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Περιεχόμενα: 1 αυτοκόλλητο ταμπλό παιχνιδιού, 1 βάση για το ταμπλό, 1 χαρτόνι με τις κάρτες των Τίτλων 
 Ιδιοκτησίας και την κάρτα Εντολής ή Απόφασης, 6 πλαστικά πιόνια, 6 πλαστικά κλειδιά,  

χαρτονομίσματα Monopoly, 3 ζάρια, 32 Σπίτια και 12 Ξενοδοχεία.

Το Φορητό Παιχνίδι Αγοραπωλησίας Ιδιοκτησιών
 

+8 2-6

ΠΩΛΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Μπορείτε να πουλήσετε ανεκμετάλλευτα οικόπεδα, 
Σιδηροδρομικούς Σταθμούς και Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας σε 
οποιονδήποτε άλλον παίκτη, στο πλαίσιο ιδιωτικής συναλλαγής, 
για ένα ποσό στο οποίο συμφωνείτε οι δυο σας. Κανένα οικόπεδο, 
ωστόσο, δεν μπορεί να πουληθεί σε άλλον παίκτη αν είναι 
χτισμένο οποιοδήποτε από τα οικόπεδα της συγκεκριμένης 
χρωματικής ομάδας. Αν θέλετε να πουλήσετε ένα οικόπεδο από 
μία χρωματική ομάδα, πρέπει πρώτα να πουλήσετε όλα τα κτίρια 
αυτών των οικοπέδων στην Τράπεζα.
Οι υποθηκευμένες Ιδιοκτησίες δεν μπορούν να πουληθούν στην 
Τράπεζα, αλλά μόνο σε άλλους παίκτες.
Οι παίκτες μπορούν να ξαναπουλήσουν Σπίτια και Ξενοδοχεία στην 
Τράπεζα οποιαδήποτε στιγμή. Η Τράπεζα θα πληρώσει τη μισή 
από την αρχική τιμή που δόθηκε για τα Σπίτια.
Για τα Ξενοδοχεία, η Τράπεζα θα πληρώσει τη μισή τιμή του 
Ξενοδοχείου συν τη μισή τιμή των τεσσάρων Σπιτιών που δόθηκαν 
στην Τράπεζα για την αγορά του Ξενοδοχείου.

ΥΠΟΘΗΚΕΣ
Οι παίκτες μπορούν να υποθηκεύσουν Ιδιοκτησίες στην Τράπεζα 
για να πάρουν περισσότερα χρήματα. Η αξία της υποθήκης για 
κάθε Ιδιοκτησία αναγράφεται στο πίσω μέρος του Τίτλου 
Ιδιοκτησίας. Ο τόκος για τις υποθήκες είναι 10%. Ο τόκος πρέπει 
να πληρωθεί, μαζί με όλο το ποσό του δανείου, όταν θα 
αποπληρωθεί η υποθήκη.
Αν μια υποθηκευμένη Ιδιοκτησία πουληθεί, ο νέος ιδιοκτήτης 
μπορεί να αποφασίσει να αποπληρώσει την υποθήκη αμέσως, 
καταβάλλοντας την αξία που αναγράφεται στην κάρτα συν 10% 
τόκο. Αν αποφασίσει να μην αποπληρώσει την υποθήκη, θα 
συνεχίσει να πληρώνει τον τόκο.
Αν η υποθήκη αποπληρωθεί αργότερα, ο ιδιοκτήτης θα πληρώσει 
πρόσθετο τόκο 10% καθώς και την αξία που αναγράφεται στην 
κάρτα.
Για να δείξετε ότι μια Ιδιοκτησία είναι υποθηκευμένη, γυρίστε τον 

αντίστοιχο Τίτλο Ιδιοκτησίας ανάποδα, ώστε η ανάποδη (κόκκινη) 
πλευρά να κοιτά προς τα πάνω.
Πριν υποθηκεύσει ένα οικόπεδο, ο παίκτης πρέπει να επιστρέψει 
στην Τράπεζα όλα τα κτίρια που βρίσκονται σε αυτό και σε 
οποιοδήποτε άλλο οικόπεδο της ίδιας χρωματικής ομάδας.

ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ
Αν χρωστάτε στην Τράπεζα ή σε παίκτη περισσότερα χρήματα από 
όσα μπορείτε να συγκεντρώσετε από τα περιουσιακά σας στοιχεία, 
κηρύσσετε πτώχευση και βγαίνετε από το παιχνίδι.
Αν χρωστάτε στην Τράπεζα, η Τράπεζα παίρνει όλα τα χρήματα και 
τους Τίτλους Ιδιοκτησίας σας. Ο Τραπεζίτης στη συνέχεια 
εκπλειστηριάζει κάθε Ιδιοκτησία στον πλειοδότη.
Πρέπει να επιστρέψετε οποιοδήποτε κλειδί «Βγες από τη Φυλακή» 
στο πλάι του ταμπλό του παιχνιδιού.
Αν οδηγηθείτε σε πτώχευση από άλλον παίκτη, τα Σπίτια και τα 
Ξενοδοχεία σας πωλούνται στην Τράπεζα στη μισή από την αρχική 
τιμή τους και ο άλλος παίκτης παίρνει τα χρήματα, τους Τίτλους 
Ιδιοκτησίας και τα κλειδιά «Βγες από τη Φυλακή» που έχετε στην 
κατοχή σας. Αν έχετε υποθηκευμένη Ιδιοκτησία, πρέπει να την 
παραδώσετε και αυτή στον άλλον παίκτη, ο οποίος θα πληρώσει 
αμέσως 10% και στη συνέχεια θα αποφασίσει αν θα κρατήσει την 
υποθήκη ή αν θα την αποπληρώσει πλήρως εκείνη τη στιγμή.

ΝΙΚΗΤΗΣ
Ο τελευταίος παίκτης που μένει στο παιχνίδι είναι ο νικητής.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Πρέπει να έχετε το νου σας να εισπράττετε τα ενοίκια που σας 
οφείλουν για τις Ιδιοκτησίες σας.
Αν χρωστάτε μεγαλύτερο ενοίκιο από εκείνο που μπορείτε να 
πληρώσετε σε μετρητά, μπορείτε να δώσετε στον πιστωτή σας ένα 
μέρος σε μετρητά και ένα μέρος σε ακίνητη Ιδιοκτησία.
Χρήματα στους παίκτες δίνει μόνο η Τράπεζα και αυτό γίνεται μόνο 
με την υποθήκευση Ιδιοκτησίας.
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ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ
Η Monopoly είναι το παιχνίδι στο οποίο οι παίκτες αγοράζουν, 
ενοικιάζουν ή πουλούν Ιδιοκτησίες τόσο επικερδώς που αυξάνουν 
συνεχώς την περιουσία τους − ο πλουσιότερος είναι ο νικητής του 
παιχνιδιού. Ξεκινώντας από την ΑΦΕΤΗΡΙΑ, μετακινείτε το πιόνι 
σας στο ταμπλό ανάλογα με τη ζαριά που έχετε φέρει. Όταν 
σταματάτε σε οικόπεδο που δεν ανήκει ήδη σε κάποιον, μπορείτε 
να το αγοράσετε από την Τράπεζα.
Αν επιλέξετε να μην το αγοράσετε, αυτό βγαίνει σε πλειστηριασμό 
και κατοχυρώνεται στον πλειοδότη. Οι παίκτες που έχουν στην 
κατοχή τους Ιδιοκτησίες εισπράττουν ενοίκια από τους αντιπάλους 
που σταματούν εκεί. Η κατασκευή Σπιτιών και Ξενοδοχείων 
αυξάνει σημαντικά τα ενοίκια που καταβάλλονται για τα ακίνητα, 
οπότε πρέπει να επιδιώξετε να χτίσετε όσο περισσότερα Σπίτια  
και Ξενοδοχεία μπορείτε. Εάν χρειάζεστε περισσότερα χρήματα,  
ή Τράπεζα μπορεί να σας δανείσει υποθηκεύοντας Ιδιοκτησίες.
Πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τις οδηγίες που σας δίνονται όταν 
σταματάτε σε τετράγωνα Εντολής και Απόφασης.
Κάποιες φορές θα πάτε Φυλακή.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Αφαιρέστε την πίσω επιφάνεια από τα δύο κομμάτια του 
αυτοκόλλητου ταμπλό και κολλήστε τα στην πλαστική βάση, αφού 
σιγουρευτείτε ότι σχηματίζετε σωστά το λογότυπο της Monopoly 
στο κέντρο. (Βλ. Εικόνα 1). Αφαιρέστε τις κάρτες των Τίτλων 
Ιδιοκτησίας και τις κάρτες Εντολής και Απόφασης από το χαρτόνι. 
Αποσπάστε τα πλαστικά πιόνια και κλειδιά από το πλαίσιό τους 
(χρησιμοποιήστε ψαλίδι ασφαλείας αν χρειάζεται). Στη συνέχεια, 
τοποθετήστε τα πιόνια στο τετράγωνο «ΑΦΕΤΗΡΙΑ». Αφήστε τα 
κλειδιά, τα Σπίτια, τα Ξενοδοχεία και τα ζάρια δίπλα στο ταμπλό 

του παιχνιδιού. Χωρίστε τα 
χρήματα και σχηματίστε 
δεσμίδες σύμφωνα με την 
αξία τους δίπλα στο ταμπλό 

του παιχνιδιού. Κάθε παίκτης 
διαλέγει ένα πιόνι της 
επιλογής του. 

Η ΤΡΑΠΕΖΑ
Ένας από τους παίκτες εκλέγεται Τραπεζίτης. Ο Τραπεζίτης δίνει σε 
κάθε παίκτη e1.500, ως εξής:

Δύο x e 500 Τέσσερα x e 100 Ένα x e 50 Ένα x e 20
Δύο x e 10 Ένα x e 5 Πέντε x e 1

Όλα τα υπόλοιπα χρήματα φυλάσσονται στην Τράπεζα.
Η Τράπεζα δεν «πτωχεύει» ποτέ, αλλά μπορεί να εκδίδει όσα 
χρήματα χρειάζονται, σημειώνοντας την ένδειξη «Οφειλή» πάνω 
σε απλό χαρτί.

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Κάθε παίκτης με τη σειρά του ρίχνει δύο ζάρια. Ο παίκτης με τη 
μεγαλύτερη ζαριά παίζει πρώτος.

ΚΙΝΗΣΕΙΣ
Ο πρώτος παίκτης ρίχνει δύο ζάρια και μετακινεί το πιόνι του κατά 
τη φορά των δεικτών του ρολογιού πάνω στο ταμπλό, στην 
κατεύθυνση του βέλους. Ένας παίκτης, ανάλογα με το τετράγωνο 
στο οποίο βρίσκεται, μπορεί να κάνει τα εξής: 
• να αγοράσει οικόπεδα ή άλλη ιδιοκτησία
• να πληρώσει ενοίκιο, αν η ιδιοκτησία ανήκει σε κάποιον άλλον 

παίκτη
• να πληρώσει φόρους
• να τραβήξει μια κάρτα Εντολής ή Απόφασης
• να πάει στη Φυλακή
• να σταματήσει για λίγο στο τετράγωνο Ελεύθερης Στάθμευσης
• να εισπράξει μισθό e 200
• να κάνει «Μόνο Επίσκεψη» στη Φυλακή.

ΔΙΠΛΗ ΖΑΡΙΑ
Αν φέρετε διπλή ζαριά έχετε το δικαίωμα να ολοκληρώσετε 
κανονικά το γύρο σας και, στη συνέχεια, να ρίξετε ξανά τα ζάρια 
και να ξαναπαίξετε. Αν, όμως, φέρετε διπλή ζαριά τρεις φορές στη 
σειρά στον ίδιο γύρο, πρέπει να πάτε κατευθείαν ΦΥΛΑΚΗ. Τότε ο 
γύρος σας έχει τελειώσει.

ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ
Κάθε φορά που καταλήγετε ή περνάτε από την ΑΦΕΤΗΡΙΑ, ο Τραπεζίτης 
σας δίνει e 200.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ  
ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΑΙΚΤΗ
Αν καταλήξετε σε Ιδιοκτησία που δεν ανήκει σε κανέναν παίκτη, 
έχετε το δικαίωμα να την αγοράσετε από την Τράπεζα στην τιμή 
που αναγράφεται στο τετράγωνο. Αν αποφασίσετε να την 
αγοράσετε, πληρώστε στην Τράπεζα το αντίτιμο. Θα λάβετε σε 
αντάλλαγμα, ως απόδειξη, τον αντίστοιχο Τίτλο Ιδιοκτησίας. Αν 
αποφασίσετε να μην την αγοράσετε, ο Τραπεζίτης πρέπει αμέσως 
να βγάλει την Ιδιοκτησία σε πλειστηριασμό. Ο πλειοδότης πρέπει 
να πληρώσει τα χρήματα στην Τράπεζα και να λάβει, ως απόδειξη, 
τον αντίστοιχο Τίτλο Ιδιοκτησίας.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΑΛΛΟΝ ΠΑΙΚΤΗ
Αν καταλήξετε σε Ιδιοκτησία που ανήκει σε άλλον παίκτη, πρέπει 
να πληρώσετε ενοίκιο στον ιδιοκτήτη, ανάλογα με το ποσό που 
αναγράφεται στον Τίτλο Ιδιοκτησίας. Είναι πλεονέκτημα για έναν 
παίκτη να έχει στην ιδιοκτησία του όλα τα οικόπεδα μιας 
χρωματικής ομάδας. Ο ιδιοκτήτης μπορεί τότε να χρεώνει διπλό 
ενοίκιο για τα οικόπεδα αυτής της χρωματικής ομάδας που δεν 
έχουν χτιστεί ακόμη (δηλαδή οικόπεδα που δεν έχουν Σπίτια  
ή Ξενοδοχεία).
Ένας παίκτης που έχει στην ιδιοκτησία του όλα τα οικόπεδα μιας 
χρωματικής ομάδας μπορεί να χρεώνει διπλό ενοίκιο αν κάποιο 
οικόπεδο είναι υποθηκευμένο.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
Αν καταλήξετε σε μία από αυτές τις Υπηρεσίες, μπορείτε να την 
αγοράσετε αν δεν ανήκει ήδη σε κάποιον άλλον παίκτη. Όπως και με  
τα υπόλοιπα τετράγωνα Ιδιοκτησίας, πληρώνετε στην Τράπεζα την 
τιμή που αναγράφεται στο τετράγωνο.
Αν η Υπηρεσία Κοινής Ωφέλειας ανήκει ήδη σε κάποιον, μπορεί να 
αναγκαστείτε να πληρώσετε ενοίκιο στον ιδιοκτήτη σύμφωνα με τη 
ζαριά που φέρατε για να βρεθείτε εκεί. Αν ο ιδιοκτήτης έχει μόνο μία 
Υπηρεσία Κοινής Ωφέλειας, το ενοίκιο θα είναι τέσσερις φορές η  
ζαριά σας.
Αν και οι δύο Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας ανήκουν στον ίδιο παίκτη, 
τότε πρέπει να πληρώσετε ένα ποσό δέκα φορές μεγαλύτερο από  
τη ζαριά που φέρατε.
Αν αποφασίσετε να μην αγοράσετε, ο Τραπεζίτης εκπλειστηριάζει  
την Υπηρεσία που είναι προς πώληση στον πλειοδότη. 
Στον πλειστηριασμό μπορείτε και να συμμετέχετε και εσείς.

ΣΤΑΘΜΟΙ
Αν είστε ο πρώτος που καταλήγει εδώ, σας δίνεται η ευκαιρία να 
αγοράσετε το Σταθμό. Διαφορετικά, ο Σταθμός βγαίνει σε 
πλειστηριασμό από την Τράπεζα. Στον πλειστηριασμό μπορείτε  
και να συμμετέχετε και εσείς.
Αν ο Σταθμός ανήκει ήδη σε κάποιον παίκτη όταν καταλήγετε εκεί, 
πρέπει να πληρώσετε το ποσό που αναφέρεται στον Τίτλο Ιδιοκτησίας.
Το πληρωτέο ποσό θα ποικίλλει ανάλογα με το πόσους Σταθμούς 
έχει ο ίδιος παίκτης.

ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΕΝΤΟΛΗΣ Ή ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
Όταν καταλήγετε σε ένα από τα τετράγωνα αυτά, ρίχνετε  
τρία ζάρια.
Αν φέρετε 12, για παράδειγμα, πρέπει να υλοποιήσετε την Εντολή 
ή την Απόφαση που αντιστοιχεί στον αριθμό 12 της κάρτας 
Εντολής ή Απόφασης. Πρέπει να κάνετε αυτό που σας ζητούν 
αμέσως, εκτός αν σας δοθεί ένα κλειδί «Βγες από τη Φυλακή».  
Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να πάρετε το κλειδί και να  
το κρατήσετε μέχρι να το χρειαστείτε.
Όταν σας ζητείται να πληρώσετε πρόστιμο ως αποτέλεσμα μιας 
ζαριάς που σας οδηγεί σε Εντολή ή Απόφαση, τα χρήματα πρέπει 
να πληρωθούν στην Τράπεζα.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ 
Αν καταλήξετε σε αυτό το τετράγωνο, παραμένετε στο σημείο 
αυτό μέχρι να έρθει ξανά η σειρά σας. Δεν υπάρχει καμία ποινή  
αν καταλήξετε σε αυτό το τετράγωνο και μπορείτε να συνεχίσετε 
τις συναλλαγές σας κανονικά.

ΦΥΛΑΚΗ
Πρέπει να πάτε Φυλακή αν:
• καταλήξετε στο τετράγωνο «ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ», ή
• πάρετε κάρτα Εντολής ή Απόφασης «ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ» ή
• φέρετε διπλή ζαριά τρεις φορές συνεχόμενα σε ένα γύρο.

Η σειρά σας τελειώνει όταν σταλείτε Φυλακή. Δεν μπορείτε να 
εισπράξετε τα e 200 του μισθού, ανεξαρτήτως του τετραγώνου στο 
οποίο βρίσκεστε. Όσο είστε Φυλακή μπορείτε να εισπράττετε ενοίκια  
για Ιδιοκτησίες, αρκεί αυτές να μην είναι υποθηκευμένες.
Μπορείτε να βγείτε από τη Φυλακή με τους ακόλουθους τρόπους:
• φέρνοντας διπλή ζαριά σε οποιονδήποτε από τους επόμενους 

τρεις γύρους, ή
• χρησιμοποιώντας ένα κλειδί «Βγες από τη Φυλακή», αν έχετε, ή
• πληρώνοντας πρόστιμο e 50,  
• αγοράζοντας ένα κλειδί «Βγες από τη Φυλακή» από κάποιον 

άλλον παίκτη, σε μια τιμή που θα συμφωνήσετε μεταξύ σας. 
Αν δεν έχετε φέρει διπλή ζαριά ύστερα από τρεις γύρους, πρέπει  
να πληρώσετε στην Τράπεζα πρόστιμο e 50. Στη συνέχεια 
μπορείτε να βγείτε από τη Φυλακή και να προχωρήσετε αμέσως 
μπροστά τόσα τετράγωνα όσα και ο αριθμός που φέρατε.
Αν δεν έχετε σταλεί στη Φυλακή, αλλά, στη διάρκεια του 
παιχνιδιού, πέσατε στο τετράγωνο της Φυλακής, είστε «Μόνο 
Επίσκεψη» και δεν έχετε καμία ποινή. Στον επόμενο γύρο, 
συνεχίστε το παιχνίδι κανονικά.

ΣΠΙΤΙΑ 
Για να αγοράσετε Σπίτια από την Τράπεζα πρέπει πρώτα να 
αποκτήσετε όλα τα οικόπεδα μιας χρωματικής ομάδας.
Αν αγοράσετε ένα Σπίτι, μπορείτε να το τοποθετήσετε σε οποιοδήποτε 
από τα οικόπεδα της ομάδας. Το επόμενο Σπίτι που θα αγοράσετε 
πρέπει να τοποθετηθεί σε ένα από τα άδεια οικόπεδα της ίδιας 
χρωματικής ομάδας ή σε οποιοδήποτε άλλο οικόπεδο μιας άλλης 
χρωματικής ομάδας που σας ανήκει εξ ολοκλήρου. Η τιμή για κάθε 
Σπίτι αναγράφεται στον σχετικό Τίτλο Ιδιοκτησίας.
Μπορείτε, οποιαδήποτε στιγμή όταν είναι η σειρά σας, να αγοράσετε 
και να χτίσετε όσα Σπίτια θέλετε, εφόσον το επιτρέπει η οικονομική 
σας κατάσταση, μέχρι τέσσερα σε κάθε οικόπεδο. Πρέπει, ωστόσο,  
να χτίζετε ομοιόμορφα.
Δεν μπορείτε να χτίσετε δεύτερο Σπίτι σε κανένα οικόπεδο της ίδιας 
χρωματικής ομάδας, αν δεν έχετε χτίσει από ένα Σπίτι σε κάθε 
οικόπεδο αυτής της ομάδας. Στη συνέχεια, μπορείτε να αρχίσετε να 
χτίζετε ένα δεύτερο Σπίτι, μετά ένα τρίτο και ένα τέταρτο. Η πώληση 
των σπιτιών πρέπει να γίνεται και αυτή ομοιόμορφα. Σπίτια δεν 
μπορούν να χτιστούν αν οποιοδήποτε οικόπεδο της ίδιας χρωματικής 
ομάδας είναι υποθηκευμένο.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Για να αγοράσετε ένα Ξενοδοχείο, πρέπει πρώτα να έχετε  
τέσσερα Σπίτια σε κάθε οικόπεδο μιας ολοκληρωμένης 
χρωματικής ομάδας. 
Τα Ξενοδοχεία αγοράζονται όπως και τα Σπίτια και κοστίζουν  
όσο τέσσερα Σπίτια, τα οποία επιστρέφονται στην Τράπεζα,  
συν την τιμή που αναγράφεται στον Τίτλο Ιδιοκτησίας. 
Σημείωση: Σε κάθε οικόπεδο μπορεί να χτιστεί μόνο  
ένα Ξενοδοχείο.

Εικόνα 1
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