
Κάθε παίκτης κάνει ένα ταξίδι, διασχίζοντας την 
Ευρώπη. Έξι κάρτες-πόλεις (επιλεγμένες στην 
τύχη, στο ξεκίνημα του παιχνιδιού) καθορίζουν 
την πόλη που αποτελεί την αφετηρία και τον 
τερματισμό του ταξιδιού κάθε παίκτη καθώς και 
τις πόλεις-σταθμούς του. Ο παίκτης αποφασίζει 
με ποια σειρά θα τις επισκεφτεί. Σκοπός κάθε 
παίκτη είναι να σχεδιάσει τη διαδρομή του με 
τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύψει όλες τις πόλεις-
σταθμούς του και να επιστρέψει στην πόλη-αφετηρία 
του το γρηγορότερο -τερματίζοντας πρώτος.
Είστε λοιπόν έτοιμοι να κάνετε το γύρο της Ευρώπης
μέσα σε λίγα λεπτά;

4	 1 ταμπλό - χάρτης

4 140 κάρτες - πόλεις

4 110 κάρτες - Ερωτήσεις
 με τις απαντήσεις τους

4 6 πιόνια

4 1 ζάρι

Λίγα λόγια ...

Σκοπός του παιχνιδιού

Περιεχόμενα

Πόσο μας αρέσουν τα ταξίδια! Ειδικά όταν γίνονται 
με την οικογένεια ή την παρέα! Ετοιμάστε βαλίτσες, 
διαβατήρια στα χέρια και ακολουθήστε μας σε ένα 
μοναδικό ταξίδι στην κοσμοπολίτικη
Ευρώπη.



Απαραίτητη προετοιμασία
ταξιδιωτών

Οι κάρτες-Ερωτήσεις
Οι κάρτες-Ερωτήσεις είναι δύο όψεων. Στη μία όψη 
υπάρχουν έξι (6) Ερωτήσεις για την Ευρώπη και στην άλλη 
όψη οι έξι (6) αντίστοιχες απαντήσεις τους. Πόσες πιστεύετε 
ότι μπορείτε να απαντήσετε; Ανακαλύψτε το παίζοντας!

Είστε έτοιμοι;
Το ταξίδι τώρα ξεκινά…

Κάθε παίκτης στη σειρά του ρίχνει το ζάρι και 
μετακινεί το πιόνι του αντίστοιχες θέσεις πάνω 
στον χάρτη. Κινείται προς όποια κατεύθυνση θέλει ακολουθώντας τις αποτυπωμένες διαδρομές 
στο ταμπλό, όχι όμως μπρος-πίσω στην ίδια ζαριά. Κανένας παίκτης δεν μπορεί να βρεθεί σε 
πόλη όπου υπάρχει άλλο πιόνι, αλλά: Α) σταματά στην προηγούμενη πόλη και Β) περιμένει τον 
επόμενο γύρο για να συνεχίσει. Αν ο παίκτης φέρει ζαριά μεγαλύτερη από αυτή που χρειάζεται για 
να φτάσει σε μια πόλη-σταθμό του, τότε σταματά στην πόλη-σταθμό και αγνοεί το υπόλοιπο της 
ζαριάς που περισσεύει. Όταν φτάσει σε μια πόλη-σταθμό του, τη δείχνει στους υπόλοιπους παίκτες 
και διαβάζει τις πληροφορίες της κάρτας του. Επίσης, διαβάζει και την Εντολή που υπάρχει σε 
αυτή, την οποία πρέπει να εκτελέσει άμεσα. Μόλις εκτελέσει την Εντολή, τοποθετεί την αντίστοιχη 
κάρτα ανοιχτή μπροστά του δίπλα στην κάρτα που αποτελεί την πόλη-αφετηρία του.

Εντολές
Οι Εντολές βρίσκονται μετά τις πληροφορίες της εκάστοτε πόλης και πρέπει 
να εκτελεστούν άμεσα από τον παίκτη, π.χ. «Στον επόμενο γύρο πήγαινε 
στην επόμενη πόλη-σταθμό σου χωρίς να ρίξεις το ζάρι» ή «Απάντησε σε 
μία ερώτηση» κ.λπ. Σε περίπτωση που η Εντολή αναφέρει «Απάντησε σε μία 
ερώτηση», τότε ο παίκτης σηκώνει μια κάρτα από τη στοίβα με τις Ερωτήσεις 
και διαβάζει την Ερώτηση που αντιστοιχεί στη ζαριά που έφερε. Αν απαντήσει 
σωστά, τότε τοποθετεί την κάρτα-σταθμό του ανοιχτή μπροστά του και 
περιμένει τον επόμενο γύρο για να συνεχίσει. Αν δεν απαντήσει, τότε έχει 
δύο επιλογές: Α) να περιμένει τον επόμενο γύρο ή όσους γύρους θέλει μέχρι 
να απαντήσει σωστά, ρίχνοντας το ζάρι σε κάθε γύρο μόνο για να μάθει σε ποια Ερώτηση θα 
κληθεί να απαντήσει και Β) να βάλει την κάρτα-σταθμό του στον πάτο της αντίστοιχης χρωματικά 
στοίβας και να τραβήξει μια νέα κάρτα-πόλη, άλλου χρώματος από αυτή που έπαιξε τελευταία 
(όποιο από τα άλλα δύο χρώματα θέλει). Ο παίκτης θα πρέπει να επισκεφθεί κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού του τη νέα πόλη. Επίσης, έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει όσες φορές θέλει και τις δύο 
επιλογές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. 
Προσοχή! Οι παίκτες θα πρέπει οπωσδήποτε να διαβάζουν το κείμενο της κάρτας αφενός για 
να μάθουν χρήσιμες πληροφορίες για την εκάστοτε πόλη και αφετέρου για να 
εκτελέσουν την Εντολή που αναγράφεται σε αυτή. 

Ταξίδι με αεροπλάνο
Διαβατήρια ανά χείρας! Χρησιμοποίησε το αεροπλάνο ως μέσο 
μεταφοράς! Θα σε βοηθήσει να φτάσεις πιο γρήγορα στον επόμενο 
προορισμό σου! 
Τέσσερα μεγάλα αεροδρόμια είναι σημειωμένα με κόκκινες κουκίδες 
πάνω στον χάρτη: Μόσχα, Ρώμη, Άμστερνταμ, Μαδρίτη. Όταν ένας 
παίκτης θέλει να ταξιδέψει αεροπορικώς τότε: Α) φθάνει στην πόλη-
αεροδρόμιο που τον εξυπηρετεί καλύτερα (αν του περισσεύει ζαριά 
χάνεται) και Β) περιμένει τον επόμενο γύρο. Τότε ρίχνει το ζάρι και μόνο 

Ταμπλό-χάρτης
Το ταμπλό-χάρτης της Ευρώπης 
έχει αποτυπωμένες 140 πόλεις, με 
διαδρομές που οδηγούν από τη μία 
πόλη στην άλλη. Στις πλευρές του χάρτη 
υπάρχουν γράμματα και αριθμοί, έτσι ώστε οι συνδυασμοί γραμμάτων 
και αριθμών να δημιουργούν τις συντεταγμένες κάθε πόλης. Επομένως, τι 
και αν η γεωγραφία δεν είναι το δυνατό σας σημείο; Με τις συντεταγμένες 
θα μπορείτε να εντοπίζετε πιο εύκολα τις πόλεις και οι πιο ειδικοί δεν θα 
μπορούν να σας αμφισβητήσουν! 

Οι κάρτες-πόλεις
Οι κάρτες-πόλεις ταξινομούνται σε τρία (3) χρώματα (κίτρινο, 
μπλε και πράσινο). Κάθε κάρτα-πόλη έχει σε φωτογραφία ένα 
αξιοθέατο της πόλης, αναφέρει τις συντεταγμένες της πόλης 
καθώς και στοιχεία της χώρας όπου βρίσκεται η πόλη. Τέλος, σε 
κάθε κάρτα-πόλη υπάρχουν επιπλέον χρήσιμες πληροφορίες 
γι’ αυτήν. Σας προτείνουμε να διαβάζετε δυνατά τα ιδιαίτερα 
στοιχεία κάθε πόλης και να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας, 
αν τυχόν έχετε επισκεφθεί κάποιο μέρος ή να βρείτε με την 
παρέα ή την οικογένειά σας τον επόμενο προορισμό σας!

1. Το ταμπλό-χάρτης τοποθετείται ανοιxτό στο 
κέντρο του τραπεζιού. 
2. Οι παίκτες παίρνουν από ένα πιόνι.
3. Οι κάρτες-πόλεις, χωρίζονται σύμφωνα με το 
χρώμα που έχει η πλάτη τους (κίτρινο, μπλε και 
πράσινο)  σε 3 στοίβες. Οι παίκτες ανακατεύουν καλά 
τις κάρτες κάθε στοιβας και τις τοποθετούν με την όψη 
προς τα κάτω.
4. Δίπλα στο ταμπλό, σε ξεχωριστή στοίβα, τοποθετούνται 
οι κάρτες-Ερωτήσεις με την όψη των απαντήσεων προς τα κάτω. 
5. Κάθε παίκτης παίρνει από μία κάρτα-πόλη, αρχίζοντας από 
διαφορετική στοίβα κάθε φορά (π.χ., ο πρώτος παίκτης κίτρινη, ο δεύτερος μπλε, ο τρίτος 
πράσινη, ο τέταρτος κίτρινη κτλ.). Αυτή η πρώτη κάρτα-πόλη αποτελεί την αφετηρία και τον 
τερματισμό του ταξιδιού κάθε παίκτη, την οποία και την τοποθετεί ανοιχτή μπροστά του. Στην 
πόλη αυτή θα τοποθετήσει ο παίκτης το πιόνι του πάνω στον χάρτη, ώστε να ξεκινήσει το 
ταξίδι του και να επιστρέψει σε αυτή, τερματίζοντας. 
6. Στη συνέχεια, οι παίκτες παίρνουν πέντε ακόμη 
κάρτες, εναλλάξ από τις 3 διαφορετικές στοίβες, οι 
οποίες θα αποτελέσουν τις πόλεις-σταθμούς τους. 
Κάθε παίκτης θα πρέπει να κατέχει συνολικά έξι 
(6) κάρτες-πόλεις, δύο (2) από κάθε χρώμα. 
7. Ξεκινάει ο μικρότερος σε ηλικία παίκτης 
και η φορά είναι δεξιόστροφη. 
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αν φέρει 6 μπορεί να μεταφερθεί σε άλλη πόλη που έχει αεροδρόμιο. Δηλαδή μπορεί να πάει 
κατευθείαν από τη Μόσχα στη Μαδρίτη ή από τη Ρώμη στο Άμστερνταμ κ.λπ. Αν του αρέσουν 
τόσο πολύ τα ταξίδια με αεροπλάνο τότε μπορεί να περιμένει όσο θέλει μέχρι να φέρει 6 για να 
μεταβεί σε κάποιο αεροδρόμιο. Αν πάλι το αεροπλάνο του προκαλεί ναυτία υπάρχει και… το πλοίο!

Ταξίδι με πλοίο 
Κρουαζιέρα θα σε πάω…  
Όταν ένας παίκτης πρόκειται να ταξιδέψει με πλοίο (χρησιμοποιώντας 
τις λευκές διακεκομμένες γραμμές, π.χ. Μπάρι-Πάτρα) τότε: Α) φτάνει 
στην πόλη-λιμάνι που τον εξυπηρετεί καλύτερα (αν του περισσεύει ζαριά 
χάνεται) και Β) περιμένει τον επόμενο γύρο για να περάσει στην πόλη-
λιμάνι με μία μόνο κίνηση, χωρίς να ρίξει το ζάρι. Προσοχή, προχωρά μόνο 
μία πόλη-λιμάνι κάθε φορά ακολουθώντας τις διακεκομμένες διαδρομές 
που οδηγούν σε αυτή.

Σημείωση:
• Σε περίπτωση που τελειώσουν οι κάρτες των Ερωτήσεων, οι ήδη χρησιμοποιημένες 
ανακατεύονται και τοποθετούνται πάλι σε στοίβα με την όψη των απαντήσεων προς τα κάτω. 
• Αν μία Εντολή στην κάρτα-πόλη του παίκτη τον οδηγεί σε μία πόλη-σταθμό του, τότε :
Α) σταματά σε αυτή την πόλη-σταθμό και Β) περιμένει τον επόμενο γύρο για να διαβάσει τις 
πληροφορίες της αντίστοιχης κάρτας και να εκτελέσει την Εντολή της. 
• Οι Εντολές που υπάρχουν πάνω στην κάρτα που αποτελεί την αφετηρία/τερματισμό του παίκτη 
αγνοούνται.
• Αν μία Εντολή στείλει έναν παίκτη σε πόλη που βρίσκεται άλλο πιόνι, ο παίκτης σταματά στην 
προηγούμενη πόλη.

Και το ταξίδι κάπου εδώ τελειώνει…
Πέρασες καλά και γέμισες τις αποσκευές σου με χρήσιμες πληροφορίες και 
εμπειρίες; Τότε είσαι σίγουρα κερδισμένος! Εξάλλου, σημασία έχει το ταξίδι 
και όχι ο προορισμός! Αν πάλι επιθυμείς να στεφθείς και τυπικά νικητής και 
να λάβεις τον τίτλο του καλύτερου ταξιδιωτικού οδηγού της Ευρώπης, 
τότε θα πρέπει: Α) να επισκεφτείς όλες τις πόλεις-σταθμούς σου και 
Β) να επιστρέψεις πρώτος πίσω στην αφετηρία σου. Τελικά, τα 
κατάφερες;

Παρατηρήσεις:
• Αν οι παίκτες θελήσουν να έχει το παιχνίδι 
μεγαλύτερη διάρκεια, μπορούν να πάρουν 
περισσότερες κάρτες-πόλεις.
• Κάποια ιστορικά ή γεωγραφικά στοιχεία ενδέχεται να 
αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Υπάρχει φροντίδα ώστε 
οι πληροφορίες που παρέχονται στο παιχνίδι να είναι επίκαιρες, 
μέχρι την ημέρα εκτύπωσης.
• Η έκταση που αναγράφεται στην κάρτα κάθε χώρας αφορά 
στο τμήμα του εδάφους της στην ήπειρο της Ευρώπης.


