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ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

2.0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Washington΄s War είναι ένα παιχνίδι δύο παικτών, εξομοίωσης 
στρατηγικού επιπέδου της Αμερικανικής Επανάστασης. Μέσω των 
μηχανισμών του παιχνιδού, οι παίκτες προσπαθούν να εισάγουν, 
ελέγξουν, αντιμετωπίσουν ή εκμεταλλευτούν μεγάλο εύρος διπλοματι-
κών, πολιτικών, κοινωνικών και στρατιωτικών γεγονότων, ώστε να 
βοηθήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να κερδίσουν την ανεξαρτησία του 
ή να διατηρήσουν τις 13 αποικίες υπό Βρετανική κυριαρχία.

Το πλήρες παιχνίδι Washington΄s War περιλαμβάνει:
    Έναν χάρτη

    Δύο εξάπλευρα Ζάρια

    52 Στρόγγυλα Κομμάτια

    14 Ορθογώνια Κομμάτια

    68 Εξαγωνικά Κομμάτια

    32 Τετράγωνα Κομμάτια

    Δύο Κάρτες Περίληψης Παικτών

    Ένα Βιβλίο Κανόνων

    Ένα Βιβλίο Παιχνιδιού

    110 Κάρτες Στρατηγικής

    14 Πλαστικές Βάσεις για τους Στρατηγούς και το Γαλλικό Ναυτικό

2.1 Ο Χάρτης του Παιχνιδιού
Α. Ο χάρτης του παιχνιδιού καλύπτει την περιοχή της ανατολικής 
Βόρειας Αμερικής, στην οποία έλαβε χώρα ο Πόλεμος της Επανά-
στασης. Οι κύκλοι, τα τετράγωνα και τα αστέρια, οι Θέσεις, αναπαρι-
στάνουν σημαντικές τοποθεσίες, και οι παίκτες μετακινούνται σε 
αυτές, πολεμούν εκεί και καταλαμβάνουν τον έλεγχό τους. Οι στρατοί 
μετακινούνται μεταξύ θέσεων. π.χ. οι θέσεις που συνδέονται με 
γραμμές και η μετακίνηση γίνεται πάνω στις γραμμές αυτές. Ο χάρτης 
χωρίζεται σε Αποικίες, και ο χρωματικός κώδικας των θέσεων βοηθά-
ει τους παίκτες να βλέπουν ποιές θέσεις ανήκουν σε κάθε αποικία.

Β. Οι τετράγωνες και οι θέσεις με αστέρι εξυπηρετούν σαν θέσεις 
Ξεχειμωνιάσματος. Η γραμμή με τα σύμβολα χιονονιφάδας γύρω 
από το σύνορο Virginia - North Carolina είναι η Γραμμή Χειμερι-
νών Φθορών και οι θέσεις Ξεχειμωνιάσματος παίζουν ρόλο στην 
επίλυση των Φθορών αυτών (11.0).



Αξία Στρατηγικής

Ενδεχόμενη
Αξία Μάχης

Αξία Ευελιξίας

Μεταβλητή Αξίας Ευελιξίας για
Υποχώρηση πριν τη Μάχη

Γ. Οι θέσεις με σύμβολο Λιμανιού ονομάζονται Θέσεις Λιμανιών. 
Quebec, Montreal, Charleston SC και Philadelphia PA σημειώνονται 
με αστέρια. Αυτές οι θέσεις με αστέρια θεωρούνται οχυρωμένα 
λιμάνια. Κάθε τέτοιο λιμάνι, ιστορικά έχει καταφέρει να αντισταθεί 
σε ναυτικές επιθέσεις κοντά του. Αν οι θέσεις αυτές βρεθούν υπό 
Βρετανικό Έλεγχο (δηλαδή έχουν δείκτη Ελέγχου Βρετανίας), συγκεκρι-
μένοι κανόνες που αφορούν τις Βρετανικές αποβιβάσεις (7.2.Β), την 
Βρετανική Ναυτική Κίνηση (7.5) και την υποστήριξη του Βασιλικού 
Ναυτικού (9.42) είναι πιο περιοριστικοί από τα κανονικά λιμάνια.

2,2 Τα Κομμάτια του Παιχνιδιού (Δείκτες)
Στο Washington΄s War χρησιμοποιούνται δύο είδη δεικτών. Οι δείκτες 
που αναπαριστάνουν Μάχιμες μονάδες και Στρατηγούς και αυτοί που 
παρέχουν πλήθος άλλων πληροφοριών.

Α. Τα στρόγγυλα κομμάτια είναι μάχιμες μονάδες 
(ΜΜ), με διαφορετικό χρώμα και εικόνα για τους 
Αμερικάνους (μπλε), τους Βρετανούς (κόκκινο) ή 
τους Γάλλους (πράσινο). Ο αριθμός των δεικτών 
αυτών αναπαριστάνει τον αριθμό των μάχιμων μο-

νάδων του κάθε έθνους, σε αξίες των 1, 2, 3 ή 5. Μπορείτε ελεύθερα 
να «κάνετε ψιλά» με τους δείκτες αυτούς, για παράδειγμα, αντικαθι-
στώντας μια μονάδα αξίας «5» με δύο μονάδες αξίας «2» και μια 
αξίας «1», ή με πέντε αξίας «1».
Β. Τα μεγάλα ορθογώνια κομμάτια είναι Στρατηγοί, οι οποίοι 
τοποθετούνται σε πλαστικές βάσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στο 
παιχνίδι, ώστε να στέκονται όρθιοι στον χάρτη. Κάθε δείκτης 
απεικονίζει έναν σημαντικό για τον πόλεμο Στρατηγό. Ο ΜΜ 
μπορούν να μετακινούνται μόνο μαζί με Στρατηγό. Για όσους 
προτιμούν μικρότερα τετράγωνα κομμάτια, αυτά περιλαμβάνονται 
για κάθε Στρατηγό, προς αντικατάσταση των ορθογωνίων κομμα-
τιών.

Γ.  Ο αριθμός πάνω αριστερά στους όρθιους Στρατηγούς είναι η 
Αξία Στρατηγικής τους. Αυτή κυμαίνεται μεταξύ 1 και 3 και χρησι-
μοποιείται σε συνδυασμό με τις Κάρτες OPS για ενεργοποίηση 
Στρατηγών (και των ΜΜ τους) για μετακίνηση (7.0). Ο αριθμός 
πάνω δεξιά είναι η Ενδεχόμενη Αξία Μάχης και χρησιμοποιείται 
στην Διαδικασία Επίλυσης Μάχης (9.2). Οι Ενδεχόμενες Αξίες 
Μάχης κυμαίνονται από 1 έως 6 και χρησιμοποιούνται σαν βάση για 
τον καθορισμό της Ακριβούς Αξίας Μάχης κατά την επίλυση μάχης 
(9.3). Ο αριθμός κάτω δεξιά είναι η Αξία Ευελιξίας του Στρατηγού, 
η οποία κυμαίνεται από 1 έως 3. Επηρεάζει τις πιθανές απώλειες που 
μπορεί να δεχθεί ο εχθρός κατά την επίλυση μάχης (9.5). Για τους 
Αμερικανούς Στρατηγούς, η Αξία Ευελιξίας επίσης χρησιμοποιείται 
για την επίλυση αναχαίτισης (7.8) και υποχώρησης πριν τη μάχη 
(7.9). (Οι Washington και Greene έχουν ειδική ρύθμιση στην Αξία 
Ευκινησίας τους όταν επιχειρούν υποχώρηση πριν τη μάχη.)

Δ. Οι δείκτες Πολιτικού Ελέγχου (ΠΕ) έχουν 
εξαγωνικό σχήμα και τοποθετούνται σε διάφορες 
θέσεις του χάρτη σημειώνοντας τον έλεγχο της 
θέσης. Είναι διπλής όψεως, με Αμερικανικό 
έλεγχο για την μια πλευρά και Βρετανικό για την 
άλλη. Όταν ο έλεγχος μιας θέσης αλλάζει χέρια 
γυρίζουν πλευρά.

3.0 ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Οι παρακάτω όροι χρησιμοποιούνται σε όλους τους κανόνες και 
στις Κάρτες Στρατηγικής:

Adjacent (Γειτονικές): Δύο θέσεις είναι γειτονικές όταν συνδέ-
ονται με μια γραμμή. Υπάρχουν δύο είδη γραμμών που συνδέουν 
θέσεις, κανονικές συνεχείς γραμμές και διακεκκομένες Συνδέ-
σεις Ερημιάς. Δείτε 7.3.Δ. Αν ο Αμερικανός Στρατηγός Arnold 
βρίσκεται στο Falmouth, ΜΑ ή στο Quebec, Canada, η άλλη 
θέση είναι γειτονική για τον Arnold και μόνο, γύρω από την Σύνδεση 
Ερημιάς. Όσον αφορά την Απομόνωση ΠΕ. τα λιμάνια που ελέγχο-
νται από τους Βρετανούς θεωρούνται γειτονικά μεταξύ τους.

Agility Rating (Αξία Ευελιξίας): Η έκφραση της ικανότητας 
ενός Στρατηγού να χειριστεί τον Στρατό του στη μάχη. Όσο 
μεγαλύτερη η τιμή, τόσο καλύτερη η ικανότητα του για υποχώ-
ρηση ή αναχαίτιση ενός αντίπαλου Στρατού. Όσο μικρότερη η 
τιμή, τόσο πιθανότερο είναι ο νικητής να έχει απώλειες σε μάχη 
όπου ο Στρατηγός ηττάται.

American Unit (Μονάδα Αμερικάνων): Ένας Αμερικανός ή 
Γάλλος Στρατηγός, μια ΜΜ, το Ηπειρωτικό Συνέδριο ή οποιοσ-
δήποτε συνδυασμός αυτών των μονάδων. Ένας Αμερικανικός 
Δείκτης ΠΕ δεν υπολογίζεται σαν Αμερικανική Μονάδα.

Army (Στρατός): Ένας Στρατηγός με τουλάχιστον μια φιλική 
Μάχιμη Μονάδα σε μια θέση.

Battle Card (Κάρτα Μάχης): Ένα είδος Γεγονότων Καρτών 
Στρατηγικής. Όταν παιχτεί σαν γεγονός κατά τη Διαδικασία Επίλυ-
σης Μάχης, ο παίκτης λαμβάνει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα



τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν χρήσιμες ΜΖ. Το κείμενο της 
Κάρτας Μάχης επίσης υποδεικνύει στον παίκτη να τραβήξει μια 
κάρτα αναπλήρωσης για την Τράπουλα Στρατηγικής (9.45).

Blockade Zone (Ζώνη Αποκλεισμού): Ένα σύνολο θέσεων Λι- 
μανιών αποτελούν μια «Ζώνη Αποκλεισμού» (12.3).

Blockaded Zone (Αποκλεισμένη Ζώνη): Μια Αποκλεισμένη 
Ζώνη είναι μια Ζώνη Αποκλεισμού με Γαλλικό Ναυτικό (12.3).

Colony (Αποικία): Ομαδοποίηση μιας ή περισσοτέρων θέσεων 
στον χάρτη, δημιουργεί κάθε αποικία και τον Καναδά. Κάθε 
θέση ανήκει σε μια από τις δεκατρείς Αμερικανικές αποικίες ή 
στον Καναδά και είναι χρωματικά κωδικοποιημένη για εύκολη 
αναγνώριση της αποικιακής σχέσης της.

Combat Unit, CU (Μάχιμη Μονάδα, ΜΜ): Κάθε μάχιμη μονάδα

κότητα και ο συνολικός αριθμός των ΜΜ στη θέση να μην 
αλλάζει με την μετατροπή αυτή.

Die Roll Modifier, DRM (Μεταβολή Ζαριού, ΜΖ): Όταν γίνεται 
μια μάχη κάθε παίκτης ρίχνει ένα εξάπλευρο ζάρι και το αποτέλεσμά 
του μεταβάλλεται από ένα μεγάλο εύρος Μεταβολών Ζαριού. Η 
μεγαλύτερη μετά τη Μεταβολή τιμή, δίνει τη νίκη στη μάχη.

Event Strategy Card (Κάρτα Στρατηγικής Γεγονότος): Μια 
Κάρτα Στρατηγικής σχετική με τα αποτελέσματα ενός σημαντικού 
κοινωνικού, οικονομικού, πολιτικού, στρατιωτικού ή διπλωματικού 
γεγονότος που συνέβη ιστορικά ή θα είχε συμβεί. Οι κάρτες Στρατη-
γικής Γεγονότων έχουν τη σημαία συγκεκριμένου έθνους δίπλα στον 
τίτλο τους για να καταλαβαίνουν οι παίκτες ποιά (ή ποιές) πλευρά 
ενεργοποιούν το γεγονός. Το κείμενο του τίτλου παρέχεται μόνο για 
την εισαγωγή του ιστορικού θέματος και δεν έχει καμία επίδραση στο 
υπόλοιπο κείμενο. Όταν παίζεται (όχι ξεσκαρτάρεται) το κείμενο της 
κάρτας πρέπει να εφαρμοστεί κατά λέξη, ακριβώς και ολοκληρωτι-
κά, παρόλο που μερικές κάρτες δίνουν επιλογές στον παίκτη. Οι 
περισσότερες Κάρτες Στρατηγικής Γεγονότων μπορούν να ξεσκαρ-
ταριστούν αντί να παιχτούν. Υπάρχουν επτά Κάρτες Στρατηγικής 
Ειδικών Γεγονότων που πρέπει να παιχτούν σαν γεγονός, ανεξαρτή-
τως

του ποιός παίκτης τις τράβηξε (6.34).

General (Στρατηγός): Ένας Στρατηγός αναπαριστάνει έναν σημα- 
ντικό στρατιωτικό ηγέτη που συμμετείχε στον πόλεμο. Κάθε Στρατη-
γός έχει Τιμές Στρατηγικής, Ευελιξίας και Ενδεχόμενης Μάχης.

OPS Card (Κάρτα Επιχειρήσεων): Μια Κάρτα Στρατηγικής με 
τον αριθμό 1, 2 ή 3 πάνω αριστερά. Οι παίκτες παίζουν τις κάρτες 
αυτές κατά τη Φάση Στρατηγικής ώστε να μετακινήσουν Στρατηγούς 
και τις ΜΜ που τους συνοδεύουν, από θέση σε θέση, ή για να 
τοποθετήσουν και να γυρίσουν δείκτες ΠΕ σε θέσεις ή για να βάλουν 
ενισχύσεις στο παιχνίδι.

Political Control (Πολιτικός Έλεγχος): Ένας παίκτης ελέγχει μια 
θέση αν έχει έναν δείκτη Πολιτικού Ελέγχου του (ΠΕ) στη θέση. 
Αυτό ισχύει ακόμη κι αν μια αντίπαλη ΜΜ ή Στρατηγός επίσης 
βρίσκεται στη θέση. Ο Πολιτικός Έλεγχος μιας θέσης μπορεί να 
αλλάξει αμέτρητες φορές στη διάρκεια ενός παιχνιδιού.

Political Control Marker, PC (Δείκτης Πολιτικού Ελέγχου, ΠΕ): 
Εξαγωνικό κομμάτι που αναπαριστάνει Αμερικανικό ή Βρετανικό 
πολιτικό έλεγχο μιας θέσης.

Potential Battle Rating (Ενδεχόμενη Αξία Μάχης): Έκφραση της 
ενδεχόμενης τακτικής ισχύος ενός Στρατηγού στη μάχη. Όσο 
μεγαλύτερη η τιμή, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα ο Στρατηγός να 
συνεισφέρει μεταβολές ζαριάς στη μάχη και τόσο μεγαλύτερη η 
πιθανή Πραγματική Αξία Μάχης.

Stacking Limits (Όρια Στοιβάγματος): Δεν υπάρχουν όρια 

στοιβάγματος ΜΜ. Μια θέση μπορεί να έχει όσες ΜΜ επιθυμεί ο 
παίκτης. Υπάρχει όριο ενός Στρατηγού για κάθε πλευρά σε κάθε 
θέση. Εκτός της περίπτωσης επίλυσης μιας μάχης, καμία θέση δεν 
μπορεί να περιέχει Στρατηγούς και/ή ΜΜ δύο πλευρών.

Strategy Card (Κάρτα Στρατηγικής): Δείτε Κάρτα Στρατηγικής 
Γεγονότος και Κάρτα OPS.

Strategy Rating (Αξία Στρατηγικής): Μια τιμή που καθορίζει πόσο 
εύκολα ενεργοποιείται ένας Στρατηγός για μετακίνηση. Ένας Στρατηγός 
με «αξία 1» μπορεί να ενεργοποιηθεί με οποιαδήποτε αξίας κάρτα OPS, 
ένας Στρατηγός «αξίας 2» ενεργοποιείται με κάρτα OPS αξίας 2 ή 3 και 
ένας Στρατηγός «αξίας 3» ενεργοποιείται μόνο με κάρτα OPS αξίας 3.

Stock (Απόθεμα): Μάχιμες Μονάδες που δεν βρίσκονται στον 
χάρτη ή στη θέση Ενισχύσεων αποτελούν το απόθεμα Μάχιμων 
Μονάδων του παίκτη. Δείτε 8.2.Γ.

αναπαριστάνει περίπου μια Ταξιαρχία στρατιω-
τών. Οι ΜΜ δεν έχουν κάποια ικανότητα 
μετακίνησης εκτός αν βρίσκονται με έναν 
Στρατηγό. Οι ΜΜ χρησιμοποιούνται σαν 
νομισματική αλλαγή. Οι παίκτες τους ανταλλά-
ζουν οποιαδήποτε στιγμή για οποιονδήποτε λόγο 



4.0 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Αρχικά, ανοίξτε τον χάρτη και τοποθετήστε τον στο τραπέζι. Αφαιρέ-
στε προσεκτικά τους δείκτες από τα χαρτόνια και ξεχωρίστε τους ανά 
εθνικότητα. Αφαιρέστε τις κάρτες Στρατηγικής Γεγονότων «Διακήρυ-
ξη της Ανεξαρτησίας» και «Τραίνα του Βαρόνου von Steuben και 
Ηπειρωτικός Στρατός» από την τράπουλα, αφήνοντάς τις στην άκρη. 
Ανακατέψτε τις υπόλοιπες Κάρτες Στρατηγικής και τοποθετήστε την 
τράπουλα κλειστή δίπλα στον χάρτη. Τοποθετήστε τον δείκτη Γύρου 
στον Μετρητή Γύρου του Παιχνιδιού, στον χάρτη, με την πλευρά 
«British Regulars» ανοιχτή. Τοποθετήστε τον δείκτη «Γαλλικής 
Συμμαχίας» στη θέση «0» του «Μετρητή Γαλλικής Συμμαχίας». 
Έπειτα, προετοιμάστε τα κομμάτια όπως περιγράφεται παρακάτω. Οι 
δύο πλευρές προετοιμάζονται ταυτόχρονα. Τέλος ο Αμερικανός 
παίκτης τοποθετεί τους Δείκτες ΠΕ Committee of Correspondence, και 
ακολουθεί ο Βρετανός παίκτης με τους δείκτες ΠΕ For the King.

Συντομογραφίες:

 x CU = αριθμός Μάχιμων Μονάδων,ΜΜ (Combat Units) ίσος με x

 PC = Δείκτης Πολιτικού Ελέγχου, ΠΕ (Political Control Marker)

Βρετανοί:

 Quebec (Καναδάς): Στρατηγός Carleton, 2 CU, PC

 Montreal (Καναδάς): PC

 Ft Detroid (Καναδάς): 1 CU, PC

 Boston (MA): Στρατηγός Howe, 5 CU, PC

 Norfolk (VA): PC

 Gilbert Town (NC): PC

 Wilmington (NC): PC

 Ninety Six (SC): PC

 Θέση Βρετανικών Ενισχύσεων: Στρατηγοί, Burgoyne, Clinton, 
  Cornwallis

Αμερικάνοι:
 Lexington και Concord (MA): Στρατηγός Washington, 5 CU, PC

 Newport (RI): Στρατηγός Greene, 2 CU

 Charleston (SC): 2 CU, PC

 Philadelphia (PA): Ηπειρωτικό Συνέδριο, PC

 Θέση Αμερικανικών Ενισχύσεων: Στρατηγοί Arnold, Lincoln,
  Gates, Lee και Lafayette

 Θέση Γαλλικών Ενισχύσεων: Στρατηγοί Rochambeau, 5 Γαλλικές
  CU, Γαλλικό Ναυτικό

Committees of Correspondence (Επιτροπές Ενημέρωσης):
 Ο Αμερικανός παίκτης τοποθετεί 1 Δείκτη ΠΕ σε κάθε μια από τις 
 Δεκατρείς Αποικίες σε οποιαδήποτε θέση δεν έχει Κομμάτι των Βρε-
 τανών.

For the King (Για τον Βασιλιά):
 Αφού οι Αμερικάνοι τοποθετήσουν τις Επιτροπές τους, ο Βρετανός
 μπορεί να τοποθετήσει 2 δείκτες ΠΕ με όλους τους περιορισμούς για
 τους δείκτες ΠΕ των Βρετανών (10.11.Β) σε οποιαδήποτε αποικία
 εκτός MA, CT, NH, PA ή VA.



5.0 ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Το Washington΄s War ακολουθεί συγκεκριμένη αλληλουχία. Όλες οι 
ενέργειες μιας φάσης πρέπει να ολοκληρωθούν πριν ξεκινήσει η 
επόμενη φάση. Μέσα σε μια φάση, όλες οι ενέργειες ενός τμήματος 
πρέπει να ολοκληρωθούν πριν ξεκινήσει το επόμενο τμήμα. Μέσα σε 
κάθε τμήμα, οι παίκτες εκτελούν ταυτόχρονα τις ενέργειές τους ή με 
όποια σειρά συμφωνήσουν οι παίκτες. Αν προκύψει κάποιο θέμα και 
δεν συμφωνήσουν οι δύο παίκτες, ο παίκτης των Αμερικάνων καθορί-
ζει τη σειρά, αλλά από εδώ και στο εξής η σειρά των ενεργειών για το 
συγκεκριμένο τμήμα δεν μπορεί να αλλάξει.

5.1 Φάση Ενισχύσεων
Αν κανένας παίκτης δεν έχει Στρατηγό του στη θέση Αιχμαλώτων 
Στρατηγών, μετακινούνται στις αντίστοιχες θέσεις Ενισχύσεων. Ο 
Βρετανός παίρνει Μάχιμες Μονάδες ίσες με τον αριθμό που αναγρά-
φεται στον τρέχοντα γύρο του μετρητή γύρου και τις τοποθετεί στη 
θέση Ενισχύσεών του (δείτε 8.1.Α).

5.2 Φάση Καρτών Στρατηγικής
Μοιράστε από επτά Κάρτες Στρατηγικής σε κάθε παίκτη. Ο Αμερικανός 
παίκτης πάντοτε παίρνει την πρώτη κάρτα. Όταν η Τράπουλα Στρατηγικής 
εξαντληθεί εντελώς, ή στην αρχή μιας σειράς μετά την εφαρμογή ενός 
γεγονότος που απαιτεί το ανακάτεμα της Τράπουλας Στρατηγικής, η 
Τράπουλα Καρτών Στρατηγικής ανασυσταίνεται (δείτε 6.1).

5.3 Φάση Στρατηγικής
Ο Βρετανός παίκτης μπορεί να δηλώσει ότι είναι πρώτος, παίζοντας 
μια κάρτα Εκστρατείας (Μεγάλης ή Μικρής) σαν πρώτη κάρτα. Αν 
αρνηθεί την επιλογή αυτή, ο Αμερικανός παίκτης επιλέγει αν θα παίξει την 
πρώτη Κάρτα Στρατηγικής ή θα απαιτήσει από τον Βρετανό παίκτη να 
παίξει την πρώτη κάρτα. Οι παίκτες έπειτα παίζουν εναλλάξ, με τον κάθε 
ένα να παίζει από μια κάρτα Στρατηγικής, μέχρι τα χέρια και των δύο 
παικτών να έχουν αδειάσει, οπότε και ολοκληρώνεται η Φάση Στρατηγι-
κής. Σε κάποιους γύρους, ένας παίκτης μπορεί να μην έχει κάρτες αρκετά 
πριν τον αντίπαλό του, οπότε ο παίκτης που έχει ακόμη κάρτες, συνεχίζει να 
παίζει μέχρι να τελειώσουν και οι δικές του κάρτες. Οι κάρτες δεν μπορούν 
να «αποθηκευτούν» μέχρι τον επόμενο γύρο, ούτε μπορεί ένας παίκτης να 
πάει «πάσο» τη σειρά του όσο έχει κάρτες στο χέρι του.

Το παίξιμο κάθε κάρτας Στρατηγικής επιτρέπει στον παίκτη να κάνει 
ένα από τα εξής:

 (α) να μετακινήσει έναν Στρατηγό,

 (β) να πάρει τον έλεγχο θέσεων, τοποθετώντας Δείκτες ΠΕ στις
    θέσεις αυτές,

 (γ) να προκαλέσει την εφαρμογή του Γεγονότος της κάρτας,

 (δ) να πάρει Ενισχύσεις.

Εκτός των Καρτών Στρατηγικής Ειδικών Γεγονότων, ο παίκτης μπορεί 
να χρησιμοποιήσει μια κάρτα ξεσκαρτάροντάς τη (όλες οι πληροφορίες 
της κάρτας παραλείπονται, δείτε 6.32).

5.4 Φάση Χειμερινών Φθορών
Όλες οι ΜΜ ελέγχονται για τυχόν Απώλειες Χειμερινών Φθορών. Η 
εθνικότητα των ΜΜ, η θέση τους σε σχέση με την Γραμμή Χειμερινών 
Φθορών και οι θέσεις Ξεχειμωνιάσματος και η περίπτωση να βρίσκο-
νται μαζί με έναν Στρατηγό επηρεάζουν τις πιθανές απώλειες (δείτε 
11.0).

5.5 Φάση Γαλλικού Ναυτικού
Κατά τη φάση αυτή και μόνο, το Γαλλικό Ναυτικό μπορεί να αλλάξει θέση. 
Ο Αμερικανός παίκτης παίρνει τον δείκτη Γαλλικού Ναυτικού και τον 
τοποθετεί σε οποιαδήποτε Ζώνη Αποκλεισμού επιθυμεί (δείτε 12.3).

5.6 Φάση Πολιτικού Ελέγχου
Αν το Ηπειρωτικό Συνέδριο έχει διασκορπιστεί, ο Αμερικανός παίκτης 
το επιστρέφει στο παιχνίδι. Κάθε παίκτης τοποθετεί δείκτες ΠΕ στις 
θέσεις που έχει Στρατούς του. Τέλος, οι απομονωμένοι δείκτες ΠΕ 
αφαιρούνται (δείτε 10.2).

5.7 Φάση Ολοκλήρωσης
Αν η Γαλλική Συμμαχία έχει ενεργοποιηθεί κατά τον τρέχοντα Γύρο, 
ξεσπάει Πόλεμος στην Ευρώπη και ο Βρετανός παίκτης αφαιρεί 2 ΜΜ 
από τον χάρτη (δείτε 12.2.Β.iii).
Αν δεν έχει συμβεί Αυτόματη Νίκη (13.1), το παιχνίδι τελειώνει αν η 
Κάρτα Στρατηγικής Γεγονότος «Lord North΄s Government Falls - War 
Ends» δηλώνει ότι το παιχνίδι τελειώνει στον γύρο αυτό ή σε προηγού-
μενο γύρο. Αν το παιχνίδι τελειώσει, βρείτε τον νικητή, ακολουθώντας 
την παράγραφο 13.2.

Αν το παιχνίδι δεν τελείωση, μετακινήστε όλες τις Κάρτες OPS από τις 
θέσεις Καρτών Ενισχύσεων στη στοίβα Ξεσκαρταρίσματος και ξεκινή-
στε έναν νέο Γύρο, προχωρώντας τον Δείκτη Γύρου στην επόμενη 
θέση του Μετρητή Γύρων.



6.0 ΚΑΡΤΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Κατά τη Φάση Στρατηγικής, όλη η δραστηριότητα εξαρτάται από τις 
κάρτες Στρατηγικής. Ακόμη και ημετακίνηση Στρατών και οι μάχες, 
αλλά και η κατάληψη θέσεων (τοποθετώντας δείκτες ΠΕ), η απόκτηση 
ενισχύσεων και η πρόκληση γεγονότων. Οι τρεις πρώτες ενέργειες 
εκτελούνται παίζοντας την Κάρτα OPS, ενώ τα γεγονότα συμβαίνουν 
παίζοντας τις Κάρτες Στρατηγικής Γεγονότων.

6.1 Μοίρασμα Καρτών Στρατηγικής και Ανακάτεμα 
της Τράπουλας Καρτών Στρατηγικής
Στη Φάση Καρτών Στρατηγικής κάθε γύρου, ξεκινώντας με τον Αμερι-
κανό παίκτη, και οι δύο παίκτες παίρνουν από επτά Κάρτες Στρατηγι-
κής από την κορυφή της Τράπουλας Στρατηγικής. Οι επτά αυτές 
κάρτες αποτελούν το χέρι κάθε παίκτη.

Α. Όταν η Τράπουλα Στρατηγικής εξαντληθεί εντελώς, ακόμη και 
στην περίπτωση που το μοίρασμα Καρτών διακοπεί, δημιουργήστε 
και πάλι την τράπουλα Καρτών Στρατηγικής όπως περιγράφεται 
παρακάτω, και συνεχίστε το μοίρασμα αν χρειάζεται.

Β. Η Τράπουλα Καρτών Στρατηγικής δημιουργείται ξανά όταν είτε 
μια Κάρτα Στρατηγικής Γεγονότος, που το ζητάει,  παιχτεί (όχι 
ξεσκαρτάρεται), είτε όταν η τράπουλα Καρτών Στρατηγικής 
εξαντληθεί. Σε κάθε περίπτωση όλες οι ξεσκαρταρισμένες κάρτες 
και τυχόν κάρτες που απομένουν στην τράπουλα, ανακατεύονται 
μαζί δημιουργώντας μια νέα τράπουλα Καρτών Στρατηγικής. Μόνο 
η τρέχουσα κάρτα «Lord North΄s Government Falls - War Ends» και 
τυχόν κάρτες Στρατηγικής Γεγονότων που έχουν μόνιμα αφαιρεθεί 
από το παιχνίδι, εξαιρούνται από το ανακάτεμα.

Γ. Οι παίκτες μπορούν ελεύθερα να εξετάζουν τις κάρτες της Στοί- 
βας Ξεσκαρταρίσματος. Κανένας, ωστόσο, δεν μπορεί να εξετάσει 
τις κάρτες της Τράπουλας Καρτών Στρατηγικής.

Δ. Συγκεκριμένες κάρτες γεγονότων μπορεί να αλλάξουν τη σύνθε-
ση των καρτών στο χέρι κάθε παίκτη, όπως η ίδιες εξηγούν. Για 
παράδειγμα, αν ο Αμερικανός Παίκτης παίξει το γεγονός «John Paul 
Jones Shipping Raids», μια κάρτα τραβιέται τυχαία από το χέρι του 
Βρετανού παίκτη και ξεσκαρτάρεται.
Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ: Κάρτες «Declaration of Independence» 
kai «Baron von Steuben Trains the Continental Army»: Κατά την 
αρχική προετοιμασία του παιχνιδιού, οι κάρτες αυτές μένουν στην

άκρη (δείτε 4.0). Στην αρχή του γύρου 1776, ανακατέψτε και τις δύο 
κάρτες μέσα στην τράπουλα Καρτών Στρατηγικής. Αυτό δεν θεωρεί-
ται νέο ανακάτεμα, οπότε οι ξεσκαρταρισμένες κάρτες παραμένουν 
εκεί, εκτός κι αν ένα γεγονός που απαιτεί τη δημιουργία νέας τράπου-
λας παιχτεί (ή η Γαλλική Συμμαχία μπει στο παιχνίδι) το 1775.

6.2 Παίξιμο των Καρτών OPS
Το μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού εξαρτάται από τη χρήση των 
Καρτών OPS. Οι κάρτες αυτές επιτρέπουν στους παίκτες να εκτελέ-
σουν τις στρατιωτικές τους εκστρατείες και να καταλάβουν θέσεις και 
αποικίες. Κάθε φορά που ένας παίκτης παίζει μια Κάρτα OPS, μπορεί 
να κάνει ένα (και μόνο ένα) από τα παρακάτω:

Ενεργοποιήστε έναν Στρατηγό για μετακίνηση, με ή χωρίς 
Μάχιμες Μονάδες υπό τις διαταγές του. Η ενεργοποίηση 
μπορεί να γίνει μόνο αν η Αξία Στρατηγικής του Στρατηγού 
ισούται ή είναι μικρότερη από τον αριθμό της κάρτας. Μια 
Κάρτα OPS «3» μπορεί συνεπώς να ενεργοποιήσει οποιονδή-
ποτε Στρατηγό, ενώ μια Κάρτα OPS «1» ενεργοποιεί μόνο 
έναν Στρατηγό με Αξία Στρατηγικής 1. Η Κάρτα OPS «2» 
μπορεί να ενεργοποιήσει Στρατηγούς με Αξία Στρατηγικής 2 
ή 1, αλλά όχι 3.

Προσθέστε έναν αριθμό Δεικτών ΠΕ στον χάρτη ίσο με τον 
αριθμό της Κάρτας OPS. Δείτε στην 10.1 για λεπτομέρειες.

Προσθέστε Ενισχύσεις. Δείτε στην 8.0 για λεπτομέρειες.

Τοποθετήστε ίσο αριθμό Επιχειρήσεων σε μια Σειρά Επιχει-
ρήσεων. Δείτε στην 7.1.Β για λεπτομέρειες.

Οι Κάρτες OPS που χρησιμοποιούνται για την τοπο- 
θέτηση δεικτών ΠΕ ή την μετακίνηση Στρατηγών και 
Στρατών παίζονται τοποθετώντας την κάρτα ανοιχτή 
στη Στοίβα Ξεσκαρταρίσματος. Αυτές που χρησιμο-
ποιούνται για ενισχύσεις, τοποθετούνται ανοιχτές στη

μια θέση Καρτών Ενισχύσεων της πλευράς αυτής, καταγράφοντας την 
εκτέλεση μιας ενέργειας ενισχύσεων. Οι κάρτες που χρησιμοποιούνται 
για να ξεκινήσουν ή να επεκτείνουν μια Σειρά Επιχειρήσεων τοποθε-
τούνται ανοιχτές κάτω από έναν δείκτη «Σειράς Επιχειρήσεων» 
μπροστά από τον παίκτη μέχρι η Σειρά να χρησιμοποιηθεί για να 
ενεργοποιήσει έναν Στρατηγό ή η Σειρά να εγκαταλειφθεί. Μόλις η 
Σειρά χρησιμοποιηθεί ή εγκαταλειφθεί όλες οι Κάρτες OPS που είχαν 
σχέση με αυτή τοποθετούνται ανοιχτές στη Στοίβα Ξεσκαρταρίσματος.

Αριθμός Κάρτας

Τιμή OPS Κάρτας

Πιθανές ενέργειες που
μπορούν να εκτελεστούν
με την Κάρτα αυτή



Α. Οι Κάρτες Στρατηγικής Γεγονότων εξομοιώνουν γεγονότα που 
συνέβησαν ή μπορεί να είχαν συμβεί, κατά την ιστορική σύγκρουση. 
Όταν μια Κάρτα Στρατηγικής Γεγονότος παιχτεί, οι οδηγίες της 
κάρτας εφαρμόζονται ακριβώς. Εναλλακτικά οι περισσότερες (αλλά 
όχι όλες) κάρτες Στρατηγικής Γεγονότων μπορούν να ξεσκαρταρι-
στούν, οπότε ο παίκτης μπορεί να εκτελέσει κάποιες μικρότερες 
ενέργειες, οι οποίες περιγράφονται παρακάτω. Οι Κάρτες Στρατηγι-
κής Ειδικών Γεγονότων δεν μπορούν να ξεσκαρταριστούν ανεξαρτή-
τως του ποιός παίκτης έχει την κάρτα και το γεγονός τους πρέπει να 
εκτελεστεί, αλλά ο παίκτης που έχει την κάρτα καθορίζει τη στιγμή, μέσα 
στη Φάση Στρατηγικής που θα παιχτεί η κάρτα αυτή σαν γεγονός.

Β. Οι ονομασίες των Καρτών Στρατηγικής Γεγονότων δεν έχουν καμία ση- 
μασία για το πως θα παιχτεί το γεγονός, και απλά προσθέτουν το φόντο και 
την ιστορική αίσθηση στο παιχνίδι. Για παράδειγμα, η «Benedict Arnold ś 
Treason Undermines the Patriot Cause» μπορεί να συμβεί είτε ο δείκτης του 
Στρατηγού Arnold βρίσκεται στο παιχνίδι, είτε όχι. Δίπλα στις ονομασίες 
των Καρτών Στρατηγικής Γεγονότων υπάρχει μια σημαία, η οποία καθορί-
ζει ποιός παίκτης μπορεί να παίξει την κάρτα ενεργοποιώντας το γεγονός. 
Μια Αμερικανική σημαία δείχνει γεγονότα που μπορεί να παίξει ο Αμερικα-
νός παίκτης, ενώ αντίστοιχα μια Βρετανική σημαία δείχνει γεγονότα για τον 
Βρετανό παίκτη. Η απουσία σημαίας δείχνει γεγονότα που μπορούν να 
παιχτούν και από τους δύο παίκτες (π.χ. Μικρές και Μεγάλες Εκστρατείες). 
Η παρουσία και των δύο σημαιών δείχνει μια Κάρτα Ειδικού Γεγονότος η 
οποία πρέπει οπωσδήποτε να παιχτεί από τον παίκτη που την έχει.

6.31. Παίζοντας Κάρτες Στρατηγικής Γεγονότων
Το παίξιμο μιας Κάρτας Στρατηγικής Γεγονότων περιλαμβάνει όλες 
τις ενέργειες που περιγράφονται στο κείμενο της κάρτας. Για να 
επιτραπεί στο κείμενο να είναι ακριβές, ισχύουν κάποιες γενικεύσεις:

Πολλά γεγονότα έχουν συγκεκριμένες συνθήκες οι οποίες 
περιορίζουν το ίδιο το γεγονός. Διαβάστε το κείμενο προσε-
κτικά. Για παράδειγμα η «Joseph Brant Leads an Iroquois 
Raid» περιορίζει το αποτέλεσμα της κάρτας μόνο σε θέσεις 
εκτός λιμανιών σε τρεις συγκεκριμένες αποικίες.

Αν το κείμενο χρησιμοποιεί τη λέξη «μπορεί» («may»), τότε 
το κομμάτι αυτό των οδηγιών της κάρτας είναι εθελοντικό. Ο 
παίκτης που παίζει την κάρτα μπορεί να εκτελέσει ή όχι την 
ενέργεια, ανάλογα με το τι επιθυμεί.

Αν το κείμενο δεν έχει την λέξη «μπορεί», τότε όλες οι οδηγί- 
ες πρέπει να εκτελεστούν. Για παράδειγμα, παίζοντας την 
«Declaration of Independence», οι δείκτες ΠΕ πρέπει να 
παιχτουν σε κάθε αποικία όπου η τοποθέτηση επιτρέπεται 
ακόμη κι αν αυτό οδηγήσει στην απώλεια Αμερικανικών ΜΜ 
κατά τη Φάση Πολιτικού Ελέγχου.

Κάποιες Κάρτες Στρατηγικής Γεγονότων ορίζουν ότι δείκτες 
ΠΕ ή Μάχιμες Μονάδες πρέπει να αφαιρεθούν από τον 
χάρτη. Οι μονάδες ή οι δείκτες που αφαιρούνται είναι στην 
επιλογή του παίκτη που χρησιμοποίησε την κάρτα.

Κάποιες Κάρτες Στρατηγικής Γεγονότων ζητούν από τον 
παίκτη να αφαιρέσει μια Κάρτα Στρατηγικής από το χέρι του 
αντιπάλου του. Ο παίκτης που έπαιξε την κάρτα τραβάει μια 
τυχαία κάρτα από το χέρι του αντιπάλου του και την ξεσκαρ-
τάρει, ανοιχτή, χωρίς να δει άλλες Κάρτες Στρατηγικής από 
το χέρι του αντιπάλου του. Η απώλεια μιας Κάρτας Στρατηγι-
κής με τον τρόπο ατυό, δεν αποτελεί παίξιμο της κάρτας 
αυτής. Αν έχει κι άλλες κάρτες στο χέρι του, ο παίκτης που 
έχασε την Κάρτα Στρατηγικής του, παίζει κανονικά μετά στη 
σειρά του.

Σημείωση του Σχεδιαστή: Ο μηχανισμός αυτός μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα να αλλάξει ο παίκτης που θα μετακινηθεί τελευταίος 
και να δώσσει σε έναν παίκτη συνεχή παιξίματα Καρτών.

Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ξεκάθαρη αντίφαση μεταξύ κει- 
μένου της κάρτας και των κανόνων, το κείμενο της κάρτας 
υπερέχει.

6.32. Ξεσκαρτάρισμα Καρτών Στρατηγικής Γεγονότων
Α. Εκτός των Καρτών Στρατηγικής Ειδικών Γεγονότων που πρέπει να 
παιχτούν σαν γεγονότα, ο παίκτης μπορεί να ξεσκαρτάρει μια Κάρτα 
Στρατηγικής Γεγονότων, αντί να εκτελέσει το γεγονός. Ο Βρετανός 
παίκτης πρέπει να ξεσκαρτάρει τις Κάρτες Στρατηγικής Γεγονότων με 
Αμερικανική σημαία δίπλα στην ονομασία τους, ενώ ο Αμερικανός 
παίκτης αντίστοιχα ξεσκαρτάρει τις Κάρτες Στρατηγικής Γεγονότων με 
Βρετανική σημαία δίπλα στην ονομασία τους. Αν οι συνθήκες που ορίζει 
η κάρτα δεν υπάρχουν, τότε η κάρτα πρέπει να ξεσκαρταριστεί. Μια 
κάρτα που ξεσκαρτάρεται ποτέ δεν αφαιρείται από το παιχνίδι.

Παράδειγμα: Αν η William Pitt Urges Peace Talks» βρίσκεται στο χέρι 
ενός παίκτη μετά την εκτέλεση της Γαλλικής Συμμαχίας, τότε πρέπει να 
ξεσκαρταριστεί όπως περιγράφεται στην παράγραφο αυτή και στην 6.33.

Γ. Όταν μια Κάρτα Στρατηγικής Γεγονότος παιχτεί σαν γεγονός, 
εξετάστε το κείμενο της κάρτας για το αν μπορεί να παιχτεί μια μόνο 
φορά ανά παιχνίδι. Οι κάρτες που αφαιρούνται από το παιχνίδι 
μένουν στην άκρη ώστε και οι δύο παίκτες να μπορούν να δουν τα 
γεγονότα που συνέβησαν. Οι κάρτες αυτές δεν θα συμπεριληφθούν σε 
μελλοντικά ανακατέματα της Τράπουλας Καρτών Στρατηγικής. Οι υπόλοιπες 
κάρτες ξεσκαρτάρονται ανοιχτές στη Στοίβα Ξεσκαρταρίσματος.

Δ. Αν η Κάρτα Στρατηγικής Γεγονότος ορίζει ότι η τράπουλα πρέπει να 
ανακατευτεί, τοποθετήστε την κάρτα ανοιχτή στην Τράπουλα Καρτών 
Στρατηγικής σαν υπενθύμιση να ανακατέψετε την τράπουλα στην 
επόμενη Φάση Καρτών Στρατηγικής. Αν μια επόμενη Κάρτα Στρατηγι-
κής Γεγονότων ορίζει ότι πρέπει να τραβήξετε μια κάρτα από την 
Τράπουλα Καρτών Στρατηγικής πριν γίνει το ανακάτεμα, απλά πάρτε 
την επόμενη κάρτα από την κορυφή της στοίβας κάτω από την κάρτα 
υπενθύμισης. Μην ανακατέψετε ακόμη την τράπουλα.

Αριθμός Κάρτας

Ονομασία Γεγονότος (Κάρτα Μάχης 
αν η ονομασία είναι με λευκά 
γράμματα σε κόκκινο η μπλε φόντο)

Η Βρετανική σημαία δείχνει ότι μόνο 
ο Βρετανός παίκτης μπορεί να παίξει 
το γεγονός.
Η Αμερικανική σημαία δείχνει ότι 
μόνο ο Αμερικανός παίκτης μπορεί 
να παίξει το γεγονός.

Κείμενο Κάρτας Γεγονότος

6.3 Παίξιμο των Καρτών Στρατηγικής Γεγονότων



Β. Όταν ένας παίκτης ξεσκαρτάρει μια Κάρτα Στρατηγικής Γεγονό-
τος, κατά τη Φάση Στρατηγικής, επίσης εκτελεί μια από τις παρακά-
τω ενέργειες:

Σημείωση: Μια Κάρτα OPS δεν μπορεί να ξεσκαρταριστεί για την 
αφαίρεση δείκτη ΠΕ του αντιπάλου. Μόνο μια κάρτα Γεγονότος 
(ακόμη και φιλικού, αλλά όχι Ειδικού Γεγονότος) μπορεί να ξεσκαρτα-
ριστεί για να αφαιρεθεί ένας δείκτης ΠΕ.

Γ. Αν ένας παίκτης ξεσκαρτάρει μια Κάρτα Στρατηγικής Γεγονότος 
κατά τη Φάση Στρατηγικής (π.χ., όχι σαν μια Κάρτα Μάχης, όπως 
περιγράφεται παρακάτω), ο αντίπαλός του μπορεί να ανταλλάξει μια 
Κάρτα OPS από το χέρι του με την ξεσκαρταρισμένη Κάρτα Στρατη-
γικής Γεγονότος πριν παίξει στη σειρά του. Προσέξτε ότι η ενέργεια 
αυτή δεν αλλάζει τον συνολικό αριθμό των καρτών στο χέρι του 
παίκτη, ούτε αποτελεί πλήρη χρήση της σειράς του.

Παράδειγμα: Παίζει ο Βρετανός. Ξεσκαρτάρει την Κάρτα Στρατηγι-
κής Γεγονότος «Henry Knox Continental Artillery Commander». 
Επιλέγει να τοποθετήσει έναν δείκτη ΠΕ στο ταμπλό. Μετά τη σειρά 
του Βρετανού παίκτη  και πριν παίξει τη δική του, ο Αμερικανός 
ξεσκαρτάρει μια Κάρτα OPS αξίας 2 από το χέρι του και την ανταλλά-
ζει με την ξεσκαρταρισμένη κάρτα «Henry Knox» την οποία παίρνει 
στο χέρι του. Είναι τώρα η σειρά του Αμερικανού.

Α. Οι Κάρτες Στρατηγικής Γεγονότων με την ονομασία σε χρωματι-
στό πλαίσιο ονομάζονται Κάρτες Μάχης. Οι κάρτες αυτές εφαρμό-
ζονται μόνο αν παιχτούν κατά την επίλυση μιας μάχης (9.45). 
(Εξαίρεση: Η «Banastre Tarleton΄s Waxhaws Massacre» παρέχει 
στον Βρετανό παίκτη την επιλογή να παίξει την κάρτα σαν γεγονός 
κατά τη Φάση Στρατηγικής.) Μόλις η μάχη επιλυθεί, η κάρτα 
ξεσκαρτάρεται (Εξαίρεση: Η «Benedict Arnold΄s Treason 
Undermines the Patriot Cause» αφαιρείται μόνιμα). Το πλεονέκτημα 
ΜΖ Μάχης +2 εφαρμόζεται μόνο στην μάχη που γίνεται όταν η 
κάρτα παιχτεί. Για παράδειγμα αν περισσότερες από μια μάχες 
γίνουν στον γύρο σαν αποτέλεσμα ενός γεγονότος Μεγάλης ή 
Μικρής Εκστρατείας, η Κάρτα Μάχης μεταβάλλει μια μόνο μάχη.

Β. Κάθε Κάρτα Μάχης περιλαμβάνει την οδηγία τραβήγματος μιας 
Κάρτας Στρατηγικής μετά την ενέργεια του ενεργού παίκτη. 
Τραβήξτε την Κάρτα Στρατηγικής αναπλήρωσης αφού όλη η 
ενέργεια έχει εκτελεστεί. Αν περισσότερες από μια Κάρτες Μάχης 
παιχτούν

6.33. Κάρτες Στρατηγικής Γεγονότων σαν Κάρτες Μάχης

Ο Αμερικανός παίκτης πρέπει να ανταλλάξει μια κάρτα OPS 
αξίας 2 ή 3 για να πάρει μια τέτοια ξεσκαρταρισμένη Κάρτα 
Στρατηγικής Γεγονότος.

Ο Βρετανός παίκτης πρέπει να ανταλλάξει μια οποιαδήποτε 
Κάρτα OPS, ανεξαρτήτως της αξίας της, για να πάρει μια 
ξεσκαρταρισμένη Κάρτα Στρατηγικής Γεγονότος.

(i.) Η κάρτα απλά ξεσκαρτάρεται και δεν εκτελείται άλλη 
ενέργεια, ή

(ii.) Τοποθετήστε ή γυρίστε μια ΜΜ γειτονικά σε μια φιλική ΜΜ 
υποκείμενη στους επιπλέον περιορισμούς του Κανόνα 10.11, ή

(iii.) Αφαιρέστε μια εχθρική ΜΜ από μια θέση γειτονικά σε 
θέση με φιλικό δείκτη ΠΕ η οποία δεν καταλαμβάνεται από 
εχθρική ΜΜ, έναν Αμερικανό Στρατηγό ή το Ηπειρωτικό 
Συμβούλιο.

(σαν Μεγάλη ή Μικρή Εκστρατεία), τότε μια κάρτα αναπλήρω-
σης τραβιέται για την κάθε μια. Κανονικά δεν έχει σημασία ποιός 
παίκτης αναπληρώνει πρώτος την κάρτα του, αλλά όταν αυτό έχει 
σημασία (όπως όταν η Τράπουλα εξαντληθεί) ο παίκτης που 
εκτελεί την ενέργεια αντίδρασης αναπληρώνει πρώτος τις κάρτες του.

Γ. Εκτός των Καρτών Στρατηγικής Ειδικών Γεγονότων, οποιαδή-
ποτε Κάρτα Στρατηγικής Γεγονότος μπορεί να ξεσκαρταριστεί 
για μεταβολή ζαριάς +1 στη Μάχη (9.45). Μια Κάρτα Στρατηγι-
κής Γεγονότος που ξεσκαρτάρεται για το σκοπό αυτό δεν αντικα-
θιστάται από άλλη Κάρτα, ούτε μπορεί να αποκτηθεί με τη 
διαδικασία ανταλλαγής όπως στη Φάση Καρτών Στρατηγικής.

Σημείωση: Ο μηχανισμός αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
ξεσκαρταριστεί το γεγονός του αντίπαλου χωρίς να μπορέσει αυτός 
να το πάρει. Ωστόσο, μειώνει τις κάρτες από το χέρι, δίνοντας στον 
αντίπαλο να κάνει ένα συνεχές παίξιμο με τις δικές του κάρτες.

Δ. Κάθε παίκτης μπορεί να παίξει/ξεσκαρτάρει το πολύ μια Κάρτα 
Στρατηγικής Γεγονότος σε κάθε μάχη. Ο επιτιθέμενος αποφασίζει πρώτος 
αν θα παίξει/ξεσκαρτάρει και έπειτα ο αμυνόμενος. Κατά το Γεγονός 
Μεγάλης/Μικρής Εκστρατείας, κάθε παίκτης μπορεί να παίξει. ξεσκαρτά-
ρει μια Κάρτα Στρατηγικής Γεγονότος σε κάθε μάχη, αν το επιθυμεί.

Α. Υπάρχουν επτά Κάρτες Στρατηγικής Ειδικών Γεγονότων. 
Ξεχωρίζουν με τη φράση «Must be Played» (Πρέπει να παιχτεί) 
στην κορυφή τους. Οι κάρτες αυτές σε καμία περίπτωση δεν 
ξεσκαρτάρονται. Ο παίκτης που έχει μια κάρτα Ειδικού Γεγονότος 
στο χέρι του πρέπει να την παίξει σε κάποια στιγμή της Φάσης Στρατηγι-
κής του γύρου στον οποίο την τράβηξε. Ο παίκτης που έχει μια Κάρτα 
Στρατηγικής Ειδικού Γεγονότος μπορεί να επιλέξει την επιθυμητή στιγμή, 
μέσα στη Φάση Στρατηγικής, για να παίξει την κάρτα.

Β. Όταν μια Κάρτα Στρατηγικής Ειδικού Γεγονότος επιλεγεί 
τυχαία για να τραβηχτεί από το χέρι ενός παίκτη, το γεγονός της 
εφαρμόζεται άμεσα. Η απαίτηση εφαρμογής του γεγονότος είναι 
υποχρεωτική ανεξάρτητα του ποιός παίκτης τράβηξε την κάρτα, 
ποιός την είχε ή ποιά πλευρά επωφελείται.

Γ. Οι Κάρτες Στρατηγικής Ειδικών Γεγονότων είναι:

(i.) Declaration of Independence (Διακύρηξη της Ανεξαρτησίας): 
Απαιτεί από τον Αμερικανό παίκτη να τοποθετήσει έναν δείκτη ΠΕ ΠΕ 
σε κάθε μία από τις δεκατρείς αποικίες (εκτός Καναδά), όπου η τοποθέ-
τηση είναι δυνατή. Η τοποθέτηση αυτή δεν είναι προαιρετική, παρόλο 
που αν υπάρχουν περισσότερες από μια δυνατές τοποθετήσεις, η θέση 
που θα επιλεγεί είναι όποια επιθυμεί ο Αμερικανός παίκτης. Η τοποθέ-

6.42 Κάρτες Στρατηγικής Ειδικών Γεγονότων

Διευκρινήσεις: Η κάρτα Μάχης «Benedict Arnold΄s Treason 
Undermines the Patriot Cause» μπορεί να παιχτεί σαν γεγονός μόνο 
κατά τη διαδικασία επίλυσης μάχης. Όπως και με τις υπόλοιπες 
Κάρτες Μάχης, η κάρτα αυτή δεν μπορεί να παιχτεί σαν γεγονός στη 
Φάση Καρτών Στρατηγικής απλά για να αφαιρεθεί ο δείκτης του 
Στρατηγού Arnold. Ο δείκτης του Στρατηγού Arnold δεν χρειάζεται να 
συμμετέχει στην μάχη για να παιχτεί αυτή η Κάρτα Μάχης. Όταν το 
γεγονός επιλυθεί, ο δείκτης του Στρατηγού Arnold αφαιρείται μόνιμα 
από το παιχνίδι, ανεξάρτητα από την τρέχουσα θέση του (στον χάρτη, 
στη θέση Αμερικανικών Ενισχύσεων ή στη θέση Αιχμαλώτων Στρατη-
γών). Ο Αμερικανός παίκτης μπορεί να ξεσκαρτάρει την κάρτα όπως 
ορίζει η 6.32 ή να την ξεσκαρτάρει σαν κάρτα μάχης αν το επιθυμεί.



τηση των δεικτών ΠΕ περιορίζεται από τις απαγορεύσεις της 
10.11.Α.ii. Οι Βρετανικοί δείκτες ΠΕ δεν γυρίζουν ακόμη κι αν ένας 
Αμερικανικός Στρατός ή Στρατηγός βρίσκεται εκεί. Η Διακήρυξη της 
Ανεξαρτησίας εφαρμόζεται ακόμη κι αν το Ηπειρωτικό Συμβούλιο 
είναι τη στιγμή εκείνη διασκορπισμένο.

Σημείωση: Σε μερικές περιπτώσεις το παίξιμο της «Declaration of 
Independence» μπορεί να προκαλέσει απώλεια Αμερικανικών ΠΕ σε 
μια ακόλουθη Φάση Απομόνωσης ΠΕ (10.3). Αυτό γίνεται με πρόθεση. 
Το γεγονός ήταν ζωτικής σημασίας και δημιούργησε διαφορετικά 
συναισθήματα στις δύο πλευρές του θέματος καθώς και υποχρέωσε 
πολλούς αναποφάσιστους Αμερικανούς να ακολουθήσουν την απόφαση. 
Τέτοιες μεγάλες μεταβολές λαϊκής υποστήριξης εμφανίζονται με τον 
μηχανισμό Απομόνωσης ΠΕ.Σε πολλά παιχνίδια οι Αμερικάνοι 
κερδίζουν μεγάλο πλεονέκτημα, ενώ σε άλλα μπορεί να ωφεληθούν οι 
Βρετανοί. Εξαρτάται από την ικανότητα και την τύχη των παικτών.

(ii.) Benjamin Franklin: Minister to France (Βενιαμίν Φραγκλίνος: 
Υπουργός της Γαλλίας): Προχωρήστε τον δείκτη Γαλλικής Συμμαχίας 
τέσσερις θέσεις μπροστά. Αν το παίξιμο του γεγονότος αυτού οδηγήσει 
τον δείκτη Γαλλικής Συμμαχίας στο +9, τότε εφαρμόστε αμέσως τα 
αποτελέσματα της Γαλλικής Συμμαχίας (δείτε 12.0).

(iii.) Η Κάρτα Lord North΄s Government Falls και η Θέση the War 
Ends: Οι κάρτες «North΄s Government Falls» χρησιμοποιούνται για να 
ρυθμιστεί το τέλος του παιχνιδιού. Κάθε μια από τις πέντε αυτές κάρτες 
αλλάζει το τέλος του παιχνιδιού σε ένα έτος από το 1779 έως το 1783. 
Για την εφαρμογή του γεγονότος αυτού, τοποθετήστε την κάρτα 
ανοιχτή στη θέση του χάρτη «Κάρτα War Ends». Αν μια κάρτα «North
΄s Government Falls» βρίσκεται ήδη στη θέση, ξεσκαρτάρετε την και 
αντικαταστήστε την με αυτή που μόλις παίχτηκε. Με τον τρόπο αυτό, 
αν η τράπουλα Καρτών Στρατηγικής ανακατευτεί, δεν ανακατεύεται 
μαζί και αυτή που βρίσκεται στη θέση War Ends, αλλά οι υπόλοιπες 
«North΄s Government Falls» επιστρέφουν στο παιχνίδι. Κατά τη Φάση 
Ολοκλήρωσης κάθε Γύρου οι παίκτε ςσυγκρίνουν το τρέχον έτος με το 
έτος της κάρτας «North΄s Government Falls». Αν η κάρτα δείχνει το 
τρέχον ή ένα προηγούμενο έτος, τότε το παιχνίδι τελειώνει και καθορί-
ζεται ο νικητής (δείτε 13.0).

Η μετακίνηση γίνεται μόνο στη Φάση Στρατηγικής και μόνο όταν οι 
Στρατηγοί ενεργοποιηθούν από μια Κάρτα OPS, την Κάρτα Στρατηγικής 
Γεγονότος «John Gloveŕ s Marblehead Regiment» ή μια Κάρτα Στρατηγι-
κής Γεγονότος «Μεγάλης/Μικρής Εκστρατείας». Μια Μάχιμη Μονάδα 
(ΜΜ) μπορεί να μετακινηθεί μόνο αν συνοδεύεται από έναν ενεργοποιημέ-
νο Στρατηγό.

Οι Αμερικανικοί Στρατοί μπορούν να εκτελέσουν αναχαιτίσεις ή υποχωρή-
σεις πριν τη μάχη, και έτσι να κάνουν μικρές αλλαγές στις τοποθεσίες τους 
κατά τη Φάση Στρατηγικής, αλλά οι μηχανισμοί αυτοί δεν απαιτούν ενεργο-
ποίηση ενός Στρατηγού και καλύπτονται ξεχωριστά.

7.1 Ενεργοποίηση Στρατηγών με Κάρτες OPS
A. Για την ενεργοποίηση ενός Στρατηγού με Αξία Στρατηγικής 3 
(π.χ. Carleton), παίξτε μια Κάρτα OPS με τον αριθμό 3. Για 
ενεργοποίηση Στρατηγού με Αξία Στρατηγικής 2 (π.χ. Gates), 
παίξτε μια Κάρτα OPS με τον αριθμό 3 ή 2. Ένας Στρατηγός με 
αξία στρατηγικής 1 (π.χ. Greene) μπορεί να ενεργοποιηθεί παίζο-
ντας οποιαδήποτε Κάρτα OPS.

Β. Αντί της ενεργοποίησης ενός Στρατηγού, 
παίζοντας μια Κάρτα OPS, ο παίκτης μπορεί να 
επιλέξει τη δημιουργία μιας Σειράς Επιχειρήσεων.

(i.) Ο παίκτης ξεκινάει μια Σειρά Επιχειρήσεων 
παίζοντας μια Κάρτα OPS με αριθμό 1 ή 2 ανοί-

7.0 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

χτή μπροστά του δηλώνοντας ότι αυτή είναι μια Σειρά Επιχειρήσεων. 
Τοποθετήστε έναν δείκτη Σειράς Επιχειρήσεων πάνω από την κάρτα ή 
τις κάρτες που έχουν παιχτεί στη Σειρά.

(ii.) Όταν ο παίκτης παίξει την επόμενη Κάρτα στρατηγικής του, παίζει μια 
επιπλέον Κάρτα OPS στη Σειρά. Μπορεί τότε να ενεργοποιήσει έναν 
Στρατηγό με Αξία Στρατηγικής μικρότερη ή ίση με τη συνολική αξία των 
Καρτών OPS. Εναλλακτικά μπορεί να συνεχίσει τη Σειρά Επιχειρήσεων.

(iii.) Όταν δημιουργεί μια Σειρά Επιχειρήσεων, ο παίκτης πρέπει να 
παίξει κάθε επόμενη Κάρτα Στρτηγικής στη Σειρά, μέχρι να χρησιμο-
ποιήσει τη Σειρά ή να την εγκαταλείψει. Η Σειρά Επιχειρήσεων 
εγκαταλείπεται αν ο παίκτης ξεσκαρτάρει ή παίξει οποιαδήποτε Κάρτα 
Στρατηγικής για να εκτελέσει μια διαφορετική ενέργεια. (Σημείωση: 
Αυτό ισχύει για τα διαδοχικά παιξίματα Καρτών Στρατηγικής κατά τη 
Φάση Στρατηγικής. Οι Κάρτες Μάχης που παίζονται και οι υπόλοιπες 
Κάρτες Στρατηγικής Γεγονότων που ξεσκαρτάρονται κατά την 
επίλυση μιας μάχης δεν προκαλούν την εγκατάλειψη της Σειράς Επιχει-
ρήσεων.) Όταν μια Σειρά Επιχειρήσεων ολοκληρωθεί (χρησιμοποιηθεί 
για την ενεργοποίηση ενός Στρατηγού) ή εγκαταλειφθεί, τοποθετήστε 
όλες τις Κάρτες OPS ανοιχτές στη στοίβα ξεσκαρταρίσματος.

Παράδειγμα: Ο Βρετανός έχει στο χέρι τρεις Κάρτες OPS αξίας 1, μία 
Κάρτα OPS αξίας 3 και τρεις κάρτες γεγονότων. Στην πορεία της σειράς 
του προβλέπει την πιθανή ανάγκη μετακίνησης των Howe, Cornwalis 
και/ή Burgoyne. Στο πρώτο του παίξιμο, τοποθετεί μια από τις Κάρτες 
OPS 1 μπροστά του και ξεκινάει μια Σειρά Επιχειρήσεων, τοποθετώντας 
έναν δείκτη «Σειράς Επιχειρήσεων» από πάνω της. Ο Αμερικανός στη 
σειρά του δεν αλλάξει τα σχέδια του Βρετανού, με τις ενέργειές του. Ο 
Βρετανός παίζει έπειτα μια δεύτερη Κάρτα ΟPS 1 στη Σειρά Επιχειρήσε-
ων. Τώρα η σειρά έχει δύο σύνολο, οπότε ενεργοποιεί τον Burgoyne για 
μετακίνηση. Μετά την μετακίνηση, και οι δύο Κάρτες OPS1 τοποθετού-
νται στη Στοίβα Ξεσκαρταρίσματος.

Παράδειγμα: Με την ίδια αρχική κατάσταση, όπως παραπάνω, ο Αμερικα-
νός εκτελεί μια ενέργεια στην οποία πιστεύει ότι ο Βρετανός πρέπει να 
αντιδράσει παίζοντας μια Κάρτα Στρατηγικής Γεγονότος του σαν γεγονός. Το 
κάνει, αλλά έχει διακόψει το διαδοχικό παίξιμο καρτών στη Σειρά Επιχειρή-
σεών του και συνεπώς την εγκαταλείπει. Το γεγονός εκτελείται αλλά η Κάρτα 
OPS 1 στη Σειρά Επιχειρήσεων τοποθετείται στη στοίβα ξεσκαρταρίσματος. 
Ο Βρετανός μπορεί να ξεκινήσει μια νέα Σειρά Επιχειρήσεων στην επόμενη 
σειρά του.



Παράδειγμα: Με την ίδια αρχική κατάσταση όπως παραπάνω, η Σειρά 
Επιχειρήσεων έχει φτάσει στις δύο Κάρτες OPS 1. Μετά τη δεύτερη σειρά 
του Αμερικανού, ο Βρετανός αποφασίζει ότι θέλει να ενεργοποιήσει τον 
Cornwallis. Ακόμη κι αν υπάρχουν ήδη δύο Κάρτες OPS 1 στη σειρά, 
πρέπει να παίξει άλλη μια κάρτα στη σειρά για να ενεργοποιήσει τον 
Στρατηγό. Δεν μπορεί να παίξει ένα γεγονός και επίσης να ενεργοποιήσει 
τον Cornwallis, ούτε να πάει πάσο και να μην παίξει κάρτα για την 
ενεργοποίησή του. Παίζει την τελευταία του Κάρτα OPS 1 στη σειρά και 
έχει πλέον τρεις πόντους επιχειρήσεων, οπότε μπορεί να ενεργοποιήσει 
τον Βρετανό Στρατηγό της επιλογής του.

7.2 Ενεργοποίηση Στρατηγών με Κάρτες Εκστρατείας

7.3 Διαδικασία Μετακίνησης

Γ. Ειδικό Πλεονέκτημα Ευελιξίας Αμερικανών: Οι Αμερικανοί 
Στρατηγοί και οι ΜΜ μαζί τους, μπορούν  να μετακινηθούν μέχρι και 
πέντε θέσεις, αρκεί να μην εκτελέσουν Υπεροχή ούτε να ολοκληρώσουν 
την μετακίνησή τους σε θέση που καταλαμβάνει εχθρική ΜΜ (π.χ. Ο 
Στρατός δεν μπορεί να μετακινηθεί 5 θέσεις φτάνοντας σε Μάχη). Οι 
Αμερικανοί Στρατηγοί που μετακινούνται μόνοι τους επίσης μπορούν να 
μετακινηθούν κατά πέντε θέσεις με τους ίδιους περιορισμούς (δείτε 7.4). 
Ένας Αμερικανικός Στρατός μπορεί να αιχμαλωτίσει Βρετανούς Στρατη-
γούς χωρίς συνοδεία ΜΜ καθώς μετακινείται τις πέντε θέσεις του.

Ειδικό: Η Κάρτα Στρατηγικής Γεγονότος «John Glover΄s Marblehead 
Regiment» ενεργοποιεί έναν Αμερικανό Στρατηγό ο οποίος μπορεί να 
μετακινηθεί μέχρι έξι θέσεις και να μπει σε μια Μάχη ή να εκτελέσει μία ή 
περισσότερες Υπεροχές, για την ενεργοποίηση αυτή μόνο. Μην ξεχνάτε ότι 
το κείμενο των καρτών Γεγονότων υπερισχύει των κανόνων.

Παράδειγμα: Ο Στρατηγός Gates και τέσσερις ΜΜ ξεκινούν από το 
Ninety-Six. Ο Αμερικανός παίκτης παίζει μια Κάρτα OPS 2 ενεργοποιώ-
ντας τον Στρατηγό Gates, ο οποίος κινείται, μέσω του Camden, 
δύο θέσεις προς το Eutaw Springs, όπου αφήνει δύο ΜΜ. Μία 
θέση πιο κάτω προς το Charleston, τρεις ΜΜ περιμένουν, και ο 
Στρατηγός Gates μετακινείται εκεί για να τις πάρει (τώρα έχει το 
μέγιστο των 5 μονάδων). Ολοκληρώνει την ενεργοποίησή του 
μετακινούμενος κατά μια ακόμη θέση (συνολικά 4) και σταματάει 
στη Savannah. Επειδή ο Gates είναι Αμερικανός Στρατηγός και 
δεν συμμετέχει σε υπεροχή ή μάχη, μπορεί αν το επιθυμεί να 
συνεχίσει τη μετακίνησή του στην Augusta ή στην St. Mary΄s 
(συνολικά 5 θέσεις).

Α. Παίζοντας μια Κάρτα Στρατηγικής Γεγονότος «Μεγάλης Εκστρατεί-
ας», ο παίκτης μπορεί να ενεργοποιήσει μέχρι τρεις Στρατηγούς του, 
ανεξαρτήτως Αξίας Στρατηγικής. Παίζοντας μια Κάρτα Στρατηγικής 
«Μικρής Εκστρατείας», μπορεί να ενεργοποιήσει μέχρι και δύο Στρατη-
γούς (ανεξαρτήτως Αξίας Στρατηγικής). Ο πρώτος Στρατηγός πρέπει να 
ολοκληρώσει την ενεργοποίησή του (μαζί με μάχες στις οποίες συμμετέ-
χει) πριν ξεκινήσει ο επόμενος. Ένας Στρατηγός δεν μπορεί να ενεργοποι-
ηθεί περισσότερες από μία φορές στην ίδια Εκστρατεία, ούτε μπορεί μια 
ΜΜ να μετακινηθεί με περισσότερους από έναν Στρατηγούς στην ίδια 
εκστρατεία. Ο παίκτης δεν χρειάζεται να ανακοινώσει τους Στρατηγούς 
που θα ενεργοποιήσει όταν η κάρτα παιχτεί. Μπορεί να μετακινήσει έναν 
Στρατηγό και έπειτα να επιλέξει τον επόμενο που θα ενεργοποιηθεί, μέχρι 
όλοι οι Στρατηγοί να ολοκληρώσουν τις ενεργοποιήσεις τους.

Β. Ομάδα Αποβίβασης (Βρετανοί): Παίζοντας οποιαδήποτε Κάρτα 
Στρατηγικής Γεγονότος Εκστρατείας, αντί για την ενεργοποίηση ενός 
Στρατηγού, ο Βρετανός παίκτης μπορεί είτε (α) να γυρίσει έναν δείκτη 
ΠΕ των Αμερικανών σε ένα μη αποκλεισμένο λιμάνι χωρίς Αμερικανό 
Στρατηγό, ΜΜ ή το Ηπειρωτικό Συμβούλιο, είτε (β) να τοποθετήσει έναν 
Βρετανικό δείκτη ΠΕ σε μια κενή μη αποκλεισμένη θέση λιμανιού. 
Καμία από τις επιλογές αυτές δεν μπορεί να εκτελεστεί σε θέση οχυρωμέ-
νου λιμανιού (2.1.Γ). Μόνο μια ενεργοποίηση Ομάδας Αποβίβασης 
επιτρέπεται ανά παιγμένη Κάρτα Στρατηγικής Γεγονότος Εκστρατείας.

Σημείωση του Σχεδιαστή: Ακολούθως του γυρίσματος του δείκτη ΠΕ 
των Αμερικανών, ο Βρετανός μπορεί να χρησιμοποιήσει μια επιπλέον 
ενεργοποίηση κατά το ίδιο Γεγονός Εκστρατείας για να εκτελέσει μια 
Μετακίνηση Βρετανικού Ναυτικού στο φιλικό πλέον λιμάνι.

Α. Όταν ενεργοποιείται, ένας Στρατηγός μπορεί να μετακινηθεί το 
πολύ τέσσερις θέσεις από τη θέση που ξεκίνησε την ενεργοποίησή 
του (Εξαίρεση: Πλεονέκτημα Ευελιξίας Αμερικανών, δείτε 7.3.Γ). 
Κατά την κίνησή του, ο Στρατηγός μπορεί να πάρει μαζί του μέχρι 
πέντε ΜΜ. Ο Στρατηγός μπορεί να αλλάζει τη σύνθεση του Στρατού 
του καθώς κινείται παίρνοντας και αφήνοντας ΜΜ στη διαδρομή, 
αλλά ποτέ ο Στρατός αυτός δεν μπορεί να μετακινηθεί με περισσότε-
ρες από πέντε ΜΜ.

Β. Η μετακίνηση ακολουθεί συνεχείς και διακεκομμένες γραμμές οι 
οποίες συνδέουν γειτονικές θέσεις. Η μετακίνηση ενός Στρατού 
ολοκληρώνεται όταν μπει σε μια θέση με εχθρική ΜΜ. (Εξαίρεση: 
Υπεροχή 9.7). Η μετακίνηση ολοκληρώνεται ακόμη κι αν ο εχθρικός 
Στρατός που καταλαμβάνει τη θέση, εκτελέσει μια επιτυχημένη 
υποχώρηση πριν τη μάχη.



Δ. Συνδέσεις Ερημιάς: Η διάσχιση διακεκομμένης γραμμής σύνδεσης, 
υπολογίζεται σαν 3 θέσεις. Οι Στρατοί των Αμερικανών μπορούν να αναχαιτί-
σουν και να υποχωρήσουν πριν πολεμήσουν κατά μήκος Συνδέσεων Ερημιάς. 
Δείτε 7.4.Δ για περιορισμούς της σύνδεσης Falmouth-Quebec.

Παράδειγμα: Η μετακίνηση από το Fort Detroit στην Basset Town, PA 
υπολογίζεται σαν κίνηση 3 θέσεων. Ένας Βρετανικός Στρατός που ξεκίνησε 
να κινείται στο Detroit δεν μπορεί να μπει στο Point Pleasant, VA στην ίδια 
κίνηση, μιας και κάτι τέτοιο χρειάζεται άλλες 3 θέσεις μετακίνηση.

Α. Για να μπει ένας Στρατηγός σε θέση με εχθρική ΜΜ, πρέπει 
να κινείται μαζί με τουλάχιστον μια φιλική ΜΜ. Ένας Στρατη-
γός που κινείται χωρίς μια ΜΜ μπορεί να μετακινηθεί μέσα από 
θέση με εχθρικό Στρατηγό, χωρίς συνοδεία ΜΜ, αλλά δεν 
μπορεί να σταματήσει στη θέση αυτή.

Β. Κανένας Στρατηγός που κινείται μόνος του δεν μπορεί να μπει σε θέση 
με εχθρικό δείκτη ΠΕ.

Γ. Ένας Στρατηγός μπορεί να ολοκληρώσει την κίνησή, την υποχώρηση 
ή την αναχαίτισή του στην ίδια θέση με έναν άλλο φιλικό Στρατηγό, 
είτε έχει ΜΜ μαζί του, είτε όχι. Αν ένας Στρατηγός ολοκληρώσει την 
κίνησή του στην ίδια θέση με έναν φιλικό Στρατηγό, ένας από τους 
Στρατηγούς, της επιλογής του παίκτη, πρέπει να τοποθετηθεί στη 
Θέση Ενισχύσεων. Ο Στρατηγός Washington ποτέ δεν μεταφέρεται 
στη Θέση Ενισχύσεων.

Δ. Μόνο ένας Στρατηγός στο παιχνίδι, ο Benedict Arnold, μπορεί να με- 
τακινηθεί, να αναχαιτίσει ή να υποχωρήσει κατά μήκος της διακεκομμέ-
νης γραμμής μεταξύ Falmouth, MA και Quebev. Ο Arnold μπορεί επίσης 
να το κάνει μόνος του ή με ΜΜ. Προσέξτε ότι αυτή είναι μια Σύνδεση 
Ερημιάς και υπολογίζεται σαν να μετακινήθηκε κατά 3 θέσεις.

Ε. Όταν παιχτεί μια κάρτα Εκστρατείας, κάθε ΜΜ δεν μπορεί να μετακι-
νηθεί με περισσότερους από έναν Στρατηγούς. Ούτε ο ίδιος Στρατηγός 
μπορεί να ενεργοποιηθεί περισσότερες από μία φορές.

Α. Όποτε ένας Στρατός μπει σε θέση με εχθρικό Στρατηγό χωρίς 
συνοδεία ΜΜ (με Μετακίνηση, Αναχαίτιση ή Υποχώρηση), ο 
Στρατηγός αιχμαλωτίζεται. Τοποθετείται στη Θέση Αιχμαλώτων 
Στρατηγών, και κατά τη Φάση Ενισχύσεων του επόμενου γύρου, 
(όπως και κάθε άλλος αιχμάλωτος Στρατηγός), τοποθετείται στη 
Θέση Ενισχυσεων της πλευράς του. Δείτε επίσης 9.63.

Σημείωση του Σχεδιαστή: Και οι δύο πλευρές του Επαναστατικού 
Πολέμου αντάλασσαν οικειωθελώς αιχμαλώτους πολέμου. Ο 
κανόνας αυτός καλύπτει τηνπρακτική αυτή. Αντίθετα, οι χαμηλόβαθ-
μοι αιχμάλωτοι έμεναν σε άθλιες φυλακές για μεγάλες περιόδους.

Β. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ: Αιχμαλωσία του George Washington: 
Αν αιχμαλωτιστεί ο Washington, αφαιρείται από το παιχνίδι. Οι 
Βρετανοί αφαιρούν άμεσα 5 δείκτες ΠΕ, μέχρι έναν ανά αποικία 
(μαζί με τον Καναδά) σε οποιαδήποτε θέση δεν περιέχει Αμερικανι-
κή ΜΜ, Στρατηγό ή το Ηπειρωτικό Συμβούλιο. Επιπλέον, αν η 
Γαλλία ακόμη δεν έχει μπει στον πόλεμο, μετακινήστε τον δείκτη 
Γαλλικής Συμμαχία τρεις θέσεις προς τα αρνητικά.

7.7 Διάσπαση του Ηπειρωτικού Συμβουλίου
Αν ο Βρετανικός Στρατός μπει στη θέση του Ηπειρω-
τικού Συμβουλίου και αυτό δεν συνοδεύεται από ΜΜ, 
το Συμβούλιο Διασπάται. Ο Βρετανικός Στρατός 
μπορεί να συνεχίσει να κινείται. Αν γίνει μια μάχη (ή 
υπεροχή) στη θέση που καταλαμβάνει το Ηπειρωτικό

Συμβούλιο και οι Αμερικανικές δυνάμεις καταστραφούν ή αναγκα-
στούν να υποχωρήσουν, τότε το Ηπειρωτικό Συμβούλιο διασπάται. 
Όταν διασπαστεί, τοποθετήστε τον δείκτη Ηπειρωτικού Συμβουλίου 
στη Θέση Διάσπασης Ηπειρωτικού Συμβουλίου, στον χάρτη. Ο 
δείκτης επιστρέφει στο παιχνίδι στη Φάση Πολιτικού Ελέγχου. 
Προσέξτε ότι υπάρχουν περιορισμοί για τον Αμερικανό παίκτη όσο το 
Συμβούλιο είναι διασπασμένο. (10.11.Α.iv)

7.8 Αναχαίτιση (μόνο Αμερικανοί)
Α. Οι Αμερικανικοί Στρατοί μπορούν να αναχαιτίσουν κινούμενους 
Βρετανικούς Στρατούς υπό συνθήκες. Ο Αμερικανός παίκτης 
μπορεί να προσπαθήσει την αναχαίτιση, με κάποιους περιορισμούς, 
όταν ο Βρετανικός Στρατός μετακινείται σε γειτονική θέση με 
δείκτη Αμερικανικού ΠΕ. Για την επίλυση της προσπάθειας αναχαί-
τισης, ο Αμερικανός παίκτης ρίχνει ένα ζάρι και συγκρίνει το αποτέ-
λεσμα με την Αξία Ευελιξίας του Στρατηγού που εκτελεί την Αναχαίτι-
ση. Η αναχαίτιση είναι επιτυχημένη αν το αποτέλεσμα είναι ίσο ή 
μικρότερο από την Αξία Ευελιξίας του, αλλιώς αποτυγχάνει.

Β. Η αναχαίτιση δεν μπορεί να γίνει σε θέσεις όπου ήδη υπάρχουν 
Βρετανικές ΜΜ πριν την είσοδο του κινούμενου Στρατού. Οι 
Βρετανικοί Στρατοί που εκτελούν Ναυτική Μετακίνηση (7.5) δεν 
μπορούν να αναχαιτιστούν. Οι Βρετανοί Στρατηγοί που κινούνται 
χωρίς ΜΜ δεν μπορούν να αναχαιτιστούν.

Γ. Η επιτυχημένη αναχαίτιση έχει σαν αποτέλεσμα την τοποθέτηση 
του Στρατηγού που την εκτελεί με όλες τις ΜΜ του στη θέση που 
μόλις μπήκε ο Βρετανικός Στρατός. (Εξαίρεση: Αν ο Στρατηγός που 
αναχαιτίζει έχει περισσότερες από 5 ΜΜ, όλες οι επιπλέον των 5, ΜΜ 
παραμένουν στην αρχική τους θέση.) Η αναχαίτιση σταματάει άμεσα 
τη Βρετανική μετακίνηση και ξεκινάει τη Διαδικασία Επίλυσης 
Μάχης (9.2).

Δ. Οι Αμερικανικοί Στρατοί μπορούν να αναχαιτίσουν σε θέσεις 
όπου ήδη υπάρχουν Αμερικανικές ΜΜ. Στην περίπτωση αυτή ο 
Αμερικανός παίκτης μπορεί να χρειαστεί να αφαιρέσει έναν περισ-
σευούμενο Στρατηγό της επιλογής του, στη Θέση Ενισχύσεων, πριν 
την επίλυση της μάχης. Μόλις γίνει η αναχαίτιση, οι Αμερικανοί δεν 
μπορούν να εκτελέσουν υποχώρηση πριν τη μάχη.

7.4 Περιορισμοί στη Μετακίνηση
Οι παρακάτω περιορισμοί ισχύουν πάντα για τη μετακίνηση:

7.5 Μετακίνηση Βρετανικού Ναυτικού
Ο Βρετανός παίκτης μπορεί να χρησιμοποιήσει Ναυτική Μετακίνηση 
για να μεταφέρει Στρατηγούς (με ή χωρίς ΜΜ) από ένα λιμάνι σε ένα 
άλλο. Για την εκτέλεση Ναυτικής Μετακίνησης, ο ενεργοποιημένος 
Βρετανός Στρατηγός ξεκινάει τη μετακίνηση σε θέση έγκυρου Λιμανιού, 
χρησιμοποιεί όλη την κίνηση για να μεταφερθεί αυτός και μέχρι 5 ΜΜ, 
ολοκληρώνοντας σε προορισμό έγκυρου λιμανιού. Ένα λιμάνι είναι έγκυρο 
για Ναυτική Κίνηση εκτός κι αν περιέχει Αμερικανική ΜΜ ή έναν Αμερικα-
νικό δείκτη ΠΕ (ακόμη κι αν η θέση είναι κατειλημμένη από Βρετανούς 
Στρατηγούς/ΜΜ). Επιπλέον, λιμάνι προέλευσης ή προορισμού σε Αποκλει-
σμένη Ζώνη δεν μπορεί να δεχθεί Ναυτική Μετακίνηση.

7.6 Αιχμαλωσία Στρατηγών Κατά τη Μετακίνηση



Ε. Πολλοί Στρατοί μπορούν να προσπαθήσουν αναχαίτιση στην ίδια 
θέση, αλλά η πρώτη επιτυχημένη αναχαίτιση αμέσως σταματάει την 
κίνηση των Βρετανών, ξεκινάει μια μάχη και αποτρέπει περαιτέρω 
αναχαιτίσεις από άλλους Στρατούς στην ίδια ενεργοποίηση. Κανένας 
Στρατός δεν μπορεί να κάνει αναχαίτιση περισσότερο από μία φορά ανά 
Κάρτα Στρατηγικής που παίζει ο Βρετανός. Π.χ. σε ένα γεγονός Εκστρα-
τείας των Βρετανών, κάθε Αμερικανικός Στρατός δικαιούται μια προσπά-
θεια αναχαίτισης. Είτε αυτή είναι επιτυχημένη είτε όχι, ένας Στρατός που 
επιχειρεί αναχαίτιση δεν μπορεί έπειτα να επιχειρήσει Υποχώρηση πριν 
τη Μάχη μέχρι να παιχτεί η επόμενη Κάρτα Στρατηγικής.

ΣΤ.  Όταν μια αναχαίτιση πετύχει, η δύναμη αναχαίτισης θεωρείται ότι 
βρίσκεται στη θέση πριν φτάσει ο μετακινούμενος Βρετανικός Στρατός. 
Αν ο Αμερικανικός Στρατός ακολούθως υποχρεωθεί σε υποχώρηση, 
μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε έγκυρη οδό υποχώρησης από τη 
θέση αυτή και δεν χρειάζεται να επιστρέψει στη θέση από την οποία 
αναχαιτίστηκε. Αντίθετα, αν ο Βρετανικός Στρατός υποχρεωθεί σε 
υποχώρηση, πρέπει να επιστρέψει στη θέση που άφησε φτάνοντας στη 
θέση αναχαίτισης,. ακόμη κι αν οι δυνάμεις του επιστρέψουν σε Αμερικα-
νικό δείκτη ΠΕ (και συνεπώς πρέπει να Παραδοθούν, δείτε 9.63).

Παράδειγμα: Ένας Βρετανικός Στρατός μπαίνει σε θέση με Αμερικανικό 
Δείκτη ΠΕ, ο οποίος είναι γειτονικά σε έναν Αμερικανικό Στρατό του 
οποίου ηγείται ο Στρατηγός Arnold. Ο Αμερικανός παίκτης επιλέγει να 
επιχειρήσει αναχαίτιση ρίχνοντας το ζάρι. Μιας και η Αξία Ευελιξίας του 
Arnold είναι 2, η προσπάθεια πετυχαίνει με ζαριά 1 ή 2. Αν είναι επιτυχημέ-
νη, ο Arnold με το Στρατό του (μέχρι 5 ΜΜ) τοποθετούνται στη θέση 
Αναχαίτισης και ξεκινάει μια Μάχη. Αν η ζαριά είναι 3 έως 6, η προσπάθεια 
αναχαίτισης αποτυγχάνει και ο Βρετανικός Στρατός μπορεί να συνεχίσει να 
κινείται. Αν ένας Βρετανικός Στρατός, με το παίξιμο αυτής της Κάρτας 
Στρατηγικής, επιτεθεί στο Στρατό του Arnold μπαίνοντας στη θέση, δεν 
μπορεί να προσπαθήσει να Υποχωρήσει Πριν τη Μάχη.

Α. Όταν ένας Βρετανικός Στρατός μπει σε μια θέση με Αμερικανικό 
Στρατό, ο Αμερικανός παίκτης μπορεί να προσπαθήσει να υποχωρήσει 
πριν τη μάχη. Για την επίλυση της προσπάθειας υποχώρησης, ο Αμερικα-
νός ρίχνει ένα ζάρι και συγκρίνει το αποτέλεσμα με την Αξία Ευελιξίας.

Κατά τη Φάση Ενισχύσεων (5.1), οι αιχμάλωτοι Στρατηγοί επαναπατρίζο-
νται και καθορίζεται η πιθανή ενίσχυση των Βρετανικών ΜΜ. Η απόκτηση 
ενισχύσεων κατά τη Φάση Στρατηγικής είναι προαιρετική. Κανένας 
παίκτης δεν είναι υποχρεωμένος να το κάνει.

8.1 Βρετανικές Ενισχύσεις

8.0 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Αν το αποτέλεσμα της ζαριάς είναι μικρότερο ή ίσο με την Αξία 
Ευελιξίας, η προσπάθεια υποχώρησης πριν τη μάχη πετυχαίνει.

Ειδικός Κανόνας: Οι Washington και Green έχουν ένα +2 στην Αξία 
Ευελιξίας τους όταν επιχειρούν υποχώρηση πριν τη μάχη.

Υπενθύμιση: Ένας Αμερικανικός Στρατός που έχει επιχειρήσει αναχαί-
τιση (επιτυχώς ή ανεπιτυχώς) δεν μπορεί να επιχειρήσει υποχώρηση 
πριν τη μάχη αν ακολούθως δεχθεί επίθεση από έναν Βρετανικό Στρατό 
σε οποιαδήποτε στιγμή που παίζεται η ίδια Κάρτα Στρατηγικής.

Β. Αν η προσπάθεια υποχώρησης πριν τη μάχη είναι επιτυχής, ο Αμε- 
ρικανικός Στρατός εκτελεί υποχώρηση χρησιμοποιώντας τους 
μηχανισμούς και τους περιορισμούς υποχώρησης μάχης στην 9.61. 
Αν ο Αμερικανικός Στρατός έχει περισσότερες από 5 ΜΜ, μόνο ο 
Στρατηγός και 5 ΜΜ μπορούν να υποχωρήσουν. Όλες οι υπόλοιπες 
ΜΜ εκτελούν τη μάχη ή δέχονται την υπεροχή του αντιπάλου, αναλό-
γως. Αν η υποχώρηση πριν τη μάχη αποτύχει, προχωρήστε άμεσα στην 
Διαδικασία Επίλυσης Μάχης (9.2). Ο Βρετανικός Στρατός πρέπει να 
σταματήσει να μετακινείται στη θέση που έχει αδειάσει σε κάθε 
περίπτωση, ακόμη κι υπάρχει υπεροχή για μια Αμερικανική ΜΜ που 
έμεινε πίσω. Όλες οι επιθυμητές προσπάθειες αναχαίτισης που προκα-
λούνται από την μετακίνηση του Βρετανικού Στρατού στη θέση, πρέπει 
να επιλυθούν πριν γίνει η προσπάθεια υποχώρησης από τη μάχη.  

Γ. Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των προσπαθειών που μπορεί να κάνει 
ένας Αμερικανικός Στρατός για υποχώρηση πριν τη μάχη, σε μια Φάση 
Στρατηγικής. Π.χ. ένας Αμερικανικός Στρατός που δέχεται επίθεση σε 
κάθε ενεργοποίηση ενός Γεγονότος Εκστρατείας των Βρετανών μπορεί να 
προσπαθήσει να υποχωρήσει πριν από κάθε μάχη, σε κάθε περίπτωση.

Α. Κατά τη Φάση Ενισχύσεων, ο Βρετανός παίκτης μεταφέρει όλους 
τους Στρατηγούς του από τη Θέση Αιχμαλώτων Στρατηγών στη Θέση 
Ενισχύσεών του. Επίσης τοποθετεί, από το απόθεμα δεικτών, μέσα στη 
Θέση Ενισχύσεών του, τον αριθμό των ΜΜ που ισούται με τον αριθμό της 
τρέχουσας θέσης του Μετρητή Καταγραφής Γύρου του Παιχνιδιού.

7.9 Υποχώρηση Πριν τη Μάχη (Αμερικανοί Μόνο)



9.0 ΜΑΧΕΣ

Οι ΜΜ αυτές προστίθενται στις υπόλοιπες Βρετανικές ΜΜ που 
βρίσκονται στη Θέση Ενισχύσεων. Δεν υπάρχει περιορισμός στο 
πόσες ΜΜ μπορούν να βρίσκονται στη Θέση Ενισχύσεων, ή για πόσο 
χρονικό διάστημα μπορούν να παραμείνουν εκεί.

Β. Μια φορά στη Φάση Στρατηγικής κάθε γύρου, ο Βρετανός παίκτης 
μπορεί να φέρει ενισχύσεις παίζοντας μια Κάρτα OPS, οποιασδήποτε 
αξίας, στη Θέση Κάρτας Βρετανικών Ενισχύσεων. Τοποθετώντας την 
Κάρτα OPS οι δύο παίκτες μπορούν να θυμούνται ότι οι Βρετανοί 
έχουν εκτελέσει την δραστηριότητα ενισχύσεών τους.

Γ. Για να φέρει ενισχύσεις, ο Βρετανός παίκτης μεταφέρει οποιονδή-
ποτε αριθμό ΜΜ από τη Θέση Βρετανικών Ενισχύσεων σε οποιοδή-
ποτε μη Αποκλεισμένο Λιμάνι στην οποία δεν υπάρχει Αμερικανική 
ΜΜ ή δείκτης ΠΕ. Ο Βρετανός παίκτης πρέπει, αλλά όχι υποχρεωτι-
κά, να μεταφέρει έναν Στρατηγό του από τη Θέση Ενισχύσεών του 
στη θέση αυτή. Αν ένας Βρετανός Στρατηγός βρίσκεται ήδη στη θέση 
και ένας νέος Στρατηγός μεταφερθεί εκεί, ο παλιός Στρατηγός 
αφαιρείται από τη Θέση Ενισχύσεων.

Α. Κατά τη Φάση Ενισχύσεων (5.1), ο Αμερικανός Παίκτης μεταφέ-
ρει τυχόν Αμερικανούς Στρατηγούς που βρίσκονται στη Θέση Αιχμα-
λώτων Στρατηγών, στη Θέση Ενισχύσεών του.

Β. Δύο φορές κατά τη Φάση Στρατηγικής κάθε γύρου, ο Αμερικανός 
παίκτης μπορεί να φέρει ενισχύσεις παίζοντας μια Κάρτα OPS, 
οποιασδήποτε αξίας, σε μια από τις δύο Θέσεις Καρτών Ενισχύσεων 
Αμερικανών. Τοποθετώντας την Κάρτα OPS στη θέση αυτή οι δύο 
παίκτες θυμούνται ότι οι Αμερικανοί έχουν εκτελέσει μια από τις δύο 
δραστηριότητες ενισχύσεών τους.

Γ. Για να φέρει ενισχύσεις, ο Αμερικανός παίκτης μεταφέρει, από το 
απόθεμα, όσες ΜΜ αναγράφει η Κάρτα OPS (π.χ. με μια Κάρτα OPS 
3, 3 ΜΜ) σε οποιαδήποτε θέση δεν περιέχει Βρετανική ΜΜ ή δείκτη 
ΠΕ. Επιπλέον μπορεί να μεταφέρει στην ίδια θέση έναν Στρατηγό από 
τη Θέση Αμερικανικών Ενισχύσεων. Αν υπάρχει ένας Αμερικανός 
Στρατηγός ήδη στη θέση, τότε ο νέος Στρατηγός παίρνει τη θέση του 
και ο παλιός Στρατηγός επιστρέφει στη Θέση Ενισχύσεων. Ο αντικα-
τεστημένος Στρατηγός μπορεί να μπει ξανά στον χάρτη σε επόμενη 
δραστηριότητα ενισχύσεων, ακόμη και στον ίδιο Γύρο του παιχνιδιού. 
Ο Whashington ποτέ δεν πηγαίνει στη Θέση Ενισχύσεων, οπότε αν 
ΜΜ μπουν ενισχύοντας τον Washington, δεν μπορεί μαζί τους να 
μπει άλλος Στρατηγός.

Διευκρίνιση: Αν το επιτρέπει η κατάσταση του δείκτη ΠΕ, οποιοσδήποτε 
παίκτης μπορεί να τοποθετήσει ενισχύσεις σε θέση με εχθρικό Στρατηγό, 
χωρίς όμως ΜΜ. Στην περίπτωση αυτή ο Στρατηγός αιχμαλωτίζεται.

Διευκρινήσεις: Ο Στρατηγός και όλες οι επιθυμητές ΜΜ (κάποιες 
μπορεί να μείνουν στη Θέση Ενισχύσεων) φτάνουν στην ίδια θέση 
έγκυρου λιμανιού. Περισσότερες από 5 ΜΜ μπορούν να μεταφερθούν 
εκεί αν είναι επιθυμητό και ο Βρετανός μπορεί να προσθέσει αυτές τις 
ενισχύσεις ΜΜ σε οποιονδήποτε αριθμό ΜΜ βρίσκεται ήδη στη θέση.

8.2 Αμερικανικές Ενισχύσεις

Η μάχη επιλύεται σε δύο στάδια. Αρχικά, ο νικητής της μάχης καθορίζεται από 
μεταβλητές ανταγωνιστικές ζαριές. Μόλις ο νικητής αποφασιστεί, ο αριθμός 
των ΜΜ που έχει χάσει κάθε πλευρά καθορίζεται και εκτός της περίπτωσης 
που μια πλευρά εξοντώνεται εντελώς, ο ηττημένος υποχωρεί. Οι ζαριές μάχης 
μεταβάλλονται από τις δυνάμεις των Στρατών, τις τακτικές ικανότητες των 
Στρατηγών, τις Κάρτες Μάχης και μερικούς ακόμη παράγοντες.

9.1 Ορισμός Μάχης
Μια μάχη γίνεται όταν ένας ενεργοποιημένος Στρατηγός με το Στρατό του 
βρίσκονται σε θέση με εχθρικές ΜΜ μετά από αναχαίτιση και υποχώρηση, 
πριν επιλυθούν οι προσπάθειες μάχης. Υπό συγκεκριμένες συνθήκες μια 
Υπεροχή (9.7) μπορεί να συμβεί, στην οποία περίπτωση ο ενεργοποιημένος 
Στρατηγός με το Στρατό του μπορούν να συνεχίσουν να κινούνται. Ο 
ενεργοποιημένος Στρατηγός και ο Στρατός του πάντοτε είναι ο επιτιθέμε-
νος, ακόμη κι αν μια προσπάθεια αναχαίτισης ήταν επιτυχημένη και είχε ως 
αποτέλεσμα μια μη προγραμματισμένη από τον ενεργό παίκτη μάχη.

Σημείωση του Σχεδιαστή: Η δύναμη αναχαίτισης τοποθετείται στη 
θέση πριν φτάσει η επιτιθέμενη δύναμη, κάτι το οποίο προκαλεί τη μάχη. 
Η δύναμη αναχαίτισης παραμένει ο αμυνόμενος, αλλά έχει επιλέξει το 
πεδίο μάχης και συνήθως έχει καταφέρει να προετοιμάσει τις θέσεις του 
αιφνιδιάζοντας τον επιτιθέμενο. Δύο ξεκάθαρα ιστορικά παραδείγματα 
συνέβησαν σε Monmouth και Cowpens. Οι αναχαιτίσεις γίνονται μόνο 
σε Αμερικανικούς Δείκτες ΠΕ, το οποίο αναπαριστάνει την έλειψη 
οδηγών Tory και την παρουσία άτακτων επαναστατών οι οποίοι 
επενέβαιναν στην Βρετανική εκκαθάριση και συλλογή πληροφοριών.

9.2 Διαδικασία Επίλυσης Μάχης
Βήμα 1: Ο επιτιθέμενος δηλώνει και παίζει μια Κάρτα Μάχης ή ξεσκαρ-
τάρει μια Κάρτα Στρατηγικής Γεγονότος (6.33) αν επιθυμεί. Έπειτα ο 
αμυνόμενος μπορεί να παίξει μια Κάρτα Μάχης ή να ξεσκαρτάρει μια 
Κάρτα Στρατηγικής Γεγονότος. Κάθε παίκτης μπορεί να παίξει ή να 
ξεσκαρτάρει από μια μόνο κάρτα. (Ειδικό: Αν παιχτεί το γεγονός 
«Benedict Arnold΄s Treason Undermines the Patriot Cause» (όχι να 
ξεσκαρταριστεί από τον Αμερικανό παίκτη), εκτελέστε άμεσα όλες τις ενέργειες 
που αναφέρει η κάρτα. Αν υπάρχουν πλέον οι συνθήκες υποεροχής, εκτελέστε 
μια διαδικασία υπεροχής αντί να συνεχίσετε την διαδικασία μάχης. Προσέξτε ότι 
ο Arnold μπορεί να αφαιρεθεί από τη θέση μάχης ή από κάποια άλλη θέση του 
ταμπλό. Αν ο Arnold αφαιρεθεί από τη μάχη, η Αμερικανική δύναμη,



ακόμη κι αν επιτίθεται, συνεχίζει τη μάχη.)

Βήμα 2: Κάθε παίκτης ρίχνει από ένα ζάρι για να καθοριστεί η Πραγμα-
τική Αξία Μάχης του Στρατηγού του για τη μάχη αυτή, δείτε Πίνακα 9.3.

Βήμα 3: Οι παίκτες καθορίζουν και συμφωνούν σχετικά με τις μεταβο-
λές των ζαριών (DRM) για κάθε πλευρά, ακολουθώντας τις διαδικασίες 
που αναγράφονται στο τμήμα 9.4.

Βήμα 4: Κάθε παίκτης ρίχνει ένα ζάρι και το προσθέτει στην DRM της 
πλευράς του. Αν το σύνολο του επιτιθέμενου είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 
αυτό του αμυνόμενου, ο επιτιθέμενος κερδίζει τη μάχη.

Βήμα 5: Οι απώλειες ΜΜ των δύο πλευρών, καθορίζονται ακολουθώ-
ντας τη διαδικασία του τμήματος 9.5.

Βήμα 6: Η ηττημένη πλευρά, η οποία μπορεί να αποτελείται μόνο από 
έναν Στρατηγό, αν υπήρχαν μεγάλες απώλειες, εκτελεί μια υποχώρηση 
χρησιμοποιώντας τις διαδικασίες που αναφέρονται στο τμήμα 9.6.

Βήμα 7: Αν οι Αμερικανοί κερδίσουν, προχωρήστε τον Δείκτη Γαλλικής 
Συμμαχίας κατά μια θέση (12.1). Αν οι Βρετανοί χάσουν 3 ΜΜ ή 
περισσότερες, ακόμη και μέσω Παράδοσης (9.63), γυρίστε τον Δείκτη 
Γύρου στην πλευρά «No British Regulars Advantage» αν το Πλεονέκτη-
μα Βρετανών Στρατιωτών είναι ακόμη σε εφαρμογή.

9.3 Καθορισμός Πραγματικής Αξίας Μάχη Στρατηγού
Η Πιθανή Αξία Μάχης ενός Στρατηγού αντιστοιχεί στο εύρος δράσης του 
Στρατηγού και των υφισταμένων του, σε μια συγκεκριμένη Μάχη. Για 
κάθε Στρατηγό, ρίξτε ένα ζάρι. Σε μια ζαριά 1-3, η Αξία Μάχης του 
Στρατηγού μειώνεται στο μισό (στρογγυλοποιήσεις προς τα κάτω). Σε 
ζαριά 4-6, ο Στρατηγός έχει την πλήρη, αναγραφόμενη Αξία Μάχης. 
Σημαντική Εξαίρεση: Η Πραγματική Αξία Μάχης ενός Στρατηγού 
ποτέ δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τον αριθμό των φιλικών ΜΜ 
που βρίσκονται μαζί του. Αν δεν υπάρχει Στρατηγός στη μάχη, τότε η 
Πραγματική Αξία Μάχης είναι αυτομάτως μηδέν. Οι Πραγματικές 
Αξίες Μάχης συμπεριλαμβάνονται σε κάθε πλευράς υπολογισμό της 
DRM μάχης, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Πίνακας 9.3 Πραγματική Αξία Μάχης

     Ζαριά  Αξία Μάχης Στρατηγού

9.4 Καθορισμός Μεταβολών Ζαριάς Μάχης
Κάθε πλευρά υπολογίζει την DRM Μάχης της προσθέτοντάς τη στον 
αριθμό των ΜΜ της πλευράς όλες τις κατάλληλες μεταβολές. Οι 
μεταβολές αυτές καταγράφονται στον Πίνακα 9.4 και οι συνθήκες που 
σχετίζονται με την κάθε μία περιγράφονται παρακάτω.

Πίνακας 9.4 Μεταβολές Ζαριάς Επίλυσης Μάχης

9.41 Πλεονέκτημα Βρετανών Στρατιωτών

ωτών χάνεται αμέσως αν οι Βρετανοί χάσουν 3 ή περισσότερες ΜΜ 
σε μια μάχη ή μέσω Παράδοσης (9.63). Οι Βρετανοί επίσης μπορεί 
να χάσουν το Πλεονέκτημα σαν αποτέλεσμα παιξίματος της 
Κάρτας Στρατηγικής Γεγονότος «Baron Von Steuben Trains the 
Continental Army»

πλεονέκτημα χάνεται άμεσα και εφαρμόζεται στις αμέσως επόμενες 
μάχες που απομένουν από τις υπόλοιπες ενεργοποιήσεις της εκστρατεί-
ας. Όταν οι Βρετανοί χάσουν τον Πλεονέκτημα αυτό, μετακινήστε τον 
δείκτη Γαλλικής Συμμαχίας κατά 2 θέσεις μπροστά (εκτός κι αν η 
Γαλλία έχει ήδη μπει στον πόλεμο, δείτε 12.1).

9.42 Υποστήριξη Βασιλικού Ναυτικού
Οι Βρετανικές δυνάμεις κερδίζουν +1 DRM για υποστήριξη από το 
Βασιλικό Ναυτικό αν η Μάχη γίνει σε θέση λιμανιού, ανεξαρτήτως 
κατάστασης του δείκτη ΠΕ του λιμανιού. (Εξαίρεση: Αν η μάχη γίνει σε 
θέση οχυρωμένου λιμανιού [π.χ. Charleston SC, Philadelphia PA, 
Quebec ή Montreal] το DRM χρησιμοποιείται μόνο αν η θέση έχει 
Βρετανικό δείκτη ΠΕ.) Οι Βρετανοί δεν λαμβάνουν τον +1 DRM για την 
υποστήριξη Βασιλικού Ναυτικού αν η μάχη γίνεται σε λιμάνι Αποκλει-
σμένης Ζώνης (12.3).

9.43 Υποστήριξη Πολιτοφυλακής
Η πλευρά με τους περισσότερους δείκτες ΠΕ στην αποικία λαμβάνει +1 DRM 
για την Πολιτοφυλακή. Αν οι δύο πλευρές έχουν ίσο αριθμό δεικτών ΠΕ στην 
αποικία, κανείς δεν κερδίζει αυτή την DRM. Για τον έλεγχο της Καναδικής 
Πολιτοφυλακής πρέπει να ελέγχονται το Montreal και το Quebec.

Κατά την προετοιμασία του παιχνιδιού, ο δείκτης 
Γύρου τοποθετείται με την πλευρά «Regulars» 
ανοιχτή στον Μετρητή Καταγραφής Γύρου. Οι 
Βρετανοί έχουν +1 DRM σε όλες τις μάχες μέχρι το 
Πλεονέκτημα αυτό να χαθεί. Το Πλεονέκτημα Βρετα-
νών Στρατι-

Όταν το Πλεονέκτημα Βρετανών Στρατιωτών χαθεί, 
γυρίστε τον δείκτη Γύρου στην πλευρά «No 
Regulars» για το υπόλοιπο παιχνίδι. Αν το Πλεονέκτη-
μα Βρετανών Στρατιωτών χαθεί κατά την ενεργοποίη-

Όπου Χ ο αριθμός των ΜΜ της πλευράς αυτής
Όπου Υ η Πραγματική Αξία Μάχης του Στρατηγού της 
πλευράς (9.3)
Πλεονέκτημα των Βρετανών Στρατιωτών (9.41)
Υποστήριξη Βρετανικού Ναυτικού (9.42)
Πολιτοφυλακή (9.43)
Χειμερινές Επιθέσεις Αμερικανών (9.44)
Κάρτα Μάχης (9.45)
Ξεσκαρτάρισμα εχθρικής Κάρτας Γεγονότος (9.45)
Αναχαίτιση (9.46)

Ο Στρατηγός λαμβάνει τη μισή του Αξία Μάχης 
(στρογγυλοποίηση προς τα κάτω), σαν DRM, αλλά ποτέ 
μεγαλύτερη από το συνολικό αριθμό ΜΜ στο Στρατό του.

Ο Στρατηγός λαμβάνει ολόκληρη την Αξία Μάχης του σαν 
DRM, αλλά ποτέ μεγαλύτερη από το συνολικό αριθμό ΜΜ 
στο Στρατό του.



9.44 Χειμερινές Επιθέσεις Αμερικανών
Αν ένας Αμερικανικός Στρατός διοικούμενος από τον Washington 
είναι ο επιτιθέμενος και ενεργοποιήθηκε από την τελευταία Κάρτα 
Στρατηγικής που παίζεται στη Φάση Καρτών Στρτηγικής, η Αμερικα-
νική δύναμη κερδίζει +1 DRM. Αν η τελευταία Κάρτα Στρατηγικής 
που παίχτηκε είναι κάρτα Εκστρατείας, τότε ο Στρατός του Washington 
(μόνο) λαμβάνει  την DRM ανεξαρτήτως σειράς ενεργοποιήσεων.

9.45 Πλεονέκτημα Κάρτας Μάχης
Οι Κάρτες Στρατηγικής Γεγονότων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
DRM Μάχης. Κατά το Βήμα 1 της Διαδικασίας Επίλυσης Μάχης (9.2) 
κάθε παίκτης (πρώτα ο επιτιθέμενος) μπορεί να παίξει, ή να ξεσκαρτάει μια 
Κάρτα Στρατηγικής Γεγονότος για να κερδίσει DRM, δείτε 6.33. Οι Κάρτες 
Στρατηγικής Γεγονότος που είναι Κάρτες Μάχης (αυτές με την ονομασία 
σε χρωματιστό πλαίσιο) παρέχουν +2 DRM. Μια ξεσκαρταρισμένη Κάρτα 
Στρατηγικής Μάχης παρέχει +1 DRM. (Υπενθύμιση: Προσέξτε ότι ο 
Κανόνας 6.33 δεν επιτρέπει την ανάκτηση μιας Κάρτας Στρατηγικής Γεγονό-
τος που ξεσκαρτάρεται για την απόκτηση +1 DRM στη μάχη.) Οι Κάρτες 
Στρατηγικής Γεγονότος που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό, εφαρμό-
ζονται σε μια μόνο μάχη,α κόμη κι αν οι ενεργοποιήσεις προκλήθηκαν από 
Γεγονός Μεγάλης/Μικρής Εκστρατείας. Στην περίπτωση που παιχτούν 
Κάρτες Πάχης κατά τις μάχες που ξεκίνησαν από Γεγονός Μεγά-
λης/Μικρής Εκστρατείας, καθυστερήστε το τράβηγμα καρτών σύμφω-
νο με τις οδηγίες των καρτών μέχρι όλες οι υπόλοιπες ενεργοποιήσεις 
της εκστρατείας να έχουν ολοκληρωθεί.

9.46 Πλεονέκτημα Αναχαίτισης
Η Αμερικανική πλευρά λαμβάνει +1 DRM σε περίπτωση επιτυχημένης 
προσπάθειας αναχαίτισης (δείτε 7.8).

9.5 Καθορισμός Απωλειών Μάχης
Κατά το Βήμα 5 της Διαδικασίας Επίλυσης Μάχης, και οι δύο πλευρές 
υπολογίζουν τις απώλειές τους.

Ο ηττημένος της μάχης ρίχνει ένα ζάρι:

    σε αποτέλεσμα 1, 2 ή 3, χάνει 1 ΜΜ,

    σε αποτέλεσμα 4 ή 5, χάνει 2 ΜΜ,

    σε αποτέλεσμα 6, χάνει 3 ΜΜ.
Ο νικητής της μάχης ρίχνει ένα ζάρι:

    Αν η ηττημένη πλευρά δεν έχει Στρατηγό, η νικητήρια πλευ-
    ρά χάνει 1 ΜΜ αν η ζαριά είναι 1.

    Αν ο ηττημένος Στρατηγός έχει Αξία Ευελιξίας 1, η νικητή-
    ρια πλευρά χάνει 1 ΜΜ σε ζαριά 1 ή 2.

    Αν ο ηττημένος Στρατηγός έχει Αξία Ευελιξίας 2, η νικητή-
    ρια πλευρά χάνει 1 ΜΜ σε ζαριά 1, 2 ή 3.

    Αν ο ηττημένος Στρατηγός έχει Αξία Ευελιξίας 3, η νικητή-
    ρια πλευρά χάνει 1 ΜΜ σε ζαριά 1 έως 4.

Ειδική Περίπτωση: Οι απώλειες μπορεί να αφήσουν έναν νικητή 
Στρατηγό χωρίς ΜΜ. Στην περίπτωση αυτή, αν ο Στρατηγός βρίσκεται 
σε θέση με φιλικό δείκτη ΠΕ ή σε μη ελεγχόμενη θέση παραμένει στον 
χάρτη χωρίς ΜΜ, αλλά αν βρίσκεται σε θέση με εχθρικό δείκτη ΜΜ, 
αιχμαλωτίζεται.

9.6 Επίλυση Υποχωρήσεων
9.61 Μηχανισμοί Υποχώρησης

Α. Ο ηττημένος Στρατηγός και ο Στρατός του πρέπει να υποχωρή-
σουν σε γειτονική θέση που δεν είναι κατειλημμένη από εχθρική ΜΜ ή 
δείκτη ΠΕ. Αν η βασική αυτή απαίτηση δεν καλύπτεται, ο ηττημένος Στρατη-
γός με τον Στρατό του πρέπει να Παραδοθούν (9.63).

Β. Ακολουθώντας τις βασικές απαιτήσεις υποχώρησης, αν ο επιτιθέ-
μενος χάσει τη μάχη, ο Στρατηγός με τον Στρατό που έχουν επιζήσει, 
πρέπει να υποχωρήσουν στη θέση από την οποία μπήκαν στη μάχη. 
αν ο αμυνόμενος χάσει τη μάχη, ο επιζόντας Στρατηγός με το Στρατό 
του μπορεί να υποχωρήσει σε οποιαδήποτε θέση εκτός αυτής από 
την οποία ξεκίνησε ο επιτιθέμενος. Η δύναμη που υποχωρεί δεν μπορεί 
να χωρίσει, και πρέπει όλη μαζί να φτάσει στην ίδια θέση. Ένας αμυνόμε-
νος Στρατός που έφτασε στη θέση της μάχης αναχαιτίζοντας τον εχθρό, 
δεν χρειάζεται να υποχωρήσει στη θέση από την οποία ξεκίνησε.

9.62 Βρετανική Υποχώρηση από τη Θάλασσα
Ένας αμυνόμενος Βρετανός Στρατηγός και τυχόν επιζήσαντες ΜΜ 
που έχουν χάσει μια μάχη σε θέση λιμανιού μπορεί να υποχωρήσουν μέσω 
θάλασσας. Η υποχώρηση αυτή επιτρέπεται αν η θέση μάχης δεν είναι 
αποκλεισμένο ή οχυρωμένο λιμάνι (Charleston SC, Philadelphia PA, 
Quebec ή Montreal) χωρίς Βρετανικό δείκτη ΠΕ σε αυτό. Η δύναμη υποχώ-
ρησης μπορεί να υποχωρήσει σε οποιοδήποτε άλλο μη Αποκλεισμένο 
λιμάνι που δεν έχει Αμερικανικό δείκτη ΠΕ ή ΜΜ. Ο Βρετανός παίκτης 
μπορεί αν θέλει να υποχωρήσει μέσω θάλασσας ακόμη κι αν υπάρχουν κι 
άλλες έγκυρες επιλογές. Προσέξτε ότι οι Βρετανοί δεν μπορούν να υποχω-
ρήσουν από τη θάλασσα όταν είναι οι επιτιθέμενοι, μιας και ο επιτιθέμενος πρέπει 
να υποχωρήσει στη θέση απότ ην οποία μπήκε στη μάχη. Οι Αμερικανοί και 
Γάλλοι Στρατηγοί και οι ΜΜ ποτέ δεν υποχωρούν μέσω θάλασσας.

9.63 Παράδοση
Αν ένας Στρατηγός και οι επιζήσαντες ΜΜ δεν μπορούν να εκτελέσουν έγκυρη 
υποχώρηση, πρέπει να Παραδοθούν. Οι ΜΜ που Παραδίδονται κταστρέφο-
νται, ενώ οι Παραδομένοι Στρατηγοί αιχμαλωτίζονται. Τοποθετήστε τον δείκτη 
Στρατηγού στη Θέση Αιχμαλώτων Στρατηγών του χάρτη (δείτε 7.6).

Σημείωση του Σχεδιαστή: Η μετακίνηση ενός Στρατού στη μάχη, από 
εχθρικά ελεγχόμενη θέση έχει μεγάλο ρίσκο μιας και αν χάσετε τη μάχη, 
ο Στρατός πρέπει να Παραδοθεί. Αυτό συνέβη στην πραγματικό τητα 
στον Στρατηγό Burgoyne στη Μάχη της Saratoga.

Α. Αν ο επιτιθέμενος μπει στη μάχη από μια θέση με εχθρικό δείκτη ΠΕ 
και χάσει, τότε ο επιτιθέμενος Στρατός πρέπει να παραδοθεί μιας και 
πρέπει να υποχωρήσει στη θέση από την οποία μπήκε στη μάχη, και η 
θέση αυτή έχει εχθρικό δείκτη ΠΕ.

Β. Ο αμυνόμενος Στρατηγός και τυχόν επιζήσαντες ΜΜ πρέπει να 

Παραδοθούν αν:
όλες οι θέσεις γειτονικά της θέσης μάχης περιέχουν εχθρικές ΜΜ 
ή δείκτες ΠΕ, και

δεν είναι δυνατή η υποχώρηση μέσω θάλασσας, και

η μόνη εναπομείνασα θέση είναι αυτή από την οποία μπήκε ο επι- 
τιθέμενος στη μάχη (η οποία δεν είναι έγκυρη θέση υποχώρησης 
για τον αμυνόμενο).



Παράδειγμα Μάχης: Ο Στρατηγός Burgoyne και 5 ΜΜ πορεύονται 
προς τη Saratoga μέσω Ticonderoga. Ο Αμερικανός Στρατηγός Gates 
και 5 Αμερικανικές ΜΜ βρίσκονται στη Saratoga. Ο Gates δεν θέλει να 
υποχωρήσει πριν τη μάχη, και μένει να πολεμήσει. Ο Βρετανός ξεσκαρ-
τάρει μια κάρτα Γεγονότος για +1 DRM. Οι Αμερικανοί παίζουν το 
Γεγονός Μάχης «Morgan΄s Riflemen» για +2 DRM. Έπειτα, κάθε 
Στρατηγός ρίχνει ένα ζάρι για να καθοριστεί η Πραγματική Αξία Μάχης 
του. Ο Burgoyne ρίχνει «4» και έχει την πλήρη, αναγραφόμενη Αξία 
Μάχης του («2») για +2 DRM. Ο Gates ρίχνει «1» και λαμβάνει μόνο τη 
μισή αναγραφόμενη Αξία Μάχης του για +1 DRM. Έπειτα, και οι δύο 
παίκτες υπολογίζουν τις DRM τους. Ο Βρετανός έχει +5 για τις 5 ΜΜ, 
+2 για την Αξία Μάχης του Στραγητού Burgoyne (δείτε παραπάνω), +1 
για το πλεονέκτημα Βρετανών Στρατιωτών (το οποίο ακόμη ισχύει), και 
+1 για το ξεσκαρτάρισμα μιας κάρτας Γεγονότος, δίνοντας τελικό 
σύνολο +9. Οι Αμερικανοί έχουν +5 για τις 5 ΜΜ, +1 για την Αξία 
Μάχης του Gates (δείτε παραπάνω), +1 για την πολιτοφυλακή της Νέας 
Υόρκης (οι Αμερικανοί έχουν περισσότερους δείκτες ΠΕ στην Αποικία), 
και +2 για το παίξιμο του Γεγονότος Μάχης, δίνοντας τελικό σύνολο +9. 
Κάθε παίκτης έπειτα ρίχνει ένα ζάρι και προσθέτει την DRM Μάχης του. 
Οι Βρετανοί ρίχνουν «3», το οποίο μεταβάλλεται σε 12. Οι Αμερικανοί 
ρίχνουν «4», το οποίο μεταβάλλεται σε «13». Η ζαριά του επιτιθέμενου, 
μετά τις μεταβολές, πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση με την αντίστοιχη 
του αμυνόμενου για να κερδίσει. Στην περίπτωση αυτή, η μεταβλητή 
ζαριά του επιτιθέμενου είναι μικρότερη από του αμυνόμενου, οπότε οι 
Αμερικανοί κερδίζουν. Έπειτα καθορίζονται οι απώλειες μάχης. Οι 
Βρετανοί έχουν χάσει τη μάχη οπότε ρίχνουν ένα ζάρι και ανατρέχουν 
στον Πίνακα Απωλειών Μάχης (9.5). Ρίχνοντας «5» χάνουν 2 ΜΜ και 
πρέπει να υποχωρήσουν. Οι Αμερικανοί πρέπει να ελέγξουν αν δέχτηκαν 
κι αυτοί απώλειες. Προσέχοντας την Αξία Ευελιξίας του Στρατηγού (o 
Burgoyne έχει Ευελιξία «1»), οι Αμερικανοί ρίχνουν ένα ζάρι και 
ανατρέχουν στον Πίνακα Απωλειών Μάχης (9.5). Ρίχνοντας «2» χάνουν 1 
ΜΜ. Προσέξτε ότι ο νικητής ποτέ δεν μπορεί να χάσει περισσότερες από 1 
ΜΜ, και πολλές φορές δεν έχει καθόλου απώλειες. Τώρα, ο ηττημένος 
Στρατηγός πρέπει να υποχωρήσει με όσο Στρατό του έχει μείνει. Μιας και ο 
Burgoyne ήταν ο επιτιθέμενος και πρέπει να υποχωρήσει, πρέπει να υποχω-
ρήσει στη θέση από την οποία μπήκε στη μάχη, και στην περίπτωση αυτή στην 
Ticonderoga. Δυστυχώς, η θέση αυτή είναι υπό τον έλεγχο των Αμερικανών. 
Ο Buurgoyne παραδίδεται με τον υπόλοιπο Στρατό του. Τοποθετείται στη 
θέση «Αιχμαλώτων Στρατηγών» και οι 3 ΜΜ του αφαιρούνται από τον χάρτη 
και τοποθετούνται στο απόθεμα του παίκτη. Μιας και οι Βρετανοί έχασαν 3 ή 
περισσότερες ΜΜ στη μάχη αυτή, οι Βρετανοί χάνουν το πλεονέκτημα «Στρα-
τιωτών» για το υπόλοιπο παιχνίδι.

Α. Ο πολιτικός έλεγχος των αποικιών και του Καναδά καθορίζει τον 
νικητή του Washington΄s War. Ο πολιτικός έλεγχος καθορίζεται από 
τον αριθμό των δεικτών ΠΕ σε κάθε αποικία. Κάθε θέση του ταμπλό 
μπορεί να βρίσκεται σε μια από τις εξής τρεις καταστάσεις:

   Αμερικανικός έλεγχος, σημειωμένος με Αμερικανικό δείκτη ΠΕ,

   Βρετανικός έλεγχος, σημειωμένος με Βρεατνικό δείκτη ΠΕ, 

   Μη ελεγχόμενη, με απουσία κάποιου δείκτη ΠΕ.

Καμία θέση δεν μπορεί ποτέ να έχει περισσότερους από έναν δείκτες ΠΕ.

Β. Οι αποικίες ελέγχονται από την πλευρά που έχει την πλειονότητα των 
δεικτών ΠΕ σε αυτές. Αν οι δύο πλευρές έχουν ίσους αριθμούς ή αν δεν 
υπάρχουν δείκτες ΠΕ στην αποικία, αυτή είναι μη ελεγχόμενη. Ο 
Καναδάς δεν είναι αποικία, αλλά υπολογίζεται για την επίτευξη των 
Συνθηκών Νίκης (13.0). Για τον έλεγχο του Καναδά μια πλευρά πρέπει 
να ελέγχει τόσο το Montreal όσο και το Quebec. Ο έλεγχος του Fort 
Detroit δεν έχει σημασία στον καθορισμό του ελέγχου του Καναδά.

Γ. Οι παίκτες μπορούν να τοποθετήστουν φιλικούς δείκτες ΠΕ και να 
αφαιρέσουν εχθρικούς δείκτες ΠΕ παίζοντας Κάρτες Στρατηγικής κατά 
τη Φάση Στρατηγικής (5.3). Οι παίκτες επίσης τοποθετούν φιλικούς δεί- 
κτες ΠΕ και να αφαιρούν εχθρικούς δείκτες ΠΕ, μέσω κάποιων δραστη-

Ο δείκτης Γϋρου γυρίζει στον μετρητή Γύρων, για να σημειωθεί το γεγονός 
αυτό. Ο δείκτης Γαλλικής Συμμαχίας προσαρμόζεται κατά +1 για την Αμερικανι-
κή νίκη και +2 για την απώλεια του πλεονεκτήματος Βρετανών Στρατιωτών.

9.7 Υπεροχή
Υπεροχή συμβαίνει όταν ένας ενεργοποιημένος Στρατηγός με 4 ή 5 
ΜΜ μπαίνει σε μια θέση κατειλημμένη από 1 εχθρική ΜΜ χωρίς 
Στρατηγό. Ο κινούμενος Στρατός δηλώνει την υπεροχή, αφαιρεί τις 
εχθρικές ΜΜ και αν έχει κι άλλη κίνηση, μπορεί να συνεχίσει. 
Τυχόν προσπάθειες αναχαίτισης επιλύονται πριν την εκτέλεση της 
υπεροχής. Μετά από μια επιτυχημένη υπεροχή, ο ενεργοποιημένος 
Στρατός δεν χρειάζεται να ρίξει ζάρι για απώλειες. Αν ένας αμυνόμενος 
Στρατηγός βρίσκεται εκεί ή υπάρχουν περισσότερες από 1 ΜΜ, ο 
επιτιθέμενος Στρατός πρέπει να σταματήσει την μετακίνησή του και να 
γίνει μάχη. (Διευκρίνιση: Αν ο δείκτης Arnold αφαιρεθεί με το παίξιμο 
της Κάρτας Μάχης «Benedict Arnold΄s Treason Undermines the Patriot 
Cause», ο Στρατηγός αφαιρείται στο Βήμα 1 της Διαδικασίας Επίλυσης 
Μάχης. Αν τη στιγμή εκείνη μόνο 1 Αμερικανική ΜΜ απομείνει, και οι 
Βρετανοί επιτίθενται με 4 ή 5 ΜΜ, υπάρχει υπεροχή. Αν οι Αμερικανοί 
επιτίθενται και ο Arnold αφαιρεθεί, ακόμη και με 4 ή 5 ΜΜ, δεν 
υπάρχει υπεροχή και γίνεται κανονικά μάχη.

10.0 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ



ριοτήτων της Φάσης Πολιτικής (5.6)

10.1 Τοποθέτηση και Αφαίρεση Δεικτών ΠΕ κατά 
τη Φάση Στρατηγικής
10.11 Τοποθέτηση και Γύρισμα Δεικτών ΠΕ με Κάρτα OPS
Κάθε πλευρά χρησιμοποιεί λίγο διαφορετικό μηχανισμό για την 
τοποθέτηση δεικτών ΠΕ με Κάρτες OPS.
 Α. Αμερικανοί:

(i.) Για την τοποθέτηση ή το γύρισμα δεικτών ΠΕ, οι 
Αμερικανοί παίζουν μια Κάρτα OPS, ανοιχτή στη 
στοίβα ξεσκαρταρίσματος. Ο αριθμός της Κάρτας OPS 
καθορίζει τις ενέργειες ΠΕ που μπορεί να εκτελέσει, 
δηλαδή πόσους δείκτες μπορεί να τοποθετήσει ή να 
γυρίσει. Παράδειγμα: Αν παιχτεί μια Κάρτα 

OPS 3, ο Αμερικανός μπορεί να τοποθετήσει μέχρι τρεις Αμερικανικούς 
δείκτες ΠΕ ή να γυρίσει μέχρι τρεις Βρετανικούς δείκτες ΠΕ στην 
Αμερικανική πλευρά τους, ή οποιοσδήποτε συνδυασμός τοποθέτησης και 
γυρίσματος, ακολουθώντας τους περιορισμούς που υπάρχουν.

(ii.) Σαν μια ενέργεια ΠΕ, ο Αμερικανός παίκτης μπορεί να τοποθετή-
σει έναν Αμερικανικό δείκτη ΠΕ σε μια θέση που δεν περιέχει δείκτη 
ΠΕ οποιασδήποτε πλερυάς, ούτε όμως Βρετανικές ΜΜ. (Εξαίρεση: 
δείτε iv παρακάτω.)

(iii.) Σαν μια ενέργεια ΠΕ, ο Αμερικανός παίκτης μπορεί να γυρίσει 
έναν Βρετανικό δείκτη ΠΕ στην Αμερικανική του πλευρά, αν υπάρχει 
Αμερικανός Στρατηγός στη θέση.  Ο Αμερικανός Στρατηγός δεν 
χρειάζεται να έχει ΜΜ στη θέση. Σημείωση: Οι Στρατηγοί χωρίς ΜΜ 
δεν μπορούν να μετακινηθούν σε θέση με εχθρικό δείκτη ΠΕ (7.4), οπότε 
η περίπτωση ένας Αμερικανός Στρατηγός να βρίσκεται σε Βρετανικό ΠΕ 
συμβαίνει μόνο με έμμεσο συνδυασμό μετακινήσεων/γεγονότων.

Σημείωση του Σχεδιαστή: Ο κανόνας αυτός διαφέρει από τον αντί- 
στοιχο των Βρετανών, δίνοντας στους Αμερικανούς ένα ελαφρύ προβά-
δισμα. Αναπαριστάνει την ικανότητα των Αμερικανών ηγετών 
(πολιτικών αλλά και των Στρατηγών) να αναζοπυρώνουν την επανάστα-
ση σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν Βρετανικές δυνάμεις.

(iv.) Διασκορπισμένο Ηπειρωτικό Συμβούλιο («Pennsylvania and 
New Jersey Line Mutinies»): Ο Αμερικανός παίκτης δεν μπορεί να 
χρησιμοποιήσει Κάρτες OPS ή ξεσκαρτάρισμα Γεγονότος για να 
τοποθετήσει Δείκτες ΠΕ αν το Ηπειρωτικό συμβούλιο έχει διασκορπι-
στεί (7.7) ή αν η Κάρτα Στρατηγικής Γεγονότος «Pennsylvania and 
New Jersey Line Mutinies» έχει παιχτεί σαν γεγονός στον τρέχοντα 
γύρο. Οι Αμερικανοί εξακολουθούν να μπορούν να γυρίζουν δείκτες 
ΠΕ παίζοντας μια Κάρτα OPS (δείτε iii παραπάνω). Οι Αμερικανοί 
εξακολουθούν να μπορούν να αφαιρούν δείκτες ΠΕ ξεσκαρτάροντας 
μια κάρτα Γεγονότος (6.32.Β.ii). Οι Αμερικανοί εξακολουθούν να 
μπορούν να παίξουν Γεγονότα για να τοποθετήσουν δείκτες ΠΕ.

Β. Βρετανοί:
(i.) Για την τοποθέτηση ή το γύρισμα δεικτών ΠΕ, οι 
Βρετανοί μπορούν να παίξουν μια Κάρτα OPS ανοιχτή 
στη στοίβα ξεσκαρταρίσματος. Ο αριθμός της Κάρτας 
OPS καθορίζει τις ενέργειες ΠΕ που μπορεί να εκτελέ-
σει, δηλαδή πόσους δείκτες μπορεί να τοποθετήσει ή να 
γυρίσει. Παράδειγμα: Αν μια Κάρτα OPS 2 

παιχτεί, ο Βρεατνός μπορεί να τοποθετήσει μέχρι δύο δείκτες ΠΕ ή να γυρί-

σει μέχρι δύο Αμερικανικούς δείκτες ΠΕ στη Βρετανική πλευρά 
τους, ή οποιονδήποτε συνδυασμό τοποθέτησης και γυρίσματος, 
ακολουθώντας τους περιορισμούς και στις δύο περιπτώσεις.

(ii.) Σαν μια ενέργεια ΠΕ, ο Βρετανός παίκτης μπορεί να τοποθε-
τήσει έναν δείκτη ΠΕ σε οποιαδήποτε θέση χωρίς δείκτη ΠΕ, 
οποιασδήποτε πλευρας, και χωρίς Αμερικανικές Μονάδες. Σημα-
ντικό: Όλοι οι νέοι Βρετανικοί δείκτες ΠΕ πρέπι να τοποθετηθούν 
σε θέσεις γειτονικά άλλων θέσεων που ήδη έχουν Βρετανικούς 
δείκτες ΠΕ. Οι μόλις τοποθετημένοι ή γυρισμένοι δείκτες ΠΕ, σαν 
αποτέλεσμα μιας ενέργειας ΠΕ, παίζοντας την τρέχουσα Κάρτα 
PE δεν καλύπτουν την απαίτηση ότι ο νέος δείκτης ΠΕ πρέπει να 
παιχτεί γειτονικά στους ήδη υπάρχοντες Δείκτες ΠΕ.

Παράδειγμα: Ο Βρετανός ξεκινάει το παιχνίδι με δείκτη ΠΕ στο 
Montreal. Ο Βρετανός παίζει μια Κάρτα ΟPS 2 και δηλώνει ότι θα 
τη χρησιμοποιήσει για τοποθέτηση δεικτών ΠΕ. Ο πρώτος δείκτης 
Πε τοποθετείται στο Oswego που είναι γειτονικά του Montreal. Ο 
δεύτερος δείκτης Πε, ωστόσο, δεν μπορεί να τοποθετηθεί στο Fort 
Stanwix ακόμη κι αν αυτό είναι γειτονικά στο Oswego, μιας και το 
Oswego δεν είχε δείκτη ΠΕ στην αρχή του παιξίματος καρτών. Ο 
δεύτερος δείκτης ΠΕ θα πρέπει να τοποθετηθεί αλλού.

Σημαντικό: Για τους Βρετανούς, όλα τα λιμάνια θεωρούνται γει- 
τονικά μεταξύ τους για κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως της τοποθέ-
τησης του Γαλλικού Ναυτικού αν είναι παρόν.

(iii.) Σαν μια ενέργεια ΠΕ ο Βρετανός παίκτης μπορεί να τοποθε-
τήσει έναν Βρετανικό δείκτης ΠΕ ή να γυρίσει έναν Αμερικανικό 
δείκτη ΠΕ στην Βρετανική του πλευρά, αν υπάρχει Βρετανικός 
Στρατός (π.χ. ένας Στρατηγός και τουλάχιστον 1 ΜΜ) στη θέση. 
Η ενέργεια αυτή μπορεί να εκτελεστεί σε οποιαδήποτε θέση, αλλά 
δεν χρειάζεται να είναι γειτονικά σε ήδη υπάρχοντα Βρετανικό 
δείκτη ΠΕ.

Σημείωση του Σχεδιαστή: Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει στον Βρετανό 
παίκτη να μετακινήσει έναν Στρατό σε μια νέα τοποθεσία, να πάρει τον 



έλεγχο μιας θέσης και σε επόμενες κάρτες που θα παιχτούν, να 
ξεκινήσει να τοποθετεί δείκτες ΠΕ γειτονικά στην ελεγχόμενη θέση. 
Αυτό αναπαριστάνει την ικανότητα του Βρετανικού Στρατού να ησυχάζει 
μια περιοχή με τη χρήση επιλεκτικών συλλήψεων, τοπικές προσφορές 
αμνηστίας, κατάσχεση καταστημάτων οπλισμού και απόκτησης πολιτικού 
ελέγχου της τοπικής πολιτοφυλακής και των κοινοτικών κυβερνήσεων. Η 
ειρήνευση του New Jersey από τον How, στα τέλη του καλοκαιριού και το 
φθινόπωρο του 1776 παρέχει ένα ιστορικό παράδειγμα.

10.12 Τοποθέτηση και Αφαίρεση Δεικτών ΠΕ με Κάρτες
Στρατηγικής Γεγονότων

Α. Κατά τη Φάση Στρατηγικής, οι Κάρτες Στρατηγικής Γεγονότων που 
παίζονται σαν γεγονότα μπορεί να επιτρέψουν την τοποθέτηση ή την 
αφαίρεση δεικτών ΠΕ. Οι συνθήκες που αφορούν τα γεγονότα αυτά 
διαφέρουν από κάρτα σε κάρτα, οπότε είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
ακολουθείτε το κείμενο της κάρτας κατά γράμμα. Για παράδειγμα ένας 
εχθρικός δείκτης ΠΕ δεν μπορεί να γυρίσει αν το κείμενο του γεγονότος ορίζει 
«τοποθετήστε δείκτες ΠΕ». Συνήθως υπάρχουν γεωγραφικοί περιορισμοί, 
αλλά και περιορισμοί σε σχέση με τον αριθμό των δεικτών σε κάθε θέση.

Β. Οι Κάρτες Στρατηγικής Γεγονότων επίσης μπορούν να ξεσκαρταριστούν 
σύμφωνα με τον Κανόνα 6.32, επιτρέποντας την εκτέλεση μιας ενέργειας ΠΕ σε 
μια θέση γειτονικά σε φιλικό δείκτη ΠΕ. Σημαντικό: Ο περιορισμός ότι ο δείκτης 
ΠΕ πρέπει να τοποθετηθεί ή να αφαιρεθεί γειτονικά από φιλικό δείκτη ΠΕ ισχύει 
και για τις δύο πλευρές στην περίπτωση αυτή. Η ενέργεια μπορεί να είναι:

τοποθέτηση ή γύρισμα ενός ΠΕ γειτονικά σε φιλικό ΠΕ 
υποκείμενο στους επιπλέον περιορισμούς κάθε πλευράς, 
όπως ορίζονται στον Κανόνα 10.11, ή

αφαίρεση ενός εχθρικού ΠΕ από μια θέση γειτονικά σε 
θέση με φιλικό δείκτη ΠΕ, η οποία δεν είναι κατειλημμένη 
από εχθρική ΜΜ, Αμερικανό Στρατηγό ή το Ηπειρωτικό 
Συμβούλιο.

Το παίξιμο μιας Κάρτας Στρατηγικής Γεγονότος Εκστρατείας από τους 
Βρετανούς δίνει την επιλογή εκτέλεσης Ομάδας Αποβίβασης επιτρέποντας 
στον Βρετανό παίκτη να τοποθετήσει έναν Βρετανικό δείκτη ΠΕ ή να γυρίσει 
έναν Αμερικανικό δείκτη, υπό συγκεκριμένες συνθήκες (δείτε 7.2.Β).

10.2 Φάση Πολιτικού Ελέγχου
Η Φάση Πολιτικού Ελέγχου αποτελείται από τρια τμήματα, τα 
οποία εκτελούνται με συγκεκριμένη σειρά: 

 1. Τμήμα Ηπειρωτικού Συμβουλίου

 2. Τμήμα Τοποθέτησης Δεικτών ΠΕ

Αν ο δείκτης Ηπειρωτικού Συμβουλίου βρίσκεται στη Θέση 
Διασκορπισμένου, ο Αμερικανός παίκτης πρέπει να το τοποθετή-
σει στον χάρτη, σε οποιαδήποτε θέση των Δεκατριών Αποικιών 
(όχι στον Καναδά) με Αμερικανικό Δείκτη ΠΕ, αλλά χωρίς 
κομμάτια των Βρετανών. Αν δεν υπάρχει κάποια τέτοια διαθέσιμη 
θέση, ο δείκτης Ηπειρωτικού Συμβουλίου παραμένει στο παιχνίδι 
μέχρι το Τμήμα Ηπειρωτικού Συμβουλίου του επόμενου Γύρου 
του Παιχνιδιού. Προσέξτε ότι η διάσπαση και η ακόλουθη 
τοποθέτηση σε διαφορετική θέση είναι ο μόνος τρόπος να αλλάζει 
το Ηπειρωτικό Συμβούλιο θέσεις στον χάρτη.

Κάθε παίκτης τοποθετεί έναν δείκτη ΠΕ σε μια μη ελεγχόμενη 
θέση και γυρίζει σε φιλικό έλεγχο έναν εχθρικό δείκτη ΠΕ σε 
οποιαδήποτε θέση είναι κατειλημμένη από έναν Στρατό του.

Ο Βρετανός τοποθετεί/γυρίζει δείκτες ΠΕ ακόμα και σε θέσεις όχι γειτονι-
κά σε ήδη υπάρχοντες Βρετανικούς δείκτες ΠΕ. Καμία πλευρά δεν μπορεί 
να τοποθετήσει δείκτες ΠΕ σε θέσεις κατειλημμένες από φιλικό Στρατηγό 
χωρίς ΜΜ, ούτε σε κατειλημμένες από ΜΜ χωρίς Στρατηγό.

Ο Αμερικανός αφαιρεί όλους τους δείκτες ΠΕ του, οι οποίοι είναι απομο-
νωμένοι, όπως ορίζει το Τμήμα 10.3. Αφού όλοι οι απομονωμένοι 
Αμερικανικοί δείκτες έχουν αφαιρεθεί, ο Βρετανός παίκτης αφαιρεί 
όλους τους δείκτες ΠΕ του, που έχουν απομονωθεί. Μιας και ο Αμερικα-
νός παίκτης αφαιρεί πρώτος τους δείκτες του, οι Βρετανικοί δείκτες ΠΕ 
που αρχικά φαινόταν ότι είναι απομονωμένοι, μπορεί να μην είναι πλέον.

3. Τμήμα Αφαίρεσης Απομονωμένων Δεικτών ΠΕ

10.3 Καθορισμός Απομόνωσης Δεικτών ΠΕ
Κατά το τμήμα Αφαίρεσης Απομονωμένων Δεικτών ΠΕ της Φάσης 
Πολιτικού Ελέγχου, κάθε παίκτης, στη σειρά, ξεκινώντας από τον Αμερικα-
νό υπολογίζει για κάθε φιλικό δείκτη ΠΕ αν είναι απομονω΄μένος. Ο 
καθορισμός απομόνωσης δεικτών ΠΕ διαφέρει λίγο για κάθε πλευρά.

10.31 Απομόνωση Αμερικανικού δείκτη ΠΕ
Α. Ένας Αμερικανικός δείκτης ΠΕ ΔΕΝ είναι απομονωμένος αν 
υπάρχει διαδρομή μέσω γειτονικές Αμερικανικά ελεγχόμενες θέσεις 
προς:

(Σημείωση: Η διαδρομή που χαράσσεται για την αποφυγή πιθανής 
απομόνωσης μπορεί να περάσει από Αμερικανικά ελεγχόμενες θέσεις 

Παράδειγμα 1: Το Newport, RI (Θέση C) είναι μη ελεγχόμενο. Οι 
Αμερικανικοί δείκτες ΠΕ στις θέσεις «Β» και «Α» οδηγούν στη θέση «C» 
μιας και αυτή είναι μη ελεγχόμενη και δεν περιέχει Βρετανική ΜΜ. Αν 
στη θέση «C» υπήρχε μια Βρετανική ΜΜ, τότε τόσο η «Α» όσο και η «Β» 
θα ήταν απομονωμένες.

μια μη ελεγχόμενη θέση που δεν περιέχει Βρετανική ΜΜ, 
ή

μια θέση με το Ηπειρωτικό Συμβούλιο, ή

μια Αμερικανικά ελεγχόμενη θέση με Αμερικανική ή 
Γαλλική ΜΜ, ή

μια Αμερικανικά ελεγχόμενη θέση με Αμερικανό ή Γάλλο 
Στρατηγό.



Παράδειγμα 2: Το Newport, PI (θέση «C») περιέχει το Ηπειρωτικό 
Συμβούλιο. Οι Αμερικανικοί δείκτες ΠΕ στις θέσεις «Α» και «Β» 
μπορούν να φτάσουν στη θέση «C» μιας και εκεί βρίσκεται το Ηπειρωτι-
κό Συμβούλιο. Η θέση «C» ποτέ δεν μπορεί να είναι απομονωμένη, μιας 
και εκεί βρίσκεται το Ηπειρωτικό Συμβούλιο.

Παράδειγμα 3: Οι θέσεις «Α», «Β» και «C» έχουν Αμερικανικούς 
δείκτες ΠΕ. Στη θέση «Α» υπάρχει μια Αμερικανική ΜΜ. Αυτό επιτρέπει 
στους δείκτες ΠΕ των θέσεων «Β» και «C» να φτάσουν στη θέση «Α». Το 
ίδιο θα ίσχυε αν στη θέση «Α» υπήρχε μια Γαλλική ΜΜ, ή ένας Αμερικα-
νός/Γάλλος Στρατηγός (με ή χωρίς ΜΜ). Αν στη θέση «Α» δεν υπήρχε 
Αμερικανός/Γάλλος Στρατηγός ή ΜΜ, τότε και οι τρεις θέσεις θα ήταν 
απομονωμένες και θα αφαιρούνταν. Αν στη θέση «C» υπήρχε Βρετανική 
ΜΜ, η θέση «Β» θα μπορούσε να φτάσει μέσω της θέσης «C» στην 
Αμερικανική ΜΜ της θέσης «Α» μιας και στη θέση «C» υπάρχει Αμερι-
κανικός δείκτης ΠΕ.

10.32 Απομόνωση Βρετανικών Δεικτών ΠΕ

Β. Αν ο δείκτης ΠΕ είναι απομονωμένος, αφαιρείται κατά το Τμήμα 
Αφαίρεσης Απομονωμένων Δεικτών ΠΕ. Αν υπάρχουν γειτονικοί 
Αμερικανικοί δείκτες ΠΕ επίσης απομονωμένοι, όλοι οι γειτονικοί 
απομονωμένοι Αμερικανικοί δείκτες ΠΕ αφαιρούνται άμεσα.

Α. Ένας Βρετανικός δείκτης ΠΕ ΔΕΝ απομονώνεται αν έχει διαδρο-
μή μέσω γειτονικών Βρετανικά ελεγχόμενων θέσεων προς:

   μια μη ελεγχόμενη θέση στην οποία δεν υπάρχει Αμερικανι-
   κή/Γαλλική ΜΜ, ή

μια μη ελεγχόμενη θέση στην οποία δεν υπάρχει Αμερικα-
νός/Γάλλος Στρατηγός, ή

ένα Βρετανικά ελεγχόμενο λιμάνι, συμπεριλαμβανομένου 
του ίδιου, ανεξάρτητα της κατάστασης Αποκλεισμού του, ή

μια Βρετανικά ελεγχόμενη θέση με Βρετανική ΜΜ.

(Σημείωση: Η διαδρομή που χαράσσεται για την αποφυγή της απομό-
νωσης μπορεί να περάσει από Βρετανικά ελεγχόμενες θέσεις που 
καταλαμβάνονται από Αμερικανικές/Γαλλικές ΜΜ ή Αμερικα-
νούς/Γάλλους Στρατηγούς, που δεν συνοδεύονται από ΜΜ.)

Παράδειγμα 1: Το Hartford, CT (θέση «Β») είναι μη ελεγχόμενο. Η 
θέση «Α» φτάνει στην μη ελεγχόμενη θέση «Β» αποφεύγοντας την 
απομόνωση. Αν στη θέση «Β» υπήρχε Αμερικανικός δείκτης ΠΕ, η θέση 
«Α» και πάλι δεν θα ήταν απομονωμένη μιας και οι Βρετανοί πάντα 
μπορούν να φτάσουν σε Βρετανικά ελεγχόμενο λιμάνι. Η θέση «Α» είναι 
από μόνη της ένα τέτοιο, αποφεύγοντας συνεπώς την απομόνωση. Αν στη 
θέση «Β» υπήρχε Αμερικανική/Γαλλική ΜΜ ή ένας Αμερικανός/Γάλλος 
Στρατηγός και η θέση «Α» δεν ήταν λιμάνι, τότε η «Α» θα ήταν απομονω-
μένη.

Παράδειγμα 2: Η θέση «Α» είναι Βρετανικά ελεγχόμενη αλλά οι γύρω 
θέσεις της «Β», «C» και «D» έχουν Αμερικανικούς δείκτες ΠΕ. Η θέση 
«Α» δεν είναι απομονωμένη μιας και περιέχει μια Βρετανική ΜΜ.



11.0 ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΦΘΟΡΕΣ
Στη Φάση Χειμερινών Φθορών (5.4), οι ΜΜ υπόκεινται σε αφαίρεση. 
Υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες για Βρετανούς, Αμερικάνους και 
Γάλλους. Οι θέσεις Ξεχειμωνιάσματος σημειώνονται στον χάρτη με ένα 
τετράγωνο ή ένα αστέρι (οχυρωμένο λιμάνι). Οι Στρατηγοί, το Ηπειρω-
τικό Συμβούλιο και το Γαλλικό Ναυτικό, ποτέ δεν επηρεάζονται από τις 
Χειμερινές Φθορές.

11.1 Βρετανοί

σή τους δύναμη, στρογγυλοποιώντας προς τα κάτω. Για παράδειγμα 5 
Βρετανικές ΜΜ στο Reading PA χάνουν 2.5 ΜΜ, στρογγυλοποιώντας στις 
2 ΜΜ, αφήνοντας 3 ΜΜ τελικά στη θέση. Ομοίως μια θέση με 3 ΜΜ θα 
μειωθεί στις 2 ΜΜ. Ένας στρατός με 1 ΜΜ ποτέ δεν έχει απώλειες ΜΜ 
στις Χειμερινές Φθορές. Για τον καθορισμό του αποτελέσματος Χειμερινών 
Φθορών για μια μοναδική Βρετανική ΜΜ, συνοδευόμενη από έναν Στρατηγό, 
βόρεια της Γραμμής Χειμερινών Φθορών και όχι σε θέση Χειμερινών Φθορών, 
ρίξτε ένα ζάρι. Σε αποτέλεσμα 1-3 αφαιρέστε την ΜΜ από τον χάρτη. Σε 
αποτέλεσμα 4-6 η ΜΜ αποφεύγει τις Χειμερινές Φθορές.

11.2 Αμερικανοί

ρείται λόγω Χειμερινών Φθορών. Για τον καθορισμό του αποτελέσμα-
τος Χειμερινών Φθορών μιας Αμερικανικής ΜΜ, που δεν συνοδεύτεται 
από Στρατηγό, ρίξτε ένα ζάρι. Σε αποτέλεσμα 1-3 αφαιρέστε τη ΜΜ από 
τον χάρτη. Σε αποτέλεσμα 4-6 η ΜΜ αποφεύγει τις Χειμερινές Φθορές.

Σημαντική Εξαίρεση: Μέχρι και 5 ΜΜ μαζί με τον Στρατηγό 
Washington εξαιρούνται από τις απώλειες Χειμερινών Φθορών αν 
βρίσκονται σε θέση Ξεχειμωνιάσματος ή νότια της Γραμμής Χειμερινών 
Φθορών. Αν ο Washington βρίσκεται με περισσότερες από 5 ΜΜ, όλες 

Οι Βρετανικές ΜΜ σε θέση Ξεχειμωνιάσματος ή 
νότια από τη Γραμμή Χειμερινών Φθορών δεν χάνουν 
ΜΜ λόγω Χιεμερινών Φθορών. Οι Βρετανικές ΜΜ 
βόρεια της Γραμμής Χειμερινών Φθορών, που δεν 
βρίσκονται σε θέση ξεχειμωνιάσματος, χάνουν τη μι-

Οι Αμερικανικές ΜΜ δέχονται Χειμερινές Φθορές 
ανεξαρτήτως θέσης. Κάθε ομάδα Αμερικανικών ΜΜ 
χάνει τη μισή της δύναμη, με στρογγυλοποίηση προς 
τα κάτω. Μια Αμερικανική ΜΜ μόνη της σε μια θέση 
μαζί με Αμερικανό ή Γάλλο Στρατηγό, ποτέ δεν αφαι-

Παράδειγμα 3, Αμοιβαία Απομόνωση: Οι θέσεις «Α» και «Β» είναι 
Βρετανικά ελεγχόμενες και απομονωμένες λόγω των Αμερικανικών 
δεικτών ΠΕ σε όλες τις γειτονικές θέσεις. Οι θέσεις «C» και «D» είναι 
Αμερικανικά ελεγχόμενες και ομοίως απομονωμένες από τις γύρω Βρετα-
νικά ελεγχόμενες θέσεις . Οι απομονωμένοι Αμερικανικοί δείκτες ΠΕ 
αφαιρούνται πριν από τους αντίστοιχους Βρετανικούς. Στην περίπτωση αυτή, όταν 
ολοκληρωθεί η αφαίρεσή τους, οι θέσεις «C» και «D» μένουν μη ελεγχόμενες. Έτσι 
επιτρέπεται στις θέσεις «Α» και «Β» να φτάσουν στις μη ελεγχόμενες πια θέσεις «C» 
και «D». Οι Βρετανικοί δείκτες ΠΕ των θέσεων «Α» και «Β» δεν είναι πλέον 
απομονωμένοι και μένουν στο χάρτη.

Β. Αν ο δείκτης ΠΕ είναι απομονωμένος, αφαιρείται κατά το 
Τμήμα Αφαίρεσης Απομονωμένων Δεικτών ΠΕ.

Αν υπάρχουν γειτονικοί Βρετανικοί δείκτες ΠΕ που είναι επίσης 
απομονωμένοι, όλοι οι γειτονικοί απομονωμένοι Βρετανικοί 
δείκτες ΠΕ αφαιρούνται αμέσως.

Σημείωση του Σχεδιαστή: Οι κανόνες απομόνωσης ΠΕ αναπα-
ριστάνουν την βαθμιαία εδραίωση της λαϊκής υποστήριξης σε μια 
περιοχή. Καθώς μια θέση παραμένει μη ελεγχόμενη, η θέση του 
κόσμου της περιοχής παραμένει ακαθόριστη. Μόλις όλες οι θέσεις 
ελέγχονται, η τοπική λαϊκή γνώμη έχει κρυσταλλωθεί και η γνώμη 
της μειονότητας καταρρέει εκτός κι αν υποστηρίζεται από τις 
δυνάμεις μιας πλευράς (Βρετανούς ή Αμερικάνους) ή από μια 
ιδιαιτέρως καλά οργανωμένη και υποστηριζόμενη πολιτοφυλακή 
(π.χ. έναν Αμερικανό/Γάλλο Στρατηγό).



οι επιπλέον ΜΜ υπολογίζονται για τις Χειμερινές Φθορές, σαν να ήταν 
μόνες τους στη θέση αυτή.

Παράδειγμα: Ο Washington με 6 ΜΜ βρίσκονται στην 
Philadelphia PA, μια θέση Ξεχειμωνιάσματος. Πέντε ΜΜ εξαιρού-
νται από τις απώλειες. Η μοίρα της έκτης ΜΜ πρέπει να καθοριστεί 
από μια ζαριά.

11.3 Γάλλοι

Γαλλικές όσο και Αμερικανικές ΜΜ βρίσκονται στην ίδια θέση, ο 
Αμερικανός παίκτης καθορίζει ποιές ΜΜ αφαιρούνται σαν 
απώλειες.

Αν ο George Washington αιχμαλωτιστεί (και συνεπώς αφαιρε-
θεί από το παιχνίδι), ο δείκτης οπισθοχωρεί -3 θέσεις 
(απομακρύνεται από τη θέση «Γαλλικής Συμμαχίας»). 
Προσέξτε ότι ο δείκτης ποτέ δεν πέφτει κάτω από τη θέση «0».

Α. Όταν ο δείκτης Γαλλικής Συμμαχίας φτάσει στη θέση «Γαλ-
λικής Συμμαχίας» του Μετρητή (θέση 9), οι Γάλλοι υπογράφουν 
συμμαχία με τους Αμερικάνους, μπαίνοντας στον πόλεμο και 
ένας πολυεθνικός Ευρωπαϊκός Πόλεμος σύντομα θα ξεσπάσει. 
Ο Μετρητής Γαλλικής συμμαχίας και ο δείκτης δεν χρειάζονται 
πλέον για το υπόλοιπο παιχνίδι.

Β. Το γεγονός Γαλλικής Συμμαχίας επιλύεται αφού η τρέχουσα Κάρτα 
Στρατηγικής έχει επιλυθεί πλήρως. Επιπλέον ενεργοποιήσεις Καρτών 
Στρατηγικής Γεγονότων Μεγάλης/Μικρής Εκστρατείας, αν χρειάζεται, 
ολοκληρώνονται πριν το γεγονός Γαλλικής Συμμαχίας επιλυθεί. 
Επιλύστε την Γαλλική Συμμαχία ακολουθώντας τις παρακάτω ενέργει-
ες:(i.) Ο Αμερικανός παίκτης τοποθετεί το Γαλλικό Ναυτικό σε 

οποιαδήποτε Ζώνη Αποκλεισμού στον χάρτη. Σε επόμενες Φάσεις 
Γαλλικού Ναυτικού (5.5), ακόμη και στον τρέχοντα γύρο του παιχνι-
διού, ο Αμερικανός μπορεί να μετακινήσει το Γαλλικό Ναυτικό.

(ii.) Ο Αμερικανός παίκτης τοποθετεί τον Γάλλο Στρατηγό 
Rochambeau και τις 5 Γαλλικές ΜΜ σε οποιαδήποτε θέση 
λιμανιού χωρίς Βρετανικές ΜΜ ή Βρετανικό δείκτη ΠΕ. Αν 
κανένα λιμάνι δεν καλύπτει τους παραπάνω περιορισμούς, ο 
Rochambeau και οι Γαλλικές ΜΜ τοποθετούνται στη Θέση 
Αμερικανικών Ενισχύσεων. Ο Αμερικανός παίκτης δεν έχει την 
επιλογή καθυστέρησης τοποθέτησης των Γαλλικών Δυνάμεων, αν 
υπάρχει κατάλληλο λιμάνι. Έπειτα, ο Αμερικανός παίκτης μπορεί 
να τις τοποθετήσει στο παιχνίδι παίζοντας μια Κάρτα OPS 
οποιασδήποτε τιμής σε μια από τις Θέσεις Αμερικανικών Ενισχύ-
σεων, τοποθετώντας όλη τη Γαλλική δύναμη σε ένα λιμάνι χωρίς 
Βρετανικές ΜΜ ή Βρετανικό δείκτη ΠΕ. Αν Γαλλικές δυνάμεις 
μπουν σαν Ενισχύσεις, τότε πρέπει να μπουν όλες. Ο Αμερικανός 
δεν μπορεί να εισάγε μέρος της δύναμης μια στιγμή και αργότερα 
την υπόλοιπη δύναμη.

χρι τη Φάση Τέλους (5.7) του τρέχοντος Γύρου του Παιχνιδιού. 
Πολλές Κάρτες Στρατηγικής Γεγονότων έχουν συνθήκες που 
απαιτούν ο Ευρωπαϊκός Πόλεμος να έχει ξεκινήσει ή όχι. Η 
υπόλοιπη τρέχουσα Φάση Στρατηγικής παίζεται χωρίς να έχει 
ξεκινήσει ο Ευρωπαϊκός Πόλεμος. Κατά τη Φάση Ολοκλήρωσης 
του τρέχοντος Γύρου, ο Βρετανός Παίκτης αφαιρεί 2 Βρετανικές 
ΜΜ από οποιαδήποτε θέση ή θέσεις στον χάρτη. Αυτές οι ΜΜ 
μπορούν να αφαιρεθούν από θέσεις του χάρτη, ακόμη και 
Αποκλεισμένα Λιμάνια, επιλογής του Βρετανού παίκτη. Μπορούν 
να αφαιρεθούν από δύο διαφορετικές θέσεις. Δεν μπορούν να 
αφαιρεθούν από τη Θέση Βρετανικών Ενισχύσεων.

(iv.) Ανακατέψτε ξανά την τράπουλα στο τέλος του γύρου.

Σημείωση του Σχεδιαστή: Το ξέσπασμα ενός Γενικευμένου πολέμου στην 
Ευρώπη, είχε μεγάλη, αλλά και ανάμεικτη, επιρροή στην Αμερικανική Επανά-

(iii.) Γυρίστε τον Δείκτη Γαλλικής Συμμαχίας 
στην πλευρά Ευρωπαϊκού Πολέμου και τοποθε-
τήστε τον στην επόμενη θέση Γύρου του Μετρη-
τή Γύρων, σαν υπενθύμιση ότι θα ξεκινήσει ο 
Ευρωπαϊκός Πόλεμος. Ο Πόλεμος δεν ξεκινάει 
μέ-

12.2 Συνέπειες της Γαλλικής Συμμαχίας

12.0 ΓΑΛΛΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Οι Γαλλικές ΜΜ που βρίσκονται σε μια θέση με τουλάχι-
στον μία Αμερικανική ΜΜ δέχονται Χειμερινές Φθορές 
σαν να ήταν Αμερικανικές ΜΜ. Οι Γαλλικές ΜΜ που 
βρίσκονται σε μια θέση μόνο με Γαλλικές ΜΜ δέχονται 
Χειμερινές Φθορές σαν να ήταν Βρετανικές ΜΜ. Όταν 
τόσο

Υπάρχει ένας Μετρητής Γαλλικής Συμμαχίας δέκα 
θέσεων στον χάρτη, με αριθμούς από το 0 έως το 9. Η 
τελευταία θέση του μετρητή είναι η «Θέση Γαλλικής 
Συμμαχίας». Στην αρχή του παιχνιδιού, ο δείκτης 
Γαλλικής Συμμαχίας τοποθετείται στη θέση 0 του 

12.1 Μετακίνηση του Δείκτη Γαλλικής Συμμαχίας
Ο Δείκτης Γαλλικής Συμμαχίας μπορεί να προχωρήσει (προς τη θέση 
«Γαλλικής Συμμαχίας») ή να οπισθοχωρήσει (απομακρυνόμενος από τη 
θέση «Γαλλικής Συμμαχίας») ως εξής:

Κάθε φορά που οι Βρετανοί χάνουν μια μάχη ο δείκτης 
προχωράει +1 θέση. Οι Υπεροχές υπολογίζονται σαν 
μάχες για το σκοπό αυτό.

Αν οι Βρετανοί χάσουν το πλεονέκτημα «Στρατιωτών» 
(για οποιονδήποτε λόγο), ο δείκτης προχωράει +2 θέσεις. 
Αυτό μπορεί να συμβεί μία φορά ανά παιχνίδι.

Όταν παιχτεί η Κάρτα Στρατηγικής Γεγονότος «Hortelez 
et Cie Clandestine French Aid» σαν γεγονός, ο δείκτης 
προχωράει +2 θέσεις.

Όταν παιχτεί η Κάρτα Στρατηγικής Γεγονότος «Benjamin 
Franklin: Minister to France», ο δείκτης προχωράει +4 
θέσεις.



σταση. Υπήρχε μια αναβίωση προηγούμενης λαϊκής υποστήριξης των 
Βρετανών τώρα που οι παλαιότεροι ιστορικά εχθροί τους, Γάλλοι, 
Ισπανοί και Ολλανδοί, άρχισαν να εμπλέκονται. Ο Βρετανικός στρατός 
και το ναυτικό αυξήθηκαν σε μέγεθος, αλλά πολλές επιπλέον κυριαρχίες, 
ειδικά στις Δυτικές Ινδίες βρίσκονταν σε κίνδυνο. Ο Λόρδος Germain 
υποχρεώθηκε να στρατολογήσει μονάδες και υποστήριξη από τη Βόρεια 
Αμερική για να προστατεύσει τις περιοχές αυτές. Τα παγκόσμια γεγονό-
τα, ακόμη και μέχρι στον Ινδικό Ωκεανό, είχαν αρχίσει να επηρεάζουν 
τον πόλεμο στις Δεκατρείς αποικίες. Τα γεγονότα αυτά αναπαριστάνο-
νται σε Κάρτες Στρατηγικής Γεγονότων.

Γ. Μεταχειριστείτε τον Rochambeau και τις Γαλλικές ΜΜ  
ακριβώς όπως τους Αμερικανούς Στρατηγούς και τις ΜΜ, για 
κάθε περίπτωση εκτός των Χειμερινών Φθορών (11.0). Όταν 
ενεργοποίειται ο Rochambeau μπορεί να μετακινήσει Αμερι-

κανικές και/ή Γαλλικές ΜΜ. Ο Rochambeau μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
να επιχειρήσετε αναχαίτιση ή υποχώρηση πριν τη μάχη. Οι Αμερικανοί 
Στρατηγοί, όταν ενεργοποιούνται μπορούν να μετακινήσουν Γαλλικές ΜΜ 
σαν να ήταν Αμερικανικές. Κατά τις ενέργειες ΠΕ, είτε στη Φάση Στρατηγι-
κής είτε στη Φάση Πολιτικής, οι Γαλλικές ΜΜ και ο Rochambeau λειτουρ-
γούν σαν Αμερικανικές ΜΜ και Στρατηγοί. Κατά τη Φάση Χειμερινών 
Φθορών οι Γαλλικές ΜΜ μπορούν να συμπεριφέρονται σαν Αμερικανικές ή 
σαν Βρετανικές ΜΜ, ανάλογα με τη σύσταση των ΜΜ σε κάθε θέση, δείτε 
11.3. Οι 5 Γαλλικές ΜΜ μπαίνουν στο παιχνίδι μόνο μέσω της Γαλλικής 
Συμμαχίας και δεν αντικαθίστανται αν καταστραφούν. Όλες οι αναφορές 
στους κανόνες ή στις κάρτες σε έναν Αμερικανό Στρατηγό ή σε Αμερικανικές 
μονάδες συμπεριλαμβάνει τον Rochambeau και τις Γαλλικές ΜΜ.

12.3 Γαλλικό Ναυτικό
Το Γαλλικό Ναυτικό έχει κάποια αποτελέσματα που 
επηρεάζουν τους Βρετανούς. Αρχικά όταν μπει και σε 
κάθε επόμενη Φάση Γαλλικού Ναυτικού, μπορεί να 
τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε από τις επτά ζώνες 
Αποκλεισμού. Μόλις βρεθεί στο παιχνίδι μπορεί να 
μετακινηθεί μόνο κατά τη Φάση Γαλλικού Ναυτικού. 
Κάθε θέση  λιμανιού στον χάρτη, βρίσκεται σε μια 
από τις εξής Ζώνες Αποκλεισμού.

Ζώνη Αποκλεισμού Λιμάνια

Όταν το Γαλλικό Ναυτικό βρίσκεται σε μια Ζώνη Αποκλεισμού, όλα τα 
λιμάνια της ζώνης επηρεάζονται με έναν εκ των παρακάτω πέντε τρόπων:

Κανένα λιμάνι της Αποκλεισμένης Ζώνης δεν μπορεί να λάβει 
Βρετανικές Ενισχύσεις (8.1).

Καμία Βρετανική Ναυτική Κίνηση (7.5) από ή προς ένα λιμάνι 
Αποκλεισμένης Ζώνης δεν επιτρέπεται.

Οι ενεργοποίησης Ομάδων Αποβίβασης (7.2.Β) δεν μπορούν να 
γυρίσουν Αμερικανικούς δείκτες ΠΕ σε Αποκλεισμένη Ζώνη.

Οι Βρετανιοί δεν μπορούν να υποχωρήσουν από τη θάλασσα 
(9.62) από λιμάνι Αποκλεισμένης Ζώνης.

Οι Βρετανοί δεν κερδίζουν +1 DRM από την Υποστήριξη του 
Βασιλικού Ναυτικού (9.42) για μάχη που γίνεται σε θέση 
λιμανιού Αποκλεισμένης Ζώνης.

Σημαντική Σημείωση: Όσον αφορά την τοποθέτηση, γύρισμα, αφαίρεση και 
καθορισμό της απομόνωσης ΠΕ (10.0) η Αποκλεισμένη κατάσταση ενός 
λιμανιού δεν έχει καμία σημασία.

Αν η Κάρτα Στρατηγικής Γεγονότος «d΄Estaing Sails to the Caribbean» 

παιχτεί, ο Γαλλικός Στόλος αφαιρείται από τη Ζώνη Αποκλεισμού της και 
τοποθετείται στην τρέχουσα θέση του Μετρητή Γύρων. Τοποθετείται ξανά 
στην επιθυμητή Θέση Ζώνης Αποκλεισμού στην επόμενη Φάση Γαλλικού 
Ναυτικού.

13.1 Άμεση Νίκη
Μια Άμεση Νίκη μπορεί να συμβεί κατά τη Φάση Στρατηγικής ή τη Φάση 
Χειμερινών  Φθορών ενός γύρου. Μια Άμεση Βρετανική Νίκη συμβαίνει τη 
στιγμή που καμία Αμερικανική ή Γαλλική Μάχιμη Μονάδα δεν υπάρχει 
πλέον στον χάρτη, ακόμη και στον Καναδά. Μια Αμερικανική Άμεση Νίκη 
συμβαίνει τη στιγμή που καμία Βρετανική Μάχιμη Μονάδα δεν υπάρχει 
πλέον στις 13 Αποικίες (εξαιρώντας τον Καναδά).

13.2 Νίκη Λήξης του Παιχνιδιού
Αν το παιχνίδι τελειώσει χάρη στην Κάρτα Στρατηγικής Ειδικού Γεγονότος 
«North΄s Gonvernment Falls - War Ends», καθορίστε τον νικητή υπολογίζο-
ντας τις αποικίες που ελέγχει η κάθε πλευρά. Ο Καναδάς υπολογίζεται σαν 
αποικία για τον καθορισμό του νικητή. Οι Βρετανοί κερδίζουν αν ελέγχουν 
έξι ή περισσότερες αποικίες στο τέλος του παιχνιδιού. Οι Αμερικανοί 
κερδίζουν αν ελέγχουν επτά ή περισσότερες αποικίες στο τέλος του παιχνι-
διού. Αν τόσο οι Βρετανοί όσο και οι Αμερικανοί πετύχουν το στόχο νίκης 
τους, κερδίζουν οι Βρετανοί.

Η πλευρά με τους περισσότερους δείκτες Πολιτικού Ελέγχου στην κάθε 
αποικία, ελέγχει την αποικία. Σε περίπτωση ισοπαλίας, κανένας δεν ελέγχει 
την αποικία. Για τον έλεγχο του Καναδά, πρέπει να ελέγχονται ταυτόχρονα 
Montreal και Quebec, δείτε 10.0.

Για ευκολία, παρέχονται τετράγωνοι 
Δείκτες Ελέγχου, για χρήση στις Περιο-
χές Ελέγχου Αποικίας του χάρτη.

10.0 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ



Λεξιλόγιο Κανόνων Washington΄s War
Αποικία
 Καναδάς σαν Αποικία: 13.2
 Ορισμός: 3.0
 Πολιτικός Έλεγχος: 10.0.Α/Β
Απομόνωση
 Απομόνωση Αμερικανικού Δείκτη ΠΕ: 10.31
 Απομόνωση Βρετανικού Δείκτη ΠΕ: 10.32
 Καθορισμός Απομόνωσης Δείκτη ΠΕ: 10.3
 Τμήμα Αφαίρεσης Απομονωμένων Δεικτών ΠΕ: 10.2.3
Βρετανικό Ναυτικό
 Μετακίνηση Βρετανικού Ναυτικού: 7.5
 Ομάδα Αποβίβασης: 7.2.Β
 Υποστήριξη Μάχης Βασιλικού Ναυτικού: 9.42
Βρετανοί Στρατιώτες
 Απώλεια Βρετανών Στρατιωτών: 9.41, 12.1 
 Μεταβλητή Μάχης Βρετανών Στρατιωτών: 9.41
Γαλλικό Ναυτικό
 Αποτελέσματα Ζώνης Αποκλεισμού: 12.3
 Ζώνες Αποκλεισμού Γαλλικού Ναυτικού: 12.3
 Ορισμός Ζώνης Αποκλεισμού: 3.0
 Φάση Γαλλικού Ναυτικού: 5.5
Γάλλοι
 Αποτελέσματα Γαλλικής Συμμαχίας: 12.2.Β
 Γαλλικές Μονάδες: 11.3, 12.2.Γ
 Γαλλικές Μονάδες σαν Αμερικανικές Μονάδες: 3.0, 12.2.Γ
 Μετακίνηση Δείκτη Γαλλικής Συμμαχίας: 12.1
Γεγονότα: Δείτε Κάρτες
Για τον Βασιλιά
 Προετοιμασία: 4.0, Βιβλίο παιχνιδιού
Ενεργοποίηση
 Ενεργοποίηση Κάρτας Εκστρατείας: 7.2
 Ενεργοποίηση Σειράς Επιχειρήσεων: 7.1.Β
 Ενεργοποίηση Στρατηγών: 7.1, Α
Ενισχύσεις
 Αμερικανικές Ενισχύσεις: 8.2
 Βρετανικές Ενισχύσεις: 8.1
 Φάση Ενισχύσεων: 5.1
Επιτροπές Ενημέρωσης
 Προετοιμασία: 4.0, Βιβλίο παιχνιδιού
Ευρωπαϊκός Πόλεμος
 Ευρωπαϊκός Πόλεμος: 12.2.Β.iii
Ηπειρωτικό Συμβούλιο
 Αποτελέσματα της Διάσπασης: 10.11.Α.iv
 Διάσπαση: 7.7
 Τμήμα Ηπειρωτικού Συμβουλίου: 10.2.1
Καναδάς
 Έλεγχος του Καναδά: 10.0 Α/Β
 Καναδάς σαν Αποικία: 13.2
Κάρτες
 Ανακάτεμα Τράπουλας Καρτών: 6.1, 12.2.iv
 Ειδικά Γεγονότα
  Benjamin Franklin: 6.34.Γ.ii
  Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας: 6.1.Ε, 6.34.Γ.i
  Κάρτες Λήξης Παιχνιδιού: 6.34.Γ.iii
  Ορισμός: 6.34.Α/Γ
  Τυχαία Επιλογή: 6.34.Β
 Κάρτες OPS
  Ενεργοποίηση Στρατηγών: 7.1.Α
  Ορισμός Καρτών OPS: 3.0
  Παίξιμο: 6.2
 Κάρτες Μάχης
  Ορισμός Καρτών Μάχης: 3.0
  Πλεονέκτημα Καρτών Μάχης: 9.45

 Κάρτες Στρατηγικής Γεγονότων
  Αφαίρεση Δεικτών ΠΕ: 6.32 Β iii, 10.12
  Ξεσκαρτάρισμα: 6.32
  Ορισμός Καρτών Στρατηγικής Μάχης: 3.0
  Παίξιμο: 6.3, 6.31
  Τοποθέτηση Δεικτών ΠΕ: 6.31, 6.32Β, 10.12
  Χρήση Καρτών Μάχης: 6.33
 Μοίρασμα Καρτών: 6.1
 Ορισμός Καρτών Στρατηγικής: 3.0
 Φάση Καρτών Στρατηγικής: 5.2
Μάχη (Battle)
 Απώλειες Μάχης: 9.5
 Επίλυση Μάχης: 9.2
 Κάρτες Μάχης: 9.45
 Μεταβλητές Ζαριών Μάχης: 9.4
 Ορισμός Μάχης: 9.1
 Παράδοση: 9.63
 Πλεονέκτημα Αναχαίτισης: 9.46
 Πλεονέκτημα Βρετανών Στρατιωτών: 9.41
 Πλεονέκτημα Καρτών Μάχης: 9.45
 Πραγματική Αξία Μάχης Στρατηγού: 9.3
 Υπεροχή: 9.7
 Υποστήριξη Βασιλικού Ναυτικού: 9.42
 Υποχώρηση από τη Μάχη: 9.6
  Βρετανική Υποχώρηση από Θαλάσσης: 9.62
  Μηχανισμοί Υποχώρησης: 9.61
 Χειμερινές Επιθέσεις Αμερικανών: 9.44
Μάχιμες Μονάδες (ΜΜ)
 Αξίες Μονάδων: 2.2.Α
 Ορισμός Αμερικανικών Μονάδων: 3.0
 Ορισμός ΜΜ: 3.0
Μετακίνηση
 Αναχαίτιση: 7.8
  Πλεονέκτημα Αναχαίτισης: 9.46
 Διαδικασία Μετακίνησης: 7.3
 Ενεργοποίηση Κάρτας Εκστρατείας: 7.1.Α
 Ενεργοποίηση Σειράς Επιχειρήσεων: 7.1.Β
 Μετακίνηση Βρετανικού Ναυτικού: 7.5
 Ορισμός Γειτονικών: 3.0
 Περιορισμοί: 7.4
 Πλεονέκτημα Μετακίνησης Αμερικανών: 7.3.Γ
 Υπεροχές: 9.7
 Υποχώρηση Πριν τη Μάχη: 7.9
Νίκη
 Άμεση Νίκη: 13.1
 Νίκη Λήξης του Παιχνιδιού: 13.2
Όρια Στοιβάγματος
 Ορισμός: 3.0
Παράδοση
 Απώλεια Βρετανών Στρατιωτών: 9.41, 12.1
 Παραδόσεις: 9.63
Πολιτικός Έλεγχος (ΠΕ)
 Αποτελέσματα Γαλλικού Ναυτικού: 12.3 Σημαντική Σημείωση
 Δείκτες ΠΕ
  Απομόνωση
   Απομόνωση Αμερικανικών Δεικτών ΠΕ: 10.31
   Απομόνωση Βρετανικών Δεικτών ΠΕ: 10.32
   Αφαίρεση ΔΕικτών ΠΕ: 6.32
   Καθορισμός Απομόνωσης Δείκτη ΠΕ: 10.3
   Τμήμα Αφαίρεσης Απομονωμένων Δεικτών ΠΕ:  
     10.2.3
   Τμήμα Δεικτών ΠΕ: 10.2.2
  Ορισμός Δεικτών Πολιτικού Ελέγχου: 3.0

  Τοποθέτηση Αμερικανικών Δεικτών ΠΕ: 6.32.Β.ii
   10.11.Α
  Τοποθέτηση Βρετανικών Δεικτών ΠΕ: 6.32.Β.ii,
   10.11.Β
  Φάση Πολιτικού Ελέγχου: 5.6
 Έλεγχος Καναδά: 10.0.Α/Β
 Έλεγχος Αποικίας: 10.0.Α/Β
 Ορισμός: 3.0
Πολιτοφυλακή
 Υποστήριξη Πολιτοφυλακής: 9.43
Σειρά Επιχειρήσεων
 Ενεργοποίηση Σειράς Επιχειρήσεων: 7.1.Β
Σημειώσεις Παικτών: Βιβλίο Παιχνιδιού
Σημειώσεις του Σχεδιαστή: Βιβλίο παιχνιδιού
Στρατηγοί
 George Washington
  Αιχμαλωσία: 7.6.Β Ειδικός Κανόνας
  Υποχώρηση Πριν τη Μάχη: 7.9.Α Ειδικός Κανόνας
  Χειμερινές Επιθέσεις: 9.44
  Χειμερινές Φθορές: 11.2, Σημαντική Εξαίρεση
 Rochambeau: 12.2.Γ
 Αιχμαλωσία: 7.6, 9.5 Ειδική Σημείωση
 Αμερικανοί Στρατηγοί τοποθετούν Δείκτες ΠΕ: 
  10.11.A.iii
 Αναχαίτιση: 7.8
 Αξίες Στρατηγών
  Επεξήγηση Αξιών: 2.2.Β/Γ
  Ορισμός: 3.0
  Ορισμός Αξίας Ευελιξίας: 3.0
  Ορισμός Αξίας Στρατηγικής: 3.0
 Θέση Ενισχύσεων: 4.0, 8.1, 8.2
 Ορισμός Πιθανής Αξία Μάχης: 3.0
 Τοποθέτηση Στρατηγών: 8.1.Γ, 8.2.Γ
 Υποχώρηση του Green Πριν τη Μάχη: 7.9.Α Ειδικός Κανόνας
Στρατός
 Ορισμός: 3.0
 Τοποθέτηση Δεικτών ΠΕ: 10.11.Β.iii
Υπεροχή
 Υπεροχές: 9.7

Υποχώρηση
 Βρετανική Υποχώρηση από Θαλάσσης: 9.62
 Μηχανισμοί Υποχώρησης: 9.61
 Υποχώρηση Πριν τη Μάχη: 7.9
Φάση Λήξης
 Λήξη του Παιχνιδιού: 6.34.Γ.iii, 13.2
 Φάση Λήξης: 5.7
Φάση Στρατηγικής
 Φάση Στρατηγικής: 5.3
Φθορές
 Αμερικανικές Φθορές: 11.2
 Βρετανικές Φθορές: 11.1
 Γαλλικές Φθορές: 11.3
 Φάση Χειμερινών Φθορών: 5.4
 Χειμερινές Φθορές: 11.0

 


