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Το  2012  ήρθε  και  μαζί  του  ήρθαν  τα  μαθήματα  του  δεύτερου  κύκλου. 
Τελειώνοντας λοιπόν τον πρώτο κύκλο η τρελοπαρέα του  Ο.Π.Α.Φ. αποφάσισε να 
τεστάρει τις γνώσεις της, αλλά ταυτόχρονα να διασκεδάσει όπως σε κάθε μάθημα. 
Η αφορμή δόθηκε από ένα έντυπο που έφερα μια μέρα σε ένα μάθημα,  με θέμα 
τριήμερο μαθητικό τουρνουά στην Αρκαδία. Το «ψήσιμο» δεν άργησε να γίνει. Πάμε 
Τρίπολη; Τρεις μερούλες παρεούλα όλοι μαζί, βόλτες, χαβαλέ και θα μπριτζ-ιστούμε 
κιόλας, τι λέτε;  Σιγά σιγά οι συμμετοχές μαζεύτηκαν, τα ζεύγη ορίστηκαν και με τη 
βοήθεια  της  Τίνας  όλα  οργανώθηκαν  κατάλληλα  και  η  φράση  δεν  άργησε  να 
ακουστεί: «Καλή Αντάμωση στον Μοριά»!!!

Το αρχοντικό Καλτεζιώτη υπέροχο, οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης φιλόξενοι, 
οι συμμαθητές από τον Σ.Α.Τ. ευγενικοί και πάντα με το χαμόγελο στα χείλη, ενώ η 
διαιτητής μας ότι καλύτερο μπορεί να σου τύχει στο πρώτο σου τριήμερο τουρνουά 
ως μαθητής-παίχτης του Μπριτζ. Μετά από κάθε ημερίδα, μαθαίναμε τόσα πράγματα 
για το Μπριτζ, από έναν άνθρωπο που φαίνεται γεννημένος για αυτήν την θέση, αρκεί 
να μην ακούσεις το επίθετο της πριν την γνωρίσεις από κοντά, γιατί τότε μάλλον την 
πάτησες…χαχα

Τρεις μήνες Μπριτζ είναι αρκετοί για να θυμίζουν τα πάντα αυτό το παιχνίδι. 
Τι θα ντυθείς Στέλλα το βράδυ στο πάρτι μασκέ; «Μορ» ή «Ντάμα κούπα» δεν έχω 
αποφασίσει  ακόμη!!!  Εσύ Κώστα;  Μάλλον «Ρήγας καρό»! Πως γίνεται  αυτό;  Θα 
ντυθώ παπάς με ράσο καρό!!!  Ακόμη και  η ταβερνούλα που πήγαμε να φάμε το 
Σάββατο μετονομάστηκε από τον Θωμά από «στου ονείρου μου το στέκι» σε «στου 
ονείρου μου το στέημαν», ενώ η Αναστασία τραγουδούσε συνέχεια «ρίξε μια αντάμ 
καλή και για μας παλιοζωή»!!!

Αλεξάνδρα, Γιώργο, Δέσποινα-Χριστίνα, Δημήτρη, Δώρα, Ελένη, Θωμά, 
Κατερίνα, Κορνηλία, Κώστα, Λένα, Ρούλα, Στέλλα σας ευχαριστώ πολύ όλους γι’ 
αυτήν την υπέροχη και αξέχαστη εμπειρία ζωής, ενώ οφείλουμε και ένα ευχαριστώ 
στους  συμμαθητές  μας  από  τον  Σ.Α.Τ. για  την  φιλοξενία  και  ελπίζουμε  να 
μπορέσουμε κάποια στιγμή να ανταποδώσουμε. Διαφορετικά, θα βρεθούμε και πάλι 
παρέα του χρόνου εκεί, γιατί «Ανταμ-ώνοντας στον Μορ-ιά» ζεις στιγμές μοναδικές.

Τρεις μέρες λοιπόν, γεμάτες κέφι, χορό, τραγούδι και Μπριτζ. Δεν ξέρω αν θα 
σας τύχει και εσάς, αλλά εάν δεν το δοκιμάσετε δεν θα το μάθετε ποτέ. Ραντεβού 
λοιπόν στη Καλαμάτα (23-25/03/12) με διοργανωτές τον Ο.Π.Α.Φ. και τον Ο.Α.Μ.Κ.

Μπριτζ-ιστείτε λοιπόν…είναι μεταδοτικό!!!!

Μήτσου Αναστάσιος
Ο.Π.Α.Φ.


