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Ο σύντροφός μας ανοίγει την αγορά με 1ΧΑ δείχνοντας ομαλό χέρι, χωρίς 5-φυλλο μαζέρ και 

15-17 πόντους. Εμείς κρατάμε το παρακάτω χέρι. Τι θα αγοράζαμε ; 

 
Έχουμε ένα αδύνατο χέρι με μακριές πίκες με βάση αυτά που ξέρουμε θα αγοράζαμε 2♠ το 

οποίο θα ήταν και το τελικό συμβόλαιο. Για αναλογιστείτε τώρα: ποιος θα εκτελέσει το συμβόλαιο 
και ποιος θα κατεβάσει τα φύλλα του και θα είναι ο μορ; Δυστυχώς αυτός που άνοιξε το 1ΝΤ! 
Όμως είναι σαφώς καλύτερα να ήταν αυτός ο εκτελεστής ώστε : 

 να υποδεχθεί το δυνατό χέρι την πρώτη έξοδο (αντάμ) των αντιπάλων. 
 να μην βλέπουν οι αμυνόμενοι το χέρι με τους πολλούς πόντους. 

Ας δούμε ένα δεύτερο παράδειγμα. Πάλι ο σύντροφός μας ανοίγει την αγορά με 1ΝΤ και εμείς 
κρατάμε : 

 
Σύμφωνα με όσα έχουμε μάθει θα χρησιμοποιούσαμε την σύμβαση stayman με σκοπό να 

αγοράσουμε τις κούπες αμέσως μετά. Όμως, αν ο σύντροφός μας απαντήσει 2♠ στην ερώτηση της 
stayman εμείς θα αγοράζαμε αναγκαστικά 3♥. Πως ο σύντροφός μου θα γνωρίζει ότι δεν έχουμε 
10+ πόντους αλλά μόνο 8-9π (προτασιακό). Έστω ότι με κάποιο τρόπο το γνώριζε, τι θα κάνει αν 
έχει 15 πόντους χωρίς φιτ κούπα; Δεν είναι καλύτερα να παίζουμε 2ΝΤ κάτι που όμως δεν είναι 
ποια δυνατό αφού για να δείξουμε την 5-φυλλη κούπα αναγκαστικά αγοράσαμε 3♥. 

 
Μόλις είδαμε δύο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα που μας δείχνουν τα προβλήματα που 

καλείται να λύσει η σύμβαση Jacoby Transfer. 

Πριν προχωρήσουμε σε μια βαθύτερη ανάλυση της σύμβασης θα πρέπει να τονίσουμε για 
άλλη μία φορά ότι :  

  

Ιστορική Αναδρομή 
Η ιδέα αυτής της σύμβασης ξεκίνησε από έναν Σουηδό, τον Ollie Willner στις αρχές του 1950, όμως έγινε 

ευρεία γνωστή όταν ο Oswald Jacoby την δημοσίευσε στο περιοδικό Bridge World το 1956. Η χρησιμότητα της 
την έκανε τόσο δημοφιλή που θεωρείται ποια ως βασικό χαρακτηριστικό κάθε αγοραστικού συστήματος. 

Ο παίκτης που ανοίγει 1ΝΤ ή 2ΝΤ έχει περιγράψει με αρκετή ακρίβεια το χέρι 
του. Η πρωτοβουλία για την συνέχιση της αγοράς πηγαίνει στον σύντροφό του. Ο 
ανοίξας απαντάει αποκλειστικά και ΜΟΝΟ στις ερωτήσεις του συντρόφου του!! 
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1.1.  Πως αγοράζω την σύμβαση τρανσφερ. 
Όπως η απάντηση 2♣ στο άνοιγμα 1ΧΑ είναι συμβατική 

(stayman), με τον ίδιο τρόπο και οι απαντήσεις 2♦/2♥ είναι 
συμβατικές στην σύμβαση Jacoby Transfers. 

Το 2♦ υπόσχεται τουλάχιστον 5-φυλλη κούπα και υποχρεώνει 
τον σύντροφό μας να αγοράσει 2♥ ανεξαρτήτως πόσες κούπες ή 
πόσους πόντους έχει!  

Το 2♥ υπόσχεται τουλάχιστον 5-φυλλη πίκα και υποχρεώνει με 
τον ίδιο τρόπο τον σύντροφό μας να αγοράσει 2♠.  

Για να δούμε τώρα τα δύο παραδείγματα της προηγούμενης 
σελίδας. 

Με το χέρι Χ1 θα αγοράσουμε 2♥ (transfer), ο σύντροφός μας 
αναγκαστικά θα πει 2♠ και εμείς θα πασάρουμε. Ποιος είναι τώρα 
ο εκτελεστής και ποιο το χέρι που θα φανερωθεί ;  

Με το χέρι Χ2 θα αγοράσουμε 2♦ (transfer) ο σύντροφός μας 
αναγκαστικά θα πει 2♥ και εμείς στην συνέχεια αγοράζουμε 2ΝΤ 
ώστε να δείξουμε προτασιακό χέρι (8-9π) με 5-φυλλη κούπα. Ο 
ανοίξας τώρα ανάλογα με τους πόντους του και την ύπαρξη φιτ 
στην κούπα αποφασίζει αν θα παίξει 2ΝΤ , 3♥ , 3ΝΤ ή 4♥. 

Ας συνοψίσουμε λοιπόν τα βασικά σημεία της σύμβασης : 
 Για να αγοράσουμε transfer  θα πρέπει να έχουμε 

τουλάχιστον 5-φυλλο μαζέρ. 
 Η αγορές 2♦/2♥ είναι συμβατικές και υπόσχονται 5-

φυλλο το αμέσως επόμενο χρώμα 
 Ο ανοίξας είναι υποχρεωμένος ότι χέρι και να έχει να 

αγοράσει στο 2♦  2♥ και στο 2♥  2♠. 

Ακολουθούνε μερικά ακόμα παραδείγματα. Με τα χέρια Χ3-Χ5 
ανοίγουμε την αγορά με 1ΝΤ και ο σύντροφός μας αγοράζει 
2♥(transfer). Tί θα απαντούσαμε με κάθε ένα από τα διπλανά 
χέρια στο transfer του συντρόφου; 

 Χ3: 2♠, ο σύντροφος με το 2♥ δείχνει ότι έχει τουλάχιστον 5-
φυλλη πίκα. 

 Χ4: 2♠, ανεξαρτήτως πόσο καλό χέρι και φιτ έχουμε πρέπει 
πάντα να αγοράσουμε 2♠ (όταν εμβαθύνουμε περισσότερο θα δούμε 
και ελάχιστες εξαιρέσεις, όχι όμως προς το παρόν). 

 Χ5: 2♠, είμαστε αναγκασμένοι να αγοράσουμε πίκες ότι χέρι 
και να έχουμε! 

Μέχρι εδώ θα πρέπει να έχουμε κατανοήσει πότε κάνουμε 
transfer και την πρώτη υποχρεωτική απάντηση αυτού που άνοιξε 
την αγορά με 1ΝΤ να αποδεχθεί το transfer.  
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1.2.  Αδύνατα χέρια με 5+ μαζέρ. 
Όταν έχουμε ένα αδύνατο χέρι με 5+φυλλο μαζέρ κάνουμε 

τρανσφερ και πασάρουμε την απάντηση του συντρόφου μας. 

 Χ1,Χ2: Αγοράζουμε 2♦ και στην συνέχεια πασάρουμε την 
υποχρεωτική απάντηση 2♥ του συντρόφου μας. 

 Χ3: Αγοράζουμε 2♥ και πασάρουμε την απάντηση 2♠ του 
συντρόφου μας. 

 

1.3.  Προτασιακά χέρια με 5+ μαζέρ. 
Όταν έχουμε ένα προτασιακό χέρι με 5+φυλλο μαζέρ κάνουμε 

τρανσφερ και στην συνέχεια αγοράζουμε 2ΝΤ ή 3 στο μαζέρ αν έχουμε 6-
φυλλο.  

 Χ4: transfer 2♥, και στην απάντηση 2♠ λέμε 3♠ ώστε να δείξουμε 6-
φυλλη πίκα και προτασιακό χέρι. 

 Χ5: transfer 2♥, και στην απάντηση 2♠ λέμε 2ΝΤ ώστε να δείξουμε 5-
φυλλη πίκα και προτασιακό χέρι 8-9 πόντους. 

 Χ6: transfer 2♦, και στην απάντηση 2♥ λέμε 2ΝΤ ώστε να δείξουμε 5-
φυλλη κούπα και προτασιακό χέρι (8-9π). Είναι λάθος αντί 2ΝΤ να 
αγοράζαμε 3♦, αγορά νέου χρώματος δείχνει 10+ πόντους!! 

 

1.4.  Δυνατά χέρια με 5+ μαζέρ.  

Όταν έχουμε ένα δυνατό χέρι με 5+φυλλο μαζέρ κάνουμε τρανσφερ 
και στην συνέχεια αγοράζουμε 3ΝΤ ή 4 στο μαζέρ αν έχουμε 6-φυλλο ή 
ένα νέο χρώμα στο 3ο επίπεδο. 

Τι θα επαναδηλώνατε με κάθε ένα από τα διπλανά χέρια μετά από 
την αποδοχή του transfer ;  

 Χ7: συνεχίζουμε με 3♦ ώστε να δείξουμε το δεύτερο μας 
χρώμα και την πρόθεση μας να μην σταματήσουμε κάτω από 
την μανς. 

 Χ8: κλείνουμε την μανς στις 4♥ αφού έχουμε 10+π με 
κατανομή. 

 Χ9: αγοράζουμε 3ΝΤ δείχνοντας πόντους μανς και 5 κούπες. Ο 
ανοίξας μπορεί τώρα να αποφασίσει αν θέλει να παίξει 3ΝΤ ή 
4♥, αφού γνωρίζει ότι κάνοντας transfer έχουμε σίγουρα 5 
κούπες. 

 Χ10: έχουμε πόντους για σλεμ οπότε αγοράζουμε 6♥ ή 
καλύτερα ρωτάμε άσους και ρηγάδες με την σύμβαση Gerber 
για να ψάξουμε το μεγάλο σλεμ. 
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1.5.  Αδύνατο χέρι με 5-4 ή 5-5 τα μαζέρ 

Από την αρχή τονίσαμε ότι με 5-φυλλο μαζέρ κάνουμε transfer, 
όπως στους περισσότερους κανόνες στο μπριτζ έτσι και σε αυτόν 
υπάρχει μία εξαίρεση όταν έχουμε αδύνατο χέρι με 5-4 ή 5-5 τα 
μαζέρ. 

Ο λόγος είναι απλώς, με αδύνατο χέρι αν κάνουμε transfer δεν 
μπορούμε στην συνέχεια να ξαναμιλήσουμε οπότε πιθανόν να 
χάσουμε ένα καλύτερο φιτ στο δεύτερο μαζέρ.  

Συνιστάται σε αυτές τις περιπτώσεις να αγοράζουμε stayman 
και αν ο σύντροφός μας δεν έχει μαζέρ και αγοράσει 2♦ τότε 
αγοράζουμε το 5-φυλλο μας.  

Βλέποντας τα παραδείγματα 1 και 2 αντιλαμβανόμαστε πως ο 
συγκεκριμένος τρόπος αγοράς επιτρέπει στην Δύση να εντοπίσει το 
καλύτερο δυνατό συμβόλαιο.  

Να τονίσουμε ότι η ανατολή στο παράδειγμα 2 πρέπει να 
πασάρει την απάντηση 2♠ της δύσης αφού γνωρίζει ότι αν δεν είχε 
αδύνατο χέρι θα είχε ξεκινήσει την αγορά με transfer. 
(Σημείωση : Ο σκοπός του παρόντος κειμένου δεν είναι η εκμάθηση της 
σύμβασης Smolen οπότε με 5-4 ή 5-5 τα μαζέρ και δυνατό χέρι κάνουμε 
transfer και αγοράζουμε στην συνέχεια το άλλο χρώμα!) 

 

1.6.  Η απάντηση 2♠ στο 1ΝΤ.  
Ως τώρα μάθαμε δύο συμβάσεις που μας αναβάθμισαν τις 

δυνατότητες του αγοραστικού μας συστήματος, δημιουργώντας 
όμως πρόβλημα όταν έχουμε αδύνατο χέρι με μακρύ σπαθί ή 
καρό όπως τα χέρια Χ1 και Χ2. Ο λόγος είναι ότι δεν μπορούμε να 
αγοράσουμε 2♣ ή 2♦ αφού είναι συμβατικές αγορές ενώ 3♣ ή 3♦ 
δείχνουν 6-φυλλο με 8-9 πόντους. Μια επιλογή είναι να 
πασάρουμε το 1ΝΤ, όμως με τόσο αδύνατο χέρι είναι αρκετά 
απίθανο ο εκτελεστής να μπορεί να κατέβει στο μορ και να 
εκμεταλλευτεί το μινέρ μας, οπότε οι πιθανότητες επιτυχίας του 
συμβολαίου είναι μικρές. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις αγοράζουμε 2♠ το οποίο αφού 
παίζουμε transfer δεν έχει ποια καμία άλλη χρησιμότητα από το να 
δείξει στον ανοίξα ότι έχουμε ένα αδύνατο χέρι με μακρύ μινέρ 
και θέλουμε να παίξουμε 3♣ ή 3♦ ανάλογα το μινέρ μας. 

 Ο ανοίξας είναι πάντα υποχρεωμένος να αγοράσει 3♣ το οποίο 
εμείς πασάρουμε αν έχουμε σπαθιά (Χ1) ή λέμε 3♦ αν έχουμε 
καρά (Χ2) το οποίο θα είναι και το τελικό συμβόλαιο. 

  

Παράδειγμα 1 

 

 

Παράδειγμα 2 
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1.7.  Τρανσφερ μετά από παρεμβολή ή κοντρ 
Χωρίς να χρειαστούμε προς το παρόν να προσθέσουμε πλήθος νέων αγορών θα θέσουμε 

μερικούς γενικούς κανόνες για τις περιπτώσεις που οι αντίπαλοι παρεμβληθούν στο άνοιγμα 1ΝΤ.  

1.7.1 Μετά από παρεμβολή 

Ας υποθέσουμε ότι ο αντίπαλος παρεμβάλετε με 2♦ 

 
Τότε οι επιλογές της Ανατολής είναι : 

Πάσο 0-7π χωρίς μακρύ χρώμα που μπορούμε να το αγοράσουμε 
στο δεύτερο επίπεδο. 

Κοντρ Νέγκατιβ, 8+ πόντους υπόσχετε κάποιο 4-φυλλο μαζέρ 

2♥/2♠ 0-7 πόντους με μακρύ χρώμα. 

2NT Φυσικό 8-9π, χωρίς 4-φυλλο μαζέρ, με κράτημα καρό. 
3♦ 10+π, χωρίς 4-φυλλο μαζέρ, ζητάει κράτημα στο καρό για 

να παίξουμε ΝΤ. 

3x (8)9+ πόντους με 5-φυλλο χρώμα. 

 

1.7.2 Μετά από κοντρ 

Ας υποθέσουμε ότι ο αντίπαλος παρεμβάλετε με κοντρ. 

 
Τότε η Ανατολή αγνοεί το κοντρ και αγοράζει ότι ακριβώς θα αγόραζε αν ο Βοράς έλεγε πάσο. 

Επίσης με ένα ομαλό χέρι που έχει 8+ πόντους έχει και την επιπλέον δυνατότητα να πει ρεκοντρ. 

 

1.7.3 Κοντρ στην αγορά transfer  

Εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε και την συνηθισμένη περίπτωση οι αντίπαλοι να κοντράρουν 
την αγορά transfer. 

 
Ο Νότος κοντράρει το 2♦ της ανατολής για να δείξει ότι έχει 5+φυλλο καλό καρό και ζητάει 

αντάμ (έξοδος) καρό από τον Βορά. Η Δύση τώρα δεν είναι υποχρεωμένη να αγοράσει 2♥! Αν 
αγοράσει 2♥ υπόσχεται τουλάχιστον 3-φυλλο φιτ στο χρώμα της Ανατολής, αλλιώς αν έχει απλώς 
2-φυλλη κούπα θα πει πάσο. 
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Όπως και στο άνοιγμα 1ΝΤ έτσι και στο 2ΝΤ οι αγορές 3♦/3♥ είναι συμβατικές δηλώνοντας το 

επόμενο χρώμα (μαζέρ) 5+φυλλο. Οι σημαντικές διαφορές σε σχέση με το άνοιγμα 1ΝΤ είναι : 

 ο ανοίξας με πολύ καλό χέρι και φιτ στο μαζέρ μπορεί και πρέπει να αγοράσει απευθείας 
την μανς. Μην ξεχνάμε ότι το άνοιγμα 2ΝΤ αντιστοιχεί σε πόντους πολύ κοντά στην μανς. 
Στο παρακάτω παράδειγμα αν ο ανοίξας αγόραζε απλά 3♠ η Δύση θα έλεγε πάσο. 

 
 μετά το transfer αν αγοράσουμε καινούργιο χρώμα υπερβαίνουμε το 3ΝΤ. Οπότε θέλει 

μεγάλη προσοχή! Το κάνουμε μόνο όταν θέλουμε να ψάξουμε για σλεμ. 

 
 με 5-4 τα μαζέρ ανεξαρτήτως δύναμης αγοράζουμε stayman και στην συνέχεια αν δεν 

βρεθεί φιτ αγοράζουμε το 5-φυλλο μας. Η αγορά απαγορεύεται να σταματήσει πριν την 
μανς!!! 

 
 Με 5-5 τα μαζέρ κάνουμε transfer στις πίκες και μετά αγοράζουμε τις κούπες. 

 

 

 

 

 

 

 

Για διορθώσεις, παραλείψεις και 
αλλαγές στείλτε μου τις συμβουλές 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση : 

lessons@bridge.georgoul.org 

Η ανατολή δείχνει 5 κούπες και 4 πίκες. Η Δύση είναι 
υποχρεωμένη να κλείσει την μανς 3ΝΤ ή 4♥. 

Η ανατολή δείχνει 5 κούπες και 5 πίκες. Η Δύση είναι 
υποχρεωμένη να κλείσει την μανς 4♥ ή 4♠. 


