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Η εμπάς :
Μερικές φορές βρισκόμαστε στην παρακάτω θέση :
Μορ

♣AQ

Χέρι

♣ 72

Είναι σίγουρο ότι θα κάνουμε τη λεβέ του Άσου, είτε ξεκινήσουμε να παίζουμε από το χέρι,
είτε από το μορ. Ας εξετάσουμε όμως τις δύο παρακάτω περιπτώσεις :
A. Ο Ρήγας βρίσκεται δεξιά. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν υπάρχει κάτι που
μπορούμε να κάνουμε εκτός από το να ελπίζουμε ότι είναι «ξερός», δηλαδή δε
συνοδεύεται από άλλο φύλλο στο ίδιο χρώμα. Αλλά αυτό είναι πολύ σπάνιο,
δηλαδή η πιθανότητα να συμβαίνει είναι τόσο μικρή ώστε δεν τη λαμβάνουμε
υπόψη.
B. Ο Ρήγας βρίσκεται αριστερά. Καθώς ξεκινάμε να παίζουμε από το χέρι, δε
συμφέρει τον αριστερά αντίπαλο να βάλει το Ρήγα, δε θα κέρδιζε τίποτα και θα
χρησίμευε στον εκτελεστή στη λύση του προβλήματος του… Άρα δε θα βάλει το
Ρήγα, αλλά εμείς θα παίξουμε σα να είμαστε σίγουροι ότι τον έχει, οπότε θα
βάλουμε την Ντάμα του μορ και αν ο Ρήγας βρισκόταν πραγματικά αριστερά, η
Ντάμα φθάνει για να κερδίσει τη λεβέ.
Όταν εφαρμόζουμε αυτήν την τεχνική εκτέλεσης λέμε ότι κάνουμε την εμπάς (εναντίον)
του Ρήγα. Μια φορά στις δύο (κάθε φορά που ο Ρήγας βρίσκεται αριστερά, δηλαδή
ευνοϊκά τοποθετημένος για τον εκτελεστή) θα κερδίσουμε μια λεβέ, ενώ αν βάλουμε τον
Άσο, δε θα έχουμε καμιά ελπίδα να κάνουμε επιπλέον λεβέ εκτός από τη σίγουρη (του
Άσου).
Μπορούμε επίσης να κάνουμε εμπάς σε άλλα μεγάλα φύλλα που λείπουν, όπως η Ντάμα
στο παράδειγμα που ακολουθεί :
Μορ

♥KJ6

Χέρι

♥ A32
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Παίζουμε πρώτα τον Άσο (για να προφυλαχθούμε στην περίπτωση που η Ντάμα πέφτει
ξερή στον αντίπαλο δεξιά) μετά το 2, και αν ο αντίπαλος αριστερά βάλει μικρό φύλλο,
«περνάμε» το Βαλέ του μορ ελπίζοντας ότι είχε την Ντάμα.
Λέμε ότι το μεγάλο φύλλο που λείπει – ο Ρήγας στο πρώτο παράδειγμα, η Ντάμα στο
δεύτερο – είναι εντός εμπάς όταν βρίσκεται πριν από την ομάδα Ονέρ A Q ή K J. Αυτά τα
δύο μεγάλα φύλλα ουσιαστικά αντιστοιχούν στα δύο δόντια μιας φουρκέτας ανάμεσα στα
οποία ο Ρήγας ή η Ντάμα βρίσκονται εγκλωβισμένοι εφόσον περνά η εμπάς.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2010-11
ΣΩΜ.
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ΑΕΠΜΑ
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ΗΜΕΡΑ
Κυριακή
Δευτέρα
Δευτέρα
Δευτέρα
∆ευτέρα
∆ευτέρα
∆ευτέρα
Δευτέρα
Τρίτη
Τρίτη
Τετάρτη
Τετάρτη
Τετάρτη
Τετάρτη
Τετάρτη
Τετάρτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Πέμπτη
Παρασκευή

ΩΡΑ
19:00
18:30
20:15
20:00
20:00
15:45
20:15
19:30
20:00
18:30
19:30
20:00
17:30
20:30
19:00
17:30
17:30
10:30
19:00
10:30

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6944‐518468
6977‐282629
6936‐161778
(210) 9232872
6977‐037923
6977‐282629
(210) 4178274
6978‐489280
(210) 7759674‐5
(210) 6891178
6977‐282629
(210) 7759674‐5
(210) 6749868
(210) 9408740
(210) 8228150
(210) 8079917
(210) 6823941
(210) 8079917
6932‐363779
(210) 6749868

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Σταματίου Νίκος
Παπυράκη Μαρία
Γιαλιράκης Γιάννης
Μπάλλας Δημήτρης
Βιρβιδάκης Βασίλης
Προκοπίου Γιάννης
Προκοπίου Γιάννης
Μεσθενέας Γιώργος
Σταματίου Νίκος
Φερεντίνου Εριέτα
Παπυράκη Μαρία
Σταματίου Νίκος
Συρακοπούλου Χριστίνα
Μπάλλας Δημήτρης
Κανελλόπουλος Γιώργος
Καλιακμάνη Άννα
Μπάλλας Δημήτρης
Βιλλιώτη Σεμίραμις
Βιλλιώτη Σεμίραμις
Συρακοπούλου Χριστίνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ξεκίνησαν σε όλους τους ομίλους τα εκπαιδευτικά τουρνουά μαθητών. Αυτό σημαίνει
ότι μια άλλη μέρα εκτός από αυτήν που κάνετε μάθημα, θα μπορείτε να παίζετε στον όμιλο
σας διανομές για τα θέματα που έχετε μάθει ήδη. Τα δικαιώματα συμμετοχής σε κάθε
τέτοιο αγώνα ορίζονται σε 4€, ενώ οι νέοι και οι στρατευμένοι θα έχουν έκπτωση 50%.
Η συμμετοχή σας σε αυτά τα τουρνουά δεν είναι υποχρεωτική, αλλά συνιστάται σαν
απαραίτητη. Όσο περισσότερο παίζετε τόσο πιο εύκολα γίνονται κτήμα σας αυτά που
μαθαίνετε.
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