
 
ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
  
Η Glyptopoly είναι επιτραπέζιο παιχνίδι αγοράς, ενοικίασης και πώλησης γλυπτών, 
έτσι ώστε ο παίκτης με τα περισσότερα γλυπτά στις ιδιοκτησίες του να είναι ο τελικός 
νικητής. Ξεκινώντας από την αφετηρία, 
σύμφωνα με τις ζαριές που φ
ανήκει σε άλλο παίκτη, μπορείτε να αγοράσετε την πλατεία 
Διαφορετικά, η πλατεία αυτή
Οι παίκτες που είναι ιδιοκτήτες των πλατειών
αντιπάλους τους, όταν εκείνοι σταματούν στις δικές τους πλατείες
ευεργέτης αγοράζοντας όσο το δυνατόν περισσότερες πλατείες 
την πόλη του και να την κάνει ακόμα πιο όμορφη με ιστορικά στοιχεία μαθαίνοντας 
ταυτόχρονα το παρελθόν τ
ιδιοκτήτης έχει αναγείρει στην πλατεία του 
Συμφέρον είναι λοιπόν, να 
γίνεται. Αν στην πορεία του παιχνιδιού χρειαστείτε περισσότερα χρήματα
μπορεί να σας βοηθήσει υποθηκεύοντας μερικές από τις πλατείες
εκτελείτε πάντα τις οδηγίες που δίνονται από τις κάρτες.
φυλακή για κάποιους γύρους εάν βρεθεί στο τετράγωνο που του αποδεικνύει αυτή 
την ενέργεια.  
 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 
 
Να είστε ο μοναδικός παίκτης με τα περισσότερα γλυπτά στην κατοχή σας χωρίς να 
χρεοκοπήσετε.  
 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 
 

1. Κόψτε τις εικόνες με τις φιγούρες ευεργετών και τις εικόνες με τα γλυπτά και 
τα συμπλέγματα γλυπτών. 

2. Χρησιμοποιήστε χοντρό χαρτόνι. Κόψτε το χαρτόνι στα σχήματα από τις 
φιγούρες αφήνοντας ένα περιθώριο 2 εκ. στο κάτω μέρος του. Χ
κάθετη γραμμή στο κέντρο του χαρτονιού. Κόψτε ένα 
χαρτόνι στο μήκος της εικόνας και ύψους 2 εκ. 
μικρή εγκοπή που δημιουργήσαμε πριν
φιγούρα. 

3. Χωρίστε τις κάρτες εντολής και α
γυρισμένες ανάποδα στα αντίστοιχα 
παιχνιδιού. 

4. Κάθε παίκτης διαλέγει ένα πιόνι, από αυτά που κατασκευάσαμε παραπάνω 
και το βάζει στην αφετηρία.

5. Ένας παίκτης γίνεται τραπεζίτης και μοιράζει τα 
ως εξής :  
Δύο x 500    Τέσσερα 

Κανόνες παιχνιδιού 

ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

είναι επιτραπέζιο παιχνίδι αγοράς, ενοικίασης και πώλησης γλυπτών, 
έτσι ώστε ο παίκτης με τα περισσότερα γλυπτά στις ιδιοκτησίες του να είναι ο τελικός 
νικητής. Ξεκινώντας από την αφετηρία, μετακινήστε το πιόνι σας στο ταμπλό 
σύμφωνα με τις ζαριές που φέρνετε. Όταν σταματήσετε σε ένα τετράγωνο που δεν 

αίκτη, μπορείτε να αγοράσετε την πλατεία από την Τράπεζα. 
Διαφορετικά, η πλατεία αυτή βγαίνει σε πλειστηριασμό και την παίρνει 

ίκτες που είναι ιδιοκτήτες των πλατειών, εισπράττουν ενοίκια από τους 
εκείνοι σταματούν στις δικές τους πλατείες

ευεργέτης αγοράζοντας όσο το δυνατόν περισσότερες πλατείες μπορεί να ομορφύνει 
ου και να την κάνει ακόμα πιο όμορφη με ιστορικά στοιχεία μαθαίνοντας 

ταυτόχρονα το παρελθόν της. Η τιμή των ενοικίων αυξάνει πάρα πολύ όταν ο 
αναγείρει στην πλατεία του ένα γλυπτό και σύμπλεγμα γλυπτών. 

Συμφέρον είναι λοιπόν, να δημιουργήσετε όσο το δυνατόν περισσότερα γλυπτά 
γίνεται. Αν στην πορεία του παιχνιδιού χρειαστείτε περισσότερα χρήματα

ας βοηθήσει υποθηκεύοντας μερικές από τις πλατείες σας. Πρέπει να 
εκτελείτε πάντα τις οδηγίες που δίνονται από τις κάρτες. Ο παίκτης ενδέχεται να μπει 
φυλακή για κάποιους γύρους εάν βρεθεί στο τετράγωνο που του αποδεικνύει αυτή 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ  

Να είστε ο μοναδικός παίκτης με τα περισσότερα γλυπτά στην κατοχή σας χωρίς να 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ  

Κόψτε τις εικόνες με τις φιγούρες ευεργετών και τις εικόνες με τα γλυπτά και 
τα συμπλέγματα γλυπτών.  
Χρησιμοποιήστε χοντρό χαρτόνι. Κόψτε το χαρτόνι στα σχήματα από τις 
φιγούρες αφήνοντας ένα περιθώριο 2 εκ. στο κάτω μέρος του. Χ
κάθετη γραμμή στο κέντρο του χαρτονιού. Κόψτε ένα παραλληλόγραμμο 

στο μήκος της εικόνας και ύψους 2 εκ. Αυτό θα τοποθετηθεί στην 
μικρή εγκοπή που δημιουργήσαμε πριν, για να υπάρχει ισορροπία στην 

Χωρίστε τις κάρτες εντολής και απόφασης, ανακατέψτε τις και βάλτε τις 
γυρισμένες ανάποδα στα αντίστοιχα παραλληλόγραμμα του ταμπλό 

Κάθε παίκτης διαλέγει ένα πιόνι, από αυτά που κατασκευάσαμε παραπάνω 
και το βάζει στην αφετηρία. 
Ένας παίκτης γίνεται τραπεζίτης και μοιράζει τα χαρτονομίσματα αξίας 1.500 

500    Τέσσερα x 100    Ένα x 50      Ένα x 20  

είναι επιτραπέζιο παιχνίδι αγοράς, ενοικίασης και πώλησης γλυπτών, 
έτσι ώστε ο παίκτης με τα περισσότερα γλυπτά στις ιδιοκτησίες του να είναι ο τελικός 

μετακινήστε το πιόνι σας στο ταμπλό 
έρνετε. Όταν σταματήσετε σε ένα τετράγωνο που δεν 

πό την Τράπεζα. 
παίρνει ο πλειοδότης. 

, εισπράττουν ενοίκια από τους 
εκείνοι σταματούν στις δικές τους πλατείες. Ο παίκτης – 

μπορεί να ομορφύνει 
ου και να την κάνει ακόμα πιο όμορφη με ιστορικά στοιχεία μαθαίνοντας 

. Η τιμή των ενοικίων αυξάνει πάρα πολύ όταν ο 
ένα γλυπτό και σύμπλεγμα γλυπτών. 

όσο το δυνατόν περισσότερα γλυπτά 
γίνεται. Αν στην πορεία του παιχνιδιού χρειαστείτε περισσότερα χρήματα, η τράπεζα 

σας. Πρέπει να 
παίκτης ενδέχεται να μπει 

φυλακή για κάποιους γύρους εάν βρεθεί στο τετράγωνο που του αποδεικνύει αυτή 

Να είστε ο μοναδικός παίκτης με τα περισσότερα γλυπτά στην κατοχή σας χωρίς να 

Κόψτε τις εικόνες με τις φιγούρες ευεργετών και τις εικόνες με τα γλυπτά και 

Χρησιμοποιήστε χοντρό χαρτόνι. Κόψτε το χαρτόνι στα σχήματα από τις 
φιγούρες αφήνοντας ένα περιθώριο 2 εκ. στο κάτω μέρος του. Χαράξτε μια 

παραλληλόγραμμο 
θα τοποθετηθεί στην 

για να υπάρχει ισορροπία στην 

πόφασης, ανακατέψτε τις και βάλτε τις 
του ταμπλό 

Κάθε παίκτης διαλέγει ένα πιόνι, από αυτά που κατασκευάσαμε παραπάνω 

χαρτονομίσματα αξίας 1.500 



Δύο x 10      Ένα x
 
Εκτός των χρημάτων
ιδιοκτησίας, τα γλυπτά και τα συμπλέγματα γλυπτών 
παίκτες. Η τράπεζα πληρώνει αμοιβές και δώρα, δανείζει χρήματα αν της 
ζητήσουν με υποθήκη 
πρόστιμα, τα δάνεια και τους τόκους. 
Η τράπεζα δεν χρεοκοπεί ποτέ αλλά μπορεί να εκδώσει όσα χρήμ
χρειάζεται με τη μορφή υποσχέσεων πληρωμής γραμμένων σε κενό χαρτί.

 
 

ΠΩΣ ΠΑΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 
 

Όταν έρθει η σειρά σας ρίξτε και τα δύο ζάρια κα κινηθείτε πάνω στο ταμπλό 
προς την κατεύθυνση του βέλους . Το τετράγωνο στο οποίο θα σταματήσει το 
πιόνι σας θα καθορίσει τι θα πρέπει να κάνετε. Δύο ή περισσότερα πιόνια 
μπορούν να σταθούν στο ίδιο τετράγωνο ταυτόχρονα. Μπορείτε να κάνετε ένα 
από τα παρακάτω ανάλογα με το τετράγων
σας:  

 Να αγοράσετε πλατείες 

 Να πληρώσετε ενοίκιο επειδή σταματήσατε σε ιδιοκτησία αντίπαλου παίκτη

 Να πληρώσετε φόρους

 Να τραβήξετε μια κάρτα εντολής ή απόφασης

 Να πάτε φυλακή 

 Να μείνετε στο διάστημα ε
 Να εισπράξετε αμοιβή 200 

 
 
 
 
ΕΑΝ ΕΝΑΣ ΠΑΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΙ ΜΕ ΤΑ ΖΑΡΙΑ ΔΙΠΛΕΣ 
 
Αν φέρατε με τα ζάρια «διπλές», προχωρήστε το πιόνι σας σύμφωνα με το άθροισμα 
των ζαριών και ενεργήστε ανάλογα με το τετράγωνο στο οποίο πέσατε. Θα πρέπει 
όμως υποχρεωτικά να ξαναρίξετε τα ζάρια και να ξαν
τρίτη φορά φέρετε «διπλές
 
 
ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ
  
Κάθε φορά που σταματάτε στο διάστημα της αφετηρίας ή απλά στην πορεία σας το 
περνάτε, εισπράττετε 200 
φορές στον ίδιο γύρο αν, για παράδειγμα πέσετε στο διάστημα εντολής ή απόφασης 
αμέσως μετά την αφετηρία και τραβήξετε την κάρτα που σας 
αφετηρία». 

x 5                Πέντε x 1    

Εκτός των χρημάτων, η τράπεζα κρατάει επίσης τις κάρτες τίτλων 
ιδιοκτησίας, τα γλυπτά και τα συμπλέγματα γλυπτών που θα πουλήσει στους 

ίκτες. Η τράπεζα πληρώνει αμοιβές και δώρα, δανείζει χρήματα αν της 
ζητήσουν με υποθήκη πλατειών και εισπράττει όλους τους φόρους, τα 
πρόστιμα, τα δάνεια και τους τόκους.  
Η τράπεζα δεν χρεοκοπεί ποτέ αλλά μπορεί να εκδώσει όσα χρήμ
χρειάζεται με τη μορφή υποσχέσεων πληρωμής γραμμένων σε κενό χαρτί.

ΠΩΣ ΠΑΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ  

Όταν έρθει η σειρά σας ρίξτε και τα δύο ζάρια κα κινηθείτε πάνω στο ταμπλό 
προς την κατεύθυνση του βέλους . Το τετράγωνο στο οποίο θα σταματήσει το 
πιόνι σας θα καθορίσει τι θα πρέπει να κάνετε. Δύο ή περισσότερα πιόνια 
μπορούν να σταθούν στο ίδιο τετράγωνο ταυτόχρονα. Μπορείτε να κάνετε ένα 
από τα παρακάτω ανάλογα με το τετράγωνο στο οποίο θα σταματήσει το πιόνι 

πλατείες ή άλλες ιδιοκτησίες 

Να πληρώσετε ενοίκιο επειδή σταματήσατε σε ιδιοκτησία αντίπαλου παίκτη

Να πληρώσετε φόρους 

Να τραβήξετε μια κάρτα εντολής ή απόφασης 

Να μείνετε στο διάστημα ελεύθερης στάθμευσης 
Να εισπράξετε αμοιβή 200 € 

ΕΑΝ ΕΝΑΣ ΠΑΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΙ ΜΕ ΤΑ ΖΑΡΙΑ ΔΙΠΛΕΣ  

ζάρια «διπλές», προχωρήστε το πιόνι σας σύμφωνα με το άθροισμα 
των ζαριών και ενεργήστε ανάλογα με το τετράγωνο στο οποίο πέσατε. Θα πρέπει 

υποχρεωτικά να ξαναρίξετε τα ζάρια και να ξαναπαίξετε. Εάν όμως και την 
τρίτη φορά φέρετε «διπλές», πρέπει αμέσως να πάτε φυλακή.  

ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ 

Κάθε φορά που σταματάτε στο διάστημα της αφετηρίας ή απλά στην πορεία σας το 
 € από την τράπεζα. Είναι πιθανό να εισπράξετε 200

φορές στον ίδιο γύρο αν, για παράδειγμα πέσετε στο διάστημα εντολής ή απόφασης 
αμέσως μετά την αφετηρία και τραβήξετε την κάρτα που σας λέει «Προχωρήστε στην 

η τράπεζα κρατάει επίσης τις κάρτες τίτλων 
που θα πουλήσει στους 

ίκτες. Η τράπεζα πληρώνει αμοιβές και δώρα, δανείζει χρήματα αν της 
και εισπράττει όλους τους φόρους, τα 

Η τράπεζα δεν χρεοκοπεί ποτέ αλλά μπορεί να εκδώσει όσα χρήματα 
χρειάζεται με τη μορφή υποσχέσεων πληρωμής γραμμένων σε κενό χαρτί. 

Όταν έρθει η σειρά σας ρίξτε και τα δύο ζάρια κα κινηθείτε πάνω στο ταμπλό 
προς την κατεύθυνση του βέλους . Το τετράγωνο στο οποίο θα σταματήσει το 
πιόνι σας θα καθορίσει τι θα πρέπει να κάνετε. Δύο ή περισσότερα πιόνια 
μπορούν να σταθούν στο ίδιο τετράγωνο ταυτόχρονα. Μπορείτε να κάνετε ένα 

ο στο οποίο θα σταματήσει το πιόνι 

Να πληρώσετε ενοίκιο επειδή σταματήσατε σε ιδιοκτησία αντίπαλου παίκτη 

ζάρια «διπλές», προχωρήστε το πιόνι σας σύμφωνα με το άθροισμα 
των ζαριών και ενεργήστε ανάλογα με το τετράγωνο στο οποίο πέσατε. Θα πρέπει 

παίξετε. Εάν όμως και την 

Κάθε φορά που σταματάτε στο διάστημα της αφετηρίας ή απλά στην πορεία σας το 
από την τράπεζα. Είναι πιθανό να εισπράξετε 200 € δύο 

φορές στον ίδιο γύρο αν, για παράδειγμα πέσετε στο διάστημα εντολής ή απόφασης 
λέει «Προχωρήστε στην 



 
 
ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
 
Αν σταματήσετε σε μια ελεύθερη πλατεία
κανένας άλλος παίκτης έχετε την ευκαιρία να την αγοράσετε. Αν αποφασίσετε να την
αγοράσετε, πληρώνετε στην τράπεζα την αξία της πλατείας 
στο αντίστοιχο τετράγωνο. Σε αντάλλαγμα θα πάρετε σαν απ
ιδιοκτησίας της πλατείας 
προς την καλή όψη του. Αν αποφασίσετε να μην την
αμέσως να βγάλει την πλατεία σε 
μεγαλύτερο πλειοδότη δίνοντας του και την κάρτα τίτλου ιδιοκτησίας. Ακόμα και αν 
αρνηθήκατε να αγοράσετε
πάρετε μέρος στον πλειστηριασμό. Ο πλειστηριασμός μπορεί να ξ
οποιαδήποτε τιμή.  
 
ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΠΛΑΤΕΙΩΝ
 
Η ιδιοκτησία πλατειών 
οποιονδήποτε ενοικιαστή σταματά σε εκείνο το τετράγωνο. Είναι πλεονέκτημα για 
έναν ιδιοκτήτη να έχει στην κυριότητα του πλατείες
άλλα λόγια να αποκτήσετε το μονο
πλατεία μόνο εάν είστε ιδιοκτήτης ολόκληρης της ομάδας χρώματος . 
 
ΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΑ  ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΠΑΙΚΤΗ 
Αν σταματήσετε σε πλατεία
πληρώσετε ενοίκιο στον ιδιοκτήτη

ΣΙΑΣ  

μια ελεύθερη πλατεία που τον τίτλο ιδιοκτησίας δεν κρατά 
παίκτης έχετε την ευκαιρία να την αγοράσετε. Αν αποφασίσετε να την

ε στην τράπεζα την αξία της πλατείας που είναι τυπωμένη πάνω 
ο τετράγωνο. Σε αντάλλαγμα θα πάρετε σαν απόδειξη τον τίτλο 

ιδιοκτησίας της πλατείας τον οποίο πρέπει να τον κρατάτε μπροστά σας γυρισμένο 
ψη του. Αν αποφασίσετε να μην την αγοράσετε, η τράπεζα πρέ

αμέσως να βγάλει την πλατεία σε πλειστηριασμό και να την πουλήσει στον 
μεγαλύτερο πλειοδότη δίνοντας του και την κάρτα τίτλου ιδιοκτησίας. Ακόμα και αν 
αρνηθήκατε να αγοράσετε στην αρχική τιμή της πλατείας έχετε το δικαίωμα να 
πάρετε μέρος στον πλειστηριασμό. Ο πλειστηριασμός μπορεί να ξ

Νομός Ιωαννίνων
 

Νομός Θεσσαλονίκη
 

Νομός Κοζάνη
 

Νομός Αιτωλοακαρνανίας
 

Νομός Πρέβεζα
 

Νομός Αττικής
 

Νομός Τρικάλων
 

Επαρχία Λεμεσ

ΙΑ ΠΛΑΤΕΙΩΝ 

πλατειών σας δίνει το δικαίωμα να εισπράττετε 
οποιονδήποτε ενοικιαστή σταματά σε εκείνο το τετράγωνο. Είναι πλεονέκτημα για 

έχει στην κυριότητα του πλατείες της ίδιας ομάδας χρώματος
άλλα λόγια να αποκτήσετε το μονοπώλιο. Μπορείτε να χτίσετε σε οποιαδήποτε 

μόνο εάν είστε ιδιοκτήτης ολόκληρης της ομάδας χρώματος .  

ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΠΑΙΚΤΗ  
Αν σταματήσετε σε πλατεία που ανήκει σε άλλο παίκτη είστε υποχρεωμένος να 
πληρώσετε ενοίκιο στον ιδιοκτήτη του. Ο ιδιοκτήτης της πλατείας  

που τον τίτλο ιδιοκτησίας δεν κρατά 
παίκτης έχετε την ευκαιρία να την αγοράσετε. Αν αποφασίσετε να την 

που είναι τυπωμένη πάνω 
όδειξη τον τίτλο 

τον οποίο πρέπει να τον κρατάτε μπροστά σας γυρισμένο 
η τράπεζα πρέπει 

πουλήσει στον 
μεγαλύτερο πλειοδότη δίνοντας του και την κάρτα τίτλου ιδιοκτησίας. Ακόμα και αν 

έχετε το δικαίωμα να 
πάρετε μέρος στον πλειστηριασμό. Ο πλειστηριασμός μπορεί να ξεκινήσει από 

Νομός Ιωαννίνων 

Θεσσαλονίκης 

Κοζάνης 

Νομός Αιτωλοακαρνανίας 

Πρέβεζας 

Νομός Αττικής 

Νομός Τρικάλων 

Λεμεσού 

δίνει το δικαίωμα να εισπράττετε χρήματα από 
οποιονδήποτε ενοικιαστή σταματά σε εκείνο το τετράγωνο. Είναι πλεονέκτημα για 

της ίδιας ομάδας χρώματος, με 
χτίσετε σε οποιαδήποτε 

 

που ανήκει σε άλλο παίκτη είστε υποχρεωμένος να 
 πρέπει να σας 



ζητήσει το ενοίκιο πριν ο επόμενος παίκτης ρίξει τα ζάρια. Το ενοίκιο είναι γραμμένο
πάνω στον τίτλο ιδιοκτησίας της πλατείας
κτηρίων που έχουν χτιστεί πάνω σ΄ αυτό. Αν 
όλες τις πλατείες μιας ομάδας χρώματος τότε έχει το δικαίωμα να απαιτήσει δι
ενοίκιο από την τιμή μιας πλατείας
οποίο ανήκει ολόκληρη η ομάδα χρώματος δεν μπορεί να 
αν μια από τις πλατείες αυτές είναι υποθηκευμένη
συμπλέγματα μνημείων, το ενοίκιο αυξάνεται και οι τιμές του παρουσιάζονται σ
κάρτα τίτλου ιδιοκτησίας της πλατείας
πλατείες.  
 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ 
 
Αν βρεθείτε σε αυτό το τετράγωνο θα παραμείνετε εκεί μέχρι να ξανάρθει η σειρά 
σας. Δεν υπάρχει πρόστιμο επειδή σταματήσατε στην θέση αυτή : εξακολουθήστε να 
κάνετε τις συναλλαγές σας
 
ΦΥΛΑΚΗ 
 
Θα οδηγηθείτε φυλακή αν

 Σταματήσετε στο τετράγωνο « Πήγαινε φυλακή»

 Τραβήξετε μια κάρτα εντολής ή απόφασης η οποία σας λέει «Πήγαινε 
κατευθείαν στην φυλακή» 

 Φέρατε διπλές στα ζάρια τρει
Η σειρά σας τελειώνει όταν μπείτε φυλακή. Αν μπε
εισπράξετε αμοιβή 200 €
στο ταμπλό.  
Για να βγείτε από τη φυλακή:

 Πρέπει να πληρώσετε το πρόστιμο των 50
κανονικά όταν έρθει η σειρά σας. 

 Αγοράστε μια κάρτα «Βγες από τη φυλακή» από άλλο παίκτη σε τιμή που θα 
έχετε συμφωνήσει.

  Ή να περιμένετε τρείς γύρους ρίχνοντας τα ζάρια προσπαθώντας να φέρετε 
διπλές.  

 Αφού περιμένατε τρε
πληρώσετε 50 € προτού μετα
φέρατε στα ζάρια σας. 

Ενώ είστε στη φυλακή μπορείτε να εισπράττετε ενοίκια από ιδιοκτησίες που δεν είναι 
υποθηκευμένες. Αν δεν έχετε σταλ
σταματήστε στο τετράγωνο της φυλακής είστε απλός επισκέπτης και δεν πληρώνετε 
κανένα πρόστιμο. Στην επόμενη σειρά σας προχωρήστε μπροστά ως συνήθως.
 
 
 

ζητήσει το ενοίκιο πριν ο επόμενος παίκτης ρίξει τα ζάρια. Το ενοίκιο είναι γραμμένο
πάνω στον τίτλο ιδιοκτησίας της πλατείας και ποικίλλει ανάλογα με τον αριθμό των 
κτηρίων που έχουν χτιστεί πάνω σ΄ αυτό. Αν ένας παίκτης έχει στην κυριότητα του 

μιας ομάδας χρώματος τότε έχει το δικαίωμα να απαιτήσει δι
ενοίκιο από την τιμή μιας πλατείας που δεν έχει χτιστεί. Ένας όμως ιδιοκτήτης στον 
οποίο ανήκει ολόκληρη η ομάδα χρώματος δεν μπορεί να εισπράξει διπλάσιο ενοίκιο 
αν μια από τις πλατείες αυτές είναι υποθηκευμένη. Όπου έχουν χτιστεί μνημεία ή 
συμπλέγματα μνημείων, το ενοίκιο αυξάνεται και οι τιμές του παρουσιάζονται σ
κάρτα τίτλου ιδιοκτησίας της πλατείας. Ενοίκιο δεν πληρώνεται για υποθ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ  

Αν βρεθείτε σε αυτό το τετράγωνο θα παραμείνετε εκεί μέχρι να ξανάρθει η σειρά 
σας. Δεν υπάρχει πρόστιμο επειδή σταματήσατε στην θέση αυτή : εξακολουθήστε να 
κάνετε τις συναλλαγές σας.  

φυλακή αν: 

ταματήσετε στο τετράγωνο « Πήγαινε φυλακή» 

Τραβήξετε μια κάρτα εντολής ή απόφασης η οποία σας λέει «Πήγαινε 
κατευθείαν στην φυλακή»  

Φέρατε διπλές στα ζάρια τρεις φορές συνεχόμενα στην σειρά σας 
Η σειρά σας τελειώνει όταν μπείτε φυλακή. Αν μπείτε εκεί δεν μπορείτε να 

€ ανεξάρτητα από το διάστημα στο οποίο βρίσκεστε πάνω 

από τη φυλακή: 

ρέπει να πληρώσετε το πρόστιμο των 50 € και να συνεχίζετ
κανονικά όταν έρθει η σειρά σας.  

μια κάρτα «Βγες από τη φυλακή» από άλλο παίκτη σε τιμή που θα 
έχετε συμφωνήσει. 

Ή να περιμένετε τρείς γύρους ρίχνοντας τα ζάρια προσπαθώντας να φέρετε 

Αφού περιμένατε τρεις γύρους πρέπει να βγείτε από την φυλακή και να 
προτού μετακινήστε το πιόνι σας σύμφωνα με τον αριθμό που 

φέρατε στα ζάρια σας.  
Ενώ είστε στη φυλακή μπορείτε να εισπράττετε ενοίκια από ιδιοκτησίες που δεν είναι 
υποθηκευμένες. Αν δεν έχετε σταλθεί στη φυλακή, αλλά στη διάρκεια του παιχνιδιού 

νο της φυλακής είστε απλός επισκέπτης και δεν πληρώνετε 
. Στην επόμενη σειρά σας προχωρήστε μπροστά ως συνήθως.

ζητήσει το ενοίκιο πριν ο επόμενος παίκτης ρίξει τα ζάρια. Το ενοίκιο είναι γραμμένο 
και ποικίλλει ανάλογα με τον αριθμό των 

κτης έχει στην κυριότητα του 
μιας ομάδας χρώματος τότε έχει το δικαίωμα να απαιτήσει διπλάσιο 

που δεν έχει χτιστεί. Ένας όμως ιδιοκτήτης στον 
ισπράξει διπλάσιο ενοίκιο 

. Όπου έχουν χτιστεί μνημεία ή 
συμπλέγματα μνημείων, το ενοίκιο αυξάνεται και οι τιμές του παρουσιάζονται στην 

πληρώνεται για υποθηκευμένες 

Αν βρεθείτε σε αυτό το τετράγωνο θα παραμείνετε εκεί μέχρι να ξανάρθει η σειρά 
σας. Δεν υπάρχει πρόστιμο επειδή σταματήσατε στην θέση αυτή : εξακολουθήστε να 

Τραβήξετε μια κάρτα εντολής ή απόφασης η οποία σας λέει «Πήγαινε 

ς φορές συνεχόμενα στην σειρά σας  
ίτε εκεί δεν μπορείτε να 

ανεξάρτητα από το διάστημα στο οποίο βρίσκεστε πάνω 

και να συνεχίζετε να παίζετε 

μια κάρτα «Βγες από τη φυλακή» από άλλο παίκτη σε τιμή που θα 

Ή να περιμένετε τρείς γύρους ρίχνοντας τα ζάρια προσπαθώντας να φέρετε 

ς γύρους πρέπει να βγείτε από την φυλακή και να 
κινήστε το πιόνι σας σύμφωνα με τον αριθμό που 

Ενώ είστε στη φυλακή μπορείτε να εισπράττετε ενοίκια από ιδιοκτησίες που δεν είναι 
εί στη φυλακή, αλλά στη διάρκεια του παιχνιδιού 

νο της φυλακής είστε απλός επισκέπτης και δεν πληρώνετε 
. Στην επόμενη σειρά σας προχωρήστε μπροστά ως συνήθως. 



ΓΛΥΠΤΑ 
  
Μόλις αποκτήσετε όλες τις πλατείες μιας ομάδας χρώματος μπορείτε να αγοράσετε 
μνημεία και να χτίσετε πάνω σε εκείνες τις πλατείες. Με αυτόν τον τρόπο 
καλλωπίζετε την πλατεία του τόπου και αυξάνεται το ενοίκιο που μπορείτε να 
χρεώσετε στους περαστικούς ενοικιαστές. Η τιμή ενός γλυπτού εμφανίζεται στην 
αντίστοιχη κάρτα τίτλου ιδιοκτησίας. Μπορείτε να αγοράσετε μνημεία στη σειρά σας 
ή σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή. Θα πρέπει όμως να χτίζετε ομοιόμορφα δηλ. πρώτα 
θα χτίσετε από ένα μνημείο σε όλες τις πλατείες της ίδιας ομάδας χρώματος και μετά 
θα συνεχίσετε να χτίζετε από ένα δεύτερο. Το ανώτερο όριο για κάθε πλατεία είναι 
τέσσερα μνημεία. Η πώληση μνημείων πρέπει επίσης να γίνεται ομοιόμορφα. 
Μπορείτε να αγοράζετε ή να πουλάτε μνημεία στην σειρά σας ή σε οποιαδήποτε άλλη 
στιγμή. Μνημεία δεν μπορούν να χτιστούν σε πλατεία όταν μια οποιαδήποτε πλατεία 
της ίδιας ομάδας χρώματος είναι υποθηκευμένη. Αν είστε ιδιοκτήτης μιας ολόκληρης 
ομάδας χρώματος αλλά έχετε χτίσει μόνο σε ένα ή δύο οικόπεδα μπορείτε να πάρετε 
διπλό ενοίκιο από τον αντίπαλο που θα σταματήσει σε μια άχτιστη πλατεία της ίδιας 
ομάδας χρώματος . 
 
ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ  
 
Για να χτίσετε ένα σύμπλεγμα μνημείων, πρέπει να έχετε χτίσει τέσσερα μνημεία σε 
κάθε πλατεία της ίδιας ομάδας χρώματος. Επιστρέφοντας τα τέσσερα μνημεία στην 
τράπεζα και πληρώνοντας την αξία του συμπλέγματος που αναφέρεται στην κάρτα 
τίτλου ιδιοκτησίας της πλατείας πάνω στο οποίο θα χτιστεί το σύμπλεγμα μνημείων, 
έχετε γίνει ιδιοκτήτης συμπλέγματος. Μόνο ένα σύμπλεγμα μπορεί να χτιστεί σε κάθε 
πλατεία.  
 
 
ΦΙΓΟΥΡΕΣ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ  
 
 

  Ιωάννης Δόμπολης (1976 – 1850) 
Ιδρυτής Πανεπιστημίου Αθηνών (Καποδιστριακό). Με αίτημα στη διαθήκη του, 
ζήτησε να διατεθούν 815.000 χάρτινα ρούβλια «προς ανίδρυσιν εν Αθήναις ή εν 
οιαδήποτε άλλη πόλει ήτις έσται πρωτεύουσα της Ελλάδος, τω 1906, Πανεπιστημίου 
ονομασθησομένου Καποδιστριακού», χρηματοδοτώντας όχι μόνο την ίδρυση αλλά 
και τη συντήρηση του Πανεπιστημίου. Κοινώς, άφησε στο ελληνικό δημόσιο το 
σύνολο της περιουσίας του με τον όρο να χρησιμοποιηθεί για την ίδρυση και 
λειτουργία πανεπιστημίου με την ονομασία «Καποδιστριακό», το οποίο θα έπρεπε να 
εφοδιαστεί με επιστημονικά όργανα, εργαστήρια και παρεκκλήσιο. Ζήτησε δε, τη 
συγκεκριμένη ονομασία για το Πανεπιστήμιο, ώστε να ικανοποιήσει την υπόσχεσή 



του προς τον I. Καποδίστρια, να δοθούν τα μέγιστα για τη δημόσια εκπαίδευση στην 
Ελλάδα. 
 
 
 
 

   Θεοδόσιος Ζωσιμάς (1760
 
Ο Θεοδόσιος που ήταν ο πλέον οξύνους
το έναυσμα για την ευεργετική διαδρομή των Ζωσιμάδων. Ο«...μεγαλόψυχος και 
μεγαλουργός», όπως τον έλεγαν, όταν πληροφορήθηκε για την κατάλυση της 
Βενετικής ∆ημοκρατίας από το Ναπολέοντα και τη δέσμευση των κεφαλαίων της 
Μαρουτσαίας Σχολής των Ιωαννίνων ,ανέλαβε 
έξοδα της λειτουργίας της, καταθέτοντας για το σκοπό αυτό60.000 ρούβλια σε μια 
τράπεζα της Μόσχας. Πεθαίνοντα
αδερφούς του να κάνουν και αυτοί το ίδιο.
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ιωάννης Πάγκας (1814 
Ο Ιωάννης Πάγκας είναι από τους ελάχιστους εθνικούς ευεργέτες που προσέφεραν 
την περιουσία τους στο κράτος εν ζωή και όχι μετά 
Τα έτη 1887-88 χορήγησε με μεγάλα ποσά τη συνέχιση της λειτουργίας της 
ελληνικής σχολής Κορυτσάς, των διδακτηρίων και της βιβλιοθήκης της.
Έκτισε ένα μέγαρο στην πλατεία Ομονοίας, το γνωστό ξενοδοχείο «Μέγας 
Αλέξανδρος». 
Με συμβολαιογραφική πράξη 
το σύνολο της περιουσίας του στο κράτος (το ιλιγγιώδες ποσό 2.000.000 δραχμών), 
για «εθνωφελή και φιλάνθρωπα έργα», κρατώντας για τον εαυτό του μόνο 1.000 
δραχμές το μήνα για τα καθημερινά έξοδα.

του προς τον I. Καποδίστρια, να δοθούν τα μέγιστα για τη δημόσια εκπαίδευση στην 

οδόσιος Ζωσιμάς (1760-1796) 

Ο Θεοδόσιος που ήταν ο πλέον οξύνους από τους υπόλοιπους αδερφούς του, έδωσε 
το έναυσμα για την ευεργετική διαδρομή των Ζωσιμάδων. Ο«...μεγαλόψυχος και 
μεγαλουργός», όπως τον έλεγαν, όταν πληροφορήθηκε για την κατάλυση της 

ημοκρατίας από το Ναπολέοντα και τη δέσμευση των κεφαλαίων της 
Μαρουτσαίας Σχολής των Ιωαννίνων ,ανέλαβε - πριν και από το Ζώη Καπλάνη 
έξοδα της λειτουργίας της, καταθέτοντας για το σκοπό αυτό60.000 ρούβλια σε μια 
τράπεζα της Μόσχας. Πεθαίνοντας, σε ηλικία36ετών, παρακίνησε τους επιζώντες 
αδερφούς του να κάνουν και αυτοί το ίδιο. 

Ιωάννης Πάγκας (1814 -1895) 
Ο Ιωάννης Πάγκας είναι από τους ελάχιστους εθνικούς ευεργέτες που προσέφεραν 
την περιουσία τους στο κράτος εν ζωή και όχι μετά θάνατον. 

88 χορήγησε με μεγάλα ποσά τη συνέχιση της λειτουργίας της 
ελληνικής σχολής Κορυτσάς, των διδακτηρίων και της βιβλιοθήκης της.
Έκτισε ένα μέγαρο στην πλατεία Ομονοίας, το γνωστό ξενοδοχείο «Μέγας 

Με συμβολαιογραφική πράξη που ο ίδιος συνέταξε το 1889, δώρισε όσο ζούσε ακόμη 
το σύνολο της περιουσίας του στο κράτος (το ιλιγγιώδες ποσό 2.000.000 δραχμών), 
για «εθνωφελή και φιλάνθρωπα έργα», κρατώντας για τον εαυτό του μόνο 1.000 
δραχμές το μήνα για τα καθημερινά έξοδα. 

του προς τον I. Καποδίστρια, να δοθούν τα μέγιστα για τη δημόσια εκπαίδευση στην 

από τους υπόλοιπους αδερφούς του, έδωσε 
το έναυσμα για την ευεργετική διαδρομή των Ζωσιμάδων. Ο«...μεγαλόψυχος και 
μεγαλουργός», όπως τον έλεγαν, όταν πληροφορήθηκε για την κατάλυση της 

ημοκρατίας από το Ναπολέοντα και τη δέσμευση των κεφαλαίων της 
πριν και από το Ζώη Καπλάνη - τα 

έξοδα της λειτουργίας της, καταθέτοντας για το σκοπό αυτό60.000 ρούβλια σε μια 
ς, σε ηλικία36ετών, παρακίνησε τους επιζώντες 

Ο Ιωάννης Πάγκας είναι από τους ελάχιστους εθνικούς ευεργέτες που προσέφεραν 

88 χορήγησε με μεγάλα ποσά τη συνέχιση της λειτουργίας της 
ελληνικής σχολής Κορυτσάς, των διδακτηρίων και της βιβλιοθήκης της. 
Έκτισε ένα μέγαρο στην πλατεία Ομονοίας, το γνωστό ξενοδοχείο «Μέγας 

που ο ίδιος συνέταξε το 1889, δώρισε όσο ζούσε ακόμη 
το σύνολο της περιουσίας του στο κράτος (το ιλιγγιώδες ποσό 2.000.000 δραχμών), 
για «εθνωφελή και φιλάνθρωπα έργα», κρατώντας για τον εαυτό του μόνο 1.000 



Ο Πρόεδρος της Ελληνικής κυβέρνησης συνέστησε την «Μπάγκειο Επιτροπή» 
προκειμένου να διαχειριστεί το τεράστιο ποσό των δύο εκατομμυρίων δραχμών.
Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, δώρισε και το σπίτι του στην Αθήνα στο ελληνικό 
κράτος, έργο του Τσίλλερ, καθώς και ένα 
«Μπάγκειον», στην Ομόνοια.
 
 

Ευάγγελος Ζάππας (1800
Φρόντισε για την ανέγερση του Ζαππείου Μεγάρου, στο άλσος της Αθήνας. Έξω από 
το Μέγαρο, στέκονται μαρμάρινοι ανδριάντες του Ευάγγελου και Κωνσταντίνου 
Ζάππα, προς τιμήν τους. 
Ο Ευάγγελος Ζάππας, προσέφερε το 1856, 400 μερίσματα της «Εθνικής Ατμοπλοΐα», 
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα κέρδη για την ίδρυση των Ολυμπιακών αγώνων, 
την Ολυμπιάδα και για τα βραβεία των νικητών των αγώνων. Ο ίδιος και ο ξάδερφός 
του, Κωνσταντίνος Ζάππας, συνέβαλαν στην αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων.
 
 
 
 
 
 

Ζώης Καπλάνης (1736
Ο εθνικός ευεργέτης από την Ήπειρο, δώρισε όση περιουσία απέκτησε σε 
Βουκουρέστι και Μόσχα, σε εκκλησίες και σχολεία στα Γιάννινα.
Ίδρυσε την Καπλάνειο Σχολή στα Ιωάννινα το 1797, που γέμισε με εργαλεία Φυσικής 
και βιβλιοθήκη. 
Με αιτήματα στη διαθήκη του δώρισε μεγάλα χρηματικά ποσά στις σχολές της 
Πάτμου και του Αγίου Όρους. Δώρισε κληροδότημα για το νοσοκομείο των 
Ιωαννίνων και στο Βασιλικό Ορφανοτροφε
των φτωχών κατοίκων του Γραμμένου και της Ζοντίλας.
 
 
 

ρος της Ελληνικής κυβέρνησης συνέστησε την «Μπάγκειο Επιτροπή» 
προκειμένου να διαχειριστεί το τεράστιο ποσό των δύο εκατομμυρίων δραχμών.
Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, δώρισε και το σπίτι του στην Αθήνα στο ελληνικό 

Τσίλλερ, καθώς και ένα ακόμα κτιριακό μέγαρο με την ονομασία 
«Μπάγκειον», στην Ομόνοια. 

Ευάγγελος Ζάππας (1800-1865 
Φρόντισε για την ανέγερση του Ζαππείου Μεγάρου, στο άλσος της Αθήνας. Έξω από 
το Μέγαρο, στέκονται μαρμάρινοι ανδριάντες του Ευάγγελου και Κωνσταντίνου 

Ο Ευάγγελος Ζάππας, προσέφερε το 1856, 400 μερίσματα της «Εθνικής Ατμοπλοΐα», 
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα κέρδη για την ίδρυση των Ολυμπιακών αγώνων, 
την Ολυμπιάδα και για τα βραβεία των νικητών των αγώνων. Ο ίδιος και ο ξάδερφός 

Κωνσταντίνος Ζάππας, συνέβαλαν στην αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ζώης Καπλάνης (1736-1806) 
Ο εθνικός ευεργέτης από την Ήπειρο, δώρισε όση περιουσία απέκτησε σε 
Βουκουρέστι και Μόσχα, σε εκκλησίες και σχολεία στα Γιάννινα. 

Σχολή στα Ιωάννινα το 1797, που γέμισε με εργαλεία Φυσικής 

Με αιτήματα στη διαθήκη του δώρισε μεγάλα χρηματικά ποσά στις σχολές της 
Πάτμου και του Αγίου Όρους. Δώρισε κληροδότημα για το νοσοκομείο των 
Ιωαννίνων και στο Βασιλικό Ορφανοτροφείο της Μόσχας, με στόχο την ενίσχυση 
των φτωχών κατοίκων του Γραμμένου και της Ζοντίλας. 

ρος της Ελληνικής κυβέρνησης συνέστησε την «Μπάγκειο Επιτροπή» 
προκειμένου να διαχειριστεί το τεράστιο ποσό των δύο εκατομμυρίων δραχμών. 
Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, δώρισε και το σπίτι του στην Αθήνα στο ελληνικό 

ακόμα κτιριακό μέγαρο με την ονομασία 

Φρόντισε για την ανέγερση του Ζαππείου Μεγάρου, στο άλσος της Αθήνας. Έξω από 
το Μέγαρο, στέκονται μαρμάρινοι ανδριάντες του Ευάγγελου και Κωνσταντίνου 

Ο Ευάγγελος Ζάππας, προσέφερε το 1856, 400 μερίσματα της «Εθνικής Ατμοπλοΐα», 
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα κέρδη για την ίδρυση των Ολυμπιακών αγώνων, 
την Ολυμπιάδα και για τα βραβεία των νικητών των αγώνων. Ο ίδιος και ο ξάδερφός 

Κωνσταντίνος Ζάππας, συνέβαλαν στην αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων. 

Ο εθνικός ευεργέτης από την Ήπειρο, δώρισε όση περιουσία απέκτησε σε 

Σχολή στα Ιωάννινα το 1797, που γέμισε με εργαλεία Φυσικής 

Με αιτήματα στη διαθήκη του δώρισε μεγάλα χρηματικά ποσά στις σχολές της 
Πάτμου και του Αγίου Όρους. Δώρισε κληροδότημα για το νοσοκομείο των 

ίο της Μόσχας, με στόχο την ενίσχυση 



Μιχαήλ Α. Τοσίτσας ( 1885-1950) 
Ήταν εγγονός του εθνικού ευεργέτη Μιχαήλ Τοσίτσα και καταγόταν από το 
Μέτσοβο. Έζησε στην Ελβετία και διέθεσε την τεράστια περιουσία του για 
κοινωφελή έργα τόσο στο Μέτσοβο όσο και στην Ήπειρο γενικότερα και όρισε τον 
Ευάγγελο Αβέρωφ να γίνει ο εκτελεστής της περιουσίας του, τον οποίο και 
υιοθέτησε. Από τότε ο Αβέρωφ απέκτησε και το επώνυμο του ευεργέτη του και 
ονομαζόταν Ευάγγελος Αβέρωφ – Τοσίτσας . 
 
 
 
 

ΕΙΚΟΝΕΣ 
 
 

Σύμπλεγμα μνημείων  :   
 
Κόψτε την εικόνα και κολλήστε την πάνω στο χαρτόνι για να την χρησιμοποιήσετε 
κάθε φορά που κάποιος χτίζει ένα σύμπλεγμα μνημείων.  
 
 
 
 



Μνημείο :     
Κόψτε την εικόνα και κολλήστε την πάνω
κάθε φορά που κάποιος χτίζει ένα μνημείο.
 
 
 

 
Κόψτε την εικόνα και κολλήστε την πάνω στο χαρτόνι για να την χρησιμοποιήσετε 
κάθε φορά που κάποιος χτίζει ένα μνημείο. 

  

στο χαρτόνι για να την χρησιμοποιήσετε 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνες ευεργετών – Πιόνια 
 

      

             

      

 



 
 
 

                   


