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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

«Έρχεται η Τρόικα»! 
Αποκλειστικά στα καταστήματα Public, το νέο επιτραπέζιο παιχνίδι 

που θα σας χαρίσει στιγμές γέλιου! 

 

«Πρόκειται για μια φανταστική ιστορία που εκτυλίσσεται σε μια φανταστική χώρα, 

το Ανγκελαδιστάν! Στη χώρα αυτή κυριαρχούν οι διεφθαρμένοι και ανίκανοι 

ηγέτες, τα σκοτεινά οικονομικά συμφέροντα και οι ομάδες κοινών συμφερόντων. 

Στο τέλος, όλοι οι παραπάνω προκαλούν τη χρεωκοπία του κράτους και την άφιξη 

της Τρόικα στη χώρα. Οποιαδήποτε ομοιότητα με πραγματικά γεγονότα, νομικά 

πρόσωπα και αληθινούς χαρακτήρες είναι εντελώς συμπτωματική».   

 

Τα παραπάνω ανήκουν στην περιγραφή του νέου παιχνιδιού «Έρχεται η Τρόικα» 

το οποίο θα σας χαρίσει στιγμές αστείρευτου γέλιου! Το επιτραπέζιο αφού 

σάρωσε στην Πορτογαλία το 2012 σατιρίζοντας την πραγματικότητα της 

Πορτογαλικής κοινωνίας εν καιρώ κρίσης, τώρα έρχεται στην Ελλάδα, 

προσαρμόζεται στην ελληνική πραγματικότητα  και διατίθεται αποκλειστικά 

στα Public!  

 

Το «Έρχεται η Τρόικα» είναι ένα παιχνίδι μυθοπλασίας με κάρτες το οποίο θα σας 

κάνει να δείτε όλα τα κακώς κείμενα της Ελλάδας με μια χιουμοριστική ματιά! 

Η υπέροχη εικονογράφηση ανήκει στους Dimitris Georgopalis, Dusan Reljic, Vasco 

Gargalo, Nuno Saraiva ενώ τα σκίτσα στις κάρτες συμπληρώνουν οι φράσεις 

κορυφαίων διανοητών όπως ο Κομφούκιος, ο Σοφοκλής και ο Πυθαγόρας. 

 

Έχεις συγκεντρώσει δύναμη, ψήφους και χρήματα μέσω πολιτικών, κοινωνικών και 

οικονομικών χειραγωγήσεων; Είσαι ο νικητής του παιχνιδιού «Έρχεται η Τρόικα»! 

Ο Μπαιραχτάρης, ο Φτερωτός Γιατρός, και ο Ποδηλάτης είναι μερικοί από τους 

Ηγέτες του Παιχνιδιού. Επιλέγεις με ποιόν θες να παίξεις, καταθέτεις χρήματα σε 

offshore εταιρεία, απλώνεις τα δίχτυα της ισχύος σου και ελέγχεις το 

Ανγκελαδιστάν!  

 

Η έκτακτη εισφορά και η περικοπή μισθών θα είναι μόνο μερικά από τα γεγονότα 

που θα αντιμετωπίσεις ενώ οι Εκδότες, Οι ευλογημένες Μπίζνες, οι Αγανακτισμένοι 

και οι Άνεργοι είναι κάποιες από τις ομάδες που θα βρεις σύμμαχους στη ροή του 

παιχνιδιού! Προσοχή όμως! Όταν τραβηχτεί η κάρτα Τρόικα με τους 3 

μαυροντυμένους και αυστηρούς κυρίους με τα κοστούμια και τους χαρτοφύλακες, 

το παιχνίδι τελειώνει! 

 

Ένα επιτραπέζιο παιχνίδι για όλη την οικογένεια το οποίο ψυχαγωγεί και μεταδίδει 

διδακτικά μηνύματα με χιούμορ! To «Έρχεται η Τρόικα» θα το βρείτε 

αποκλειστικά στα Public! 

 

 

mailto:v.griva@odv.gr

