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Κανονικά είμαι συγγραφέας βιβλίων για τάβλι αλλά η συγγραφή 

ακριβώς μιας σειράς βιβλίων για το backgammon που βρίσκεται σε 
εξέλιξη μου έδωσε την ιδέα να γράψω και ένα βιβλίο για το μπριτζ πάνω 

στην ίδια λογική, η οποία με διαφοροποιεί ως συγγραφέα. Όταν βγαίνετε 

στο δρόμο, παρόλο που υπάρχει μια πολύ μικρή πιθανότητα να πέσει μια 

γλάστρα ή κάποιο άλλο αντικείμενο από ένα μπαλκόνι, προφανώς δεν 

φοράτε κράνος. Πολύ περισσότερο δεν μένετε μονίμως σε καταφύγιο, 

από το φόβο μιας πυρηνικής έκρηξης ή την πτώση ενός μεγάλου 

μετεωρίτη . Αυτά τα γεγονότα είναι πολύ απίθανο να συμβούν και γι' 

αυτό το λόγο η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων τα αγνοεί. 

Αντίστοιχα ο πρακτικός παίκτης στο μπριτζ, που πρωτίστως 

ενδιαφέρεται για το αποτέλεσμα και όχι για να εντυπωσιάσει με τις 

γνώσεις του τους θεατές, δεν χρειάζεται να μάθει όλες τις συμβάσεις που 

υπάρχουν ή έστω να διαλέξει σε κάθε περίπτωση μια από τις 

εναλλακτικές (πράγμα όχι πάντα εύκολο) . Η συντριπτική πλειοψηφία των 

συμβάσεων αναφέρεται σε σπάνιες περιπτώσεις, ακόμα κι αν οι ίδιες οι 

συμβάσεις είναι πολύ γνωστές (όπως η σύμβαση Lebensohl). Πέρα από 
την πιθανότητα να ξεχάσει ο ίδιος τη σύμβαση ή ο συμπαίκτης του (το 

είδαμε πρόσφατα να συμβαίνει επανειλημμένα σε ζεύγος της Εθνικής 

Ιταλίας), είναι σαν να κουβαλάει κανείς μια πανοπλία με θήκες για κάθε 

είδους μικροεφευρέσεις κατάλληλες για απίθανες περιπτώσεις και 

κράνος, που τον κάνουν να μη μπορεί να περπατήσει άνετα. Χάσιμο 

χρόνου είναι επί της ουσίας και να ασχοληθεί κανείς με εξωτικά σκουίζ 

και παράξενα coup όπως deνil 's coup, grand coup, sιηother play και τα 
λοιπά, που θα συμβούν ελάχιστες φορές ή και καμία στη μπριτζιστική 

του καριέρα και όταν τύχουν τα φύλλα μπορεί να είναι έτσι 

τοποθετημένα που αυτή η γνώση δεν θα τον βοηθήσει. Δεν θα ήθελα σε 

καμία περίπτωση να aποτρέψω κανέναν από το να μελετήσει όλων των 

ειδών τα σκουίζ αν αυτό τον ευχαριστεί διανοητικά. Θα πρέπει όμως να 

γνωρίζει ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτής της μελέτης δεν θα έχει κανένα 

απολύτως πρακτικό αποτέλεσμα. 

Ωραία, αλλά πώς διαλέγει κανείς αυτές τις συχνές περιπτώσεις που 

θα αποτελέσουν την ύλη ενός βιβλίου προσανατολισμένου στην επιτυχία 

στην πράξη και όχι σε μια ανούσια θεωρητική κατάρτιση; Η απάντηση 

είναι προφανής: μελετώντας ένα μεγάλο αριθμό διανομών από κάθε 

πλευρά και βλέποντας τι είναι συχνό στην πράξη, ποια αγοραστικά 
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προβλήματα εμφανίζονται συχνότερα, ποιες είναι οι απαραίτητες γνώσεις 

που πρέπει να έχει ο εκτελεστής και οι αμυνόμενοι. 

Για αγοραστικό σύστημα επέλεξα μια παραλλαγή του φυσικού 

συστήματος Πεντάφυλλα Μαζέρ 211 με συνήθως πεντάφυλλο το άνοιγμα 
Ι + και το 1 + τουλάχιστον δίφυλλο, το οποίο δεν διαφέρει πολύ από τα 

συστήματα που επικρατούν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και διδάσκονται 

και στους aρχαρίους και έτσι θα είναι οικείο στον αναγνώστη. 

Όσον αφορά τον υπογράφοντα, ξεκίνησα το μπριτζ το 1977 και 
ασχολήθηκα εντατικά επί μια δεκαπενταετία. Επανήλθα δριμύτερος στις 

αρχές της δεκαετίας του 2000 αλλά τα τελευταία χρόνια έδωσα 

προτεραιότητα στη βασική μου ενασχόληση, που είναι το backgammon. 
Όμως ποτέ δεν σταμάτησα να ασχολούμαι με το μπριτζ, μάλιστα το 

Bridge World μου έκανε την τιμή να συστήσει σε ένα τεύχος του ένα 
σύνδεσμο (ευχαριστώ και δημόσια το Νίκο Δελημπαλταδάκη που μου 

παραχώρησε χώρο σε ιστοσελίδα του), στο οποίο υπήρχε μια σημαντική 

μελέτη μου για ένα πρόβλημα αυτού του περιοδικού. Επίσης από το 2004 
έχω μόνιμη στήλη στο περιοδικό της Ε.Ο.Μ. και όταν ήταν σε έντυπη 

μορφή και τώρα που είναι σε ηλεκτρονική . 

Τέλος, μερικές από τις ιδέες του βιβλίου οφείλονται στο γεγονός 

ότι είχα την ευκαιρία να παίξω με κορυφαίους παίκτες και σε συζητήσεις 

με τον επίσης κορυφαίο παίκτη Φώτη Σκουλαρίκη . Ευχαριστώ εκτός από 

το Φώτη, τον ΜισέλΈιντι, με τον οποίο παίξαμε τη δεκαετία του '80 στο 
εξωτερικό κερδίζοντας και ένα διεθνές τουρνουά στην Κύπρο, και 

αλφαβητικά τον Τάκη Κανναβό (με τον οποίο έπαιξα το πρώτο μου 

τουρνουά στο πάλαι ποτέ Κηφίσια), τον Γιάννη Κομνηνό και τον Γιάννη 

Μηλιτσόπουλο, με τον οποίο παίξαμε το πιο περίπλοκο σύστημα που έχει 

παιχτεί στην Ελλάδα, το Ultimate Club, με εξαιρετική επιτυχία. 
Το παρόν πόνημα είναι το απόσταγμα όλης αυτής της εμπειρίας 

καθώς και της μελέτης εκατοντάδων βιβλίων και περιοδικών μπριτζ αλλά 

και στατιστικής ανάλυσης χιλιάδων διανομών. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον εκδότη μου και φίλο 

τέλιο Χατζηδάκη για την άψογη συνεργασία μας, η οποία άρχισε πέρυσι 

τ καλοκαίρι, όταν ζούσε ο αείμνηστος Μανώλης Χατζηδάκης, με την 

έ δοση του πρώτου τόμου του βιβλίου «Backgammon». 

ιώργος Κλείτσας 

Σεπτέμβριος 2017 
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