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ΣΚΑΚΙ

ΝΤΑΜΑ

Για 2 παίκτες
Περιεχόµενα:
1 σκακιέρα, 32 κοµµάτια σκακιού.

Στόχος του παιχνιδιού
Το σκάκι είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής για 
δύο παίκτες. Ο ένας παίζει µε τα λευκά 
κοµµάτια ενώ ο άλλος µε τα µαύρα. Σκοπός 
του παιχνιδιού είναι να αιχµαλωτίσεις το 
Βασιλιά του αντιπάλου σου. 
Στην αρχή του παιχνιδιού τα κοµµάτια πρέπει 
να στηθούν όπως φαίνεται στην εικόνα 1.

Πώς Κινούνται τα Σκακιστικά Κοµµάτια
Το λευκό κοµµάτι κινείται πάντα πρώτο και 
στη συνέχεια οι παίκτες παίζουν εναλλάξ. 
Μόνο ένα κοµµάτι µπορεί να µετακινηθεί 
κάθε φορά (µε εξαίρεση το ροκέ, µια ειδική 
κίνηση που εξηγείται αργότερα- βλ. Ειδικές 
Κινήσεις). Όλα τα άλλα κοµµάτια κινούνται 
κατά µήκος µη αποκλεισµένων γραµµών που 
σηµαίνει ότι τα κοµµάτια δεν µπορούν να 
κινηθούν µέσα από άλλα κοµµάτια. Επίσης 
δεν µπορείτε να µετακινήσετε ένα κοµµάτι σε 
ένα τετράγωνο που ήδη έχει καταλάβει ένα 
άλλο δικό σας κοµµάτι. Ωστόσο µπορείτε να 
αιχµαλωτίσετε ένα κοµµάτι που στέκεται 
πάνω σε ένα τετράγωνο στο οποίο θα 
µετακινηθεί ένα από τα πιόνια σας. Για να 
γίνει αυτό απλά αφαιρέστε το αντίπαλο 
κοµµάτι από τη σκακιέρα και βάλτε το δικό 
σας κοµµάτι στη θέση του.

Ο Βασιλιάς και πώς κινείται
Ο Βασιλιάς είναι το πιο σηµαντικό κοµµάτι 
στο σκάκι. Όταν ο Βασιλιάς είναι 
παγιδευµένος, ολόκληρος ο στρατός του 
χάνει. Ο Βασιλιάς µπορεί να µετακινηθεί 
µόνο ένα τετράγωνο προς κάθε κατεύθυνση, 
οριζόντια, κάθετα και διαγώνια (βλ. εικόνα 2). 
Εξαιρείται αποτελεί η περίπτωση του ροκέ, η 
οποία εξηγείται αργότερα - βλέπε Ειδικές 
Κινήσεις. Ο βασιλιάς δεν µπορεί ποτέ να 
κινήσει τον εαυτό του σε «σαχ», δηλαδή σε 
ένα βήµα όπου µπορεί να δεχτεί επίθεση από 
ένα κοµµάτι του αντιπάλου.

Πώς κινείται η Βασίλισσα
Η Βασίλισσα είναι το πιο ισχυρό κοµµάτι στο 
σκάκι. Μπορεί να µετακινηθεί σε όσα 
τετράγωνα θέλει και προς οποιοδήποτε 
κατεύθυνση, οριζόντια, κάθετα ή διαγώνια - 
εάν η διαδροµή της δεν είναι αποκλεισµένη 
(βλ. εικόνα 4).

Πώς κινείται ο Πύργος στο σκάκι
Ο Πύργος είναι το αµέσως επόµενο πιο 
ισχυρό κοµµάτι µετά τη Βασίλισσα. Μπορεί 
να µετακινηθεί σε όσα τετράγωνα θέλει 
κάθετα ή οριζόντια εάν το µονοπάτι του δεν 
έχει αποκλειστεί (βλ. εικόνα 5).

Πώς κινείται ο Αξιωµατικός
Ο Αξιωµατικός είναι λιγότερο ισχυρός από 
τον Πύργο και µπορεί να µετακινηθεί σε όσα 
τετράγωνα θέλει αλλά µόνο προς διαγώνια 
κατεύθυνση και µόνο εάν η διαδροµή αυτή 
δεν έχει αποκλειστεί. Εάν ο Αξιωµατικός 
ξεκινήσει να κινείται από ένα λευκό 
τετράγωνο µπορεί να καταλήξει µόνο σε άλλο 
λευκό τετράγωνο και το ίδιο ισχύει και για 
την περίπτωση του µαύρου τετραγώνου. Στο 
σκάκι, κάθε παίκτης ξεκινά την παρτίδα µε 
δύο Αξιωµατικούς, έναν «λευκοτετράγωνο» 
και έναν «µαυροτετράγωνο» δίπλα στον 
Βασιλιά και τη Βασίλισσα. (βλ. εικόνα 6).

Πώς κινείται ο Ίππος
Η κίνηση του Ίππου είναι ξεχωριστή. 
Μετακινείται κατευθείαν από την παλιά του 
θέση στη νέα του θέση. Ο Ίππος είναι το 
µοναδικό κοµµάτι που µπορεί να κινηθεί πάνω 
από άλλα κοµµάτια που βρίσκονται µεταξύ της 
νέας και της παλιάς του θέσης. Σκεφτείτε την 
κίνηση του σε γωνία 90 µοιρών, όπως ακριβώς 
το σχήµα ενός «L» ή «Γ». 
Ο Ίππος µετακινείται δύο τετράγωνα 
οριζόντια ή κάθετα και στη συνέχεια κάνει 
µια ορθή γωνία για ένα ακόµη τετράγωνο. Ο 
Ίππος καταλήγει πάντα σε ένα τετράγωνο που 
έχει το αντίθετο χρώµα σε σχέση µε την παλιά 
του θέση (βλ. εικόνα 7).
Ο Ίππος είναι ανάλογης ισχύος µε τον 
Αξιωµατικό (ο Ίππος και ο αξιωµατικός 
χαρακτηρίζονται και ως ελαφριά κοµµάτια).

Πώς κινείται το Πιόνι
Το πιόνι κινείται µόνο ευθεία µπροστά (ποτέ 
προς τα πίσω), αλλά αιχµαλωτίζει διαγώνια. 
Κινείται µόνο ένα τετράγωνο κάθε φορά, µε 
εξαίρεση την πρώτη του κίνηση όπου έχει την 
επιλογή να µετακινηθεί προς τα εµπρός ένα ή 
δύο τετράγωνα. 
Εάν υπάρχει άλλο κοµµάτι ακριβώς µπροστά 
από ένα πιόνι, δεν µπορεί να κινηθεί πάνω 
από αυτό ή να το αιχµαλωτίσει. Αν το πιόνι 
προχωρήσει όλο το διάστηµα µέχρι την όγδοη 
σειρά προάγεται (µετατρέπεται) σε Βασίλισσα, 
Πύργο, Αξιωµατικό ή Ίππο του ιδίου 
χρώµατος. Συνήθως προάγεται σε Βασίλισσα. 
Μπορεί να µην παραµείνει Πιόνι ή να γίνει 

Βασιλιάς. Εποµένως, είναι δυνατό µε βάση 
τους κανόνες του παιχνιδιού κάθε παίκτης να 
έχει περισσότερες από µία Βασίλισσες ή 
περισσότερους από δύο Πύργους, 
Αξιωµατικούς ή Ιππότες στη σκακιέρα 
ταυτόχρονα (βλ. εικόνα 8).

Ειδικές κινήσεις στο σκάκι
Πώς να κάνεις Ροκέ στο σκάκι 
Ένας ειδικός σκακιστικός κανόνας είναι το 
Ροκέ. Κάθε παίκτης µπορεί να κάνει Ροκέ 
µόνο µία φορά κατά τη διάρκεια ενός 
παιχνιδιού και κάτω από ορισµένες 
προϋποθέσεις. Το Ροκέ επιτρέπει σε ένα 
παίκτη να κάνει δύο πράγµατα µέσα σε µία 
µόνο κίνηση, µετακινώντας δύο κοµµάτια 
του, το Βασιλιά και τον Πύργο. Στο Ροκέ ο 
παίκτης µετακινεί το Βασιλιά δύο τετράγωνα 
αριστερά ή δεξιά προς έναν από τους Πύργους 
του. Παράλληλα, ο Πύργος που εµπλέκεται 
µετακινείται στο τετράγωνο δίπλα στο 
Βασιλιά και προς το κέντρο της σκακιέρας 
(βλ. εικόνα 3). Όταν έρθει δηλαδή η σειρά του 
ο παίκτης µπορεί να µετακινήσει το Βασιλιά 
του δύο τετράγωνα προς µία πλευρά και 
έπειτα να κινήσει τον Πύργο από τη γωνία 
δίπλα στο Βασιλιά στην αντίθετη πλευρά.
Για να γίνει το Ροκέ πρέπει να ισχύουν οι 
παρακάτω προϋποθέσεις:
• Πρέπει να είναι η πρώτη κίνηση αυτού του 
Πύργου
• ∆εν µπορούν να υπάρχουν κοµµάτια µεταξύ 
του Bασιλιά και του Πύργου ώστε να 
µετακινηθούν
• Ο Βασιλιάς δεν µπορεί να είναι σε σαχ ή να 
περνά από σαχ
Όταν κάνεις ροκέ προς µία κατεύθυνση ο 
Βασιλιάς έρχεται πιο κοντά στην άκρη της 
σκακιέρας. Αυτό λέγεται «µικρό ροκέ». Το 
ροκέ στην άλλη πλευρά, µέσα από το 
τετράγωνο που υπήρχε η Βασίλισσα, λέγεται 
«µεγάλο ροκέ». Ανεξάρτητα από την πλευρά, 
ο βασιλιάς στο ροκέ κινείται πάντα µόνο δύο 
τετράγωνα.

Αν Πασάν
Αυτή η γαλλική φράση χρησιµοποιείται για 
την αιχµαλωσία ενός ειδικού πιονιού. Στα 
Ελληνικά σηµαίνει «εν διελεύσει». Η κίνηση 
αυτή γίνεται όταν ένας παίκτης κινήσει ένα 
πιόνι δύο τετράγωνα προς τα εµπρός στην 
πρώτη του κίνηση και κάνοντας την κίνηση 
αυτή βρεθεί δίπλα σε ένα αντίπαλο πιόνι 
(πηδώντας πάνω από τη δυνατότητα του άλλου 
πιονιού να το αιχµαλωτίσει). Σε αυτή την 
περίπτωση το αντίπαλο πιόνι έχει την επιλογή 

να το αιχµαλωτίσει καθώς αυτό περνά.
Αυτή η ειδική κίνηση πρέπει να γίνει αµέσως 
µετά τη διέλευση του πρώτου πιονιού καθώς 
σε άλλη περίπτωση η δυνατότητα 
αιχµαλώτισης δεν υφίσταται πλέον.

Πώς να Κερδίσεις µια Σκακιστική 
Παρτίδα
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να τελειώσει 
µια σκακιστική παρτίδα όπως µε µατ ή µε 
ισοπαλία

Πώς να κάνεις Ματ
Ο βασικός σκοπός του παιχνιδιού είναι να 
κάνεις µατ τον αντίπαλο βασιλιά. Αυτό 
συµβαίνει όταν ο βασιλιάς είναι σε σαχ και 
δεν µπορεί να ξεφύγει από την απειλή. Αν 
ένας βασιλιάς δεν µπορεί να γλιτώσει το µατ, 
η παρτίδα τελειώνει. 
Υπάρχουν τρεις τρόποι για να ξεφύγει ένας 
βασιλιάς από το σαχ:
1. Να αιχµαλωτίσει το κοµµάτι που απειλεί το 
βασιλιά.
2. Να «µπλοκάρει» το σαχ µε κάποιο άλλο 
κοµµάτι
3. Να µετακινηθεί (χωρίς να µπορεί να κάνει 
ροκέ)
Κατά παράδοση ο βασιλιάς δεν 
αιχµαλωτίζεται ή αποµακρύνεται από τη 
σκακιέρα, απλώς η παρτίδα ολοκληρώνεται 
υπέρ του νικητή.

Πώς να κάνεις Ισοπαλία σε µια 
Σκακιστική Παρτίδα
Περιστασιακά, οι σκακιστικές παρτίδες δεν 
τελειώνουν µε νικητή αλλά µε ισοπαλία. 
Υπάρχουν 5 λόγοι για τους οποίους µπορεί να 
λήξει µια σκακιστική παρτίδα µε ισοπαλία:
1. Aν ένας παίκτης δεν έχει άλλες νόµιµες 
κινήσεις αλλά ο βασιλιάς του δεν είναι σε σαχ, 
δηλαδή δεν απειλείται (αυτό στο σκάκι λέγεται 
πατ)
2. Mε κοινή συµφωνία των δυο παικτών 
οπότε και σε αυτή την περίπτωση το παιχνίδι 
σταµατά.
3. Aν η επίτευξη µατ είναι αδύνατη λόγω του 
ότι δεν υπάρχουν αρκετά κοµµάτια στη 
σκακιέρα
4. Ένας παίκτης δηλώνει ισοπαλία όταν η 
ακριβώς ίδια θέση επαναληφθεί τρεις φορές 
(όχι απαραίτητα τρεις φορές στη σειρά)
5. Πενήντα διαδοχικές κινήσεις έχουν 
παιχτεί όπου κανένας παίκτης δεν κίνησε 
πιόνι ή αιχµαλώτισε κάποιο κοµµάτι.

Για 2 παίκτες
Περιεχόµενα
1 νταµιέρα, 24 πούλια (12 λευκά, 12 µαύρα)
Σκοπός του παιχνιδιού
Κατάφερε να «αιχµαλωτίσεις» όλα τα πούλια 
του αντιπάλου ή να τα µπλοκάρεις 
προκειµένου να µην µπορούν να κινηθούν. 

Προετοιµασία του παιχνιδιού
Οι δύο παίκτες επιλέγουν το χρώµα µε το 
οποίο θέλουν να παίξουν. Στη συνέχεια ο 
κάθε παίκτης τοποθετεί τα 12 πούλια του στα 
µαύρα τετράγωνα των τριών πρώτων σειρών 
(4 πιόνια σε κάθε σειρά) στα αντίθετα άκρα 
της νταµιέρας. Έτσι αποµένουν κενές οι 2 
µεσαίες σειρές της νταµιέρας. 

Πώς να παίξεις ντάµα
Οι παίκτες αποφασίζουν ποιος θα παίξει 
πρώτος, για παράδειγµα ο νεαρότερος σε ηλικία. 
Τα πούλια κινούνται διαγώνια ή προς τα εµπρός 
αλλά ποτέ προς τα πίσω και κάθε παίκτης κινεί 
εναλλάξ καθένα από τα πούλια του. 
Ο κάθε παίκτης µπορεί να «αιχµαλωτίσει» το 
πούλι του αντιπάλου του όταν έχει σειρά να 
παίξει και το αντίπαλο πούλι βρίσκεται 
ακριβώς µια θέση σε διαγώνια διάταξη 
(µπροστά ή πίσω). Το πούλι που 
«αιχµαλωτίζει» το αντίπαλο, προωθείται µια 
ακόµη θέση διαγώνια µπροστά. Αν στη νέα 
θέση που βρεθεί το πούλι βρίσκεται και άλλο 
αντίπαλο πούλι διαγώνια το αιχµαλωτίζει 
και αυτό (στον ίδιο γύρο). 

Πώς να κερδίσεις στην ντάµα
Ένα πούλι γίνεται ντάµα όταν καταλάβει την 
τελευταία γραµµή της νταµιέρας (πρώτη του 
αντιπάλου). Σε αυτήν την περίπτωση η ντάµα 
πλέον µπορεί να µετακινείται όσες θέσεις 
θέλει διαγωνίως (εµπρός και πίσω). Στο 
πούλι που µετατράπηκε σε ντάµα, 
τοποθετούµε ένα δεύτερο πούλι ιδίου 
χρώµατος πάνω του, ώστε να ξεχωρίζει από τα 
υπόλοιπα. Το παιχνίδι τελειώνει εις βάρος 
του παίκτη ο οποίος δεν έχει κανένα πούλι να 
παίξει.
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ΤΑΒΛΙ

ΝΤΟΜΙΝΟ

Για 2 παίκτες
Περιεχόµενα
Ταµπλό παιχνιδιού, 30 πούλια (15 λευκά, 15 
µαύρα), 2 ζάρια, 1 ζάρι διπλασιασµού
 
Σκοπός του παιχνιδιού
Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να καταφέρεις 
να βγάλεις όλα σου τα πούλια έξω από το 
ταµπλό παιχνιδιού. Αυτό ονοµάζεται µάζεµα. 
Πώς να στήσετε το παιχνίδι
Για να ξεκινήσετε, ευθυγραµµίστε όλα σας τα 
πούλια όπως ακριβώς φαίνεται στο 
παρακάτω διάγραµµα. Τα λευκά πούλια 
κινούνται αντίθετα από τη φορά του 
ρολογιού. Τα µαύρα πούλια κινούνται µε 
δεξιόστροφη φορά.  

Πώς να παίξετε το παιχνίδι
Για να ξεκινήσει το παιχνίδι, ο κάθε παίκτης 
ρίχνει ένα µόνο ζάρι. Ο παίκτης που θα 
πετύχει το µεγαλύτερο αριθµό ξεκινάει να 
µετακινεί τα πούλια του µε βάση το άθροισµα 
του αριθµού του δικού του ζαριού και του 
αντιπάλου. Εάν υπάρχει ισοφάριση τα ζάρια 
ρίχνονται ακόµη µία φορά. Στη συνέχεια, οι 
παίκτες παίζουν ρίχνοντας τα δύο ζάρια 
εναλλάξ και διαδοχικά µέχρι το τέλος του 
παιχνιδιού. Αν τα ζάρια προσγειωθούν 
στραβά ή ακανόνιστα ή εκτός του ταµπλό, ο 
παίκτης τα ξαναρίχνει.
Τα πούλια µετακινούνται σύµφωνα µε τον 
αριθµό που εµφανίζεται στα ζάρια. Ο αριθµός 
που εµφανίζεται στο κάθε ζάρι µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί είτε για να µετακινηθούν δύο 
πούλια µε βάση τον αριθµό του κάθε ζαριού 
είτε για να µετακινηθεί ένα πούλι µε βάση το 
άθροισµα των δύο ζαριών. Αν εµφανιστούν 
«διπλές», που σηµαίνει ότι και τα δύο ζάρια 
θα εµφανίζουν τον ίδιο αριθµό, ο παίκτης 
παίζει τον αριθµό που εµφανίζεται στο ζάρι 4 
φορές. Για παράδειγµα, µία ζαριά του 5 και 5 
(πεντάρες) δηλώνει ότι ο παίκτης έχει την 
ευκαιρία να παίξει 4 φορές τον αριθµό 5. Εάν 
ένας παίκτης φέρει έναν αριθµό στο ζάρι µε 
τον οποίο όµως δεν µπορεί να παίξει και να 
κινηθεί λόγω της διαµόρφωσης του 
παιχνιδιού, π.χ. υπάρχουν πολλές πόρτες του 
αντιπάλου στην περιοχή που κινείται, τότε 
χάνει αυτό τον αριθµό. Όταν ο αριθµός του 
ενός από τα δύο ζάρια µπορούν να 

εφαρµοστούν σε κίνηση και όχι και τα δύο, ο 
παίκτης πρέπει να παίξει µε το µεγαλύτερο 
αριθµό που εµφανίζει το ένα από τα δύο ζάρια. 

Πόρτα στο τάβλι
Πόρτα ονοµάζεται το σηµείο στο οποίο ένας 
παίκτης στήσει δύο ή περισσότερα πούλια του 
(το ένα πάνω στο άλλο). Αποτελούν τη 
«δίοδο» του κάθε παίκτη ώστε να µεταφέρει 
µε ασφάλεια τα πούλια του µέσα στο ταµπλό 
και ο αντίπαλος να µην µπορεί να το κάνει 
«χτύπηµα» (βλ. παρακάτω). Τα πούλια του 
αντιπάλου δεν µπορούν να σταθούν σε αυτά 
τα σηµεία, µπορούν όµως να περάσουν από 
πάνω. ∆εν υπάρχει όριο στο πόσες πόρτες θα 
φτιάξει κάθε παίκτης. 

Χτύπηµα
Όταν το πούλι ενός παίχτη στέκεται µόνο του 
τότε ο αντίπαλος µπορεί να το «χτυπήσει» 
εφόσον φέρει ζάρι που να προσγειώνει το δικό 
του πούλι στην ίδια θέση. Όταν ένας παίκτης 
έχει δύο ή περισσότερα πούλια σε ένα σηµείο 
του ταµπλό, τα πούλια του αντιπάλου του δεν 
µπορούν να «προσγειωθούν» σε εκείνο το 
σηµείο. Μπορούν ωστόσο να το 
προσπεράσουν. Αυτό ονοµάζεται «µπλόκο». 
Σε µια αµυντική στρατηγική, ο παίκτης 
επιχειρεί να δηµιουργήσει µπλόκα 
(διαδοχικές σειρές από «πόρτες»). Αν ένας 
παίκτης τοποθετήσει ένα του πούλι σε σηµείο 
που υπάρχει ένα πούλι του αντιπάλου του, 
«χτυπάει» το αντίπαλο πούλι και το µετακινεί 
στην «µπάρα» (η µπάρα είναι το σηµείο που 
χωρίζει στα δύο το τραπέζι. Είναι η περιοχή 
στην οποία τοποθετούνται τα πούλια αµέσως 
µόλις χτυπηθούν). Το πούλι αυτό θα πρέπει να 
τοποθετηθεί ξανά στο παιχνίδι πρώτο από όλα 
και προτού ο παίκτης προλάβει να κάνει 
οποιαδήποτε άλλη κίνηση. Ο παίκτης του 
οποίου το πούλι είναι στην µπάρα ξαναρίχνει 
το ζάρι ώστε να επαναεισάγει στο παιχνίδι το 
πούλι. Για να το κάνει αυτό, πρέπει να φέρει 
ζαριά που να του δίνει τη δυνατότητα να 
τοποθετήσει το πούλι του στην περιοχή από 
την οποία εκκίνησε το παιχνίδι (την περιοχή 
µαζέµατος του αντιπάλου). Αν δεν µπορεί να το 
κάνει (γιατί είναι κατειληµµένη από πούλια 
του αντιπάλου) δεν µπορεί να παίξει κανένα 
πούλι µέχρι να φέρει την κατάλληλη ζαριά.

Μάζεµα
Όταν ο παίκτης µεταφέρει όλα του τα πούλια 
στην εγχώρια περιοχή του (περιοχή 
εκκίνησης του αντιπάλου), µπορεί να αρχίσει 
να τα µαζεύει. Για κάθε αριθµό του ζαριού ο 
παίκτης συλλέγει τα πούλια αναλόγως. 
Εποµένως εάν ένας παίκτης φέρει 5 και 1 
πρέπει να συλλέξει ένα πούλι από την θέση 5 
και ένα από τη θέση 1. Εάν δεν υπάρχει 
κανένα πούλι στη θέση 5, ο παίκτης θα 
πρέπει να συλλέξει ένα πούλι από την 
αµέσως επόµενη θέση, παραδείγµατος χάριν 
εάν δεν υπάρχει κανένα πούλι στη θέση 4 και 
ούτε στην θέση 3 θα πρέπει να συλλέξει από 
τη θέση 2 κ.ο.κ. Αν όµως φέρει ζάρι µε 
µεγαλύτερο αριθµό και στη θέση αυτή δεν 
υπάρχει διαθέσιµο πούλι (π.χ. φέρει 5 αλλά 
υπάρχουν πούλια µόνο στη θέση 6 δεν µπορεί 
να τα µαζέψει). Στην περίπτωση αυτή, πρέπει 
να «παίξει» µέσα στην περιοχή το πούλι (στο 
παράδειγµα θα παίξει το πούλι 5 θέσεις).
 
Νικητής του παιχνιδιού 
Ανεξάρτητα µε το ποιος παίκτης έχει 
ξεκινήσει το παιχνίδι, ο πρώτος παίκτης που 
θα καταφέρει να µαζέψει όλα του τα πούλια 
είναι κι ο νικητής του παιχνιδιού.
∆ιπλασιασµός & Ζάρι ∆ιπλασιασµού (Βίδος)
Το ζάρι διπλασιασµού, είναι ένα ζάρι µε τους 
εξής αριθµούς σε καθεµιά από τις έξι έδρες 
του: 2, 4, 8, 16, 32, 64. Χρησιµοποιείται από 
έναν παίκτη που προτείνει στον άλλο την 
επιλογή του διπλασιασµού του στοιχήµατος 
του παιχνιδιού. Η χρήση του ζαριού 
διπλασιασµού συνιστάται από έµπειρους 
παίχτες. Εφόσον χρησιµοποιηθεί το ζάρι, 
τοποθετείται στην µπάρα ή στην άκρη του 
ταµπλό µε την πλευρά 64 προς τα πάνω. Το 
ζάρι διπλασιασµού αποτελεί ουσιαστικά µία 
ένδειξη της «αξίας» του παιχνιδιού που 
βρίσκεται σε εξέλιξη. Κάθε παιχνίδι κατά την 
έναρξη έχει αξία 1 πόντο ή 2 πόντους (αν 
κερδηθεί «διπλό»). Οποιαδήποτε στιγµή του 
παιχνιδιού ένας παίκτης µπορεί να 
αποφασίσει να «διπλασιάσει» το παιχνίδι 
(συνήθως αυτό γίνεται όταν ο παίκτης βλέπει 
ότι έχει πλεονέκτηµα). Αυτό πρέπει να το 
δηλώσει πριν ρίξει την επόµενη ζαριά του. Ας 
πούµε ότι το παιχνίδι έχει συµφωνηθεί να 
λήξει στους 5 πόντους. Ο παίκτης που 

αποφασίσει να χρησιµοποιήσει το ζάρι 
διπλασιασµού, τον παίρνει, τον βάζει µέσα 
στο ταµπλό και τον γυρίζει στο 2 λέγοντας 
«διπλό», ζητά συνεπώς η «αξία» του 
παιχνιδιού να διπλασιαστεί (ν’ αυξηθεί σε 2 
πόντους ή 4 αν τελικά κερδηθεί «διπλό»). Ο 
αντίπαλος παίκτης, έχει δυνατότητα να δεχτεί 
ή να µην δεχτεί αυτήν την πρόκληση. Αν 
δεχτεί, παίρνει τον κύβο και τον τοποθετεί 
στη δική του άκρη του ταµπλό µε τον αριθµό 2 
προς τα επάνω και το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο 
παίκτης που έχει στην πλευρά του πλέον το 
ζάρι τώρα έχει αυτός δικαίωµα να τον 
χρησιµοποιήσει αργότερα στο παιχνίδι (αν 
π.χ. η θέση του βελτιωθεί). Στην περίπτωση 
αυτή παίρνει το ζάρι, το γυρίζει στο 4 (την 
αµέσως επόµενη ακολουθία µετά το 2) οπότε 
και προκαλεί τον αντίπαλό του να δεχτεί η 
«αξία» του παιχνιδιού να τετραπλασιαστεί. Αν 
ο αντίπαλος δεχτεί είναι η σειρά του να πάρει 
τον κύβο κ.ο.κ.
Στην περίπτωση που ο παίκτης δεν αποδεχτεί 
την πρόκληση του αντιπάλου να 
διπλασιαστεί το παιχνίδι, τότε αυτός χάνει το 
παιχνίδι και ο αντίπαλος κερδίζει τον 1 
πόντο (την «αξία» του παιχνιδιού εξαρχής), αν 
ο παίκτης δε δεχτεί τον τετραπλασιασµό ο 
αντίπαλος κερδίζει 2 πόντους (δηλ. την αξία 
την οποία αναφέρει το ζάρι διπλασιασµού 
εκείνη τη στιγµή). Τα πούλια στήνονται από 
την αρχή και ξεκινά ο επόµενος γύρος.

Για 2 παίκτες
Περιεχόµενα
1 ταµπλό παιχνιδιού, 10 πούλια (5 λευκά, 5 
µαύρα)

Σκοπός του παιχνιδιού
Να καταφέρεις να τοποθετήσεις τρία πούλια 
σου στη σειρά, οριζόντια, κάθετα ή διαγώνια. 

Ο νικητής είναι ο πρώτος που θα το πετύχει. 
∆εν υπάρχει νικητής όταν κανένας από τους 
παίκτες δεν είναι σε θέση να συµπληρώσει 
µια σειρά.

Πώς να παίξεις
Οι παίκτες λαµβάνουν από ένα σετ πούλια 
διαφορετικού χρώµατος. Στη συνέχεια 

αποφασίζουν ποιος θα παίξει πρώτος, για 
παράδειγµα ο νεαρότερος σε ηλικία. Ο 
παίκτης που παίζει πρώτος τοποθετεί ένα 
πούλι σε οποιοδήποτε τετράγωνο του ταµπλό 
παιχνιδιού. Οι παίκτες παίζουν εναλλάξ σε 
σειρά, τοποθετώντας ένα από τα πούλια τους 
σε κάποιο κενό τετράγωνο. 

ΤΡΙΛΙΖΑ

Για 2-4 παίκτες
Περιεχόµενα
28 κοµµάτια ντόµινο
Το ντόµινο είναι ένα παιχνίδι για 2 έως 4 
παίκτες που αποτελείται από 28 κοµµάτια 
ντόµινο. Εάν το παιχνίδι παίζεται από 2 
παίκτες, ο καθένας παίρνει από 7 ντόµινο. 
Εάν παίζουν 4 παίκτες, ο κάθε παίκτης 
παίρνει 5 ντόµινο. Ο παίκτης που παίζει 
πρώτος είναι εκείνος που θα έχει διαλέξει τα 
κοµµάτια ντόµινο µε τη µεγαλύτερη αξία 
αθροιστικά. 
Ο παίκτης που ξεκινά το παιχνίδι ακουµπάει 

ένα από τα κοµµάτια ντόµινο στο τραπέζι. Οι 
παίκτες συνεχίζουν να παίζουν µε 
αριστερόστροφη φορά. Το παιχνίδι 
συνεχίζεται µε τον επόµενο παίκτη να 
τοποθετεί το κοµµάτι του ντόµινό του σε ένα 
από τα δύο άκρα του κοµµατιού που έχει 
τοποθετηθεί. Το κοµµάτι αυτό θα πρέπει να 
έχει τον ίδιο αριθµό σε τελείες µε το 
προηγούµενο κοµµάτι που τοποθετήθηκε (για 
παράδειγµα αν η µία πλευρά του ντόµινο που 
έχει τοποθετηθεί έχει 4 και 6 τελείες 
αντιστοίχως, ο επόµενος παίκτης θα πρέπει 
να τοποθετήσει κοµµάτι µε ανάλογο αριθµό, 4 
ή 6, στην αντίστοιχη πλευρά). Αν ο παίκτης 
δεν έχει κοµµάτι µε τον αντίστοιχο αριθµό σε 
τελείες, τότε χάνει τη σειρά του και παίζει ο 
επόµενος παίκτης. 
Ο γύρος τελειώνει όταν κανένας παίκτης 
πλέον δεν έχει κοµµάτια ντόµινο που να είναι 
αντίστοιχα µε αυτά που βρίσκονται στο 
τραπέζι. Τότε ο κάθε παίκτης θα πρέπει να 
υπολογίσει το άθροισµα των κοµµατιών 
ντόµινο που του έχουν αποµείνει και να 
σηµειώσει το σύνολο σαν πόντους πέναλτι. Ο 
παίκτης µε το χαµηλότερο άθροισµα κερδίζει 

το γύρο του παιχνιδιού και ξεκινάει στον 
επόµενο γύρο. Το παιχνίδι τελειώνει όταν 
ένας παίκτης φτάσει στους 100 ή 200 πόντους 
πέναλτι. Ο παίκτης µε τους λιγότερους 
πόντους πέναλτι κερδίζει το παιχνίδι. 

Κανόνες Ντόµινο:
1. Τα κοµµάτια θα πρέπει να τοποθετηθούν µε 
το περιεχόµενο προς τα κάτω στο τραπέζι και 
να ανακατευθούν καλά. Στη συνέχεια ο κάθε 
παίκτης θα πρέπει να πάρει από ένα ντόµινο. 
Ο παίκτης που θα πάρει το κοµµάτι ντόµινο 
µε το µεγαλύτερο διψήφιο άθροισµα ξεκινάει 
το παιχνίδι. Αν κανένας δεν έχει ντόµινο µε 
διψήφιο άθροισµα, ο παίκτης που θα διαλέξει 
το ντόµινο µε τον υψηλότερο αριθµό ξεκινάει. 
Το παιχνίδι συνεχίζεται δεξιόστροφα. 
2. Στη συνέχεια οι παίκτες πρέπει να 
τοποθετήσουν το κοµµάτι τους πίσω στο 
τραπέζι και να τα ανακατεύσουν όλα µαζί 
καλά. Αν παίζουν µόνο δύο παίκτες, ο 
καθένας παίρνει από 7 κοµµάτια. Όταν 
υπάρχουν παραπάνω παίκτες, ο καθένας 
διαλέγει από 5 κοµµάτια.
3. Ο πρώτος παίκτης τοποθετεί ένα κοµµάτι 

ντόµινο στο τραπέζι. Ο επόµενος παίκτης 
προσθέτει ένα κοµµάτι σε ένα από τα δύο 
άκρα του κοµµατιού που έχει τοποθετηθεί και 
που ταιριάζει σε αριθµό µε αυτό που έχει 
τοποθετηθεί ώστε να δηµιουργηθεί µια 
αλυσίδα από ντόµινο. Εάν ο παίκτης που 
παίζει δεν έχει ένα τέτοιο κοµµάτι, τότε χάνει 
τη σειρά του και παίζει ο επόµενος. Το 
παιχνίδι συνεχίζεται µέχρι το σηµείο όπου 
κανένας παίκτης να µην έχει άλλα κοµµάτια 
να τοποθετήσει στην αλυσίδα. 
Ένας άλλος τρόπος παιχνιδιού είναι όλοι οι 
παίκτες να υπολογίσουν το άθροισµα των 
κοµµατιών που τους έχουν αποµείνει στο 
τέλος του γύρου τους. Τότε ο παίκτης µε το 
χαµηλότερο σκορ είναι ο νικητής του γύρου. 
4. Ένας άλλος τρόπος για να ξεκινήσει το 
παιχνίδι είναι ο καθένας να κρατήσει το 
κοµµάτι ντόµινο που παίρνει όταν 
αποφασίζεται ποιος θα ξεκινήσει. Ο παίκτης 
που έχει το κοµµάτι ντόµινο µε το µεγαλύτερο 
διψήφιο αριθµό τοποθετεί το κοµµάτι του 
κατευθείαν στο τραπέζι. Στη συνέχεια ο 
καθένας παίρνει µόνο 6 ή αντίστοιχα 4 ακόµα 
κοµµάτια ντόµινο.


