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League of Legends 

Στρατηγική/Συνεργασία 

Οι παίκτες συνεργάζονται με την ομάδα τους για 

να σπάσουν το εχθρικό Nexus πριν η εχθρική 

ομάδα σπάσει τη δική τους. Το League of Legends 

είναι ένα πολύπλοκο παιχνίδι που περιλαμβάνει 

στρατηγική υψηλού επιπέδου και γρήγορο 
παιχνίδι.
Οι έμπειροι παίκτες ξέρουν πώς να νικήσουν τον 

αντίπαλο σε μπροστά τους, έχοντας παράλληλα 

κατά νου τα μακροσκοπικά στοιχεία για να 

υποστηρίξουν την ομάδα τους στη νίκη.



Διπλωματία 

Στρατηγική/Ανταγωνισμός 

Πρόκειται για μια διαδικτυακή υλοποίηση του 

παιχνιδιού στρατηγικής Diplomacy της Avalon 

Hill, στο οποίο πρέπει να προσπαθήσετε να 

κατακτήσετε την Ευρώπη. Για να κερδίσετε 

πρέπει να είστε στρατηγικός και 

διπλωματικός, να κάνετε συμφωνίες και 

συμμαχίες με άλλους παίκτες και να τους 

μαχαιρώνετε πισώπλατα όταν σας βολεύει 

καλύτερα. 



Κωδικά 
ονόματα 

Ομάδα/Συνεργασία 

Διαδικτυακή έκδοση του επιτραπέζιου 

παιχνιδιού. Δύο αντίπαλοι κατάσκοποι 

γνωρίζουν τις μυστικές ταυτότητες 25 

πρακτόρων. Οι συνάδελφοί τους γνωρίζουν 

τους πράκτορες μόνο με τα κωδικά τους 

ονόματα. Για να κερδίσετε το παιχνίδι, η 

ομάδα σας θα πρέπει να επικοινωνήσει με 

όλους τους πράκτορές σας στο πεδίο πριν η 

άλλη ομάδα βρει τους δικούς της πράκτορες. 

Και προσέξτε τον δολοφόνο - συναντήστε τον στο

το γήπεδο και η ομάδα σας έχει τελειώσει! 



Ουρανός: 
Παιδιά του 

Φωτός 

Κοινωνική/συμπάθεια/εμπιστοσύνη 

Σε μια χώρα θαυμάτων πάνω από τα σύννεφα, το 

Sky προσκαλεί εσάς και τους φίλους σας να 

πετάξετε για να εξερευνήσετε μαζί τα θαμμένα 

μυστήρια και να ξαναχτίσετε ένα πεσμένο βασίλειο 

για τους αρχαίους κατοίκους του. Χρησιμοποιώντας 

το θάρρος και τη συμπόνια σας, οι παίκτες πρέπει 

να συνδεθούν ως κοινότητα για να μοιραστούν και 

να χτίσουν τη φλόγα τους για να σκορπίσουν το 

φως πίσω στον κόσμο. 



ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ 
ΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 



Παιχνίδι Nexus 

Φυσικό παιχνίδι 

Οι συμμετέχοντες μπαίνουν στους ρόλους των 

βασικών υπουργείων δύο χωρών που μοιράζονται 

τον ίδιο ποταμό. Από αυτή την άποψη, μπορούν 

να κάνουν καταιγισμό ιδεών και να συνεργαστούν 

για να διαμορφώσουν και να επαληθεύσουν 

δημιουργικά διάφορες πολιτικές. Καθώς 

προσπαθούν να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες 

ανάγκες σε νερό, πρέπει ακόμα να θυμούνται την 

οικολογική και οικονομική ισορροπία εντός και 

εκτός των συνόρων. 



Αρχιτέκτονας 
αστικού κλίματος 

Το Urban Climate Architect είναι ένα εκπαιδευτικό 

παιχνίδι που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε τη 

δική σας φιλική προς το περιβάλλον πόλη. 

Μπορείτε να σχεδιάσετε την πόλη χτίζοντας 

σπίτια, δρόμους και χώρους πρασίνου,  

να απασχολείτε τους πολίτες σε γραφεία και 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ενώ παράλληλα μπορείτε 

να παρατηρείτε την επίδραση αυτών των ενεργειών 

στο κλίμα της πόλης. 
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