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Αγαπητοί φίλοι,

πραγματοποιήθηκε τέλη Μαρτίου η τακτική Γ.Σ. της ΕΟΜ, κατά τη διάρκεια της οποίας 

το Δ.Σ. παρουσίασε τα πεπραγμένα έτους 2007 και τον οικονομικό απολογισμό του ίδιου 

έτους.

Στο τέλος της συνέλευσης τα σωματεία-μέλη της ΕΟΜ ψήφισαν για ένα τακτικό μέλος, 

ώστε να συμπληρωθεί το 7-μελές ΔΣ, και 3 αναπληρωματικά.

Πρέπει όλοι μας να συγχαρούμε και να καλωσορίσουμε τον Αλέκο Αθανασιάδη από τη 

Θεσσαλονίκη για την εκλογή του, καθώς και τους αναπληρωματικούς Γιάννη Χλιάπα 

από την Πάτρα, Δημήτρη Ναθαναήλ και Δημήτρη Παπαναστασίου από σωματεία της 

Αθήνας.

Με πρόσφατη απόφαση το ΔΣ της ΕΟΜ καλεί να μετέχουν στις συνεδριάσεις του, τόσο 

τα αναπληρωματικά μέλη, όσο και οι εκπρόσωποι των σωματείων-μελών της που το 

επιθυμούν.

Θα πρέπει να αναφέρω επίσης ότι το διήμερο 3 και 4 Μαΐου πραγματοποιήθηκε, σε 

ξενοδοχείο της Αθήνας, συνέδριο των ΟΤΑ για τον αθλητισμό στους Δήμους.

Μετά από επικοινωνία μας με τους διοργανωτές του συνεδρίου αυτού, πετύχαμε να 

κάνουμε εισήγηση-παρουσίαση για το Αγωνιστικό Μπριτζ, προκειμένου να πείσουμε 

όσους δήμους το επιθυμούν να εντάξουν το μπριτζ στις αθλητικές τους δραστηριότητες, 

που θα ξεκινήσουν το φθινόπωρο.

Με μία πολύ όμορφη παρουσίαση, ο Γεν. Γραμματέας της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 

Μπριτζ Πάνος Γεροντόπουλος προσπάθησε να προτρέψει τους συνέδρους (Προέδρους 

Αθλητικών Οργανώσεων και Αντιδημάρχους Αθλητισμού) για τα οφέλη και το χαμηλό 

κόστος δημιουργίας τμημάτων αγωνιστικού μπριτζ, μέσω της έναρξης μαθημάτων 

αρχαρίων, με δασκάλους που θα στείλει η ΕΟΜ. Στο συνέδριο αυτό ήταν παρών και ο 

Κώστας Γιαννάς, μέλος του ΔΣ της ΕΟΜ, βοηθώντας με τη σειρά του τους συνέδρους στην 

κατανόηση του σκοπού μας, όπως και με την παράδοση διαφημιστικού υλικού για το 

μπριτζ.

Η προσπάθεια θα ενταθεί το επόμενο διάστημα, με σκοπό να ξεκινήσουμε μία συνεργασία 

με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία σίγουρα θα αποφέρει οφέλη σε 

αμφότερες της πλευρές. Με τον τρόπο αυτό η πιθανή έναρξη μαθημάτων μπριτζ, σε 

όσους δήμους τελικά δεχτούν μία ανάλογη συνεργασία, θα επιφέρει ανάπτυξη όχι μόνο 

στην περιφέρεια, αλλά και σε μεγάλα αστικά κέντρα και δημοτικά διαμερίσματα, όπου η 

παρουσία μας δεν είναι ικανοποιητική.

Κλείνοντας θα πρέπει να ευχηθούμε όλοι μας ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ στις Εθνικές μας Ομάδες 

ΟΡΕΝ και Γυναικών, που θα λάβουν μέρος στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες, οι οποίοι θα 

διεξαχθούν στο Πo της Γαλλίας το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου.

Με Αγωνιστικούς Χαιρετισμούς,
Γιάννης Κούμενος
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Ο κόσμος του  ΜΠΡΙΤΖ Επιμελείται ο Άσσος Πίκα

Aγωνιστικά  êáé Üëëá 

✓Στις 14 Ιουνίου ξεκινάει η σημαντικότερη διοργάνωση αγωνιστικού 
Μπριτζ της ηπείρου μας,  το Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ομάδων όπεν, 

που θα διεξαχθεί φέτος στο Πο της Γαλλίας με συμμετοχή – ρεκόρ 39 χωρών. 
Τέσσερις μέρες αργότερα θα ξεκινήσει παράλληλα και το αντίστοιχο πρωτάθλη-
μα Γυναικών, με συμμετοχή 29 ομάδων, ενώ στις 20 Ιουνίου και το πρωτάθλημα 
Seniors, με συμμετοχή 25 ομάδων.  Η χώρα μας θα εκπροσωπηθεί στις δυο πρώ-
τες διοργανώσεις με τις εθνικές της ομάδες, που προκρίθηκαν από τους φετινούς 
αγώνες επιλογής, αποτελούμενες από τα ζεύγη: Μίλτος Καραμανλής-Βασίλης 
Βρούστης, Φίλιππος Καραμανλής-Μανώλης  Πρωτονοτάριος και Φι-
λάρετος Καμινάρης-Κώστας Μπόζεμπεργκ για την όπεν 
και Πολίνα Βελαίτου-Γεωργία Μήτση Σοφία Λαμπρινού – 
Λένυα Τσιρίκου και Αθηνά Βενετάκη – Άννα Γεωργίου για 
τις Γυναίκες. Αρχηγοί των ομάδων ορίστηκαν, στην όπεν 
ο Νίκος Καραμανλής και στις Γυναίκες ο Δημοσθένης 
Διονυσόπουλος ενώ τις ομάδες προπόνησαν οι Φούλβιο 
Φαντόνι, Γιάννης Μηλιτσόπουλος αντίστοιχα.  Χιλιάδες 
φίλοι του Μπριτζ, τόσο στην υπόλοιπη Ευρώπη όσο και 
στη χώρα μας, αναμένεται να παρακολουθήσουν τους 
αγώνες αυτούς από κοντά, χάρη στο Διαδίκτυο. Οι συ-
ντάκτες και η διεύθυνση του περιοδικού, όπως είμαστε 
σίγουροι και όλοι οι αθλητές του Μπριτζ, εύχονται στις 
εθνικές μας την καλύτερη δυνατή εμφάνιση. 

Φίλες μας,

Η Επιτροπή της Ελληνικής Ομοσπονδίας του Μπριτζ, που 

εκπροσωπεί όλες τις Ελληνίδες που ασκούνται πνευματικά 

παίζοντας το κοινωνικό αυτό παιχνίδι, είναι πάλι εδώ με 

πολύ κέφι και μεγάλη όρεξη για δουλειά.

Στη πρώτη συνεδρίαση μας καθορίσαμε στόχους και τρόπο 

επίτευξής τους. Χρειαζόμαστε όμως τη βοήθεια και συνερ-

γασία σας. Η κάθε πρόταση ή ιδέα είναι για μας πολύτιμη. 

Μόνο διατηρώντας συνεχή επαφή μαζί σας θα μπορέσουμε 

να επιτύχουμε τους στόχους μας και να επιλύσουμε τα θέ-

ματα που σήμερα απασχολούν το γυναικείο μπριτζ. Πιστεύ-

ουμε ότι θα συμβάλει θετικά ο ορισμός σε κάθε σύλλογο 

ενός εκπροσώπου γυναικείου μπριτζ που θα επικοινωνεί 

απευθείας μαζί μας

Ένα σημαντικό θέμα που πρόσφατα μας απασχόλησε ήταν 

η καλύτερη δυνατή προετοιμασία της εθνικής γυναικείας 

ομάδας μας που εφέτος θα λάβει μέρος στους 49. Πανευ-

ρωπαϊκούς Αγώνες στο Pau της Γαλλίας (14-28 Ιουνίου 

2008) και στη συνέχεια στους Πρώτους Παγκόσμιους Αγώ-

νες Πνευματικών Αθλημάτων στο Πεκίνο της Κίνας (3-18 

Οκτωβρίου 2008). 

Το κύριο μέλημά μας όμως είναι να συμβάλλουμε ουσιαστι-

κά με όλες μας τις δυνάμεις στη ανάπτυξη του γυναικείου 

μπριτζ στην Ελλάδα. Εδώ χρειαζόμαστε επειγόντως τη 

βοήθειά σας. Κάθε μία από σας μπορεί να μεταφέρει σε 2-

3 φίλες, συναδέλφους στο γραφείο, γειτόνισσές της ότι το 

μπριτζ, που σήμερα παίζεται από περίπου 50 εκατομμύρια 

ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, είναι ένα πνευματικό ολυ-

μπιακό άθλημα και όχι χαρτοπαιξία. Είναι ένα παιχνίδι που 

απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και χρειάζεται μόνο «μυα-

λό», επομένως ταιριάζει απόλυτα στη φύση του Έλληνα. Εί-

ναι μια απασχόληση που ενώ κοστίζει ελάχιστα, προσφέρει 

μοναδική «κοινωνικότητα», δίνοντας τη δυνατότητα στις 

γυναίκες να αποκτήσουν νέους φίλους και γνωριμίες και 

να περάσουν ένα ευχάριστο χρόνο μακριά από σπίτι, παιδιά 

και εργασία. Είναι ένα άθλημα που γυμνάζει με πολλούς 

τρόπους το «μυαλό» (βελτιώνει μνήμη, συγκέντρωση κλπ.), 

βελτιώνει σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες το ανοσοποιητι-

κό σύστημα και μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης της ασθέ-

νειας Altzheimer.

Όσο περισσότερες φίλες σας πείσετε να αρχίσουν μαθήμα-

τα μπριτζ το προσεχές μαθητικό έτος τόσο περισσότερο θα 

έχουμε πλησιάσει το στόχο μας.
Τα μέλη της Επιτροπής

Κώστας Γιαννάς, Νίτσα Κυριακίδου,

Παναγιώτα Σταματελάτου,

Αναστασία Βελώνη, Κλεοπάτρα Βρεττού

ΕΟΜ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ       
Επιστολή προς όλες τις Ελληνίδες
αθλήτριες του Μπριτζ.

Δημ. Διονυσόπουλος

Ο Θ ε σ σ α -
λ ο ν ι κ ι ό ς 

πρ ω τα θ λ η τ ή ς 
και συνεργάτης 
του περιοδικού 
Αλέκος Αθανα-
σιάδης εκλέχτη-
κε, στις εκλογές 
που έγιναν κατά 

τη διάρκεια της πρόσφατης τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης, σαν το 7ο μέλος του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της ΕΟΜ. Αναπληρωματικά 
μέλη εκλέχτηκαν οι: Γιάννης Χλιάπας, Δημή-
τρης Ναθαναήλ, Θανάσης Παπαναστασίου. 

✓Εντός του Ιουλίου 2008 ο ιστοχώρος 
της ΕΟΜ αλλάζει ριζικά εμφάνιση, 

παραμένοντας πάντως στην ίδια διεύθυνση: 
www.hellasbridge.org.

To Διεθνές Φεστιβάλ του Φούλβιο Φαντό-
νι θα διεξαχθεί οριστικά στη Ρόδο, από 

31 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου, με μικρή 
μετατροπή του αγωνιστικού προγράμμα-
τος της ΕΟΜ. Σε άλλη σελίδα μπορείτε να 
βρείτε το σχετικό διαφημιστικό φυλλάδιο 
του Φεστιβάλ. 

✓Το καλοκαίρι έφτασε, οι… 

κήποι άνοιξαν και οι συ-

ντάκτες και η Διεύθυνση του πε-

ριοδικού εύχονται σε όλους τους 

αθλητές καλές διακοπές με πολλές 

αγωνιστικές επιτυχίες στα πολυά-

ριθμα, εκδρομικά ή όχι, τουρνουά 

που θα γίνουν.

Αλέκος Αθανασιάδης
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Πρωτάθλημα Αττικής 2008

Συρακοπούλου Χ Καπαγιαννίδης Α 61,16

Μπομπολάκης Σ Κωτσιόπουλος Π 59,99

Κοντομήτρος Κ Μανωλάς Ι 59,21

Λαδόπουλος Λ Κανναβός Π 58,66

Καλιακμάνη Α Παπαχατζής Ν 54,91

Μέλιας Β Τριβυζάς Α 54,33

1-16

Το Περιφερειακό πρωτάθλημα Αττικής 2008 
ανατέθηκε και διοργανώθηκε από τα σωματεία 

του Αθηναϊκού Ομίλου Μπριτζ (ΑΟΜ) και του ΟΑΜ 
Κηφισιάς ενώ συνεργάστηκε και ο ΟΑΜ Πειραιά, τα 
εντευκτήρια του οποίου χρησιμοποιήθηκαν για τη 
διεξαγωγή του τουρνουά Όπεν.
Για δεύτερη συνεχόμενη φορά το πρωτάθλημα 
αυτό διεξήχθη σε τέσσερις κατηγορίες. Όπεν, 1-11, 
1-8 και 1-5, με συνολική συμμετοχή - ρεκόρ 126 
ζεύγη.

Στην κατηγορία όπεν οι Χριστίνα Συρακοπούλου και 
Θάνος Καπαγιαννίδης, χάρη στο εκπληκτικό 71,90% 
που έφεραν την δεύτερη ημέρα κράτησαν με σχετική 
άνεση τη νίκη μέχρι το τέλος. Στη δεύτερη θέση οι 
Τάκης Κωτσιόπουλος – Σταύρος Μπομπολάκης 
(δεύτεροι τόσο στη 1η όσο και στη 2η ημερίδα) ενώ την 
3η θέση καλέλαβαν με φίνις  οι Κώστας Κοντομήτρος 
– Γιάννης Μανωλάς (1οι την τρίτη ημέρα με 64,12%). 
Την πρώτη ημερίδα κέρδισαν οι Λ. Λαδόπουλος – Π. 
Κανναβός με 67,13%.

Τα έξη πρώτα ζεύγη (συμμετείχαν 34):

Στην κατηγορία 1-11 οι Ειρήνη Μαυρίκου 

– Μιχάλης Σοφιός πήραν καθαρά τη νίκη, 

μπροστά από τους Μυρτώ Αθανασάτου - 

Αλέξανδρο Ράνιο (στη δεύτερη θέση) και 

Τόνια Βρούστη - Αρη Βρούστη (τρίτοι). Οι 

νικητές κέρδισαν και την 2η ημερίδα των 

αγώνων ενώ στις δυο άλλες πρώτευσαν 

οι Β. Βίγκος – Α. Γράψα (1η) και Ν. 

Οικονομίδης – Κ. Μιχαλάκου (3η).

Στο 1-8 κέρδισαν οι Φ. Γλέζος – Μ. 

Δασκαλάκης, επιβεβαιώνοντας πρόσφατα 

καλά αποτελέσματα που είχαν, με 

διαφορά από τους δεύτερους, Ν. Αγγέλου 

– Π. Παναγιωτίδη. Στην τρίτη θέση, οι Χ. 

Σπανός – Ι. Πρατικάκης. Χαρακτηριστικό 

του αγώνα ήταν ότι τα τρία πρώτα ζεύγη 

κέρδισαν και από μια ημερίδα το καθένα!

Τα έξη πρώτα ζεύγη (συμμετείχαν 31):

Μαυρίκου Ε Σοφιός Μ 58,28

Αθανασάτου Μ Ράνιος Α 57,49

Βρούστη Τ Βρούστης Α 56,06

Γκρίνιας Κ Τριανταφυλλίδης Κ 54,22

Οικονομίδης Ν Μιχαλάκου Κ 53,90

Βίγκος Β Γράψα Α 53,89

1-11 Γλέζος Φ Δασκαλάκης Μ 59,83

Αγγέλου Ν Παναγιωτίδης Π. 58,89

Σπανός Χ Πρατικάκης Ι 58,06

Σιώζος Θ Καζιλάρης Ν 56,51

Μπόζιος Γ Παπαιωάννου Β 56,43

Μαθιουδάκης Α Θαμβόπουλος Α 55,54

1-8

Στο 1-5 τη νίκη πήραν οι Ε. Τζωρτζακάκη 

– Β. Κωσταπάνος, με πολύ μεγάλη 

διαφορά. Μεγάλη μάχη έγινε για τη 

δεύτερη θέση την οποία πήραν τελικά οι 

Σ. Χαραλαμπίδου -  Ν. Παυλογιάννης προ 

των Γ. Περιστέρη – Γ. Βούρδογλου που 

κατατάχτηκαν τρίτοι, κερδίζοντας όμως 

τόσο τη 2η όσο και την 3η ημερίδα των 

αγώνων. 

Τα έξη πρώτα ζεύγη (συμμετείχαν 31):

Τζωρτζακάκη Ε Κωσταπάνος Β 60,08

Χαραλαμπίδου Σ. Παναγιωτίδης Π. 56,53

Περιστέρης Γ Βούρδογλου Γ 56,49

Ζουροπούλου Β Ζάκκας Κ 56,28

Μπέτσες Β Νίκαινα Β 55,02

Καλουτά Κ Ρακοπούλου Δ 55,01

1-5

Τα έξη πρώτα ζεύγη (συμμετείχαν 30):

Από αριστερά πάνω: Θάνος Καπαγιαννίδης,

Χριστίνα Συρακοπούλου (νικητές του όπεν),

Ειρήνη Μαυρίκου, Μιχάλης Σοφιός (νικητές του 1-11), 

Φλώριος Γλέζος, Μανώλης Δασκαλάκης (νικητές του 1-8).

Δεξιά η Ευα  Τζωρτζακάκη που πρώτευσε στο 1-5. 
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Α΄στάδιο
Ζώτος Λ- Σαπουνάκης Α 194.00

Καραμανλής Φ - Πρωτονοτάριος Μ 186.00

Κανναβός Π-Καπαγιαννίδης Κ 173.00

Παπακυριακόπουλος Γ- Συρακοπούλου Χ 170.00

Μανωλάς Ι -Παπαχατζής Ν 168.00

Καμινάρης Φ-Μπόζεμπεργκ Κ 168.00

Βρούστης Β - Καραμανλής Μ 165.00

Καραγιαννόπουλος Λ -Κοτινάς Σ 164.00

Αγγελόπουλος Π - Ζώζης Σ 163.00

Λιαράκος Σ- Φίλιος Α 162.00

Βολιώτης Α-Μωυσίδης Α 142.00

Νικητόπουλος Γ-Χατζόπουλος Χ 120.00

Β΄στάδιο 
Βρούστης Β - Καραμανλής Μ 189.00

Ζώτος Λ - Σαπουνάκης Α 187.50

Πρωτονοτάριος Μ - Καραμανλής Φ 184.70

Καμινάρης Φ - Μπόζεμπεργκ Κ 178.00

Κανναβός Π - Καπαγιαννίδης Κ 174.00

Παπακυριακόπουλος Γ - Συρακοπούλου Χ 168.50

Μανωλάς Ι - Παπαχατζής Ν 159.50

Κοτινάς Σ -  Καραγιαννόπουλος Λ 155.50

# ΚQ97
$ K87
^ K96
& K104

# 105432
$ J
^ 10872
& A52

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AJ86
$ A932
^ 5
& Q963

# -
$ Q10654
^ AQJ43
& J87

Αγώνες επιλογής εθνικής ομάδας όπεν

Τελικός Επιλογής Εθνικής Ομάδας

Μετά τα πρώτα στάδια των αγώνων 

επιλογής σχηματίστηκαν 2 ομάδες

Η πρώτη με τους:

Μ. Καραμανλή-Β. Βρούστη
Φ. Καραμανλή-Ε. Πρωτονοτάριο
και Φ. Καμινάρη-Κ. Μπόζενμπεργκ.

Η 2η με σαφώς πιο πεπειραμένα ζευγάρια:

Λ. Ζώτο- Α. Σαπουνάκη,
Κ. Καπαγιαννίδη-Π. Κανναβό και
Γ. Παπακυριακόπουλο-Χ. Συρακοπούλου.

Πριν την έναρξη των αγώνων, όποιος με ρώ-

ταγε του έλεγα ότι περίμενα καθαρή επικρά-

τηση  των «βετεράνων».

Οι αγώνες μεταδόθηκαν απευθείας από το 

Β.Β.Ο και η εξέλιξη του αγώνα ήταν συγκλο-

νιστική και κράτησε σε αγωνία Έλληνες και  

ξένους.

Το ότι το σκορ θα ήταν ψηλό φάνηκε από τις 

πρώτες διανομές.

Επειδή δεν θέλω να προσβάλω κανένα και 

επειδή η κριτική είναι εύκολη, εκ των υστέ-

ρων και με ανοικτά τα φύλλα, αποφάσισα 

να βάζω ονόματα μόνο σε καλές εκτελέσεις 

αγορές και άμυνες.

Οι αγώνες επιλογής εθνικής ομάδας όπεν έγιναν φέτος με μικτό σύστημα, στην αρχή αγώνες ζευγών 
με imp’s και με σταδιακό αποκλεισμό ζευγών και, τελικά, αγώνας δυο ομάδων, που σχημάτισαν τα 6 
ζεύγη που είχαν απομείνει. Τα δυο πρώτα στάδια των αγώνων είχαν τα εξής αποτελέσματα: 

Του Θάνου Καπαγιαννίδη

Και στα 2 δωμάτια έγινε αντάμ πίκα και ο 

Νότος έκοψε και συνέχισε με κούπα προς τον 

μορ. Στο δωμάτιο που εκτελούσε ο Α. Σαπου-

νάκης η Α πήρε αμέσως τον $Α και έπαιξε 

πίκα. Ο Ν πέταξε σπαθί έκανε εμπάς του $9  

και κατέληξε εύκολα με 10 λεβέ.

Στο άλλο δωμάτιο ο αμυνόμενος δεν πήρε τον 

$Α και ο εκτελεστής βιάστηκε στην 3η λεβέ 

να τραβήξει τον #Κ για να διώξει σπαθί. Έχα-

Δύση Βορράς Ανατολή Nότος

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

Διανομή 1. όλοι στην 1η

Η Εθνική ομάδα όπεν 2008 σε πλήρη σύνθεση. Από αριστερά: Μίλτος Καραμανλής, Βασίλης Βρούστης, Φιλάρετος Καμινάρης, Νίκος Καραμανλής

(μη παίζων αρχηγός) Κώστας Μπόζεμπεργκ, Φίλιππος Καραμανλής, Μανώλης  Πρωτονοτάριος 
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πήγαν σλεμ στο 4-2 και όχι στο 6-1 ή 5-3 που 

έβγαινε. 14 imp’s στον Ζώτο, αντί για 13 στους 

νέους.

Το ημίχρονο έληξε 47-28 υπέρ Ζώτου  και συ-

νολικά 118-120. 2 imp’s διαφορά!!

Το 5ο ημίχρονο ξεκίνησε με την ομάδα Καρα-

μανλή να παίρνει 13 imp’s αγοράζοντας εξαι-

ρετικό σλεμ στην 2η , που χάθηκε στο άλλο 

τραπέζι. Άλλα 7, για χαμένη μανς στην 1η και 

δυνατό ξεκίνημα.

Και τα δυο τραπέζια κατέληξαν στα 3ΧΑ στην 

παρακάτω διανομή, με αντάμ το ^4.

σε το κοντρόλ και μπήκε μέσα, 10 imp’s για 

τον Ζώτο. 

# Κ5
$ ΑΚ9862
^ -
& K9853

# J93
$ J4
^ AK75
& AJ74

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 10876
$ Q753
^ QJ984
& -

# AQ42
$ 10
^ 10632
& Q1062

Διανομή 2 Β/Ν στη 2η  Βοράς

  

Αγορά: Β/Ν Ομάδα Ζώτου

Στο ανοικτό η Δύση άνοιξε 1ΧΑ και έκανε δύ-

σκολη τη ζωή των Β/Ν που τελικά σταμάτη-

σαν στα 4& και τα έβγαλαν ακριβώς.

Στο κλειστό η Ανατολή μάλλον εξάντλησε την 

φαντασία της και την υπομονή του συμπαί-

κτη της, αποφασίζοντας να σοβετάρει μόνη 

της. Θεωρητικά  είχε δίκιο, αφού τα 5& με 

προσεκτική εκτέλεση βγαίνουν, στην πράξη 

όμως πλήρωσε 500 και 9 imp’s.

Το 1ο ημίχρονο έληξε 42-20 υπέρ της ομάδας 

Ζώτου.  

Στο 2ο ημίχρονο, στο πιο ήσυχο σετ του τε-

λικού, οι νέοι κέρδισαν 25-6, τρέχον σκορ 

48-45 Ζώτος.

Στις πρώτες 7 διανομές του 3ου ημιχρόνου 

οι νέοι πήραν 33 imp’s και έχασαν μόνο 2. 

Το μεγαλύτερο swing έγινε στην παρακάτω 

διανομή:

Δύση Βορράς Ανατολή Nότος

πάσο πάσο

1XA! 2$* πάσο 3&
πάσο 3$ πάσο 3#
πάσο 4& Όλοι πάσο

  

Αγορά: Β/Ν Ομάδα Καραμανλή

Δύση Βορράς Ανατολή Nότος

πάσο πάσο

1^ 1$ κοντρ πάσο

1#! 2& 2^!! 2#
πάσο 5& 5^!!! πάσο

πάσο κοντρ Όλοι πάσο

# A92
$ K532
^ Κ10843
& Q

# Q1076
$ Q107
^ QJ5
& 1075

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# J8
$ A94
^ A9762
& KJ3

# K543
$ J86
^ 
& A98642

O Βοράς και στα 2 τραπέζια άνοιξε 1^ και 

στην απάντηση 1# βοήθησε άμεσα αγορά-

ζοντας 2#.  Ο νέος αγόρασε φυσικά στις 2# 

τη μανς ενώ ο Ν της ομάδας Ζώτου με τα ίδια 

φύλλα δεν έκανε καν προσπάθεια.

Εναντίον των 2# η Δ βγήκε την ̂ Q ο Ν άφη-

σε έξω από τον μορ  έκοψε και έπαιξε στην 2η 

λεβέ κούπα προς τον $Κ. Η Ανατολή κέρδισε 

και γύρισε ατού και το συμβόλαιο μπήκε 2 

μέσα. Ο Ν για να βγάλει το συμβόλαιο του δεν 

θα έπρεπε να παίξει ποτέ κούπα.

Στις 4# η Δύση βγήκε το $7 ο Ν έβαλε μι-

κρό και η Α κέρδισε τον $Α και γύρισε τον 

#J. Ως εδώ όλα καλά όμως ο Ν έπαιξε μικρό 

καρό από τον μορ και η Ανατολή έβαλε τον 

‘Ασο. Ο Νότος τώρα έκοψε σπαθιά στον μορ, 

εισέπραξε τον ^Κ και έβγαλε το συμβόλαιο 

του κλείνοντας την Δ στις κούπες.

Ο Νότος της ομάδας Καραμανλή, με αρκετή 

βοήθεια από την άμυνα, έκανε 4 λεβέ παρα-

πάνω από τον εκτελεστή της ομάδας Ζώτου.

Οι νέοι έδωσαν 12 imp’s πίσω, όταν ο Νότος  

άνοιξε 3# και ο Βοράς κρατώντας #1087 

$AQ9 ^K5 &AKQJ9  αποφάσισε να ρω-

τήσει Άσους, ελπίζοντας ουσιαστικά ότι ο 

συμπαίκτης θα είχε ανοίξει με ΑΚxxxxx για 

να βγάζει 6ΧΑ παιγμένα από το χέρι του Β. Η 

απάντηση όμως του Ν ήταν 5ΧΑ, ένας άσος 

και σικάν!!! Ο Β επέλεξε να πασάρει και τα 

5ΧΑ μπήκαν 3 μέσα ενώ έβγαιναν 5#.

μετά από 48 διανομές το σκορ ήταν:

Ζώτος 71, Καραμανλής 92
Το 4ο ημίχρονο ξεκίνησε με 2 swing. Οι   Β/Ν 

της ομάδας Ζώτου πρώτα πήγαν σλεμ στην 

2η που δεν είχε καμία τύχη να βγει και στη 

συνέχεια σλεμ στην1η που ήταν στην εμπάς, 

η οποία πέρναγε.

Στη συνέχεια οι νέοι αποφάσισαν να κάνουν 

ένα δωράκι στους αντιπάλους τους, αφού 

# QJ963
$ KJ7
^ 7
& A854

# 10
$ 6432
^ A10842
& QJ7

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# K8752
$ Q10
^ Q965
& 103

# A4
$ A985
^ KJ3
& K962

Ο Νότος της ομάδας Ζώτου στην 2η λεβέ έπαι-

ξε #Α και πίκα και πολύ γρήγορα μπήκε μέσα. 

Ουσιαστικά έπαιξε για τον #Κ στην Δύση.

Ο Κ.Μπόζεμπεργκ στην 2η λεβέ έπαιξε σπαθί 

στον Άσο και εμπάς πίκα που κέρδισε. Στην 4η 

λεβέ έπαιξε σπαθί στον Ρήγα, τράβηξε τον #Α 

και μετά έπαιξε Ασο  και Ρήγα κούπα. Τράβηξε 

και την 3η κούπα και έκλεισε την Δύση με το 

3ο σπαθί για να καταλήξει με 11 λεβέ. 13 imp’s 

για την ομάδα των νέων.

Το τελευταίο μεγάλο swing έγινε στην:

*διχρωμία κούπες και μινέρ

Αγορά: Β/Ν Ομάδα Καραμανλή

# Q9654
$ J754
^ 6
& J53

# 
$ Q10986
^ AK9542
& A6

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AKJ3
$ A2
^ Q87
& 10974

# 10872
$ K3
^ J103
& KQ82

Διανομή 4. Όλοι στη 2η Βοράς

    

Διανομή 10. Όλοι στην 2η

Οι Α/Δ των νέων κατέληξαν στα 6^ (παιδιά 

δεν είναι ντροπή να χάσετε και κάποιο σλεμ) 

και ο Βοράς βρήκε την μοναδική αντάμ που 

Διανομή 12
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Φυσικά κοντράρεις και σκέφτεσαι ότι πλάκα 

μου κάνουν. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα 

βγαίνεις πίκα και γράφεις -550.

Η διανομή ήταν η παρακάτω:

‘Άλλα 10 στην επόμενη διανομή που ο Φί-

λιππος ανοίγει  4# με τον νεανικό κανόνα 

των 1100, τα παίζει άκοντρα, δίνει 200 και οι 

συμπαίκτες του έβγαλαν 3ΧΑ που έμπαιναν 

μέσα. 

212-249 μπροστά οι νέοι, που τελικά θα επι-

κρατήσουν με 230-261 

Η διαφορά θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη αν οι 

Νέοι δεν έκαναν αρκετά δωράκια στην αντί-

παλη ομάδα. Το μπριτζ που παίχτηκε σίγουρα 

δεν ήταν το καλύτερο δυνατό, αφού έγιναν 

αρκετά λάθη. Ομολογώ ότι κάποια  λάθη 

από την Ομάδα Ζώτου δεν τα περίμενα. Το  

σίγουρο είναι ότι η ομάδα Καραμανλή στον 

συγκεκριμένο αγώνα έπαιξε καλύτερα από 

τους αντιπάλους της. Πολύ θετικό στοιχείο η 

ψυχολογία της Εθνικής μας πια Ομάδας που, 

ενώ βρέθηκε πίσω από αδικαιολόγητα λάθη, 

βρήκε την δύναμη να ανασυγκροτηθεί και 

να κερδίσει με άνεση. Ακόμα πιο θετικό το 

νεαρό της ηλικίας των περισσοτέρων μελών 

της. Είναι σίγουρο ότι με την προπόνηση 

του Φούλβιο Φαντόνι και σκληρή δουλειά η 

ταλαντούχα Εθνική Ομάδα μας θα βελτιωθεί 

αρκετά. 

βγαίνει το σλεμ, πίκα. Με την εμπάς πίκα έφυ-

γαν 2 κούπες και ένα σπαθί και έτσι η μοναδι-

κή λεβέ της άμυνας ήταν ο Ρήγας κούπα.

Σκορ μετά από 5 ημίχρονα: 

Ζώτος 142, Καραμανλής 163.
Το 6ο ημίχρονο ξεκίνησε με μια πολύ ωραία 

εκτέλεση του Τάκη Κανναβού.

# Q3
$ AK10974
^ J4
& Q43

# AJ1065
$ Q2
^ Q532
& A6

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# K874
$ 65
^ K76
& KJ97

# 92
$ J83
^ A1098
& 10852

Ο Βοράς άνοιξε 1$ και ο Τάκης σαν Δ εκτελεί 

4#. Ο Βοράς ξεκίνησε εισπράττοντας $ΑΚ 

και συνέχισε με τον ^J . Ο Ν άφησε έξω και 

ο Τάκης έπαιζε πια με ανοικτά τα φύλλα. 

Μάζεψε τα ατού σε 2 γύρους και συνέχισε 

τραβώντας και τα 5 ατού πετώντας από τον 

μορ καρό, Ο Νότος στο 5ο ατού σκουιζάρεται, 

αφού πρέπει να κρατήσει και τα 4 σπαθιά και 

τα καρά. Ο Ν πέταξε σπαθί και ο Τάκης με 

την εμπάς σπαθί έκανε 10 λεβέ και κέρδισε 9 

imp’s, αφού στο άλλο δωμάτιο το συμβόλαιο 

ήταν 3$ -1.

Δεν ξέρω κατά πόσο επηρεάστηκε ο Νότος 

από την διανομή αυτή αλλά στην συνέχεια 

εκτέλεσε πολύ άσχημα 2 μανς, δίνοντας αρ-

κετά imp’s.

Καταστροφικό ημίχρονο για τους νέους και ο 

Ζώτος μπροστά, 194-173.

Κάπου εδώ σκέφτηκα: ως εδώ ήταν οι νέοι. 

Κρατάς σαν Νότος:

#74 $Q9832 ^AQJ10 &53

Δύση Βορράς Ανατολή Nότος

1^ 1# 2$ 2#

3# 4# 4XA πάσο

5$ πάσο 6$ Όλοι πάσο

Στο άλλο τραπέζι οι Α/Δ σταμάτησαν στα 3&, 

9 imp’s για τους νέους.

Παίρνοντας και άλλα imp’s οι νέοι μπήκαν 

μπροστά και με 16 διανομές να μένουν το 

σκορ ήταν: Ζώτος 208, Καραμανλής 218

Στην 4η διανομή του τελευταίου σετ κράταγε: 

Ν # J732 $852 ^982 &Α93

Ομάδα α’ β’ γ’ δ’ ε’ στ’ ζ’ η’ Τελικό αποτέλεσμα
Ζώτος 42 6 23 47 24 53 13 22 230

Καραμανλης 20 25 47 28 49 4 45 43 261

Δύση Βορράς Ανατολή Nότος

1# κοντρ πάσο

2^ πάσο 2ΧΑ πάσο

3ΧΑ πάσο πάσο κοντρ

Όλοι πάσο

  

Αγορά: Διανομή 12

# AQ10852
$ 6
^ K96
& J92

# J93
$ K75
^ 87432
& 107

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# K6
$ AJ104
^ 5
& AKQ864

# 74
$ Q9832
^ AQJ10
& 53

Διανομή 12

Ο Φ.Καραμανλής βγήκε αρκετά γρήγορα τον 

&Α, αναλύοντας σωστά την αγορά και κατα-

λήγοντας στο συμπέρασμα ότι η αντάμ πίκα 

δεν είχε πολύ ψωμί. Ο Β είχε τον &Κ και αν 

δεν γινόταν αντάμ σπαθί το σλέμ θα έβγαινε. 

Η  αντάμ κέρδισε 13  imp’s, αντί να χάσει 13.

209-232 και σκούρα τα πράγματα για Ζώτο.

Στην διανομή 6 με τα φύλλα του Β/Ν και 25 

πόντους στον άξονα η ομάδα Ζώτος μένει στα 

2ΧΑ και τα βγάζει ακριβώς, αφού δεν υπήρχε 

9η λεβέ με αντάμ πίκα.

Στο ανοικτό  οι Νέοι αγοράζουν 3ΧΑ και γίνε-

ται η αντάμ πίκα. Φαίνεται ότι ο Ζώτος θα πά-

ρει κάποια ιμπς και θα πλησιάσει. Κι όμως απ’ 

ότι φαίνεται το ματς τελείωσε, η άμυνα όταν 

πιάνει χέρι για άγνωστο λόγο δεν ξαναπαίζει 

πίκα και οι νέοι γράφουν +400  και +7 ιμπς.

Τελικός αγώνων επιλογής Όπεν

Την νέα εθνική ομάδα όπεν ανέλαβε να προπονήσει 

ο Fulvio Fantoni, που βλέπουμε στη φωτογραφία 

επάνω μαζί με τον συμπαίκτη του σε όλες τις διε-

θνείς επιτυχίες, Claudio Nunes (δεξιά)
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Τα 7 ζεύγη που δήλωσαν συμμετοχή αγωνίστηκαν πρώτα κατά ζεύγη με βαθμολογία 
imp’s. Εδώ το πρώτο ζεύγος του round robin ζευγών, που έγινε σε δυο στάδια, προκρί-
θηκε κατευθείαν και απετέλεσε το ένα ζεύγος της εθνικώς. Αυτό ήταν η Πολίνα Βελαί-
του και η Γεωργία Μήτση. Στη συνέχεια τα 4 επόμενα ζεύγη της κατάταξης σχημάτισαν 
δυο τετράδες και, μετά από αγώνα 96 διανομών, η νικήτρια τετράδα απετέλεσε τα δυο 
υπόλοιπα ζεύγη της εθνικής ομάδας Γυναικών 2008. Η νικήτρια τετράδα ήταν οι Σοφία 
Λαμπρινού – Λένυα Τσιρίκου και Αθηνά Βενετάκη – Άννα Γεωργίου που επικράτησαν 
των Ράνια Νίκα – Ηρώ Πλακίδα και Νατάσα Κοτρωνάρου – Αγγελική Πολίτου. 

Αγώνες επιλογής
  εθνικής oμάδας
     Γυναικών

Αποτελέσματα Α’ Φάσης
1 Βελαίτου Π-Μήτση Γ 231.00

2 Νίκα Ρ- Πλακίδα Η 228.50

3 Λαμπρινού Σ- Τσιρίκου Λ 226.00

4 Κοτρωνάρου Α-Πολίτου Α 223.50

5 Βενετάκη Α-Γεωργίου Α 223.00

6 Κανελλοπούλου Δ- Οικονόμου Λ 221.00

7 Λυγινού Ι-Φωτούχου Ι 157.00

1

Λαγγουράνης Φ

Αθερινός Β

Ζέης Α

Λαδόπουλος Λ

Λάμπρου Δ

Κούρος Λ

148

2

Βαρελάς Δ

Πανόπουλος Κ

Χρηστίδης Θ

Ρούσσος Γ

Οικονομόπουλος Γ

Καρλαύτης Γ

126

3

Σαρλής Σ

Καβαντούρης Ν

Τσάμης Φ

Κουδουνάς Α

Ρόη Α

Παπαχριστοφόρου Β

120

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 

Ομάδα α’ β’ γ’ δ’ ε’ στ’ Τελικό αποτέλεσμα

Γεωργίου 43 54 33 36 24 35 225

Πολίτου 40 31 17 36 25 28 177

Οι αγώνες επιλογής εθνικής ομάδας Γυναικών 2008 
έγιναν με παρόμοιο σύστημα και παράλληλα με τους 
αντίστοιχους αγώνες όπεν. 

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μπριτζ 

(WBF) καθόρισε φέτος τα όρια για 

την κατηγορία Seniors στους γεννη-

θέντες το 1950 και πριν. Η χρονολο-

γία αυτή θα μείνει σταθερή έως και 

το 2010, ενώ από το 2011 θα ανεβαί-

νει κάθε χρόνο, ώστε οι συμμετέχο-

ντες να είναι 60 ετών ή μεγαλύτεροι. 

Την απόφαση αυτή ενστερνίστηκε 

και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και με 

τις ίδιες προδιαγραφές έγινε και το 

φετινό πρωτάθλημα στη χώρα μας.

Το πρωτάθλημα ομάδων Seniors 2008 

διεξήχθη στα εντευκτήρια των ΟΑΜ και 

ΛΕ από 18 έως 20 Απριλίου, με ισχνή 

συμμετοχή, ισάριθμη πάντως με την 

περσινή, 8 ομάδων. 

Στον αγωνιστικό τομέα θριάμβευσε η 

ομάδα του Φ. Λαγγουράνη  που κέρδισε 

όλες τις συναντήσεις της πετυχαίνοντας 

μέσο όρο μεγαλύτερο από 21VP’ s ανά 

αγώνα!

 Οι συνθέσεις και η βαθμολογία των τριών 

πρώτων ομάδων:  

Τελικός αγώνων επιλογής Γυναικών   

Seniors 2008 
Από αριστερά: Λυκούργος Λαδόπουλος,
Ντίμης Λάμπρου, Ανδρέας Ζέης,
Βασίλης Αθερινός, Φίλιππος Λαγγουράνης. 

Aπό αριστερά πάνω: Π. Βελαίτου, Σ. Λαμπρινού, Γ. Μήτση, Λ. Τσιρίκου
Aπό αριστερά κάτω: Α. Γεωργίου, Α. Βενετάκη
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Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ομάδων 2008 έγινε 
σε δύο φάσεις προκριματική και τελική και σε 
τέσσερις ενότητες, κατηγορίων, Όπεν, 1-11, 1-8 
και 1-5. Στους προκριματικούς συμμετείχαν 167 
ομάδες στα κέντρα όλης της επικράτειας, αριθμός 

 “Γεώργιος Ράλλης”
Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ομάδων 2008

Σε κάθε τελικό οι ομάδες χωρίστηκαν σε 
δύο ομίλους των οκτώ ομάδων. Μετά από 
αγώνα όλοι με όλους (round robin) σε 
κάθε όμιλο οι δύο πρώτες ομάδες της τε-
λικής κατάταξης αντιμετώπισαν σε αγώνα 
νοκ άουτ, χιαστί (η 1η του κάθε ομίλου 
την 2η του άλλου ομίλου), τις δύο πρώτες 
ομάδες του άλλου ομίλου. Στη συνέχεια οι 
νικήτριες έπαιξαν μεταξύ τους συνάντηση 

για την 1η και 2η θέση και οι ηττημένες 
για την 3η και 4η θέση. Το ίδιο ακριβώς 
σύστημα αγώνων νοκ άουτ ακολουθήθη-
κε και για τις θέσεις 5 έως 8, 9 έως 12 και 
13 έως 16 αντίστοιχα. 
Ο τελικός της κατηγορίας όπεν έγινε στις 
εγκαταστάσεις των ΟΑΜ και ΛΕ. Μετά την 
ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου (round 
robin) προκρίθηκαν για να διεκδικήσουν 

που αποτελεί νέο ρεκόρ, όχι μόνο για το συγκεκρι-
μένο πρωτάθλημα αλλά για οποιονδήποτε αγώνα 
ομάδων που έχει γίνει στη χώρα μας. Οι τέσσερις 
τελικοί έγιναν σε Σωματεία της Αθήνας, από 28 
έως 30 Μαρτίου.

τις 4 πρώτες θέσεις οι ομάδες “Κανναβός», 
«Λιαράκος», «Δελημπαλταδάκης» και 
«Βρούστης» (εθνική Ελλάδος όπεν). Τις 
πλήρεις συνθέσεις των νικητριών ομάδων 
μπορείτε να δείτε στον πίνακα αποτελε-
σμάτων. Οι δύο πρώτες προκρίθηκαν από 
τον πρώτο γύρο νοκ άουτ και έπαιξαν με-
ταξύ τους για τον τίτλο του πρωταθλητή 
Ελλάδος 2007 με τελικό νικητή την ομάδα 
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Στα εντευκτήρια του ΑΟΜ έγινε ο τελικός 
στην κατηγορία 1-11. Ο προκριματικός του 
αγώνα αυτού είχε την μεγαλύτερη συμμε-
τοχή πανελλαδικά, 54 ομάδες! Η ισχυρότα-
τη ομάδα «Κουφάκης», από το Ηράκλειο, 
αναδείχτηκε πρωταθλήτρια, νικώντας στο 
μεγάλο τελικό την ομάδα Αργυροπούλου. 
Από την περιφέρεια (Λέσβο) ήταν και η νι-
κήτρια του μικρού τελικού, όπου η ομάδα 
«Σκορδομπέκη» επικράτησε της ομάδας 
«Μεσθενέα». 

Kατηγορία 1-11

1
Κουφάκης Ε

Γεωργουλάκης Γ

Σαράτσης Φ

Φασουλάκης Κ

2

Αργυροπούλου Μ

Παππάς Π

Παπακωνσταντίνου Β

Παπακωνσταντίνου Γ

Γιόκαρης Α

Μιχαλάκου Κ

3
Σκορδομπέκης Α

Μπαμπούλα Α

Ταπανλής Β

Καραντανέλλης Γ 

Στην κατηγορία 1-8 η Αθήνα πήρε… την 
εκδίκησή της, καθώς η ομάδα Δασκαλάκη 
επικράτησε στο μεγάλο τελικό της ομάδας 
«Μαραγκουδάκη» των Χανίων και η ομάδα 
«Βατσολάκη» της ομάδας «Φίτζιου», της 
Θεσσαλονίκης. Ο αγώνας έγινε στις εγκα-
ταστάσεις του ΑΟΜ Ψυχικού.

Kατηγορία 1-8

1

Δασκαλάκης Μ

Γλέζος Φ

Σπίνος Α

Σιώζος Θ

Βελονά Κ

2
Μαραγκουδάκης Ε

Μιχαλογιάννης Η

Σπανουδάκης Α

Παπαδάκης Ν

3

Βατσολάκη Ε

Κανναβού Μ

Κομπιερόβσκι Π

Παναγιωτίδης Π.

Αγγέλου Ν

Τέλος, στην κατηγορία 1-5, ο τελικός της 
οποίας έγινε στα εντευκτήρια του ΟΑΜ 
Κηφισιάς, η ομάδα Σάλεμ επικράτησε στον 
αγώνα της πρώτης θέσης της ομάδας Πα-
παευαγγελίου ενώ στον μικρό τελικό αγω-
νίστηκαν οι ομάδες Ζάκκα και Κοτταρίδη, 
με νικήτρια την πρώτη.

Kατηγορία 1-5

1

Σάλεμ Ν

Χρήστου Χ

Μιχαηλίδης Μ

Αθανασοπούλου Ευ

Κρικώνης Θ

Λαβράνος Ν

2
Παπαευαγγελίου Α
Χαλλιόρης Α
Αθανάσογλου Μ.
Αλμπανόπουλος Κ 

3

Ζάκκας Κ

Ζουροπούλου Β

Γονατά Γ

Ζάκκα Ν

Καραγιάννη Μ 

Εκτός των τελικών έγινε ταυτόχρονα, στα 
εντευκτήρια του ΟΑΜ Πειραιά και o αγώ-
νας «παρηγοριάς» (consolation), όπου 
δικαίωμα να αγωνιστούν είχαν οι ομάδες 
που αποκλείστηκαν στα προκριματικά του 
πρωταθλήματος. Εδώ νικήτρια ήταν η ομά-
δα «Βρούστη Α.» που νίκησε στον τελικό (ο 
αγώνας έγινε με το ίδιο σύστημα) την ομά-
δα «Πολίτου». Τρίτη η ομάδα «Βελώνη» 
που επικράτησε της ομάδας «Γιδάκου».

Αγώνας consolation

1

Βρούστης Α

Βρούστη Τ

Πλακίδα Η

Χριστοδούλου Π

Ιγγλέσης Ν

2

Πολίτου Α

Κοτρωνάρου Α

Καλλιφρονάς Μ

Ζέης Α

Κορώσης Θ

Μαρκίδου Μ.

3

Βελώνη Α

Παπακονδύλης Ι

Κουτρούμπας Σ

Ακριτίδης Σ

Βοντίτσος Ι

Kατηγορία 1-16

1

Κανναβός Π

Παπακυριακόπουλος Γ

Έιντι Μσ

Κοντομήτρος Κ

Κωτσιόπουλος Π

Δοξιάδης Κ

2

Λιαράκος Σ

Φίλιος Α

Καπαγιαννίδης Α

Καπαγιαννίδης Κ

Σκουλαρίκης Φ

Κομνηνός Ι

3

Δελημπαλταδάκης Ν

Διονυσόπουλος Δ

Μανωλάς Ι

Συρακοπούλου Χ

Νίνος Σ

Βλαχάκη Μ

«Κανναβού» ενώ τρίτη θέση κατέκτησε 
η ομάδα «Δελημπαλταδάκης». Για πρώτη 
φορά στους ημιτελικούς είχαμε ισοπαλία 
στο αποτέλεσμα της συνάντησης μεταξύ 
των ομάδων «Λιαράκος» και «Βρούστης» 
με την πρώτη να προκρίνεται λόγω της 
καλύτερης θέσης που κατέλαβε στο round 
robin. 

Η πρωταθλήτρια ομάδα 2008.
Από αριστερά: Τάκης Κανναβός, Ντίνος 

Δοξιάδης, Γιάνκος Παπακυριακόπουλος, 

Μισέλ Ειντι, Κώστας Κοντομήτρος,

Τάκης Κωτσιόπουλος.

Η πρωταθλήτρια ομάδα 1-11.
Από αριστερά: Μανώλης Κουφάκης,

Κώστας Φασουλάκης, Γιώργος Γεωργουλάκης, 

Φίλιππος Σαράτσης

Η πρωταθλήτρια ομάδα 1-8.
Από αριστερά: Πόπη Βελονά, Φλώριος 

Γλέζος, Μανώλης Δασκαλάκης, Αυγουστίνος 

Σπίνος, Θεοχάρης Σιώζος. Μαζί τους η 

Ταμίας της ΕΟΜ Ντάλια Παπαδάκη. 
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2008

Έτσι οι καλύτεροι παίκτες του Ελληνικού 
Μπριτζ, ξένοι μπριτζέρ από διάφορες 
χώρες αλλά  και πολλοί «κοινοί θνητοί» 
του Ελληνικού Μπριτζ δίνουν το παρόν σε 
αυτή τη συνάντηση.
Το 2008 οι ημερομηνίες ήταν αρκετά βο-
λικές για το τουρνουά το οποίο εξελίχθηκε 
σε ένα ωραίο 5νθήμερο αγώνα ζευγών και 
ομάδων.
Ενενήντα ζευγάρια από όλη την Ελλάδα 
χωρισμένοι σε 4 κατηγορίες, Όπεν, 1-8, 
1-5 και μαθητές, νεοσσοί του Ελληνικού 

Μπριτζ, αγωνίσθηκαν για το περιπόθητο 
κύπελλο κάθε κατηγορίας.
Η αίθουσα του ξενοδοχείου «Φιλοξένια», 
όπου έγινε το τουρνουά, είναι μια από τις 
καλύτερες αίθουσες για αγώνες Μπριτζ. 
Άνετα χωρέσανε τα 45 τραπέζια και 
υπήρχε, ακριβώς δίπλα, άλλη μια δίδυμη 
αδελφούλα αυτής της αίθουσας η οποία 
μπορεί να βοηθήσει όταν του χρόνου η 
συμμετοχή, σίγουρα θα ξεπεράσει τα 100 
ζευγάρια.
Αλλά και οι γύρο χώροι του ξενοδοχείου 

Φεστιβάλ Καλαμάτας 

ήταν μοναδικοί και βοηθούσαν την όλη 
διοργάνωση.
Μορφή του αγώνα ο Παναγιώτης Νικο-
λαΐδης ο οποίος έπαιζε με τον Βασίλη τον 
Μέλια, τον οποίον στην κυριολεξία είχε 
«μαγέψει» αφού, όσο απίστευτο και αν 
φαίνεται, η αλήθεια είναι ότι δεν ακού-
στηκε καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων η 
«φωνούλα» του φίλου μας Βασίλη. 
Την Τρίτη 25η Μαρτίου, μετά το τέλος του 
τουρνουά των ομάδων, οι οικοδεσπότες 
παρέθεσαν τον καθιερωμένο μπουφέ με 

Από τότε που έμαθα Μπριτζ, το 1994, το πρώτο εκδρομικό 
μεγάλο τουρνουά που θυμάμαι είναι αυτό της 25ης Μαρτίου 
που γίνεται κάθε χρόνο στην Καλαμάτα.
Τι είναι αυτό που κάνει την Καλαμάτα πόλο έλξης των 
περισσότερων Ελλήνων μπριτζέρ κάθε χρόνο; Πολλά θα 
μπορούσε να απαριθμήσει κανείς, τα βασικά των οποίων 
είναι: Η ομορφιά της πόλης της Καλαμάτας με την τεράστια 
παραλία της όπου περπατάς και ακούς το κύμα να σκάει 
απαλά στα βότσαλα. Η παλιά πόλη γύρω από την εκκλησούλα 
του «πεντοχίλιαρου» με τα γραφικά μαγαζιά όπου μπορεί 

κανείς να πιει ένα ποτό ή και να φάει κάτι μέχρι τις πρώτες 
πρωινές ώρες. Το καλό και φτηνό φαΐ. Υπάρχει κανείς που 
να έχασε κιλά στην Καλαμάτα ή που να μη πέρασε καλά, από 
γαστρονομικής άποψης στην Καλαμάτα; Εγώ τουλάχιστον 
δεν ξέρω κανέναν. Αντίθετα οι περισσότεροι γυρίζουμε με 
κάνα-δυο παραπάνω. Το κοντινό της απόστασης από την 
Αθήνα. Σε τρεις ώρες, χωρίς να τρέχει του σκοτωμού, μπορεί 
κάποιος να φθάσει από την Αθήνα στην Καλαμάτα. Τέλος η 
φιλική και ζεστή συμπεριφορά των ντόπιων, μπριτζέρ και 
μη, προς όλους εμάς

Toυ Δημήτρη Τόγια
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Ρούσσος Γ Χατζηδάκης Ε 59,09

Παναγάκη Μ Μηλιτσόπουλος Ι 57,63

Κτενίδης Π Κανναβός Π 57,41

Καλιακμάνη Α Ζαμπουότσκι Μ 57,16

Φούρλα Τ Γρηγορίου Μ 57,08

Ζώτος Λ Σαπουνάκης Α 56,06

Ζεύγη 1-16 (44 συμμετοχές)

Σωτήρης Ζώζης - Πέτρος Αγγελόπουλος

Μαυρογιαννέας Π Πουλόπουλος Γ 57,58

Παλιγιάννης Ζ Ριτσώνη Ε 54,83

Σπάχος Ι Παπαγεωργίου Θ 54,07

Νικολόπουλος Π Καραπάνος Κ 53,92

Δογάνης Κ Σταματέλου Ν 53,46

Τσάκαλος Α Τσιχριτζής Ι 53,03

Ζεύγη 1-8 (18 συμμετοχές)

Τόγιας Σ Ρούσσος Π 60,91

Νειλλ Ρ Νέιλλ Μ 60,68

Τσιμικλής Δ Ρουσέας Β 59,03

Κωνσταντόπουλος Κ Καράμπελας Ι 56,48

Μανδήλα Χ Δημητρίου Κ 56,12

Μανδήλας Ι Χριστοδουλόπ. Ν 55,29

Ζεύγη 1-5 (18 συμμετοχές)

Κωνσταντόπουλος Δ. 56,06

Καρέλλας Φ 56,06

Αθανασίου Α. 51,94

Πετροπουλέας Δ 50,61

Χριστοφή Α 49,43

Μαγκλάρας Β 48,81

Grand Prix Μαθητών (10 συμ.)

ΟΜΑΔΕΣ 1-16 (16 συμμετοχές)

1

Κάτσαρης Α

Γαρουφαλής Μ

Βολιώτης Α

Γκούμα Ν

Διπλούδη Μ

110.5

2
Δελημπαλταδάκης Ν

Κανναβός Π

Κτενίδης Π

Νικητόπουλος Γ

107.0

3
Ρούσσος Γ

Χατζηδάκης Ε

Ζώτος Λ

Σαπουνάκης Α

103.0

ΟΜΑΔΕΣ 1-8 (7 συμμετοχές)

1
Κλήμη Σ

Χιώτης Π

Ρούσσος Π

Τόγιας Σ

104.0

2
Σπαρτιάνος Η

Οικονομοπούλου Ε

Καράμπελας Ι

Κωνσταντόπουλος Κ

104.0

3
Παπανικολάου Α

Παλιγέννης Ζ

Ζευγίτης Θ

Καπερνόπουλος Χ

103.0

τοπικές σπεσιαλιτέ, λαλλάγια, σφέλα, 
παστό, λουκάνικο, τσίπουρο κ.α..
Όλοι πήραμε το δρόμο του γυρισμού 
με τις καλύτερες αναμνήσεις από ένα 
φανταστικό 5θήμερο με τη σκέψη να 
πετάει στο 2009, στο ραντεβού που μας 
έδωσε ο πρόεδρος του ΟΑΜΚ, Σούλης 
Παπανικολάου, για του χρόνου.
Οι πρώτοι νικητές των τουρνουά ζευγών 
και ομάδων ήταν οι παρακάτω:

Από την απονομή των επάθλων. Οι νικητές των Ζευγών όπεν: 
Μάνος Χατζηδάκης, Γιώργος Ρούσσος.

Πρώτο ζεύγος Καλαμάτας (7οι στη γενική κατάταξη)

οι Παντελής Φασουλής - Θανάσης Οικονόμου

Οι νικητές του Grand Prix Μαθητών Δ. Κωνσταντόπουλος, 

Φ. Καρέλλας με την δασκάλα και διατήτρια του αγώνα 

Σεμίραμις Βιλλιώτη. 

Οι νικητές των ζευγών 1-8 Π. Μαυρογιαννέας -

Γ. Πουλόπουλος με τον Πρόεδρο του ΟΑΜ 

Καλαμάτας Σούλη Παπανικολάου (στη μέση). 

Η νικήτρια ομάδα του 1-8. Από αριστερά: Σ. Κλήμη, Π. Χιώτης, Σ. Τόγιας 

Π. Ρούσσος με την Γ.Γ. ττης ΕΟΜ Άννυ Καραμανλή

Η μεγάλη έκπληξη των αγώνων. Νικητές στις ομάδες όπεν οι: Μαρία Διπλούδη 

(αριστερά), Νίκος Κάτσαρης, Ναταλία Γκούμα, Μιχάλης Γαρουφαλής. 
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Με συνολική συμμετοχή 37 ζευγών ο 

αγώνας χωρίστηκε σε 2 κατηγορίες, 

όπεν και 1-8. 

Στην κατηγορία όπεν η μάχη για την 

πρώτη θέση ήταν σκληρή και κρίθηκε σε 

μικροδιαφορές. Οι Ντίμης Λάμπρου – Αν-

δρέας Ζέης, χάρη και στο μεγάλο ποσοστό 

(68.53%) που πέτυχαν την δεύτερη μέρα 

των αγώνων επικράτησαν τελικά ενώ στην 

δεύτερη θέση είχαμε απόλυτη ισοβαθμία 

μεταξύ των ζευγών Αλέξη Γαβριήλογλου 

- Γιάννη Χλιάπα και Γιάννη Μανωλά – Φί-

λιππο Καραμανλή.

Στην κατηγορία 1-8 τα δυο πρώτα ζεύγη 

ήταν από την Πάτρα. Οι Κ. Καραπάνος – Β. 

Τηλεμάχου προγήθηκαν από την πρώτη 

ημέρα επιτυγχάνοντας το φανταστικό 

70,83% και κράτησαν τη νίκη μέχρι το 

τέλος. Στην δεύτερη θέση οι Μ. Παπαιω-

άννου – Κ. Ανθόπουλος που ακολούθησαν 

από κοντά εξαρχής (67,71% την πρώτη 

ημέρα). Τρίτοι δυο νέοι αθλητές, οι Π. 

Ρούσσος (γιος του γνωστού πρωταθλητή) 

και Σ. Τόγιας (γιος του επίσης γνωστού 

διαιτητή). 

Οι 6 πρώτοι νικητές κάθε κατηγορίας: 

Kύπελλο Δυτικής Ελλάδας

Λάμπρου Δ Ζέης Α 58,23

Γαβριήλογλου Α Χλιάπας Ι 57,83

Μανωλάς Ι Καραμανλής Φ 57,83

Βρούστης Β Μπομπολάκης Σ 57,18

Δοξιάδης Κ Κοντομήτρος Κ 55,84

Ζώτος Λ Μιχαλόπουλος Μ 55,46

Ζεύγη 1-16 (44 συμμετοχές)
Καραπάνος Κ Τηλεμάχου Β 61,50

Παπαιωάννου Μυ Ανθόπουλος Κ 60,68

Ρούσσος Π Τόγιας Σ 57,94

Μπόκιας Γ Τσουκλέρης Ν 50,95

Σπάχου Α Σπάχος Ι 47,92

Περιστέρης Γ Λιόσης Γ 44,17

Ζεύγη 1-8 (18 συμμετοχές)

Ένας όμορφος νέος αγώνας, το Κύπελλο Δυτικής 
Ελλάδος, διοργανώθηκε από τον Πατραϊκό όμιλο Μπριτζ 
(ΠΟΑΜ), από 4 έως 6 Απριλίου, στις εγκαταστάσεις του 
ξενοδοχείου «Πόρτο Ρίο» με συμμετοχή και αρκετών 
εκδρομέων, κυρίως από την Αθήνα. 

ÐÜôñá

Οι νικητές των ζευγών 1-8 Κ. Καραπάνος -

Β. Τηλεμάχου, με τον πρόεδρο του ΑΟΜ

Σ. Μπομπολάκη (στη μέση).

Δεύτεροι στη τελική κατάταξη του αγώνα ζευ-

γών όπεν οι: Αλέξης Γαβριήλογλου (αριστερά) 

- Γιάννης Χλιάπας (δεξιά). Αντίπαλοί τους οι 

Θανάσης Τσέβης.- Όλγα Λιανού  

Η Αννυ Καραμανλή απονέμει τα έπαθλα στις 

νικήτριες της 1ης ημερίδας του αγώνα όπεν: 

Ευθυμία Μπίκα και Τίνα Γεωργοπούλου. 
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Åäñáßùóç åìðéóôïóýíçò
Δημήτρης Ναθαναήλ

Όσο σημαντική και αν φαίνεται η τεχνική κατάρτιση (π.χ. πιθανότητες, παιχνίδι ασφαλείας, intra-finesse, προετοιμασία για σκουίζ με 
διόρθωση του μετρήματος, παραχωρώντας έγκαιρα μια ή δυο χανόμενες), τίποτα δεν είναι τόσο επιτακτικό όσο η καλή συνεργασία 
μεταξύ συντρόφων, τόσο στις αγορές όσο και στην άμυνα…

Σας παρουσιάζω, στο τέλος της στήλης 

μου,  μια διανομή από ελεύθερη παρ-

τίδα, όπου τα φύλλα έστεκαν ανάποδα 

για μένα σαν εκτελεστής, και ο μόνος 

λόγος που έβγαλα το συμβόλαιό μου, 

ήταν ότι δεν διάλεξα τον δρόμο με το 

μεγαλύτερο ποσοστό για την επιτυχία, 

αλλά μια διαφορετική εκτέλεση, βασι-

σμένη σε μια διανομή που είχε κάνει 

τον γύρο του κόσμου, όταν την είχε 

παίξει ο Άγγλος δημοσιογράφος του 

μπριτζ, αλλά και παίκτης της Εθνικής 

ομάδας της χώρας του, ο 93χρονος 

σήμερα Tony Priday.

τρεις γύρους καρό, ξεφυλλίζοντας μια πίκα 

και μετά να συνεχίσω με τον #Α και πίκα 

προς την Ντάμα. Καθώς όποιος αντίπαλος και 

να κερδίσει θα πρέπει να ανοίξει το σπαθί, το 

παίξιμο αυτό θα ανέβαζε το ποσοστό για επι-

τυχία στο 90%. Όμως τότε θυμήθηκα την πα-

ραπλήσια διανομή του κυρίου Priday, με την 

ατράνταχτη λογική της.

Κερδίζουμε τον δεύτερο γύρο ατού στο χέρι 

του Βορρά και συνεχίζουμε με τον &J. Αν η 

Ανατολή δεν βάλει την Ντάμα είναι περίπου 

100% βέβαιο ότι δεν έχει την Ντάμα ΚΑΙ ΤΟ 

&10,  ήτοι η Δύση έχει τουλάχιστον ένα από 

τα δύο ονέρ. Πιάνουμε με τον Ρήγα σπαθί στο 

μορ και παίζουμε ΔΥΟ φορές προς το &Α98. 

Ένα καλό σπαθί και ένα καρό χρησιμεύουν 

για να ξεφυλλίσουμε τις δυο χανόμενες πίκες 

του μορ! Βάλτε στη μνήμη σας τη διανομή, 

ίσως κάποτε να την ξαναβρείτε μπροστά 

σας.                                                  

Ας δούμε μερικά χαρακτηριστικά παρα-

δείγματα:

Α) Σε άνοιγμα 1# του συντρόφου δεν είναι 

ξεκάθαρη η καλύτερη απάντηση σας με:

# Κxxx  $ K10xxx  ^ x & AKQ 

καθώς έχετε να επιλέξετε ανάμεσα σε 2$ ή 

το splinter 4^. Αν αλλάξουμε λίγο το χέρι 

και η &Q γίνει $Q τότε η απάντηση 2$ 

είναι μακράν προτιμητέα. Χωρίς το $10 με 

Κxxxx διαλέγω την απάντηση 4^ Splinter.

Β) 

Η προσωπική μου επιλογή είναι να απαντή-

σω 1$, με δεύτερη επιλογή το πάσο και 

αποκλείοντας το 1# (στατιστική, πείρα ή 

μήπως ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟΣ;;)

Γ) Σαν Ανατολή έχετε το εξής χέρι:

#10432 $ 6 ^ AJ92 & 5432

ενώ οι αγορές εξελίσσονται ως εξής:

μάλλον αδύνατο (τρίτης θέσης) και έχετε να 

επιλέξετε, ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ, ανάμεσα στο:

Α) να ξεφυλλίσετε το ̂ 2 ζητώντας από τον 

συμπαίκτη να συμπεράνει να τραβήξει αν 

έχει τον δίφυλλο ^Κ του.

Β) να κόψετε την λεβέ του συντρόφου 

σας και να γυρίσετε εσείς τον ^J, ώστε 

να κερδίσει η άμυνα 3 λεβέ στο χρώμα αν 

ο συμπαίκτης έχει τον ^Κ δίφυλλο ή και 

ΤΡΙΦΥΛΛΟ…

Το ζητούμενο είναι να αισθάνεται ΠΑΝΤΑ 

ο σύντροφος ότι  έχει συμπαίκτη που 

βρίσκεται συμπαραστάτης σε κάθε δύσκολη 

στιγμή.

Καλές οι προχωρημένες συμβάσεις αγορών 

και ενδείξεων (μέτρημα, προτίμηση σε άλλο 

χρώμα) αλλά προηγείται η εδραίωση της 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ στην έννοια του ΜΑΖΙ…

Βορράς Ανατολή Νότος Δύση

πάσο 1^ πάσο ;;;

Σαν Δύση το χέρι σας είναι:

# J432 $ A107  ^ 2   & J9832

Βορράς Ανατολή Νότος Δύση

πάσο πάσο 1# 3$
κοντρ πάσο 3# Όλοι πάσο

Ο σύντροφος στη Δύση διαλέγει για έξοδο 

τον $Α και συνεχίζει με τον $Κ ενώ τα 

φύλλα που αντικρίζετε στον Βορρά (μορ) 

είναι:

#Q6 $QJ5 ^1043    &A1097

Συμπεραίνετε ότι το άνοιγμα 1# είναι 

Øõ÷ï -  ËïãéêÞ ÅêôÝëåóç

# Q4
$ AJ108 
^ AKJ
& AJ98

# K10765
$ 64
^ 9652
& 76

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# J98
$ 52
^ 10874
& Q1054

# A32
$ KQ973
^ Q3
& K32

Η διανομή, στην ελεύθερη παρτίδα, ήταν η ακόλουθη:

Βορράς Ανατολή Νότος Δύση

2XA πάσο 3& πάσο

3$ πάσο 6$ Όλοι πάσο

Οι αγορές ήταν απλές:

Η Ανατολή διάλεξε για έξοδο ένα μικρό ατού, 

αυτά ήταν μοιρασμένα 2-2 στους αντιπάλους 

και η πρώτη σκέψη ήταν να τραβήξω και 
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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 25ο)

# QJxx
$ AQxx
^ Ax
& xxx

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# AKxxx
$ 9xx
^ Qxxx
& x

Βορράς Ανατολή Νότος Δύση

1& 1^ 1# πάσο

2# πάσο 3$ πάσο

4# πάσο πάσο πάσο

Η αγορά:

Η Δύση βγαίνει το 10 καρό για τον Άσσο του 

μορ, ακολουθούμενο από μικρό καρό που 

πιάνει ο Ρήγας της Ανατολής ενώ η Δύση 

απαντά. Από δεξιά εμφανίζεται η Ντάμα 

σπαθί ακολουθουμένη από τον Βαλέ που 

εσείς κόβετε. Συνεχίζετε με Άσσο και Ντάμα 

πίκα (η Ανατολή ξεσκαρτάρει καρό), το τε-

λευταίο σπαθί κοφτό στο χέρι και τον Ρήγα 

πίκα. Ο αμυνόμενος στα δεξιά ( ένας πολύ 

καλός παίκτης ) διαλέγει ένα φύλλο, το ξα-

ναβάζει πίσω γρήγορα, παίρνει το ύφος του 

ξαφνιασμένοι, και τελικά δίνει το 2 κούπα. 

Τι συμπέρασμα βγάζετε; Η συμπεριφορά 

του αντιπάλου είναι αποκαλυπτική: πρώτα 

ήρεμος και σίγουρος, διέγνωσε αίφνης μια 

απρόσμενη καταστροφή. Ποια; Ο φίλος 

έχει εμφανές πρόβλημα αν πάρει χέρι, άρα 

ο Ρήγας κούπα είναι βαλμένος άσχημα. Τι 

κάνουμε λοιπόν;

Γνωρίζετε ότι έχει 2 καρά ( J 9 ) και του μέ-

νουν τρία φύλλα.

Εάν κρατάει Κ τρίφυλλο κούπα, τον βάζετε 

στο χέρι παίζοντας Ντάμα καρό και καρό 

πετώντας κούπες. Γιατί όλο αυτό το σκηνικό 

τότε; Θα είχε απλά πετάξει μια κούπα χωρίς 

κανένα δισταγμό.

Η αντίδραση του έχει μια εξήγηση. Πίστευε 

μέχρι εκείνο το σημείο ότι όλα πήγαιναν 

καλά και ότι θα μπορούσε να πετάξει ένα 

άλλο φύλλο, πολύ πιθανόν ένα σπαθί! Με 

αυτό το συμπέρασμα του μετράτε 1-3-5-4 

στην αρχή.

 Η κατάσταση:

να συλλάβει την σημασία τους. 

Θα ονομάσουμε λοιπόν αυτό το χάρισμα, 

απαραίτητο χαρακτηριστικό της παρουσίας 

στο τραπέζι:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΑΣ
Έτσι βάφτισε ο Louis Malabat, Γάλλος διε-

θνής παίχτης, πρωτοπόρος στην μπριτζι-

στική διάλεκτο στη χώρα του, το σύνολο 

διαφόρων πραγμάτων που καλείστε να πε-

ριεργάζεστε κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. 

Η «θέα» είναι το κεφάλι των αντιπάλων, η 

εμπειρία τους, το ταλέντο τους, συνοχή του 

ζεύγους, πράγματα που είναι πολύ σημαντι-

κά στην εξέλιξη του παιχνιδιού:

Μαζεύετε την Ντάμα καρό, τον Άσσο κούπα 

και κούπα, κατορθώνοντας να βγάλετε το 

ομολογουμένως δύσκολο συμβόλαιο σας 

χάρη στην άψογη “μετάφραση” των αντι-

δράσεων του αντιπάλου.

 Όπως είναι φανερό και το αποδεικνύει το 

τελευταίο παράδειγμα, η παρουσία στο 

τραπέζι, που βοηθά σε τέτοιες καταστάσεις, 

ορισμένες φορές παρουσιάζει ένα κάποιο 

ρίσκο. Οι περίεργες αντάμ, τα αναπάντεχα 

γυρίσματα, οι διάφορες φάτσες που αλλά-

ζουν χρώμα και διάθεση, οι παύσεις στο 

ρυθμό, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα στο 

τραπέζι που μπορεί και να σας εξαπατήσει. 

Ο αντίπαλος που δαγκώνεται πριν παίξει 

ένα φύλλο έχει πρόβλημα. Ποιο όμως; 

Δεν υπάρχει κανένα μυστήριο μπροστά σε 

έναν εκτελεστή που παίζει μικρό προς μια 

φουρκέτα και κοντοστέκεται πριν αποφασί-

σει ή σε έναν αμυνόμενο που σκέφτεται αν 

θα πάρει η όχι μια μπάζα. Εκτός από αυτές 

τις περιπτώσεις, απαιτείται μια σίγουρη 

κρίση για να μπορέσει κανείς να κάνει σω-

στή χρήση των ̈ νεκρών χρόνων¨, έτσι ώστε 

# Q
$ AQxx
^ -
& -

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# -
$ K10
^ J9
& K

# -
$ 9xx
^ Qx
& -

Εκτελείτε 3ΧΑ με αρκετούς πόντους στον 

άξονα. Η Δύση ανταμάρει το 3 πίκα (παρά 

το Stayman του Βορρά κατά την αγορά) για 

μικρό, το 10 και τον Ρήγα σας. Συνεχίζετε 

με την Ντάμα κούπα, η Δύση πετάγεται με 

τον Άσσο της και επιμένει με τον Βαλέ πίκα.

Τι κάνετε;

Εάν οι δυο αντίπαλοι “ξέρουν να παίζουν 

μπριτζ” το μόνο που σας μένει είναι να αφε-

θείτε στο νόμο των πιθανοτήτων. Ο Άσσος 

πίκα μπορεί να είναι είτε αριστερά είτε δε-

ξιά. Όμως:

•  η πιθανότητα να είναι οι δυο Μεγάλοι 

Άσσοι σε ένα χέρι γράφει 48% έναντι 

52% να είναι ένας σε κάθε χέρι. Δίνοντας 

# Q85
$ 10xxx
^ Qx
& AK8x

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# K7
$ KQJ
^ AK9x
& J10xx
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
2ο (****)

Εξασκηθείτε στην εκτέλεση

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
1ο (**)

Ομάδες. Β/Ν στη 2η

Μοίρασε ο Βορράς

Ομάδες. Όλοι στη 2η

Μοίρασε ο Βορράς

      Οι λύσεις στη σελίδα 30

Η αγορά του Βορρά δεν ήταν ιδανική (ο Νότος θα 

μπορούσε να μην έχει πόντους στις κούπες, οπότε 

οποιοδήποτε παιγνίδι σε μινέρ θα ήταν καλύτερο) αλλά 

η τράπουλα δεν τιμωρεί πάντα και το τελικό συμβόλαιο 

των 3ΧΑ είναι το σωστό. 

Ο εκτελεστής αφήνει την πρώτη λεβέ έξω και η Δύση 

συνεχίζει με τον Βαλέ σπαθί για τον &9 της Ανατολής και 

τον &Α του Νότου.

Το συμβόλαιο είναι πολύ πιο δύσκολο από ότι 

φαίνεται, γιατί αν ο Βαλές καρό είναι 3φυλλος, τα καρά 

μπλοκάρονται. Κάντε πλάνο και για την περίπτωση αυτή.

# 976
$ 8
^ AKQ53
& 8632

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# AK10
$ AQ72
^ 10986
& A7

# 73
$ 87652
^ K754
& Q8

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# A2
$ Q
^ A96
& AKJ10972

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή

πάσο

1XA πάσο 3XA όλοι πάσο

Αντάμ: &Κ

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή

3#

3XA 4# πάσο πάσο

5& όλοι πάσο

Αγοράσατε σε πρώτη φάση το συμβόλαιο που 

θα θέλατε να παίζετε αλλά η Δύση, καθώς είναι 

στη πρώτη, προχώρησε την αγορά. Καθώς στις 

4 πίκες είναι σίγουρο ότι δεν θα γίνετε πλούσιος, 

δοκιμάσατε τώρα τη μανς στο καλό σας χρώμα.  

Ο μορ που βρήκατε δεν ήταν κακός αλλά πάλι 

σας λείπει μια λεβέ για να πραγματοποιήσετε τα 

5&. Έχετε καμία ελπίδα;

Αντάμ: $Α και συνέχεια #Q

λοιπόν μικρό από το μορ έχετε λάθος 

μόνο αν το χρώμα είναι χωρισμένο J93 

– Α10xxx.

Εάν όμως η Ανατολή δεν καταλαβαίνει και 

πολλά πράγματα από το παιχνίδι αυτό, μάλ-

λον δεν έχει τον Άσσο γιατί η φουρκέτα του 

Α10 θα της είχε βάλει το δίλλημα: να πάρω 

(δε μου φαίνεται και τόσο καλό) να αφήσω 

(δύσκολο αυτό), έβαλε λοιπόν το μεγαλύτε-

ρο φύλλο που είχε, χωρίς άλλη επιλογή και 

σεις καβαλάτε τον Βαλέ με την Ντάμα.

χέρι θα σκεπάσει –ονέρ πάνω σε ονέρ, ή θα 

πιάσει η Δύση (κι αν πάρω σπίτι τον Ρήγα; Ή 

κι αν ο συμπαίκτης έχει τον Άσσο;). Ακόμα 

κι έτσι να μη γίνει, ο κάτοχος του Ρήγα θα 

σκεφτεί αρκετή ώρα μέχρι να αποφασίσει τι 

θα κάνει και σεις φυσικά θα ξέρετε πώς να 

συνεχίσετε.

Εναντίον μιας καλής άμυνας , όμως, ικανής 

να δώσει μικρό χωρίς αλλαγή ρυθμού και 

πολλή σκέψη, είναι καλύτερα να πάτε από 

άλλο δρόμο.

 Άσσο κούπα, τρεις γύρους ατού για να τα 

μαζέψετε και μετά μικρό καρό προς την 

Ντάμα. Η Δύση μπορεί να μείνει απαθής, 

όμως η Ανατολή πολύ δύσκολα θα αποφύ-

γει να πάρει τον Ρήγα της.

 Η συνέχεια είναι εύκολη:

• Εάν η Ανατολή δώσει μικρό χωρίς να σκε-

φτεί, συνεχίζετε με τον Άσσο καρό και καρό 

προς τη Δύση ελπίζοντας ότι αυτή έχει τον 

Ρήγα σπαθί.

• Εάν η Ανατολή σκεφτεί και τελικά δώσει 

μικρό ( έχοντας Κxxx η Κxxxx ), πετάτε ένα 

σπαθί στον Ρήγα κούπα, πριν ξανακάνετε 

την εμπάς καρό.

Όλα αυτά είναι διδακτικά θα μου πείτε μα 

πώς να εκτιμήσουμε με μια πρώτη ματιά τα 

οφέλη της παρατήρησης της «θέας»;

Χρειάζεται η ωρίμανση της μποτίλιας φίλοι 

μου (όπως ένα καλό κρασί έτσι και ο μπρι-

τζέρ γίνεται καλύτερος με το πέρασμα των 

χρόνων). Θέλω όμως να σας καθοδηγήσω 

λιγάκι. Μην εμπιστεύεστε τον αντίπαλο 

που είναι συγκεντρωμένος, αμίλητος, με 

τα μάτια ζωηρά να παρατηρούν τα πάντα, 

που κρατάει και παίζει τα φύλλα του με 

μαεστρία, που αγοράζει και παίζει με καλό 

ρυθμό. Ο παίχτης αυτός ποτέ δεν σχολιάζει 

διανομές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, 

στηρίζει τον συμπαίκτη του, δεν του ασκεί 

κριτική σχεδόν ποτέ και δεν ¨παραδίνει¨ 

μαθήματα σε κανένα.

 Η συμπεριφορά των άλλων ποικίλει: άλλες 

φορές διστακτικοί, φοβισμένοι, χωρίς λόγια, 

με τα φύλλα να τους πέφτουν από τα χεριά, 

κι άλλες φορές, κάτω από πίεση, ανυπόμο-

νοι, με ταχύτερες αντιδράσεις, με γλώσσα 

που δεν μπαίνει μέσα να διδάσκουν στους 

άλλους αυτό που εκείνοι δεν ξερόυν.

Προσοχή όμως φίλοι μου εγώ πάντα θα σας 

υπενθυμίζω:

Το να εκτιμάς πολύ ένα αντίπαλο είναι κακό, 

όσο να μην τον εκτιμάς καθόλου!

 

# xx
$ AKxx
^ QJ109x
& Qxx

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# AKQ10xx
$ x
^ Axx
& Axx

Εκτελείτε 6 πίκες και δέχεστε την επίθεση 

του Βαλέ κούπα, που πιάνετε στο μορ, για το 

2 της Ανατολής. Τι πλάνο θα ακολουθήσετε;

 Εάν η άμυνα είναι ασθενής, παρουσιάζετε 

την Ντάμα καρό: Η Ανατολή, με τον Ρήγα στο 
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πρωταθλητές Γιώργος Ρούσσος

44Άμυνα για

# Κ4
$ ΚQ1087
^ AQ982
& 10 

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# QJ92
$ 632
^ 765
& AJ4

(εσύ)

# 5
$ ΑJ4
^ KJ103
& KQ762

# K4
$ KQ1087
^ AQ982
& 10

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# QJ92
$ 632
^ 765
& AJ4

# A108763
$ 95
^ 4
& 9853

Κάνει λάθος ο computer;  Στο σκάκι, πάντως, υπάρχουν προηγούμενα όπου ο ανθρώπινος 

νους κατίσχυσε του ηλεκτρονικού, στο μπριτζ όμως αμφιβάλλω αν μπορεί να γίνει το 

ίδιο. Κι αυτό γιατί ενώ το σκάκι είναι παιχνίδι της φαντασίας και της διορατικότητας σε 

βάθος χρόνου (κινήσεων), αποκλειομένων των λαθών στα υψηλά επίπεδα, το μπριτζ είναι 

καθαρά παιχνίδι λαθών. Όλοι κάνουν λάθη, κερδίζει όποιος κάνει τα λιγότερα.

Στην θέση της Δύσης άνοιξες τις αγορές με  

1$ και αμέσως ο δεξιός σου αντίπαλος να 

σε ενοχλήσει με 2#, πάσο ο σύντροφος, 3 

# ο Νότος. Γνωστός τολμητίας γάρ, λες 3^ 

κρατώντας: #K4, $KQ1087, ^AQ982, 

&10 (όλοι στην δεύτερη), και η δυσφορία 

σου στο απόγειο όταν ο Β δηλώνει την μανς 

στα ΧΑ. Όλοι πάσο, ο σύντροφος επιτίθεται 

με το 9$ και κατεβαίνει ο μορ:

Ο εκτελεστής πιάνει την Ντάμα σου και 

παίζει σπαθί για το 3 του συντρόφου 

(ζυγά), τον Βαλέ του μόρτου και καρό στον 

Βαλέ  του χεριού του. Κατεβαίνει πάλι με 

τον &Α και ξανά καρό. Κάνε άμυνα.

Πήρες τον ^Α, πρώτη καλή κίνηση, ο σύ-

ντροφος ακολουθεί με το #2. Τώρα όλα τα 

χέρια είναι καθαρά. Ο εκτελεστής κρατάει: 

#; , $ AJx, ^ KJ10x και & ΚQxxx.

Αν ο εκτελεστής έχει και τον # Α είναι 

έτσι και αλλιώς βγαλμένος. Αν όχι; Παίζεις 

λοιπόν Ρήγα και μικρό πίκα και ο Βορράς 

σκουιζάρεται, ξεραίνοντας τον ^Κ. Ο 

σύντροφος τον φέρνει στο χέρι παίζοντας 

σπαθί και εσύ περιμένεις στο τέλος να σκο-

ράρεις  με το Q10  σου κούπα, για το μια 

μέσα.

Η διανομή αυτή παίχτηκε σε ταυτόχρονο 

αγώνα ζευγών Τρίτης. Το πρόβλημα της 

εκτέλεσης είναι ότι έχει 6 μπάζες και χρει-

άζεται άλλες τρεις με εμπάσες, που ναι μεν 

περνάνε αλλά τα κατεβάσματα που υπάρ-

χουν είναι μόνο δυο. Πολλές Δύσεις άφησαν 

και για δεύτερη φορά έξω το καρό και στην 

συνέχεια ο εκτελεστής τράβηξε άλλους 

τρεις γύρους σπαθί, σύνολο γύρων 8, οπό-

τε η Δύση, που δεν μπορούσε να χαλάσει 

καρό, ξέρανε κάποιο μαζέρ χαρίζοντας το 

συμβόλαιο.

Όταν μετά το παιχνίδι είδαμε ότι ο computer 

δίνει 3ΝΤ έναντι πάσης αμύνης έπεσε προ-

βληματισμός. Η πρώτη σκέψη ήταν να γί-

νει ντακ στην πρώτη κούπα. Η άμυνα που 

δεν πρέπει να παίξει κόκκινο χαρτί γυρίζει 

σπαθί. Ο εκτελεστής πιάνει από το χέρι, 

παίζει πίκα και η άμυνα κλείνεται. Αν πιάσει 

η Ανατολή, που έχει το αβλαβές γύρισμα 

σπαθί, ο εκτελεστής που έχει μετρημένο το 

χέρι της Δύσης, 5-5 στα κόκκινα, πιάνει από 

τον μόρτο και παίζει μικρό πίκα για να ρίξει 

τον Ρήγα της Δύσης και να πραγματοποιήσει 

2 μπάζες από πίκα, τον $Α, 5 από σπαθί και 

μια από εμπάς. Συνεχίζοντας την μάχη με 

το computer  ένας πολύ δυνατός παίκτης 

βρίσκει την μεγάλη άμυνα. Κρατώντας το 

χέρι με την $ Q η Δύση, παίρνει το μικρό 

πίκα από  τα χέρια του Βορρά παίζοντας τον 

Κ και γυρίζει τελικά σπαθί. Τώρα ο εκτελε-

στής για να κάνει μπάζα από πίκα πρέπει να 

αναλώσει ένα κατέβασμα και αν πάει από 

εμπάσες το φονικό μικρό πίκα εξακολουθεί 

να βρίσκεται στα χέρια της Δύσης για να 

σκουιζάρει τον εκτελεστή την κατάλληλη 

στιγμή. Όμως ο computer τελικά υπέρι-

σχύει.  Μπορείς να βρεις γιατί;                                                       

Γιατί η δυστυχισμένη Α δεν ευνοήθηκε από 

την  Brigitta να  κρατάει στα χέρια της το 

φοβερό 2 σπαθί.

Τα τέσσερα χέρια ήταν:

Με τον # Α ο εκτελεστής θα παίξει καρό 

στον Βαλέ και με τον # J θα παίξει κούπα 

στον Βαλέ του. 

Τραβάει τώρα άλλο ένα γύρο σπαθί και θυσι-

άζει το  &2 για το 5 της Ανατολής που κρα-

τάει μόνο πίκα και κλείνεται. Θα κάνει επομέ-

νως ο Βορράς 2 από πίκα, 2 από κούπα, ένα 

καρό και 4 σπαθιά, πραγματοποιώντας το 4ο 

σπαθί όταν έρθει στο χέρι του με τον $ Α.
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ΥποχρεωτικόΥποχρεωτικό
και μη υποχρεωτικό και μη υποχρεωτικό false cardfalse card

(μέρος 5ο)

email: llurk@hol.gr

7 J965Δ 
Β

 
Ν

 Α

KQ104

A832

 Όλη η τέχνη στο deceptive play της άμυνας εί-
ναι να δημιουργήσει στο μυαλό του εκτελεστή 
την εικόνα μιας εναλλακτικής κατανομής των 
φύλλων, την οποία μπορεί να χειριστεί με επιτυ-
χία. Ο συνδυασμός J9xx και τα παρακλάδια του 
υλοποιούν αυτή την ιδέα με πολύ καθαρό τρόπο 
και ανήκουν στα κλασικά mandatory (υποχρεω-
τικά) falsecards. Ας δούμε τη βασική θέση και ας 
θεωρήσουμε, όπως συμβαίνει συνήθως και στην 
πράξη, ότι αυτό είναι το χρώμα των ατού. Αυτή η 
παραδοχή στους μεν αμυνόμενους επιτρέπει να 
θεωρούν ότι ο εκτελεστής έχει τουλάχιστον τε-
τράφυλλο στο χρώμα, στον δε εκτελεστή δυσχε-
ραίνει το μέτρημα του χεριού λόγω του κινδύνου 
κοψίματος, μια τεχνική που θα μπορούσε να επι-
χειρήσει αν αυτό δεν ήταν το χρώμα των ατού. 

στη συνέχεια αυτό θα ήταν λάθος σύμφωνα με 
τις πιθανότητες.    
Κάθε φορά που ο εκτελεστής υποψιάζεται ότι 
ένα φύλλο μπορεί να είναι falsecard, πρέπει να 
εφαρμόζει τον κάτωθι κανόνα του πολλαπλασι-
ασμού των πιθανοτήτων:  
«Η πιθανότητα ένα ‘ύποπτο’ χαρτί να είναι αληθι-
νό είναι η πιθανότητα να έχει ο αμυνόμενος μια 
κατανομή που δεν του αφήνει περιθώριο να παί-
ξει άλλο χαρτί. Η πιθανότητα ένα ‘ύποπτο’ χαρτί 
να είναι falsecard είναι η πιθανότητα να έχει ο 
αμυνόμενος μια κατανομή, από την οποία θα 
ήταν ελκυστικό το falsecard, πολλαπλασιασμένη 
επί την πιθανότητα να αποφασίσει να παίξει τελι-
κά αυτό το χαρτί.»  

όταν κρατάει J9xx αλλά και μερικές φορές όταν 
κρατάει 9xx ή και 9x!!! Δεν αρκεί να είναι κανείς 
expert εν προκειμένω, πιστεύω ότι μόνο μερικοί 
world class παίκτες παίζουν το εννέα από 9xx 
ή 9x, ιδιαίτερα στο χρώμα των ατού!  Το πόσο 
συχνά πρέπει κανείς να παίζει το εννέα από 9xx 
ή 9x [έστω p αυτή η πιθανότητα], θα το αφή-
σουμε σαν άσκηση στον αναγνώστη (εφαρμό-
ζοντας τον παραπάνω κανόνα θα πρέπει να βρεί 
p>=14%), σημειώνοντας μόνο ότι το ντάμπλε-
τον εννέα και το τρίπλετον εννέα έχουν καθένα 
πιθανότητα περίπου 10.2%. Άρα, ο εκτελεστής 
δεν θα πρέπει να μπει καν στον κόπο να πάει 
στο μορ με πλαϊνό χρώμα και να παίξει λιμό 
στο δεύτερο γύρο του χρώματος, αφού δεν θα 
ξέρει τι να κάνει αν η Ανατολή ακολουθήσει με 
μικρό - πρέπει, μόλις δει το εννέα στον πρώτο 
γύρο να συνεχίσει με τον άσσο, θεωρώντας ότι 
η Ανατολή είναι πιο πιθανό να έχει J9xx παρά το 
εννέα ξερό. 
Είναι λοιπόν καλύτερο να μην έχει πλαϊνό κατέ-
βασμα στο μορ ο εκτελεστής, αφού μέχρι τώρα 
ένα κατέβασμα στο μορ φαίνεται ότι το μόνο 
που μπορεί να κάνει να τον παρασύρει σε λάθος; 
Και πάλι η απάντηση είναι όχι. Είναι καλό να έχει 
κατέβασμα στο μορ, αρκεί να το χρησιμοποιή-
σει στον πρώτο γύρο του χρώματος! Ας δούμε 
τη διανομή από την οπτική γωνία της Ανατολής. 
Είναι πολύ εύκολο να παίξει το εννέα όταν παίζει 
τελευταία και ο εκτελεστής έχει ξεκινήσει με το 
ρήγα από το χέρι του.

Ο συνδυασμός J9xx και συναφείς συνδυασμοί

Όταν ο εκτελεστής ξεκινήσει με το ρήγα από το 
χέρι, η Ανατολή πρέπει να παίξει το εννέα. Αν δεν 
το κάνει, δεν αφήνει κανένα περιθώριο λάθους  
στον εκτελεστή, ο οποίος μπορεί να ‘μαζέψει’ τον 
τετράφυλλο βαλέ στα δεξιά του αλλά αν η Δύση 
έχει μείνει με J9x θα χάσει πάντα μία μπάζα, επο-
μένως ο εκτελεστής θα συνεχίσει με τον άσσο 
πραγματοποιώντας τέσσερις λεβέ. Παίζοντας 
το εννέα, η Ανατολή δημιουργεί (πιο σωστά, δεν 
αποκλείει) στο μυαλό του εκτελεστή την εικόνα 
με το εννέα ξερό και τα φύλλα να είναι όπως στο 
διάγραμμα:

J765 9Δ 
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Αν ο εκτελεστής πιστέψει ότι ο τετράφυλλος βα-
λές είναι αριστερά, θα παίξει τη ντάμα στο δεύτε-
ρο γύρο, παραχωρώντας μια λεβέ.
Ομοίως στο επόμενο διάγραμμα στο μικρό φύλλο 
από το χέρι του εκτελεστή, αν η Δύση παίξει το 
πέντε η το επτά, δεν του αφήνει περιθώριο λά-
θους.
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Ο Νότος παίζει το ρήγα. Η Δύση ακολουθεί με 
μικρό και η Ανατολή παίζει το εννέα. Αν το εννέα 
είναι αληθινό (σίγκλετον) τότε η πιθανότητά του 
είναι περίπου 2.8%. Η Ανατολή όμως μπορεί να 
έχει κάνει falsecard από J9xx και η πιθανότητα 
να κρατάει J9xx είναι περίπου 8.4%. Επομένως 
(εφαρμόζοντας τον παραπάνω κανόνα) αν η πι-
θανότητα να παίξει η Ανατολή το εννέα από J9xx 
είναι μεγαλύτερη από 1/3 [8.4% Χ 1/3=2.8%] 
αυτή η κατανομή θα ήταν πιο πιθανή από το 
σίγκλετον εννέα. 
Στην πράξη, εναντίον ενός expert αμυνόμενου, ο 
εκτελεστής πρέπει να περιμένει ότι o συγκεκρι-
μένος αντίπαλος θα παίζει πάντα το εννέα κρα-
τώντας J9xx, επομένως θα θεωρήσει falsecard το 
εννέα και θα ακολουθήσει το αρχικό του πλάνο.
Αν ο εκτελεστής μπορεί να πάει στο μορ και να 
παίξει από εκεί το δεύτερο γύρο του χρώματος 
(υπενθυμίζουμε ότι έχει δει ένα μικρό φύλλο στα 
αριστερά [με την ευκαιρία σημειώνουμε ότι η 
Δύση πρέπει να παίζει στην τύχη τα μικρά φύλλα 
αν τύχει να κρατάει J765] και το εννέα στα δεξιά) 
η κατάσταση περιπλέκεται. Αν στο δεύτερο γύρο 
η Ανατολή δεν ακολουθήσει, τα πράγματα είναι 
απλά - ο εκτελεστής κάνει τη ‘μαρκέ’ εμπάσα 
εναντίον της Δύσης. Αν όμως η Ανατολή ακολου-
θήσει στο δεύτερο γύρο, τι γίνεται; Θα πρέπει ο 
εκτελεστής να την παίξει για J9xx;
Η απάντηση είναι όχι και η εξήγηση είναι ότι ένας 
άριστος αμυνόμενος θα παίζει πάντα το εννέα 

Αν αντίθετα παίξει το εννέα, o εκτελεστής μπορεί 
να παίξει για Jxxx στα δεξιά του. Όπως θα δούμε 

? J9xxΔ 
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Είναι πολύ πιο δύσκολο να παίξει το εννέα αν ο 
εκτελεστής πάει στο μορ με άλλο χρώμα και ξεκι-
νήσει με το δύο στον πρώτο γύρο του χρώματος. 
Τώρα είναι υπαρκτή η πιθανότητα να έχει η Δύση 
το δέκα ξερό και να χαθεί μια φυσική μπάζα στο 
χρώμα για την άμυνα.  Κι αν μια τολμηρή Ανατολή 
το ρισκάρει και παίξει το εννέα (αν, για παράδειγ-
μα, από την αγορά ξέρει ότι ο Νότος έχει KQ ατού 
και επομένως οι πιθανότητες είναι δύο προς ένα 
να έχει το δέκα ο Νότος); Το μόνο που έχω να πω 
είναι ότι δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του εκτε-
λεστή σ’ αυτή την περίπτωση, ιδιαίτερα αν δεν 
είχα πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. 
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Η άμυνα, κατά γενική ομολογία, αποτε-

λεί το πιο δύσκολο μέρος του παιγνι-

διού για τον μέσο παίκτη. Εγκαινιάζουμε 

λοιπόν στο τεύχος αυτό  τη νέα αυτή 

στήλη στην οποία θα παρουσιάζουμε 

διανομές που παίχτηκαν στο παρελθόν 

από γνωστούς πρωταθλητές, υπό τύπο 

προβλήματος.

ÉóôïñéêÝò ¢ìõíåò

# 87
$ 95
^ J106542
& AK6

# A96
$ AK874
^ 83
& J42

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# J3
$ J62
^ 97
& Q109753

# KQ10542
$ Q103
^ AKQ
& 8

Αντάμ: $A

          

Κάνετε έξοδο τον $Α και μαζεύετε το $5, το $2 

από το συμπαίκτη (αποθαρρυντικό) και το $3 

από τον εκτελεστή.

Πώς θα συνεχίζατε;

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή

1# πάσο 1XA πάσο

3# πάσο 4# όλοι πάσο

# 87
$ 95
^ J106542
& AK6

# A69
$ AK874
^ 83
& J42

Δ 
Β

 
Ν

 Α

ΛΥΣΗ

Αντάμ: $A

Η διανομή αυτή παίχτηκε στη διάρκεια του Παγκό-

σμιου Πρωταθλήματος 1986, στο Μαϊάμι των ΗΠΑ.

Η σωστή – και επιτυχής – άμυνα είναι να συνεχί-

σετε με άλλους δύο γύρους κούπα. Ο εκτελεστής 

θα κερδίσει στο χέρι του, θα παίξει ένα σπαθί προς 

το μορ και μετά πίκα προς το χέρι του. Ακόμη και αν 

Όλοι στη 2η Μοίρασε ο Ν   

Όλοι στη 2η Μοίρασε ο Ν 
κάνει την εμπάς του #10, η Δύση θα κερδίσει και 

θα παίξει τέταρτη κούπα. Όταν η Ανατολή κόψει 

με τον #J, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να προαχθεί 

το #9, που θα είναι και η λεβέ που βάζει μέσα το 

συμβόλαιο. 

Αυτή την άμυνα έκανε ο Γάλλος Michel Perron, δύο 

φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής και ήταν ο μόνος. 

Όλοι οι άλλοι γύρισαν καρό ή σπαθί, ελπίζοντας σε 

ένα θαύμα. Αυτό όμως ήταν αδύνατο, αν σκεφτεί 

κανείς την επαναγορά 3# του Νότου, που δεν 

αφήνει περιθώρια στην Ανατολή να κρατά κάτι 

ουσιαστικό. 

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή

1# πάσο 1XA πάσο

3# πάσο 4# όλοι πάσο

Η τελευταία διανομή του σημερινού άρθρου 
τονίζει τη σημασία που έχει για την άμυνα η 
κατανόηση του ρόλου των φύλλων που κρατάει 
κάθε αμυνόμενος και συγκεκριμένα ποια από 
αυτά είναι ισοδύναμα [ακόμα κι αν πρόκειται για 
το επτά ή το οκτώ] με τα μικρά spots, ώστε να 
τα παίζουν στην τύχη αποφεύγοντας να δίνουν 
πληροφορίες σε έναν expert εκτελεστή. Εδώ το 
εννέα το έχει ο εκτελεστής και το δίλημμά του 
είναι ‘αν στέκει βαλές τετράφυλλος, είναι δεξιά 
ή αριστερά;               

# K1054
$ KQ82
^ 863
& K3

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# AQ96
$ A5
^ 754
& AQ83

πίκες ήταν πλαϊνό χρώμα και όχι ατού, ο Νότος 
θα μπορούσε να παίξει τα άλλα χρώματα προ-
σπαθώντας να δει ποιός αντίπαλος είναι πιθα-
νότερο να έχει τέσσερις πίκες (αν οι πίκες είναι 
3-2 προφανώς δεν έχει πρόβλημα). Κινδυνεύει 
όμως με τσάκες. Κερδίζοντας  με το ρήγα σπαθί 
παίζει μικρή πίκα προς τον άσσο του. Η Ανατολή 
παίζει το επτά και η Δύση το δύο. Ποιο μεγάλο 
ονέρ πίκα πρέπει να παίξει στη συνέχεια; Η 
απάντηση εξαρτάται από το αν παίζει εναντίον 
συνηθισμένων αντιπάλων ή εναντίον experts. 
Αν παίζει εναντίον παικτών μέσης δυναμικό-
τητας, οι οποίοι συνήθως παίζουν τα φύλλα ‘με 
τη σειρά’, που σημαίνει ότι πρακτικά παίζουν το 
μικρότερο φύλλο τους, έχει μια ισχυρή ένδειξη. 
Αν οι πίκες είναι 4-1, είτε η Ανατολή έχει παίξει 
το επτά από J873 είτε η Δύση το δύο από J832. 
Η Ανατολή όμως είναι μεσαίος παίκτης και δεν 
θα έπαιζε το επτά από J873, επομένως δεν έχει 
τέσσερις πίκες. Άρα ο Νότος πρέπει να παίξει τη 
ντάμα στη δεύτερη λεβέ. Αν οι αντίπαλοί του 
ήταν experts, οι οποίοι ξέρουν πότε και πως να 
κάνουν falsecard, θα είχε δει άλλο φύλλο στα 
αριστερά του και συγκεκριμένα το οκτώ. Θα 
ήξερε ότι κάποιος κάνει falsecard αλλά δεν θα 

μπορούσε να πει ποιος. Όλη η διανομή:

# K1054
$ KQ82
^ 863
& K5

# J832
$ J76
^ AKQ
& 1042

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 7
$ 10943
^ J1092
& J976

# AQ96
$ A5
^ 754
& AQ83

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι κατά και-
ρούς επικοινώνησαν μαζί μου είτε προφορικά 
είτε μέσω e-mail κάνοντας εποικοδομητικές 
παρατήσεις στο πάντα ενδιαφέρον (και ανεξά-
ντλητο) θέμα των αμυντικών falsecards ή απλά 
μου δήλωσαν ότι διαβάζουν αυτή τη σειρά των 
άρθρων. Ιδιαίτερα ευχαριστώ το φίλο και συμ-
μαθητή με την ευρύτερη έννοια, ο οποίος έκανε 
σημαντικές επισημάνσεις στο άρθρο του προη-
γούμενου τεύχους αλλά και σε άλλα παλαιότερα 
αλλά προτιμά να παραμείνει ανώνυμος. Κάποιο 
από τα μελλοντικά άρθρα θα αφιερωθεί στα σχό-
λια των αναγνωστών.

Ο Νότος παίζει τέσσερις πίκες. Η Δύση εισπράτ-
τει τρία καρά  και  συνεχίζει με σπαθί. Αν οι 
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# 5
$ 85
^ AK7
& AK86542

# K107
$ 9
^ Q1083
& QJ1097

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 86432
$ Q632
^ J62
& 3

# AQJ9
$ AKJ1074
^ 954
& -

Καλλιτεχνικό ìðñßôæ

Η λύση του προηγούμενου προβλήματος

# AKQ 
$ 9876 
^ K2
& 10987

# 876
$ QJ10
^ Q97
& KJ43

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 5432
$ 543
^ A
& AQ652

# J109
$ AK2
^ J1086543
& -

Στο πρόβλημα του τεύχους αυτού έχετε 

τρεις «σίγουρες» χανόμενες και πρέπει 

να τις κάνετε δυο. Διαθέτετε μαγικές 

ικανότητες; 

Συμβόλαιο: 5^
Αντάμ: &3 

Συμβόλαιο: 7$

Αντάμ: &Q 

Βάζουμε τον Άσσο σπαθί, διώχνοντας 

καρό από το χέρι μας και συνεχίζουμε με 

τον Ρήγα σπαθί. Ανάλογα με τι θα παίξει 

εδώ η Ανατολή έχουμε 3 βαριάντες: 

Α) Εάν κόψει (η πιο απλή περίπτωση) 

πανωκόβουμε, παίζουμε Άσσο και Ντάμα 

πίκα, μετράροντάς τις με ένα κόψιμο στο 

μορ, κάνουμε την εμπάς στα ατού και 

έχουμε τις 13 λεβέ μας. 

Β) Εάν η Ανατολή, στον &Κ, ξοφλήσει πίκα, 

κόβουμε (!) με μικρό ατού, παίζουμε Άσσο 

και Ντάμα πίκα μετράροντάς τις (όπως 

πριν) με ένα κόψιμο στο μορ, ανεβαίνουμε 

χέρι με εμπάς ατού, τραβάμε τις μετρ 

πίκες που έχουν απομείνει (η Ανατολή 

ακολουθεί), παίζουμε καρό στον Άσσο και 

κόβουμε ένα σπαθί στο χέρι μας και ξανά 

καρό στον Ρήγα του μορ (η Ανατολή έχει 

διώξει μόνο ένα, στην προηγούμενη λεβέ, 

άρα ακολουθεί). Τώρα παίζουμε από το 

μορ και κρατάμε στο χέρι μας $ΑΚJ ενώ 

η Ανατολή $Q63. Αδιάφορο τι φύλλο θα 

παίξουμε, θα κάνουμε και τις 3 λεβέ! 

Γ) Εάν η Ανατολή, στον &Κ, ξοφλήσει 

καρό, διώχνουμε εμείς το #9, κάνουμε 

την εμπάς στα ατού και αμέσως 

κατεβαίνουμε στο μορ με καρό για να την 

επαναλάβουμε. Στη συνέχεια παίζουμε 

τα υπόλοιπα ατού μας. Πριν παίξουμε το 

τελευταίο η κατάσταση είναι η εξής:

δεν έχουμε πρόβλημα. Αν διώξει καρό, 

διώχνουμε εμείς σπαθί και παίζουμε τα 3 

καλά (πλέον) καρά μας. Στο τελευταίο η 

Δύση σκουιζάρεται πάλι, αυτή τη φορά σε 

2 χρώματα, πίκα – σπαθί. 

Το πρόβλημα ήταν βέβαια πολύ δύσκολο 

αλλά η ανεπανάληπτη ομορφιά του, 

ειδικά στις βαριάντες Β και Γ, με έκανε να 

το βάλω χωρίς δισταγμό. Να σημειωθεί 

ότι οι 2 αυτές βαριάντες είναι τελείως 

διαφορετικές μεταξύ τους και ότι στη μια 

ο εκτελεστής έχει να μονομαχήσει με την 

Ανατολή ενώ στην άλλη με τη Δύση!

Μόνο ο έμπειρος και ισχυρότατος λύτης Ι. 

Δριδάκης βρήκε τη λύση. Συγχαρητήρια.   

Λ.Ζ.

                                 

                         

                                                                               

               

# 5
$ -
^ AK7
& 86

# K10
$ -
^ Q108
& Q

Δ 
Β

 
Ν

 Α Α∆ΙΑΦΟΡΟ

# ΑQJ
$ 4
^ 95
& -

Ένα από τα διασημότερα προβλήματα double dummy όλων των εποχών,
που συνέθεσε ο Αμερικανός πρωταθλητής Sidney Lenz, ήταν το πρόβλημα 
του περασμένου τεύχους. 

Στο $4 η Δύση είναι σκουίζ σε 3 χρώματα! 

Αν διώξει πίκα ή σπαθί, κερδίζουμε 2 

λεβέ σε κάθε περίπτωση και,  προφανώς, 



24

ΔιαγωνιστείτεΔιαγωνιστείτε  

 με τους πρωταθλητέςπρωταθλητές
Λουκάς Ζώτος

Συμμετέχοντας, ενεργά ή όχι, στον διαγωνισμό αυτό 
του περιοδικού μπορείτε να μετρήσετε τις δυνά-

μεις σας στην αγορά και στην αντάμ, βλέποντας πως 
θα αγόραζαν συγκεκριμένα, επιλεγμένα χέρια, πρωτα-
θλητές μας του αγωνιστικού Μπριτζ.

Ενδιαφέρουσες διανομές που παίξατε ή υποπέσα-
νε στην αντίληψή σας και που αφορούν πρόβλη-
μα στην αγορά ή στην αντάμ είναι ευχαρίστως ευ-
πρόσδεκτες. Αυτές μπορείτε να τις  στείλετε, είτε 
ταχυδρομικά, είτε με φαξ στην ΕΟΜ (210 7480403), 
είτε στα email: manager@hellasbridge.org και 

magazine@hellasbridge.org, είτε με οποιονδήποτε 
άλλο τρόπο. 

Οι απαντήσεις σας στον διαγωνισμό μπορούν να στέλ-
νονται με τον ίδιο τρόπο ή μέσω της ιστοσελίδας της 
EOM (www.hellasbridge.org) όπου μπορείτε να γρά-
φετε απευθείας και τα σχόλιά σας. Υπάρχει σύνδεση 
(link) και στο site του ΟΠΑΦ (www.opaf.org). 
Στο πάνελ του τεύχους αυτού συμμετέχουν oι Πέτρος 
Αγγελόπουλος και Βασίλης Βρούστης, που πρώτευσαν 
στη βαθμολογία  του προηγούμενου διαγωνισμού πε-
τυχαίνοντας μάλιστα το απόλυτο, 80 βαθμούς.

Πρόβλημα 1ο 

Απόλυτη ταύτιση απόψεων στο πάνελ, σε ένα θεω-

ρητικό πρόβλημα, όπως γράφουν πολλοί. Θα θέλαμε 

τώρα να αγοράσουμε 2$ αλλά από τη στιγμή που 

αυτό είναι φόρσινγκ για ένα γύρο και ο σύντροφος 

απαντάει ποσοτικά, κάτι τέτοιο ισοδυναμεί με αυτο-

κτονία. Για λύση στην «τρύπα» αυτή του φυσικού, 

με χρήση κάποιας σύμβασης, σας παραπέμπω στα 

σχετικά σχόλια των πρωταθλητών.

Το πάνελ επέλεξε βέβαια την αγορά 2#, που προ-

σφέρει τις περισσότερες πιθανότητες να γράψουμε 

από τη μεριά μας. Να σημειώσω απλώς ότι θα μπο-

ρούσε να είναι το πρόβλημα πολύ πιο δύσκολο, αν 

έβαζα περισσότερα ονέρ στις κούπες και λιγότερα 

στις πίκες, οπότε υπήρχε μεγάλος κίνδυνος να χαθεί 

ακόμα και η μανς (απέναντι σε 3φυλλο ή 4φυλλο φιτ 

στις κούπες).  

# ΚJ1043
$ Q8762
^ 5
& 102

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος

  1^ πάσο

1# πάσο 2& πάσο
;

OìÜäåò – ÁÄ óôç äåýôåñç

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
2# 10 14 50%
πάσο 7  22%
2$ 6  6%
2ΧΑ 5  17%
2^ 4  6%

Σ.Λιαράκος: 2#. Μερικές φορές το ίδιο το χέρι 

σε οδηγεί στην αγορά. Μεταξύ των 2 πικών και 

του πάσο ασφαλώς δεν τίθεται θέμα επιλογής. 

Αν ο σύντροφος είναι ισχυρός και ξαναμιλήσει θα 

είμαι σε πολύ καλή θέση.

Φ.Σκουλαρίκης: 2#. Γνωστότατο θεωρητικό 

πρόβλημα, με ποικιλία προτάσεων κατά καιρούς 

από διάφορους θεωρητικούς (θα αναφέρω απλώς 

ότι υπάρχουν συμβάσεις που περιγράφουν αυτόν 

τον τύπο χεριού, π.χ. άμεσο 2$, καθώς επίσης και 

ότι άλλοι θεωρητικοί προτείνουν την αγορά 1$ 

αντί για 1#). Ο κίνδυνος είναι να χαθεί 5-4 φιτ 

σε μαζέρ, στην περίπτωσή μας στις κούπες, όμως 

δεν μπορούμε να αγοράσουμε 4ο χρώμα (άλλω-

στε δεν δείχνει και αυτό που έχουμε, εκτός των 

άλλων). Έτσι μια συντηρητική προσέγγιση είναι η 

επαναδήλωση του 5φυλλου χρώματός μας.

Α.Σαπουνάκης: 2#. Γνωστό το πρόβλημα, γι’ 

αυτό και πολλοί παίζουν τη σύμβαση 1 σε μινέρ 

- 2$ = 5# + 4/5$ με 6-9 πόντους. Θα προτι-

μήσω την αγορά 2# αφού δεν μπορώ να πω 2$ 

(τέταρτο χρώμα δείχνει τουλάχιστον 10 πόντους) 

ή πάσο (προτιμώ το 5-1 φιτ στις πίκες από το 4-2 

στα σπαθιά)

Γ.Ρούσσος: 2#. Δεν μπορείς να δηλώσεις 

4ο χρώμα. Αν ο σύντροφος έχει σόλο πίκα και  

3φυλλη κούπα, χάσαμε,  στο μπριτζ δεν υπάρχει 

ασφάλεια.   

Και 4φυλλη κούπα μπορεί να έχει!                                      

Δ. Διονυσόπουλος: 2#. …Κατά περίπτωση, το 

πάσο ή η επαναφορά στα 2^, μπορεί να είναι η 

αγορά που κερδίζει. Λόγω σχετικά καλής ποιότη-

τας πικών προτιμώ το 2#.

Γ. Προκοπίου: 2#. … Όμως αν βρω ένα ξερό 

ονέρ απέναντι οι πίκες μου παράγουν πλέον 4 

λεβέ, ανεκμετάλλευτες σε κάθε άλλο συμβό-

λαιο. Τέλος, στα 2& η αντάμ ατού είναι σχεδόν 

δεδομένη.

Α.Φίλιος: 2#. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλη 

αγορά.

Εξαρτάται, στην ελεύθερη παρτίδα θα προτιμού-

σα:

Α. Σπανουδάκης (αναγν.): πάσο. Διαφορετι-

κά θα καταλήξουμε…μακάρι να ήξερα που…

Ενώ στο αγωνιστικό (που είναι τζάμπα) μπορείς 

να πεις ακόμα και 2$ ή και… : 

Κ. Μαρασλής (αναγν.): 2^. Η μόνη άλλη 

αγορά είναι η 2#. Προτιμώ τα 2^, αφήνοντας 

χώρο στον σύντροφο με 1-4-4-4 να αγοράσει 

τις 2$ που θα ήθελα αλλά δεν μπορώ να πω.

Πρόβλημα 2ο 

# J62
$ 42
^ Q82
& AQJ109

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
 3$ 4$ 5$
6& πάσο 6^ πάσο
πάσο 6$ πάσο πάσο
;   

Æåýãç – ÁÄ óôç äåýôåñç

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
6# 10 11 33%

7^ 6 1 17%
κοντρ 6 1 50%

7& 6 1 0%
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Επαναλαμβάνω ότι στο διαγωνισμό αυτόν υποτί-

θεται πως έχετε συμπαίκτη έναν πολύ ισχυρό σύ-

ντροφο, ο οποίος όμως δεν είναι ο σταθερός σας 

και έτσι λίγα πράγματα έχετε συνεννοηθεί στην 

αγορά. Για τον λόγο αυτό δεν επεξήγησα τι είναι 

η αγορά 4$, όλα όμως τα βιβλία του Μπριτζ που 

έχω υπόψη μου γράφουν ότι το άμεσο κιουμπίντ 

σε άνοιγμα μπαράζ στα 3 είναι Michaels και άρα, 

στην περίπτωσή μας, πίκες και ένα μινέρ.  Σε 

κάθε περίπτωση, είναι και αυτό μέρος του προ-

βλήματος: Πάνω στο τραπέζι, κατά τη διάρκεια 

της αγοράς, δεν θα μπορέσετε να ρωτήσετε τον 

–εξπέρ- σύντροφό σας τι εννοεί με την αγορά 

που έκανε.  

Μ.Καραμανλής: 6#. Το πάσο του συμπαίκτη 

υποδηλώνει πρώτου γύρου κοντρόλ κούπα που, 

σχεδόν σίγουρα, μεταφράζεται σε σικάν. Ο συ-

μπαίκτης έχει επίσης πολύ ισχυρή διχρωμία σε 

καρά - πίκες οπότε, αφού έχουμε την πολυτέ-

λεια να έχουμε υποστήριξη και στις πίκες, αγο-

ράζουμε 6 πίκες, οι οποίες έχουν πολύ καλές 

πιθανότητες επιτυχίας. Επίσης, έτσι και αλλιώς 

θα είναι ένα καλό σκορ, ακόμα και αν έχουμε 

μεγάλο σλέμ.

Γ.Παπακυριακόπουλος: 6#. Ο συμπαίκτης 

πρέπει να έχει διχρωμία πίκες και καρό και 

δηλώνει ότι θα βγάλει μανς απέναντι σε “άγρα-

φο¨” χέρι, άρα η ντάμα καρό και άσσο-ντάμα-

βαλέ-δέκα σπαθί πρέπει να είναι ικανοποιητι-

κές αξίες (μπορούσα να τις έλεγα αμέσως τις 6 

πίκες, λόγω ζευγών). 

Α.Σαπουνάκης: 6#. Ο σύντροφος περιγράφει 

ισχυρή διχρωμία με πίκες και καρά. Του δίνω 

αρκετό φύλλο για να βγαίνουν οι 6 πίκες.

Γ. Προκοπίου: 6#. …Στη συντριπτική πλει-

οψηφία των περιπτώσεων που βγαίνουν 6^ 

οι πίκες δε θα κακοστέκουν. Ο συμπαίκτης μου 

δεν είναι ενήμερος για το διπλό φιτ, επομένως 

το κοντρ δεν είναι επιλογή.

Γ. Κότσης (αναγν.): 6#. Η Ανατολή έχει δείξει 

πίκες και μινέρ και πρέπει να είναι σικάν στις 

κούπες…

Σ.Λιαράκος: 6#. Απορώ γιατί δεν τις είπα 

πριν, στα 6 καρά. Δεν θα πάω 7 στα ζεύγη.

Τουλάχιστον όχι ακόμα:

Π.Αγγελόπουλος: 6#. Μπορεί να πάνε και 7 

κούπες...

Στην περίπτωση αυτή έχουμε ένα νέο πρόβλημα. 

Πάντως ο σύντροφος, που δεν ήταν ενήμερος για 

το φιτ στις πίκες, έδειξε, με το πάσο του, ότι έχει 

1ου γύρου κοντρόλ στις κούπες.

Α. Αθανασιάδης: 7^. Το πάσο του συντρόφου 

δείχνει ότι έχει 1ου γύρου κοντρόλ στο χρώμα 

αυτό και έχω την ^Q καθώς και καλά σπαθιά. 

Στο κάτω – κάτω ζεύγη παίζουμε, αν είναι να 

πάρω μηδενικό εισπράττοντας 1100 στις 6$, 

ας το πάρω μπαίνοντας μέσα στα 7^…

Πρόβλημα 3ο 

# - 
$ AKQ10742
^ KQ873
& 4

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
   1# 
;

ÏìÜäåò – üëïé óôçí ðñþôç

Όπως αναμενόταν το κιουμπίντ 2#, ότι και αν αυτό 

σημαίνει -Michaels ή πολύ δυνατό χέρι ακατάλληλο 

για κοντρ- κέρδισε στη διανομή αυτή την μεγάλη με-

ρίδα των ψήφων. Το καλό με τις διχρωμίες  Michaels, 

όπως και τις Ghestem,  είναι ότι ποτέ δεν αγοράζεις 

χρώμα που κατέχεις (παίζοντας Ghestem θα έπρεπε 

εδώ να αγοράσεις 3&) οπότε και ο σύντροφος δεν 

θα πασάρει, άρα θα σου δοθεί η ευκαιρία για να 

ξαναμιλήσεις. Από την άλλη το κακό εδώ είναι ότι η 

δεύτερη αγορά σου πιθανότατα θα χρειαστεί να γίνει 

σε πολύ ψηλό επίπεδο και στις διχρωμίες Michaels ο 

σύντροφος δεν θα είναι σίγουρος πιο είναι το δεύτε-

ρο χρώμα σου (εδώ οι Ghestem υπερέχουν σαφώς). 

Πάντως, σε χέρια με τόσο φρικιαστική κατανομή κα-

λύτερα να αποφεύγουμε την πολύ επιστήμη, αφού 

ούτε χώρο θα μας αφήσουν ενώ ότι συμβόλαιο και 

να βγάζουμε οι αντίπαλοι θα έχουν πιθανότατα καλό 

σοβετάζ. Πρωταρχικό είναι να πάρουμε την αγορά!

Α.Αθανασιάδης: 2#. Προς το παρόν και, ανά-

λογα με τις εξελίξεις, κούπες ή και καρά, ακόμα, 

στη συνέχεια. Με ^Α στο σύντροφο και κάποιο 

φιτ σε κόκκινο χρώμα το σλεμ είναι σχεδόν σίγου-

ρο. Δεν θέλω να ξεκινήσω με κοντρ γιατί υπάρχει 

περίπτωση να το πασάρει ο σύντροφος, αν έχει 

(πιθανότατα) πολλές πίκες. 

Μ.Βλαχάκη: 2#. Αυτή η αγορά συνήθως δείχνει 

διχρωμία με κούπες ή, σε κάθε περίπτωση, ισχυρό 

παικτικό χέρι.

Μ.Καραμανλής: 2#. Αν οι αντίπαλοι έχουν φιτ 

στις πίκες τότε το έχουν βρει ήδη, οπότε αγοράζο-

ντας πολλές κούπες δεν θα τους εμποδίσω πάρα 

πολύ ώστε να αξίζει τον κόπο να χάσουμε ένα 

πιθανό σλέμ (ο συμπαίκτης είναι απασάριστος, 

αν και αυτό δεν παίζει μεγάλο ρόλο μιας και ένας 

Άσσος φτάνει για να το κάνει τραβηχτό). Αν οι 

αντίπαλοι έχουν φιτ στα σπαθιά τότε έχουμε πιο 

“ισχυρά” χρώματα, οπότε πάλι δεν έχουμε λόγο να 

βιαστούμε στην αγορά…

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
2# 10 9 56%
2$ 7 2 11%
4$ 6 1 6%
3# 6 1 11%
κοντρ 6 1 11%
3&* 10  6%

Δ. Διονυσόπουλος: 2#. Ότι και αν το παίζου-

με αυτό. Δεν μπορώ να ρισκάρω να ξεκινήσω με 

κοντρ, το οποίο μπορεί ο συμπαίκτης να μετατρέ-

ψει σε τιμωρίας, όταν με τους 2 Άσσους στα μινέρ 

πιθανά βγάζω μεγάλο σλεμ.

Φ.Σκουλαρίκης: 2#. (ή την όποια άλλη δίχρωμη 

αγορά παίζω). Με στόχο να αγοράσω μετά χωρίς 

φόβο και πάθος κούπες, και κούπες, και κούπες...

Δεν νομίζω να προλάβεις τόσες φορές. Γι’ αυτό πολ-

λοί ξεκινάνε αγοράζοντες τες αμέσως και κρύβο-

ντας, τεχνηέντως, την δύναμη του χεριού τους:

Γ.Προκοπίου: 2$. Πάρα πολύ δύσκολο…Δεν 

ξεκινάω με 2# και σίγουρα όχι με κοντρ, γιατί 

όταν επιστρέψει το ταψί η αγορά θα έχει ήδη 

φθάσει στα ύψη. Τουλάχιστον τώρα θα έχω την 

ευκαιρία να εισαγάγω και τα καρά -λογικά στο 

επίπεδο 5…

Ν. Ιγγλέσης (αναγν.): 2$. Θα υπάρξει αγορα-

στικός χώρος για να δείξω το χέρι μου…

Α.Καπαγιαννίδης: 2$. Με επαναδήλωση φα-

ντάζομαι μετά.

Έχουμε και άλλες προσπάθειες:

Α.Φίλιος: κοντρ. Κρύβει αρκετούς κινδύνους.  Θα 

προτιμούσα να έδειχνα διχρωμία, αλλά δεν έχω 

συνεννοηθεί με τον συμπαίχτη το σύστημα...

Π.Αγγελόπουλος: 3#. Και μετά 4 κούπες. Φα-

ντάζομαι ότι δείχνω μονόχρωμο χέρι με περίπου 

10 μπάζες…

Παρεμβολή με κιουμπίντ με πήδημα, ο σύντροφος 

θα καταλάβει μακρύ μινέρ και δυνατό χέρι που ζη-

τάει κράτημα για ΧΑ. 

Πρόβλημα 4ο 

# ΑΚ10 
$ Q876
^ AQJ5
& K4

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
1^ 1$ κοντρ 2$
;

ÏìÜäåò – üëïé óôç äåýôåñç

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%

κοντρ 10 10 39%
3$ 7 2 11%
2ΧΑ 7 1 11%
3ΧΑ 6 1 22%
3# 6  11%
4# 6  6%

Ο συμπαίκτης σίγουρα έχει μόνο 4 πίκες, αλλιώς θα 

αγόραζε 1#. Σύμφωνα με τη θεωρία, αν αγοράσου-

με κοντρ στην περίπτωση του προβλήματος, (κοντρ 

νέγκατιβ από τον σύντροφο και φιτάρισμα των αντι-

πάλων), δείχνουμε ένα καλό χέρι, χωρίς άλλη πιο 

παραστατική και σαφή αγορά.

Στην περίπτωσή μας, βέβαια, μπορούμε να προσ-
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διορίσουμε άμεσα το χέρι μας, δείχνοντας και την 

ομαλή μας κατανομή, αγοράζοντας 2ΧΑ. Όμως, το 

«κράτημα» κούπα που έχουμε δεν μας ασφαλίζει 

ότι θα σταματήσουμε, έστω και μια φορά, το χρώμα, 

εκτός αν βρούμε κάποιο χρήσιμο φύλλο στο μορ 

(ακόμα και το 9 φτάνει).  

Φ.Σκουλαρίκης: κοντρ. Και μετά 3ΧΑ. Ελπίζω ότι 

έτσι θα δείξω ένα πολύ δυνατό μπαλανσέ χέρι με 

όχι καλό κράτημα στην κούπα (δηλαδή αυτό που 

έχω), έτσι ώστε ο συμπαίκτης να μπορεί να πάει 

ενδεχομένως 4# ή 5^ αν τα προτιμά.

Γ. Παπακυριακόπουλος: κοντρ. Και στα 3 σπα-

θιά 3 ΧΑ, θα παλέψω μανς απέναντι στο 9κούπα 

ξερό. Στο 3 καρά μάλλον θα πάω για 5 καρά (πά-

ντως αυτό το τραπέζι έχει περισσότερους από 40 

πόντους).

Μ.Καραμανλής: κοντρ. Δυνατό μπαλανσέ χωρίς 

εμφανές φιτ, ακριβώς αυτό που έχουμε δηλαδή!

Γ. Προκοπίου: κοντρ. Στα ζεύγη θα αγόραζα 

3ΧΑ. Ένα εννιάρι κούπα απέναντι είναι αρκετό ή 

ο παρεμβληθείς να έχει και τα δύο μεγάλα ονέρ. 

Και εδώ όμως θα αγοράσω αργότερα 3ΧΑ αν δεν 

ακούσω τώρα καρά. Οι πίκες στο 4-3 φαίνεται να 

παίζονται με cross-ruff (ή με τα ατού 3-3), φθάνει 

να συνεργαστούν και οι αντίπαλοι και να μη βγουν 

ατού.

Σ.Λιαράκος: κοντρ. Και 3ΧΑ σε πρώτη ευκαι-

ρία ώστε να δείξω την ανοχή και σε εναλλακτικά 

συμβόλαια όπως 4πίκες η 5 καρά. Αν ο σύντροφος 

μπερδευτεί και το περάσει για τιμωρίας ακόμα 

καλύτερα.

Υπάρχουν και αυτοί που το παίζουν, πράγματι, τι-

μωρίας:

Μ.Βλαχάκη: κοντρ. Ο συμπαίκτης γνωρίζει ότι 

έχω το πολύ τέσσερις κούπες. Βέβαια οι κούπες δεν 

είναι καλές αλλά το χέρι είναι ισχυρό και ομαλό.

Από τις άλλες αγορές το κιουμπίντ βρίσκει πάντα 

υποστηρικτές:

Α.Φίλιος: 3$. Το κράτημα που έχω στην κούπα 

είναι σχεδόν ανύπαρκτο. Αν πάρω φιτ καρό θα πάω 

μανς στα καρά, αλλιώς μας βλέπω στις 4 πίκες.

Μ. Γκάνης (αναγν.): 3$. Δεν θεωρώ την 4φυλλη 

ντάμα αρκετή για ΧΑ. Ο σύντροφος έχει 4φυλλη 

πίκα και σόλο ή σικάν κούπα. Έχει λοιπόν 8-9 φύλ-

λα στα μινέρ. Πρέπει να του δώσω την δυνατότητα 

να περιγράψει καλύτερα το χέρι του

Γ. Ρούσσος: 3$. Κάποιος κοροϊδεύει ή η τράπου-

λα έχει 50π.

Ενώ οι αγορές σε ΧΑ λένε αλήθειες και ψέματα, τζο-

γάροντας, σε αγώνες ομάδων: 

Π.Αγγελόπουλος: 2ΧΑ. Δείχνω τους πόντους και 

την κατανομή, αλλά σίγουρα δεν είναι τα χωρίς 

ατού το καλύτερο συμβόλαιο με το κράτημα που 

έχω... Εναλλακτική αγορά είναι το κοντρ, αλλά έχει 

κι αυτή μειονεκτήματα...

Δ. Διονυσόπουλος: 3ΧΑ. Δεν είναι σίγουρο ότι θα 

τα βγάλω, αλλά πρέπει να τα επιχειρήσω. Ελπίζω 

να μη μου τραβάνε τις 5 πρώτες.

Πρόβλημα 5ο 

Μοιάζει λίγο με το προηγούμενο πρόβλημα αφού, 

πάλι: 1) έχουμε ομαλό χέρι χωρίς σαφή αγορά 2) 

οι αντίπαλοι έχουν φιταριστεί και 3) έχουμε μισό 

κράτημα στο χρώμα τους (σαφώς χειρότερο πάντως 

από πριν). 

Με δεδομένο ότι το επίπεδο τώρα είναι ένα σκαλο-

πάτι πιο πάνω και ο συμπαίκτης μας έχει περιγράψει 

το χέρι του, είναι αμφίβολο και χρειάζεται σαφής 

συμφωνία, για το αν το κοντρ είναι τιμωρίας ή όχι.  Αν 

όχι, μας λύνει μερικά αλλά όχι όλα τα προβλήματα. 

Επίσης σαφής συμφωνία χρειάζεται για το τι ακρι-

βώς σημαίνει η ελεύθερη αγορά 3^ του συντρό-

φου, πάνω στο συναγωνισμό. Δείχνει απαραίτητα 

έξτρα αξίες ή μπορεί να είναι απλώς ένα καλό παι-

κτικά χέρι;

Μ.Καραμανλής: κοντρ.  Ο συμπαίκτης μπορεί να 

κρατάει 4 σπαθιά του ρήγα με καλά καρά οπότε 

και τα 4 ή ακόμα και  5 σπαθιά θα είναι καλύτερο 

συμβόλαιο. Προφανώς σε αυτή την ακολουθία 

αγορών το κοντρ δεν μπορεί να είναι τιμωρίας, συ-

νεπώς είναι προτιμότερο από την πιθανή δεύτερη 

εναλλακτική 4 καρά, μιας και επίσης έχει το μεγάλο 

προτέρημα να δίνει την ευκαιρία στον συμπαίκτη 

να πει 3ΧΑ, αν έχει το κατάλληλο χέρι.          

Α.Αθανασιάδης: κοντρ. Κάπως πρέπει να δείξω 

το φύλλο μου και νομίζω ότι το κοντρ είναι ο κα-

λύτερος τρόπος. Δεν μπορεί να δείχνει καλές πίκες 

(θα είχα πει 3ΧΑ) και είναι περιγραφικό ομαλής 

κατανομής. Ας αποφασίσει εκείνος. 

Γ. Παπακυριακόπουλος: κοντρ. Μετά από φιτ 

των αντιπάλων το κοντρ είναι σίγουρα συναγω-

νιστικό, αλλά εάν ο συμπαίκτης μείνει μάλλον θα 

εισπράξουμε.

Αν σε «δει» με σόλο ή σικάν καρό σίγουρα θα μεί-

νει…

Γ. Παπαπέτρος (αναγν.): κοντρ. Αν μου τα βγά-

λουν δεν θα το εκτιμήσουν ιδιαίτερα οι υπόλοιποι 

φοβάμαι...

B

N
A∆

ÏìÜäåò- ÁÄ óôç äåýôåñç

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
  1^ πάσο

1$ 2#* 3^ 3# 
;

# J64
$ K1095
^ 106
& AQJ9

* Eνδιάμεση παρεμβολή

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
κοντρ 10 8 44%
4^ 8 4 39%
5^ 7 2 11%
πάσο 5  6%

Π.Αγγελόπουλος: κοντρ. Άλλη μια αγορά που 

δεν σημαίνει τίποτε, μόνο που δεν μπορώ να πω 

πάσο. Φαντάζομαι ότι ο σύντροφος θα πει 4 καρά, 

το οποίο θα πασάρω.

Τότε γιατί δεν τα λες εσύ; Από όλες τις απαντήσεις 

μου αρέσει πιο πολύ η επόμενη:

Δ. Διονυσόπουλος: 4^. Το πιο δύσκολο χέρι του 

σετ. Η αγορά του συμπαίκτη 3^ ενδεχόμενα βα-

σίζεται μόνο σε παικτική αξία και όχι σε επιπλέον  

δύναμη.  Αυτός είναι ο λόγος που με αποτρέπει από 

το κοντρ. Δεν είναι πολύ πιθανό να μου τα βγάζουν,  

αλλά, αν συμβαίνει αυτό, κοστίζει πολύ. Το πάσο 

μου φαίνεται ότι δεν αποδίδει δικαιοσύνη στη δύ-

ναμη του χεριού μου. 

Λ. Χαρωνίτης (αναγν.): 4^. Προτασιακό χέρι με 

λίγα και κακά ατού, δυστυχώς. Ο σύντροφος έκανε 

free bid, όμως και τα 5 καρά δεν είναι και απίθανο 

να είναι καλό συμβόλαιο.

Α.Καπαγιαννίδης: 4^. Μάλλον θα παίζονται τα 

5, ακόμα και αν δεν έχει σόλο πίκα. Το κακό βέβαια 

είναι ότι αν έχει 2φυλλο μπορεί να φάμε κάποιο  

promotion, νωρίς- νωρίς. Φαντάζομαι με καλά 

καρά και κάποια εξωτερική αξία με σόλο πίκα θα 

πει 5^.

Το κακό με τα 5^ είναι, επίσης, ότι αν κριθούν στην 

θέση του $Α ή του &Κ θα είναι μάλλον, σύμφωνα 

με την αγορά, ανάποδα. Παρ’ όλα αυτά αρκετοί τα 

δηλώνουν άμεσα: 

Μ.Βλαχάκη: 5^. Τα ονέρ του χεριού είναι πολύ 

χρήσιμα και η μανς δείχνει να έχει πολλές πιθανό-

τητες αν βέβαια, όπως φαίνεται από την αγορά, ο 

συμπαίκτης έχει σόλο πίκα.

Γ.Προκοπίου: 5^. Θα πιστέψω τους αντίπαλους 

και θα “δω” απέναντι σόλο πίκα.

«Trust no one».  Είχε 2φυλλο, όπως θα δούμε στο 

επόμενο τεύχος.

Πρόβλημα 6ο 

# ΚQ874
$ A7
^ AQ763
& 10

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
1# πάσο 2XA* πάσο

3^ πάσο 3# πάσο

4^ πάσο 4# πάσο
;

Æåýãç – üëïé óôç äåýôåñç

*Φυσικό, 12-15, μπορεί 3φυλλο πίκα

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
πάσο 10 8 50%
5& 8 3 17%
4ΧΑ 7 3 28%
5$ 5  6%
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Κατά τη γνώμη μου αυτό (και μετά το προηγούμενο) 

ήταν το πιο δύσκολο χέρι του σετ. Ναι, ξέρω, ο σύ-

ντροφος δεν αντέδρασε στο κιουμπίντ που κάναμε, 

αλλά: 1) Στα 3^ είπε 3 και όχι 4 πίκες και 2) Είναι δύ-

σκολο να φανταστούμε απέναντι πόντους ανοίγμα-

τος – χωρίς να λείπουν 2 άσσοι - και να μην υπάρχει 

καλό παιγνίδι για σλεμ. Π.χ. #J10x, $QJX, ^Kxx, 

&AKxx ή   #Α10x, $QJX, ^J10xx, &AJxx κλπ.  

Το τελευταίο χέρι είναι και απάντηση σε αυτούς που 

–δικαίως ίσως, άλλοι όμως δεν το παίζουν έτσι- δι-

αμαρτύρονται γιατί η Δύση δεν κιουμπίνταρε πρώτα 

τα σπαθιά. Βέβαια  αν μαθαίναμε τον Ρήγα καρό 

απέναντι είναι απλά υπόθεση Άσσων αλλά το σλεμ 

μπορεί να είναι καλό ακόμα και χωρίς αυτόν. Άλλω-

στε – μη ξεχνάμε – ο συμπαίκτης ξεκίνησε με 2ΧΑ 

άρα κάτι καλό πρέπει να έχει και στα καρά.  

Α.Φίλιος: πάσο. Το 4 καρά από μόνο του είναι 

προσπάθεια για σλεμ με πιθανό 5-5. Αν ο συμπαί-

χτης είχε ονέρ στα χρώματα μου και κοντρόλ στα 

άλλα, εκτιμώ ότι δεν θα αγόραζε 4 πίκες.

Σ.Λιαράκος: πάσο. Αφού αγοράζω τόσο άσχημα 

και δεν λέω 4 σπαθιά καλά να πάθω.

Α.Αθανασιάδης: πάσο. Δεν θα συνεχίσω γιατί δεν 

ανταποκρίθηκε στο φανερό ενδιαφέρον μου για 

σλεμ μετά το 4^. Μάλλον δεν πρέπει να έχει τον 

^Κ, οπότε το σλεμ είναι μάλλον απίθανο. 

Γ. Ρούσσος: πάσο. Είπα ότι είχα να πω. Φαντά-

ζομαι πως αν ο σύντροφος είχε τον ^ Κ θα του 

χτύπαγαν κουδούνια. 

Μήπως μας απαντήσει ότι με το 2ΧΑ έχει υποσχεθεί 

ονέρ στο καρό; …και μας ρωτήσει γιατί δεν χτυπή-

σαν σε μας κουδούνια;

Α.Καπαγιαννίδης: πάσο. Εδώ δεν ξέρω καλά 

– καλά αν έχω φιτ στις πίκες. Δεν θα ονειρευτώ 

σλεμ στα ζεύγη και ας βγάζω.

Αν δεν έχει φιτ στις πίκες και δεν είπε 3ΧΑ, έχοντας 

σίγουρα πόντους και πιασίματα στα μη αγορασθέ-

ντα, τότε είναι για δέσιμο. Γενικά πιστεύω ότι οι 

περισσότεροι από το πάνελ δεν μελέτησαν αυτό το 

χέρι με προσοχή:

Α.Σαπουνάκης: πάσο. Καταρχήν ο σύντροφος 

δεν έχει  τον $Κ και πολύ καλό χέρι. Για να υπάρχει 

σλεμ πρέπει να έχει #Α, ^Κ, &Α,Κ και να βρω 

μοιρασμένες πίκες και καρά. Δύσκολο, αντίθετα 

εύκολα μπαίνω μέσα, στο επίπεδο πέντε.

Όμως με τα φύλλα που βάζεις δεν έχεις καμία χα-

νόμενη (είναι για μεγάλο σλεμ). Ας δούμε όσους 

συνέχισαν την αγορά, που δεν είναι και λίγοι (στον 

παρόμοιο, πρόσφατο, διαγωνισμό στο εξωτερικό 

ήταν η πλειοψηφία). 

Β.Βρούστης: 5&. Είναι πιθανό να μπαίνω μέσα 

και στα 5 αλλά... Πάντως δεν κατάλαβα γιατί δεν 

είπα 4& στις 3#. 

Φ.Σκουλαρίκης: 5&. Αλήθεια, γιατί αγοράσαμε 

τα 4^; Αν το 3$ υπόσχεται φιτ (που δεν βλέπω 

γιατί να μην υπόσχεται) το 4^ αρνείται κοντρόλ 

σπαθί, έτσι ουσιαστικά είναι σαν να λέμε στο συ-

μπαίκτη να μην πει 4$ με AJx KQxx Kxx Qxx (σχε-

δόν τραβηχτό σλεμ). … Αν πάλι πάω μέσα, εγώ 

θα φταίω σίγουρα (και κυρίως στον προηγούμενο 

γύρο της αγοράς).

Μ.Καραμανλής: 5&. Σλεμ μπορεί να έχουμε, 

αλλά με ερώτηση άσσων δεν λύνουμε το πρόβλη-

μα μας που είναι το κοντρόλ καρό και η ποιότητα 

του χεριού του συμπαίκτη, οπότε μπορούμε να 

κάνουμε μία προσπάθεια με ένα κιουμπίντ στα 

σπαθιά, το οποίο η αλήθεια είναι απορώ γιατί δεν 

το κάναμε νωρίτερα…

Άλλοι όμως θεωρούν ότι είναι μόνο ζήτημα άσσων: 

Γ.Παπακυριακόπουλος: 4ΧΑ. Ο συμπαίκτης δεν 

μου φαίνεται ιδιαίτερα συνεργάσιμος (εάν του λεί-

πει κοντρόλ κούπα, οι 6# είναι σίγουρες, μπορεί 

και 7 εάν έχει τον Α& αλλά θα μου έλεγε 5&).

Μ.Βλαχάκη: 4ΧΑ. Ο συμπαίκτης έχει ενθαρρύνει 

με την αγορά 3# και όχι τέσσερις…

Δ.Διονυσόπουλος: 4ΧΑ. Δεν βρίσκω τίποτα πιο 

«επιστημονικό». Αν δεν μου λείπουν 2 Άσσοι θα 

παίξω σλεμ.

Πρόβλημα 7ο 

# 94 
$ Q1086
^ Α3
& AΚ532

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
 1ΧΑ 2# πάσο
;

ÏìÜäåò – BN óôç äåýôåñç

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
2ΧΑ 10 6 11%
πάσο 7 3 28%
3# 7 2 0%
4# 7 2 28%
3ΧΑ 6 1 22%
3& 5  11%

Δεύτερο συνεχόμενο πρόβλημα όπου πάνελ και 

αναγνώστες χωρίστηκαν στα 3: σε αυτούς που προ-

τείνουν, σε αυτούς που πάνε και σε αυτούς που πα-

σάρουν.  Μόνο που στη περίπτωση αυτή πρόκειται 

για μανς όχι για σλεμ και αυτοί που συνεχίζουν την 

αγορά είναι η μεγάλη πλειοψηφία. 

Ακόμα και αν ο σύντροφος μπορεί να έχει πολύ 

αδύνατη παρεμβολή (είναι στη πρώτη εναντίον 2ης) 

τίποτε δεν αναιρεί να έχει και κανονική ή και καλύτε-

ρη, οπότε με τα ονέρ στα ατού καλά τοποθετημένα 

(λόγω της αγοράς) η μανς να είναι τραβηχτή. 

Σ.Λιαράκος: 2ΧΑ. Προτασιακό, με ανοχή πίκα, 

γρήγορες μπάζες, κρατήματα, το ιδανικό χέρι.

Γ.Παπακυριακόπουλος: 2ΧΑ. Σίγουρα είναι θε-

τικό ρελέ που αντέχει μέχρι τις 3 πίκες. Οι πόντοι 

μου είναι άσσος-ρήγας και δεν φοβάμαι να κατέβει 

το χέρι μου κόντρα στο χωρίς ατού.

Φ.Σκουλαρίκης: 2ΧΑ. Ναι μεν είναι στην πρώτη 

αλλά είναι ομάδες, και μπορεί να έχω 9 εύκολες 

μπάζες στα ΧΑ (π.χ. με το συμπαίκτη να έχει απλώς 

#AQJxxx) ή και 10 μπάζες στις πίκες.

 Β.Βρούστης: 2ΧΑ. Μπορεί να μπαίνω μέσα 

και στις 3 αλλά πιστεύω ότι το πάσο παρά είναι 

underbid.

Μ.Καραμανλής: 2ΧΑ. Αν και είμαστε στην πρώτη 

εναντίον δεύτερης, πράγμα που σημαίνει ότι ο συ-

μπαίκτης μπορεί να είναι σχετικά αδύνατος καθώς 

επίσης ότι το να χάσουμε μία πιθανή μανς δεν μπο-

ρεί να κοστίσει πολύ, το χέρι αξίζει μία πρόταση. 

Γ. Ρούσσος: 3#. Με πολύ λίγα χαρτιά έχουμε 

μανς.

Πάντως αν ο σύντροφος έχει πραγματικά να δηλώ-

σει 2# τότε και η μανς πρέπει να βγαίνει:

Δ.Διονυσόπουλος: 4#. Αν ο σύντροφος δεν 

είναι …χωρατατζής, η μανς έχει πολύ καλές πιθα-

νότητες, με δεδομένη μάλιστα τη γνώση της θέσης 

των ονέρ στο Βορρά…

Τ. Παπαδόπουλος (αναγν.): 4#. Αναλόγως συμ-

φωνίας πάντα, μπορεί και να έλεγα 3 ή νέο χρώμα. 

Με καινούριο συμπαίκτη όμως θα πω τις 4.

Γ.Προκοπίου:4#. Με πλευρικό ΑΚ πεντάφυλλο, 

έναν Άσσο ακόμα και φιτ τι άλλο θα μπορούσα να 

πω;

Π.Αγγελόπουλος: 3ΧΑ. τα οποία θα βγαίνουν με 

πολλούς συνδυασμούς φύλλων και κυρίως με καλό 

6 φυλλο χρώμα του συντρόφου.

Υπάρχουν και αυτοί που φυλάγονται, θέλοντας να 

γράψουν στα σίγουρα από τη μεριά τους:

Α.Αθανασιάδης: πάσο.   Και αν βγαίνει μανς ας 

μου χρεώσουν 6 imp’s.

Α.Σαπουνάκης: πάσο. Η παρεμβολή του συ-

ντρόφου (στην πρώτη μανς) στο 1ΧΑ υπόσχεται 

μόνο χρώμα. Χωρίς ιδιαίτερο φιτ δεν ρισκάρω την 

αγορά 3#.

Μ.Βλαχάκη: πάσο. Φυσική αγορά όταν ο συμπαί-

κτης παρεμβάλλεται στην πρώτη μανς.

Πρόβλημα 8ο 

# 5
$ 9875
^ Κ9764
& Α93

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
   1$ 
πάσο 1ΧΑ πάσο 3&
πάσο 3$ πάσο 4$
; 

ÏìÜäåò – üëïé óôçí ðñþôç

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
^6 ή 4 10 12 28%
#5 7 1 61%
$x 6 1 11%
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Απαντήσεις 51ου διαγωνισμού

Η συντριπτική πλειοψηφία του πάνελ επέλεξε να 

ξεκινήσει άμυνα φορτσαρίσματος του εκτελεστή, 

αφού η περίπτωση μοιάζει θεωρητική: 4 ατού και 

μακρύ χρώμα, όπου ο εκτελεστής (που έχει τα πολλά 

ατού) πρέπει να είναι κοντός. Είχε δίκιο, καθώς η 

πλήρης διανομή ήταν: 

3 λεβέ. Αντίθετα με αντάμ καρό το συμβόλαιο πέφτει 

πάντα μέσα!

Α.Σαπουνάκης: ^6. Θα δοκιμάσω να χάσει το 

κοντρόλ ο εκτελεστής. Μοιάζει να έχει σόλο καρό 

αφού έχει δείξει 5$, 4& και πρέπει να έχει 3 

πίκες, αφού εγώ έχω σόλο και ο Βορράς το πολύ 

τρεις.

Α.Φίλιος: ^6. Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να 

παίζουνε στο 5-2, αλλά και έτσι να μην είναι προτι-

μώ να χάσει το κοντρόλ ο εκτελεστής, παρά εγώ.

Μ.Καραμανλής: ^6. Το σόλο καρό στον εκτελε-

στή είναι πολύ πιθανό να κρατώντας τέσσερα ατού 

η καλύτερη στρατηγική είναι να προσπαθήσουμε 

να πάρουμε το κοντρόλ των ατού από τον εκτελε-

στή δίνοντας του τσάκες στα καρά.

Α.Καπαγιαννίδης: ^6. …Έχω 4 ατού, κοντρόλ 

στο 2ο χρώμα και επειδή ο σύντροφος δεν είπε 

πίκες ο εκτελεστής έχει τουλάχιστον 2, άρα πι-

θανότατα σόλο καρό. Μήπως πρέπει να τη ρίξω 

κιόλας;

Γ.Προκοπίου: ^5. Νομίζω θεωρητική αντάμ ή 

μήπως υπάρχει κάποια παγίδα που δε βλέπω; 

Ίσως να αφαιρεθούμε και να παίξουμε μηχανικά.

Π. Αγγελόπουλος: $x. Φαντάζομαι ότι αν συνέ-

βαινε πάνω στο τραπέζι θα έβγαινα αυτόματα πίκα, 

αλλά όσο το σκεφτόμουνα διαπίστωσα ότι με πίκα 

δεν θα κάνω εύκολα πάνω από 3 μπάζες (1 πίκα, 1 

τσάκα, αν είμαι τυχερός, και Άσσο σπαθί).

Γ. Παπαπέτρος (αναγν.): #x. Τα ατού μου είναι 

λιμά, οπότε μια πιθανή τσάκα θα βοηθούσε την 

κατάσταση.

Στην περίπτωση αυτή, όμως, για τον άλλο άξονα.

Ο Βασίλης Βρούστης πέτυχε 78 στα 80 και θα τον 

έχουμε στο πάνελ του επόμενου διαγωνισμού μαζί 

με τον Λευτέρη Χαρωνίτη, που βγήκε 2ος με 72 

βαθμούς. Αναλυτικά, στις πρώτες θέσεις του διαγω-

νισμού 51 βρέθηκαν οι: 1) Βρούστης Β. 78 2) Χαρω-

νίτης Λ. 72, 3) Κιαρούτζι Φ. 71, 4-5) Καρακατσάνης 

Η., Καραγιαννόπουλος Λ. 66 6) Αγγελόπουλος Π. 65, 

7-8) Ευθυμίου Κ., Παπαδόπουλος Τ. 64, 9-10-11) Ιγ-

γλέσης Ν., Παπαπέτρος Γ., Τζουμάκης Χ. 63.

# J96 
$ K62
^ A105
& 10762

# 5
$ 9875
^ K9764
& A93

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# A98432
$ 3
^ QJ32
& 54

# KQ10
$ AQJ104
^ 8
& KQJ8

Αν βγούμε το σόλο μας, παρότι βρίσκουμε απέναντι 

τον Άσσο, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε πάνω από 

Πάνελ 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Αγγελόπουλος Π. 2# 6# 3# 2ΧΑ κοντρ πάσο 3ΧΑ $

2 Αθανασιάδης Α. 2# 7^ 2# κοντρ κοντρ πάσο πάσο ^6

3 Βλαχάκη Μ. 2# 6# 2# κοντρ 5^ 4ΧΑ πάσο ^6

4 Βρούστης Β. 2# 6# 2# κοντρ κοντρ 5& 2ΧΑ ^6

5 Διονυσόπουλος Δ. 2# κοντρ 2# 3ΧΑ 4^ 4ΧΑ 4# #5

6 Καπαγιαννίδης Θ. 2# 6# 4$ κοντρ 4^ πάσο 3# ^6

7 Καραμανλής Μ. 2# 6# 2# κοντρ κοντρ 5& 2ΧΑ ^6

8 Λιαράκος Σ. 2# 6# 2# κοντρ κοντρ πάσο 2ΧΑ ^6

9 Παπακυριακόπουλος Γ. 2# 6# 2# κοντρ κοντρ 4ΧΑ 2ΧΑ ^6

10 Προκοπίου Γ. 2# 6# 2$ κοντρ 5^ πάσο 4# ^6

11 Ρούσσος Γ. 2# 6# 2# 3$ 4^ πάσο 3# ^6

12 Σαπουνάκης Α. 2# 6# 2$ κοντρ κοντρ πάσο πάσο ^6

13 Σκουλαρίκης Φ. 2# 7& 2# κοντρ κοντρ 5& 2ΧΑ ^6

14 Φίλιος Α. 2# 6# κοντρ 3$ 4^ πάσο 2ΧΑ ^6
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∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
1& πάσο 1$ πάσο
2$ πάσο 2#* πάσο 
;

Πρόβλημα 1

# A7
$ 972
^ QJ9643
& 43

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος

  1# 2&
πάσο 4& κοντρ πάσο
;

Πρόβλημα 2

# J1053
$ KQ85
^ K87
& 52

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
  1# πάσο
3#* πάσο 4& πάσο
;  

Æåýãç – ÁÄ óôç äåýôåñçOìÜäåò – ÁÄ óôç äåýôåñç

Πρόβλημα 3

# AK102 
$ 107
^ A3
& AKQ102

B

N
A∆

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

Πρόβλημα 6

Πρόβλημα 8

# 6
$ Q108752
^ A
& KJ973

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
1$ κοντρ 3$ 4#
5$ 6# πάσο πάσο
πάσο 

ÏìÜäåò – üëïé óôçí ðñþôç

# Α106532
$ Κ9
^ Q6
& AK9

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
1# πάσο 2$* πάσο

2# πάσο 3^ πάσο

; 

Æåýãç – üëïé óôç äåýôåñç

ÏìÜäåò – üëïé óôçí ðñþôç

Πρόβλημα 4

# 4
$ -
^ ΚJ75
& AQJ106543

B

N
A∆

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

ÏìÜäåò – üëïé óôç äåýôåñç

Πρόβλημα 7

# Q1032
$ 73
^ 83
& KJ762

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
   2#*
πάσο 3# κοντρ πάσο
;

ÏìÜäåò – BN óôç äåýôåñç

Ôé áíôÜì êÜíåôå ìå ôï ðáñáðÜíù ÷Ýñé;

52ος Διαγωνισμός

Οι απαντήσεις σας στον διαγωνισμό μπορούν να στέλνονται, με φαξ στην ΕΟΜ

(210 7480.403) ή με email: magazine@hellasbridge.org και press@hellasbridge.org

ή μέσω της ιστοσελίδας της EOM (www.hellasbridge.org), όπου μπορείτε να γράφετε 

απευθείας και τα σχόλιά σας. Υπάρχει σύνδεση (link) και στο site του ΟΠΑΦ (www.opaf.

Πρόβλημα 5

B

N
A∆

ÏìÜäåò- ÁÄ óôç äåýôåñç

# AQ107
$ 10875
^ Q5
& A83

*  φόρσινγκ μανς, εκτός εάν επαναδηλώσει 3$ 
πάνω στις 2#

*  προτασιακό, ζητά υποστήριξη
στο χρώμα αυτό

* προτασιακό

* weak - two
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Τασία Mπαμπούλα

Oριζόντια 
1. Αλογάκι όχι του… κάμπου
2. Το “επίθετο” της οροσειράς είναι …Μορένα - Λίγο πάθος μας χρειάζεται!
3. Τα σφίγγεις και καλπάζεις - Ήρωας του Σαίξπηρ (γεν)
4. Ποτάμι κι αυτό της Στερεάς αλλά  δεν τραγουδήθηκε - Μισο…γινωμένες
5. Ένα Εργατικό Κέντρο - Πρώτοι πήγαν στους…ουρανούς
6. Τα έχει αυτά το τρικ! - Χωρίς το φι δεν βιάζεται - Εκέινη την εποχή
7. Έγραψε τον “Ρινόκερω” (τα άλλα τα ξέρετε) - Το τελικό γράμμα των άγγλων
8. Τα έξι δίνουν ένα - Για να δεις το ίχνος πρέπει να δεις κι αυτά!
9. Ξεπουλάει να το ξαναπείς - Ας είναι κι έτσι
10. Πρωτεύουσα της Υεμένης - Τις …τρώει μαζί με το πέταλο!

Κάθετα 
1. Ο πιο μεγάλος κύκλος της…γης
2. Ξύλινος ψεύτης! - Με το “μπα” χορεύει
3. Η γνώση του…παλιού - Η δεσποινίδα παλαιάς εποχής (αιτιατ)
4. Έχετε πάει…Αλγερία; Μια πόλη θέλουμε εδώ - Γκρέγκορι το μικρό του ηθοποιού 
5. Ψυχή αρχαίου Αιγύπτιου γνωστή απ’ τα…σταυρόλεξα!

- Ευγενική απάντηση σε τηλεφωνική κλήση
6. Δυο φορές το λες κι αντιρρήσεις φέρνεις - Δεν τυλίχτηκε ολόκληρο γύρω απ’ το λαιμό
7. Επιφώνημα έκπληξης - Αναμόρφωσε την Ιαπωνία - Για πολλά το άρθρο
8. Τρώγεται κρύο πριν λιώσει! - Έρημη του Έλιοτ και δω της λείπει γράμμα! 
9. τεξτ = τυπογραφικός όρος - Δεκαράκι εγγλέζικο
10. Σούπερ λουξ δωμάτια ξενοδοχείων - Φωνήεντα αποτελούμενα από… δοκαράκια

Mαυρίστε 14 τετράγωνα
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 (**)

# 976
$ 8
^ AKQ53
& 8632

# Q32
$ K1054
^ 4
& KQJ104

Δ 
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 Α
# J854
$ J963
^ J72
& 95

# AK10
$ AQ72
^ 10986
& A7

Με μια πρώτη ματιά το συμβόλαιο φαίνεται απλό, αφού υπάρχουν 5 

λεβέ από καρό, δύο από πίκα, ο Άσσος σπαθί και ο Άσσος κούπα. Μια πιο 

προσε κτική ματιά, όμως, δείχνει ότι τα καρά, σε περίπτωση που ο ^J 

είναι 3φυλλος, μπλοκάρονται, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό 

που μπορεί να κάνει ο εκτελεστής, αφού τραβήξει ^ΑΚ και μάθει “τα 

κακά μαντάτα”, είναι όχι βέβαια να δοκιμάσει την εμπάς κούπα αλλά να 

συνεχίσει με σπαθί, στο οποίο να πετάξει ένα καρό από το χέρι του. 

Η Δύση θα κάνει, βέβαια, 4 λεβέ από σπαθί, αλλά ο εκτελεστής θα μπορέσει 

να πραγματοποιήσει το συμβόλαιό του, κερδίζοντας, αμέσως μετά, όλες 

τις υπόλοιπες, σύνολο 9 λεβέ.

Η ελπίδα σας είναι να μην έχει η Ανατολή πάνω από 2 καρά, πράγμα πολύ 

πιθανό, λόγω της αγοράς. Επίσης όχι 4φυλλο κούπα, αλλά αυτό είναι 

αναμενόμενο. Δεν είναι εύκολα ορατό, αλλά η αντάμ και το γύρισμα σας 

βοηθάνε. 

Αφήστε έξω την Ντάμα πίκα για να φέρετε το συμβόλαιο στο μπουκ, πράγμα 

πολύ σημαντικό όταν θέλετε να πραγματοποιήσετε ένα σκουίζ. Στη συνέχεια 

κερδίζετε οποιοδήποτε γύρισμα (αν η Δύση γυρίσει καρό πρέπει να πιάσετε 

στο χέρι σας), χρησιμοποιώντας τα κατεβάσματα σπαθί στο μορ, κόψτε 2 

κούπες στο χέρι σας. Στο σημείο αυτό η Δύση είναι η μόνη που έχει τη φύλαξη 

τόσο στις κούπες όσο και στα καρά. Δεν έχετε παρά να τραβήξετε όλα σας τα 

ατού (επίσης στοιχειώδες παίξιμο για να επιτευχθεί σκουίζ) και η Δύση είναι 

υποχρεωμένη να εγκαταλείψει!

Να σημειωθεί ότι το συμβόλαιο πέφτει αν η Δύση κάνει αντάμ ή άμεσο γύρισμα 

ατού, γιατί φεύγει, πρόωρα, ένα κατέβασμα στο μορ. Στην πραγματικότητα το 

συμβόλαιο πέφτει και με οποιαδήποτε άλλη αντάμ εκτός από κούπα, που είναι 

όμως η φυσιολογική. 

# 73
$ 87652
^ K754
& Q8

# QJ
$ AKJ9
^ QJ832
& 64

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# K1098654
$ 1043
^ 10
& 53

# A2
$ Q
^ A96
& AKJ10972

Ομάδες. Β/Ν στη 2η

Μοίρασε ο Βορράς

Ομάδες. Όλοι στη 2η

Μοίρασε ο Βορράς

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή

πάσο

1XA πάσο 3XA πάσο

πάσο πάσο

Αντάμ: &Κ

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή

3#

3XA 4# πάσο πάσο

5& όλοι πάσο

Αντάμ: $Α και συνέχεια #Q

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2 (****)

Το  ôñåëü μπριτζόλεξο

Εξασκηθείτε στην εκτέλεση
Λύσεις των προβλημάτων (από τη σελίδα 19)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Δ Ι Α Κ Ο Σ Μ Η Σ Η
 2. Α Ν Ν Α ● Τ Α Λ Α Σ
3. Τ Σ Ε Τ Σ Ε ● Ι Ο Ι
4 Ι ● Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ ●
5. Σ Τ Ε ● Σ Ε Ρ Ι ● Ε
6. ● Ε Ρ Η Μ Ο Ι ● Ι Φ
7. Λ ● Σ Τ Α ● Φ Λ Α Τ
8. Ε Λ Ι Τ ● Ρ Ο Υ Χ Α
9. Β Α Σ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ
10 Ε Κ ● Σ Ο Κ ● Α Σ Ε
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∆ΕΥΤΕΡΑ 
ΑΕΠΜΑ Ζεύγη Μαθητών 19.00
ΑΣΑΕ Ομάδες Όπεν / Ομάδες 1-8 20.00
ΑΟΑΦ - ΑΟΜ     Ζεύγη όπεν/1-9 (ταυτ.) 20.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 20.00
ΑΟΜΨ Ζεύγη όπεν/ Ζεύγη 1-8 19.30
AOT Ομάδες 1-9 (Ζεύγη 1-9
 από 21/7)/ Ζεύγη 1-3 20.30
ΟΠΑΦ-ΟΑΜΚΗ -ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη Swiss Όπεν / 
Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) / Ζεύγη 1-6 20.30
ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20.30
ΤΡΙΤΗ 
ΑΕΠΜΑ Ζεύγη 1-8 19.00
ΑΟΑΦ - ΑΟΜ   Ζεύγη Όπεν ταυτ. /
          Ζεύγη 1-8 (ταυτ.) 20.30
ΑΣΑΕ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) /
 Ζεύγη 1-8 (ταυτ.) 
 Ζεύγη Μαθητών 20.00
ΑΣΝΒ Ζεύγη Όπεν 20.30
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν(ταυτ.)/ Ζεύγη 1-6 20.30
ΟΑΜΠΕΙ Ομάδες 1-9/
 Ζεύγη Μαθητών (ταυτ.) 20.30
ΟΠΑΦ-ΟΑΜΚΗ -ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη Όπεν ταυτ./  
 Ζεύγη 1-9 / Ζεύγη 1-6 20.30
ΤΕΤΑΡΤΗ 
AEΠMA Ομάδες Όπεν  20.00
ΑΟΜΨ Ζεύγη 1-8 19.30
 Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.)/
 Ζεύγη Μαθητών (ταυτ.) 20.30
ΑΣΑΕ Ομάδες Όπεν - Ομάδες 1-6
 (άθροισμα 36) 20.00
ΟΠΑΦ-ΟΑΜΚΗ -ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.)/   
 Ζεύγη 1-9 / Ζεύγη Μαθητών 20.30
 Στο BIZART: Ζεύγη 1-6 (ταυτ.) 19.00
ΟΑΑ Ζεύγη Όπεν 10.15
ΟΑΜΠΕΙ-ΑΟΜ  Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΠΕΜΠΤΗ 
ΑΟΑΦ - ΑΟΜ  Ζεύγη Όπεν /
 Ζεύγη 1-3 (Μαθητικό) 20.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη όπεν/ Ζεύγη 1-9 20.30
ΑΟΤ Ζεύγη όπεν/ Ζεύγη 1-7 20.30
ΑΣΑΕ Ζεύγη Swiss Όπεν /
 Ζεύγη 1-8 (∆∆16)  20.00
 Ζεύγη Μαθητών 
ΟΑΑ Ζεύγη Όπεν 18.15
ΟΑΜΠΕΙ Ομάδες Όπεν με Χάντικαπ 20.30
ΟΠΑΦ-ΟΑΜΚΗ -ΟΑΜ-ΛΕ Ομάδες όπεν Swiss/ 
Ομάδες 1-9 / Ομάδες 1-6 20.30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 20.00
ΑΟΜΨ Ζεύγη όπεν 20.30
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν 20.30

ΑΜΙ - Ιωάννινα  
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Παρασκευή Ζεύγη Όπεν 20.00
ΑΟΜΜ - Βόλος (στο χώρο του Tennis club) 
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη όπεν (ταυτ.) 20.00
ΑΟΜΧ - Χαλκίδα (στο Λευκαντί) 
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν 20.30
Σάββατο Ζεύγη Όπεν  11.30
ΙΟΘ - Θεσσαλονίκη  
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 21.00
ΚΟΑΜ - Κέρκυρα  
∆ευτέρα Ζεύγη / Ομάδες Όπεν 19.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.30
ΛΑΜΘ - Θεσσαλονίκη  
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
ΟΑΜΘ - Θεσσαλονίκη  
∆ευτέρα Ομάδες 1-3 20.30
Τρίτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ) 20.30
Πέμπτη Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20.30
ΟΑΜΚ - Καλαμάτα  
∆ευτέρα Ομάδες Όπεν 21.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Κυριακή Ζεύγη Όπεν  19.00
ΟΑΜΛ - Λάρισα (στο χώρο του mini golf) 
∆ευτέρα Ζεύγη όπεν  21.00
ΟΑΜΡ - Ρόδος  
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 21.30
Τρίτη Ομάδες 1-8 21.30
Τετάρτη Ζεύγη 1-5 21.30
Πέμπτη Ομάδες Όπεν 21.30
ΟΑΜΣ - Σέρρες  
∆ευτέρα Ομάδες Όπεν 21.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΟΑΜΧΝ - Χανιά  
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
ΠΟΑΜ - Πάτρα  
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Παρασκευή Ομάδες Όπεν 20.30

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

Ðñüãñáììá Óùìáôåßùí
Èåñéíü áãùíéóôéêü ðñüãñáììá

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

ÐåñéöÝñåéá

ΡΟΜ - Ρέθυμνο  
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΠΛΗ - Ηράκλειο  
∆ευτέρα Ομάδες Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΣΑΜΟΣ - Σάμος  
∆ευτέρα Ομάδες Όπεν 19.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΣΛΑΜ - Λέσβος  
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Παρασκευή Ζεύγη Όπεν 20.30
XOM - Χίος  
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00

ΟΠΑΦ-ΟΑΜΚΗ -ΟΑΜ-ΛΕ
Ζεύγη (Άθροισμα 20) 20.30
ΣΑΒΒΑΤΟ 
ΑΟΜΨ Ζεύγη όπεν 19.30
ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν  19.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν - Ζεύγη 1-8 19.30
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν 20.00
ΟΠΑΦ-ΟΑΜΚΗ -ΟΑΜ-ΛΕ
Ζεύγη όπεν με Χάντικαπ/ Ζεύγη 1-6 20.00

ΙΟΥΝΙΟΣ 

6-8 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

 Μεικτών Ζευγών

 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαθητών

13-18 Περιφ. Πρωτάθλημα Ανατολικής Ελλάδας

  & Νήσων (Μυτιλήνη) (Αγ. Πνεύματος)  

14-28 49οι Πανευρωπαϊκοί

 αγώνες ομάδων (Πο, Γαλλία)                

20-22 ΑΟΜΨ   (Grand-Prix)

27-29 ΑΟΜΒ    (Εκδρομικό)

ΑΣΝΒ (Grand-Prix) (24- 27- 28- 29/6)

ΠΟΑΜ (Εκδρομικό)

ΟΑΜΛ (Θεσσαλικό Πρωτάθλημα)

ΙΟΥΛΙΟΣ
4-6 ΟΑΜ-ΛΕ    (Εκδρομικό)

4-10 Παγκρήτιο Πρωτάθλημα (Ρέθυμνο) 

11-17 ΟΑΜΚΗ (Εκδρομικό)

18-20 *ΟΠΑΦ – ΟΑΜ-ΛΕ

25-27 *ΟΑΜ-ΛΕ – ΟΠΑΦ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
1-3 ΟΠΑΦ

8-10 ΑΟΜΨ (Κύπελλο Καπαγιαννίδη)

15-17 

22-24 ΑΟΜΨ      (Grand Prix)

 ΑΟΜΧ       (Εκδρομικό)

29-31 ΟΑΜ – ΛΕ (Grand Prix)

31/8-6 Διεθνές  Φεστιβάλ Fulvio Fantoni (Ρόδος)

Áãùíéóôéêü ðñüãñáììá



Κόστος συμμετοχής κατ’ άτομο
•  90€ για τα ζεύγη open

• 60€ για τα ζεύγη mixed

• 60€ για κάθε ομάδα

• (η συμμετοχή για τα friendly night tournaments θα είναι 

8€)

• Στους παίκτες bridge που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ρόδου 

θα προσφερθεί έκπτωση 50%. 

• 60% των εσόδων θα προσφέρονται σε prize pools.

• Θα απονέμονται στους νικητές master points από την 

Ελληνική και την Ιταλική Ομοσπονδία 

• Τέλος, όσοι έχουν αγοράσει ένα από τα  προσφερόμενα 

πακέτα, θα έχουν την ευκαιρία, καθημερινά, να κληρω-

θούν για να παίξουν με τον Fulvio Fantoni στα friendly 

night tournaments. 

 

HASIB SABBAGH Chairman of the Board of C.C.C.

Με μεγάλη μου ικανοποίηση παρακολουθώ ότι, κάθε χρόνο, το Φεστιβάλ Bridge «Ελληνικά Νησιά» συγκεντρώνει αφοσιωμένους παίκτες από όλο τον κόσμο και ελπίζω ότι η 

Ρόδος, αυτός ο υπέροχος φετινός προορισμός, θα σας προσφέρει την δυνατότητα να βιώσετε ευχάριστες και δημιουργικές διακοπές.

FULVIO FANTONI  World Bridge Champion

Είμαι πολύ χαρούμενος που σας καλωσορίζω,, για μία ακόμη φορά, στην Ελλάδα, στο Φεστιβάλ Bridge «Ελληνικά Νησιά» - Ρόδος 2008.  Ελπίζω ότι και φέτος, θα περάσουμε 

πολύ ευχάριστα συνδυάζοντας την αγάπη μας για το bridge με τις διακοπές μας.

Απολαυστικές διακοπές  στη Ρόδο
Πρόγραμμα
Κυριακή 31 Αυγούστου
•  Αφίξεις συμμετεχόντων, τακτοποίηση στα δωμάτια, 

cocktail καλωσορίσματος και έναρξη αγώνων. 

Δευτέρα 1- Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου
• 15.00 – 16.00 Μαθήματa Bridge

• 17.00 – 21.00 Φεστιβάλ 

• 21.30 - .. ..  Friendly night tournament

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
• 15.00 – 16.00 Μάθημα Bridge

• 17.00 – 20.30 Φεστιβάλ

• 21.30 - .. ..  Τελετή Απονομής – Επίσημο Δείπνο

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
•  Αναχωρήσεις (τα δωμάτια θα πρέπει να αδειάσουν στις 

12.00).

•  Το φεστιβάλ (17.00-21.00) θα μεταδίδεται στο Bridge 

Base on Line – BBO, από το προσωπικό του BBO Italia. 

•  Στους αγώνες του φεστιβάλ διαιτητές θα είναι οι διε-

θνείς Ruggero Venier, Bernardo Biondo και Δημήτηρης 

Μπάλλας. 

Διαμονή
HILTON RHODES RESORT, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΑΛΥΣΣΟΥ,

85100 ΙΞΥΑ, ΡΟΔΟΣ,

TΗΛ:  22410 75000, FAX:  22410 76690

WWW.RHODES.HILTON.COM

AMATHUS BEACH HOTEL RHODES 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 100, 85101 ΙΞΥΑ, ΡΟΔΟΣ

TΗΛ:  22410 89900, FAX:  22410 89901

WWW.AMATHUS-HOTELS.COM

Ενδεικτικά η συμμετοχή (7 διανυκτερεύσεις) στα παραπά-

νω ξενοδοχεία κοστίζει:

• Κατ’άτομο σε δίκλινο δωμάτιο Β+Β: 700€

• Κατ’άτομο σε δίκλινο δωμάτιο ΗΒ:   800€

και περιλαμβάνει:

• Διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο

• Ιδιωτική παραλία με ομπρέλλες και ξαπλώστρες

• Cocktail καλωσορίσματος, εκδρομή μισής μέρας και gala 

dinner

• Ημερήσια σχόλια από τον Fulvio Fantoni για όλα τα παι-

χνίδια του Φεστιβάλ 

• Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο / λιμάνι

• Γυμναστήριο, fitness centre

• Μπουρνούζια και παντόφλες σε όλα τα δωμάτια

ΕΠΑΘΛΑ: ΖΕΥΓΗ OPEN-
 ZEYΓΗ MIXED - OMAΔΕΣ
• Συνολικά 20.000€.

•  4.000 € το πρώτο ζευγάρι και βραβεία για όλες τις 

κατηγορίες

• Συνολικά 10.000€.  

•  3.000 € το πρώτο ζευγάρι και βραβεία για όλες τις κα-

τηγορίες

• Συνολικά 20.000€.  

•  4.000 € η πρώτη ομάδα και βραβεία για όλες τις κατη-

γορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Ελλάδα: Mideast Travel Agency 

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6451881 

Αεροπορικά & ακτοπλοϊκά εισιτήρια:

κ. Αντώνης Γεωργίου

Προσ. Γραμμή: 211 211 8819 ή 8820

Email ageorgiou@mideast.gr

κα Νίκη Γαλανοπούλου

Προσ. Γραμμή: 211 211 8811 ή 8812

Email ngalanopoulou@mideast.gr

Κρατήσεις ξενοδοχείου στην Αθήνα

κ. Στάθης Σαραντόπουλος

Προσ. Γραμμή: 211 211 8845 ή 8846

Email efsar@mideast.gr

email chris948@otenet.gr

Ανδριανή Λειβαδά

Τηλ 210 6882722 – κιν. 6974 046290 – 

Fax 210 6801624

email andrian8@otenet.gr


