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3o ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΠΡΙΤΖ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ 
29  Απριλίου  –  3  Μαΐου 2009 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ 
  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

Τετάρτη 29-Απριλίου ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 20:30 

Πέμπτη 30-Απριλίου ΤΟΥΡΝΟΥΑ  ΖΕΥΓΩΝ / 1η  21:00 

Παρασκευή 1-Μαίου ΤΟΥΡΝΟΥΑ  ΖΕΥΓΩΝ / 2η  11:00 

Παρασκευή 1-Μαϊου ΟΜΑΔΕΣ  SWISS /1η   20:00 

Σάββατο 2-Μαϊου ΤΟΥΡΝΟΥΑ  ΖΕΥΓΩΝ / 3η 17:00 

Σάββατο -Μαϊου ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΖΕΥΓΩΝ 
GALA DINNER 22:00 

Κυριακή 3-Μαϊου ΟΜΑΔΕΣ  SWISS / 3η 11:00 

 
To Φεστιβάλ είναι 2ης βαθμίδος και θα απονεμηθούν τα master points τόσο στην όπεν όσο και 

στην 1-8 και 1-5 
 

Τόπος Αγώνων:   
Θεσσαλονίκη, - Grand Hotel Palace*****.    www.grandhotelpalace.gr  
 
Προσκλήσεις: 
Θα υπάρχουν προσκεκλημένοι από Βαλκανικά σωματεία Μπριτζ. Το τουρνουά θα καλυφθεί 
ζωντανά από το BBO. 
 
Δικαίωμα Συμμετοχής:  
Α. 60 ευρώ (ανά άτομο) για το open ζευγών - Β. 120 ευρώ (ανά ομάδα) για το open ομάδων . 
Γ. 10 ευρώ (ανά άτομο) για το ατομικό τουρνουά 
 
Έπαθλα:   
 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ 
 
Α.   ΖΕΥΓΗ 1000 ευρώ + 50% των δικαιωμάτων συμμετοχής 
 
Β.  ΟΜΑΔΕΣ : 50% των δικαιωμάτων συμμετοχής 
 
Γ.   ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ: όλα τα δικαιώματα συμμετοχής 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΑΘΛΩΝ ΓΙΑ 80 ΖΕΥΓΗ ΚΑΙ 30 ΟΜΑΔΕΣ 
 

ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΟΜΑΔΕΣ ΟΠΕΝ 
 
1η Νικήτρια ομάδα          1.000   +  Ασημένια 
2η Νικήτρια ομάδα             500   +  Ασημένια 
3η Νικήτρια ομάδα             300   +  Ασημένια 
 
 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 

 
1ο Zεύγος γενικής        2.000 + Ασημένια 
2ο Ζεύγος γενικής        1.200 + Ασημένια 
3ο Ζεύγος γενικής           700 + Ασημένια 
4ο  Ζεύγος γενικής           300 
5ο  Ζεύγος γενικής           300 
6ο  Ζεύγος γενικής           300 
 
1ο Ζεύγος Remontaz      500 + Ασημένια 
1ο Ζεύγος Mixed             500 + Ασημένια 
 
 1ο Ζεύγος  (Δ.Δ. 22)   Ασημένια 
 
 1Ο Ζεύγος κάθε ημερίδας – Ασημένια 
 
Βραβεία θα απονεμηθούν και στους νικητές των 
κατηγοριών 1-8 και 1-5.  

 
1Ος Νικητής : 50% των δικαιωμ. Συμμετοχής 
2Ος Νικητής : 30% των δικαιωμ. Συμμετοχής 
3Ος Νικητής : 20% των δικαιωμ. Συμμετοχής 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Κορυφαίοι Μπριτζέρ που 
συμμετείχαν στα προηγούμενα 
Φεστιβάλ: Fantoni (ITA) , Lauria (ITA), 
Jansma (NED), Bulchev (GER), 
Zipovski (SRB), Radicic (SER), Eidi 
(LIB) και όλοι οι Έλληνες κορυφαίοι 
Μπριτζέρ 

�

ΠΑΚΕΤΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΠΡΙΤΖ - GRAND HOTEL PALACE 
 

(το νεώτερο  ξενοδοχείο 5 αστέρων της Θεσσαλονίκης) 
 

 ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ 
   

ΠΑΚΕΤΟ 3 ΔΙΑΝΥΚΤ. 
(30/4 – 3/5 2009) 

250 ευρώ άνα άτομο 340 ευρώ άνα άτομο 

   
ΠΑΚΕΤΟ 4 ΔΙΑΝΥΚΤ. 

(29/4 – 3/5 2009) 
310 ευρώ άνα άτομο 440 ευρώ άνα άτομο 

 
Οι Τιμές συμπεριλαμβάνουν για ένα άτομο: 

•
 3 ή 4 νύχτες σε μονόκλινο ή δίκλινο δωμάτιο με ημιδιατροφή (πρωινό και 

μεσημεριανό)*  
•
 Gala Δείπνο το Σάββατο 2 Μαΐου 2009 
•
 Γαλλικό καφέ στην αρχή κάθε ημερίδας ζευγών και ομάδας 
•
 Δωρεάν Χρήση Εσωτερική Θερμαινόμενης πισίνας  
•
 Δωρεάν χρήση Γυμναστηρίου Δωρεάν χρήση Σάουνας  
•
 Δωρεάν μεταφορά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης  
•
 Δωρεάν παιδιά απο 0-12 ετών με πρωϊνο* * 
•
 Όλους τους φόρους.  

*   Επιπλέον διανυκτερεύσεις είναι δυνατές κατόπιν έγκαιρης ζήτησης. 

* * Τα δίκλινα δωμάτια έχουν ένα διπλό ΄(ή δύο μονό κρεβάτια) και ένα επιπλέον κρεβάτι που 
μπορεί να φιλοξενήσει παιδί. Χρέωση Παιδικού γεύματος 12 ευρώ. 
 
*** Για όσους συμμετέχουν χωρίς να διαμένουν στο ξενοδοχείο υπάρχει ειδική χρέωση για τη 
συμμετοχή στο Gala (30 ευρώ) και στα coffee breaks (10 ευρώ) 
 
**** Το Gala περιλαμβάνει σερβιριστό γεύμα τριών πιάτων (σαλάτα, κυρίως πιάτο, 
επιδόρπιο) και το κρασί.  
 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: Οι κρατήσεις δωματίων στο Grand Hotel Palace θα γίνονται μέχρι τις 20 
Μαρτίου 2009 με προτεραιότητα ζήτησης. Μετά από αυτήν την ημερομηνία κρατήσεις θα

γίνονται εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. Σε περίπτωση που η ζήτηση ξεπεράσει τη

διαθεσιμότητα η Οργανωτική επιτροπή θα διαθέσει δωμάτια σε κοντινό ξενοδοχείο με

ανάλογες συνθήκες.

Για το κλείσιμο δωματίου μέχρι τις 20 Μαρτίου 2009 θα πρέπει να εξοφληθεί το 50% του

συνολικού πακέτου διαμονής που επιλέγεται, Μέχρι την Παρασκευή 10 Απριλίου θα

πρέπει να εξοφληθεί το υπόλοιπο 50% του πακέτου διαμονής που επιλέγεται.

Οι κρατήσεις γίνονται μέσω του τραπεζικού λογαριασμού της Οργανωτικής επιτροπής (εάν
υπάρχουν προμήθειες βαρύνουν τον καταθέτη):

ΤΡΑΠΕΖΑ: EFG EUROBANK ERGASIAS S.A.
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026-0138-90-0100029381 
IBAN:   GR5102601380000900100029381 - SWIFT: EFGBGRAA 
Σε διαταγή, Θεόδωρου Τσορμπατζόγλου με την αναφορά του ονόματος του συμμετέχοντα.

ONLINE ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ: Κρατήσεις για τα πακέτα Μπριτζ είναι

δυνατές με πιστωτικές κάρτες μέσα από το εξουσιοδοτημένο σάιτ www.eventravel.net.
Από το μενού επιλέξτε Games Festival και μετά Μπριτζ και επιλέξτε ένα από τα 4 πακέτα

Μπριτζ. Για να ολοκληρώσετε τη συναλλαγή πρέπει να εγγραφείτε ως μέλος στο σάιτ για

λόγους ασφαλείας.

Πληροφορίες – Κρατήσεις

Εvent Consulting: Tηλ/Φαξ: 2310 865 778 
Email: info@event-consulting.gr

info@eventravel.net

www.gamesfestival.com
www.eventravel.net

Πληροφορίες – Δηλώσεις Συμμετοχής:

Ο.Α.Μ.Θ.:  Tηλ. 2310-313700, 2310- 233602
Εmail: gikon@hotmail.com

Ε.Ο.Μ.:  Tηλ. 210 7480 400 – Φαξ. 210 7480403 
Email: manager@hellasbridge.org
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Αγαπητοί φίλοι,

Κατ’ αρχήν θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους αθλητές και τα σωματεία-μέλη 
της Ομοσπονδίας Καλή Χρονιά, υγεία, οικογενειακή ευτυχία και επαγγελματικές, 
όσο και αγωνιστικές επιτυχίες για το 2009.

Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Μ., σε πρόσφατη συνεδρίασή του, οριστικοποίησε τον καταρτι-
σμό των Επιτροπών, μετά από πραγματικά μεγάλη προθυμία πολλών μπριτζέρ 
να συμμετάσχουν. Θέλω να πιστεύω πως αυτή η επιθυμία των αθλητών θα με-
τουσιωθεί σε πράξη με εργασία και αποτελέσματα ουσίας, που σκοπό θα έχει να 
υπάρξουν προτάσεις προς το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας για εποικοδομητικές 
αλλαγές.

Είναι πράγματι ενθαρρυντικό ότι κάποιοι αθλητές άρχισαν και στέλνουν στην 
ΕΟΜ προτάσεις για βελτιώσεις – αλλαγές – τροποποιήσεις κανονισμών και αγώ-
νων, με στόχο την αναβάθμιση των λειτουργιών σε όλα σχεδόν τα επίπεδα. Να 
είστε βέβαιοι πως όποια πρόταση φθάνει στα γραφεία αξιολογείται και προω-
θείται στις αρμόδιες επιτροπές για εξέταση και διεκπεραίωση. Είμαι σίγουρος 
ότι κάποιες από αυτές θα συμπεριληφθούν στις εισηγητικές προτάσεις τους 
προς το ΔΣ.

Υπενθυμίζω, για μία ακόμη φορά, ότι η συνεισφορά όλων των αθλητών είναι 
ευπρόσδεκτη, γιατί στόχος του ΔΣ είναι, αφενός να αποβάλει την εσωστρέφεια 
του Ελληνικού Αγωνιστικού Μπριτζ και, αφετέρου να καταφέρει να προωθήσει 
το άθλημα σε όσο το δυνατό περισσότερους ανθρώπους, να δημιουργήσει νέα 
σωματεία, να δυναμώσει τα προβληματικά και γενικότερα να αναπτύξει τη δι-
άδοση. Ίσως θα πρέπει να εξετάσουμε ξανά και να εμπλουτίσουμε τη μέθοδο 
διδασκαλίας, να δούμε την πιθανότητα έναρξης μαθημάτων όχι μόνο τον Οκτώ-
βριο κάθε έτους, αλλά όταν και όποτε παρουσιάζονται ενδιαφερόμενοι να ασχο-
ληθούν με το αγωνιστικό μπριτζ. Μάλλον οφείλουμε να βγούμε από τα καλούπια 
που τα τελευταία χρόνια εμείς οι ίδιοι βάλαμε για το άθλημα που υπηρετούμε. 
Μόνο έτσι θα πετύχουμε πιο χειροπιαστά αποτελέσματα.

Κλείνοντας για μία ακόμη φορά θα ήθελα να ευχηθώ τα καλύτερα σε όλους σας 
για τον καινούριο χρόνο, την εκπλήρωση των επιθυμιών σας, αλλά και να προ-
τρέψω τις επιτροπές να εργασθούν με όρεξη, ώστε τα αποτελέσματα να είναι 
ορατά σε όλους τους αθλητές. Εκτιμάται ότι η βοήθεια των μελών του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας θα είναι απλόχερη σε κάθε ανάγκη που θα 
παρουσιασθεί. Εξυπακούεται ότι οι υπάλληλοι των γραφείων μας βρίσκονται 
στη διάθεση των σωματείων και των μελών μας γενικότερα.

Με Αγωνιστικούς Χαιρετισμούς,
Γιάννης Κούμενος



5

Ο κόσμος του  ΜΠΡΙΤΖ Επιμελείται ο Άσσος Πίκα

Aγωνιστικά  êáé Üëëá Ακόμα κι’ αυτό έγινε!

✓Κατόπιν ομόφωνης απόφασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου 

της ΕΟΜ στην συνεδρίαση της 6ης Δε-
κεμβρίου 2008 ο κ. Ευάγγελος Κάντζος  
ανακηρύχτηκε επίτιμο μέλος του Δ. Σ. 
Χάρη στην ευγενική χορηγία του έγινε 
δυνατή η ευάριθμη εκπροσώπηση της 
χώρας μας στο πρόσφατο Παγκόσμιο 
πρωτάθλημα και είναι στα σκαριά η 
δημιουργία τμήματος Μπριτζ στον 
Ολυμπιακό Σ.Φ.Π. Ήδη έγινε η σχετι-
κή οικονομοτεχνική μελέτη και είναι 
πολύ πιθανό να υπάρξουν ευχάριστα 
νέα, πάντα προς όφελος του δημο-
φιλούς και ωραίου πνευματικού μας 
αθλήματος. Ιταλίας από 12 έως 27 Ιουνίου 2009. 

Στα πλαίσια της μεγάλης αυτής διορ-
γάνωσης που είναι ανοικτή σε συμμε-
τοχές για όλες τις χώρες και όλους τους 
αθλητές παγκοσμίως θα διεξαχθούν 
αγώνες Ζευγών και Ομάδων στις κα-
τηγορίες Όπεν, Γυναικών, Μεικτό και 
Seniors. Η ΕΟΜ πρόκειται να επιχο-
ρηγήσει ζεύγη που θα διακριθούν στα 
προσεχή πανελλήνια πρωταθλήματα 
όπως και τα ζεύγη των εθνικών ομά-
δων, τουλάχιστον με τα δικαιώματα 
συμμετοχής. Σχετική ανακοίνωση θα 
εκδοθεί σύντομα.  Επίσης, αν οι συμ-
μετοχή είναι αρκετά μεγάλη, η ΕΟΜ 
προτίθεται να διοργανώσει τα σχετικά 
με την μετάβαση και επιστροφή των 
αθλητών, προς εύρεση καλύτερων τι-
μών. Περισσότερες πληροφορίες για 
το Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα 
βρείτε μέσω της ιστοσελίδας της Ευ-
ρωπαϊκής Ομοσπονδίας.  

✓Το Games Festival 2009 διορ-
γανώνεται φέτος στη Θεσσα-

λονίκη στο Grand Hotel Palace από 26 
Απριλίου έως 4 Μαΐου. Στα πλαίσια του, 

με συνδιοργανωτή τον  Όμιλο Αγωνι-
στικού Μπριτζ Θεσσαλονίκης (ΟΑΜΘ), 
θα διεξαχθεί, υπό την αιγίδα της ΕΟΜ, 
το 3o Διεθνές Φεστιβάλ Μπριτζ Βαλκα-
νικής Φιλίας από 29 Απριλίου έως 3 Μά-
ιου 2009 με αγώνες Ζευγών, Ομάδων 
Swiss και Ατομικό. Φέτος τόσο στη συ-
νολική διοργάνωση του Games Festival 
όσο και στο Φεστιβάλ Μπριτζ προβλέ-
πεται ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή 
Ελλήνων όσο και ξένων παικτών. Άλλω-
στε η πρόσβαση θα είναι περισσότερο 
ευχερής για όλους. Χρηματικά έπαθλα 
από 5 έως 10 χιλιάδες ευρώ, όπως και 
ασημένια κύπελλα θα δοθούν στους 
νικητές.  Θα υπάρχουν προσκεκλημέ-
νοι, διεθνώς αναγνωρισμένοι παίκτες, 
από Βαλκανικά σωματεία Μπριτζ. Οι 
αγώνες θα καλυφθούν ζωντανά από το 
Bridge Base Online.

   Διεθνές Φεστιβάλ Βαλκανκής Φιλίας

     Άποψη του Σαν Ρέμο

Άννα Καλιακμάνη

✓Η Άννα Καλιακμάνη είναι η 
πρώτη γυναίκα στην ιστο-

ρία του Ελληνικού Μπριτζ που ανέβηκε 
στην ανώτερη κατηγορία των βαθμών 
διάκρισης της χώρας μας. Σύμφωνα 
με τις καταστάσεις της 31/12/2008 η 
Άννα κατέχει πλέον τον τίτλο του ανώ-
τατου μετρ και είναι κατηγορία 16. Τα 
θερμά μας συγχαρητήρια.

✓Το 4o Πανευρωπαϊκό ανοικτό 
πρωτάθλημα Μπριτζ πρό-

κειται να διεξαχθεί στο Σαν Ρέμο της 



62008Διασυλλογικά Πρωταθλήματα
Εκατόν είκοσι μια ομάδες συμμε-

τείχαν στο φετινό Διασυλλογικό 
πρωτάθλημα ομάδων, τέσσερις λι-
γότερες από το περσινό ρεκόρ συμ-
μετοχής. Χάρη στις προσπάθειες του 
Προέδρου της ΕΟΜ εξασφαλίστηκε 
για τις ανάγκες της διοργάνωσης, το 
κλειστό στάδιο Μαζαράκη στο Περι-
στέρι, όπου είχαν διεξαχθεί οι αγώ-
νες πυγμαχίας στους Ολυμπιακούς 

αγώνες του 2004. Παρότι και οι 121 
ομάδες θα μπορούσαν ίσως να χω-
ρέσουν στο στάδιο αυτό, για να είναι 
οι συνθήκες πιο ικανοποιητικές για 
τους αθλητές και οι προδιαγραφές 
πραγματικά μεγάλων διοργανώσε-
ων, αποφασίστηκε από την επιτροπή 
αγώνων τα τουρνουά Γυναικών και 
Seniors να διεξαχθούν στα εντευ-
κτήρια των ΟΑΜ και ΛΕ. 



Γενικά το στάδιο Μαζαράκη αποδεί-
χτηκε αρκετά ικανοποιητικός χώρος 
για την τέλεση μεγάλων αγώνων κα-
θώς η πρόσβαση είναι σχετικά εύκο-
λη από όλο το λεκανοπέδιο, ο φωτι-
σμός εξαιρετικός,  η κυρίως αίθουσα 
καλή και οι γύρω χώροι ανεκτοί.
Οι ομάδες που συμμετείχαν χωρί-
στηκαν σε 3 εθνικές κατηγορίες και 
σε τέσσερις ενότητες, ανάλογα με τις 
δυναμικότητες των αθλητών: όπεν, 
1-11, 1-8 και 1-5. Για δεύτερη συνεχό-
μενη χρονιά, έγινε και Διασυλλογικό 
πρωτάθλημα στην κατηγορία Μαθη-
τών με συμμετοχή 11 ομάδων ενώ 
άλλα 2 τουρνουά έγιναν για τις ειδι-
κές κατηγορίες Γυναικών και Seniors. 
Διαιτητές των αγώνων ήταν οι Δ. 
Μπάλλας, επικεφαλής διαιτητής στο 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α’ ΕΘΝΙΚΗ Β’ ΕΘΝΙΚΗ Γ’ ΕΘΝΙΚΗ

1-16
ΟΠΑΦ ΑΣΑΕ ΑΜΙ

ΑΟΜ ΟΑΜΛ ΑΟΜΒ

ΠΛΗ ΑΟΜΨ ΟΑΑ

1-11
ΠΛΗ ΑΣΑΕ ΟΑΜΚ

ΟΠΑΦ ΟΑΜΚΗ ΡΟΜ

ΟΑΜΘ ΑΟΜΒ ΠΟΑΜ

1-8
ΟΑΜΚΗ ΟΠΑΦ ΧΟΜ

ΠΛΗ ΟΑΜΧΝ ΑΟΜΧ

ΚΟΑΜ ΑΟΜΒ ΑΣΝΒ

1-5
ΟΑΜΧΝ ΑΟΤ ΑΟΜΧ

ΠΛΗ ΟΑΜΠΕΙ ΟΑΜΣ

ΣΛΑΜ ΣΑΜΟΣ ΠΟΑΜ

στάδιο Μαζαράκη, Δ. Τζοτζολάκης, Ν. 
Κηπουρός, Δ. Τάσσιος, Σ. Βιλλιώτη, Σ. 
Παντελής ενώ τους αγώνες στα εντευ-
κτήρια των ΟΑΜ – ΛΕ διαιτήτευσε ο 
Δ. Τόγιας. Πριν την έναρξη της τρίτης 
ημερίδας του πρωταθλήματος έγιναν 
οι απονομές στους περσινούς νικητές 
των Διασυλλογικών. 
Στην Α’ εθνική της κατηγορίας όπεν 
πρωταθλητής σύλλογος αναδείχτηκε 
ο Όμιλος Πνευματικού Αθλητισμού 
Φιλοθέης (ΟΠΑΦ) με ομάδα αποτε-
λούμενη από τους Ν. Παπαχατζή, 
Α. Καλιακμάνη, Ι. Μανωλά, Γ. Παπα-
κυριακόπουλο, Μ. Καραμανλή, Μ. 
Πρωτονοτάριο, με δεύτερο τον περ-
σινό πρωταθλητή Αθηναϊκό Όμιλο 
Μπριτζ (ΑΟΜ) και τρίτη την ομάδα 
της Περιηγητικής Λέσχης Ηρακλείου. 

Ο ΟΠΑΦ ήταν πρωταθλητής επίσης 
στη Β’ κατηγορία 1-8 ενώ στους 
υπόλοιπους αγώνες από δυο νίκες 
πέτυχαν επίσης οι: Όμιλος Αγωνι-
στικού Μπριτζ Χανίων (Α’ εθνική 1-5 
και Μαθητές) και Αθλητικός Σύλλο-
γος Αιγυπτιωτών Ελλήνων (Β’ εθνική 
όπεν και 1-11). Από μια νίκη είχαν 
τα Σωματεία: Όμιλος Αγωνιστικού 
Μπριτζ (Seniors), Λέσχη Επιστημό-
νων (Γυναίκες) Περιηγητική Λέσχη 
Ηρακλείου (Α’ εθνική 1-11), ΑΜ 
Ιωαννίνων (Γ’ εθνική όπεν)  Όμιλος 
Αγωνιστικού Μπριτζ Καλαμάτας 
(Γ’ εθνική 1-11), ΟΑΜ Κηφισιάς (Α΄ 
εθνική 1-8),  ΑΟ Ταταύλα (Β’΄ εθνι-
κή 1-5), Χιώτικος όμιλος Μπριτζ (Γ’ 
εθνική 1-8) και ΑΟΜ Χαλκίδας (Γ’ 
εθνική 1-5).

Οι τρεις πρώτες ομάδες ανά ενότητα και κατηγορία:

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΛΕ

ΟΠΑΦ

ΑΟΜ

SENIORS

ΟΑΜ

ΟΑΜΚΗ

ΚΟΑΜ

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΟΑΜΧΝ

ΧΟΜ

ΑΟΜ



Ο τελικός του Μάστερς (κατηγορίες  12 έως 16) είχε συμμετοχή 
μόνο 18 ζευγών (44 στο προκριματικό στάδιο). Μετά από ένα μάλ-
λον άσχημο ξεκίνημα την πρώτη ημέρα οι Μίλτος Καραμανλής και 
Βασίλης Βρούστης, ανεβαίνοντας προοδευτικά στη βαθμολογία, 
κατέκτησαν σχετικά εύκολα την πρώτη θέση και τον τίτλο του 
πρωταθλητή,  πιεζόμενοι στο τέλος μόνο από τους Θεσσαλονικείς 
Πέτρο Αγγελόπουλο και Σωτήρη Ζώζη, που κατατάχτηκαν δεύτε-
ροι. Στην τρίτη θέση ένα ακόμη ζεύγος από την Θεσσαλονίκη, οι 
Αλέκος Αθανασιάδης και Άκης Τριχόπουλος. Τα έξι πρώτα ζεύγη 
της τελικής κατάταξης:

Πανελλήνιο πρωτάθλημα κατηγοριών 2008

Η διοργάνωση του πρωταθλήματος Κατηγοριών γίνεται κάθε χρόνο και περισσό-
τερο δημοφιλής και συναγωνίζεται πλέον σε αριθμό συμμετοχών το Πανελλήνιο 
πρωτάθλημα Ζευγών, που είναι παραδοσιακά η πιο μεγάλη, σε αριθμό συμμετο-
χών, διοργάνωση αγώνα ζευγών στη χώρα μας. 

Έτσι, φέτος, καταρρίφθηκε για δεύτερη συνεχόμενη 
χρονιά το ρεκόρ συμμετοχής της διοργάνωσης αυτής, 

καθώς πήραν μέρος 317 ζεύγη από όλη την Ελλάδα.  Και 
αυτό παρότι επιτράπηκε ειδικά φέτος –κατόπιν πρότασης 
που έγινε στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση- σε ορισμέ-
να ζεύγη της Περιφέρειας να μετάσχουν κατευθείαν στο 
τελικό στάδιο, επειδή τα Σωματεία τους δεν διοργάνω-
σαν αγώνα της κατηγορίας τους. 
Το πρωτάθλημα Κατηγοριών του 2008 έγινε σε δύο φά-
σεις, προκριματική και τελική. Η τελική φάση έγινε στην 
Αθήνα, στο κλειστό στάδιο Μαζαράκη του Περιστερίου, 
από 5 έως 7 Δεκεμβρίου. Η ΕΟΜ και ο Δήμος Περιστερίου 
είχαν φροντίσει να τοποθετηθούν πανό σε τρία κεντρικά 
σημεία του Περιστερίου που διαφήμιζαν τους αγώνες και 
το άθλημα. Επίσης  με έξοδα της ΕΟΜ δρομολογήθηκαν 

πούλμαν και ταξί (!),  για να μεταφέρουν τους αθλητές 
από το σταθμό του μετρό στο στάδιο. Το γεγονός αυτό 
απέσπασε τα ευμενέστατα σχόλια των πολλών συμμετε-
χόντων που εξυπηρετήθηκαν. 
Το πρωτάθλημα χωρίστηκε σε τέσσερις κατηγορίες, ανά-
λογα με τη δυναμικότητα των συμμετεχόντων. Και στους 
τέσσερις αγώνες η βαθμολογία ήταν με το σύστημα 
«imp’s εναντίον του μέσου όρου». 
Στον αγωνιστικό τομέα το χαρακτηριστικό των φετινών 
αγώνων ήταν ότι και στους τέσσερις τελικούς τη νίκη 
απέσπασε ζεύγος από την Αθήνα, χωρίς όμως αυτό να 
σημαίνει ότι η Περιφέρεια τα πήγε άσχημα, κάθε άλλο 
μάλιστα, αφού  απέσπασε όλες σχεδόν τις υπόλοιπες, 
επαμειβόμενες με κύπελλο θέσεις!

Καραμανλής Μ – Βρούστης Β 297,0

Αγγελόπουλος Π – Ζώζης Σ 285,0

Τριχόπουλος Α – Αθανασιάδης Α 280,0

Ζώτος Λ – Σαπουνάκης Α 274,0

Παπακυριακόπουλος Γ – Μανωλάς Ι 274,0

Κωτσιόπουλος Π – Συρακοπούλου Χ 263,0

12-16



Γαβριήλ Γ- Παυλογιάνης Ν 388,9
Μιχαλογιάννης Η – Διαμαντής Α 380,0
Καρυώτης Α – Κορδούτης Γ 377,0
Παύλους Δ – Παπασάββας Γ 373,2
Βατσολάκη Ε – Τζωρτζακάκη Ε 367,0
Μασούρας Χ – Τριανταφυλλίδης Ν 364,9

Χαλικάκης Ν – Χαλικάκης Κ 420,0

Κωνσταντόπουλος Κ – Καράμπελας Ι 413,0

Βοχαίτης Ι – Ντουβής Μ 411,0

Χλιβέρης Χ – Τσιφουτίδη Β 407,0

Κλέτσας Α – Αγγελάκος Α 390,0

Τριχάκη Ρ – Κοτόπουλος Γ 389,0

9-11

6-8

1-5

Αθηναϊκό ζευγάρι ήταν και οι νικητές του 6-8, οι Γιάννης Γαβριήλ 
και Νίκος Παυλογιάννης του ΑΟΜ που κέρδισαν με αρκετή διαφο-
ρά. Στη δεύτερη θέση οι Ηλίας Μιχαλογιάννης από τα Χανιά με τον 
Αλέξη Διαμαντη του ΟΑΜ μπροστά από τους Αντώνη Καρυώτη 
(ΟΑΜΠΕΙ) – Γρηγόρη Κορδούτη  (ΟΠΑΦ) που τερμάτισαν τρίτοι. 
Στην κατηγορία 6-8 συμμετείχαν 82 ζεύγη στους προκριματικούς 
και 33 στον τελικό. Τα έξι πρώτα ζεύγη της τελικής κατάταξης:

Ρεκόρ συμμετοχής σημειώθηκε στην κατηγορία 1-5, με τα 105 
ζεύγη  που αγωνίστηκαν στο προκριματικό στάδιο σε όλη την 
Ελλάδα. 38 από αυτά συμμετείχαν στον τελικό που ανέδειξε πρω-
ταθλητές τους Νίκο και Κλεάνθη Χαλικάκη από τον ΑΟΤ. Στην δεύ-
τερη θέση οι Κώστας Κωνσταντόπουλος – Γιάννης Καράμπελας 
από την Καλαμάτα και στην τρίτη οι Γιάννης Βοχαίτης – Μανώλης 
Ντουβής από την Θεσσαλονίκη. Τα έξι πρώτα ζεύγη της τελικής 
κατάταξης:

Στην κατηγορία 9-11 συμμετείχαν 86 ζεύγη στο προκριματικό στάδιο και 35 στο τελικό. Η μη προσέλευση, απροειδοποίητα, ενός ζεύ-
γους τίναξε κυριολεκτικά την κίνηση στον αέρα δημιουργώντας δυο bye, καθώς οι διαιτητές έκριναν ότι μια αλλαγή της κίνησης, συ-
νοδευόμενη από σωστό seeding, θα καθυστερούσε κατά πολύ την έναρξη του αγώνα και θα δημιουργούσε προβλήματα και στα άλλα 
τουρνουά, που γινόντουσαν παράλληλα στον ίδιο χώρο. 

Στον αγωνιστικό τομέα ένα ισχυρότατο ζεύγος από την Αθήνα, που 
παίζει όμως σπάνια σε μεγάλα πρωταθλήματα, οι Δημήτρης Κατσα-
ράκης και Πέτρος Παππάς, επικράτησαν με σχετική άνεση κατακτώ-
ντας τον τίτλο του πρωταθλητή. Στη δεύτερη θέση οι Κώστας Γεωρ-
γίου και Δημήτρης Γκουγιάννος από τα Γιάννενα, ένα πόντο μπροστά 
από τους Γιώργο Καραντανέλλη και Ερμόλαο Φαίδα από τη Λέσβο, 
που κατατάχτηκαν 3οι. Τα έξι πρώτα ζεύγη της τελικής κατάταξης:

Κατσαράκης Δ – Παππάς Π 570,0
Γεωργίου Κω – Γκουγιάννος Δ 559,0
Καραντανέλλης Γ – Φαίδας Ε 558,0
Δαρκαδάκης Α – Συκιώτη Χ 552,0
Μπίκα Ε – Σοφιός Μ 541,0
Κιούλπαλης Ι – Μυρτάκη Ε 540,0

1.  Πρωταθλητές των masters για το 2009 οι Βασίλης Βρούστης 
(αριστερά) και Μίλτος Καραμανλής (δεξιά).

2.  Δεύτεροι στη γενική κατάταξη των masters οι Θεσσαλονι-
κείς Σωτήρης Ζώζης (αριστερά) και Πέτρος Αγγελόπουλος.

3.  Διαιτητές του αγώνα ήταν οι (από αριστερά): Δημήτρης 
Θεοδώρου, Σεμίραμις Βιλλιώτη, Στέλιος Ακριτίδης (επικε-
φαλής διαιτητής), Δημήτρης Τόγιας.

1. 2.

3.



10

Το πρωτάθλημα διεξήχθη από 26 έως 28 Σεπτεμβρίου στα 
εντευκτήρια των ΟΠΑΦ, ΟΑΜ και ΛΕ. Η κατηγορία 1-16 

συγκέντρωσε 14 ζεύγη που αγωνίστηκαν σε 3 ημερίδες με 
σύστημα βαθμολογίας imp’s εναντίον του μέσου όρου. Την 
πρώτη μέρα του αγώνα επικεφαλής τέθηκε το ζεύγος της 
εθνικής μας Π. Βελαίτη – Γ. Μήτση με 2ες τις Μ. Αθανασάτου 
– Χ. Συκιώτη σε απόσταση από τα υπόλοιπα ζεύγη. Η περσινή 
νικήτρια Μ. Παπυράκη παίζοντας φέτος με την περσινή τρίτη 
Χ. Λεβέντη πρώτευσαν την 2η ημέρα με τις Μ. Αθανασάτου 
– Χ. Συκιώτη και Μ. Κορώνη – Μ. Αρσάνογλου να ισοβαθμούν 
στη 2η θέση. Όλα κρίθηκαν, ως συνήθως την 3η ημέρα των 
αγώνων όταν οι Πολίνα Βελαίτη και Γεωργία Μήτση βγήκαν 
2ες στην ημερίδα αλλά πρώτες στην γενική κατάσταση κατα-
κτώντας τον τίτλο των πρωταθλητριών Ελλάδας για το 2008. 
Στη 2η θέση της τελικής κατάταξης οι Μαρία Παναγάκη και 
Χριστίνα Συρακοπούλου που έκαναν δυνατό φίνις κερδίζο-
ντας με άνεση την 3η ημερίδα. Την τριάδα των νικητριών της 
διοργάνωσης συμπλήρωσαν οι Μαριάνα Κορώνη – Μαρία 
Αρσλάνογλου. Τα έξη πρώτα ζεύγη της τελικής κατάταξης:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γυναικών 2008
Το χαρακτηριστικό του Πανελλήνιου πρωτα-
θλήματος Γυναικών 2008 ήταν η σχετικά μεγάλη 
συμμετοχή στις χαμηλές κατηγορίες αντίθετα με 
την κατηγορία 1-16 που συγκέντρωσε λιγότερα 
ζεύγη από πέρυσι. Στο σύνολο πάντως δημιουρ-
γήθηκε ρεκόρ, με 36 ζεύγη, αν όμως συγκρίνει 
κάποιος τον αριθμό αυτό με τον αριθμό των γυ-
ναικών που παίζουν στα άλλα πρωταθλήματα, ο 
αριθμός εξακολουθεί να πολύ μικρός. 

που στη συνέχεια κέρδισαν την 2η ημερίδα και πέρασαν 
πρώτες στην γενική κατάταξη. Τελικά την πρώτη θέση της 
γενικής κατάταξης και τον τίτλο των πρωταθλητριών για το 
1-8 κέρδισαν οι Άννα Χάσου και Σοφία Γαβριήλογλου που 
ήταν το μόνο ζεύγος που είχε σταθερά καλή απόδοση και 
τις 3 ημέρες του αγώνα. Δεύτερες διατηρήθηκαν οι Φ. Ανα-
στασιάδου – Λ. Παπαιωάννου ενώ την τριάδα των νικητρι-
ών συμπλήρωσαν οι Α. Μαρκουρή – Κ. Νταλαγιώργου. Την 
τρίτη ημέρα των αγώνων πρώτευσαν οι Μ. Παπανδρέου – Ε. 
Αλυσανδράτου. 

Τα έξη πρώτα ζεύγη της τελικής κατάταξης:

Μήτση Γ Βελαίτου Π 231

Παναγάκη Μ Συρακοπούλου Χ 227

Κορώνη Μ Αρσλάνογλου Μ 214

Αθανασάτου Μ Συκιώτη Χ 209

Κοτρωνάρου Α Πολίτου Α 203

Κανδιώτη Φ Μαυρίκου Ε 200

1-16

Γαβριήλογλου Σ Χάσου Α 57,33

Αναστασιάδου Φ Παπαιωάννου Λο 56,64

Νταλαγιώργου Κ Μαρκούρη Α 56,35

Δημητρίου Κ Τσουκαλά Γ 55,48

Καλουτά Κ Τσαμουσοπούλου Β 55,14

Παπανδρέου Μ Αλυσανδράτου Ε 54,87

1-8

Στην κατηγορία 1-8 μετείχαν 22 ζεύγη. Εδώ ο αγώνας έγινε 
με βαθμολογία match points, επίσης σε 3 ημερίδες. Επικε-
φαλής μπήκαν από την πρώτη ημέρα οι Φ. Αναστασιάδου 
– Λ. Παπαιωάννου με σπουδαίο ποσοστό, 66,87%. Στην 
2η θέση ακολούθησαν οι Ε. Βατσολάκη – Ε. Τζωρτζακάκη 

Τα δύο πρώτα ζεύγη του πρωταθλήματος 
γυναικών του 2008 στην κατηγορία 1-16: 
Πάνω σειρά: οι νικήτριες Πωλίνα Βελαίτου 
(αριστερά), Γεωργία Μήτση.

Κάτω σειρά: Χριστίνα Συρακοπούλου
(αριστερά), Μαρία Παναγάκη.

Πρωταθλήτρια στην κατηγορία 1-8
η Άννα Χάσου (αριστερά)  
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Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ζευγών 
Âüñåéáò ÅëëÜäáò 2008

Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ζευγών Βόρειας Ελλάδας 
έχει γίνει παράδοση εδώ και πολλές δεκαετίες να διε-

ξάγεται στα μέσα του Φθινοπώρου κάθε χρονιάς. Το 2008 
το πρωτάθλημα αυτό διεξήχθη το τριήμερο 10 έως 12 
Οκτωβρίου. Στα εντευκτήρια του ΟΑΜΘ  έγινε ο αγώνας 
1-8 και στη Λέσχη Θεσσαλονίκης ο αγώνας όπεν.

Στον αγώνα όπεν συμμετείχαν συνολικά 40 ζεύγη, πολλοί 
από τους  οποίους ήταν εκδρομείς  από την Αθήνα ή άλλες 
πόλεις. Στον αγωνιστικό τομέα το τριήμερο είχε μεγάλες 
εναλλαγές στις πρώτες θέσεις και κάθε μέρα έβλεπες σχε-
δόν άλλα πρόσωπα στο πάνω μέρος του πίνακα. Τα μόνα 
ζεύγη που είχαν σταθερά καλή απόδοση και στις τρεις 
ημέρες ήταν και αυτά που πάλεψαν μεταξύ τους για τη 
νίκη και  κατέλαβαν τελικά τις δύο πρώτες θέσεις, παρό-
τι δεν πρώτευσαν σε καμία ημερίδα. Οι Τάκης Κανναβός 
– Λυκούργος Λαδόπουλος, ήταν οι θριαμβευτές του αγώ-
να όπεν με μικρή διαφορά μπροστά από τους Φίλιππο 
Λαγγουράνη και Κώστα Πανόπουλο. Στην τρίτη θέση και 
πρώτο Θεσσαλονικιό ζεύγος οι Ε. Χρηστίδου – Γ. Οργα-
ντζίδης, που κέρδισαν την 3η ημερίδα πετυχαίνοντας το 
μεγαλύτερο ποσοστό του αγώνα, με 66,88%. Εξάλλου την 
πρώτη ημερίδα πρώτευσαν οι Λ. Μαμιδάκη – Γ. Ρούσσος 
και την δεύτερη οι Ε. Αντωνίου – Μ. Παπανούσης. 

Λαδόπουλος Λ Κανναβός Π 60,06

Πανόπουλος Κ Λαγγουράνης Φ 59,38

Χρηστίδου Ε Οργαντζίδης Γ 57,15

Αναστασιάδης Κ  Ταγαράς Ν 55,89

Αγουράτσιος Τ Καίσερλης Χ 55,37

Κουκουσέλης Α Λούσης Γ 54,76

Τα έξη πρώτα ζεύγη της τελικής κατάταξης:

Γκέκελη Ν Βεινόγλου Ε 57,80

Σπυρίδου Δ Ντουβής Μ 57,61

Οικονομίδης Δ Παπαμαρκάκης Κ 55,65

Αθανασιάδης Ε Μελίδου Χ 55,09

Εμμανουήλ Β Γκίλης Γ 51,74

Κάραλης Δ Μιχαηλίδου Ο 51,46

Στην κατηγορία 1-8 συμμετείχαν 11 ζεύγη. Για δεύτερη συνε-
χόμενη χρονιά οι Έλενα Βεινόγλου  και Νικολέτα Γκέκελη κατέ-
κτησαν τη νίκη ενώ πρώτευσαν και στις δυο από τις 3 ημέρες 
των αγώνων. Στη δεύτερη θέση οι Δ. Σπυρίδου – Μ. Ντουβής 
που κέρδισαν και την 1η ημερίδα του αγώνα ενώ τρίτοι τερμά-
τισαν οι Βολιώτες Δ. Οικονομίδης – Κ. Παπαμαρκάκης.  

Τα έξη πρώτα ζεύγη της τελικής κατάταξης:

1-8

1.  Οι πρώτοι νικητές του περιφεριακού πρωταθλήματος Βόρειας Ελλάδας 2009:
Λυκούργος Λαδόπουλος (αριστερά) και Τάκης Καναβός

2. Πρώτευσαν όπως και περισυ στην κατηγορία 1-8:  Νικολέτα Γκέκελη (αριστερά) και  Έλενα Βεϊνόγλου 

1.

2.
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Kύπελλο Ελλάδας  2008

Το 20ο Κύπελλο Ελλάδας φιλοξενήθηκε στις κτιριακές 
εγκαταστάσεις του Kανόε – Καγιάκ του Ελληνικού, το 

τριήμερο 23 έως 25 Νοεμβρίου.  Οι εγκαταστάσεις αυτές, 
πάντως, παρά την δυσκολία πρόσβασης που προαναφέρα-
με, ήταν πολύ κατάλληλες για αυτό το είδος του αγώνα και 
ικανοποίησαν τους περισσότερους συμμετέχοντες. 
Το σύστημα με το οποίο έγιναν οι αγώνες ήταν επίσης 
αναγκαστικά διαφορετικό από τις προηγούμενες χρονιές. 
Πέρυσι π.χ. ήταν διπλό νοκ άουτ και παράλληλο Swiss ενώ 
τα προηγούμενα χρόνια ένας συνδυασμός round robin, νοκ 
άουτ και Swiss. Η τελευταία διοργάνωση έγινε με σύστημα 
απλού νοκ άουτ και Swiss, όπου όμως οι ομάδες που έκαναν 
ήττα είχαν μια δεύτερη ευκαιρία, μέσω του αγώνα Swiss, να 
μπουν στην τελική τετράδα των νικητών και να διεκδική-
σουν εκεί ακόμα και την πρώτη θέση. Να σημειωθεί ότι με 
το σύστημα αυτό έχουν γίνει πολλά μεγάλα πρωταθλήματα, 
ακόμα και Παγκόσμια, σε διεθνές επίπεδο. 
Στην κατηγορία όπεν προκρίθηκαν στην τετράδα δυο ομά-
δες από την Αθήνα μια από την Θεσσαλονίκη και μια από 
την Πάτρα. Στους ημιτελικούς η ομάδα «Δελημπαλταδάκη» 
(οι συνθέσεις των ομάδων αναλυτικά παρακάτω) επικράτη-
σε της ομάδας «Περαχιά» και η ομάδα «Σκουλαρίκη» (που 
πρώτευσε στον αγώνα Swiss) της ομάδας «Χλιάπα». Οι δυο 
Αθηναϊκές ομάδες αγωνίστηκαν στη συνέχεια μεταξύ τους 
για την πρώτη θέση και κυπελλούχος ομάδα για το 2008 
αναδείχτηκε  η ομάδα «Δελημπαλταδάκη». Για την τρίτη 
θέση η ομάδα της Θεσσαλονίκης, «Περαχιά», επικράτησε 
της Πατραϊκής ομάδας «Χλιάπα».
Οι αγώνες της κατηγορίας 1-11  ανέδειξαν νικήτρια την 
ομάδα «Καβαντούρη» που νίκησε στον τελικό, με πολύ με-
γάλη διαφορά, την ομάδα «Φασουλάκη Α.», που αποτελείτο 
από δυο παίκτες από το Ηράκλειο και δυο από την Αθήνα. 
Προηγουμένως είχε επικρατήσει στον ημιτελικό, της ομά-
δας «Γιαλιράκη Ι.». Για την τρίτη θέση η αμιγής ομάδα  του 

Το Κύπελλο Ελλάδας 2008 έγινε για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια σε ένα, 
τελικό, στάδιο. Αυτό, συν το γεγονός ότι ο χώρος των αγώνων ήταν πρωτό-
γνωρος και χωρίς εύκολη πρόσβαση με τις δημόσιες συγκοινωνίες  ήταν ίσως 
οι κυριότεροι λόγοι  που από το περσινό μεγάλο ρεκόρ συμμετοχής των 124 
ομάδων (στους προκριματικούς) ο αριθμός έπεσε κατακόρυφα φέτος στις 51 
ομάδες ενώ και η κατηγορία 1-5 ενσωματώθηκε αναγκαστικά στην 1-8. Ένας 
πρόσθετος λόγος της μικρής συμμετοχής ήταν επίσης οι ημερομηνίες του αγώ-
να που ήταν κοντά σε αυτές των Διασυλλογικών και του πρωταθλήματος Κατη-
γοριών, με αποτέλεσμα την πολύ μικρή έλευση ομάδων από την Περιφέρεια.  

ΑΟΜ Βουλιαγμένης, «Γιαλιράκη Ι», επικράτησε της ομάδας  
«Πελτεκόπουλου».
Στον μεγάλο τελικό της κατηγορίας 1-8 νίκησε η ομάδα 
Κουρογένη επικρατώντας της ομάδας «Αθανάσογλου Μ». 
Την τρίτη θέση κατέλαβε η ομάδα Κορδούτη, επικρατώντας 
της ομάδας «Τασμαλίδη». 
Παρακάτω οι συνθέσεις των τεσσάρων πρώτων ομάδων σε 
κάθε κατηγορία: 

Δελημπαλταδάκης Ν
Διονυσόπουλος Δ
Κομνηνός Ι
Κοντομήτρος Κ
Καμινάρης Φ
Μπόζεμπεργκ Κ

1

1-16

Σκουλαρίκης Φ
Φίλιος Α
Κωτσιόπουλος Π
Συρακοπούλου Χ
Καπαγιαννίδης Α
Λιαράκος Σ

2

Περαχιά Χ
Οικονομόπουλος Γ.
Αθανασιάδης Α
Τριχόπουλος Α

3

Χλιάπας Ι
Χαρωνίτης Ε
Μελισσουργάκης Γ
Μεραμβελλιωτάκης Α
Εργαζάκης Ν
Λάμπρου Δ

4
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1-11
Καβαντούρης Ν
Φράγκος Τ
Μούλιου Τ
Μιχαλάκου Κ
Παπαπέτρος Γ
Οικονομίδης Ν

1

Φασουλάκης Α
Κιούλπαλης Ι
Δόλκα Χ
Πουρνάρας Α

2

Γιαλιράκης Ι
Ζαπάρτας Ε
Γιδάκου Λ
Λοβέρδος Δ
Κατσούρης Ε
Τρίπου Μ

3

Πελτεκόπουλος Μ
Μαυρίκου Ε
Τσόπελη Ε
Κανδιώτη Φ

4

1-8
Κουρογένη Α
Γκούμα Ν
Ρηγάτος Ε
Λεβέντη Χ

1

Αθανάσογλου Μ.
Αλμπανόπουλος Κ
Παπαευαγγελίου Α
Χαλλιόρης Α

2

Κορδούτης Γ
Καρυώτης Α
Αλεξίου Δ
Σάλεμ Ν
Καμτσίου Τ

3

Τασμαλίδης Θ
Ιωαννίδης Π
Τσακίρης Π
Ζουρίδης Ε
Σπανός Φ

4

Στην κυπελλούχο ομάδα 2008 
συμμετείχαν οι:
Δημοσθένης Διονυσόπουλος 
- Νίκος Δελημπαλταδάκης (πάνω 
αριστερά), Φιλάρετος Καμινάρης 
- Κώστας Μπόζεμπεργκ
(πάνω δεξιά), Κώστας Κοντομήτρος 
(δεξιά).

Η νικήτρια ομάδα του 1-11 έξω από την αίθουσα των αγώνων.
Από αριστερά Νίκος Καβαντούρης, Τίνα Μούλιου, Γιώργος Παπαπέτρος,
Κλαίρη Μιχαλάκου, Τάσος Φράγκος και Νίκος Οικονομίδης.

Στην κυπελλούχο ομάδα 1-8 συμμετείχαν οι:
Από αριστερά Χάρις Λεβέντη, Ναταλία Γκούμα και Αγγελική Κουρογένη
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ÐñïìïéñáóìÝíåò äéáíïìÝò
του Δημήτρη Ναθαναήλ

Δύση Βοράς Ανατολή Νότος

πάσο πάσο 1$ 1#
4$ 4# 5$ πάσο

πάσο πάσο

# 3
$ - 
^ -
& -

# Q 2
$ Q10875
^ K43
& Q32

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# K
$ -
^ -
& -

# A J10854
$ J
^ J108
& AJ9

Εδώ και κάποια χρόνια κρατώ 

μια δική μου στατιστική σε όσες 

προμοιρασμένες διανομές συναντώ σε 

αγώνες. Κάποιες πονηρές συμπτώσεις δεν 

δικαιολογούν επαρκώς την δυσπιστία μου 

απέναντι στον ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ, που αποτελεί 

τη βάση της κατασκευής των τυχαίων- 

υποτίθεται- αυτών διανομών.

Το μόνο «ασφαλές» συμπέρασμα για 

μένα, είναι ότι έχει σημασία (για τον 

άξονα που υπερισχύει) ποιος θα είναι ο 

τελικός εκτελεστής. 

Η σημερινή διανομή προέρχεται από 

πρόσφατη διοργάνωση ελεύθερης 

παρτίδας, όπου οι διανομές, βέβαια, 

κάθε άλλο παρά προμοιρασμένες είναι. 

Η τράπουλα ήταν καινούργια  που 

μάλλον βοηθάει στην συχνότητα ακραίων 

κατανομών, αλλά η μοιρασιά ήταν η 4η ή 

5η που παιζόταν με την κόκκινη δέσμη.

Με όλους στη ζώνη, άνοιξε η Ανατολή 1# 

και ο Νότος είχε πρόβλημα αγοράς με:

# Q832    $ K5432   ^ AQ   &KJ

Το τελικό συμβόλαιο ήταν 4$.

Ο συμπαίκτης Βορράς είχε:

# 7654    $ AQJ10   ^ KJ10   & Q2

Άσχετα με το πώς είναι μοιρασμένα τα 

φύλλα, ποιος είναι ο εκτελεστής -και ποιοι 

οι αμυνόμενοι- το αποτέλεσμα θα είναι 

συνήθως  μία κάτω.

Tα 3XA δεν είναι λογικό (υπάρχει 5-

4 φιτ σε μαζέρ) αλλά είναι σίγουρο 

συμβόλαιο. Μήπως ή ενδεχόμενη 

πονηριά, σε πολλές προμοιρασμένες 

διανομές, απλώς ομορφαίνει αυτό που 

είναι ένα ΑΘΛΗΜΑ; IT IS ONLY A GAME 

που λένε διεθνώς.

Με όλους στη δεύτερη και μετά 

από δυο πάσο (του εξ αριστερών 

αντιπάλου και του συμπαίκτη σας), ανοίγει 

η Ανατολή δεξιά σας 1$ ενώ εσείς σαν 

Νότος κρατάτε:

#AJ10854     $ J     ^ J108  & AJ8

Και δηλώνετε, φυσικά, 1#. Ακολουθούν 

οι αγορές 4$ από τη Δύση και 4# από 

τον Βορρά. Σε κανονικό χρόνο (ΤΕΜΡΟ) η 

Ανατολή συνεχίζει τις αγορές με 5$, που 

είναι και το τελικό συμβόλαιο. Διαλέγετε 

για έξοδο τον #Α και αντικρίζετε τον 

εξής μορ:

# Q2  $Q10875  ^ K43   & Q32

Στον #Α ακολουθούν το #2 του μορ 

το #3 του συμπαίκτη και ο #Κ του 

εκτελεστή. Πως συνεχίζετε; Πίκα, ατού, 

καρό ή σπαθί;

Υπενθυμίζουμε τις αγορές και την εικόνα

στο τραπέζι: 

Το #3 που έπαιξε ο συμπαίκτης ΔΕΝ 

δείχνει απαραίτητα τον &Κ, για να 

συνεχίσετε με τον &J επιδιώκοντας το 2 

κάτω, είναι απλώς ενδεχόμενο…. ΤΟΤΕ;

Αν έχετε διαβάσει αρκετά τα βιβλία 

των μεγάλων θεωρητικών του Μπριτζ 

(όπως ο REESE και ο KELSEY) θα έχετε 

συνειδητοποιήσει την σημασία του να 

αφαιρείτε τις εναλλακτικές επιλογές του 

αντιπάλου, (REMOVING AN OPTION)  και 

συνεχίζετε με πίκα.

Και ιδού η πλήρης διανομή, όπου εύκολα 

αντιλαμβάνεστε τι θα προκύψει αν 

συνεχίσετε π.χ. με τον ^J

Στο γύρισμα καρό ο εκτελεστής πιάνει 

χέρι με τον ^Α και συνεχίζει με το &5. Αν 

ΔΕΝ πάρετε τον &Α ο &Κ και η χανόμενη 

στο χρώμα εξαφανίζονται στην #Q. Αν 

πάλι πάρετε τον &Α ο εκτελεστής έχει 

ΔΥΟ μαιτρ φύλλα, τις μαύρες Ντάμες για 

να ξεφυλλίσει 2 καρά από το χέρι του και 

να μη πληρώσει άλλη λεβέ εκτός από τους 

ΔΥΟ μαύρους άσους. Επείγει λοιπόν να 

αφαιρείτε από τον αντίπαλο κάθε φορά 

που είναι δυνατόν τις εναλλακτικές λύσεις. 

Παίζοντας «παθητικά» πίκα δεν υπάρχει 

διαφυγή από το μία κάτω!

                                                                                

           

Aφαίρεση εναλλακτικής

Αντάμ ο #A

# 9763
$ 4
^ Q97
& 108764

# Q2
$ Q10875
^ K43
& Q32

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# K
$ AK9632
^ A652
& K5

# AJ10854
$ J
^ J108
& AJ8
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Σε αγώνες ζευγών εναντίον του μέσου 
όρου, πρώτη εσύ και δεύτερη οι αντί-

παλοι, ο σύντροφος μετά από τρία πάσο 
άνοιξε με 1&. Παρεμβάλλεται με 1$ ο 
δεξιά σου αντίπαλος και εσύ κρατώντας: 
# 8653, $ KJ872, ^ A982, & --, πασά-
ρεις περιμένοντας το reopening double 
του συντρόφου που θα το μετατρέψεις σε 
τιμωρίας.
Όμως ο εξ αριστερών σου διορθώνει σε 
1ΝΤ, που μετά το  δικό σου  κοντρ  μένει 
τελικό συμβόλαιο.
Περιμένεις αντάμ κούπα όμως ο σύντρο-
φος βγαίνει το &6 και παίρνεις τις πρώτες 
ανάποδες. Κατεβαίνει ο μορ: 

πρωταθλητές Γιώργος Ρούσσος

48Άμυνα για

Η ψυχραιμία είναι ένα από τα μεγαλύτερα προσόντα στο αγωνιστικό μπριτζ. Ίσως λίγο πιο 
πάνω και από την εκτελεστική δεινότητα ή και το αλάνθαστο judgment στις αγορές.
Γι’ αυτό και οι μεγαλύτερες πατάτες στην άμυνα γίνονται σε κοντραρισμένα συμβόλαια, 
όπου η ψυχραιμία των αμυνομένων μπαίνει σε δοκιμασία.

# KJ9
$ Q10954
^ Q
& Q972

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 8653
$ KJ872
^ A982
& -

Ο εκτελεστής πιάνει με το &9 και παίζει 
την ^Q. Κάνε άμυνα. Έχεις δυο προβλή-
ματα να λύσεις, πρώτα τι ξοφλάς στο πρώ-
το σπαθί και ύστερα πιάνεις ή δεν πιάνεις 
την ^Q;
Το πρώτο που πρέπει να κάνεις για να 
βρεις την άμυνα είναι να απαντήσεις στο 
ερώτημα γιατί ο σύντροφος προτίμησε το 
δικό του κακό χρώμα και δεν βγήκε κούπα, 
αποκλείοντας το ενδεχόμενο να έχει κάνει 
λάθος. Να είναι σικάν αποκλείεται, με σόλο 
ασφαλώς θα το έβγαινε να γυρίσεις εσύ 
σπαθί (δεν ξέρει στην αντάμ ότι είσαι σι-
κάν), με ντάμπλετον  ακόμη περισσότερο, 
με ξερό Α θα τον έβγαινε να δει τον μορ 

και να ντεμπλοκάρει το χρώμα σου. Δεν 
μένει παρά ότι έχει Α λιμό και απλά κρατά-
ει τις επικοινωνίες και δεν βιάζεται. Για να 
πραγματοποιηθούν όμως οι 3 μπάζες της 
άμυνας από κούπα πρέπει να έχουν φύγει 
τα κατεβάσματα στην πίκα.
Βλέποντας τον μορ, ένα δεύτερο συμπέρα-
σμα είναι πως αν ο εκτελεστής έχει 4φυλλη 
πίκα, είναι βγαλμένος, είτε ο σύντροφος 
κρατάει Α λιμό είτε ξερά AQ. Συνεπώς  η 4η 
πίκα του χεριού σου θα είναι η 7η μπάζα της 
άμυνας προσβλέποντας σε κατανομή  του 
χρώματος 4-3-3-3. Αποκλείεται άρα να το 
ξελιμάρεις. Εξάλλου  το $2 είναι τελείως 
άχρηστο.
Τώρα παίρνεις τον ^Α ή όχι; Ασφαλώς ναι. 
Μα αν έχει KJ10 στα καρά; Μα και μόνο KJ 
να έχει είναι βγαλμένος. Για την ακρίβεια 
μένοντας στον μορ θα παίξει κούπα χτυπώ-
ντας τις επικοινωνίες σας. Κάθε φορά που 
θα πιάνετε, είτε εσύ είτε ό σύντροφος, θα 
του βγάζετε ένα μάτι. Στο τέλος θα κλειστείς 
και θα του δώσεις και τον ̂ Κ πραγματοποι-
ώντας το συμβόλαιό του χωρίς να έχει τον J, 
με 3 από σπαθί, 2 από πίκα και 2 από καρό. 
Πιάνεις λοιπόν το καρό και γυρίζεις πίκα, 
παρακαλώντας ο σύντροφος να έχει Α10x ή 
AQx για να μην δημιουργηθεί ανέβασμα. 
Τα τέσσερα χέρια ήταν:

Όταν παίχτηκε η διανομή στον άξονα 
Α-Δ καθόντουσαν δυο τουλάχιστον κατά 
τεκμήριο πρωταθλητές. Και όμως έκαναν 
τόσα πολλά και ανεξήγητα για την κλάση 
τους λάθη που μόνο η έλλειψη ψυχραιμίας  
μπορεί να τα δικαιολογήσει.
Πρώτα η Α πέταξε την μπάζα του μέσα 
ξοφλώντας στο πρώτο σπαθί  την τέταρ-
τη πίκα της. Στην συνέχεια πέταξε και 
την  μπάζα του ^J κάνοντας ντακ την Q. 
Ο εκτελεστής μένοντας στον μορ προσπά-
θησε να διορθώσει την άμυνα παίζοντας 
σπαθί για τον Α του χεριού του στοχεύο-
ντας να παίξει πίκα προς τον μορ. Τώρα 
την σκυτάλη των λαθών την παίρνει η Δ 
που αντί να αφήσει έξω για νέο κλείσιμο 
του εκτελεστή στον μορ, όρμησε με τον  
#Α για να γυρίσει πράσινο.
Από εκεί και πέρα επικράτησε χάος, με τον 
εκτελεστή δυο φορές ακόμη να προσπα-
θεί να βάλει το συμβόλαιό του μέσα και οι 
αμυνόμενοι να μην τον αφήνουν και τελι-
κά να επικρατούν.
Ασφαλώς δεν χρειάζεται να περιγράψω  
τόσο τα προς κάθε κατεύθυνση συγχα-
ρητήρια του έκθαμβου μορ όσο και την 
αβρότητα, νηφαλιότητα και ψυχραιμία 
που επικράτησε στην συνέχεια στις αμοι-
βαίες εξηγήσεις των αμυνομένων.

# KJ9
$ Q10954
^ Q
& Q972

# AQ4
$ A3
^ J54
& K10865

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 8653
$ KJ872
^ A982
& -

# 1072
$ 6
^ K10763
& AJ43

(εσύ)
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ΥποχρεωτικόΥποχρεωτικό
και μη υποχρεωτικό και μη υποχρεωτικό false cardfalse card

email: llurk@hol.gr

Οι συνδυασμοί ΑJx

Στο προηγούμενο τεύχος του περιοδικού 
είδαμε ότι σε συμβόλαιο στα χωρίς ατού, 

για τον  αμυνόμενο σε τρίτη θέση με ΑQx στο 
χρώμα της αντάμ, όσο πιο πολλούς πόντους 
έχει, τόσο πιο ελκυστικό  γίνεται  το παίξιμο 
της ντάμας. Μόνο αν δεν έχει πουθενά πι-
θανό πιάσιμο θα παίξει άσσο και ντάμα. Θα 
δούμε τώρα ένα παράδειγμα που σκοπό έχει 
να εμπεδώσει ο αναγνώστης αυτό το παίξιμο 
αλλά και δύο ακόμη παραδείγματα που ο 
παίκτης στην τρίτη θέση έχει AQ ξερά.

Γιώργος Κλείτσας

# A62
$ K86
^ AQ1098
& 85

# Q104
$ J5
^ 763
& J10964

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# J53
$ 107432
^ K2
& AQ2

# K987
$ AQ9
^ J54
& K73

Στα τρία χωρίς ατού του Νότου, η Δύση 
βγαίνει το βαλέ σπαθί και πάλι η Ανατολή 
πρέπει να βάλει τη ντάμα, διαφορετικά ο 
εκτελεστής θα αφήσει έξω.

# A87
$ K97
^ KQ1097
& 98

# 643
$ 654
^ A2
& K10754

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# J1052
$ 10832
^ 543
& AQ

# KQ9
$ AQJ
^ J86
& J632

Κι εδώ ο Νότος παίζει τρία χωρίς ατού και 
στην αντάμ σπαθί της Δύσης, η Ανατολή 
πρέπει να παίξει άσσο και ντάμα. Η Δύση, 
ξέροντας ότι η Ανατολή με AQx θα είχε 
παίξει πρώτα τη ντάμα και μετά τον άσσο, 
αντιλαμβάνεται ότι η Ανατολή έχει AQ ξερά. 
Παρατηρώντας ότι ο μορ είχε το εννέα και 
το οκτώ, παίρνει τη ντάμα του συμπαίκτη 
της με το ρήγα (!) και συνεχίζει με το επτά. 

Ο εκτελεστής είναι υποχρεωμένος να πάρει 
το βαλέ του σ’ αυτή ή την επόμενη λεβέ και 
να δώσει τον άσσο καρό. Τότε η Δύση θα ει-
σπράξει τα υπόλοιπα σπαθιά και το συμβό-
λαιο θα μπεί μία μέσα [τέσσερεις από σπαθί 
και ο άσσος καρό].
Πολλοί κανόνες όμως έχουν και τις εξαιρέ-
σεις τους. Στην επόμενη διανομή ο Νότος, 
εκτελεστής στα τρία χωρίς ατού, έχει δείξει 
κατά τη διάρκεια της αγοράς κράτημα πίκα. 
Μια καλή άσκηση για τον μη έμπειρο παίκτη 
είναι να σκεφτεί πως μπορεί να μπει μέσα 
το συμβόλαιο με αντάμ το βαλέ πίκα από τη 
Δύση, βλέποντας και τα τέσσερα χέρια (τα 
οποία, ευτυχώς, δεν βλέπει ο εκτελεστής!):

# 73
$ A9
^ QJ109854
& 92

# J109652
$ 32
^ A73
& 73

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AQ
$ QJ584
^ 2
& J10864

# K84
$ K1076
^ K6
& AKQ5

Ποιό είναι το χαρακτηριστικό του χεριού 
της Ανατολής που θα της επιτρέψει, στην 
πράξη, να βάλει μέσα το συμβόλαιο, σε συ-
νεργασία με τη Δύση; Αν δεν το έχετε βρει 
μέχρι τώρα, είναι το σόλο καρό. Στην αντάμ 
του βαλέ πίκα, η Ανατολή πρέπει να βάλει 
τη ντάμα!! Ο εκτελεστής, που φοβάται ότι η 
Δύση μπορεί να έχει βγει από AJ109(x)(x), 
λογικά θα πάρει αμέσως το ρήγα του και θα 
παίξει το ρήγα καρό. Η Δύση θα αφήσει έξω 
και θα πάρει το δεύτερο καρό, επιτρέποντας 
στην Ανατολή να ξεμπλοκάρει τον άσσο πίκα 
ώστε η Δύση να εισπράξει τις καλές τις πίκες 
για το δύο μέσα. Αν η Ανατολή έπαιζε τον 
άσσο πίκα στην πρώτη λεβέ και στη συνέ-
χεια τη ντάμα, ο Νότος θα άφηνε προφανώς 
έξω και δεν θα υπήρχε τρόπος να μπει μέσα 
το συμβόλαιο, μάλιστα ο εκτελεστής θα 
έβγαζε και μία άνω.  
Το θέμα αυτών των άρθρων εξακολουθεί να 
είναι το falsecard, έστω και αν δεν αναφέ-

ρεται ρητά. Όταν ο αμυνόμενος στην τρίτη 
θέση [στα χωρίς ατού] κρατώντας AQx βάζει 
τη ντάμα, παραβιάζει ένα βασικό κανόνα 
που διδάσκεται και στους αρχαρίους, συ-
γκεκριμένα ‘Ο τρίτος βάζει μεγάλο’. Με λίγη 
φαντασία, ο παίκτης στην τρίτη θέση θα 
κάνει ένα ακόμη πιό εντυπωσιακό falsecard 
κρατώντας  ΑJx. Ας δούμε ξανά την πρώτη 
διανομή του προηγουμένου τεύχους, στην 
οποία ο αμυνόμενος κρατούσε AQx:

# 82
$ ΑJ3
^ KJ974
& Q63

# J9765
$ 1076
^ 83
& 1082

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AQ4
$ K82
^1052
& A974

# K103
$ Q954
^ AQ6
& KJ5

Η αγορά ήταν 1 ΧΑ-3 ΧΑ, η Δύση βγήκε 
πίκα, η Ανατολή έβαλε [σωστά] τη ντάμα, ο 
εκτελεστής  πήρε το ρήγα και το συμβόλαιο 
μπήκε μέσα. Αν αντιμεταθέσουμε νοερά το 
βαλέ και τη ντάμα πίκα, το συμβόλαιο μπαί-
νει μέσα αν η Ανατολή στην αντάμ πίκα της 
Δύσης βάλει το βαλέ! Αυτό στη βιβλιογρα-
φία αναφέρεται και ως ‘εμπάσα εναντίον 
του συμπαίκτη’, εδώ όμως είναι το παίξιμο 
που κερδίζει και μάλιστα, ουσιαστικά χωρίς 
ρίσκο, αφού ο Νότος που άνοιξε ένα χωρίς 
ατού [15-17 π.] δεν μπορεί να μην έχει το 
ρήγα πίκα. Παραθέτουμε την εναλλακτική 
διανομή:

# 82
$ ΑJ3
^ KJ974
& Q63

# Q9765
$ 1076
^ 83
& 1082

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AJ4
$ K82
^1052
& A974

# K103
$ Q954
^ AQ6
& KJ5
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
2ο (***)

Εξασκηθείτε στην εκτέλεση

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
1ο (**)

Ζεύγη. Β/Ν στη 2η

Μοίρασε ο Νότος

Ομάδες. Όλοι στη δεύτερη  

Μοίρασε ο Νότος

      Οι λύσεις στη σελίδα 29

# J10942
$ KJ4
^ 863
& 43

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# Q6
$ A92
^ AK97
& AKJ8

# AK83
$ 83
^ J1098
& KJ5

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# 6
$ AQJ7
^ KQ76
& AQ109

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή

2XA πάσο 3$* πάσο

3# πάσο 3XA Όλοι πάσο

Αντάμ: $7

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή

1^ πάσο 1# πάσο

2$ πάσο 3^ πάσο

4& πάσο 4XA πάσο

5$ πάσο 6^ Όλοι πάσο

Αντάμ: #Q

Εάν βάλετε το $4 στη πρώτη λεβέ η Ανατο-
λή θα βάλει το $6. Η αποστολή σας είναι να 
πετύχετε εννέα λεβέ.
Η πρώτη σας σκέψη είναι να αξιοποιήσετε 
τις πίκες, αλλά μη περιμένετε μεγάλη βοή-
θεια από τους αντιπάλους.

Είστε στη θέση του Νότου. Πως θα παίξετε 

το σλεμ αυτό;.

 * τράνσφερ

Υποχρεωτικό
και μη υποχρεωτικό false card

A9xxx KJxΔ 
Β

 
Ν

 Α

Q108x

xΜια περίπτωση, κατά την οποία είναι σωστό να 
παίξουμε το βαλέ από AJx σε τρίτη θέση [πάντα 
στα χωρίς ατού], είναι όταν, ακόμα κι αν ο εκτε-
λεστής έχει Qx(x), το συμβόλαιο μπαίνει μέσα 
με τα φύλλα μας. Ένα παράδειγμα: 

# AQ3
$ 95
^ AJ1097
& Q107

# 107542
$ K10864
^ 85
& 3

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 986
$ AJ3
^ K643
& A65

# KJ
$ Q72
^ Q2
& KJ9842

Ο Νότος παίζει τρία χωρίς ατού και η Δύση 
βγαίνει κούπα. Η Ανατολή σκέπτεται ότι 
υπάρχουν τρεις περιπτώσεις: η μία να έχει 
ο Νότος KQx κούπα, οπότε έχει δύο κρατή-
ματα και η άμυνα δεν μπορεί  να βάλει μέσα 
το συμβόλαιο, η δεύτερη να έχει Qx(x) και η 
τρίτη Kx(x). Αν τα φύλλα είναι όπως στο διά-
γραμμα, παίζοντας το βαλέ η Ανατολή χαρί-

ζει μια μπάζα στον εκτελεστή, το συμβόλαιο 
όμως είναι ούτως η άλλως καταδικασμένο, 
αφού η Ανατολή κρατάει το ρήγα καρό. Αν 
όμως ο Νότος είχε Kxx κούπα, ο μόνος τρό-
πος να διατηρήσει τις επικοινωνίες η Ανατο-
λή, θα ήταν να παίξει το βαλέ κούπα στην 
πρώτη λεβέ (ο Νότος θα έπαιρνε το ρήγα 
αμέσως, φοβούμενος AQxxx   στη Δύση). Το 
παίξιμο λοιπόν του βαλέ κούπα είναι απόλυ-
τα ενδεδειγμένο σε αγώνες ομάδων, που ο 
πρωταρχικός σκοπός είναι να μπει μέσα το 
συμβόλαιο, κάπως ριψοκίνδυνο σε αγώνες 
ζευγών, αν η αίθουσα παίζει σε μεγάλο πο-
σοστό τρία χωρίς ατού (το συμβόλαιο θα 
μπεί μόνο δύο μέσα, αντί τρεις στα άλλα 
τραπέζια που η Ανατολή θα παίξει άσσο 
και βαλέ, αν ο Νότος έχει Qxx). Η γνώμη 
του υπογράφοντος είναι ότι και σε αγώνες 
ζευγών το παίξιμο του βαλέ στατιστικά 
κερδίζει.
Τέλος, θα δούμε μια διαφορετική επέκταση 
της ιδέας να παίζει κανείς τη ντάμα κρατώ-
ντας AQx σε τρίτη θέση (δεν θα κουραστούμε 
να τονίζουμε ότι αφορά αποκλειστικά συμβό-
λαια στα χωρίς ατού). Ας πάμε ένα σκαλί κάτω 
κάνοντας τον άσσο ρήγα και τη ντάμα βαλέ.

Κι εδώ ο βαλές στην πρώτη λεβέ ίσως είναι 
το μόνο χαρτί που θα βάλει μέσα το συμβό-
λαιο. Αν η Ανατολή δεν έχει πιθανό πιάσιμο, 
πρέπει να παίξει το βαλέ, διατηρώντας τις 
επικοινωνίες. Αν, αντίθετα, η Ανατολή παί-
ξει πρώτα το ρήγα και μετά το βαλέ, οι δύο 
αμυντικοί δεν θα συνειδητοποιήσουν ποτέ 
το δυναμικό τους στο χρώμα. Ακόμα κι αν 
η Ανατολή έχει πλαινό πιάσιμο, πιθανότατα 
το παίξιμο του βαλέ στην πρώτη λεβέ να 
είναι καλύτερο, γιατί η Δύση διαφορετικά 
θα υποθέσει ότι η Ανατολή έχει και το δέκα 
(πράγματι, πώς θα έπαιζε η Ανατολή αν 
είχε KJ10;) 
Μετά από αυτά τα παραδείγματα, ο ανα-
γνώστης μπορεί να κατασκευάσει και ένα 
χέρι όπου ο μορ έχει σόλο και ο παίκτης 
στην τρίτη θέση AQx στο χρώμα της αντάμ, 
χωρίς πιθανό πιάσιμο σε άλλο χρώμα και 
το σωστό παίξιμο να είναι η ντάμα [υπό-
δειξη: υποθέστε ότι ο εκτελεστής έχει τε-
τράφυλλο].
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Εξασκηθείτε στην αγορά
KåöÜëáéï ðñþôï: áíïßãìáôá êáé áðëÝò åðáíáäçëþóåéò

# AJ865
$ K75
^ Q102
& 83

1.
# AQJ97
$ 4
^ 8652
& 1097

2.
# Q87
$ Q752
^ KQ9
& Q92

3.

Α) Ο ανοίξας, ιδίως στην τρίτη θέση, δυνα-
τόν να έχει αρκετά λιγότερους πόντους από 
όσους, κανονικά, απαιτούνται  για ένα άνοιγ-
μα 1ης ή 2ης θέσης. 

Β) Κάθε φυσική αγορά σε νέο χρώμα του απα-
ντώντα μπορεί σε κάθε στιγμή να πασαριστεί 
από τον ανοίξαντα, εφόσον αυτός κρίνει ότι 
δεν υπάρχει μανς.

Γ) Στην 4η θέση τα ανοίγματα φραγμού δεν 
έχουν νόημα ύπαρξης. Οι αντίστοιχες αγορές 
δείχνουν πλέον κανονικά ανοίγματα ειδικής 
μορφής.

ΑΝΟΙΓΜΑ 3ης ΘΕΣΗΣ
Πόσο αδύνατο μπορεί να είναι το άνοιγμα 
στη 3η θέση είναι - κατά ένα μεγάλο ποσο-
στό - θέμα συμφωνίας του ζευγαριού. 
Το αδύνατο άνοιγμα στην τρίτη θέση (κάτω 
από τις κανονικές προδιαγραφές ανοίγμα-
τος) έχει δύο κύριους λόγους που γίνεται: 
1) Να υποδειχθεί καλή αντάμ στον σύντροφο, 
στην ( πιθανότατη) περίπτωση που οι αντίπα-
λοι κερδίσουν την αγορά.  
2) Να λειτουργήσει παρεμποδιστικά, ώστε 
οι αντίπαλοι να μη βρούνε - τουλάχιστον 
με ευκολία - το σωστό τους συμβόλαιο.
Π.χ. Υπόδειξη αντάμ

Όταν ο ένας παίκτης του ζεύγους έχει αρχικά πασάρει όλο το αγοραστικό 
σύστημα υφίσταται - αναγκαστικά -μετατροπές. Οι λόγοι γι’ αυτό είναι, 
ουσιαστικά, τρεις:  

να ανοίξουμε- στη τρίτη θέση - 2 κούπες παρά 
μία, γιατί αλλιώς στην απάντηση 1 πίκα του συ-
ντρόφου θα έχουμε πρόβλημα.

Άνοιγμα Weak - two και άλλες αγορές 
φραγμού   

Πολλοί κανόνες που ισχύουν για το Weak -two 
παύουν να ισχύουν σε άνοιγμα 3ης θέσης. Π.χ. 
Μπορούμε τώρα να ανοίγουμε Weak - two 
χωρίς τόσο καλό χρώμα ή με καλό 5 φυλλο ή 
με εξωτερικό σικάν ή, ακόμη, και με πλευρικό 
4φυλλο μαζέρ (!), σε ειδικές περιπτώσεις.

Επίσης ορισμένα χέρια που θα τα ανοίγαμε 
weak - two, σε πρώτη ή δεύτερη θέση, μπο-
ρούμε τώρα να τα ανοίξουμε 3. Π.χ. #AKJ10xx, 
$x, ^xxxx, &xx στην τρίτη θέση είναι ένα κα-
νονικό άνοιγμα 3 πίκες. Tα ανοίγματα στο 
επίπεδο 3, ιδίως 1η εναντίον 2ης, δυνατόν να 
είναι επίσης πολύ αδύνατα και αρκεί ένα καλό 
εξάφυλλο χρώμα

ΑΣΚΗΣΗ    
Πρώτη εναντίον δεύτερης και μετά από δύο 
πάσο, τι αγοράζουμε με τα παρακάτω χέρια;

Λουκάς Ζώτος

Αγορές με πασαρισμένο σύντροφο

# J93
$ 953
^ KJ5
& KQ73

# 87
$ J62
^ A10984
& 1086

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# A65
$ KQ108
^ 832
& 952

# KQ1042
$ A74
^ Q3
& AJ4

Παρεμποδιστικά

# Q8
$ K54
^ Q75
& A8642

# 1062
$ AJ1073
^ 84
& Q105

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AK953
$ 962
^ J9
& J73

# J74
$ Q8
^ AK10632
& K9

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή

πάσο πάσο 1#
2^ 2# 3^ όλοι πάσο

Μετά από πάσο της Δύσης  και του Βορρά, η 
Ανατολή, ανοίγοντας 1 κούπα, υποδεικνύει την 
μοναδική αντάμ που “ρίχνει” τόσο το συμβό-
λαιο 3XA, όσο και τις 4 πίκες.

Οι Β-Ν έχουν 3XA, τα οποία όμως μετά το άνοιγ-
μα της Ανατολής και την βοήθεια της Δύσης, 
είναι πολύ δύσκολο να αγοραστούν. Ο Βορράς 
θα μπορούσε να μην έχει τον Ρήγα κούπα για την 
αγορά που έκανε, δεν έχει όμως καλύτερη αγορά 
διαθέσιμη.
Τι πρέπει να προσέχουμε όταν ανοίγουμε 
πολύ αδύνατοι στην τρίτη θέση
1) Να έχουμε καλό χρώμα, όχι απαραίτητα σε 
μήκος όσο σε ποιότητα. Ο σύντροφος 9 φορές 
στις 10 θα  κάνει αντάμ στο χρώμα μας. Επίσης, 
εάν φθάσουμε ψηλότερα από ότι πρέπει, είναι 
πολύ πιο  δύσκολο να κοντραριστούμε. Σημει-
ωτέον ότι, ακόμη και αν παίζουμε 5φυλλα μα-
ζέρ, μπορούμε να ανοίξουμε τώρα μία κούπα ή 
πίκα με ένα πολύ καλό τετράφυλλο χρώμα. 

2) Να αντέχουμε να πασάρουμε οιαδήποτε αλ-
λαγή χρώματος από τον συμπαίκτη, όπως, π.χ., 
με το χέρι του παραδείγματος 1 όπου έχουμε 
φιτ σε κάθε χρώμα.  

3) Σε ποια μανς είμαστε εμείς και σε ποια οι 
αντίπαλοί μας. Πρώτη εναντίον δεύτερης είναι, 
βέβαια, το ιδανικό.

4) Εάν είναι καλύτερα να ανοίξουμε Weak - 
two, σε συνάρτηση και με το 2.   
Π.χ. Με #x , $KQ10xx, ^Kxxx, &Jxx, καλύτερα 

# 1075
$ AQ4
^ 1086
& KJ109

4.
# AQJ9
$ 85
^ 764
& Q1053

5.
# Q1053
$ 85
^ 764
& AQJ9

6.

# AJ865
$ 2
^ K75
& Q1076

7.
# KQJ1087
$ 42
^ 86
& J107

8.
# KJ10865
$ 4
^ AJ7
& J92

9.

# 82
$ 97
^ 9765
& AKQ109

10.

Oι Λύσεις στη σελίδα 30 
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# Q2
$ K32
^ A9832
& A32

# -
$ 987654
^ -
& J1098764

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# J10843
$ J10
^ 107654
& 5

# AK9765
$ AQ
^ KQJ
& KQ

Καλλιτεχνικό ìðñßôæ

Η λύση του προηγούμενου προβλήματος

# KQJ10 
$ AKQJ 
^ 975
& 75

# 2
$ 432
^ 8432
& 98432

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# A9876543
$ 765
^ 6
& 6

# -
$ 1098
^ AKQJ10
& AKQJ10

Το πρόβλημα του τεύχους αυτού είναι από τα πιο πρωτότυπα 

που έχουν  φτιαχτεί για το Μπριτζ: 

Σαν Νότος καλείσαι να 
πραγματοποιήσεις 7 (!) πίκες, 
με έξοδο από τη Δύση τον Βαλέ 
σπαθί και τέλεια άμυνα. 
Πολύ δύσκολο –όπως 
αποδείχτηκε-πρόβλημα, 
που παίδεψε ιδιαίτερα τους 
περισσότερους φίλους της 
στήλης ενώ αρκετοί ήταν αυτοί 
που έστειλαν λάθος απάντηση. 
Σωστές λύσεις έστειλαν 
μόνο οι Δ. Καμενόπουλος, 
Φρ. Κιαρούτζι, Γ. Κότσης, Κ. 
Κούρκουλος, Μ. Κράιας, Κ. 
Λυμπέρης. Συγχαρητήρια!
Η λύση όπως, πολύ ωραία, την 
περιγράφει ο Μιχάλης Κράιας, 
από τις Σέρρες:

Το ζητούμενο είναι -μετά την κόντρα της 

Ανατολής- να πανωτσακίσει ο Νότος την 

Ανατολή 3 φορές, διατηρώντας φυσικά τα 

αναγκαία κατεβάσματα, έχοντας όμως μό-

νον μία (!) μικρή πίκα για να παίξει προς το 

χέρι του. Πιάνει καταρχήν ο εκτελεστής το 

Βαλέ σπαθί με τον Άσσο του μορ και παίζει 

κατευθείαν το 2 πίκα (1η διπλοτσάκα). Η 

Ανατολή το καλύτερο που έχει να κάνει είναι 

να ακολουθήσει με μικρό, γιατί σε οποια-

δήποτε άλλη περίπτωση διευκολύνει τον 

εκτελεστή. Ο Νότος πιάνει με το 5 πίκα και 

συνεχίζει με τρεις γύρους καρό, πιάνοντας 

στον τρίτο γύρο με τον Άσσο καρό του μορ 

(ανεβαίνοντας στο δικό του ονέρ).

Συνεχίζει με το 9 καρό του μορ, μετράρο-

ντας με τον τρόπο αυτό το 8 καρό. Η Ανα-

τολή μπορεί είτε να ανέβει το 9 καρό με το 

δέκα, οπότε και ο Νότος θα κόψει με μικρό 

(καλύτερη επιλογή), είτε να αφήσει έξω, 

οπότε ο Νότος θα φάει το Ρήγα σπαθί (!!) και 

θα κόψει το επόμενο καρό στο χέρι του. Παί-

ζει Άσσο κούπα και Ντάμα κούπα, την οποί-

α ανεβαίνει με το Ρήγα του μορ και  τραβάει 

το μετραρισμένο 8 καρό, ξοφλώντας το 

σπαθί του χεριού του (ισχύει για την περί-

πτωση που η Ανατολή είχε ανέβει το 9 καρό 

με το δεκάρι της).

Η κατάσταση τώρα έχει ως εξής:

Β: Ντάμα πίκα, 3 κούπα, 2 και 3 σπαθί.

Α: Βαλέ, 10, 8 και 4 πίκα.

Ν: Άσσο, Ρήγα, 9 και 7 πίκα.

Ο εκτελεστής, οποιοδήποτε μικρό φύλλο 

και να παίξει από το μορ είναι βγαλμένος: 

Θα ανέβει οποιοδήποτε ατού της Ανατολής 

με μεγαλύτερο (2η διπλοτσάκα), θα κατέβει 

με μικρό ατού στην ντάμα πίκα του μορ και 

θα παίξει προς το Άσσο - 9 του χεριού του 

(3η διπλοτσάκα).

Διδάγματα από τη διανομή, όπως τα περι-

γράφει ένας άλλος φίλος της στήλης, ο Κώ-
στας Κούρκουλος, από την Κέρκυρα: 

Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι σημαντικό να 
καταφέρουμε να έχουμε σε κάποια στιγμή 
ίδιο αριθμό ατού στο χέρι μας και στον αντί-
παλο. Επίσης δεν πρέπει να Θεωρούμε ότι θα 
εισπράξουμε όλα τα μεγάλα φύλλα στο χέρι 
μας. Και τέλος (ιδιαίτερα δύσκολο με κλειστά 
τα χέρια καθώς πρέπει να μαντεύουμε την 
κατανομή του αντιπάλου) πρέπει να παί-
ζουμε με τέτοιο τρόπο τα χέρια μας ώστε ο 
αμυνόμενος να μην μπορεί να διώξει φύλλο 
σε κάποια στιγμή, καταστρέφοντας τις επι-
κοινωνίες μας.

Ο Νότος καλείται να ΜΗ βγάλει 7ΧΑ! Θα μου πείτε ότι αυτό είναι εύκολο, αφού λείπει 

έξω ο Άσσος πίκα.  Δεν είναι έτσι, γιατί από τη μεριά τους οι Α-Δ θα κάνουν ότι μπορούν 

για ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ο Νότος 7ΧΑ. Για παράδειγμα, εάν ο εκτελεστής παίζει πίκα η Ανατολή 

θα αρνείται να πάρει τον Άσσο της και θα βάζει συνέχεια μικρό. 

Παίξτε λοιπόν για να καταφέρετε… να βάλετε το συμβόλαιο μέσα (παρότι ο σύντρο-

φος μάλλον δεν θα σας συγχαρεί)! Αντάμ: $4 
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Τα πράγματα απλοποιούνται κατά πολύ, 
αν κάνουμε τις εξής δύο παραδοχές. 

Όταν ο Απαντών (β) κάνει Stayman 
(2&) και ο Ανοίξας (α) απαντήσει 2^
(δεν έχει Μαζέρ), τότε:

1. Το 2$ του (β) είναι αδυναμία και ο (α) 
πρέπει να πασάρει ή, αν έχει μόνο 2φυλλη 
$, να πάει στις 2# (προφανώς 3φυλλη).

1ΧΑ-2&-2^-2$-Πάσο ή 2#

2. Το 3^ του (β) είναι φόρσιγκ, δείχνει 5-
5 στα Μαζέρ και ο (α) πρέπει να διαλέξει 
Μαζέρ, στα Τρία με min, στα Τέσσερα με 
max.

1ΧΑ-2&-2^-3^-3$/# ή 4$/#

Όταν λοιπόν ο (α) ανοίξει 1ΧΑ και ο (β) 
έχει και τα δύο Μαζέρ, έχει τις εξής δυνα-
τότητες:

Α. Με 4#-4$:
1. Με 0-4 π, ο (β) δεν πρέπει να μείνει 
αδρανής. Οι αντίπαλοι έχουν την υπερο-
πλία. Είναι προτιμότερο να παίξει ο (α) 
στα Δύο σε Μαζέρ, ακόμη και με φιτ 4-3, 
παρά στο 1ΧΑ. Έτσι κάνει Stayman. Αν ο 
(α) πει Μαζέρ, τόσο το καλύτερο. Αν πει 
2^, ο (β) λέει 2$ (= αδυναμία) και ο (α) 
πασάρει ή διορθώνει σε 2#, σε κάποιο 
φιτ 4-3.

2. Με 5-7 π, ο (β) πασάρει. Το να βρει φιτ 
σε Μαζέρ είναι πιθανό, αλλά αν δεν βρει 
ίσως να είναι προτιμότερο το 1ΧΑ, με 20-
24 π. και για μόνο 7 λεβέ. Μπορεί εξάλλου 
ο Τέταρτος να ξεμυτίσει και να πληρώσει.

3. Με 8+ π, ο (β) θα κάνει Stayman και 
θα προχωρήσει κανονικά κατά τους γνω-
στούς τρόπους. 

Β. Με 5#-5$:
1. Με 0-6 π, ο (β) θα κάνει Stayman. Αν ο 
(α) πει Μαζέρ, τόσο το καλύτερο. Μπορεί 

ΤΑ ΜΑΖΕΡ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΙΓΜΑ1×ÁΝίκος  Ασμενιάδης

Πολλοί παίκτες προβληματίζονται, όταν ο Σύντροφος ανοίγει 1ΧΑ (15-17 π) και έχουν και τα δύο 
Μαζέρ, για το πώς να τα δηλώσουν, δείχνοντας συγχρόνως και τους πόντους τους. 

μάλιστα το χέρι του (β) να βελτιώνεται με 
το φιτ και να θελήσει να προχωρήσει. Αν 
ο (α) πει 2^, ο (β) λέει 2$ (= αδυναμία) 
και ο (α) πασάρει ή διορθώνει σε 2#, σε 
κάποιο σίγουρο φιτ 5-3.

2. Με 7+ π, ο (β) θα κάνει Stayman. Αν ο 
(α) πει Μαζέρ, θα προχωρήσει κανονικά σ’ 
αυτό. Αν πει 2^, ο (β) θα πει 3^*. Τώρα 
ο (α) είναι υποχρεωμένος να διαλέξει Μα-
ζέρ στα Τρία(15-16 π) ή στα Τέσσερα (16-
17 π) και ο (β) θα ξέρει αν υπάρχει μανς ή 
ακόμη και σλεμ. 

Γ. Με 5#-4$:
1. Με 0-7 π, ο (β) θα κάνει Stayman. Αν ο 
(α) πει Μαζέρ, τόσο το καλύτερο. Μπορεί 
μάλιστα το χέρι του (β) να βελτιώνεται με 
το φιτ και να θελήσει να προχωρήσει. Αν 
ο (α) πει 2^, ο (β) λέει 2$ (= αδυναμία) 
και ο (α) πασάρει ή διορθώνει σε 2#. Θα 
παίξουν σε φιτ  4-3($) ή και 5-3(#).

2. Με 8-9 π, ο (β) θα κάνει Stayman. Αν 
ο (α) πει Μαζέρ, θα προχωρήσει κανονικά 
σ’ αυτό. Αν πει 2^, ο (β) θα πει 2#. Τώρα 
ο (α) ξέρει ότι ο (β) είναι  5#-4$ και ότι  
κάνει  πρόταση.  Θα διαλέξει 2ΧΑ/3ΧΑ (με 
2φυλλη #) ή 3#/4# (με 3φυλλη #). 
Είναι μια περίπτωση, όπου ενδέχεται να 
εκτελέσει (στις #) ο (β).

3. Με 10+π, ο (β) θα κάνει Stayman και, 
αν τυχόν ο (α) πει 2^, ο (β) θα πηδήσει 
στις 3$ (Smolen), δείχνοντας 5φυλλη 
πίκα (το άλλο Μαζέρ). Τώρα ο (α) ξέρει 
να διαλέξει 3ΧΑ ή 4#, που θα παιχθεί από 
τον (α).

Δ. Με 4#-5$:
1. Με 0-7π, ο (β) θα κάνει Stayman. Αν ο 
(α) πει Μαζέρ, τόσο το καλύτερο. Μπορεί 
μάλιστα το χέρι του (β) να βελτιώνεται με 
το φιτ και να θελήσει να προχωρήσει. Αν 
ο (α) πει 2^, ο (β) λέει 2$ (= αδυναμία) 

και ο (α) πασάρει ή διορθώνει σε 2#. Θα 
παίξουν σε φιτ 5-3($) ή 4-3(#).

2. Με 8-9π, ο (β) θα κάνει Transfer 2^. Ο 
(α) θα πει υποχρεωτικά 2$. Τώρα ο (β) 
θα πει 2#. Εδώ ο (α) ξέρει ότι ο (β) έχει 
4#-5$ και κάνει πρόταση. Θα διαλέξει 
2ΧΑ/3ΧΑ (χωρίς φιτ) ή 3#/4# (με 4φ#) 
ή 3$/4$ (με 3φ$). Είναι η δεύτερη πε-
ρίπτωση, όπου ενδέχεται να εκτελέσει (τις 
#) ο (β).

3. Με 10+π, ο (β) θα κάνει Stayman και, 
αν τυχόν ο (α) πει 2^, ο (β) θα πηδήσει 
στις 3# (Smolen), δείχνοντας 5φ$ (το 
άλλο Μαζέρ). Τώρα ο (α) ξέρει να διαλέξει 
3ΧΑ ή 4$, που θα παιχθεί από τον (α).

Τα ανωτέρω ισχύουν όταν το άνοιγμα 
1ΧΑ δείχνει 15-17 π. Αν η κλίμακα είναι 
διαφορετική, οι αναγκαίοι πόντοι του (β) 
τροποποιούνται ανάλογα. Αν λ.χ. το 1ΧΑ 
δείχνει 13-15 π, ο (β) προσθέτει 2 π επι-
πλέον στις ανωτέρω αναφερθείσες τιμές 
του χεριού του.

Ο Σύντροφος ανοίγει 1ΧΑ (15-17 π). Έχετε 
τα επόμενα χέρια, Τι θα πείτε και πως θα 
συνεχίσετε.

# QJ53
$ AJ874
^ 64
& 32

7.

# 9642
$ Q763
^ J96
& 84

1.
# K7632
$ A754
^ J96
& 7

2.
# KJ52
$ A7643
^ A
& Q93

3.

# K985
$ AK45
^ KJ9
& Q8

4.
# KJ932
$ AQ753
^ 4
& 94

5.
# 96543
$ 87542
^ 6
& 53

6.
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Ο σύντροφος κάνει αντάμ το &4 που κερ-
δίζεται από τον &Κ του μορ. Ο εκτελεστής 
παίζει πίκα στον #Α του και καρό στην 
^Q. Στη συνέχεια, από το μορ παίζει την 
#Q, όπου, ασχέτως αν εσείς καλύψετε, 
διώχνει μικρή κούπα. Καλύπτετε την #Q 
με τον Ρήγα κερδίζοντας τη λεβέ και αν ναι 
πως συνεχίζετε; 

ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Λόγω της επιλογής και μόνο του προβλή-
ματος θα πρέπει να είστε σε ετοιμότητα για 
μία μάλλον ασυνήθιστη συνέχεια. 
Μοιάζει αρκετά φυσιολογικό να πάρετε 
αμέσως τον Ρήγα πίκα και να συνεχίσετε 
στο χρώμα του συντρόφου. Παρόλο τον 
συναγερμό, είναι δύσκολο να ερμηνευτεί 
η απόφαση του Garrozo να προτιμήσει επι-
στροφή καρό. Και όμως αυτός ήταν ο μόνος 
τρόπος να βάλει μέσα το συμβόλαιο!  

*checkback Stayman

# QJ732
$ J102
^ AQ8
& KJ

# 84
$ Q873
^ 104
& A7642

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# K10965
$ A5
^ 965
& 853

# A
$ K964
^ KJ732
& Q109

Ο εκτελεστής κέρδισε την λεβέ στον μορ 
ώστε να εισπράξει την 8η λεβέ, τον #J, 
όσο ακόμα μπορούσε. Στη συνέχεια θα 
έδινε τον &Α ώστε να προετοιμάσει την 
9η. Αλλά ο Garrozo πήρε τον $Α συν 2 
επιπλέον πίκες! (ο εκτελεστής, παίζοντας 
double-dummy, μπορεί να βγάλει το συμ-
βόλαιο ακόμα και μετά το γύρισμα καρό 
αλλά θα πρέπει να ακολουθήσει δρόμο 
κόντρα στις πιθανότητες, αφού δεν ξέρει 
ότι οι πίκες σπάνε 5-2)
 Δικαίως αυτή η άμυνα προκάλεσε τον 
θαυμασμό των παρατηρητών. Αλλά πώς 
κατέληξε σε αυτήν ο Garozzo; Ο  Benito 
δεν μοιράστηκε ποτέ το μυστικό του. Συ-
νέλαβε νοερά την πλήρη διανομή; Ίσως. 
Αλλά ακόμα και εμείς, αν και κοινοί θνη-
τοί, μπορούμε επίσης, αν και περιστασια-
κά, να επιτύχουμε ανάλογες επιδόσεις σε 
αντίστοιχες περιπτώσεις εφαρμόζοντας 
μία σχετική αρχή:

Όταν αμυνόμαστε εναντίον συμ-
βολαίου ΧΑ σε μισφιτ, αν δεν είναι 
άμεσα ορατός κάποιος τρόπος για 
να βάλουμε μέσα τον εκτελεστή, μία 
εναλλακτική είναι να επιτεθούμε στο 
χρώμα επικοινωνίας του (αυτό στο 
οποίο τα ονέρ του είναι (ημι)άκοπα και 
μοιράζονται μεταξύ των 2 χεριών).

# QJ732
$ J102
^ AQ8
& KJ

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# K10965
$ A5
^ 965
& 853

(εσείς)

(μορ)

Νότος Δύση Βοράς Ανατολή

πάσο πάσο 1# πάσο
1ΝΤ πάσο 2&* πάσο

2$ πάσο 3ΧΑ όλοι πάσο

(1) Με 3 π. μην πασάρετε,  πείτε 2&. Αν ο 
(α) πει 2^, λέτε 2$ και ο (α) οφείλει να 
πασάρει ή να διορθώσει στις 2#.

(2) Με 8 π. κάνετε Stayman. Αν βρείτε φιτ, 
πάτε κατευθείαν στη μανς, έχετε τώρα και 
3 π κατανομής. Αν ο (α) απαντήσει 2^, 
δηλώστε 2#, πρόκληση με 5#-4$. Αν ο 
(α) τώρα πει 2ΧΑ, έχει 2φυλλη # και min, 
μάλλον πρέπει να πασάρετε.

(3) Με 14 π. κάνετε Stayman. Αν βρείτε 
φιτ, μάλλον θα δοκιμάσετε για σλεμ. Αν 
η απάντηση είναι 2^, πηδάτε στις 3# 
(Smolen), δείχνοντας 5φυλλη $ και πό-
ντους μανς.

(4) Με 16 π. κάνετε Stayman. Αν βρείτε 
φιτ, θα δοκιμάσετε για σλεμ. Αν όχι, θα 
δηλώσετε 4ΧΑ, πρόκληση για 6ΧΑ.

(5) Με 10 π. κάνετε Stayman. Αν βρείτε 
φιτ, έχετε ακόμη και πιθανότητες σλεμ. 
Στα 2^ όμως δηλώστε 3^, φόρσιγκ με 
5-5 στα Μαζέρ. Ο (α) οφείλει να διαλέξει 
ένα Μαζέρ και με max να το δηλώσει στη 
μανς. Αν πάντως το δηλώσει στα Τρία, θα 
τον πάτε στη μανς.

(6) Με 0 π, κάνετε Stayman. Αν σας πει 
2^, δηλώνετε 2$. Ο (α) θα πασάρει ή θα 
διορθώσει στις 2#.

(7) Με 8 π. κάνετε Transfer με 2^. Στις 
2$ λέτε 2#. Τώρα ο (α) πρέπει να κα-
ταλάβει ότι έχετε 5$-4# και 8-9 π. και 
να ενεργήσει ανάλογα. Με min και χωρίς 
φιτ θα πει 2ΧΑ και θα πασάρετε. Αν όμως 
δώσει φιτ στα Τρία, θα πάτε στη μανς στο 
χρώμα αυτό. 

* Έτσι όμως χάνεται η φυσική επαναδήλωση 
3^. Άλλωστε με χέρι φόρσινγκ για μανς και 
5-5 τα μαζέρ δεν υπάρχει πρόβλημα: Μπορείς 
να αγοράσεις 2$ (τράνσφερ) και στις 2# 
(του συντρόφου), 3$. Με προτασιακό χέρι 
5$-5# ή 5$-4# (το τελευταίο αν παίζεις 
την περιγραφόμενη σύμβαση) αγοράζεις αντί-
στροφα: 2^-2$(ο σύντροφος)-2#
   (ΛΖ).

Προσπαθήστε να λύσετε αυτό 
το αμυντικό πρόβλημα από 
το Bermuda Bowl του 1979. 
Είστε Ανατολή (στη θέση αυτή 
καθόταν ο μεγάλος Benito 
Garozzo) και αμύνεστε ενα-
ντίον 3ΧΑ:
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Κατηγορία open

Νέων

Κατηγορία 10-11

Κατηγορία 6-7

Κατηγορία 2-3

2008Κύπελλα Κύπελλα ΕΟΜΕΟΜ

Γυναικών

Κατηγορία 8-9

Κατηγορία 4-5

ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β 25.825 1.736 92,8
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ 20.485 1.348 81,6
ΚΑΝΝΑΒΟΣ Π 17.722 1.195 55,8
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π 16.089 637 8,1
ΣΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Χ 14.677 1.037 53,6

ΜΑΝΩΛΑΣ Ι 14.568 1.014 50,5
ΜΟΙΡΑΣ Κ 14.132 542 15,7
ΒΕΛΩΝΗ Α 13.867 765 29,1
ΠΑΠΑΚΟΝΔΥΛΗΣ Ι 13.791 760 29,1
ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ 13.764 878 44,3

ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β   25.825 1.736 92,8
ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ   13.764 878 44,3
ΔΑΡΚΑΔΑΚΗΣ Α   5.112 265 10,2
ΔΟΞΙΑΔΗΣ Κ   5.058 339 17,5
ΣΟΦΙΟΣ Μ   4.965 204 8,4
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Γ   4.054 203 10,1

ΣΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Χ 14.677 1.037 53,6
ΒΕΛΩΝΗ Α 13.867 765 29,1
ΠΑΝΑΓΑΚΗ Μ 12.814 603 12,9
ΜΟΥΛΙΟΥ Τ 10.514 418 15,1
ΠΑΠΥΡΑΚΗ Μ 9.302 554 21,9
ΚΑΛΙΑΚΜΑΝΗ Α 8.131 513 23,1

ΜΟΙΡΑΣ Κ 14.132 542 15,7
ΜΟΥΛΙΟΥ Τ 10.514 418 15,1
ΠΑΠΥΡΑΚΗ Μ 9.302 554 21,9
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 8.741 427 8,8
ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΗΣ Α 7.932 454 16,5
ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ Κ 7.472 390 11,9

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Μ 7.790 433 15,6
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Μ 6.189 315 9,5
ΟΡΓΑΝΤΖΙΔΗΣ Γ 6.105 301 10,7
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ Π 6.026 231 1,0
ΜΠΕΝΙΟΥ Μ 5.818 232 4,7
ΕΥΘΥΜΙΟΥ Δ 5.726 274 5,5

ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ Γ 4.856 226 9,5
ΛΕΒΕΝΤΗ Χ 4.773 235 9,3
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Μ 4.474 233 8,1
ΓΛΕΖΟΣ Φ 4.362 300 15,4
ΔΙΠΛΟΥΔΗ Μ 4.316 251 10,2
ΓΚΟΥΜΑ Ν 4.065 214 10,2

ΔΟΛΚΑ Χ 5.112 284 10,4
ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν 4.688 245 11,4
ΠΡΙΝΙΑ Μ 3.942 163 4,3
ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Η 3.503 214 11,9
ΚΑΡΥΩΤΗΣ Α 3.446 174 6,6
ΣΕΓΚΟΣ Γ 3.209 138 4,3

ΣΑΛΕΜ Ν 5.431 254 7,2
ΧΡΗΣΤΟΥ Χ 3.692 166 6,6
ΛΙΟΣΗΣ Γ 3.247 132 4,3
ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗ Ε 3.223 155 5,1
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ Α 3.088 134 5,6
ΚΛΗΜΗ Σ 3.032 144 5,6

Κατηγορία 1

ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ Σ 4.406 149 1,9
ΡΟΥΣΣΟΣ Π 2.774 100 4,0
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Α 2.704 117 6,0
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ 2.252 76 1,3
ΛΥΜΠΕΡΗΣ Κ 2.112 78 1,3
ΜΑΝΤΗΣ Α 1.800 59 2,1
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ΔιαγωνιστείτεΔιαγωνιστείτε  

 με τους πρωταθλητέςπρωταθλητές
Λουκάς Ζώτος

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

σας στην αγορά και στην αντάμ, βλέποντας πως θα αγό-
ραζαν συγκεκριμένα, επιλεγμένα χέρια, πρωταθλητές 
μας του αγωνιστικού Μπριτζ.

Ενδιαφέρουσες διανομές που παίξατε ή υποπέσανε 
στην αντίληψή σας και που αφορούν πρόβλημα στην 
αγορά ή στην αντάμ είναι ευχαρίστως ευπρόσδεκτες. 
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 στέλνο-
νται με τον ίδιο τρόπο ή μέσω της ιστοσελίδας της EOM 
(www.hellasbridge.org) όπου μπορείτε να γράφετε 
απευθείας και τα σχόλιά σας. Υπάρχει σύνδεση (link) και 
στο site του ΟΠΑΦ (www.opaf.org). 

Στο πάνελ του τεύχους αυτού συμμετέχει ο Λευτέρης Χα-
ρωνίτης, που πρώτευσε στη βαθμολογία  του προηγούμε-
νου διαγωνισμού

Πρόβλημα 1ο 

Ένα χέρι που ενδείκνυται ακόμα και για την μεγαλύ-
τερη δυνατή αγορά φραγμού αφού είμαστε πρώτη 
εναντίον δεύτερης και  με τον κανόνα των συνο-
λικών λεβέ ακόμα και μπαράζ 6$ είναι απόλυτα 
παραδεκτό. Είναι γεγονός ότι με το χέρι μας οι αντί-
παλοι μπορεί να βγάζουν έως και μεγάλο σλεμ. Από 
την άλλη βέβαια μπορεί να πέφτουν μέσα ακόμα και 
στο επίπεδο 5. Όλα εξαρτώνται από το πόσους πό-
ντους έχει ο συμπαίκτης μας στο χρώμα που άνοιξε 
(άχρηστους για άμυνα) και πόσους απέξω, όπως και 
την συνολική του δύναμη. 
Η πλειοψηφία προτίμησε  την συντηρητική προσέγ-
γιση 4$, αν και οι περισσότεροι δεν εξηγούν τι θα 
κάνουν όταν οι αντίπαλοι αγοράσουν (ότι θα μπουν 
στην αγορά είναι σίγουρο) π.χ. 5 ή 6&. 
Λιαράκος Σ. 4$. Δεν πρέπει να πολυαγριεύουμε 

τους αντιπάλους. Δεν θα κάνω σοβετάζ.

Παπακυριακόπουλος Γ. 4$. Το 5$ έχει ενδια-

φέρον αλλά συνήθως αφιονίζει τους αντίπαλους.

Αγγελόπουλος Π. (αναγν.) 4$. Το πάσο του 

νότου είναι μια ένδειξη ότι το φύλλο είναι μοιρα-

σμένο ανάμεσα στο βορρά και την Ανατολή, οπότε 

είναι πιθανώς άχρηστο να αγοράσω περισσότερο.

Ρούσσος Γ. 4$. Να ξέρει ο σύντροφος ότι εκεί 

δεν έχουμε αμυντική λεβέ

Σαπουνάκης Α. 4$. Ο σύντροφος γνωρίζει ότι 

μπορεί να έχω τόσο αδύνατο χέρι. Δεν πιστεύω 

στην εναλλακτική αγορά 5$ που συνήθως σπρώ-

χνει τους αντιπάλους στο σλεμ.

Λατουσάκης Ν. (αναγν.) 4$. Η θεωρία θα επέ-

τρεπε να πω μέχρι και 6 κούπες, νομίζω. Με άνοιγ-

μα, όμως, του συντρόφου μου σε πρώτη θέση 

δύσκολα ο άλλος άξονας βγάζει σλεμ…

Σκουλαρίκης Φ. 4$. … πάσο δεν μου περνάει 

από το μυαλό να πω και τα κλειδιά δεν είναι στο 

στυλ μου.

Και όμως, είναι ιδανικό χέρι για κλειδί ή ψυχίκ. Στην 
πραγματικότητα, σχεδόν οποιαδήποτε αγορά μπο-
ρείς να κάνεις με αυτό το χέρι και μάλιστα σε αγώνα 
ζευγών…
Φίλιος Α. 4$. Τι άλλο;

Διονυσόπουλος Δ. 4$. Υπάρχει εναλλακτική;

…συνεπώς δεν συμφωνώ με αυτές τις παρατηρή-
σεις, ούτε άλλωστε οι επόμενοι:
Καραμανλής Μ. 5$. Κάτι δεν πάει καλά, 12-φυλ-

λο φιτ και το πολύ τους μισούς πόντους της τράπου-

λας ενώ βλέπουμε τον δεξί αντίπαλο να πασάρει και 

τον αριστερό σίγουρα φοβερά προβληματισμένο...

Δεν ξέρω αν ο συμπαίκτης θα πάρει την αγορά 5$ 

ως μπαράζ ή προσπάθεια για σλεμ αλλά οι αντίπα-

λοι σχεδόν σίγουρα έχουν δέκα μπάζες σε κάποιο 

φιτ ενώ το πιο πιθανό είναι να έχουν και παραπάνω, 

έτσι η καλύτερη τακτική είναι η μέγιστη δυνατή πί-

εση στα όρια των δυνατοτήτων τους.

Προκοπίου Γ. 5$. Κακή κατανομή αλλά ευτυ-

χώς βοηθάει ο συσχετισμός των μανς. Το χέρι δε 

μπαίνει πάνω από τρεις μέσα. Ο Νότος με σόλο ή 

σικάν κούπα πάσαρε επομένως ο Βορράς έχει πολύ 

φύλλο: ακονίζει τα μαχαίρια του και δεν πρόκειται 

να μας επιτρέψει να παίξουμε 4$.

Μωυσίδης Α. (αναγν.) 5$. Με τον σταυρό στο 

χέρι, ως συνήθως. Σε πολύ χαλαρό σουαρέ, 1πίκα, 

σπλίντερ σε μινέρ ή και 4ΝΤ.

Ακόμα και αν το 5$ θεωρηθεί Ζοζεφίνα και ο σύ-
ντροφος συνεχίσει, μπορεί να μας βγει σε καλό! 
Τέλος ένα δείγμα από παραπλανητικές αγορές: 
Πουρναράς Τ. (αναγν.) 1#. Γιατί να ξυπνήσουν οι 

αντίπαλοι από τώρα;

Βλαχάκη Μ. πάσο. Με τέτοιο φιτ και άγραφο χέρι 

δεν είναι δυνατόν να εμποδίσεις τους αντιπάλους 

να παρεμβληθούν. Αντίθετα μπορεί να τους οδη-

γήσεις πιο εύκολα σε σλεμ. Καλύτερα λοιπόν κα-

ταρχήν να μην έχουν αυτή τη πληροφορία.

Πρόβλημα 2ο 

# 65
$ J876542
^ 109
& 65

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος

  1$ πάσο
;

Æåýãç – ÂÍ óôç äåýôåñç

 Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
 4$ 10 8 45%

 5$ 8 4 15%

 3$ 6 1 15%

 πάσο 6 1 0%

 2$ 6  10%

 6$ 6  10%

 1# 6  5%

# A10
$ 8542
^ K10974
& Q6

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
 1& κοντρ πάσο 
;  

ÏìÜäåò – üëïé óôçí ðñþôç

 Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
 1$ 10 4 30%

 2^ 9 4 15%

 1^ 9 4 40%

 2$ 7 2 15%
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# J10
$ A10962
^ Q10853
& 2

B

N
A∆

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

ÏìÜäåò – üëïé óôç äåýôåñç

Θεωρητικά έχουμε τη δύναμη για να κάνουμε πρό-
ταση πηδώντας στα 2^ ή στις 2$ πάνω στο κοντρ 
του συντρόφου. Αυτό όμως αν μετρήσουμε σαν κα-
νονική αξία την Ντάμα σπαθί. Από τις 4 εναλλακτικές 
που έχουμε (καρά ή κούπες στα επίπεδα ένα και δύο) 
οι τρεις ισοβάθμησαν στο πάνελ. Όμως η πλειοψηφία 
πήγε με τα κάτω, σωστά και κατά την προσωπική μου 
γνώμη. Άλλωστε για να κάνουμε σωστή αξιολόγηση 
ενός χεριού κυρίως βλέπουμε τις αγορές που έχουν 
γίνει και τους πόντους που έχουμε στα μακριά χρώ-
ματα.  Εδώ ο αντίπαλος άνοιξε σπαθί  –άρα η Ντάμα 
δίφυλλη υποβιβάζεται ακόμα περισσότερο- ενώ στα 
2 μακριά μας χρώματα έχουμε μόνο 3 πόντους. 
Στο 2ο ερώτημα, αν πρέπει να αγοράσουμε πρώτα τα 
καρά ή τις κούπες (παρά τη διαφορά στο μήκος και 
την ποιότητα) νομίζω ότι έχει απαντήσει η θεωρία, 
υπέρ του μαζέρ. 
Σαπουνάκης Α. 1$. Το μαζέρ πάντα προτιμάται. 

Αν συναγωνιστώ στη συνέχεια στο μινέρ δείχνω ότι 

το μινέρ είναι μακρύτερο ή ίσο από το μαζέρ.

Λιαράκος Σ. 1$.  Με την Ντάμα σπαθί αμφίβολη 

δεν κάνω ενδιάμεση αγορά. Κιχ να κάνει ο συμπαί-

κτης όμως θα πάω μανς.

Γκανής Μ. (αναγν.) 1$. Ίσως να είναι συντηρη-

τικό το παίξιμο μου αλλά με τέτοιας ποιότητας 

κούπες και με την δίφυλλη Ντάμα σπαθί οι 9 μου 

πόντοι δεν αξίζουν και πολλά.

Σκουλαρίκης Φ. 1$.  Και το 1 καρό δεν φαίνεται 

τόσο άσχημο, όμως έχει και αυτό τα προβλήματά 

του αφού δεν θα πειστεί εύκολα ο συμπαίκτης για 

το 4φυλλο κούπα στη συνέχεια.

Πράγματι αν αγοράσουμε πρώτα τα καρά, μια αγορά 
σε μαζέρ στη συνέχεια δείχνει τρίφυλλο ονέρ. Παρ΄ 
όλα αυτά αρκετοί το δοκιμάζουν, ίσως επειδή οι κού-
πες είναι 4 λιμά:
Βλαχάκη Μ. 1^. Οι κούπες είναι πολύ κακής ποι-

ότητας, Το χέρι μπορεί να παίξει ίσως και καλύτερα 

ΧΑ αφού και καλό χρώμα έχει αλλά και την Q σπαθί 

που πλέον θα είναι σίγουρα χρήσιμη.

Χαρωνίτης Λ. 1^. Με στόχο να αγοράσω και 

τις κούπες μέχρι το επίπεδο 3. Η Ντάμα σπαθί μας 

στερεί άλλες αγορές ενώ δε γίνεται να αγνοήσω τα 

καρά και να γίνει αντάμ κούπα στις 3# των αντι-

πάλων.

Πουρναράς Τ. (αναγν.)1^. Η &Q είναι χρήσιμη 

μόνο αν αποφασίσουμε να παίξουμε ΧΑ.

Βρούστης Β. 1^. Στα ζεύγη θα έλεγα 1$. Τώρα 

1^ και μετά τις κούπες ώστε να δείξω ότι έχω κά-

ποιους πόντους και κακές κούπες.

Έτσι και αλλιώς, αν ξαναμιλήσεις θα δείξεις ότι έχεις 
κάποιους πόντους. Αρκετοί προτιμούν να το δείξουν 
αμέσως: 
Φίλιος Α. 2^. Αν ο συμπαίχτης έχει ανώτερο χέρι, 

οι κούπες δεν θα χαθούν. Θα προτιμούσα η Q σπαθί 

να ήταν Q πίκα.

Καραμανλής Μ. 2^. Αν και ήταν δελεαστική η 

αγορά 1 καρό η τσιγκουνιά μπορεί να βλάψει, είναι 

αρκετά τα χέρια που μπορεί να έχει ο συμπαίκτης 

και να περνάει πάσο όταν τα 3ΧΑ θα είναι σχεδόν 

τραβηχτά, στο κάτω κάτω της γραφής δεν δια-

κινδυνεύουμε τίποτα και μπαραζόνουμε και τους 

αντιπάλους για την περίπτωση που μπορούν να 

συναγωνιστούν.

Διονυσόπουλος Δ. 2^. Άλλη μια απολύτως τυ-

πική – κατά τη γνώμη μου – αγορά. Τον θλιβερό 

συρφετό των κουπών μου δεν μου περνάει, σε 

πρώτη φάση, από το μυαλό να τον αναφέρω.

Ρούσσος Γ. 2$. Με 7 πόντους, από κατανομή, 

την &Q δεν την μετράω, δεν θα πω 1$.

Αθανασιάδης Α. 2$. Σύμφωνα με τις επιταγές 

του παραπλήσιου παραδείγματος 3 (του «εξα-

σκηθείτε στην αγορά») του Τ82 του περιοδικού. 

Στο τραπέζι μάλλον θα έλεγα 1$ και θα περίμενα 

μήπως ο σύντροφος έχει να ξαναμιλήσει. 

Πρόβλημα 3ο 

Η αγορά 3^ περιγράφει κατανομή και είναι προτα-
σιακή για μανς, δείχνοντας ενδιάμεσο ή δυνατό χέρι. 
Φυσικά είναι φόρσινγκ για ένα, τουλάχιστον, γύρο.  
Το χέρι μας τώρα παίρνει μεγάλη αξία, καθώς όλοι 
–οι λίγοι, έστω- πόντοι που έχουμε δουλεύουν στο 
φουλ ενώ έχουμε και 5φυλλο καρό, σόλο εξωτερικό 
και το #10 να συνοδεύει το Βαλέ.
Τρεις δρόμοι ανοίγονται μπροστά μας: 1) Να κατευ-
θύνουμε το συμβόλαιο στα 3ΧΑ. 2) Να πάμε μανς 
στις πίκες. 3) Να προχωρήσουμε προς τα 5^.  Η 
πλειοψηφία αποφάσισε να κρατήσει την αγορά 
ανοικτή, κάνοντας μια φόρσινγκ αγορά, 3$ (δεν 
είναι δυνατόν σε αυτή τη φάση να προτείνουμε να 
παίξουμε κούπες) ελπίζοντας ότι στη συνέχεια θα 
μπορέσει να κρίνει καλύτερα.  
Αθανασιάδης Α. 3$. Έχω ήδη πει ότι δεν έχω 

6φυλλη κούπα (θα είχα αγοράσει 2$ μετά το 2&), 

ότι έχω 2φυλλη πίκα (με 3φυλλο θα έλεγα 2# αντί 

1ΧΑ), άρα έχω κάποια καρά και δείχνω τον $Α. Ας 

 Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
 3$ 10 7 25%

 4^ 8 4 15%

 5^ 7 2 25%

 3ΧΑ 6 1 20%

 4# 6  10%

 πάσο 5  5%

χρησιμοποιήσει την πληροφορία αυτή για να 

συνεχίσει κατάλληλα.

Καπαγιαννίδης Θ. 3$. Προφανώς του λέω να 

μου πει και άλλα, δεν μπορεί να αγοράζω για να 

τις παίξω. Το 4^ 2η εναλλακτική.

Σκουλαρίκης Φ. 3$. Και ξαφνικά το χέρι 

έγινε πολύ καλό, σε σημείο που μπορεί ακόμα 

και σλεμ να έχουμε (π.χ. KQxxx - AKxx Axxx). 

Ξεκινώ λοιπόν δείχνοντας στο συμπαίκτη τον 

ενθουσιασμό μου και τονίζοντας ότι τα καρά εί-

ναι το φιτ μας (αφού προφανώς δεν έχει νόημα 

η εισαγωγή χρώματος κουπών).

Ρούσσος Γ. 3$. Cue-bid πηγαίνοντας για τα 

5^. Η μήπως αμφιβάλλει κανείς για  το ότι είναι 

cue-bid με τουλάχιστον 5φυλλο καρό όταν στα 

2& δήλωσα ένα σεμνό 2#;

Βλαχάκη Μ. 3$. Ο συμπαίκτης ξέρει το δι-

φυλλο πίκα και το καλό φιτ στο καρό και έχει 

μεγαλύτερο εύρος στην αγορά είτε για κάτι πα-

ραπάνω είτε για να διαλέξει συμβόλαιο.

Μετά από αυτή την αγορά αναμονής ο σύντρο-
φος με πολύ καλές πίκες θα αγοράσει 3# ενώ με 
ξερό ονέρ κούπα θα πρέπει να σταθεί στο ύψος 
του και να αγοράσει 3ΧΑ. 
Λιαράκος Σ. 3ΧΑ. Όπως έχει πει και ο Wolf  «όταν 

τα 3ΧΑ αποτελούν πιθανή αγορά, αγόρασέ τα».

Ή διερεύνησέ τα, τέλος πάντων (νομίζω όμως ότι 
ο «νόμος» είναι του Hamman). Πολλοί όμως τα 
απορρίπτουν εξαρχής: 
Προκοπίου Γ. 4^. Πολύ δύσκολη περίπτωση. 

Διαλέγω το ευέλικτο 4^ που ναι μεν εγκατα-

λείπει τα 3ΧΑ αφήνει όμως κάθε άλλη συνέχεια 

ανοικτή (4#, πάσο ή 5^).

Σαπουνάκης Α. 4^. Ο σύντροφος δείχνει ένα 

χέρι με κατανομή 5 – 0 – 4 – 4 ή 5 – 1 – 3 

– 4 και γύρω στους 16 πόντους. Η πιθανότερες 

μανς που μπορεί να βγαίνουν είναι 4# ή 5^. 

Με την αγορά μου τον καλώ να αγοράσει 4# αν 

έχει καλό χρώμα, αφού γνωρίζω ότι θα παίξει 

στο 5 – 2, ή 5^.

Βρούστης Β. 4^,  Ώστε αν έχει καλές πίκες να 

πει 4. Τα 3ΧΑ δύσκολο να βγουν.

Φίλιος Α. 4^. Να διαλέξει, 5 καρά η 4 πίκες.

Είναι όμως αυτή η αγορά φόρσινγκ;
Καραμανλής Μ. 5^. Αν έχουμε στον νου μας 

ένα πιθανό σλεμ τότε αποκτάμε ένα σοβαρό 

πρόβλημα, είναι το 4^ φόρσινγκ; Το 3$ τι 

είναι; Αν και αυτά είναι ερωτήματα τα οποία θα 

πρέπει να συζητήσουμε με τον συμπαίκτη μας, 

…γνωρίζοντας το οριακό της δύναμης μας από 

ονέρ και το 8-φυλλο φιτ δεν χρειάζεται να ρι-

ψοκινδυνεύσουμε κάνοντας μία παρεξηγήσιμη 

αγορά μήπως και φτάσουμε σε ένα έτσι και αλ-

λιώς αβέβαιο σλεμ.

Χαρωνίτης Λ. 5^. Αγοράζω αυτό που λογικά 

βγάζω. Κάποιες μέρες θα έχουν παιχνίδι τα έξι 

αλλά μάλλον ο σύντροφος θα είχε αγοράσει 3 

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

# 3
$ AK98753
^ -
& AJ743

B

N
A∆

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

ÏìÜäåò – ÁÄ óôç äåýôåñç

B

N
A∆

ÏìÜäåò- ÁÄ óôç äåýôåñç

# -
$ AK6
^ AKJ7
& Q76543

Πρόβλημα 4ο 

Ο σύντροφος αγόρασε στο επίπεδο 5 δείχνοντας, 
αν μη τι άλλο, μασίφ χρώμα πίκες. Εμείς έχουμε 
πρώτου γύρου κοντρόλ σε τρία χρώματα συν τον 
$Κ. Το να μην πάμε κάποιο σλεμ δεν συζητιέται. 
Το θέμα είναι σε ποιο χρώμα και σε ποιο επίπεδο 
(6 ή 7). Αν πρόκειται να ψάξουμε τα 7 , αλλά και 
αν θέλουμε να ασφαλίσουμε τα 6, καλό θα ήταν να 
διερευνήσουμε και εναλλακτικά συμβόλαια από 
πίκες. 
Η αγορά 5ΧΑ, που πλειοψήφησε, θεωρητικά λέει 
στον σύντροφο «διάλεξε σλεμ», βάσει των αγο-
ρών που έχουν γίνει. Εναλλακτικά, μπορεί αυτός 
να εισάγει ένα νέο χρώμα, που δεν έχει ακόμα 
αγοραστεί.   
Ρούσσος Γ. 5ΧΑ. Δύσκολη αγορά.  Αν  αγοράσω  

ή  κιουμπιντάρω τα σπαθιά,  δεν  ξέρω  πως θα 

εκληφθεί, ποτέ δεν θα δείξω το σικάν καρό. Νο-

μίζω πως δείχνω πρώτου γύρου  κοντρόλ σε όλα 

τα χρώματα

Σαπουνάκης Α. 5ΧΑ. Ο σύντροφος έχει ήδη 

δείξει πολύ καλές πίκες. Με την αγορά μου του 

ζητάω να αγοράσει 7# αν οι πίκες του παίζουν 

απέναντι σε σόλο. Από την άλλη αν έχει κάποιο 

φιτ στις κούπες και όχι τόσο καλές πίκες μπορεί 

να αγοράσει 6$ αφού έχει αρνηθεί το τρίφυλλο 

φιτ στις κούπες.

Καραμανλής Μ. 5ΧΑ. Το μικρό σλεμ δεν το 

συζητώ αν θα το πάμε, το ζήτημα είναι εάν θα 

κάνουμε προσπάθεια για μεγάλο σλέμ ή όχι. Ο 

συμπαίκτης έχει δείξει αυτοδύναμες πίκες αλλά 

όχι απαραίτητα και άκοπες, αν χάνει μπάζα στα 

ατού σίγουρα θα πρέπει να αγοράσει 6 πίκες 

κλείνοντας την αγορά…

Φίλιος Α. 5ΧΑ. Σίγουρα δείχνει σπαθιά, ζητάει 

από τον συμπαίχτη να αποφασίσει τι σλεμ θα 

παίξουμε.

 Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
 5ΧΑ 10 7 5%

 6& 9 4 30%

 6# 8 2 40%

 6^ 7 1 10%

 7& 6  5%

 7# 6  5%

 πάσο 5  5%

Δείχνει όμως τον Άσσο στα σπαθιά;
Διονυσόπουλος Δ. 6&. Σαν ‘γκουλάς’ σε ελεύ-

θερη παρτίδα δείχνει αυτή η διανομή. Με τόσα 

κοντρόλ φυσικά δεν διανοούμαι να μην παίξω 

σλεμ. Προτιμώ το 6 σπαθιά από το 5ΧΑ (‘διάλεξε 

σλεμ’) που θα έλεγα με καλύτερη ανοχή στις πί-

κες, ή από το 6 καρά για τον ίδιο λόγο…

Σκουλαρίκης Φ. 6&. Δεν είμαι και βέβαιος ότι ο 

συμπαίκτης θα το καταλάβει αυτό ως χρώμα (που 

πολύ το ελπίζω), όμως θέλω να παίξω κάποιο 

σλεμ και δεν ξέρω αν αυτό θα είναι σε σπαθιά, 

καρά, ή πίκες. Η επόμενη αγορά του συμπαίκτη 

θα με κάνει πιο σοφό.

Βρούστης Β. 6&. Αν πει 6^ θα πω 6#, ότι 

άλλο πει θα πασάρω.

Μασούρας Χ. (αναγν.) 6&. O σύντροφος με 

αυτόνομο χρώμα δεν άνοιξε 4#, άρα έχει έξ-

τρα αξίες. Κι αφού, ακόμη, αποφάσισε πως δεν 

έχουμε άμυνα, θα σεβαστώ την... ανηφορική του 

διάθεση κι ας διαλέξει, pass or correct. 

Πιο ενθαρρυντική για μεγάλο σλεμ (αλλά μόνο σε 
πίκες- κούπες) είναι η επόμενη αγορά: 
Αθανασιάδης Α. 6^. Οι πίκες του είναι αυτοδύ-

ναμες και δεν αποκλείεται να έχει #AKQJTx $Qx 

^xxx &Kx. Δεν είμαι σίγουρος ότι η αγορά αυτή 

δείχνει κοντρόλ και στα άλλα χρώματα ώστε να 

πει 7# με ένα χέρι σαν το παραπάνω, αλλά δεν 

ξέρω και πόσο καλές είναι οι πίκες του. Ή μήπως 

πρέπει να το ρισκάρω και να πω 7# μόνος μου;

Υπάρχει και η πρακτική αγορά που, νομίζω, πάνω 
στο τραπέζι θα την έκαναν περισσότεροι:
Χαρωνίτης Λ. 6#. Πιθανώς να έχω και 7. Οι κα-

τανομές όμως δείχνουν άγριες και η πιθανότητα 

ο σύντροφος να μην έχει τα κατάλληλα φύλλα,  

καθώς αγόρασε υπό πίεση, είναι αυξημένη.

Σωστή η ανάλυση, όπως θα δούμε στο επόμενο 
τεύχος. Τελικά όμως το μόνο σλεμ που έβγαινε 
ήταν σε κούπες. Αν οι κατανομές ήταν πιο ομαλές 
τότε θα αναδεικνυόταν η επόμενη αγορά:
Αγγελόπουλος Π. (αναγν.)7#. Ο σύντροφος 

υπόσχεται πολλές πίκες με όλα τα μεγάλα ονέρ 

και το χέρι μου έχει όλα τα εξωτερικά κοντρόλ 

πρώτου γύρου και χρώμα που μετράρεται εύ-

κολα.

Πρόβλημα 5ο 

 Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
 πάσο 10 6 16%

 4# 8 4 16%

 3ΧΑ 8 3 47%

 4^ 6 1 0%

 4& 6  16%

 6ΧΑ 4  5%

Πάλι έχουμε παραπάνω αξίες και μισφίτ στις πίκες 
του συντρόφου. Πάλι αυτός μας έχει δείξει πολύ 
καλό χρώμα, μόνο που αυτή τη φορά είμαστε σικάν. 
Βέβαια οι βλέψεις μας τώρα είναι μόνο για μανς, 
παίζουμε ομάδες και είμαστε στη δεύτερη (όπου η 
αμοιβή αλλά και η τιμωρία είναι μεγαλύτερες). Πρέ-
πει να συνεχίσουμε; Και αν ναι δηλώνοντας μανς; Και 
αν ναι σε πίκες ή σε ΧΑ; Όλα αυτά τα ερωτήματα είναι 
δύσκολο να απαντηθούν. Πιστεύω πάντως ότι αν 
πάμε μανς αυτή θα πρέπει να είναι σε πίκες, αφού με 
τέτοιο χρώμα σπαθιά δεν θα βρούμε εύκολα μπάζες 
στα ΧΑ.
Παρότι η σχετική πλειοψηφία του πάνελ είπε πάσο 
(με ενοχές), οι περισσότεροι διάλεξαν να συνεχί-
σουν την αγορά.  
Σκουλαρίκης Φ. Πάσο. Με πολύ βαριά καρδιά. 

Αν ο συμπαίκτης είχε πολύ καλές πίκες μπορεί να 

έλεγε και 4. Επίσης, αν είχε κάποια καλή υποστή-

ριξη στο σπαθί μπορεί να έλεγε 3$ ψάχνοντας τα 

3ΧΑ. Έτσι όπως είναι τώρα δεν βλέπω πώς μπορεί 

να βγάλω 3ΧΑ με τόσο κακά σπαθιά, έτσι προ-

σπαθώ να σταματήσω σε σχετικά ασφαλέστερο 

συμβόλαιο.

Λιαράκος Σ. Πάσο. Αφού δεν είπε 4 πίκες, ούτε 3 

κούπες ώστε να δείξει ενδιαφέρον για εναλλακτικά 

συμβόλαια, δεν βλέπω που μπορώ να καταλήξω. 

Αν μου βάζαν το μαχαίρι στο λαιμό θα έλεγα 4 

πίκες.

Ρούσσος Γ. Πάσο. Με σπαραγμό καρδιάς.

Αν είναι να στενοχωριόμαστε ας τις αγοράσουμε:
Αθανασιάδης Α. 4#. Υποσχέθηκα δύναμη αλλά 

δεν έκανα ούτε κοντρ ντ’ απέλ, ούτε διχρωμία στα 

μινέρ. Ας δώσει 2 λεβέ στις πίκες και 1 στα σπαθιά.

Καπαγιαννίδης Θ. 4#. Σε ομάδες θα δώσω το 

φιτ.

Μωυσίδης Α. (αναγν.) 4#. Απλά δίνουμε το κα-

θυστερημένο… φιτ. Στα 3 χωρίς θα δυσκολευτώ 

να εκμεταλλευτώ την περιουσία του συμπαίχτη 

μου. Πάσο; μμμμ είναι πολλά τα λεφτά.

Σαπουνάκης Α. 4#. Ο σύντροφος μοιάζει να έχει 

γύρω στις 5 μπάζες με ατού τις πίκες. Επειδή του 

προσφέρω άλλες τόσες θα δοκιμάσω τη μανς στις 

πίκες.

Προκοπίου Γ. 4#. Ένα στοιχείο που θα πρέπει να 

λάβω σοβαρά υπόψη μου είναι ότι μετά τα 3^ ο 

συμπαίκτης μου δεν αγόρασε 3$. Δεν ενδιαφέρε-

ται λοιπόν για τα χωρίς ατού και θα τον εμπιστευ-

θώ. Ομάδες είναι, δε θα ποντάρω στο να βγαίνουν 

ακριβώς 3#.

Όσοι αγοράζουν 3ΧΑ είναι ακόμα λιγότερο σίγουροι: 
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Διονυσόπουλος Δ. 3XA. Μπορεί το συμβόλαιο να 

αποδειχτεί τραγικό με το σικάν μου στο χρώμα του 

συμπαίκτη…Αν το χέρι δεν είναι κατάλληλο για 

χωρίς ατού (π.χ. σόλο σπαθί), ο συμπαίκτης έχει 

ακόμα την δυνατότητα και την κρίση να αγοράσει 

4 πίκες.

Βρούστης Β. 3ΧΑ. Και όσα βγάλουμε.

Παπακυριακόπουλος Γ. 3ΧΑ. Μου έρχεται εμε-

τός με σικάν πίκα και τόσο κακό χρώμα, αλλά δεν 

βλέπω τίποτα καλύτερο.

Γκανής Μ. (αναγν.) 3ΧΑ. …. Ξέρω επίσης ότι η 

δύναμη των αντιπάλων είναι στον Νότο και αυτό 

θα βοηθήσει στην εκτέλεση.

Αυτός ήταν και ο μόνος λόγος που τα 3ΧΑ είχαν 
κάποιες ελπίδες, όπως θα δούμε. Αντίθετα, οι 4# 
έβγαιναν σχετικά εύκολα, παρότι τα ατού στους 
αντίπαλους ήταν μοιρασμένα 5-2. 

Πρόβλημα 6ο 

# Α6
$ 73
^ AQJ62
& AQ104

B

N
A∆

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

Æåýãç – üëïé óôç äåýôåñç

# K7642
$ AQ
^ -
& AK10865

B

N
A∆

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

ÏìÜäåò – üëïé óôçí ðñþôç

* Weak

Παρά τους 17 πόντους που έχουμε το πάσο θα ήταν 
ισχυρή εναλλακτική σε αγώνες ομάδων, καθώς δεν 
διαθέτουμε εύκολη αγορά να κάνουμε: Η αγορά 3& 
πρέπει να δείχνει, τουλάχιστον, κατανομή 5-5, το 
κοντρ διακινδυνεύει σοβαρά να ακούσει κούπες και 
το 2ΧΑ, που εμένα πάντως μου φαίνεται το λιγότερο 
μειονεκτικό, δεν έχει κατάλληλο κράτημα στις πίκες.   
Όμως οι αγώνες εδώ είναι ζεύγη και εφόσον έχουμε 
αξίες να συναγωνιστούμε πρέπει να το κάνουμε, αλ-
λιώς το μηδενικό παραμονεύει.
Διονυσόπουλος Δ. 3&. Η τυπική αγορά είναι 

το κοντρ, όμως, οι πίκες μας και το γεγονός ότι ο 

αντίπαλος αγόρασε 2 πίκες στη δεύτερη μανς, εκ-

μηδενίζουν την πιθανότητα ο συμπαίκτης μας να 

έχει περάσει ‘trap pass’. Αν ξανανοίξουμε την αγορά 

με κοντρ και ακούσουμε 3 κούπες θα έχουμε άλυτο 

πρόβλημα. Τα 3 σπαθιά, αν και θεωρητικά δείχνουν 

πιο ανώμαλη κατανομή, μας αφήνουν καλύτερα 

προετοιμασμένους για τη συνέχεια.

Αθανασιάδης Α.3&. Βλέποντας τον #Α στο χέρι 

 Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
 3& 10 6 55%

 κοντρ 9 5 30%

 2ΧΑ 8 2 0%

 πάσο 7 1 15%

μου και σεβόμενος το γεγονός ότι οι αντίπαλοι είναι 

στην 2η, εκτιμώ ότι ο σύντροφος δεν έχει τιμωρία 

στις 2#. Εφόσον λοιπόν δεν είπε κοντρ, ενώ σί-

γουρα έχει κούπες, υπολογίζω ότι δεν έχει μεγάλη 

δύναμη. Έτσι μας μένουν 2 εναλλακτικές: α) πάσο 

για να αποφύγω τις κακοτοπιές ενός πιθανού -200 

στα ζεύγη β) συναγωνισμό με ρίσκο στα 3&…

Σαπουνάκης Α. 3&. Δύσκολο χέρι. Η εναλλακτική 

αγορά κοντρ απαγορεύεται διότι μπορεί να ακούσω 

3$, ενώ η αγορά 2ΝΤ θέλει καλύτερο κράτημα.

Προκοπίου Γ. 3&. … Επιλέγω τα 3& γιατί μετά 

από το κοντρ είναι πιθανό να ακούσω από το συ-

μπαίκτη 3$ με κάποιο άθλιο πεντάφυλλο χρώμα.

Αγγελόπουλος Π. 3&. (αναγν.) Το κοντρ το απο-

φεύγω επειδή δεν έχω κούπες, το πάσο γιατί στα 

ζεύγη σπάνια κερδίζεις αν σου παίζουν στη στάθμη 

2 ανενόχλητοι….

Χαρωνίτης Λ. 3&. Απλά και φυσικά. Κάποιες 

μέρες το κοντρ σε κάνει πλούσιο άλλες συνήθως 

βρίσκεσαι στις 3 κούπες.

Είναι απίθανο να έχει τιμωρία ο σύντροφος στις 2#. 
Μερικοί όμως ψάχνουν το όνειρο:
Βρούστης Β. Κοντρ. Άμα πει 3$ θα πω πάσο γιατί 

πρέπει να έχει 5φυλλο, αλλιώς με 4 κούπες θα πει 

2ΧΑ.

Καραμανλής Μ. Κοντρ. Ο συμπαίκτης μάλλον 

δεν έχει στήσει παγίδα στο αντίπαλο αλλά παρόλα 

αυτά πρέπει να συναγωνιστούμε, μπορεί να τύχει 

να παίξουμε σε κάποιο κακό 5-2 φιτ στις κούπες 

που και που αλλά το ρίσκο είναι αμελητέο μπροστά 

στα match points που θα χάνουμε κάθε φορά που 

θα πασάρουμε.

Σκουλαρίκης Φ. Κοντρ. Έχει τους (πολλούς) κιν-

δύνους του, όμως το 3& έχει κι αυτό τους κινδύ-

νους του και επίσης τείνει να δείχνει πιο ανώμαλο 

χέρι.

Παπακυριακόπουλος Γ. Κοντρ. Και στις 3$ θα 

πω 3ΧΑ.

Υπερβολές. Αν φοβάσαι μη χάσεις τα 3ΧΑ γιατί δεν 
αγοράζεις σύμφωνα με τη δύναμή σου: 
Βλαχάκη Μ. 2ΧΑ. Η αγορά 3 σπαθιά είναι επικίν-

δυνη να χαθεί μανς.

Είναι απίθανο να έχουμε μανς και ο συμπαίκτης να 
μην έχει μιλήσει όταν έχουμε και 2φυλλο κούπα. 
Όμως τα 2ΧΑ μπορεί να είναι το καλύτερο συμβόλαιο. 
Στις ομάδες θα προτιμούσα το πάσο, γιατί το μια μέσα 
των αντιπάλων στις 2# (που είναι πολύ πιθανό) δεν 
θα το πληρώσουμε.
Φίλιος Α. Πάσο. Παρότι έχουμε φύλλο, η κατανομή 

καθώς και το ονέρ πίκα είναι αρνητικά στοιχεία για 

να μιλήσουμε.

Πρόβλημα 7ο

 Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
 3# 10 5 25%

 3ΧΑ 9 4 15%

 4$ 8 3 20%

 4& 7 2 10%

 4ΧΑ 5  20%

 6$ 5  5%

 4# 5  5%

Το reverse του συντρόφου έγινε πάνω στο 2 επί 1 
άρα δεν δείχνει ιδιαίτερη δύναμη, πόσο μάλλον που 
αυτός, παρότι έχει 6-5, δεν πήδηξε άμεσα στις 3$. 
Πολύ λογικά το πάνελ αποφάσισε ότι προέχει η εύρε-
ση της καλύτερης μανς παρά η διερεύνηση του σλεμ 
που, εξ αιτίας του μισφιτ, μοιάζει μακρινό όνειρο. 
Βέβαια τίποτε δεν αποκλείεται και γι’ αυτό η σχετική 
πλειοψηφία προτίμησε την αγορά αναμονής. 
Σκουλαρίκης Φ. 3#. Το χέρι μοιάζει με ένα 

πελώριο μισφίτ όμως με αρκετά μεγάλο πλεόνα-

σμα πόντων. Φοβάμαι λίγο πάντως τα 3ΧΑ, λόγω 

εμφανών προβλημάτων στις επικοινωνίες. Έτσι κι 

αλλιώς, μπορεί να τα πει και ο συμπαίκτης αν θέλει 

- πάντως οι 4$ φαίνονται πιο ασφαλής μανς. Αν 

όμως ο συμπαίκτης τύχει να έχει 0562 μπορούμε 

και να δοκιμάσουμε τα 6&.

Καραμανλής Μ. 3#. Να δώσουμε ένα forcing 

τέμπο και βλέπουμε.

Φίλιος Α. 3#. Έχουμε αρκετό φύλλο ώστε να 

κλείσουμε την αγορά. Με το 3# κάτι παραπάνω 

θα μάθουμε.

Βλαχάκη Μ. 3#, Αγορά αναμονής από την οποία 

μπορώ να πάρω πολλές πληροφορίες π.χ. κοντρόλ 

στη πίκα, φιτ σπαθί έστω και δίφυλλο.

Στο ίδιο μήκος κύματος αλλά με άλλη αγορά:
Λιαράκος Σ. 4&. Για να επιλέξει την reverse αγορά 

με 6-5 πρέπει ο σύντροφος να έχει πλούσιο παικτι-

κά χέρι. Α ΚJTxx AQJTxx x ή κάτι αντίστοιχο. Πρέπει 

λοιπόν να κρατήσουμε την αγορά ανοιχτή σε πιθα-

νό σλεμ παρά το μισφίτ. Φαντάζομαι το θέμα του 

χεριού είναι αν σκεφτόμαστε το σλεμ ή όχι.

Οι υπόλοιποι ήταν πιο επιφυλακτικοί:
Σαπουνάκης Α. 3ΧΑ. Δεν καταλαβαίνω την αγο-

ρά του συντρόφου μου. Αν έχει 6 καρά και 5 κούπες 

θα έπρεπε να ανοίξει 1$ με αδύνατο χέρι και 1^ 

με καλό χέρι. Στη δεύτερη όμως περίπτωση θα 

επαναδήλωνε 3 κούπες. Ίσως είναι της σχολής που 

χειρίζεται έτσι τα αδύνατα χέρια που έχουν πολύ 

καλό 6φυλλο καρό και κακό 5φυλλο κούπα. Θα 

θεωρήσω ότι μάλλον αυτή είναι η περίπτωση και 

θα κλείσω την αγορά με 3ΧΑ.
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Απαντήσεις 53ου διαγωνισμού

# 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

Προκοπίου Γ. 3ΧΑ. Πολλοί πόντοι από τη μία, πλή-

ρες μισφίτ αλλά και έλλειψη επικοινωνιών από την 

άλλη. Δεν κοιτάζω ψηλότερα.

Διονυσόπουλος Δ. 4$. Το απόλυτο μισφίτ με κά-

νει επιφυλακτικό. Το σικάν καρό σίγουρα δεν είναι 

πλεονέκτημα στα φύλλα μου.

Ρούσσος Γ. 4$. Xέρι του μισφίτ και ο θεός 

βοηθός

Πρόβλημα 8ο 

Ίσως το πιο εύκολο πρόβλημα του σετ ήταν αυτό της 
αντάμ. Οι πιθανότητες να βρούμε στον σύντροφο 
την Ντάμα ή τον Άσσο κούπα είναι υπαρκτές και 
αρκετές. Εάν αυτό συμβεί τα 3ΧΑ θα πέσουν σχεδόν 
σίγουρα μέσα. Καθώς αυτή είναι με διαφορά ή πιο 
βάσιμη ελπίδα μας, δεν είναι δυνατόν να βγούμε σε 
κάποιο άλλο χρώμα αναζητώντας όνειρα. Εξάλλου 
το γεγονός ότι ο μορ έχει αγοράσει τις κούπες δεν 
μας πτοεί, γιατί αυτό θα έκανε και με  4 λιμά. Απλώς 
για να μη μπλοκάρουμε  το χρώμα (όταν ο σύντρο-
φος έχει Αχ ή Qx) θα πρέπει να βγούμε μικρή κούπα 
και όχι το 10 ή τον Βαλέ που θα κάναμε, ίσως, σε 
άλλη περίπτωση.  

Σαπουνάκης Α. Το $5. Η επιθετική αντάμ συνή-

θως προτιμάται στις ομάδες. Το $5 είναι μάλλον 

καλύτερο από το $J ή το $10 στο αγορασμένο 

χρώμα για να μην μπλοκαριστεί.

Λιαράκος Σ. Το $3. Αλήθεια γιατί δεν είπαμε 1 

κούπα; Καλό 5φυλλο πίκα δεν βρίσκω στον σύ-

ντροφο. Την Ντάμα κούπα όμως μπορεί και να την 

βρω.

Ρούσσος Γ. To $5. Για να έχει ελπίδες το μέσα 

πρέπει να βρω τον σύντροφο με την $Q ή έστω  το 

9.  Αν είχε καλό χρώμα στις πίκες, πρώτη εναντίον 

δεύτερης, θα παρεμβαλλόταν.

Καραμανλής Μ. $x. Πίκα αποκλείεται μιας και ο 

συμπαίκτης δεν τις αγόρασε, μικρό και όχι κάποιο 

ονέρ διότι έτσι και αλλιώς δεν φαίνεται να βοηθάει 

πουθενά και υπάρχει ο κίνδυνος μπλοκαρίσματος 

του χρώματος.

Παπακυριακόπουλος Γ. $5. Ζητώντας τον Α 

κούπα την ντάμα κούπα ή το 9 κούπα (το 9 είναι με 

προϋποθέσεις) στον συμπαίκτη.

Μωυσίδης Α. (αναγν.) $5. Επειδή δεν έπεσα μάλ-

λον στην περίπτωση να αγοράσει έτσι με 19 μπαλαν-

σέ ο ανοίξας, τότε το ότι δεν έκανε jump-shift δείχνει 

μάλλον κακό χρώμα κούπα και 6φ καλό σπαθί.

Λιγοστές ήταν οι άλλες απόψεις:
Διονυσόπουλος Δ. #10. Από την αγορά ο συ-

μπαίκτης έχει από 4 έως 6 πίκες. Η πίκα δίνει τις 

καλύτερες προοπτικές και ταυτόχρονα είναι πολύ 

απίθανο να ‘πουλάει’ , σε αντίθεση με την κούπα. 

Αν πάντως αποφάσιζα να βγω κούπα, σίγουρα θα 

έβγαινα μικρό.

Σε ένα δύσκολο, κατά γενική ομολογία, σετ οι Φράνκο 
Κιαρούτζι και Φίλιππος Καραμανλής  συγκέντρωσαν 
73 βαθμούς στους 80 και θα τους έχουμε στο πάνελ 
του επόμενου διαγωνισμού. Αναλυτικά, στις πρώτες 
θέσεις του διαγωνισμού 53 βρέθηκαν οι: 1/2) Φ.Κα-
ραμανλής, Φ.Κιαρούτζι 73, 3) Μ. Χαζηράκης 72, 4) 
Π. Αγγελόπουλος 71, 5) Λ. Χαρωνίτης 69, 6/7/8) Β. 
Βρούστης, Γ. Κότσης, Α. Μωυσίδης  68, 9) Χ. Μασού-
ρας 66, 10) Ν. Λατουσάκης 65. 

 Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
 κούπα μικρή 10 12 50%

πίκα  6 2 20%

κούπα 10/J 5 0 30%

Πάνελ 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Αθανασιάδης Α. 5$ 2$ 3$ 6^ 4# 3& 4& $3

2 Βλαχάκη Μ. πάσο 1^ 3$ 5ΧΑ πάσο 2ΧΑ 3# #3

3 Βρούστης Β. 3$ 1^ 4^ 6& 3ΧΑ κοντρ 3ΧΑ $5

4 Διονυσόπουλος Δ. 4$ 2^ 3$ 6& 3ΧΑ 3& 4$ #10

5 Καπαγιαννίδης Θ. 4$ 1$ 3$ 6# πάσο 2ΧΑ 3# $μικρό

6 Καραμανλής Μ. 5$ 2^ 5^ 5ΧΑ πάσο κοντρ 3# $μικρό

7 Λιαράκος Σ. 4$ 1$ 3ΧΑ 5ΧΑ πάσο κοντρ 4& $3

8 Παπακυριακόπουλος Γ. 4$ 1^ 3$ 5ΧΑ 3ΧΑ κοντρ 3ΧΑ $5

9 Προκοπίου Γ. 5$ 2^ 4^ 6& 4# 3& 3ΧΑ $5

10 Ρούσσος Γ. 4$ 2$ 3$ 5ΧΑ πάσο 3& 4$ $5

11 Σαπουνάκης Α. 4$ 1$ 4^ 5ΧΑ 4# 3& 3ΧΑ $5

12 Σκουλαρίκης Φ. 4$ 1$ 3$ 6& πάσο κοντρ 3# $μικρό

13 Φίλιος Α. 4$ 2^ 4^ 5ΧΑ 4^ πάσο 3# $5

14 Χαρωνίτης Λ. 5$ 1^ 5^ 6# 4# 3& 4$ $5
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∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
   1^
κοντρ πάσο 1$ πάσο
;

Πρόβλημα 1

# AK3
$ AJ743
^ 87
& AJ3

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος

 πάσο 1^ 3#
;

Πρόβλημα 2

# AKJ86
$ AJ7
^ 10
& QJ83

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος

1# 2$ πάσο πάσο 
;  

ÏìÜäåò – ÂÍ óôç äåýôåñçÆåýãç – ÁÄ óôç äåýôåñç

Πρόβλημα 3

# K93
$ AQ864
^ J864
& 6

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος

 1$ κοντρ 3&* 
;

Πρόβλημα 6

Πρόβλημα 8

# Α
$ Q94
^ 765432
& K53

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
  2$ 2#
5$ 5# πάσο 6#
πάσο 

ÏìÜäåò – BN óôç Äåýôåñç

# ΚQ10
$ AQ9842
^ K62
& A

B

N
A∆

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

ÏìÜäåò- üëïé óôç äåýôåñç

Æåýãç – üëïé óôçí ðñþôç

Πρόβλημα 4

# ΑΚ10
$ AQJ98
^ 87
& A53

B

N
A∆

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

ÏìÜäåò- üëïé óôç äåýôåñç

Πρόβλημα 7

# AK9
$ Q92
^ 987
& K832

B

N
A∆

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

ÏìÜäåò – ÁÄ óôç Äåýôåñç

Ôé áíôÜì êÜíåôå ìå ôï ðáñáðÜíù ÷Ýñé;

54ος 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- üëïé óôç äåýôåñç

# Q54
$ AK4
^ A6
& A10743

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

Ζεύγη. Β/Ν στη 2η

Μοίρασε ο Νότος

Ομάδες.

Όλοι στη δεύτερη  

Μοίρασε ο Νότος

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή

2XA πάσο 3$* πάσο

3# πάσο 3XA Όλοι πάσο

Αντάμ: $7

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή

1^ πάσο 1# πάσο

2$ πάσο 3^ πάσο

4& πάσο 4XA πάσο

5$ πάσο 6^ Όλοι πάσο

Αντάμ: #Q

 * τράνσφερ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 (**)
# J10942
$ KJ4
^ 863
& 43

# 875
$ Q1087
^ Q4
& Q1075

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AK3
$ 653
^ J1052
& 962

# Q6
$ A92
^ AK97
& AKJ8

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2 (***)
# AK83
$ 83
^ J1098
& KJ5

# QJ109
$ K1092
^ 3
& 8743

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 7542
$ 654
^ A542
& 62

# 6
$ AQJ7
^ KQ76
& AQ109

Εάν κερδίσετε την πρώτη λεβέ με το $9 ή με τον $J και παίξετε την #Q οι 
αντίπαλοι (στην περίπτωσή μας η Ανατολή) θα αρνηθούν να πάρουν τη λεβέ 
αυτή. Μπορείτε βέβαια να συνεχίσετε πίκα αλλά, έχοντας μόνο ένα κατέβασμα, 
δεν θα μπορέσετε πλέον να τις τραβήξετε, όταν τις μετράρετε. Έτσι, θα έχετε 
μόνο 8 σίγουρες λεβέ και θα πρέπει να εναποθέσετε όλες τις ελπίδες σας στην 
εμπάς σπαθί. . 
Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να εφαρμόσετε τον κανόνα των έντεκα. Εάν 
το $7 είναι το τέταρτο δυνάμεως, μένουν τέσσερα μεγαλύτερα. Σε αυτή την 
περίπτωση, έχετε μπροστά σας και τα τέσσερα μεγαλύτερα φύλλα, από το $7, 
που λείπουν. Η Ανατολή δεν θα κρατά μεγαλύτερη κούπα από το $7. Βάζετε 
λοιπόν μικρή κούπα και κερδίζετε με τον $Α. Τώρα παίζετε τις πίκες και ακόμα 
και αν δεν κερδίσουν οι αντίπαλοι την πρώτη λεβέ, έχετε δύο κατεβάσματα, 
τον $J και τον $Κ, στο μορ για να μετράρετε και μετά να επωφεληθείτε από 
τις πίκες.
Με τον τρόπο αυτό θα κινδυνέψετε μόνο στην περίπτωση που η Δύση βγήκε 
από λιμά με το 10 και η Ανατολή είχε την Ντάμα και δεν φόρτσαρε στη τρίτη 
θέση, πράγμα ελάχιστα πιθανό. 

Ο πιο γρήγορος δρόμος είναι να κερδίσετε την αντάμ και να κάνετε την εμπάς 
κούπα. Αν πετύχει τα υπόλοιπα είναι εύκολα. Όμως έτσι στηρίζετε το σλεμ στο 
50% πιθανότητα ενώ υπάρχει άλλος τρόπος εκτέλεσης –πιο αργός αλλά πιο 
σίγουρος. Είναι γνωστός σαν «αντιστροφή του μορ».
Το πρώτο βήμα είναι να τραβήξουμε την δεύτερη πίκα από τον μορ, όπου θα 
διώξουμε κούπα, και να κόψουμε την τρίτη πίκα με τον ^Κ. Στη συνέχεια θα 
παίξουμε καρό στο ^8 του μορ. Το πιο πιθανό είναι η Ανατολή να αφήσει έξω 
(κερδίζοντας τον ^Α δεν αλλάζει τίποτα) κόβουμε άλλη μία πίκα με την ^Q και 
παίζουμε το τελευταίο ατού. Η Ανατολή κερδίζει και παίζει κούπα, αλλά φυσικά 
δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε εμπάς. Βάζουμε τον $Α και παίζουμε σπαθί στον 
μορ, απ’ όπου τραβάμε τα υπόλοιπα ατού της Ανατολής διώχνοντας 2 κούπες. 
Έχοντας μαζέψει τα ατού, τώρα, τραβάμε τα υπόλοιπα σπαθιά και έχουμε κάνει 
12 λεβέ.      

ΣΩΜΑΤΕΙΑ –  ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΟΜ
ΑΕΠΜΑ Π. Τσαλδάρη 13, 151 27 Μελίσσια,
τηλ. 210-8044368, fax 210-6136279    

ΑΜΙ  Πλατεία Νότη Μπότσαρη 12, 454 44 
Ιωάννινα, τηλ & fax 26510-34682

ΑΟΑΦ Π. Καλλιγά & Δάφνης, 152 37 Φιλοθέη,
τηλ. 210-6812557, fax 210-6827408 

ΑΟΜ Μιχαλακοπούλου 181, 115 27 Αθήνα,
τηλ. 210-7759674, fax 210-6728523

ΑΟΜΜ Ι. Καρτάλη 3, 382 21 Βόλος,
τηλ. 24210-55358, fax 24210-39143

ΑΟΜΒ Βουλιαγμένης 85, 166 74  Γλυφάδα,
τηλ. & fax 210-9651944

ΑΟΜΨ Κονδυλάκη 8, 154 52  Π. Ψυχικό,
τηλ. 210-6749868, fax 210-3226085

ΑΟΜΧ Αβάντων 67, 34 100 Χαλκίδα,
τηλ. 22210-60888, fax 22210-60877

ΑΟΤ Φιξ & Ζεφύρου 1-3, 175 64 Π. Φάληρο,
τηλ. 210-9408740, fax 210-9402473

ΑΣΑΕ 3ης Σεπτεμβρίου 56Α, 104 33 Αθήνα,
τηλ. 210-8228150, fax 210-8218408

ΑΣΝΒ Χρυσ. Σμύρνης 1, 190 09  Ν. Βουτζάς,
τηλ. & fax 22940-33398 

ΙΟΘ Μεγάλου Αλεξάνδρου 12, 546 43 Θεσ/νίκη, 
τηλ. 2310-830939, fax 2310-858279

ΚΟΑΜ Προσαλένδου 35, 491 00 Κέρκυρα,
τηλ. 26610-52300, fax 06610-37437 

ΛΑΜΘ Λεωφ. Νίκης 63, 546 22 Θεσσαλονίκη,
τηλ. 2310-270557, fax 2310-234832

ΛΕ Ιπποκράτους 6-8, 151 23 Αμαρούσιο,
τηλ. 210-6856262,  fax 210-6855191

ΟΑΑ Λεωφ. Βασ. Όλγας 2, 105 57 Αθήνα,
τηλ. 210-9232872, fax 210-9243629

ΟΑΜ Ιπποκράτους 6-8, 151 23 Αμαρούσιο,
τηλ. 210-6856262 , fax 210-6855191  

ΟΑΜΒ Α. Αντωνιάδη 11, 59 100 Βέροια,
τηλ. 23310-28886 (κ. Βασίλης Αγγελής)

ΟΑΜΘ Μαντώς Μαυρογένους 4, 542 49 Θεσ/κη, 
τηλ. 2310-313700,  fax 2310-438045

ΟΑΜΚ Ξενοδοχείο Pharae Palace, Ναυαρίνου & 
Ρήγα Φεραίου, 241 00 Καλαμάτα,
τηλ. & fax 27210-29532 

ΟΑΜΚΗ Κηφισίας 70, 151 25 Αμαρούσιο,
τηλ. 210-8079917, fax 210-8079864

ΟΑΜΛ Χρυσοχόου 15, 412 21 Λάρισα,
τηλ. 2410-623067, fax 2410-571842

ΟΑΜΠΕΙ  Ομηρίδου Σκυλίτση 26,  185 37 
Πειραιάς, τηλ. 210-4178274

ΟΑΜΡ Δ. Θέμελη 67, 851 00 Ρόδος,
τηλ. και fax 22410-22256

ΟΑΜΣ Πολιτιστικό Κέντρο Κηφισιάς, 621 24 
Σέρρες, τηλ. 23210-51676, fax 23210-68224

ΟΑΜΧΝ Ξενοδοχείο «AKALI», Κισσάμου 55, 73 
100 Χανιά, τηλ. & fax 28210-27383 

ΟΠΑΦ Καποδιστρίου 17, 152 37 Φιλοθέη,
τηλ. 210-6823941, fax 210-6852959

ΠΛΗ Πλατεία Ελευθερίας - Μέγαρο Ντορέ, 712 02 
Ηράκλειο, τηλ.& fax 2810-223690

ΠΟΑΜ Σοφοκλέους 22, 264 42 Πάτρα,
τηλ. 2610-434134, fax 2610-273977

ΡΟΜ Μελιδώνη 1, 741 00 Ρέθυμνο,
τηλ. 28310-20828, fax 28310-35456

ΣΑΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ «Ο 
ΣΑΜΙΟΣ» Ξενοδοχείο «ΣΑΜΟΣ», Θεμιστοκλή 
Σοφούλη 11, 83 100, τηλ.22730-28377

ΣΛΑΜ Εγκαταστ. Ναυτ. Ομίλου – Τέρμα Μακρύ 
Γιαλού, 81 100 Μυτιλήνη,
τηλ. και fax 22510-42660 

ΧΟΜ Ελ. Βενιζέλου 92, 82 100 Χίος,
τηλ. 227 104 4180
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Τασία Mπαμπούλα

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Πράξη γονατιστή – Το «αγαπώ» του Ρωμαίου και της 

Ιουλιέττας
2. Σταγόνες….νερού – Όλοι στάχτες τους πετάνε!
3. Επίρρημα …πιθανότητας – Η πρόθεση της πρόθεσης
4. Από ψηλά αρπάζουν! – Την τραγουδά ο ψάλτης
5. Το πράγμα ενός…Λατίνου – Γυναικείο όνομα
6. Στέμμα για ….κοκόρι – Με το «δι» κι αυτό αχλάδι είναι
7. Παραπλανητικό κόσμημα – Υποβρυχίως ψάχνει
8. Ο μόνιμος έχει …δυο – Εκκλησάκι της …Ήρας
9. Κυνηγάει ψοφίμια – Αρχικά για στρατιωτικές…ελπίδες
10. Ελληνικό επιτελείο σε ξενική κατάφαση! – «Κρύβει» 

συνδικαλιστές ηθοποιούς – Θεός για φαραώ
ΚΑΘΕΤΑ
1. Στο Μιλάνο το «σπίτι» και τα «δίχτυα» της

– Βάλε «άρο» και βρίσκεις θεριακλή από τσιγάρο
2. Μας κράζουν – Βαθμοί ζατρικίου! – Χαρακτηρίζουν 

εταιρείες
3. Βαπτίστηκε στην Ιβηρική! – Εκλεγείσα δεσποινίς
4. Λάμπει στο γήινο στερέωμα – Έπεται πράξης, 

προηγείται αποτελέσματος
5. Τελευταία στα τελευταία – Τρέχει και σε πλαγιές

– Με το «είναι» δίνει άφεση
6. Σκοτώνει πονοκεφάλους!
7. Οι κατάρες του… Αριστοτέλη

– Πάει μαζί με τα …βάρη
8. Παλιά μάρκα κονσέρβας καβουριών – Μαυρότριχο το 

άλογο
9. Μισό μισό – Θηλυκή…εξέταση

– Ευλογημένη οδός…ατελείωτη
10. Αρχικά Σταδίου να δούμε πότε θα πάμε εκεί για μπριτζ 

– Μάρκα κρασιού

Mαυρίστε 18 τετράγωνα
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Λύσεις των ασκήσεων της σελίδας 18

Πρώτη εναντίον δεύτερης και μετά από δύο πάσο, 

τι αγοράζουμε με τα παρακάτω χέρια;

1. 1#. Συνηθισμένο άνοιγμα 3ης 

θέσης. Έχουμε το μεγάλο χρώμα 

με δύο ονέρ εκεί και ανοχή ή φιτ 

σε κάθε άλλο χρώμα που πιθα-

νόν να αγοράσει ο σύντροφος 

(προφανώς θα πασάρουμε κάθε 

φυσική αγορά του). Αν παίζουμε μια σύμβαση που 

λέγεται Drury (δες επόμενα τεύχη) και αν έχουμε 

διαγράψει  από το σύστημα την φυσική απάντηση 

2ΧΑ μετά από άνοιγμα 3ης θέσης, ο κίνδυνος που 

διατρέχουμε είναι ελάχιστος. 

2. 2#. Weak – 2. Οι πόντοι μας είναι λίγοι και 

συγκεντρωμένοι σε ένα χρώμα. «Κλέβουμε» στο 

μήκος του χρώματος αλλά η ανάγκη για να υπο-

δείξουμε αντάμ όπως και να παρεμποδίσουμε τους 

αντίπαλους, που πιθανόν έχουν μανς στη δεύτερη, 

είναι μεγάλη. Ο σύντροφος πρέπει να είναι σε γνώ-

ση ότι σε αυτή τη θέση και με αυτόν τον συσχετισμό 

μανς δεν θα είμαστε πάντα τυπικοί. 

3. Πάσο. Το χέρι μας έχει χαμηλές, αμυντικές αξί-

ες και δεν θέλουμε να υποχρεώσουμε να βγει ο 

σύντροφος στο χρώμα που θα ανοίξουμε (&), τη 

στιγμή που αντάμ σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα, 

που θα επιλέξει, είναι σίγουρα καλύτερη. 

Ανοίγοντας αυτά τα χέρια πληροφορούμε απλά 

τους αντίπαλους που είναι οι πόντοι για να κάνουν 

τις εμπάς! 

4. 1&. Εδώ όμως θέλουμε αντάμ σπαθί και πρέπει 

να αναλάβουμε τον κίνδυνο. Άλλωστε έχουμε υπο-

στήριξη παντού και ότι χρώμα και να μας αγοράσει 

ο σύντροφος θα πούμε ευχαρίστως πάσο. 

5. Πάσο. Οριακό. Εάν θέλουμε να παίξουμε επιθετι-

κά (λόγω της πορείας του αγώνα) και αποφασίσου-

με να ανοίξουμε, καλύτερο είναι το άνοιγμα 1#. 

Αρκεί πάντα να παίζουμε Drury.

6. 1&. Εδώ όμως η αντάμ που θέλουμε είναι σπαθί 

και με τη απάντηση του συντρόφου θα βρεθούμε 

μια κλίμακα παρακάτω. Σε κάθε απάντησή του (και 

στη 1$) θα πασάρουμε, για να δώσουμε σήμα ότι 

δεν έχουμε κανονικό άνοιγμα. 

7. 1#. Διακινδυνεύουμε πολύ περισσότερο από το 

1, γιατί σε απάντηση 2$ θα πρέπει αρχικά να πασά-

ρουμε, σε ένα πολύ κακό συμβόλαιο (ο σύντροφος 

δεν άνοιξε weak). Όμως η παικτική αξία του χεριού, 

συν ότι το χρώμα μας είναι πίκες, μας αναγκάζει, 

σχεδόν, να ανοίξουμε. Σε απάντηση 1ΧΑ θα πρέπει 

να το «πιούμε το ποτήρι» και να συνεχίσουμε με 

2&. Αγοράζοντας 2 χρώματα με κατιούσα στο επί-

πεδο 2 δεν δείχνουμε παραπάνω δύναμη, ίσα – ίσα 

που ο σύντροφος είναι σε γνώση ότι, αφού έχουμε 

κατανομή μπορεί να μην έχουμε πολλούς πόντους.  

8. 3#. Σε άλλη περίπτωση θα ανοίγαμε  Weak – 2, 

όμως στη 3η θέση και πρώτη εναντίον δεύτερης, με 

καμία αμυντική στα χέρια μας και με τόσο δεμένο 

χρώμα, η ανάγκη για μπαράζ στο ψηλότερο δυνα-

τόν επίπεδο είναι πολύ μεγάλη. Αν παίξουμε 3# 

κοντρέ (δύσκολο αφού οι αντίπαλοι δεν έχουν άλλο 

ονέρ από τον Άσσο) θα κάνουμε τουλάχιστον 5 λεβέ 

(-800). Αλλά τότε αυτοί θα έχουν σίγουρα μανς - 

οπότε η ζημιά θα είναι μικρή - ή και σλεμ. 

9. 1#. Πολύ δυνατό χέρι για άνοιγμα 2# ακόμα και 

σε άλλη περίπτωση, πόσο μάλλον στην τρίτη θέση.  

Θα επαναδηλώσουμε, χωρίς φόβο, 2# σε κάθε 

χαμηλότερη φυσική αγορά του συντρόφου. Μόνο 

στην τέταρτη θέση μπορούμε να ανοίξουμε 2#, 

δείχνοντας κανονικό άνοιγμα και εκτοπίζοντας τους 

– πασαρισμένους – αντίπαλους από την αγορά. 

10. Πάσο. Κάπως συντηρητική αγορά αλλά αν ανοί-

ξετε 1& θα πρέπει να πασάρετε σε οποιαδήποτε 

απάντηση του συντρόφου που, σχεδόν σίγουρα, θα 

είναι σε μαζέρ.  Εξάλλου, αν οι αντίπαλοι συναγω-

νιστούν, πιθανότατα το ίδιο θα κάνει και ο σύντρο-

φος, αγοράζοντας π.χ. και το δεύτερο μαζέρ του, με 

ολέθριες συνέπειες. Εάν θέλετε απαραίτητα, λόγω 

της πορείας του αγώνα, να δημιουργήσετε swing, 

πιο ενδιαφέρον παρουσιάζει το άνοιγμα 3&!  

Εξασκηθείτε
στην αγορά

# AJ865
$ K75
^ Q102
& 83

1.
# AQJ97
$ 4
^ 8652
& 1097

2.
# Q87
$ Q752
^ KQ9
& Q92

3.

Αγορές με πασαρισμένο σύντροφο

# 1075
$ AQ4
^ 1086
& KJ109

4.
# AQJ9
$ 85
^ 764
& Q1053

5.
# Q1053
$ 85
^ 764
& AQJ9

6.

# AJ865
$ 2
^ K75
& Q1076

7.
# KQJ1087
$ 42
^ 86
& J107

8.
# KJ10865
$ 4
^ AJ7
& J92

9.

# 82
$ 97
^ 9765
& AKQ109

10.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Μ Π Λ Α Κ Γ Ο Υ Ν Τ
 2. Ο ● Ε Λ Ι Α ● Π Ω Σ
3. Ν Α Μ Ι Α Τ Σ ● Ε Ι
4 Ο Π Α Π ● Α Τ Α ● Μ

5. Χ Λ ● Α Σ Κ Ι ● Κ Π
6. Ρ Ο Υ Σ Τ Ι Κ ● Ρ Ι
7. Ω ● Π Τ Ι ● ● Ρ Α Δ
8. Μ Ο Ν Α ● Α Λ Ο Χ Α
9. Ι Χ Ο ● Α Ν Ε Υ ● Κ

10
Α Ι Σ Θ Α Ν Ο Μ Α 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

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

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

6-8
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών 
(τελικός)

13-15

14-15

*ΟΑΜ – ΑΟΤ

OAMΘ Εσωτερικό Πρωτάθλημα
Ζευγών 1-9

20-22 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων 
(προκριματικός)

27-2/3

ΟΠΑΦ
ΑΟΑΦ-ΑΟΜ
ΑΟΤ-ΑΣΑΕ
ΑΟΜΧ

Καθαρή Δευτέρα

ΜΑΡΤΙΟΣ

6-8 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων 
(ημιτελικός όπεν) 

13-15 *ΟΑΑ - ΑΟΜΒ

20-22 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων 
(τελικός)  Γεν. Συνέλευση

27-29
ΟΑΜΚ Φεστιβάλ  Καλαμάτας

ΟΑΜΘ Εσωτερικό Πρωτάθλημα 
Ζευγών Swiss

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

3-5
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Νέων και Seniors 

10-12
Πρωτάθλημα Αττικής*

ΟΑΜΠΕΙ - ΑΟΜ 
17-19 Πάσχα

24-26
*ΟΑΜΚΗ – ΟΑΜΠΕΙ

ΟΑΜΡ Ομάδες Όπεν

29/4- 3/5
Διεθνές Φεστιβάλ Βαλκανικής 

Φιλίας (Θεσσαλονίκη)     




