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Αγαπητοί φίλοι,

Ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι με τη διεξαγωγή αρκετών Grand Prix και εκδρομικών 

σε παραθαλάσσια ξενοδοχεία που διοργάνωσαν οι όμιλοι και βέβαια το 3ο Διεθνές 

Φεστιβάλ του Fulvio Fantoni, που φέτος πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο.

Μπαίνουμε σιγά-σιγά στο φθινόπωρο και σε ρυθμούς αγωνιστικούς, με Πανελλήνια 

Πρωταθλήματα (Γυναικών, Περιφερειακά Βόρειας και Δυτικής Ελλάδας, Διασυλλογικά, 

Κατηγοριών, Κύπελλο Ελλάδας), εορταστικά 3ήμερα των ομίλων, αλλά και την 

αποστολή των Εθνικών μας Ομάδων (Open, Γυναικών, Νέων) στην 1η Ολυμπιάδα 

Πνευματικών Αθλημάτων, που διεξάγεται στο Πεκίνο, το πρώτο δεκαπενθήμερο του 

Οκτώβρη.

Ο Οκτώβριος είναι όμως και μήνας έναρξης μαθημάτων, αφού στις 20 του μήνα θα 

ξεκινήσουν οι νέες σειρές μαθημάτων για αρχάριους. Η προσπάθεια φέτος για διάδοση 

θα γίνει παράλληλα και μέσω των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αφού ήδη 

στείλαμε ενημερωτικό υλικό σε όλους τους μεγάλους Δήμους της χώρας, σε ολόκληρη 

την Ελληνική Επικράτεια. Τα μηνύματα μέχρι στιγμής δείχνουν ενθαρρυντικά, μια και 

ήδη μερικοί Αντιδήμαρχοι Πολιτισμού ή Προϊστάμενοι των Οργανισμών Νεολαίας και 

Άθλησης ενδιαφέρθηκαν να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες για το Αγωνιστικό 

Μπριτζ και φαίνονται θετικοί σε συνεργασία. Η προσπάθεια γίνεται ώστε οι Δήμοι να 

εντάξουν το Μπριτζ στα προγράμματα μαζικού αθλητισμού και να διαθέσουν αίθουσες 

για τη διεξαγωγή των μαθημάτων. Η ΕΟΜ θα προμηθεύσει τους Δήμους με το απαραίτητο 

υλικό και θα στείλει τους δασκάλους που θα παραδώσουν τα μαθήματα. Η δημιουργία 

ομίλων πιστεύουμε ότι έρχεται σε δεύτερη φάση – προτεραιότητα. Ο στόχος είναι το 

Αγωνιστικό Μπριτζ να γίνει γνωστό σε όσο το δυνατό πιο πολλούς Έλληνες και με τον 

τρόπο αυτό να αυξηθούν οι ενεργοί αθλητές, αλλά και να δημιουργηθούν πυρήνες 

σε πόλεις που σήμερα δεν υπάρχουν σωματεία ή σε περιοχές των μεγαλουπόλεων 

(λεκανοπέδιο Αττικής και Θεσσαλονίκη) που σημειώνεται έλλειψη ομίλων.

Ταυτόχρονα, θα ξεκινήσει η προσπάθεια με προπονήσεις της προ-εθνικής ομάδας 

Νέων σε όλη την Ελλάδα, ώστε να καταφέρουν την άνοιξη του 2009 να έχουν φθάσει 

οι juniors σε τέτοιο επίπεδο, και να μπορέσουμε να επιλέξουμε την κατά το δυνατό 

πλέον αξιόμαχη Εθνική για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Η Ομοσπονδία βρίσκεται 

στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι έχει εξασφαλίσει χορηγική συνδρομή για τις 

προπονήσεις των νέων μας και έχει ήδη επιλέξει τον προπονητή τους.

Πιστεύω πραγματικά πως η διάδοση και οι νέοι μας είναι οι βασικοί στόχοι για το 

μέλλον του Αγωνιστικού Μπριτζ. Αν καταφέρουμε όλοι μαζί να προωθήσουμε αυτά 

τα δύο, σύντομα θα έχουμε μεγαλύτερο ανταγωνισμό και σίγουρα θα καταφέρουμε να 

απολαύσουμε καλύτερα αποτελέσματα διεθνώς.

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

Aγωνιστικά  êáé Üëëá 

Η καλή μας φίλη Εύη Λάσκαρη 
μας άφησε ξαφνικά στις 20 

Αυγούστου και στα 44 χρόνια της.

΄Ήταν από τα πιο παλιά μας μέλη, 
δεινή αθλήτρια αλλά και διευθύ-
ντρια της Δημόσιας Βιβλιοθήκης 
Κέρκυρας.

 Ήταν μια νέα γυναίκα, δυναμική, 
δημιουργική και κυρίως με ένα 
χιούμορ μοναδικό. Το πλούσιο γέ-
λιο της που γέμιζε τις αίθουσες μας  
και τις καρδιές μας θα μας μείνει 
αλησμόνητο.

Ολόκληρη η κερκυραϊκή κοινωνία 
θρηνεί το χαμό της.

                                                                 

Από το Δ.Σ. ΚΟΑΜ

Ακόμα κι’ αυτό έγινε!

✓Οι εθνικές ομάδες Όπεν, Γυναι-
κών και Νέων θα συμμετά-

σχουν στο 1ο Παγκόσμιο πρωτάθλημα 
πνευματικών αθλημάτων που θα διεξα-
χθεί στο Πεκίνο, από 3 έως 18 Οκτωβρίου 
2008. Το πρωτάθλημα αυτό αντικατέστη-
σε την Ολυμπιάδα του Μπριτζ που γινό-
ταν κάθε Ολυμπιακό έτος, από το 1960 
και μετά, περίπου ίδια εποχή. Ο στόχος 
είναι βέβαια να ενταχθεί το Μπριτζ, όπως 
και τα άλλα 3 πνευματικά αθλήματα που 
μετέχουν της IMSA (International Mind 
Sports Association), στους επίσημους 
Ολυμπιακούς αγώνες που διοργανώνει 
η ΔΟΕ. 

✓Οι εθνικές ομάδες για τους αγώ-
νες αυτούς θα έχουν τις εξής 

συνθέσεις: όπεν τα ζεύγη: Καραμανλής 
Φ. – Πρωτονοτάριος Μ., Καμινάρης Φ. 

– Μπόζεμπεργκ Κ. και Ζώτος Λ. – Σαπου-
νάκης Α. με μη παίζοντα αρχηγό τον Δ. 
Διονυσόπουλο, γυναικών τα ζεύγη: Βε-
λαίτου Π. – Μήτση Γ., Λαμπρινού Σ. - Τσι-
ρίκου Λ. και Κοτρωνάρου Ν. – Πολίτου Α. 
με μ. π. αρχηγό την Α. Κυριακίδου, νέοι 
κάτω των 28 τα ζεύγη: Βρούστης Β. – Κα-
ραμανλής Μ., Δοξιάδης Κ. – Κοντομήτρος 
Κ. και Δαρκαδάκης Α. – Συκιώτη Χ. με μ. 
π. αρχηγό τον Ν. Δελημπαλταδάκη και 
προπονητή την Ι. Λυγινού. 

✓Ο νέος Διεθνής Κώδικας Αγωνι-
στικού Μπριτζ (ΔΚΑΜ 2007) 

θα ισχύσει –στη χώρα μας και διεθνώς- 
από 1η Οκτωβρίου 2008. Για τη μετάφρα-
σή του στα Ελληνικά η ΕΟΜ ζήτησε και 
πήρε προσφορές και τελικά η εργασία 
αυτή ανατέθηκε στην συναθλήτριά μας  
και μεταφράστρια κατ΄ επάγγελμα Νανά 

Ραφτοπούλου, η οποία – κατά γενική πα-
ραδοχή- την διεκπεραίωσε κατά τρόπον 
άριστο. Το νέο ΔΚΑΜ μπορείτε να βρείτε 
στην ιστοσελίδα της ΕΟΜ ενώ σε άλλη 
σελίδα του περιοδικού θα βρείτε άρθρο 
του Διεθνούς διαιτητή Δημήτρη Μπάλλα 
που σας ενημερώνει για τις κυριότερες 
αλλαγές που επιφέρει ο νέος Κώδικας.

✓Τα μαθήματα για όσους θέλουν 
να ξεκινήσουν να μάθουν 

Μπριτζ ξεκινάνε Πανελλαδικά στις 20 
Οκτωβρίου. Εμείς οι παλαιότεροι παίκτες 
μπορούμε να βοηθήσουμε ενεργητικά 
στη διάδοση του αθλήματος προτρέπο-
ντας γνωστούς και φίλους να γνωρίσουν 
το όμορφο πνευματικό άθλημά μας και 
στη συνέχεια να αγκαλιάζοντας τους νέ-
ους παίκτες, χωρίς μικροπρεπείς ανταγω-
νισμούς και ανόητη επίδειξη γνώσεων. 
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Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού,  ο μπρι-

τζέρ κ. Ευάγγελος Κάντζος  επικοινώνη-

σε με την Γενική Γραμματέα και της επανέλαβε 

μια παλαιότερα εκφρασμένη επιθυμία του: να 
δημιουργηθεί τμήμα μπριτζ στον όμιλο 
του ερασιτέχνη Ολυμπιακού. Ζήτησε δε 

να γίνει μια πρώτη εκτίμηση του κόστους πλή-

ρους εξοπλισμού μιας αίθουσας 200 έως 250 

τετραγωνικά. Μετά από 2 ραντεβού στο σπίτι 

του, ορίσθηκε νέα  συνάντηση, επίσης στο σπί-

τι του, με τον Πρόεδρο και  τη Γεν. Γραμματέα 

ώστε να τους παραδώσει γραπτώς το αίτημά 

του, καθώς και να  συζητήσει μαζί τους θέματα 

ανάπτυξης του Αγωνιστικού Μπριτζ.

Μας ζήτησε, μέσω της επιστολής του, να προ-

χωρήσουμε σε συζητήσεις και τελική συμφω-

νία με τον ερασιτέχνη Ολυμπιακό, με σκοπό τη 

δημιουργία τμήματος αγωνιστικού μπριτζ. Ο 

ΟΣΦΠ να διαθέσει κατάλληλη αίθουσα για τη 

διεξαγωγή μαθημάτων αρχαρίων και η ομο-

σπονδία να παράσχει τους δασκάλους για τα 

μαθήματα. Το υλικό που απαιτείται (τραπέζια, 

καρέκλες, Η/Υ, κλπ) θα καλυφθεί από την χο-

ρηγία των 25.000 ευρώ που παραχωρεί στην 

ΕΟΜ γιαυτό το σκοπό. Επιπλέον με ιδιαίτερη 

×ïñçãßåò
χαρά στην ίδια επιστολή ανακοίνωσε την επι-

θυμία του να προβεί σε χορηγία άλλων 25.000 

ευρώ προς την ΕΟΜ, ώστε να βοηθήσει τις 

ανάγκες των Εθνικών Ομάδων, αλλά και της 

διάδοσης του αθλήματος.

Για τις πρώτες αυτές ανάγκες ο κ. Κάντζος πα-

ρέδωσε  επιταγή  προς την Ελληνική Ομοσπον-

δία Μπριτζ ποσού  50.000€.

Σε περίπτωση που το εγχείρημα με τον Ολυ-

μπιακό προχωρήσει ο χορηγός θα συνεχίσει 

την ευγενική του χειρονομία για δημιουργία 

ανάλογου σωματείου για τα ερασιτεχνικά τμή-

ματα της ΑΕΚ και του ΠΑΟ.

Η κίνηση αυτή του κ. Ευάγγελου Κάντζου 

είναι ιδιαίτερα συγκινητική και δείχνει την 

αγάπη του για το άθλημά μας. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο, με απόφαση της Εκτελεστικής του 

Επιτροπής, αποδέχτηκε τη χορηγία, ευχαρί-

στησε γραπτά τον κ. Κάντζο και ξεκίνησε τις 

απαραίτητες επαφές – συνεννοήσεις με τον 

ΟΣΦΠ, ώστε να πραγματοποιηθεί η επιθυμία 

του μέλους μας.

Πραγματικά κάποιες στιγμές τα λόγια περισ-

σεύουν γιατί τα έργα κάποιων ανθρώπων 

σημαίνουν πολύ περισσότερα. Ο κ. Ευάγγελος 

Δίχως άλλο, ο αναγνώστης, εκ πρώτης 
όψεως, θα κρίνει ότι το δεύτερο μέρος του 
τίτλου έχει δόση υπερβολής. Αν τύχει, όμως 
και του πέσει στα χέρια και διαβάσει την 
αυτοβιογραφία του συγγραφέα με τίτλο 
«παλεύοντας μοναχός», είμαι βέβαιος, ότι 
στο παραπάνω ερωτηματικό θ’ απαντήσει 
αδίστακτα καταφατικά. 

Ο Δημήτρης Ευτυχιάδης είναι ενενήντα ενός 
χρονών, φανατικός μπριτζέρ, ευεργέτης του 
ΟΑΜ Θεσσαλονίκης και διατηρεί, χάρη στο 
μπριτζ (και όχι μόνο) ακμαία την πνευματική 
του διαύγεια. Κυκλοφόρησε πρόσφατα, δυ-
στυχώς σε λίγα αντίτυπα, το οδοιπορικό της 
ζωής του, που αποτελεί κυριολεκτικά μία 
σύνοψη της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας 
από τη μικρασιατική καταστροφή, έως και 
το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Τη μικρα-
σιατική καταστροφή την έζησε σαν προσφυ-

γόπουλο με την οικογένειά του. Ερχόμενος 
στην Ελλάδα, πάλεψε για να ριζώσει, μέσα 
στο αφιλόξενο κλίμα των παλαιοελλαδιτών. 
Γαλουχημένος με ελληνική πατριωτική παι-
δεία βρίσκει αρχικά επαγγελματική διέξοδο 
στη Σχολή Ευελπίδων. Ο Ελληνοϊταλικός πό-
λεμος τον βρίσκει επικεφαλής λόχου πολυ-
βόλων να καλύπτει επικίνδυνες αποστολές 
των μεγάλων μονάδων. Στην κατοχή τον 
επιλέγει ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός, λόγω 
της γνωστής εντιμότητάς του, ως υπεύθυ-
νο της διαχείρισης διανομής άρτου στη 
λιμοκτονούσα Θεσσαλονίκη. Με την απε-
λευθέρωση συλλαμβάνεται από τους κομ-
μουνιστές με προορισμό την εκτέλεσή του 
«ως αξιωματικός του μοναρχοφασιστικού 
στρατού». Η Αγγλική Διοίκηση, αντίθετα, 
με τη συνεργασία ντόπιων γραικύλων κα-
ταφέρνει να τον αποτάξει από αξιωματικό 
και τον εκτοπίζει μια φορά στον Αη Στράτη 

και δυο φορές στο κολαστήριο της Μακρο-
νήσου ως επικίνδυνο κομμουνιστή. Η αιτία; 
τόλμησε να υποβάλει αναφορά στην οποία 
διαμαρτύρεται γιατί κατά την εκπαίδευση 
στα νέα όπλα που έκαναν οι Άγγλοι υπαξι-
ωματικοί στους Έλληνες αξιωματικούς τους 
αποκαλούσαν «φάκεν γκρικς».

Η αφήγηση τελειώνει με την αναφορά σε 
λίγες μόνο γραμμές της επιτυχημένης επαγ-
γελματικής ζωής του συγγραφέα μετά την 
απελευθέρωσή του (χωρίς δήλωση μετα-
νοίας) από τη Μακρόνησο.

Η παραπάνω σταχυολόγηση γεγονότων 
από το αφήγημα αδικεί εκτός από τον βι-
ογραφούμενο λόγω του τελείως αποσπα-
σματικού χαρακτήρα τους και το αφήγημα, 
το οποίο, τουλάχιστον εγώ, το διάβασα 
μονορούφι.

Δημήτρης Ευτυχιάδης. 
“Ένας σύγχρονος Μακρυγιάννης;“

Κάντζος αποδεικνύει πόσο πολύτιμοι είναι οι 

άνθρωποι και πόσο πραγματικά αγαπάει το 

μπριτζ.

Μία ανάλογη ενέργεια, μέσω ευγενικής χο-

ρηγίας για τους νέους μας, ανέλαβε η κατα-

σκευαστική εταιρεία ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ, αφού 

με επιστολή του ο  Χρήστος Γιόκαρης 

γνωστοποίησε στην ΕΟΜ ότι αναλαμβάνει  τα 

έξοδα προπονήσεων της προ-εθνικής ομάδας 

των Νέων, μέχρι το καλοκαίρι του 2009. Ήδη 

η Ομοσπονδία όρισε προπονητή, μετά από 

γραπτή πρόσκληση ενδιαφέροντος μέσω της 

ιστοσελίδας της, τη Χριστίνα Συρακοπούλου.

Το ΔΣ εκτιμά πως η ενέργεια της παραπάνω 

εταιρείας είναι μία σημαντικότατη βοήθεια, 

γιατί πιστεύει ότι οι νέοι αποτελούν, αφενός 

ένα σημαντικό κομμάτι του Ελληνικού Μπριτζ 

και αφετέρου πρεσβεύουν το μέλλον του 

αθλήματος. Άλλωστε με τη χορηγία θα υπάρ-

ξει σημαντική πρόοδος, όχι μόνο στους νέους 

του λεκανοπεδίου, αλλά και στα ταλέντα της 

περιφέρειας.

Θερμές ευχαριστίες στην εταιρεία ΠΑΝΤΕ-

ΧΝΙΚΗ και ιδιαιτέρως στον κύριο Χρήστο 

Γιόκαρη.

του Νίκου Καραμανλή



Πραγματικά το Φεστιβάλ Μπριτζ «Ελ-

ληνικά νησιά» είναι η καλύτερη δι-

οργάνωση, τύπου Φεστιβάλ, που γίνεται 

στη χώρα μας και από τις σημαντικότε-

ρες σε διεθνές επίπεδο.

Πολλοί Έλληνες πρωταθλητές, αλλά 

και διεθνούς φήμης μεγάλα ονόματα, 

όπως Zia Mahmood, Krysztof Martens, 

Fulvio Fantoni, Claudio Nunes, Federico 

Primavera,  Irene Baroni, Gerard Tissot, 

Veronique Bessis συμμετείχαν και προ-

σέδωσαν μια ιδιαίτερη αίγλη σ’ αυτόν 

τον αγώνα.

Μετά από 2 συνεχείς χρονιές που διορ-

γανώθηκε στην Κρήτη, φέτος το Φεστι-

βάλ μετέφερε την έδρα του στη Ρόδο. 

Στις πολυτελείς εγκαταστάσεις του Χίλ-

τον της Ρόδου, την περίοδο 31 Αυγού-

στου με 6 Σεπτεμβρίου, 128 ζευγάρια 

απ’ όλη την υφήλιο, αγωνίστηκαν για τα 

βαρύτιμα ασημένια αλλά και τα υψηλά 

χρηματικά έπαθλα.

Διεθνές Φεστιβάλ
Ελληνικά νησιά του Δημήτρη Τόγια

Η όλη διοργάνωση δεν θυμίζει τίποτα 

από τα μέχρι τώρα γνωστά των «οικο-

νομικών» ελληνικών διοργανώσεων. 

Εδώ οι διοργανωτές γνωρίζουν ότι «αν 

δεν σπάσεις αυγά δεν τρως ομελέτα» 

και η εποχή των θαυμάτων έχει περάσει. 

Έτσι με ένα  κόστος συμμετοχής  ανά-

λογο της διοργάνωσης ο συμμετέχων 

αισθάνεται για μια ολόκληρη εβδομάδα,  

«Βασιλιάς». Μια πολύ δυνατή γραμμα-

τεία, με την Χριστίνα Παπαδάκη και 

Πριν από 3 χρόνια ξεκίνησε ο θεσμός του Φεστιβάλ Μπριτζ «Ελληνικά νησιά». Ο 
Κώστας Φασουλάκης, πρόεδρος του ΠΛΗ, σε συνεργασία με τον διεθνή Ιταλό πρω-
ταθλητή και νυν προπονητή της Εθνικής μας ομάδας, Φούλβιο Φαντόνι και τον 
πρωταθλητή Μισέλ Έιντι εμπνεύστηκαν αυτή την ιδέα, την οποία μπόρεσαν να 
πραγματοποιήσουν χάρη στον  Χασίμπ Σαμπάχ ο οποίος ανέλαβε, γενναιόδωρα, να 
χρηματοδοτήσει αυτό το Φεστιβάλ.

Οι νικητές του αγώνα μικτών ζευγών του 

Φεστιβάλ: Γ. Ρούσσος (αριστερά) –

Λ. Μαμιδάκη συζητούν για το αποτέλεσμα

της διανομής που έπαιξαν. 

Η νικήτρια του αγώνα Swiss, ομάδα της Τζοάνα 

Αντωνίου, στην οποία συμμετείχε και το μεγάλο 

όνομα  του Φεστιβάλ Μπριτζ, Ζία Μαχμούντ 

(δεύτερος από αριστερά).

Οι Αριστείδης Σαπουνάκης και Βασίλης Βρούστης 

ήταν οι θριαμβευτές της κύριας διοργάνωσης του 

Φεστιβάλ, του αγώνα Ζευγών όπεν. 



την Ανδριανή Λειβαδά, ξεκινάει πολ-

λούς-πολλούς μήνες νωρίτερα υπό την 

συνεχή επίβλεψη των διοργανωτών  να 

ασχολείται με τη κάθε λεπτομέρεια της 

διοργάνωσης. Έτσι με το που φθάνει κά-

ποιος στον προορισμό του βρίσκει ένα 

φιλικό χαμόγελο να τον υποδέχεται και 

στο δωμάτιο του ένα φάκελο με όλες 

τις λεπτομέρειες της διοργάνωσης του 

αγώνα  καθώς και πληροφορίες για τον 

τόπο που βρίσκεται και που μπορεί να 

περάσει καλά, πριν και μετά τον αγώνα. 

Επίσης το περιβάλλον των χώρων που 

διοργανώνεται το Φεστιβάλ, έμψυχο και 

άψυχο,  σίγουρα, προσθέτει μια δυνατή 

πινελιά στον πίνακα των καλών εντυπώ-

σεων. Το αποτέλεσμα όλων των παραπά-

νω είναι να μην ακούγεται το παραμικρό 

παράπονο τόσο για την διαμονή όσο 

και για την οργάνωση του αγωνιστικού 

μέρους που αναλαμβάνει κάθε χρόνο ο 

διεθνής διαιτητής Δημήτρης Μπάλλας. 

Φέτος μαζί του ήταν οι διαιτητές Νίκος 

Κηπουρός, Δημ. Τόγιας και Γιώργος 

Μεσθενέας.  Υπομονή λοιπόν μέχρι το 

επόμενο καλοκαίρι, μέχρι το επόμενο 

Φεστιβάλ «Ελληνικά νησιά».

Στον αγωνιστικό τομέα, μέσα στην 

πληθώρα των ξένων που τερμάτισαν 

στις πρώτες θέσεις, δύο ελληνικά ζεύ-

γη κατάφεραν να κατακτήσουν τη νίκη 

τόσο στους αγώνες ζευγών όπεν, όσο 

και στους αγώνες  μικτών ζευγών. Έτσι 

οι Αριστείδης Σαπουνάκης και Βασίλης 

Βρούστης, πετυχαίνοντας εξαιρετικό 

μέσο όρο τις 3 ημέρες του τουρνουά 

όπεν, τερμάτισαν πρώτοι με μεγάλη δι-

αφορά.   Επίσης άνετα κέρδισαν τον διή-

μερο αγώνα μικτών ζευγών οι Λίνα Μα-

μιδάκη και Γιώργος Ρούσσος. Αντίθετα 

στους αγώνες ομάδων Swiss  πρώτευσε 

η ομάδα “Vaninikonis” από την Λιθουα-

νία που ισοβάθμησε με την ομάδα του 

Zia Mahmood αλλά συγκέντρωσε πε-

ρισσότερα imp’s. Εδώ η πρώτη ελληνική 

ομάδα – η ομάδα “Κούρος”- βρέθηκε 

στην τέταρτη θέση. 

Σαπουνάκης Α Βρούστης Β 64,98

Krasimir V Minko A 61,47

Fantoni F Dellecave G 61,15

Franceschetti P Kilani A 60,57

Vigmosta E Nordby H 60,08

Συρακοπούλου Χ Μπομπολάκης Σ 59,79

Bessis V Bessis M 59,71

Zia M Έιντι Μσ 59,54

Ζεύγη open

Μαμιδάκη Λ Ρούσσος Γ 62,92

Baroni I Primavera F 60,82

Cuzzi M Fantoni F 60,26

Puillet C Lulari A 59,79

Nunes A Satalia A 59,56

Βελαίτου Π Παπαχατζής Ν 59,51

Μικτά ζεύγη

ΟΜΑΔΕΣ 

Vaninikonis V

Vaninikonis E

Arlovic A

Olanski W

136,0

Antoniou J

O’ Neill M

Mahmood Z

Weingold J

136,0

Martens C

Sakkal C

Wattar W

Malak El Cheikh A

131,0

Κούρος Λ

Κανναβός Π

Δοξιάδης Κ

Κοντομήτρος Κ

127,0

Vaninikonis 

Antoniou 

Martens 

Δυο διανομές από τους αγώνες, που δη-

μοσιεύτηκαν και στο Bulletin του Φεστι-

βάλ (εκδόθηκε στην αγγλική γλώσσα), 

την επιμέλεια του οποίου είχε ο Φώτης 

Σκουλαρίκης (ανάλυση διανομών Φ. 

Σκουλαρίκης, Λ. Ζώτος):

# Q96532
$ 8
^ K10954
& 8

# K4
$ K32
^ Q763
& A742

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# A1087
$ Q1075
^ AJ8
& Q3

# J
$ AJ964
^ 2
& KJ10965

Όλοι στη 2η Μοίρασε η Α 

Δύση Βορράς Ανατολή Nότος

1XA* 2&**
3XA Όλοι πάσο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οι πρώτοι νικητές κάθε διοργάνωσης

* 12 - 14 πόντοι

**Σπαθιά και κούπες, τουλ. 5-5

Παρότι είναι στη δεύτερη ο Νότος έχει 

σίγουρα την παρεμβολή του, όμως εάν η 

Δύση επέλεγε να ξεκινήσει με κοντρ δεν 

φαίνεται πως ο άξονας Β-Ν θα γλύτωνε 

τελικά με λιγότερα από -800. 

Στα 3ΧΑ ο Νότος βγήκε τον &J και ο 

εκτελεστής κέρδισε στο χέρι με την 

Ντάμα του. Καθώς από την αγορά είναι 

μαρκαρισμένα σχεδόν όλα τα φύλλα, 

η Α συνέχισε με κούπα που κέρδισε με 

τον Ρήγα στο μορ, αφήνοντας τον Βορ-

ρά μόνο με πίκες και καρά. Ακολούθησε 

καρό στο Βαλέ και ο ^Α όπου ο Ν έδιωξε 

ένα σπαθί. Τώρα ο εκτελεστής συνέχισε 

με σπαθί στον Άσσο. Όταν ο Βορράς 

έδιωξε πίκα, ήταν πλέον γνωστό ότι η 

κατανομή του Νότου ήταν 1-5-1-6. Ο 

εκτελεστής έπαιξε #Κ και πίκα στο #8, 

συνεχίζοντας με το καρό του. Ο Βορράς 

έκανε όσες μπάζες από καρό έχει αλλά 

μετά υποχρεώθηκε να παίξει πίκα στο 

Κούρος



# J874
$ A876
^ K7
& A62

# K
$ QJ93
^ 62
& QJ10953

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 103
$ K4
^ J10953
& K874

# AQ9652
$ 1052
^ AQ84
& -

Όλοι στη πρώτη Μοίρασε ο Ν 
Η Δύση έκανε έξοδο την $Q και ο Νό-

τος είδε ότι, δυστυχώς, η επιλογή του 

να αγοράσει 5# πιθανότατα δεν ήταν 

σωστή. Στα 5& κοντρέ θα έπαιρνε μάλ-

λον 500 και ένα θαυμάσιο σκορ ενώ αν 

περνάει η εμπάς πίκα θα βγάλει 5# συν 

μια αλλά θα χάσει, τόσο από τα ζεύγη 

που αγόρασαν σλεμ, όσο και από όσους 

θα παίξουν 5& κοντρέ. Από την άλλη 

είναι πιθανό να έχει η Ανατολή τον #Κ; 

Όχι τόσο, γιατί στη περίπτωση αυτή 

δύσκολα θα έκανε αγορά θυσίας στην 

ίδια μανς, με αξία καλή για άμυνα αλλά 

Δύση Βορράς Ανατολή Nότος

1#

2& 3&* 4& 4#
πάσο πάσο 5& 5#

Όλοι πάσο

Οι Φούλβιο Φαντόνι και Κλαούντιο 

Νούνες θα εκπροσωπήσουν τη χώρα 

τους και στο 1ο Παγκόσμιο πρωτάθλημα 

πνευματικών αθλημάτων, στο Πεκίνο.

Α10 της Ανατολής δίνοντας την 9η λεβέ 

και το συμβόλαιο.  

Συμπέρασμα: Οι δίχρωμες παρεμβολές 

είναι συνήθως δίκοπο μαχαίρι. Εάν βρε-

θεί φιτ είναι πολύ εποικοδομητικές, σε 

αντίθετη όμως περίπτωση οι αντίπαλοι, 

είτε στην άμυνα βρίσκονται είτε στην 

εκτέλεση -όπως εδώ- παίζουν με ανοι-

κτά, σχεδόν, όλα τα φύλλα

κάκιστη για να παίξει ο άξονάς του και 

να μη πληρώσει πολλά. 

Σταθμίζοντας όλα τα παραπάνω ο Νό-

τος αποφάσισε να παίξει για τον #Κ στη 

Δύση και τράβηξε τον #Α. Όταν έπεσε ο 

Ρήγας ανταμείφτηκε με ένα εξαιρετικό 

σκορ. 

Όπως και στη προηγούμενη διανομή 

το παίξιμο του εκτελεστή βασίστηκε 

στο διάβασμα των φύλλων, αν και εδώ 

οι ενδείξεις είναι πολύ πιο ασαφείς. Το 

συνδύασε όμως με την ευχή να είναι 

τα φύλλα όπως τα χρειάζεται (wishful 

thinking). 

 

* 4φυλλο φιτ πίκα, φόρσινγκ

Στην εντυπωσιακή τελετή λήξης δημιουργήθηκε μεγάλο κέφι.  

Ο Μισέλ Έιντι συμμετείχε, μαζί με 

τον Φούλβιο Φαντόνι και τον Κώστα 

Φασουλάκη, στη διοργάνωση και του 

Φεστιβάλ αυτού. 

Η ομάδα διαιτητών του Φεστιβάλ. Από αριστερά: Νίκος Κηπουρός, 

Δημήτρης Μπάλλας (επικεφαλής διαιτητής), Δημήτρης Τόγιας, 

Γιώργος Μεσθενέας. 
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ΙΣΤΟΡΙΑ
Το Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ομάδων απο-

τελεί την σημαντικότερη διοργάνωση αγωνι-

στικού Μπριτζ που διοργανώνει η EBL και ένα 

από τα ισχυρότερα (αν όχι το ισχυρότερο) 

τουρνουά του κόσμου. Ξεκίνησε το 1932, στο 

Scheveningen της Ολλανδίας, αρχικά μόνο 

για την κατηγορία Όπεν. Το 1935 προστέθηκε 

η αντίστοιχη διοργάνωση για τις Γυναίκες ενώ 

πολύ αργότερα το 1995 άρχισε να διεξάγεται 

και το πρωτάθλημα της κατηγορίας Seniors. 

Το πρωτάθλημα διεξάγεται, από το 2002, 

κάθε δύο χρόνια, τα ζυγά έτη. 

Η πρώτη πρωταθλήτρια τόσο στο όπεν όσο και 

στις Γυναίκες ήταν η Αυστρία ενώ το πρώτο 

πρωτάθλημα Seniors κατέκτησε η Πολωνία. 

Συνολικά, μετά και τα φετινά αποτελέσματα, 

πολυνίκης χώρα στο Όπεν είναι η Ιταλία, με 

19 χρυσά μετάλλια έναντι 8 της Γαλλίας και 

7 της Αγγλίας. Η Αγγλία πάντως έχει τα πε-

ρισσότερα χρυσά μετάλλια στις Γυναίκες, 13 

έναντι 12 της Γαλλίας και 6 της Δανίας και η 

Γαλλία στους Seniors, 3 έναντι 2 της Πολωνίας 

και 1 της Δανίας και της Τουρκίας.  

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΕΝ –
Η ΕΚΘΡΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
Για πρώτη φορά φέτος το πρωτάθλημα 

Όπεν δεν διεξάχθηκε με πλήρη κίνηση 

round robin (κάθε ομάδα εναντίον κάθε 

άλλης) καθώς ο αριθμός των χωρών που 

μετέχουν έχει αυξηθεί πολύ. Οι 38 ομάδες 

χωρίστηκαν σε 2 ομίλους των 19 ομάδων 

ο καθένας. Οι 9 πρώτες κάθε ομίλου προ-

κρινόντουσαν στην τελική φάση σχηματί-

ζοντας έναν νέο όμιλο 18 ομάδων, όπου οι 

αγώνες γίνονταν πάλι με σύστημα round 

robin. Τα αποτελέσματα των συναντήσεων 

των ομάδων στη προκριματική φάση δεν 

υπολογίζονταν καθόλου στην τελική. 

Μεγάλη ήταν η μάχη και στους δυο ομίλους 

για την κατοχύρωση μιας από τις 9 πρώτες 

θέσεις. Στον πρώτο όμιλο οι ομάδες της 

Ολλανδίας και της Ιταλίας οδήγησαν μέχρι 

τέλους την κούρσα. Στις επόμενες θέσεις 

βρέθηκαν οι ομάδες των χωρών: Ισλανδία, 

Λετονία, Ισραήλ, Δανία, Τουρκία και Τσεχία 

ενώ μεγάλη μάχη έγινε για την ένατη θέση  

όπου ισοβάθμησαν οι ομάδες της Αγγλίας και 

της Φινλανδίας. Η πρώτη από αυτές προκρί-

θηκε σαν 9η, καθώς είχε κερδίσει την μεταξύ 

τους συνάντηση. 

Στον άλλο όμιλο η Σουηδία κατέκτησε άνε-

τα την πρώτη θέση ενώ ακολούθησαν Ρω-

σία, Νορβηγία, Βουλγαρία, Γερμανία (οδη-

γούσε την κούρσα για μεγάλο διάστημα), 

Γαλλία, Πολωνία, Πορτογαλία και Εσθονία. 

Στον τελικό αγώνα μεταξύ των  ομάδων που 

προκρίθηκαν η Νορβηγία, ήδη παγκόσμια 

 πανευρωπαϊκό πρωτάθ49ο

Τουρκία – Πρωταθλήτρια ομάδων Seniors: Emin 

BASARAN, Orhan EKINCI, Faik FALAY and Ergun 

KORKUT (παίζων αρχηγός)

Στη γραφική πόλη της νοτιοδυτικής Γαλλί-
ας, το Pau, κοντά στα σύνορα με την Ισπα-
νία, διεξάχθηκε, από 14 έως 28 Ιουνίου 

2008, το 49ο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα 
Ομάδων, χωρισμένο σε 3 κατηγορίες: Όπεν, 
Γυναικών και  Seniors. 
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άθλημα ομάδων

Νορβηγία – Πρωταθλήτρια Ομάδων Όπεν: Terje AA, 

Boye BROGELAND, Geir HELGEMO, Espen LINDQVIST, 

Boerre LUND, Jorgen MOLBERG, Harald SKJAERAN 

(npc) και Sten BJERTNES (προπονητής)

Γαλλία – Πρωταθλήτρια ομάδων Γυναικών: Daniele 

ALLOUCHE-GAVIARD, Veronique BESSIS, Benedicte 

CRONIER, Catherine D’OVIDIO, Joanna NEVE, Sylvie 

WILLARD και Julien GAVIARD (npc)

# ΑQJ63
$ 862
^ KQJ9
& 9

# -
$ AQJ7543
^ 1042
& 874

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# K10852
$ K109
^ -
& A10652

# 974
$ -
^ A87653
& KQJ3

Δύση Βορράς Ανατολή Nότος

1^

3$ 3# 4$ 4#
πάσο 4XA πάσο 5XA

πάσο 7^ κοντρ πάσο

πάσο 7# κοντρ Όλοι πάσο

Gierulski

Bocchi
Skrzypcza

Duboin
πρωταθλήτρια αφού πρώτευσε στο τελευταίο 

Bermuda Bowl, κατέκτησε για πρώτη φορά 

στην ιστορία της τον Ευρωπαϊκό τίτλο, εκ-

θρονίζοντας από τη θέση αυτή την ομάδα 

της Ιταλίας, που τερμάτιζε πρώτη συνεχώς 

από το 1995 και μετά! Την δεύτερη θέση 

κατέλαβε η ομάδα της Ρωσίας, περνώντας 

την τελευταία στιγμή για μόλις 1VP την 

ομάδα της Γερμανίας, που πήρε το χάλκινο 

μετάλλιο. Τέταρτη επίσης 1VP πίσω τερμά-

τισε η ομάδα της Βουλγαρίας ενώ τις 5η 

και 6η θέσεις που οδηγούσαν στο επόμενο 

Bermuda Bowl πήραν οι ομάδες της Ιταλί-

ας και της Ολλανδίας. Πάντως η ομάδα της 

Ιταλίας πήρε τη θέση αυτή μόνο χάρη στη 

νίκη της με 25VP’s στον τελευταίο γύρο και 

παρουσιάστηκε, γενικά, αρνητικά αγνώ-

ριστη και με πολλά προβλήματα (παίζων 

σπόνσορας, ζευγάρι που επρόκειτο να δι-

αλυθεί κλπ).

Μερικές χαρακτηριστικές διανομές από τον 

αγώνα Όπεν: 

Αντίθετα με ότι υποθέτει το Bulletin του 

αγώνα, που για άλλη μια φορά είχε αρκε-

τά λάθη στις αναλύσεις του, πιστεύω ότι 

Bocchi – Duboin παίζουν την απάντηση 

5ΧΑ = 1 ή 3 Άσσοι (από 5), όπως συστήνει 

και ο ειδικός του θέματος Ε. Kantar.  Αλλιώς 

ο Βορράς δεν θα τολμούσε ποτέ να πάει 

μεγάλο σλεμ με ένα key card έξω. Απλώς 

υπέθεσε ότι, εκτός από το σικάν κούπα -που 

είναι σίγουρο- θα βρει στο Νότο αυτά που 

B-N στη 2η Μοίρασε ο Ν

Εσείς έχετε συμφωνήσει με τον σύντροφό 

σας πως απαντάτε στην ερώτηση Άσσων 

όταν έχετε και κάποιο σικάν; Όχι ε. Κακώς, 

αλλά παρηγορηθείτε βλέποντας τους πα-

γκόσμιους πρωταθλητές, πρώην και νυν! 
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Δύση Βορράς Ανατολή Nότος

1# πάσο 2ΧΑ (α) πάσο

3$ (β) 3ΧΑ (γ) πάσο 4&

4# πάσο 4ΧΑ (δ) πάσο

5^ (ε) πάσο 6# κοντρ (στ)

πάσο πάσο 6ΧΑ Όλοι πάσο

Justin
Καραμανλής Μ

Jason
Βρούστης

# ΑJ432
$ AJ2
^ 5
& 10943

# 108
$ K873
^ 1072
& 8752

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 75
$ Q1065
^ KJ9864
& 6

# KQ96
$ 94
^ AQ3
& AKQJ

Β-Ν στη 2η Μοίρασε o N 

Δύση Βορράς Ανατολή Nότος

1^

3$ 3# 4$ 4#
πάσο 4XA πάσο 5XA

πάσο 7^ κοντρ Όλοι πάσο

Bakkeren

Helgemo

Bertens

Lund

Δύση Βορράς Ανατολή Nότος

1^

4$ 4# κοντρ πάσο

πάσο 5^ 5$ πάσο

πάσο κοντρ Όλοι πάσο

Bro
gelan

Drijv
en

Lindqvist

Brin
k

# -
$ QJ10732
^ QJ932
& 107

# KQ7542
$ K
^ 8654
& J4

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# J963
$ A6
^ AK107
& AQ2

# A108
$ 9854
^ -
& K98653

Β-Ν στη 2η Μοίρασε η Δ 

Δύση Βορράς Ανατολή Nότος

3# πάσο 4& (α) πάσο

4$ (β) πάσο 4ΧΑ (γ) πάσο

5& (δ) πάσο 6# κοντρ (ε)

Όλοι πάσο

Kαραμανλής Φ

Paul Hackett

Πρωτονοτάριος

Waterlow

χρειάζεται (&Α, ^Α, #Κ). Ίσως έχουν και 

συμφωνία ότι ένας Άσσος και σικάν δεν είναι 

απαραίτητο να απαντηθεί (παρά μόνο σε 

ειδικές περιπτώσεις). 

Ο τυχερός Πολωνός στη θέση της Ανατολής 

πίστεψε ίσως ότι είχαν έρθει πρώιμα Χρι-

στούγεννα! Αποτέλεσμα -1100 και 14 imp’s 

για την Πολωνία, αφού ο Lauria βιάστηκε να 

κοντράρει τις 5# στο άλλο δωμάτιο, σε μια 

σειρά αγορών που θα κατέληγε σχεδόν σί-

γουρα στο μικρό σλεμ. Όμως ας δούμε τι έγινε 

στην ίδια διανομή στη συνάντηση Νορβηγίας 

- Ολλανδίας:

Ίδια ακριβώς γεύση. Ίσως η λύση είναι μια 

ενδιάμεση αγορά στο επίπεδο 6 (π.χ. 6&) 

ώστε να διευκρινιστεί αν ο σύντροφος έχει 

μια ή τρεις key cards (έτσι και αλλιώς στο 

επίπεδο 6 έχεις φτάσει). Πάντως εδώ ο 

Helgemo έκρινε καλά, εμπιστευόμενος και 

τον σύντροφό του, και έμεινε στα 7^, δίνο-

ντας μόνο 500. Έτσι κέρδισε και τη διανομή, 

γιατί στο άλλο δωμάτιο:

εναντίον της Αγγλίας (σε όλα τα τραπέζια 

έπαιζαν τις ίδιες διανομές κάθε γύρο):

α) κιουμπίντ

β) κιουμπίντ, συνήθως κοντό χρώμα, εφό-

σον το μπαράζ στα 3 τυπικά δεν πρέπει να 

έχει εξωτερική αξία

γ) ερώτηση άσσων

δ) ένας από 5

ε) Lightner 

Το κοντρ Lightner (κοντρ σε σλεμ των αντι-

πάλων που έχουν αγοράσει αβίαστα) εφαρ-

μόζεται όταν κόβουμε κάποιο χρώμα ή όταν 

θέλουμε από τον σύντροφο να μη βγει την 

κανονική του αντάμ (αυτή που είναι περισ-

σότερο πιθανό ότι θα έβγαινε). Στην προ-

κείμενη περίπτωση η Δύση έδειξε ότι είναι 

κοντή στην κούπα ενώ ο Νότος δεν κόντρα-

ρε το κιουμπίντ 4&. Έτσι η αντάμ καρό, από 

τον Βορρά, «φωνάζει». Και όμως, ο πατήρ 

Hackett βγήκε το 10 σπαθί! Το δυστύχημα 

είναι ότι ακόμα και με αυτή την αντάμ το 

σλεμ δεν βγαίνει γιατί οι κούπες είναι μπλο-

καρισμένες και ο εκτελεστής δεν μπορεί να 

ξαναπάει στο μορ για να διώξει το σπαθί του 

χωρίς να παίξει ατού. 

Στο άλλο δωμάτιο, όπου αντίπαλοι του 

ζεύγους της Εθνικής μας έπαιζαν οι γιοί του 

Paul Hackett (ένα από τα ισχυρότερα ζεύγη 

της Βρετανίας τα τελευταία χρόνια): 

α) Jacoby, 4φυλλο φιτ 13 π. και άνω 

β) κοντό χρώμα

γ) κάποια  διχρωμία 

δ) ερώτηση Άσσων

ε) ένας ή 4 (από 5)

στ) Lightner

Εδώ, επίσης, η αντάμ καρό είναι προφανής 

από την αγορά. Ο Jason Hackett, κρίνοντας 

σωστά, διέφυγε στα 6ΧΑ, βοηθούμενος πά-

ντως και από το άνοιγμα του συντρόφου του 

στο επίπεδο ένα. Στα 6ΧΑ έγινε αντάμ σπαθί 

και το συμβόλαιο βγήκε με διπλή εμπάς στο 

καρό. Εάν γινόταν αντάμ κούπα ο εκτελε-

στής θα έπρεπε να παίξει αμέσως καρό στο 

7(!), παιγνίδι όμως που είναι μαρκαρισμένο 

από τις αγορές και είναι βέβαιο ότι ο Jason 

θα το έκανε.   

Στον τελευταίο γύρο των αγώνων η παρακά-

τω διανομή λες και ήταν «στημένη» για να 

δημιουργήσει πολύ μεγάλα swing. Το μεγα-

λύτερο δημιουργήθηκε στη συνάντηση της 

Νορβηγίας με την Δανία: 

Το συμβόλαιο μπαίνει μέσα μόνο με αντάμ 

ατού, όμως ο Βορράς δεν στάθηκε στο ύψος 

της περίπτωσης, βγαίνοντας το, έτσι και αλ-

λιώς, πολύ επικίνδυνο, σόλο σπαθί. 4 imp’s 

για τη Νορβηγία. 

Την επόμενη διανομή θα παρακολουθή-

σουμε από τον αγώνα της εθνικής μας όπεν 
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Δύση Βορράς Ανατολή Nότος

2XA

πάσο 3$ (1) πάσο 4& (2)
πάσο 4^ (3) κοντρ 4ΧΑ

πάσο 5$ πάσο 5ΧΑ

πάσο 6# (4) πάσο 7&
πάσο 7# Όλοι πάσο

Justin
Καραμανλής Μ

Jason
Βρούστης

1) Τράνσφερ

2) Κιουμπίντ. Μαξιμουμ 2ΧΑ με φιτ πίκα

3) Κιουμπίντ. Ενδιαφέρον για σλεμ

4) Δεν έχει Ρήγα

Το ζεύγος της Νορβηγικής ομάδας Lindqvist 

– Brogeland  πρώτευσε στο τελικό Butler του 

όπεν (επίδοση ανά διανομή συγκριτικά με τα 

υπόλοιπα ζεύγη της αίθουσας που παίζουν 

στον ίδιο άξονα)  και μάλιστα με διαφορά 

από το δεύτερο ζεύγος. Στη διανομή αυτή 

ο Brogeland έχει όλες τις πληροφορίες που 

χρειάζεται για να ξέρει τι χέρι θα βρει απένα-

ντι (η αγορά 4^ δείχνει σίγουρα σόλο, αφού ο 

Βορράς δεν έχει Ρήγα, ενώ πιθανότατα υπάρχει 

4φυλλο φιτ σπαθί, αφού ο Βορράς δεν ξεκίνησε 

με Stayman). Και όμως, ο Βορράς -ανεξήγητα, 

παρόλο το 4φυλλο φιτ- δεν έδειξε εμπιστοσύνη 

στον σύντροφό του, που δήλωσε το μόνο Grand 

slam που βγαίνει, τα 7& (παρότι στέκουν 4 

ατού στην άμυνα ο Νότος θα κόψει 2 καρά στο 

μορ, θα πάρει τα ατού και θα διώψει μια κούπα 

στην 5η πίκα). Αποτέλεσμα: 7#-1.  Πως αντέ-

δρασε ο  Brogeland μετά από αυτή τη διανομή; 

Σηκώθηκε, πήγε και έβαλε 2 ποτήρια νερό και 

έφερε το ένα στον σύντροφό του -που καθόταν 

αποσβολωμένος- κτυπώντας τον συγχρόνως 

ενθαρρυντικά στην πλάτη! 

Στο άλλο δωμάτιο:

Εδώ, επίσης, ο Νότος πρότεινε και ο Βορράς 

αυτή τη φορά αποδέχτηκε. 19 imp’s για τη 

Δανία! 

Παρά τη διανομή αυτή, που περιέργως πολύ 

λίγο επηρέασε τα τελικά αποτελέσματα των 

αγώνων, η Νορβηγία κέρδισε τη συνάντηση 

με 24 – 6 VP’s, πέταξε την Δανία έξω από την 

εξάδα, πέρασε τη Γερμανία, που ήταν πρώτη  

πριν τον τελευταίο γύρο και κατέκτησε τον 

πρώτο της Χρυσό Ευρωπαϊκό τίτλο.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ –
ΝΕΑ ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
Στις Γυναίκες η Γαλλία δεν δυσκολεύτηκε πολύ 

να διατηρήσει τον τίτλο που κέρδισε πριν από 

2 χρόνια στη Βαρσοβία, τερματίζοντας με 

αρκετή διαφορά μπροστά από την Ιταλία, η 

οποία κέρδισε το αργυρό μετάλλιο. Μετάλ-

λιο για πρώτη φορά στη διοργάνωση – το 

χάλκινο – κέρδισε η Ισπανία που τερμάτισε 

τρίτη κάνοντας την έκπληξη. Στις θέσεις 4 

έως 6 που οδηγούν επίσης στο παγκόσμιο 

πρωτάθλημα Γυναικών (Venice Cup) τερμά-

τισαν κατά σειρά τρεις μεγάλες δυνάμεις του 

γυναικείου Μπριτζ, οι Σουηδία, Γερμανία και 

Δανία.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SENIORS –
Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΠΛΗΞΗ
Ήταν πολύ δύσκολο να το φανταστεί κανείς 

και όμως, η (4μελής!) ομάδα Seniors της 

Τουρκίας επικράτησε καθαρά, χαρίζοντας στη 

χώρα της το πρώτο μετάλλιο σε Πανευρωπα-

ϊκούς αγώνες ομάδων - και μάλιστα χρυσό. 

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η Σουηδία και 

στη τρίτη το Βέλγιο ενώ στις υπόλοιπες θέσεις 

της εξάδας προκρίθηκαν για το Seniors Bowl 

οι ομάδες των χωρών: Πολωνία, Ολλανδία και 

Ιταλία. Η τελευταία ισοβάθμησε με την Αγγλία 

αλλά αυτή τη φορά η άτυχη, που είχε χάσει 

τον μεταξύ των ισοβαθμούντων αγώνα, ήταν 

η αγγλική ομάδα.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ –
ΥΠΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Για τα αποτελέσματα των εθνικών ομάδων 

που μας εκπροσώπησαν, όπεν και Γυναικών, 

γράψαμε και στο προηγούμενο τεύχος. Δυ-

στυχώς και τα 6 ζεύγη μας τερμάτισαν τους 

αγώνες με αρνητικό Butler. Πριν βιαστούμε 

πάντως να κατακρίνουμε οποιονδήποτε 

Δύση Βορράς Ανατολή Nότος

2ΧΑ

πάσο 3$ πάσο 4&
πάσο 4^ κοντρ σιρκοντρ

πάσο 4$ πάσο 4ΧΑ

πάσο 5$ πάσο 7&
Όλοι πάσο

Helmego

Carpersen

Lund
Kroejgaad

πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι και οι δυο 

εθνικές μας αποτελούνταν από ζεύγη και 

παίκτες με ελάχιστη ή καθόλου εμπειρία από 

τέτοιους αγώνες. Στην Ελλάδα έχουμε μάθει, 

δυστυχώς, να παίζουμε ακόμα και στα πρω-

ταθλήματα 24 διανομές την ημέρα και να δι-

αμαρτυρόμαστε, ίσως, αν είναι περισσότερες. 

Στους Πανευρωπαϊκούς κάθε ζεύγος παίζει 40 

ή 60 διανομές την ημέρα, το οποίο σημαίνει 6 

ή 9 ώρες, σχεδόν συνεχόμενες, εναντίον πολύ 

ισχυρών αντιπάλων. Και αυτό γίνεται κάθε 

μέρα επί όσες μέρες διαρκούν οι αγώνες (συ-

νήθως 14 ημέρες, μόνο φέτος η όπεν έπαιξε 

λιγότερες). Ένα άλλο πρόβλημα επίσης είναι 

ότι  η Ελλάδα βρίσκεται γεωγραφικά στο άκρο 

της Ευρώπης και μοιραία οι Έλληνες παίκτες 

δεν αγωνίζονται τόσο συχνά σε μεγάλα διε-

θνή τουρνουά, με δυνατό ανταγωνισμό. Πόσο 

μάλλον στους Πανευρωπαϊκούς ομάδων, όπου 

μετέχει η ελίτ των ευρωπαίων παικτών. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Το 49ο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ήταν μια 

αρκετά πετυχημένη διοργάνωση, που έγινε 

σε μια πολύ ωραία αλλά δύσκολα προσβά-

σιμη πόλη ενώ το Palais Beaumont ήταν ένα 

από τα καλύτερα μέρη που έχουν φιλοξενήσει 

μέχρι τώρα τους αγώνες αυτούς. 

Στην διοργάνωση των αγώνων πήραν μέρος, 

από ελληνικής πλευράς, οι Πάνος Γεροντό-

πουλος, Δημήτρης Μπάλλας, Φώτης Σκου-

λαρίκης, Γιώργος Χατζηδάκης και Γιάνκος 

Παπακυριακόπουλος . 

Όλοι οι αγώνες παρουσίασαν πολύ μεγάλο εν-

διαφέρον και είχαν αρκετές εκπλήξεις. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι καμία ομάδα - χώρα δεν 

πήρε παραπάνω από ένα μετάλλιο και στις 

τρεις διοργανώσεις που έγιναν! Ραντεβού 

μετά από 2 χρόνια για την επετειακή 50η 

διοργάνωση. 

Εspen Lindqvist, Nορβηγία.

Με συμπαίκτη τον Boye Brogeland

πρώτευσε στο Butler του Πανευρωπαϊ-

κού πρωταθλήματος όπεν

Geir Helgemo, Nορβηγία.

Ίσως ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο 

τα τελευταία χρόνια
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Οι καινούργιοι κανονισμοί (2007) έχουν ήδη 
τεθεί σε εφαρμογή στις περισσότερες χώρες 
(Αυστραλία και Δανία από τον Φεβρουάριο, 
Ιταλία, Αγγλία, Γαλλία και Ολλανδία από αρχές 
Σεπτεμβρίου).
Παρακάτω παρατίθενται μερικές από τις αλ-
λαγές που έγιναν. Δεν είναι απαραίτητα οι πιο 
σημαντικές, αλλά εκείνες που χρησιμεύουν πε-
ρισσότερο στον παίκτη την ώρα που αγωνίζεται 
σε κάποιο τουρνουά.
Πριν προχωρήσουμε όμως στην περιγραφή 
τους, καλό είναι να υπενθυμίσουμε πως είναι 
σημαντικό να καλείτε τον Διαιτητή όταν συμβεί 
κάποια ανωμαλία στο τραπέζι σας. Το χειρότερο 
που μπορείτε να κάνετε είναι να προσπαθήσετε 
να επιλύσετε τη διαφορά μόνοι σας. Μπορεί εύ-
κολα να οδηγηθείτε σε μια αδιέξοδη κατάσταση 
και αργότερα ο Διαιτητής μπορεί να κρίνει ότι 
έχετε χάσει πλέον κάποια από τα δικαιώματα 
σας. Επίσης, αν κάνετε κάποιο λάθος, μην προ-
σπαθήσετε αυτοβούλως να εξηγήσετε το γιατί. 
Συνήθως καταφέρνετε άθελα σας να μεταδώσε-
τε κάποια αθέμιτη πληροφορία στο συμπαίκτη. 
Αφήστε τον Διαιτητή να κάνει τις ερωτήσεις που 
θέλει και τότε απαντήστε.
1. Αποτροπή ανωμαλίας
Οποιοσδήποτε παίκτης, συμπεριλαμβανομένου 
του μορ, μπορεί να προσπαθήσει να αποτρέψει 
άλλον παίκτη από το να διαπράξει κάποια ανω-
μαλία (να τον προλάβει πριν την κάνει, π.χ. να 
τον εμποδίσει να βγει εκτός σειράς).
2. Επισήμανση ανωμαλίας (γενόμενης)
Αν η ανωμαλία έγινε και βρίσκεστε στη διάρκεια 
της αγοράς, τότε οποιοσδήποτε παίκτης μπορεί 
να επιστήσει την προσοχή σε αυτή. Αν βρίσκε-
στε στη διάρκεια της εκτέλεσης, ο εκτελεστής 
και οι αμυνόμενοι μπορούν να επιστήσουν την 
προσοχή στην ανωμαλία. Ο μορ δεν έχει αυτό 
το δικαίωμα. Πρέπει να περιμένει να τελειώσει 
το παίξιμο όλης της διανομής, για να μπορέσει 
να μιλήσει.
3. Σχετικά με την κάρτα συμβάσεων του ζευγα-
ριού μας:
Μετά το τελικό πάσο και πριν αποκαλυφθεί η 
αντάμ, είτε ο εκτελεστής ή ο μορ (αλλά όχι οι 
αμυνόμενοι) μπορούν να συμβουλευτούν την 
κάρτα συμβάσεων του δικού τους ζευγαριού. 

Αν διαπιστώσουν ότι έχουν δώσει κάποια λάθος 
εξήγηση στους αντίπαλους, θα φωνάξουν τον 
Διαιτητή.
4. Ανεπαρκής αγορά
Το σχετικό άρθρο έχει μεταβληθεί σημαντικά 
στην τελευταία έκδοση του ΔΚΑΜ. Είναι προτι-
μότερο να αφήσετε τον Διαιτητή να εφαρμόσει 
τον κανονισμό, που έχει γίνει αρκετά πολύπλο-
κος. Αν σας τύχει να κάνετε ανεπαρκή αγορά, 
είναι σημαντικό για να μην μπλέξετε σε άλλες 
περιπέτειες, να μην προσπαθήσετε ούτε να τη 
διορθώσετε, ούτε να εξηγήσετε το γιατί την κά-
νατε (π.χ. ωχ... δεν είδα την παρεμβολή), εκτός 
αν σας το ζητήσει ο Διαιτητής.
5. Τα φύλλα του μορ
Ο μορ απλώνει τα φύλλα στο τραπέζι σε στήλες 
κατά χρώματα και είναι υποχρεωτικό πλέον να 
έχει τα φύλλα σε ιεραρχική σειρά, με τα μικρό-
τερης αξίας φύλλα προς το μέρος του εκτελεστή 
και σε στήλες κατευθυνόμενες κατά μήκος προς 
τον εκτελεστή.
6. Ερώτηση για πιθανή ρενόνς
Ο εκτελεστής μπορεί να ρωτήσει κάποιον αντί-
παλο του αμυνόμενο αν όντως δεν έχει χαρτί 
στο χρώμα που παίζεται στην τρέχουσα λεβέ.
Ο μορ μπορεί ομοίως να ρωτήσει τον εκτελεστή 
(αλλά όχι αμυνόμενο), εκτός αν έχει χάσει τα 
δικαιώματα του.
Η καινούργια προθήκη στους κανονισμούς είναι 
ότι τώρα πλέον και οι αμυνόμενοι μπορούν να 
ρωτήσουν, εκτός από τον εκτελεστή, επίσης και 
τον συμπαίκτη τους για πιθανή ρενόνς στην τρέ-
χουσα λεβέ (αλλά σε κάποιες περιπτώσεις αυτό 
μπορεί να μεταφέρει αθέμιτη πληροφορία).
7. Οι ποινές της οριστικοποιημένης
ρενόνς
Οι καινούργιες ποινές είναι:
- Δύο λεβέ για οριστικοποιημένη ρενόνς, μόνον 
αν ο υπαίτιος παίκτης κέρδισε τη συγκεκριμένη 
λεβέ (αυτό σημαίνει ότι έκοψε, ενώ είχε να ακο-
λουθήσει στο χρώμα).
- Μία λεβέ για όλες τις άλλες περιπτώσεις.
Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση είναι ότι ο 
υπαίτιος άξονας έχει κερδίσει κάποια(ες) λεβέ 
από τη στιγμή της τελέσεως της ρενόνς και μέ-
χρι το τέλος της εκτέλεσης.
Παραμένει ως είχε το δικαίωμα του Διαιτητή να 

επιδικάσει περισσότερες λεβέ, αν κατά την κρί-
ση του ο αναίτιος άξονας υπέστη μεγαλύτερη 
ζημιά.
8. Τοποθέτηση των κλειστών φύλλων που 
παίχθηκαν στο τραπέζι
Οι αμυνόμενοι και ο μορ μπορούν να επιστήσουν 
την προσοχή σε παιγμένο φύλλο που έκλεισε 
πάνω στο τραπέζι, αν αυτό δείχνει λάθος για 
το ποιος άξονας κέρδισε τη λεβέ, αλλά μόνο για 
φύλλο της τελευταίας λεβέ και μέχρι να γίνει η 
έξοδος για την επόμενη.
Ο εκτελεστής μόνο έχει δικαίωμα να επιστήσει 
την προσοχή σε λάθος τοποθετημένα κλειστά 
φύλλα προηγουμένων λεβέ.
9. Ανακάτεμα των χαρτιών του χεριού μας
Αφού συμφωνηθεί το αποτέλεσμα της διανομής 
που παίχτηκε με τους αντίπαλους, τα χαρτιά του 
χεριού μας πρέπει να ανακατεύονται πριν επι-
στραφούν στη θήκη.
10. Αλλαγή δήλωσης
Μόνο αν βγάλατε λάθος χαρτάκι από το bidding 
box (και εφόσον πρόκειται για ακούσια δή-
λωση), μπορείτε να διορθώσετε την δήλωσή 
σας με εκείνη που πραγματικά θέλατε, εφόσον 
βέβαια δεν έχει προλάβει να αγοράσει στη συ-
νέχεια ο σύντροφος σας.
11. Διεκδίκηση (claim) αμυνομένου
Ένας αμυνόμενος δεν πρέπει να κάνει διεκδί-
κηση που βασίζεται, εκτός των άλλων, στο ότι 
ο συμπαίκτης του θα παίξει, ή θα ξεσκαρτάρει, 
ή θα φυλάξει συγκεκριμένο χαρτί.
12. Συγκατάθεση σε διεκδίκηση 
αντίπαλου
Οι καινούργιοι κανονισμοί σας επιτρέπουν πιο 
εύκολα, σε σχέση με τους παλιούς, να απο-
σύρετε τη συγκατάθεση σας σε διεκδίκηση 
αντίπαλου, ακόμα και μετά το τέλος του γύρου, 
αρκεί να πρόκειται για λεβέ που πιθανότατα θα 
κερδίζατε αν συνεχιζόταν το παιχνίδι.
13. Συμφωνίες συντρόφων
Ο όρος ‘σύμβαση’ δεν χρησιμοποιείται πλέον και 
αντικαθίσταται από τον όρο ‘ειδικές συμφωνίες’. 
Σε αυτές, εκτός από τις συμβάσεις, μπορούν 
να συμπεριλαμβάνονται και φυσικές αγορές. Η 
Διοργανώτρια Αρχή έχει το δικαίωμα να απαγο-
ρεύσει σε συγκεκριμένους αγώνες όποιες από 
τις ειδικές συμφωνίες κρίνει σκόπιμο.

    

Μια γρήγορη παρουσίαση των καινούργιων 
κανονισμών του Μπριτζ (ΔΚΑΜ 2007)
Κάθε δεκαετία η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μπριτζ ανανεώνει τους κανονισμούς του παιχνι-
διού χρησιμοποιώντας την εμπειρία που αποκτήθηκε, για να διορθώσει τυχόν παραλείψεις 
τους και για να τους προσαρμόσει στα σύγχρονα δεδομένα. Δ. Μπάλλας Εθνικός Διαιτητής ΕΟΜ
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Δεύτερη λοιπόν εσύ και πρώτη οι αντί-
παλοι, ανοίγει πρώτος τις αγορές ο 

σύντροφος με 2# και η εξέλιξη είναι η 
ακόλουθη :

από καρό. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει 
ο σύντροφος να κρατάει ^Κ10. Όμως 
πόσο επείγον είναι το άνοιγμα των κα-
ρών; Είναι αν ο Β κρατάει ΑΚ 4φυλλο 
στα σπαθιά; Όχι. Σε κάθε περίπτωση που 
ο εκτελεστής έχει 4φυλλο σπαθί, δυο 
μπάζες από καρό δεν θα μπορέσουν να 
πραγματοποιηθούν. Χωρίς το 4φυλλο 
σπαθί τα πάντα θα κριθούν στο ^10 και 
το εμπασάρισμα της ντάμας σου. Ή όχι 
μόνο;  Μήπως κινδυνεύεις να κλειστείς;
Επ’ ουδενί λοιπόν παίζεις πίκα ή καρό 
και το συμβόλαιο θα πέσει.

Τα τέσσερα χέρια ήταν:

Και μια σπαζοκεφαλιά μέχρι το επόμενο 
τεύχος του περιοδικού. Σαν Δύση βλέ-

πεις τις αγορές των αντιπάλων:
 Βορράς Nότος               
 πάσο 1#         
 2&* 2^**          
 4# πάσο

* 2& drury fit
** κανονικό άνοιγμα (13/14π.)
χωρίς 4φυλλο $

και επιτίθεσαι  με την ντάμα ατού. Κατεβαί-
νει ο μορ: 

πρωταθλητές Γιώργος Ρούσσος

46Άμυνα για

# A65
$ QJ9
^ Q98
& 7532

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# 1087
$ 10843
^ J75
& QJ10

(εσύ)

Είναι πολύ σημαντικό στο μπριτζιστικό ζευγάρι να τηρούνται οι συμφωνημένοι κα-
νόνες στην αγορά. Μια πολύ δημοφιλής παραβίαση είναι να  ανοίγονται τα «δυο σε 
μαζέρ αδύνατο», με 7φυλλα. Ξεχνούν οι παραβάτες  ότι το έβδομο χαρτί στο χρώμα 
είναι μια μπάζα περισσότερη στην εκτέλεση και μια λιγότερη στην άμυνα, κάτι που 
δεν μπορεί να εκτιμηθεί από τον σύντροφο.

Ανατολή Nότος Δύση Βορράς

2# - - X

- 2ΝΤ* - 3$**
- 4$ Όλοι πάσο

* lebensohl, κάτω από 7π.
** παραβίαση της υποχρεωτικής απάντη-
σης 3&, δείχνοντας πολύ ισχυρό χέρι.

Ο σύντροφος επιτίθεται με τον #Κ και κα-
τεβαίνει ο μορ:

Κάνε άμυνα.
Καταρχήν ανεβαίνεις τον Ρήγα του συ-
ντρόφου με τον Άσσο σου, ο εκτελεστής 
ακολουθεί με το 3, και σκέπτεσαι. Ο 
σύντροφος το πολύ να έχει ένα χοντρό 
χαρτί στα μινέρ. Με δυο θα είχε άνοιγ-
μα. Με αυτή την προϋπόθεση το μπουκ 
είναι εξασφαλισμένο και πάμε τώρα για 
την μια μέσα. Αν ο εκτελεστής έχει τον 
&ΑΚ πρέπει να σκοράρεις δυο μπάζες 

# 3
$ AK7652
^ A104
& AK8

# A65
$ QJ9
^ Q98
& 7532

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# KQJ942
$ -
^ K632
& 964

# 1087
$ 1084
^ J75
& QJ10

Είδες τι θα πάθεις αν συνεχίσεις δεύτερο 
γύρο πίκα; Ο εκτελεστής κόβει, τραβάει 
δυο γύρους ατού και τρεις γύρους σπαθί 
αφού πρώτα, περνώντας από τον μορ, κό-
ψει και το τρίτο πίκα. Ύστερα σου δίνει χέρι 
με ατού και του ανοίγεις τα καρά. 

Ο εκτελεστής τραβάει και τον Κ ατού στον 
οποίον ο σύντροφος πετάει το $2, (μικρό 
θέλω), και παίζει καρό. Παίρνεις τον Α σου, 
ο σύντροφος δίνει το 5 και τραβάς το ατού 
σου στο οποίο ο σύντροφος ακολουθεί με 
το $7. Ξέρεις τώρα την κατανομή του συ-
ντρόφου, 1-5-4-3, άρα και του εκτελεστή, 
5-3-1-4. Είναι προφανές ότι το συμβόλαιο 
θα κριθεί στην & Q.
Γιατί παίζοντας μικρό σπαθί χαρίζεις 100% 
το συμβόλαιο  σε εκτελεστή  με προηγμένη 
συμπερασματική σκέψη;

# 9832
$ K5
^ KQ42
& KJ10

# QJ10
$ 864
^ A983
& A54

Δ 
Β

 
Ν

 Α(εσύ)
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Σταύρος Αντωνιάδης
Email: drazen2004@yahoo.gr των

Τα μυστικάΤα μυστικά  

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

(μέρος 27ο)

Η Δύση επιτίθεται με την Ντάμα σπαθί  και 
εσείς ευχαριστείτε με ένα πλατύ χαμόγε-
λο τον Βορρά, αφού αυτός έχει ανοίξει τα 
φύλλα του. Έπειτα από αυτό, παίρνετε τον 
Ρήγα σπαθί και παίζετε μικρό ατού προς 
το μορ. Η Δύση, αιφνιδιασμένη, σκεπάζει 
με τον Βαλέ και επειδή οι κρυμμένες πίκες 
είναι κατανεμημένες Jxx – KQ κατορθώ-
νεται με αυτό τον τρόπο να «κλέψετε» 
από τους αντιπάλους αυτό το αδύνατον 
να πραγματοποιηθεί slam. Εάν εσείς την 
στιγμή που ο συμπαίχτης άνοιγε τα φύλλα 
του δυσανασχετούσατε έστω και για λίγο 
ο αμυνόμενος στα αριστερά σας δεν θα 

θεωρούσε ποτέ εκείνον τον Βαλέ ατού ως 
ένα τόσο «τυχερό» φύλλο. 

Η Δύση ανταμάρει τον Άσσο κούπα και ο 
συμπαίχτης ανοίγει τα φύλλα του λέγο-
ντας: «το έσπρωξα λιγάκι αλλά πίστευα 
ότι ο Ρήγας μου είναι καλός». Εσείς βρί-
σκετε τον τρόπο, παρόλο τον πονοκέφα-
λο, να του χαμογελάσετε. Άλλωστε, είναι 
καλύτερα να σωπάσετε γιατί ακόμη και το 
ευχαριστώ στην συγκεκριμένη περίπτωση 
θα ήταν τραβηγμένο από τα μαλλιά. 
Δίνετε μικρή κούπα η Ανατολή καλεί με το 
8 η Δύση συνεχίζει και εσείς μπορείτε, ού-

 Όπως θα έχετε καταλάβει από τα προηγούμενα, το μπριτζ είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και μεγάλα λάθη 

γίνονται πολύ συχνά στο τραπέζι. Ορισμένα από αυτά λόγω κακής συνεννόησης άλλα από κακή εκτίμη-

ση, από απρόσμενες κατανομές και είναι φυσικά πολύ δύσκολο να διατηρήσετε σε κάθε περίπτωση την 

ηρεμία, το κουράγιο και το καλό σας χιούμορ. 

# 10xx
$ QJ10x
^ A10x
& Axx

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# A98xx
$ AKx
^ Kxx
& Kx

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή

1# πάσο 2& πάσο

2^ πάσο 3# πάσο

4& πάσο 4^ πάσο

4$ πάσο 4ΧΑ πάσο

5$ πάσο 6# Όλοι πάσο

Η αγορά:

# Jxx
$ KJ9x
^ 10x
& 109xx

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# xxx
$ x
^ AKQ92
& AKxx

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή

1^ πάσο 1$ πάσο

2& πάσο 4& πάσο

5& πάσο πάσο πάσο

Η αγορά: (Ομάδες )

τως ή άλλως, να ξεσκαρτάρετε μια πίκα σε 
εκείνον τον περίφημο Ρήγα για τον οποίο 
ο Βοράς ήταν τόσο υπερήφανος. Τον βλέ-
πετε άλλωστε να χαμογελάει… ελάτε 
τώρα, ηρεμήστε. 
Μαζεύετε τον Άσσο και τον Ρήγα ατού 
χωρίς κακά μαντάτα και μετά, ταχύτατα, 
τα τρία ονέρ  στα καρά πετώντας μια πίκα 
από το μορ, όλοι απαντούν και συνεχίζε-
τε με το 2 καρό. Αριστερά το σκέφτεται 
να κόψει όμως ο Βορράς πλησιάζει με το 
χέρι του ένα μικρό ατού και έτσι η Δύση 
αποφασίζει να απαλλαχτεί από μια μικρή 
κούπα. Εσείς παρατηρείτε τον συμπαίχτη 
σας και τον παρακαλείτε να βάλει μια δεύ-
τερη μικρή πίκα. Αυτός δείχνει ανήσυχος 
αλλά τον καλμάρετε επιμένοντας και έτσι 
δεν μπορείτε πλέον να χάσετε.
Συνεχίζετε με το 9 καρό στο οποίο θα 
πετάξετε την τελευταία πίκα του μορ και 
τελειώνετε με διπλό κόψιμο. Η Δύση δεν 
μπορεί παρά να πάρει τον Βαλέ ατού. 
Ο Βορράς, ευχαριστημένος, θα συζητάει 
για καιρό την απόφασή του να ανεβάσει 
τόσο την αγορά, εσείς θα επικροτείτε, ενώ 
τα νεύρα των αντιπάλων σας θα έχουν γί-
νει τσατάλια. 
 Το να εκτελείτε ένα λάθος συμβόλαιο δεν 
είναι τόσο κακό, εάν οι (εκτός τόπου και 
χρόνου) αγορές σας  το βοηθούν να βγει 
και είναι τότε η κατάλληλη στιγμή που 
πρέπει να σκέφτεστε και να «παίζετε με 
τις αγορές σας». 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
2ο (***)

Εξασκηθείτε στην εκτέλεση

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
1ο (**)

Ομάδες. Β/Ν στη 2η

Μοίρασε ο Νότος

Ομάδες. Όλοι στη 2η

Μοίρασε η Δύση

      Οι λύσεις στη σελίδα 29

# QJ1097
$ 85
^ 652
& K86

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# AK8652
$ -
^ J109
& AQ92

# QJ64
$ AK
^ AK43
& 752

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# AK1098
$ -
^ Q52
& AQ984

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή

4$ πάσο πάσο

4# πάσο πάσο 5$
πάσο πάσο 5# Όλοι πάσο

Αντάμ: $2

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή

1# πάσο 2XA* πάσο

3$** πάσο 4^*** πάσο

4$*** πάσο 4# πάσο

6# Όλοι πάσο

Αντάμ: #2

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Το μπριτζ είναι πραγματικά ο βασιλιάς 
των πνευματικών παιχνιδιών.
Το δίχως άλλο, όπως όλα τα πράγματα 
πάνω στη γη, βελτιώθηκε στη θεωρία και 
στην πράξη τα τελευταία 30 χρόνια. Αυτό 
δεν έγινε γιατί εμφανιστήκαν ξαφνικά 
ορισμένοι υπερφυσικοί παίχτες. Μπορεί 
οι δρόμοι του Θεού να είναι αδιάβατοι, 
οι  δρόμοι της γνώσης όχι! Για αυτήν την 
εξέλιξη είναι αναγκαίο οι παίχτες να προ-
σανατολίζονται στον σωστό δρόμο, σε 
αυτόν που οδηγεί στην πραγματική γνώ-
ση και που, είναι αλήθεια, δεν αποδόθηκε 
σωστά στην βιβλιογραφία του μπριτζ, 
η οποία επικεντρώθηκε περισσότερο σε 
συστήματα, διαγράμματα, πιθανότητες, 
σε ¨πρέπει¨, σε κανόνες.
Προσπάθησα μέσα από αυτές τις σελίδες 
να βάλω στο τραπέζι της μπριτζιστι-
κής συζήτησης άλλες παραμέτρους πιο 

ανθρώπινες, πιο πραγματικές, γιατί το 
πραγματικό μπριτζ είναι έτσι. Καλή η θε-
ωρία καλή και η τεχνική, αλλά τελικά στο 
τραπέζι του παιχνιδιού περισσότερο από 
αυτές κερδίζει ο παράγοντας άνθρωπος,
Τώρα που φτάσατε στο τέλος πως κρίνετε 
εσείς την πρόοδο σας;
Εάν είστε κολλημένοι με το χρήμα πάμε 
για ελεύθερες παρτίδες.
Εάν είστε του συναγωνισμού και θέλετε να 
πρωταγωνιστήσετε αρχίστε να συμμετέ-
χετε σε σημαντικά τουρνουά. Αντιμετωπί-
στε τους δυνατούς, μην φοβάστε κανένα. 
Σίγουρα στην αρχή θα πέσει πολύ ξύλο, 
αλλά θα με θυμηθείτε, σε λίγο καιρό θα 
χύνεται αίμα στο τραπέζι, θα χρειάζεται 
μεγάλη προσπάθεια από τους αντίπαλους 
για να σας βάλουν από κάτω και κάποια 
στιγμή αυτό δεν θα συμβαίνει! Δεν υπάρ-
χει καλύτερη σχολή από την κατά μέτωπο 
σύγκρουση, πιστέψτε με.

 Είναι πολλοί αυτοί που για να διατηρή-
σουν το σώμα τους σε καλή κατάσταση 
γυμνάζονται συχνά η κάνουν κάποιο 
σπορ. Λίγοι είναι εκείνοι που κάνουν κάτι 
αντίστοιχο για το μυαλό τους. Δεν υπάρ-
χει πιο απογοητευτικό πράγμα από το να 
βλέπεις μυαλά με τεράστιες δυνατότητες 
με το πέρασμα του χρόνου να χάνουν την 
σπιρτάδα και να μαραίνονται. Δεν ξέρουν 
δυστυχώς ότι το μπριτζ είναι η καλύτερη 
και υγιεινότερη εγκεφαλική γυμναστική.
Ελπίζω να βοήθησα να αποδειχτεί…

Σημείωση του γράφοντα:
Ευχαριστώ πολύ τον φίλο και Δάσκαλο Γιάν-
νη Γιαλιράκη που είχε την καλοσύνη να μου 
δανείσει το βιβλίο Bridge Gagnant και μπο-
ρέσαμε όλοι να το διαβάσουμε μέσα από τις 
σελίδες του περιοδικού της Ομοσπονδίας, 
καθώς και την ΕΟΜ η οποία το δημοσίευσε.

Σταύρος Α. Αντωνιάδης.

Η Ανατολή παίζει τον $J κι εσείς κόβετε. 
Ξεκινάτε με ατού και βλέπετε ότι αυτά εί-
ναι 1-1. Αφού δεν έγινε αντάμ καρό, αν 
κάνετε και τις 4 λεβέ στα σπαθιά θα μπορέ-
σετε να βγάλετε από το μορ ένα χανόμενο 
καρό και να πετύχετε το συμβόλαιό σας.
Πως παίζετε;

* Jacoby 2NT. 4φυλλο+ φιτ πίκα,

12 πόντοι και άνω

** Σόλο ή σικάν στο χρώμα αυτό

*** Κιουμπίντ

Η Ανατολή ακολουθεί με πίκα στην πρώτη 
λεβέ.
Εάν ο &Κ είναι στην Ανατολή, το συμβόλαιο 
είναι πολύ εύκολο. Πώς θα παίξετε για να 
αποφύγετε να χάσετε δύο λεβέ στα σπαθιά, 
στην περίπτωση που ο &Κ είναι στη Δύση; 
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# AKJ72
$ K5
^ QJ83
& A2

1.
# KQ4
$ A3
^ AKJ862
& 82

2.

# A106
$ AJ93
^ AKQ82
& 10

3.
# AK108
$ KQ8
^ AJ8
& Q52

4.

# A932
$ AK
^ AKJ1072
& 8

5.
# KQ4
$ AJ4
^ AKJ8
& KJ3

6.

# AK96
$ AQ9
^ AKQ82
& 10

7.
# AKJ108
$ A8
^ AQJ83
& 2

8.

Εξασκηθείτε στην αγορά
Ôï êïíôñ íôáðåë (4)

Oι Λύσεις στη σελίδα 30 

# Α85
$ ΚQ1052
^ K7
& AJ2

1.
# AK873
$ K1095
^ A10
& A5

2.
# 10
$ AK42
^ A108
& AQJ83

3.

Οι προδιαγραφές και η επαναγορά

δ) Δυνατά χέρια 17-18 πόντων: Εκτός 
πάλι των χεριών που έχουν τις προδιαγρα-
φές α, β και γ μπορούμε να έχουμε και ένα 
μη τυπικό χέρι με καλό πεντάφυλλο (ή μα-
κρύτερο) χρώμα. 

Π.χ. σε άνοιγμα 1 καρό: 

Είδαμε στο προηγούμενο τεύχος πως επαναγοράζουμε μετά από άμεσο κοντρ νταπέλ που κάναμε με 
αδύνατα, κανονικά και ενδιάμεσα σε δύναμη χέρια. Συνεχίζουμε και τελειώνουμε το κεφάλαιο με τα δυνατά 
ή πολύ δυνατά χέρια και τις επαναγορές που πρέπει να κάνουμε με αυτά:

Πώς συνεχίζουμε: Στις παραπάνω πε-
ριπτώσεις ότι, σχεδόν, και να αγοράσει ο 
σύντροφος σκοπεύουμε να αγοράσουμε το 
μακρύ χρώμα μας χωρίς πήδημα (“κοντρ 
και μίλημα”), αγορά που μπορεί να πασαρι-
στεί εφόσον έχει δοθεί μίνιμουμ απάντηση. 
Προφανώς, για το λόγο αυτό, δεν θα χειρι-
στούμε έτσι το χέρι αν, στις περιπτώσεις 2 
και 3 μας απαντήσει 1 κούπα. 

Με χέρια που είναι μπαλανσέ θα ανεβάσου-
με με πήδημα την αγορά του συντρόφου 

1ΧΑ ή σε χρώμα (όταν έχουμε τετράφυλλο 
φιτ). 

Με χέρια με σίνγκλετον και τετράφυλλο φιτ 
στο μαζέρ του συντρόφου θα πάμε στην 
μανς σε μίνιμουμ αγορά του ενώ θα κάνου-
με κιουμπίντ ή σπλίντερ σε προτασιακή.

ε) Πολύ δυνατά χέρια 19 και άνω πό-
ντων: Μπορούμε να έχουμε οποιαδήποτε 
κατανομή. Εάν μετά την μίνιμουμ αγορά 
του συντρόφου αγοράσουμε ΧΑ στο χα-
μηλότερο δυνατόν επίπεδο δείχνουμε 19 
– 20 πόντους μπαλανσέ ή ημιμπαλανσέ 
(με 16 – 18 π. θα είχαμε κάνει παρεμβολή 
1ΧΑ) και φυσικά κράτημα στο χρώμα του 
αντιπάλου. Προφανώς αν αγοράσουμε ΧΑ 
με πήδημα δείχνουμε παραπάνω πόντους 
από αυτούς.

Π.χ. σε άνοιγμα 1 κούπα:

# Α85
$ KQ2
^ KQJ7
& AJ2

1.
# AJ
$ K1095
^ A10
& AQJ95

2.
# Q
$ AKJ9
^ AJ108
& AJ83

3.

Πώς συνεχίζουμε: Με χέρια με τετρά-
φυλλο φιτ στο μαζέρ του συντρόφου - και 
σε μίνιμουμ αγορά του - θα πάμε στην μανς 
με 19 – 20 πόντους χωρίς σίνγκλετον ενώ 
θα κάνουμε κιουμπίντ στις άλλες περιπτώ-
σεις. Τις απαντήσεις σε ΧΑ θα ανεβάσουμε 
αναλόγως. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, 
που δεν έχουμε να αγοράσουμε ΧΑ ή να 
πάμε κατευθείαν στην μανς, κάνουμε κιου-
μπίντ ή αγοράζουμε ένα πολύ καλό χρώμα 
με ή χωρίς πήδημα, αναλόγως και της δύ-
ναμης του χεριού μας.

Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι μετά από 
μίνιμουμ απάντηση σε χρώμα του συντρό-
φου η μόνη φόρσινγκ αγορά από μέρους 
μας είναι το κιουμπίντ, αφού ακόμη και 
το άλμα σε νέο χρώμα μπορεί να πα-
σαριστεί. 
Να σημειωθεί ότι ούτε το κιουμπίντ είναι 
φόρσινγκ για μανς αν μετά την νέα απά-
ντηση του συμπαίκτη φιτάρουμε απλώς 
ένα χρώμα που αυτός αγόρασε.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ
Μετά από 1 σπαθί – κοντρ – πάσο – 1 κούπα – πάσο τι 
επαναδηλώνουμε με τα παρακάτω χέρια (να εξεταστούν 
και οι περιπτώσεις άλλων απαντήσεων στο κοντρ);

Λουκάς Ζώτος
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Áðïôõ÷çìÝíç åêôÝëåóç
του Δημήτρη Ναθαναήλ

# Q943
$ A92 
^ A7
& A1086

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# A107
$ KJ865
^ Q9
& Q95

Τα χέρια των Β – Ν  ήταν:

Με Β-Ν στη 2η και Dealer τον Β, οι αγορές 

εξελίχθηκαν ως εξής:

Βορράς Ανατολή Νότος Δύση
1& πάσο 1$ πάσο

1# πάσο 2^* πάσο

3$ πάσο 4$ όλοι πάσο

Η Δύση διάλεξε τον ^J  για έξοδο. Κάνετε 

τώρα ένα σχέδιο εκτέλεσης……

Ο ^J της εξόδου υπόσχεται το ^10, ίσως 

και to ̂ 8, όμως δεν αποκλείει καθόλου να 

είναι από ^KJ10x ή κάτι ανάλογο.

Βέβαια η πιθανότητα του να έχει η 

Ανατολή τον ^Κ είναι αρκετά άνω του 

50%!!....  Γιατί όμως;

Α)  Η Δύση ΔΕΝ δήλωσε ΚΟΝΤΡ στην 

ερωτηματική αγορά του τέταρτου 

χρώματος, για να υποδείξει μια έξοδο 

για το ΤΥΧΟΝ τελικό συμβόλαιο στα 

3ΧΑ.

Β)  Από την θεωρία των κενών θέσεων!... 

Αν η Δύση έχει πιθανότατα και το ^10, 

έχει ακόμη 11 άγνωστα φύλλα, ενώ η 

Ανατολή έχει 13!..

Τι χάνει ο Νότος να δοκιμάσει στην πρώτη 

λεβέ με ΜΙΚΡΟ καρό από τον μορ;

Απλά ότι παίζοντας τον ̂ Α και μετά μικρό 

για την ^Q, οποιοσδήποτε αντίπαλος 

κερδίσει τη λεβέ, δεν έχει ικανοποιητική 

συνέχεια για να μη «χαρίσει» κάποια 

λεβέ….. Όχι εκ του ασφαλούς αλλά 

ΠΙΘΑΝΟΤΑΤΑ…..

Ακόμα πιο χρήσιμη είναι η επαγωγική 

ανάλυση που θα βοηθήσει τον εκτελεστή 

να ΜΑΝΤΕΨΕΙ μια καλή συνέχεια, 

Η παρακάτω διανομή προέρχεται από τον αγώνα ομάδων στο Διεθνές φεστιβάλ 
Μπριτζ που έγινε πρόσφατα στη Ρόδο.

ανάμεσα σε μια σειρά από εναλλακτικές 

επιλογές που θα έχουν για στόχο την 

επιτυχή έκβαση της προσπάθειας για να 

βγει η μανς...

Η στήλη θα αναλύσει τις καλύτερες 

απαντήσεις, με κύριο ζητούμενο την 

σαφήνεια την λιτότητα με την οποία θα 

αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Εκτελούσα ο ίδιος  το συμβόλαιο αυτό και 

μάλλον ήταν η χειρότερη εκτέλεση που 

έκανα στο 7ήμερο του Μπριτζ.

Στη συγκεκριμένη «δική» μου εκτέλεση, 

έβαλα τον ^Α, ενώ το καρό προς την ^Q 

κέρδισε η Ανατολή με τον ^Κ.

Στο γύρισμα ατού εμφανίστηκε το $10 από 

την Δύση, για τον $Α του μορ. Παίζοντας 

με τις «πιθανότητες» συνέχισα με το $9 

κάνοντας την εμπάς... εντελώς παράλογο 

και αψυχολόγητο... Δεν υπήρχε στην 

Ανατολή ο εμπνευσμένος ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ, 

που θα γύριζε ατού από $Q743 και έτσι 

έχασα τη λεβέ και το συμβόλαιό μου 

καθώς η Δύση είχε απλά 2 ατού, τα ξερά 

$Q 10 στην κούπα.

Η Ανατολή είχε γυρίσει το $3 από $743.

-  Σε αθλήτρια επιβλήθηκε ποινή έγγραφης 

επίπληξης γιατί διαπληκτίστηκε με το 

διαιτητή και προκάλεσε ανωμαλία στην 

ομαλή εξέλιξη του αγώνα.

-  Αθλητές σωματείου της Περιφέρειας και ο 

Πρόεδρος του σωματείου τιμωρήθηκαν με 

την ποινή της αναστολής του αγωνιστικού 

δελτίου ενός (1) και ενάμισι (1,5) μηνός 

αντίστοιχα, γιατί οι πρώτοι προκάλεσαν την 

αλλοίωση φύλλου αγώνα και ο δεύτερος 

υπό την ιδιότητά του κάλυψε τη σχετική 

παράβαση. Στο σωματείο επιβλήθηκε η ποινή 

της έγγραφης επίπληξης. Στο σκεπτικό του το 

Π.Σ. αναφέρει ότι αντιμετώπισε τις σχετικές 

Περιληπτική νομολογία  
του Πειθαρχικού 

Συμβουλίου

παραβάσεις με επιείκεια γιατί ορισμένες 

διατάξεις των κανονισμών της ΕΟΜ είναι 

δυσεφάρμοστες στην περιφέρεια, τις οποίες, 

όμως, τα σωματεία της περιφέρειας πρέπει 

να επιδιώξουν να τροποποιήσουν στη Γενική 

Συνέλευση της ΕΟΜ, αντί να βρίσκουν τον 

εύκολο δρόμο της παραβίασής τους, 

-  Σε αθλητή που αποπειράθηκε να χειροδικήσει 

κατά διαιτητού και διατάραξε την ομαλή 

διεξαγωγή ημερίδας, επιβλήθηκε ποινή 

αναστολής του αγωνιστικού δελτίου για 

τέσσερις (4) μήνες.

Από το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΟΜ

* 4o Xρώμα
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ΥποχρεωτικόΥποχρεωτικό
και μη υποχρεωτικό και μη υποχρεωτικό false cardfalse card (μέρος 5ο)

email: llurk@hol.gr

Οι συνδυασμοί 108xx, Α108x, Κ108x, Κ10xx, Q109x

Αν τον άσσο τον έχει η άμυνα, τότε ο 

συνδυασμός 108xx αντιστοιχεί στο 

συνδυασμό J9xx, όταν τον άσσο τον είχε ο 

εκτελεστής.

μπορεί να τον οδηγήσει σε λάθος παίξιμο στη 

συνέχεια. Αν η Ανατολή πάρει την πρώτη λεβέ 

με το ρήγα, ο εκτελεστής θα συνεχίσει με τον 

άσσο, αφού δεν θα χάσει άλλη λεβέ αν η Ανα-

τολή έχει μείνει με 108x, ενώ δεν μπορεί να 

αποφύγει την απώλεια δεύτερης λεβέ, αν η 

Δύση έχει μείνει με 108x, αν δηλαδή ο ρήγας 

της Ανατολής ήταν ξερός. Παίζοντας το οκτώ 

η Ανατολή δίνει δύο ψεύτικες ελπίδες στον 

εκτελεστή. Η μία είναι να έχει 108 ξερά, οπότε 

παίζοντας το βαλέ από το χέρι του στο δεύ-

τερο γύρο το χρώματος, δεν θα δώσει καμία 

λεβέ στην άμυνα (όπως στέκουν τα φύλλα, 

θα δώσει δύο, βέβαια). Η άλλη είναι να έχει 

το οκτώ ξερό, οπότε το παίξιμο του βαλέ δίνει 

μόνο μία λεβέ στην άμυνα.    

Ας πάμε τώρα σε ένα άλλο είδος συνδυα-

σμών, στο οποίο αν ο αμυνόμενος κρατάει 

K10xx, πρέπει να παίρνει με το ρήγα μία 

φορά στις τρεις και δύο φορές στις τρεις να 

αφήνει έξω.

Όταν ο εκτελεστής παίξει τον άσσο, η Δύση 

πρέπει να παίξει το εννέα ή το δέκα. Αν η δια-

νομή παιζόταν σε αγώνες ομάδων και ο εκτε-

λεστής είχε περιθώριο να χάσει μία λεβέ στο 

χρώμα, τότε το παιχνίδι ασφαλείας (safety 

play) θα ήταν λιμό προς το βαλέ στο δεύτερο 

γύρο του χρώματος, το οποίο κερδίζει σε όλες 

τις κατανομές των φύλλων. Σε αγώνες ζευγών 

ο εκτελεστής μπορεί να αποφασίσει να πάει 

στο μορ και να παίξει το βαλέ. Αυτό το παί-

ξιμο είναι εξ ίσου ασφαλές αν η Ανατολή έχει 

τετράφυλλο και παίρνει top στο duplicate αν 

η Δύση έχει 109 ξερά. Παραθέτουμε τις δύο 

υποθετικές κατανομές, στις οποίες το παίξιμο 

του βαλέ από το μορ, στο δεύτερο γύρο του 

χρώματος, δεν χάνει (πρώτο διάγραμμα) και 

κερδίζει (δεύτερο διάγραμμα).  

10862 AΔ 
Β

 
Ν

 Α

J753

KQ94

Αν η Δύση δεν παίξει το οκτώ όταν παιχθεί 

μικρό ατού προς το ρήγα του μορ, η άμυνα 

δεν έχει ελπίδα για δεύτερη λεβέ.  

Εδώ λείπει ο ρήγας στον εκτελεστή. Και πάλι 

η Δύση πρέπει να παίξει το οκτώ, δίνοντας 

την εντύπωση ότι η Ανατολή έχει Κ1062.

Ο επόμενος συνδυασμός είναι λίγο διαφο-

ρετικός. 

10862 KΔ 
Β

 
Ν

 Α

J753

AQ94

6 A1082Δ 
Β

 
Ν

 Α

Q954

KJ73

Εδώ ο αμυνόμενος που κρατάει τα κρίσιμα 

φύλλα παίζει τέταρτος, έχει όμως την ευ-

καιρία για ένα εντυπωσιακό falsecard. Όταν 

ο εκτελεστής παίξει μικρό φύλλο προς το 

ρήγα, η Ανατολή πρέπει να παίξει το οκτώ! 

Ίσως ο εκτελεστής κάνει λάθος στη συνέχεια 

και φοβούμενος ότι το 8 είναι σόλο παίξει 

μικρό προς την Ντάμα ενώ αν ο αμυνόμενος 

πάρει τον άσσο στον πρώτο γύρο, τον ανα-

γκάζει να παίξει σωστά. 

Παρόμοιο falsecard μπορεί να γίνει και με 

Κ108x πίσω από ΑJx(x) ή ΑQx(x), όπως στο 

διάγραμμα:

6 K1083Δ 
Β

 
Ν

 Α

J9542

AQ7

x K10xxΔ 
Β

 
Ν

 Α

QJxx

A98x

Σύμφωνα με την Εγκυκλοπαίδεια του 

μπριτζ το καλύτερο παίξιμο του εκτελεστή, 

προκειμένου να πραγματοποιήσει μάξιμουμ 

αριθμό λεβέ, είναι να ξεκινήσει με τη ντάμα. 

Αν χάσει, πρέπει να εισπράξει τον άσσο. Αν 

η ντάμα σκεπαστεί από το ρήγα, πρέπει να 

παίξει το εννέα και να κάνει την εμπάσα του 

δέκα. Αν η ντάμα κρατήσει, πρέπει να παίξει 

μικρό προς το εννέα. Όλα αυτά ισχύουν αν 

οι αμυνόμενοι παίξουν τέλεια που σημαίνει 

ότι, αν η Δύση έχει Κx, πρέπει να σκεπάζει 

στο 1/3 των περιπτώσεων και αν η Ανατολή 

έχει Κ10xx, πρέπει να παίρνει με το ρήγα στο 

1/3 μόνο των περιπτώσεων.   

Μερικά falsecards είναι πιο πιθανό να ‘πιά-

σουν’ σε αγώνες ζευγών (matchpoints), 

αφού οι εκτελεστές είναι πρόθυμοι να πά-

ρουν λελογισμένο ρίσκο προκειμένου να 

κάνουν μια λεβέ παραπάνω.   

Q1095 2Δ 
Β

 
Ν

 Α

AK84

J763

10 Q952Δ 
Β

 
Ν

 Α

AK84

J763

109 Q52Δ 
Β

 
Ν

 Α

AK84

J763

Τέλος θα παραθέσουμε μια ολόκληρη δια-

νομή με ένα τελείως διαφορετικό -και πιο 

σπάνιο- falsecard που έχει σαν βάση το συν-

δυασμό Q109x. 

# AJ
$ 432
^ Q7654
& A95

# Q1093
$ QJ10
^ KJ3
& 876

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 2
$ 9765
^ A1098
& J432

# K87654
$ AK8
^ 2
& KQ10

Ο εκτελεστής εμπασάρει τη ντάμα. Το οκτώ 

από την Ανατολή είναι το μόνο φύλλο που 
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Υποχρεωτικό
και μη υποχρεωτικό false card ÉóôïñéêÝò ¢ìõíåò

# Q10985
$ 32
^ A8
& AJ42

# A42
$ Q10975
^ 752
& 83

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# J63
$ KJ4
^ KQJ96
& 97

# K7
$ A86
^ 1043
& KQ1065

B-N στη 2η Μοίρασε ο B 

Από τους πρόσφατους 49ους Πανευρωπαϊκούς αγώνες 
που έγιναν στο Πο της Γαλλίας και την συνάντηση Αγγλίας 

– Τουρκίας του προκριματικού σταδίου είναι η διανομή του 
τεύχους αυτού. 

Όλοι στη 2η Μοίρασε ο Ν   
Αντάμ: $10

          

Το ζευγάρι της τουρκικής ομάδας, παίζοντας με 

τα φύλλα Βορρά –Νότου, κατάφερε να αποφύγει 

την παγίδα του να παίξει 3ΧΑ, τα οποία είναι 

καταδικασμένα με οποιαδήποτε αντάμ σε 

κόκκινο χρώμα. Αντ΄ αυτού κατέληξε στα 5&, 

τα οποία φαίνονται πολύ ανώτερο συμβόλαιο με 

όλα τα φύλλα ανοικτά. Πράγματι ο εκτελεστής, 

αφού κερδίσει αμέσως την αντάμ, θα κατέβει 

στο μορ με ατού και θα παίξει πίκα προς το 

Ρήγα τινάζοντας τον #Α της Δύσης. Μετά θα 

συνεχίσει παίρνοντας δεύτερο γύρο ατού και 

– με τις πιθανότητες- με Ντάμα και 10#. Όταν 

εμφανιστεί ο Βαλές δεν θα έχει πλέον πρόβλημα 

αν θα «τρέξει» το #10 ή όχι. Θα κόψει στο χέρι 

του και στις 2 καλές πίκες του μορ θα πετάξει τα 

δύο καρά του χεριού του. 

Ώστε το συμβόλαιο είναι «καταδικασμένο» να 

βγει; Όχι, το αντίθετο, αφού στη θέση της Δύσης 

καθόταν ένας από τους καλύτερους Ευρωπαίους 

παίκτες, ο Justin Hackett. Όταν ο εκτελεστής 

έπαιξε το #5 για τον Ρήγα ο Hackett άφησε 

έξω τον Άσσο του, χωρίς δισταγμό. Μοιραία 

ο εκτελεστής έπαιξε και δεύτερη πίκα, από το 

χέρι του για το 8. Η Ανατολή πήρε τον Βαλέ 

και γύρισε καρό, που κέρδισε αμέσως ο Νότος 

και μάζεψε τα υπόλοιπα ατού της άμυνας, 

καταλήγοντας στο μορ. Η θέση τώρα είναι η εξής 

(διάγραμμα αριστερά):

Ο εκτελεστής χρειάζεται να μετράρει 2 πίκες 

στο μορ, αφού πρέπει να ξοφλήσει 2 καρά. Έχει 

την επιλογή είτε να κόψει μια πίκα στο χέρι 

του είτε να κάνει ruffing finesse, αφήνοντας 

την να τρέξει. Όμως το παίξιμο της άμυνας έχει 

«μαρκάρει» την Ανατολή με τον #Α. Έτσι, όταν 

στην #Q του μορ η Ανατολή έβαλε το #6, ο 

εκτελεστής με σιγουριά την άφησε να τρέξει. 

Αποτέλεσμα 2 μέσα και την επόμενη φορά θα 

προβληματιστεί περισσότερο!  

# Q109
$ -
^ 8
& J4

# A
$ Q75
^ 75
& -

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 6
$ J
^ KJ96
& -

# -
$ 6
^ 104
& K105

Το συμβόλαιο είναι τέσσερις πίκες, μετά 

από άνοιγμα και επαναδήλωση στις πίκες 

του Νότου. Η Δύση βγαίνει τη ντάμα κούπα, 

ο Νότος πιάνει με τον άσσο και παίζει πίκα 

προς τον άσσο-βαλέ του μορ.  Η Δύση, η 

οποία πιθανολογεί ότι ο Νότος έχει ρήγα 

εξάφυλλο ατού, βλέπει ότι είναι καταδι-

κασμένη αν παίξει το τρία. Είναι σχεδόν 

βέβαιο ότι  ο εκτελεστής θα βάλει το βαλέ 

από το μορ. Αν όμως η Δύση βάλει το 10 

ή το 9, είναι  πιθανό να θεωρήσει ο Νότος 

ότι είτε είναι ξερό, οπότε πρέπει να πάρει 

τον άσσο και να αφήσει να ‘τρέξει’ ο βαλές 

στη συνέχεια, χάνοντας μόνο μια λεβέ και 

βγάζοντας το συμβόλαιό του (αφού χάνει 

μόνο δύο λεβέ στα άλλα χρώματα), είτε ότι 

η Δύση έχει 109 ξερά και η Ανατολή Q32, 

οπότε με το ίδιο παίξιμο δεν χάνει καμία 

λεβέ στα ατού. Αφήνουμε σαν άσκηση στον 

αναγνώστη να εφαρμόσει τον κανόνα του 

πολλαπλασιασμού των πιθανοτήτων, τον 

οποίο αναλύσαμε στο προηγούμενο τεύχος 

και να βρει το σωστό παίξιμο του εκτελεστή 

αν η Δύση παίξει το εννέα ή το δέκα.   

Με αυτούς τους ενδιαφέροντες, πιστεύου-

με, συνδυασμούς, συμπληρώνονται όλες οι 

οικογένειες των mandatory falsecards που 

μας απασχόλησαν από αυτή τη στήλη ξε-

κινώντας από το τεύχος Μαρτίου-Απριλίου 

του 2007. Στο επόμενο τεύχος θα συνεχί-

σουμε με άλλα deceptive plays της άμυνας. 

Justin Hackett

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το 

καλοκαίρι με τον Ι. Μηλιτσόπουλο, και πα-

ρόντες το δικηγόρο του, την κ.  Ντάλια Παπαδά-

κη, τον κ. Νίκο Καραμανλή και τον Πρόεδρο της 

ΕΟΜ,  αποφασίστηκε από κοινού να σταματή-

σουν τα δικαστήρια και να κλείσουν όλες οι εκ-

κρεμείς υποθέσεις με αμοιβαίες υποχωρήσεις. 

Η απόφαση αυτή εκπορεύεται από την επιθυμία 

των εμπλεκομένων μερών να προχωρήσει το 

Αγωνιστικό Μπριτζ χωρίς αντεγκλήσεις, ενω-

μένο με όλες του τις δυνάμεις και το ανθρώπινο 

δυναμικό του έχοντας στόχο τη διάδοση, τους 

Νέους και τη σύμπνοια, που κρίνεται απαραίτη-

τη για τους σημαντικούς αυτούς στόχους προό-

δου που επιβάλλεται να επιτελέσει.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την συνάντηση 

το κλίμα ήταν ιδιαίτερα συναινετικό και το Δ.Σ. 

της ΕΟΜ χαιρετίζει τις προθέσεις της πλευράς 

Μηλιτσόπουλου.

Επαναβεβαιώνεται, λοιπόν, η ρήση ότι στο Ελ-
ληνικό Μπριτζ δεν περισσεύει κανείς. 
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# K742
$ 8
^ 87532
& 1098

# J53
$ Q97653
^ AKQJ
& -

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AQ10
$ J42
^ 10964
& 643

# 986
$ AK10
^ -
& AKQJ752

Καλλιτεχνικό ìðñßôæ

Η λύση του προηγούμενου προβλήματος

# J 
$ AK2 
^ A943
& KJ1087

# 10543
$ 10987
^ J876
& 5

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Q872
$ 6
^ Q10
& Q96432

# AK96
$ QJ543
^ K52
& A

Αρκετά δύσκολο πιστεύω ότι είναι το 

πρόβλημα του τεύχους αυτού.

Καλή επιτυχία. 
Συμβόλαιο: 7$
Αντάμ: $10 

# K74
$ -
^ 8
& -

# J53
$ Q
^ -
& -

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AQ10
$ -
^ -
& 6 (ή το 4
       ή το 3)

# 986
$ -
^ -
& 2

Ένα ωραίο κλείσιμο 
ήταν η λύση του 
προηγούμενου 
προβλήματος, την 
οποία βρήκαν πολλοί 
από τους αναγνώστες. 
Για να πετύχουμε 
το κλείσιμο αυτό 
θυσιάζουμε μια λεβέ 
στα ατού, παίρνοντας 
σαν αντάλλαγμα δυο 
λεβέ, μια στις πίκες και 
μια στα καρά. 

Κόβουμε την λεβέ της αντάμ στο χέρι μας 

με ονέρ.  Κατεβαίνουμε στο μορ   δυο φο-

ρες, μια παίζοντας   το &7 και μια το &5 και 

κόβουμε άλλα 2 καρά με μεγάλα ατού. Παί-

ζουμε Άσσο – Ρήγα κούπα και διώχνουμε 

μια πίκα από το μορ. Στη συνέχεια το $10  

που κόβουμε και πάλι καρό που κόβουμε 

στο χέρι, επίσης με μεγάλο ατού. Στο σημείο 

αυτό η θέση είναι η εξής:

Συμβόλαιο: 5&

Αντάμ: ^A 

Παίζουμε από το χέρι μας το &2, που τόσο 

προσεκτικά φυλάξαμε, διώχνοντας από το 

μορ μικρή πίκα. Η Δύση κερδίζει την λεβέ 

αλλά είναι τώρα υποχρεωμένη να παίξει 

από τον #Α, δίνοντάς μας δυο λεβέ, με τον 

#Κ και το καλό καρό στο μορ.   Εναλλακτικά, 

μπορούσαμε να κατέβουμε τη μια φορά στο 

μορ κόβοντας τον $Κ. Φυσικά εάν η Ανατο-

λή είχε στα ατού της το &2 θα μπορούσε να 

αμυνθεί στα σχέδιά μας ξελιμάροντας τα 

μεγαλύτερα ατού της!

Σωστές λύσεις απέστειλαν οι: Κώστας Γεωρ-

γίου, Μαρία Δελβερούδη, Ιωσήφ Δριδάκης, 

Δημήτρης Καμενόπουλος, Πάνος Καρου-

σάκης Φράνκο Κιαρούτζι, Γιώργος Κότσης, 

Κώστας Κούρκουλας, Θεόδωρος Κρικώνης, 

Κώστας Λυμπέρης, Κώστας Μπαρμπαρού-

σης, Χαράλαμπος Παπαδάκης, Δήμητρα 

Παπακωνσταντίνου, Ερμόλαος Φαίδας, Μά-

νος Χαζηράκης,

Λ.Ζ.
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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 Βασίλης 
Βρούστης και Λευτέρης Χαρωνίτης, που πρώτευσαν 
στη βαθμολογία  του προηγούμενου διαγωνισμού.

Πρόβλημα 1ο 

Το μόνο πρόβλημα του τεύχους αυτού που κατέληξε 
σε μεγάλη πλειοψηφία του πάνελ υπέρ μιας απάντη-
σης. Έχουμε εξάφυλλο καλό χρώμα και έναν Άσσο 
εξωτερικό. Δεν έχουμε αγοράσει καθόλου  μέχρι 
στιγμής και ο σύντροφος μας καλεί  να  το κάνουμε 
στην κλίμακα 4, δείχνοντάς μας έτσι πολύ καλό χέρι.  
Προσωπικά πιστεύω ότι ακόμα και η αγορά 5^ 
μπορεί να αποδειχθεί λίγη και να χάσουμε το σλεμ 
απέναντι σε ένα ταιριαστό χέρι. Δεν έχουμε όμως 
καλύτερη εναλλακτική και σε κάθε περίπτωση δεί-
χνουμε σχετική δύναμη, οπότε ο σύντροφος μπορεί 
να δηλώσει σλεμ αν έχει τα κατάλληλα κοντρόλ. Στην 
περίπτωση αυτή θα τα βγάζουμε σίγουρα.
Η εναλλακτική 4# μπορεί να γίνει και με 13 λιμά 
και άλλωστε δεν έχει νόημα, αφού παίζουμε αγώνα 
ομάδων. Όσο για το πάσο στο κοντρ δεν νομίζω ότι 
συζητιέται, όταν οι αντίπαλοι μπορεί να μας τα βγά-

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%

5^ 10 12 41%

4# 7 2 29%

4^ 5 12%

πάσο 4 18%

ζουν (ή να μπαίνουν μια μέσα) και εμείς να βγάζουμε 
σλεμ.
Μ.Καραμανλής: 5^. Μπορεί να χάσουμε κανα 

σλεμ αλλά χωρίς βέβαιο κοντρόλ στα σπαθιά (αν 

και πάρα πολύ πιθανό) και με τους αντιπάλους να 

μας έχουν φάει όλο τον αγοραστικό χώρο είναι δύ-

σκολο να το ψάξουμε. Η επιλογή μεταξύ πικών και 

καρών είναι παραπλανητική, μιας και έχουμε 9 ή 

10 φύλλα στα καρά και ο φόβος να κακοστέκουν οι 

πίκες κάνει κατά την γνώμη μου την αγορά 4 πίκες 

κατά πολύ χειρότερη, σε αγώνα ομάδων.

Δ. Διονυσόπουλος: 5^. Αποφεύγω την αρχι-

κή παρόρμηση να πω 4# για δύο λόγους: 1) Ο 

σύντροφος ‘υποχρεούται’ από την αγορά να έχει 

τουλάχιστον 3φυλλη υποστήριξη και στα δύο άλλα 

χρώματα, αλλιώς θα είχε αγοράσει το 2ο χρώμα 

του ή θα είχε επαναδηλώσει τη μονοχρωμία του. 

Απέναντι π.χ. σε ΚQxxx, AKxx, Kxx, x τα 5^ είναι 

σαφώς καλύτερο συμβόλαιο από τις 4#.

2) Με τα 5^ δείχνω ‘ σημεία ζωής ’ και αφήνω το 

ενδεχόμενο του σλεμ ανοιχτό. Οι 4# από μέρους 

μου θα μπορούσαν να είναι και απλή επαναφορά 

με πολύ αδύνατο χέρι. Αν ο συμπαίκτης έχει κάτι 

σαν KQJxx, Axxx, AKx, x, το σλεμ είναι τραβηχτό.

Λ.Χαρωνίτης: 5^. Και ελπίζω να μην χάνω τα 

6… Δυστυχώς μας φράξανε, οπότε αγοράζω αυτό 

που λογικά βγάζω.

Α.Καπαγιαννίδης: 5^. Το χέρι έγινε πια πολύ 

δυνατό.

Σ.Λιαράκος: 5^. Συντηρητικά προς το παρόν 

αλλά μην ξεχνάμε οτι υπάρχει και ο σύντροφος. 

Με τα 5 καρά δείχνουμε περίπου τις αξίες μας και 

το χρώμα μας (ότι ίσα- ίσα δεν είχαμε να πούμε 2 

καρά στην παρεμβολή).

Ας δούμε και τη μοναδική εναλλακτική που πρό-

τεινε το πάνελ:

Φ.Σκουλαρίκης: 4#. Νομίζω είναι και θέμα 

έμπνευσης εδώ, όμως το μόνο σίγουρο είναι ότι 

δεν μπορώ να πω 4^ (παραείναι λίγο γι’ αυτό που 

έχω). Από την άλλη, δεν θέλω να πω 5^ επειδή 

μπορεί εύκολα το κοντρ να μην διαθέτει και τόσο 

καλή υποστήριξη στο χρώμα (π.χ. 5422), οπότε 

το επίπεδο 5 μπορεί να είναι πολύ. Ελπίζω ότι το 

2φυλλο πίκα που έχω σε συνδυασμό με το 2φυλλο 

σπαθί θα επιτρέψει να μη χάσουμε το κοντρόλ.

Ακόμα και με πολύ καλές πίκες στο σύντροφο υπάρ-
χει κίνδυνος να μπεις μέσα. Το χειρότερο πάντως 
πιστεύω είναι ότι κρύβεις τη δύναμη του χεριού σου 
και το μακρύ σου χρώμα. 

Πρόβλημα 2ο

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%

4^ 10 8 29%

4# 9 6 71%

# A7
$ 972
^ QJ9643
& 43

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος

  1# 2&
πάσο 4& κοντρ πάσο
;

# J1053
$ KQ85
^ K87
& 52

B

N
A∆

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

Æåýãç – ÁÄ óôç äåýôåñç

OìÜäåò – ÁÄ óôç äåýôåñç

* προτασιακό

Ομολογώ ότι είναι μια από τις πολύ λίγες περιπτώ-
σεις που το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας του πάνελ 
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με εξέπληξε. Έχουμε αγοράσει 3 πίκες με εντελώς 
μίνιμουμ για αυτή την αγορά χέρι, χωρίς Άσσο και 
χωρίς μεγάλο ονέρ στα ατού, δηλαδή δεν έχουμε 
καμία key card! Αν το κιουμπίντ είναι υποχρεωτικό 
με αυτό το χέρι τότε θα παίξουμε πολλές φορές στο 
επίπεδο 5, ακροβατώντας μεταξύ του μπουκ και του 
μια μέσα. Με ένα χέρι π.χ. απέναντι #AKxxx, $-, 
^QJ10, &AJ10xx δύσκολα θα σταματήσουμε κάτω 
από το σλέμ αν κάνουμε κιουμπίντ 4^, τη στιγμή 
που οι 5# θέλουν καλή συμπεριφορά στα ατού για 
να βγουν. Άλλωστε ο σύντροφος είδε ότι αγοράσαμε 
3# και είναι σε θέση να κρίνει.
Γ. Ρούσσος: 4#. Τι περισσότερο έχω από την 

αγορά μου; Αν αρκούν στον σύντροφο οι δυο κόκ-

κινοι Ρηγάδες για σλεμ, ας ξαναγοράσει 5&.

Α. Σαπουνάκης: 4#. Το χέρι μου είναι minimum 

με κακά ατού. Αν ο σύντροφος έχει κάποιο σόλο 

σε κόκκινο χρώμα σίγουρα οι αξίες μου δεν δου-

λεύουν.

Μ. Βλαχάκη: 4#. Με την αγορά 3 πίκες δεν νο-

μίζω να δείχνω κάτι λιγότερο από αυτά.

Π. Αγγελόπουλος (αναγν.): 4#. Ενώ έχω κο-

ντρόλ κούπα και καρό, προτιμώ να μην τα δηλώ-

σω γιατί για να έχουμε σλεμ πρέπει ο σύντροφος 

να έχει τουλάχιστον 5 από τους 6 άσσους και στην 

περίπτωση αυτή έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει 

την αγορά.

Α. Αθανασιάδης: 4#. Θα μπορούσα να κάνω 

ένα κιουμπίντ αλλά χωρίς Άσσο δεν το συνηθίζω. 

Εξ άλλου έχω το ελάχιστο από όσα έχω δείξει. 

Ας δούμε όμως και τις αιτιολογίες των πλειοψηφή-
σαντων: 
Σ.Λιαράκος: 4^. Θα συνεργαστώ στα κιουμπίντ 

παρόλο το μίνιμουμ.

Λ.Χαρωνίτης: 4^. Αν και δεν μ ‘αρέσει το χέρι 

μου καθώς το σλεμ φαντάζει μάλλον απίθανο. Το 

θέμα είναι ότι το 4# στο σύστημα αρνείται κο-

ντρόλ στα κόκκινα και ο σύντροφος θα θεωρήσει 

ότι έχω διαφορετικό χέρι.

Φ.Σκουλαρίκης: 4^. Ναι, είμαι μάλλον 

minimum - όμως ο συμπαίκτης δεν αγόρασε 

3ΧΑ, άρα μάλλον έχει κατανομή (και όχι μόνο 

φύλλο), έτσι αν το 4& είναι κοντό υπάρχουν 

πάμπολλα χέρια με τα οποία θα είναι τραβηχτό 

το σλεμ. Πάντως δεν θεωρώ αμάρτημα το να 

πω και 4#.

Το κοντό σπαθί στα 2 λιμά μοιάζει λίγο παραγ-
γελία. Το πιθανότερο να είναι κοντός σε άλλο 
χρώμα, οπότε…
Α.Καπαγιαννίδης: 4^. Δεν έχω κανένα λόγο 

να ντρέπομαι.

Γ.Προκοπίου: 4^. Όποιος αρνηθεί το cue-bid 

στα καρά πώς θα δικαιολογηθεί αργότερα όταν 

ο απέναντι βρεθεί π.χ. με ΑΚxxxx - x - AQxxx 

- A;

 Προς θεού. Υπάρχει άνθρωπος που δεν θα συ-
νεχίσει στο επίπεδο 5 (τουλάχιστον) με αυτό το 
χέρι; 

Πρόβλημα 3ο

Να και μια φορά που το κιουμπίντ όχι μόνο δεν 
ήταν η επιλογή της πλειοψηφίας αλλά τερμάτισε και 
τελευταίο στη σειρά των απαντήσεων. Στη διανομή 
αυτή σίγουρα δεν υπάρχει ικανοποιητική αγορά. 
Έτσι άλλοι πήραν τον αισιόδοξο δρόμο (3ΧΑ, 2#) 
και άλλοι, περισσότεροι, τον απαισιόδοξο (2ΧΑ, 
3&).  Η ευέλικτη αγορά 3&, που είναι βέβαια πολύ 
ενθαρρυντική αλλά όχι φόρσινγκ, επικράτησε τόσο 
στο πάνελ όσο και στους αναγνώστες. Ας δούμε 
γιατί: 
Φ.Σκουλαρίκης: 3&. Κάτι δεν μου αρέσει στο 

χώρο των ... κουπών, και επίσης η μανς είναι στην 

πρώτη - έτσι αποφεύγω προς το παρόν τα ΧΑ. Αν 

ο συμπαίκτης έχει λίγο φύλλο θα βρούμε και μετά 

τα 3ΧΑ, όμως μπορεί και να βρούμε επίσης έτσι τα 

5&, που ίσως να είναι καλύτερα.

Γ.Προκοπίου: 3&. Με πόνο καρδιάς δεν αγορά-

ζω 2ΧΑ. Το πρόβλημα είναι ότι ο συμπαίκτης μου 

δεν έχει τετράφυλλο στις κούπες, κάτι που κάνει 

πλέον πολύ πιθανό το γεγονός η Δύση να κρατάει 

πεντάφυλλο εκεί.

Δ. Διονυσόπουλος: 3&. Δεν έχουμε κανένα 

λόγο να πούμε απ’ ευθείας 3ΧΑ και να χάσουμε τις 

5 πρώτες από κούπα. Αν ο σύντροφος ‘πιάνει’ στην 

κούπα, μπορεί ακόμα να μας ρωτήσει για κράτημα 

στην πίκα, αγοράζοντας 3#.

Μ.Βλαχάκη: 3&. Θεωρητικά έχω 8 μπάζες. Με 

την αγορά 3& είμαι πιο κοντά σε αυτό που έχω 

ενώ ζητώ από τον συμπαίκτη κάτι πολύ λίγο για 

τα 3ΧΑ. Η ερώτηση είναι τι θα κάνω στα 3^. Θα 

πασάρω ελπίζοντας για το καλύτερο.

Γ. Παπακυριακόπουλος: 3&. Θα ήθελα να πω 

3ΧΑ αλλά φοβάμαι τις κούπες.

Ακόμα και συ! Όμως η αντάμ κούπα δεν είναι καθό-
λου εύκολη από αριστερά μας. Το πιο πιθανό είναι 
να ανταμάρει το μαζέρ του ανοίξαντα. Άλλωστε, μη 
ξεχνάμε, ξεκινήσαμε την αγορά με κοντρ, πάνω στη 

1#,  αγορά που δείχνει συνήθως κούπες. 
Α. Σαπουνάκης: 3ΧΑ. Οι εναλλακτικές μου αγο-

ρές 2ΧΑ ή 3& δεν θα πείσουν τον σύντροφο να 

αγοράσει με τον ^Κ ή τον $Α μόνο στα φύλλα 

του. Υπάρχει βέβαια ο κίνδυνος της αντάμ κούπα. 

Ο σύντροφος πρέπει να έχει το πολύ τρεις κούπες, 

αφού δεν τις αγόρασε και αν δεν κρατάει θα ελπί-

ζω στο 4-4 στους αντιπάλους. Θα προτιμήσω την 

επιθετική αγορά 3ΧΑ με δεύτερη την αγορά 3& 

που κερδίζει όμως σε πολλές περιπτώσεις.

Μ. Γκανής (αναγν.): 3ΧΑ. Μπορεί να μην ακούγε-

ται επιστημονικό αλλά με 8 λεβέ στο χέρι με δε-

δομένη την αντάμ πίκα δεν μπορώ να αντισταθώ 

στον πειρασμό.

Α.Φίλιος: 2ΧΑ. Τυπική αγορά. Και τα 3ΧΑ μια 

χαρά είναι.

Σ.Λιαράκος: 2ΧΑ. Τουλάχιστον δεν μαρκάρουμε 

την ανταμ κούπα και περιγράφουμε τον γενικό 

τύπο του χεριού μας.

Χ. Σπανός: 2ΧΑ. Νομίζω ότι περιγράφω καλά το 

χέρι μου (19-20π) και έχω σχεδόν 8 λεβέ μόνος 

μου στα ΧΑ. 

Γ. Ρούσσος: 2#. Μάλλον κατευθύνομαι προς 

τα 5&.

Τα 5& είναι πράγματι πολύ πιθανό να είναι η καλύ-
τερη μανς. Το θέμα είναι ότι κάποτε πρέπει και να 
αναφέρουμε το καλό μας χρώμα. Πιστεύω ότι αν τα 
5& βγαίνουν ο σύντροφος θα έχει να αγοράσει κάτι, 
ακόμα και αν πούμε μόνο 3&. Αντίθετα τα 3ΧΑ μπορεί 
να βγαίνουν (έστω και χωρίς αντάμ κούπα) και ο σύ-
ντροφος να πασάρει κάθε προτασιακή αγορά μας. 

Πρόβλημα 4ο

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%

# AK102 
$ 107
^ A3
& AKQ102

B

N
A∆

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

ÏìÜäåò – üëïé óôçí ðñþôç

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%

# 4
$ -
^ ΚJ75
& AQJ106543

B

N
A∆

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

ÏìÜäåò – üëïé óôç äåýôåñç

3& 10 6 24%

2ΧΑ 8 3 41%

3ΧΑ 8 3 18%

2# 7 2 18%

5ΧΑ 10 3 18%

6& 9 3 24%

5$ 9 3 18%

5^ 8 2 6%

5# 8 1 0%

6^ 7 1 6%

πάσο 7 1 12%

κοντρ 6 18%

Μοιάζει με γκουλάς αλλά είναι μια από τις πλέον 
ιστορικές διανομές. Στο επόμενο τεύχος θα δούμε τη 
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δραματική της εξέλιξη. 
Μετά το άνοιγμα 1^ το χέρι μας γίνεται κολοσσός 
και είναι σχεδόν σίγουρο ότι βγάζουμε κάποιο σλεμ. 
Όμως οι αντίπαλοι έχουν διπλό φιτ στα μεγαλύτερα 
χρώματα και είναι απίθανο να μας αφήσουν να παί-
ξουμε στο επίπεδο έξι. Σε παρόμοια χέρια σε αγώνες 
ομάδων το πιο σημαντικό είναι να παίξουμε εμείς  
το τελικό συμβόλαιο καθώς με το να κοντράρουμε 
σίγουρα δεν θα γίνουμε πλούσιοι ενώ υπάρχει πε-
ρίπτωση και να μας τα βγάζουν, έστω και με άτυχη 
αντάμ εκ μέρους μας. Το ίδιο ισχύει βέβαια και αντί-
θετα. Συνεπώς, εάν οι αντίπαλοι συναγωνιστούν στο 
επίπεδο 6 θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να 
πάμε και στα 7, ελπίζοντας είτε ότι τα βγάζουμε, είτε 
σε λάθος αντάμ, είτε ότι οι αντίπαλοι δεν θα το δια-
κινδυνεύσουν και θα συνεχίσουν τον συναγωνισμό. 
Ποικιλία απαντήσεων σε πάνελ και αναγνώστες:
Γ. Παπακυριακόπουλος: 5ΧΑ. Το χέρι είναι πολύ 

άγριο και μπορεί να βγάζουμε 6σπαθια ή καρά, το 

ίδιο και ο αντίπαλος σε πίκες.

Σ.Λιαράκος: 5ΧΑ. Η πρώτη μου σκέψη ήταν τα 

7 σπαθιά αλλά είναι μια αγορά τραπεζιού και όχι 

διαγωνισμού! Με τα 5ΧΑ κρατάμε όλα ανοιχτά και 

μεταφέρουμε και τις αξίες καρό (νομίζω).

Α.Φίλιος: 6&. Αν βρούμε το φιτ καρό η αντάμ 

πίκα και το γύρισμα σπαθί θα μας βάλουν μέσα. Αν 

τα φύλλα είναι ευνοϊκά τα 6& θα βγουν.

Γ. Ρούσσος: 6&. Την κόντρα στις 5# δεν την 

ασφαλίζουν τα Lloyds και τα 6^, με σικάν δεξιά 

μου στα σπαθιά, έχουν λιγότερες πιθανότητες από 

τα 6#.

Α. Αθανασιάδης: 5$. Η αγορά του αντιπά-

λου μου δίνει την ευκαιρία να έχω χωρίς κόστος 

άλλη μια δήλωση για να στείλω κάποια χρήσιμη 

πληροφορία στον σύντροφο... Το πρόβλημα θα 

προκύψει αργότερα εάν οι αντίπαλοι πάνε 6# και 

δεν θα ξέρουμε αν πρέπει να πάμε 7 ή όχι. Για τη 

λύση αυτού του προβλήματος καλύτερη είναι η 

αγορά 6& που καθορίζει τα ατού. Όμως αυτό είναι 

υποθετικό σενάριο και προς το παρόν εκτιμώ ότι 

η αγορά 5$ δίνει πιο χρήσιμη πληροφορία στον 

σύντροφο (αρκεί να μην πασάρει!)

Α. Σαπουνάκης: 5$. Το πάσο του συντρόφου 

είναι φόρσινγκ οπότε ο σύντροφος πρέπει να έχει 

κάποιο φιτ στο σπαθί και καλό χέρι. Η αγορά μου 

δεν δείχνει κούπες, αφού με 4φυλλο κούπα θα 

ξεκινούσα με κοντρ... Έτσι δείχνω πρώτο γύρο 

κοντρόλ στις κούπες και καλώ τον σύντροφο να 

αγοράσει 6 ή 7&.

Προσωπικά, αν υποθέσουμε ότι δεν ήξερα την δια-
νομή, θα ψήφιζα μάλλον υπέρ του 5ΧΑ (φαίνεται και 
από τη βαθμολογία), αν όμως ήταν να κάνω κιου-
μπίντ θα προτιμούσα εκεί που έχω την χανόμενη, 
ώστε να οδηγήσω σε λάθος αντάμ, εφόσον χρειαστεί 
να φτάσω στα 7.
Μ.Βλαχάκη: 5#. Σε τέτοια χέρια είναι ποιος θα 

προλάβει. Το χέρι σίγουρα δεν είναι για άμυνα. 

Έχουμε φιτ καρό το οποίο υποδηλώνεται με την 

αγορά 5# και αυτόνομο χρώμα το οποίο τώρα 

δεν μπορούμε να το ξαναδηλώσουμε. Θα προτι-

μούσα την αγορά 5ΧΑ αν δεν είχα τον &Α σπαθί 

ή αν ήμουν σικάν στην πίκα. Γιατί πάντα σε αυτά τα 

χέρια υπάρχει και η περίπτωση να τα βγάλεις.

Πόσο δίκιο έχεις. Αμείφτηκες  μόνο με …18 imp’s! 
Γενικά, σ’ αυτό το πρόβλημα πολλοί επέλεξαν να 
κρατήσουν κρυφό το χέρι τους προσπαθώντας να 
κλέψουν την αγορά ή να παραπλανήσουν τους αντί-
παλους.
Φ.Σκουλαρίκης: 5^. Με στόχο να πω και 6& 

μετά. Να δούμε σε ποιο επίπεδο θα καταλήξει η 

αγορά, πάντως το σημαντικό είναι να παίξουμε 

εμείς.

Δ. Διονυσόπουλος: 5^. Μετά την αποκαλυπτική 

αγορά του Νότου, το ‘μέσα’ είναι δυστυχώς ορατό 

και πιθανό, αν ο συμπαίκτης μας έχει τουλάχιστον 

2 σπαθιά (αντάμ σπαθί τσάκα, πίκα στο Βορρά και 

σπαθί τσάκα). Από την άλλη μεριά όμως, η αγορά 

δεν πρόκειται να σταματήσει εδώ (ο Βορράς – Νό-

τος είναι στο δρόμο τουλάχιστον για τις 5#)…

Μ.Καραμανλής: πάσο. Είναι από τα χέρια που 

χάνονται και κερδίζονται πολλά imp’s, σίγουρα θα 

φτάσουμε στο έκτο μπορεί και στο έβδομο επίπεδο 

με τέτοια τερατώδη κατανομή, αφού οι αντίπαλοι 

δεν θα παρατήσουν εύκολα την αγορά. Τα επιστη-

μονικά μέσα αποκλείονται και ο καλύτερο τρόπος 

να πάρουμε αργότερα την σωστή απόφαση είναι 

να δούμε την αγορά του συμπαίκτη στην υποχρε-

ωτική του Βορρά, έτσι πάσο και βλέπουμε.

Ν. Παπαδάκης (αναγν.): πάσο. …Πάντως κάποιο 

λάκο έχει η φάβα, για να ξαναμιλάει το Weak χέρι 

στο επίπεδο 5 στη δεύτερη.

Πρόβλημα 5ο

Συνηθισμένο πρόβλημα σε μια συνηθισμένη αγορά 
που είναι μέρος πλέον του φυσικού Μπριτζ. Ο σύ-
ντροφος μας ζητάει υποστήριξη σε ένα χρώμα που 
έχουμε, πράγματι, έναν ιδανικό συνδυασμό μεγά-
λων καρτών. Όμως σχεδόν όλοι οι άλλοι παράγοντες 
είναι αρνητικοί: Μίνιμουμ δύναμη, φρικτά ατού, 
ντάμα 2φυλλη. Πρέπει να αποδεχτούμε την πρότασή 
του, πρέπει να την αρνηθούμε ή πρέπει να κάνουμε 
μια ενδιάμεση αγορά δείχνοντας αμφιβολία. Τυχαία 
έβαλα 2 χέρια: 1) #Kxxx, $AKxx, ^J10x, &xx 2) 
#xxxx, $AKxxx ^xx &Kx. Με το πρώτο η μανς 
δεν έχει καμία ελπίδα, με το δεύτερο (που όμως 
είναι πιο ισχυρό και οριακό, αν θα κάνει πρόταση ή 
θα δηλώσει τη μανς) απλώς παίζεται. Το καλύτερο 
πιστεύω είναι να συνεχίσουμε τη διερεύνηση κάτω 
από τη μανς, εκφράζοντας αμφιβολία. Σεβόμενος 
πάντως την πλειοψηφία, ξεκινάω από αυτήν: 
Α.Φίλιος: 4$. Κυρίως λόγω δεύτερης μανς.

Φ.Σκουλαρίκης: 4$. Αν και μίνιμουμ η υποστή-

ριξη είναι εξαιρετική (ακόμα και με 3 λιμά μπορεί 

να μη χάνουμε λεβέ σε αυτό το χρώμα). Δεν είναι 

ασήμαντο επίσης το γεγονός ότι είμαστε στη 2η σε 

ομάδες.

Λ.Χαρωνίτης: 4$. Καλή υποστήριξη στις πίκες 

με μέτριο χέρι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος χρο-

νοτριβών.

Μ.Καραμανλής: 4$. Υποστήριξη έχουμε στις 

πίκες και στην δεύτερη θα αγοράσουμε την μανς. 

Προτιμώ να μη δώσω σημεία πατήματος στην 

άμυνα, δείχνοντας και τις πίκες σε μία τόσο οριακή 

μάνς, οπότε απλώς την αγοράζω και αναμένω.

Το χειρότερο με την αγορά 3# είναι ότι συγχρόνως 

δείχνει και πολύ καλό χέρι, οπότε, αν η προσπάθεια 

του συντρόφου ήταν για σλεμ και όχι απλώς για 

μανς, μπορεί να τον παρασύρει στην καταστροφή.

Α. Αθανασιάδης: 3#. Παρά τους λίγους πόντους 

η πρόταση του συντρόφου ηχεί ευχάριστα και 

θέλω να πάμε στη μανς στη 2η , αφού έχω τόσα 

ονέρ στο χρώμα του. Τον βοηθάω στις πίκες και ας 

διαλέξει εκείνος που θέλει να καταλήξουμε.

Γ. Προκοπίου: 3#. Δείχνω με ακρίβεια την κατα-

νομή μου. Εναλλακτικά 2ΧΑ, ώστε αν επιλεγούν τα 

3ΧΑ να εισπράξω εγώ την αντάμ.

Μια καλή ιδέα, πράγματι, είναι να κάνουμε πρόταση 
στην πρόταση:
Κ. Δοξιάδης (αναγν.): 2ΧΑ. Θέλω να πάω με αυτό 

που έχω στις πίκες αλλά είμαι μίνιμουμ με κακά 

ατού.

Τ. Μπούρας (αναγν.): 2ΧΑ. Δεν είμαι σίγουρος αν 

αυτό δείχνει αξίες στις πίκες ή στα καρά. Αν και μι-

νιμουμ θεωρώ ότι είναι προτιμότερη αγορά από το 

3$. Σίγουρα δεν αγοράζω 4…

Α. Σαπουνάκης: 3&. Το χέρι μου είναι αδύνατο 

με πολύ καλή υποστήριξη στις πίκες. Επειδή είμα-

στε στη δεύτερη πρέπει να κάνω μια ενδιάμεση 

αγορά.

Αρκεί να μη παρεξηγηθεί, ότι δείχνει 3φυλλο πίκα 
και πασαριστεί. Τέλος ο μόνος που είχε το θάρρος να 

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

B

N
A∆

ÏìÜäåò- ÁÄ óôç äåýôåñç

# AQ107
$ 10875
^ Q5
& A83

*  προτασιακό, ζητά υποστήριξη
στο χρώμα αυτό

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%

4$ 10 6 41%

3# 8 5 12%

3$ 7 1 0%

3& 7 1 0%

4# 5 1 0%

2ΧΑ 7 35%

3ΧΑ 5 12%
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αρνηθεί (και πιθανότατα κέρδισε 6 imp’s):
 Δ. Διονυσόπουλος: 3$. Την υποστήριξη που 

ζητάει ο σύντροφος στην πίκα την έχουμε, όμως, 

πέρα από αυτό, άστα να πάνε. Λέω 3$ και δεν 

είμαι σίγουρος ότι θα τα βγάλουμε… 

Πρόβλημα 6ο

3ΧΑ θα δείξω άλλο χέρι, με λιγότερες αξίας. Απλά 

“παίζω μπάλα”.

Πάντως όλοι οι παραπάνω δεν αναφέρουν σαν εναλ-
λακτική την: 
Γ. Προκοπίου: 4ΧΑ. Δύσκολη απόφαση. Ο συ-

μπαίκτης συνήθως θα ψάχνεται για τα χωρίς ατού. 

Κάποιες φορές όμως θα καίγεται να μάθει αν κρα-

τάω δίφυλλο ονέρ στις κούπες. Τα 4ΧΑ είναι ασφα-

λώς ποσοτική αγορά. Αν ήθελα να ρωτήσω Άσσους 

με ατού τα καρά θα έδινα πρώτα το φιτ.

Γ. Παπακυριακόπουλος: 4ΧΑ. Έχω καλά φύλλα με 

16 πόντους και θέλω να αφήσω ανοιχτή την εναλ-

λακτική του σλεμ αν ο δικός μου έχει φύλλο (δεν 

είναι blackwood).

Α. Φίλιος: 4ΧΑ. Προτασιακό. Δείχνει ανώτερο 

χέρι.

Ενώ, αν θέλεις να ψάξεις το σλεμ, υπάρχουν και άλ-
λες αγορές: 
Μ.Βλαχάκη: 3#. Η αγορά δεν πασάρεται και δεί-

χνει καλύτερο χέρι από το 3ΧΑ.

Γ. Ρούσσος: 4&. Να ακούσω την επόμενη αγορά 

του συντρόφου. 

Αν πάντως δεν θέλεις, αγοράζεις 3ΧΑ και ισχυρίζεσαι 
ότι σου κρύφτηκε ο $Κ. 

Πρόβλημα 7ο

Παρά το δέλεαρ της 2ης μανς, στην πλειοψηφία του 
το πάνελ αποφάσισε να αποφύγει τις κακοτοπιές 
–σε ομάδες- και οι 8 στους 14 αποφάσισαν να μην 
πασάρουν. Είναι πάρα πολύ πιθανό από την αγορά 
ο σύντροφος να έχει σικάν πίκα και αυτό μας οδηγεί 
να παίξουμε εμείς το χέρι και μάλιστα σε χρωματιστό 
συμβόλαιο. Εξάλλου ο σύντροφος βρίσκεται υπό πί-
εση, προφανώς έχει ιδανική κατανομή και το κοντρ, 
παρότι σε υψηλό επίπεδο, δεν δείχνει απαραίτητα 
μεγάλη δύναμη. Αν οι αντίπαλοι μπαίνουν μια μέσα 
κοντρέ (το πιο πιθανό) δεν χάσαμε και τίποτα, αν πα-
ραπάνω τότε βγάζουμε σίγουρα τουλάχιστον μανς. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις προέχει η …ψυχική υγεία 
του συντρόφου.
Α. Σαπουνάκης: 4&. Στα ζεύγη θα έμενα, αλλά 

εδώ το ρίσκο είναι μεγάλο. Ο σύντροφος μπορεί 

λόγω του σχήματός του να κόντραρε όχι πολύ δυ-

νατός και να μας τα βγάλουν.

Μ. Βλαχάκη: 4&. Αν ο συμπαίκτης είναι αδύνα-

τος θα έχει πολύ καλή κατανομή … Αν οι αντίπαλοι 

έχουν αγοράσει παραπάνω από τις δυνατότητές 

τους απλώς θα έχουμε διαφυγόντα στη συγκε-

κριμένη βέβαια διανομή, γιατί πάντα στις ομάδες 

υπάρχουν κι άλλες διανομές.

Γ. Παπακυριακόπουλος: 4&. Είμαι δειλός, δεν 

μένω σε παρτ σκορ κοντρέ σε ομάδες, σε ζεύγη θα 

το σκεφτόμουν σοβαρά.

Μ. Καραμανλής: 4&.Το πάσο στις ομάδες το 

αποκλείω, μιας και ένα παρτ σκόρ κοντρέ αποκλεί-

εται να ευχαριστήσει τους συμπαίκτες. Από δύναμη 

το χέρι μας δεν λέει και πολλά έτσι αγοράζουμε το 

χρωματάκι μας και βλέπουμε.

Ένας από τους λόγους που το πάσο ήρθε δεύτερο 
ήταν ότι αρκετοί – όχι όλοι- που το προτίμησαν, εξέ-
φρασαν αμφιβολία για την επιλογή τους: 
Δ. Διονυσόπουλος: πάσο. Στο χαρτί πιο αβασάνι-

στα από ότι στο τραπέζι.

Σ.Λιαράκος: πάσο. Και όσα πάρουμε (αν πάρουμε, 

χεχε).

Γ. Ρούσσος: πάσο. Τίποτα δεν είναι σίγουρο. Ούτε 

ότι δεν βγάζουμε 7&, ούτε ότι βγάζουμε 3ΝΤ.  Το 

μόνο σίγουρο είναι ότι θα εισπράξω 500. 

Κ. Δοξιάδης (αναγν.): πάσο. Δώσε 10…

Αμ δε...
Λ.Χαρωνίτης: πάσο. Και αντάμ σπαθί. Λογικά τα 200 

είναι σίγουρα ακόμη και με 6-3 φίτ απέναντι. Σε περί-

πτωση που ο εκτελεστής είναι κοντός στο σπαθί και τα 

σπαθιά τρέχουν θα γράψουμε μεγάλο νούμερο.

Οι αντίπαλοι είναι στη δεύτερη (εναντίον πρώτης) και 
αν είναι σοβαροί έχουν πράγματι 6-3 φιτ. Εξάλλου οι 
τσάκες στη περίπτωση αυτή δεν είναι σίγουρο ότι 
ευνοούν την άμυνα.  Μάλλον θα τον βοηθήσουν να 
μας κλείσει στα ατού.
Γ. Προκοπίου: 3ΧΑ. Αν μη τι άλλο οι πίκες είναι 

προστατευμένες! Αν φάω βέβαια κόντρα θα τη 

σεβαστώ και θα διαφύγω στα σπαθιά.

Α. Αθανασιάδης: 3ΧΑ. Δοκίμασα πολλά πιθανά χέ-

ρια στον σύντροφο και στα περισσότερα καταλήγω 

ότι θα μπούνε τουλάχιστον μια μέσα. Όμως μπορεί 

κάτι να συμβεί και δεν θέλω να βρίσκω δικαιολογίες 

για – 730 σε ομάδες. Έτσι αποφασίζω να μιλήσω. 

Θεωρώ ότι έχω 2 εναλλακτικές: 3ΧΑ και 4&. Προ-

τιμώ τα 3ΧΑ γιατί και είναι μανς και μπορεί να βγουν 

εύκολα, αν εκμεταλλευτώ τα σπαθιά μου… 

 Πρόβλημα 8ο

# Α106532
$ Κ9
^ Q6
& AK9

B

N
A∆

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

2# πάσο 3^ πάσο

; 

Æåýãç – üëïé óôç äåýôåñç

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

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%

3$ 10 6 24%

4ΧΑ 8 3 0%

4& 7 2 18%

3ΧΑ 6 2 53%

3# 6 1 0%

6$ 5 6%

Έχουμε ισχυρό χέρι που δεν έχουμε ακόμα δείξει και 
γι’ αυτό η αγορά 3ΧΑ, παρά τους συγκεντρωμένους 
πόντους στο σπαθί, τζογάρει πολύ, αφού εύκολα 
μπορεί να χαθεί κάποιο σλεμ. Καλό είναι να παίζουμε 
την αγορά 4ΧΑ, μετά από αγορά 4ου χρώματος σαν 
ποσοτική και πράγματι αρκετοί από το πάνελ την επέ-
λεξαν. Η πλειοψηφία πάντως διάλεξε το καθυστερη-
μένο φιτάρισμα στις κούπες με Κx  που, πιθανότατα, 
διερευνά καλύτερα κάθε περίπτωση σλεμ.
Σ.Λιαράκος: 3$. Η τέλεια στιγμή να δώσουμε 

το δίφυλλο ονερ. Τα ονέρ σπαθί μπορεί να περι-

μένουν.

Φ.Σκουλαρίκης: 3$. Τα φύλλα μου μοιάζουν να 

ταιριάζουν για χρωματιστό, και δεν βλέπω λόγο 

για να κλείσω την αγορά με 3ΧΑ (που συνήθως θα 

ακούγεται πολύ αποθαρρυντικό για το συμπαίκτη). 

Έτσι αφήνω όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Α. Σαπουνάκης: 3$. Ο σύντροφος γνωρίζει ότι 

έχω δίφυλλο κούπα επειδή δεν τον φιτάρισα προ-

ηγουμένως. Βέβαια του κρύβω το διπλό κράτημα 

στο σπαθί αλλά νομίζω ότι με τις συγκεκριμένες 

αξίες μου και τη διχρωμία του συντρόφου είναι 

καλύτερα το χρωματιστό συμβόλαιο.

Δ. Διονυσόπουλος: 3$. Πιο ευέλικτη αγορά από 

το 3ΧΑ. Αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά και δε 

λιμιτάρει το χέρι μου.

Τ. Πουρναράς (αναγν.) 3$. Το μη χείρον. Με το 

# Q1032
$ 73
^ 83
& KJ762

B

N
A∆

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

ÏìÜäåò – BN óôç äåýôåñç

* weak - two

4& 10 6 0%

πάσο 9 6 71%

3ΧΑ 8 2 12%

4# 5 18%

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%

# 6
$ Q108752
^ A
& KJ973

B

N
A∆
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Απαντήσεις 52ου διαγωνισμού

μο και ξεσκαρτάρισμα).  Ας δούμε τις απαντήσεις:: 
Α. Σαπουνάκης: &x. Η αγορά του αντιπάλου 

στηρίζεται προφανώς και σε πλευρικό χρώμα 

καρά. Έτσι θα επιτεθώ γρήγορα στα σπαθιά όσο 

έχω τον ^Α. Υπάρχει βέβαια και μια άλλη σκέψη, 

λιγότερο όμως πιθανή, ο σύντροφος να έχει το J 

τετράφυλλο καρό και όχι Q σπαθί όπου τότε πρέπει 

να βρω το ^Α για να μην κλειστώ.

Δ. Διονυσόπουλος: &x. Μπάζα κούπα στον 

ορίζοντα δε βλέπω. Βγαίνω επιθετικά, πριν μου 

ξηλώσουν τον Άσσο καρό.

Φ.Σκουλαρίκης: &x. .. Έτσι μένουν δύο πλάνα: 

1) Αντάμ τον ^Α ώστε να μην κινδυνεύω με end-

play, και 2) αντάμ σπαθί διεκδικώντας να ανοίξω 

μία μπάζα σπαθί πριν ο εκτελεστής μετράρει τα 

καρά του (αν βέβαια έχει μακριά καρά). Δεν έχω 

μεγάλες βεβαιότητες, όμως μάλλον το 2ο μου φαί-

νεται πιο πιθανό.

Σ.Λιαράκος: &x. Επιθετικά στο μόνο χρώμα που 

ελπίζω για την 2η μπάζα μας.

Πράγματι ίσως εκεί είναι η μόνη ελπίδα. Το θέμα εί-
ναι με πιο τρόπο θα κάνουμε αυτή τη μπάζα. 
Α. Αθανασιάδης: ^Α. Υπάρχουν δυο σκέψεις: 

Η μια είναι να εισπράξω τον ^Α και να περιμένω 

υπομονετικά τον αντίπαλο να κινήσει μόνος του τα 

σπαθιά. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγω το πιθανό 

κλείσιμο όταν πάρω χέρι με τον ^Α. Η 2η είναι να 

βγω επιθετικά σπαθί προσδοκώντας την &Q στον 

σύντροφο…

Μ. Καραμανλής:^Α. Η αντάμ σπαθί κερδίζει 

όταν είναι ανάγκη να ελευθερώσουμε μια μπάζα 

στα σπαθιά, πριν μετράρει τα καρά του ο εκτελε-

στής, ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις δίνει τις 

χειρότερες προοπτικές στην άμυνα αφού το κλείσι-

μο στα καρά είναι σχεδόν βέβαιο και πολύ πιθανό 

να δώσουμε μία μπάζα στον εκτελεστή, που δεν 

δικαιούται…

Α.Φίλιος:^Α. Κυρίως για να μην κλειστώ, όταν 

έρθει η ώρα.

Συμπερασματικά: 
Γ. Ρούσσος:^Α. Για να μην γίνω end-play  στην 6η 

λεβέ. Γιατί ο σύντροφος να έχει την & Q και να μην 

έχει ονέρ στα καρά; 

Ο Λευτέρης Χαρωνίτης συγκέντρωσε 78 βαθμούς 

στους 80 και θα τον έχουμε για 2η συνεχόμενη 

φορά στο πάνελ του επόμενου διαγωνισμού. 

Αναλυτικά, στις πρώτες θέσεις του διαγωνισμού 

52 βρέθηκαν οι: 1) Χαρωνίτης Λ. 78, 2) Αγγελό-

πουλος Π. 73, 3/4) Δοξιάδης Κ., Πουρναράς Τ. 72, 

5/6) Δημητρακόπουλος Γ., Κιαρούτζι Φ. 69, 7/8/9) 

Λάφης Σ., Μπούρας Τ., Σπανός Χ. 68 10-11) Βρού-

στης Β., Κότσης Γ. 64.

Το πρόβλημα είναι από παρόμοιο διαγωνισμό του 
αμερικάνικου περιοδικού Bridge World. Καθώς η 
αντάμ κούπα δεν φαίνεται να έχει νόημα, το πάνελ 
σωστά διαιρέθηκε ανάμεσα στις δυο αντάμ στα μι-
κρά χρώματα (σπαθί ή ^Α), καθεμία από τις οποίες 
έχει την λογική της. Η αντάμ σπαθί ελπίζει να βρει 
την Ντάμα στον σύντροφο ενώ η αντάμ ^Α απο-
φεύγει το elimination and throw in (ο εκτελεστής 
θα πάρει τα ατού, θα ξεκαθαρίσει τις κούπες και θα 
μας δώσει χέρι με τον ^Α, οπότε θα υποχρεωθούμε 
να παίξουμε κάτω από τον &Κ ή να δώσουμε κόψι-

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

ÏìÜäåò – üëïé óôçí ðñþôç

Ôé áíôÜì êÜíåôå ìå ôï ðáñáðÜíù ÷Ýñé;

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%

σπαθί 10 9 65%

καρό Α 9 5 18%

πίκα 6 12%

κούπα 6 6%

Πάνελ 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Αθανασιάδης Α. 5^ 4# 3ΧΑ 5$ 3# 3ΧΑ 3ΧΑ ^Α

2 Βλαχάκη Μ. 5^ 4# 3& 5# 4$ 3# 4& &7

3 Βρούστης Β. 4# 4^ 2ΧΑ 6& 4# 3ΧΑ πάσο &7

4 Διονυσόπουλος Δ. 5^ 4# 3& 5^ 3$ 3$ πάσο &7

5 Καπαγιαννίδης Θ. 5^ 4^ 3XA 5ΧΑ 3# 3$ 4& &7

6 Καραμανλής Μ. 5^ 4# 2# πάσο 4$ 4& 4& ^Α

7 Λιαράκος Σ. 5^ 4^ 2XA 5ΧΑ 3# 3$ πάσο &7

8 Παπακυριακόπουλος Γ. 5^ 4^ 3& 5ΧΑ 4$ 4ΧΑ 4& ^Α

9 Προκοπίου Γ. 5^ 4^ 3& 6^ 3# 4ΧΑ 3ΧΑ &7

10 Ρούσσος Γ. 5^ 4# 2# 6& 3# 4& πάσο ^Α

11 Σαπουνάκης Α. 5^ 4# 3ΧΑ 5$ 3& 3$ 4& &7

12 Σκουλαρίκης Φ. 4# 4^ 3& 5^ 4$ 3$ 4& &7

13 Φίλιος Α. 5^ 4^ 2XA 6& 4$ 4XA πάσο ^Α

14 Χαρωνίτης Λ. 5^ 4^ 3& 5$ 4$ 3$ πάσο &7
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∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
   1$
2& πάσο 2# πάσο 
3^ πάσο 3# πάσο
;

Πρόβλημα 1

# 65
$ J876542
^ 109
& 65

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος

  1$ πάσο
;

Πρόβλημα 2

# A10
$ 8542
^ K10974
& Q6

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
 1& κοντρ πάσο 
;  

ÏìÜäåò – üëïé óôçí ðñþôçÆåýãç – ÂÍ óôç äåýôåñç

Πρόβλημα 3

# J10
$ A10962
^ Q10853
& 2

B

N
A∆

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

Πρόβλημα 6

Πρόβλημα 8

# 103
$ KJ1053
^ A6
& J863

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
 1& πάσο 1^
πάσο 1$ πάσο 1XA
πάσο 3XA Όλοι πάσο
; 

ÏìÜäåò – BN óôç Äåýôåñç

# Α6
$ 73
^ AQJ62
& AQ104

B

N
A∆

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

Æåýãç – üëïé óôç äåýôåñç

ÏìÜäåò – üëïé óôç äåýôåñç

Πρόβλημα 4

# 3
$ AK98753
^ -
& AJ743

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
  1# 2^ 
2$ 5^ 5# πάσο 
;

ÏìÜäåò – ÁÄ óôç äåýôåñç

Πρόβλημα 7

# K7642
$ AQ
^ -
& AK10865

B

N
A∆

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

ÏìÜäåò – üëïé óôçí ðñþôç

Ôé áíôÜì êÜíåôå ìå ôï ðáñáðÜíù ÷Ýñé;

53ος Διαγωνισμός

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

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

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

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

Πρόβλημα 5

B

N
A∆

ÏìÜäåò- ÁÄ óôç äåýôåñç

# -
$ AK6
^ AKJ7
& Q76543

* Weak
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Εξασκηθείτε στην εκτέλεση Λύσεις των προβλημάτων (από τη σελίδα 17)

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 (**)
# QJ1097
$ 85
^ 652
& K86

# 4
$ AK1076432
^ Q843
& -

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 3
$ QJ9
^ AK7
& J107543

# AK8652
$ -
^ J109
& AQ92

Ομάδες. Όλοι στη 2η

Μοίρασε η Δύση

Αντάμ: $2

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2 (***)

Από τον αναγνώστη Πάνο Καρουσάκη 
λάβαμε ηλεκτρονικά την παρακάτω 
επιστολή, που είναι σχετική, όπως και 
η απάντηση, με τη σειρά άρθρων για το 
κοντρ νταπέλ:

«Διαβάζω στο περιοδικό του Μπριτζ, 
τεύχος 84 σελίδα 16, το άρθρο του κ. 
Λουκά Ζώτου. Είχα το εξής χέρι σε ένα 
πρόσφατο τουρνουά: # K1084, $ AK75, 
^ J108, & J10. 
Ο δεξιά μου αντίπαλος άνοιξε 1^. Τι 
πρέπει να αγοράσω;» 

Αγαπητέ κε Καρουσάκη
Καταρχήν δεν μου γράφετε σε ποια μανς 

ήσαστε και σε ποια οι αντίπαλοι, όπως επίσης 

εάν ο σύντροφός σας έχει περάσει πάσο, 

υποθέτω πως όχι, πράγματα που μετράνε 

ÃñÜììáôá áíáãíùóôþí
πάρα πολύ σε κάθε περίπτωση που σκέφτεστε 

να μπείτε στην αγορά. Άσχετα όμως με αυτά: 

Στην περίπτωση που αναφέρετε δεν πρέπει 

να μπείτε άμεσα στην αγορά. Το χέρι σας 

είναι αδύνατο, με ομαλή κατανομή και 

–το κυριότερο-   δεν υποστηρίζει χρώμα 

που δεν έχει αγοραστεί (τα σπαθιά). Εάν δεν 

βρείτε τετράφυλλο φιτ σε μαζέρ πιθανόν να 

πληρώσετε πολλά, ακόμα και στο επίπεδο ένα, 

ενώ αν ο σύντροφός σας απαντήσει 2 σπαθιά 

θα βρεθείτε στο επίπεδο 2 χωρίς φιτ, πράγμα 

το οποίο σίγουρα δεν θέλετε. 

Έχοντας και τα δυο μαζέρ μπορείτε να μπείτε 

αργότερα στην αγορά σε περιπτώσεις που 

παρέχουν κάποια ασφάλεια. Π.χ. 1) Εάν πείτε 

πάσο και αριστερά σας αγοράσει 1ΧΑ, το 

οποίο πασαριστεί σε σας, μπορείτε να κάνετε 

reopening αγοράζοντας 2 καρά, δείχνοντας 

– συμβατικά – και τα 2 μαζέρ. 2) Εάν πείτε 

πάσο, αριστερά σας αγοράσει 1ΧΑ και ο 

ανοίξας 2 σπαθιά ή 2 καρά, μπορείτε να πείτε 

κοντρ, δείχνοντας ένα χέρι σαν και αυτό που 

έχετε. 3) Αν αριστερά σας φιτάρει με 2 καρά 

και η αγορά έρθει σε σας, επίσης μπορείτε 

- για την ακρίβεια πρέπει - να πείτε κοντρ. Σε 

όλες αυτές τις περιπτώσεις έχετε την ασφάλεια 

ότι τουλάχιστον ο αριστερά σας αντίπαλος 

δεν έχει μαζέρ, άρα οι πιθανότητες να βρείτε 

καλό φιτ είναι τεράστιες. Επίσης είναι σίγουρο 

ότι θα βρείτε και κάποιους πόντους στον 

σύντροφό σας.

Οι περιπτώσεις που σας αναφέρω είναι 

χαρακτηριστικές, σίγουρα όμως υπάρχουν 

και άλλες που μπορεί να σας δώσουν τη 

δυνατότητα να μπείτε αργότερα στην αγορά. 

Χαιρετώ
Λουκάς Ζώτος 

Ομάδες. Β/Ν στη 2η

Μοίρασε ο Νότος

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή

4$ πάσο πάσο

4# πάσο πάσο 5$
πάσο πάσο 5# Όλοι πάσο

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή

1# πάσο 2XA* πάσο

3$** πάσο 4^*** πάσο

4$*** πάσο 4# πάσο

6# Όλοι πάσο

Αντάμ: #2

Αν παίξετε μηχανικά μεγάλο σπαθί από το χέρι σας, είστε μέσα. Πρέπει να 
αρχίσετε τα σπαθιά παίζοντας πρώτα τον &Κ (άλλωστε δεν χάνετε τίποτα 
κάνοντας το). Η Δύση δεν ακολουθεί και για σας είναι εύκολο να παίξετε 
σπαθί από το μορ και να σκεπάζετε όποιο σπαθί βάζει στη συνέχεια η 
Ανατολή. 
Γιατί πρέπει οπωσδήποτε να παίξετε τα σπαθιά με αυτό τον τρόπο; Η Δύση 
έκανε έξοδο το $2 και αυτό είναι ύποπτο, αφού σίγουρα έχει 7-8 κούπες 
συνοδευμένες από μεγάλα ονέρ. ‘Όταν κάποιος κάνει έξοδο ασυνήθιστα 
μικρό ή μεγάλο φύλλο, συνήθως θέλει να πάρει χέρι ο συμπαίκτης για να 
γυρίσει σε χρώμα που αυτός κόβει. Το ότι η Ανατολή έπαιξε στην πρώτη 
λεβέ τον Βαλέ (άρα δεν πρέπει να έχει τον Άσσο) επιβεβαιώνει την λογική 
αυτή σκέψη. 

# QJ64
$ AK
^ AK43
& 752

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# AK1098
$ -
^ Q52
& AQ984

Για να αποφύγετε δύο χανόμενες στο σπαθί πρέπει να κάνετε elimination (απα-
λοιφή) σε όλα τα χρώματα και να οργανώσετε ένα endplay. Όταν πάρετε τα ατού 
σε τρεις γύρους παίξτε τα τρία μεγάλα καρά σας καταλήγοντας στο μορ και αμέσως 
$ΑΚ διώχνοντας 2 μικρά σπαθιά. Στη συνέχεια:
Αν τα καρά ήταν 3-3, θα μπορέσετε να διώξετε στο δέκατο τρίτο καρό άλλο ένα 
σπαθί και μετά να δοκιμάστε την εμπάς του σπαθιού για μία άνω.
Αν η Δύση είχε τέσσερα ή περισσότερα καρά, παίζετε από τον μορ το τελευταίο 
καρό, βγάζοντας από το χέρι σας άλλο ένα μικρό σπαθί και κάνετε end-play τη 
Δύση, που είτε θα γυρίσει σπαθί στο AQ του χεριού σας, είτε θα παραχωρήσει 
κόψιμο και ξεσκαρτάρισμα. 
Αν η Ανατολή ήταν αυτή που είχε τέσσερα ή περισσότερα καρά παίζετε σπαθί και 
σκεπάστε όσο πιο οικονομικά γίνεται το σπαθί της Ανατολής. Κερδίζει η Δύση 
αλλά,  πάλι, αυτή είτε θα γυρίσει σπαθί στην φουρκέτα του χεριού σας είτε θα 
παραχωρήσει κόψιμο και ξεσκαρτάρισμα.
Αφού η Ανατολή ακολούθησε στο ατού της αντάμ το συμβόλαιο είναι 
εξασφαλισμένο 100%

* Jacoby 2NT. 4φυλλο+ φιτ πίκα, 12 πόντοι και άνω
** Σόλο ή σικάν στο χρώμα αυτό
*** Κιουμπίντ
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Τασία Mπαμπούλα

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1.  Δεν δουλεύει την Πρωτομαγιά – Έχει δυό ο 

πεπερασμένος
2.  Γλυκός....αφρός – Αρωματίζει....άντρες
3.  Με το «κατ» διαφημίζει διάλειμμα για ...σοκολάτα 

–  Θρησκευτικός γενάρχης
4.  Με το «ιατρός» ανοίγει στόματα – Τρίτο χωρίς ήχο
5.  Φαινόμενα ... νερού
6.  Αντρικό υποκοριστικό (αιτιατ) – Αρχικά εταιρίας –

Έχει 60 λεπτά
7.  Κλωστίτσα! – Έτσι χαρακτηρίζονται και τα βρώμικα 

δωμάτια
8.  Ατελείωτο.....σώμα – Αν τα προφέρεις μπορείς να 

μυρίζεις
9.  Και νέος και ...ωραίος
10. Υλικό συγκόλλησης – Συνοδεύει μια μούντζα!
 ΚΑΘΕΤΑ:
1.  Χωρίς σκοπό – Τρομερή έκπληξη
2.  Με διαλυτικά....τρώγεται το πιτσιρίκι – Διπλό μας 

γέννησε
3.  Διαταγή κι αυτή (γεν) – Όλο όχι όλο
4.  Ραδιοφωνία και τηλεόραση – Με το σίγμα τα λέει 

λεπτομερώς – Έτσι κάνεις αν θέλεις κάτι πολύ κι ας μην 
είσαι...πουλί

5.  Κομπογιαννίτικο φάρμακο
6.  Ασφαλίζει στα...χωριά – Χαρακτηρίζει το παλιομοδίτικο
7.  Χορός κι αυτός – Είναι συνήθως του...Θεού (αιτιατ)
8.  Έδωσαν τ’ όνομά του σε αστέρι – Το αραβικό δέκα και 

εκατό μαζί
9.  Μιλάμε για πολύ μοναξιά αυτός 
10. Βλάχικο...νούμερο – Δικά σου – Διπλό τσιμπά

Mαυρίστε 14 τετράγωνα

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
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# AKJ72
$ K5
^ QJ83
& A2

1.
# KQ4
$ A3
^ AKJ862
& 82

2.
# A106
$ AJ93
^ AKQ82
& 10

3.

# AK108
$ KQ8
^ AJ8
& Q52

4.
# A932
$ AK
^ AKJ1072
& 8

5.
# KQ4
$ AJ4
^ AKJ8
& KJ3

6.

# AK96
$ AQ9
^ AKQ82
& 10

7.
# AKJ108
$ A8
^ AQJ83
& 2

8.

Λύσεις των ασκήσεων της σελίδας 18

Ôï êïíôñ íôáðåë (4)

Μετά από 1 σπαθί – κοντρ – πάσο – 1 κούπα 

– πάσο τι επαναδηλώνουμε με τα παρα-

κάτω χέρια (να εξεταστούν και οι περιπτώσεις 

άλλων απαντήσεων στο κοντρ);

1. 1# . Εάν είχαμε μίνιμουμ χέρι θα είχαμε υπο-

στήριξη σε όλα τα χρώματα, άρα θα λέγαμε πάσο 

στη 1$. Αλλάζοντας τώρα το χρώμα της απά-

ντησης δείχνουμε τουλάχιστον 16 π. και 6φυλλο 

ή 17 και 5φυλλο. Εάν συγχρόνως κάναμε και 

πήδημα, στις 2 ή στις 3 πίκες, θα δείχναμε πολύ 

καλό 6φυλλο χρώμα και πολύ ισχυρό χέρι (αναλο-

γικά με το επίπεδο). Πάντως καμία από τις αγορές 

αυτές δεν είναι φόρσινγκ. Να σημειωθεί ότι τον 

ίδιο χειρισμό θα κάναμε και αν ο σύντροφος είχα 

απαντήσει με πήδημα, 2$ (με το συγκεκριμένο 

χέρι θα αγοράζαμε 2#). Μόνο που τότε η αγορά 

θα ήταν φόρσινγκ για μανς. 

2. 2^. Παρότι έχουμε 6φυλλο δεν έχουμε τη δύ-

ναμη για άλμα στα 3^. Κατά τα άλλα ισχύουν τα 

παραπάνω.

3. 4&. Splinter. Δεν μπορούμε, βέβαια, να αγο-

ράσουμε 2^ γιατί η αγορά αυτή μπορεί να πα-

σαριστεί. Χρειαζόμαστε ελάχιστα για να βγάλουμε 

μανς στις κούπες και αξίζει να δοκιμάσουμε. Εάν ο 

σύντροφος έχει ιδανικά φύλλα μπορεί να βγαίνει 

ακόμα και σλεμ.

4. 1ΧΑ. Δείχνουμε πόντους (19-20) και κατανομή. 

Η Ντάμα τρίφυλλη, όταν το χρώμα αυτό αγορά-

στηκε δεξιά μας, θεωρείτε κράτημα. 

5. 3^. Απέχουμε μια ανάσα από τα 3ΧΑ. Όμως και 

5^ ή 4# (αν ο σύντροφος έχει 4φυλλο) μπορεί να 

βγάζουμε. Να σημειωθεί ότι αν ο σύντροφος είχε 

4φυλλο κούπα και 4φυλλο πίκα και λίγους πόντους 

θα έπρεπε, στο κοντρ, να απαντήσει πρώτα 1# 

(εξαίρεση του κανόνα). 

6. 2ΧΑ. Εύκολη φυσική αγορά. Να σημειωθεί ότι 

ακόμα και 5φυλλο κούπα να έχει ο σύντροφός μας 

πιθανότατα τα ΧΑ να είναι καλύτερο συμβόλαιο. 

7. 2&. Κιουμπίντ. Δεν μπορούμε να πηδήσουμε 

στα 3^ με μόνο 5φυλλο χρώμα. Καθώς έχουμε 

πανίσχυρο χέρι, που προσφέρεται για πολλά δια-

φορετικά συμβόλαια,  πρέπει να ξεκινήσουμε με 

κιουμπίντ. 

Στο κιουμπίντ ο σύντροφος εάν έχει εντελώς αδύ-

νατο χέρι επαναλαμβάνει το χρώμα του, έστω και 

με 4φυλλο (συμβατικά).  Στην περίπτωση αυτή θα 

ανεβάσουμε απλώς στις 3$, αγορά που μπορεί να 

πασαριστεί εκ μέρους του, προσφέροντας του έτσι 

μια ακόμα ευκαιρία. Μπορεί να παίξουμε στο 4-3 

αλλά, τουλάχιστον, θα αποφύγουμε τα χειρότερα. 

Αν έχει καλά ατού, έστω και τέσσερα, θα βρούμε 

τη μανς στο 4-3 ή οποία πιθανότατα θα είναι η 

καλύτερη. 

Αν είχαμε ακόμα πιο ισχυρό χέρι μπορούσαμε να 

αγοράσουμε 3^. Κιουμπίντ και αλλαγή χρώματος 

είναι φόρσινγκ. Γενικά, μετά από αρνητικές απα-

ντήσεις, πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μας ότι ο 

σύντροφος μπορεί να έχει 13 λιμά. 

8.  2&. Κιουμπίντ. Εναλλακτικά 2#, αγορά που 

θάβει όμως τα καρά. Δύσκολο χέρι, που αγοράζε-

ται καλύτερα αν το ζευγάρι παίζει  συγκεκριμένες 

διχρωμίες, όπως Ghestem.  Στη περίπτωση αυτή 

ξεκινάει με διχρωμία, δείχνοντας ακριβώς το σχή-

μα και τα χρώματα του χεριού του και στη συνέχεια 

κάνει κιουμπίντ (ή κοντρ αν αγοράσει ο δεξιά τους 

αντίπαλος και η αγορά έχει φτάσει ψηλά)  για να 

δείξει την επιπρόσθετη δύναμη.            Λ.Ζ.

Εξασκηθείτε
στην αγορά

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Ψ Υ Γ Ε Ι Ο ● Κ Ι Μ

2. Α Π Λ Α ● Π Λ Α Σ Η

3. Λ Ο Α ● Τ Α Ι Μ ● Τ

4 Σ ● Ρ Α Ρ ● Α Β Α Ρ

5. Ι Κ Ο Ν Ι Ο ● Α Σ Ο

6. Μ Α Ι Ν ● Τ Ο Σ Τ ●

7. Ο Σ ● Α Κ Ο Σ ● Ε Ν

8. ● Τ Ο Σ Α ● Λ Ε Ρ Ο

9. Λ Α Κ ● Ν Α Ο Σ ● Τ

10 Α Ν Α Τ Ο Λ ● Τ Σ Ι
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ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2008 - ÌÁÚÏÓ 2009

ΔΕΥΤΕΡΑ
ΑΕΠΜΑ Ζεύγη 1-5 19.00
ΑΟΑΦ Ζεύγη Όπεν 20.30
ΑΟΜ Ζεύγη 1-9 (αθροισμα 19) 19.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 20.00
ΑΟΜΨ Ομάδες 1-10 και 1-8 20.00
ΑΟΤ Ομάδες 1-10, Ζεύγη 1-5 20.00
ΑΣΑΕ Ομάδες Όπεν με άθροισμα
 36 και Ομάδες 1-7 19.15
ΟΑΜ-ΛΕ Ομάδες 1-10 με άθροισμα 40
 και 1-5 άθροισμα 20 20.30
ΟΑΜΚΗ Ομάδες 1-6 και 1-11 20.30
ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη με άθροισμα 18 20.15
ΟΠΑΦ Ομάδες Όπεν  20.30
ΤΡΙΤΗ
ΑΕΠΜΑ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 19.00
ΑΟΜ Zεύγη 1-8 (ταυτ.) 19.30 
 Ζεύγη όπεν (ταυτ.) 20.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν  10.15 
 Ομάδες 1-11 20.00
ΑΟΤ Ζεύγη όπεν (ταυτ.) 20.15
ΑΣΑΕ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) - 
 Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 19.15
ΑΣΝΒ Ζεύγη Όπεν 20.30
ΟΑΜ-ΛΕ Ομάδες Όπεν και 1-8 άθροισμα 32 20.30
OAMKH Ζεύγη 1-8 (ταυτ.) 19.30 
Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΟΑΜΠΕΙ Ομάδες Όπεν  20.15
ΟΠΑΦ Oμάδες 1-9 και 1-6 20.30
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΟΜ Ομάδες 1-11 20.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
ΑΟΤ Ζεύγη όπεν (ταυτ.) 20.15
ΑΟΜΨ Ζεύγη 1-8 19.30 
 Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΑΣΑΕ Ομάδες Όπεν με άθροισμα 36
 και Ομάδες 1-7 19.15
ΟΑΑ Ζεύγη όπεν 10.15
ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη 1-9 20.30
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη όπεν 10.30 
 Ζεύγη 1-6 19.30 
 Ομάδες Όπεν 20.30
ΟΑΜΠΕΙ Ομάδες 1-9 (άθροισμα 36) 20.15
ΟΠΑΦ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) και 1-6 20.30
ΠΕΜΠΤΗ
ΑΕΠΜΑ Ομάδες 1-6 και 1-9 19.00
ΑΟΜ Ζεύγη 1-8 20.00 
 Ομάδες όπεν 20.30
ΑΟΜΒ Ομάδες Όπεν 20.00
ΑΟΤ Ομάδες 1-11 και Ομάδες 1-5 20.00
ΑΟΜΨ Ομάδες 1-8 και Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΑΣΑΕ Ομάδες Όπεν με άθροισμα 32
 και Ομάδες 1-11 19.15
ΟΑΑ Ζεύγη όπεν 18.15
ΟΑΜΚΗ Ομάδες 1-9 20.30
ΟΑΜ-ΛΕ Ομάδες 1-9 άθροισμα 36
 και Ομάδες 1-6 20.30
ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη Όπεν 20.15
ΟΠΑΦ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 20.00
ΑΟΤ Ζεύγη όπεν  19.00

ÁôôéêÞ ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν 10.30 
 Ζεύγη Όπεν 20.30
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη Όπεν  20.30
ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη με άθροισμα 20 20.30
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν 18.30
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΟΜ Ζεύγη Όπεν με Χάντικαπ  18.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 19.00
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν 19.00
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν - Ζεύγη 1-8 19.30
ΑΣΑΕ Ζεύγη Swiss Όπεν 19.15
ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη 1-10 άθροισμα 20 19.00
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη Όπεν με Χάντικαπ - Ζεύγη 1-6 19.00
ΟΠΑΦ Ζεύγη 1-8 19.00

ΑΜΙ - Ιωάννινα
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Παρασκευή Ζεύγη Όπεν 20.00
ΑΟΜΜ - Βόλος
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 19.00
Τετάρτη Ζεύγη όπεν (ταυτ.) 19.00
ΑΟΜΧ - Χαλκίδα
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν 20.30
Σάββατο Ζεύγη Όπεν 11.30
ΙΟΘ - Θεσσαλονίκη
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΚΟΑΜ - Κέρκυρα
Δευτέρα Ζεύγη και Ομάδες Όπεν 18.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.30
Κυριακή Ομάδες Όπεν 18.30
ΛΑΜΘ - Θεσσαλονίκη
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 21.00
ΟΑΜΘ - Θεσσαλονίκη
Τρίτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ) 20.30
Πέμπτη Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20.30
ΟΑΜΚ - Καλαμάτα
Δευτέρα Ομάδες Όπεν 21.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 21.00
ΟΑΜΛ - Λάρισα
Τετάρτη Ζεύγη όπεν (ταυτ.) 21.00
ΟΑΜΡ - Ρόδος
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 21.00
Τρίτη Ομάδες 1-8 21.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν 21.00
Πέμπτη Ομάδες Όπεν 21.00
ΟΑΜΣ - Σέρρες
Δευτέρα Ομάδες Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΟΑΜΧΝ - Χανιά
Δευτέρα Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν 19.30
ΠΟΑΜ - Πάτρα
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 21.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 21.00
Παρασκευή Ομάδες Όπεν 20.30
ΡΟΜ - Ρέθυμνο
Δευτέρα Ομάδες Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΠΛΗ - Ηράκλειο
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

12-14 *ΑΟΜΒ-ΟΑΑ (Κύπελλο Λαζόπουλου)

19-21 Φεστιβάλ Πειραιά

26-28 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γυναικών

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

3-5
ΑΟΜ (Grand-Prix) 

ΑΟΤ (Εκδρομικό) 

XOM (Αγώνας Ζευγών) 

3-18
1ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 

Πνευματικών αθλημάτων, Πεκίνο, Κίνα 

10-12 Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδας

17-19 *ΟΑΜΚΗ-ΟΑΜΠΕΙ

24-28
Περιφερειακό Πρωτάθλημα Δυτικής 

Ελλάδας (Κέρκυρα) 

31-2/11 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

7-9 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων

ΑΟΜΒ (Εκδρομικό)
ΑΟΜΜ (Ζεύγη Imps)

14-16 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγοριών 

(προκριματικός)

21-23 Κύπελλο Ελλάδας

(Σε μία τελική φάση)

28-30 *ΑΟΤ-ΑΣΑΕ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

5-7 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγοριών 

(τελικός)

9,  2-14
12-14

ΑΣΑΕ (Κύπελλο Τρικουράκη, 4ήμερο)

ΟΑΜΛ (Θεσσαλικό Grand-Prix)

15-16 ΑΟΑΦ (Εορταστικό)

19-21 ΟΠΑΦ (Εορταστικό)

ΑΟΜ (Εορταστικό)

26-28 ΑΟΜΒ (Εορταστικό)

Κυριακή Ομάδες  Όπεν  19.30
ΣΑΜΟΣ - Σάμος
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΣΛΑΜ - Λέσβος
Δευτέρα Ζεύγη εναντίον
 του μέσου όρου 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Παρασκευή Ζεύγη Όπεν 20.30
XOM - Χίος
Δευτέρα Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
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