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Το Μπαούλο του κυρ Γιάννη

Εισαγωγή

Ο κυρ Γιάννης έχει κληρονομιά ένα παλιό 
μπαούλο με ό,τι αντικείμενα μπορείς να 
φανταστείς! Τα ανίψια του, ο Λευτεράκης 
και η Βασούλα, θέλουν να τα δουν, αλλά για 
να τα αφήσει πρέπει πρώτα να του τα πουν 
σωστά. Ο Λευτεράκης κρυφοκοιτάει στο 
μπαούλο, η Βασούλα βαριέται και δεν τα 
λέει, η Θεία Λένα τους δυσκολεύει γιατί βάζει 
νέα αντικείμενα και μια μαϊμού τους χαλάει 
τα σχέδια με τις σκανταλιές της. Προσοχή! 
Ο κλέφτης καραδοκεί να πάρει κάτι, από το 
μπαούλο! Εσύ τι βλέπεις μέσα στο μπαούλο?

Σκοπός των παιχνιδιών

«Το Μπαούλο του κυρ Γιάννη» περιλαμβάνει 
δύο διαφορετικά παιχνίδια:
Παιχνίδι 1:  «Τι θα βάλω στο Μπαούλο;»
Παιχνίδι 2:  «Το Μπαούλο που αλλάζει»
Σκοπός των δύο παιχνιδιών είναι να  
απομνημονεύσουν οι παίκτες τα αντικείμενα 
του Μπαούλου του κυρ Γιάννη και στη 
συνέχεια να τα αναφέρουν σωστά, με 
ακρίβεια και με τη σειρά-σύμφωνα με τις 
οδηγίες.
Και τα δύο παιχνίδια εξασκούν διασκεδαστικά 
τη μνήμη. Γι’ αυτό πρέπει να υπάρχει... 
συγκέντρωση και προσοχή!

Περιεχόμενα

•  128 κάρτες, εκ των οποίων 86 κάρτες 
αντικειμένων και 42 ειδικές κάρτες που 
εκτελούν ενέργεια. Συγκεκριμένα:
•  86 κάρτες αντικειμένων (46 αντικείμενα 

μίας λέξης-Πράσινο χρώμα, 19 δύο λέξεων-
Κίτρινο χρώμα, 9 κάρτες με αντικείμενα 
προτάσεων-Κόκκινο χρώμα και 12 αντικείμενα 
ελεύθερης επιλογής)
•  10 ειδικές κάρτες με τον κυρ Γιάννη,
•  5 ειδικές κάρτες με την Θεία Λένα (3 
κάρτες +1 αντικείμενο και 2 κάρτες +2 
αντικείμενα)
•  6 ειδικές κάρτες με τον Κλέφτη (3 κάρτες 
-1 αντικείμενο, 2 κάρτες -2 αντικείμενα και 1 
κάρτα -3 αντικείμενα)
•  5 ειδικές κάρτες με τη Μαϊμού
•  6 ειδικές κάρτες με τον Λευτεράκη και
•  10 ειδικές κάρτες με τη Βασούλα.
•  Οδηγίες

Παιχνίδι 1. Τι θα βάλω στο Μπαούλο;

Προετοιμασία του παιχνιδιού

1.Αφαιρέστε:
•  5 κάρτες «κυρ Γιάννης» και
•  5 κάρτες «Βασούλα».
2.Ανακατέψτε καλά τις υπόλοιπες κάρτες και 
τοποθετήστε τες στο τραπέζι κλειστές (με 
την όψη προς τα κάτω), σε στοίβα.
3.Κάθε παίκτης παίρνει τυχαία:
•  4 κάρτες (όταν παίζουν 2-5 παίκτες).
•  3 κάρτες (6-9 παίκτες).
•  2 κάρτες (10-15 παίκτες).
4.Βρείτε ένα ήσυχο μέρος, αρκεί να έχει ένα 
τραπέζι, και συγκεντρωθείτε!
5.Ξεκινά ο μικρότερος σε ηλικία παίκτης και η 
φορά του παιχνιδιού είναι δεξιόστροφη.
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Ξεκινάει το παιχνίδι!

Ο 1ος παίκτης δείχνει σε όλους μία από τις 
κάρτες που κρατάει στο χέρι του και διαβάζει 
δυνατά το αντικείμενό της, π.χ. Ξύστρα. Μετά, 
τοποθετεί την κάρτα κλειστή στην άκρη του 
τραπεζιού (δηλαδή στο Μπαούλο του κυρ 
Γιάννη) και λέει καθαρά: «Το Μπαούλο του κυρ 
Γιάννη έχει μία Ξύστρα».
Έπειτα, παίρνει μία κάρτα από τη στοίβα ώστε 
να αναπληρώσει την κάρτα που έβαλε στο 
Μπαούλο. 
Ο 2ος παίκτης πρέπει να βάλει στο Μπαούλο 
ένα αντικείμενό του από τις κάρτες που 
κρατάει (π.χ. Τρία καλαμάκια) δίπλα από την 
Ξύστρα. Πρέπει να πει το πρώτο αντικείμενο 
του Μπαούλου και το δικό του αντικείμενο 
με τη σωστή σειρά. Δηλαδή, πρέπει να πει: 
«Το Μπαούλο του κυρ Γιάννη έχει μία Ξύστρα 
και Τρία καλαμάκια». Την κάρτα με τα Τρία 
καλαμάκια τη δείχνει σε όλους πριν τη βάλει 
στο Μπαούλο.
Οι δύο πρώτες κάρτες πρέπει να είναι μόνο 
αντικείμενα και όχι ειδικές. Αν τύχει οι δύο 
πρώτοι παίκτες να έχουν μόνο ειδικές κάρτες, 
τότε-ξεσκαρτάροντας δικές τους-παίρνουν 
κάρτες από τη στοίβα μέχρι να βρουν 
αντικείμενο. (Ξεσκαρτάρω = Αφαιρώ κάρτες 
από το παιχνίδι.)
  Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο. Οι 
παίκτες πρέπει να αναφέρουν κάθε φορά όλα 
τα αντικείμενα του Μπαούλου καθαρά, με την 
1η προσπάθεια και με τη σειρά που υπάρχουν, 
χωρίς να τα βλέπουν. Τα αντικείμενα πρέπει 
να λέγονται ακριβώς όπως γράφονται στην 
κάρτα. Και μάλιστα τόσο γρήγορα, όσο 
κρίνει η παρέα. Αν κάποιος παίκτης πει τα 
αντικείμενα λάθος δεν παίρνει κάρτα και έτσι, 
στην πορεία του παιχνιδιού, θα έχει λιγότερες. 

Από την άλλη πλευρά, αν βρει λάθος άλλου 
παίκτη παίρνει επιπλέον κάρτα και έτσι, στην 
πορεία του παιχνιδιού, θα έχει περισσότερες.

Αντικείμενο Ελεύθερης Επιλογής: Αν 
κάποιος παίκτης επιλέξει να ρίξει 
αυτό το αντικείμενο, το κάνει 
ό,τι θέλει, ακόμα και αντικείμενο 
που δεν υπάρχει στις κάρτες. Το 
αντικείμενο αυτό θα είναι μίας 
ή δύο λέξεων, ανάλογα με την 
κάρτα. 

Περιπτώσεις αμφισβήτησης

«Μπαμ!»
 Έστω ότι παίζουν 9 παίκτες, σειρά έχει ο 
7ος και κάνει λάθος σε κάποιο αντικείμενο. 
Καθένας από τους άλλους παίκτες έχει 
δικαίωμα εκείνη τη στιγμή να πει δυνατά 
«Μπαμ!». Ο παίκτης που ακούστηκε πρώτος 
(π.χ., ο 3ος) αναφέρει τα αντικείμενα του 
Μπαούλου ενώ οι υπόλοιποι παίκτες ανοίγουν 
τα αντικείμενα ένα ένα καθώς τα λέει για να 
σιγουρεύονται ότι αυτά αναφέρονται σωστά.
Αν πραγματικά έχει γίνει λάθος από τον 7ο 
παίκτη και ο 3ος τα πει σωστά, τότε ο 3ος 
παίρνει τυχαία μία από τις κάρτες του 7ου. 
Αν αποδειχθεί ότι ο 7ος δεν είχε κάνει λάθος, 
παίρνει αυτός μια κάρτα τυχαία από τον 
παίκτη που είπε «Μπαμ!», χωρίς να αναφέρει τα 
αντικείμενα ξανά. Αν ο 7ος παίκτης είχε κάνει 
λάθος στην αναφορά των αντικειμένων αλλά 
και ο 3ος παίκτης κάνει λάθος, τότε χάνουν 
και οι δύο τυχαία από μία κάρτα. Αυτές οι δύο 
κάρτες ξεσκαρτάρονται. 
  Μετά το «Μπαμ!», είτε υπήρξε λάθος 
είτε όχι, όλες οι κάρτες του Μπαούλου 
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ξεσκαρτάρονται. Ο 7ος παίκτης τοποθετεί 
ένα αντικείμενο στο Μπαούλο, αντικαθιστά 
την κάρτα που έβαλε στο Μπαούλο με μία 
που παίρνει από τη στοίβα και το παιχνίδι 
συνεχίζεται.

«Λάθος!»
Αν κάποιος παίκτης καταλάβει ότι έχει 
γίνει κάποιο λάθος στα αντικείμενα που 
αναφέρονται, αλλά δε θυμάται να τα πει 
σωστά, έχει δικαίωμα να φωνάξει «Λάθος!». Οι 
κάρτες ανοίγονται και...
•  αν πράγματι έχει γίνει λάθος, τότε ο παίκτης 
που το έκανε χάνει μία κάρτα
•  αν όχι, τότε χάνει μια κάρτα αυτός που είπε 
«Λάθος!».
Η χαμένη κάρτα και το Μπαούλο 
ξεσκαρτάρονται. Ο παίκτης που έπαιζε όταν 
ακούστηκε η λέξη «Λάθος!», τοποθετεί ένα 
αντικείμενο στο Μπαούλο, αντικαθιστά 
την κάρτα που έβαλε στο Μπαούλο με μία 
που παίρνει από τη στοίβα και το παιχνίδι 
συνεχίζεται.  
Αν ακουστεί συγχρόνως «Λάθος!» και «Μπαμ!», 
από δύο παίκτες, προηγείται αυτός που είπε 
«Μπαμ!».

«Δε θυμάμαι!» ή «Τα ξέχασα!»
Κάθε παίκτης στην αρχή της σειράς του, 
μπορεί (αν θέλει) να πει: «Δε θυμάμαι!» 
ή «Τα ξέχασα!». Έτσι, δεν αναφέρει τα 
αντικείμενα, απλά χάνει μια κάρτα τυχαία, η 
οποία ξεσκαρτάρεται. Με αυτόν τον τρόπο, 
εμποδίζει τους άλλους να πουν «Μπαμ!» 
και να κερδίσουν την κάρτα του. Αν όμως 
ξεκινήσει να τα λέει και σταματήσει στη 
μέση, λέγοντας τότε: «Δε θυμάμαι!» ή «Τα 
ξέχασα!», τότε μπορεί κάποιος να πει «Μπαμ!», 
να αναφέρει τα αντικείμενα και να πάρει την 

κάρτα του.

Προσοχή! Όταν κάποιος χάνει τυχαία μία 
κάρτα, δίνει τις κάρτες του σε κάποιον άλλο 
να αφαιρέσει μία χωρίς να βλέπει.
Αν κάποιος παίκτης χάσει όλες τις κάρτες του, 
βγαίνει από το παιχνίδι.

Ειδικές κάρτες

Εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον δύο 
αντικείμενα στο Μπαούλο, ο παίκτης που 
έχει σειρά μπορεί, αν θέλει, να ρίξει μια από 
τις ειδικές κάρτες: κυρ Γιάννης, Θεία Λένα, 
Κλέφτης, Μαϊμού, Βασούλα ή Λευτεράκης και 
να εκτελέσει την ενέργειά της. Οι ειδικές 
κάρτες δεν μπαίνουν στο Μπαούλο. Μετά τη 
χρήση τους ξεσκαρτάρονται.

Κυρ Γιάννης: «Να τα πεις εσύ!»
Θέλετε να χρησιμοποιήσετε 
τον Κυρ Γιάννη; Πρέπει να 
ξέρετε ότι ο παίκτης που θα 
ρίξει τον κυρ Γιάννη, δε λέει 
τα αντικείμενα ούτε ρίχνει νέο 
αντικείμενο! Όμως προκαλεί, 
δηλαδή επιλέγει, κάποιον άλλο 
παίκτη να τα πει. (Ιδιοκτήτης 
του Μπαούλου είναι... ό,τι θέλει 
κάνει!) Αν τα πει λάθος ο παίκτης 
που επιλέχτηκε, τότε δίνει τυχαία μία κάρτα 
στον παίκτη που έριξε τον κυρ Γιάννη. Αν τα 
πει σωστά παίρνει μία από αυτόν. Ο παίκτης 
που προκλήθηκε, πριν τα πει, αν θέλει να 
διευκολυνθεί, μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο 
τον Λευτεράκη ή τον Κλέφτη.
Στη φάση αυτή κανείς παίκτης δεν μπορεί να 
πει «Μπαμ!», διότι η διαδικασία αφορά μόνο 
δύο παίκτες, αυτόν που έριξε την κάρτα και 



8 9

αυτόν που προκλήθηκε. Μετά, το Μπαούλο 
ξεσκαρτάρεται. Ο παίκτης που χρησιμοποίησε 
τον Κυρ Γιάννη τοποθετεί ένα αντικείμενο 
στο Μπαούλο, αντικαθιστά την κάρτα που 
έβαλε στο Μπαούλο με μία που παίρνει από τη 
στοίβα και το παιχνίδι συνεχίζεται.

Θεία Λένα: «Κάτι θα φυλάξω στο 
Μπαούλο!»
Θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη 
Θεία Λένα; Πρώτα ρίχνετε την 
κάρτα στο τραπέζι,  μετά λέτε 
τα αντικείμενα και κατόπιν 
ενεργοποιείται! Εφόσον λοιπόν 
τα πείτε σωστά, βάζετε 1 ή 
2 αντικείμενα στο Μπαούλο 
(ανάλογα με την κάρτα της 
Θείας Λένας) σε όποια θέση 

θέλετε, ακόμα και στις ενδιάμεσες θέσεις. 
Φυσικά, λέτε στους άλλους παίκτες τα 
αντικείμενα και τη θέση που τα βάζετε. 
Οι επόμενοι παίκτες πρέπει να τα πουν 
με την καινούργια σειρά! Προσοχή! Αν 
χρησιμοποιήσατε με επιτυχία τη Θεία Λένα (+1 
αντικείμενο) πρέπει μετά να πάρετε 2 κάρτες 
από τη στοίβα ώστε να έχετε τον ίδιο αριθμό 
καρτών. Αν χρησιμοποιήσατε με επιτυχία τη 
Θεία Λένα (+2 αντικείμενα) πρέπει να πάρετε 
τρεις. Αν δεν έχετε τα αντικείμενα που 
απαιτεί η κάρτα, τότε τραβάτε από τη στοίβα 
μέχρι να βρείτε. Αν τραβήξετε ειδικές κάρτες, 
τότε αυτές ξεσκαρτάρονται.
Αν ρίξετε την κάρτα Θεία Λένα και τα 
πείτε λάθος, η κάρτα ακυρώνεται και 
ξεσκαρτάρεται. 

Ανακατώστρα Μαϊμού: «Θα παίξω 
στο Μπαούλο!»
Θέλετε να χρησιμοποιήσετε την 
Ανακατώστρα Μαϊμού; Όμοια με 
τη Θεία Λένα,  πρώτα ρίχνετε 
την κάρτα και μετά λέτε τα 
αντικείμενα. Εφόσον τα πείτε 
σωστά, αλλάζετε μεταξύ τους 
δύο γειτονικά αντικείμενα χωρίς 
να βάλετε άλλο αντικείμενο στο 
Μπαούλο. Οι επόμενοι παίκτες 
πρέπει να τα πουν με την καινούρια σειρά. 
Αν τα πείτε λάθος, η Ανακατώστρα Μαϊμού 
ξεσκαρτάρεται!

Κλέφτης: «Θα τα ξαφρίσω! Μπου 
χα χα!»
Ο παίκτης που ρίχνει τον 
Κλέφτη, αντιθέτως με τη Θεία 
Λένα και τη Μαϊμού, πρώτα 
εφαρμόζει την ενέργειά του και 
μετά λέει τα αντικείμενα του 
Μπαούλου. Δηλαδή, ρίχνει τον 
Κλέφτη, αφαιρεί όποια 1 ή 2 ή 3 
αντικείμενα θέλει (ανάλογα με 
την κάρτα του Κλέφτη), λέει τα 
αντικείμενα που έμειναν, προσθέτει ένα άλλο 
δικό του αντικείμενο και κατόπιν συνεχίζει ο 
επόμενος παίκτης.

Βασούλα: «Ουφ! Τη γλιτώσαμε! 
Να τα πει ο επόμενος!»
Αν ρίξετε τη Βασούλα είστε 
πολύ τυχεροί! Δε λέτε τα 
αντικείμενα, ούτε χάνετε 
κάρτα! Απλά, βάζετε ακόμα 
ένα αντικείμενο και συνεχίζει 
ο επόμενος παίκτης.
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Λευτεράκης: «Ας ρίξω 
μια ματιά!» Ρίχνετε τον 
Λευτεράκη! Βλέπετε μία φορά 
γρήγορα όλα τα αντικείμενα 
του Μπαούλου και μετά τα 
λέτε. Ρίχνετε αντικείμενο και 
συνεχίζει ο επόμενος!
Προσοχή!  Αν κάποιος παίκτης 
θέλει να χρησιμοποιήσει 
ειδική κάρτα πρέπει να το πει 
στην αρχή της σειρά του. Δείχνει την κάρτα 
σε όλους και την αφήνει ανοικτή μπροστά 
του. Αν όμως ξεκινήσει να κάνει αναφορά 
αντικειμένων και μετά δει ότι δυσκολεύεται, 
δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει κάποια 
ειδική κάρτα. Μην ξεχνάτε: αφού ρίξετε ειδική 
κάρτα να παίρνετε μία από τη στοίβα για 
αντικατάστασή της, εκτός αν χάσατε (οπότε 
ξεσκαρτάρεται).

Νικητής του παιχνιδιού

Νικητής του παιχνιδιού είναι ο παίκτης που:
α) Έχει συγκεντρώσει 6 κάρτες. 
β) Έχει λιγότερες από 6 κάρτες, αλλά είναι 
οι περισσότερες, όταν τελειώσει η στοίβα 
καρτών, από όσες έχει κάθε συμπαίκτης του. 
γ) Έχει λιγότερες από 6, αλλά είναι ο μόνος 
που έχει κάρτες όταν τελειώσουν οι κάρτες 
των συμπαικτών του.

Παιχνίδι 2. Το Μπαούλο που αλλάζει

Προετοιμασία του παιχνιδιού
1. Τοποθετήστε όλες τις κάρτες σε μία στοίβα 
και κλειστές (με την όψη προς τα κάτω). 
Εναλλακτικά, για διευκόλυνση των παικτών, οι 
κάρτες μπορούν να μοιραστούν σε ίσο αριθμό 
ανάλογα με τους παίκτες και κάθε παίκτης να 
έχει μία μικρή κλειστή στοίβα μπροστά του για 
να τραβά κάρτες.
2. Ξεκινά ο μικρότερος σε ηλικία παίκτης και η 
φορά του παιχνιδιού είναι δεξιόστροφη.

Ξεκινάει το παιχνίδι!

Ο 1ος παίκτης παίρνει μία κάρτα από τις 
κλειστές, τη δείχνει σε όλους, τη διαβάζει 
δυνατά και τη ρίχνει κλειστή στο τραπέζι 
εφόσον είναι κάρτα αντικειμένου. Ομοίως, 
ο 2ος παίρνει μία κάρτα από τη στοίβα, τη 
δείχνει σε όλους και τη ρίχνει στο τραπέζι 
δίπλα στην προηγούμενη. Το ίδιο και ο 3ος, 
βάζει την κάρτα του διαδοχικά δίπλα από τις 
υπόλοιπες.
Μετά, ο 4ος παίρνει μία κάρτα και τη ρίχνει 
στην 1η θέση, δηλαδή πάνω από την κάρτα 
του 1ου. Έπειτα ο 5ος στη 2η θέση, ο 6ος στη 
3η, ο 7ος ξανά στην 1η κτλ. Φροντίζουμε, 
δηλαδή, να υπάρχουν τρεις θέσεις για 
αντικείμενα,  οπότε δημιουργούνται και τρεις 
στοίβες αντικειμένων. Οι τρεις στοίβες πρέπει 
να είναι στο κέντρο του τραπεζιού.
Οι παίκτες πρέπει να θυμούνται μόνο τα 
αντικείμενα που βρίσκονται στο πάνω μέρος 
των τριών στοιβών. Όλα τα άλλα αντικείμενα 
είναι άχρηστα πλέον για το παιχνίδι! Καλύτερα 
να μην τα αφαιρείτε συνεχώς για να μη 
διακόπτεται η ροή του παιχνιδιού.
Οι παίκτες δεν αναφέρουν τα αντικείμενα 
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όπως στο προηγούμενο παιχνίδι, παρά μόνο 
με τις ειδικές κάρτες του κυρ Γιάννη και της 
Βασούλας.

Ειδικές Κάρτες

Κυρ Γιάννης: Τραβήξατε  κυρ Γιάννη! 
Σας διατάζει να πείτε υποχρεωτικά τα 
αντικείμενα (εφόσον είναι από δύο και πάνω) 
του Μπαούλου, δηλαδή τα 3 αντικείμενα 
που βρίσκονται στο πάνω μέρος των τριών 
στοιβών. Αν είναι λιγότερα, τότε συνεχίζεται 
το παιχνίδι και ο κυρ Γιάννης ξεσκαρτάρεται. 
Αν τα πείτε σωστά, τότε παίρνετε 1 πόντο! 
Για να το θυμάστε, πάρτε μπροστά σας τον 
κυρ Γιάννη. Αν κάνετε λάθος, τότε χάνετε 1 
πόντο! Για να το θυμάστε, πάρτε μπροστά σας 
μία κάρτα από τα άχρηστα αντικείμενα. Μόλις 
όμως ακουστεί το λάθος έχουν δικαίωμα οι 
άλλοι παίκτες να βάλουν γρήγορα το χέρι τους 
πάνω από τις στοίβες. Αυτός που θα προλάβει 
πρώτος λέει τα αντικείμενα και, εφόσον τα 
πει σωστά, παίρνει τον πόντο, δηλαδή τον κυρ 
Γιάννη. Αν κάνει λάθος χάνει 1 πόντο, δηλαδή 
παίρνει κάρτα από τα άχρηστα αντικείμενα, 
το Μπαούλο πάλι ξεσκαρτάρεται, δεν έχουν 
δικαίωμα οι άλλοι παίκτες να βάλουν ξανά 
το χέρι τους για να τα πουν και το παιχνίδι 
συνεχίζεται.

Βασούλα: Ο παίκτης, που θα τραβήξει τη 
Βασούλα, φωνάζει δυνατά: «Βασούλα!».  
Εφόσον τα αντικείμενα του Μπαούλου 
είναι από δύο και πάνω, οι υπόλοιποι παίκτες 
που θυμούνται τα επάνω 3, βάζουν το χέρι 
τους γρήγορα πάνω από τις στοίβες. Αν 
είναι λιγότερα από 2 αντικείμενα, δηλαδή 
ένα ή κανένα, η Βασούλα ξεσκαρτάρεται. 
Όποιος πρόλαβε να βάλει το χέρι του πρώτος 

μπορεί να πει τα αντικείμενα του Μπαούλου. 
Όμοια με προηγουμένως, αν τα πει σωστά 
παίρνει 1 πόντο. Για να το θυμούνται παίρνει 
μπροστά του τη Βασούλα και το Μπαούλο 
ξεσκαρτάρεται. Αν κάνει λάθος, τότε χάνει 
ένα πόντο, δηλαδή παίρνει μπροστά του μία 
κάρτα άχρηστου αντικειμένου. Σε περίπτωση 
λάθους όλοι οι παίκτες (μαζί και αυτός που 
τράβηξε τη Βασούλα) μπορούν να βάλουν 
γρήγορα το χέρι τους πάνω από τις στοίβες 
και αυτός που θα προλάβει να το βάλει 
πρώτος τα λέει. Αν τα πει σωστά παίρνει ένα 
πόντο, δηλαδή τη Βασούλα, ενώ αν τα πει 
λάθος χάνει ένα πόντο, δηλαδή παίρνει μια 
κάρτα άχρηστου αντικειμένου. Μετά, οι άλλοι 
παίκτες δεν έχουν δικαίωμα να βάλουν το 
χέρι τους ξανά για να τα πουν και το Μπαούλο 
ξεσκαρτάρεται.  Αν οι παίκτες δε θυμούνται 
τα αντικείμενα (και επομένως, δε βάζουν το 
χέρι τους στο Μπαούλο)  έχει δικαίωμα (για 
λίγο χρόνο, όσον κρίνει η παρέα) να τα πει -αν 
θέλει- ο παίκτης που τράβηξε την κάρτα.

  Ο παίκτης που θα πει τα αντικείμενα, είτε 
από κυρ Γιάννη είτε από Βασούλα, δεν είναι 
απαραίτητο (όπως στο προηγούμενο παιχνίδι) 
να τα πει με τη σειρά. Μπορεί να τα πει 
τυχαία, αρκεί να δείχνει κάθε φορά την κάρτα 
όπου εικονίζεται το αντικείμενο που λέει.
  Αν δε βολεύει το τραπέζι για να βάζετε 
τα χέρια σας στις στοίβες, μπορείτε να 
συμφωνήσετε, από πριν, αντί αυτή την κίνηση 
να λέτε «Μπαμ!». Έτσι, δεν... κινδυνεύετε 
κιόλας!

Θεία Λένα: Ο παίκτης που θα τραβήξει θεία 
Λένα βάζει 1 ή 2 αντικείμενα, αναλόγως 
την κάρτα (της Θείας Λένας), στην κορυφή 
όποιας στοίβας θέλει. Αν τραβήξει ειδικές 
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κάρτες, ξεσκαρτάρονται. Ο επόμενος παίκτης 
συνεχίζει μία θέση μετά από τη θέση του 
τελευταίου αντικειμένου που μπήκε.

Κλέφτης: Ο παίκτης που θα τραβήξει Κλέφτη  
βγάζει από το Μπαούλο τόσες στοίβες όσα 
είναι τα αντικείμενα του κλέφτη, όποιες 
θέλει. Ο επόμενος παίκτης συνεχίζει μία θέση 
μετά από τη θέση που βγήκε το τελευταίο 
αντικείμενο.

Ανακατώστρα Μαϊμού: Ο παίκτης που θα 
τραβήξει την Ανακατώστρα Μαϊμού  αλλάζει 
2 στοίβες μεταξύ τους, όχι απαραίτητα 
γειτονικές.

Λευτεράκης: Ο παίκτης που θα τραβήξει 
Λευτεράκη βλέπει σύντομα και από μία φορά 
τα 3 αντικείμενα του Μπαούλου, δηλαδή τα 3 
αντικείμενα στο πάνω μέρος των στοιβών.

  Αν σε κάποιον παίκτη τελειώσουν οι κάρτες 
της στοίβας του, τότε παίρνει κάρτες από τη 
στοίβα καρτών άλλου παίκτη. 

Νικητής του παιχνιδιού

Νικητής του παιχνιδιού είναι ο παίκτης που:
α) Έχει συγκεντρώσει 4 πόντους. 
β) Έχει τους περισσότερους πόντους, όταν 
έχουν τελειώσει οι κάρτες, ακόμα και αν είναι 
λιγότεροι από 4.

Για τον υπολογισμό των πόντων του κάθε 
παίκτη, βλέπουμε τις κάρτες που έχει μαζέψει.
Έτσι:
Πόντοι = κυρ Γιάννηδες + Βασούλες - 
Αντικείμενα
Σε περίπτωση ισοπαλίας προηγείται ο παίκτης 

με τα λιγότερα λάθη, δηλαδή αυτός με τα 
λιγότερα αντικείμενα.

Παραδείγματα:
•  Αν ένας παίκτης έχει μαζέψει 4 κάρτες κυρ 
Γιάννη, 3 Βασούλες και 2 αντικείμενα παίρνει: 
4+3-2= 5 πόντους. 
•  Αν ένας παίκτης έχει μαζέψει 2 κάρτες κυρ 
Γιάννη, 1 Βασούλα και 4 αντικείμενα παίρνει: 
2+1-4= -1,  δηλαδή 0 πόντους. Δε μετρά η 
αρνητική βαθμολογία. 

Το Μπαούλο του κυρ Γιάννη
Παιδική παραλλαγή!

Παιχνίδι 1. Τι θα βάλω στο Μπαούλο; 

Προετοιμασία του παιχνιδιού

1. Αφαιρέστε όλες οι ειδικές κάρτες με τον 
κυρ Γιάννη, τη Θεία Λένα και τη Μαϊμού.
2. Ανακατέψτε τις υπόλοιπες κάρτες και 
τοποθετήστε τες σε κλειστή στοίβα (με την 
όψη προς τα κάτω) στο τραπέζι.
3. Ξεκινά ο μικρότερος σε ηλικία παίκτης και η 
φορά του παιχνιδιού είναι δεξιόστροφη.

Περιγραφή του παιχνιδιού

 Οι παίκτες δεν παίρνουν κάρτες στο χέρι. 
Απλά, τραβούν μία κάρτα από τη στοίβα, 
τη δείχνουν σε όλους και τη ρίχνουν στο 
Μπαούλο κλειστή. Κάθε παίκτης, πριν ρίξει την 
κάρτα του, λέει όλα τα αντικείμενα με τον 
γνωστό τρόπο: «Το Μπαούλο του κυρ Γιάννη 
έχει...». Όταν κάποιος κάνει λάθος, τότε το 
Μπαούλο αδειάζει. Ο παίκτης που έκανε το 
λάθος παίρνει μπροστά του μία κάρτα από 
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τα άχρηστα αντικείμενα. Μετά, ρίχνει κάρτα 
αυτός που έκανε το λάθος και το παιχνίδι 
συνεχίζεται.

 Αν κάποιος παίκτης τραβήξει ειδική κάρτα:
1. Κλέφτη, τότε αφαιρεί όσα αντικείμενα λέει 
ο Κλέφτης.
2. Λευτεράκη, τότε βλέπει μία φορά σύντομα 
όλα τα αντικείμενα του Μπαούλου.
3. Βασούλα, τότε δεν τα λέει ούτε παίρνει 
κάρτα από τα άχρηστα αντικείμενα! Απλά, 
ρίχνει νέο αντικείμενο και παίζει ο επόμενος!
Οι ειδικές κάρτες δε μπαίνουν στο Μπαούλο. 
Μετά τη χρήση τους ξεσκαρτάρονται.

Νικητής του παιχνιδιού

Νικητής του παιχνιδιού είναι ο παίκτης με τις 
λιγότερες κάρτες άχρηστων αντικειμένων, 
όταν τελειώσουν και οι υπόλοιπες κάρτες με 
τα αντικείμενα. 

Σημείωση: Αν θέλετε να εξελιχθεί πιο γρήγορα 
το παιχνίδι, τότε ή αφαιρέστε κάρτες ή 
συμφωνήστε για συγκεκριμένο χρόνο 
παιχνιδιού.

Παιχνίδι 2. Το Μπαούλο που αλλάζει 

Περιγραφή του παιχνιδιού

 Όπως το αντίστοιχο παιχνίδι για μεγάλους, 
μόνο που τώρα το Μπαούλο θα έχει δύο 
στοίβες. Για να τα πουν οι παίκτες, είτε με κυρ 
Γιάννη είτε με Βασούλα, το Μπαούλο πρέπει 
να είναι γεμάτο (δηλαδή να έχει και τις δύο 
θέσεις με αντικείμενα).

Δημιουργός: Νικόλαος Βαρδάκης


