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Κάνε το καλό και ρίξτο στο....συμπαίκτη

Αισθάνομαι πολύ τυχερή που διδάσκω μπριτζ. 

Το  να  έχω  απέναντί  μου  ανθρώπους,  που  θέλουν  να 
μάθουν αυτό το υπέροχο παιχνίδι, που επέλεξαν να γνωρί-
σουν αυτόν τον κόσμο που λέγεται μπριτζ, με κάνει να αι-
σθάνομαι σαν να είναι να τους οδηγήσω μέσα από ένα 
όμορφο, αλλά κακοτράχαλο στην αρχή μονοπάτι, σε ένα 
εκπληκτικό μέρος.

Ξέρω πως στα πρώτα βήματα δεν μπορούν να απολαύ-
σουν τη θέα. Τους δυσκολεύει ο δρόμος.  Κι ευχαριστώ 
τους μαθητές μου κάθε στιγμή, για την ευκαιρία που μου 
δίνουν:  να  περνώ  ξανά  και  ξανά  μαζί  τους  αυτές  τις 
πρώτες  κακοτοπιές,  προσπαθώντας  να  τις   κάνω  κάθε 
φορά πιό εύκολες γι'αυτούς, ώστε ν' απολαμβάνουμε ταυ-
τόχρονα και τη διαδρομή.

Έχω  μεγάλη  βοήθεια  σ'  αυτό.  Βιβλία,  σημειώσεις,  τις 
οδηγίες  του  δικού  μου  δασκάλου,  τις  αντιδράσεις  του 
κάθε μαθητή, τις απορίες τους. Και μέσα από τη σχέση με 
το  συμπαίκτη,  με  στόχο  το  “καλύτερο  συμβόλαιο”,  το 
μπριτζ γίνεται μια μικρογραφία ζωής, όπου αυτά τα δυο – 
το μπριτζ και η ζωή μας – φωτίζονται αμφίδρομα.

Πώς να ξεχάσω λοιπόν τον George Rapee;
Θέλοντας να βρεί με το συμπαίκτη του το καλύτερο συμ-
βόλαιο, εμπνεύστηκε την χρήση της αγοράς 2♣, μετά από 
άνοιγμα 1ΧΑ, σαν αγορά που δεν εννοεί σπαθιά,  αλλά 
που ρωτά το συμπαίκτη αν έχει 4φυλλο μαζέρ. Το γνωστό 
σε όλους μας  steyman. Ο Sam Steyman ήταν ο συμπαί-
κτης του Rapee.

Σα να τους βλέπω:  Ο  Rapee  εξηγεί την ιδέα του. Συζη-
τάνε  και  ξανασυζητάνε.  Ενθουσιάζονται.  Ξέρουν  πως 
έχουν ένα νέο εργαλείο να κάνει το μονοπάτι του μπριτζ 
ευκολότερο. Ο  Steyman  θέλει να το μοιραστούν και με 
άλλους. Κι ο  Rappe λέει “Κάντο εσύ”. “Μα η ιδέα είναι 
δική σου...”. Και τότε εκείνος λέει “Δεν πειράζει. Συμπαί-
κτης μου είσαι!”.

Κι  έτσι  ανέλαβε  ο  Steyman  να  δημοσιοποιήσει  στον 
κόσμο του μπριτζ τη νέα σύμβαση. Κι η ζωή μας στο παι-
χνίδι άλλαξε. Και δεν υπάρχει σε όλο τον κόσμο πια άν-
θρωπος που να παίζει μπριτζ και να μη γνωρίζει το stey-
man. 

Όμως εγώ θυμάμαι πάντα τον Rapee. 

Όχι  γιατί  αυτός  είχε την ιδέα.  Όχι γιατί  κάποιος  άλλος 
μοιάζει να του έκλεψε τη δόξα. Αλλά γιατί είπε “Τι σημα-
σία έχει ποιός το σκέφτηκε ή ποιός θα το κάνει, αν είναι 
καλό; Δεν με πειράζει.” 
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Το πήραμε το μάθημα;
Η λέξη “σύμβαση” στο μπριτζ σημαίνει τη συμφωνία που 
κάνουν δυο συμπαίκτες να χρησιμοποιούν μια συγκεκριμένη 
αγορά  σε  μια  συγκεκριμένη  στιγμή  –  όχι  δηλαδή 
οποτεδήποτε  γίνεται  αυτή  η  αγορά  στο  τραπέζι  –  με  μια 
διαφορετική έννοια από τη φυσική.

Προς το παρόν έχουμε μάθει μόνο το stayman. Σιγά σιγά θα 
γνωρίζετε κι άλλες , όρεξη νά χετε!

Όσο για το stayman ας έχετε υπ όψιν τα εξής:

1. Η αγορά  2♣  είναι  σύμβαση ΜΟΝΟ μετά  από 
άνοιγμα 1ΧΑ του συμπαίκτη μας.

Β Ν Β Ν

1ΧΑ 2♣ (είναι stayman) 1♥ 1XA

2♣ (δεν είναι stayman) 

2. Για να το κάνουμε χρειαζόμαστε χέρι που ελπίζει 
για μανς (8+ πόντους)

Ο συμπαίκτης μου άνοιξε 1ΧΑ.

Θα κάνω stayman με:

♠
♥
♦
♣

AQ54
K106
1064
642

ΔΕΝ θα κάνω με:
♠
♥
♦
♣

A954
K1065
106
642

Στο επόμενο τεύχος θα δούμε μια εξαίρεση στον παραπάνω 
κανόνα

3. Αν κάνουμε  stayman  ο  συμπαίκτης που άνοιξε 
1ΧΑ ξέρει  ότι  έχουμε  ένα  τουλάχιστον  4φυλλο 
μαζέρ

Ο George Rapee & ο Sam Steyman

http://www.hellasbridge.org/
mailto:lessons@hellasbridge.org


                           Ασκήσεις                                                                                      Ειδήσεις                                         
Πρόβλημα 1 – Συμβόλαιο από το Ν 1ΧΑ  Αντάμ ♠7
Πώς έγινε η αγορά; Τί δείχνει η αντάμ; Κάντε πλάνο 

♠
♥
♦
♣

A654
K1062
1064
64

♠
♥
♦
♣

Q32
QJ5
AK98
QJ5

Πρόβλημα 2 – Συμβόλαιο από το Ν  2♣  Αντάμ ♥7
Πώς έγινε η αγορά; Τί δείχνει η αντάμ; Κάντε πλάνο

♠
♥
♦
♣

J1095
QJ
Q10
J10765

♠
♥
♦
♣

8
A52
KJ9
AQ8432

Πρόβλημα 3 – Είστε Νότος. Η Δ εκτελεί 3ΧΑ. Αντάμ 
έκανε ο συμπαίκτης το ♠2 , o εκτελεστής βάζει από τον  
μορ το ♠4. Ποιό φύλλο θα βάλετε και γιατί;

♠
♥
♦
♣

2

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

ΑJ4

♠
♥
♦
♣

Κ106

Νέα τμήματα μαθημάτων μπριτζ
 Σίγουρα έχετε τρελάνει τους φίλους σας με το να 
συζητάτε για το αγαπημένο σας παιχνίδι. Μη μου πείτε 
ότι κάποιοι απ' αυτούς δεν ζηλεύουν ή δεν “τρώγονται” 
από περιέργεια;
Ενημερώστε τους λοιπόν ότι θα ξεκινήσουν από τον 
Ιανουάριο του 2012 και νέα γκρουπ μαθητών, σε 
αρκετά σωματεία της Αττικής, αλλά και σε 
Περιφερειακούς Συλλόγους.
Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνούν με τα 
γραφεία της ΕΟΜ καθημερινά.

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

Γκρουπάκι μπριτζ για νέους 15 - 18 ετών
Στον  ΟΠΑΦ  (Καποδιστρίου  17)  στην  Φιλοθέη,  ο 
δάσκαλος  της  ΕΟΜ  Μεσθενέας  Γιώργος,  περιμένει 
τους  νεαρούς  και  νεαρές  που  λαχταρούν  να  μάθουν 
μπριτζ  και  δεν  μπορούν,  λόγω  των  σχολικών  τους 
υποχρεώσεων, να παρακολουθούν την κανονική σειρά. 
Το μάθημα ακολουθεί τους ρυθμούς της παρέας, ώστε να 
καταφέρνουν όλοι μαζί να ανταπεξέρχονται στις όποιες 
υποχρεώσεις τους. 
Επικοινωνήστε μαζί του στο τηλ. 697 848 9280 

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

Σειρά μίνι μπριτζ  για παιδιά 9-15 ετών

Στις εγκαταστάσεις του ΟΑΜ (Ιπποκράτους 6-8), στο 
Μαρούσι, η Δασκάλα της ΕΟΜ Μαριάννα Κορώνη 
περιμένει τους μικρούς μας φίλους, για να μάθουν 
μπριτζ και όχι μόνο. Γκρουπ μπορούν να δημιουργηθούν 
ανα πάσα στιγμή. Για την ακριβή ώρα και ημέρα 
(Παρασκευή, Σάββατο ή Κυριακή) επικοινωνήστε με τη 
δασκάλα. Τηλ. 2108020519 & 6932947768

  

Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2011 - 2 - Τεύχος 7ο

             ΜΕΤΡΑΩ

                     ΠΑΙΖΩ

          ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ

         ΜΑΘΑΙΝΩ

         ΣΚΕΠΤΟΜΑΙ

ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΩ
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