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60' 10+1-4

Περιεχόµενα 
1 Ταµπλό

1 Ξύλινο
Καραβάκι

1 Ζάρι
12πλευρο

1 Τόκεν
Πληρώµατος

1 Τόκεν
Προµηθειών

1 Τόκεν
Χρυσού

1 Τόκεν
Ζηµιάς Αργού

1 Τόκεν
Εύνοιας Θεών

1 Τόκεν
υλικών

5 Τόκεν
Κειµήλια

10 Τόκεν
Εξοπλισµών

4 Πλακίδια Οµάδας

8 Πλακίδια
Εµπόρων

6 Κάρτες Λιµανιών 
 

21 Κάρτες Γεγονότων 12 Κάρτες Εξερεύνησης

17 Κάρτες Ηρώων

8 Legendary Encounters   

c

2 Τόκεν
Χρυσ. ∆έρας

ΣΥΝΟΨΗ

Οι Αργοναύτες είναι ένα συνεργατικό παιχνίδι από 1 έως 4 παίκτες, βασισµένο στη θρυλική 

περιπέτεια του Ιάσωνα και των συντρόφων του. Οι παίκτες έχουν υπό τον έλεγχό τους Αργοναύτες 

και τους βοηθούν να πετύχουν την αποστολή τους, να φτάσουν στην χώρα της Κολχίδας, να 

αποκτήσουν το Χρυσόµαλλο ∆έρας και να επιστρέψουν ασφαλείς στην Ιολκό, εξασφαλίζοντας 

ταυτόχρονα ότι το πλήρωµά τους είναι υγιές, το αµπάρι γεµάτο προµήθειες και η φυσικά η Αργώ 

σε καλή κατάσταση. 
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα όπως βλέπετε στην εικόνα:

1) Ξεδιπλώστε το ταµπλό

2) Ετοιµάστε τις Κάρτες Γεγονότων. Αφαιρέστε την κάρτα Καταδίωξης (Pursued) από τη 

στοίβα, ανακατέψτε τις κάρτες και τοποθετήστε τες  στη θέση τους στο ταµπλό. 

3) Ετοιµάστε τις Κάρτες Εξερεύνησης. Ανακατέψτε τις κάρτες και τοποθετήστε τες στη θέση 

τους στο ταµπλό.

4)  Τοποθετήστε τα πιόνια-µετρητές στις ακόλουθες θέσεις

· Το πιόνι Προµηθειών τοποθετείται στη θέση 9

· Το πιόνι Χρυσού τοποθετείται στη θέση 6

· Το πιόνι Υλικών δεν τοποθετείται, αφού ξεκινάτε το ταξίδι σας χωρίς υλικά. 

· Το πιόνι του Πληρώµατος τοποθετείται στη µεγαλύτερη δυνατή  θέση, τη θέση 9.

5) Τοποθετήστε την Αργώ (το ξύλινο καράβι) στην Ιολκό.

6) Ετοιµάστε τις κάρτες Ηρώων. Αφαιρέστε τη Μήδεια από τη στοίβα, ανακατέψτε τις κάρτες 

και µοιράστε 4 ήρωες τυχαία σε κάθε οµάδα.  

Σηµαντικό: ο Ιάσωνας και ο Ηρακλής δεν µπορούν να βρίσκονται στην ίδια οµάδα.

c
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Αναλάβετε οµάδες ανάλογα µε των αριθµό των παικτών:

      · Με 4 παίκτες κάθε παίκτης ελέγχει µία οµάδα

      · Με 3 παίκτες, δύο παίκτες ελέγχουν από µία οµάδα και ένας παίκτης ελέγχει δύο οµάδες

      · Με 2 παίκτες κάθε παίκτης ελέγχει από δύο οµάδες  

      · Με 1 παίκτη  ο παίκτης ελέγχει και τις τέσσερις οµάδες.

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι

Οι Αργοναύτες είναι ένα συνεργατικό παιχνίδι στο οποίο όλοι οι παίκτες εκτελούν τις 

κινήσεις τους ταυτόχρονα στον γύρο τους.

-  Στο ξεκίνηµα κάθε γύρου η πρώτη δράση είναι να µειωθούν οι προµήθειες κατά 1. Το πλήρωµα 

πρέπει να είναι χορτασµένο. Αν αποτύχετε να ταΐσετε το πλήρωµά σας εξαιτίας έλλειψης 

προµηθειών µειώνετε αντίστοιχα τον δείκτη του πληρώµατος κατά 1.  Αυτό σηµαίνει ότι το 

πλήρωµά σας δεν µπορεί να σας βοηθήσει εξαιτίας πείνας, τραυµατισµών, ασθενειών κλπ

-  Στο επόµενο βήµα µετακινείτε την Αργώ ένα βήµα µπροστά. Αν η κίνηση σας φέρνει σε θέση 

θάλασσας , τραβάτε µία κάρτα Γεγονότος και την επιλύετε όπως θα εξηγηθεί.  Όταν µία κάρτα 

Γεγονότος (ή Εξερεύνησης) επιλύεται,  φεύγει από τη στοίβα. Αν δεν έχουν µείνει άλλες κάρτες, 

ανακατεύετε τις ήδη χρησιµοποιηµένες, τις τοποθετείτε ξανά στην αρχική τους θέση και τραβάτε 

καινούρια.  Αν η κίνησή σας τελειώνει σε θέση λιµανιού, συµβουλευτείτε την αντίστοιχη κάρτα 

και µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µία η περισσότερες από τις διαθέσιµες υπηρεσίες. Τέλος αν η 

κίνηση τελειώνει σε θέση Θρυλικής Αναµέτρησης (Legendary Encounter)  βρείτε την αντίστοιχη 

κάρτα και επιλύετε όπως θα εξηγηθεί.

-  Οι περισσότερες κάρτες απαιτούν τη χρήση ηρώων τόσο για την κλάση τους όσο και για τις 

δεξιότητές τους. Όταν ένας ήρωας χρησιµοποιείται, τότε εξαντλείται και τοποθετείται στη θέση 

Exhausted (εξαντληµένος) της Οµάδας. 

Ήρωες

Σε κάθε γύρο µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µέχρι 4 ήρωες, έναν από κάθε οµάδα.Μπορείτε να τον 

χρησιµοποιήσετε  για την κλάση του, για τις δεξιότητές του,  ή  για την ειδική του ικανότητα. 

Όταν χρησιµοποιείται ένας ήρωας εξαντλείται (Exhausted) και τοποθετείται στην αντίστοιχη 

θέση της Οµάδας. Αν υπάρχει σε εκείνη τη θέση ήδη ένας άλλος «εξαντληµένος» ήρωας, 

τοποθετείστε εκείνο τον ήρωα στη θέση ξεκούρασης (Resting). Αν υπάρχει σε εκείνη τη θέση 

ήρωας µετακινήστε τον στο χέρι σας. Αυτό ο ήρωας θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί στον επόµενο 

γύρο. 

Οι ειδικές ικανότητες των ηρώων µπορούν να χρησιµοποιηθούν οποιαδήποτε στιγµή του γύρου 

(αφού πρώτα έχει αφαιρεθεί µία Προµήθεια) . Παράδειγµα: Κατά τη διάρκεια ενός γεγονότος 

Ξέρα  η Αργώ πρέπει να υποστεί µία ζηµιά κάτι που θα οδηγήσει στην καταστροφή της και κατά 

συνέπεια στην απώλεια του παιχνιδιού.  Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον ήρωα  Άργο µε την 

ειδική ικανότητα να ξοδεύει ένα Υλικό για να επιδιορθώσει την Αργώ και να τη σώσει.  

Εναλλακτικά αυτή η δράση µπορεί να γίνει προληπτικά πριν τραβηχτεί η κάρτα γεγονότος, αλλά 

τότε θα πρέπει να αντιµετωπίσετε ότι σας τύχει µε τρεις ήρωες αντί για τέσσερις αφού ο ένας 

χρησιµοποιήθηκε ήδη για την ικανότητά του.

Κατά τη διάρκεια του γύρου και αφού έχουν µειωθεί οι προµήθειες κατά 1, τη σειρά µε την οποία 

χρησιµοποιούνται οι ειδικές ικανότητες την αποφασίζετε εσείς.
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ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ 

Το παιχνίδι φτάνει στο τέλος του όταν η Αργώ και το πλήρωµά της φτάσουν στο λιµάνι της 

Ιολκού. Αν οποιαδήποτε στιγµή η Αργώ έχει υποστεί 4 ζηµιές τότε  βυθίζεται και χάνετε το 

παιχνίδι. Επίσης η Αργώ δεν µπορεί να ταξιδεύει µόνη της χωρίς πλήρωµα.  Αν το πλήρωµα 

φτάσει στο 0 τότε χάνετε το παιχνίδι.

ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ

ΚΑΡΤΕΣ ΗΡΩΩΝΣε µία κάρτα ήρωα µπορείτε να βρείτε πολύτιµες πληροφορίες όπως η κλάση 

του, οι δεξιότητές του (µε τα αντίστοιχα εικονίδια), την ειδική του ικανότητα και τέλος τη στάση 

του απέναντι στους ∆ώδεκα Θεούς του Ολύµπου.

Κλάση

Στους  Αργοναύτες οι ήρωες µπορούν να έχουν µία ή περισσότερες από τις ακόλουθές κλάσεις:

ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ (WARRIOR) – ΝΑΥΤΗΣ (SAILOR) – ∆ΙΠΛΩΜΑΤΗΣ (DIPLOMAT) – 

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ (SCOUT) – ΜΥΣΤΗΣ (MYSTIC)

Εκτός από το να δίνει µια εικόνα για το πού είναι πιο ισχυρός ο κάθε ήρωας, η κλάση µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί στα λιµάνια για να έχετε πρόσβαση στις διαφορετικές υπηρεσίες που παρέχονται 

εκεί, ή σε κάρτες γεγονότων για να βελτιώσετε το αποτέλεσµα της αναµέτρησης (πχ 

Χρησιµοποιώντας έναν Ναύτη σε ένα γεγονός Καταιγίδας σας επιτρέπει να προσθέσετε τη 

δεξιότητα του ήρωα στη Ναυσιπλοΐα (sailing)  στο αποτέλεσµα του ζαριού, βελτιώνοντας τις 

πιθανότητές νίκης). 

Αξίζει να γίνει µια αναφορά στον ήρωα Λαέρτη. Η κλάση του “Jack of All trades” (Πολυµήχανος)  

σηµαίνει ότι µπορείτε να τον χρησιµοποιείται σαν να ανήκει σε όλες τις κλάσεις.

∆εξιότητες

Οι Αργοναύτες ήταν ξακουστοί ήρωες της Αρχαίας Ελλάδας, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι ήταν 

όλοι ανίκητοι πολεµιστές ή όλοι έµπειροι θαλασσοπόροι. Ο καθένας τους επιλέχθηκε από τον 

Ιάσωνα για τις ξεχωριστές του δεξιότητες και ειδικότητες. Αυτό φαίνεται στην ποικιλία των 

δεξιοτήτων των ηρώων. 

Μάχη: Ξίφος, δόρυ, τόξο ή γροθιές, ανεξαρτήτως του όπλου, αυτός ο ήρωας είναι 

εξαιρετικός µαχητής.

Ναυσιπλοΐα: Η ικανότητα του ήρωα να οδηγεί το σκάφος µέσω από επικίνδυνα νερά και 

δύσκολες καιρικές συνθήκες. 

  

∆ιπλωµατία: Με όπλο του τις λέξεις και χρησιµοποιώντας την ευγένεια ή ακόµα και τον 

εκφοβισµό  µπορεί να πετύχει τους στόχους του χωρίς να τραβήξει το σπαθί του. 

Απόκρυψη: Κινούµενος σιωπηλά στις σκιές ο ήρωας αποφεύγει τους εχθρούς και 

πετυχαίνει θανάσιµα χτυπήµατα στους ανυποψίαστους στόχους του.

Μυστικισµός: Ιερείς, µάντεις και µύστες µπορούν να επικοινωνούν µε τα πνεύµατα και 

τους Θεούς προσπαθώντας να κερδίσουν την εύνοιά τους ή να κατευνάσουν την οργή 

τους. 
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Ειδικές ικανότητες:

Ο παίκτης έχει την εναλλακτική επιλογή να χρησιµοποιήσει τον ήρωα για την ειδική του 

ικανότητα. Αυτές οι ικανότητες είναι ιδιαίτερα ισχυρές και βοηθούν σηµαντικά στην κατάκτηση 

του στόχου.  Όπως έχει αναφερθεί η χρήση ενός ήρωα για την ειδική του ικανότητα θα τον 

«εξαντλήσει»  αφαιρώντας από τον παίκτη τη δυνατότητα να τον χρησιµοποιήσει για τις 

δεξιότητές του.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι ειδικές ικανότητες που έχουν τη σήµανση (P), όπως απεικονίζεται στις 

κάρτες είναι µόνιµα ενεργές και µπορούν να χρησιµοποιηθούν ταυτόχρονα µε τη χρήση του ήρωα 

για τις δεξιότητές του.  

Η ειδική ικανότητα του κάθε ήρωα εξηγείται παρακάτω:

ΙΑΣΟΝΑΣ (JASON):  Ηγέτης. Εξαντλήστε τον Ιάσωνα και χρησιµοποιήστε τις δεξιότητες ενός 

άλλου κουρασµένου ήρωα. Όταν χρησιµοποιείτε αυτή την ικανότητα µπορείτε να 

χρησιµοποιήσετε τις δεξιότητες ενός κουρασµένου (resting) ήρωα από οποιαδήποτε από τις 

τέσσερις οµάδες, αντί για τις δεξιότητες του Ιάσωνα.  Πχ  κατά τη διάρκεια µια µάχης, ο Ηρακλής 

ξεκουράζεται, αλλά η βοήθειά του θα ήταν πολύτιµη στο πλήρωµα. Τότε ο Ιάσωνας χρησιµοποιεί 

τις δεξιότητες του Ηρακλή αντί για τις δικές του. 

ΗΡΑΚΛΗΣ (HERCULES) : (P) Ηµίθεος. Αν χρησιµοποιηθεί ο ήρωας  σε ένα γεγονός µε την 

επιλογή της ∆ύναµης προσθέστε +1 σε µια δεξιότητά του. Παράδειγµα αν αντιµετωπίσετε τις 

Άρπυιες σε µάχη µπορείτε να προσθέσετε +1 σε οποιαδήποτε από τις δεξιότητές του. Μονίµως 

ενεργή ικανότητα.

ΑΡΓΟΣ (ARGOS):  Ο πατέρας της Αργούς. Εξαντλήστε τον Αργό και ξοδέψτε ένα υλικό για να 

επιδιορθώστε µία ζηµιά στην Αργώ.  Αυτή η ικανότητα µπορεί να χρησιµοποιηθεί όταν βρίσκεστε 

στη θάλασσα.

ΚΑΣΤΩΡ(CASTOR):  (P) Ριψοκίνδυνος. Κάθε φορά που χρησιµοποιείτε τον Κάστωρα ρίξτε 

ένα 12πλευρο ζάρι. 

1-8: ∆εν συµβαίνει τίποτα.  9-12: Χάνετε έναν Αργοναύτη από το πλήρωµά σας.

Μονίµως ενεργή ικανότητα.

ΚΛΑΣΗ

ΕΙ∆ΙΚΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ

   ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ
   +1                  

      ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟΣ
-1                  

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ  2

ΜΑΧΗ  2

ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ  1

ΑΠΟΚΡΥΨΗ  1
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ΠΟΛΥ∆ΕΥΚΗΣ (POLYDEUCES) :  (P) Λαίµαργος. Κάθε φορά που χρησιµοποιείτε τον 

Πολυδεύκη ρίξτε ένα 12πλευρο ζάρι:

1-8: ∆εν συµβαίνει τίποτα.  9-12: Χάνετε µία Προµήθεια.  Μονίµως ενεργή ικανότητα.

ΜΟΨΟΣ (MOPSUS) : Ιεροµάντης. Εξαντλείστε τον Μόψο, ξοδέψτε µία προµήθεια και 

ξαναρίξτε µια ζαριά.  Χρησιµοποιήστε το αποτέλεσµα της δεύτερης ζαριάς. 

ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΣ (ASCLEPIUS) : Θρυλικός Θεραπευτής. Όταν είστε σε λιµάνι εξαντλείστε 

τον Ασκληπειό για να επαναφέρετε έναν Αργοναύτη στο πλήρωµά σας. Η ικανότητα αυτή δεν 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί όταν βρίσκεστε στη θάλασσα. Ανεβάστε τον µετρητή του πληρώµατος 

κατά 1. 

ΛΑΕΡΤΗΣ (LAERTES) : ∆ικτυωµένος. Όταν είστε σε λιµάνι εξαντλήστε τον Λαέρτη και 

µπορείτε να χρησιµοποιήσετε άλλη µία διαθέσιµη υπηρεσία του λιµανιού. Προσοχή όµως, καθώς 

εξαντλώντας τον δεν θα µπορείτε να τον χρησιµοποιήσετε στη συνέχεια του ίδιου γύρου.

 

ΚΑΛΑΙΣ (CALAIS) : (P)Γιοι του Βορέα . Όταν χρησιµοποιείται στον ίδιο γύρο µαζί µε τον 

Ζήτη προσθέστε +1 σε µια δεξιότητα του. Μονίµως ενεργή ικανότητα.

ΖΗΤΗΣ (ZETES): (P) Γιοι του Βορέα. Όταν χρησιµοποιείται στον ίδιο γύρο µαζί µε τον Καλάι 

προσθέστε +1 σε µια δεξιότητά του. Μονίµως ενεργή ικανότητα.

ΝΑΥΠΛΙΟΣ (NAUPLIOS): Πηδαλιούχος. Εξαντλείστε τον Ναύπλιο και µειώστε τη ζηµιά που 

πρόκειται να δεχθεί η Αργώ κατά 1 κατά τη διάρκεια του γύρου.  Για παράδειγµα αν η Αργώ 

πρόκειται να δεχθεί 1 ζηµιά κατά τη διάρκεια µιας αναµέτρησης αν εξαντλήστε τον Ναύπλιο θα 

µειώσει τη ζηµιά κατά 1, µε το αποτέλεσµα να είναι 0. 

ΤΙΦΥΣ (TIPHYS): Πλοηγός. Εξαντλήστε τον Τίφυ και τραβήξτε µία άλλη κάρτα γεγονότος και 

επιλύστε την νέα. 

ΟΡΦΕΑΣ (ORPHEUS): Εµψυχωτής. Εξαντλείστε τον Ορφέα και προσθέστε +2 σε µία 

δεξιότητα ήρωα της επιλογής σας σε αυτόν τον γύρο. 

ΜΗ∆ΕΙΑ (MEDEA) : Ιέρεια της Εκάτης. Εξαντλείστε τη Μήδεια και µειώστε -2 το επίπεδο 

δυσκολίας µιας αναµέτρησης. 

ΛΥΓΚΕΑΣ (LYNCEUS) : Ανιχνευτής.  Κατά τη διάρκεια µιας εξερεύνησης εξαντλήστε τον 

Λυγκέα και τραβήξτε µία δεύτερη κάρτα εξερεύνησης. Επιλέξτε ποια από τις δύο θα επιλύσετε.

ΑΤΑΛΑΝΤΗ (ATALANTA): (P) Κυνηγός.  Όταν εξαντλείτε την Αταλάντη κατά τη διάρκεια 

µιας εξερεύνησης, προσθέτετε µία προµήθεια. Μονίµως ενεργή ικανότητα.

ΕΧΙΩΝ (ECHION) : Γιος του Ερµή.  Όταν επισκεφθείτε έναν έµπορο εξαντλείστε τον Εχίωνα 

και αγοράστε ένα αντικείµενο χωρίς κόστος.  Αυτό µπορεί να είναι φαγητό , υλικά ή εξοπλισµός. 
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ΛΙΜΑΝΙΑ

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους οι Αργοναύτες έπρεπε να διατηρούν το αµπάρι τους γεµάτο 

προµήθειες. Στο δρόµο τους ζητούσαν βοήθεια από τοπικούς άρχοντες,  έψαχναν στη φύση για 

τροφή και υλικά, προσεύχονταν στους Θεούς για βοήθεια αλλά και έπεφταν θύµατα ληστών.  Τα 

λιµάνια στους Αργοναύτες αντιπροσωπεύουν µια ευκαιρία για τους παίκτες να ανεφοδιάσουν τις 

αποθήκες τους µε τις απαραίτητες προµήθειες και να βελτιώσουν τον εξοπλισµό τους. Σε κάθε 

λιµάνι µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µέχρι δύο από τις διαθέσιµες επιλογές που σας παρέχει η 

κάρτα του αντίστοιχου λιµανιού. ∆εν µπορείτε να διαλέξετε την ίδια υπηρεσία δύο φορές.  

Χρησιµοποιώντας την ειδική ικανότητα του Λαέρτη µπορείτε να διαλέξετε και τρίτη επιλογή (ο 

προηγούµενος κανόνας ισχύει). Οι παίκτες αποφασίζουν µε ποια σειρά θα εκτελέσουν τις 

επιλογές τους. Μπορείτε για παράδειγµα πρώτα να επισκεφθείτε τον τοπικό άρχοντα και να 

ζητήσετε βοήθεια χρησιµοποιώντας έναν διπλωµάτη και µετά µε έναν ανιχνευτή να βγείτε για 

εξερεύνηση. Οι δράσεις αυτές επιλύονται κάθε µία ξεχωριστά και εσείς επιλέγετε µε ποιον ήρωα 

θα τις επιλύσετε.   

Οι διαθέσιµες υπηρεσίες που µπορείτε να επιλέξετε σε έναν 

λιµάνι εξηγούνται παρακάτω:

Θεραπευτής: Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού κάποιοι 

Αργοναύτες θα αρρωστήσουν ενώ άλλοι θα τραυµατιστούν σε 

µια µάχη. Ο θεραπευτής σας δίνει τη δυνατότητα να τους κάνετε 

καλά στην υγεία τους.  Μπορείτε να θεραπεύσετε 1 Αργοναύτη 

κάθε φορά που επισκέπτεστε  έναν Θεραπευτή. Αν το κάνετε 

µετακινήστε τον µετρητή του πληρώµατος  +1.

Ακρόαση: Ο Ιάσωνας και οι Αργοναύτες αντιµετώπισαν πολλές 

δυσκολίες, όµως είχαν και βοήθεια από φιλόξενους άρχοντες 

που βρήκαν την αποστολή του Ιάσωνα άξια θαυµασµού. Η 

διαπραγµάτευση µε έναν άρχοντα δεν είναι απλό πράγµα και 

απαιτεί σωστή συµπεριφορά.  Για να πάτε σε µια ακρόαση 

πρέπει να εξαντλήσετε έναν διπλωµάτη , να ρίξετε ένα 12πλευρο 

ζάρι προσθέτοντας τη δεξιότητα στη ∆ιπλωµατία του ήρωα στο 

αποτέλεσµα και να συµβουλευτείτε τον πίνακα στην κάρτα του 

αντίστοιχους λιµανιού για το αποτέλεσµα της ακρόασης.  

Ναυπηγείο: Η Αργώ είναι ένα θρυλικό σκάφος αλλά ακόµα και αυτή είναι φτιαγµένη από ξύλο 

και µπορεί να υποστεί ζηµιές από καταιγίδες, ναυµαχίες και άλλα επικίνδυνα γεγονότα. Για να 

επιδιορθώστε την Αργώ πρέπει να επισκεφθείτε έναν ναυπηγείο, να εξαντλήσετε έναν ναύτη και 

να ξοδέψετε 1 Υλικό για να επιδιορθώστε 1 ζηµιά. Μπορείτε να επιδιορθώστε όσες ζηµιές  θέλετε 

εφόσον έχετε τον αντίστοιχο αριθµό υλικών. Προσέξτε ότι όταν η Αργώ έχει υποστεί ζηµιές  έχετε 

ποινή -1 σε όλες τις αναµετρήσεις που απαιτούν Ναυσιπλοΐα. 

Ναός: Πριν από κάθε µικρή ή µεγάλη αποστολή, θεωρούνταν σοφό από τους Αρχαίους Έλληνες 

να έχουν τους Θεούς µε το µέρος τους, µε προσευχές , θυσίες ή παρακλήσεις. Για να επισκεφθείτε 

έναν ναό πρέπει να εξαντλείστε έναν µύστη και να πληρώσετε το αντίστοιχο κόστος σε χρυσό για 

να αποφέρει καρπούς η επίσκεψή σας. Οι Θεοί µε αυτόν τον τρόπο ικανοποιούνται και  κερδίζετε 

έναν πιόνι «Εύνοιας των Θεών» (Favor of the Gods) για µελλοντική χρήση. 
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EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΙΜΗΛΙΑ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟ ∆ΕΡΑΣ ΕΥΝΟΙΑ ΘΕΩΝ

Εξερεύνηση: Η εξερεύνηση και το κυνήγι ήταν απαραίτητα για να συγκεντρωθούν οι 

προµήθειες. Όµως η άγρια φύση κρύβει παγίδες και κινδύνους. Για να εξερευνήσετε εξαντλείστε 

έναν ανιχνευτή, τραβήξτε µία κάρτα Εξερεύνησης και επιλύστε την. Αν η κάρτα απαιτεί να ρίξτε 

ζάρι (πχ Κυνήγι ή Πλούσιο ∆άσος) µπορείτε να προσθέστε τη δεξιότητα στην Απόκρυψη του 

ανιχνευτή στο αποτέλεσµα του ζαριού. 

Έµπορος: Τραβήξετε µία κάρτα εµπόρου.  Μπορείτε να  αγοράσετε όσα αντικείµενα χρειάζεστε 

εφόσον έχετε τον αντίστοιχο αριθµό χρυσού που απαιτείται.  Το αµπάρι σας χωράει µέχρι 9 

προµήθειες και 4 υλικά. ∆εν υπάρχει περιορισµός στον εξοπλισµό και στα κειµήλια. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Εξοπλισµός:  Στο ταξίδι σας θα βρείτε χρήσιµα αντικείµενα αγοράζοντας τα από εµπόρους, 

κερδίζοντας τα ως λάφυρα µάχης, ακόµα και ως δώρα από άρχοντες. Αυτά χρησιµοποιούνται 

παράλληλα µε τους ήρωες, για να ενισχύσουν τη δεξιότητα που απαιτείται για να κερδίσετε µια 

αναµέτρηση. Προσθέτετε το µπόνους που δίνουν στη δεξιότητα  στο συνολικό άθροισµα.  Μετά 

τη χρήση του το αντικείµενο αποµακρύνεται και τοποθετείται κλειστό στη στοίβα µε τα άλλα 

πιόνια εξοπλισµού. 

Κειµήλια: Τα κειµήλια είναι πολύ ισχυρά αντικείµενα που δίνουν µεγάλο µπόνους όταν 

χρησιµοποιούνται. Αποκτούνται ως ανταµοιβή µετά από µία νικηφόρα Θρυλική Αναµέτρηση. 

Όπως και στα κοινά αντικείµενα εξοπλισµού, όταν χρησιµοποιούνται τοποθετούνται κλειστά 

πίσω µε τα υπόλοιπα κειµήλια. 

Χρυσόµαλλο ∆έρας:  Ο απόλυτος στόχος της Αργοναυτικής Εκστρατείας. Οι παίκτες κερδίζουν 

το Χρυσόµαλλο ∆έρας µετά την Θρυλική Αναµέτρηση του ∆ράκου, ανεξαρτήτως αν νίκησαν ή 

έχασαν. Το αντικείµενο αυτό µπορεί να επαναφέρει ένα µέλος του πληρώµατος (αυξάνοντας τον 

µετρητή κατά +1) µία φορά στο παιχνίδι. Όταν χρησιµοποιηθεί γυρίστε το ανάποδα. 

Κάρτες εµπόρων: Κάθε έµπορος έχει διαφορετικά αγαθά προς 

πώληση. Σε µία κάρτα εµπόρου θα βρείτε τα αγαθά και τις 

ποσότητες αυτών που είναι διαθέσιµα καθώς και τις αντίστοιχες 

τιµές τους. Όταν ένας έµπορος σας προσφέρει εξοπλισµό µπορείτε 

να δείτε όσα πιόνια  Εξοπλισµού από τα κλειστά δείχνει ότι έχει 

διαθέσιµα στην αποθήκη του σύµφωνα µε την κάρτα και να 

επιλέξετε όσα χρειάζεστε. Παράδειγµα ο έµπορος στην εικόνα έχει 

τρία είδη εξοπλισµού. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν φτάσετε στο λιµάνι της Αίας, ο Ηρακλής φεύγει 

από το παιχνίδι και αντικαθίσταται αµέσως από την Μήδεια. Αυτό 

σηµαίνει ότι ο παίκτης που ελέγχει τον Ηρακλή, αποµακρύνει την 

κάρτα του από την οµάδα του και την αντικαθιστά µε αυτή της  

Μήδειας στην ίδια θέση (στο χέρι, Resting  ή Exhausted).
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Εύνοια των Θεών:  Το πιόνι αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε δύο διαφορετικούς τρόπους:

Όταν το παιχνίδι απαιτεί να ρίξετε το ζάρι για µια θεϊκή παρέµβαση ( σε θρυλικές αναµετρήσεις ή 

µάχες) µπορείτε να ξοδέψετε ένα πιόνι και να µην ρίξετε το ζάρι, επιλύοντας το γεγονός µε τις 

δεξιότητες που έχετε επιλέξει. 

Όταν αντιµετωπίζετε δυσµενείς καιρικές συνθήκες (καταιγίδα ή νηνεµία) χρησιµοποιείστε την 

Εύνοια των Θεών για να αποφύγετε το γεγονός χωρίς απώλειες.

Σηµαντικό: ∆εν µπορείτε να έχετε πάνω από τρία (3) πιόνια Εύνοιας στη διάθεσή σας ταυτόχρονα 

κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού όπως φαίνεται και στον αντίστοιχο µετρητή. 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ (ARGO EVENTS)

Το ταξίδι των ηρώων µας δεν ήταν καθόλου εύκολο.  Αντιµετώπισαν φουρτουνιασµένες 

θάλασσες, ξέρες, πειρατές,  καθώς και αρρώστιες στο πλήρωµα.  Σε πολλά γεγονότα (όπως 

Καταιγίδα ή Άσχηµη Θάλασσα) µπορείτε να χρησιµοποιήσετε έναν ήρωα (σύµφωνα µε την 

κάρτα του γεγονότος) για την κλάση του και να προσθέσετε την δεξιότητά του στο αποτέλεσµα 

του ζαριού.  Οι παίκτες µπορούν να συναντήσουν τα εξής γεγονότα στη θάλασσα: Καταιγίδα 

(Thunderstorm), Άσχηµη Θάλασσα (Rough Sea), Ξέρα (Swallow Waters), Οµίχλη (Fog), 

Ούριος Άνεµος (Tailwind),  Περιπλανώµενος Έµπορος (Traveling Merchant), Αρρώστια 

(Sickness) και Πλούσια Θάλασσα (Bountiful Waters) 

Προσοχή: Μετά τη Θρυλική Αναµέτρηση του ∆ράκου, πριν µετακινηθείτε στο επόµενο βήµα 

θάλασσας, προσθέστε στη στοίβα γεγονότων την Καταδίωξη (Pursued) και ανακατέψτε ξανά. 

Ακολουθεί επεξήγηση γεγονότων:

Ούριος Άνεµος (Tailwind): Μπορείτε να κάνετε δύο βήµατα µπροστά. Με αυτή την κίνηση 

µπορείτε να επιλέξετε να προσπεράσετε ένα λιµάνι αλλά δεν µπορείτε να αποφύγετε µία Θρυλική 

Αναµέτρηση.

Καλός Καιρός( Fine Weather):  Σε αυτό το γεγονός δεν συµβαίνει τίποτα. Αυτό δίνει τη 

δυνατότητα στους παίκτες να εξαντλήσουν έναν ήρωα από το χέρι τους και να πάρουν αυτόν από 

τη θέση Resting που µπορεί να είναι πολύτιµος σε ένα µελλοντικό γεγονός.  

Καταιγίδα (Thunderstorm):  Όταν έρθετε αντιµέτωποι µε Καταιγίδα ακολουθήστε τα 

παρακάτω βήµατα: 

Επιλέξτε αν θα εξαντλήστε έναν οι περισσότερους ήρωες µε την κλάση Ναύτης και προσθέστε τη 

δεξιότητα τους στο ζάρι που θα ρίξετε.

Ρίξτε ένα 12πλευρο ζάρι.

Συµβουλευτείτε τον πίνακα στην κάρτα γεγονότος για τις απώλειες που αντιστοιχούν στο 

αποτέλεσµα που φέρατε.

Εναλλακτικά, ξοδέψτε µία «Εύνοια των Θεών» και αποφύγετε τελείως αυτό το γεγονός.

Παράδειγµα: Ένας παίκτης τραβάει την κάρτα Καταιγίδα. Εξαντλείστε τον Αργό και τον 

Ναύπλιο και προσθέστε τη δεξιότητά τους (3 και 2 αντίστοιχα). Ρίχνετε το 12πλευρο και φέρνετε 

4. Σύνολο 9 (3+2+4) . Αφού συµβουλευτείτε τον πίνακα γεγονότος , µειώστε τον µετρητή του 

πληρώµατος των Αργοναυτών κατά -2.
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Πειρατές (Pirates):  Όταν έρθετε αντιµέτωποι µε πειρατές ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα:

∆ιαλέξτε τον τρόπο που θα τους αντιµετωπίσετε. Με ∆ύναµη ή Πονηριά. 

Επιλέξτε τους ήρωες που θα πάρουν µέρος στην αναµέτρηση και προσθέστε τις δεξιότητές τους.

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε αντικείµενα που έχετε στην κατοχή σας για να ενισχύσετε το 

αποτέλεσµά σας. 

Ρίξτε ένα 12πλευρο ζάρι για να καθορίσετε τη δυσκολία της αναµέτρησης. 

Το αποτέλεσµα του ζαριού της δυσκολίας καθορίζει και τη Θεϊκή Παρέµβαση. Συµβουλευτείτε 

τον πίνακα στο ταµπλό για να δείτε σε ποιον Θεό  αντιστοιχεί το αποτέλεσµα του ζαριού.  Αν ο 

Θεός ευνοεί ή εµποδίζει έναν ήρωα (όπως απεικονίζεται στο κάτω µέρος της κάρτα ήρωα) 

προσθέστε 1 ή αφαιρέστε 1 αντίστοιχα από τη δεξιότητα που χρησιµοποιήσατε. Μπορείτε να 

χρησιµοποιήσετε την Εύνοια των Θεών για να αποφύγετε τη Θεϊκή Παρέµβαση.

Συγκρίνετε τη δυσκολία της αναµέτρησης µε το αποτέλεσµα των δεξιοτήτων των ηρώων αφού 

υπολογίσατε και το αποτέλεσµα της Θεϊκής Παρέµβασης. Αν οι ήρωες έχουν ίσο ή µεγαλύτερο 

άθροισµα από τη δυσκολία τότε περνάτε επιτυχηµένα την αναµέτρηση και παίρνετε τις 

αντίστοιχες ανταµοιβές που αναγράφονται στο κάτω αριστερά µέρος της κάρτας.  Αν το 

άθροισµα είναι µικρότερο, χάνετε την αναµέτρηση και έχετε απώλειες όπως αναγράφονται στο 

κάτω δεξιά µέρος της κάρτας.

Παράδειγµα: Τραβάτε την κάρτα Πειρατές και αποφασίζετε να τους αντιµετωπίσετε µε ∆ύναµη 

σε µάχη. Εξαντλείτε τον Ηρακλή, τον Ιάσωνα, τον Κάστωρα και την Αταλάντη µε συνολικό 

άθροισµα δεξιότητας Μάχης 11. Χρησιµοποιείτε επίσης ένα αντικείµενο µε µπόνους +1 µε ένα 

τελικό άθροισµα 12.  Ρίχνετε το ζάρι και φέρνετε 10 που είναι και η δυσκολία της µάχης. Η Θεϊκή 

Παρέµβαση αντιστοιχεί στον Ήφαιστο  που δεν ευνοεί ούτε εµποδίζει κάποιον ήρωα. Αυτό 

σηµαίνει ότι περνάτε επιτυχηµένα το γεγονός και κερδίζετε τα αντίστοιχα λάφυρα που 

αναγράφονται στην κάρτα Πειρατές. 

Εχθρικά Νερά: Επιλύστε το γεγονός όπως στην περίπτωση των 

πειρατών.

Νηνεµία:   ∆εν υπάρχει άνεµος! Θυµώσατε τον Θεό των ανέµων , 

τον Αίολο! Χωρίς αέρα στα πανιά σας η κωπηλασία είναι 

εξαντλητική. Σε αυτό το γεγονός όλοι οι παίκτες διαλέγουν έναν από 

τους δύο  διαθέσιµους  στο χέρι του ήρωες. Τοποθετήστε τον 

κλειστό µπροστά σας. Αυτοί οι ήρωες δεν θα είναι διαθέσιµοι και 

στον επόµενο γύρο. Μετά το τέλος τους επόµενου γύρου παίρνει ο 

κάθε παίκτης πίσω τον ήρωά του. Μπορείτε να αποφύγετε το 

γεγονός χρησιµοποιώντας την Εύνοια των Θεών.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ

Σε γεγονότα όπως το Κυνήγι και Πλούσιο ∆άσος µπορείτε να 

χρησιµοποιήσετε τη δεξιότητα Απόκρυψης του ανιχνευτή για να 

βελτιώσετε το αποτέλεσµα της ζαριάς σας. 

Ο ήρωας που επιλέξατε για την εξερεύνηση θα συµµετέχει σε όποιο γεγονός τραβήξετε.  Για 

παράδειγµα αν τραβήξετε την κάρτα Ενέδρα (Ambush) ο ήρωας θα συµµετέχει µε τις δεξιότητές 

του και την ειδική του ικανότητα. 

Τα γεγονότα εξερεύνησης είναι τα εξής:



12

Κυνήγι (Hunting). Πλούσιο ∆άσος (Lush Forest).  Αποπλάνηση (Seduction): Σύµφωνα µε το 

µύθο µία νύµφη αποπλάνησε τον Αργοναύτη Ύλα µε αποτέλεσµα να την ακολουθήσει και να 

εγκαταλείψει την Αργώ και το  πλήρωµα . Το γεγονός αυτό δεν µπορείτε να το αποφύγετε. 

Ενέδρα (Ambushed) : Το γεγονός αυτό επιλύεται όπως η κάρτα Πειρατές.

Στρατολόγηση (Recruitment): Για να επιτύχετε σε αυτό το γεγονός θα πρέπει να εξαντλήσετε 

έναν διπλωµάτη και να προσθέσετε τη δεξιότητά του στο τελικό αποτέλεσµα. 

ΘΡΥΛΙΚΕΣ  ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Οι Αργοναύτες ήρθαν αντιµέτωποι µε θρυλικά τέρατα και κινδύνους. Οι Θρυλικές Αναµετρήσεις 

απεικονίζονται στο ταµπλό µε έναν κόκκινο κύκλο. Η σειρά που τις αντιµετωπίζετε είναι η εξής:

1.Άρπυιες  (Bithynia), 2 Συµπληγάδες (Symplegades), 3.Τα ∆όντια του ∆ράκου (Dragon's Teeth), 

4.∆ράκος (Dragon), 5. Σειρήνες (Anthemoessa), 6.Σκύλλα και Χάρυβδη (Thrinakria), Τάλως 

(Creta). Η Καταδίωξη (Pursued) είναι τυχαίο γεγονός εκτός σειράς. Όποτε τραβήξετε την 

αντίστοιχα κάρτα από τη στοίβα Γεγονότων, επιλύετε το γεγονός. 

Όταν αντιµετωπίζετε µία Θρυλική Αναµέτρηση ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα:

-  Επιλύστε πρώτα τις ειδικές συνθήκες της αναµέτρησης.  Αν σε αυτό το στάδιο το πλήρωµά σας 

φτάσει στο µηδέν ή οι ζηµιές στην Αργώ στο 4 τότε χάνετε το παιχνίδι.Επιλέξτε τον τρόπο που θα 

αντιµετωπίσετε την απειλή, µε ∆ύναµη ή Πονηριά. Κάθε δρόµος έχει τη δικιά του δυσκολία και 

συνήθως απαιτούνται περισσότερες από µία δεξιότητες. Για να νικήσετε θα πρέπει να 

συγκεντρώσετε µε τις δεξιότητές σας άθροισµα ίσο ή µεγαλύτερο της αντίστοιχης δυσκολίας.

-  Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε εξοπλισµό για να αυξήσετε το αποτέλεσµά σας. 

- Ρίξτε ένα 12πλευρο για την Θεϊκή Παρέµβαση. Συµβουλευτείτε τον αντίστοιχο πίνακα στο 

ταµπλό. Αν ο Θεός ευνοεί ή εµποδίζει κάποιον από τους επιλεγµένους ήρωες, προσθέστε 1 ή 

αφαιρέστε 1 από την επιλεγµένη δεξιότητα αντίστοιχα. Σηµαντικό: Μπορείτε να αποφύγετε 

αυτό το στάδιο χρησιµοποιώντας την Εύνοια των Θεών.  

- Συγκρίνετε το άθροισµα των δεξιοτήτων αφού υπολογίσετε και τη Θεϊκή Παρέµβαση. Αν είναι 

ίσο ή µεγαλύτερο, περνάτε επιτυχηµένα το γεγονός και κερδίζετε την αντίστοιχη ανταµοιβή που 

αναγράφεται στην κάρτα. 

Αν είναι µικρότερο αποτυγχάνετε και έχετε τις απώλειες που αναγράφονται στην επίσης στην 

κάρτα.

Παράδειγµα: Οι ήρωες έρχονται αντιµέτωποι µε τον Χάλκινο Γίγαντα Τάλο. Επιλέγετε να τον 

αντιµετωπίσετε µε ∆ύναµη. Ο Τάλος έχει δυσκολία  8 στη Μάχη και 4 στην Απόκρυψη. Επιλέγετε 

τον Ιάσωνα, την Αταλάντη και τον Κάστωρα για τις δεξιότητές τους, µε άθροισµα Μάχης και 

Απόκρυψης 7 και 5 αντίστοιχα. Αυτό δεν είναι αρκετό για να νικήσετε τον Τάλο, οπότε 

χρησιµοποιείτε την Μήδεια για την ειδική της ικανότητα , µειώνοντας τη δυσκολία του Τάλου στη 

Μάχη κατά -2, ρίχνοντας την στο 6. Ρίχνετε ένα 12πλευρο για τη Θεϊκή Παρέµβαση µε 

αποτέλεσµα 7 που αντιστοιχεί στην Θεά Άρτεµη που ευνοεί έναν από τους ήρωες, την Αταλάντη, 

µε αποτέλεσµα να προσθέσετε +1 σε µία δεξιότητά της, συγκεκριµένα στην Απόκρυψη. Το τελικό 

αποτέλεσµα των ηρώων είναι 7 και 6 και η τελική δυσκολία του Τάλου 6 και 4, οπότε η 

αναµέτρηση είναι πετυχηµένη. 
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ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

Οι οδηγίες που διαβάσατε περιγράφουν το παιχνίδι στο «∆ύσκολο» τρόπο. Αν θέλετε µια πιο 

χαλαρή εµπειρία µπορείτε να παίξετε το παιχνίδι σε ευκολότερο τρόπο όπως περιγράφετε 

παρακάτω:

Απλό επίπεδο: Ξεκινάτε το ταξίδι σας µε µε ένα (1) Υλικό, µία Εύνοια των Θεών και ένα τυχαίο 

αντικείµενο εξοπλισµού.  Αφαιρέστε επίσης µία κάρτα εξερεύνησης Ενέδρα και µία κάρτα 

γεγονότος Καταιγίδα από τις αντίστοιχες στοίβες.

Εύκολο επίπεδο: Ξεκινάτε µε δύο (2) Υλικά, µία Εύνοια των Θεών και δύο τυχαία αντικείµενα 

εξοπλισµού.  Σε αυτό το επίπεδο το Χρυσόµαλλο ∆έρας µπορεί να χρησιµοποιηθεί δύο φορές  

(παίρνετε και τα δύο πιόνια το νικώντας τον ∆ράκο). Αφαιρέστε µία κάρτα εξερεύνησης Ενέδρα , 

µία κάρτα γεγονότος Καταιγίδα, µία Άσχηµη Θάλασσα και µία Ξέρα από τις αντίστοιχες στίβες.

Εναλλακτικός τρόπος παιχνιδιού «Εντροπία»:  Παίζοντας το παιχνίδι µε αυτόν τον τρόπο 

τραβάτε τυχαία κάρτες Θρυλικής Αναµέτρησης όταν φτάνετε σε έναν κόκκινο κύκλο στον χάρτη, 

ενώ η κάρτα Καταδίωξης µπαίνει από την αρχή του παιχνιδιού στη στοίβα γεγονότων.  Θα 

παρατηρήσατε επίσης ότι τα λιµάνια είναι αριθµηµένα από το 1 εως το 12. Έτσι όταν η Αργώ 

πιάνει λιµάνι, ρίχνετε το 12πλευρο ζάρι για να δείτε ποιο λιµάνι θα επιλέξετε. Το ίδιο λιµάνι είναι 

δυνατόν να βγει περισσότερες από µία φορές µε αυτόν τον τρόπο.  Ο κανόνας αλλαγής του 

Ηρακλή µε την Μήδεια δεν ισχύει. Η Μήδεια συµπεριλαµβάνεται στο αρχικό µοίρασµα και 

µπορεί τοποθετηθεί σε οµάδα από το ξεκίνηµα του παιχνιδιού. Αν µοιραστεί ο Ηρακλής δεν 

αποµακρύνεται από το παιχνίδι σε κανένα σηµείο. Αν αποτύχετε στην αναµέτρηση Καταδίωξη 

και δεν έχετε την Μήδεια , τότε δεν συµβαίνει τίποτα. 

∆ΥΝΑΜΗ ΠΟΝΗΡΙΑ
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ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ο Ιάσονας ήταν ο πρίγκηπας της Ιωλκού. Ο πατέρας του , ο  βασιλιάς Αίσωνας,  εκθρονίστηκε 

από τον αδερφό του Πελία. Ο σφετεριστής του θρόνου Πελία έδωσε στον Αίσωνα το λόγο του ότι 

όταν ο Ιάσωνας ενηλικιωθεί θα του παραχωρήσει το στέµµα και το θρόνο, αλλά δεν κράτησε αυτή 

την υπόσχεση.  Ο νέος σε ηλικία Ιάσωνας αντιµετώπισε τον Πελία, ζητώντας του να τηρήσει τον 

λόγο του. Ο Πελίας τότε έβαλε στον Ιάσωνα µία ακατόρθωτη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι 

άξιος του θρόνου.

Ο σκοπός της Αργοναυτικής εκστρατείας ήταν η απόκτηση του Χρυσόµαλλου ∆έρατος από τον 

Κολχίδα (Αία) που βρισκόταν στο τέλος της Μαύρης Θάλασσας.  Το ∆έρας άνηκε σε ένα κριάρι 

που χρησιµοποίησε ο Φρίξος για να αποδράσει από τον πατέρα του , βασιλιά του Ορχοµενού 

Βοιωτίας, και την µητριά του όταν αποφάσισαν να τον θυσιάσουν. Ο Φρίξος έφτασε στο παλάτι 

του βασιλιά Αήτη, όπου έγινε δεκτός µε τιµές και παντρεύτηκε την κόρη του βασιλιά. Όταν ο 

Φρίξος θυσίασε το κριάρι στον ∆ία έδωσε το ∆έρας στον Αήτη, ο οποίος το κρέµασε σε µία 

βελανιδιά στο άλσος του Θεού Άρη και έβαλε έναν άγρυπνο ∆ράκο να το φυλάει νύχτα µέρα. 

Σύµφωνα µε έναν χρησµό ο βασιλιάς Πελίας της Θεσσαλίας  θα πέθαινε από έναν άντρα µε έναν 

σανδάλι. Όταν ο Ιάσωνας εµφανίστηκε µε ένα σανδάλι µπροστά του, ο Πελίας ένοιωσε ότι 

κινδυνεύει και γι'αυτό έστειλε τον Ιάσωνα σε αυτή την αδύνατη αποστολή όπου ήταν πολύ 

πιθανόν να πεθάνει. 

Τα µέλη της εκστρατείας ήταν όλοι γνωστοί ήρωες της Αρχαίας Ελλάδας, στο σύνολο πενήντα.  

Ανάµεσά τους ήταν ο Ηρακλής, οι ∆ιόσκουροι Κάστωρ και Πολυδεύκης, ο Ίδας, ο Λυγκέας, ο 

Ορφέας, ο Πελέας, ο Μελέαγρος, ο Τύφος, ο Αµφιάραος και η Αταλάντη η µόνη γυναίκα. 

Ηγέτης της εκστρατείας ήταν ο Ιάσονας. Όταν ζητήθηκε από τον Ηρακλή που µόλις είχε 

ολοκληρώσει τον άθλο του Ερυµάνθιου Κάπρου να αναλάβει αυτός αρχηγός, αρνήθηκε. 

Το σκάφος τους φτιάχτηκε από τον Αργό,  γιο του Φρίξου και ονοµάστηκε προς τιµή του Αργώ.  

Το ξύλο που χρησιµοποιήθηκε ήταν γερασµένα πεύκα από το βουνό Πήλιο, υπό την προστασία 

της Αθηνάς.  Είχε πενήντα κουπιά και στην πλώρη η Αθηνά τοποθέτησε ένα κοµµάτι από την 

οµιλούσα βελανιδιά της ∆ωδώνης.

Σάλπαραν από τις Παγασές , λιµάνι της Ιωλκού. Όταν έφτασαν στην Μυσία , ο Ύλας, σύντροφος 

του Ηρακλή , εξαφανίστηκε ψάχνοντας για νερό  και ο Ηρακλής έµεινε πίσω για να τον ψάξει, 

αφήνοντας την εκστρατεία. Οι Αργοναύτες µετά από πολλές περιπέτειες έφτασαν στον ποταµό 

Φάση στην Κολχίδα.

Εκεί ο βασιλιάς Αήτης υποσχέθηκε να τους δώσει το Χρυσόµαλλο ∆έρας αν ο Ιάσονας κατάφερνε 

να σπείρει τα δύο εναποµείναντα δόντια του ∆ράκου και να ζέψει δύο βόδια που έβγαζαν φωτιές 

από τα ρουθούνια τους και είχαν ατσάλινα πόδια. 

Ο Ιάσονας µε τη βοήθεια της Μήδειας , κόρη του Αήτη, που είχε ερωτευθεί τον Ιάσονα, κατάφερε 

να πάρει το Χρυσόµαλλο ∆έρας. Μαζί µε την Μήδεια σάλπαραν για το ταξίδι της επιστροφής, 

αλλά όταν ο Αήτης αντιλήφθηκε την προδοσία της κόρης του , ξεκίνησε µε το στόλο του να 

καταδιώξει την Αργώ.  Όταν η Μηδεία τον είδε , σκότωσε τον αδερφό της Άψυρτο , τον τεµάχισε 

και σκόρπισε τα κοµµάτια του στην θάλασσα για να καθυστερήσει τον στόλο του βασιλιά που 

µόλις τα είδε σταµάτησε.  Μετά από πολλές περιπέτειες οι Αργοναύτες επέστρεψαν τελικά στην 

Ιωλκό.

 



15

MINI EXPANSION

ΗΡΩΕΣ

ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ(AMPHIARAUS) : Μάντης. Εξαντλήστε τον Αµφιάραο και δείτε τις πρώτες δύο 

κλειστές κάρτες γεγονότων από οποιαδήποτε στίβα και τοποθετήστε τες πίσω µε τη σειρά που 

επιθυµείτε.

 ΜΕΛΕΑΓΡΟΣ (MELEAGER): (P) Τιµωρός. Προσθέστε +2 µία δεξιότητα του Μελέαγρου 

κατά τη διάρκεια µια Ενέδρας. Μονίµως ενεργή ικανότητα.

ΑΝΚΑΙΟΣ (ANCAEUS):  (P) Γιος του Ποσειδώνα . +2 στη Ναυσιπλοΐα απέναντι στα 

γεγονότα Καταιγίδα και Τρικυµία. Μονίµως ενεργή ικανότητα.

ΑΣΚΑΛΑΦΟΣ (ASCALAPHUS):  (P) Γιος του Άρη .  +1 Μάχη απέναντι σε Πειρατές, 

Εχθρικά Νερά ή Ενέδρα. Μονίµως ενεργή ικανότητα.

Ι∆ΑΣ (IDAS): Ναύκληρος. Εξαντλήστε τον  Ίδα και δεν µειώνετε τις προµήθειες στον επόµενο 

γύρο. 

Α∆ΜΗΤΟΣ (ADMETUS):  (P) ∆ολοπλόκος.  +2 στη ∆ιπλωµατία σε Ακρόαση. Μονίµως 

ενεργή ικανότητα.

ΠΕΛΕΑΣ (PELEUS): (P) Βασιλιάς των Μυρµιδώνων.  +1 στη δεξιότητα τις επιλογής σας στις 

Θρυλικές Αναµετρήσεις (πχ Άρπυιες). 

ΤΕΛΑΜΟΝΑΣ (TELAMON): Υπερασπιστής. Εξαντλήστε τον Τελαµόνα για να αποφύγετε 1 

απώλεια πληρώµατος. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ∆εν µπορείτε να αποφύγετε την απώλεια από τα γεγονότα 

Αρρώστια και Αποπλάνηση.

ΚΑΡΤΕΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ

ΚΗΤΟΣ και ΚΑΛΥ∆ΩΝΙΟΣ ΚΑΠΡΟΣ (CETUS & CALYDONIAN BOAR):  Αυτές οι 

Θρυλικές Αναµετρήσεις επιλύονται όπως η αναµέτρηση Καταδίωξη. Τοποθετούνται στις 

αντίστοιχες στοίβες και τις αντιµετωπίζετε όταν τραβήξετε την αντίστοιχη κάρτα.

ΟΡΓΗ ΤΩΝ ΘΕΩΝ (WRATH OF THE GODS): Το γεγονός αυτός επιλύεται όπως το γεγονός 

Καταιγίδα. Ρίχνετε ένα 12πλευρο ζάρι και προσθέτετε τη δεξιότητα του Μυστικισµού και 

βελτιώσετε το αποτέλεσµά σας. Εναλλακτικά µπορείτε να προσφέρετε στους θεούς ένα Κειµήλιο 

και να αποφύγετε το γεγονός.

ΠΛΟΥΣΙΟ ΓΕΥΜΑ (FEAST) : Αυτό το γεγονός επιλύεται µε ξεχωριστό τρόπο. Εξαντλήστε 

ήρωες για τη δεξιότητά τους στη ∆ιπλωµατία και κερδίστε 1 προµήθεια για κάθε 4 πόντους 

∆ιπλωµατίας που συγκεντρώσατε.

ΑΡΓΩ ΠΑΖΛ

Τα τέσσερα αυτά κοµµάτια απεικονίζουν την Αργώ και τοποθετούνται πάνω από τα τέσσερα 

υπάρχοντα τµήµατα του ταµπλό που µετρούν τις ζηµιές. Ξεκινήστε το παιχνίδι µε τα τµήµατα που 

δείχνουν την Αργώ σε καλή κατάσταση από την πάνω µεριά και κάθε φορά που η Αργώ δέχεται 

ζηµιά αναποδογυρίζετε ένα. Όταν γυρίσουν και τα τέσσερα η Αργώ βυθίζεται.
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