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ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΣΚΕΨΕΩΣ
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ
Αγαπημένα μου Λυκόπουλα, Αγαπητοί Γονείς,
Επιτρέψτε μου πρώτα να συστηθώ, είμαι ο

Ιάσων Τεχνολογίδης
παλιός 76άκιας και εγώ.
Μιας και οι καιροί δε μας επιτρέπουν να τα
πούμε όλοι από κοντά, η καλή μας Αρχηγός
μου ζήτησε να ετοιμάσω ένα παιχνιδάκι για
εσάς (ναι τα Λυκόπουλα και τους γονείς τους)
με τη χρήση της τεχνολογίας. Μη φοβάστε,
ΕΞΩ θα βγείτε και θα παίξετε, απλά θα
χρειαστείτε το κινητάκι σας και ένα

αππλικέησιον (application) που θα πρέπει
να κατεβάσετε…..

Γεια σας και από μένα, είμαι η

Ρωξάνη Διαδικτυομανίογλου
Περήφανο Μέλος του 76ου και φυσικά Καθηγήτρια Πληροφορικής
και Διαδικτύου στο ιστορικό πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, που ως
γνωστό είναι πιο κοντά στο Γκίλγουελ Παρκ (Gillwell Park) εκεί που
ήταν το σπίτι του φίλου σας του Μπέηντεν Πάουελ. Α, μιας και
θυμηθήκαμε τον ιδρυτή του Προσκοπισμού να σας πω και γιατί
ήρθα σήμερα εδώ με το φίλο μου τον Ιάσονα. Όπως σας είπε και ο
Ιασονάκος θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Γιατί όμως; Μα φυσικά για να
γιορτάσουμε τη Μέρα Σκέψης, τη μέρα που ως γνωστό είναι
αφιερωμένη στον Προσκοπισμό. Η μέρα αυτή που είναι η 22α

Φεβρουαρίου είναι η μέρα που ο Ιδρυτής μας, αλλά και η
σύζυγός του Όλαβ, που μαζί ίδρυσαν και τον Οδηγισμό, είχαν τα
γενέθλιά τους. Όταν ακόμη ζούσαν αυτή τη μέρα όλοι οι Πρόσκοποι
και Οδηγοί του κόσμου τους έστελναν τις ευχές τους και τους
ευχαριστούσαν για αυτό το ωραίο δώρο που τους πρόσφεραν, το
προσκοπικό παιχνίδι!!!! Μετά το θάνατο του Μπι – Πι, η μέρα αυτή
καθιερώθηκε ως η μέρα του Παγκόσμιου Προσκοπισμού όπου όλοι
εμείς οι Πρόσκοποι, ως εκτίμηση προς τον Ιδρυτή θυμόμαστε την
Προσκοπική μας Υπόσχεση και δηλώνουμε ότι ο κάθε ένας
και μία από εμάς, με τον τρόπο και τις πράξεις μας θα κάνουμε
τον κόσμο λίγο καλύτερο από ότι τον βρήκαμε . Ας
δούμε όμως λίγο τι είναι και πως θα παίξουμε το παιχνίδι μας:

Το παιχνίδι μας ονομάζεται ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ
ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ και ο στόχος μας είναι
μέσα από τις διάφορες δοκιμασίες που θα κάνουμε
να βρούμε τους συμβολισμούς που έχει το
παγκόσμιο προσκοπικό έμβλημα.

Το παιχνίδι, δυστυχώς λόγω του κορωνοϊού, θα παιχτεί από
το κάθε Λυκόπουλο ξεχωριστά, μαζί με την οικογένειά του.
Η ευχή μας είναι να περάσετε όμορφα τη μέρα σας.
Η διάρκεια από την ώρα που θα φύγετε από το σπίτι μέχρι
και την ολοκλήρωση του δεν ξεπερνά την 1 ½ με 2 ώρες.

Για να μπορέσουμε να παίξουμε το παιχνίδι χρειαζόμαστε ένα κινητό τηλέφωνο και
μία εφαρμογή. Δέστε τα βήματα παρακάτω για να βρείτε την εφαρμογή και να
μπορέσετε να παίξετε:

1) Κατεβάζουμε την εφαρμογή Actionbound στο κινητό.

2) Σκανάρουμε τον παρακάτω κωδικό (QR code) ή
ψάχνουμε το όνομα του παιχνιδιού

3) Αφού επιλέξουμε το 76AGELI2021 επιλέγουμε το
Download Bound για να μπορούμε να παίξουμε χωρίς
σύνδεση στο ίντερνετ (να γίνει από το σπίτι).

4) Για να βρούμε την αποστολή που κατεβάσαμε πάμε
στο ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΟΥ και στα PRELOADED BOUNDS

5) Πατάμε πάνω στην αποστολή μας.

6) Στην ομάδα βάζουμε το όνομα της ομάδας μας και
στα ονόματα, όλα τα μέλη της οικογένειας μας.
Τέλος πατάμε We agree και το Πάμε.
Καλό κυνήγι!

Το παιχνίδι μας θα διεξαχθεί το
και για να αποφευχθεί ο συνωστισμός θα
ακολουθηθεί το πιο κάτω ωράριο:
10:00 ΚΙΤΡΙΝΩΠΟΙ
11:00 ΚΟΚΚΙΝΩΠΟΙ
12:00 ΠΡΑΣΙΝΩΠΟΙ
13:00 ΓΑΛΑΖΩΠΟΙ
14:00
Αν κάποιος/α από εσάς δε μπορεί την ώρα της Εξάδας του/της
να ενημερώσει την Αρχηγό για να διευθετηθεί μια άλλη ώρα.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ:
• Κινητό τηλέφωνο με ανοιχτά location
(δε χρειάζεστε διαδίκτυο).
• Τις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής,
όπως δόθηκαν πιο πάνω, τις οποίες
είτε θα τυπώσετε είτε θα δείτε από το
κινητό σας (χρειάζεστε διαδίκτυο)

• Ένα μολύβι ή στυλό
• Ένα χρωματιστό μολύβι χρώματος
ΛΙΛΑ
• Τη μάσκα σας
• Το προσκοπικό σας μαντήλι το
οποίο και πρέπει να φοράτε
• Την έγκριση στο κινητό ότι πάτε
για άθληση (Μήνυμα 6 στο 8998 για
σωματική άσκηση).

Και κάτι ακόμα:
• Το παιχνίδι εντάσσεται στο διαγωνισμό
των Εξάδων
• Για το κάθε Μέλος της Εξάδας που
ολοκληρώνει την αποστολή του παιχνιδιού η
Εξάδα σας θα λαμβάνει 1 βαθμό.
• Αν το παιχνίδι ολοκληρωθεί από το 50% των
Μελών θα δίνονται επιπρόσθετα 7 βαθμοί.
• Αν το παιχνίδι ολοκληρωθεί από το 76% των
Μελών θα δίνονται επιπρόσθετα 10 βαθμοί.
• Αν το παιχνίδι ολοκληρωθεί από το 100% των
Μελών θα δίνονται επιπρόσθετα 25 βαθμοί.
• Στο τέλος οι βαθμοί θα προστεθούν και
βγαίνει η νικήτρια Εξάδα.

Ο Μπέητεν Πάουελ, ο Ιάσονας Τεχνολογίδης, η
Ρωξάνη Διαδικτυομανίογλου, η Αρχηγός και όλοι οι
Βαθμοφόροι της Αγέλης σας ευχόμαστε
ΚΑΛΟ ΚΥΝΗΓΙ, να περάσετε ΥΠΕΡΟΧΑ και φυσικά
ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΣΚΕΨΗΣ!!!!

