
Επίσημο μέλος 

Ο ύιιογος Αληηζθαίρηζες Σρίποιες θαζηερώλεη ηο ΜΠΡΘΣΖ ζηελ Σρίποιε 

Νέο εκηλάρηο ΜΠΡΘΣΖ γηα αρτάρηοσς 

Με ην ζύλζεκα «ΜΠΡΙΣΖ, γηαηί ηο κσαιό είλαη ηο ΑΣΟΤ ζοσ», ν ύιιογος Αληηζθαίρηζες 

Σρίποιες (ΑΣ) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ειιεληθή Οκοζπολδία ΜΠΡΘΣΖ (ΕΟΜ) θαη ην 

ΑΡΥΟΝΣΘΚΟ ΚΑΛΣΕΖΘΩΣΗ, μεθηλνύλ λέν ηκήκα ΑΓΩΝΘΣΘΚΟΤ ΜΠΡΘΣΖ γηα 

αξράξηνπο.  

Σα κπζηηθά ηνπ ΜΠΡΗΣΕ ζα κεηαδώζεη έκπεηξε θαζεγήηξηα ηεο Ειιεληθής Οκοζπολδίας 

ΜΠΡΘΣΖ (ΕΟΜ). Δίλαη ζεκαληηθό όηη νη  ζπκκεηέρνληεο  γλσξίδνληαη κε ην ζπλαξπαζηηθό 

παηρλίδη-άζιεκα πνπ παίδεηαη από εθαηνκκύξηα άηνκα ζε όιν ηνλ θόζκν, θαη παίδνπλ από ηελ 

πξώηε ζηηγκή!!! Σν ζεκηλάξην ζα θηινμελεζεί ζην ΑΡΥΟΝΣΗΚΟ ΚΑΛΣΔΕΗΧΣΖ, ζα έρεη 

δηάξθεηα 24 ώξεο  θαη ζα δηεμαρζεί ζε 3 αββαηνθύξηαθα (Ωράρηα: άββαηα & Κσρηαθές 16:00 – 

20:00), σο εμήο: 

α) 5 – 6 Ννεκβξίνπ 2011,  β) 12 – 13 Ννεκβξίνπ 2011 θαη γ) 26– 27 Ννεκβξίνπ 2011 

Σν θόζηνο θαη γηα ηα 3 αββαηνθύξηαθα ηνπ ζεκηλαξίνπ, θαζώο θαη ηελ ρνξήγεζε ησλ 

εγρεηξηδίσλ ηεο ΔΟΜ, πεξηνξίδεηαη ζηα 60€ εθάπαμ αλά ζπκκεηέρνληα.  

 Καζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ, ην ΑΡΥΟΝΣΘΚΟ ΚΑΛΣΕΖΘΩΣΗ ζα παξέρεη δσξεάλ snacks 

& drinks ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.  

 ε όζνπο ην επηζπκνύλ, ζα ρνξεγεζεί βεβαίσζε ζπκκεηνρήο από ηελ Διιεληθή Οκνζπνλδία 

ΜΠΡΗΣΕ (ΕΟΜ).  

 Τπάξρεη ε δπλαηόηεηα έθδνζεο Αγσληζηηθνύ Γειηίνπ Αζιεηή, γηα ζπκκεηνρή ζε επίζεκνπο αγώλεο 

ηεο Οκνζπνλδίαο. 

Γηα ηστόλ δηεσθρηλήζεης, κπορείηε λα απεσζύλεζηε ζηολ θ. Βαγ. Θεοδωρόποσιο (6979-660560) θαη  

δειώζεηε ηε ζσκκεηοτή ζας, ζηέιλοληας e-mail ζηα vtennis@otenet.gr ή sat2004@otenet.gr 

 

Ο ύιινγνο Αληηζθαίξηζεο Σξίπνιεο, ζε κηα πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ηνπ ηνκέα ηνπ 

Πλεπκαηηθνύ Αζιεηηζκνύ, δεκηνύξγεζε πξόζθαηα ην λέν ηκήκα ΜΠΡΗΣΕ, θαη είλαη πιένλ 

επίζεκν κέινο ηεο Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο ΜΠΡΗΣΕ (EOM). 

Σν ηκήκα ΜΠΡΗΣΕ ηνπ ΑΣ ζα ιεηηνπξγεί θάζε Σεηάξηε θαη Κπξηαθή (20:00-22:00) κε ηελ 

επίβιεςε πξνπνλεηή, θαη ππό ηελ επνπηεία ηεο ΔΟΜ, ζην κνλαδηθό ρώξν ηνπ ΑΡΥΟΝΣΘΚΟΤ 

ΚΑΛΣΕΖΘΩΣΗ (Εηδηθή αίζοσζα ζηο CHALET) γηα πξαθηηθή εμάζθεζε - πξνπόλεζε. 

 

Σν ΑΓΩΝΘΣΘΚΟ ΜΠΡΘΣΖ (Duplicate Bridge) δελ είλαη απιά έλα ηερληθό παηρλίδη. Δίλαη έλα 

Πλεσκαηηθό Άζιεκα κε πνιιέο ζπγθηλήζεηο, αλαγλσξηζκέλν από ηε Γηεζλή Οιπκπηαθή Δπηηξνπή 

(1995) θαη ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ (1975). 

 Απεπζύλεηαη ζε όιεο ηηο ειηθίεο  (από «λέοσς» 8 κέτρη … 98 εηώλ) 

 Δλδπλακώλεη ηε ζθέςε, ηε κλήκε θαη ηελ πλεπκαηηθή δηαύγεηα. 

 Βνεζάεη ζηε ζπγθέληξσζε ηνπ κπαινύ. 

 Μαζαίλεηαη εύθνια. 

 Φπραγσγεί ρσξίο λα θνπξάδεη. 

 Δίλαη ζπλαξπαζηηθό. 

 Γελ απαηηεί εηδηθό εμνπιηζκό θαη έμνδα. 

 Παίδεηαη κε δεπγάξηα, αιιά είλαη θαη νκαδηθό. 

 Δίλαη θνηλσληθό, γηαηί θάλεηο λένπο θίινπο. 

 ε θεξδίδεη γηα πάληα, γηαηί γίλεηαη θνκκάηη ηεο δσήο ζνπ. 
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Σν ΑΓΩΝΘΣΘΚΟ ΜΠΡΘΣΖ δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηα ρξήκαηα θαη ην ηδόγν, όπσο ζπλεηξκηθά 

θάπνηνο κπνξεί λα ππνζέζεη. Ζ ηξάπνπια είλαη ην εξγαιείν, όπσο ην κπαιάθη ηνπ tennis γηα ηνλ ηελίζηα, 

ή ε κπάια γηα ηνλ πνδνζθαηξηζηή. Μηα ηξάπνπια κνηξαζκέλε είλαη έλαο κηθρός Γρίθος, ηνλ νπνίν 

θαινύληαη λα ιύζνπλ ΟΛΑ ηα δεπγάξηα πνπ αγσλίδνληαη ζε έλα ηνπξλνπά Μπξηηδ, ώζηε λα αλαδεηρζεί 

ην δεύγνο – ληθεηήο. Θα ιέγακε, κάιηζηα, όηη ην Μπξηηδ είλαη ην «ζθάθη ηες ηράποσιας». Με ην Μπξηηδ 

δελ δηαζθεδάδεης απιά, αλαπηύζζεης ηε ζθέυε ζοσ, θοηλφληθοποηείζαη θαη βέβαηα… αζιείζαη.  

Σν Μπξηηδ είλαη έλα πλεπκαηηθό παηρλίδη – άζιεκα, πνπ σο πξσηαξρηθό ζηόρν έρεη ηελ ςπραγσγία. 

Γηαζθεδάδεη, ζπλαξπάδεη θαη ηαπηόρξνλα αθνλίδεη ην κπαιό. Δίλαη άζιεκα πνιύπιεπξν, πνπ εμαζθεί ην 

κπαιό ζηελ απηνζπγθέληξσζε, είλαη θαη’ εμνρήλ θνηλσληθό, αθνύ παίδεηαη από δύν αληίπαια δεύγε, θαη 

πξνζθέξεη πςειήο πνηόηεηαο ςπραγσγία, μεθνύξαζε θαη δηαθπγή από ηελ θαζεκεξηλόηεηα θαη ην άγρνο, 

ζρεδόλ αλέμνδα.  

Από ην 1996 ε UNESCO ππνζηεξίδεη ηελ Παγθόζκηα Οκνζπνλδία Μπξηηδ ζηηο πξνζπάζεηέο ηεο λα 

εληάμεη ην άζιεκα ζηε δηδαθηηθή ύιε ησλ ζρνιείσλ θαη λα δηαδνζεί ζηε λενιαία, θαζώο, όπσο 

απεθάλζε, «ην κπξηηδ παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ άλζξσπν λα αλαπηύμεη ηηο δηαλνεηηθέο ηνπ 

ηθαλόηεηεο». ε αλεπηπγκέλεο ρώξεο (Γαιιία, Ιηαιία, οσεδία, Οιιαλδία, Κίλα, θιπ) ην ΜΠΡΗΣΕ 

απνηειεί κάζεκα επηινγήο ζε ζρνιεία, θαζώο ζεσξείηαη όηη απηό βνεζά ηα παηδηά λα εληζρύζνπλ ηελ 

απηνζπγθέληξσζή ηνπο κέζσ ηεο δηαζθέδαζεο.  

Σν ΜΠΡΗΣΕ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα επίζεκα αζιήκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Παλεπηζηεκηαθώλ 

Αζιεκάησλ (EUSA) θαη ηεο Γηεζλνύο Οκνζπνλδίαο Παλεπηζηεκηαθώλ Αζιεκάησλ (FISU). 

Ζ Διιεληθή Οκνζπνλδία ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα δηαδώζεη ην άζιεκα, νξγαλώλεη καζήκαηα 

ΜΠΡΗΣΕ ζε Πνιπηερλεία & άιια Παλεπηζηεκηαθά Ηδξύκαηα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε Διιάδα έρεη 

ζεκεηώζεη αξθεηέο δηαθξίζεηο, κε πην πξόζθαηεο ηελ θαηάθηεζε ηεο 1
εο

 ζέζεο ζην Παλεπξσπατθό 

Πξσηάζιεκα Νέσλ (2010), από δύν ηνπο λένπο Μεραληθνύο: Νηίλν Γνμηάδε (Εθαρκοζκέλωλ 

Μαζεκαηηθώλ) & Βαζίιε Βξνύζηε (Ποιηηηθό Μεταληθό), ηελ 1
ε
 ζέζε ζην Παγθόζκην Αηνκηθό Νέσλ 

(2000-Μίιηος Καρακαλιής), 7
ε
 ζέζε ζην Παγθόζκην Αηνκηθό Νέσλ (2004-Βαζίιες Βρούζηες), 9ε ζέζε 

ζηελ Οιπκπηάδα Μπξηηδ Γπλαηθώλ (2004), θιπ 

Παξά ηνλ ζρεηηθά κηθξό αξηζκό ησλ αζινύκελσλ, νη επηηπρίεο καο δηεζλώο είλαη ιακπξέο. Σν 

Μπξηηδ, άιισζηε, ηαηξηάδεη ζηελ ηδηνζπγθξαζία καο, ζαλ Έιιελεο, αθνύ δηαζέηνπκε επειημία, 

εθεπξεηηθόηεηα, δεκηνπξγηθόηεηα, ηόικε θαη απνθαζηζηηθόηεηα, ραξαθηεξηζηηθά πνπ απαηηνύληαη θαη 

εθαξκόδνληαη ζην Μπξηηδ. Δπίζεο, κειέηεο έρνπλ δείμεη όηη πλεπκαηηθά παηρλίδηα όπσο ην ΜΠΡΗΣΕ θαη 

ην SUDOKU, ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ησλ πηζαλνηήησλ γηα λόζν Alzheimer. 

Γηάζεκνη Μπξηηδέξ είλαη νη Bill Gates, Dwight Eizenhower, Omar Sharif, Deng Xiao Ping, Martina 

Navratilova, θιπ,  θαη θπζηθά ν … Snoopy!!! Γλσζηνί Έιιελεο Μπξηηδέξ ήηαλ νη Γεώξγηνο Ράιιεο, 

Δπάγγεινο Κνπινπκπήο, νθνθιήο Βεληδέινο, Ζιίαο Ζιηνύ, θιπ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αλαθνξά ηνπ 

αείκλεζηνπ, πξώελ πξσζππνπξγνύ Γεσξγίνπ Ράιιε γηα ην κπξηηδ, ζην πεξηνδηθό ηεο ΔΟΜ ην 2001: «Σο 

κπρηηδ κε ωθέιεζε θαη ζηελ ποιηηηθή κοσ ζηαδηοδροκία, π.τ. οη θαιές κοσ ζτέζεης κε ηολ οθοθιή Βεληδέιο 

οθείιοληαη θσρίως ζηο όηη ζστλά έπαηδα κπρηηδ καδί ηοσ θαη ο Νηεγθ -ο ηζτσρός άλδρας ηες Κίλας- ήηαλ 

ποιύ θηιηθός καδί κοσ όηαλ έκαζε όηη παίδω κπρηηδ». 

Σέινο, ζύκθσλα κε ην βηβιίν Γθίλεο, ην Μπξηηδ είλαη ην καδηθόηεξν άζιεκα ζηνλ θόζκν. 

Γηεμάγνληαη αγώλεο κε ηαπηόρξνλε ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ 100.000 παηθηώλ. Πάλσ από 100 

εθαηνκκύξηα άλζξσπνη παίδνπλ ζήκεξα Μπξηηδ ζε 130 ρώξεο ζε όιν ηνλ θόζκν. Καη όια ηα παξαπάλσ 

δηθαηνινγνύλ ην απόθζεγκα ηνπ Victor Mollo: «…Απορώ ότη κε όζοσς παίδοσλ Μπρηηδ, αιιά κε όζοσς 

δελ έτοσλ αρτίζεη αθόκε λα παίδοσλ…» 

Αμίδεη λα ελεκεξσζείηε γηα ην ΜΠΡΗΣΕ, επηζθεπηόκελνη ηα sites ηεο Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο 

(www.hellasbridge.org), ηεο Παλεπξσπαηθήο Οκνζπνλδίαο (www.eurobridge.org) θαη ηεο Παγθόζκηαο 

Οκνζπνλδίαο (www.worldbridge.org). 

 

ΜΠΡΙΤΖ, γιατί το μυαλό είναι το ΑΤΟΥ σου! ! !   

Χορηγοί Επικοινωνίας 

  Δεκοηηθή Ραδηοθφλία Σρίποιες Αρθαδηθή Σειεόραζε 
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