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Το γράμμα 
του προέδρου

Αγαπητοί Συναθλητές,
Πλησιάζει σιγά-σιγά το καλοκαίρι και θα μπούμε σταδιακά στην εποχή των εβδομαδιαίων 
εξορμήσεων στα παραθαλάσσια ξενοδοχεία, με τις διοργανώσεις των εκδρομικών τουρνουά 
μπριτζ –ομάδων και ζευγών– όπου παράλληλα συνδυάζουμε διακοπές και χαλάρωση από 
τους καθημερινούς ρυθμούς της πόλης με τον εργασιακό φόρτο, που επιφέρει εκνευρισμό 
αλλά και άγχος. Άλλωστε, έχοντας στο μυαλό μας τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που 
περνά η χώρα μας και καθώς είναι σίγουρο ότι τα πρόσφατα μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση 
θα αγγίξουν όλους μας λίγο ή πολύ, κάποια διαλείμματα αλλάζουν το κέφι, τη διάθεση και ταυ-
τόχρονα μας δίνουν την ευκαιρία να ανασυντάξουμε τις δυνάμεις και τις σκέψεις μας, ώστε να 
καταφέρουμε, μετά την επιστροφή από τις καλοκαιρινές μας διακοπές, να ανταπεξέλθουμε 
στους γνώριμους ρυθμούς της επαγγελματικής μας ενασχόλησης στις μεγαλουπόλεις.

Μπροστά μας βέβαια έχουμε τη διοργάνωση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ομά-
δων που πραγματοποιείται φέτος στην Οστάνδη Βελγίου και ελπίζουμε ότι οι αθλητές που 
απαρτίζουν τις δύο Εθνικές μας Ομάδες (ΟΠΕΝ και Γυναικών) θα προσπαθήσουν να μας εκ-
προσωπήσουν με τον καλύτερο τρόπο στους αγώνες αυτούς.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω Πρωταθλήματος είναι προγραμματισμένη επίσης η ετή-
σια Γενική Συνέλευση της EBL (European Bridge League), κατά τη διάρκεια της οποίας θα 
γίνουν και οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αφού ολοκληρώθηκε η 
θητεία των μελών της, ενώ έχει γίνει γνωστό πως αποχωρεί από Πρόεδρος ο Gianarrigo Rona, 
αναλαμβάνοντας το φθινόπωρο την Προεδρία της WBF (World Bridge Federation).

Στο αποχαιρετηστήριο Gala (Σάββατο 3 Ιουλίου 2010) θα παραδοθεί η σημαία των αγώ-
νων στη χώρα (τη χώρα μας), που αναλαμβάνει τη διοργάνωση του 2012. Βρισκόμαστε σε 
συζητήσεις με την Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία, ώστε να υπογράψουμε τη σύμβαση ανάλη-
ψης των αγώνων αυτών το αργότερο αρχές Ιουνίου.

Ένα άλλο θετικό στοιχείο είναι η ευχάριστη έκπληξη της ενημέρωσης που λάβαμε από 
το Υπουργείο Πολιτισμού, ότι παρά την αρχική εξαγγελία της Γενικής Γραμματείας Αθλητι-
σμού για διακοπή της ετήσιας επιχορήγησης, τελικά η ΕΟΜ θα ενισχυθεί για το έτος 2010 
με 56,000€, με στόχο να μην υπάρξει πρόβλημα στη μισθοδοσία των υπαλλήλων της Ομο-
σπονδίας μας. Είναι πράγματι κάτι πολύ σημαντικό, αφού τουλάχιστον για φέτος θα χρειασθεί 
να αναπληρώσουμε τη διαφορά μόνο των 19,000€ που περικόπτονται, αλλά θα πρέπει να 
λάβουμε τις απαραίτητες αποφάσεις, ώστε να θωρακίσουμε το μέλλον, μια και πιθανότατα 
από τον επόμενο χρόνο το άθλημά μας θα γίνει καθαρά αυτοχρηματοδοτούμενο.

Κλείνοντας θα ήθελα να ενημερώσω όλους σας ότι με την ολοκλήρωση ψήφισης και δη-
μοσίευσης των νομοσχεδίων που αφορούν τα φορολογικά των φυσικών και νομικών προσώ-
πων, η ΕΟΜ σύντομα θα καταλήξει στις απαιτούμενες λύσεις για τη νομότυπη λειτουργία των 
Σωματείων-μελών της και θα στείλει τις απαραίτητες εγκυκλίους, σχετικά με τις διαδικασίες 
που θα πρέπει να ακολουθηθούν.

Πολλές ευχές για καλή επιτυχία των Εθνικών μας Ομάδων και σε όλους εσάς για ένα ξε-
κούραστο καλοκαίρι.

Έχουμε πραγματικά τους καλοκαιρινούς μήνες μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για εκδρομές, 
ξεκούραση, κοινωνικότητα και γνωριμία νέων προορισμών, νέων ανθρώπων, συντροφιά πά-
ντοτε με το άθλημα που μας ενώνει.

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

Aγωνιστικά   και άλλα 

Α ναχωρούν εντός των ημερών 
οι Εθνικές Ομάδες Όπεν και Γυ-

ναικών που θα εκπροσωπήσουν την χώρα 
μας στους 50ους Πανευρωπαϊκούς αγώνες 
ομάδων που θα γίνουν φέτος στην Οστάν-
δη Βελγίου. Κατόπιν της παραίτησης του 
ζεύγους B. Βρούστη - Π. Κωτσιόπουλου και 
της αντικατάστασής του από το επόμενο, 4ο 
ζεύγος των πρόσφατων αγώνων επιλογής, 
η Εθνική ομάδα Όπεν έχει την εξής σύνθε-
ση: Α. Κουκουσέλης - Π. Αγγελόπουλος, Γ. 
Οικονομόπουλος - Κ. Αναστασιάδης, Φ. Κα-
ραμανλής - Ε. Πρωτονοτάριος. Μη παίζων 
αρχηγός Δ. Διονυσόπουλος, προπονητής Φ. 
Σκουλα ρίκης. 

Κυκλοφόρησε το 2ο βιβλίο του 
Άκη Σκορδομπέκη, αθλητή 

του ΣΛΑΜ, με τίτλο “Τεχνικές Εκτέλεσης - 
Άμυνας”. Πρόκειται για έγχρωμο βιβλίο 160 
σελίδων μεγέθους Α4, στο οποίο αναλύο νται 
τεχνικές εκτέλεσης - άμυνας με πολλά παρα-
δείγματα και ασκήσεις. Απευθύνεται σε νέους 
παίκτες –μετά τον 3ο κύκλο μαθημάτων της 
ΕΟΜ– αλλά και σε μπριτζέρ με εμπειρία κα-
τηγοριών 3-11. Η τιμή του είναι 30.00€.

Ευάγγ ελος Κάντζος

Έφυγε ένας από τους μεγαλύτε-
ρους, μέχρι τώρα, χορηγούς της 

Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ και άφησε 
ένα κενό πίσω του. Να θυμίσω σε όλους ότι 
Ευάγγελος  με πήρε τηλέφωνο ένα πρωί την 
άνοιξη του 2008 και μου ανακοίνωσε ότι επι-
θυμεί να συνδράμει το μπριτζ και μάλιστα με 
ένα ποσό των 50.000 ευρώ κατανεμημένο 
ως εξής: 25.000 για να εξοπλιστεί  τμήμα 

"Τεχνικές Εκτέλεσης - Άµυνας". 

.

μπριτζ (από τράπουλες, ντουπλικαδιέρα και 
κομπιούτερ μέχρι τραπέζια και εξοπλισμό 
κυλικείου) σε κάποιο μεγάλο σωματείο με 
πρώτο υποψήφιο τον ερασιτέχνη Ολυμπιακό, 
δεύτερο την ΑΕΚ και τρίτο τον Παναθηναϊκό. 
Τα άλλα 25.000 ευρώ στην εθνική αποστολή 
του Πεκίνου η οποία κινδύνευε να μην πραγ-
ματοποιηθεί δεδομένου ότι η Γενική Γραμμα-
τεία είχε αρνηθεί να μας καλύψει. Δυστυχώς 
οι μεγάλες ομάδες δεν συναίνεσαν στο όραμα 
και τελικά μας είπε να τα διαθέσουμε για την 
διάδοση στους νέους και στα Πανεπιστήμια. 
Θέλησα να μάθω μερικές λεπτομέρειες για 
την είσοδο αυτού του ρομαντικού και ανιδιο-
τελούς Έλληνα εξ Αιγύπτου και απευθύνθηκα 
στον Κώστα Μπόζεμπεργκ.
Λοιπόν το 1988-89 μια παρέα σπουδαστών 
έπαιζε σε ένα καφενείο στην αρχή (ονόματι 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) στο τέρμα  Πατησίων.
Ήταν ο Δημήτρης ο Καλύβας, ο Φιλάρετος ο 
Καμινάρης, ο Βαγγέλης ο Αναστασόπουλος, 
και ο Μποζ. Εκεί ήταν και ο Ευάγγελος παί-
ζοντας ένα μάλλον πρωτόλειο μπριτζ με κάτι 
μεγάλους σε ηλικία συμπαίκτες. Πλησίασε 
τους νεαρούς και όντας πολύ φιλικός μαζί 
τους,  τους παρακολουθούσε ανελλιπώς με 
το χαρακτηριστικό εξερευνητικό του βλέμ-
μα. Μάλιστα συνήθιζε όταν παρατηρούσε 
κάτι καινούργιο, το τράνσφερ π.χ., να φωνά-
ζει στους δικούς του: “Ρε σεις ελάτε να δείτε 
πως παίζεται το μπριτζ!!!”
Στο ΣΑΕ εμφανίστηκε το 1986. Έπαιζε ένα 
σύστημα που το είχε βαφτίσει “1 σπαθί ελεύ-
θερος σκοπευτής” όπου απαγορευόταν να 
πασάρει ο συμπαίκτης. Είχε γίνει και ένα χα-
ριτωμένο σε Διασυλλογικούς στο Πρέζιντεντ, 
όπου παίζοντας με την ομάδα του ΣΑΕ και με 
συμπαίκτη τον Σμυρνιάδη εναντίον Μωυ-
σίδη-Κουτούγκου αγόρασε 3 φορές σπαθιά 
χωρίς να τα έχει και έβγαλε 3ΧΑ γιατί ποτέ 
δεν γυρίστηκε σπαθί. 
Κλήθηκε ο διαιτητής αλλά δεν μπόρεσε να 
βγάλει άκρη μια και στις ερωτήσεις του “τι 
σημαίνει η αγορά 1 καρό μετά το 1 σπαθί” 
ή 1σπαθί-1καρό-1 πίκα, έχετε 4 πίκες;” η 
απάντηση ήταν: “τι θέλετε να πω τα φύλλα 
μου;”... Θα μας λείψει.

Άννυ Καραμανλή-Λυδάκη

Νίκος Χατζίκος

Την Πέμπτη 6 Μαΐου 2010 στις 
17.30 κηδεύτηκε ο πολυαγαπη-

μένος μας φίλος και συμπαίκτης Νίκος Χα-
τζίκος ο αιφνίδιος θάνατος του οποίου γέ-
μισε θλίψη όλη τη Μπριτζιστική Οικογένεια. 
Στην κηδεία εκτός του μεγάλου αριθμού 
των συμπαικτών του παρευρέθη σύσσωμο 
το Δ.Σ. του ΟΑΜΘ όπου Νίκος ήταν Ταμίας 
και αθλητής του αγωνιστικού Μπριτζ του 
Συλλόγου, ο Πρόεδρος της ΛΑΜΘ Στέλιος 
Κυζιρίδης και ο Έφορος του ΙΟΘ Γιάννης 
Βερδούκας. Επίσης παρευρέθηκαν πολλοί 
Ανώτεροι Αξιωματικοί του Ελληνικού Στρα-
τού φίλοι και συνάδελφοι του Νίκου ο οποίος 
ήταν συνταξιούχος Στρατιωτικός. Τραγικές 
φιγούρες που αδυνατούσαν να δεχτούν τον 
ξαφνικό χαμό του, η σύζυγος του Σμαρούλα 
ο γιος του Γιώργος και η κόρη του Ανίτα.

Από το Δ.Σ. του ΟΑΜΘ

Από το επόμενο τεύχος επανέρχε-
ται ένας γνωστός στους παλαιό-

τερους διαγωνισμός του περιοδικού με τίτλο 
«Τις πταίει». Όλοι μας έχουμε παραδείγματα 
διανομών όπου διαφωνήσαμε έντονα με τον 
συμπαίκτη μας για το ποιος έχει την ευθύνη 
μιας καταστροφικής αλληλουχίας αγορών, 
που κατέληξε σε ένα απελπιστικά κακό συμ-
βόλαιο. Όσοι λοιπόν θέλουν να ξεδιαλύνουν 
ποιος πραγματικά φταίει  δεν έχουν παρά να 
μας στείλουν τη συγκεκριμένη διανομή και 
επιλεγμένοι πρωταθλητές θα αναλάβουν να 
καταμερίσουν την ευθύνη.  

Νανά Σακελλάρη - Νίκος Χατζίκος. Η τελευταία παρ-
τενέρ του Νίκου με την οποία δεν πρόλαβε να παί -
ξει την ημέρα που έφυγε από τη ζωή.
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Παρακολούθησα το μεγαλύτερο μέρος 
της τελικής φάσης των αγώνων της 
κατηγο ρίας Όπεν και κυρίως τα τελευταία 
στάδια.
Οι αγώνες έλαβαν χώρα στις εγκαταστά-
σεις του Αθηναϊκού Ομίλου Μπριτζ, στους 
Αμπελοκήπους.
Στους τελικούς λοιπόν της Όπεν συμμετεί-
χαν 16 ομάδες που είχαν προκριθεί από 
όλη την Ελλάδα. Χωρίστηκαν σε 2 ισοδύ-
ναμα γκρουπ των 8 ομάδων και σε κάθε 
γκρουπ η κάθε ομάδα έπαιξε με τις υπό-
λοιπες 7, σε ματς των 10 διανομών. Αυτή 
ήταν η πρώτη φάση του τελικού, από την 
οποία προέκυψε μία βαθμολογία για κάθε 
γκρουπ. Στη δεύτερη φάση του τελικού, η 
πρώτη ομάδα του ενός γκρουπ αντιμετώ-
πισε σε αγώνα νοκάουτ 16 διανομών την 
δεύτερη ομάδα του άλλου γκρουπ (γνω-
στό και ως “χιαστί”), και αντιστρόφως η 
δεύτερη ομάδα του ενός γκρουπ αντι-
μετώπισε την πρώτη ομάδα του άλλου 

Δεν μπορώ να πω αν οι προκριθείσες ομά-
δες ήταν ή δεν ήταν τα φαβορί, ωστόσο 
έχω να παρατηρήσω ότι αποκλείστηκαν 
απο τον ημιτελικό τρεις ομάδες αρκετά 
αξιόμαχες (Χλιάπας, Αλτίνης, Καπαγιαν-
νίδης). Το ενδιαφέρον όμως άρχισε μετά 
την πρώτη φάση. Παρατάχτηκαν αντιμέ-
τωπες οι ομάδες  Ρούσσου εναντίον Ζέη, 
όπως και Λεβή εναντίον Σαπουνάκη, σε 
ένα αγώνα των 16 διανομών. 
O Ρούσσος κέρδισε άνετα τον Ζέη με 20 
Imps διαφορά, εξασφαλίζοντας έτσι το 
πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό ενώ, 
παράλληλα, ο Σαπουνάκης κυριολεκτικά 
συνέτριψε τον Λεβή με 51 Imps διαφορά, 
αποκτώντας έτσι το δικαίωμα να αντιμε-
τωπίσει τον Ρούσσο στον τελικό, με στόχο 
την κατάκτηση του τίτλου της πρωταθλή-
τριας Ελλάδος για το 2010.   

γκρουπ. Το ανάλογο χιαστί έγινε με τις δύο 
επόμενες ομάδες της κατάταξης του κάθε 
γκρουπ, όπου η τρίτη ομάδα του ενός 
γκρουπ αντιμετώπισε την τέταρτη ομάδα 
του άλλου γκρουπ, όπως και  η τέταρτη 
ομάδα του ενός γκρουπ αντιμετώπισε την 
τρίτη ομάδα του άλλου γκρουπ, κ.ο.κ., σε 
αγώνα νοκάουτ. 
Οι νικήτριες της συνάντησης νοκάουτ 
έπαιξαν ξανά νοκάουτ με τις αντίστοι-
χες νικήτριες για την πρώτη και δεύτερη 
θέση, ενώ οι χαμένες έπαιξαν με τις αντί-
στοιχες χαμένες για την τρίτη και τέταρτη 
θέση. Το ανάλογο έγινε και για τις θέσεις 
5-8, 9-12 και 13-16. 
Τελειώνοντας η πρώτη φάση, από τα 
δύο γκρουπ πήραν το εισιτήριο για τον 
ημιτελικό (4 πρώτες θέσεις) οι ομάδες 
Ρούσσου,  Σαπουνάκη, Λεβή και Ζέη. Τις 
πλήρεις συνθέσεις των τεσσάρων πρώτων 
ομάδων μπορείτε να δείτε παρακάτω, στα 
αποτελέσματα. 

Τ ο 3ήμερο 19-21 Μαρτίου 2010 ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Ομάδων, που είναι το ένα από τα τρία σπουδαιότερα Πανελλήνια Πρωταθλή-
ματα και είναι ενταγμένο στην 1η βαθμίδα. Είναι αφιερωμένο στην μνήμη 

του πρώην Πρωθυπουργού Γεωργίου Ράλλη, ο οποίος ως υπουργός Προεδρίας Κυ-
βερνήσεως το 1975 συνέβαλε αποφασιστικά ώστε το Αγωνιστικό Μπριτζ να ανα-
γνωρισθεί επίσημα ως άθλημα από το Ελληνικό Κράτος και να υπαχθεί στην Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού, από την οποία και επιχορηγείται. Ο Γεώργιος Ράλλης ήταν 
και επίτιμος Πρόεδρος της ΕΟΜ.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Οpen 


5

Ομάδων

Από τη συνάντηση του μεγάλου τελικού. Πάνω 
φωτο από αριστερά: Ι. Μανωλάς, Μ. Μιχαλόπου-
λος, Γ. Παπακυριακόπουλος, Λ. Μαμιδάκη. Κάτω 
φωτο από αριστερά: Γ. Ρούσσος, Α. Σαπουνάκης, 
Μ. Χατζηδάκης, Λ. Ζώτος.

του Ι. Μηλιτσόπουλου
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Έτσι, η τελική φάση των αγώνων βρήκε 
αντιμέτωπες τις ομάδες Ρούσσου και Σα-
πουνάκη να κονταροχτυπιούνται για την 
πρώτη θέση.
Η τιτανομαχία άρχισε με τη διανομή 1, 
στην οποία ο Ρούσσος κρατάει το 19άρι 
#Α97 $AQ32 ^A102 &KQ6 και το 
ανοίγει 2ΧΑ. Ο συμπαίκτης του (Χατζη-
δάκης) έχει #KJ542 $97 ^Q4 &AJ105 
και, αφού βρίσκει το φιτ 5-3 στις πίκες, 
διαπιστώνει ότι λείπει από τον άξονά του 
η ντάμα ατού, οπότε... φρενάρει στις 5 
πίκες, που με λίγη τύχη βγήκαν. Αντίθετα, 
στο άλλο τραπέζι, παρόλο που ο Ζώτος 
άνοιξε... σεμνά με 1&, εν τούτοις αγόρα-
σαν το σλεμ για μία μέσα, δίνοντας έτσι τα 
πρώτα 11 Imps στην ομάδα του Ρούσσου.   
Η ντόνα 3 είχε αρκετό... σασπένς.

Πάσο ο Χατζηδάκης, 1& ο Γιάνκος, 1ΧΑ 
ο Ρούσσος, κοντρ ο Μανωλάς, ρεκόντρ 
ο Χατζηδάκης (που είναι τράνσφερ για 
τα σπαθιά), πάσο ο Γιάνκος, πάσο και ο 
Ρούσσος προς έκπληξη όλων, αφού κανείς 
δεν περίμενε να πασάρει το τράνσφερ. Το 
συμβόλαιο λοιπόν είναι 1ΧΑ ρεκοντρέ!
Ο Μανωλάς βγαίνει την $Q (δείχνει ισχυ-
ρό χρώμα) που κερδίζει, και ξανά κούπα 
που πιάνει ο Ρούσσος με τον άσο για να 
παίξει 3 γύρους καρό, στον τελευταίο από 
τους οποίους πιάνει ο Γιάνκος, για να ξανα-
παίξει κούπα, που παίρνει ο Μανωλάς, για 
να παίξει δύο ακόμη γύρους κούπα. Πα-
ρατηρήστε όμως τώρα ότι στην τελευταία 
κούπα του Μανωλά ο Ρούσσος, έχοντας 
μείνει με τους δύο μαύρους δίφυλλους 
ρηγάδες και δύο μετρ καρά, σκουιζάρε-
ται. Θα πρέπει λοιπόν είτε να ξεράνει κά-
ποιον δίφυλλο ρήγα είτε να ξοφλήσει ένα 

μετρ καρό. Βέβαια, αυτά προϋποθέτουν 
ότι ο Γιάνκος θα είχε κρατήσει τα σωστά 5 
τελευταία χαρτιά, δηλαδή #AQJ και &AJ. 
Όμως, ο Γιάνκος είχε πετάξει ήδη τα λιμά 
σπαθιά του, ξεραίνοντας τον άσο του σπα-
θί και αναγκάζοντας έτσι τον συμπαίκτη 
του να συνεχίσει με πίκα.
Ο Ρούσσος, αντιλαμβανόμενος το λάθος 
ξεσκαρτάρισμα του Γιάνκου, διάλεξε βέ-
βαια να ξεράνει τον &K. Εάν ο Γιάνκος 
είχε κρατήσει τα σωστά χαρτιά που ανά-
φερα πριν, ο Μανωλάς θα γύριζε σπαθί, 
και ο εκτελεστής θα πήγαινε 2 μέσα, όπου 
θα πλήρωνε 600 πόντους αντί για 200 που 
στην πραγματικότητα πλήρωσε. 
Στο άλλο τραπέζι, η αγορά ξεκίνησε σχε-
δόν η ίδια (πάσο,1^, 1ΧΑ, κοντρ, ρεκό-
ντρ, πάσο). Όμως, ο Ζώτος δεν πασάρησε 
και πειθάρχησε στο τράνσφερ λέγοντας 
2&, για να φάει την κόντρα από τον Πα-
νόπουλο. Αντάμ ο Κούμενος  με τον $Κ 
που παίρνει ο Ζώτος, τσακίζει μια κούπα 
στον μορ και παίζει πίκα προς τον ρήγα 
του, για να πάρει ο Πανόπουλος με τον 
#Α και να παίξει δύο γύρους σπαθί. Το 
δεύτερο σπαθί το πιάνει ο Ζώτος με τον 
&K που τσακίζει άλλη μια κούπα στον 
μορ και παίζει τώρα σπαθί που το κερδίζει 
ο Κούμενος με την &Q. Τώρα, κανείς δεν 
έχει ατού και ο Κούμενος τραβάει τις δυο 
καλές κούπες του, σε μία από τις οποίες ο 
Πανόπουλος ξεσκαρτάρησε ένα καρό, με 
αποτέλεσμα να μετραριστεί το μικρό καρό 
του Ζώτου (έχει μείνει στο τέλος στο χέρι 
του με #Κ και ^ΑΚ9) και να βγάλει έτσι 
το συμβόλαιο κοντρέ. Καθαρό κέρδος 
λοιπόν 9 Imps για την ομάδα Σαπουνάκη, 
που μείωσε το εις βάρος του σκορ. 
Στη διανομή 6 ο Ρούσσος έχει #4 $AJ 
^AQJ106432 &32 και είναι πρώτη ενα-
ντίον δεύτερης. O Μανωλάς αριστερά του 
ανοίγει μία πίκα, πάσο ο Χατζηδάκης, 1ΧΑ 
ο Γιάνκος (φόρσινγκ), Ο Ρούσσος με την... 
σωλήνα των καρών διάλεξε να πει μόνο 2 
καρά και να μην ξαναενοχλήσει τους αντι-
πάλους του, οι οποίοι πήγαν στις 4 πίκες 
όπου, με καλή άμυνα, τους έβαλαν 3 μέσα 
= +300. Στο άλλο δωμάτιο, τα χαρτιά του 
Ρούσσου τα είχε ο Ζώτος, ο οποίος πήδη-
ξε αμέσως στα 5 καρά για να εισπράξει 
παράλληλα την κόντρα από τον αντίπαλό 
του Πανόπουλο. Πλην όμως τα έβγαλε, για 
να κερδίσει η ομάδα του άλλο ένα μικρό 
σουίνγκ των 6 Imps.

Στην επόμενη διανομή, ο Γιάνκος κάνο-
ντας ένα παρακινδυνευμένο reopening 
στις 2#, αμείφθηκε με 6 ακόμα Imps.
Έτσι, το πρώτο ημίχρονο των 8 διανομών 
έληξε, βρίσκοντας να προηγείται ο Σα-
πουνάκης με διαφορά 6 Imps (22-16).
Τo δεύτερο ημίχρονο άρχισε με ένα εύκο-
λο σλεμ που αγόρασαν και οι δύο ομάδες, 
ακολούθησαν άλλες 3 διανομές ρουτίνας, 
για να έλθει η διανομή 13. Σε αυτήν, ο 
Μανωλάς κρατώντας #AK107 $AΚ ^J8 
&K10873 άνοιξε 1&, ο συμπαίκτης του 
Γιάνκος απαντάει με 1^, ο Μανωλάς πη-
δάει στις 2# (φόρσινγκ για μανς), ο Γιάν-
κος επαναγοράζει 3^ έχοντας 9 πόντους 
και ο Μανωλάς τον αφήνει στα κρύα του 
λουτρού, πασάροντας. Στο άλλο τραπέζι 
ο Ρούσσος αγόρασε εύκολα τα 3ΧΑ και, 
βγάζοντας και μία άνω, κέρδισε 10 πολύ-
τιμα Imps, με αποτέλεσμα να αντιστρέψει 
την κατάσταση και να προηγείται τώρα με 
4 Imps.  
Στην αμέσως επόμενη διανομή, ο Σα-
πουνάκης είναι στην άμυνα με εκτελεστή 
τον Χατζηδάκη, σε συμβόλαιο 4 πικών. Ο 
εκτελεστής στις κούπες έχει στο χέρι του 
$Q865 ενώ στον μορ έχει $A942. Προ-
φανώς, όποιος “ανοίξει” πρώτος τις κού-
πες χάνει μπάζα. 

Ο Σαπουνάκης, στην άμυνα, παίρνοντας 
χέρι σε κάποια στιγμή, γύρισε πρώτος το 
παιχνίδι στις κούπες παίζοντας το $10, 
ο Χατζηδάκης φόρτσαρε με την $Q 
τρώγοντας τον $Κ του Ζώτου, για να 
χάσει ο εκτελεστής μόνο μία μπάζα στις 
κούπες. Αν ο αμυνόμενος δεν είχε παίξει 
κούπα αλλά σπαθί, θα έχανε ο εκτελεστής 
οπωσδήποτε δύο μπάζες από κούπα. Το 
αποτέλεσμα ήταν να βγάλει το συμβόλαιο 
ο εκτελεστής. 
Στο άλλο δωμάτιο επίσης άνοιξε πρώτος 
τις κούπες ο αμυνόμενος (Μιχαλόπουλος) 
αλλά, παρόλα αυτά, ο εκτελεστής (Γιάνκος) 
απέφυγε να κάνει εμπάς του ρήγα ατού 
(που μάλλον έπιανε με τα μέχρι εκείνη τη 
στιγμή δεδομένα) προκειμένου να προ-
στατευτεί από ενδεχόμενη τσάκα στις κού-
πες. Όμως, ο ρήγας ατού ήταν τρίφυλλος 
και δεν απέφυγε την τσάκα στις κούπες, 

Χατζηδάκης/
Σαπουνάκης
#6532 
$5 
^764 
&109543

Μανωλάς/
Κούμενος
#984
$KQ1098
^Q2
&Q87

Δ 
Β

 
Ν

 Α
Γιάνκος/
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#AQJ10
$J42
^J103
&AJ2

Ρούσσος/
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#K7 
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^AK985
&K6
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μπαίνοντας μία μέσα. Έτσι, άλλα 10 Imps 
πήγαν στην ομάδα του Ρούσσου, ο οποίος 
τώρα προηγείται με 14 Imps. Μένουν να 
παιχτούν δύο διανομές ακόμα και μόνο ένα 
θαύμα θα έσωζε την ομάδα Σαπουνάκη.
Η προτελευταία διανομή ήταν ένα μάλλον 
τυχερό σλεμ στις πίκες που όμως δεν το 
πήγε κανείς τους.
Στην τελευταία διανομή ο Γιάνκος έκανε μια 
παρεμβολή 1ΧΑ με 14 πόντους και 6φυλλο 
ΑΚ σπαθί. Το αποτέλεσμα ήταν να βγάλει 
το συμβόλαιο 3ΧΑ με τον συμπαίκτη του 
να έχει μόνο 8 πόντους (σύνολο 22) και να 
κερδίσει έτσι μια μανς στη 2η και 12 Imps 
για την ομάδα του. Δεν κατάφερε όμως, 
παρά να μειώσει το εις βάρος τους σκορ 
και να το φτάσει μόλις στα 2 Imps. 
Έτσι λοιπόν, έστω και με 2 Imps διαφορά, 
η ομάδα του Ρούσσου ανακηρύχθηκε 
πρωταθλήτρια Ελλάδος. Συγχαρητήρια! 
Οι τέσσερις πρώτες ομάδες:

1-16

1

Ρούσσος Γ.
Μαμιδάκη Λ.
Χατζηδάκης Ε.
Μιχαλόπουλος Μ.
Κούμενος Ι.
Πανόπουλος Κ.

2

Καραμανλής Φ.
Πρωτονοτάριος Μ.
Παπακυριακόπουλος Γ.
Μανωλάς Ι.
Σαπουνάκης Α.
Ζώτος Λ.

3

Λεβή Τ.
Σταυρινός Σ.
Ζώζης Σ.
Λούσης Γ.

4

Ζέης Α.
Γαβριήλογλου Α.
Λάμπρου Δ.
Συμεώνογλου Αρ.
Κούρος Λ.

Στις υπόλοιπες κατηγορίες συμμετείχαν 
επίσης 16 ομάδες σε κάθε αγώνα, που 
αγωνίστηκαν με το ίδιο ακριβώς σύστημα.
Στην κατηγορία 1-11, στην τετράδα των 
νικητών, η ομάδα Μούλιου αντιμετώπισε 
την ομάδα Μεσθενέα και κέρδισε εύκολα, 

με 28 imps διαφορά ενώ ταυτόχρονα η 
ομάδα Γκρίνια αντιμετώπισε την ομάδα 
Αντουράκη, από το Ρέθυμνο, επικρατώ-
ντας με διαφορά 13 imps. Ο μεγάλος τελι-
κός ήταν και εδώ δραματικός αναδεικνύο-
ντας νικήτρια την ομάδα Γκρίνια με μόλις 
4 imps διαφορά. Νικήτρια στο μικρό τελι-
κό και τρίτη στη γενική κατάταξη η ομάδα 
Αντουράκη. Οι νοκ άουτ αγώνες έγιναν σε 
14 διανομές ο καθένας. 
Οι τέσσερις πρώτες ομάδες:

1-11

1

Γκρίνιας Κ.
Τριανταφυλλίδης Κ.
Τζοτζολάκης Δ.
Γιαλιράκης Ι.
Τσεβδού Α.

2

Μούλιου Τ.
Οικονομίδης Ν.
Φράγκος Τ.
Σοφιός Μ.

3

Αντουράκης Η.
Εφεντάκης Ν.
Μαμαλάκης Γ.
Καπελώνης Π.

4

Μεσθενέας Γ.
Ρούσσος Π.
Γκουγιάννος Δ.
Κτενίδης Π.

Στην κατηγορία 1-9 πρωταθλήτρια αναδεί-
χτηκε η ομάδα Διαμαντή που θριάμβευσε 
στο μεγάλο τελικό επί της ομάδας Γαβαλά 
κερδίζοντας με διαφορά 49 imps! Εξάλλου 
στο μικρό τελικό η ομάδα Καραμάνου επι-
κράτησε της ομάδας Γαιτάνη και κατέλαβε 
την τρίτη θέση. Εδώ επίσης οι αγώνες νοκ 
άουτ έγιναν σε 14 διανομές ο καθένας. 
Οι τέσσερις πρώτες ομάδες:

1-9

1

Διαμαντής Α
Ρηγάτος Ε
Σιώζος Θ
Σπίνος Α

2

Γαβαλάς Μ
Νταλαγιώργου Κ
Μαρκούρη Α
Σαβούρδος Ε

3

Καραμάνος Α.
Παπαγεωργίου Σπ.
Άνθης Δ.
Βούλγαρης Σ.

4

Γαιτάνης Χ.
Διδύμου Ε.
Κομπιερόβσκι Π.
Μακρή Ε.
Ζαρουχλιώτης Α.
Πριμηκύρης Φ.

Τέλος, στην κατηγορία 1-6 ο μεγάλος 
τελικός κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με 
την ομάδα Ψυχίδη, από την Καλαμάτα να 
επικρατεί της ομάδας Βαλάκα με 3 imps 
διαφορά και να αναδεικνύεται πρωτα-
θλήτρια. Τρίτη η ομάδα Θεοδώρου που 
επικράτησε στο μικρό τελικό της ομάδας 
Μαυρομάτη.  Εδώ οι αγώνες νοκ άουτ έγι-
ναν σε 12 διανομές ο καθένας. Ο μεγάλος 
τελικός του 1-6 ήταν ο μοναδικός με συμ-
μετοχή –και τελική νικήτρια– ομάδας της 
Περιφέρειας.  
Οι τέσσερις πρώτες ομάδες:

1-6

1

Ψυχίδης Γ.
Νικολοπούλου Π.
Φιλοπούλου Β.
Τσιλίκος Α.

2

Βαλάκα Α.
Αντανασιώτη Λ.
Σπανού Α.
Οικονόμου Αι.
Δελή Χ.
Κάππου Π.

3

Θεοδώρου Β.
Ιωάννου Κ.
Μωραίτου Α.
Λιάος Β.
Γραμματικός Ι.

4

Ντάικ Τ.
Μαυρομάτη Μ.
Χοίμπος Σ.
Τριανταφυλλίδης Θ.
Γιαννούλης Γ.
Γαλφιανάκης Ε.
Κονιδάρης Π.
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Το 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Μπριτζ «Βαλκα-
νικής Φιλίας» από άποψη Ελληνικών συμ-
μετοχών ήταν αρκετά επιτυχημένο από 
άποψη όμως διεθνών όχι, αφού διοργα-
νώθηκε σε μη ενδεδειγμένες ημερομηνίες.  
Την Άνοιξη οι ξένοι προτιμάνε τις ημέρες 
της Πρωτομαγιάς, όπου έχουν συνήθως 
(οι Ευρωπαίοι) μερικές ημέρες αργίας 
ενώ ένας δεύτερος αρνητικός παράγοντας 
ήταν ότι πολλές χώρες της Ευρώπης είχαν 
σε εξέλιξη τους αγώνες επιλογής εθνικών 
τους ομάδων, ενόψει των Πανευρωπαϊκών 
πρωταθλημάτων ομάδων της Οστάνδης. 
Όπως όλες τις τελευταίες χρονιές οι αγώ-
νες ομάδων μεταδίδονταν απευθείας στο 
Bridge Base Online. Χρηματικά έπαθλα και 
κύπελλα δόθηκαν σε όλες τις κατηγορίες 
των νικητών.
Στα θετικά του φετινού Φεστιβάλ και σε 
αντίθεση με πέρυσι καταγράφεται η πολύ 

καλή αίθουσα και η τοποθεσία του ξενοδο-
χείου (δίπλα στα Λαδάδικα).
Οι αγώνες ξεκίνησαν ουσιαστικά την Τε-
τάρτη 7-4-10 με την διεξαγωγή Ατομικού 
τουρνουά μιας ημερίδας. 
Στην συνέχεια, την επόμενη ημέρα ξεκίνη-
σαν οι κύριες διοργανώσεις του Φεστιβάλ 
με πρώτους τους αγώνες Ζευγών όπεν 
όπου για πρώτη φορά στις 5 τελευταίες 
διοργανώσεις του Φεστιβάλ όλα τα σημα-
ντικά έπαθλα πήγαν σε ελληνικά ζεύγη. 
Οι Ζώτος-Σαπουνάκης είχαν σταθερά 
καλή απόδοση και τις τρεις ημέρες του 
τουρνουά και κατέκτησαν την πρώτη νίκη, 
αφού άντεξαν τη φοβερή επίθεση των 
Ελευθεριάδη-Λούση και Δελημπαλταδάκη 
-Κοντομήτρου που πέτυχαν  67,23% και 
71,46% (!) αντίστοιχα την τρίτη ημέρα  και 
κατέλαβαν τις δυο επόμενες θέσεις στη 
γενική κατάταξη. Στην τέταρτη θέση και 

καλύτερο μικτό ζεύγος οι N. Sayer-Ζ. Za-
ha riev από Τουρκία/Βουλγαρία που ήταν 
και αντικειμενικά οι καλύτεροι ξένοι που 
αγωνίστηκαν στο Φεστιβάλ. Συμμετείχαν 
συνολικά στους αγώνες Ζευγών 54 ζεύγη. 
Οι έξι πρώτοι νικητές:

1-16

1 Ζώτος Λ. - 
Σαπουνάκης Α. 61,80

2 Ελευθεριάδης Α.
- Λούσης Γ. 61,58

3 Δελημπαλταδάκης Ν.
- Κοντομήτρος Κ. 61,31

4 Sayer N. - Zahariev Z. 59,05

5 Δοξιάδης Κ. - 
Παπακυριακόπουλος Γ. 57,04

6 Καραμανλής Φ.
- Ζώζης Σ. 56,72

Οι αγώνες ομάδων έγιναν με το σύστημα 
Swiss-Danish σε 7 γύρους των 8 διανομών 
και συμμετοχή συνολικά 19 ομάδων. Εδώ 
μικτές ομάδες από Αθηναίους και Θεσσα-
λονικείς παίκτες κατέλαβαν τις τρεις πρώ-
τες θέσεις, με τελική νικήτρια την ομάδα 
Σταυρινού που κέρδισε με διαφορά τις 2 
τελευταίες κρίσιμες συναντήσεις της. 
Οι τρεις  πρώτες ομάδες:

1-16

1
Σταυρινός Σ.

115,00
Λεβή Τ.
Βρούστης Β.
Κωτσιόπουλος Π.

2

Αγγελόπουλος Π.

111,00
Κουκουσέλης Α.
Ζώζης Σ.
Καραμανλής Φ.

3

Λέκος Γ.

109,00
Κανναβός Π.
Τριχόπουλος Α.
Αθανασιάδης Α.

Από 8 Απριλίου έως 11 Απριλίου 2010, την εβδομάδα μετά το Πάσχα έγινε στο 
Mediterranean Hotel Pallas της Θεσσαλονίκης τo 4o συνεχόμενο Διεθνές 
Φεστιβάλ «Βαλκανικής Φιλίας» με  διοργανωτές τον ΟΑΜ Θεσσαλονίκης και 

το Games Festival, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ. Στην πραγ-
ματικότητα ήταν η 6η συνεχόμενη φορά που έγινε το φεστιβάλ αυτό στα πλαίσια 
του Games Festival απλώς τα δυο πρώτα είχαν διαφορετική ονομασία. Επίσης ήταν 
η δεύτερη φορά με τόπο διεξαγωγής την Θεσσαλονίκη. Στα πλαίσια του Games 
Festival εκτός από Μπριτζ διεξάχθηκαν παράλληλα και πολλά άλλα τουρνουά στρα-
τηγικών παιγνιδιών, όπως Σκακιoύ, Μπιλιάρδου, Scrabble, Darts, Sudoku, αυτή τη 
φορά όμως σε άλλο χώρο.

4ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ
Βαλκανικής 
Φιλίας

8
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Στην κατηγορία όπεν η συμμετοχή ήταν 
49 ζεύγη. Οι Ελίνα Λιακοπούλου και Στέ-
λιος Χατζηδάκης ανέβηκαν στο πρώτο 
τραπέζι στη 2η συνάντηση της 2ης ημέρας 
του τουρνουά και έκτοτε παρέμειναν εκεί 
μέχρι το τέλος των αγώνων κερδίζοντας 
όλες τις συναντήσεις που έδωσαν εκτός 
από μια. Έτσι, μετά από μια εντυπωσιακή 
εμφάνιση κατέκτησαν σχετικά εύκολα την 
πρώτη θέση με αρκετή διαφορά από τους 
δεύτερους. Πίσω τους έγινε πραγματική 
σφαγή για τις επόμενες θέσεις με δεύτε-
ρους τελικά τους Ντίνο Δοξιάδη και Γιάνκο 
Παπακυριακόπουλο ενώ την 3η θέση μοι-
ράστηκαν 3 ζεύγη. 
Οι 6 πρώτοι νικητές: 

1-16

1 Λιακοπούλου Ε - 
Χατζηδάκης Σ 181,00

2 Παπακυριακόπουλος Γ.
- Δοξιάδης Κ. 174,00

3 Κανναβός Π. - 
Κομνηνός Ι. 173,00

4 Χατζόπουλος Χ. - 
Βουκούτης Ν. 173,00

5 Παπυράκη Μ. - 
Προκοπίου Ι. 173,00

6 Διονυσόπουλος Δ. - 
Δελημπαλταδάκης Ν. 169,00

Η κατηγορία 1-11 είχε όπως αναμενόταν 
την μεγαλύτερη συμμετοχή, 53 ζεύγη. 
Εδώ οι Φλώρα Κανδιώτη - Μαρτίνος Πελ-
τεκόπουλος είχαν σταθερά καλή απόδοση 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

SwissΖευγών 
Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Swiss ζευγών διοργανώθηκε και φέτος 

σε τρεις κατηγορίες, όπεν, 1-11 και 1-6 στις ημερομηνίες 16, 17 και 
18 Απριλίου.  Καθώς οι προσπάθειες της ΕΟΜ να βρει ενιαίο χώρο για 
τη διεξαγωγή όλων των τουρνουά μαζί δεν ευοδώθηκαν, η διοργάνωση 
ανατέθηκε σε Σωματεία. Έτσι ο Αθηναϊκός ΟΜ διοργάνωσε το 1-16 ενώ οι 
αγώνες του 1-11 έγιναν στον ΑΟ Ταταύλα και του 1-6 στον ΟΑΜ Κηφισιάς. 
Η συνολική συμμετοχή έφτασε τα 130 ζεύγη, αριθμό ρεκόρ για το πρωτά-
θλημα αυτό. 

[ Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι  σ τ η ν  ε π ό μ ε ν η  σ ε λ ί δ α ] 9

1. Μ. Πελτεκόπουλος - Φ. Κανδιώτη, νικητές του 1-11. 2/4. Σ. Χατζηδάκης, Ε. Λιακοπούλου, θριαμβευτές 
του Όπεν.  3/5. Κ. Δοξιάδης, Γ. Παπακυριακόπουλος, δεύτεροι στο Όπεν.

5

1

2

43
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Εξασκηθείτε στην αγορά
Λουκάς ΖώτοςROMAN KEY CARD BLACKWOOD (3)

Β) ΕΡΩΤΗΣΗ ΝΤΑΜΑΣ ΑΤΟΥ 

Μετά από οιαδήποτε απάντηση από 
τις δύο πρώτες (δηλ. 5& ή 5^ 

πάνω στην ερώτηση 4ΧΑ) το επόμενο 
χρώμα –όχι το συμφωνηθέν– ρωτά την 
Ντάμα ατού. Εάν το επόμενο χρώμα είναι 
το συμφωνηθέν σαν ατού και είναι ανάγκη 
να ερωτηθεί η Ντάμα τότε η ερώτηση γί-
νεται με το επόμενο χρώμα από αυτό που 
έχει συμφωνηθεί.  Στην περίπτωση που το 
φιτ είναι κούπες και έχουν απαντηθεί 1-4 
άσσοι (5^) τότε η επαναφορά στο χρώ-
μα (5$) είναι ερώτηση της Ντάμας ατού, 
εφόσον υπάρχουν 3 άσσοι. Το ίδιο ισχύει 
αν το φιτ είναι καρά, έχει απαντηθεί 5&  
(1-4 Άσσοι) και υπάρχουν 4 Άσσοι. Και στις 
δύο περιπτώσεις ο απαντών, εφόσον έχει 

3 ή 4 Άσσους αντίστοιχα, είναι υποχρεω-
μένος να συνεχίσει. 
Απαντήσεις: 

Το επόμενο 
βήμα*

Δεν την έχει

Άλλο χρώμα (όχι 
το συμφωνηθέν)

Έχει την Ντάμα 
ατού με τον Ρήγα 
στο χρώμα αυτό, 
ίσως και άλλο 
Ρήγα σε ανώτερο 
χρώμα**

Επαναφορά στο 
χρώμα (ή στα 5ΧΑ 
αν είναι πιο κοντά)

Έχει την Ντάμα 
ατού χωρίς εξωτε-
ρικό Ρήγα

Σημείωση 
1: Η Ντάμα ατού, ακόμη και αν λείπει, θε-
ωρείται και απαντιέται ότι υπάρχει, όταν  
είναι σίγουρο ότι υφίστανται  10, τουλά-
χιστον, ατού στον άξονα.
2: Εφόσον απαντηθεί ότι υπάρχει η Ντάμα 
ατού χωρίς εξωτερικό Ρήγα νέο χρώμα 
ζητάει 3ου γύρου κοντρόλ (Ντάμα ή 
ντάμπλετον) για να δηλωθεί μεγάλο σλεμ. 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ Ή ΚΟΝΤΡ 
ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΝΤΑΜΑΣ ΑΤΟΥ 
Κοντρ (σιρκόντρ) = δεν την έχει
Πάσο = την έχει   
Άλλο χρώμα (εκτός των ατού) = την έχει 
με τον Ρήγα εκεί.

* Υπάρχει μια άλλη version  (κατά E. Kantar 
που έχει γράψει πολλά βιβλία πάνω στο 
θέμα) όπου ο απαντών επαναφέρει στο 
χρώμα αν δεν έχει την Ντάμα, αγοράζει 
5ΧΑ αν την έχει χωρίς Ρήγα και αγοράζει 
χρώμα αν την έχει με τον χαμηλότερο 
Ρήγα στο χρώμα αυτό. Προσωπικά, έχο-
ντας δοκιμάσει και το σύστημα αυτό, το 
βρίσκω λιγότερο πρακτικό και με μεγαλύ-
τερη πιθανότητα να γίνει παρεξήγηση. 

** Τον τρόπο που συνεχίζεται η αγορά 
ώστε να μάθει ο ερωτών και τον δεύτερο, 
ενδεχομένως, Ρήγα θα δούμε στο επόμενο 
τεύχος του περιοδικού. [ Α π α ν τ ή σ ε ι ς  σ τ η  σ ε λ ί δ α  2 0 ]

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Πως ρωτάμε την Ντάμα ατού στις πα-
ρακάτω περιπτώσεις:
Α) Μετά από 1$ - Π - 3$ - Π – 4ΧΑ – Π 
- 5& (1 ή 4 άσσοι) – Π

 # Α Q                                                    
 $ K 9 8 7 3                                        
 ^ A K Q 10 x  
 & x

Β) Μετά από 2& - Π - 2^ - Π – 2$ – Π 
- 3$ - Π - 3# - Π - 4^ - 4XA – Π - 5^ 
(0 ή 3 άσσοι) – Π

 # A   
 $ Α K J 5 4  
 ^ Α Q 10 3   
 & A Κ Q 

Γ) Μετά από 1$ - Π – 3ΧΑ (13-16π. 
3φυλλο φιτ) - Π – 4& – Π - 4^ - 4ΧΑ 
– Π -5^ (0 ή 3 άσσοι) – Π

 #  5  
 $  Α J 10 9 4 3 
 ^  5  
 &  A Q J 5 3 

[ σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι ]
και τις τρεις ημέρες του αγώνα, παίρ-
νοντας τελικά μια σπουδαία νίκη με 
3VPs διαφορά από τους δεύτερους 
Γιώργο Μεσθενέα - Αντώνη Παπαδά-
κη, που έκαναν την επίθεσή τους την 
3η ημέρα. Στην τρίτη θέση οι Κώστας 
Γκρίνιας - Κώστας Τριανταφυλλίδης.
Οι 6 πρώτοι νικητές: 

1-11

1 Πελτεκόπουλος Μ.
- Κανδιώτη Φ. 189,00

2 Μεσθενέας Γ. - 
Παπαδάκης Α. 186,00

3 Γκρίνιας Κ. - 
Τριανταφυλλίδης Κ. 179,00

4 Γκουγιάννος Δ. 
- Λεβέντη Χ. 173,00

5 Παυλινέρης Γ. - 
Παπανδρέου Μ. 167,78

6 Μακρή Μ. - 
Βλάχου Κ. 167,00

Στο 1-6 η συμμετοχή ήταν 28 ζεύγη. Το 
ζεύγος Ε. Μακρή - Π. Τσακαλίδου με 
πολύ καλή απόδοση και τις 3 ημέρες 
του αγώνα θριάμβευσε τερματίζοντας 
σε απόσταση από τους δεύτερους που 
ήταν οι Α. Σπανού - Αι. Οικονόμου. 
Μεγάλη μάχη έγινε για την τρίτη θέση 
την οποία τελικά απέσπασαν οι Κ. Στε-
φανόπουλος - Μ. Ωρολογάς. 
Οι 6 πρώτοι νικητές: 

1-6

1 Μακρή Ε. - 
Τσακαλίδου Π. 166,00

2 Σπανού Α. - 
Οικονόμου Αι. 157,00

3 Στεφανόπουλος Κ.
- Ωρολογάς Μ. 152,00

4 Σιάκαρης Κ. - 
Μασσάλας Β. 151,00

5 Ζήβα Α. - 
Κάλλα Α. 151,00

6 Λιαπόπουλος Ν.
- Λαζάρου Μ.

147,00

10

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

SwissΖευγών 


[ Σ υ ν έ χ ε ι α ]
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τελικά την πρωτιά στο τελικό αποτέλεσμα 
του αγώνα.
Η πλήρης διανομή ήταν:

“Αν έχεις τύχη διάβαινε” λέει η παροιμία, 
αλλά και πάλι μπράβο για την Ανατολή!...

Σε πρώτη θέση και σαν Νότος ανοίγετε 
2ΧΑ και ακούτε τον συμπαίκτη να δηλώνει 
3ΧΑ.
Με έξοδο το #5, ο σύντροφος στον Βορρά 
γίνεται μορ και κατεβάζει τα φύλλα του:

H τόλμη που δεν επιβραβεύτηκε
Δημήτρης Ναθαναήλ

# ΚQ98
$ 108
^ 32
& AQJ108

# 2
$ ΚQJ976
^ 7654
& 54

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 543
$ A
^ KQJ98
& K932

# ΑJ1076
$ 5432
^ Α10
& 76

Σε τελική φάση, μεγάλου αγώνα ζευγών η 
Ανατολή σήκωσε τα εξής φύλλα:

#543, $Α, ^KQJ98,  &K932

Με αμφότερους τους άξονες στην πράσι-
νη, οι αγορές εξελίχθηκαν ως εξής:

Η Δύση διάλεξε για έξοδο τον $Κ και η 
Ανατολή είδε τα κάτωθι φύλλα στο Βορρά 
που έγινε μορ:

# K Q 9 8, $10 8, ^3 2,  &A Q J 10 8

Κερδίζοντας λοιπόν την πρώτη λεβέ με 
τον Άσο κούπα ανέλυσε γρήγορα ότι η 
μόνη ελπίδα που είχε η άμυνα για να ρί-
ξει το συμβόλαιο, ήταν στην επιδίωξη ότι 
θα μπορούσε να δώσει χέρι στη Δύση με 
καρό για να κερδίσει ο άξονας της άμυνας 
άλλη μια λεβέ από κούπα.
Έτσι μετά τον Άσο κούπα συνέχισε με το 
^9! Ο Νότος όρμησε με τον Άσο, τράβηξε 
τον Βαλέ πίκα και επιχείρησε μια πρώτη 
εμπάς στον Ρήγα σπαθί.
Την λεβέ όμως την κέρδισε η Ανατολή που 
γεμάτη ελπίδα συνέχισε με το ^8.
Μεγάλη έκπληξη για τους τρεις υπόλοι-
πους παίκτες στο τραπέζι καθώς το ^10 
του εκτελεστή κέρδισε τη λεβέ. Αυτό το 
απόλυτο μηδενικό για Α-Δ της στέρησε 

Παίζετε μικρό πίκα από τον μορ και η Ανα-
τολή ακολουθεί με το #9. 
Ποια είναι η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ καλύτερη εκτέ-
λεση;
Φαινομενικά έχετε 9 τραβηχτές λεβέ, 
όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι, γιατί αν 
τα καρά σους αντίπαλους είναι μοιρασμέ-
να 3-1 (το πιο πιθανό) μπλοκάρονται στο 
χέρι σας και δεν υπάρχει πρόσβαση στο 
μορ για να κάνετε το 5ο καρό. 
Όσο και αν δεν είναι προφανές για τον 
μέσο παίκτη η καλύτερη συνέχεια, αφού 
κερδίστε την πρώτη λεβέ με τον #J, είναι 
ο Ρήγας πίκα!! Σίγουρα θα πιάσει η Δύση 
και αν γυρίσει κούπα, μάλλον χαρίζει το 
συμβόλαιο, ενώ αν τραβήξει τις πίκες της 
σας κάνει ΔΩΡΟ την ευκαιρία να ξεσκαρ-
τάρετε το ενοχλητικό ^8 και να πραγμα-
τοποιήσετε 9 λεβέ με μια από πίκα, 2 από 
κούπες, 5 από καρό (εκτός αν στέκουν 
4-0) και μια από σπαθί. Χάνετε μόνο 
στην περίπτωση που η Δύση είχε εξαρχής 
6φυλλο πίκα αλλά αν πιστέψτε το #5 που 
βγήκε δεν κινδυνεύετε.

# 1043
$ 432
^ A7532
& 104

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# KJ
$ AKJ
^ KQ98
& AJ32

Πιστεύω ότι ορθά οι προμοιρασμένες δια νομές των αγώνων 
δεν είναι προετοιμασμένες, ώστε το αθλητικό αυτό παιχνί-

δι να κρατάει όλη την άγρια ομορφιά που του δίνει η ύπαρξη της Θεάς ΤΥΧΗΣ. Είναι 
ίσως κρίμα που δεν επιβραβεύεται η τόλμη σε μια μεγαλοφυή επιλογή παιξίματος.

H καλύτερη 
εκτέλεση

Βορράς Ανατολή Nότος Δύση
1& 1^ 1# 2$

2# πάσο 3# 4^

4# πάσο πάσο πάσο



12

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1 
ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
Με αφορμή διάφορα έγγραφα που έχουν 
περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής, η Κε-
ντρική Επιτροπή Διαιτησίας παρατηρεί 
ότι ορισμένες φορές δημιουργείται μία 
εχθρική ατμόσφαιρα μεταξύ αθλητών και 
διαιτητών, όπου οι πρώτοι αποτείνονται 
στη ΚΕΔ ζητώντας «την κεφαλή διαιτητών 
επί πίνακι», ενώ οι δεύτεροι αντιδρούν 
ανάλογα φτάνοντας συχνά στο σημείο να 
καταλογίσουν εμπάθεια και κακή πρόθεση 
στους αθλητές.
Η ΚΕΔ υπενθυμίζει στους διαιτητές ότι 
είναι αποστολή τους να εξασφαλίζουν 
σωστές συνθήκες διεξαγωγής των αγώ-
νων για όλους τους αθλητές. Η απονομή 
δικαιοσύνης με σωστή εφαρμογή των 
κανονισμών αποτελεί τον σημαντικότερο 
παράγοντα της ομαλής διεξαγωγής ενός 
αγώνα, δεδομένου ότι οι αθλητές μπορεί 
να συγχωρέσουν ίσως ορισμένες τεχνικές 
ατέλειες, αλλά δεν ανέχονται περιπτώσεις 
όπου αισθάνονται ότι έχουν αδικηθεί. Συ-
νεπώς, οι διαιτητές καλούνται, όχι μόνο 
να απονέμουν δικαιοσύνη, αλλά και να 
εξηγούν στους αθλητές τους κανονισμούς, 
κάνοντας, δηλαδή, ότι είναι δυνατό και για 
να είναι αλλά και για να φαίνονται δίκαιοι.
Η ΚΕΔ, όμως, θεωρεί ότι πρέπει να απο-
τανθεί και στους αθλητές προκειμένου 
να τους υπενθυμίσει ότι οι διαιτητές είναι 
λειτουργοί των αγώνων, οι οποίοι έχουν 
επενδύσει σημαντικό κομμάτι της ζωής 
τους για να αποκτήσουν τις απαραίτητες 
γνώσεις και να πετύχουν στην αποστολή 
τους. Ασφαλώς, οι διαιτητές δεν έκαναν 
όλη αυτή την προετοιμασία προκειμένου 
να αδικήσουν κάποιους συγκεκριμένους 
αθλητές! Συνεπώς, οι αθλητές πρέπει να 
διαθέτουν εξαιρετικά εμπεριστατωμένα 
στοιχεία πριν κατηγορήσουν ένα διαιτη-
τή για κακή πρόθεση στην άσκηση των 

καθηκόντων τους. Από την άλλη μεριά, 
οι διαιτητές δεν είναι βέβαια αλάνθαστοι, 
και για το λόγο αυτό οι αποφάσεις και η 
συμπεριφορά τους ελέγχονται από τα αρ-
μόδια όργανα.
Σαν συμπέρασμα, η ΚΕΔ επιθυμεί να δη-
λώσει με σαφήνεια την πρόθεσή της να 
συμβάλει στη σωστή και ομαλή διεξαγωγή 
των αγώνων καθοδηγώντας τους διαιτη-
τές, ελέγχοντας ενδεχόμενα σφάλματά 
τους, αλλά και προστατεύοντάς τους ιδίως 
από επιθέσεις προσωπικού χαρακτήρα.

Από τη Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 
ΕΥΘΥΝΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
Με αφορμή πρόσφατα γεγονότα, η Κε-
ντρική Επιτροπή Διαιτησίας επιθυμεί να 
διευκρινίσει τα εξής:
1. Το «μείζον» σε έναν αγώνα δεν μπορεί 
παρά να είναι η διεξαγωγή του κατά τον 
καλύτερο αλλά και ασφαλέστερο δυνατό 
τρόπο. Το μπριτζ βασίζεται στη σύγκριση 
του τρόπου αντιμετώπισης των συγκεκρι-
μένων προβλημάτων των διανομών από 
τους διάφορους αθλητές. Απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι, βέβαια, να μη γνωρίζει 
ένας αθλητής τη διανομή εκ των προτέρων, 
ούτε να περιέλθουν σε γνώση του πρόσθε-
τες πληροφορίες πριν την ολοκλήρωση 
της διανομής, εκτός φυσικά από αυτές που 
προκύπτουν με νόμιμο τρόπο (δηλαδή, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΚΑΜ) κατά 
τη διάρκεια παιξίματος της διανομής.
Προκειμένου να προλάβουν τη διαρροή 
πληροφοριών, οι κανονισμοί επιβάλουν 
συνήθως σημαντικούς περιορισμούς στην 
ελευθερία των θεατών (π.χ., μόνο ένας 
μικρός αριθμός θεατών επιτρέπεται να 
παρακολουθεί κάθε τραπέζι, οι θεατές 
πρέπει να κάθονται, να παρακολουθούν 
ένα μόνο χέρι, να μη μετακινούνται από 

τραπέζι σε τραπέζι, κτλ.) – σε ορισμένους 
αγώνες επιπέδου επιβάλλεται ακόμα και η 
πλήρης απαγόρευση παρουσίας θεατών 
στην αίθουσα των αγώνων για να εξυπη-
ρετείται ακόμα καλύτερα ο παράγων της 
ασφά λειας. Ας σημειωθεί ότι οι θεατές δεν 
γνωρίζουν από πριν τις διανομές που πρό-
κειται να παιχθούν, αλλά τις μαθαίνουν κα-
θώς παίζονται, ταυτόχρονα με τον αθλητή 
που παρακολουθούν.
Με βάση τα παραπάνω, είναι προφανές ότι 
αν λαμβάνονται μέτρα για την εξασφάλιση 
της ακεραιότητας των αγώνων από τους 
θεατές, τα ίδια και ακόμα αυστηρότερα 
μέτρα πρέπει να λαμβάνονται για την εξα-
σφάλιση της ακεραιότητας των αγώνων 
από τους αθλητές, ιδίως όταν οι τελευταίοι 
έχουν ήδη παίξει (και συνεπώς, γνωρίζουν) 
τις διανομές. Εδώ, δεν αναφερόμαστε 
μόνο στο ενδεχόμενο διαρροής από πρό-
θεση, αλλά και στις διαρροές από αμέλεια 
των παρακολουθούντων που όμως είναι 
εξαιρετικά δύσκολο να προληφθούν. Μία 
διανομή όπου (όπως είναι ήδη γνωστό) το 
συμβόλαιο είναι ένα κλασικό 3ΧΑ με 9-10 
σίγουρες λεβέ, λίγους ενδιαφέρει. Συνε-
πώς, και μόνο το γεγονός ότι ένας αριθμός 
αθλητών επιλέγει να παρακολουθήσει μία 
διανομή προδίδει ενδιαφέρον και πιθα-
νότατα μεταφέρει αθέμιτες πληροφορίες 
στους αθλητές που πρόκειται να την παί-
ξουν. Η ενδεχόμενη μαζική αποχώρηση 
αθλητών-θεατών σε κάποια συγκεκριμένη 
φάση (π.χ., στο τέλος της αγοράς ή μόλις 
παιχθεί ένα συγκεκριμένο φύλλο) μπορεί 
κάλλιστα να σηματοδοτεί το τέλος του 
προβλήματος και συνεπώς του ενδιαφέ-
ροντος. Η έκφραση του προσώπου ενός 
αθλητή-θεατή μπορεί να είναι αποκαλυ-
πτική, ακόμα και στην περίπτωση που δεν 
υπάρχει η παραμικρή πρόθεση για κάτι 
τέτοιο. Άρα είναι προφανές ότι σε καμία 
περίπτωση δεν πρέπει να επιτρέπεται σε 
αθλητές να παρακολουθούν διανομές που 
έχουν ήδη παίξει. Αυτό ήταν πάντα γνω-
στό στους αγώνες ζευγών, και απέκτησε 
την ίδια σημαντική διάσταση (ασφάλεια) 
μετά την εισαγωγή ντουμπλικαρισμένων 
διανομών στους αγώνες ομάδων.
2. Η ομαλή διεξαγωγή ενός αγώνα εξαρ-
τάται σε επίσης μεγάλο βαθμό από τη 
διατήρηση της τάξης. Είναι γνωστή (και 
αρκούντως φυσιολογική) η τάση αθλητών 
που μόλις έχουν ολοκληρώσει έναν αγώνα 

Προς όλους 
τους διαιτητές

Ανακοινώσεις της Κεντρικής
Επιτροπής Διαιτητών
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να προκαλούν φασαρία, κτλ., ενοχλώντας 
έτσι αυτούς που δεν έχουν τελειώσει 
ακόμα. Για το λόγο αυτό, είναι απόλυτα 
δικαιολογημένο ότι οι διαιτητές (που είναι 
αποκλειστικά αρμόδιοι για τη τήρηση της 
τάξης) ζητούν συνήθως από τους αθλητές 
που ολοκλήρωσαν έναν αγώνα να αποχω-
ρήσουν από τον αγωνιστικό χώρο και να 
περιμένουν τη συνέχεια σε παρακείμενο 
χώρο. Αυτή είναι η έννοια του ΔΚΑΜ/αρ. 
76 και όχι βέβαια ότι ο διαιτητής δεν έχει 
υποχρέωση διασφάλισης της τάξης και της 
ασφάλειας επειδή ο διοργανωτής δεν θέ-
σπισε συγκεκριμένους κανόνες.
3. Ένας άλλος παράγοντας είναι η τήρηση 
νόμων και κανονισμών που έχουν θεσπι-
σθεί για συγκεκριμένους λόγους. Η απαγό-
ρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δη-
μόσιους χώρους αποτελεί νόμο του κρά-
τους, στον οποίο βασίστηκε και ο σχετικός 
κανονισμός της ΕΟΜ για απαγόρευση του 
καπνίσματος στα Πανελλήνια πρωταθλή-
ματα. Τόσο το πνεύμα, όσο και το γράμμα 
του νόμου, ασφαλώς δεν υπηρετείται από 
τη μετατροπή των μοναδικών διαθέσιμων 
βοηθητικών χώρων σε «καπνιστήριο».
4. Σύμφωνα με το ΔΚΑΜ, ο διαιτητής 
αποτελεί επίσημο εκπρόσωπο του διοργα-
νωτή και φέρει την ευθύνη για την ομαλή 
διεξαγωγή του αγώνα. Στα πλαίσια αυτά, ο 
διαιτητής έχει το δικαίωμα να αποκαθιστά 
παραλείψεις του διοργανωτή. Η Επιτροπή 
θεωρεί ότι ο διαιτητής δεν έχει μόνο δικαί-
ωμα, αλλά και υποχρέωση να ασχολείται 
με παραλείψεις ή οποιεσδήποτε ρυθμίσεις 
του διοργανωτή που, κατά τη κρίση του 
διαιτητή, ενδέχεται να μην επιτρέψουν την 
ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Στην περί-
πτωση αυτή, ο διαιτητής είναι υποχρεω-
μένος να διατυπώσει τις επιφυλάξεις του 
έγκαιρα και αιτιολογημένα, γνωρίζοντας 
ότι εάν δεν αντιδράσει η τελική ευθύνη 
θα βαρύνει βασικά τον ίδιο, αποκλειστικά 
ή μη. Για παράδειγμα, εάν η αναμενόμε-
νη συμμετοχή σε έναν αγώνα είναι τόση 
ώστε, κατά τη θεμελιωμένη γνώμη του 
διαιτητή, να μη μπορεί να εξυπηρετηθεί 
στον διατιθέμενο χώρο, ο διαιτητής πρέ-
πει να εναντιωθεί έγκαιρα στη ρύθμιση 
αυτή. Το ίδιο στο θέμα του φωτισμού, του 
εξοπλισμού, κτλ.

Από τη Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3 
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΣΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Με αφορμή πρόσφατα γεγονότα, η Κε-
ντρική Επιτροπή Διαιτησίας επιθυμεί να 
διευκρινίσει τα εξής:
1. Η απόφαση πάνω σε οποιοδήποτε τεχνι-
κό θέμα προκύψει σε έναν αγώνα αποτελεί 
αποκλειστικό προνόμιο και αρμοδιότητα 
του επικεφαλής διαιτητή. Προκειμένου 
να αποφασίσει, ο επικεφαλής διαιτητής 
όχι μόνο δικαιούται αλλά συνιστάται να 
συμβουλεύεται τους υπόλοιπους διαιτητές 
αλλά και οποιοδήποτε άλλο άτομο πι στεύει 
ότι μπορεί να εκφράσει χρήσιμες και εμπε-
ριστατωμένες απόψεις. Παρότι είναι προ-
φανές ότι η διαδικασία αυτή αποσκοπεί 
στο να λαμβάνονται όσο το δυνατόν ορ-
θότερες αποφάσεις, η τελική απόφαση και 
η ευθύνη εναπόκειται αποκλειστικά στον 
επικεφαλής διαιτητή. Οι διαφορετικές 
απόψεις που ενδεχομένως εκφραστούν 
από τους συζητητές του έχουν καθαρά 
συμβουλευτικό χαρακτήρα.
2. Όπως είναι γνωστό, υπάρχουν θεσμο-
θετημένα όργανα (Επιτροπή Εφέσεων, 
Επιτροπή Προσφυγών) στα οποία μπορεί 
να προσφύγει μία πλευρά εάν θεωρεί ότι 
η απόφαση του επικεφαλής διαιτητή την 
αδικεί. 
Οι προσφεύγοντες δικαιούνται ασφαλώς 
να συμβουλεύονται και αυτοί οποιοδήποτε 
άτομο πιστεύουν ότι μπορεί να βοηθήσει 
την έφεση/προσφυγή τους.
3. Προκειμένου να εξυπηρετείται η απο-
νομή δικαίου κατά το καλύτερο δυνατό 
τρόπο, είναι δεοντολογικά ανεπίτρεπτο να 
αναμειγνύονται στις υποθέσεις διάφορα 
άτομα από περισσότερες της μιάς θέσεις. 
Συνεπώς, αυτοί τους οποίους συμβουλεύ-
τηκε ο διαιτητής δεν πρέπει να αναμει-
γνύονται άλλο στην υπόθεση ανεξάρτητα 
από τη τελική απόφαση του επικεφαλής 
διαιτητή. Μετά την ανακοίνωση της από-
φασης, οι διαιτητές δεν επιτρέπεται να 
αναμειγνύονται πλέον με την υπόθεση 
(εκτός φυσικά προκειμένου να συντά-
ξουν την αναφορά τους ή να καταθέσουν 
αν κληθούν από την αρμόδια επιτροπή). 
Ούτε τα μέλη μιάς επιτροπής επιτρέπεται 
να αναμειγνύονται στην εξέταση της υπό-
θεσης από άλλη επιτροπή, εκτός αν ο σκο-
πός εισαγωγής του θέματος εκ νέου είναι 
καθαρά διαφορετικός. 

Σαν επέκταση του παραπάνω δεοντολο-
γικού κανόνα, δεν επιτρέπεται σε όργανα 
ή μέλη επιτροπών που μειοψήφησαν να 
προκαλούν ή να αναμειγνύονται στο θέμα, 
προβάλλοντας δημόσια τις απόψεις τους 
ακόμα και αν αυτό γίνεται χωρίς ευθείες 
βολές κατά των συναδέλφων τους που 
είχαν διαφορετική (και τελικά πλειοψη-
φήσασα) άποψη. Όπου προβλέπεται ή 
αποφασισθεί, η γνώμη της μειοψηφίας 
μπορεί να αναφέρεται αιτιολογημένα στην 
απόφαση.
4. Ο επικεφαλής διαιτητής οφείλει να εξε-
τάζει με μεγάλη προσοχή κάθε θέμα στο 
οποίο καλείται να αποφασίσει, και τελικά 
να ανακοινώνει την απόφασή του στις 
εμπλεκόμενες πλευρές. Η απόφαση πρέπει 
να είναι πλήρης και αιτιολογημένη (έστω 
και με συντομία). Παλινδρομήσεις πρέπει 
να αποφεύγονται με κάθε θυσία, δεδομέ-
νου ότι αποφάσεις που ανακοινώνονται 
και έπειτα συμπληρώνονται ή τροποποι-
ούνται κινδυνεύουν βάσιμα να μη θεωρη-
θούν σοβαρές.
5. Η διαδικασία ανάδειξης των διαιτητών 
και η κατάταξή τους στους διάφορους 
βαθμούς που προβλέπει ο κανονισμός 
της ΕΟΜ έχει σχεδιασθεί προκειμένου να 
εξασφαλίζει ένα ελάχιστο αντίστοιχο επί-
πεδο γνώσεων και εμπειρίας. Όπου αυτό 
δεν έχει επιτευχθεί, αναμένεται από το 
διαιτητή να αυτενεργεί ώστε να καλύπτει 
έγκαιρα και αποτελεσματικά τα κενά που 
αποκαλύπτονται.
6. Οι διαιτητές οφείλουν να ενημερώ-
νονται διεξοδικά για τους ειδικούς κα-
νονισμούς που ισχύουν στον αγώνα που 
καλούνται να διαιτητεύσουν. Διαιτητής 
που αμφιταλαντεύεται ως προς το τι ισχύει 
και τι όχι –ιδίως δημόσια– και διστάζει 
να αποφασίσει δεν προσφέρει την εικόνα 
εμπιστοσύνης που πρέπει να εκπέμπει 
προς τους παίκτες.
7. Απώτατος στόχος της διαιτησίας είναι 
η απονομή δικαιοσύνης στην επίλυση δι-
αφορών, με τρόπο που να ικανοποιείται, 
κατά το δυνατό, το περί δικαίου αίσθημα 
των αθλητών. Εαν ένας νόμος ή κανονι-
σμός φαίνεται να αποκλίνει από αυτό το 
στόχο, ο διαιτητής οφείλει να τον εξετάσει 
βαθύτερα δεδομένου ότι το ζήτημα μπο-
ρεί να μην είναι τόσο απλό όσο φαίνεται εκ 
πρώτης όψεως. 

Από τη Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας
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Ενδιαφέρουσες 
διανομές

Νίκος Καζιλάρης

Α) ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ - 
ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΑΜΥΝΑ

Η αγορά:

Τελικό συμβόλαιο 4#, με εκτελεστή τη 
Δύση και αντάμ την $Q από τον Βορρά.
Το παραπάνω συμβόλαιο φαίνεται εύκολο 
για τον εκτελεστή (Δύση), στην πραγματι-
κότητα όμως κατέληξε θρίλερ:
1. Ο Βορράς κάνει αντάμ την $Q. Ο Νό-
τος σκεπάζει με τον $Κ και επιστρέφει το 
σόλο σπαθί του, το οποίο κερδίζει ο εκτε-
λεστής στο χέρι του.
2. Κρύος ιδρώτας λούζει τον εκτελεστή!! Η 
μοίρα του συμβολαίου μοιάζει προδιαγε-
γραμμένη. Ο μεγάλος κίνδυνος είναι όταν 
πιάσει με κούπα ο Βορράς να παίξει σπαθί 
που θα κόψει ο Νότος (μία μέσα).
3. Μετά από σκέψη ο εκτελεστής απο-
φασίζει να κόψει τις επικοινωνίες Β-Ν. Γι’ 
αυτό παίζει τρεις γύρους καρό σκοπεύο-

Οι παρακάτω δυο ωραίες και με πολύ ενδιαφέρον δια-
νομές που παίχτηκαν πρόσφατα στο ΒΒΟ θεωρώ ότι 
είναι άξιες σχολιασμού.

# xx
$ QJx
^ J10xxx
& xxx

# J10xx
$ 10x
^ Kxx
& A10xx

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# KQxx
$ xx
^ Ax
& KQJxx

# Axx 
$ AKxxxx
^ Qxx
& x

ντας να ξεσκαρτάρει στο τρίτο καρό κού-
πα από τον μορ (THE SCISSORS COUP).
4. Αλλά ο Νότος, καλός παίκτης, ξεσκαρ-
τάρει στον ^Κ την ^Q οπότε το τρίτο 
καρό το πιάνει ο Βορράς που παίζει σπαθί 
το οποίο κόβει ο Νότος  για το μία μέσα (ή 
κόβει ο εκτελεστής το τρίτο στον μορ αλλά 
τότε δεν αποφεύγει το μοιραίο).
5. Η καλή αυτή άμυνα επιβράβευσε το 
ζεύγος του Β-Ν με κορυφαίο σκορ.
Ακόμα και με ^QJx ο Νότος θα πρέπει να 
παίξει τον Βαλέ στον Άσο και την Ντάμα 
στον Ρήγα, ώστε να πιάσει ο σύντροφος 
του με το ^10. Φυσικά στην περίπτωση 
αυτή αν ο εκτελεστής έχει ^Αx στην Ανα-
τολή  και ^K10x στη Δύση, τότε το ζεύγος 
του Β-Ν ατύχησε, αλλά το σωστό είναι να 
κάνει την προσπάθεια για το μία μέσα.

Β) ΕΝΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΚΟΥΙΖ

 

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή
1$ πάσο 2$ κοντρ
4$ 4# πάσο πάσο
πάσο

# xx
$ xxx
^ AJxx
& Axxx

# Kxxxx
$ J10x
^ xx
& 10xx

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# QJx
$ xx
^ K109x
& KJxx

# Axx 
$ AKQxx
^ Qxx
& Qx

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή
1ΧΑ πάσο 2ΧΑ πάσο
3ΧΑ πάσο πάσο πάσο

# –
$ –
^ Jx
& x

# K
$ –
^ –
& 10x

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# –
$ –
^ 109
& K

# – 
$ x
^ x
& Q

Τελικό συμβόλαιο 3ΧΑ με εκτελεστή το 
Νότο  και αντάμ μικρή πίκα από τη Δύση.

Μετά την πιο πάνω αγορά οι Β-Ν καταλή-
ξανε σ ένα από τα δύο δυνατά συμβόλαια, 
τα 3ΧΑ (το άλλο είναι οι 4$)
1. Σκοπός του Νότου είναι να βγάλει μία 
άνω (+430) για να νικήσει τα ζευγάρια 
που θα παίζουν 4$.
2. Η Δύση κάνει αντάμ μικρή πίκα, ο εκτε-
λεστής κάνει hold-up δύο φορές και κερ-
δίζει την τρίτη πίκα με τον #Α. 
3. Αμέσως μετά κάνει την εμπάς καρό 
(παίζοντας την Ντάμα), που χάνει από τον 
^Κ της Ανατολής. 
4. Η Ανατολή γυρίζει μικρή κούπα που 
κερδίζει ο εκτελεστής με τον $Α.
5. Ο Νότος έχει δώσει 3 λεβέ. Ο μόνος τρό-
πος για να βγάλει 10 λεβέ είναι τα καρά 
να είναι 3-3 ή να υπάρχει σκουίζ κατά της 
Ανατολής αν ο &Κ είναι στην Ανατολή.
6. Έτσι ο εκτελεστής παίζει τώρα &Α 
(Vienna coup*), ^Α και τις υπόλοιπες 
κούπες του. 
Η κατάσταση πριν παίξει την τελευταία 
κούπα είναι η πιο κάτω:

Παίζει τώρα κούπα και βγάζει μικρό σπαθί 
από τον μορ. Αν η Ανατολή χαλάσει καρό, 
συνεχίζει με μικρό καρό προς τον Βαλέ και 
το τελευταίο καρό του μορ είναι καλό. Αν 
πετάξει τον &Κ, συνεχίζει με την &Q και 
διώχνει το μικρό καρό από τον μορ.
Ότι και να κάνει η Ανατολή δεν έχει λύση!

* Εάν ο εκτελεστής δεν τραβήξει τον &Α δεν 
υπάρχει σκουίζ γιατί ο αμυνόμενος (Ανατο-
λή) βρίσκεται μετά το μορ και θα διώξει στο 
χρώμα που θα χαλάσει ο μορ. Το παίξιμο 
του &Α στην πραγματικότητα μεταφέρει 
την μια απειλή  στο άλλο χέρι (του εκτελε-
στή) και είναι χαρακτηριστικό της τεχνικής 
που έχει την ονομασία «Vienna coup» (ΛΖ).
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56
Άμυνα για

Γιώργος Ρούσσος

Το μπριτζ είναι παιχνίδι πιθανοτήτων. Γι’ αυτό δεν πη-
γαίνεις grand στην εμπάς. Θα έπαιζες ποτέ τα λεφτά 
σου κορώνα  γράμματα αν στην κορώνα κέρδιζες 13 και 
στα γράμματα έχανες 17; 

Όλοι δεύτερη και ο αριστερά σου Βορράς 
ανοίγει με 4#. Μετά από δυο πάσα απο-
φασίζεις να διακινδυνέψεις κοντρ και ο 
σύντροφος βγάζει την κάρτα των 4ΧΑ.
Ετοιμάζεσαι για το 5^ αλλά ο Νότος πλει-
οδοτεί με 5# με τις οποίες  και τελειώ-
νουν οι αγορές.
Ο σύντροφος επιτίθεται με τον ^Κ και 
κατεβαίνει ο μορ:        
   

               
                                                                      

Κάνε άμυνα.
Για άλλη μια φορά η συμπερασματική 
σκέψη καλείται σε βοήθεια.
Από τις αγορές το πιθανότερο είναι ο Βορ-
ράς να είναι 8φυλλος και ο σύντροφος 5-
5 ή 6-5 στα μινέρ χωρίς τον Α&. Με τον 
Α&, ΚQ στα καρά και σικάν στην πίκες δεν 
θα έμενε απαθής στο άνοιγμα των 4# και 
ασφαλώς θα κοντράριζε τις 5#. Επίσης με 
6-4 στα μινέρ ο σύντροφος δεν θα διακιν-
δύνευε 4ΝΤ, θα αγόραζε το 6φυλλό του.
Αν έτσι έχουν τα πράγματα οι πιθανές 
κατανομές του Βορρά και αντίστοιχα του 
συντρόφου είναι:

H πρώτη περίπτωση κατανομών μας αφή-
νει αδιάφορους, το συμβόλαιο θα πέσει 
οπωσδήποτε. Ακόμα και αν έχει την απί-
θανη κατανομή 8-3-0-2 θα κόψει το πρώ-
το καρό και  η κατάσταση θα ξεκαθαρίσει.
Στην 3η περίπτωση πρέπει να ανέβουμε 
το καρό με τον Α και να γυρίσουμε σπαθί 
για τον Α του εκτελεστή. 
Μόλις πιάσουμε την κούπα παίρνουμε και 
την μπάζα του σπαθιού, εκτός αν πέσουμε 
στην 2η περίπτωση. Μας προφυλάσσει 
όμως ο σύντροφος δίνοντας μέτρημα στο 
πρώτο γύρισμα του σπαθιού μας, και όχι 
θέλω δεν θέλω. 
Μεγάλο μονά άρα 5φυλλο και το σπαθί 
περνάει, μικρό ζυγά άρα 6φυλλο, περνάει 
μόνο το καρό.
Πολύ ωραία μέχρι εδώ αλλά δεν είναι η 
άμυνα του πρωταθλητή. Ο εκτελεστής έχει 
8 μπάζες από πίκες και δυο πλευρικούς 
Άσσους. Από πού μπορεί να προκύψει η 
11η μπάζα;
Αν έχει &AQ ή το απίθανο 3φυλλο καρό 
δεν υπάρχει άμυνα. Αν όχι, το 5ο χαρτί της 
κούπας είναι η μεγάλη απειλή. Ας υπο-
θέσουμε πως ανεβαίνουμε τον ^Κ του 
συντρόφου και γυρίζουμε σπαθί. Εκτός 
από τους κινδύνους των μετρημάτων, αν 

# 85
$ KQJ10
^ AJ103
& KJ10

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# A109
$ A8743
^ 52
& 864

πρωταθλητές
πέσουμε στην 4η  περίπτωση τον βγάλα-
με. Πιάνει, παίζει κούπα στον Α, κούπα και 
σπάει, ατού στο 10, κούπα και σπάει, ατού 
στο 9, κούπα και σπάει και κατεβαίνει με 
τον #Α για να απολαύσει και την 5η του 
κούπα.
Αν όμως ανέβουμε τον ^Α για να φυ-
λαχτούμε από σόλο του εκτελεστή και 

γυρίσουμε ατού του βγάζουμε ένα 
κατέβασμα πρόωρα. 
Ακόμα και  στις περιπτώσεις 2 και 3 
μόλις μας δώσει χέρι με κούπα ξανα-
παίζουμε ατού. 

Τα τέσσερα χέρια ήταν:

               
                                                                      

Ο εκτελεστής θα μείνει στο τέλος με δυο 
χανόμενες στα μινέρ.

# KQJ76432
$ 5
^ 98
& A3

# 85
$ KQJ10
^ AJ103
& KJ10

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# –
$ 962
^ KQ764
& Q9752

# A109
$ A8743
^ 52
& 864

Περίπτωση Εκτελεστής Σύντροφος
#  $   ^   & #  $   ^   &

1η 8      3      1       1 –      1      6      6
2η 8      2      2       1 –      2      5      6
3η 8      2      1       2  –      2      6      5
4η 8      1      2       2 –      3      5     5
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Στη συνέχεια θα δούμε περιπτώσεις 
κατά τις οποίες η Ανατολή προσπαθεί 

να δώσει την εντύπωση στον εκτελεστή 
ότι έχει τρίφυλλο στο χρώμα της Δύσης 
και επομένως ότι το χρώμα είναι 5-3 στην 
άμυνα αντί για 4-4 που είναι στην πραγ-
ματικότητα και το αντίθετο, ή ότι έχει 
δίφυλλο ενώ στην πραγματικότητα έχει 
τρίφυλλο ή το ανάποδο. Ο σκοπός άλλες 
φορές είναι να μπει μέσα το συμβόλαιο 
και άλλες φορές να γλυτώσει η άμυνα 
overtricks. 

 
Ο Νότος παίζει τρία χωρίς ατού και η Δύση 
βγαίνει το τέσσερα πίκα. Η Ανατολή παίρ-
νει τον ρήγα του μορ με τον άσσο και πα-
ρατηρεί ότι δεδομένου ότι ο Νότος άνοιξε 
την αγορά με ένα σπαθί, δεν περισσεύουν 
πολλοί πόντοι για τη Δύση – ίσως μόνο 
ο βαλές πίκα. Ούτως εχόντων των πραγ-
μάτων, αν γυρίσει τυπικά το δύο πίκα, ο 
Νότος βλέποντας την κατανομή 4-4 στις 
πίκες, θα πάρει αμέσως τη ντάμα πίκα, θα 
κάνει την εμπάσα καρό που χάνει, θα έχει 
όμως πραγματοποιήσει εννέα λεβέ (μία 
πίκα, τρεις κούπες, τέσσερα καρά και ένα 
σπαθί). Μια σκέψη είναι μετά τον άσσο 
πίκα να γυρίσει το έξι σπαθί, ελπίζοντας 
για 10x στη Δύση ή για 9x στη Δύση και 

Υποχρεωτικά και μη
falsecarding Γιώργος Κλείτσας

[email: llurk@hol.gr]

Παίζοντας με τους φόβους και τις ελπίδες του εκτελεστή    [συνέχεια]

λάθος παίξιμο του εκτελεστή. Το καλύ-
τερο όμως πλάνο της Ανατολής είναι το 
ψυχολογικό και συγκεκριμένα το γύρισμα 
του δέκα πίκα αντί για το δύο, παίζοντας 
με τον φόβο του εκτελεστή ότι η Ανατολή 
έχει A10x και η Δύση Jxx4x. Το πιο πιθα-
νό είναι να αφήσει έξω ο Νότος το δέκα, 
και τότε η Ανατολή εγκαταλείπει τις πίκες 
και παίζει τον ρήγα σπαθί με αποτέλεσμα 
το συμβόλαιο να μπει μια μέσα, αφού η 
άμυνα έκανε ήδη δύο πίκες και θα κάνει 
οπωσδήποτε δύο σπαθιά και τον ρήγα 
καρό. Το αντίθετο –εδώ όμως απαιτείται 
και η ελάχιστη συνεργασία της Δύσης– 
συμβαίνει στην επόμενη διανομή: Ο Νότος 
πρέπει να καθησυχαστεί ότι το χρώμα της 
αντάμ είναι 4-4 και επομένως μπορεί να 
δώσει έξω έναν άσσο.

  
Μετά από αγορά ένα χωρίς ατού – τρία 
χωρίς ατού η Δύση βγαίνει το πέντε πίκα 
και ο ρήγας κερδίζει την πρώτη λεβέ. Η 
Ανατολή που βλέπει ότι τα σπαθιά μάλ-
λον τρέχουν και  ο άξονας Βορρά-Νότου 
έχει υπεραρκετή δύναμη (πόντους) για να 
βγάλει το συμβόλαιο, δοκιμάζει να γυρί-
σει αντί για το τυπικό εννέα πίκα, το τρία. 
Η Δύση παραξενεύεται αλλά αποφασίζει 
να κρύψει το τέσσερα και ακολουθεί με 

το οκτώ. Η εικόνα που δημιουργείται στο 
μυαλό του Νότου είναι ότι οι πίκες είναι 
4-4 και επομένως μπορεί να παίξει κούπα. 
Παίρνοντας τον άσσο κούπα, η Ανατολή 
γυρίζει το εννέα πίκα και η Δύση παίρνει 
τις επόμενες τρεις λεβέ αποκαλύπτοντας 
τα άσχημα νέα στον Νότο. Στα τραπέζια 
που η Ανατολή γύρισε στη δεύτερη λεβέ 
το εννέα πίκα, ο Νότος σωστά σκέφτηκε 
ότι δεν έχει περιθώριο να δώσει τον άσσο 
κούπα και δοκίμασε αναγκαστικά την 
εμπάσα σπαθί με αποτέλεσμα να βγάλει 
και δύο άνω.  

  
Μετά από αγορά ένα χωρίς ατού – τρία 
χωρίς ατού η Δύση βγαίνει τη ντάμα πίκα 
και ο Νότος παίζει μικρό φύλλο από τον 
μορ. Η Ανατολή βλέπει ότι η Δύση δεν 
μπορεί βάσει της αγοράς να έχει κάποιο 
μεγάλο ονέρ σε άλλο χρώμα και συμπεραί-
νει ότι το συμβόλαιο δεν μπαίνει μέσα. Αν 
η Ανατολή παίξει λιμό, ο Νότος θα αφήσει 
έξω και τον δεύτερο γύρο και θα πάρει τον 
άσσο πίκα στον τρίτο γύρο, με αποτέλεσμα 
όταν η Ανατολή πάρει τον άσσο σπαθί, να 
μην έχει άλλη πίκα να γυρίσει και ο εκτε-
λεστής να πραγματοποιήσει δέκα λεβέ. 
Αν όμως η Ανατολή πάρει τον ρήγα πίκα 
(overtake)  στον πρώτο γύρο, και γυρίσει 
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το επτά, ο Νότος ίσως υποθέσει ότι η Ανα-
τολή είχε δίφυλλη πίκα αρχικά και σ’ αυτή 
την περίπτωση δεν έχει νόημα να αφήσει 
έξω την δεύτερη πίκα (αν η Δύση έχει 
πεντάφυλλο πίκα και τον άσσο σπαθί, το 
συμβόλαιο μπαίνει μέσα). Βέβαια, όπως 
είναι τα φύλλα, αν ο Νότος πάρει την δεύ-
τερη πίκα, θα βγάλει μπουκ, πράγμα ιδιαί-
τερα σημαντικό για την άμυνα σε αγώνες 
ζευγών. Περιέργως, αν ανταλλάσαμε την 
τρίτη πίκα της Ανατολής με ένα σπαθί της 
Δύσης με αποτέλεσμα οι πίκες να είναι 5-2 
με ρήγα δίφυλλο στην Ανατολή, η Ανατολή 
ΔΕΝ θα έπρεπε να ντεμπλοκάρει τον ρήγα 
στην πρώτη λεβέ, αν περίμενε ότι αυτό θα 
οδηγούσε τον Νότο στο να πάρει τον άσσο 
στον δεύτερο γύρο – αντίθετα θα έπαιζε 
μικρό υποκρινόμενη ότι έχει τρεις πίκες, 
ώστε να προλάβει η άμυνα να κάνει δύο 
πίκες πριν κάνει και τον άσσο σπαθί, με 
αποτέλεσμα ο Νότος να πραγματοποιήσει 
μόνο δέκα λεβέ αντί για έντεκα. 

Μερικές φορές η άμυνα εκμεταλλεύ-
εται τον φόβο του εκτελεστή ότι θα 

χάσει την επικοινωνία με τον μορ ‘κλέβο-
ντας’ μια λεβέ.

  

Όταν ο εκτελεστής παίξει το εννέα (ή το 
δέκα) από το χέρι του, η Δύση προφανώς 
πρέπει να σκεπάσει (αλλιώς είναι καταδι-
κασμένη, αφού ο εκτελεστής λογικά θα 
ξανακάνει εμπάσα στην δεύτερη λεβέ). 
Αν ο εκτελεστής δεν έχει κατέβασμα σε 
άλλο χρώμα στον μορ, το πιο πιθανό είναι 
να αφήσει έξω, πράγμα που όπως είναι τα 
φύλλα [επόμενο διάγραμμα] του εξασφα-
λίζει τέσσερεις λεβέ και είναι καλό παίξιμο 
εκ μέρους του.

 

Η Δύση θα κάνει τη ντάμα της (σκεπάζο-
ντας) ακόμα κι αν είναι αρχικά τρίφυλλη: 
Ο εκτελεστής, ο οποίος δεν μπορεί να 
ξέρει αν η ντάμα της Δύσης είναι αρχικά 
τετράφυλλη, τρίφυλλη ή και δίφυλλη, 
παίζοντας με τις πιθανότητες πρέπει να 

αφήσει έξω – εκτός αν χρειάζεται απελ-
πισμένα πέντε λεβέ στο χρώμα.

 
Στο διάγραμμα, θεωρώντας ότι δεν έχει 
κατέβασμα στον μορ, ο Νότος έχει να επι-
λέξει μεταξύ ενός παιχνιδιού ασφαλείας 
που καλύπτει τις πιο συχνές κατανομές 
και ενός παιχνιδιού ασφαλείας που κα-
λύπτει όλες όσες μπορούν θεωρητικά να 
καλυφθούν: Παίζοντας μικρό προς τον 
βαλέ, καλύπτει όλες τις κατανομές 2-2 και 
3-1 ενώ δίνοντας μια λεβέ έξω (μικρό και 
από δύο χέρια), εξασφαλίζεται και στην 
κατανομή 4-0 με σικάν στην Ανατολή. Η 
Δύση έχει την ευκαιρία για ένα εξαιρετικό 
falsecarding, συγκεκριμένα να βάλει τη 
ντάμα (!) στον πρώτο γύρο του χρώμα-
τος, θέτοντας τον εκτελεστή σε τρομερό 
δίλημμα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον φίλο 
και ταυτόχρονα φίλο της στήλης Γι-

άννη Φωτιάδη για μια σειρά εύστοχων 
παρατηρήσεων που μου έχει στείλει κατά 
καιρούς. Σ’ ένα πρόσφατο email του ανα-
φέρεται στην παρακάτω διανομή [τεύχος 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009]: 

  
Ο Νότος παίζει τρία χωρίς ατού και η Δύση 
βγαίνει πίκα την οποία παίρνει ο Νότος και 
συνεχίζει με σπαθί στον άσσο. Η ανατολή 
παίζει τον βαλέ σπαθί (!) και ο εκτελεστής 
παίζει μικρό σπαθί από τον μορ, ώστε στην 
περίπτωση που ο βαλές είναι ξερός, να 
εμπασάρει αργότερα το άλλο ονέρ της Δύ-
σης. Ο αναγνώστης μας παρατηρεί σωστά 
ότι ο εκτελεστής με προσεκτικό παίξιμο 
θα μπορούσε να αποφύγει να μπει μέσα, 

όπως έγινε στην πραγματικότητα όταν η 
Ανατολή πήρε τον δεύτερο γύρο σπαθί και 
συνέχισε με πίκα – αρκεί μετά τον άσσο 
σπαθί να έρθει στο χέρι του με κούπα και 
να παίξει σπαθί από το χέρι του, αφήνο-
ντάς το να τρέξει αν η Δύση ακολουθήσει 
και αν όχι, παίρνοντας τον ρήγα σπαθί και 
συνεχίζοντας με άσσο καρό και καρό. Το 
πιο σημαντικό όμως είναι ότι αποδεικνύει 
ότι αν κάποιος υποχρεώσει τον εκτελεστή 
να παίξει σπαθί στην τρίτη λεβέ, είναι 
πολύ καλύτερα να παίξει μικρό σπαθί και 
όχι τον ρήγα. Δεν θα δημοσιεύσουμε ανα-
λυτικά τους υπολογισμούς που μας έστειλε 
που βασίζονται στα φύλλα που έχει δει ο 
Νότος (το τρία από τη Δύση και τον βαλέ 
από την Ανατολή) γιατί θα ήταν μάλλον 
κουραστικοί για τον μέσο αναγνώστη. Θα 
αναφέρουμε μόνο το τελικό αποτέλεσμα: 
Αν στην τρίτη λεβέ ο Νότος παίξει τον 
ρήγα σπαθί, η πιθανότητα να βγάλει το 
συμβόλαιό του είναι περίπου 69% ενώ 
αν παίξει μικρό σπαθί αυτή η πιθανότητα 
είναι εντυπωσιακά μεγαλύτερη, περίπου 
85%! (αν κάποιος αναγνώστης ενδιαφέ-
ρεται για τους λεπτομερείς υπολογισμούς, 
μπορεί να μου στείλει email). Δοθέντων 
όλων των παραπάνω, είναι εύκολο να απα-
λείψουμε την αιτία που έκανε εφικτή την 
πρώτη παρατήρηση του αναγνώστη μας, 
μετατρέποντας την διανομή στην παρακά-
τω απόλυτα διδακτική διανομή: (ο ρήγας 
κούπα έχει μετατραπεί σε ντάμα κούπα)

  
Η Δύση βγαίνει πίκα, ο Νότος παίρνει και 
συνεχίζει με σπαθί στον άσσο. Όταν βλέπει 
το τρία από τη Δύση και τον βαλέ σπαθί 
από την Ανατολή το σωστό του παίξιμο 
σύμφωνα με τις πιθανότητες είναι να παί-
ξει στην τρίτη λεβέ μικρό σπαθί από τον 
μορ – από τις περιπτώσεις που το false-
carding δικαιώνεται!
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Πάνω στο Τραπέζι
Στη στήλη αυτή θα παραθέτουμε διανομές από πρόσφατους μεγάλους 
αγώνες, συνήθως πρωταθλήματα όπως θα μας τις σχολιά ζουν συνεργά-
τες του περιοδικού ή αθλητές που τις έπαιξαν. Στο παρόν τεύχος σχολι-
άζουν διανομές οι Δ. Δανελλάκης, Γ. Ρούσσος.

Όπως βλέπουμε, τώρα ο εκτελεστής βγαί-
νει αν τραβήξει τον Α ατού και κόψει το 
τελευταίο του καρό στον μορ. Η άμυνα θα 
κάνει μόνο τρεις από ατού. Το πρόβλημα 
όμως του εκτελεστή ήταν το 13ο φύλλο 
του Βορρά. Ο εκτελεστής ξέρει ότι ο Βορ-
ράς έχει 7 κούπες, 2 πίκες και 3 σπαθιά. 
Είναι όμως το 13ο φύλλο του ο Κ (ή ο J) 
ατού; Ή μήπως είναι ο J σπαθί; Αν η θέση 
ήταν έτσι...

 

 
... τότε προφανώς τραβώντας τον Α ατού 
πέφτει μέσα, ΕΝΩ βγαίνει αν κόψει καρό 
στον μόρ, κόψει σπαθί στο χέρι, και μετά 
παίξει μικρό ατού στο Τ κλείνοντας τον 
Νότο! Κατόπιν μεγάλης σκέψης ο εκτελε-
στής (ευτυχώς για μας) επέλεξε την δεύ-
τερη κατανομή και έπαιξε λιμό καρό, οπό-
τε ο σύντροφος έκοψε με τον Κ, κλείδωσε 
τον εκτελεστή πάλι στο χέρι με κούπα (να, 
λοιπόν, το λάθος του εκτελεστή νωρίτερα 
που είχε ξελιμάρει σπαθί αντί για κούπα 
από τον μορ) και κάναμε και τον J ατού για 
το μια μέσα.
Ο εκτελεστής, λοιπόν, δεν τα κατάφερε 
καλά, αλλά κι η άμυνά μας δεν δρέπει 
δάφνες ποιότητας. Το συμβόλαιο πέφτει 
πάντα μέσα αν ο σύντροφος στον Α καρό 
και καρό του εκτελεστή αρνηθεί να κόψει 
και διώξει δύο σπαθιά (εύκολη άμυνα, 
εφόσον με KQx έχει πάντα 2 από ατού και 

δεν χρειάζεται να πάρει τσακιστές). Η συ-
νέχεια για το μια κάτω είναι ρουτίνα...

Δ. Δανελλάκης
ΟΑΜ Ρόδου

ΑΓΟΡΕΣ ΣΛΕΜ
Η επαναγορά του ανοίξαντα με πήδημα 
σε νέο χρώμα (jump shift) είναι γνωστό 
αγοραστικό εργαλείο προκειμένου να τε-
θεί τουλάχιστον  tempo μανς, «σύντροφε 
από την στιγμή που μίλησες, μίνιμουμ 6π., 
όσο αδύνατος και να είσαι θα πάμε στην 
μανς μια και εγώ κρατάω πάνω από 18 
καλούς πόντους». Μένει να βρεθεί το πιο 
πρόσφορο συμβόλαιο.
Αυτά όλα είναι βέβαια γνωστά και η δεύ-
τερη αγορά του απαντητή είναι θέμα συμ-
φωνίας μεταξύ των συντρόφων, εισηγή-
σεων της βιβλιογραφίας και αγοραστικής 
κρίσης (judgement). Εκεί όμως που στο-
χεύει το άρθρο είναι στην ιδιαιτερότητα 
του jump shift απέναντι σε πασαρισμένο  
σύντροφο που με την διερευνητική αγορά 
2& (drury fi t) δηλώνει και φιτ στο χρώμα 
του ανοίξαντα και πόντους.
Τώρα δεν υπάρχει tempo μανς ούτε θέμα 
πρόσφορου συμβολαίου, είναι και τα δυο 
ορισμένα και η συνήθης πρακτική είναι με 
ισχυρά έως μεσαία ανοίγματα να κλείνει ο 
ανοίξας τις αγορές δηλώνοντας την μανς 
και αποφεύγοντας, ιδίως σε αγώνες ζευ-
γών να δώσει άλλες πληροφορίες στην 
άμυνα. Συμπερασματικά το jump shift 
απέναντι σε drury fi t πρέπει να έχει την 
ιδιαίτερη έννοια του πολύ ισχυρού ανοίγ-
ματος, τόσο σε πόντους όσο και σε κατα-
νομή. «Σύντροφε εάν μέσα στο περιορι-
σμένο ποντάζ που ξέρω ότι κρατάς έχεις 
τα κατάλληλα χαρτιά έχουμε σλεμ».
Σε κάποια διανομή του προκριματικού 
γύρου του πρόσφατου Πανελληνίου Πρω-
ταθλήματος Ομάδων ο πασαρισμένος Βορ-
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΤΟΥ 9-11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Ομάδες, Όλοι στη δεύτερη, μοιράζει ο Β

 
  

 
Εγώ με τον σύντροφο καθόμασταν Β/Ν και 
η αγορά πήγε ως εξής: 

Βορράς Ανατολή Nότος Δύση
3$ 4& Ρ 4#
όλοι πάσο

Ο σύντροφος έκανε αντάμ το $J. Ο εκτε-
λεστής κέρδισε με τον Α και τράβηξε τον 
^Α. Εμβρόντητος είδα τον σύντροφό μου 
να τσακάει με μικρό ατού και προσπαθώ-
ντας να δώσω κάποιο σινιάλο έπαιξα το 8 
σαν suit preference, σκέφτηκα, ώστε να 
συνεχίσει με κούπα. Ο σύντροφος σκέ-
φτηκε αρκετά, αλλά δυστυχώς γύρισε 
λιμό σπαθί! Ο εκτελεστής έπαιξε 3 γύρους 
σπαθί διώχνοντας 3 καρά, έκοψε κούπα 
στο χέρι, και έπαιξε καρό. Ο σύντροφος 
έκοψε με την Q (Προσοχή! ο εκτελεστής 
έδιωξε από τον μορ σπαθί, όχι κούπα) και 
έπαιξε κούπα την οποία έκοψε ο εκτελε-
στής. Η θέση έχει τώρα ως εξής και ο εκτε-
λεστής έχει δώσει ήδη 2 λεβέ από ατού και 
παίζει από το χέρι του:

# 
$ T9xx
^ 
& J

# A8xx
$ 
^ T 
& 

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# T9
$ 8
^ 
& 9x

# KJx 
$
^ KJ
& 



19

μπριτζΚαλλιτεχνικό

Η λύση του προηγούμενου 
προβλήματος

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή
1XA 3$ 3XA πάσο
πάσο κοντρ όλοι πάσο

Η αγορά

 
Αντάμ ^Α και συνέχεια ^3
Μπορείτε, από τη θέση του Νότου, να κάνετε 
την Δύση να μετανιώσει για το κοντρ της;
Παραθέτω την ολόσωστη απάντηση που πή-
ραμε από τον Δημήτρη Δανελλάκη: 
1) Αντάμ ο ^Α καρό από την Δ κερδίζει.
2) Καρό. Αν η Α δεν σκεπάσει διώχνουμε το 
σπαθί και δίνουμε 1 καρό και 1 ατού (βγάζου-
με και άνω!), οπότε προφανώς θα σκεπάσει. 
Τσακάμε με μικρό.
3) Πίκα στον Άσσο.
4) Καρό. Πάλι αν η Α δεν σκεπάσει διώχνουμε 
το σπαθί και δίνουμε 1 καρό και 2 ατού, οπότε 
προφανώς πρέπει πάλι να σκεπάσει. Τσακάμε 
με τον Άσσο ατού. Τώρα έχουμε μετράρει ένα 
καρό στο μορ.
5α) Αν η Δ στην 4η λεβέ έδιωξε σπαθί (ή έκα-
νε underruff  για κάποιο περίεργο λόγο), θα 
παίξουμε όλες τις πίκες μας, κόβοντας την 
τέταρτη με το 3 ατού (η κακομοίρα η Α έχει το 
2 ατού) και τραβάμε το μετρ καρό μας διώχνο-
ντας επιτέλους το ενοχλητικό σπαθί. Αργότερα 
δίνουμε στη Δ και τον Κ ατού (συνολικά τον Α 
καρό και 2 από ατού). Είναι πολύ σημαντικό να 
παίξουμε όλες μας τις πίκες! Αν π.χ. κόψουμε 
την τρίτη και όχι την τέταρτη πίκα στο τραπέζι 
και διώξουμε το σπαθί μας στο καρό, η Δ θα 
κόψει και θα δώσει τσακιστή πίκα στην Ανατο-
λή! Τρεις από ατού και ο Α καρό για μια κάτω!
5β) Προσοχή όμως: Αν η Δ στην 4η λεβέ έδιω-
ξε πίκα, τότε απλά θα κόψουμε όχι την τέταρτη 
αλλά την τρίτη μας πίκα στο τραπέζι, ώστε να 
διώξουμε το σπαθί μας στο μετρ καρό. Πάλι η 
άμυνα θα κάνει τον Α καρό και 2 από ατού. Συ-
μπέρασμα:  «Πάρτνερ, είμαι τραβηχτός γιατί 
έχεις το τεράστιο 3 κούπα. Ευχαριστώ.»
Η λύση είχε 2 κινήσεις-κλειδιά. Το πρώτο ήταν 
το κόψιμο με τον Άσσο ατού και το δεύτερο 
ήταν το παίξιμο στις πίκες, ανάλογα με το τι θα 
διώξει η Δύση. Αρκετοί λύτες βρήκαν το πρώτο 
κλειδί, που πάντως ήταν το πιο δύσκολο, όμως 
μόνο δύο, οι Δ. Δανελλάκης και Κ. Κούρ-
κουλος, βρήκαν και το δεύτερο. Οι υπόλοιποι 
δεν κατέβηκαν με την τέταρτη πίκα κοφτή στο 
μορ (αν η Δύση δεν διώξει πίκα) άρα το συμ-
βόλαιό τους θα έπεφτε.  Βλέπετε, ο κίνδυνος 
παραμονεύει στα πιο ανύποπτα μέρη!

Λ.Ζ.
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Η αγορά
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Nότος Δύση Βορράς Ανατολή
1& πάσο 1^

4$ κοντρ όλοι πάσο

ράς βρέθηκε να κρατάει: #KQxx, $Q109, 
^109xx, &Qx και είδε τον σύντροφό του 
να ανοίγει τις αγορές με 1#. Τόλμησε την 
αγορά 2& (drury fi t) και είδε τον σύντροφο 
να πηδάει στις 3#. Κουδούνια συναγερμού 
πρέπει να χτυπήσουν για τον Βορρά. Γιατί 
να μην κρατάει ο σύντροφος κάτι σαν: 
#Axxxx, #AKxxx, ^A, &Ax ή #AJxxx, 
$AJxx, ^A, &AKx  όπου το grand slam 
είναι τραβηχτό (με λογικές κατανομές) ή 
κρέμεται στην εμπάς του Κ$; Βέβαια τα 
«ή» τόσο υπέρ όσο και κατά είναι ανεξά-
ντλητα αλλά καθένας πρέπει να αγοράζει 
τα δικά του φύλλα. Μην έχοντας λοιπόν 
κανένα ρήγα για να κιουμπιντάρει αλλά 
συνειδητοποιώντας την τεράστια αξία των 
χαρτιών του στις κούπες ο Β αρκείται στην 
αγορά 3#, «slow arrival» ή «βραδεία με-
τάβαση προς την μανς».
Ας φανταστούμε τον απαντητή να κρα-
τάει: #KQxx, $xxx, ^K109x, &Qx.
Τώρα το fast arrival στις 4# είναι επιβε-
βλημένο και αν ο ανοίξας κιουμπιντάρει 
με 5&, δίνεται ο ^Κ με 5^. 
Ο ανοίξας παρατηρεί το slow arrival του 
συντρόφου καθώς και ότι δεν κιουμπι-
νταρίστηκε κανένας ρήγας και ενισχύεται 
η αίσθησή του ότι οι πίκες είναι κλειστές. 
Κιουμπιντάρει ο ίδιος με 4&. Ο απαντητής 
και πάλι αρνείται την κατοχή ρήγα δηλώ-
νοντας την μανς αλλά ο ανοίξας επιμένει 
με νέο κιουμπίντ στα 5^.
Αλλά ας δούμε τις αγορές όπως θα έπρεπε 
να γίνουν:

Βορράς Ανατολή Nότος Δύση
Π Π 1# Π
2&* Π 3$** Π
3#*** Π 4&**** Π
4# Π 5^**** Π
6# όλοι πάσο

*drury fi t, **jump shift, ***slow arrival, ****cue bid

Ο Βορράς έχει ήδη γνωρίσει στον ανοίξα-
ντα ότι δεν κρατάει ρήγα και όμως ο Νότος 
επιμένει με κιουμπίντ στην κλίμακα των 5. 
Τι άλλο να περιμένει από καλές πίκες, την 
$Q και ντάμπλετον ντάμα στα σπαθιά;
Το χέρι του ανοίξαντα ήταν: #AJxxx, 
$KJxx, ^A, &AJx και αμφιβάλλω αν 
κάποιο από τα 18 ζευγάρια του προκριμα-
τικού που το έπιασαν αγόρασαν αυτό το 
θαυμάσιο σλεμ, που έχει πάνω από 80% 
ευνοϊκές πιθανότητες.

Γ. Ρούσσος

Η Δύση κάνει αντάμ τον $Α όπου η Ανατολή 
ξεσκαρτάρει το #Κ. Κατευθυνόμενη σωστά 
από το έξοχο παίξιμο της συντρόφου της η 
Δύση σταματάει τις κούπες, τραβάει τον #Α 
(αλλιώς είναι εύκολο να την κλείσουμε) και 
συνεχίζει με καρό. Μπορείτε από τη θέση του 
Νότου να κάνετε 9 λεβέ; 
Έχετε 8 εύκολες λεβέ και δυστυχώς τα σπαθιά 
είναι μοιρασμένα 4-2. Αν παίξετε από το μορ 
το &9 η Ανατολή θα υποχρεωθεί να φορτσά-
ρει, οπότε στο τέλος, αφού τραβήξετε όλα τα 
καρά, μπορείτε να δώσετε χέρι με πίκα στην 
Ανατολή για να σας έρθει στα σπαθιά. Σωστά; 
Όχι! Η Ανατολή θα παίξει τον Βαλέ σπαθί μπλο-
κάροντας το χρώμα. 
Πιστεύω ένα από τα πιο δύσκολα αλλά και ωραία 
προβλήματα  που έχουν μπει στη στήλη. 
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Για δεύτερη συνεχόμενη φορά 
καλούμαστε να τιμωρήσουμε 
τη Δύση που κόντραρε το 
συμβόλαιό μας. Πάλι πρέπει να 
βάλουμε όλη μας την τέχνη και 
εφευρετι κότητα. 
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Βορράς
#J54 $KJ52 ^K3 &AJ75
Nότος
#K109876 $3 ^A962 &K3

Αγορές:
1& 2$ 2# πάσο
2XA πάσο– 3^ πάσο
3# πάσο 4# όλοι πάσο

Αντάμ: η $Q
Ως συνήθως σκεπάστε τα παρακάτω και 
κάντε το πλάνο σας πως θα βγάλετε τις 
4#.
Αν ακολουθήσουμε την πεπατημένη.
1. Χρυσός, ολόχρυσος κανόνας. Πριν 
βάλετε φύλλο από τον μορ κάντε πλάνο. 
Καταστρώστε ένα σχέδιο εκτέλεσης.
2. Τι μηνύματα πήρατε από τις αγορές των 
αντιπάλων; Η αγορά 2$ της Ανατολής εί-
ναι 6φυλλο αδύνατο για φραγμό με έναν 
Άσο. Άρα τον #Α τον έχει η Δύση. Τι άλλο 
μπορεί να χάσω; Μα και την #Q αν την 
έχει η Δύση που δεν λάλησε. Εντάξει χάνω 
3 λεβέ και κάνω τις άλλες 10 και βγάζω το 
συμβόλαιό μου 4#.
3. Αν σκεπάσω την $Q με τον $Κ, θα 
κάνω τον $J που θα μου χρειαστεί για να 
βγάλω το συμβόλαιό μου.
Παίζω, λοιπόν, τον $Κ και μπαίνω μία 
μέσα, γιατί πιάνει η Ανατολή, γυρίζει πίκα 
όπου παίρνει η Δύση δύο πίκες και παίζο-
ντας και την τρίτη πίκα της δεν μου αφή-
νει κανένα περιθώριο να κόψω ένα καρό 
στον μορ, με αποτέλεσμα να πληρώσω 
ένα καρό και να χάσω συνολικά 4 λεβέ. 
Άρα δεν πρέπει να αφήσω την Ανατολή να 

Κόψιμο επικοινωνιών

Του Γιώργου Κότση

πιάσει χέρι. Πως; Παίζοντας μικρή κούπα, 
αφήνοντας τη Δύση να κερδίσει την πρώ-
τη λεβέ και κόβοντας έτσι την επικοινωνία 
μεταξύ Δύσης και Ανατολής.
Η πλήρης διανομή ήταν:

# J54
$ KJ52
^ K3
& AJ75

# AQ2
$ Q7
^ QJ874
& 962

Δ 
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Ν

 Α
# 3
$ Α109864
^ 105
& Q1084

# K109876
$ 3
^ A962
& K3

Ότι και να παίξει τώρα η Ανατολή ο Νότος 
είτε θα προλάβει να κόψει δυο καρά στον 
μορ είτε θα κάνει καλές δύο κούπες στον 
Βορρά (στην περίπτωση που αποφασίσει 
η Ανατολή να σκεπάσει την Ντάμα κούπα 
με τον $Α) όπου θα φύγουν τα χανόμενα 
καρά του Νότου.
Τώρα που βλέπετε όλα τα χέρια τι θα θέλα-
τε να παίζατε σε αυτή τη διανομή; Β/Ν ή Α/
Δ; Όπως συνήθως σκεπάστε τα παρακάτω 
και πέστε πιο ζευγάρι διαλέγετε και γιατί.
Απάντηση: Α/Δ!! Γιατί αν ενάντια στον 
κανόνα που λέει ότι αν έχεις 2φυλλο στο 
χρώμα που αγόρασε ο συμπαίκτης πρέπει 
να βγεις το μεγαλύτερο από τα δύο, βγεις 
το 7, τότε το συμβόλαιο μπαίνει πάντα μία 
μέσα, αφού ο εκτελεστής  μπορεί να με-
τράρει μόνο μια κούπα του Βορρά. 
Ποιος όμως θα βρει αυτή την αντάμ; Και 
αν τη βρει τι θα γυρίσει η Ανατολή; Ασφα-
λώς κούπα γιατί θα ερμηνεύσει το $7 για 
σίνγκλετον!

Για επίδοξους πρωταθλητές
Α) 5^. Κλασσική ερώτηση της Ντά-
μας ατού με το επόμενο χρώμα. Αν 
δεν την έχει θα αγοράσει 5$ (επόμε-
νο βήμα) όπου και θα πασάρουμε. Αν 
δεν έχει την Ντάμα αλλά έχει 5 ατού 
θα πρέπει να απαντήσει ότι την έχει, 
αφού παίζουμε 5φυλλα μαζέρ. 
Β) 5#. Η αγορές του συντρόφου μας 
οδηγούν στα σίγουρα στο σλεμ, το 
θέμα είναι αν θα παίξουμε μεγάλο 
ή μικρό.  Πρέπει τώρα απαραίτητα 
να μάθουμε αν έχει την Ντάμα ατού 
όπως και αν το κιουμπίντ καρό ήταν 
Ρήγας ή σόλο. Εφόσον το επόμενο 
σκαλοπάτι (5$) είναι το χρώμα των 
ατού, ρωτάμε την Ντάμα με το μεθε-
πόμενο. Ο σύντροφος αν δεν έχει την 
Ντάμα θα πει 5ΧΑ (επόμενο βήμα), αν 
την έχει με τον Ρήγα καρό θα πει 5^ 
ενώ αν δεν την έχει θα επανέλθει στο 
χρώμα, σε αυτή την περίπτωση στις 
6$. 

Γ) 5$. Βιαστήκαμε να ρωτήσουμε 
Άσσους (έπρεπε να συνεχίσουμε με 
κιουμπίντ 4#). Τώρα υπάρχει εν-
δεχόμενο να μην έχει ο σύντροφος 
κανένα Άσσο (#KQx $Qxx ^KQxx 
&Kxx, εύκολα όμως μπορεί να έχει 3 
(#Αxx, Κxx, Αxxx, Κxx ή άλλα πολλά 
χέρια). Εφόσον δεν μπορούμε να το 
διευκρινήσουμε, επανερχόμαστε στο 
χρώμα, 5$ αγορά όμως που είναι 
φόρσινγκ αν ο σύντροφος έχει 3 Άσ-
σους. Ο τελευταίος αν έχει 0 άσσους 
θα πει πάσο ενώ αν έχει 3 θα απαντή-
σει κανονικά, σαν να έχει γίνει ερώτη-
ση της Ντάμας ατού. 

Εξασκηθείτε 
στην αγορά

[Α π α ν τ ή σ ε ι ς  α σ κ ή σ ε ω ν  σ ε λ ί δ α ς  1 0 ]

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Τ Η Σ  Ε Ο Μ  

Το Φεστιβάλ Πειραιά θα διεξαχθεί φέτος από 16 έως 19 Σεπτεμβρίου στον 
Πολυχώρο της Νομαρχίας Πειραιά. Στα πλαίσιά του θα γίνουν αγώνες Ομά-

δων και Ζευγών δυο ημερίδων ο καθένας. Διαφημιστικό φυλλάδιο με το πλήρες 
πρόγραμμα των αγώνων θα δημοσιευτεί στο επόμενο τεύχος. Το Πανελλήνιο 
πρωτάθλημα ζευγών Γυναικών που είχε οριστεί στο ημερολόγιο αυτές τις ημε-
ρομηνίες, μετατέθηκε και θα διεξαχθεί από 24 έως 26 Σεπτεμβρίου 2010.

Φεστιβάλ ΠειραιάΦεστιβάλ Πειραιά  20102010
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Εξασκηθείτε στην εκτέλεση

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
1ο (**)
Ομάδες. Όλοι στη δεύτερη  
Μοίρασε η Δύση
Αντάμ: &Κ

# KJ
$ A742
^ AQ53
& 754

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# 86
$ KQJ953
^ 72
& A102

Η Δύση κάνει έξοδο τον &Κ που σαν Νότος, μετά από σκέψη, 
αφήνετε έξω. Η Δύση γυρίζει μετά μικρή πίκα. Ποιο φύλλο πρέ-
πει να βάλετε από το μορ. Είστε καλοί στις «μαντεψιές»;  

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
2ο (***)
Ομάδες. Β-Ν στη δεύτερη  
Μοίρασε ο Νότος
Αντάμ: #Q

# 76
$ AQ2
^ 7654
& KJ52

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# AK
$ J104
^ A1098
& A843

Κάντε το πλάνο για το Νότο ώστε να έχετε όσο το δυνατό περισ-
σότερες πιθανότητες επιτυ χίας.

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή
1XA πάσο 3XA όλοι πάσο

21

Οι Νορβηγοί κερδίζουν την Αμερικανική ομάδα
και κατακτούν το Bermuda Bowl.

Στον τελικό του Bermuda του 2007, 
οι νεαροί Νορβηγοί κατέκτησαν το 

κύπελλο με διαφορά περίπου 100 IMPs 
στις 128 διανομές απέναντι στους Αμερι-
κανούς.
Οι νικητές ήταν οι Boye Brogeland, Erik 
Saelensminde, Glenn Groetheim, Ulf 
Tundal, Geir Helgemo και Tor Helness που 
έπαιζαν αντίπαλοι με τους George Jacobs, 
Ralph Katz, Steve Garner, Howard Wein-
stein, Zia Mahmood και Michael Rosen-
berg, ενώ το χάλκινο μετάλλιο πήγε στην 
Ολλανδία.
Η παρακάτω διανομή ήταν η 36η του τε-
λικού. Όταν προέκυπταν μεγάλα swings 
ήταν συνήθως εξαιτίας κάποιου λάθους. 
Αλλά στην συγκεκριμένη διανομή επρό-
κειτο σχεδόν για προσωπική δημιουργία 
του  Helgemo λόγω ενός καλά υπολογι-
σμένου double, το οποίο λίγοι θα επέ-
λεγαν στην δεδομένη φάση της αγοράς 
και φυσικά λόγω της τέλειας άμυνας που 
ακολούθησε.
Στο κλειστό δωμάτιο ο Saelensminde 

Ιστορικές άμυνες

έφυγε από το 1ΝΤ και έπαιξε 2$ ως τελι-
κό συμβόλαιο.
Η διανομή: Όλοι στη δεύτερη
Μοίρασε: Δύση

 

Αντάμ: &10

Στις 2$ ο Saelensminde έκανε μία πίκα, 3 
κούπες και 1 σπαθί για 3 κάτω.
Στο ανοιχτό δωμάτιο όταν ο Helgemo  είδε 
ότι οι αντίπαλοι είχαν καταλήξει στο 1ΝΤ 
θεώρησε ότι έχει κάθε λόγο να κοντράρει 
αφενός ελέγχοντας τις κούπες που είχε 
αγοράσει ο αντίπαλος δεξιά του και αφε-
τέρου συμπεραίνοντας ότι οι αντίπαλοι 
δεν είχαν την πλειοψηφία των πόντων στο 
τραπέζι. Το κοινό περίμενε ότι ο Helness 
θα άρχιζε την επίθεση με το $8, αλλά επέ-
λεξε κάτι καλύτερο, βγαίνοντας το &10. Η 
Α πήρε με την &Q και επέστρεψε το &2 
κρατώντας σωστά τον &Κ ως μελλοντική 
είσοδο στο χέρι του. 
Ο Zia δοκίμασε τώρα καρό προς τον ^Κ 
του αλλά η Δύση πήρε με τον ̂ Α και έπαι-
ξε &Κ. Στη συνέχεια η Α βρήκε το τέλειο 
γύρισμα πίκα αφήνοντας τον εκτελεστή 
με 3 μόνο λεβέ με τους άσους του!
-300 +1100 έδωσαν 13 IMPs στη διανομή 
αυτή στους Νορβηγούς οι οποίοι σιγά-
σιγά κτίσανε μία μεγάλη διαφορά που θα 
τους χάριζε τελικά και τον τίτλο.

# 986
$ Q10932
^ 1053
& AJ

# K104
$ 86
^ AQJ
& 109876

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Q732
$ KJ75
^ 74
& KQ2

# AJ5
$ A4
^ K9862
& 543

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή
1^ πάσο 1$ πάσο
1XA πάσο πάσο κοντρ
πάσο πάσο πάσο

      Οι λύσεις στη σελίδα 30

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή
πάσο 1^ πάσο

1$ κοντρ 2$ 2#
4$ όλοι πάσο
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Διαγωνιστείτε 

 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.

Πρόβλημα 1

Ομάδες – όλοι στην πρώτη

Ο συμπαίκτης μας πιστοποιεί ότι είναι κοντός στη 
πίκα (το ξέραμε και από την αγορά) και μας προ-
σφέρει εναλλακτικά συμβόλαια, κυρίως στα 5 ή και 
στα 6 καρά, αλλά και στις 4♥ αν έχει 5φυλλο. Εμείς 
έχουμε πει – αφού δεν κάναμε κοντρ νέγκατιβ- ότι 
4φυλλο κούπα δεν έχουμε. Σε αυτές τις περιπτώ-
σεις κοιτάμε πόσους άχρηστους πόντους στη πίκα 
έχουμε και ανάλογα κατευθύνουμε το παιγνίδι. 
Εδώ προφανώς πρέπει να επιλέξουμε χρωματι-
στό συμβόλαιο αφού αλλιώς διακινδυνεύουμε 
να παίξουμε 3ΧΑ το μέσα και να βγάζουμε ακόμα 
και 6^! 
Αθανασιάδης Α. 4&. Προφανώς δεν απέκτη-
σα ξαφνικά ένα μακρύ χρώμα, όταν ο σύντροφος 
έχει δείξει 10 τουλάχιστον κόκκινα φύλλα κι εγώ 
ομαλή κατανομή. Δείχνω ότι έχω μάξιμουμ, το 
κράτημά μου στην πίκα δεν είναι και σούπερ, 
έχω φιτ στα καρά ή και στις κούπες ( όπου όμως 
δεν έχω 4φυλλο γιατί δεν είπα κοντρ στην 1 

org και magazine@hellasbridge.org, είτε με οποιονδή-
ποτε 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 η Ναταλία Γκούμα.

πίκα) και περιμένω τη συνέχεια. Αν έχει 6-5 με 
ΑΚ καρό και ΑQ κούπα, ανάλογα με τις χανόμενες 
πίκες του, μπορεί να βγάζουμε μικρό, μεγάλο ή 
και κανένα σλεμ.
Σαπουνάκης Α. 4&. Ο σύντροφος δείχνει καλό 
χέρι με κατανομή 6♦ και 5♥ (αν είχε 4φυλλο 
κούπα θα αγόραζε κοντρ αντί 3♥). Πρέπει να 
είμαστε πολύ κοντά στο σλεμ.
Καραμανλής Φ. 4♣. Ο συμπαίκτης μου έχει 
μάλλον 1-5-6-1. Υπάρχουν 2 εναλλακτικές, 
6^ (πρακτική αγορά) και 4& όπου θα πούμε 
4$ στα πιθανά 4^ του συμπαίκτη η 5$ σε ότι 
άλλο πει. Σε αυτή τη φάση το 4& είναι σίγουρα 
κιουμπίντ και αρνείται φιτ κούπα καθώς είχαμε 
την ευκαιρία να πούμε 3 πίκες (το οποίο πρέπει 
να συμφωνεί τις κούπες). Με τον συμπαίκτη μου 
θα διάλεγα το 4&, με κάποιον άλλο μάλλον 6^ 
κατευθείαν.
Παπακυριακόπουλος Γ. 4♣. Ο συμπαίκτης 
πρέπει να είναι 6-5 άρα θέλω πολύ λίγο για 
σλεμ: x   AQxxx   AKxxxx   x. To 4 σπαθιά είναι 
βέβαια cue bid με φιτ καρό.
Δεν είναι σίγουρο ότι ο σύντροφος δείχνει 6-5. 
Όμως ακόμα και 6-4 να έχει με ένα καλό χέρι, σαν 
π.χ. x, ΑQxx, KQxxxx, Kx, τα 5^ είναι τραβηχτά 
ενώ τα 3ΧΑ μπαίνουν μέσα. 
Σκουλαρίκης Φ. 4♣. Επειδή δεν έχει νόημα 
να είναι νέο χρώμα, είναι προφανώς κιουμπίντ. 
Αφού δεν έχω 4φυλλο κούπα (δεν έκανα νέ-
γκατιβ) προφανώς το φιτ είναι καρά. Και –το 
κυριότερο– αφού δεν κιουμπιντάρω πίκα δεν 
έχω χαμένες αξίες εκεί. Με αυτά τα στοιχεία ο 
συμπαίκτης μπορεί να κρίνει εύκολα τι θα πρέπει 
να παίξουμε.
Βρούστης Β. 4♣. Δεν μπορεί να είναι σπαθιά 
οπότε κάνω το πρώτο μου cue bid στο δρόμο για 
το σλεμ.
Προκοπίου Γ. 4♣. Καθώς με την πρώτη αγορά 
έδειξα ομαλή κατανομή και αρνήθηκα τετράφυλ-

λη κούπα, η νέα μου αγορά δεν μπορεί παρά να 
υπόσχεται φιτ στα καρά. Αν φοβάμαι πως δε θα 
είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος με το συμπαίκτη 
μου θα περιοριστώ στο να δώσω το φιτ (4♦) σε 
μια ούτως ή άλλως forcing μανς ακολουθία.
Τις ίδιες πάντως πληροφορίες με το 4& δίνει 
πάνω-κάτω και το κιουμπίντ 3#:
Κανναβός Τ. 3♠. Θεωρώ σίγουρη τη μανς στα 
5♦… και μάλιστα ίσως και 6. Έχουμε 4 ατού και 
2 πολύ χρήσιμες αξίες συν το 2φυλλο σπαθί.
Αγγελόπουλος Π. 3♠.Το cue bid χρησιμεύει 
για να μπορέσει ο σύντροφος να περιγράψει 
καλύτερα το χέρι του. Αν είναι 6-5 το καλύτερο 
συμβόλαιο ίσως είναι 4 κούπες, ενώ αν είναι 6-4 
τα 5 καρά. Επίσης, αφήνει ανοιχτό και το ενδε-
χόμενο να αγοράσει σλεμ εφόσον έχει κατανομή 
και πόντους.
Ρούσσος Γ. 3♠. είμαστε πολύ κοντά στα 6♦. Θα 
προτιμούσα cue bid  στον Α μου αλλά μπορεί να 
παρεξηγηθεί ότι κρατάω κάτι σαν: ♠ Qxx,  ♥xx, 
♦xx, ♣KQJ10xx. 
Καμιά φορά λες αναγκαστικά 1ΧΑ με 6φυλλο καλό 
μινέρ, όχι όμως σε ελεύθερη αγορά.
Οι υπόλοιπες επιλογές είναι στο ίδιο μήκος κύμα-
τος με τις προηγούμενες:
Καραμανλής Μ. 4^. Forcing αγορά δείχνει το 
φιτ και το πιθανό ενδιαφέρον για σλεμ.
Καρατζά Ε. 4^. Η απάντηση του P, δείχνει δυ-
νατό χέρι και δε φοβάμαι να παίξω στο επίπεδο 
5. Επιπλέον, αν έχει 5φυλλη κούπα, θα την επα-
ναδηλώσει…

Πρόβλημα 2

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
4& 10 8 8%

3# 9 4 17%

4^ 8 2 50%

5^ 7 8%

6^ 6 8%
3ΧΑ 6 8%

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1^ 1#

1ΧΑ 2# 3$ πάσο
;

# Q853
$ K32
^ 10873
& A8

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# AQ108
$ A
^ QJ932
& K102

Δ 
Β

 
Ν

 Α
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* Προτασιακό με 4 τουλάχιστον καρά

Σαφώς πιο δύσκολο από το προηγούμενο καθώς 
το καλύτερο συμβόλαιο εξαρτάται από το που εί-
ναι κοντός –αν είναι– ο σύντροφος (πίκα ή σπαθί) 
αλλά και το που έχει τους πόντους του. Σίγουρα 
δεν μπορούμε να ξέρουμε, αλλά με διάσπαρτους 
πόντους σχεδόν πάντα το καλύτερο συμβόλαιο θα 
είναι αυτό που ψήφισε η πλειοψηφία -3ΧΑ. 
Σκουλαρίκης Φ. 3ΧΑ. Αγοράζω αυτό που θα 
έλεγα και στο τραπέζι. Ναι, μπορεί τα 5 καρά να 
είναι καλύτερο συμβόλαιο (ιδίως αν ο συμπαί-
κτης έχει κακές κούπες), όμως δεν μπορώ να 
φανταστώ πιο περιγραφική αγορά του χεριού 
μου. Επίσης σημαντικό στοιχείο είναι και το 
10 σπαθί, που μπορεί να γίνει 2ο κράτημα στο 
χρώμα αυτό.
Αθανασιάδης Α. 3ΧΑ. Το τι βγάζουμε εξαρτά-
ται από το πού έχει τις αξίες του ο σύντροφος. 
Προς το παρόν δείχνω το κράτημα στα σπαθιά, 
ότι δεν μ’ αρέσουν οι κούπες και περιμένω αν θα 
υπάρξει συνέχεια.
Γκούμα Ν. 3ΧΑ. Γιατί να πάω στα καρά με 3φύλ-
λο Κ σπαθί;
Ρούσσος Γ. 3ΧΑ. Η οικονομικότερη αποδοχή.
Αγγελόπουλος Π. 3ΧΑ. Η πιο φτηνή μανς είναι 
και αυτή που θα βγαίνει πιο συχνά.
Παπακυριακόπουλος Γ. 3ΧΑ. Ελπίζοντας ότι 
το 10 σπαθί βρίσκεται στα φύλλα μου για καλό 
σκοπό.
Προκοπίου Γ. 3ΧΑ. Αντίθετα με το προηγού-
μενο πρόβλημα το σλεμ τώρα δεν έχει καλές 
προοπτικές. Τα 3ΝΤ στη χειρότερη φαίνεται 
να εξαρτώνται από μια εμπάς. Εναλλακτικά 5♦ 
αλλά το χέρι «φωνάζει» για αχρωμάτιστα.
Για άλλους πάντως το χέρι «φωνάζει» για χρωματι-
στό συμβόλαιο, ίσως μάλιστα και για σλεμ…:
Βλαχάκη Μ. 4♣. Είναι η πιο καθαρή αγορά για 
να δείξουμε ενδιαφέρον με φιτ τα καρά. Η αγορά 
4 πίκες θα ήταν μάλλον καλύτερη αν δεν ήταν 
παρεξηγήσιμη γιατί θα οδηγούσε σε κοντρόλ 
σπαθί και καλά ατού.
Καραμανλής Φ. 4♣. Με σκοπό να παίξουμε 5 
καρά η 6 αν έχει ο δικός μας τα ιδανικά χαρτιά 
(AQ σπαθί σόλο πίκα και ένα ονέρ στο καρό ή QJ 
σπαθί και 2 ονέρ στο καρό και σόλο πίκα).

Κανναβός Τ. 4♣. Πάλι θα αγοράσουμε τη μανς 
στα 5♦ . Φαίνεται πιο ασφαλής από τα 3ΝΤ. Αν 
ακούσουμε και κάνα 4 πίκες και στη συνέχεια και 
2 Άσους, γιατί όχι και 6.
…που πάντως φαντάζει πολύ μακρινό και αισιό-
δοξο: 
Καραμανλής Μ. 5♦. Ότι βγάζουμε… Σλεμ δεν 
υπάρχει και δύσκολα θα βγαίνουν τα 3ΧΑ με τα 5 
καρά να πέφτουν.
Δελημπαλταδάκης Ν. 5♦. Το δίλημμα μεταξύ 
3ΝΤ και 5^ οδηγεί στην εξής ανάλυση: 1) Αν τα 
καρά δεν “τρέχουν” και ο συμπαίκτης δεν δίνει 
δεύτερο κράτημα σπαθί τα 5^ είναι προτιμό-
τερα. 2) Αν τα καρά “τρέχουν” και ο συμπαίκτης 
δένει το σπαθί, 5^ και 3ΝΤ είναι εξίσου καλά. 
3) Αν τα καρά “τρέχουν” αλλά ο συμπαίκτης δεν 
δένει το σπαθί, τότε τα 5 Καρά “παίζονται” ενώ τα 
3ΝΤ δεν είναι και πολύ προτιμότερα καθώς δεν 
μπορούμε καν να μετρήσουμε 9 σίγουρες μπά-
ζες. Με τα 5^ πιστεύω βγαίνουμε συχνότερα 
κερδισμένοι.
Όπως πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις μπορούμε να 
ρίξουμε το μπαλάκι στο σύντροφο, αν και απορώ 
με τι δεδομένα αυτός θα κρίνει:
Βρούστης Β. 3♠. Το 3ΧΑ είναι πολύ λίγο, νομί-
ζω αφού μπορεί να βγάζω εύκολα σλεμ, δεν λέω 
3$ γιατί θα το πάρει για 3φυλλο οπότε ξεκινάω 
με 3 πίκες.
Σαπουνάκης Α. 3#. Η αγορά 3ΧΑ έχει κινδύ-
νους. Μπορεί να λείπει κοντρόλ στο καρό και να 
υπάρχει τρύπα στο σπαθί ή στην κούπα.

Πρόβλημα 3

Ομάδες – όλοι στην δεύτερη

Το ενδαφέρον κατά τη γνώμη μου του προβλή-
ματος αυτού δεν είναι βέβαια αν θα μαντέψουμε 
αν θα οβερμπιντάρουμε ή θα αντερμπιντάρουμε 
ή σε πιο χρώμα θα παίξουμε αλλά η γενικότερη 
αντιμετώπιση παρόμοιων περιπτώσεων που οι 
αντίπαλοί μας μπαραζώνουν, αφήνοντας μας λίγα 
περιθώρια εξερεύνησης. Πρέπει να εξαντλούμε 

τα περιθώρια προσπαθώντας να εκμαιεύσουμε ή 
να δώσουμε πληροφορίες στον σύντροφο ακόμα 
και με διφορούμενες ή αμφισβητούμενες αγορές 
ή καλύτερα είναι να είμαστε πιο πρακτικοί παίρ-
νοντας την απόφαση με το χέρι που έχει τα περισ-
σότερα δεδομένα και την πιο άγνωστη κατανομή; 
Δύσκολη η απάντηση.
Σαπουνάκης Α. 4ΧΑ. Η αγορά αυτή δεν πρέπει 
να είναι ερώτηση άσσων. Πρέπει να δείχνει ισχυ-
ρό χέρι με κούπες και κάποιο φιτ στα καρό.
Δελημπαλταδάκης Ν. 4ΧΑ. Είναι ερώτηση 
άσων; Σε ποιό χρώμα; Ρωτάμε άσους με το σικάν; 
Λογικές ερωτήσεις στις οποίες δεν έχω ξεκάθα-
ρες απαντήσεις, ξέρω όμως ότι μπορεί να έχω 5, 
6 ή 7 και δεν σκέφτομαι καλύτερο τρόπο να το 
διερευνήσω. Περιμένω τις απαντήσεις των υπο-
λοίπων μήπως υπάρχει κάποια καλή ιδέα.
Βλαχάκη Μ. 4ΧΑ. Εδώ που φτάσαμε μάλλον 
είναι η πιο εξιχνιαστική αγορά. Σε αγορά με 
σπαθιά θα προτιμήσω τα καρά.
Βρούστης Β. 4ΧΑ. Να διαλέξει τι να παίξουμε 
μεταξύ καρών και κουπών.
Καραμανλής Φ. 4ΧΑ. Επαναδηλώνοντας 5 καρά 
στα πολύ πιθανά 5 σπαθιά δείχνοντας έτσι το 
ενδιαφέρον για σλεμ. Καθώς ο συμπαίκτης έχει 
μάλλον αρνηθεί 6φυλλο καρό (δεν είπε 2^) και 
σίγουρα 3φυλλο κούπα (δεν έκανε support) και 
έχει το πολύ 4 πίκες (πιθανόν και 3) εάν πει 5^ 
δείχνει τουλάχιστον 2φυλλο κούπα. Σε αυτή την 
περίπτωση μπορούμε να πούμε 5$ δείχνοντας 
πάλι ενδιαφέρον για σλεμ η 6^ κινδυνεύοντας 
βέβαια να μας λείπουν 2 άσοι.
Θεωρητικά νομίζω ότι σε άνοιγμα σε μινέρ και 
μετά από μπαράζ των αντιπάλων στο επίπεδο 4 η 
αγορά 4ΧΑ δεν είναι ερώτηση Άσσων αλλά ζητάει 
επιλογή χρώματος είτε σε κάποιο μινέρ είτε στο 
μαζέρ που έχουμε απαντήσει (αν έχουμε προλά-
βει). Το θέμα είναι ότι αυτό πρέπει να το παίζει και 
ο σύντροφος. 
Παπακυριακόπουλος Γ. 5♦. … φοβάμαι ότι 
θα κακοστέκουν τα φύλλα.
Αθανασιάδης Α. 5♦. Το πάσο του συντρόφου 
στη 1# δείχνει το πολύ 2φυλλη κούπα και 
ελάχιστο άνοιγμα. Άρα, ακόμα και 4φυλλη πίκα 
να έχει, έχει σίγουρα 4φυλλο καρό. Μπορεί να 
βγαίνει και σλεμ, αλλά δεν μπορώ να ρίξω μόνος 
μου ζαριά, ούτε βλέπω άλλον προφανή τρόπο να 
το διερευνήσω. Αν έχει ειδικό φύλλο ας προχω-
ρήσει εκείνος.
Γκούμα Ν. 5^. Είμαι ανάμεσα στα 5 και στα 6 
καρά. Εξαρτάται μάλλον και από τον αγώνα σε 
αυτή την περίπτωση, αν κερδίζουμε θα πάω 
συντηρητικά διαφορετικά θα ρισκάρω μάλλον 
και θα πω 6.
Ρούσσος Γ. 5♦. Μπορεί να χάνω σλεμ αλλά και 
οι πριεμτιδάκηδες πρέπει να ζήσουν.
Σοφή απάντηση αλλά υπάρχει και άλλος τρόπος να 
ζήσουν με αυτή τη διανομή, π.χ. με 6^ μια μέσα. 
Άσε που μπορεί να κάνουν θυσία- φάντασμα 6#. 

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
3ΧΑ 10 6 38%
3# 9 3 8%

4& 7 3 8%

5^ 6 2 23%

3$ 6 15%
πάσο 8%

Ομάδες – όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1^ πάσο

1$ 1# πάσο 4#
;

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1^ πάσο 1$ πάσο

1# πάσο 3^* πάσο
;
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$ ΚJ98754
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Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
4ΧΑ 10 5 8%
3^ 9 4 33%

5# 8 3 17%

6^ 7 2 0%

6$ 6 17%
κοντρ 5 17%
5$ 5 8%
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Εκτός από 4ΧΑ μπορούμε να τους ζητήσουμε να 
διαλέξουν χρώμα και με άλλο τρόπο (αν και σε 
ανώτερο επίπεδο): 
Κανναβός Τ. 5♠. Φαντάζεστε ένα χέρι στον 
συμπαίκτη: ΑΚQx xx xxxx QJx, ή ίσως πάλι xxx 
Ax KJxxx Axx!!!! Θεωρώ πολύ ακραίο το 1ο και 
κάπως πιο κοντά το 2ο… Ίσως και τρομάξουμε 
τους αντιπάλους μας και πάνε και 6 πίκες, αν δεν 
έχουμε 6^. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ διδακτικά 
τέτοια χέρια πού θυμίζουν και λίγο κορώνα-
γράμματα
Σκουλαρίκης Φ. 5♠. Τρομερά δύσκολο πρό-
βλημα όταν δεν υπάρχουν συμφωνίες. Επομένως 
βαράω μια ντουφεκιά και όποιον πάρει ο χάρος 
– πολύ πιθανόν εμάς. Απλώς με το 5# αφήνω 
ανοιχτά τα ενδεχόμενα και για 6^ και για 6$.
Κιαρούτζι Φ. 5#. …Αν ο συμπαίκτης δεν 
έχει αξίες στις πίκες με 2 Άσους πάμε για μεγάλο 
σλεμ. 
Αγγελόπουλος Π. 5♠. Με σκοπό να διορθώσω 
σε 6^, εφόσον ακούσω σπαθιά. Αν ο σύντροφος 
έχει τα κατάλληλα φύλα –Α κούπα, Κ καρό και Α 
σπαθί– υπάρχουν πιθανότητες να αγοράσει και 
το μεγάλο σλεμ.
Τέλος, διαφωνώντας με την πολύ επιστήμη: 
Καραμανλής Μ. 6♦. Μερικές φορές η πολύ 
ακρίβεια φέρνει θάνατο! Μάλλον τα βγάζουμε 
οπότε τα αγοράζουμε και βλέπουμε.
Προκοπίου Γ. 6♦. …Δεν μπορώ να διερευνή-
σω αν έχουμε μόνο τη μανς ή αντίθετα μεγάλο 
σλεμ κι έτσι αγοράζω ότι βλέπω πιο πιθανό. 
Απορρίπτω εδώ τις τεχνικές αγορές 4ΧΑ και 
5# που πιστεύω πως δεν προσφέρουν πολλά 
πράγματα.

Πρόβλημα 4

Ομάδες – Α-Δ στην δεύτερη

Ουσιαστικά πάνελ και αναγνώστες χωρίστηκαν 
σε 2 γκρουπ. Αυτούς που λένε πάσο και αυτούς 
που αγοράζουν. Φαινομενικά θέλει πολύ τόλμη να 
αγοράσεις στο επίπεδο 4 (ακόμα και αν πεις 3# 
σχεδόν πάντα ο σύντροφος θα διορθώσει 4^ ή 
θα ανεβάσει 4#) σε αγώνες ομάδων στη 2η ενα-
ντίον 1ης. Οι κίνδυνοι αν μιλήσουμε είναι πολλοί 

με κυριότερο να πληρώσουμε ενώ οι αντίπαλοι 
δεν θα έχουν ούτε μερικό σκορ (το σικάν κούπα 
είναι δίκοπο μαχαίρι). Από την άλλη το χέρι έχει 
μεγάλη παικτική αξία και εφόσον έχουν φιταριστεί 
οι αντίπαλοι ο κίνδυνος να μας κοντράρουν είναι 
μικρότερος. Ακόμα και μανς μπορεί να βγαίνει εάν 
ο σύντροφος έχει ονέρ 5φυλλο ή 6φυλλο πίκα με 
ελάχιστους πόντους. 
Παπακυριακόπουλος Γ. Πάσο. Εάν και το 
πρώτο ένστικτο είναι το 4 καρά, δεν έχει μεγάλο 
λόγο ύπαρξης.
Καραμανλής Φ. Πάσο. Εάν παίζω κάποια δι-
χρωμία για να δείχνω τα ακραία μπορεί να πω 3 
πίκες. Αν παίζω απλές Michaels λέω πάσο.
Ρούσσος Γ. Πάσο. Δεν έχω και τίποτα το ιδι-
αίτερο.
Δελημπαλταδάκης Ν. Πάσο. …Καλή τύχη σε 
όσους αγοράσουν, ειδικά πίκες, όπου με κοντρ 
θα βρεθούν στο δίλημμα της αυτοδιάσωσης.
Καραμανλής Μ. Πάσο. Στην δεύτερη εναντίον 
πρώτης δεν ψάχνουμε περιπέτειες.
Καρατζά Ε. Πάσο. Ο δικός μου έχει 4-5 κούπες 
(μάλλον) και το χέρι μου διαθέτει κάποια άμυ-
να. Οι 4$ μάλλον πέφτουν, οπότε θα περιμένω 
υπομονετικά.
Βρούστης Β. Πάσο. …θα πω πάσο λόγω δεύ-
τερης και λόγω ομάδων αφού μπορεί να δίνουμε 
500 και να μην βγάζουν τίποτα.
Αρσλάνογλου Μ. Πάσο. Επειδη ειμαι στην 2η 
και ο συμπαίκτης δεν αγόρασε 1 πίκα δείχνοντας 
5φυλλο ούτε είπε κοντρ δείχνοντας 4 πίκες και 
κάποια ποντακια, εκτιμώ ότι μάλλον δεν βγάζω 
κάτι και πάω για να πληρώσω πολλά. Αν πάλι ο 
συμπαίκτης έχει Q10xxxx,xxx,x,Qxx και δεν μίλη-
σε θα βγάζω 4 πίκες, αλλά πως θα το μάθω;
Προκοπίου Γ. Πάσο. Δεν καταλαβαίνω γιατί 
μπήκε το πρόβλημα. Πάω γυρεύοντας;

Στην πραγματικότητα ο άξονάς μας έβγαζε 4#. 
Ανεξάρτητα με αυτό είμαι με αυτούς που θα 
αγόραζαν, όμως ένα άλλο πρόβλημα είναι αν θα 
πρέπει να αγοράσουμε 4^ ή 3#.
Κανναβός Τ. 3#. Έχουμε πολύ καλή κατανομή 
και ο συμπαίκτης μας με λίγους πόντους που έχει 
δεν μπήκε στην αγορά, αλλά μπορεί να έχει 4-5 
πίκες. Έχουμε δείξει και πολλά καρά για να βρει 
και την αντάμ. Γιατί θα μείνουμε στις 4 κούπες αν 
δεν αγοράσει ο συμπαίκτης.
Πουρναράς Τ. 3#. Περισσεύουν πόντοι για το 
συμπαίκτη. Το 3# δεν οφείλει να είναι 5φυλλο 
(παίζω διχρωμίες έτσι;).
Σκουλαρίκης Φ. 3#. Αν δεν μιλήσω τώρα, δεν 
θα μιλήσω ποτέ. Το θέμα είναι ότι με 5 πίκες της 
ντάμας στο συμπαίκτη μπορεί να βγάζω μανς, 
και να είναι double swing.
Αγγελόπουλος Π. 3#. Δυστυχώς το χρώμα 
δεν είναι κατάλληλο να το αγοράζεις συχνά στη 
στάθμη 3, αλλά αν δεν αγορασθεί τώρα θα είναι 

πιο δύσκολα να αγορασθεί στη στάθμη 4.
Σαπουνάκης Α. 4^. Απορρίπτονται οι εναλ-
λακτικές αγορές κοντρ (δεν υπάρχουν αρκετές 
αμυντικές αξίες) και 3♠ (αδύνατο χρώμα).
Αθανασιάδης Α. 4^. Θα ήθελα να δείξω και 
τις πίκες μου, ίσως με ένα κοντρ, αλλά με τόσες 
λίγες αμυντικές λεβέ φοβάμαι. Δεν αισθάνομαι 
και τόσο περήφανος για την αγορά μου, αλλά 
…αυτό θα έλεγα στο τραπέζι.

Πρόβλημα 5

Ζεύγη – όλοι στην πρώτη

Το κοντρ μετά από σιρκόντρ είναι σαφώς τιμωρίας 
και δείχνει τουλάχιστον 4φυλλο χρώμα με ονέρ. Ο 
συμπαίκτης αναμένεται να αφήσει το κοντρ, στο 
επίπεδο 2, ακόμα και με σόλο. 
Ίσως λόγω ζευγών και παρά τις προβλέψεις πολ-
λών το κοντρ πλειοψήφησε. Έτσι όσοι είπαν κοντρ 
θα έχουν παρέα … στο μηδενικό, αφού ο άξονάς 
μας βγάζει εύκολα 3ΧΑ όπως και οι αντίπαλοι τα 
2^ κοντρέ (τη διανομή θα δούμε στο επόμενο 
τεύχος)! 
Παπακυριακόπουλος Γ. Κοντρ. Όλα μπορεί 
να είναι σωστά ή λάθος.
Καραμανλής Φ. Κοντρ. Μια χαρά άμυνα και η 
μανς δεν είναι εύκολη έτσι και αλλιώς.
Καραμανλής Μ. Κοντρ. Ότι γράψουμε…
Κανναβός Τ. Κοντρ. Δεν βλέπω εύκολη μανς 
και ότι πάρουμε!!! Αν ο συμπαίκτης είχε καλή 
κατανομή θα αγόραζε. βλέπω κάνα 2 μέσα. Ενώ 
ένα 2ΝΤ αν αγοράσω, βλέπω να τα παίζω.
Σκουλαρίκης Φ. Κοντρ. Χωρίς μεγάλες ελπί-
δες, αλλά με το μισφίτ προτιμώ να πάω για τα 
λίγα αλλά (σχεδόν) σίγουρα. Αν πάλι ο συμπαί-
κτης έχει 4φυλλο πίκα χάσαμε (όμως και πώς θα 
το βρούμε αυτό;). Εκεί όμως που χάσαμε ΠΟΛΥ 
είναι αν έχει 4φυλλο σπαθί.
Βλαχάκη Μ. Κοντρ. Στα ζεύγη θα το ρισκάρω!!! 
εφόσον κι ο συμπαίκτης έχει ομαλή κατανομή.
Σωστά λες ότι ρισκάρεις. Όμως οι αντίπαλοι είναι 

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
πάσο 10 7 50%
3# 8 4 42%

4^ 7 2 8%

5^ 6 1 0%

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
κοντρ 10 8 42%
3& 8 4 25%

3^ 6 1 0%

2# 6 1 0%
2ΧΑ 6 25%
3ΧΑ 6 8%

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1&

1^ 1$ πάσο 3$
;

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
πάσο 1$ κοντρ

σιρκόντρ 2^ πάσο πάσο
;
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στην πρώτη οπότε και μέσα να μπαίνουν ίσως δεν 
πάρεις καλό σκορ. 
Αγγελόπουλος Π. 3♣. Για να βρεθεί το φιτ 
πρέπει να αγοράσουμε τα χρώματά μας.
Ρούσσος Γ. 3♣. Φόρσινγκ για ένα γύρο.
Αθανασιάδης Α. 3♣. Το βασικό ερώτημα είναι 
αν βγάζουμε μανς και αν ναι, σε ποιο χρώμα. Το 
δεύτερο ερώτημα είναι πόσα μπορούμε να 
προσδοκούμε κοντράροντας τα 2 καρά… Αν 
οι αγορές των αντιπάλων είναι ειλικρινείς,  ξέρω 
ότι ο σύντροφος έχει μάλλον 5φυλλη κούπα και 
2φυλλο το πολύ καρό. Άρα έχει φιτ σπαθί, εκτός 
από την περίπτωση που έχει και εκείνος πίκες, 
και από κείνον εξαρτάται να επανεκτιμήσει το 
χέρι του και να συνεχίσει ανάλογα.
Προκοπίου Γ. 3♣. Δύσκολη η επιλογή, θα 
συνταχθώ όμως με την πλειοψηφία. Ίσως το 
κοντρ να κερδίζει εδώ δεδομένου πως κανείς 
δεν εγγυάται ότι τα 3ΝΤ βγαίνουν. Το πάσο του 
συμπαίκτη μου είναι forcing, δε δείχνει ντε και 
καλά αδυναμία. Προτιμώ τα 3ΝΤ να παιχτούν 
από απέναντι.
Βρούστης Β. 3♣. Φυσική αγορά forcing για ένα 
γύρο. Πιθανόν το καλύτερο συμβόλαιο να είναι 
και οι 4 πίκες αλλά σχεδόν σίγουρα κακοστέκουν 
αφού αυτός που είπε 2 καρά έχει μάλλον 5 καρά 
και 4 κούπες οπότε δεν τις λέω.
Πουρναράς Τ. 2ΧΑ. Υποεκτίμηση του χεριού, 
γιατί δεν έχω φουρκέτες, ενώ είμαι μετά τον 
αντίπαλο που έχει τους πόντους.
Δελημπαλταδάκης Ν. 3♦. Ότι και να αγοράσει 
μετά ο συμπαίκτης, θα πω 3ΝΤ, ενώ στην σπάνια 
περίπτωση που αγοράσει 4 σπαθιά θα πω 5. Με 
τα καρά 4-4, η 5-3 στον Βορρά, τα 3ΝΤ μοιάζουν 
πιο επικερδές συμβόλαιο από τα 2 καρά κοντρέ.

Πρόβλημα 6

Ομάδες – όλοι στην πρώτη

Απρόσμενη αγορά του συντρόφου που είναι αρ-
χικά πασαρισμένος. Προφανώς πρέπει να είναι 
κοντός στις πίκες με υποστήριξη σε όλα τα άλλα 
χρώματα ή να έχει μια σχετικά ισχυρή διχρωμία. 
Επίσης είναι απίθανο να μην έχει τους 2 Άσους που 

λείπουν, έξω από τις πίκες, όπως και την Ντάμα 
σπαθί. Με όλα αυτά υπόψη μπορούμε να δηλώ-
σουμε αμέσως 6ΧΑ ή, ακόμα καλύτερα, να ψάξου-
με για ένα φιτ σε μινέρ. Πως όμως; Πιστεύω ότι 
ο σίγουρος δρόμος είναι να κιουμπιντάρουμε και 
εμείς, με 5#. Οι περισσότεροι πάντως επέλεξαν 
την αγορά 4ΧΑ χωρίς όμως να είναι σίγουροι τι 
σημαίνει! 
Παπακυριακόπουλος Γ. 4ΧΑ. Και ότι καταλά-
βει ο συμπαίκτης.
Αθανασιάδης Α. 4ΧΑ. Τι μπορεί να έχει ένας 
πασαρισμένος σύντροφος για να προκαλεί με 
κιουμπίντ; Προφανώς όχι 3 Άσους, αλλά σχεδόν 
σίγουρα 2 Άσους και πιθανότατα τη   Q σπαθί, με 
κατανομή 1444 ή και 044(5)5(4). Αποκλείω την 
περίπτωση να έχει μακρύ χρώμα και να ρωτάει 
για κράτημα στις πίκες για να παίξουμε ΧΑ, γιατί 
σε κανένα χρώμα δεν μπορεί να έχει περισσότε-
ρα από ένα ονέρ. Με τα δεδομένα αυτά το σλεμ 
πρέπει να θεωρείται σίγουρο, αλλά για σιγουριά 
ας επιβεβαιώσουμε πρώτα τους Άσους του. Μετά 
θα πρέπει να αποφασίσουμε και σε ποιο χρώμα 
να δηλώσουμε το σλεμ, αλλά το μετά είναι μετά 
και μάλλον αυτό μπορεί να γίνει λέγοντας 5 πίκες 
(στις πιθανές 5 κούπες) = διάλεξε ένα χρώμα, ή 
να πούμε, ρισκάροντας και στην τύχη 6 σε ένα 
μινέρ, ώστε να εκτελέσουμε εμείς το χέρι.
Σκουλαρίκης Φ. 4ΧΑ. Ελπίζω ότι είναι ερώ-
τηση Άσων με ατού τις κούπες (που υπόσχεται 
ο συμπαίκτης με το 3# αν παίζουμε lebensohl). 
Για να μην πω 6ΝΤ κατευθείαν (αν φοβάμαι ότι το 
4ΧΑ δεν είναι ερώτηση Άσων).
Αγγελόπουλος Π. 4ΧΑ. Με 10 πόντους-Α,Α,Q-
που πιθανότατα έχει ο σύντροφος το σλεμ είναι 
ασφαλές. Διαφορετικά μανς σε μινέρ ή 5ΧΑ.
Βλαχάκη Μ. 4XA. Αγοράζω 4ΧΑ ώστε να δείξω 
μεγαλύτερη δύναμη και καλό χέρι. Κατά πάσα 
πιθανότητα το ενδιαφέρον είναι στα μινέρ.
Καραμανλής Φ. 4ΧΑ. Προτασιακό φυσικό, μας 
διευκολύνει το γεγονός ότι ο συμπαίκτης είναι 
πασαρισμένος.
Θέλουμε όμως να κάνουμε απλή πρόταση με αυτό 
το χέρι;
Προκοπίου Γ. 4♠. … Δεν ξέρω τι θέλει να παί-
ξει αλλά θα το κάνει στη στάθμη 6. Μου πέταξε 
το μπαλάκι, το ξαναπετάω πίσω. 
Καραμανλής Μ. 4♠. Ο συμπαίκτης έχει σχεδόν 
σίγουρα τους δύο από τους τρείς άσσους που μας 
λείπουν, όπως και να έχει θα πάμε μικρό σλεμ και 
απλά θέλουμε να μάθουμε το φιτ (αν υπάρχει) 
και να το αγοράσουμε.
Κανναβός Τ. 4♠. Ο συμπαίκτης μας έχει 10-11 
πόντους και μάλλον όχι 4 κούπες (θα τις αγόραζε, 
παίζουμε και lebensohl). Άρα με τι πόντους αγο-
ράζει μανς; Σίγουρα 2 Άσους και καμιά Q σπαθί. 
Όποιο μινέρ αγοράσει θα πούμε 6.
Δελημπαλταδάκης Ν. 6ΝΤ. Με την αγορά του 
ο συμπαίκτης έχει σίγουρα 2 Άσους. Αν δεν έχει 
την Q σπαθί μάλλον θα μπούμε μέσα μετά από 

την συγκεκριμένη αγορά των αντιπάλων, αλλά οι 
πιθανότητες είναι περισσότερες στο να την έχει. 
Δεν διερευνώ πιθανό φιτ στα μινέρ γιατί μπορεί 
να στέκει κάποιος J τετράφυλλος και να δίνω 
μπάζα που στα 6ΝΤ να περισσεύει. 
Ρούσσος Γ. 6ΧΑ. Ο πασαρισμένος σύντροφος 
κιουμπιντάρει. Μπορεί να έχει λιγότερο από δυο 
Άσσους και την Q σπαθί;  

Για παρόμοιες περιπτώσεις υπάρχει και μια σύμβα-
ση: 5ΧΑ = δάλεξε σλεμ:
Βρούστης Β. 5ΧΑ. Να πει το μινέρ του αν έχει 
αλλιώς αφού με το 3 πίκες δεν μπορεί να έχει 5 
κούπες αν πει 6 κούπες θα πάω 6ΧΑ.
Σαπουνάκης Α. 5ΧΑ. Καλώ τον συμπαίκτη να 
αγοράσει το τελικό συμβόλαιο. Σε περίπτωση 
που έχει να διαλέξει μεταξύ κούπας ή μινέρ, θα 
προτιμήσει το τελευταίο…
 
Πρόβλημα 7

Ομάδες – Α-Δ στην δεύτερη

Η διανομή είναι από τους φετινούς αγώνες επιλο-
γής εθνικών ομάδων. Αρκετοί που έπαιξαν τη δι-
ανομή αυτή την θυμήθηκαν, άλλοι άλλαξαν άποψη 
αγοράζοντας διαφορετικά στο διαγωνισμό παρά 
στο τραπέζι (ή στο σχολιασμό τους)! 
Τα 5^ κοντρέ έπεφταν 2 μέσα (+300) ενώ έβγαι-
ναν 5$(+650). Δεδομένου ότι οι κατανομές 
ήταν πολύ άσχημες οι 6$ έβγαιναν μόνο double 
dummy ενώ και οι 5# ήταν πολύ δύσκολο να 
πραγματοποιηθούν. Έτσι με το 5^ κοντρέ τελικά 
κέρδιζες αντί να χάσεις! 
Κατά τη γνώμη μου αν λες κοντρ ή πάσο (φόρ-
σινγκ) με αυτό το χέρι είναι θέμα συμφωνίας των 
συντρόφων ενώ δεν αδικώ και αυτούς που αγο-
ράζουν 5#. 
Βρούστης Β. Πάσο. Forcing, δείχνω ότι είμαι 
κοντός στο καρό και ενδιαφέρομαι για να παίξω, 
ο συμπαίκτης μου μπορεί να αποφασίσει.
Καραμανλής Μ. Πάσο. Αυτό είναι ένα σημείο 
σκοτεινό για τα περισσότερα ζευγάρια… Το 
πάσο είναι forcing και δείχνει ένα χέρι που προ-
τιμά να εκτελέσει, ενώ αντίθετα τώρα το κοντρ 
θα ήταν κάποιο μπαλανσέ χέρι χωρίς ιδιαίτερη 

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
4ΧΑ 10 6 33%
4# 8 4 0%
5ΧΑ 7 2 0%
6ΧΑ 7 2 25%
3ΧΑ 6 42%

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
πάσο 10 6 0%
5# 8 4 50%

κοντρ 7 3 50%
5$ 6 1 0%

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
πάσο πάσο 2#

κοντρ πάσο 3# πάσο
;

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
2& 2^ πάσο 5^

;

# KJ
$ KQ6
^ KQ32
& AKJ2
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$ A1052
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αγωνία για το αν θα αμυνθεί ή όχι.
Παπακυριακόπουλος Γ. Πάσο. Και ελπίζω 
να καταλήξω στις 6 κούπες που είναι πολύ καλό 
συμβόλαιο αλλά τις βγάζει μόνο το deep fi nesse, 
όπως είναι τα φύλλα.
Καραμανλής Φ. Πάσο. Πάσο φόρσινγκ βέβαια, 
προσκαλώντας τον συμπαίκτη να αγοράσει. Στο 
κοντρ 5 πίκες και στις 5 κούπες θα πω 6.
Στο τραπέζι όμως είπες κοντρ!
Δελημπαλταδάκης Ν. Πάσο. Στο κοντρ του 
συμπαίκτη θα αγοράσω 5 πίκες. Στις 5 κούπες 
θα πω 6 καρά, στις 5 πίκες θα πω 6 πίκες γιατί 
φοβάμαι τις χανόμενες στην κούπα, στα 6 σπα-
θιά θα πω μάλλον 7.
Αθανασιάδης Α. Κοντρ. Δεν νιώθω πολύ ευ-
χάριστα που πρέπει να ξαναμιλήσω στη στάθμη 
5, αλλά δεν θέλω να ξαναπώ τις πίκες μου γιατί 
μπορεί να έχουμε φιτ κούπα. Ο Φώτης ανέλυσε 
στο ΒΒΟ την υπεροχή του κοντρ απέναντι στις 
άλλες αγορές και ελπίζω να το έχει κάνει και 
εδώ.
Αν το έκανε αυτό κάθε άλλο παρά φαίνεται να το 
θυμάται: 
Σκουλαρίκης Φ. Πάσο. Αν αυτό δεν είναι 
φόρσινγκ πάσο, δεν υπάρχει χέρι για φόρσινγκ 
πάσο. Η ιδέα είναι να πω μετά (στο αναμενόμενο 
κοντρ) 5# δείχνοντας προσπάθεια για σλεμ. Αν 
πάλι ακούσω χρώμα από το συμπαίκτη θα είναι 
τρισευτυχής.
Κατά τα άλλα είναι απόλυτα λογικό να θεωρήσουμε 
το χέρι μας μονόχρωμο, οπότε θα αγοράσουμε 5# 
ή να έχουμε διαφορετική συμφωνία για το κοντρ: 
Αγγελόπουλος Π. 5♠. Δυστυχώς, αυτό αγό-
ρασα σε πραγματικό χρόνο (επιλογή εθνικών 
ομάδων) και χάθηκε η μανς (ή και το σλεμ) στις 
κούπες. Την επόμενη φορά θα αγοράσω κοντρ 
και θα χάσω πιθανώς τη μανς στις πίκες...
Γκούμα Ν. 5#. Προφανώς το πάσο είναι forcing 
αλλά δεν έχω περιγράψει το χέρι μου και ο δικός 
μου δεν πρόκειται να πει πίκες…
Προκοπίου Γ. 5♠. Η παρόρμηση ήταν να κο-
ντράρω αφού ο συμπαίκτης μου έδειξε αδυ-
ναμία. Στην κόντρα το πιθανότερο είναι να ει-
σπράξω από 300-500. Θεωρώντας (αυθαίρετα) 
ότι είναι λίγο καλύτερο από 50-50 να βγαίνουν 
οι 5♠ (με ανοικτό όμως και το ενδεχόμενο του 
σλεμ) επιλέγω την επίθεση.
Βλαχάκη Μ. 5♠. Προτιμώ αυτή την αγορά σε 
σχέση με το κοντρ.
Σαπουνάκης Α. Κοντρ. Είναι ζήτημα συμφωνί-
ας. Παίζω το κοντρ επιθετικό χέρι με κοντό καρό 
ενώ το πάσο χέρι ομαλής κατανομής ή χέρι με 
διάθεση τιμωρίας.
Κανναβός Τ. Κοντρ. Ο συμπαίκτης έχει 0-3 
πόντους, αφού είπε πάσο στα 2♦. Οπότε είναι 
δύσκολο να βρούμε τι πέντε έχουμε και αν έχου-
με. Εξάλλου μπορεί να αγοράσει ο συμπαίκτης 
μας αν έχει κάνα μακρύ χρώμα. Βέβαια λόγω 

του μήκους των καρών του ( και όχι λόγω της 
σκέψης του κοντρ μας) μπορεί να δει ότι έχουμε 
λίγα καρά.

Πρόβλημα 8

Ομάδες – Α-Δ στην δεύτερη

* Προτασιακό

Ένα τόσο δύσκολο σετ (νομίζω ήταν από τα πιο δύ-
σκολα που έχουν μπει) δεν μπορούσε παρά να τε-
λειώσει με ένα επίσης «ψυχοβγαλτικό» πρόβλημα 
αντάμ. Προτού αποφασίσω τι θα έβγαινα διάβασα 
ότι το πρόβλημα είχε εξομοιωθεί σε ηλεκτρονικό 
υπολογιστή όπου… ναι, η αντάμ του Ρήγα (Ασου) 
καρό αποδείχτηκε η καλύτερη με διαφορά. Έτσι 
άλλωστε αποφάνθηκε και η μεγάλη πλειοψηφία 
πάνελ και αναγνωστών. 
Κανναβός Τ. ♦Α ή ♦Κ (αναλόγως τα σινιάλα). 
Ίσως χάσουμε τέμπο, αλλά μπορεί και να παίρ-
νουμε 5 καρά. Αν είναι να παίξουμε πίκα έχουμε 
το χρόνο, μάλλον.
Δελημπαλταδάκης Ν. ♦Κ. Δύσκολα το καρό 
θα είναι το τέμπο που λείπει στον εκτελεστή.
Αγγελόπουλος Π. ♦Κ. Υπάρχει η πιθανότητα 
να παίρνουμε τις 5 πρώτες. Σε διαφορετική περί-
πτωση ελπίζω να μην έχω χάσει πολύτιμο χρόνο 
και να γυρίσω το σωστό χρώμα.
Αθανασιάδης Α. ♦Κ. Ίσως να χάνω ένα τέμπο, 
αλλά προτιμώ να δω πρώτα το μορ και το σινιάλο 
του συντρόφου.
Σκουλαρίκης Φ. ♦Κ. (θέλω - δεν θέλω). Επειδή 
δεν ξέρω ποιο χρώμα να παίξω, ας κερδίσω την 
πρώτη μπάζα και βλέπουμε – μετά πιθανότατα 
θα έχω καλύτερη εικόνα, αφού δω το μορ.
Προκοπίου Γ. ♦Κ. Πάρα πολύ δύσκολο. Σιχαί-
νομαι να βγαίνω μεγάλο καρό «για να βλέπω το 
μορ» και να διαπιστώνω ότι μόλις έδωσα τέμπο 
στον εκτελεστή. Θεωρητικά θα πρέπει να βγαί-
νουμε στο πεντάφυλλο μας όμως εδώ είναι πολύ 
πιθανό ο εκτελεστής να έχει 8 λεβέ και να περι-

μένει από εμένα να του δώσω την ένατη. Ίσως να 
το έκανα ήδη με την αντάμ καρό...
Βλαχάκη Μ. ♦Κ. Θα προτιμήσω να βγω επι-
θετικά λόγω του φιταρισμένου χρώματος των 
αντιπάλων και του σίγουρου κρατήματος στις 
πίκες.
Βρούστης Β. ♦Α. Όλες οι αντάμ είναι πιθανές 
εκτός από το σπαθί αλλά θα προτιμήσω το καρό 
ελπίζοντας ότι και λάθος να είναι με ένα γύρισμα 
θα προλάβω να μετράρω τις μπάζες στο σωστό 
χρώμα. Αν βγω πίκα ή κούπα μπορεί να μην δι-
ορθώνεται.
Από τις άλλες αντάμ η κούπα αποδείχτηκε καλύ-
τερη από την πίκα.
Καραμανλής Μ. ♥J. Το να πετύχουμε ονέρ 
κούπα στον συμπαίκτη είναι ένα καλό στοίχημα, 
από την άλλη και ένα ονέρ πίκα δεν είναι απίθα-
νο...Το σίγουρα είναι ότι αν δώσουμε μπάζα που 
δεν δικαιούταν στον εκτελεστή τα πράγματα θα 
είναι πολύ άσχημα όταν θα αρχίσει να τραβάει 
σπαθιά.
Ρούσσος Γ. ♠Κ. Αν δεν βγω ποτέ πίκα φοβούμε-
νος το AQ του εκτελεστή προλαβαίνει να βγάλει 
μπάζα από καρά, εκτός αν είναι μέρα που βρέχει 
και ο σύντροφος κρατάει Q 5φυλλη στα καρά.  
Σαπουνάκης Α. ♠Κ. Προτιμάται η επιθετική 
αντάμ. Με τον Κ κερδίζω και την Q ξερή στον 
Βορρά.
Ναι αλλά χάνεις την Ντάμα 3φυλλη ή τετράφυλλη 
στον εκτελεστή και τον Άσο στον σύντροφο. 

Για 2η συνεχόμενη φορά η Ναταλία Γκούμα 
βγήκε πρώτη από τους αναγνώστες πετυχαίνο-
ντας 72 βαθμούς στους 80. Θα την έχουμε μαζί 
μας στο πάνελ στο επόμενο τεύχος. Οι πρώτοι 
του 57ου διαγωνισμού: 
1) Γκούμα Ν. 72, 2) Αγγελόπουλος Π.71, 
3) Μιχαλάκου Κ. 70, 4/5) Κιαρούτζι Φ., 
Τσαπίνος Γ. 68, 6) Αρσλάνογλου Μ. 66, 7) 
Καρατζά Ε.64, 8/9 Καραπαναγιώτης Χ., 
Κουντουρέλης Σ. 60.

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%

^K/Α 10 9 58%

$J 8 3 17%

#K 7 2 0%

#J 7 17%

#x 7 8%

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1&

1# 3&* πάσο 3ΧΑ
;

# KJ1065
$ J1084
^ AK3
& 4
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Πάνελ 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Αθανασιάδης Α. 4& 3ΧΑ 5^ 4^ 3& 4ΧΑ κοντρ ^K
2 Βλαχάκη Μ. 4& 4& 4ΧΑ 5^ κοντρ κοντρ 5# ^K
3 Βρούστης Β. 4& 3# 4ΧΑ πάσο 3& 5ΧΑ πάσο ^K
4 Γκούμα Ν. πάσο 3ΧΑ 5^ 3# κοντρ 4ΧΑ 5# $J 
5 Δελημπαλταδάκης Ν. 4# 5^ 4ΧΑ πάσο 3^ 6ΧΑ πάσο ^K
6 Διονυσόπουλος Δ. 4^ 3# 5# 3# κοντρ 4ΧΑ 5# $J
7 Καραμανλής Μ. 4^ 5^ 6^ πάσο κοντρ 4# πάσο $J
8 Καραμανλής Φ. 4& 4& 4ΧΑ πάσο κοντρ 4ΧΑ πάσο ^K
9 Κανναβός Π. 3# 4& 5# 3# κοντρ 4# κοντρ ^K

10 Παπακυριακόπουλος Γ. 4& 3ΧΑ 5^ πάσο κοντρ 4ΧΑ πάσο ^K
11 Προκοπίου Γ. 4& 3ΧΑ 6^ πάσο 3& 4# 5# ^K
12 Ρούσσος Γ. 3# 3ΧΑ 5^ πάσο 3& 6ΧΑ 5$ #K
13 Σαπουνάκης Α. 4& 3# 4ΧΑ 4^ 2# 5ΧΑ κοντρ #K
14 Σκουλαρίκης Φ. 4& 3ΧΑ 5# 3# κοντρ 4ΧΑ πάσο ^K

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 σχό-
λιά σας. Υπάρχει σύνδεση (link) και στο site 
του ΟΠΑΦ (www.opaf.org).
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Ομάδες – όλοι στην πρώτη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1^ πάσο

1# πάσο 2^ πάσο

3& πάσο 3ΧΑ πάσο
;

# AKJ876
$ 10
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Δ 
Β

 
Ν

 Α

Πρόβλημα 2

Ομάδες – BN στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1# 2^ 4#

;

# 8
$ A9762
^ J7
& KQ976
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Πρόβλημα 3

Ομάδες – όλοι στη δεύτερη

*Splinter  

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1& 1^

1# 2^ 4^* 5^
;

# KJ9653
$ Q52
^ AQ4
& 6

Δ 
Β

 
Ν

 Α

Πρόβλημα 4

Ζεύγη – ΑΔ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1& πάσο 1$ πάσο

1# πάσο 1ΧΑ πάσο
;

# 9764
$ Α108
^ –
& ΑΚQ732
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Πρόβλημα 5

Ζεύγη – όλοι στη πρώτη

*Φυσικό, αδύνατο

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1# 3&*

;

# 76
$ Q103
^ AK654
& Q95
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Πρόβλημα 6

Ομάδες – ΑΔ στη δεύτερη

*Φυσικό, αδύνατο

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1# πάσο

1ΧΑ πάσο 3& πάσο

3^ πάσο 3# πάσο
;

# –
$ 76532
^ K87532
& J6

Δ 
Β

 
Ν

 Α

Πρόβλημα 7

Ζεύγη – Α-Δ στη δεύτερη

*Φυσικό, αδύνατο

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
πάσο

πάσο 3& πάσο πάσο
;

# K9643
$ AJ852
^ 7
& 86
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Πρόβλημα 8

Ομάδες – όλοι στη δεύτερη

*προτασιακό

Τι αντάμ κάνετε με το παραπάνω χέρι;

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1$

πάσο 2$ πάσο 3$*
πάσο 4$ πάσο πάσο

;

# J3
$ K72
^ AJ864
& 864
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Έχω δύο ερωτήσεις σχετικά με τον 
ΔΚΑΜ και παρακαλώ κάποιον διαιτητή 

της ΕΟΜ να με διαφωτίσει. Αν θεωρήσετε 
τις ερωτήσεις ενδιαφέρουσες για όλους, 
αφήνω στη διακριτική σας ευχέρεια την 
πιθανή δημοσίευση και απάντησή τους 
στη στήλη “Αλληλογραφία” κάποιου επό-
μενου περιοδικού.
α) Σε ανοικτή αντάμ εκτός σειράς, αν ο 
εκτελεστής αποδεχτεί την αντάμ (δίχως 
όμως να επιλέξει να γίνει ο ίδιος μορ), 
πότε ακριβώς κατεβάζει ο μορ τα φύλ-
λα του; Πριν παίξει φύλλο ο εκτελεστής 
και ο άλλος αμυνόμενος; Ή όταν έρθει η 
σειρά του να παίξει (4ος); Ο 54B λέει ότι 
ο μορ απλώνεται σύμφωνα με τον 41. Ο 
41 λέει ότι ο μορ απλώνεται αμέσως μετά 
την ανοικτή αντάμ. Αυτό δεν ευνοεί τους 
αμυνόμενους; (εφόσον θα παίξει 2ος ο 
εκτελεστής κι έτσι ο 3ος θα ξέρει το φύλ-
λο που έπαιξε ο εκτελεστής και το τι κρατά 
ο μορ)
β) Σε ανοικτή αντάμ εκτός σειράς ο εκτε-
λεστής επιλέγει να επιβάλει στον συμπαί-
κτη του υπαίτιου να βγει στο χρώμα της 
αντάμ εκτός σειράς. Αν ο συμπαίκτης βγει 
π.χ. τον Α στο χρώμα αυτό, κερδίζοντας τη 
λεβέ, συνεχίζει να υποχρεούται να βγει στο 
ίδιο χρώμα; Και αν παίξει και τον Κ, συνε-
χίζει όσο κρατά το χέρι; (ξέρω ότι η “απα-
γόρευση” εξόδου στο χρώμα συνεχίζεται, 
αλλά συνεχίζεται και η “υποχρέωση”;)

Δημήτρης  Δανελλάκης

▶▷

Δημήτρη καλημέρα,
Σου απαντώ σχετικά με τις ερωτήσεις που 
μας έστειλες.
α. Ο μορ απλώνει τα φύλλα του πριν παίξει ο 
εκτελεστής, δηλαδή: 
(1) αντάμ [εκτός σειράς]
(2) απλώνει τα φύλλα ο μορ
(3) παίζει ο εκτελεστής από το χέρι του.
Πιθανώς αυτό όντως να δίνει ένα πλεονέ-
κτημα στην άμυνα (συζητήσιμο), αλλά ο 
εκτελεστής μην ξεχνάς ότι έχει πέντε δια-
φορετικές επιλογές. Αν κρίνει ότι η συγκε-

κριμένη επιλογή δεν τον συμφέρει, μπορεί 
να επιλέξει κάποια άλλη.
β. Στην περίπτωση της απαγόρευσης ή της 
απαγόρευσης εξόδου σε ένα συγκεκριμένο 
χρώμα λόγω αντάμ εκτός σειράς, αυτό που 
πραγματικά συμβαίνει είναι ότι χειριζόμα-
στε το φύλλο της αντάμ ως μεγάλο τιμωρη-
μένο φύλλο. Άρα για να απαντήσουμε στο 
ερώτημα αυτό, αρκεί να δούμε τί αναφέρει 
ο νόμος περί διάθεσης του μεγάλου τιμω-
ρημένου φύλλου (Ν50Δ):
Δ. Διάθεση μεγάλου τιμωρημένου φύλλου
Όταν ένας αμυνόμενος έχει ένα μεγάλο τι-
μωρημένο φύλλο, τόσο ο υπαίτιος όσο και 
ο συμπαίκτης του μπορεί να υπόκεινται σε 
περιορισμούς: ο υπαίτιος όταν είναι η σειρά 
του να παίξει και ο συμπαίκτης του όταν εί-
ναι η σειρά του να κάνει έξοδο.
...
2. Όταν ένας αμυνόμενος έχει την έξοδο 
ενώ ο συμπαίκτης του έχει ένα μεγάλο τι-
μωρημένο φύλλο, δεν μπορεί να βγει μέ-
χρις ότου ο εκτελεστής δηλώσει ποια από 
τις παρακάτω δυνατότητες επιλέγει (αν ο 
αμυνόμενος βγει πρόωρα, υπόκειται σε 
επανόρθωση σύμφωνα με το Νόμο 49). Ο 
εκτελεστής μπορεί να επιλέξει:
(α) Να επιβάλει 16 στον αμυνόμενο να βγει 
στο χρώμα του τιμωρημένου φύλλου ή να 
του απαγορεύσει 16 να βγει στο χρώμα 
αυτό για όσο χρόνο διατηρεί το δικαίωμα 
εξόδου (για την περίπτωση δύο ή περισσό-
τερων τιμωρημένων φύλλων, βλέπε Νόμο 
51). Αν ο εκτελεστής επιλέξει ένα από αυτά 
τα δύο, το φύλλο παύει να είναι τιμωρημένο 
και αποσύρεται.
Φαντάζομαι ότι η ερώτησή σου τελικά ανά-
γεται στο “σε τί αναφέρεται η φράση του 
ΔΚΑΜ/07 ‘για όσο διατηρεί το δικαίωμα 
εξόδου’ ” και η απάντηση είναι ότι αναφέ-
ρεται στην απαγόρευση εξόδου σε χρώμα. 
Πιο απλά, ο Νόμος 50Δ2α πρέπει να διαβά-
ζεται ως εξής:
Να επιβάλει στον αμυνόμενο να βγει στο 
χρώμα του τιμωρημένου φύλλου ή να του 
απαγορεύσει να βγαίνει στο χρώμα αυτό 
για όσο δικαίωμα διατηρεί το δικαίωμα 
εξόδου.
Συμπερασματικά: η υποχρέωση εξόδου στο 

χρώμα της αντάμ εκτός σειράς αφορά μόνο 
μία έξοδο, ενώ η απαγόρευση εξόδου στο 
χρώμα υφίσταται έως ότου “φύγει” το χέρι 
από το συμπαίκτη του αμυνόμενου που 
έκανε την αντάμ εκτός σειράς.

Τ. Πουρναράς

Αγαπητό περιοδικό,

Πριν από δύο ή τρία καλοκαίρια, ποτέ 
δεν είμαι καλός με τις ημερομηνίες, 

συμμετείχα σε μια ευχάριστη, κατά τα 
άλλα, θερινή βραδιά μπριτζ ομίλου με 
έναν μάλιστα πολύ καλό συμπαίκτη. Θέλω 
να εξιστορήσω ένα συγκεκριμένο περι-
στατικό που τότε δεν το πολυκατάλαβα, 
αλλά αργότερα με την συσσώρευση εμπει-
ρίας μπόρεσα να καταλάβω το νόημα της 
ερώτησης. Και γίνομαι πιο σαφής.
Σε μια ντόνα ήμασταν με το συμπαίκτη 
άμυνα, το συμβόλαιο δεν το θυμάμαι, 
και δεν έχει μεγάλη σημασία, και εγώ 
καθόμουν πίσω από το μορ. Δίνει εντολή 
ο εκτελεστής να παίξει ο μορ ένα λιμό σε 
κάποιο χρώμα, μπορεί να ήταν και ατού. 
Εγώ κρατάω δύο λιμά. Σκέφτομαι λίγο 
παραπάνω από ότι αν έπαιζα ένα από τα 
δύο λιμά μου αυτόματα, χωρίς δόλο θέλω 
να τονίσω, ο εκτελεστής παίζει βαλέ και 
ο συμπαίκτης μου τη ντάμα. Τώρα, έχει 
περάσει καιρός και δεν μπορώ να είμαι 
σίγουρος αν η ερώτηση ήρθε με το τέ-
λος της λεβέ ή με το τέλος της ντόνας. Το 
γεγονός όμως ήταν ότι ο εκτελεστής, με 
ύφος φωσκόλειου εισαγγελέα που κατα-
κεραυνώνει τον αδίστακτο μεγιστάνα, με 
ρώτησε «Γιατί κύριε σκεφτήκατε;»
Το παρήγορο της υπόθεσης ήταν ότι με 
είπε κύριο, θα μπορούσε να ρωτήσει «Για-
τί ρε σκέφτηκες;» ή ακόμη χειρότερα. Και 
έρχομαι στο θέμα της συγκεκριμένης επι-
στολής. Το μπριτζ είναι παιχνίδι σκέψης 
ή παιχνίδι ενστίκτου; Ο συγκεκριμένος 
κύριος δηλαδή, και δεν τον κατονομάζω 
γιατί σκοπός μου δεν είναι να στιγματί-
σω τον άνθρωπο αλλά τη συγκεκριμένη 
συμπεριφορά που έχω αντιμετωπίσει και 

Γράμματα αναγνωστών
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από άλλους, θα έκανε την ίδια φασαρία 
εάν είχα το ρήγα δίφυλλο, σκεφτόμουν 
και έπαιζα λιμό; Δεν είναι λίγο υποκειμενι-
κό να καταδικάζουμε τη σκέψη όποτε μας 
βολεύει;
Παρομοίως, το ίδιο πρόβλημα σκέψης 
αντιμετώπισα όταν μετά το τέλος των 
μαθητικών χρόνων (που δεν τα αλλάζω 
με τίποτα) άρχισα να παίζω σε τουρνουά. 
Πολλές φορές αργούσα να αγοράσω και 
πολλές φορές αντίπαλοι φώναζαν δυνα-
τά το νταϊρέκτορ, έξαλλοι με τη συμπε-
ριφορά μου. Ακούς εκεί να σκεφτώ. Άσε 
που πολλοί εφευρίσκουν κανόνες από το 
μυαλό τους, του τύπου, αν σκεφτεί ο συ-
μπαίκτης, υποχρεούσαι να πας πάσο. Τι να 
κάνω ο έρμος, αρχάριος ήμουν, δεν είχαν 
αναπτυχθεί ακόμη οι αυτοματισμοί που 
τόσο δεδομένους τους θεωρούν οι παί-
κτες των ανώτερων κατηγοριών.
Αφορμή αυτής της επιστολής είναι μια 
άλλη επιστολή που είχε στείλει πριν από 
καιρό μια κυρία για να παραπονεθεί για τα 
αρνητικά μαύρα που εισέπραξε αυτή και ο 
συμπαίκτης της επειδή δεν παρευρέθηκαν 
στην τελική φάση ενός τουρνουά και απο-
κλείστηκαν. Μετά από καιρό, και διορθώ-
στε με εάν κάνω λάθος, διάβασα στο περι-
οδικό ότι οι κανονισμοί τροποποιήθηκαν 
και τα αρνητικά μάστερ πόιντς καταργή-
θηκαν. Λέω μήπως με αυτήν την επιστολή 
μου καταργηθεί, επιτέλους, και η σκέψη, 
να παίζουμε το μπριτζ σαν το μουτζούρη, 
να πετάμε τα χαρτιά κάτω γρήγορα και 
όποιος είναι τελευταίος χάνει.

Ευχαριστώ
Κώστας Τσιλιγκίρης

▶▷

Αγαπητέ κ. Τσιλιγκίρη
Δεν τίθεται θέμα ότι η σκέψη είναι ένα μέ-
ρος του παιγνιδιού, που άλλωστε είναι και 
πνευματικό άθλημα και συνεπώς θα ήταν 
παράλογο να απαγορεύεται. Είναι επίσης 
σαφές ότι ο συμπαίκτης του αθλητή που 
σκέφτηκε δεν υποχρεούται σε καμία περί-
πτωση να πει πάσο και κάθε αντίθετα λεγό-
μενο προέρχεται από άγνοια ή ημιμάθεια. 
Η σκέψη λοιπόν δεν απαγορεύεται και είναι 
απόλυτα θεμιτή, εκείνο όμως που απαγο-
ρεύεται και μπορεί να προκαλέσει  επα-
νορθωτική βαθμολογία σε κάποια διανομή 
είναι η εκμετάλλευση των πληροφοριών 
που μπορεί να μεταφέρει κάποια σκέψη 

του συμπαίκτη, αθέλητη ή όχι. Με άλλα 
λόγια, στην περίπτωση που ο συμπαίκτης 
μας σκεφτεί παραπάνω από το κανονικό 
σε κάποιο σημείο της αγοράς εμείς, όταν 
έρθει η σειρά μας, πρέπει να αγοράσουμε 
τα φύλλα μας σύμφωνα με τις πληροφορίες 
που έχουμε από την μέχρι την στιγμή αυτή 
αγορά και όχι από πρόσθετες πληροφορίες 
που έχουμε ή μπορεί να έχουμε από την πα-
ραπάνω σκέψη.   Εάν το κάνουμε αυτό (δη-
λαδή αγοράσουμε σύμφωνα με τα φύλλα 
που κρατάμε, χωρίς να επηρεαστούμε από 
τη σκέψη) κανείς μα κανείς δεν μπορεί να 
μας πει τίποτα ή να μας αλλάξει το σκορ. 
Δεδομένου ότι οι αντίπαλοι δεν ξέρουν τα 
φύλλα μας κατά τη διάρκεια της αγοράς 
είναι απόλυτα φυσικό να επιφυλαχθούν να 
καλέσουν διαιτητή* μετά από σκέψη του 
συμπαίκτη μας και αγορά εκ μέρους μας (ή 
αντίστροφα) και αυτό δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να παρεξηγηθεί. Εκείνο που 
είναι απαράδεκτο είναι να μας απευθύνουν 
επιτιμητικά το λόγο, όπως στην περίπτωση 
που αναφέρετε. 
Ο διαιτητής και σε 2ο βαθμό η επιτροπή 
εφέσεων θα κρίνουν εάν η αγορά μας επη-
ρεάστηκε ή μπορεί να επηρεάστηκε από 
τη σκέψη του συμπαίκτη ή όχι. Ακόμα και 
αν αποφανθούν ότι πράγματι η αγορά μας 
επηρεάστηκε, αυτό είναι ανθρώπινο και 

δεν πρέπει να το φέρουμε βαρέως. Πολλές 
φορές άλλωστε μπορεί να κάναμε την ίδια 
αγορά και χωρίς τη σκέψη του συμπαίκτη 
αλλά ο διαιτητής δεν μπορεί να το ξέρει 
αυτό και καλείται να πάρει μια απόφαση, 
συχνά οριακή, με βάση αντικειμενικά κρι-
τήρια και ρωτώντας άλλους παίκτες ισο-
δύναμους ή καλύτερους από εμάς πως θα 
αγόραζαν το συγκεκριμένο χέρι. 
Η πρώτη περίπτωση που αναφέρετε είναι 
κάπως διαφορετική, γιατί η σκέψη έγινε 
κατά τη διάρκεια του παιξίματος των φύλ-
λων. Επίσης εδώ είναι απαράδεκτο να σας 
απευθύνει το λόγο ο αντίπαλος. Αν είχε κά-
ποια διεκδίκηση έπρεπε απλά να φωνάξει 
τον διαιτητή. 
Κάθε συμπέρασμα που βγάζει ο εκτελεστής 
από δισταγμό ή σκέψη των αμυνομένων, 
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, είναι υπ’ 
ευθύνη του (Νόμος 73Δ1), όμως σε περι-
πτώσεις που ο εκτελεστής έχει εναλλακτικό 
παίξιμο, εάν η σκέψη μας θεωρηθεί από το 
διαιτητή παραπλανητική, μπορεί να εφαρ-
μοστεί επανορθωτική βαθμολογία (Νόμος 
73ΣΤ).  Το σημαντικό και εδώ είναι ότι σε 
καμία περίπτωση η σκέψη δεν απαγορεύ-
εται, ούτε υπάρχει καμία επίπτωση (ποινή 
ή επανορθωτική βαθμολογία) σε μας ή 
τον συμπαίκτη μας, αν πραγματικά έχουμε 
αμυντικό πρόβλημα, αν δηλαδή έχουμε 
περισσότερες από μια σοβαρές εναλλακτι-
κές στο φύλλο που θα βάλουμε.  Ένα απλό 
παράδειγμα είναι το εξής: 
Παίζει ο εκτελεστής μικρό φύλλο σε ένα 
χρώμα που ο μορ έχει KJ(xxx). Εσείς είστε 
στη δεύτερη (ενδιάμεση) θέση έχοντας: 1) 
Αx(xx) 2) Qx(xx) 3) x(xxx) (ο αριθμός των 
μικρών φύλλων σε κάθε περίπτωση δεν 
έχει σημασία). Στην περίπτωση 1 μπορείτε 
να σκεφτείτε όσο θέλετε εφόσον έχετε δυο 
σοβαρές εναλλακτικές (να πάρετε τον Άσσο 
ή να βάλετε μικρό). Στις άλλες περιπτώσεις 
(2 και 3)  πρέπει να παίξετε το φύλλο σε 
κανονικό τέμπο, χωρίς να σκεφτείτε (το πιο 
από τα μικρά φύλλο θα παίξετε δεν θεωρεί-
ται αμυντικό πρόβλημα). 
Προσπάθησα να σας απαντήσω με απλά 
λόγια με όσο το δυνατό λιγότερες παραπο-
μπές σε άρθρα του ΔΚΑΜ που τα εξηγούν 
αυτά. Τον ΔΚΑΜ2007 μπορείτε αν θέλετε 
να βρείτε στον ιστοχώρο της ΕΟΜ www.
hellasbridge.org στη διεύθυνση «Αρχεία». 

Με εκτίμηση
Λουκάς Ζώτος

* Εδώ υπάρχει μία παρανόηση, που μεταφέ-
ρεται από στόμα σε στόμα ή επαναλαμβάνεται 
ως μιμητισμός. Ο σχετικός νόμος του ΔΚΑΜ 
(Ν16Β2) αναφέρει:

Όταν ένας παίκτης θεωρεί ότι ένας αντίπα-
λος έδωσε τέτοια πληροφορία και ότι είναι 
πιθανό να προκύψει ζημιά, μπορεί, εκτός 
αν αυτό απαγορεύεται από τη Ρυθμιστική 
Αρχή (η οποία μπορεί να απαιτεί την κλή-
ση του Διαιτητή), να αναγγείλει αμέσως 
ότι επιφυλάσσεται να καλέσει αργότερα 
το Διαιτητή (οι αντίπαλοι πρέπει να καλέ-
σουν αμέσως το Διαιτητή αν αμφισβητούν 
το γεγονός ότι ενδεχομένως μεταδόθηκε 
αθέμιτη πληροφορία).

Στην περίπτωσή μας, η Ρυθμιστική Αρχή 
(ΕΟΜ) ποτέ δεν έχει απαιτήσει έως τώρα την 
κλήση του διαιτητή και, συνεπώς, όταν θε-
ωρούμε ότι ο αντίπαλος είναι πιθανό να έχει 
χρησιμοποιήσει αθέμιτη πληροφορία, πρέπει 
να αναγγείλουμε ότι επιφυλασσόμαστε να κα-
λέσουμε το διαιτητή (και αν ο αντίπαλος δια-
φωνεί πρέπει αυτός να τον καλέσει).
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Από την 
Τασία Mπαμπούλα

Mαυρίστε 17 τετράγωνα

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Το  τρελό
μπριτζόλεξο

Εξασκηθείτε στην εκτέλεση
Λύσεις των προβλημάτων (από τη σελίδα 21)

Αντάμ: &Κ
Αν σκεφτείτε λίγο τις αγορές και εφαρμόσετε μια τεχνική που λέγεται 
wishful thinking (επιθυμητή σκέψη ή ευσεβής πόθος, σε πιο ελεύθερη 
απόδοση) θα βρείτε τη λύση στο πρόβλημα αυτό. Η Δύση έχει δείξει &Κ-
Q και ίσως έχει και το &J ενώ για να έχει τύχη το συμβόλαιο, πρέπει να 
υποθέσετε ότι κρατά και το ^Κ. Επομένως, δε μπορεί να τοποθετήσετε 
στη Δύση και τον #Α, γιατί τότε θα είχε ανοίξει την αγορά. Η σωστή λοι-
πόν κίνηση είναι να παίξετε από το μορ το #J. Elementary Mr. Watson! 

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή
πάσο 1^ πάσο

1$ κοντρ 2$ 2#
4$

# KJ
$ A742
^ AQ53
& 754

# Q1093
$ 8
^ K1064
& KQJ9

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# A7542
$ 106
^ J98
& 863

# 86
$ KQJ953
^ 72
& A102

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο (**) Ομάδες. 
Όλοι στη δεύτερη  
Μοίρασε η Δύση
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2ο (***)

# 76
$ AQ2
^ 7654
& KJ52

# QJ983
$ K953
^ K32
& 9

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 10542
$ 876
^ KQ
& Q1076

# AK
$ J104
^ A1098
& A843

Αντάμ: #Q
Το κλειδί σ’ αυτή την εκτέλεση είναι το πώς θα χειριστείτε τα σπαθιά. Αν 
χρειάζεστε τέσσερις λεβέ, παίξτε τον &Α και μικρό σπαθί προς το Βαλέ. 
Αν χρειάζεστε τρεις λεβέ, τότε το παιχνίδι ασφαλείας είναι να ξεκινήσετε 
με το &Κ. Αν το &10 ή &9 πέσουν από τη Δύση, παίξτε μικρό σπαθί 
και αν η Ανατολή ακολουθήσει με μικρό στο δεύτερο γύρο, παίξτε το 
&8 από το χέρι σας. Για να ξέρετε πόσες λεβέ χρειάζεστε από τα σπα-
θιά πρέπει απαραιτήτως να παίξετε στη δεύτερη λεβέ και ν’ αφήσετε να 
τρέξει ο $J (παίξιμο-κλειδί). Αν χάσει και γίνει το αναπόφευκτο γύρισμα 
στην πίκα, τότε χρειάζεστε τέσσερις λεβέ από σπαθί. Αν ο $J κερδίσει 
τη λεβέ, επαναλάβετε την εμπάς για να είστε βέβαιος ότι η Ανατολή δε 
προσπάθησε να σας παραπλανήσει. Αν και στο δεύτερο γύρο κερδίσει, 
χρειάζεστε μόνο τρεις λεβέ από σπαθί. Kάντε τότε το ασφαλές παιχνίδι, 
&Κ και μετά μικρό προς το &8.

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή
1XA πάσο 3XA όλοι πάσο

Ομάδες. 
Β-Ν στη δεύτερη  
Μοίρασε ο Νότος

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Μπαίνουν στ’ αυτιά όταν δεν μπορούν να μπουν οι ήχοι!
2. Σκέψεις που εξάγουν συμπεράσματα – Ομιλία κότας!
3. Τρία από τα… δέκα – Αναστέναζαν οι γεφυροποιοί της!
4. Συνοδεύει προεκτεινόμενο δάχτυλο – Κι ο μάγκας πάει βόλτα
5. Ψοφίμι – Μισοτελειωμένη αγροτική εργασία
6. Χαρακτηρίζεται και ο σωματοφύλακας – Αιγύπτιος Θεός (αντιστρ.)
7. Βιβλική σύζυγος – Διπλό σημαίνει «τσίμα τσίμα»
8. Τα σωματικά χάνονται με τον ιδρώτα – Αυγόν!
9. Νησάκι με κυρά – Του γκρεμού….παιδί
10. Έχει παιδί – Δυό πρώτης ποιότητας

ΚΑΘΕΤΑ
1. Συμπληρώνει έναν Γούντυ – Πρωτοχρονιά γίνεται ανάρπαστο
2. Έτσι μένεις από σοκ – Λαϊκό «εγώ»
3. Τον πληρώνουν οι αγρότες – Γνωστός από «επέμβαση» στο πιάνο
4. Οργώνει χωρίς «ν» - Καπνίζονται
5. Έχεις μια…όταν αδιαφορείς – Πατάει τα’ αριστερό!
6. Λατινική γη (μια γραφή) – Τσιγκλάει μύτες
7. Βοιδόμυγα χωρίς …κεφάλι – «Όλα» όχι όλο
8. Άκρη χωρίς άκρη – Ρωτά στον Ψηλορείτη
9. Μισή …παραλία – Τούρκος με εξουσία – Δυο γράμματα …λου-

λούδια!
10. Κι ο Οδυσσέας έτσι… ξεκίνησε – Επίθετο με …κοιμωμένη

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. A K O Y Σ Τ Ι Κ Α ■
2. Λ Ο Γ Ι Κ Ε Σ ■ Κ Ο
3. Ε Κ Α ■ Α Ρ Τ Α ■ Δ
4. Ν Α ■ Τ Σ Α Ρ Κ Α ■
5. ■ Λ Ε Σ Ι ■ Ο Ρ Γ Ω
6. Γ Ο Ρ Ι Λ Α Σ ■ Α Ρ
7. Ο ■ Α Γ Α Ρ ■ Ι Σ Α
8. Υ Γ Ρ Α ■ Ω Ο Ν ■ Ι
9. Ρ Ω ■ Ρ Ε Μ Α Τ Ι Α

10. Ι ■ Μ Α Ν Α ■ Α Α ■
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Περιφέρεια

Πρόγραµµα Σωµατείων ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 - ΣΕΠΤEΜΒΡΙΟΣ 2010

Αττική

Αγωνιστικό πρόγραµµαΑγωνιστικό πρόγραµµα

4-6
ΟΑΑ / ΠΟΑΜ / ΟΑΜΧΝ
4-8 Ιουνίου Διεθνές 
Φεστιβάλ Κύπρου

11-13
12-13

ΑΟΜΨ Παν. Πρωτάθλημα 
μαθητών περιόδου 2009-2010

18-22 Παν. Περιφ. Πρωτ. Ανατολικής 
Ελλάδας -Σάμος                             

22/6-3/7 50ό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
Ομάδων (Οστάνδη Βελγίου)

25-27 ΑΟΜΨ 
25/6–1/7 ΑΟΜΒ Εκδρομικό

2-4
2-8

ΧΟΜ
ΟΑΜΛΕ (εκδρομικό) / AOAΦ

9-11
9-15

ΑΟΜΨ  
ΟΑΜΚΗ (εκδρομικό)

16-18 ΟΠΑΦ

23-25 ΑΟΜΨ                                

30-1/8 ΟΠΑΦ

6-8 ΟΠΑΦ / ΚΟΑΜ

13-15          

20-22 ΟΠΑΦ

27-29 ΑΟΜΨ

27-31 ΣΛΑΜ

Ιο
ύν

ιο
ς

Ιο
ύν

ιο
ς

Ιο
ύλ

ιο
ς

Ιο
ύλ

ιο
ς

Α
ύγ

ο
υσ

το
ς

Α
ύγ

ο
υσ

το
ς

ΔΕΥΤΕΡΑ
ΑΣΑΕ Ομάδες Όπεν / Ομάδες 1-9 20.00

ΑΟΜ Ζεύγη όπεν/ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) / 
Zεύγη Μαθητών 20.15

ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 20.15
ΑΟΜΨ Ζεύγη όπεν/ Ζεύγη 1-9 20.30
AOT Ομάδες 1-9 20.15
ΟΠΑΦ-
ΟΑΜΚΗ-
ΟΑΜ-ΛΕ

Ζεύγη Swiss Όπεν / Ζεύγη 1-9 
(ταυτ.)/ Ζεύγη Μαθητών 20.30

ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20.30
ΤΡΙΤΗ
ΑΕΠΜΑ Ζεύγη 1-9 ταυτ. 19.30

ΑΟΜ Ζεύγη Όπεν ταυτ. / Ζεύγη 1-9 
(ταυτ.) 20.15

ΑΟΜΨ Ζεύγη όπεν (ταυτ.)/ Ζεύγη 1-9 
(ταυτ.)/ Ζεύγη1-6 20.30

ΑΣΑΕ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) / Ζεύγη 1-9 
(ταυτ.) 20.00

ΑΣΝΒ Ζεύγη Όπεν 20.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 10.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 20.15
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν(ταυτ.)/ Ζεύγη 1-6 20.15
ΟΑΑ Ζεύγη Όπεν/Ζεύγη Μαθητών 20.00
ΟΠΑΦ-
ΟΑΜΚΗ-
ΟΑΜ-ΛΕ

Ζεύγη Όπεν (ταυτ.)/ Ζεύγη 1-9 
(ταυτ.) 20.30

ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΕΠΜΑ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη 1-9/ Ζεύγη 1-6 19.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη όπεν (ταυτ.) 20.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν / Ζεύγη 1-6 20.00
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.15
ΑΣΑΕ Ομάδες Όπεν - Ομάδες 1-9 20.00
ΟΠΑΦ-
ΟΑΜΚΗ-
ΟΑΜ-ΛΕ

Ζεύγη Όπεν (ταυτ.)/ Ζεύγη 1-9 / 
Ζεύγη 1-6/Ζεύγη Μαθητών 20.30

ΟΑΑ Ζεύγη Όπεν/Ζεύγη 1-6 10.30
ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΠΕΜΠΤΗ
AEΠMA Ζεύγη Όπεν / Ζεύγη 1-9 19.30
ΑΟΜ Ζεύγη Όπεν / Ζεύγη 1-9 20.15
ΑΟΜΒ Μαθητικό 20.15

ΑΟΜΨ Ζεύγη όπεν/ Ζεύγη 1-9/ Ζεύγη 
Mαθητών 20.30

ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν/ Ζεύγη 1-6 20.15
ΟΑΑ Ζεύγη Όπεν/Ζεύγη Μαθητών 20.00
ΟΠΑΦ-
ΟΑΜΚΗ-
ΟΑΜ-ΛΕ

Ζεύγη Όπεν/ Ζεύγη 1-9 / Ζεύγη 
1-6 20.30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 20.15
ΑΟΜΨ Ζεύγη 1-6 19.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη όπεν 20.30
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν 19.30

ΟΠΑΦ-
ΟΑΜΚΗ-
ΟΑΜ-ΛΕ

Ζεύγη όπεν (handicap) 20.30

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΟΜΨ Ζεύγη όπεν 19.30
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 19.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν - Ζεύγη 1-9 19.30
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν/ Ζεύγη 1-6 19.30
ΟΠΑΦ-
ΟΑΜΚΗ-
ΟΑΜ-ΛΕ

Ζεύγη όπεν / Ζεύγη 1-6 20.00

Σημείωση: Όπου συνδιοργανωτές είναι 2 ή περισ-
σότερα Σωματεία οι αγώνες γίνονται στην έδρα του 
πρώτου αναγραφόμενου.
Θερινές διευθύνσεις:
1. ΑΟΜ:  Γουδή, δίπλα στο θέατρο Badminton, Lounge 
Cafe - Resto Ya, (Λ.Καννελοπούλου 4).
2. ΑΟΜΒ: Γηπέδο ΕΘΝΙΚΟΥ στο πρωην αεροδρόμιο 
της Ολυμπιακής στον Άγιο Κοσμά.

ΑΜΙ - Ιωάννινα
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Παρασκευή Ζεύγη Όπεν 20.00
(Μέχρι τέλη Ιουνίου. Μετά ο Όμιλος κλείνει για καλο-
καίρι.)
ΑΟΜΜ - Βόλος (στο χώρο του Tennis club)
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη όπεν (ταυτ.) 20.00
ΑΟΜΧ - Χαλκίδα
(εξ. κέντρο Ιππόκαμπος, παραλία Αλυκών)
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν 20.30
Σάββατο Ζεύγη Όπεν 11.30
ΙΟΘ - Θεσσαλονίκη
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 21.00
ΚΟΑΜ - Κέρκυρα

Δευτέρα Ζεύγη / Ομάδες Όπεν 
(εναλλάξ) 19.00

Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.30
ΛΑΜΘ - Θεσσαλονίκη
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
(Από 15/7 έως 15/8 κλειστά)
ΟΑΜΘ - Θεσσαλονίκη
Δευτέρα Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20.30
Τρίτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ) 20.30
ΟΑΜΚ - Καλαμάτα
Δευτέρα Ομάδες Όπεν 21.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΟΑΜΛ - Λάρισα (στο χώρο του mini golf)
Δευτέρα Ζεύγη όπεν 21.00
ΟΑΜΡ - Ρόδος
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 21.30
Τρίτη Ομάδες 1-9 21.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
Πέμπτη Ομάδες Όπεν 21.30
Σάββατο Ατομικός 18.00

ΟΑΜΣ - Σέρρες
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΟΑΜΧΝ - Χανιά
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
ΠΟΑΜ - Πάτρα
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Κυριακή Ομάδες Όπεν 19.00
ΡΟΜ - Ρέθυμνο
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΠΛΗ - Ηράκλειο
Δευτέρα Ομάδες Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
ΣΑΜΟΣ - Σάμος
Δευτέρα Ομάδες Όπεν 19.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΣΛΑΜ - Λέσβος
Δευτέρα Ομάδες Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Παρασκευή Ζεύγη Όπεν 20.30
XOM - Χίος
Δευτέρα Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 19.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
(Κλειστά από 15/7)

31



ΦΕΣΤΙΒΑΛ BRIDGE «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ» - ΡΟ∆ΟΣ  
29 Αυγούστου - 4 Σεπτεµβρίου 2010

29, 30, 31 Αυγούστου - Zεύγη Οpen  |  1 Σεπτεµβρίου - Μικτά Ζεύγη
2, 3 Σεπτεµβρίου – Οµάδες Open, Απονοµές  |  4 Σεπτεµβρίου – Αναχώρηση

To Φεστιβάλ Bridge «Ελληνικά Νησιά», πού 
έχει γίνει πλέον θεσµός, διοργανώνεται για το 2010 
και πάλι στη Ρόδο και θα είναι χαρά και τιµή µας να 
σας υποδεχθούµε. Το Φεστιβάλ Bridge «Ελληνι-
κά Νησιά» περιλαµβάνει αγώνες για ζεύγη open, 
αγώνες για ζεύγη mixed και αγώνες για οµάδες, µε 
συνολικά βραβεία 50,000€.
Στο αγωνιστικό κοµµάτι του φεστιβάλ «Ελληνικά 
Νησιά» µπορούν να δηλώσουν όλοι συµµετοχή. 
Όµως, για να συµµετέχετε και στα υπόλοιπα events 
δηλ. µαθήµατα bridge, friendly night tournaments 
εκδροµή µισής ηµέρας και gala dinner (η εκδροµή 
και το gala dinner προσφέρονται από τον χορηγό 
µας), θα πρέπει να έχετε δηλώσει τη συµµετοχή σας 
µέσω των διοργανωτών. 
Το κόστος συµµετοχής κατ’ άτοµο (που θα καταβάλ-
λεται στους Directors, µέσα στην αίθουσα, κατά τη 
διάρκεια των αγώνων) ορίζεται σε: 
► 100€ για τα ζεύγη open
► 60€  για τα ζεύγη mixed
► 80€  για κάθε οµάδα
Στους νικητές θα απονέµονται master points από 
την Ελληνική και την Ιταλική Οµοσπονδία.  
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ΖΕΥΓΗ OPEN ZEYΓΗ MIXED OMA∆ΕΣ

Συνολικά 20.000€. Συνολικά 10.000€. Συνολικά 20.000€.

4.000€ το πρώτο ζευ-
γάρι και βραβεία για 
όλες τις κατηγορίες

3.000€ το πρώτο ζευ-
γάρι και βραβεία για 
όλες τις κατηγορίες

4.000€ η πρώτη οµά-
δα και βραβεία για 
όλες τις κατηγορίες

Το φεστιβάλ διοργανώνεται και φέτος στο 
πολυτελές και πλήρως ανακαινισµένο 

Sheraton Rhodes Resort-5*, που λειτουρ-
γεί µε νέα διεύθυνση, της εταιρείας Sheraton. 
Όλες οι δραστηριότητες του φεστιβάλ (αγώ-
νες, µαθήµατα και φιλικά παιχνίδια) θα 
πραγµατοποιούνται στην κεντρική αίθου-
σα του ξενοδοχείου. Παράλληλα το παιδί ή 
τα παιδιά σας µπορούν καθόλη τη διάρκεια 
της ηµέρας να απολαύσουν απερίσπαστα τις 
δραστηριότητες του Mini Club και του Kid’s 
all Day Gourmet (δωρεάν υγιεινή διατροφή 
10.00-17.00). Το ξενοδοχείο απέχει ένα χλµ. 
από το κέντρο της Ιξυάς και 4 χλµ. από την 
πόλη της Ρόδου.  Όλα τα δωµάτια διαθέτουν 
ιδιωτική βεράντα µε θέα στην θάλασσα ή στο 
βουνό, υπάρχουν δωµάτια και κοινόχρηστοι 
χώροι µη-καπνιστών και εύκολη πρόσβαση 
για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Το ξενοδοχείο 
διαθέτει, ιδιωτική παραλία µε άµµο, καθώς 
και εστιατόρια, bars, γυµναστήριο, γήπεδο τέ-

νις, squash, basket, µία παιδική, 
µία εσωτερική και τρεις µεγάλες 
εξωτερικές πισίνες.

∆ΙΑΜΟΝΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ. Μία ενδεικτική συµµετοχή κατ’ άτοµο 
(6 διανυκτερεύσεις) είναι 590€. Για την κράτηση απαιτείται προ-
καταβολή 200€ κατ’άτοµο. Η εξόφληση του συνολικού ποσού 
θα πρέπει να γίνει το αργότερο µέχρι την Παρασκευή 06 Αυγού-
στου 2010. Η προκαταβολή δεν θα επιστρέφεται σε περίπτωση 
ακύρωσης µετά την Παρασκευή 30 Ιουλίου.

Υ Π Ο  Τ Η Ν  Α Ι Γ Ι ∆ Α

Πληροφορίες [Ελλάδα & άλλες χώρες]

Χριστίνα Παπαδάκη Τηλ. 210 9325037, κιν.: 6932 102806, 
Fax 210 9341672, Email chris948@otenet.gr
Ανδριανή Λειβαδά Τηλ.: 210 6745689, κιν.: 6974 046290, 
Email: andrian7@tellas.gr 

Για αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια:
Ταξιδιωτικό Γραφείο Mideast Travel Agency 
(Τηλ. Κέντρο: +30 210 6451881 ή +30 211 211 8888)
Αντώνης Γεωργίου Τηλ.:  211 211 8819 ή 8820
Email: ageorgiou@mideast.gr
Αναστασία Λοϊζινίδου Τηλ.: 211 211 8807 ή 8808
Email: aloizinidou@mideast.gr
 


