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Ασ υποκζςουμε ότι θ αγορά εξελίςςεται όπωσ φαίνεται ςτθν  
διπλανι αγορά 1. Ο ςφντροφόσ μασ ανοίγει τθν αγορά και ο δεξιά 

αντίπαλοσ παρεμβάλλεται με 1♠. 

Εμείσ καλοφμαςτε να αγοράςουμε και κρατάμε κάποιο από τα 
χζρια που απεικονίηονται δεξιά. Και ςτα δφο αυτά χζρια αν δεν είχε 

γίνει θ παρεμβολι κα αγοράηαμε 1♥ όμωσ τϊρα ςυναντάμε δφο 
προβλιματα :  

α. δεν μποροφμε να αγοράςουμε τισ κοφπεσ ςτο 1ο επίπεδο αλλά 
οφτε ςτο δεφτερο αφοφ δεν ζχουμε του απαιτοφμενουσ 10+ 
πόντουσ. 

β. θ εναλλακτικι 1ΝΤ (6-9 πόντουσ) επίςθσ δεν είναι δυνατόν να 
αγοραςτεί αφοφ δεν ζχουμε κράτθμα ςτο χρϊμα τθσ 
παρεμβολισ των αντιπάλων. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι θ μόνθ επιλογι που μασ απομζνει 
είναι το Πάςο. Επιλογι που όπωσ κα δοφμε ςτο παρακάτω 
παράδειγμα φζρνει ςυχνά τον ςφντροφό μασ ςε δφςκολι κζςθ.  

Ασ υποκζςουμε ότι παςάρουμε και θ αγορά ςυνεχίηει ςφμφωνα 
με τθν αγορά 2, ο ςφντροφόσ μασ που κρατάει το χζρι Χ3 τι πρζπει να 
αγοράςει; Πωσ μπορεί να γνωρίηει αν κρατάμε ζνα χζρι αντίςτοιχο με 
τα Χ1 και Χ2 ι ζνα χζρι όπωσ το Χ4. 

Αν ζχουμε τα χζρια Χ1 ι Χ2 πρζπει προςπακιςουμε για τθν μανσ 
ςτισ κοφπεσ, αν όμωσ ζχουμε ζνα χζρι όπωσ το Χ4 το πάςο από τον 
ςφντροφο είναι επιβεβλθμζνο. 

Σε αυτό το πρόβλθμα ζρχεται να δϊςει λφςθ το κοντρ νζγκατιβ 
δίνοντασ μασ τθν δυνατότθτα να περιγράψουμε χζρια όπωσ τα Χ1 και 
Χ2 αγοράηοντασ κοντρ. Επιπλζον ωσ ζνα νζο αγοραςτικό εργαλείο 
προςφζρει μεγαλφτερθ ευελιξία ςτθν ανάπτυξθ του αγοραςτικοφ μασ 
ςυςτιματοσ.  

 

  

Ιστορική Αναδρομή 
Η ιδζα προιρκε από τον Alvin Roth το 1957 και είχε δθμοςιευκεί τον επόμενο χρόνο ςτθ δεφτερθ 

ζκδοςθ του ςυςτιματόσ του ονομαηόμενο Roth-Stone system.  Αρχικά, ονομαηόταν  «negative double» ι 
«informatory double» όμωσ τον Νοζμβριο του 1957, οι κορυφαίοι Αμερικανοί παίκτεσ: Alvin Roth, Tobias 
Stone, Oswald Jacoby, George Rapee, Samuel Stayman, Howard Shenken ςυναντικθκαν για ζνα τουρνουά 
ςτο Cavendish Club ςτθ Νζα Υόρκθ. Με τθν ευκαιρία αυτι το νζο κοντρ ζγινε γνωςτό και o Jacoby ζξυπνα 
ονόμαςε, Sputnik όπωσ ο δορυφόροσ που θ Σοβιετικι Ζνωςθ είχε κζςθ ςε τροχιά τον προθγοφμενο μινα.  
Ζνα όνομα που πολφ το υιοκζτθςαν και το ςυναντάμε ακόμα και ςιμερα.  

 

 

 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Αγορά 1 

Αγορά 2 

Χ1 Χ2 

Χ3 

Χ4 
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1.1.  Πότε ένα κοντρ είναι νέγκατιβ ; 

Είναι βαςικό να μποροφμε να αναγνωρίηουμε καταρχιν πότε ζνα 
κοντρ είναι νζγκατιβ και πότε δεν είναι. 

 

 

 

 

Από τα παραδείγματα που βλζπετε ςτθν δεξιά ςτιλθ κακϊσ και από 
τον οριςμό που δϊςαμε ςυμπερζνουμε ότι για να είναι το κοντρ 
νζγκατιβ και όχι τιμωρίασ κα πρζπει ο ςφντροφοσ και ο αντίπαλοσ να 
ζχουν αγοράςει κάποιο χρϊμα και όχι ΧΩΡΙΣ ΑΤΟΥ. 

Είναι επίςθσ προφανζσ ότι αν παίηουμε το κοντρ ωσ νζγκατιβ τότε 
αυτομάτωσ δεν μποροφμε ποια να τιμωριςουμε τθν παρεμβολι των 
αντιπάλων. Η ςυχνότθτα όμωσ των περιπτϊςεων που κα κζλουμε να 
τιμωριςουμε τθν παρεμβολι των αντιπάλων είναι πολφ μικρι ϊςτε να 
κακιςτά τθν χρθςιμοποίθςθ του κοντρ νζγκατιβ απαραίτθτθ ςε κάκε 
αγοραςτικό ςφςτθμα. 

 

1.2.  Τι δείχνει το κοντρ νέγκατιβ ; 

Για να απαντιςουμε ςε αυτι τθν ερϊτθςθ κα αναλφςουμε τουσ 
βαςικοφσ ςυνδυαςμοφσ ανοίγματοσ και παρεμβολισ : 

 κοντρ μετά από μινζρ – μαηζρ ή μαηζρ - μινζρ 
Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ το κοντρ υπόςχεται υποχρεωτικά το άλλο 
μαηζρ τετράφυλλο και από πόντουσ : 

 αν θ παρεμβολι είναι ςτο πρϊτο επίπεδο, 6+ (Αγορά 1) 
 αν θ παρεμβολι είναι ςτο 2ο επίπεδο και ο ςφντροφόσ μασ 

μπορεί να αγοράςει το μαηζρ μασ ςτο 2ο επίπεδο, 8+ (Αγορά 

2) 
 αν ο ςφντροφόσ μασ πρζπει να αγοράςει ςτο 3ο επίπεδο, 10+ 

(Αγορά 3) 
 

 κοντρ μετά από μινζρ – μινζρ 
Σε αυτι τθν περίπτωςθ το κοντρ υπόςχεται υποχρεωτικά και τα δφο 
μαηζρ τετράφυλλα και πόντουσ με τθν ίδια λογικι που είδαμε 
παραπάνω.  
Υπάρχει βζβαια μια εξαίρεςθ ςτθν αγορά 5 ςτθν οποία μπορεί να 
ζχουμε και μόνο το ζνα μαηζρ αν οι πόντοι μασ είναι 10+, ενϊ αν 
ζχουμε και τα δφο αρκοφν 6+ πόντουσ. (Αγορά 4,5).  
 

 κοντρ μετά από μαηζρ – μαηζρ 
Σε αυτι τθν περίπτωςθ το κοντρ υπόςχεται υποχρεωτικά και τα δφο 
μινζρ τετράφυλλα και πόντουσ με τθν ίδια λογικι που είδαμε 
παραπάνω (Αγορά 6,7).  

 

Παραδείγματα 

Είναι κοντρ νέγκατιβ 

Είναι κοντρ νέγκατιβ 

Δεν είναι κοντρ νέγκατιβ 

Δεν είναι κοντρ νέγκατιβ 

 

 

 

 

υπόςχεται 4 κούπεσ και 6+π 

υπόςχεται 4 πίκεσ και 8+π 

υπόςχεται 4 κούπεσ και 10+π 

 

υπόςχεται 4-4 τα μαζέρ και 6+π  

υπόςχεται 4-(4) τα μαζέρ και 6+π 

υπόςχεται 4-4 τα μινέρ και 6+π 

υπόςχεται 4-4 τα μινέρ και 10+π 

Ζνα κοντρ είναι νζγκατιβ όταν ζχουμε ανοίξει τθν 
αγορά με κάποιο χρϊμα και ο αντίπαλοσ 
παρεμβάλεται ςε κάποιο άλλο χρϊμα. 

Αγορά 1 

Αγορά 2 

Αγορά 3 

Αγορά 4 

Αγορά 5 

Αγορά 6 

Αγορά 7 
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1.3.  Εμβάθυνση στο κοντρ νέγκατιβ 

Είναι καιρόσ να δοφμε πωσ επθρεάηει το κοντρ νζγκατιβ το 
αγοραςτικό ςφςτθμά μασ. Είδθ ζχουμε αναλφςει το πλεονζκτθμα που 
μασ δίνει ϊςτε να μποροφμε να μιλιςουμε χζρια που ζχουν λιγότερουσ 
από 10 πόντουσ και μασ εμποδίηει θ παρεμβολι των αντιπάλων να 
μιλιςουμε ςτο 1ο επίπεδο. 

Για να δοφμε τι γίνεται με χζρια που δεν μασ εμποδίηει θ 
παρεμβολι να μιλιςουμε :  

 Ασ υποκζςουμε ότι κρατάμε το Χ1 ι Χ2 και μετά τθν παρεμβολι 1♥ 
του αντιπάλου καλοφμαςτε να αγοράςουμε. Αν δεν παίηαμε κοντρ 
νζγκατιβ κα αγοράηαμε και με τα δφο χζρια 1♠ δείχνοντασ 6+π και 
4+ πίκεσ. Ζχοντασ όμωσ προςκζςει τθν ςφμβαςθ ςτο αγοραςτικό 
μασ ςφςτθμα με το χζρι Χ1 αγοράηουμε Double υποςχόμενθ 4-
φυλλθ πίκα και 6+π, ενϊ με το χζρι Χ2 αγοράηουμε 1♠ υποςχόμενθ 
5+φυλλθ πίκα και 6+π. 

 Ασ υποκζςουμε ότι κρατάμε τα χζρια Χ3 ι Χ4 και μετά τθν 
παρεμβολι του αντιπάλου καλοφμαςτε να αγοράςουμε. Αν δεν 

παίηαμε κοντρ νζγκατιβ κα αγοράηαμε και με τα δφο χζρια 2♥ 
υποςχόμενθ 10+ πόντουσ και 4+κοφπεσ. ‘Ζχοντασ όμωσ προςκζςει 
τθν ςφμβαςθ ςτο αγοραςτικό μασ ςφςτθμα με το χζρι Χ4 
αγοράηουμε Double υποςχόμενθ 4-φυλλθ κοφπα και 6+π, ενϊ με το 
χζρι Χ3 αγοράηουμε 2♥ υποςχόμενθ 5+φυλλθ κοφπα και 10+π.  

 

 

 

 

 

Να δοφμε μερικζσ ιδιάηουςεσ περιπτϊςεισ που μποροφν να 
δθμιουργιςουν ερωτθματικά ςτουσ νζουσ παίκτεσ.  

Συνδυαςμόσ : μινζρ – μαηζρ 

Είδθ ζχουμε μάκει ότι ςε αυτόν τον ςυνδυαςμό το κοντρ υπόςχεται 
4-φυλλο το άλλο μαηζρ ενϊ αν αγοράςουμε το μαηζρ υποςχόμαςτε 
5+φυλλο. 

Ασ δοφμε το διπλανό παράδειγμα. Με το χζρι Χ3 όντωσ θ ςωςτι 

αγορά είναι 2♥ (10+π και 5+φυλλο) ενϊ με το χζρι Χ4 είναι κοντρ (6+π 
και 4-φυλλο). Ζτςι μποροφμε να διαχωρίςουμε τα χζρια που ζχουν 4-
φυλλο ι 5+φυλλο το μαηζρ.  

Τι γίνεται όμωσ με τθν περίπτωςθ Χ5, το χζρι ζχει 5-φυλλθ κοφπα 
αλλά όχι 10+ πόντουσ ϊςτε να μποροφμε να τθν αγοράςουμε ςτο 2ο 
επίπεδο οπότε αναγκαςτικά δείχνουμε απλϊσ ότι ζχουμε 4 κοφπεσ 
λζγοντασ κοντρ μθ ζχοντασ άλλθ επιλογι. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

Το κοντρ νζγκατιβ μασ δίνει τθν δυνατότθτα να 
ξεχωρίςουμε αν το μαηζρ μασ είναι 4-φυλλο ι 
5+φυλλο. 

Αγορά 1 

Αγορά 2 

Χ1 Χ2 

Χ3 Χ4 

Αγορά 3 

Χ4 Χ3 

Χ5 
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Συνδυαςμόσ : μινζρ – μινζρ 

Ζχουμε ιδθ μάκει ότι ςε αυτόν τον ςυνδυαςμό το κοντρ νζγκατιβ 
υπόςχεται και τα δφο μαηζρ 4-4. Για να δοφμε πωσ αγοράηουμε αν 
ζχουμε τα μαηζρ όχι 4-4 αλλά 5-4. Ο γενικόσ κανόνασ είναι αν ζχουμε 
10+ πόντουσ αγοράηουμε το 5-φυλλο με ςκοπό ςτθν ςυνζχεια να 
αγοράςουμε το 4-φυλλο, ενϊ αν ζχουμε λιγότερουσ πόντουσ 
ςυνικίηεται να αγοράηουμε κοντρ.  

Ζςτω θ αγορά 1 που απεικονίηεται δεξιά, για να δοφμε τι κάνουμε 
με τα χζρια Χ1 ζωσ Χ4 

 Χ1 αγοράηουμε κοντρ υπάρχει ςοβαρόσ κίνδυνοσ να μθν 
προλάβουμε να δείξουμε και τα δφο μαηζρ αν αγοράςουμε αρχικά 

1♥ αφοφ ζχουμε αδφνατο χζρι. 

 Χ2 αγοράηουμε κοντρ νζγκατιβ αφοφ αν αγοράςουμε 1♠ για να 
δείξουμε τισ κοφπεσ ςτθν ςυνζχεια κα πρζπει να ζχουμε λίγο 
καλφτερο χζρι.  

 Χ3 ζχουμε αρκετι δφναμθ (10+π) ϊςτε να αγοράςουμε και δεφτερο 

χρϊμα ςτο 2ο επίπεδο, οπότε 1♥ και ςτθν ςυνζχεια 2♠ δείχνοντασ 
5-4, αφοφ αν είχαμε 4-4 τα μαηζρ κα αγοράηαμε ςτθν αρχι κοντρ 

 Χ4 το χζρι αυτό μπορεί να αγοράςει 1♠ και ςτθν ςυνζχεια 2♥ ϊςτε 
να δείξει 5-4 τα μαηζρ και γφρω ςτουσ 8-9 καλοφσ πόντουσ. 

Μια ακόμα ιδιαίτερθ περίπτωςθ είναι θ αγορά 2. Εδϊ αν θ ανατολι 
ζχει μόνο ζνα 4-φυλλο μαηζρ δεν μπορεί να το αγοράςει όπωσ ςτθν 
αγορά 1 αφοφ για να το αγοράςει ςτο 2ο επίπεδο κα πρζπει να είναι 5-
φυλλο και να ζχει 10+ πόντουσ. Οπότε ςε αυτι τθν ακολουκία αν 
ζχουμε 10+ πόντουσ και ζνα 4-φυλλο μαηζρ αγοράηουμε κοντρ 
νζγκατιβ και ανάλογα τθν απάντθςθ του ςυντρόφου διορκϊνουμε τθν 
αγορά. Ενϊ αν ζχουμε κάτω από 10 πόντουσ κα πρζπει υποχρεωτικά να 
ζχουμε και τα δφο μαηζρ.  

Για να δοφμε μερικά παραδείγματα : 

 Χ5 αγοράηουμε κοντρ αφοφ ζχουμε 4-4 τα μαηζρ 
 Χ6 αν και ζχουμε ζνα μόνο 4-φυλλο μαηζρ αγοράηουμε κοντρ αφοφ 

ζχουμε 10+ πόντουσ 
 Χ7 αγοράηουμε πάςο, με λιγότερουσ από 10 πόντουσ απαιτοφνται 

και τα δφο μαηζρ τετράφυλλα. 
 Χ8 αγοράηουμε κοντρ για να δείξουμε και τα δφο μαηζρ 4-4, δεν 

ζχουμε τθν δφναμθ να αγοράςουμε τθν 5-φυλλθ πίκα και μετά τισ 
κοφπεσ. 

Συνδυαςμόσ : μαηζρ – μαηζρ 

Ιςχφει ότι και ςτον προχγοφμενο ςυνδυαςμό. Αν ζχουμε 5-4 τα 
μινζρ αγοράηουμε το 5-φυλλο μόνο αν ζχουμε πάνω από 10 πόντουσ 
αλλιϊσ χρθςιμοποιοφμε το κοντρ νζγκατιβ. Επίςθσ ςυχνά με ομαλά 
χζρια που ζχουν καλό κράτθμα πίκα (Χ9, Χ10) προςανατολιηόμαςτε να 
αγοράςουμε ΧΑ αντί να δείξουμε ότι ζχουμε 4-4 ςτα μινζρ. 

 

  

 

 

 

 

 
 

     
 

     

 

 

      

     

     

 

     
1ΝΤ     2ΝΤ  

Χ3 Χ4 

Χ1 Χ2 

Αγορά 1 

Χ5 Χ6 

Χ7 Χ8 

Αγορά 2 

Αγορά 3 

Χ9 Χ10 
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1.4.  Αδύνατο χέρι με μακρύ χρώμα 

Θα εξετάςουμε εδϊ μια ιδιαίτερθ περίπτωςθ ςτθν οποία 
χρθςιμοποιοφμε το κοντρ νζγκατιβ για να περιγράψουμε χζρια με 
μακρφ 6+φυλλο χρϊμα ςτα οποία λόγο παρεμβολισ δεν μπορϊ να 
αγοράςω το χρϊμα μου ςτο 1ο επίπεδο και δεν ζχω αρκετοφσ πόντουσ 
(10+)  για να μιλιςω το χρϊμα μου ςτο δεφτερο επίπεδο. 

Κρατάμε το χζρι Χ1 και θ αγορά εξελίςςεται ςφμφωνα με τθν αγορά 

1. Προφανϊσ δεν ζχουμε τουσ πόντουσ για να αγοράςουμε 2♥ οπότε 
αγοράηουμε κοντρ νζγκατιβ και όταν κα ζρκει θ ςειρά μασ να 

ξαναμιλιςουμε μποροφμε τϊρα να αγοράςουμε 2♥ για να δείξουμε 
ςτον ςφντροφό μασ μακριά κοφπα με λιγότερουσ από 10 πόντουσ. Η 
αγορά μασ δεν μπορεί να παρερμθνευτεί από τον ςφντροφο αφοφ αν 

είχαμε χζρι με 10+ πόντουσ κα είχαμε αγοράςει απευκείασ 2♥. 

Ασ δοφμε τϊρα ςτθν αγορά 2, τι κα ζπρεπε να αγοράςουμε με τα 
χζρια Χ2,Χ3 και Χ4 ; 

 Χ2 : 1♠, για αγορά ςτο 1ο επίπεδο απαιτοφνται μόνο 6+ πόντοι. 

 Χ3 : Κοντρ, δεν μπορϊ να αγοράςω 2♣ οπότε παρόλο που δεν ζχω 
4-φυλλο μαηζρ αγοράηω κοντρ νζγκατιβ με ςκοπό μετά να 
ξαναγοράςω τα ςπακιά και να δείξω 6+φυλλο με 6-9 πόντουσ. 

 Χ4 : 2♣, αφοφ ζχω 10+ πόντουσ κάνω τθν φυςικι μου αγορά. 

 

 

 

 

 

Ασ δοφμε και τθν αγορά 3, ο αντίπαλοσ παρεμβάλλεται με ζνα 

αδφνατο 2♠, το να αγοράςω με το χζρι Χ5, κοντρ και μετά ςπακιά είναι 
λάκοσ, αφοφ είναι ςχεδόν ςίγουρο ότι κα αναγκαςτϊ να τα αγοράςω 
ςτο 4ο επίπεδο. Η ςωςτι αγορά εδϊ είναι Πάςο! 

 

1.5.  Επίπεδο κοντρ νέγκατιβ 

Μζχρι ποιο επίπεδο παρεμβολισ/φραγμοφ είναι χριςιμο να 
παίηεται το κοντρ νζγκατιβ εξαρτάται αποκλειςτικά από τθν 

ςυνεννόθςθ του ηευγαριοφ. Συνθκίηεται τουλάχιςτον μζχρι και τισ 3♥ 
το κοντρ να είναι νζγκατιβ. Αν και τα περιςςότερα ζμπειρα ηευγάρια 

παίηουνε το κοντρ νζγκατιβ μζχρι και τισ 4♥. 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

νέγκατιβ 

ςυμφωνία ζευγαριού 

τιμωρίασ 

Αν αυτόσ που αγόραςε κοντρ νζγκατιβ αγοράςει ςτθν 
ςυνζχεια ζνα νζο χρϊμα τότε δείχνει 6+φυλλο και 6-9 
πόντουσ. 

Αγορά 2 

Αγορά 3 

Αγορά 1 

Χ5 

Χ4 

Χ2 Χ3 

Χ1 
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Όςο ςθμαντικό είναι να μάκουμε πότε πρζπει να αγοράηουμε το 
κοντρ νζγκατιβ άλλο τόςο ςθμαντικό είναι να μποροφμε να 
απαντιςουμε ςε αυτό όταν μασ το αγοράςει ο ςφντροφόσ μασ. 

Παρά τισ πολλζσ διαφορετικζσ περιπτϊςεισ που ςυναντάμε ςτο 
κοντρ νζγκατιβ ςε γενικζσ γραμμζσ όταν απαντάμε ακολουκοφμε τον 
παρακάτω κανόνα προςαρμοςμζνο ςτθν δφναμθ που μασ ζχει δείξει το 
κοντρ νζγκατιβ ανάλογα με το επίπεδο που ζχει αγοραςτεί. 

 

 

 

 

 

Ασ δοφμε μερικά παραδείγματα για να κατανοιςουμε πωσ οι 
παραπάνω κανόνεσ χρθςιμοποιοφνται ςτθν πράξθ. Τι κα αγοράηαμε ωσ 
δφςθ μετά τθν εξζλιξθ που βλζπουμε ςτθν αγορά 1 για κάκε ζνα από 
τα χζρια Χ1 ζωσ Χ6 :  

 Χ1 : 2♥, αδφνατο χζρι με φιτ ςτθν κοφπα. 

 Χ2 : 3♥, 16-18 πόντουσ με φιτ ςτθν κοφπα.  

 Χ3 : 4♥, κλείνω τθν μανσ με 19 πόντουσ και φιτ ςτθν κοφπα. 
 Χ4 : 2ΝΤ, 16 πόντουσ χωρίσ φιτ, ομαλόσ, με κράτθμα  πίκα κάνω μια 

πρόταςθ ςτον ςφντροφο για τα 3ΝΤ. 

 Χ5 : 2♦, αδφνατο χζρι με μακρφ καρό.  

 Χ6 : 3♦, δυνατό χζρι 16-18 πόντουσ με μακρφ καρό.  

Ασ υποκζςουμε ότι θ εξζλιξθ τθσ αγοράσ είναι αυτι που βλζπουμε 
ςτθν αγορά 2 με τον αντίπαλο να ζχει κάνει αδφνατθ παρεμβολι ςτισ 
πίκεσ, οι απαντιςεισ μασ τϊρα κα πρζπει να είναι προςαρμοςμζνεσ ςτο 
ότι το κοντρ νζγκατιβ του ςυντρόφου δείχνει 10+ πόντουσ και όχι 6+ 
πόντουσ που ζδειχνε ςτθν αγορά 1. 

 Χ1 : 3♥, με τουσ 13 πόντουσ δίνω απλά το φίτ. 

 Χ2 : 4♥, με 15+ πόντουσ και φιτ κλείνω τθν μανσ λαμβάνοντασ 
υπόψθ ότι ο ςφντροφόσ μου ζδειξε 10+. 

 Χ3 : Με τόςο δυνατό χζρι και φιτ ζχουμε ςίγουρθ τθν μανσ και 
μπορεί ςλεμ, πρζπει να εφαρμόςουμε κάποιουσ από τουσ τρόπουσ 
αναηιτθςθσ ςλεμ. 

 Χ4 : 3ΝΤ, κλείνω τθν μανσ αφοφ είμαι ομαλόσ με κράτθμα ςτθν πίκα 
και πάνω από 15 πόντουσ. 

 Χ5 : 3♦, με αδφνατο χζρι 12-14 πόντουσ, ξαναγοράηω όςο ποιο 
χαμθλά γίνεται τα καρά μου. 

 Χ6 : με το ςφντροφο να ζχει δείξει 10+ πόντουσ τα υποψιφια 

ςυμβόλαια είναι 3ΝΤ, 5♦ ι ακόμα και 6♦.    Δφςκολθ απόφαςθ με 

τουσ περιςςότερουσ ζμπειρουσ παίχτεσ να επαναδθλϊνουν 3♠.  

Με αδφνατο χζρι (12-15π) απαντάμε όςο ποιο χαμθλά 
γίνεται, επίςθσ αν ζχει μιλιςει και ο άλλοσ αντίπαλοσ 
το πάςο είναι μια ςυχνι εναλλακτικι λφςθ. 
Με δυνατό χζρι (16-18π) απαντάμε με πιδθμα. 
Με πολφ δυνατό χζρι (19+π) κλείνουμε τθν μανσ αν 
ζχουμε ιδθ βρει το ςυμβόλαιο. 
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Ασ δοφμε τϊρα πωσ επθρεάηεται θ απάντθςι μασ αν ο δεφτεροσ 
αντίπαλοσ μιλιςει, κυρίωσ υποςτθρίηοντασ το χρϊμα του ςυντρόφου 
του όπωσ βλζπουμε ςτθν αγορά 1 

Τϊρα θ δφςθ δεν είναι ποια υποχρεωμζνθ να μιλιςει ςτο κοντρ 
νζγκατιβ τθσ ανατολισ. Το πάςο είναι μία καλι εναλλακτικι λφςθ αν 
ζχουμε αδφνατο χζρι. Η μόνθ εξαίρεςθ είναι αν θ δφςθ ζχει και αυτι 4-

φυλλθ πίκα οπότε κα αγοράςει 2♠ με αδφνατο χζρι ϊςτε να 
υποςτθρίξει το χρϊμα του ςυντρόφου τθσ.  

Ασ δοφμε μερικά χζρια και τι κα αγοράηαμε μετά τθν παραπάνω 
αγορά. 

 Χ1 : Πάςο, δεν ζχουμε αρκετά δυνατό χζρι για να ξαναμιλιςουμε τα 
καρά μασ ςτο 3ο επίπεδο.  

 Χ2 : 2ΝΤ, καλό κράτθμα κοφπα και 16-18 πόντουσ. 

 Χ3 : 3♦, δυνατό χζρι , με μακριά καρά. 

 Χ4 : 3♠, 16-18 πόντουσ με φιτ ςτθν πίκα, προτείνω τθν μανσ. 

 Χ5 : 3♣, δυνατό χζρι με 5-4 τα μινζρ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

Για διορκϊςεισ, παραλείψεισ και αλλαγζσ 

ςτείλτε μου τισ ςυμβουλζσ ςτθν 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ : 

lessons@bridge.georgoul.org 

Χ1 Χ2 

Χ3 Χ4 

Χ5 

Αγορά 1 


