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TOΜΠΡΙΤΖ Το γράμμα 
του προέδρου
Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι 

όπως γνωρίζετε, δύο από τους σημαντικότερους 
στόχους της διοίκησης της ΕΟΜ είναι 
α) να φέρνουμε όσο το δυνατόν περισ-
σότερους νέους ανθρώπους στο άθλημά 
μας
β) να βελτιώνουμε συνεχώς τις συνθήκες 
διεξαγωγής των αγώνων μας
και πάνω σ’ αυτούς εργαζόμαστε καθημερινά.
Φυσικά, για να υλοποιηθούν οι στόχοι αυτοί, πέραν των απαραί-
τητων ενεργειών, χρειάζονται και χρήματα. Τα χρήματα αυτά τα 
προσφέρουμε όλοι μας και είναι αυτά που στηρίζουν την Ομο-
σπονδία μας. 
Σας υπενθυμίζω ότι τα βασικότερα έσοδα της ΕΟΜ προέρχονται 
από το μικρό ποσό που εισπράττει για κάθε συμμετοχή αθλητή σε 
αγώνες και από τα παράβολα των Αγωνιστικών Δελτίων. 
Δυστυχώς, βρίσκομαι  σε δυσάρεστη θέση να υπογραμμίσω ότι 
εξακολουθούν να υπάρχουν  συναθλητές μας που αρνούνται συ-
στηματικά να καταβάλουν το ετήσιο παράβολο των 30 ευρώ (2,5  
δηλαδή ευρώ το μήνα) για το ΑΔ τους και να «αναγκάζουν» το ΔΣ 
να παίρνει μέτρα για να προστατεύει τους συνεπείς. 
Όλοι θέλουμε καινούριες τράπουλες και bidding boxes, καθαρές 
τσόχες, καλούς Διαιτητές  και ιδανικές συνθήκες στους χώρους 
που παίζουμε, αλλά θα πρέπει και όλοι να συμβάλλουμε σ’ αυτό. 
Θα παρακαλούσα λοιπόν εκείνους που δεν έχουν ακόμα πληρώσει 
το ΑΔ τους για το 2015 να τακτοποιήσουν άμεσα την εκκρεμότητα 
αυτή, που δημιουργεί προβλήματα και στους ίδιους και στα Σω-
ματεία και στο λογιστήριο της ΕΟΜ.
Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και νόμιμος τρόπος να αποφύγετε να 
πληρώσετε παράβολο για το ΑΔ σας, που συνίσταται στη συμμε-
τοχή σας στο διαγωνισμό αγορών όπεν του περιοδικού μας. Για το 
διαγωνισμό του τεύχους αυτού  και τους δύο επόμενους,  οι τρεις 
πρώτοι από τους αναγνώστες με τη μεγαλύτερη αθροιστικά βαθ-
μολογία θα κερδίσουν μια δωρεάν ανανέωση του ΑΔ τους.
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Ο κόσμος του ΜΠΡΙΤΖ

Aγωνιστικά και άλλα
Επιμελείται ο Άσσος Πίκα

Η εθνική ομάδα Νέων που θα 
συμμετάσχει στο Πανευρωπαϊ-

κό Πρωτάθλημα Ομάδων (κατηγορία 
25 ετών και κάτω), που θα γίνει στο 
Τρόμσο της Νορβηγίας από 18/7 έως 
25/7/2015 θα αποτελείται από τα 
εξής ζεύγη: Κώστας Βώβος - Γιάννης 
Οικονομόπουλος, Κατερίνα Καπαγι-
αννίδη – Μιχάλης Σοφιός, Μαριλένα 
Μπομπολάκη – Γιάννης Σακελλάρης.                  
Αρχηγός ομάδας και αποστολής: 
Σταύρος Μπομπολάκης. Την ομάδα 
προπονεί η Χριστίνα Συρακοπούλου.
Οι νέοι αθλητές που απαρτίζουν την 
εθνική μας ομάδα είναι όλοι ταλαντού-
χοι αθλητές του Μπριτζ και όλων μας 
οι ευχές είναι, εκτός από την εμπειρία 
που θα αποκομίσουν, να μας φέρουν 
και  κάποια διάκριση.

Σ εμινάρια Εκπαιδευτών πραγμα-
τοποιήθηκαν στα εντευκτήρια 

του ΑΟΜ Βουλιαγμένης στις 12 και 13 
Ιουνίου 2015. 

Υ πογράφηκε η σύμβαση με την 
εταιρεία Ελληνικό Α.Ε. και το Δι-

ασυλλογικό πρωτάθλημα Ομάδων, η 
μεγαλύτερη ετήσια διοργάνωση της 
ΕΟΜ σε ενιαίο χώρο, θα διεξαχθεί στις 
ημερομηνίες που έχουν ήδη ανακοινω-
θεί στο ημερολόγιο της ΕΟΜ, 9 έως 11 
Οκτωβρίου 2015, στο κτίριο Ξιφασκίας 
του παλαιού αεροδρομίου Ελληνικού, 
όπου διεξάχθηκε με μεγάλη επιτυχία 
τα τελευταία χρόνια. 

Το Διεθνές Φεστιβάλ Μπριτζ «Ελ-
ληνικά Νησιά» θα διεξαχθεί 

φέτος, από 4 έως 10 Σεπτεμβρίου στο 
Ζάππειο Μέγαρο της Αθήνας, με δι-
οργανωτές τον ΟΠΑ Φιλοθέης και την 
εταιρεία «Μίλητος», υπό την αιγίδα 
της ΕΟΜ.

Το    Πειθαρχικού Συμβουλίου της 
ΕΟΜ κατά τη συνεδρίαση της 

9ης Μαρτίου 2015, κατόπιν και γνω-
μοδότησης της επιτροπής Δεοντολο-
γίας της ΕΟΜ, επέβαλε σε αθλητή, για 
τέλεση πολύ σοβαρών πειθαρχικών 
παραπτωμάτων, την ποινή  αναστολής 
του αγωνιστικού του δελτίου για δέκα 
(10) έτη. 

Υ πενθυμίζεται ότι το Πειθαρχικό 
Συμβούλιο της ΕΟΜ είναι αυτό-

νομο όργανο, εκλεγόμενο κατευθείαν 
από τη Γενική Συνέλευση των εκπρο-
σώπων των Σωματείων. 

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με 
σχετικό έγγραφό της ενημέρωσε 

αναλυτικά για τα Σωματεία-μέλη της 
ΕΟΜ που δεν έχουν καθόλου αθλητική 
αναγνώριση, όπως και τα Σωματεία 
που ενώ έχουν αθλητική αναγνώριση 
για άλλα αθλητικά τμήματά τους δεν  
έχουν αθλητική αναγνώριση για το 
άθλημα του αγωνιστικού Μπριτζ.        

Ό λα τα Σωματεία μέλη της ΕΟΜ 
κλήθηκαν να τακτοποιήσουν την 

εκκρεμότητά τους αυτή το γρηγορότε-
ρο δυνατό.

  Αυτοί που έφυγαν…

  

  Άλλες πρόσφατες απώλειες από τον κόσμο του Μπριτζ: 

  Δημήτρης Πολυταρίδης, αθλητής του ΑΟΜΨ

  Γιώργος Θεοδωράκης, αθλητής του ΑΟΤ, 

  Καίτη Ματζώρου, αθλήτρια του ΟΠΑΦ, 

  Κωνσταντίνος Μουλάκης, αθλητής του Ίκαρου, 

  Αλέξανδρος Στεφανίδης, αθλητής του ΑΟΜΒ, 

  Λένα Ράλλη, σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού και επίτιμου Προέδρου της ΕΟΜ Γεώργιου Ράλλη και αθλήτρια η ίδια του 
Αγωνιστικού Μπριτζ μέχρι πριν μερικά χρόνια.      

Μ ε επιτυχία επίσης έγιναν και τα 
καθιερωμένα Φεστιβάλ Καλα-

μάτας και Βαλκανικής Φιλίας. 

Έ φυγε από κοντά μας η Βάντα Γκλαβάνη – Σταματιάδη, μια ιδιαίτερα 
αγαπητή σε όλους μας πρωταθλήτρια του μπριτζ, η οποία ήταν μέλος 

της Εθνικής Ομάδας Γυναικών στους Πανευρωπαϊκούς του 2006 στη Πολω-
νία και του 1999 στη Μάλτα.

 Η Βάντα ήταν ένα από τα παλιότερα μέλη του ΟΑΜ-ΛΕ, υπήρξε ιδρυτικό 
μέλος της Λέσχης Επιστημόνων και διακρίθηκε πάντα για τη σεμνότητα 

και τη μετριοπάθεια της.



5

Νέα από την Κύπρο

Το Σάββατο  28 Μαρτίου 2015 έγινε το πρώτο Gold Point Εvent της χρονιάς 
αυτής. από τον όμιλο Ζήνωνα  στην Λάρνακα. Ο αγώνας έγινε στο ξενοδοχείο  
Φλαμίνγκο. 
Νικητές:
1. Γιώργος Κωλέττης – Τάκης Πολίτης 
2.  Deborah Browne-Lynne Morrison
3.  Φίλιππος Φράγκος- Φρόσω Τηλλυρή 

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, από το 2010 που ξεκίνησαν για πρώτη φορά οι αγώνες Κυπέλλου, κατακτά το 
Κύπελλο η ομάδα Smooth Operators.
Μετά από προκριματικούς αγώνες και τον μεγάλο τελικό στον όμιλο Λεμεσού, στο τέλος Απριλίου, η ομάδα τερ-
μάτισε πρώτη.
Συγχαρητήρια στους Φίλιππο Φράγκο – Φρόσω Τηλλυρή – Γιώργο Γεωργιάδη και Γιώργο Κωλέττη.
Στη δεύτερη θέση η ομάδα ΖΗΝΩΝ από τον όμιλο Λάρνακας με τους Ερρίκο Λεωνίδου, Carol Anderson, Deborah 
Browne, Lynne Morrison.

O σημαντικότερος αγώνας της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μπριτζ, o αγώνας Ομάδων στη μνήμη Αγνής Βερμέιρεν, 
έγινε στις 14 Μαρτίου 2015 στη Λευκωσία, στον Όμιλιο Αγίου Ανδρέα.
 Ο αγώνας ανέδειξε νικητές για το 2015, την Ομάδα Smooth Operators (Φίλιππος Φράγκος,Φρόσω Τηλλυρή,Τάκης 
Πολίτης, Γιώργος Κωλέττης, Θέμης Ρούβης).
Στη 2η θέση η Ομάδα Pips (Paul Wens, Stalo Merhi, Πάνος Παναγίδης, Ιάκωβος Ρούβης) και στην 3η θέση η Ομάδα 
Redouble (Ρένα Λόρδος, Ρόνα Παρούτη, Ρένα Λιβέρα, Τέρπσα Ιωάννου, Γιώργος Γεωργιάδης). 
Για όσους δεν γνωρίζουν η Αγνή Βερμέιρεν υπήρξε μαζί με τον δικαστή Στέλιο Ευαγγελίδη, ιδρυτικό μέλος της 
Κυπριακής Ομοσπονδίας Μπριτζ, που υφίσταται από το 1960. Υπηρέτησε από την θέση του Προέδρου και κυρίως 
της Γραμματέως για πολλά χρόνια. Υπήρξε εξαιρετική παίκτρια και δασκάλα του Μπριτζ. Η Ασπίδα των αγώνων 
αυτών προσφέρεται στη μνήμη της από την ανιψιά της, Ρένα Λιβέρα, τωρινή  Γραμματέα της Ομοσπονδίας.
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Μάρτιος - Απρίλιος 2015 
Πανελλήνια Πρωταθλήματα

Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα ζευγών Νέων 2015 διοργανώθηκε στα εντευκτήρια 
του Αθηναϊκού Ομίλου Μπριτζ (ΑΟΜ) με συμμετοχή 15 ζευγών έναντι 18 συμμετο-
χών πέρυσι που ήταν αριθμός – ρεκόρ. 
Η πρώτη θέση της τελικής κατάταξης κρίθηκε σε διαφορές εκατοστών μετά από 
μεγάλη μάχη μεταξύ τριών ζευγών. Τελικά πρωταθλητές Νέων 2015 αναδείχτηκαν 
οι Ι. Σακελλάρης – Μ. Μπομπολάκη μπροστά από τους Μ. Σοφιό – Γ. Θεοδωρακό-
πουλο και Ι. Οικονομόπουλο – Ζ. Καρυοφυλλίδου. 
Στις ημερίδες του αγώνα πρώτευσαν: Α΄: Ι. Οικονομόπουλος – Ζ. Καρυοφυλλίδου 
64,17%. Β΄: Θ. Κυρίτσης – Ν. Κωστόπουλος 70,83%. Γ’ : Λατουσάκης – Ε. Μιχαη-
λίδου 65,42%. 
Διευθυντής του αγώνα ήταν ο εθνικός διαιτητής της ΕΟΜ Νίκος Κηπουρός.

Seniors
17 έως 19 Απριλίου

Νέων
17 έως 19 
Απριλίου

Για πρώτη φορά φέτος το πρωτάθλημα Seniors διεξήχθη με σύστημα Ζευγών 
matchpoints στα εντευκτήρια του Α.Ο. Ταταύλα. Παρά το γεγονός αυτό για άλλη 
μια χρονιά η συμμετοχή ήταν μικρή, σχετικά με τον αριθμό των αθλητών που 
ανήκουν στη κατηγορία αυτή (60 ετών και άνω). Το πρωτάθλημα έγινε σε 2 ενό-
τητες κατηγοριών, 1-16 και 1-9, με συμμετοχή 20 και 18 ζευγών αντίστοιχα. 
Στον αγωνιστικό τομέα, στην ενότητα 1-16 οι Α. Σαπουνάκης – Λ. Ζώτος ανα-
δείχτηκαν πρωταθλητές 2015 ενώ κέρδισαν και την πρώτη ημερίδα του αγώνα. 
Στη δεύτερη θέση της τελικής κατάταξης οι Γ. Ρούσσος – Γ. Καρλαύτης που κέρ-
δισαν και την τρίτη ημερίδα του αγώνα ενώ τρίτοι αναδείχτηκαν οι Ε. Χατζηδά-
κης – Ι. Κούμενος. Εξάλλου τη δεύτερη ημερίδα πρώτευσαν οι Μ. Παναγάκη 
– Ι. Μηλιτσόπουλος. 
Στην ενότητα 1-9 πρωταθλητές, με μεγάλη διαφορά, αναδείχτηκαν οι Δ. Πολί-
της – Γ. Βεργιτσάκης. Οι ίδιοι κέρδισαν τόσο τη δεύτερη όσο και την τρίτη ημε-
ρίδα του αγώνα. Στη δεύτερη θέση τερμάτισαν οι Κούρτη Κ. – Μαραγκουδάκη 
Μ. και στην τρίτη οι Α. Αρβανίτης – Ντ. Δουάνογλου που προηγήθηκαν την 
πρώτη ημέρα των αγώνων.

1-
16

1  Σαπουνάκης Α - Ζώτος Λ 57.89

2 Ρούσσος Γ– Καρλαύτης Γ 56.00

3 Χατζηδάκης Ε– Κούμενος Ι 55.58

1-
9

1 Πολίτης Δ – Βεργιτσάκης Γ 59.29

2 Κούρτη Κ – Μαραγκουδάκη Μ 55.99

3 Αρβανίτης Α – Δουάνογλου Ν 52.95

ΝΕ
ΟΙ

1 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Ι.                         - 
ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗ Μ 60.99

2 ΣΟΦΙΟΣ Μ - ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ 60.79

3 ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΟΥ Ζ - 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩ 60.62

Τα κορίτσια της πρώτης τριάδας.
Η Μαριλένα Μπομπολάκη - επάνω -
από τον ΑΟΜ και η 
Ζωή Καρυοφυλλίδη από τον 
Γαλαξία Δράμας, η οποία συμμετέχει 
πρώτη φορά σε Πανελλήνιο Πρω-
τάθλημα

O Γιώργος Καρλαύτης σε μια φάση από τους 
Διασυλλογικούς Αγώνες Seniors
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ΝΕ
ΟΙ

1 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Ι.                         - 
ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗ Μ 60.99

2 ΣΟΦΙΟΣ Μ - ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ 60.79

3 ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΟΥ Ζ - 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩ 60.62

Ομάδων
20-22 Mαρτίου

Το τριήμερο 20-22 Μαρτίου 2015 έγινε 
στην Αττική η τελική φάση του Πανελλή-
νιου πρωταθλήματος Ομάδων, που είναι 
αφιερωμένο στη μνήμη του πρώην Πρω-
θυπουργού και επίτιμου Πρόεδρου της ΕΟΜ 
Γεώργιου Ράλλη. 

Το πρωτάθλημα έγινε σε τέσσερις ξεχωρι-
στές ενότητες κατηγοριών: όπεν, 1-11, 1-9 
και 1-6. Συνολικά στους προκριματικούς 
του πρωταθλήματος έγινε νέο μεγάλο ρε-
κόρ συμμετοχών με 209 ομάδες έναντι των 
180 ομάδων που συμμετείχαν τόσο πέρυσι 
όσο και το 2013. Αναλυτικά 52 ομάδες συμ-
μετείχαν πανελλαδικά στην ενότητα όπεν, 
55 στην ενότητα 1-11, 49 στην 1-9 και 53 
στην 1-6. Εξάλλου, λόγω των αυξημένων 
συμμετοχών, φέτος προκρίθηκαν 20 ομά-
δες σε κάθε ενότητα για να αγωνιστούν 
στους τελικούς. 

Ειδικά στην κατηγορία όπεν ο τελικός αγώ-
νας διεξάχθηκε σε 2 φάσεις ενώ ακολούθη-
σε και Υπερτελικός. Στην πρώτη φάση οι 20 
ομάδες που είχαν προκριθεί από τα προκρι-
ματικά χωρίστηκαν αρχικά σε 2 ομίλους και 
μετά από αγώνα round robin οι 4 πρώτες 
ομάδες κάθε ομίλου σχημάτισαν έναν νέο 
όμιλο με μεταφορά των αποτελεσμάτων 
των τριών αγώνων που είχαν ήδη δώσει με 
ομάδες που προκρίθηκαν. Οι τέσσερις πρώ-
τες ομάδες του ομίλου αυτού συναντήθηκαν 
χιαστί στους ημιτελικούς του Υπερτελικού, 
που έγινε από 3 έως 5 Απριλίου στα εντευ-
κτήρια του ΑΟ Ταταύλα και μεταδόθηκε 
ζωντανά από το διαδίκτυο μέσω του Bridge 
Base Online. Στη συνέχεια οι νικήτριες των 

ημιτελικών συναντήθηκαν μεταξύ τους για 
την πρώτη και δεύτερη θέση, ενώ οι ητ-
τημένες έπαιξαν για την τρίτη και τέταρτη 
θέση. 

Οι 4 ομάδες που έφθασαν στον Υπερτελικό 
ήταν οι ομάδες «Ρούσσος», «Δελημπαλτα-
δάκης», «Μπανίκας» και η ομάδα «Κοτινάς» 
από την Κέρκυρα. Η πρώτη ομάδα της 1ης 
φάσης του Υπερτελικού, που ήταν η ομά-
δα «Ρούσσος», είχε δικαίωμα επιλογής της 
αντιπάλου της στον ημιτελικό από την τρίτη 
και τέταρτη της κατάταξης. 

Στους ημιτελικούς η ομάδα «Δελημπαλτα-
δάκης» νίκησε την ομάδα  «Μπανίκας» με 
121 imps διαφορά και η ομάδα «Ρούσσος»  
την ομάδα «Κοτινάς» με διαφορά 76 imps.  
Ο μεγάλος τελικός βρήκε νικήτρια, με 55 
imps διαφορά και πρωταθλήτρια Ελλάδος 
2015 την ομάδα «Ρούσσος». Στον μικρό τε-
λικό η ομάδα «Μπανίκας» νίκησε την ομάδα 
«Κοτινάς» με 94 imps διαφορά και κατέκτη-
σε την τρίτη θέση. 

Ο τελικός των αγώνων των τριών άλλων 
ενοτήτων έγινε σε μια φάση. Οι 20 ομάδες 
κάθε ενότητας, που είχαν προκριθεί από 
τα προκριματικά, χωρίστηκαν σε 2 ισοδύ-
ναμους ομίλους των 10 ομάδων και μετά 
από αγώνες round robin, η πρώτη ομάδα 
του ενός ομίλου αντιμετώπισε σε αγώνα 

νοκ άουτ την δεύτερη ομάδα του άλλου, 
και αντιστρόφως η δεύτερη ομάδα του ενός 
ομίλου αντιμετώπισε την πρώτη ομάδα του 
άλλου. Το ανάλογο χιαστί έγινε με τις δύο 
επόμενες ομάδες της κατάταξης του κάθε 
ομίλου, όπου η τρίτη ομάδα του ενός αντι-
μετώπισε την τέταρτη ομάδα του άλλου, 
όπως και η τέταρτη ομάδα του ενός αντιμε-
τώπισε την τρίτη ομάδα του άλλου γκρουπ, 
κ.ο.κ., σε αγώνες νοκ άουτ. 

Στον τελικό για τις 2 πρώτες θέσεις της ενό-
τητας 1-11, η ομάδα «Παπαδόπουλος» στέ-
φθηκε πρωταθλήτρια νικώντας με διαφορά 
2 imps  την ομάδα “Τσίλης”. Τρίτη η ομάδα 
«Παπαδάκης», που νίκησε στον μικρό τελι-
κό την ομάδα «Δρογώση» επίσης με 2 imps 
διαφορά.

Στην κατηγορία 1-9 πρωταθλήτρια αναδεί-
χθηκε η ομάδα “Kιαρούτζι” που νίκησε στον 
μεγάλο τελικό την ομάδα “Παπανικολάου”, 
με διαφορά 16 imps. Η ομάδα «Κυζιρίδης» 
τερμάτισε τρίτη νικώντας στον μικρό τελικό 
την ομάδα «Μήλα», με 2 imps διαφορά.

Στην κατηγορία 1-6 πρωταθλήτρια αναδεί-
χθηκε η ομάδα “Ζούλος” που νίκησε στον 
μεγάλο τελικό την ομάδα “Βλάχος”, με 10 
imps διαφορά. Τρίτη η ομάδα “Κουφού”, 
που νίκησε στον μικρό τελικό την ομάδα 
«Σχίζας» με 27 imps διαφορά.

Αγώνα 2ης ευκαιρίας έδωσαν στον ΟΑΜ 
Κηφισιάς όσοι δεν έπαιξαν ή δεν είχαν 
προκριθεί στους τελικούς, με συμμετοχή 
11 ομάδων στην ενότητα όπεν,  10 ομάδων 
στην 1-9 και 5 ομάδων στην 1-6.

1-16
1 ΡΟΥΣΣΟΣ Γ, ΜΑΜΙΔΑΚΗ Λ, ΜΠΟΖΕΜΠΕΡΓΚ Κ, ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ, ΡΟΥΣΣΟΣ Π, ΔΟΞΙΑΔΗΣ Κ 426.21
2 ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ Ν, ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ Α, ΖΩΤΟΣ Λ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Π, ΖΩΖΗΣ Σ 417.14
3 ΜΠΑΝΙΚΑΣ Χ, ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ Α, ΦΙΛΙΟΣ Α, ΝΙΝΟΣ Σ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι. 407.77

1-11
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν, ΘΩΜΟΣ Δ, ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ Γ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ Δ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥ, ΠΕΡΠΕΡΑΣ Κ 190.66
2 ΤΣΙΛΗΣ Π, ΛΑΓΑΝΗΣ Σ, ΜΠΑΜΠΟΥΛΑ Α, ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΑΚΗΣ Ε, ΜΠΑΛΕΣΙΑΣ Β 189.34
3 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α, ΡΟΚΙΔΗΣ Κ, ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ Β, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Τ, ΚΑΠΠΑΣ Α 170.66

1-9
1 ΚΙΑΡΟΥΤΖΙ Φ, ΚΟΚΚΟΛΑΚΗΣ Ε, ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι, ΤΖΙΚΑΣ Δ 642.75
2 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙ, ΧΑΝΗΣ Β, ΚΑΝΝΑΣ Κ, ΒΛΑΧΟΣ Ο, ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ Σ, ΝΥΚΤΑΣ Δ 605.69
3 ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ Σ, ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ Γ, ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘ, ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ι 528.04

1-6
1 ΖΟΥΛΟΣ Α, ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Α, ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ Σ, ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ Κ 161.95
2 ΒΛΑΧΟΣ Α, ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΔΙ, ΣΟΦΙΑΝΟΣ Ι, ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑ, ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ Μ 158.82
3 ΚΟΥΦΟΥ Α, ΚΟΨΙΑΣ Ν, ΤΣΕΤΣΕΡΗ Κ, ΒΕΡΓΗ Κ 144.47
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Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Swiss 
ζευγών 2015 έγινε το τριήμερο 24 
έως 26 Απριλίου. Το πρωτάθλημα 
διοργανώθηκε στις τέσσερις παρα-
δοσιακές κατηγορίες, όπεν, 1-11, 
1-9 και 1-6, στα εντευκτήρια τεσσά-
ρων Σωματείων της Αττικής. Ο ΟΑΜ 
Κηφισιάς διοργάνωσε το 1-16, ενώ 
ο αγώνας του 1-11 έγινε στον Όμιλο 
Αντισφαίρισης Αθηνών, του 1-9 στον 
ΟΑΜ - ΛΕ και του 1-6 στον Αθηναϊκό 
ΟΜ. 

Η συνολική συμμετοχή έφτασε τα 
189 ζεύγη που είναι μεγάλο ρεκόρ για 
το πρωτάθλημα αυτό. Το προηγού-
μενο ρεκόρ συμμετοχής ήταν πέρυσι 
με 159 ζεύγη. Να σημειωθεί ότι το 
χαρακτηριστικό του πρωταθλήματος 
αυτού, που γίνεται σε ένα, τελικό, 
στάδιο, είναι η σχετικά μικρή συμμε-
τοχή από την Περιφέρεια. 

Στην κατηγορία όπεν η συμμετοχή 
ήταν 69 ζεύγη! Την πρώτη ημέρα 
των αγώνων επικεφαλής τέθηκε το 
ζεύγος της Εθνικής ομάδας Νέων 
Γιάννης Οικονομόπουλος – Κώστας 
Βώβος, ενώ τη δεύτερη ημερίδα 
κέρδισαν οι Κώστας Μπόζεμπεργκ – 
Δημοσθένης Διονυσόπουλος και την 
τρίτη οι Λιάνα Οικονόμου – Δέσποι-
να Κανελλοπούλου. Όμως  οι τελικοί 
θριαμβευτές του πρωταθλήματος 
ήταν οι Βασίλης Βρούστης – Χρίστος 
Μπανίκας (187.09).  Στη δεύτερη 
θέση του πρωταθλήματος τερμάτι-

Ζεύγη
Swiss
24 έως 26 Απριλίου

σαν οι Πέτρος Ρούσσος – Ντίνος Δο-
ξιάδης  (176.99) και στην τρίτη θέση 
οι Πέτρος Αγγελόπουλος – Σωτήρης 
Ζώζης (168.30). Ακολουθούν οι Ν. 
Δελημπαλταδάκης - Γ. Παπακυρια-
κόπουλος (165.78), Κ. Μπόζεμπεργκ 
- Δ. Διονυσόπουλος (165.590 και Α. 
Σαπουνάκης - Λ. Ζώτος (164.75)

Στην κατηγορία 1-11 το πρώτο ζεύ-
γος της τελικής κατάταξης και πρω-
ταθλητές της ενότητας αυτής ήταν 
μικτό, οι Τ. Καμτσίου – Γ. Κορδούτης 
(130.52). Στη δεύτερη θέση, σε από-
σταση αναπνοής (129.86), τερμά-
τισαν οι Χ. Καράκος - Γ. Καραχάλιος 
και στην τρίτη οι Νι. Οικονόμου – Β. 
Καπόπουλος (123.73). Στη γενική 
κατάταξη ακολουθούν οι Λ. Τζίμας- Ε. 
Δρίβας (118.35), Π. Δογάνης- Σ. Μι-
χαϊλίδης (117.94) και Ζ. Χατζηδήμου 
- Δ. Κατσαράκης (117.61). Την πρώτη 
ημερίδα του αγώνα κέρδισαν οι Δ. 
Αντωνάκης – Ι. Λαγκούβαρδος, τη 2η 
ημερίδα οι Λ. Τζίμας – Ε. Δρίβας και 
την 3η οι Ν. Ιγγλέσης – Κ. Παπακων-
σταντίνου. Συμμετείχαν 48 ζεύγη.   

Τριάντα δυο ζεύγη συμμετείχαν 
στην κατηγορία 1-9. Εδώ νικητές 
αναδείχτηκαν με διαφορά (128.36) 
οι Κ. Εγγλέζος – Ι. Κωτσόπουλος που 
κέρδισαν και την 2η ημερίδα του 
αγώνα.  Μάχη έγινε για τη 2η θέση 
της τελικής κατάταξης με επικρά-
τηση των Λ. Πεϊνιρτζόγλου – Φ. Ζέη 
(112.58) έναντι των Γ. Στεργιόπουλου 

– Λ. Γράτσου (111.92) που τερμάτι-
σαν 3οι. Οι Ν. Παπαμιχαλόπουλος - Α. 
Ρούντης προηγήθηκαν την πρώτη 
μέρα του αγώνα, ενώ την τρίτη ημε-
ρίδα κέρδισαν οι Δ. Εμμανουηλίδου 
– Κ. Χουρμέντης. Στις θέσεις 4-6 της 
γενικής τερμάτισαν οι Δ. Εμμανου-
ηλίδου - Κ. Χουρμέντης (108.41), Δ. 
Δεμέστιχας - Π. Ξυνογαλάς (104.46) 
και Ν. Παπαμιχαλόπουλος -Α. Ρου-
ντής (104.02)

Η κατηγορία 1-6 είχε συμμετοχή 
40 ζευγών. Πρωταθλητές εδώ ανα-
κηρύχτηκαν οι Σ. Καράμπελα – Κ. 
Κάσσανδρος (133.14), με διαφορά 
από τους δεύτερους Μ. Χλουβεράκη 
– Γ. Τριανταφύλλου (118.35). Στην 3η 
θέση της τελικής κατάταξης τερμάτι-
σαν οι Ε. Φραντζεσκάκης – Δ. Σχίζας 
(112.33) που επικράτησαν και στην 
1η ημερίδα του αγώνα. Την 2η ημερί-
δα κέρδισαν οι Ε. Μεσολογγίτης – Ε. 
Ντούλας και την τρίτη οι τελικοί νικη-
τές Σ. Καράμπελα – Κ. Κάσσανδρος. 
Στη γενική κατάταξη τέταρτοι ήρ-
θαν οι Ι. Γαλανάκης - Π. Κονδύλης 
(110.58) και ακολούθησαν οι Ε. Μπα-
κιρλής - Ε. Καμαριανάκης (110.50) 
και Α. Γεωργοτάς - Σ. Καπιδάκης 
(109.20)

Bασίλης Βρούστης - Χριστόδουλος Μπανίκας 
οι νικητές στην Όπεν

Τέρψη Καμτσίου και 
Γρηγόρης Κορδούτης
οι νικητές στην 1-11

Τάμμυ Καράμπελα - Κώστας Κάσσανδρος
νικητές στην 1-6

Ο Κώστας Εγγλέζος κοιτά με προσοχή τα 
φύλλα του συμπαίκτη του Γιάννη Κωτσό-
πουλου.  Μαζί νίκησαν στην 1-9
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Η σύμβαση 2& Gazzilli (Γκαζίλι)
Μετάφραση - επιμέλεια κειμένου: Τάκης Μπούρας

ΜΕΡΟΣ 1ο

Ο Μάριο Μαρτινέλι, Ομοσπονδια-
κός δάσκαλος και εκπαιδευτής νέων, 
μας οδηγεί στην ανακάλυψη μιας 
νέας σύμβασης, που έχει ενσωμα-
τωθεί στο αγοραστικό σύστημα πολ-
λών πρωταθλητών: την 2& Gazzilli.

Η παρουσίαση χωρίζεται σε 4 κεφάλαια:
1. Εισαγωγή στην σύμβαση Gazzilli.
2. Ανάπτυξη αγορών
3. Ενσωμάτωση της Gazzilli στο αγορα-
στικό σύστημα.
4. Εμβάθυνση για την τελειοποίηση του 
συστήματος και Gazzilli για experts.

Πότε χρησιμοποιείται η σύμβαση Gazzilli

Η σύμβαση Gazzilli είναι συμβατική και 
forcing για έναν γύρο, όταν ο ανοίξας 
επαναδηλώνει 2& μετά από άνοιγμα 1 
σε μαζέρ και απάντηση του συμπαίκτη 
στο επίπεδο 1.

Η Gazzilli λοιπόν, εφαρμόζεται σε τρεις 
περιπτώσεις:

1.

2.

3. 

Εισαγωγή στη σύμβαση Gazzilli

Βορράς Νότος
1$ 1#
2&

Βορράς Νότος
1$ 1ΧΑ
2&

Βορράς Νότος
1# 1ΧΑ
2&

Σε αυτές τις τρεις ακολουθίες, η αγορά 
2& από τον ανοίξαντα είναι συμβατική 
και μπορεί να αναφέρεται σε δύο τύπους 
χεριών:

1. Ένα φυσικό χέρι (11-15 πόντοι) με 4+ 
σπαθιά.
2. Ένα γενικά δυνατό χέρι (16+ πόντοι), 
ανεξάρτητα από το μήκος των σπαθιών.

Η επαναδήλωση του απαντώντα
 μετά τα 2& Gazzilli

Η δεύτερη αγορά του απαντώντα, εξαρ-
τάται από το ποντάζ του χεριού του.

Με 8+ πόντους: ρελέ 2^

Μετά τα 2&, ο απαντών διαθέτει το θε-
τικό ρελέ 2^, που ρωτά τον ανοίξαντα 
και ταυτόχρονα εγγυάται ένα ελάχιστο 
8 πόντων.

1.                
Βορράς Νότος

1$ 1#
2& 2^       

          
2.                

Βορράς Νότος
1$ 1ΧΑ
2& 2^

         

3.                Βορράς Νότος
1# 1ΧΑ
2& 2^

Εάν ο ανοίξας έχει δυνατό χέρι, ο απα-
ντών απαιτείται να έχει τουλάχιστον 8 
πόντους, για να υπάρξει μια ακολουθία 
αγορών forcing μανς, ενώ επιτρέπει 
στους συμπαίκτες να σταματήσουν στο 
επίπεδο 2, εάν ο ανοίξας έχει αδύνατο 
χέρι με δεύτερο χρώμα τα σπαθιά.

Οι απαντήσεις του ανοίξαντα στην ερω-
τηματική αγορά (ρελέ) 2&, θα περι-
γραφούν στο 2ο κεφάλαιο του άρθρου. 
Εδώ το μόνο που μπορούμε να πούμε 
προκαταβολικά είναι ότι, μετά το ρελέ 
2^, η επανάληψη του μαζέρ στο επί-
πεδο 2 από τον ανοίξαντα, δείχνει ένα 
χέρι minimum με τα σπαθιά ως δεύτερο 
χρώμα και δεν είναι forcing, ενώ όλες οι 
άλλες αγορές συνεπάγονται ένα δυνατό 
άνοιγμα και καθιστούν την ακολουθία 
των αγορών forcing μέχρι τη μανς.

Με λιγότερους από 8 πόντους

Κατ’ αρχήν, πρέπει να γίνεται όταν ο 
απαντών έχει ένα χέρι πολύ αδύνατο 
(περίπου 4-7 πόντοι).
 Ποιες επιλογές έχει; 

 Επαναφορά στο μαζέρ
1.            Βορράς Νότος

1$ 1#
2& 2$

2.            
Βορράς Νότος

1$ 1ΧΑ
2& 2$

3.            
Βορράς Νότος

1# 1ΧΑ
2& 2#

Η επαναφορά στο μαζέρ ανοίγματος, 
δείχνει λιγότερους από 8 πόντους και 
τυπικά 2 φύλλα στο χρώμα. 

Η επαναφορά είναι η πιο σίγουρη μέ-
θοδος για να εγγυηθεί ένα αποδεκτό 
συμβόλαιο, εάν ο ανοίξας δεν είναι σε 
θέση να προχωρήσει, γνωρίζοντας ότι ο 
συμπαίκτης έχει αδύνατο χέρι.
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Το άλλο μαζέρ στο επίπεδο 2
1. 

2.              Βορράς Νότος
1# 1ΧΑ
2& 2$

Και οι δύο αγορές δείχνουν ότι ο απα-
ντών έχει λιγότερους από 8 πόντους και 
χρώμα τουλάχιστον 5φυλλο. Ο ανοίξας 
προσαρμόζεται ανάλογα.

Μινέρ στο επίπεδο 3

1.

2.               Βορράς Νότος
1$ 1ΧΑ
2& 3&/ 3^

3.               Βορράς Νότος
1# 1ΧΑ
2& 3&/ 3^

Η αγορά μινέρ στο επίπεδο 3, υπονοεί 
ένα τουλάχιστον 6φυλλο χρώμα και πο-
ντάζ ανεπαρκές για να ρωτήσει με 2^. 
Η αγορά 3^ γίνεται με πήδημα, δεδο-
μένου ότι είναι αδύνατο να δείξουμε 
χρώμα στα καρά στο επίπεδο 2.

2ΧΑ

1.               Βορράς Νότος
1$ 1#
2& 2ΧΑ

        

2.               
Βορράς Νότος

1# 1ΧΑ
2& 2ΧΑ              

Το 2ΧΑ είναι η δόκιμη λύση στην οποία 
καταφεύγουμε με λιγότερους από 8 πό-
ντους και χωρίς κάποια καλύτερη εναλ-
λακτική, με 0-1 φύλλα στο μαζέρ ανοίγ-
ματος και τουλάχιστον 3φυλλο σπαθί 
(συχνά 4φυλλο). Αυτό το τελευταίο είναι 
σημαντικό στην περίπτωση που ο ανοί-
ξας έχει πλαϊνό χρώμα τα σπαθιά.

Βορράς Νότος
1$ 1#
2& 2#

Βορράς Νότος
1$ 1#
2& 3&/ 3^

Όταν ο απαντών έχει αρνηθεί 4φυλλο 
πίκα
1.                 Βορράς Νότος

1$ 1ΧΑ

2& 2#

2.                 Βορράς Νότος
1$ 1ΧΑ
2& 2ΧΑ

Τόσο το «παράλογο» 2#, όσο και το 
2ΧΑ, δείχνουν μια αδύναμη διχρωμία 
στα μινέρ. 2# με 5-4 και 2ΧΑ με 5-5.

Εάν δεν υπάρχει μια διχρωμία στα μινέρ, 
ο απαντών θα έχει οπωσδήποτε 2φυλλο 
κούπα για να επαναφέρει στο χρώμα, ή 
μια μονοχρωμία 6φυλλο ή 7φυλλο, το 
οποίο αγοράζει στο επίπεδο 3.

Μια καλή εναλλακτική στο σύστημα θα 
ήταν να μη διαφοροποιούνται τα χέρια 
5-4 και 5-5 στα μινέρ, τα οποία εντάσ-
σουμε και τα δύο στο 2# και να χρησι-
μοποιούμε το 2ΧΑ για να δείξουμε ένα 
6φυλλο καρό, κακής ποιότητας.

Στο 2ο κεφάλαιο (σε επόμενο τεύ-
χος) θα παρουσιάσουμε μερικές γε-
νικές παρατηρήσεις στην ανάπτυξη 
της Gazzilli και θα δούμε πώς απα-
ντά ο ανοίξας στο ρελέ 2^.

Ασκήσεις 1ου μέρους
Άσκηση 1 ως Νότος

Βορράς Νότος
1# 1ΧΑ
2& ;

ΕΠΙΛΕΞΤΕ
1 2$
2 3&
3 2^
4 2#

#82
$ΚQJ108
^K4
&10875

Άσκηση 2 ως Βορράς

Βορράς Νότος
1$ 1#

;

ΕΠΙΛΕΞΤΕ
1 2&
2 3&
3 3ΧΑ
4 2ΧΑ

#8
$AΚQ107
^QJ6
&AQJ3

Άσκηση 3 ως Βορράς

Βορράς Νότος
1$ 1#

;

ΕΠΙΛΕΞΤΕ
1 2&
2 2$
3 2^
4 1ΧΑ

#8
$AJ1094
^QJ6
&KJ72

Άσκηση 4 ως Νότος

Βορράς Νότος
1$ 1ΧΑ

2& ;

ΕΠΙΛΕΞΤΕ
1 πάσο
2 2ΧΑ
3 2^
4 2$

#Κ9
$76
^Κ10954
&10532

Άσκηση 5 ως Βορράς

Βορράς Νότος
1# 1ΧΑ

;

ΕΠΙΛΕΞΤΕ
1 3ΧΑ
2 2&
3 2^
4 2ΧΑ

#AQJ87
$K103
^AQ2
&Q5

Άσκηση 6 ως Νότος

Βορράς Νότος
1$ 1ΧΑ

2& ;

ΕΠΙΛΕΞΤΕ
1 2#
2 2^
3 3&
4 2$

#K63
$2
^J1053
&Q9652

Άσκηση 7 ως Νότος

Βορράς Νότος
1$ 1#
2& ;

ΕΠΙΛΕΞΤΕ
1 3ΧΑ
2 2^
3 4&
4 2ΧΑ

#K9765
$A
^AQ7
&Q1065

Άσκηση 8 ως Νότος

Βορράς Νότος
1$ 1#
2& ;

ΕΠΙΛΕΞΤΕ
1 3&
2 2ΧΑ
3 2^
4 2#

#K9765
$4
^876
&Q1065
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Οι λύσεις στη σελ.  28

# Q53
$ A10542
^ 94
& K62

Δ 
Β

  
Ν

 Α

# AKJ
$ J3
^ QJ1083
& A53

Για 
νέους
παίκτες

του Δημοσθένη Τάσσιου

ΑΣΚΗΣΗ 1
1 2$ Χ Το 2$ δείχνει χέρι με λιγότερους από 8 πόντους.
2 3& Χ Το 2& είναι συμβατικό, άρα είναι λάθος να δώσουμε φιτ.
3 2^ ο Σωστά! Με 8+ πόντους αγοράζουμε 2^ ρελέ.
4 2# Χ Η επαναφορά στο μαζέρ ανοίγματος πράγματι δείχνει 2φυλλο, αλλά γίνεται με λιγότερους από 8 πόντους.

Σύμβαση Gagilli:  Aπαντήσεις στις  Ασκήσεις 1ου μέρους

ΑΣΚΗΣΗ 2
1 2& ο Σωστά! Η αγορά 2& είναι Gazzilli. Δείχνει ένα δυνατό χέρι. Το ότι σε αυτή την περίπτωση υπάρχει και το χρώμα των 

σπαθιών είναι καθαρά συμπτωματικό.
2 3& Χ Στο φυσικό σύστημα θα ήταν σωστή αγορά, αλλά εδώ εμείς παίζουμε Gazzilli.
3 3ΧΑ Χ Με ανώμαλη κατανομή θα ήταν λάθος ακόμα και στο φυσικό σύστημα.
4 2ΧΑ Χ Ό,τι είπαμε και στο 3.

ΑΣΚΗΣΗ 3
1 2& ο Μπράβο! Θυμήθηκες ότι η Gazzilli δε χρησιμοποιείται μόνο για τα δυνατά χέρια. Περιλαμβάνει και φυσικά ανοίγματα 

11-15 πόντων με σπαθιά.
2 2$ Χ Μάλλον βάλατε ένα καρό στις κούπες.
3 2^ Χ Δεν είναι κακό να αγοράζουμε ένα 3φυλλο μινέρ, όταν χρειάζεται. Αλλά μόνο όταν χρειάζεται.
4 1ΧΑ Χ Μα με σόλο;

ΑΣΚΗΣΗ 4
1 πάσο Χ Λάθος! Το 2& είναι συμβατικό και forcing για τουλάχιστον ένα γύρο.
2 2ΧΑ Χ Αποφεύγουμε πάντα τα 2ΧΑ όταν έχουμε πάνω από 1 φύλλο στο χρώμα ανοίγματος.
3 2^ Χ Θυμήσου ότι για να αγοράσουμε 2^χρειάζονται 8 πόντοι και άνω.
4 2$ ο Μπράβο! Η επαναφορά στο μαζέρ ανοίγματος δείχνει λιγότερους από 8 πόντους και τυπικά δίφυλλο στο χρώμα.

ΑΣΚΗΣΗ 5
1 3ΧΑ Χ Δε βιαζόμαστε! Εκτός των άλλων ο συμπαίκτης μπορεί να έχει 5φυλλη ή 6φυλλη κούπα.
2 2& ο Σωστά! Όλα τα ομαλά χέρια 16+ πόντων, περιλαμβάνονται στην Gazzilli.
3 2^ Χ Δεν είναι κακό να αγοράζουμε ένα 3φυλλο μινέρ, όταν χρειάζεται. Δεν είναι η περίπτωση.
4 2ΧΑ Χ Θα ήταν η σωστή δήλωση στο φυσικό. Αλλά εδώ παίζουμε Gazzilli.

ΑΣΚΗΣΗ 6
1 2# ο Σωστά! Το «παράλογο» 2# δείχνει ένα αδύνατο χέρι με 5-4 τα μινέρ και σόλο στο μαζέρ ανοίγματος.
2 2^ Χ Θυμήσου ότι για την αγορά ρελέ 2^ απαιτούνται τουλάχιστον 8 πόντοι.
3 3& Χ 3 σε ένα μινέρ δείχνει τουλάχιστον 6φυλλο χρώμα, αδύνατο.
4 2$ Χ Αποφεύγουμε την επαναφορά στο μαζέρ ανοίγματος με σόλο. Έχουμε άλλες εναλλακτικές..

ΑΣΚΗΣΗ 7
1 3ΧΑ Χ Ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα για το χέρι του ανοίξαντος.
2 2^ ο Σωστά! Η αγορά 2^ δεν έχει ανώτατο όριο ποντάζ.
3 4& Χ Άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο...
4 2ΧΑ Χ Το 2ΧΑ δείχνει λιγότερους από 8 πόντους με 0-1 φύλλα στο μαζέρ ανοίγματος.

ΑΣΚΗΣΗ 8
1 3& Χ Η αγορά σε μινέρ στο επίπεδο 3, δείχνει τουλάχιστον 6 φύλλα σε αυτό και χέρι αδύναμο.
2 2ΧΑ Χ Το 2ΧΑ πρέπει να αποφεύγεται εάν είναι διαθέσιμη κάποια άλλη αγορά πιο οικονομική, που δείχνει αδύναμο χέρι.
3 2^ Χ Θυμήσου ότι η αγορά ρελέ 2^, εγγυάται τουλάχιστον 8 πόντους.
4 2# ο Σωστά! Το 2# δείχνει 5+ πίκες με λιγότερους από 8 πόντους. Με 2φυλλο στο μαζέρ ανοίγματος ενδείκνυται η επαναφορά 

σε αυτό.

Η Δύση κάνει αντάμ τη &Q.
Έχετε 6 σίγουρες λεβέ: τρεις πί-
κες, μια κούπα και δυο σπαθιά. 
Πώς πρέπει να παίξετε για να 
βγάλετε το συμβόλαιό σας.

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1ΧΑ

πάσο 3$ πάσο 3ΧΑ

όλοι πάσο



Σε αγώνα ομάδων καταλήγεις στα 
6ΧΑ, χωρίς ανάμειξη των αντιπά-
λων στην αγορά, γίνεται αντάμ το 7  
κούπα και βλέπεις τα εξής:

 \

Ζητάς «κούπα» από τον μόρ, βάζει 
εκείνος το 8, τον Βαλέ η Ανατολή 
και την Ντάμα εσύ. Μετρώντας τις 
λεβέ μας, έχουμε 4 στις πίκες, 4 στις 
κούπες, 3 στα σπαθιά και τον Άσο 
καρό, σύνολο 12. Υπάρχει όμως 
πρόβλημα στις επικοινωνίες, λόγω 
του μπλοκαρίσματος στα σπαθιά.
Το σοβαρό λάθος μας έγινε (όπως 
συνήθως) στην πρώτη λεβέ. Αν εί-
χαμε βάλει το 10 αντί το 8 κούπα, 
τότε είτε σκέπαζε με τον Βαλέ η 
Ανατολή είτε όχι, θα είχαμε τις δύο 
εισόδους που χρειαζόμαστε (Άσο 
πίκα και Ντάμα ή 9 κούπα) για να ει-
σπράξουμε με ασφάλεια τις 12 λεβέ 
μας. Π.χ:
1) Κούπα 7-10-J-Q.
2) Άσο και Ντάμα σπαθί.
3) Άσο πίκα και πίκα, μέχρι η άμυνα 
να πάρει τον Ρήγα της.
4) Ό,τι κι αν μας γυρίσουν, έχουμε 
είσοδο στο χέρι το 9 κούπα για να 
εισπράξουμε τον Ρήγα σπαθί και εί-
σοδο στον μορ τις υπόλοιπες κούπες 
για να εισπράξουμε τις πίκες.
Τώρα τι κάνουμε; 

Διανομές από 
πρόσφατους αγώνες

Δημήτρης Δανελλάκης 
ΟΑΜ Ρόδου

Η ρεαλιστική ελπίδα μας είναι αυ-
τός που έχει τον Ρήγα πίκα να μην 
κρατάει τέσσερα ή περισσότερα 
σπαθιά, οπότε:
1) Κούπα 7-8-J-Q.
2) Άσο και Ντάμα σπαθί.
3) Πίκα στον Άσο.
4) Ρήγα σπαθί. Αν σπάσουν τα σπα-
θιά βγήκαμε. Αν όχι...
5) Πίκα μέχρι η άμυνα να πάρει τον 
Ρήγα της και ελπίζουμε να μην κρα-
τάει σπαθί.
Δεν είναι κακές οι πιθανότητές μας, 
παρά το λάθος παίξιμό μας στην 
πρώτη λεβέ.
Υπάρχει τίποτε καλύτερο να κάνου-
με; Ναι, βεβαίως υπάρχει:
1) Κούπα 7-8-J-Q.
2) Άσο και Ντάμα σπαθί.
3) Ντάμα πίκα να τρέξει(!!!)
Το να τρέξουμε την Ντάμα πίκα μας 
βελτιώνει σημαντικά το πλάνο, διό-
τι:
1) Μπορεί η Ανατολή να έχει τον 
Ρήγα πίκα δίφυλλο, οπότε ό,τι και 
να κάνει, δε δίνουμε από πίκα και 
βγαίνουμε.
2) Μπορεί η Ανατολή να έχει τον 
Ρήγα πίκα τρίφυλλο ή τετράφυλλο 
και να σκεπάσει (από λάθος), οπότε 
πάλι δε δίνουμε από πίκα.
3) Μπορεί η Δύση να έχει τον Ρήγα 
πίκα δίφυλλο, οπότε πάλι έχουμε 
βγει, είτε πάει έξω (δε δίνουμε από 
πίκα), είτε τον κερδίσει (έχουμε με-
τράρει τις πίκες και εξακολουθούμε 
να έχουμε είσοδο στο χέρι τον Άσο 
πίκα για να εισπράξουμε τον Ρήγα 
σπαθί).
4) Μπορεί η Δύση να έχει τον Ρήγα 
πίκα τρίφυλλο ή τετράφυλλο και να 
τον κερδίσει (από λάθος), οπότε 

πάλι έχουμε βγει, διότι έχουμε με-
τράρει τις πίκες και εξακολουθούμε 
να έχουμε είσοδο στο χέρι τον Άσο 
πίκα για να εισπράξουμε τον Ρήγα 
σπαθί.
Αν, τέλος, η Ανατολή έχει τον Ρήγα 
τρίφυλλο ή τετράφυλλο και δεν 
σκεπάσει, ή αν τον έχει η Δύση και 
(πανέξυπνα) αφήσει έξω, τότε συνε-
χίζουμε με το προηγούμενο πλάνο. 
Δηλαδή, πίκα στον Άσο, τον Ρήγα 
σπαθί και, αν δεν πέσει ο Βαλές σπα-
θί, κατεβαίνουμε με μια κούπα στον 
μορ και συνεχίζουμε τις πίκες ελπί-
ζοντας...
Ολόκληρη η διανομή είχε ως εξής:

# QJ1094
$ AK108
^ A9
& AQ

# Κ5
$ 76
^ 76432
& J572

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# 8732
$ J52
^ KJ105
& 84

# A6
$ Q943
^ Q8
& K10963

Τα διδάγματα της διανομής είναι 
δυο: 
1) Το παίξιμο της πρώτης λεβέ 
απαιτεί μεγάλη προσοχή, τόσο από 
τον εκτελεστή όσο και από τους 
αμυνόμενους, γιατί πολύ συχνά εκεί 
κρίνεται το τελικό αποτέλεσμα της 
διανομής.
2) Συχνά βρισκόμαστε στη δυσά-
ρεστη θέση να ξεκινήσουμε λάθος 
μια διανομή. Από κει και πέρα, 
όμως, πρέπει να διατηρήσουμε την 
ψυχραιμία μας και να εκμεταλλευ-
όμαστε κάθε πιθανότητα, ώστε να 
επανορθώσουμε τη ζημιά και να 
βγάλουμε το συμβόλαιο.

# QJ1094
$ AK108
^ A9
& AQ

Δ 
Β

  
Ν

 Α

# A6
$ Q943
^ Q8
& K10963
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο (***)
Ομάδες. Όλοι στη δεύτερη  
Μοίρασε ο Νότος
Αντάμ: $8

#Q109
$ 10
^ K1093
& AJ642

Δ 
Β

  
Ν

 Α

# AJ73
$ A5
^ AQJ75
& Q5

Η Δύση έκανε αντάμ το $8 και η Ανατολή έπαιξε τον $J.  
Κάντε πλάνο από τη θέση του εκτελεστή.

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

# J10
$ Q3
^ KQJ108
& K653

Δ 
Β

  
Ν

 Α

# AK9854
$ KJ9
^ 32
& A10

Η Ανατολή κέρδισε την πρώτη λεβέ με τον $Α και γύρισε το 
$10, η Δύση έκοψε και έπαιξε καρό για τον Άσο της Ανατολής. 
Αυτή συνέχισε με καρό που κερδήθηκε στον μορ. 
Είστε στη θέση του Νότου και πρέπει απαραίτητα να μαντέψετε 
πώς θα παίξετε τις πίκες. Μετά την κοφτή σάς λείπουν τώρα 
τέσσερις πίκες. Πρέπει να κάνετε την εμπάς ή να τραβήξετε 
#ΑΚ για να τις βρείτε 2-2;

Οι λύσεις στη σελίδα 30Εξασκηθείτε στην εκτέλεση

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο (***)
Ομάδες. BN στη δεύτερη
Μοίρασε ο Νότος
Αντάμ: #Q

Είστε στη θέση της Ανατολής.
Πώς θα σχεδιάσετε την άμυνα 
μετά από την αντάμ της #Q
από τη Δύση; 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2ο (***)
Ζεύγη. ΒΝ στη δεύτερη
Μοίρασε η Ανατολή
Αντάμ: &Α

Το κοντρ της Δύσης ζητά από τον 
συμπαίκτη να αγοράσει, αν έχει 
χέρι με ανώμαλη κατανομή,
αλλιώς να αφήσει το κοντρ. 
Στη θέση της Δύσης κάνετε αντάμ 
τον &Α. Η Ανατολή παίζει την &Q 
και ο Νότος το &7.
 Πώς συνεχίζετε;

Οι λύσεις στη σελίδα 19Προβλήματα Άμυνας

# 83
$ KQ1076
^ K63
& J104

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# A92
$ 52
^ AQ98
& K962

# 10986
$ 72
^ 98
& 98543

# Q2
$ A3
^ QJ643
& AK62

Δ 
Β

  
Ν

 Α

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1# 4$

κοντρ       όλοι πάσο

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1$

πάσο 3$ πάσο 4$

όλοι πάσο

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1^

πάσο 2^* 2$ 2#

πάσο 4$* πάσο 4ΧΑ

πάσο 5$* πάσο 5ΧΑ

πάσο 6&* πάσο 6^

όλοι πάσο

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1#

πάσο 2^ 2$ 3#

πάσο 4# όλοι πάσο

*2^= inverted: 10+ π., 4φυλλο+ φιτ καρό, όχι 4φυλλο+ μαζέρ
*4$= σπλίντερ
*5$= 2 Άσοι (από 5) χωρίς τη Ντάμα ατού
*6&= όχι Ρηγάδες εκτός ατού
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Το ισχυρό άνοιγμα 2& 
Γράφει ο Νίκος Ασμενιάδης

Το Άνοιγμα 2& με τα πολύ ισχυρά 
χέρια είναι πολύ χρήσιμο και απα-
ραίτητο και είναι Φόρσινγκ Μανς. 
Οι άμεσες απαντήσεις των Άσων 
(Albarran), που χρησιμοποιούν 
ακόμη αρκετοί παίκτες, έχουν το 
μειονέκτημα ότι ανεβάζουν την 
Αγορά απότομα και ψηλά, οπότε η 
αναζήτηση του απαραίτητου φιτ 
γίνεται πολύ πιο δύσκολη.
Βέβαια τυχαίνουν χέρια όπου η γνώ-
ση του χρώματος του Άσου είναι ό,τι 
ακριβώς χρειάζεται ο Ανοίξας (α) 
για να πάει κατ’ ευθείαν στο Σλεμ, 
αυτό όμως είναι μάλλον σπάνιο. 
Είναι κρίμα να σπαταλιέται τόσος 
αγοραστικός χώρος για μια ένδειξη, 
που θα μπορούσε να βρεθεί κάλλι-
στα με άλλο τρόπο, λ.χ. με τα Cue-
Bids.
Στο σύγχρονο Μπριτζ, οι απαντή-
σεις Albarran έχουν εγκαταλειφθεί 
σχεδόν από όλους και ακολουθεί-
ται μια άλλη μέθοδος, η λεγόμενη 
«Αμερικάνικη».
Με λιγότερο από 8 πόντους, ο Απα-
ντών (β) δηλώνει 2^, ένδειξη αδυ-
ναμίας. Με 8+ π. αγοράζει ένα καλό 
χρώμα του ή λέει 2ΧΑ. Αυτό όμως 
έχει το μειονέκτημα να εκτελεί κά-
ποιες φορές (ιδίως τα ΧΑ) ο (β), ο 
πιο αδύναμος, και το δυνατό χέρι να 
φαίνεται στον μορ και να δέχεται και 
την Αντάμ.
Μια άλλη μέθοδος, μάλλον καλύτε-
ρη, είναι να απαντά ο (β) πάντοτε 
2^, άσχετα με το τι έχει, ώστε να 
δίνεται η ευχέρεια στον (α) να δείξει 
το κύριο MJ χρώμα του ή να «πιά-
σει» αυτός τα ΧΑ με ομαλή κατανο-
μή. Το τι έχει ο (β) μπορεί να φανεί 
στη συνέχεια, σχετικά εύκολα.
Η πιο σύγχρονη μέθοδος, που χρη-
σιμοποιούν πολλοί διεθνείς παί-
κτες, είναι ένας συγκερασμός της 
Albarran και της Αμερικάνικης. Ο 

(β) μετρά τα Κοντρόλ (Ctr) του χερι-
ού του και απαντά αναλόγως. Κάθε 
Άσος αξίζει δύο Ctr, κάθε Ρήγας ένα 
Ctr. Τα υπόλοιπα Ονέρ δεν υπολογί-
ζονται καθόλου. 
Δείχνει λοιπόν αμέσως ο (β) πόσα 
Ctr έχει με βήματα, εφόσον έχει 
τουλάχιστον 3 Ctr. Αν έχει 0-2 Ctr, 
απαντά πάντοτε 2^. Με 3 Ctr 
απαντά 2ΧΑ, με 4 Ctr 3&, με 5 Ctr 
3^κ.ο.κ., κάθε πρόσθετο βήμα και 
ένα Ctr περισσότερο. Έτσι, αν έχει 
έναν Άσο και δύο Ρηγάδες, έχει 4 Ctr 
και απαντά 3&. Δείχνει επομένως ο 
(β) αμέσως και τους Άσους και τους 
Ρηγάδες του, χωρίς να ανεβάζει την 
Αγορά πολύ ψηλά.
Τώρα ο (α) ξέρει, αν υπάρχει πιθα-
νότητα Σλεμ ή όχι. Η τράπουλα έχει 
συνολικά 12 Ctr (4 Άσοι και 4 Ρηγά-
δες) και χρειάζονται τουλάχιστον 
9-10 Ctr για να έχουν προοπτικές 
για Μικρό Σλέμ. Για το Μεγάλο 
Σλεμ χρειάζονται 11-12 Ctr. Φυσι-
κά, υπάρχουν και οι ανώμαλες κα-
τανομές, με σικάν ή σίγκλετον, όπου 
βγαίνει το Σλεμ και με λιγότερα Ctr, 
αλλά συνήθως ο (α) μπορεί να συ-
μπεράνει ποια είναι τα Ctr του (β), ή 
μπορεί να τα μάθει με τα Cue-Bids.
Για να ανοίξει με 2&, ο (α) συνήθως 
έχει τουλάχιστον 6 Ctr και το πολύ 
4 χανόμενες (losers). Όταν ο (β) του 
δείξει 3+ Ctr, η εξεύρεση του φιτ 
ξεκινά από τη στάθμη Τρία, αλλά 
έχουν περιθώριο να σταματήσουν 
εν ανάγκη και πέρα από τα 3ΧΑ, αν 
δεν βρουν το κατάλληλο φιτ. Όταν 
πάλι ο (β) δεν έχει αρκετά Ctr, η 
Αγορά είναι χαμηλά (στα 2^) και 
έχουν μεγαλύτερη άνεση να βρουν 
πού θα παίξουν τη Μανς. Υπενθυ-
μίζεται ότι, μετά το Ανοιγμα 2&, η 
Αγορά είναι Φόρσινγκ Μανς και για 
τους δύο, εκτός από μία περίπτωση  
- 2&-2^||2ΧΑ (22-24π) - όπου ο 
(β) δικαιούται να πασάρει με 0-2 π.

Όταν ο (β) έχει 0-2 Ctr, απαντά 
συμβατικά 2^. Δίνεται έτσι στον 
(α) η ευχέρεια να δηλώσει το MJ 
του στη στάθμη Δύο ή το 2ΧΑ. Συ-
νήθως δεν θα προχωρήσουν πέρα 
από τη Μανς όταν ο (β) έχει 0-2 Ctr. 
Όταν, μετά τα 2^, ο (α) δηλώσει 
ένα MJ του στα Δύο και ο (β) έχει 
φιτ σ’ αυτό και ελάχιστους πόντους, 
πρέπει να κλείσει τη Μανς πηδώ-
ντας κατευθείαν στα Τέσσερα (= 
δεν έχω φύλλο, μόνο κάποιο φιτ). 
(β) #xxxx    $xx    ^xxxx    &Qxx 
 2 π,  0 Ctr 
2&-2^||2#-4#||Πάσο
Αντίθετα, αν ο (β) έχει φιτ και κά-
ποιες αξίες, πρέπει να ενισχύσει 
απλά στα Τρία, με προοπτική το 
Σλεμ. Τώρα ο (α) θα κάνει το φθη-
νότερο Cue-Bid (ή 3ΧΑ), δίνοντας 
στον (β) τη δυνατότητα να δείξει 
τον φθηνότερο Άσο ή Ρήγα του, αν 
έχει (ή κάποιο σόλο ή σικάν).
(β) #xxxx   $Ax    ^xxxx    &Qxx
 6 π,  2 Ctr
2&-2^||2#-3#||4&-4$||....
Όταν ο (β) δεν έχει φιτ στο MJ του 
(α) και δεν έχει καλό φύλλο, πρέπει 
να επαναδηλώσει 3&, ως 2η άρ-
νηση (και όχι 2ΧΑ), ώστε να παίξει 
τελικά τα πιθανά 3ΧΑ ο (α). Αν έχει 
κάποιο φύλλο μπορεί να δηλώσει 
ένα χρώμα του (μάλλον 5φ) ή να 
πει το 2ΧΑ. Ειδικά στις 2$ του (α), 
οι 2# είναι 4φ+, ίσως χωρίς τίπο-
τε άλλο.
(β) #xx    $Qxxx    ^xxxx    &xxx 
 2 π,  0 Ctr 
2&-2^||2#-3&||3$-4$||Πάσο

Συνήθως ανοίγει κανείς 2& με 
ένα τουλάχιστον καλό 5φ+ MJ ή 
με ομαλή κατανομή και 22+ π. Αν 
το καλό του χρώμα είναι Mn, είναι 
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προτιμότερο να ανοίξει με Ένα στο 
Mn, ριψοκινδυνεύοντας το Πάσο 
του (β). Διότι, αν ο (β) δεν μπορεί 
να κρατήσει την Αγορά ανοικτή 
(με 0-5 π), είναι μάλλον απίθανο 
να έχουν τη Μανς και να τη χάσουν. 
Εκτός αν το Mn του (α) είναι μακρύ 
και συμπαγές και έχει υπερβολικά 
καλό χέρι, ώστε να θέλει να παίξει 
μάλλον τα 3ΧΑ. Τότε  θα ανοίξει με 
2& και (στα 2^) θα δηλώσει το 
Mn του στα Τρία, 2&-2^||3& ή 
3^. Τώρα δεν έχει νόημα για τον 
(β) να δείξει κάποιο άλλο 4φ χρώμα 
του για να βρει φιτ. Προτιμότερο 
είναι να δηλώσει κάποιο κράτημά 
του στη στάθμη Τρία, μήπως έτσι 
βοηθήσει τον (α) να πάει στα 3ΧΑ. 
Προφανώς, όταν ο (β) έχει κάποιο 
φύλλο και φιτ στο Mn, μπορεί στη 
συνέχεια να προχωρήσει και πέρα 
από τα 3ΧΑ.
(β) #xxxx $Qxx  ^Kxx  &xxx
 5 π,  1 Ctr 
2&-2^||3&-3^||3ΧΑ-Πάσο 
Επομένως, η απάντηση στα 2& θα 
είναι συνήθως ή 2^ (0-2 Ctr) ή 2ΧΑ 
και πάνω (3+ Ctr). Έτσι όμως μέ-
νουν ελεύθερες οι απαντήσεις 2$ 
και 2# και μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν εποικοδομητικά ως εξής:
Όταν ο (β) έχει ένα καλό 6φ+ MJ 
με δύο από τα τρία μεγάλα Ονέρ 
(και λιγότερο από 3 Ctr), μπορεί 
να το δηλώσει αμέσως στα Δύο. Αν 
λοιπόν (μετά τα 2&) ο (β) πει 2$ 
ή 2#, δείχνει ένα καλό 6φ+ χρώ-
μα με 2 Ονέρ, προφανώς όχι με AK 
(= 3 Ctr), δηλ. ή ΑQxxxx ή KQxxxx 
ή και AJ10xxx ή KJ10xxx (1-2 Ctr). 
Η περίπτωση QJ10xxx αποκλείεται, 
πρέπει να έχει οπωσδήποτε ή Α ή Κ, 
με τουλάχιστον τη Q ή τα J10.
Στη συνέχεια, μετά την επαναδήλω-
ση του (α), αν ο (β) ξαναπεί το MJ 
του, επιβεβαιώνει ότι έχει εκεί τα 2 
μεγάλα Ονέρ. Αν πει κάτι άλλο, το 
MJ είναι με 1 Ονέρ και τα J10. Έτσι ο 
(α), αν έχει το 3ο μεγάλο Ονέρ 2φ+, 
μπορεί να αποφασίσει να παίξει τα 
3ΧΑ, αφού το χρώμα έχει σοβαρές 
πιθανότητες να «τρέχει».

(β) #xx  $AQxxxx ^xxx &xx
 6 π,  2 Ctr 
2&-2$||2#-3$||3ΧΑ -Πάσο

Μερικά παραδείγματα:
(α)#AKJxxx   $KQxx    ^AK    &x 
 20 π, 7 Ctr, 3 λούζερς 
2&-2^||2#   
(β)#xxxx $Axx ̂ xxx &KQx (9π,3Ctr)
2&-2ΧΑ||3#-4#||6# 
(β)#xxxx $xxx ̂ xxx &Kxx  (5π,1Ctr) 
2& -2^||2#-4#||Πάσο
(β)#xx$AJ10xxx ̂ xxx &xx(5π,2Ctr) 
2&-2$||2#-3&||6$ 
(β)#Qxxx $Ax ̂ xxx &Axxx (10π,4Ctr)
2&-3&||3#-4#||4ΧΑ- 
5#(2Α+#Q)||7#
(β)#xx $Jxxx ̂ xxx &xxxx (1π,0 Ctr)
2&-2^||2#-3&||3$-4$||Πάσο

(α)#AKJxx $KQx ^AKx &Kx
 23 π, 8 Ctr, ομαλή  
2&-2^||2ΧΑ
(β)#xxxx $Axx ̂ xxx &Axx (6π,4 Ctr)
2&-3&||3#-4#||4ΧΑ-
5#(2Α+#Q)||6ΧΑ
(β)#xxxx $xxx ̂ xxx &Axx (5π,2Ctr)
2& - 2^ | | 2 Χ Α - 3& | | 3# ( 5 φ ) -
4#||Πάσο
(β)#xx $AJ10xxx ̂ xxx &xx (5π,2 Ctr)
2&-2$||3ΧΑ
(β)#Qxxx $Ax ̂ xxx &Axxx (10π,4 Ctr)
2&-3&||3#-4#||4ΧΑ-5#(2Α+#Q)||7#

(α)#AQ $Ax ^Qx &AKQJxxx 
 22π, 7 Ctr, 3 λούζερς
2&-2^||3&
(β)#xxxx $xxx ̂ Kxx &xxx (3π,1Ctr)
2&- 2^||3&-3^||3XA
(β)#Kxxxxx $xx ̂ xxx &xx (3π,1Ctr) 
2&-2^||3&-3#||4&-4#||Πάσο
(β)#xx $KJ10xxx ̂ Axx &xx (8π,3Ctr)
2&-2ΧΑ||3&-3$||4&-4^||4$-
5$||6&

(β)#Kxxx $Kx ̂ xxx &xxxx (6π,2Ctr) 
2&-2^||3&-4&||4$-4#||5&-
Πάσο
(β)#Kxxx $Kx ̂ Αxx &xxxx (10π,4Ctr) 
2&-3&||7ΧΑ

Σημείωση:
Οι χανόμενες σε κάθε χέρι υπολογί-
ζονται ως εξής:
Από τα 3 πρώτα φύλλα κάθε χρώ-
ματος, χανόμενη είναι κάθε φύλλο 
που δεν είναι ένα από τα 3 μεγάλα 
Ονέρ (AKQ), είτε είναι μόνο του, είτε 
συνοδεύεται από άλλο Ονέρ. Ειδικά 
το 2φυλλο KQ είναι μια χανόμενη. 
Σε κάθε 4φ+ χρώμα, κανένα φύλλο 
μετά το 3ο δεν είναι χανόμενη.
#ΑQ $Jxx ^KJxxx &KQx  
16 π, 4 Ctr
Χανόμενες:
# 0+$ 3 + ^ 2 + & 1= 6

#Qxx $xxx ^AKJxx &Kx  
13 π, 4 Ctr
Χανόμενες:
# 2 +$ 3 + ^ 1 + & 1=7

#AKxx $Αxx ^Axx &Kxx  
18 π, 8 Ctr
Χανόμενες:
#1 +$2 + ^2 + &2 = 7

Όπως βλέπετε, οι χανόμενες δεν 
έχουν μεγάλη σχέση με τους πό-
ντους.
Για να ανοίξει όμως κανείς 2&, 
χρειάζεται να έχει πολλούς πόντους 
(20+), λίγες χανόμενες (το πολύ 4) 
και αρκετά Ctr (5+).
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο (***)
Ομάδες. ΒΝ στη δεύτερη
Μοίρασε ο Νότος

Ο εκτελεστής δεν μπορεί να έχει σόλο #Κ, γι-
ατί τότε ο συμπαίκτης θα είχε επτά πίκες και δε 
θα περνούσε πάσο στον πρώτο γύρο.  Θέλετε 
επίσης να πάρει χέρι η Δύση για να σας γυρίσει 
καρό. Πώς εξασφαλίζετε ότι ο συμπαίκτης σας 
μπορεί να πάρει χέρι; 
Μη πάρετε με τον #Α, αφήστε τον εκτελεστή 
να κερδίσει με τον #Κ. Όπως και να παίξει 
τώρα ο Νότος, η Δύση θα κερδίσει τη δεύτερη 
λεβέ στις πίκες και μπορεί να γυρίσει τον ^J, 
για να πάρει η άμυνα τέσσερις λεβέ: μία πίκα 
και τρία καρά.
Σημειώστε ότι αν πάρετε την πρώτη λεβέ και 
γυρίσετε σπαθί (ή πίκα ή ατού) ο εκτελεστής 
θα κάνει εμπάς σπαθί και αφού πάρει τα ατού 
και κόψει την τρίτη πίκα στον μορ, θα διώξει 
στον &J ένα καρό (χανόμενη πάνω σε χανόμε-
νη) δίνοντάς σας χέρι και κλείνοντάς σας.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2ο (**)
Ζεύγη. ΒΝ στη δεύτερη
Μοίρασε η Ανατολή

Μετά τον &Α, πρέπει να  παίξετε $Α και δεύτερη κούπα. 
Ο εκτελεστής τότε θα μπει δύο μέσα, χάνοντας δύο πίκες, μία 
κούπα, ένα σπαθί και ένα καρό. Οι +500 πόντοι που θα κερδη-
θούν θα είναι μεγάλη αποζημίωση, αντί των 3ΧΑ ή 4# που θα 
είχε επιτύχει ο άξονας των ΑΔ. 

Αν στη δεύτερη λεβέ συνεχίσετε με σπαθί, ο Νότος γλυτώνει 
με μια μόνο μέσα, κόβοντας τον τρίτο γύρο καρό πριν αγγίξει 
τα ατού, πράγμα που θα έδινε στην Ανατολή-Δύση μόνο +200 
πόντους. 

Στη διανομή αυτή, είναι αλήθεια ότι αν η Δύση παίξει στη δεύ-
τερη λεβέ τη #Q, η Ανατολή μπορεί να εισπράξει την πρώτη ή 
δεύτερη πίκα και να γυρίσει κούπα. 

Αλλά γιατί η Ανατολή θα πρέπει να κάνει το σωστό παίξιμο 
όταν δεν το έκανε η Δύση, που έχει περισσότερες πληροφο-
ρίες από την αγορά;

Γενικός κανόνας σε παρόμοιες περιπτώσεις, που ο άξονάς σας 
έχει την πλειοψηφία των πόντων, είναι να παίζετε ατού το 
γρηγορότερο δυνατόν, για να εμποδίσετε κοψίματα στον μορ.   

Λύσεις από τη σελίδα 13Προβλήματα Άμυνας

# 83
$ KQ1076
^ K63
& J104

# QJ1054
$ 4
^ J102
& 8753

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# A92
$ 52
^ AQ98
& K962

# K76
$ AJ983
^ 754
& AQ

# 10986
$ 72
^ 98
& 98543

# Q2
$ A3
^ QJ643
& AK62

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# AKJ43
$ 65
^ 1052
& QJ10

# 75
$ KQJ10984
^ AK7
& 7

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1$

πάσο 3$ πάσο 4$

όλοι πάσο

Δύση Βοράς Ανατολή Νότος

1# 4$

κοντρ όλοι πάσο

Όσο ζω μαθαίνω!

Αντάμ: #Q

Αντάμ: &Α
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Καλλιτεχνικό
μπριτζ

# 643
$ -
^1065432
& 8432

# -
$ KQJ1065432
^QJ
& KQ

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# Q1087
$ Α987
^ 987
& 109

# AKJ952
$ -
^AK
& AJ765

Ο Νότος εκτελεί 6#.
Αντάμ από τη Δύση ο $Κ. 
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε το συμ-
βόλαιο;

Ο Νότος παίζει τώρα τον Ρήγα καρό, όπου η 
Δύση σκουιζάρεται: 
Εάν ξοφλήσει πίκα, τότε ο εκτελεστής βάζει 
το ^3 από τον μορ, κατεβαίνει με την Ντάμα 
καρό και παίζει #Q και μικρή πίκα, δίνοντας 
χέρι στη Δύση η οποία είναι υποχρεωμένη να 
παίξει σπαθί, κάτω από τον Ρήγα της, δίνοντας 
λεβέ όχι μόνο τη Ντάμα σπαθί αλλά και πρό-
σβαση για την τελευταία καλή πίκα του μορ. 
Εάν, στον ^Κ που παίζει ο Νότος, η Δύση ξο-
φλήσει σπαθί, τότε ο εκτελεστής διώχνει τη 
Ντάμα καρό από τον μορ και παίζει μικρό σπαθί 
προς τη Ντάμα.  Η Δύση κερδίζει τον Ρήγα της 
και παίζει είτε πίκα είτε σπαθί. Ο εκτελεστής 
τραβάει από τον μορ τις δυο μαύρες Ντάμες 
και έρχεται στο χέρι του με το ^4 για να κάνει 
τα δυο καλά πλέον σπαθιά του. 

Η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα είναι ότι 
το συμβόλαιο μπαίνει μέσα μόνο με αντάμ τον 
Ρήγα σπαθί και – αν ο εκτελεστής δεν πάρει 
τον Άσο του- συνέχεια πίκα (αλλιώς πάλι η 
Δύση θα σκουιζαριστεί στα μαύρα χρώματα).  

To παρακάτω πολύ 
όμορφο πρόβλημα 
είναι μια σύνθεση του 
Giordano Natucci.

Λ.Ζ. 

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
To προηγούμενο πρόβλημα ήταν μια 
σύνθεση των Stefan Ralesku και Hugh 
Darwen.

# 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;
Στην αντάμ πίκα ο εκτελεστής πρέπει να 
βάλει τον Άσο από τον μορ (πέφτει ο Ρή-
γας της Ανατολής) και να κάνει πρώτα την 
κίνηση – κλειδί του Άσου καρό, όπου θα 
βάλει το ^2 από το χέρι του. Στη συνέχεια 
τραβάει τις τέσσερις μεγάλες κούπες δι-
ώχνοντας πίκες από τον μορ, ενώ η Δύση 
–πολύ σωστά- διώχνει καρά. Έτσι έρχεται 
η εξής θέση: 

# Q76
$ -
^ Q3
& Q3

#1098
$ -
^ -
& KJ109

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# -
$ 1098
^ 6
& 765
 

# -
$ 2
^Κ4
&A832
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     FALSE CARDS ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ 
(μέρος 6ο)

Όταν ο εκτελεστής 
δεν έχει να χάσει τίποτα 

Σε συνέχεια των όσων είπαμε στο 
προηγούμενο τεύχος του περιοδικού, 
υπάρχουν πάρα πολλοί συνδυασμοί, 
με τους οποίους ο εκτελεστής δε χά-
νει τίποτα παίζοντας ένα ασυνόδευτο 
ονέρ από τον μορ (καμιά φορά και 
ένα μεγάλο φύλλο, όπως το εννέα). 
Συνήθως δεν έχει σκοπό να το αφήσει 
να τρέξει (ποντάρει μόνο στην πιθα-
νότητα να σκεπάσει λανθασμένα ο εκ 
δεξιών αντίπαλος, ιδιαίτερα όταν έχει 
μήκος στο χρώμα), υπάρχουν όμως 
και περιπτώσεις στις οποίες ούτως ή 
άλλως το τεχνικό παίξιμο, που είναι 
να αφήσουμε να τρέξει ένα μεγάλο 
φύλλο από τον μορ, να έχει σαν bonus 
την πιθανότητα λάθους του αμυνό-
μενου που παίζει πρώτος. Ας δούμε 
κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα:
    

1052
   σικάν                          J986

 ΑΚQ743  
Εδώ ο εκτελεστής παίζει το δέκα από 
τον μορ, σχεδιάζοντας να το πάρει με 
τον  άσο και να συνεχίσει με τον ρήγα 
και, αν χρειαστεί, με τη ντάμα, αφού 
το πιο πιθανό είναι τα τέσσερα φύλλα 
που λείπουν να είναι κατανεμημένα 
2-2 ή 3-1. Αν όμως η Ανατολή κάνει 
το λάθος να σκεπάσει με τον βαλέ και 
αν ο εκτελεστής έχει τα απαραίτητα 
δύο επιπλέον κατεβάσματα στον μορ,  
για να εμπασάρει διαδοχικά το εννέα 
και το οκτώ, η Ανατολή δε θα κάνει 
καμία λεβέ στο χρώμα. 

10742
                          
     ΑΚQ63  

Ουσιαστικά έχουμε το ίδιο μοτίβο: 
Ο Νότος ξεκινάει με το δέκα από τον 
μορ, σκοπεύοντας να το πάρει με τον 
άσο του, είτε σκεπάσει η Ανατολή, 
είτε όχι. Και εδώ αυτό το παίξιμο έχει 
νόημα μόνο αν ο εκτελεστής έχει δύο 
κατεβάσματα στον μορ σε άλλα χρώ-
ματα.

10532
                          
       ΑΚ86  
Αν δεν έχουμε καμία ένδειξη από την 
αγορά, το δέκα από τον μορ χάνει 
μόνο στην περίπτωση που η Ανατολή 
έχει ξερή ντάμα ή ξερό βαλέ και όταν 
η Δύση έχει QJ ξερά.
(Πάντως, σύμφωνα με την Εγκυκλο-
παίδεια του μπριτζ, το θεωρητικά 
σωστό παίξιμο, για μάξιμουμ μέσο 
όρο λεβέ [2.85], είναι άσος και, αν εμ-
φανιστεί ονέρ από την Ανατολή ή το 
9 από τη Δύση, μικρό προς το δέκα).
Αν η αγορά ή οι πρώτες λεβέ έδειξαν 
ότι η Ανατολή έχει τουλάχιστον τε-
τράφυλλο, το δέκα από τον μορ, να 
τρέχει, πρακτικά μπορεί να κερδίσει 
με διάφορους τρόπους.
Για παράδειγμα αν η Ανατολή, υπο-
θέτοντας ότι ο Νότος την παίζει για 
μήκος στο χρώμα, δεν καλύψει με 
QJx κάνοντας κόντρα μπλόφα (και αν 
ο Νότος έχει πεντάφυλλο και η Δύση 
ρήγα ξερό;). 
Άλλα χέρια με τα οποία μπορεί να 
σκεπάσει λανθασμένα η Ανατολή εί-
ναι Q974 και J974.

972
      10                          QJ84

 ΑΚ653  
 
Ο Νότος παίζει το εννέα ατού από τον 
μορ, δοκιμάζοντας την Ανατολή. 

Αν η αγορά ή το μέχρι τώρα παίξιμο 
έδειξε ότι η Δύση είναι κοντή στα 
ατού, η Ανατολή ξέροντας ότι ο Νό-
τος θεωρεί ότι έχει μήκος στα ατού, 
μπορεί να σκεπάσει, δίνοντάς του την 
ευκαιρία να χάσει μόνο μια λεβέ στο 
χρώμα αντί για δύο. 

864
                          
       ΑΚ753   
Όχι μόνο ένα ονέρ ή το εννέα μπορεί 
να επιτελέσει τον ρόλο ενός ασυνό-
δευτου μεγάλου φύλλου από τον μορ, 
αλλά και το οκτώ (στο διάγραμμα 
ακόμα και το επτά, αν μεταθέταμε τα 
δύο φύλλα! –βέβαια, όσο μεγαλύτε-
ρο είναι το φύλλο, τόσο μεγαλύτερη 
είναι και η ψυχολογική πίεση στην 
Ανατολή).
Αν τα φύλλα των αντιπάλων είναι 
μοιρασμένα 3-2 (πιθανότητα περί-
που 68%), ο Νότος θα κάνει εύκολα 
τέσσερις λεβέ, όπως και να παίξει. Αν 
όμως η Ανατολή έχει τετράφυλλο, ο 
Νότος με σωστό παίξιμο της άμυνας 
θα κάνει μόνο τρεις λεβέ. Η μόνη ελ-
πίδα στην περίπτωση αυτή είναι να 
πείσουμε την άμυνα να παντρέψει τα 
ονέρ της ξεκινώντας με το οκτώ από 
τον μορ.

864
      Q                          J1092

 ΑΚ753  

Αν τα φύλλα είναι όπως στο διάγραμ-
μα και η Ανατολή κάνει το λάθος να 
σκεπάσει το οκτώ, η άμυνα θα κάνει 
μόνο μία λεβέ αντί για δύο. Ο Νότος 
χρειάζεται μόνο ένα κατέβασμα στον 
μορ, αφού μπορεί να παίξει στον δεύ-
τερο γύρο μικρό προς το έξι  και να 
εμπασάρει στη συνέχεια το τελευταίο 
μεγάλο φύλλο της Ανατολής.
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& KJ6

# A74
$ AQ
^ A8754
& Q82

 

 J654
                          
       ΑΚ1072   
Με τον παραπάνω συνδυασμό, είναι 
λίγο καλύτερο να παίξει κανείς άσο 
και ρήγα στο κεφάλι, σε σύγκριση με 
την εμπάσα της ντάμας στον δεύτερο 
γύρο. Όμως ο Νότος δε χάνει τίποτα 
να ξεκινήσει με τον βαλέ από τον μορ, 
σκοπεύοντας, αν δεν καλύψει η Ανα-
τολή, να βάλει τον άσο. Ένας αδύνα-
μος παίκτης στην θέση της Ανατολής 
ίσως καλύψει με Qxx(x).  

10542
                          
      ΑΚ863  
 Και σε αυτό το διάγραμμα ο Νότος ξε-
κινάει με μεγάλο φύλλο από τον μορ 
(το δέκα), χωρίς να έχει πρόθεση να 
το αφήσει να τρέξει. Ίσως η Ανατολή 
κάνει το λάθος να σκεπάσει με J97 ή 
Q97 ή QJ97.
Ας δούμε τώρα πώς μπορούν οι πα-
ραπάνω ιδέες να εφαρμοστούν στην 
πράξη:

 

Η Ανατολή άνοιξε 1^ σε τρίτη θέση 
και μετά από παρεμβολή 1ΧΑ του 
Νότου ο Βορράς αγόρασε τη μανς στα 
3ΧΑ. Μετά την αντάμ πίκα της Δύσης 
ο εκτελεστής μετράει οκτώ λεβέ, 
υποθέτοντας ότι η Ανατολή έχει τον 
ρήγα σπαθί και τον ρήγα κούπα. Επο-
μένως θα χρειαστεί δύο τουλάχιστον 
λεβέ από καρό. Πιάνοντας την πίκα 
στον μορ, παίζει τον βαλέ καρό, που 
είναι και ο τεχνικά καλύτερος τρόπος 
να δώσει μόνο δύο λεβέ στα καρά 
(παίζοντας τη Δύση για δέκα ξερό ή 
εννέα ξερό). Ταυτόχρονα ο Νότος παί-
ζει και για λάθος της άμυνας, δηλαδή 
να σκεπάσει η Ανατολή παντρεύοντας 
τον ρήγα καρό με την ξερή ντάμα της 
Δύσης. Αν γίνει το λάθος ο Νότος έχει 
διπλό κράτημα σε όλα τα άλλα χρώ-
ματα και μπορεί άφοβα να δώσει δύο 
φορές χέρι με καρό στην Ανατολή. 
Αν η Ανατολή έβαζε μικρό καρό στον 
βαλέ, θα κέρδιζε η Δύση με τη ντάμα 
και θα γύριζε κούπα, βάζοντας μέσα 
το συμβόλαιο εύκολα.
Η παρακάτω διανομή είναι από την 
Ολυμπιάδα Ζευγών του 1978 και 
εκτελεστής είναι ο διάσημος Βραζιλι-
άνος Pedro Paul Assumpcao.

 Όλοι πρώτη και η αγορά πήγε:

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1^ 1$ 1#

3$ 3# 4$ 4#
κοντρ όλοι πάσο

Αντάμ κούπα και ο Assumpcao βλέπει 
ότι λογικά θα μπει τουλάχιστον μια 
μέσα, χάνοντας τρεις από καρό και 
τουλάχιστον μία στα ατού, τη στιγμή 
μάλιστα που φαίνεται ότι οι τέσσερις 
κούπες θα έμπαιναν μέσα. Χωρίς να 
δώσει ένδειξη ότι έχει πρόβλημα, ο 
Assumpcao πήρε τον άσο κούπα και 
έπαιξε τον βαλέ καρό από το ταμπλώ. 
Η Ανατολή σκέπασε παντρεύοντας το 
ονέρ της με τον ξερό άσο της Δύσης. 
Από ‘δω και πέρα ήταν απλώς θέμα 
τεχνικής να βγάλει το συμβόλαιό του 
ο Νότος, αρκεί να μην έπιανε χέρι η 
Ανατολή μέχρι να πάρει τα ατού (γι-
ατί θα έδινε τσάκα καρό στην Δύση). 
Κερδίζοντας το γύρισμα σπαθί με 
τον άσο, έπαιξε τη ντάμα πίκα, την 
οποία κέρδισε η Δύση με τον ρήγα. Το 
επόμενο σπαθί το πήρε με τη ντάμα, 
τράβηξε τα ατού καταλήγοντας στον 
μορ και καρό από εκεί ολοκλήρωσε τα 
δεινά της Ανατολής. 
Οι 4# κοντρέ έδωσαν στο ζεύγος 
Assumpcao-Chagas 76/77 match 
points.    

# Q1052
$ A43
^ J76
& AQ2

# K83
$ 10865
^ Α
& J6543

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# J6
$ KQJ92
^ KQ84
& 97

# A974
$ 7
^ 109532
& K108

Gabriel Chagas - Pedro Paulo  Assumpcao
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Διαγωνιστείτε 

 με τους πρωταθλητές
Λουκάς Ζώτος

Πρόβλημα 1

#Α42
$ -
^AJ7942
&AK84

Δ 
Β

  
Ν

 Α

Ομάδες – όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1^ 2# 3$ πάσο

;  

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%

4&
3ΧΑ
3#

4^
4$

10
8
7

6

4

9

3

1

50%

10%

20%

15%

5%

Οι περισσότερες διανομές του 
τεύχους αυτού είναι από παρόμοιο 
διαγωνισμό της Αυστραλίας, όπου 
στο πάνελ εκτός από ντόπιους 
πρωταθλητές συμμετέχουν και 
διεθνούς φήμης παίκτες. 
Η αγορά 4& περιγράφει το 
χέρι μας και αφήνει ανοικτές 
προοπτικές διαφόρων 
συμβολαίων μανς και πιθανών 
σλεμ με μοναδικό μειονέκτημα 
ότι περνάει τα 3ΧΑ. Όμως, παρά 
τον «νόμο» του Hamman, με τον 
Άσο στο χρώμα του αντιπάλου 

και κανένα χρώμα φαινομενικά 
να τρέχει, είναι πολύ αμφίβολο 
ότι τα 3ΧΑ είναι το καλύτερο 
συμβόλαιο. Μη ξεχνάμε επίσης 
ότι στη διανομή αυτή παίζουμε 
ομάδες.
Καραμανλής Μ.: 4&. 
Το χέρι σίγουρα δε “φωνάζει” 
ΧΑ, καθώς αν αγοράσουμε 3ΧΑ 
υπάρχουν χέρια με τα οποία 
ο συμπαίκτης θα πασάρει, τα 
3ΧΑ θα μπαίνουν μέσα, ενώ, 
παράλληλα, θα βγάζουμε 6^. 
Αν έχουμε καταλήξει σε αυτό το 
συμπέρασμα δεν υπάρχει λόγος 
να αποκρύψουμε τα σπαθιά 
μας και η μόνη ευκαιρία που θα 
έχουμε για να τα δείξουμε είναι 
τώρα.
Αγγελόπουλος Π.: 4&.
To 3XA ίσως είναι η αγορά που 
κερδίζει, παρόλα αυτά η αγορά 
που περιγράφει με ακρίβεια 
είναι 4&, γιατί δείχνει 9 από 
τα 10 φύλλα και δημιουργεί 
προϋποθέσεις να βρεθεί σλεμ. 
Στην επαναδήλωση 4$ του 
συμπαίκτη θα πασάρω. Στο κάτω 
¬κάτω έχω 16 πόντους.
Καραμανλής Φ.: 4&. 
Μεταξύ 4^ και 4&. Το 3ΧΑ κακή 
αγορά με σικάν και το 3# θα μας 
βάλει σε περιπέτειες.

Δ. Διονυσόπουλος.: 4&. 
Παραβιάζοντας το νόμο του 
Hamman… Μπορεί να έχουμε 
ακόμα και σλεμ σε μινέρ και τα 
3ΧΑ να μπαίνουν μέσα.
Κανναβός Τ.: 4&. 
Δύσκολο χέρι. Προτιμώ να δείξω 
διχρωμία μήπως ακούσω 4^ και 
να αποθαρρύνω το 4$ χωρίς 
καλό χρώμα.
Σαπουνάκης Α.: 4&. 
Θα προτιμήσω χρωματιστό 
συμβόλαιο. Εύκολα μπορεί να 
έχω σλεμ σε κάποιο μινέρ. 
Μηλιτσόπουλος Γ.: 4&. 
Η φυσική μου αγορά. Δε με 
νοιάζει και αν προσπεράσω τα 
3ΧΑ.   
Αθανασιάδης Α.: 4&. 
Αν η παρεμβολή του Βορρά είναι 
“ειλικρινής”, ο σύντροφος πρέπει 
να έχει, πέρα από τις κούπες,  
ονέρ σε σπαθιά ή/και σε καρά. 
Το βασικό ερώτημα είναι πόσο 
καλές και πόσο μακριές είναι 
οι κούπες του και ακολούθως 
αν έχει φιτ καρό. Με 6+φύλλα 
και όλα τα ονέρ στις κούπες, 
μαζί με δίφυλλο ^Κ, το μεγάλο 
σλεμ στις κούπες είναι σχεδόν 
σίγουρο. Θεωρώ ότι η αγορά 
4^ θα έδειχνε λιγότερη δύναμη, 
ενώ η αγορά 3# διαφορετική 

Συμμετέχοντας, ενεργά ή όχι, στον διαγωνισμό 
αυτόν του περιοδικού, μπορείτε να μετρήσετε 
τις δυνάμεις σας στην αγορά και στην αντάμ, 

βλέποντας πώς θα αγόραζαν συγκεκριμένα, επι-
λεγμένα χέρια, πρωταθλητές μας του αγωνιστικού 
Μπριτζ. Ενδιαφέρουσες διανομές, που παίξατε ή 
υποπέσανε στην αντίληψή σας και που αφορούν 
πρόβλημα στην αγορά ή στην αντάμ, είναι ευχα-
ρίστως ευπρόσδεκτες. Αυτές μπορείτε να τις στεί-
λετε, είτε ταχυδρομικά, είτε με φαξ στην ΕΟΜ (210 
7480403), είτε στα email: manager@hellasbridge.
org και magazine@hellasbridge.org, είτε με οποιον-
δήποτε άλλον τρόπο. Οι απαντήσεις σας στον δια-
γωνισμό 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. Το αγοραστικό σύστημα του διαγωνι-
σμού δημοσιεύεται κάθε 2-3 τεύχη. Προφανώς, όπου 
το σύστημα αυτό δεν ακολουθείται, θα υπάρχει ση-
μείωση και επεξήγηση των αγορών. Στο πάνελ του 
τεύχους αυτού συμμετέχει, όπως κάθε φορά, ο πρώ-
τος μεταξύ των αναγνωστών του προηγούμενου δι-
αγωνισμού, που ήταν ο Γιώργος Οικονομόπουλος. 

Από τον διαγωνισμό 69 έως και τον διαγωνι-
σμό 71, οι τρείς αναγνώστες που θα έχουν τη 
μεγαλύτερη βαθμολογία αθροιστικά για τρία 

τεύχη, θα έχουν δωρεάν το αγωνιστικό τους δελτίο.

 69ος Διαγωνισμός όπεν

mailto:manager@hellasbridge.org
mailto:manager@hellasbridge.org
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κατανομή.

Υπήρξαν όμως αρκετοί που 
φοβήθηκαν το μισφιτ:

Ρούσσος Π.: 3ΧΑ. 
Με αξίες του δικού μου στις 
κούπες καλύτερα να παίξω 3ΧΑ. 
Αν ο δικός μου έχει πολύ φύλλο 
μπορεί να ξανακουνηθεί εκείνος.
Βρούστης Β.: 3ΧΑ. 
Καμιά αγορά δεν είναι σωστή, 
οπότε επιλέγω τη λιγότερο 
επικίνδυνη.

Εξαρτάται τι εννοείς επικίνδυνη.
Στην πραγματική διανομή τα 
3ΧΑ έβγαιναν εύκολα, είχαμε 
όμως μεγάλο σλεμ στα καρά! 

Δοξιάδης Κ.: 3#. 
Ίσως το πιο δύσκολο χέρι. Στο 
τραπέζι θα αγόραζα 3# με 
κίνδυνο να παίξω κάποιο κακό 
4$. Με διπλό κράτημα πίκα 
όμως τα 3ΧΑ είναι πολύ πιθανό 
να είναι το καλύτερο συμβόλαιο.

Αναγνώστες:
Παϊσίδης Π.: 4&. 
Ενώ θα φαινόταν λογικό να 
δηλώσουμε 3ΧΑ με κράτημα 
στις πίκες και με την πολυτέλεια 
να κάνουμε και δύο φορές 
duck, ώστε να εξαντληθούν οι 
πίκες του Νότου (που πιθανώς 
έχει κάποιους πόντους μετά 
την αδύναμη παρεμβολή 
του Βορρά), υπάρχει πολύ 
σοβαρό το ενδεχόμενο της                                                                                                                                   
έλλειψης επικοινωνίας μετά 
το 3$ του συμπαίκτη μας, που                                                                                                                                              
υπόσχεται δυνατή κούπα και πάνω 
από 10 π. Ιδίως αν και οι 10 πόντοι                                                                                                                                           
του είναι όλοι στις κούπες. Το 
4& είναι αγορά φόρσινγκ, που                                                                                                                                              
περιγράφει με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο την κατανομή 
μας, ενώ το 4^ θα δείξει 
το 6φυλλο καρό μας, αλλά 
πιθανόν να πασαριστεί από τον                                                                                                                                              
συμπαίκτη μας. Ακόμα 
και εάν ο συμπαίκτης 
μας επαναδηλώσει 4$,                                                                                                                                              
με μια πολύ δυνατή 6φυλλη 
ή 7φυλλη και άνω κούπα, το                                                                                                                                               
συμβόλαιό του έχει πολύ 
μεγάλες πιθανότητες να 
βγει με τις τέσσερις σίγουρες                                                                                                                                         

εξωτερικές μας λεβέ. 
Ιγγλέσης Ν.: 4&. 
Γιατί να το κρύψομεν άλλωστε.
Οικονομόπουλος Ι.: 4&.
Πολλές πιθανότητες για σλεμ 
με φιτ, μπορεί να μην βγάζουμε 
και τίποτα αν δεν έχουμε φιτ. Το 
μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχουμε 
τύψεις αν δεν περάσουμε τα 
3ΧΑ.
Νικολάου Α: 3#. 
Cuebid. Δείχνει extra δύναμη 
χωρίς απαραίτητα φιτ κούπα, 
ψάχνοντας για το σωστό 
συμβόλαιο.
Καπόπουλος Β.: 3#. 
Στο 3ΧΑ θα μείνω, στο 4$ 
(απίθανο) θα το σκεφτώ, σε 
απάντηση μινέρ το σλεμ δεν είναι 
μακριά!
Θεοδωρακόπουλος Ε.: 3#. 
Ισχυρή απάντηση χωρίς να 
περάσω τα 3ΧΑ.
Γαβαλάκης Ν.: 4^.
Προτασιακό για 5^.
Παπαπέτρος Γ.: 4^.
Στα ζεύγη ίσως προτιμούσα τα 
3ΧΑ, αλλά σε ομάδες με ένα 
μόνο κράτημα πίκα πάω για το 
χρωματιστό.
Δρίβας Ε.: 4$.
Η μη αγορά DBL (negative) ή 3# 
(cue bid) και η αγορά 3$ στη 2η, 
δείχνει μονόχρωμο χέρι με πολύ 
καλό 6φ χρώμα. Έχοντας control 
1ου γύρου στα υπόλοιπα τρία και 
τέσσερις λεβέ δίνω φιτ με void (!) 
παίζοντας τον σύντροφο να έχει                                                                                                                                             
5-6 λεβέ στα ατού, ενώ 
δεν αγοράζω 3ΧΑ μην 
ξέροντας αν οι κούπες του                                                                                                                                              
είναι solid με $Α. 

Πρόβλημα 2

#Q54
$109
^K103
&A10876
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Ομάδες – ΒΝ στη δεύτερη
Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1$ 1#

1XA 2#     3& πάσο

;

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
4& 10 5 25%

3# 10 5 30%

3^ 9 2 0%

5& 7 1 15%

3ΧΑ 6 10%

4$ 6 5%

πάσο 5 15%

Πάλι το 4& φαίνεται η πιο 
λογική αγορά εδώ, όμως πάνελ 
και αναγνώστες διχάστηκαν και 
πολλοί προτίμησαν την αγορά 
3#, χωρίς πιστεύω να είναι 
ξεκαθαρισμένο τι αυτή σημαίνει. 
Δείχνει πρόβλημα στις πίκες ή 
πρόβλημα στα καρά; 
Επίσης, αν δεν παίζουμε τη 
σύμβαση «good-bad NT», η 
δύναμη του συμπαίκτη μας δεν 
είναι γνωστή και το μόνο που 
ξέρουμε είναι ότι δεν έχει πολύ 
ισχυρό χέρι.  

Αγγελόπουλος Π.: 3#. 
Δεν είναι ακριβώς 9 πόντοι, με 
τη ντάμα πίκα πιθανώς άχρηστη, 
αλλά με 5φυλλο φιτ και Κ πρέπει 
να δείξω ότι έχω κάτι παραπάνω.
Ρούσσος Π.: 3#. 
Καλό φιτ σπαθί και μάξιμουμ του 
1ΧΑ.
Βρούστης Β.: 3#. 
Μάξιμουμ και φιτ σπαθί,  χωρίς 
καλό κράτημα. 
Καραμανλής Μ.: 3#. 
Το χέρι μας σίγουρα αξίζει μια 
προσπάθεια για μανς. Τα 3ΧΑ 
φαίνονται ένα καλό σπότ, αλλά 
μόνο αν ο συμπαίκτης έχει ένα 
καλό χέρι με μια βοήθεια στις 
πίκες ή αν έχει δίφυλλο πίκα, τους 
κόκκινους άσους και αρκετές 
έξτρα αξίες, ώστε μπλοκάροντας 
τις πίκες να έχουμε ελπίδες. 
Αφού έχουμε λιμιτάρει το χέρι 
μας, η αγορά 3# περιγράφει αυτή 
την αμφιβολία. 
Δοξιάδης Κ.: 4&.
Δυσκολεύομαι να βρω πώς 
τα 3ΧΑ θα είναι καλύτερο 
συμβόλαιο. Με 2-5-1-5 
απέναντι, ακόμα και οι πίκες να 
είναι μπλοκέ, οι αντίπαλοι θα 
έχουν επικοινωνία στα καρά. Η 
μόνη περίπτωση να είναι καλό 
το 3ΧΑ είναι να έχω πραγματικό 
κράτημα πίκα και 9 μπάζες. Δεν 
το θεωρώ πολύ πιθανό, και θέλω 
να μπορώ να σταματήσω στα 4&. 
Εναλλακτική αγορά θεωρώ πως 
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είναι το 3^, το 3# δε μου αρέσει 
καθόλου.
Κανναβός Τ.: 4&. 
Το χέρι μετά τις αγορές δεν είναι 
καλό για ΧΑ. Αφήνω ανοιχτή την 
αγορά και για κάποιο πιθανό 4$.
Σαπουνάκης Α.: 4&. 
Αν ο σύντροφος έχει σόλο πίκα 
είμαστε πολύ κοντά στα 5&.
Μηλιτσόπουλος Γ.: 4&. 
Αν ο συμπαίκτης τώρα πει 4$ 
δείχνει 6φ, οπότε θα παίξουμε 
4$. 
Αθανασιάδης Α.: 4&. 
Έχω το μάξιμουμ αυτού που 
υποσχέθηκα και η μανς εξαρτάται 
από το τι κρατάει ο σύντροφος.

Κατά τη γνώμη μου πολύ μεγάλο 
ενδιαφέρον έχει η παρακάτω 
αγορά:

Δ. Διονυσόπουλος.: 3^. 
Προφανώς δεν είναι χρώμα. 
Δείχνω αξίες με ενδιαφέρον στο 
δεύτερο χρώμα του ανοίξαντα. 
Σε οποιαδήποτε άλλη αγορά του, 
εκτός από 3ΧΑ, θα πω 4&.

Φαντάζομαι όχι αν αγοράσει 3$.

Αναγνώστες:

Οικονομόπουλος Ι.: 3#.
Αν θέλει ο συμπαίκτης να 
αγοράσει 3ΧΑ, αλλιώς να 
παίξουμε 5&.
Θεοδωρακόπουλος Ε.: 3#.
Για να διαλέξει μανς είτε 3ΧΑ 
είτε 5&.
Παϊσίδης Π.: 3#. 
Με την πρώτη απάντησή μας, 
1ΧΑ, δηλώσαμε το εύρος των 
πόντων μας και το μισφίτ στην 
κούπα καθώς και το “κράτημα” 
στην πίκα. Μετά το φιτ στην πίκα 
από τον βορρά, πιθανώς να έχουμε 
πρόβλημα στα ΧΑ με αντάμ                                                                                                                                            
πίκα. Ο συμπαίκτης 
μας επαναδηλώνει 3& 
δείχνοντας ένα σχετικά                                                                                                                                          
δίχρωμο χέρι και πιθανώς 
κάποιους πόντους πάνω 
από το απλό άνοιγμα.                                                                                                                                         
Το  3# από μέρους μας δείχνει 
το μάξιμουμ των πόντων 
που υποσχεθήκαμε και                                                                                                                                              
φιτ στο σπαθί. Επίσης, εάν 
παρ’ ελπίδα ο συμπαίκτης 

μας βαστά κάποιο                                                                                                                                           
ονέρ στην πίκα, μπορεί να 
δηλώσει ο ίδιος το 3ΧΑ.
Ιγγλέσης Ν.: 4&. 
Ο πάρτνερ αν έχει 6φυλλο κούπα 
θα δοκιμάσει τις 4$, αν έχει 5-5 
θα πάει τη μανς στα σπαθιά.
Νικολάου Α: 4&. 
Είμαι μεταξύ των 5& και 6& 
μάλλον. Θα εξαντλήσω τις λίγες 
πιθανότητες για μικρό σλεμ στα 
σπαθιά.
Παπαπέτρος Γ.: 5&.
Μάξιμουμ και 5φυλλο φιτ. 
Άχρηστη αξία βέβαια η #Q, 
αλλά τα υπόλοιπα φύλλα μάλλον 
αρκούν.
Καπόπουλος Β.: 5&. 
Μάλλον ο συμπαίκτης άνοιξε 
χωρίς πολλούς πόντους με 5-5. 
Με τον ^Α στον συμπαίκτη 
ή τον Νότο (το πιο πιθανό), 
μάλλον βγαίνουν.
Μπούρας Τ.: Πάσο.
Το χέρι μας είναι πολύ κακό. 
Η #Q δεν υπολογίζεται μετά 
το φιτάρισμα των αντιπάλων, 
άρα τα 3ΧΑ αποκλείονται. 
Εναλλακτικά θα μπορούσαμε 
να αγοράσουμε 3# για 
διερεύνηση κρατήματος από τον 
συμπαίκτη, αλλά          πρέπει να 
αποκλείσουμε αυτή την αγορά, 
γιατί ακόμα και εάν έχει 2φυλλο                                                                                                                                
ονέρ θα πάρει και την αντάμ, άρα 
θα προκύψει να έχουμε μόνο ένα                                                                                                                                              
κράτημα. Να σημειωθεί 
ότι ο συμπαίκτης αγοράζει 
3&, μη δείχνοντας και                                                                                                                                              
τεράστιο χέρι (έχουμε πει 1ΧΑ).
Δρίβας Ε.: 3ΧΑ.
Επιβεβαιώνω το κράτημα πίκα 
και την ομαλή κατανομή.
Γαβαλάκης Ν.: 3ΧΑ.
Με τρίφυλλη ντάμα πίκα, 
καλύτερο συμβόλαιο από τα 
σπαθιά, που δεν βγαίνει μάνς.

Πρόβλημα 3

#98
$AK987
^AJ9843
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Ομάδες – όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
 1& πάσο

1^ πάσο 2ΧΑ πάσο

3$ πάσο 3ΧΑ πάσο
;

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
5$ 10 5 15%

4^ 9 4 25%

4$ 8 3 20%
5ΧΑ 7 1 5%

4& 6 10%

4ΧΑ 5 10%

πάσο 15%

Θεωρητικά η αγορά 5$ στην περί-
πτωση αυτή όπου δεν έχουμε βρει 
φιτ ούτε έχουν αγοράσει οι αντί-
παλοι- δείχνει περίπου αυτό που 
έχουμε και είναι φόρσινγκ. Βέβαια 
όλα παίζονται, μπορεί να έχουμε 
μεγάλο σλεμ, μπορεί όμως, αν δεν 
κολλάει το χέρι, να μην έχουμε 
ούτε μικρό.  Στην τελευταία αυτή 
περίπτωση ο συμπαίκτης έχει τη 
δυνατότητα να αγοράσει 5ΧΑ, 
ποιο όμως ζευγάρι έχει συνεννο-
ηθεί τι θα σημαίνει αυτή η αγορά;

Δελημπαλταδάκης Ν.: 5$. 
Δείχνω ότι θα παίξουμε στο κόκ-
κινο και ότι υπάρχει ακόμα ενδι-
αφέρον για μεγάλο σλέμ. Αφήνω 
χώρο για κιουμπίντ στην πίκα και 
το σπαθί.
Βρούστης Β.: 5$.
Να διαλέξει ένα σλεμ.
Καραμανλής Μ.: 5$.
Θα ήταν πολύ βολικό η αγορά 
4$ να ήταν φόρσινγκ, αλλά δυ-
στυχώς δεν είναι. Μια εναλλα-
κτική είναι να αγοράσουμε 5$, 
που πρέπει να δείχνει κάτι σαν 
και αυτό που κρατάμε και πρέπει 
να είναι φόρσινγκ. Ο συμπαίκτης 
με τον #Α είναι υποχρεωμένος 
να τον δείξει, οπότε θα κάνουμε 
μια προσπάθεια για μεγάλο σλέμ 
αγοράζοντας στην συνέχεια 5ΧΑ.
Κανναβός Τ.: 5$.
Να διαλέξει ο συμπαίκτης ποιο 
σλεμ. Μπορεί να έχουμε και 7 
αλλά μετά το 3ΧΑ φαίνεται μάλ-
λον δύσκολο. 
Από τις άλλες αγορές το 4^ «θά-
βει» την 5η κούπα κρατάει όμως 
την αγορά χαμηλά για καλύτερη 
συνεννόηση.
Καραμανλής Φ.: 4^.
Στον δρόμο για το grand, το 
οποίο θα πάω κατά πάσα πιθανό-
τητα.
Αγγελόπουλος Π.: 4^. 
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Tα 6^ μπορεί να πηγαίνουν 
από 1 μέσα μέχρι 1 άνω. Δυ-
στυχώς η επαναδήλωση 2ΧΑ 
χάνει πολύτιμο χώρο, αλλά το 
4^ δηλώνει τα ατού και βλέ-
πουμε. Δυστυχώς το 4$ πασά-
ρεται και έτσι μπορεί να χαθεί                                                                                                                                            
ένα καλύτερο συμβόλαιο.
Αθανασιάδης Α.: 4^.
Πιο περιγραφική για το 6-5 στα 
κόκκινα θα ήταν η αγορά 4$, 
όμως δεν είμαι σίγουρος αν πε-
ριλαμβάνει και τις προσδοκίες 
μου για κάποιο σλεμ. Προτιμώ 
να δώσω το μήνυμα ότι έχω πολ-
λά καρά, ανώμαλη κατανομή και 
βλέψεις για ψηλότερα από τη 
μανς.
Μηλιτσόπουλος Γ.: 4^.
Φόρσινγκ. Εάν ο συμπαίκτης έχει 
3φυλλο κούπα θα πει 4$, οπότε 
θα πάω στις 6$. Αλλιώς θα πάω 
στα 6^. 

Wishful thinking. Πολύ αμφιβάλ-
λω ότι θα πει 4$ χωρίς κοντρόλ 
εκεί.

Σαπουνάκης Α.: 4$. 
Περιγράφω έξι καρά - πέντε κού-
πες και άνοιγμα.
Δοξιάδης Κ.: 4$. 
Η αλήθεια είναι ότι δεν θα ξεκι-
νούσα με 1^. Τώρα το 4$ μου εί-
ναι underbid, αλλά δε μου αρέσει 
να λέω 5$ και να πετυχαίνω τον 
δικό μου με 3-2-2-6. Σε κάθε πε-
ρίπτωση το γεγονός ότι ξεκίνησα 
με 1^ σημαίνει ότι έχω ισχυρό 
χέρι, ελπίζω ο συμπαίκτης να μην 
κοιμάται...
Δ. Διονυσόπουλος: 4$.
Δυστυχώς δεν είναι φόρσινγκ, 
αλλά δεν μπορώ να βρω άλλο 
τρόπο να περιγράψω το χέρι μου. 
Αν ο συμπαίκτης «διορθώσει» στα 
5^, θα παίξουμε σλεμ.
Ρούσσος Π.: 5ΧΑ.
Έχοντας δείξει δύο χρώματα το 
5ΧΑ ζητάει από τον δικό μου να 
διαλέξει σλεμ. Θεωρώ ότι δεν εί-
ναι εύκολο και δεν έχω χώρο να 
ψάξω πιθανά 7, οπότε αρκούμαι 
με το μικρό.

Για την ιστορία το χέρι του συ-
μπαίκτη στη συγκεκριμένη δια-
νομή ήταν: #ΑJ2, $Q63, ^K5, 
&AK1053. Μεγάλο σλεμ δεν 

έβγαινε ενώ και τα 6^ μάλλον θα 
μπουν μέσα χωρίς αντάμ το σόλο 
κούπα.  

Αναγνώστες:
Δρίβας Ε.: 5$. 
Ελπίζοντας να γίνει κατανοητό 
από τον σύντροφο: extrem διχρω-
μία, αν έχει $Qxx  να πάει 6$ ή 
με $xx και (υποχρεωτικά πλέον) 
ονέρ καρό με x(x)  να αγοράσει 
6^.
Μπούρας Τ.: 5$.
Εάν αγοράσουμε 4$ δείχνουμε 
αδύναμο χέρι. Με την αγορά 5$ 
δείχνουμε το χέρι μας, ζητώντας 
από τον συμπαίκτη να αγοράσει 
6$ εάν έχει μεγάλο  ονέρ, (στην 
περίπτωσή μας την Q), ή 6^ εάν 
δεν έχει.
Νικολάου Α: 4^.
Forcing αγορά για να διερευνήσω 
το σλεμ σε καρά ή κούπες.
Παϊσίδης Π.: 4^. Το 4^ προ-
φανώς και είναι forcing, από τη 
στιγμή που αρνείται μία μανς και 
προχωρά σε μερικό συμβόλαιο. 
Με τους 18¬-19 π.ο. με ομαλή κα-
τανομή του συμπαίκτη, και τους 
12 π.ο. στο δίχρωμο χέρι μας, το 
σλεμ είναι σχεδόν δεδομένο, εφό-
σον βρεθεί φιτ σε ένα από τα δύο 
μας χρώματα. Το 4$ από μέρους 
μας μετά το 3ΧΑ του συμπαίκτη 
μας θα εκληφθεί ως signoff. Το 
4ΧΑ είναι μεν προτασιακό για 
σλεμ στα ΧΑ, αλλά δεν ταιριάζει 
με το δίχρωμο χέρι μας. Αν μετά 
το 4^ ακούσουμε 4$ συνεχίζουμε 
με ερώτηση άσων. Αν ακούσουμε 
5^ δηλώνουμε το μικρό σλεμ 
στα καρό. Και φυσικά παραμένει 
ανοιχτό το ενδεχόμενο για σλεμ 
στα ΧΑ.
Οικονομόπουλος Ι.: 5ΧΑ. 
Διάλεξε σλεμ.
Παπαπέτρος Γ.: 4$. Νομίζω πε-
ριγράφει ακριβώς το φύλλο μου.
Ιγγλέσης Ν.: 4$. Δείχνω το 6¬-5 
και αν ο σύντροφος αποφασίζει 
στο 4ΧΑ πασάρω,  αν θέλει να 
πάει σλέμ καλύτερα να κιουμπι-
ντάρει.
Καπόπουλος Β.: 4&. Cue Bid 
σπαθί, να δούμε τι θα δούμε (χω-
ρίς φιτ κούπα με τους δύο μαύ-
ρους  άσους και τον ^Κ, έχουμε 
7^!).
Γαβαλάκης Ν.: 4ΧΑ. Ερώτηση 

άσων με σκοπό τα 6ΧΑ, σε θετική 
απάντηση δύο άσων. Με 18¬-19 
πόντους στην Ανατολή νομίζω 
είναι η καλύτερη επιλογή.

Πρόβλημα 4

#Κ2
$A542
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Ομάδες – BN στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1& πάσο 1# πάσο

2$ πάσο 4^* πάσο
4XA πάσο 5$** πάσο

;
*σπλίντερ με φιτ κούπα
** δυο άσοι από πέντε χωρίς τη ντάμα ατού

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
6& 10 7 15%

6$ 8 5 55%

5ΧΑ 6 1 0%
7& 6 10%

7ΧΑ 5 5%

5# 5 10%

7# 5 5%

Από ό,τι θυμάμαι κάποτε είχα γρά-
ψει ότι στον διαγωνισμό αυτό παί-
ζουμε με έναν πολύ καλό συμπαί-
κτη, αλλά όχι τον σταθερό μας 
πάρτνερ. Ως εκ τούτου, παρότι αρ-
κετά σταθερά πρωταθλητικά ζευ-
γάρια παίζουν τώρα την αγορά 6& 
σαν ερώτηση 3ου γύρου κοντρόλ 
στο χρώμα, δε νομίζω ότι θα φο-
βόντουσαν κάτι τέτοιο παίζοντας 
με έναν «άγνωστο». Στη συγκεκρι-
μένη διανομή, το χέρι του συμπαί-
κτη ήταν: #AQ764, $K1073, ^3, 
&Q98. Όχι μόνο υπάρχει μεγάλο 
σλεμ στα σπαθιά αλλά και οι 6$, 
με 4-1 τα ατού, κινδυνεύουν. 

Κανναβός Τ.: 6&. 
Σίγουρα φαίνεται καλύτερο σλεμ, 
γιατί οι κούπες μπορεί να φύγουν 
στις πίκες. Ελπίζω να μην το θεω-
ρήσει ο συμπαίκτης προσπάθεια 
για μεγάλο στις κούπες.
Βρούστης Β.: 6&. 
Αν είναι φυσικό είναι μάλλον το 
καλό συμβόλαιο. Αν το πάρει για 
ερώτηση τρίτου γύρου κοντρόλ 
τότε μπορεί να πει 7& στον δρό-
μο για τις 7$, ένα συμβόλαιο το 
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οποίο θα παίζεται καλά. 
Δελημπαλταδάκης Ν.: 6&. 
Προτείνω εναλλακτικό συμβό-
λαιο.
Καραμανλής Μ.: 6&.
Εδώ τίθεται θέμα συστήματος. 
Ιδανικά θα θέλαμε να έχουμε τη 
συμφωνία ότι το 6& ζητάει προτί-
μηση από τον συμπαίκτη ως προς 
το σλέμ που θα ήθελε να παίξει. 
Υπάρχει όμως και η άλλη δημο-
φιλής εναλλακτική, ότι ζητάει 
τρίτου γύρου κοντρόλ και είναι 
προσπάθεια για μεγάλο σλεμ. 
Γενικότερα προτιμώ την πρώτη 
προσέγγιση, γιατί πιστεύω ότι εί-
ναι χρήσιμη περισσότερες φορές. 
Ρούσσος Π.: 6&.
Το 6& προτείνει να παιχτεί. Νο-
μίζω αν ο δικός μου είναι 5-4-1-3 
θα ‘ναι καλύτερα τα σπαθιά, αφού 
μπορεί οι κούπες νά ‘ναι 4-1 αλλά 
να διώχνω στις πίκες.
Αθανασιάδης Α.: 6&. Μετά το 
σπλίντερ η πιθανότερη κατανο-
μή του συντρόφου είναι 5-4-1-3. 
Εκτιμώ ότι το σλεμ στα σπαθιά 
είναι πιο σίγουρο, γιατί μειώνει 
τον κίνδυνο να δώσουμε δυο λεβέ 
στα ατού, αν αυτά είναι κούπες 
και είναι μοιρασμένες 4-1. Αν ο 
σύντροφος δεν έχει τη &Q, τότε 
οι πίκες του θα είναι εκμεταλλεύ-
σιμες για να διώξω τις χανόμενες 
κούπες μου.
Δοξιάδης Κ.: 6&. 
Το 4-4 το ξέρει και ο συμπαίκτης, 
αυτό που μου λείπει είναι κατά 
κύριο λόγο η &Q. Είναι θέμα συμ-
φωνίας ζευγαριών τι είναι το 6& 
και τι είναι το 5ΧΑ. Νομίζω ότι το 
6& ταιριάζει πιο πολύ στο σύστη-
μα του διαγωνισμού.

Πράγματι. Αν σήμαινε κάτι άλλο 
θα το ανέφερε το σύστημα ή εγώ. 
Πάντως ένας από τους λόγους που 
μπήκε το πρόβλημα είναι και ότι 
έχει θεωρητικό ενδιαφέρον. 

Οικονομόπουλος Γ.: 6$.
Μπορεί να μπαίνει μέσα το σλεμ 
στις κούπες, μπορεί να έχουμε 
και 7&, αλλά δεν μπορούμε να 
αγοράσουμε ούτε και τα 6& - που 
μπορεί να είναι καλύτερο συμβό-
λαιο- αφού με Q τρίφυλλη από 
τον συμπαίκτη μπορεί να έχουμε 
7$, αν το δει ως προσπάθεια για 

γκραν σλεμ.
Σαπουνάκης Α.: 6$. 
Αν και υπάρχει περίπτωση να 
βγαίνουν ακόμη και 7& και όχι 
6$, δεν μπορώ να το βρω αφού 
στο σύστημά μου η επιθυμητή 
εδώ αγορά 6& ζητάει δευτέρου 
γύρου κοντρόλ στα σπαθιά, με 
προοπτική να παίξουμε 7$. 
Μηλιτσόπουλος Γ.: 6$. 
Χωρίς τη ντάμα ατού δεν πάμε 
γκραν σλεμ. Άραγε πού είναι το 
πρόβλημα; 
Αγγελόπουλος Π.: 5ΧΑ.
Η αγορά μου έχει νόημα: διάλεξε 
σλεμ μεταξύ 6&, 6$, 6ΧΑ, αλλά 
ακόμα και στη στάθμη 7. Δεν εί-
μαι σίγουρος όμως αν γίνω   αντι-
ληπτός...

5ΧΑ μετά από 4ΧΑ; Εγώ είμαι 
σίγουρος ότι δεν θα γίνεις αντιλη-
πτός.

Αναγνώστες:
Νικολάου Α: 6&.
Δηλώνω το 5φυλλο καλό σπαθί, 
οπότε αν έχει 5-4-1-3 έχει την 
επιλογή να πασάρει ή να πάει 
στις 6$.
Δρίβας Ε.: 6&.
O απαντών εχει δείξει 5(6)-4- 
1(0)-3(2) και πόντους μανς. Με 
σίγουρα τουλάχιστον μία χανό-
μενη στις κούπες δείχνω 5-4 και 
επιλέγω το solid minor (μιας 
και παίζω ομάδες) ζητώντας να 
βρω είτε τη Q ατού είτε #AQxxx                                                                                                                                           
ώστε να ξεσκαρτάρω δυο χανόμε-
νες κούπα.
Γαβαλάκης Ν.: 6$. 
Έστω και χωρίς τη ντάμα ατού 
πρέπει να το προσπαθήσουμε, οι 
7$ σε ομάδες είναι πιο ριψοκίν-
δυνες, ενώ σε ζεύγη ίσως ήταν 
καλύτερη επιλογή.
Οικονομόπουλος Ι.: 6$.
Το χέρι του συμπαίκτη μοιάζει με 
ΑQxxx-KJxx-x-Qxx. Με αυτό το 
χέρι λοιπόν αν είναι 3-2 οι κού-
πες βγαίνουν πάντα, αν όμως 
είναι 4-1 - και εκτός εμπάς - τα 
6ΧΑ θα είχαν και την εναλλακτι-
κή να βγούμε από τις πίκες - αν                                                                                                                                               
είναι 3-3- αλλά αν δεν εί-
ναι 3-3 και παίξουμε 6ΧΑ 
και οι κούπες ήταν 3-2 με                                                                                                                                               
την ντάμα εκτός εμπάσας, τότε θα 
έβγαιναν πάντα οι 6$.... Νομίζω οι                                                                                                                                               

πιθανότητες κλίνουν στο ότι οι 6$ 
είναι καλύτερο συμβόλαιο από τα                                                                                                                                               
6ΧΑ!
Παϊσίδης Π.: 6$.
Μιας και το ξεκινήσαμε, ας το τε-
λειώσουμε. Το χέρι μας μετά από 
αυτή την ακολουθία φαίνεται να 
χάνει πιθανώς κάποιο ατού (αφού 
λείπει σίγουρα η Q και αν στέκει 
μαζί με J ή και 10 υπάρχει σοβα-
ρό πρόβλημα) και ίσως κάποιο 
σπαθί. Πίκα και καρό δε χάνει. 
Παρ’ όλ’ αυτά είναι κρίμα να μην                                                                                                                                              
δηλωθεί το σλεμ και να πασαρι-
στεί στις 5$. ….
Παπαπέτρος Γ.: 6$. 
Απορώ γιατί μπήκε το πρόβλημα. 
Επίσης απορώ αν κάποιος απα-
ντήσει κάτι άλλο εκτός από 6$.

Έκπληξη! Έκπληξη! Να σημειωθεί 
επίσης ότι στον αυστραλιανό δια-
γωνισμό μόνο το 10% των experts 
αγόρασαν 6$ στη διανομή αυτή. 

Καπόπουλος Β.: 7&. 
Μετρημένα κουκιά! Πιθανώς 
υπάρχουν και 7# και 7ΧΑ αλλά 
το 7& βγαίνει και χωρίς τον #J 
(που δεν είναι σίγουρος) στον 
συμπαίκτη.
Μπούρας Τ.: 7&.
Ο συμπαίκτης για να κάνει 
splinter πρέπει να έχει όλα τα 
κρίσιμα φύλλα που μας λείπουν: 
#AQJxx , $Κ και &Q. Στις πίκες 
διώχνουμε τις χανόμενες κούπες.
Ιγγλέσης Ν.: 7#. Ο σύντροφος 
έχει σόλο καρό, &Q, #ΑQJxx και 
$Κxxx.
 
Πρόβλημα 5

#92
$Κ7
^AΚJ942
&K76
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Ζεύγη – ΑΔ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
3# πάσο πάσο

;

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
4^ 10 8 25%

3ΧΑ 8 4 10%

κοντρ 7 1 20%
πάσο 6 45%
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3ΧΑ= Σύντροφε έχω ένα μακρύ 
καλό μινέρ, ελπίζω να έχεις κρά-
τημα στο χρώμα των αντιπάλων! 
Χώρια από το αστείο της υπόθεσης 
έχουμε τα εξής στοιχεία που συνη-
γορούν σε αυτή την εκκεντρική 
αγορά: 1. Οι αντίπαλοι είναι στην 
πρώτη εναντίον δεύτερης, σε αγώ-
να ζευγών, όπου τα μπαράζ δεν 
εμπνέουν πολύ εμπιστοσύνη. 2. 
Ο δεξιά αντίπαλος δε συνέχισε το 
μπαράζ, παρά τον συσχετισμό των 
μανς. 3. Το κυριότερο. Δεν έχουμε 
καλή εναλλακτική. Το φαινομενι-
κά προφανές 4^, που ήταν και η 
επιλογή της πλειοψηφίας, χώρια 
από το ότι εγκαταλείπει τα 3ΧΑ, 
μπορεί να αποδειχτεί αρκετά ζη-
μιογόνο. Διαγωνισμός Αυστραλί-
ας: Τα 2/3 των εξπέρ και το 1/5 
των αναγνωστών αγόρασαν 3ΧΑ. 
Οπωσδήποτε πάντως μεγάλη ση-
μασία έχει ποιοι είναι οι αντίπαλοι, 
όπως και το πώς πηγαίνουμε στο 
τουρνουά μέχρι τη στιγμή αυτή. 

Σαπουνάκης Α.: 4^. 
Το κοντρ με δίφυλλο κούπα απο-
κλείεται. Καλύτερα να αγοράσω 
3ΧΑ, αλλά πάλι ζητάω πολλά, 
ίσως στις ομάδες να άξιζε το ρί-
σκο. Θα προτιμήσω να αγοράσω 
με την αίθουσα. 
Καραμανλής Μ.: 4^. 
Το πάσο αποκλείεται, το 3ΧΑ 
είναι τζόγος και ενάντια στην 
αίθουσα, οπότε το 4^, κατά τη 
γνώμη μου, αποτελεί τη μόνη επι-
λογή, εκτός και αν θέλουμε να το 
παίξουμε όλα ή τίποτα. 
Κανναβός Τ.: 4^. 
Με το weak αριστερά μας δεν 
κινδυνεύουμε πολύ. Οκ.. μπορεί 
να έχουμε 3XA αλλά πώς να τα 
βρούμε; Αν πούμε κόντρ το πιθα-
νότερο είναι να ακούσουμε 4$..... 
μάλλον καταστροφή.
Δ. Διονυσόπουλος.: 4^. 
Ίσως το κοντρ να κερδίζει (αν μου 
τάξει κάποιος ότι θα ακούσω 3XA 
από απέναντι). Αν ακούσω όμως 
4$, θα αρχίσουν οι επιπλοκές.
Μηλιτσόπουλος Γ.: 4^.
Αφού ο δεξιά μας αντίπαλος δε 
μίλησε, σίγουρα θα βρούμε κάτι 
στον μορ. Το κοντρ δεν ενδείκνυ-
ται, γιατί μπορεί και να παίξετε 
στο 4-2 φιτ στις κούπες. 

Αγγελόπουλος Π.: 4^.
Θα ήθελα να αγοράσω κοντρ για 
να μην χαθούν τα 3ΧΑ, αλλά δυ-
στυχώς  υπόσχομαι και κούπες.
Δοξιάδης Κ.: 4^. 
Δε βλέπω εναλλακτική.
Αθανασιάδης Α.: 3XA.
Υπολογίζω ότι ο σύντροφος θα 
έχει το μερίδιό του και, μέσα σ’ 
αυτό, και ένα κράτημα στις πίκες.  
Εκτιμώ ότι ο κίνδυνος να βρεθού-
με πολύ ψηλά είναι μικρός, εφό-
σον δεν μίλησε σε άμεση θέση, 
ενώ με το κοντρ μπορεί να οδη-
γηθούμε σε συμβόλαιο που δεν 
βγαίνει.
Δελημπαλταδάκης Ν.: 3ΧΑ.
Το μηδέν έχει πολλά προσωπεία, 
αυτή τη σεζόν θα φορεθεί το λε-
βέντικο.
Βρούστης Β.: 3ΧΑ. 
Ζεύγη είναι. Όσα βγουν.
Καραμανλής Φ.: 3ΧΑ.
Παλικάρι!
Ρούσσος Π.: Κοντρ.
Και ο δικός μου πρέπει να το ξέ-
ρει ότι είμαι πιεσμένος, οπότε με 
4φυλλο κούπα και κράτημα πίκα 
πολλές φορές θα προτιμάει τα 
3ΧΑ.

Αναγνώστες:
Δρίβας Ε.: 4^. 
Εν γνώσει των συνεπειών του νό-
μου....
Παπαπέτρος Γ.: 4^.
Το καλό θα ήταν να έλεγα κοντρ 
στις 3#, αλλά εννοώντας “αυτά 
θα τα παίξουμε κοντρέ”!!
Καπόπουλος Β.: 3ΧΑ.’
Και ο Θεός βοηθός... (το ότι άνοι-
ξε μπαράζ σε πρώτη εναντίον 
δεύτερης δίνει καλές πιθανότητες 
να έχει κάποιο κράτημα ο συμπαί-
κτης). Και αφού είναι και ζεύγη...
Οικονομόπουλος Ι.: 3XA.
Έχουμε ένα κράτημα κούπα και 
ένα μακρύ μινέρ, το οποίο μπορεί 
να τρέχει μπορεί και όχι. Ας αφή-
σουμε και τους αντιπάλους να 
βρούνε καμιά αντάμ.
Νικολάου Α: Πάσο. 
Τα 4^ πάνε προς το δύο μέσα, 
ενώ οι 3# δε βγαίνουν εύκολα. 
Και να  βγουν όμως δίνω λιγότε-
ρα.
Μπούρας Τ.: Πάσο.
Δύσκολο χέρι. Το δίφυλ-
λο κούπα είναι μεγάλο πρό-

βλημα, καθώς μας αποτρέπει 
να κοντράρουμε ελπίζοντας 
να πασάρει ο συμπαίκτης.                                                                                                                     
Αγοράζοντας 4^ είμαστε ήδη 
πολύ ψηλά.
Παϊσίδης Π.: Πάσο. Οι αντίπα-
λοι δε δήλωσαν μανς. Είμαστε 
όλοι στη δεύτερη. Ο συμπαί-
κτης μας έχει ήδη πασάρει. Ούτε 
παρεμβλήθηκε, ούτε κόντρα-
ρε, πράγμα που σημαίνει πως 
δεν έχει κάποιο ιδιαίτερα δυ-
νατό χέρι ή, ακόμη και αν έχει                                                                                                                                             
κάποιους πόντους, αφού 
δεν κοντράρει δεν έχει 
κοντή πίκα. Με τις δύο                                                                                                                                              
άμεσα χανόμενες πίκες 
μας η σωστή δήλωση εί-
ναι πάσο. Οι αντίπαλοι θα                                                                                                                                               
πάρουν στη καλύτερη πε-
ρίπτωση 140 ή 170 πό-
ντους (αν βγάλουν τη μανς                                                                                                                                             
που δεν δήλωσαν) και 
στη χειρότερη θα μπού-
νε μέσα, ενώ εμείς έχουμε                                                                                                                                           
 πολλές πιθανότητες να κοντραρι-
στούμε από τον Νότο, με ολέθρια                                                                                                                                          
αποτελέσματα.
Ιγγλέσης Ν.: Πάσο. 
Θα αγωνιστούμε να το βάλουμε 
μέσα και να γράψει ο άξονάς μας.
Γαβαλάκης Ν.: Κοντρ. 
Με 14 πόντους και 6φ καρό.
Θεοδωρακόπουλος Ε.: Κοντρ. 
Υπάρχει ο φόβος για 4$ τις οποί-
ες θα διορθώσω, αλλά είναι πολύ 
ελκυστικό το 3ΧΑ και δε θέλω να 
το περάσω.

Πρόβλημα 6

#4
$1084
^A952
&A5432
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Ζεύγη – όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
πάσο

πάσο 1# πάσο 2#
;

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
πάσο 10 9 85%

κοντρ 8 3 10%

2ΧΑ 7 1 5%
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Άλλο ένα χέρι ζευγών όπου έχουμε 
το δίλημμα να παίξουμε «λεβέντι-
κα» ή συνετά. Το καλό είναι ότι 
αρχικά έχουμε περάσει πάσο, οπό-
τε δεν θα παρεξηγηθούμε (πολύ). 
Πάλι πολλά εξαρτώνται από την 
πορεία του αγώνα. Πάντως, εάν 
αποφάσιζα να αγοράσω θα προτι-
μούσα να πω κοντρ, αφενός 
γιατί ο σύντροφος μπορεί να μεί-
νει, οπότε με 2 σίγουρες λεβέ που 
έχω δεν θα φοβηθώ τίποτε, αφε-
τέρου γιατί στη δεύτερη και στο 
επίπεδο 2 σπάνια θα κάνει πα-
ρεμβολή ο συμπαίκτης με 5φυλλο 
κούπα. Αποτελέσματα εξπέρ Αυ-
στραλίας: 50% κοντρ, 45% πάσο, 
5% 2ΧΑ. 

Δελημπαλταδάκης Ν.: Πάσο. 
Καταλαβαίνω τι θέλει να μας πει 
ο ποιητής, να κάνουμε προ-ριόπε-
νινγκ, αλλά δεν είναι η περίπτωση 
νομίζω.
Καραμανλής Μ.: Πάσο.
Οι πιθανότητες να μας αφήσουν 
να παίξουμε είναι μικρές, ενώ, αν 
τύχει και μας αφήσουν, πιθανώς, 
δε θα είναι για καλό. Υπόδειξη 
αντάμ δεν έχουμε λόγο να κά-
νουμε και οι πληροφορίες που θα 
δώσουμε, αγοράζοντας, πιθανό-
τατα θα βοηθήσουν τον Βορρά 
αν εκτελεί πίκες. Γενικά δεν βλέ-
πω τον λόγο να πεταχτώ. 
Καραμανλής Φ.: Πάσο.
Εξαρτάται από τους αντιπάλους, 
αλλά τείνω προς το πάσο σε γενι-
κές γραμμές.
Κανναβός Τ.: Πάσο.
Δεν έχουμε καλά χρώματα, ούτε 
τέσσερις κούπες ούτε καλή δι-
χρωμία. Δύο άσους έχουμε, 
δηλαδή άμυνα, γιατί να ρισκά-
ρουμε; Εξάλλου μπορεί να κάνει 
reopening ο συμπαίκτης. 
Οικονομόπουλος Γ.: Πάσο.
Η αγορά δεν τελειώνει σε μένα.
Μηλιτσόπουλος Γ.:  Πάσο. 
Αφού είμαι σε θέση σάντουιτς 
δεν υπάρχει λόγος να βιάζομαι να 
μπω στην αγορά. Έχω και συμπαί-
κτη. Αλλά, ακόμα και αν καίγομαι 
να αγοράσω, θα έπρεπε τουλάχι-
στον να έχω 4φ κούπα.
Αθανασιάδης Α.: Πάσο. 
Δε βρίσκω τον λόγο να μιλήσω, 
πριν ο Βορράς ξεκαθαρίσει το 
χέρι του.

Δ. Διονυσόπουλος.: Πάσο.
Το χέρι του Βορρά δεν είναι ακό-
μα λιμιταρισμένο και η ποιότητα 
των χρωμάτων μου πολύ κακή. 
Οποιαδήποτε άλλη αγορά θεωρώ 
ότι είναι ασέβεια στον συμπαίκτη.

Συμφωνώ απόλυτα με την πρώτη 
πρόταση, που είναι ο κυριότερος 
λόγος να μην αγοράσουμε, όχι 
όμως με τη δεύτερη.

Βρούστης Β.: Πάσο. 
Μάλλον κάτι λάθος είναι σε αυτό 
το πρόβλημα. Δε μου περνάει από 
το μυαλό να αγοράσω κάτι.

Όμως αν είχες 4η κούπα ή 5ο καρό 
δε θα υπήρχε πρόβλημα.

Ρούσσος Π.: Κοντρ.
Το κοντρ δεν υπόσχεται κούπες 
απαραίτητα, οπότε ο δικός μου με 
τέσσερις κούπες και τέσσερα σε 
μινέρ δεν θα αγοράζει 3$, αλλά 
θα λέει 2ΧΑ = δύο θέσεις για να 
παίξουμε.
Αγγελόπουλος Π.: Κοντρ.
Στα ζεύγη δεν υπάρχει πάσο. 
Καμιά φορά μπορεί να κοστίσει, 
αλλά πόσο συχνά θα κερδίζω παί-
ζοντας 2#;
Δοξιάδης Κ.: Κοντρ.
Ζεύγη είναι, ας αγοράσω.
Σαπουνάκης Α.: 2ΧΑ. 
Στα ζεύγη δε μας παίζουν χαμηλά, 
όταν έχουν φιτ. Προτιμάται από 
το κόντρ, διότι έχουμε αδύνατες 
κούπες.

Αναγνώστες:
Οικονομόπουλος Ι.: Πάσο.
Γιατί τα ζεύγη να μην μ’ αρέσουν 
σαν παιχνίδι άραγε;  Σε ομάδες 
έχουμε ένα εύκολο, καθαρό, πάσο. 
Ο συμπαίκτης αν έχει κάποιους 
πόντους θα έχει και 3 -4 πίκες, 
γιατί δεν είπε κοντρ σε πρώτη 
φάση. Ας αφήσω τον συμπαίκτη 
μου ν’ αποφασίσει τι είναι καλύ-
τερο για μας, μιας και φαντάζεται 
το χέρι μου κιόλας.
Νικολάου Α: Πάσο.
Δεν έχω να αγοράσω dbl, έστω κι 
αν έχω κατανομή.
Μπούρας Τ.: Πάσο.
Δύο αγορές υπάρχουν: το κοντρ 
και το πάσο. Πάω με τα κάτω.
Θεοδωρακόπουλος Ε.: Πάσο. 

Ακόμα δεν ξέρω για το άνοιγμα 
του Βορρά και αν είναι αδύναμος 
θα κάνει reopening ο συμπαίκτης.
Δρίβας Ε.: Πάσο.
Πολύ αδύναμο (HCP και shape) 
χέρι για balancing, ενώ ο σύντρο-
φος έχει (πιθανότατα) 3-4 πίκες.
Γαβαλάκης Ν.: Πάσο.
Να μην ανεβάσουμε την αγορά 
τους.
Παϊσίδης Π.: Πάσο.
Είμαστε στη δεύτερη και τα πράγ-
ματα είναι επικίνδυνα με δύο 
μόνο λεβέ στα χέρια μας …
Καπόπουλος Β.: Πάσο. 
Αν ήμουν στην πρώτη θα έλεγα 
2ΧΑ, τώρα θα πω πάσο.
Παπαπέτρος Γ.: Κοντρ.
Ζεύγη δεν είπαμε; Δύσκολο να 
πάει πάσο ο...Παπαπίτ με δυο 
άσους και 5-4-3-1.

Τώρα σε αναγνωρίζω.

Ιγγλέσης Ν.: 2ΧΑ.
Τα χαμηλά. Στα ζεύγη πρέπει να 
είσαι πιο επιθετικός. Εναλλακτική 
το πάσο.

 Πρόβλημα 7

#Q5
$AQJ94
^-
&KQJ1063

Δ 
Β

  
Ν

 Α

Ομάδες – ΑΔ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
2#* 3^

;
*Weak-two

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
4& 10 6 0%

4# 8 2 40%

3$ 8 2 10%

6& 8 2 0%

 5 ^ 8 1 0%

 4^ 8 30%

5& 8 5%

6# 6 5%

κοντρ 5%

3ΧΑ 5%

Οποιοδήποτε νέο χρώμα πούμε 
τώρα είναι φόρσινγκ, οπότε νομίζω 
ότι δεν υπάρχει λόγος να βιαστού-
με αφού και σλεμ μπορεί να έχουμε 
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και οι πίκες μπορεί να μην είναι το 
καλύτερο χρώμα για να παίξουμε. 
Για τρίτη φορά σε αυτό το σετ η 
αγορά 4& κέρδισε το τοπ. Πάντα 
χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα, 
το χέρι του συμπαίκτη στη συγκε-
κριμένη διανομή ήταν: #AKJ832, 
$107, ^2, &9754.
6& ήταν τραβηχτά οι 6# έμπαιναν 
μέσα μόνο με αντάμ κούπα (πολύ 
δύσκολη. Ο Νότος είχε τον &Α 
ξερό στην αντάμ).

Καραμανλής Φ.: 4&.
Σε πρώτη φάση και βλέπουμε. Θα 
πάνε 5^ σχεδόν σίγουρα οι αντί-
παλοι αργά ή γρήγορα, οπότε το 
4# θα μας οδηγήσει σε πολύ δύ-
σκολη θέση στον επόμενο γύρο.
Αθανασιάδης Α.: 4&. 
Αν ο σύντροφος έχει καλές πίκες, 
ένα συμβόλαιο στα χρώματά μου 
πιθανότατα παίζεται καλύτερα, 
από ό,τι σε πίκες. Η αγορά είναι 
φόρσινγκ και περιμένω τις εξελί-
ξεις. 
Μηλιτσόπουλος Γ.: 4&.
Αγορά φόρσινγκ. Αν ο συμπαί-
κτης έχει τον &Α θα βοηθήσει, 
ενώ αν έχει τον $Κ θα πει 4$. 
Αλλιώς θα επαναλάβει τις πίκες 
του.  
Αγγελόπουλος Π.: 4&.
Και στην πρώτη ευκαιρία 5 καρά 
ή πίκες. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος 
είναι η αντάμ κούπα.
Δ. Διονυσόπουλος.: 4&.
Με #ΑΚ στον σύντροφο, το σλεμ 
είναι πολύ καλό. (Αν λείπει ο $Κ 
οι πιθανότητες – λόγω παρεμ-
βολής – είναι να βρίσκεται στον 
Νότο). 4& και βλέπουμε…
Καραμανλής Μ.: 4&. Τα σπαθιά 
πιθανότατα παίζουν καλύτερα 
από τις πίκες. Στις κούπες είναι 
ορατός ο κίνδυνος να χάσουμε 
το κοντρόλ. Δείχνουμε τα σπαθιά 
μας λοιπόν, δίνοντας φόρσινγκ 
τέμπο και βλέπουμε. Αν μας δο-
θεί η ευκαιρία θα δείξουμε και το 
φιτ στο τέταρτο επίπεδο, αλλά 
το πέμπτο μάλλον ανήκει στους 
αντιπάλους εις... διπλούν. 
Βρούστης Β.: 6&.
Πρέπει να πάρω την αντάμ εγώ 
και δύσκολο να βρω ακριβώς τι 
έχει. Τα 6& αν έχει δίφυλλο και 
ΑΚ 6φυλλο πίκα θα είναι μάλλον 
τραβηχτά.

Δελημπαλταδάκης Ν.: 6&.
Αν ο συμπαίκτης έχει ένα αναμε-
νόμενο weak 2 δεύτερης εναντίον 
πρώτης θα παλευτεί με καλές πι-
θανότητες.
Σαπουνάκης Α.: 5^. 
Exclusive. Αν ο σύντροφος έχει 
δύο άσους θα πάω 6&, διαφορε-
τικά 5#.
Κανναβός Τ.: 3$. 
Είναι φόρσιγκ. Μετά βλέπουμε.
Δοξιάδης Κ.: 4#.
Η πιο πρακτική αγορά.
Οικονομόπουλος Γ.: 3$.
Και στο 4^ του συμπαίκτη 5&.
Ρούσσος Π.: 4#. 
Με σκοπό να τις βγάλω. Μακάρι 
όμως να πάνε 5^!

Αναγνώστες:
Δρίβας Ε.: 4^.
Κυρίως για να ξέρει το control 
στα καρά στην (πολύ πιθανή) 
αγορά 5^ από τον Β.
Θεοδωρακόπουλος Ε.: 6#.
1η θέση και 2η μανς ο συμπαίκτης 
οφείλει να έχει τα δύο από τα τρία 
φύλλα που μου λείπουν.
Γαβαλάκης Ν.: 4#.
Με 14 πόντους και δύο ονέρ κλέ-
βουμε την αγορά από τα καρά.
Παϊσίδης Π.: 4#. 
Παίζουμε ομάδες, είμαστε στη 
δεύτερη και η μανς πρέπει να δη-
λωθεί. Ίσως και το κιούμπιντ στο 
καρό (4^) να ήταν forcing για 
4#, αλλά θα υποσχόταν μάλλον 
περισσότερα ατού ή και περισ-
σότερους πόντους. Το 4# φαί-
νεται σωστότερο. Με αντάμ από 
τον Νότο καρό, κόβουμε με το                                                                                                                                               
μικρό ατού, παίζουμε &Κ και η 
αγορά είναι με μεγάλη πιθανότη-
τα βγαλμένη. Αν δηλώσουμε 4^, 
πιθανότατα ο Νότος να κάνει 
αντάμ ατού (πίκα) και όχι καρό.
Παπαπέτρος Γ.: 4#.
Και αν κουνηθούν οι αντίπαλοι τη 
σβούρηξα! 
Καπόπουλος Β.: 4#.
Με #ΑΚ πίκα στον συμπαίκτη 
και τον $Κ στην εμπάς (το πιο  
πιθανό), λογικά θα βγουν.
Ιγγλέσης Ν.: 4#.
Ομάδες γαρ.
Μπούρας Τ.: 5&.
Αρχικά η αγορά 4# φαίνεται 
προφανής. Τι θα γίνει όμως αν 
αρχίσουν οι κοφτές στα καρά; 

Το συμβόλαιο κινδυνεύει. Ένας 
άλλος λόγος να  αγοράσουμε 
τα σπαθιά μας είναι και η υπό-
δειξη αντάμ, στην περίπτωση                                                                                                                                        
που οι αντίπαλοι θυσια-
στούν στα 5^ (τα οποία 
βεβαίως θα τα παίξουν και                                                                                                                                              
κοντρέ).                                   

Πρόβλημα 8

#43
$J742
^K865
&K86

Δ 
Β

  
Ν

 Α

Ομάδες – όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
πάσο πάσο 1XA 4#

‘Ολοι πάσο
          ;
Τι αντάμ κάνετε με το παραπάνω χέρι;

Αγορά Βαθμοί Ψήφοι Αναγν.%
#χ 10 6 15%

^χ 9 5 35%

&χ 8 2 20%
$ χ 8 30%

Έχουμε πολύ φύλλο, αλλά πρέπει 
να σεβαστούμε τον αντίπαλο που 
είναι στη δεύτερη, άλλωστε γι΄ 
αυτό δεν κοντράραμε. Πιθανότα-
τα ο αντίπαλος έχει κάποιο 7-4 
ενώ στον μορ δεν πρέπει να υπάρ-
χει κατέβασμα. Με οποιαδήποτε 
αντάμ σε άλλο χρώμα κινδυνεύ-
ουμε να πέσουμε στο πλευρικό του 
εκτελεστή, ενώ και το ατού δεν 
είναι καθόλου ακίνδυνο. Πιστεύω, 
το πιο δύσκολο πρόβλημα του σετ.
 
Δελημπαλταδάκης Ν.: #χ.
Παθητική αντάμ και ταυτόχρονα 
ένα ελαφρό suit preference για 
όσους το παίζουνε έτσι.
Αγγελόπουλος Π.: #χ.
Με τόσους πόντους που έχει ο 
άξονάς μου δύσκολα θα βγαίνουν 
οι 4# αν δεν υπάρξει κάποια τσά-
κα στο μορ.
Δ. Διονυσόπουλος.: #4.
Έχουμε την υπεροπλία των πό-
ντων, βγαίνω την παθητικότερη 
δυνατή αντάμ (εναλλακτική η 
κούπα) για να μην πουλήσω τί-
ποτα.
Καραμανλής Μ.: ^5.
Ο μόρ δε θα προσφέρει τσάκες, 
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καθώς θα έχει το πολύ δύο πίκες. 
Θέλουμε από την μία η αντάμ μας 
να μην πουλήσει μπάζα και από 
την άλλη να ξεκαθαρίσουμε τα 
πράγματα ως προς την κατανο-
μή, ώστε να μη γίνει κανένα ατύ-
χημα αν μας τραβήξει 8-9 μπάζες 
ο εκτελεστής. Το λιμό καρό είναι 
αρκετά πιθανό να τα πετυχαίνει 
και τα δύο.
Αθανασιάδης Α.: ^5. 
Κατά πάσα πιθανότητα ο μορ δεν 
θα έχει τίποτα, άρα θα πρέπει να 
διαλέξω μίαν έξοδο που δε διευ-
κολύνει τον εκτελεστή. Εκτιμώ 
ότι στο καρό έχω καλύτερες πι-
θανότητες, γιατί έχω περισσότε-
ρα φύλλα και μεγαλύτερο ονέρ. 
Θα έλεγα ακόμη ότι ίσως ένα κο-
ντρ (αν θεωρείται τιμωρίας) στις 
4# θα διευκόλυνε τον σύντροφο 
στο να υπολογίζει κάποια ονέρ 
στο χέρι μου. 

Αναγνώστες:
Νικολάου Α: #4.
Μάλλον παθητικά, ατού εδώ.
Δρίβας Ε.: Ατού (#4.)
Δύσκολα να «πουλήσω» λεβέ με 

αντάμ ατού, ενώ οποιαδήποτε 
άλλη έξοδος είναι τυφλή.
Μπούρας Τ.: ^5.
Η αντάμ ατού πρέπει να αποκλει-
στεί γιατί μπορεί να δώσει στον 
εκτελεστή την ευκαιρία να εμπα-
σάρει πιθανό ονέρ του συμπαίκτη. 
Δεν είναι σίγουρο ότι έχει κατέβα-
σμα στον μόρτο.
Θεοδωρακόπουλος Ε.: ^5.
Πιθανότατα να μην μπορεί να 
κατέβει για εμπάς στην πίκα, και 
απέναντι σε μπαράζ διαλέγω επι-
θετική αντάμ.
Γαβαλάκης Ν.: ^5. 
Με ρήγα στο καρό πιθανότατα 
ο σύντροφος μας έχει ^Α, ενώ ο 
εκτελεστής πιθανά να έχει έναν 
ρήγα ή άσο,  πιθανότατα τον $Κ, 
οπότε δεν προτιμάμε την κούπα.
Παπαπέτρος Γ.: ^5. Με την αί-
θουσα. Κοντρ γιατί δεν έριξα; 
Μάλλον θα κερδίζαμε αρκετά ως 
τότε και δεν ήθελα να ρισκάρω...

Ίσως. Υπάρχει όμως και ένα γνω-
μικό που λέει «όταν δεν έχεις καλή 
αντάμ μη κοντράρεις». 

Παϊσίδης Π.: $2.
Αντάμ στο ατού, ενώ μπορεί να 
φαίνεται αρχικά σωστή καθώς 
ο συμπαίκτης μας έχει σίγουρα 
εξωτερικές αξίες, είναι επικίνδυ-
νη, γιατί δίνουμε στον εκτελεστή 
την εμπάς στο πιάτο…
Ιγγλέσης Ν.: $7. Δεν έχω ενδι-
αφέρον για κούπα και βάζω τον 
Βορρά στη μέση.

Οι αναγνώστες που συγκέ-
ντρωσαν 60 και πάνω βαθμούς:
 1) Η. Πλακίδα 74. 2) Δ. Θεο-
δώρου 71. 3/4/5) Π. Παϊσίδης, 
Ι. Οικονομόπουλος, Α. Τσά-
βαλος 69. 6) Ε. Δρίβας 68. 7) 
Χ. Παπαματθαίου 66. 8/9) Τ. 
Μπούρας, Γ. Παπαπέτρος 64. 
10/11) Γ. Αβραμίδης, Ι. Λάφης 
63. 12) Α. Νικολάου 62 13) Β. 
Καπόπουλος 60. 

Οι τρεις πρώτοι αθροιστικά 
του διαγωνισμού αυτού και 
των δυο επόμενων, 70 και 71, 
θα έχουν δωρεάν το αγωνιστικό 
τους δελτίο.

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1XA

πάσο 3$ πάσο 3XA

όλοι πάσο

Αντάμ &Q

Πόσες λεβέ έχετε;
Εκτός από τις έξι άμεσες λεβέ μπορείτε να 
προάγετε και τρεις λεβέ στα καρό.

Πόσες φορές πρέπει να χάσετε το χέρι 
ώστε να σιγουρέψετε τις λεβέ σας;
Οι αντίπαλοι θα πάρουν χέρι δυο φορές, με 
τον ^A και ^Κ.
Τι μπορεί να πάει στραβά;
Εάν ένας αντίπαλος (πιθανά η Δύση) έχει 
πέντε σπαθιά καθώς και ^Α και^Κ τότε 
δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα: πάντα το 
συμβόλαιο θα μπαίνει μέσα. Θα κερδίσετε 
με τον &Α και θα παίξετε ένα καρό, αλλά θα 
κερδίσει με τον ^Κ και θα επιστρέψει σπαθί. 
Όταν θα πιάσει με τον ^Α τότε θα εισπράξει 
και τα άλλα τρία καλά σπαθιά. Εάν η Ανατολή 
έχει και τον ^Α και τον ^Κ τότε δεν υπάρχει 
κανένα απολύτως πρόβλημα, αφού όταν θα 
παίξετε καρό θα το κερδίσει η Ανατολή με 
τον ^Α και θα γυρίσει σπαθί το οποίο θα 
κερδίσετε. Όταν όμως η Ανατολή ξαναπιάσει 
με τον ^Κ δε θα έχει άλλο σπαθί να γυρίσει 
(εκτός εάν τα σπαθιά είναι μοιρασμένα 4-3 
στους αντιπάλους, οπότε πάντα θα χάνετε 
δυο καρά και δυο σπαθιά) .
Πιο συχνά ο ^Α και ο ^Κ θα είναι σπαστά 
στους αντιπάλους. Σε αυτήν την περίπτωση 
εάν παίξετε καρό θα κερδίσει η Ανατολή και 
θα ξαναπαίξει σπαθί, αφήνοντας τον ^Κ ως 
πιάσιμο για την Δύση.

Υπάρχει λύση;
Η λύση είναι να μην κερδίσετε το πρώτο 
σπαθί, αλλά το δεύτερο. Έτσι η Ανατολή 
όταν θα κερδίσει με τον ^Α δε θα έχει άλλο 
σπαθί να γυρίσει, ώστε να αναπτυχθεί το 
χρώμα. 
ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ:
Λεβέ 1η: Παίξτε μικρό σπαθί και από τα  
δύο χέρια
Λεβέ 2η: Η Δύση θα συνεχίσει το χρώμα, το    
οποίο θα κερδίστε με τον &Κ
Λεβέ 3η: Παίξτε το ^9. Η Δύση θα κερδίσει  
με τον ^Κ ώστε να παίξει σπαθί.
Λεβέ 4η : Κερδίζετε με τον &Α.
Λεβέ 5η : Παίξτε την ^Q. Η Ανατολή θα  
 κερδίσει με τον ̂ Α, αλλά μην έχοντας τρίτο 
σπαθί να παίξει θα γυρίσει το #10.
Λεβέ 6η –13η : Κερδίστε την πίκα με τον#K 
του χεριού σας, εισπράξτε τα τρία καλά 
καρά, στη συνέχεια τις άλλες δύο καλές πί-
κες και τον #Α για τις 9 λεβέ.

Εάν είναι να χάσετε το χέρι σας δύο 
φορές πριν κάνετε καλές τις δικές σας 
λεβέ, είναι πιο σωστό να αφήνετε έξω 
την αντάμ ακόμη και με διπλό κράτη-
μα.

# Q53
$ A10542
^ 94
& K62

# 642
$ Q9
^ K65
& QJ984

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# 10987
$ K876
^ A72
& 107

# AKJ
$ J3
^ QJ1083
& A53

Λύσεις προβλήματος από τη σελίδα  11Για νέους παίκτες
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Οι απαντήσεις σας στον διαγωνισμό μπο-
ρούν 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 γράφε-
τε απευθείας και τα σχόλιά σας. 

Υπάρχει σύνδεση (link) και στο site του 
ΟΠΑΦ (www.opaf.org).
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Πρόβλημα 1
Ομάδες – όλοι στην πρώτη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
πάσο

πάσο 1# κοντρ πάσο

 3$ 3#  4$ 4#
;

#10873
$ K8654
^ K732
& -

Δ 
Β

  
Ν

 Α

Πρόβλημα 2
Ομάδες – όλοι στην πρώτη

#J98
$A98654
^AQ
&AJ

Δ 
Β

  
Ν

 Α

Πρόβλημα 3
Ζεύγη – ΒΝ στη δεύτερη

#QJ32
$AK10 
^6
& AKJ97

Δ 
Β

  
Ν

 Α

Πρόβλημα 4
Ομάδες – ΑΔ στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1& 2$ 2# 4$

;

#AKJ10
$AJ
^32
&A10754

Δ 
Β

  
Ν

 Α

Πρόβλημα 5
Ομάδες – όλοι στην πρώτη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1^ 3&*

πάσο πάσο κοντρ πάσο
;

3&* = Αγορά Φραγμού

# Α2
$ 7643
^1043
& Q652

Δ 
Β

  
Ν

 Α

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
πάσο πάσο

1$ πάσο     2$ πάσο

;

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
 1& 1# κοντρ πάσο

;

Πρόβλημα 6
Ζεύγη – όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1# πάσο 2$ πάσο

   2#* πάσο 3^ πάσο
3$ πάσο 4^ πάσο

;
 2#*=φυσικό, φόρσινγκ για έναν γύρο

# AQ7543
$ Κ4
^ 95
& A76

Δ 
Β

  
Ν

 Α

Πρόβλημα 7
Ομάδες – όλοι στη δεύτερη

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1ΧΑ 2$ πάσο πάσο

;

#ΑQ3
$75
^KJ864
&KQ3

Δ 
Β

  
Ν

 Α

Πρόβλημα 8
Ομάδες – όλοι στη δεύτερη

#Q73
$K642
^102
&QJ86

Δ 
Β

  
Ν

 Α

Τι αντάμ κάνετε με το παραπάνω χέρι;

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1^

πάσο 1# πάσο 3ΧΑ*
         

‘Ολοι πάσο
3ΧΑ*= μακριά καρά, ισχυρό χέρι

Πάνελ 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Αγγελόπουλος Π 4& 3# 4^ 5ΧΑ 4^ κοντρ 4& #χ

2 Αθανασιάδης Α 4& 4& 4^ 6& 3ΧΑ πάσο 4& ^ 5

3 Βρούστης Β. 3ΧΑ 3# 5$ 6& 3ΧΑ πάσο 6& #χ

4 Δελημπαλταδάκης Ν 3ΧΑ 3# 5$ 6& 3ΧΑ πάσο 6& #χ

5 Διονυσόπουλος Δ 4& 3^ 4$ 6$ 4^ πάσο 4& #χ

6 Δοξιάδης Κ 3# 4& 4$ 6& 4^ κοντρ 4# ^ 5

7 Καραμανλής Μ 4& 3# 5$ 6& 4^ πάσο 4& ^ 5

8 Καραμανλής Φ 4& 3^ 4^ 6$ 3ΧΑ πάσο 4& &6

9 Κανναβός Π 4& 4& 5$ 6& 4^ πάσο 3$ #χ

10 Μηλιτσόπουλος Ι 4& 4& 4^ 6$ 4^ πάσο 4& ^ 5

11 Οικονομόπουλος Γ 4& 5& 5$ 6$ 4^ πάσο 3$ &6

12 Ρούσσος Π 3ΧΑ 3# 5ΧΑ 6& κοντρ κοντρ 4# #χ

13 Σαπουνάκης Α 4& 4& 4$ 6$ 4^ 2ΧΑ  5 ^ ^ 5
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Από την Τασία Mπαμπούλα

Με την αγορά 2$ η Ανατολή πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν από τους μαύρους Ρη-
γάδες. Αν είναι ο #Κ, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν είναι ο &Κ και όχι ο #Κ είναι ζωτικής 
σημασίας να αξιοποιηθούν τα σπαθιά πριν τις πίκες. 
Κερδίστε τον  $J, εισπράξτε τον ^Α και παίξτε μικρό καρό προς το ^10 του μορ. 
Μετά σειρά έχει μικρό σπαθί από τον μορ. Αν η Ανατολή έχει τον Ρήγα και αφήσει έξω 
δε θα χάσετε κανένα σπαθί. Εάν η Ανατολή παίξει τον &Κ και γυρίσει πίκα, μην κάνετε 
την  εμπάς, πάρτε με τον #Α, παίξτε τη &Q. Μετά κόψτε την χανόμενη κούπα και δι-
ώξτε τρεις πίκες στα καλά σπαθιά του μορ. Αν η κατανομή των σπαθιών δεν είναι πολύ 
άσχημη, δεν χρειάζεται καθόλου  η εμπάς της πίκας.  Ακόμη και αν η &Q χάσει από τη 
Δύση, έχετε τη δυνατότητα να δοκιμάσετε αν τα σπαθιά είναι 3-3, πριν καταφύγετε στην 
εμπάς της πίκας.
Σημειώστε ότι αν επιχειρήσετε πρώτα την εμπάς της πίκας και δεν πετύχει, είναι σίγου-
ρο πως θα χάσετε και μια από σπαθί, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι αγορές.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο (***) Ομάδες. Όλοι στη δεύτερη
Μοίρασε ο Νότος         Αντάμ: $8

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2ο (***)

Εκτός και αν αντιμετωπίζετε πολύ αδύναμους αντίπαλους, κάντε με πεποίθηση την 
εμπάς της Ντάμας στα ατού και μάλιστα δεν χρειάζεται να τραβήξετε καν πρώτα τον 
Άσο από το χέρι σας.  Το γεγονός ότι η Ανατολή δεν γύρισε άλλη κούπα όταν πήρε τον 
^Α, για να προμοτάρει τυχόν ονέρ στα ατού του συμπαίκτη της,  δείχνει ότι έχει τη 
#Q και μάλιστα τουλάχιστον τρίφυλλη.  Δεδομένης της αγοράς, μετά τις πρώτες λεβέ 
η τοποθέτηση όλων των μεγάλων φύλλων είναι γνωστή.

Ομάδες. ΒΝ στη 2η
Μοίρασε ο Νότος Αντάμ: $2

#Q109
$ 10
^ K1093
& AJ642

# K64
$ 9862
^ 62
& 10873 

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# 852
$ KQJ743
^ 84
& K9

# AJ73
$ A5
^ AQJ75
& Q5

Εξασκηθείτε στην εκτέλεση

# J10
$ Q3
^ KQJ108
& K653

# 32
$ 2
^ 9765
& Q98742

Δ 
Β

  
Ν

 Α
# Q76
$ Α1087654
^ A4
& J

# AK9854
$ KJ9
^ 32
& A10

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.  Το ρίχνεις και.. περιμένεις
2. Στα νιάτα της λεγόταν ΕΙΡ - Είναι...στη μόδα - Τα πήρε άνεμος του σι-

νεμά!
3. Ντύνουν γενειοφόρο - Μας έμεινε έτσι να λέμε το ποτήρι, από την τούρ-

κικη γαβάθα
4. Ρίμα χωρίς αρχή και τέλος - Ελαφρύ το μπλε του - Μικρό, αρχαίο κι 

επιτακτικό
5. Στους αγώνες σιωπηλοί δε μας βγαίνει ούτε αυτό... - Μακάρι, για σταυ-

ροκοπήματα
6. Του απευθύνθηκε ο Χριστός από τον Σταυρό - Ηρωίδα του Ίψεν
7. Εδώ...του πήρε μισή μέρα - Φύσαγε τον καιρό του Σωκράτη - Τα αρχικά 

της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας
8. Το έχουν κοινό ο Ευγένιος ο συγγραφέας, ο Ράιαν ο ηθοποιός και ο Σα-

κήλ ο μπασκετμπολίστας - Σύλλογος πετρελαιάδων
9. Θεά «φτιαγμένη» από δυο αρχαίες κλωστές! - Κερδίζει τον Ρήγα
10. Ταμείο που μας παιδεύει - Άκρο χωρίς άκρο - Όπως το μπ και το γκ, έτσι 

κι αυτό δε χωρίζεται στον συλλαβισμό
ΚΑΘΕΤΑ
1. Αυτό κι αν είναι πρώτο και ξακουστό
2. Λέγαν τον μουσικό Χατσατουριάν - Μήπως τον ξέρετε ως Βλαντίμιρ 

Ίλιτς Ουλιάνοβ;
3. Οι σιδηρόδρομοι στην Ελλάδα έχουν Ρυθμιστική Αρχή - Μισό κιλό - Παί-

ζει με τη Δύση (αγγλ.)
4. Αυτή η Ασία είναι....ατελείωτη - Με το «τρις» κλαίει και οδύρεται
5. Επαναλαμβάνεται στο γιο γιο - Προδίδουν όποιον πέρασε - Δικά σου 
6. Πάει με το «γειά», το είδαμε και σε ταινία! - Έτσι θα λέγαν στο μπριτζ το 

χρυσό ταμπλώ οι Ιταλοί
7. Η ηρωίδα των παιχνιδιών Κροφτ, αναγραμματίστηκε - Λείπει από το 

τριήμερο «.....-Σαβ-Κυρ»
8. Έτσι όπως γράφεται ...πατέρα δεν έχει - Κι αυτές μαζί με τις ανόητες 

κουκουνάρες 
9. Μούγκα στη στρούγκα! - Θέλει το γράμμα του για ν’ ακονίσει
10. Διπλό γιορτάζει την πρώτη Κυριακή του Μάη - Κάνει ρίμα στο «πλάνο 

κάνε, αν δε θέλεις οι αντίπαλοι να μας....» (αντιστρ) - Το έξι της γραμ-
ματικής

Λύσεις των προβλημάτων (από τη σελίδα 13)

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

10 Ι ■ Κ Κ ■ Α Ν Ε Μ Η

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1^

πάσο 2^* 2$ 2#

πάσο 4$* πάσο 4ΧΑ

πάσο 5$* πάσο 5ΧΑ

πάσο 6&* πάσο 6^

όλοι πάσο

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος

1#

πάσο 2^ 2$ 3#

πάσο 4# όλοι πάσο
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θερινό Πρόγραμμα Σωματείων 2015Αττική
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΑΟΜ Ζεύγη Όπεν με Χάντικαπ (ταυτ.)

Ζεύγη 1-9 20:00
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20:15

ΑΟΜΨ
Ομάδες 1-6 (αθρ.24), Ζεύγη 1-9 19:30
Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20:30

AOT Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20:15
ΔΙΟΝΥΣΟΣ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20:00

ΘΡΑΚΟΜ
Ζεύγη Όπεν  με Χάντικαπ 11:00
Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 18:30

ΙΚΑΡΟΣ Ζεύγη 1-6, Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20:15
ΜΠΟΚΑ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19:45
ΟΑΑ Ζεύγη 1-6 19:30

ΟΑΜΛΕ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20:30
Ζεύγη 1-9, Ζεύγη 1-6 20:30

ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20:30
ΟΠΑΦ - 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ -
ΟΑΜΚΗ

Ζεύγη Όπεν, Ζεύγη 1-9 20:30

ΟΠΑΧ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19:30
ΤΡΙΤΗ
ΑΑΑ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20:30

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

20:30

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

ΑΟΜΨ Ζεύγη Μαθητών - Ζεύγη 1-6 19:15
Ομάδες 1-9 20:00
Ομάδες Όπεν 20:30

AOT
Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20:15
Ζεύγη 1-6, Μαθητές 20:15

ΑΣΝΒ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19:30

ΔΙΟΝΥΣΟΣ
Ζεύγη Όπεν με Χάντικαπ 10:45
Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 20:00

ΙΚΑΡΟΣ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.), Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20:15
ΙΟΠΟΡ Ζεύγη Όπεν 19:30
ΜΠΟΚΑ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 19:45

ΟΑΜΛΕ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20:30
Ζεύγη 1-9, Ζεύγη 1-6 20:30

ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) 19:30
ΟΠΑΦ - 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ -
ΟΑΜΚΗ

Ζεύγη Όπεν, Ζεύγη 1-9 20:30

ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΑΑ Ζεύγη Όπεν 19:30
ΑΟΜ Ζεύγη Όπεν με Χάντικαπ 

Ζεύγη 1-6
20:00

ΑΟΜΒ Ζεύγη 1-6, Ομάδες Όπεν 20:15
ΑΟΜΨ Ζεύγη 1-9 19:30

Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20:30

ΑΟΤ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.)
Ζεύγη 1-6, Μαθητές

20:15

ΔΙΟΝΥΣΟΣ
Ζεύγη 1-9 mini 11:00
Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20:00

ΕΔΡΑ Ζεύγη 1-9 19:00
ΘΡΑΚΟΜ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20:00
ΙΚΑΡΟΣ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20:15
ΜΠΟΚΑ Ομάδες Όπεν 19:45
ΟΑΑ Ζεύγη Όπεν 10:30
ΟΑΜΛΕ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.)

Ζεύγη 1-9, Ζεύγη 1-6
20:30

ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20:30
ΟΠΑΦ - 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ -
ΟΑΜΚΗ

Ζεύγη Όπεν, Ζεύγη 1-9 20:30

ΟΠΑΧ Ζεύγη Όπεν 10:30
ΠΕΜΠΤΗ
ΑΟΜ Ζεύγη Όπεν με Χάντικαπ (ταυτ.) 

Ζεύγη 1-9, Μαθητές 2012-2015
20:00

ΑΟΜΒ Ομάδες 1-9 19:30

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

AOT Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20:15
ΑΣΝΒ Ζεύγη Όπεν 19:30

ΔΙΟΝΥΣΟΣ
Ζεύγη Όπεν με Χάντικαπ 10:45
Ομάδες Όπεν 20:00

ΑΜΙ - Ιωάννινα
Δευτ & Παρασκευή Ζεύγη Όπεν/Ομάδες 20:30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν 19:30
ΑΜΙΛΛΑ- Τρίκαλα
Τρίτη/Πέμπτη Ζεύγη Όπεν 20:00
ΑΟΜΜ - Βόλος
Δευτέρα & Τετάρτη Ζεύγη Όπεν ταυτ. 20:00
ΑΟΜΣ - Κιάτο
Τρίτη & Πέμπτη Ζεύγη Όπεν 19:30
ΑΟΜΧ - Χαλκίδα
Δευτέρα / Τετάρτη Ζεύγη Όπεν / Ζεύγη Όπεν ταυτ. 20.00
Σάββατο Ζεύγη Όπεν 12:00
ΑΟΤΠ - Πάτρα
Τετάρτη Παρασκευή Ζεύγη Όπεν 19:30
ΑΡΚΟΑΜ – Τρίπολη
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν ταυτ. 20:00
ΓΑΛΑΞΙΑΣ - Δράμα
Δευτέρα Ομάδες Όπεν 20:00
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν ταυτ. 20:00
ΕΣΠΕΡΟΣ - Λαμία
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν 20:00
ΙΟΘ - Θεσσαλονίκη
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν ταυτ. 20:30
ΚΕΔΑ - Αγρίνιο

∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν ταυτ. 20:00
Τετάρτη Ομάδες Όπεν 18:00
ΚΟΑΜ - Κέρκυρα
Δευτέρα & Τετάρτη Ζεύγη Όπεν ταυτ. 19:00
ΚΟΜΚ - Κως
Τετάρτη & Κυριακή Ζεύγη Όπεν 20:00
ΛΑΜΘ - Θεσσαλονίκη
∆ευτέρα Ζεύγη Όπεν ταυτ. 20:30
ΛΑΤΩ - Άγιος Νικόλαος Κρήτης
Τετάρτη & Κυριακή Ζεύγη Όπεν 19:00
ΜΣΑΚ – Αίγινα
Δευτέρα & Πέμπτη Ζεύγη Όπεν 20:00
ΝΙΚΗ - Πάτρα
∆ευτέρα Ζεύγη χαµηλών κατηγοριών 19:30
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν ταυτ. 19:00
ΟΑΜΑ - Ναύπλιο
Κυριακή Ζεύγη Όπεν 19:00
ΟΑΜΘ - Θεσσαλονίκη
Δευτέρα & Τρίτη Ζεύγη Όπεν ταυτ. 20.30

Πέμπτη Οµάδες Όπεν 20.30
ΟΑΜΚ - Καλαμάτα
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν ταυτ. 20.30
ΟΑΜΛ - Λάρισα
Τρίτη Ζεύγη ταυτ. 20.30

ΘΡΑΚΟΜ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 18:30
ΙΚΑΡΟΣ Ζεύγη Όπεν 11:00

Ζεύγη Όπεν με Χάντικαπ (ταυτ.) 20:15
ΙΟΠΟΡ Ζεύγη Όπεν 19:30
ΜΠΟΚΑ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) 20:30
ΟΑΑ Ζεύγη Όπεν, Ζεύγη 1-6 19:30
ΟΑΜΛΕ Ζεύγη Όπεν (ταυτ.), Ζεύγη 1-9

Ζεύγη 1-6
20:30

ΟΑΜΠΕΙ Ομάδες Όπεν 19:30
ΟΠΑΦ - 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ -
ΟΑΜΚΗ

Ζεύγη Όπεν, Ζεύγη 1-9 20:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΟΜΒ
Ζεύγη Όπεν 10:30
Ζεύγη Όπεν 20:15

ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν 20:30
ΔΙΟΝΥΣΟΣ Ζεύγη 1-9 mini 11:00
ΕΔΡΑ Ζεύγη Όπεν 19:00
ΟΠΑΦ - 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ-
ΟΑΜΚΗ

Ζεύγη Όπεν με Χάντικαπ 20:30

ΟΠΑΧ Ζεύγη Όπεν 10:30
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν 19:30
ΜΠΟΚΑ Ζεύγη Όπεν 11:30
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΟΜΒ Ζεύγη Όπεν, Ζεύγη 1-6 19:30
ΑΟΜΨ Ζεύγη Όπεν, Ζεύγη 1-9 19:30
AOT Ζεύγη Όπεν, Ζεύγη 1-6 19:30
ΕΔΡΑ Ζεύγη 1-6 19:00
ΙΚΑΡΟΣ Ζεύγη Όπεν 19:30
ΟΑΜΛΕ Ζεύγη Όπεν 

Ραντεβού στα τυφλά
20:00

ΟΑΜΠΕΙ Ζεύγη 1-9 19:30
ΟΠΑΦ - 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ -
ΟΑΜΚΗ

Ζεύγη Όπεν με Χάντικαπ 20:00

ΟΑΜΡ - Ρόδος
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν ταυτ. 20.30
ΟΑΜΣ - Σέρρες
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν ταυτ. 19:00
ΟΑΜΧΝ - Χανιά
Δευτέρα Ζεύγη Όπεν ταυτ. 20.30
ΟΜΑ - Αίγιο
Κυριακή Ζεύγη Αscherman 20.30
OMH - Ηράκλειο Κρήτης
Δευτέρα & Τετάρτη Ζεύγη Όπεν 20:00
ΠΟΑΜ - Πάτρα
Τετάρτη/ Κυριακή Ζεύγη Όπεν ταυτ./ Οµάδες Όπεν 19:30
ΡΟΜ - Ρέθυµνο
Δευτέρα/ Τετάρτη Ζεύγη ή Οµάδες Όπεν / ταυτ 20:15
ΣΑΜΟΣ - Βαθύ Σάμου
Τετάρτη Ζεύγη Όπεν ταυτ. 20:15
ΣΑΤΟΚ - Καρδίτσα
Τρίτη Ζεύγη Όπεν 20:00
ΣΛΑΜ - Λέσβος
Δευτ. Τετ. Παρασκ. Ζεύγη Όπεν / Ζεύγη 1-6 20:30
ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ - Λευκάδα
Τετάρτη & Κυριακή Ζεύγη Όπεν 19:30
XOM - Χίος
∆ευτ. Τετάρ/Πέμπτη Ζεύγη Όπεν ταυτ./ Ζεύγη 1-6 19:00

Περιφέρεια



Πρωτάθλημα Αττικής
17-19 Ιουλίου 2015

Κατηγορίες 
1-16 (ΑΟΜΨ)
1-11 (ΑΟΜΒ)
1-9 (ΑΟΤ)
1-6 (ΟΠΑΦ)


