
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Τοποθετήστε τα πιόνια πάνω στο ταμπλό παιχνιδιού. Κάθε πιόνι 
αντιστοιχεί σε έναν παίκτη. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι 
από έξι παίκτες τότε θα χρειαστεί να παίξετε σε ομάδες. 

Κάθε παίκτης θα πρέπει να διαλέξει ένα από τα έξι χρώματα και θα 
πρέπει να έχει στην κατοχή του: 1 πιόνι ίδιου χρώματος με αυτό που 
επέλεξε, 1 μάρκα απάντησης ίδιου χρώματος για κάθε απάντηση (Α, Β, 
Γ, Δ), 1 «μαξιλαράκι» και 3 μάρκες βοήθειας. 

Στο ταμπλό παιχνιδιού απεικονίζονται με άσπρο χρώμα τα 500€ που 
αποτελούν το πρώτο «μαξιλαράκι». Κάθε παίκτης λαμβάνει ένα 
επιπλέον «μαξιλαράκι» που μπορεί να το τοποθετήσει σε όποιο 
χρηματικό έπαθλο επιθυμεί εφόσον έχει καταφέρει να φτάσει σε αυτό 
το ποσό. Το «μαξιλαράκι» εξασφαλίζει τα χρήματα που έχει κερδίσει ο 
κάθε παίκτης σε περίπτωση που απαντήσει λάθος σε κάποια από τις 
επόμενες ερωτήσεις. Προσοχή! Το «μαξιλαράκι» παραμένει σε αυτό το 
χρηματικό έπαθλο μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Για παράδειγμα, αν 
κάποιος παίκτης έχει τοποθετήσει το «μαξιλαράκι» στο ποσό των 
5.000€ και απαντήσει λάθος σε κάποια από τις επόμενες ερωτήσεις 
τότε επιστρέφει στο ποσό των 5.000€. Σε περίπτωση που κάποιος 
παίκτης δεν έχει καταφέρει να φτάσει στο πρώτο «μαξιλαράκι» και 
απαντήσει λάθος σε κάποια ερώτηση τότε επιστρέφει στην αρχή!

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης τραβάει την πάνω ερώτηση από τη 
στοίβα καρτών αξίας 100€ και κάνει την πρώτη ερώτηση προς όλους 
τους παίκτες. Ο παίκτης που θα κάνει την επόμενη ερώτηση είναι αυτός 
που βρίσκεται στα αριστερά. Το παιχνίδι συνεχίζεται αριστερόστροφα. 
Προσοχή! Θα πρέπει να κρύβετε το πίσω μέρος της κάρτας όσο 
διαβάζετε την ερώτηση καθώς αναγράφεται η σωστή απάντηση και οι 
απαντήσεις της βοήθειας 50:50. Αφού ο παίκτης διαβάσει την ερώτηση 
πρέπει όλοι οι παίκτες, συμπεριλαμβανομένου και του παίκτη που 
διάβασε την ερώτηση, να τοποθετήσουν ανάποδα μία μάρκα απάντησης 
στο ταμπλό παιχνιδιού του αντίστοιχου χρώματος με το πιόνι τους. Η 
μάρκα που θα τοποθετήσουν στο ταμπλό παιχνιδιού αποτελεί την 
τελική τους απάντηση και δεν μπορεί να αλλάξει. 

ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Κάθε παίκτης έχει στη διάθεσή του τρεις βοήθειες. Μπορείτε να τις 
χρησιμοποιήσετε σκανάροντας το κωδικό QR (απαιτείται smart 
συσκευή. Δεν περιλαμβάνεται) που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε 
κάρτας. Μόλις σκανάρετε το κωδικό επιλέξτε ποια βοήθεια επιθυμείτε 
να χρησιμοποιήσετε και ακολουθήστε τις οδηγίες που θα εμφανιστούν 
στην οθόνη.

Οι τρεις βοήθειες που έχετε στη διάθεσή σας είναι οι παρακάτω:
• 50:50: Αφαιρούνται δύο λανθασμένες απαντήσεις από την ερώτηση.
• Τηλέφωνο: Ρωτήστε ή τηλεφωνήστε σε κάποιον που είναι εκτός 
παιχνιδιού για να σας βοηθήσει με την απάντηση. Έχετε στη διάθεσή 
σας 30 δευτερόλεπτα για να διαβάσετε την ερώτηση και να 
τοποθετήσετε τη μάρκα απάντησης στο ταμπλό παιχνιδιού.
• Βοήθεια του κοινού: Εμφανίζονται στην οθόνη οι απαντήσεις του 
κοινού. Προσοχή! Το κοινό ενδέχεται να κάνει και λάθος!

Για να χρησιμοποιήσετε κάποια βοήθεια, πρέπει να τοποθετήσετε τη 
μάρκα βοήθειας στο αντίστοιχο πεδίο που αναγράφεται στο ταμπλό 
παιχνιδιού. Κάθε βοήθεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά. 
Μόλις χρησιμοποιηθεί αφαιρέστε τη από το ταμπλό παιχνιδιού. Οι 
παίκτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ίδια βοήθεια στον ίδιο γύρο.

Μόλις όλοι οι παίκτες τοποθετήσουν τις απαντήσεις τους στο ταμπλό 
παιχνιδιού τότε ο παίκτης που διάβασε την ερώτηση γυρίζει όλες τις 
μάρκες των απαντήσεων και διαβάζει τη σωστή απάντηση. 

Οι παίκτες που απάντησαν σωστά προχωρούν στο επόμενο χρηματικό 
έπαθλο και οι παίκτες που απάντησαν λάθος μεταφέρονται στην αρχή 
ή στο πιο κοντινό «μαξιλαράκι». 

Στη συνέχεια, ο παίκτης που διαβάζει την επόμενη ερώτηση ίσως 
χρειαστεί να διαβάσει παραπάνω από μία ερωτήσεις, καθότι οι παίκτες 
πιθανόν να βρίσκονται σε διαφορετικό επίπεδο στο ταμπλό παιχνιδιού. 
Σε αυτή την περίπτωση πρέπει πρώτα να διαβάσει την ερώτηση στους 
παίκτες που βρίσκονται στο πιο μεγάλο χρηματικό έπαθλο και έπειτα 
σε αυτούς που βρίσκονται στο πιο χαμηλό. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
Σε περίπτωση που δεν έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ ή δεν επιθυμείτε 
να σκανάρετε τους κωδικούς QR τότε ακολουθήστε τις παρακάτω 
οδηγίες που θα σας υποδείξουν πως να χρησιμοποιήσετε τις βοήθειες:
• 50:50: Αφαιρούνται δύο λανθασμένες απαντήσεις από την ερώτηση. 
Γυρίστε την κάρτα από την άλλη μεριά για να δείτε τις δύο απαντήσεις 
εκ των οποίων η μία είναι η σωστή. Αναφέρετε στον παίκτη που 
χρησιμοποίησε αυτή τη βοήθεια ποιες δύο απαντήσεις απέμειναν ώστε 
να επιλέξει τη σωστή. Εάν ο παίκτης που διαβάζει την ερώτηση θέλει 
να χρησιμοποιήσει τη βοήθεια 50:50 τότε πρέπει να δώσει την κάρτα σε 
άλλον παίκτη που έχει ήδη απαντήσει για να του αναφέρει ποιες δύο 
απαντήσεις απέμειναν ώστε να τοποθετήσει τη μάρκα απάντησής του 
στο ταμπλό παιχνιδιού.
• Τηλέφωνο: Ρωτήστε ή τηλεφωνήστε σε κάποιον που είναι εκτός 
παιχνιδιού για να σας βοηθήσει με την απάντηση. Έχετε στη διάθεσή 
σας 30 δευτερόλεπτα για να διαβάσετε την ερώτηση και να 
τοποθετήσετε τη μάρκα απάντησης στο ταμπλό παιχνιδιού.
• Βοήθεια του κοινού: Δείτε τις απαντήσεις των υπόλοιπων παικτών 
και τοποθετήστε τη μάρκα απάντησής σας στο ταμπλό παιχνιδιού.
Όλοι οι παίκτες ανεξαρτήτως αν διαγωνίζονται στην ίδια ερώτηση 
πρέπει να απαντήσουν. Ο παίκτης που χρησιμοποίησε τη βοήθεια του 
κοινού βλέπει τις απαντήσεις και τοποθετεί τη μάρκα απάντησής του 
στο ταμπλό παιχνιδιού. Όταν περισσότεροι από έναν παίκτη βρίσκονται 
στο ίδιο χρηματικό έπαθλο τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί η βοήθεια 
του κοινού μόνο από έναν παίκτη (ο παίκτης που βρίσκεται αριστερά 
από τον παίκτη που διαβάζει την ερώτηση μπορεί να χρησιμοποιήσει 
πρώτος τη βοήθεια του κοινού). 
Σε περίπτωση που οι παίκτες χρησιμοποιήσουν ταυτόχρονα 
πάνω από μία βοήθεια στον ίδιο γύρο τότε:
• Πρώτα χρησιμοποιείται η ερώτηση τηλέφωνο. 
• Στη συνέχεια χρησιμοποιείται η βοήθεια 50:50. 
• Τελευταία χρησιμοποιείται η βοήθεια του κοινού. 

ΝΙΚΗΤΗΣ
Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω τρόπους:
• Ο πρώτος παίκτης που θα καταφέρει να απαντήσει σωστά στην 
ερώτηση των 100.000€. 
• Παιχνίδι διάρκειας 40 λεπτών. Εφόσον έχουν περάσει τα 40 λεπτά 
τότε ο παίκτης που βρίσκεται στο μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο είναι ο 
νικητής. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από έναν παίκτη 
στο ίδιο χρηματικό έπαθλο τότε διαβάζετε μία τελευταία ερώτηση του 
ίδιου χρηματικού επάθλου και όποιος απαντήσει σωστά είναι ο νικητής. 
Σε περίπτωση που απαντήσουν σωστά περισσότεροι από έναν παίκτη  
τότε διαβάστε ξανά νέα ερώτηση. 
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Τοποθετήστε τα πιόνια πάνω στο ταμπλό παιχνιδιού. Κάθε πιόνι 
αντιστοιχεί σε έναν παίκτη. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι 
από έξι παίκτες τότε θα χρειαστεί να παίξετε σε ομάδες. 

Κάθε παίκτης θα πρέπει να διαλέξει ένα από τα έξι χρώματα και θα 
πρέπει να έχει στην κατοχή του: 1 πιόνι ίδιου χρώματος με αυτό που 
επέλεξε, 1 μάρκα απάντησης ίδιου χρώματος για κάθε απάντηση (Α, Β, 
Γ, Δ), 1 «μαξιλαράκι» και 3 μάρκες βοήθειας. 

Στο ταμπλό παιχνιδιού απεικονίζονται με άσπρο χρώμα τα 500€ που 
αποτελούν το πρώτο «μαξιλαράκι». Κάθε παίκτης λαμβάνει ένα 
επιπλέον «μαξιλαράκι» που μπορεί να το τοποθετήσει σε όποιο 
χρηματικό έπαθλο επιθυμεί εφόσον έχει καταφέρει να φτάσει σε αυτό 
το ποσό. Το «μαξιλαράκι» εξασφαλίζει τα χρήματα που έχει κερδίσει ο 
κάθε παίκτης σε περίπτωση που απαντήσει λάθος σε κάποια από τις 
επόμενες ερωτήσεις. Προσοχή! Το «μαξιλαράκι» παραμένει σε αυτό το 
χρηματικό έπαθλο μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Για παράδειγμα, αν 
κάποιος παίκτης έχει τοποθετήσει το «μαξιλαράκι» στο ποσό των 
5.000€ και απαντήσει λάθος σε κάποια από τις επόμενες ερωτήσεις 
τότε επιστρέφει στο ποσό των 5.000€. Σε περίπτωση που κάποιος 
παίκτης δεν έχει καταφέρει να φτάσει στο πρώτο «μαξιλαράκι» και 
απαντήσει λάθος σε κάποια ερώτηση τότε επιστρέφει στην αρχή!

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης τραβάει την πάνω ερώτηση από τη 
στοίβα καρτών αξίας 100€ και κάνει την πρώτη ερώτηση προς όλους 
τους παίκτες. Ο παίκτης που θα κάνει την επόμενη ερώτηση είναι αυτός 
που βρίσκεται στα αριστερά. Το παιχνίδι συνεχίζεται αριστερόστροφα. 
Προσοχή! Θα πρέπει να κρύβετε το πίσω μέρος της κάρτας όσο 
διαβάζετε την ερώτηση καθώς αναγράφεται η σωστή απάντηση και οι 
απαντήσεις της βοήθειας 50:50. Αφού ο παίκτης διαβάσει την ερώτηση 
πρέπει όλοι οι παίκτες, συμπεριλαμβανομένου και του παίκτη που 
διάβασε την ερώτηση, να τοποθετήσουν ανάποδα μία μάρκα απάντησης 
στο ταμπλό παιχνιδιού του αντίστοιχου χρώματος με το πιόνι τους. Η 
μάρκα που θα τοποθετήσουν στο ταμπλό παιχνιδιού αποτελεί την 
τελική τους απάντηση και δεν μπορεί να αλλάξει. 

ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Κάθε παίκτης έχει στη διάθεσή του τρεις βοήθειες. Μπορείτε να τις 
χρησιμοποιήσετε σκανάροντας το κωδικό QR (απαιτείται smart 
συσκευή. Δεν περιλαμβάνεται) που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε 
κάρτας. Μόλις σκανάρετε το κωδικό επιλέξτε ποια βοήθεια επιθυμείτε 
να χρησιμοποιήσετε και ακολουθήστε τις οδηγίες που θα εμφανιστούν 
στην οθόνη.

Οι τρεις βοήθειες που έχετε στη διάθεσή σας είναι οι παρακάτω:
• 50:50: Αφαιρούνται δύο λανθασμένες απαντήσεις από την ερώτηση.
• Τηλέφωνο: Ρωτήστε ή τηλεφωνήστε σε κάποιον που είναι εκτός 
παιχνιδιού για να σας βοηθήσει με την απάντηση. Έχετε στη διάθεσή 
σας 30 δευτερόλεπτα για να διαβάσετε την ερώτηση και να 
τοποθετήσετε τη μάρκα απάντησης στο ταμπλό παιχνιδιού.
• Βοήθεια του κοινού: Εμφανίζονται στην οθόνη οι απαντήσεις του 
κοινού. Προσοχή! Το κοινό ενδέχεται να κάνει και λάθος!

Για να χρησιμοποιήσετε κάποια βοήθεια, πρέπει να τοποθετήσετε τη 
μάρκα βοήθειας στο αντίστοιχο πεδίο που αναγράφεται στο ταμπλό 
παιχνιδιού. Κάθε βοήθεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά. 
Μόλις χρησιμοποιηθεί αφαιρέστε τη από το ταμπλό παιχνιδιού. Οι 
παίκτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ίδια βοήθεια στον ίδιο γύρο.

Μόλις όλοι οι παίκτες τοποθετήσουν τις απαντήσεις τους στο ταμπλό 
παιχνιδιού τότε ο παίκτης που διάβασε την ερώτηση γυρίζει όλες τις 
μάρκες των απαντήσεων και διαβάζει τη σωστή απάντηση. 

Οι παίκτες που απάντησαν σωστά προχωρούν στο επόμενο χρηματικό 
έπαθλο και οι παίκτες που απάντησαν λάθος μεταφέρονται στην αρχή 
ή στο πιο κοντινό «μαξιλαράκι». 

Στη συνέχεια, ο παίκτης που διαβάζει την επόμενη ερώτηση ίσως 
χρειαστεί να διαβάσει παραπάνω από μία ερωτήσεις, καθότι οι παίκτες 
πιθανόν να βρίσκονται σε διαφορετικό επίπεδο στο ταμπλό παιχνιδιού. 
Σε αυτή την περίπτωση πρέπει πρώτα να διαβάσει την ερώτηση στους 
παίκτες που βρίσκονται στο πιο μεγάλο χρηματικό έπαθλο και έπειτα 
σε αυτούς που βρίσκονται στο πιο χαμηλό. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
Σε περίπτωση που δεν έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ ή δεν επιθυμείτε 
να σκανάρετε τους κωδικούς QR τότε ακολουθήστε τις παρακάτω 
οδηγίες που θα σας υποδείξουν πως να χρησιμοποιήσετε τις βοήθειες:
• 50:50: Αφαιρούνται δύο λανθασμένες απαντήσεις από την ερώτηση. 
Γυρίστε την κάρτα από την άλλη μεριά για να δείτε τις δύο απαντήσεις 
εκ των οποίων η μία είναι η σωστή. Αναφέρετε στον παίκτη που 
χρησιμοποίησε αυτή τη βοήθεια ποιες δύο απαντήσεις απέμειναν ώστε 
να επιλέξει τη σωστή. Εάν ο παίκτης που διαβάζει την ερώτηση θέλει 
να χρησιμοποιήσει τη βοήθεια 50:50 τότε πρέπει να δώσει την κάρτα σε 
άλλον παίκτη που έχει ήδη απαντήσει για να του αναφέρει ποιες δύο 
απαντήσεις απέμειναν ώστε να τοποθετήσει τη μάρκα απάντησής του 
στο ταμπλό παιχνιδιού.
• Τηλέφωνο: Ρωτήστε ή τηλεφωνήστε σε κάποιον που είναι εκτός 
παιχνιδιού για να σας βοηθήσει με την απάντηση. Έχετε στη διάθεσή 
σας 30 δευτερόλεπτα για να διαβάσετε την ερώτηση και να 
τοποθετήσετε τη μάρκα απάντησης στο ταμπλό παιχνιδιού.
• Βοήθεια του κοινού: Δείτε τις απαντήσεις των υπόλοιπων παικτών 
και τοποθετήστε τη μάρκα απάντησής σας στο ταμπλό παιχνιδιού.
Όλοι οι παίκτες ανεξαρτήτως αν διαγωνίζονται στην ίδια ερώτηση 
πρέπει να απαντήσουν. Ο παίκτης που χρησιμοποίησε τη βοήθεια του 
κοινού βλέπει τις απαντήσεις και τοποθετεί τη μάρκα απάντησής του 
στο ταμπλό παιχνιδιού. Όταν περισσότεροι από έναν παίκτη βρίσκονται 
στο ίδιο χρηματικό έπαθλο τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί η βοήθεια 
του κοινού μόνο από έναν παίκτη (ο παίκτης που βρίσκεται αριστερά 
από τον παίκτη που διαβάζει την ερώτηση μπορεί να χρησιμοποιήσει 
πρώτος τη βοήθεια του κοινού). 
Σε περίπτωση που οι παίκτες χρησιμοποιήσουν ταυτόχρονα 
πάνω από μία βοήθεια στον ίδιο γύρο τότε:
• Πρώτα χρησιμοποιείται η ερώτηση τηλέφωνο. 
• Στη συνέχεια χρησιμοποιείται η βοήθεια 50:50. 
• Τελευταία χρησιμοποιείται η βοήθεια του κοινού. 

ΝΙΚΗΤΗΣ
Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω τρόπους:
• Ο πρώτος παίκτης που θα καταφέρει να απαντήσει σωστά στην 
ερώτηση των 100.000€. 
• Παιχνίδι διάρκειας 40 λεπτών. Εφόσον έχουν περάσει τα 40 λεπτά 
τότε ο παίκτης που βρίσκεται στο μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο είναι ο 
νικητής. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από έναν παίκτη 
στο ίδιο χρηματικό έπαθλο τότε διαβάζετε μία τελευταία ερώτηση του 
ίδιου χρηματικού επάθλου και όποιος απαντήσει σωστά είναι ο νικητής. 
Σε περίπτωση που απαντήσουν σωστά περισσότεροι από έναν παίκτη  
τότε διαβάστε ξανά νέα ερώτηση. 
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Τοποθετήστε τα πιόνια πάνω στο ταμπλό παιχνιδιού. Κάθε πιόνι 
αντιστοιχεί σε έναν παίκτη. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι 
από έξι παίκτες τότε θα χρειαστεί να παίξετε σε ομάδες. 

Κάθε παίκτης θα πρέπει να διαλέξει ένα από τα έξι χρώματα και θα 
πρέπει να έχει στην κατοχή του: 1 πιόνι ίδιου χρώματος με αυτό που 
επέλεξε, 1 μάρκα απάντησης ίδιου χρώματος για κάθε απάντηση (Α, Β, 
Γ, Δ), 1 «μαξιλαράκι» και 3 μάρκες βοήθειας. 

Στο ταμπλό παιχνιδιού απεικονίζονται με άσπρο χρώμα τα 500€ που 
αποτελούν το πρώτο «μαξιλαράκι». Κάθε παίκτης λαμβάνει ένα 
επιπλέον «μαξιλαράκι» που μπορεί να το τοποθετήσει σε όποιο 
χρηματικό έπαθλο επιθυμεί εφόσον έχει καταφέρει να φτάσει σε αυτό 
το ποσό. Το «μαξιλαράκι» εξασφαλίζει τα χρήματα που έχει κερδίσει ο 
κάθε παίκτης σε περίπτωση που απαντήσει λάθος σε κάποια από τις 
επόμενες ερωτήσεις. Προσοχή! Το «μαξιλαράκι» παραμένει σε αυτό το 
χρηματικό έπαθλο μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Για παράδειγμα, αν 
κάποιος παίκτης έχει τοποθετήσει το «μαξιλαράκι» στο ποσό των 
5.000€ και απαντήσει λάθος σε κάποια από τις επόμενες ερωτήσεις 
τότε επιστρέφει στο ποσό των 5.000€. Σε περίπτωση που κάποιος 
παίκτης δεν έχει καταφέρει να φτάσει στο πρώτο «μαξιλαράκι» και 
απαντήσει λάθος σε κάποια ερώτηση τότε επιστρέφει στην αρχή!

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης τραβάει την πάνω ερώτηση από τη 
στοίβα καρτών αξίας 100€ και κάνει την πρώτη ερώτηση προς όλους 
τους παίκτες. Ο παίκτης που θα κάνει την επόμενη ερώτηση είναι αυτός 
που βρίσκεται στα αριστερά. Το παιχνίδι συνεχίζεται αριστερόστροφα. 
Προσοχή! Θα πρέπει να κρύβετε το πίσω μέρος της κάρτας όσο 
διαβάζετε την ερώτηση καθώς αναγράφεται η σωστή απάντηση και οι 
απαντήσεις της βοήθειας 50:50. Αφού ο παίκτης διαβάσει την ερώτηση 
πρέπει όλοι οι παίκτες, συμπεριλαμβανομένου και του παίκτη που 
διάβασε την ερώτηση, να τοποθετήσουν ανάποδα μία μάρκα απάντησης 
στο ταμπλό παιχνιδιού του αντίστοιχου χρώματος με το πιόνι τους. Η 
μάρκα που θα τοποθετήσουν στο ταμπλό παιχνιδιού αποτελεί την 
τελική τους απάντηση και δεν μπορεί να αλλάξει. 

ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Κάθε παίκτης έχει στη διάθεσή του τρεις βοήθειες. Μπορείτε να τις 
χρησιμοποιήσετε σκανάροντας το κωδικό QR (απαιτείται smart 
συσκευή. Δεν περιλαμβάνεται) που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε 
κάρτας. Μόλις σκανάρετε το κωδικό επιλέξτε ποια βοήθεια επιθυμείτε 
να χρησιμοποιήσετε και ακολουθήστε τις οδηγίες που θα εμφανιστούν 
στην οθόνη.

Οι τρεις βοήθειες που έχετε στη διάθεσή σας είναι οι παρακάτω:
• 50:50: Αφαιρούνται δύο λανθασμένες απαντήσεις από την ερώτηση.
• Τηλέφωνο: Ρωτήστε ή τηλεφωνήστε σε κάποιον που είναι εκτός 
παιχνιδιού για να σας βοηθήσει με την απάντηση. Έχετε στη διάθεσή 
σας 30 δευτερόλεπτα για να διαβάσετε την ερώτηση και να 
τοποθετήσετε τη μάρκα απάντησης στο ταμπλό παιχνιδιού.
• Βοήθεια του κοινού: Εμφανίζονται στην οθόνη οι απαντήσεις του 
κοινού. Προσοχή! Το κοινό ενδέχεται να κάνει και λάθος!

Για να χρησιμοποιήσετε κάποια βοήθεια, πρέπει να τοποθετήσετε τη 
μάρκα βοήθειας στο αντίστοιχο πεδίο που αναγράφεται στο ταμπλό 
παιχνιδιού. Κάθε βοήθεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά. 
Μόλις χρησιμοποιηθεί αφαιρέστε τη από το ταμπλό παιχνιδιού. Οι 
παίκτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ίδια βοήθεια στον ίδιο γύρο.

Μόλις όλοι οι παίκτες τοποθετήσουν τις απαντήσεις τους στο ταμπλό 
παιχνιδιού τότε ο παίκτης που διάβασε την ερώτηση γυρίζει όλες τις 
μάρκες των απαντήσεων και διαβάζει τη σωστή απάντηση. 

Οι παίκτες που απάντησαν σωστά προχωρούν στο επόμενο χρηματικό 
έπαθλο και οι παίκτες που απάντησαν λάθος μεταφέρονται στην αρχή 
ή στο πιο κοντινό «μαξιλαράκι». 

Στη συνέχεια, ο παίκτης που διαβάζει την επόμενη ερώτηση ίσως 
χρειαστεί να διαβάσει παραπάνω από μία ερωτήσεις, καθότι οι παίκτες 
πιθανόν να βρίσκονται σε διαφορετικό επίπεδο στο ταμπλό παιχνιδιού. 
Σε αυτή την περίπτωση πρέπει πρώτα να διαβάσει την ερώτηση στους 
παίκτες που βρίσκονται στο πιο μεγάλο χρηματικό έπαθλο και έπειτα 
σε αυτούς που βρίσκονται στο πιο χαμηλό. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
Σε περίπτωση που δεν έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ ή δεν επιθυμείτε 
να σκανάρετε τους κωδικούς QR τότε ακολουθήστε τις παρακάτω 
οδηγίες που θα σας υποδείξουν πως να χρησιμοποιήσετε τις βοήθειες:
• 50:50: Αφαιρούνται δύο λανθασμένες απαντήσεις από την ερώτηση. 
Γυρίστε την κάρτα από την άλλη μεριά για να δείτε τις δύο απαντήσεις 
εκ των οποίων η μία είναι η σωστή. Αναφέρετε στον παίκτη που 
χρησιμοποίησε αυτή τη βοήθεια ποιες δύο απαντήσεις απέμειναν ώστε 
να επιλέξει τη σωστή. Εάν ο παίκτης που διαβάζει την ερώτηση θέλει 
να χρησιμοποιήσει τη βοήθεια 50:50 τότε πρέπει να δώσει την κάρτα σε 
άλλον παίκτη που έχει ήδη απαντήσει για να του αναφέρει ποιες δύο 
απαντήσεις απέμειναν ώστε να τοποθετήσει τη μάρκα απάντησής του 
στο ταμπλό παιχνιδιού.
• Τηλέφωνο: Ρωτήστε ή τηλεφωνήστε σε κάποιον που είναι εκτός 
παιχνιδιού για να σας βοηθήσει με την απάντηση. Έχετε στη διάθεσή 
σας 30 δευτερόλεπτα για να διαβάσετε την ερώτηση και να 
τοποθετήσετε τη μάρκα απάντησης στο ταμπλό παιχνιδιού.
• Βοήθεια του κοινού: Δείτε τις απαντήσεις των υπόλοιπων παικτών 
και τοποθετήστε τη μάρκα απάντησής σας στο ταμπλό παιχνιδιού.
Όλοι οι παίκτες ανεξαρτήτως αν διαγωνίζονται στην ίδια ερώτηση 
πρέπει να απαντήσουν. Ο παίκτης που χρησιμοποίησε τη βοήθεια του 
κοινού βλέπει τις απαντήσεις και τοποθετεί τη μάρκα απάντησής του 
στο ταμπλό παιχνιδιού. Όταν περισσότεροι από έναν παίκτη βρίσκονται 
στο ίδιο χρηματικό έπαθλο τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί η βοήθεια 
του κοινού μόνο από έναν παίκτη (ο παίκτης που βρίσκεται αριστερά 
από τον παίκτη που διαβάζει την ερώτηση μπορεί να χρησιμοποιήσει 
πρώτος τη βοήθεια του κοινού). 
Σε περίπτωση που οι παίκτες χρησιμοποιήσουν ταυτόχρονα 
πάνω από μία βοήθεια στον ίδιο γύρο τότε:
• Πρώτα χρησιμοποιείται η ερώτηση τηλέφωνο. 
• Στη συνέχεια χρησιμοποιείται η βοήθεια 50:50. 
• Τελευταία χρησιμοποιείται η βοήθεια του κοινού. 

ΝΙΚΗΤΗΣ
Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω τρόπους:
• Ο πρώτος παίκτης που θα καταφέρει να απαντήσει σωστά στην 
ερώτηση των 100.000€. 
• Παιχνίδι διάρκειας 40 λεπτών. Εφόσον έχουν περάσει τα 40 λεπτά 
τότε ο παίκτης που βρίσκεται στο μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο είναι ο 
νικητής. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από έναν παίκτη 
στο ίδιο χρηματικό έπαθλο τότε διαβάζετε μία τελευταία ερώτηση του 
ίδιου χρηματικού επάθλου και όποιος απαντήσει σωστά είναι ο νικητής. 
Σε περίπτωση που απαντήσουν σωστά περισσότεροι από έναν παίκτη  
τότε διαβάστε ξανά νέα ερώτηση. 



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Τοποθετήστε τα πιόνια πάνω στο ταμπλό παιχνιδιού. Κάθε πιόνι 
αντιστοιχεί σε έναν παίκτη. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι 
από έξι παίκτες τότε θα χρειαστεί να παίξετε σε ομάδες. 

Κάθε παίκτης θα πρέπει να διαλέξει ένα από τα έξι χρώματα και θα 
πρέπει να έχει στην κατοχή του: 1 πιόνι ίδιου χρώματος με αυτό που 
επέλεξε, 1 μάρκα απάντησης ίδιου χρώματος για κάθε απάντηση (Α, Β, 
Γ, Δ), 1 «μαξιλαράκι» και 3 μάρκες βοήθειας. 

Στο ταμπλό παιχνιδιού απεικονίζονται με άσπρο χρώμα τα 500€ που 
αποτελούν το πρώτο «μαξιλαράκι». Κάθε παίκτης λαμβάνει ένα 
επιπλέον «μαξιλαράκι» που μπορεί να το τοποθετήσει σε όποιο 
χρηματικό έπαθλο επιθυμεί εφόσον έχει καταφέρει να φτάσει σε αυτό 
το ποσό. Το «μαξιλαράκι» εξασφαλίζει τα χρήματα που έχει κερδίσει ο 
κάθε παίκτης σε περίπτωση που απαντήσει λάθος σε κάποια από τις 
επόμενες ερωτήσεις. Προσοχή! Το «μαξιλαράκι» παραμένει σε αυτό το 
χρηματικό έπαθλο μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Για παράδειγμα, αν 
κάποιος παίκτης έχει τοποθετήσει το «μαξιλαράκι» στο ποσό των 
5.000€ και απαντήσει λάθος σε κάποια από τις επόμενες ερωτήσεις 
τότε επιστρέφει στο ποσό των 5.000€. Σε περίπτωση που κάποιος 
παίκτης δεν έχει καταφέρει να φτάσει στο πρώτο «μαξιλαράκι» και 
απαντήσει λάθος σε κάποια ερώτηση τότε επιστρέφει στην αρχή!

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης τραβάει την πάνω ερώτηση από τη 
στοίβα καρτών αξίας 100€ και κάνει την πρώτη ερώτηση προς όλους 
τους παίκτες. Ο παίκτης που θα κάνει την επόμενη ερώτηση είναι αυτός 
που βρίσκεται στα αριστερά. Το παιχνίδι συνεχίζεται αριστερόστροφα. 
Προσοχή! Θα πρέπει να κρύβετε το πίσω μέρος της κάρτας όσο 
διαβάζετε την ερώτηση καθώς αναγράφεται η σωστή απάντηση και οι 
απαντήσεις της βοήθειας 50:50. Αφού ο παίκτης διαβάσει την ερώτηση 
πρέπει όλοι οι παίκτες, συμπεριλαμβανομένου και του παίκτη που 
διάβασε την ερώτηση, να τοποθετήσουν ανάποδα μία μάρκα απάντησης 
στο ταμπλό παιχνιδιού του αντίστοιχου χρώματος με το πιόνι τους. Η 
μάρκα που θα τοποθετήσουν στο ταμπλό παιχνιδιού αποτελεί την 
τελική τους απάντηση και δεν μπορεί να αλλάξει. 

ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Κάθε παίκτης έχει στη διάθεσή του τρεις βοήθειες. Μπορείτε να τις 
χρησιμοποιήσετε σκανάροντας το κωδικό QR (απαιτείται smart 
συσκευή. Δεν περιλαμβάνεται) που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε 
κάρτας. Μόλις σκανάρετε το κωδικό επιλέξτε ποια βοήθεια επιθυμείτε 
να χρησιμοποιήσετε και ακολουθήστε τις οδηγίες που θα εμφανιστούν 
στην οθόνη.

Οι τρεις βοήθειες που έχετε στη διάθεσή σας είναι οι παρακάτω:
• 50:50: Αφαιρούνται δύο λανθασμένες απαντήσεις από την ερώτηση.
• Τηλέφωνο: Ρωτήστε ή τηλεφωνήστε σε κάποιον που είναι εκτός 
παιχνιδιού για να σας βοηθήσει με την απάντηση. Έχετε στη διάθεσή 
σας 30 δευτερόλεπτα για να διαβάσετε την ερώτηση και να 
τοποθετήσετε τη μάρκα απάντησης στο ταμπλό παιχνιδιού.
• Βοήθεια του κοινού: Εμφανίζονται στην οθόνη οι απαντήσεις του 
κοινού. Προσοχή! Το κοινό ενδέχεται να κάνει και λάθος!

Για να χρησιμοποιήσετε κάποια βοήθεια, πρέπει να τοποθετήσετε τη 
μάρκα βοήθειας στο αντίστοιχο πεδίο που αναγράφεται στο ταμπλό 
παιχνιδιού. Κάθε βοήθεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά. 
Μόλις χρησιμοποιηθεί αφαιρέστε τη από το ταμπλό παιχνιδιού. Οι 
παίκτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ίδια βοήθεια στον ίδιο γύρο.

Μόλις όλοι οι παίκτες τοποθετήσουν τις απαντήσεις τους στο ταμπλό 
παιχνιδιού τότε ο παίκτης που διάβασε την ερώτηση γυρίζει όλες τις 
μάρκες των απαντήσεων και διαβάζει τη σωστή απάντηση. 

Οι παίκτες που απάντησαν σωστά προχωρούν στο επόμενο χρηματικό 
έπαθλο και οι παίκτες που απάντησαν λάθος μεταφέρονται στην αρχή 
ή στο πιο κοντινό «μαξιλαράκι». 

Στη συνέχεια, ο παίκτης που διαβάζει την επόμενη ερώτηση ίσως 
χρειαστεί να διαβάσει παραπάνω από μία ερωτήσεις, καθότι οι παίκτες 
πιθανόν να βρίσκονται σε διαφορετικό επίπεδο στο ταμπλό παιχνιδιού. 
Σε αυτή την περίπτωση πρέπει πρώτα να διαβάσει την ερώτηση στους 
παίκτες που βρίσκονται στο πιο μεγάλο χρηματικό έπαθλο και έπειτα 
σε αυτούς που βρίσκονται στο πιο χαμηλό. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
Σε περίπτωση που δεν έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ ή δεν επιθυμείτε 
να σκανάρετε τους κωδικούς QR τότε ακολουθήστε τις παρακάτω 
οδηγίες που θα σας υποδείξουν πως να χρησιμοποιήσετε τις βοήθειες:
• 50:50: Αφαιρούνται δύο λανθασμένες απαντήσεις από την ερώτηση. 
Γυρίστε την κάρτα από την άλλη μεριά για να δείτε τις δύο απαντήσεις 
εκ των οποίων η μία είναι η σωστή. Αναφέρετε στον παίκτη που 
χρησιμοποίησε αυτή τη βοήθεια ποιες δύο απαντήσεις απέμειναν ώστε 
να επιλέξει τη σωστή. Εάν ο παίκτης που διαβάζει την ερώτηση θέλει 
να χρησιμοποιήσει τη βοήθεια 50:50 τότε πρέπει να δώσει την κάρτα σε 
άλλον παίκτη που έχει ήδη απαντήσει για να του αναφέρει ποιες δύο 
απαντήσεις απέμειναν ώστε να τοποθετήσει τη μάρκα απάντησής του 
στο ταμπλό παιχνιδιού.
• Τηλέφωνο: Ρωτήστε ή τηλεφωνήστε σε κάποιον που είναι εκτός 
παιχνιδιού για να σας βοηθήσει με την απάντηση. Έχετε στη διάθεσή 
σας 30 δευτερόλεπτα για να διαβάσετε την ερώτηση και να 
τοποθετήσετε τη μάρκα απάντησης στο ταμπλό παιχνιδιού.
• Βοήθεια του κοινού: Δείτε τις απαντήσεις των υπόλοιπων παικτών 
και τοποθετήστε τη μάρκα απάντησής σας στο ταμπλό παιχνιδιού.
Όλοι οι παίκτες ανεξαρτήτως αν διαγωνίζονται στην ίδια ερώτηση 
πρέπει να απαντήσουν. Ο παίκτης που χρησιμοποίησε τη βοήθεια του 
κοινού βλέπει τις απαντήσεις και τοποθετεί τη μάρκα απάντησής του 
στο ταμπλό παιχνιδιού. Όταν περισσότεροι από έναν παίκτη βρίσκονται 
στο ίδιο χρηματικό έπαθλο τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί η βοήθεια 
του κοινού μόνο από έναν παίκτη (ο παίκτης που βρίσκεται αριστερά 
από τον παίκτη που διαβάζει την ερώτηση μπορεί να χρησιμοποιήσει 
πρώτος τη βοήθεια του κοινού). 
Σε περίπτωση που οι παίκτες χρησιμοποιήσουν ταυτόχρονα 
πάνω από μία βοήθεια στον ίδιο γύρο τότε:
• Πρώτα χρησιμοποιείται η ερώτηση τηλέφωνο. 
• Στη συνέχεια χρησιμοποιείται η βοήθεια 50:50. 
• Τελευταία χρησιμοποιείται η βοήθεια του κοινού. 

ΝΙΚΗΤΗΣ
Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω τρόπους:
• Ο πρώτος παίκτης που θα καταφέρει να απαντήσει σωστά στην 
ερώτηση των 100.000€. 
• Παιχνίδι διάρκειας 40 λεπτών. Εφόσον έχουν περάσει τα 40 λεπτά 
τότε ο παίκτης που βρίσκεται στο μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο είναι ο 
νικητής. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από έναν παίκτη 
στο ίδιο χρηματικό έπαθλο τότε διαβάζετε μία τελευταία ερώτηση του 
ίδιου χρηματικού επάθλου και όποιος απαντήσει σωστά είναι ο νικητής. 
Σε περίπτωση που απαντήσουν σωστά περισσότεροι από έναν παίκτη  
τότε διαβάστε ξανά νέα ερώτηση. 


