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Το «Ταξιδεύω στην Ελλάδα & 
στην Κύπρο» είναι ένα επιτραπέ-
ζιο παιχνίδι με ζάρι για 2 έως 6 
παίκτες, που έχει σαν στόχο να 
γνωρίσουν τα παιδιά την πατρίδα 
μας. Κάθε παίκτης κάνει ένα ταξί-
δι στον χάρτη, συγκεντρώνοντας 
γνώσεις για τις πόλεις-σταθμούς 
που συναντά και προσπαθεί πρώ-
τος να διασχίσει την διαδρομή 
που του έχει ανατεθεί. 
Με έναν διασκεδαστικό τρόπο, 
μαθαίνει την ιστορία κάθε τόπου, 
τα προϊόντα που παράγει, ενδια-
φέροντα μνημεία και άλλα σημα-
ντικά στοιχεία που συνδέουν το 
παρελθόν και το παρόν.

Το περιεχόμενο του κουτιού εί-
ναι μια καρτέλα με τον χάρτη της 
Ελλάδας, έξι πιόνια, 104 κάρτες-
σταθμοί σε 3 χρώματα, 40 κάρτες 
ερωτήσεων και 1 ζάρι.
Σκοπός του παιχνιδιού είναι κάθε 
παίκτης να ολοκληρώσει ένα ταξί-
δι με 6 συγκεκριμένους σταθμούς. 
Ο σχεδιασμός της διαδρομής και η 

εκτέλεσή της είναι απόφαση του 
παίκτη, φτάνει στο τέλος να έχει 
επισκεφθεί και τους 6 σταθμούς, 
ανεξάρτητα από την σειρά που θα 
το κάνει.
Στην αρχή του παιχνιδιού οι 104 
κάρτες-σταθμοί κόβονται και το-
ποθετούνται σε τρεις στίβες, ανά-
λογα με το χρώμα τους, με την 
όψη προς τα κάτω. Σε μια τέταρτη 
στίβα τοποθετούνται οι ερωτήσεις -
αφού κοπούν προσεκτικά- πάλι με 
την όψη προς τα κάτω. Μετά από 
αυτό, μοιράζονται σε κάθε παίκτη 
έξι κάρτες - σταθμοί, δυό από κάθε 
χρώμα. Αυτές οι έξι κάρτες καθο-
ρίζουν τα σημεία που πρέπει να 
επισκεφθεί ο παίκτης για να ολο-
κληρώσει το παιχνίδι νικητής, δεν 
καθορίζουν όμως όπως προείπα-
με την σειρά που θα το κάνει. Κάθε 
παίκτης αποφασίζει σε ποιο από τα 
έξι σημεία θα ξεκινήσει το παιχνίδι 
και εκεί τοποθετεί το πιόνι του.

Το παιχνίδι αρχίζει! Ο παίκτης 
που θα φέρει τον μεγαλύτερο 

αριθμό στο ζάρι, αρχίζει το παι-
χνίδι και ξαναρίχνει το ζάρι για 
να δει πόσες θέσεις θα προχω-
ρήσει πάνω στον χάρτη. Μπορεί 
να κινηθεί προς όποια κατεύθυν-
ση θέλει, δεν μπορεί όμως να 
πάει μπροστά και πίσω στην ίδια 
ζαριά. Αν συναντήσει άλλο πιόνι 
στον δρόμο του, αυτό του φράζει 
τον δρόμο και δεν επιτρέπεται να 
το υπερπηδήσει. Αντίθετα είναι 
υποχρεωμένος να σταματήσει 
το ταξίδι του στην προηγούμενη 
πόλη και να περιμένει τον επόμε-
νο γύρο. Το ίδιο και αν δυο πιό-
νια θέλουν να σταματήσουν στην 
ίδια πόλη: μία και απαγορεύεται 
δυο πιόνια να βρίσκονται ταυτό-
χρονα στο ίδιο σημείο, ο παίκτης 
που έφτασε πρώτος παραμένει 
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και ο δεύτερος περιμένει έναν 
γύρο να αδειάσει το σημείο. Όταν 
ο παίκτης φθάνει σε μια από τις 
5 πόλεις-σταθμούς του, τότε και 
μόνο τότε διαβάζει και εκτελεί τις 
εντολές που αναγράφονται πάνω 
στην κάρτα του. Στην περίπτωση 
που ο παίκτης σταματήσει σε πόλη 
που δεν είναι πόλη-σταθμός του 
περιμένει να ξαναέρθει η σειρά του 
να ρίξει το ζάρι και ΔΕΝ εκτελεί την 
εντολή της κάρτας. Αν η εντολή 
τον στέλνει σε μια πόλη στην οποία 
βρίσκεται ήδη άλλος παίκτης, χά-
νει έναν γύρο μέχρι να ελευθερω-
θεί το  σημείο. Αν η κάρτα έχει στο 
τέλος της την λέξη «ερώτηση», 
ένας άλλος παίκτης παίρνει μια 
κάρτα ερωτήσεων και διαβάζει μια 
από τις έξι: αυτήν που αντιστοιχεί 
στον αριθμό που έφερε στο ζάρι ο 
παίκτης που έφθασε στην πόλη-
σταθμό. Αν ο παίκτης απαντήσει 
σωστά στην ερώτηση αποκτά το 
δικαίωμα αυτόματα να μεταφερθεί 
σε όποιο από τα έξι αεροδρόμια 
του χάρτη θέλει (βλέπε παρακάτω 

«Αεροδρόμια»). Αν δεν απαντήσει 
σωστά, παραμένει στη θέση του.

Τα έξι αεροδρόμια του χάρτη είναι 
στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, 
στο Ηράκλειο, στην Ρόδο, στην 
Κέρκυρα και στη Λάρνακα. Αν 
ένας παίκτης φθάσει σ’ ένα αε-
ροδρόμιο, δοκιμάζει να φέρει στο 
ζάρι «6». Αν δεν το καταφέρει, 
μπορεί να διαλέξει να αποχωρή-
σει προς όποια κατεύθυνση θέλει, 
προχωρώντας όσες πόλεις έφερε 
στο ζάρι. Μπορεί επίσης να απο-
φασίσει να χάσει τη σειρά του και 

να ξαναπροσπαθήσει -όταν ξανάρ-
θει η σειρά του- να φέρει «6». Αν 
το καταφέρει αποκτά το δικαίωμα 
να ταξιδέψει με το αεροπλάνο σε 
όποιο από τα υπόλοιπα αεροδρό-
μια θέλει, κερδίζοντας πολύτιμο 
χρόνο.

Νικητής του παιχνιδιού είναι ο 
παίκτης που πρώτος θα κατα-
φέρει να επισκεφθεί τους πέντε 
προορισμούς και θα επιστρέψει 
στο σημείο από όπου ξεκίνησε.

Καλή διασκέδαση!
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