
Επίσηµο µέλος 

Πνευµατικός Αθλητισµός 
Νέο Σεµινάριο ΜΠΡΙΤΖ για αρχάριους  

Με το σύνθηµα «ΜΠΡΙΤΖ, γιατί το µυαλό είναι το ΑΤΟΥ σου», ο Σύλλογος Αντισφαίρισης 

Τρίπολης (ΣΑΤ) σε συνεργασία µε την Ελληνική Οµοσπονδία ΜΠΡΙΤΖ (ΕΟΜ), ξεκινούν νέο 

σεµινάριο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ για εντελώς αρχάριους.  

Τα µυστικά του ΜΠΡΙΤΖ θα µεταδώσει µε έναν ξεχωριστά γλαφυρό τρόπο ο Αρκαδικής 

καταγωγής δάσκαλος της Ελληνικής Οµοσπονδίας ΜΠΡΙΤΖ (ΕΟΜ) κ. Πάνος Ευσταθίου, µέλος 

του Αθηναϊκού οµίλου ΑΣΑΕ.  

Είναι σηµαντικό ότι οι  συµµετέχοντες  γνωρίζονται µε το συναρπαστικό παιχνίδι-άθληµα 

που παίζεται από εκατοµµύρια άτοµα σε όλο τον κόσµο, και παίζουν από την πρώτη στιγµή!!!  

Το σεµινάριο θα γίνεται Κυριακές στις 7:00µµ στο σαλόνι 1
ου

 ορόφου του HOTEL 

ARTEMIS (Πλ Άρεως), ξεκινώντας την Κυριακή 21 Οκτωβρίου. Η συµµετοχή στο σεµινάριο 

είναι εντελώς ∆ΩΡΕΑΝ.  

Ο Σύλλογος Αντισφαίρισης Τρίπολης, σε µια προσπάθεια ανάπτυξης του τοµέα του 

Πνευµατικού Αθλητισµού, έχει δηµιουργήσει το τµήµα ΜΠΡΙΤΖ, και είναι επίσηµο µέλος της 

Ελληνικής Οµοσπονδίας ΜΠΡΙΤΖ (EOM). Οφείλονται πολλές ευχαριστίες στον εκλεκτό & 

ευγενικό συµπατριώτη µας κ. Πάνο Ευσταθίου (καταγωγή από Κανδήλα) για την ειλικρινή & 

αφιλοκερδή προσφορά του να συµβάλλει και αυτός µε την διδασκαλία του στη διάδοση του 

αθλήµατος του αγωνιστικού ΜΠΡΙΤΖ στην περιοχή µας. 

Για δηλώσεις συµµετοχής και τυχόν διευκρινήσεις, µπορείτε να απευθύνεστε στο 697-6858-622 (κ
α
 

Χρονοπούλου) ή να στείλετε e-mail στο sat2004@otenet.gr 

 

 

Γενικά περί ΜΠΡΙΤΖ 
Το ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΠΡΙΤΖ (Duplicate Bridge) δεν είναι απλά ένα τεχνικό παιχνίδι. Είναι ένα 

Πνευµατικό Άθληµα µε πολλές συγκινήσεις, αναγνωρισµένο από τη ∆ιεθνή Ολυµπιακή Επιτροπή 

(1995) και τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού (1975). 

• Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες  (από «νέους» 8 µέχρι … 98 ετών) 

• Ενδυναµώνει τη σκέψη, τη µνήµη και την πνευµατική διαύγεια. 

• Βοηθάει στη συγκέντρωση του µυαλού. 

• Μαθαίνεται εύκολα. 

• Ψυχαγωγεί χωρίς να κουράζει. 

• Είναι συναρπαστικό. 

• ∆εν απαιτεί ειδικό εξοπλισµό και έξοδα. 

• Παίζεται µε ζευγάρια, αλλά είναι και οµαδικό. 

• Είναι κοινωνικό, γιατί κάνεις νέους φίλους. 

• Σε κερδίζει για πάντα, γιατί γίνεται κοµµάτι της ζωής σου. 
  

Το ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΠΡΙΤΖ δεν έχει καµία σχέση µε τα χρήµατα και το τζόγο, όπως συνειρµικά 

κάποιος µπορεί να υποθέσει. Η τράπουλα είναι το εργαλείο, όπως το µπαλάκι του tennis για τον τενίστα, 

ή η µπάλα για τον ποδοσφαιριστή. Μια τράπουλα µοιρασµένη είναι ένας µικρός Γρίφος, τον οποίο 

καλούνται να λύσουν ΟΛΑ τα ζευγάρια που αγωνίζονται σε ένα τουρνουά Μπριτζ, ώστε να αναδειχθεί 

το ζεύγος – νικητής. Θα λέγαµε, µάλιστα, ότι το Μπριτζ είναι το «σκάκι της τράπουλας». Με το Μπριτζ 

δεν διασκεδάζεις απλά, αναπτύσσεις τη σκέψη σου, κοινωνικοποιείσαι και βέβαια… αθλείσαι.  

Το Μπριτζ είναι ένα πνευµατικό παιχνίδι – άθληµα, που ως πρωταρχικό στόχο έχει την ψυχαγωγία. 

∆ιασκεδάζει, συναρπάζει και ταυτόχρονα ακονίζει το µυαλό. Είναι άθληµα πολύπλευρο, που εξασκεί το 



µυαλό στην αυτοσυγκέντρωση, είναι κατ’ εξοχήν κοινωνικό, αφού παίζεται από δύο αντίπαλα ζεύγη, και 

προσφέρει υψηλής ποιότητας ψυχαγωγία, ξεκούραση και διαφυγή από την καθηµερινότητα και το άγχος, 

σχεδόν ανέξοδα.  

Από το 1996 η UNESCO υποστηρίζει την Παγκόσµια Οµοσπονδία Μπριτζ στις προσπάθειές της να 

εντάξει το άθληµα στη διδακτική ύλη των σχολείων και να διαδοθεί στη νεολαία, καθώς, όπως 

απεφάνθη, «το µπριτζ παρέχει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να αναπτύξει τις διανοητικές του 

ικανότητες». Σε ανεπτυγµένες χώρες (Γαλλία, Ιταλία, Σουηδία, Ολλανδία, Κίνα, κλπ) το ΜΠΡΙΤΖ 

αποτελεί µάθηµα επιλογής σε σχολεία, καθώς θεωρείται ότι αυτό βοηθά τα παιδιά να ενισχύσουν την 

αυτοσυγκέντρωσή τους µέσω της διασκέδασης.  

Το ΜΠΡΙΤΖ συµπεριλαµβάνεται στα επίσηµα αθλήµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανεπιστηµιακών 

Αθληµάτων (EUSA) και της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Πανεπιστηµιακών Αθληµάτων (FISU). 

Η Ελληνική Οµοσπονδία στην προσπάθειά της να διαδώσει το άθληµα, οργανώνει µαθήµατα 

ΜΠΡΙΤΖ σε Πολυτεχνεία & άλλα Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Ελλάδα έχει 

σηµειώσει αρκετές διακρίσεις, µε πιο πρόσφατες την κατάκτηση της 1
ης

 θέσης στο Πανευρωπαϊκό 

Πρωτάθληµα Νέων (2010), από δύο τους νέους Μηχανικούς: Ντίνο ∆οξιάδη (Εφαρµοσµένων 

Μαθηµατικών) & Βασίλη Βρούστη (Πολιτικό Μηχανικό), την 1
η
 θέση στο Παγκόσµιο Ατοµικό Νέων 

(2000-Μίλτος Καραµανλής), 7
η
 θέση στο Παγκόσµιο Ατοµικό Νέων (2004-Βασίλης Βρούστης), 9η θέση 

στην Ολυµπιάδα Μπριτζ Γυναικών (2004), κλπ 

Παρά τον σχετικά µικρό αριθµό των αθλούµενων, οι επιτυχίες µας διεθνώς είναι λαµπρές. Το 

Μπριτζ, άλλωστε, ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία µας, σαν Έλληνες, αφού διαθέτουµε ευελιξία, 

εφευρετικότητα, δηµιουργικότητα, τόλµη και αποφασιστικότητα, χαρακτηριστικά που απαιτούνται και 

εφαρµόζονται στο Μπριτζ. Επίσης, µελέτες έχουν δείξει ότι πνευµατικά παιχνίδια όπως το ΜΠΡΙΤΖ και 

το SUDOKU, συµβάλλουν στη µείωση των πιθανοτήτων για νόσο Alzheimer. 

∆ιάσηµοι Μπριτζέρ είναι οι Bill Gates, Dwight Eizenhower, Omar Sharif, Deng Xiao Ping, Martina 

Navratilova, κλπ,  και φυσικά ο … Snoopy!!! Γνωστοί Έλληνες Μπριτζέρ ήταν οι Γεώργιος Ράλλης, 

Ευάγγελος Κουλουµπής, Σοφοκλής Βενιζέλος, Ηλίας Ηλιού, κλπ. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του 

αείµνηστου, πρώην πρωθυπουργού Γεωργίου Ράλλη για το µπριτζ, στο περιοδικό της ΕΟΜ το 2001: «Το 

µπριτζ µε ωφέλησε και στην πολιτική µου σταδιοδροµία, π.χ. οι καλές µου σχέσεις µε τον Σοφοκλή Βενιζέλο 

οφείλονται κυρίως στο ότι συχνά έπαιζα µπριτζ µαζί του και ο Ντεγκ -ο ισχυρός άνδρας της Κίνας- ήταν 

πολύ φιλικός µαζί µου όταν έµαθε ότι παίζω µπριτζ». 

Τέλος, σύµφωνα µε το βιβλίο Γκίνες, το Μπριτζ είναι το µαζικότερο άθληµα στον κόσµο. 

∆ιεξάγονται αγώνες µε ταυτόχρονη συµµετοχή τουλάχιστον 100.000 παικτών. Πάνω από 100 

εκατοµµύρια άνθρωποι παίζουν σήµερα Μπριτζ σε 130 χώρες σε όλο τον κόσµο. Και όλα τα παραπάνω 

δικαιολογούν το απόφθεγµα του Victor Mollo: «…Απορώ όχι µε όσους παίζουν Μπριτζ, αλλά µε όσους 

δεν έχουν αρχίσει ακόµη να παίζουν…» 

Αξίζει να ενηµερωθείτε για το ΜΠΡΙΤΖ, επισκεπτόµενοι τα sites της Ελληνικής Οµοσπονδίας 

(www.hellasbridge.org), της Πανευρωπαικής Οµοσπονδίας (www.eurobridge.org) και της Παγκόσµιας 

Οµοσπονδίας (www.worldbridge.org). 

 

ΜΠΡΙΤΖ, γιατί το µυαλό είναι το ΑΤΟΥ 

σου!!!  

Χορηγοί Επικοινωνίας 

  ∆ηµοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης Αρκαδική Τηλεόραση 


