ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΙΔΑΚΙ - ΓΚΡΙΝΙΑΡΗΣ
Θα καταφέρεις να φθάσεις στον τερματισμό,
χρησιμοποιώντας τις σκάλες και αποφεύγοντας
τα φιδάκια; Αν είσαι τυχερός, μπορεί και να
εκτοξευτείς σαν πύραυλος!
Ποιός θα συγκεντρώσει πρώτος και τα τέσσερα
πιόνια του στα σημεία Χ; Εμπόδισε τους
αντιπάλους σου και ταυτόχρονα προχώρησε
όσο πιο γρήγορα μπορείς!

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΙΔΑΚΙ
Σκοπός του παιχνιδιού είναι να φτάσει
κάποιος από τους παίκτες πρώτος στο
τετράγωνο Νo 100, ξεκινώντας από το
τετράγωνο Νo 1. Το παιχνίδι παίζεται από
2 - 4 παίκτες και ο κάθε ένας διαλέγει
από ένα πιόνι διαφορετικού χρώματος.
Όταν τοποθετηθούν όλα τα πιόνια στο
πρώτο τετράγωνο, οι παίκτες ρίχνουν
το ζάρι. Όποιος φέρει το μεγαλύτερο
αριθμό ξεκινάει πρώτος. Οι υπόλοιποι
παίκτες ρίχνουν με την σειρά τους το
ζάρι και προχωρούν τόσα τετράγωνα
όσα και ο αριθμός του ζαριού.
Κατά την διαδρομή ο κάθε παίκτης
συναντά εμπόδια ή βοήθειες: τα φίδια
τον εμποδίζουν ενώ οι σκάλες και οι
πύραυλοι τον βοηθούν. Αν σταματήσει,
λοιπόν, στην αρχή μιας σκάλας ή
στην βάση εκτόξευσης του πυραύλου,
σκαρφαλώνει ή εκτοξεύεται και φτάνει

στο τετράγωνο που τελειώνει η σκάλα
ή προσγειώνεται ο πύραυλος. Αντίθετα,
αν σταματήσει στο κεφάλι ενός φιδιού,
τότε το πεινασμένο φίδι καταπίνει το
πιόνι και αυτό καταλήγει στο τετράγωνο
όπου είναι η ουρά του φιδιού. Δύο ή
και περισσότερα πιόνια μπορούν να
σταματήσουν στο ίδιο τετράγωνο.
Όταν κάποιος από τους παίκτες αρχίζει
να πλησιάζει το τέρμα πρέπει να φέρει
στο ζάρι ακριβώς τον αριθμό που θα τον
οδηγήσει στο τετράγωνο Νo 100 και όχι
μεγαλύτερο. Για παράδειγμα, αν ένας
παίκτης βρίσκεται στο Νo 96 πρέπει
να φέρει στο ζάρι τον αριθμό 4 γιατί
αλλιώς θα φτάσει στο 100 αλλά μετά
θα οπισθοχωρήσει. Αν φέρει, δηλαδή, 5
θα φτάσει στο 100 και θα πάει πίσω ένα
τετράγωνο.

Από τα περιεχόμενο
του κουτιού, για να
παίξεις “ΦΙΔΑΚΙ”
θα χρησιμοποιήσεις
4 πιόνια διαφορετικού
χρώματος, 1 ζάρι
και την καρτέλα από
την όψη που φαίνεται
αριστερά!

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΚΡΙΝΙΑΡΗΣ
Το διασκεδαστικό αυτό παιχνίδι παίζεται
από 2 - 4 παίκτες και έχει 16 πιόνια σε
4 διαφορετικά χρώματα. Κάθε παίκτης
παίρνει τα 4 πιόνια του ενός χρώματος
και τα τοποθετεί στα 4 τετράγωνα του
αντίστοιχου χρώματος, αυτή είναι και η
βάση του. Στόχος του κάθε παίκτη είναι
να μεταφέρει και να συγκεντρώσει και
τα 4 πιόνια του στα τετράγωνα του ίδιου
χρώματος με το Χ, ακολουθώντας τους
παρακάτω όρους:
Κάθε παίκτης ρίχνει μια φορά το ζάρι
με την σειρά, μέχρι να φέρει “6”, οπότε
αποκτά το δικαίωμα να ξεκινήσει,
τοποθετώντας ένα πιόνι στο τετράγωνο
με τον κύκλο του ίδιου χρώματος. Μόνο
τότε έχει το δικαίωμα μιας δεύτερης
ζαριάς και κινεί τα πιόνια του τόσα
τετράγωνα, όσα έχει φέρει το ζάρι
κατευθυνόμενος προς την φορά του
βέλους.
Ένα “6” επιτρέπει στον παίκτη μια
δεύτερη ζαριά και κάθε φορά που θα
φέρει “6” μπορεί ο παίκτης να κινήσει
ένα πιόνι του που βρίσκεται ήδη στο
παιχνίδι ή να ξεκινήσει ένα άλλο από τη
βάση του. Στη συνέχεια, προχωράει τα
πιόνια του πάνω στην εξωτερική γραμμή
της καρτέλας -πάντοτε προς τη δεξιά
πλευρά- μέχρι να φτάσει στο σημείο
από όπου ξεκίνησε, όποτε μπαίνει στην
κεντρική γραμμή που έχει το χρώμα του

με το σύμβολο Χ και προσπαθεί να τα
βάλει στην σειρά, φέρνοντας τη σωστή
ζαριά. Αυτός που θα καταφέρει πρώτος
να συγκεντρώσει και τα 4 πιόνια του
στη γραμμή αυτή και να τα τοποθετήσει
στην σειρά, είναι ο νικητής.
Όταν ένα πιόνι, στην διαδρομή του, τύχει
να σταματήσει σε ένα τετράγωνο όπου
ήδη υπάρχει αντίπαλο πιόνι, το διώχνει
και το υποχρεώνει να επιστρέψει στη
βάση του και να ξεκινήσει και πάλι από
την αρχή.
Όταν δύο ή περισσότερα πιόνια του ίδιου
χρώματος τύχει να σταματήσουν μέσα
στο ίδιο τετραγωνάκι τοποθετούνται
δίπλα δίπλα και σχηματίζουν ένα
φράγμα που κανένας άλλος παίκτης
διαφορετικού χρώματος δεν μπορεί να
διώξει ή να ξεπεράσει.

Από τα περιεχόμενο
του κουτιού, για να
παίξεις “ΓΚΡΙΝΙΑΡΗ”
θα χρησιμοποιήσεις
και τα 16 πιόνια, 1 ζάρι
και την καρτέλα από
την όψη που φαίνεται
πάνω δεξιά!
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