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Mε μεγάλη μας χαρά διοργανώνουμε και πάλι το Φεστιβάλ Bridge «Ελληνικά Νησιά» στην Ρόδο και θα 

θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να ζήσετε μαζί μας, ξανά, αυτή την εμπειρία.  

Το Φεστιβάλ Bridge «Ελληνικά Νησιά» περιλαμβάνει αγώνες για ζεύγη open, αγώνες για ζεύγη mixed και  

αγώνες για ομάδες, με συνολικά βραβεία 50,000€. 

Στο αγωνιστικό κομμάτι του φεστιβάλ «Ελληνικά Νησιά» μπορούν να δηλώσουν όλοι συμμετοχή.  Όμως, για 

να συμμετέχετε και στα υπόλοιπα events δηλ. μαθήματα bridge, friendly night tournaments εκδρομή μισής 

ημέρας και gala dinner (η εκδρομή και το gala dinner προσφέρονται από τον χορηγό μας), θα πρέπει να 

έχετε δηλώσει τη συμμετοχή σας μέσω των διοργανωτών.   

Το κόστος συμμετοχής κατ’ άτομο (που θα καταβάλλεται στους Directors, μέσα στην αίθουσα, κατά τη 

διάρκεια των αγώνων) ορίζεται σε:  

♣ 100€ για τα ζεύγη open 

♥ 60€   για τα ζεύγη mixed 

♦ 80€   για κάθε ομάδα 

ΖΕΥΓΗ OPEN ZEYΓΗ MIXED OMAΔΕΣ 

ΕΠΑΘΛΑ 

Συνολικά 20.000€.   

4.000 € το πρώτο ζευγάρι 

και βραβεία για όλες τις 

κατηγορίες 

Συνολικά 10.000€.   

3.000 € το πρώτο ζευγάρι και 

βραβεία για όλες τις κατηγορίες 

Συνολικά 20.000€.   

4.000 € η πρώτη ομάδα και 

βραβεία για όλες τις 

κατηγορίες 

 

Στους νικητές θα απονέμονται master points από την Ελληνική και την Ιταλική Ομοσπονδία.   

Το Φεστιβάλ Bridge θα αρχίζει καθημερινά στις 17:00 και τα Friendly Night Tournaments στις 21.30. Η 

συμμετοχή για τα friendly night tournaments θα είναι 8€.     

Φεστιβάλ BRIDGE “Ελ 
17-23 Αυγούστου 2009
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ΔΙΑΜΟΝΗ 

Το πολυτελές, πλήρως ανακαινισμένο και, υπό νέα διεύθυνση,  Imperial Rhodes-5* έχει επιλεγεί για την 

παραμονή σας.      Όλες οι δραστηριότητες του φεστιβάλ (αγώνες, μαθήματα και φιλικά παιχνίδια) θα 

πραγματοποιούνται στην κεντρική αίθουσα του  ξενοδοχείου.    Παράλληλα το παιδί ή τα παιδιά σας 

μπορούν καθόλη τη διάρκεια της ημέρας να απολαύσουν απερίσπαστα τις δραστηριότητες του Mini Club 

και του Kid’s all Day Gourmet (δωρεάν υγιεινή διατροφή 10.00-17.00).  Το ξενοδοχείο απέχει ένα χλμ. από το 

κέντρο της Ιξυάς και 4 χλμ. από την πόλη της Ρόδου.   Όλα τα δωμάτια διαθέτουν ιδιωτική βεράντα με θέα 

στην θάλασσα ή στο βουνό, υπάρχουν δωμάτια και κοινόχρηστοι χώροι μη-καπνιστών και εύκολη 

πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες.  Το ξενοδοχείο διαθέτει, ιδιωτική παραλία με άμμο, καθώς και 

εστιατόρια, bars, γυμναστήριο, γήπεδο τένις, squash, basket, μία παιδική, μία εσωτερική και τρεις μεγάλες 

εξωτερικές πισίνες.     

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 

Μία ενδεικτική συμμετοχή κατ΄άτομο (6 διανυκτερεύσεις) είναι 580€ και συμπεριλαμβάνει: 

� Διαμονή με ημιδιατροφή σε δίκλινο δωμάτιο  

� Χρήση πλήρως ανακαινισμένης παραλίας με άμμο, ομπρέλλες, ξαπλώστρες και πετσέτες 

� Cocktail καλωσορίσματος 

� Εκδρομή μισής μέρας 

� Αποχαιρετιστήριο Gala dinner, απονομή επάθλων 

� Μεταφορά από προς αεροδρόμιο/λιμάνι 

� Γυμναστήριο, fitness centre 

� Mπουρνούζια και παντόφλες  

 

Διαφοροποιήσεις στις τιμές (π.χ. μονόκλινα, θέα θάλασσα, σουίτες, τρίκλινα δωμάτια κλπ.) θα δίδονται στην 

επικοινωνία με τους διοργανωτές.  

 

Για την κράτηση απαιτείται προκαταβολή 200€ κατ’άτομο.  Η εξόφληση του συνολικού ποσού θα πρέπει να 

γίνει το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 27 Ιουλίου 2009.  Η προκαταβολή δεν θα επιστρέφεται σε περίπτωση 

ακύρωσης μετά την Παρασκευή 17 Ιουλίου. 

 

 ληνικά νησιά” - Ρόδος
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Φίλες και φίλοι Καλό Καλοκαίρι.

Νομίζω ότι σιγά-σιγά το Ελληνικό Αγωνιστικό Μπριτζ αφήνει την εσωστρέφεια που το 

διακατείχε τα τελευταία χρόνια, αφού από το 2008 άρχισε μία προσπάθεια συμμετο-

χής πολλών Ελληνικών Ομάδων και Αθλητών σε διεθνείς αγώνες.

Πέρσι το καλοκαίρι συμμετείχαν οι εθνικές Όπεν και γυναικών στο Πανευρωπαϊκό 

πρωταθλημα που έγινε στο Pau της Γαλλίας, ενώ τον Οκτώβριο οι εθνικές Όπεν, γυναι-

κών και νέων έλαβαν μέρος στο 1ο Παγκόσμιο πρωτάθλημα πνευματικών αθλημάτων 

του Πεκίνου. Ενδιάμεσα οι Δοξιάδης-Κοντομήτρος συμμετείχαν στο Πανευρωπαϊκό 

ζευγών στη Βαρσοβία , ενώ μια ομάδα από τη Θεσσαλονίκη αντιπροσώπευσε τη χώρα 

μας στο Βαλκανικό φεστιβάλ πόλεων που έγινε στη Βουλγαρία. Στο φετινό Πανευρω-

παϊκό πρωτάθλημα του Σαν Ρέμο είχαμε μια εκπληκτική συμμετοχή 33 παικτών. Οι 

ελληνικές συμμετοχές στα ζεύγη ήταν 4 στα μικτά, 2 στις γυναίκες, 1 στους seniors και 

9 στην όπεν , ενώ στις ομάδες 1 στις γυναίκες και 3 στην όπεν. 

Ακολούθησε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων στην Poiana - Brasov της Ρουμα-

νίας με την παρουσία της Εθνικής μας αποτελούμενη από τους Κοντομήτρο, Δοξιάδη, 

Βρούστη, Σοφιό, Δαρκαδάκη και Αναστασάτο, το διάστημα 8-18 Ιουλίου.

Στα μέσα του Αυγούστου πραγματοποιείται στην Κωνσταντινούπολη το 1ο Παγκό-

σμιο Πρωτάθλημα Νέων και όπου θα συμμετάσχουν 12 νέοι μας.

Έχουμε ήδη δηλώσει συμμετοχή και στην Πανεπιστημιάδα του Μπριτζ, που θα δι-

εξαχθεί στην πόλη Opatija της Κροατίας τον Οκτώβριο του 2009, από 4 μέχρι 10 του 

μήνα.

Ίσως το πιο σημαντικό εγχείρημα είναι η διερεύνηση της πιθανότητας να αναλάβει 

η χώρα μας τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ΟΡΕΝ το 2011, αφού 

ήδη η Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μπριτζ (EBL) μας έχει στείλει τις προϋποθέσεις για 

ένα τόσο μεγάλο επίτευγμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΜ εξετάζει προσεκτικά τις λεπτομέρειες που ανα-

γράφονται στο σχέδιο μιας παρόμοιας συμφωνίας με την EBL και οφείλει, σε περίπτω-

ση που τα δεδομένα δείξουν ότι μπορεί να διεκδικήσει μία τόσο μεγάλη διοργάνωση, 

να απαντήσει το αργότερο αρχές Σεπτεμβρίου, έτσι ώστε η EBL να απόφασίσει σε ποια 

χώρα, μεταξύ των 3 υποψηφίων, θα αναθέσει το Πρωτάθλημα αυτό.

Θεωρούμε ότι απαραίτητη είναι η στήριξη, όπως και η οικονομική ενίσχυση, από 

την Ελληνική Πολιτεία, γιατί διαφορετικά θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να προχωρή-

σουμε σε καταφατική απάντηση προς την Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία, εκτός και αν 

καταφέρουμε να βρούμε έναν ή περισσότερους χορηγούς.

Ελπίζουμε στην επόμενη έκδοση να υπάρχουν περισσότερα νέα επί του θέματος και 

να σας ενημερώσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες.

Πιστεύουμε άλλωστε ότι, εφόσον μας ανατεθεί το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 

2011 (που πιθανότατα θα διεξαχθεί τη 2η και την 3η βδομάδα του Ιουνίου), η πλειονό-

τητα των Ελλήνων παικτών του Αγωνιστικού Μπριτζ θα στηρίξει αυτή τη διοργάνωση 

και με τη συμμετοχή τους, αλλά και με άλλους τρόπους που θα ελπίζουμε ότι θα συζη-

τήσουμε διεξοδικότερα στο μέλλον.

Με Αγωνιστικούς Χαιρετισμούς,

Γιάννης Κούμενος
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Ο κόσμος του  ΜΠΡΙΤΖ Επιμελείται ο Άσσος Πίκα

Aγωνιστικά  êáé Üëëá 
�Για πρώτη φορά μέσω της  

στήλης αυτής βρισκόμα-
στε στην άκρως δυσάρεστη θέση να 
ανακοινώσουμε τρεις αλεπάλληλους 
θανάτους εκλεκτών μελών της οικο-
γένειας του Μπριτζ, που συγκλόνισαν  
όλους μας και σημάδεψαν ανεξίτηλα 
τους μήνες που πέρασαν. 

�Ο έλληνας πρωταθλητής μέ-
λος της Εθνικής Ελλάδος, 

Εθνικός ∆ιαιτητής, Καθηγητής της 
ΕΟΜ αλλά πολύ περισσότερο εκλε-
κτός συναθλητής μας Θάνος Καπα-
γιαννίδης πέθανε μερικές εβδομάδες 
πριν από καρκίνο στην ηλικία των 45 
ετών. Σε επόμενη στήλη που ακολου-
θεί μπορείτε να διαβάσετε μερικά από 
τα επιτεύγματα του στον αγωνιστικό 
τομέα. Πέρα από αυτά όμως ο Θά-
νος ήταν αξιαγάπητος και δημοφιλής 
όχι μόνο στον κύκλο των Ελλήνων 
παικτών Μπριτζ αλλά και σε όλο τον 
κόσμο που τον γνώρισε μέσω του 
Ιντερνέτ και των διεθνών εμφανίσεών 
του. Η Ελληνική αποστολή στους Πα-
νευρωπαϊκούς αγώνες του Σαν Ρέμο 
που τέλειωσαν πριν λίγες μέρες έφερε 
μαύρο περιβραχιόνιο σε ένδειξη πέν-
θους και τιμής. Η νεκρώσιμος ακολου-
θία, παρουσία πλήθους συναθλητών 
του, έγινε το Σάββατο 13 Ιουνίου 2009 
στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Τα μέλη 
του ∆.Σ. της ΕΟΜ και οι συντάκτες του 
περιοδικού αυτού εκφράζουν στην οι-
κογένεια του εκλιπόντος τα βαθύτατα 
συλλυπητήριά τους.

�Ο γιατρός Μιχάλης Κόσσυ-
βας ένα από τα εκλεκτότε-

ρα μέλη της μπριτζιστικής οικογένειας, 
αθλητής του ΑΟΜΨ, απεβίωσε τον πε-
ρασμένο Μάιο.  Τα μέλη του ∆.Σ. της 
ΕΟΜ και οι συντάκτες του περιοδικού 
αυτού εκφράζουν στην οικογένεια του 
Μιχάλη Κόσσυβα τα βαθύτατα συλ-
λυπητήριά τους.

�Ένας ακόμα θάνατος που 
συντάραξε την οικογένεια 

του Μπριτζ ήταν 
αυτός του Βασίλη 
Παπακωνσταντίνου, 
αθλητή του ΑΟΜ, 
που πέθανε πριν 
λίγους μήνες από 
την επάρατη νόσο 
σε ηλικία μόλις 47 ετών.  Τα μέλη του 
∆.Σ. της ΕΟΜ και οι συντάκτες του 
περιοδικού αυτού εκφράζουν στην 
οικογένεια του Βασίλη τα βαθύτατα 
συλλυπητήριά τους.

�Η Εθνική ομάδα Νέων συμ-
μετείχε στο 22ο Πανευρω-

παϊκό πρωτάθλημα που διεξάχθηκε 
στην Poiana Brasov της Ρουμανίας 
από 8 έως 18 Ιουλίου 2009 με την 
εξής σύνθεση: Μη παίζων Αρχηγός: 
∆ελημπαλταδάκης Νίκος. Αθλητές:  
∆οξιάδης Κωνσταντίνος, Βρούστης 
Βασίλης, Κοντομήτρος Κωνσταντίνος, 
Σοφιός Μιχάλης, Αναστασάτος Άρης, 
∆αρκαδάκης Αθανάσιος. Η ομάδα μας 
κατέλαβε τελικά την 18η θέση μεταξύ 
23 αντιπάλων. Πρωταθλήτρια, στην 
κατηγορία κάτω των 26 όπου συμμε-
τείχαμε (υπήρχαν ακόμα οι κατηγορίες 
νεανίδων και νέων κάτω των 21), ανα-
δείχτηκε η Γαλλία, μπροστά από τις 
ομάδες του Ισραήλ και της Νορβηγίας 
που κατέλαβαν την 2η και 3η θέση 
αντίστοιχα. 

�Ολοκληρώθηκε το Πανευ-
ρωπαϊκό πρωτάθλημα 

που έγινε στο Σαν Ρέμο της Ιταλίας 
με πλούσια ελληνική συμμετοχή (33 
αθλητές της χώρας μας μετείχαν στους 
αγώνες). Η ομάδα White Blue I απο-
τελούμενη από τους Κώστα Μπόζε-
μπεργκ, Φιλάρετο Καμινάρη, Φίλιππο 
Καραμανλή, Μανώλη Πρωτονοτάριο 
και Γιάνκο Παπακυριακόπουλο έφτασε 
μέχρι τους 16 στον αγώνα ομάδων.
Οι Βασίλης Βρούστης και Μισέλ Έιντι 
ήταν οι μόνοι που προκρίθηκαν σε με-
γάλο τελικό (στην κατηγορία ζευγών 
όπεν) όπου και κατέλαβαν την 39η 

θέση μεταξύ 53 ζευγών με ποσοστό 
49,35%.
Στον μικρό τελικό της ίδιας κατηγορίας 
οι Νίκος ∆ελημπαλταδάκης – ∆ημο-
σθένης ∆ιονυσόπουλος κατάλαβαν 
την 7η θέση επιτυγχάνοντας μέσο 
όρο 56,65%. Άτυχοι ήταν οι Σταύρος  
Σταυρινός – Τζούντι Λεβή και Π. Αγγε-
λόπουλος – Γ. Οικονομόπουλος που 
στο ημιτελικό στάδιο έχασαν πάνω 
στο νήμα την πρόκρισή τους στο με-
γάλο τελικό.
Αναλυτικά άρθρα για όλα τα Πανευ-
ρωπαϊκά πρωταθλήματα θα έχουμε 
στο επόμενο τεύχος του περιοδικού.

�Το Ευρωπαϊκό Φεστι-
βάλ Μπριτζ Γυναικών 

(Jamboree), υπό την αιγίδα της  επι-
τροπής γυναικών των EBL και WBF θα 
γίνει στη Ρώμη από 6 έως 11 Οκτωβρί-
ου 2009. Το ευρωπαϊκό “Jamboree” 
είναι αφιερωμένο σε παίκτριες μπριτζ 
ανεξαρτήτως επιπέδου και κατάταξης. 
Είναι μία αληθινή γιορτή η οποία συν-
δυάζει τουρνουά απαιτήσεων, τουρι-
σμό υψηλού επιπέδου, φιλία και ζεστή 
φιλοξενία σε μία ευχάριστη, χαλαρωτι-
κή και διασκεδαστική ατμόσφαιρα. Οι 
αγώνες θα είναι «υπερεθνικοί» καθώς 
παίκτριες από διαφορετικές χώρες θα 
μπορούν να παίξουν μαζί και επιπλέον 
επιτρέπεται η συμμετοχή σε μπριτζέρ 
και εκτός των ευρωπαϊκών ορίων, από 
άλλες ηπείρους. Περισσότερες πληρο-
φορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική 
ανακοίνωση της επιτροπής Γυναικών 
της ΕΟΜ και στις ιστοσελίδες της ΕΟΜ 
και της EBL. 
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Ο κόσμος του  ΜΠΡΙΤΖ Επιμελείται ο Άσσος Πίκα

Aγωνιστικά  êáé Üëëá Ακόμα κι’ αυτό έγινε!

α

γινε!

Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος, από τον 

Αύγουστο του 2008, που έγινε γνω-

στή η αρρώστια του Θάνου. Στην αρχή 

πιστέψαμε ότι ήταν μια κακόγουστη 

φάρσα, ότι κάποιο λάθος είχε γίνει και 

ότι στον επόμενο αγώνα θα τον βλέπα-

με, να παίζει, να διασκεδάζει κερδίζο-

ντας όπως συνήθως, ή να κατσουφιάζει 

χάνοντας όπως λίγες φορές, χαμογελώ-

ντας πάντα στη σχετική πλάκα...

Και τον είδαμε να συμμετέχει όπου και 

όποτε μπορούσε, διατηρώντας όλα εκεί-

να τα χαρακτηριστικά που τον έκαναν να 

ξεχωρίζει και ακόμα περισσότερα. Όταν 

όλοι προσπαθούσαμε να κρύψουμε την 

αμηχανία και τη στενοχώρια μας εκεί-

νος μας έβγαζε από τη δύσκολη θέση 

με την περήφανη και αξιοπρεπή στάση 

του απέναντι στο αμείλικτο πεπρωμένο. 

Ακόμη και τις τελευταίες του μέρες, που 

ήταν φανερό ότι οι δυνάμεις του τον 

εγκατέλειπαν, ο Θάνος ήθελε να κάνει 

αυτό που τον γέμιζε τόσο: να παίζει το 

παιχνίδι που αγαπούσε και πόναγε και 

να διασκεδάζει παρέα με τους δικούς 

του ανθρώπους. Αγαπούσε πολύ την οι-

κογένεια και τα παιδιά του και πρέπει να 

έφυγε με την ικανοποίηση ότι τους μετέ-

δωσε τις αρχές και τις πεποιθήσεις του.

Όλοι εμείς που τον γνωρίζαμε πάνω 

από 25 χρόνια, από την αρχή της διαδρο-

μής του στο χώρο του μπριτζ, ανακαλύ-

πταμε καθημερινά άγνωστες πτυχές του 

σπάνιου χαρακτήρα του. Φαινομενικά 

απόμακρος, ενέπνεε σε όσους τον γνώ-

ριζαν την αίσθηση ενός οικείου προσώ-

που που πάντα θα ξεκίναγε μια φιλική 

κουβέντα ή θα έδινε μια συμβουλή 

στους καινούργιους παίκτες. Εκείνο που 

τον έκανε ξεχωριστό δεν ήταν το αδιαμ-

φισβήτητο ταλέντο του, αλλά ο συνδυα-

σμός του με μια έμφυτη σεμνότητα, μια 

μόνιμη διάθεση αυτοσαρκασμού, ένα 

αίσθημα δικαίου ανεπτυγμένο σε υπερ-

θετικό βαθμό, τη συνειδητή επιλογή του 

να παραμένει μακριά από οποιεσδήποτε 

διαπλοκές (που δεν είναι σπάνιες δυ-

στυχώς στο χώρο μας), αλλά και πολλές 

ανθρώπινες αδυναμίες που δεν έκανε 

κάποια προσπάθεια να κρύψει. Ανάμεσα 

στις πολλές ευαισθησίες του η αγάπη 

για κάθε τι αδύναμο και απροστάτευτο 

όπως τα αδέσποτα σκυλιά που τάιζε και 

φρόντιζε κάθε βράδυ μετά τις διαιτησί-

ες στο Μαρούσι.

Όσοι συνεργαστήκαμε με το Θάνο, σε 

επίπεδο Εθνικών Αποστολών, ή σε διαι-

τησίες ή σε διδακτικό έργο διακρίναμε 

μια ξεχωριστή επαγγελματική ευσυνει-

δησία, απόρροια της αγάπης του για το 

άθλημα και της ακεραιότητας του χαρα-

κτήρα του.  

Με την απώλεια του Θάνου το ελληνι-

κό μπριτζ έγινε φτωχότερο, κυρίως όχι 

γιατί έφυγε ένας μεγάλος πρωταθλητής 

με αναρίθμητες διακρίσεις, ένας πετυχη-

μένος διαιτητής ή ένας άξιος καθηγητής 

αλλά γιατί χάθηκε ένας Άνθρωπος που 

έδωσε τα πάντα σε αυτό που αγαπούσε 

και άφησε χαραγμένες στη μνήμη όλων 

μόνο ευχάριστες αναμνήσεις.

Αντίο Φίλε

Βασίλης Βιρβιδάκης

Ο Θάνος Καπαγιαννίδης, ήταν από τους 

πλέον πετυχημένους αθλητές στη τη νεότερη 

ιστορία του Ελληνικού Μπριτζ έχοντας κατακτή-

σει την πρώτη θέση σε Πανελλήνια και Ευρωπαϊκά 

Πρωταθλήματα. Οι κυριότερες από τις πάμπολλες 

διακρίσεις του ήταν: 

•  Πρωταθλητής Ζευγών Νέων

της ΕΟΚ το 1987.

•  3 φορές νικητής του Πανελλήνιου 

Πρωταθλήματος Ζευγών: 1996, 2001 

και 2004.

•  4 φορές νικητής του Πανελλήνιου 

Πρωταθλήματος Ομάδων: 1997, 2000, 

2001 και 2003.

•  3 φορές Κυπελλούχος Ελλάδος: 1994, 

1997 και 2001.

•  Κυπελλούχος Swiss το 2000.

•  Πρωταθλητής Ζευγών

Κατηγοριών το 2007.

•  Πρωταθλητής Μεικτών

Ομάδων το 2000.

•  2φορές Πρωταθλητής Αττικής: 2005 

και 2008.

•  Νικητής Ζευγών του 1ου Διεθνούς

Φεστιβάλ Βαλκανικής Φιλίας το 2005.

Από τις πολυάριθμες συμμετοχές του στις Εθνικές 

ομάδες Νέων και Όπεν μεγαλύτερες διακρίσεις 

του ήταν η 5η θέση στο Πανευρωπαϊκό πρωτά-

θλημα Νέων στο Πλόβντιβ το 1988 (η καλύτερη 

μέχρι στιγμής εμφάνιση της Εθνικής Νέων) και η 

10η θέση με την Εθνική Όπεν στο Πανευρωπαϊκό 

πρωτάθλημα, τόσο στη Βιλαμούρα το 1995, όσο 

και στην Τενερίφη το 2001. 

Ο Θάνος Καπαγιαννίδης θα είναι για πάντα πρω-

ταθλητής στη καρδιά μας…
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Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Swiss ζευγών διοργανώθηκε φέτος από την ΕΟΜ 

στις εγκαταστάσεις του κλειστού γηπέδου Μαζαράκη, στο Περιστέρι. Σε αντί-

θεση, ίσως, με τις άλλες πρόσφατες διοργανώσεις ο χώρος  αποδείχτηκε ιδα-

νικός, τόσο για τον συνολικό αριθμό ζευγών που φιλοξένησε όσο και για τις 

καιρικές συνθήκες της εποχής. 

Το πρωτάθλημα διεξάχθηκε από 15 

έως 17 Μαΐου με συμμετοχή 107 ζευ-

γών, τριών περισσοτέρων από πέρυσι, σε 

τρεις κατηγορίες: όπεν, 1-11 και 1-6.  

Στην κατηγορία όπεν η συμμετοχή ήταν 

42 ζεύγη. Οι Φιλάρετος Καμινάρης και 

Κώστας Μπόζεμπεργκ κερδίζοντας 

την 2η ημερίδα του αγώνα και έχοντας 

σταθερά καλή απόδοση τις άλλες δυο 

ημέρες δεν δυσκολεύτηκαν πολύ να κα-

τακτήσουν την νίκη και να αναδειχτούν 

πρωταθλητές για το 2009. Σπουδαία εμ-

φάνιση από την Κλαίρη Μιχαλάκου και 

τον Αντώνη Μωυσίδη που κατέκτησαν 

τη δεύτερη θέση της τελικής κατάταξης 

καθώς, μετά από ένα μέτριο ξεκίνημα, 

ήρθαν 2οι τόσο στην δεύτερη όσο και 

στην τρίτη ημερίδα. Την τριάδα των νικη-

τών συμπλήρωσαν οι Γιάννης Μανωλάς 

και Γιάνκος Παπακυριακόπουλος. 

Οι 6 πρώτοι νικητές: 

2009
Πανελλήνιο πρωτάθλημα Swiss ζευγών 

Μπόζεμπεργκ Κ Καμινάρης Φ 185,00

Μιχαλάκου Κ Μωυσίδης Α 175,00

Παπακυριακόπ. Γ Μανωλάς Ι 171,00

Κοντομήτρος Κ Πρωτονοτάριος Μ 170,00

Κυριακίδου Α Μιχαλόπουλος Μ 168,00

Ζώτος Λ Σαπουνάκης Α 167,00

1-16

Η κατηγορία 1-11 είχε όπως συνήθως 

την μεγαλύτερη συμμετοχή. Σαράντα 

οκτώ  ζεύγη αγωνίστηκαν σε ένα τουρ-

νουά που είχε μεγάλες εναλλαγές στις 

πρώτες θέσεις.  Τελικοί νικητές οι Έλσα 

Σύρρου – Κάσιος Μήτρου, χάρη και στην 

σπουδαία επίδοση που είχαν την δεύτε-

ρη ημέρα των αγώνων. Πίσω τους, στις 

δύο επόμενες θέσεις που βραβεύονται, 

τερμάτισαν δυο άλλα πολύ δυνατά ζεύγη 

της κατηγορίας αυτής, οι  Ε. Κουφάκης 

– Ν. Εργαζάκης από το Ηράκλειο Κρήτης 

και οι Κ. Γεωργίου - Κ. Γκουγιάννος από τα 

Γιάννενα.  

Οι 6 πρώτοι νικητές: 

Σύρρου Ε Μήτρου Κ 179,00

Κουφάκης Ε  Εργαζάκης Ν 177,00

Γεωργίου Κω  Γκουγιάννος Δ 173,00

Δαρκαδάκης Α Συκιώτη Χ 171,00

Σταματελάτου Π Στεφανόπουλος Η 171,00

Καρατζά Ε Αντωνίου Ευ 168,00

1-11

Η κατηγορία 1-6 είχε μόνο 13 συμμετο-

χές. Το φαινόμενο δεν είναι τωρινό και 

φαίνεται ότι για κάποιο λόγο οι περσινοί 

ή προπέρσινοι μαθητές αποφεύγουν να 

παίζουν στα μεγάλα Πανελλήνια πρωτα-

θλήματα. 

Στον αγώνα αυτόν οι juniors Χαράλα-

μπος Γαιτάνης – Ευάγγελος Φωτόπουλος 

κατέκτησαν την πρώτη θέση με μεγάλη 

ευκολία αφού μπήκαν μπροστά ήδη από 

την 1η μέρα. 

Στην δεύτερη θέση είχαμε ισοβαθμία 

των Γ. Βούρδογλου – Α. Λύτρα με τους Α. 

και Δ. Ευσταθίου.

Οι 6 πρώτοι νικητές:

Γαιτάνης Χ Φωτόπουλος Ε 163,00

Βούρδογλου Γ Λύτρα Α 150,00

Ευσταθίου Α Ευσταθίου Δ. 150,00

Φουντουλάκη Μ Μαρκετάκης Γ 147,00

Γούναλης Σ Κεράτσας Κ 145,00

Αθανάσογλου Μ. Αλμπανόπουλος Κ 144,00

1-6

Οι πρώτοι νικητές της κατηγορίας όπεν: Κ. Μπόζεμπεργκ 
(αριστ.), Φ. Καμινάρης

Από την κρίσιμη συνάντηση των δύο πρώτων ζευγών της 
κατηγορίας 1-11. Από αριστερά: Κ. Μήτρου, Ε. Κουφά-
κης, Ε. Σύρρου, Ν. Εργαζάκης. 

Οι δεύτεροι νικητές της κατηγορίας όπεν Κ. Μιχαλάκου 
(2η από αριστερά)- Α. Μωυσίδης αντιμετωπίζουν εδώ 
τους 5ους της τελικής κατάταξης Μ. Μιχαλόπουλο - Α. 
Κυριακίδου. 
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Στον αγωνιστικό τομέα προηγήθηκαν 

χρονικά οι αγώνες ομάδων, που διεξά-

χθηκαν στις 6 και 7 Μαΐου με συμμετοχή 

57 ομάδων σε τρεις κατηγορίες δυναμι-

κότητας. Το αξιοσημείωτο των αγώνων 

ήταν ότι οι πρώτες θέσεις και στις τρεις 

κατηγορίες κρίθηκαν πάνω στο νήμα, 

χαρακτηριστικό της μεγάλης μάχης που 

έγινε. 

Οι 3 πρώτες νικήτριες ομάδες ανά κατηγορία:

Φεστιβάλ Μπρίτζ Ανθοκομικής

ΟΜΑΔΕΣ  1-16

Βαρελάς Δ

Βουκούτης Ν

Πανόπουλος Κ

Λαγγουράνης Φ

114,00

Παπακυριακόπουλος Γ

Μανωλάς Ι

Βρούστης Β

Σαπουνάκης Α

Καραμανλής Μ

112,00

Spasov D

Skorchev S

Vassilev N

Syusyukin I

Tsevetanov S

Donev

105,00

1

2

3

Όπως κάθε χρονιά εδώ και 18 χρόνια, συγκεκρι-

μένα κάθε Μάιο, ο Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ 

Κηφισιάς διοργάνωσε και φέτος «τη Γιορτή του 

Μπριτζ»: το Φεστιβάλ Μπριτζ Ανθοκομικής.

Από 6 έως 10 Μαΐου 2009, στα πλαίσια της Ανθοκο-

μικής Έκθεσης και, όπως πάντα, υπό την αιγίδα του 

δήμου Κηφισιάς διοργανώθηκαν με μεγάλη επιτυχία 

οι αγώνες Μπριτζ ομάδων και ζευγών στον αθλητικό 

χώρο του Ζηρίνειου αθλητικού κέντρου.

Στους νικητές απονεμήθηκαν χρηματικάέπαθλα αξίας

3.000 € και ασημένια δεντράκια ελιάς.

Η φιλοδοξία του ΟΑΜΚΗ είναι να γίνει το φεστιβάλ 

διεθνές και για πρώτη φορά προσκλήθηκαν παίκτες 

του εξωτερικού. Με μεγάλη χαρά ο όμιλος υποδέ-

χθηκε και φιλοξένησε 6 μέλη της Εθνικής Ομάδας 

Νέων της Βουλγαρίας.

Την Κυριακή 10 Μαΐου, πριν την απονομή των επά-

θλων, προσφέρθηκε γεύμα σε όλους τους αθλητές 

και στους επίσημους καλεσμένους, μεταξύ των οποί-

ων ήταν και ο Δήμαρχος Κηφισιάς κ. Ν. Χιωτάκης.

ΟΜΑΔΕΣ  1-9

Δεμέστιχας Δ

Παντελή Κ

Ξυνογαλάς Π

Βουρεξάκη Μ.

Δαμιανός Ν

115,00

Παπαυαγγελίου Α

Χαλλιόρης Α

Χρήστου Χ

Σάλεμ Ν

114,00

Ισμυρίδης Α

Ιγγλέσης Ν

Νίκα Β

Λιόσης Γ

107,00

1

2

3

Επακολούθησε ο αγώνας ζευγών που 

έγινε σε 3 ημερίδες με συμμετοχή 198 

ζευγών! Στους αγώνες αυτούς εκτός 

από τις τρεις ως άνω κατηγορίες δυναμι-

κότητας υπήρξε και αγώνας Grand Prix 

μαθητών. Εδώ επίσης οι διαφορές στις 

πρώτες θέσεις ήταν μικρές σε όλους 

τους αγώνες και η κατάκτηση των επά-

θλων ήταν ανοικτή έως την τελευταία 

στιγμή. 

Οι έξι πρώτοι νικητές ανά τουρνουά:

ΟΜΑΔΕΣ  1-6

Γνωστόπουλος Ι

Γούναλης Σ

Μάντης Α

Μπαλωμένος Ι

113,00

Πάντελος Ι

Ράντου Σ

Φεράκης Α

Χίου Ε

110,00

Φωτόπουλος Ε

Τσακαλίδου Π

Ράπτης Ι

Κασκαμπά Κ

110,00

1

2
3

Τρία μέλη από την ομάδα Βαρελά που πήρε την πρώτη 
θέση στην κατηγορία όπεν. Από αριστερά Φ. Λαγγουρά-
νης (πρώτευσε και στον αγώνα ζευγών) Ν. Βουκούτης, 
Δ. Βαρελάς. Στη μέση η ΓΓ της ΕΟΜ Α. Καραμανλή.

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς 
Ν. Χιωτάκης

Η πρόεδρος του ΟΑΜΚΗ 
Α. Χαρλαύτη

Η Εθνική ομάδα Νέων της Βουλγαρίας 
ήταν προσκεκλημένη στους αγώνες

Τρία μέλη της ομάδας Γούναλη που πρώτευσε στην 
κατηγορία 1-6. Αριστερά το μέλος του Δ.Σ. του ΟΑΜΚΗ 
Χ. Μάνδηλα. 
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Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων 2009

Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Νέων 2009 διοργανώθηκε, παράλληλα με το 

πρωτάθλημα Seniors, από 3 έως 5 Απριλίου στις αίθουσες των ΟΑΜ και ΛΕ, 

στο Μαρούσι.  Για άλλη μια χρονιά η συμμετοχή ήταν μικρή, μόνο 8 ζεύγη, από 

διάφορα, πάντως, μέρη της Ελλάδας. 

 Από την πρώτη μέρα των αγώνων είχαμε εκπλήξεις στην κατάταξη, καθώς στην 

πρώτη θέση βρέθηκε το ζεύγος Μ. Σοφιός  - Γ. Οικονομόπουλος με 61,75% και 

στη 2η οι Α. Κουγιουμτζή – Α. Παπαγιάννης (κατηγορίες 3 και 2 αντίστοιχα!). 

Την δεύτερη μέρα οι Κ. Δοξιάδης - Κ. Κοντομήτρος, που αποτελούσαν το πιο 

έμπειρο και δεμένο ζεύγος από τα συμμετέχοντα, έκαναν την αντεπίθεσή τους 

κερδίζοντας την ημερίδα με το εντυπωσιακό 74,60%.  Πάντως οι  Μ. Σοφιός  - 

Γ. Οικονομόπουλος, φέρνοντας πάλι εξαιρετικό ποσοστό (62,70%), παρέμειναν 

στο κυνήγι της πρώτης θέσης. Όλα κρίθηκαν την τελευταία ημέρα των αγώνων 

όπου πρώτευσαν πάλι οι Ντίνος Δοξιάδης και Κώστας Κοντομήτρος και αναδεί-

χτηκαν με διαφορά πρωταθλητές Ελλάδος Νέων για το 2009. Στη 2η θέση οι 

Μιχάλης Σοφιός και Γιάννης Οικονομόπουλος ενώ στην τρίτη θέση της τελικής 

κατάταξης ανέβηκαν οι Άρης Αναστασάτος - Βασίλης Βρούστης. 

Τα έξι πρώτα ζεύγη:

Κοντομήτρος Κ Δοξιάδης Κ 62,52

Σοφιός Μ Οικονομόπουλος Ιω 56,54

Βρούστης Β Αναστασάτος Αρ 54,30

Κουγιουμτζή Α Παπαγιάννης Α 50,81

Γιατάνης Χ Φωτόπουλος Ε 48,66

Ρούσσος Π Δαρκαδάκης Α 45,57

1-16

Αθερινός Β Λαγγουράνης Φ 57,27

Λεβέντη Χ  Μοίρας Κ 56,91

Ζώτος Λ Σαπουνάκης Α 56,79

Μανωλάς Ι  Παπακυριακόπουλος Γ 56,54

Βολιώτης Α Τσέβης Α 56,51

Ζέης Α Γαβριήλογλου Α 56,00

1-16

Γνωστόπουλος Ι Μάντης Α 61,17

Αντανασιώτη Λ Δελή Χ 60,13

Μαρκίδης Θ Καρφής Χ 59,48

Λαγάνης Σ Λαγάνης Ι 57,55

Σίμου Ε Παναγιωτοπούλου Δ 56,67

Μάνδηλας Ι Μάνδηλα Χ 56,63

1-6

Χρυσοχέρης Σ 66,37

Κοντέα Μ 66,37

Kαραθανάση Τ 66,15

Καραθανάσης Π 66,15

Φιλέα Θ 65,25

Μεγαλοκονόμου Μ 65,25

Μαθητών

Μπαλέσιας Β Καραμαλής Φ 59,69

Φίλιππας Ι  Μιχαηλίδης Σ 58,33

Ιγνατιάδη Μ Παπαδόπουλος Αδ 55,51

Χατζηκόκκινου Κ  Παπακωνσταντίνου Α 55,49

Τόγιας Σ Πετρέλλης Σ 55,37

Καλογερά Ε Μπενετάτος Α 55,10

1-9

Οι πρωταθλητές Ελλάδος Νέων 2009: Κ. Κοντομήτρος (αριστερά), 
Κ. Δοξιάδης. 

Ι. ΟικονομόπουλοςΜ. Σοφιός

Οι πρώτοι νικητές στα ζεύγη της κατηγορίας 1-6 Ι. 
Γνωστόπουλος - Α. Μάντης με το μέλος του Δ.Σ. του 
ΟΑΜΚΗ Γ. Τσουκαλά
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Λαβίδα Μ Πιπίνιας Ε 63,71

Τροχαλάκης Χ Μαρκόνης Δ 62,75

Μακρή Ε  Στραιτούρης Σ 62,13

Λαγάνης Σ Λαγάνης Ι 60,22

Ραχιώτης Δ Τζωρτζοπούλου Α 59,65

Μπαλασόπουλος Μ Ντουβλής Β 58,81

1-16

Πανελλήνιο μαθητικό πρωτάθλημα 2009

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαθητών για την περίοδο 

2008-2009 διεξάχθηκε στο Βυζαντινό αθλητικό κέντρο, 

στο Καλαμάκι, το διήμερο 23-24 Μαΐου, με συμμετοχή 42 ζευ-

γών και διαιτητές τους Δ. Τόγια, Ι. Πολυχρονάκου, Σ. Βιλλιώτη, Ι. 

Γιαλιράκη. Παραβρέθηκαν και πολλοί καθηγητές και δάσκαλοι 

αρκετοί από τους οποίους συμμετείχαν στο Βυζαντινό φεστι-

βάλ Μπριτζ που γινόταν παράλληλα στην ίδια αίθουσα. Έτσι οι  

«νεοσσοί» του ελληνικού Μπριτζ έλαβαν μια πρώτη γεύση των 

μαζικών διοργανώσεων του αθλήματος.

Στο αγωνιστικό μέρος η μάχη ήταν σκληρή για την πρώτη 

θέση καθώς και τα 3 πρώτα ζεύγη της τελικής κατάταξης πέτυ-

χαν θαυμάσιες επιδόσεις και τις 2 ημέρες των αγώνων. Τελικά 

οι Μ. Λαβίδα – Ε. Πιπινιάς από τη Χίο κατέκτησαν την πρώτη 

θέση και τον τίτλο των πρωταθλητών 2009.  Στη δεύτερη θέση 

οι Χ. Τροχαλάκης – Δ. Μαρκόνης από την Πάτρα που κέρδισαν 

και την 1η ημερίδα του αγώνα ενώ τρίτοι τερμάτισαν οι Ε. Μα-

κρή – Σ. Στραιτούρης από την Αττική (ΑΕΠΜΑ – ΟΑΜΠΕΙ). Την 

2η ημερίδα κέρδισαν οι Μ. Μπαλασόπουλος – Β. Ντουβλής 

(ΑΟΜ), πετυχαίνοντας και το μεγαλύτερο ποσοστό με 75,17%. 

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαθητών είναι η κορυφαία αγωνιστική εκδήλωση για τους καινούργιους παίκτες 

της περιόδου και ουσιαστικά συνιστά τις «απολυτήριες εξετάσεις» τους και την ένταξή τους στην κοινωνία των 

έμπειρων παικτών. Μέχρι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα οργανώθηκαν αρκετές μαζικές αγωνιστικές εκδηλώσεις 

για τους μαθητές, όπως το εορταστικό της περιόδου των Χριστουγέννων και το τουρνουά της Ανθοκομικής έκ-

θεσης Κηφισιάς όπως και ορισμένα εκδρομικά τουρνουά Σωματείων, που είναι καθιερωμένες αρκετά χρόνια. 

Οι έξι πρώτοι της τελικής κατάταξης: 

Οι 3οι νικητές Σ. Στραιτούρης - Ε. ΜακρήΟι 2οι νικητές Χ. Τροχαλάκης 
- Δ. Μαρκόνης

Πρωταθλητές μαθητών περιόδου 2008-9 οι Ε. Πιπίνιας - Μ. Λαβίδα
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Για πρώτη φορά φέτος, από 20 
έως 24 Μαΐου, ο ΑΟΤ διοργά-
νωσε το Βυζαντινό Φεστιβάλ 
Μπριτζ στις εγκαταστάσεις του 
Βυζαντινού αθλητικού κέντρου.  
Το Βυζαντινό αθλητικό κέντρο 
βρίσκεται στην περιοχή του 
Αλίμου, με εύκολη πρόσβαση, 
άνετο πάρκινγκ και ανήκει από 
κοινού στους αθλητικούς ομί-
λους Ταταύλα και Πέραν. Δημι-
ουργήθηκε δε χάρη στις δωρεές 
ανθρώπων από την Κωνσταντι-
νούπολη.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

ΜΠΡΙΤΖ
∆ημήτρης Τόγιας

υπήρχε μπουφές με «πολίτικο» πιάτο, ανα-

ψυκτικά, ποτά και γλυκά. 

Το 2009, λοιπόν, έγινε η αρχή αυτού θεσμού 

που λέγεται Βυζαντινό Φεστιβάλ Μπριτζ 

ο οποίος χάρη στην αγάπη των Ελλήνων 

Μπριτζέρ θα επαναλαμβάνεται κάθε χρό-

νο από δω και πέρα με μεγαλύτερη ακόμα 

συμμετοχή ή δυνατόν και ξένων αθλητών 

από τις γειτονικές μας χώρες ώστε να απο-

κτήσει Διεθνή χαρακτήρα.

Οι 6 πρώτοι νικητές σε κάθε κατηγορία: 

Παπακυριακόπουλος Γ Μανωλάς Ι 61,87

Σαπουνάκης Α Ρούσσος Γ 60,78

Βρούστης Β Κωτσιόπουλος Π 57,03

Κανναβός Π Κομνηνός Ι 55,99

Παπυράκη Μ Προκοπίου Ι 55,52

Μιχαλάκου Κ Μωυσίδης Α 55,00
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Κατρίνης Μ Αλυσανδράτου Ε 55,02

Μπαμπούλα Α Σέγκος Γ 54,87

Τσουκάτου Θ Σταθάτος Χ 53,93

Χατζηκόκκινου Κ Παπακωνσταντίνου Αι 53,73

Λυμπέρης Κ Γεωργίου Γ 53,70

Αναστασιάδου Φ Μιχαλιτσιάνου Φ 53,65

1-9

Θειακάκης Ι Δεμέστιχας Δ 58,82

Γούναλης Σ Μάντης Α 58,55

Ράπτης Ι Παπαδόπουλος Β 57,51

Λύτρα Α Βούρδογλου Γ 57,46

Βάθη Χ Καρφής Χ 54,83

Σαραφείδου Μ Δημόπουλος Γ 53,79

1-6

Ο χώρος, ένα κλειστό γυμναστήριο Μπά-

σκετ, εξοπλισμένος με τα πλέον σύγχρονα 

ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα, με 

κλιματισμό για όλες τις εποχές είναι ιδανι-

κός για τη διοργάνωση αγώνων Μπριτζ.

Παρά τις δυσκολίες που υπήρξαν,  ή δι-

οργάνωση ήταν πετυχημένη. Οι αθλητές 

του Μπριτζ έδειξαν να διψούν για μεγάλες 

διοργανώσεις έξω από τα στενά πλαίσια 

των εσωτερικών πρωταθλημάτων που δι-

οργανώνουν οι Όμιλοι. Με συμμετοχή 22 

ομάδων στον διήμερο αγώνα ομάδων  και 

73 ζευγών στον τριήμερο αγώνα ζευγών 

στις κατηγορίες, Όπεν, 1-9 και 1-6, το μήνυ-

μα ήταν σαφές. Καλές οι ημερίδες, καλά και 

τα τριήμερα στα εντευκτήρια των Ομίλων 

όταν όμως υπάρχει ένας κατάλληλος χώ-

ρος για συμμετοχή πολλών αθλητών τότε ο 

αγώνας παίρνει μια άλλη αίγλη και οι συμ-

μετέχοντες έχουν μια άλλη αίσθηση του 

τι σημαίνει Αγωνιστικό Μπριτζ. Ίσως, στο 

απώτερο μέλλον, όταν θα έχουμε αλλάξει 

νοοτροπία, να είμαστε σε θέση να αντιλη-

φθούμε ότι βοηθώντας και υποστηρίζο-

ντας τέτοιες προσπάθειες, πάνω απ’ όλα 

βοηθάμε  για το καλό και την ανάπτυξη του 

αθλήματος συνολικά. Τα αποτελέσματα δε 

μιας τέτοιας προσπάθειας μπορεί να μην εί-

ναι πάντα άμεσα, αλλά έμμεσα, διαχρονικά 

και μόνιμα. 

Την μεγαλύτερη συμμετοχή είχε η κατηγο-

ρία Όπεν. Τριάντα τρία ζεύγη μεταξύ των 

οποίων και μεγάλα ονόματα του ελληνικού 

Μπριτζ έλαβαν μέρος και διεκδίκησαν μέσα 

σε φίλαθλο πνεύμα τα χρηματικά αλλά και 

τα ασημένια έπαθλα της διοργάνωσης. 

Ανάλογα χρηματικά και ασημένια έπαθλα 

υπήρχαν για όλες τις κατηγορίες.

Μετά το πέρας των αγώνων και μέχρι να 

βγουν τα αποτελέσματα και να γίνει η απο-

νομή των επάθλων για όλες τις κατηγορίες, 

Οι νικητές του όπεν Γ. Παπακυριακόπουλος, Ι. Μανωλάς 
με τον 2ο νικητή Α. Σαπουνάκη στη μέση

Ι. Θειακάκης, πρώτος στο 1-6 

Ε. Αλυσανδράτου - Μ. Κατρίνης, νικητές στο 1-9
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Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μικτών Ζευγών 
είναι παραδοσιακά ένας πολύ ενδιαφέρον, ελ-
κυστικός και συνήθως και απρόβλεπτος αγώ-
νας, με μεγάλο συναγωνισμό. Φέτος ο αγώνας 
αυτός ανατέθηκε στον αθλητικό όμιλο «Τα-
ταύλα», που τον διοργάνωσε, από 29 έως 31 
Μαΐου, στην εφεδρική αίθουσα του Βυζαντι-
νού αθλητικού κέντρου, στο Καλαμάκι. 

Το πρωτάθλημα χωρίστηκε τελικά σε 2 κατηγορίες αγωνι-
ζομένων, 1-16 και 1-9 με συνολική συμμετοχή 89 ζευγών. 

Στην κατηγορία 1-16 προηγήθηκαν την πρώτη ημερίδα οι 
Δώρα Νέστορα – Μίκης Καλιφρονάς με τους Χάρι Λεβέντη 
– Κώστα Μοίρα να ακολουθούν από κοντά. Οι τελευταίοι εί-
χαν σταθερά καλή απόδοση και τις δυο επόμενες ημέρες των 
αγώνων με αποτέλεσμα να κρατήσουν καθαρά την πρώτη 
θέση στην τελική κατάταξη και να αναδειχτούν πρωταθλητές 
Ελλάδος για το 2009. Μετά τη 2η θέση που κατέκτησαν στο 
φεστιβάλ Ανθοκομικής αυτή ήταν η 2η συνεχόμενη μεγάλη 
επιτυχία τους. Ακολούθησαν, στη δεύτερη θέση της τελικής 
κατάταξης οι Μαρία Παναγάκη – Γιάννης Μηλιτσόπουλος 
ενώ τρίτοι αναδείχτηκαν οι Ρίτα Παπαδοπούλου – Τάκης 
Κανναβός που πρώτευσαν τόσο στη δεύτερη όσο και στη 3η 
ημερίδα. Στην κατηγορία 1-16 συμμετείχαν 56 ζεύγη.

Στην κατηγορία 1-9 την πρώτη ημερίδα πρώτευσαν οι Σ. 
Χαραλαμπίδου – Ν. Παυλογιάννης, την δεύτερη οι Θ. Τσου-
κάτου – Χ. Σταθάτος και την τρίτη οι Α. Νικολάου – Ι. Γαβρι-
ήλ. Πρωταθλητές όμως για το 2009 αναδείχτηκαν οι Έλσα 
Αγιάννογλου – Κώστας Παπαμαρκάκης που τερμάτισαν μέσα 
στις πρώτες θέσεις και τις τρεις μέρες. Δεύτεροι στην τελική 
κατάταξη οι Α. Θεοδωράκη – Σ. Μιχαηλίδης και τρίτοι οι Μ. 
Παπανδρέου – Γ. Γαβριήλ. Συμμετείχαν 33 ζεύγη. 

Λεβέντη Χ Μοίρας Κ 56,67

Παναγάκη Μ Μηλιτσόπουλος Ι 55,92

Παπαδοπούλου Ρ Κανναβός Π 55,59

Δόλκα Χ Πουρνάρας Α 55,05

Λιανού Ο Χλιάπας Ι 54,67

Βελώνη Α Παπακονδύλης Ι 54,64
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Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μικτών Ζευγών 2009

 Οι έξι πρώτοι νικητές σε κάθε κατηγορία:

Αγιάνογλου Ε Παπαμαρκάκης Κ 56,06

Θεοδωράκη Α Μιχαηλίδης Σ 55,16

Παπανδρέου Μ Γαβριήλ Γ 54,52

Αλυσανδράτου Ε Κατρίνης Μ 54,49

Νικολάου Α. Γαβριήλ Ι. 54,30

Χαραλαμπίδου Σ.  Παυλογιάννης Ν 53,93

1-9

Χάρις ΛεβέντηΚώστας Μοίρας
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Το μάθημα ξεκινά με ένα σύντομο 
έλεγχο εμπέδωσης του προηγού-

μενου κεφαλαίου (υπάρχει αντίστοιχο 
κείμενο στο υλικό του δασκάλου) που 
περιλαμβάνει και τις απαντήσεις στο 
τεστ με το οποίο ελπίζουμε, … χωρίς με 
κανένα τρόπο να τα υποχρεώνουμε, να 
έχουν ασχοληθεί τα παιδιά. Στη συνέ-
χεια, μέσα από τη διανομή της ημέρας, 
παρουσιάζεται η ύλη του καινούργιου 
μαθήματος. Τα παιδιά παίζουν και δεύ-
τερη διανομή πάνω στο ίδιο θέμα και, 
είτε ολοκληρώνουν το μάθημα με άλ-

Mini Bridge
Μαριάννα Κορώνη – Βασίλης Βιρβιδάκης

Σε συνέχεια της προηγούμενης αναφοράς μας στο μίνι-μπριτζ 

παρουσιάζουμε εδώ περισσότερα στοιχεία για το μάθημα και

μερικά δείγματα της μεθόδου διδασκαλίας από το υλικό του μαθητή.

λες αντίστοιχες διανομές ώστε να εκτε-
λέσουν όλα (πράγμα που θέλουν πολύ), 
είτε μοιράζουν μια ή δύο ελεύθερες δι-
ανομές για να μην αισθάνονται ότι όλο 
το παιχνίδι είναι «στημένο». Όπως ανα-
φέρθηκε στην αρχική παρουσίαση της 
μεθόδου, στο μίνι-μπριτζ η αγορά ου-
σιαστικά παρακάμπτεται και τα παιδιά 
αποφασίζουν για το τελικό συμβόλαιο 

Υπάρχουν πολλά εκτελεστικά και αμυ-
ντικά θέματα και τα παιδιά στο τέλος 
κάθε μαθήματος παίρνουν τρία φυλ-
λάδια :
^ Τη Διανομή της ημέρας
^ Το Μάθημα της ημέρας 
^ Το Τεστ του Μαθήματος 

Ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο δι-
δάσκονται 20 – 25 μαθήματα. Με την 
ολοκλήρωση του κύκλου τα παιδιά 
μπορούν σιγά – σιγά να ξεκινήσουν 
να μαθαίνουν αγορές από τα βιβλία 
της επίσημης μεθόδου της ΕΟΜ, αφού 
φυσικά γίνουν ορισμένες απαραίτητες 
τροποποιήσεις, ώστε να μπορούν να 
λαμβάνουν μέρος στις ημερίδες των 
Ομίλων και της ΕΟΜ. Φυσικά, και ανά-
λογα με τον αριθμό των παιδιών, κατά 

σύμφωνα με τον Πίνακα Αποφάσεων 
με βάση τους πόντους τους (από Ονέρ 
και από Κατανομή). Η εισαγωγή στη 
χρήση του Πίνακα Αποφάσεων γίνεται 
στο 2ο Μάθημα :

τη διάρκεια της εκμάθησης της μεθόδου 
θα διοργανώνονται αγώνες μίνι-μπριτζ 
όπου μακάρι να συμμετέχουν ομάδες 
από διάφορα σχολεία όπως συμβαίνει 
σε πολλές χώρες της Ευρώπης.
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email: llurk@hol.gr

Στις 6 # του εκτελεστή, η Δύση βγαίνει τη ντάμα 

κούπα, την οποία παίρνει ο εκτελεστής με τον 

άσσο. Ο εκτελεστής έχει σίγουρο το συμβόλαιό 

του αλλά παίζοντας σε αγώνες match points θα 

προσπαθήσει  για τη μία άνω και ο μόνος τρόπος 

να το κάνει είναι να μαντέψει που βρίσκεται η 

ντάμα σπαθί. Αφού πάρει τα ατού της άμυνας, 

παίζει και το ρήγα κούπα και τρίτη κούπα που κό-

βει στο χέρι του, προσπαθώντας να μετρήσει την 

κατανομή. Η Ανατολή δεν μπορεί να κάνει πολλά 

πράγματα για να μπερδέψει τον εκτελεστή, έχο-

ντας τρία μικρά φύλλα. Η Δύση όμως δεν πρέπει 

να παίξει απρόσεκτα το τέσσερα και το οκτώ στον 

δεύτερο και τρίτο γύρο του χρώματος, γιατί τότε 

ο Νότος θα υποθέσει ότι έχει ακόμα στα φύλλα 

της όχι μόνο το βαλέ που υποσχέθηκε αλλά και 

το δέκα, αφού ο Νότος έχει το εννέα και χωρίς το 

δέκα δεν θα ήταν ελκυστική για τη Δύση η αντάμ 

της ντάμας. Στην περίπτωση αυτή ο Νότος θα 

σκεφτεί ότι αφού η Δύση έχει πέντε κούπες και η 

Ανατολή τρεις, η Δύση πιθανότατα έχει λιγότερα 

σπαθιά από την Ανατολή  και αφού όταν ψάχνου-

με ένα συγκεκριμένο φύλλο αυτό είναι πιο πιθα-

νό να είναι στο χέρι που έχει περισσότερα φύλλα 

στο χρώμα, θα κάνει την εμπάσα της ντάμας σπα-

θί στα δεξιά του και θα βγάλει μία άνω. Επομένως 

η Δύση μπορεί άνετα να παίξει το τέσσερα στο 

δεύτερο γύρο αλλά πρέπει να παίξει το δέκα στον 

Yποχρεωτικά και μη falsecardingYποχρεωτικά και μη falsecarding
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Γιώργος Κλείτσας

Παίζοντας το φύλλο που θα γίνει σύντομα γνωστόΠαίζοντας το φύλλο που θα γίνει σύντομα γνωστό

Προτού προχωρήσουμε στη νέα κατηγορία, στην οποία αναφέρεται ο τίτλος 
του σημερινού άρθρου, θα παραθέσουμε τρία ακόμη παραδείγματα από την 
κατηγορία “Παίζοντας το φύλλο που είναι  γνωστό”. Και στα τρία παραδείγμα-
τα, θα χρησιμοποιήσουμε ολόκληρες διανομές λόγω της φύσης των ιδεών που 
θέλουμε να παρουσιάσουμε. Στην πρώτη διανομή, ο σκοπός της άμυνας είναι 
να μην μετρήσει το χέρι ο εκτελεστής.

τρίτο γύρο της κούπας. Βέβαια, αν στην πραγ-

ματικότητα τη ντάμα σπαθί την είχε δίφυλλη η 

Δύση, ίσως θα έπρεπε να παίξει το οκτώ στον 

τρίτο γύρο της κούπας -όμως ένας πανούργος 

εκτελεστής θα αναρωτιόταν γιατί δεν έπαιξε το 

γνωστό της φύλλο! Το παράδειγμα αυτό εμπίπτει 

σε μεγάλο βαθμό στην κατηγορία της μπλόφας 

και ένας καλός εκτελεστής στη θέση του Νότου, 

θα λάβει κυρίως υπ’ όψη του το αμυντικό επίπεδο 

της Δύσης (αν είναι ικανή να κάνει οποιοδήποτε 

falsecarding).  

Στη δεύτερη διανομή, ο σκοπός της άμυνας είναι 

να μην μετρήσει ο εκτελεστής τους πόντους στα 

χέρια των αμυνομένων. 

πρώτη λεβέ, αφού, αν ο άσσος σπαθί περάσει στη 

συνέχεια και το συμβόλαιο μπει μέσα, η Δύση θα 

τη συγχωρήσει που έκρυψε τη ντάμα, αν πάλι ο 

Νότος κόψει το δεύτερο σπαθί, η Δύση θα ξέρει 

την κατανομή των σπαθιών. 

Η τρίτη διανομή έχει μια μοναδική αφηρημένη 

ομορφιά [abstract beauty] . 

    

Η Δύση άνοιξε ένα χωρίς ατού [15-17] και ο Νό-

τος μετά από διάφορες αγορές εκτελεί τέσσερεις 

πίκες. Η Δύση εισπράττει άσσο και ρήγα καρό 

στην αντάμ και συνεχίζει με σπαθί, ξέροντας απ’ 

την αγορά ότι ο Νότος έχει το πολύ σόλο. Ο Νότος 

παίρνει τη ντάμα της Ανατολής με τον άσσο και 

μαζεύει τα ατού. Το πρόβλημά του είναι να μη 

χάσει πάνω από μία λεβέ στις κούπες και αντι-

λαμβάνεται ότι αυτό συμβαίνει μόνο αν ο ρήγας 

κούπα  της Δύσης [η Ανατολή δεν μπορεί να τον 

έχει, αφού τότε η Δύση θα είχε το πολύ 14 πό-

ντους] είναι δίφυλλος. Το παίξιμο που κερδίζει, 

αν στη μικρή κούπα απ’ το χέρι του Νότου η Δύση 

παίξει το έξι, είναι το οκτώ απ’ το μορ, το οποίο 

θα κερδίσει η Ανατολή με ένα ονέρ. Στη συνέχεια 

ο Νότος θα παίξει τον άσσο, στον οποίο θα πέσει 

ο δίφυλλος ρήγας και θα κάνει τη μαρκέ εμπά-

σα του εννέα εναντίον της Ανατολής. Αν η Δύση 

είχε Κ10 και έπαιζε το δέκα στον πρώτο γύρο του 

χρώματος, τίποτα δεν θα άλλαζε : ο Νότος πάλι 

θα έπαιζε το οκτώ του μορ [ντεμπλόκο!] και στη 

συνέχεια τον άσσο, κατεβαίνοντας στο μορ για 

τη μαρκέ εμπάσα. Σκεφτείτε όμως τι θα γίνει 

αν ο Νότος παίξει στον πρώτο γύρο της κούπας 

το ρήγα !!, το φύλλο που έχει γίνει γνωστό ότι 

το έχει. Τώρα ο εκτελεστής είναι στο σκοτάδι 

σε σχέση με την άλλη κούπα της Δύσης -η Δύση 

απέφυγε να του δώσει επιπλέον πληροφορία- 

# ΑJ975
$ AK7
^ K5
& A62

# 82
$ QJ1084
^ J976
& 95

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 4
$ 532
^ Q10842
& Q874

# KQ1063
$ 96
^ A3
& KJ103

Η Ανατολή πάσαρε σε πρώτη θέση και ο Νότος 

παίζει έξι καρά. Η Δύση βγαίνει μικρό σπαθί. Το 

σωστό φύλλο στην πρώτη λεβέ είναι ο ρήγας 

σπαθί [αν και ο άσσος δεν κάνει διαφορά] -αυτό 

που δεν πρέπει να κάνει η Ανατολή είναι να κερ-

δίσει με τη ντάμα, γιατί τότε ο εκτελεστής, μόλις 

δει και τους δύο βαλέδες στα φύλλα της όταν πά-

ρει τα ατού και κόψει την τρίτη κούπα, θα ‘ξέρει’ 

ότι η ντάμα πίκα δεν μπορεί παρά να είναι στη 

Δύση, αφού αλλιώς η Ανατολή θα είχε δεκατρείς 

πόντους [AKQ σπαθί, J καρό, J κούπα, Q πίκα] και 

θα είχε ανοίξει. Η Ανατολή δεν μπορεί να κάνει 

ζημιά στην άμυνα παίζοντας το ρήγα σπαθί στην 

# 983
$ A84
^ 10765
& 963

# J74
$ K6
^ AKJ8
& KJ87

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 6
$ J1072
^ 943
& Q10542

# AKQ1052
$ Q953
^ Q2
& A
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ÉóôïñéêÝò ¢ìõíåò
Το 1991 ο Διεθνής Οργανισμός Μπριτζιστικού Τύπου βράβευσε για την κα-

λύτερη άμυνα της χρονιάς τον Geir Helgemo, μέλος της Νορβηγικής εθνι-
κής ομάδας νέων η οποία τον προηγούμενο χρόνο είχε κερδίσει το Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα Εφήβων. Τα τελευταία χρόνια, βέβαια, ο Helgemo είναι ένας από 
τους κορυφαίους παίκτες παγκοσμίως έχοντας κερδίσει Παγκόσμιο και Πανευ-
ρωπαϊκό πρωτάθλημα, όπως και Bermuda Bowl. 

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή

πάσο

1$ 1# 3$ πάσο

4^ πάσο 4$ No

Ο Νότος διάλεξε λάθος στιγμή για να κά-

νει προσπάθεια για σλεμ συνεχίζοντας 

την αγορά με 4^ μετά την οριακή βοή-

θεια στις κούπες από τον συμπαίκτη του. 

Αν είχε απλώς αγοράσει 4$, ο Helgemo, 

κρατώντας τα φύλλα της Δύσης, θα είχε 

πιθανότατα βγει το σόλο καρό, κάνοντας 

την συνέχεια πολύ απλή για τον εκτελεστή. 

Αλλά αναλύοντας την αγορά επέλεξε τελικά 

αντάμ σπαθί.

Όταν αμύνεστε εναντίον χρωματιστού συμ-

βολαίου, είναι συνήθως πολύ επικίνδυνο να 

κάνετε αντάμ κάτω από Άσσο σε πλαϊνό χρώ-

μα. Ίσως ο εκτελεστής κάνει λεβέ με σόλο 

Ρήγα. Ίσως ο συμπαίκτης σας οδηγηθεί σε 

λάθος συμπεράσματα για το πού βρίσκονται 

οι πόντοι, τοποθετώντας αυτόματα τον Άσσο 

στο χέρι του εκτελεστή. Εδώ όμως η αντάμ 

δεν είχε καμία από αυτές τις επιπτώσεις και 

επιπλέον δεν βοήθησε πουθενά τον Νότο.

και οδηγείται σε μαντεψιά. Αν αποφασίσει ότι η 

δεύτερη κούπα της Δύσης είναι ένα μικρό φύλλο, 

πρέπει να πάρει το ρήγα με τον άσσο και να παί-

ξει μικρή κούπα προς το εννέα του χεριού του. Αν 

αποφασίσει ότι η δεύτερη κούπα της Δύσης είναι 

ένα ονέρ, μπορεί είτε να ξεμπλοκάρει το οκτώ και 

στη συνέχεια να παίξει άσσο και εμπάσα, είτε να 

πάρει το ρήγα με τον άσσο και να παίξει μικρό 

προς τη ντάμα του χεριού του. Το γεγονός ότι τα 

μικρά φύλλα είναι τρία [7,6,2] ενώ τα ονέρ μόνο 

δύο [J,10], πράγμα, το οποίο θα οδηγήσει έναν 

καλό εκτελεστή στο να βγάλει το συμβόλαιό του, 

δεν μειώνει καθόλου το εκπληκτικό παίξιμο της 

Δύσης -την επόμενη φορά μπορεί να είναι τυχε-

ρός η δεύτερη κούπα του να είναι ονέρ !. 

Αρκετά συχνά κρατάμε ένα ρήγα συνοδευόμενο 

από ένα ή δύο λιμά που, αντικρύζοντας το μορ, 

βλέπουμε ότι είναι πρακτικά καταδικασμένος. 

Επιπλέον, είναι ένα φύλλο που η θέση του θα 

αποκαλυφθεί σύντομα, όταν ο εκτελεστής κάνει 

την υποχρεωτική γι’ αυτόν εμπάσα. Αυτός ο ρή-

γας συνήθως είναι σωστό να παίζεται στον πρώ-

το γύρο του χρώματος, προσπαθώντας να δώσει 

την εντύπωση στον εκτελεστή ότι είναι ξερός και 

να τον οδηγήσει κάποιες, έστω και λίγες, φορές, 

σε λάθος παίξιμο.

K9 1073Δ 
Β

 
Ν

 Α

86

AQJ542

Στο διάγραμμα αν η Δύση παίξει το εννέα στο 

οκτώ του Νότου, αυτός είναι υποχρεωμένος να 

κάνει εμπάσα χωρίς κανένα πρόβλημα στη συ-

νέχεια. Άν όμως βάλει αμέσως το ρήγα, ο Νότος 

μπορεί να αφήσει έξω [φοβούμενος ότι είναι 

ξερός] είτε γιατί μπορεί να μην έχει κατέβασμα 

σε άλλο χρώμα στο μορ, είτε γιατί δεν θέλει επ’ 

ουδενί να πιάσει χέρι η Ανατολή. 

Μια διαφορετική περίπτωση είναι η παρακάτω:

K6 J98Δ 
Β

 
Ν

 Α

A53

Q10742

Ο εκτελεστής ξεκινάει με τον άσσο απ’ το χέρι του 

και η Δύση πρέπει να παίξει αμέσως το ρήγα, το 

φύλλο που ούτως ή άλλως θα αποκαλυφθεί στον 

επόμενο γύρο. Αυτό μπορεί να ωφελήσει την 

άμυνα κατά  δύο τρόπους: είτε να αποθαρρύνει 

τον εκτελεστή ως προς τη δυνατότητα αξιοποί-

ησης του χρώματος (αν πιστέψει ότι η Δύση έχει  

ξερό ρήγα), είτε να δημιουργήσει πιάσιμο στην 

Ανατολή, αν αυτή, όπως δείχνει ο τρόπος παιξί-

ματος του εκτελεστή, έχει το βαλέ.

# QJ6
$ 7642
^ QJ
& KQJ10

# A10952
$ J10
^ 8
& A8654

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 743
$ A8
^ K954
& 9732

# K8
$ KQ953
^ A107632
& -

Ακολουθούν η πλήρης διανομή και η αγορά:

Όλοι 2η

Μοιράζει η Ανατολή

 Geir Helgemo

Ο εκτελεστής κέρδισε την πρώτη λεβέ 

στον μορ, πετώντας καρό από το χέρι του 

και στη συνέχεια έπαιξε κούπα: $8, $Κ, 

$10. Ακολούθησε ο #Κ αλλά ο Helgemo 

αρνήθηκε να βάλει τον #Α τον οποίο πήρε 

στην επόμενη λεβέ πίκα και συνέχισε με τον 

&Α(!) τον οποίο έκοψε ο Νότος.

Ο εκτελεστής γνώριζε ότι είχε καλύτερες πι-

θανότητες να παίξει την Δύση για σόλο $10 

παρά για ντάμπλετον $J10. Επιπλέον η 

Δύση έδειχνε αποφασισμένη να τον κρατή-

σει εκτός μορ, ώστε να αποφύγει το παίξιμο 

ενός δεύτερου γύρου ατού  από κάτω προς 

την $Q του Νότου. Κρίνοντας ότι η Δύση 

κρατούσε αρχικά μία κούπα, ο Νότος έπαιξε 

μικρό καρό από το χέρι του προσπαθώντας 

να δημιουργήσει είσοδο στον μορ. Η Ανατο-

λή όμως κέρδισε τον ^Κ και έδωσε κοφτό 

καρό στον συμπαίκτη της. Ο $Α ήταν η 4η 

λεβέ για την άμυνα.
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Ðáé÷íßäé áóöáëåßáòÐáé÷íßäé áóöáëåßáò Δημήτρης Ναθαναήλ

Πριν από καμιά εικοσιπεντα-
ριά χρόνια ή και λίγο περισ-
σότερο η Philip Morris διορ-
γάνωνε σε συνεργασία με τις 
τοπικές Ομοσπονδίες μεγάλα 
διεθνή τουρνουά υψηλού επι-
πέδου και με αξιόλογα χρημα -
τικά έπαθλα.

Η σημερινή διανομή προέρχεται από μία 

τέτοια διοργάνωση στο Monte Carlo της 

Γαλλίας όπου συμμετείχα με συμπαίκτη τον 

Θόδωρο Τριανταφυλλόπουλο, ένα από τα 

μεγαλύτερα ταλέντα που διέπρεψαν στο Ελ-

ληνικό Μπριτζ, αν και δεν αγωνίζεται πολύ 

συχνά.

Στη συγκεκριμένη διανομή τα «μούσκεψα» 

και ο συμπαίκτης μου σαν πραγματικός σύ-

ντροφος μου είπε, στο τέλος της εκτέλεσης: 

«Ξέχασέ την...» Όμως φαίνεται ότι δεν τον 

άκουσα και την ανακάλυψα τυχαία, ψάχνο-

ντας παλιές σημειώσεις με ξεθωριασμένο το 

μελάνι γραφής.

Σε πρώτη θέση και με όλους  στη ζώνη σήκω-

σα τον εξής κολοσσό:

# AJ8       $ AKJ43       ^A       & AKQJ

Άνοιξα 2& και τοποθετώντας το χέρι νοερά 

στον Νότο και σας παραθέτω τις αγορές

Τώρα πως ψάχνουμε πόσο χρήσιμες είναι οι 

αξίες (ΤΑ SPOTS) του συμπαίκτη;

Προτίμησα την διερευνητική και οικονομική 

Είναι προφανές ότι εκτός από μια λεβέ στα 

ατού ο εκτελεστής δεν μπορεί να αποφύγει το 

μια μέσα λόγω της δυσμενούς τοποθέτησης 

της #Q. Η άμυνα δεν λάθεψε και έπεσα μία 

μέσα.

Το συμβόλαιο είναι ΤΡΑΒΗΧΤΟ αν μετά τον 

^Α ο εκτελεστής συνεχίσει με τον $J. Αν ο 

αντίπαλος κερδίσει τη λεβέ ένα απλό DUMMY 

REVERSAL (αντιστροφή του μορ) δίνει εύκολα 

12 λεβέ κόβοντας στο χέρι 2 καρά με τον $Α 

και $Κ. Δύο πίκες, 3 ατού στον μορ, 1 καρό, 

2 κοψίματα και 4 σπαθιά σύνολο 12 λεβέ. Αν 

ο αντίπαλος δεν πάρει την $Q ο εκτελεστής 

τραβάει $ΑΚ και συνεχίζει με τα σπαθιά για 

να ξεσκαρτάρει 2 πίκες από τον μορ. 

Είχα ξεχάσει την διανομή αλλά θα θυμάμαι πά-

ντοτε την συμπαράσταση του συμπαίκτη μου 

του Θεόδωρου….

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

2ο (***)

Εξασκηθείτε στην εκτέλεση
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

1ο (**)

Ομάδες. ΒΝ στη δεύτερη  
Μοίρασε ο Νότος

Ομάδες. Όλοι στη δεύτερη  
Μοίρασε ο Νότος

      Οι λύσεις στη σελίδα 21

# Q72
$ 10985
^ 82
& AQ54

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# 83
$ AKQJ7
^ AKQ
& 632

# 864
$ 63
^ Κ10987
& 532

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# ΑΚ7
$ ΑΚQ
^ QJ6
& AJ64

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή

1$ πάσο 3&* πάσο

4$ όλοι πάσο

Αντάμ: #J

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή

2&* πάσο 2^ πάσο

2XA πάσο 3XA όλοι πάσο

Αντάμ: $J

Οι Α-Δ παίζουν τρεις γύρους πίκα και ο Νότος 

κόβει την τρίτη. Στη συνέχεια παίζει τον Άσσο 

ατού βλέποντας να ακολουθούν και οι δυο 

αντίπαλοι.  Ποια γραμμή είναι καλύτερη για να 

πραγματοποιηθούν δέκα λεβέ;

Πώς πρέπει να παίξει ο Νότος ώστε να 

αναπτύξει εννέα λεβέ και να πραγματοποιήσει 

το συμβόλαιό του;

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή

2& πάσο 2^ πάσο

2$ πάσο 4$ πάσο

???

αγορά 4# για να ακούσω τον συμπαίκτη να 

δηλώνει 6$, που αποδέχτηκα σαν τελικό 

συμβόλαιο. Η έξοδος ήταν το ^7 και ιδού τα 

φύλλα του μορ:

# K932    $ 10982    ^ 532    & 109

Σίγουρα δύσκολα αγοράζεται αυτό το σλεμ, 

αλλά και πάλι ποιος το αντιλαμβάνεται άμεσα 

για να επιλέξει το SAFETY PLAY;

Πιάνοντας τον ^Α, τράβηξα τον $Α με την 

ελπίδα να ψαρέψω την ξερή $Q αριστερά 

μου. Μία μέσα καθώς η πλήρης διανομή ήταν:

# Κ932
$ 10982
^ 532
& 109

# Q1064
$ Q765
^ 976
& 32

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 75
$ -
^ KQJ1084
& 87654

# AJ8
$ AKJ43
^ A
& AKQJ

* 6-9 π., 4φυλλο φιτ κούπα
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πρωταθλητές51
Άμυνα για

Γιώργος Ρούσσος

Μην ξελιμάρετε ένα «άχρηστο» χαρτί πριν αναλογιστείτε τυχόν συνέπειες.

Καθισμένος στην θέση της Δύσης παρακολουθείς μελαγχολικά τους αντίπαλους 
να φτάνουν στα 7ΝΤ με τις εξής αγορές :

# KQJ
$ AJ109χχ
^ KQx
& J

# 432
$ Q52
^ 109
& 1098xx

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# QJ8
$ AJ965
^ K82
& AQ

# 765
$ K432
^ J654
& K10

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 432
$ Q1087
^ Q103
& 754

# AK109
$ -
^ A97
& J98632

 2NT             4&(*)     

 4NT(**)       5&(*)    

 5#(***)         7NT     

(*)          gerber, 4& = ερώτηση Άσσων, 
5 & = ερώτηση Ρηγάδων

(**)    τρεις Άσσοι

(***)  δυο Ρηγάδες

Επιτίθεσαι με το ^10 και κατεβαίνει ο μορ

ο εκτελεστής τραβάει τρεις γύρους καρό, ο 
σύντροφος ακολουθεί με το 8, το 2 και τον 
Βαλέ. Μονά. Τι ξοφλάς ; 

Το άρθρο αυτό το δημοσίευσε ο Jean Besse 
σε βαθύ γήρας το 1994 και κέρδισε το Bols 
Bridge Trophy. O Besse  ήταν Ελβετός παγκό-
σμιας κλάσης και αναγνώρισης παίκτης που 
όμως ποτέ δεν είχε κερδίσει τους τίτλους που 
του άξιζαν, ελλείψει ισάξιων Ελβετών συμπαι-
κτών. Τον συναντούσαμε και τον θαυμάζαμε 
στους εκάστοτε Πανευρωπαϊκούς αγώνες. 
Πέθανε στα τέλη του 20ου αιώνα...

Ένα από τα ωραιότερα άρθρα του αναφέρεται 
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 1975 όπου 
λίγο πριν το τέλος της τιτανομαχίας μεταξύ 
Ιταλίας-Αμερικής, οι Garozzo-Belladonna 
από αγοραστικό ατύχημα κατέληξαν στα 7& 
με τον ακόλουθο συνδυασμό: 

Ένα grand slam με πιθανότητες κάτω του 
20%. Ο Belladonna έκοψε στο χέρι του την 
αντάμ κούπα και έπαιξε σπαθί προς την Q του 
μορ. Ο δυστυχής Kantar στην θέση της Δύσης 
ακολούθησε μοιρολατρικά με το 10. Όταν πέ-
ρασε η εμπάς ο Belladonna έκλεισε τα μάτια 
του και τράβηξε τον Α. Όταν τα ξανάνοιξε και 
είδε τον Κ του Kantar πάνω στο τραπέζι έγρα-
ψε 13 παχιά imps στην κολώνα του, τα οποία 
μάλιστα του χάρισαν και τον τίτλο του 1975.

Όμως ο Besse έχει άλλη οπτική γωνία για 
την διανομή. Αν στο πρώτο σπαθί ο Kantar 
πετάξει τον Κ του ο εκτελεστής θα προβλη-
ματιστεί, γιατί αν ο Κ είναι πράγματι ξερός η 
Δύση με το 4φυλλο 10 έχει απ’ ατού. Ή μήπως 
δεν έχει;

Ο Belladonna θα είχε τρία, κατά τον Besse,  
στοιχεία για να αποκλίνει υπέρ του ξερού Κ.

-  το ανορθόδοξο παίξιμο του Κ έστω και από 
παίκτη της καλίμπρας του Kantar

-  την θεωρία της περιορισμένης επιλογής, 
σύμφωνα με την οποία αν κρατάς ξερό Κ   
τον παίζεις αναγκαστικά ενώ με Κ λιμό ή 
παίζεις τον Κ ή παίζεις το λιμό

-  και τρίτο, το γνωμικό των Γάλλων “le roi de 
trefle est toujours sec et mal placee” (ο   Κ& 
είναι πάντα ξερός και κακοτοποθετημένος).

Θα σας αφήσω να βρείτε την εκτέλεση (trump- 
coup) -παιχνιδάκι για τον Belladonna,  αν 
υιοθετούσε ότι ο &Κ είναι ξερός- και με την 
οποία θα χάριζε τον τίτλο στους Αμερικανούς. 
Απλά αλλάξτε το &10 με ένα από τα κόκκινα 
10ρια  της Ανατολής.

...Και για να γυρίσουμε στο αρχικό μας πρό-
βλημα, προς θεού, μην ξοφλήσετε το «άχρη-
στο» #2 γιατί κοιτάξτε τι θα πάθετε:

Ο εκτελεστής, που από την αγορά του έχει 
20π., κρατάει εκτός από τον ^Α και τον 
#Α, τον $Κ και &ΑΚQ. Με δεδομένο ότι ο 
σύντροφος είναι 5φυλλος στα καρά ο εκτελε-
στής  ή έχει 5φυλλο σπαθί και 3-2 στα μαζέρ 
ή 4φυλλο και 3-3.

Η πρώτη περίπτωση σε αφήνει αδιάφορο 
γιατί ούτως ή άλλως είσαι σφαγμένος, στον 
τρίτο γύρο πίκα σκουιζάρεσαι.

Στην δεύτερη όμως περίπτωση αν δεν έχεις 
διώξει πίκα, στον τρίτο γύρο του χρώματος 
εμφανίζεσαι με 5 χαρτιά στα μυτερά χρώματα 
(πίκες – καρά). Όταν τραβηχτούν και οι τέσ-
σερις γύροι σπαθί ο σύντροφος θα μετρηθεί 
με τρία άρα εσύ με πέντε και η κατανομή σου 
3-3-2-5 θα οδηγήσει με ακρίβεια στην εμπάς 
της κούπας. Αν όμως δεν διώξεις πίκα ο εκτε-
λεστής έχει πρόβλημα γιατί η κατανομή σου 
μπορεί να είναι 4-2-2-5 και να μην χρειάζεται 
εμπάς.
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Διανομή 1η

Παραπλάνηση
από αμυνόμενο Γ. Κότσης

# Κ86 
$ Q96
^ A7632
& Q2

# 732
$ K8742
^ 1094
& A5

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# J10954
$ A3
^ Q8
& 9874

# AQ
$ J105
^ KJ5
& KJ1063

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή

1XA πάσο 3XA Όλοι πάσο

Αντάμ: $4

Παίρνει η Ανατολή με τον $Α και γυρνάει το 

$3. Παίρνει η Δύση με τον $Κ. Τι πρέπει να 

παίξει τώρα ; 

Κανονικά, η Δύση, εφόσον έχει τον &Α για 

να πιάσει και να τραβήξει τις 2 καλές κούπες, 

πρέπει να συνεχίσει με το $2 για να δείξει 

ότι το πιάσιμό της είναι στα σπαθιά. Αν όμως 

το κάνει αυτό, ένας ξύπνιος Ν μπορεί να κά-

νει εμπάσα της ^Q και να βγάλει τα 3ΧΑ. Η 

Δ εκτός από το $2 έχει το 7 και το 8. Αν παί-

ξει το 7, θέλει γύρισμα καρό και αν παίξει το 

8 θέλει γύρισμα πίκα. Παίζει λοιπόν το 7 και 

τότε ο Ν μπορεί να παραπλανηθεί, να βάλει 

τον &Α στην  Ανατολή και να παίξει σπαθί 

για να κάνει 3 από πίκα, 1 από κούπα, 2 από 

καρό  και 4 από σπαθί = 10. Αν όμως παίξει 

στα σπαθιά θα μπει 1 μέσα. 

Διανομή 2η

# Κ1087 
$ Q6
^ J106
& KJ105

# 653
$ 109874
^ 92
& 832

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AQ4
$ KJ2
^ K753
& 746

# J92
$ A53
^ AQ84
& AQ9

Παίζετε 3ΧΑ. Είστε στο χέρι και δεν έχετε κα-

τέβασμα στο μορ εκτός από τον Α του χρώ-

ματος αυτού. 

Θέλετε να κάνετε και τις 6 λεβέ για να πάρετε 

τοπ (και μετά να καμαρώνετε σαν γύφτικο 

σκεπάρνι). 

Σκεπάστε τα παρακάτω, σκεφτείτε και 

αποφασίστε

Το πρώτο πράγμα, όπως πάντα στους συν-

δυασμούς χαρτιών, είναι να δείτε πια χαρτιά 

λείπουν. 

Εκτέλεση
για επίδοξους 
πρωταθλητές

# Α76543 
$ - 
^ -
& -

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# KJ92
$ -
^ -
& -

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή

1XA πάσο 2& πάσο

2^ πάσο 3XA Όλοι πάσο

Ο Βορράς έχει 10 π/ο. Ο Νότος έχει 15-17 π/

ο. Η Ανατολή έχει 13 π/ο. Επομένως η Δύση 

έχει 0-2 π/ο, άρα η Ανατολή δεν μπορεί να 

περιμένει βοήθεια από τη Δύση.

Οι Α-Δ παίρνουν τις 2 πρώτες λεβέ στις 

κούπες. Ο Ν παίρνει την τρίτη κούπα με τον 

$Α και παίζει τον #J. Η Α, χωρίς να αργο-

πορήσει υπέρμετρα για να σκεφτεί, πρέπει 

να πάρει με τον #Α (!) και να παίξει το ^7. 

Ο Νότος είναι απίθανο να κάνει την εμπάσα 

του ^Κ αφού με την #Q στην Δύση έχει 9 

λεβέ στα 3ΧΑ. Μία μέσα.

Αντάμ: $10

Λοιπόν: Q108. 

Το δεύτερο είναι πως είναι μοιρασμένα τα 

χαρτιά που λείπουν. Εδώ μπορεί να είναι: 2-1 

ή 3-0. 

α) Αν είναι 2-1 τότε και η Rosie, το κανισάκι 

μου, θα κάνει και τις 6 λεβέ. 

β) Αν είναι 3-0 πρέπει να βάλετε τα 3 αυτά 

χαρτιά τόσο στη Δ όσο και στην Α. 

γ) Αν είναι στη Δ ούτε και ο Belladona - ίσως 

ο καλύτερος Ιταλός παίκτης - μπορεί να κάνει 

και τις 6 λεβέ, διότι η Δ θα σκεπάσει τον J με 

την Q και μετά θα κάνει το 10 της. 

δ) Ώστε το πρόβλημα περιορίζεται στο αν η Α 

έχει και τα 3 χαρτιά και επομένως πρέπει να 

κάνετε εμπάς της Q. 

Το τρίτο πράγμα. Σκεφθείτε μήπως το μακρύ 

σας χρώμα μπορεί να είναι μπλοκαρισμένο 

και πως να το παίξετε για να το ξεμπλοκάρετε 

ή μήπως το μπλοκάρετε κατά λάθος από 

απρόσεκτο παίξιμο. 

Πως θα παίξετε;  Σκεπάστε πάλι τα πα-

ρακάτω και αποφασίστε, 

Πρέπει να εμπασάρετε την Q της Α. Παίζετε το 

2 στον Α. το 3 από τον Βορρά και τον J από το 

χέρι. Τραβάτε τον Α. Πέφτει η Q και ... ξαφνικά 

ανοίγει η γη να σας καταπιεί. Μείνατε με το 

9 στο χέρι και δεν μπορείτε να κατεβείτε στο 

μορ !! (Ίσως αυτό να μην το προσέξει η Rosie, 

διότι μπερδεύει ακόμα το 6 με το 9, παρ’ όλες 

τις προσπάθειές μου). 

Η λύση; Ξεκινήστε με το 9 αντί με το 2!! Όταν η 

3φυλλη Ντάμα της Ανατολής συλληφθεί από 

τον Κ κατεβαίνετε στον μορ με το 2. 

Το συγκεκριμένο παράδειγμα δεν έχει μεγάλη 

αξία, γιατί πότε θα το ξαναβρείτε!! Εκείνο που 

έχει όμως αξία είναι να αφομοιώσετε τη σκέ-

ψη που οδηγεί στον σωστό τρόπο αντιμετώ-

πισης ενός συνδυασμού που δεν έχετε ακόμα 

συναντήσει και να βάλετε αυτή τη σκέψη 

μέσα στο οπλοστάσιό σας. 

Αν πάλι παρ’ όλη την προσπάθειά σας δεν 

βρίσκετε πως να αντιμετωπίσετε έναν συν-

δυασμό. τότε τοποθετήστε τα χαρτιά που λεί-

πουν έτσι ώστε να βγαίνει το συμβόλαιο, προ-

σευχηθείτε στη Θεά Τύχη και ... προχωρήστε. 

Αυτό μπορείτε να το κάνετε όχι μόνο για συν-

δυασμούς χαρτιών αλλά και αν σας λείπει, ας 

πούμε, ένας Α και ένας Κ. Τοποθετήστε τα δύο 

αυτά χαρτιά εκεί που τα θέλετε για να βγει το 

συμβόλαιό σας, κάντε μια ευχή - φτάνουν οι 

προσευχές - και προχωρήστε.
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Καλλιτεχνικό

ìðñßôæ

Η λύση του προηγούμενου προβλήματος

# 87 
$ 7 
^ Q87432
& 10852

# 10954
$ 43
^ AJ9
& J973

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# KQJ632
$ 8652
^ 106
& 4

# A
$ AKQJ109
^ K5
& AKQ6

Μετά από συναγωνιστικές αγορές πολλά 

ζεύγη κατέληξαν  στο σλεμ 6$ με τα φύλλα 

του Νότου και αρκετές Α-Δ τους άφησαν να 

παίξουν εκεί ενώ, όπως είναι φανερό, έχουν 

φθηνή αγορά θυσίας στις 6#. Ποια είναι 

η γνώμη σας, έκαναν καλά ή όχι; Με άλλα 

λόγια, σε συμβόλαιο 6$ και αντάμ την #Q 

θα επιλέγατε να είστε εκτελεστής ή αμυνό-

μενος;

Ο Νότος κόβει την αντάμ της #Q και για να 

βγάλει το συμβόλαιό του πρέπει, προφανώς, 

να κόψει 2 σπαθιά στο μορ. Παίζει λοιπόν 

&Α και μικρό σπαθί. Αν η Δύση κερδίσει την 

λεβέ αυτή το συμβόλαιο θα πραγματοποιη-

θεί γιατί η Δύση δεν έχει ατού να γυρίσει ενώ 

η Ανατολή δεν μπορεί να αρχίσει να ξοφλάει 

καρά αφού τότε αυτά θα γίνουν καλά και ο 

Νότος θα μαζέψει αμέσως τα ατού. 

Το πρόβλημα του τεύχους αυτού δεν 
είναι από τα πλέον δύσκολα θέλει 
όμως ακρίβεια στις τελικές κινήσεις.  

Συμβόλαιο: 6$.

Η Δύση κάνει αντάμ το #10  

Το πρόβλημα ήταν παρμένο από το πρωτά-

θλημα ζευγών Life Master’s του Καναδά:

Άρα το συμβόλαιο βγαίνει; Όχι, γιατί η Ανα-

τολή θα κόψει το 2ο σπαθί και θα γυρίσει 

ατού αφαιρώντας από τον εκτελεστή μια 

κοφτή στο μορ.

Άρα το συμβόλαιο μπαίνει μέσα; Όχι, αν ο 

εκτελεστής παίξει πρώτα ^Α, ^Κ και καρό 

κοφτό στο χέρι του και μετά &Α και σπαθί. 

Αν τώρα η Ανατολή κόψει και παίξει ατού 

ο εκτελεστής θα αρχίσει να παίζει τα καλά 

καρά του μορ. Όταν η Ανατολή κόψει ο Νό-

τος θα πανωκόψει και θα κατέβει με το 2ο 

ατού στο μορ για να κάνει όσα καρά περισ-

σεύουν διώχνοντας χανόμενες σπαθί από το 

χέρι του. Η Ανατολή, αφού έχει ήδη κόψει 2 

φορές, δεν θα έχει πλέον άλλο ατού! 

Σωστές λύσεις έστειλαν οι Κωνσταντίνος 

Μπαρμπαρούσης, Γιώργος Κότσης, Φράν-

κο Κιαρούτζι και Μάνος Χαζηράκης.

# 1032 
$ QJ 
^ A76542
& 82

# QJ764
$ -
^ J9
& K109765

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AK985
$ 8743
^ Q83
& Q

# -
$ AK109652
^ K10
& AJ43

Αντάμ: #Q

ΜΑΘΗΤΙΚΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
2009
Στην κορυφή
το ΧΙΩΤΙΚΟ ΜΠΡΙΤΖ
για άλλη μια φορά
 

Για άλλη μια φορά ο ΧΟΜ κατέκτησε την 

κορυφή και οι αθλητές του ΧΟΜ έγιναν 

το επίκεντρο των συζητήσεων στην Αθήνα. 

Οι προσπάθειες τεσσάρων χρόνων επι-

βραβεύτηκαν και τα χαμόγελα φώτισαν τα 

πρόσωπά μας. Η συγκίνηση έντονη. 

   Όπως κάθε χρονιά η Ελληνική Ομοσπον-

δία Μπριτζ προκήρυξε το Μαθητικό πρω-

τάθλημα που αποτελεί την κορύφωση μιας 

πορείας που ξεκίνησαν οι νέοι αθλητές τον 

Οκτώβριο. Στο Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο 

Καλαμακίου το Σαββατοκύριακο 23 και 24 

Μαΐου διαγωνίστηκαν 44 ζευγάρια μαθη-

τών από όλη την Ελλάδα και το ζευγάρι Πι-

πινιάς Μάνος και Λαβίδα Μαίρη  κατέκτησε 

την 1η θέση κάνοντας όλη την αποστολή 

του ΧΟΜ και τους δασκάλους τους να ξε-

σπάσουν σε χειροκροτήματα. Ο υπεύθυνος 

μαθημάτων δήλωσε γι’ αυτή τη μεγάλη 

επιτυχία. «Τα συγχαρητήρια ανήκουν στα 

παιδιά. Αυτό που πέτυχα  ήταν να αγαπή-

σουν το άθλημα και να το κάνουν κομμάτι 

της ζωής τους. Τους ευχαριστώ πολύ για τη 

χαρά που μας έδωσαν. Καλή συνέχεια». Σε 

πολύ καλές θέσεις πλασαρίστηκαν και οι 

άλλοι αθλητές μας Ροδίτης Ν.-Μπαχάς Κ., 

Σελεμενάκη Π.-Μπαλακίτσης Α., Στρου-

μπάκη Ε.- Ζωίτσης Καραθανάσης Δ. και ο 

Σγούτας Γ. που συμμετείχε με συμπαίκτη 

από τη Θεσσαλονίκη.

   Σε παράλληλο τριήμερο Τουρνουά, που 

πήραν μέρος ως συμπαίκτες, οι υπεύθυ-

νοι μαθημάτων της Χίου Σέγκος Γ. και της 

Λέσβου Μπαμπούλα Α. κατέκτησαν τη 2η 

θέση στα 23 ζεύγη στην κατηγορία τους.  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΧΟΜ
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Μεταξύ πολλών ωραίων και με ενδιαφέρον διανομών που 
παίχτηκαν στο ταυτόχρονο ζευγών ΟΠΕΝ ΑΣΑΕ της 5ης Μαΐ-
ου 2009 θεωρώ την πιο κάτω άξια σχολιασμού:
 

Συμβόλαιο 6ΧΑ με εκτελεστή το Νότο και 

αντάμ μικρή κούπα.

Μετά την πιο πάνω αγορά εγώ και η συμπαί-

κτριά μου καταλήξαμε σε ένα πολύ επικίνδυ-

νο συμβόλαιο το οποίο είναι στην κόψη του 

ξυραφιού! (31π. χωρίς 5φυλλο)

1)  Η Δύση κάνει αντάμ μικρή κούπα, μικρό 

από τον Βορρά,  ο $J από την Ανατολή και 

ο εκτελεστής κερδίζει με τον $Α. Το πρώ-

το πρόβλημα λύθηκε. Μικρή κούπα από 

τον εκτελεστή, μικρή κούπα η Δύση την 

$Q ο Βορράς, μικρή κούπα η Ανατολή. 

Μικρό καρό απόν Βορρά, μικρό καρό (!) 

από την Ανατολή, την ^Q ο εκτελεστής, 

τον ^J η Δύση. ( Εάν η Ανατολή πάρει τον 

^Κ τότε το συμβόλαιο είναι βγαλμένο: 3 

από σπαθί, 3 από καρό, 4 από κούπα και 

2 από πίκα).

2)   Ο μόνος τρόπος για να βγάλει το συμβό-

λαιό του τώρα ο εκτελεστής είναι να σκου-

ιζάρει την Ανατολή ή να την αναγκάσει σε 

end-play στα καρά (μετρώντας το χέρι 

μνήμη μου την αγορά να μετρήσω τους πό-

ντους και την κατανομή των αντιπάλων μου, 

κατά το δυνατόν.

Μετά από σκέψη αποφασίζω και κάνω αντάμ 

την πίκα μετά από την οποία ο εκτελεστής 

κάνει 9 λεβέ και εμείς παίρνουμε τοπ σκορ. 

Σε όλα τα άλλα τραπέζια η αντάμ ήταν ο $Α 

και 10 λεβέ.  

Η εκτέλεση έγινε ως εξής: Αντάμ πίκα ο #J 

από τον Βορρά, μικρό από την Ανατολή, μι-

κρό και από τον Νότο. Μικρή κούπα από τον 

Βορρά, μικρή η Ανατολή την $Q  ο Νότος 

τον $Κ η Δύση. Πίκα πάλι η Δύση, πίκα ο 

Βορράς, την #Q η Ανατολή τον #Α ο Νότος. 

Τον &Α ο Νότος και κούπα ο Νότος κερδίζει 

η Δύση με το $10 και παίζει την τρίτη πίκα, 

σκοτώνοντας τον εκτελεστή που κάνει 3 από 

πίκα, μια κούπα κοφτή, τον &ΑΚ, ένα σπαθί 

κοφτό και ^ΑΚ, σύνολο 9 λεβέ.

Παρατηρήσεις: Η άμυνα είναι το πιο δύσκο-

λο κομμάτι του Μπριτζ το οποίο πρέπει να 

προσεχθεί ιδιαίτερα από τους μη έμπειρους 

παίκτες οι οποίοι πριν κάνουν την αντάμ 

πρέπει να σκέφτονται πολύ, μελετώντας τις 

αγορές και προσπαθώντας να μετρήσουν την 

κατανομή και τους πόντους του εκτελεστή 

και του μορ.

Στο παρόν συμβόλαιο ήταν γνωστό:

1.- Ο εκτελεστής έχει 18-19 π.

2.- Ο εκτελεστής έχει 4-5 καρά και 4 πίκες

3.-  Ο απαντητής έχει 4 πίκες και 6 τουλάχι-

στον πόντους.

4.-  Ο σύντροφος δεν μπόρεσε να βοηθήσει 

τις κούπες, αν και είμαστε πρώτη ενα-

ντίον δεύτερης, άρα έχει λιγότερες από 

τρεις.

5.-  Ατού είναι  πολλές φορές η καλύτερη 

αντάμ, όταν δεν φοβόμαστε  ξεσκαρτα-

ρίσματα σε άλλο χρώμα, γιατί εμποδίζει 

πολλά κοψίματα στα δυο χέρια.

Διανομές από 
πρόσφατους αγώνες

Του Νίκου Καζιλάρη

# 9χχ 
$ Qχ
^ Α10χχ
& ΑQχχ

# J10xx
$ xxxxx
^ J
& xxx

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Qx
$ Jx
^ K98xx
& J109x

# AΚxx
$ ΑΚ109
^ Qχχ
& Kx

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή

1^ πάσο 2& πάσο

3XA πάσο 4^ πάσο

4XA πάσο 5$ πάσο

6XA πάσο πάσο πάσο

της). Ήδη ο εκτελεστής ξέρει ότι η Ανα-

τολή ξεκίνησε με 5 καρά και αφού παίζει 

όλες τις κούπες του θα δει ότι η Ανατολή 

είχε και 2 κούπες. Το πρόβλημα είναι το 

πόσα σπαθιά έχει.

3)  Παίζει λοιπόν τις 2 κούπες που απομένουν 

βγάζοντας μια πίκα και ένα καρό από το 

μορ. Η Α ξεσκαρτάρει ένα καρό και μια 

πίκα. Τότε ο εκτελεστής παίζει τον #Α 

και #Κ όπου η Ανατολή ξεσκαρτάρει την 

#Q και ένα καρό (κατανομή 2-2-5-4). Το 

τοπίο τώρα είναι ξεκάθαρο. Ο εκτελεστής 

παίζει &Α,Κ,Q και συνεχίζει με μικρό 

σπαθί που κερδίζει η Ανατολή με τον &J  

και αναγκαστικά παίζει καρό δίνοντας το 

συμβόλαιο στον εκτελεστή. 

Η παρακάτω διανομή παίχτηκε

στο BBO το Πάσχα 2009:

# ΚJxx 
$ xx
^ xxx
& Kxxx

# xxx
$ AK10xx
^ xx
& Jxx

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Qx
$ xx
^ QJ109
& Q10xxx

# Axxx
$ QJxx
^ AKxx
& A

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή

1^ 1$ κοντρ πάσο

4# πάσο πάσο πάσο

Συμβόλαιο 4# με εκτελεστή το Νότο.

Μετά την πιο πάνω αγορά ευρισκόμενος 

στη θέσης της Δύσης είμαι έτοιμος να κάνω 

αντάμ τον $Α. Αλλά γιατί βιάζομαι; Ένα 

ελάττωμα πολλών παικτών. Ας φέρω στη 
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Εξασκηθείτε στην εκτέλεση
Λύσεις των προβλημάτων (από τη σελίδα 16)

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 (**)

# Q72
$ 10985
^ 82
& AQ54

# J1096
$ 43
^ J74
& J1087

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AK74
$ 86
^ 109653
& K9

# 83
$ AKQJ7
^ AKQ
& 632

# 864
$ 63
^ Κ10987
& 532

# 9532
$ J1098
^ A42
& K7

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# QJ10
$ 7542
^ 53
& Q1098

# ΑΚ7
$ ΑΚQ
^ QJ6
& AJ64

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2 (***)

Το συμβόλαιο φαίνεται να εξαρτάται 

αποκλειστικά από τη θέση του &Κ. Όμως πριν 

κάνει την εμπάς ο Νότος πρέπει να κάνει μια 

προκαταρκτική εργασία. Το πρώτο βήμα είναι 

να συνειδητοποιήσει ότι το συμβόλαιο πετυχαίνει 

πάντα αν ο &Κ είναι στη Δύση. Στην περίπτωση 

αυτή αν παίξει προς την &Q στον πρώτο ή στον 

δεύτερο γύρο, δεν κάνει διαφορά. Όμως, αν η 

Ανατολή κρατά τον &Κ δίφυλλο έχει μεγάλη 

σημασία. 

Ο εκτελεστής αυξάνει πολύ τις πιθανότητές του 

αν, αφού πάρει  τα ατού των αντιπάλων, παίξει 

τον &Α. Στη συνέχεια, παίζει όλα τα καρά και 

μικρό σπαθί προς την &Q (μία αργοπορημένη 

εμπάς). Η εμπάς χάνει, αλλά, αν τα φύλλα 

είναι μοιρασμένα όπως στο διάγραμμα, όλα 

θα πάνε καλά. Η Ανατολή δεν έχει άλλο σπαθί 

να γυρίσει και θα παίξει φύλλο για κόψιμο και 

ξεσκαρτάρισμα. 

Όπως και στο προηγούμενο πρόβλημα του 

τεύχους αυτού χρειάζεται προβλεπτικότητα 

ώστε να αυξήστε τις πιθανότητές σας.  Στην 

περίπτωση του διαγράμματος, αν ο Νότος 

κερδίσει την κούπα και παίξει αμέσως τα 

καρά θα μπει μέσα. Η Δύση θα κρατήσει τον 

^Α μέχρι τον τρίτο γύρο και ο Νότος θα κάνει 

μόνο οκτώ λεβέ. 

Η μέθοδος που κερδίζει είναι να παίξει ο 

εκτελεστής πρώτα μικρό σπαθί από το χέρι 

του. Παίρνει η Ανατολή και γυρίζει πίκα ή 

κούπα αλλά ο Νότος κερδίζει, παίζει τον &Α 

στον οποίο πέφτει ο &Κ της Δύσης και τώρα 

την ^Q. Η Δύση αφήνει έξω και ο Νότος 

συνεχίζει με τον ^J που σκεπάζει με τον ^Κ 

στο μορ. Όταν δεν εμφανίζεται ο ^Α, ο Νότος 

παίζει σπαθί προς τον &J του χεριού του. 

Τώρα έχει την ένατη λεβέ είτε τα σπαθιά είναι 

3-3, είτε  η &Q βρίσκεται στην Ανατολή. 

Ομάδες. ΒΝ στη δεύτερη  
Μοίρασε ο Νότος

Ομάδες. Όλοι στη δεύτερη  
Μοίρασε ο Νότος

Νότος Δύση Βορράς Ανατολή

1$ πάσο 3&* πάσο

4$ όλοι πάσο

Αντάμ: #J

Πώς πρέπει να παίξει ο Νότος ώστε 

να αναπτύξει εννέα λεβέ και να 

πραγματοποιήσει το συμβόλαιό του;

Αντάμ: $J

* 6-9 π., 4φυλλο φιτ κούπα

www.hellasbridge.org
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Νότος Δύση Βορράς Ανατολή

2& πάσο 2^ πάσο

2XA πάσο 3XA όλοι πάσο
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Το πάνελ του διαγωνισμού 

αγορών 1-5 απαρτίζεται 

πάντα από δάσκαλους 

και η βαθμολογία βγαίνει 

με βάση τις δικές τους 

απαντήσεις και σχόλια. Στη 

συνέχεια θα βαθμολογούνται 

οι αναγνώστες και θα 

δημοσιεύονται τα ονόματα 

των πρώτων από αυτούς. 

Καλό θα είναι, αλλά όχι 

απαραίτητο,  να στέλνει και 

κάθε αναγνώστης τα σχόλιά 

του ώστε να δημοσιεύονται 

τα πλέον ενδιαφέροντα από 

αυτά.

Αν έχει κάποιος μαθητής 

ή παίκτης κατηγορίας 1-5 

κάποια διανομή η οποία τον 

προβλημάτισε στην αγορά 

θα χαρούμε πολύ να μας τη 

στείλει για να τη βάλουμε στο 

διαγωνισμό.

Τον παρόντα διαγωνισμό 

σχολιάζουν τρεις δάσκαλοι, 

οι Κώστας Μπόζεμπεργκ, 

Βασίλης Βιρβιδάκης και 

Γιάννης Προκοπίου. Τους 

ευχαριστώ όλους για τη 

βοήθεια.

Της Άννυς
Καραμανλή

Λύσεις των ασκήσεων στη σελίδα 30

Μετά από άνοιγμα σε μαζέρ 3ης ή 4ης 

θέσης η αγορά 2& είναι συμβατική 

υποσχόμενη 3φυλλο ή 4φυλλο φιτ και 9-11 

ή 8-10 πόντους από ονέρ αντίστοιχα (Σημ.: 

εδώ περιγράφεται η σύμβαση Drury fit 

reversed, που είναι και η πλέον δημοφιλής 

τα τελευταία χρόνια). Όσοι, βέβαια, παίζουν 

Bergen raises και μετά από πάσο, αποκλείε-

ται να έχουν 4φυλλο φιτ, οπότε το χέρι του 

απαντώντα, που έκανε Drury, είναι πιο συ-

γκεκριμένο. 

 Ο ανοίξας συνεχίζει ως εξής:

1)  2^ = Έχω κανονικό άνοιγμα, δηλαδή 

τουλάχιστον 13 - 14 πόντους ομαλής κα-

τανομής ή 11 - 12 πόντους με κατανομή 

ή 6φυλλο χρώμα, οπότε μπορεί να έχουμε 

μανς υπό προϋποθέσεις (π.χ.  εφόσον ο 

απαντών είναι μάξιμουμ).

2)  2 στο χρώμα = Δεν έχουμε καμία ελπίδα 

για μανς. Δηλαδή δεν έχω κανονικό άνοιγ-

μα ή το άνοιγμά μου είναι εντελώς μίνι-

μουμ. 

3)  2$ (μετά από 1# - 2&) = Δεν έχω βλέψεις 

για μάνς αλλά έχω και 4 ή 5 κούπες.

4)  3 σε μινέρ ή 2# (σε άνοιγμα 1$) = Δεύτερο 

χρώμα εκεί, φόρσινγκ μανς, προσπάθεια 

για σλεμ.  

5)  2XA =  Φόρσινγκ για ένα γύρο, ομαλή 

κατανομή, ο απαντών αγοράζει αξίες σε 

κάποιο χρώμα ή 3ΧΑ ή επαναφέρει με 

μίνιμουμ.

6)  Άλμα σε νέο χρώμα = Κοντός εκεί 

(splinter), προσπάθεια για σλεμ.

7)  3 στο ίδιο χρώμα = Άμεση πρόταση για 

σλεμ, ζητάει κιουμπίντ.

8)  3XA =  17-19 μπαλανσέ, με κρατήματα, 

ζητάει επιλογή συμβολαίου (3ΧΑ ή 4 στο 

μαζέρ).

9)  4 στο μαζέρ = Δεν έχουμε σλεμ αλλά θα 

πάω μανς σε κάθε περίπτωση (οποιοδή-

ποτε χέρι που συγκεντρώνει αυτές τις 

προϋποθέσεις).

Εξασκηθείτε
στην αγορά

H Σύμβαση DRURY 

# ΚQ1073
$ 86
^ 1085
& A83

1.
# J9765
$ A10
^ KJ3
& KQ4

2.

# KJ1087
$ AQ
^ 2
& AK1043

3.
# KJ642
$ KJ97
^ KQ5
& 4

4.

# AJ10975
$ 3
^ AKQ
& KQ5

6.

# 109643
$ 3
^ AKQ3
& AQ5

7.
# AKQ76
$ KQ102
^ KQ87
& -

8.

# KJ762
$ AJ8
^ K103
& AQ

5.

Η σύμβαση Drury είναι απαραίτητο να 

ενσωματωθεί στο αγοραστικό σύστημα 

κάθε ζεύγους, καθώς είναι πολύ χρήσιμη 

και συγχρόνως απλή και εύχρηστη. 

Στο επόμενο τεύχος θα δούμε την συνέχεια 

της αγοράς από τον απαντώντα.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Μετά από 1# άνοιγμα, τρίτης θέσης και 

Drury από τον σύντροφο, τι αγοράζουμε με 

τα παρακάτω χέρια;
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Διαγωνισμός αγορών (1-5)

Μια πίκα! Ο κανόνας των 20 σε παραδειγματική εφαρμογή....το 
άθροισμα των φύλλων των μακριών χρωμάτων και το άθροι-
σμα των πόντων να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 20.
Βεβαίως οι πόντοι να μη προέρχονται από ξερά ονέρ...
Οι δάσκαλοι:
Β. Βιρβιδάκης. 1#. Παρά τους 10 μόνο πόντους από ονέρ 
το χέρι με 6-4, πόντους συγκεντρωμένους στα δύο χρώματα 
και καλά ενδιάμεσα φύλλα, είναι παικτικό και πρέπει να ανοί-
ξει 1# και όχι 2# (weak).
Κ. Μπόζεμπεργκ. 1#. Το χέρι αυτό είναι σε θέση να ανοίξει 
θετικά στο επίπεδο 1,  λόγω καλών χρωμάτων και spot (εν-
διάμεσων καρτών). Προσοχή μην ανοίξετε αυτό το χέρι με 
weak two.
Ι. Προκοπίου. 1#. Και όχι βέβαια άνοιγμα weak. Δεν είναι 
μόνο το 6-4 αλλά και το ότι όλοι οι πόντοι βρίσκονται στα 
μακριά χρώματα όπου είναι πολύ πιο χρήσιμοι.

Οι αναγνώστες: 
Χ. Χρήστου. 1#. Πιστεύω ότι το χέρι είναι αρκετά δυνατό 
και δεν πρέπει να ανοίξουμε 2 πίκες αδύνατο.
Π. Αγγελικόπουλος. 1#. Το χέρι είναι πολύ δυνατό για να 
ανοίξουμε με μπαράζ. 
Β. Ρουσέας. 2#. Weak, 6 λεβέ στη δεύτερη ζώνη είναι η πιο 
περιγραφική αγορά του χεριού μας.
Ε. Καρατζά. 2#. Έχοντας 6 μπάζες, το θεωρώ ιδανικό μπα-
ράζ ανοίγοντας στην 1η θέση με πίκες. Το πλαϊνό κράτημα 
καρό, βοηθάει αν ο πάρτνερ θελήσει να πάει στα ΧΑ.

21ïò21ïò

1#=10, 2#=8, 3#= 7, πάσο=6

Διαγράφουμε την αγορά 1ΧΑ γιατί θυμόμαστε ότι υπόσχεται 
7-9 πόντους όταν υπάρχει άνοιγμα αριστερά μας και κοντρ από 
τον συμπαίκτη μας. Διαγράφουμε το πάσο γιατί προβλέπουμε 
ότι θα μας βγάλουν και άνω. Μόνη αγορά το πρώτο μας τρίφυ-
λο,  1 πίκα λοιπόν.
Οι δάσκαλοι:
Κ. Μπόζεμπεργκ. 1#. Απλά κρατήστε το 1ΧΑ για ένα 
καλύτερο χέρι.
Β. Βιρβιδάκης. 1#. Η λιγότερο κακή επιλογή… Είμαστε 
πολύ αδύνατοι για να μετατρέψουμε το κοντρ σε τιμωρία ή να 
αγοράσουμε 1ΧΑ, οπότε προτιμάμε το μικρότερο ψέμα.
Ι. Προκοπίου. 1#. Δε μπορώ να πασάρω μετατρέποντας το 
κοντρ σε τιμωρίας -είμαι εξαιρετικά αδύναμος και η ποιότητα 
των κουπών κακή. Δε μπορώ να αγοράσω 1ΧΑ -κάτι τέτοιο θα 
υποσχόταν 6-9 πόντους. Περιορίζομαι λοιπόν στο να δηλώσω 
το μακρύτερό μου χρώμα (προηγείται το μαζέρ) και μάλιστα 
με περισσή αυτοπεποίθηση!
Οι αναγνώστες:
Π. Αγγελικόπουλος. 1#. …άθλιο χρώμα για να πασάρουμε. 
Β. Ρουσέας. 1#. Δείχνω χαμηλό χέρι, ακόμη και 0 πόντους. 
η τιμωρία δεν μου περνάει από το μυαλό (στις ομάδες είναι 
και πολλοί, δύσκολα ξεφεύγεις!).
Δ. Σωτηρέλλη – Δρέσιου: 1#. Μόνο και μόνο επειδή πρέ-
πει να πω κάτι. Φοβάμαι το penalty pass. 
Χ. Χρήστου. Πάσο. Οποιαδήποτε αγορά εδώ θα μας βάλει 
σε μεγάλο κίνδυνο. Ας προσπαθήσουμε να κάνουμε με τον 
σύντροφό μας μια καλή άμυνα. 

1#=10, 1ΧΑ, πάσο=6

3ΧΑ επειδή έχουμε 7 άμεσες λεβέ στο χέρι από τα μακριά καρά 
μας, μία σε όποιο χρώμα μας επιτεθεί η άμυνα και ελπίζουμε σε 
μια από τον συμπαίκτη μας. Αν είχαμε 18+ με περίπου ομαλή 
κατανομή έστω και με σόλο κούπα θα έπρεπε να αγοράσουμε 
4 κούπες, γιατί αν δεν αξιοποιήσουμε το μακρύ χρώμα του 
συμπαίκτη μας, μανς δεν βγάζουμε...

3ΧΑ=10, 3^=9, 2ΧΑ=8, 4$=7

Οι δάσκαλοι:
Ι. Προκοπίου. 3XA. Έχω 7 σίγουρες λεβέ. Σε όποιο μαύρο 
χρώμα επιτεθούν οι αντίπαλοι θα μου δώσουν την όγδοη. Η 
ένατη μπορεί να προέλθει είτε βρίσκοντας τον Άσο κούπα 
απέναντι είτε με χίλια-δυο άλλα σενάρια.
Οι 4 κούπες δεν είναι επιλογή μια και είναι πολύ πιθανό να 
χάνονται από δύο λεβέ στα μαζέρ.
Τέλος τα 5 καρά είναι σχεδόν σίγουρα μέσα
Κ. Μπόζεμπεργκ. 3^. Φόρσινγκ, μάλλον θα καταλήξουμε 
στα 3ΧΑ χωρίς όμως να αποκλείουμε και την περίπτωση των 
5 καρών ή ακόμα και του σλεμ.
Β. Βιρβιδάκης. 3ΧΑ. Έχοντας 7 λεβέ σε συμβόλαιο ΧΑ και 
μια όγδοη στις πίκες ή τα σπαθιά ελπίζουμε σε μια λεβέ στο 
συμπαίκτη οπότε επιλέγουμε τη μανς στα ΧΑ καθώς στις κού-
πες μπορεί εύκολα να χάνουμε τέσσερις λεβέ.
Οι αναγνώστες:
Ε. Καρατζά. 3ΧΑ. Ουσιαστικά ζητάω μια μπάζα από το συ-
μπαίκτη την οποία θα μου τη δώσει είτε η αξία του βρίσκεται 
στην κούπα, είτε είναι πλαϊνή. Την αγορά 2ΧΑ τη θεωρώ πε-
ριττή, γιατί θα ήταν υπεραισιόδοξο το σενάριο να ψάξω για 
κάτι παραπάνω με δυο χανόμενες στην πίκα από αντάμ (αν 
ο συμπαίκτης είχε κράτημα πίκα και άκοπη κούπα, θα άκουγε 
πολλή γκρίνια αν άνοιγε 2 weak).
Β. Ρουσέας. 3ΧΑ. Φαίνεται να το έχω σε καθε περίπτωση.Δε 
βλεπω και κάτι παραπάνω σα συμβόλαιο.
Π. Αγγελικόπουλος. 2ΧΑ. Ζητάω από τον συμπαίκτη να πε-
ριγράψει και άλλο το χέρι του (κάποιο στόπερ εκτός κλπ). Δεν 
ξέρω σίγουρα αν τα 3ΧΑ είναι καλύτερα ή οι 4$. Με KQJ10xx 
οι 4$ είναι τραβηχτές, τα 3ΧΑ μπορεί και να μπουν μέσα. 
Γ. Πολίτης. 2ΧΑ. Ενδιαφέρομαι αν έχει καλό χρώμα ή εξω-
τερική αξία. Μάλλον μ’ αυτό το χέρι 3ΧΑ θα παίξω. Αν όμως 
απαντήσει 3$ θα πάω στις τέσσερις (στο 6-1), αν δε θέλω να 
παίζω μόνο από το χέρι μου.

Κοντρ: κλασική αγορά με φιταρισμένους αντιπάλους, όταν 
δεν έχουμε 4φυλλο πίκα  (το άλλο μαζέρ) αλλά μόνο ανοχή 
(τρίφυλλο), πόντους για να συναγωνιστούμε και τα δύο άλλα 
χρώματα.

Κοντρ=10, 3&/3^= 7, 2#/ πάσο =6

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1

Ζεύγη – Όλοι στη δεύτερη

B

N
AΔ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2 

Ομάδες -  Όλοι  στη δεύτερη

B

N
AΔ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3

Ομάδες – Όλοι στη πρώτη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

2$ πάσο ;

# K106
$ A9
^ 10763
& Q842

B

N
AΔ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4

Ομάδες – ΑΔ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1$

κοντρ 2$ ;
# 872
$ K9754
^ 743
& 82

# QJ10
$ 7
^ AKQJ107
& AJ10

B

N
AΔ

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

;

# AQJ1083
$ 6
^ K1093
& 63

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

πάσο 1$

κοντρ πάσο ;

*  Weak-two
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Οι δάσκαλοι:
Β. Βιρβιδάκης. κοντρ. Το κοντρ αυτό (responsive) δείχνει 
κάποιους πόντους (περίπου 7-9) και χέρι με μήκος στα 
minors αφού με τετράφυλλη πίκα μάλλον θα αγοράζαμε 2#. 
Το χέρι μας είναι ιδανικό για την αγορά αυτή καθώς έχουμε 
και τρίφυλλη υποστήριξη στην απίθανη περίπτωση που ο 
συμπαίκτης μας θα αγοράσει 2#. 
Κ. Μπόζεμπεργκ κοντρ. Responsive: “συμπαίκτη έχω διά-
θεση να συναγωνιστώ αλλά δεν έχω 4φυλλο πίκα”. Αυτό το 
είδος του κοντρ χρησιμοποιείται οποτεδήποτε οι αντίπαλοι 
έχουν φιταριστεί.
Ι. Προκοπίου. κοντρ. Το επονομαζόμενο responsive. Αυτό 
όταν δηλώνεται στη στάθμη 2 δείχνει 9+ πόντους χωρίς 
τετράφυλλη πίκα (σχεδόν πάντα είναι τρίφυλλη).
Οι αναγνώστες:
Ε. Καρατζά. κοντρ. Responsive. Έχουμε τους πόντους για να 
συναγωνιστούμε, αλλά δεν ξέρω τι να πω.
Π. Αγγελικόπουλος κοντρ. Συναγωνιστικό, δείχνει τα μινέρ. 
Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε στο επίπεδο 2. 
Β. Ρουσέας. κοντρ. Οι πόντοι φαίνονται μοιρασμένοι. Θα 
παίξουμε ένα μερικό συμβόλαιο σε μινέρ στο 3ο επίπεδο 
πιέζοντας τους αντιπάλους για τις 3 κούπες.
Χ. Χρήστου. Πάσο. Στην δεύτερη μανς είναι λίγο επικίνδυνα, 
θα προσπαθήσω για μια καλή άμυνα. 
Δ. Σωτηρέλλη – Δρέσιου: 2#. Με 9 πόντους κάτι πρέπει 
να πω. Από την άλλη δεν θέλω να ανέβω στο επίπεδο 3. Του-
λάχιστον προσφέρω ένα καλό ονέρ στο μισφίτ. 

Το πρόβλημα έχει ενισχυμένη την λογική του προβλήματος 3.  
Τώρα μας άνοιξε 3 κούπες και εμείς λέμε 4 κούπες, διότι δεν 
μπορούμε να παίζουμε συμβόλαιο ΧΑ όταν δεν έχουμε επικοι-
νωνία με το μακρύ χρώμα του συμπαίκτη, γιατί απλά  θα μπούμε 
ατελείωτες μέσα. 
Οι δάσκαλοι:
Ι. Προκοπίου. 4$. Εκτός των κουπών το χέρι του συμπαί-
κτη σας χάνει μόνο μία λεβέ. Από τα 6 φύλλα που κρατά, του 
καλύπτετε τα 5. Αν έχει ένα τυπικό άνοιγμα π.χ. KQJxxxx ελπί-
ζετε να μη χάσει πάνω από δύο λεβέ στα ατού.
Επιλογή που θα μπορούσε να συζητηθεί είναι το πάσο αλλά 
όχι τα 3ΧΑ ή η τυχοδιωκτική αναζήτηση μανς σε κάποιο μι-
νέρ. Βέβαια στα 3ΧΑ αναμένεται να καταλήξετε με τις 5 λεβέ 
που βλέπετε στο χέρι σας...
Κ. Μπόζεμπεργκ. 4$. Mε σικάν στο χρώμα του συμπαίκτη 
στα 3ΝΤ θα παίξουμε πρέφα.  Άλλωστε ο συμπαίκτης υποσχέ-
θηκε 6 λεβέ με ατού τις κούπες και του χαρίζουμε άλλες 5.
Β. Βιρβιδάκης. 4$. Αν ο συμπαίκτης μας είναι τυπικός και 
έχει τις 6 λεβέ που υποσχέθηκε του δίνουμε άλλες 5 για μια 

4$=10, πάσο=6

άνετη εκτέλεση ενώ δεν υπάρχει περίπτωση να βγαίνει σλεμ. 
Δεν περνά από το μυαλό μας η επιλογή των 3ΧΑ γιατί ουσια-
στικά θα παίζουμε μόνο με τη δύναμη του χεριού μας.
Οι αναγνώστες:
 Β. Ρουσέας. 4$. Έξι λεβέ ο συμπαίκτης και 5 εμείς έχουμε 
μεγαλύτερη ασφάλεια από τα 3ΧΑ.
Χ. Χρήστου. 4$. Ούτε που σκέφτομαι τα χωρίς ατού αλλά 
θέλω να παίξω μανς. Ας ελπίζουμε να είναι μοιρασμένα τα 
ατού που λείπουν από τον σύντροφο.
Ε. Καρατζά. 4$. Τα ΧΑ δεν τα διανοούμαι, καθώς δεν ξέρω 
αν και πόσα κατεβάσματα θα βρω για να εκμεταλλευτώ τις 
μπάζες από κούπα. Αν ο συμπαίκτης μου είναι σωστός υπό-
σχεται 6 μπάζες, κι εγώ του δίνω τουλάχιστον 4. Ακόμα και 
αν η ποιότητα των ατού του δεν είναι καλή, δε θεωρώ ότι θα 
δώσει πάνω από δύο εκεί.
Δ. Σωτηρέλλη – Δρέσιου: 4$. Νομίζω ότι είναι καλύτερο 
από τα 3ΧΑ. Ο μορ θα είναι απρόσιτος. 

Άμυνα ανύπαρκτη, κατανομή υψηλή, εμείς στην πρώτη οι άλλοι 
στην δεύτερη, 5 σπαθιά γρήγορα.
Οι δάσκαλοι:
Β. Βιρβιδάκης. 5&. Αγοράζουμε από τώρα αυτό που ίσως 
υποχρεωθούμε να πούμε αργότερα, αφήνοντας τους αντιπά-
λους να ψάχνονται σε υψηλό επίπεδο. Με πέντε σπαθιά στο 
χέρι μας ακυρώνουμε τις αμυντικές λεβέ που έχουμε στο 
χρώμα εμείς και ο συμπαίκτης μας. Αν οι αντίπαλοι παρόλα 
αυτά αγοράσουν, ο συμπαίκτης ξέρει ότι δεν έχει να περιμένει 
μεγάλη βοήθεια από εμάς στην άμυνα.
Ι. Προκοπίου. 5&. Και τα 4 σπαθιά είναι φραγμός αλλά ο 
ευνοϊκός συχετισμός των μανς κάνει αυτήν την αγορά λίγο 
καλύτερη μια και δεν κινδυνεύετε να πληρώσετε πολλά. Εσείς 
γνωρίζετε κάτι που όλοι οι υπόλοιποι στο τραπέζι δεν ξέρουν: 
οι Β-Ν έχουν τουλάχιστον οκτάφυλλο φιτ στις κούπες.
Κ. Μπόζεμπεργκ. 5&. Με τις υπόλοιπες εναλλακτικές (2#, 
3&, 4&) να φαίνονται περισσότερο ελαττωματικές επιλέγω 
αυτή που μια στις τόσες θα λειτουργήσει και σαν πρόωρη 
αγορά θυσίας εναντίον των 4 κουπών των αντιπάλων. Βέβαια 
μπορεί και να λειτουργήσει σαν αγορά φραγμού για τον συ-
μπαίκτη. Η νεκροψία θα δείξει.

Οι αναγνώστες:
Δ. Σωτηρέλλη – Δρέσιου: 5&. Μετά από παρεμβολή του 
συμπαίκτη, με 5φυλλο φιτ, σίνγκλετον και λίγους πόντους, 
κατευθείαν στη μανς. 
Π. Αγγελικόπουλος. 4&. Μπαράζ στο επίπεδο που είμαστε 
ασφαλείς πριν ζωντανέψει ο ανοίξας. 

5&=10, 4&=8, 3&, 3$=6, πάσο=5

Β. Ρουσέας. πάσο. …Ας δώσουμε το φιτ στα σπαθιά σε 2ο 
χρόνο αν χρειαστεί.

2 σπαθιά cue bid για να ξέρει ο συμπαίκτης ότι όταν σε επόμενη 
αγορά πούμε 4 κούπες  έχουμε  τα προσόντα από δύναμη και 
δεν είναι μπαράζ.

Οι δάσκαλοι:
Κ. Μπόζεμπεργκ. 2&. Με φιτ και 10+ πόντους απαντάμε 
στην παρεμβολή του συμπαίκτη με cue bid, ζητώντας περισ-
σότερες πληροφορίες για την παρεμβολή του. Να πούμε εδώ 
ότι το cue bid δεν υπόσχεται απαραίτητα φιτ.
Ι. Προκοπίου. 2&. Ξεκινήστε με cue-bid. Όχι γιατί φοβάστε 
πως δε βγαίνει η μανς στις κούπες αλλά γιατί αν βρείτε το ^Κ 
απέναντι και δε χάνετε τις πρώτες δύο λεβέ στα σπαθιά τότε 
παρά το άνοιγμα των αντιπάλων το σλεμ είναι πάρα πολύ 
κοντά.
Β. Βιρβιδάκης. 2&. Έχουμε πολύ καλό χέρι μετά την 
παρεμβολή του συμπαίκτη αλλά καλό είναι να ξεκινήσουμε 
με μια επιτακτική αγορά έτσι ώστε να εξετάσουμε όλες τις 
περιπτώσεις. Η μανς είναι πάρα πολύ πιθανή αλλά δεν βλά-
πτει να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες για το χέρι του 
συμπαίκτη.
Οι αναγνώστες:
Γ. Πολίτης. 2&. Ας μάθουμε πρώτα πόσο δυνατή είναι η 
παρεμβολή του συμπαίκτη.
Π. Αγγελικόπουλος. 2&. Κιου μπιντ. Δυνατό χέρι ή καλό 
raise και βλέπουμε. Ακόμα και 6 μπορεί να βγάζουμε. 

2&=10, 4$=7, 3^, 3$=5

4&=10, 4#=8, 3ΧΑ=5

# AKQ
$ -
^ A8652
& A9432

B

N
AΔ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 5

Ομάδες – Όλοι στη πρώτη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

3$ πάσο ;

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 6

Ομάδες – ΑΔ στη πρώτη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1#

2& πάσο ;

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 7

Ζεύγη – Όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1&

1$ πάσο ;

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 8

Ομάδες – ΑΔ στη δεύτερη

B

N
AΔ

# 86
$ 3
^ 108763
& KQ1076

# A4
$ KQ5
^ AQ872
& 985

B

N
AΔ

B

N
AΔ

# KJ4
$ AJ73
^ A954
& A6

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1XA πάσο

2$* πάσο 2# πάσο

3XA πάσο ;
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Οι απαντήσεις σας στον διαγωνισμό μπορούν 
να στέλνονται, με φαξ στην ΕΟΜ (210 7480 

403), με email: magazine@hellasbridge.
org και manager@hellasbridge.org ή μέσω 
της ιστοσελίδας της EOM (www.hellasbridge.
org)  όπου μπορείτε να γράφετε απευθείας και 
τα σχόλιά σας. 

B

N
AΔ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2 

Ομάδες -  Όλοι στη δεύτερη

B

N
AΔ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3

Ομάδες -  A-Δ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1&

1$ 1# ;

# 95
$ ΚQJ103
^ AK5
& 962

B

N
AΔ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4

Ομάδες – Όλοι στη πρώτη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1# πάσο 2$ πάσο

2# πάσο ;

# 86
$ ΚJ83
^ A43
& QJ92

B

N
AΔ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 5

Ζεύγη – Όλοι  στη πρώτη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1$ κοντρ ;

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 6

Ομάδες -  Όλοι  στη πρώτη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

2$* πάσο

2XA πάσο 3^** πάσο

3$*** πάσο ;

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 7

Ζεύγη – Όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1$ πάσο

2& πάσο ;

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 8

Ομάδες -  Όλοι στη δεύτερη

# K5
$ A3
^ 86
& AKQJ972

# K83
$ Q2
^ KJ953
& 1062

B

N
AΔ

# 843
$ ΚQ10875
^ A92
& 2

# KQ92
$ AQ864
^ 7
& K75

B

N
AΔ

B

N
AΔ

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1$

πάσο πάσο ;

# QJ7
$ AJ3
^ A3
& AKJ97

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

2$* πάσο ;

B

N
AΔ

# A10953
$ J1086
^ A1053
& -

22ος Διαγωνισμός

* Week two
** Εξωτερική αξία
*** Φόρσινγκ

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1^ ;

4 πίκες. Έχουμε μάξιμουμ αλλά το χέρι μας έχει ομαλή κατανομή 
και μόνο τρίφυλλο φιτ, αν είχαμε 4φυλλο θα είχαμε αγοράσει 
3 πίκες στο τράνσφερ (υπεραποδοχή), πιστεύω ότι σπάνια θα 
χάνουμε σλεμ...
Οι δάσκαλοι:
Κ. Μπόζεμπεργκ. 4&. Με χέρι πλούσιο σε Ασορηγάδες και 
ισχυρό φιτ κάνουμε προσπάθεια για κάτι παραπάνω από τις 4 
πίκες (σε περίπτωση που και ο συμπαίκτης έχει το μάξιμουμ 
της αγοράς του) χρησιμοποιώντας τo γνωστό μας cue bid.
Β. Βιρβιδάκης. 4&. Η αγορά μας είναι ξεκάθαρη και δεν 
μπορεί να παρεξηγηθεί. Είναι αγορά κιουμπίντ και δείχνει 

καλό χέρι με φιτ πίκα αλλά όχι τετράφυλλο με 16-17 πόντους 
γιατί θα το είχαμε δείξει με την προηγούμενη αγορά μας (θα 
είχαμε κάνει υπεραποδοχή του transfer). Η πρωτοβουλία για 
το αν θα αγοράσουμε παραπάνω από μανς, με τα νέα δεδομέ-
να, ανήκει αποκλειστικά στο συμπαίκτη.
Ι. Προκοπίου. 4&. Με ένα χέρι γεμάτο Άσους απέξω και 
με πολύ καλό τρίφυλλο φιτ αν ο συμπαίκτης σας έχει “κάτι 
παραπάνω” τότε το σλεμ είναι πολύ κοντά. Δεν κάνατε υπε-
ραποδοχή πριν άρα θα καταλάβει τον τύπο χεριού σας. Εσείς 
πρέπει να κάνετε την προσπάθειά σας (με cue-bid) και ίσως ο 
συμπαίκτης σας να ενδιαφερθεί.

Οι αναγνώστες: 
Γ. Πολίτης. 4&. Με μάξιμουμ ας αγοράσουμε το φτηνότερο 
Άσσο, περιμένοντας από τον συμπαίκτη να κάνει cue bid σε 
κάποιο Ρήγα.
Β. Ρουσέας. 4#. Αν και το 5-3 φιτ δεν είναι ότι καλύτερο, η 
αδυναμία στα σπαθιά μας κάνει επιφυλακτικούς.
Ε. Καρατζά. 4#. Το χέρι είναι μια χαρά για χρωματιστό συμ-
βόλαιο, με αξίες στις πίκες. Γιατί να παίξω ΧΑ με το 2φυλλο 
σπαθί;
Καλύτερη βαθμολογία από τους αναγνώστες συγκέντρωσαν οι: 
Αγγελικόπουλος Π., Πολίτης Γ., Ρουσέας Β., Καρατζά Ε.,
Παπαγιάννης Α.,  Σωτηρέλλη-Δρέσιου Δ., Χρήστου Χ.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1

Ζεύγη- ΑΔ στη δεύτερη

* Week two
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Διοργανωτής : OAMKΗ  / 2-4/1/2009 

Μαραθώνιος 1-16

Παπαπέτρος Γ - Κουτρούμπας Γ

Κοντομήτρος Κ - Δοξιάδης Κ

Κοτρωνάρου Α - Πολίτου Α

Φράγκος Τ - Μέλιας Β

Αρσλάνογλου Μ - Δελημπαλταδάκης Ν

Παπυράκη Μ - Προκοπίου Ι

61,17

61,05

56,12

55,53

55,52

55,24

1-8

Παυλογιάννης Ν - Χαραλαμπίδου Σ.

Καρατζά Ε. - Αντωνίου Ευ

Γραμματικός Ι - Παπαδόπουλος Θ.

Λιόσης Γ - Θαμβόπουλος Α

Πρατικάκης Ι - Σπανός Χ

Ανθόπουλος Κ - Παπαιωάνου Μυ

61,16

59,08

58,85

57,90

57,16

57,05

Διοργανωτής: ΑΣΑΕ-ΟΠΑΦ / 9-11/1/2009

Ομάδες

1-6

Βρούστης Α

Πολίτου Α

Βρούστη Τ

Κίμου Ε

Σταματίου Ν

Σοφιός Μ

113,0

Προκοπίου Ι

Παπυράκη Μ

Θεοδώρου Δ

Μοίρας Κ

100,0

Σπανού Β

Βαλσαμάς Σ

Βελώνη Α

Παπακονδύλης Ι
95,0

Ομάδες

1-9

Δασκαλάκης Μ

Σπίνος Α

Καζιλάρης Ν

Σιώζος Θ

Πολίτης Γ

Ψαλίδα Α

150,0

Παυλινέρης Γ

Παπανδρέου Μ

Χαραλαμπίδου Σ.

Παυλογιάννης Ν

145,0

Μακρή Μ

Γιαννακοπούλου Ρ

Κορδούτης Γ

Καρυώτης Α
125,0

Διοργανωτής: ΑΟΤ / Κύπελλο Νικολαίδη / 16-18/1/2009

Ζεύγη 1-16

Λαγγουράνης Φ

Βρούστης Ν

Παπαπέτρος Γ

Νικολαίδης Π

Γαβριήλογλου Α

Καραμανλή Α

Καραμανλής Ν

62,76

60,08

59,09

59,01

59,01

58,04

58,04

1-9

Τζωρτζακάκη Ε

Βατσολάκη Ε

Πετρέλλης Σ

Ριτσώνη Ε

Χασκοπούλου Β

Κανελλοπούλου Β

Θαμβόπουλος Α

61,60

61,60

58,92

58,92

58,15

58,15

58,15

Διοργανωτής: ΑΕΠΜΑ / Grand Prix / 30/1-1/2/2009

Grand prix 1-16

Νικητόπουλος Γ

Διαμαντίδης Ν

Λεβέντη Χ

Μοίρας Κ

Δασκαλάκης Μ

Σιδέρης Γ

Βογιατζόπουλος Σ. 

59,27

59,27

59,05

59,05

57,59

55,87

55,87

1-9

Σκαρπίδης Χ

Σκαρπίδου Ρ

Δεληγιάννη Κ

Σκουτεροπούλου Χ

Παπαγγελής Α

Παπαγγελή Β

56,60

56,60

56,59

56,59

55,99

55,99

1-5

Παγούνη Χ

Οικονόμου Στ

Ζαρουχλιώτης Α

Κουτέρη Κ

Ράντου Σ

Πριμηκύρης Φ

63,90

63,90

61,13

61,13

58,00

58,00

Νικητές Εσωτερικών Πρωταθλήματων   

1 2 3

1 2 3
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Από  Ιανουάριο έως Aπρίλιο 2009ν   Σωματείων 

Διοργανωτής: ΟΑΜΡ / Ζεύγη 30/1-1/2/2008

Ζεύγη 1-16

Δανελλάκης Δ - Ράμος Ε

Καρακατσάνης Β - Καρακατσάνης Η

Γιαννιού Μ - Τσαγκαλίδης Δ

Ζαννετάκης Ν - Κλούβας Ι

Γιαλλούσης Μ - Καβαλάκης Ι

Καλοπέτρης Σ - Μαυρονικόλας Ι

61,61

58,41

57,24

52,94

51,46

51,27

Διοργανωτής: ΑΟΜΧ /  Ζέυγη / 30-1/2/2009

Ζεύγη 1-16

Παναγάκη Μ - Μηλιτσόπουλος Ι

Παπαναστασίου Α - Τσεβδού Α

Φράγκος Τ - Μέλιας Β

Αγγελάκου Σ - Κόντος Μ

Αθανασάτου Μ - Ρανίος Α

Λυμπέρης Α - Πνευματικός Σ

61,93

61,06

59,63

53,70

53,33

50,60

1-6

Καπράλος Σ - Βαρδινογιάννη Α

Μαρκούρη Α - Νταλαγιώργου Κ

Παπαδόπουλος Πε - Πάλμος Ι

Γούναλης Σ - Γνωστόπουλος Ι

Κεράτσας Κ - Ζησιμόπουλος Δ

Τσόπελη Σ - Τσόπελης Ι

65,15

57,32

57,14

55,78

52,68

52,38

Διοργανωτής: ΟΑΜ-ΑΟΤ /  Grand Prix  13-15/2/2009

Grand prix 1-16

Σαπουνάκης Α

Βρούστης Β

Παπακονδύλης Ι

Βελώνη Α

Οικονόμου Κ

Λαδόπουλος Λ

59,76

59,76

58,31

58,31

58,10

57,87

1-9

Ηλιόπουλος Π

Σκιαδέλλη Β

Παπαδόπουλος Αδ

Αναστασάτος Α

Δημητρόπουλος Ε

Λούντζη Ε

Κολιοπούλου Δ.

53,74

53,74

60,39

59,66

59,66

58,49

58,49

Διοργανωτής: ΟΠΑΦ  /  Εκδρομικό Κ. Δευτέρας / 27-2/3/2009 

Εκδρομικό 1-16

Παπαχατζής Ν - Διαμαντίδης Ν

Ζώτος Λ - Σαπουνάκης Α

Κιαπέκος Ι - Γαρουφαλής Μ

Παπακυριακόπουλος Γ- Βρούστης Β

Καλόγρη Μ - Γεωργοπούλου Τ

Βενετάκη Α - Κοντομήτρος Κ

67,76

63,14

58,78

56,11

55,61

54,67

1-9

Σπυρίδου Δ - Κέτεν Α

Αναστασιάδη Ξ - Καρύδη Μ

Κολιάη Ε - Κολιάης Σ

Χατζόπουλος Θ - Μπαλκίζας Α

Ευθυμιάδης Β - Αδάμος Γ

Κωστούλα Π - Φραγκουδάκης Ν

60,62

58,96

58,12

54,34

52,29

51,87

Ομάδες

1-16

Ζώτος Λ

Σαπουνάκης Α

Βρούστης Β

Παπακυριακόπουλος Γ
119,0

Βαγιανός Γ

Βαγιανού Μ

Κλείτσας Γ

Κάγκαλος Α
110,0

Τσιρίκου Λ

Βελαίτη Π

Διαμαντίδης Ν

Βενετάκη Α

Παπαχατζής Ν

Κοντομήτρος Κ

104,0

1 2 3

Επιμέλεια: Ι. Σουβατζής
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Διοργανωτής: ΟΑΜΚΗ / Εκδρομικό Κ. Δευτέρας / 27-2/3/2009

Εκδρομικό 1-16

Καλλιφρονάς Μ - Κανελλάκης Π

Αργυροπούλου Μ - Μπομπολάκης Σ

Μπίκα Ε - Γαβριήλ Γ

Γούναρης Κ - Γκόργκας Β

Αθανασάτου Μ - Ρανιός Α

Μπομπολάκη Β - Κυριακούση Π

62,48

57,59

54,56

52,56

51,63

48,56

1-9

Παπανδρέου Μ - Παυλινέρης Γ

Χαραλαμπίδου Σ. - Παυλογιάννης Ν

Κατσούφρη Θ - Σύκας Ε

Αβραμίδης Π - Γονατάς Σ

Δασκαλοπούλου Α - Μαντζώρου Μ

Δυσσεάκης Δ - Δούρος Δ

62,83

61,76

56,10

54,74

53,91

51,64

1-5

Ροδίτου Μ - Τσιφουτίδη Μ

Μπομπολάκη Μ - Πανουτσακοπούλου Μ

Πλωμαρίτης Γ- Λιάτσικος Ν

Σοφίλου Σ - Νικολάδου Α

Αραπίδου Μ - Σκούρα Ν

Λαμψία Α - Στραιτούρης Κ 

62,11

58,05

55,39

54,14

51,80

50,62

Ομάδες

1-16

Σιδηρόπουλος Σ

Παπαχριστοφόρου Β

Λαλέλλης Φ

Μπομπολάκη Β

Τάσσιος Δ

109,0

Μπομπολάκη Μ

Μπομπολάκης Σ

Καλλιφρονάς Μ

Κανελλάκης Π

108,0

Βλαχάκη Μ

Γιαλιράκης Ι

Γιαλυράκης Μ

Δυσσεάκης Δ

98,0

Ομάδες

1-9

Πατσάλη Μ

Κότσης Α

Κότση Ε

Παύλου Θ

132,0

Πλωμαρίτης Γ

Πανουτσακοπούλου Μ

Λύτρα Α

Βούρδογλου Γ

101,5

Αβραμίδης Π

Καραγιάννη Μ

Γονατάς Σ

Αναστασίου Μ

95,0

Διοργανωτής:  ΑΟΤ-ΑΣΑΕ / Εκδρομικό Κ. Δευτέρας / 27-2/3/2009

Εκδρομικό 1-16

Βελώνη Α - Παπακονδύλης Ι

Μπόζεμπεργκ Κ - Βλάχου Κ

Λεβέντη Χ - Μοίρας Κ

Αγγελάκου Σ - Κόντος Μ

Καζιλάρης Ν - Παπαδημητρίου Ι

Παπυράκη Μ - Προκοπίου Ι

62,14

57,90

55,11

53,66

53,19

53,07

1-9

Θεοδωράκη Α - Δεληνιάννη Κ

Παπάζογλου Θ - Αναστασοπούλου Υ

Αναστασάτος Α - Γκάτσος Α

Μήλα Μ - Ντατσάκη Α

Σαραφείδου Μ - Δημόπουλος Γ

Αναστασάτου Δ - Νικολάτος Χ

60,32

59,72

57,09

55,95

54,47

53,96

1-5

Σίμου Ε - Εμμανουηλίδου Δ

Παναγιώτου Κ - Κεράτσας Κ

Γούναλης Σ - Μάντης Α

Μαρκούρη Α - Νταλαγιώργου Κ

Θεοδώρου Β - Καμπούρη Ι

Βασιλείου Τ - Αναγνωστάκη Π

60,81

58,02

56,94

54,93

54,70

53,47

Μαθητών Τριανταφυλλίδης Ι

Γαλφιανάκης Ε

Βασιλείου Κ

Λιδωρικιώτη Κ

Μεγαλοκονόμου Μ

Φιλέα Θ

61,67

61,67

55,02

55,02

54,72

54,72

Ομάδες

1-16

Μήτση Γ

Πλάκα Ζ

Σάλεμ Ν

Καμτσίου Τ

103,0

Μπόζεμπεργκ Κ

Βλάχου Κ

Παπυράκη Μ

Προκοπίου Ι

78,0

Μπενιού Μ

Μαντούδης Α

Αγγελάκου Σ

Κόντος Μ

69,0

Ομάδες

1-9

Λαλιώτης Γ

Σκαρπίδης Χ

Σκαρπίδου Ρ

Χατζοπούλου Λ

118,0

Δεληγιάννη Κ

Θεοδωράκη Α

Παπάζογλου Θ

Παπαδόπουλος Β

109,0

Αλεξανδρόπουλος Θ

Μαρτζουβάνης Λ

Δημόπουλος Γ

Σαραφείδου Μ

104,0

Διοργανωτής:  ΑΟΜΧ / Εκδρομικό Κ. Δευτέρας / 27-2/3/2009

Εκδρομικό 1-16

Παπαναστασίου Α - Τσεβδού Α

Κούμενος Ι - Πανόπουλος Κ

Στελλάκη Ν - Παναγάκη Μ

Καλογερά Ε - Μπενετάτος Α

Παναγάκης Ν - Μηλιτσόπουλος Ι

Μπίλλη Ε - Καραγιάννης Ι.

64,97

61,05

56,35

54,24

53,41

52,64

1-6

Χριστοδουλόπουλος Ν - Ακούρης Ι

Πανιάρα Μ - Πανιάρας Η

Παντελούκας Γ - Καλιγκάτση Σ

Μανδήλας Ι - Μανδήλα Χ

Λαζαρίδου Δ - Λαζαρίδης Χ

Γαμβρός Ρ - Γαμβρού Γ

67,39

62,51

61,54

59,33

55,95

53,13

1 2 3
1 2 3

1 2 3
1 2 3
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Ομάδες

1-16

Τσεβδού Α

Παπαναστασίου Α

Μέλιας Β

Μαυρίκου Ε
99,0

Παναγάκης Ν

Μηλιτσόπουλος Ι

Στελλάκη Ν

Παναγάκη Μ

89,0

Πρωτόπαπας Δ

Λυμπέρης Α

Τσιριγώτη Σ

Κουκουζά Β

86,0

Ομάδες

1-6

Μάνδηλας Ι

Μάνδηλα Χ

Χαρλαύτη Α

Χαροκόπου Λ
110,0

Πανιάρας Η

Πανιάρα Μ

Παπαγγελής Α

Παπαγγελή Β
106,0

Χριστοδουλόπουλος Ν

Ακούρης Ι

Μαχαιριανάκη Φ

Ψήλου Μ
82,0

Διοργανωτής: ΟΑΑ - ΑΟΜΒ/  Grand Prix 13-15/3/2009

Grand prix 1-16

Λαδόπουλος Λ

Οικονόμου Κ

Βελώνη Α

Παπακονδύλης Ι

Καλαβίτη Μ

Τουτούλη Α

Αβδούλος Σ

Ριτσώνη Ε

59,90

59,90

57,64

57,64

55,98

55,98

55,98

55,98

1-9

Παπάζογλου Θ

Παπαδόπουλος Β

Παυλογιάννης Ν

Χαραλαμπίδου Σ.

Σύκας Ε

Ράις Τ

60,19

60,19

59,25

59,25

56,81

56,81

1-5

Πανουτσακοπούλου Μ

Παντελή Κ

Μπέννετ Ρ

Πολυχρονιάδη Ε

Αναγνωστάκη Π

Χαδούλη Μ

62,26

62,26

55,66

55,66

54,06

54,06

Διοργανωτής: ΟΑΜΘ / Εσωτερικό Πρωτάθλημα Swiss 27-29/3/2009 

Swiss 1-16

Βλάχου Λ - Μαρκάκης Ι

Θεοδωρίδης Ι - Παπαγεράκης Χ

Οικονομόπουλος Γ. - Βείνογλου Ε

Νουλίκας Γ - Κώστογλου Β

Αθανασιάδης Α - Τριχόπουλος Α

Λαζαρίδης Π - Ζυγούλης Δ

Αγγελόπουλος Π - Κουκουσέλης Α

164,00

157,00

153,00

145,00

144,00

141,00

141,00

Διοργανωτής: AOM-OAMKH-OAMPEI / Grand Prix 24-26/4/2009 

Grand prix 1-16

Βρούστης Β

Κανναβός Π

Δελημπαλταδάκης Ν

Ρούσσος Γ

Μούλιου Τ

Σοφιός Μ

63,58

59,28

58,63

57,53

56,72

56,64

1-9

Ζουλινού Β

Μαθιουδάκης Α

Φαραντάτος Α

Λιόσης Γ

Λυμπέρης Κ

Καμηλάλης Π

63,65

63,65

60,61

60,61

59,22

56,43

1-6

Ρετζίκας Ν

Στραιτούρης Σ

Δεμέστιχας Δ

Θειακάκης Ι

Φωτόπουλος Ε

Τσακαλίδου Π

61,76

61,76

61,26

61,26

60,81

60,81

1 2 3

1 2 3
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Τασία Mπαμπούλα

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Κι έτσι οι δικαιολογίες
2. Πόλη  της Ιταλίας – Βαφτίσανε τη Μπάσιντζερ
3. Κι αυτός με τη σειρά του – Δαγκωμένη μπανάνα
4. Τρέχουν μόλις δουν …νοστιμιά – Μας πάει στην… 

Κρήτη
5. Είναι μες στα πράγματα – Την κάνουν στα πτώματα αλλά 

όχι στον μορ
6. Το πληκτρολογείς ανάποδα για να ενεργοποιήσεις 

το κινητό σου – Τη λέγανε «Μαρίτσα» σε γνωστό 
τραγουδάκι

7. Κανείς δεν την άγγιξε
8. Σαιξπηρικός ήρωας – Καλπάζουν στην ποίηση
9. ¨Όταν αδειάσει σ’ έχει χορτάσει – «Ας είσαι» με μια λέξη 

λέγαν οι αρχαίοι
10. Το μικρότερο φύλλο στο μπριτζ – 

Ένας της κατηγορίας 16

ΚΑΘΕΤΑ
1. Λένε και τους οικολόγους
2. Γλυκό που πάει με παγωτό – Κόβεται μετά από 

συναλλαγή
3. Κύκλος που… χάλασε –Το χαράτσι του….ΟΤΕ
4. Καπέλα που επιβαρύνουν…τσέπες- Τα έχει η «αθρόα» 
5. Υποθέτει – Αντιστροφή χωρίς…φιδάκι
6. Γνωστός Αμερικανός…θείος – Λέξη κορακιού 

(αντιστρ)- Όμοια και στρογγυλά
7. Μάγκικο…λάθος
8. Έχει πλήθος ο πολυτεχνίτης
9. Το θερινό έχει εκλείψει – Δε διαφέρει σε μέγεθος
10. Έχει κι αυτός τη ζούγκλα του (αιτιατ) – Ανέβηκε πολύ 

στις τελευταίες εκλογές

Mαυρίστε 13 τετράγωνα

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Λύ
ση

 π
ρο

ηγ
ού

με
νο

υ

Λύσεις των ασκήσεων της σελίδας 22

Μετά από 1#  άνοιγμα, τρίτης θέσης και 

Drury από τον σύντροφο, τι αγοράζουμε με 

τα παρακάτω χέρια;

1.  2#. Ανοίξαμε στην τρίτη θέση κυρίως 

για να υποδείξουμε την αντάμ πίκα, που 

μπορεί να κάνει τη διαφορά είτε σε χρω-

ματιστό είτε σε ΧΑ συμβόλαιο. Όμως δεν 

έχουμε καμία ελπίδα για μανς απέναντι 

σε πασαρισμένο συμπαίκτη, ο οποίος μας 

δείχνει 9-11 πόντους (με την κατανομή) 

και γι’ αυτό επανερχόμαστε στο χρώμα 

μας. 

2.  2^. Έχουμε αξιοπρεπέστατο άνοιγμα 

και το δείχνουμε με τη συμβατική αυτή 

απάντηση. Εάν ο συμπαίκτης επανέλθει 

στις 2# (δείχνοντας μίνιμουμ) θα πα-

σάρουμε. Αλλιώς θα εξετάσουμε αν θα 

παίξουμε 4# ή 3ΧΑ. 

3.  3&. Είναι δυνατό να υπάρχει σλεμ αφού 

ο σύντροφος βγαίνει να έχει #ΑQ, $K 

και &Q (11 πόντοι). Πιθανόν όμως να 

βγάζουμε σλεμ ακόμα και αν λείπει ο 

$Κ, εφόσον υπάρχει 4φυλλο ή 5φυλλο 

φιτ στα σπαθιά. Π.χ. με #ΑQx, $xxx, 

^xxxx, &Qxxx απέναντι, οπότε σε ένα 

συμβόλαιο 6& οι 2 κούπες του μορ θα 

φύγουν πάνω στις πίκες. 

4.  2^. Δείχνουμε αρχικά ότι έχουμε κα-

νονικό άνοιγμα. Από κει και πέρα αν ο 

σύντροφος έχει και 4 ή, πολύ περισ-

σότερο, 5 κούπες, οφείλει να τις πει 

τώρα.

5.  3ΧΑ. Δείχνουμε πόντους και κατανομή. 

Ο συμπαίκτης, αναλόγως του χεριού 

του, μπορεί να πασάρει ή να διορθώ-

σει.  

6.  3#. Εάν ρωτήσουμε κατευθείαν άσ-

σους μπορεί να λείπουν τρεις (από τους 

5) ή 2 και η Ντάμα ατού (στα 9) και να 

είμαστε ήδη ψηλά, στο επίπεδο 5.  Με 

την αγορά μας, που είναι φόρσινγκ με 

ενδιαφέρον για σλεμ, καλούμε τον συ-

μπαίκτη να κάνει κιουμπίντ ή να πάρει 

αυτός την πρωτοβουλία. 

7.  4#. Σλεμ, που να είναι καλό με τις 

πιθανότητες, αποκλείεται να έχουμε. 

Επίσης όμως δεν πρόκειται να μείνου-

με κάτω από τη μανς. Την αγοράζουμε 

λοιπόν κατευθείαν, για να μη δώσουμε 

και πολλές πληροφορίες για το χέρι μας 

στους αντίπαλους. 

8.  4&. Προφανώς πολύ ισχυρή αγορά 

που ψάχνει το σλεμ (άλλωστε έχουμε 

φτάσει ήδη στο επίπεδο 4) δείχνοντας 

ένα χέρι κοντό στα σπαθιά, που αγορά-

στηκαν. Πολλοί –κατόπιν συμφωνίας- 

παίζουν την αγορά αυτή υποχρεωτικά 

με σικάν. 

Εξασκηθείτε
στην αγορά
Αγορές με πασαρισμένο σύντροφο

# ΚQ1073
$ 86
^ 1085
& A83

1.
# J9765
$ A10
^ KJ3
& KQ4

2.

# KJ1087
$ AQ
^ 2
& AK1043

3.
# KJ642
$ KJ97
^ KQ5
& 4

4.

# AJ10975
$ 3
^ AKQ
& ΚQ5

6.

# 109643
$ 3
^ AKQ3
& AQ5

7.
# AKQ76
$ KQ102
^ KQ87
& -

8.

# KJ762
$ AJ8
^ K103
& AQ

5.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Μ Ι Κ Ρ Ο Φ Ω Ν Ο ●
 2. Π Α Λ Α Μ Α Σ ● Ρ Α

3. Α Σ Α ● Α Ρ Α Λ Ι Κ

4 Ν Ι Σ Ο Ν ● Ν Ε Α Ρ

5. Α Μ Η Ν ● Α Ν ● Κ Α

6. Ν Ο ● Τ Ε Λ Α Ρ Ο ●
7. Ε Ι Κ Ο Ν Α ● Ο Σ Ι

8. Σ ● Α Γ Α Ν Ε Σ ● Δ

9. ● Α Σ Ε Τ ● Β Ο Λ Ι

10. Ι Ι ● Ν Α Μ Α ● Α Α
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∆ευτέρα
ΑΣΑΕ Ομάδες Όπεν / Ομάδες 1-9 19.15
ΑΟΑΦ - ΑΟΜ - ΟΑΜΚΗ
 Ζεύγη όπεν/ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.)
 /Ζεύγη 1-6 20.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 20.15
ΑΟΜΨ Ζεύγη όπεν/ Ζεύγη 1-9
 / Ζεύγη1-6/ Ζεύγη Μαθητών 19.30
AOT Ομάδες όπεν / Ομάδες 1-6 20.15
ΟΠΑΦ-ΟΑΜ-ΛΕ
 Ζεύγη Swiss Όπεν / Ζεύγη 1-9
 / Ζεύγη Μαθητών 20.30
ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20.30 
Τρίτη  
ΑΕΠΜΑ Ζεύγη 1-9 ταυτ.Ζεύγη 1-6 19.15
ΑΟΑΦ - ΑΟΜ - ΟΑΜΚΗ
 Ζεύγη Όπεν ταυτ.
 / Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20.30 
 Τουρνουά Νέων παικτών
 (6ης βαθμ.) 20.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη όπεν/ Ζεύγη 1-9
 / Ζεύγη1-6 20.30
ΑΣΑΕ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.)
 / Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 19.30
ΑΣΝΒ Ζεύγη Όπεν 20.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 10.30 
 Ζεύγη Όπεν(ταυτ.) 20.15
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν(ταυτ.)/ Ζεύγη 1-6 20.15
ΟΑΜΠΕΙ Ομάδες 1-9
 (ταυτ. σχολιασμένες διανομές) 20.00
ΟΠΑΦ-ΟΑΜ-ΛΕ
 Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) /
 Ζεύγη 1-9 (ταυτ.)/ Ζεύγη 1-6 20.30 
Τετάρτη  
ΑΟΑΦ - ΑΟΜ - ΟΑΜΚΗ
 Ζεύγη Όπεν (ταυτ.)
 / Ζεύγη 1-9 / Ζεύγη 1-6 20.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη Μαθητών/ Ζεύγη 1-9 19.30 
 Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη 1-9/ Ζεύγη 1-6 20.15
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.)/
 Ζεύγη Μαθητών 20.15
ΑΣΑΕ Ομάδες Όπεν - Ομάδες 1-9 19.15
ΟΠΑΦ-ΟΑΜ-ΛΕ
 Ζεύγη Όπεν (ταυτ.)/ Ζεύγη 1-9 /   
 Ζεύγη 1-6 20.30
ΟΑΑ Ζεύγη Όπεν 10.15
 Ζεύγη 1-6 19.00
ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30 
Πέμπτη  
AEΠMA Ομάδες 1-6/ Ζεύγη όπεν IMP’s 19.15
ΑΟΑΦ - ΑΟΜ - ΟΑΜΚΗ
 Ζεύγη Όπεν (ταυτ.)
 / Ζεύγη 1-9 / Ζεύγη 1-6 20.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη όπεν Swiss  20.15
ΑΟΜΨ Ζεύγη όπεν/ Ζεύγη 1-9
 / Ζεύγη 1-6 20.30

ΑΜΙ - Ιωάννινα  
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Παρασκευή Ζεύγη Όπεν 20.00
ΑΟΜΜ - Βόλος (στο χώρο του Tennis club) 
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη όπεν (ταυτ.) 20.00
ΑΟΜΧ - Χαλκίδα (εξ. κέντρο Ιππόκαμπος παρ. Αλυκών) 
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν 20.30
Σάββατο Ζεύγη Όπεν  11.30
ΙΟΘ - Θεσσαλονίκη  
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 21.00
ΚΟΑΜ - Κέρκυρα  
∆ευτέρα Ζεύγη / Ομάδες Όπεν 19.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.30
ΛΑΜΘ - Θεσσαλονίκη  
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
ΟΑΜΘ - Θεσσαλονίκη  
Τρίτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ) 20.30
Πέμπτη Ομάδες Όπεν 20.30
ΟΑΜΚ - Καλαμάτα  
∆ευτέρα Ομάδες Όπεν 21.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Κυριακή Ζεύγη Όπεν  19.00
ΟΑΜΛ - Λάρισα (στο χώρο του mini golf) 
∆ευτέρα Ζεύγη όπεν  21.00
ΟΑΜΡ - Ρόδος  
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 21.30
Τρίτη Ομάδες 1-9 21.30
Τετάρτη Ζεύγη 1-6 20.30
Πέμπτη Ομάδες Όπεν 21.30

Ðñüãñáììá Óùìáôåßùí
Èåñéíü áãùíéóôéêü ðñüãñáììá

ÐåñéöÝñåéá

ΟΑΜΣ - Σέρρες  
∆ευτέρα Ομάδες Όπεν 21.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΟΑΜΧΝ - Χανιά  
∆ευτέρα Ζεύγη 1-9 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
ΠΟΑΜ - Πάτρα  
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Παρασκευή Ομάδες Όπεν 20.30
ΡΟΜ - Ρέθυμνο  
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
ΠΛΗ - Ηράκλειο  
∆ευτέρα Ομάδες Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΣΑΜΟΣ - Σάμος  
∆ευτέρα Ομάδες Όπεν 19.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΣΛΑΜ - Λέσβος  
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Παρασκευή Ζεύγη Όπεν 20.30
XOM - Χίος  
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00

ΑΟΤ Ομάδες 1-9 20.15
ΑΣΑΕ Ομάδες 1-6 - Ομάδες 1-9 19.15
ΟΑΑ Ζεύγη Όπεν 19.30
ΟΠΑΦ-ΟΑΜ-ΛΕ
 Ζεύγη Όπεν (ταυτ.)/
 Ζεύγη 1-9 / Ζεύγη 1-6 20.30 
Παρασκευή  
ΑΟΑΦ - ΑΟΜ - ΟΑΜΚΗ 
 Ζεύγη Όπεν / Ζεύγη 1-9  20.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 20.15
ΑΟΜΨ Ζεύγη όπεν/ Ζεύγη 1-6 20.30
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν 19.30
ΟΠΑΦ-ΟΑΜ-ΛΕ
Ζεύγη όπεν  20.30 
Σάββατο  
ΑΟΜΨ Ζεύγη όπεν 19.30 
Κυριακή  
ΑΟΑΦ - ΑΟΜ - ΟΑΜΚΗ
 Ζεύγη Όπεν / Ζεύγη 1-9  20.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν  19.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν - Ζεύγη 1-9/
 Ζεύγη 1-6 19.30
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν/ Ζεύγη 1-6 19.30
ΟΠΑΦ-ΟΑΜ-ΛΕ 
 Ζεύγη όπεν / Ζεύγη 1-6 20.00

Áãùíéóôéêü ðñüãñáììá

ÁôôéêÞ

Σημείωση: Όπου συνδιοργανωτές είναι 2 ή περισ-
σότερα Σωματεία οι αγώνες γίνονται στην έδρα του 
πρώτου αναγραφόμενου

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

7-9

ΟΠΑΦ

ΣΛΑΜ

ΚΟΑΜ Ζεύγη Όπεν

17-23
Διεθνές Φεστιβάλ Ρόδου 

“Ελληνικά Νησιά”

21-23 ΟΑΜΚΗ

28-30
ΑΟΜΨ

ΑΟΜΧ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

4-6 *ΟΠΑΦ-ΑΣΑΕ

 ΣΛΑΜ

11-13
Περιφερειακό Πρωτάθλημα 

Κεντρικής Ελλάδας  (Χαλκίδα)

18-20 Πανελλήνιο πρωτάθλημα Γυναικών

25-27 Φεστιβάλ Πειραιά

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

2-4 Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδας   

9-11 *ΑΟΜΒ-ΟΑΑ Κύπελο Λαζόπουλου

16-18 *ΑΟΜ-ΟΑΜΚΗ

23-25
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

Γεν. Συνέλευση

30-1/11 ΑΕΠΜΑ (εκδρομικό)  

28/10-1/11 ΚΟΑΜ   Εκδρομικό        




