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TOΜΠΡΙΤΖ Το γράμμα 
του προέδρου

Αγαπητοί συναθλητές, καλό Φθινόπωρο. 

Έφυγε το καλοκαίρι χαρίζοντάς μας μια μεγάλη Διεθνή επιτυχία. Δύο νέοι μας, 
λαμπρές ελπίδες του μέλλοντος, ο Βασίλης Βρούστης και ο Ντίνος Δοξιάδης, 
βρέθηκαν στην κορυφή της Ευρώπης, στεφόμενοι Πρωταθλητές Νέων για το 
2010. Μια μεγάλη επιτυχία για τη χώρα που μας γεμίζει χαρά και περηφάνια 
αλλά παράλληλα μας δίνει και ευθύνες για ανάλογη συνέχεια στο μέλλον.

Το Φθινόπωρο επίσης είναι και περίοδος που πρέπει να εντείνουμε τις 
προσπάθειές μας καθόσον είναι η εποχή διάδοσης του Αγωνιστικού Μπριτζ και 
προσέλευσης νέων μαθητών. Το ΔΣ, παρά τις άσχημες οικονομικές συγκυρίες, 
αποφάσισε να διαθέσει ένα σεβαστό κονδύλι, μεγαλύτερο από κάθε άλλη 
φορά, για τη διαφημιστική καμπάνια της ΕΟΜ.

Δυστυχώς η καινούργια σεζόν μας έφερε μπροστά σε ένα αδιέξοδο. 
Απροσδόκητα άσχημες εξελίξεις μας οδήγησαν σε σημείο να προκηρύξουμε 
πρόωρες εκλογές. Η οριστικοποίηση της προαναγγελθείσης παραίτησης του 
Προέδρου της Ομοσπονδίας, Γιάννη Κούμενου, εξέπληξε ακόμα και τους πιο 
στενούς του συνεργάτες. Ακολούθησαν οι παραιτήσεις της Γενικής Γραμματέας 
Άννας Καραμανλή και του Αντιπροέδρου Κώστα Γιαννά, καθώς και οι αρνήσεις 
των δύο μοναδικών αναπληρωματικών μελών, Γιάννη Χλιάπα και Γιάννη 
Κιαπέκου, να συμμετέχουν στο ΔΣ. Των παραιτήσεων βέβαια αυτών είχε 
προηγηθεί εκείνη, προ τετραμήνου, της Μαρίας Πανουτσακοπούλου, που για 
το διάστημα που θήτευσε άφησε άριστες εντυπώσεις. Στο Ελληνικό Μπριτζ 
δεν περισσεύει κανένας, αλλά δυστυχώς παρά τις επίμονες προσπάθειές μας 
δεν καταφέραμε να τους μεταπείσουμε. Κατόπιν τούτου οι εναπομείναντες 
τέσσερις σύμβουλοι συγκροτήθηκαν σε Σώμα με κύρια ευθύνη την ομαλή 
μετάβαση της ΕΟΜ σε εκλογές κατά την τακτική Γενική Συνέλευση της 23ης 
Οκτωβρίου 2010. 

Στο σημείο αυτό θέλω να επιστήσω και την υποχρέωση των εκπροσώπων 
των Σωματείων που με αίσθημα ευθύνης οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά στις 
εκλογικές διαδικασίες να ενημερωθούν πλήρως καθώς και να προτείνουν νέους 
υποψηφίους, διότι η αδιαφορία ή η μη συμμετοχή μπορεί να βλάψει το μέλλον 
της ΕΟΜ.

Τελειώνω ελπίζοντας να πρυτανεύσει η λογική για να κερδίσουμε στο χώρο 
μας την ΠΟΛΥΠΟΘΗΤΗ ομόνοια.

Καλή υγεία σε όλους
Τάσος Φράγκος
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Ο κόσμος του  ΜΠΡΙΤΖ Επιμελείται ο Άσσος Πίκα

Δυο χρόνια από την εκλογή του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜ 

οδηγούμαστε σε νέες εκλογές, στην Τακτική 
Γενική Συνέλευση των Σωματείων της 23 
Οκτωβρίου 2010, μετά την παραίτηση 
τριών μελών του απερχομένου Δ.Σ. και την 
μη αναπλήρωσή των από τα υπολειπόμενα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Το νέο Δ.Σ. που θα εκλεγεί θα έχει διετή 
θητεία, σύμφωνα με το Καταστατικό και τον 
Αθλητικό Νόμο που επιβάλλουν εκλογές 
κάθε Ολυμπιακό έτος. 

Καίριο θέμα για συζήτηση στην 
Γενική Συνέλευση φαίνεται πως 

θα είναι η διοργάνωση των Πανευρωπαϊκών 
αγώνων ομάδων του 2012 που έχει ήδη 
ανατεθεί στη χώρα μας αλλά, ουσιαστικά, 
το περιθώριο για τη μη ανάληψή της εκπνέ-
ει στο τέλος του παρόντος έτους. 

Το Διασυλλογικό πρωτάθλημα 
ομάδων 2010 θα διεξαχθεί στο 

Ολυμπιακό Στάδιο Βαρέων αθλημάτων στα 
Άνω Λιόσια, 5η έξοδος Αττικής οδού. Η 
ΕΟΜ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να 
εξυπηρετηθούν οι αθλητές που θα έρθουν 
από την Περιφέρεια αφού η πρόσβαση στο 
Στάδιο είναι πολύ δύσκολη με τα υπάρχοντα 
μέσα μαζικής μεταφοράς. 

Πολλές είναι οι εθνικές αποστολές 
που βρίσκονται σε εξέλιξη, μετά 

από προσκλήσεις των διοργανωτών, την 
συνδρομή της ΕΟΜ αλλά και την ατομική 
πρωτοβουλία και επιβάρυνση. Οι αποστολές 
αυτές θα βοηθήσουν στην έξοδο από 
την εσωστρέφεια και τη βελτίωση του 

αγωνιστικού επιπέδου των πρωταθλητών 
μας. Αναλυτικά: Εθνική ομάδα όπεν αποτε-
λούμενη από τα ζεύγη: Γιάνκο Παπακυ-
ριακόπουλο (παίζων αρχηγός) - Ντίνο 
Δοξιάδη, Φιλάρετο Καμινάρη - Κώστα 
Μπόζεμπεργκ και Πέτρο Αγγελόπουλο 
- Γιώργο Οικονομόπουλο θα συμμετάσχει 
στο 5ο Βαλκανικό πρωτάθλημα ομάδων που 
θα διεξαχθεί στη Στάρα Ζαγόρα της Βουλγα-
ρίας από 29 έως 30 Σεπτεμβρίου. 
Τα ζεύγη της Εθνικής ομάδας Γυναικών: 
Πολίνα Βελαΐτη - Γεωργία Μήτση, 
Δέσποινα Κανελλοπούλου - Λιάνα 
Οικονόμου (αρχηγός) και Μαίρη 
Αρσλάνογλου - Κλαίρη Μιχαλάκου θα 
συμμετάσχουν, κατόπιν πρόσκλησης, στο 
Φεστιβάλ ελληνο-τουρκικής Φιλίας στο 
Τσεσμέ Σμύρνης. 
Ομάδα αποτελούμενη από τους Νίκο Δελη-
μπαλταδάκη - Κώστα Κοντομήτρο και 
Βασίλη Βρούστη - Φίλιππο Καραμανλή 
θα συμμετάσχει, με δικά της έξοδα και 
επιδότηση από την ΕΟΜ των δικαιωμά-
των συμμετοχής, στη Παγκόσμια σειρά 
πρωταθλημάτων (2010 World Bridge Series 
Championships) που θα γίνει από 1 έως 16 
Οκτωβρίου στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ. Η 
διοργάνωση αυτή που είναι η μεγαλύτερη 
σε μέγεθος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
γίνεται κάθε 4 χρόνια, φέτος για 13η φορά. 
Στα πλαίσιά της διεξάγονται αγώνες 
Ομάδων και Ζευγών σε διάφορες κατηγο-
ρίες (όπεν, γυναικών, βετεράνων, μικτών 
ζευγών) με ελεύθερη συμμετοχή 
για τον καθένα. Φέτος αναμένεται να 
συμμετάσχουν αθλητές από 100 περίπου 
χώρες. 

Τα μαθήματα για νεοεισερχόμενους 
στο χώρο του Μπριτζ παίκτες 

αρχίζουν πανελλαδικά στις 11 Οκτωβρίου 
2010. Φέτος η ΕΟΜ απευθύνθηκε σε ειδική 
εταιρία διανομής φυλλαδίων με προοπτική 
τη διανομή τους σε 13 περιοχές του λεκα-
νοπεδίου ενώ διαφήμιση θα γίνει επίσης 
από ραδιοφώνου και τηλεόρασης. Εμείς 
καλούμαστε να ειδοποιήσουμε
φίλους και γνωστούς που πιθανόν θα 
ενδιαφέρονται να μάθουν το πνευμα-
τικό μας άθλημα και να αγκαλιάσουμε 
τους νέους παίκτες, βοηθώντας τους να 
ξεπεράσουν όποια προβλήματα έχουν και 
να ενταχθούν στο χώρο του αγωνιστικού 
Μπριτζ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Ο κόσμος του Μπριτζ και ιδι-
αίτερα ο ΑΟΜ Βουλιαγμένης 

έχασαν, τόσο πρόωρα, έναν άνθρωπό 
τους. Έναν άνθρωπο που μαζί με τη 
γυναίκα του, τη Μαρίνα, γέμιζε με 
ζωντάνια τις αίθουσες του Μπριτζ. 
Έναν άνθρωπο γελαστό, χαρούμενο, 
που σκορπούσε αισιοδοξία. Τα συλλυ-
πητήριά μας προς τη γυναίκα του και 
τα παιδιά του βγαίνουν από τα βάθη 
της καρδιάς μας.

Aγωνιστικά  και άλλα
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Ο πρώτος γάμος μεταξύ 
μπριτζέρ στο Αγρίνιο έγινε 

το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου στην 
Αγ. Τριάδα της πόλης. Ευχόμαστε βίο 
ανθόσπαρτο με πολλές μπριτζιστικές 
διακρίσεις.
Στη φωτογραφία (από αριστερά 
προς τα δεξιά) ο κουμπάρος (επίσης 
μπριτζέρ) Θεόδωρος Τζογάνης , η 
νύφη Ιωάννα Τσούνη και ο γαμπρός 
Αριστείδης Κούρτης.

Ο τέταρτος στο μπριτζ, όπως 
ορίζεται στα σταυρόλεξα. 

Εκείνος δηλαδή ο παίκτης που κάθεται 
απέναντι από τον συμπαίκτη του 
«εκτελεστή» και χρέος του είναι να 
τακτοποιήσει ανοικτά τα φύλλα του στο 
τραπέζι μετά την πρώτη έξοδο. Και είτε 
κάποιος ξέρει είτε όχι τη σημασία αυτής 
της λέξης, αν ο «μορ» δείξει σημεία 
ζωής κατά τη διάρκεια της «εκτέλεσης», 
ενδέχεται οι συνέπειες να είναι ολέθριες, 
όταν μάλιστα το παιγνίδι παίζεται με 
όλους τους τύπους.
 Η λέξη είναι γαλλική (mort) και σημαίνει 
«νεκρός». Προέρχεται από το λατινικό 
mors (γεν. mortis) = (θάνατος). Της 
ίδιας ρίζας είναι και το ρήμα morior (= 
πεθαίνω), καθώς και το επίθετο mortuus 
(= νεκρός). Από τα Λατινικά πέρασε στα 
Γαλλικά , στα Ιταλικά (morto = νεκρός), 
στα Αγγλικά (murder = φόνος), στα 
Γερμανικά (mord = φόνος) και σε άλλες 
λατινογενείς γλώσσες (π.χ. salto mortale 
= θανάσιμο πήδημα, στα μεξικάνικα). 
Από τα Λατινικά επίσης, προέρχονται 
και οι ελληνικές λέξεις μόρτης, 
μόρτισσα, μόρτικος, μόρτικα, μορτάκι, 
μορταρία. Συγκεκριμένα, από την 
ιταλική beccamorto (= τυμβωρύχος), με 
παράλειψη του πρώτου συνθετικού.
Ο όρος «μορ» αποδόθηκε στα ελληνικά, 
ως «μόρτος», από τον κύριο Νίκο 
Ασμενιάδη (αν ενθυμούμαι καλά, σε 
κάποιο τεύχος που εκδίδει η ΕΟΜ νομίζω 
πως το έχω διαβάσει, αλλά δεν παίρνω 
και όρκο, και ζητάω προκαταβολικά 
συγνώμη αν κάνω λάθος). Κατά την 
γνώμη μου δεν είναι σωστό, γιατί στην 
αρχαία ελληνική υπάρχει η λέξη μορτός 
(σε απόσπασμα του επικού ποιητή 
Καλλίμαχου) που σημαίνει νεκρός. 
Παράγεται από το θέμα μερ -, 
με ετεροίωση (πρβλ. λέγω → λόγος, 
τρέχω → τροχός). Του ίδιου ετύμου είναι 
και οι λέξεις μέρος, μόρος, επίμορτος, 
μείρομαι, ειμαρμένη, μοίρα (από 
μορ-jα). Η λέξη μοίρα είναι μέση λέξη 
(media vox), με διττή δηλαδή σημασία 

(όπως η λέξη τύχη = καλή ή κακή τύχη). 
Έτσι η κακή μοίρα ισοδυναμούσε με το 
θάνατο. Στον Όμηρο μάλιστα (αλλά και 
στον Ηρόδοτο) συναντάται το επίθετο 
μόρσιμος, που σημαίνει «προορισμένος 
από τη μοίρα» (π.χ. μόρσιμον ήμαρ = η 
ημέρα του ολέθρου). 
 Από τη ρίζα μορ- παράγεται και η λέξη 
βροτός. Πιο συγκεκριμένα, από το θέμα 
μρο και την παραγωγική κατάληξη 
–τος, που κρύβει τη σημασία του 
«είναι δυνατόν», αφού αναπτύχθηκε 
χάριν ευφωνίας το χειλικό σύμφωνο β 
ανάμεσα στο ένρινο μ και το υγρό ρ και, 
στη συνέχεια, με αποβολή του αρχικού μ 

προ του β. Δηλαδή, από μορ + τος → μρο 
+ τος → μβροτός → βροτός (πρβλ. γαμ-
ρος → γαμβρός, γαμπρός / μέση ημέρα 
→ μεσημβρία / μλ - από το μαλ-ακος - + 
εννα → μλέννα → μβλέννα → βλέννα). Η 
λέξη βροτός σημαίνει θνητός, που είναι 
δηλαδή δυνατόν να πεθάνει. Αντίθετό 
του, το άμβροτος = αθάνατος, αυτός που 
δεν είναι δυνατόν να πεθάνει. Γι’ αυτό, 
άλλωστε, οι αθάνατοι θεοί του Ολύμπου 
έτρωγαν αμβροσία. (Μπορεί κάποιος 
να προσέξει σ’ αυτή τη λέξη πως δεν 
αποβάλλεται το μ προ του β, αφού το μ 
δεν είναι αρχικό σύμφωνο).
Για να καταλήξουμε, ο όρος «μορ» αν 
θα έπρεπε να αποδοθεί στην ελληνική 
θα τον αποδίδαμε ως «μορτός» 
ή τουλάχιστον, ευφημιστικά ως 
«ακίνητος», μολονότι με την τελευταία 
αναθεώρηση του ΔΚΑΜ το 2007 
παραχωρήθηκαν και στον δύσμοιρο τον 
«μορ» κάποιες δικαιοδοσίες. 

Δημήτριος Θώμος 
Φιλόλογος μπριτζέρ / Γεν. Γραμματέας ΟΑΜΛ

Θέµατα Ορολογίας  ΜΟΡ

Περί τα μέσα Οκτώβρη 
θα ξεκινήσει σειρά μα-

θημάτων μίνι-μπριτζ για παιδιά 
ηλικίας 9-15 ετών στις εγκατα-
στάσεις του ΟΑΜ (Ιπποκράτους 6-

8 στο Μαρούσι). Η ακριβείς ώρες 
και ημέρες (Παρασκευή, Σάββατο 
ή Κυριακή) θα καθορισθούν 
σε συνεννόη ση με τη δασκάλα 
της ΕΟΜ Μαριάννα Κορώνη 
στα τηλέφωνα: 2108020519, 
6932947768.
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Στην πρωτεύουσα του νησιού, το κλασσικό Βαθύ, άρχισε το 
ίδιο βράδυ ο αγώνας Ζευγών, μετά το ζεστό καλωσόρισμα του 

Προέδρου του Ομίλου κ. Ι. Σκάλκου. Τα 50 ζεύγη που συμμετείχαν 
χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες, την Όπεν που συμμετείχαν 16 
ζεύγη και έπαιζε στο Roof garden του ξενοδοχείου, την 1-9 που 
συμμετείχαν 17 Ζεύγη και την 1-6 με ακριβώς άλλα τόσα, που 
έπαιζαν, και οι δύο αυτές κατηγορίες, στην κλιματιζόμενη αίθου-
σα συνεδρίων του ξενοδοχείου.
Μετά το πέρας της 1ης ημερίδας πολλοί αθλητές πήγαν στο Μπα-
ράκι MEZZA VOLTA, που δεν σας κρύβω ότι ήταν τόσο φιλόξενο, 
τόσο όμορφα στημένο, δίπλα στη θάλασσα, που αυτόματα έγινε 
στέκι συνάντησης των Μπριτζέρ για τις υπόλοιπες μέρες. 
Κάποιοι άλλοι πάλι προτίμησαν να παραμείνουν στο Roof-garden 
του ξενοδοχείου, για ποτό-φαγητό και τις ανάλογες συζητήσεις 
πάνω στα “χέρια” που έπαιξαν, με θέα το λιμάνι της Σάμου. Η επό-
μενη μέρα ήταν αφιερωμένη στη ξενάγηση του μακρινού κι όμως 
γεμάτου ενδιαφέροντα νησιού, προσφορά του Ομίλου ΣΑΜΟΣ. 

Ο Όµιλος των Σαµιωτών Μπριτζέρ, υποδέχτηκε τους φιλοξενούµενους από 
την υπόλοιπη Ελλάδα Μπριτζέρ που µετείχαν στο Περιφερειακό Πρωτάθλη-
µα Ανατολικής Ελλάδας και Νήσων Αιγαίου, στο ξενοδοχείο ΑΙΟΛΙΣ, µια ζε-
στή µέρα του Ιούνη µε χαµόγελα και παγωµένο καφέ.

Περιφερειακό Πρωτάθληµα 
Ανατολικής ΕλλάδαςΑνατολικής Ελλάδας
και Νήσων και Νήσων 
ΑιγαίουΑιγαίου
του Δημήτρη Τόγια

Το “Ηραίο” ξεδίπλωσε κάτω απ’ 
τον ήλιο του Αιγαίου την μακραί-
ωνη ιστορία του. Τόπος λατρείας 
της Ήρας, ιερό προσκύνημα στην 
περίοδο της Ρωμαϊκής κυριαρχίας, 
στα χρόνια του Βυζαντίου αλλά και 
προχριστιανικά μαρτυρεί την πίστη 
διαπολιτισμικά. Μεγάλη εντύπωση 
έκανε στους φιλοξενούμενους εκ-
δρομείς, κυρίως, η τεχνογνωσία του 
υδραγωγείου, γνωστό ως “Ευπαλί-
νειο όρυγμα”, σχεδιασμένο να προ-
μηθεύει νερό τους κατοίκους στα 
χρόνια του τυράννου Πολυκράτη. 
Το νεόδμητο αρχαιολογικό μουσείο, 
στο Πυθαγόρειο, έχει να δείξει μνη-
μεία από την προϊστορική, αρχαϊκή, 
κλασσική Σάμο και ακόμα ό,τι καλό 
φιλοτεχνήθηκε εκεί στους Ελληνι-
στικούς και Ρωμαϊκούς χρόνους.
Οι εκδρομείς δεν άφησαν παρα-
πονεμένη τη σύγχρονη τουριστική 
ζωή. Τα πρωινά, τους έβλεπες ν’ 
απολαμβάνουν την καθαρή αιγαι-
οπελαγίτικη θάλασσα σε παραλίες 
όπως η Ψιλή Άμμος, ο Ποταμός, το 
Κοκκάρι, αλλά και στα πανέμορφα 
ορεινά χωριά της Σάμου. Τα με-
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σημέρια στα παραδοσιακά, γραφικά ταβερνάκια, 
ψάρια και αστακοί συναγωνίζονταν να βρεθούν 
στο πιρούνι, παρέα με το ανάλογο ούζο ή κρασί. 
Το βράδυ όμως πιστοί στον “αγώνα” και νικητές-
τροπαιούχοι πολλοί ένθεν και ένθεν. Ο αγώνας 
των ζευγών έληξε με μια ζεστή παραδοσιακή γι-
ορτή διανθισμένη με τοπικά χορευτικά Σωματεία, 
μεζεδάκι και κρασί τόσο καλοπροαίρετα δοσμένο. 
Ακολούθησε η απονομή των επάθλων των αγώνων 
Ζευγών, όπου όλοι χειροκρότησαν, δυνατά, τους 
νικητές. 
Την άλλη μέρα, αρκετοί αθλητές, λόγω επαγγελ-
ματικών υποχρεώσεων, αναχώρησαν για τη βάση 
τους, ενώ οι εναπομείναντες συνέχισαν με τον αγώ-
να ομάδων όπου συμμετείχαν συνολικά 17 ομάδες, 
8 στην κατηγορία Όπεν και 9 στην κατηγορία 1-9.
Την Τρίτη 22 Ιουνίου ολοκληρώθηκε το Περιφερει-
ακό Πρωτάθλημα Ανατολικής Ελλάδας και Νήσων 
Αιγαίου με την απονομή των επάθλων στους νικη-
τές των αγώνων ομάδων.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ, από τα βάθη της καρδιάς 
μας, στους φίλους Σάμιους για τη θερμή φιλοξε-
νία!!!
Στον αγωνιστικό τομέα, στα πλαίσια του πρωταθλή-
ματος διοργανώθηκαν αγώνες ζευγών και ομάδων. 
Οι αγώνες ζευγών διεξάχθηκαν από Παρασκευή 
έως Κυριακή, 18 έως 20 Ιουνίου 2010 και χωρίστη-
καν σε 3 κατηγορίες δυναμικότητας. 
▶ Στην κατηγορία όπεν μετείχαν 16 ζεύγη. Οι Μι-
σέλ Ειντι - Σταύρος Μπομπολάκης πήραν εύκολα τη 
νίκη με τεράστια διαφορά από τους δεύτερους Β. 
Βρούστη-Κ. Κοντομήτρο. Τρίτοι κατατάχτηκαν οι 
Φ. Λαγγουράνης-Κ. Πανόπουλος.
▶ Στο 1-9 μάχη έγινε για την πρώτη θέση μεταξύ 
των Δ. Πρωτόπαππα-Σ. Τσιριγώτη από την Χαλκίδα 
και των Γ. Γούγουλα-Μ. Μαλακού από τη Λέσβο, με 
τελικούς νικητές τους πρώτους.  Στην τρίτη θέση οι 
Σαμιώτες Π. Καρατάρης-Κ. Κουφοπαντελής. Συμ-
μετείχαν 17 ζεύγη.
▶ 17 ζεύγη συμμετείχαν επίσης στο 1-6 όπου οι Ε. 
Ζαχαράκη-Α. Λαμψία από την Αθήνα κατέκτησαν 
τη νίκη με μικρή διαφορά από τους δεύτερους 
Παπαγεωργίου Μ.-Καπλαντζή Μ. από τη Σάμο και 
από τους τρίτους Α. Αρμάδα-Χ. Πρωτούλη από τη 
Λέσβο.
Οι έξι πρώτοι νικητές ανά κατηγορία:

1-
16

1 Έιντι Μ. - Μπομπολάκης Σ. 65,87
2 Βρούστης Β. - Κοντομήτρος Κ. 56,90
3 Πανόπουλος Κ. - Λαγγουράνης Φ. 56,53
4 Μιχαλάκου Κ. - Πολίτου Α. 56,12
5 Ρούσσος Γ. - Μαμιδάκη Λ. 52,94
6 Στελλάκη Ν. - Καλλιφρονάς Μ. 52,88

1-
9

1 Πρωτόπαπας Δ. - Τσιριγώτη Σ. 58,61
2 Γουγούλας Γ. - Μαλακού Μ. 58,40

3
Κουφοπαντελής Κ. - 
Καρατάρης Π. 54,88

4 Χάσου Α. - Αδαμοπούλου Χ. 54,46
5 Φραντζέσκου Α. - Τσουμάκη Σ. 53,33
6 Παυλάκης Μ. - Καλιάλη Χ. 52,84

1-
6

1 Ζαχαράκη Ε. - Λαμψία Α. 57,04
2 Παπαγεωργίου Μ. - Καπλαντζή Μ. 55,70
3 Αρμάδα Α. - Πρωτούλης Χ. 54,70
4 Σαραντίδης Α. - Φραντζής Δ. 52,59
5 Βούρου Μ. - Γούλα Σ. 52,49
6 Άστρας Δ. - Σκούρα Ν. 51,83

Οι αγώνες ομάδων, που ακολούθησαν στο πρό-
γραμμα των αγώνων, τις ημέρες Δευτέρα και Τρίτη 
χωρίστηκαν σε 2 κατηγορίες, όπεν και 1-9. ▶ Στην 
όπεν που μετείχαν 8 ομάδες η ομάδα “Ρούσσου” 
κέρδισε με διαφορά ενώ στην κατηγορία 1-9 
(συμμετοχή 9 ομάδων) έγινε μάχη για την πρώτη 
θέση μεταξύ των ομάδων “Κάλιαλη” από τη Λέσβο 
και “Πρωτόπαπα” από τη Χαλκίδα με νικήτρια την 
πρώτη για 1VP. Και οι δυο αγώνες έγιναν με σύστη-
μα round robin. Οι συνθέσεις των 3 πρώτων ομά-
δων ανά κατηγορία:

1-
16

1

Ρούσσος Γ.
Μαμιδάκη Λ.
Πανόπουλος Κ.
Λαγγουράνης Φ.

146,00

2

Τουτούλη Α.
Μιχαλάκου Κ.
Στελλάκη Ν.
Καλλιφρονάς Μ.

129,00

3

Σκορδομπέκης Α.
Παπαδάκης Ν.
Καλαμπόγιας Ν.
Σκάλκος Ε.
Μπαμπούλα Α.

120,00

1-
9

1

Κάλιαλη Χ.
Παυλάκης Μ.
Αρμάδα Α.
Πρωτούλης Χ.

130,00

2

Πρωτόπαπας Δ.
Τσιριγώτη Σ.
Γερολάκη Ε.
Πρωτόπαπας Β.

129,00

3

Οικονόμου Στ.
Σωτηρέλλη Δρεσίου Δ.
Παγούνη Χ .
Παγούνης Ν.

125,00
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Βασίλης Βρούστης - Ντίνος ∆οξιάδης 

Πρόκειται για το πρώτο χρυσό μετάλ-
λιο που κερδίζει η χώρα μας σε Πα-

νευρωπαϊκούς αγώνες. Οι Έλληνες Πρω-
ταθλητές, αν και φαβορί για εμάς που τους 
γνωρίζουμε, ξάφνιασαν με τις επιδόσεις 
τους τις κρίσιμες στιγμές της τελικής ανα-
μέτρησης όλους τους υπόλοιπους, καθώς 
είχαν απλώς προκριθεί στην τελική φάση 
χωρίς να έχουν δώσει κάποιο ιδιαίτερο 
δείγμα για αυτό που θα επακολουθούσε. 
Την πρώτη μέρα του τελικού βρισκόταν 
στην 2η θέση της κατάταξης αλλά μόλις 
τότε άρχιζε η πραγματική μάχη. Ο τίτλος 

Κορυφαία στιγµή για το Ελληνικό Μπριτζ και 
τεράστια διάκριση για τους δύο νέους ταλα-
ντούχους αθλητές µας, τον 24χρονο Βασίλη 
Βρούστη και τον 23χρονο Ντίνο ∆οξιάδη, οι 
οποίοι ανέβηκαν στο ψηλότερο σκαλί του βά-
θρου στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Νέων 
που έγινε τον Ιούλιο στην Κροατία.

ΧΧρυσό µετάλλιορυσό µετάλλιο  
στους Πανευρωπαϊκούς Νέων!

κρίθηκε στην κυριολεξία στις τελευταίες 
διανομές, αφού οι διαφορές ήταν ακό-
μα απειροελάχιστες και η πρώτη τριάδα 
εναλλασσόταν συνεχώς. Οι δύο αθλητές 
μας κρατήθηκαν στο ύψος που τους αρ-
μόζει και τελικά η Ελλάδα βρέθηκε να 
πανηγυρίζει το πρώτο της χρυσό μετάλλιο 
σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο! Στις επόμενες 
θέσεις τερμάτισαν οι Janis Bethers και 
Martins Lorencs από την Λετονία και το 
Πολωνικό ζευγάρι των Joanna Taczewska 
και Artur Lucasz Wasiak. 
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επίσης το ζεύγος Θάνος Δαρκαδάκης - Πέ-
τρος Ρούσσος οι οποίοι, όμως, ξεκίνησαν 
με πολύ άσχημο αποτέλεσμα στην πρώτη 
ημερίδα και κατέληξαν στην 30ή θέση. 
Στους αγώνες Νέων έως 25 ετών μετείχαν 
ακόμα από ελληνικής πλευράς οι Μιχάλης 
Σοφιός - Στράτος Τόγιας, Γιάννης Οικονο-
μόπουλος - Αλέξανδρος Παπαγιάννης και 
Αρης Αναστασάτος - Νάνσυ Κουγιουμτζή. 

Παράλληλα διεξήχθη και το Πρωτάθλημα 
Youngsters, για παίκτες γεννημένους από 
το 1990 και μετά, με συμμετοχή 44 ζευ-
γών που αντιπροσώπευαν 16 χώρες. Εδώ 
πρώτευσαν οι Σουηδοί Daniel Gullberg και 
Johan Karlsson και ακολούθησαν στην 2η 
και 3η θέση αντίστοιχα τα Πολωνικά ζευ-
γάρια των Roman Kowalewski - Lukasz 
Nierzwicki και Maciej Bielawski - Michal 
Klukowski (μόλις 14 ετών !).
Τέλος στην κατηγορία των Νεανίδων συ-
ναγωνίστηκαν 22 ζευγάρια από 9 χώρες. 
Πρωταθλήτριες ανακηρύχθηκαν οι Πο-
λωνέζες Magdalena Holeska και Izabela 
Weinhold. Ακολούθησαν οι Τσέχες αδερ-
φές Magdalena και Katerina Ticha και οι 
23χρονες Γαλλίδες Carole Puillet και Claire 
Chaugny.
Το 10ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων 
διοργανώθηκε το διάστημα 14-17 Ιουλίου 

2010 στην Opatija, ένα ειδυλλιακό παρα-
θαλάσσιο θέρετρο της βόρειας Κροατίας. 
Υπό την καθοδήγηση του Goran Grguric, 
οι αγώνες εξελίχθηκαν ομαλά και η άψογη 
διοργάνωση άφησε σίγουρα ικανοποιημέ-
νους τους νέους που ανταποκρίθηκαν στο 
κάλεσμα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.
Η παρακάτω διανομή παρουσιάστηκε 
προς το τέλος της δεύτερης και τελευταί-
ας ημέρας των αγώνων και η επιτυχής της 
κατάληξη βοήθησε πολύ το ζευγάρι μας 
των πρωταθλητών –πλέον– Ευρώπης στη 
κατάκτηση της νίκης. 

Ζεύγη. ΒΝ δεύτερη 
Μοίρασε η Δύση

# AQ9
$ J107
^ A53
& 7432

# K10764
$ AK42
^ KQ104
& –

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# J832
$ 98
^ 62
& KJ985

# 5
$ Q653
^ J987
& AQ106

Δύση Βορράς Ανατολή Nότος
Δοξιάδης Jochymski Βρούστης Kazmski

1# πάσο 3&* κοντρ
4# κοντρ όλοι πάσο

*6-9 π. 4φυλλο φιτ

Ο Jochymski έκανε έξοδο το &4 για τον 
Βαλέ και την Ντάμα του Νότου. Ο Ντίνος, 
στη θέση της Δύσης, έκοψε και έπαιξε 
αμέσως τον ^Κ που πήρε ο Βορράς με 
τον Άσο και συνέχισε με 2ο σπαθί που 
έκοψε πάλι ο εκτελεστής. Ακολούθησε Α 
και Κ κούπα, μικρή κούπα κοφτή στο μορ 
και καρό από εκεί για την εμπάς του Βαλέ. 
Όταν το ^10 κράτησε ο Ντίνος δεν είχε 
πρόβλημα. Έπαιξε και την ^Q βγάζοντας 
σπαθί από το μορ, έκοψε το τελευταίο 
καρό με μικρό ατού και σπαθί με το #10. 
Τώρα έπαιξε την τελευταία κούπα από το 
χέρι του και ο Βορράς είναι ανήμπορος να 
εμποδίσει τον εκτελεστή να κερδίσει μια 
ακόμα λεβέ από ατού για ένα κορυφαίο 
σκορ +590.

Χρυσό µετάλλιο Θερμή ήταν η υποδοχή 
των πρωταθλητών μας
στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Λίγες στιγμές πριν παιχθεί
ο εθνικός μας ύμνος.

Συνολικά στους αγώνες Νέων έως 25 ετών, 
που ήταν ο σημαντικότερος αγώνας της 
διοργάνωσης συμμετείχαν 73 ζευγάρια 
από 22 χώρες. Το πρωτάθλημα διεξήχθη 
σε τρία στάδια, προκριματικό, ημιτελικό 
και τελικό με δυο ημερίδες αγώνων το 
κάθε στάδιο. Στον τελικό προκρίθηκε 
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ
Το 1ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πραγ-
ματοποιήθηκε στην Ολλανδία το 1932 
και σύντομα έγινε η σπουδαιότερη δι-
οργάνωση της Ευρωπαϊκής Ομοσπον-
δίας με συμμετοχές ομάδων από όλα τα 
κράτη-μέλη. Αρχικά λάμβαναν μέρος 
μόνο ομάδες όπεν αλλά το 1935 προ-
στέθηκε και Πρωτάθλημα Γυναικών. Οι 
Seniors άρχισαν να αποτελούν μέρος 
του Πρωταθλήματος πολύ αργότερα, 
μόλις το 1995. Από το 2002 και μετά το 
Ευρωπαϊκό τελείται κάθε 2 χρόνια, σε 
έτη με ζυγό αριθμό. Μετά και τα φετινά 
αποτελέσματα η Ιταλία είναι η χρυσή πο-
λυνίκης έχοντας κατακτήσει συνολικά 19 
χρυσά μετάλλια (ακολουθούν σε μεγάλη 
απόσταση η Γαλλία με 8 και η Αγγλία με 
7). Στις Γυναίκες Γαλλία και Αγγλία έχουν 
από 13 χρυσά και ακολουθεί η Δανία με 6. 
Τέλος στους Seniors, η Γαλλία και Πολωνία 
έχουν από 3 χρυσά μετάλλια.

ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΕΝ
Οι αγώνες της όπεν έγιναν σύμφωνα με το 
νέο σύστημα το οποίο καθιερώθηκε στο 
Pau το 2008: οι ομάδες χωρίστηκαν σε 2 

ομίλους και έπαιζαν σε round robin με τις 
υπόλοιπες του ομίλου τους. Στην συνέχεια 
οι πρώτες ομάδες κάθε γκρουπ σχημά-
τιζαν έναν νέο όμιλο και διατηρώντας 
το ίδιο σύστημα έπαιζαν για την τελική 
κατάταξη βάσει της οποία θα ανακηρυσ-
σόταν η νέα Πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η 
διαφορά με την προηγούμενη διοργάνω-
ση έγκειτο στο ότι ενώ στο Pau οι προκρι-
νόμενες ομάδες έπαιζαν εκ νέου με όλες 
τις άλλες, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το 
αποτέλεσμα του μεταξύ τους ματς κατά 
την προκριματική φάση, φέτος οι ομάδες 
της τελικής φάσης διατηρούσαν ακέραιο 
το αποτέλεσμα των μεταξύ τους αγώνων 
(carry over) και δεν τους επαναλάμβαναν. 
Ως αποτέλεσμα η συνολική διάρκεια των 
αγώνων ήταν μειωμένη κατά 3 μέρες με 
μέρα έναρξης την Τρίτη αντί του Σαββά-
του όπως γινόταν συνήθως.
Στην κατηγορία open η Ιταλία πρόσθεσε 
μία ακόμα νίκη στην μακριά λίστα των 
επιτυχιών των τελευταίων ετών. Είναι αξι-
οσημείωτο το γεγονός των συνεχόμενων 
χρυσών μεταλλίων των Ιταλών, αδιαλεί-
πτως από το 1995, με μοναδική παρένθε-
ση το 2008 όταν στο πρώτο σκαλί του βά-

θρου είχαν ανέβει οι Νορβηγοί. Η φετινή 
επιτυχία ήταν ο 8ος ευρωπαϊκός τίτλος (σε 
αγώνες ομάδων) για τον Lorenzo Lauria ο 
οποίος υπολείπεται πια κατά 2 μόνο τίτ-
λους έναντι του χρυσού πολυνίκη όλων 
των εποχών Giorgio Belladonna.
Το ασημένιο μετάλλιο πήγε στους Πολω-
νούς, οι οποίοι κάνουν πάντα αισθητή την 
παρουσία τους τον τελευταίο καιρό, ενώ 
το χάλκινο κερδήθηκε από το Ισραήλ στην 
καλύτερη εμφάνιση που έχει πραγματο-
ποιήσει από το 1985 και μετά.
Πάντως και οι τρεις πρώτες ομάδες διεκ-

Πανευρωπαϊκό Πρωτάθληµα 

Οµάδων

Η 50ή επέτειος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ομάδων διοργανώθηκε στο Kursaal στην 
Οστάνδη του Βελγίου κατά το διά στημα 22 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου 2010. Το πρωτάθλημα 
διεξήχθη σε 3 κατηγορίες: Όπεν, Γυναικών και Seniors. Το πρόγραμμα των αγώνων συμ-

πλήρωναν διάφορες εκδηλώσεις για τον εορτασμό της χρυσής επετείου. Αγωνιστικά το πρωτάθ-
λημα είχε το χαρακτηριστικό της επικράτησης των φαβορί και στις τρεις κατηγορίες. 

Η νικήτρια ομάδα της Ιταλίας στην κατηγορία όπεν 
αποτελείτο από τους: Norberto BOCCHI, Giorgio 
DUBOIN, Lorenzo LAURIA, Agustin MADALA, An-
tonio SEMENTA, Alfredo VERSACE, Maria Teresa 
LAVAZZA (npc), Massimo ORTENSI (προπονητής).
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και ακολούθησαν οι Σουηδέζες – και οι 
δύο ανάμεσα στα φαβορί και συνήθεις 
πρωταγωνίστριες της διοργάνωσης.
Το άλλο φαβορί, η Γερμανία κατέκτησε 
την 4η θέση και το δικαίωμα να αντιπρο-
σωπεύσει την Ευρώπη στο Venice Cup 
μαζί με την Αγγλία (5η) και την Πολωνία 
(6η). Η 7η Ιταλία προκρίθηκε επίσης κα-
θώς οι διοργανώτριες Ολλανδέζες είχαν 
πλασαριστεί στην πρώτη εξάδα.
Οι Γαλλίδες κινδύνευσαν σοβαρότατα να 
χάσουν την πρώτη θέση αφού έχασαν 
με βαριά σκορ στους 2 γύρους πριν τον 
τελευταίο, από Σουηδία με 9-21 και από 
Ιταλία με 2-25! Όμως κερδίζοντας την 
Τουρκία με 25-0 στον τελευταίο γύρο 
κατάφεραν να κερδίσουν με μόλις 1VP 
διαφορά από την Ολλανδία (που κέρδισε 
επίσης με 25άρα) και 5 από την Σουηδία 
(που κέρδισε 24-6). Οι γυναικείοι αγώνες 
σπάσανε το ρεκόρ συμμετοχής καθώς πή-
ρανε μέρος 28 ομάδες. 

ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SENIORS

Ρεκόρ σημειώθηκε και στους αγώνες των 
Seniors με 23 συμμετοχές. Εδώ επίσης το 
χρυσό μετάλλιο που πήρε η Πολωνία ήταν 
απόλυτα αναμενόμενο, όπως και το αργυ-
ρό της Δανίας. 
Αντίθετα η Ιταλία πήρε το πρώτο της με-
τάλλιο στους αγώνες αυτούς καταλαμβά-
νοντας την τρίτη θέση. Οι επόμενες τρεις 
χώρες της κατάταξης, Γαλλία, Γερμανία και 
Βουλγαρία θα μετάσχουν επίσης στο προ-
σεχές Παγκόσμιο πρωτάθλημα Seniors. 
Εδώ οι Πολωνοί κέρδισαν με σχετική 
άνεση, παρότι έχασαν τον τελευταίο τους 
αγώνα, ενώ η Δανία πήρε τη δεύτερη θέση 
από την Ιταλία πάνω στο νήμα. 

δικούσαν το χρυσό μετάλλιο μέχρι και τον 
τελευταίο αγώνα. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι στον τελευταίο γύρο η Ιταλία έπαιζε με 
το Ισραήλ (έχασε 10-20) και η Πολωνία με 
την Γερμανία (έχασε 11-19). Ένα οριακό 
σλεμ έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στα απο-
τελέσματα των αγώνων αυτών και αν το 
αποτέλεσμά του ήταν ανάποδο θα έρχο-
νταν κυριολεκτικά τα πάνω-κάτω. 
Καθώς το Πανευρωπαϊκό Ομάδων αποτε-
λεί ταυτόχρονα και προκριματικό στάδιο 
της 1ης ζώνης της Παγκόσμιας Ομοσπον-
δίας (WBF) το ενδιαφέρον ήταν στο κα-
τακόρυφο και για τις επόμενες 3-4 θέσεις 
της κατάταξης. Στο Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα Ομάδων (Bermuda Bowl) παίζει 
δικαιωματικά η διοργανώτρια χώρα και 
τις υπόλοιπες θέσεις συμπληρώνουν οι 
πρώτες κάθε ζώνης, με την Ευρώπη να 
κατεβαίνει συνήθως με 6 χώρες. Με βάση 
το γεγονός ότι το Παγκόσμιο του 2011 θα 
διεξαχθεί στην Ολλανδία είχε προβλεφθεί 
από τον κανονισμό ότι αν η Ολλανδία 
έπαιρνε τελικά κάποια θέση στην πρώτη 
εξάδα τότε η 7η στην κατάταξη θα προ-
κρινόταν επίσης ως αντιπρόσωπος της Ευ-
ρώπης στον τελικό. Και έτσι και έγινε! Οι 
Ισλανδία, Σουηδία τερμάτισαν 4η και 5η 
αντίστοιχα και την εξάδα συμπλήρωσε η 
Ολλανδία ανοίγοντας με αυτόν τον τρόπο 
τις πόρτες και για την 7η Βουλγαρία.

ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Στις γυναίκες η Γαλλία σημείωσε μία πο-
λύτιμη νίκη, την τρίτη συνεχόμενη, με την 
οποία ισοφάρισε το σκορ με την αντίπαλη 
Μ. Βρετανία (Αγγλία). Τώρα και οι δύο 
στέκονται ισόβαθμες στην κορυφή της κα-
τάταξης με 13 χρυσά μετάλλια η καθεμία.
Στην 2η θέση τερμάτισαν οι Ολλανδέζες 

Η ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Στον τελευταίο γύρο στο πρωτάθλημα 
όπεν η Ιταλία αντιμετώπιζε το Ισραήλ, 
που τελικά βγήκε τρίτο και η Πολωνία (2η 
στην τελική κατάταξη) τη Γερμανία. Η πα-
ρακάτω διανομή έπαιξε σημαντικό ρόλο 
στη διαμόρφωση της σειράς που τερμάτι-
σαν οι ομάδες της κορυφής: 
Διανομή 10. Μοίρασε η Ανατολή. Όλοι στη 
δεύτερη

  
Στη συνάντηση Γερμανίας-Πολωνίας οι 
πρώτοι πήγαν σλεμ 6$ ενώ οι δεύτεροι 
σταμάτησαν στο ασφαλές συμβόλαιο των 
5$. Όπως βλέπετε ο εκτελεστής μπορεί 
να τρέξει και τα 5 ατού χωρίς χανόμενη 
αλλά αυτό καθόλου δεν του εξασφαλίζει 
το συμβόλαιο, πόσο μάλλον που τα σπα-
θιά στέκουν 4-1.  
Στο τραπέζι που παίχτηκε σλεμ ο Πολω-
νός, στη θέση της Ανατολής, έκανε ευ-
νοϊκή αντάμ για τον εκτελεστή, Γερμανό 
Gromoller, τον ^A. Όταν η Α συνέχισε 
καρό ο  Gromoller κέρδισε με το Ρήγα 
(έδιωξε πίκα από το μορ) και έπαιξε μικρή  
κούπα προς το KJ βλέποντας τη Ντάμα να 
πέφτει. Στη συνέχεια μάζεψε 4 γύρους 
ατού διώχνοντας πάλι πίκα από το μορ και 
έκανε το παίξιμο κλειδί, Ρήγα και Ντάμα 
σπαθί. 
Όταν είδε ότι τα σπαθιά στέκουν, προχώ-
ρησε στο πλάνο Β’ κάνοντας εμπάς πίκα, 
#Α και πίκα κοφτή. Τώρα η τελευταία 
πίκα είναι καλή και υπάρχει στο μορ το 
πολύτιμο κατέβασμα του &Α!
Στη συνάντηση Ιταλίας-Ισραήλ οι Ιταλοί 
ήταν αυτοί που έμειναν με ασφάλεια στις 
5$ και οι Ισραηλινοί αυτοί που πήγαν το 
σλεμ, 6$. Όμως ο Lauria στη θέση της 
Ανατολής έκανε την φοβερή αντάμ του 
&2! Ο εκτελεστής Herbst, δύσκολα μπορεί 
πλέον να φανταστεί  ότι το &10 της Δύ-
σης είναι σόλο. Ακόμα όμως και αν τρέχει 

Στην νικήτρια ομάδα της Γαλλίας στην κατηγορία 
γυναικών μετείχαν οι: Veronique BESSIS, Benedicte 
CRONIER, Catherine D’OVIDIO, Daniele GAVIARD, 
Joanna NEVE, Sylvie WILLARD, José DAMIANI 
(npc), Thomas BESSIS (προπονητής).

Στην νικήτρια ομάδα της Πολωνίας στην κατηγορία 
seniors μετείχαν οι: Julian KLUKOWSKI, Apolinary 
KOWALSKI, Krzysztof LASOCKI, Victor MARKOWICZ, 
Jacek ROMANSKI, Jerzy RUSSYAN, Wlodzimierz 
WALA (npc), Jozef POCHRON (προπονητής).
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5 κούπες και 5 σπαθιά χρειάζεται επιπλέον 
μια λεβέ, εκτός του #Α, για να βγάλει το 
σλεμ. Όταν λοιπόν  έπαιξε  ατού προς το 
KJ αποφάσισε να συνεχίσει με καρό από 
το μορ ώστε να κόψει, στην ανάγκη, ένα 
καρό στο μορ.  Παρότι μάντεψε και πέρα-
σε τον ^J από το χέρι του, ο Lauria πήρε 
με τον ^Α και έδωσε στον συμπαίκτη του 
τσάκα σπαθί. 
Εάν ο Ισραηλινός είχε βγάλει το σλεμ αυτό 
η ομάδα του θα κατακτούσε το πρωτά-
θλημα με 0,5VP διαφορά από την Ιταλία!
Και αν ο Γερμανός Gromoller δεν είχε 
βγάλει το σλεμ στην άλλη συνάντηση, η 
Πολωνία θα είχε περάσει, σε κάθε περί-
πτωση, στην πρώτη θέση!

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Όπεν
Η Εθνική ομάδα όπεν καθορίστηκε αρχικά 
ύστερα από αγώνες επιλογής 2010 από τα 
ζεύγη των Βασίλη Βρούστη-Τάκη Κωτσι-
όπουλου, Πέτρου Αγγελόπουλου-Τάσου 
Κουκουσέλη και Κώστα Αναστασιάδη-Γι-
ώργου Οικονομόπουλου, με 1ους επιλα-
χόντες τους Φίλιππο Καραμανλή-Μανώλη 
Πρωτονοτάριο. Τελικά οι τελευταίοι μετεί-
χαν κανονικά στην εθνική ομάδα καθώς 
οι Βρούστης-Κωτσιόπουλος αποφάσισαν 
να σταματήσουν τη συνεργασία τους σαν 
ζευγάρι και ζήτησαν από την Ομοσπονδία 
να εξαιρεθούν από την Εθνική ομάδα, μια 
και πίστευαν ότι δεν θα μπορούσαν να 
αποδώσουν ικανοποιητικά. Αρχηγός ορί-
στηκε ο Δημοσθένης Διονυσόπουλος. 
Η εμφάνιση της ομάδας μας στους αγώνες 
ήταν γενικά αποτυχημένη καθώς κατέλα-
βε την 15η θέση στον όμιλό της και 29η-

30η συνολικά μεταξύ 38 ομάδων. Οπωσ-
δήποτε 2 από τα μέλη της μετείχαν στους 
αγώνες αυτούς για πρώτη φορά ενώ οι 
υπόλοιποι για δεύτερη. Όμως από την 
ομάδα έλειπε εντελώς το ομαδικό πνεύμα 
αλλά και πολλά άλλα χαρακτηριστικά που 
είναι απαραίτητα για να επιπλεύσει σε 
τόσο σκληρούς αγώνες. 
Η ομάδα μας έκανε 7 νίκες και 11 ήττες 
συγκεντρώνοντας 255 VPs δηλαδή, χωρίς 
το bye, 13,22 VPs ανά αγώνα. 
Οι μεγαλύτερες ήττες της ήταν από Πολω-
νία, Ρουμανία, Σουηδία και Αυστρία (μο-
νοψήφια VPs) ενώ οι μόνες νίκες με 20 και 
άνω VPs ήταν εναντίον Λουξεμβούργου 
και Ουκρανίας. 

Γυναίκες
Η Εθνική ομάδα Γυναικών, αποτελούμενη 
από τα ζεύγη Βελαίτη Πολίνα – Μήτση 
Γεωργία, Κυριακίδου Αντωνία –Λαμπρι-
νού Σοφία και Κανελλοπούλου Δέσποινα 
–Οικονόμου Λιάνα με αρχηγό και προπο-
νητή τον Λ.Ζώτο, πάλεψε σκληρά σε όλη 
τη διάρκεια των αγώνων της Οστάνδης για 
μια διάκριση. Τελικά αυτό δεν το κατάφε-
ρε, μπόρεσε όμως να πάρει μια αξιοπρεπή 
θέση, ανώτερη ή στο πάνω όριο όλων των 
προβλέψεων. Πάνω απ΄ όλα ξέπλυνε την 
ντροπή των δυο προηγούμενων εμφανί-
σεών της σε Πανευρωπαϊκούς ομάδων και 
κατέλαβε την καλύτερη θέση στους αγώ-
νες αυτούς από το 1989. 
Τα χαρακτηριστικά της ομάδας –που 
δυστυχώς αντίστοιχο δεν υπήρχε στην 
όπεν– ήταν ομοιογένεια, αψεγάδιαστη 
συμπεριφορά μεταξύ των μελών της, 
τόσο κατά τη διάρκεια όσο και εκτός αγώ-
νων, πάθος και πίστη για τη νίκη. Η ομάδα 
είχε προετοιμαστεί καλά επί τετράμηνο 
και αξιοσημείωτο είναι ότι δεν εμφάνισε 
σημεία κόπωσης, όπως άλλες ομάδες μας 
στο παρελθόν αλλά αντίθετα η απόδοσή 
της βελτιωνόταν συνεχώς. 
Η ομάδα μας ξεκίνησε καλά την πρώ-
τη ημέρα των αγώνων οπισθοχώρησε 
όμως στη συνέχεια και μέχρι το μέσο των 
αγώνων η απόδοσή της ήταν μέτρια ενώ 
βρισκόταν γύρω στην 20η θέση της κατά-
ταξης. Από την συνάντηση με την Τουρ-
κία και μετά η ομάδα μας ανέβηκε τόσο 
σε απόδοση όσο και σε αποτελέσματα, 
βρισκόμενη συνεχώς γύρω στη μέση του 
βαθμολογικού πίνακα όπου και τερμάτι-

σε, 15η σε 28 ομάδες, συγκεντρώνοντας 
395 VPs και μέσο όρο ανά αγώνα 14,63 
VPs. Στην πορεία της σημείωσε 14 νίκες, 
μια ισοπαλία και 12 ήττες ενώ η απόδο-
σή της ήταν πολύ σταθερή έχοντας μέσο 
όρο 16,08 με τις ομάδες που πέρασε στη 
βαθμολογία και 13,29 με τις ομάδες που 
την πέρασαν. Εξάλλου απέφυγε τις βαρι-
ές ήττες, έχοντας μόνο τρεις και αυτές με 
ομάδες που την πέρασαν στη βαθμολογία, 
μια με 6-24 και δυο με 7-23. Εξίσου όμως 
δεν έκανε και μεγάλες νίκες, με εξαίρεση 
το θρίαμβο εναντίον της Τουρκίας με 25-
1(!) ενώ είχε και άλλες 3 νίκες με 20 VPs 
και άνω.
Μία θεώρηση της τελικής κατάταξης 
και των βαθμών που συγκέντρωσε κάθε 
χώρα δίνει το συμπέρασμα ότι η ομάδα θα 
μπορούσε να τερματίσει 1 με 2 θέσεις πιο 
ψηλά, το να μπει όμως στις 10-12 πρώτες 
που ήταν ο αισιόδοξος στόχος, ήταν εξαι-
ρετικά δύσκολο και ίσως απραγματοποίη-
το με τις σημερινές συνθήκες. Θα πρέπει 
να σημειωθεί εδώ ότι οι Πανευρωπαϊκοί 
αγώνες ομάδων Γυναικών είναι ένα από 
το πλέον ισχυρά και δύσκολα τουρνουά, 
εφόσον, αντίθετα με τον αγώνα όπεν, κάθε 
χώρα σχεδόν που στέλνει ομάδα Γυναικών 
το κάνει με προοπτική να διεκδικήσει 
κάποια διάκριση, αλλιώς δεν στέλνει. Με 
άλλα λόγια αν στο πρωτάθλημα Γυναικών 
συμμετείχαν 35-40 ομάδες η θέση που θα 
καταλαμβάναμε θα ήταν πάλι περίπου η 
ίδια.

Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Το Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων 
της Οστάνδης θα μείνει στην ιστορία σαν 
μια καλή διοργάνωση αν και όχι από τις 
κορυφαίες των αγώνων αυτών. Στην δι-
άρκεια του Πρωταθλήματος εορτάστηκε 
η 50ή επέτειος των αγώνων και δόθηκαν 
αναμνηστικά μετάλλια στους πρωταγω-
νιστές. Στη διοργάνωση των αγώνων με-
τείχαν οι Έλληνες Δ. Μπάλλας, Φ. Σκουλα-
ρίκης, Γ. Μεσθενέας και στο bulletin των 
αγώνων ο Γ. Χατζηδάκης. 
Χαρακτηριστικό των αγώνων ήταν ο πολύ 
μικρός αριθμός εφέσεων που υποβληθή-
καν, σαφώς μικρότερος από κάθε άλλη 
διοργάνωση Πανευρωπαϊκών ομάδων, 
τουλάχιστον τις τελευταίες δεκαετίες. Το 
νέο ραντεβού δόθηκε για το 2012, στη 
χώρα μας. 

Η εθνική ομάδα Γυναικών με την εθνική ομάδα 
όπεν της Κύπρου σε αναμνηστική φωτογραφία.

Πανευρωπαϊκό Πρωτάθληµα 
Οµάδων
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Ζεύγη όπεν

1 Ρούσσος Γ. -
Μαμιδάκη Λ. 60,08

2 Δελημπαλταδάκης Ν. -
Κοντομήτρος Κ. 58,32

3 Δοξιάδης Κ. -
Μπομπολάκης Σ. 58,01

4 Πολίτου Α. -
Κοτρωνάρου Α. 57,34

5 Διαλυνάς Α. -
Διαλυνάς Μ. 57,16

6 Παπαδάκης Ν. - 
Μαραγκουδάκης Ε. 56,71

Ζεύγη 1-9

1 Φουντουλάκη Μ. - 
Μαρκετάκης Γ. 57,98

2 Χαλκιαδάκης Ε. -
Τριχάκη Ρ. 57,41

3 Δριδάκης Ι. -
Κλάδος Σ. 55,89

4 Δασκαλάκη Μ. - 
Ακασιάδης Ι. 55,51

5 Αλυσανδράτου Ε. - 
Τσουκαλά Γ. 55,26

6 Γαλανοπούλου Α. - 
Παπαδόπουλος Α. 54,87

Ζεύγη 1-6

1 Μπενιουδάκης Μ. -
Φωτόπουλος Γ. 60,72

2 Πλούμπη Π. -
Τζιμπράγου Ζ. 55,03

3 Πααπαντίνοφ
Κράμερ Χοχ Μ. 51,83

4 Σκούρα Ν. -
Άστρας Δ. 51,37

5 Παχάκης Ν. -
Περυσινάκη Ε. 51,00

6 Μήλια Φ. -
Πρωτόπαπα Φ. 50,61

   

1-16

1

Διαμαντίδης Ν.

100,00
Μιχαλόπουλος Μ.
Ρούσσος Γ.
Μαμιδάκη Λ.

2

Βελαίτη Π.

86,00
Τσιρίκου Λ.
Δασκαλάκης Μ.
Παπαχατζής Ν.

3

Καπελώνης Π.

80,00
Μαμαλάκης Γ.
Αντουράκης Η.
Εφεντάκης Ν.

1-9

1

Κατριτζιδάκης Κ.

108,00
Μουτάφη Β .
Φουντουλάκη Μ.
Μαρκετάκης Γ.

2

Χαδούλη Μ.

80,00
Χατζιώτη Α.
Σκούρα Ν.
Άστρας Δ.

3

Τσαμουσόπουλος Η.

79,00
Τσαμουσοπούλου Β.
Ιορδάνογλου Α.
Ιορδάνογλου Ε.

1-6

1

Τζινάκης Ε.

96,00
Κασκαμπά Κ.
Αλυσανδράτου Ε.
Τσουκαλά Γ.

2

Μαθιουλάκης Α.

96,00
Παπαδάκης Μ.
Αντωνάκης Δ.
Λαγκουβάρδος Ι.
Τζαγκαράκης Γ.

3

Μαχαιριανάκη Φ.

80,00
Ραζή Ν.
Παπακωνσταντίνου Αι.
Χατζηκόκκινου Κ.

Οι πρώτοι νικητές στους αγώνες:Γιορτή 
Μπριτζ 
στις
ΒουκολιέςΒουκολιές
ΧανίωνΧανίων

Α’ νίκη Ομάδες 1-9 Α΄νίκη 1-6

Από τα σπουδαιότερα γεγονότα στο 
χώρο του Μπριτζ που έγιναν το φε-

τινό καλοκαίρι ήταν το Φεστιβάλ-γιορ-
τή που έγινε στις Βουκολιές Χανίων, με 
μεγάλη συμμετοχή από όλη την Ελλάδα 
και πρωτόγνωρη τηλεοπτική κάλυψη. 
Παραθέτουμε τη σχετική ανακοίνωση 
του διοργανωτή, Ομίλου Αγωνιστικού 
Μπριτζ Χανίων. Από 2 έως 6 Ιουνίου 
πραγματοποιήθηκε στις Βουκολιές Χανίων 
η πρώτη υπαίθρια Πανελλήνια γιορτή μπρι-
τζ. Οι διοργανωτές δεν είχαν αφήσει τίποτα 
στην τύχη. Από το μπουφέ  καλωσορίσμα-
τος, μέχρι το πλούσιο τραπέζι το Σάββατο 
το βράδυ, το περιβάλλον, την φιλοξενία και 
τα έπαθλα των νικητών ήταν όλα άψογα, 
φροντισμένα με μεράκι. Όσον αφορά στο 
αγωνιστικό κομμάτι  η συμμετοχή ήταν 
με γάλη (136 αθλητές) με πολλά δυνατά 
ζευ γάρια από όλη την Ελλάδα σε όλες τις 
κατη γορίες, τόσο στους αγώνες ομάδων 
όσο και στους αγώνες ζευγών. Ευχαρι-
στούμε θερμά όλους όσους βοήθησαν για 
την ομαλή διεξαγωγή, τους χορηγούς, την 
Ε.Ο.Μ. και φυσικά  εσάς που μας τιμήσατε 
με την παρουσία σας. Ελπίζουμε ότι και του 
χρόνου θα σας έχουμε κοντά μας. 

Το Δ.Σ του ΟΑΜΧΝ

Α’ νίκη 1-9 Α’ νίκη Ομάδες 1-6Α’ νίκη Ομάδες Όπεν
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  Ψυχίκ
Σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανονισμούς 
(ΔΚΑΜ), ένας παίκτης μπορεί να παρεκ-
κλίνει από τις δηλωμένες συμφωνίες του 
άξονά του, πάντοτε όμως υπό την προϋπό-
θεση ότι ο συμπαίκτης του δεν έχει κανένα 
λόγο παραπάνω από τους αντιπάλους να 
αντιληφθεί την παρέκκλιση. Εάν οι πα-
ρεκκλίσεις επαναλαμβάνονται, συνιστούν 
έμμεση συμφωνία, δηλαδή σύμβαση, και 
πρέπει να αναγγέλονται κανονικά στους 
αντιπάλους όπως γίνεται και με τις συμβά-
σεις. Στην Ελλάδα: 
1. Ορίζεται ως “Άνοιγμα ψυχίκ 1 σε χρώ-
μα” σε 1η ή 2η ή 4η θέση το άνοιγμα κατά 
το οποίο το άθροισμα των μηκών των δύο 
μακρύτερων χρωμάτων του χεριού, συν το 
άθροισμα των πόντων από ονέρ όλου του 
χεριού είναι μικρότερο από 18 (κανόνας 
των 18). Επίσης ορίζεται ως “Άνοιγμα ψυ-
χίκ 1ΧΑ”, σε οποιαδήποτε θέση, το άνοιγμα 
που δεν έχει τουλάχιστον 10 πόντους από 
ονέρ και ομαλή κατανομή. Αγορές ψυχίκ 
επιτρέπονται κατά τις διατάξεις του Νόμου 
40Γ του ΔΚΑΜ/07 και εφ’ όσον βεβαίως 
από την όλη εξέλιξη της αγοράς αποδει-
κνύεται ότι εξ ίσου θα μπορούσε να εξα-
πατηθεί και ο συμπαίκτης του δηλώσαντος 

ψυχίκ. Η χρήση αγοράς ψυχίκ στην οποία 
πιθανόν ο συμπαίκτης του δηλώσαντος 
ψυχίκ να “απέφυγε” να κάνει τη φυσιολο-
γική του δήλωση πρέπει να αναφέρεται 
στο Διαιτητή, ο οποίος με τη σειρά του θα 
ειδοποιήσει τον διοργανωτή επί τούτου.
2. Ψυχίκ σε συμβατικές αγορές φόρσινγκ 
(συμπεριλαμβανομένων και των ανοιγμά-
των) απαγορεύονται.
3. Ο διοργανωτής αγώνων ζευγών σε 
εβδομαδιαίους αγώνες Σωματείων 5ης 
και 6ης βαθμίδας μπορεί με προκήρυξη να 
απαγορεύσει τελείως τα παραπάνω περι-
γραφέντα ανοίγματα ψυχίκ. Σε περίπτω-
ση παραβιάσεως του περιορισμού αυτού 
και εφ’ όσον κληθεί ο Διαιτητής πριν από 
τη λήξη του γύρου, αν ο αναίτιος άξονας 
ωφεληθεί το σκορ παραμένει, ενώ αν ο 
αναίτιος άξονας ζημιωθεί, τότε ο Διαιτη-
τής επιδικάζει επανορθωτική βαθμολογία 
60% του τοπ για τον αναίτιο άξονα και 
20% του τοπ για τον υπαίτιο άξονα.

Μεταβολές στο ρυθμό 
ή στον τρόπο παιξίματος
Ο ευγενής και νομοταγής παίκτης πρέπει 
να καταβάλλει προσπάθεια να διατηρεί 
έναν σταθερό και αμετάβλητο τρόπο παι-

ξίματος. Βέβαια, η μεταβολή του ρυθμού 
ή του τρόπου δεν συνιστά κατ’ ανάγκη 
παραβίαση των Κανονισμών. Πολλές φο-
ρές όμως, έστω και χωρίς ο παίκτης να το 
θέλει, μπορεί μια μεταβολή στον ρυθμό ή 
στον τρόπο του να αποβεί προς όφελος ή 
ζημιά οποιουδήποτε παίκτη (συμπαίκτη 
ή αντίπαλου). Τέτοιες μεταβολές είναι π.χ. 
σχόλια, ερωτήσεις, χειρονομίες, δισταγ-
μοί, βιασύνες και γενικά διάφορες επι-
τηδεύσεις που δεν έχουν καμία σχέση με 
αυτό καθ’ εαυτό το παιχνίδι (π.χ. να διστά-
σει πριν παίξει ένα σόλο). Ο συμπαίκτης 
ενός παίκτη που μετέβαλε το ρυθμό ή τον 
τρόπο παιξίματός του δεν πρέπει να εξάγει 
κανένα συμπέρασμα που να έχει σχέση με 
την μεταβολή. Εάν το κάνει και αποδειχθεί 
ότι το έκανε εν γνώσει του, ο διαιτητής, 
εκτός της τυχόν επανορθώσεως, μπορεί 
και να καταλογίσει ποινή. Ο αντίπαλος ενός 
παίκτη που μετέβαλε το ρυθμό ή τον τρό-
πο παιξίματός του είναι νόμιμο να εξάγει 
συμπεράσματα εξ αιτίας της μεταβολής, 
πλην όμως αυτό πρέπει να το κάνει με δική 
του ευθύνη.  Ιδιαίτερα σοβαρή παραβίαση 
είναι όταν ένας παίκτης μεταβάλλει τον 
ρυθμό ή τον τρόπο του παραπλανητικά, με 
πρόθεση να εξαπατήσει τον αντίπαλο.

Θέματα κανονισμών Γιάννης Μηλιτσόπουλος
ε θ ν ι κ ό ς  Δ ι α ι τ η τ ή ς  Ε Ο Μ

Εξασκηθείτε στην αγορά Λουκάς Ζώτος

ROMAN KEY CARD BLACKWOOD (5)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ RKCB ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑ-
ΡΕΜΒΟΛΗ Παρακάτω αναπτύσσεται η 
απά ντηση DOPI, η ονομασία της οποίας 
προ έρχεται από τα 2 πρώτα βήματα: Double 
= 0, Pass = 1. Το ζευγάρι όμως μπορεί να 
παίζει και PODI, δηλαδή αντεστραμμένες τις 
2 πρώτες απαντήσεις. Ανάλογες είναι και οι 
απαντήσεις σε περίπτωση κοντρ αντί παρεμ-
βολής; ROPI (Redouble = 0, Pass = 1) ή RIPO. 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 5 
(ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ DOPI)
Κοντρ = 0 ( ή σιρκόντρ = 0 εάν ο αντίπαλος 
κόντραρε τα 4ΧΑ)
Πάσο = 1
1ο βήμα = 2 χωρίς την Ντάμα
2ο βήμα = 2 με την Ντάμα
3ο βήμα = 3 χωρίς την Ντάμα

4ο βήμα = 3 με την Ντάμα  
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ 
ΤΗΣ ΝΤΑΜΑΣ ΑΤΟΥ
Κοντρ (σιρκόντρ) = δεν την έχει
Πάσο = την έχει
Άλλο χρώμα = την έχει με τον Ρήγα εκεί 
ΠΟΤΕ ΤΟ 4ΧΑ ΕΙΝΑΙ RCKB; O κανόνας που 
προτείνεται είναι ο εξής: Όταν έχει δοθεί φιτ, 
αμέσως ή εμμέσως, η ερώτηση άσων είναι 
πάντα RCKB. Όταν δεν μπορούσε να δοθεί 
φιτ κάτω από την μανς αμέσως ή εμμέσως, 
τότε η ερώτηση άσων είναι RCKB με ατού το 
τελευταίο χρώμα του απαντώντα, εφόσον 
αυτό είναι πραγματικό χρώμα.
ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟ 
4ΧΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΩΝ
Ο τελευταίος ορισμός της προηγούμενης 

παραγράφου βοηθάει πολύ για να διαχωρί-
σουμε πότε το 4ΧΑ δεν είναι ερώτηση RCKB 
ή Άσων γενικά. Έτσι: ■ Ανέβασμα στα ΧΑ, 
εφόσον ακόμη δεν έχει πιστοποιηθεί φιτ, εί-
ναι πάντα ποσοτικό. ■ Αμέσως μετά από 4ο 
χρώμα (δεν έχει βρεθεί φιτ), άλμα στα 4ΧΑ 
είναι ποσοτικό.
Άλλες συνηθισμένες περιπτώσεις που το 
4ΧΑ δεν είναι ερώτηση Άσων: ■ Μετά απά-
ντηση σε Stayman ή transfer στο επίπεδο 2 
ή 3, άμεση αγορά 4ΧΑ είναι ποσοτική. ■ Ο 
ανοίξας ΧΑ, εφόσον δεν έχει πιστοποιηθεί 
φιτ σε μαζέρ, δεν ρωτάει ποτέ άσους. Αγορά 
4ΧΑ εκ μέρους του, εφόσον η αγορά βρίσκε-
ται στο επίπεδο 4 – είναι για να τα παίξει.

Η  σ υ ν έ χ ε ι α  σ τ η  σ ε λ ί δ α  1 8

[ σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι ]
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59
Άμυνα για

Γιώργος Ρούσσος

«Be there» είναι μια βασική διδαχή για μπριτζ υψηλού επιπέδου. «Να 
είσαι εκεί», να αρπάξεις το τοπ που περ νάει από μπροστά σου ή να δια-
βλέψεις και να αποφύγεις το ζερό που σου έρχεται. Το σημερινό άρθρο, 
αρκετά τροποποιημένο, είναι εμπνευσμένο από μια άμυνα του Cantar 
που δημοσιεύτηκε στο Βridge World του Ιανουαρίου και μου κίνησε το 
ενδιαφέρον γιατί είναι χαρακτηριστικό το πόσο μακριά πρέπει να βλέπει 
ο αμυνόμενος.

Σαν Δύση, πρώτη εναντίον δεύτερης, κρα-
τώντας: #864, $KJ10, ^983, &A943, 
βλέπεις την Ανατολή να πασάρει και τον 
Νότο να ανοίγει με 1$. Πάσο βέβαια εσύ 
αλλά στις 2$ του Βορρά ο σύντροφος 
βγαίνει από τον τάφο του και κοντράρει. 
4$ ο ανοίξας και βεβαίως νομίζεις πως 
ήρθαν τα Χριστούγεννα και κοντράρεις.

 
 

Επιτίθεσαι με το #6 και κατεβαίνει ο μορ.

Ο σύντροφος σκεπάζει την Q του μορ με 
τον Κ, ο εκτελεστής κερδίζει την λεβέ με 
τον Α και παίζει Α και Κ^. Κάνε άμυνα.

Έδωσες το ^3 αδιάφορα στην πρώτη 
μπάζα καρό ή στο μεν πρώτο καρό το 9 
για να δώσεις μέτρημα και στο δεύτερο 
φυσιολογικά αλλά απρόσεκτα το 3; Σκέ-
πασε το άρθρο και βρες γιατί τον έβγαλες 
αποχωριζόμενος το φοβερό τριάρι. 
Ας δούμε την άμυνα. Αν ο εκτελεστής έχει 
σπαθί το συμβόλαιο θα πέσει και άδικα 
ζορίζεσαι. 
Ξεκινάς λοιπόν ότι είναι σικάν σπαθί με κα-
τανομή: #Axx, $AQxxxx, ^AKxx, &– , 
κάτι που ταιριάζει και με το ξύπνημα του 
συντρόφου, να κρατάει δηλαδή: #KJ10x, 
$x, ^Qxxxx, &Kxx. Το #10 προφα-
νώς βρίσκεται στα χέρια του συντρόφου. 
Όμως υποχρεωτικές προϋποθέσεις είναι 
και ο #J και η ^Q και μάλιστα 5φυλλη να 
κρατιούνται από τον σύντροφο αλλιώς το 
συμβόλαιο είναι βγαλμένο. 
Με αυτές τις σκέψεις μετράς ο εκτελεστής 
να κάνει 4 μπάζες ατού στο χέρι του, 4^ 
με τις δυο κοφτές στον μορ και τον #Α, 
σύνολο 9 μπάζες. 
Δεν πρέπει να κάνει τρίτη κοφτή στον μορ, 
στην προκείμενη περίπτωση πίκα. Για να 
γίνει αυτό χωρίς να χάσεις απ’ ατού πρέπει 
ο σύντροφος να πιάσει χέρι για να γυρίσει 
κούπα.
Ποιος κρατάει το χαρτί κλειδί ^10;
Τα τέσσερα χέρια ήταν:

πρωταθλητές

Κράτησες λοιπόν το ^8; Ο εκτελεστής 
στον Κ διώχνει πίκα και στο ^2 στην 4η 
μπάζα σκεπάζεις με το 8, δεν κόβει αλλά 
διώχνει και δεύτερη πίκα. 
Τώρα ο σύντροφος δεν θα πιάσει ποτέ και 
αν δεν γυρίσεις εσύ ατού ή δεν ανέβει ο 
σύντροφος το 8άρι σου, χαρίζοντας στον 
εκτελεστή το 10άρι του, θα φάτε και την 
άνω με end play στα ατού.

Ανατολή Nότος Δύση Βορράς
Π 1$ Π 2$

Χ 4$ x Όλοι πάσο

# Q75
$ 982
^ J
& QJ10876

# 864
$ KJ10
^ 983
& A943

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# Q75
$ 982
^ J
& QJ10876

# 864
$ KJ10
^ 983
& A943

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# KJ102
$ 4
^ Q7654
& K52

# A93
$ AQ7653
^ AK102
& −
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Στην προσπάθειά τους να προστατεύ-
σουν τα ατού τους, οι αμυνόμενοι 

συχνά προσποιούνται ότι έχουν κάποιο 
σόλο, ώστε ο εκτελεστής α) να μην εκτε-
λέσει παιχνίδι ασφαλείας στα ατού ή β) να 
μην κάνει εμπάσα στα ατού, φοβούμενος 
και στις δύο περιπτώσεις ότι, αν πιάσει 
χέρι ο ένας αμυνόμενος, θα δώσει τσάκα 
στον συμπαίκτη του.

Ο Νότος εκτελεί τέσσερεις πίκες, έχοντας 
δείξει τετράφυλλο στα ατού και έχοντας 
δώσει φιτ στα σπαθιά του Βορρά σε κά-
ποια φάση της αγοράς και η Δύση βγαίνει 
το δέκα κούπα στην παρεμβολή της Ανα-
τολής. Έχοντας εισπράξει τον ρήγα και τον 
άσσο κούπα, η Ανατολή σκέφτεται ότι, αν 
η Δύση έχει τον βαλέ πίκα, το συμβόλαιο 
μπαίνει μέσα, αφού αναγκαστικά ο εκτε-
λεστής θα δώσει και τον ρήγα σπαθί. Αν 
όμως ο εκτελεστής έχει AJ στα ατού και 
κάνει λογικά την εμπάσα της ντάμας, θα 
βγάλει το συμβόλαιό του δίνοντας μόνο 
τον ρήγα σπαθί. Ο μόνος τρόπος να μπει 
μέσα το συμβόλαιο είναι να γυρίσει η 
Ανατολή το οκτώ (!) σπαθί (ο ρήγας δεν 
χάνεται σε καμία περίπτωση), δίνοντας 
την εντύπωση ότι έχει σόλο. Ο εκτελεστής 
μπορεί να φοβηθεί ότι, αν κάνει εμπάσα 
και πιάσει χέρι με ντάμα δίφυλλη ατού η 

Υποχρεωτικά και μη
falsecarding Γιώργος Κλείτσας

[email: llurk@hol.gr]

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

Δύση, θα δώσει τσάκα στην Ανατολή και 
να αποφασίσει να παίξει άσσο ρήγα ατού 
στο κεφάλι, ελπίζοντας είτε να πέσει η 
ντάμα, είτε να περνάει η εμπάσα σπαθί.

Μετά από άνοιγμα ένα χωρίς ατού, ο 
Νότος εκτελεί (με τράνσφερ) τέσσερεις 
πίκες και η Δύση εισπράττει άσσο και 
ρήγα καρό στην αντάμ. Βλέποντας ότι ο 
Νότος, ο οποίος πρέπει να έχει βάσει της 
αγοράς του τον άσσο πίκα, μπορεί να κά-
νει παιχνίδι ασφαλείας στα ατού (άσσο και 
στη συνέχεια μικρό προς το δέκα), γυρίζει 
το πέντε σπαθί, προσπαθώντας να δώσει 
την εντύπωση ότι είναι σόλο. Αν ο Νότος 
πανικοβληθεί και παίξει άσσο ρήγα ατού, 
ακόμη ένα φαινομενικά τραβηχτό χέρι θα 
έχει μπει μέσα. 
Τo falsecarding του υποθετικού σόλο 
μπορεί να γίνει και στην αντάμ από τον 
συμπαίκτη του ανταμάροντος. Στην περί-
πτωση αυτή το φύλλο που “πέφτει” είναι 
συνήθως η ντάμα. Ας δούμε δύο σχετικά 
παραδείγματα:

Ο Νότος εκτελεί έξι πίκες και η Δύση βγαί-
νει το δέκα σπαθί. Ο εκτελεστής βάζει τον 
άσσο και η Ανατολή “ρίχνει” την ντάμα, 
δίνοντας την ευκαιρία στον εκτελεστή 
να αποκλίνει από τον θεωρητικά σωστό 
τρόπο εκτέλεσης που είναι η εμπάσα της 
ντάμας πίκα (μάλιστα ο Νότος έχει το 
περιθώριο να τραβήξει πρώτα τον άσσο 
ατού, για την περίπτωση να είναι η ντάμα 
ξερή στην Δύση και στην συνέχεια να πάει 
στον μορ με τον άσσο κούπα για την εμπά-
σα στα ατού). Αν ο Νότος πιστέψει ότι η 
ντάμα σπαθί είναι ξερή και παίξει άσσο και 
ρήγα ατού, προφανώς δεν θα έχει τρόπο 
στη συνέχεια να αποφύγει να δώσει δύο 
λεβέ στα ατού. 

# K10752
$ J2
^ Q8
& KQ32

# QJ96
$ Q94
^ AK32
& 54

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 3
$ 107653
^ 7654
& 876

# A84
$ AK8
^ J109
& AJ109

# AK
$ AKJ106
^ Q6543
& 2

# 109876
$ 987
^ −
& Q8654

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 432
$ Q32
^ KJ2
& K1097

# QJ5
$ 54
^ A10987
& AJ3

# Κ765
$ 32
^ KQ5
& AQJ2

# 104
$ 10976
^ 109432
& 65

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Q32
$ AKJ84
^ 76
& K83

# AJ98
$ Q5
^ AJ8
& 10974

# 32
$ AJ1098
^ J3
& AKJ7

# 4
$ 5432
^ 10875
& 10985

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Q1086
$ 76
^ Q9642
& Q6

# AKJ975
$ KQ
^ AK
& 432
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Ο Βορράς άνοιξε μια κούπα και ο Νότος 
κατέληξε να παίζει έξι καρά, έχοντας αρ-
νηθεί τρίφυλλο φιτ στις κούπες. Η Δύση 
βγήκε το εννέα κούπα, ο εκτελεστής έβαλε 
τον άσσο και η Ανατολή έχασε την ευκαιρία 
για ένα εντυπωσιακό falsecard βάζοντας 
το τρία. Τώρα ο εκτελεστής μπορεί χωρίς 
να ανησυχεί ιδιαίτερα, να εφαρμόσει ένα 
κλασικό παιχνίδι ασφαλείας στα ατού: Μι-
κρό καρό από τον μορ και σκέπασμα του 
φύλλου της Ανατολής (στην προκειμένη 
περίπτωση του δύο ) με το επτά (αν αυτό 
έχανε, σε άλλη διάταξη των φύλλων της 
άμυνας, το τελευταίο ατού της άμυνας θα 
έπεφτε παίζοντας τον άσσο καρό). Η Ανα-
τολή έπρεπε στην πρώτη λεβέ να αφήσει 
να πέσει ήρεμα η ντάμα – σαν να ήταν 
ξερή. Είναι πολύ απίθανο νε έχει τρίφυλλο 
κούπα ο Νότος και να μην το έδειξε στην 
διάρκεια της αγοράς, επομένως η ντάμα 
κούπα δεν έχει αμυντική αξία. Αν η Ανα-
τολή έπαιζε σωστά, δεν θα μπορούσε κα-
νείς να κατηγορήσει εύκολα τον Νότο, αν, 
φοβούμενος την τσάκα κούπα, ξεκινούσε 
με τον άσσο καρό [χάνει μόνο όταν τα τρία 
ατού που λείπουν είναι στα δεξιά του]. 
Στην επόμενη διανομή η άμυνα υιοθετεί 
την αντίθετη πολιτική: Αντί να απειλήσει 
τον εκτελεστή με πιθανή τσάκα, προσπα-
θεί να τον καθησυχάσει ότι δεν υπάρχει 
τέτοιο ενδεχόμενο. 
 

Ο Νότος εκτελεί τέσσερεις πίκες μετά από 
άνοιγμα ένα χωρίς ατού και Stayman. 
Αντάμ το δέκα καρό, το οποίο παίρνει με 
τον άσσο ο εκτελεστής και παίζει το δέκα 
πίκα για τον ρήγα της Ανατολής. Η Ανα-
τολή γυρίζει το πέντε σπαθί, στο οποίο 
ο Νότος βάζει το βαλέ. Για να μπει μέσα 
το συμβόλαιο η άμυνα θα χρειαστεί μία 
λεβέ από κούπα (η Δύση πρέπει να την 
θεωρήσει δεδομένη) και άλλη μία, η οποία 

# AJ65
$ J54
^ KQJ87
& 7

# 94
$ 32
^ 109
& AQ98432

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# K32
$ A10876
^ 5432
& 5

# Q1087
$ KQ9
^ A6
& KJ106

# QJ105
$ 72
^ AKJ7
& KQ10

# K
$ AKQJ108
^ 654
& A32

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 432
$ 93
^ 32
& J97654

# A9876
$ 654
^ Q1098
& 8

μπορεί να προέλθει από τσάκα σπαθί. Το 
πλεονέκτημα της άμυνας έγκειται στο ότι 
ο εκτελεστής δεν γνωρίζει ότι το πέντε 
σπαθί είναι σόλο, κάτι που εύκολα κατα-
λαβαίνει η Δύση από τα φύλλα της και την 
αγορά. Βλέποντας τα πράγματα από την 
οπτική γωνία της Δύσης, αν κερδίσει τον 
βαλέ σπαθί με την ντάμα και συνεχίσει με 
μικρό σπαθί, ο Νότος πιθανότατα θα κόψει 
στον μορ και μάλιστα με μεγάλο ατού, κά-
νοντας ταυτόχρονα ντεμπλόκο• ακόμα και 
με μικρό ατού αν κόψει, ίσως η Ανατολή να 
μην έχει μεγαλύτερο. Για να μεγιστοποιή-
σει την πιθανότητα κοψίματος, η Δύση 
πρέπει να κερδίσει τον βαλέ σπαθί με τον 
άσσο (!) και να συνεχίσει με μικρό σπαθί - 
τώρα ο Νότος δεν έχει λόγο να υποψιαστεί 
την κατανομή στα σπαθιά και πιθανότατα 
θα ξελιμάρει μπαίνοντας μέσα. Στην επό-
μενη διανομή ο αμυνόμενος προσπαθεί να 
προστατεύσει τον ρήγα ξερό ατού.

Ο Νότος εκτελεί τέσσερεις πίκες και η Δύση 
βγαίνει τον άσσο κούπα, στον οποίο η Ανα-
τολή βάζει το εννέα, προφανώς δίφυλλο ή 
σόλο. Η Δύση παρατηρεί ότι, αν συνεχίσει 
με τον ρήγα κούπα και τρίτη κούπα, η Ανα-
τολή δεν θα μπορέσει να σιρκουπάρει το 
μεγάλο ονέρ του μορ, με το οποίο θα κόψει 
ο εκτελεστής, και κατ’ αυτόν τον τρόπο θα 
αποκαλυφθεί ότι ο ρήγας ατού είναι στην 
Δύση: Ο Νότος τότε θα παίξει τον άσσο 
πίκα στο κεφάλι, ελπίζοντας να είναι ξερός 
(όπως και είναι). Μια πολύ καλύτερη άμυνα 
είναι να παίξει καρό η Δύση στην δεύτερη 
λεβέ και τότε ο Νότος, μην έχοντας σαφή 
ένδειξη για την θέση του ρήγα ατού, είναι 
πιθανό να κάνει την εμπάσα• μόνο τότε θα 
εισπράξει η Δύση (μετά τον ρήγα πίκα) την 
δεύτερη κούπα και τον άσσο σπαθί και το 
συμβόλαιο θα μπει μέσα. 
Όταν ξέρουμε ότι τα ατού είναι μοιρασμένα 

άσχημα για τον εκτελεστή προτού το μάθει 
ο ίδιος, είναι συνήθως καλή ιδέα να επιτε-
θούμε σε μία από τις επιλογές (options) 
του εκτελεστή, ακόμα και στην αντάμ. 
Στην τελευταία μας διανομή η αγορά πήγε 
(με τους αμυνόμενους σιωπηλούς) μία 
κούπα (Βορράς), μία πίκα (Νότος), τρία 
καρά (Βορράς), τρείς πίκες (Νότος), τέσ-
σερεις πίκες (Βορράς), έξι πίκες (Νότος), 
που ήταν και το τελικό συμβόλαιο. Η Δύση 
στην αντάμ, κρατάει: #J1087 $K84 ^8 
&QJ432. Μετά την ισχυρή επαναδήλωση 
με πήδημα του Βορρά, θεωρεί ότι ο ρήγας 
κούπα είναι μάλλον καταδικασμένος και 
έχοντας μια έκπληξη για τον εκτελεστή 
στα ατού, δοκιμάζει να τον βάλει σε δί-
λημμα στην αντάμ, βγαίνοντας το οκτώ 
κούπα. Όλη η διανομή:

Ο εκτελεστής φοβούμενος ότι το οκτώ 
κούπα μπορεί αν είναι σόλο, παίρνει τον 
άσσο κούπα, κόβει ένα σπαθί στον μορ, 
ντεμπλοκάρει τον άσσο πίκα, έρχεται στο 
χέρι του με την ντάμα καρό και στον δεύ-
τερο γύρο ατού μαθαίνει τα άσχημα νέα. 
Αφού τραβήξει και άλλον ένα γύρο ατού, 
δοκιμάζει μήπως περνάει ο δεύτερος γύ-
ρος καρό ώστε στον τρίτο να ξελιμάρει την 
χανόμενη κούπα του χεριού του – δυστυ-
χώς όμως γι’ αυτόν η Δύση κόβει το δεύ-
τερο καρό και το χέρι μπαίνει μέσα. Αν η 
Δύση δεν είχε βγει κούπα αλλά κάτι άλλο, 
σπαθί για παράδειγμα, ο Νότος θα έβγαζε 
άνετα το συμβόλαιό του, χωρίς μάλιστα να 
χρειαστεί καν την εμπάσα κούπα – αρκεί 
να έκοβε ένα σπαθί στον μορ, να ντεμπλό-
καρε τον άσσο ατού, να ερχόταν στο χέρι 
του με την ντάμα καρό και, μόλις ανακάλυ-
πτε την κακή κατανομή στα ατού, απλά να 
έδινε το τέταρτο ατού στην Δύση. Έτσι, θα 
μπορούσε να ξελιμάρει την χανόμενη κού-
πα του χεριού του στο τρίτο καρό του μορ.

# A2
$ AQJ109
^ AK1072
& 8

# J1087
$ K84
^ 8
& QJ432

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 3
$ 765
^ J9543
& 10765

# ΚQ9654
$ 32
^ Q6
& AK9
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Καλλιτεχνικό

Όλοι στην πρώτη, μοίρασε ο Νότος.
  

Αντάμ το ^7
Ο Νότος οβερμπίνταρε για τα καλά, φτάνο-
ντας στα 3ΧΑ με μόλις 20 πόντους συνολικά 
στον άξονα! Όμως λόγω της «σατανικής» 
κατανομής των ονέρ στα μαύρα χρώματα 
το συμβόλαιο κάθε άλλο παρά καταδικα-
σμένο είναι. Ο εκτελεστής θα κάνει ducking 
το πρώτο καρό, αφήνοντας την Ανατολή 
να κερδίσει με το 10, εμποδίζοντας έτσι να 
μετραριστεί το χρώμα. Στη συνέχεια τίπο-
τε δεν φαίνεται να τον εμποδίζει να κάνει 
από 3 λεβέ σε πίκες και σπαθιά, 2 λεβέ στις 
κούπες και μια στα καρά, σύνολο 9 και το 
συμβόλαιό του κοντρέ. Είναι όμως έτσι; 
Μπορείτε να βρείτε άμυνα;

ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Το πρόβλημα ήταν της θεματικής ενότη-
τας «Εκτέλεση ή Αμυνα;». Βλέποντας και 
τα 4 χέρια, αλλά και την αντάμ, έπρεπε 
διαλέξτε αν προτιμούσατε να είστε στην 
άμυνα ή στην εκτέλεση δικαιολογώντας 
την επιλογή σας. 
Συμβόλαιο: 6&  κοντρέ 

Στην παρακάτω διανομή είστε 
στη θέση της άμυνας και κα-

λείστε, χρησιμοποιώντας όλη 
σας την τεχνική, να ρίξετε το 
συμβόλαιο των αντιπάλων.

# Q432
$ K105432
^ 432
& –

# –
$ AQJ9876
^ KJ10987
& –

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# J1098765
$ –
^ –
& 876543

# AK
$ –
^ AQ65
& AKQJ1092

   

 

Αντάμ: ο $Α 
Εκ πρώτης όψης φαίνεται ότι η εκτέλεση 
κερδίζει. Η Ανατολή διώχνει πίκα στην 
πρώτη λεβέ και ο Νότος κόβει με μεγά-
λο ατού. Στη συνέχεια παίζει #ΑΚ και 6 

Δύση Βορράς Ανατολή Nότος
1$ πάσο 1# 5&
5^ πάσο 5# 6&
πάσο πάσο κοντρ όλοι πάσο

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 4 ]

Δύση Ανατολή Απάντηση

1. 1#
4ΧΑ

4&* RCKB. Με το σπλίντερ υπονοείται το φιτ.

*σπλίντερ 
2. 1&

1ΧΑ
1#
4ΧΑ

Ποσοτικό. Ο ανοίξας έχει δείξει 12-14 π. Άρα ο απαντών πρέπει να έχει 19-20 
π. ομαλής κατανομής.

3. 1ΧΑ
2#

2&
4ΧΑ

Ποσοτικό.  Εάν ο απαντών έχει 4φυλλο φιτ πίκα πρέπει να δώσει πρώτα το 
φιτ με φόρσινγκ αγορά και μετά να προχωρήσει αν θέλει σε RCKB.

4. 1ΧΑ
4$

4^
4ΧΑ

RCKB. Με το τράνσφερ στο επίπεδο 4 ο απαντών δείχνει 6φυλλο χρώμα άρα 
το φιτ στο μαζέρ είναι δεδομένο.

5. 1XA
3$

2^
4ΧΑ

RCKB. Με την υπεραποδοχή το φιτ στο μαζέρ είναι δεδομένο.

6. 1#
2$
4ΧΑ

2^
3&*

Ποσοτικό. Δεν έχει βρεθεί φιτ. Ο ανοίξας πρέπει να έχει περίπου 16-19 π. με 
5-4 στα μαζέρ και κράτημα σπαθί.

*τέταρτο χρώμα
7. 1ΧΑ

3ΧΑ
4ΧΑ

3&*
4&

Να παίξει. Μίνιμουμ ΧΑ χωρίς φιτ, χαμηλά κρατήματα στα άλλα χρώματα. 
Γενικά, άρνηση σλεμ. Αν ο απαντών είναι τόσο δυνατός για να πάει έτσι και 
αλλιώς σλεμ θα έπρεπε να ξεκινήσει με Gerber.

*φόρσινγκ, 6φυλλο
8. 3# 4ΧΑ RCKB. Δεν υπάρχει χώρος για φόρσινγκ αγορά με φιτ. Αντίθετα αν το άνοιγμα 

ήταν 2  weak το άμεσο 4ΧΑ είναι απλή ερώτηση Άσων (με 4 Άσους). Για  RCKB 
ο απαντών περνάει πρώτα από 2ΧΑ οπότε υπονοείται φιτ στο χρώμα.

γύρους ατού, δίνοντας τελικά χέρι στην 
Ανατολή με το &2. Έχοντας μείνει μόνο με 
πίκες, η τελευταία, στέλνει υποχρεωτικά 
τον εκτελεστή στο μορ (ο Νότος διώχνει 
από το χέρι του μικρό καρό) όπου κερδίζει 
η #Q. Στη λεβέ αυτή όμως η Δύση είναι 
σκουίζ. Έχοντας υποχρεωτικά μείνει με 
$QJ και ^ΚJ δεν μπορεί να ξοφλήσει σε 
κανένα χρώμα γιατί θα κάνει καλό το αντί-
στοιχο χρώμα είτε στο μορ είτε στο χέρι 
του εκτελεστή. 
Πολλοί λοιπόν φίλοι της στήλης σταμάτη-
σαν εκεί, παίρνοντας το μέρος της εκτέ-
λεσης. Και όμως η άμυνα μπορεί να ρίξει 
το συμβόλαιο! Αρκεί η Ανατολή να κόψει 
στην πρώτη λεβέ τον $Α του συντρόφου 
της! Τώρα το συμβόλαιο είναι καταδικα-
σμένο γιατί αν ο εκτελεστής ακολουθήσει 
το ίδιο πλάνο θα έχει ένα φύλλο περισ-
σότερο στο χέρι του (ατού) και το σκουίζ 
δεν πετυχαίνει. Σωστή απάντηση έστειλαν 
μόνο οι: Χρήστος Γιαννούλης, Δημήτρης 
Δανελλάκης, Ιωσήφ Δριδάκης, Κώστας 
Μπαρμπαρούσης, Δημήτρης Ναθαναήλ, 
Παναγιώτης Ψαρούλης. Συγχαρητήρια.

μπριτζ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (ανακεφαλαίωση επί όλης της ύλης πάνω στο RKCB)

# KJ74
$ 9875
^ 6
& K853

# AQ9
$ –
^ KJ875432
& AQ

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 1062
$ A106432
^ 10
& 1097

# 853
$ KQJ
^ AQ9
& J642

Δύση Βορράς Ανατολή Nότος
1&

1^ κοντρ 1$ 1XA
2^ 3& πάσο 3XA
κοντρ όλοι πάσο
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Μαντέψτε ποιος;

Ο εκτελεστής έπαιξε τον $J. Καθώς η Ανα-
τολή έδιωξε σπαθί, έκοψε με το #10 στο 
χέρι του.
Πανωκόψτε με τον #Κ (!) και παίξτε τον 
&Κ. Πεπεισμένος ο εκτελεστής ότι η Ανα-
τολή κρατάει στα χέρια της τον #J κόβει 
με τον #Α και παίζει το #9 ελπίζοντας να 
κρατούσατε αρχικά #Κ8. Το #9 χάνει από 
τον #J και το φιλόδοξο σλεμ είναι τώρα 
μία κάτω. Όλη η διανομή: 

  

Ίσως η αντίδρασή σας να ήταν: «πολύ 
δύσκολο για εμένα, μόνο ο Garozzo θα 
σκεφτόταν κάτι τέτοιο». Σε αυτή την περί-
πτωση θα είχατε μαντέψει σωστά, πραγ-
ματικά ήταν ο Benito Garozzo που έπαιζε 
με τα φύλλα σας.

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή
1# πάσο 2$ πάσο
2# πάσο 4&1 πάσο
4#2 πάσο 4XA πάσο
5$ πάσο 6# όλοι πάσο

# A93
$ AKJ842
^ KQ
& 76

# KJ
$ T65
^ J732
& K543

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 852
$ Q73
^ T954
& QT9

# QT764
$ 9
^ A86
& AJ82

# A9
$ J84
^ –
& –

# KJ
$ –
^ J
& K5

Δ 
Β

 
Ν

 Α

Η αγορά

   

1: Ερωτηματική αγορά στα σπαθιά
2: Control 1ου γύρου σπαθί

     

   

Υποθέτοντας ότι οι κούπες του μορ θα 
βοηθήσουν τον εκτελεστή να απαλλαγεί 
από τις χανόμενες του χεριού του, επιλέ-
ξατε σαν Δύση την επιθετική αντάμ σπαθί 
για την &Q της Ανατολής και τον &Α του 
Νότου. 
Ο εκτελεστής συνέχισε με ^KQ (η Ανατολή 
έδειξε 4φυλλο), εισέπραξε τον $Α και γύ-
ρισε στο χέρι του με κοφτή κούπα. 
Έπαιξε τον ^Α διώχνοντας σπαθί από 
τον μορ, έκοψε ένα σπαθί (το &9 από την 
Ανατολή) και έπαιξε τον $Κ πετώντας το 
&8 από το χέρι του φθάνοντας στην εξής 
θέση:

Η παρακάτω περίφημη διανομή είναι από την Ολυμπιάδα 
του 1964 που έγινε στη Ν. Υόρκη. Προς το παρόν τα ονόμα-
τα των συμμετεχόντων θα κρατηθούν μυστικά. Ας υποθέ-
σουμε όμως ότι ο παίχτης στη θέση της Δύσης είστε εσείς.

Έχει φτάσει η στιγμή της λεβέ που θα 
κρίνει το αποτέλεσμα της ντόνας: ο Νότος 
μην έχοντας ακόμα αγγίξει τα ατού, παίζει 
μετρ κούπα από τον μορ. Η Ανατολή πε-
τάει το &10 και ο εκτελεστής κόβει με το 
#10. 

Τι πρέπει να κάνετε;
Α) Να πανωκόψετε και να παίξετε τον &Κ
Β) Να πανωκόψετε και να παίξετε τον ^J
Γ) Να ξεσκαρτάρετε το &5
Δ) Να ξεσκαρτάρετε τον ^J
E) Να παίξετε κάτι άλλο

Η λύση
Η κρίσιμη θέση με όλα τα φύλλα ανοικτά 
ήταν:

# A93
$ AKJ842
^ KQ
& 76

# KJ
$ T65
^ J732
& K543

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# A9
$ J84
^ –
& –

# KJ
$ –
^ J
& K5

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 852
$ –
^ 10
& 10

# Q1076
$ –
^ –
& J

Ιστορικές άμυνες
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Εξασκηθείτε στην εκτέλεση

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
1ο (**)
Ομάδες. Όλοι στη δεύτερη  
Μοίρασε η Δύση
Αντάμ: $6

# 6432
$ AJ
^ QJ9
& J1087

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# AK
$ 9432
^ AK7
& AQ95

Η Δύση έκανε έξοδο το $6. Κάντε πλάνο από τη θέση του Νότου 
για να πραγματοποιήσετε με σιγουριά το συμβόλαιό σας.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
2ο (***)
Ομάδες. Β-Ν στη δεύτερη 
Μοίρασε η Δύση
Αντάμ: ^8

# K972
$ 10953
^ Q
& AQ82

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# –
$ AQJ864
^ AK62
& 743

Η Δύση έκανε έξοδο το ^8. Το συμβόλαιο φαίνεται να εξαρτά-
ται στο να περνάει μια από δυο εμπάς. Είναι έτσι;

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή
πάσο πάσο πάσο

1$ πάσο 3$ πάσο
3#* πάσο 4&* πάσο
6$ όλοι πάσο

  Οι λύσεις στη σελίδα 30

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή
πάσο πάσο πάσο

2ΧΑ πάσο 3ΧΑ όλοι πάσο

* Κιουμπίντ

Κόψιμο επικοινωνιών

# J54
$ KJ52
^ K3
& AJ75

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# K109876
$ 3
^ A962
& K3

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 βά-
λετε φύλλο από τον μορ κάντε πλάνο. 

Κα ταστρώστε 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 
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: 

Για επίδοξους

πρωταθλητές
# J54
$ KJ52
^ K3
& AJ75

# AQ2
$ Q7
^ QJ874
& 962

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 3
$ A109864
^ 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 θέλατε να παίζατε σε αυτή τη 
διανομή; Β/Ν ή Α/Δ; Όπως συνήθως σκε-
πάστε 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!

Του Γιώργου Κότση

Βορράς Ανατολή Nότος Δύση
1& 2$ 2# πάσο
2ΧΑ  πάσο 3^ πάσο
3# πάσο 4# Όλοι πάσο
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Διανομές με 
Σκουίζ

Νίκος Καζιλάρης

1. Ταυτόχρονο ΟΠΕΝ-ζευγών 
στον ΑΣΑΕ στις 8/6/2010.

 
 
Μετά την παραπάνω αγορά οι Β-Ν κατέ-
ληξαν σε ένα συμβόλαιο 4$ με εκτελεστή 
το Νότο και την λογική αντάμ του 7 καρό.
1. Η Ανατολή κερδίζει με τον ^Κ, παίζει 
τον ^Α και συνεχίζει με καρό που κόβει 
η Δύση. 
Όπως αποδεικνύεται το παίξιμο του ^Α 
και μετά το παίξιμο του μικρού καρό είναι 
λάθος, όμως είναι πολύ δύσκολο για οποι-
ονδήποτε παίκτη στη θέση της Ανατολής 
να το δει αυτό. Εάν πάντως η Ανατολή 
έπαιζε σπαθί στην πρώτη ή στη δεύτερη 
φάση, το συμβόλαιο θα ήταν μέσα. 
2. Η Δύση αφού κόβει το τρίτο καρό παίζει 
πίκα, που κερδίζει ο εκτελεστής με την 
#Q στο χέρι του. 
3. Μετά από σκέψη ο Νότος, ένας ισχυρός 
εκτελεστής, βρήκε το νικηφόρο σχέδιο:
α. Παίζει πρώτα τον $Κ από το χέρι του 

Μεταξύ πολλών ωραίων και με ενδιαφέρον διανομών που 
παίχτηκαν τους τελευταίους μήνες σε αγώνες, θεωρώ τις 
πιο κάτω άξιες σχολιασμού.

και βλέπει τον $J να πέφτει από τη Δύση. 
Συνεχίζει με το $10 και το αφήνει να τρέ-
ξει. Δυο λόγοι συντρέχουν για το παίξιμο 
αυτό. Ο Νόμος της «περιορισμένης επι-
λογής» («restricted choice», βλέπε προη-
γούμενα τεύχη του περιοδικού) και το ότι 
η Ανατολή έχει 5φυλλο καρό έναντι 2 της 
Δύσης.
β. Μετά την επιτυχημένη εμπάς, παίζει 
τον $Α και επιστρέφει στο χέρι του με τον 
&Α (βέβαιος ότι ο &Κ είναι αριστερά του 
μετά το αδύνατο άνοιγμα της Δύσης που 
έχει δείξει ήδη 8 πόντους στα καρά και 
τον $J). 
γ. Παίζει τώρα και τις δυο καλές του κού-
πες ξοφλώντας τα δυο σπαθιά του μορ. 
δ. Η Δύση παραδίδεται αφού είναι σκουίζ 
μη μπορώντας να κρατήσει στα τρία τε-
λευταία φύλλα τις 3 πίκες και τον &Κ. 

2. ΟΠΕΝ-ζευγών στον ΟΑΑ (Τένις) 
στις 12-13 Μαΐου 2010.

 
Βρίσκομαι στη θέση του Νότου (μορ) και 
παρακολουθώ το σύντροφό μου, Γ. Καρβέ-
λα να εκτελεί ένα δύσκολο συμβόλαιο 7$.

# AKx
$ AKQJxx
^ xx
& A10

# Jx
$ xxx
^ Kxxxx
& xxx

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Qxxxx
$ xx
^ xx
& Qxxx

# xxx 
$ 10x
^ AQJx
& KJxx

Αντάμ μικρό καρό από την Ανατολή
Ρίγη και ψυχρολουσία από το πρώτο κιό-
λας λεπτό. Πού είναι ο ^Κ; Θα κάνει εμπάς 
ο σύντροφος ή όχι; Θα ρισκάρει από την 
πρώτη λεβέ; Μήπως υπάρχει άλλος τρόπος;
- Ο σύντροφος πολύ ψύχραιμα βάζει τον 
^Α.
- Παίζει και τις 6 κούπες και μετά #Α και 
#Κ. 
- Στον #Κ η Ανατολή σκουιζάρεται και 
αναγκάζεται στα 4 τελευταία φύλλα να 
χαλάσει ένα σπαθί! 
- Ο σύντροφος παίζει τον &Α και μετά το 
&10, βάζοντας τον &J από τον μορ. 
- Παίζει τον &Κ μαζεύοντας την &Q και το 
τελευταίο σπαθί είναι η 13η λεβέ.
Βέβαια το σωστό συμβόλαιο, που έπρεπε 
να παιχτεί, είναι 6$. Πάντως η εκτέλεση 
δείχνει ότι ποτέ δεν παραιτούμεθα, δεν το 
βάζουμε κάτω και ψάχνουμε πάντα δρό-
μους που θα μας οδηγήσουν στην πραγ-
ματοποίηση του συμβολαίου μας. Μετά 
τον θρίαμβο.... η αγαλλίαση!

Σημείωση Λ.Ζ.: Το σκουίζ φαίνεται να πε-
τυχαίνει γιατί η Ανατολή ελέγχει μόνο αυτή 
τόσο τα σπαθιά (όπου περνάει και η εμπάς) 
όσο και τις πίκες. Όμως 
με λίγο τροποποιημένη 
εκτέλεση θα πετύχαινε 
είτε τις πίκες τις έλεγχε η 
Ανατολή, είτε η Δύση είτε 
και οι δυο αντίπαλοι! Ο 
εκτελεστής, αφού πήρε 
τον ^Α, δεν είχε παρά να 
τραβήξει όλα τα ατού και 
μετά να κάνει την εμπάς 
σπαθί και να παίξει και τον 
&Κ μένοντας με τα εξής 
τρία φύλλα: 
Αφού η Δύση πρέπει να κρατάει τον ^Κ και 
η Ανατολή το μετρ σπαθί κανείς από τους 
δυο δεν μπορεί να φυλάξει τις πίκες!

# AKxx
$ A7x
^ xxx
& 10xx

# J8xx
$ Qxxx
^ 7x
& KJx

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# 109x
$ J
^ AKJ10x
& xxxx

# Qx 
$ K10986
^ Qxx
& AQ9

# AKx
$ –
^ –
& –

Δ 
Β

 
Ν

 Α

# x 
$ –
^ Q
& x

Δύση Βορράς Ανατολή Nότος
πάσο πάσο 2^(Weak) 2$
πάσο 4$ όλοι πάσο
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φαίνονται καλά τοποθετημένα για τον 
εκτελεστή. 
Αποφασίζει λοιπόν να ρισκάρει λιγάκι και 
γυρίζει μικρό σπαθί δίνοντας αμέσως την 
τσακιστή. 
Πιθανολογώ ότι η Ανατολή φοβήθηκε πως 
δεν πρέπει η άμυνα να ανοίξει τις κούπες 
και πως δυσκολεύει τις επικοινωνίες του 
εκτελεστή ανοίγοντας τα καρά, ειδάλλως 
δεν βλέπω το λόγο να μην δώσει τσακι-
στή με μεγάλο σπαθί, ζητώντας γύρισμα 
κούπα. 
Πάντως η Δύση πειθαρχώντας στο σινιάλο 
του συντρόφου γυρίζει μικρό καρό, βάζω 
μικρό από το μορ και η Ανατολή βάζει 
μικρό. Stop and think. Έχω ήδη βγει, 
αφού με την free εμπάς στο καρό φεύγει 
η χανόμενη κούπα μου. Θεωρώ όμως σχε-
δόν σίγουρο ότι η Ντάμα καρό είναι στην 
Δύση, διότι αφενός μεν γύρισε μικρό καρό 
και αφετέρου δεν έβλεπα τον λόγο να μην 
βάλει πάνω την Ντάμα η Ανατολή, αν την 
είχε. 
Αν λοιπόν η Δύση έχει την Ντάμα καρό 
τουλάχιστον τετράφυλλη (πιθανότατο, 
λόγω του μήκους των σπαθιών της Ανα-
τολής) τότε υπάρχει διπλό σκουίζ! Όχι το 
10 καρό λοιπόν, αλλά τον Άσσο και μετά 6 
γύρους ατού στο κεφάλι. Πριν τον 6ο γύρο 
είμαστε ως εξής:

 

Στο τελευταίο ατού η Δύση μένει με ξερό 
Βαλέ κούπα, αλλιώς μετράρονται 3 καρά 
στο μορ. Θριαμβευτικά εγώ ξεσκαρτάρω 
την Ντάμα κούπα και η Ανατολή μια κού-
πα. Τώρα 2 γύροι καρό (Βαλέ και Ρήγα) 
αναγκάζουν την Ανατολή με τη σειρά της 
να μείνει με ξερό Ρήγα κούπα, αλλιώς με-
τράρεται η Ντάμα σπαθί. 
Πετάω την Ντάμα σπαθί και παίζω κούπα 
στον Άσσο και το λιμό κούπα μου δίνει τη 
μια άνω και το απόλυτο τοπ (μιας και σε 
όλα τα τραπέζια η άμυνα ήταν ΑΚ σπαθί 
και σπαθί τσάκα).
Όταν μια ημερίδα μπριτζ ξεκινά με ένα 
μικρό λαθάκι της άμυνας, που το μετα-
τρέπεις σε ένα επιτυχημένο διπλό σκουίζ 
και τοπ, τότε, ναι, είναι μια από εκείνες τις 
καλές μέρες... 
Στο τέλος της βραδιάς είχαμε πιάσει 
70.54% και την δεύτερη θέση της ημερί-
δας και ακριβώς από κάτω στην 3η θέση 
ήταν το κορυφαίο ζευγάρι του πλανήτη 
Fantoni-Nunes με 67.86%. Αυτή την ικα-
νοποίηση, μόνο το άθλημά μας μπορεί να 
την προσφέρει.

Ζεύγη, Όλοι στην πρώτη,
μοιράζει ο Νότος

 

(*) Φόρσινγκ για ένα γύρο
(**) Έξτρα αξίες και κράτημα

Η Ανατολή έπιασε με τον Ρήγα και άρχισε 
να σκέφτεται. Μετά από πολλή σκέψη κα-
τέληξε στο συμπέρασμα πως αν τραβήξει 
τον Άσσο σπαθί και μετά δώσει τσακιστή 
στον σύντροφο, πιθανότατα αυτή θα ήταν 
και η τελευταία λεβέ της άμυνας δεδομέ-
νου ότι μετράρεται ο Βαλές και τα καρά 

Δύση Βορράς Ανατολή Nότος
1#

πάσο 1XA* 2& 2XA**
πάσο 4# όλοι πάσο

# –
$ Qx
^ KJx
& –

# –
$ Jx
^ Qxx
& –

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# –
$ K10x
^ –
& AT

# x
$ Ax
^ 10
& Q

Πολλές φορές θα έχετε έρθει όλοι στη θέση όπου αισθάνεστε ότι όλα πάνε 
στραβά στη βραδιά. Αγοραστικά ο σύντροφος είναι σε άλλη συχνότητα, κάθε 
φορά που κάνετε μια αντάμ ελάχιστα έξω από τα συνηθισμένα δωρίζετε την 
άνω, κλπ. κλπ. Υπάρχουν όμως και οι άλλες βραδιές. Αυτές που αισθάνεσαι 
πως ότι και να κάνεις θα πάρεις τοπ. Και συνήθως οι βραδιές αυτές ξεκινούν 
από την πρώτη κιόλας διανομή...
Φεστιβάλ «Ελληνικά Νησιά» 2009, ΟΠΕΝ Ζευγών, ημέρα 3η και τελευταία. 
Έχοντας πιάσει 48% και 49% στο διήμερο ήξερα πως δεν έχω να διεκδικήσω 
τίποτα άλλο παρά μόνο ένα καλό πλασάρισμα στην ημερίδα. Κάθομαι λοιπόν 
στο τραπέζι ως Νότος και έρχονται οι πρώτοι αντίπαλοι, ένα Ιταλικό ζεύγος. 
Πιάνω τα φύλλα της πρώτης διανομής της βραδιάς και μετά από μια απλή 
αγορά, εκτελώ 4 πίκες με αντάμ σπαθί...

Διανομές από αγώνες
Δ. Δανελλάκης    Ο Α Μ  Ρ ό δ ο υ

# Q9x
$ Qx
^ ΚJxx
& Jxxx 

# xx
$ Jxxxx
^ Qxxxx
& x

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# xx
$ K10xx
^ xx
& AK10xx

# AKJ10xx
$ Ax
^ A10
& Qxx
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Η Ανατολή κέρδισε τη λεβέ και συνέχισε 
με τον ^J που κάλυψα με την ^Q. Ο εκτε-
λεστής κέρδισε τη λεβέ με τον ^Κ του μορ 
και συνέχισε με έναν τρίτο γύρο καρό δί-
νοντας μου το χέρι στην εξής θέση:

 
 

Ήξερα ότι το θεωρητικά ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 
γύρισμα ήταν η &Q, που θέτει στον εκτε-
λεστή το δίλλημα για το ποιος έχει τον &J. 
Ο εκτελεστής υπέθεσε ότι έχω εγώ τον 
βαλέ και κέρδισε με τον &Α. Μάλλον ΛΑ-
ΘΟΣ εκτίμηση, γιατί στην περίπτωση αυτή 
η έξοδος της &Q αρχικά, είναι πιο λογική 
από το ^2.
Συνέχισε με το &10 κάνοντας την εμπάς, 
με αποτέλεσμα το μία κάτω.
Όμως το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ σφάλμα έγινε προ-
γενέστερα. Η καλύτερη εκτέλεση είναι 
άλλη:
^Α, ^Κ και καρό, αφήνοντας το κλείσιμο 
με τον $Κ για μετά. Η εκτέλεση αυτή προ-
σθέτει μεγάλο βάρος προβλημάτων στην 
άμυνα.
Μικρές λεπτομέρειες που ΒΟΗΘΟΥΝ την 
ΤΥΧΗ...

Transfer και άλλα
Όπως σε πλείστα όσα αθλήματα η βελτί-
ωση συμβαδίζει με την καλύτερη τεχνική 

Δημήτρης Ναθαναήλ

Αν ο παράγων τύχη είναι σημαντικός 
για τον εκτελεστή, θεωρώ ότι παίζει 

ακόμα μεγαλύτερο ρόλο στην άμυνα, ιδι-
αίτερα όταν οι αγορές είναι συνοπτικές και 
δεν μεταβιβάζονται πληροφορίες που θα 
μπορούσαν να βοηθήσουν την αμυντική 
προσπάθεια.
Σαν Δύση και στην πρώτη με τους αντίπα-
λους στη ζώνη είχα τα εξής φύλλα:

#Κ8754  $2  ^Q982  &Q87

Στο άνοιγμα 1$ του Νότου δήλωσα αμέ-
σως πάσο, όχι επειδή μια παρεμβολή σε 
πίκες απαιτούσε καλύτερο χρώμα, αλλά 
κυρίως γιατί δεν ήταν συμφέρον να προ-
δώσω τις δύο ντάμες στα φύλλα μου και να 
διευκολύνω έτσι έναν αντίπαλο εκτελεστή. 
Ο Βορράς πήδησε στις 4$ και έπρεπε να 
διαλέξω μια έξοδο. Αποκλείοντας την έξο-
δο του $2 που θα μπορούσε να προδώσει 
μια ντάμα τρίφυλλη στον συμπαίκτη, επέ-
λεξα για αντάμ το ^2 και αντίκρισα τα εξής 
φύλλα στον μορ:

#A9  $A7653  ^K43  &K42

Ο εκτελεστής έπαιξε μικρό από τον μορ, 
έπιασε το ^10 του συμπαίκτη με τον ^Α 
και συνέχισε με μικρή κούπα στον $Α και 
κούπα... Και ας δούμε τώρα την πλήρη 
διανομή:
 

γνώση, έτσι και στο Μπριτζ η πείρα σου 
αποκαλύπτει την μεγάλη ανάγκη για την 
καλύτερη και άμεση πληροφόρηση του 
συμπαίκτη. Σαφώς χρειάζεται και μια 
επαρκής γνώση της στατιστικής ανάλυσης.
Κλασσικό παράδειγμα: Τι απαντάτε σε 
άνοιγμα 1ΧΑ του συμπαίκτη με:

#AQJ1082  $J532  ^J2  &A

Συγκεκριμένα πρέπει να έχετε καταστα-
λάξει αν το πρώτο σας βήμα είναι το 
STAYMAN η μια αγορά 2$ TRANSFER για 
πίκες. Και ποια η συνέχεια αν τελικά επι-
λέξτε το transfer που είναι στατιστικά η 
καλύτερη αγορά;
Κάνετε splinter 4& ή επιλέγετε το εσκεμ-
μένο ψέμα 3^ που όμως ενέχει τον κίν-
δυνο να ακουστεί ένα κοντρ για υπόδειξη 
αντάμ;
Στην πρόοδο της δικής μου αντίληψης 
όσον αφορά την τεχνική του παιχνιδιού 
επιλέγω σωρεία αγορών transfer.
Οι λόγοι ξεκινούν από μια σύνθετη ανά-
λυση:
1. Να διαλέξω στο δρόμο τον εκτελεστή, 
αν κερδίσουμε τις αγορές.
2. Να πετύχω μια καλύτερη ανταλλαγή 
πληροφοριών με τον συμπαίκτη.
Άλλο παράδειγμα: Όλοι στην πρώτη και 
μετά το πάσο της Δύσης αριστερά μου, 
ανοίγει ο συμπαίκτης σαν Βορράς 1$ και 
η Ανατολή στα δεξιά μου δηλώνει 1ΧΑ.
Τι κάνετε με:

#Q108762  $K8  ^10  &J543;

Εγώ έχω λύσει το πρόβλημα με μια σύμβα-
ση. Δηλώνω 2& που περιγράφει καλή ΚΑ-
ΤΟΧΗ του ΑΛΛΟΥ ΜΑΖΕΡ και στοιχειώδη 
υποστήριξη στο χρώμα του ανοίγματος. 
Το 2^ θα ήταν TRANSFER με συμπαθητι-
κό χέρι και φιτ στις κούπες, ενώ το 2$ το 
απόλυτο μπαράζ με φιτ. 

Η παρακάτω διανομή αφορά ένα τέτοιο παράδειγμα. Στα πέντε τραπέζια που παίχτηκε (υψη-
λής στάθμης με μικρή συμμετοχή στην ημερίδα και βαθμολογία ζευγών) είχαμε το ίδιο τελικό 
συμβόλαιο και την ίδια έξοδο, αλλά διαφορετική εξέλιξη από τραπέζι σε τραπέζι. Ας δούμε 
τη διανομή:

# A9
$ Α7653
^ Κ43
& Κ42 

# Κ8754
$ 2
^ Q982
& Q87

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# J632
$ KJ
^ J105
& J653

# Q10
$ Q10984
^ A76
& A109

# A9
$ 765
^ –
& Κ42 

# Κ875
$ –
^ 9
& Q87

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# J632
$ –
^ –
& J653

# Q10
$ Q104
^ –
& A109

Τύχη και Τέχνη
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Πρόβλημα 1

Είναι πιθανό ο συμπαίκτης να έχει μόνο 5 καρά σε 
αυτή την αγορά αφού μπορεί να έχει 4 κούπες και 
όχι την κατάλληλη δύναμη για να κάνει ανάποδη 
αγορά. 
Αν το κράτημα του στις κούπες ήταν μόνο Άσος 
θα προτιμούσε να αγοράσει 3$ αντί 3ΧΑ. Εξάλ-
λου αν ο ανοίξας είχε μάξιμουμ χέρι με τις Ντάμες 
στα μαύρα χρώματα, π.χ. Qx, KJxx, AKxxx, Qx (με 
το χέρι αυτό το σλεμ είναι καλό) θα προτιμούσε 
να ανοίξει –ή χωρίς τον $J να επαναδηλώ-
σει– 1ΧΑ. 
Συνεπώς νομίζω ότι το πρώτο μας μέλημα πρέπει 
να είναι ποια είναι η καλύτερη μανς. Οι 4♠ μου 
φαίνονται πιο ασφαλείς, ιδίως στην περίπτωση 
που ο συμπαίκτης έχει μόνο 3 κούπες, ενώ στην 
ακραία περίπτωση που έχουμε σλεμ ο συμπαί-
κτης έχει την ευκαιρία να ξαναμιλήσει. 

Δοξιάδης Ν. 4♠. Υπάρχουν χέρια που μπορεί 
να βγάζω σλεμ αλλά δεν βλέπω τρόπο να μάθω 
αυτά που θέλω. Αν ήξερα ότι ο δικός μου έχει 
2φ πίκα θα έκανα προσπάθεια σίγουρα.
Αγγελόπουλος Π. 4♠. Ο σύντροφος υπόσχε-
ται κράτημα κούπα, αλλά μπορεί να έχει μόνο 
ένα (Κ). Επίσης, αν τα καρά δεν είναι χρώμα 
ημιαυτόνομο (AQJ9xx), τότε οι 4 πίκες είναι 
πολύ πιο ασφαλές συμβόλαιο.
Παπακυριακόπουλος Γ. 4♠. Και με σόλο θα 
παίζονται, εύκολα μπορεί να έχω σλεμ αλλά 
μόνο εάν συνεχίσει ο συμπαίκτης στις 4♠ θα 
το βρω.
Διονυσόπουλος Δ. 4♠. Μου διαφεύγει κάτι;
Αθανασιάδης Α. 4♠. Αυτή την αγορά θα έκα-
να στο τραπέζι, αλλά ομολογώ ότι δεν μπορώ 
να δικαιολογήσω την επιλογή μου, που μπορεί 
να μην είναι και η σωστή... Τα κρίσιμα φύλλα 
είναι η Ντάμα πίκα και τα ονέρ στις κούπες, 
αλλά δεν βλέπω τρόπο που θα μπορούσα να 
τα μάθω. Εκτιμώ επίσης ότι για σλεμ στα καρά 
οι πιθανότητες είναι μικρές... Μια άλλη λύση 
ίσως θα ήταν να πω 4♦ αλλά φοβάμαι μήπως 
συνεχίσει υπολογίζοντας σε καλό φιτ καρό και 
οδηγηθούμε σε ανύπαρκτο σλεμ.
Προφανώς. Από την αγορά το σλεμ στα καρά 
μάλλον αποκλείεται. Αν ήθελα να κάνω ισχυρή 
πρόταση για σλεμ θα επέλεγα την παρακάτω:
Καραμανλής Μ. 4$. Πολύ περιγραφική αγο-
ρά που δεν αποκλείει το σλεμ.
...παρά το φιτάρισμα σε σίγουρα όχι πολύ καλό 
χρώμα: 
Καρατζά Ε. 4♦. Δείχνει δυνατό χέρι. O δικός 
μου έχει μάλλον 6φυλλο καρό. Αν έχει 2φυλλη 
πικα, οφείλει να την αγοράσει, αλλιώς θα κιου-
μπιντάρει.

Πολλοί πάντως ήταν αυτοί που επέλεξαν τα 3ΧΑ 
σαν τελικό συμβόλαιο:
Βλαχάκη Μ. Πάσο. Ο συμπαίκτης έχει μήκος 
και πόντους στις κούπες άρα το πιθανότερο 
είναι να υπάρχει σόλο στις πίκες. Πολύ καλά 
καρά δεν έχει γιατί θα προτιμούσε να αγοράσει 
πρώτα 3 καρά και μετά να δείξει το κράτημα 
στις κούπες. 
Κανναβός Τ. Πάσο. Συντηρητικό μεν...πρακτι-
κό δε, νομίζω. Φαίνεται μισφίτ το χέρι. Αν είχα 
έστω το 10 πίκα θα έλεγα ένα 4ΧΑ (ποσοτικό).
Σαπουνάκης Α. Πάσο. Ο σύντροφος περιγρά-
φει ένα χέρι με 5 (ή 6 κακά) καρά και πολλές 
αξίες στις κούπες.
Προκοπίου Γ. Πάσο. Αν ο συμπαίκτης έχει 
τη ♠Q τα 3ΧΑ είναι σχεδόν εξασφαλισμένα. Αν 
οι πίκες είναι ευνοϊκά για εμάς κατανεμημένες 
στην άμυνα πάλι τα 3ΧΑ φαίνεται να παίζονται 
καλύτερα. Υπέρ των 3ΧΑ είναι και άλλες λιγό-
τερο πιθανές περιπτώσεις όπως άκοπο καρό. 
Νομίζω λοιπόν πως η επιλογή 4♠ είναι στατι-
στικά υποδεέστερη.
Αν έχουμε 9 λεβέ τραβηχτές σίγουρα θα βρούμε 
και την 10η στις 4♠. 
Αν όμως κάποιο χρώμα θέλει γύρισμα, πιθανώς 
το κράτημα του συμπαίκτη στις κούπες (π.χ. KJx 
ή KQx) να μη φτάνει. 
Βρούστης Β. Πάσο. Πιο πολύ λόγω πρώτης, 
στην δεύτερη ίσως να έλεγα 4 καρά. Το σλεμ 
είναι μάλλον δύσκολο αφού ο συμπαίκτης έχει 
διπλό κράτημα κούπα (αλλιώς θα έλεγε 3 κού-
πες).
Δελημπαλταδάκης Ν. Πάσο. Όταν παίζεις 
παλαιοφυσικό δεν μπορείς να θυμάσαι την 
επιστήμη στο επίπεδο 4, γιατί ο συμπαίκτης 
μπορεί να έχει και μόνο 5 καρά με 4 κούπες.

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 πώς θα αγόραζαν συγκε-
κριμένα, επιλεγμένα χέρια, πρωταθλητές μας του αγωνι-
στικού Μπριτζ. Ενδιαφέρουσες διανομές που παίξατε ή 
υποπέσανε στην αντίληψή σας και που αφορούν πρόβλημα 
στην αγορά ή στην αντάμ είναι ευχαρίστως ευπρόσδεκτες. 
Αυτές μπορείτε να τις στείλετε, είτε ταχυδρομικά, είτε με 
φαξ στην ΕΟΜ (210 7480403), είτε στα email: manager@

hellasbridge.org και magazine@hellasbridge.org, είτε 
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Οι απαντήσεις σας στον δι-
αγωνισμό 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. Υπάρ-
χει 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. 

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%

4# 10 6 41%
πάσο 9 6 29%

4$ 8 1 18%

4^ 7 12%

Ομάδες – όλοι στην πρώτη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1^ πάσο

1# πάσο 2^ πάσο

3& πάσο 3ΧΑ πάσο
;

# AKJ876
$ 10
^ 106
& AK74

Δ 
Β

 
Ν

 Α
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Ομάδες – BN στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1# 2^ 4#

;

# 8
$ A9762
^ J7
& KQ976

Δ 
Β

 
Ν

 Α

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
κοντρ. 10 10 53%
πάσο 7 2 18%
4ΧΑ 6 1 18%
5^ 6 12%

Πρόβλημα 2

Ακόμα και όσοι παίζουν «παλαιοφυσικό» έχουν 
πειστεί ότι το κοντρ σε περιπτώσεις σαν και αυτή 
δεν μπορεί να βασίζεται σε μπάζες από ατού αλλά 
πρέπει να δείχνει γενικά πόντους και αμφιβολία 
αν πρέπει να παίξουμε εμείς ή οι αντίπαλοι κο-
ντρέ. Επαφίεται έτσι στον συμπαίκτη να αποφα-
σίσει ανάλογα με την κατανομή και παικτική αξία 
που έχει το χέρι του και, ακόμα περισσότερο, με 
το αν έχει άχρηστους πόντους στο χρώμα των 
αντιπάλων. 
Όσον αφορά τις εναλλακτικές, η αγορά 4ΧΑ θε-
ωρητικά πρέπει να προσφέρει επιλογή μεταξύ 
των δυο μινέρ ενώ έχει το μειονέκτημα ότι δεν 
επιτρέπει να παιχτούν 4♠ κοντρέ.
Οι αντίπαλοι είναι στη 2η εναντίον πρώτης και, 
βέβαια, αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι γιατί το γνώ-
ριζαν και αυτοί πριν αγοράσουν. Όμως το στυλ 
και η φιλοσοφία μου, στο Μπριτζ, δεν μου επι-
τρέπουν να πω πάσο.

Προκοπίου Γ. Κοντρ. Πολύ επικίνδυνη κατά-
σταση. Οι αντίπαλοι αγόρασαν έτσι όντας στη 
δεύτερη μανς. Περιμένω άγριες κατανομές, 
επομένως μια απλή καταμέτρηση πόντων δεν 
ωφελεί. 
Η κόντρα πάντως δεν είναι δεσμευτική επομέ-
νως ο συμπαίκτης μου είναι ελεύθερος να εκτι-
μήσει αμυντικά το χέρι του. Εναλλακτικά 4ΧΑ, 
αγορά που ελπίζω να μην παρεξηγηθεί.
Παπακυριακόπουλος Γ. Κοντρ. Δεν βλέπω 
άλλη αγορά! Το 4ΧΑ δεν λέει ότι έχω διχρωμία 
τα άλλα δυο.
Καραμανλής Φ. Κοντρ. Με κατανομή ο δικός 
μου θα φύγει.
Δελημπαλταδάκης Ν. Κοντρ. Νταπέλ... 
Αλλά και να μείνει ο συμπαίκτης, όπως έλεγε 
και ο Τσιαπάρας: “Από ποιό χρώμα θα μου τα 
βγάλουνε;”
Καραμανλής Μ. Κοντρ. Αν και συναγωνιστικά 
κοντρ με 5/5 δεν είναι ότι πιο “στάνταρ” οι κατά 
τα άλλα καλές αμυντικές αξίες και το γεγονός 
ότι οι αντίπαλοι είναι στη κόκκινη μας υποχρε-

ώνει να δώσουμε την επιλογή στον συμπαίκτη 
μεταξύ άμυνας και εκτέλεσης.
Διονυσόπουλος Δ. Κοντρ. Δεν είναι καθα-
ρά τιμωρίας, αλλά τις περισσότερες φορές θα 
κλείσει την αγορά και –δυστυχώς– πολλές 
από αυτές θα βγάζουμε μανς. Οποιαδήποτε 
όμως άλλη εναλλακτική δείχνει χειρότερη. Δεν 
υπάρχει τρόπος να δείξω τη διχρωμία μου.
Σαπουνάκης Α. Κοντρ. Συναγωνιστική αγορά.
Βρούστης Β. Κοντρ. Εναλλακτική το 4ΧΑ 
αλλά έχω αρκετή άμυνα αν παρόλα αυτά δεν 
είναι ξεκάθαρο με τον συμπαίκτη μου ότι δεν 
είναι τιμωρίας θα πω 4ΧΑ.
Δοξιάδης Ν. Κοντρ. Ακόμα δεν βλέπω το 
πρόβλημα, ποιά είναι η εναλλακτική;
Γκούμα Ν. Κοντρ. Δύσκολη απόφαση. Το 
πάσο μου φαίνεται ηττοπαθές ο partner μίλη-
σε και έχω πολύ καλό χέρι άρα μένει η κόντρα 
ή τα 5♦...
Ρούσσος Γ. 4ΧΑ. «When in doubt, bid more» 
λένε τα βιβλία.
Και το κοντρ αγορά είναι...
Βλαχάκη Μ. Πάσο. Το χέρι παρά το δίφυλλο 
καρό έχει πολλές αμυντικές.
Κανναβός Τ. Πάσο. Πάλι επιλέγω το συντηρη-
τικό πάσο (λέτε να είναι λόγω ηλικίας ;), πάλι με 
μισφίτ είμαι, κοντρ με σόλο ατού και 1,5 αμυ-
ντική δεν μου φαίνεται καλή επιλογή...4ΧΑ: θα 
καταλάβει ο συμπαίκτης κάποιο 2 ή 3φυλλο 
καρό και μακριά σπαθιά...
Γκάνης Μ. 5♦. Δεν μπορώ να αποφασίσω 
αν η μανς του Νότου είναι μπαράζ ή όχι. Αν οι 
αντίπαλοι έχουν την υπεροπλία, τότε, ακόμα 
και αν μας κοντράρουν, νομίζω θα πληρώσου-
με λιγότερα, από το να μας βγάλουν την μανς. 
Από την άλλη η παικτική αξία του χεριού μας 
δικαιολογεί μια τέτοια προσπάθεια.

Πρόβλημα 3

Το πάσο είναι σίγουρα φόρσινγκ σε αυτή την 
αλληλουχία αγορών (δείτε και ανάλυση του Δη-
μοσθένη) και κατά τη πλειοψηφία του πάνελ είναι 
η εύκολη αγορά (αντίθετα οι αναγνώστες ψήφι-
σαν κοντρ). Το ερώτημα όμως είναι τι θα κάνουμε 
μετά την αγορά του συμπαίκτη. Προφανώς, αν ο 
συμπαίκτης συνεχίσει με κιουμπίντ 5$ θα κιου-
μπιντάρουμε με τη σειρά μας 6♦ με προοπτική 
το μεγάλο σλεμ. Σημειωτέον ότι αν ο συμπαίκτης 
κοντράρει τα 5♦ και μεις φύγουμε στις 5♠ η 
αγορά μας είναι θεωρητικά ισχυρή πρόταση για 
σλεμ. Τέλος αν ο συμπαίκτης αγοράσει απλώς 
5♠ ίσως πρέπει να πάρουμε την ευθύνη έτσι και 
αλλιώς και να δηλώσουμε σλεμ. 

Παπακυριακόπουλος Γ. Πάσο (φόρσινγκ). 
Στο κοντρ λέω 5 πίκες (slam try), στο 5 πίκες 
λέω 6 (η ανησυχία έγκειται στο γεγονός ότι οι 
αντίπαλοι αγόρασαν 5 καρά με λίγο φύλλο στην 
2η και δεν τους θεωρώ χαζούς).
Καραμανλής Μ. Πάσο. Το σλεμ είναι πολύ 
κοντά! Με το πάσο δίνουμε την ευκαιρία στον 
συμπαίκτη να κιουμπιντάρει την κούπα μιας και 
ακόμα και το μεγάλο σλεμ δεν είναι απίθανο.
Σαπουνάκης Α. Πάσο. Παρόλο τις πολλές 
αξίες στα καρά έχω πολύ καλό χέρι.
Καραμανλής Φ. Πάσο (φόρσινγκ). Και βλέ-
πουμε...
Καρατζά Ε. Πάσο. Είναι forcing αγορά και ο 
πάρτνερ, οφείλει να κάνει κιουμπίντ στην κού-
πα, αν έχει.
Βλαχάκη Μ. Πάσο. Φόρσινγκ αγορά. Στις 
πιθανές 5 κούπες θα αγοράσω σλεμ.
Ας δούμε όμως και τις άλλες αγορές εκτός του 
πάσο: 
Ρούσσος Γ. 5$. O σύντροφος έχει δείξει 
4φυλλο φιτ και κοντά στους 18. Πρέπει να 
έχουμε σλεμ και επιβάλλεται από μένα ενθαρ-
ρυντική αγορά.
Κιουμπίντ εκεί που δεν έχεις κοντρόλ; Είναι απί-
θανο να μη πάει σλεμ ο συμπαίκτης και διακινδυ-
νεύεις σοβαρά να πάει μεγάλο, χωρίς το $Α. 
Προκοπίου Γ. 6♠. Αν και είναι πολύ ελκυστι-
κή η κόντρα, περιμένοντας να εισπράξω και τα 
τρία ατού μου –το ένα κοφτό– υπολογίζοντας 
σε μια οκτακοσάρα, υπάρχουν πάρα πολλά 
χέρια που θα βρω απέναντι που βγάζουν σλεμ, 
κάποια που βγάζουν μεγάλο σλεμ και αρκετά 
που δε βγάζουν τίποτα. Δεν είμαι σε θέση να 
διερευνήσω γι’ αυτό αγοράζω με τη βοήθεια 
της στατιστικής.
Δοξιάδης Ν. 6♠. Είναι πολλά τα χέρια που 
αν πω πάσο και ακούσω 5♠ θα χάνω το σλεμ. 
Το 4♦ είναι μια αγορά που μπορεί να περιέχει 
πολλούς τύπους χεριών. 
Μπορεί να βγάζω από 5 μέχρι 7 πίκες αλλά είναι 
δύσκολο να αξιολογήσει το χέρι του ο συμπαί-
κτης. Θα κάνω την πιο πρακτική αγορά.

Ομάδες – όλοι στη δεύτερη

*Splinter  

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1& 1^

1# 2^ 4^* 5^
;

# KJ9653
$ Q52
^ AQ4
& 6

Δ 
Β

 
Ν

 Α

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
πάσο 10 6 6%

κοντρ. 8 3 65%

6# 7 2 12%

5$ 6 1 0%

6^ 6 1 6%

5# 6 12%
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Κανναβός Τ. 6♠. Ε.. ας γίνουμε και λίγο επι-
θετικοί... ίσως και 7 να έχουμε αλλά δεν βλέπω 
τρόπο να το βρούμε(ενώ υπάρχει και ο κίνδυνος 
να χάνουμε 2 Άσους ή και ΑΚ κούπα)...το κoντρ 
δεν νομίζω να μας δώσει πάνω από 800.. 
Αθανασιάδης Α. 6♦. Μετά τα 4 καρά του 
συντρόφου θεωρώ ότι το σλεμ είναι σίγουρο, 
αλλά ποιο σλεμ; μικρό ή μεγάλο; Ας του πω ότι 
έχω τον Άσο καρό και το κάτι παραπάνω κι ας 
αποφασίσει εκείνος βλέποντας τα φύλλα του. 
Ξέρει ακόμα ότι δεν έχω τον Άσο κούπα, αφού 
δεν είπα 5$.
Διονυσόπουλος Δ. Κοντρ. Πολύ ενδιαφέρον 
πρόβλημα. ‘Άραγε, σε αυτή τη συχνότητα των 
αγορών και με τους αντιπάλους στη δεύτερη, 
είναι ξεκάθαρο ότι το 5♦ είναι αγορά θυσίας 
και επομένως το πάσο μου φόρσινγκ; Κατά τη 
γνώμη μου ένας καλός κανόνας για το ζευγάρι 
είναι, μετά από αγορά του άξονά μας επιτακτι-
κή για μανς όταν βρισκόμαστε στη δεύτερη και 
συναγωνισμό των αντιπάλων, ανεξαρτήτως δι-
κής τους μανς, ότι το πάσο μας πρέπει να είναι 
φόρσινγκ και είναι μια λογική εναλλακτική για 
το εν λόγω χέρι.Παρ’ όλα αυτά, με πολλές αξίες 
στα καρά και χωρίς κοντρόλ πρώτου γύρου σε 
κανένα από τα άλλα χρώματα, προτιμώ τα «σί-
γουρα» του κοντρ.
Δελημπαλταδάκης Ν. Κοντρ. Αν βγάζω σλεμ 
ακόμα και μπάζα από πίκα να μην περνάει θα 
είμαι από 1100 και πάνω. Αν δεν βγάζω το 650 
θα το πλησιάσω εύκολα.

Πρόβλημα 4

Παρά το γεγονός ότι παίζουμε ζεύγη και το 6ο 
σπαθί θα είναι πολύ πιο χρήσιμο σε συμβόλαιο 
ΧΑ δεν μπορώ να εγκαταλείψω τις κούπες με την 
κατανομή που έχω. Αν αγοράσω τώρα σπαθιά το 

φιτ στις κούπες θα χαθεί οριστικά. Αντίθετα αν 
αγοράσω κούπες μπορούμε ακόμα να γυρίσουμε 
στα ΧΑ. Προσωπικά λοιπόν αγοράζω τώρα 2$ 
δείχνοντας καλό χέρι με 3φυλλο κούπα και κο-
ντό καρό. Η αγορά αυτή συγκέντρωσε επίσης τη 
σχετική πλειοψηφία στο πάνελ. 

Σαπουνάκης Α. 2$. Δύσκολη περίπτωση, 
εξαρτάται από την κατανομή των πόντων του 
συντρόφου. Η αγορά μου δείχνει καλό χέρι με 
τρίφυλλο κούπα και μπορεί να οδηγήσει σε 
πιθανή μανς.
Προκοπίου Γ. 2$. Το γεγονός ότι είναι ζεύγη 
και όχι ομάδες με αποτρέπει από το να βάλω 
όλα μου τα λεφτά σε ένα σακούλι αγοράζοντας 
3ΧΑ. Δείχνω 5-4-3-1 και ο συμπαίκτης μπορεί 
να εκτιμήσει καλύτερα αν και δε μπορεί να φα-
νταστεί τέτοια ποιότητα στα σπαθιά.
Βρούστης Β. 2$. Είναι γνωστό ότι δεν έχω 
4φυλλο φιτ όποτε λέω 2 ώστε να περιγράψω 
όσο καλύτερα μπορώ το χέρι μου...
Στο ίδιο πνεύμα, φορτσάροντας πιο πολύ:
Ρούσσος Γ. 3$. Αν είναι 5φυλλος θα βάλει 
την 4η κούπα. Το ίδιο αν είναι 4φυλλος με πολύ 
καλές κούπες. Με κακές κούπες και max. θα 
παλέψει για 3ΧΑ. 
Δελημπαλταδάκης Ν. 3$. Έχω semi-solid 
χρώμα και σικάν. Κάτι καλό θα έχω να παίξω, 
και θα το αποφασίσει ο συμπαίκτης.
Αντίθετα, δίνοντας έμφαση στα σπαθιά:
Παπακυριακόπουλος Γ. 3♣. Έχω 7 μπάζες 
και θέλω να τις διαφημίσω.
Κανναβός Τ. 3♣. Παρά το σικάν το χέρι μας 
είναι μάλλον για ΧΑ. Δεν κοντρολάρεται εύκολα 
στις κούπες ενώ ο συμπαίκτης έχει πιο πολλές 
επιλογές... 3♦, 3$, πάσο, 3ΧΑ.
Καραμανλής Μ. 2♣. Η αλήθεια είναι ότι η 
απόφαση θα εξαρτηθεί από πολλούς παρά-
γοντες... πάντως νομίζω ότι in the long run η 
συντηρητική προσέγγιση θα κερδίζει με πολύ 
μικρή διαφορά και γι’ αυτό η αίθουσα και οι 
αντίπαλοι είναι καθοριστικοί παράγοντες.
Αγγελόπουλος Π. 2♣. Ελπίζω ότι ο σύντρο-
φος με 10 πόντους και γρήγορες μπάζες να 
ξανακάνει προσπάθεια για μανς.
Δοξιάδης Ν. 2♣. Είμαι περίεργος να δω αν 
το αγόρασε και κανένας άλλος. Με το 2 σπαθιά 
σίγουρα δεν θα πάρω μηδέν η τοπ στην ντό-
να και ελπίζω πως στη επόμενη θα ξέρω τι να 
αγοράσω.
Τέλος, γκαμπλάροντας αρκετά: 
Αθανασιάδης Α. 3ΧΑ. Στα ζεύγη τα ΧΑ γρά-
φουν περισσότερο και, παρά το δέλεαρ της 
τσάκας στα καρά, δεν θα ψάξω για 5φυλλη 
κούπα στο σύντροφο. Κι ούτε θα κάνω πρότα-
ση με 2ΧΑ (όπου π.χ. μπορεί να πασάρει με Άσο 
καρό και Ρήγα κούπα), ας μπούμε μέσα αν έχει 
το ελάχιστο. 

Βλαχάκη Μ. 3ΧΑ. Δεν βλέπω καλύτερο συμ-
βόλαιο.
Παπαδόπουλος Τ. 3ΧΑ. Δαγκωτό! Ότι είχε να 
πει ο συμπαίκτης το είπε, πάμε για τοπάκι.
Ή μηδενικάκι. 

Πρόβλημα 5

Δεν βρίσκω αυτό το πρόβλημα ιδιαίτερα δύσκο-
λο. Το πάσο σίγουρα μπορεί να κερδίσει αλλά 
εμείς δεν μπορούμε να το τζογάρουμε, κρύβο-
ντας το χέρι μας. Από κει και πέρα αν αγοράσουμε 
κοντρ ή 3♦ σε κάθε απάντηση του συμπαίκτη θα 
πρέπει να επαναδηλώσουμε 3ΧΑ που είναι και η 
πιθανότερη μανς. 
Όμως το χέρι μας δεν είναι μονόχρωμο για να 
αγοράσουμε πρώτα 3♦ ενώ με το κοντρ υπάρ-
χουν πολλοί τρόποι να μπλέξουμε στη συνέχεια. 
Όπως έγραψε και ο Ε. Καντάρ (το χέρι είναι από 
διαγωνισμό του Bridge World) μετράω τη ♣Q για 
Άσο και αγοράζω 3ΧΑ! 
Πάντως, οι περισσότεροι του πάνελ και των ανα-
γνωστών έκριναν αλλιώς: 

Παπακυριακόπουλος Γ. 3♦. Μάλλον θα οδη-
γηθούμε στα 3ΧΑ.
Ρούσσος Γ. 3♦. Tι άλλο; Παρόλο ότι κινδυνεύ-
ουμε να παίξουμε 3ΧΑ με 22π. και 3 μέσα.
Αθανασιάδης Α. 3♦. Χωρίς μεγάλη διαφορά 
από την επόμενη επιλογή που είναι το κοντρ και 
λίγο μετά τα 3ΧΑ.
Καρουσάκης Π. 3♦. Φυσικό και αφήνει όλα τα 
περιθώρια ανοικτά.
Σαπουνάκης Α. 3♦. Δεν μου αρέσει, αλλά οι 
εναλλακτικές αγορές (κοντρ ή 3ΧΑ), μοιάζουν 
χειρότερες.
Πουρναράς Τ. 3♦. Πάω με τα “πάνω”. Έχω 
καλά φύλλα που μου επιτρέπουν να έχω βλέ-
ψεις για τα 3ΧΑ. Με 2 λιμά σπαθιά στο συμπαί-
κτη κόβω τις επικοινωνίες.
Δοξιάδης Ν. Κοντρ. Και ότι αγοράσει ο συ-
μπαίκτης θα το παίξει.
Βλαχάκη Μ. Κοντρ. Φυσικότατη αγορά.

Ζεύγη – ΑΔ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1& πάσο 1$ πάσο

1# πάσο 1ΧΑ πάσο
;

# 9764
$ Α108
^ –
& ΑΚQ732

Δ 
Β

 
Ν

 Α

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%

2$ 10 5 12%

3& 8 2 18%

3$ 7 2 12%
3ΧΑ 7 2 12%
2& 7 1 18%

πάσο 6 1 18%
4^ 5 6%

2^ 5

Ζεύγη – όλοι στη πρώτη

*Φυσικό, αδύνατο

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
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Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
3^ 10 7 47%
3ΧΑ 8 3 29%

κοντρ. 8 3 18%
πάσο 7 6%
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Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1# πάσο

1ΧΑ πάσο 3& πάσο

3^ πάσο 3# πάσο
;

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
πάσο 10 9 59%
4^ 7 2 6%

κοντρ. 6 1 12%
4& 6 1 24%

13 100%

Σπανός Χ. Κοντρ. Να μην κλείσει η αγορά και 
να δείξω την υπεροπλία μας σε πόντους.
Καραμανλής Μ. Κοντρ. Με σκοπό στις τρείς 
κούπες να “διορθώσω” σε 3ΧΑ, έτσι δείχνουμε 
το προβληματικό μας χέρι στον συμπαίκτη και 
του δίνεται η ευκαιρία να επαναφέρει στα 4 
καρά με τρίφυλλο.
Γιατί; Αν τρέχουν τα καρά τα ΧΑ θα παίζονται μια 
χαρά. 
Κανναβός Τ. 3ΧΑ. Από ένα πάσο (για τιμωρία) 
ή 3♦ (φόρσινγκ) προτιμώ το 3ΧΑ. Το κοντρ πάλι 
δείχνει 4 κούπες και μας βλέπω σε κανα 4-3 
(ενώ μπορεί να έχουμε κάνα 6-2 φιτ). 
Προκοπίου Γ. 3ΧΑ. Οι αντίπαλοι είναι αυτοί 
που με στέλνουν στη μανς αλλά τι εναλλακτικές 
έχω; Να στηθώ για να παίξουμε 3♣ κοντρέ; Με 
τρίφυλλο ατού και με ΑΚ σε πεντάφυλλο χρώμα 
δεν μου αρέσει. Να αγοράσω 3♦ και στη συνέ-
χεια 3ΧΑ; Είναι σίγουρο πως θα έχω την ευκαι-
ρία να το κάνω; Μήπως να ξεκινήσω με κοντρ; 
Μου φαίνεται η χειρότερη επιλογή όλων.
Ακύλας Α. 3ΧΑ. Νομίζω έχω καλές πιθανότη-
τες να τα βγάλω... Νομίζω ότι το ΧΑ είναι πιο 
κοντά στην πραγματικότητα (η μήπως εγώ στο 
διάστημα;).
Δελημπαλταδάκης Ν. 3ΧΑ. Έχω και στο πα-
ρελθόν μπει μέσα.

Πρόβλημα 6

Ήταν σίγουρο ότι θα υπήρχε πολύ γκρίνια για 
τις μέχρι τώρα αγορές της Δύσης, ειδικά για την 
απάντηση 1ΧΑ. Η αλήθεια είναι ότι όπως εξελί-
χθηκε η αγορά το έχουμε ήδη μετανιώσει οικτρά. 
Όμως δεν πιστεύω ότι πάνω στο τραπέζι θα ήταν 
πολλοί αυτοί που θα έλεγαν πάσο στη μία πίκα. 
Οι πιθανότητες να έχουμε ακόμα και μανς σε ένα 
κόκκινο χρώμα είναι υπαρκτές και αρκετές.
Καθώς το χέρι αυτό είναι επίσης από διαγωνισμό 
του Bridge World, είναι χαρακτηριστικό ότι στο 

ερώτημα αν συμφωνείτε με τις μέχρι τώρα αγο-
ρές της Δύσης η συντριπτική πλειοψηφία των 
εξπέρ απάντησε ναι. Στο ερώτημα τι κάνουμε 
τώρα δεν... βλέπω το πρόβλημα. 
Πάσο χωρίς σκέψη! 

Δελημπαλταδάκης Ν. Πάσο. Όπως είχε πει 
και ο διοργανωτής του διαγωνισμού: “Όλες οι 
αγορές πασάρονται”.
Κανναβός Τ. Πάσο. Εδώ που φτάσαμε... ότι 
γλιτώσουμε...
Προκοπίου Γ. Πάσο. Ξέρω, έγκλημα σε μια 
game forcing αγορά. Ο συμπαίκτης μου όμως 
δεν άνοιξε 2♣ επομένως βγάζω εκτός συζήτη-
σης τα 3ΧΑ. Στοιχηματίζω πως εδώ θα ακου-
στούν οι περισσότερες αντιρρήσεις για τη μέχρι 
τώρα ακολουθία των αγορών.
Δοξιάδης Ν. Πάσο. Ότι και αν αγοράσω θα 
είναι φόρσινγκ μανς. Ελπίζω ο δικός μου να 
έχει 6-4. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα τον 
κοιτάω στα μάτια όταν πασάρω.
Παπακυριακόπουλος Γ. Πάσο (Βάζω τα 
κλάματα!!!). Μάλλον χάσαμε την ευκαιρία να 
γράψουμε στον άξονα νωρίτερα.
Αθανασιάδης Α. Πάσο. Προσωπικά θα είχα 
πασάρει στη 1 πίκα, αλλά, αφού η περιπέτεια 
που αναζητούσα με τα κόκκινα χρώματα φαί-
νεται να οδηγείται σε αποτυχία, θα το κάνω 
τώρα, πριν αρχίσουν να παίζουν με τα κόκκινα 
χαρτάκια οι αντίπαλοι.
Καραμανλής Μ. Πάσο. Έτσι που τα κάνα-
με...
Διονυσόπουλος Δ. Πάσο. Εφιάλτης! Γιατί 
όμως απάντησα στη 1♠; Είναι υποχρεωτικό; 
Τώρα πρέπει να συμπληρώσω την πρώτη μου 
κακή αγορά με άλλη μία απείθαρχη, να πασά-
ρω φόρσινγκ αγορά. Πιστεύω ότι ο ένας ρήγας 
μου με το απόλυτο μισφίτ, δεν είναι αρκετός για 
μανς στον συμπαίκτη που δεν άνοιξε 2♣.
Σαπουνάκης Α. Πάσο. Θα μπορούσα να είχα 
πει στη 1♠.
Βρούστης Β. Πάσο. Και ότι γίνει, δεν έχω 
ιδέα.
Σπανός Χ. Πάσο. Κακώς μίλησα εξ αρχής. 
Οπότε τώρα πάσο στο 6-0. Ο,τιδήποτε άλλο 
μου φαίνεται πιο επικίνδυνο.
Ακύλας Α. Πάσο. Δεν σκέφτομαι να πω τίποτα 
γιατί δεν έχω να πω τίποτα.
Λίγοι ήταν αυτοί που αποφάσισαν να πιουν το 
ποτήρι ως το τέλος: 
Βλαχάκη Μ. 4♦. Αφού το χέρι μάς έπνιγε να 
αγοράσουμε προφανώς λόγω της τόσο καλής 
κατανομής ας το υποστηρίξουμε. Ελπίζω να 
μην ακούσουμε και 4 πίκες. 
Ρούσσος Γ. 3ΧΑ. Μεταξύ του πάσο και των 
3ΧΑ προτιμώ την παλικαρίσια αγορά. 
Αγγελόπουλος Π. 3ΧΑ. Το πάσο αποκλείεται 
(η αγορά του συντρόφου είναι φόρσινγκ για 

μανς), όπως επίσης και το φιτ στα σπαθιά (γιατί 
ο σύντροφος θα το πάρει διαφορετικά...).
Παπαδόπουλος Τ. 4♣. Γιατί δεν πάσαρα στα 
3 σπαθιά;
Τώρα όμως ο συμπαίκτης θα το πάρει για κανονι-
κό φιτ και δύναμη. 

Πρόβλημα 7

Δεν έχουμε ιδιαίτερα καλό χέρι αλλά ευτυχώς 
το αρχικό μας πάσο μας δίνει αρκετή ελευθε-
ρία κινήσεων χωρίς να κινδυνεύουμε πολύ να 
πάρει φόρα ο σύντροφος. Εξάλλου, η διχρωμία 
στα μαζέρ είναι πολύ δελεαστική για να πούμε 
συντηρητικά πάσο. Θεωρητικά η κατανομή μας 
περιγράφεται με κιουμπίντ 4♣. Όμως έτσι κινδυ-
νεύουμε να πέσουμε σε μισφίτ και να πληρώσου-
με αρκετά. Ούτε θα δώσουμε την ευκαιρία στον 
συμπαίκτη μας να τιμωρήσει τους αντίπαλους αν 
αυτή είναι η περίπτωση. Για τους λόγους αυτούς 
η συντριπτική πλειοψηφία του πάνελ επέλεξε το 
κοντρ με προοπτική στα 3♦ να συνεχίσει με 3$ 
δείχνοντας έτσι τα μαζέρ. 

Κανναβός Τ. Κοντρ. Ναι κοντρ...Έχουμε περά-
σει πάσο... Έχει πει πάσο και ο συμπαίκτης (άρα 
δεν κινδυνεύουμε από πολλά καρά), έχουμε 1,5 
αμυντική, ας μπούμε στο χορό.
Καραμανλής Μ. Κοντρ. Και βλέπουμε... αυτά 
τα 3 σπαθιά στην τρίτη θέση πολύ συχνά είναι 
φρέσκα αχνιστά μύδια τα οποία και θα φάμε 
αν τυχόν και ο συμπαίκτης έχει χέρι το οποίο 
πασάρει! 
Δελημπαλταδάκης Ν. Κοντρ. Το αρχικό 
πάσο, μας προστατεύει για να αγοράσουμε 
κούπες σε τυχόν αγορά καρών του συμπαίκτη 
και να δείξουμε ότι έχουμε απλώς τα μαζέρ και 
όχι δυνατό χέρι με κούπες.
Δοξιάδης Ν. Κοντρ. Πασαρισμένος είμαι, δεν 
θα γίνει ατύχημα. Αν ακούσω 3 καρά θα πω 3 
κούπες. Αν ακούσω 3ΧΑ θα πω 4 σπαθιά. Αν 
ακούσω 3 κούπες ή πίκες θα πω και την 4η.

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
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Προκοπίου Γ. Κοντρ. Ακόμα και αν ακούσω 
3♦, λόγω του αρχικού μου πάσο έχω εύκολη 
διαφυγή. Ο πασαρισμένος Νότος δείχνει πως 
δεν είναι στημένος άρα δεν κινδυνεύουμε 
ιδιαίτερα. Αν ο συμπαίκτης μου με στείλει στη 
μανς σε κάποιο μαζέρ δε θα είμαι καθόλου δυ-
σαρεστημένος.
Αθανασιάδης Α. Κοντρ. Ο Νότος είναι αρχικά 
πασαρισμένος, άρα ο σύντροφος έχει οπωσδή-
ποτε φύλλο. Σε κάποιο μαζέρ έχει σίγουρα φιτ, 
το ερώτημα είναι πόσο ψηλά θα παίξουμε, αλλά 
αυτό θα απαντηθεί καλύτερα μετά την αγορά 
του συντρόφου.
Διονυσόπουλος Δ. Κοντρ. Το χέρι μου είναι 
λίγο αδύνατο για να ξανανοίξω την αγορά, αλλά 
έχει καλή παικτική αξία. Το αρχικό μου πάσο 
μου δίνει μια μικρή ασφάλεια ότι ο συμπαίκτης 
δεν θα ενθουσιαστεί. Στα 3♦ θα πω 3$ και στα 
3ΧΑ 4$, δείχνοντας την κατοχή των 2 μαζέρ, 
μια και αρχικά είπα κοντρ και όχι 3$.
Σαπουνάκης Α. Κοντρ. Αν ο σύντροφος αγο-
ράσει καρά θα διορθώσω σε κούπες, δείχνοντας 
προφανώς τα μαζέρ.
Βλαχάκη Μ. Κοντρ. Με 5-5 τα μαζέρ και πα-
σαρισμένοι δεν έχουμε τίποτε να φοβηθούμε.
Βρούστης Β. Κοντρ. Τι άλλο; αν πει καρά θα 
πω 3 κούπες.
Καρουσάκης Π. Κοντρ. Εδώ είτε κιου μπιντ 
είτε κοντρ. Η προτίμηση μου είναι κοντρ γιατί 
κρατάει το επίπεδο στα τρία και σε περίπτωση 
3♦ από τον πάρτνερ μπορώ να διορθώσω.
Πουρναράς Τ. Κοντρ. Στα 3♦ θα πω 3$. 
Στο πάσο, αν μας τα βγάλει, δε θα πω τίποτε 
(κλαψ).
Κατά τα άλλα υπάρχουν οι πιο τολμηροί και οι 
λιγότερο...
Ρούσσος Γ. 4♣. O σύντροφος δικαιούται 10-
12π. Το ότι δεν συναγωνίστηκε με 3♦ ενισχύει 
το ότι σε κάποιο μαζέρ υπάρχει φιτ 
Αγγελόπουλος Π. 4♣. Αν είχα σόλο σπαθί και 
2 καρά θα άνοιγα την αγορά με κοντρ, αλλά τα 
2 σπαθιά στο χέρι μου τα θεωρώ σαν προειδο-
ποιητικό σημάδι...
Κότσης Γ. 4♣. Δείχνει τα 2 μαζέρ. Η Α δεν 
πρέπει να ενθουσιαστεί, διότι η Δ δεν άνοιξε, 
και πρέπει να δηλώσει το καλύτερο μαζέρ της. 
Και ο θεός του Μπριτζ βοηθός (γιατί ο άλλος 
δεν ανακατεύεται σε αυτά). 
Ροκοτάς Σ. Πάσο. Δεν υπάρχουν μεγάλες ελ-
πίδες, ΑΔ στη δεύτερη και το επίπεδο ψηλό.
Παπακυριακόπουλος Γ. Πάσο. Ζεύγη είναι 
και δεν θεωρώ ότι υπάρχει μπετόν αγορά άρα 
πρέπει να μάθω και ‘’που είμαι και γιατί πάω 
στο τουρνουά’’.
Δεν το περίμενα από σένα!
Γκούμα Ν. 3$. Αν δεν παίζω κάτι ιδιαίτερο θα 
πω 3$. Το 3ΧΑ τι δείχνει; 

Λογικά, από πασαρισμένο χέρι, τα μικρά χρώματα 
(καρά-κούπες στην περίπτωση αυτή). 

Πρόβλημα 8

Το πάνελ... τριχοτομήθηκε, επιβεβαιώνοντας ότι 
η αντάμ είναι πολλές φορές τύχη και έμπνευση 
της στιγμής. Παρότι βγήκε πρώτη, περίμενα με-
γαλύτερη πλειοψηφία για την αντάμ πίκα, όχι γι-
ατί είναι καλό να βγαίνεις από Βαλέδες δίφυλλους 
αλλά γιατί το κοντρόλ στα ατού και το γεγονός ότι 
σύμφωνα με την αγορά ο συμπαίκτης πρέπει να 
έχει 7-8 πόντους καθόλου δεν αποκλείει την πε-
ρίπτωση να πάρεις κάποια τσάκα. 

Ρούσσος Γ. ♠J. Ελπίζω σε τσάκα.
Δοξιάδης Ν. ♠J. Με πιθανό κοντρόλ στα ατού 
και έναν άσο θα ψάξω αρχικά τον εύκολο τρόπο 
να μπει μέσα.
Βλαχάκη Μ. ♠J. Από την αγορά φαίνεται ότι 
μάλλον οι αντίπαλοι δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη 
τρύπα. Έτσι προτιμώ το δίφυλλο με ενισχυτικό 
παράγοντα και το κράτημα στα ατού.
Αγγελόπουλος Π. ♠J. Με τον άσο πίκα στο 
σύντροφο το συμβόλαιο είναι μέσα. Αλλά και 
σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να κερδίσει ο ♠J.
Βρούστης Β. ♠J. Ελπίζοντας να έχει ο δικός 
μου τον άσο και να πάρω τσάκα.
Καραμανλής Μ. ♠J. Γενικώς σε προτασιακές 
αγορές είναι καλό να προσπαθούμε να μην 
δώσουμε καμία μπάζα στον εκτελεστή την 
οποία δεν δικαιούταν, σε αυτή την περίπτωση 
κατά την άποψη μου ο βαλές πίκα παρόλο που 
είναι λίγο ποιό πιθανό να “δώσει” μπάζα στον 
εκτελεστή, έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να 
μας εξασφαλίσει μία τσάκα την οποία για να την 
πάρουμε θα πρέπει να δράσουμε τώρα διότι 
αργότερα θα έχει χαθεί το τρένο. 

Πάντως όλες οι αντάμ παίζουν...
Παπακυριακόπουλος Γ. ♣6. Σε οριακές 
αγορές βγαίνω παθητικά εάν είναι, και ‘’αντι-
παθητικά’’ τι να κάνω!
Κανναβός Τ. ♣6. ‘Όλες οι αντάμ είναι πιθα-
νές...Εγώ προτιμάω την πιο ουδέτερη...(Θεωρία 
γαρ και του Μπελαντόνα). 
Προκοπίου Γ. ♣5. Ανέκαθεν απέφευγα να 
βγαίνω από Βαλέδες δίφυλλους ή τρίφυλλους. 
Κάνω αντάμ στα τυφλά και δε βλέπω κανένα 
λόγο να μυριστώ κάτι το ιδιαίτερο εδώ.
Δελημπαλταδάκης Ν. $7. Όχι τόσο για να 
κόψω τσάκες από τον μορ (που δεν αποκλεί-
εται), αλλά γιατί είναι η αντάμ που είναι το λι-
γότερο πιθανό να πουλήσει κάποια μπάζα στον 
εκτελεστή, σε ένα οριακό συμβόλαιο.
Σαπουνάκης Α. $2. Σε οριακές μανς η αντάμ 
ατού συνιστάται.
Αθανασιάδης Α. $2. Βλέπω δύο λεβέ και δεν 
έχω καμιά πληροφορία για κανένα χρώμα. Ας 
αφήσω στον εκτελεστή τη δύσκολη δουλειά.
Διονυσόπουλος Δ. $2. Είναι η μόνη αντάμ 
που σχεδόν σίγουρα δεν πουλάει και ταυτόχρο-
να δίνει τη δυνατότητα, αν ο μορ το επιτάσσει, 
συνέχειας ατού αργότερα από τον συμπαίκτη.

Ο Χρήστος Σπανός βγήκε πρώτος από τους 
αναγνώστες πετυχαίνοντας 73 βαθμούς στους 
80. Θα τον έχουμε μαζί μας στο πάνελ στο 
επόμενο τεύχος. Οι πρώτοι του 58ου διαγω-
νισμού: 
1) Σπανός Χ. 73. 2/3) Δοξιάδης Κ., Ιγγλέση 
Λ. 72. 4) Πουρναράς Τ. 70. 5/6) Καρατζά 
Ε., Λικαρτσής Α. 67. 7) Γκούμα Ν. 66. 8/9) 
Αγγελόπουλος Π., Κότσης Γ. 65, 10/11/12) 
Ακύλας Α. Φαιδάς Ε., Γκανής Μ. 64.

Ομάδες – όλοι στη δεύτερη

*προτασιακό

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1$

πάσο 2$ πάσο 3$*
πάσο 4$ πάσο πάσο

;

# J3
$ K72
^ AJ864
& 864

Δ 
Β

 
Ν

 Α

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
#J 10 5 53%

$x 9 4 18%

&x 9 4 6%

^ 7 18%

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

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

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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Ζεύγη – όλοι στην πρώτη

*φραγμός

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
πάσο πάσο

1# 3&* κοντρ πάσο

;

# KJ973
$ A96
^ AQ4
& 52

Δ 
Β

 
Ν

 Α

Πρόβλημα 2

Ζεύγη – όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1$ πάσο 1ΧΑ πάσο

;

# –
$ Q10765
^ KQJ3
& AKQJ

Δ 
Β

 
Ν

 Α

Πρόβλημα 3

Ομάδες – BN στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
3^

πάσο πάσο 3# πάσο
;

# 7
$ AKJ7
^ J84
& KJ1083

Δ 
Β

 
Ν

 Α

Πρόβλημα 4

Ομάδες – ΑΔ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
πάσο 1$ 1#

πάσο πάσο 2$ πάσο
;

# A1086532
$ 95
^ A
& 762

Δ 
Β

 
Ν

 Α

Πρόβλημα 5

Ομάδες – όλοι στην πρώτη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1# πάσο 2$ πάσο

3& πάσο 3ΧΑ πάσο
;

# AJ8732
$ AQ
^ 8
& AK86

Δ 
Β

 
Ν

 Α

Πρόβλημα 6

Ομάδες – ΑΔ στη δεύτερη

*Φυσικό, αδύνατο

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
2& πάσο

2^ πάσο 2# πάσο
2ΧΑ πάσο 3$ πάσο

;

# 94
$ KJ87
^ Q95
& QJ74

Δ 
Β

 
Ν

 Α

Πρόβλημα 7

Ομάδες – Α-Δ στη δεύτερη

*Φυσικό, αδύνατο

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1& πάσο

1$ πάσο 4^* πάσο
;

# K82
$ AQ87
^ J1054
& 75

Δ 
Β

 
Ν

 Α

Πρόβλημα 8

Ομάδες – όλοι στη δεύτερη

Τι αντάμ κάνετε με το παραπάνω χέρι;

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1^ 1$

πάσο 2ΧΑ πάσο 4$
όλοι πάσο

# 8542
$ 87
^ Α82
& J865

Δ 
Β

 
Ν

 Α

*σπλίντερ
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Από την 
Τασία Mπαμπούλα

Mαυρίστε 15 τετράγωνα

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Το  τρελό
μπριτζόλεξο

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Αθώα και αστεία φάρσα
2. Υπάρχει και «ορεινή» στην Πελοπόννησο – Όμοια ...άηχου μωρού
3. Δημιουργία νερού σε σπήλαιο (αιτ. μια γραφή)
4. Παιδικό παιχνίδι που... μετρά ύφασμα – Μεγάλο ταψί (μια γραφή)
5. Τόσα... παίρνει ο άνεμος – Άρθρο για πολλά – Αραιό (μια γραφή)
6. Δέχεται..πρόταση γάμου – Πρώτο στην αρίθμηση
7. Σκυλί χωρίς αφέντη
8. Βοηθά να καταπίνεις (μια γραφή) – Αμερικάνικα αρχικά
9. Γνωστός... πασάς – Διπλό χορεύεται
10. Μέλλον θα δείξει αν το ...γυρίσεις – Κι έτσι ο αρχάριος – Ο βασιλι-

άς ήλιος των Αιγυπτίων 

ΚΑΘΕΤΑ
1. «Ξυλουργός» του ζωικού βασιλείου με δική του... πόλη
2. Ταιριάζει με ...θεάματα – Με το «νες»... παγκόσμιο
3. Πρωτοπόρος... σκαφτιάς!
4. Θεά με πολλά χέρια – Γνωστή γεροντολόγος
5. Κατάληξη... κατσάδας – Κι έτσι το «καθόλου»
6. Ρούχα που... πέφτουνε – Κατάληξη... αντρός
7. Μπορούν να γιατρευτούν – Συμπλέκει ανάποδα και αρχαιοπρε-

πώς – Κοινό στο τσίμπημα και στο τσουρούφλισμα
8. Ιππότης γνωστού μυθιστορήματος
9. Σάλος αλλά κι ομίχλη – Πρόθεση κομμένη
10. Βρέχεται γύρω γύρω – Έκτη στη... σειρά της 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. Κ Α Σ Κ Α Ρ Ι Κ Α ■
2. Α Ρ Κ Α Δ Ι Α ■ Ν Ν
3. Σ Τ Α Λ Α Χ Τ Ι Τ Η
4. Τ Ο Π Ι ■ Τ Α Β Α Σ
5. Ο Σ Α ■ Τ Α ■ Α Ρ Ι
6. Ρ ■ Ν Α Ι ■ Ε Ν Α ■
7. Α Δ Ε Σ Π Ο Τ Ο ■ Λ
8. Σ Ι Α Λ Ο Σ ■ Η Π Α
9. ■ Ε Σ Α Τ ■ Τ Σ Α ■

10. Α Θ ■ Ν Ε Ο Σ ■ Ρ Α

Λύσεις των προβλημάτων (από τη σελίδα 20)

Το κλειδί είναι οι κούπες. Το συμβόλαιο είναι σίγουρο αν οι κούπες είναι 4-3 
στους αντιπάλους. Στην περίπτωση αυτή αν αποτύχει η εμπάς στα σπαθιά, 
οι περισσότερες λεβέ που θα πάρουν οι αντίπαλοι είναι τρεις κούπες και ένα 
σπαθί ενώ εσείς παραμένετε με εννέα λεβε – τρία σπαθιά, τρία καρά, δύο 
πίκες και μία κούπα. Επομένως, υποθέστε ότι η κατανομή στις κούπες είναι 
5-2. Η Δύση δε κρατά $KQ10xx γιατί θα είχε κάνει αντάμ το $Κ. Επομέ-
νως, η Ανατολή πρέπει να κρατά ένα ονέρ δίφυλλο στις κούπες $Kx,  $Qx 
ή $10x. Αν κερδίσετε με τον $Α, ανεξάρτητα από το ονέρ που κρατά η 
Ανατολή είστε σε ασφαλές πεδίο, γιατί το χρώμα θα είναι μπλοκαρισμένο 
όταν θα κερδίσουν με το σπαθί. Παρατηρείστε τι θα συμβεί. Τι μπορεί να 
κάνει η Δύση όταν κερδίσει το σπαθί; Αν παίξει κούπα, η Ανατολή δεν έχει 
κούπα να γυρίσει. Αν εισπράξει $Κ10, σταματάτε το χρώμα με το $9 σας. 
Αντίθετα, αν στην πρώτη λεβέ παίξετε το $J, θα κερδίσει η Ανατολή και 
γυρίζοντας μικρή κούπα, ξεκαθαρίζει το χρώμα οπότε θα μπείτε μία μέσα.

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή

πάσο πάσο πάσο
2ΧΑ πάσο 3ΧΑ όλοι πάσο

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο (**)

Ομάδες. 
Όλοι στη δεύτερη 
Μοίρασε η Δύση

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2ο (***)

# K972
$ 10953
^ Q
& AQ82

# Q108653
$ K
^ 987
& J96

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# AJ4
$ 72
^ J10543
& K105

# –
$ AQJ864
^ AK62
& 743

Ο Νότος κέρδισε στο μορ και έπαιξε το 10 ατού που άφησε να τρέξει. Δυ-
στυχώς, κέρδισε η Δύση και μολονότι ο Νότος μπορεί, παίζοντας ^ΑΚ, 
να βγάλει από το μορ τα δύο σπαθιά, είναι ακόμα υποχρεωμένος να δο-
κιμάσει την εμπάς του σπαθιού που, στην περίπτωση του διαγράμματος, 
δεν πετυχαίνει και μπαίνει μέσα. 
Ο Νότος, στη δεύτερη λεβέ θα έπρεπε καλύτερα να παίξει το #Κ για να 
δοκιμάσει την Ανατολή, μετρώντας συγχρόνως τα φύλλα. Αν σκεπαστεί 
με τον #Α θα κόψει και θα κάνει πρώτα την εμπάς του σπαθιού προς τη 
&Q. Θα κερδίσει η Ανατολή, αλλά τώρα ο Νότος ξέρει ότι ο $Κ είναι στη 
Δύση. Η Ανατολή, που έχει περάσει πάσο στην τρίτη θέση, έχει δείξει 
έναν Άσσο και ένα Ρήγα και πιθανότατα (λόγω της αντάμ) κρατά κι άλλο 
ονέρ στις πίκες. Έτσι, όταν ο Νότος πάρει χέρι, θα παίξει τον $Α ελπίζο-
ντας να πέσει ο Ρήγας από τη Δύση.

Nότος Δύση Βορράς Ανατολή

πάσο πάσο πάσο
1$ πάσο 3$ πάσο
3#* πάσο 4&* πάσο
6$ όλοι πάσο

Ομάδες. 
Β-Ν στη δεύτερη 
Μοίρασε ο Νότος

# 6432
$ AJ
^ QJ9
& J1087

# J9
$ K10865
^ 832
& K42

Δ 
Β

 
Ν

 Α
# Q10875
$ Q7
^ 10654
& 63

# AK
$ 9432
^ AK7
& AQ95

*Κιουμπίντ

Αντάμ: $6

Αντάμ: ^8

Εξασκηθείτε στην εκτέλεση
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Περιφέρεια

Πρόγραµµα Σωµατείων ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 - ΜΑΪΟΣ 2011

Αττική

Αγωνιστικό πρόγραµµαΑγωνιστικό πρόγραµµα

5-7 ΑΣΑΕ (7/11 Δημοτικές Εκλογές)

12-14
Πανελ. Πρωτ. Μικτών 
Ζευγών [14/11 Δημοτικές 
Εκλογές (επαναλ.)]

19-21 Κύπελλο Ελλάδας

26-28 ΑΜΙ / ΟΑΜΚΗ / ΑΟΤ

3-5 Πανελ. Περιφ. Πρωτ. 
Βορείου Ελλάδας

10-12 ΑΣΑΕ / ΟΑΜΛΕ / ΧΟΜ

17-19 ΑΟΜ / ΣΛΑΜ

24-26

31/12-2/1

Ο
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∆
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β
ρ
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ΑΜΙ - Ιωάννινα
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Παρασκευή Ομάδες Όπεν 20.00
ΑΟΜΜ - Βόλος
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 19.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.30
ΑΟΜΧ - Χαλκίδα
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Σάββατο Ζεύγη Όπεν 11.30
ΙΟΘ - Θεσσαλονίκη
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΚΟΑΜ - Κέρκυρα

Δευτέρα Ομάδες Όπεν /
Ζεύγη Όπεν 18.30

Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.30
ΛΑΜΘ - Θεσσαλονίκη
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 21.00
ΟΑΜΘ - Θεσσαλονίκη
Τρίτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Πέμπτη Ομάδες Όπεν 20.30
ΟΑΜΚ - Καλαμάτα
Δευτέρα Ομάδες Όπεν 21.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 21.00
ΟΑΜΛ - Λάρισα
Τρίτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΟΑΜΡ - Ρόδος
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 21.00
Πέμπτη Ομάδες Όπεν 21.00
ΟΑΜΣ - Σέρρες
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00

ΟΑΜΧΝ - Χανιά
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
ΠΚΔΑ - Αγρίνιο
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.00
ΠΟΑΜ - Πάτρα
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Παρασκευή Ομάδες Όπεν 20.30
ΠΛΗ - Ηράκλειο
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00
Κυριακή Ομάδες  Όπεν 20.00
ΡΟΜ - Ρέθυμνο

Δευτέρα Ζεύγη Όπεν /
Ομάδες Όπεν 20.30

Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΣΑΜΟΣ - Σάμος
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΣΛΑΜ - Λέσβος
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
Παρασκευή Ζεύγη Όπεν 20.30
XOM - Χίος
Δευτέρα Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.00

31

ΔΕΥΤΕΡΑ
ΑΣΑΕ Ομάδες όπεν / Ομάδες 1-9 19.15
ΑΟΜ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 19.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 20.15
ΑΟΜΨ Ομάδες 1-9 20:00

Ζεύγη Όπεν 20:30
AOT Ομάδες 1-9 20.15
OAMKH Ομάδες 1-6 και ομάδες Όπεν 20:30
ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη Όπεν 10:30

Ομάδες όπεν / Ομάδες 1-6 20.30
ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20.15
ΟΠΑΦ Ζεύγη Swiss Όπεν 20.30
ΤΡΙΤΗ
ΑΕΠΜΑ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 19.15
ΑΟΜ Ζεύγη όπεν (ταυτ.) / 

Ζεύγη 1-9 (ταυτ.)
20.30

ΑΟΜΨ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 18:30
ΑΣΑΕ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19.30

Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 19.15
ΑΣΝΒ Ζεύγη Όπεν 20.30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 10.15

Ομάδες Όπεν & 1-9 20.15
ΑΟΤ Ζεύγη όπεν (ταυτ.) /

Ζεύγη 1-6
20.30

OAMKH Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20:30
Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 19:30

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

20.30

ΟΠΑΦ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20.30
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΟΜ Ομάδες Όπεν 20.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30

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

Ζεύγη 1-6 
20.15

ΑΟΤ Zεύγη Όπεν (ταυτ.) 20.30
ΑΣΑΕ Ομάδες Όπεν / Ομάδες 1-9 19.15
ΟΑΑ Ζεύγη όπεν 10.30
ΟΑΜΠΕΙ Ομάδες Όπεν 20:15
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη όπεν με χάντικαπ 10.30

Ζεύγη 1-9 & 1-6 20:00
ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη handicap 20:00
ΟΠΑΦ Ομάδες Όπεν 20.30
ΠΕΜΠΤΗ
ΑΕΠΜΑ Ομάδες 1-9 / Ζεύγη Όπεν 19.15
ΑΟΜ Ζεύγη όπεν handicap /

Ζεύγη 1-9
20.30

ΑΟΜΒ Ομάδες 1-6 20.15
ΑΟΜΨ Ομάδες 1-9 / Ζεύγη Όπεν 20.30
ΑΟΤ Ζεύγη 1-9 20.15
ΑΣΑΕ Ομάδες 1-9 / Ομάδες1-6 19.15
ΟΑΑ Ζεύγη Όπεν 18:30
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη Swiss 20:30
ΟΑΜ-ΛΕ Ομάδες Όπεν, Ζεύγη 1-6 20.30

ΟΠΑΦ Ομάδες 1-9 20.30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 20.15
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν 10.30

Ζεύγη 1-6 17:00
Ζεύγη Όπεν 20.30

ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν 19:30
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη όπεν handicap 20.00
ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη Όπεν 20.30
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν 18.30
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 19.30
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν / Ζεύγη 1-9 19.30
ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν 18.30
ΑΣΑΕ Ζεύγη 1-9 19.15
ΟΑΜΚΗ Νέοι παίκτες 18:00
ΟΑΜ-ΛΕ Ζεύγη Όπεν 19.30
ΟΠΑΦ Ζεύγη 1-6 & 1-9 19.00

1-3 ΑΕΠΜΑ / ΟΑΜΣ / ΑΟΤ [εκδρομικό]
8-10 ΑΟΜ / ΑΟΜΒ Εκδρομικό

15-17 Πανελ. Περιφ. Πρωτάθλημα 
Αττικής

22-24 Διασυλλογικό Πρωτάθλημα 
Ομάδων [23/10 Γεν. Συνέλευση]

28-31 ΑΟΜΒ+ΟΑΑ Κύπελλο 
Λαζόπουλου/ ΚΟΑΜ [28/10 Εθνική 
Γιορτή]




