επαναδηλώσει απλώς το χρώμα του). Είναι σημα-
ντικό το ότι ο συμπαίκτης είναι πασσαρισμένος, 
άρα ΔΕΝ έχει καλό 6φυλλο χρώμα στην κούπα.
Α.Φίλιος: 3^.Με τόσα κοντρολ, επιβάλλεται να 
γίνει προσπάθεια.
Γ. Προκοπίου: 3^. Αν είναι παγίδα το «ομάδες, 
στη δεύτερη» εγώ πέφτω ευχαρίστως μέσα. Τίποτα 
δεν αποκλείει να βρω απέναντι δεύτερο κράτημα 
καρό, οπότε τα 3ΧΑ είναι το μόνο συμβόλαιο που 
θέλω να παίζω. Το αρχικό πάσο του συμπαίκτη δεν 
αποκλείει, όμως απομακρύνει, το γεγονός να είναι 
η κούπα 6φυλλη.
Είναι πράγματι παγίδα, όπως θα δούμε στο επόμενο 
τεύχος.
Α.Σαπουνάκης: 3^. Με την αγορά 3^ ζητάμε 
από τον σύντροφο περαιτέρω περιγραφή. Αν ο 
σύντροφος δεν έχει κράτημα καρό και αγοράσει 
3$ θα αγοράσω 3ΧΑ, δείχνοντας συγχρόνως και 
κάποιο στοιχειώδες φιτ στην κούπα.
Έτσι όμως φτάσαμε πολύ ψηλά. Ακόμα και στο επί-
πεδο 3 το κοντρ παραμονεύει. Προσωπικά προτιμώ 
την παρακάτω αγορά:
Μ.Καραμανλής: 3&. Να εκτιμήσει ο συμπαίκτης 
το χέρι του. Πιστεύω ότι είναι πιο περιγραφική 
αγορά από το “σύνηθες” 3^. Ο συμπαίκτης με 
κάποιο κρατηματάκι στα καρά και κάτι συμπαθη-
τικό στα σπαθιά θα πει 3ΧΑ ενώ με κάποιο φιτ και 
ενδιαφέρον χέρι θα πει 3^ και τέλος με αδύνατο 
χέρι θα πει πάσο ή 3$.
Την ίδια αγορά έκαναν και οι Α. Αθανασιάδης, Β.Βρού-
στης ενώ ο D. Parezanin ήταν ο μόνος από το πάνελ 
που προτίμησε την αγορά 2ΧΑ. Η τελευταία εναλλακτι-
κή είναι αυτή που συνήθως θα κερδίσει imp’s:
Σ.Λιαράκος: πάσο. Αυτήν την οριακή μανς δεν 
πειράζει κι αν την χάσουμε. Αν πετύχουμε τον 
σύντροφο να μην άνοιξε weak γιατί είχε 6-4 στα 
μαζέρ, γκίνια. Σαν 2η επιλογή 2ΧΑ.
Π. Αγγελόπουλος (αναγν.): πάσο. Ο σύντροφος 
έκανε μια αγορά συναγωνιστική, είναι από πάσο 
και μπορεί να έχει 8-9 πόντους.

Απόλυτη ισοψηφία στο πάνελ. Η σωστή απάντηση 
είναι περισσότερο θέμα στυλ του καθενός (ή του 
ζεύγους) παρά θέμα θεωρίας. Προσωπικά προτιμώ 
πάντα να δείχνω πρώτα τα χέρι μου και το φιτ πριν 
κάνω μια ενέργεια που μπορεί να είναι τελική, σε 
τόσο χαμηλό μάλιστα επίπεδο. Το κιουμπίντ 2^ 
δείχνει 4φυλλο τουλάχιστον φιτ στα σπαθιά και 
αφήνει όλα τα ενδεχόμενα μανς ή σλεμ ανοικτά. 
Συγχρόνως εμποδίζει τους αντίπαλους να βρούνε 
το δικό τους φιτ στις πίκες. 
Α.Σαπουνάκης: 2^. Οι αντίπαλοι έχουν του-
λάχιστον 8φυλλο φιτ στην πίκα, οπότε δε θα 
εισπράξω πολλά στη μια πίκα που μάλλον θα 
διαφύγουν, αν περάσω trap πάσο. Θα προτιμήσω 
να δείξω άμεσα το φιτ σπαθί και να μην μπλέξω 
σε περιπέτειες.
Γ.Παπακυριακόπουλος: 2^. Με σόλο πίκα και 
φιτ δεν ονειρεύομαι τιμωρία στο επίπεδο 1.
Φ.Σκουλαρίκης: 2^. Αφού τιμωρία δεν πρό-
κειται να απολαύσουμε (με σόλο πίκα οι αντίπα-
λοι έχουν σίγουρα διαφυγή), καλύτερα να εξηγή-
σουμε στο συμπαίκτη ότι έχουμε φιτ και φύλλο.
Β. Βρούστης: 2^. Και μετά 3ΝΤ. Αν είχα άλλο 
ένα σπαθί θα έλεγα 3#, το πάσο δεν μου αρέσει 
αφού έχουν σίγουρα φιτ πίκα. 
Σ.Λιαράκος: 2^. Το να περάσεις trap pass, 
ξέροντας ότι οι αντίπαλοι έχουν 8+ πίκες και 
έχοντας φιτ στο άνοιγμα του συμπαίκτη, ζητάει 
μπελάδες. Σπλίντερ χαμηλά (αν υπήρχε) θα μας 
έλυνε τα χέρια, αν και μας λείπει ένα σπαθάκι.
Το άλλο μισό πάνελ πάντως προτίμησε να «τη στή-
σει», κυρίως γιατί οι αντίπαλοι είναι στη δεύτερη, 
με αβέβαια αποτελέσματα:
Μ.Βλαχάκη: πάσο. Επειδή το φιτ στα σπαθιά δεν 
είναι σίγουρο και είναι ζεύγη προτιμώ το πάσο.
Γ.Ρούσσος: πάσο. Και βλέπουμε.
Δ.Διονυσόπουλος: πάσο. Δεν μπορώ να φα-
νταστώ καλύτερο χέρι για trap pass, οι αντίπαλοι 
είναι στη 2η και ο σύντροφος είναι σίγουρο ότι 
θα ξανανοίξει την αγορά, μια και είναι κοντός στο 
καρό. Δεν έχω βέβαια και πολλές ελπίδες το τε-
λικό συμβόλαιο να είναι 1^ κοντρέ. Πιθανότατα 
οι αντίπαλοι θα διαφύγουν στις πίκες και τότε θα 
έχω το – πιο δύσκολο – πρόβλημα για το ποιος 
είναι ο καλύτερος τρόπος να ξανανοίξω την αγο-
ρά (3# ή κοντρ).
Προφανώς 3#. Όχι πάντως κοντρ, προς Θεού. Όσο 
για το πρώτο, έχω δει πολύ (και πολλά) καλύτερα 
trap pass.
Α.Αθανασιάδης: πάσο. Μεταθέτοντας το πρό-
βλημα για λίγο αργότερα. Όταν ο σύντροφος πει 
κοντρ.

Μ.Καραμανλής: πάσο. Δεν βλέπω το δίλημ-
μα… ακόμα και 200 να γράψουμε δεν θα είναι 
κακό σκόρ ενώ, σε περίπτωση διαφυγής των 
αντιπάλων στις πίκες, αγοράζοντας στην συνέ-
χεια θα έχουμε περιγράψει καλά το χέρι μας.
Αν γράψεις μόνο 200 σου υπόσχομαι ότι θα πάρεις 
πολύ κάτω από το μέσο όρο. Αν μάλιστα ο σύντρο-
φος έχει #Αχχχ, $ΚQχχ, ^- & ΚQJxx, ή κάτι πα-
ρόμοιο και το σλεμ είναι δειχτό, «βράσε όρυζα». 

Πρόβλημα 4ο 

Πρόβλημα 3ο 

# 7 
$ J42
^ ΑΚ953
& Α965

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
  1& 1^
; 

Æåýãç – ÂÍ óôç äåýôåñç

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
πάσο 10 7 50%
2^ 10 7 43%
2ΧΑ 5  7%

# J1093 
$ J8
^ K84
& A532

B

N
A∆

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

ÏìÜäåò – ÁÄ óôç äåýôåñç

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
3ΧΑ 10 12 43%
3$ 7 2 21%
4^ 7  14%
5^ 7  7%
4& 5  7%
πάσο 5  7%

Το τι έγινε όταν πρωτοπαίχτηκε η διανομή αυτή 
θα δούμε στο επόμενο τεύχος, στη στήλη «μια 
διανομή, μια ιστορία». Σας προϊδεάζω πάντως ότι 
το πρόβλημα δεν ήταν μόνο αγοραστικό αλλά και 
αμυντικό!
Κανείς από το πάνελ δεν τόλμησε να κινηθεί πάνω 
από τα 3ΧΑ, παρότι η αγορά 4^ είναι θεωρητικά 
φόρσινγκ και τα 5^ είναι πραγματοποιήσιμα με 
πολλά χέρια (ίσως και τα 6^, με ορισμένα ειδικά 
χέρια). Ο λόγος είναι ότι, παρ’ όλα αυτά, τα 3ΧΑ εί-
ναι η πιθανότερη μανς και, πάντα με τις πιθανότη-
τες, ο σύντροφος φαίνεται να έχει το πολυπόθητο 
κράτημα στις κούπες.  Δυστυχώς είναι μια από τις 
σπάνιες περιπτώσεις στο φυσικό που, παρότι οι 
αντίπαλοι δεν μπαράζωσαν, χώρος για διερεύνηση 
δεν υπάρχει. 
Η διανομή έδωσε ευκαιρία για χιούμορ,…
Γ.Παπακυριακόπουλος: 3ΧΑ. Ντρέπομαι που 
δεν κρατάω κούπα αλλά δεν θα το ξανακάνω 
(μάλλον).
γνωμικά,… 
Σ.Λιαράκος: 3ΧΑ. Όπως λένε και οι Αμερικανοί 
“I bid where I live”. Αγοράζω αυτό που πιστεύω 
ότι βγάζουμε. Άσε που με AQx κούπα τα παίζει και 
το σωστό χέρι.
Φ.Σκουλαρίκης: 3ΧΑ. “Κάνε με σοφό να σε κάνω 
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πλούσιο”. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχω στον $Α 
και λιμά στο σπαθί (για να πω 3#), αλλά τώρα 
απλώς δηλώνω τη μάλλον πιθανότερη μανς.
…όπως και νέες συμβάσεις:
Α.Αθανασιάδης: 3$. Για να πει 3ΧΑ αν έχει 
κράτημα. Αν πει 3#, ανεξάρτητα αν δίνει προτε-
ραιότητα στην 3φυλλη πίκα ή στο κράτημα κού-
πα, θα πω 3ΧΑ. Θα καταλάβει ότι η αγορά μου δεν 
ζητούσε 3φυλλο φιτ αλλά κράτημα στις κούπες 
και θα συνεχίσει ανάλογα… 
Το λογικό, με τον ελιγμό αυτόν, είναι να καταλάβει 
ότι λείπει το κράτημα σπαθί. Και, συνεχίζοντας την 
βαθιά ανάλυση, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι 
το κατευθείαν 3ΧΑ έχει κράτημα σπαθί αλλά μπο-
ρεί να μην έχει κράτημα κούπα(!): 
Γ. Προκοπίου: 3XA. Αυτή η αγορά στο σύστημά 
μου υπόσχεται κράτημα σπαθί αλλά όχι υποχρε-
ωτικά κούπα. Ο Βαλές κούπα ίσως να σημαίνει ότι 
τελικά δεν είναι το κακό χέρι που τα παίζει τα ΧΑ 
και κάνει την πλάστιγγα να γείρει εναντίον της 
μανς στα καρά.
Δ.Διονυσόπουλος: 3ΧΑ. Δεν είμαι καθόλου 
χαρούμενος με το Jx κούπα, όμως δεν βλέπω 
καλύτερη εναλλακτική αγορά. Το να αγοράσω 4 
ή 5^ το βρίσκω υποδεέστερο. Με τα ενδιάμεσα 
φύλλα μου, η μανς στα χωρίς ατού θα πρέπει να 
είναι καλύτερη, αν δεν χάνω τις 5 πρώτες. Άλ-
λωστε ο σύντροφος ξέρει ότι η αγορά μου δεν 
υπόσχεται κράτημα κούπα. Δυστυχώς το ξέρουν 
και οι αντίπαλοι.
Συμπερασματικά, γι’ αυτή την αγορά…:
Α.Φίλιος: 3ΧΑ. Το να μάθουμε αν ο συμπαίκτης 
κρατάει κούπα είναι αδύνατο. Έτσι ονομάζουμε 
το συμβόλαιο που πιστεύουμε ότι είναι καλύτερο. 
Μη ξεχνάμε ότι γίνονται και λάθη στην άμυνα, ει-
δικά στην αντάμ.
…και για την σημαντικότερη εναλλακτική της:
Σ. Παντελής (αναγν.): 4^. Το 3ΧΑ είναι πιο 
απλή αγορά (και πιο εμπορική, βγαίνει  πιο συχνά 
απο το 5^) αλλα το 4^ μου δίνει το πλεονέκτη-
μα να βρω και το σλεμ (μερικές φορές).

Πρόβλημα 5ο 

Και πάλι καλούμαστε να αποφασίσουμε ουσιαστικά 
μεταξύ 2 αγορών. Είτε να πούμε πάσο και όσα ει-
σπράξουμε (οι αντίπαλοι είναι στη πρώτη και εμείς 
στη δεύτερη), είτε να αγοράσουμε 3ΧΑ χωρίς, 
πάλι, κράτημα! 
Είναι από τις περιπτώσεις που πρέπει να ξέρουμε 
ποιοι είναι οι αντίπαλοί μας, γιατί αν ότι ο Νότος 
είναι επιθετικός παίκτης είναι αρκετά πιθανό να 
έχει μόνο εξάφυλλο χρώμα και στη περίπτωση 
αυτή τα 3ΧΑ μοιάζουν αυτοκτονία, καθώς είτε θα  
έχει τα ονέρ στις κούπες είτε θα ξεμπλοκαριστούν 
με την αντάμ και θα μείνει και λιμό για να του δοθεί 
το χέρι (βγαίνει, δυστυχώς, ο σύντροφός του).  Στη 
περίπτωση μάλιστα αυτή (που έχει μόνο 6φυλλο 
χρώμα) το πάσο θα είναι πιο αποδοτικό. 
Α.Αθανασιάδης: πάσο. Πραγματική λοταρία 
αλλά αυτά έχουν τα μπαράζ. Δώστε στο σύντρο-
φο #ΑΚxx, $ x, ^ ΚQxx, &ΚQxx και βγάζουμε 
6^. Δώστε #Αxxx, $ K, ^ Κxxxx, &ΚQx και 
μπορεί να μη βγάζουμε ούτε 5^, ενώ τα 3ΧΑ εί-
ναι πιθανά. Δώστε #Αxxx, $ Qx, ^ Κxx, &ΚQJx 
και δεν βγάζουμε τίποτα! Το μόνο σίγουρο είναι 
ότι, σε όλες τις περιπτώσεις, κάτι θα πάρουμε 
πασάροντας ενώ δεν έχω και κάποια ξεκάθαρη 
δήλωση για να περιγράψω το χέρι μου.
Α.Φίλιος: πάσο. Δύσκολο. αν το κοντρ ήταν σε 
1η θέση θα μιλούσα σίγουρα. Υπάρχουν χέρια με 
τα οποία βγάζουμε μεγάλο σλεμ.
Γ.Παπακυριακόπουλος: πάσο. Και ότι εισπρά-
ξω (ελπίζοντας ότι μάλλον δεν θα μου τα βγάλουν 
μετά από άνοιγμα 3$ στην πρώτη).
Β.Βρούστης: πάσο. Λόγω ομάδων, ότι πάρουμε, 
στα ζεύγη μάλλον 3ΧΑ.
Σ.Λιαράκος: πάσο.  Q πίκα και όσα πάρουμε. Στα 
ζεύγη ξερά 3ΧΑ.
Μ.Καραμανλής: πάσο. Μπορεί να θεωρηθεί 
τζόγος αλλά δεν βλέπω τόσο δελεαστική εναλα-
κτική το 4 καρά. Σίγουρα κάποιες φορές θα μου 
τα “φορέσουν” αλλά απ’ την άλλη τα 800 δεν είναι 
απίθανα.
Υπερβολές. Πάντως αν το πάσο είναι τζόγος εξίσου 
ή περισσότερο είναι το:
Α.Σαπουνάκης: 3ΧΑ. Πάλι ρισκάρω ελπίζοντας 
να έχει κάποιο ονέρ στην κούπα ο σύντροφος ή 
να μπλοκάρονται. 
Γ. Προκοπίου: 3XA. Σε ανοίγματα φραγμού το 
τετράφυλλο 10άρι αποτελεί, στη συντριπτική 
πλειοψηφία των περιπτώσεων, κράτημα ή τον 
παράγοντα που θα κρατήσει μπλοκαρισμένο το 
χρώμα. Κατανοώ ότι μπορεί να μην υπάρχουν οι 
απαραίτητοι πόντοι για τη μανς αλλά σε τέτοια 
περίπτωση μπορεί τα 3ΧΑ να αποδειχτούν ένα 
ιδανικό σοβέτο εναντίον των 3$ κοντρέ!
Αν το μήκος στις κούπες ήταν αριστερά μας θα 

συμφωνούσα. Τώρα το χρώμα θα ξεμπλοκαριστεί 
και θα ελπίζουμε μόνο ότι δεν θα πιάσει χέρι ο 
δεξιά μας. 
Ίσως, τελικά, με δεδομένο ότι το κοντρ του συ-
ντρόφου είναι στη τελευταία θέση, η καλύτερη 
αγορά είναι η παρακάτω: 
Φ.Σκουλαρίκης: 4^. Πολύ δύσκολο χέρι, και 
ομολογώ ότι άλλαξα τρεις φορές γνώμη και 
ακόμα δεν αισθάνομαι καθόλου σίγουρος για 
την απόφασή μου. Είναι βέβαιο ότι το 4^ είναι 
underbid, όμως δεν θέλω να πω 5^ και να παίζω 
στο 4-3 (και μάλιστα κοντρέ), ούτε θέλω να πα-
σάρω και ο αντίπαλος να μου κάνει 7 κούπες και 
2 πίκες (π.χ. να βρει ΚJ10 πίκα στο μορ), ούτε να 
πω 3ΧΑ και μετά να εξηγώ στο συμπαίκτη ότι εί-
μαστε άτυχοι που μπήκαμε 3 μέσα στη δεύτερη, 
ενώ βγάζαμε 7^.
Μ. Γκάνης (αναγν.): 4^. Ως πειθήνιος σύντρο-
φος λέω το τετράφυλλο μου στο χαμηλότερο 
δυνατό επίπεδο. ΧΑ ούτε λόγος να γίνεται.

Πρόβλημα 6ο 

B

N
A∆

ÏìÜäåò- Á-Ä óôç äåýôåñç

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

# Q6
$ 10643
^ AJ75
& A82

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
πάσο 10 8 57%
3ΧΑ 8 4 21%

4^ 6 2 7%
4$ 5  14%

# KQ1074 
$ 10653
^ -
& KQJ2

B

N
A∆

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

ÏìÜäåò – BN óôçí ðñþôç

Πονηρό πρόβλημα! Μετά το άνοιγμα 2& και την 
επαναδήλωση σε κούπες του συντρόφου μας νο-
μίζουμε ότι έχουμε έναν κολοσσό, στην πραγμα-
τικότητα όμως η Ανατολή μπορεί να έχει και αυτή 
«θεόρατο» 2&, π.χ. #x, $ΑΚQJxx, ^AKQxx,&x 
και να μη βγαίνει ούτε σλεμ, καθώς δεν θα του 
προσφέρουμε ούτε μια λεβέ! Από την άλλη, αν το 
φύλλο «κολλάει», εύκολα θα βγαίνουν και 7$. 
Πολλοί κριτικάρανε την αγορά 4& της Δύσης, που 
μπορεί να δείχνει άσχημη, όμως οι εναλλακτικές 
είναι ακόμα χειρότερες. Π.χ. α) το 4$ μπορεί να 
πασαριστεί. β) το άμεσο 5$ είναι παρεξηγήσιμο, 
γιατί μπορεί να ζητάει κοντρόλ σπαθί γ) τέλος, το 

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
4$ 10 3 50%
6$ 9 6 7%
5$ 9 3 0%
5^ 6 1 14%
5ΧΑ 6 1 14%
4ΧΑ 6  7%
4# 5  7%
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exclusion 5^, χώρια που δεν το δοκιμάζεις τόσο 
εύκολα με έναν σύντροφο που δεν είναι ο μόνιμός 
σου (όσο καλός και να είναι), πάλι θα έχει κατα-
στροφικές συνέπειες αν δεν βγαίνει ούτε σλεμ! 
Στη βαθμολογία κατέβασα ελαφρά την αγορά 6$, 
καθώς η πλειοψηφία δεν τάχθηκε υπέρ της άμεσης 
δήλωσης του μικρού σλεμ. 
Α.Αθανασιάδης: 4$. Υπάρχει άραγε ο κίνδυνος 
να πασαριστεί ύστερα από αυτή την αλληλουχία 
αγορών; Ονειρεύομαι το μεγάλο σλεμ αλλά πως 
μπορώ να μάθω για την Ντάμα κούπα, ακόμα 
και αν δεν λείπει Άσσος; Πως ξέρει ότι οι κούπες 
είναι το χρώμα μας ώστε να μου πει και για τον 
Ρήγα κούπα, αν δεν του το ξεκαθαρίσω; Αν δεν 
ενδιαφερόμουνα για πιο ψηλά θα είχα κλείσει την 
αγορά στις 4$, αμέσως μετά τις 3$ του.
Συμφωνώ ότι μετά από την αρχική θετική απάντη-
ση και αυτή την αλληλουχία αγορών πολύ δύσκολα 
θα υπάρξει παίκτης που θα πασάρει τις 4$. Αυτός 
που θα πασάρει ας αλλάξει καλύτερα το σύστημα 
σε δυνατό σπαθί. 
Μ.Βλαχάκη: 4$. Η αγορά είναι φόρσινγκ.
Δ.Διονυσόπουλος: 4$. Έχω πάρα πολύ καλό 
χέρι, αλλά χωρίς Άσσους. Έχω ήδη δείξει τα 2 
ονέρ στην πίκα και το κοντρόλ σπαθί. Δίνω το 
λόγο στον συμπαίκτη. Είμαι σίγουρος ότι η αγορά 
δεν θα τελειώσει εδώ.
Τ.Πουρναράς (αναγν.): 4$. Δύσκολο χέρι και 
απαιτεί “δέσιμο” με το συμπαίκτη. Μήπως θεω-
ρήσει ότι το 4$ είναι αγορά απελπισίας; Το προ-
τιμώ από τις εναλλακτικές: 4ΧΑ (αφού δεν έχω 
Άσσο), 5$ (αν ο συμπαίκτης δεν έχει κοντρόλ 
στα μαύρα ή αν χάνουμε τις 7). Αν μας φαίνεται 
τόσο δύσκολο αυτό το χέρι, ας παίζαμε τεχνητό 
σύστημα.
Ν. Ιγγλέσης (αναγν.): 4$. Ας ψάξει ο παρτενέρ 
το σλεμ.
Η αγορά 4$ έχει το πλεονέκτημα ότι δίνει χαμηλά 
τον έλεγχο του χεριού στον συμπαίκτη, που άλλω-
στε άνοιξε 2&. Η άλλη λύση είναι να επιστήσουμε 
την προσοχή στα ατού, όπου έχουμε πρόβλημα, 
δείχνοντας συγχρόνως τη δύναμή μας: 
Α.Σαπουνάκης: 5$. Η απλούστερη αγορά, δεί-
χνω το φιτ και πολύ δυνατό χέρι.
Σ.Λιαράκος: 5$. Έχω δείξει 2 ονέρ πίκα, έκανα 
και advanced q-bid, ώρα να δώσω το φιτ.
Μέχρις εδώ κανείς δεν αμφισβήτησε την αγορά 
της Δύσης, που, αν μη τι άλλο, μας προφύλαξε 
από την κακοτοπιά, προχωρώντας επιστημονικά. 
Υπάρχουν όμως οι πιο ενθουσιώδεις, που είναι 
φωτιά και λαύρα: 
Γ. Προκοπίου: 6$. Αυτά παθαίνουμε όταν λείπει 
το κατάλληλο όπλο, εδώ το exclusion Blackwood. 
Φαντάζομαι ότι με ΑΚ κούπα και με τους Άσσους 
στα χρώματά μου δε θα μου αρνηθεί τις 7…
Φ.Σκουλαρίκης: 6$. Καταρχήν, καλά να πάθω 
(που δεν είπα 5^ στην προηγούμενη αγορά 

μου). Τώρα, έτσι όπως τα έκανα, πρέπει με κά-
ποιον τρόπο να εξηγήσω στο συμπαίκτη ότι το 
4& ήταν cue bid, και δεν βλέπω κανέναν άλλον 
προφανή τρόπο. Ελπίζω ότι ο συμπαίκτης (αν 
έχει όλα τα κοντρόλ 1ου γύρου και καλά ατού) 
μπορεί και μόνος του να αποφασίσει για το 
grand. Αν πάλι χάνουμε δύο Άσσους, υγεία και 
μακροημέρευση.
Γ.Παπακυριακόπουλος: 6$. Αν το ματς πάει 
καλά. Αλλιώς αυτομπαραζώθηκα (με το 4& που 
είπα) και θα πω 7.
Εσύ δεν κρατιέσαι με τίποτα. Όπως, πιο φυσιολογι-
κά, και ο νεαρότερος του πάνελ:
Β.Βρούστης: 5ΧΑ. Και μετά 6 κούπες. Όλη η 
αγορά έγινε μπάχαλο από το 4&. Καλύτερα να 
έλεγα 5^ απευθείας, exclusion blackwood.

έτσι αυτό συνηγορεί υπέρ των 3ΧΑ.
Μ.Καραμανλής: 3ΧΑ. Κοντράροντας δύσκολα 
θα παίρνουμε 500 και τα 3ΧΑ φαίνονται πολλά 
υποσχόμενα.
Γ. Κότσης: (αναγν.): 3ΧΑ. …Έχω 8 λεβέ (6 καρά, 
μια πίκα και μια κούπα). Πρέπει ο συμπαίκτης 
μου να έχει κάτι στα σπαθιά ή τον Ρήγα πίκα για 
να κάνω άλλη μία …
Α.Αθανασιάδης: 3ΧΑ. Ελπίζοντας ότι δεν θα 
υπάρξει κάποια δυσάρεστη έκπληξη στα σπαθιά 
και ότι, όπως συνήθως, τα 3ΧΑ θα ανταμειφθούν, 
αφού πρόκειται για ζεύγη. 
Σ.Λιαράκος: 3ΧΑ. Περιμένω 100% από το πά-
νελ.
Αμ δε. Αυτό έχει συμβεί μόνο μια φορά, αν θυμά-
μαι καλά.
Α.Σαπουνάκης: 4$. Με το πρώτο πάσο έχω 
λιμιτάρει το χέρι μου ως προς την κατανομή και 
τους πόντους. Έτσι, με δίφυλλο ^Κ δεν κινδυ-
νεύω να παρεξηγηθώ κι αφήνω και το ενδεχόμε-
νο να παίξω 4#.
Γ.Παπακυριακόπουλος: 4$. Και σλεμ ακόμα 
ονειρεύομαι.
Φ.Σκουλαρίκης: 4$. Καταρχήν, φιτ καρό 
3φυλλο δεν έχω σίγουρα. Θα μπορούσα να πω 
και 3ΧΑ, όμως υπάρχει και η πιθανότητα να μην 
κρατάμε σπαθί. Τιμωρία τώρα, αν ο αντίπαλος 
δεν είναι τελείως παλαβός, δεν βλέπω, έτσι προ-
τιμώ μια εποικοδομητική αγορά. Τώρα βέβαια 
θα μπορούσα επίσης να πω και 5^, όμως δεν 
απαγορεύεται νομίζω να έχει ο συμπαίκτης Kx, x, 
AJ109xxxx, Kx.
Τίποτα βέβαια δεν απαγορεύεται. Όμως αν με 8 
λεβέ και κοντρόλ σε όλα τα χρώματα έκανε αγορά 
που πασάρεται, απέναντι σε άνοιγμα του συντρό-
φου, τότε να μας πεις ποιος είναι για να μην τον 
ξανακοντράρουμε.
Α.Φίλιος: κοντρ. Κοντρόλ έχουμε, 4 ατού με τον 
άσσο έχουμε, άσε που υπάρχει περίπτωση να 
παίζουνε στο 4-3.

Πρόβλημα 7ο 

Ο συμπαίκτης μας έκανε αγορά που μπορεί να πα-
σαριστεί αλλά δεν παύει να είναι προτασιακή. Εμείς 
έχουμε γρήγορες μπάζες και ένα χρυσαφένιο Ρήγα 
καρό, που μπορεί να μας δώσουν εύκολα 9 λεβέ 
πριν οι αντίπαλοι ξαναπιάσουν χέρι (μετά την ανα-
μενόμενη αντάμ κούπα). Ακόμα και αν δεν είμαστε 
τραβηχτοί η άμυνα δεν φαίνεται να μπορεί να μας 
τραβήξει πάνω από 3 κούπες οπότε πάλι θα τα κα-
ταφέρουμε απέναντι σε ένα χέρι π.χ. #Κx, $x, ^ 
QJ10xxxx, & Axx. 
Από τις εναλλακτικές πιο ενδιαφέρον είναι το κοντρ 
ενώ προσωπικά θεωρώ υπερβολή την προσπάθεια 
για σλεμ και αφάνταστα συντηρητικό το πάσο.
Γ.Ρούσσος: 3ΧΑ. Ο σύντροφος στα μικρά χρώ-
ματα (^-&) κρατάει ή 7-3 ή 6-4. Και στις δυο 
περιπτώσεις τα 3ΝΤ είναι καλύτερο συμβόλαιο 
από τα 5^.
Γ. Προκοπίου: 3ΧΑ. Αν συμφωνήσουμε ότι τα 
3^ δε δείχνουν κάτι παραπάνω από ένα 6φυλλο 
χρώμα, τότε για να έχουν τα 5^ τύχη θα πρέπει 
τα 3ΧΑ να είναι τραβηχτά -με την εξαίρεση του 
σόλο πίκα απέναντι. Δε στέκει 5φυλλη κούπα κι 

# AQ1032 
$ A962
^ K9
& J3

B

N
A∆

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

Æåýãç – üëïé óôçí ðñþôç

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
3ΧΑ 10 7 36%
4$ 8 4 0%
κοντρ 6 2 50%
πάσο 5 1 14%

Πρόβλημα 8ο 

# 94
$ A5
^ Q109643
& A103

B

N
A∆

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

ÏìÜäåò- BN óôç äåýôåñç

Ôé áíôÜì êÜíåôå ìå ôï ðáñáðÜíù ÷Ýñé;
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Το πρόβλημα αυτό μου παρουσιάστηκε πράγματι, 
σε πρόσφατους σοβαρούς αγώνες. Η αντάμ πίκα 
μπορεί να φάει το δεύτερο κράτημα του συντρό-
φου στο πλευρικό χρώμα, η κούπα να «βγάλει 
μάτι», το καρό να πέσει στο ΑΚ(J) του εκτελεστή 
(έχει πει ΧΑ)  και να εξαφανιστεί τουλάχιστον μια 
χανόμενη κούπα από το μορ και το σπαθί να χάσει 
λεβέ στα ατού ή να δώσει τέμπο για να φύγει μια 
κούπα στον ^ΑΚ. Τελικά αποφάσισα να βγω το 
τελευταίο (σπαθί) με στόχο να ενώσω τα ατού του 
εκτελεστή, κρατώντας συγχρόνως το κοντρόλ σε 
όλα τα χρώματα. 
Χωρίς να σημαίνει αυτό τίποτα, μόνο με την δελε-
αστική, είναι η αλήθεια, αντάμ του Άσσου κούπα 
έβγαινε το συμβόλαιο. 
Γ.Παπακυριακόπουλος: $Α. Επειδή υπάρχει 
μεγάλος κίνδυνος να χαθούν οι κούπες στα καρά.
Σ.Λιαράκος: $Α. Ο Κ κούπα του συντρόφου 

είναι η μόνη μπάζα που χάνεται όταν ο μορ είναι 
4306.
Α.Σαπουνάκης: $Α. Ο Βορράς δείχνει 5 ή 6&, 
4# και μάλλον σόλο καρό. Επειδή η Ανατολή 
πρέπει να έχει πολύ καλής ποιότητας καρά, υπάρ-
χει κίνδυνος να χαθεί κάποια κούπα.
Μ.Βλαχάκη: $Α. Μετά την αγορά των αντι-
πάλων και με πρώτου γύρου κοντρόλ στα ατού 
νομίζω ότι η αντάμ είναι υποχρεωτική.
Φ.Σκουλαρίκης: $Α. Ο μορ πρέπει σίγουρα 
να έχει κάποια διχρωμία στα μαύρα. Έτσι είναι 
σημαντικό να εισπράξουμε γρήγορα τις μπάζες 
στα κόκκινα χρώματα (για παράδειγμα, θα είναι 
καταστροφικό να βγούμε καρό και να ξεσκαρ-
τάρει ο εκτελεστής κάποια ή κάποιες κούπες 
στο ΑΚ καρό του. Επιπρόσθετα, το A10x σπαθί 
έχει καλές πιθανότητες να γίνει 2 απ’ ατού (στην 
προσπάθεια του εκτελεστή να μετράρει τις πίκες 
του μορ), άρα αν έχουμε μία ακόμα μπάζα στο 
σακούλι...
Τελικά ο συμπαίκτης είχε τον ^Κ, και όχι τον $Κ. 
Οι άλλες αντάμ αφήνουν απλά τον εκτελεστή να 
μπει μέσα, σε ένα συμβόλαιο καταδικασμένο. 
Γ. Προκοπίου: &3. Ο συμπαίκτης μου έχει 

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
$Α 10 7 29%
^10 8 3 29%
&χ 8 3 43%
#9 6 1 0%

4φυλλη πίκα κι έτσι μάλλον το μακρύ χρώμα του 
μορ δε μετράρεται άμεσα. Ίσως ο εκτελεστής, 
λοιπόν, να χρειαστεί κοφτές στο μορ. Αυτό το 
10άρι σπαθί προσπάθησε αλλά δε με απέτρεψε 
από την αντάμ ατού.
Γ.Ρούσσος: ^10. Ο Β κρατάει 4φυλλο πίκα 
και από 5φυλλο σπαθί και άνω. Αν ο σύντροφος 
κονφιρμάρισε την αντάμ καρό με τον Βαλέ και ο 
Βορράς έχει 4-6 στα μαύρα, αλλάξτε σύντροφο.
Α.Καπαγιαννίδης: #9. Με αντάμ καρό ίσως 
φύγει η κούπα του μορ από την άλλη αν τραβήξω 
τον άσσο κούπα ίσως βγάλω μάτι. Ο μορ πρέπει 
να είναι 4-3-1-5.
Ο Νίκος Ιγγλέσης, κέρδισε τον διαγωνισμό 
του τεύχους αυτού, συγκεντρώνοντας την 
μεγαλύτερη βαθμολογία μεταξύ των ανα-
γνωστών. Θα τον έχουμε στο πάνελ, στον 
επόμενο διαγωνισμό. Αναλυτικά, στις πρώ-
τες θέσεις του διαγωνισμού 49 βρέθηκαν οι: 
1) Ιγγλέσης Ν.. 74, 2) Καραγιαννόπουλος Λ. 
70, 3) Παντελής Σ. 69, 4) Καραμανλή Α.. 68, 
5) Καραμανλής Φ. 66,  6) Κότσης Γ. 65, 7/8) 
Λάμπρου Α., Πουρναράς Τ., 63, 9) Αγγελό-
πουλος Π. 61, 10) Τσιαπάρας Γ. 60.

Απαντήσεις 49ου διαγωνισμού

Πάνελ 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Αθανασιάδης Α. 3& 3& πάσο 3$ πάσο 4$ 3ΧΑ $Α

2 Βλαχάκη Μ. 3& 3^ πάσο 3ΧΑ 4^ 4$ 4$ $Α

3 Διονυσόπουλος Δ. 3& 3^ πάσο 3ΧΑ πάσο 4$ πάσο &x

4 Βρούστης Β. 3& 3& 2^ 3ΧΑ πάσο 5ΧΑ κοντρ ^10

5 Καπαγιαννίδης Θ. 3& 3^ πάσο 3ΧΑ 3ΧΑ 5$ 3ΧΑ #9

6 Καραμανλής Μ. 3& 3& πάσο 3ΧΑ πάσο 5^ 3ΧΑ ^10

7 Λιαράκος Σ. 3& πάσο 2^ 3ΧΑ πάσο 5$ 3ΧΑ $Α

8 Παπακυριακόπουλος Γ. 3XA 3^ 2^ 3ΧΑ πάσο 6$ 4$ $A

9 Parezanin D. 3& 2XA 2^ 3$ πάσο 6$ 3XA &x

10 Προκοπίου Γ. 3& 3^ 2^ 3ΧΑ 3ΧΑ 6$ 3ΧΑ &x

11 Ρούσσος Γ. 3& πάσο πάσο 3ΧΑ 3ΧΑ 6$ 3ΧΑ ^10

12 Σαπουνάκης Α. 3& 3^ 2^ 3ΧΑ 3ΧΑ 5$ 4$ $Α

13 Σκουλαρίκης Φ. 3& 3^ 2^ 3ΧΑ 4^ 6$ 4$ $Α

14 Φίλιος Α. 3XA 3^ πάσο 3ΧΑ πάσο 6$ κοντρ $Α
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Πρόβλημα 1

# AK9853
$ 87
^ AQ
& 564

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος

  1$ πάσο

1# πάσο 2& πάσο
2^ πάσο 3& πάσο
;

OìÜäåò – üëïé óôç ðñþôç

Πρόβλημα 2

# ΚJ106
$ AK5
^ A92
& AJ4

B

N
A∆

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

Æåýãç – ÁÄ óôç äåýôåñç

Πρόβλημα 3

# 5 
$ Α84
^ ΑJ8642
& 753

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
  1# πάσο
1XΑ πάσο 2$ πάσο
;

Æåýãç – ÂÍ óôç äåýôåñç

Πρόβλημα 4

# ΑQJ83 
$ A
^ AKJ843
& J

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
   4$
;

ÏìÜäåò – ÁÄ óôç äåýôåñç

Πρόβλημα 7

# A96 
$ QJ10
^ A
& A98753

B

N
A∆

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

ÏìÜäåò – üëïé óôç äåýôåñç

Πρόβλημα 6

# A107 
$ QJ85
^ -
& AKJ1075

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
   1^
κόντρ 3$* πάσο πάσο

;

Æåýãç – üëïé óôç äåýôåñç

Πρόβλημα 8

# Α52
$ Q1085
^ J1083
& 52

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
 3& πάσο 4XA
πάσο 5^* πάσο 6#
; 

ÏìÜäåò- BN óôç äåýôåñç

Ôé áíôÜì êÜíåôå ìå ôï ðáñáðÜíù ÷Ýñé;

50ος Διαγωνισμός

Οι απαντήσεις σας στον διαγωνισμό μπορούν να στέλνονται, με φαξ στην ΕΟΜ (210 
7480.403) ή με email: magazine@hellasbridge.org και press@hellasbridge.org ή μέσω 

της ιστοσελίδας της EOM (www.hellasbridge.org), όπου μπορείτε να γράφετε απευθείας 
και τα σχόλιά σας. Υπάρχει σύνδεση (link) και στο site του ΟΠΑΦ (www.opaf.org).

Πρόβλημα 5

B

N
A∆

ÏìÜäåò- ÁÄ óôç äåýôåñç

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

# Α843
$ ΑΚ7532
^ 106
& Κ

*Mπαράζ

* Ένας Άσσος από 5
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ÃñÜììáôá áíáãíùóôþí
«...ελάτε και με το τζιν και με το σκου-
λαρίκι σας ...»

Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος
Χριστόδουλος 

Στις 11-13 Μαΐου 2007 έγινε στο 
Ζηρίνειο το τουρνουά Μπριτζ της 
Ανθοκομικής. 
Παρόλο ότι η συμμετοχή μου σε 
σχετικές διοργανώσεις είναι σπά-
νια και γι’ αυτό το λόγο δεν έχω τη 
δυνατότητα να κάνω σύγκριση με 
άλλες παρόμοιες, οφείλω να ομο-
λογήσω ότι το τουρνουά αυτό ήταν 
ιδιαίτερο πετυχημένο.
Άριστη διοργάνωση, μεγάλη προσέ-
λευση παικτών, ευγενείς και χαμο-
γελαστοί διαιτητές, ιδιαίτερα καλό-
γουστη η επιλογή των επάθλων για 
τους νικητές, πολύ καλό φαγητό.
Συνέβη όμως κάτι την τελευταία 
μέρα που με ενόχλησε ιδιαίτερα. 
Ένας καθ’ όλα αξιοσέβαστος κύρι-
ος, που εκ των υστέρων πληροφο-
ρήθηκα ότι είναι ο πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Αγωνιστικού Μπριτζ, 
έκανε από το μικρόφωνο συστάσεις 
στους παρευρισκόμενους, σχετικά 
με τον τρόπο που οφείλουν να είναι 
ντυμένοι σε παρόμοιες εκδηλώσεις. 
Ειλικρινά διερωτώμαι πως πρέπει 
να ντύνεται κάποιος όταν συμμετέ-
χει σε αυτού του είδους τις διοργα-
νώσεις. Ένα κλειστό γυμναστήριο 
ήταν ο χώρος, έκανε πολύ ζέστη, 
οι ώρες διεξαγωγής του τουρνουά 
ήταν απογευματινές και πρωινές, 
κώδικας ενδυμασίας δεν είχε ορι-
στεί από τους διοργανωτές. Πέραν 
αυτού, δεν παρατήρησα ούτε έναν 
από τους συμμετέχοντες να είναι 
άσεμνος ή ιδιαίτερα προκλητικός 
στο ντύσιμό του.

Όπως όλοι καλά γνωρίζετε, το 
Μπριτζ είναι ένα σπορ κατ’ εξοχήν 
ουσίας και πνευματικής πειθαρχί-
ας. Το Life Style  στο ντύσιμο αφο-
ρά άλλου είδους συγκεντρώσεις, 
όπως δεξιώσεις, μπουζούκια, night 
clubs, κ.λπ. Εκτός από όλα αυτά, 
όταν κάποιος κάνει τέτοιου είδους 
παρατηρήσεις, φοβάμαι πως μπο-
ρεί να αποθαρρύνει τους νέους να 
συμμετέχουν, που ούτως ή άλλως 
δεν είναι και τόσοι πολλοί στο χώρο 
αυτού του πνευματικού αγωνίσμα-
τος.
Όταν, ακόμα και η Εκκλησία μας 
έχει βάλει νερό στο κρασί της, σχε-
τικά με την ενδυμασία των πιστών 
και δεν ανησυχεί για τυχόν προ-
σβολή των ιερών της χώρων, αφού 
τους αποδέχεται όπως και να είναι 
ντυμένοι, έχω τη γνώμη ότι οι πα-
ρατηρήσεις του κυρίου προέδρου 
από μικροφώνου ήταν τουλάχιστον 
ενοχλητικές.
Ελπίζω να μην είμαι η μοναδική που 
προβληματίστηκα και παρακαλώ να 
φιλοξενήσετε το σχόλιό μου αυτό 
στο χώρο του περιοδικού σας.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση, 
Ασπασία Συκιώτη 

Aπάντηση
Ως νέα αθλήτρια «σπάνια συμμετέ-
χουσα...» μπορεί να μην γνωρίζετε 
τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας και 
τους κανονισμούς του αθλήματος, 
μπορούσατε όμως να ρωτήσετε τους 
γνωστούς σας παλαιότερους, εφόσον 
θέλατε να θίξετε κάποιο θέμα, αφού 
μάλιστα η επιθυμία σας ήταν η επιστο-

λή σας να δημοσιευθεί.
Σας πληροφορώ λοιπόν ότι το άρθρο 
2.2.32 των κανονισμών αναφέρει τα 
«περί ένδυσης – εμφάνισης» στους 
αγώνες. Αναγράφονται εκεί τα «περί 
ευπρεπούς εμφάνισης (και όχι περί 
Life Style) αρμόζουσας και αποδεκτής, 
όπως και τα περί κοσμιότητος και κα-
θαριότητος». Καταλήγει δε με το «απα-
γορεύονται τα σορτς και οι σαγιονάρες 
σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα». 
Επειδή η πρόσφατη διοργάνωση στο 
Ζηρίνειο ήταν ανάλογη και πολυπλη-
θέστερη ενός Πανελληνίου Πρωτα-
θλήματος με επίσημους καλεσμένους, 
φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
το αν δεν είδατε αθλητές και μάλιστα 
βραβευθέντες, να προσέρχονται άλλοι 
με σορτς και άλλοι με σαγιονάρες, μάλ-
λον δεν δείξατε τη δέουσα προσοχή.
Έχετε δει επίσημα πρόσωπα να προ-
σέρχονται με αντίστοιχη εμφάνιση για 
να τιμήσουν τους αθλητές; Τι εντύπω-
ση θα αποκομίσουν από ένα άθλημα 
επιπέδου «κατ’ εξοχήν ουσίας  και 
πνευματικής πειθαρχίας» από τη δική 
μας εμφάνιση, ατημέλητη και εξεζητη-
μένη; Μόνο σνομπισμό. 
Την καινοφανή άποψή σας ότι «αυτό 
θα αποθαρρύνει τους νέους να συμμε-
τάσχουν στο άθλημα» θα την κρίνουν 
οι αναγνώστες!!
Το αγωνιστικό Μπριτζ είναι πνευμα-
τική διασκέδαση, κοινωνικό μεν αλλά 
και όχι χώρος επίδειξης άλλων «προ-
σόντων». 
Οι αθλητές πρέπει να συμμορφώ-
νονται με τους κανονισμούς, τους 
οποίους όταν δεν τηρούν,  είναι υπο-
χρεωμένη η διοίκηση να επεμβαίνει 
και να το επισημαίνει, ώστε να μην 
επαναληφθεί.

Σπύρος Κουτρούμπας
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Το  ôñåëü μπριτζόλεξο

Τασία MπαμπούλαMαυρίστε 15 τετράγωνα

Λύ
ση

 π
ρο

ηγ
ού

με
νο

υ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Γνωστός και ως ταμπούρι

2. Λικέρ με άρωμα τρια-
ντάφυλλου– Ελληνική 
ραδιοφωνία

3. Άξια – Συνθετικό σούπερ 
μάρκετ

4. «Τίτλος» παλιού αυτοκι-
νήτου

5. Προηγείται κατά πολύ 
της …δραχμής – Σύμ-
φωνα….θυμού – Γαλλι-
κή…νότα

6. Των αγίων πρόθεμα (μια 
γραφή) – Φιλική στα 
σταυρόλεξα περιοχή της 
Γερμανίας – Κι αυτή του 
πενταγράμμου

7. Πρέπει….απρόσωπο 
– Αν του αλλάξεις τόνο 
γίνεται δυνατός ο… 
παππούς

8. Συνοδεύουν αλκοόλ

9. Έντονη αίσθηση ή θόρυ-
βος (αιτιατ)– Βεβαιώνει 
στα αρχαία

10. Μετράει… αντιστάσεις  
– Το μοναδικό θηλυκό 
της τράπουλας 

ΚΑΘΕΤΑ

1. Διαθλά πανέμορφα 
το φως – Αποδίδεται 
και…παιδεύει τους 
επιχειρηματίες

2. Παιδιά της….πλάνης!!

3. Την κρατούσαν στο 
σχολείο – Ας είναι

4. Τα δείχνουμε στο μέτρη-
μα στο μπριτζ –
Εξπρεσιονιστής ζωγρά-
φος (αντιστρ)

5. Μιλάμε για πολύ….
μακριά – Οι βασικοί 
πόντοι ανοίγματος της 
αγοράς

6. Συμβολίζει το λιμό χαρτί 
– Το μικρό του είναι 
Λουί και είναι γνώστης 
της …γραφής

7. Άδειο…σακί – Θυμίζει 
…Ηράκλειτο

8. Έχει πρωτεύουσα το 
Κατμαντού- «Υποπό-
διο»…τραίνου

9. Κατάρα που….συμπε-
ραίνει – Φερμένο απ’ τη 
Μεσόγειο «αγαπώ» - Τα 
αρχικά της …Μενεγάκη

10. Το όνομά της συμβολί-
ζει και την γονιμότητα 
των υπερηλίκων! – Εδώ 
γαλλιστί  

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. Α Ρ Α Χ Ν Ε Σ ■ Α Ν

 2. Π Α Τ ■ Ε Ν Α Τ Α ■
3. Ι Σ Α Α Κ ■ Ο Σ Α Π

4 Α Α ■ Χ Ρ Υ Σ Ο ■ Ε

5. Σ ■ Α Ν Α Ν ■ Λ Ο Σ

6. Τ Α Μ Α ■ Ι Ρ Ι Σ ■
7. Ο Ν Ο ■ Β Α Ι ■ Μ Α

8. ■ Ο Κ Ε Ι ■ Ο Μ Ε Λ

9. Ε Χ ■ Ρ Α Π ■ Α Σ Α

10. Λ Η Τ Ω ■ Α Ε Κ ■ Ν
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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 Ατομικός 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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οοο
   ΦΦΦΕΕΕΣΣΣΤΤΤΙΙΙΒΒΒΑΑΑΛΛΛ      

ΑΑΑΓΓΓΩΩΩΝΝΝΙΙΙΣΣΣΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟΥΥΥ   ΜΜΜΠΠΠΡΡΡΙΙΙΤΤΤΖΖΖ   ΠΠΠΕΕΕΙΙΙΡΡΡΑΑΑΙΙΙΑΑΑ   

   

222000   έέέωωωςςς   222333   ΣΣΣεεε���τττεεεμμμβββρρρίίίοοουυυ   222000000777   

   

Το «5
ο
 Φεστιβάλ Αγωνιστικού Μ�ριτζ Πειραιά» διοργανώνεται και φέτος με τη 

στήριξη του  ΟΟΟΡΡΡΓΓΓΑΑΑΝΝΝΙΙΙΣΣΣΜΜΜΟΟΟΥΥΥ   ΛΛΛΙΙΙΜΜΜΕΕΕΝΝΝΟΟΟΣΣΣ   ΠΠΠΕΕΕΙΙΙΡΡΡΑΑΑΙΙΙΩΩΩΣΣΣ   (((ΟΟΟΛΛΛΠΠΠ))). 

 
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Μέγαρο του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς 

(Ο.Λ.Π.) στην «αίθουσα εκδηλώσεων», Ακτή Μιαούλη 10 - Πειραιάς. 

Το «Μέγαρο του Ο.Λ.Π.» βρίσκεται μετά το «Εκθεσιακό Κέντρο του Ο.Λ.Π.» και 

διαθέτει δωρεάν χώρους στάθμευσης. 

 

Το αγωνιστικό �ρόγραμμα �εριλαμβάνει 2ήμερο τουρνουά Ομάδων και 

2ήμερο τουρνουά Ζευγών στις κατηγορίες Ό�εν, 1-9 και 1-5, καθώς 

ε�ίσης και 3ήμερο Μαθητικό τουρνουά. 

 

 

Ημερομηνίες διεξαγωγής 

 

1
η
 Ημερίδα         Ομάδων               Πέμ�τη 20 Σε�τεμβρίου 2007 

2
η
 Ημερίδα         Ομάδων           Παρασκευή 21 Σε�τεμβρίου 2007  

1
η
 Ημερίδα  Ζευγών  Σάββατο 22 Σε�τεμβρίου 2007 

2
η
 Ημερίδα  Ζευγών  Κυριακή 23 Σε�τεμβρίου 2007 

 

Η Οργανωτική Ε�ιρο�ή 

                                                                                                                                         Το Δ.Σ. του Ο.Α.Μ.ΠΕΙ. 

                                                                                                                              Το Δ.Σ. του Α.Ο.Μ. 

                                                                                                                                     Το Δ,Σ, του Ο.Α.Μ.ΚΗ. 

 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΠΡΙΤΖ                                     
 


