
(δυστυχως) το πιο ρεαλιστικο παιχνιδι ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗΣ πολιτικης!
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δραχμεσ ρουσφετιθα μαρκα
πρωτου παικτη

Βρισκόμαστε σ’ ένα φανταστικό ελληνικό χωριό, κάπου στη δεκαετία 
του ‘60, όπου έξι υποψήφιοι διεκδικούν το αξίωμα… του κοινοτάρχη! 
Για να πετύχουν την εκλογή τους, θα πρέπει να αξιοποιήσουν όλα 
τα θεμιτά και αθέμιτα μέσα που έχουν στην διαθεσή τους!

περιεχομενα

πριν ξεκινησετε

- 199 κάρτες:
48 Υποψηφίων, 66 Εκλογικών Βιβλιαρίων, 34 Καφενείου, 36 Μπακάλικου, 15 Προεκλογικής Περιόδου 

- 6 Ψηφοδέλτια
 (Βοηθήματα Παικτών)

- 61 Μάρκες:
 20 Δραχμών, 20 “Θα”, 20 Ρουσφετιών, 1 Πρώτου Παίκτη

Κάθε παίκτης παίρνει, τυχαία ή με επιλογή, ένα από τα Ψηφοδέλτια των διαθέσιμων Συνδυασμών και το 
τοποθετεί μπροστά του. Στη συνέχεια, παίρνει τις 8 κάρτες Υποψηφίων αυτού του Συνδυασμού, ένα από κάθε 
Δόλιο Μέσο (Δραχμές, “Θα”, Ρουσφέτια) και ένα επιπλέον Δόλιο Μέσο από το bonus του Συνδυασμού του
(Δείτε Ψηφοδέλτια στη σελίδα 11).
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Αφαιρέστε από τις κάρτες Προεκλογικής Περιόδου την κάρτα “Λήξις Προεκλογικής Περιόδου” (η οποία έχει 
διαφορετική πλάτη για ευκολία στον εντοπισμό) και ανακατέψτε τις υπόλοιπες. Τραβήξτε τυχαία τις κάρτες 
που αντιστοιχούν στον αριθμό των παικτών, με βάση τον παρακάτω πίνακα και τοποθετήστε τις κλειστές σε 
μία στοίβα στο κέντρο του τραπεζιού. Επιστρέψτε τις υπόλοιπες στο κουτί - δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

Τοποθετήστε μετά στον πάτο αυτής 
της στοίβας την κάρτα “Λήξις 
Προεκλογικής Περιόδου” που 
αφαιρέσατε προηγουμένως. Αυτές οι 
κάρτες καθορίζουν τους γύρους που 
θα διαρκέσει το παιχνίδι.  

Ξεχωρίστε τις υπόλοιπες κάρτες ανά κατηγορία (Καφενείου, Μπακάλικου και Εκλογικά Βιβλιάρια), ανακατέψτε 
και τοποθετήστε τις κάρτες σε στοίβες στο κέντρο του τραπεζιού, αφήνοντας δίπλα σε καθεμιά χώρο για τις 
παιγμένες κάρτες. Δίπλα στη στοίβα με τα Εκλογικά Βιβλιάρια θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος χώρος για τις 
κάρτες που θα ανοίγουν στη διάρκεια του παιχνιδιού. Ο χώρος αυτός θα αποκαλείται εφεξής “πλατεία”.

Στη συνέχεια, κάθε παίκτης τραβάει 3 Εκλογικά Βιβλιάρια από τη σχετική στοίβα και τα κρατάει στο χέρι του.
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Το ψηφοδελτιο του παικτη όταν ξεκινα το παιχνιδι

Οι παίκτες, χρησιμοποιώντας σωστά τα Δόλια Μέσα, τους υποψήφιούς τους αλλά και τις κάρτες Καφενείου 
και Μπακάλικου, προσπαθούν να μαζέψουν ψήφους. Νικητής είναι ο παίκτης που θα καταφέρει να μαζέψει τις 
περισσότερες ψήφους. 

Περιγραφή Γύρου
Κάθε γύρος χωρίζεται στις εξής φάσεις:

1)   Αρχή Γύρου
2)   Επιλογή Υποψηφίων
3)   Ενέργειες
4)   Τέλος Γύρου

Αναλυτικά, για την κάθε φάση ισχύει:

Τοποθετήστε όλες τις μάρκες Δόλιων Μέσων κάπου στο τραπέζι έτσι ώστε όλοι να έχουν εύκολη πρόσβαση. Ο 
χώρος αυτός θα αποκαλείται εφεξής “τράπεζα”.

Ο παίκτης που έχει ψηφίσει τις περισσότερες φορές παίρνει τη μάρκα του πρώτου παίκτη. Σε περίπτωση 
ισοπαλίας, την παίρνει ο παίκτης που ντρέπεται περισσότερο για την επιλογή του. Αν και πάλι υπάρχει ισοπαλία, 
τότε πηγαίνει στον παίκτη που οραματίστηκε περισσότερες φορές ότι γίνεται πρωθυπουργός και σώζει τη χώρα. 
Αν κανείς δεν είχε τέτοιο όραμα, μάλλον ζείτε σε λάθος χώρα (οπότε απλά δώστε την μάρκα τυχαία σε κάποιον 
παίκτη).

Σκοπός του Παιχνιδιού
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Αρχή Γύρου

Στην αρχή κάθε γύρου, σηκώστε την πρώτη κάρτα από τη στοίβα καρτών Προεκλογικής Περιόδου και διαβάστε 
την ιδιότητά της σε όλους τους παίκτες. Σε όλη τη διάρκεια του γύρου θα ισχύει αυτό που αναγράφεται σε αυτήν.

Στη συνέχεια, τραβήξτε από τη στοίβα με τα Εκλογικά Βιβλιάρια τόσα όσα και ο αριθμός των παικτών συν ένα 
και τοποθετήστε τα φανερά στο κέντρο του τραπεζιού, στον χώρο της “πλατείας”.

Επιλογή Υποψηφίων

Κάθε παίκτης παίρνει τις κάρτες Υποψηφίων του συνδυασμού του και επιλέγει μία από αυτές και την τοποθετεί 
κλειστή μπροστά του. Οι υπόλοιπες παραμένουν στην άκρη. Όταν όλοι οι παίκτες έχουν επιλέξει, ξεκινάει η 
επόμενη φάση.

Ενέργειες

Ένας από τους παίκτες ξεκινάει να μετράει αργά από το 1 μέχρι το 8. Κάθε κάρτα Υποψηφίου έχει πάνω της έναν 
αριθμό (Δείτε Κάρτες Υποψηφίων στη σελ. 7). Όταν ένας παίκτης ακούσει τον αριθμό που έχει ο Υποψήφιος που 
έχει επιλέξει, το ανακοινώνει σε όλους και γυρνάει φανερά την κάρτα του. Το μέτρημα σταματάει και ο παίκτης 
παίζει τη σειρά του. 

Σε περίπτωση που 2 ή παραπάνω παίκτες έχουν επιλέξει κάρτα Υποψηφίου με το ίδιο νούμερο, πρώτος ανάμεσά 
τους παίζει ο πλησιέστερος παίκτης σ’ αυτόν που έχει την μάρκα Πρώτου Παίκτη (πηγαίνοντας με τη φορά των 
δεικτών του ρολογιού). Ο πιο απομακρυσμένος από αυτόν παίκτης, παίζει τελευταίος ανάμεσά τους και κατόπιν 
παίρνει αυτός την μάρκα Πρώτου Παίκτη.

Όταν είναι η σειρά ενός παίκτη να παίξει, αυτός έχει στην επιλογή του μια σειρά από ενέργειες που μπορεί να 
εκτελέσει (Δείτε Ψηφοδέλτια στη σελ. 11). Μπορεί να εκτελέσει όσες από αυτές θέλει και με όποια σειρά θέλει. 
Αυτές οι διαθέσιμες ενέργειες είναι:

Νέα Δόλια Μέσα: Ο παίκτης παίρνει από την τράπεζα ένα Δόλιο Μέσο της επιλογής του. Εάν επιλέξει το bonus 
του συνδυασμού του, τότε παίρνει ένα ακόμα από αυτό. Ο παίκτης μπορεί να πάρει μόνο μία φορά Δόλια Μέσα 
στον γύρο του.

Ιδιότητα Υποψηφίου: Ο παίκτης εκτελεί την ιδιότητα που αναγράφεται στην κάρτα Υποψηφίου που επέλεξε. 
Η Ιδιότητα Υποψηφίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά στον γύρο.

Νέα Κάρτα: Ο παίκτης επιλέγει και παίρνει στο χέρι του ένα από τα Εκλογικά Βιβλιάρια που είναι ανοιχτά στην  
πλατεία ή μία κλειστή κάρτα Καφενείου ή μία κλειστή κάρτα Μπακάλικου. Ο παίκτης μπορεί να επιλέξει μόνο  
μία κάρτα σε κάθε γύρο.
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Εξαγορά Βιβλιαρίου: Ο παίκτης πληρώνει στην τράπεζα τα Δόλια Μέσα που αναγράφει ένα Εκλογικό Βιβλιάριο 
του χεριού του και το “εξαγοράζει”, κατεβάζοντάς το ανοικτό μπροστά του. Αυτό σημαίνει ότι στο τέλος του 
παιχνιδιού θα πάρει τις ψήφους που αναγράφονται πάνω σε αυτό. Ο παίκτης μπορεί να “εξαγοράσει” μόνο ένα 
Εκλογικό Βιβλιάριο τον γύρο.

Κάρτα Καφενείου: Ο παίκτης παίζει μία κάρτα Καφενείου από το χέρι του και εκτελεί την ιδιότητά της (Δείτε 
Κάρτες Καφενείου στη σελ. 9). Σε κάθε γύρο μπορεί να παιχτεί μόνο μία κάρτα Καφενείου.

Κάρτα Μπακάλικου: Ο παίκτης παίζει μία κάρτα Μπακάλικου από το χέρι του. Η ενέργεια αυτή μπορεί να 
παιχτεί πάνω από μία φορά στον ίδιο γύρο. Όμως, θα πρέπει κάθε κάρτα Μπακάλικου να στοχεύει κι έναν 
διαφορετικό παίκτη.

Όταν ένας παίκτης εκτελέσει όλες τις ενέργειες που επιθυμεί, η σειρά του τελειώνει. Αν υπάρχουν παίκτες 
που είχαν το ίδιο νούμερο στην κάρτα Υποψηφίου που επέλεξαν, παίζουν αυτοί (με τη φορά των δεικτών του 
ρολογιού). Διαφορετικά, συνεχίζεται το μέτρημα με τον αμέσως επόμενο αριθμό έως ότου παίξουν όλοι οι παίκτες.

Τέλος Γύρου

Όταν όλοι οι παίκτες παίξουν τη σειρά τους, ο γύρος τελειώνει. Τα Εκλογικά Βιβλιάρια που έχουν απομείνει στην 
πλατεία αφαιρούνται (τοποθετούνται στη στοίβα με τα σκάρτα) καθώς και οι κάρτες Υποψηφίων που επέλεξαν 
οι παίκτες - δεν μπορούν να επιλεχθούν ξανά για το υπόλοιπο του παιχνιδιού.

Τέλος Παιχνιδιού

Το βράδυ των αποτελεσμάτων των εκλογών επιτέλους έφτασε. Οι υποψήφιοι μαζεύονται γύρω από τα ραδιόφωνά 
τους και περιμένουν τα αποτελέσματα.

Η τελευταία κάρτα στη στοίβα με τις κάρτες Προεκλογικής Περιόδου είναι πάντα η κάρτα “Λήξις Προεκλογικής 
Περιόδου”. Όταν εμφανιστεί, οι παίκτες ξέρουν ότι παίζουν τον τελευταίο γύρο του παιχνιδιού. Μόλις αυτός 
ολοκληρωθεί, ξεκινάει η φάση της τελικής καταμέτρησης ψήφων. 

Οι παίκτες έχουν το δικαίωμα, εάν τους έχουν περισσέψει Δόλια Μέσα, να εξαγοράσουν όσα Εκλογικά Βιβλιάρια 
τους έχουν μείνει στα χέρια - πληρώνοντας όμως το διπλάσιο αντίτιμο από το αναγραφόμενο. Προσοχή !  
Η πολλαπλή αγορά Εκλογικών Βιβλιαρίων πραγματοποιείται μόνο στην τελική καταμέτρηση.

Στη συνέχεια, εκτελούνται οι ιδιότητες των καρτών Καφενείου που αναφέρονται στην τελική καταμέτρηση και οι 
παίκτες αθροίζουν τις ψήφους από τα Εκλογικά Βιβλιάρια που έχουν εξαγοράσει. 

Ο παίκτης με τις περισσότερες ψήφους χρίζεται Κοινοτάρχης και καταχειροκροτείται από τους χαμογελαστούς 
του αντιπάλους (οι οποίοι στην πραγματικότητα… τον μισούν βαθύτατα!). Μέχρι τις επόμενες εκλογές θα είναι 
ο απόλυτος άρχοντας και θα προετοιμάζει τον τόπο για το λαμπρό μέλλον που, όπως όλοι ξέρουμε, δε θα έρθει 
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καρτεσ υποψηφιων

Σε περίπτωση ισοπαλίας, κερδίζει ο παίκτης που έχει εξαγοράσει τα περισσότερα “Κομματόσκυλα” του 
Συνδυασμού του (Δείτε Εκλογικά Βιβλιάρια στη σελ. 8), τα οποία και φροντίζουν να “μαγειρέψουν” κατάλληλα 
τα αποτελέσματα. Εάν και πάλι υπάρχει ισοπαλία, τότε οι παίκτες θα πρέπει αναγκαστικά να λαδώσουν την 
εφορευτική επιτροπή: κερδίζει ο παίκτης με τα περισσότερα Δόλια Μέσα. Εάν και πάλι υπάρχει ισοπαλία, 
τότε οι υποψήφιοι αυτοί αποφασίζουν να χαράξουν κοινή πορεία και να κυβερνήσουν μαζί τον τόπο.

Σε κάθε γύρο, ένας από τους Υποψηφίους του Συνδυασμού σας, χρησιμοποιεί τις ικανότητές του και προσπαθεί 
να σας φέρει ψήφους ή να βάλει τρικλοποδιά στους αντίπαλους Υποψηφίους! 

Κάθε Συνδυασμός έχει 8 κάρτες Υποψηφίων. Αυτές καθορίζουν τη σειρά με την οποία θα παίξουν οι παίκτες ενώ 
τους προσφέρουν και μία επιπλέον ιδιότητα στο γύρο που θα χρησιμοποιηθούν.

Οι 5 από τους 8 ρόλους (ο Κλέφτης, ο Καφετζής, ο Μπακαλόγατος, ο Λωποδύτης και η Κουτσομπόλα) είναι 
κοινοί σε όλους τους Συνδυασμούς και φέρουν πάντα τον ίδιο αριθμό. Οι υπόλοιποι 3 ρόλοι (στους αριθμούς 2, 
4 και 6) είναι διαφορετικοί σε κάθε Συνδυασμό και συνήθως σχετίζονται με τη λογική με την οποία λειτουργεί ο 
καθένας απ’ αυτούς.

ποτέ. Εκτός κι αν μιλάμε για το δικό του μέλλον φυσικά... 

Αριθμός Σειράς
Ο αριθμός δηλώνει τη σειρά με την 
οποία θα παίξει ο παίκτης

Ρόλος Υποψηφίου

Ιδιότητα Υποψηφίου

Συνδυασμός Υποψηφίου
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Κομματόσκυλο
Αν το Εκλογικό Βιβλιάριο έχει το λογότυπο
του Συνδυασμού σας, προσθέτει 2 ψήφους στην
τελική καταμέτρηση. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, 
θα μετρήσει για 3 ψήφους αν εξαγοραστεί από
το «Θείον Κίνημα».

Επάγγελμα

Ονοματεπώνυμο

Δόλια μέσα
Το είδος και η ποσότητα δόλιων μέσων 
που απαιτούνται για την εξαγορά του.

Αριθμός Ψήφων
Ο αριθμός των ψηφοφόρων που θα σας ψηφίσουν 
αν εξαγοράσετε το Εκλογικό Βιβλιάριο.

Τίτλος Κάρτας

δημοσιοσ 
υπαλληλοσ

αγροτηςΒοσκός

ψαρασ

εμποροσ

συνταξιουχοσ

Τα Εκλογικά Βιβλιάρια ανοίγουν κάθε γύρο στην πλατεία του χωριού και δίνουν την ευκαιρία στους παίκτες να τα 
πάρουν στα χέρια τους, με σκοπό φυσικά να τα εξαγοράσουν στη συνέχεια και να κερδίσουν τις αναγραφόμενες 
ψήφους.

Για να εξαγοραστεί ένα Εκλογικό Βιβλιάριο, θα πρέπει ο παίκτης να πληρώσει το αντίτιμό του σε Δόλια Μέσα. Στο 
κάτω μέρος της κάρτας αναγράφονται το είδος του Δόλιου Μέσου και η ποσότητα από αυτά που απαιτούνται. 
Εκεί φαίνεται και η επιρροή που έχει στο χωριό ο εικονιζόμενος στο Εκλογικό Βιβλιάριο, μέσα από τις ψήφους 
που θα καταλήξει να δώσει στον παίκτη που θα τον εξαγοράσει.

Σε κάποια Εκλογικά Βιβλιάρια υπάρχει το σύμβολο ενός Συνδυασμού στο πάνω μέρος της κάρτας. Αυτό υποδηλώνει 
ότι ο συγκεκριμένος ψηφοφόρος πρόκειται για Κομματόσκυλο του εν λόγω Συνδυασμού. Εάν εξαγοραστεί από 
τον παίκτη που παίζει μ’ αυτόν τον Συνδυασμό, τότε δίνει 2 παραπάνω ψήφους στο τέλος του παιχνιδιού.

Τα Εκλογικά Βιβλιάρια αναγράφουν πάνω τους και κάποια επαγγέλματα. Αυτά αξιοποιούνται με διάφορους 
τρόπους από άλλες κάρτες του παιχνιδιού (Καφενείου, Μπακάλικου, Υποψηφίων κτλ.). Συνολικά υπάρχουν 6 
επαγγέλματα στο παιχνίδι:

Εκλογικά Βιβλιάρια

Από την πλατεία του χωριού περνάει καθημερινά πάρα πολύς κόσμος, τον οποίον φροντίζετε να προσεγγίσετε 
και να του εξηγήσετε γιατί είναι προς το “συμφέρον” του να ψηφίσει εσάς και όχι κάποιον άλλον...
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Τίτλος Κάρτας

Θεματικό Κείμενο

Ιδιότητα Κάρτας

Σχηματική Απεικόνιση 
Ιδιότητας

καρτεσ μπακαλικου

Θεματικό Κείμενο

Ιδιότητα Κάρτας
Σχηματική Απεικόνιση 
Ιδιότητας

Στο καφενείο είναι μαζεμένοι οι αυριανοί υποστηρικτές σας. Εκεί μπορείτε να βγάλετε λόγους που θα στοχεύουν 
συγκεκριμένες ομάδες, κερδίζοντας έτσι περισσότερους ψηφοφόρους. 

Οι κάρτες Καφενείου βοηθούν τους παίκτες με διάφορους τρόπους, συνήθως προσφέροντάς τους τη δυνατότητα 
να κερδίσουν επιπλέον ψήφους στην τελική καταμέτρηση. Μπορεί να παιχτεί μόνο μία ανά γύρο.

Υπάρχουν 2 ειδών κάρτες Καφενείου. Κάρτες που τις εκτελούμε και μετά τις τοποθετούμε στην στοίβα 
χρησιμοποιημένων καρτών και αυτές που αναγράφουν στην ιδιότητά τους την τελική καταμέτρηση. Αυτές 
τις κάρτες Καφενείου τις τοποθετεί ο παίκτης ανοιχτές μπροστά του κατά την  διάρκεια του παιχνιδιού και 
επηρεάζουν τους ψήφους που θα αποκτήσει στην τελική καταμέτρηση.

Το μπακάλικο αποτελεί το κέντρο διασποράς πληροφοριών και κουτσομπολιών του χωριού. Όλοι επισκέπτονται 
το μπακάλικο, από τον πλούσιο έμπορο μέχρι τον βοσκό του χωριού.

καρτεσ καφενειου
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Λήξις Προεκλογικής Περιόδου

Αυτή η κάρτα τοποθετείται στο τέλος της 
αντίστοιχης στοίβας και σηματοδοτεί τον 
τελευταίο γύρο του παιχνιδιού. 

Τίτλος Κάρτας

Θεματικό Κείμενο

Ιδιότητα Κάρτας

καρτεσ προεκλογικης περιοδου

Οι Κάρτες Μπακάλικου περιγράφουν σκάνδαλα που πέφτουν στην αντίληψη των παικτών, τα οποία και μπορούν 
να εκμεταλλευτούν είτε για να κάνουν ζημιά σε κάποιον άλλον συνδυασμό και να πάρουν ψηφοφόρους του με 
το μέρος τους είτε για να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη όταν κάποιος αντίπαλός τους πάει να τους 
κατηγορήσει για κάτι.

Μία κάρτα Μπακάλικου, όταν χρησιμοποιείται για να κλαπεί κάποιο Εκλογικό Βιβλιάριο, πρέπει να παιχτεί στον 
γύρο του παίκτη. Αντιθέτως, όταν χρησιμοποιείται ως άμυνα απέναντι σε προσπάθεια κλοπής από άλλον παίκτη, 
παίζεται εκείνη ακριβώς τη στιγμή (δηλαδή, στη διάρκεια του γύρου του άλλου παίκτη).

Ένας παίκτης μπορεί να παίξει πολλές κάρτες Μπακάλικου στον ίδιο γύρο, δεν μπορεί όμως να στοχεύσει μ’ 
αυτές πάνω από μία φορά τον ίδιο παίκτη. Θα πρέπει να επιλέγει κάθε φορά και διαφορετικό αντίπαλο. Το 
κόστος που απαιτεί μία κάρτα να πληρωθεί για να κλαπεί ένα βιβλιάριο, πληρώνεται μόνο εφόσον ο αντίπαλος 
παίκτης ΔΕΝ αμυνθεί σε αυτήν.

Κάθε φορά που ξεκινά μια Προεκλογική Περίοδος, η ζωή στο χωριό αλλάζει εντελώς!

Οι κάρτες Προεκλογικής Περιόδου καθορίζουν τη διάρκεια του παιχνιδιού. Παράλληλα, καθεμιά περιλαμβάνει και 
μία μικρή αλλαγή στους κανόνες, που ισχύει για τη διάρκεια του γύρου στον οποίον εμφανίζεται. 

Μία από τις κάρτες αυτές, η “Λήξις Προεκλογικής Περιόδου”, μπαίνει πάντα στον πάτο της σχετικής στοίβας και 
χρησιμοποιείται για να σηματοδοτήσει τον τελευταίο γύρο του παιχνιδιού.
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ψηφοδελτια

παραλλαγες

Bonus Συνδυασμού

Περιγραφή Συνδυασμού

Βοήθημα Παίκτη

Στην αρχή του παιχνιδιού κάθε παίκτης επιλέγει να εκπροσωπήσει έναν Συνδυασμό, παίρνοντας το αντίστοιχο 
Ψηφοδέλτιο μπροστά του.

Κάθε Συνδυασμός έχει ένα “bonus” όσο αναφορά τα Δόλια Μέσα - κατά την εκτέλεση της ενέργειας “Νέα Δόλια 
Μέσα”, εάν επιλέξει αυτό το Δόλιο Μέσο θα πάρει 2 μάρκες αντί για 1.

Μικρότερης ή Μεγαλύτερης Διάρκειας Παιχνίδι
Αν προτιμάτε να παίξετε μία πιο σύντομη παρτίδα, μπορείτε να το κάνετε αφαιρώντας 1 ή 2 κάρτες Προεκλογικής 
Περιόδου πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Αν, από την άλλη πλευρά, θέλετε μία πιο “χορταστική” εμπειρία 
και να απολαύσετε ένα μεγαλύτερης διάρκειας παιχνίδι, μπορείτε να προσθέσετε 1 ή 2 κάρτες στη στοίβα της 
Προεκλογικής Περιόδου. Αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα το παιχνίδι να διαρκέσει παραπάνω από 8 γύρους, στην 
αρχή του 9ου οι παίκτες ξαναπαίρνουν όλες τις χρησιμοποιημένες κάρτες Υποψηφίων στα χέρια τους.

Στρατηγική Παραλλαγή
Στην αρχή του παιχνιδιού όλοι οι παίκτες τραβούν από 4, αντί για 3, Εκλογικά Βιβλιάρια στο χέρι τους. Καθένας, 
ταυτόχρονα, επιλέγει ένα απ’ αυτά για να το κρατήσει και δίνει τα άλλα 3 στον παίκτη που κάθεται στα αριστερά 
του, παίρνοντας και ο ίδιος 3 κάρτες από τον παίκτη στα δεξιά του. Απ’ αυτές τις 3, επιλέγει πάλι μία για να 
κρατήσει και δίνει ξανά τις άλλες 2 στα αριστερά του, παίρνοντας 2 νέες από τα δεξιά του. Απ’ αυτές, επιλέγει 
τη μία και την άλλη τη βάζει στα σκάρτα. 



(δυστυχως) το πιο ρεαλιστικο παιχνιδι ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗΣ πολιτικης!

Προϊόν της Παιχνίδια Δεσύλλας
Χρυσοστόμου 12

121 32 Περιστέρι - Αθήνα 
Τηλ. 210 5737725

Σχεδιασμός παιχνιδιού:
Φτου Ξελευθερία (για όλους):
Αρίστη Γιαννακοπούλου,  
Ελένη (Ματαλένα) Μυτιληναίου,  
Νίκος Κωστάκης,  
Γιώργος (fantasmamore) Λιαδής,  
Βασίλης Τενέντες

Επιμέλεια παιχνιδιού: 
Βαγγέλης Μπαγιαρτάκης

“Το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει σατιρικό χαρακτήρα, δεν 
αναφέρεται στην πολιτική επικαιρότητα, ουδεμία σχέση 
έχει με την πραγματικότητα και τα αναφερόμενα σε αυτό 
πρόσωπα και καταστάσεις είναι φανταστικά. Σκοπός του 
παιχνιδιού είναι η ψυχαγωγία του κοινού και η εξάσκηση 
δεξιοτήτων των παικτών με ενδιαφέρουσες έννοιες.
Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ταύτιση από τους 
χρήστες των απεικονιζόμενων προσώπων με πραγματικά 
πρόσωπα, καταστάσεις και γεγονότα”.

© Αρίστη Γιαννακοπούλου, Ελένη (Ματαλένα) 
Μυτιληναίου, Γιώργος (fantasmamore) Λιαδής, 
Νίκος Κωστάκης, Βασίλης Τενέντες. 
2016, All rights reserved.
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