
ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ                                                    10 ετών και άνω, διάρκεια 30-60’, 2-4 παίκτες 

 
Σε αυτό το παιχνίδι διαχείρισης πόρων, κάθε παίκτης αναλαμβάνει το ρόλο ενός τοπικού άρχοντα, ο καθένας 
με τη δική του περιοχή, ειδικές ικανότητες και χαρακτηριστικά. Σε κάθε γύρο, οι παίκτες προσπαθούν να 
συλλέξουν φόρους με τη μορφή πόρων, να κατασκευάσουν κτίρια και να κερδίσουν Πόντους Νίκης. Κάθε 
παίκτης έχει κάρτες Φορολογίας για να χρησιμοποιήσει, προκειμένου να κερδίσει την εύνοια του Βασιλέα με 
τη μορφή Πόντων Νίκης (ΠΝ/VP).  
Οι παίκτες επιδιώκεται να μάθουν πώς λειτουργούσε η κοινωνία της εποχής καθώς και ιστορικές 
πληροφορίες για τον Πόντο από τον 11ο αιώνα μΧ, κάνοντας στρατηγικές επιλογές κατά τη διάρκεια του 
παιχνιδιού. Επιπλέον, λίστα με σημαντικά κτίσματα της εποχής παρατίθεται στο τέλος. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 
 
ΤΑΜΠΛΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ  
8x ΚΑΡΤΕΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ 
4x ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΠΑΙΚΤΩΝ 
48x ΚΑΡΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
4x ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΑΡΧΟΝΤΩΝ 
12x ΜΑΡΚΕΣ ΕΡΓΑΤΩΝ 
4x ΜΑΡΚΕΣ ΠΟΝΤΩΝ ΝΙΚΗΣ (ΠΝ/VP) 
24x ΜΑΡΚΕΣ ΠΟΡΩΝ 
12x ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
4x ΜΑΡΚΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 
1x MAΡΚΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
ΔΙΑΤΑΞΗ - ΣΤΗΣΙΜΟ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥ 
1. Ανακατέψτε τις κάρτες Ετήσιου Συμβάντος και τοποθετήστε τις προς τα κάτω στη δεξιά πλευρά του πίνακα. 
2. Κάθε παίκτης επιλέγει έναν τοπικό άρχοντα και παίρνει την αντίστοιχη καρτέλα παίκτη. Οι καρτέλες παίκτη 
υποδεικνύουν την περιοχή του άρχοντα, την Ειδική Ικανότητα και τον τρόπο συλλογής πόρων που έχουν 
συγκεντρωθεί. 
3. Κάθε παίκτης λαμβάνει 6 μάρκες πόρων, 1 πλακίδιο ιεράρχησης άρχοντα, 1 μάρκα ειδικής ικανότητας, 2 
μάρκες εργατών (3 σε παρτίδα 2 παικτών), 3 Δείκτες Κτιρίων και 1 μάρκα VP στο χρώμα τους. 
4. Ανακατέψτε τις Κάρτες Φορολογίας και μοιράστε 7 σε κάθε παίκτη, κρατώντας 6 και απορρίπτοντας 1. Αν 
κάποιος παίκτης έχει 6 κάρτες με τον ίδιο τύπο ανταμοιβής, συγκεντρώστε όλες τις Κάρτες Φορολογίας, 
ανακατέψτε όλες μαζί και ξαναμοιράστε. 
5. Κάθε παίκτης τοποθετεί τα μάρκες του πόρου στη θέση 0 του κάθε πόρου στην καρτέλα παίκτη του. Κάθε 
παίκτης τοποθετεί την μάρκα VP του στη θέση 0 του ταμπλό και την μάρκα τοπικού άρχοντά τους στην 
αντίστοιχη θέση του. Οι μάρκες ιεράρχησης Τοπικών Αρχόντων παραμένουν στο ταμπλό καθ' όλη την 
διάρκεια του παιχνιδιού. 
6. Ο νεαρότερος παίκτης παίζει πρώτος, με τους υπόλοιπους δεξιόστροφα. 
7. Τοποθετήστε τη μάρκα Χρονολόγησης στην θέση 1 του στίβου χρονολόγησης. 
 
ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 
Κατά τη διάρκεια του γύρου του, κάθε παίκτης τοποθετεί τις 2 μάρκες Εργάτη τους (3 για 2 παίκτες) σε 
οποιεσδήποτε περιοχές του χάρτη για να κερδίσει πόρους. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν Κάρτες 
Φορολογίας και να κατασκευάσουν κτίρια. Τέλος, μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ειδική τους ικανότητα. 
Όλες οι διαθέσιμες ενέργειες εξηγούνται παρακάτω, στην ενότητα "Ενέργειες Παίκτη". 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΙΚΤΗ 
Κάθε παίκτης ελέγχει ένα κυβερνήτη-πλακίδιο τοπικού άρχοντα και δύο μάρκες Εργατών. Σε κάθε γύρο, 
μπορεί να τοποθετήσει τις μάρκες του σε μια ελεύθερη περιοχή του χάρτη (εξαιρουμένων των ήδη 
κατειλημμένων περιοχών) για να συγκεντρώσει τους αντίστοιχους Πόρους και να τους προσθέσει στην 
καρτέλα παίκτη του. 
Οι παίκτες χρησιμοποιούν τις μάρκες Εργατών τους με τη σειρά του γύρου τους. Αφού ο κάθε παίκτης 
τοποθετήσει τον πρώτο του Εργάτη, τοποθετεί το δεύτερο με την αντίστροφη σειρά, στην επόμενη σειρά του. 
Εάν είναι ενεργό κάποιο Ετήσιο Συμβάν, οι πόροι προσαρμόζονται αναλόγως. 



Ένας σύντομος οδηγός των διαθέσιμων φάσεων έχει ως εξής: 
· Μετακινήστε τη Μάρκα Χρονολόγησης στον επόμενο γύρο 
· Φάση πόρων 
· Αποκαλύψτε το επόμενο ετήσιο συμβάν 
· Φάση κατασκευής κτιρίων 
· Φάση φορολόγησης 
· Τέλος γύρου 
 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΤΕΛΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ 
Κάθε παίκτης έχει μια καρτέλα παίκτη με την αντίστοιχη περιοχή επιρροής, μια μοναδική ειδική ικανότητα 
και 6 στήλες για τους πόρους του παιχνιδιού. Αυτά είναι: χρυσός, πέτρα, σίδηρος, ξύλο, σιτάρι και μαλλί. 
Αυτοί οι πόροι είναι καθοριστικοί για την εκπλήρωση της βούλησης του Βασιλιά, καθώς και για την 
κατασκευή των διαφόρων κτιρίων. Οι παίκτες μπορούν να έχουν το πολύ 3 από κάθε πόρο ανά πάσα στιγμή. 
Πόροι κερδισμένοι άνω των 3 κατάσχονται. 
 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
Υπάρχουν 48 Κάρτες Φορολογίας στο παιχνίδι (μπλε φόντο με ένα σακούλι) που χαρακτηρίζει τους 
διάφορους συνδυασμούς πόρων που απαιτεί ο Βασιλέας από τους παίκτες. Οι Κάρτες Φορολογίας με 4 
απαιτούμενους πόρους έχουν ανταμοιβή 2 VP και αφαιρούν από κάποιον άλλον παίκτη 1VP. Οι Κάρτες 
Φορολογίας με 5 απαιτούμενους πόρους έχουν ανταμοιβή 3 VP. 
Σημείωση: Αυτές οι κάρτες είναι κρυμμένες από άλλους παίκτες. 
 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 
Τα 6 κτίρια που μπορούν να κατασκευαστούν βρίσκονται στο κάτω μέρος του ταμπλό. Απαιτούν 
περισσότερους πόρους από τις Κάρτες Φορολογίας, αλλά ευνοούν τον παίκτη-κατασκευαστή, ενώ κάποιες 
φορές αποδεικνύουν ότι άλλοι παίκτες δεν είναι αντάξιοι της εύνοιας του Βασιλιά. Κάθε κτίριο απαιτεί τη 
χρήση 6 πόρων και η ανταμοιβή αναγράφεται στο κάτω μέρος κάθε κτιρίου: 
1. Εκκλησία: Κέρδος 7 VP εάν χτιστεί στον πρώτο γύρο. Η εκκλησία αξίζει 1 λιγότερο VP για κάθε γύρο μετά 
τον πρώτο. Για παράδειγμα, αν χτιστεί στον πέμπτο γύρο, αξίζει μόνο 3 VP. 
2. Βιβλιοθήκη: Κέρδος 4 VP. Αφαιρεί 2 VP από κάποιον άλλον παίκτη. 
3. Γέφυρα: Κέρδος 4 VP. Αφαιρεί 2 VP από κάποιον άλλον παίκτη. 
4. Μοναστήρι: Κέρδος 3 VP. Αφαιρεί 3 VP από κάποιον άλλον παίκτη. 
5. Σχολείο: Κέρδος 3 VP. Αφαιρεί 3 VP κάποιον άλλον παίκτη. 
6. Κάστρο: Κέρδος 1 VP εάν χτιστεί στον πρώτο γύρο. Το κάστρο αξίζει 1 επιπλέον VP για κάθε γύρο μετά τον 
πρώτο. Για παράδειγμα, εάν χτιστεί στον πέμπτο γύρο, αξίζει 5 VP. 
 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ 
Στους 7 γύρους της επιρροής του Βασιλέα, τα γεγονότα μπορεί να εμποδίσουν ή να βοηθήσουν τα σχέδια των 
παικτών. Σε κάθε γύρο στον στίβο χρονολογίας, ενεργοποιείται ένα τυχαίο ετήσιο συμβάν, αφού όλοι οι 
παίκτες έχουν τοποθετήσει όλους τους εργάτες τους. Αυτά τα συμβάντα ισχύουν για ολόκληρο τον γύρο και 
επηρεάζουν κάθε μέρος του χάρτη, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών επιρροής. Υπάρχουν 8 συμβάντα 
στο παιχνίδι: 
1. Λύκοι. Σε αυτόν τον γύρο δεν παράγεται μαλλί. 
2. Πυρκαγιά. Σε αυτόν τον γύρο δεν παράγεται ξύλο. 
3. Κακός καιρός. Σε αυτόν τον γύρο δεν παράγεται πέτρα. 
4. Λεηλασία. Σε αυτόν τον γύρο δεν παράγεται χρυσός. 
5. Ακρίδες. Σε αυτόν τον γύρο δεν παράγεται σιτάρι. 
6. Πλημμύρες. Σε αυτόν τον γύρο δεν παράγεται σίδηρος. 
7. Διάδοχος του βασιλέα. Κάθε παίκτης λαμβάνει 3 πόρους της επιλογής του (Αυτοί οι πόροι μπορεί να είναι 
ίδιοι). 
8. Ευλογίες του Θεού. Κάθε παίκτης λαμβάνει 1 πόρο της επιλογής του. 
 
 
 
 
 



ΕΙΔΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
Υπάρχουν 4 Τοπικοί Άρχοντες στο παιχνίδι: Άρχοντας της Αργυρούπολης, Άρχοντας της Τραπεζούντας, 
Άρχοντας της Σινώπης και Άρχοντας της Κερασούντας. Κάθε Άρχοντας έχει μια μοναδική ειδική ικανότητα που 
τους επιτρέπει να σαμποτάρουν τους υπόλοιπους ή να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Κάθε ειδική ικανότητα 
χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της σειράς του παίκτη και μόνο μία φορά ανά παρτίδα. Όταν ένας παίκτης 
χρησιμοποιεί την Ειδική του Ικανότητα, χάνει το διακριτικό ειδικής ικανότητας. 
1. Άρχοντας της Τραπεζούντας: Ανταλλάζει έναν Πόρο με κάποιον άλλο. 
2. Άρχοντας της Κερασούντας: Απαλλάσσεται απ’ το Ετήσιο Συμβάν για αυτόν τον γύρο (μόνο για τον εαυτό 
του).  
3. Άρχοντας της Σινώπης: Κλέβει έναν πόρο από έναν αντίπαλο. (Ξύλο για ξύλο, πέτρα για πέτρα κ.λπ.)  
4. Άρχοντας της Αργυρούπολης: Διατηρεί και τις 7 Κάρτες Φορολογίας που μοιράστηκαν στην αρχή του 
παιχνιδιού, αντί να απορρίψει μια. 
 
ΦΑΣΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥΣ 
Οι 6 τύποι πόρων είναι σημαντικοί, τόσο για τις Κάρτες Φορολογίας όσο και για τα κτίρια. Συγκεντρώνονται 
στην αρχή κάθε γύρου μετά την αποκάλυψη της κάρτας Ετήσιου Συμβάντος. Ένας παίκτης μπορεί να 
συγκεντρώσει πόρους, τοποθετώντας μια μάρκα Εργάτη σε μια συγκεκριμένη περιοχή.  
 
ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
Για να κατασκευαστεί ένα κτίριο, θα πρέπει ο παίκτης να έχει όλους τους απαιτούμενους πόρους για να 
καταναλώσει κατά τη διάρκεια της φάσης κατασκευής κτιρίων. Στη συνέχεια, κερδίζει την αντίστοιχη 
ανταμοιβή και τοποθετεί την ενδεικτική μάρκα κτιρίου του στον κενό χώρο δίπλα σε αυτό, η οποία παραμένει 
εκεί μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. 
Ένας παίκτης μπορεί να χτίσει έως και 3 κτίρια κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, από αυτά που είναι 
διαθέσιμα. Εάν ένας παίκτης επιθυμεί να χτίσει δύο φορές στον ίδιο γύρο, πρέπει να περιμένει μέχρι να 
χτίσουν όλοι οι υπόλοιποι παίκτες πριν ξαναχτίσει. 
 
ΦΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ΧΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
Εάν ένας παίκτης πληροί τις προϋποθέσεις της Κάρτας Φορολογίας, μπορεί να αφαιρέσει τους απαραίτητους 
πόρους από την κάρτα παίκτη του και να την χρησιμοποιήσει για να κερδίσει την ανταμοιβή του. Η 
ανταμοιβή της Κάρτας Φορολογίας εμφανίζεται αφού όλοι οι παίκτες έχουν τοποθετήσει τις μάρκες Εργατών 
τους και όταν όλα τα ετήσια συμβάντα/συμβάντα γύρου έχουν πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τον στίβο 
γύρου. 
Για να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα φορολογίας, πρέπει να διαθέτετε όλους τους απαιτούμενους πόρους και 
να τους ξοδέψετε κατά τη διάρκεια της φάσης Φορολογίας. Στη συνέχεια, κερδίζετε την αντίστοιχη ανταμοιβή 
και μετακινείτε ανάλογα το σήμα VP σας. Δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς το πόσες κάρτες Φορολογίας 
μπορεί ένας παίκτης να χρησιμοποιήσει σε κάθε γύρο. 
 
ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΣ  ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 
Ο παίκτης ο οποίος φτάνει πρώτος τους 20 VP κι αφού όλοι οι παίκτες ολοκληρώσουν τη σειρά τους, κερδίζει. 
Εναλλακτικά, μετά τον 7ο γύρο, το παιχνίδι τελειώνει και ο παίκτης με τους περισσότερους VP κερδίζει. 
 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΣΟΠΑΛΙΑΣ 
Σε περίπτωση ισοπαλίας, οι παίκτες ελέγχουν τις παρακάτω συνθήκες ισοπαλίας με την εξής σειρά: 
α. Περισσότερα Κτίρια. 
β. Περισσότερες Κάρτες Φορολογίας. 
γ. Περισσότεροι εναπομείναντες πόροι. 
δ. Αχρησιμοποίητη Ειδική Ικανότητα. 
 

 

 

 

 



Ιστορικά γεγονότα/πληροφορίες της ευρύτερης περιοχής του Πόντου: 

 26 Αυγούστου 1071. Μάχη στο Ματζικέρτ. Τα βυζαντινά στρατεύματα υφίστανται 
συντριπτική ήττα από τους Σελτζούκους οι οποίοι καταλαμβάνουν τη Μικρά Ασία και 
εγκαθίστανται εκεί μόνιμα. 

 1204- Ίδρυση της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας από τους Μεγάλους Κομνηνούς (μετά την 
άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους).  

 1240-1250 Γρηγόριος Χιονιάδης: βυζαντινός ιατρός, μαθηματικός και αστρονόμος. Ίδρυσε 
ακαδημία μαθηματικών και αστρονομίας στην Τραπεζούντα.   

 1258 καταστροφή Βαγδάτης από Μογγόλους. Η Τραπεζούντα γίνεται το δυτικό τέρμα του 
εμπορίου από την Ανατολή (τον δρόμο του μεταξιού). Ο Μάρκο Πόλο 1295 κάνει στάση στην 
Τραπεζούντα (επιστροφή στην Ευρώπη διαμέσου του Πόντου).  

 1461 Δαβίδ Μέγας Κομνηνός, τελευταίος αυτοκράτορας της Τραπεζούντας.  

 1630-1702 Κυμηνίτης Σεβαστός, ιδρυτής φροντιστηρίου. 

 1682 Φροντιστήριον Τραπεζούντας, λειτούργησε ως το 1921.     

 Α’ κύμα εξισλαμισμού (μετά την παράδοση, τέλη 17ου αιώνα): μάρτυρες 17ου αιώνα: 
Ιορδάνης ο Τραπεζούντιος, Συμεών ο Τραπεζούντιος ο χρυσοχόος, Κασσάνδρα Υψηλάντη η 
Τραπεζούντια. 

 Κρυπτοχριστιανοί ή  Κλώστοι: τελούσαν θρησκευτικά μυστήρια στις κατακόμβες.  

 1839 Χάτι Σερίφ – αναγνώριση ισοπολιτείας στους υπηκόους, στους οποίους  δόθηκαν 
θρησκευτικές ελευθερίες.  

 Ντερεμπέηδες: Οθωμανοί διοικητές - τρομοκρατία – φόροι – βιαιοπραγίες εις βάρους του 
πληθυσμού του Πόντου, με αποτέλεσμα μετοικεσίες σε μεταλλοφόρες περιοχές και 
μετανάστευση.  

 1848 – πρώτες εξορύξεις ασημιού και κοπή νομίσματος.  

 Εργατικό ατύχημα σε μεταλλείο από εκπυρσοκρότηση πυρίτιδας. Ονομάστηκε «Μεταλλείον 
των τεσσαράκοντα Παύλων», διότι από τους 800 εργάτες οι 40 είχαν όνομα Παύλος.  

 Πλημμύρες στοών και εξάντληση αποθεμάτων οδηγούν τα ορυχεία σε παρακμή.  

 Κριμαϊκός πόλεμος 1856 – Χάτι Χουμαγιούν – πλήρης θρησκευτική ελευθερία. 

 1878 – Λοιμός στην Αργυρούπολη.  

 1794-1828 Υψηλάντης Αλέξανδρος: καταγωγή από Τραπεζούντα, πρίγκιπας/στρατιωτικός της 
επανάστασης 1821, αρχηγός φιλικής Εταιρίας.  

 1794-1832 Υψηλάντης Δημήτριος: καταγωγή Τραπεζούντα, στρατιωτικός της επανάστασης 
1821. 

 1881-1921 Νίκος Καπετανίδης: εκδότης εφημερίδας ‘Εποχή’. Κατά τα έτη 1918-1921 
αποκάλυπτε τις τουρκικές διώξεις. 

 1907-1979 Δημήτρης Ψαθάς: δημοσιογράφος και συγγραφέας. Γεννήθηκε στην 
Τραπεζούντα. Το 1923 ήρθε στην Αθήνα. 

 Μητροπολίτης Τραπεζούντας Χρύσανθος (καταγωγή Θράκη, 1913-1938):  εκπροσώπησε τον 
ελληνισμό του Πόντου στις διασκέψεις το 1919.  

 Θεοφυλακτού Άννα (γεν. 1924): καταγωγή από Τραπεζούντα. Ήταν η πρώτη γυναίκα 
οφθαλμίατρος στην Ελλάδα. 

 19 Μαΐου 1919 Αποβίβαση Κεμάλ στην Σαμψούντα, δρομολόγηση α’ φάσης γενοκτονίας. 

 Διασπορά – 1909-22 προς Ρωσία (από πίεση Νεότουρκων + γενοκτονία). Στον ελλαδικό χώρο 
και τα νησιά Αιγαίου, στα τέλη 17ου αιώνα προς Ρωσία κατά τη διάρκεια του Ρωσοτουρκικού 
πολέμου.  

 1916-1923 Η γενοκτονία των Ποντίων: έγινε με 353.000 νεκρούς και αποτελεί την 2η 
μεγαλύτερη γενοκτονία του αιώνα. Κάηκαν όλα τα χωρία στην περιφέρεια Σαμψούντα. 
Έγιναν κακοποιήσεις στους  χωρικούς- γυναίκες. Οι Τούρκοι κατέλαβαν τα σπίτια τους και τα 
χωράφια τους χωρίς την θέλησή τους.  

 

 

 



Κτήρια:  

Μοναστήρια:  

 Άγιος Ιωάννης στην Αργυρούπολη  

 Παναγία Σουμελά, όπου βρίσκεται στον όρος Μελά κι από εκεί βγαίνει και το όνομά της 

Βιβλιοθήκες: 

 Εθνική βιβλιοθήκη Αργυρούπολης του Πόντου ‘Ο Κυριακίδης’ (ιδρύθηκε το 1723 και ήταν το 
εκπαιδευτικό κέντρο του ποντιακού ελληνισμού Χαλδίας) 

Εκκλησίες : 

 Ο Ναός Αγίας Τριάδας στην Αμισό Σαμψούντας  

 Άγιος Γεώργιος Λιβεράς  

 Άγιος Παντελεήμων (Σαμψούντα)  

Σχολεία : Υπάρχουν 84 σχολεία στην Σαμψούντα  

 Σχολή στην Σαμψούντα  

 Σχολή Χάλκης  

 Το φροντιστήριο τις Σαμψούντας 

Κάστρα : 

 Κάστρο Τραπεζούντας (βυζαντινή εποχή) δίπλα στον ποταμό Solakli 

 Κάστρο στην Ακρόπολη της Αμάσειας  

 Κάστρο Κερασούντας σε ηφαιστειακό βράχο, όπου ένας μυστικός δρόμος οδηγεί στο λιμάνι 

Γέφυρες : 

 Γέφυρα χειμάρρου του Αγίου Γεωργίου στην Τραπεζούντα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνεργάστηκαν οι: 
 
Μαθητές/τριες της Α’ τάξης του Γενικού Λυκείου Νικήσιανης Καβάλας. 
Υπεύθυνος καθηγητής: Χαραλαμπίδης Χαράλαμπος, Μαθηματικός 
Φιλολογική επιμέλεια: Ζεϊτίδου Βασιλική, Φιλόλογος 
 
Επιρροές: Επιθυμία ανάδειξης της Ποντιακής κληρονομιάς, προσωπικό αρχείο επιτραπέζιων παιχνιδιών 
του υπεύθυνου καθηγητή. 
 

Καβάλα, Μάιος 2022 


