
 

 

 

- Deluxe Edition -  



 
 



 
 

 



 
 

Το ANARCHESS εκτυλίσσεται στη χώρα του Σκακιού πολύ πριν δημιουργηθούν 

τα αντίμαχα Λευκά και Μαύρα βασίλεια. Τότε που τη γη δεν την όριζαν 

βασιλιάδες και βασίλισσες, ούτε και υπήρχαν οργανωμένοι στρατοί με 

αξιωματικούς, ίππους και πύργους. Ο κόσμος ήταν ανεξερεύνητος και 

άμορφος και δεν είχε ακόμη στριμωχτεί στο άκαμπτο καλούπι της σημερινής 

σκακιέρας. Υπήρχαν μόνο 2 περήφανες φυλές που πάλευαν αδιάκοπα για να 

επεκτείνουν τις περιοχές τους προκειμένου να εξασφαλίσουν την επιβίωση σε 

έναν άγονο και σκληρό τόπο. Και αυτοί που σήμερα (κάπως υποτιμητικά) 

αποκαλούμε «πιόνια», ήταν ελεύθερες οντότητες με όνειρα, αγωνίες κι ελπίδες 

που όριζαν τη δική τους μοίρα. 

Το παιχνίδι παίζεται με 32 ανοιχτόχρωμα («λευκά») και 32 σκουρόχρωμα 

(«μαύρα») τετράγωνα πλακίδια και 8 ανοιχτόχρωμους («λευκούς») και 8 

σκουρόχρωμους («μαύρους») πεσσούς.  

Μπορούν να παίξουν 2 παίκτες, 7+ ετών. Χρειάζονται μόνο 5-10 λεπτά για να 

μάθεις κανείς να παίζει. Μια παρτίδα διαρκεί 30-60 λεπτά. 

1. Τοποθετείστε στο κέντρο του τραπεζιού 2 πλακίδια από κάθε χρώμα: 

    



 
 

2. Ο ένας παίκτης παίρνει τους λευκούς και ο άλλος τους μαύρους πεσσούς. 

Αρχικά, οι πεσσοί βρίσκονται εκτός παιχνιδιού, στο Απόθεμα κάθε παίκτη. 

3. Ρίξτε το ζάρι. Ο παίκτης με το αντίθετο χρώμα παίζει πρώτος.  

Στο γύρο του, ένας παίκτης μπορεί να κάνει 2 ενέργειες (με την εξής σειρά): 

1. Ρίχνει το ζάρι και παίρνει ένα πλακίδιο του ίδιου χρώματος.  

 Αν όλα τα πλακίδια που έχουν απομείνει έχουν το ίδιο χρώμα, τότε 

παίρνει κατευθείαν ένα, χωρίς να ρίξει το ζάρι. 

2. Τοποθετεί το νέο πλακίδιο στο τραπέζι έτσι ώστε τουλάχιστον μια πλευρά 

του να ακουμπά σε μια πλευρά ενός πλακιδίου που υπάρχει ήδη.  

Κ1. Αν ακουμπά μόνο σε ένα άλλο πλακίδιο, τότε θα πρέπει το πλακίδιο 

αυτό να έχει αντίθετο χρώμα από το πλακίδιο που τοποθετείται.  

Κ2. Αν ακουμπά σε περισσότερα από ένα πλακίδια, τότε αυτά μπορεί να 

έχουν οποιοδήποτε χρώμα (ίδιο ή διαφορετικό μεταξύ τους).  

 Αν το νέο πλακίδιο δεν μπορεί να τοποθετηθεί σύμφωνα με τους 

κανόνες, τότε ο Κ1 μπορεί να αγνοηθεί. 

 



 
 

 

Γειτονικά πλακίδια του ίδιου χρώματος που ακουμπά 

τουλάχιστον μια πλευρά τους, ανήκουν στην ίδια Περιοχή 

(τα πλακίδια με τον ίδιο αριθμό ανήκουν την ίδια Περιοχή). 

 

 

Αφού τοποθετήσει το νέο πλακίδιο, ο παίκτης έχει προαιρετικά τη δυνατότητα 

να κάνει μία μόνο από τις παρακάτω ενέργειες, ή να μην κάνει κάποια ενέργεια 

(ολοκληρώνοντας τον γύρο του): 

Ο παίκτης παίρνει έναν πεσσό από το Απόθεμά του και τον αφήνει πάνω στο 

νέο πλακίδιο που μόλις τοποθέτησε (δηλ. δεν μπορεί να τον τοποθετήσει σε 

προϋπάρχον πλακίδιο). 

 Για να γίνει αυτό, θα πρέπει στην Περιοχή που ανήκει το νέο πλακίδιο να 

μην υπάρχει άλλος πεσσός (δικός του ή του αντιπάλου παίκτη), π.χ. 

 



 
 

Υπάρχει η δυνατότητα να βρεθούν περισσότεροι από έναν πεσσοί (ίδιου ή 

διαφορετικού χρώματος) στην ίδια περιοχή, εάν τοποθετηθεί στο τραπέζι ένα 

νέο πλακίδιο ανάμεσα σε 2 διαφορετικές περιοχές του ίδιου χρώματος. π.χ.  

 

Ο παίκτης μπορεί να μετακινήσει έναν πεσσό του που προϋπάρχει πάνω σε 

κάποιο πλακίδιο. Υπάρχουν 2 πιθανές επιλογές: 

Ο πεσσός μπορεί να μετακινηθεί σε οποιοδήποτε οριζόντια ή κάθετα γειτονικό 

πλακίδιο, οποιουδήποτε χρώματος, αρκεί να είναι κενό, π.χ. 

 

Σημείωση: Οι πεσσοί μπορούν να μετακινούνται μόνο πάνω σε πλακίδια, δεν 

μπορούν να μετακινηθούν πάνω στο τραπέζι. 



 
 

Ο πεσσός μπορεί να επιτεθεί σε έναν αντίπαλο πεσσό που βρίσκεται σε 

οποιοδήποτε διαγώνια γειτονικό πλακίδιο οποιουδήποτε χρώματος, π.χ. 

 

 Ο επιτιθέμενος πεσσός μετακινείται στη θέση του αντιπάλου. 

 Ο αντίπαλος πεσσός επιστρέφει στο Απόθεμα από το οποίο προέρχεται 

και μπορεί στη συνέχεια να ξαναχρησιμοποιηθεί κανονικά από τον παίκτη 

στον οποίο ανήκει. 

Το παιχνίδι τελειώνει όταν ένας παίκτης τοποθετήσει το τελευταίο διαθέσιμο 

πλακίδιο και εκτελέσει την προαιρετική ενέργεια πεσσού. Η βαθμολογία 

υπολογίζεται ως εξής: 

Μια περιοχή ανήκει στον παίκτη που έχει τους περισσότερους πεσσούς μέσα 

σε αυτήν. Αν υπάρχει ο ίδιος αριθμός πεσσών και από τα 2 χρώματα, η 

περιοχή δεν ανήκει σε κανέναν. Για κάθε περιοχή που ανήκει σε έναν παίκτη και 

περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 πλακίδια: 

  



 
 

 Κάθε πλακίδιο μετράει για 2 βαθμούς. 

 Αν στην περιοχή υπάρχει μόνο 1 πεσσός, κάθε πλακίδιο μετράει για 3 

βαθμούς. 

 Περιοχές με 1 μόνο πλακίδιο μετράνε για 0 βαθμούς. 

Κάθε πεσσός στο Απόθεμα ενός παίκτη μετράει για -6 βαθμούς. 

 

 

 



 
 

 Η μεγαλύτερη περιοχή φορολογείται (ανεξάρτητα από τον 

αριθμό πεσσών σε αυτή – μπορεί να περιέχει ακόμη και 0 πεσσούς). Κάθε 

πλακίδιο μετράει για 1 βαθμό. Αν υπάρχουν περισσότερες από μία ίδιου 

μεγέθους «μεγαλύτερες» περιοχές, φορολογούνται όλες. 

 Αν μια περιοχή (με τουλάχιστον 2 πλακίδια) έχει το ίδιο 

χρώμα με τον παίκτη στον οποίο ανήκει, τότε (ανεξάρτητα από τον 

αριθμό των πεσσών σε αυτή) κάθε πλακίδιό της μετράει για 3 βαθμούς. 

Ο παίκτης με την υψηλότερη βαθμολογία είναι ο νικητής. Σε 

περίπτωση ισοπαλίας, νικητής είναι αυτός που έχει κατακτήσει 

τα περισσότερα πλακίδια. Σε επιπλέον ισοπαλία, αυτός με τους 

λιγότερους πεσσούς στο Απόθεμά του. Σε επιπλέον ισοπαλία, 

ο παίκτης με τις περισσότερες περιοχές.  

Αν εξακολουθεί να υπάρχει ισοπαλία, κάθε παίκτης μπορεί 

(προαιρετικά) να μετακινήσει έναν πεσσό. Αυτό μπορεί να 

συνεχιστεί έως ότου να υπάρχει νικητής, ή να συμφωνήσουν 

οι παίκτες να λήξει το παιχνίδι ισόπαλο. 

Για συντομότερο χρόνο παιχνιδιού, μπορείτε - αντί για 32 - να χρησιμοποιήσετε 

μόνο 16 ή 24 πλακίδια από κάθε χρώμα. Βέβαια, ανάλογα με τον αριθμό των 

πλακιδίων που χρησιμοποιούνται, αλλάζει σημαντικά και η στρατηγική που 

απαιτείται για τη νίκη.



 

 

 

- SOLO PLAY -  



 
 

 

Οι κανόνες αυτοί σας επιτρέπουν να παίξετε μια παραλλαγή του Anarchess 

για έναν μόνο παίκτη. Στόχος σας είναι να πλησιάσετε όσο το δυνατόν 

περισσότερο στην τέλεια βαθμολογία, η οποία είναι 192 βαθμοί. 

Σε έναν γύρο μπορείτε να κάνετε 2 ενέργειες (με την εξής σειρά): 

Όπως και στο παιχνίδι για 2 παίκτες.  

 

Αφού τοποθετήσετε το νέο πλακίδιο, πρέπει να κάνετε μία μόνο από τις 

παρακάτω ενέργειες, με την ακόλουθη προτεραιότητα: 

Σημείωση: Πάντα παίζετε έναν πεσσό που έχει το αντίθετο χρώμα από το 

πλακίδιο που μόλις τοποθετήθηκε (π.χ., αν το πλακίδιο ήταν μαύρο, παίζετε 

λευκό πεσσό και το αντίστροφο). 

Παίρνετε έναν πεσσό του αντίθετου χρώματος από το πλακίδιο που μόλις 

τοποθετήθηκε και τον αφήνετε πάνω στο νέο πλακίδιο που μόλις 

τοποθετήθηκε. 

 Για να γίνει αυτό, θα πρέπει στην Περιοχή που ανήκει το νέο πλακίδιο να 

μην υπάρχει άλλος πεσσός (οποιουδήποτε χρώματος). 

Αν η ενέργεια Β1 δεν είναι δυνατή, τότε…  



 
 

 

Εάν ένας πεσσός του αντίθετου χρώματος από το πλακίδιο που μόλις 

τοποθετήθηκε μπορεί να επιτεθεί σε έναν αντίπαλο πεσσό, τότε πρέπει να 

επιτεθείτε. Αν μπορούν να επιτεθούν περισσότεροι από ένας πεσσοί του 

αντίθετου χρώματος, τότε μπορείτε να επιλέξετε οποιονδήποτε από αυτούς. 

Αν η ενέργεια Β2 δεν είναι δυνατή, τότε…  

Εάν ένας πεσσός του αντίθετου χρώματος από το πλακίδιο που μόλις 

τοποθετήθηκε μπορεί να μετακινηθεί, τότε πρέπει να τον μετακινήσετε. Αν 

μπορούν να μετακινηθούν περισσότεροι από ένας πεσσοί του αντίθετου 

χρώματος, τότε μπορείτε να επιλέξετε οποιονδήποτε από αυτούς. 

Αν ούτε η ενέργεια Β1 δεν είναι δυνατή, ούτε και  η Β2, τότε δεν εκτελείτε καμία 

ενέργεια πεσσού και ο τρέχων γύρος τελειώνει. 

Το παιχνίδι τελειώνει όταν τοποθετηθεί το τελευταίο διαθέσιμο πλακίδιο και 

εκτελεστεί η αντίστοιχη ενέργεια πεσσού.  

Η βαθμολογία υπολογίζεται ως εξής: 

Σημείωση: Η μέγιστη δυνατή βαθμολογία είναι 192 βαθμοί.  



 
 

 

Μια περιοχή ανήκει στο χρώμα που έχει τους περισσότερους πεσσούς μέσα 

σε αυτήν. Αν υπάρχει ο ίδιος αριθμός πεσσών και από τα 2 χρώματα, η 

περιοχή δεν ανήκει σε κανέναν.  

Για κάθε περιοχή που ανήκει σε ένα χρώμα και περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 

πλακίδια: 

 Κάθε πλακίδιο μετράει για 2 βαθμούς. 

 Αν περιοχή έχει το ίδιο χρώμα με την πλειοψηφία των πεσσών μέσα σε αυτή, 

κάθε πλακίδιο μετράει για 3 βαθμούς. 

 Περιοχές με 1 μόνο πλακίδιο μετράνε για 0 βαθμούς. 

 Αν μια περιοχή έχει τον ίδιο αριθμό πεσσών και από τα δύο χρώματα, κάθε 

πλακίδιο μετράει για 4 βαθμούς. 

Σημείωση: Σε αυτήν την περίπτωση, η μέγιστη δυνατή βαθμολογία είναι 256 

βαθμοί.  

Κάθε πεσσός που δεν έχει τοποθετηθεί μετράει για -6 βαθμούς. 

 

 



 

 

 

 





 
 

Το παιχνίδι μπορεί  να παιχτεί με τους πεσσούς του Anarchess, ή με 8 λευκά και 

8 μαύρα πούλια ντάμας (ή τάβλι). 

Στο γύρο του, ένας παίκτης μπορεί να κάνει 2 ενέργειες (με την εξής σειρά): 

Ακολουθεί τους κανόνες του Anarchess.  

 

Αφού τοποθετήσει το νέο πλακίδιο, ο παίκτης έχει προαιρετικά τη δυνατότητα 

να κάνει μία μόνο από τις παρακάτω ενέργειες, ή να μην κάνει κάποια ενέργεια 

(ολοκληρώνοντας τον γύρο του): 

Σημείωση: Εάν ένα πούλι μπορεί να επιτεθεί, τότε δεν υπάρχει επιλογή. Ο 

παίκτης πρέπει υποχρεωτικά να επιτεθεί.  

 

Ακολουθεί τους κανόνες τοποθέτησης πεσσού του Anarchess.  

 

Ο παίκτης μπορεί να μετακινήσει ένα πούλι του που προϋπάρχει πάνω σε 

κάποιο πλακίδιο. Υπάρχουν 2 πιθανές επιλογές: 



 
 

Το πούλι μπορεί να μετακινηθεί σε οποιοδήποτε διαγώνια γειτονικό πλακίδιο, 

οποιουδήποτε χρώματος, αρκεί να είναι κενό. 

 

 

Το πούλι μπορεί να επιτεθεί σε ένα αντίπαλο πούλι που βρίσκεται σε 

οποιοδήποτε διαγώνια γειτονικό πλακίδιο, οποιουδήποτε χρώματος, αν 

υπάρχει ένα κενό διαγώνια γειτονικό πλακίδιο μετά το αντίπαλο πούλι στην 

κατεύθυνση της επίθεσης. 

 Το επιτιθέμενο πούλι πηδά πάνω από το πλακίδιο που βρίσκεται το 

αντίπαλο πούλι και προσγειώνεται στο επόμενο πλακίδιο.  

 Το αντίπαλο πούλι επιστρέφει στο Απόθεμα από το οποίο προέρχεται και 

μπορεί στη συνέχεια να ξαναχρησιμοποιηθεί κανονικά από τον παίκτη 

στον οποίο ανήκει. 

 Εάν υπάρχουν περισσότερες από μια πιθανές επιθέσεις, ο παίκτης μπορεί 

να επιλέξει ποια να κάνει. 

 



 
 

 

 

Εάν μετά από μια επίθεση το επιτιθέμενο πούλι μπορεί να επιτεθεί ξανά από τη 

νέα του θέση, τότε είναι υποχρεωμένο να επιτεθεί. 

 Το επιτιθέμενο πούλι πρέπει να συνεχίσει μέχρι να μην υπάρχει πλέον 

δυνατή επίθεση. 

  

 

 

Ακριβώς όπως στο Anarchess. 

 



 
 

 
 

  


