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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

2-4 Κύπελλο Ελλάδος Ομάδων (τελικός)

9-11 *ΑΟΤ – ΑΣΑΕ Ομάδες

16-18 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών

 Κατηγοριών (προκριματικός)

23-25 ΑΟΜ Ομάδες 

 ΑΜΙ εκδρομικό 

24-25 ΟΑΜΡ εκδρομικό

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

30/11-2 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

 Ζευγών Κατηγοριών (τελικός)

7-9 *ΑΣΑΕ – ΑΟΤ Κύπελλο

 Τρικουράκη (4 & 7 – 9/12) 

 ΚΟΑΜ εσωτερικό πρωτάθλημα

 ΟΑΜΛ-ΑΟΜΜ εορταστικό Γκραν Πρι 

 ΟΑΜΡ (10,13, 17 & 18/12) εορταστικό

14-16 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μικτών Ομάδων

 * ΟΑΜ – ΛΕ - ΟΠΑΦ

21-23 ΑΟΜ εορταστικό  ΣΛΑΜ εορταστικό

Áãùíéóôéêü ðñüãñáììá

ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2007 - ÌÁÚÏÓ 2008

ΔΕΥΤΕΡΑ  

ΑΣΑΕ Ομάδες με άθροισμα 40/ Ομάδες 1-6 19.00

ΑΟΑΦ  Ζεύγη Όπεν 20.30

ΑΟΜ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20.30

ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 20.00

ΑΟΜΨ Oμάδες 1-7 και 1-9 20.00

AOT Ομάδες 1-9, Ζεύγη 1-3 20.00

OAMKH Ομάδες 1-3 17.30

 Ομάδες 1-6 και 1-11 20.30

ΟΑΜ-ΛΕ Ομάδες 1-10 με άθροισμα 40 20.30

ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 19.30

ΟΠΑΦ Ομάδες Όπεν  20.30

  

ΤΡΙΤΗ  

ΑΕΠΜΑ Ζεύγη 1-9 19.00

ΑΟΜ Ζεύγη όπεν (ταυτ.) 20.30

ΑΣΑΕ Ζεύγη Όπεν -  Ζεύγη 1-7 18.30

ΑΣΝΒ Ζεύγη Όπεν 20.30

ΑΟΜΒ Ζεύγη όπεν  10.30

 Ομάδες 1-11 20.00

ΑΟΤ Ζεύγη όπεν (ταυτ.) 20.30

OAMKH Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30

ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) - Ζεύγη 1-7 20.30

ΟΑΜΠΕΙ Ομάδες 1-9 20.30

ΟΠΑΦ Oμάδες 1-8 και 1-5 20.30

  

ΤΕΤΑΡΤΗ  

ΑΟΜ Ομάδες 1-11 20.30

ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν - Ζεύγη 1-9 20.30

ΑΟΜΒ Ομάδες Όπεν  20.00

ΑΟΤ Ζεύγη όπεν (ταυτ.) με χάντικαπ 20.30

ΑΣΑΕ Ομάδες Όπεν - Ομάδες 1-8 19.00

ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30

ΟΑΜΚΗ Ζεύγη όπεν 10.30

 Ζεύγη 1-5 19.00

 Ομάδες 1-9 20.30

ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη 1-9 20.30

ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30

ΟΠΑΦ-ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη Όπεν  (ταυτ.) J. Walker  20.30

  

ΠΕΜΠΤΗ  

ΑΟΜ Ζεύγη 1-5 20.00

 Ομάδες όπεν 20.30

ΑΟΜΒ Ομάδες 1-5 20.00

ΑΟΜΨ Ομάδες 1-7 και 1-10 20.30

ΑΟΤ Ομάδες 1-6 και Ομάδες όπεν 20.00

ΑΣΑΕ Ομάδες όπεν, 1-9,1-6 19.00

ΟΑΜΚΗ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.), Ομάδες Όπεν 20.30

ΟΑΜ-ΛΕ Ομάδες όπεν 20.30

ΟΑΜΠΕΙ Ομάδες Όπεν με Χάντικαπ 20.30

ΟΠΑΦ Ζεύγη Όπεν  (ταυτ.) J. Walker και ζεύγη 1-9 20.30

  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 20.00

ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν 10.30

ΑΟΤ Ζεύγη όπεν  20.00

ΟΑΜΚΗ Ζεύγη Όπεν  20.30

ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη με άθροισμα ΔΔ20 20.30

ΟΠΑΦ Ζεύγη 1-6 20.30

ÁôôéêÞ   

ΚΥΡΙΑΚΗ  

ΑΟΜΒ Ζεύγη με Χάντικαπ 19.00

ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν - Ζεύγη 1-7 19.30

ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν 19.00

ΑΣΑΕ Ομάδες και Ζεύγη κατηγοριών 19.00

ΑΟΜ Ζεύγη 1-5 - Ζεύγη 1-11 18.30

ΟΑΜΚΗ Ζεύγη Όπεν με Χάντικαπ - Ζεύγη 1-5 19.00

ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη (άθροισμα ΔΔ16) 18.00

ΟΠΑΦ Ζεύγη Όπεν 18.00

ΑΜΙ - Ιωάννινα

Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 19.30

Παρασκευή Ζεύγη Όπεν 19.30

ΑΟΜΜ - Βόλος  

Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 19.00

Τετάρτη Ζεύγη όπεν (ταυτ.) 19.00

ΑΟΜΧ - Χαλκίδα  

Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30

Τετάρτη Ζεύγη Όπεν 20.30

Σάββατο Ζεύγη Όπεν 11.30

ΙΟΘ - Θεσσαλονίκη  

Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30

ΚΟΑΜ - Κέρκυρα  

Δευτέρα Ομάδες Όπεν 18.30

Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.00

Κυριακή Ομάδες Όπεν 18.30

ΛΑΜΘ - Θεσσαλονίκη  

Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 21.00

ΟΑΜΒ - Βέροια  

Πέμπτη Ζεύγη Όπεν 21.00

ΟΑΜΘ - Θεσσαλονίκη  

Δευτέρα Ζεύγη 1-3 20.30

Τρίτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ) 20.30

Τετάρτη Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20.30

ΟΑΜΚ - Καλαμάτα  

Δευτέρα Ομάδες Όπεν - Ζεύγη 1-3 21.00

Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30

ΟΑΜΛ - Λάρισα  

Τετάρτη Ζεύγη όπεν (ταυτ.) 21.00

ΟΑΜΡ - Ρόδος  

Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 21.00

Τρίτη Ομάδες 1-8 21.00

Τετάρτη Ατομικός 21.00

Πέμπτη Ομάδες Όπεν 21.00

ΟΑΜΣ - Σέρρες  

Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30

ΟΑΜΧΝ - Χανιά  

Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00

Τετάρτη Ζεύγη Όπεν 19.30

ΠΟΑΜ - Πάτρα  

Δευτέρα Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30

Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30

Παρασκευή Ομάδες Όπεν 20.30

ΡΟΜ - Ρέθυμνο  

Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30

Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30

ΠΛΗ - Ηράκλειο  

Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30

Κυριακή Ζεύγη Όπεν  19.30

ΣΑΜΟΣ - Σάμος  

Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00

Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30

ΣΛΑΜ - Λέσβος  

Δευτέρα Ζεύγη εναντίον του μέσου όρου 20.30

Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30

Παρασκευή Ζεύγη Όπεν 20.30

XOM - Χίος  

Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 19.00

Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
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Ôï ãñÜììá 
ôïõ ðñïÝäñïõ

Αγαπητοί φίλοι,

Αυτό το καλοκαίρι που πέρασε για τη χώρα μας αλλά και για το άθλημά μας, μπορώ να πω ότι 
δεν ήταν από τα καλύτερα.

Εκτός της λάσπης που συνεχίζουν να εκτοξεύουν οι γνωστοί κύκλοι, που πιστεύω θα συνεχιστεί 
μέχρι τις επόμενες εκλογές, τα εκδρομικά τουρνουά που έγιναν είχαν μικρή επιτυχία. Τα αίτια 
οι παράγοντες των Σωματείων, είμαι βέβαιος, ότι θα τα εντόπισαν. Το θέμα είναι σοβαρό, γιατί 
το οικονομικό όφελος ήταν ένα βασικό έσοδο για την κάλυψη των μηνιαίων εξόδων τους, 
της συντήρησης και ανακαίνισης των εντευκτηρίων τους. Επιβάλλεται νομίζω η επιδίωξη 
ευρύτερων συνεργασιών και η καλύτερη επιλογή των προορισμών. Η Σάμος, η Χίος, η 
Μυτιλήνη, η Ρόδος κ.α., όπου υπάρχουν και τοπικά Σωματεία, έχουν πολλές καλλονές που 
σχεδόν ελάχιστοι από την ενδοχώρα γνωρίζουν.  Όλα δε τα εκεί Σωματεία έχουν αποδείξει 
παντοιοτρόπως ότι μπορούν άριστα να ανταπεξέλθουν στις οργανωτικές τους υποχρεώσεις.

•   Εισηγήθηκα και έγινε δεκτό η επόμενη χρονιά να είναι το “έτος της περιφέρειας” και αυτό να 

γίνεται κάθε 3 με 4 χρόνια. Το 2008 οι εθνικές γιορτές μας δίνουν την ευκαιρία να γίνουν στην 

Καλαμάτα και την Κέρκυρα δύο διεθνείς εκδηλώσεις-Φεστιβάλ 5ήμερης διάρκειας. Προς 

τούτο πρέπει τα τοπικά Σωματεία να εξαντλήσουν τις δυνατότητές τους με την προσέγγιση 

των τοπικών φορέων. Αλλά και η Ομοσπονδία να τα ενισχύσει ουσιαστικά εξαντλώντας 

και αυτή κάθε δυνατότητα που έχει. Είναι διαφορετικά να απευθύνεται ένας σύλλογος 

σε Ομοσπονδίες του εξωτερικού και άλλο η ΕΟΜ. Το ίδιο πρέπει φέτος να γίνει και για το 

Φεστιβάλ Χαλκιδικής την Πρωτομαγιά. Το αντίστοιχο της Κρήτης έχει πάρει τον δρόμο του 

και είναι διαφορετικής μορφής από τα άλλα, τα οποία θα αποσκοπούν και στην ενίσχυση των 

Σωματείων μας. Εκτός αυτών αποφασίστηκε οι τελικοί των ζευγών (1-5, 1-11 και Όπεν) να 

γίνουν στην Χαλκίδα, Βόλο και Λάρισα. Η προβολή των διοργανώσεων στις τοπικές κοινωνίες 

είναι πρωταρχικής σημασίας για την περιφερειακή διάδοση του αθλήματος. Εξ άλλου πρέπει 

να αποδείξουμε ότι αυτά που γράφονται αλλά και οι μεγαλοστομίες που ακούγονται στις 

Γενικές Συνελεύσεις δεν είναι κενές περιεχομένου. 

•   Είναι πάντα ευχάριστο να βλέπει κανείς ότι κάθε διοργάνωση είναι πολυπληθέστερη των 

προηγούμενων. Έτσι και φέτος η συμμετοχή ομάδων στα Διασυλλογικά πρωταθλήματα 

έφθασε τις 125 ομάδες. Βέβαια συμμετείχαν και 11 ομάδες μαθητών, για πρώτη φορά στα 

χρονικά, παρά τις επιφυλάξεις ορισμένων. Την πρωτοβουλία μου αυτή την θέτω υπό την 

κρίση όλων. Πιστεύω ότι από αυτούς πρέπει πάντα να ξεκινάμε. Να τους εμφυσήσουμε, εκτός 

των άλλων, και το πνεύμα της συλλογικότητας ώστε να συσφιχθούν οι δεσμοί που θα τους 

ενώνουν με το Σωματείο στο οποίο αποφάσισαν να ενταχθούν.

•  Εισηγήθηκα και έγινε ομόφωνα δεκτό και ήδη τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. 

αναρτήθηκαν στο Internet και στην νέα ιστοσελίδα μας που αναμορφώνεται πλήρως. 

Έτσι πολύ περισσότεροι αθλητές μας, εκτός από τις διοικήσεις που τα ελάμβαναν, θα  
πληροφορούνται τις αποφάσεις με την αιτιολογία τους, τις θέσεις των μελών όταν υπάρχουν 
διαφορετικές απόψεις, τοποθετήσεις αλλά και τις ενέργειες ενός εκάστου, ώστε να κρίνουν 
ακόμη και σκοπιμότητες ή μη, αν τις διαπιστώσουν, αυτών που επέλεξαν να διοικήσουν 
το άθλημα. Εφόσον το Δ.Σ. αποφάσισε να μην απαντά σε ψευδολογίες  εντύπων, στην 
παραπληροφόρηση της “παρέας” που αντιμάχεται το Δ.Σ., αυτό ήταν απαραίτητο για όσους 
έχουν μονομερή ενημέρωση.

       Σπ. Κουτρούμπας
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Ο κόσμος του  ΜΠΡΙΤΖ
Επιμελείται ο Άσσος Πίκα

Aγωνιστικά  êáé Üëëá 

✓Ο αθλητής του 

ΣΛΑΜ Άκης 

Σκορδομπέκης κυ-

κλοφόρησε το βιβλίο 

του  «Μπριτζ. Ένας 
δρόμος από το 1& 

έως το 7ΧΑ»  Στη 

πολύ φροντισμέ-

νη αυτή έκδοση, 

που απευθύνε-

ται για μέσους παίκτες 

αναλύονται κυρίως αγορές και συμ-

βάσεις, τόσο από τον άξονα που ανοίγει την 

αγορά όσο και από τον αμυνόμενο. Το βιβλίο 

του Άκη Σκορδομπέκη, που τιμάται 25 ευρώ, 

μπορείτε να παραγγείλετε προς το παρόν 

στον ίδιο, στο τηλέφωνο 2251041860. 

✓Ο Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Πειραιά 
έκανε την Κυριακή 14 Οκτωβρίου τα 

εγκαίνια των νέων εντευκτηρίων του και σάς περι-
μένει πλέον στον καινούριο, θαυμάσιο χώρο του, σε 
ένα ευχάριστο και πολύ μεγαλύτερο περιβάλλον. Οι 
ιδέες της διοίκησης του Ομίλου είναι πολλές και η 
διάθεση για δουλειά μεγάλη.

Για την σημαντική προσπάθειά του αυτή ζητάει από 
όλους τους αθλητές την συμμετοχή τους, την κριτική 
τους και, βέβαια, την στήριξή τους.

Η νέα διεύθυνση του ΟΑΜΠΕΙ είναι Ομηρίδου Σκυ-
λίτση 26 στον Πειραιά (τηλ. 210-4178274), πολύ 
κοντά στα προηγούμενα εντευκτήριά του. 

✓Ο Διεθνής Σύνδεσμος Πνευμα-

τικών Αθλημάτων (IMSA), που 

δημιουργήθηκε τον περασμένο χρόνο 

περιλαμβάνοντας το Μπριτζ, το Σκάκι 

το   Droughts (είδος Ντάμας που παίζεται 

σε πίνακα 10 x 10 τετραγώνων) και το Go 

(δημοφιλέστατο παιγνίδι στις χώρες της 

Ανατολικής Ασίας), πρόκειται να διοργα-

νώσει το 2008 στο Πεκίνο, αμέσως μετά τους Ολυμπιακούς αγώνες, το 

1ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πνευματικών Αθλημάτων. 

✓Οι αγώνες αυτοί που θα γίνουν από 3 έως 18 Οκτωβρίου 2008 

μπορεί να αποδειχτούν το σκαλοπάτι για την πλήρη ένταξη 

των αθλημάτων αυτών στους επίσημους Ολυμπιακούς αγώνες.  Όλες 

οι Ομοσπονδίες που ανήκουν στην Παγκόσμια Ομοσπονδία  Μπριτζ 

(WBF) είναι προσκεκλημένες να συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα αυτό 

στέλνοντας ομάδα που θα αποτελείται από παίκτες που γεννήθηκαν το 

1980 και μετά. Τα έξοδα διαμονής και φαγητού στο Ολυμπιακό χωριό 

θα καλυφτούν από τους διοργανωτές.

Μερική άποψη από το νέο χώρο του ΟΑΜΠΕΙ

Πολύς κόσμος συγκεντρώθηκε στην εκδήλωση
που έγινε για τα εγκαίνια

Οι νικητές της εορταστικής 
ημερίδας, Βασιλική Νίκα 
- Μιχάλης Σοφιός
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Όσοι έχουν διαβάσει τους Πάγιους Κανονισμούς της ΕΟΜ (ή όσοι έχουν δια-

βάσει τα “ψιλά γράμματα” στο πίσω μέρος του αγωνιστικού τους δελτίου), 

γνωρίζουν ότι όλοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να φέρουν το αγωνιστικό 

τους δελτίο όποτε συμμετέχουν σε αγώνες. Πρόκειται για έναν κανονισμό, η 

εφαρμογή του οποίου έχει ατονήσει, καθότι ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν 

το εν λόγω καρτελάκι.

Πέρα από τους προφανείς, όμως, λόγους υπάρχουν και άλλοι, ίσως όχι και τόσο 

γνωστοί. Ακολουθούν τρία περιστατικά κατά τα οποία οι αθλητές “σώθηκαν” 

επειδή ακριβώς είχαν μαζί τους το Α.Δ.

Περίπτωση 1η: Αθλητής του Μπριτζ εμφανίζεται στο αεροδρόμιο “Ελευ-

θέριος Βενιζέλος” με σκοπό να ταξιδέψει, καθότι ήταν ο κύριος διαιτητής σε 

πρωτάθλημα που διοργανόνωταν σε κάποιο νησί. Κατά τον έλεγχο όμως των 

εισιτηρίων διαπίστωσε ότι δεν έχει μαζί του κανένα έγγραφο που να αποδεί-

κνυε ποιος ήταν (όπως ταυτότητα, διαβατήριο κ.α.). Οι υπεύθυνοι ασφάλειας 

του αεροδρομίου του αρνήθηκαν την επιβίβαση. Ευτυχώς την τελευταία στιγ-

μή (και με προτροπή του συνεπιβάτη του) ο αθλητής επέδειξε το αγωνιστικό 

του δελτίο! Αν και σε αυτό δεν υπάρχει ούτε φωτογραφία ούτε κάποιο “επί-

σημο” αναγνωριστικό, φαίνεται πως η κίνηση ήταν αρκετή για να πείσει τους 

υπεύθυνους για το ποιος πραγματικά ήταν, με αποτέλεσμα να του επιτρέψουν 

να ταξιδέψει.

Περίπτωση 2η: Αθλητής του μπριτζ, φιλοξενούμενος, έχει βγει το πρωί 

στον κήπο του σπιτιού για να συναντήσει τους υπόλοιπους. Ο καιρός είναι 

ωραίος και η παρέα έχει πιάσει τη ... γνωστή κουβέντα περί μπριτζ. Έπειτα 

από λίγο εμφανίζεται και η γυναίκα του, επίσης μπριτζέρ, που βγαίνει και αυτή 

στον κήπο. Η έντονη προτροπή του συζύγου της (“μην κλείσεις την πόρτα”) 

είχε δυστυχώς το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Η γυναίκα τρόμαξε και αντί 

να “γύρει” την εξώπορτα, την έκλεισε τελείως. Η παρέα τα χάνει προς στιγμήν, 

καθότι κανείς δεν έχει μαζί του κλειδιά του σπιτιού. Ένας από αυτούς, όμως, 

ρωτάει αν έχει κάποιος επάνω του ταυτότητα ή κάτι παρόμοιο και ο “υπαίτιος” 

εμφανίζει το αγωνιστικό του δελτίο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς για 

να ανοίξει η εξώπορτα.

Περίπτωση 3η: Αργά το απόγευμα δεχόμαστε τηλεφώνημα στα γραφεία 

της Ομοσπονδίας. Η ευγενέστατη κυρία εξηγεί ότι τηλεφωνεί από ένα super 

market που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Όπως φάνηκε, κάποια πελάτισσα του 

καταστήματος, μετά τα ψώνια, ξέχασε το πορτοφόλι της εκεί, που περιείχε, 

εκτός από χρήματα, και άλλα πολύτιμα έγγραφα, όπως ταυτότητα, πιστωτικές 

κάρτες και φυσικά το αγωνιστικό της δελτίο. Η έξυπνη υπάλληλος το βρήκε 

και τηλεφώνησε στην ΕΟΜ, με αποτέλεσμα η μπριτζέρ να ξαναβρεί το χαμένο 

πορτοφόλι της.

Συμπέρασμα: έχετε πάντα μαζί σας το αγωνιστικό σας δελτίο.

                                                                              

Εσείς έχετε μαζί σας 
το αγωνιστικό σας 
δελτίο; Τάκης Πουρναράς✓Τι θα γίνει όμως με την Ολυ-

μπιάδα Μπριτζ που έχει 

δημιουργήσει ήδη παράδοση μισού 

περίπου αιώνα; Η διοργάνωση αυτή 

απλώς αλλάζει όνομα και θα λέγεται, 

πλέον, Διεθνές Παγκόσμιο πρωτάθλη-

μα Ομάδων (Inter-Nation World Team 

Championships). Κάθε χώρα μπορεί να 

συμμετάσχει με τις εθνικές της ομάδες 

σε τρεις κατηγορίες: Όπεν, Γυναικών και 

Seniors. Το πρωτάθλημα αυτό θα γίνει 

επίσης στο Πεκίνο, τις ίδιες ημερομηνίες 

(3-18 Οκτωβρίου 2008).  

✓Μεγάλες εκπλήξεις στο 38ο 

Bermuda Bowl, που έληξε 

πριν λίγες μέρες στη Σαγκάη της Κίνας, 

με μεγαλύτερη αυτή του αποκλεισμού 

της πανίσχυρης επαγγελματικής ομάδας 

της Ιταλίας από τους ερασιτέχνες της 

Νότιας Αφρικής, ήδη στον προημιτελι-

κό γύρο. Εξάλλου στον μεγάλο τελικό 

η ομάδα της Νορβηγίας συνέτριψε την 

ομάδα ΗΠΑ1, κερδίζοντας με 88,5 imp’s 

διαφορά. 

✓Στις υπόλοιπες δυο διοργανώ-

σεις που έγιναν παράλληλα, 

δηλαδή το  Venice Cup (πρωτάθλημα 

Γυναικών) και το Seniors Bowl οι ομάδες 

των ΗΠΑ κατέκτησαν το χρυσό μετάλ-

λιο. Πιο αναλυτικά θα γράψουμε και για 

τις τρεις διοργανώσεις στο επόμενο τεύ-

χος του περιοδικού.

✓Οι αγώνες είχαν πολύ μεγάλη 

ανταπόκριση από τους μπρι-

τζέρ όλου του κόσμου και παρακολου-

θήθηκαν ζωντανά μέσω του Διαδικτύου 

από χιλιάδες φίλους του αθλήματος. 



6

Οι συμμετέχοντες  στο Φεστιβάλ ήταν  

πολύ περισσότεροι από πέρσι, ενώ η 

αναλογία των Ελλήνων αθλητών σε σχέση με 

τους ξένους, έφερε νικητές τους δεύτερους.

Από τεχνικής άποψης ήταν κοινά παραδεκτό 

ότι οι αίθουσες όπου πραγματοποιήθηκαν 

οι αγώνες του κυρίως προγράμματος καθώς 

και τα παράπλευρα βραδινά τουρνουά  και 

τα μαθήματα από τον Fulvio Fantoni, ήταν οι 

∆ιεθνές φεστιβάλ Μπρίτζ 
ÊñÞôçò 2007   του Κώστα Φασουλάκη

Το 2ο Φεστιβάλ Μπριτζ Κρήτης είναι πλέον 
παρελθόν και όλοι εμείς που εργαστήκαμε για 
την πραγματοποίηση  του  είναι καιρός να κά-
νουμε τον απολογισμό και να αποκρυπτογρα-
φήσουμε όλες τις πτυχές της διοργάνωσης .
Κατά την άποψη του γράφοντος τα κύρια συ-
μπεράσματα που μπορεί κάποιος να βγάλει, 

μετά και από το δεύτερο αυτό εγχείρημα για 
Διεθνές Φεστιβάλ στον τόπο μας, είναι ότι 
αυτό γίνεται από χρόνο σε χρόνο καλύτερο, 
αρτιότερο οργανωτικά, πραγματικά διεθνές, 
και ριζοσπαστικότερο για τα δεδομένα του τό-
που μας μια και επιτέλους συνδυάζονται ιδανι-
κά διακοπές με υψηλού επιπέδου Μπριτζ.

καλύτερες και αρτιότερες στις οποίες έγιναν 

ποτέ αγώνες στην Ελλάδα.

Στην βελτίωση του Φεστιβάλ, από οργανω-

τική άποψη, βοήθησαν οι διαιτητές με την 

απαράμιλλη εργασία τους, η έκδοση του 

daily bulletin, η χρήση του προγράμματος 

της Ελληνικής Ομοσπονδίας για τα αποτε-

λέσματα  ζευγών και του αντίστοιχου που 

χρησιμοποιεί η Παγκόσμια Ομοσπονδία για 

τα αποτελέσματα των ομάδων… δια χειρός 

Φώτη Σκουλαρίκη. 

Επίσης όσοι είχαν την τύχη να παρακολου-

θήσουν τα μαθήματα από τον Fulvio διαπί-

στωσαν την άψογη παρουσίαση τους. Ειδική 

μνεία πρέπει να γίνει στον Σταύρο Μπομπο-

λάκη και στον Τάκη Μπούρα για την βοήθειά 

τους στην μετάφραση των κειμένων από το 

ιταλικό πρωτότυπο.

Άποψη από την εξαιρετική αίθουσα των αγώνων
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Δεν θα ήθελα να κουράσω με αναλυτική πα-

ρουσίαση του ισολογισμού, απλά θα αναφέ-

ρω ότι το τουρνουά έκλεισε με μαύρη τρύπα 

πλέον των 100.000 euro, η οποία καλύφθηκε 

από τον κ. Sabah στο μεγαλύτερο της μέρος 

και από μια παρέα εραστών του αθλήματος, 

οι οποίοι είναι γνωστοί για την αγάπη τους 

για το μπριτζ. 

Το κόστος του Φεστιβάλ ήταν υψηλό διότι 

δεν διστάσαμε στο παραμικρό έξοδο, το 

οποίο θα συντελούσε στην αρτιότητά του, 

(προσωπικό εργαζόμενο επί εικοσιτετραώ-

ρου βάσεως, υλικοτεχνικές υποδομές, διαι-

τητές από Ελλάδα και Ιταλία, δώρα, μετακι-

νήσεις κ.λ.π.).

Εννοείται ότι τα αποτελέσματα του ισολο-

γισμού του Φεστιβάλ είναι διαθέσιμα προς 

πάντα ενδιαφερόμενο.

Εν κατακλείδι θα ήθελα να τονίσω ότι πρω-

ταρχικός στόχος των διοργανωτών δεν ήταν 

το οικονομικό όφελος από το Φεστιβάλ, αλλά 

η δημιουργία ενός Διεθνούς γεγονότος στην 

Χώρα μας εφάμιλλου ακόμα και καλύτερου 

από παρόμοια events που πραγματοποιού-

νται στην Ευρώπη, με κύριο προσανατολι-

σμό την παροχή χαράς και διασκέδασης σε 

όλους τους συμμετέχοντες.

Κλείνοντας  θα ήθελα να αναφερθώ σε κά-

ποια έπαθλα που κακώς παραλείψαμε να 

απονείμουμε, όμως  κάλιο αργά παρά ποτέ.

Το έπαθλο ευγενούς παρουσίας στο άθλημα 

που δικαιωματικά ανήκει στον κ. Δημήτρη 

Πέρα από το αγωνιστικό  μέρος του Φεστι-

βάλ υπήρξαν και παράλληλες εκδηλώσεις 

με σκοπό την διασκέδαση των φιλοξενουμέ-

νων, οι οποίες στέφθηκαν με απόλυτη επιτυ-

χία με  κορυφαία στιγμή την εκδρομή με το 

καραβάκι στην Σπιναλόγκα.

Ειδική αναφορά επίσης πρέπει να γίνει και 

στο σημαντικό ποσό το οποίο συγκεντρώθη-

κε για τους συνανθρώπους μας πυροπαθείς 

στην Πελοπόννησο.

Μέρος του ποσού αυτού  συγκεντρώθηκε 

από την πώληση t-shirts , από την λαχειο-

φόρο αγορά την βραδιά του gala dinner, 

από την ευγενή προσφορά πολλών από τους 

νικητές των βραδινών τουρνουά, από την 

προσφορά της νικήτριας ομάδας στο τουρ-

νουά ομάδων η οποία διέθεσε το χρηματικό 

της έπαθλο για τον ιερό αυτό σκοπό και από 

τους Προέδρους της Ελληνικής και Λιβανέζι-

κης Ομοσπονδίας οι οποίοι προσέφεραν τα 

χρηματικά τους έπαθλα στους βασανισμέ-

νους συνανθρώπους μας.

Μαζί με το χρηματικό ποσό, το οποίο δε-

σμεύθηκε να διαθέσει ο χορηγός  κ. Hasib 

Sabah, το συνολικό εύρος της βοήθειάς μας 

προς το δοκιμαζόμενο αυτό κομμάτι της 

Πατρίδας μας ανέρχεται περίπου στις 50.000 

euro.

Από χρηματοοικονομικής άποψης το Φεστι-

βάλ δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ήταν 

επιτυχημένο με την στενή έννοια του όρου, 

μια και τα έξοδα υπερέβησαν κατά πολύ τα 

έσοδα.

Ναθαναήλ, που με την εν γένει παρουσία 

του στον χώρο μας υπενθυμίζει τι πρέπει 

να κατέχει ένας πραγματικός gentleman 

του αθλήματος.

Το έπαθλο fair play που με μεγάλη μου 

χαρά το μοιράζονται δυο άξιοι φίλοι και 

συμπαίκτες μου ο Μισέλ Έιντι, ο οποίος 

αποδεικνύει συνεχώς ότι για να είσαι πραγ-

ματικός Master πρωτίστως πρέπει να έχεις 

ήθος.

Ο αναφερόμενος στον τελευταίο αγώνα 

ομάδων και ενώ κρινόταν η 1η θέση μεταξύ 

της ομάδας του και της αντιπάλου ομάδας, 

διαπίστωσε εκ των υστέρων ότι είχε κάνει 

ένα λανθασμένο claim σε ένα συμβόλαιο 

2ΝΤ book, έσπευσε να βρει τους αντιπά-

λους και τους διαιτητές μετά το τέλος του 

αγώνα για να διορθώσουν το αποτέλεσμα 

στη συγκεκριμένη διανομή εις βάρος της 

ομάδας του σε 2ΝΤ -2 .

Ο έτερος άξιος συναθλητής μας ο οποίος 

αξίζει κατά το ήμισυ το έπαθλο fair play 

είναι ο κ. Νίκος Εργαζάκης, ρομαντικός του 

αθλήματος ο οποίος δύο φορές έσπευσε 

στους διαιτητές και μάλιστα την επομέ-

νη μέρα, μετά από ανάγνωση των hand 

records, να διορθώσει εσφαλμένα αποτε-

λέσματα σε συγκεκριμένες διανομές  σε 

βάρος των αντιπάλων του.

Εύγε και στους δύο.

Το Γκαλά της λήξης του Φεστιβάλ 
έγινε σε γνωστό ελληνικό κέντρο
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Στον αγωνιστικό τομέα του Φεστιβάλ μεγάλοι θριαμβευτές στα ζεύγη όπεν ήταν οι 
Γιάννης Μανωλάς – Νίκος Παπαχατζής, που απέδειξαν ότι μόνο με σταθερά υψη-

λή απόδοση και τις τρεις ημέρες μπορούν να κερδηθούν τόσο μεγάλα τουρνουά. Στην 
δεύτερη θέση οι Μάρω Βαγιανού και Νίτσα Κυριακίδου, που κέρδισαν και την δεύτερη 
ημερίδα επιτυγχάνοντας 70,10% ενώ μέσα στα μετάλλια, τρίτοι, τερμάτισαν οι Σπύρος 
Κουτρούμπας και Μιχάλης Χατζημπαλής, που επίσης κέρδισαν μια ημερίδα, την πρώτη, 
με 70.90%.  Την νίκη στην τρίτη ημερίδα του αγώνα πήραν οι  Βούλγαροι G. Stankov 
– C. Cristov με 67,57%. Συμμετείχαν συνολικά 163 ζεύγη.

Τα μικτά ζεύγη που επακολούθησαν συγκέντρωσαν 134 ζεύγη. Εδώ ο Ιταλός F. 
Primavera με την νεαρή Ιταλίδα I. Baroni προηγήθηκαν την πρώτη ημερίδα με 64,40% 
και, επαναλαμβάνοντας περίπου το ίδιο ποσοστό την δεύτερη ημέρα,  κέρδισαν καθαρά 
και τον αγώνα. Στην δεύτερη θέση οι H. Nordby – H. Vigmostad  και στην τρίτη οι J. 
Mantoura – Ch. Sader. Πρώτο ελληνικό ζεύγος οι Α. Κυριακίδου -  Α. Σαπουνάκης ενώ 
στην πέμπτη θέση οι Μ. Παναγάκη – Ι. Μηλιτσόπουλος που κέρδισαν και την δεύτερη 
ημερίδα με 69,70%.

Τέλος στις ομάδες όπεν Swiss, που έκλεισαν το αγωνιστικό μέρος του Φεστιβάλ, πρώτη 
όπως και πέρισυ η ομάδα “Fantonakis”,  αυτή τη φορά όμως σε ισοβαθμία με την ομάδα 
“Fioretti” που συγκέντρωσε τα ίδια VP’s αλλά λιγότερα Imp’s. Τρίτη η ομάδα “Vito” 
με Ελληνοβουλγαρική σύνθεση και τέταρτη – πρώτη με αμιγώς ελληνική σύνθεση – η 
ομάδα “Κουφάκης”.  ΟΜΑΔΕΣ ΟΠΕΝ

1

FANTONI F

EIDI M

ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ K

ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β

GIUSEPPE DELE CAVE

120,0

2
FIOREITI F

DEL GAUDIO C

PIZZA E

DE CRESCENZO M

120,0

3
RUSSEV V

KARAIVANOV K

ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Κ

ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ Φ

118,0

4
ΚΟΥΦΑΚΗΣ Μ

ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ Σ

ΧΑΤΖΗΜΠΑΛΗΣ 

113,0

5

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π

ΔΟΞΙΑΔΗ Α

ΑΓΟΥΡΑΤΣΙΟΣ Τα

ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ Ε

ΓΙΑΝΝΑΣ Κ

111,0

ΜΑΝΩΛΑΣ Ι ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ Ν 63,81

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Α ΒΑΓΙΑΝΟΥ Μ 62,28

ΧΑΤΖΗΜΠΑΛΗΣ Μ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ Σ 61,62

ΛΑΓΓΟΥΡΑΝΗΣ Φ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ 61,27

STANKOV G CRISTOV C 61,06

ΜΥΡΤΑΚΗ Ε ΚΙΟΥΛΠΑΛΗΣ Ι 60,90

ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ ΔΟΞΙΑΔΗΣ Κ 60,23

ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ Γ 60,11

CHUKRI S AMALAK E 59,81

BOLDRINI A PRIMAVERA F 58,96

ΑΓΩΝΕΣ ΖΕΥΓΩΝ OΠΕΝ

PRIMAVERA F BARONI I 64,52

NORDBY H VIGMOSTAD H 62,52

MANTOURA J SADER CH 62,36

ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ Α ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Α 61,43

ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΠΑΝΑΓΑΚΗ Μ 60,89

ΔΑΡΚΑΔΑΚΗΣ Α ΣΥΚΙΩΤΗ Χ 60,41

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ Γ ΠΛΕΥΡΗ Μ 60,05

IMAN C MARTENS K 59,41

YADLIN A EMODI A 59,24

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Ι ΠΑΠΥΡΑΚΗ Μ 59,11

ΑΓΩΝΕΣ ΖΕΥΓΩΝ ΜIXED

Η νικήτρια, για δεύτερη συνεχή χρονιά, ομάδα “Φαντονάκης” 
με τον Πρόεδρο της ΕΟΜ Σπύρο Κουτρούμπα.

Εντυπωσίασαν, καταλαμβάνοντας την
2η θέση στον αγώνα Ζευγών, οι Μάρω
Βαγιανού (αριστερά), Νίτσα Κυριακίδου

Οι θριαμβευτές του αγώνα Ζευγών, Γιάννης 
Μανωλάς (αριστερά), Νικόλας Παπαχατζής

Χάλκινο μετάλλιο η Ελληνοβουλγαρική 
ομάδα “Russev”. Τα έπαθλα απονέμει η Γ.Γ. 
της ΕΟΜ Άννυ Καραμανλή

Οι νικητές του αγώνα mixed: I. Baroni 
- F. Primavera (2ος από δεξιά) 
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ÌåôÜ áðü áñêåôÜ ÷ñüíéá áäñÜ-
íåéáò ï ¼ìéëïò Ìðñéôæ óôá ×áíéÜ 
(ÏÁÌ×Í, óôç óõíôïìïãñáößá 
ôçò ÅÏÌ) åðáíáäñáóôçñéïðïéÞ-
èçêå ÷Üñç óôéò ðñïóðÜèåéåò áñ-
êåôþí ðáëáéþí ìåëþí, ôïõ ãåßôï-
íá Ñåèåìíéþôéêïõ ¼ìéëïõ Ìðñéôæ  
êáé ôïõ íÝïõ ðñïÝäñïõ ôïõ ê. 
Çëßá Ìé÷áëïãéÜííç. Ï ¼ìéëïò 
Ý÷åé Ýäñá ôï îåíïäï÷åßï AKALI, 
óôï ïðïßï ôïõò Ý÷åé ðáñá÷ùñçèåß 
ìéá ðÜñá ðïëý ùñáßá áßèïõóá. 
Από 3 έως 5 Αυγούστου 2007 οργανώ-
θηκε εκεί το 1ο Παγκρήτιο Πρωτάθλημα, 
το οποίο είχε μεγάλη επιτυχία αφού συ-
γκέντρωσε συμμετοχή 68 αθλητών από 
όλη τη χώρα.

Όσοι έλαβαν μέρος έγραψαν ένα μοναδι-
κό κεφάλαιο αναμνήσεων,  μια πραγματι-
κά μοναδική εμπειρία όπου κυριάρχησε η 
Ελληνική-Κρητική φιλοξενία. Ο Μανώλης 
∆ασκαλάκης φιλοξένησε στο πατρικό του 
σπίτι 18 άτομα, οι περισσότεροι εκ των 
οποίων έλαβαν μέρος στον παραπάνω 
αγώνα. Εκτός όμως από αυτό το γεγονός 
η Κρητική φιλοξενία ήταν διάχυτη σε όλη 

την ατμόσφαιρα, στο ξενοδοχείο, σε κάθε 
μαγαζί  της πόλης, σε κάθε άνθρωπο που 
συναντούσαμε στους δρόμους με την 
όμορφη ιδιότυπη προφορά  του.

Όσον αφορά τον αγωνιστικό τομέα, την 
πρώτη ημερίδα το ζεύγος Σπ. Κουτρού-
μπας – Π. Καπελώνης κατέλαβε την πρώ-
τη θέση με ποσοστό 70,63%. Την 1η θέση 
κατά την 2η ημερίδα κατέκτησε το νεαρό 
ζεύγος Μίλτος Καραμανλής – Βασίλης 
Βρούστης, με ποσοστό 67,05%, ενώ 
την 3η ημερίδα πρώτευσε, με ποσοστό 
68,75%, το ζεύγος από το Ηράκλειο της 
Κρήτης που τελικά ήταν και οι νικητές του 
τριήμερου αγώνα, Ειρήνη Μυρτάκη – Ιπ-
ποκράτης Κιούλπαλης.

Μετά το τέλος του αγώνα, ακολούθησε 
στο ξενοδοχείο μπουφές με πολλά και 
νόστιμα Κρητικά φαγητά και άφθονο 
ποτό. Τέλος η όλη εκδήλωση έκλεισε με 
την απονομή των ασημένιων επάθλων 
στους δικαιούχους.

Είναι σίγουρο ότι το 2ο Παγκρήτιο Πρω-
τάθλημα, που θα γίνει το 2008, θα είναι 
πολύ μεγαλύτερο σε συμμετοχές, αφού 
όλοι έμειναν κατευχαριστημένοι και το 
μήνυμα αυτό θα περάσει και σε όσους 
δεν μπόρεσαν να λάβουν μέρος φέτος. 

Παγκρήτιο
Πρωτάθλημα 1ο

Κιούλπαλης Ι Μυρτάκη Ε 63,06

Μανούρας Φ Πετράκης Γ 59,46

Κουτρούμπας Σ Καπελώνης Π 59,20

Καραμανλής Μ Βρούστης Β 59,13

Αναγνωστάκης Μ Παπαδουλάκης Θ 57,32

Βελαίτου Π Μήτση Γ 57,00

ΑΓΩΝΕΣ ΖΕΥΓΩΝ ΜIXED

Ο Πρόεδρος του ΡΟΜ 
Παναγιώτης Καπελώνης, 
στην τρίτη θέση

Ο πρόεδρος του ΟΑΧΝ 
και διοργανωτής, Ηλίας 
Μιχαλογιάννης

Ι. Κιούλπαλης - Ε. Μυρτάκη, στην πρώτη θέση 
με διαφορά από τους υπόλοιπους
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Πανευρωπαϊκοί αγώνες 2ÍÝùí

Το 21ο πρωτάθλημα Νέων, η παρα-
δοσιακά σημαντικότερη διοργάνωση 

από τις τρεις,  ξεκίνησε με την ομάδα της 
Νορβηγίας να μπαίνει επικεφαλής και να 
κρατάει τη θέση αυτή έως τον 10ο γύρο. 
Εκεί την πρωτοπορία ανέλαβε η ομάδα 
της Ιταλίας, που στη συνέχεια αποσπάστη-
κε στη βαθμολογία, με όλα να δείχνουν 
ότι θα τερματίσει εύκολα στη πρώτη 
θέση. Όμως ξαφνικά ο αγώνας εξελίχτηκε 
σε θρίλερ αγωνίας και μάλιστα για γερά 
νεύρα.  Στον 20ο και  προτελευταίο γύρο 

του round robin  η Ιταλία έχασε από την 
έκπληξη των αγώνων, ομάδα της Λετονί-
ας (κατατάχτηκε τελικά 9η) και μάλιστα με 
το ταπεινωτικό σκορ 25-3! Έτσι επωφελή-
θηκε η ομάδα της Ολλανδίας, που ακο-
λουθούσε, η οποία και μπήκε επικεφα-
λής.  Τίποτε πάντως δεν είχε κριθεί ακόμα, 
καθώς στον τελευταίο γύρο η Ολλανδία 
έπαιζε με έναν άλλο διεκδικητή του πρω-
ταθλήματος, την ομάδα της Νορβηγίας, 
ενώ η Ιταλία με την αδύνατη ομάδα της 
Σκοτίας. Πράγματι, οι Ιταλοί πήραν τα 

25 VP’s στον δικό τους αγώνα, όμως οι 
Ολλανδοί κράτησαν την συνάντησή τους 
σχεδόν ισόπαλη (έχασαν 16-14) και κα-
τέκτησαν τον τίτλο με διαφορά 5,5 VP’s. 
∆εύτερη η ομάδα της Ιταλίας και στη τρίτη 
θέση η πρωταθλήτρια 2005, ομάδα της 
Πολωνίας. 

Στο 8ο πρωτάθλημα Μαθητών η Πολω-
νία διατήρησε τον τίτλο του πρωταθλητή 
με δεύτερη την ομάδα της Βουλγαρίας 
ενώ η τρίτη θέση κρίθηκε μόλις στην τε-
λευταία διανομή των αγώνων, με την Γαλ-

Τo Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεότητας 

διεξήχθη στο Jesolo της Ιταλίας από 

11 έως 21 Ιουλίου 2007  με συμμετοχή 

50 ομάδων από 26 χώρες, στους τρεις 

αγώνες που έγιναν παράλληλα. Οι αγώνες 

αυτοί ήταν: το πρωτάθλημα Νέων, για 

αθλητές – τριες  γεννηθέντες το 1982 

και μετά, το πρωτάθλημα Μαθητών, για 

αθλητές – τριες  γεννηθέντες το 1989 και 

μετά και το πρωτάθλημα Νεανίδων για 

αθλήτριες που γεννήθηκαν το

1982 ή αργότερα. 
Ο Ντίνος ∆οξιάδης μελετά τις 
αγορές των αντιπάλων

Η ελληνική ομάδα στην είσοδο του συνεδριακού 
κέντρου (πάνω) όπου έγιναν οι αγώνες 

Η νικήτρια του πρωταθλήματος Νεανίδων, ομάδα της Πολωνίας Η θριαμβεύτρια στο πρωτάθλημα Νέων, ομάδα της Ολλανδίας, 
είχε σύνθεση...mixed
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2007í
λία να παίρνει το χάλκινο μετάλλιο και την 
Αγγλία να το χάνει.  

Τέλος στο 4ο πρωτάθλημα Νεανίδων η 
ομάδα της Πολωνίας διπλασίασε τα χρυσά 
της μετάλλια, ενώ δεύτερη τερμάτισε ομά-
δα της Ολλανδίας και τρίτη η Σουηδία. 

Γενικά το Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νε-
ότητας 2007 επιβεβαίωσε την αγωνιστική 
υπεροχή της Πολωνίας (και κατά δεύτερο 
λόγο της Ολλανδίας) στις ηλικίες αυτές, 
υπεροχή που έχει καταδειχτεί και σε όλα 
τα τελευταία πρωταθλήματα.

Η Ελλάδα μετείχε στο Πανευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα μόνο στη κατηγορία Νέων, 
με ομάδα αποτελούμενη από τα ζεύγη: 
Ντίνο ∆οξιάδη - Κώστα Κοντομήτρο,  
Θανάση ∆αρκαδάκη - Μιχάλη Σοφιό και 
Ελένη Βατσολάκη - Μιχάλη Λατουσάκη, 
με μη παίζουσα αρχηγό και προπονήτρια 
την Χριστίνα Συρακοπούλου.

Η ομάδα μας κατέλαβε τελικά την 17η θέση 
ανάμεσα σε 22 συμμετέχουσες ομάδες, 
συγκεντρώνοντας 252 VP’s και φέρνοντας 
τα εξής αποτελέσματα ανά συνάντηση: 
Νίκες με: Ρουμανία 20-10, Σκοτία 19-11, 
Ιταλία, Πορτογαλία, Κροατία και Σουηδία 
17-13. Ισοπαλίες με: Αυστρία, Ουγγαρία 
15-15. Ήττες με:  Νορβηγία 2-25, Ρωσία 
5-25, Αγγλία, Ολλανδία, Γερμανία 6-24,  
Λετονία 7-23, Τσεχία 8-22, Γαλλία, ∆ανία 
11-19, Σλοβακία 12-18, Βέλγιο 13-17, Πο-
λωνία, Τουρκία 14-16. 

Όπως γράφτηκε και στο προηγούμενο 
τεύχος η εμφάνιση της ομάδας μας ήταν 
αξιοπρεπής και με δεδομένο την ανύπαρ-
κτη διεθνή εμπειρία και το πολύ νεαρό 
της ηλικίας των περισσοτέρων μελών της 
με κανένα τρόπο δεν μπορεί να θεωρηθεί 
αποτυχημένη. Πριν ξεκινήσουν οι αγώ-
νες κανείς δεν περίμενε κάποια καλύτερη 
θέση και οι περισσότεροι θα στοιχημάτι-
ζαν σε χειρότερη. Όμως οι εμπειρίες που 
αποκόμισαν τα μέλη της ομάδας Νέων 
από τους αγώνες αυτούς είναι ανεκτίμητες, 
ισοδυναμούν αγωνιστικά με εκατοντάδες 
ώρες προπόνησης και γι΄ αυτό παρόμοιες 
αποστολές, όπου μάλιστα συμμετέχουν 
νεαροί αθλητές, είναι απόλυτα επιβεβλη-
μένες. 

Οι περισσότεροι από μας από την 
επικεφαλίδα του άρθρου μπορούν 
να κατανοήσουν μόνο την λέξη 
Bridge (Mπριτζ). Ήταν όμως αρκετό 
για μερικούς από τους αθλητές του 
Χιώτικου Ομίλου Μπριτζ να περά-
σουν ευχάριστα τέσσερις ώρες και 
να δημιουργήσουν νέους φίλους . 
Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, λάβαμε 

ένα τηλεφώνημα που μας ειδοποίησε ότι ένα γκρουπ 

Ολλανδών έρχεται στην Χίο. Οι πενήντα (50 ) επισκέ-

πτες μας αυτοί έρχονταν στο νησί για να θαυμάσουν 

τις ομορφιές του αλλά δεν ήθελαν να στερηθούν και 

το αγαπημένο τους χόμπυ που είναι το Μπριτζ.  Ούτε 

και εμείς οι αθλητές θέλαμε να χάσουμε την ευκαιρία 

να γνωριστούμε μαζί τους. Δύο άτομα του Διοικητικού 

Συμβουλίου μας επισκέφτηκαν τον υπεύθυνο διαιτητή 

τους, κο Hans Heyl,  και αφού ξεπεράστηκαν τα προ-

βλήματα με την γλώσσα (οι συνεννοήσεις έγιναν στα 

αγγλικά) κανόνισαν τα ραντεβού μας για τα επόμενα 

βράδια, για καφέ και, κυρίως, για Μπριτζ. Στον χώρο 

του εστιατορίου του ξενοδοχείου, που βρισκόταν στο 

Καρφά, στήθηκε ο αγωνιστικός χώρος και, καθημερινά  

σχεδόν, ένα ζευγάρι αθλητών του ΧΟΜ συναντούσε τα 

Ik houd van 
Bridge 

υπόλοιπα δεκαεπτά ζεύγη από την Ολλανδία, λαμβάνο-

ντας μέρος στο εξαήμερο τουρνουά τους. Ολλανδικά 

δεν γνωρίζαμε, τους συστηθήκαμε και τους χαρίσαμε 

τα χαμόγελά μας. Ήταν αρκετά. Τέσσερις ώρες μετά 

φύγαμε ευχαριστημένοι έχοντας αρκετούς νέους φί-

λους. Τώρα το γκρουπ έχει επιστρέψει στην πόλη του, 

το Sassenheim, μια πόλη  με 12.000 κατοίκους, όπου 

κάθε βράδυ 180 από αυτούς (!) μαζεύονται στην αί-

θουσα του Πνευματικού τους Κέντρου για να παίξουν 

Μπριτζ. ‘Ένα νέο γκρούπ θα επιστρέψει όμως πάλι τον 

Αύγουστο, για άλλες δύο βδομάδες. Με περισσότερη 

χαρά θα τους υποδεχτούμε πάλι.  

Οι αθλητές του ΧΟΜ που αγωνίστηκαν στο Ολλανδικό 

Τουρνουά ήταν :

Αντωνίου Αλέκος – Καλογεράς Μάρκος (κατέκτη-

σαν την 3η θέση)

Χαβιάρα Πλουμίτσα – Ελευθερίου Μάϊρα 
Πρινιά Μαριάνθη - Σέγκος  Γιώργος 
Δημήτρης Χωλίδης που έπαιξε με συμπαίκτη Ολλανδό ! 

Ευχόμαστε και  ελπίζουμε το Μπριτζ, τώρα που υπάρχει 

ο Χιώτικος ‘Ομιλος, να είναι πόλος έλξης και για άλλους 

επισκέπτες στο νησί μας, και όχι μόνο τα καλοκαίρια, 

αφού παίζεται και σε ανοικτούς χώρους αλλά και σε 

κλειστές αίθουσες.   

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.ΤΟΥ Χ.Ο.Μ.

 

 

 

  

Μετάφραση:

Αγαπώ το Μπριτζ

Χιώτες και Ολλανδοί  «μιλούν»

την ίδια γλώσσα …στο Μπριτζ.
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ÂüëïòΠεριφερειακό
Πρωτάθλημα

Κεντρικής Ελλάδας  

Γιαντσής Ι Λαγγουράνης Φ 60,68

Παπακυριακόπουλος Γ Λαδόπουλος Λ 57,09

Νίκα Ρ Πλακίδα Η 56,37

Κουτρούμπας Σ Χατζημπαλής Μ 56,14

Ριτσώνη Ε Αβδούλος Σ 55,29

Αγγελόπουλος Π Ζώζης Σ 54,83

1-16

Το Περιφερειακό πρωτάθλημα Κεντρικής Ελλάδας διοργανώθηκε φέ-
τος από 7 έως 9 Σεπτεμβρίου με μεγάλη επιτυχία στο Βόλο, στα θαυ-
μάσια εντευκτήρια της Λέσχης Bόλου. Παρότι το πρωτάθλημα έγινε 
μόλις μερικές μέρες μετά τη λήξη του Φεστιβάλ Κρήτης, συνολικά 
72 ζεύγη μετείχαν στους τρεις αγώνες Ζευγών, που διοργανώθηκαν 
για τις ενότητες κατηγοριών   Όπεν, 1-8 και 1-5. Πολυάριθμοι ήταν οι 
εκδρομείς από Αθήνα και Θεσσαλονίκη που συνέβαλλαν και αυτοί, 
μαζί με την άψογη διοργάνωση, στην επιτυχία των αγώνων.

Στην ενότητα Όπεν συμμετείχαν τα μισά 
(36) ζεύγη.  Από την πρώτη ημέρα οι 

Γ. Παπακυριακόπουλος – Λ. Λαδόπουλος 
αποσπάστηκαν στη βαθμολογία επιτυγ-
χάνοντας ποσοστό 64,13% και αφή-
νοντας σε απόσταση περίπου 4% τους 
επόμενους. Την δεύτερη ημέρα επανέλα-
βαν την επιτυχία τους αυτή, κερδίζοντας 
πάλι με 65,28%, όντας πλέον το αδια-
φιλονίκητο φαβορί για την τελική νίκη. 
Όμως, όπως πολύ συχνά συμβαίνει στο 
Μπριτζ, κάποια ημέρα μπορεί όλα να 
πάνε στραβά και αυτό τους συνέβη στην 
τελική ευθεία, όταν με ένα απογοητευτικό 
ποσοστό το μόνο που κατάφεραν ήταν να 
διασώσουν την δεύτερη θέση. Την πρώτη 
θέση με διαφορά, ανεβάζοντας συνέχεια 
το ποσοστό τους από μέρα σε μέρα, κα-
τέλαβαν οι Ι. Γιαντσής – Φ. Λαγγουράνης. 
Στην τρίτη θέση τερμάτισαν οι Ρ. Νίκα – Η. 
Πλακίδα, που είχαν σταθερή απόδοση σε 
όλο το τουρνουά ενώ την τρίτη ημερίδα 
επρώτευσαν οι Σ. Κουτρούμπας - Μ. Χα-
τζημπαλής. 

Τα έξη πρώτα ζεύγη της τελικής κατάταξης: 

Στην ενότητα 1-8 οι Θεσσαλονικείς Ε. 
Χρηστίδου – Γ. Οργαντζίδης κέρδισαν με 
μεγάλη διαφορά, χάρη και στο εντυπωσι-
ακό 67,25% της τρίτης μέρας. Στη δεύτερη 
θέση οι ∆. Αλεξίου – Θ. Σιώζος από την 
Αθήνα και στην τρίτη οι ∆. Πρωτόπαπας 
– Σ. Τσιριγώτη από την Χαλκίδα.

Χρηστίδου Ε Οργαντζίδης Γ 59,57

Σιώζος Θ Αλεξίου Δ 55,75

Πρωτόπαπας Δ Τσιριγώτη Σ 55,65

Νέστορα Θ Δασκαλάκης Μ 55,57

Γεωργούδης Ε Γαλανός Δ 54,75

Λάφης Σ Παπαμαρκάκης Κ 52,98

1-8

Στην ενότητα 1-5 είχαμε και το μεγαλύ-
τερο ποσοστό σε ημερίδα των αγώνων. 
Ήταν 71.56% και το πέτυχαν οι Λαρισαί-
οι ∆. Θώμος – Α. Τσιάκαλος που κατέ-
κτησαν και την πρώτη θέση στην τελική 
κατάταξη. Σε μικρή, πάντως, απόσταση, 
στη δεύτερη θέση, τερμάτισαν οι ∆. Γκα-
λίτσιος - Κ. Παλαμιώτης (επίσης από την 
Λάρισα), ενώ τρίτοι κατατάχτηκαν οι  Ε. 
Σεφεριάδου – Γ. Κορδούτης. 

Θώμος Δ Τσιάκαλος Α 62,50

Παλαμιώτης Κ Γκαλίτσιος Δ 61,93

Σεφεριάδου Ε Κορδούτης Γ 58,92

Κούσιος Δ Μπαλκίζας Α 56,13

Ζουροπούλου Β Ζάκκας Κ 54,77

Γονατά Γ Ζάκκα Ν 54,36

1-5

Οι νικητές του όπεν
Ι. Γιαντσής - Φ. Λαγγουράνης (δεξιά)

Οι νικητές του 1-8 Ε. Χρηστίδου - Γ. Οργαντζίδης με 

τον Πρόεδρο του ΑΟΜΜ Δ. Ευθυμίου (στη μέση).

Οι νικητές του 1-5 Δ. Θώμος - Α. Τσιάκαλος με 

τον Πρόεδρο του ΟΑΜΛ Γ. Δημητρακόπουλος 

(στη μέση).
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OPEN

Πολύ επιτυχημένο ήταν το 
3ο Ευρωπαϊκό ανοικτό πρω-
τάθλημα  που έγινε από 15 
έως 30 Ιουνίου 2007 στην 
Αττάλεια της Τουρκίας.
Εκτός από την διοργάνωση, όπου οι γεί-
τονές μας τα πήγαν πολύ καλά, χωρίς να 
αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα, 
1287 παίκτες από 54 χώρες και όλες τις 
γεωγραφικές ζώνες πήραν μέρος, συνολι-
κά, στους αγώνες. Εδώ πρέπει να σημειώ-
σουμε ότι οι αγώνες αυτοί δεν είναι απο-
κλειστικά για Ευρωπαίους αθλητές ούτε οι 
ομάδες που συμμετέχουν αντιπροσωπεύ-
ουν συγκεκριμένες χώρες. Στην πραγμα-
τικότητα είναι ένα μεγάλο transnational 
φεστιβάλ, μια γιορτή του Μπριτζ, που 
γίνεται κάθε 4 χρόνια στην Ευρώπη και 
διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Ομο-
σπονδία και τη χώρα ανάθεσης. 

Το πρωτάθλημα περιείχε αγώνες Ζευγών 
και Ομάδων Όπεν και, ακόμα, Ζευγών 
Seniors και Γυναικών και Ομάδων Mixed.  
Έτσι πληθώρα ήσαν οι νικητές και οι παί-
κτες που κατέκτησαν μετάλλια. Μετά την 
ολοκλήρωση όμως και του τελευταίου 
αγώνα αναδείχτηκαν οι πολυνίκες παίκτες, 
δηλαδή αυτοί που είχαν τις περισσότερες 
διακρίσεις, στις τρεις κύριες κατηγορίες: 
Όπεν, Γυναικών και Seniors. Αυτοί ήταν:  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

3o

• ΟΠΕΝ: 1. Andrei Gromov (Ρωσία); 2. 
Victor Antonov (Βουλγαρία); 3. Michel 
Bessis (Γαλλία); 4. Alexander Dubinin 
(Ρωσία); 5. Nicklas Sandqvist (Σουηδία) 

• ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 1. Nevena Senior (Αγγλία); 
2. Heather Dhondy (Αγγλία); 3. Carla 
Arnolds (Ολλανδία) και Bep Vriend (Ολ-
λανδία); 5. Matilda Poplilov (Ισραήλ) 

• SENIORS: 1. Patrick Grenthe (Γαλλία); 2. 
Philippe Vanhoutte (Γαλλία); 3. Dano de 
Falco (Ιταλία); 4. Orhan Ekinci (Τουρκία); 
5. Franco Baroni (Ιταλία) 

Παρότι οι αγώνες έγιναν σε γειτονική 
χώρα μόνο δυο αμιγή ελληνικά ζεύγη, οι 
Πέτρος Τριανταφύλλης – Τόκλης Αλαμά-
νος και Αλέξης Γαβριήλογλου – Φίλιππος 
Λαγγουράνης, συμμετείχαν σε αυτούς, 
στο πρωτάθλημα Ζευγών Όπεν. Μήπως 
οι Έλληνες αθλητές ενδιαφέρονται περισ-
σότερο για τους βαθμούς διάκρισης που 
θα συγκεντρώσουν αγωνιζόμενοι μεταξύ 
τους σε τουρνουά στη χώρα μας;   

Η σύγχρονη πόλη της Αττάλειας

Αρχαίο ελληνικό γλυπτό, στο μουσείο της πόλης

Carla Arnolds - Bep Vriend (Ολλανδία), 
πρωταθλήτριες Γυναικών 

Victor Aronov - Julian Stefanov (Βουλγαρία), 
νικητές στο πρωτάθλημα Ζευγών

Dessy Popova - Rosen Gunev (Βουλγαρία),
χρυσοί νικητές στα Μικτά Ζεύγη  

Michael & Thomas Bessis,
Ron Pachtman & Eldad
Ginossar (Γαλλία - Ισραήλ),
πρωταθλητές στις ομάδες όπεν
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  ΥποχρεωτικόΥποχρεωτικό
και μη υποχρεωτικό και μη υποχρεωτικό false cardfalse card

Γιώργος Κλείτσας Οι συνδυασμοί Q10 και K10 στην άμυνα

Ο Βορράς στο άνοιγμα 1ΧΑ του Νότου αγορά-

ζει 3ΧΑ και η Δύση βγαίνει το ρήγα κούπα. Ο 

εκτελεστής αφήνει έξω, η Δύση συνεχίζει με το 

βαλέ κούπα  και με τη ντάμα, την οποία παίρνει ο 

εκτελεστής με τον άσσο, ενώ η Ανατολή ξελιμάρει 

ένα σπαθί. Ο εκτελεστής χρειάζεται τέσσερις  λεβέ 

από πίκα για να βγάλει το συμβόλαιό του και, λογι-

κά, ξεκινάει με μικρή πίκα στο βαλέ. Όταν κερδίζει, 

παίζει και τον άσσο. Σ’ αυτή τη φάση, το δέκα και η 

ντάμα έχουν γίνει ισοδύναμα φύλλα για τη Δύση και 

για να δώσει την ευκαιρία στον εκτελεστή να κάνει 

λάθος, πρέπει στον άσσο να παίξει τη ντάμα. Τώρα 

ο εκτελεστής δεν ξέρει ποιος αμυνόμενος έχει το 

δέκα και πρέπει να αποφασίσει αν η Δύση ξεκίνησε 

με Q4 και η Ανατολή με 10873 ή αν η Δύση ξεκίνησε 

με Q104 και η Ανατολή με 873 και η Δύση απλού-

στατα έπαιξε το φύλλο (τη ντάμα) που ο ίδιος ήξερε 

ήδη ότι το είχε, αφού είχε περάσει η εμπάσα του 

βαλέ. Με το παίξιμο της ντάμας στη δεύτερη λεβέ, 

η Δύση αποφεύγει να δώσει επιπλέον πληροφορία 

(το δέκα) στο Νότο, του επιβεβαιώνει απλά αυτό που 

ήδη γνωρίζει. Το ερώτημα είναι τι πρέπει να παίξει 

ο εκτελεστής στη συνέχεια. Στη σειρά αυτών των 

άρθρων προσπαθούμε να προσεγγίσουμε σφαιρι-

κά κάθε μία περίπτωση false card, συγκεκριμένα 

τόσο από την πλευρά της άμυνας, όσο και από την 

πλευρά της εκτέλεσης, κάτι που, σημειωτέον, σπά-

νια γίνεται στη σχετική βιβλιογραφία. Σε όλες τις 

μέχρι τώρα περιπτώσεις, είδαμε ότι τα mandatory 

(μέρος 2ο)

# AJ2
$ 1065 
^ 8643
& AJ7

# Q104
$ KQJ9
^ J105
& 832

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 873
$ 74
^ KQ92
& 9654

# K965
$ A832
^ A7
& KQ10

false card εναντίον εκτελεστή υψηλής κατάρτισης 

«δεν πιάνουν». Ίσως όμως εδώ να έχουμε μία από 

τις ελάχιστες εξαιρέσεις. Ξέροντας ότι η Δύση έχει 

τέσσερις κούπες και η Ανατολή δύο, θα χρησιμο-

ποιήσουμε τη θεωρία των «vacant places» (κενών 

θέσεων). Η Δύση έχει εννέα κενές θέσεις στα φύλλα 

της και η Ανατολή έντεκα. Προκειμένου να υπολο-

γίσουμε την πιθανότητα η Δύση να έχει Q104  πίκα  

και η Ανατολή 873, θα σκεφτούμε ως εξής: ο άξονας 

Α-Δ έχει 20 κενές θέσεις, επομένως, η πιθανότητα να 

πέσει η ντάμα πίκα στο χέρι της Δύσης,  είναι 9/20. 

Δεδομένου, τώρα, ότι η ντάμα πίκα πήγε στη Δύση, 

η Δύση έχει μία κενή θέση λιγότερη (8 κενές θέσεις, 

πλέον) αλλά και οι συνολικές κενές θέσεις του άξονα 

Α-Δ μειώθηκαν κατά μία θέση, έγιναν επομένως 19. 

Το επόμενο φύλλο που θα μοιράσουμε είναι το δέκα 

πίκα και η πιθανότητα να πάει στη Δύση είναι 8/19. 

Τώρα μοιράζουμε το τέσσερα πίκα και η πιθανότητα 

να πάει κι αυτό στη Δύση, είναι 7/18. Οι υπόλοιπες 

τρεις πίκες πρέπει να πάνε στην Ανατολή και οι 

σχετικές πιθανότητες είναι 11/17, 10/16, 9/15. Η 

συνολική πιθανότητα είναι το γινόμενο αυτών των 

έξι αριθμών, έστω α. Αντίστοιχα, για την κατανομή 

Q4 στη Δύση και 10873 στην Ανατολή παίρνουμε 

ένα άλλο κλάσμα, έστω β. Αυτό είναι μεγαλύτερο 

από το κλάσμα α (ο λόγος τους είναι 8/7), επομένως 

η κατανομή Q4 για 10873 στη συγκεκριμένη διανο-

μή είναι πιο πιθανή και το σωστό, σύμφωνα με τις 

πιθανότητες, παίξιμο του εκτελεστή είναι να κάνει 

την εμπάσα του δέκα πίκα στον τρίτο γύρο.  Αν ο 

εκτελεστής δεν είχε ολοκληρωμένη πληροφορία 

για κάποιο χρώμα, θα μπορούσε να κάνει την ίδια 

διαδικασία με 13 κενές θέσεις στη Δύση και 13 στην 

Ανατολή και τότε [άσκηση για τον αναγνώστη] θα 

έβλεπε, ότι θα ήταν πιθανότερη η κατανομή Q104 

για 873 σε σχέση με την κατανομή Q4 για 10873 

με λόγο 11 προς 10 και στην υποθετική αυτή περί-

πτωση, θα έπρεπε να παίξει διαφορετικά (το ρήγα 

πίκα στο κεφάλι). Εναλλακτικά,  θα μπορούσε να 

συμβουλευθεί κάποιον πίνακα πιθανοτήτων, στον 

οποίο θα έβλεπε ότι, όταν λείπουν έξι φύλλα σ’ ένα 

χρώμα, κάθε συγκεκριμένη κατανομή 3-3 (όπως η 

Q104 για 873) έχει πιθανότητα περίπου 1.78% και 

κάθε συγκεκριμένη κατανομή 2-4 (όπως η Q4 για 

10873) έχει πιθανότητα περίπου 1.61%. Για την 

ιστορία αναφέρουμε ότι από την πιθανότητα της 

κατανομής συγκεκριμένων φύλλων (που όπως είδα-

με, μπορεί να υπολογιστεί με τη θεωρία των κενών 

θέσεων), εύκολα υπολογίζεται και η πιθανότητα  να 

είναι συνολικά μοιρασμένο το χρώμα κατ’ αυτό τον 

τρόπο. Για παράδειγμα, αφού η συγκεκριμένη κα-

τανομή 3-3 (Q104 για 873) έχει πιθανότητα περίπου 

1.78%, αρκεί να ξέρουμε πόσες τέτοιες περιπτώσεις 

υπάρχουν και να κάνουμε έναν απλό πολλαπλασια-

σμό. Σύμφωνα με τη συνδυαστική ανάλυση, αν από 

6 πράγματα (εδώ φύλλα) παίρνουμε κάθε φορά τα 

τρία, υπάρχουν συνολικά 20 συνδυασμοί. Πολλα-

πλασιάζοντας το 1.78% επί 20, έχουμε σαν αποτέλε-

σμα την πιθανότητα να είναι μοιρασμένα 3-3 τα έξι 

φύλλα που μας λείπουν σ’ ένα χρώμα, η οποία είναι 

περίπου 35.53%. Οι κατανομές 4-2 έχουν συνολικά 

πιθανότητα μεγαλύτερη [48.45%] από τις κατανο-

μές 3-3, παρόλο που καθεμιά τους έχει μόνο 1.61%, 

απλούστατα γιατί είναι περισσότερες! (15 κατανομές 

2-4 και 15 κατοπτρικές κατανομές 4-2). Άρα 1.61% 

επί 30  48.45%, όπερ έδει δείξαι.    

Με εκτενή ανάλυση του πως μπορεί κάποιος να 

υπολογίσει κυριολεκτικά «από μηδενική βάση» 

(from scratch) την πιθανότητα των διαφόρων κα-

τανομών ενός χρώματος, βάσει της θεωρίας των 

κενών θέσεων, ο αναγνώστης έχει, ταυτόχρονα, 

και ένα πολύ δυνατό εργαλείο, που μπορεί να πα-

ρομοιαστεί με το καλάμι ψαρέματος και τη γνώση 

του πως να ψαρεύει, που έδωσε κάποιος σοφός σε 

έναν άνθρωπο, αντί να του δίνει κάθε φορά έτοιμα 

ψάρια. Μόνος του, λοιπόν, ο αναγνώστης, είναι σε 

θέση να αναλύσει και να βρει το σωστό παίξιμο του 

εκτελεστή σε όλα τα παραδείγματα false card με 

Q10, K10, Q9 και K9 του παρόντος άρθρου - δεν 

θα χρειαστεί καν κάποιο βιβλίο, θα δημιουργήσει 

μόνος του τους πίνακες. Αρκεί να συγκρίνει τις a 

priori πιθανότητες των εναλλακτικών υποθετικών 

κατανομών. 

Για παράδειγμα, στην κλασική περίπτωση  που 

είδαμε, ο εκτελεστής παίζει το δύο από το μορ και 

η Ανατολή βάζει τη ντάμα (το ίδιο κι αν η Ανατολή 

Θα περάσουμε σε μία περίπτωση mandatory false card με Q10x που 
ανήκει σε μια ευρύτερη κατηγορία που θα μπορούσε να έχει τον τίτλο 
«παίζοντας το φύλλο που γνωρίζει ο εκτελεστής ότι το έχουμε». 

email: llurk@hol.g
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J92

763 Δ 
Β

 
Ν

 Α Q10

AK854

παίζει τελευταία, δηλαδή ο Νότος έχει τραβήξει 

τον άσσο από το χέρι του): 

Kxxxxxx (τότε, όπως είδαμε, το παίξιμο της ντάμας 

δεν κερδίζει ποτέ και μπορεί μόνο να χάσει), η πι-

θανότητα του συνδυασμού Q10 μειώνεται (κι εδώ 

ένα είδος restricted choice!) και το σωστό παίξιμο 

του εκτελεστή (εξαρτώμενο από τη συχνότητα με 

την οποία η Ανατολή παίζει το δέκα) μπορεί να είναι 

διαφορετικό. Αυτό όμως το ψάρι βρίσκεται σε πολύ 

βαθιά νερά!  

Ο συνδυασμός Q10x προσφέρει πολλές δυνατότητες 

στους αμυνόμενους απέναντι σε εκτελεστές που 

προσπαθούν να εκμεταλλευθούν και την παραμικρή 

επιπλέον πιθανότητα. Ο τίτλος αυτής της κατηγορίας 

(που, σημειωτέον, είναι πολύ γενική και περιλαμβά-

νει κάθε είδους συνδυασμούς) θα μπορούσε να είναι 

το απόφθεγμα του Όσκαρ Ουάιλντ «Όταν οι Θεοί 

θέλουν να τιμωρήσουν κάποιον, εισακούν [σ]τις 

προσευχές του». Στην επόμενη διανομή, ο εκτελε-

στής δικαιούται, νομίζουμε, να έχει τουλάχιστον τη 

συμπάθειά μας: 

Στα 3ΧΑ του Νότου [η αγορά πήγε 1 καρό-1 κούπα- 

1ΧΑ - 3ΧΑ], η Δύση βγαίνει το επτά πίκα, ο βαλές, ο 

ρήγας, ο άσσος. Ο Νότος έχει επτά σίγουρες λεβέ και 

μία απλή εκτέλεση είναι να κάνει την εμπάσα κού-

πα. Αν η ντάμα κούπα είναι στη Δύση (ή, ξερή στην 

Ανατολή), έχει εννέα λεβέ. Βλέπει όμως, και σωστά, 

ότι δεν χάνει τίποτα να παίξει πρώτα το ρήγα και τον 

άσσο καρό (έχει τραβήξει ήδη τον άσσο κούπα) να 

δει τι θα γίνει (κατά βάθος προσεύχεται να έχει η 

Δύση ντάμα ξερή ή ντάμα δίφυλλη καρό). Και, ‘ω 

του θαύματος!’, στο δεύτερο γύρο «πέφτει» η ντάμα 

καρό. Τώρα ο Νότος φαινομενικά δεν χρειάζεται την 

εμπάσα κούπα, κάνει τη «μαρκέ» εμπάσα του δέκα 

καρό και, φυσικά, μπαίνει μέσα. Νομίζουμε ότι ο 

Νότος έπαιξε σωστά. Ένας επιπλέον λόγος που, στην 

πράξη, πρέπει να κάνει εμπάσα, είναι ότι, πολλοί 

παίκτες με το χέρι της Δύσης, με Q105 δεν θα έκαναν 

false card και, μάλιστα, στο σωστό τέμπο. Τα εύση-

μα πρέπει να δοθούν στη Δύση, η οποία διέγνωσε, 

έχοντας τη ντάμα κούπα, τη δυνατότητα του false 

card και ρίσκαρε να έχει πεντάφυλλο καρό ο Νότος.  

Και θα μπορούσε να συμπληρώσει κάποιος, «Όταν 

οι Θεοί θέλουν να τιμωρήσουν κάποιον, του δίνουν 

καταρχήν το εννέα καρό».

(συνεχίζεται)

J92

10763 Δ 
Β

 
Ν

 Α Q

AK854

Ο εκτελεστής πρέπει να αποφασίσει, ποια κατανο-

μή είναι πιο πιθανό να είχε αρχικά το χρώμα στους 

αντιπάλους, 763 για Q10 ή (όπως στο εναλλακτικό 

διάγραμμα) 10763 για Q ξερή; Η εκ πρώτης όψεως 

απάντηση είναι ότι κάθε συγκεκριμένη κατανομή 

3-2 είναι πιο πιθανή από κάθε συγκεκριμένη κατα-

νομή 4-1 και ο εκτελεστής πρέπει να παίξει για την 

πιο πιθανή κατανομή. Όμως, από έναν πανούργο 

αναγνώστη δεν θα πρέπει να διαφύγει το γεγονός 

ότι αυτό ισχύει αν η Ανατολή παίζει πάντα τη ντά-

μα από Q10. Αν κάποιες φορές παίζει το δέκα, είτε 

για να μην είναι προβλέψιμη η συμπεριφορά της, 

είτε (κυρίως) γιατί φοβάται ότι ο εκτελεστής είναι 

πιθανό να μην έχει ΑΚxxx αλλά Αxxxx, Κxxxxx ή 

# J9
$ AKJ10 
^ K63
& K432

# Q10874
$ Q72
^ Q105
& J7

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# K652
$ 653
^ 842
& Q106 

# A3
$ 984
^ ΑJ97
& A985

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2ο (**)

Εξασκηθείτε στην εκτέλεση
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο (**)

Ομάδες. 

Όλοι στη δεύτερη

μοίρασε ο Ν

Ομάδες.

ΒΝ στη δεύτερη

μοίρασε η Α

      Οι λύσεις στη σελίδα 30 

Η Ανατολή παίρνει με την #Q και συνεχίζει με τον 

#Α και το #9. Κόβετε, σαν Νότος, με το $10 και 

παίζετε 2 γύρους ατού στα οποία ακολουθούν και οι 

δυο αντίπαλοι.  Συνεχίστε από το σημείο αυτό.

# 8543
$ K972
^ K9
& AQ6

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# J7 
$ AQJ106
^ A105
& 1054

# AJ75
$ K10
^ AKJ
& A1043

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# 6
$ AQJ963
^ 109852
& 7

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1# 2$

πάσο 3#* πάσο 4$
όλοι πάσο

* 4φυλλο τουλ. φιτ, πόντοι ανοίγματος

Αντάμ: #10 Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

2$*

πάσο 2XA** πάσο 3$***
πάσο 4XA πάσο 5&****
πάσο 5^** πάσο 5XA*****
πάσο 6$ όλοι πάσο

Το συμβόλαιο φαίνεται πανεύκολο αλλά…  Παίρνετε τον #Α και παίζετε 

τον $Κ από τον μορ, όπου η Ανατολή ξοφλάει το &2. Βλέπετε τώρα 

κάποιο πρόβλημα; Και αν ναι, τι κάνετε για να το επιλύσετε;

Αντάμ: ^Κ

 * κούπες και ένα μινέρ, αδύνατο
 ** ερωτηματική
 *** 6φυλλο κούπα + 5φυλλο μινέρ
 **** ένας Άσσος
 ***** έχω και την Ντάμα ατού 
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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 22ο)

# KJ10x
$ 10xx 
^ Jx
& QJxx

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# xxx
$ 9xx
^ A10x
& 10xxx

Και συνεχίζουμε:

Η Δύση βγαίνει το 2 καρό για τον Βαλέ του μορ 
και τον Άσσο σας.

Τι κάνετε;

Ο εκτελεστής έχει σίγουρα τον Ρήγα καρό (χω-
ρίς αυτόν δεν θα σκέπαζε με τον Βαλέ) και σεις 
μπορείτε πιθανότατα να μετράρετε τρεις μπά-
ζες στο χρώμα. Ο συμπαίκτης σας έχει σχεδόν 
σίγουρα άλλη μια, όμως δεν αρκούν.

  Εσείς μπορείτε να πάρετε χέρι μόνο μια φορά, 
με τον Άσσο καρό, και πρέπει να ελευθερώσε-
τε ένα ονέρ στη Δύση και δεν είναι παίζοντας 
καρό που θα το κατορθώσετε. Αντεπίθεση με 
κούπα λοιπόν, εκτός τέμπο και με το 9 κούπα 
μάλιστα, για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο 
γυρίσματος στο χρώμα. Το 9 κούπα αποδει-
κνύεται θανατηφόρο για τον εκτελεστή γιατί 
τα κρυφά χέρια ήταν:

χρι το χέρι του, διατηρώντας τον Βαλέ στο μορ. 
Το 10 καρό λοιπόν είναι σίγουρα στα χέρια σας 
και η συνέχεια είναι εύκολη. 

Όσο εύκολο φαίνεται, πάντως, το παίξιμο του 
9 κούπα στον δεύτερο γύρο – βλέποντας τον 
μορ - άλλο τόσο δύσκολο είναι το γύρισμα 
στον τρίτο γύρο, το οποίο τελικά κρίνει και την 
έκβαση του συμβολαίου.

Η αγορά:

Νότος Δύση Bορράς Ανατολή

1ΧΑ πάσο 2& πάσο

2^ πάσο 3ΧΑ πάσο

πάσο πάσο

# Axx
$ KQxx
^ Q9xx
& xx

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# Qχχ
$ AJx 
^ K8xx
& AKx

Αν ο Νότος πάρει τον Άσσο, σας μετράρει τρεις 
μπάζες, αφήνει έξω λοιπόν και ο συμπαίκτης 
πιάνει την Ντάμα και τώρα πρέπει να σκεφτεί 
ότι με Κ10 τρίφυλλο η τετράφυλλο στο χέρι ο 
εκτελεστής θα άφηνε την αντάμ να τρέξει μέ-

όχι το γύρισμα καρό μεταξύ των δυο ισότιμων 
φουρκετών του μορ;

Ας μην έχουμε αυταπάτες. Ακόμα κι αν είστε 
ο καλύτερος μίμος, στο τραπέζι, ο συμπαίκτης 
δεν θα μπορέσει να καταλάβει. Και επειδή το 
fair play δεν σας επιτρέπει να καταφύγετε σε 
ανάλογες πράξεις, δεν σας μένει άλλο από το 
να διαλέξετε ένα γύρισμα τόσο περίεργο ικα-
νό να βάλει τον συμπαίκτη σε σκέψεις. Το 10 
κούπα στην περίπτωση μας είναι η καλύτερη 
επιλογή ακόμα κι αν ο Νότος είχε Ντάμα τετρά-
φυλλη και δεν την αγόρασε.

Το χέρι του Νότου:

  # 10xx    $ Q7x   ^ KJxx    & Kxx

Είναι σε αυτές τις ειδικές περιπτώσεις που 
μπορείτε να τεστάρετε τις ικανότητες του συ-
μπαίκτη σας αλλά και την εμπιστοσύνη που 
σας δείχνει. Εάν τώρα, στη θέα του 10 κούπα 
μείνει αποσβολωμένος και δεν καταλάβει 
τίποτα εσείς θα έχετε τουλάχιστον μια ωραία 
ιστοριούλα να διηγείστε εις βάρος του.

Η Δύση βγαίνει το 2 κούπα, ο εκτελεστής βά-
ζει μικρό και σεις παίρνετε με τον Ρήγα. Πως 
συνεχίζετε;

Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Ο εκτελεστής, που 
είναι σαφώς ένας καλός παίκτης, δεν έχει τον 
Άσσο κούπα. Εάν τον είχε, θα πέρναγε τον Βαλέ 
από το μορ μήπως και η αντάμ είχε γίνει από 
KQxx η κάτι παρόμοιο. Εάν έχει Άσσο Ρήγα 
σπαθί και Ρήγα καρό το συμβόλαιο δεν πέφτει, 
εκτός εάν ο συμπαίκτης σταματάει τα σπαθιά.

Κούπα στον Άσσο λοιπόν και αμέσως μετά πίκα 
και ο εκτελεστής είναι καταδικασμένος:

-  εάν βάλει τον Άσσο και ξεκινήσει τα σπαθιά, η 
Δύση θα πιάσει και θα συνεχίσει πίκα

-  εάν αφήσει, εσείς θα πάρετε και θα γυρί-
σετε κούπα μετράροντας μια στο χέρι του 
συμπαίκτη, πριν αυτός χάσει το κοντρόλ στα 
σπαθιά.

Εσείς έχετε φτιάξει το τέλειο πλάνο, εκείνο 
που βάζει τη θηλιά στο λαιμό του Νότου, με 
ποιον τρόπο όμως θα ξυπνήσετε τον καημένο 
και ήσυχο συμπαίκτη σας που δεν έχει κατα-
λάβει τίποτα από όλα αυτά; Πως, δηλαδή, θα 
¨αναγκαστεί¨ να επιλέξει το γύρισμα πίκα και 

# AQx
$ Jx 
^ AQx
& Q10xxx

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# KJx
$ K108x
^ 109xx
& xx

Bορράς Ανατολή Νότος Δύση

1& πάσο 1XA πάσο

2XA πάσο 3XA πάσο

πάσο πάσο

Η αγορά:

# A10xx
$ AKJxx 
^ xx
& K8

# KJxx
$ 9xx
^ Kx
& Qxxx

Δ 
Β

 
Ν

 Α

Bορράς Ανατολή Νότος Δύση

1$ πάσο 2^ πάσο

2# πάσο 3& πάσο

3$ πάσο 3XA πάσο

πάσο πάσο

Βγαίνετε μικρό σπαθί και το 8 του μορ πιάνει. 
Συνέχεια με μικρό καρό προς την Ντάμα του 
εκτελεστή. Πως παίζετε;

Άμεσα, γρήγορα! Είναι σημαντικό αυτό. Πρέπει 
να παίξετε το φύλλο με φυσικότητα, ηρεμία 
και κρύο αίμα. Φυσικά αφήνοντας έξω, δια-
φορετικά τι νόημα θα είχαν όλα τα παραπάνω; 
Στο τραπέζι πρέπει να έχετε την ικανότητα να 
μην παίρνετε την Ντάμα καρό με τον Ρήγα σας 

Η αγορά ( ζεύγη ):
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δείχνοντας, απλούστατα, ότι δεν τον έχετε.

Ας δούμε όμως γιατί δεν παίρνετε τον Ρήγα 
καρό;

Η αντάμ σας, σας έκανε να ξινίσετε τα μούτρα, 
όμως το 8 που πήρε την μπάζα σας φανέρωσε 
ΑJ109 στο χέρι του εκτελεστή που έχει σίγου-
ρα και πέντε καρά, αφού τα αγόρασε πρώτα. 
Όλα αυτά μας κάνουν δέκα φύλλα στα μινέρ 
και φυσικά τρία στα μαζέρ. Το πρόβλημα του 
όμως είναι οι επικοινωνία με το χέρι του για 
να μπορέσει να κάνει τις μετραρισμένες μπά-
ζες του. Η αντάμ του εξασφάλισε δυο άμεσες 
στα σπαθιά και, εφόσον ξεκίνησε με την εμπάς 
καρό, σημαίνει ότι κι αυτό το χρώμα είναι αρ-
κετά συμπαγές για να του καλύψει άλλες ατέ-
λειες. Με άλλα λόγια θα ξανακάνει την εμπάς 
και σεις μπορείτε χωρίς κανένα πρόβλημα να 
ξεράνετε τον Ρήγα σας.

Όπως ακριβώς το σχεδιάσατε, ο εκτελεστής 
τραβάει τον Άσσο σπαθί και παίζει σπαθί για 
την Ντάμα σας ενώ ο συμπαίκτης πετάει αδιά-
φορα πίκες. Αντεπιτίθεστε με κούπα για τον 
Άσσο του μορ και συνέχεια με το καρό που 
περιμένατε. Παίρνετε με τον Ρήγα σας και ξα-
ναπαίζεται κούπα για τον Ρήγα του μορ στον 
οποίο ο εκτελεστής πετάει καρό. Πίκα προς 
την Ντάμα τώρα, αλλά εσείς είστε εκεί με τον 
Ρήγα και κούπα για να ολοκληρώσετε το μακε-
λειό, που γράφει δυο μέσα!

Το χέρι του Νότου:

  # Qx    $ x   ^ ΑQJ9x    & ΑJ109x

Ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο θα ήθελα να 
επισημάνω ορισμένα πράγματα.

Σας είπα προηγουμένως ότι χρειάζεται να εί-
στε υπολογίσιμος στο χώρο του μπριτζ αλλά 
όχι παρά πολύ γιατί θα καταντήσει επικίνδυ-
νο. Να θυμάστε ότι ο χρόνος που αφιερώνει 
ο εκτελεστής για να κάνει το πλάνο του, πριν 
αρχίσει να μετακινεί τα φύλλα, είναι ένα δώρο 
στους αμυνόμενους για να κάνουν και αυτοί 
το δικό τους. Έτσι είναι! Το παιχνίδι αυτό είναι 
συναδερφικό με όλη τη σημασία. Και, κατά τη 
γνώμη μου, αυτό είναι που το κάνει τόσο εν-
διαφέρον. 

 Όλα αυτά που προσπάθησα να σας διδάξω μέ-
χρι τώρα, μαζί με την καλύτερη τεχνική παιξί-
ματος δεν θα σας κάνουν με απόλυτη σιγουριά 
τον απόλυτο νικητή.

Σας χρειάζονται ακόμα κάποιες λεπτομέρειες, 
κάποια μικρά αλλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
που ακόμα δεν αναπτύξαμε. Θα προσπαθήσω 
να σας τα αποκαλύψω στη συνεχεία για να 
ολοκληρώσω το πόνημα μου. 

# A432 
$ A107654 
^ A75
& -

# 6
$ 982
^ 2
& KJ1098432

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# -
$QJ3
^KQ1096
&AQ765

# KQJ109875
$ K
^ J843
& -

ìðñßôæΚαλλιτεχνικό

Σχεδόν πάντα τα προβλήματα double 

dummy που παρουσιάζονται εδώ εί-

ναι στημένα και μάλιστα από μεγάλα ονό-

ματα της σύνθεσης παρομοίων θεμάτων. 

Η σημερινή διανομή όμως έχει μια μεγά-

λη πρωτοτυπία, καθώς παρουσιάστηκε 

και εκτελέστηκε με επιτυχία σε αγώνες, 

φυσικά με τα χέρια Ανατολής και Δύσης 

κρυφά (single dummy)! Εκτελεστής ήταν 

ένα μεγάλο όνομα του παρελθόντος, ο 

Γάλλος πρωταθλητής Henry Svarc (άλλη 

διανομή του ίδιου παίκτη, χωρίς όμως 

ευτυχή γι’ αυτόν κατάληξη, μπορείτε να 

βρείτε στο «μια διανομή, μια ιστορία» 

του τεύχους αυτού).  
Ο Νότος καλείται να πραγματοποιήσει 6#. 
Αντάμ το ^2.

Ορθές λύσεις για τον προ- προηγούμενο 
διαγωνισμό, εκπρόθεσμα έστω, καθώς 

το περιοδικό Ιουλίου – Αυγούστου είχε ήδη  
δημοσιευτεί στο Διαδίκτυο (νωρίτερα από 
το συνηθισμένο  λόγω των καλοκαιρινών 
διακοπών) έστειλαν και οι Β. Γερμανός, Φ. 
Κιαρούτζι, Τ. Κότσης. Ειδική αναφορά πρέ-
πει να κάνουμε στον Τ. Κότση,  αδερφό του 
αθλητή του Μπριτζ Γ. Κότση και ισχυρού 
παίκτη ελεύθερης παρτίδας, που βρήκε 
μια δεύτερη, απόλυτα σωστή και εντελώς 
διαφορετική λύση από αυτή που δημοσι-
εύσαμε. Να σημειωθεί ότι η λύση αυτή δεν 
αναφερόταν καθόλου στο γνωστό περιοδι-
κό “Bridge Magazine” της δεκαετίας του ‘80, 
από όπου δανείστηκα το πρόβλημα. 

Το πρόβλημα του περασμένου τεύχους ήταν 
το εξής:

Ο εκτελεστής, αφού πάρει τον Άσσο καρό, πρέ-
πει να τραβήξει δύο μεγάλα ονέρ στην κούπα 
για να μην έχει η Δύση κάρτα διαφυγής. Μετά 
πρέπει να συνεχίσει με το 8 πίκα βάζοντας μι-
κρό από το χέρι του.  Το καλύτερο για την Δύση 
είναι να κερδίσει με το #10 και να παίξει καρό, 
εκτός ταμπλό. Τότε όμως ο εκτελεστής διώχνει 
το 2 σπαθί από το μορ, κόβει στο χέρι του και 
στήνει τον Βαλέ πίκα. Αν η Δύση δεν σκεπάσει, 
ο εκτελεστής κάνει και την εμπάς σπαθί τρα-
βάει τα ατού από τον μορ και δεν δίνει άλλη 
λεβέ. Αν σκεπάσει τραβάει πάλι τα ατού, ερχό-
μενος χέρι με το #9 και κάνει την εμπάς σπαθί, 
με το ίδιο αποτέλεσμα. 

Αν η Δύση αρνηθεί να πάρει το #8, ο εκτε-
λεστής τραβάει και #ΑΚ και παίζει όλες τις 
κούπες του διώχνοντας 2 σπαθιά από το χέρι 
του (η Δύση δεν μπορεί να κόψει γιατί είναι 
κλεισμένη). Μετά παίζει την τελευταία πίκα 
δίνοντας χέρι στη Δύση. Αν αυτή παίξει σπαθί 
κανένα πρόβλημα. Αν παίξει καρό, ο Νότος κό-
βει και κάνει την εμπάς σπαθί. 

Το πρόβλημα αποδείχτηκε πιο δύσκολο από το 
αναμενόμενο, καθώς σωστές λύσεις έδωσαν 
μόνο οι Ιωσήφ Δριδάκης, Τένης Κτεναβέας, 
Ελένη Ιωαννίδου και Χαράλαμπος Παπαδά-
κης. 

# AK86 
$ AKQ43 
^ A
& AJ2

# Q1075
$ J9
^ J532
& K108

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# -
$1032
^ KQ109874
& 965

# J9432
$ 765
^ 6
& Q743

 Συμβόλαιο: 6# παιγμένες από το Νότο.

Αντάμ: ^2

Λύση του προηγούμενου
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πρωταθλητές Γιώργος Ρούσσος

41Άμυνα για

# Q87
$ AQ6
^ QJ3
& KQ86

# J10542
$ K97
^ A852
& A

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AK
$ J832
^ 964
& J752

# 963
$ 1054
^ K107
& 10943

Έχεις προσέξει πως οι μεγαλύτερες και πιο 

ανεξήγητες πατάτες στην άμυνα γίνονται σε 

κοντραρισμένα συμβόλαια; Κάτι θα έχουν να πουν

οι ψυχολόγοι γι’ αυτό. Πάντως κανένα επικρεμάμενο 

μηδενικό δεν προκαλεί τόσο άγχος και πανικό όσο

το να σου βγάλουν κοντρέ συμβόλαιο.

Με πόσους πόντους κοντράρεις την εκ δεξιών σου 
παρεμβολή 1ΝΤ σε άνοιγμα του συντρόφου; Είναι 
η πιο επικίνδυνη και απρόβλεπτη κόντρα. Σε ποιόν 
δεν έχει τύχει να κοντράρει με Α10xx, xxx, AJxx, Qx 
το 1ΝΤ του εκ δεξιών και να δει στον μορ 6φυλλο &J 
για ΑΚx του εκτελεστή.

Ένας κανόνας που θα πρέπει να τηρείται γενικώς εί-
ναι να  είναι κανείς πολύ φειδωλός στις κόντρες μετά 
από άνοιγμα του συντρόφου τρίτης θέσεως. Θα έλε-
γα μάλιστα, σ’ αυτή την περίπτωση, το 1ΝΤ μην το 
κοντράρεις ποτέ και όταν λέμε ποτέ εννοούμε ποτέ. 
Αν αυτό είναι κανόνας στο ζευγάρι σου, ο σύντροφος 
ελευθερώνεται να ανοίγει στην τρίτη θέση ότι θέλει 
και αν σε ακούσει να κοντράρεις δεν πανικοβάλλεται, 
γιατί ξέρει πως κρατάς κάποιο KQJ10x και εξωτερικό 
Άσσο. Από κει και πέρα νομίζω ότι η κόντρα δεν είναι 
θέμα πόντων, εντός βέβαια των ορίων της λογικής, 
αλλά αντάμ. Αν έχεις καλή αντάμ, κοντράρισε και 
με 7π., όπως QJ109x, xx, Axx, xxx. Ακόμα καλύτε-
ρα μάλιστα αν ο Άσσος σου είναι 4φυλλος, οπότε 
ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες ο εκτελεστής με 
δυο κρατήματα στο χρώμα σου σε πρώτη κίνηση να 
σου πετάξει τον Άσσο. Για τους ίδιους λόγους Άσσος 
2φυλλος ή ξερός καθιστούν την κόντρα επικίνδυνη.

Κρατώντας QJx, xx, Q9xx, Kxxx, σε άνοιγμα του συ-
ντρόφου πίκα, κοντράρισε, σε άνοιγμα όμως κούπα 
μην κοντράρεις, δεν έχεις αντάμ.

Κρατώντας ΑΚ, J8xx, 96x, J7xx, σε άνοιγμα του 
συντρόφου κούπα ή σπαθί κοντράρισε και βγες το 
μικρό σου στο χρώμα του συντρόφου. Σε άνοιγ-
μα καρό και πίκα δεν έχεις αντάμ. Κάθε φορά που 
θα βγαίνεις καρό ο σύντροφος θα έχει ανοίξει το 
3φυλλο και κάθε φορά που δεν θα το βγαίνεις ο 
σύντροφος θα έχει συμπαγές μακρύ χρώμα και ο 
εκτελεστής μόνο ένα κράτημα. Όσο για την πίκα, 
πάλι δεν μου αρέσει η κόντρα. Τραβώντας  #ΑΚ στο 

χρώμα του συντρόφου, αφενός βγαίνεις πια από το 
παιχνίδι, αφετέρου δίνεις στον εκτελεστή μια μπάζα 
που δεν θα την έκανε ποτέ, μερικές φορές και δυο.

Το ζητούμενο στα χωρίς ατού είναι να κάνουμε εμείς 
μπάζες τους βαλέδες μας και όχι ο εκτελεστής.

Όμως εσύ, σε αγώνα ζευγών όλοι στην δεύτερη, 
κόντραρες και τράβηξες τον #ΑΚ ενώ θα  έπρεπε 
να βγεις κούπα. Γιατί κούπα; Γιατί τουλάχιστον δεν 
κινδύνευες να πέσεις πάνω σε 5φυλλο του εχθρού 
ενώ με τα σπαθιά όλα είναι πιθανά.

Κατεβαίνει ο μορ:

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AK
$ J832
^ 964
& J752

# 963
$ 1054
^ K108
& 10943

Τα τέσσερα χέρια ήταν :

(εσύ)

Ο σύντροφος ακολουθεί με το #2 και στον Ρήγα 
σου με το 5 ενώ ο εκτελεστής με το 7 και 8.

Κάνε άμυνα.

Γύρισες σπαθί ή κούπα; Τον έβγαλες. Γύρισες 
καρό; Εάν παρακολούθησες τα σποτ στην πίκες 
θα ήξερες ότι ο σύντροφος μετά την πρώτη πίκα 
κρατούσε J1054 και, ξέροντας πως δεν έχεις τρίτη,  
θα σου έδειχνε τι να γυρίσεις. Πετώντας το 4 ζητάει 
σαφώς σπαθί, πετώντας τον Βαλέ  ζητάει κούπα, 
πετώντας το 10 πάλι ζητάει καρό, χωρίς εντελώς 
να αποκλείει την κούπα. Και εδώ μπαίνει το άγχος 
της κόντρας. Σου διέφυγε το πρώτο σποτ του εκτε-
λεστή. Ήταν το 4 ή το 7; Βαρύ το τίμημα. Γυρίζεις 
στην τύχη σπαθί, για το απόλυτο ζερό. 

Το πρόβλημα για τον Β είναι αν έχεις δεύτερο 
σπαθί ή ξερό τον Άσσο. Με τα σπαθιά μοιρασμέ-
να ξεραίνει την ^Q, πιάνει το γύρισμά σου σπαθί 
και κατεβαίνει στον μορ με το τέταρτο σπαθί. Αν 
επομένως μαντέψει και χαλάσει το μικρό σπαθί 
είσαι νεκρός. Παίζεις κάποιο κόκκινο και ή τον κα-
τεβάζεις ή του δίνεις την εμπάς. Αν δεν μαντέψει 
και ξεράνει την ^Q τον έριξες. Ή άμυνα σου είναι 
να παίξεις κούπα για την Q του Βορρά, αφού όμως 
έχεις πρώτα τραβήξει τον ^Α.

Όμως πάντα μαντεύουν, ιδίως όταν έχεις κάνει 
λάθος.

# -
$ AQ
^ QJ
& KQ

# -
$ K97
^ A85
& -

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# -
$ J83
^ -
& J75 

Ο εκτελεστής, που έχει μόνο ένα κατέβασμα στον 
μόρτο, με γύρισμα κούπα ή σπαθί κερδίζει άλλη 
μια εμπάς για να κάνει 4 μπάζες στα κόκκινα και 3 
στα μαύρα. Με καρό όμως πάει μια φορά στον μορ, 
βάζει το 10, ο σύντροφος δεν θα κάνει ντακ (!!) και 
πιάνοντας τον Άσσο του πετάει την #Q. O εκτελε-
στής δεν μπορεί τώρα να ελιμινάρει τα καρά γιατί 
θα μετράρει το 13ο. Κατεβαίνει με τον ̂ Κ και παίζει 
σπαθί για τον Άσσο του συντρόφου που, αφού κάνει 
τις πίκες του, βγαίνει από το χέρι του με καρό και 
περιμένει να απολαύσει τον $Κ. 

Βρήκες τι θα γίνει αν ο σύντροφος κάνει ντακ στο  
^10;

Ο εκτελεστής θα παίξει από τον μορ το #10 για τον 
Άσσο σου. Θα τραβήξεις τις μετρ πίκες στις οποίες θα 
ξελιμάρει μια κούπα και η τελική θέση θα είναι :
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Ìéá êñßóéìç äéáíïìÞ
Δημήτρης Ναθαναήλ

Η Ελλάς, τελευταία στην γενική κατάταξη, συναντούσε 

στον τελευταίο της αγώνα την Ιταλία, που ήταν το με-

γάλο φαβορί για την πρώτη θέση και το πρωτάθλημα, 

αν και η δεύτερη Αγγλία απείχε μόνο 6VP’s.

Ήδη στο πρώτο ημίχρονο το σκορ Ιταλίας- Ελλάδος 

ήταν ισόπαλο 43-43!.. Με μια σειρά από εκατέρωθεν 

λάθη αλλά και θαυμάσιες εμπνεύσεις.

Στη διανομή αυτή, λοιπόν, με τα φύλλα της Ανατολής 

ο Έλληνας παίκτης Δημήτρης Γιαλιράκης, παίζοντας το 

Ιταλικό σύστημα «Blue Club», άνοιξε 1&, που έδειχνε 

(πολύ) δυνατό χέρι, έχοντας τα εξής φύλλα: #87653, 

$AQJ, ^AK10, &Ax. Ακολούθησε η παρεμβολή 2 

πίκες από τον Ιταλό παίκτη στο Νότο και ένα νέγκατιβ 

κοντρ από τη Δύση, τον Γιώργο Καρλαύτη. Τι θα δηλώ-

νατε τώρα σαν Ανατολή; 

Ας πάμε όμως πρώτα στο άλλο τραπέζι… Μετά από το 

άνοιγμα 1& του Ιταλού παίκτη που κρατούσε τα γνω-

στά πλέον φύλλα του Δ. Γιαλιράκη, ο Νότος Ελληνας, ο 

Δημήτρης Ναθαναήλ, πήδηξε στις 3#, για να δηλώσει 

ο Ιταλός στη Δύση 4 κούπες, με κατάληξη τις 6 κούπες 

από την Ανατολή. Ας δούμε τώρα όλη τη διανομή:

Βορράς – Νότος στη δεύτερη

Στις 6 κούπες της Ανατολής ήταν φυσικό ένα ΚΟΝΤΡ 

LIGHTNER του Νότου και υπερφίαλα κουτό και αψυχο-

λόγητα τολμηρό το ΣΙΡΚΟΝΤΡ της Ανατολής. Αντάμ καρό 

λοιπόν, από τον Βορρά, που κόβει ο Νότος, γύρισμα τον 

Ασσο πίκα, που κόβει ο Βορράς και νέο καρό που κόβει ο 

Νότος, για δύο μέσα και 600 πόντους υπέρ των Ελλήνων.

Η Αγγλία θα είχε κερδίσει τον τίτλο αν στο άλλο τραπέζι 

η Ανατολή είχε αγοράσει (πάνω στο κοντρ νέγκατιβ του 

συντρόφου της) 3# και η Δύση κατέληγε στις 4$. 

Δυστυχώς ο εκλιπών φίλος Δημήτρης Γιαλιράκης είπε 

πάσο στο κοντρ νέγκατιβ, μετατρέποντάς το σε τιμωρίας 

και ο Ιταλός παίκτης στη θέση του Νότου έκανε 9 λεβέ για 

+870… Οι Ιταλοί κέρδισαν με 20-0* τη συνάντηση και 

πήραν τον τίτλο του πρωταθλητή. 

•  Σημείωση: Η κλίμακα των Victory Points τον καιρό εκεί-
νο έφτανε μέχρι το συν 20 για την νικήτρια ομάδα και 
μέχρι το πλην 5 για την ηττηθείσα. Με σκοπό να εξαλει-
φθούν οι αρνητικοί βαθμοί που, εκτός των άλλων, ήταν 
και ψυχολογικά άσχημοι (μια ομάδα μπορούσε ακόμα 
και να τερματίσει όλους τους αγώνες της συγκεντρώνο-
ντας αρνητικό άθροισμα) αντικαταστάθηκε η κλίμακα 
αυτή με την ισχύουσα σήμερα. 

# -
$ 764
^ 9765432
& Κ63

# Κ
$ Κ10983
^ Q18
& Q874

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 87654
$ AQJ
^ AK10
& A5

# AQJ10932
$ 52
^ -
& J1092

Από τους Πανευρωπαϊκούς 
του 1971 είναι και η σημερινή 
διανομή, η οποία στην εποχή 
της έκανε το γύρο του κόσμου 
δημοσιευόμενη και στο 
Αμερικανικό περιοδικό
«Bridge World».

FAIR PLAY
Στην προσπάθειά μου να βοηθήσω τη 
θωράκιση της εντιμότητας στο παιγνίδι, 
διάλεξα τη σημερινή διανομή.

Κάποιοι παίκτες πραγματικά «τσακάλια» 
κάνουν «αθώα» συζήτηση με τον 
αντίπαλο, με σκοπό να επιβεβαιώσουν 
είτε την κατανομή τους, όπως την έχουν 
αναλύσει συμπερασματικά, είτε να τους 
οδηγήσουν σε λάθος παίξιμο.

Στο Νότο λοιπόν παίκτης – τσακάλι και στη Δύση 

συμπαθέστατη νέα παίκτρια, υπερήφανη που σε 

διάστημα δύο ετών κατάφερε να φθάσει σε δείκτη 

δυναμικότητας 6.

Η διανομή είχε ως εξής :

Ο εκτελεστής πήρε τον άσο, τράβηξε τρεις γύρους 

ατού και πραγματικό τσακάλι απευθύνθηκε προς τη 

Δύση λέγοντας: τώρα που ξέρω ότι έχεις το ρήγα καρό 

δίφυλλο, το συμβόλαιό μου είναι εξασφαλισμένο!

Το σχέδιο του εκτελεστή ήταν να χάσει μία λεβέ, παίζο-

ντας μικρό σπαθί για το 9 του μορ και μετά να κατέβει 

στο μορ με τον άσο σπαθί, ρίχνοντας το ρήγα και να 

κάνει εμπάς προς το Q 8 του χεριού του.

Χωρίς να πολυκαταλαβαίνει το γιατί, η παίκτρια στη 

Δύση πάνω στο 3 σπαθί του εκτελεστή βάζει το ρήγα 

λέγοντας : 

Αφού τα διαβάζεις όλα δεν μένει παρά να παραδοθώ 

!!! ..

Κρύος ιδρώτας έλουσε τον εκτελεστή, καθώς δεν 

μπορούσε να διαβάσει αν ο ρήγας ήταν από Κ x  ή K 

J (K 10).

Η συνέχεια σε κάθε περίπτωση έπρεπε να είναι διαφο-

ρετική.

# 653
$ 765
^ 10832
& A92

# KJ42
$ J42
^ AKJ9
& K(?)

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Q10942
$ 10
^ 764
& (?)1074

# A
$ AKQ983
^ Q5
& Q853

Δύση Bορράς Ανατολή Νότος

1XA - 2$ 3$

3# 4$ - -

-

Με όλους στη ζώνη οι αγορές εξελίχθηκαν ως εξής :

Η Δύση τράβηξε τον άσο και το ρήγα καρό και παίρ-

νοντας το μέτρημα στο χρώμα από τον συμπαίκτη, 

συνέχισε με το ρήγα πίκα.
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Μεταξύ πολλών ωραίων 
και ενδιαφερουσών 
διανομών που παίχτηκαν 
στο Πρωτάθλημα Μεικτών 
Ζευγών, θεωρώ τις δύο 
παρακάτω άξιες σχολιασμού:

Συμβόλαιο 3ΧΑ με εκτελεστή το Νότο 
και αντάμ τον $ Α.

Εάν η ∆ύση συνέχιζε με το $ Κ, το συμβό-
λαιο θα έμπαινε μέσα και δεν θα υπήρχε 
λόγος σχολιασμού. Η ∆ύση όμως διστά-
ζει και στη δεύτερη λεβέ παίζει πίκα.

Ανακούφιση στην πλευρά του εκτελε-
στή. Σκέφτεται μερικά λεπτά. Μία ελπίδα 
υπάρχει να βγάλει το συμβόλαιό του (αν 
ο J σπαθί είναι στη ∆ύση). Παίζει λοιπόν  
A, K, Q, J, 10 καρό και Κ, Α πίκα. Εάν η 
∆ύση κρατήσει K J x $  και J χ & δίνει 
χέρι σ’ αυτήν και βγάζει το συμβόλαιό 
του (END PLAY). Εάν κρατήσει K J x x  
κούπα (άρα &J ξερό) παίζει την Ντάμα 
σπαθί από το μορ Q, K, A, πέφτει ο J και 
βγάζει το συμβόλαιό του.

   

 *  Ο Νίκος Καζιλάρης είναι παλιός παί-
κτης του Μπριτζ και συγχρόνως κο-
ρυφαίο όνομα στο Σκάκι. Πρόσφατα, 
μετά από διακοπή πολλών ετών επα-
νήλθε στο χώρο μας. Του ευχόμαστε 
πολλές επιτυχίες.  

Διανομές από
πρόσφατους αγώνες

Του Νίκου Καζιλάρη*

# ΚJxx
$ K108
^ AQ10
& xxx

# Qx
$ xx
^ Jxxxxx
& Qxx

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 10xxx
$ AQ97x
^ xx
& 10x

# Axx
$ Jxx
^ Kx
& AKJxx

Συμβόλαιο 3ΧΑ με εκτελεστή το Bορρά 
και αντάμ το 7$. Ο εκτελεστής κερδίζει 
την πρώτη λεβέ με το 8$ και μετράει 8 
λεβέ. Η ένατη από πού θα προκύψει:

Εάν κάνει την εμπάς σπαθί και αποτύχει, 
θα μπει μία μέσα (όπως όλος ο κόσμος).

Εάν κάνει την εμπάς σπαθί και επιτύχει, θα 
κάνει 12 λεβέ (όπως όλος ο κόσμος).

Αυτός όμως ο εκτελεστής θέλει κάτι δια-
φορετικό. Παίζει Α Κ σπαθί, Α Κ Q καρό, 
A K J πίκα δίνοντας χέρι στην Ανατολή με 
την τέταρτη πίκα, για να κάνει έτσι 11 λεβέ 
(τοπ).

# Axx
$ 10xx
^ Qxx
& Q10xx

# xx
$ AKJxx
^ xxx
& Jxx

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# QJ10xx
$ xxx
^ xx
& Kxx

# Kxx
$ Qx
^ AKJ10x
& A9x

Το πάνελ του διαγω-
νισμού αγορών 1-5 
απαρτίζεται πάντα από 
δάσκαλους και η βαθμο-
λογία βγαίνει με βάση τις 
δικές τους απαντήσεις 
και σχόλια. Στη συνέχεια 
θα βαθμολογούνται οι 
αναγνώστες και θα δη-
μοσιεύονται τα ονόματα 
των πρώτων από αυτούς. 
Καλό θα είναι, αλλά όχι 
απαραίτητο,  να στέλνει 
και κάθε αναγνώστης 
τα σχόλιά του ώστε να 
δημοσιεύονται τα πλέον 
ενδιαφέροντα από αυτά.
Αν έχει κάποιος μαθητής 
ή παίκτης κατηγορίας 1-5 
κάποια διανομή η οποία 
τον προβλημάτισε στην 
αγορά θα χαρούμε πολύ 
να μας τη στείλει για να τη 
βάλουμε στο διαγωνισμό.
Τον παρόντα διαγωνισμό 
σχολιάζουν τρεις δάσκα-
λοι, οι Βασίλης Βιρβιδά-
κης και Χριστίνα Συρακο-
πούλου από την Αθήνα, 
και η Τασία Μπαμπούλα 
από τη Μυτιλήνη. Τους 
ευχαριστώ όλους για τη 
βοήθεια.

Της Άννυς
Καραμανλή
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1

Διαγωνισμός αγορών (1-5)

B

N
AΔ

Ομάδες - AΔ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1^

πάσο πάσο ?

B

N
AΔ

Ζεύγη – ΒΝ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1# πάσο

3#* πάσο 4& πάσο

4^ πάσο ?

# J873
$ KJ952
^ A5 
& 75

B

N
AΔ

Ομάδες – ΑΔ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1^

2& 2^ ?

# ΚQ3
$ AKQ1042
^ 86
& 92

# AKQ86
$ 93
^ KQ842
& A

B

N
AΔ

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

πάσο 3$ ?

# 3
$ AQ
^ AKJ9653
& K52 

* προτασιακό, 10-11π. τετράφυλλο φιτ

16ïò16ïò

3ΧΑ= 10, κοντρ= 9,  4^= 8, 5^= 8

Από τους 17 πόντους που διαθέτουμε οι 6 είναι στην 
κούπα άρα θα πούμε  3ΧΑ και θα ευχόμαστε να μη μας 
βγούνε πίκα.                                                                 
Οι δάσκαλοι:
Χ. Συρακοπούλου: 3ΧΑ. Αγοράζω την “ευκολότερη” 
μανς που φαίνεται ότι μπορώ να βγάλω, βλέποντας πε-
ρίπου 9 λεβέ στο χέρι μου με αντάμ κούπα. Το μπαράζ 
μας έφαγε αρκετό αγοραστικό χώρο...όσο για τις πίκες...
κάτι θα έχει ο συμπαίκτης.
Β. Βιρβιδάκης: 3ΧΑ. Παρότι έχουμε σόλο πίκα δεν 
έχουμε καλύτερη αγορά. Αν κοντράραμε θα ακούγαμε 
το σύντροφο να αγοράζει πίκες και τα 5^ δεν είναι 
ασφαλέστερο συμβόλαιο.
Α. Μπαμπούλα: 3ΧΑ. Ο συμπαίκτης θα δει σε σας δυο 
κρατήματα κούπα και 6 με 7 πλαϊνές μπάζες και θα κατα-
λάβει ότι λόγω ομάδων δεν θέλετε να περάσετε τη μανς 
στα ΧΑ. Με φύλλο θα συνεχίσει. Αν πει πίκες επαναφέ-
ρετε στα καρά σας.
Οι αναγνώστες: 
Μ. Γκάνης: 3ΧΑ. Είμαστε στην δεύτερη και παίζουμε ομά-
δες. Παρόλο που δεν έχω κράτημα στις πίκες έχω σίγουρες 
σχεδόν 8 λεβέ και διπλό κράτημα στο χρώμα της αντάμ. 
Ο ανοίξας αντίπαλος είναι αδύνατος με πολλές κούπες και 
όχι τετράφυλλο πίκα, αφού κάνει φραγμό. Αν ο Νότος έχει 
στις πίκες AKQJ και τον Α σπαθί, με γεια του με χαρά του.
Κ. Λεγάτου: 4^. Υπολογίζω κερδισμένες (μόνο απο το 
χέρι μου).
Γ. Κότσης: 3XA. Προτιμώ τα 3ΧΑ γιατί είναι μόνο 9 
λεβέ…

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2

Ομάδες - Όλοι στη δεύτερη
2$= 10, κοντρ= 9, 1$= 8

Επειδή  η αγορά με πήδημα σε θέση reopening δεν είναι λο-
γικό να είναι φραγμός (όπως άλλωστε και το να ανοίξουμε 
με πήδημα στην 4η θέση), αγοράζουμε 2$ �περιγράφοντας 
με ακρίβεια αυτό που έχουμε. Κοντρ και μετά κούπες δεν 
περιγράφει μια κι έξω το χέρι μας. 
Οι δάσκαλοι:
Β. Βιρβιδάκης: Κοντρ. Επειδή είμαστε στην τελευταία 
θέση η απλή αγορά 1$ (reopening) δεν δείχνει τη δύνα-
μη μας και το καλό εξάφυλλο. Κοντράρουμε λοιπόν και 
στη συνέχεια δείχνουμε τις κούπες μας. Πολλά ζευγάρια 
χρησιμοποιούν την αγορά 2 σε κάποιο major (με πήδη-
μα) μετά από 1Χ – Πάσο – Πάσο για να περιγράψουν 
παρόμοια χέρια, με αξίες ενδιάμεσες (12-15 πόντους) 
και καλό εξάφυλλο χρώμα.
Χ. Συρακοπούλου: 2$. Είμαι σε θέση reopening. Η 
αγορά 2 κούπες λοιπόν αποκλείεται να είναι αδύνατη, 
αφού με αδύνατο χέρι θα περνούσα πάσο. Έτσι, δείχνω 
12-14 πόντους με καλές 6+φυλλες κούπες.
Α. Μπαμπούλα: 2$. Το ξανάνοιγμα της αγοράς δείχνει 
μίνιμουμ άνοιγμα με 6φυλλο κούπα.
Οι αναγνώστες:
Κ. Λεγάτου: 2$. 14π., καλό 6φυλλο κούπα … Δήλωση 
με πήδημα στο νέο χρώμα.
Γ. Κότσης:2$. Δεν είναι φραγμός, διότι δεν υπάρχει λό-
γος να κάνω φραγμό σε θέση reopening. Άρα είναι κανο-
νικό άνοιγμα με καλές κούπες, πιθανότατα εξάφυλλες. 
Σ. Τόγιας: Κοντρ. Ή 2 κούπες, αν παίζεται δυνατό.
Μ. Γκάνης: Κοντρ. Η παρεμβολή 1 κούπα είναι πολύ 
λίγη για αυτό το χέρι με τον Βορρά πασαρισμένο. Στην 
οποιαδήποτε απάντηση του συμπαίκτη εγώ θα ξαναδη-
λώσω τις κούπες μου, βέβαια.
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3

5^= 10, 5&= 9, 4#= 8, 4ΧΑ= 7

5^, μήπως και ακούσουμε 5$, που είναι η ανησυχία 
μας. Αυτό το πρόβλημα είναι μια πολύ καλή διαφήμιση της 
χρησιμότητας των  κιου μπιντ (cue bid).

Οι δάσκαλοι:
Χ. Συρακοπούλου: 5^. Αναζητώντας απεγνωσμένα 
κοντρόλ στην κούπα! Η ερώτηση Άσσων δε θα μου 
εξασφαλίσει την ύπαρξη του Κ(Q) κούπα στα φύλλα 
του συμπαίκτη μου, άρα με το 5 καρά ζητάω από τον 
συμπαίκτη μου, αν πιστεύει ότι δεν χάνουμε 2 κούπες 
στην αντάμ, να αγοράσει 6 πίκες.
Β. Βιρβιδάκης: 5^. Συνεχίζουμε τις αγορές δείχνο-
ντας κοντρόλ δεύτερου γύρου στο χρώμα και μεταφέ-
ρουμε την ανησυχία μας για το μη αγορασθέν χρώμα 
(τις κούπες). Κάποια ζεύγη χρησιμοποιούν την αγορά 
5$ (δηλαδή νέο χρώμα με πήδημα) για να ρωτήσουν 
αν υπάρχει κοντρόλ στο χρώμα.
Α. Μπαμπούλα: 5&. Ξεκινάτε δεύτερου γύρου κο-
ντρόλ για να μάθετε τι γίνεται στις κούπες και μήπως 
το κοντρόλ στα καρά ήταν σικάν. Στο 5 πίκες είσαστε 
(σχεδόν) ασφαλείς.
Οι αναγνώστες: 
Γ. Κότσης: 5^. Δείχνω κοντρόλ δεύτερου γύρου στα 
καρά και έλλειψη κοντρόλ στις κούπες. Αν η Δύση έχει 
κοντυρόλ 1ου ή 2ου γύρου στις κούπες θα δηλώσει μι-
κρό σλεμ… 
Μ. Γκάνης: 4ΧΑ. Αν ο σύντροφος έχει και τον Α κούπα 
τότε βάζουμε πλώρη για μεγάλο σλέμ.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4

Κοντρ = 10, 2$ = 9, πάσο = 7

Η περίπτωση που το κοντρ σε φιταρισμένο χρώμα των 
αντιπάλων είναι ομιλίας (responsive) και δείχνει και τα δύο 
μη μιλημένα χρώματα. Ακόμα καλύτερα που έχουμε ανοχή 
στην παρεμβολή του συμπαίκτη (δίφυλλο).
Οι δάσκαλοι:
Α. Μπαμπούλα: Κόντρ. Αν έχετε συμφωνήσει το κοντρ 
να το παίζεται ομιλίας σε αυτή τη συνέχεια αγορών. Αλ-
λιώς πείτε τις κούπες σας. Οι αντίπαλοι έχουν φιτ, το ίδιο 
και σεις. Αν ο συμπάικτης δεν έχει τρίφυλλο κούπα, πριν 
πει τα 3σπαθιά θα δώσει το τετράφυλλο πίκα του
Β. Βιρβιδάκης: Κόντρ. Η αγορά αυτή (κοντρ ρισπόν-
σιβ) δείχνει κάποιες αξίες (8-10 πόντους) κατοχή των μη 
αγορασθέντων χρωμάτων (κούπες – πίκες) και ανοχή 
(δίφυλλο) στο χρώμα της παρεμβολής του συμπαίκτη.



22

Χ. Συρακοπούλου: 2$. Οι πόντοι δείχνουν να είναι 
μοιρασμένοι. Έχοντας “στο τσεπάκι” 2φυλλο σπαθί και 
ανοχή στην παρεμβολή του συμπαίκτη, αγοράζω τις 
κούπες μου. 
Οι αναγνώστες:
Μ. Γκάνης: Η παρεμβολή του συντρόφου στα σπαθιά 
δεν μου επιτρέπει να κάνω καμιά αγορά. Ούτε οι κούπες 
μου είναι τόσο δυνατές για δική μου παρεμβολή ούτε οι 
πόντοι μου επιτρέπουν να παρουσιάσω δικό μου χρώμα. 
Αν ο σύντροφος ήταν κοντός στα καρό και είχε και από 
τα τρία άλλα χρώματα θα έλεγε κοντρ. Ερμηνεύω λοιπόν 
το χέρι του ότι έχει μόνο πολλά σπαθιά και τίποτα άλλο 
αξιόλογο.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 5

# ΑΚ107
$ 42
^ 73
& Q9763

B

N
AΔ

Ζεύγη – AΔ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1^

πάσο πάσο ?

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

2$* ? -

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1& πάσο

1$ πάσο 1XA πάσο

4XA* πάσο ?

Ζεύγη – Β-Ν στη δεύτερη

B

N
AΔ

# Α9843
$ Q42
^ KJ
& KJ3

# 87
$ K63
^ K52
& AKJ65

B

N
AΔ

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1$ πάσο ?

B

N
AΔ

# -
$ J10xx
^ Axx
& AKQJxx

* Weak two

* ποσοτικό

1#= 10, 2&= 8, πάσο= 7

1#, γιατί δεν έχουμε 3 κούπες ώστε να πούμε κοντρ σε 
θέση reopening, αλλά και δεν πρέπει να πούμε πάσο.
Οι δάσκαλοι:
Χ. Συρακοπούλου: 1#. Πάλι βρισκόμαστε σε θέση 
reopening. Μια πίκα είναι αρκετή, είναι κρίμα να πούμε 
πάσο. Τετράφυλλο πίκα; Χμ...πήγε ένα σπαθί στις πίκες! 
Είναι κρίμα να πούμε 2 σπαθιά περνώντας έτσι το συμ-
βόλαιο 1ΧΑ που μας συμφέρει να παίξουμε αν οι πόντοι 
είναι μοιρασμένοι.
Αν ο συμπαίκτης έχει κάτι παραπάνω, μπορεί να αγορά-
σει ξανά.
Β. Βιρβιδάκης: 1#. Παρότι η παρεμβολή με τετρά-
φυλλο χρώμα δεν ενδείκνυται γενικά, στη θέση αυτή 
(reopening) και στο είδος του αγώνα (ζεύγη) με καλό 
τετράφυλλο και σχετικά λίγους πόντους ξανανοίγουμε 
την αγορά με 1#, είτε για να συναγωνιστούμε είτε για 
να υποδείξουμε μια καλή αντάμ. Αν είχαμε μία κούπα 
περισσότερη και σόλο καρό η καλύτερη αγορά θα ήταν 
μάλλον το κοντρ γιατί θα είχαμε και ανοχή στις κούπες.
Α. Μπαμπούλα: 1#. Στο ξανάνοιγμα της αγοράς μπο-
ρεί να ναι και τετράφυλλο
Οι αναγνώστες:
Γ. Κότσης: πάσο. …Αν αγοράσω μπορεί να σπρώξω τους 
ΒΝ σε καλύτερο συμβόλαιο, π.χ. κούπες με 8φυλλο φιτ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 6 Ομάδες – Όλοι στη δεύτερη

Πάσο = 10, κοντρ = 7, 2#= 5, 2ΧΑ= 4

ΠΑΣΟ.....ούτε που μου περνάει η ιδέα να παρεμβληθώ στην 
κόκκινη με αυτό το χρώμα σε ομάδες και τόσες διάσπαρτες 
αξίες που κατατάσσουν το χέρι στα αμυντικά. 
Οι δάσκαλοι:
Β. Βιρβιδάκης: Πάσο. Παρά τους 14 πόντους μας και 
παρότι έχουμε πεντάφυλλο χρώμα δεν είναι συνετό να 
παρεμβληθούμε με οποιοδήποτε τρόπο λόγω του κακού 
χρώματος μας και των διάσπαρτων αξιών που έχουμε.
Χ. Συρακοπούλου: Πάσο. 14 πόντοι, με κακό χρώμα 
στις πίκες, στην 2η μανς...και σε αγώνα ομάδων....Πάσο! 
Δεν έχω όρεξη να πληρώσω 1100 για να μη μου βγάλουν 
οι αντίπαλοι 140.
Α. Μπαμπούλα: Πάσο. Ο συμπαίκτης δεν θα πασάρει 
αν πάει να κλείσει η αγορά και εσείς έχετε περισσότερο 
φύλλο για άμυνα.
Οι αναγνώστες:
Μ. Γκάνης: Πάσο. Οι πόντοι μου είναι οριακοί για να πω 
κοντρ αλλά η κατανομή μου δεν βοηθά. Αν ο σύντροφος 
απαντήσει στο επίπεδο τρία στα καρό και έχει λίγους πό-
ντους δεν μας βλέπω καλά. Ίσως εκείνος στην τέταρτη 
θέση - και αν ο Νότος πασάρει- να μπορέσει να πει κάτι.
Κ. Λεγάτου: πάσο. Οι κούπες μου δεν είναι καλές για 
παρεμβολή… 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 7 Ομάδες – Όλοι στη δεύτερη

6&= 10, 6ΧΑ= 8, 6$= 8, 5ΧΑ= 7, πάσο= 4

Απαντάω σε ότι με ρωτάει ο συμπαίκτης, δηλαδή για την 
επαναδήλωση 1ΧΑ έχω 14 πόντους, άρα μάξιμουμ, άρα 
6& δείχνοντας το καλό μου χρώμα και αν ο δικός μου 
αισθάνεται ασφαλής, μπορεί να πάει στα  6ΧΑ.
Οι δάσκαλοι:
Χ. Συρακοπούλου: 6&. Αποδέχομαι την πρόταση για 
σλεμ με 14 πόντους και 5φυλλο καλό χρώμα. Έτσι, στο 
δρόμο για τα 6ΧΑ, προτείνω 6σπαθιά σαν εναλλακτική 
σλεμ, αφού είναι παιχνίδι ομάδων και έχω 2 μικρές πί-
κες. Η αγορά μου δεν πρόκειται να πρεξηγηθεί, αφού 
αρχικά επαναδήλωσα 1ΧΑ στην 1κούπα του συμπαίκτη, 
άρα δεν έχω 6σπαθιά.

Α. Μπαμπούλα: 6&. Ομάδες παίζετε – δείξτε στον 
συμπάικτη το μάξιμουμ και το 5φυλλο σπαθί σας. 
Β. Βιρβιδάκης: 6&. Με μέγιστο (14 πόντους), αποδε-
χόμαστε την πρόταση του συμπαίκτη και αγοράζουμε το 
σλεμ. Επειδή μάλιστα έχουμε καλό πεντάφυλλο χρώμα 
προτείνουμε χρωματιστό συμβόλαιο που μοιάζει πιο 
ασφαλές (εφόσον έχει τρίφυλλο φιτ ο συμπαίκτης), 
ειδικά μια που ο τύπος αγώνα (ομάδες) μας οδηγεί σε 
επιλογή ασφαλέστερων συμβολαίων.
Οι αναγνώστες:
Γ. Κότσης: 6ΧΑ. Η επαναγορά 1ΧΑ δείχνει ομαλή κατα-
νομή με 12-14 πόντους. Τα 4ΧΑ είναι ποσοτική αγορά και 
μου ζητάει, αν έχω μάξιμουμ, να αγοράσω 6ΧΑ. Δέχομαι 
ευχαρίστως την πρόταση γιατί έχω 14 πόντους, όλοι οι 
πόντοι μου είναι ασορηγάδες και τα σπαθιά μου 5φυλλα 
οπότε μπορώ να προσθέσω άλλον ένα πόντο. 
Κ. Λεγάτου: 5ΧΑ. Έχω 14 πόντους (ο συμπαίκτης θα με 
πάει στα 6ΧΑ αν έχει maximum).
Μ. Γκάνης: 6ΧΑ. Αν ερμηνεύω σωστά το ποσοτικό 
4ΧΑ τότε ο σύντροφος με ρωτάει αν έχω 13 πόντους να 
πω 5ΧΑ και αν έχω 14 πόντους να πω 6ΧΑ. Αυτό κάνω 
λοιπόν.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 8

5$= 10, 3# = 9, 3&= 8

ΠΡΩΤΟΝ, δεν ρωτάω άσσους γιατί έχω σικάν, δεύτερον 
λέω 3& για να δείξω την δυναμή μου, ποιος ξέρει, μπορεί 
να έχω και 7$.
Οι δάσκαλοι:
Β. Βιρβιδάκης: 5$. Το μόνο που μας ανησυχεί στο συ-
γκεκριμένο χέρι είναι η ποιότητα των ατού (κουπών) του 
συμπαίκτη. Χρησιμοποιούμε τη σύμβαση μικρή Ζοζεφί-
να ψάχνοντας πόσα ονέρ έχει ο συμπαίκτης στο χρώμα.
Α. Μπαμπούλα: 3#. Αν παίζετε σπλίντερ, αλλιώς ξεκι-
νήστε με 2 σπαθιά για να κρατήσετε την αγορά χαμηλά
Χ. Συρακοπούλου: 5$. Μικρή Ζοζεφίνα. Το πρόβλη-
μά μου είναι η ποιότητα των κουπών. Με την αγορά 5 
κούπες ζητάω από τον συμπαίκτη να πει:
α) πάσο με 1 μεγάλο ονέρ κούπα
β) 6 κούπες με 2 από τα 3 μεγάλα ονέρ
γ) 5ΧΑ με 3 στα 3 (ή ΑΚxxxx)
Αν δεν παίζω αυτή τη σύμβαση, ξεκινώ με την αγορά 
3σπαθιά (δυνατό, 6φυλλο καλό χρώμα και άνοιγμα) 
ελπίζοντας να δώσω στην αγορά επιτακτικό χαρακτήρα 
και να διερευνήσω το σλεμ.
Σε καμία περίπτωση δε ρωτάω Άσσους με το σικάν 
πίκα...μου είναι παντελώς άχρηστοι!
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Οι αναγνώστες:
Γ. Κότσης: 3#. Splinter. Νομίζω ότι είναι η πλέον 
αντιπροσωπευτική αγορά με αυτό το γερό χέρι γιατί 
μου δίνει μεγάλη ευελιξία στις επόμενες αγορές, παρά 
αν αγόραζα 3&. Δύσκολα δεν έχω το μικρό σλεμ (KQJ 
– KQxxxx – J10x - x) και εύκολα έχω το μεγάλο (xxx 
– AKQxxx _ Kx – xx).
Μ. Γκάνης: 5$. Ήρθε η ώρα για μικρή Ζοζεφίνα. Ανά-
λογα με το πόσα από τα τρία μεγάλα ατού έχει ο συμπαί-
κτης θα απαντήσει. 
Κ. Λεγάτου: 3&. Δηλώνω και το σπαθιά με πήδημα 
δείχνοντας 14+π., χωρίς να αρνούμαι με αυτό το τρόπο 
το fit στις κούπες.  Δεν ξέρω πόσο καλές οι κούπες του 
συμπαίκτη.

Ο
ι απαντήσεις σας στον διαγωνισμό μπορούν 

να στέλνονται, με φαξ στην ΕΟΜ (210 7480 

403), με email: magazine@hellasbridge.org 

και press@hellasbridge.org ή μέσω της ιστο-

σελίδας της EOM (www.hellasbridge.org)  

όπου μπορείτε να γράφετε απευθείας και τα σχό-

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

ΟΠΑΦ (www.opaf.org).

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1
Ομάδες – ΑΔ στη δεύτερη

B

N
AΔ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2 
Ομάδες -  Όλοι  στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1# πάσο 2# πάσο

3&* πάσο ;

B

N
AΔ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3
 Ζεύγη – ΑΔ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1XA 3^* ;

# AK93
$ 109
^ 1052
& KQ82

B

N
AΔ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4
Ομάδες – ΑΔ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1& πάσο

1$ πάσο 1# πάσο

2^* ;

# Κ52
$ 42
^ Κ9743
& Q87

B

N
AΔ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 5
Ζεύγη – AΔ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1& 1$ ;

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 6
Ζεύγη – Όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1XA πάσο

2$ πάσο 2# πάσο

3XA ;

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 7
Ζεύγη – Όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

2& πάσο

2^ πάσο 2# πάσο

3# πάσο 4XA πάσο

5$* πάσο ;

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 8
Ζεύγη – Β-Ν στη δεύτερη

# Q852
$ 1043
^ KJ2
& Q63

# ΑQ102
$ J876
^ 103
& K43

B

N
AΔ

# K83
$ AJ107
^ A863
& A2

# ΑQ853
$ AKQJ
^ AKJ
& 5

B

N
AΔ

B

N
AΔ

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1$ πάσο

2^ 4&* ;

# Κ52
$ AQJ86
^ K102
& 92

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1$ πάσο ?

B

N
AΔ

# AQ52
$ 86
^ 102
& AQJ62

* Aγορά φραγμού

17ος Διαγωνισμός

Πρώτη ανάμεσα στους αναγνώστες, 

αναδείχτηκε η Μαρία Διπλούδη, 

συγκεντρώνοντας 69 βαθμούς (στους 80)

με δεύτερο τον Μάρκο Γκάνη, μόλις ένα 

βαθμό πίσω (68).  

* Aγορά φραγμού

* Zητάει υποστήριξη στο χρώμα για να δηλωθεί 
μανσ (ή σλεμ)

* Τέταρτο χρώμα

* ∆ύο Άσσοι, από 5 (προφανώς ο #Κ και ο &Α)
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Το «Διαγωνιστείτε με τους πρωταθλητές» του προηγούμενου τεύχους 
εμπεριείχε μερικές ιστορικές διανομές για τις οποίες, νομίζω, είναι πολύ 
ενδιαφέρον και διδακτικό να δούμε τι έγινε όταν πρωτοπαρουσιάστηκαν.

πρώτη θέση 1$ (τα αδύνατα ανοίγματα κα-

τανομής είναι συνήθως αποδοτικά μόνο όταν 

βρεθεί απέναντι superfit) και η τελική κατάληξη 

ήταν 2# μία μέσα +50 για Βορρά – Νότο και, 

συνολικά, 13 imp’s για τους Aces, που κέρδισαν 

τη συνάντηση αυτή, όπως και το Παγκόσμιο 

πρωτάθλημα. 

Η τελευταία διανομή (διανομή υπ.αριθ. 6 του δι-

αγωνισμού) έρχεται επίσης από πολύ παλιά: 

Kάθε διανομή μία ιστορία

# AQ8
$ 7
^ AJ10763
& KQ10

# 6542
$ K10532
^ Q2
& 74

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# K7
$ AQ964
^ 95
& J986

# J1093
$ J8
^ K84
& A532

Δύση Bορράς Ανατολή Νότος

2^ πάσο 2ΧΑ

πάσο 3ΧΑ Όλοι πάσο

# Q
$ AQ654
^ Q7653
& 103

# A873
$ K10973
^ -
& QJ42

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# J1054
$ J
^ KJ10842
& 75

# K962
$ 82
^ A9
& AK986

Δύση Bορράς Ανατολή Νότος

πάσο πάσο 2^ πάσο

πάσο 2$ πάσο 3^
πάσο 4$ πάσο πάσο

κοντρ Όλοι πάσο

θα ήξερε να ξεμπλοκάρει το 10). Από την άλλη το 

παίξιμο της Δύσης ήταν πολύ λογικό, δεδομένης 

και της αγοράς.

Στη σημερινή εποχή το πρόβλημα αυτό έχει μάλ-

λον λυθεί. Ένας εξπέρ αμυνόμενος, στη θέση της 

Ανατολής, θα βάλει στην πρώτη λεβέ την $Q (αν 

ο εκτελεστής έχει τον Ρήγα θα τον κάνει, έτσι και 

αλλιώς) και μετά θα γυρίσει το $6. Όταν η Δύση 

θα κερδίσει την δεύτερη λεβέ θα αντιληφθεί 

πως είναι μοιρασμένο το χρώμα (αν ο Νότος είχε 

AJ98 και έκανε 2 φορές  ducking δεν έχει μεγάλη 

σημασία, καθώς σε κάθε περίπτωση, κρατάει 2 

φορές στο χρώμα). 

Η δεύτερη διανομή του περασμένου διαγωνι-

σμού, από τη συνάντηση ΗΠΑ (Aces) – Γαλλία στο 

Bermuda Bowl του 1971, είναι μια καλοστημένη 

παγίδα, στην οποία έπεσε μέσα το διάσημο Γαλλι-

κό ζευγάρι του παρελθόντος:

# J6
$ AKQJ7
^ AKQJ6
& 8

# A832
$ 9
^ 10973
& 10654

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 95
$ 842
^ 8542
& A973

# KQ1074
$ 10653
^ -
& KQJ2

Δύση Bορράς Ανατολή Νότος

2& πάσο 2#
πάσο 3$ πάσο 3#
πάσο 4^ πάσο 5$
πάσο 6$ Όλοι πάσο

Ξεκινώντας από τους … «αρχαίους» χρόνους το 

πρόβλημα 4 εμφανίστηκε στην περίφημη συνά-

ντηση Culbertson – Lenz, την δεκαετία του ’30:

Το άνοιγμα 2^ του Βορρά είναι φυσικό και ισχυ-

ρό με 6φυλλο τουλάχιστον χρώμα, σύμφωνα με 

το αγοραστικό σύστημα της εποχής. Στο διαγωνι-

σμό προσάρμοσα την αγορά στα σημερινά δεδο-

μένα, αν και μετά από άνοιγμα 1^ και απάντηση 

1# ένας σύγχρονος εξπέρ θα προτιμούσε να 

αγοράσει, πιο ευέλικτα, 2&, παρά 3^, έχοντας 

πολλούς πόντους στα πλευρικά χρώματα και αξί-

ες κατανομής για συμβόλαια σε πίκες ή σπαθιά. 

Παρότι είχαν την ευκαιρία, οι Lenz – Jacoby δεν 

απέφυγαν το φρικτό συμβόλαιο των 3ΧΑ (τα 5^ 

είναι «στο τραπέζι»), χωρίς κράτημα κούπα. Η, 

μήπως είχαν κράτημα;! Ο Ely Culbertson βγήκε, 

βέβαια, το 3 κούπα, η σύζυγός του πήρε τον Άσσο 

και γύρισε το αρχικά τέταρτο, το $6, αλλά… ο 

Βαλές του εκτελεστή κράτησε!!! Ο Culbertson δεν 

πήρε τον Ρήγα του, νομίζοντας ότι η Josephine 

είχε αρχικά Α64 και ο εκτελεστής  QJ98 και ελ-

πίζοντας η σύζυγός του να πιάνει καρό, ώστε να 

γυρίσει ξανά κούπα, για το μια μέσα. 

Η διανομή δημιούργησε πολύ ντόρο και ατέλειω-

τες συζητήσεις για το ποιο ήταν το σωστό παίξιμο 

Δύσης – Ανατολής. Πολλοί είπαν ότι η Ανατολή 

έπρεπε να συνεχίσει με την Ντάμα καρό, όμως 

αυτό θα ήταν καταστροφή αν η Δύση είχε βγει 

από K10x ή από K10xx (στη 2η περίπτωση δεν 

Στο διαγωνισμό άλλαξα την δεύτερη αγορά του 

Νότου σε 4&, που φαίνεται πιο λογική, αν και 

όχι απαραίτητα καλύτερη. Ο λόγος είναι ότι στην 

παραπάνω σειρά αγορών το 5$ του Νότου είναι 

πιο αμφισβητήσιμο, καθώς μπορεί να ζητάει κο-

ντρόλ σπαθί. 

Ο Βορράς δεν είχε λόγο να μην αποδεχτεί την 

πρόταση καθώς και κοντρόλ σπαθί διέθετε αλλά 

και άριστα ατού και πανίσχυρο χέρι. Το χέρι είναι 

σίγουρα πολύ δύσκολο να αγοραστεί ακόμα και 

με τα σημερινά δεδομένα. Εκείνη που σίγουρα 

δεν στάθηκε στο ύψος της περίστασης ήταν η 

Ανατολή, που έκανε έξοδο ατού! Τώρα τα σπαθιά 

του Νότου εξαφανίστηκαν πάνω στα καρά του 

Βορρά και το σλεμ πραγματοποιήθηκε εύκολα.

Στο άλλο δωμάτιο ο άξονας Βορρά – Νότου πήγε 

επίσης μικρό σλεμ στις κούπες. Η αγορά πήγε δι-

αφορετικά, καθώς ο Βορράς άνοιξε 2$, forcing- 

two. Εδώ η Ανατολή (Crawford) δεν μπερδεύτηκε 

και τράβηξε τον Άσσο σπαθί, γυρίζοντας μετά το 

σχετικά προφανές, πίκα, για το μια μέσα.

Στο κιουμπίντ του συντρόφου του ο Βορράς 

θεώρησε ότι υπάρχει φιτ στις κούπες και αγό-

ρασε τη μανς, εκτιμώντας ότι έχει μάξιμουμ για 

reopening πασαρισμένου χεριού. Ο Lawrence, 

βέβαια, που πέρασε αρχικά εμπνευσμένα πάσο, 

δεν τους τη χάρισε και κόντραρε, στην τελευταία 

θέση, εισπράττοντας 800 (3 μέσα). 

Στο άλλο δωμάτιο η Δύση (Stoppa) άνοιξε στην 

Ely Culbertson

Lenz Jo Culbertson

Jacoby

Lawrence
Svarc Goldman

Boulenger

Werner
Schenken

Kock Stayman
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Διοργανωτής : ΟΑΜΚΗ  9-13/5/2007 Ανθοκομική

Ζεύγη 1-16
Κούμενος Ι -Πανόπουλος Κ

Σαπουνάκης Α -Ρούσσος Γ

Χατζόπουλος Χ - Νικητόπουλος Γ

Κανναβός Π - Κοντομήτρος Κ

Βρούστης Β - Καραμανλής Μ

Καρλαύτης Γ - Μπομπολάκης Σ

57,99

57,96

57,69

57,00

55,62

55,47

1-9
Γεωργίου Κω - Γκουγιάννος Δ

Μούλιου Τ - Τουλούπας Ι

Ιωαννίδου Ε - Γκούμας Λ

Φράγκος Τ - Οικονομίδης Ν

Μπίλλη Ε - Τσοτσορός Ε

Δογάνης Π - Μιχαηλίδης Σ

61,19

58,59

57,73

57,11

55,86

55,08

1-6
Γλέζος Φ  - Καστρήσιος Μ

Κουρογένη Α - Ρηγάτος Ε

Βελονά Κ - Γαβριήλ Ι.

Νέστορα Θ - Σιώζος Θ

Κεφαλογιάννης Θ - Χαζάπης Ν

Βατσολάκη Ε - Καλογήρου Β

60,69

59,97

59,39

58,63

57,37

57,13

Ομάδες 
1-16

Βρούστης Β

Καραμανλής Μ

Μπομπολάκης Σ

Καρλαύτης Γ

Συρακοπούλου Χ

112.0

Ζώτος Λ

Σαπουνάκης Α

Χατζηδάκης Ε

Ρούσσος Γ
111.0

Πρωτονοτάριος Μ

Καραμανλής Φ

Λάμπρου Δ

Γαβριήλογλου Α
107.5

Ομάδες
1-9

Ηλιόπουλος Π

Σκιαδέλλη Β

Κοταράς Κ

Ρηγάτος Ε
113,0

Ντατσάκη Α

Ζαπάρτας Ε

Δημητρόπουλος Ε

Γεωργοπούλου Τ
112,0

Βελονά Κ

Βλάχος Θ

Παυλινέρης Γ

Αλεξίου Δ

107,0

Ομάδες
1-6

Δημητρακόπουλος Θ

Μεγαρίτης Θ

Ιωαννίδης Π

Ακούρης Ι

119,0

Πάμφιλος Β

Αναστασόπουλος Κ

Βίγκος Β

Σουβατζής Ι

105,0

Πρωτόπαπας Δ

Τσιριγώτη Σ

Στεργίου Α

Καραβά Ε

105,0

Διοργανωτής: AΟΜΨ  / Τριήμερο Ομάδων 18 - 20/5/2007

1-16 Μανωλάς Ι

Παπαχατζής Ν

Κοντομήτρος Κ

Δοξιάδης Κ

Καραμανλής Φ

Πρωτονοτάριος Μ

184,0

Κουτρούμπας Σ

Μέλιας Β

Βελώνη Α

Παπακονδύλης Ι

Βοντίτσος Ι
152,0

Παπακυριακόπουλος Γ

Ζώτος Λ

Χατζηδάκης Ε

Ρούσσος Γ

Σαπουνάκης Α

Βρούστης Β

151,0

1-9 Γκούμας Λ

Ιωαννίδου Ε

Δημητριάδης Η

Αναγνωστοπούλου Κ

Μπάκας Κ

Σκορδαλίδη Κ

195,0

Κοταράς Κ

Καμτσίου Τ

Μπίκα Ε

Νίκαινας Λ

Ηλιόπουλος Π

Σκιαδέλλη Β

187,0

Μούλιου Τ

Τουλούπας Ι

Σοφιός Β

Ταλαδιανού Σ

Αθανασοπούλου Α

Σπηλιώτης Π

182,0

1-6 Γλέζος Φ

Καστρήσιος Μ

Νέστορα Θ

Δασκαλάκης Μ

Τσουκαλά Γ

Διαμαντής Α

153,0

Παυλάκης Μ

Γιαλιράκης Ν

Ζακκά Ν

Γουζουάσης Γ
132,0

Παπαμαργαρίτης Κ

Μελέκου Μ

Ιωάννου Σ

Θεοδωράκη Α

Καπερώνη Ε

131,0

1

Νικητές Εσωτερικών

Πρωταθλήματων Σωματείων 

2 3

1 2 3

Επιμέλεια: Ι. Σουβατζής

Από  Μάϊο έως Αύγουστο 2007

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3
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Διοργανωτής: ΚΟΑΜ  18-20/5/2007

Τριήμερο 
Ζευγών

1-16
Κουρής Γ - Κυριάκης Α

Κοτινάς Σ - Καραγιαννόπουλος Λ

Κουτσάκος Κ - Περδίκης Θ

Σπιτιέρης Α - Θεοτόκης Ν

Τριάντος Ν - Αλαμάνος Ε

Βλάσσης Κ - Τριάντος Β

58,98

58,51

56,76

55,71

55,37

54,54

Διοργανωτής ΑΟΜΒ:   25-28/5/2007

Εκδρομικό
Ζευγών

1-16
Μπέη Α- Περιστερίδης Θ

Γιαλιράκης Ι-Ζαπάρτας Ε

Περρόνε Χ-Περρόνε Α

Βαλσαμάς Σ-Κρισκοτά Α

Σαρλής Σ-Χριστοδούλου Π

Τροχούτσου Ε-Ξαγοράρης Λ

57,68

57,67

55,69

55,07

53,96

52,74

Διοργανωτής ΑΣΑΕ-ΑΟΜΧ  Εκδρομικό Ζευγών και Ομάδων στον Πόρο: 25-28/5/2007

Ζεύγη 1-16
Κουτρούμπας Σ-Μέλιας Β

Παπαδοπούλου Ε-Παπαδόπουλος Ν

Μήτση Γ-Μοίρας Κ

Σκορδαλίδη Κ-Μπάκας Κ

Γκούτη Κ-Καζιλάρης Ν

Κόσσυβα Μ-Κόσσυβας Μ

57,92

55,21

55,06

54,80

54,68

54,62

1-9
Καλογερά Ε-Μπενετάτος Α

Κολλιοπούλου Β-Λαμπάκη Μ

Χατζηκόκκινου Κ-Παπα/ντίνου Α.

Τσιλιγκίρης Κ-Πλάκα Ζ

Κριμιζή Σ-Αναστασοπούλου Υ

Ηλιόπουλος Η-Γερομεριάτη Κ

62,70

59,88

59,69

59,12

55,87

54,60

Μαθητών Φρειδερίκος Χ

Φρειδερίκου Α

Παναγιωτάκη Ελ

καλογερά Ει

Κοτζιάς Κ

Κουράκου Α

54,37

54,37

54,09

54,09

49,17

49,17

Ομάδες
1-16

Αργυρού Δ

Μήτση Γ

Ραφτοπούλου Ε

Μοίρας Κ
99,00

Καλλιγά Μ

Παπαχριστοφόρου Β

Κανελλόπουλος Γ

Γκούτη Κ
77,00

Κουτρούμπας Σ

Μέλιας Β

Γιαννακαρώνης Π

Κανελλόπουλος Ι
76,00

Ομάδες
1-9

Ηλιόπουλος Η

Γερομεριάτη Κ

Μπενετάτος Α

Καλογερά Ε

188,0

Σοβατζής Θ

Πολίτης Γ

Πλάκα Ζ

Καζιλάρης Ν

172,0

Καρύδη Μ

Σμαράγδη Ο

Αναγνωστιάδη Α

Αναγνωστιάδης Γ

167,0

Διοργανωτής ΟΠΑΦ Εκδρομικό Ζευγών και Ομάδων στη Σύρο:  25-28/5/2007

Ζεύγη 1-16
Βρούστης Β-Σαπουνάκης Α

Κιαπέκος Ι-Χατζηδάκης Ε

Βενετάκη Α-Βελαίτου Π

Πλακίδα Η-Βρούστη Τ

Ζώτος Λ-Παπαχατζής Ν

Καραμανλή Α-Καραμανλής Ν

62,59

58,98

57,99

57,72

56,42

55,53

1-8
Ευκαρπίδου Δ-Χόλη Σ

Πούλου Χ-Γιαζιτζόγλου Ν

Διπλούδη Μ-Συκιώτη Χ

Λιάος Β-Λιάου Α

Τσακίρης Π-Τασμαλίδης Θ

Ιωαννίδου Υ-Δασκαλοπούλου Α

56,71

56,21

54,06

53,75

52,73

50,10

1-5
Τσουκαλά Γ-Δασκαλάκης Μ

Τσιβίδου Α-Σταθάτος Χ

Ζουροπούλου Β-Ζάκκα Ν

Μανδραπήλια Τ-Χατζόπουλος Θ

Τσαμουσόπ. Η-Τσαμουσοπούλου Β

Κορδούτης Γ-Μουστάκας Γ

67,50

60,90

56,81

55,45

54,09

52,50

1 2 3
1 2 3
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Ομάδες
1-16

Πανόπουλος Κ

Βαγιανού Μ

Βρούστης Α

Βαγιανός Γ

Τριανταφύλλης Π

Νικολαίδης Π

113,0

Καραμανλής Ν

Καραμανλή Α

Παπαναστασίου Α

Μωυσίδης Α 113,0

Παπακυριακόπουλος Γ

Συρακοπούλου Χ

Κοντομήτρος Κ

Δοξιάδης Κ 101,0

Ομάδες
1-8

Δασκαλάκης Μ

Νέστορα Θ

Τσουκαλά Γ

Συκιώτη Χ

Διπλούδη Μ

132,0

Μανδραπήλια Τ

Χατζόπουλος Θ

Πάμφιλος Β

Αναστασόπουλος Κ
100,0

Παπαγεωργίου Α.

Νίκα Β

Μούλιου Τ

Τουλούπας Ι

Δούκας Ν

99,0

Διοργανωτής ΑΟΤ  Εκδρομικό στα Πολιτικά: 15-17/6/2007

Grand
Prix 

1-16
Πανόπουλος Κ

Κουτρούμπας Σ

Λαγγουράνης Φ

Κουτρούμπα Φ

Διαμαντίδης Ν

Παπαναστασίου Α

61,53

61,15

60,78

58,70

57,76

55,68

1-8
Βρεττού Κ

Λεμπέσης Α

Παπακωνσταντίνου Αι

Χατζηκόκκινου Κ

Πνευματικός Σ

Μαραγκάκη Θ

Ραντοπούλου Ε

62,42

62,42

58,72

58,72

56,56

56,31

56,31

1-5
Μαυρομμάτη Δ

Μαυρομάτη Μ

Γρυπάρης Σ

Τσιβίδου Α

Γρίλλης Ν

Χιώτης Π

60,21

60,21

60,17

60,17

53,11

53,11

Διοργανωτής ΑΟΜΜ-ΟΑΜΛ  Θεσσαλικό Πρωτάθλημα Ζευγών: 15-17/6/2007

Ζεύγη 1-16
Ευθυμίου Δ-Ζακίλας Σ

Βελαίτου Π-Μωυσίδης Α

Τζουβάρας Γ-Ψαρρέας Β

Αβράνα Α-Σκορδάς Β

Μανωλάς Ι-Παπαχατζής Ν

Χατζημπαλής Μ-Ασμενιάδης Ν

61,29

60,81

58,46

56,38

55,46

54,68

Διοργανωτής ΟΑΜΡ  Τριήμερο Ζευγών: 15-17/6/2007

Ζεύγη 1-16
Δανελλάκης Δ-Ράμος Ε

Αδαμάκης Ι-Παπασάββας Γ

Κελεπέρας Κ-Πεζανάκης Ν

Διακοσταματίου Μ-Καρακατσάνης Β

Λεριάς Ε-Τυραδέλλη Α

Πιρπιρής Δ-Τυραδέλλης Β

57,28

56,24

56,11

55,95

55,84

55,49

Διοργανωτής ΑΟΜΨ:  22-24/6/2007

Grand
Prix 

1-16
Σαπουνάκης Α

Κηπουρός Ν

Βρούστης Β

Προκοπίου Ι

Παπυράκη Μ

Κοτρωνάρου Α

62,78

60,72

60,10

59,27

59,27

59,24

1-8
Κανδιώτη Φ

Πελτεκόπουλος Μ

Παπανδρέου Μ

Αλυσανδράτου Ε

Σπηλιώτης Π

Ταλαδιανού Σ

63,18

63,18

59,45

59,45

59,03

59,03

1 2 3

1 2 3



28

Διοργανωτής ΣΛΑΜ:   22-24/6/2007

Grand
Prix 

1-16
Νίνος Σ

Συρακοπούλου Χ

Φαίδας Ε

Μπομπολάκης Σ

Δοξιάδης Κ

Κάτσαρης Ν

65,93

65,93

62,31

62,31

61,50

61,50

1-5
Σοβατζή Μ

Μιχαηλίδης Α

Φλώρα Α

Κώνστας Χ

Στρούμπης Ε

Φουκαράκης Γ

65,00

65,00

62,71

62,71

56,14

56,14

Διοργανωτής ΑΣΝΒ:   23-25/6/2007

Grand
Prix 

1-16
Καρύδης Ε

Τζανάκης Γ

Σιμοπούλου Ι

Ροσσολάτου Δ

Μεθυμάκη Ε

Μεθυμάκης Γ

63,54

63,54

62,00

62,00

61,36

61,36

Διοργανωτής ΑΟΜΨ  Grand Prix: 29/6-1/7/2007

Grand
Prix 

1-16
Μωυσίδης Α

Βρούστης Β

Δελημπαλταδάκης Ν

Κηπουρός Ν

Παπαπέτρος Γ

Κυριακίδης Γ

Στελλάκη Ν

65,70

64,84

62,52

61,89

61,30

57,56

57,56

1-9
Ρανιός Α

Σαμαράς Κ

Σαμαρά Η

Μαυρίκου Η

Σοφιός Β

Κοταράς Κ

64,69

63,26

63,26

60,58

60,58

58,92

Διοργανωτής ΑΟΜΒ Εκδρομικό Ζευγών και Ομάδων στην Άνδρο: 29/6-5/7/2007

Ζεύγη 1-16
Μαμιδάκη Λ-Ρούσσος Γ

Λυγινού Ιν-Μιχαλόπουλος Μ

Βαγιανού Μ-Βαγιανός Γ

Γκαμπάι Δ-Παπαδημητρίου Ι

Παπαβασιλείου Ν-Τσατσά Α

Κάγκαλος Α-Παγιασλής Ν

64,89

60,72

58,92

55,35

55,08

54,92

1-5
Κρικώνης Θ-Λαβράνος Ν

Αθανασοπούλου Ευ-Μιχαηλίδης Μ

Σαλέμ Ν-Σκούρα Ν

Κάλλα Α-Σκαρβέλης Γ

Αδαμίδου Ζ-Φόρστ Ο

Ζήβα Α-Χρήστου Χ

58,75

56,48

52,16

51,78

50,17

50,01

Ομάδες
1-16

Βαγιανού Ε

Βαγιανός Γ

Μαμιδάκη Λ

Ρούσσος Γ

Λυγινού Ιν

Μιχαλόπουλος Μ

178,0

Παναγάκου Ε

Τρίπου Μ

Χρυσοσπάθη Α

Παπαιωάννου Μαρ

Γιαλιράκης Ι

155,0

Οικονόμου Λο

Χαριτωνίδης Π

Ντατσάκη Α

Ζαπάρτας Ε
151,0

Διοργανωτής ΟΑΜ Εκδρομικό Ζευγών και Ομάδων στο Πόρτο Χέλι: 6-12/7/2007

Ζεύγη 1-16
Πανόπουλος Κ-Βουκούτης Ν

Σαπουνάκης Α-Μανωλάς Ι

Λιακοπούλου Ε-Χατζηδάκης Σ

Ρούσσος Γ-Χατζηδάκης Ε

Βελώνη Α-Παπακονδύλης Ι

Μαμιδάκη Λ-Κυριακίδου Α

60,93

60,44

60,28

58,98

58,62

57,24
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Ομάδες
1-16

Βελώνη Α

Παπακονδύλης Ι

Λιακοπούλου Ε

Χατζηδάκης Σ 165,0

Σαπουνάκης Α

Ζώτος Λ

Ρούσσος Γ

Χατζηδάκης Ε 163,0

Χριστοδούλου Π

Γιαννάς Κ

Άνθη Κ

Βρούστης Α

Βρούστη Τ

Πλακίδα Η

144,0

Διοργανωτής ΚΟΑΜ Εσωτερικό Πρωτάθλημα Ζευγών: 6-12/7/2007

Ζεύγη 1-16
Κοτινάς Σ-Καραγιαννόπουλος Λ

Καρύδη Κ-Κουτσάκος Κ

Τσάμης Β-Τσίτσος Α

Τριάντος Ν-Περδίκης Θ

Βερβιτσιώτη Ε-Κοτινάς Ν

Γρασσέλης Α-Βρανίκα Χ

61,05

58,22

55,88

54,88

54,02

51,41

Διοργανωτής ΟΑΜΚΗ  Εκδρομικό Ζευγών και Ομάδων στη Νεάπολη: 13-19/7/2007

Ζεύγη 1-16
Ζώτος Λ-Βρούστης Β

Μανωλάς Ι-Παπαχατζής Ν

Μηλιτσόπουλος Ι-Παναγάκη Μ

Λαγγουράνης Φ-Βαγιανός Γ

Αγγελάκου Σ-Κόντος Μ

Ντατσάκη Α-Ζαπάρτας Ε

59,53

58,40

57,20

56,31

55,05

54,23

1-8
Βελονά Κ-Βλάχος Θ

Παπανδρέου Μ-Παυλινέρης Γ

Ηλιόπουλος Η-Γερομεριάτη Κ

Μαυρίκου Ε-Ψυχογύιου Κ

Βρεττού Κ-Λεμπέσης Α

Μαντζαβίνου Τ-Λαμπάκη Μ

55,73

55,66

55,43

52,69

52,02

51,07

1-5
Ρακοπούλου Δ-Ρίσβα Σ

Τσαμουσοπ. Β-Τσαμουσόπουλος Η

Ακούρης Ι-Ψήλου Μ

Χαρλαύτης Δ-Διαμαντίδης Α

Μανδήλα Χ-Χριστοδουλόπουλος Ν

Αρκατίνης Σ-Παπακωνσταντίνου Δ

62,22

58,57

57,60

54,89

53,78

53,71

Ομάδες
1-16

Καλλιφρονάς Μ

Στελλάκη Ν

Παναγάκη Μ

Μηλιτσόπουλος Ι
163,0

Βελαίτου Π

Τσιρίκου Λ

Παπαχατζής Ν

Διαμαντίδης Ν
159,0

Βαγιανού Μ

Βαγιανός Γ

Λαγγουράνης Φ

Βρούστης Β

Παπαβασιλείου Ν

145,0

Ομάδες
1-8

Δασκαλάκης Μ

Νέστορα Θ

Παπαγεωργίου Α.

Συκιώτη Χ

Χαρλαύτη Α

91,0

Χατζηκόκκινου Κ

Παπακωνσταντίνου Αι

Μαντζαβίνου Τ

Λαμπάκη Μ

88,0

Βρεττού Κ

Λεμπέσης Α

Κάραλη Ε

Τσιβίδου Α

73,0

Διοργανωτής ΚΟΑΜ  Τριήμερο ζευγών: 20-22/7/2007

Ζεύγη 1-16
Κυριάκης Α-Αλαμάνος Ε

Χατζηδάκης Β-Χρυσικόπουλος Σ

Τσάμης Β-Τσίτσος Α

Κοτινάς Σ-Κοτινάς Ν

Σπιτιέρης Α-Θεοτόκης Ν

Κουτσάκος Κ-Κηπουρός Ν

62,30

57,49

54,76

53,28

51,10

51,96

Διοργανωτής ΟΠΑΦ-ΟΑΜ-ΛΕ Grand Prix: 20-22/7/2007

Grand
Prix 

1-16
Βρούστης Β

Δελημπαλταδάκης Ν

Παπυράκη Μ

Ζώτος Λ

Πανόπουλος Κ

Βουκούτης

60,67

60,30

60,12

60,03

59,70

59,70

1-8
Ηλιόπουλος Π

Σκιαδέλλη Β

Οικονομίδης Ν

Τζαβούλη Σ

Μακρή Μ

Σταυρόπουλος Π

61,83

61,83

60,58

60,58

60,30

60,30

1 2 3
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Διοργανωτής ΑΣΝΒ Grand Prix:   23-25/7/2007

Grand
Prix 

1-16
Καρύδη Ε

Τζανάκης Γ

Σιμοπούλου Ι

Ροσσολάτου Δ

Μεθυμάκη Ε

Μεθυμάκης Γ

63,54

63,54

62,00

62,00

61,36

61,36

Διοργανωτής ΑΟΜΨ-ΑΟΑΦ :   27-29/7/2007

Grand
Prix 

1-16
Κανναβός Π

Κοντομήτρος Κ

Καλλιφρονάς Μ

Βουκούτης Ν

Πανόπουλος Κ

Σαπουνάκης Α

62,04

61,76

60,71

59,71

59,71

59,71

1-8
Μπίκα Ε

Τσόπελη Ε

Γκούμα Ν

Μάζης Γ

Ψυχογύιου Κ

Λάφης Σ

64,26

64,26

61,45

61,45

61,08

61,08

Διοργανωτής ΑΟΜΨ  Grand Prix: 3-5/8/2007

Ζεύγη 1-16
Παπακονδύλης Ι

Βελώνη Α

Παπαχατζής Ν

Καλιακμάνη Α

Χατζόπουλος Χ

Προκοπίου Ι

60,44

60,44

60,41

60,41

57,79

57,79

1-9
Τζαβούλη Σ

Ρουσιά Υ

Βλάχος Θ

Πραποπούλου Κ

Πούλου Χ

Γιαζιτζόγλου Ν

62,88

62,88

62,26

62,26

59,00

59,00

Διοργανωτής ΟΑΜ-ΛΕ  Grand Prix: 24-26/8/2007

Grand
Prix 

1-16
Βουκούτης Ν

Παπαπέτρος Γ

Μανιάς Π

Οικονομόπουλος Γ

Χατζόπουλος Χ

Τσιρίκου Λ

59,29

57,97

57,33

57,33

55,60

54,81

1-9
Καμτσίου Τ

Κοταράς Κ

Ιωαννίδου Ε

Γκούμας Λ

Μακρή Μ

Σταυρόπουλος Π

64,10

64,10

59,94

59,94

59,48

59,48

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

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 (**)

# 8543
$ K972
^ K9
& AQ6

# 106
$ 85
^ J6432
& J972

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AKQ92
$ 43
^ Q87
& K83

# J7 
$ AQJ106
^ A105
& 1054

# AJ75
$ K10
^ AKJ
& A1043

# Q1098
$ 87542
^ 3
& KJ5 

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# K432
$ -
^ Q764
& Q9862

# 6
$ AQJ963
^ 109852
& 7

Ομάδες.
ΒΝ στη πρώτη,
 μοίρασε η Α

Ομάδες.
Όλοι στη δεύτερη,
μοίρασε ο Ν

Η Ανατολή πρέπει να έχει τον Ρήγα σπαθί, όχι μόνο γιατί άνοιξε 
την αγορά αλλά και επειδή έπαιξε το #9 και όχι το #Κ στον τρίτο 
γύρο του χρώματος, υποδεικνύοντας στη Δύση γύρισμα στο μικρό 
χρώμα, σε περίπτωση που σιρκουπάρει. 
Κινδυνεύετε, λοιπόν, να δώσετε 2 λεβέ από σπαθί και να μπείτε 
μέσα; Όχι, από τη στιγμή που τα ατού ήταν μοιρασμένα 2-2. 
Παίξτε Άσσο – Ρήγα και το 10 καρό και κόψτε στο μορ. Από εκεί 
συνεχίστε με το #8. Η Ανατολή θα φορτσάρει, βέβαια, με τον Ρήγα 
αλλά εσείς δεν κόβετε και απλά διώχνετε σπαθί! Η Ανατολή είναι 
κλεισμένη και θα υποχρεωθεί είτε να γυρίσει κάτω από τον &Κ της 
είτε εκτός ταμπλό, οπότε θα διώξετε το χανόμενο σπαθί σας. 
 

Αντάμ: #10

* 4φυλλο τουλ. φιτ, πόντοι ανοίγματος

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2 (**)
Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1# 2$

πάσο 3#* πάσο 4$
όλοι πάσο
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Αντάμ: ^Κ

Το  ôñåëü μπριτζόλεξο

Τασία MπαμπούλαMαυρίστε 15 τετράγωνα

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Υπηρετεί τη… «στρογγυλή 
θεά»

2. Όσο διαρκεί δεν σε 
«παίρνει» να παρανομήσεις 
πάλι!

3. Σε…λαδώνουν όπως και 
να’ χει – Χαρτοπαίγνιο που 
σ’ αφήνει χωρίς φράγκο και 
χωρίς…φωνή

4. Το «αγαπώ» του… Φαντόνι 
– Το πρώτο …. δείχνει 
υποχώρηση

5. Η μεγάλη μάνα γη 
– Απίστευτα κουρασμένος

6. Κλωστίτσα, σταυρολεξάδες 
μου! – Έγιναν για τους 
πυροπαθείς τελευταία

7. Πολυκατάστημα για 
μωρουδιακά (αντιστρ) 
– Ήρωές του το γουρούνι 
και η Λουκρητία (αιτιατ)

8. Βαφτίσανε τον…. Κρουζ 
– Δικά σου – Με το «ι» στη 
μέση, το μάτι σου…παίζει

9. Αποκλίνουν απ’ το 
φυσιολογικό 

10.  Κάλτσα που δεν φτάνει…
γάμπα – Του λείπει το
«…έτοιμος»!

ΚΑΘΕΤΑ

1. Γιορτάζει τον 
Δεκαπενταύγουστο

2. Ξακουστό και φημισμένο

3. Σκανδιναβοί κι αυτοί 
– Προσωπική αντωνυμία 
της αρχαίας (αιτιατ)

4. Είναι τόσο – Η ομάδα 
ποδοσφαίρου της Λάρισας 
– Γνωστός ….μίστερ

5. Πολύ σινεμά πέφτει σε 
τούτο το σταυρόλεξο. Θα 
συμφωνούσε και ο… Μακ 
Κουήν – Επίσης και ο Κόνερι 
(μια γραφή)

6. Πρώτο συνθετικό στα 
ψεύτικα κοσμήματα…- 
Παίδευε τον…Δία 
– Φιλαράκι ξενόγλωσσο

7. Αξέχαστη στον Αθ. Διάκο! 

8. Τα φωνήεντα της 
Ζουμπουλίας στο «παρά 
πέντε» - Αντιστρόφως μια 
πικάντικη πράσινη σαλάτα 
– Αρχικά σωματείου μας

9. Δεν τον …δείχνουν οι 
σκληροί

10. Έχει και ο Ιπποκράτης τον 
δικό του – Άσος, ρήγας, 
δέκα……

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Λύ
ση

 π
ρο

ηγ
ού

με
νο

υ

 * κούπες και ένα μινέρ, αδύνατο
 ** ερωτηματική
 *** 6φυλλο κούπα + 5φυλλο μινέρ
 **** ένας Άσσος
 ***** έχω και την Ντάμα ατού 

Μπορείτε να μαζέψετε τα 5 ατού της Δύσης παίρνοντας 
το 10 του μορ με μεγαλύτερο ατού στο χέρι σας  και 
μετά να παίξετε Άσσο – Ρήγα και Βαλέ καρό. Όμως, με 
τον τρόπο αυτόν, αν κάποιος αντίπαλος (προφανώς η 
Ανατολή) έχει την Ντάμα καρό 4φυλλη θα αρνηθεί να 
πάρει τον Βαλέ καρό με την Ντάμα και τώρα, αφού 
έχετε μόνο ένα ατού στο χέρι,  σας λείπει ένα ανέβασμα 
για να μετράρετε, πρώτα, και να τραβήξετε, μετά, το 
5ο καρό.
Η λύση, που σας προστατεύει από κάθε κατανομή 3-2 ή 
4-1 στα καρά είναι η εξής: Μετά τον Ρήγα ατού παίξτε 
πρώτα τον Άσσο καρό. Στη συνέχεια πάρετε όλα τα 
ατού της Δύσης, διώχνοντας όμως από το μορ τον Ρήγα 
και τον Βαλέ καρό! Αφού βρίσκεστε χέρι παίζετε τώρα 
το ^10 και η Ανατολή μπορεί να πάρει την Ντάμα της 
όποτε θέλει.
Φυσικά αν και τα καρά (εκτός από τα ατού) στέκουν 
5-0, θα μπείτε μέσα όπως και να παίξετε το χέρι, αλλά 
τότε θα είστε πραγματικά άτυχοι.  

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

2$*

πάσο 2XA** πάσο 3$***
πάσο 4XA πάσο 5&****
πάσο 5^** πάσο 5XA*****
πάσο 6$ όλοι πάσο

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Π Ρ Ο Μ Α Χ Ω Ν Α Σ

 2. Ρ Ο Σ Ο Λ Ι ■ Ε Ρ Α

3. Ι Κ Α Ν Α ■ Σ Π Α Ρ

4 Σ Α Κ Α Ρ Α Κ Α ■ Α

5. Μ Ν Α ■ Γ Ρ ■ Λ Α ■
6. Α Ι ■ Σ Α Α Ρ ■ Μ Ι

7. ■ Δ Ε Ι ■ Γ Ε Ρ Ο Σ

8. Φ Ι Σ Τ Ι Κ Ι Α ■ Ι

9. Π Α Τ Α Γ Ο ■ Γ Ε ■
10. Α ■ Ω Μ ■ Ν Τ Α Μ Α
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