
ΟΔΗΓΙΕΣ
ΣΤΗΣΙΜΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

-  Τοποθετήστε το ταμπλό στο κέντρο του τραπεζιού, έτσι ώστε όλοι οι παίκτες να μπορούν να παίζουν.

-  Κάθε παίκτης παίρνει από ένα πιόνι, και το τοποθετεί στο Σημείο Εκκίνησης στο ταμπλό.

-  Τοποθετήστε τις κάρτες Διαταγής και Οδηγιών πάνω στα αντίστοιχα πεδία του ταμπλό.

-  Ένας παίκτης ορίζεται ως «Τραπεζίτης», ο οποίος είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε δοσοληψία με την 
τράπεζα: μοίρασμα χρημάτων στους παίκτες, καρτών ιδιοκτησίας, πληρωμές από και προς την τράπεζα, 
πώληση μπανγκαλόου και ξενοδοχείων, υποθήκες, κ.λπ.

-  Οι παίκτες μοιράζονται τα χρήματα, με κάθε παίκτη να παίρνει συγκεκριμένα τα ακόλουθα χαρτονομί-
σματα: 
4 τεμάχια των 5 Ε, 
4 τεμάχια των 10 Ε, 
2 τεμάχια των 20 Ε, 
2 τεμάχια των 50 Ε, 
8 τεμάχια των 100 Ε, 
4 τεμάχια των 200 Ε, 
1 τεμάχια των 500 Ε.

Τα υπόλοιπα χρήματα παραμένουν στην Τράπεζα.

-  Αν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, δεν υπάρχουν αρκετά μετρητά στην τράπεζα, τότε ο τραπεζίτης μπο-
ρεί να γράψει και να κόψει τραπεζικές επιταγές με την αξία που θα ζητήσουν οι παίκτες, σ’ ένα οποιοδή-
ποτε μικρό λευκό χαρτί.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Να αποκτήσετε τη μεγαλύτερη περιουσία από τους συμπαίκτες σας, δηλαδή το μεγαλύτερο χρηματικό 
ποσό, τα περισσότερα οικόπεδα, μπανγκαλόου και ξενοδοχεία.



ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

-  Όλοι οι παίκτες ρίχνουν από μια φορά το ένα ζάρι. Ο παίκτης που θα φέρει τον μεγαλύτερο αριθμό, 
παίζει πρώτος. Ύστερα, το παιχνίδι συνεχίζεται με φορά σύμφωνα με αυτή των δεικτών του ρολογιού. 
Όλοι οι παίκτες ξεκινούν από το σημείο Εκκίνησης.
-  Κάθε παίκτης κινεί το πιόνι του στο ταμπλό προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται στο σημείο Εκκίνη-
σης, σύμφωνα με το άθροισμα του αριθμού που έφερε στα 2 ζάρια. Εάν φέρει ίδιο αριθμό και στα 2 ζά-
ρια, έχει δικαίωμα να παίξει ξανά.

Πάνω στο ταμπλό σταματούν σε διαστήματα οικοπέδων/ιδιοκτησιών, εταιρειών, λιμανιών, αεροδρομίων, 
εφορίας, κρατητηρίου, όπου μπορούν να κάνουν τα ακόλουθα: 

1. ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ / ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ

α. Aγορά
Πάνω σε κάθε τέτοιο διάστημα, κάθε παίκτης μπορεί να αγοράσει το συγκεκριμένο οικόπεδο, έναντι του 
ποσού που αναγράφεται πάνω στο διάστημα αυτό. Πληρώνει στη τράπεζα και παίρνει από τον Τραπεζί-
τη την αντίστοιχη κάρτα Συμβολαίου Ιδιοκτησίας, την οποία τοποθετεί μπροστά του, με τρόπο που να φαί-
νεται σε όλους του παίκτες. Αν όμως ο παίκτης δεν θέλει να αγοράσει, τότε ο τραπεζίτης είναι υποχρεω-
μένος να κάνει πλειστηριασμό και να δώσει την ευκαιρία σε όλους τους παίκτες να αποκτήσουν τη συγκε-
κριμένη ιδιοκτησία, δίνοντας μια αρχική τιμή ίση με το μισό της αξίας του οικοπέδου. Στο τέλος, ο παί-
κτης που θα δώσει την μεγαλύτερη προσφορά, αποκτά το οικόπεδο. Ο αρχικός παίκτης, που δεν αγόρασε 
το οικόπεδο εξαρχής, δεν έχει δικαίωμα να πάρει μέρος στον πλειστηριασμό. Εάν κανένας παίκτης δεν 
θέλει το συγκεκριμένο οικόπεδο, τότε το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά.

β. Ενοίκιο
- Αν κάποιος παίκτης σταματήσει σε διάστημα/οικόπεδο που ανήκει σε άλλον παίκτη, τότε είναι υποχρεω-
μένος να του πληρώσει ενοίκιο, η αξία του οποίου αναγράφεται στην κάρτα συμβολαίου του ιδιοκτήτη. 
- Αν ένας παίκτης καταφέρει να αγοράσει ΟΛΕΣ τις ιδιοκτησίες που έχουν το ίδιο χρώμα, τότε όταν ένας 
από τους υπόλοιπους παίκτες σταματήσει σε μια από αυτές, πληρώνει το διπλάσιο ενοίκιο από αυτό που 
αναγράφεται στην κάρτα του ιδιοκτήτη.
- Αν κάποιος παίκτης σταματήσει σε κάποιο λιμάνι ή αεροδρόμιο, μπορεί να τα αγοράσει εάν είναι ελεύ-
θερα. Αλλιώς, πληρώνει στον ιδιοκτήτη το αντίστοιχο ενοίκιο που αναγράφεται στην κάρτα συμβολαίου 
ιδιοκτησίας (ανάλογα με το πόσα λιμάνια ή/και αεροδρόμια ανήκουν στον ιδιοκτήτη).

2. ΜΠΑΝΓΚΑΛΟΟΥ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

α. Όταν κάποιος παίκτης αποκτήσει ΟΛΕΣ τις ιδιοκτησίες του ιδίου χρώματος, τότε έχει το δικαίωμα να 
αγοράσει ΜΠΑΝΓΚΑΛΟΟΥ σε αυτές.
Η αξία αγοράς ενός μπανγκαλόου, αναγράφεται στην κάρτα Συμβολαίου Ιδιοκτησίας. Ο παίκτης πληρώ-
νει το αντίστοιχο ποσό στην Τράπεζα και παίρνει από τον τραπεζίτη το μπανγκαλόου, το οποίο τοποθετεί 
πάνω στο ταμπλό. Κατόπιν, μπορεί να αγοράσει ένα δεύτερο, τρίτο ή και τέταρτο μπανγκαλόου για το ίδιο 
ή άλλο οικόπεδο του ιδίου χρώματος, ανάλογα με την οικονομική στρατηγική που θέλει να ακολουθήσει. 
Μπορεί να αγοράσει μέχρι και 4 μπανγκαλόου σε κάθε ιδιοκτησία. Δεν έχει σημασία ποιο από τα τέσσε-
ρα χρώματα μπανγκαλόου θα επιλέξετε. Μπορεί να είναι τέσσερα ίδια ή και τέσσερα διαφορετικά χρώμα-
τα. Δεν είναι απαραίτητο να χτίζει ομοιόμορφα σε όλα τα οικόπεδα του ιδίου χρώματος, αλλά οπωσδήπο-
τε πρέπει να τα έχει στην ιδιοκτησία του.

β. Οι υπόλοιποι παίκτες που σταματούν στο διάστημα της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας με το ή τα μπανγκα-
λόου, πληρώνουν το αντίστοιχο ενοίκιο που αναγράφεται στην κάρτα Συμβολαίου ιδιοκτησίας, ανάλογα 
με τον αριθμό των μπανγκαλόου που υπάρχουν σ’ αυτήν.

γ. Όταν ένας παίκτης αγοράσει από 4 μπανγκαλόου σε οποιαδήποτε από τις ιδιοκτησίες του ιδίου χρώμα-
τος, τότε έχει δικαίωμα να αγοράσει ένα μόνο Ξενοδοχείο ανά ιδιοκτησία, πάντα με τον όρο ότι έχει αγο-
ράσει όλες τις ιδιοκτησίες του ιδίου χρώματος. Για να το κάνει αυτό, επιστρέφει πρώτα στην τράπεζα τα 
4 μπανγκαλόου, πληρώνει την αντίστοιχη αξία του ξενοδοχείου, έτσι ώστε να παραλάβει από τον τραπε-
ζίτη το ξενοδοχείο που θα τοποθετήσει στο ταμπλό, στο συγκεκριμένο διάστημα της ιδιοκτησίας του. Για 
να αγοράσει ο παίκτης ένα ξενοδοχείο, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν μπανγκαλόου ή ξενοδοχεία σε 



όλα τα οικόπεδα του ιδίου χρώματος. Είναι αρκετό να υπάρχουν 4 μπανγκαλόου σε ένα από τα οικόπεδα, 
έτσι ώστε ο παίκτης να εφαρμόσει την οικονομική στρατηγική που θέλει αυτός. Οι υπόλοιποι παίκτες που 
σταματούν στο διάστημα της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας με το ξενοδοχείο, πληρώνουν το αντίστοιχο ενοί-
κιο που αναγράφεται στην κάρτα συμβολαίου ιδιοκτησίας.

δ. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα μπανγκαλόου ή ξενοδοχεία στην τράπεζα τη στιγμή που κάποιος παίκτης 
ενδιαφέρεται να αγοράσει, τότε αναγκαστικά θα πρέπει να περιμένει μέχρι κάποιος παίκτης να πουλήσει 
τα δικά του.

3. ΠΩΛΗΣΗ ΜΠΑΝΓΚΑΛΟΟΥ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Αν σε οποιαδήποτε στιγμή του παιχνιδιού, οι παίκτες διαπιστώσουν πως δεν έχουν αρκετά μετρητά για να 
ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, τότε μπορούν να προβούν στην πώληση μπανγκαλόου ή ξενοδο-
χείων, με τους παρακάτω όρους:
- Οι παίκτες μπορούν να πουλήσουν τα μπανγκαλόου τους μόνο στην τράπεζα, λαμβάνοντας τη μισή αξία 
από την αξία αγοράς, όπως αυτή φαίνεται στην κάρτα συμβολαίου ιδιοκτησίας. 
- Οι παίκτες μπορούν να πουλήσουν τα ξενοδοχεία τους μόνο στην τράπεζα, λαμβάνοντας όχι μόνο τη 
μισή αξία από την αξία αγοράς του ξενοδοχείου, αλλά και τη μισή αξία της τιμής αγοράς και των 4 μπαν-
γκαλόου που προηγήθηκαν.
- Η πώληση και ρευστοποίηση μπανγκαλόου ή ξενοδοχείων, δεν είναι απαραίτητο να γίνεται ταυτόχρονα 
σε όλα τα οικόπεδα του ιδίου χρώματος.

4. ΥΠΟΘΗΚΗ

α. Οι ιδιοκτησίες/οικόπεδα δεν πωλούνται άμεσα. Ο παίκτης μπορεί να τις υποθηκεύσει στην Τράπεζα και 
να πάρει ως αντάλλαγμα το ποσό που αναγράφεται στην κάρτα συμβολαίου ιδιοκτησίας. Για την διαγρα-
φή της υποθήκης, θα πρέπει να πληρώσει στην Τράπεζα το αντίστοιχο έντοκο ποσό που επίσης αναγρά-
φεται στην κάρτα συμβολαίου ιδιοκτησίας.

β. Για να υποθηκευτεί ένα οικόπεδο, θα πρέπει ο παίκτης να έχει φροντίσει την πώληση οποιουδήποτε 
αριθμού μπανγκαλόου ή ξενοδοχείου βρίσκονται 
σε όλες τις ιδιοκτησίες του ιδίου χρώματος, στις τιμές που έχουν αναφερθεί στη παραπάνω παράγραφο.

γ. Όταν ένας παίκτης υποθηκεύει ένα οικόπεδο, τότε γυρίζει την κάρτα ιδιοκτησίας ανάποδα μπροστά του, 
έτσι ώστε οι υπόλοιποι παίκτες να το βλέπουν και να μην πληρώνουν ενοίκιο σε περίπτωση που το πιόνι 
τους σταθεί σε αυτό το οικόπεδο.

δ. Αν ένας παίκτης θέλει να αποκτήσει ένα υποθηκευμένο οικόπεδο άλλου παίκτη, τότε θα πρέπει πρώτα 
να πληρώσει στην τράπεζα το ποσό για την διαγραφή της υποθήκης. Στη συνέχεια, θα πρέπει να πληρώ-
σει στον παίκτη που υποθήκευσε το οικόπεδό του, το 20% της αξίας αγοράς που αναγράφεται στο ταμπλό 
και να παραλάβει από τον άλλο παίκτη την κάρτα συμβολαίου ιδιοκτησίας.

5. ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΟ

α. Ένας παίκτης μπορεί να οδηγηθεί στο κρατητήριο εάν πέσει στο συγκεκριμένο διάστημα στο ταμπλό 
που λέει «Πήγαινε στο Κρατητήριο» ή πάρει μια κάρτα Οδηγιών ή Διαταγής που τον στέλνουν κατευθείαν 
στον Κρατητήριο.

β. Εάν ένας παίκτης ρίξει για δεύτερη φορά ζαριά, όπου και τα δύο ζάρια υποδεικνύουν τον ίδιο αριθμό, 
κατηγορείται για υπερβολική τύχη με δόλιο τρόπο και για παράνομο πλουτισμό, γι αυτό και οδηγείται στο 
Κρατητήριο, χάνοντας τη σειρά του.

γ. Όταν ένας παίκτης είναι στο Κρατητήριο, μπορεί να εισπράττει ενοίκια, να πουλά μπανγκαλόου ή ξενο-
δοχεία, αλλά ΔΕΝ μπορεί να παίρνει μέρος σε πλειστηριασμούς.

δ. Όταν ένας παίκτης είναι στο Κρατητήριο, μπορεί να υποθηκεύσει κάποια ιδιοκτησία του, ΜΟΝΟ για να 
βγει από το Κρατητήριο.



ε. Σε περίπτωση που η ζαριά σας σας οδηγήσει στο διάστημα ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΟ-ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ, εκεί θεωρεί-
στε απλός επισκέπτης και όχι κρατούμενος. Επομένως, μπορείτε να συνεχίσετε το παιχνίδι κανονικά.

ζ. Όταν ένας παίκτης είναι στο Κρατητήριο, θα πρέπει να μείνει εκεί για 3 γύρους, επομένως χάνει τη σει-
ρά του 3 φορές. 
Μπορεί όμως να βγει νωρίτερα από το Κρατητήριο όταν:
- διαθέτει μια κάρτα Οδηγιών ή Διαταγής που λέει ότι «βγαίνει» από το Κρατητήριο.
- αν παίζοντας φέρει και στα δυο ζάρια ίδιο αριθμό, μέσα στους 3 γύρους.
- αν θελήσει να πληρώσει ένα πρόστιμο 80 Ε.

6. ΚΑΡΤΕΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΗΣ

Όταν οι παίκτες σταθούν σε οποιοδήποτε από αυτά τα διαστήματα, τότε παίρνουν μια κάρτα από την αντί-
στοιχη στοίβα στο ταμπλό και ακολουθούν τις οδηγίες ή τις διαταγές που δίνονται. Ύστερα, επιστρέφουν 
την κάρτα στο κάτω μέρος της αντίστοιχης στοίβας.
Όμως, τις κάρτες που λένε πως ο παίκτης μπορεί να «βγει από το κρατητήριο», ο παίκτης μπορεί 
α. να τις κρατήσει μέχρι να τις χρειαστεί ως «εξιτήριο» από το Κρατητήριο.
β. να τις πουλήσει σε έναν άλλο παίκτη, στην αξία που θα συμφωνήσουν.

7. ΔΙΑΣΤΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Αυτός ο χώρος ανήκει σε όλους του πολίτες, γι αυτό αν σταθείτε εκεί, δεν μπορείτε ούτε να αγοράσετε 
ούτε να πουλήσετε.

8. ΔΙΑΣΤΗΜΑ: ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Κάθε φορά που περνάτε από το σημείο Εκκίνησης, κάθε παίκτης παίρνει μισθό από την τράπεζα 300 Ε.

9. ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ: ΕΦΟΡΙΑ

Αν ένας παίκτης σταθεί στα διαστήματα αυτά, τότε καταθέτει στην τράπεζα το αντίστοιχο ποσό που ζητάει η 
Εφορία για τον αντίστοιχο φόρο.

10. ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ 

Όταν ένας παίκτης αδυνατεί να πληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τους άλλους παίκτες ή την τράπεζα, 
είτε γιατί δεν έχει μετρητά, είτε γιατί δεν έχει ιδιοκτησίες να πουλήσει, μπορεί να δηλώσει πως «χρεωκό-
πησε» και να βγει εκτός παιχνιδιού.

11. ΤΕΛΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Οι παίκτες πρέπει από την αρχή του παιχνιδιού να ορίσουν από μόνοι τους πότε θα τελειώσει το παιχνίδι, 
έτσι ώστε νικητής να αναδειχτεί ένας παίκτης όταν:

- Μετά από συγκεκριμένη ώρα παιχνιδιού, όλοι οι παίκτες υπολογίσουν την περιουσία τους. Τότε νικητής 
είναι αυτός που έχει αποκτήσει τα περισσότερα.
Ο τρόπος υπολογισμού της περιουσίας, γίνεται με την καταμέτρηση των μετρητών συν την αξία των μπαν-
γκαλόου και ξενοδοχείων (η αξία ενός ξενοδοχείου, ισούται με την αξία αγοράς του ξενοδοχείου συν την 
αξία 4 μπανγκαλόου). Εάν υπάρχουν υποθήκες, τότε ο παίκτης πρέπει πρώτα να πληρώσει την τράπεζα 
για την διαγραφή τους, έτσι ώστε να υπολογίσει την περιουσία που του απομένει.

- Από την αρχή του παιχνιδιού οι παίκτες ορίσουν το ύψος της περιουσίας που θα πρέπει να αποκτήσουν, 
για να θεωρηθούν νικητές. Ο πρώτος παίκτης που θα συγκεντρώσει το «ποσό» αυτό, (μετρητά, οικόπεδα, 
ακίνητα), είναι ο νικητής και το παιχνίδι τελειώνει.
 


