
Ένας από τους παίκτες ορίζεται Τρα-
πεζίτης και μοιράζει σε κάθε παίκτη 
150.000 ευρώ. Ο Τραπεζίτης μπορεί 
να παίρνει μέρος στο παιχνίδι αλλά 
θα πρέπει να έχει τη δική του περι-
ουσία χωριστά από την περιουσία της 
Τράπεζας. Όλοι οι παίκτες ρίχνουν τα 
ζάρια και όποιος φέρει το μεγαλύ-
τερο αριθμό παίζει πρώτος και ακο-
λουθούν οι άλλοι, ανάλογα με τον 
αριθμό που έφεραν. Κάθε παίκτης 
προχωράει τόσα τετράγωνα όσο και ο 
αριθμός της ζαριάς του προς την κα-
τεύθυνση του βέλους της αφετηρίας. 

Οι γαλάζιες κάρτες είναι οι εντολές, 
οι μαύρες είναι οι αποφάσεις και το-
ποθετούνται ανάποδα στα αντίστοιχα 
τετράγωνα ΕΝΤΟΛΗ - ΑΠΟΦΑΣΗ στη 
μέση της καρτέλας. Όταν το πιόνι 
ενός παίκτη σταματήσει σε ένα ελεύ-
θερο τετράγωνο, που δεν ανήκει δη-
λαδή σε κανέναν, τότε αν νομίζει πως 
συμφέρει η αφορά του, μπορεί να το 
αγοράσει πληρώνοντας στην Τράπεζα 
την αξία του. Με την αγορά, παίρνει 
την κάρτα ιδιοκτησίας με την οποία 
και αποδεικνύεται η κυριότητα του 
στο οικόπεδο αυτό. Αγοροπωλησίες 

μεταξύ παικτών για οικόπεδα, σκη-
νές και τροχόσπιτα ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ 
και πρέπει να γίνονται ΜΟΝΟ μέσω 
της Τράπεζας, αντίθετα ΕΠΙΤΡΕΠΟ-
ΝΤΑΙ για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 
και Αεροδρόμια. Αν ένας παίκτης 
φέρει διπλή ζαριά, παίζει και κατόπιν 
υποχρεωτικά ξαναρίχνει τα ζάρια. 
Κάθε φορά που το πιόνι ενός παίκτη 
περνάει από το τετράγωνο ΑΦΕΤΗ-
ΡΙΑ παίρνει από την Τράπεζα 20.000 
ευρώ. Όταν το πιόνι ενός παίκτη στα-
ματήσει σε ένα τετράγωνο οικόπεδο 
που ήδη ανήκει σε άλλον παίκτη, τότε 
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κόπεδο του. Τότε επιστρέφει τις 4 αυτές 
σκηνές στην Τράπεζα και παίρνει το τρο-
χόσπιτο πληρώνοντας συγχρόνως την 
αξία του τροχόσπιτου σε τιμή που γράφει 
η κάρτα τίτλου ιδιοκτησίας του συγκεκρι-
μένου οικοπέδου. Είναι προς συμφέρον 
του παίκτη να επιδιώκει να στήσει τρο-
χόσπιτο λόγω των υψηλών ενοικίων που 
θα εισπράττει. Μπορεί να κτιστεί ΜΟΝΟ 
ένα τροχόσπιτο σε κάθε οικόπεδο. 

ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΚΗΝΩΝ   Όταν η Τράπεζα ΔΕΝ 
έχει σκηνές να πουλήσει, οι παίκτες που 
θέλουν να κτίσουν, πρέπει να περιμέ-
νουν να επιστραφούν ή να πουληθούν 
σκηνές από τους άλλους παίκτες στην 
Τράπεζα. Όταν υπάρχει στην Τράπεζα 
μικρός αριθμός σκηνών και τροχόσπι-
των για αγορά, και δύο ή περισσότεροι 
υποψήφιοι αγοραστές θέλουν περισσό-
τερα από αυτά που διαθέτει η Τράπεζα, 
τότε οι σκηνές ή τα τροχόσπιτα αυτά δί-
νονται στον πλειοδότη. 

ΠΩΛΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ 
ΑΚΤΙΣΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ, 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ και 
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ & EUROTUNNEL 
μπορούν να πωληθούν από παίκτη σε 
παίκτη μετά από συμφωνία μεταξύ τους 
και σε τιμή που θα ζητήσει ο ιδιοκτήτης. 
Σε περίπτωση, όμως, που στο συγκε-
κριμένο οικόπεδο υπάρχουν σκηνές ή 
τροχόσπιτο πρέπει πρώτα να πωληθούν 
αυτά στην Τράπεζα και έπειτα να γίνει 
η αγοροπωλησία. Οι σκηνές και τα τρο-
χόσπιτα αυτά αγοράζονται ξανά πίσω 

από την Τράπεζα αλλά στο ΜΙΣΟ ΤΗΣ ΤΙ-
ΜΗΣ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΑΝ. Σε περίπτω-
ση επιστροφής τροχόσπιτου η Τράπεζα 
πληρώνει αφενός την μισή καθαρή τιμή 
του τροχόσπιτου και αφετέρου την μισή 
τιμή των 4 σκηνών που δόθηκαν για την 
αγορά του συγκεκριμένου ξενοδοχείου. 

ΥΠΟΘΗΚΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ  
Γίνονται μόνο μέσω της Τράπεζας. Η 
αξία της υποθήκης είναι τυπωμένη σε 
κάθε κάρτα τίτλου-ιδιοκτησίας. Ο τό-
κος της υποθήκης είναι 10% και πλη-
ρώνεται την στιγμή που επιστρέφονται 
τα χρήματα στην Τράπεζα για να λήξει 
η υποθήκη. Υποθηκευμένη ιδιοκτη-
σία μπορεί να πωληθεί από παίκτη σε 
παίκτη, ο δε αγοραστής μπορεί, αν 
θέλει, να πληρώσει αμέσως την αξία 
της υποθήκης και τον τόκο για να απο-
δεσμεύσει το ακίνητο. Αν δεν θέλει να 
πληρώσει αμέσως την υποθήκη, πρέπει 
τουλάχιστον να πληρώσει τον τόκο δι-
αφορετικά αυτός θα διπλασιαστεί στην 
λήξη της υποθήκης και θα υποχρεωθεί 
να πληρώσει τόκο 20%. Οι σκηνές και 
τα τροχόσπιτα δεν μπορούν να υποθη-
κευτούν. Προτού ένα οικόπεδο υποθη-
κευτεί θα πρέπει να έχουν πωληθεί τυ-
χόν σκηνές ή τροχόσπιτο στην Τράπεζα 
η οποία και θα επιστρέψει στον παίκτη 
το μισό της αξίας της αγοράς αυτών. Για 
να ξαναχτίσει κάποιος παίκτης σκηνή 
πάνω σε υποθηκευμένο οικόπεδο, θα 
πρέπει πρώτα να πληρώσει την υποθή-
κη στην Τράπεζα με τόκο 10% και μετά 
να αγοράσει σκηνές σε ΟΛΟΚΛΗΡΗ την 
αξία τους. 

ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ 
Η χρεωκοπία επέρχεται όταν ένας παί-
κτης χρωστάει περισσότερα από αυτά 
που μπορεί να πληρώσει. Σε αυτήν την 
περίπτωση, είναι υποχρεωμένος να δώ-
σει ότι έχει σε εκείνον που χρωστάει και 
αποχωρεί από το παιχνίδι. Εάν, όμως, 
διαθέτει σκηνές ή τροχόσπιτα θα πρέπει 
πρώτα να τα επιτρέψει στην Τράπεζα 
λαμβάνοντας το μισό της αξίας τους και 
να δώσει τα χρήματα αυτά στον πιστωτή 
του. Αν ένας χρεωκοπημένος παίκτης 
παραδώσει στον πιστωτή υποθηκευμέ-
νη ιδιοκτησία, ο νέος ιδιοκτήτης είναι 
υποχρεωμένος να πληρώσει αμέσως 
τον τόκο και προαιρετικά και την αξία 
της υποθήκης προκειμένου να ελευθε-
ρώσει το οικόπεδο. Στην περίπτωση που 
ένας παίκτης δεν έχει αρκετά χρήματα 
για να πληρώσει στην Τράπεζα, φόρους 
ή τιμωρίες του, τότε η Τράπεζα κρα-
τάει τις σκηνές και τα τροχόσπιτά του 
και όλα τα υπόλοιπα περιουσιακά του 
στοιχεία τα βγάζει σε πλειστηριασμό. Ο 
παίκτης που πτώχευσε αποσύρεται από 
το παιχνίδι. Νικητής είναι ο παίκτης που 
θα μείνει στο τέλος! Για να συντομευτεί 
το παιχνίδι μπορεί να καθοριστεί εκ των 
προτέρων η διάρκειά του, με νικητή τον 
πλουσιότερο παίκτη στη λήξη της συμ-
φωνημένης ώρας.

1 έντυπο οδηγιών
1 καρτέλα
4 πιόνια
2 ζάρια
32 σκηνές
12 τροχόσπιτα
15 κάρτες αποφάσεων
15 κάρτες εντολών
28 κάρτες ιδιοκτησίας
80 χαρτονομίσματα
1 έντυπο εγγύησης

πληρώνει σε αυτόν ενοίκιο ανάλογα με 
τις σκηνές που έχουν κτιστεί. Εξαίρεση 
από τον κανόνα αυτό υπάρχει όταν το 
οικόπεδο είναι υποθηκευμένο. Στην πε-
ρίπτωση αυτή ο παίκτης δεν θα πληρώ-
σει το οφειλόμενο ενοίκιο. Συμφέρει σε 
έναν παίκτη να αποκτήσει ΟΛΑ τα οικό-
πεδα της ίδιας ομάδας χρώματος ώστε 
να διπλασιάσει το ενοίκιο και να στήσει 
σκηνές. Οι τελευταίες μπορούν να στη-
θούν μόνο αν κανείς έχει αγοράσει ΟΛΑ 
τα οικόπεδα μιας ομάδας χρώματος. 
Όταν το πιόνι ενός παίκτη σταματήσει 
σε τετράγωνο ΕΝΤΟΛΗ ή ΑΠΟΦΑΣΗ 
τραβάει μια αντίστοιχη κάρτα και ενερ-
γεί σύμφωνα με το περιεχόμενό της. 
Έπειτα, την τοποθετεί στο κάτω μέρος 
της δεσμίδας από όπου την πήρε. Όταν 
ένας παίκτης σταματήσει σε τετράγωνο 
ΦΟΡΩΝ είναι υποχρεωμένος να πλη-
ρώσει το ανάλογο ποσό στην Τράπεζα. 
Σε περίπτωση που ένας παίκτης μείνει 
χωρίς χρήματα, πουλάει στην Τράπεζα 
οικόπεδα - σκηνές – τροχόσπιτα αλλά 
στην μισή τους αξία, μπορεί δε να βάλει 
υποθήκη τα οικόπεδα του και να πάρει 
την αξία της υποθήκης. 

ΣΕΛΗΝΗ  Ένας παίκτης πηγαίνει στην 
Σελήνη  στις εξής περιπτώσεις 1) Όταν 
το πιόνι του σταμάτησε στο τετράγωνο 
που γράφει «ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗ» 
2) Όταν σηκώνει μια κάρτα που να λέει 
«ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗ» και 3) Όταν 
φέρει 3 φορές συνεχώς διπλή ζαριά. 
Ακόμη και αν περάσει από την αφετηρία 
ΔΕΝ εισπράττει 20.000 ευρώ. Βγαίνει 
από την Σελήνη  όταν: 1) φέρει διπλή 

ζαριά σε μία από τις 3 επόμενες φο-
ρές που θα έρθει η σειρά του να παί-
ξει. Αν το πετύχει, προχωράει αμέσως 
το πιόνι του σύμφωνα με το άθροισμα 
της διπλής ζαριάς που έφερε, 2) αγο-
ράσει από έναν παίκτη (σε τιμή που θα 
συμφωνήσουν) την κάρτα που γράφει 
«ΒΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΗΝΗ» (εκτός αν ο 
ίδιος έχει φυλάξει αυτήν την κάρτα 
από προηγούμενη φορά), 3) πληρώσει 
5.000 ευρώ πρόστιμο στην Τράπεζα 
ΠΡΙΝ ρίξει τα ζάρια 4) έχει ρίξει ήδη 3 
φορές τα ζάρια. Στην τελευταία περί-
πτωση, στην τέταρτη φορά που παίζει 
είναι υποχρεωμένος να βγει από τη 
Σελήνη προχωρώντας τόσα τετράγω-
να όσο και η ζαριά που έφερε και να 
πληρώσει 5.000 ευρώ πρόστιμο στην 
Τράπεζα. 

ΣΚΗΝΕΣ 
Σκηνές αγοράζονται μόνο από την Τρά-
πεζα και μπορούν να κτιστούν μόνο σε 
οικόπεδα μιας ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ (πχ  ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ και ΒΟ-
ΡΕΙΟ ΣΕΛΑΣ). Η τιμή που θα πληρώσει ο 
παίκτης για κάθε σκηνή στην Τράπεζα εί-
ναι γραμμένη στην κάρτα ιδιοκτησίας του 
οικοπέδου. Ένας παίκτης μπορεί να αγο-
ράσει και να στήσει σκηνή σε οποιαδήποτε 
στιγμή του παιχνιδιού με τους παραπάνω 
όρους, θα πρέπει όμως να χτίζει ΟΜΟΙΟ-
ΜΟΡΦΑ (δηλαδή, να στήσει από μια σκη-
νή σε όλα τα οικόπεδα της ίδιας ομάδας 
χρώματος, μετά από δύο σκηνές κλπ.). 

ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ  Για να στήσει ένας παί-
κτης τροχόσπιτο πρέπει προηγουμένως 
να έχει στήσει 4 σκηνές πάνω σε ένα οι-


