
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Όπως ο Όμηρος διηγήθηκε στην Ιλιάδα, διαφορετικές πόλεις κράτη της Ελλάδας 
πολιορκούσαν τα τείχη της Τροίας, για χρόνια, σαν τιμωρία για την απαγωγή 
της Ελένης της Σπάρτης, από τον Πάρη της Τροίας.

Οι πολίτες των δύο πλευρών έκαναν προσφορές στους θεούς για να κερδίσουν την 
εύνοιά τους ώστε να τους βοηθήσουν, ή να δυσκολέψουν τον αντίπαλο στη μάχη.

 Κάθε παίκτης επιλέγει μια πλευρά: Τους Έλληνες    ή 
τους Τρώες:

 Τοποθετήστε το ταμπλό στο κέντρο του τραπεζιού με
την κατάλλη πλευρά μροστά σε κάθε
παίκτη.

 Τοποθετήστε τους 6 δείκτες Θεοτήτων 
τυχαία στην περιοχή του Ολύμπου. Για τα 
πρώτα παιχνίδια, προτείνεται να παίξετε 
με Δία, Ερμή, Άρτεμη, Ήρα, Ποσειδώ-
να και Άρη.

 Τοποθετήστε τους 6 Ήρωες με τις βάσεις τους στην περιοχή 
Μάχης   . Τοποθετήστε τους έτσι ώστε κάθε παίκτης να 
μπορεί να βλέπει το σύμβολο των Ηρώων.

 Χωρίστε τις κάρτες Προσφορών σε δύο τράπουλες σύμφω-
να με το σχέδιο της πλάτης τους:

27 κάρτες Τρώων

27 κάρτες Ελλήνων

Κάθε παίκτης παίρνει την τράπουλά 
του, την ανακατεύει, και την τοποθετεί 
στην περιοχή μπροστά του. Έπειτα, 
τραβάει 2 κάρτες.

 Τοποθετήστε τον δείκτη Έκτορα/Πάρη στη θέση Προ-
στασίας της πλευράς των Τρώων.

- 54 Κάρτες Προσφορών
- 6 Δείκτες Θεοτήτων
- 6 Δείκτες Ηρώων
- 6 Βάσεις Ηρώων

- 1 Δείκτης Έκτορα/Πάρη
- 1 Δείκτης Κέρατος
- 1 Ταμπλό- 1 Ταμπλό



ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ

ΚΑΝΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΤΡΑΒΗΞΕΙ 2 ΚΑΡΤΕΣ

 Ο Έλληνας παίκτης ξεκινάει την επίθεση. Το παιχνίδι παίζεται με εναλλάξ σειρές μεταξύ του Έλληνα και του Τρώα 
παίκτη μέχρι ένας από τους δύο να κερδίσει.
 Στη σειρά του, κάθε παίκτης επιλέγει να                   ή να

  Παίξιμο καρτών Προσφορών:

 Ο παίκτης κάνει μια προσφορά στη θεότητα της επιλογής του. Δηλαδή, ξεσκαρ-
τάρει 1 ή περισσότερες κάρτες από το χέρι του μέχρι η προσφορά να είναι ίση ή με-
γαλύτερη από τον αριθμό δίπλα στη θεότητα (που βλέπει προς τον ενεργό παίκτη) 
στον Όλυμπο. Τουλάχιστον μια από τις προσφορές πρέπει να αντιστοιχεί στην επι-
λεγμένη θεότητα.

   Μετακίνηση μιας θεότητας στον Όλυμπο:

 Μετά την προσφορά, ο παίκτης κερδίζει την εύνοια της θεότητας. Δηλαδή, μετα-
κινεί την θεότητα στην κοντινότερη τοποθεσία στον Όλυμπο, μετακινώντας τις υπό-
λοιπες θεότητες αν απαιτείται.

   Μετακίνηση ενός ήρωα στο πεδίο της μάχης:

 Κάθε ήρωας αντιστοιχίζεται σε μια θεότητα. Η σύνδεση αυτή συμβολίζεται με μια 
προσφορά, η οποία εξαρτάται διαφορετικά για την πλευρά των Ελλήνων και των 
Τρώων. Η μικρή προσφορά αναπαριστάνει την προσφορά που κάνει ο αντίπαλος.

 Ο ήρωας που αντιστοιχεί στη θεότητα που έλαβε την προσφορά μετακινείται στο 
πεδίο της μάχης:
 Μεγάλες Προσφορές: Αν ένας παίκτης ξεσκαρτάρει αρ-
κετές προσφορές που ταιριάζουν με τη θεότητα, ο ήρωας με-
τακινείται κατά 2 θέσεις προς τον αντίπαλο.

 Ανάμεικτη Προσφορά: Αν ένας παίκτης αναμίξει προ-
σφορές που ταιριάζουν με τη θεότητα με άλλα είδη προσφο-
ρών, ο ήρωας μετακινείται κατά 1 θέση προς τον αντίπαλο.



   Ενεργοποίηση ειδικής ικανότητας μιας θεότητας:

 Μετά την προσφορά, η θεότητα επίσης παρέχει την ειδική ικανότητά της, 
αμέσως. Αν η ικανότητα δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί άμεσα, η ενέργεια χάνεται 
(δείτε παρακάτω «Ικανότητες των Θεοτήτων».

   Κατασκευή του Δούρειου Ίππου ή μετακίνηση Έκτορα/Πάρη

 Αν, στο τέλος της σειράς του, ο παίκτης έχει 2 ή περισσότερους ήρωες στην περιοχή Προστασίας του αντιπάλου:

 Έλληνας: Ένα μέρος του Δούρειου Ίππου μπορεί να κατα-
σκευαστεί, ανοίγοντας μια από τις κάρτες του χεριού του, 
στο τραπέζι. Κάθε ένα από τα 4 κομμάτια πρέπει να είναι δι-
αφορετικό, αλλά παίζονται με οποιαδήποτε σειρά.

 Τρώας: Ο δρόμος για τα πλοία των Ελλήνων, για τον 
Έκτορα/Πάρη περνάει από 4 διαφορετικά τμήματα:
     Έκτορας ή Πάρης          Πάρης      Έκτορας      Έκτορας 
και Πάρης. Ο Τρώας παίκτης πρέπει να ξεσκαρτάρει τις εικο-
νιζόμενες κάρτες για να μετακινηθεί στην αμέσως επόμενη 
θέση (μια φορά ανά σειρά).

Το ταμπλό έχει δύο διαφορετικά τμήματα: Την επίγεια περιοχή (ο Τρωικός Πόλεμος) και την περιοχή του Ολύμπου.

 Η επίγεια περιοχή χωρίζεται σε 5 μι-
κρότερες περιοχές:

 Περιοχή μάχης    : Η κεντρική περιοχή

 Περιοχές άμυνας    Οι δύο περιοχές 
γειτονικά στην περιοχή Μάχης

 Περιοχές Προστασίας      : Οι δύο 
περιοχές σε κάθε πλευρά του ταμπλό.

Ένας ήρωας δεν μπορεί να μετακινηθεί πέρα από την περιοχή Προστασίας.

Όλυμπος Επίγεια περιοχή

Προστασία

Άμυνα

Μάχη

Άμυνα

Προστασία

Μετρητής
Έκτορα και Πάρη



ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΘΕΟΤΗΤΩΝ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ:

ΑΡΗΣ:

ΕΡΜΗΣ:

ΑΘΗΝΑ:

ΔΩΡΙΣ:

ΗΦΑΙΣΤΟΣ:

ΗΡΑ:

ΑΡΤΕΜΙΣ:

ΔΙΑΣ:

ΙΡΙΔΑ:

ΑΠΟΛΛΩΝ:

ΑΦΡΟΔΙΤΗ:

 Ο Τρώας παίκτης κερδίζει το παιχνίδι αμέσως αν μετακινήσει τον δείκτη Έκτορα/Πάρη μέσω και των τεσσάρων θέσεων.

 Όταν δεν υπάρχουν άλλες κάρτες στην τράπουλα ενός παίκτη:

 - Ο αριθμός των κομματιών Ίππου συγκρίνεται με την πρόοδο του Έκτορα/Πάρη. Ο παίκτης που έχει προχωρήσει περισ-
σότερο, κερδίζει το παιχνίδι.

 - Σε περίπτωση ισοπαλίας, ελέγξτε τη θέση των ηρώων. Ο παίκτης με τους περισσότερους ήρωες στις περιοχές του αντι-
πάλου κερδίζει το παιχνίδι. Αν εξακολουθεί να υπάρχει ισοπαλία, παίξτε άλλο ένα παιχνίδι.

         Μετακινήστε έναν ήρωα 1 θέση από την Προ-
στασία προς την Άμυνα.

    Μετακινήστε έναν ήρωα 1 θέση από την Άμυνα 
προς τη Μάχη.

      Μετακινήστε έναν ήρωα 1 θέση μπροστά.

       Τραβήξτε τον δείκτη Κέρας της Αμάλθειας. Ξε-
σκαρτάρετέ το για να πάρετε 2 προσφορές οποιουδήποτε 
είδους σε αυτή τη σειρά σας.

    Τραβήξτε 1 κάρτα από το χέρι του αντιπάλου.

      Μετακινήστε έναν ήρωα από την Άμυνα στην 
Άμυνα.

   Μετακινήστε έναν ήρωα 1 θέση από την Άμυνα στην 
Προστασία.

      Μετακινήστε έναν ήρωα 1 θέση από τη Μάχη 
στην Άμυνα.
 

    Τραβήξτε 2 κάρτες.

        Μετακινήστε μια θεότητα σε οποιαδήποτε άλλη 
θέση του Ολύμπου.

      Τραβήξτε 1 κάρτα από τα σκάρτα του αντιπά-
λου.

      Μετακινήστε έναν ήρωα 1 θέση μπροστά και έναν 
άλλο 1 θέση πίσω.

Ο Έλληνας παίκτης κερδίζει το παιχνίδι αμέσως αν ολοκληρώσει τον Δούρειο Ίππο.


