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Ο ςφντροφόσ μασ ανοίγει τθν αγορά με 1ΧΑ δείχνοντάσ μασ ομαλό χζρι, χωρίσ 5-φυλλο μαηζρ 
και 15-17 πόντουσ. Εμείσ κρατάμε το παρακάτω χζρι. Ροιό είναι το ςυμβόλαιο που κα κζλαμε να 
παίξουμε; 

 
Ζχουμε 11 πόντουσ και μαηί με το ςφντροφό μασ ζχουμε τουλάχιςτον 26 πόντουσ οπότε 

ςίγουρα κα παίξουμε μανσ. Μασ μζνει να βροφμε το ςωςτό ςυμβόλαιο. Ήδθ γνωρίηουμε ότι μια 

μανσ ςε μαηζρ (4♥/4♠) είναι προτιμότερθ από  ζνα ςυμβόλαιο ςε χωρίσ ατοφ. Ρωσ όμωσ 
μποροφμε να ανακαλφψουμε αν ο ςφντροφόσ μασ ζχει 4-φυλλθ πίκα; Μθν λθςμονοφμε ότι αν 

αγοράςουμε 2♠ ςτο άνοιγμα 1ΧΑ του ςυντρόφου κα του δίναμε εντελϊσ λάκοσ πλθροφορία αφοφ 
αυτι θ αγορά ζχει μια εντελϊσ άλλθ ερμθνεία! 

Εδϊ ζρχεται να βοθκιςει θ ςφμβαςθ Stayman. Η απάντθςθ 2♣ ςτο άνοιγμα 1ΧΑ του 
ςυντρόφου υπόςχεται 8+ πόντουσ και του ηθτάει να περιγράψει το χζρι του. Μποροφμε να το 
φανταςτοφμε ωσ μια ςυηιτθςθ μεταξφ των δφο ςυμπαικτϊν με ςκοπό να βρουν εάν ζχουν φιτ ςε 
κάποιο από τα μαηζρ.  

 

 

 

 

 

Υπάρχουν παραλλαγζσ ςε αυτζσ τισ απαντιςεισ με τθν ποιο ςυνθκιςμζνθ για τουσ αρχάριουσ 
μακθτζσ τθν προςκικθ τθσ απάντθςθσ 2ΧΑ που δείχνει και τα δφο μαηζρ. Θεωρϊ ότι θ αφαίρεςθ 
αυτισ τθσ απάντθςθσ δίνει κάποιεσ επιπλζον δυνατότθτεσ ςτθν ςφμβαςθ Stayman χωρίσ να 
δθμιουργεί κάποιο κενό όπωσ κα δοφμε ςτα επόμενα παραδείγματα! 

Επίςθσ πριν αρχίςουμε να αναλφουμε τθν ςφμβαςθ κα πρζπει να τονίςουμε ότι θ ανάλυςθ 
είναι προςαρμοςμζνθ ςτθν ταυτόχρονθ χρθςιμοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ Jacoby Transfers. Οπότε με 
αυτι τθν λογικι κεωροφμε ότι αυτόσ που κάνει Stayman δεν ζχει 5+φυλλο μαηζρ! 

  

Ιστορική Αναδρομή 
Ο  George Rapee ςυμπαίχτθσ του Sam Stayman ειςιγαγε τθν ςυμβατικι απάντθςθ 2♣ ςε άνοιγμα χωρίσ 

ατοφ. Εντοφτοισ, ο Rapee δεν ενδιαφζρκθκε για τθ διάδοςθ τθσ ςφμβαςθσ και προτιμοφςε να απολαμβάνει τα 
οφζλθ από τθν χριςθ τθσ, επιτρζποντασ να τθν δθμοςιοποιιςει το 1945 ο ςφντροφόσ του Stayman από όπου 
πιρε και το όνομα τθσ. Μια δεφτερθ εκδοχι λζει ότι αρκετά χρόνια πριν, το 1939, ζνασ Άγγλοσ παίχτθσ ονόματι 
J.C.H. Marx, ειςιγαγε μια παρόμοια ςφμβαςθ ςτο ςφςτθμά του αλλά τθν δθμοςιοποίθςε το 1946 μετά το τζλοσ 
του Β’ παγκοςμίου πολζμου. Ανεξαρτιτωσ τθσ προζλευςΉ τθσ θ ςφμβαςθ Stayman είναι μια από τισ 
ςθμαντικότερεσ ςυμβάςεισ του μπριτη. 

2♣ 
Σφντροφε ζχεισ 
4-φυλλο μαηζρ;  

 

2♦ Δεν ζχω 4-φυλλο μαηζρ 

2♥ 
Ζχω 4-κοφπεσ και μπορεί 

να ζχω 4-πίκεσ 

2♠ 
Δεν ζχω 4 κοφπεσ αλλά 

ζχω 4-πίκεσ 



Σύμβαςη : Stayman 15 Απριλίου 2011 

Γεωργουλάκησ Γεώργιοσ Σελίδα 2 
 

1.1.  Πότε αγοράζω την Stayman 

Ήδθ ζχουμε αναφζρει δφο βαςικζσ αρχζσ που πρζπει να 

πλθροφνται για να αγοράςουμε 2♣ (stayman) ςτο άνοιγμα 1ΧΑ του 
ςυντρόφου : 

 να ζχουμε 8+ πόντουσ 
 να ζχουμε τουλάχιςτον ζνα 4-φυλλο μαηζρ (όχι 5+φυλλο 

μαηερ) 

Για να δοφμε μερικά παραδείγματα ϊςτε να κατανοιςουμε 
καλφτερα πότε κάνουμε Stayman. Τι κα αγοράηατε με τα χζρια Χ1 
ζωσ Χ6 αν ο ςφντροφόσ ςασ άνοιγε τθν αγορά με 1ΧΑ; 

 Χ1: 2♣, ζχουμε 4-φυλλο μαηζρ και 8+ πόντουσ. 
 Χ2: Πάςο, με λιγότερουσ από 8 πόντουσ δεν κάνουμε stayman. 
 Χ3: 3ΝΤ, 11 πόντουσ ομαλι κατανομι χωρίσ μαηζρ, κλείνουμε 

τθν μανσ ςτα ΧΑ. 

 Χ4: Πάςο, δυςτυχϊσ αφοφ το 2♣ είναι stayman δεν μποροφμε 
να μιλιςουμε αδφνατα χζρια με πολλά ςπακιά! 

 Χ5: 2♣, πρϊτθ προτεραιότθτα είναι να ψάξω για φιτ ςε μαηζρ 
οπότε stayman. 

 Χ6: 2♣, κα ψάξω να δω πρϊτα αν ο ςφντροφόσ μου ζχει 4-
φυλλθ πίκα και ςτθν ςυνζχεια κα αγοράςω το ςλεμ. 
 

1.2.  Η απάντηση στην Stayman 

Στθν ειςαγωγι αναφζραμε τισ τρεισ απαντιςεισ του ανοίξαντα 
όταν ο ςφντροφόσ του αγοράςει stayman. Ξαναδείτε τον πίνακα και 
ςτθν ςυνζχεια κα αναλφςουμε τα χζρια Χ7 ζωσ Χ10. 

 Χ7: 2♠, ζχω 4-πίκεσ και δεν ζχω 4-κοφπεσ. 

 Χ8: 2♥,  ζχω 4-κοφπεσ και μπορεί να ζχω 4-πίκεσ. Ο ςφντροφόσ 
μου ρωτάει το μικοσ ςτα μαηζρ και όχι τθν ποιότθτα!! Αφοφ 
ζχω τζςςερισ κοφπεσ ανεξαρτιτωσ ποιότθτασ χρϊματοσ πρζπει 
να τισ δείξω. 

 Χ9: 2♥, ζχω 4-κοφπεσ και μπορεί να ζχω 4-πίκεσ. 

 Χ10: 2♦, δεν ζχω 4-φυλλο μαηζρ. 

Ππωσ παρατθροφμε θ απάντθςθ ςτθν Stayman είναι πολφ 
εφκολθ και περιγράφει αρκετά καλά το χζρι του ανοίξαντα όςο 
αφορά τα μαηζρ. Επίςθσ θ ερμθνεία τθσ απάντθςθσ δεν ςυναντά 

ιδιαίτερεσ δυςκολίεσ με μόνθ εξαίρεςθ όταν θ απάντθςθ είναι 2♥ 
και δεν γνωρίηει ο απαντθτισ αν ο ανοίξασ ζχει μόνο 4-κοφπεσ 
όπωσ ςτο χζρι Χ8 ι εκτόσ τισ κοφπεσ ζχει και 4-πίκεσ όπωσ ςτο χζρι 
Χ9. Θα δοφμε ςτο επόμενο κεφάλαιο ότι θ ςυνζχεια τθσ αγοράσ 
επιτρζπει ςτο ηευγάρι εφκολα να προςδιορίςει και ςε αυτι τθν 
περίπτωςθ αν υπάρχει ι όχι φιτ ςτθν πίκα. 

  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

X1 X2 

X3 

X5 

X4 

X6 

X8 X7 

X9 X10 
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1.3.  Η συνέχεια της αγοράς 

Ζωσ τϊρα ζχουμε επικεντρωκεί ςτο πότε κάνουμε Stayman και 
ςτθν απάντθςι τθσ. Εδϊ κα αναλφςουμε μερικζσ ολόκλθρεσ 
διανομζσ για να κατανοιςουμε και τθν ςυνζχεια τθσ αγοράσ. 

Για τθν καλφτερθ κατανόθςθ κα πρζπει να κυμόμαςτε τον 
κανόνα ότι για να κάνουμε Stayman πρζπει να ζχουμε 8+ πόντουσ, 
δθλαδι τουλάχιςτον προταςιακό χζρι ςτο άνοιγμα 1ΧΑ του 
ςυντρόφου και επίςθσ τουλάχιςτο το ζνα μαηζρ τετράφυλλο. 

Ασ ξεκινιςουμε με το παράδειγμα 1. Ο βοράσ ανοίγει τθν 
αγορά με 1ΝΤ και ο νότοσ ζχοντασ 11+ πόντουσ με 4-φυλλθ πίκα 
χρθςιμοποιεί τθν ςφμβαςθ Stayman για να μάκει αν ο ςφντροφόσ 
του ζχει 4-φυλλθ πίκα. Ο βοράσ απαντάει ςτθν Stayman λζγοντασ 

2♥ απάντθςθ που δείχνει ότι ζχει 4-κοφπεσ αλλά δεν αρνείται τθν 
πικανότθτα να ζχει 4-πίκεσ. Ο νότοσ αφοφ δεν γνωρίηει αν ζχει 
ςίγουρα ο ςφντροφόσ του 4-πίκεσ αγοράηει 3ΝΤ για να δείξει τθν 
διάκεςθ του να παίξουν μανσ. Πταν θ αγορά επιςτρζφει ςτον βορά 
αυτόσ με ζνα απλό ςυλλογιςμό μπορεί να αντιλθφκεί ότι ο 
ςφντροφόσ του ζψαχνε να δει αν είχε 4-πίκεσ. Αρκεί να αναρωτθκεί 
«Γιατί ο ςφντροφόσ μου χρθςιμοποίθςε τθν ςφμβαςθ Stayman; 
Σίγουρα δεν ζχει κοφπεσ αφοφ αλλιϊσ μετά που του ζδειξα ότι ζχω 
τζςςερισ κα αγόραηε τθν μανσ ςτισ κοφπεσ. Άρα ο ςφντροφόσ μου 
ζψαχνε για πίκεσ και αφοφ δεν είναι ςίγουροσ με τθν αγορά μου 

2♥ αν ζχω ι όχι τζςςερισ πίκεσ αγόραςε 3ΝΤ.» Μετά από αυτζσ τισ 
ςκζψεισ και ςίγουροσ ότι ο νότοσ ζχει τζςςερισ πίκεσ φεφγει από τα 
3ΧΑ και κλείνει τθν μανσ ςτισ πίκεσ. Είναι φανερό ότι αν ο Βοράσ 
δεν είχε τζςςερισ πίκεσ κα παςάρει οπότε το τελικό ςυμβόλαιο κα 
ιτανε το 3ΧΑ. 

Το παράδειγμα 2 είναι αρκετά ευκολότερο. Ο νότοσ ζχοντασ 8+ 
πόντουσ και 4-φυλλο μαηζρ χρθςιμοποιεί τθν ςφμβαςθ Stayman 

για να μάκει το χζρι του ςυντρόφου του. Ο Βοράσ αγοράηει 2♦ μια 
απάντθςθ για να δείξει ςτον νότο ότι δεν ζχει 4-φυλλο μαηζρ. Ο 
νότοσ ςτθν ςυνζχεια ζχοντασ ζνα προταςιακό χζρι με 8-9 πόντουσ 
αγοράηει 2ΧΑ αφινοντασ τθν απόφαςθ για τθν μανσ ςτον 
ςφντροφό του. Ο Βοράσ ζχοντασ μόνο 15 πόντουσ παςάρει. Αν 

υποκζςουμε ότι ο Βοράσ είχε κάποιο άλλο χζρι και αγόραηε 2♠ 
τότε ο νότοσ κα ζκλεινε τθν μανσ ςτισ πίκεσ αφοφ μαηί με τουσ 
πόντουσ από κατανομι ςυγκεντρϊνει 25! 

 

 

 

 

  

Παράδειγμα 1 

 

 

Παράδειγμα 2 

 

 

  

 

 

 

 

Πταν απαντάμε ςτθν Stayman περιγράφουμε μόνο αν 

ζχουμε ι όχι 4-φυλλα μαηζρ. Αν το 1ΧΑ άνοιγμά μασ 

είναι αδφνατο (15π) ι δυνατό (16-17π) κα το 

δείξουμε, ςτθν ςυνζχεια τθσ αγοράσ, αποδεχόμενθ ι 

όχι μια πρόταςθ του ςυντρόφου μασ! 
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1.4.  Stayman με 5-4 τα μαζέρ 

Από τθν αρχι τονίςαμε ότι δεν κάνουμε stayman με 5-φυλλο 
μαηζρ, όπωσ ςτουσ περιςςότερουσ κανόνεσ ςτο μπριτη ζτςι και ςε 
αυτόν υπάρχει μία εξαίρεςθ όταν ζχουμε 5-4 τα μαηζρ. 

Με 5-4 τα μαηζρ και 8+ πόντουσ αγοράηουμε 2♣ (Stayman) και 

ςτθν ςυνζχεια αν ο ςφντροφόσ μασ απαντιςει 2♦ αγοράηουμε με 
8-9π το 5-φυλλο μαηζρ μασ ςτο 2ο επίπεδο και με 10+π ςτο 3ο 
επίπεδο. 

Ασ δοφμε τι κα αγοράηαμε με τα χζρια Χ1 ζωσ Χ3 

 Χ1: Δεν αγοράηω Stayman με 5-φυλλο μαηζρ αν δεν ζχω και το 
άλλο μαηζρ τετράφυλλο! 

 Χ2: 2♣, αν ο ςφντροφοσ ζχει κάποιο μαηζρ κλείνω τθν μανσ 
αλλιϊσ αν αγοράςει 2♦ επαναδθλϊνω 3♠ για να του δείξω ότι 
ζχω 5 πίκεσ, 4 κοφπεσ και πόντουσ μανσ. 

 Χ3: 2♣, αν ο ςφντροφόσ ζχει κάποιο μαηζρ κλείνω τθν μανσ 
αλλιϊσ αν αγοράςει 2♦ επαναδθλϊνω 2♥ για να του δείξω ότι 
ζχω 5 κοφπεσ, 4 πίκεσ με προταςιακό χζρι 8-9 πόντουσ. 
 

(Σθμείωςθ : Η ςφμβαςθ Smolen μαηί με τθν ανάπτυξθ τθσ ςφμβαςθσ Jacoby 
transfer, διαφοροποιοφν τον τρόπο αγοράσ όταν ζχουμε 5-4 ι 5-5 τα μαηζρ!) 

 

 

1.5.  Stayman με αδύνατο χέρι 

Καιρόσ να δοφμε μια τελευταία εξαίρεςθ ςτουσ κανόνεσ που 
ζχουμε μάκει. Υπάρχει μια περίπτωςθ όπου μποροφμε να κάνουμε 
Stayman με πολφ αδφνατο χζρι. 

Ασ υποκζςουμε ότι ο ςφντροφόσ μασ ανοίγει με 1ΝΤ τθν αγορά 
και κρατάμε κάποιο από τα χζρια Χ4 και Χ5 ςίγουρα κα 
προτιμοφςαμε να παίξουμε ζνα χρωματιςτό ςυμβόλαιο όμωσ 
είμαςτε πολφ αδφνατοι για να μιλιςουμε. Ραρόλα αυτά θ 

ςφμβαςθ Stayman μασ δίνει μια εναλλακτικι λφςθ. Αγοράηουμε 2♣ 
με ςκοπό να παςάρουμε οποιαδιποτε απάντθςθ του ςυντρόφου 
μασ. Αν ο ςφντροφόσ μασ αγοράςει μαηζρ ζχουμε βρει φιτ, αν 

αγοράςει 2♦ ελπίηουμε με τα 5 ι 4 καρά μασ να ζχουμε βρει ζνα 
καλφτερο ςυμβόλαιο. 

Αυτι θ τακτικι δεν δουλεφει αν ζχουμε το χζρι Χ6 αφοφ μια 

απάντθςθ 2♦ από το ςφντροφό μασ κα μασ ζφερνε ςε μια πολφ 
δυςάρεςτθ κζςθ! 
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1.6.  Stayman μετά από παρεμβολή 1ΧΑ 

Ζςτω ότι ο αντίπαλοσ ανοίγει τθν αγορά με 1♠ και ο Βοράσ 
παρεμβάλλεται με 1ΧΑ υποςχόμενοσ ομαλι κατανομι, κράτθμα 
ςτο χρϊμα του ανοίγματοσ και 15-18 πόντουσ.   

Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο νότοσ μπορεί να αγοράςει Stayman 
όπωσ ακριβϊσ αν ο ςφντροφόσ του είχε ανοίξει τθν αγορά με 1ΧΑ. 
Για να δοφμε τι κα αγοράηαμε με τα χζρια Χ1 και Χ2 αν θ αγορά 
εξελιςςόταν όπωσ παραπάνω 

 Χ1: 2♣, αν και ζχουμε μόνο 7 πόντουσ μποροφμε να 
ςυνεχίςουμε τθν αγορά για δφο λόγουσ  :  

• ςτθν παρεμβολι ο ςφντροφόσ μου μπορεί να ζχει και 
μζχρι 18 πόντουσ  

• γνωρίηουμε τθν κζςθ των περιςςότερων πόντων ςτο 
τραπζηι μετά το άνοιγμα 1♠ 

 Χ2: 2ΝΤ, 8-9 πόντουσ ομαλόσ. Αν και ζχω 4 πίκεσ αφοφ είναι το 
χρϊμα τον αντιπάλων δεν αγοράηω Stayman. 

 

1.7.  Stayman μετά από άνοιγμα 2ΝΤ 

Η Stayman είναι επίςθσ ςε ιςχφ αν ο ςφντροφόσ μασ ανοίξει τθν 
αγορά με 2ΝΤ υποςχόμενοσ 20-22 πόντουσ. Βζβαια είναι προφανζσ 
ότι πρζπει να τθν προςαρμόςουμε με δφο απλζσ αλλαγζσ: 

 αναγκαςτικά αγοράηω 3♣ για Stayman 
 οι απαιτιςεισ ςε πόντουσ μειϊνονται ςτουσ 4+ 

 

1.8.  Stayman μετά από άνοιγμα 2♣ 

Στο άνοιγμα 2♣ υπάρχει μια ακολουκία αγορϊν ςτθν οποία 
ιςχφει επίςθσ θ ςφμβαςθ Stayman. Ππωσ βλζπουμε ςτθν αγορά 2 ο 

ανοίξασ μετά τθν απάντθςθ 2♦ από εμάσ, που δείχνει ζνα αδφνατο 
χζρι, αγοράηει 2ΧΑ για να δείξει ομαλι κατανομι και 23-24 

πόντουσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ το 3♣ από εμάσ είναι επίςθσ 
Stayman όπωσ βλζπουμε ςτα 2 επόμενα παραδείγματα. 

 Χ3: 3♣, οι 2 πόντοι είναι αρκετοί μετά το άνοιγμα 2♣ του Βορά 
για να ςυνεχίςουμε. Αγοράηουμε Stayman και αναλόγωσ τθν 
απάντθςθ κλείνουμε τθν μανσ ςτισ 4♥ ι ςτα 3ΧΑ 

 Χ4: 3♣, 5-4 τα μαηζρ, οπότε αγοράηω τθν Stayman και αν ο 
ςφντροφόσ μασ δεν ζχει κανζνα 4-φυλλο μαηζρ και απαντιςει 
3♦ ςτθν ςυνζχεια αγοράηω τισ κοφπεσ μου για να του δείξω ότι 
ζχω 5-κοφπεσ και 4 πίκεσ. 
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Αγορά 2 
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1.9.  Αγορά μινέρ στο 3ο επίπεδο μετά από Stayman 

Θα αναφερκοφμε προσ το παρόν ςυνοπτικά ςε ζνα ποιο προχωρθμζνο κεφάλαιο τθσ 
ςφμβαςθσ Stayman. Αγορά μινζρ ςτο 3ο επίπεδο μετά τθν απάντθςθ ςτθν ςφμβαςθ Stayman. Ασ 
υποκζςουμε ότι θ αγορά εξελίςςεται ωσ εξισ : 

 

Η αγορά 3♣ δείχνει ότι ο νότοσ ζχει 5+ςπακιά και 4-φυλλθ κοφπα με πόντουσ αρκετοφσ για να 
κλιςθ τθν μανσ. Το ςυμπζραςμα ότι ζχει ςίγουρα 4 κοφπεσ το βγάλαμε με το παρακάτω ςκεπτικό: 
«Αν δεν είχε 4-φυλλο μαηζρ δεν κα είχε αγοράςει Stayman ενϊ αν είχε 4 πίκεσ κα ζκλεινε τθν μανσ 
ςτισ πίκεσ». Ροιοσ όμωσ ο λόγοσ να αγοράςει τα ςπακιά του;  

Υπάρχουν 2 βαςικοί λόγοι : 

 Ζχει ζνα πολφ δυνατό χζρι και ψάχνει τθν πικανότθτα για ςλεμ 
 Είναι πολφ κοντόσ ςτα καρά και ςου προτείνει με 6+ ςπακιά μιπωσ το καλφτερο 

ςυμβόλαιο είναι τα 5♣ αντί 3ΧΑ 

Η ςυνζχεια τθσ αγοράσ βαςίηεται κυρίωσ ςτθν ςυμφωνία μεταξφ του ηευγαριοφ και το μόνο 

ςίγουρο είναι ότι θ αγορά δεν παςάρεται κάτω από την μανσ! 

 

 

 

 

 

 

 
Για διορκϊςεισ, παραλείψεισ και αλλαγζσ 

ςτείλτε μου τισ ςυμβουλζσ ςτθν 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ : 

lessons@bridge.georgoul.org 


