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Μέλη Οµάδας ανάπτυξης παιχνιδιού 

 

Νικόλας Φυλακτού         Β  Λυκείου  - Προγραµµατιστής 

Κωνσταντίνος Αχιλλέως  Α  Λυκείου  - Προγραµµατιστής 

Ελπίδα Κυριάκου         Β  Λυκείου  - Σχεδιάστρια γραφικών 

Αντρέας Χαρή        Α  Λυκείου  - Εγχειρίδιο χρήσης, Εντυπο αναφοράς 
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Περιεχόµενα         σελ. 

Πλοκή 2 

Διαθέσιµα πλήκτρα παιχνιδιού  3 

Ο Πρωταγωνιστής 5 

Επίπεδα 6 

 

Πλοκή 

Ένας εξερευνητής - αρχαιολόγος (ο πρωταγωνιστής του παιχνιδιού) είναι λίγα βήµατα 

πριν την ολοκλήρωση της κατασκευής µιας χρονοµηχανής. Η ανακάλυψη αυτή θα του 

επιτρέπει να κάνει ταξίδια στο χωροχρόνο. Στο πρώτο επίπεδο (που είναι και εκπαιδευτικό 

όσο αφορά τα πλήκτρα κίνησης) θα πρέπει ο πρωταγωνιστής του παιχνιδιού να µαζέψει 

τις 2 τελευταίες βίδες για την ολοκλήρωση της κατασκευής της χρονοµηχανής. Όµως λόγω  

βλάβης (κακής λειτουργίας) της χρονοµηχανής ο εξερευνητής παγιδεύεται στο παρελθόν 

σε διάφορες χρονικές εποχές - περιόδους. Στόχος του παιχνιδιού είναι να µαζέψει ο 

πρωταγωνιστής  τα διάσπαρτα κοµµάτια της χρονοµηχανής (που αναπαριστώνται σαν 
βίδες, σφυριά, κατσαβίδια και γρανάζια στα διάφορα επίπεδα) έτσι  ώστε να 

επιδιορθωθεί η χρονοµηχανή και  επιστρέψει ο εξερευνητής στην εποχή του. Το παιχνίδι 

έχει στη φάση αυτή 5 επίπεδα  αν και έχει γίνει και αρκετή δουλειά για το 6 επίπεδο . 

Δυστυχώς δεν προλάβαµε το 6 επίπεδο αλλά θα το ολοκληρώσουµε  στις διακοπές του 

Πάσχα .  

1. Εργαστήριο – Lab 

2. Εποχή Δεινοσαύρων 

3. Εποχή των σπηλαίων   

4. Αρχαία Αίγυπτος 

5. Αρχαία Ελλάδα – Ελληνική Μυθολογία 

6. Μεσαίωνας 
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Διαθέσιµα πλήκτρα παιχνιδιού 

 

Πλήκτρο                                                        Λειτουργία  

 

Άλµα 

 

 

 

 Διπλό άλµα 

 

 

                                            κίνηση στα αριστερά 

 

 

        κίνηση στα δεξιά 

 

 

     Ρίξιµο σφαίρων 
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 Επιλογή εξόδου από το παιχνίδι ή επιλογή 

για να ξαναπαίξει ο εξερευνητής το παιχνίδι από την αρχή 

 

 Επιλογή για να ξαναπαίξει το ίδιο επίπεδο (Restart level) 

 

   Δείχνει πόσους βαθµούς πρέπει να   
κερδίσει ο εξερευνητής για να περάσει στο επόµενο επίπεδο. 

 

 

   Παύση (Pause) 

 

 

                                                      Βοήθεια (Help, εµφάνιση  πλήκτρων ) 
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Ο πρωταγωνιστής ( ο εξερευνητής-αρχαιολόγος κατασκευαστής της χρονοµηχανής) 

 

  

 

 

Όνοµα : άκρως απόρρητο 

Φύλο   : Άρρεν   

Υπηκοότητα :  άκρως απόρρητο 

Επάγγελµα   : ταξιδιώτης του χρόνου 
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Επίπεδα 

Σε κάθε επίπεδο ο πρωταγωνιστής αφού κερδίσει τους απαραίτητους βαθµούς, θα 
πρέπει να αγγίξει στη χρονοµηχανή για να µεταβεί στο επόµενο επίπεδο.  

Επίπεδο 1.	   Εργαστήριο - Lab (Tutorial για τα πλήκτρα κίνησης) 

 

Ο πρωταγωνιστής πρέπει να µαζέψει τις δύο βίδες ώστε να συµπληρώσει την κατασκευή 

της χρονοµηχανής. Το πρώτο επίπεδο  είναι εκπαιδευτικό όσο αφορά τα πλήκτρα κίνησης 

είναι και µια εισαγωγή στην πλοκή της ιστορίας του παιχνιδιού. 

Επίπεδο 2.  Εποχή των Δεινοσαύρων 

  

Ο πρωταγωνιστής για να τελειώσει το επίπεδο θα πρέπει να κερδίσει 150 βαθµούς  

µαζεύοντας όλες τις βίδες(εξαρτήµατα χρονοµηχανής). Εµπόδιο του µια ανοιχτή τάφρος 

που πρέπει να περάσει.  
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Επίπεδο 3.  Εποχή των Σπηλαίων   

 

Ο πρωταγωνιστής για να τελειώσει το επίπεδο θα πρέπει να κερδίσει 250 βαθµούς  

µαζεύοντας βίδες, γρανάζια και κατσαβίδια (εξαρτήµατα χρονοµηχανής). Εµπόδια του, οι 

εχθροί που θα πρέπει να σκοτώσει πυροβολώντας µε το όπλο του, δύο  ανοιχτές τάφροι 

και καρφιά που πρέπει να ξεπεράσει .Ο πρωταγωνιστής έχει ζωή και για κάθε σύγκρουση 

µε τον εχθρό που δέχεται χάνει µέρος της ζωής  του. Οι εχθροί για κάθε σφαίρα που 

δέχονται χάνουν µέρος της ζωής τους και για να τους εξολοθρεύσει ο εξερευνητής πρέπει 

να τους ρίξει αρκετές σφαίρες.  Αν χάσει ο πρωταγωνιστής όλη τη ζωή του το επίπεδο 

ξεκινά από την αρχή το ίδιο θα συµβεί αν πέσει σε τάφρο ή καρφιά. 

 

Επίπεδο 4.  Αρχαία Αίγυπτος 
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Ο πρωταγωνιστής για να τελειώσει το επίπεδο θα πρέπει να κερδίσει 400 βαθµούς  

µαζεύοντας βίδες, γρανάζια και κατσαβίδια (εξαρτήµατα χρονοµηχανής). Εµπόδια του οι 

εχθροί  µούµιες και φαραώ που θα πρέπει να σκοτώσει πυροβολώντας µε το όπλο του, 

δύο  ανοιχτές τάφροι και µια κρυµένη τάφρος παγίδα( βρίσκεται αµέσως µετά τη 
δεύτερη πινακίδα ) που πρέπει να περάσει. Ο πρωταγωνιστής έχει ζωή και για κάθε 

επαφή µε σφαίρα ή εχθρό που δέχεται χάνει µέρος της ζωής  του. Το ίδιο ισχύει για τους 

εχθρούς και για να τους εξολοθρεύσει πρέπει να τους ρίξει αρκετές σφαίρες.  Αν χάσει ο 

πρωταγωνιστής όλη τη ζωή του το επίπεδο ξεκινά από την αρχή το ίδιο θα συµβεί αν 

πέσει σε τάφρο. 

	  

 

    Επίπεδο 5.   Αρχαία Ελλάδα  –  Ελληνική Μυθολογία 

 

Ο πρωταγωνιστής πρέπει να κερδίσει 700 πόντους µαζεύοντας βίδες, κατσαβίδια και 

γρανάζια (εξαρτήµατα χρονοµηχανής). Εµπόδια  του  ένας καρχαρίας , οπλίτες, η 

Αγγίζοντας	  τα	  
φύκια	  
εμφανίζεται	  
είσοδος	  στο	  
λαβύρινθο	  
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Μέδουσα, φωτιές και ο Μινώταυρος. Ο πρωταγωνιστής ξεκινά µέσα στα βάθη της 

θάλασσας όπου πρέπει να ανοίξει  µια µυστική είσοδο, αγγίζοντας τα κόκκινα φύκια στα 

αριστερά. Μετά προχωρώντας για να µαζέψει το σφυρί στο πάνω µέρος του λαβύρινθου 

ακουµπώντας στο µυστικό κουµπί θα εµφανιστεί νέα είσοδος που οδηγεί στη Μέδουσα. 

 

 Μετά πρέπει να περιηγηθεί µέσα στον λαβύρινθο  και να αντιµετωπίσει την Μέδουσα µε 

τον ίδιο τρόπο που την νίκησε ο Περσέας. Αν τα µάτια της Μέδουσας είναι κόκκινα και ο 

εξερευνητής την κοιτάζει, τότε χάνει µέρος από τη ζωή του. Θα πρέπει να της γυρίζει την 

πλάτη του  µέχρι να αλλάξουν χρώµα τα µάτια της Μέδουσας. Νικώντας τη  Μέδουσα θα 

πρέπει να πάει στην άλλη πλευρά του λαβύρινθου και να πατήσει το µυστικό  κουπί για να 

δηµιουργηθεί έξοδος.  

 

Αγγίζοντας	  το	  
εμφανίζεται	  
είσοδος	  που	  
οδηγεί	  στη	  
Μέδουσα	  

Αγγίζοντας	  το	  
εμφανίζεται	  
έξοδος	  από	  το	  
λαβύρινθο	  
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Στο τέλος κολυµπώντας θα πρέπει να πάει στο πάνω µέρος του δωµατίου για να 

αντιµετωπίσει τους οπλίτες, τους τοξότες  και τον µινώταυρο. Νικώντας το µινώταυρο 

φτάνει στη χρονοµηχανή και τελειώνει το παιχνίδι. 

 

 


