


Το παιχνίδι ξεκινά από αυτόν που θα 
φέρει το μεγαλύτερο αριθμό στο ζάρι 
και ακολουθεί ο παίκτης που κάθεται 
αριστερά του, ακολουθώντας την φορά 
των δεικτών του ρολογιού.
Κάθε παίκτης προχωρά τόσες πόλεις 
όσο έφερε στο ζάρι και, φθάνοντας 
στην πόλη, εκτελεί την εντολή που 
του δίνεται παρακάτω σε αυτή την 
οδηγία. ΠΡΟΣΟΧΗ:  Όπου και αν βρεθεί 
εκτελώντας την εντολή, θα παραμείνει 
εκεί.  Δεν θα εκτελέσει δηλαδή και την 
νέα εντολή που θα βρει στην πόλη που 
θα καταλήξει. Όποιος φτάσει πρώτος 
στις Βρυξέλλες είναι ο νικητής.

ΑΘΗΝΑ Ξεκίνα το ταξίδι σου από την 
πόλη της Ακρόπολης.
ΛΕΥΚΩΣΙΑ Μόλις που προλαβαίνεις  να 
κάνεις μια βουτιά στις παραλίες της Κύπρου, 
και παίρνεις το αεροπλάνο για Βελιγράδι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Μείνε ένα 
γύρο για να δεις με την ησυχία σου τα 
αξιοθέατα.
ΣΟΦΙΑ Ξέχασες  το διαβατήριό σου; 
Πίσω στην Αθήνα!
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ Νιώσε τη ζεστή φιλοξενία 
από έναν λαό που ήταν πάντοτε φίλος 
της Ελλάδας.
ΖΑΓΚΡΕΜΠ Η κακοκαιρία στην 
πρωτεύουσα της Κροατίας σε αναγκάζει 
να μείνεις  2 γύρους.

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ Δεν θα προλάβεις  
να επισκεφθείς τα 3.100 δωμάτια του 
Κοινοβουλίου, πέταξε επειγόντως για 
Βαρσοβία.
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ Μείνε και τον επόμε-
νο γύρο για να απολαύσεις  την ουγγρική 
κουζίνα και τα τσιγγάνικα βιολιά.
ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ Ομίχλη στην πρω-
τεύουσα της Σλοβακίας, το αεροπλάνο 
προσγειώνεται στην Πράγα.
ΒΙΕΝΝΗ Στο κέντρο της Ευρώπης, μια 
υπέροχη πόλη με μακραίωνη παράδοση 
στον πολιτισμό και τις τέχνες. 
ΠΡΑΓΑ: Στην εντυπωσιακή πόλη της 
Τσεχίας θα μείνεις 2 γύρους για να γνω-
ρίσεις  όλες τις όμορφες γωνιές της.
ΚΡΑΚΟΒΙΑ Η τουριστικότερη, και κατά 
πολλούς η ομορφότερη πόλη της Πολωνί-
ας, βρίσκεται  στον κατάλογο «Μνημείο 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς» της UNESCO.
ΒΑΡΣΟΒΙΑ Πολικό κρύο στην πολύ-
παθη πρωτεύουσα της Πολωνίας, φύγε 
αμέσως για Κωνσταντινούπολη!
ΚΙΕΒΟ Πάρε το πρώτο αεροπλάνο για 
Όσλο.
ΜΟΣΧΑ Αφιέρωσε 3 γύρους του παι-
χνιδιού για να δεις το Κρεμλίνο και τον 
Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος  Χριστού.
ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Μείνε ένα γύρο 
για να απολαύσεις το πασίγνωστο μου-
σείο Ερμιτάζ.
ΕΛΣΙΝΚΙ Πάρε το πλοίο για την πανέ-
μορφη Στοκχόλμη.

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ Θα χρειαστείς 2 γύ-
ρους για να περπατήσεις την Παλιά Πόλη 
και να δεις το παλάτι.
ΟΣΛΟ Φεύγεις κρουαζιέρα στα υπέρο-
χα νορβηγικά φιόρδ, μείνε για 1 γύρο.
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ Νοικιάζεις ένα ποδή-
λατο και είσαι αποφασισμένος να τη 
γυρίσεις ολόκληρη. Μείνε 1 γύρο.
ΑΜΒΟΥΡΓΟ Πέρασες τα σύνορα της 
Γερμανίας… δε γίνεται να μην επισκεφθείς 
το Βερολίνο! Ξεκίνα αμέσως για εκεί! 
ΒΕΡΟΛΙΝΟ Ξόδεψε 2 γύρους για να 
περπατήσεις και να δεις την ιστορική 
πρωτεύουσα της Γερμανίας.
ΜΟΝΑΧΟ Φουσκωμένος από μπύρες 
και λουκάνικα, δεν είσαι σε θέση να ταξι-
δέψεις! Μείνε 1 γύρο να συνέλθεις! 
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ Από το 4ο μεγαλύτε-
ρο αεροδρόμιο της Ευρώπης, το Σκίπχολ, 
παίρνεις την πρώτη πτήση για Δουβλίνο.
ΛΟΝΔΙΝΟ Βροχερό κλίμα, αλλά είσαι 
ταξιδιώτης παντός καιρού! Μείνε 1 γύρο 
να επισκεφθείς το Big Ben, το London 
Eye και το Buckingham.
ΓΛΑΣΚΟΒΗ  Έχασες το αεροπλάνο 
σου αλλά είσαι τυχερός! Η επόμενη πτή-
ση είναι απευθείας για Βαρκελώνη.
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ Δε μπορείς να χάσεις 
το ματς της Manchester United, οπότε 
μένεις 1 γύρο.
ΔΟΥΒΛΙΝΟ Το ιρλανδικό κλίμα δεν 
σου ταίριαξε… με ένα τρομερό κρυολόγη-
μα γυρνάς Αθήνα!!!

ΟΔΗΓΙΕΣ «ΤΑΞΙΔΕΥΩ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ»



ΟΔΗΓΙΕΣ “TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ”

“Το Παιχνίδι των Ερωτήσεων” είναι 
ένας συναρπαστικό ταξίδι γνώσεων με 
αγωνία και ενδιαφέρον ως το τέλος. 
Αγόρια και κορίτσια μπορούν να παί-
ξουν το ίδιο ευχάριστα το παιχνίδι αυτό 
γιατί το μόνο που χρειάζεται για να κερ-
δίσει κανείς είναι... γνώσεις!
Οι ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσει 
ο κάθε παίκτης είναι χωρισμένες σε 5 
κατηγορίες: 
• ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
• ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
• ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

• ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
• ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πριν αρχίσει το παιχνίδι κόψτε προσε-
κτικά τις κάρτες και κάντε τις στίβα. Οι 
παίκτες τοποθετούν τα πιόνια τους στο 
γκρι αρχικό σημείο και ξεκινάει πρώ-
τος αυτός που θα φέρει τον μεγαλύτερο 
αριθμό στο ζάρι προς την κατεύθυνση 
του βέλους. Το χρώμα του τετραγώνου 
που θα σταματήσει το πιόνι του, καθο-
ρίζει σε ποια κατηγορία ερωτήσεων θα 
πρέπει να απαντήσει. Για παράδειγμα 

αν τύχει σε πλαίσιο χρώματος μπλε τότε  
θα απαντήσει στην ερώτηση της κάρτας  
με τη μπλε βούλα (τεχνολογία).
Αν απαντήσει σωστά παραμένει όπου 
βρίσκεται και συνεχίζει ο επόμενος, 
αν δεν απαντήσει σωστά τότε επιστρέ-
φει εκεί που ήταν όταν έριξε το ζάρι. 
Από όποια κάρτα γίνει η ερώτηση την 
βάζουμε τελευταία στη στίβα. Νικητής 
του παιχνιδιού είναι όποιος παίκτης 
φτάσει ή ξεπεράσει πρώτος το τελευ-
ταίο τετράγωνο και απαντήσει σωστά 
στην ερώτηση.

ΠΟΡΤΟ Σου άρεσε η πόλη αλλά ανυπο-
μονείς να δεις την πρωτεύουσα! Φεύγεις 
απευθείας για Λισαβόνα.
ΛΙΣΑΒΟΝΑ Στην γραφική πρωτεύουσα 
της Πορτογαλίας θα ξοδέψεις 2 γύρους 
του παιχνιδιού.
ΣΕΒΙΛΛΗ Θέλεις να δοκιμάσεις όλα τα 
tapas bar της πόλης και αποφασίζεις να 
μείνεις 1 γύρο.
ΜΑΔΡΙΤΗ Η αναταραχή στην πόλη λόγω 
του ντέρμπι Ρεάλ-Μπαρτσελόνα σε αναγκά-
ζει να πετάξεις εκτάκτως για Μάλτα.
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ Αποφάσισες να κάνεις 
μαθήματα Ισπανικών και να γνωρίσεις 
την Ισπανική κουλτούρα! Μένεις 2 
γύρους.
ΜΑΛΤΑ Βρήκες σε προσφορά μια 
πτήση για Ρώμη. Καλό ταξίδι!

ΤΙΡΑΝΑ Μείνε ένα γύρο στην πρωτεύ-
ουσα της  Αλβανίας.
ΝΑΠΟΛΙ Μείνε 1 γύρο για να δοκι-
μάσεις την παραδοσιακή μακαρονάδα 
«Ναπολιτάνα».
ΡΩΜΗ Η πρωτεύουσα της Ιταλίας σε 
υποδέχεται με ηλιόλουστο καιρό και 
αποφασίζεις να μείνεις 2 γύρους για δεις 
την «Αιώνια Πόλη».
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ Βιάζεσαι να δεις τις 
γόνδολες και παίρνεις το πρώτο τρένο 
για Βενετία.
ΒΕΝΕΤΙΑ Μαγεμένος από το υδάτινο 
τοπίο, μένεις 2 γύρους στην πόλη της 
Βενετίας.
ΒΕΡΝΗ Δεν έφερες τα ζεστά σου ρούχα 
και το τσουχτερό κρύο σε αναγκάζει να 
γυρίσεις γρήγορα πίσω στη ζεστή Ρώμη.

ΜΑΣΣΑΛΙΑ Βιάζεσαι να δεις τον 
Πύργο του Άιφελ και φεύγεις απευθείας 
για Παρίσι.
ΜΠΟΡΝΤΟ Κέρδισες μια ξενάγηση 
στα διάσημα οινοποιεία και τους φημι-
σμένους αμπελώνες της πόλης.
ΛΥΩΝ Μπερδεύεις  τα σκουριασμένα 
γαλλικά σου και παίρνεις τρένο με λάθος 
προορισμό…καταλήγεις στη Μασσαλία! 
Πάλι καλά!
ΠΑΡΙΣΙ Ένας γύρος στον Πύρ-
γο του Άιφελ και άλλος ένας στην 
Disneyland!Μείνε συνολικά 2 γύρους.
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Τα κατάφερες ταξιδιώ-
τη! Είσαι ο νικητής του παιχνιδιού! 




