
Επιπεδοπόλεµος(Flatwar)
Κανόνες για παιχνίδια µάχης στον κόσµο της 

Επιπεδοχώρας
Εισαγωγή

Ο Επιπεδοπόλεµος (Flatwar) είναι ένα σετ από απλούς κανόνες για 
ένα παιχνίδι µάχης στον κόσµο της Επιπεδοχώρας. Είναι  ένα 
παιχνίδι για δύο παίκτες αλλά µπορούν να παίξουν κι άλλοι εάν 
προσθέσετε περισσότερα πιόνια. .Για παιχνίδι δύο ατόµων 
χρειάζεστε
Ένα ταµπλό 8*8 τετράγωνα, όπως του σκακιού, για αναπαράσταση 

του πεδίου της µάχης 
Πιόνια για αναπαράσταση βουνών, δασών, νερού κι άλλων 

αδιάβατων εδαφών
2 ζάρια 6-πλευρα, ένα για κάθε παίκτη, για το καθορισµό των 

µαχών
Μερικά ακόµη ίδια ζάρια για τον καθορισµό των πόντων 

µετακίνησης του ιππικού
Μία καλά ανακατεµένη τράπουλα(οι βαλέδες, οι ντάµες, οι ρίγες και τα τζόκερ 

δεν παίζουν). Αυτή θα χρησιµοποιηθεί για τον καθορισµό της 
σειράς των παικτών και το τι µπορούν αυτοί να κάνουν στο 
γύρο τους.

Κατάλληλα νούµερα ισοσκελών τριγώνων, κοινών τριγώνων και 
τετραγώνων και για τις δύο παρατάξεις. Οι δυνάµεις της µία 
παράταξης πρέπει αν έχουν κόκκινο χρώµα στο περίγραµµά 
τους και της άλλης παράταξης µαύρο. Υπάρχουν αρκετά 
πιόνια στις σελίδες 32-33 για ένα παιχνίδι δύο ατόµων 
χρησιµοποιώντας όποιον συνδυασµό για τις µονάδες σας 
εσείς θέλετε , αρκεί να είναι σύµφωνος µε τους κανόνες.

Ετοιµάζοντας το παιχνίδι



Ένας παίκτης παίρνει την κόκκινη παράταξη κι ο άλλος την µαύρη.
Ύστερα και  οι δύο πρέπει να επιλέξουν τους στρατιώτες 

τους. Κάθε παίκτης έχει 25 πόντους να ξοδέψει σε στρατιώτες . 
Μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε συνδυασµό στρατιωτών 
επιθυµούν από την λίστα που δίνεται παρακάτω , άλλα πρέπει να 
έχουν τουλάχιστον ένα τετράγωνο και δυο ισοσκελή τρίγωνα για 
κάθε τετράγωνο.
Τύπος  Στρατιώτη                                               Κόστος                                                                        
Σηµειώσεις
Ισοσκελής Στρατιώτης                                      1 πόντος                                                      
Βασικός στρατιώτης, µπορεί να µην πυροβολήσει
Ισοσκελές ιππικό                                               2 πόντοι                                                      
Μπορεί να µην πυροβολήσει
Κοινός Τριγωνικός Στρατιώτης                         3 πόντοι                                                      
Μπορεί να πυροβολήσει µέχρι 2 τετράγωνα
Τετράγωνο                                                         4 πόντοι                                                      
Διοικητική µονάδα. Μπορεί να πυροβολήσει µέχρι 3 τετράγωνα

Και οι δύο παίκτες πετούν τα ζάρια τους . Το νούµερο που θα φέρει 
ο καθένας αντιπροσωπεύει τον αριθµό πιονιών εδάφους που πρέπει 
κάθε παίκτης να τοποθετήσει στο ταµπλό. Οι παίκτες τοποθετούν 
τα πιόνια ανά γύρους αρχίζοντας από τον παίκτη µε τα περισσότερα 
και δεν σταµατούν µέχρι να τοποθετηθούν όλα τα πιόνια εδάφους 
στο ταµπλό. Κάθε τετράγωνο του ταµπλό επιτρέπεται να έχει µόνο 
ένα πιόνι. Τα πιόνια εδάφους δεν επιτρέπεται να µετακινηθούν κατά 
τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Μετά, οι παίκτες τοποθετούν τους στρατιώτες τους στο 
ταµπλό . Ο παίκτης µπορεί να τοποθετήσει τις µονάδες του 
οπουδήποτε µεταξύ των τριών πρώτων γραµµών της πλευράς του 
οι οποίες δεν περιέχουν καθόλου πιόνια εδάφους.

Όταν όλες οι µονάδες έχουν τοποθετηθεί το παιχνίδι µπορεί 
να αρχίσει. 

Παίζοντας το παιχνίδι



Το παιχνίδι παίζεται µε σειρά . Στην αρχή κάθε γύρου ένας παίκτης 
παίρνει µια κάρτα από την ανακατεµένη τράπουλα και την 
αποκαλύπτει και στον άλλο. Το χρώµα της κάρτας (κόκκινο-µαύρο) 
ορίζει ποιος παίκτης θα παίξει στον συγκεκριµένο γύρο. Για 
παιχνίδι 3-4 παικτών χρησιµοποιήστε δύο τράπουλες διαφορετικών 
χρωµάτων ή να χρησιµοποιήσετε διαφορετικές θήκες για τις 
τράπουλες. Το νούµερο της κάρτας δείχνει πόσους πόντους δράσης
(action points) έχετε στη διάθεσή σας για τον γύρο.

Κάθε πόντος δράσης ξοδεύεται και η δράση που συνδέεται 
µε αυτόν ολοκληρώνεται πριν χρησιµοποιηθεί ο επόµενος. Κάθε 
µη χρησιµοποιηµένος πόντος δράσης χάνεται.

Όλες οι µονάδες µπορούν να κινηθούν, να επιτεθούν ή να 
πυροβολήσουν µόνο µία φορά για κάθε πόντο που χρησιµοποιείται. 
Το ιππικό αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα καθώς µπορούν να 
κινηθούν και να επιτεθούν µε µόνο ένα πόντο. 

Η κίνηση ενός ισοσκελούς στρατιώτη κοστίζει 1 πόντο 
δράσης. Το ίδιο κοστίζει και η κίνηση ενός κοινού τριγωνικού 
στρατιώτη και ενός τετραγώνου κατά ένα τετράγωνο(το οποίο δεν 
περιέχει πιόνι εδάφους) σε οποιαδήποτε κατεύθυνση(και διαγώνια). Αυτές οι 
µονάδες δεν µπορούν να κινηθούν περισσότερο από ένα 
τετράγωνο.

Η επίθεση ενός ισοσκελούς ή κοινού τριγωνικού στρατιώτη ή 
ενός τετραγώνου κοστίζει ένα πόντο δράσης. Αυτή µπορεί να γίνει 
µόνο σε κοντινό τετράγωνο σε οποιαδήποτε κατεύθυνση( και 
διαγώνια). Αυτές οι µονάδες µπορούν να επιτεθούν µόνο µία φορά σε 
κάθε γύρο και δεν µπορούν να ξανακινηθούν. 

Οι µονάδες ιππικού δουλεύουν διαφορετικά από τις άλλες 
µονάδες . Κάθε πόντος δράσης που ξοδεύεται σε αυτές προστίθεται 
στην αξία του ζαριού και την ανεβάζει κατά 1(µέγιστη τιµή 6). Όλοι οι 
πόντοι δράσης πρέπει να χρησιµοποιηθούν σε ένα γύρο. 

Μία µονάδα ιππικού ξοδεύει 1 πόντο για να κινηθεί µία θέση 
οριζόντια ή κάθετα και 2 πόντους για να κινηθεί µία θέση 
διαγώνια . Μπορεί να συνεχίσει να κινείται µέχρι το νούµερο που 
έφερε ο παίκτης στα ζάρια φτάσει το 1. Δεν µπορεί όµως να 
περάσει µέσα από τετράγωνα που περιέχουν πιόνι εδάφους . 
Μπορεί να επιτεθεί µία αντίπαλη µονάδα που βρίσκεται σε κοντινή 



θέση(κόστος 1 πόντος) και ,εάν την νικήσει, να συνεχίσει να κινείται και 
να επιτίθεται µέχρι να τελειώσουν οι πόντοι δράσης.

Οι µονάδες ιππικού πρέπει να µειώσουν τον συνολικό αριθµό 
πόντων τους στο 1 µέσα από συνδυασµούς κινήσεων ή επιθέσεων 
µέχρι το τέλος του γύρου. Όλοι οι πόντοι πρέπει να 
χρησιµοποιηθούν για να τελειώσει ο γύρος.

Επίθεση
Όταν µία µονάδα επιτίθεται σε µία άλλη σε κοντινή θέση και 

οι δύο παίκτες πρέπει να ρίξουν το ζάρι τους  και να προσθέσουν 
στον αριθµό που έφεραν τον αριθµό πλευρών της µονάδας τους. 
Για παράδειγµα, αν ένας ισοσκελής στρατιώτης θέλει να επιτεθεί 
σε έναν κοινό τριγωνικό στρατιώτη , πρέπει να ρίξει το ζάρι και να 
προσθέσει 2, ενώ ο αντίπαλος του θα ρίξει το ζάρι και θα 
προσθέσει 3. Οι µονάδες ιππικού προσθέτουν τον αριθµό που 
είχαν φέρει στην αρχή του γύρου( όταν είχαν ρίξει το ζάρι) στον 
αριθµό που φέρνουν όταν ρίξουν το ζάρι για δεύτερη φορά. Για 
παράδειγµα αν ο αριθµός ήταν 4 και ο παίκτης έφερνε 6 τότε η 
µονάδα θα είχε
6+4=10 βαθµούς επίθεσης . Όταν το ισοσκελές ιππικό επιτίθεται 
είναι πολύ δυνατό- σχεδόν ασταµάτητο- όταν όµως δεν έχει 
πολλούς πόντους τότε είναι εντελώς ευάλωτο και ανοιχτό σε όλες 
τις επιθέσεις .

Αν οι πόντοι του επιτιθεµένου είναι περισσότεροι από αυτούς 
του αµυνόµενου, τότε ο αµυνόµενος καταστρέφεται και ο νικητής 
πλέον µπορεί να πάρει αν θέλει την θέση του χαµένου ελεύθερα. 
Αν οι δύο αντίπαλοι έχουν ίσους πόντους τότε όλα µένουν τα ίδια 
και αυτοί στις θέσεις τους.

Πυροβολώντας

Με κόστος µόνο 1 πόντο δράσης ένας ισοσκελής ή ένας 
κοινός τριγωνικός στρατιώτης µπορεί να πυροβολήσει µία αντίπαλη 
µονάδα. Ο πυροβολητής ρίχνει το ζάρι του και προσθέτει +3 αν 
είναι τρίγωνο και +4 αν είναι τετράγωνο. Ο αµυνόµενος ρίχνει το 



ζάρι κι αυτός και προσθέτει το νούµερο των πλευρών του( 1 αν 
είναι ιππικό). Αν το νούµερο του επιτιθέµενου είναι µεγαλύτερο 
από αυτό του αµυνόµενου, τότε ο αµυνόµενος καταστρέφεται. Όλα 
τα άλλα αποτελέσµατα δεν έχουν καµία επίδραση.

Κερδίζοντας τη µάχη

Στο βασικό παιχνίδι δύο παικτών, ο πρώτος παίκτης που θα 
καταστρέψει όλα τα τετράγωνα του αντιπάλου του είναι ο νικητής. 
Όταν καταστραφούν οι διοικητές, τότε οι υπόλοιπες µονάδες θα 
τραπούν σε φυγή. Πιο πολύπλοκοι στόχοι και συνθήκες νίκης 
µπορούν να προστεθούν πολύ εύκολα και χρειάζονται ιδίως όταν 
υπάρχουν 3 ή 4 παίκτες. 

Συµβουλή στρατηγικής

Το κλειδί για µία νίκη στον Επιπεδοπόλεµο είναι να µάθετε 
πώς να επιτίθεσθε και να αµύνεστε µε το ισοσκελές ιππικό. Η 
αναβάθµιση µονάδων ιππικού δεν προσφέρει µεγάλο πλεονέκτηµα, 
καθώς όταν ρίχνετε το ιππικό στη µάχη, θα είσαστε εκτεθειµένοι 
στις αντεπιθέσεις του αντιπάλου. Ο συγχρονισµός της επίθεσης του 
ιππικού σας µε άλλες µονάδες πεζών,  είναι το κλειδί για τη νίκη.
Τα πιόνια του παιχνιδιου και η σκακιέρα βρίσκονται στις σελίδες 
33, 34, 35 του  The original Flatland RPG


