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Bridge Festival in Thailand
29 Ιανουαρίου έως 12 Φεβρουαρίου 2010

Οι παρακάτω τιμές είναι κατ’ άτο-
μο και αφορούν είτε τη πρώτη 
είτε τη δεύτερη εβδομάδα:

Ένα ανοικτό φεστιβάλ μπριτζ για τον μέσο 
παίκτη και τους φίλους του, που συνδυάζει 
αγώνες με υψηλό επίπεδο οργάνωσης, διακο-
πές και τουρισμό σε εξωτικούς προορισμούς, 
καθώς και ευκαιρίες για γνωριμία με ανθρώ-
πους του μπρίτζ από όλο τον κόσμο, μοιάζει να 
είναι μια πραγματικά καλή ιδέα. Αυτό που λέμε
«ιδανικό πακέτο διακοπών» για κάθε παίκτη 
του μπρίτζ. 
Αυτή την ιδέα αποφάσισαν να πραγματοποι-
ήσουν τέσσερα διεθνή στελέχη του μπρίτζ, 
αξιοποιώντας την πολυετή πείρα τους από δι-

εθνείς διοργανώσεις.
Ξεκινώντας από την Ταϊ-
λάνδη, την οποία γνωρί-
ζουν πολύ καλά από προηγού-
μενες διοργανώσεις, οι Peter 
Ventura, Micke Melander, Πά-
νος Γεροντόπουλος και Δημήτρης Μπάλας σας 
προσκαλούν σε μια χώρα φιλική, ξένοιαστη, 
πολύχρωμη και φωτεινή, με υπέροχες παρα-
λίες, νυχτερινή ζωή και εξαιρετική κουζίνα, 
για αξέχαστες διακοπές και καλό αγωνιστικό 
μπρίτζ.

A-One
The Royal Cruise Hotel 

Pattaya, Thailand

Στο αγωνιστικό πρόγραμμα προβλέπονται 
καθημερινά δύο ανεξάρτητες ημερίδες (από-
γευμα και βράδυ), εκτός από δύο ημέρες κάθε 

εβδομάδα, κατά τις οποίες προβλέ-
πονται περιηγήσεις στα αξιοθέατα. 
Τις ημέρες εκείνες θα διεξάγονται 
μόνον οι βραδυνοί αγώνες. Αναλυτι-
κό πρόγραμμα θα βρείτε στην ιστο-

σελίδα μας www.exoticbridge.com
Οργανωτής: Πάνος Γεροντόπουλος
Διαιτητής αγώνων: Δημήτρης Μπάλας
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κάθε πρωϊ προβλέπεται η διε-
ξαγωγή μαθημάτων
MINI BRIDGE: Mαθήματα για τους φίλους 
που δεν ξέρουν καθόλου μπριτζ και θέλουν να 
αποκτήσουν μια πρώτη επαφή με το παιχνίδι.
Υπεύθυνος μαθημάτων: Micke Melander.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Καθημερινά θα εκδίδεται 
εφημερίδα των αγώνων (Daily Bulletin).
Υπεύθυνος έκδοσης: Peter Ventura

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

KΟΣΤΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Μονόκλινο Δίκλινο
Superior Room, new wing €880 €700
Superior Room, main wing €980 €750

Deluxe room       €1,240 €880

Μονόκλινο Δίκλινο
Superior Room, new wing €1,620 €1,260
Superior Room, main wing €1,800 €1,350

Deluxe room €2,330 €1,620

Κρατήσεις μέχρι τις
31 Οκτωβρίου 2009
με προκαταβολή
€500 ανά άτομο και ανά 
εβδομάδα.

Εξόφληση μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2009.

Οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων ποικί-
λουν με την εταιρία, το χρόνο έκδοσης, κτλ.

Πληροφορίες-κρατήσεις: Γ. Ζωγλοπίτης, 
τηλ. (210) 613 2331 / (210) 613 6114, 
email: zoglopi@otenet.gr

Τιμές για 14 διανυκτερεύσεις, κατ’ άτομο, σε δωμάτιο:

AΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΣΟΥΗΔΙΑΣ & ΤΑΫΛΑΝΔΗΣ

www.exoticbridge.com

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Exotic Bridge

Το ξενοδοχείο, κτισμένο σε σχήμα καραβιού, 
δεσπόζει στην γνωστή παραλία της Pattaya, 
είναι 4 αστέρων, ευχάριστο και πολυτελές

Τιμές για την 1η ή τη 2η εβδομάδα, κατ’ άτομο, σε δωμάτιο:



3

TOΜΠΡΙΤΖ
Ðåñéå÷üìåíá
Γράµµα του Προέδρου .................................3
Αγωνιστικά και άλλα ....................................5
Ευρωπαϊκό Ανοικτό Πρωτάθληµα ............ 6-7
Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήµατα Νέων  ..........8
World Youth Congress ..................................9
Περιφερειακό Aν. Ελλάδας και Νήσων  ...10-11
∆ιεθνές φεστιβάλ Ελληνικά Νησιά .........12-13
Εξασκηθείτε στην αγορά ............................13
Παγκόσµια. Πρωτάθληµα 2009 ..................14
Mini Bridge ...............................................15
Περιφερειακό Πρωτάθληµα ∆υτ. Ελλάδος  ..16
Υποχρεωτικό και µη false card ...................18
Ιστορικές άµυνες .......................................19
Ένας πανούργος αντίπαλος ........................20
Για επίδοξους πρωταθλητές .......................21
Kαλλιτεχνικό Μπρίτζ .................................22
Εξασκηθείτε στην αγορά (λύσεις) ...............23
∆ιαγωνιστείτε µε τους πρωταθλητές .....24-29
Το τρελό µπριτζόλεξο ................................30
Πρόγραµµα Σωµατείων .............................31

Ελληνική Οµοσπονδία Μπριτζ
Φειδιππίδου 30, 115 27 Αθήνα,
τηλ.: 210-7480400-2, fax: 210-7480403  
e-mail: president@hellasbridge.org
secretariat@hellasbridge.org
press@hellasbridge.org
http://www.hellasbridge.org
Εκδότης-∆ιευθυντής: Α. Καραµανλή
Καλλιγά 37, 152 37 - Φιλοθέη
e-mail: annylk@opaf.org
Αρχισυντάκτης: Λουκάς Ζώτος
Φειδιππίδου 30, 115 27 Αθήνα
e-mail: magazine@hellasbridge.org 
Συντακτική οµάδα
Αλέκος Αθανασιάδης,  Γιώργος Κλείτσας,
Τασία Μπαµπούλα, ∆ηµήτρης Ναθαναήλ,
Άσσος Πίκα, Γιώργος Ρούσσος, ∆ηµήτρης Τόγιας, 
Νίκος Ασµενιάδης, Γιώργος Κότσης,
Νίκος Καζιλάρης. 
Φωτογραφίες
Φωτογραφικό αρχείο ΕΟΜ
Αrt Director
Αιµιλία Μπονέλη
Ατελιέ
Αλφάβητο Α.Ε.Β.Ε.

Επιστολές / Συνεργασίες
ΠΡΟΣ: Περιοδικό ΤΟ ΜΠΡΙΤΖ,
Ελληνική Οµοσπονδία Μπριτζ,
Φειδιππίδου 30, 115 27 Αθήνα
Κείµενα και φωτογραφίες που αποστέλλονται για δηµοσί-
ευση στο περιοδικό δεν επιστρέφονται. Απαγορεύεται η 
αναδηµοσίευση, αναπαραγωγή ή µετάδοση όλου ή µέρους 
του περιοδιοκού, χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.
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Φίλες και Φίλοι,
Μετά τις διακοπές του καλοκαιριού µπαίνουµε σιγά-σιγά σε αγωνιστικούς 
ρυθµούς µε επανέναρξη Πανελλήνιων Πρωταθληµάτων και Αγώνων των Σω-
µατείων.
Πάνω απ’ όλα όµως το φθινόπωρο χαρακτηρίζεται από τη διαφηµιστική κα-
µπάνια της Οµοσπονδίας και των Σωµατείων για τη διάδοση του Αγωνιστικού 
Μπριτζ και την προσέλκυση νέων µαθητών µε σκοπό να τους εντάξουµε στο 
δικό µας κοινωνικό και αγωνιστικό χώρο.
Η προσπάθεια της ΕΟΜ από την αρχή του καλοκαιριού επικεντρώθηκε στη 
δηµιουργία καινούριων φυλλαδίων για την προώθηση του αγωνιστικού 
µπριτζ. Έτσι φτιάχτηκαν δύο νέα διαφηµιστικά στο πνεύµα, πιστεύουµε, της 
εποχής µας, καθώς και ένα τρίτο φυλλάδιο µε µία διαφορετική προσέγγιση, 
που απευθύνεται στους νέους των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της 
χώρας.
Βέβαια λόγω των εκλογών αρχές Οκτωβρίου, πιστεύουµε ότι θα πρέπει φέτος 
να καθυστερήσουµε λίγο την έναρξη των µαθηµάτων και την καµπάνια µας 
και µάλλον θα πρέπει να ξεκινήσουµε αµέσως µετά τις εκλογές.
Παράλληλα µε τα νέα φυλλάδια, που ήδη παραλήφθηκαν, η Οµοσπονδία επι-
χειρεί και την αλλαγή λογοτύπου της, αφού όλοι µας στο ∆Σ είχαµε την άποψη 
πως άνεµος δηµιουργίας και εκσυγχρονισµού πρέπει να διέπει το σύνολο των 
ενεργειών µας.
Κλείνοντας υπενθυµίζω ότι από αυτή τη χρονιά θα γίνει µία σηµαντική προ-
σπάθεια για συνεργασία µε κάποιους ∆ήµους της χώρας, ώστε µέσα από τα 
προγράµµατα µαζικού αθλητισµού των ΟΤΑ να υπάρξει διαφήµιση για το 
µπριτζ και να καταφέρουµε να κάνουµε µαθήµατα σε πόλεις που δεν υπάρχει 
όµιλος µε τη συνεργασία των Αθλητικών τµηµάτων των ∆ήµων ή των Οργα-
νισµών Νεολαίας και Άθλησης που συντηρούν. Μέχρι στιγµής φαίνεται ότι 
υπάρχουν κάποιες πόλεις που δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ήδη έχουν 
πάρει την απόφαση να συνεργαστούν µε την Οµοσπονδία µας.
Παρόµοια προσπάθεια θα γίνει και µέσω κάποιων µεγάλων επιχειρήσεων που 
διατηρούν αθλητικά τµήµατα ή εντευκτήρια, ενώ επισηµαίνεται ότι χαρακτη-
ριστική προσπάθεια θα υπάρξει προς τα Πανεπιστήµια και τα Τεχνολογικά 
Ιδρύµατα της χώρας.
Θέλω να πιστεύω ότι η κίνηση αυτή θα αποδώσει καρπούς και η ανάπτυξη του 
αθλήµατος που υπηρετούµε θα ξεκινήσει από το τρέχον έτος.
Πολλές ευχές σε όλους για καλό φθινόπωρο και καλή δουλειά στα σωµατεία 
στο θέµα της διάδοσης, των µαθηµάτων και των αγώνων τους.

Με Φιλικούς και Αγωνιστικούς Χαιρετισµούς,
Γιάννης Κούµενος
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POSEIDON RESORT
(ΛΟΥΤΡΑΚΙ)

50 ΕΥΡΩ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ*
* Διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο, ελάχιστη παραμονή 2 ημέρες. Στην τιμή περιλαμβάνονται: πλούσιο

εντός ξενοδοχείου, καφές φίλτρου κατά τη διάρκεια των αγώνων, κληρώσεις δώρων.

ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ (69 7578 9976)

WWW.POSEIDONRESORT.GR

80 ευρώ
ανά ομάδα 

35 ευρώ
ανά άτομο

 5η βαθμίδα

4η βαθμίδα

ΟΜΑΔΕΣ

SWISS

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΖΕΥΓΩΝ

ΟΡΕΝ/1-9/1-6

ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ 20:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:00

19:00ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 11:30

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ (69 7728 2629)
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ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΚΛΕΚΤΟΥ
ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΑΜ
Ο Γιάννης Καλαντζής ένα από τα πα-
λαιότερα µέλη του οµίλου, έφυγε 
από κοντά µας το Σάββατο 8/8/2009. 
Παρτιλιµπρίστας για χρόνια πριν την 
ίδρυση του οµίλου µας και οπαδός 
του φυσικού µπριτζ, υπήρξε αθλητής 
του ΚΟΑΜ από τις πρώτες µέρες της 
ίδρυσής του. ∆εν σταµάτησε στιγµή να 
παίζει, ακόµα και όταν το µπριτζ που 
αντιµετώπιζε ήταν τελείως διαφορετι-
κό από αυτό που έπαιζε και δεν έχανε 
την ευκαιρία να µοιράζει µηδενικά 
στους αντιπάλους ανά πάσα στιγµή. 
Ήταν από τα µέλη µε τις περισσότερες 
συµµετοχές και τον διέκρινε απαρά-
µιλλο ήθος, ευγένεια, καρτερικότητα 
και fair play. Θα θυµόµαστε πάντα τον 
« κυρ Γιάννη» µας.

Το ∆.Σ. του Κερκυραϊκού
Οµίλου Αγων. Μπριτζ

Ο κόσµος του  ΜΠΡΙΤΖ Επιµελείται ο Άσσος Πίκα

Aγωνιστικά  êáé Üëëá 
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✓Τα µαθήµατα Μπριτζ για τους νέ-
ους παίκτες περιόδου 2009-10 

θα ξεκινήσουν φέτος στις 2 Νοεµβρίου. 
Αυτό ήταν αναγκαίο λόγω των βουλευτικών 
εκλογών που προκηρύχτηκαν εκτάκτως  
δηµιουργώντας προβλήµατα στη διαφηµι-
στική εκστρατεία, η οποία θα έπρεπε να γί-
νει µέσα στην προεκλογική περίοδο Φέτος 
η ΕΟΜ έφτιαξε νέο διαφηµιστικό υλικό το 
οποίο και θα διαθέσει στα Σωµατεία. 

✓Όλοι οι αθλητές του αγωνιστικού 
Μπριτζ πρέπει να αγκαλιάσουµε 

τη νέα φουρνιά παικτών δηµιουργώντας 
τους συνθήκες κατάλληλες για να αφοµοι-
ωθούν στους µπριτζιστικούς χώρους και να 
αναπτύξουν τις γνώσεις τους για το εξαί-
σιο αυτό πνευµατικό άθληµα. Προφανώς 
οφείλουµε να µη παρουσιαστούν φαινό-
µενα  µαταιοδοξίας και άσκοπης επίδειξης 
γνώσεων,  αφήνοντας τους πολύ καλούς 
δασκάλους και καθηγητές που έχουµε να 
κάνουν απρόσκοπτοι τη δουλειά τους. 

✓Οι αγώνες επιλογής για τις εθνι-
κές οµάδες όπεν και γυναικών 

2010 θα γίνουν το δεύτερο 15νθήµερο του 
Ιανουαρίου σε 3 συνεχόµενα τριήµερα Πα-
ρασκευής, Σαββάτου και Κυριακής. Μέχρι 
τις 16 Οκτωβρίου 2009 τα ενδιαφερόµενα 
να συµµετάσχουν ζεύγη θα πρέπει να έχουν 
εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους, σύµφωνα 

αιγίδα της  επιτροπής γυναικών των EBL 
και WBF θα γίνει στη Ρώµη από 6 έως 11 
Οκτωβρίου 2009
Το ευρωπαϊκό “Jamboree” είναι αφιερω-
µένο σε παίκτριες µπριτζ ανεξαρτήτως 
επιπέδου και κατάταξης. Είναι µία αλη-
θινή γιορτή η οποία συνδυάζει τουρνουά 
απαιτήσεων, τουρισµό υψηλού επιπέδου, 
φιλία και ζεστή φιλοξενία σε µία ευχάρι-
στη, χαλαρωτική και διασκεδαστική ατµό-
σφαιρα. 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 πληροφορίες µπο-
ρείτε να βρείτε στη σχετική ανακοίνωση 
της επιτροπής Γυναικών της ΕΟΜ και στις 
ιστοσελίδες της ΕΟΜ και της EBL. 
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µε σχετική ανακοίνωση της ΕΟΜ.  Πάντως, 
αναλόγως των συµµετοχών, υπάρχει ενδε-
χόµενο να µη γίνουν οι αγώνες επιλογής 
Γυναικών και η σύνθεσή της να καθοριστεί 
από επιτροπή εκλεκτόρων σύµφωνα µε τον 
σχετικό Κανονισµό. 

✓Το πρωτάθληµα Βόρειας Ελλάδας, 
που αναβλήθηκε επίσης λόγω 

των εκλογών, θα διεξαχθεί στη Θεσσαλο-
νίκη, από 11 έως 13 ∆εκεµβρίου 2009. Το 
κύπελλο Τρικουράκη που ήταν να διεξαχθεί 
τις ηµεροµηνίες αυτές µετατίθεται για τον 
Ιανουάριο του 2010. 

✓Εκατοντάδες φίλοι του Μπριτζ στην 
Ελλάδα και χιλιάδες σε όλο τον 

κόσµο παρακολούθησαν µε αγωνία µέσω 
του Ιντερνέτ τα Παγκόσµια πρωταθλήµατα 
οµάδων (Όπεν, Γυναικών και Seniors) που 
έγιναν στο Sao Paolo της Βραζιλίας. Στον 
... συνηθισµένο τελικό ΗΠΑ – Ιταλίας,  στο   
Bermuda Bowl, επικράτησαν οι αµερικάνοι 
ενώ στις Γυναίκες (Venice Cup) η νέα µε-
γάλη δύναµη του Μπριτζ Κίνα νίκησε στον 
τελικό την οµάδα των ΗΠΑ. Τέλος, στο d’ 
Orsi Senior Bowl, η Αγγλία επιβλήθηκε στον 
τελικό της Πολωνίας. 

✓Τα µαθήµατα Γυναικών που διορ-
γανώνει η ΕΟΜ θα συνεχιστούν 

από αρχές Νοεµβρίου 2009, σε ώρες, 
ηµέρες και τόπους που θα ανακοινωθούν 
σύντοµα.

✓Τα ∆ιασυλλογικά πρωταθλήµατα 
2009 θα γίνουν φέτος από 23 έως 

25 Οκτωβρίου στις ενότητες Όπεν, 1-11, 
1-9 και 1-6, καθώς και στις ειδικές κατη-
γορίες Γυναικών, Seniors και Μαθητών. 
Κατόπιν απόφασης του ∆.Σ. της ΕΟΜ για 
τον χωρισµό των ενοτήτων 1-9 και 1-6 σε 
εθνικές κατηγορίες θα ληφθούν υπόψη τα 
περσινά αποτελέσµατα των ενοτήτων 1-8 
και 1-5 αντίστοιχα. 

✓Το Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Μπριτζ 
Γυναικών (Jamboree), υπό την 
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Σχεδόν όλες οι Ευρωπαϊκές Οµοσπονδίες εκ-
προσωπήθηκαν και ακόµα 16 Οµοσπονδίες 

εκτός Ευρώπης. ∆ιεξαχθήκαν πρωταθλήµατα 
Ζευγών και Οµάδων στις κατηγορίες Οπεν, 
Γυναικών, Seniors και Μικτών. Παρακάτω οι 
νικητές στις κυριότερες διοργανώσεις:

•  ΟΜΑ∆ΕΣ OPEN: S. Brink, B. Drijver, B. Muller, 
S. de Wijs, E. Laurant (npc), από την Ολλανδία 

•  ΖΕΥΓΗ OPEN: B. Fallenius - P. Fredin (Σουη-
δία) 

•  ΟΜΑ∆ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: G. Colombo Brugnoni, 
L. Gentili, M. Preve, A. Rosetta, M. Severgnini, 
M. Vanuzzi από Ιταλία 

•  ΖΕΥΓΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: M. Verbeek - W. van Zwol 
(Ολλανδία) 

•  ΟΜΑ∆ΕΣ SENIORS: A. Buratti, A. Comella 
και Giulio Bongiovanni (Ιταλία); A. Kowalski -
J. Romanski (Πολωνία)]

•  ΖΕΥΓΗ SENIORS: A. Comella (Ιταλία) –
J. Romanski (Πολωνία)

Χρυσό µετάλλιο στις οµάδες όπεν (Ολλανδία) Η ιταλική οµάδα του Μιλάνο που νίκησε στις οµάδες Γυναικών

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Αγγελική Πολίτου – Κώστας Κοντοµήτρος

Οι αγώνες του Σαν Ρέµο αποτέλεσαν τη διεθνή δι-
οργάνωση µε µια από τις µεγαλύτερες ελληνικές 
αποστολές στην ιστορία του µπριτζ της χώρας 
µας. Συνολικά 33 παίκτες ταξίδεψαν στην ιστορι-
κή πόλη της Ιταλίας µε κάθε µέσο, για να πάρουν 
µέρος σε ένα πρωτάθληµα ξεχωριστό, εντελώς 
διαφορετικό από την καθηµερινή ελληνική µπρι-
τζιστική πραγµατικότητα.

Η άφιξη του πρώτου γκρουπ αθλητών µας συνο-
δεύτηκε από ένα ξαφνικό πρόβληµα υγείας που 
παρουσίασε ο αγαπηµένος µας Κώστας Μπόζε-
µπεργκ, που δεν του επέτρεψε να αγωνιστεί στα 
µικτά ζεύγη µε την Κ. Βλάχου, αλλά ούτε και στις 
οµάδες όπεν.

Πρώτο στη µάχη από ελληνικής πλευράς ρίχτηκε 
το ζευγάρι Μ.Παπυράκη - Γ.Προκοπίου που συµ-
µετείχε στις µικτές οµάδες µαζί µε ένα ζευγάρι 
Γερµανών (οµάδα GREMANIA). Όσο κι αν από το 
αποτέλεσµα φαίνεται ότι η οµάδα κατέληξε στη 
19η θέση του swiss B µε 81Vps, έναντι 123Vps 
της πρώτης οµάδας, όλοι εµείς που είµασταν 
εκεί γνωρίζουµε πόσο κοντά στην πρόκριση ήταν 

πριν το τελευταίο µατς.

Αµέσως µετά, τη ∆ευτέρα 15 Ιουνίου ξεκίνησαν 
τα µικτά ζεύγη µε τη συµµετοχή 4 ελληνικών ζε-
γαριών. Εδώ η Μαρία και ο Γιάννης τα κατάφεραν 
καλύτερα, καθώς προκρίθηκαν στον ηµιτελικό Α’, 
σε αντίθεση µε τους Β.Νίκα - Γ.Λιόση, Ν.Κοτρωνά-
ρου - Σ.Σιδηρόπουλο και Μ.Παπαϊωάννου - Ν.∆ε-
ληµπαλταδάκη που αγωνίστηκαν στον ηµιτελικό 
Β’ διεκδικώντας πλέον από εκεί την είσοδό τους 
στον τελικό. Τελικά, κανένα ζευγάρι δεν πέτυχε 
να προκριθεί, παρόλα αυτά όλοι ήταν ενθουσι-
ασµένοι από τη συµµετοχή τους, ιδιαίτερα όσοι 
δεν είχαν την ευκαιρία να αγωνιστούν ξανά στο 
παρελθόν σε ένα διεθνές τουρνουά. 

Στο µεταξύ είχε ήδη φτάσει το δεύτερο “κλιµά-
κιο” Ελλήνων, αποτελούµενο από αυτούς που θα 
συµµετείχαν στις οµάδες. Τελευταίος από όλους 
“τσέκαρε”  το εισιτήριό του ο Γιάνκος Παπακυρι-
ακόπουλος, που κλήθηκε την τελευταία στιγµή 
να αντικαταστήσει τον “Μποζ”. Το βράδυ της Πέ-
µπτης 16 Ιουνίου ολόκληρη η ελληνική αποστολή 
συγκεντρώθηκε σε εστατόριο σε πεζόδροµο του 
Σαν Ρέµο, µε τον πολύ καλό Ιταλό φίλο µας Fulvio 
Fantoni να περνάει από εκεί για να µας καλωσο-
ρίσει.

4ï Ευρωπαϊκό
Ανοικτό πρωτάθληµα

Το 4ο Ευρωπαϊκό Ανοικτό πρωτάθληµα έγινε φέτος στο Sanremo της Ιταλίας από 
12 έως 27 Ιουνίου. Όπως πάντα η συµµετοχή στους αγώνες αυτούς ήταν ανοικτή 
σε κάθε αθλητή κάθε Οµοσπονδίας Μπριτζ, χωρίς να περιορίζεται σε Ευρωπαίους 
παίκτες ή Εθνικές οµάδες.  Επίσης οι αγώνες ήταν Transnational, µπορούσε δηλαδή 
κάποιος να συµµετάσχει σαν ζεύγος ή οµάδα µε συµπαίκτη-ες άλλης χώρας. 
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Οι Σουηδοί Peter Fredin και Bjorn 
Fallenius, νικητές των ζευγών όπεν 

Η ιταλο – Πολωνική οµάδα που πρώτευσε 
στο πρωτάθληµα Seniors

Στους αγώνες οµάδων, η Ελλάδα εκπροσωπή-
θηκε από τρεις οµάδες στην κατηγορία όπεν, 
τις  White Blue 1, White Blue 2 και Santos και 
µία στην κατηγορία γυναικών. Την πρώτη µέρα 
οι Έλληνες παίκτες κατέβηκαν φορώντας µαύρα 
περιβραχιόνια στη µνήµη του Θάνου µας που 
έφυγε νωρίς… Σχετική ανακοίνωση µπήκε στο 
µπούλετιν των αγώνων.

Η White Blue 1 αποτελούµενη από το ζευγάρι της 
Εθνικής όπεν Φ.Καραµανλής - Μ.Πρωτονοτάριος 
και τους Φ.Καµινάρη - Γ.Παπακυριακόπουλο, 
καθώς και η White Blue 2 (Γ.Οικονοµόπουλος- 
Π.Αγγελόπουλος, Κ.Πανόπουλος - Φ.Λαγγου-
ράνης) προκρίθηκαν στο Swiss A’, σε αντίθεση 
µε την οµάδα Santos (Ν.∆εληµπαλταδάκης 
- Β.Βρούστης, Ν.∆οξιάδης - Κ.Κοντοµήτρος) που 
αγωνίστηκε στο Swiss B’ για την είσοδο στα νοκ-
άουτ της διοργάνωσης.

Τελικά, µόνο η White Blue 1 κατάφερε να προ-
κριθεί στους 32 του πρωταθλήµατος, όπου εκεί 
η οµάδα “Αpteker” από th Ν. Αφρική είχε την 
“έµπνευση” να επιλέξει να αγωνιστεί κόντρα 
στην οµάδα µας... Η νίκη για τους Έλληνες ήρθε 
σχετικά εύκολα και η πρόκριση στους 16 ήταν γε-
γονός. Επόµενη αντίπαλος η οµάδα “Herbst” από 
το Ισραήλ, όπου κάποιες λεπτοµέρειες στοίχισαν 
αρκετά, στερώντας τη δυνατότητα από την ελλη-
νική οµάδα να διεκδικήσει µια διάκριση. Αξίζει 
να σηµειωθεί ότι η οµάδα από το Ισραήλ έφτασε 
µέχρι και τον τελικό του τουρνουά, όπου και ητ-
τήθηκε από τους Ολλανδούς για 3 imps.

Τέλος, στο τουρνουά γυναικών συµµετείχε µία 
ελληνική οµάδα αποτελούµενη από τις Βελαΐτου 
– Τσιρίκου και Κοτρωνάρου – Πολίτου οι οποί-
ες κατέλαβαν τη 19η θέση στη γενική κατάταξη 
ανάµεσα σε 21 οµάδες. Παρά το ότι η εµφάνιση 
δεν ήταν ικανοποιητική, αξέχαστη θα µείνει η 
νίκη µε 21-9 επί της οµάδας CBC Milano, η οποία 
ήταν η τελική νικήτρια.

Στη συνέχεια το πρόγραµµα περιελάµβανε ζεύγη 
σε τρεις κατηγορίες: όπεν, γυναίκες και seniors. 
Εννιά ζευγάρια συµµετείχαν στους αγώνες όπεν 
σε σύνολο 303 ζευγών. Τρία ζευγάρια από τη 
Θεσσαλονίκη (Λεβή - Σταυρινός, Οικονοµόπου-
λος - Αγγελόπουλος, Ζώζης - Κουκουσέλης), ένα 
από την Κέρκυρα (Παπαδόπουλος-Θεοτόκης) και 

από την Αθήνα οι ∆οξιάδης - Κοντοµήτρος, Βρού-
στης - Έιντι, ∆εληµπαλταδάκης - ∆ιονυσόπουλος, 
Συρακοπούλου - Λιόσης και οι κυρίες Παντελή 
- Χασκοπούλου.  Στις γυναίκες, σε σύνολο 93 ζευ-
γών, έπαιξαν το ζευγάρι Πολίτου - Κοτρωνάρου 
και η Βασιλική Νίκα µε την Αµερικάνα κα Μολ-
φέτο. Στους seniors (74 ζεύγη) συµµετείχαν οι 
Πανόπουλος - Λαγγουράνης.

Τέσσερα ζευγάρια µας πέρασαν από το πρώτο 
στάδιο προκριµατικών στο Semifinal A: οι ∆οξιά-
δης - Κοντοµήτρος, Αγγελόπουλος - Οικονοµό-
πουλος, Βρούστης - Έιντι και ∆εληµπαλταδάκης 
- ∆ιονυσόπουλος. Μόνο ένα (Βρούστης - Έιντι) 
προκρίθηκε και έφτασε µέχρι το µεγάλο τελικό... 
Πολύ άτυχοι οι Οικονοµόπουλος - Αγγελόπουλος 
που δεν προκρίθηκαν για λίγα δεκαδικά, όπως 
επίσης και οι Λεβή - Σταυρινός, που, αν και στο 
Semifinal B’, ήταν σε θέση πρόκρισης µέχρι και
την τελευταία ηµερίδα, χάνοντας την ευκαιρία 
στο νήµα. Στους seniors οι Πανόπουλος - Λαγ-
γουράνης επίσης πέρασαν άνετα τον πρώτο γύρο 
προκριµατικών αλλά και αυτοί ήταν άτυχοι και 
δεν πέρασαν στον τελικό.

Οργανωτικά, η διοργάνωση µετά τη δεύτερη 
εβδοµάδα µε την αυξηµένη συµµετοχή οµάδων 
και ζευγών παρουσίασε προβλήµατα. Ο χώρος 
δεν ήταν επαρκής, οι παίκτες µοιράζονταν σε 
διάφορους ανοιχτούς χώρους οι οποίοι ήταν σε 
διαφορετικά επίπεδα, και σε αίθουσες µικρές 
και χωρίς επαρκή φωτισµό. Πάντως, το σύστηµα 
έκδοσης αποτελεσµάτων των οµάδων και τα σχε-
τικά running scores από τους έλληνες Μπάλλα, 
Σκουλαρίκη, Μεσθενέα ήταν καθ όλα ΑΨΟΓΟ.

Λόγω έλλειψης χώρου τα τουρνουά των γυναικών 
και των seniors ξεκίνησαν εκεί όπου διεξάγεται 
κάθε χρόνο το περίφηµο φεστιβάλ τραγουδιού 
της ιταλικής πόλης και µετά το δεύτερο στάδιο 
επανήλθαν στο  Palafiori. Οι καθορισµένοι από
την αρχή γύροι άλλαζαν µε ανακοινώσεις συχνά, 

το τουρνουά καθυστερούσε τραγικά να ξεκινή-
σει, τα αποτελέσµατα έβγαιναν λάθος, µετά διορ-
θώνονταν και ήταν πολύ δύσκολο να καταλάβει 
κανείς τι ακριβώς γίνεται. Αυτός ήταν και ο λόγος 
που τα ζευγάρια µας αποφάσισαν να µην παίξουν 
µέχρι τέλους στους αγώνες consolation που ήταν 
κοινοί για γυναίκες και seniors.

Οργανωτικά λοιπόν υπήρχαν προβλήµατα... 
vugraph δεν υπήρχε. Το San Remo παρότι κοντά, 
είναι το ίδιο ή και περισσότερο µακριά από τη 
Νέα Υόρκη. Η πόλη είναι µικρή, τα ξενοδοχεία 
παλιά, η παραλία ακατάλληλη για µπάνιο...

Κι όµως περάσαµε καλά... ∆ε θα ξεχάσουµε το 
µικρό ξενοδοχείο hotel Milano όπου έµεινε το 
µεγαλύτερο µέρος της αποστολής. ∆ίπλα στο 
Palafiori, µε το φιλόξενο ξενοδόχο του να προ-
σπαθεί µε κάθε τρόπο να µας εξυπηρετήσει. ∆ε θα 
ξεχάσουµε ποτέ τον Γιάνκο που πρώτος ξυπνούσε 
κάθε πρωί και έφερνε τα bulletins και έφτιαχνε 
την αγωνιστική διάθεση όλων µε το χαµόγελο 
του... Την ανταποκρίτρια Βασιλική µε το laptop 
παντού να ενηµερώνει το πανελλήνιο για τα κα-
τορθώµατά µας... ∆ε θα ξεχάσουµε την εµπειρία 
να παίζεις στο ίδιο τραπέζι µε διεθνείς παίκτες 
που τα ονόµατά τους διαβάζεις στα βιβλία. ∆ε 
θα ξεχάσουµε την εµπειρία του κίµπιτζινγκ του 
τελικού ζευγών... ούτε τις µακαρονάδες.

Το τουρνουά αυτό ήταν ανοιχτό για παίκτες κάθε 
κατηγορίας... Η ΕΟΜ συνέδραµε µε επιδότηση 
ζευγών που είχαν διακριθεί στα Πανελλήνια 
Πρωταθλήµατα και ήταν µέλη των Εθνικών Οµά-
δων και µε τη διάθεση στολής για όλους τους 
συµµετέχοντες, δίνοντας έτσι ένα κίνητρο στους 
παίκτες µας να συµµετάσχουν σε ένα διεθνή δια-
γωνισµό µε µια πολυµελή και αξιοπρεπή παρου-
σία πράγµα που µόνο καλό µπορεί να κάνει στο 
ελληνικό µπριτζ. Ας ελπίσουµε ότι το επόµενο 
πανευρωπαϊκό θα γίνει στην Ελλάδα και η διορ-
γάνωσή του θα είναι τέλεια...

Πάνω: Η Ελληνική αποστολή στο San 
Remo σε βραδινή έξοδο

Αριστερά: Τα µέλη της οµάδας White Blue 1 
βγάζουνε αποτελέσµατα µε αγωνία 



8

Περισσότερο επιτυχηµένη θεωρείται η 
εµφάνιση της Γαλλικής οµάδας η οποία 

σάρωσε τα µετάλλια κατακτώντας το χρυσό 
στους Νέους έως 26 (Juniors) για πρώτη 
φορά από το 1988, το ασηµένιο στις Νεα-
νίδες (στην πρώτη της εµφάνιση σε αυτούς 
τους αγώνες!) και το χάλκινο στους Νέους 
έως 21 (Σχολεία). Η παρουσία της Πολωνίας 
ήταν εξίσου εντυπωσιακή, αφού κατάφερε 
να τερµατίσει στην πρώτη θέση και στους 
Νέους έως 21 και στις Νεανίδες, επαναλαµ-
βάνοντας τον θρίαµβο του 2007 στο Jesolo. 
Τέλος το Ισραήλ πήρε ένα σηµαντικό µερί-
διο της επιτυχίας κερδίζοντας τα ασηµένια 
µετάλλια στους Νέους και των 2 κατηγοριών 
(U-26 και U-21). Στο βάθρο ανέβηκαν επί-
σης η Νορβηγία και η Ολλανδία, τερµατί-
ζοντας τρίτες στους Νέους έως 26 και στις 
Νεανίδες αντίστοιχα. 

Το Πρωτάθληµα, το πρώτο που έγινε ποτέ 
στην Ρουµανία, ήταν άψογα οργανωµένο 
από την Ρουµανική Οµοσπονδία.

Στην πιο σηµαντική διοργάνωση των αγώ-
νων, το Πρωτάθληµα των Νέων έως 26, η 
Νορβηγία πήρε αρχικά το προβάδισµα το 
οποίο και διατήρησε µέχρι και τον 6ο γύρο. 
Στον 7ο γύρο οι Γάλλοι σκαρφάλωσαν στην 
πρώτη θέση και παρέµειναν εκεί µε τους 
υπόλοιπους διεκδικητές να εναλλάσσονται 
στις επόµενες θέσεις, ανάµεσά τους το Ισρα-
ήλ, την Ολλανδία, την Ιταλία, την Γερµανία 
κ.ά. Παρά την πίεση η Γαλλία δεν έπεσε ποτέ 
από την κορυφή, µέχρι και το τέλος των 
αγώνων και στέφθηκε άξια Πρωταθλήτρια 

Ευρώπης, έχοντας συγκεντρώσει 9 VPs πε-
ρισσότερα από το δεύτερο Ισραήλ και 13 
VPs από την Νορβηγία. Αυτές οι 3 χώρες 
µαζί µε τις 3 επόµενες (Ολλανδία, Ιταλία και 
Γερµανία) προκρίθηκαν και θα εκπροσωπή-
σουν την Ευρώπη στο Παγκόσµιο Πρωτά-
θληµα του 2010.

Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε στους Πανευρω-
παϊκούς αγώνες Νέων κάτω των 26 ετών µε 
οµάδα αποτελούµενη από τους Ντίνο ∆οξιά-
δη, Κώστα Κοντοµήτρο, Βασίλη Βρούστη, 
Θανάση ∆αρκαδάκη, Μιχάλη Σοφιό και Αρη 
Αναστασάτο. Μη παίζων αρχηγός ήταν ο Νί-
κος ∆εληµπαλταδάκης. 

∆υστυχώς η εµφάνιση της Εθνικής µας δεν 
επαλήθευσε τις προσδοκίες για µια καλή 
θέση στην πρώτη δεκάδα της τελικής κατά-
ταξης, προσδοκίες που απέρρεαν από το ότι 
η οµάδα µας ήταν αντικειµενικά πολύ ισχυ-
ρή, η ισχυρότερη εδώ και πολλά χρόνια. 

Η Εθνική Νέων κατατάχτηκε τελικά στη 18η 
θέση µεταξύ 23 οµάδων, συγκεντρώνοντας 
329 βαθµούς (µε το BYE), δηλαδή 14,14 VPs 
ανά συνάντηση, µια πολύ φτωχή συγκοµιδή. 
Αναλυτικά η οµάδα µας έφερε 2 ισοπαλίες: 
µε Γαλλία και Ισραήλ, 9 νίκες, µε: Ιρλανδία 
25-2,Τσεχία, Κροατία 20-10, Ολλανδία, Αγ-
γλία 19-11, Πολωνία 18-12, Τουρκία 17-13 
και Φινλανδία, Βέλγιο 16-14 και 11 ήττες µε: 
Ιταλία 4-25, Αυστρία 5-25, ∆ανία, Νορβηγία 
8-22, Λετονία 9-21, Ρουµανία 10-20,  Γερ-
µανία, Σουηδία, Ουγγαρία 13-17 και Ρωσία, 
Βουλγαρία 14-16.

Το 22ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Οµάδων Νέων, το 
οποίο διεξάχθηκε στην Poiana Brasov της Ρουµανίας από 
8 έως 18 Ιουλίου του 2009, ήταν φυσικά πολύ σηµαντικό 
για όλες τις χώρες που συµµετείχαν αλλά πολύ περισσότε-
ρο για Γαλλία, Πολωνία και Ισραήλ οι οποίες κυριάρχησαν 
στους αγώνες, συγκεντρώνοντας τα 7 από τα 9 συνολικά 
µετάλλια.

Πανευρωπαϊκά
πρωταθλήµατα νέων

Η πρωταθλήτρια οµάδα 
Νέων, κάτω των 21 ετών, 
της Πολωνίας

Η πρωταθλήτρια οµάδα Νέων, 
κάτω των 26 ετών, της Γαλλίας

Η εθνική οµάδα Νέων 2009. Από αριστερά: Κ. Κοντοµήτρος, 
Α. ∆αρκαδάκης, Κ. ∆οξιάδης, Μ. Σοφιός, Α. Αναστασάτος, 
Ν. ∆εληµπαλταδάκης (µ.π.α.) και Β. Βρούστης. 
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H 1η  Παγκόσµια Συνεδρία Νέων 
πραγµατοποιήθηκε στην πανε-

πιστηµιούπολη του Yeditepe  στην 
Κωνσταντινούπολη το διάστηµα 15-23 
Αυγούστου του 2009 και περιελάµβανε 
αγώνες ζευγών και οµάδων µε παίκτες 
έως 26 ετών. Καθώς δεν είχαν τεθεί 
περιορισµοί, κάθε χώρα µπορούσε να 
εκπροσωπηθεί µε απεριόριστο αριθµό 
συµµετεχόντων σε εθνικούς ή διεθνείς 
συνδυασµούς. Έλαβαν µέρος παίκτες 
από 28 χώρες οι οποίες αντιπροσώ-
πευαν και τις 8 γεωγραφικές ζώνες της 
Παγκόσµιας Οµοσπονδίας Μπριτζ.
Η ΕΟΜ θεώρησε τους αγώνες αυτούς µια 
καλή ευκαιρία να αποκτήσει εµπειρίες δι-
εθνών αγώνων  µια ευρύτερη οµάδα Νέων 
που συγκεντρώθηκαν και προπονήθηκαν 
από τον περασµένο Απρίλιο. Έτσι στους 
αγώνες συµµετείχαµε τελικά µε 6 ζεύγη 
νέων: Κ. ∆οξιάδης – Κ. Κοντοµήτρος, Α. 
∆αρκαδάκης – Π. Ρούσσος, Α. Αναστασάτος 
– Γ. Γιαννούλης, Μ. Σοφιός – Ι. Οικονοµό-
πουλος, Χ. Καρπουζέλη – Α. Κουγιουµτζή 
και Σ. Τόγιας – Ε. Φωτόπουλος που, ανά δυο, 
σχηµάτισαν 3 οµάδες.   

Στην αφετηρία των αγώνων οµάδων πήραν 
θέση 40 οµάδες από 27 χώρες. Το προκρι-
µατικό στάδιο περιελάµβανε αγώνες Swiss 
µε κύριο στόχο τον τερµατισµό σε µία από 
τις 8 πρώτες θέσεις ώστε να διασφαλιστεί 
το εισιτήριο για το τελικό στάδιο µε ανα-
µετρήσεις knockout. Όσες οµάδες δεν θα 
περνούσαν θα συνέχιζαν µε αγώνες Board-
A-Match.

Μετά από 13 γύρους οι οποίοι διήρκεσαν 
3 ηµέρες τελείωσε το αρχικό στάδιο του 
Swiss µε τις ΗΠΑ να προηγούνται και µε 
Τσεχία-Ιαπωνία, Ολλανδία, Γαλλία, Ελλάδα 
(Κ. ∆οξιάδης, Κ. Κοντοµήτρος, Α. ∆αρκα-
δάκης, Π. Ρούσσος). Πολωνία, Τουρκία και 
Ιταλία να έχουν καταλάβει τις υπόλοιπες 

προνοµιούχες θέσεις της οκτάδας. Στους 
αγώνες knockout που ακολούθησαν οι ΗΠΑ 
κέρδισαν την Ελληνική οµάδα εντελώς ορι-
ακά, µε την διαφορά ενός µόνο IMP, ενώ οι 
Ιταλία, Ολλανδία και Τσεχία-Ιαπωνία κέρ-
δισαν εύκολα τις αντιπάλους τους (Γαλλία, 
Τουρκία και Πολωνία αντίστοιχα). Με τους 
ηττηµένους να συνεχίζουν στους αγώνες 
Board-A-Match οι 4 νικητές έπαιξαν στους 
ηµιτελικούς µε την Ιταλία να βγάζει έξω 
τους Αµερικάνους και την Ιαπωνοτσεχική 
οµάδα να καταφέρνει να βγει νικήτρια σε 
ένα µατς θρίλερ  µε την ελάχιστη δυνατή 
διαφορά του ενός IMP. Στον τελικό η Ιταλία 
άρχισε δυναµικά εδραιώνοντας µία διαφορά 
στην 1η περίοδο και αυξάνοντας την στην 
2η. Παρόλα αυτά η Ιαπωνο-τσεχική οµάδα 
αντεπιτέθηκε γενναία και επιβλήθηκε κατά 
κράτος στην 3η περίοδο ανατρέποντας τα 
προγνωστικά και την διαφορά και κατορ-
θώνοντας να κερδίσει τον τίτλο µε τελικό 
σκορ 95-80.  Σε µατς playoff οι Αµερικάνοι 
κέρδισαν τους Ολλανδούς και κατέλαβαν 
την 3η θέση. 

Οι αγώνες ζευγών προσέλκυσαν την συµ-
µετοχή 94 ζευγών από 28 χώρες. Μετά 
από ένα τριήµερο προκριµατικών αγώνων 
αποφασίστηκαν τα 54 ζεύγη που θα συµ-
µετείχαν στο τελικό στάδιο. Το τελευταίο θα 
πραγµατοποιούταν σε 4 ηµερίδες ενώ στο 
ίδιο διάστηµα όσοι δεν είχαν προκριθεί  θα 
συµµετείχαν σε ξεχωριστό αγώνα ζευγών.

Ο τίτλος του Παγκόσµιου Ζευγών Νέων 
κερδήθηκε από τους Marion Michielsen και 
Tim Verbeek από την Ολλανδία µε µία απί-
στευτη διαφορά. Όχι µόνο κέρδισαν την 1η 
ηµερίδα µε αστρονοµική διαφορά από τους 
υπόλοιπους αλλά και η τελική διαφορά στην 
κατάταξη ήταν 5.5%. Το ασηµένιο µετάλλιο 
πήραν οι A. Krysa και J. Zmuda από την Πο-
λωνία και το χάλκινο οι Γάλλοι A. Labatteux 
και N. Lhuissier.

1st World Youth Congress

Στα χνάρια της µητέρας… Ο Thomas 
Bessis, µέλος της νικήτριας οµάδας κάτω 
των 26 της Γαλλίας, µε την µητέρα του 
Veronique Bessis, πολλές φορές πρωτα-
θλήτριας Ευρώπης και npc της οµάδας 
κάτω των 21 της Γαλλίας

Η πρωταθλήτρια οµάδα 
Νεανίδων της Πολωνίας
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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ... ΑΝ ∆ΕΝ ΧΤΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝ 
∆ΕΝ ΠΑΝΤΡΕΨΕΙΣ... 
Ο Χιώτικος Όµιλος Μπριτζ είναι σε µεγά-
λα κέφια …και είναι λογικό αφού έχει στο 
ενεργητικό του µια ακόµη επιτυχηµένη δι-
οργάνωση. Το περιφερειακό πρωτάθληµα 
Μπριτζ Ανατολικής Ελλάδος και Νήσων, που 
πραγµατοποιήθηκε από τις 19 -23 Ιουνίου 
στο ξενοδοχείο Χανδρής, συγκέντρωσε θε-
τικά σχόλια από 160 αθλητές που ήρθαν 
από την ηπειρωτική (Γιάννενα, Βόλο, Θεσ/κη 
και Αθήνα ) και από την νησιωτική Ελλάδα 
(Κρήτη, Χαλκίδα και Ρόδο). Μεγάλη ήταν η 
συµµετοχή από τους γειτονικούς Οµίλους 
της Λέσβου (20 αθλητές ) και της Σάµου (10 
αθλητές ) . 

Ο λαός µας λέει «Αν δεν παντρέψεις παιδί και 
δεν χτίσεις σπίτι δεν έχεις νοιώσει τα ζόρικα» 
...

Εµείς τέσσερα χρόνια τώρα «χτίζουµε» το 
σπίτι µας, το ΧΟΜ και κάθε χρονιά µε τους νέ-
ους µας αθλητές γίνεται όλο και πιο όµορφο. 
∆ύο φορές την εβδοµάδα 24 µε 30 αθλητές 
συµµετέχουν στις προπονήσεις. Το πενθήµε-
ρο τουρνουά που διοργανώσαµε  ήταν κάτι 
σαν … «γάµος»  και εξηγούµαστε ….

Νύφη… η Χίος µας που ξεδίπλωσε τις οµορ-
φιές της και η καλοσύνη και η φιλοξενία των 
ανθρώπων της κατέκτησε όλους του µπρι-

τζερ που την έβλεπαν για πρώτη φορά.

Καλεσµένοι µας… ήταν οι αθλητές από όλη 
την Ελλάδα που έπρεπε να τους περιποιη-
θούµε.  ∆ιοργανώθηκε δωρεάν µονοήµερη 
εκδροµή µε συνοδεία ξεναγού στον Κάµπο 
και Μαστιχοχώρια µε κατάληξη για µπάνιο 
και φαγητό στα Μαύρα Βόλια. ∆ιοργανώθηκε 
πάρτι στην πισίνα του ξενοδοχείου Χανδρή 
µε δωρεάν φαγητό και µουσική. Μπουφές 
µε καφέ αναψυκτικά και βουτήµατα υπήρχε 
καθ’ όλη την διάρκεια των αγώνων. Κληρώ-
θηκε και ένα τετραήµερο και ένα τριήµερο 
στους συµµετέχοντες για δωρεάν παραµονή 
στο ξενοδοχείο «Χανδρής» της Κέρκυρας. 

Προσκλητήρια µας…. τα φυλλάδια µε το 
πρόγραµµα των αγώνων, οι αφίσες και το 
banner που µε τέχνη έφτιαξε το διαφηµιστι-
κό τµήµα του βιβ/λείου «Πάπυρος».

Κουµπάροι … ήταν οι διαιτητές µας. Ο κος 
Τόγιας ∆ηµήτρης (Αθήνα) και η κα Μπα-
µπούλα Αναστασία (Λέσβο) επέβλεπαν τους 
αγώνες και ευχαριστήθηκαν την διαµονή 
τους στον Αγροτουριστικό Ξενώνα «Αρχο-
ντικό» στον Κάµπο.  

Μποµπονιέρες… ήταν η σακούλα µε τις πα-
ραδοσιακές χιώτικες γεύσεις που προσέφε-
ραν οι επιχειρήσεις Citrus, Άνεµος, Έλµα, Αρ-
τοποιείο Μαϊστράλης, ποτοποιεία Κακίτση 
και έντυπο υλικό από τον Σύνδεσµο Ενοικ/

Περιφερειακό πρωτάθληµα Μπριτζ Ανατο λικής Ελλάδος και Νήσων
Τώρα µπορούµε να ξεφυσήξουµε µε ανακούφιση ... Άλλη µία διοργάνωση που ανέ-
λαβε ο ‘Όµιλος µας  τελείωσε, µε επιτυχία νοµίζουµε. Μπορούν να µας καταλάβουν οι 
υπόλοιποι αθλητές -υπεύθυνοι των περιφερειακών Οµίλων που µέσα στον ελεύθερο 
χρόνο τους τρέχουν, προσπαθούν και αγωνιούν αν αυτά που ετοιµάζουν θα είναι ικα-
νοποιητικά για τους άλλους αθλητές που θα κάνουν ένα ολόκληρο ταξίδι για να τους 
τιµήσουν µε την παρουσία τους και αν θα φτάσουν τα χρήµατα ή θα µπούµε “µέσα “;. 
Αυτοί που ξέρουν διαβάζοντας αυτές τις γραµµές κουνούν το κεφάλι τους µε κατα-
νόηση. Τα έχουν περάσει -και µόλις τα ξεχάσουν- θα τα ξαναπεράσουν. Και εντάξει 
το τουρνουά πήγε καλά, µε τις “παραφωνίες” που πάντα θα υπάρχουν. Ευχαριστήθη-
καν οι χορηγοί µας; Κάναµε ό,τι µπορούσαµε από την µεριά µας να προωθήσουµε το 
αγαπηµένο µας Μπριτζ στην πόλη µας, για να έρθει νέος κόσµος τον Οκτώβρη; Για να 
συνεχίσουµε να υπάρχουµε...   
 Στέλνουµε λοιπόν στον τοπικό τύπο ένα δελτίο τύπου και το “σταυρώνουµε” να κάνει 
την δουλειά του ...
Θα θέλαµε για άλλη µία φορά να ευχαριστήσουµε τους παίκτες που ήρθαν, την ΕΟΜ 
αλλά και την κυρία Κεσίσογλου Θεοδοσία  που ήταν στο πλάι µας για άλλη µια φορά. 
Αυτά θέλαµε να γράψουµε πριν  ξεκινήσετε να διαβάζετε ... το “πόνηµά” µας. 

Ρούσσος Γ Μαµιδάκη Λ 60.38

Πλακίδα Η Ζώτος Λ 57.81

Στελλάκη Ν Καλλιφρονάς Μ 57.43

Ρουµελιώτης Σ Νικολάκης Γ 52.38

Ευτυχιάδης ∆ Πουρλιώτης Γ 52.19

Παπαιωάννου Μ Παπαιωάννου Ι 51,24

Ζεύγη open

Στην γενική κατάταξη της κατηγορίας 1-9 τα 
πρώτα ζεύγη:

Στην γενική κατάταξη της κατηγορίας 1-6 τα 
πρώτα ζεύγη:

Πρινιά Μ Σέγκος Γ 59,09

Παπάζογλου Θ Καζιλάρης Ν 58,57

Ζουλινού Β Μαθιουδάκης Α 56,23

∆εληγιάννη Κ Θεοδωράκη Α 55,19

Γουγούλας Γ Φλώρα Α 54,90

Πρωτόπαπας ∆ Τσιριγώτη Σ 54,77

Ζεύγη 1-9

νων ∆ωµατίων Χίου το γραφείο Τουρισµού 
∆ήµου Χίου και την Νοµαρχιακή Αυτοδ/ση. 
Πολλά ήταν τα έπαθλα που µοιράστηκαν 
στους νικητές ..

Στην γενική κατάταξη της κατηγορίας ΟΠΕΝ  
τα πρώτα ζεύγη:
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 Η µαθητική οµάδα του ΧΟΜ (Στρουµπάκης 
- Μπαχάς - Πιπινιάς - Λαβίδα) κατέκτησε την 
αντίστοιχη διάκριση.

1η Οµάδα 1-6 πάλι ο ΧΟΜ  µε τους Ελευθερί-
ου Χαβιάρα, Ρικανιάδη, Ταναϊνη και Παϊδα.

Όλα αυτά όµως είχαν και το κόστος τους… 
Ποιός  «πλήρωσε την νύφη»;  Στο πλευρό 
µας στάθηκαν αρωγοί ο Ν.Α.Ο. Χίου  και ο 
∆ήµος Χίου   και χορηγοί  οι χιώτες επιχει-
ρηµατίες που αγκάλιασαν για ακόµη µια 
φορά τη διοργάνωση µας: Super Market 

Περιφερειακό πρωτάθληµα Μπριτζ Ανατο λικής Ελλάδος και Νήσων

Σγούτας Γ Καββαδάς Α 64,63

Λαβίδα Μ Πιπίνιας Ε 60,94

Ελευθερίου Μ Χαβιάρα Π 59,78

Χαροκόπου Λ Καντζίκη Κ 58,95

Παπαντίνοφ Ν Κράµερ- Χοκ Μ 57,08

Χατζηπαύλου Ε Πανούσου Μ 54,77

Ζεύγη 1-6

το µαθητικό έπαθλο κατέκτησαν οι  ΜΠΑΧΑΣ  
- ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΗΣ.

   

1-16 

Μαµιδάκη Λ
Ρούσσος Γ
Ζώτος Λ
Πλακίδα Η

112,0

Μπαµπούλα Α
∆ιαµαντίδης Ν
Σκορδοµπέκης Α
Μαρσώνης Π

88,0

Αντωνίου Α.
Καλογεράς Μ
Πρινιά Μ
Σέγκος Γ

69,0

Στις οµάδες 1-9  οι τρεις πρώτες θέσεις

1-9

Χαραλαµπίδου Σ
Παυλογιάννης Ν
Παπανδρέου Μ
Παυλινέρης Γ

123,0

Αρµάδα Α
Καλιάλη Χ
Αρµενάκας Π
Χωλίδης ∆

107,0

Γουγούλας Γ
Μαλακού Μ
Κρυσταλλίδης Ν
Στυλιανίδου Μ

99,0

ΧΑΡΑ, Αρτοποιείο ΜΑÏΣΤΡΑΛΗ, SATVA café,  
κρεοπωλείο ΠΟΥΛΑΚΗ, Υ∆ΡΩ, WIND,  γλυ-
κά ΣΑΡΑΝΤΗ,  FORKY’S ιχθυοκαλλιέργειες, 
KANARIS TOURS, αναψυκτήριο ΚΗΠΟΣ, 
ΑΠΛΩ café, Super Market KEY FOOD, εστια-
τόριο Τα 3 ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ, οπτικά ΜΠΑΤΣΗΣ, 
TRAVELSHOP, Ξενώνα «ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ», εστια-
τόριο ΤΟ ΚΑΡΑΦΑΚΙ.

 Τους ευχαριστούµε θερµά όλους.

Από το ∆.Σ του ΧΟΜ

Στις οµάδες ΟΠΕΝ  οι τρείς πρώτες θέσεις: 

1
2

3

1
2

3

Πάνω:
Η νικήτρια οµάδα του 1-9 µε τον πρόεδρο του ΧΟΜ
Γ. Σέγκο στο µέσον. Από αριστερά: Γ. Παυλινέρης,
Μ. Παπανδρέου, Ν. Παυλογιάννης, Σ. Χαραλαµπίδου.

Αριστερά πάνω:
Οι νικητές των ζευγών 1-6 Γ. Σγούτας, Α. Καββαδάς.  

Αριστερά κάτω:
Οι νικητές των ζευγών και οµάδων όπεν
Λ. Μαµιδάκη, Γ. Ρούσσος. 



Φέτος οι ηµεροµηνίες διεξαγωγής πήγαν µια 
εβδοµάδα πίσω καθώς αµέσως µετά την 

ολοκλήρωση του φεστιβάλ επρόκειτο να αρχίσει, 
στο Sao Paolo της Βραζιλίας, το 39ο Παγκόσµιο 
πρωτάθληµα. Αυτός ήταν και ο λόγος που οι αγώ-
νες στερήθηκαν της συµµετοχής µερικών σπου-
δαίων ονοµάτων, όπως ο Zia Mahmood, ενώ οι 
Fantoni – Nunes αγωνίστηκαν τόσο στα ζεύγη 
όσο και στις οµάδες, σαν ζεύγος. 

Όπως και πέρυσι το Φεστιβάλ διοργανώθηκε στη 
Ρόδο, στο 5 αστέρων ξενοδοχείο Imperial, στην 
Ιαλυσό. 96 ζεύγη, κυρίως από Ελλάδα, Ιταλία και 
πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής συµµετείχαν 
στον τριήµερο αγώνα ζευγών όπεν που ξεκίνησε 
την διοργάνωση.  

Την 1η ηµέρα του αγώνα ζευγών επικεφαλής 
τέθηκαν οι Aluf – Kokten από την Τουρκία µπρο-
στά από τους Fantoni – Nunes. Στην τρίτη θέση, 
σε ισοβαθµία, οι Βαγιανός  - Προυκάκης και οι 
Bietkmink – Stenger.  

Την 2η ηµέρα το ζεύγος Καραµανλή - Καρα-
µανλής πέτυχε επίδοση, 68,81% και πέρασε 
επικεφαλής στη γενική κατάταξη και µάλιστα 
µε 2% διαφορά, 4% ουσιαστικά αφού ήταν επί 
2 ηµερίδων. Στη 2η θέση της συγκεντρωτικής οι 
Aluf – Kokten ενώ ακολουθούσαν οι Chammaa 
– Cheikh και Fantoni – Nunes.

Όπως ήταν φυσικό όλα κρίθηκαν την τρίτη µέρα 
του αγώνα όπου οι Fantoni – Nunes πέτυχαν 
67,96% και επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορί 
που είχαν de facto στο ξεκίνηµα, κατακτώντας 
την πρώτη θέση. ∆εύτεροι στην τελική κατάταξη 
οι Aluf – Kokten  και τρίτοι -και βέβαια πρώτοι 
Έλληνες- οι Καραµανλή – Καραµανλής. Την 3η 
ηµερίδα πάντως κέρδισαν οι Βαγιανού – Κυρια-
κίδου, πετυχαίνοντας την καλύτερη επίδοση του 
τουρνουά 71,71% περνώντας τους Ροδίτες ∆α-
νελλάκη – Ράµµο που έφεραν... «µόνο» 70,54%!

Πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι ο Fulvio Fantoni 
πρόσφερε το σηµαντικό χρηµατικό έπαθλο που 
κέρδισε για να βραβευτούν περισσότερα ζεύγη 
νικητών.

Τα έξι πρώτα ζεύγη της τελικής κατάταξης:

Οι αγώνες ολοκληρώθηκαν όπως πάντα µε το 
τουρνουά οµάδων Swiss  όπου, όπως αναφέρα-
µε, πρώτευσε και µάλιστα µε µεγάλη διαφορά, 
η οµάδα του F. Fantoni αποτελούµενη από 4 
Ιταλούς και τον Κ. Φασουλάκη.  ∆εύτερη µια 
οµάδα Νέων από το Ισραήλ που προηγουµένως 
είχε συµµετάσχει και στο Πανευρωπαϊκό Νέων 
ενώ στην τρίτη θέση τερµάτισε µια οµάδα από το 

∆ΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

 

Για τέταρτη συνεχόµενη χρονιά έγινε φέτος, από 17 έως 
23 Αυγούστου, το ∆ιεθνές Φεστιβάλ «Ελληνικά Νησιά» 
που είναι το µεγαλύτερο του είδους που διεξάγεται στην 
Ελλάδα. Το Φεστιβάλ είναι µια διοργάνωση της “Fulvio 
Fantoni Bridge Vacations” υπό την αιγίδα και υποστήριξη 
της ΕΟΜ και µε χορηγό τον Hassib Sabbagh.  

Fantoni F Nunes A 64,32

Aluf S Kokten N 62,87

Καραµανλή Α Καραµανλής Ν 61,12

Βρούστης Β Σαπουνάκης Α 60,40

Έιντι Μ Duboin G 60,26

Βαγιανού Μ Κυριακίδου Α 59,78

Ζεύγη 1-16

Ο αγώνας µικτών ζευγών που ακολούθησε έγινε 
σε 2 ηµερίδες µε συµµετοχή 76 ζευγών. Εδώ 
διακρίθηκαν σχεδόν εξ ολοκλήρου ξένα ζεύγη 
και ο πρώτος ελληνικός συνδυασµός στην τελική 
κατάταξη ήταν οι Ε. Μπίκα – Β. Βρούστης που 
τερµάτισαν 6οι .  Ο F. Fantoni πρώτευσε και στον 
αγώνα αυτό (και αργότερα στις οµάδες Swiss, πε-
τυχαίνοντας το απόλυτο, 3 στα 3!) µε την ιταλίδα 
συµβία του Ι. Riolo. Στη 2η θέση της γενικής ένα 
ζεύγος από την Πολωνία και στην τρίτη θέση από 
το Λίβανο. 

Τα έξι πρώτα ζεύγη της τελικής κατάταξης:

Fantoni F Riolo I 63,14

Kalita J Grabowska E 62,76

Chkaibane M Hamdane N 61,63

Ramadan Y Traboulsi S 59,71

Erbil E Sgolombi A 59,46

Βρούστης Β Μπίκα Ε 59,25

Μεικτό

Λίβανο. Συµµετείχαν συνολικά 38 οµάδες ενώ ο 
αγώνας έγινε σε 7 γύρους. 

Οι τρεις πρώτες οµάδες της τελικής κατάταξης:

Fulvio Fantoni: τα κέρδισε φέτος όλα!

Τους αγώνες διαιτήτευσαν µε επιτυχία οι Ν. Κη-
πουρός, ∆. Τόγιας και Γ. Μεσθενέας. Εξαιρετική 
ήταν η δουλειά που έκανε ο Φώτης Σκουλαρίκης, 
ο οποίος επιµελήθηκε τα Bulletin των αγώνων.  
Από εκεί πήραµε τις φωτογραφίες των αγώνων 
ενώ στα επόµενα τεύχη θα αναδηµοσιεύσουµε, 
µε την άδειά του φυσικά, επιλεγµένες διανοµές. 

Το 4ο Φεστιβάλ «Ελληνικά Νησιά» ολοκληρώθη-
κε όπως πάντα µε το Γκαλά και την απονοµή των 
πλούσιων επάθλων στους νικητές. 

1-16
Fantoni F
Nunes C
Biondo B
Delle V
Φασουλάκης Κ

147,0

Birmn A
Tarnovsky B
Argelazi E
Schwartz R
Gertner G
Fisher L

136,0

Zein A
Chaker N
Zamarsioun S
Trapolsi S

133,0

1

2

3



 Εξασκηθείτε στην αγορά
Η σύµβαση Drury εφαρµόζεται µόνο µετά 

από άνοιγµα σε µαζέρ υπόσχεται πάντα 
3φυλλο τουλ. φιτ και είναι χρήσιµη, απλή και 
εύχρηστη. 
Στο προηγούµενο τεύχος είδαµε τις επαναδη-
λώσεις του ανοίξαντα µετά από 2& Drury. Ο 
απαντών (αυτός που έκανε Drury) συνεχίζει 
την αγορά ως εξής:
Α)  εάν ο ανοίξας δείξει ότι δεν έχει κανονικό 

άνοιγµα ο απαντών πασάρει ή επαναφέρει 
οικονοµικά στο µαζέρ (στην περίπτωση 
της αγοράς 1#-2&*-2$). 

Β)  εάν ο ανοίξας απαντήσει 2^ (δηλ. ότι έχει 
κανονικό άνοιγµα και άνω) ο απαντών:

- επαναφέρει στο µαζέρ µε µίνιµουµ 
-  αγοράζει 2$ µε 4φυλλο ή 5φυλλο κούπα 

(σε άνοιγµα 1#)
-  αγοράζει 2ΧΑ ή 3 στο µαζέρ ή ένα νέο καλό 

χρώµα στο επίπεδο 3 µε προτασιακές  αξίες
- αγοράζει µανς στο µαζέρ ή στα ΧΑ (στη δεύ-

τερη περίπτωση, προφανώς, ζητάει επιλογή 
µανς)
-  κάνει διπλό πήδηµα σε ένα σόλο ή σικάν (µε 

αξίες για µανς)
Γ) εάν ο ανοίξας απαντήσει κάτι άλλο, ο απα-
ντών αγοράζει ανάλογα µε τα παραπάνω 

# K73
$ 864
^ A1085
& Q83

1.
# Q97
$ 85
^ KJ32
& KQ94

2.
# 1087
$ AQ4
^ Q103
& K942

3.

# K96
$ KJ975
^ Q54
& 43

4.
# A105
$ KJ6
^ Q96432
& 4

6.
# QJ7
$ 86
^ AKJ32
& 765

5.

Λουκάς Ζώτος
H Σύµβαση DRURY  (2)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Μετά από 1# άνοιγµα του συντρόφου 
(τρίτης θέσης), 2& Drury από εµάς και 2^ 
απάντηση του ανοίξαντα (που δείχνει τουλ. 
κανονικό άνοιγµα), τι αγοράζουµε µε τα πα-
ρακάτω χέρια;

Ο πολλάκις Παγκόσµιος πρωταθλητής G. Duboin 
(πρώτος από αριστερά) µετείχε στους αγώνες µε 
συµπαίκτη τον M. Eidi

Οι Άννυ και Νίκος Καραµανλής εντυπωσίασαν 
στους αγώνες ζευγών

Οι δεύτεροι νικητές του αγώνα ζευ-
γών Τούρκοι S. Aluf – N. Kokten 

Ενδο – ιταλική µονοµαχία: Fantoni-Nunes ενα-
ντίον Primavera-Tescan

Οι περσινοί νικητές Α. Σαπουνάκης – Β. Βρούστης 
τερµάτισαν φέτος στην 4η θέση

Finally we meet
again

It is already the fourth time we meet in theGreek Islands festival, which is again held in thebeautiful island of Rhodes. Old friends frommany countries met once again, and new friendshad the opportunity to feel the calm and wormatmosphere that made the three previous eventsthe success it was.
Yesterday saw the start of the first “bridge”event of this festival, the Open Pairs, with theparticipation of 96 pairs. Among them we cansee a pair that would be in the “pre-game fa-vorites” for any bridge event of the world: Fan-toni-Nunes from Italy, just a few days before theystart their battles in the World Bridge Champi-onships in Sao Paolo. They started their eventwith a very respectable 2nd place in the first ses-sion, behind the Turkish pair of Aluf-Kokten,while the 3rd place was captured by Bietkmink-Stenger.

Issue No. 1

Tuesday, 18 August 2009

Today’s Programme

15.00 Bridge Lessons
17.00 Open Pairs, 2nd Session
21.30 Friendly Night Tournament

Λύσεις των ασκήσεων στη σελίδα 23
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Οι φετινοί αγώνες έγιναν στο Sao Paolo 
της Βραζιλίας, µε συµµετοχή, σε κάθε 

κατηγορία αντίστοιχα, των καλυτέρων 22 
οµάδων από τις 8 ζώνες της Παγκόσµιας 
Οµοσπονδίας. 
Το σύστηµα των αγώνων προέβλεπε ένα 
προκριµατικό στάδιο 21 γύρων των 16 δι-
ανοµών, RR (όλοι εναντίον όλων) και στη 
συνέχεια νοκ-αουτ αγώνες των 8 πρώτων 
οµάδων (96 διανοµές για προηµιτελικό, ηµι-
τελικό και 128 για τον τελικό, µε carry-over 
από το RR  σε κάθε συνάντηση). Επιπλέον 
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ήταν ότι οι νοκ-
άουτ αγώνες δεν ήταν προκαθορισµένοι, 
αλλά οι οµάδες στις θέσεις 1, 2 και 3 του RR 
διάλεγαν µε τη σειρά τους αντιπάλους από 
τις θέσεις 5-8, ενώ ο πρώτος του RR διάλεγε 
και τον αντίπαλο που θα διασταυρωνόταν 
στον ηµιτελικό. Όλα αυτά δηµιούργησαν 
από την αρχή ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για κάθε συνάντηση, αφού όλοι επεδίωκαν 
όχι µόνο την πρόκριση αλλά και καλύτερη 
θέση στην κατάταξη του RR και καλύτερα 
αποτελέσµατα µε τις πιθανές στη συνέχεια 
ανταγωνίστριες οµάδες.
Χάρη στη σύγχρονη τεχνολογία, οι αγώνες 
µεταδίδονταν καθηµερινά ζωντανά στο 
διαδίκτυο. Έτσι, όλοι όσοι τα παλιά χρόνια 
περιµέναµε µε λαχτάρα τα τεύχη του Bridge 
World για να διαβάσουµε λεπτοµέρειες 
αγώνων ή,  πολλές φορές, για να µάθουµε 
αποτελέσµατα, είχαµε τώρα την ευκαιρία 
να παρακολουθούµε, µέσω του ΒΒΟ, µπριτζ 
πολύ υψηλού επιπέδου, συνοδευόµενο µά-
λιστα από σχόλια ικανότατων σχολιαστών.
Φυσιολογικά το µεγαλύτερο ενδιαφέρον 
εστιάστηκε στο Bermuda Bowl, όπου συµ-
µετείχαν όλα τα µεγάλα ονόµατα του σύγ-
χρονου µπριτζ. Πρωταγωνίστρια στο  RR 
αναδείχτηκε η Ευρώπη, αφού και οι 6 οµά-
δες της πήραν την πρόκριση, συνοδευόµε-
νες από Κίνα και ΗΠΑ2 (οι ΗΠΑ συµµετείχαν 

µε 2 οµάδες). Με βάση τη στρατηγική που 
αναφέραµε πιο πάνω, η Ιταλία, που ήταν 
πρώτη στο RR, διάλεξε σαν αντίπαλό της 
τη Ρωσία, η δεύτερη και κάτοχος του τίτλου 
Νορβηγία την Κίνα, η Βουλγαρία την Γερµα-
νία και έµειναν οι ΗΠΑ µε την Ολλανδία, στο 
θεωρητικά πιο αµφίρροπο µατς µιας 8άδας, 
που µπορούσε να έχει οποιαδήποτε εξέλιξη. 
Το ξεκίνηµα ήταν συναρπαστικό αφού, θεω-
ρώντας ίσως ότι βρίσκονται σε παιχνίδι πα-
γκόσµιας οικονοµίας, ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, και 
Γερµανία πήραν προβάδισµα µετά το 2ο από 
τα 6 σετ του προηµιτελικού. Οι µάχες συνεχί-
στηκαν αµφίρροπες µέχρι και το 5ο σετ, στο 
τέλος του οποίου φάνηκαν να ξεκαθαρίζουν 
οι νικητές. Ιταλία, Κίνα, Βουλγαρία και ΗΠΑ 
είχαν κατορθώσει να χτίσουν µια διαφορά 40 
περίπου ΙΜΡs η καθεµία και να είναι κοντά 
στην πρόκριση. Κι αν Ιταλία και Βουλγαρία 
δεν δυσκολεύτηκαν τελικά γι’ αυτήν, ιδιαί-
τερες συγκινήσεις σε όσους παρακολουθού-
σαν ζωντανά στο ΒΒΟ προσέφεραν οι άλλοι 
δύο αγώνες. Οι Νορβηγοί, µε µια επική, θα 
χαρακτηρίζαµε, ανατροπή, κάλυψαν τα 50 
ΙΜΡs διαφορά σε 14 διανοµές, για να προη-
γηθούν µε 2,5 ΙΜΡs και µε τους Κινέζους να 
ξανανατρέπουν την κατάσταση στην προτε-
λευταία διανοµή και να χαµογελούν τελικά 
µε 197-194,5 ΙΜΡs.  Κάτι αντίστοιχο συνέβη 
και στον άλλο αγώνα, όπου οι ΗΠΑ κατάφε-
ραν τελικά να επιβιώσουν µε 214-200, αφού 
οι Meckstroth-Rodwell είχαν ένα καταπλη-
κτικό ηµίχρονο και κατάφεραν να καλύψουν 
τα όποια προβλήµατα φάνηκε να δηµιουρ-
γεί η κούραση στον 70χρονο Hamman που 
έπαιζε µε τον Zia. Το τρίτο ζευγάρι της οµά-
δας Nickell-Katz, είχε µικρότερη συµµετοχή 
καθώς δηµιουργήθηκε µετά τον Ιούνιο. 
Όπως είναι σε πολλούς γνωστό, η πρόκριση 
της οµάδας αυτής, σε δεύτερο στάδιο σαν 
ΗΠΑ2, συνοδεύτηκε από το τραγικό γεγονός 
του θανάτου του D. Freeman. Ο Freeman 

(συµπαίκτης του Nickell) έπαθε παγκρεατί-
τιδα κατά τη διάρκεια του τελευταίου αγώ-
να επιλογής, µεταφέρθηκε σε νοσοκοµείο, 
αλλά, δυστυχώς, έχασε τη µάχη για τη ζωή 
µερικές µέρες αργότερα. Ιταλία-Βουλγαρία 
λοιπόν και ΗΠΑ-Κίνα. Μήπως ξαναγυρίζου-
µε σε εποχές Blue-team;  (συνεχίζεται)
Το πιο θεαµατικό αλλά και πιο καθοριστικό 
σετ του προηµιτελικού ήταν το 5ο (προτε-
λευταίο). Όλες οι διανοµές ήταν συναρπα-
στικές, µε αλλεπάλληλες µανς και σλεµ, που 
δηµιουργούσαν εντυπωσιακές διαφορές 
στα σκορ. Το µεγαλύτερο σηµειώθηκε στον 
αγώνα Βουλγαρία- Γερµανία, 59-60 ΙΜΡs, 
στις 14 πρώτες διανοµές. Ανάµεσα σε αυτές 
ήταν και η παρακάτω:

Στις 4# των Γερµανών ο Νότος βγήκε το 
σόλο καρό και η ^Q του µορ (∆ύση) κέρ-
δισε την πρώτη λεβέ. Ο εκτελεστής έπαιξε 
&Α και µικρό σπαθί, που ο Βορράς έκοψε 
µε τον Βαλέ του και ο εκτελεστής µε την 
Ντάµα. Ακολούθησε πίκα προς τον Άσο, 
άλλο ένα σπαθί κοφτό, ο Ρήγας πίκα και 
το #9 για το #10 του Νότου, που γύρισε 
κούπα. Ο εκτελεστής κέρδισε µε τον $Α 
και έδιωξε την άλλη κούπα του στο µετρα-
ρισµένο σπαθί. Όµως ο Νότος έκοψε µε το 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 2009 (1)
Αλέκος Αθανασιάδης

Η µεγαλύτερη διεθνής διοργάνωση του 2009 (όπως άλλωστε και 
κάθε µονής χρονιάς) είναι αναµφισβήτητα το Παγκόσµιο Πρωτά-
θληµα οµάδων, που διεξάγεται σε τρεις κατηγορίες: Όπεν (Bermuda 
Bowl),  Γυναικών (Venice Cup) και Seniors (D’ Orsi Bowl). 

# J7 
$ KQ109 
^ K109843
& J

# A
$ A4
^ QJ
& A10987652

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# KQ9865
$ 72
^ A752
& Q

# 10432
$ J8653
^ 6
& K43

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος

πάσο

1& 1^ 1# πάσο

3& πάσο 3^ κοντρ

πάσο πάσο ρεκόντρ πάσο

4& πάσο 4# Όλοιο πάσο

Smirnof Karakolev
Piekavek

Danailov
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τελευταίο του ατού και, καθώς υπήρχαν 2 
χανόµενα καρά, το συµβόλαιο µπήκε µία 
µέσα. Είχατε πολλές φορές την εφιαλτική 
εµπειρία οι αντίπαλοι σας να αγοράζουν και 
να πραγµατοποιούν σλεµ, στο ίδιο χρώµα 
που εσείς δεν καταφέρατε να βγάλετε µανς;

Στο άλλο τραπέζι, όπου οι Βούλγαροι έπαι-
ζαν precision, κάτι δεν πήγε καλά στη συ-
νεννόηση τους µε αποτέλεσµα να φθάσουν 
στο επίπεδο 6. Όµως το 3$ ήταν transfer 
και εκτελεστής έγινε τώρα η ∆ύση. Ο Βορ-
ράς βγήκε φυσιολογικά µε τον $Κ, που ο 
εκτελεστής κέρδισε µε τον $Α του για να 
συνεχίσει µε την ^Q. Αν ο Βορράς δεν σκέ-
παζε, το σλεµ θα έπεφτε, αλλά ο Elinescu 
σκέπασε και ο εκτελεστής βρέθηκε εκεί που 
ήθελε, για να υποβάλει στο ίδιο τεστ και τον 
Wladow, παίζοντας την &Q. Η εγχείρηση 
ήταν και αυτή τη φορά πετυχηµένη. Καθώς 
o Wladow σκέπασε µε τον Ρήγα, έπεσε ο 
ξερός Βαλές του Βορρά και ακολούθησε ένα 
“αθώο” &5 (θυµηθείτε ότι εκτελεστής ήταν 
η ∆ύση). Αυτή ήταν και η τελευταία ευκαιρία 
για τους αµυνόµενους να ρίξουν το σλεµ. 
Όταν ο Βορράς ξεσκάρταρε, ο εκτελεστής 
έδιωξε την κούπα της Ανατολής και συνέχισε 
µε τον Άσο ατού, κούπα κοφτή, Ρήγα πίκα, 
Ντάµα και πίκα για το 10 του Νότου. Ο Βαλές 
καρό ήταν η επικοινωνία για τα µετραρισµέ-
να σπαθιά και 17 ΙΜΡs για την Βουλγαρία. 
Αυτή ήταν η αρχή του τέλους για τους Γερ-
µανούς, που ξαναβρέθηκαν πίσω στο σκορ, 
ενώ µόλις είχαν ανατρέψει µια διαφορά 30 
ΙΜΡs.  Το χειρότερο γι΄ αυτούς ήταν ότι η 
διανοµή αυτή τους επηρέασε ψυχολογικά, 
µε αποτέλεσµα να χάσουν πολλά ΙΜΡs στις 
επόµενες διανοµές του σετ και, ουσιαστικά, 
και τον αγώνα.

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος

πάσο

2& 2^ 3$ πάσο

3# πάσο 4^ πάσο

4$ πάσο 4# πάσο

5& πάσο 6# Όλοι πάσο

Karaivanof
Elinescu

Trendafilov
Wladow

Μαριάννα Κορώνη – Βασίλης Βιρβιδάκης

Συνεχίζοντας την περιληπτική αναφορά 
µας στη µέθοδο διδασκαλίας του  µίνι-

µπριτζ παραθέτουµε δύο επιπλέον δείγµα-
τα κειµένου από το υλικό του µαθητή. Στο 
14ο µάθηµα εισάγεται η έννοια του συνα-
γωνισµού και παρουσιάζεται η ιεραρχία των 
χρωµάτων:

Mini BridgeMini Bridge

Εκτός από την προσπάθεια που θα γίνει 
από την ΕΟΜ να ξεκινήσει η διδασκαλία 
του µίνι-µπριτζ στα σχολεία µε την έναρ-
ξη της φετινής σχολικής χρονιάς έχουµε 
την πρόθεση να ξεκινήσουµε από τον 
Οκτώβρη, στα εντευκτήρια των ΟΑΜ – ΛΕ 
στο Μαρούσι, ή και σε άλλους Οµίλους 
εφόσον υπάρχει µεγάλη ζήτηση, µαθή-
µατα σε παιδιά ηλικίας 9-15 ετών, σε ώρα 
Παρασκευής ή Σαββατοκύριακου που θα 
εξυπηρετεί τους περισσότερους. Ελπίζου-
µε ότι σύντοµα θα δούµε και στην Ελλάδα 
εικόνες όπως αυτές στην παρακάτω φω-
τογραφία από σχολεία της Γαλλίας και ότι 
σε κάποια από τις προσεχείς διεθνείς δι-
οργανώσεις θα συµµετάσχει και ελληνική 
σχολική οµάδα.

Πληροφορίες για τα µαθήµατα
µίνι-µπριτζ, Μαριάννα Κορώνη:
2108020519, 6932947768
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Περιφερειακό Πρωτάθληµα
∆υτικής Ελλάδας 2009
Εφέτος ήταν η σειρά του Πατραϊκού οµί-
λου αγωνιστικού Μπριτζ να διοργανώσει 
το  Περιφερειακό Πρωτάθληµα ∆υτικής 
Ελλάδος και τα κατάφερε πολύ καλά, 
καθώς η οι αγώνες, ζεύγη τριών ηµερί-
δων που έγιναν από 12 έως 14 Ιουνίου, 
συγκέντρωσαν πλήθος συµµετοχών από 
Πάτρα, Αθήνα αλλά και από άλλα µέρη της 
Ελλάδας. 
Στην επιτυχία της διοργάνωσης συνετέλεσαν 
βέβαια πολλοί παράγοντες, όπως οι ηµεροµη-
νίες διεξαγωγής, που ήταν στο ξεκίνηµα του 
καλοκαιριού, η επιλογή της τοποθεσίας –Ψαθό-
πυργος Αχαΐας-  που ήταν σε ιδανική απόσταση 
από Αθήνα και Πάτρα, η στήριξη της ΕΟΜ και οι 
σηµαντικότατες προσπάθειες που κατέβαλλαν 
τα µέλη του ΠΟΑΜ µε επικεφαλής τον Πρόεδρό 
τους  Θόδωρο Παπαγεωργίου. 
Το λυπηρότατο γεγονός του θανάτου του Θάνου 
Καπαγιαννίδη, την προηγούµενη της έναρξης 
των αγώνων ήταν το µόνο που σκίασε τους 
αγώνες και µείωσε την συµµετοχή. Αρκετοί 
από τους συµµετέχοντες πάντως ταξίδευσαν το 
Σάββατο το µεσηµέρι στην Αθήνα για να παρευ-
ρεθούν στη κηδεία.  
Το πρωτάθληµα χωρίστηκε σε 3 ενότητες κατη-
γοριών: όπεν, 1-9 και 1-6 µε συµµετοχή 38, 16 
και 23 ζευγών αντίστοιχα. 
Στην κατηγορία όπεν επικεφαλής βρέθηκε την 
1η ηµερίδα το ζεύγος Λ. Μαµιδάκη – Α. Κυρι-
ακίδου µε το φανταστικό 69,36%, ακολουθού-
µενο από τους Α. Βελώνη – Ι. Παπακονδύλη και 
τους Πατρινούς Ι. Σπάχο – ∆. Βασιλακόπουλο. 
Στις δυο επόµενες ηµερίδες πρώτευσαν οι Μ. 
Βαγιανού – Γ. Βαγιανός γεγονός όµως που στά-
θηκε ικανό να τους δώσει µόνο την 2η θέση της 
γενικής κατάταξης. Την πρώτη θέση κατάκτησε 
το ζεύγος Βελώνη  - Παπακονδύλης, που είχε 
σταθερά πολύ καλή παρουσία και τις 3 µέρες 
της διοργάνωσης. Στο χάλκινο µετάλλιο τερµά-
τισαν οι Μαµιδάκη – Κυριακίδου. Οι 6 πρώτοι 
της τελικής κατάταξης:

Παρόµοια εξέλιξη είχε και ο αγώνας στην κατη-
γορία 1-9. Οι Ε. Κάραλη – Γ. Κάραλης κέρδισαν 
την 1η ηµερίδα, ακολουθούµενοι από τους ∆. 
Άνθη – Σ. Βούλγαρη και Λ. Φικιώρη – Α. Μοίρα. 
Εδώ, επίσης, τις 2 επόµενες ηµερίδες πρώτευσε 
το ίδιο ζεύγος, Κ. Ανθόπουλος  - Σ. Γασπαρινά-
τος, από την Πάτρα, που επίσης, όπως και στο 
όπεν,Πα κατατάχτηκε τελικά στην 2η θέση της 
γενικής. Πρώτοι οι Άνθης – Βούλγαρης, από την 
Κέρκυρα  και στην τρίτη θέση της γενικής κατά-
ταξης οι Μοίρα – Φικιώρη, από την Αθήνα. Τα 6 
πρώτα ζεύγη της τελικής κατάταξης:

Βελώνη Α Παπακονδύλης Ι 60.73

Βαγιανός Γ Βαγιανού Μ 60.00

Μαµιδάκη Λ Κυριακίδου Α 58.72

∆ιαλυνάς Α ∆ιαλυνάς Μ 57.59

Γκουγιάννος ∆ Γεωργίου Κω 56.84

Χατζηδάκης Ε Σαπουνάκης Α 55.52

1-16
Στο 1-6 οι Πατρινοί Β. Τηλεµάχου – Κ. Καρα-
πάνος πέτυχαν την 2η ηµερίδα το υψηλότερο 
ποσοστό των αγώνων, 71,96%(!), γεγονός που 
στάθηκε ικανό να τους δώσει και την πρώτη θέση 
της γενικής κατάταξης, µε αρκετή διαφορά από 
τους 2ους Γ. Βούρδογλου – Α. Λύτρα, από την 
Αθήνα και τους 3ους Κ. Παντελή – ∆. ∆εµέστιχα, 
από την Πάτρα.  Την πρώτη ηµερίδα κέρδισαν 
οι Π. Αναγνωστάκη – Β. Σπηλιοπούλου και την 
τρίτη ηµερίδα οι Αι. Οικονόµου – Ε. Μακρή.  Τα 
6 πρώτα ζεύγη της τελικής κατάταξης:

Άνθης ∆ Βούλγαρης Σ. 60.73

Ανθόπουλος Κ Γασπαρινάτος Σ 60.00

Φικιώρη Λ  Μοίρα Α 58.72

Κάραλη Ε Κάραλης Γ 57.59

Παπαγεωργίου Σπ Καραµάνος Α 56.84

Νικολόπουλος Π Οικονόµου Ανδ 55.52

1-9

Οι πρώτοι νικητές του αγώνα όπεν Α. Παπακον-
δύλης – Α. Βελώνη µε τον πρόεδρο του ΑΟΜ Σ. 
Μποµπολάκη (2ος από αριστερά) και τον πρόε-
δρο του ΠΟΑΜ (3ος από αριστερά)

Οι πρώτοι νικητές του αγώνα 1-9  ∆. Άνθης - Σ.Βούλγα-
ρης µε τον πρόεδρο του Πειθ. Συµβουλίου Η. Στεφανό-
πουλο (3ος από αριστερά) και τον πρόεδρο του ΠΟΑΜ 

Οι πρώτοι νικητές του αγώνα 1-6  Β. Τηλεµάχου – Κ. 
Καραπάνος µε τον πρόεδρο του ΠΟΑΜ και την ειδική 
γραµµατέα της ΕΟΜ Μ. Πανουτσακοπούλου
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πρωταθλητές Γιώργος Ρούσσος

52Άµυνα για

# J1052
$ Q32
^ 54
& AJ84

∆ 
Β

 
Ν

 Α

# A4
$ K10954
^ 1098
& K63

Στο µπριτζ η ρήση των προγόνων µας «θαρσείν χρει» βρίσκει την πλήρη της δικαίωση. 
Είναι αξιοπερίεργο πόσο συχνά τολµηρές ενέργειες οδηγούν σε µεγάλα αποτελέσµατα, 
είτε γιατί τα φύλλα είναι µοιρασµένα περίεργα είτε γιατί οι αντίπαλοι δεν µπορούν να 
πιστέψουν τόση θρασύτητα και σου πουλάνε συνεχώς µπάζες. Φυσικά το πότε και πόσο 
είναι ζήτηµα judgment.

Όλοι δεύτερη και ο αριστερά σου Βορράς 
ανοίγει πρώτος µε 1^.  Ο σύντροφος 

παρεµβάλλεται µε 2#, 6φυλλο χρώµα, 
κάτω από άνοιγµα, κοντρ νέγκατιβ ο Νότος 
και εσύ κρατώντας: #J1052, $Q32, ^54 
και &ΑJ84 δηλώνεις 4# για να δεις τον 
Β να βγάζει απνευστί την αγορά των 5^. 
Πόσα καρά έχει άραγε ο Β;
Ο σύντροφος επιτίθεται µε το &2 και κα-
τεβαίνει ο µορ:

# 7
$ A86
^ AKQJ632
& 105

# J1052
$ Q32
^ 54
& AJ84

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# KQ9843
$ J7
^ 7
& Q972

# A6
$ K10954
^ 1098
& K63

Στο &3 του µορ βάζεις τον &J που κρατά-
ει. Κάνε άµυνα.
Ας οργανώσουµε την σκέψη µας, κυρίως 
γύρω από τις κατανοµές µια και οι πόντοι 
είναι γνωστοί. Ο  σύντροφος κρατάει 6 
χαρτιά στις πίκες και Βαλέ 2φυλλο στις 
κούπες. Γιατί 2φυλλο κούπα; Γιατί αν είχε 
3φυλλο, ο εκτελεστής παίζοντας Α, Κ και 
λιµό κοφτό µετράρει όλη την σωλήνα τις 
κούπες και η άµυνα δεν έχει καµιά τύχη. Το 
ίδιο αν ο σύντροφος έχει σόλο ή δεν έχει 
τον Βαλέ. Θα βρεθεί η Ντάµα σου, ιδίως 
µετά την αντάµ και την αγορά της Α.  Αν 

λοιπόν η Α έχει 6-2 στα µαζέρ ο εκτελεστής 
έχει 1-3. Πόσα  καρά έχει ο Βορράς;  Αν έχει 
6, ο σύντροφος βγήκε από Ντάµα 3φυλλη, 
αν έχει 7 ο σύντροφος βγήκε από Ντάµα 
4φυλλη. Αλλά για στάσου, µε 6φυλλο καρό 
ο ανοίξας έχει έξι χανόµενες. Πως φαντά-
στηκε τέσσερις κοπερτούρες µε το κοντρ 
νέγκατιβ του Νότου, ιδίως όταν πεναλιζά-
ροντάς σε στις 4#  παίρνει 500 ή µάλλον 
800, µε το 3φυλλο &10 που µάλλον κρα-
τάει; Αλλά και ο σύντροφος, ευκολότερα 
θα αγόραζε όπως αγόρασε µε κατανοµή 
6-2-1-4, που πάει µόνο 200, παρά µε 6-2-
2-3. Με αυτές τις σκέψεις αποφασίζεις να 
ποντάρεις τα λεφτά σου πως ο εκτελεστής 
έχει καλό judgment και είναι 7φυλλος στα 
ατού οπότε η κατανοµή των φύλλων έχει 
όπως πιο κάτω.
Κρύψε την συνέχεια του άρθρου.

Τώρα που έχεις πλήρη εικόνα της διανο-
µής ποιο φύλλο βάζεις κάτω στην δεύτερη 
λεβέ;  

Την $Q!!!
Πρέπει πάση θυσία να φύγει από τον µορ ο 
καταραµένος $Κ.
Είπαµε για να παίζεις µεγάλη άµυνα πρέπει 
πρώτα να είσαι µεγάλος εκτελεστής. Ας 
υποθέσουµε πως γυρίζεις παθητικά πίκα. 
Ο εκτελεστής τραβάει και τα 7 καρά για να 
µείνει στο χέρι του µε $Α86 και το &10 
και στον µορ µε Κx, Kx. Τι κρατάς εσύ ; 
Αν χαλάσεις την 3φυλλη $Q, πέφτει αυ-
λαία. Αν ξεράνεις τον &Α ο εκτελεστής 
παίζει σπαθί και κατεβαίνει µε τον $Κ να 
απολαύσει τον &Κ. Αν όµως έχεις παίξει 
κούπα και έχει φύγει ο Κ του µορ, τα τέσ-
σερα τελευταία χαρτιά σου θα είναι &Α8 
και δυο λιµά κούπα ενώ ο µορ θα κρατάει 
#Α, $x, &K8. Όταν ο εκτελεστής πάει 
στον µορ µε τον  #Α,  ξεραίνεις τον &Α, 
µια και δεν υπάρχει πια κατέβασµα και ο 
εκτελεστής πρέπει να βρει τον $J.

Όλα αυτά βέβαια αν παίζεις οµάδες ή ενα-
ντίον του µέσου όρου. Αν παίζεις ζεύγη, 
τραβάς τον &Α, που µπορεί να χάνεται, 
και βάζεις τα χαρτιά στην θήκη αρκού-
µενος σε µείον 600 µια και πετάξατε τους 
αντιπάλους έξω από  τα 3ΝΤ+1 -630 ή 4$ 
-620 ή -650.                         

εσύ
µορ



18

Υποχρεωτικά
και µη falsecarding email: llurk@hol.gr

 Κερδίζοντας µε µεγαλύτερο ονέρ στην τέταρτη θέσηΓιώργος Κλείτσας

Μερικές φορές ο καλύτερος ορισµός είναι το πα-
ράδειγµα.  

# J752
$ AKJ82
^ J93
& 6

# 1043
$ Q94
^ AQ
& Q10843

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# Q96
$ 1053
^ 652
& J752

# AK8
$ 76
^ K10874
& AK9

Ο Νότος παίζει 3ΧΑ και η ∆ύση βγαίνει σπαθί. Ο 
εκτελεστής πιάνει το βαλέ της Ανατολής µε το ρήγα 
και παίζει κούπα στον άσσο για να δοκιµάσει την 
εµπάσα της ντάµας καρό αφήνοντας να τρέξει το 
εννέα καρό απ’ το µορ. Αν η ∆ύση πάρει µηχανικά 
µε τη ντάµα καρό και καθαρίσει τα σπαθιά, ο Νό-
τος, µην έχοντας άλλη ελπίδα θα παίξει για ντάµα 
τρίφυλλη κούπα στα αριστερά του και θα βγάλει το 
συµβόλαιό του µε πέντε λεβέ από κούπα και δύο 
ασσορηγάδες στα µαύρα χρώµατα. Εποµένως  ένας 
καλός αµυντικός στη θέση της ∆ύσης θα πάρει µε 
τον άσσο [falsecarding] και θα καθαρίσει τα σπα-
θιά. Τώρα ο Νότος αποκτά έναν εναλλακτικό τρόπο 
να βγάλει το συµβόλαιό του: του αρκεί να είναι στα 
δεξιά του η ντάµα καρό, ενώ αν πάει από κούπες 
δεν θέλει µόνο τη ντάµα κούπα στην εµπάσα, αλλά 
και το χρώµα µοιρασµένο 3-3. Ακόµα κι ένας πολύ 
καλός εκτελεστής δεν έχει λόγο να µην κατεβεί στο 
µορ µε το ρήγα κούπα και να παίξει µε σιγουριά 
[σχετική] το βαλέ καρό, αφήνοντάς τον να τρέξει, 
προς έκπληξή του, για τη ντάµα και το δύο µέσα. Η 
επόµενη διανοµή είναι λίγο πιο περίπλοκη και είναι 
από αυτές που εκ πρώτης όψεως δεν παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού το συµβόλαιο φαίνεται 
να βγαίνει όπως στέκουν τα φύλλα.

Ο Νότος εκτελεί µε τράνσφερ 4#, έχοντας ανοίξει 
1ΧΑ και η ∆ύση βγαίνει τη ντάµα σπαθί. Ο Νότος 
φαίνεται να χάνει δύο από πίκα και ένα καρό, αφού, 
όπως και να παίξει τα καρά, θα χάσει µόνο µία λεβέ 
στο χρώµα [το τρίτο καρό φεύγει στην τρίτη µεγάλη 
κούπα] - δεν έχει να µαντέψει δεδοµένου ότι και η 
ντάµα και ο άσσος καρό είναι στην Ανατολή. Ο Πρω-
ταθλητής Κόσµου όµως Mike Passell, κρατώντας 
τα φύλλα της Ανατολής, είχε άλλη γνώµη. Όταν 
ο εκτελεστής πήρε την αντάµ µε τον άσσο σπαθί 
και έπαιξε πίκα στο βαλέ, κέρδισε µε τον άσσο και 
όχι µε τη ντάµα, που θα περίµενε κάποιος θεατής. 
Στη συνέχεια έπαιξε τον άσσο καρό, στον οποίο ο 
συµπαίκτης του John Mohan συνεργαζόµενος, 
έβαλε ένα ενθαρρυντικό φύλλο. Ο Passell συνέχι-
σε µε το 5 καρό το οποίο ο εκτελεστής πήρε µε το 
ρήγα, πιστεύοντας ότι η ντάµα ατού είναι στη ∆ύση 
κι έτσι, αφού πάρει τα ατού, θα προλάβει να πετά-
ξει το τρίτο καρό στις κούπες και θα βγάλει και µια 
άνω. Θεωρητικά, έχοντας πάρει το ρήγα καρό στο 
δεύτερο γύρο καρό, µπορούσε να βγάλει ακόµα το 
συµβόλαιό του αν έπαιζε τρεις γύρους κούπα προ-
τού συνεχίσει µε ατού. Ήταν όµως τόσο σίγουρος 
που έκανε αµέσως την εµπάσα ατού και φυσικά ο 
Passell πήρε τη ντάµα και εισέπραξε και τη ντάµα 
καρό βάζοντας µέσα το συµβόλαιο. Κάποιες φορές, 
σε αγώνες ζευγών, η άµυνα εκµεταλλεύεται την 
απληστία του εκτελεστή.   

# KJ10975
$ 84
^ J108
& K4

# 32
$ 1062
^ 932
& QJ987

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# AQ6
$ J975
^ AQ5
& 1032

# 84
$ AKQ3
^ K764
& A65

# K7
$ Q52
^ KJ10974
& 102

# 10432
$ J94
^ 5
& QJ985

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# QJ9
$ 10873
^ AQ8
& 643

# A865
$ AK6
^ 632
& AK7

θα µάθει τα κακά µαντάτα και θα αφήσει έξω το 
γύρισµα σπαθί της Ανατολής. Αν όµως η Ανατολή 
πάρει το πρώτο καρό µε τον άσσο (!), ίσως ο Νότος 
να προσπαθήσει για δώδεκα λεβέ κερδίζοντας αµέ-
σως το γύρισµα σπαθί της Ανατολής και παίζοντας 
καρό µε την ψευδή προσδοκία να είναι η ντάµα 
καρό στην εµπάσα. Με αυτή την εκτέλεση θα κάνει 
µόνο οκτώ λεβέ [ένα καρό, δύο σπαθιά, τρεις κού-
πες και δύο πίκες].    
 Πάλι σε αγώνες ζευγών, ο Νότος παίζει 5$, µετά 
από παρεµβολή µπαράζ της ∆ύσης µε 4^.  

Μετά από αδύνατο άνοιγµα 2^ του Βορά, ο Νότος 
παίζει 3ΧΑ µε αντάµ  τη ντάµα σπαθί από τη ∆ύση. 
Ο εκτελεστής κερδίζει την αντάµ και παίζει καρό 
στο βαλέ. Αν η Ανατολή κερδίσει µε τη ντάµα, ο 
εκτελεστής θα αφήσει έξω το δεύτερο σπαθί και 
θα πάρει το τρίτο, ώστε, όταν η Ανατολή πάρει τον 
άσσο καρό, να µην έχει άλλο σπαθί να γυρίσει. Έτσι 
ο Νότος θα πραγµατοποιήσει δέκα λεβέ. Το ίδιο θα 
συµβεί και αν η Ανατολή κάνει duck το βαλέ καρό 
- όταν ο Νότος ξαναπαίξει καρό απ’ το χέρι του 

# Q543
$ KJ64
^ A
& KJ109

# 1097
$ σικάν
^ QJ1097642
& 52

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# KJ86
$ 532
^ 53
& AQ64

# A2
$ AQ10987
^ K8
& 873

Ο Νότος κερδίζει την αντάµ της ντάµας καρό και µα-
ζεύει τα ατού σε τρεις γύρους. Στη συνέχεια παίζει 
σπαθί στο εννέα. Η Ανατολή, από τα µέχρι στιγµής 
παιγµένα φύλλα αλλά και το γεγονός ότι ο Νότος 
άνοιξε µια κούπα, µετράει έντεκα λεβέ στον εκτε-
λεστή [έξι από κούπα, τον άσσο πίκα, δύο από καρό 
και δύο από σπαθί, όταν θα έχει πάρει τη ντάµα και 
τον άσσο σπαθί] και σκέφτεται ότι µόνο αν πάρει 
µε τον άσσο [falsecarding] και όχι µε τη ντάµα, 
και γυρίσει πίκα, υπάρχει περίπτωση να µπει µέσα 
ο εκτελεστής, στην  προσπάθειά του να βγάλει έξι 
κούπες. Αν η Ανατολή πάρει την πρώτη λεβέ σπαθί 
µε τη ντάµα και γυρίσει πίκα, ο εκτελεστής δεν έχει 
άλλη επιλογή απ’ το να αφήσει έξω - αν όµως πάρει 
την πρώτη λεβέ σπαθί µε τον άσσο και γυρίσει πίκα, 
ο Νότος πολύ πιθανόν να πάρει τον άσσο, νοµίζο-
ντας ότι η πίκα του θα φύγει στο τέταρτο καλό σπα-
θί, µετά την υποτιθέµενη επιτυχηµένη εµπάσα της 
ντάµας σπαθί. Σε αγώνες  οµάδων, το falsecarding 
της Ανατολής έχει ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας, 
αφού τώρα, στο γύρισµα πίκα, ο εκτελεστής έχει 
παιχνίδι ασφαλείας για να βγάλει το συµβόλαιό του, 
παίζοντας µικρή πίκα. Παρά ταύτα, η Ανατολή δεν 
χάνει τίποτα να το επιχειρήσει.   
Αρκετά συχνά ο εκτελεστής κρατάει σ’ ένα χρώµα 
σόλο για KJ10(x)... και σκοπός του είναι, είτε να το 
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µαιτράρει [µε τη βοήθεια ruffing finesse ενδεχο-
µένως], είτε να κάνει κάποιου είδους crossruff, είτε 
κάποιο συνδυασµό των δύο ανάλογα µε την εξέλιξη 
του παιχνιδιού. Ο αµυνόµενος που κρατάει AQ(x)...
πίσω από το KJ10(x)... πολλές φορές έχει την ευκαι-
ρία για ένα κλασικό falsecard. Ας δούµε δύο τέτοιες 
περιπτώσεις:

# Q4
$ KJ1093
^ Q86
& A32

# 92
$ 864
^ J1075
& J764

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# J3
$ AQ75
^ AK42
& K105

# AK108765
$ 2
^ 93
& Q98

ριού του], το οποίο κερδίζει η Ανατολή µε τον άσσο 
(!) και παίζει ατού. Τώρα, αν ο εκτελεστής είναι αρ-
κετά καλός ώστε να λάβει υπ’ όψη του την περίπτω-
ση falsecarding, η καλύτερη εκτέλεση είναι  ruffing 
finesse παίζοντας για τη ντάµα στα δεξιά του. Αν 
όµως παρασυρθεί από το παίξιµο της Ανατολής 
και προσπαθήσει να ρίξει την υποθετική τρίφυλλη 
ντάµα της ∆ύσης [η έλλειψη επαρκούς αριθµού κα-
τεβασµάτων στο µορ του επιτρέπει να κόψει µόνο 
µία κούπα στο χέρι του], θα µπει µέσα. Αυτό το χέρι 
θα µπορούσε να συµπεριληφθεί και στο προ τετρα-
µήνου άρθρο µας “Παίζοντας το φύλλο που είναι 
γνωστό”, αφού χωρίς τον άσσο κούπα δεν ‘βγαίνει’ 
το άνοιγµα ένα χωρίς ατού της Ανατολής.  

# KQ104
$ 5
^ KJ1093
& K86

# 852
$ QJ1092
^ 64
& 1073

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# 63
$ K3
^ AQ752
& 9542

# AJ97
$ A8764
^ 8
& AQJ

Εδώ ο Νότος παίζει 6# έχοντας δείξει στην αγορά 
σόλο καρό. Ο εκτελεστής κερδίζει την αντάµ της 
ντάµας κούπα και παίζει το οκτώ καρό, το οποίο 
αφήνει να τρέξει. Η Ανατολή παίρνει µε τον άσσο (!) 
και γυρίζει το ρήγα κούπα για να κόψει ο µορ. Πι-
στεύοντας ότι η ντάµα καρό είναι στη ∆ύση, ο εκτε-
λεστής σκέφτεται ότι αν περάσουν δύο γύροι σπαθί 
θα βγάλει το συµβόλαιο µε crossruff. Παίζει λοιπόν 
σπαθί στον άσσο και σπαθί στο ρήγα, ξεσκαρτάρει 
το τρίτο σπαθί του στο ρήγα καρό και κόβει καρό 
στο χέρι του µε το επτά ατού. Η ∆ύση, προς µεγάλη 
του έκπληξη συρκουπάρει µε το οκτώ πίκα και το 
συµβόλαιο µπαίνει µέσα. Η διανοµή είναι από αγώ-
νες ζευγών και σε όσα τραπέζια η Ανατολή πήρε το 
πρώτο καρό µε τη ντάµα, όποιο από τα δύο λογικά 
πλάνα και αν ακολούθησε ο Νότος, έβγαλε το συµ-
βόλαιο: είτε µαζεύοντας όλα τα ατού, αν έγινε αντάµ 
και γύρισµα ατού, παίζοντας για τον άσσο καρό στα 
δεξιά του [ruffing finesse], είτε ρισκάροντας τρεις 
γύρους σπαθί και στη συνέχεια crossruff, αν έγινε 
άλλη αντάµ. 

Μετά από άνοιγµα 1ΧΑ της Ανατολής [15-17 π.] ο 
Νότος καταλήγει να παίζει 4# µε αντάµ το βαλέ 
καρό από τη ∆ύση. Ο Νότος κόβει το τρίτο καρό  και 
εµπασάρει το 9 κούπα [χρειάζεται να µετράρει δύο 
κούπες για να διώξει τα χανόµενα σπαθιά του χε-

ÉóôïñéêÝò ¢ìõíåò
Η διανοµή που περιγράφεται παίχθηκε στο 
35ο Bermuda Bowl το οποίο διεξάχθηκε στο 
Παρίσι το 2001. Ο αγώνας ήταν ανάµεσα στις 
οµάδες  ΗΠΑ (1) και Ιαπωνίας:

# KQJ1098
$ 942
^ K
& A43

# 2
$ AQ1065
^ AQ875
& J6

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# 7
$ KJ873
^ 1062
& KQ105

# A6543
$ -
^ J943
& 9872

Στο ανοιχτό δωµάτιο η Ανατολή άνοιξε 2$ δίνο-
ντας την ευκαιρία στην ∆ύση να δυσκολέψει πολύ 
την κατάσταση για τον Βορρά. Αντί για αυτό η συ-
νέχεια ήταν µία απλή ερωτηµατική αγορά, οπότε 
ήταν πλέον εύκολο για τον Freeman να περιγράψει 
το χέρι του αγοράζοντας 3# και επιτρέποντας στον 
άξονά του να συναγωνιστεί µέχρι τέλους, σπρώχνο-
ντας τους αντιπάλους στις 6$ όπου και κόντραραν. 
Το -2 έγραψε 300 για τους Αµερικάνους.
Στο κλειστό δωµάτιο η εξέλιξη της αγοράς ήταν 
αρκετά διαφορετική, µε το τελικό συµβόλαιο να 
διαµορφώνεται στις 5# κοντρέ.
Η Ανατολή βγήκε κούπα και ο εκτελεστής έκοψε 
και έπαιξε καρό. Η ∆ύση κέρδισε µε τον ^Α και 
έπαιξε σπαθί. Ο εκτελεστής κέρδισε µε τον &Α, 
τράβηξε έναν γύρο ατού από το χέρι του και έκοψε 
διαδοχικά κούπα και µικρό καρό σκοπεύοντας να 
συνεχίσει κόβοντας την τελευταία κούπα του χεριού 

του. Η κρίσιµη στιγµή είχε έρθει. Ο Paul Soloway, 
παίζοντας ως Ανατολή, είδε ότι ο εκτελεστής είχε 
αρκετές εισόδους ώστε να µετράρει το ^9 παί-
ζοντας τον Βαλέ να τρέξει και ήταν πολύ πιθανόν, 
λόγω της αγοράς, να µαντέψει σωστά το χρώµα. 
Όταν αισθάνεστε ότι ο εκτελεστής βρίσκεται στον 
σωστό δρόµο, ίσως είναι απαραίτητες κάποιες 
απελπισµένες ενέργειες ώστε να προσπαθήσετε να 
τον αποπροσανατολίσετε.
Στον 2ο γύρο καρό ο Soloway έπαιξε το ̂ 10! Μπο-
ρείτε να δείτε πώς επέδρασε αυτό στον εκτελεστή; 
Η Ανατολή ήταν µαρκαρισµένη µε τουλάχιστον 3 
καρά. Γιατί έπεσε το ^10; Η απάντηση φαινόταν 
προφανής: Ο Soloway κράταγε αρχικά ^Q10x! 
Οπότε ο εκτελεστής έπαιξε το ^9 στον επόµενο 
γύρο και όταν ο Hamman  έβαλε µικρό καρό, έκο-
ψε περιµένοντας να δει την ^Q να πέφτει. Όταν 
αντί για αυτό είδε µικρό φύλλο, κατάλαβε ότι είχε 
ξεγελαστεί αλλά ήταν πλέον πολύ αργά. Σε λίγες 
λεβέ ο Soloway έγραφε το +200 για τον άξονά του 
προσφέροντας ένα swing 11 IMPs στην οµάδα του.

∆ύση Βορράς Ανατολή Νότος

2$ πάσο

2NT 3# πάσο 4#

5$ πάσο πάσο 5#

6^ πάσο 6$ πάσο

πάσο κόντρ Όλοι πάσο

Paul Soloway

Hanayama
Freeman

Hirata Nickell

ανοιχτό δωµάτιο

ανοιχτό δωµάτιο
∆ύση Βορράς Ανατολή Νότος

πάσο πάσο

1$ 1# 4$ 4#

5^ πάσο 5$ 5#
πάσο πάσο κόντρ Όλοι πάσο

Hamman
Takano

Soloway
Shimizu
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¸íáò ðáíïýñãïò áíôßðáëïò
του ∆ηµήτρη Ναθαναήλ

Είναι  οργανωτικά δύσκολο να υπάρχει 
επάρκεια σειράς διανοµών (προµοιρα-

σµένων) ώστε να παίζονται ταυτόχρονα οι 
ίδιες διανοµές στους αγώνες  οµάδων Swiss, 
και να µη διαφέρουν µεταξύ τους στις συ-
ναντήσεις, ενός ιδιαίτερα µεγάλου αριθµού 
οµάδων. Έτσι η παρούσα διανοµή παίχθηκε 
στο φετινό Φεστιβάλ Μπριτζ, στην Ρόδο, 
µόνο από µία ιδιαίτερα αδύνατη Ιταλική 
οµάδα, που όµως περιελάµβανε έναν ιδιαί-
τερα πανούργο αντίπαλο.
Στη ζώνη εµείς και στην πράσινη οι αντίπα-
λοί µας, είδα τον συµπαίκτη µου στο Νότο, 
και µετά από πάσο του αντιπάλου στην 
Ανατολή, να ανοίγει τις αγορές µε 1$. Ακο-
λούθησε µια παρεµβολή 2^ από την ∆ύση 
και άρχισα να εξετάζω ποια απάντηση στο 
άνοιγµα του συµπαίκτη έπρεπε να προτιµή-
σω µε τα παρακάτω φύλλα:
# Q1098    $ Axx       ^ -     & KQ10932
Μετά από σύντοµη σκέψη προτίµησα ένα 
NEGATIVE DOUBLE, για να περιγράψω το 
τετράφυλλο πίκα και να κρατήσω τις αγορές 
χαµηλά.
Η πασαρισµένη Ανατολή στα αριστερά µου 
µας “έφαγε” πολύ αγοραστικό χώρο πηδώ-

ντας στα 4^ πράγµα που δεν εµπόδισε τον 
σύντροφο µου να δηλώσει 4#, δείχνοντας 
το τετράφυλλο φιτ.
Η ∆ύση συνέχισε τις συναγωνιστικές αγορές 
µε τη δήλωση 5^. Θεώρησα ότι η πλέον πε-
ριγραφική αγορά ήταν το 5$ που δήλωσα  
καθώς θεώρησα ότι οι εναλλακτικές 6& ή 
6^ θα προβληµάτιζαν τον συµπαίκτη.
Απτόητη η Ανατολή συνέχισε µε 6^, για να 
ακούσω τον συµπαίκτη να λέει 6$.
Φαντάζεσθε την έκπληξη µου όταν η ∆ύση 
είπε κοντρ στο προτεινόµενο σλεµ.
Ιδού οι αγορές µέχρι το σηµείο αυτό:
Οµάδες- ΒΝ στην δεύτερη

Εσείς τι θα κάνατε στη θέση µου;
Τι µπορεί να έχει ο αντίπαλος στη ∆ύση για 
να δηλώνει κοντρ σε ένα συµβόλαιο που 
µπορεί να βρεθεί να παίζει σιρκοντρέ ή να 
το διορθώσουν σε ένα καλύτερο;
Απλή η απάντηση: Ι∆ΙΟΦΥΙΑ!.....
Ιδού η πλήρης διανοµή:

# Q1098 
$ A87 
^ -
& KQ10932

# A
$ 432
^ KQ106532
& 54

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# 7643
$ J
^ J9874
& 876

# KJ52
$ KQ10932
^ A
& AJ

∆ύση Βορράς Ανατολή Νότος
πάσο 1$

2^ κόντρ 4^ 4#

5^ 5$ 6^ 6$
κοντρ ;

Αµφιταλαντεύτηκα για πολύ ώρα µεταξύ του 
πάσο, ενός επιθετικού σιρκόντρ, αλλά τελικά 
προτίµησα την ασφάλεια και δήλωσα απλά 
6#, που ήταν και το τελικό συµβόλαιο. 

Στον άξονα Β/Ν βγαίνουν πάντα, χωρίς κα-
µία δυσκολία, 6$ και 6ΧΑ (τουλάχιστον!...) 
αλλά ∆ΕΝ βγαίνουν ποτέ οι 6 ΠΙΚΕΣ µε την 
έξοδο του $3 που έκανε ο Ιταλός στο τρα-
πέζι µου!...

Οµάδες. ΒΝ στη δεύτερη  
Μοίρασε ο Νότος

Οµάδες. Όλοι στη δεύτερη  
Μοίρασε ο Βορράς

Νότος ∆ύση Βορράς Ανατολή

1^ Κόντρ

σιρκόντρ 1# πάσο πάσο

3ΧΑ Όλοι πάσο

Αντάµ: # J Αντάµ: ^7

Το συµβόλαιο δεν φαίνεται να έχει πρό-
βληµα αν τα ατού είναι µοιρασµένα 3-3. 
Τι γίνεται όµως αν αυτά είναι µοιρασµένα 
4-2 (ή χειρότερα) όπως είναι και το πιθα-
νότερο;

Η ∆ύση κάνει έξοδο το #J. Κάντε το πλάνο 
σας, εξετάζοντας και τη δυσµενή περίπτωση 
που τα σπαθιά είναι µοιρασµένα 4-1 στους 
αντίπαλους.

Νότος ∆ύση Βορράς Ανατολή

1$ πάσο 1# πάσο

2$ πάσο 2ΧΑ πάσο

4$ Όλοι πάσο

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
2ο (***)

Εξασκηθείτε στην εκτέλεση
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
1ο (**)

      Οι λύσεις στη σελίδα 23

# 75
$ A62
^ AJ1097
& KJ6

∆ 
Β

 
Ν

 Α

# AQ
$ K73
^ Q84
& Q7543

# Κ873
$ 4
^ Κ652
& Α1065

∆ 
Β

 
Ν

 Α

# Α42
$ ΚQJ652
^ A43
& 7
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¸íáò ðáíïýñãïò áíôßðáëïò Για επίδοξους πρωταθλητές
Του Γιώργου Κότση

# AKJ10
$ 43
^ 2
& AKJ1032

# 9532
$ Q1082
^ K1095
& 6

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# 64
$ A765
^ AJ43
& 987

# Q87
$ KJ9
^ Q876
& Q54

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΤΡΑΡΕΤΕ ΜΑΚΡΥ ΧΡΩΜΑ
Μερικές βοήθειες

1.  Όταν σχεδιάζετε να µετράρετε µακρύ 
χρώµα µετρήστε πόσες εισόδους (entries) 
έχετε στο χέρι µε το µακρύ χρώµα προτού 
να παίξτε στην πρώτη λεβέ γιατί µπορεί να 
χρειαστείτε ένα µικρό χαρτί από το χέρι για 
να κατεβείτε στον µορ ή ακόµα µπορεί να 
χρειαστεί να ξεµπλοκάρετε το χρώµα. 

2.  Όταν θέλετε να παίξετε το µακρύ χρώµα 
του µορ και δεν έχετε κατεβάσµατα (εισό-
δους) στον µορ, πάντα νά ελέγχετε αν το 
χρώµα είναι µπλοκαρισµένο ή µήπως µε 
απρόσεκτο παίξιµο το µπλοκάρετε. 

3.  Όταν προσπαθείτε να µετράρετε το µακρύ 
χρώµα του µορ, χρησιµοποιήστε πρώτα τα 
κατεβάσµατα στον µορ στα ατού. 

4.  Το µακρύ χρώµα σχεδόν πάντα προξενεί 
προβλήµατα σκαρταρίσµατος στους αµυ-
νοµένους, προσοχή όµως µην δηµιουργή-
σει το ίδιο πρόβληµα και σε σας. 

5.  Σε ΧΑ. Μετρήστε πόσες λεβέ χρειάζεστε στο 
µακρύ χρώµα για να βγάλετε το συµβόλαιό 
σας και µετά σκεφθείτε τον καλύτερο τρό-
πο να κάνετε τις λεβέ που θέλετε. Π.χ. αν 
έχετε ένα 6-φυλλο χρώµα και χρειάζεστε 
µόνο 4 λεβέ για να βγάλετε το συµβόλαιό 
σας, προσέξτε µήπως, όταν προσπαθήστε 
να κάνετε 5 λεβέ, µπείτε µέσα. 

Μερικά παραδείγµατα

1.  Αxxxx - x: Αν σας χρειάζεται µία δεύτερη 
λεβέ στο χρώµα αυτό, το χρώµα σπάει 4-3 
και έχετε αρκετές εισόδους στο χέρι µε το 
µακρύ χρώµα, µπορείτε να µετράρετε το 
τελευταίο λιµό κόβοντας 3 φορές. 

2. Αxxxx - xx: Αν το χρώµα σπάει 3-3, µπο-
ρείτε να κάνετε 3 λεβέ, αν όµως σπάει 4-2 θα 
κάνετε µόνο δυο. Αν έχετε πολλές εισόδους 
στο χέρι µε το µακρύ χρώµα δεν πειράζει πως 
θα το παίξετε. Αν το χρώµα σπάει 3-3 και έχε-
τε µόνο άλλη µία είσοδο στο µακρύ χέρι εκτός 
από τον Α του χρώµατος, τότε πρέπει να ξε-
κινήσετε παίζοντας µικρό και από τα 2 χέρια. 
Μετά πιάστε τον Α και κόψτε ένα λιµό, οπότε 

µε µοίρασµα 3-3 το χρώµα θα µετραριστεί 
και τώρα µπορείτε να πάτε στο χέρι αυτό µε 
την µία είσοδο που έχετε. Αν είχατε ξεκινήσει 
µε τον Α στην πρώτη λεβέ, θα θέλατε 2 εισό-
δους. Το ίδιο πρόβληµα είναι αν το χρώµα 
σπάει 4-2. Ξεκινώντας µε τον Άσσο θέλετε 3 
εισόδους ενώ ξεκινώντας µε λιµό και από τα 
δύο χέρια χρειάζεστε µόνο 2 εισόδους για να 
κάνετε 4 λεβέ. 

3. AJxxx - xx :    παίξτε όπως το 2. 

4. Αxxxxx - x: Αν το χρώµα σπάει 3-3, θέλε-
τε άλλες 2 εισόδους για να κάνετε 4 λεβέ. Αν 
σπάει 4•2 χρειάζεστε άλλες 3 εισόδους (εκτός 
από τον Α του χρώµατος) για να κάνετε 3 
λεβέ. 

5. AKJ532 - 7: Αν έχετε µόνο µια είσοδο στο 
χέρι µε το µακρύ χρώµα, παίξτε Α,Κ και λιµό 
κοφτό (όχι εµπάς της Ντάµας). 

6. ΑΚxxx - xx : Αν δεν έχετε είσοδο στο χέρι 
µε το µακρύ χρώµα, στην πρώτη λεβέ παίξτε 
µικρό και από τα 2 χέρια, ευχόµενος ότι το 
χρώµα σπάει 3-3. 

ΑΜΥΝΑ:
ΓΙΑΤΙ ΑΝΑΠΟ∆ΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ;
 Αντάµ: $2

Η Α παίρνει τον $Α. Τι πρέπει να παίξει;;

Σκεφτείτε, πριν δείτε παρακάτω.
Η Α βλέπει ότι ο Ν έχει τρεις κούπες µεγαλύτε-
ρες του 7 (11-2 = 9). Βλέπει έξι: 3,4,5,6,7,Α. 
Άρα λείπουν KQJ1098, µοιρασµένα στους Ν-∆ 
3-3. Αν η ∆ έχει ΚJ9, ότι  και να γυρίσει η Α, 
οι Α-∆ θα κάνουν τέσσερις από κούπα και τον 
^Α, αν και εφ’ όσον η ∆, αφού πάρει τις κού-
πες, γυρίσει καρό. ∆εν ξέρω τι είδους ένδειξη 
πρέπει να κάνει η Α, στο γύρισµα της στην ∆, 
για να της παίξει αυτή καρό. Αλλά µάλλον η ∆ 
θα γυρίσει καρό έτσι και αλλιώς. 

Η Α επίσης βλέπει ότι αν η ∆ δεν έχει τον 
$Κ, το συµβόλαιο δεν πέφτει, διότι οι δύο 
Ντάµες, πίκα  και σπαθί, δεν ωφελούν αν τις 
έχει η ∆ύση. Στην περίπτωση αυτή η µόνη της 
ελπίδα να ρίξει το συµβόλαιο είναι να έχει η ∆ 
τέσσερα γερά καρά µε τον ̂ Κ. Τρία  δεν φτά-
νουν και πέντε δεν έχει, διότι τότε θα έβγαινε 
καρό.          

Η Α βλέπει 16 πόντους στον Β. Η ίδια έχει 9. 
Ο Ν πρέπει να έχει 10 διότι αγόρασε 2 φορές 
ΧΑ. Άρα η ∆ έχει 5. (το µέτρηµα των πόντων 
στα ΧΑ συνήθως είναι πιο εύκολο από ότι σε 
χρώµα, διότι στο χρώµα υπάρχουν και πόντοι 
κατανοµής). Άρα η ∆ έχει το πολύ έναν Ρήγα. 
Ποιόν ;;

 Αποφασίζει λοιπόν, πολύ σωστά, να παίξει 
πρώτα τον ^Α για να δει τι ένδειξη θα του 
κάνει η ∆. Αν η ένδειξή της ∆ είναι αρνητική, 
θα συνεχίσει µε κούπα ελπίζοντας ότι η ∆ έχει 
KJ9. Η ∆, χαρούµενη που βλέπει τον ^Α, παί-
ζει το 9 -µεγάλο θέλω. Πανευτυχής η Α παίζει 
τον ^J. Ο Ν, πανευτυχής και αυτός, σκεπάζει 
το ^J µε την Q (για να κάνει το ^8 της και να 
βγάλει το συµβόλαιο). Με την σειρά της τώρα 
πανευτυχής η ∆ παίρνει τα ^Κ και ^10 και 
οι Α-∆ αλληλοσυγχαίρονται που, παρ’ όλο τον 
κολοσσό που έχει ο µορ, κράτησαν το συµβό-
λαιο στο book. 

Ας αλλάξουµε τώρα τις ενδείξεις σε µικρό-
θέλω, µεγάλο-δεν θέλω. Όταν η Α παίξει τον  
^Α, η ∆ θα παίξει το 5 -µικρό θέλω- και η Α 
θα συνεχίσει µε τον ^J, για µία µέσα. 

Νότος ∆ύση Βορράς Ανατολή

πάσο πάσο 1& πάσο

1XA πάσο 2# πάσο

3XA Όλοι πάσο

Οι Α-∆ παίζουν µεγάλο θέλω – µικρό δεν 
θέλω
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Η λύση του προηγούµενου προβλήµατος

# 8 
$ 8763 
^ K109842
& K5

# Q97
$ 9
^ J73
& QJ10972

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# KJ10632
$ K105
^ AQ6
& 3

# A65
$ AQJ42
^ 5
& A864

Αντάµ: #7 

∆εν είναι µόνο ο ανθρώπινος 
νους που συνθέτει διανοµές 
που ανήκουν στο λεγόµενο 
καλλιτεχνικό µπριτζ, είναι και 
ο ηλεκτρονικός. Ιδού πως µας 
εξιστορεί µια τέτοια διανοµή 
ο Γιώργος Ρούσσος.

Το πρόβληµα του προηγούµενου τεύχους δεν ήταν 
από τα πλέον δύσκολα, ήθελε όµως ακρίβεια στις 
τελικές κινήσεις. 

Συµβόλαιο: 6$. Αντάµ #10

Λ. Ζ.

Στην διάρκεια του Προκριµατικού γύρου 
του φετινού Πανελληνίου Πρωταθλήµα-
τος Οµάδων εµφανίστηκε η πιο κάτω δι-
ανοµή που κάλλιστα µπορεί να καταταγεί 
στο καλλιτεχνικό µπριτζ.
Όλοι δεύτερη και ο Νότος άνοιξε τις αγο-

ρές µε µια κούπα. Η Ανατολή, στις 3$ του 
Bορρά, limit raise, παρεµβλήθηκε µε 3# 
και βεβαίως η ∆ύση, στις 4$ του ανοίξα-
ντα, συναγωνίστηκε µε 4#. Οι 4# ανάλογα 
µε την άµυνα και την εκτέλεση πάνε από 
200 έως 800. Όσοι δοκίµασαν τις 5$ έπε-
σαν µια µέσα, πληρώνοντας ένα καρό και 
δυο σπαθιά.
∆εν θα µου τραβούσε την προσοχή η δια-
νοµή αν δεν παρατηρούσα ότι ο computer  
βγάζει 5$ έναντι οιασδήποτε άµυνας, κάτι 
που µοιάζει αδύνατο.
Χρειάστηκαν δυο ολονυχτίες, όλοι  οι µπρι-
τζέρ ξέρουµε τι µας συµβαίνει όταν σβήσει 
το φως και δεν µας παίρνει ο ύπνος, ιδίως 

µετά από αγώνα. ∆ύο ολονυχτίες λοιπόν 
για να βγάλω τις 5$. Φαντάζοµαι οι ανα-
γνώστες µας θα χρειαστούν λιγότερο.

Κερδίζουµε την πίκα και παίζουµε 5 γύ-
ρους ατού και το πολύ ΕΝΑ (ή κανένα) µε-
γάλο σπαθί. Η ∆ύση κρατάει υποχρεωτικά 
όλα τα σπαθιά της και αν κρατήσει 3 καρά 
θα φτάσουµε στην εξής θέση: 

Παίζουµε τώρα το $9 όπου η ∆ύση είναι 
βέβαια υποχρεωµένη να διώξει καρό. 
∆ιώχνουµε σπαθί από το µορ και συνε-
χίζουµε µε τον Ρήγα καρό. Η ∆ύση δεν 
µπορεί να πάρει αυτή τη λεβέ γιατί τότε 
θα κάνουµε τα ^Q8. Αφήνει λοιπόν έξω 
αλλά εµείς συνεχίζουµε µε καρό. Η ∆ύση 

# - 
$ - 
^ Q87
& 1085

# -
$ -
^ ΑJ9
& J97

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# KQJ6
$ -
^ 106
& -

# -
$ 9
^ K5
& KQ6

παίρνει τώρα υποχρεωτικά και είναι υπο-
χρεωµένη να παίξει από τον Βαλέ σπαθί 
της, προσφέροντάς µας τις 3 τελευταίες 
λεβέ και το συµβόλαιο (αν όµως είχαµε 
τραβήξει αρχικά 2 ονέρ σπαθί, στη φάση 
αυτή θα έµενε το &10 ξερό στο µορ και η 
∆ύση, παίζοντας τον Βαλέ, θα εξασφάλιζε 
λεβέ στο χρώµα). 
Αν η ∆ύση, στη φάση του διαγράµµατος, 
έχει κρατήσει 3 σπαθιά, 2 καρά και µια 
πίκα παίζουµε πρώτα το ^Κ (πριν το τε-
λευταίο ατού). Η ∆ύση πρέπει να αφήσει 
έξω τον Άσσο της, οπότε παίζουµε τώρα 
το τελευταίο ατού. Τώρα πλέον η ∆ύση 
δεν µπορεί παρά να διώξει την πίκα της, 
οπότε συνεχίζοντας µε καρό την κλείνου-
µε, όπως στη προηγούµενη παράγραφο. 
Σωστές λύσεις έστειλαν οι Ιωσήφ ∆ρι-
δάκης, Φράνκο Κιαρούτζι, Κώστας 
Κούρκουλος, Κων/νος Μπαρµπα-
ρούσης, Ερµόλαος Φαϊδάς. Ο Κώστας 
Κούρκουλος έστειλε εµπρόθεσµα (πριν 
δηλαδή την δηµοσίευση του περιοδικού 
στο ∆ιαδίκτυο) σωστή λύση και στο δια-
γωνισµό του προηγούµενου τεύχους.

Καλλιτεχνικό

ρές µε µια κούπα. Η Ανατολή, στις 3

ìðñéôæ

Συµβόλαιο: 5$ κοντρέ 

# 87 
$ 7 
^ Q87432
& 10852

# 10954
$ 43
^ AJ9
& J973

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# KQJ632
$ 8652
^ 106
& 4

# A
$ AKQJ109
^ K5
& AKQ6
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Εξασκηθείτε στην εκτέλεση
Λύσεις των προβληµάτων (από τη σελίδα 20)

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 (**)

# Κ873
$ 4
^ Κ652
& Α1065

# J5
$ 83
^ Q1087
& J9432

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# Q1096
$ A1097
^ J9
& KQ8

# Α42
$ ΚQJ652
^ A43
& 7

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2 (***)

Αν τα σπαθιά είναι µοιρασµένα 4-1,  πρέπει να περάσετε τόσο 
από τα σπαθιά όσο και από τα καρά έχοντας µείνει µε ένα µόνο 
κράτηµα στις πίκες. Το σωστό παίξιµο είναι να ξεκινήσετε από τα 
σπαθιά, προσπαθώντας να αποσπάσετε µία λεβέ εκεί και µετά να 
στραφείτε στα καρά. Αφού ο &Α είναι µαρκαρισµένος, από την 
αγορά, στην Ανατολή, πρέπει πρώτα να παίξετε µικρό σπαθί από το 
µορ, πηγαίνοντας εκεί µε τον $Α. Η Ανατολή είναι υποχρεωµένη να 
αφήσει έξω και η &Q κερδίζει τη λεβέ. Με µία λεβέ στα σπαθιά, όσο 
έχετε ακόµα τον #Α, µπορείτε να παίξετε στα καρά, πετυχαίνοντας 
το συµβόλαιό σας.

Ο Νότος πρέπει να κερδίσει το καρό στο χέρι του, να παίξει το 
σπαθί για τον &Α και να κόψει ένα σπαθί. Μετά να παίξει το $Κ. 
Ας πούµε ότι κερδίζει αµέσως η Ανατολή και γυρίζει καρό. Ο Νότος 
κερδίζει στο µορ και κόβει άλλο ένα σπαθί. Τώρα παίζει $QJ. 
Όταν η Ανατολή δεν ακολουθεί, συνεχίζει µε #ΑΚ. Έχοντας ήδη 
πραγµατοποιήσει εννέα λεβέ, παίζει τώρα το τελευταίο σπαθί του 
µορ. Είτε κόψει η Ανατολή είτε όχι, ο Νότος θα κάνει λεβέ µε το 
τελευταίο του ατού. 
Με τον τρόπο αυτό ο εκτελεστής µπορεί να πραγµατοποιήσει το 
συµβόλαιό του όχι µόνο σε περιπτώσεις που η ανατολή έχει 4 ατού, 
παρόµοιες µε του διαγράµµατος, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις 
που τα ατού είναι 4 στη ∆ύση ή 5 σε οποιοδήποτε χέρι. Αρκεί τότε 
το χέρι µε τα πολλά ατού να έχει και τουλάχιστον 4 σπαθιά. 

# 75
$ A62
^ AJ1097
& KJ6

# J10862
$ 9854
^ 652
& 9

∆ 
Β

 
Ν

 Α
# Κ943
$ QJ10
^ K3
& A1082

# AQ
$ K73
^ Q84
& Q7543

Εξασκηθείτε 
στην αγορά
H Σύµβαση DRURY  (2)

# K73
$ 864
^ A1085
& Q83

1.
# Q97
$ 85
^ KJ32
& KQ94

2.
# 1087
$ AQ4
^ Q103
& K942

3.

# K96
$ KJ975
^ Q54
& 43

4.
# A105
$ KJ6
^ Q96432
& 4

6.
# QJ7
$ 86
^ AKJ32
& 765

5.

1.  2#. Έχουµε εντελώς µίνιµουµ για αγορά Drury και αυτό πρέ-
πει να το δείξουµε.

2.  3#. Εδώ όµως έχουµε σοβαρές βλέψεις για µανς απέναντι 
σε κανονικό άνοιγµα.

3.  2ΧΑ. Προτασιακό χέρι, οµαλή κατανοµή, διάσπαρτοι πόντοι 
σε όλα τα άλλα χρώµατα.

4.  2$. Στο δρόµο για τις 2# πρέπει απαραίτητα να αναφέρου-
µε τις κούπες µας, γιατί ο σύντροφος µπορεί να έχει κατανο-
µή 5-5 ή 5-4 στα µαζέρ και στην περίπτωση αυτή το συµβό-
λαιο σε κούπες θα είναι σαφώς ανώτερο.  Έτσι και αλλιώς το 
3φυλλο φιτ στις πίκες το έχουµε ήδη υποσχεθεί. 

5.  3^. Πάλι έχουµε προτασιακό χέρι αλλά αντί 3# περιγρά-
φουµε καλύτερα το χέρι µας αγοράζοντας το 5φυλλο καλό 
µας χρώµα. 

6.  4&. Απέναντι σε κανονικό άνοιγµα έχουµε τις αξίες για µανς 
οπότε δεν χάνουµε τίποτε να δείξουµε και το σόλο µας. Αφού 
έχουµε περάσει αρχικά πάσο η δύναµή µας είναι οριοθετη-
µένη.   

Μετά από 1# άνοιγµα του συντρόφου (τρίτης θέσης), 2& Drury 
από εµάς και 2^ απάντηση του ανοίξαντα (που δείχνει τουλ. κανο-
νικό άνοιγµα), τι αγοράζουµε µε τα παρακάτω χέρια;

Λύσεις των ασκήσεων της σελίδας 13

Οµάδες. Όλοι στη δεύτερη  
Μοίρασε ο Βορράς

Νότος ∆ύση Βορράς Ανατολή

1^ Κόντρ

σιρκόντρ 1# πάσο πάσο

3ΧΑ Όλοι πάσο

Αντάµ: # J

Το συµβόλαιο δεν φαίνεται να έχει πρό-
βληµα αν τα ατού είναι µοιρασµένα 3-3. 
Τι γίνεται όµως αν αυτά είναι µοιρασµένα 
4-2 (ή χειρότερα) όπως είναι και το πιθα-
νότερο;

Οµάδες. ΒΝ στη δεύτερη  
Μοίρασε ο Νότος

Αντάµ: ^7

Νότος ∆ύση Βορράς Ανατολή

1$ πάσο 1# πάσο

2$ πάσο 2ΧΑ πάσο

4$ Όλοι πάσο

Λύσεις των ασκήσεων της σελίδας 13
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∆ιαγωνιστείτε 

 µε τους πρωταθλητές
Λουκάς Ζώτος

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

στην αγορά και στην αντάµ, βλέποντας πως θα αγόραζαν 
συγκεκριµένα, επιλεγµένα χέρια, πρωταθλητές µας του 
αγωνιστικού Μπριτζ.
Ενδιαφέρουσες διανοµές που παίξατε ή υποπέσανε στην 
αντίληψή σας και που αφορούν πρόβληµα στην αγορά ή 
στην αντάµ είναι ευχαρίστως ευπρόσδεκτες. Αυτές µπορεί-
τε να τις  στείλετε, είτε ταχυδροµικά, είτε µε φαξ στην ΕΟΜ 
(210 7480403), είτε στα email: manager@hellasbridge.org 

Πρόβληµα 1

# J987
$ -
^ Q1054
& AK1096

B

N
∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος

 2$* πάσο 4$
;

ÏìÜäåò – üëïé óôçí ðñþôç

*Weak-two

Φοβερά δύσκολη απόφαση µε ένα χέρι που ναι µεν 
έχει την τέλεια κατανοµή, συγχρόνως όµως έχει 
πολύ λίγους πόντους για το επίπεδο που βρισκόµα-
στε, ακόµα και για την 4η θέση. Φυσικά η απόφαση 
που θα πάρουµε, στη συγκεκριµένη διανοµή,  είναι 
σε ένα µεγάλο ποσοστό «µαντεψιά», επειδή όµως 
η περίπτωση είναι συνηθισµένη και σε παρόµοια 
διλήµµατα θα βρεθούµε πολλές φορές, κυρίως είναι 
θέµα στυλ του κάθε παίκτη για το οποίο πρέπει να 
είναι ενηµερωµένος απαραίτητα και ο συµπαίκτης. 
Έτσι, από την άποψη αυτή, είναι ένα πολύ χρήσιµο 
πρόβληµα. 

Χωρίς να επηρεάζοµαι από την πραγµατική διανοµή 
(και οι 2 άξονες βρίσκονταν στα όρια του σλεµ), 
προσθέτω την ψήφο µου σε αυτούς που αγοράζουν 
κοντρ, παρά τους ολοφάνερους κινδύνους.  

Αθανασιάδης Α. : Κοντρ. …Από τις εναλλακτι-
κές αυτές επιλέγω το κοντρ, που µπορεί να µας 

και magazine@hellasbridge.org, είτε µε οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο. 
Οι απαντήσεις σας στον διαγωνισµό µπορούν να στέλνονται 
µε τον ίδιο τρόπο ή µέσω της ιστοσελίδας της EOM (www.
hellasbridge.org) όπου µπορείτε να γράφετε απευθείας και 
τα σχόλιά σας. Υπάρχει σύνδεση (link) και στο site του ΟΠΑΦ 
(www.opaf.org). 
Στο πάνελ του τεύχους αυτού συµµετέχει, όπως κάθε φορά, 
ο πρώτος µεταξύ των αναγνωστών του προηγούµενου δια-
γωνισµού που ήταν ο Φίλιππος Καραµανλής. 

 Αγορά Βαθµοί Ψήφοι Αναγν.%
 κοντρ 10 9 50%
 πάσο 8 4 41%
 4ΧΑ 6  9%

αποφέρει και κέρδος αν ο σύντροφος έχει πολλές 
λεβέ στα ατού (π.χ. Axx, QJ10x, Kxxx, xx).

Βλαχάκη Μ.: Κοντρ. Επικίνδυνη αγορά αλλά µπο-
ρεί να χάνεις µέχρι και σλεµ.

Κανναβός Τ. : Κοντρ. Νοµίζω αξίζει το ρίσκο. Έχω 
σπουδαία κατανοµή και µε 2-3 ονέρ στα χρώµατά 
µου εύκολα έχουµε µανς. Αν µείνει ο συµπαίκτης; 
Ε, έχω και 2 αµυντικές. Είναι πολύ πιθανόν ο Νότος 
να κάνει µπαράζ, η δε Ανατολή µε οµαλή µάλλον 
κατανοµή να µη µπορούσε να µπει στη αγορά.

Καραµανλής Μ.: Κοντρ. Είναι λίγο τραβηγµένο 
να λάβουµε δράση µε µονάχα 10 πόντους από 
ονέρ, και µπορεί να αποβεί θανατηφόρο...αλλά απ’ 
την άλλη είναι πολύ πιθανό να βρεθεί κάποια πολύ 
καλή θυσία, να βρούµε τον συµπαίκτη µε κούπες ή 
ακόµα και να βγάλουµε µανς. Στην τελική, όποιος 
φοβάται πάει και κοιµάται. 

Παπακυριακόπουλος Γ.: Κοντρ. …και όποιον 
πάρει ο χάρος.

Σκουλαρίκης Φ.: Κοντρ. ∆εν µε ενδιαφέρουν οι 
πόντοι, δεν µε πειράζει να µου τα βγάλουν κοντρέ, 
όµως αποκλείεται να δεχτώ να µη µιλήσω ούτε µία 
φορά µε αυτή την κατανοµή.

∆εληµπαλταδάκης Ν.: Κοντρ.  Στις 4$ είναι 
περισσότερο κοντρ οµιλίας παρά τιµωρίας. Ελπίζω 
ο συµπαίκτης να έχει µια ξεκάθαρη απόφαση να 
πάρει.

Όταν έρθει το περιστασιακό -590 ή -690 θα δικαι-
ολογηθώ ότι ο J πίκα έβγαλε γενειάδα και τον είδα 
για Κ!

Η µόνη άλλη εναλλακτική είναι το πάσο, καθώς το  
4ΧΑ δείχνει διχρωµία, στην περίπτωσή µας µάλλον 
τα µινέρ (αφού υπερβαίνει τις 4#). 

Όσοι είπαν κοντρ µας µίλησαν για τους κινδύνους και 
τις επιφυλάξεις τους, το ίδιο όµως και όσοι πάσαραν: 

∆ιονυσόπουλος ∆.: Πάσο. Μη παραγνωρίζοντας 
τον κίνδυνο να χάνουµε τραβηχτή µανς, θεωρώ το 
κοντρ πολύ επικίνδυνο.

Σαπουνάκης Α.: Πάσο.  Με βαριά καρδιά. Ίσως 
αν οι πόντοι µου ήταν στις πίκες να µπορούσα ευ-
κολότερα να ανοίξω την αγορά µε κοντρ. 

Προκοπίου Γ.: Πάσο. Ο συµπαίκτης µου δε φαί-
νεται να έχει πολύ φύλλο ούτε κάτι το ιδιαίτερο σε 
κατανοµή. ∆ύσκολα λοιπόν βγάζουµε κάτι. Μια 
θυσία δε θα µας αποφέρει µεγάλα οφέλη ενώ είναι 
αρκετά πιθανό οι αντίπαλοι να µην έχουν τη µανς.

Τσαπίνος Γ. (αναγν.): Πάσο. Αν ήταν 1η εναντίον 
2ης, ίσως κοντρ.

Χαζηράκης Μ. (αναγν.): Πάσο. Με σύντροφο 
τον Μάρκο πάσο, µε σύντροφο τον Νικόλα κοντρ.

Η πιο σωστή απάντηση. 

Πρόβληµα 2

A

# AK6
$ AJ1098
^ 9
& KQ97

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
  πάσο πάσο 
1$ 3# 4$ 4#
;

ÏìÜäåò – AÄ óôç äåýôåñç

 Αγορά Βαθµοί Ψήφοι Αναγν.%
 4ΧΑ 10 10 59%
 κοντρ 8 3 14%
 5& 6  14%
 5$ 6  14%

Η αγορά φραγµού του Βορρά στις 3# δεν άφησε 
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# AK6 
$ AJ1098 
^ 9 
& KQ97

κανένα περιθώριο στον παρτενέρ µας για µια περισ-
σότερο περιγραφική δήλωση και τώρα µόνο υποθέσεις 
µπορούµε να κάνουµε για την ακριβή του δύναµη. 
Παρότι είναι αρχικά πασαρισµένος, δεν αποκλείεται να 
έχει τα φύλλα που χρειαζόµαστε για να βγάζουµε σλεµ, 
τη στιγµή µάλιστα που έχουµε πολύ καλές ενδιάµεσες 
στα ατού και ότι ονέρ µας λείπει εκεί θα το βρούµε, 
σχεδόν σίγουρα, δεξιά µας. Εφόσον αποφασίσουµε να 
συνεχίσουµε, µε την ερώτηση άσσων θα µάθουµε πολύ 
περισσότερα πράγµατα απ΄ ότι µε κιουµπίντ. Άλλωστε 
και θεωρητικά, έχοντας κοντρόλ σε κάθε χρώµα το 4ΧΑ 
είναι ενδεδειγµένο. 

Προκοπίου Γ.: 4ΧΑ. Το ότι ο συµπαίκτης είναι πασα-
ρισµένος και αγόρασε υπό πίεση δε µου λέει τίποτα. 
Είναι εγγυηµένα κοντός στην πίκα και αν ακούσω 5 
πίκες (2 + η Ντάµα) είµαι πολύ κοντά στις 12 λεβέ. 
Πολύ σηµαντικό ρόλο στην απόφαση παίζει το γεγο-
νός ότι οι 5$ φαίνεται να µην κινδυνεύουν.

∆ιονυσόπουλος ∆. : 4ΧΑ. Το πιο εύκολο, νοµίζω, 
χέρι του σετ. Με δύο (από τους 5) άσους, ακόµα και 
χωρίς τη ντάµα ατού, οι πιθανότητες του σλεµ είναι 
πολύ καλές. Με έναν, φυσικά, θα κλείσω στις 5, που 
δεν θα πρέπει να κινδυνεύουν ιδιαίτερα.

∆εληµπαλταδάκης Ν.: 4ΧΑ.  …Αν δεν υπήρχε η 
περίπτωση του σλεµ, δεν θα παίρναµε το ρίσκο να 
πάµε 5, και θα κοντράραµε για να πάρουµε 300 µε 
800.

Καραµανλής Μ.: 4ΧΑ. Κατά την άποψη µου το δί-
ληµµα έγκειται µεταξύ της ερώτησης άσσων και του 
πάσο, το οποίο θα πρέπει σε µία τέτοια ακολουθία 
αγορών να θεωρείται φόρσινγκ. Το 4ΝΤ είναι και ποιό 
πρακτική αγορά και αποφεύγει τα πιθανά ατυχήµατα 
του τύπου 4#-πάσο-πάσο -πάσο...

Σκουλαρίκης Φ.: 4ΧΑ. … Αν το πάσο είναι συµφω-
νηµένα φόρσινγκ (που είναι µια εύλογη συµφωνία) 
θα µπορούσα να πω και πάσο, όµως και πάλι πιθανώς 
θα πάρω περισσότερες πληροφορίες µε την απλή 
ερώτηση Άσων.

Κότσης Γ. (αναγν.): 4ΧΑ. …Με µόνο $KQ, ^A και 
&J βγάζω µικρό σλεµ. Ακόµα και χωρίς την $Q έχω 
τουλάχιστον 50% πιθανότητες να το βγάλω …

Πουλοπάτης Γ. (αναγν.): 4ΧΑ. …Ο ισχυρότερος, 
σε πόντους, από τους  αντιπάλους είναι δεξιά µου. Άρα 
µπορώ να αναβαθµίσω το χέρι… Αξίζει τον κόπο.

Πουρναράς Τ. (αναγν.): 4ΧΑ. 100% φυσικός χυµός 
Blackwood. ∆ιατηρείται στο ψυγείο.

Πολλές δεκαετίες τώρα. Απλώς είναι ελαφρώς αλ-
λοιωµένος. Ορισµένοι είναι πιο απαισιόδοξοι για την 
προοπτική του σλεµ, όµως θεωρούν ότι πρέπει να 
συνεχίσουν...

Βρούστης Β. : 4ΧΑ. ∆ύσκολο να έχω σλεµ αλλά δεν 
χάνω τίποτα να κάνω µια προσπάθεια.

Ρούσσος Γ.:  4ΧΑ. Η κλίµακα των 5 πρέπει να είναι 
ασφαλής....

 ενώ το γεγονός ότι ο αγώνας είναι οµάδες προσθέτει 
αξία και στην άλλη κύρια εναλλακτική: 

Κανναβός Τ. : Κοντρ. Ο συµπαίκτης αγόρασε µε 
πίεση και µπορεί να είναι και αδύνατος ..Αν έχει 
πολύ κατανοµή και είναι αδύνατος µάλλον θα φύ-
γει. Μάλιστα µε καλό χέρι και κατανοµή ίσως κάνει 
και cuebid. Πάντως το πάσο δεν είναι φόρσινγκ, 
ενώ ένα 4ΝΤ µου φαίνεται υπερβολή.

Σαπουνάκης Α. : Κοντρ. Στα ζεύγη θα είχα ίσως 
µεγαλύτερο πρόβληµα. Εδώ εύκολα παίρνω 500 
ενώ οι 6 κούπες είναι αµφίβολες. Μπορεί να κιν-
δυνεύουν ακόµα και οι 5 κούπες.

Ίσως όµως είναι νωρίς να κοντράρουµε

Γκανής Μ. (αναγν.). 5$. Για να πηγαίνει ο σύ-
ντροφος στις 4 κούπες κάτι θα έχει να συνεισφέρει. 
Έστω µε ένα Άσσο είτε στα καρό είτε στα σπαθιά 
και κάποιο ονέρ στις κούπες το συµβόλαιο βγαίνει. 
Αν οι αντίπαλοι συναγωνιστούν στις πίκες τους 
τότε θα κοντράρω.

Πρόβληµα 3

 Αγορά Βαθµοί Ψήφοι Αναγν.%
 Πάσο 10 6 55%
 3$ 9 5 23%
 4$ 7 1 5% 
 2$ 7 1 0%
 1$ 7  18%

Εδώ όµως ο αγώνας είναι ζεύγη και παρότι η σχετική 
πλειοψηφία του πάνελ και η απόλυτη των αναγνω-
στών είπε πάσο δεν νοµίζω ότι θα συνέβαινε το ίδιο 
και σε πραγµατικό τουρνουά. Γενικά από τη στιγµή 
που τα συστήµατα και οι συµβάσεις έχουν εξελιχθεί  
και τα ζευγάρια συνεννοούνται, στις µέρες µας, στην 
αγορά µε µεγαλύτερη ευκολία, η ανάγκη για αγορές 
φραγµού έχει γίνει πιο επιτακτική. Θα µου πείτε, 
βέβαια, ότι το χέρι έχει 4φυλλο το άλλο µαζέρ και 
πλευρικό σικάν.  Πραγµατικά, είναι έγκληµα, αλλά 
στα ζεύγη ο πειρασµός είναι µεγάλος! 

Σκουλαρίκης Φ.: Πάσο. Σε ζεύγη ό,τι και να κά-
νεις µπορεί να είναι είτε καλό είτε κακό, όταν όλες 
οι πιθανές αγορές έχουν και υπέρ και κατά. Στο 
συγκεκριµένο χέρι νοµίζω ότι µπορεί να κερδίσει 
οποιαδήποτε από τις αγορές πάσο, 3$, ή 4$. ∆εν 
έχω προκατάληψη µε τα πλευρικά 4φυλλα µαζέρ, 
όµως δεν µου αρέσει να κάνω µπαράζ µε µέτριο 

χρώµα, και µάλιστα του Άσου, Αν το χρώµα ήταν 
ΚQ θα άνοιγα σίγουρα µπαράζ.

Ρούσσος Γ.: Πάσο. Με απασάριστο σύντροφο 
preemptive µε πλευρικό 4φυλλο µαζέρ είναι 
«κλειδί».

∆ιονυσόπουλος ∆.: Πάσο. … υποψιάζοµαι ότι 
οι περισσότεροι στο τραπέζι θα αγοράσουµε 
έναν αριθµό κουπών.

Βλαχάκη Μ.: Πάσο. Μπαράζ µε πλευρικό καλό 
µαζέρ δεν νοµίζω ότι ενδείκνυται

Κανναβός Τ.: Πάσο. Με το βιβλίο (µε 4φυλλο 
καλό σχετικά µαζέρ και απασάριστο συµπαίκτη 
δεν µου αρέσει το µπαράζ) . Ελπίζω να µπω 
στην αγορά µετά.

Μασούρας Χ.: Πάσο. Γιατί να µπαραζώσω (πι-
θανά) τον συµπαίκτη µου; Το χέρι µου µπορεί 
να αξίζει και σαν µορ αλλά και στην άµυνα, ενώ 
δεν µηδενίζεται η δυνατότητα για µια -αργότε-
ρα- παρεµποδιστική αγορά.  

Αθανασιάδης Α.: Πάσο. Κι αν µου το απαγο-
ρεύσουν, 4$.

Οι περισσότεροι από όσους αγοράζουν επιλέγουν 
πάντως το επίπεδο 3: 

∆εληµπαλταδάκης Ν.: 3$. Θεωρητικά λά-
θος, αλλά και το πάσο µπορεί να αποδειχθεί 
πρακτικά λάθος. Το σίγουρο είναι ότι σε ζεύγη 
αποκλείεται να πάρουµε µηδέν µε την αγορά 
αυτή, καθώς και πολύ άλλοι θα κάνουν το ίδιο 
“λάθος”.

Καραµανλής Μ.: 3$. Αυτά τα περί τυπικού 
µπαράζ χωρίς πλαϊνό µαζέρ, ειδικά στα ζεύγη 
δεν µε αγγίζουν. Το πάσο το αποκλείω και µε-
ταξύ τριών και τεσσάρων κουπών επιλέγω την 
αγορά που έχει περισσότερες πιθανότητες να 
προσφέρει κάτι στον “άξονα”. 

Καραµανλής Φ.: 3$. Μεσοβέζικη λύση αλλά 
λόγω του σικάν πάω µε τα κάτω.

Προκοπίου Γ. : 3$. Το ορθόδοξο είναι ασφα-
λώς να περάσω πάσο αλλά οι νόµοι είναι για να 
τους παραβιάζουµε (ενίοτε). Ο φραγµός στην 
πρώτη θέση παρενοχλεί µε πιθανότητα 2 προς 
1 τους αντίπαλους. Αν τώρα χαθεί η µανς στις 
πίκες το χειρότερο σχόλιο του συµπαίκτη θα 
είναι να κουνήσει επιτιµητικά το κεφάλι. Το ίδιο 
θα αγόραζα και στην τρίτη θέση αλλά στη δεύ-
τερη θα περνούσα πάσο.

Αλλά και οποιοδήποτε άλλο επίπεδο, µέχρι το 4, 
παίζει: 

Βρούστης Β. : 4$. Λόγω ζευγών µόνο. 

Σαπουνάκης Α.: 2$. Το χέρι έχει δύο µειονε-
κτήµατα για το άνοιγµά µου, την τετράφυλλη 
Q πίκα και το σικάν σπαθί. Εντούτοις δεν µου 
αρέσει, στα ζεύγη ειδικά, να χάνω την πρώτη 
αγορά. 

# Q943 
$ AQ98762 
^ 108 
& -

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
; 

Æåýãç – üëïé óôçí ðñþôç
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Πρόβληµα 4

# J75 
$ 6432 
^ K943 
& 62

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος 
 πάσο 1& κοντρ 
πάσο 1XA κοντρ πάσο
;

Æåýãç – üëïé óôç äåýôåñç

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος 
 πάσο 1& 1#
; 

B

N
A∆

ÏìÜäåò – üëïé óôç äåýôåñç

# A643 
$ AK3 
^ K10842 
& Q

# KQ4 
$ K5 
^ A3 
& AQJ853

B

N
A∆

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

ÏìÜäåò – üëïé óôç äåýôåñç

 Αγορά Βαθµοί Ψήφοι Αναγν.%
 2ΧΑ 10 9 77%
 2^ 8 3 14%
 3ΧΑ 7 1 0%
 3& 6  9%

Η τάση στα µέλη των πάνελ παρόµοιων διαγωνι-
σµών είναι να οβερµπιντάρουν (δες και πρόβληµα 
1) εδώ όµως το συγκεκριµένο χέρι και ο τρόπος που 
ξεκίνησε η αγορά, δεν άφησε πολλά περιθώρια. Το 
2ΧΑ σίγουρα αγοράζει το χέρι του προβλήµατος 
πολύ κάτω από την αξία του, όµως οι εναλλακτικές 
έχουν και αυτές τα προβλήµατά τους. Το 2^ π.χ. 
πρέπει να είναι συµφωνηµένο ότι είναι τεχνητή αγο-
ρά και φόρσινγκ, αλλιώς παίζουµε µε τη φωτιά, ενώ 
το 3ΧΑ εκτοπίζει τις πίκες από  πιθανό συµβόλαιο 
καθώς δεν υπόσχεται ούτε καν 2φυλλο στο χρώµα 
του συντρόφου.  Τελικά, καλύτερα να ανοίγαµε 2ΧΑ! 

Καραµανλής Φ.: 2ΧΑ. Αφού δεν τα άνοιξα θα τα 
πω τώρα, το µη χείρον βέλτιστον.

Βρούστης Β.: 2ΧΑ. Αν πω 3ΧΑ θα χάσω το πολύ 
πιθανό φιτ στην πίκα οπότε, αν και underbid, θα 
πω 2ΧΑ

Βλαχάκη Μ.: 2ΧΑ Προτιµώ την αγορά αυτή λόγω 
του 3φυλλου πίκα. Σε άλλη περίπτωση θα αγόραζα 
3ΧΑ που δείχνει και µακρύ µινέρ 

∆ιονυσόπουλος ∆.: 2ΧΑ. Το χέρι µας αξίζει κάτι 
παραπάνω, όµως µε αυτό τον τρόπο, µπορούµε να 
διερευνήσουµε το καλύτερο συµβόλαιο. Ελπίζω να 
µην επιστρέψει άδειο το «ταψί».

Κανναβός Τ.: 2ΧΑ. ∆εν βλέπω καλύτερη αγορά. 
Ελπίζω να µην πασάρει ο συµπαίκτης. αν µάλιστα 
δοκιµάσει να παίξει 3 πίκες, θα πάω και τέσσερις. 
3ΧΑ θα τα παίξω, δείχνω ντεµί φορ και ίσως σόλο 
πίκα. 2 καρά είναι καλή αγορά αν το παίζω φόρ-
σινγκ για ένα γύρο.

Μπούρας Τ. (αναγν.): 2ΧΑ. Στο τραπέζι θα είχα 
ανοίξει 2ΧΑ κι ας µου λείπει ένα ποντάκι..

Ρούσσος Γ.:  2ΧΑ. Με τους όποιους κινδύνους.

Ο πιο µεγάλος κίνδυνος είναι να χαθεί η µανς. Γι΄ 
αυτό:  

Καραµανλής Μ.: 3ΧΑ. ∆υστυχώς µόνο µε φυσικά 

µέσα δεν έχουµε πολλές επιλογές για να περιγρά-
ψουµε αυτό τον τύπο χεριού. Το 3ΧΑ, που δείχνει 
ισχυρό χέρι µε µακριά σπαθιά, είναι η καλύτερη 
προσέγγιση που µπορούµε να κάνουµε.

Σκουλαρίκης Φ.: 3ΧΑ. … πολύ θα ήθελα εδώ 
να παίζω το 2^ γενικό φόρσινγκ. Όµως τώρα δεν 
νοµίζω ότι µπορώ να πω τίποτα άλλο.

Πράγµατι, το ιδανικό θα ήταν να παίζαµε το 2^ 
τεχνητή, φόρσινγκ αγορά. Αυτό βέβαια  είναι σύµ-
βαση, ίσως όµως θα πρέπει έτσι και αλλιώς να το 
διακινδυνεύσουµε.  

Σαπουνάκης Α.: 2^. Συνήθως ανοίγω 2ΧΑ τέ-
τοια χέρια. Υπάρχουν 2 φυσικές αγορές τώρα, 3ΧΑ 
που δείχνει ντεµί φορ στα σπαθιά, και 2ΧΑ. Με την 
πρώτη αγορά µπορεί να χαθεί το φιτ στις πίκες ενώ 
µε τη δεύτερη υποβιβάζω τη δύναµη του χεριού 
µου. Η τεχνητή αγορά 2^ είναι πιο ευέλικτη και 
αφήνει όλα τα ενδεχόµενα ανοιχτά. 

Παπακυριακόπουλος Γ.: 2^.  Έχω ξεκινήσει για 
3ΧΑ (demifort σε µινέρ) αλλά µε το 2^ αφήνω ένα 
γύρο αγοράς.

Προκοπίου Γ.: 2^. Τέτοιες πίκες δε µπορεί να 
αγνοηθούν και να αγοράσω απευθείας 3ΧΑ. Κρα-
τώντας χαµηλά την αγορά θα µάθω περισσότερα. 
Τα 3& είναι πιο ακριβής αγορά αλλά δυστυχώς 
κινδυνεύει να πασαριστεί.

Σπανός Χ. (αναγν.): 3&. ∆είχνω το χέρι µου και 
περιµένω να δω αν η πίκα είναι 5φ+.

Πρόβληµα 5

 Αγορά Βαθµοί Ψήφοι Αναγν.%
 2^ 10 13 59%
 2# 7  27%
 κοντρ 6  9%
 πάσο   5%

Σχεδόν όλοι, τουλάχιστον από το πάνελ, εκφράσαν 
την απορία τους για το λόγο που  µπήκε αυτό το πρό-
βληµα. Με το δίκιο τους, γιατί ο «δαίµονας του τυπο-
γραφείου» άλλαξε την παρεµβολή 1$ σε 1#. ∆ικό 
µου λοιπόν το λάθος και οι απαντήσεις του πάνελ 
ταυτιστήκαν, όχι όµως και των αναγνωστών. Από 
αυτή την άποψη το πρόβληµα τελικά έχει το ενδια-
φέρον να εξηγηθεί γιατί µε αυτό το χέρι αγοράζουµε 
φυσικά και δεν κάνουµε π.χ. κιουµπίντ. 

∆ιονυσόπουλος ∆.: 2^. Αν κοιτάξουµε λίγο µα-
κρύτερα, το πιθανότερο είναι ότι θα παίξουµε µανς, 
είτε στα καρά, είτε στα ΧΑ. Σύµφωνοι, η ποιότητα 
του χρώµατος δεν είναι και η καλύτερη, όµως, αν 
δεν τα αγοράσουµε τώρα, ο συµπαίκτης στη συνέ-
χεια δύσκολα θα πεισθεί ότι έχουµε πεντάφυλλο. 
Το να περάσω πάσο, µε σκοπό να παίξω µία πίκα 
κοντρέ, µου φαίνεται τραβηγµένο και επικίνδυνο.

Κανναβός Τ.: 2^. Μόνο έτσι µπορώ να βρω τη 
καλύτερη µανς και ίσως το σλέµ.

∆εληµπαλταδάκης Ν.: 2^. Αν υπάρξει πραγ-
µατικό πρόβληµα θα είναι στον επόµενο γύρο 
αγορών.

Καρατζά Ε. (αναγν.): 2^. ∆εν πασάρεται έτσι κι 
αλλιώς, Περιµένω την απάντηση του συντρόφου, 
και αγοράζω ΧΑ.

Χωλίδης ∆. (αναγν.): 2^. Πιστεύω το 2^ φόρ-
σινγκ δίνει πολύ καλύτερες πληροφορίες από ότι 
ΧΑ κατ’ ευθείαν για να δείξει στόπερ. Στο κάτω 
- κάτω δεν έχουµε οµαλή κατανοµή. 

Τσαπίνος Γ. (αναγν.): 2#. Και βλέπουµε για τη 
συνέχεια. 

Ναι, αλλά καλύτερα στο µεταξύ να περιγράψουµε 
πιο σωστά το χέρι µας. Καθώς κάθε αλλαγή χρώµα-
τος είναι φόρσινγκ, το κιουµπίντ δείχνει, θεωρητικά, 
4φυλλο φιτ στο χρώµα του ανοίγµατος. 

Πουρναράς Τ. (αναγν.): κοντρ. ∆ε θέλω να του-
φεκίσω τα 3ΧΑ ενώ µπορεί να πρέπει να παίξω 
καρά (λόγω οµάδων).

Τότε γιατί δεν τ’ αγοράζεις; Με το κοντρ ο σύντρο-
φος θα αρχίσει να λέει κούπες. 

Πρόβληµα 6

Τίποτε δεν µας εγγυάται ότι οι αντίπαλοι θα µπούνε 
µέσα, είναι όµως πολύ πιθανό και το κοντρ σε ΧΑ 
είναι κατά κύριο λόγο τιµωρίας. ∆εν έχουµε φιτ στο 
χρώµα του συντρόφου και αν φύγουµε σε κάποιο 
άλλο χρώµα θα πρέπει πρώτα να «ρίξουµε τα ζάρια».  

 Αγορά Βαθµοί Ψήφοι Αναγν.%
 πάσο 10 12 32%
 2^ 7 1 27%
 2$ 7  32%
 2& 6  9%
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∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
1& 3# πάσο πάσο
; 

# Κ8 
$ AQ109 
^ - 
& AKJ10876

B

N
A∆

ÏìÜäåò – ÁÄ óôç Äåýôåñç

Άλλωστε ακόµα και φιτ να βρούµε, το χρώµα που θα 
αγοράσουµε είναι πολύ πιθανό να κακοστέκει, αφού 
δεξιά µας είπε κοντρ στο 1&.  Με το πιστόλι στον 
κρόταφο θα επέλεγα τις κούπες, όµως έχοντας Ρήγα 
στα φύλλα µας και οµαλή κατανοµή δεν έχουµε κα-
νένα λόγο να τζογάρουµε.

Αθανασιάδης Α.: Πάσο. Ο σύντροφος έχει ακού-
σει τις αγορές και το κοντρ αποτελεί συνειδητή 
επιλογή του. ∆εν νοµίζω ότι το κάνει για να µιλήσω. 
Αλλά κι αν ήταν να µιλήσω, να έλεγα τι; 2^; 2$; 
Μας εγγυάται κανείς ότι, ακόµα κι αν βρούµε φιτ, 
δεν θα δώσουµε 200; Πάλι περισσότερα θα είναι 
από το 180 που θα γράψουν αν βγάλουν το 1ΧΑ 
κοντρέ. Στο κάτω-κάτω, έχω έναν Ρήγα κι έναν 
Βαλέ που µπορεί να αποδειχτούν πολύτιµοι και 
ο σύντροφος µάλλον ξέρει τι θα βγει. Εξ άλλου η 
αγορά δεν τελειώνει µε το πάσο µου, κι ας δούµε τι 
θα κάνει ο Βορράς.

Βρούστης Β.: Πάσο. Πολύ δύσκολο αλλά και τι 
να πω;

∆ιονυσόπουλος ∆. : Πάσο. Μάλλον έχουµε την 
υπεροπλία των πόντων. Αντί να πάω για 8 µπάζες 
στα καρά, λέω να προσπαθήσω να κάνω 7 στα χω-
ρίς ατού και µάλιστα µε πολύ µεγαλύτερο όφελος.

Κανναβός Τ.: Πάσο. Έχουµε υπεροπλία σε πό-
ντους (18-19 ο συµπαίκτης) και όχι καλό χρώµα 
- και ποιό.

Καραµανλής Μ.: Πάσο. 19+4=23, το πιο πιθανό 
να υπάρχει µισφίτ, άρα πάσο και µάλλον ένα πολύ 
καλό σκορ.

Σκουλαρίκης Φ.: Πάσο. Μάλλον εύκολο µου φαί-
νεται. Και µάλιστα δεν είµαι και καθόλου δυστυχι-
σµένος για την αγορά µου - θα µπορούσε να είχα 
πολύ λιγότερα.

Πολλοί δεν είναι τόσο αισιόδοξοι, αν και οι περισσό-
τεροι απ΄ αυτούς λένε πάλι πάσο: 

Καραµανλής Φ.: Πάσο. ∆εν βλέπω πώς ακριβώς 
θα το βάλουµε µέσα αλλά ούτε καλύτερη αγορά. 
Ελπίζω να κάνουµε καλή άµυνα.

Προκοπίου Γ.: Πάσο. Τι να κάνουµε τώρα; Έχουµε 
κάνα - δύο περισσότερους πόντους από τους αντί-
παλους αλλά δε βρίσκονται στη σωστή θέση. Από 
την άλλη µήπως έχω και ασφαλή διαφυγή; Άσε που 
ο συµπαίκτης µπορεί να κρατάει κάτι σαν xxx-Ax-
Ax-KQJ10xx

Ρούσσος Γ.: Πάσο. Έχω µια µπάζα που δεν την 
υποσχέθηκα, εξ άλλου το -180 είναι καλύτερο από 
το -200 ή -500

Σαπουνάκης Α.: Πάσο. Μπορεί να µου τα βγά-
λουν, αλλά µε το οµαλό µου χέρι στη δεύτερη µπο-
ρεί να πάθω καταστροφή αν µιλήσω. 

∆εληµπαλταδάκης Ν.: 2^. Ο Βορράς δεν ήταν 
υπό πίεση γιατί θα µπορούσε να αγοράσει εύκολα 
οποιοδήποτε χρώµα στην στάθµη 1, άρα έχει τις 
καλές αξίες που υπόσχεται η αγορά 1ΧΑ…

Πουρναράς Τ.: 2^. (αναγν.) Στα καρά, µπορεί 
και να µη τα βρω “µονόπαντα”. Στις κούπες, πολύ 
δύσκολο.

Ιγγλέση Λ. (αναγν.): 2$. Ο σύντροφος δεν πρέ-
πει να έχει 4φυλλο καρό και επειδή είµαι αδύνατη 
κάτι πρέπει να πω, αν και δεν µ΄ αρέσει. 

Πρόβληµα 7

 Αγορά Βαθµοί Ψήφοι Αναγν.%
 5& 10 5 14%
 κοντρ 8 3 32%
 3ΧΑ 7 2 5%
 4$ 7 2 9%
 4& 7 1 27%
 4ΧΑ 6  5%
 πάσο 5  5%
 5^ 5  5%

Πάλι το µπαράζ εµποδίζει κάθε πιθανότητα περι-
γραφής του χεριού µας, που έτσι και αλλιώς είναι 
δύσκολο  από τη φύση του. Τώρα οφείλουµε να αγο-
ράσουµε σε ψηλό επίπεδο έχοντας πάντως αρκετές 
επιλογές. Το βασικό νοµίζω ότι είναι να µη ξεχνάµε 
ότι παίζουµε οµάδες και είµαστε στη δεύτερη. Για 
τους λόγους αυτούς  η πλειοψηφία του πάνελ απο-
φάνθηκε υπέρ της µανς: 
Γ. Παπακυριακόπουλος: 5&. Είµαι στην 2η και 
αγοράζω κοντά στα όρια που πιστεύω ότι βγάζω.
∆ιονυσόπουλος ∆.: 5&. Αγοράζω αυτό που 
νοµίζω ότι – µε ελάχιστα χρήσιµα φύλλα στο 
σύντροφο – µπορώ να βγάλω (π.χ. ντάµα τουλά-
χιστον 2φυλλη σπαθί και το βαλέ κούπα). Οι 4$, 
µε πιθανή τσάκα καρό στην πρώτη µπάζα, µπορεί 
να αποβούν πολύ δυσάρεστες.
Καραµανλής Φ.: 5&. ∆ύσκολο χέρι, όχι αρκετά 
δυνατό για κοντρ ή 5& λόγω του #Κ αλλά και το 
4& είναι underbid. Επίσης το 5& είναι µάλλον 
καλύτερο συµβόλαιο από τις 4$ που µπορεί να 
βρούµε µε το κοντρ εκτός και αν ο συµπαίκτης έχει 
5φυλλο.
Υπάρχουν και άλλες µανς που µπορούµε να δηλώ-
σουµε:
Αθανασιάδης Α.: 3ΧΑ. Ποιους θησαυρούς µπορεί 
να κρύβει το χέρι ενός πασαρισµένου συντρόφου; 
Μόλις ο ^Α και η &Q θα έφθαναν για 3ΧΑ, ενώ 
σόλο πίκα, $KJ και 3 λιµά σπαθιά είναι υπέρ αρκε-

τά για 6&. Με ποια δήλωση όµως µπορώ να εξα-
σφαλίσω ή έστω να προσεγγίσω το καλύτερο συµ-
βόλαιο; Αν πω κοντρ θα ακούσω 4^ και πιθανόν 
να έχουµε χάσει τα 3ΧΑ. Ακόµα και φιτ κούπα να 
έχουµε, θα προτιµούσα να παίξω τις κούπες εγώ. 
Αν πω 4& θα δείξω το τεράστιο χέρι µου; 
Αν ήταν εκλογές ή γκάλοπ θα ψήφιζα λευκό. Μόνο 
για τον διαγωνισµό διαλέγω 3ΧΑ, ελπίζοντας να 
µην ακούσω 5^ από απέναντι. Μάλλον θα κατα-
λάβει ότι έχω µακριά καλά σπαθιά, κράτηµα στις 
πίκες και...  Αν σχολιάσει για το σικάν καρό, εντάξει 
κανείς δεν είναι τέλειος.
Σαπουνάκης Α.: 3ΧΑ. Πολύ επικίνδυνη αγορά 
που µερικές φορές θα πληρώνω, συχνότερα όµως 
θα βγάζω τη µανς στη δεύτερη. 
Το πρόβληµα µε τα 3ΧΑ είναι ότι µπορεί να µπούµε 
πολύ µέσα και όχι µόνο επειδή θα στέκει η Ντάµα 
σπαθί. Η αντάµ καρό είναι πολύ πιθανή. Ίσως σε 
αγώνα ζευγών…
Προκοπίου Γ. : 4$. ∆ύσκολο. Με 5 λιµά κούπα 
απέναντι είµαι τραβηχτός ενώ και το σλεµ στις 
κούπες (παιγµένες από εµένα) είναι πάρα πολύ κο-
ντά. Αλλά πώς θα το µυριστεί ο συµπαίκτης µου για 
να συνεχίσει την αγορά; Το κοντρ είναι πολύ σοβα-
ρή εναλλακτική αγορά. Σηµειώστε πάντως πως αν 
τελικά παιχτούν κούπες θα πρέπει να εκτελεστούν 
από εσάς.
∆εληµπαλταδάκης Ν. 4$. Τα 3ΧΑ πολλές φορές 
θα βγαίνουν, όταν όµως µπαίνουν µέσα θα είναι 
από 4 έως 8 µέσα. Προτιµώ χρωµατιστό συµβό-
λαιο, άρα αγοράζω και το δεύτερο µου χρώµα.
Η αγορά όµως δείχνει 5φυλλο κούπα και ο συµπαί-
κτης θα µείνει και µε 3φυλλο.Πάλι µε αντάµ καρό θα 
µετράµε τις µέσα, αν δεν βρούµε τουλάχιστον 4 ατού 
απέναντι.
Από τις άλλες αγορές το κοντρ θα ήταν ιδανικό αν 
δεν υπήρχε κίνδυνος να ακούσουµε 5 καρά.  
Κανναβός Τ.: Κοντρ. 4$ δείχνω 6-5. Αν πασάρει 
ο συµπαίκτης θα εισπράξουµε αρκετά. ∆εδοµένου 
ότι το reopening µας δεν είναι υποχρεωτικά δυνα-
τό δεν µπορεί ο συµπαίκτης να αγοράσει 5^. Αν 
πει 4^ αγοράζουµε 4$, να δείξουµε 5(+) -4, και 
διορθώνει.
Καραµανλής Μ.: Κοντρ. Την µανς δεν την γλι-
τώνουµε εκτός και εάν καταπιούµε τα φύλλα µας. 
Το 3ΧΑ παραείναι τζόγος και η µόνη αγορά που 
βοηθάει στο να βρεθεί ένα πιθανό φιτ στις κούπες 
είναι το κοντρ.
Τέλος υπάρχει και η συντηρητική αγορά που µπορεί 
και να πλειοψηφούσε αν ήµασταν στην πρώτη: 
Σκουλαρίκης Φ.: 4&. Το κοντρ έχει το πρόβληµα 
ότι µπορεί να ακούσω 5^ (καθόλου ευχάριστο), 
το 3ΧΑ έχει το πρόβληµα ότι µπορεί είτε να µου 
βγουν καρό, είτε να µου βγουν πίκα και να στέκει 
η Q σπαθί (πάω πολλές µέσα και κοστίζει αυτό), το 
5& είναι µάλλον overbid µε το Κ πίκα κακοτοπο-
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Απαντήσεις 55ου διαγωνισµού
Πάνελ 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Αθανασιάδης Α. κοντρ 4ΧΑ πάσο 2ΧΑ 2^ πάσο 3ΧΑ ^3
2 Βλαχάκη Μ. κοντρ κοντρ πάσο 2ΧΑ 2^ πάσο 5& $Α
3 Βρούστης Β. κοντρ 4ΧΑ 4$ 2ΧΑ 2^ πάσο 5& ^3
4 ∆εληµπαλταδάκης Ν. κοντρ 4ΧΑ 3$ 2ΧΑ 2^ 2^ 4$ $ Α
5 ∆ιονυσόπουλος ∆. πάσο 4ΧΑ πάσο 2ΧΑ 2^ πάσο 5& ^3
6 Καραµανλής Μ. κοντρ 4ΧΑ 3$ 3ΧΑ 2^ πάσο κοντρ ^3
7 Καραµανλής Φ. κοντρ 4ΧΑ 3$ 2ΧΑ 2^ πάσο 5& ^3
8 Κανναβός Π. κοντρ κοντρ πάσο 2ΧΑ 2^ πάσο κοντρ ^3
9 Παπακυριακόπουλος Γ. κοντρ 4XA 3$ 2^ 2^ πάσο 5& $ Α

10 Προκοπίου Γ. πάσο 4ΧΑ 3$ 2^ 2^ πάσο 4$ $ Α
11 Ρούσσος Γ. πάσο 4ΧΑ πάσο 2ΧΑ 2^ πάσο κοντρ ^3
12 Σαπουνάκης Α. πάσο κοντρ 2$ 2^ 2^ πάσο 3ΧΑ ^3
13 Σκουλαρίκης Φ. κοντρ 4ΧΑ πάσο 3ΧΑ 2^ πάσο 4& σπαθί

θετηµένο και άγνωστο φιτ απέναντι, το 4$ δείχνει 
5φυλλο, άρα τι µου µένει;

Πουλοπάτης Γ. (αναγν.): 4&. …Αγορά ΧΑ 
αποκλείεται, δυστυχώς, γιατί δεν ξέρω  τι καρά 
κρατάει ο σύντροφος.
Πρόβληµα 8

 Αγορά Βαθµοί Ψήφοι Αναγν.%
 ^3 10 8 24%
 $Α 8 4 33%
 σπαθί 7 1 29%
 πίκα 5  14%

Οι περισσότερες σηµερινές διανοµές είναι, όπως συ-
νήθως, από πραγµατικούς αγώνες, το χέρι όµως της 
αντάµ το έφτιαξα µετατρέποντας ένα χέρι διδασκα-
λίας που αρχικά δεν είχε σόλο σπαθί. Είχε δηλαδή 2 
πίκες και 2 σπαθιά ενώ τα άλλα φύλλα και ονέρ ήταν 
ίδια. Στην περίπτωση αυτή η αντάµ καρό ήταν «του 
βιβλίου», δεδοµένης της αγοράς που ήταν επίσης 
ίδια. Τώρα, µε το σόλο σπαθί, υπάρχουν οι εναλλα-
κτικές είτε να βγούµε το σόλο µας είτε, ακόµα καλύ-
τερα, να βγούµε τον $Α για να δούµε τι θα κάνουµε 
µετά. Πάντως η αντάµ καρό πλειοψήφησε έτσι και 
αλλιώς.
Καραµανλής Μ.: ^3. Από τα πιο δύσκολα προ-

βλήµατα αντάµ που έχουµε δει στον διαγωνισµό, 
ουσιαστικά οτιδήποτε εκτός από πίκα έχει κάποια 
λογική βάση. Σκεπτόµενος συµβατικά, οι αντίπαλοι 
έχουν καλές αξίες στις πίκες και στα σπαθιά, καθώς 
ο Νότος θα µπορούσε να αγοράσει 3^ ή κούπες, 
οπότε βγαίνουµε προσπαθώντας να πάρουµε ή να 
ελευθερώσουµε µπάζες στα εξωτερικά χρώµατα 
πριν ο εκτελεστής είναι σε θέση να κάνει τα ντι-
σκάρτα του. Ο $Α θα µπορούσε επίσης να είναι η 
αντάµ που κερδίζει, µε την λογική βλέποντας και 
κάνοντας. 
Αθανασιάδης Α.: ^3. … Η έξοδος αυτή νοµίζω 
ότι είναι και η λογικότερη. Ενδιαφέρον ίσως έχει να 
εξετάσει κανείς όλες τις εναλλακτικές, θεωρώντας  
σαν µορ το χέρι του προβλήµατος 4 µε όλα ή µε ένα 
µόνο ονέρ στις πίκες
Κανναβός Τ.: ^3. Πρέπει νοµίζω να κάνουµε επι-
θετική αντάµ. Ίσως πάρουµε και 4 λεβέ άµεσα. Αν 
δοκιµάσουµε το σόλο ίσως ο εκτελεστής κάνει τις 
πρώτες 11-12 λεβέ. Το ατού δεν το βλέπω καν σαν 
εναλλακτική λύση
Καραµανλής Φ.: ^3. Το σπαθί θα µπορούσε να 
κερδίζει σε πολλές περιπτώσεις αλλά νοµίζω χρει-
άζεται από τον συµπαίκτη πιο ειδικά φύλλα από ότι 
το καρό. Πολύ δύσκολη αντάµ πάντως.
Καρατζά Ε. (αναγν.): ^3. Επιθετικά, γιατί αν το 
σπαθί του Βορρά είναι άκοπο, θα µας µαζέψουν τα 
ατού και εκεί θα ξεσκαρτάρουν.
Σαπουνάκης Α.: ^3. Όταν υπάρχει µακρύ πλευ-
ρικό χρώµα πρέπει να βγω επιθετικά. Το µικρό 
καρό συχνότερα θα κερδίζει από τη µικρή κούπα 
που είναι καλύτερη όµως από τον Α κούπα.
Αυτό θα ήταν σίγουρο αν δεν είχαµε σόλο. Τώρα ο 
$Α παίζει πολύ δυνατά:  
Παπακυριακόπουλος Γ.: $Α. βγαίνω τον Α κού-
πα. Κρατάει την εναλλακτική να έχει ο συµπαίκτης 
Κ κούπα και Α καρό ή Κ κούπα  και Α σπαθί (4 µπά-

ζες µε την τσάκα σπαθί), η πρόχειρη ανάλυση που 
έκανα σε αυτό µε οδηγεί. Πιστεύω ότι ο συµπαίκτης 
πρέπει να έχει Α και Κ για να ελπίζω να βάλω µέσα 
το συµβόλαιο.
∆εληµπαλταδάκης Ν.: $Α. … µας αφήνει το 
περιθώριο να στραφούµε στο δεύτερο πλάνο, αφού 
δούµε τον µορ και το σινιάλο του συµπαίκτη,
Βλαχάκη Μ.: $Α. Η αντάµ πρέπει να είναι επιθε-
τική. Μεταξύ καρό και κούπας προτιµώ την κούπα 
γιατί: 1. µάλλον ο µορ έχει µεγάλο ονέρ στην κούπα 
2. Μπορώ στη συνέχεια να αλλάξω άµυνα 3. Είναι 
πιο πιθανό να έχει µια Q καρό ο εκτελεστής.
Προκοπίου Γ.: $Α. … Η αντάµ του Άσσου κούπα 
θα µου επιτρέψει να δω το µορ και να αποφασίσω 
εγώ για τη συνέχεια ή να δω το µορ και να διαπι-
στώσω άµεσα γιατί δε θα έπρεπε να είχα κάνει 
αντάµ τον Άσσο κούπα...
Η µόνη άλλη εναλλακτική: 
Σκουλαρίκης Φ.: Σπαθί. Αν και δεν µου αρέσει να 
βγαίνω στο µακρύ χρώµα των αντιπάλων, νοµίζω 
ότι η τσάκα σπαθί δίνει τις καλύτερες πιθανότητες 
για 4 λεβέ - ειδικά µάλιστα όταν δεν διαθέτω και 
κάποια ιδιαιτέρως ελκυστική αντάµ. Αν πάλι απο-
δειχτεί ότι είχαµε να τραβήξουµε 4 κόκκινες λεβέ 
εγώ θα φταίω.
Μπούρας Τ. (αναγν.): Σπαθί. …Σε 2 περιπτώσεις 
παίρνω κοφτή (µπάζα από ατού από τον συµπαίκτη 
ή Α σπαθί).

Τον διαγωνισµό του τεύχους αυτού  κέρδισε µε 
ευκολία ο Μάνος Χαζηράκης, πετυχαίνοντας 76 
βαθµούς στους 80. Θα τον έχουµε µαζί µας στο πά-
νελ στο επόµενο τεύχος. Οι  πρώτοι του 55ου δια-
γωνισµού (όσοι πέτυχαν τουλάχιστον 70 βαθµούς): 

1) Χαζηράκης Μ.76 2/3) Καρατζά Ε., Χωλίδης 
∆. 73 4/5/6) Κιαρούτζι Φ, Μπούρας Τ., Τσου-
µάνης Α. 72 7/8) Πουρναράς Τ., Οικονοµίδης 
∆. 71 9) Πουλοπάτης Γ. 70. 

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

# 963
$ A7642
^ K1053
& 5

B

N
A∆

ÏìÜäåò – ÁÄ óôç Äåýôåñç
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∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος

  1& 1$
1# 2$ 3& πάσο
3$ πάσο 3# πάσο 
; 

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

Πρόβληµα 1

# J8654
$ ΑJ3
^ K7
& AQ8

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος

  1^ Kοντρ
σιρκόντρ πάσο πάσο 2&
;

Πρόβληµα 2

# Q762
$ 8
^ Q10752
& K75

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος

  4# 5$ 
5# 6$ πάσο πάσο
;

ÏìÜäåò – üëïé óôçí ðñþôçÆåýãç – üëïé óôç äåýôåñç

Πρόβληµα 3

# Q974
$ KQ10876
^ K4
& A

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος

 πάσο 2^* 2#
;**

Πρόβληµα 6

# 93
$ Q6
^ A63
& AK10752

B

N
A∆

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

ÏìÜäåò – üëïé óôçí ðñþôç

ÏìÜäåò – üëïé óôç äåýôåñç

Πρόβληµα 4

# -
$ Q84
^ AKQJ763
& J52

B

N
A∆

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος

1^ κοντρ σιρκόντρ 1#
3^ 3# κοντρ πάσο
;

ÏìÜäåò – üëïé óôç äåýôåñç

Πρόβληµα 7

# AQJ10843
$ AQ5
^ K95
& -

B

N
A∆

Æåýãç – üëïé óôçí ðñþôç

56ος ∆ιαγωνισµός

Οι απαντήσεις σας στον διαγωνισµό µπορούν να στέλνονται, µε φαξ στην ΕΟΜ
(210 7480.403) ή µε email: magazine@hellasbridge.org και press@hellasbridge.org

ή µέσω της ιστοσελίδας της EOM (www.hellasbridge.org), όπου µπορείτε να γράφετε
απευθείας και τα σχόλιά σας. Υπάρχει σύνδεση (link) και στο site του ΟΠΑΦ (www.opaf.org).

Πρόβληµα 5

B

N
A∆

ÏìÜäåò – üëïé óôç äåýôåñç

# Q42
$ J10865
^ KJ1074
& -

*Weak-two

Πρόβληµα 8

* *Το σύστηµα λέει τα εξής: 
     1) Εάν 2ΧΑ = ερωτηµατική για εξωτερ. αξία 
     2) Εάν 3$ = φόρσινγκ, φυσικό
     3) Εάν κοντρ = τιµωρίας  

* 5+# 8-11 π., όχι φόρσινγκ

Ôé áíôÜì êÜíåôå ìå ôï ðáñáðÜíù ÷Ýñé;

∆ύση Βορράς Ανατολή Nότος
   1$
κοντρ 3&* 4# πάσο
πάσο 5^ κοντρ 6$
πάσο πάσο κοντρ Όλοι πάσο

# Q752
$ -
^ KJ432
& KQJ3

B

N
A∆

ÏìÜäåò – ÁÄ óôç Äåýôåñç

* φόρσινγκ µανς µε 4φυλλο+ φιτ κούπα
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Το  ôñåëü µπριτζόλεξο

Τασία Mπαµπούλα

Mαυρίστε 14 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

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Το να ξεπερνάς τα ανεκτά 
όρια

2. Και σ’ αυτήν  ανάβουµε κερί 
– Αξιοκαταφρόνητο

3. Αγαπηµένος της Μερκούρη 
– Ταυροµάχους ενθαρρύνει

4. Ταιριάζει στο Αβίβ 
– Τριφύλλη µε µικρό όνοµα

5. Στη σειρά θα τα βρεις 
– ∆ιενεργώ – Όµοια

6. ∆είχνει αγάπη αλλά και 
προδοσία – Φυσικό δίχτυ 
σε…γωνίες

7. Μαζί

8. Σοκολάτα χωρίς γάλα – 
Τόσο χάλια το… καρπούζι 
(αντιστρ)

9. Το ακούς στις πίστες και στις 
κουζίνες – Έχει την κυρά 
της – Ανορθόγραφο παλιό 
«είπε»‘

10.   Μουσική ιταλική 
κατάφαση – Το γλυκό 
την έχει

ΚΑΘΕΤΑ

1. Ζει στο Βατικανό

2. Λάµπει τη νύχτα – 
∆υστυχισµένο…επιφώνηµα

3. Ανατολίτικο νόµισµα 
– Βερνικώνει ξύλα

4. Αρχικά που θυµίζουν 
λεωφορεία της παλιάς 
Αθήνας – Κι έτσι η 
Κωνσταντίνα

5. Επιµελητήριο και αυτό 
– Εβραϊκό βιβλίο

6. Τα καρφιά την….τρέµουν- 
Το ξεστοµίζεις µόλις βρεις 
τα ατού 5-0

7. Σύµφωνα…όρθιων – Κάτω 
κάτω στο βαρέλι αυτό το 
κρασί

8. ∆ε λείπει κανείς- Κάναν και 
γι’ αυτά επιδείξεις

9. Ένιψε τα χέρια του (αιτ) 
– Αίσθηση

10.  ΟΗΕ… µαντάρα – Κι έτσι 
το πεύκο

Ðñüãñáììá Óùìáôåßùí

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1

Π Ρ Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ ■
 2

Ρ Α Β Ε Ν Α ■ Κ Ι Μ
3

Α Β Α Σ ■ Μ Π Α Ν Α
4

Σ Α Λ Ι Α ■ Α Ν Ε Κ
5

Ι Ν ■ Α Ν Α Τ Ο Μ Η
6

Ν Ι Π ■ Τ Ρ Α Τ Α ■
7

Ο ■ Α Θ Ι Κ Τ Η ■ Λ
8

Ι Α Γ Ο Σ ■ Α Τ Ι Α
9 ■ Π Ι Α Τ Ο ■ Ε Σ Ο

10
∆ Υ Ο ■ Ρ Ο Υ Σ Ο Σ
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ÐåñéöÝñåéá

Ðñüãñáììá Óùìáôåßùí

Áãùíéóôéêü ðñüãñáììá 

ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2009 - ÌÁÚÏÓ 2010
ÁôôéêÞ
∆ΕΥΤΕΡΑ
ΑΣΑΕ Οµάδες όπεν - Οµάδες 1-9 

- Οµάδες 1-6 19.15

ΑΟΑΦ Ζεύγη Όπεν 20.30
ΑΟΜ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 19.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 20.15
ΑΟΜΨ Oµάδες Όπεν - Οµάδες 1-9 20.00
AOT Οµάδες 1-9 20.15
OAMKH Οµάδες 1-6 και οµάδες 

Όπεν 20.30

ΟΑΜ-ΛΕ Οµάδες όπεν - Οµάδες 1-6 20.30
ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20.30
ΟΠΑΦ Ζεύγη Swiss 20.30

ΤΡΙΤΗ
ΑΕΠΜΑ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 19.15
ΑΟΜ Ζεύγη όπεν (ταυτ.)-Ζεύγη 

1-9 (ταυτ.) 20.30

ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν - Ζεύγη 1-9 20.30
ΑΣΑΕ Ζεύγη Όπεν -  Ζεύγη 1-7 19.30

Ζεύγη 1-9 19.15
ΑΣΝΒ Ζεύγη Όπεν 20.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 10.15

Οµάδες 1-9 20.15
ΑΟΤ Ζεύγη όπεν (ταυτ.), 

Ζεύγη 1-6 20.15

OAMKH Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 19.30

ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) - 
Οµάδες 1-9 20.30

ΟΠΑΦ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20.30

ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΟΜ Ειδικό τουρνουά 20.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30

Ζεύγη 1-9 19.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη όπεν (ταυτ.) - Ζεύγη 

1-6 20.15

ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.), Ζεύγη 1-6 20.15
ΑΣΑΕ Οµάδες Όπεν - Οµάδες 1-9 19.15
ΟΑΑ Ζεύγη όπεν 10.15

Μαθητικό Γ’ κύκλου 17.30
ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη όπεν µε χάντικαπ 10.30

Ζεύγη 1-6 19.30
Ζεύγη όπεν Swiss 20.00

ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη 1-9 20.30
ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΟΠΑΦ Οµάδες Όπεν 20.30

ΠΕΜΠΤΗ
ΑΕΠΜΑ Οµάδες 1-6 και 1-9 - Ζεύγη 

Όπεν 19.15

ΑΟΜ Ζεύγη όπεν βαρόµετρο 
- Ζεύγη 1-9 20.30

ΑΟΜΒ Ζεύγη όπεν Swiss 20.15
ΑΟΜΨ Οµάδες 1-9 - Οµάδες 1-6 20.30
ΑΟΤ Οµάδες 1-6 και Ζεύγη όπεν 20.15
ΑΣΑΕ Οµάδες 1-9 - Οµάδες1-6 19.15
ΟΑΑ Ζεύγη Όπεν 18.15
ΟΑΜΚΗ Οµάδες 1-9 20.00
ΟΑΜ-ΛΕ Οµάδες Swiss 20.30
ΟΠΑΦ Οµάδες 1-9 20.30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 20.15

ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν 10.30
Ζεύγη Μαθητών Γ΄κύκλου 19.30
Ζεύγη Όπεν - Ζεύγη 1-9 20.30

ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν 18.30
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη “ραντεβού στα 

τυφλά” 20.00

ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη Όπεν - Ζεύγη 1-6 20.30

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν 18.30
AOT Ζεύγη Όπεν 17.30
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 19.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν - Ζεύγη 1-9 19.30
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν 18.30
ΑΣΑΕ Ζεύγη 1-6 - Ζεύγη 

Μαθητών Γ΄κύκλου 19.15

ΟΑΜΚΗ Ζεύγη Όπεν και Ζεύγη 1-6 
µε IMPs 19.30

ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη Όπεν 19.30
ΟΠΑΦ Ζεύγη 1-9 19.00

ΑΜΙ - Ιωάννινα
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Παρασκευή Ζεύγη Όπεν - 

Οµάδες Όπεν 20.00

ΑΟΜΜ - Βόλος
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 19.00
Τετάρτη Ζεύγη όπεν (ταυτ.) 20.00

ΑΟΜΧ - Χαλκίδα
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Σάββατο Ζεύγη Όπεν 11.30

ΙΟΘ - Θεσσαλονίκη
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30

ΚΟΑΜ - Κέρκυρα
∆ευτέρα Οµάδες Όπεν - 

Ζεύγη Όπεν 18.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.30

ΛΑΜΘ - Θεσσαλονίκη
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 21.00

ΟΑΜΘ - Θεσσαλονίκη
Τρίτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ) 20.30
Πέµπτη Οµάδες Όπεν 20.30

ΟΑΜΚ - Καλαµάτα
∆ευτέρα Οµάδες Όπεν 21.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 21.00
Σάββατο Ζεύγη 1-6 19.00

ΟΑΜΛ - Λάρισα
Τετάρτη Ζεύγη όπεν (ταυτ.) 21.00

ΟΑΜΡ - Ρόδος
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 21.00
Τρίτη Οµάδες 1-9 21.00
Τετάρτη Ζεύγη 1-6 20.00
Πέµπτη Οµάδες Όπεν 21.00

ΟΑΜΣ - Σέρρες
∆ευτέρα Οµάδες Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30

ΟΑΜΧΝ - Χανιά
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00

ΠΟΑΜ - Πάτρα
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Παρασκευή Οµάδες Όπεν 20.30

ΡΟΜ - Ρέθυµνο
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30

ΠΛΗ - Ηράκλειο
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
Κυριακή Οµάδες  Όπεν 20.00

ΣΑΜΟΣ - Σάµος
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
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 1-9 (ταυτ.) 19.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
9-11 *ΑΟΜΒ-ΟΑΑ Κύπελο Λαζόπουλου
16-18 *ΑΟΜ-ΟΑΜΚΗ

23-25 ∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
Γεν. Συνέλευση

28-1/11
28/10-1/11

  ΑΕΠΜΑ (εκδροµικό)  
  ΚΟΑΜ   Εκδροµικό        

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
6-8 Πανελλήνιο Πρωτάθληµα 

Κατηγοριών (προκριµατικός)

13-15
ΑΟΜΒ 
ΟΑΜ-ΛΕ
ΑΟΜΧ

20-22 Κύπελλο Ελλάδας 
(Σε µία τελική φάση)

27-29
*ΑΟΤ-ΟΑΜ Οµάδες
ΟΑΜΡ  Ζεύγη Όπεν

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

4-6 Πανελλήνιο Πρωτάθληµα 
Κατηγοριών (τελικός)

11-13 Πρωτάθληµα Βορείου Ελλάδας

18-20
ΑΟΜ
ΣΛΑΜ
ΧΟΜ

25-27 Χριστούγεννα

28-30 ΑΟΜΒ
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