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Καλωσορίσατε!
Όλοι εσείς, οι νέοι παίκτες, μας γεμίσατε χαρά με την επιλογή 
σας να ξεκινήσετε Μπριτζ!

Θυμόμαστε,  μαζί  σας,  την  ευχάριστη  αναστάτωση που  μας 
δημιουργούσε το παιχνίδι στα πρώτα του βήματα.

Την έκπληξη: πώς είναι δυνατόν μέσα σε ένα βράδυ να έχεις κάνει 
αμέσως φίλους.

Και  δε  μιλώ μόνο γι'  αυτούς  που συναντήσατε στον όμιλο που 
πρωτοεμφανιστήκατε.

Νοερά κάντε μαζί μου ένα ταξίδι , σε  Βορά - Νότο, Ανατολή - 
Δύση,  και  δείτε  σε  πόσα  ακόμη  σημεία  (ομίλους  -  αθλητικά 
σωματεία), ξεκίνησαν να παίζουν άνθρωποι, που αποφάσισαν να 
γνωρίσουν αυτόν τον υπέροχο κόσμο: 

Στην  Αττική  σε:  Ροδόπολη,  Μελίσσια  (ΑΕΠΜΑ),  Κηφισιά 
(ΟΑΜΚΗ),  Μαρούσι  (ΟΑΜ-ΛΕ),  Φιλοθέη  (ΟΠΑΦ),  Ψυχικό 
(ΑΟΜΨ),  3ης  Σεπτεμβρίου  (ΑΣΑΕ),  Κολωνό,  Ζάπειο  (ΟΑΑ), 
Μιχαλακοπούλου  (ΑΟΜ),  Γλυφάδα  (ΑΟΜΒ),  Παλαιό  Φάληρο 
(ΑΟΤ), Πειραιά (ΟΑΜΠΕΙ), Αίγινα (ΜΣΑΚ)

Στην  υπόλοιπ  η  Ελλάδα σε:  Σέρρες  (ΟΑΜΣ),  Θεσσαλονίκη 
(ΟΑΜΘ και ΙΟΘ και ΛΑΜΘ), Έδεσσα, Γιάννενα (ΑΜΙ), Κέρκυρα 
(ΚΟΑΜ),  Βόλο  (ΑΟΜΜ),  Λάρισα  (ΟΑΜΛ),  Λαμία,  Αγρίνιο 
(ΚΕΠΠΑ),  Χαλκίδα  (ΑΟΜΧ),  Κιάτο,  Αίγιο,  Τρίπολη  (ΣΑΤ), 
Χανιά  (ΟΑΜΧΝ),  Ρέθυμνο  (ΡΟΜ),  Ηράκλειο  (ΠΛΗ),  Ρόδο 
(ΟΑΜΡ), Σάμο (ΣΑΜΟΣ), Χίο (ΧΟΜ), Λέσβο (ΣΛΑΜ).

Και  σε  αρκετά  σημεία  ακόμη  προβλέπεται  να  ξεκινήσουν 
σύντομα. 

Από  τώρα  κιόλας  μπορείτε,  σε  όποιο  από  τα  παραπάνω  μέρη 
θέλετε, να παρακολουθήσετε το μάθημά σας και, σε λίγο καιρό, να 
παίξετε! Δεν είναι υπέροχο;!

Το Μπριτζ είναι επικοινωνία
Σε όλα τα σωματεία λοιπόν θα μάθετε την ίδια γλώσσα - γι' αυτό 
και  είναι  τιμητικό να σας  αποκαλούμε “μαθητές” -  και  αμέσως 
μετά θα ενταχθείτε ως μέλος - αθλητής σε όποιο προτιμήσατε.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ – δίπλα σας σε κάθε βήμα - θα 
επικοινωνεί μαζί σας μέσα απ' αυτό το έντυπο, το οποίο θα σας 
αποστέλλεται στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Μη ξεχάσετε να 
την  καταγράψετε  στο  Στατιστικό   Δελτίο,  που  σας  έδωσε  ο 
δάσκαλος να συμπληρώσετε.

Επίσης  στο  site  της  ΕΟΜ,  στη “γωνιά  των  μαθητών”,  θα 
μπορείτε να δείτε όλα και όσα σας αφορούν και να παραλάβετε 
και τα τεύχη από τα εφημεριδάκια.

Ό,τι γράφεται σ' αυτές τις σελίδες  είναι για εσάς, με τη βοήθεια 
όλων των δασκάλων σας – που τους ευχαριστούμε για την ύλη και 
τις υποδείξεις – και θα χαρούμε πάρα πολύ αν είναι και από εσάς.

Μη διστάσετε λοιπόν να ρωτήσετε οτιδήποτε, επικοινωνώντας 
με την ΕΟΜ μέσα από το  site,  ή στα τηλέφωνα των γραφείων, 
καθημερινά από τις 10:00 έως τις 18:00.

Μαθαίνουμε παίζοντας. 
Απολαύστε τη διαδρομή!
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Το πήραμε το μάθημα;
Εκτός από ένα υπέροχο παιχνίδι συντροφιάς, δυο τουλάχιστον 
ζευγαριών, μαθαίνουμε και ένα αγώνισμα, που απαιτεί 
τουλάχιστον δυο τραπέζια – τέσσερα δηλαδή ζευγάρια. 

Σε αυτή τη στήλη λοιπόν, θα εστιάζουμε στα σημαντικότερα 
σημεία κάθε μαθήματος, φωτίζοντάς τα και από την αγωνιστική 
τους πλευρά.

Χρέος των δασκάλων σας είναι να σας μάθουν μπριτζ και να 
'στε σίγουροι ότι ξέρουν να το κάνουν πολύ καλά.

Μέλημα δικό σας είναι να διασκεδάσετε μαθαίνοντας μπριτζ 
και ο μόνος τρόπος είναι να ακούτε τους δασκάλους σας και 
φυσικά να παίζετε όσο περισσότερο μπορείτε!

Προσέξτε λοιπόν: όχι το συμπαίκτη, όχι τους αντιπάλους, όχι 
έναν παλιό παίκτη, όχι έναν πρωταθλητή. Ακούμε μόνο τις 
οδηγίες του δασκάλου μας.

Η εκπαιδευτική μέθοδος της ΕΟΜ είναι τέτοια που, βήμα 
βήμα, θα σας μάθει τα πάντα. Μη βιάζεστε.

Η μόνη ερώτηση που έχετε να κάνετε στον εαυτό σας κάθε 
φορά είναι: έχω κατακτήσει  αυτό που μόλις διδάχτηκα; Αν ναι 
πάμε παρακάτω.

Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Άλλοι μαθαίνουμε πιο γρήγορα, άλλοι 
αργότερα. Το σημαντικό είναι να μάθουμε με τον σωστό τρόπο 

Για το πρώτο σας παιχνίδι, λοιπόν, να τι πρέπει να έχει 
κατακτήσει κανείς:

Στο μπριτζ δεν παίζω μόνος μου. Έχω συμπαίκτη.

Σας φαίνεται απλό όμως είναι το δυσκολότερο. Ήδη το διαπι-
στώσατε, αν βιαστήκατε παίζοντας δεύτερος να κερδίσετε τη 
λεβέ (συνήθως ο δεύτερος βάζει μικρό φύλλο), ή αν κόψατε 
λεβέ που κέρδιζε ο συμπαίκτης.

  Στο μπριτζ ξεκινάω με 13 φύλλα 

Φυσικά, αφού μοιράσαμε μια τράπουλα των 52 φύλλων στα 
τέσσερα. Να όμως που καμιά φορά γίνονται λάθη και μπορεί 
να λείπει κάποιο φύλλο από την τράπουλα. Ή αυτός που μοί-
ρασε, εκ παραδρομής, έδωσε σε κάποιον 12 και σε άλλον 14. 
Δε θα ήταν δίκαιο λοιπόν, για έναν αγώνα, να έχετε δει εσείς 
ένα παραπάνω φύλλο από τα 13 που σας αναλογούν. Μη 
βιάζεστε λοιπόν να σηκώσετε τα φύλλα σας. Μετρήστε τα 
πρώτα, με την όψη τους προς το τραπέζι. 

Μια λεβέ αποτελείται από 4 φύλλα, ένα από κάθε παίκτη

Πολύ εύκολο, θα μου πείτε. Ας πούμε λοιπόν εδώ ότι στο 
μπριτζ έχει σημασία κάθε φύλλο που παίζουμε και αυτό είναι 
ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα κομμάτια του. Κάθε λεβέ μας 
δίνει πληροφορίες για τα φύλλα των υπόλοιπων παικτών. Ο 
παίκτης διαλέγει το φύλλο που θα παίξει, όταν είναι η σειρά 
του και όχι γρηγορότερα, το κρατά ανοιχτό μπροστά του και 
δεν βιάζεται να το κλείσει, αν δεν συμφωνήσουν και οι 
υπόλοιποι παίκτες για το ποιος κέρδισε τη λεβέ. Μετά το κλεί-
νει, επίσης μπροστά του, δίπλα στο προηγούμενο, κάθετο - να 
δείχνει  δηλ.τον συμπαίκτη - αν κερδήθηκε ή οριζόντιο, προς 
τους αντιπάλους, αν χάθηκε.

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


Ασκήσεις – Διαγωνισμός                                               
Με ασκήσεις πάνω σε όσα έχετε διδαχθεί θα 
ασχολείται αυτή η σελίδα, για τις οποίες περιμένουμε 
με χαρά τις απαντήσεις σας.

Ας ξεκινήσουμε με ένα σταυρόλεξο για το πρώτο 
μάθημα:
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
      2.  Έτσι ονομάζονται όλα τα φύλλα ενός παίκτη

4.  Τα μπαστούνια στο μπριτζ
5.  Έτσι λέγεται κάθε σχέδιο της τράπουλας στο  

 μπριτζ
7.  Αρχικά της Ομοσπονδίας μας
9.  Παίζει μετά το Νότο
10. Ονομασία του Βορά - Νότου 

  ή της Ανατολής - Δύσης
13. Το μεγαλύτερο φύλλο στο μπριτζ
14. Έτσι ονομάζεται μια μοιρασιά στο μπριτζ

ΚΑΘΕΤΑ:

       1.   Μετάφραση του "bridge"

3.  Συνήθως τέτοιο φύλλο παίζει ο δεύτερος παίκτης
6.  Μπορεί να κερδίσει λεβέ
8.  Κι έτσι ονομάζεται η λεβέ
9.  Λύνει τις απορίες
11. Κι έτσι το Σωματείο
12. "Κόβω" μια λεβέ 

Διασυλλογικοί Αγώνες Μπριτζ

Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα βρίσκεται όλος ο κόσμος του μπριτζ, το 
τριήμερο 21-23 Οκτωβρίου, παίζοντας ή παρακολουθώντας μια από τις 
μεγαλύτερες διοργανώσεις της Ελληνικής Ομοσπονδίας.

Ομάδες από όλα τα Σωματεία – μέλη της ΕΟΜ, απαρτιζόμενες από δυο έως 
τρία ζευγάρια παικτών η καθεμία, θα αγωνιστούν μεταξύ τους, χωρισμένες 
σε διάφορες κατηγορίες, ώστε να κερδίσουν για το σύλλογό τους μια θέση 
στην Α,Β ή Γ Εθνική κατηγορία του μπριτζ.

Οι αγώνες αυτοί είναι κάθε χρόνο μια μοναδική ευκαιρία να συναντιούνται 
αθλητές απ' όλη την Ελλάδα και, ευκαιρίας δοθείσης, πραγματοποιείται  και 
η Γενική Συνέλευση της ΕΟΜ.  

Θα ήταν μια πολύ καλή εμπειρία για όλους εσάς και για τους φίλους σας να 
περάσετε από το Στάδιο και να πάρετε μια “πρώτη γεύση” αγώνων. 

Οι ώρες έναρξης των τουρνουά είναι Παρασκευή 21/10  στις 20:30, 
Σάββατο 22/10 στις 18:00 και την Κυριακή το πρωί στις 10:30.
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Σνούπυ, εσύ που ξέρεις,
ποιοί είπαμε οτι είναι 

οι δυο απαράβατοι 
κανόνες 

του μπριτζ?
Να σου δώσω το 

e-mail μου 
να μου τους στείλεις;

Οπωσδήποτε!
 Αλλά μην είσαι εγωιστής.

 Προλαβαίνεις ακόμα, 
να φέρεις κι άλλους

 φίλους σου στον όμιλο,
και να μοιραστούμε

όλοι μαζί
τα μυστικά του παιχνιδιού

Σας περιμένουμε
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