
Το “Εφημεριδάκι”Το “Εφημεριδάκι”
Ενημερωτικό – εκπαιδευτικό – ψυχαγωγικό δελτίο για τους μαθητές του Μπριτζ

Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ
www.hellasbridge.org

 210 748 0400-2,  210 748 0403

Υπεύθυνη έκδοσης: Μπαμπούλα Αναστασία
lessons@hellasbridge.org

◦ Μπριτζ, το νέο σας χόμπι
Πέρασε  περίπου  ένας  μήνας  από  την  ημέρα  που  τα 
περισσότερα  σωματεία  είχανε  προγραμματίσει  το  πρώτο 
τους ραντεβού για μαθήματα μπριτζ.

Πλέον  έχουν  οριστικοποιηθεί  οι  μέρες  και  ώρες  που 
πραγματοποιείται  το  παιχνίδι,  με  την  καθοδήγηση  των 
δασκάλων σας, σε όλα τα “στέκια” της Αττικής, αλλά και 
της υπόλοιπης Ελλάδας.

Στο  site  της  Ομοσπονδίας  (www.hellasbridge.org)  και 
στο “Μάθετε Μπριτζ” μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα και 
φυσικά να το αξιοποιήσετε αν ποτέ χρειαστεί.

Ήδη  έχετε  γνωριστεί  με  τους  συναθλητές  σας  στο 
σωματείο  της  επιλογής  σας,  έχετε  παίξει  ακόμα  και  με 
διαφορετικό συμπαίκτη, αλλά και αντιπάλους.

Μη διστάσετε λοιπόν, αν για κάποιο λόγο δεν μπορέσετε 
να παρακολουθήσετε κάποιο μάθημα στο σύλλογό σας, ή 
αν βρίσκεστε σε κάποια άλλη περιοχή της Αθήνας ή πόλη 
της  Ελλάδας,  όπου γίνονται  μαθήματα,  να πάτε εκεί  για 
μπριτζ. Γιατί να το χάσετε;!

Όπως  έχετε  καταλάβει,  αυτό  που  μαθαίνουμε  είναι  μια 
“διεθνής  γλώσσα”,  που  σε  λίγο  καιρό  θα  είναι  ένα 
εξαιρετικό εφόδιο για ακόμη περισσότερες νέες γνωριμίες, 
κοινωνικές  -  αλλά  και  αγωνιστικές  -  επαφές  και  τελικά 
διασκέδαση,  απόδραση  από  τα  καθημερινά  μας 
προβλήματα. Δηλαδή: σκέτη απόλαυση.

Και  τι  πιο  απολαυστικό  τελικά  απ'  αυτή  την  απέραντη 
ποικιλία:  διαφορετικά  μέρη  για  να  παίζω  μπριτζ,  κάθε 
λογής  άνθρωποι  –  μικροί,  μεγάλοι,  συμπαθητικοί, 
δύσκολοι, τόσοι και τόσοι διαφορετικοί συνδυασμοί στην 
τράπουλα, που μας περιμένουν να λύσουμε το γρίφο τους. 

Ελπίζω λοιπόν το νέο σας χόμπι να σας έχει ενθουσιάσει, 
όσο έχει ενθουσιάσει  και  μας το γεγονός πως όλοι  εσείς 
είστε πια κοντά μας.

Η επικοινωνία μας θα συνεχίζεται  κάθε βδομάδα, με το 
εφημεριδάκι, το οποίο θα  λαμβάνετε στο e-mail σας, μόλις 
συμπληρωθεί η λίστα μας με τις διευθύνσεις σας.

Όσοι  δεν  έχετε  ηλεκτρονική  διεύθυνση,  μπορείτε  να  το 
ζητάτε από τους δασκάλους σας ή να το διαβάζετε από το 
site της ΕΟΜ.

Καλή συνέχεια σε όλους!
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◦ Κλήρωση για δωρεάν μαθήματα

Η φετινή διαφημιστική καμπάνια της ΕΟΜ, σχετικά με 
την  έναρξη  των  μαθημάτων,  πραγματοποιήθηκε  μέσω 
Facebook  και  συγκεκριμένα  με  την  προβολή  του  site 
learn.helllasbridge.org.

Οι  ενδιαφερόμενοι,  που  συμπλήρωσαν  την  φόρμα 
εγγραφής,  έλαβαν έναν αύξοντα αριθμό και  οι σχετικοί 
κατάλογοι εστάλησαν στα σωματεία.

Την  προηγούμενη  Πέμπτη  στα  γραφεία  της  ΕΟΜ 
πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τα δωρεάν μαθήματα, 
μέσω του ιστοχώρου random.org, από τον οποίο πήραμε 
μια τυχαία ακολουθία αριθμών.

Το βίντεο της κλήρωσης μπορείτε να το δείτε στη “γωνιά 
των μαθητών”, στο site της ΕΟΜ, και τις λίστες με τα 
ονόματα, για όποιον θέλει εξακρίβωση, μπορείτε να τις 
ζητήσετε στα σωματεία σας.

Οι τυχεροί ήταν:

1. Τσίλης Βασίλης – Αιγάλεω

2. Ιωάννου Ευτυχία – Ηράκλειο Κρήτης

3. Κεραηλίδης Δημήτρης – Κατερίνη

4. Κόκκινος Γιώργος – Νέα Σμύρνη

5. Ρούσσος Δημήτρης – Γέρακας

6. Ποργιατζίδης Μάκης – Θεσσαλονίκη

7. Θεολόγου Θεολόγος – Θεσσαλονίκη

8. Κραβαρίτης Χρήστος – Βόλος

9. Σαμπερόπουλος Νίκος – Τρίπολη

10. Παπαπέτρου Άρης – Άλιμος

11. Χατζηαντωνίου Ιωάννης – Φιλοθέη

12. Παπαδόπουλος Νίκος – Θεσσαλονίκη

13. Γαϊτανλή Μάρσα – Ραφήνα

14. Μάντζαρης Χρήστος – Θεσσαλονίκη

15. Πετρωτού Αλεξάνδρα – Λάρισα

Συγχαρητήρια στους τυχερούς, οι οποίοι σε συνεννόηση 
με τους δασκάλους τους και την ΕΟΜ δικαιούνται πλέον 
δωρεάν έναν ολόκληρο κύκλο μαθημάτων.

Κάντε like!
 Ευκαιρίας δοθείσης να σας παραπέμψουμε στη σελίδα 
της ΕΟΜ στο Facebook – Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ 
– ώστε να κάνετε like, αλλά και να την συστήσετε στους 
φίλους σας.

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


◦            Ασκήσεις   
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A 9 7 3
Πόσες λεβέ θα κάνουμε;

K Q J 4 2
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Κ Q 3 Πώς πρέπει να παίξουμε;
Πόσες λεβέ μπορούμε να κάνουμε;

J  9  4

 3

A Κ
Τι χρειαζόμαστε για να κάνουμε 
4 λεβέ χωρίς να πάρουν χέρι οι αντίπαλοι;

Q J 9 7

                 Όροι του μπριτζ – απαντήσεις τεύχους 1

1. Έτσι ονομάζονται όλα τα φύλλα ενός παίκτη
Ονομάζονται “Χέρι”. (Πολλές φορές πχ θα 
ακούσετε να λέμε: “Είχα ένα χέρι με εξάφυλλο 
κούπα”, ή “Κρατούσα” - όπου εννοείται ....ένα 
χέρι.)

2. Τα μπαστούνια στο μπριτζ 
Τα λέμε και πίκες. (πχ “Η ντάμα πίκα ήταν 
στην εμπάς”)

3.  Έτσι λέγεται κάθε σχέδιο της τράπουλας στο 
μπριτζ
Χρώμα. (πχ “Οι πίκες είναι ανώτερο χρώμα 
από τα σπαθιά”)

4. Αρχικά της Ομοσπονδίας μας
ΕΟΜ (Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ)

5. Παίζει μετά το Νότο.
Η Ανατολή, ο επόμενος από αριστερά 
παίκτης.
Αυτό εννοούσε και ο Σνούπυ στο 
προηγούμενο εφημεριδάκι λέγοντας 
αριστερόστροφα.            Αν όμως θελήσουμε 
να δώσουμε τον ορισμό με βάση τους δείχτες 
του ρολογιού θα πούμε ότι παίζουμε 
δεξιόστροφα, σύμφωνα δηλαδή με αυτούς.

6. Ονομασία του Βορά – Νότου, ή της Ανατολής 
– Δύσης
Πολύ συχνά χρησιμοποιούμε τον όρο 
“άξονας” για να μιλήσουμε για κάποιο 
ζευγάρι.
Άλλες φορές πάλι, ανάλογα με το ποιος είναι ο 
εκτελεστής σε μια διανομή, μπορεί να πούμε 
το ζευγάρι της “άμυνας” για τον αντίπαλο του 

εκτελεστή άξονα
7. Το μεγαλύτερο φύλλο στο μπριτζ

Είναι ο Άσος. Ο άσος πίκα, μάλιστα, ως το 
μεγαλύτερο φύλλο του ανώτερου χρώματος 
στο μπριτζ, έχει και δική του ιστορία: Το 1800 
περίπου για την αποφυγή της φοροδιαφυγής 
των κατασκευαστών τράπουλας, το ταμείο των 
φόρων είχε στην κατοχή του τη σφραγίδα του 
άσου μπαστούνι και ο κάθε κατασκευαστής 
την έπαιρνε μόνο αφού είχε πληρώσει τον 
φόρο που του αναλογούσε!

8.  Έτσι ονομάζεται μια μοιρασιά στο μπριτζ
Διανομή ή ντόνα, ονομάζουμε την μοιρασιά 
στο μπριτζ. Με τους ίδιους όρους πολλές 
φορές μιλάμε και για τις θήκες που βάζουμε 
τις τράπουλες.

9. Κι έτσι ονομάζεται η λεβέ
Μπάζα  είναι ένας πολύ γνωστός όρος για 
τους Έλληνες για την “χαρτωσιά”. Ο όρος 
αυτός χαρακτηρίζει ως “μπαζοπαίχνιδα” και 
άλλα παιχνίδια που έχουν ως βασική έννοια 
την λεβέ, όπως η πρέφα, το ουιστ ή  το 
μπουρλότο

10.  "Κόβω" μια λεβέ 
Τσακάω ή τσακίζω (και “πανωτσάκα” για 
αυτόν που θα τσακίσει με μεγαλύτερο ατού 
μια μπάζα) 
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