
Οι	13	συμπεριφορές	που	πρέπει	να	εκλείψουν	
 
Αρνητικά	σχόλια	για	το	παίξιμο	
Ειδικά το παίξιμο των αντιπάλων. 
Αυτά γίνονται ιδίως σε περιπτώσεις που ένα κατώτερο παίξιμο αποδειχθεί επιτυχές ή 
όταν προσπαθεί κάποιος να μεταθέσει την ευθύνη για το λάθος παίξιμό του σε 
συμπαράσματα που έβγαλε από το παίξιμο των αντιπάλων. 
  
Συνεχής	γκρίνια	
Εννοούμε συνήθως την συνεχή γκρίνια προς τον συμπαίκτη που καταντά 
κουραστική για όλους. 
  
Μείωση	των	άλλων	
Τυπικά παραδείγματα: 
"Θα έμπαινα εύκολα μέσα αν μου παίρναν Α και Κ κούπα." εις επήκοον των 
αντιπάλων." 
Δυσανασχέτηση όταν οι αντίπαλοι δεν καταλαβαίνουν ένα κλέιμ. 
 
  
Ξιπασιά	
Αλληλοσυγχαρητήρια μεταξύ των συμπαικτών ειδικά όταν ένα καλό αποτέλεσμα 
οφείλεται σε προφανές λάθος των αντιπάλων. 
Προσπάθεια επιχειρηματολογίας προβάλλοντας  
  
Ύβρεις	
Ο αγωνιστικός χώρος δεν είναι δικαστήριο όπου τιμωρούνται μόνο ακραίες ύβρεις. 
Κάθε τι που μπορεί να θεωρηθεί προσβλητικό τιμωρείται. Π.χ. "έχεις νοημοσύνη 
αμοιβάδας"  
 
Απειλές	
Εκτός από τις κλασσικές θεωρούνται κατακριτέες ακόμα και εκφράσεις του τύπου 
"Θα σου κάνω αναφορά", "θα σου κόψω το μπριτζ" κλπ. ειδικά προς νέους παίκτες 
που αγνοούν τις πειθαρχικές διαδικασίες. 
  
Επιπόλαιες	κατηγορίες	
Εκφράσεις του τύπου: 
"Μας κλέβεται", "Αυτό που κάνατε είναι πολύ ύποπτο" 
  
Αγένεια	
Άξεστη συμπεριφορά. Μπορεί να εκδηλωθεί με πολλούς τρόπους, όπως απαντήσεις 
με μουγκρητά, κλήση του διαιτητή σαν να έχει συντελεσθεί φόνος και επίκειται και 
δεύτερος κ.λπ.  
  
Βιαιοπραγία	
Δεν εννοούμε μόνο την χειροδικία αλλά και την λεκτική βιαιοπραγία  
  



Θορυβώδης	διαφωνία	με	τον	διαιτητή	
Δεν είναι ανάγκη να είναι προσβλητική η διαφωνία. Και μόνος ή ύψωση του τόνου 
της φωνής συνιστά προσβολή και καταστρέφει την ψυχαγωγία των άλλων.   
 
Υπαινιγμοί	
Ακόμα και ανεπαίσθητοι υπαινιγμοί είναι κατακριτέοι. Παράδειγμα λέμε στον 
συμπαίκτη: "Έ δεν καταλαβαίνεις γιατί αγόρασαν 4 κούπες" υπονοώντας ότι 
μεταδόθηκε αθέμιτη πληροφορία. 
  
Διαπληκτισμοί	
Η ύπαρξη διαιτητή καθιστά περιττή την έντονη συνομιλία με τους αντιπάλους. Το ίδιο 
απαράδεκτο είναι το φαινόμενο και μεταξύ συμπαικτών καθώς καταστρέφει την 
συγκέντρωση και ψυχαγωγία όλων των υπολοίπων. 
  
Απρόσκλητα	μαθήματα	
Κανείς δεν έχει διάθεση να διδάσκουν χωρίς να το έχει ζητήσει. Ειδικά μετά από 
κάποιο κακό ή καλό σκορ.  
 
	


