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Ο σύντροφός μας ανοίγει την αγορά με 1♣ και στην 1♠ που απαντάμε επαναδηλώνει 1ΝΤ. Τι 

θα αγοράζατε μετά με κάθε ένα από τα παρακάτω χέρια; 

                                                                                             
Γνωρίζουμε ότι μια επαναδήλωση/αγορά χρώματος στο δεύτερο επίπεδο δείχνει ένα αδύνατο 

χέρι 6-9 πόντους (εκτός και αν είναι ανιούσα αγορά), ενώ μια επαναδήλωση/αγορά χρώματος στο 
τρίτο επίπεδο δείχνει δυνατό χέρι 12+ πόντους. Η μόνη εναλλακτική μας με προτασιακό χέρι (10-
11πόντους) είναι να αγοράσουμε 2ΝΤ το οποίο δεν μας επιτρέπει να περιγράψουμε τα μαζέρ του 
χεριού μας με κίνδυνο να μην βρούμε ένα πιθανό φιτ στα μαζέρ. 

Σύμφωνα με αυτά που αναφέραμε : 

 με το πρώτο χέρι αν αγοράζαμε 2♠ θα δείχναμε 6-9 πόντους ενώ αν αγοράζαμε 3♠ θα 
δείχναμε 12+ πόντους, η εναλλακτική αγορά 2ΝΤ πιθανόν να μην μας επέτρεπε να βρούμε 
το 5-3 φιτ στις πίκες. 

 με το δεύτερο χέρι αν αγοράζαμε 2♥ ή 3♥ θα περιγράφαμε σωστά την κατανομή του 
χεριού μας όμως θα δείχναμε 6-9 ή 12+ πόντους αντίστοιχα. Η αγορά 2ΝΤ θα έδειχνε 10-11 
πόντους όμως δεν θα επέτρεπε να περιγράψουμε την κατανομή του χεριού μας με κίνδυνο 
να χάσουμε πιθανό φίτ στο μαζέρ. 

Εδώ έρχεται να βοηθήσει η σύμβαση Checkback stayman. Η απάντηση 2♣ στην 1ΧΑ 
επαναδήλωση του συντρόφου υπόσχεται 10+ πόντους και του ζητάει να περιγράψει το χέρι του. 
Μπορούμε να το φανταστούμε ως μια συζήτηση μεταξύ των δύο συμπαικτών με σκοπό να βρουν 
εάν έχουν φιτ σε μαζέρ.  

 

 

 

 

 

  

Ιστορική Αναδρομή 
Αν και δεν είναι ευρύτερα γνωστό ποιος εισήγαγε πρώτος την συγκεκριμένη σύμβαση εντούτοις υπάρχει 

αναφορά στο βιβλίο «Modern Constructive Bidding» του Marshall Miles ότι πιθανόν ο Eddie Kantar είναι αυτός 
που πρώτος την χρησιμοποίησε στο σύστημά του.  Υπάρχουν πλήθος παραλλαγές της συγκεκριμένης 
σύμβασης καθώς και παρεμφερείς συμβάσεις που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο 
αγοραστικό πρόβλημα όπως New minor forcing, Crowhurst κ.α. 

2♣ 

Σύντροφε έχεις 4-
φυλλο το άλλο μαζέρ ή 
τρίφυλλη υποστήριξη 

στο πρώτο. 

 

2♦ 12-13π, δεν έχω μαζέρ  

2♥ 12-13π, έχω 4-κούπες και μπορεί να έχω 3-
πίκες 

2♠ 12-13π, δεν έχω 4 κούπες αλλά έχω 3-πίκες 

2NT 14+π, δεν έχω μαζέρ 

3♥ 14+, έχω 4-κούπες και μπορεί να έχω 3-
πίκες 

3♠ 14+π, δεν έχω 4 κούπες αλλά έχω 3-πίκες 
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1.1.  Πότε αγοράζω την Checkback Stayman 
Για να χρησιμοποιήσω την checkback stayman θα πρέπει  : 

 η αγορά να έχει εξελιχτεί ως : 

   
 να έχουμε 10+ πόντους και ενδιαφέρον για να βρούμε φιτ 

σε μαζέρ. 

 Πρέπει να τονίσουμε ότι στην πλαϊνή ακολουθία το 2♣ δεν 
μπορεί να είναι checkback αφού με την επαναδήλωση 1ΝΤ ο 
σύντροφός μας αρνείται 4-φυλλο μαζέρ. 

 Για να δούμε μερικά παραδείγματα ώστε να κατανοήσουμε 
καλύτερα πότε κάνουμε Checkback Stayman. Τι θα αγοράζατε με τα 
χέρια Χ1 έως Χ6 αν η αγορά έχει εξελιχθεί ως : 

  
 Χ1: 3ΝΤ, ο σύντροφός μας δεν έχει 4 κούπες ούτε 4 πίκες οπότε 

με 15 πόντους κλείνουμε την μανς στα ΧΑ. 
 Χ2: 2♥, φυσική αγορά 6-9 πόντους με 5+φυλλη κούπα. 
 Χ3: Πάσο, το 2♣ είναι checkback οπότε δεν μπορούμε να το 

αγοράσουμε! 
 Χ4: 2♣, checkback stayman έχουμε 10+ πόντους και ψάχνουμε 

να δούμε μήπως ο σύντροφός έχει 3-φυλλη κούπα. 
 Χ5: 2ΝΤ, ξέρουμε ότι ο σύντροφός μας δεν έχει 4 κούπες ούτε 4 

πίκες οπότε με 11 πόντους κάνουμε πρόταση για 3ΧΑ. 
 Χ6: 2♣, checkback stayman έχουμε 10+ πόντους και ψάχνουμε 

να δούμε μήπως ο σύντροφός έχει 3-φυλλη κούπα. 
 

 Όταν εισάγουμε την checkback στο αγοραστικό μας 
σύστημα είναι λογικό να επηρεάζονται αρκετές ακολουθίες 
αγορών. Επίσης ως ένα εργαλείο αν την  αναπτύξουμε αρκετά 
προσφέρει πολλά επιπλέον πλεονεκτήματα. Όμως, ο στόχος μας 
εδώ είναι να παρουσιάσουμε, στους νέους παίχτες, τις βασικές 
αρχές της checkback stayman, αφήνοντας την λεπτομερή 
ανάπτυξη στο μέλλον, η οποία και σε μεγάλο βαθμό δεν είναι 
τετριμμένη και διαφέρει από ζευγάρι σε ζευγάρι. 
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1.2.  Η συνέχεια της αγοράς 

Ας υποθέσουμε ότι ο σύντροφός μας αγοράζει checkback stayman και εμείς περιγράφουμε το 
χέρι μας λέγοντας 2♥ δείχνοντας 4-φυλλη κούπα και 12-13πόντους, πως αντιλαμβανόμαστε την 
συνέχεια της αγοράς από αυτών. 

 
Αν η Ανατολή συνεχίσει με : 

 2ΝΤ : δείχνει ότι δεν την ενδιαφέρουν οι κούπες άρα είχε 10-11 πόντους με 5-φυλλη πίκα 
αφού δεν αγοράζουμε checkback stayman αν δεν μας ενδιαφέρουν τα μαζέρ. 

 3ΝΤ : δείχνει ότι δεν την ενδιαφέρουν οι κούπες άρα είχε 12+ πόντους με 5-φυλλη πίκα 
 2♠ : δείχνει 6-φυλλη πίκα και 10-11 πόντους. Αφού η αγορά 3♠ χωρίς την μεσολάβηση της 

checkback stayman δείχνει 12+πόντους με 6-φυλλη πίκα (αρκετοί το παίζουν ανάποδα, αλλά λόγο 
ομοιομορφίας και ευκολίας στην απομνημόνευση είναι μια ποιο ελκυστική εκδοχή).  

 3♦ : 12+πόντους με 5-φυλλο καρό και 5-φυλλη πίκα, αν δεν μας ενδίεφερε το μαζέρ, 
δηλαδή είχαμε 4-φυλλη πίκα, θα αγοράζαμε αμέσως μετά το 1ΝΤ, 3♦. Στο επόμενο 
κεφάλαιο θα ασχοληθούμε περισσότερο με αυτές τις περιπτώσεις. 

 3♥ : 10-11πόντους, πρόταση για να κλείσουμε την μανς στις κούπες. Αν και ο σύντροφός 
μας με το 2♥ έδειξε αδύνατό χέρι 12-13πόντους, το χέρι του μετά που θα του δώσουμε φιτ 
μπορεί να επαναξιολογηθεί από κατανομή και να κλείσει την μανς. 

 4♥ : κλείνουμε την μανς. 
 

Ας δούμε άλλη μία ακολουθία αγοράς, στην περίπτωση που απαντήσουμε 2♦ δηλαδή δεν έχω 
ούτε 4-φυλλη κούπα , ούτε 3-φυλλη υποστήριξη στην πίκα και αδύνατο χέρι με 12-13 πόντους. 
Πως θα αντιλαμβανόμασταν την συνέχεια από την Ανατολή; 

 

Αν η Ανατολή συνεχίσει με : 

 2♥ : δείχνει 5-φυλλη κούπα , 5-φυλλη πίκα και 10-11 πόντους 
 2♠ : δείχνει 6-φυλλη πίκα και 10-11 πόντους 
 2ΝΤ : δείχνει 10-11 πόντους για Πάσο, αφού η Δύση αν είχε 14+ πόντους θα απαντούσε 

στην checkback με 2ΝΤ και όχι 2♦. 
 3♦ : δείχνει 12+ πόντους με 5-φυλλο καρό και 5-φυλλη πίκα. 
 3ΝΤ : δείχνει 12+ πόντους και κλείνει την μανς 

  



Σύμβαση : Checkback Stayman 30 Δεκεμβρίου 2011 

Γεωργουλάκης Γεώργιος Σελίδα 4 
 

1.3.  Αν δεν αγοράσουμε checkback 

Έστω ότι αποφεύγουμε να αγοράσουμε checkback stayman  πως επηρεάζεται η σημασία της 
αγοράς μας από την στιγμή που έχουμε προσθέσει την checkback stayman στο αγοραστικό μας 
σύστημα. 

Ας πάρουμε ως παράδειγμα την παρακάτω ακολουθία αγοράς και ας υποθέσουμε ότι ο 
σύντροφός μας δεν αγοράζει checkback stayman. Για να δούμε την σημασία των αγορών του. 

 
Αν αγοράσει χρώμα (εκτός 2♣ που είναι checkback) στο 2ο επίπεδο δείχνει πάντα ένα αδύνατο 

χέρι με 6-9 πόντους : 

 2♦ 6-9 πόντους, δείχνει φιτ στο καρό (5-φυλλο)και πιθανόν μόνο 4-φυλλη πίκα  
 2♥ 6-9 πόντους, δείχνει 4-φυλλη κούπα και 5-φυλλη πίκα  
 2♠ 6-9 πόντους, δείχνει 5+φυλλη πίκα  
 2ΝΤ 10-11 πόντους προτασιακό χωρίς ενδιαφέρον για μαζέρ. 

Αν αγοράσει χρώμα στο 3ο επίπεδο δείχνει ένα δυνατό χέρι 12+ πόντους το οποίο όμως έχει 
κάποιες ιδιαιτερότητες και αποφεύγει να αγοράσει checkback stayman. Συνήθως αυτό 
μεταφράζετε ότι έχει 5-5 σε δύο χρώματα ή φιτ στο μινέρ που άνοιξε ο σύντροφός και μόνο 4-
φυλλο το μαζέρ. 

 3♣, 12+ πόντους 5-φυλλο σπαθί και 5-φυλλο πίκα, αν είχα μόνο 4-φυλλο σπαθί θα αγόραζα 
checkback stayman αφού κυρίως θα με ενδιαφέρει αν ο σύντροφός μου έχει 3-φυλλη πίκα. 

 3♦, 12+ πόντους  5-φυλλο καρό και 4-φυλλο πίκα. Το ερώτημα είναι γιατί αγόρασα πρώτα την 
πίκα και όχι τα καρά! Είναι φανερό ότι δεν πρέπει να δώσω φιτ στο μινέρ αφού σκοπός μου 
είναι να ψάξω πρώτα να δω μήπως έχουμε φιτ σε μαζέρ. Με την επαναδήλωση όμως 1ΝΤ του 
συντρόφου γνωρίζω ότι δεν έχουμε φιτ στο μαζέρ οπότε του δείχνω τώρα το μακρύ φιτ στα 
καρά και την διάθεση μου να παίξω μανς. Ο σύντροφός μου γνωρίζει ότι δεν ενδιαφέρομε για 
3-φυλλη πίκα αφού αλλιώς θα αγόραζα checkback stayman και όχι 3♦. 

 3♥, 12+ πόντους  5 κούπες και 5 πίκες, αν είχα 4-φυλλη κούπα και 5-φυλλη πίκα θα αγόραζα 
απλά checkback stayman. 

 3♠, 12+ πόντους με 6+φυλλη πίκα, αν είχα μόνο 5-φυλλη θα αγόραζα checkback stayman. 
 3ΝΤ 12+ πόντους χωρίς ενδιαφέρον για μαζέρ. 

 

 

 

 

 

Για διορθώσεις, παραλείψεις και αλλαγές στείλτε μου 
τις συμβουλές στην ηλεκτρονική διεύθυνση : 

lessons@bridge.georgoul.org 


