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Ήδη γνωρίζουμε ότι για να αγοράσουμε το μικρό ή το μεγάλο σλεμ χρειαζόμαστε 33 ή 37 

πόντους αντίστοιχα. Ο παραπάνω γενικός κανόνας μεταξύ των άλλων μας προστατεύει από το να 
χάνουμε δύο άσσους στο μικρό σλεμ και έναν στο μεγάλο σλεμ. Ας δούμε τώρα τα δύο παρακάτω 
παραδείγματα. Ο σύντροφός μας ανοίγει την αγορά με 1♥ και εμείς κρατάμε : 

 

 

  

Και στα δύο χέρια κρατάμε 24-25 πόντους, ο σύντροφός μας άνοιξε την αγορά άρα συνολικά 
έχουμε πάνω από 37 πόντους και με το φιτ στην κούπα αγοράζουμε το μεγάλο σλεμ. Αν και αυτή η 
σκέψη με αυτά που έχετε μάθει είναι σωστή στην πραγματικότητα με το πρώτο χέρι δεν είναι λάθος 
να αγοράσουμε απευθείας το μεγάλο σλεμ, ενώ με το δεύτερο χέρι θα ήταν λάθος και θα το 
εξηγήσουμε παρακάτω.  

Με το πρώτο χέρι ο σύντροφός μας που άνοιξε την αγορά έχει σίγουρα τον Άσσο καρό αφού για 
να συμπληρώσει τους 12+ πόντους που χρειάζεται για το άνοιγμα δεν φτάνουν τα υπόλοιπα ονέρ 
στα άλλα χρώματα.  

Με το δεύτερο χέρι φτάσαμε τους 37 πόντους μετρώντας όμως και πόντους από 
κατανομή (2 στο καρό). Ο σύντροφός μας θα μπορούσε να έχει ένα χέρι όπως το 
διπλανό που αν και έχουμε συνολικά πάνω από 37 πόντους (μαζί με τους πόντους της 
κατανομής) μας λείπει ένας άσσος άρα δεν θα πρέπει να αγοράσουμε το μεγάλο σλεμ. 

  

 
 

  

Ιστορική Αναδρομή 
Ο Easley Blackwood είχε την ιδέα να χρησιμοποιήσει το 4ΝΤ ως μια ερώτηση άσσων ώστε αυτή η ιδέα 

του έμελε να τον κάνει διάσημο σε όλο τον κόσμο. Η δημοσίευσή της συνάντησε εμπόδια αφού το 1933 όταν 
έγραψε ένα άρθρο σχετικά με αυτή την σύμβαση  και το απέστειλε στον Ely Culbertson του περιοδικού The 
Bridge World, έλαβε μια ευγενική επιστολή απόρριψης «οι αναγνώστες μας δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον 
για αυτή την σύμβαση αφού προτιμούν να χρησιμοποιούν την ποιο σύνθετη Culbertson σύμβαση». 

Η Ιστορία διέψευσε τον Culbertson. Mέσα στην επόμενη δεκαετία η σύμβασή του ξεχάστηκε εντελώς και 
η σύμβαση του Easley Blackwood επικράτησε στην μπριτζιστική κοινότητα της εποχής με αποτέλεσμα όχι 
μόνο να δημοσιευθεί στο περιοδικό αλλά και να γίνει μια από τις δημοφιλέστερες συμβάσεις στην ιστορία 
του Μπριτζ. 

Mε την πάροδο των χρόνων εμφανίστηκαν αρκετές παραλλαγές της όπως :  Baby Blackwood, Byzantine 
Blackwood, Culwood, Key-Card Blackwood, Lackwood, Redwood, Roman Blackwood, Roman Key-Card 
Blackwood κ.α. 

 

Αντιλαμβανόμαστε ότι η ύπαρξη των άσσων είναι σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία 
των σλεμ και η είσοδος ενός αγοραστικού εργαλείου που να μπορεί να προσδιορίσει τον 
αριθμό των άσσων που κρατάει ένα ζευγάρι είναι αναγκαία σε κάθε αγοραστικό σύστημα. Η 
σύμβαση Blackwood όπως θα δούμε παρακάτω μας επιτρέπει να γνωρίζουμε αν μας λείπουν 
άσσοι ώστε να αποφύγουμε σλεμ που είναι καταδικασμένα να αποτύχουν!  
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1.1. Απλή Blackwood  
Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι η Blackwood ΔΕΝ είναι εργαλείο για την ανακάλυψη ενός σλεμ, 

αλλά ένα εργαλείο που θα μας επιτρέψει να αποφύγουμε ένα σλεμ όταν δεν έχουμε τα απαραίτητα 
control (άσσους). Η ύπαρξη του φιτ και των πόντων είναι οι βασικές και αδιαπραγμάτευτες 
προϋποθέσεις ώστε να αποφασίσουμε αν θα ψάξουμε ή όχι το σλεμ. Οπότε για την χρησιμοποίηση 
της Blackwood θα πρέπει να πληρούνται δυο βασικές προϋποθέσεις : 

 Να υπάρχει αρκετή δύναμη ώστε να δικαιολογεί την αγορά του σλεμ. 
 Να έχει βρεθεί φιτ σε κάποιο χρώμα. 

Δείτε το παρακάτω χέρι, αν και έχει όλους τους άσσους και τους ρηγάδες δεν υπάρχουν 
πιθανότητες επιτυχίας ενός σλεμ αφού δεν έχουμε φιτ και ούτε αρκετούς πόντους. 

 

 

 

 

Άρα αν ισχύουν οι παραπάνω δύο προϋποθέσεις που να δικαιολογούν την αγορά ενός σλεμ 
τότε και μόνο τότε αντί να αγοράσουμε το σλεμ στα τυφλά μπορούμε με την αγορά 4ΝΤ να 
ρωτήσουμε τον σύντροφο πόσους άσσους έχει. 

 

 

 

 

Παρατηρούμε ότι η απάντηση 5♣ είναι διφορούμενη, όμως πάντα μπορείτε να καθορίσετε αν 
δείχνει 0 ή 4 άσσους από την εξέλιξη της αγοράς μέχρι εκείνη την στιγμή και από τους άσσους του 
χεριού σας. 

Σε περίπτωση που έχετε όλους τους άσσους και αρκετή δύναμη 37+π για να αγοράσετε το 
μεγάλο σλεμ, η αγορά μπορεί να συνεχιστεί ρωτώντας, με το 5ΝΤ, τους ρηγάδες που έχει ο 
σύντροφός σας. 

 

 

 

 

Ο λόγος που ρωτάμε και ρηγάδες (2ου  γύρου control) όταν θέλουμε να αποφασίσουμε αν θα 
αγοράσουμε ή όχι το μεγάλο σλεμ είναι να σιγουρευτούμε ότι δεν μας λείπει πάνω από ένας 
ρήγας. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να αρκεστούμε στο μικρό σλεμ. 

 

 

 

 

1ο Βήμα 5♣ 0 ή 4 

2ο βήμα 5♦ 1 

3ο βήμα 5♥ 2 

4ο βήμα 5♠ 3 

 

5ΝΤ, Πόσους 
ρηγάδες έχεις ; 

1ο Βήμα 6♣ 0 ή 4 

2ο βήμα 6♦ 1 

3ο βήμα 6♥ 2 

4ο βήμα 6♠ 3 

 

4ΝΤ, Πόσους 
άσσους έχεις ; 
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1.2. Τροποποιήσεις στην Blackwood  
Σε αυτή την ενότητα θα δούμε μία συνηθισμένη αλλαγή που θα συναντήσετε και πιθανός θα 

θελήσετε να ενσωματώσετε στην σύμβασή σας 

Η αλλαγή αφορά την συνέχεια της αγοράς για την ερώτηση ρηγάδων. Ας υποθέσουμε ότι στο 
παρακάτω παράδειγμα έχουμε αρκετούς πόντους για να αγοράσουμε το μεγάλο σλεμ, σύμφωνα 
με όσα είδαμε έως τώρα αντί να το αγοράσουμε τυφλά ρωτάμε αρχικά τον σύντροφό μας πόσους 
άσσους έχει : 

 

 

 

Η απάντηση 5♦ δείχνει ότι έχει έναν άσσο, υποθέτουμε ότι εμείς έχουμε τους άλλους 3 άσσους 
οπότε δεν χάνουμε άσσους άρα το μεγάλο σλεμ εξαρτάται από τους ρηγάδες όπου δυστυχώς 
έχουμε μόνο έναν και θέλουμε από τον σύντροφό μας να έχει τουλάχιστον δύο ρηγάδες. 
Αποφασίζουμε λοιπόν να αγοράσουμε 5ΝΤ και να ρωτήσουμε τους ρηγάδες. Ο σύντροφός μας 
απαντάει 6♦, δηλαδή έναν ρήγα. Η απάντηση αυτή μας δημιουργεί σημαντικό πρόβλημα αφού 
δεν μπορούμε ποια να παίξουμε 6♣ και αναγκαστικά θα αγοράσουμε 7♣ με πολλές πιθανότητες 
να μπούμε μέσα! Το πρόβλημα δημιουργήθηκε επειδή η απάντηση του συντρόφου μας ξεπέρασε 
το συμβόλαιο που θέλουμε να παίξουμε. 

Θα ήταν προτιμότερο να μπορούσαμε να ρωτήσουμε τους ρηγάδες με κάποια αγορά 
χαμηλότερη του 5ΝΤ ώστε να μην κινδυνεύουμε η απάντηση να ξεπεράσει το επίπεδο που το 
συμβόλαιο μας δεν κινδυνεύει. 

Συνηθίζεται λοιπόν η ερώτηση ρηγάδων να μην γίνεται με την αγορά 5ΝΤ αλλά με το αμέσως 
επόμενο χρώμα αρκεί αυτό να μην είναι το χρώμα του συμβολαίου μας. Άρα στο συγκεκριμένο 
παράδειγμα η ερώτηση ρηγάδων θα ξεκινήσει με την αγορά του 5♥ και ο σύντροφός μας θα 
απαντήσει τώρα 5ΝΤ (δεύτερο βήμα) ώστε να μας δείξει ότι έχει μόνο έναν ρήγα χωρίς να 
ξεπεράσει το 6♣ που θα παίξουμε. 

Για να δούμε μερικές αγορές για να κατανοήσουμε καλύτερα αυτή την αλλαγή. 

 

Ο Νότος πρέπει να πασάρει το 5♠, ο Βοράς μετά την ερώτηση 
άσσων γνωρίζει ότι λείπουν δύο άσσοι και αποφεύγει σωστά το 
σλεμ. 

 

Ο Νότος πρέπει να πασάρει το 5ΝΤ, αν ο Βοράς ήθελε να ρωτήσει 
ρηγάδες θα αγόραζε το αμέσως επόμενο χρώμα, δηλαδή 5♥. Σε 
αυτό το παράδειγμα αν με την απάντηση 5♦ χάνατε δύο άσσους 
χωρίς την αλλαγή αυτή ποιο θα ήταν το συμβόλαιο που θα παίζατε; 
Τουλάχιστον τώρα σας δίνεται και μια δεύτερη επιλογή (5ΝΤ) που 
μπορεί να είναι καλύτερη από το σίγουρο -1 στα 6♣. 

 

Ο Νότος πρέπει να απαντήσει πόσους ρηγάδες έχει, το 5♠ είναι το 
αμέσως επόμενο χρώμα μετά το 5♦, αφού το 5♥ ως το χρώμα του 
συμβολαίου μας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ερώτηση 
ρηγάδων. 
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1.3.  Πότε το 4ΝΤ είναι Blackwood  
Πριν δούμε κάποια παραδείγματα στα οποία το 4ΝΤ είναι ερώτηση άσσων ας αναφέρουμε τις 2 

περιπτώσεις όπου το 4ΝΤ δεν είναι ερώτηση άσσων αλλά προτασιακό. 

 Όταν η αγορά ανοίξει με 1ΝΤ ή 2ΝΤ τότε το 4ΝΤ δεν είναι ποτέ ερώτηση άσσων αλλά ποσοτικό.  

 

 

 

 Όταν από την εξέλιξη της αγοράς δεν έχει δοθεί κανένα φιτ και το 4ΝΤ αγοράζεται αμέσως 
μετά από αγορά ΝΤ του συντρόφου. 

 

 

 

 

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις το 4ΝΤ είναι ερώτηση άσσων : 

 

Το 4ΝΤ αφού δεν έχει προηγουμένως δοθεί φιτ 
υπονοεί ότι ο Νότος έχει υποστήριξη στις πίκες 
και ρωτάει άσσους για να αποφασίσει ανάλογα 
και με τους πόντους του σε ποιο επίπεδο θα 
παίξει τις πίκες. 

 

Εδώ είναι ποιο ξεκάθαρη η αγορά, έχει δοθεί 
το φιτ στις πίκες και μετά από cue bid στα 
σπαθιά και στις κούπες ο Βοράς ρωτάει 
άσσους. 

 

Μετά την reverse (ανιούσα αγορά) του Βορά το 
4ΝΤ ρωτάει άσσους και ταυτόχρονα αφού δεν 
έχει δοθεί προηγουμένως φιτ υπόσχετε 4-
φυλλη τουλάχιστον υποστήριξη στις κούπες 
και πόντους για σλεμ. 

 

 

Για διορθώσεις, παραλείψεις και αλλαγές στείλτε 
μου τις συμβουλές στην ηλεκτρονική διεύθυνση : 

lessons@bridge.georgoul.org 


