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ENGLISH-GREEK GAMBLING/CASINO (ROULETTE & BLACKJACK) 
SAMPLE TRANSLATION 

 

Roulette is a game of chance comprising of only a 
Roulette wheel and table. The Roulette wheel has 
numbered pockets from 0 to 36 and the outcome 
of a game is decided when the ball stops on the 
wheel and more importantly – where it stops. To 
start a game of Roulette, bets are placed on the 
table, and then a small ball is released. The aim of 
the game is to predict and bet on the number you 
think the ball will land on. That’s how you play 
Roulette. 
 
ΧΧΧ invites you to play with the best 5 reel slots in 
the industry, including the biggest progressive 
jackpot on the net: Mega Moolah! The aim of the 
game is to spin and get the winning combination. 
The winnings depend on the combination 
obtained. 
Choose one of the many 5 reels slots and play to 
win the biggest jackpot on the net! 
The most popular of all the casino card games, 
some call it 21 or Pontoon, but here it’s plain old 
Black Jack. We have several different variations of 
Black Jack at ΧΧΧ, it all depends on what kind of 
action you’re looking for. Check out the different 
Black Jack versions below: 
...MORE ABOUT BLACK JACK 
Regular Blackjack is played with two decks of 52 
cards. The aim of the game is to beat the Dealer’s 
hand. You do this by getting a better hand, as long 
as it’s 21 or below, or by the Dealer’s hand going 
bust.  
In Blackjack, an Ace and a card with a value of ten, 
is the game’s strongest hand and automatically 
stands. It cannot be beaten, only matched. 

Η Ρουλζτα είναι ζνα παιχνίδι τθσ τφχθσ που αποτελείται από 
τον τροχό και το τραπζηι τθσ ρουλζτασ. Ο τροχόσ τθσ 
ρουλζτασ διακζτει αρικμθμζνεσ κζςεισ από το 0 ζωσ το 36 
και το αποτζλεςμα του παιχνιδιοφ κακορίηεται όταν θ μπίλια 
ςταματιςει ςτον τροχό και πολφ πιο ςθμαντικά – ποφ κα 
ςταματιςει. Για να ξεκινιςει ζνα παιχνίδι ρουλζτασ, 
τοποκετοφνται πονταρίςματα ςτο τραπζηι και ςτθ ςυνζχεια 
εκτοξεφεται θ μικρι μπίλια. Ο ςκοπόσ του παιχνιδιοφ είναι 
να προβλζψετε και να ποντάρετε ςτον αρικμό όπου 
πιςτεφετε ότι κα κάτςει θ μπίλια. Με αυτόν τον τρόπο 
παίηετε Ρουλζτα. 
 
Σο ΧΧΧ ςάσ προςκαλεί να παίξετε τουσ καλφτερουσ 
κουλοχζρθδεσ 5 κυλίνδρων του κλάδου, 
ςυμπεριλαμβανομζνου του μεγαλφτερου προοδευτικοφ 
τηακπότ ςτο διαδίκτυο: XXX! Ο ςκοπόσ του παιχνιδιοφ είναι 
να περιςτρζψετε και να βγάλετε τον νικθτιριο ςυνδυαςμό. 
Σα κζρδθ εξαρτϊνται από τον ςυνδυαςμό που βγαίνει. 
Επιλζξτε ζναν από τουσ πολλοφσ κουλοχζρθδεσ 5 κυλίνδρων 
και παίξτε για να κερδίςετε το μεγαλφτερο τηακπότ ςτο 
διαδίκτυο! 
Σο πιο δθμοφιλζσ από όλα τα παιχνίδια με τράπουλα ςτο 
καηίνο, που οριςμζνοι το λζνε 21 ι Ποντοφν, εδϊ είναι 
γνωςτό απλϊσ ωσ Μπλακτηάκ. Προςφζρουμε πολλζσ 
διαφορετικζσ παραλλαγζσ μπλακτηάκ ςτο ΧΧΧ, και τα πάντα 
εξαρτϊνται από το είδοσ τθσ δράςθσ που ψάχνετε. Ελζγξτε 
τισ διαφορετικζσ εκδόςεισ του Μπλακτηάκ παρακάτω: 
...ΠΕΡΙΟΣΕΡΑ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΜΠΛΑΚΣΖΑΚ 
Σο κανονικό Μπλακτηάκ παίηεται με δφο τράπουλεσ των 52 
φφλλων. Ο ςκοπόσ του παιχνιδιοφ είναι να κερδίςετε το χζρι 
του ντίλερ. Αυτό το κάνετε ζχοντασ καλφτερο χζρι, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι το άκροιςμά του δεν υπερβαίνει το 21 ι εάν 
καεί το χζρι του ντίλερ.  
το Μπλακτηάκ, ο άςοσ και ζνα φφλλο που μετράει για δζκα 
είναι το ιςχυρότερο χζρι του παιχνιδιοφ και ςταματάει 
αυτόματα. Αυτό το χζρι δεν χάνει, μπορεί μόνο να ζρκει 
ιςόπαλο. 

 


