
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΠΡΙΤΖ 

Παίζουμε Μπριτζ με όρεξη και πάθος, πολλοί από εμάς εδώ και πολλά χρόνια, αλλά πόσοι 

ξέρουμε πως ανακαλύφτηκε το υπέροχο αυτό παιγνίδι ή που οφείλει το όνομά του ή ποιοι 

ήταν οι πρωτεργάτες και οι σημαντικές προσωπικότητες των πρώτων χρόνων, που καθόρισαν 

τους κανόνες, ανάπτυξαν την θεωρία και συνεισέφεραν στην εκπληκτική διάδοσή του, ώστε 

να το καθιερώσουν σαν το δημοφιλέστερο επιτραπέζιο παιγνίδι σε όλες σχεδόν τις χώρες του 

κόσμου;  

Το Μπριτζ κατάγεται από το αγγλικό παιγνίδι Ουίστ (Whist). Πρόγονος των παιγνιδιών αυτών 

αναφέρεται για πρώτη φορά σε ένα σύγγραμμα του επίσκοπου Latimer το 1529. Στη συνέχεια 

το παιγνίδι πέρασε από πολλές μορφές και ονόματα μέχρι να καθιερωθεί τον 18ο αιώνα με 

το όνομα Whist. Το 1742 κυκλοφόρησε και το πρώτο βιβλίο –που έγινε best seller της 

εποχής– γραμμένο από τον Edmond Hoyles. Από τότε κυκλοφόρησαν και πολλά άλλα βιβλία 

ενώ το 1834 ο λόρδος H. Bentinck ανακάλυψε το πρώτο σινιάλο στην άμυνα! Η πρώτη 

συνάντηση αγωνιστικού (duplicate) Whist έγινε στο Λονδίνο το 1857 υπό την διεύθυνση του 

Cavendish. Πάντως το αγωνιστικό Whist γνώρισε, αρχικά, περισσότερη ανάπτυξη στις ΗΠΑ 

όπου το 1883, στη Φιλαδέλφεια, έγινε και ο πρώτος αγώνας μεταξύ συλλόγων. Μεγαλύτερα 

βήματα έγιναν στη συνέχεια με την ίδρυση της Αμερικάνικης Ομοσπονδίας Whist (1891), την 

ανακάλυψη της θήκης, για να μπαίνουν τα φύλλα και την δημοσίευση του πρώτου βιβλίου 

για οργάνωση τουρνουά, από τον T. Mitchell, όπου αναφέρεται και κίνηση για αγώνες ζευγών 

(η γνωστή κίνηση Mitchell, που χρησιμοποιείται κατά κόρο και σήμερα). Είναι φανερό ότι 

στα τέλη του 19ου αιώνα το Whist είχε μεγάλη ανάπτυξη, όμως παράλληλα, την ίδια εποχή, 

εμφανίστηκε στις λέσχες του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης η παραλλαγή του παιγνιδιού με 

το όνομα Μπριτζ (Bridge) ή Bridge Whist, που έμελλε να το εκθρονίσει οριστικά.  

Πολλές αναφορές για το που ξεκίνησε το Μπριτζ υπάρχουν και σχεδόν όλες συντείνουν ότι 

αυτό έχει ανατολικοευρωπαϊκή προέλευση, καθώς ήταν δημοφιλής παραλλαγή του Whist 

στις διπλωματικές αποστολές των δυτικών κρατών στην Κωνσταντινούπολη ενώ παιζόταν 

επίσης στη Σερβία, την Ρουμανία και την Ρωσία ήδη από την δεκαετία 1870-1880 ή και 

νωρίτερα. Αρκετοί Έλληνες του εξωτερικού, εύρωστοι οικονομικά ή διπλωμάτες, 

αναφέρονται επίσης ότι έπαιζαν Μπριτζ και συντέλεσαν στην εξάπλωσή του. Από την 

Κωνσταντινούπολη το Μπριτζ διαδόθηκε πρώτα στο Κάιρο και γρήγορα στο Λονδίνο, το 

Παρίσι και την Νέα Υόρκη.  

Η ονομασία του καινούργιου παιγνιδιού μπορεί να φαίνεται απόλυτα πετυχημένη και 

κατάλληλη σήμερα, αφού ο ουσιαστικός σκοπός του παιγνιδιού είναι να στήσεις μία γέφυρα 

επικοινωνίας με τον σύντροφό σου (bridge = γέφυρα, στα αγγλικά) όμως η αλήθεια είναι πιο 

ρηχή και η λέξη φαίνεται να προήλθε από σερβο - κροατική λέξη που σημαίνει την μεγάλη 

ποσότητα ή το μάξιμουμ και προφερόταν, στην Κωνσταντινούπολη, britch ή biritch. Στο 

Βρετανικό Μουσείο ένα κείμενο του 1886 αναφέρεται στο biritch ή Ρωσικό Whist. Μία άλλη 

εκδοχή είναι ότι η ονομασία προήλθε από την γέφυρα του Γαλατά, του Κεράτιου κόλπου, 

που συνδέει την παλιά με τη νέα πόλη της Κωνσταντινούπολης.  

Η μεγάλη διαφορά του Μπριτζ ή Bridge Whist από το Whist είναι η καθιέρωση του μορ, του 

συντρόφου δηλαδή του εκτελεστή, που ανοίγει το χέρι του σε κοινή θέα αμέσως μετά την 

αγορά και την έξοδο. Μία άλλη αλλαγή ήταν η εισαγωγή των κοντρ και σιρκοντρ, αν και στην 

αρχή αυτά επιτρεπόντουσαν χωρίς αριθμητικό όριο. Ο τελευταίος αυτός κανόνας, που έκανε 

το παιγνίδι τζόγο, καταργήθηκε με την εισαγωγή και καθιέρωση, το 1904 του Auction Bridge. 

Η νέα αυτή παραλλαγή αυτή του παιγνιδιού επικράτησε για ένα τέταρτο του αιώνα στην 



Αγγλία και Αμερική ενώ στην Γαλλία μία άλλη παραλλαγή, το Plafond, έγινε πολύ δημοφιλής. 

Σύμφωνα με αυτή ο κάθε άξονας αμείβεται μόνο για τα συμβόλαια που έχει αγοράσει και 

πραγματοποιεί (μέχρι τότε ο άξονας έπαιρνε το bonus της π.χ. μανς, εφόσον έκανε τις 

αναλογούσες λεβέ, άσχετα αν την είχε αγοράσει).  

Tο πρώτο τέταρτο του περασμένου αιώνα το Whist, το Bridge, το Auction Bridge και το 

Plafond συνέχιζαν να παίζονται και να αναπτύσσονται. Σε κανένα συγκεκριμένο άτομο δεν 

ανήκει η τιμή της ανακάλυψης του μορ ή της ιδέας της αγοράς ή άλλων κανόνων που 

εμπεριέχονται στο Auction ή στο Plafond. Όμως το 1925 ο Harold S. Vanderbilt τελειοποίησε 

μία νέα μορφή του παιγνιδιού, βάζοντας τις ιδέες του Plafond στην αγορά αλλά και 

προσθέτοντας την ιδέα της vulnerability (διαχωρισμός της πρώτης και δεύτερης μανς), τα 

bonus για τα σλεμ και ακόμα παρουσιάζοντας μια νέα βαθμολογία που διόρθωνε τις ατέλειες 

και αδικίες των άλλων παραλλαγών. Το ονόμασε Contract Bridge και είναι αυτό που, με 

ελάχιστες αλλαγές, παίζεται και σήμερα από δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον 

κόσμο 

Η ανακάλυψη του Contract Bridge έγινε πάνω σε ένα ατμόπλοιο, κατά την διάρκεια μιας 

κρουαζιέρας εννιά ημερών από το Los Angeles στην Αβάνα, μέσω του πορθμού του Παναμά. 

Ο Vanderbilt συνοδευόταν από τρεις φίλους του που ήταν, όπως και αυτός, μανιώδεις 

παίκτες του Auction Bridge. Στο καρέ τους δέχτηκαν και μία νέα γυναίκα, άγνωστου 

ονόματος, που επέβαινε στο πλοίο και η οποία φαίνεται ότι έδωσε μερικές ενδιαφέρουσες 

ιδέες, που ενσωματώθηκαν στο νέο παιγνίδι. Όταν γύρισε στις ΗΠΑ ο Vanderbilt έγραψε 

αντίγραφα των ανακαλύψεών του και τα μοίρασε στους φίλους του, του Auction Bridge. 

Όπως έγραψε ο ίδιος χρόνια αργότερα: "δεν έκανα καμία άλλη προσπάθεια να δημοσιεύσω 

κανόνες ή να διαδώσω το Contract Bridge. Προφανώς, λόγω της υπεροχής και τελειότητάς 

του, έγινε αμέσως δημοφιλές και εξαπλώθηκε σαν πυρκαγιά".  

Στον τομέα των αγοραστικών συστημάτων και συμβάσεων, ο Vanderbilt ανακάλυψε το 

τεχνητό και δυνατό άνοιγμα 1& και την αδύνατη τεχνητή απάντηση 1^, όπως και το Weak 

two. Στα επόμενα δύο χρόνια τρεις κώδικες κανονισμών δημοσιεύτηκαν, ενώ το 1928 το 

παιγνίδι υιοθετήθηκε από τα μεγάλα κλαμπ της Νέας Υόρκης και τον ίδιο χρόνο διεξάχθηκε 

το πρώτο εθνικό αμερικανικό πρωτάθλημα, με έπαθλο το κύπελλο Vanderbilt. Εξάλλου, το 

1929 η Αμερικάνικη Ομοσπονδία Auction Bridge έβγαλε τη λέξη Auction από τον τίτλο της. 

Αργότερα, το 1937, οι τρεις υπάρχουσες Αμερικάνικες Ομοσπονδίες Μπριτζ και Whist 

σχημάτισαν την ACBL (American Contract Bridge League).  

Επικεφαλής της κίνησης για τη διάδοση και ανάπτυξη του νέου παιχνιδιού τέθηκε ευθύς 

εξαρχής ο Ely Culbertson (1891-1955), που εξέδωσε το 1929 το πρώτο περιοδικό του 

Contract, το Bridge World (εκδίδεται μέχρι σήμερα και αποτελεί υπόδειγμα εγκυρότητας και 

ποιότητας άρθρων). Στο πρώτο τεύχος του συνηγόρησε για την προώθηση ενός διεθνούς 

κώδικα νόμων του Contract Bridge και αυτό έγινε πραγματικότητα την 1η Νοεμβρίου του 

1932. Ο Ely Culbertson, χάρη στην προσωπικότητά του, τα βιβλία, την αρθρογραφία του στις 

μεγαλύτερες εφημερίδες των ΗΠΑ, την οργανωτική του ικανότητα και τις διαλέξεις του, είναι 

ο άνθρωπος που, όσο κανείς άλλος, πιστώνεται με τη μεγάλη και γρήγορη εξάπλωση του 

Contract Bridge σε όλο τον κόσμο. Το 1930 εξέδωσε το Contract Bridge Blue Book όπου, εκτός 

των άλλων, έβαλε τις βάσεις του φυσικού αγοραστικού συστήματος. Το βιβλίο αυτό έγινε 

αμέσως best seller. Εξάλλου, μια σειρά από ματς που έδωσε τη δεκαετία του '30, με 

συμπαίκτη τη σύζυγο του Ζοζεφίνα, όλα νικηφόρα, γνώρισαν μεγάλη δημοσιότητα, 

συντελώντας και αυτά πολύ στη διάδοση του Μπριτζ, κυρίως στις ΗΠΑ.  



Παρότι το αγοραστικό σύστημα του Culbertson ήταν το πρώτο που υιοθετήθηκε από μεγάλη 

μερίδα του κόσμου, πολυάριθμα άλλα νεότερα συστήματα εμφανίστηκαν αργότερα και 

συνεχίζονται να παρουσιάζονται αδιάλειπτα μέχρι τις μέρες μας. Στις αρχές της δεκαετίας 

του '50, οι αγοραστικές μέθοδοι του Charles Goren (1901-1991), βασισμένες στον τρόπο 

αξιολόγησης με το σύστημα των πόντων –που είχε ανακαλύψει ο Milton Work ήδη τον 19ο 

αιώνα– έγιναν πολύ δημοφιλείς στις ΗΠΑ και στον υπόλοιπο κόσμο, εκτοπίζοντας το 

σύστημα αξιολόγησης των "λεβέ από ονέρ" του Culbertson.  

Στην Ευρώπη η πρώτη μεγάλη διοργάνωση ήταν το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων, 

που ξεκίνησε το 1932 στο Scheveningen της Ολλανδίας υπό την αιγίδα της Διεθνούς 

Ομοσποδίας Μπριτζ (IBF), προγόνου της WBF. Το 1948 δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή 

Ομοσπονδία Μπριτζ (EBL) και το 1958 η Παγκόσμια (World Bridge Federation) στο Όσλο της 

Νορβηγίας από αντιπροσώπους Ομοσπονδιών της Ευρώπης, της Αμερικής και της Νότιας 

Αφρικής. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία διοργάνωσε το 1960 την πρώτη Ολυμπιάδα, στο Τορίνο 

της Ιταλίας. Το πρώτο επίσημο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Μπριτζ διεξάχθηκε το 1935, παρότι 

νωρίτερα, πολλές ημιεπίσημες διεθνείς συναντήσεις, είχαν διοργανωθεί. Το Παγκόσμιο 

πρωτάθλημα ξεκίνησε πάλι μεταπολεμικά, το 1950, υπό την επωνυμία Bermuda Bowl, ενώ 

το 1971 προστέθηκε το αντίστοιχο πρωτάθλημα Γυναικών, υπό την επωνυμία Venice Cup. 

Στην διοργάνωση μπήκε, το 2001 και το πρωτάθλημα των Seniors, για παίκτες 55 ετών και 

άνω. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μπριτζ διοργανώνει επίσης το παγκόσμιο πρωτάθλημα 

Νέων, όπως και πρωταθλήματα ζευγών (κάθε είδους), ομάδων νοκ άουτ (όπεν και γυναικών), 

ατομικά πρωταθλήματα κ.λπ. Το έτος 2000 ήταν εγγεγραμμένες στη δύναμή της 113 χώρες 

και περίπου 1.500.000 παίκτες. Για τις ανάγκες των πρωταθλημάτων της, τα κράτη– μέλη 

χωρίστηκαν σε 8 γεωγραφικές ζώνες ως εξής: 1. Ευρώπη 2. Βόρειος Αμερική 3. Νότιος 

Αμερική 4. Κεντρική Ασία και Μέση Ανατολή 5. Κεντρική Αμερική και Καραϊβική 6. Άπω 

Ανατολή 7. Νότιος Ειρηνικός και 8. Αφρική. Στις συνεδριάσεις της, του 1995 και του 1999, η 

Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αναγνώρισε επίσημα την WBF και το Μπριτζ συμμετείχε σαν 

άθλημα επίδειξης στη χειμερινή Ολυμπιάδα του Σόλτ Λέικ Σίτι, το 2002. 

Του Λουκά Ζώτου  

Δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 2005 σε δυο συνέχειες στο περιοδικό της ΕΟΜ «το 

Μπριτζ».  

 

 


