
 

 

  

2011 

Γεωργουλάκης Γεώργιος 

Bridge.georgoul.org 

29/10/2011 

Ανοίγματα Weak Two 



Ανοίγματα Weak Two 29 Οκτωβρίου 2011 

Γεωργουλάκης Γεώργιος Σελίδα 1 
 

 

 

 

 

 
Κρατάμε το παρακάτω χέρι και έχει έρθει η ώρα να μιλήσουμε. Τι θα αγοράζαμε;  

 
Δεν είμαστε αρκετά δυνατοί για να αγοράσουμε 1♠ και δεν έχουμε 7-φυλλο χρώμα για να 

αγοράσουμε 3♠. Όμως ούτε το πάσο δεν μας φαίνεται να είναι η σωστή αγορά! Τα αδύνατα 
ανοίγματα στο επίπεδο δύο (weak two) μας δίνουν την λύση σε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, το 
άνοιγμα 2♦/2♥/2♠ να υπόσχεται καλό 6-φυλλο χρώμα και (6)-10 πόντους.  

Τι γίνεται όμως με τα δυνατά ανοίγματα; Το άνοιγμα 2♣ παραμένει ως το μόνο άνοιγμα που 
δείχνει ένα πολύ δυνατό χέρι με 22+ πόντους. Όσο αφορά τα υπόλοιπα δυνατά ανοίγματα 
(2♦/2♥/2♠) απλά ανοίγουμε την αγορά στο 1ο επίπεδο. Είναι λογικό ότι αυτός ο τρόπος 
μιλήματος, όταν έχουμε ένα αρκετά δυνατό χέρι που θα άνοιγε 2x, μπορεί να δημιουργήσει 
προβλήματα. Όμως έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ ποιο χρήσιμο το άνοιγμα στο 2ο επίπεδο να 
είναι αδύνατο παρά να είναι δυνατό για δύο κύριους λόγους : 

α. Το να έχουμε το κατάλληλο χέρι για δυνατό άνοιγμα στο δεύτερο επίπεδο είναι αρκετά 
ποιο σπάνιο από το να έχουμε χέρι που ανοίγει weak two. 

β. Ακόμα και στην περίπτωση που έχουμε δυνατό χέρι μπορούμε να ανοίξουμε την αγορά 
στο 1ο επίπεδο και να δείξουμε την δύναμη μας όταν ξαναμιλήσουμε. Ενώ δεν θα υπήρχε 
δυνατότητα να ανοίξουμε την αγορά αν είχαμε ένα χέρι όπως το παραπάνω παράδειγμα. 

Ας δούμε μερικές διανομές για να εξοικειωθούμε καλύτερα με τα αδύνατα ανοίγματα. 
 

 

2♠, τυπικό αδύνατο άνοιγμα. 

 

Πάσο, δεν έχουμε καλό 
χρώμα στις πίκες για να 
ανοίξουμε weak two. 

 

1♠, είμαστε αρκετά δυνατοί, 
λόγο κατανομής, και ανοίγουμε 
φυσικά την αγορά. 

 

2♦,  τυπικό αδύνατο 
άνοιγμα. 

 

Πάσο, δεν μπορούμε να 
ανοίξουμε 2♣ αφού παραμένει 
ως το μόνο δυνατό άνοιγμα 
που δείχνει 22+π.  

Πάσσο/2♠, εξαρτάται από 
διάφορους παράγοντες 
τους οποίους θα 
αναλύσουμε  παρακάτω. 

 
 

  

Ιστορική Αναδρομή 
Μια πρώτη αναφορά των αδύνατων ανοιγμάτων στο δεύτερο επίπεδο εμφανίστηκε το 1910 ως 

δημιούργημα του J.B. Elwell. Όμως τα εύσημα για την προσθήκη των αδύνατων ανοιγμάτων δόθηκαν στον 
Harold Vanderbilt ο οποίος τα ενσωμάτωσε το 1925 σε ένα από τα ποιο γνωστά αγοραστικά συστήματα εκείνης 
της εποχής το Vanderbilt Club. Η σύγχρονη έκδοση των αδύνατων ανοιγμάτων δημιουργήθηκε το 1940 από τον 
Howard Schenken έναν από τους καλύτερους παίκτες όλων των εποχών. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Howard_Schenken
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1.1.  Εμβάθυνση στα Weak Two 
Αν και ο ορισμός για το άνοιγμα weak two είναι αρκετά περιγραφικός ωστόσο πρέπει να 

προσαρμόζεται ανάλογα με την θέση στην οποία μιλάμε καθώς και την μανς στην οποία 
βρισκόμαστε. 

Όταν είμαστε σε 1η και 2η θέση, που συνεπάγεται ότι ο σύντροφός μας δεν έχει μιλήσει ακόμα, 
πρέπει να είμαστε τυπικοί και να ακολουθούμε τον γενικό κανόνα. Σε διαφορετική περίπτωση 
υπάρχει ο κίνδυνος να φράξουμε τον σύντροφό μας που μπορεί να είναι δυνατός. 

Όταν είμαστε στην 3η θέση, που συνεπάγεται ότι ο σύντροφός μας έχει ήδη πασάρει τότε 
μπορούμε να είμαστε ποιο ελαστικοί. Αυτή η ελαστικότητα θα πρέπει όμως να λαμβάνει υπόψη 
και την μανς στην οποία βρισκόμαστε, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε να πληρώσουμε πολλά.  

Όταν είμαστε στην 4η θέση, που συνεπάγεται ότι όλοι οι προηγούμενοι παίκτες έχουν ήδη 
πασάρει, τότε τα ανοίγματα 2♦/2♥/2♠ δεν είναι WEAK! Αρκετά ζευγάρια έχουν συμφωνήσει να 
δείχνουν ένα εποικοδομητικό χέρι με 6-φυλλο καλό χρώμα και περίπου 11-13 πόντους. 

Επίσης υπάρχει ένας βασικός κανόνας όσο αφορά τα weak two. Στην 1η και 2η θέση δεν 
ανοίγουμε ποτέ weak two αν έχουμε πλαϊνό 4-φυλλο μαζέρ! 

Θα δούμε τώρα μερικά παραδείγματα και τι θα ανοίγαμε αν βρισκόμασταν στην 1η/2η θέση ή 
στην 3η θέση. 

 

 

1η/2η : Πάσο, κακό χρώμα. 

3η : 2♠ 

 

1η/2η : Πάσο, κακό χρώμα 

3η : Στην 1η μανς 2♥, στην 2η 
μανς Πάσο 

 

1η/2η: Πάσσο/2♥, εντελώς 
οριακό άνοιγμα που 
εξαρτάται από το ζευγάρι. 

3η : 2♥  

1η/2η : Πάσο, κακό χρώμα 

3η : 2♦ 

 

1η/2η/3η : 2♥ 

 

1η/2η : Πάσο, έχουμε πλαϊνό 4-
φυλλο μαζέρ. 

3η : 2♦ 

 

Αν θέλουμε να συνοψίσουμε την γενική φιλοσοφία του weak two μπορούμε να πούμε ότι στην 
1η και 2η θέση προσπαθούμε όχι μόνο να εμποδίσουμε τους αντιπάλους να βρούνε το σωστό 
συμβόλαιο αλλά να είμαστε συγχρόνως και περιγραφική ώστε αν ο σύντροφός μας είναι δυνατός 
να μπορέσει να καταλήξει στην σωστή μανς. Όμως το weak two στην 3η θέση, γίνετε αποκλειστικά 
και μόνο για να εμποδίσει τους αντιπάλους να βρούνε εύκολα το σωστό συμβόλαιο. Σε αυτή την 
θέση τα weak μας μπορεί να είναι και με ποιο αδύνατα χέρια, κακή ποιότητα χρώματος ή και 
πλαϊνό 4-φυλλο μαζέρ. Προσοχή θέλει μόνο όταν βρισκόμαστε στην 2η μανς και υπάρχει κίνδυνος 
να πληρώσουμε ακριβά το άνοιγμά μας.  
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1.2.  Η συνέχεια της αγοράς 
 

1.2.1 Αν έχουμε φιτ 
Αν το weak είναι σε μαζέρ π.χ 2♠, τότε αφού υπάρχει φιτ 

έχουμε τις παρακάτω επιλογές. 
2ΝΤ : Με προτασιακό χέρι (σύμβαση Ogust βλέπε επόμενο 
κεφάλαιο), όπως το χέρι Χ1 
3♠ : Φραγμός για πάσο, όπως το χέρι Χ2. Θέλουμε να 
δυσκολέψουμε τους αντιπάλους να βρούνε την πιθανή μανς 
στις κούπες. 
4♠ : Κλείσιμο μανς, όπως το χέρι Χ3. Θα μπορούσε να ήτανε 
και φραγμός με  4+πίκες και λίγους πόντους. 
4ΝΤ : Ερώτηση άσσων για αναζήτηση του σλεμ, όπως το χέρι 
Χ4. 
 
Αν το weak είναι σε καρά τότε με καλό χέρι 14+ πόντους και 

5+φυλλο μαζέρ πρέπει υποχρεωτικά να μιλήσουμε το μαζέρ μας. 
2♥ : 5+φυλλη κούπα και δυνατό χέρι, όπως το χέρι Χ5 
3♦ : Φραγμός για πάσο, όπως το χέρι Χ6 
Πάσο : στο χέρι Χ7, αν λέγαμε 2♠ θα δείχναμε 14+ πόντους.  
2ΝΤ : Με προτασιακό χέρι χωρίς 5-φυλλο μαζέρ, όπως το χέρι 
Χ8. Προσοχή, δεν αγοράζουμε ποτέ το 4-φυλλο μαζέρ μας 
αφού αυτός που αγοράζει weak δεν έχει πλαϊνό 4-φυλλο 
μαζέρ. 

 
 

1.2.2 Αν δεν έχουμε φίτ 

Χωρίς φιτ οι επιλογές μας είναι να πούμε πάσο με αδύνατο 
χέρι μέχρι 13-(14) πόντους ή να αγοράσουμε το δικό μας χρώμα αν 
έχουμε 14+ πόντους και 5+φυλλο χρώμα ή να κλείσουμε την μανς 
στα 3ΧΑ. 

Ας δούμε μερικά παραδείγματα : 

Ο σύντροφός μας ανοίγει 2♥ και εμείς έχουμε το χέρι Χ9. Θα 
πρέπει υποχρεωτικά να πούμε πάσο, αφού το 2♠ δείχνει και 
δύναμη! Όμως, αν έχουμε ήδη πασάρει τότε το 2♠ είναι σωστή 
αγορά αφού θα πρέπει να θεωρηθεί από τον σύντροφό μας ως 
διόρθωση συμβολαίου! 

Ο σύντροφός μας ανοίγει την αγορά με 2♦ και εμείς έχουμε 
το χέρι Χ10. Πρώτα θα ψάξουμε την πιθανότητα για μανς στα 
μαζέρ αγοράζοντας 2♠ και στην συνέχεια θα δώσουμε το καλό φιτ 
στα καρά. Μην ξεχνάμε ότι η αγορά 2♠ από εμάς είναι δυνατή και 
δεν πρέπει να πασαριστεί από τον σύντροφο. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X2 

X3 

X1 

X4 

X5 X6 

X7 X8 

X9 

X10 



Ανοίγματα Weak Two 29 Οκτωβρίου 2011 

Γεωργουλάκης Γεώργιος Σελίδα 4 
 

1.3.  Η σύμβαση Ogust 

Όταν έχουμε ένα δυνατό χέρι (14-15+ πόντους) που ενδιαφέρεται για μια πιο πληρέστερη 
περιγραφή του αδύνατου ανοίγματος, αγοράζουμε 2ΝΤ το οποίο είναι συμβατικό. Είναι προφανές 
ότι με το 2ΝΤ ψάχνουμε να βρούμε αν πρέπει να αγοράσουμε την μανς ή αν υπάρχει πιθανότητα 
σλεμ. Σχεδόν πάντα αυτός που αγοράζει 2ΝΤ υπόσχεται φιτ (2+φυλλο) στο χρώμα του weak. Και 
στην περίπτωση που το weak είναι στα καρά, αρνείται 5+φυλλο μαζέρ! 

Όταν αγοράσουμε 2ΝΤ, αυτός που άνοιξε την αγορά υποχρεούται να δώσει μια καλύτερη 
περιγραφή του χεριού του. Οι απαντήσεις είναι : 

 3♣ : Αδύνατος 6-(8)HCP πόντους και κακό χρώμα στο weak  
 3♦ : Αδύνατος 6-(8)HCP πόντους και καλό χρώμα στο weak 
 3♥ : Δυνατός (8)-10HCP πόντους και κακό χρώμα στο weak 
 3♠ : Δυνατός (8)-10HCP πόντους και καλό χρώμα στο weak 
 3ΝΤ : AKQxxx στο χρώμα του weak. 

Μετά την απάντηση μπορούμε εύκολα να καθορίσουμε το σωστό συμβόλαιο. 

Ας δούμε μερικά παραδείγματα. Τι θα αγοράζαμε με τα παρακάτω χέρια : 

 μετά από άνοιγμα 2♥ 

 

4♥ ή 2ΝΤ και αν το weak 
ήταν καλό κλείνω την μανς. 

 

2ΝΤ, και αν το weak ήταν 
καλό κλείνω την μανς. 

 

4♥, αφού υπάρχει φιτ στις 
κούπες δεν ψάχνω κάτι άλλο 
κλείνω την μανς αμέσως. 

 

2♠, να δείξω δυνατό χέρι με 
5+φυλλη πίκα και χωρίς φιτ 
κούπα. 

 

 μετά από άνοιγμα 2♦ 

 

3ΝΤ, με το φιτ στα καρά μου, 
η πιθανότητα να πάρω 6 λεβέ 
από τα καρά είναι μεγάλη. 

 

2♥, ανεξαρτήτως αν έχουμε 
φιτ στα καρά, με δυνατό χέρι 
πρέπει να ψάξουμε την 
πιθανότητα τα παίξουμε σε 
μαζέρ.  

 

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

διεύθυνση : lessons@bridge.georgoul.org 


