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TOΜΠΡΙΤΖ Το γράμμα 
του προέδρου
Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι 

Το 2015 είναι σημαντική χρονιά για την ΕΟΜ
καθώς κλείνει 50 χρόνια από την ίδρυσή της 
και 40 χρόνια από την ένταξή της στη Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού.
Για την επέτειο αυτή θα εκδοθεί ένα ειδικό 
αφιέρωμα στην ιστορία της ΕΟΜ και προγραμματίζουμε μια εορταστική 
εκδήλωση κατά τη διάρκεια των Διασυλλογικών Αγώνων.

Συνεχίζοντας με κεκτημένη ταχύτητα από την περσινή χρονιά 
προχωρούμε σε καινούρια βήματα στον τομέα της εκπαίδευσης:
Καθιερώνουμε ετήσιο σεμινάριο εκπαιδευτών, ώστε όλοι οι εκπαιδευτές 
μας να έχουν την ευκαιρία συνεχούς βελτίωσης και επιμόρφωσης, ενώ 
παράλληλα συνεχίζουμε τις εκδόσεις μεταφρασμένων βιβλίων που 
συμπληρώνουν αυτά που ήδη έχουν οι μαθητές στα χέρια τους.

Με την ευκαιρία θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι τα καινούρια βιβλία 
της Audrey Grant έχουν τύχει θερμότατης υποδοχής και ευμενέστατης 
κριτικής, ενώ γίνονται ανάρπαστα ακόμη και από παλαιότερους 
αθλητές. 
Με όπλο τα εργαλεία αυτά καθιερώνουμε και ταχύρρυθμες σειρές 
μαθημάτων για όσους έρθουν από τον Ιανουάριο στην οικογένειά μας.
 
Ευμενέστατα σχόλια δεχθήκαμε και για τη χρήση των Bridge Mates, 
που εντυπωσίασαν όσους δεν είχαν εξοικειωθεί σε αυτά, με την εύκολη 
χρήση τους και την ταχύτατη εξαγωγή αποτελεσμάτων. Αποτελούν ένα 
ακόμα στοιχείο που συμβάλλει θετικά στο διαρκή στόχο της ΕΟΜ για 
ποιοτική βελτίωση των συνθηκών διεξαγωγής των αγώνων. 
Σ’ αυτόν, φυσικά,  μπορούμε να συμβάλλουμε διαρκώς όλοι μας, 
με τη συμπεριφορά μας πάνω στο τραπέζι. Με ποιον τρόπο; Απλά, 
πειθαρχώντας στους κανονισμούς του αθλήματός μας και σεβόμενοι 
τους συναθλητές μας.
 
Εύχομαι το 2015 να φέρει σε όλους σας υγεία, ευτυχία και πραγμάτωση 
των προσωπικών σας στόχων σε όλους τους τομείς.
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Ο κόσμος του ΜΠΡΙΤΖ

Aγωνιστικά και άλλα
Επιμελείται ο Άσσος Πίκα

Αντίο
στην Καίτη Ματζώρου 
του ΟΠΑΦ και τον 
Γιώργο Θεοδωράκη 
του ΑΟΤ

Γ ια δεύτερη χρονιά φέτος η ΕΟΜ 
επιβράβευσε την έγκαιρη ανανέ-

ωση των Αγωνιστικών Δελτίων των 
αθλητών που είχαν την ιδιότητα του 
μαθητή την αμέσως προηγούμενη 
χρονιά. Το 2014 δόθηκε ως δώρο το 
βιβλίο του Κάπλαν ενώ φέτος ένα εκ 
των δυο πρώτων βιβλίων της νέας 
μεθόδου.     
Σύμφωνα με το καταστατικό της 
ΕΟΜ και τον κανονισμό του μπριτζ, 
τα αγωνιστικά δελτία θα πρέπει να 
ανανεώνονται μέσα στο πρώτο τε-
τράμηνο του έτους, έτσι όσοι ανανέ-
ωσαν μέσα στον Ιανουάριο πήραν το 
δωράκι τους!

H  ΕΟΜ ανακοίνωσε την πρόθεσή της να συμμετάσχει με ομάδες νέων στις διεθνείς διοργανώσεις του 2015.  
Πρόκειται για το Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων Νέων στο Τρόμσο της Νορβηγίας από 17 έως 25 Ιουλίου 

2015 και το 2ο Youth Festival, στο Παρίσι, 28 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου.    
Για το λόγο αυτό κλήθηκαν οι νέοι αθλητές μας να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν σε προπονητικό 
πρόγραμμα προετοιμασίας, αλλά και οι πρωταθλητές μας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον ώστε να αναλάβουν τον ρόλο 
του προπονητή. 

Ο Ιανουάριος είναι ο μήνας που 
εκδίδεται η επετηρίδα κάθε 

χρονιάς, με όλα τα στοιχεία του 
έτους που έκλεισε αλλά και με τους 
αθλητές που ενδιαφέρθηκαν να ερ-
γαστούν για το παιχνίδι στελεχώνο-
ντας τις διάφορες επιτροπές.  

Μ ετά από τρεις γεμάτους μήνες μα-
θημάτων οι νέοι παίκτες συμμετέ-

χουν σε ταυτόχρονες μαθητικές ημερίδες 
οι οποίες πραγματοποιούνται σε δυο κέ-
ντρα των Αθηνών και σε όσα σωματεία 
της Περιφέρειας επιθυμούν. Στόχος η 
γνωριμία των μαθητών μεταξύ τους. 

Γενέθλια 
θα γιορτάσουμε φέτος 
στην ΕΟΜ που κλείνει 
τα 50 της χρόνια

Η 1η ημερίδα έγινε στην Αθήνα σε 
ΑΟΜΒ και ΟΑΜΚΗ, ενώ η 2η σε 

ΙΚΑΡΟ και ΟΑΜΛΕ. Από την Περιφέρεια 
έπαιξαν τα σωματεία στις πόλεις Τρίκα-
λα (ΑΜΙΛΛΑ), Πάτρα (ΑΟΤΠ),  Δράμα 
(ΓΑΛΑΞΙΑΣ), Κέρκυρα (ΚΟΑΜ), Θεσ-
σαλονίκη (ΟΑΜΘ), Καλαμάτα (ΟΑΜΚ), 
Λάρισα (ΟΑΜΛ), Ηράκλειο (ΟΜΗ) και 
Μυτιλήνη (ΣΛΑΜ).

Οι μαθητές 
Ανδρούτσος Λ 
(αριστερά) και 
Γκούζος Ε,  
νικητές στη γενική 
της 2ης ημερίδας
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Στις αρχές του 2014 πέθανε ένας 
από τους μεγαλύτερους εργάτες του 
Μπρίτζ στη χώρα μας, τηρουμένων 
των αναλογιών... Ο Κώστας 
Κουκούτσης.
Πρόεδρος για πολλά χρόνια του Ομίλου 
Μπριτζ της Καλαμάτας, ήταν εκείνος 
που «ξέθαψε», στην κυριολεξία, τον 
Όμιλο από την αφάνεια στην οποία 
είχε περιπέσει ένα – δύο χρόνια μετά 
την ίδρυσή του..., και, με τη βοήθεια 
του υποφαινόμενου, τον «ανάστησε» 
και τον παρέδωσε στους διαδόχους 
του σε πλήρη ακμή και με ένα από 
τα μεγαλύτερα, σε συμμετοχή, και 
καλύτερα, σε οργάνωση, εσωτερικό 
πρωτάθλημα, που εξακολουθεί να 
γίνεται κάθε χρόνο, στο εορταστικό 
τριήμερο της 25ης Μαρτίου, 
ιστορικά συνδεδεμένο με την πόλη 
της Καλαμάτας, και το ξεκίνημα της 
Ελληνικής Επανάστασης του 1821.
Το ενδιαφέρον του δεν περιορίστηκε 

Για  να μην ξεχνάμε αυτούς που έφυγαν
Ένα   αφιέρωμα  
 στον    Κώστα    Κουκούτση,  τον   Σπύρο Λιαράκο και  τη    Θεοδοσία Κεσίσογλου

στην πόλη που αγαπούσε ιδιαίτερα, 
αλλά επεκτάθηκε... Δεν θα ξεχάσω το 
τηλεφώνημά του, ένα βράδυ του 1995 
όταν, ξέροντας ότι είχα αποφασίσει 
να σταματήσω τις «εξορμήσεις» 
μου για την εξάπλωση του Μπρίτζ, 
μου ζήτησε, ως προσωπική χάρη!, 
να ξεκινήσω την προσπάθεια για 
την ίδρυση Ομίλου Μπριτζ στη ... 
Χαλκίδα!!!
Ηξερε πολύ καλά ότι μου ήταν αδύνατο 
να του ... χαλάσω το χατήρι, κι έτσι 
ξεκίνησε η «επιχείρηση  Χαλκίδα» 
που, με τη βοήθεια του συνάδελφου 
και, με την ευκαιρία αυτή, «φίλου» 
Δικηγόρου Χαλκίδας Σάββα 
Τσαρτίνογλου, οδήγησε στην ίδρυση 
του σχετικού Ομίλου, που συνεχίζει 
μέχρι σήμερα τη δραστηριότητά του 
και, πιθανολογώ… ότι η σημερινή 
Διοίκηση αγνοεί απόλυτα το πώς κι 
από ποιούς ιδρύθηκε ο Όμιλος.
Η ...μπριτζιστική ιστορία του Κώστα 

Κουκούτση είναι συνδεδεμένη και 
με την 1η, και, ατυχώς..., μοναδική 
οργάνωση ... ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ  ΝΕΩΝ 
για Μπριτζ που έγινε στην Ελλάδα. 
Με τη βοήθεια του τότε Αντιδήμαρχου 
Καλαμάτας, γιατρού, μαθητή μου 
του Μπρίτζ..., που μου διαφεύγει το 
όνομά του, βρέθηκε «ξενώνας» για 
τη δωρεάν διαμονή των παιδιών, 
εξασφαλίστηκε το πρωινό και ένα 
γεύμα κάθε μέρα, καθώς και πούλμαν 
που μας πήγαινε κάθε μέρα από τον 
ξενώνα στη θάλασσα... Να τονίσω 
εδώ ότι ψυχή της εκδήλωσης αυτής 
ήταν η Αννυ Καραμανλή που, χωρίς 
την ενθουσιώδη υποστήριξη και 
συμπαράστασή της, θα ήταν αδύνατη 
η υλοποίηση της ιδέας αυτής. Δεν 
χρειάζεται ν’αναφέρω ονόματα των 
παιδιών που πήραν μέρος. Όσοι ήταν 
εκεί μπορούν να ενημερώσουν τους 
τωρινούς... για το τι έγινε εκείνο το 
δεκαήμερο.
     

Το 2015 το μπριτζ στη χώρα μας κλείνει τα 50 του χρόνια και οφείλουμε να θυ-
μόμαστε με ευγνωμοσύνη τους ανθρώπους που συνετέλεσαν στην ιστορία του.  
Στη συνέχεια παραθέτουμε την επιστολή-αποχαιρετισμό του Βασίλη Κούση στον 
Κώστα Κουκούτση, μια παλιά συνέντευξη του Σπύρου Λιαράκου στον Γιώργο 
Πουρλιώτη και ένα αρθράκι της Θεοδοσίας Κεσίσογλου.

O Bασίλης Κούσης (αριστερά), μαζί με τον 
Κώστα Κουκούτση, σε συνέντευξη τύπου 
πριν από το πρώτο εσωτερικό Πρωτάθλημα 
της Καλαμάτας, το οποίο εξελίχθηκε στο 
γνωστό μας Φεστιβάλ
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 Σπύρο Λιαράκο σε ποια ηλικία    
ξεκίνησες το Μπριτζ;  *
  18 ετών
Πότε έκανες τα πρώτα σου μαθήματα 
και ποιος ο δάσκαλός σου;      
  Το 1981 με δάσκαλό μου τον Τάκη 
Κανναβό.
Σε βοήθησε κάποιος έμπειρος παίκτης 
και ποιος; 
 Η μεγαλύτερη βοήθεια ήταν  η 
επονομαζόμενη  «πλατεία» όπου 
μετά τους αγώνες χειμώνα-καλοκαίρι 
μαζευόμαστε αργά τη νύχτα στο 
Κολωνάκι ή την Μαβίλη και εμείς 
οι νεαροί παρακολουθούσαμε 
με προσήλωση τις συζητήσεις 
και αναλύσεις παικτών όπως ο Τ. 
Κανναβός  ο Ι. Μηλιτσόπουλος,  ο 
Ι. Κιαπέκος, ο Ι. Κομνηνός κ.α. 
συνδυάζοντας την διασκέδαση με την 
βελτίωση. 
Ποιες οι μεγάλες σου επιτυχίες σε  
Ευρώπη και  Ελλάδα;  
Μεγαλύτερες επιτυχίες μου στην 
Ευρώπη ήταν κατά σειρά το χρυσό 
μετάλλιο στο Πρωτάθλημα νέων της 
Ε.Ο.Κ., η 5η Θέση στο Πανευρωπαϊκό 
Ομάδων Νέων, η 20η θέση στο 
Πανευρωπαϊκό Ζευγών ΟΠΕΝ το 
1990, και 2 φορές η 10η θέση σε 
Πανευρωπαϊκά Ομάδων ΟΠΕΝ.  Στην 
Ελλάδα έχω κερδίσει τρεις φορές 
τα Ζεύγη, τέσσερις τις Ομάδες και 
τουλάχιστον μία τα υπόλοιπα. 
 Πότε ένοιωσες τη μεγαλύτερη χαρά;    
 Στα 25 χρόνια που παίζω σίγουρα ήταν 
στην απονομή για το χρυσό μετάλλιο 
του Πρωταθλήματος νέων της Ε.Ο.Κ., 
όπου ακούσαμε με συγκίνηση τον 
Εθνικό μας Ύμνο.  

Πότε ένοιωσες τη μεγαλύτερη 
στεναχώρια; 
Στην Τενερίφη το 2001, όπου δεν 
καταφέραμε να περάσουμε στις 6 
ομάδες που θα συμμετείχαν στο Ber-
muda Bowl της επόμενης χρονιάς.
Ποιους αθλητές θαυμάζεις σαν 
παίκτες και σαν  χαρακτήρα;  
Αρκετοί Έλληνες παίκτες φημίζονται 
για το χαρακτήρα τους αλλά 
επίτρεψέ μου να μην αναφερθώ 
ονομαστικά,  αφού ο καθένας μας 
έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες 
θετικές ή  και πολλές φορές 
αρνητικές.
Ως παίκτη παρακολουθώ τον 
Νορβηγό Tor Helness, που από το 
1980 βρίσκεται σταθερά στους 
διεκδικητές όλων των μεγάλων 
πρωταθλημάτων και τον θεωρώ τον 
πιο σταθερό παίκτη παγκοσμίως.

Ποια είναι τα χόμπι σου εκτός από το 
Μπριτζ; 
Χρόνο να είχαμε να ασχολούμαστε 
με τα χόμπι μας!! Αυτή την εποχή 
μπάσκετ και βόλεϊ με φίλους σταθερά 
τρεις φορές την εβδομάδα και 
πολύ διάβασμα, από επιστημονική 
φαντασία μέχρι κβαντομηχανική… 

*Τη συνέντευξη αυτή πήρε ο Γ. Πουρλιώτης 
στις 17/9/2006. Ο Σπύρος εκείνη την 
εποχή ήταν στην υψηλότερη κατηγορία, 
στην 16 και ήταν Νο 12 στην κατάταξη των 
παικτών του Ελληνικού Μπριτζ

Προσωπικά περίμενα όλο αυτό το 
διάστημα για να δώ κάποια ενέργεια 
από τις εκάστοτε Διοικήσεις της 
Καλαμάτας, αλλά δυστυχώς κάτι 
τέτοιο δεν συνέβη ως σήμερα. 
Ευελπιστώ ότι, μετά το θάνατο του 
Κώστα, το Φεστιβαλ της Καλαμάτας θα 
πάρει το όνομά του και η Διοίκηση του 
ΟΑΜΚ, έστω και καθυστερημένα..., 
θα σπεύσει ν’αποκαταστήσει την 
ιστορική αλήθεια. Μακάρι να γίνει 
αυτό για να είμαι ο πρώτος που θα 
χειροκροτήσω μια τέτοια κίνηση. Να 

μην ξεχνάμε ότι «λαός που ξεχνάει την 
ιστορία του είναι καταδικασμένος σε 
λήθη...».
 Το ίδιο ελπίζω να κάνει και η Ελληνική 
Ομοσπονδία, που ως τώρα δεν έχει 
κάνει κάτι για τη μνήμη του Κώστα 
Κουκούτση, εννοώ κάτι ανάλογο με 
την προσφορά του… Μεγάλο λάθος 
και τεράστια παράλειψη, για ένα 
«εργάτη» της διάδοσης, ΑΠΟΛΥΤΑ 
ανιδιοτελή, ο οποίος ξόδεψε και δεν 
εισέπραξε το παραμικρό...και που 
δεν του δόθηκε η δυνατότητα να 

προσφέρει περισσότερα...
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που 
σε σκεπάζει αείμνηστε Κώστα. 
Είμαστε πολλοί αυτοί που σε 
θυμόμαστε και κυρίως τα παιδιά της 
...Κατασκήνωσης. Αυτά δεν θα σε 
ξεχάσουν, ούτε κι εγώ που με τίμησες 
με τη φιλία σου τόσο ανεπιφύλακτα. 
Γειά σου καλέ μου φίλε.
  Β.Κ
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συντηρούνται και δυναμώνουν 
με πρώτες τη μνήμη, την αντοχή, 
τη δύναμη, την έξαρση, και 
ακολουθεί η γλυκιά γαλήνη της 
προσπάθειας στην επιτυχία. Όμως 
όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα, 
έχω κερδίσει στο χρόνο από τη 
ζωή μου που μετράει μια τρυφερή 
και απαλή ευδαιμονία. Αν τύχει 
να βρίσκεται το όνομα μου στις 
πρώτες σειρές του πίνακα των 

Ευλογημένο το μπριτζάκι, 
γλυκιά συντροφιά, ανεκτίμητη 
απασχόληση. Τι καλά ήταν όταν 
ήμουν νέα! Τι καλά και τώρα που 
δεν είμαι! Ευτυχώς έμαθα μπριτζ. 
Αθλούμαι χωρίς να χρειάζεται ν’ 
ανεβώ σκαλιά, να προλάβω σε 
ταχύτητα, να ξεπεράσω εμπόδια 
ή να κερδίσω στο ύψος και στο 
μήκος. Έχω καρέκλα αναπαυτική, 
έναν εγκέφαλο που ευτυχώς δεν 
κουράστηκε ακόμη και απέναντι 
και πλάι μου πρόσωπα ζωντανά με 
μάτια έντονα φιλικά και φρέσκα, 
να αγωνίζονται με μεράκι και 
προσδοκία. Τώρα εισπράττω 
πολλές θεμιτές παραχωρήσεις. 
Τη θέση Βορρά – Νότου στο 
τραπέζι, μ’ ένα ποτήρι νερό πάντα 
γεμάτο και με το πλεονέκτημα 
της σταθερής θέσης δέχομαι 
σαν φωτεινό διάλειμμα να είμαι 
μορ σε κάποια αλλαγή. Αλλά η 
ευφορία μου αρχίζει από το σπίτι. 
Φροντίζω αισθητικά την παρουσία 
μου με "χρώματα κι αρώματα" 
διακριτικά, και όταν ο καθρέπτης 
με επιείκεια μου δίνει την έγκρισή 
του, νοιώθω να ενεργοποιείται 
η σχετική ορμόνη ενδογενώς. 
Σημειώνω το πρώτο τοπ! 
Η συνέχεια στην αίθουσα του 
μπριτζ που γίνεται το τουρνουά. 
Εκεί τα καλωσορίσματα και 
οι φιλοφρονήσεις, άλλο ένα 
σκαλοπάτι με φτερούγες. Αρχίζει 
ο αγώνας και μπαίνουν σ’ ενέργεια 
οι εγκεφαλικές λειτουργίες που 

αποτελεσμάτων, ε τότε μέσα στη 
χαρά μου σκέφτομαι "τι καλά που 
το ακούω και το βλέπω"!... Γιατί 

το "ενός λεπτού σιγή" ούτε θα το 
ακούσω ούτε θα το βλέπω. 
Ευτυχώς έμαθα Μπριτζ. 
Σπουδαίο άθλημα και για τους 
νέους. Είναι άσκηση μυαλού και 
χαρακτήρα. Αγώνισμα πλανητικό 
και σύντομα Ολυμπιακό. Αποκτά 
ο αθλητής εμπειρίες σ’ όλα τα 
μήκη και τα πλάτη της Γης κι αν 
βρεθεί. Μπορεί σ’ όλες τις ηλικίες 
και στα δύο φύλα. Επικοινωνεί και 
συναναστρέφεται, γιατί το μπριτζ 
είναι και παιχνίδι παρέας. Όπου 
κι αν βρεθεί ένας παίκτης δεν 
χρειάζεται να μεταφέρει αθλητικά 
όργανα, του φτάνει το μυαλό και 
οι γνώσεις που αποκτά στους 
ομίλους που ασκείται και διεκδικεί 
βραβεία. Δένεται με παρέες που 
έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα, και 
είναι αξιοπρόσεκτο ότι μειώνει 
ή και αποβάλλει τα κάποια 
ελαττώματα της ελληνικής του 
φύσης, ενώ αναπτύσσει τις 
αρετές της καλής συνεργασίας και 
αμοιβαιότητας, ώστε να επιτύχει 
το καλύτερο αποτέλεσμα στο 
συντροφικό παιχνίδι.
Ας είμαστε καλά όσοι παίζουμε: 
αθλητές, πρωταθλητές! Εύγε 
στους παίκτες του ευ αγωνίζεσθαι. 
Εύγε στους δασκάλους, στους 
διαιτητές, στις διοικήσεις των 
ομίλων. Εύγε στη φωτισμένη και 
δραστήρια Ομοσπονδία. Ας γίνει 
κάλεσμα το μικρό μου κείμενο σε 
όλους, μικρούς και μεγάλους, και 
δε θα το μετανιώσουν.

Ηλικία και Μπριτζ 
της Θεοδοσίας Κεσίσογλου

H Θεοδοσία Κεσίσογλου παρακoλουθεί, σε 
κάποιο Διεθνές Τουρνουά της δεκαετίας του 
‘70, κρατώντας το τσιγάρο στο χέρι. Πολλά 
αλλάξανε από τότε!!
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Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών 
Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών, από τους τρεις ετήσιους αγώνες που ανήκουν στην πρώτη βαθμίδα, είναι ο 
πρώτος που διεξάγεται χρονολογικά. Οι άλλοι δυο τέτοιοι αγώνες είναι το Π.Π. Ομάδων και το Π.Π. Κατηγοριών. 
Τα πρωταθλήματα αυτά  έχουν το χαρακτηριστικό ότι διεξάγονται σε περισσότερα από ένα στάδια, ενώ συγκεντρώνουν 
παραδοσιακά και τις περισσότερες συμμετοχές. 
Στο πρωτάθλημα του 2015 συμμετείχαν, στο προκριματικό στάδιο, 430 ζεύγη από όλη την Ελλάδα. 
Οι τελικοί έγιναν από 30 Ιανουαρίου έως 1 Φεβρουαρίου στην Αττική.
Ο τελικός στην κατηγορία όπεν έγινε όπως και πέρυσι σε δύο φάσεις, ημιτελική και τελική με συμμετοχή 40 ζευγών. 
Τις 4 συνολικά ημερίδες του αγώνα κέρδισαν: Α’ ημερίδα: Νίνος Σ. – Ρούσσος Π. 60,12%. Β’: Ζώτος Λ. – Σαπουνάκης 
Α. 60,69%. Γ’: Κοντομήτρος Κ. – Κουκουσέλης Α. 67,15%. 
Δ’ (τελική 18 πρώτων ζευγών): Αγγελόπουλος Π. - Ζώζης Σ. 56,25%. 
Στην κατηγορία 1-11 συμμετείχαν επίσης 40 ζεύγη. Τις 3 συνολικά ημερίδες του αγώνα κέρδισαν: Α’ ημερίδα: Ντουβής 
Μ. – Διαμάντης Α. 65,37%. Β’: Αναστάχας Λ. –Παύλους Δ. 65,99%. Γ’: Κιούλπαλης Ι. – Μυρτάκη Ε. 70,02%. 
Στον τελικό της κατηγορίας 1-9 συμμετείχαν 44 ζεύγη. Τις 3 συνολικά ημερίδες του αγώνα κέρδισαν: Α’ ημερίδα: 
Καρυοφυλλίδης Β. – Παϊσίδης Π. 63,10%. Β’: Καφφές Η. – Παρλάντζας Γ. 66,94%. Γ’: Ασκολίδης Γ. – Νύκτας Γ. 65,14%. 
Ο τελικός της κατηγορίας 1-6 έγινε με συμμετοχή επίσης 44 ζευγών. Τις 3 συνολικά ημερίδες του αγώνα κέρδισαν: Α’ 
ημερίδα: Δημητρακόπουλος Α. – Φωτεινάκης Α. 68,83%. Β’: Μουζάκης Φ. – Μειμαρίδης Γ. 65,41%. Γ’: Μουζάκης 
Φ. – Μειμαρίδης Γ.  61,45%. 
Οι πρώτοι νικητές  του πρωταθλήματος σε κάθε κατηγορία ήταν:

Ο
Π

ΕΝ

1 ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΗΣ Α - ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ 56.69

2 ΦΙΛΙΟΣ Α - ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β 54.57

3 ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ Β - ΚΟΡΩΝΗ Μ 53.59

1-
11

1 ΚΙΟΥΛΠΑΛΗΣ Ι - ΜΥΡΤΑΚΗ Ε 59.73

2 ΠΑΥΛΟΥΣ Δ - ΑΝΑΣΤΑΧΑΣ Λ 59.45

3 ΝΤΟΥΒΗΣ Μ - ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α 58.61

1-
6

1 ΓΕΡΑΒΕΛΗ Μ - ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ Ε 57.86

2 ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗΣ Μ - ΚΟΝΔΥΛΗΣ Π 57.36

3 ΝΤΖΕΛΕΠΗΣ Κ - ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ 57.08

Β
 Τ

ΕΛ
ΙΚ

Ο
Σ

 
Ο

Π
ΕΝ

1 ΜΟΡΑΛΗΣ Κ - ΝΕΣΤΟΡΑ Θ / ΜΑΡΣΩΝΗΣ Π - ΚΑΒΑΝΤΟΥΡΗΣ Ν 56.94

2 ΜΑΤΣΟΥΚΑ Π - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙ 55.06

3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ - ΤΣΑΚΑΣ Η 54.58

Β
 Τ

ΕΛ
ΙΚ

Ο
Σ

 
1-

9

1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΑΚΗΣ Ε - ΚΑΤΣΙΑΠΗΣ Π 59.73

2 ΠΑΝΔΗ Ν - ΚΑΝΑΒΑΡΙΩΤΟΥ Ε 57.90

3 ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΗ Ε - ΔΟΥΛΓΕΡΗ Α 56.40
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Οι πρωταγωνιστές 
της Όπεν στο
       Π.Π.Ζευγών 
                2015



10

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μικτών Ομάδων
Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Μικτών ομάδων 2015 χωρίστηκε για πρώτη φορά σε 4 ενότητες κατηγοριών και 
διεξάχθηκε, σε μια τελική φάση, στην Αθήνα από 13 έως 15 Φεβρουαρίου. Συνολικά συμμετείχαν 72 ομάδες, τρεις 
περισσότερες από πέρυσι και συγχρόνως αριθμός ρεκόρ για τον αγώνα αυτόν.
Στην ενότητα 1-16 συμμετείχαν 18 ομάδες. Ο αγώνας έγινε στα εντευκτήρια του Ο.Α.Μ. Κηφισιάς. 
Στην ενότητα 1-11 συμμετείχαν, 19 ομάδες. Ο αγώνας έγινε στα εντευκτήρια του Α.Ο. Ταταύλα. 
Στην ενότητα 1-9 συμμετείχαν, 17 ομάδες. Ο αγώνας έγινε στα εντευκτήρια του Ο.Α. Αθηνών. 
Στην ενότητα 1-6 συμμετείχαν 18 ομάδες. Ο αγώνας έγινε στα εντευκτήρια του Ο.Π.Α. Φιλοθέης. 

Οι συνθέσεις των 3 πρώτων ομάδων ανά κατηγορία:

1-16

1 ΝΕΣΤΟΡΑ Θ, ΜΟΡΑΛΗΣ Κ, ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Τ, ΓΚΟΥΜΑ Ν 122.41

2
ΣΤΕΛΛΑΚΗ Ν, ΚΑΝΝΑΒΟΣ Π, ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ, ΣΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Χ, 
ΛΙΟΣΗΣ Γ 119.34

3 ΚΑΡΡΑ Λ, ΚΑΡΥΔΗΣ Α, ΚΟΤΑΡΑΣ Κ, ΤΡΙΠΟΥ Μ, ΣΙΔΕΡΗΣ Γ, ΚΟΡΩΣΗ Θ 119.20

1-11

1
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Γ, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ, ΣΑΛΕΒΟΥΡΑΚΗ Ε, ΜΠΟΛΛΗ Α, 
ΚΟΤΣΩΝΗ Α

144.96

2 ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ Ι, ΡΑΝΤΟΥ Σ, ΠΑΝΤΕΛΟΣ Ι, ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Σ 123.05

3 ΜΑΤΣΟΥΚΑ Π, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙ, GONG J.P., ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ Β 122.94

1-9

1 ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ Ν, ΣΙΓΑΛΑ Ε, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙ, ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ 130.93

2 ΚΟΥΤΣΙΜΠΑΝΗΣ Δ, ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ Π, ΛΙΑΝΟΣ Δ, ΡΕΙΣΗ Ν 123.74

3 ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν, ΚΟΥΝΟΥΠΑΣ Δ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ Ε, ΝΙΚΑ Ν 114.81

1-6

1 ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑ, ΛΕΪΣΟΥ Ε, ΒΛΑΧΟΣ Α, ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΔΙ 121.98

2 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙ., ΔΡΙΒΑΣ Κ, ΓΛΕΝΗ Κ 116.76

3 ΑΝΔΡΙΩΤΗ Β, ΜΗΤΑΚΙΔΟΥ Α, ΣΚΑΦΙΔΑΣ Γ, ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙ, ΠΑΤΙΡΗΣ Ι 111.94

Ν. Γκούμα - Τ. Πουρναράς

Θ. Νέστορα - Κ. Μόραλης
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   1. Scissors Coup

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

πάσο πάσο 4^

κοντρ όλοι πάσο

Αντάμ: &Α

Πλάνο:
Η Δύση κάνει αντάμ τον &Α και συνεχί-
ζει με το &10, το οποίο κερδίζει ο εκτε-
λεστής στον μορ με τον &Κ. 
Εάν παίξει τώρα καρό θα κερδίσει η 
Δύση με τον ^Α και θα επιστρέψει πίκα, 
που θα κερδίσει η Ανατολή με τον #Α 

Τεχνικές
Εκτέλεσης 

και παίζοντας τώρα τη &Q (ή οποιοδή-
ποτε σπαθί) θα γίνει προαγωγή του ^J 
για το μία μέσα κοντρέ.
Εάν ο εκτελεστής κόψει το τρίτο σπαθί 
με την Q, η Δύση δε θα κόψει εξασφαλί-
ζοντας δυο λεβέ στα ατού.

 Εκτέλεση:
Ο εκτελεστής, βασιζόμενος στην αγορά 
και πριν παίξει ατού, παίζει τον $Κ, τον 
$Α και το $10, στο οποίο διώχνει πίκα 
από το χέρι του! (scissors coup) κόβο-
ντας τις επικοινωνίες του άξονα ΑΔ. Έτσι 
βγάζει το συμβόλαιό του, δίνοντας ένα 
σπαθί, ένα καρό και μια κούπα.

    2. Παιγνίδι αποφυγής

Γράφει ο Νίκος Καζιλάρης

Συμβόλαιο 5& 
Αντάμ: #K

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1&

2&* 2^ 2# 3&

πάσο 5& όλοι πάσο

* Διχρωμία με τα μαζέρ

Μετά την παραπάνω αγορά το ζεύγος 
ΒΝ κατέληξε να παίζει 5&. 
Η Δύση κάνει αντάμ τον #Κ.

Πλάνο:
Ο κίνδυνος που υπάρχει είναι να πιάσει 
χέρι η Ανατολή και να παίξει κούπα, 
βάζοντας τον Ρήγα μας στη μέση. 
Από την αγορά καταλαβαίνουμε την 
κατανομή των φύλλων των αντιπάλων. 
Για να βγάλουμε με σιγουριά το 
συμβόλαιό μας ελπίζουμε ότι τα καρά 
στους αντιπάλους είναι μοιρασμένα 3-2.

Εκτέλεση:
1. Αφήνουμε τον #Κ να κερδίσει τη 
λεβέ.
2. Στο γύρισμα πίκα κερδίζουμε με τον 
#Α και διώχνουμε ένα καρό από το χέρι 
μας.
3. Παίρνουμε τα ατού των αντιπάλων.
4. Παίζουμε ^Α και ^Κ και κόβουμε 
καρό στο χέρι.
5. Στα δυο τελευταία καλά καρά του μορ 
διώχνουμε δυο κούπες από το χέρι μας.
Έτσι δίνουμε μια πίκα και μια κούπα και 
βγάζουμε το συμβόλαιό μας.
Εάν πάντως στο δεύτερο μεγάλο 
καρό που θα παίξουμε η Δύση δεν 
ακολουθήσει στο χρώμα, έχουμε πάντα 
την ευκαιρία να παίξουμε κούπα προς 
τον Ρήγα μας, με την μικρή ελπίδα να 
βρούμε τον Άσο στην Ανατολή.  

#Q10xx
$ A10x
^ 9xxx
& Kx

# KJxx
$ QJ9xx
^ AJ
& A10

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# Axxx
$ xxx
^ -
& QJxxxx

# x
$ Kx
^ KQ10xxxx
& xxx

# Ax
$ xx
^ Axxxx
& KJxx

Δ 
Β

  
Ν

 Α

# x
$ Kxx
^ Kxx
& AQxxxx

Οι λύσεις στη σελ.  16

# Q7
$ AK3
^ AK984
& J82

Δ 
Β

  
Ν

 Α

# 64
$ QJ10874
^ 75
& A76

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1ΧΑ πάσο 4$

όλοι πάσο

Η Δύση κάνει αντάμ τον #Α, συνεχίζει 
με τον #Κ  και ύστερα γυρίζει το &3.
Ο εκτελεστής κερδίζει με τον &Α και 
μαζεύει τα ατού.
Στη συνέχεια εισπράττει ^Α και ^Κ και 
κόβει ένα καρό στο χέρι του. Κατεβαίνει 
στον μορ με ατού και κόβει ακόμη ένα 
καρό στο χέρι του, αλλά τώρα δεν έχει 
άλλο κατέβασμα στον μορ για να κάνει το 
^9, έτσι κάνει 9 λεβέ και μπαίνει 1 μέσα. 
Μπορείτε να κάνετε κάτι καλύτερο;

Για 
νέους
παίκτες

του Δημοσθένη Τάσσιου

12
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο (**)
Ομάδες. Όλοι στη δεύτερη  
Μοίρασε ο Νότος
Αντάμ: $Q

# A87
$ 65
^ QJ542
& Q32

Δ 
Β

  
Ν

 Α

# K52
$ AK2
^ A963
& A76

Είστε στη θέση του Νότου και παίζετε αγώνες ομάδων όπου προ-
έχει η πραγματοποίηση του συμβολαίου σας.

Πώς εκτελείτε αυτό το συμβόλαιο;

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2ο (***)
Ομάδες. ΒΝ στη 2η
Μοίρασε ο Βορράς
Αντάμ: $Q

# Q6
$ 93
^ AJ6
& AK9854

Δ 
Β

  
Ν

 Α

# KJ3
$ K104
^ K7532
& Q6

Αν τα σπαθιά είναι μοιρασμένα στους αντίπαλους ομαλά, 3-2, 
θα έχετε τουλάχιστον εννέα εύκολες λεβέ, παίρνοντας τον $Κ. 
Όμως αν τα σπαθιά στέκουν άσχημα το συμβόλαιο είναι σε με-
γάλο κίνδυνο.

Πώς πρέπει να παίξετε;

Οι λύσεις στη σελίδα 30Εξασκηθείτε στην εκτέλεση

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο (***)
Ομάδες. Όλοι στη δεύτερη
Μοίρασε ο Νότος
Αντάμ: ^2

Είστε στη θέση της Ανατολής 
και προφανώς κερδίζετε την 
πρώτη λεβέ με τον ^Κ.
Ποιο είναι το πλάνο σας για τη 
συνέχεια;

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2ο (***)
Ζεύγη. Όλοι στη δεύτερη
Μοίρασε ο Νότος
Αντάμ: ^Α

Είστε στη θέση της Δύσης και
κάνετε αντάμ τον ^Α.
Στη συνέχεια παίζεται και ^ΚQ 
όπου όλοι ακολουθούν.
Έχετε ήδη κάνει τρεις λεβέ.
Πώς συνεχίζετε;

Οι λύσεις στη σελίδα 19Προβλήματα Άμυνας

# AJ1084
$ Q2
^ Q10874
& 6

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# 3
$ KJ95
^ AK93
& 10853

# KJ98
$ A10542
^ 1065
& Q

# 6542
$ -
^ AKQ3
& KJ986

Δ 
Β

  
Ν

 Α

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1ΧΑ

πάσο 2& πάσο 2#

πάσο 4# όλοι πάσο

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1ΧΑ

πάσο 2$* πάσο 2#

πάσο 3^ πάσο 4#

όλοι πάσο

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1^

πάσο 3^ πάσο 3ΧΑ

όλοι πάσο

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1& πάσο 1^

1$ 2& πάσο 2ΧΑ

πάσο 3ΧΑ όλοι πάσο

*Τράνσφερ για πίκες
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     Η απάντηση 2ΧΑ σε άνοιγμα σε μαζέρ
                 Η σύμβαση JACOBY

Γράφει ο Γιώργος Κουτρούμπας

Στο παρόν άρθρο θα ασχοληθούμε 
με την απάντηση 2ΧΑ σε άνοιγμα 1 σε 
Μαζέρ (1Μ) του συμπαίκτη, η οποία 
είναι γνωστή σαν σύμβαση Jacoby.
Σχεδόν όλοι μας χρησιμοποιούμε τη 
συγκεκριμένη σύμβαση, δείχνοντας 
4φυλλο φιτ και δυνατό χέρι - 
τουλάχιστον game forcing (θα το 
αναφέρουμε σε συντομογραφία ως 
GF).
Πόσοι όμως από εμάς έχουμε μπει 
στη διαδικασία της ανάλυσης των 
απαντήσεων του ανοίξαντος και 
του τι θα δείχνουν οι δικές μας 
επαναδηλώσεις;
Η συγκεκριμένη ανάλυση είναι αρκετά 
απλή και καλύπτει σχεδόν απόλυτα το 
φάσμα των δυνατών χεριών του άξονά 
μας.

Πριν ξεκινήσουμε καλό είναι να 
τεθούν ορισμένα ερωτήματα, στα 
οποία πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη 
απάντηση – θέση – μεταξύ των 
συμπαικτών.

1. Ισχύει η απάντηση 2ΧΑ αν έχουμε 
περάσει πάσο; 

Πολλές φορές ένα χέρι που δεν ανοίγει, 
σε πρώτη ή δεύτερη θέση, αποκτά 
δυναμική GF μετά από άνοιγμα 1Μ 
του συμπαίκτη. 
Προτείνουμε να ισχύει η σύμβαση 
ακόμη και αν ο απαντών έχει αρχικά 
πασάρει.

2. Αν ο συμπαίκτης ανοίξει 1$ και 
έχουμε 4φ+ φιτ και πόντους GF, ενώ 
παράλληλα έχουμε και 4+ πίκες, είναι 
καλό να ξεκινήσουμε με απάντηση 1#;

Προτείνουμε να υπερισχύει πάντα η 
αγορά 2ΧΑ, γιατί αφ' ενός δύσκολα 
αργότερα θα πείσουμε τον συμπαίκτη 
για την ποιότητα του φιτ που έχουμε, 
ενώ, αφ’ ετέρου, αν τύχει και κάποιος 

αντίπαλος παρεμβληθεί τα πράγματα 
δυσκολεύουν ακόμη πιο πολύ

3. Ισχύει η συγκεκριμένη ερμηνεία της 
απάντησης 2ΧΑ όταν ένας αντίπαλος 
παρεμβληθεί; 

Δηλ. αν σε άνοιγμα 1# του συμπαίκτη 
ο δεξιά μας αντίπαλος αγοράσει 2^, 
το 2ΧΑ από εμάς είναι λίμιτ χέρι με 
δίφυλλο φιτ και κράτημα – πρόταση 
για 3ΧΑ – ή δείχνει το GF χέρι με 4φ 
φιτ;
Προτείνεται να ισχύει το δεύτερο 
και η συνέχεια να είναι η ίδια, σα να 
είχε περάσει πάσο ο συγκεκριμένος 
αντίπαλος.

4. Άνοιγμα 1Μ από τον συμπαίκτη, 
2ΧΑ από εμάς. Πώς αντιδρούμε 
σε παρεμβολή του αριστερά μας 
αντιπάλου στο επίπεδο 3;

Η πρότασή μας δίνεται στο τέλος του 
άρθρου.

Για τη διευκόλυνση της ανάγνωσης 
θεωρούμε ότι ο Βορράς έχει ανοίξει 
1Μ και πως ο Νότος είναι αυτός που 
απαντά 2ΧΑ. Επίσης θεωρούμε ότι οι 
αντίπαλοι περνούν πάντα πάσο, εκτός 
αν αναφερθεί διαφορετικά

 Β Ν
 1Μ 2ΧΑ

Α. Νέο χρώμα από τον Βορρά δείχνει 
τώρα σόλο – αν αγοραστεί στο 
επίπεδο 3 – ή σικάν – αν αγοραστεί 
ξανά στο επίπεδο 4.
Οποιαδήποτε επαναδήλωση του 
Νότου στο επίπεδο 3 – εκτός από το 
μαζέρ που θα παιχτεί – δείχνει το 
χαμηλότερο υπάρχον cuebid (Άσο, 
ρήγα, σόλο ή σικάν) και υποχρεώνει 
τον Βορρά να συνεχίσει τα  cuebidς 
αρκεί να ΜΗΝ ξεπεράσει το επίπεδο 4 
στο μαζέρ που άνοιξε.

Εδώ υπάρχει το εξής λεπτό σημείο: 
αν ο Νότος ξεπεράσει κάποιο χρώμα 
δείχνει ότι δεν έχει κοντρόλ πρώτου 
ή δεύτερου γύρου εκεί, οπότε αν δεν 
έχει και ο Βορράς κλείνει τάχιστα τη 
μανς με 4Μ.
Παράδειγμα:
Β  Ν
1$  2ΧΑ
3& (σόλο ή σικάν) 3#(cuebid)
Αν ο ανοίξας τώρα δεν έχει cuebid 
καρό κλείνει αμέσως με 4$. Αν 
αγοράσει 4& δείχνει ότι έχει κοντρόλ 
στα καρό και επιπλέον σικάν στο 
σπαθί.

Β. Αγορά με πήδημα σε νέο χρώμα στο 
επίπεδο 4 από τον Βορρά δείχνει πολύ 
καλό 5φ+ (σπανιότατα πολύ δυνατό 
4φ τύπου ΑΚQ10) πλευρικό χρώμα που 
του λείπει το πολύ ένα από τα τρία τοπ 
ονέρ. Προφανώς με τη συγκεκριμένη 
αγορά ο ανοίξας δείχνει και κάποιο 
σόλο ή σικάν, καθώς του μένουν 
μάξιμουμ 3 φύλλα στα υπόλοιπα δυο 
χρώματα. Το αν υπάρχει κάποιο σικάν 
θα φανεί σε ενδεχόμενη ερώτηση 
άσων (στην οποία θα προτείνουμε 
συγκεκριμένες απαντήσεις στο 
τέλος του άρθρου). Οποιαδήποτε 
επαναδήλωση χρώματος τώρα από 
τον Νότο είναι προφανώς cuebid. 

Γ. Ο ανοίξας επαναδηλώνει 4Μ. Δείχνει 
μίνιμουμ άνοιγμα χωρίς πλευρικό 
κοντό χρώμα.

Δ. Ο ανοίξας επαναδηλώνει 3ΧΑ. 
Δείχνει 18+π χωρίς πλευρικό κοντό 
χρώμα. Προφανώς νέο χρώμα από τον 
Νότο είναι cuebid.

Ε. Ο ανοίξας επαναδηλώνει 3Μ. 
Δείχνει ένα χέρι που δεν έχει μίνιμουμ 
άνοιγμα (θα είχε επαναδηλώσει 4Μ), 
δεν έχει πλευρικό σόλο ή σικάν, δεν 
είναι 15-17 και ΟΚ (θα άνοιγε 1ΧΑ) 
και δεν έχει 18+ χωρίς πλευρικό (θα 
αγόραζε 3ΧΑ). Τι μπορεί να έχει;
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1. Άνοιγμα έως 14 καλούς (που δεν 
αξιολογείται ως μίνιμουμ) χωρίς 
πλευρικό κοντό χρώμα
2. 15-17π με χέρι που δεν ενδείκνυται 
για άνοιγμα 1ΧΑ, για παράδειγμα έχει 
5-4-2-2 και το 4φ δεν είναι καλό
3. Έχει έξτρα μήκος στο μαζέρ, για 
παράδειγμα 6-3-2-2 και όχι μίνιμουμ 
ή πλευρικό κοντό χρώμα
Οποιαδήποτε αγορά τώρα από τον 
Νότο σε νέο χρώμα είναι cuebid

Ας αναλύσουμε τώρα και τις 
απαντήσεις που έχουμε υποσχεθεί πιο 
πάνω:

Τι απαντάμε σε ερώτηση άσων 4ΧΑ (με 
δεδομένο πως παίζουμε  Roman Key 
Card Blackwood) έχοντας ένα σικάν και 
έναν άσο ή σικάν και δυο άσους;

Προτείνουμε το εξής:
- Με δυο άσους και σικάν απαντάμε 
5ΧΑ
- Με έναν άσο και σικάν αγοράζουμε 
στο επίπεδο 6 το χρώμα του σικάν, 
εφόσον δεν ξεπερνά το επίπεδο του 
μαζέρ που θα παίξουμε.

Παράδειγμα:
Ας υποθέσουμε πως θέλουμε να 
παίξουμε κούπες. 6^ ως απάντηση 
σε ερώτηση 4ΧΑ δείχνει έναν άσο και 
σικάν καρό. Αν έχουμε σικάν στην 
πίκα, επειδή δε θέλουμε να περάσουμε 
τις 6$, αγοράζουμε με πήδημα 

ακριβώς αυτό, δηλ. 6$. Με δεδομένο 
πως αγοράσαμε με άλμα, δείχνοντας 
ένα σικάν και έναν άσο, ο συμπαίκτης 
καταλαβαίνει ότι προφανώς το σικάν 
είναι στο χρώμα που δεν μπορούμε να 
αγοράσουμε κάτω από τις 6$.

Ας δούμε και την απάντηση στο 4ο 
ερώτημα που θα πρέπει να έχουμε 
ξεκάθαρο με τον συμπαίκτη μας.

Άνοιγμα 1Μ απο τον συμπαίκτη, 
2ΧΑ από εμάς. Πώς αντιδρούμε 
σε παρεμβολή του αριστερά μας 
αντιπάλου στο επίπεδο 3;

- Κοντρ: δείχνει ακριβώς σόλο στο 
αντίπαλο χρώμα
- Cuebid στο αντίπαλο χρώμα: δείχνει 
ακριβώς σικάν – όχι γενικά κοντρόλ 
πρώτου γύρου
- Πάσο: δείχνει έλλειψη κοντρόλ – δεν 
έχουμε ούτε άσο, ούτε ρήγα, ούτε σόλο 
ή σικάν στο χρώμα του αντιπάλου
- Άλλο χρώμα: έχουμε άσο ή ρήγα 
στο χρώμα του αντιπάλου και 
κιουμπιντάρουμε κοντρόλ στο χρώμα 
που αγοράζουμε

Εφαρμόζοντας την σύμβαση:

Αγώνες ζευγών, δεύτερη εναντίον 
δεύτερης και ο συμπαίκτης σε πρώτη 
θέση άνοιξε 1$ με ΑΚ-ΚQ10xx-xx-
xxxx. Ο δεξιά μου αντίπαλος κόντραρε 
και εγώ κρατώντας QJ10xx-Axxxx-

Axx-σικάν αγόρασα 2ΧΑ δείχνοντας 
το 4φ φιτ και χέρι φόρσινγκ μανς. 
Αριστερά μου αγοράζει 3& και ο 
συμπαίκτης μου πάσαρε. Αλερτάρω το 
πάσο του συμπαίκτη και σε ερώτηση 
του δεξιά αντιπάλου εξηγώ ότι 
αρνείται οποιοδήποτε κοντρόλ στο 
σπαθί.
Εδώ τώρα είχα δυο δρόμους:
Είτε θα αγόραζα 4& δείχνοντας 
το σικάν μου, είτε θα αγόραζα 3^ 
εξοικονομώντας αγοραστικό χώρο, 
κιουμπιντάροντας τον ^Α και 
δείχνοντας ψευδώς αξίες &Α ή &Κ.
Προτίμησα το δεύτερο, ώστε 
να υπάρχει περιθώριο να μάθω 
ενδεχόμενο άσο ή ρήγα στις πίκες. 
Αυτό βέβαια εμπεριέχει το ρίσκο να 
θέσει κάποια στιγμή ο συμπαίκτης 
ερώτηση άσων και εγώ να του δείξω 
δυο άσους και σικάν, το οποίο δεν 
μπορεί να το έχω στα σπαθιά γιατί θα 
είχα αγοράσει 4&.
Η τύχη ήταν μαζί μου στην 
συγκεκριμένη διανομή, γιατί άκουσα 
3#, είπα 4& και άκουσα 4#!!
Πλέον με $ΚQ στα ατού μετράω 13 
λεβέ.
4ΧΑ λοιπόν και δύο άσοι με την $Q 
από τον συμπαίκτη. Ένα γρήγορο 
τσεκ: ποιους άσους έχει; Προφανώς 
ΔΕΝ έχει τον &Α, γιατί δε θα είχε 
πασάρει τα 3& του αντιπάλου. Οπότε 
7$ από μένα για ένα σκορ άνω του 
90%! 
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Καλλιτεχνικό
μπριτζ

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
Το πρόβλημα του περασμένου τεύχους ήταν 
μια σύνθεση του Paolo Treossi

# 10762
$ Q732
^ K2
& A43

# 9
$ J1098
^ QJ10987
& K5

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# K43
$ K654
^ 6
& 109876

# AQJ85
$ A
^A543
& QJ2

Ο Νότος καλείται να εκτελέσει και να πραγμα-
τοποιήσει 6#. 
Αντάμ από τη Δύση η ^Q. 

Ο Νότος πρέπει να κερδίσει την πρώτη λεβέ 
στο χέρι του με τον Άσο, να τραβήξει και τον 

# AQ76543
$ 3
^ AQ3
& Q3

# J1098
$ -
^ J10987
& KJ109

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# K
$ 10987654
^ 65
& 765

# 2
$ AKQJ2
^ K42
& A832

Συμβόλαιο: 6ΧΑ
Αντάμ: #J

Δύο ερωτήματα: 
1. Πώς μπορείτε να πραγματοποιήσετε το 
συμβόλαιο;
2. Υπάρχει αντάμ –και ποια- που ρίχνει το 
συμβόλαιο;

$Α και να παίξει τη &Q για τον Ρήγα της 
Δύσης και τον Άσο του μορ. Από εκεί παίζει το 
#10 κάνοντας την εμπάς αλλά προσέχοντας 
να ξεμπλοκάρει το #8 αν η Ανατολή δε φορ-
τσάρει στον πρώτο γύρο. Στη συνέχεια τρέχει 
και το #7, κόβει μια μικρή κούπα στο χέρι του 
και τραβάει τον Άσο ατού.  Ακολουθεί &J και 
σπαθί που παίρνει υποχρεωτικά η Ανατολή 
φθάνοντας στην εξής θέση:

# 6
$ Q7
^ K
& -

# -
$ J10
^ J10
& -

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# -
$ K6
^ -
& 109

# Q
$ -
^543
& -

Εάν τώρα η Ανατολή παίξει κούπα θα γίνει καλή 
η Ντάμα του μορ. Υποχρεωτικά λοιπόν παίζει 
το &10.  Ο Νότος ξοφλάει καρό και η Δύση 
σκουιζάρεται. Εάν ξοφλήσει καρό, ο εκτελε-
στής κόβει στον μορ, τραβάει τον ^Ρήγα και 
ερχόμενος στο χέρι με κοφτή κούπα εισπράττει 
το τελευταίο μετρ καρό. Εάν η Δύση ξοφλήσει 
το $10 ή τον $Βαλέ τότε ο εκτελεστής κόβει 
στον μορ και παίζει από εκεί τη $Q. Η Ανατολή 
φορτσάρει με τον Ρήγα αλλά ο Νότος κόβει και 
το  $7 έχει γίνει καλό, ενώ υπάρχει και κατέ-
βασμα στον μορ, ο ^K!

Τη λύση του δύσκολου αυτού προβλήματος 
βρήκε μόνο ο Δ. Καμενόπουλος (ΑΟΜ)

To παρακάτω πρόβλημα είναι μια σύνθεση των 
Stefan Ralesku και Hugh Darwen*.

Δύση Βοράς Ανατολή Νότος

1XA πάσο 4$

όλοι πάσο

Αντάμ #Α

Τι πήγε λάθος;
Ο εκτελεστής αναγνώρισε σωστά ότι πρέπει 
να αναπτύξει τα καρά, αλλά απέτυχε να εκτι-
μήσει τα προβλήματα επικοινωνίας.

Τι θα έπρεπε να είχε κάνει ο εκτελε-
στής;
Θα μπορούσε να είχε κερδίσει το σπαθί στο 
χέρι του με τον &Α, να παίξει την $Q (ώστε 
να έχει 2 κατεβάσματα στον μορ) και μετά να 
παίξει καρό στον ^Α, τον ^Κ και να κόψει 
ένα καρό μικρό στο χέρι του με τον $J. Κα-
τεβαίνει στον μορ με τον $Α και κόβει στο 
χέρι του και το τέταρτο καρό με το $10. 
Τώρα μπορεί να κατέβει στον μορ με τον $Κ 
και στο καλό καρό να πετάξει το χανόμενο 
σπαθί πραγματοποιώντας τις 10 λεβέ.

Το παιχνίδι:
Λεβέ 1η - 2η : Η Δύση εισπράττει #ΑΚ
Λεβέ 3η : Κερδίστε τον &Α
Λεβέ 4η : Εισπράξτε την $Q. Πάντα να τρα-
βάτε όσα ατού χρειάζονται πριν παίξετε το 
πλευρικό χρώμα
Λεβέ 5η - 6η: Τραβήξτε τον ^A και τον ^Κ   
Λεβέ 7η : Κόψτε ένα καρό με τον $J
Λεβέ 8η : Παίξτε ένα ατού στον $K του μορ-
Λεβέ 9η : Κόψτε ένα καρό με το $10
Λεβέ 10η: Γυρίστε πίσω στον μορ με τον $Α 
Λεβέ 11η : Εισπράξτε το ^9 του μορ 
Λεβέ 12η-13η : Μένει ακόμα ένα ατού να 
τραβήξετε για τις δέκα λεβέ

Όταν ο μορ έχει ένα μακρύ χρώμα, σκε-
φτείτε μήπως μπορείτε να αναπτύξετε 
τις λεβέ από αυτό το χρώμα, αλλά θυμη-
θείτε να κρατάτε τις επικοινωνίες.

# Q7
$ AK3
^ AK984
& J82

# AK53
$ 52
^ J632
& Q93

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# J10982
$ 96
^ Q10
&  K1054

# 64
$ QJ10874
^ 75
& A76

Λύσεις προβλήματος από τη σελίδα  12Για νέους παίκτες
Λ.Ζ. 

 *Ο επιστήμονας πληροφορικής Hugh Darwen θεωρεί-
ται η μεγαλύτερη αυθεντία παγκοσμίως στη σύνθεση 
προβλημάτων double dummy.
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     FALSE CARDS ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ 
(μέρος 5ο)

του Γιώργου Κλείτσα

Η σύγκρουση (crash) 
των αντίπαλων ονέρ

Ένας από τους πιο συχνούς λόγους, 
για τους οποίους  έχουν χωρίσει 
ζευγάρια του μπριτζ, είναι κατά πα-
ράδοξο τρόπο το «πάντρεμα» –όπως 
είναι μια από τις εκφράσεις που χρη-
σιμοποιούνται- των ονέρ τους, από 
έναν εκτελεστή που δε διστάζει να 
εκμεταλλευθεί κάθε πιθανότητα λά-
θους της άμυνας.

   
9743

     K5                               A
 QJ10862  

Αν αυτό είναι το χρώμα των ατού 
και η Δύση κάποια στιγμή έχει δείξει 
κράτημα στο χρώμα, αγοράζοντας 
χωρίς ατού, ο Νότος δεν χάνει τίποτα 
να παίξει την ντάμα από το χέρι του. 
Η Δύση έχει δύσκολη απόφαση και 
ακόμα και ένας καλός παίκτης μπορεί 
να βάλει τον ρήγα, παντρεύοντάς τον 
με τον άσο του συμπαίκτη, θεωρώ-
ντας ότι η κατάσταση είναι όπως στο 
διάγραμμα: 

Στην ίδια παγίδα μπορεί να πέσει η 
Δύση –με μικρότερη όμως πιθανό-
τητα λάθους- αν δεν έχει αγοράσει 
χωρίς ατού, αλλά ο εκτελεστής, 
φαινομενικά       ή και στην πραγμα-
τικότητα,  δεν έχει κατέβασμα στον 
μορ και παίξει πάλι τη ντάμα από το 
κρυφό χέρι.
Μερικές φορές είναι η Ανατολή αυτή 
που έχει αγοράσει χωρίς ατού, πράγ-

   
9743

     K5                               2
 ΑQJ10862  

μα το οποίο μπορεί να εκμεταλλευθεί 
ο εκτελεστής σε μία κατανομή όπως η 
παρακάτω:

Ο εκτελεστής παίζει τον βαλέ από τον 
μορ και η Ανατολή έχει πρόβλημα: αν 
σκεπάσει με τον ρήγα, η άμυνα θα κά-
νει μόνο μία λεβέ στο χρώμα (προφα-
νώς, βλέποντας να πέφτει ο άσος της 
Δύσης, ο Νότος θα κάνει εμπάσα στον 
δεύτερο γύρο). Αν όμως η κατανομή 
ήταν όπως στο διάγραμμα 

το παίξιμο του ρήγα θα ήταν σωστό, 
γιατί αλλιώς η άμυνα δε θα κάνει κα-
μία λεβέ.

   
Q652

                                                     
      108743  

Με αυτόν τον συνδυασμό, αν δεν έχει 
κάποια ένδειξη, το σωστό παίξιμο του 
εκτελεστή είναι μικρό προς τη ντάμα 
(χάνει μόνο δύο λεβέ αν η Δύση έχει 
βαλέ ξερό, AKx ή AKJ και επίσης σε 
κάθε κατανομή 2-2). Αν όμως από την 
αγορά προκύπτει ότι η Ανατολή έχει 
τουλάχιστον δίφυλλο (για παράδειγ-
μα αν έχει ανοίξει ένα χωρίς ατού), ο 
Νότος έχει κάθε λόγο να αρχίσει με τη 
ντάμα από τον μορ (ένα παίξιμο που 
δεν χάνει ποτέ), ελπίζοντας να σκεπά-
σει η Ανατολή με AJ9 ή KJ9. Σε κάθε 

   
J62

      Α                           K108   
                 Q97543  

   
J62

      9                           K108   
                 AQ7543  

περίπτωση, η άμυνα θα πρέπει να 
υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά, 
όταν ο εκτελεστής παίζει ένα μη υπο-
στηριζόμενο ονέρ από τον μορ, γιατί 
συνήθως δεν είναι το τεχνικά σωστό 
παίξιμο.  

Όταν ο εκτελεστής παίξει τον βαλέ 
από τον μορ, η Ανατολή θα πρέπει να 
υποψιαστεί: αν σκεπάσει, ενδεχομέ-
νως θα κερδίσει, αν η Δύση έχει 10x 
ή 109 (και δε μαντέψει στη συνέχεια 
ο εκτελεστής) και σίγουρα αν η Δύση 
έχει 10xx. Αν όμως η Δύση έχει άσο 
ξερό, θα κινδυνέψει να χάσει όχι μόνο 
μία λεβέ αλλά και τον συμπαίκτη της!

Μερικές φορές το παίξιμο ενός μη 
υποστηριζόμενου ονέρ από τον μορ 
μπορεί να κερδίσει, όταν λείπουν τα 
τρία μεγάλα ονέρ και όχι μόνο ο άσος 
και ο ρήγας, που είναι η συνηθισμένη 
περίπτωση:

   
J872

                                                     
      109653  

 

Ο εκτελεστής παίζει τον βαλέ από τον 
μορ. Ίσως η Ανατολή κάνει το λάθος 
να βάλει τον άσσο με AQx ή να σπλι-
τάρει με KQx. 
Σε κάποια χέρια μια μικρή προετοιμα-
σία ή σκηνοθεσία απαιτείται προκει-
μένου να πέσει στην παγίδα η άμυνα. 

   
J832

      A                           K4   
                 Q109765  
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# Q976
$ KQ765
^ AK2
& A

# K
$ 102
^ J1097543
& Q96

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# A2
$ 983
^ 86
& J105432

# J108543
$ AJ4
^ Q
& K87

# A2
$ 8754
^ A42
& A1093

# QJ10
$ A2
^ J9875
& Q62

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# 87654
$ K
^ Q106
& J785

# K93
$ QJ10963
^ K3
& K4

Ας δούμε δύο ολόκληρες διανομές:

Με κάποιο τρόπο αγοράστηκε το 
σλεμ στις έξι κούπες, αν και η σύγ-
χρονη μορφή του Blackwood με 
τους πέντε άσους θα είχε ειδοποιή-
σει έγκαιρα τον άξονα Βορρά-Νότου 
για την πιθανότητα να λείπει ΑΚ στα 
ατού. Κάθε ελπίδα δεν έχει χαθεί 
παρά ταύτα: ο εκτελεστής μετά την 
αντάμ της ντάμας πίκα έκοψε την 
τρίτη πίκα στον μορ και μετά το τρίτο 
καρό στο χέρι του, ψευτο-ελιμινάρο-
ντας τα δύο χρώματα. Στη συνέχεια 
έπαιξε τη ντάμα κούπα. Η Δύση, που 
φοβήθηκε ότι το χέρι του Νότου 
ήταν κάτι σαν #Κ93 $KQJ109 ^K3 
&K74 και ότι, αν άφηνε έξω, θα κλει-
νόταν στον δεύτερο γύρο ατού, ανα-
γκαζόμενη να παίξει hors tableau ή 
να ανοίξει τα σπαθιά, έκανε το λάθος 
να πάρει τον άσο, προσφέροντας το 
συμβόλαιο στον αντίπαλο άξονα. 

Μερικές φορές ο καλύτερος τρό-
πος να ενώσουμε τον άσο με τον 
ρήγα των αντιπάλων είναι να δε-
λεάσουμε τον αντίπαλο που έχει το 
δίφυλλο ατού να κόψει με το μικρό 
φύλλο: 

Ο Νότος παίζει τέσσερις πίκες σε αγώ-
να ζευγών μετά από αγορά φραγμού 
της Δύσης στα καρά, η οποία κάνει 
αντάμ τον βαλέ καρό. Ο καλύτερος 
τρόπος για τον εκτελεστή να προ-
σπαθήσει να βγάλει δύο άνω, είναι να 
πιάσει στο χέρι του, να πάει στον μορ 
με τον άσο σπαθί και να παίξει άλλους 
δύο γύρους καρό, ξελιμάροντας κού-
πα από το χέρι. Αν η Ανατολή πέσει 
στην παγίδα και κόψει με το μικρό 
ατού τον τρίτο γύρο καρό, ο Νότος 
θα σιρκουπάρει και θα παίξει ατού, 
επιτυγχάνοντας υψηλό σκορ στη δι-
ανομή. 

   
J105

                                                     
      Q8642  

Σε διεθνείς αγώνες ο Νότος βρέ-
θηκε να παίζει μικρό σλεμ χωρίς τον 
άσο και ρήγα ατού. Οι πιθανότητες 
να ενώσει τα μεγάλα ονέρ των αντι-
πάλων ήταν αντικειμενικά ελάχιστες, 
όμως δεν έχανε τίποτα να δοκιμάσει, 
ελπίζοντας ότι η κατανομή των ατού 
είναι όπως στο επόμενο διάγραμμα 
(ρήγας τρίφυλλος στη Δύση):

   
J105

      Kxx                           Ax   
                 Q8642   

Έχει σημασία η σειρά των φύλλων: 
μικρό ατού από τον μορ για την ντάμα 
και, αν η Δύση αφήσει έξω, μικρό από 
το χέρι προς τον μορ. Όταν παίχτηκε 
η συγκεκριμένη διανομή, η Δύση φο-
βήθηκε ότι άθελά της έδωσε κάποια 
ένδειξη ότι έχει τον ρήγα και τον πά-
ντρεψε με τον άσο της Ανατολής.

 Με κάποιους συνδυασμούς φύλ-
λων, όπως στο παραπάνω διάγραμμα, 
το τεχνικά σωστό παίξιμο, δηλαδή το 
παίξιμο που μεγιστοποιεί μαθηματικά 
την πιθανότητα επιτυχίας, ενισχύε-
ται από την πιθανότητα λάθους του 
αντιπάλου, ο οποίος παίζει δεύτερος. 
Το τεχνικά σωστό παίξιμο είναι μικρό 
προς τον βαλέ (κερδίζει αν η Δύση 
έχει K10 ή Q10, αφού, αν η Δύση βάλει 
το μεγάλο ονέρ, στον δεύτερο γύρο ο 
Νότος θα παίξει τον βαλέ από τον μορ 
πινάροντας το δέκα ενώ, αν βάλει το 
δέκα στον πρώτο γύρο, ο Νότος θα 
παίξει τον βαλέ από τον μορ και τον 
άσο στον δεύτερο γύρο, ρίχνοντας 
το δίφυλλο ονέρ). Επιπρόσθετα, αν 
η Δύση έχει αρχικά ντάμα τρίφυλλη, 
ίσως φοβηθεί και τη βάλει στον πρώ-
το γύρο, αφού ο Νότος θα έπαιζε κατά 
τον ίδιο τρόπο (μικρό προς τον βαλέ), 
αν κρατούσε AKxxxx στο κλειστό χέρι. 
Παρόμοια και στο τελευταίο σημερινό 
μας χέρι:

   
J8

      Q52                           AK
 1097643   

Αν ο Νότος παίξει τον πρώτο γύρο 
από τον μορ, η άμυνα δύσκολα θα κά-
νει το λάθος. Το σωστό παίξιμο είναι 
μικρό προς τον βαλέ με αρκετές πιθα-
νότητες λάθους της Δύσης.

   
J3

                                                     
      A98764  
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο (***)
Ομάδες. Όλοι στη δεύτερη
Μοίρασε ο Νότος
Αντάμ: ^2

Με δεδομένο ότι η αγορά 1ΧΑ του Νότου 
υπόσχεται τουλάχιστον δύο καρά, το ^2 της 
Δύσης δεν μπορεί παρά να είναι σόλο. Επομέ-
νως, ως Ανατολή, μπορείτε να μετρήσετε τρεις 
γρήγορες λεβέ από καρά (η μία κοφτή) και 
ελπίζετε στην πορεία για μια ακόμα λεβέ στις 
κούπες, ώστε να ρίξετε το συμβόλαιο μια μέσα. 
Όμως αν παίξετε ^ΑΚ και μικρό θα ελευθε-
ρώσετε τα υπόλοιπα δυο καρά του μορ, όπου 
ο εκτελεστής θα μπορέσει στη συνέχεια να 
διώξει δυο κούπες. 
Η άμυνα που κερδίζει είναι να γυρίσετε αμέ-
σως μικρό καρό, χωρίς να τραβήξτε πρώτα 
τον Άσο. Όμως για να οδηγήσετε το συμπαίκτη 
σας, αφού κόψει, να παίξει κούπα, πρέπει να 
γυρίσετε το ^9, που ζητάει το μεγάλο χρώμα 
από τα εναπομείναντα, εξαιρουμένων των 
ατού (σύμβαση Lavinthal).  

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2ο (**)
Ζεύγη. Όλοι στη δεύτερη
Μοίρασε ο Νότος
Αντάμ: ^Α

Είναι προφανές ότι δεν μπορείτε να περιμένετε 
βοήθεια από την Ανατολή, αφού με την αγορά 
1ΧΑ ο Νότος κατέχει όλα τα μεγάλα φύλλα που 
λείπουν.  Εξάλλου το γύρισμα του &Κ θα κάνει 
τον Νότο να πετύχει  εύκολα το συμβόλαιό του, 
αφού θα κόψει δύο σπαθιά στον μορ, χρησι-
μοποιώντας για επικοινωνία μόνο τα ατού. Το 
παίξιμο του τέταρτου καρό επίσης δεν σας 
προσφέρει τίποτα.
Γυρίστε λοιπόν ατού. Με το γύρισμα αυτό, ο 
Νότος είναι καταδικασμένος. Αφού κερδίσει το 
ατού, θα παίξει τον &Α και θα κόψει ένα σπα-
θί. Μετά θα έρθει στο χέρι του με ατού για να 
κόψει το τελευταίο του σπαθί με το τελευταίο 
ατού του μορ. Καθηλωμένος τώρα στον μορ, ο 
Νότος θα παίξει αναγκαστικά κούπα. Και όταν 
γίνει αυτό, θα κόψετε και θα βάλετε το συμβό-
λαιο μια μέσα.

Λύσεις από τη σελίδα 13Προβλήματα Άμυνας

# AJ1084
$ Q2
^ Q10874
& 6

# 752
$ 8764
^ 2
& KJ742

Δ 
Β

  
Ν

 Α
#3
$ KJ95
^ AK93
& 10853

# KQ96
$ A103
^ J65
& AQ9

# KJ98
$ A10542
^ 1065
& Q

# 6542
$ -
^ AKQ3
& KJ986

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# 3
$ J9863
^ 984
& 5432

# AQ107
$ KQ7
^ J72
& A107

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1ΧΑ

πάσο 2$* πάσο 2#

πάσο 3^ πάσο 4#

όλοι πάσο

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1ΧΑ

πάσο 2& πάσο 2#

πάσο 4# όλοι πάσο



20

  

  

    

Στην επόμενη διανομή ο εκτελεστής 
(Δύση) βγάζει στα σίγουρα τη μανς 
(τέσσερις κούπες) με μια απλή εκτέλεση, 
η οποία δεν απαιτεί τίποτα περισσότερο 
από το να περνάνε ο άσσος-ρήγας 
καρό και ο άσσος σπαθί (ο Βορράς, 
που άνοιξε μία πίκα, κάνει αντάμ τον 
ρήγα πίκα). Μπορείτε να τη δείτε;

 

Ξεκινώντας με άσσο πίκα και τσάκα 
πίκα, αρκεί να τσακίσει και τις υπόλοιπες 
δύο  πίκες στο χέρι του, κατεβαίνοντας 
δύο φορές με τα μεγάλα ονέρ καρό. Στη 
συνέχεια θα παραχωρήσει δύο σπαθιά 
και τη ντάμα καρό και οι αντίπαλοι 
αναγκαστικά θα του δώσουν τις τρεις 
τελευταίες λεβέ, χωρίς να χρειαστεί να 
μαντέψει τη ντάμα ατού. Όλη η διανομή: 

φύλλα και δεδομένου ότι από τις πιθανές 
κατανομές (ο εκτελεστής είναι μάλλον 
5-4-2-2) ο συμπαίκτης δεν έχει κάποιο 
κοντό χρώμα, το οποίο, αν γυρνούσαμε 
θα υπήρχε ενδεχόμενο promotion στα 
ατού, το φύλλο, το οποίο είναι η τελευταία 
μας ελπίδα να έχει ο συμπαίκτης, είναι ο 
βαλές ατού. Γυρνάμε καλού-κακού κούπα 

Πολύ χρήσιμη στην πράξη θεωρώ την 
τρίτη διανομή, γιατί έχει ως θέμα έναν 
συχνό συνδυασμό (συνήθως στα ατού), 
συγκεκριμένα όταν μας λείπουν ο ρήγας 
και ο βαλές  και έχουμε, εκτός από τον άσο 
και  τη ντάμα, το δέκα, το εννέα και το οκτώ.

Q972
 

A1084
Θεωρητικά με τον συνδυασμό αυτό το 
σωστό παίξιμο είναι μικρό προς το δέκα 
και, αν χάσει από τον βαλέ, κάνουμε 
στη συνέχεια την εμπάσα του ρήγα. Οι 
πιθανότητες επιτυχίας (να χάσουμε το 
πολύ μια λεβέ) είναι περίπου 78%. Αν 
όμως η Δύση παίζει με Κx τον ρήγα και 
η Ανατολή, έχοντας KJxx δεν κάνει το 
κλασικό falsecard (δηλαδή όταν παίξουμε 
από την αρχή λιμό στο εννέα να πάρει 
με τον ρήγα(!)), τότε το παραπάνω 
παίξιμο (λιμό στο εννέα) στην πράξη 
μας δίνει περίπου 84% πιθανότητες 
επιτυχίας και είναι προτιμητέο. Υπό το 
φως αυτής της ανάλυσης, ας δούμε τη 
διανομή από τα μαθήματα του Martens:

   

Ο Νότος, εκτελεστής στις τέσσερις πίκες, 
κατά τη διάρκεια της αγοράς - και με τον 
άξονά μας να περνάει συνεχώς πάσο - 
έδειξε μεσαίο χέρι (15-17 πόντους) με 
πέντε τουλάχιστον καρά και τέσσερις 
πίκες. Στη θέση της Δύσης κάνουμε 
αντάμ τον ρήγα σπαθί, ο οποίος κρατάει 
(ο συμπαίκτης το επτά, ο εκτελεστής το 
τέσσερα). Το ίδιο και η ντάμα, ρίχνοντας 
τον βαλέ του Νότου. Το σχέδιό μας; Πρώτα 
η κατανομή των πόντων: 7 (μορ) + 9 
(εμείς) + 15-17 (εκτελεστής) = 31-33. 
Το συμπέρασμα: ο συμπαίκτης έχει 7-9 
πόντους, συμπεριλαμβανομένου του άσου 
σπαθί, άρα 3-5 πόντους στα άλλα χρώματα. 
Αν ο συμπαίκτης έχει τον άσο καρό ή τον 
ρήγα κούπα, το συμβόλαιο μπαίνει μέσα. 
Αν όμως δεν έχει κανένα από τα δύο αυτά 

Για επίδοξους
πρωταθλητές

Γιώργος Κότσης

Ο Βορράς παίζει το #8, η Ανατολή 
παίρνει τον #Α και παίζει τον #J, όπου 
ο εκτελεστής και η Δύση βάζουν μικρό 
(από τον μορ υποχρεωτικά το 10). Η Δύση 
συνεχίζει  με την $Q. Τι πρέπει να κάνει 
τώρα ο Νότος; 
1) Πρώτα από όλα να μην παίξει κανένα 
χαρτί πριν κάνει πλάνο. 

2) Να μετρήσει πόσες λεβέ κάνει χωρίς να 
μπορεί να πάρει λεβέ η άμυνα. 
3) Να κάνει σχέδιο πώς πρέπει να παίξει 
για να κάνει τις λεβέ που του λείπουν. 
Μπορεί, λοιπόν να κάνει 7 λεβέ – δύο 
κούπες, δύο καρά και τρία σπαθιά. Αν τα 
σπαθιά είναι μοιρασμένα στην άμυνα 3-3 
θα κάνει και το τέταρτο σπαθί, αλλά πάλι 
του λείπει η ένατη λεβέ. Αυτήν την ένατη 
λεβέ πρέπει να την αναζητήσει στα καρό, 
χωρίς όμως να επιτρέψει στην Δύση να 
πάρει το χέρι, διότι θα κάνει τις υπόλοιπες 
τέσσερις πίκες που προφανώς έχει. 
Η τεχνική δεν είναι δύσκολη. Μπορεί μια 
μέρα να σας δώσει τοπ και να καμαρώνετε 
σα γύφτικο σκεπάρνι. Προϋποθέτει όμως 
τα καρό να είναι μοιρασμένα 3-2 και 
η Δύση να μην κρατάει Qxx. Λοιπόν, ο 
εκτελεστής πιάνει, στην τρίτη λεβέ, τη 
$Q της Ανατολής με τον $Κ και παίζει 
μικρό καρό. 
Εδώ είναι το ΚΛΕΙΔΙ. Αν η Ανατολή παίξει 
την ^Q, ο Ν αφήνει έξω (ducking) και οι 
λεβέ του στα καρό από 2 γίνονται 4 και 
αν τα σπαθιά είναι μοιρασμένα 3-3 θα 
κάνει συνολικά 10 λεβέ. Αν η Ανατολή 
δεν βάλει την ^Q, ο Νότος παίρνει τον 
^Α, ξανακατεβαίνει στον μορ με σπαθί 
και παίζει πάλι μικρό καρό. Αν η Ανατολή 
δεν παίξει την ^Q, ο Νότος παίρνει με 
τον ^Κ και μετά δίνει στην Ανατολή την 
^Q και κάνει τα δύο μικρά καρό, ενώ, 

αν η Ανατολή παίξει τη ^Q, ο Νότος την 
αφήνει έξω και μετά κάνει τα δύο μικρά 
καρό του. Ολόκληρη η διανομή ήταν:

# 108
$ K975
^ 764
& AQ52

# Κ97643
$ 62
^ J108
& 97

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# AJ
$ QJ1083
^ Q9
& J1083

# Q52
$ A4
^ AK532
& K64

Τώρα που βλέπετε και τα τέσσερα χέρια 
μπορούν οι Α-Δ να ρίξουν το συμβόλαιο; 
Ασφαλώς μπορούν, διότι δε θα είχε 
νόημα να σας βάλλω να σπαταλήσετε 
πολύτιμη φαιά ουσία άσκοπα. Σκεπάστε 
τα παρακάτω γιατί έπεται η λύση: 

Τι ξέρει η Δύση; Οι πίκες της είναι έτοιμες 
να τρέξουν και το μόνο πιθανό πιάσιμό της 
είναι ο ^J, αν ο Νότος δεν έχει ^AKQ. Αν 
ο Νότος δεν έχει τη ̂ Q την έχει η Ανατολή 
(καταπληκτική διαύγεια) και έτσι ο ^Jxx 
γίνεται μία λεβέ. Επειδή η Δύση είναι 
παικτάρα και ξέρει με ποιο τρόπο μπορεί ο 
Νότος να υπερπηδήσει το εμπόδιό της στα 
καρό, πρέπει να δώσει την δυνατότητα 
στην Ανατολή (επίσης παικτάρα) να 
ξεφυλλίσει τη ^Q. Πώς; Πρέπει, στη 
δεύτερη λεβέ, αντί να αφήσει τον #J 
της Ανατολής να κρατήσει, να πάρει χέρι 
αυτή με τον #Κ και να ξαναπαίξει πίκα, 
χαρίζοντας μεν μία λεβέ, τη #Q, στον 
Νότο, αλλά ρίχνοντας το συμβόλαιο με 
πέντε λεβέ από πίκες και τον ^J, όταν ο 
Νότος αναγκαστεί να παίξει καρό. 

ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ

# 108
$ K975
^ 764
& AQ52

Δ 
Β

  
Ν

 Α

# Q52
$ A4
^ AK532
& K64

Ομάδες. Όλοι στη δεύτερη
Μοίρασε ο Νότος

Αντάμ: #2

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1ΧΑ

πάσο 2& πάσο 2^

πάσο 3ΧΑ όλοι πάσο

20
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                       35ος   
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ 1-6  

Της Άννυς Καραμανλή 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# AJ3
$ AJ10864
^ K3
& 74

Ομάδες – όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1^ πάσο 1$ πάσο

1# πάσο ;

2& = 10, 4$ = 8, 3$ = 7, 2$/3ΧΑ = 5

2&: Προσοχή Προσοχή!!!  Αυτή η αγορά 
δεν πασάρεται ΠΟΤΕ!  Άσχετα αν γνωρίζετε 
τη σύμβαση ”4ο χρώμα φόρσινγκ” , όταν 
ο συμπαίκτης σας  αγοράζει το μόνο μη 
αγορασμένο χρώμα θέλει οπωσδήποτε να 
σας εκμαιεύσει κάποια πληροφορία, μην τον 
απογοητεύσετε! 
Και μην ξεχνάτε ότι αν πείτε 3$  είναι 
εξάφυλλο προτασιακό με 10-11 πόντους. 
Η άλλη λύση θα ήταν κατ’ ευθείαν 2$ στο 
άνοιγμα του συμπαίκτη, που μπορεί να 
υπάρχει στο σύστημά σας και να σημαίνει 
τουλάχιστον άνοιγμα και ΚΑΛΟ χρώμα.

Οι δάσκαλοι:
Βιρβιδάκης Β: 2&. Με τη συμβατική 
χρήση του τέταρτου χρώματος μπορούμε 
να δώσουμε επιτακτικό χαρακτήρα στην 
αγορά. Εδώ, με την αγορά του τέταρτου 
χρώματος (του οποίου την κατοχή δεν 
υποσχόμαστε και ο συμπαίκτης οφείλει 
να αλερτάρει),  ζητάμε καταρχήν 
τρίφυλλη υποστήριξη στις κούπες μας και 
δευτερευόντως κράτημα στα σπαθιά. Αν 
μετά από επαναδήλωση του συμπαίκτη 2ΧΑ 
(ή 2^ ή 2# που θα περιέγραφε κατανομή 
4-2-4-3 χωρίς κράτημα σπαθί) αγοράσουμε 
3$ δείχνουμε εξάφυλλο χρώμα και δυνατό 
χέρι. Αν η δεύτερη απάντηση μας ήταν 
3$ θα έδειχνε εξάφυλλο καλό χρώμα 
και 9-11 πόντους. Φυσικά αν το επιτρέπει 
η συμφωνία μας με τον συμπαίκτη θα 
μπορούσαμε να απαντήσουμε κατευθείαν 
2$ στο άνοιγμα 1^. 

Μπόζεμπεργκ Κ.: 2&. Μετά την αγορά 
τριών χρωμάτων η μόνη φόρσινγκ αγορά 
είναι αυτή του τέταρτου χρώματος. Το 
φιτάρισμα σε κάποιο απο τα χρώματα του 
ανοίξαντος, όπως και η επαναδήλωση 
με πήδημα στο χρώμα της απάντησης, 
δείχνουν όλα προτασιακά, limit, χέρια. 
Εδώ αν δεν πάρουμε το τρίφυλλο φιτ 
σκοπεύουμε να ξαναγοράσουμε τις κούπες 
μας, δείχνοντας άνοιγμα και εξάφυλλο.

Τζοτζολάκης Δ.: 2&. Τέταρτο χρώμα, 
είτε παίζετε τη σύμβαση είτε όχι. Η άλλη 
εναλλακτική λύση είναι να αγοράσετε 4$, η 
οποία όμως είναι σαφώς χειρότερη γιατί α) 
βάζει όλα τα αυγά σας σε ένα καλάθι (μπορεί 
ένα άλλο συμβόλαιο να είναι καλύτερο) και 
β) μπορεί να χάσετε το σλεμ αν ο συμπαίκτης 
βρεθεί με μεσαίο χέρι που “κολλάει” καλά. Σε 
κάθε περίπτωση είστε σε καλύτερη θέση να 
αποφασίσετε αν “ακούσετε” τον συμπάικτη 
μια φορά ακόμα. Σημειώστε, τέλος, ότι το 
3$ δεν είναι επιτακτική αγορά (forcing), 
αλλά υπόσχεται εξάφυλλο και 10-11π.

Οι αναγνώστες:
Κολυβάκης Γ.: 2&. Τέταρτο χρώμα για να 
του δείξω κατ’ αρχήν πεντάφυλλη κούπα και 
10+ π. Η συνέχεια ανάλογη της απάντησης 
του συμπαίκτη, αλλά η μανς τουλάχιστον θα 
παιχτεί.                                                                                   
Κουφού Α.: 2&. 4ο χρώμα ως Forcing 
αγορά με χέρι για μανς και αναζήτηση του                                                   
κατάλληλου συμβολαίου.                                                                                                      
Κατσίποδας Δ.: 2&. Με το άνοιγμα του 
συμπαίκτη μας γνωρίζουμε ότι έχουμε τους 
πόντους για την μανς. Αγοράζουμε 2& ως 
τέταρτο χρώμα.
Φωτοπούλου Δ.: 3$. Θα κάνουμε jump 
shift για να δείξουμε στον συμπαίκτη ότι 
έχουμε 6φυλλο και πάνω απο 12 πόντους.
Ζούλος Α: 3$. Δείχνω το 6φυλλο και αν 
δεν έχει φιτ ο συμπαίκτης θα πάει 3ΧΑ.

Το πάνελ του διαγω-

νισμού αγορών 1-6 

απαρτίζεται πάντα από 

δάσκαλους και η βαθμολογία 

βγαίνει με βάση τις δικές τους 

απαντήσεις και σχόλια. Στη 

συνέχεια θα βαθμολογούνται 

οι αναγνώστες και θα δημοσιεύ-

ονται τα ονόματα των πρώτων 

από αυτούς. Καλό θα είναι, αλλά 

όχι απαραίτητο,  να στέλνει και 

κάθε αναγνώστης τα σχόλιά του 

ώστε να δημοσιεύονται τα πλέ-

ον ενδιαφέροντα από αυτά.

       Αν έχει κάποιος μαθητής ή 

παίκτης κατηγορίας 1-6 κάποια 

διανομή, η οποία τον προβλη-

μάτισε στην αγορά, θα χαρούμε 

πολύ να μας τη στείλει για να τη 

βάλουμε στον διαγωνισμό.

         Τον παρόντα διαγωνισμό 

σχολιάζουν τρεις δάσκαλοι, ο 

Βασίλης Βιρβιδάκης, ο Κώστας 

Μπόζεμπεργκ και  ο Δημήτρης 

Τζοτζολάκης. Τους ευχαριστώ 

όλους για τη βοήθεια.
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     35ος  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ 1-6
Έχουμε δυνατό χέρι και η προφανής μανς 
είναι στα ΧΑ, αν υπάρχει κράτημα στις πίκες.

Τζοτζολάκης Δ.: 1#. Τέταρτο χρώμα - 
είτε παίζετε τη σύμβαση είτε όχι. Μέχρι 
τώρα έμαθα ότι ο συμπαίκτης έχει αδύναμο 
ή μεσαίο χέρι με 4φυλλο κούπα και 3φυλλο 
τουλάχιστον σπαθί. Για να κάνω οτιδήποτε, 
πρέπει να “ακούσω” τον συμπαίκτη μια 
φορά ακόμα.

Οι αναγνώστες:
Κατσίποδας Δ.: 1#. Με το άνοιγμα του 
συμπαίκτη μας γνωρίζουμε ότι έχουμε τους 
πόντους για την μανς. Αγοράζουμε 1# ως 
τέταρτο χρώμα.
Κουφού Α.: 2#. Forcing αγορά του 4ου 
χρώματος με πήδημα, καθώς στο επίπεδο 1                                                   
πιθανόν να ερμηνευθεί ως κατοχή 
πικών, οπότε ο συμπαίκτης μπορεί να                                                                                                                    
συνεχίσει, να δείξει κράτημα, αν έχει  
ή να επαναλάβει κάποιο χρώμα του                                                                                                                                              
 κτλ, μέχρι να βρεθεί το σωστό συμβόλαιο.
Φωτοπούλου Δ.: 3ΧΑ. Ο συμπαίκτης έχει 
δηλώσει σπαθιά, κούπες, εμείς έχουμε καρό 
και 14  πόντους και ομαλή κατανομή.
Κολυβάκης Γ.: 3ΧΑ. Με 14 πόντους το 
πάω στα 3 και ελπίζω ο συμπαίκτης να έχει 
κράτημα στις πίκες.
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4
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# 42
$ 75
^ KJ10975
& K103

Ομάδες – όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1$ 1# ;

Κοντρ = 10, πάσο = 8, 2^ = 7, 3^ = 6, 
1ΧΑ = 5

Κοντρ:  Αυτή η αγορά του κοντρ νέγκατιβ 
κανονικά υπόσχεται και τα δυο άλλα χρώματα, 
αν όμως στην επαναδήλωση του συμπαίκτη  
2& εσείς αγοράσετε 2^, τότε δείχνετε κάτω 
από 10 πόντους και 5φυλλο τουλάχιστον 
χρώμα. Προσοχή όμως, αν ο συμπαίκτης 
αγοράσει 2$ θα πείτε πάσο με το δίφυλλο και 
επίσης θα πείτε πάσο αν πει 2^. 

Οι αναγνώστες:
Κατσίποδας Δ.: 1#. Έχοντας μόνο 
6 πόντους, αγοράζουμε το μαζέρ μας. 
Σε αγορά 1ΧΑ από τον συμπαίκτη μας, 
αγοράζουμε 2^ (αγορά “καναπέ”).
Φωτοπούλου Δ.: 1#. Λεμε 1# διότι έχουμε 
μόνο 6 πόντους και λέμε πάντα το 4φυλλο 
μαζέρ μας. Δεν έχουμε την πολυτέλεια 
να πούμε πρώτα το 5φυλλο μινέρ και                                                                                                                                 
μετά το 4φυλλο μαζέρ γιατί έτσι 
θα κάναμε ανιούσα που απαιτεί και                                                                                                                                              
περισσότερους πόντους.
Κολυβάκης Γ.: 1^. Ανεβαίνουμε σκαλί - 
σκαλί και περιμένουμε την απάντηση..
Κουφού Α.: 1^. Με τόσο χαμηλό χέρι 
μπορεί το συμβόλαιο 2^ να είναι το 
σωστό, αν ο συμπαίκτης έχει κούπες ή δεν 
έχει πίκες. Συνεπώς ένα φιτ στα καρά δεν                                                                                                                                      
πρέπει να χαθεί.
                                                                                                        
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3
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# 953
$ AK8
^ AQJ4
& 653

Ζεύγη – ΑΔ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1& πάσο 1^ πάσο

1$ πάσο ;

1# = 10, 2#/3ΧΑ/4$ = 7, 2ΧΑ = 5

1#: Τελικά μάλλον θα θεωρήσουμε ότι όλοι 
παίζετε  4ο χρώμα φόρσινγκ, αλλά κι’ αν δεν 
παίζετε κοιτάξτε το πρόβλημα 1.

Οι δάσκαλοι:
Μπόζεμπεργκ Κ.: 1#. Τέταρτο χρώμα. 
Το χέρι προσανατολίζεται να παίξει τη μανς 
στα ΧΑ, αλλά δεν κρατά πίκες και ο μόνος 
τρόπος να μάθει το κράτημα είναι με την 
αγορά του τέταρτου χρώματος.

Βιρβιδάκης  Β: 1#. Και εδώ 
χρησιμοποιούμε το τέταρτο χρώμα forc-
ing για να μάθουμε αν ο συμπαίκτης έχει 
κράτημα πίκα (στο επίπεδο 1 χρειαζόμαστε 
αξίες για αγορά 2ΧΑ ή παραπάνω, δηλαδή 
τουλάχιστον 10-11 πόντους από ονέρ). 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2
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# Q543
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Ζεύγη – όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1& πάσο ;

1# = 10, 1^ = 8

1#: Λίγοι πόντοι, προσπαθώ να κόψω το δρό-
μο για εύκολη παρεμβολή των αντιπάλων...

Οι δάσκαλοι:
Βιρβιδάκης Β: 1#. Παρότι έχουμε 
περισσότερα φύλλα στα καρό αγοράζουμε 
το μαζέρ μας, καθώς το χέρι μας είναι 
αδύναμο. Με την αγορά του μαζέρ 
μπορούμε να μάθουμε γρήγορα το φιτ, 
αν υπάρχει, και ταυτόχρονα η αγορά 
μας λειτουργεί παρεμποδιστικά, καθώς 
ο επόμενος αντίπαλος δεν μπορεί να 
παρεμβληθεί πια στο επίπεδο 1 (1$). Αν 
είχαμε πόντους ανοίγματος θα απαντούσαμε  
1^ στο άνοιγμα 1&. 

Μπόζεμπεργκ Κ.: 1#. Αν παίζουμε 
τέταρτο χρώμα στο επίπεδο ένα δεν έχουμε 
την πολυτέλεια να αγόρασουμε 1^, γιατί 
στη συνέχεια - και μετά το 1$ - η αγορά 
1# από εμάς θα ήταν 4ο χρώμα, το 
οποίο απαιτεί 10π. Αν αγοράσουμε 1^ οι 
αντίπαλοι μπορούν να μπουν στην αγορά 
με κούπες και να χαθεί το φιτ πίκες. Έτσι, 
με αδύναμα χέρια, που έχουν μακρύτερα 
καρό από πίκες, ξεκινάμε απαντώντας 1#. 
Μετά από επαναδήλωση του συμπάικτη 1ΧΑ 
υπάρχει τρόπος να καταλήξουμε στα 2^.

Τζοτζολάκης Δ.: 1#. Σε προηγούμενο 
διαγωνισμό αγορών 1-6 μπορείτε να δείτε 
αναλυτικότερα για το πώς απαντάμε με 
4φυλλο μαζέρ και 5/6φυλλο μινέρ και 
αδύναμο χέρι, μετά από άνοιγμα 1& του 
συμπαίκτη.
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Οι δάσκαλοι:
Τζοτζολάκης Δ.: Κοντρ. Negative. Χέρι 
“κομμένο και ραμμένο” με τέτοιον τρόπο 
όπου, negative και στη συνέχεια καρό, 
περιγράφει τέτοιου τύπου χέρια. Ακόμα και 
αν το negative σας υπόσχεται και τα δυο 
μινέρ, πάλι θα το κάνετε έστω και offshape. 
Αν πασάρετε, μάλλον θα μείνετε απ’ έξω από 
ένα καλό μερικό σκορ.

Βιρβιδάκης Β: Κοντρ.  Δεν έχουμε δύναμη 
να αγοράσουμε τα καρό μας στο επίπεδο 2. 
Αν ο συμπαίκτης αγοράσει 2& έχουμε τη 
δυνατότητα να αγοράσουμε 2^, δείχνοντας 
8-9 πόντους και τουλάχιστον πεντάφυλλο 
χρώμα. Φυσικά αν επαναδηλώσει τις κούπες 
του θα πασάρουμε.

Μπόζεμπεργκ Κ.: Κοντρ. Σε αυτήν την 
ακολουθία το κοντρ νέγκατιβ δείχνει την 
κατοχή και των δυο μινέρ. Το χέρι αυτό 
αποτελεί εξαίρεση, διότι ακόμη κι αν 
ο συμπαίκτης απαντήσει 2& εμείς θα 
αγοράσουμε το 6φ καρό μας, δείχνοντας 
ποιος ήταν ο λόγος που ξεκινήσαμε με 
κοντρ.

Οι αναγνώστες:
Κατσίποδας Δ.: Κοντρ. Νέγκατιβ. Σε 
αγορά 2&, αγοράζουμε 2^ για πασάρισμα,                                                              
ώστε να δείξουμε το μακρύ καρό.
Φωτοπούλου Δ.: Κοντρ. Θα πούμε κόντρ 
γιατί μετά την παρεμβολή του Βορρά, 
έχοντας κάτω από 10 πόντους δεν μπορούμε 
να πάμε στο επίπεδο 2 για να πούμε τα καρά.                                                                                                               
Επίσης με το κόντρ λέμε δεν έχω 
κούπες δεν έχω πίκες άρα έχω σπαθιά,                                                                                                                                          
καρά.
Κουφού Α.: Κοντρ. Κοντρ και πάσο 
με ευχαρίστηση κάθε οικονομικής 
επαναδήλωσης, είτε αυτή είναι 2$, 
είτε 1ΧΑ, είτε 2&/^. Αν ο συμπαίκτης                                                                                                                       
αγοράσει με πήδημα, η αγορά αποκτά άλλο 
χαρακτήρα.
Ζούλος Α: Πάσο. Εμποδίζεται η απάντηση 
1ΧΑ, αφού δεν έχω κράτημα στις πίκες.
Κολυβάκης Γ.: 1ΧΑ. Με 7 πόντους προτιμώ 
το 1ΧΑ αντί το 2^.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 5
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Ζεύγη – όλοι στην πρώτη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1$ 3^* ;

*Αγορά Φραγμού

Βαθμολογία: 4^ = 10, 4&/ κοντρ/4$ = 
8, 4ΧΑ = 6

4^: Εδώ κάνουμε ένα κιου μπιντ κάτω από τη 
μανς, θέλοντας να δείξουμε φιτ και άνοιγμα, 
αφήνοντας την πρωτοβουλία στον συμπαίκτη 
για περαιτέρω διερεύνηση. Αν αγοράσει 4$ 
θα μείνουμε.

Οι δάσκαλοι:
Μπόζεμπεργκ Κ.: 4^. Η αγορά αυτή 
δείχνει καλό χέρι – τουλάχιστον άνοιγμα 
– με 3φ τουλάχιστον φιτ. Δεν υπόσχεται 
κοντρόλ στο καρό. Ο συμπαίκτης εκτιμά αν 
θα προχωρήσει πάνω από τις 4$.

Βιρβιδάκης Β: 4^. Δείχνουμε φιτ στις 
κούπες και πόντους ανοίγματος. Εδώ, με 
δεδομένο τον περιορισμένο αγοραστικό 
χώρο που έχουμε, δεν υποσχόμαστε 
κοντρόλ στο χρώμα των αντιπάλων. Θα 
ήταν λάθος να αγοράσουμε κατευθείαν 
4$, που θα έδειχνε χέρι κατανομής, γιατί ο 
συμπαίκτης δε θα μάθαινε τη δύναμή μας.

Τζοτζολάκης Δ.: 4$. Σκληρό καρύδι, 
όπου όλες οι εναλλακτικές (offshape 
κοντρ negative ή cue bid 4 καρά είναι 
συζητήσιμες). Δυο πράγματα είναι σίγουρα 
εδώ. 1) Το χέρι είναι παγίδα πόντων (point 
trap) και 2) Δεν μου αρέσουν καθόλου οι 
δυο χανόμενες στο καρό. Για τους λόγους 
αυτούς κάνω underbid εν γνώσει μου.

Οι αναγνώστες:
Κουφού Α.: 4^. Πολύ δυνατή αγορά 
ως forcing και προφανώς με φιτ στις 
κούπες του ανοίξαντος. Αφήνουμε σ’ 
εκείνον, με το αδιευκρίνιστο ακόμα                                                                                                           
Minimum/Maximum άνοιγμα, να 
αποφασίσει αν θα συνεχίσει με Cuebids ή                                                                                                                                                
θα κλείσει στις 4$, που λογικά βγαίνουν.                                                                                                     
Κατσίποδας Δ.: 4^. Κάνουμε forcing 
αγορά για να δείξουμε τους πόντους μας και 
να πάρουμε  περισσότερες πληροφορίες για 
το χέρι του συμπαίκτη μας.
Κολυβάκης Γ.: 4$. Με φιτ και πόντους 

πάω στην μανς.
Φωτοπούλου Δ.: 4ΧΑ. Έχουμε 3φυλλο φιτ, 
16 πόντους με την κατανομή και 2φυλλο 
καρό. Αν ο  συμπαίκτης έχει σόλο ή σικάν 
καρό (πολύ πιθανόν αφού ο αντίπαλος                                                                                                                          
έχει 7φυλλο καρό) άσο πίκα και 
άσο ρήγα κούπα τότε αξίζει να                                                                                                                                               
σκεφτούμε το σλέμ.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 6
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# ΑJ9
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^ Κ1053
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Ομάδες – όλοι στην πρώτη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1$ 3^* ;

*Αγορά Φραγμού

3ΧΑ = 10, πάσο = 9, κοντρ = 7

3ΧΑ:  Είμαι στη 2η και θέλω να εισπράξω 
τα σίγουρα 400 ενώ τα 500, αν πω πάσο, 
για να μετατρέψω το κόντρ reopening του 
συμπαίκτη σε κοντρ τιμωρίας,  δεν τα έχω 
σίγουρα. Αν ήταν οι αντίπαλοι στην 2η θα 
έλεγα πάσο.

Οι δάσκαλοι:
Βιρβιδάκης Β: 3ΧΑ. Εύκολη απόφαση η 
αγορά της μανς στα ΧΑ με ομαλή κατανομή 
χωρίς φιτ και με καλό κράτημα. Θα θέλαμε 
να τιμωρήσουμε τους αντιπάλους (εύκολα 
θα εισπράτταμε 500 βαθμούς) αλλά, αφενός 
μεν δεν μπορούμε να κοντράρουμε (θα 
ήταν νέγκατιβ), αφετέρου δεν μπορούμε 
να είμαστε σίγουροι, αν πασάρουμε, 
ότι ο συμπαίκτης θα ξανανοίξει την 
αγορά με κοντρ (reopening), ώστε να το 
μετατρέψουμε σε τιμωρίας πασάροντας και 
πάλι. 

Μπόζεμπεργκ Κ.: Πάσο. Η πρόσθεσή μου 
είναι να μετατρέψω το κοντρ reopening του 
συμπαίκτη σε τιμωρίας. Η εναλλακτική των 
3ΧΑ, λόγω του συσχετισμού των μανς, θα 
αποφέρει λιγότερους βαθμούς.

Τζοτζολάκης Δ.: Πάσο. Με προοπτική στο 
κοντρ reopening του συμπαίκτη να πασάρω 
για τιμωρία. Παίζω ομάδες, όλοι πρώτη, 
και μετέχω στο “take the sure profit or-
ganization”. Αν τα 3ΧΑ βγαίνουν μάλλον θα 
εισπράξω 300 αντί για 400. Αν όμως τα 3ΧΑ 
δεν βγαίνουν, τότε ότι βάλω στην τσέπη θα 
είναι imps χρυσά.
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Οι αναγνώστες:
Φωτοπούλου Δ.: 3ΧΑ. Με την 
παρεμβολή του Βορρά (αγορά 
φραγμού) καταλαβαίνουμε ότι                                                            
έχουμε την υπεροπλία και “κράτημα” 
στο χρώμα του αντιπάλου οπότε                                                                                                                         
λέμε 3ΧΑ.
Κολυβάκης Γ.: 3ΧΑ. Με 12π και κράτημα 
στα καρά το πάω στην μανς.
Κουφού Α.: Πάσο. Για να αφήσουμε τη 
δυνατότητα στον συμπαίκτη μετά από δύο 
πάσο και αφού σκεφθεί τους πόντους στο 
χέρι του και στο χέρι του μπαράζ να κάνει                                                                                                                                      
reopening με κοντρ και να πασάρουμε 
στη συνέχεια για τιμωρία και ένα                                                                                                                                              
εύκολο 500+ σκορ.                                                                                                       
Κατσίποδας Δ.: Κοντρ.  Έχοντας άμυνα στα 
καρό αγοράζουμε κοντρ και ο συμπαίκτης 
μας θα  κρίνει αν το αφήσει τιμωρίας ή όχι.
Ζούλος Α: Κοντρ. Παίζουμε στην πρώτη 
μανς και προτιμώ να τον βάλω μέσα παρά να  
ρισκάρω να παίξω 3ΧΑ απέναντι σε 7φυλλο 
καρό.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 7
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Ομάδες – ΑΔ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

πάσο πάσο

1$ πάσο ;

2& = 10, 3$ = 9, 2$ = 8, 2^ = 7, 
1ΧΑ/4$ = 5

2&:  Μην απορείτε που δεν έχετε σπαθιά! 
Αυτή η αγορά από πασαρισμένο δείχνει φιτ 
και κοντά στο άνοιγμα . Το χέρι σας μετά το 
φιτ αξίζει 12 πόντους με το δίφυλλο & και το 
πεντάφυλλο ^, άρα θέλετε να δώσετε αυτή 
την πληροφορία στον συμπαίκτη σας, που 
ίσως στην 3η θέση έχει ανοίξει αδύνατος. 
Αν επαναδηλώσει 2$ λέμε πάσο, ό,τι άλλη 
αγορά κι αν κάνει σημαίνει άνοιγμα και πάνω, 
άρα πάμε μανς και καμμιά φορά σλέμ...

Οι δάσκαλοι:
Μπόζεμπεργκ Κ.: 2&. Δεδομένου ότι 
ο συμπαίκτης έχει ανοίξει στην 3η θέση 
και μπορεί  να είναι αδύναμος, πρέπει να 
έχουμε μία αγορά η οποία να δείχνει άμεσα 
τους πόντους και το φιτ. Αν αγοράσουμε 
2^  ο συμπαίκτης με το αδύναμο χέρι 
μπορεί να πασάρει. Συστήνουμε λοιπόν για 
τα ανοίγματα 3ης θέσης να παίζουμε την 
σύμβαση Drury, όπου με την αγορά 2& θα 

δείξουμε 3φ φιτ και 9-11 π.

Βιρβιδάκης Β: 2&. Εδώ μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε τη σύμβαση Drury 
για να μάθουμε αν το άνοιγμα 3ης θέσης 
της Δύσης ήταν κανονικό (επαναδήλωση 
2$ του συμπαίκτη στην κλασσική 
μορφή της σύμβασης ή 2^ στην ευρέως 
χρησιμοποιούμενη αντίστροφη μορφή 
της – reverse Drury) ή κάτω από άνοιγμα, 
με αντίστροφες επαναδηλώσεις του 
ανοίξαντος. Αν κάνουμε τη φυσική αγορά 
μας 2^ υπάρχει κίνδυνος ο συμπαίκτης, με 
χέρι που άνοιξε λόγω 3ης θέσης, να πασάρει 
και να χάσουμε το συμβόλαιο σε κούπες. 
Επίσης λάθος θα ήταν να αγοράσουμε 3$, 
που μπορεί να έστελνε την αγορά πολύ 
ψηλά, σε περίπτωση αδύναμου ανοίγματος 
και, γενικά, δεν ενδείκνυται με τρίφυλλο φιτ 
και σχετικά ομαλή κατανομή.  

Τζοτζολάκης Δ.: 2&. Drury ή Drury fit, 
ανάλογα με τη μορφή που παίζετε. Τέτοιου 
τύπου χέρια δημιούργησαν την ανάγκη της 
σύμβασης Drury. Αν παίζετε τη σύμβαση 
έχει καλώς, αν όχι τότε δεν... μπορείτε να 
αγοράσετε το χέρι: το 2$ είναι λίγο, και το 
3$ υπόσχεται 4 ατού και maximum pass. 
Χώρια που, αν ο συμπάικτης έχει ανοίξει 
πολύ ελαφρά στην 3η θέση, μπορεί να 
μπούμε μέσα στο επίπεδο 3.

Οι αναγνώστες:
Κατσίποδας Δ.: 2&.  Αν παίζουμε drury 
αγοράζουμε 2&, για να ενημερώσουμε τον                                                       
συμπαίκτη μας (άνοιξε σε τρίτη θέση) για 
τους 10 πόντους και το φιτ.
Ζούλος Α: 3$. Θα μπορούσα να πω 2^ για 
να δείξω και το άλλο μου χρώμα.
Κολυβάκης Γ.: 2^. Εχω φιτ και 10 
πόντους, όμως πρώτα αγοράζω 2^ για να 
δείξω 10+ πόντους με 5φυλλο καρό. Στη 
συνέχεια θα δώσω το φιτ στις κούπες
Κουφού Α.: 2^. Αγορά δηλωτική 
χρώματος και πόντων. Ο συμπαίκτης 
μπορεί, αν άνοιξε αδύναμος με ανοχή στα 
καρά, να πασάρει, αφού υπολογίζει ότι δεν 
έχουμε μανς. Αν είναι δυνατός, λογικά θα 
καταλήξουμε στις κούπες, ανάλογα με το 
χέρι του.
                    

                                                                          
   
        

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 8
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Ζεύγη– όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

πάσο

πάσο πάσο ;

2# = 10, 1# = 9
2#: Δεν έχει νόημα η αγορά αυτή να είναι  
weak μετά από τρία πάσο.  Αντιθέτως έχει 
νόημα να δείχνει άνοιγμα καλό, με 6φυλλο 
καλό χρώμα και να μην αφήνει περιθώρια για 
εύκολες παρεμβολές. Κάτι παρόμοιο θα είναι 
κι ένα άνοιγμα στο επίπεδο 3 αλλά με 7φυλλο 
χρώμα.

Οι δάσκαλοι:
Βιρβιδάκης Β: 2#. Στην τελευταία θέση 
το άνοιγμα αυτό δείχνει πόντους ανοίγματος 
(11-13) και καλό εξάφυλλο χρώμα και 
δυσκολεύει τις «ενοχλητικές» παρεμβολές 
των αντιπάλων.

Μπόζεμπεργκ Κ.: 2#. Τα πράγματα στην 
τελευταία θέση διαφοροποιούνται σε σχέση 
με τις υπόλοιπες και ένα weak – που δεν 
έχει πια παρεμποδιστικό λόγο – δείχνει 
10-14π και 6φ χρώμα. Το ίδιο ισχύει και για 
τα ανοίγματα 4ης θέσης στο επίπεδο 3 που 
δείχνουν 7φ με άνοιγμα.

Τζοτζολάκης Δ.: 2#. Από τα παλιά εκείνα 
χρόνια, ο Στέλιος Τουχτίδης, ο δάσκαλός 
μας, δίδασκε ότι το weak στην 4η θέση 
έχει νόημα να υπόσχεται 10-12π και 
εξάφυλλο. Τα χρόνια πέρασαν και καλύτερη 
προσέγγιση δεν βρήκα.

Οι αναγνώστες:
Κουφού Α.: 2#. Περιγραφική αγορά στην 
4η θέση (όχι weak), που δείχνει καλό χέρι 
με  6φυλλη καλή πίκα και αντέχει να παίξει 
ακόμα και μετά από τρία πάσο 2#.                                        
Κατσίποδας Δ.: 2#. Έχουμε 14 πόντους 
με εξάφυλλη πίκα και 6 σίγουρες λεβέ. 
Αγοράζουμε 2# και έχουμε “Weak τέταρτης 
θέσης”.
Φωτοπούλου Δ.: 1#. Έχουμε πόντους 
ανοίγματος και πολύ καλό 6φυλλο χρώμα.
Κολυβάκης Γ.: 1#. Σε θέση reopening και 
με πόντους δεν ανοίγω το αδύνατο 2#.
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Οι απαντήσεις σας στον διαγωνισμό 
μπορούν να στέλνονται, με φαξ 

στην ΕΟΜ (210 7480.403) ή με email: 
magazine@hellasbridge.org και press@
hellasbridge.org ή μέσω της ιστοσελίδας 
της EOM (www.hellasbridge.org), όπου 
μπορείτε να γράφετε απευθείας και τα 
σχόλιά σας. Υπάρχει σύνδεση (link) και 
στο site του ΟΠΑΦ (www.opaf.org).
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     Πρόβλημα 2
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Πρόβλημα 3

Ζεύγη – ΑΔ στη δεύτερη

Πρόβλημα 4

Ομάδες – ΑΔ στη δεύτερη
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Πρόβλημα 5

Ομάδες – όλοι στη δεύτερη
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Πρόβλημα 6

Ζεύγη – όλοι στην πρώτη
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^ KQ10872
& A7

Πρόβλημα 7

Ομάδες – ΑΔ στη δεύτερη
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$ A3
^ Q1042
& 8

Πρόβλημα 8

Ζεύγη – όλοι στη δεύτερη

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# A42
$ KJ4
^ KQ1087
& 97

Πρώτος από τους αναγνώστες ο Κατσίπο-
δας Δ με 77 πόντους στους 80 και ακολου-
θούν οι Κουφού Α, Σοφιανός Ι, Τζίκας Δ, 
Φωτοπούλου Δ, Κολυβάκης Γ, Ροϊδου Η, 
Ζούλος Α, Κιτριλάκης Α, Μίχος Γ, Ανδρέου 
Ε,  Δεληγιάννης Β, Ρουμπεγλής Ν, Φιλιππά-
τος Α, Μίχος Γ, Γεωργίου Δ.

Συγχαρητήρια!

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
πάσο πάσο ;

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# Κ104
$ 53
^ A864
& K1072

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
πάσο πάσο

1$ πάσο ;

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

πάσο πάσο 1$ πάσο

1# πάσο ;

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1$ πάσο

2$ 3& ;

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1&

1$ πάσο ;

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1&

1$ πάσο ;

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1&

1$ πάσο ;

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1$ πάσο

1# 2& ;

Να θυμηθώ:

-Να ανανεώσω το αγωνιστι-
κό μου δελτίο

-Να δώσω στην ΕΟΜ  το νέο 
μου e-mail

-Να δηλώσω συμμετοχή στον 
αγώνα

- Να απαντήσω στον διαγω-
νισμό αγορών
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o Όμιλος ΑΟΤ  [9-11/01/2015] ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ

Ζε
ύγ

η

ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Μ / ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π
ΜΠΕΝΙΟΥ Μ / ΜΑΡΣΩΝΗΣ Π
ΤΡΙΠΟΥ Μ / ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Σ

62.95
62.35
60.27

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ / ΒΑΛΑΤΣΟΣ Γ
ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ Δ / 
ΡΩΜΑΝΟΣΟΓΛΟΥ ΠΟ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙ / 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Μ

59.63

58.88

54.38

ΜΑΡΙΝΟΣ Σ/ ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ Β
ΠΑΠΠΗΣ Κ / ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ
EL-KHOURY N /
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ Ε 

62.04
59.02
57.24

o Όμιλος ΟΠΑΦ  [9-11/01/2015]

Gr
an

d 
Pr

ix

ΠΑΠΥΡΑΚΗ Μ
ΜΩΥΣΙΔΗΣ Α
ΒΑΡΕΛΑΣ Δ

62.33
60.59
69.26  

ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν /  ΚΟΥΡΟΣ Μ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Β / ΤΣΟΥΡΑ Σ
ΛΙΑΝΟΣ Δ / ΡΟΥΝΤΗΣ Α

61.04
60.12
59.26

o Όμιλος ΣΛΑΜ [23-25/01/2015] ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  G
ra

nd
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rix

ΔΗΜΟΥ Ε  / ΣΚΟΡΔΟΜΠΕΚΗΣ Α
ΜΠΑΜΠΟΥ Κ / ΚΑΡΑΝΤΑΝΕΛΛΗΣ Γ
ΚΑΚΑΔΕΛΛΗΣ Ι / ΣΑΜΑΡΑΣ Γ

62.85
61.43
58.80

ΚΑΖΑΖΗΣ Μ / ΜΑΝΙΑΤΗ Μ
ΣΙΤΑΡΑΣ Γ / ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ Γ
ΚΟΥΝΕΛΗΣ Β / ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ Μ

Νικητές Εσωτερικών 
Πρωταθλημάτων Σωματείων

Επιμέλεια: Α. Μπαμπούλα[ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015]

Gr
an

d 
Pr

ix

ΟΠΕΝ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Μ
ΜΠΑΝΙΚΑΣ Χ
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ

61.99
59.34
56.92

1-9
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν
ΝΙΛΣΕΝ Μ / ΦΟΛΕΡΟΣ Δ
ΚΑΝΑΒΑΡΙΩΤΟΥ Ε/ ΠΑΝΔΗ Ν

64.81
56.03
53.91

1-6
ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ Κ / ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ Σ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Δ / ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΥ Μ
ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗΣ Μ

64.73
61.09
59.17

o Όμιλος  ΑΟΜ   [2-5/01/2015] 

o Όμιλος ΟΑΜΚΗ [4/01/2015] ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

Ζε
ύγ

η

ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ Ν 
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ
ΖΩΤΟΣ Λ - ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ Α
ΚΟΜΗΝΕΑΣ Γ - ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ

58.97
58.76
56.78

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν - ΤΕΡΕΖΗ Χ
ΜΑΤΘΑΙΟΥ Κ- ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΧΡ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Λ - ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Γ

57.58
55.68
55.43

Ομ
άδ

ες

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α , ΜΠΕΝΙΟΥ Μ, 
ΜΑΡΣΩΝΗΣ Π, ΝΕΣΤΟΡΑ Θ, ΜΗΤΣΗ Γ,  
ΤΣΕΒΔΟΥ Α
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Γ, ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι, 
ΚΑΠΡΑΛΟΣ Σ, ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ Α, 
ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Θ
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΕΙ , ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Μ, 
ΚΟΣΣΥΒΑ Μ, ΙΓΓΛΕΣΗΣ Ν, ΝΤΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ Κ, 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔ

84.76

55.44

53.51

ΓΟΥΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο, 
ΤΣΙΛΑΛΗΣ Θ, ΜΑΝΔΑΡΑΚΑΣ Ε, GONG 
J.P., ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Ι, ΚΟΚΚΟΛΙΟΣ Α
ΓΙΟΥΛΑΤΟΣ Κ, ΛΑΛΑ Ξ, ΜΑΤΣΟΥΚΑ Π, 
ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΝΗ Μ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Ε., 
ΛΑΤΟΥΣΑΚΗΣ Μ
ΚΟΥΡΤΗ Κ, ΣΤΟΥΠΑΚΗ Ο, 
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ Ν, ΥΦΑΝΤΗΣ Γ 

128.67 

104.73

100.68

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α, ΜΠΑΛΩΤΗΣ Α, 
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΤ, ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ Ι, 
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Π
ΤΟΓΑΝΙΔΗ Σ, ΤΣΑΒΔΑΡΗ Ι, 
ΤΟΓΑΝΙΔΗΣ Ν, ΚΑΡΥΔΗΣ Κ, 
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Β
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Κ, ΚΑΠΑΛΑΣ 
Δ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε, 
ΚΕΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Β

122.10

95.73

89.71

o Όμιλος ΑΟΜΨ [23-25/01/2015] 
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o Όμιλος ΙΚΑΡΟΣ [6-8/02/2015]
Ομ

άδ
ες

ΟΠΕΝ
ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ Γ, ΚΑΝΝΑΣ Κ 
ΣΠΙΝΟΣ Α, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Σ, 
ΚΑΜΤΣΙΟΥ Τ, ΧΑΝΗΣ Β
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΣ Σ, 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κ., 
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Γ, ΚΑΡΑΚΟΣ Χ, 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ Α, ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
Ν
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Ν, ΑΒΔΟΥΛΟΣ Σ, 
ΡΙΤΣΩΝΗ Ε, ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Μ

66.32

61.21

55.79

1-9
ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΝΗ Μ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Ε., 
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α, 
ΛΑΛΑ   Ξ, ΛΑΤΟΥΣΑΚΗΣ Μ, 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β
ΤΖΩΚΑΣ Σ, ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Α., ΓΛΕΝΗ Κ, ΔΡΙΒΑΣ Κ
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Α, ΓΑΛΦΙΑΝΑΚΗΣ 
Ε, ΒΡΑΧΝΟΣ Ν, ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗΣ Μ, 
ΙΣΙΔΩΡΙΔΟΥ Μ, ΠΕΤΟΥΛΗ Γ

107.83

99.83

94.76

1-6
ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ Κ, ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ 
Σ, ΖΟΥΛΟΣ Α, ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Α, 
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙ
ΠΑΛΑΜΙΩΤΟΥ Μ, ΚΑΝΑΡΗΣ 
Ζ, ΤΟΓΑΝΙΔΗΣ Ν, ΤΟΓΑΝΙΔΗ Σ, 
ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΕΛ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΤ, ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ 
Ι, ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α, ΜΠΑΛΩΤΗΣ Α, 
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Π

140.29

126.53

117.15

o Όμιλος ΑΟΜ [6-8/02/2015]

 Gr
an

d  
 Pr

ix

ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ Ν
ΣΑΛΕΜ Ν
ΚΑΡΒΕΛΑΣ Γ / ΣΑΡΛΗΣ Σ

63.67
58.81
57.53

ΚΟΝΔΥΛΗΣ Π
ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗΣ Μ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓ/ ΡΟΔΙΤΟΥ Μ

62.17
61.91
60.61

o Όμιλος ΟΜΗ [6-8/02/2015] 1ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

 Gr
an

d  
 Pr

ix

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ Γ - 
ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΙΩΤΑΚΗΣ Α
ΑΚΑΣΙΑΔΗΣ Ι - ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ν
ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ Α -ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
ΚΥ

61.43
59.50
56.42

o Όμιλος ΟΑΜΘ [6-8/02/2015] ΧΛΟΗ ΒΛΙΟΥΡΑ

Ζε
ύγ

η
 

ΒΛΑΧΟΥ Λ - ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι.
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Φ - 
ΠΟΥΡΛΙΩΤΗΣ Γ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΟΥ Ι - 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Α

60.49
58.24

57.64

o Όμιλος ΟΑΜΛΕ - ΟΠΑΦ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ [20-22/02/2015]

 Gr
an

d  
 Pr

ix

ΜΠΑΝΙΚΑΣ Χ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Π
ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι

62.94
57.35
57.20

ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν 
ΤΣΟΥΡΑ Σ
ΤΟΓΑΝΙΔΗ Σ

59.03
58.93
57.47

Ομ
άδ

ες

ΒΡΕΤΤΟΥ Κ - ΤΣΑΤΣΑ Α
ΝΙΚΑ Β - ΙΓΓΛΕΣΗΣ Ν
ΒΟΥΚΟΥΤΗΣ Ν - ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ

57.86
57.57
56.43

ΒΕΡΤΗΣ Α - ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ Φ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ Δ - ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑ Σ
ΧΑΡΛΑΥΤΗ Α - ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ Δ

58.86
58.41
57.27

o Όμιλος ΟΠΑΦ [20-22/02/2015] ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟ
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o Όμιλος ΟΠΑΦ [20-22/02/2015] ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟ
   Ο

μά
δε

ς   
      

      
      

      
      

      
      

  ΟΠΕΝ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ Α, ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
Ν, ΙΓΓΛΕΣΗΣ Ν, ΝΙΚΑ Β
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ, ΓΑΒΡΙΗΛ Χ, 
ΒΟΥΚΟΥΤΗΣ Ν, ΤΣΙΠΟΥΡΗ Α
ΤΣΕΒΔΟΥ Α, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
Α, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙ., ΚΑΛΛΙΓΑ Μ

86.20

62.47

44.47

1-9
ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑ Σ, 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ Δ, 
ΚΟΚΚΟΛΙΟΣ Α, ΧΟΥΡΜΕΝΤΗΣ Κ
ΧΑΡΛΑΥΤΗ Α, ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ Δ, 
ΑΝΔΡΙΚΟΣ Σ, ΒΑΛΑΚΑ Α
ΒΕΡΤΗΣ Α, ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ Φ, 
ΚΕΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Β, ΚΑΠΑΛΑΣ Δ

75.84

54.92

50.59

1-6

o Όμιλος ΑΟΜΒ [20-22/02/2015] 

Gr
an

d 
Pr

ix

ΓΙΑΛΙΡΑΚΗΣ Ι
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ρ

62.66
60.98
60.16

ΙΩΑΝΝΑΤΟΥ Χ/ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ Ε
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Α/ ΛΑΖΑΡΟΥ Μ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ Ε/ ΚΩΤΤΗΣ Β

57.64
57.45
56.38

o Όμιλος ΑΑΑ [27/02-01/03/2015] 1ο GP

Gr
an

dP
rix

ΜΟΡΑΛΗΣ Κ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ Δ / ΜΕΛΙΑΣ Β
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α / 
ΛΑΓΑΝΗΣ Σ 

66.25
64.75
52.24

ΕΣΠΕΡ Μ / ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Α
ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ Κ / ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ Σ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Α / ΖΟΥΛΟΣ Α

65.51
64.43
61.29

o Όμιλος OAA  [27/02-01/03/2015] 

        
        

        
        

        
       

Ζε
ύγ

η
               

               
               

               
               

               
      

ΚΑΡΒΕΛΑΣ Γ / ΣΑΡΛΗΣ Σ
ΜΑΡΣΩΝΗΣ Π / ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ Λ

63.21
60.99
59.17

ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗΣ Μ / ΒΡΑΧΝΟΣ Ν
ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ Ν / ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ Α / ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι

64.25
63.67
56.46

o Όμιλος ΟΑΜΘ [28/02-06/03/2015 ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑ

   Ζ
εύ

γη

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι. - 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Π
ΠΟΥΡΛΙΩΤΗΣ Γ- ΔΕΣΤΕΦΑΝΟΣ Κ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Α - 
ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Α

60.86

60.42
57.59
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Από την Τασία Mπαμπούλα

Ξεκινάτε με έξι σίγουρες λεβέ: δύο πίκες, δύο κούπες, ένα καρό και ένα σπαθί. Αν μπο-
ρέσετε να πραγματοποιήσετε τέσσερις λεβέ στα καρά, θα έχετε πετύχει το συμβόλαιό 
σας. Ποιο είναι το σωστό παίξιμο σ’ αυτό το χρώμα;  Εάν τα καρά είναι μοιρασμένα 2-2 
ή 3-1 δεν έχει πολύ σημασία πώς θα παίξετε. Εάν όμως τα καρά είναι μοιρασμένα 4-0, 
ο μόνος τρόπος παιξίματος, που σας εξασφαλίζει 100%, είναι να ξεκινήσετε με μικρό 
καρό από το χέρι σας. Εάν η Δύση δεν ακολουθήσει θα μπορέσετε μετά να εμπασάρετε 
το ^10 της Ανατολής. Εάν είναι η Ανατολή αυτή που δεν θα δώσει στον πρώτο γύρο και 
η Δύση βάλει μικρό, θα κερδίσετε με τον Βαλέ του μορ θα συνεχίσετε με καρό προς τον 
Άσο και μετά μικρό καρό προς τη Ντάμα.
Σε αγώνα ζευγών πιθανότατα θα ξεκινάγατε με τη Ντάμα από τον μορ, αλλά τότε θα 
χάνατε 2 λεβέ στο χρώμα αν η Δύση είχε και τα τέσσερα καρά. Ανάλογα, αν ξεκινάγατε 
με τον Άσο από το χέρι σας θα χάνατε στην περίπτωση που η Ανατολή ήταν αυτή που θα 
είχε 4 καρά, όπως στο διάγραμμα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο (**)

Ομάδες. Όλοι στη δεύτερη
Μοίρασε ο Νότος

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2ο (****)

Δεν έχει νόημα και είναι πολύ επικίνδυνο να αφήσετε έξω την πρώτη λεβέ. Αν η Δύση 
έχει τον #Α θα ξεκαθαρίσει τις κούπες αμέσως και αν η Ανατολή έχει τον #Α, η Δύση 
θα παίξει πίκα για να γυρίσει η Ανατολή κούπα οπότε θα μπείτε κατευθείαν 2 μέσα.  
Επομένως  παίρνετε αμέσως τον $Κ. Το σχέδιο εδώ είναι να δοκιμάστε πρώτα το χρώ-
μα των σπαθιών και αν αυτά δεν είναι μοιρασμένα 3-2 να παίξετε μετά στα καρά προ-
σπαθώντας να επιτύχετε και τις 5 λεβέ εκεί. Παίξτε σπαθί στον Άσο και σπαθί προς την 
&Q. Αν και οι δυο αντίπαλοι ακολουθήσουν, παίξτε καρό προς τον Άσο και τραβήξτε 
όλα τα σπαθιά. Αν υπάρχουν επι πλέον λεβέ θα τις βρείτε. 
Στη διανομή αυτή η Δύση ξεσκαρτάρει μία πίκα στο δεύτερο γύρο σπαθιών. Τώρα το 
μόνο σωστό παίξιμο για να πετύχετε πέντε λεβέ στα καρά είναι να κάνετε την εμπάς της 
Ντάμας στον πρώτο γύρο.  
Αν είχατε ξεκινήσει μηχανικά με την &Q και σπαθί, θα είχατε βρεθεί στο λάθος χέρι 
για να παίξετε τα καρά και θα είχατε αποτύχει, ακόμα και με την πολύ ευνοϊκή θέση 
των καρών. 

Ομάδες. ΒΝ στη 2η
Μοίρασε ο Βορράς

# A87
$ 65
^ QJ542
& Q32

# J943
$ QJ1063
^ -
& J984 

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# Q106
$ 974
^ K1087
& K105

# K52
$ AK2
^ A963
& A76

Εξασκηθείτε στην εκτέλεση

# Q6
$ 93
^ AJ6
& AK9854

# 9754
$ AQJ75
^ Q94
& J

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# A1082
$ 862
^ 108
& 10732

# KJ3
$ K104
^ K7532
& Q6

Το τρελό
μπριτζόλεξο

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Λύση  
προηγούμενου

Μαυρίστε  19  τετράγωνα

ΟΡΙΖOΝΤΙΑ
1.  Χρονίζει για ν αποφασίσει - Άηχο το φως του
2. Κι ο ισοβίτης κι ο μοναχός στο ίδιο σπίτι μένουν - Τέτοια Αναστασία η 

Καββαδία
3. Απάντηση Γάλλου στο τηλέφωνο - Αναγραμματισμένο βάφει νύχια
4. Και με τ’ αρχαίο όνομα πάλι ρόδια κάνει - Το «Α» τους για τράπουλες
5. Συνεδριάζει και παραπτώματα εξετάζει - Να...λείπει η....λύπη για δια-

τροφή χωρίς....- Επαναλαμβανόμενο...τραγουδάει
6. Θα τα βρεις στην...κόντρα - Φύσαγε αρχαία πανιά
7. Σπορ του αφρού και του χιονιού - Με το τσακμάκι...κολητάρια
8. Πυκνό γενάκι.... «αχτένιστο»! -  «Μαρμαρώνει» χωρίστρες!
9. ‘Ετσι αρχίζει ο...φραγμός - Γιατρικό - Αρνείται αλλά και γιουχάρει
10. Ίδια κι απαράλλαχτα κι αριστερόφρονα - Εκεί τυλίγεις κόκκινη κλωστή 

στο παραμύθι που αρχινεί
ΚΑΘΕΤΑ
1. Δεν αποδίδει - «Αμέσως» θα πει, δίπλα στο «πι»
2. Δάχτυλο...τροχαίας - Σκιτσάρει και γελάμε
3. Δε λείπει κανείς - Σαντορινιά...γειτονιά
4. Άλλα είναι, ίδια ακούγονται - Προσταγή για...στήλη άλατος - Κομψά
5. Έχει τη δική του βούληση (αιτ.) - Του ματιού κι αυτή
6. Για κλάμματα τα χάλια του - Διστάζει
7. Την «κρατάς» για να συμπεριφερθείς, σ’ αυτήν αναμένεις για να με-

ταφερθείς - Συνθετικό τρομοκρατικής οργάνωσης που έδρασε στην 
Αμερική

8. Σκηνοθέτησε μια...αρκούδα - Τρεις άσοι
9. Αρχικά...συνθηκών - Ομάδα καβαλάρηδων - Αρχικά από τον όμιλος-

μπριτζ στην Κω
10. Ρωσία χωρίς λουλούδια - Διεθνής καλλιτεχνία - Τα άλλα «ι», όχι το «ι»

  

Λύσεις των προβλημάτων (από τη σελίδα 10)

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

10 Λ Α Μ ■ Α Δ Α ■ Σ Κ

Αντάμ: $Q

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1^

πάσο 3^ πάσο 3ΧΑ

όλοι πάσο

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1& πάσο 1^

1$ 2& πάσο 2ΧΑ

πάσο 3ΧΑ όλοι πάσο

Αντάμ: $Q
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Πρόγραμμα Σωματείων ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-15

Αττική
ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΟΜ
Ζεύγη Όπεν με Χάντικαπ (ταυτ.) 19:30
Ζεύγη 1-6 20:00

ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20:15

ΑΟΜΨ
Ζεύγη 1-9, Ομάδες 1-6 19:30
Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20:30

AOT Ομάδες Όπεν & 1-9 20:15
ΑΣΑΕ Ομάδες Όπεν 19:30

ΔΙΟΝΥΣΟΣ
Ζεύγη Όπεν 10:45
Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20:00

ΘΡΑΚΟΜ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 18:30
ΙΚΑΡΟΣ Ζεύγη 1-6 20:00
ΜΠΟΚΑ Ζεύγη Όπεν 20:15
ΟΑΑ Ζεύγη 1-9 19:00

ΟΑΜΚΗ Ομάδες Όπεν, 1-9 & 1-6 20:00

ΟΑΜΛΕ
Ζεύγη 1-9 17:30
Ομάδες Όπεν & 1-6 20:00

ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20:15
ΟΠΑΦ - 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ

Ζεύγη Όπεν Swiss 20:00

ΤΡΙΤΗ
ΑΟΜ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20:30

ΑΟΜΒ
Ζεύγη Όπεν 10:30
Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20:15

ΑΟΜΨ
Ζεύγη 1-6 (ταυτ.) 16:30
Ομάδες Όπεν 20:30

AOT Ζεύγη Όπεν (ταυτ.), Ζεύγη 1-6 20:15
ΑΣΑΕ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 19:15
ΑΣΝΒ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19:30

ΔΙΟΝΥΣΟΣ
Ζεύγη Όπεν 10:45
Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20:30

ΙΚΑΡΟΣ Ομάδες 1-9 & 1-6 20:00
ΙΟΠΟΡ Ζεύγη Όπεν 19:00

ΟΑΜΚΗ
Ζεύγη  1-6 17:00
Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 19:30
Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20:00

ΟΑΜΛΕ
Ζεύγη Όπεν με Χάντικαπ 10:30
Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20:00
Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20:30

ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20:15
ΟΠΑΦ - 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ

Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 19:30

ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΟΜ Ζεύγη 1-6 20:00

ΑΟΜΒ
Ζεύγη 1-6 20:00
Ομάδες Όπεν 20:15

ΑΟΜΨ
Ζεύγη Όπεν με Χάντικαπ 11:00
Ζεύγη 1-9 19:30
Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20:30

ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20:15
ΑΣΑΕ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19:30
ΔΙΟΝΥΣΟΣ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20:00
ΕΔΡΑ Ζεύγη 1-9 19:00
ΙΚΑΡΟΣ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20:00
ΜΠΟΚΑ Ομάδες Όπεν & 1-9 19:30
ΟΑΑ Ζεύγη Όπεν 10:30

ΟΑΜΚΗ

Ζεύγη Όπεν με Χάντικαπ 10:30
Ζεύγη 1-6 19:30
Ζεύγη Όπεν Swiss 20:00

ΟΑΜΛΕ Ζεύγη Όπεν με Χάντικαπ 19:30
ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20:15
ΟΠΑΦ - 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ

Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20:30

ΠΕΜΠΤΗ

ΑΟΜ Ζεύγη Όπεν με Χάντικαπ (ταυτ.) 
Ομάδες 1-6

20:00

ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.), Ζεύγη 1-9 20:15

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

AOT Ζεύγη Όπεν (ταυτ.), Ζεύγη 1-9 20:15
ΑΣΑΕ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19:30
ΑΣΝΒ Ζεύγη Όπεν 19:30

ΔΙΟΝΥΣΟΣ
Ζεύγη Όπεν 10:45
Ομάδες Όπεν 20:30

ΘΡΑΚΟΜ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 18:30

ΙΚΑΡΟΣ
Ζεύγη Όπεν 11:00
Ζεύγη 1-9 19:00

ΜΠΟΚΑ Ζεύγη Όπεν 20:15
ΟΑΑ Ζεύγη Όπεν, Ζεύγη 1-6 19:00

ΟΑΜΚΗ
Ζεύγη 1-6  Swiss 19:30
Ζεύγη Όπεν Swiss 20:30

ΟΑΜΛΕ
Ζεύγη 1-6  20:00
Ομάδες Όπεν & 1-9 20:30

ΟΠΑΦ - 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ

Ομάδες 1-9 19:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν 20:15

ΑΟΜΨ
Ζεύγη Όπεν με Χάντικαπ 10:30
Ομάδες 1-9 16:30
Ζεύγη Όπεν 20:30

ΑΣΑΕ Ατομικός Όπεν 11:00
ΔΙΟΝΥΣΟΣ Ζεύγη Όπεν 10:45
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη Όπεν με Χάντικαπ 18:30

ΟΑΜΛΕ
Ζεύγη 1-6 17:30
Ζεύγη Όπεν με Χάντικαπ 20:00

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν 19:00
ΔΙΟΝΥΣΟΣ Ζεύγη Όπεν 11:00
ΜΠΟΚΑ Ζεύγη Όπεν 11:30
ΟΑΑ Ζεύγη Όπεν 10:30
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΟΜ Ζεύγη Όπεν 18:30
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν & 1-6 19:00
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν & 1-9 19:30
AOT Ζεύγη Όπεν & 1-6 19:00
ΔΙΟΝΥΣΟΣ Ζεύγη Όπεν 19:30
ΕΔΡΑ Ζεύγη 1-9 18:00
ΙΚΑΡΟΣ Ζεύγη Όπεν 19:00
ΟΑΜΚΗ Ζεύγη Όπεν, 1-9 & 1-6 19:30
ΟΑΜΛΕ Ομάδες 1-9 & Ζεύγη Μαθητών 19:00

ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη 1-6 19:30

ΟΠΑΦ - 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ

Ζεύγη 1-9 19:00

ΑΟΜΜ - Βόλος
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν ταυτ. 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν ταυτ. 20.00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν ταυτ. 20.00
ΑΟΜΣ - Κιάτο
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 18:00
Τρίτη Ζεύγη Όπεν 18:00
ΑΟΜΧ - Χαλκίδα
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν ταυτ. 20.30
Σάββατο Ζεύγη Όπεν 12.00
ΑΡΚΟΑΜ – Τρίπολη
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν ταυτ. 20:00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν ταυτ. 20:00
Παρασκευή Ομάδες Όπεν 19:00
ΕΣΠΕΡΟΣ - Λαμία
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν ταυτ. 20.30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν ταυτ. με Χάντικαπ 20.30
Πέμπτη Ομάδες Όπεν 19:00
ΙΟΘ - Θεσσαλονίκη
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν ταυτ. 21:00
ΚΟΑΜ - Κέρκυρα
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν ταυτ. 19:00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν ταυτ. 19:30
ΚΟΜΚ - Κως
Πέμπτη Ζεύγη Όπεν ταυτ. 21:00
Κυριακή Ζεύγη Όπεν 18:00
ΛΑΜΘ - Θεσσαλονίκη
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν ταυτ. 21:00
ΜΣΑΚ – Αίγινα
Τρίτη Ζεύγη Όπεν 20:00
Πέµπτη Ζεύγη Όπεν 20:00
ΝΙΚΗ - Πάτρα
∆ευτέρα Ομάδες Όπεν 19:00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν ταυτ. 19:00
ΟΑΜΘ - Θεσσαλονίκη
Δευτέρα Ζεύγη ταυτ. 20.30
Τρίτη Ζεύγη Όπεν ταυτ. 20.30

Πέμπτη Οµάδες Όπεν 20.30
ΠΟΑΜ - Πάτρα
Δευτέρα Οµάδες Όπεν 19:00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν ταυτ. 19:00
ΡΟΜ - Ρέθυµνο
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν / Οµάδες Όπεν 20:15

Τετάρτη Ζεύγη Όπεν ταυτ. 20:15

Το  πλήρες Αγωνιστικό πρόγραμμα  των 
Σωματείων  καθώς και το Αγωνιστικό 
ημερολόγιο της ΕΟΜ  θα  τα βρείτε στην 
επίσημη  Ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας

Περιφέρεια

ΣΛΑΜ - Λέσβος
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν / Ζεύγη 1-6 20:30

Τετάρτη Ζεύγη Όπεν ταυτ. / Ζεύγη 1-6 20:30

Παρασκευή Ζεύγη Όπεν 20:30
XOM - Χίος
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν ταυτ. 19:00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν ταυτ. 19:00
Πέµπτη Ζεύγη 1-6 ταυτ. 19:00




