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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1 Ταμπλό παιχνιδιού, 4 Πιόνια-Φιγούρες, 48 Βάσεις (όλες διπλής όψης), 36 Κάρτες Δύναμης, 1 Ταμπλό παιχνιδιού, 4 Πιόνια-Φιγούρες, 48 Βάσεις (όλες διπλής όψης), 36 Κάρτες Δύναμης, 

4 Κάρτες Συμβόλων, 2 Ζάρια και 1 Δεσμίδα Χαρτονομισμάτων4 Κάρτες Συμβόλων, 2 Ζάρια και 1 Δεσμίδα Χαρτονομισμάτων

2–48+
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
•  Ταξιδέψτε γύρω από το γαλαξία, αγοράζοντας πλανήτες πάνω στους οποίους θα χτίσετε Βάσεις.

•  Όταν όλοι οι πλανήτες ανήκουν σε κάποιον παίκτη, η μάχη έχει τελειώσει! Μετρήστε τις Βάσεις.

•  Ο παίκτης με τις περισσότερες Βάσεις στην πλευρά των νικητών είναι ο απόλυτος νικητής! 

•  Η Δύναμη Μαζί σου…

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ
Επιλέξτε να παίξετε είτε ως Επαναστάτης (μπλε) είτε ως Αυτοκρατορία (κόκκινο) σε αυτήν τη γαλαξιακή 
μάχη για απόλυτη δύναμη. Παίξτε ομαδικά για να αντιμετωπίσετε τον εχθρό σας, αλλά να θυμάστε ότι ο 
νικητής θα είναι μόνο ένας!

ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ
Αφού επιλέξετε το δικό σας πιόνι-φιγούρα, επιλέξτε μια κάρτα συμβόλου ίδιου χρώματος. 

Δείτε από κοντά… 
•  Επιλέξτε μια Βάση ίδιου χρώματος. 

•  Θα βρείτε το επιλεγμένο σύμβολό σας στη μία πλευρά.

•   Τοποθετήστε τη Βάση στραμμένη προς τα επάνω κατά τη διάρκεια του 
παιχνιδιού για να δείξετε ότι κατέχετε μια θέση πλανήτη!

ή

ή

Οι Επαναστάτες παίκτες, επιλέγουν

Οι παίκτες της Αυτοκρατορίας, επιλέγουν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ!
Η MONOPOLY Star WarsTM είναι ένα πολύ διαφορετικό παιχνίδι! Σε τι διαφέρει;
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ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ ΔΥΝΑΜΗΣ!
Εάν βρεθείτε σε θέσεις Επαναστάτη ή Αυτοκρατορίας, παίρνετε κάρτες Δύναμης! 

Εάν βρεθείτε σε θέση 
Επαναστάτη

ή σε μια θέση 
Αυτοκρατορίας

… πάρτε την αντίστοιχη κάρτα και δείτε προσεχτικά…

… ποια ενέργεια ταιριάζει με το χρώμα σας;

Εάν είναι το επάνω μισό, 
είναι μια κάρτα 

Δύναμης! 
Κρατήστε και παίξτε όσες 

ισχυρές κάρτες θέλετε, 
οποιαδήποτε στιγμή, 

για να γυρίσετε τη μάχη 
υπέρ σας! 

(Εάν παίξετε μια κάρτα 
Δύναμης μόλις έρθει η 

σειρά σας, να θυμηθείτε 
μετά να ρίξετε τα ζάρια.)

Εάν όμως είναι το 
κάτω μισό, πρέπει 
να πάρετε μια 
Εντολή! 

Διαβάστε την κάρτα 
και κάντε αυτό που 
λέει αμέσως.

ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΑΝΗΤΩΝ
Ταξιδέψτε γύρω από το γαλαξία αγοράζοντας πλανήτες πάνω στους 
οποίους θα χτίσετε Βάσεις.

Χρεώστε ενοίκιο κάθε φορά που οι παίκτες βρίσκονται σε δικό σας χώρο!

Εάν σας ανήκει ολόκληρος ο πλανήτης (το χρωματικό σετ), αυτό σημαίνει 
διπλάσιο ενοίκιο!

ΣΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ;
Κανείς δεν χρεοκοπεί στη MONOPOLY Star Wars, αλλά εάν δεν μπορείτε να πληρώσετε το 
ενοίκιο, θα χάσετε την πιο πολύτιμη Βάση σας!
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ΣΤΗΣΙΜΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ!
1. Οι παίκτες πρέπει να επιλέξουν σε ποια πλευρά θέλουν να είναι: 

Επαναστάτες (μπλε) ή Αυτοκρατορία (κόκκινο). 

2. Φροντίστε κάθε ομάδα να αποτελείται από τον ίδιο αριθμό παικτών. Για 
παιχνίδια με τρεις παίκτες, δείτε την πίσω σελίδα. 

3. Επιλέξτε το πιόνι-φιγούρα σας και τοποθετήστε το στην ΑΦΕΤΗΡΙΑ. 
Τοποθετήστε την κάρτα συμβόλου που επιλέξατε μπροστά σας για να 
μπορούν να την βλέπουν όλοι.

4. Ανακατέψτε τις κάρτες Δύναμης Επαναστατών και τοποθετήστε τις 
στραμμένες προς τα κάτω στο χώρο καρτών:

5. Ανακατέψτε τις κάρτες Δύναμης Αυτοκρατορίας και τοποθετήστε τις 
στραμμένες προς τα κάτω στο χώρο καρτών:

6. Οι παίκτες που ανήκουν στην ομάδα «Επαναστάτες» παίρνουν από τρεις
κάρτες Δύναμης Επαναστατών και οι παίκτες που ανήκουν στην ομάδα 
«Αυτοκρατορία» παίρνουν από τρεις κάρτες Δύναμης Αυτοκρατορίας. 

 •  Δείτε τις τώρα, αλλά κρατήστε τις κρυφές. 
 •   Κρατήστε τις κάρτες μέχρι να τις χρειαστείτε και χρησιμοποιήστε τις 

όποτε θέλετε. 

7. Επιλέξτε έναν παίκτη για να είναι ο Τραπεζίτης. Ο Τραπεζίτης είναι 
υπεύθυνος για:

 •  τα χρήματα της Τράπεζας
 •  τις Βάσεις των Επαναστατών και της Αυτοκρατορίας
 •  τους πλειστηριασμούς

 Και ο Τραπεζίτης μπορεί επίσης να παίξει, αλλά πρέπει να κρατά τα 
χρήματα του χωριστά από εκείνα της Τράπεζας.

8. Δώστε σε κάθε παίκτη: 

 Σύνολο = 1500 Μονάδες. Κρατήστε τα υπόλοιπα χρήματα στον πλαστικό 
δίσκο σαν Τράπεζα.

9. Ο Επαναστάτης παίκτης με τη μικρότερη ηλικία ξεκινά πρώτος. Συνεχίζει ο 
παίκτης που βρίσκεται στα αριστερά του.
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ΠΑΙΞΤΕ!
Πως να κερδίσετε
•    Όταν κάθε πλανήτης στο ταμπλό έχει επάνω από 

μια Βάση, η πλευρά με τις περισσότερες Βάσεις 
κερδίζει, Επαναστάτες ή Αυτοκρατορία.

•    Ο παίκτης με τις περισσότερες Βάσεις στην 
πλευρά των νικητών είναι ο απόλυτος νικητής!

•    Σε περίπτωση ισοπαλίας, νικητής κρίνεται όποιος 
έχει τοποθετήσει τη Βάση του ψηλότερα.

Πως να παίξετε
1.  Ρίξτε και τα δύο ζάρια. 
2.  Μετακινήστε το πιόνι-φιγούρα σας όσες θέσεις 

φέρατε στα ζάρια.
3.  Σε ποια θέση βρεθήκατε; Δείτε την ενότητα ΟΙ 

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΜΠΛΟ στις οδηγίες.
4.  Εάν φέρατε διπλές, μετακινηθείτε, μετά ρίξτε τα 

ζάρια και μετακινηθείτε ξανά. 
Προσοχή! Εάν φέρετε διπλές τρεις φορές στον 
ίδιο γύρο, πρέπει να Πάτε στη Φυλακή!

5.  Η σειρά σας τελείωσε. Συνεχίζει ο παίκτης που 
βρίσκεται στα αριστερά σας.

Αρχίστε να παίζετε! 
Αυτά είναι όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε, επομένως, 
συνεχίστε! Κάθε φορά που σταματάτε σε μια θέση, 
ανατρέξτε στις οδηγίες να δείτε τι σημαίνει.

Στήσιμο παιχνιδιού με τρεις παίκτες
•   Ο παίκτης που παίζει μόνος ξεκινά πάντα πρώτος και παίρνει έξι κάρτες Δύναμης Επαναστατών 

ή Αυτοκρατορίας στην αρχή του παιχνιδιού, ανάλογα με την πλευρά που έχει επιλέξει.
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ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΑΜΠΛΟ
Θέσεις Πλανητών που δεν ανήκουν σε κανέναν
Πρέπει είτε να αγοράσετε είτε να βγάλετε σε πλειστηριασμό μια θέση πλανήτη που δεν 
ανήκει σε κανέναν.
• Για να την αγοράσετε, πληρώστε την τιμή που εμφανίζεται στην εξωτερική θέση του 

ταμπλό, στη συνέχεια τοποθετήστε μία από τις Βάσεις σας στη συνδεδεμένη εξαγωνική 
θέση στον ίδιο τον πλανήτη. Βεβαιωθείτε ότι η Βάση έχει το σύμβολό σας στραμμένο προς 
τα επάνω για να δείχνει ότι σας ανήκει!

• Εάν δεν θέλετε να την αγοράσετε, ο Τραπεζίτης πρέπει να την βγάλει σε πλειστηριασμό. 
Οι προσφορές ξεκινούν από το ποσό των 10 Μονάδων. Οποιοσδήποτε παίκτης μπορεί να 
αυξήσει την προσφορά (ακόμη και ο παίκτης που βρέθηκε αρχικά στη θέση). Η προσφορά 
που κερδίζει πληρώνεται στην Τράπεζα.

• Εάν δεν την θέλει κανένας, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αφήστε τη θέση του πλανήτη κενή.

Θέσεις Πλανητών που ανήκουν σε κάποιον
Πρέπει να πληρώσετε ενοίκιο στον κάτοχο αυτής της θέσης. Το ενοίκιο φαίνεται στον ίδιο 
τον πλανήτη δίπλα στην εξαγωνική θέση Βάσης που ανήκει σε κάποιον παίκτη, αλλά το 
ποσό που πρέπει να πληρώσετε εξαρτάται από την πλευρά στην οποία ανήκει ο ιδιοκτήτης.
• Εάν ο κάτοχος είναι αντίπαλος, πρέπει να πληρώσετε όλο το ενοίκιο.
• Εάν ο κάτοχος είναι σύμμαχος, πρέπει να πληρώσετε μόνο το μισό ενοίκιο!
• Δεν έχετε χρήματα να πληρώσετε το ενοίκιο; Μεταβείτε στη σελίδα 9 για οδηγίες.
Προσοχή! Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να ζητήσει το ενοίκιο προτού ο επόμενος παίκτης ρίξει τα 
ζάρια. Αν ξεχαστείτε, χάσατε!

ΑΦΕΤΗΡΙΑ
Κάθε φορά που βρίσκεστε ή περνάτε από την ΑΦΕΤΗΡΙΑ, πάρτε 200 Μονάδες (εκτός 
εάν πρόκειται για Υπερώθηση).

Χρωματική ομάδα = διπλάσιο ενοίκιο!
Εάν εσείς, μόνος σας ή ως μέλος της πλευράς Επαναστάτης/Αυτοκρατορία, κατέχετε 
όλες τις Βάσεις σε έναν πλανήτη, το ενοίκιο διπλασιάζεται! 

Πληρώστε για να αγοράσετε

Χρέωση ενοικίου
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Τις κάρτες Απλά πες όχι! μπορείτε να τις παίξετε οποιαδήποτε στιγμή για να ακυρώσετε την 
ενέργεια κάποιου άλλου παίκτη εναντίον σας! Εάν αυτός ο παίκτης έχει επίσης μια κάρτα Απλά 
πες όχι!, μπορεί να την χρησιμοποιήσει για να ακυρώσει τη δική σας, λυπάμαι!

Αφήστε τις κάρτες Δύναμης και Εντολής που έχετε χρησιμοποιήσει στραμμένες 
προς τα επάνω. Εάν τελειώσουν οι κάρτες, ανακατέψτε τις δεσμίδες που έχετε 
χρησιμοποιήσει ήδη φτιάχνοντας νέες Επαναστατών και Αυτοκρατορίας για να τις 
χρησιμοποιήσετε ξανά.

Να θυμάστε! 
Μην ξεχνάτε τις κάρτες στο χέρι σας από την αρχή του παιχνιδιού!

Θέσεις Καρτών Δύναμης
Εάν βρεθείτε σε θέσεις Επαναστάτη ή Αυτοκρατορίας, παίρνετε κάρτες Δύναμης! 

Εάν βρεθείτε σε θέση 
Επαναστάτη

ή σε μια θέση 
Αυτοκρατορίας

… πάρτε την αντίστοιχη κάρτα και δείτε προσεχτικά…

… ποια ενέργεια ταιριάζει με το χρώμα σας;

Εάν είναι το επάνω μισό, 
είναι μια κάρτα 

Δύναμης! 
Κρατήστε και παίξτε όσες 

ισχυρές κάρτες θέλετε, 
οποιαδήποτε στιγμή, 

για να γυρίσετε τη μάχη 
υπέρ σας! 

(Εάν παίξετε μια κάρτα 
Δύναμης μόλις έρθει η 

σειρά σας, να θυμηθείτε 
μετά να ρίξετε τα ζάρια.)

Εάν όμως είναι το 
κάτω μισό, πρέπει 
να πάρετε μια 
Εντολή! 

Διαβάστε την κάρτα 
και κάντε αυτό που 
λέει αμέσως.
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Υπερώθηση
Μετακινηθείτε σε οποιαδήποτε θέση πλανήτη που δεν ανήκει σε παίκτη μεταξύ εσάς και της 
επόμενης θέσης Υπερώθηση.

Εάν όλες οι θέσεις σε αυτή την περιοχή ανήκουν σε κάποιον, πρέπει να κάνετε μεγαλύτερο 
άλμα σε οποιαδήποτε θέση δεν ανήκει σε κάποιον στην επόμενη ζώνη και στη μεθεπόμενη, 
εάν χρειαστεί. 

Εάν περάσετε από την ΑΦΕΤΗΡΙΑ ενώ βρίσκεστε στην Υπερώθηση, δεν παίρνετε 200 Μονάδες.

Ελεύθερη Στάθμευση
Μην κάνετε τίποτα. Απλά ξεκουραστείτε και επαναφορτίστε τις δυνάμεις σας.

Απλός Επισκέπτης
Εάν βρεθείτε σε αυτήν τη θέση, μην κάνετε τίποτα. Τοποθετήστε το πιόνι-φιγούρα σας στη 
θέση «Μόνο για Επίσκεψη».

Κυνηγός Επικηρυγμένων
Κάντε οποιαδήποτε θέση πλανήτη δική σας! Πάρτε μία από τις Βάσεις σας από την Τράπεζα 
και χρησιμοποιήστε την είτε: 

• για να καταλάβετε μια θέση πλανήτη που δεν ανήκει σε κάποιον, είτε

• για να αντικαταστήσετε μια υπάρχουσα Βάση στο ταμπλό, επιστρέφοντας τη Βάση 
αυτού του παίκτη στην Τράπεζα.
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Πήγαινε στη Φυλακή
Μετακινήστε το πιόνι σας στη θέση «Φυλακή» αμέσως! Μην περάσετε από την ΑΦΕΤΗΡΙΑ. 
Μην πάρετε 200 Μονάδες. Η σειρά σας έχει τελειώσει. Δεν μπορείτε να εισπράξετε 
ενοίκιο ή να πάρετε μέρος σε πλειστηριασμούς ενώ βρίσκεστε στη Φυλακή.
Πώς μπορείτε να βγείτε από τη Φυλακή;
• Πληρώστε 100 Μονάδες στην Τράπεζα στην αρχή της επόμενης σειρά σας, στη 

συνέχεια, ρίξτε τα ζάρια και μετακινηθείτε ως συνήθως.
• Χρησιμοποιήστε μια κάρτα Βγες από τη Φυλακή.
• Φέρτε διπλή ζαριά στον επόμενο γύρο. Εάν φέρετε διπλές, βγαίνετε από τη Φυλακή! 

Χρησιμοποιήστε τη ζαριά για να μετακινηθείτε.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέχρι και τρεις γύρους για να φέρετε διπλές. Εάν 
δεν φέρετε διπλές και στον τρίτο γύρο που βρίσκεστε στη Φυλακή, πληρώστε 100 
Μονάδες και χρησιμοποιήστε την τελευταία ζαριά για να μετακινηθείτε ως συνήθως.

Φόρος Εμπορικής Ομοσπονδίας
Πληρώστε στην Τράπεζα 200 Μονάδες.

Τέλειωσαν τα χρήματά σας;
• Εάν χρωστάτε στην Τράπεζα, κρατήστε τα χρήματα που τυχόν έχετε και αφαιρέστε τη Βάση σας που 

βρίσκεται στην υψηλότερη θέση.

• Εάν χρωστάτε σε έναν άλλο παίκτη, κρατήστε τα χρήματά σας και αφαιρέστε από το ταμπλό τη Βάση σας 
που βρίσκεται στην υψηλότερη θέση. Ο παίκτης στον οποίο χρωστάτε, βάζει μία από τις δικές του Βάσεις στη 
θέση που ήταν η δική σας!

• Εάν δεν έχετε ούτε χρήματα, ούτε Βάσεις, μην κάνετε τίποτα, ήδη βρίσκεστε σε αρκετά δύσκολη θέση!

ΝΙΚΗ!
• Όταν κάθε θέση πλανήτη έχει τη δική της Βάση, το παιχνίδι τελειώνει. Η πλευρά με τις περισσότερες 

Βάσεις στο ταμπλό κερδίζει!
• Ο παίκτης με τις περισσότερες Βάσεις στην πλευρά των νικητών είναι ο απόλυτος νικητής!
• Σε περίπτωση ισοπαλίας, νικητής είναι ο παίκτης που έχει τη Βάση που βρίσκεται στην υψηλότερη θέση.
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Κασίκ ονομάζεται ο πλανήτης των Γουόκι, ο οποίος είναι Κασίκ ονομάζεται ο πλανήτης των Γουόκι, ο οποίος είναι 
καλυμμένος από πυκνό δάσος. Παρόλο που οι Γουόκι χτίζουν τα καλυμμένος από πυκνό δάσος. Παρόλο που οι Γουόκι χτίζουν τα 
σπίτια τους στα δέντρα του πλανήτη, δεν είναι πρωτόγονο είδος σπίτια τους στα δέντρα του πλανήτη, δεν είναι πρωτόγονο είδος 
και η αρχιτεκτονική του πλανήτη Κασίκ ενσωματώνει σύνθετη και η αρχιτεκτονική του πλανήτη Κασίκ ενσωματώνει σύνθετη 
τεχνολογία. Μία από τις τελευταίες μάχες του Πολέμου των τεχνολογία. Μία από τις τελευταίες μάχες του Πολέμου των 
Κλώνων έγινε εδώ υπό την ηγεσία του Γιόντα, με τους Γουόκι Κλώνων έγινε εδώ υπό την ηγεσία του Γιόντα, με τους Γουόκι 
και τους κλώνους να μάχονται για να αναχαιτίσουν τις εχθρικές και τους κλώνους να μάχονται για να αναχαιτίσουν τις εχθρικές 
δυνάμεις των Σέπαρατιστ – έως ότου ο Αυτοκράτορας εξέδωσε δυνάμεις των Σέπαρατιστ – έως ότου ο Αυτοκράτορας εξέδωσε 
την Διαταγή 66, διατάζοντας τους κλώνους να εκτελέσουν την Διαταγή 66, διατάζοντας τους κλώνους να εκτελέσουν 
όλους τους Τζεντάι. όλους τους Τζεντάι. 

Ένας απόκρημνος βραχώδης κόσμος λιγότερο από ένα παρσέκ 
μακριά από τον πλανήτη Τατουίν, ο πλανήτης Τζιόνοσις μακριά από τον πλανήτη Τατουίν, ο πλανήτης Τζιόνοσις 
είναι ένας πλανήτης με δακτυλίους πέρα από τα σύνορα είναι ένας πλανήτης με δακτυλίους πέρα από τα σύνορα 
της Γαλαξιακής Δημοκρατίας. Η αφιλόξενη επιφάνειά του της Γαλαξιακής Δημοκρατίας. Η αφιλόξενη επιφάνειά του 
αποτελείται από μια άγρια, βραχώδη έρημο. Η πιο προηγμένη αποτελείται από μια άγρια, βραχώδη έρημο. Η πιο προηγμένη 
μορφή ζωής είναι οι Τζιονόσιανς, έλλογα εντομοειδή που μορφή ζωής είναι οι Τζιονόσιανς, έλλογα εντομοειδή που 
κατοικούν σε πυραμιδοειδείς κυψέλες. Οι Τζιονόσιανς κατοικούν σε πυραμιδοειδείς κυψέλες. Οι Τζιονόσιανς 
διατηρούσαν μεγάλα εργοστάσια για την παραγωγή ρομπότ και διατηρούσαν μεγάλα εργοστάσια για την παραγωγή ρομπότ και 
όπλων για τις μάχες στον Πόλεμο των Κλώνων.όπλων για τις μάχες στον Πόλεμο των Κλώνων.

Ο Χοθ είναι ο έκτος πλανήτης στο απομακρυσμένο ομώνυμο Ο Χοθ είναι ο έκτος πλανήτης στο απομακρυσμένο ομώνυμο 
αστρικό σύστημα και ήταν ο τόπος όπου βρισκόταν η Βάση αστρικό σύστημα και ήταν ο τόπος όπου βρισκόταν η Βάση 
της Επαναστατικής Συμμαχίας. Είναι ένας κόσμος από χιόνι και της Επαναστατικής Συμμαχίας. Είναι ένας κόσμος από χιόνι και 
πάγο, περιτριγυρισμένος από πληθώρα φεγγαριών όπου ζουν πάγο, περιτριγυρισμένος από πληθώρα φεγγαριών όπου ζουν 
τρομερά τέρατα όπως τα γουάμπα.τρομερά τέρατα όπως τα γουάμπα.

Πατρίδα του Γιόντα κατά τους τελευταίους χρόνους του, ο Πατρίδα του Γιόντα κατά τους τελευταίους χρόνους του, ο 
πλανήτης Ντάγκομπα είναι καλυμμένος από βάλτους. Πρόκειται πλανήτης Ντάγκομπα είναι καλυμμένος από βάλτους. Πρόκειται 
για έναν ξεχασμένο κόσμο όπου ο ρυτιδιασμένος Μάστερ για έναν ξεχασμένο κόσμο όπου ο ρυτιδιασμένος Μάστερ 
Τζεντάι μπορούσε να ξεφύγει από την προσοχή των δυνάμεων Τζεντάι μπορούσε να ξεφύγει από την προσοχή των δυνάμεων 
της Αυτοκρατορίας. Χαρακτηρίζεται από τις ελώδεις συνθήκες της Αυτοκρατορίας. Χαρακτηρίζεται από τις ελώδεις συνθήκες 
του και τα βρωμερά στάσιμα νερά, ένα περιβάλλον που του και τα βρωμερά στάσιμα νερά, ένα περιβάλλον που 
παραμένει υπανάπτυκτο χωρίς κανένα ίχνος τεχνολογίας. Παρά παραμένει υπανάπτυκτο χωρίς κανένα ίχνος τεχνολογίας. Παρά 
την έλλειψη πολιτισμού, ωστόσο, ο πλανήτης είναι γεμάτος την έλλειψη πολιτισμού, ωστόσο, ο πλανήτης είναι γεμάτος 
ζωή, από την οργιώδη χαμηλή βλάστηση μέχρι τους διάφορους ζωή, από την οργιώδη χαμηλή βλάστηση μέχρι τους διάφορους 
πληθυσμούς ζώων. πληθυσμούς ζώων. 

ΚΑΣΙΚΚΑΣΙΚ ΧΟΘΧΟΘ

ΤΖΙΟΝΟΣΙΣΤΖΙΟΝΟΣΙΣ ΝΤΑΓΚΟΜΠΑΝΤΑΓΚΟΜΠΑ
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Ένας άγριος έρημος κόσμος που είναι στην τροχιά των δίδυμων Ένας άγριος έρημος κόσμος που είναι στην τροχιά των δίδυμων 
ήλιων κατά μήκος του εξωτερικού δακτυλίου του γαλαξία, ο ήλιων κατά μήκος του εξωτερικού δακτυλίου του γαλαξία, ο 
πλανήτης Τατουίν κυριαρχείται από τους ανήθικους Χατς. Οι πλανήτης Τατουίν κυριαρχείται από τους ανήθικους Χατς. Οι 
περισσότεροι κάτοικοι διαθέτουν υγρές φάρμες στην έρημο, περισσότεροι κάτοικοι διαθέτουν υγρές φάρμες στην έρημο, 
αλλά οι πόλεις όπως η Μος Έσπα και η Μος Άισλεϊ προσελκύουν αλλά οι πόλεις όπως η Μος Έσπα και η Μος Άισλεϊ προσελκύουν 
πολλούς εγκληματίες και απατεώνες. Μεταξύ των πολλών πολλούς εγκληματίες και απατεώνες. Μεταξύ των πολλών 
κινδύνων του Τατουίν είναι οι ξαφνικές αμμοθύελλες, οι ομάδες κινδύνων του Τατουίν είναι οι ξαφνικές αμμοθύελλες, οι ομάδες 
των φοβερών επιδρομέων Τάσκεν Ράιντερς και οι σαρκοφάγοι των φοβερών επιδρομέων Τάσκεν Ράιντερς και οι σαρκοφάγοι 
δράκοι Κρέιτ. Ο πλανήτης Τατουίν είναι επίσης γνωστός δράκοι Κρέιτ. Ο πλανήτης Τατουίν είναι επίσης γνωστός 
για τους επικίνδυνους Ατρακτοδρομείς, τον τζόγο και την για τους επικίνδυνους Ατρακτοδρομείς, τον τζόγο και την 
νομιμοποιημένη δουλεία.νομιμοποιημένη δουλεία.

Απομονωμένος σε μια απόμακρη γωνιά του γαλαξία, το δασικό Απομονωμένος σε μια απόμακρη γωνιά του γαλαξία, το δασικό 
φεγγάρι Έντορ θα μπορούσε εύκολα να παραλειφθεί από την φεγγάρι Έντορ θα μπορούσε εύκολα να παραλειφθεί από την 
ιστορία εάν δεν είχε συμβεί εκεί μια αποφασιστική μάχη. Το ιστορία εάν δεν είχε συμβεί εκεί μια αποφασιστική μάχη. Το 
πυκνό δάσος στο οποίο κατοικούν οι Ιγουόκ είναι το κοιμητήριο πυκνό δάσος στο οποίο κατοικούν οι Ιγουόκ είναι το κοιμητήριο 
του Νταρθ Βέιντερ και της ίδιας της Αυτοκρατορίας. Εδώ ήταν του Νταρθ Βέιντερ και της ίδιας της Αυτοκρατορίας. Εδώ ήταν 
που η Επαναστατική Συμμαχία κέρδισε την πιο σημαντική της που η Επαναστατική Συμμαχία κέρδισε την πιο σημαντική της 
μάχη έναντι της Γαλαξιακής Αυτοκρατορίας.μάχη έναντι της Γαλαξιακής Αυτοκρατορίας.

Ένας μοναχικός κόσμος πέρα από τον Εξωτερικό Δακτύλιο, Ένας μοναχικός κόσμος πέρα από τον Εξωτερικό Δακτύλιο, 
λίγοι θα μπορούσαν να προβλέψουν ότι ο πλανήτης Καμίνο λίγοι θα μπορούσαν να προβλέψουν ότι ο πλανήτης Καμίνο 
θα έπαιζε τόσο σημαντικό ρόλο στην μαζική αλλαγή της θα έπαιζε τόσο σημαντικό ρόλο στην μαζική αλλαγή της 
πολιτικής δύναμης τις τελευταίες ημέρες της Δημοκρατίας. Ο πολιτικής δύναμης τις τελευταίες ημέρες της Δημοκρατίας. Ο 
πλανήτης Καμίνο έχει αμέτρητους ωκεανούς και καταιγίδες. πλανήτης Καμίνο έχει αμέτρητους ωκεανούς και καταιγίδες. 
Λίγα είναι τα χαρακτηριστικά που σημαδεύουν την επιφάνειά Λίγα είναι τα χαρακτηριστικά που σημαδεύουν την επιφάνειά 
του, εκτός από τις τεράστιες πόλεις που είναι χτισμένες πάνω του, εκτός από τις τεράστιες πόλεις που είναι χτισμένες πάνω 
σε στύλους όπου κατοικούν οι φυσικοί κάτοικοι του πλανήτη. σε στύλους όπου κατοικούν οι φυσικοί κάτοικοι του πλανήτη. 
Από την πόλη Τιπόκα, ο Πρωθυπουργός του πλανήτη, Λαμα Σου, Από την πόλη Τιπόκα, ο Πρωθυπουργός του πλανήτη, Λαμα Σου, 
παρακολουθούσε τις επιχειρήσεις της πιο σημαντικής εξαγωγής παρακολουθούσε τις επιχειρήσεις της πιο σημαντικής εξαγωγής 
του πλανήτη Καμίνο: των κλώνων. του πλανήτη Καμίνο: των κλώνων. 

Ένας πλανήτης καλυμμένος από μια πόλη, ο πλανήτης Ένας πλανήτης καλυμμένος από μια πόλη, ο πλανήτης 
Κορούσκαντ είναι το κέντρο και η πρωτεύουσα του γαλαξία Κορούσκαντ είναι το κέντρο και η πρωτεύουσα του γαλαξία 
όπου συνυπάρχουν διάφοροι πολίτες και κουλτούρες. Διαθέτει όπου συνυπάρχουν διάφοροι πολίτες και κουλτούρες. Διαθέτει 
ψηλούς ουρανοξύστες, αεροδιαδρόμους γεμάτους κίνηση ψηλούς ουρανοξύστες, αεροδιαδρόμους γεμάτους κίνηση 
και εσωτερικά επίπεδα που πηγαίνουν αρκετά κάτω από και εσωτερικά επίπεδα που πηγαίνουν αρκετά κάτω από 
την επιφάνεια του κόσμου. Ο πλανήτης Κορούσκαντ ήταν την επιφάνεια του κόσμου. Ο πλανήτης Κορούσκαντ ήταν 
η έδρα της κυβέρνησης για την Γαλαξιακή Δημοκρατία και η έδρα της κυβέρνησης για την Γαλαξιακή Δημοκρατία και 
την Αυτοκρατορία που ακολούθησε και ήταν ο τόπος όπου την Αυτοκρατορία που ακολούθησε και ήταν ο τόπος όπου 
συνέβησαν πολλά ιστορικά γεγονότα κατά τη διάρκεια του συνέβησαν πολλά ιστορικά γεγονότα κατά τη διάρκεια του 
Πολέμου των Κλώνων.Πολέμου των Κλώνων.

ΤΑΤΟΥΪΝ KAMINOKAMINO

ΕΝΤΟΡΕΝΤΟΡ ΚΟΡΟΥΣΚΑΝΤΚΟΡΟΥΣΚΑΝΤ
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