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Σκοπός του παιχνιδιού
Σκοπός του παιχνιδιού είναι να τοποθετήσει πρώτος ο παίκτης όλα τα πλακίδιά του στο τραπέζι.

Βασικοί Κανόνες
Τα πλακίδια ανακατεύονται και τοποθετούνται με την όψη προς τα κάτω στο τραπέζι. Οι παίκτες 
μοιράζονται τα πλακίδια, τα οποία τα τοποθετούν μπροστά τους με την όψη προς τα κάτω. Ο αριθμός 
των πλακιδίων που παίρνει ο κάθε παίκτης εξαρτάται από τον τύπο του παιχνιδιού που παίζουν. 
Τα πλακίδια που δεν μοιράστηκαν μένουν στο τραπέζι με την όψη προς τα κάτω και αποτελούν 
τη στοίβα του παιχνιδιού. Κατά την διάρκεια του παιχνιδιού οι παίκτες παίρνουν πλακίδια από τη 
στοίβα, ώσπου να μείνουν 2 πλακίδια. Ξεκινά πρώτος ο παίκτης ο οποίος έχει το διπλό πλακίδιο με 
τους μεγαλύτερους όμοιους αριθμούς, π.χ. 9/9. Αν κανένας από τους παίκτες δεν έχει πλακίδιο με 2 
όμοιους αριθμούς, τότε πρώτος ξεκινά ο παίκτης με το πλακίδιο με τους περισσότερους πόντους, π.χ. 
9/6 = 15 πόντους. Οι υπόλοιποι παίκτες παίζουν στην συνέχεια ο ένας μετά τον άλλον σύμφωνα με τη 
φορά των δεικτών του ρολογιού.
Στις περισσότερες παραλλαγές του παιχνιδιού ένα πλακίδιο μπορεί να τοποθετηθεί δίπλα σε ένα 
άλλο, αν τα δύο τους άκρα, έχουν κοινό αριθμό, π.χ. το 1/3 δίπλα στο 3/7 ή το 4/5 δίπλα στο 5/0. 
Επίσης το 0 ονομάζεται και λευκό, μιας και δεν υπάρχει αριθμός πάνω στο πλακίδιο.
Τα τοποθετημένα πλακίδια πλάι-πλάι σχηματίζουν μια γραμμή. Τα διπλά πλακίδια τοποθετούνται 
κάθετα σε σχέση με τα άλλα. Ο παίκτης που θα τοποθετήσει πρώτος όλα τα πλακίδιά του φωνάζει 
“Domino” και ο γύρος τελειώνει. Ο γύρος τελειώνει επίσης αν κανένας παίκτης δεν μπορεί να 
τοποθετήσει πλακίδιο (πρέπει να το αποδείξει δείχνοντας τα 
πλακίδιά του) και παράλληλα δεν υπάρχουν άλλα πλακίδια στη 
στοίβα για να πάρουν οι παίκτες. Ο νικητής του γύρου, κερδίζει 
τους πόντους όλων των πλακιδίων, που οι υπόλοιποι παίκτες 
έχουν ακόμη στα χέρια τους. Μια παρτίδα τελειώνει μετά από 
έναν καθορισμένο αριθμό γύρων (συνήθως είναι πολλαπλάσιο του αριθμού των παικτών π.χ. 4, 8, 
12 γύρους σε μια παρτίδα 4 παικτών) ή όταν ένας αριθμός πόντων επιτυγχάνεται, τον οποίο τον 
έχουν προκαθορίσει οι παίκτες. Τα παιχνίδια μπορούν να παιχτούν είτε με το μικρό σετ 28 πλακιδίων 
(με αριθμούς από 0-6), είτε με το μεγάλο σετ 55 πλακιδίων (με αριθμούς από 0-9). Για κάποιες 
παραλλαγές, είναι απαραίτητο ένα χαρτί και ένα στυλό για καταγραφή των πόντων.

1. Μπλοκ του ντόμινο (η πιο απλή παραλλαγή)
2 παίκτες: κάθε παίκτης παίρνει 7 πλακίδια 
3-4 παίκτες: κάθε παίκτης παίρνει 5 πλακίδια

Στο τέλος της σειράς του ο κάθε παίκτης πρέπει να τραβήξει ένα πλακίδιο από τη στοίβα, ανεξάρτητα 
από το αν τοποθέτησε πλακίδιο ή όχι.

2. Ομαδικό Μπλοκ του ντόμινο
4 παίκτες: κάθε παίκτης παίρνει 4 πλακίδια

Οι 2 παίκτες με τους περισσότερους πόντους σχηματίζουν μια ομάδα και οι 2 με τους λιγότερους άλλη 
μία. Πρέπει να συμφωνήσουν εκ των προτέρων αν πρέπει ή όχι να δημιουργηθούν ομάδες.
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3. Domino a blockage (μπλοκαρισμένο ντόμινο)
Στην παραλλαγή αυτή ακολουθούνται οι βασικοί κανόνες, με τη διαφορά ότι, όταν ένας παίκτης 
τοποθετήσει διπλό πλακίδιο ο γύρος τελειώνει. Ο παίκτης που τοποθέτησε το διπλό, πρέπει να 
κερδίσει οπωσδήποτε το γύρο, έχοντας τους λιγότερους πόντους στο χέρι. Αν υπάρχει παίκτης με 
λιγότερους πόντους, ο παίκτης που έπαιξε το διπλό πλακίδιο, αφαιρεί ως αρνητικό σκορ το διπλάσιο 
των πόντων που έχει στο χέρι του.

4. Περουβιανό ντόμινο
4 παίκτες: κάθε παίκτης παίρνει 5 πλακίδια 

Είναι παραλλαγή του παιχνιδιού Μπλόκ του ντόμινο, διαφέρει ωστόσο στον τρόπο βαθμολόγησης. 
Τελειώνοντας ο γύρος, κάθε παίκτης μετράει τους πόντους των πλακιδίων που του έχουν μείνει. 
Ο παίκτης που τοποθέτησε το τελευταίο πλακίδιο αν δεν έχει το μικρότερο αριθμό πόντων, τότε 
τετραπλασιάζει τους πόντους του. Η παρτίδα παίζεται σε 7 γύρους και οι βαθμοί καταγράφονται 
κρυφά από έναν παίκτη. Αυτός ανακοινώνει τους πόντους πριν το τελευταίο γύρο. Ο παίκτης που έχει 
τους λιγότερους βαθμούς μετά τον 7ο γύρο είναι ο νικητής.

5. Ουγγρικό Ντόμινο
2 παίκτες: κάθε παίκτης παίρνει 12 πλακίδια 
3 παίκτες: κάθε παίκτης παίρνει 8 πλακίδια
4 παίκτες: κάθε παίκτης παίρνει 6 πλακίδια

Τα πλακίδια που απομένουν δε χρησιμοποιούνται στη συνέχεια. Ο παίκτης με το μεγαλύτερο διπλό 
πλακίδιο ξεκινά και συνεχίζει να τοποθετεί πλακίδια, ώσπου να μην μπορεί να τοποθετήσει άλλα. 
Στη συνέχεια παίζει ο επόμενος. Ο γύρος τελειώνει όταν κανένας παίκτης δε μπορεί να τοποθετήσει 
πλακίδια. Ο παίκτης με τους λιγότερους πόντους στο τέλος του γύρου κερδίζει και τους πόντους των 
πλακιδίων των αντιπάλων. Νικητής είναι αυτός που θα φτάσει πρώτος τους 100 πόντους. 

6. Γαλλικό Ντόμινο
2 παίκτες: κάθε παίκτης παίρνει 8 πλακίδια

Ο μεγαλύτερος παίκτης τοποθετεί οποιοδήποτε πλακίδιο. 
Στη συνέχεια οι παίκτες τοποθετούν τα πλακίδιά τους με 
την μισή όψη της ίδιας αξίας πάνω στο πλακίδιο ή κάτω από 
άλλα πλακίδια. Επομένως, σε όλες τις στήλες που υπάρχουν 
τοποθετημένα πλακίδια αυτά έχουν πάντα την ίδια αξία. Ο παίκτης, όταν δε μπορεί να τοποθετήσει 
πλακίδιο, χάνει την σειρά του ή παίρνει 2 πλακίδια από τη στοίβα (ότι επιθυμεί ο παίκτης). Νικητής 
είναι ο παίκτης που θα τοποθετήσει πρώτος όλα τα πλακίδιά του.

7. Tiddle Wink
6-9 παίκτες: κάθε παίκτης παίρνει 3 πλακίδια 

Κάθε παίκτης στο γύρο του πρέπει να τοποθετήσει ένα πλακίδιο ή να χάσει την σειρά του. Οι παίκτες 
δεν μπορούν να πάρουν πλακίδια από τη στοίβα. Πλακίδια μπορούν να τοποθετηθούν μόνο δίπλα 
από το πλακίδιο που τοποθετήθηκε τελευταίο. Αν ένας παίκτης τοποθετήσει ένα διπλό πλακίδιο, 
μπορεί να τοποθετήσει ακόμη ένα πλακίδιο.
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8. Ολα 5 (sniff ή αμερικάνικο ντόμινο)
2 παίκτες: κάθε παίκτης παίρνει 7 πλακίδια 
3-4 παίκτες: κάθε παίκτης παίρνει 5 πλακίδια 

Ο πρώτος παίκτης ξεκινά τοποθετώντας ένα πλακίδιο, οποιασδήποτε αξίας. Το πλακίδιο αυτό, μπορεί 
να παιχτεί και προς τις 4 κατευθύνσεις. Ολα τα άλλα πλακίδια (ακόμη και τα διπλά), παίζονται μόνο 
στις 2 κατευθύνσεις. Οι παίκτες τοποθετούν διαδοχικά πλακίδια στη σειρά. Αν δεν μπορούν να 
τοποθετήσουν, παίρνουν από τη στοίβα. Αν η στοίβα δεν έχει άλλα πλακίδια, τότε χάνουν την σειρά 
τους. Σκοπός αυτής της παραλλαγής είναι οι παίκτες να τοποθετούν τα πλακίδιά τους με τέτοιο τρόπο 
που στο τέλος της σειράς τους το σύνολο των εξωτερικών πόντων να είναι πολλαπλάσιο του 5 (10, 15, 
20 κτλ). Σε περίπτωση που τοποθετούνται διπλά πλακίδια, τότε μετρούνται οι πόντοι και από τις 2 
όψεις του πλακιδίου π.χ. 4 σε ένα άκρο και 6 στο άλλο = 10, ενώ 9/9 σε ένα άκρο και 1/1 στο άλλο = 
20.
Ο παίκτης που θα τοποθετήσει πρώτος όλα τα πλακίδια κερδίζει. Οι άλλοι παίκτες μετράνε τους 
πόντους τους (και αυτούς που έχουν μαζέψει από την τοποθέτηση των πλακιδίων και από τους 
βαθμούς των πλακιδίων που τους έχουν μείνει) και στρογγυλοποιούν το σύνολο των πόντων στο πιο 
κοντινό πολλαπλάσιο του 5 π.χ. Αν μείνουν 17 το αποτέλεσμα θα είναι 15 πόντοι, αν μείνουν 18 πόντοι 
το αποτέλεσμα θα είναι 20 πόντοι. Αυτοί οι πόντοι αποδίδονται στον νικητή του γύρου. Ο πρώτος που 
θα ξεπεράσει τους 100 πόντους στο κλασσικό παιχνίδι ή τους 200 πόντους στο εκτεταμένο παιχνίδι 
κερδίζει την παρτίδα.

9. Ολα 7 (cardinal)
2 παίκτες: κάθε παίκτης παίρνει 7 πλακίδια
3-4 παίκτες: κάθε παίκτης παίρνει 5 πλακίδια

Σε αυτή την παραλλαγή του παιχνιδιού τα πλακίδια πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε οι δύο 
πλευρές τους που ακουμπούν, να έχουν άθροισμα 7 π.χ. αν μια πλευρά του πλακιδίου είναι 5, τότε το 
πλακίδιο που θα τοποθετηθεί δίπλα του πρέπει στη μία του πλευρά να έχει τον αριθμό 2. Τα διπλά 
λευκά και όλα τα πλακίδια των οποίων το σύνολο των πόντων είναι ο αριθμός 7 π.χ. 3/4, 1/6 είναι σαν 
μπαλαντέρ (Cardinals) και μπορούν πάντα να τοποθετούνται. Παρόλο που ένας παίκτης μπορεί να 
παίξει, μπορεί επίσης να πάρει ένα πλακίδιο από τη στοίβα. Αντιθέτως εάν ένας παίκτης δεν μπορεί 
να παίξει, παίρνει ένα-ένα πλακίδιο από τη στοίβα μέχρι να μπορέσει. Ωστόσο 2 πλακίδια πρέπει να 
μένουν πάντα στη στοίβα. Ο γύρος τελειώνει όταν ένας παίκτης τοποθετήσει όλα του τα πλακίδια 
ή όταν κανένας παίκτης δεν μπορεί να τοποθετήσει πλακίδια. Ο παίκτης που έχει τους λιγότερους 
πόντους κερδίζει τον γύρο. Παίρνει ως πόντους όλους τους πόντους των αντιπάλων του και από 
αυτούς αφαιρώντας από αυτούς τους πόντους που έχει μαζέψει. Μία παρτίδα τελειώνει όταν ένας 
παίκτης ξεπεράσει τους 100 πόντους.

10. Matador
3-6 παίκτες: κάθε παίκτης παίρνει 7 πλακίδια
6-11 παίκτες: κάθε παίκτης παίρνει 5 πλακίδια
 
Το παιχνίδι έχει τους ίδιους κανόνες με το Ολα 7, με τη διαφορά ότι οι παίκτες προσπαθούν να 
ενώνουν πλακίδια με άθροισμα 10. Η παρτίδα τελειώνει όταν ένας παίκτης ξεπεράσει τους 200 
πόντους.
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11. Σεβαστούπολη
4 παίκτες: κάθε παίκτης παίρνει 7 πλακίδια 

Ξεκινά ο παίκτης που έχει το πλακίδιο με το διπλό εξάρι και 
το τοποθετεί στο τραπέζι. Στη συνέχεια οι υπόλοιποι παίζουν 
με την σειρά τους δεξιόστροφα. Τα τέσσερα πρώτα πλακίδια 
που τοποθετούνται πρέπει να έχουν ένα 6 και πρέπει να 
τοποθετηθούν και στις 4 κατευθύνσεις γύρω από το διπλό 
6, όπως στην παρακάτω εικόνα. Στη συνέχεια οι παίκτες 
τοποθετούν πλακίδια προς τις 4 κατευθύνσεις, όπως δείχνουν τα βέλη.

12. Ιταλικό ντόμινο
3 παίκτες: κάθε παίκτης παίρνει 7 πλακίδια
4 παίκτες: κάθε παίκτης παίρνει 6 πλακίδια
5 παίκτες: κάθε παίκτης παίρνει 5 πλακίδια

Αυτό το παιχνίδι δεν έχει ως σκοπό την τοποθέτηση πλακιδίων αλλά περισσότερο να κερδίσει ο 
παίκτης ένα συγκεκριμένο αριθμό πόντων με τα τοποθετημένα πλακίδια. Ο παίκτης που έχει το 
μεγαλύτερο διπλό ή το μεγαλύτερο σύνολο πόντων ξεκινά. Το σύνολο των τοποθετημένων πλακιδίων 
αναγγέλλεται μεγαλοφώνως, π.χ. για το πρώτο πλακίδιο 5/7 = 12. Αν το επόμενο πλακίδιο που θα 
τοποθετηθεί είναι π.χ. 2/6 = 8 ο παίκτης αναγγέλλει μεγαλοφώνως το σύνολο και των 2 (20 = 12+8). 
Ο παίκτης τοποθετώντας πλακίδια προσπαθεί να πετύχει ακριβώς το σύνολο 30 (1), 50 (2), 70 (3), 100 
(4) (στο εκτεταμένο παιχνίδι υπάρχουν επίσης τα σύνολα 120 (5) και 150 (6)). Αν το σύνολο δεν έχει 
επιτευχθεί ακριβώς (πχ. το σύνολο είναι πιο μεγάλο) το παιχνίδι συνεχίζεται. Αν το επιτύχει, κερδίζει 
τους πόντους στις παρενθέσεις. Η παρτίδα τελειώνει μετά από ένα προκαθορισμένο αριθμό γύρων ή 
με το κατά πόσο ένας παίκτης επιτύχει το σύνολο 51 (στο εκτεταμένο παιχνίδι το σύνολο αυτό είναι 
81). 

13. Κύπρος (Μεξικάνικο τρένο)
4 παίκτες: κάθε παίκτης παίρνει 13 πλακίδια
5 παίκτες: κάθε παίκτης παίρνει 11 πλακίδια
6 παίκτες: κάθε παίκτης παίρνει 9 πλακίδια
7 παίκτες: κάθε παίκτης παίρνει 7 πλακίδια
8-9 παίκτες: κάθε παίκτης παίρνει 6 πλακίδια
10 παίκτες: κάθε παίκτης παίρνει 5 πλακίδια

Ο παίκτης που έχει το διπλό 9 ξεκινά να παίζει, αν κανείς δεν το 
έχει τότε τα πλακίδια ανακατεύονται ξανά και ξαναμοιράζονται. Οι 
παίκτες παίζουν ο ένας μετά τον άλλον δεξιόστροφα όπως το ρολόι 
και βάζουν τα πλακίδια με τον αριθμό 9 έτσι όπως φαίνεται στην 
εικόνα, με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργηθεί ένα αστέρι γύρω από 
το διπλό 9. Πρέπει να τοποθετηθούν όλα τα πλακίδια με τον αριθμό 9, πριν μπορέσουν οι παίκτες 
να τοποθετήσουν άλλα πλακίδια. Αν ένας παίκτης δεν έχει πλακίδιο με τον αριθμό 9, τότε χάνει την 
σειρά του και παίζει ο επόμενος. Ο παίκτης που τοποθετεί το τελευταίο του πλακίδιο κερδίζει το γύρο 
και κερδίζει τους πόντους και των υπόλοιπων αντιπάλων παικτών. Αν κανένας παίκτης δεν μπορεί να 
τοποθετήσει πλακίδιο, τότε ο γύρος τελειώνει και νικητής είναι ο παίκτης ο οποίος έχει το μικρότερο 
σύνολο πόντων στο χέρι, ο οποίος κερδίζει τους πόντους των αντίπαλων παικτών.
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14. Bergen
2-3 παίκτες: κάθε παίκτης παίρνει 6 πλακίδια
4 παίκτες: κάθε παίκτης παίρνει 5 πλακίδια

Σκοπός του παιχνιδιού δεν είναι να τοποθετηθούν όλα τα πλακίδια, αλλά να τα τοποθετήσουν με 
τέτοιο τρόπο οι παίκτες, έτσι ώστε στα δύο άκρα της γραμμής να υπάρχουν όμοιοι αριθμοί. Με αυτό 
τον τρόπο οι παίκτες στο τέλος του γύρου τους κερδίζουν πόντους. Οι πόντοι δίνονται στους παίκτες 
ως εξής:
- Ο παίκτης που έχει το μικρότερο διπλό πλακίδιο, ξεκινά να παίζει και κερδίζει 2 πόντους.
- Ο παίκτης κερδίζει 2 πόντους αν μετά την τοποθέτηση του πλακιδίου του στα 2 άκρα της γραμμής 
υπάρχουν 2 όμοια νούμερα (π.χ. 4 και 4).
- Ο παίκτης κερδίζει 3 πόντους αν μετά την τοποθέτηση του πλακιδίου στα 2 άκρα της γραμμής 
υπάρχουν 2 όμοια νούμερα, από τα οποία το ένα να ανήκει σε διπλό πλακίδιο (π.χ. 4 και 4/4).
- Ο παίκτης που τοποθετεί το τελευταίο πλακίδιό του φωνάζει ΄́ Domino΄́  και κερδίζει 2 πόντους.
Αν ο παίκτης δεν μπορεί να τοποθετήσει πλακίδιο, τότε παίρνει ένα από τη στοίβα. Αν δεν μπορεί 
να το τοποθετήσει, παίζει ο επόμενος παίκτης. Το παιχνίδι επίσης συνεχίζεται μέχρι να μείνουν 2 
πλακίδια στη στοίβα. Ο γύρος τελειώνει όταν ένας παίκτης τοποθετήσει όλα τα πλακίδιά του ή αν 
κανένας κανένας παίκτης δεν μπορεί να παίξει. Ο παίκτης που δεν έχει στο χέρι του διπλό πλακίδιο, 
κερδίζει 2 πόντους. Αν υπάρχουν περισσότεροι παίκτες χωρίς διπλά πλακίδια, ή αν όλοι έχουν διπλά 
πλακίδια, τότε τους 2 πόντους τους παίρνει ο παίκτης με τους λιγότερους πόντους. Σε παιχνίδι 2 
ατόμων νικητής είναι ο παίκτης που θα ξεπεράσει τους 15 πόντους, ενώ σε παιχνίδι 3 ή 4 ατόμων 
νικητής είναι ο παίκτης που θα ξεπεράσει τους 10 πόντους.

15. Το πόδι της κότας (μια μεξικάνικη παραλλαγή)
2 παίκτες: κάθε παίκτης παίρνει 24 πλακίδια 
3 παίκτες: κάθε παίκτης παίρνει 16 πλακίδια 
4 παίκτες: κάθε παίκτης παίρνει 12 πλακίδια
5 παίκτες: κάθε παίκτης παίρνει 10 πλακίδια
6 παίκτες: κάθε παίκτης παίρνει 8 πλακίδια
7 παίκτες: κάθε παίκτης παίρνει 7 πλακίδια

Ο παίκτης με το μεγαλύτερο διπλό πλακίδιο ξεκινάει το παιχνίδι, το οποίο 
ακολουθεί τους κανόνες του βασικού παιχνιδιού, μέχρι να τοποθετηθεί 
ένα διπλό πλακίδιο. Ο παίκτης που το τοποθέτησε φωνάζει “Chicken foot”. 
Στη συνέχεια, δε μπορούν να τοποθετηθούν άλλα πλακίδια, αν δε συμπληρωθεί πρώτα το “πόδι της 
κότας”. Πρέπει, οι παίκτες, να τοποθετήσουν δίπλα από το διπλό πλακίδιο, 3 πλακίδια τα οποία να 
περιέχουν τον αριθμό του διπλού πλακιδίου, όπως φαίνεται στην εικόνα. Μόλις συμπληρωθούν τα 
απαραίτητα πλακίδια, τότε το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά και οι παίκτες μπορούν να συνεχίσουν 
την γραμμή προς όλες τις νέες κατευθύνσεις που έχουν δημιουργηθεί. Κάθε άλλο διπλό πλακίδιο 
που τοποθετείται, δημιουργεί ένα άλλο “πόδι κότας”. Ο γύρος τελειώνει όταν ένας παίκτης βάλει το 
τελευταίο του πλακίδιο ή όταν κανένας παίκτης δεν μπορεί να τοποθετήσει άλλα πλακίδια.

Οι πόντοι υπολογίζονται από τα παρακάτω:
Ο παίκτης που έβαλε το τελευταίο πλακίδιό του κερδίζει 0 πόντους. Οι υπόλοιποι παίκτες προσθέτουν 
τους πόντους από τα πλακίδια που έχουν μαζέψει, στο προσωπικό τους σκορ. Τέλος, ο παίκτης που 
έχει το λευκό διπλό πλακίδιο προσθέτει στο σκορ του άλλους 25 πόντους. Η παρτίδα τελειώνει όταν 
κάποιος παίκτης ξεπεράσει τους 121 πόντους. Ο παίκτης που έχει τους λιγότερους πόντους κερδίζει 
την παρτίδα.
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16. Συγκέντρωση (παιχνίδι μνήμης)
2-6 παίκτες

Τα πλακίδια τοποθετούνται με την όψη προς τα κάτω, σχηματίζοντας ένα ορθογώνιο με διάσταση 4x7 
πλακίδια (στο εκτεταμένο παιχνίδι το ορθογώνιο έχει διάσταση 5x11 πλακίδια). Ο πρώτος παίκτης 
γυρίζει 2 οποιαδήποτε πλακίδια. Αν το άθροισμα όλων των πόντων των πλακιδίων είναι ίσο με 12 π.χ. 
2/4 και 1/5, τότε ο παίκτης κερδίζει τα πλακίδια, διαφορετικά ξαναγυρίζει ανάποδα τα πλακίδια και 
παίζει ο επόμενος. Στο εκτεταμένο παιχνίδι οι παίκτες πρέπει να κάνουν άθροισμα 18. Κάθε πλακίδιο 
που κερδίζεται είναι ένας πόντος. Νικητής είναι ο παίκτης που θα μαζέψει τους περισσότερους 
πόντους.

17. Ντόμινο φρούριο
2-4 παίκτες: κάθε παίκτης παίρνει 3 πλακίδια

Τα πλακίδια ανακατεύονται με την όψη προς τα κάτω και ένα πλακίδιο από αυτά τοποθετείται στο 
κέντρο του τραπεζιού με την όψη προς τα πάνω. Στη σειρά του ένας παίκτης πρέπει να κάνει μία από 
τις 3 παρακάτω κινήσεις:
- Τραβάει ένα πλακίδιο από τη στοίβα (αυτό επιτρέπεται αν ο παίκτης έχει μέχρι 4 πλακίδια).
- Τοποθετεί ένα πλακίδιο σε οποιαδήποτε άκρο ενός ήδη τοποθετημένου πλακιδίου. Τα γειτονικά 
πλακίδια μπορούν να έχουν διαφορετικούς αριθμούς και να καλύπτονται από άλλα πλακίδια.
- Τοποθετεί ένα συνδυασμό με το λιγότερο 2 πλακίδια και μοιράζει τα υπόλοιπα πλακίδιά του στους 
αντίπαλους παίκτες.

Η τοποθέτηση ενός συνδυασμού
Ο παίκτης βάζει το πρώτο πλακίδιο του συνδυασμού στο 
τραπέζι ή πάνω από άλλα πλακίδια. Αν κατά την τοποθέτηση 
του πλακιδίου, ή μία άκρη του έχει τον ίδιο αριθμό με την 
άκρη ενός γειτονικού πλακιδίου, ο παίκτης έχει το δικαίωμα 
να τοποθετήσει ακόμη ένα πλακίδιο. Αν και το επόμενο 
πλακίδιο που τοποθέτησε έχει τον ίδιο αριθμό με την άκρη 
ενός γειτονικού πλακιδίου, μπορεί να τοποθετήσει ακόμη ένα 
πλακίδιο κτλ. Μετά από την τοποθέτηση ενός συνδυασμού 
οι αντίπαλοι παίκτες παίρνουν ο ένας μετά τον άλλον 
δεξιόστροφα ένα από τα πλακίδια του παίκτη. Μπορεί ο 
παίκτης να μην έχει αρκετά πλακίδια, οπότε κάποιοι παίκτες 
να μην πάρουν πλακίδια.
Ο παίκτης κάθε φορά που τοποθετεί ένα πλακίδιο, σημειώνει 
τους πόντους του. Τα επίπεδα υπολογίζονται από το 
χαμηλότερο επίπεδο και προς τα πάνω:
1 πόντο για πλακίδιο 1ου επιπέδου, 3 πόντοι για πλακίδιο 2ου επιπέδου, 6 πόντοι για πλακίδιο 3ου 
επιπέδου, 10 πόντοι για πλακίδιο 4ου επιπέδου και 15 πόντοι για πλακίδιο 5ου επιπέδου και άνω.
Η παρτίδα τελειώνει όταν ο παίκτης που έχει σειρά δεν μπορεί να κάνει καμία από τις τρεις κινήσεις 
του γύρου του. Ο παίκτης που έχει τους περισσότερους πόντους, κερδίζει την παρτίδα.
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18. Ντόμινο της ταχύτητας
2 ως 4 παίκτες 

Τα διπλά πλακίδια τοποθετούνται στην άκρη, με την όψη προς τα κάτω. Τα υπόλοιπα πλακίδια 
απλώνονται και αυτά με την όψη προς τα κάτω. Η παρτίδα παίζεται σε 10 γύρους. Στην αρχή κάθε 
γύρου ένα από τα διπλά πλακίδια επιστρέφει. Ολοι οι παίκτες προσπαθούν την ίδια στιγμή όσο πιο 
γρήγορα μπορούν να σχηματίσουν ένα συνδυασμό πλακιδίων από τα πλακίδια που είναι στο τραπέζι. 
Αυτός ο συνδυασμός πρέπει:
- να έχει στις 2 άκρες του την αξία των πόντων του διπλού πλακιδίου
- να μην περιέχει την αξία του διπλού πλακιδίου
- να αποτελείται από τουλάχιστον τόσα πλακίδια, όσοι είναι και οι πόντοι του διπλού πλακιδίου.
Ο παίκτης που καταφέρνει πρώτος να φτιάξει αυτόν τον συνδυασμό αποκτά το διπλό πλακίδιο ως 
ανταμοιβή. Μετά από 10 γύρους (σε κάθε γύρο επιστρέφει και ένα διπλό πλακίδιο) οι παίκτες μετρούν 
τους πόντους τους, σύμφωνα με τα παρακάτω:
3 πόντους για κάθε διπλό πλακίδιο από 0-3
4 πόντους για κάθε διπλό πλακίδιο από 4-6
5 πόντους για κάθε διπλό πλακίδιο από 7-9
Ο παίκτης που έχει σημειώσει τους περισσότερους πόντους κερδίζει την παρτίδα.

19. Κυριαρχία
2 παίκτες

Αρχικά οι παίκτες ξεχωρίζουν τα πλακίδια που αναγράφουν 
αριθμούς από το 1 έως το 7 (συνολικά 28 πλακίδια). Τα υπόλοιπα 
τοποθετούνται στην άκρη και δε ξαναχρησιμοποιούνται.
Τα πλακίδια τοποθετούνται στο τραπέζι, με την όψη προς τα κάτω. 
Οι παίκτες σχεδιάζουν το διπλανό πίνακα σε ένα κομμάτι χαρτί, για 
να σημειώνουν τη βαθμολογία τους. Οι παίκτες διαδοχικά σηκώνουν 
ένα-ένα τα πλακίδια και καταγράφουν τους πόντους που μαζεύουν, 
στη στήλη τους. Το ένα μισό του πλακιδίου δείχνει τους πόντους 
ενώ το άλλο μισό τη γραμμή του πίνακα στην οποία αντιστοιχούν οι 
πόντοι. Το πλακίδιο 5/3 ισοδυναμεί με 5 πόντους στη γραμμή 3 ή με 
3 πόντους στη γραμμή 5. Αν μία γραμμή περιέχει ήδη πόντους, οι καινούργιοι πόντοι προστίθενται. 
Αφού τραβηχτεί και το τελευταίο πλακίδιο η παρτίδα τελειώνει και υπολογίζονται οι πόντοι. Σκοπός 
του παίκτη σε κάθε γραμμή είναι να έχει περισσότερους πόντους από τον αντίπαλό του, αλλά όχι 
παραπάνω από τους διπλάσιους. Σε αυτήν την περίπτωση κυριαρχεί του αντιπάλου του και προσθέτει 
το σύνολο των βαθμών της γραμμής, στους πόντους του. Αν ένας παίκτης έχει σημειώσει λιγότερους 
πόντους από τον αντίπαλό του ή περισσότερους από το διπλάσιο των πόντων του αντιπάλου του, 
τότε για την γραμμή αυτή δεν παίρνει πόντους. Ο παίκτης με τους περισσότερους πόντους κερδίζει την 
παρτίδα.

Στις γραμμές 2 και 4, μεγαλύτερο σκορ έχει ο Α, άρα για τις γραμμές 
αυτές, κερδίζει 15 + 14 = 29 πόντους.
Στις γραμμές 1, 6 και 7, μεγαλύτερο σκορ έχει ο Β, άρα για τις 
γραμμές αυτές, κερδίζει 16 + 6 + 11 = 33 πόντους (στη γραμμή 6, 
κερδίζει αυτόματα ο Β, μιας και ο Α δεν έχει καθόλου πόντους).
Στην γραμμή 5, παρόλο που μεγαλύτερο σκορ έχει ο Α, δεν 
κερδίζει τους αντίστοιχους πόντους, διότι το δικό του σκορ είναι 
μεγαλύτερο του διπλάσιου του αντιπάλου του.

Παίκτης Α Παίκτης Β
1
2
3
4
5
6
7

Παίκτης Α Παίκτης Β
1 5  11  12 7  10  14  16
2 7  13  15 5  9
3 3  9 2  9
4 6  11  14 7  11
5 5  11 3
6 6
7 7 6  11
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Ατομικά παιχνίδια

20. Solo 1
Τα πλακίδια ανακατεύονται με την όψη 
προς τα κάτω και τοποθετούνται σε σχήμα 
ορθογωνίου με διάσταση 4x7 πλακιδίων. Στη 
συνέχεια ο παίκτης γυρνάει όλα τα πλακίδια, 
έτσι ώστε να τα βλέπει. Ο παίκτης ξεκινά 
να παίζει το κλασσικό παιχνίδι παίρνοντας 
οποιοδήποτε από τα 4 πλακίδια που 
βρίσκονται δεξιότερα σε κάθε σειρά. Συνεχίζει 
να παίρνει πλακίδια και να τα τοποθετεί 
στη γραμμή domino που δημιουργείται. Αν 
ο παίκτης τοποθετήσει όλα τα πλακίδια, 
κερδίζει. 

21. Solo 2
Τα πλακίδια ανακατεύονται με την όψη προς τα κάτω. Ο παίκτης παίρνει ένα πλακίδιο και το 
τοποθετεί στο τραπέζι με την όψη προς τα πάνω ως αρχικό. Στη συνέχεια παίρνει 5 πλακίδια (στο 
εκτεταμένο παιχνίδι ο παίκτης παίρνει 7 πλακίδια) και προσπαθεί να τα τοποθετήσει ξεκινώντας από 
το αρχικό, σύμφωνα με τους βασικούς κανόνες του παιχνιδιού. Αν δεν καταφέρει να τοποθετήσει τα 
πλακίδια που έχει στα χέρια του, χάνει την παρτίδα. Αν τα τοποθετήσει, παίρνει άλλα 5 πλακίδια και 
προσπαθεί να τα τοποθετήσει ξανά. Συνεχίζει και αν καταφέρει να τοποθετήσει όλα τα πλακίδια, τότε 
κερδίζει την παρτίδα.

22. Προφήτης
Δεν είναι παιχνίδι αλλά ένας τρόπος να εντυπωσιάσετε μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Αφαιρείτε κρυφά 
ένα πλακίδιο (όχι διπλό) από το παιχνίδι. Οι υπόλοιποι παίκτες ξεκινούν να παίζουν το παιχνίδι με 
τους βασικούς κανόνες και εσείς τους αναφέρετε ποιους αριθμούς θα έχει στα δύο άκρα της στο 
τέλος η γραμμή domino (οι αριθμοί αυτοί είναι οι αριθμοί που φαίνονται πάνω στο πλακίδιο που 
αφαιρέσατε στην αρχή του παιχνιδιού.

23. Ντόμινο μνήμη
Ο παίκτης ανακατεύει τα πλακίδια και τα τοποθετεί σε σχήμα
ορθογωνίου στο τραπέζι. Σε ένα χαρτί σημειώνει τους αριθμούς 
των πλακιδίων. Στη συνέχεια ανακατεύει τα πλακίδια ξανά και
τα τοποθετεί πάλι σε σχήμα ορθογωνίου, με σκοπό να πετύχει 
ξανά τον ίδιο συνδυασμό αριθμών.

24. Τετραγωνισμένο ντόμινο
Και τα 28 πλακίδια τοποθετούνται σύμφωνα με το διπλανό 
σχήμα. Στην συνέχεια πρέπει να γίνουν 14 ομάδες τετραγώνων 
που θα αποτελούνται από 4 ίδιους αριθμούς. Στην συγκεκριμένη 
παραλλαγή υπάρχουν πάνω από 300.000 λύσεις.

Πιθανή λύση τετραγωνισμένου ντόμινο
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