


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1 μπλέ εξάγωνο

 6 κίτρινα εξάγωνα
5 λευκοί δίσκοι
4 μαύροι δίσκοι

54 κάρτες στοιχείων
10 κάρτες επιστημόνων

Κανόνες

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
  Μια ομάδα τρελών επιστημόνων, 
η οποία δεν έχει ιδέα από Xημεία, 
προσπαθεί να μετασχηματίσει ένα 

μόριο και να δημιουργήσει από 
αυτό καινούρια στοιχεία αλλά... 

τα θαλασσώνει!

ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
   Στις ΑΛΧΗΜΕίΕΣ είστε επιστήμονες 

 που δημιουργείτε νέα στοιχεία με λάθος 
τρόπο και ευθυμολογείτε με τα αστεία 
μεταλλαγμένα ονόματά τους, τα οποία 

όμως είναι εμπνευσμένα από τον αληθινό 
Περιοδικό Πίνακα (ΠΠ) των στοιχείων. 
Επομένως, μην ανησυχείτε αν η Χημεία 

δεν είναι το δυνατό σας σημείο, καθώς στο 
παιχνίδι αυτό δεν πρόκειται να εξεταστείτε 

για την ορθότητα των στοιχείων που 
δημιουργείτε, το αντίθετο μάλιστα... Ο 

σκοπός είναι να δημιουργήσετε νέα στοιχεία 
και να συγκεντρώσετε τους περισσότερους 

πόντους, συνεισφέροντας  
        με τον δικό σας μοναδικό τρόπο 

στον κλάδο της Χημείας!

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

1. Οι παίκτες τοποθετούν το μπλε και τα κίτρινα 
εξάγωνα με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχουν τη διάταξη 
που φαίνεται στην Εικόνα 1 (Σελ. 5). Στη συνέχεια, 
τοποθετούν τους 3 λευκούς και τους 3 μαύρους δίσκους 
πάνω στα εξάγωνα (Εικ. 1). Έτσι, προκύπτει το μόριο-
ταμπλό, το οποίο θα χρησιμοποιήσουν οι παίκτες για 
να δημιουργήσουν νέα στοιχεία κατά τη διάρκεια του 
παιχνιδιού. Οι δίσκοι που περισσεύουν (1 μαύρος  
και 2 λευκοί) τοποθετούνται δίπλα στο μόριο που 
σχηματίστηκε, γιατί θα χρειαστούν αργότερα στο 
παιχνίδι. 
2. Οι παίκτες ξεχωρίζουν τις κάρτες “επανεκκινήσιο” 
και “εξτρακινήσιο” και τις τοποθετούν με την όψη  
προς τα πάνω δίπλα στο μόριο (Εικ. 1).
3. Οι παίκτες ξεχωρίζουν τις κάρτες επιστημόνων και 
κάθε παίκτης παίρνει τυχαία από δύο και διαλέγει τον 
έναν. Οι υπόλοιποι επιστήμονες επιστρέφονται στο 
κουτί.
4. Οι υπόλοιπες κάρτες στοιχείων ανακατεύονται και 
τοποθετούνται σε στοίβα με την όψη προς τα κάτω 
δίπλα στο μόριο (Εικ. 1). 
5. Κάθε παίκτης παίρνει στο χέρι του 4 κάρτες από τη 
στοίβα που υπάρχει δίπλα στο μόριο.
6. Ξεκινάει πρώτος ο παίκτης με τον επιστήμονα με την 
παλαιότερη χρονολογία. Είστε έτοιμοι για το πιο «τρελό» 
μάθημα Χημείας που έχετε παρακολουθήσει ποτέ;

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

Κάθε παίκτης στη σειρά του, προσπαθεί να 
δημιουργήσει ένα ή περισσότερα στοιχεία 
από το χέρι του, εκμεταλλευόμενος τις 4 
ενέργειες που έχει στη διάθεσή του. Δηλαδή, 
ο παίκτης θα πρέπει χρησιμοποιώντας τους 
ξύλινους δίσκους και τα κίτρινα εξάγωνα 
να σχηματίσει στο ταμπλό τα στοιχεία που 
απεικονίζονται στις κάρτες που έχει στο 
χέρι του. Για να το πετύχει αυτό μπορεί να 
χρησιμοποιήσει τις παρακάτω ενέργειες: 

1. να αφαιρέσει 1 λευκό ή μαύρο δίσκο από 
το μόριο-ταμπλό (Εικ. 2).
2. να τοποθετήσει 1 λευκό ή μαύρο δίσκο που 
βρίσκεται έξω από το μόριο-ταμπλό σε ένα 
κενό εξάγωνο. Προσοχή! Σε κάθε εξάγωνο 
μπορεί να υπάρχει μόνο ένας δίσκος (Εικ. 3).
3. να μετακινήσει 1 λευκό ή μαύρο δίσκο από 
ένα εξάγωνο σε ένα άλλο κενό εξάγωνο 
(Εικ. 4).
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4. να μετακινήσει ένα κενό κίτρινο εξάγωνο από 
μία θέση του μορίου σε μια άλλη. Δεν μπορεί να 
μετακινήσει το μπλε εξάγωνο, το οποίο πρέπει 
πάντα να μένει στο κέντρο του μορίου (Eικ.5). 
Εξάλλου, δεν θέλουμε να προκαλέσουμε πυρηνική 
έκρηξη!
5. να αφαιρέσει μία κάρτα από το χέρι του 
(Εικ. 6). Οι κάρτες που αφαιρούνται από το χέρι 
τοποθετούνται με την όψη προς τα πάνω σε σημείο 
δίπλα στο ταμπλό, που είναι κοινό για όλους τους 
παίκτες και δεν συμμετέχουν άλλο στο παιχνίδι.

Σημείωση: Οι παίκτες στη σειρά τους έχουν τη 
δυνατότητα να κάνουν οποιαδήποτε από τις 
παραπάνω ενέργειες, αλλά και να επαναλάβουν 
οποιαδήποτε από αυτές μέχρι 4 φορές.

Μόλις ένας παίκτης δημιουργήσει ένα στοιχείο με 
τον ίδιο ακριβώς τρόπο που απεικονίζεται στην 
κάρτα του, τότε τοποθετεί αυτή την κάρτα ανοιχτή 
μπροστά του. Κάθε παίκτης έχει τη δυνατότητα 
να παίξει όσες κάρτες μπορεί να ταιριάξει με το 
μόριο-ταμπλό, εφόσον δεν έχει εξαντλήσει τις 
4 ενέργειες που έχει για να χρησιμοποιήσει στη 
σειρά του. Κάθε φορά που οι παίκτες σχηματίζουν 
επιτυχώς στοιχεία που αντιστοιχούν σε κάρτες 
που έχουν στα χέρια τους, τότε τις τοποθετούν 
ανοιχτές μπροστά τους. Από αυτές τις κάρτες 
μετρώνται οι πόντοι για κάθε παίκτη. Επίσης, κάθε 
παίκτης στο τέλος της σειράς του τραβάει τόσες 
κάρτες όσες χρειάζονται για να έχει πάντα 4 στο 
χέρι του. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που 
κάποιος παίκτης επιλέξει να χρησιμοποιήσει την  
ενέργεια της αφαίρεσης κάρτας από το χέρι του. 

Σημείωση: Κάθε στοιχείο που απεικονίζεται 
στην κάρτα μπορεί να σχηματιστεί με πολλούς 
διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με το πώς οι 
παίκτες κρατούν την κάρτα στα χέρια τους (ίσια, 
ανάποδα, πλαγίως). Επομένως, στο παιχνίδι έχουν 
το δικαίωμα να επιλέξουν οι ίδιοι τον τρόπο που 
τους εξυπηρετεί περισσότερο, εκμεταλλευόμενοι 
τη δυνατότητα πολλαπλής ανάγνωσης (κοινώς, 
όπως το βλέπει κανείς…).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ

“Επανεκκινήσιο”: Απ’ την αρχή!
Μια φορά στη σειρά τους οι παίκτες μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν αυτό το στοιχείο για να 
επαναφέρουν το μόριο στην αρχική του κατάσταση 
(αυτή που είχε στην αρχή του παιχνιδιού). Στην 
περίπτωση αυτή οι παίκτες έχουν στη διάθεσή 
τους 3 και όχι 4 ενέργειες, δηλαδή θυσιάζουν μία 
ενέργειά τους.

“Εξτρακινήσιο”: Περισσότερη ενέργεια!
Το ειδικό αυτό στοιχείο επιτρέπει στον παίκτη 
που το επιλέγει να κερδίσει 3 επιπλέον ενέργειες 
στη σειρά του, δηλαδή μπορεί με την χρήση του 
να κάνει συνολικά 7 ενέργειες. Όμως, για να το 
χρησιμοποιήσει, θα πρέπει να αφαιρέσει μία κάρτα 
-όποια θέλει- από την προσωπική στοίβα καρτών 
με τα ήδη σχηματισμένα στοιχεία, που υπάρχει 
μπροστά του. Αν δεν έχει κάρτες στην προσωπική 
του στοίβα, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το 
εξτρακινήσιο. Αν θέλει να το χρησιμοποιήσει ξανά 
στην σειρά του, θα πρέπει να αφαιρέσει άλλη μια 
κάρτα από την προσωπική του στοίβα.
 
Σημείωση: Οι κάρτες επανεκκινήσιο & 
εξτρακινήσιο μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
από κάθε παίκτη στη σειρά του και παραμένουν 
στο τραπέζι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. 
Δηλαδή, δεν είναι κάρτες που παίρνουν οι παίκτες 
στο χέρι τους για να τις παίξουν. Απλά μένουν στο 
τραπέζι, δίπλα στο ταμπλό, σαν βοήθεια για τις 
πιο εξελιγμένες επιλογές που έχουν στη διάθεσή 
τους οι παίκτες στη σειρά τους. Επίσης, κρατούν 
και τη μοριακή δομή του σύμπαντος σε ισορροπία. 
Ή μήπως όχι;

ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΠΟΥ ΕΔΩ 
ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ

Το παιχνίδι φθάνει στο τέλος του όταν ένας 
παίκτης φτάσει τους 18 πόντους ή εξαντλήσει 
τη στοίβα των καρτών. Οι υπόλοιποι παίκτες 
παίζουν μια ακόμα φορά. Αφού παίξουν, οι 
κάρτες που έχουν στα χέρια τους οι παίκτες, 
τοποθετούνται μαζί με τις κάρτες που 
αφαιρέθηκαν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
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Στη συνέχεια, κάθε παίκτης υπολογίζει τους 
πόντους που συγκέντρωσε από τις κάρτες των 
στοιχείων που σχημάτισε, αθροίζοντας τους 
αριθμούς που υπάρχουν στις λάμπες κάθε κάρτας. 
Κάποιες κάρτες αξίζουν 1, 2, ή και 3 πόντους, 
ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σχηματισμού 
των στοιχείων που απεικονίζουν. Επίσης, αν οι 
παίκτες έχουν συνεχόμενους ατομικούς αριθμούς 
στοιχείων (ΠΠ), τότε κερδίζουν έναν επιπλέον 
πόντο για κάθε τέτοιον αριθμό. 
Για παράδειγμα, ένας παίκτης έχει τις εξής κάρτες: 
σίδηρος, κοβάλτιο και νικέλιο. Οι ατομικοί 
αριθμοί αυτών των στοιχείων είναι: 26, 27, 28 = 
3 συνεχόμενοι αριθμοί. Άρα, ο εν λόγω παίκτης 
κερδίζει 3 πόντους από τις κάρτες και 3 επιπλέον 
πόντους, χάρη στους συνεχόμενους αριθμούς, 
δηλαδή συνολικά 6 πόντους.

ΝΙΚΗΤΗΣ

Νικητής του ανατρεπτικού αυτού παιχνιδιού είναι 
ο παίκτης-επιστήμονας που διασκέδασε με τα 
αστεία ονόματα των στοιχείων και φρεσκάρισε 
κατά κάποιον τρόπο… τις γνώσεις του στη 
Χημεία!  Ωστόσο, αν θέλετε να αναδείξετε και 
τυπικά τον νικητή μετρήστε τους πόντους που 
συγκεντρώσατε. Ο παίκτης με τους περισσότερους 
πόντους είναι και ο νικητής. Σε περίπτωση 
ισοπαλίας, νικητής είναι ο παίκτης, με τους 
περισσότερους πόντους και τους περισσότερους 
συνεχόμενους ατομικούς αριθμούς. Αν και πάλι 
το αποτέλεσμα είναι ισοπαλία, παίξτε άλλη μια 
παρτίδα για να καθορίσετε τον νικητή.
Καλή Διασκέδαση! ...και μετά, περισσότερη 
διασκέδαση.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

Κάθε παίκτης μπορεί μια φορά στο παιχνίδι, να 
χρησιμοποιήσει την ικανότητα του επιστήμονά 
του. Όταν ο επιστήμονας χρησιμοποιηθεί, 
επιστρέφεται στο κουτί. Κάθε επιστήμονας είναι 
βασισμένος σε έναν πραγματικό νομπελίστα 
χημικό και η χρονιά στην κάρτα του είναι η χρονιά 
απονομής του βραβείου Νόμπελ.

1901: J.H.Van‘T Hoff. Για τις μελέτες του στη 
χημική δυναμική και την ωσμωτική πίεση. 
Μπορεί να χρησιμοποιήσει το επανεκκινήσιο 
χωρίς να θυσιάσει ενέργεια.
1918: F. Haber. Για τη σύνθεση της αμμωνίας. 
Μπορεί να μετακινήσει ένα κενό κίτρινο εξάγωνο 
από μία θέση του μορίου σε μια άλλη χωρίς να 
θυσιάσει ενέργεια.
1931: F. Bergius. Για την ανακάλυψη της μεθόδου 
χημικής υψηλής πίεσης. 
Μπορεί να αφαιρέσει ένα μαύρο δίσκο από το 
μόριο-ταμπλό χωρίς να θυσιάσει ενέργεια.
1936: P. Debye. Για τη διηλεκτρική εξίσωση 
και τη μελέτη διασποράς των ακτινών Χ. Μπορεί 
να τοποθετήσει 1 λευκό δίσκο που βρίσκεται έξω 
από το μόριο-ταμπλό σε ένα κενό εξάγωνο χωρίς 
να θυσιάσει ενέργεια.
1938: E. Fermi. Για τη δημιουργία νέων 
ραδιενεργών υλικών με βομβαρδισμό «αργών» 
νετρονίων. 
Μπορεί να μετακινήσει 1 λευκό δίσκο από ένα 
εξάγωνο σε ένα άλλο κενό εξάγωνο χωρίς να 
θυσιάσει ενέργεια.
1950: K. Alder. Για τη σύνθεση διενίου. 
Μπορεί να αφαιρέσει έναν άσπρο δίσκο από το 
μόριο-ταμπλό χωρίς να θυσιάσει ενέργεια.
1961: M. Calvin. Για την αφομοίωση διοξειδίου 
του άνθρακα από τα φυτά. 
Μπορεί να χρησιμοποιήσει το εξτρακινήσιο 
για 4 επιπλέον ενέργειες αντί για 3.
1967: M. Eigen. Για τη μελέτη των εξαιρετικά 
γρήγορων χημικών αντιδράσεων. 
Μπορεί να τοποθετήσει 1 μαύρο δίσκο που 
βρίσκεται έξω από το μόριο-ταμπλό σε ένα κενό 
εξάγωνο χωρίς να θυσιάσει ενέργεια.
1980: W. Gilbert. Για τον καθορισμό της 
αλληλουχίας στην αλυσίδα του DNA. 
Μπορεί να μετακινήσει 1 μαύρο δίσκο από ένα 
εξάγωνο σε ένα άλλο κενό εξάγωνο χωρίς να 
θυσιάσει ενέργεια.
1985: J. Karle. Για την ανακάλυψη μεθόδου 
καθορισμού κρυσταλλικών μορφών. 
Μπορεί να αφαιρέσει μία κάρτα από το χέρι του 
χωρίς να θυσιάσει ενέργεια.
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