
 

 

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ  Π Α Ι Χ Ν Ι Δ Ι Ο Υ  

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ  

 ‘’Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων μόλις ανακοινώθηκε πως ένας δράστης 

βανδάλισε κάποιο μνημείο. Συνεργαστείτε με τις αρχές για να 

διαλευκάνετε τα εξής ερωτήματα’’:  

• Ποιο μνημείο ήταν αυτό; 

• Με ποιο μέσο πραγματοποιήθηκε ο βανδαλισμός; 

• Πού βρισκόταν αυτό το μνημείο; 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  

Κάθε πιόνι έχει ένα σημείο αφετηρίας του και πρέπει να τοποθετηθεί εκεί 

ανάλογα με το χρώμα (π.χ. Το κόκκινο πιόνι θα τοποθετηθεί στο κόκκινο 

τετράγωνο). 

Οι κάρτες του παιχνιδιού είναι 22 συνολικά: 9 κάρτες αντιστοιχούν στα 

μνημεία, 4 στα αντικείμενα βανδαλισμού και 9 στις πιθανές τοποθεσίες. 

Τρεις κάρτες (μία κάρτα από κάθε κατηγορία) διαλέγονται τυχαία και 

κρυφά από όλους τους παίχτες και τοποθετούνται μέσα σε έναν 

φάκελο, ο οποίος αφήνεται στο κέντρο του ταμπλό. 

Οι υπόλοιπες 19 κάρτες ανακατεύονται και μοιράζονται τυχαία και ίσα 

στους παίχτες. Αν κάποιες κάρτες περισσέψουν (συμβαίνει όταν παίζουν 

4 ή 5 παίχτες) τοποθετούνται ανοιχτές για να τις βλέπουν όλοι. 

Επίσης, θα χρειαστείτε ένα ζάρι. 

ΠΩΣ ΠΑΙΖΕΤΑΙ 

Αφού οι παίχτες διαλέξουν το πιόνι τους, το παιχνίδι ξεκινάει: η σειρά με 

την οποία παίζουν τα πιόνια είναι (σύμφωνα με τη φορά των δεικτών 

του ρολογιού) κόκκινο, κίτρινο, γκρι, πράσινο, μπλε, μωβ. 

Ο παίχτης πρέπει να ρίξει τα ζάρια και να περπατήσει τόσα κουτάκια 

όσα το άθροισμα των ενδείξεων των ζαριών, προκειμένου να μπει σε 

κάποια τοποθεσία. Μόλις βρεθεί εκεί, κάνει μία ‘υπόθεση’ (υπόθεση 

σχετικά με το βανδαλισμό: παραδείγματος χάριν ‘υποθέτω ότι ο 



 

 

βανδαλισμός έγινε στο μνημείο του Μέγα Αλέξανδρου, με μαρκαδόρο, 

στη Νέα παραλία, Θεσσαλονίκης’) η οποία 

περιλαμβάνει  υποχρεωτικά την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται αυτός. 

Έπειτα ρωτάει τον παίχτη που βρίσκεται ακριβώς αριστερά του, αν έχει 

κάποιο από τα 3 στοιχεία που ονόμασε- ο παίχτης που ρωτήθηκε πρέπει 

να του δείξει ένα (οποιοδήποτε) από τα 3 στοιχεία, εφόσον έχει. Αν δεν 

έχει, ερωτάται ο επόμενος παίχτης (πάντα σύμφωνα με τη φορά των 

δεικτών του ρολογιού) μέχρι να δοθεί μία απάντηση: ο παίχτης που θα 

έχει κάρτα να δείξει σε αυτόν που έκανε την ερώτηση όμως τη 

δείχνει μόνο σε εκείνον. 

Στο τέλος του γύρου του, πριν παίξει ο επόμενος, κάθε παίχτης έχει το 

δικαίωμα να κάνει μία ‘κατηγορία’: τότε ανοίγει το φάκελο και βλέπει τα 

στοιχεία του βανδαλισμού. Αν είναι σωστά, τα δείχνει στους υπόλοιπους 

παίχτες και το παιχνίδι τελειώνει με αυτόν ως νικητή. Αν έχει κάνει λάθος, 

δεν αποκαλύπτει το περιεχόμενο του φακέλου σε κανέναν και παύει να 

έχει ενεργό ρόλο στο παιχνίδι: μπορεί πλέον μόνο να απαντάει στις 

υποθέσεις που κάνουν οι άλλοι παίχτες που συνεχίζουν να παίζουν. 

Αυτή η ρουτίνα ακολουθείται στη συνέχεια από όλους τους παίχτες, 

μέχρι το σημείο που κάποιος παίχτης θα κάνει τη σωστή κατηγορία (και 

άρα θα έχει λύσει το μυστήριο του βανδαλισμού). 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

❖ Αριθμός Παικτών: 3 έως 6 

❖ Οι τοποθεσίες που βρίσκονται απέναντι και διαγώνια έχουν 

‘μυστικό πέρασμα’, δηλαδή ο παίχτης μπορεί να μεταφερθεί από 

το ένα στο άλλο δίχως να ρίξει τα ζάρια. 

❖ Μπορείς να μπεις σε μια τοποθεσία μόνο από τις ειδικές εσοχές. 

❖ Δεν μπορείς να περάσεις από τετραγωνάκι του διαδρόμου όπου 

ήδη βρίσκεται κάποιος άλλος παίχτη. 

❖ Όταν ρίχνεις ζαριά για να βγεις από μια τοποθεσία αλλά η 

είσοδος είναι μπλοκαρισμένη από το πιόνι κάποιου άλλου παίχτη, 

δικαιούσαι να κάνεις υπόθεση η οποία υποχρεωτικά θα 

περιλαμβάνει τη τοποθεσία στην οποία βρίσκεσαι. 

 

 

 

 


