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γρίφος 01

�λ�� μ��� ���λ����� μ�� ��� ��λ������ λλ�� μ� �� �������� �� 
λλ�� 
�� �	���. �� ������, �� μ��������, ������μ� �� �����, 
��� �� ������� �λ���� �� ��������, �� ��������. ��� ��� ��� �� 

���������� �� ���� �λ������� ���� �� ������ �����, ��� 
���‘������ ����� ���� ��� ������ ������ ��� ‘��� ��λ�� μ���� 

��������� � �λ��� �� 
�� ����μ�����. K� ���� �� ��� 
�
�λ����� 
� ���� �� μ�� ����� ��μ� ��� ����������� �� �����λ�� 

��’ ��� ��λ�����. ��� ���� ��λ������ � ����� � λ��� ���� ������� 

�� �� �� μ��������� �� ������ μ�� ����. 

 ��λ�������� � ������μ� ���� ������ 
���� � �� �� �� �������� 
��λ� ���� ����!

Ο πρώτος γρίφος ήταν ραδιοφωνικός. Ένα αυτοσχέδιο ποίηµα, 

µελοποιηµένο και τραγουδισµένο από την καλλιτέχνιδα και φίλη του 

παιχνιδιού κα Άννα Παπαγιαννάκη, αναφερόταν στη γνωστή σε όλους 

στην Κρήτη διαδικασία παραγωγής και διανοµής της σταφίδας. 

Eστιάζοντας στις λέξεις-κλειδιά ενός από τους τελευταίους στίχους του 

τραγουδιού, «Σύνταγµα» και «Πολυτεχνείο», οι οποίες παρέπεµπαν στο 

Σύνταγµα Πεζικού και στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, στη 

Χανιώπορτα, οι οµάδες έπρεπε να καταλήξουν στην οδό Αρχιεπισκόπου 

Μακαρίου 6, όπου στεγάζονταν κάποτε τα γραφεία της Ένωσης 

Σταφιδεργατών. Μέλη της οµάδας µας περίµεναν έξω από το κτίριο 

της πρώην Ένωσης και έδιναν τον δεύτερο γρίφο.

ΛΥΣΗ



�� ������ ��������, ����� ���� � ����� μ������. 
�� �������� ���� ���� ���� ����. ������ ��� �� ���� ��λ��� ��  ��� 

�� ����λ����� ������, μ��� �� � ��μ� ����� μ������. 
��������� ��μ��� 
� ������, ���� 
� ���� ��μ��, ��� 
μ������. ��� ����� �������� �����	� � � �� ��� ��μ�����: 

"������!” �� ������� ���
��, �� � ����� ��μ� �����, 
��� �� μ��λ� ��λ�.

Ερµηνεύοντας τις λέξεις-κλειδιά «σκοτάδι», «οθόνη» και «επιβλητικό 

τείχος», οι οµάδες έπρεπε να σκεφτούν κάποιο θερινό κινηµατογράφο 

κοντά στα τείχη (Σινέ Παλλάς). Στη συνέχεια, τα «άσπρα χώµατα», οι 

«µαθητές» και οι «µαχητές» παρέπεµπαν στο Καπετανάκειο, χτισµένο 

στην Ακ-Ντάµπια, ενώ η λέξη «εύρηκα» οδηγούσε στην οδό 

Αρχιµήδους.

Σε δέντρο του πάρκου που βρίσκεται στη συµβολή των οδών 

Αρχιµήδους και Τίτου Γεωργιάδη, κοντά στη σκάλα που οδηγεί στο 

Καπετανάκειο, βρισκόταν ταµπελάκι της οµάδας µας µε το σύµβολο της 

«σπείρας».

γρίφος 02

ΛΥΣΗ



��� ���� ����� � � � ����λ�� �λ���! � ������ ��� ��λ��, � �����λ�� 

� �������μ�,  �� ������� μ����λ����μ�. �����μ���� �� ������� 
�� ��� �������� ��� �λ�������� ������. �	���� ��� ��μ��� ��� �� 

������� �λ������ ��� �� ���� ��� �� ������� ���.

Η ανάγκη της Ερµιόνης για χαλάρωση, η αναφορά σε ποδήλατο, σε 

µποτιλιάρισµα και σε προβλήµατα της σύγχρονης πόλης, καθώς και η 

λέξη-κλειδί «καβούκι» (σαλιγκάρι/Καράβολας), οδηγούσαν τις οµάδες 

στο πάρκο της περιοχής του Καράβολα, στο δηµοτικό κιόσκι 

ποδηλάτων. Εκεί τους δινόταν ως πιστοποίηση ένα µικρό αυτοκόλλητο 

µε το γράµµα Ε και µε αυτό επέστρεφαν στη Λότζια για να πάρουν 

τον επόµενο γρίφο.

Ας αναφερθεί ότι είχε επίσης σχεδιαστεί µία δράση στον γρίφο αυτό: 

όσοι θα έφταναν στο κιόσκι του δήµου, θα τους δινόταν ένα ποδήλατο, 

και θα έπρεπε να οδηγήσουν ως τη πεζογέφυρα στην άλλη άκρη του 

πάρκου, να εντοπίσουν µια επιγραφή µε στίχους από τον Ερωτόκριτο 

και να επιστρέψουν στο κιόσκι. Η δράση όµως µαταιώθηκε λόγω της 

έντονης βροχόπτωσης.

γρίφος 03

ΛΥΣΗ



� ��μ���� ��� �� ��� � λ���μ��� ����λ� �� ���� ��λ�. 
�� ��� � ��λ������ ���� ��� �� �� �� ������� ��� ����������, ��� 

��� ����λ�μ� ������ 
� ����� ���. ������ �� ���λ� ��� �� ���� 
����� �� λ���� ��  μ�
����...

Μαζί µε το κείµενο του γρίφου οι εκπρόσωποι των οµάδων έπαιρναν από τη 

Λότζια και µια χειροποίητη πήλινη σφαίρα µε ευδιάκριτο το άκουσµα 

«περιεχοµένου». Με τις φράσεις «φωλιασµένη κούκλα» και «έσπαγε το κεφάλι της» 

οι οµάδες έπρεπε να σκεφτούν ότι η σφαίρα ήταν φτιαγµένη όπως η ρωσική 

µπάµπουσκα. Σπάζοντάς την, έβρισκαν στο εσωτερικό της µια δεύτερη σφαίρα µε 

τη χρονολογία 1854 και, σπάζοντας και αυτήν, έβρισκαν µία ακόµη, πάνω στην 

οποία ήταν χαραγµένη η λέξη ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ. Οι οµάδες έπρεπε να πάνε στη 

συµβολή των οδών Ιωαννίνων και Αγίου Μηνά, εκεί όπου στέκει 

µισοκατεστραµµένο ένα ιστορικό κτίριο, που ανήκε στον συµβολαιογράφο Ζαχαρία 

Μηλιαρά. Όπως είναι γνωστό, η οικία Μηλιαρά κατασκευάστηκε στη θέση 

παλιαότερου οικήµατος στο οποίο στεγαζόταν το ρωσικό προξενείο µέχρι το 1854.

Σε σιδηροκατασκευή που βρίσκεται απέναντι από το διατηρητέο κτίριο, υπήρχε 

ταµπελάκι της οµάδας µας που έγραφε «οικία Μηλιαρά».

γρίφος 04

ΛΥΣΗ



������ �� ����� μ���
 ���! ��λ�� �λ� ����� �����, ��������… ������� ����� ���
�μ�� ����� 
����������� �� μ� �. �� ��� ��
�μ� 
������ μ�� �������. �� ����� �������� �����μ������� 
���������� μ��� μ������. ��� ������� 
������ �� λλ� ��������� ��� ��� ���������  ��� ���� ��� 
��������μ��� ���. �λ�� �� �������� ����� ����������� μ���� ����, ����� ���������� ���μ� ���
�μ���, 
���������� ���������, �����μ������� ���������� μ��� μ������  ��� ��� ��������� ��� ���� ���������� 
���������. ���� ����� ��������� ���� ���-��� ���, �������� μ��� ��� ��μ�λ�� μ��� �� λ��� ��� ��������, 
����� ��� ���� �� �� ������ ���! � ��� �� λ��� ��� ���� �����μ�!
��������:
1. � � �
������� ���� ���� ��
�μ�.
2. � ����� ���� ����������.
3. � Fresh Snack μ��������� μ� μ������.
4. �� ���� ��
�μ� ����� ���
�� ��� �� ������ ��
�μ�.
5. � ��������� ��� ���� ���
�μ��� μ��������� μ� �����.
6. ����� ��� ���� ���� 
�� ��� ������� ���� ���λ���.
7. �� μ�λ� ��
�μ� ���� ���� 
�� ��� �����λ� ������λ��.
8. ����� ��� ���� �� μ����� ��
�μ� μ��������� μ� ����λ��.
9. � ��λ������� ���� �� ����� ��
�μ�.
10. ����� ��� ���� ���� ��� ����λ���� ������ ���� ��
�μ� ���λ� �' ����� ��� ���� ��μ�μ�����.
11. ����� ��� ���� �������� μ���� ���λ� �' ����� ��� ���� ���� 
�� ��� �����λ� ������λ��.
12. � ������ ��� ���� ���� 
�� ��� �����λ�� μ��������� μ� λ� ������.
13. � Mocannella �������� 
�� ��� �� ����.
14. � ��λ������� ���� ���� ���λ� �� ����� μ� �� ������� ��
�μ�.
15. ����� ��� ���� ���� 
�� ��� ����λ���� ������ ���� ������ ����� ��� μ��������� μ� ����������.

Το κείµενο που έπαιρναν στα χέρια τους οι οµάδες ήταν στην 

πραγµατικότητα µια τροποποιηµένη εκδοχή του γνωστού γρίφου του 

Αϊνστάιν. Μέσα από τον συνδυασµό δοσµένων προτάσεων λογικής, 

έπρεπε να καταλήξουν στο κατάστηµα Mocannella στη λεωφ. Κνωσού, 

όπου και τους δινόταν ένα µικρό κέρασµα.

1
���μ�
�������
����
μ��� μ������
���

2 3 4 5

γρίφος 05
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��� ��� ��� μ�� 
� � � 
�� ���� �������λ�

��� ������ ����μ���� 
��� 
�� ��λ� ����μ���� 

�λ��� ��� ��� ��λ�.

Η λύση του έκτου γρίφου βρισκόταν στην πλατεία Νικαίας. Οι οµάδες 

έπρεπε να εστιάσουν στους στίχους «Νυν και αεί | µες στη ζωή | σε 

είχα αραξοβόλι», που προέρχονται από ποίηµα του Νίκου Γκάτσου 

αφιερωµένο στους αγώνες υπέρ της ελευθερίας των λαών και της 

δηµοκρατίας, το οποίο περιέχει αναφορά στην Κοκκινιά (σηµερινή 

Νίκαια Αττικής). Το «Σαββάτο» παρέπεµπε στο γνωστό ‘σπουργίτι’, µε 
ευθεία σύνδεση µε το άλλοτε εξοχικό κέντρο Αµυγδαλιές, που 

βρισκόταν σε θέση της σηµερινής πλατείας Νικαίας. Στο παρκάκι της 

πλατείας, σε δέντρο κοντά στις παλιές Αµυγδαλιές, υπήρχε ταµπελάκι 

που έγραφε «Κοκκινιά».

Ο γρίφος είχε δοθεί στο καθιερωµένο πια πάρτι της Παρασκευής στην 

Έπαυλη (22/2/2018), και είχε αναρτηθεί το Σάββατο το µεσηµέρι στην 

ιστοσελίδα µας.

γρίφος 06
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������� ����� �� ���μ�� ��� ����� �� � ���������, ��������,
 ��� �������� �� 	����…

Δ�� ���� ��μ� ����������. �����λ������� ���� 
�� ��λ�. 
��λλ ����� �λλ��� ��� ��� ��λ������ ��� ��� ���� 

����������� �� ������ ���. ������ ��� ��� ������ ��� μ� 
�� ��λ� ������� ����� ��� ����������� ������. 

����� �μ������� ��� ����
��� ���� �� ��μ���� ��� ‘����� 
�� ������. ��� �� � � �λ� ����� ����μ�
�� μ��� ���. 

�. __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __     
���

�. __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __

γρίφος 07

ΛΥΣΗ

Οι οµάδες έπαιρναν ένα σύντοµο κείµενο, που έγραφε 

πως η ζωή δεν είναι πάντα όπως φαίνεται, καθώς κι 

ένα µικρό «κτίριο» φτιαγµένο µε τουβλάκια LEGO.

 Έπρεπε να ανοίξουν την κατασκευή µε τα LEGO, όπου 

µέσα σε κρύπτη υπήρχε άλλο κείµενο. H λέξη-κλειδί 

«γκρεµιστεί» οδηγούσε σε κάτι που δεν υπάρχει πια. Τα 

«παλιά αθηναϊκά σπίτια» και οι «εµπειρίες και 

περιστατικά» παρέπεµπαν στους αντίστοιχους τίτλους 

δύο βιβλίων του αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη, που 

µαζί µε τον επίσης αρχιτέκτονα Γιώργο Νικολετόπουλο 

είχε υπογράψει τη µελέτη κατασκευής του γκρεµισµένου 

πια ξενοδοχείου Ξενία. 

Οι οµάδες, συµπληρώνοντας τα ονόµατα των δύο 

αρχιτεκτόνων στις αντίστοιχες παύλες που 

σηµειώνονταν στο κάτω µέρος του κειµένου, έπαιρναν 

τον επόµενο γρίφο. 



Οι οµάδες έπαιρναν από τη Λότζια ένα ασηµένιο νόµισµα κι ένα µικρό 

κείµενο που τους παρότρυνε να κοιτάξουν και τις δύο όψεις του 

νοµίσµατος. Στη µία εικονιζόταν το έµβληµα του ΤΕΙ Κρήτης, ενώ στην 

άλλη υπήρχε γραµµική απεικόνιση του Κλειστού Γυµναστηρίου «Μάρκος 

Καραναστάσης» του ιδρύµατος. Ερχόµενοι εκεί, οι εκπρόσωποι των 

οµάδων συµµετείχαν σε τρεις αθλητικές δραστηριότητες (Πιγκ-Πογκ, 

Μπάσκετ, Χάντµπολ). Ένα σφραγισµένο εισιτήριο που έπαιρναν 

φεύγοντας, τους έδινε τον επόµενο γρίφο στη Λότζια.

��λ��� ��� 
� � � ������ �� ���μ� ��� ��� ��� �	��� ��� ��μ��μ���!

γρίφος 08
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Όλες οι οµάδες έπαιρναν στα χέρια τους το βιβλίο του Μανώλη 

∆ερµιτζάκη Από όσα θυµούµαι: Το παλιό Κάστρο. Ξεφυλλίζοντας 

προσεκτικά, παρατηρούσαν κάποιες υπογραµµισµένες λέξεις, οι οποίες 

σχηµάτιζαν το εξής κείµενο: «Από τη στοά τραβούσε για τα ντουκιάνια 

του Μεγάλου Κάστρου. Εκεί εδοκίµαζε ρακή και µεζέδες. Παράγγελνε 

αµανέδες και έφερνε το µυαλό του πίσω στον Χρονάκη στη Σµύρνη». 

Ένα κείµενο που, λέξη προς λέξη, οδηγούσε στη Στοά Χρονάκη στην 

οδό Σµύρνης. Μέλος της οµάδας µας περίµενε εκεί τους κυνηγούς 

και τους έδινε το δεύτερο µέρος του ίδιου γρίφου.

γρίφος 09

ΛΥΣΗ



Το δεύτερο µέρος του γρίφου αναφερόταν σε µια ακόµη στοά της 

πόλης µας. Για να την εντοπίσουν, οι οµάδες έπρεπε να παρατηρήσουν 

ότι τα αρχικά γράµµατα των τεσσάρων πρώτων αράδων του κειµένου 

σχηµάτιζαν τη λέξη ΣΤΟΑ. Το επόµενο στοιχείο-κλειδί ήταν ο λατινικός 

αριθµός LX, ο οποίος οδηγούσε πλέον στη Στοά 60, στην οδό 

Καλοκαιρινού. Εκεί, περίµενε µέλος της οµάδας µας που έδινε το τρίτο 

και τελευταίο µέρος του ένατου γρίφου.

������ ���� ��� ���� ������ μ� ��� ���� ��λ�� �����.
���� �μ � ���� ������� �� ��� �������� ��������. 
�λ��λ��� �� ����� ���� ��λ���� 
� ��λ�� �� ��� ���������.
������� ��� �������� �� μ������. 

������ ��� μ�λ���� ��� μ������� LX ��� ����� �� ���� ����������.

γρίφος 09β

ΛΥΣΗ



Το τρίτο µέρος του γρίφου περιείχε αρκετές λέξεις-κλειδιά. 

Αρχικά, το «διαµαντάκι» και ο «Αλέξανδρος» παρέπεµπαν αµέσως στον 

Αλέξανδρο ∆ιαµαντάκη, πρώτο ιδιοκτήτη του κέντρου διασκεδάσεως 

Ντορέ. Η πρώτη ονοµασία του κέντρου ήταν Πάνθεον, γι’ αυτό και στη 
συνέχεια αναφερόταν η Santa Maria Rotonda, το γνωστό Πάνθεον της 

Ρώµης. Οι λέξεις «αποκριάτικο» και «µασκαράδες» δήλωναν επίσης 

πως οι οµάδες έπρεπε να σκεφτούν κάποιο νυχτερινό κέντρο 

διασκέδασης, ενώ η απόχρωση µαλλιών sandre µπορούσε να συνδεθεί 

συνειρµικά µε µία άλλη γνωστή απόχρωση, την ντορέ. 

Στη στοά Ντορέ, λοιπόν, οι οµάδες έβρισκαν ένα ταµπελάκι µας στο 

οποίο ήταν γραµµένη η λέξη «Πάνθεον».

������ �� ���μ����� 
� ���� ��� ��� ��μ����� �� ������� ������ 
���� μ� ��� �λ������� 
� Santa M�ia Rot¡da.  ¢��� � ��� 

�μ���� 
��μ� ��� ��������� ���� ����! �� ��� ���������� μ����� 
��μ�� μ��������, �������� ��� ��� ������ ��� �����μ���� 
���� μ�����, ����������� ���������� ��λ�� ���������. ¢��� � 

����� ��� μ�λ�� ���� �λλ��� ��� ����� ��� ����� �� �� sandre. 

γρίφος 09γ

ΛΥΣΗ



Σίγουρα ο πιο λιτός και πιο εύγλωττος γρίφος του παιχνιδιού. 

Το σκίτσο του Μινώταυρου που οδηγούσε µια σκαφτική µηχανή, 

έστελνε γρήγορα τις οµάδες στο εργοστάσιο Σαριδάκη στην οδό 

Ούλωφ Πάλµε. Ένα ταµπελάκι σε στύλο της ∆ΕΗ που έγραφε «Sachs 

Motors» επιβεβαίωνε τη λύση.

γρίφος 10

ΛΥΣΗ



Βασικό κλειδί για τον γρίφο αποτελούσαν οι λέξεις «τζαµι» και 

«κατακτούσε» (η πρώτη λέξη, σκόπιµα γραµµένη χωρίς τόνο, 

διαβαζόταν ως τζάµι στη φράση, αλλά σε συνδυασµό µε τη δεύτερη 

λέξη παρέπεµπε και στο γνωστό Τζαµί της Κατάκτησης), όπως και η 

πλατεία, το ούτι και το καφενείο. Πολλές είναι οι µαρτυρίες που 

σώζονται σχετικά µε τα γλέντια των χριστιανών της πόλης (γι’ αυτό και 
η λέξη χοιρινό) τα παλαιότερα χρόνια στο καφενεδάκι του Αϊβαλιώτη, 

στην οµώνυµη πλατεία, παίζοντας ούτι και πίνοντας ρακή. Οι οµάδες 

που έβρισκαν τη λύση, έπρεπε να κατευθυνθούν στον καφενέ της 

Πλατείας Αϊβαλιώτη, όπου είχε στηθεί ένα όµορφο γλέντι µε µεζέ στα 

κάρβουνα και ρακή. 

Από το σηµείο αυτό κάθε οµάδα έπαιρνε ένα σακουλάκι µε σουβλάκια 

και τη σφραγίδα της οµάδας µας και φέρνοντάς το στη Λότζια 

έπαιρναν τον επόµενο γρίφο.

�λ�� μ��������� ���  ��� �� μ���� �λ����. � μ������ ��� �� ���� 
���� ���� ����������� ��� ������ ��� ��������� �� ���� ��μ��� ��� 

����! �� �������� �������� ������� ������� �������� 
�������������� ��� ��� ������ ��� �� ������� �� ��������� �� 

����μ���� ��� ��� �� ��� �
���� μ������� ��� ��λ��. � μ������ 
��� �������� ��� �� ����μ��� �μ� �������� ������� ��� ��λ���.
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Πολλές οι λέξεις και φράσεις κλειδιά σε αυτόν τον γρίφο. «Έκατσε να 

αναπαυτεί στη φύση» (οδός Αναπαύσεως, πάρκο), «αναζήτηση χαµένου 

εαυτού» (φράση του Ηράκλειτου), «Πρακτικά» (Praktiker), «κραυγές 

θρήνου» (νεκροταφείο), «χαρούµενες παιδικές φωνές, ζωγραφισµένοι 

τοίχοι» (σχολείο, µε ζωγραφιές στους εξωτερικούς τοίχους), 

«πρόσωπα/βιβλίο» (facebook), «ζωή/δράση» (η οµάδα «Ζω-∆ρω»).

Η λύση βρισκόταν στο πάρκο Ηράκλειτου, δίπλα στο νεκροταφείο και 

στο 1ο Γυµνάσιο Νέας Αλικαρνασσού, σε πολύ µικρή απόσταση από 

γνωστό πολυκατάστηµα. Η εθελοντική οµάδα «Ζω-∆ρω», που 

δραστηριοποιείται έντονα στην περιοχή ζωγραφίζοντας και δίνοντας 

καλύτερο αισθητικό αποτέλεσµα σε άψυχους τοίχους, βοήθησε και στη 

δηµιουργία του πάρκου, όπως γνωστοποιήθηκε από τα µέλη της στο FB. 

Ένα ταµπελάκι σε πεύκο έξω από το σχολείο, που έγραφε την 

ηρακλείτεια ρήση «Τα Πάντα Ρει», επιβεβαίωνε τη λύση του γρίφου.

����� �� ��������� ��� λ��� ��� �� ���������� ��� ��μ��� ��� ����� 
μ��� 
� ����. ������, ���� ��λ� �����λ� �� ��� ����� ��� 

������� ������ ��� ��� �����μ���� �������� � ��� ���  ��� ���� 
� ������μ����� �������. ������ �������� �� ���� �� 
� ���λ�� 

��� ��� ��λ��� � � � �, ��μ����� ����…
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Οι χαρακτηριστικές λέξεις και φράσεις «ίδρυση», «περιοχή αιγυπτιακών 

τάφων», «χαρούµενα πρόσωπα νεαρών αγοριών» και «στεγάσει» 

βοηθούσαν τις οµάδες να εντοπίσουν τη Στέγη Ανηλίκων στην περιοχή 

του Μασταµπά. Τα φινιστρίνια στην πρόσοψη του κτιρίου δεν άφηναν 

καµία αµφιβολία. Ταµπελάκι που έγραφε «Κάνουµε την αγάπη πράξη», 

τοποθετηµένο σε στύλο ακριβώς απέναντι, επιβεβαίωνε την ορθότητα 

της σκέψης των οµάδων.

£�� ��� ���λ��� �� ������� ���  ��� ��� ����� μ� �� ����
�����. 
� ������ ��� ������� ���� ������ ��� ���� �����λ���� μ��λ� 

��������. ����
��� �� ���	��� ����� � ������� ��μ��� ������ 
�������� ����¤������ �����,  μ� �����μ��� ���� �� ������ 
������� 
� ���� ��� ����� ��� ������� ��� ���������� 
�� 

����μ��������. � ��� �μ����λ��, ����� ���� μ�� ������� 
������������ 
����� �� ������ ���� 
� � �...
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Το εργοστάσιο, ο τόπος που έβραζε και η αύρα ροµαντισµού 

οδηγούσαν τη σκέψη στην περιοχή Καµινίων, στο Factory. 

Συνδυάζοντας το κατακόκκινο χώµα του µαρτυρίου, καθώς και τα 

«σατανική», «κρατούσε στα χέρια της», «νέα κι όµορφη» και «τεχνητό 

λιµάνι» (Μαρίνα), καταλήγουµε στην Αγία Μαρίνα, η οποία θυσιάστηκε 

πολύ νέα και εικονίζεται να νικά τον σατανά. Στο τέλος του γρίφου, το 

«δροµαλάκι», όπου κάτι περίσσευε, οδηγούσε στην οδό ∆οµαλάκη. Η 

λύση ήταν ο ναός της Αγίας Μαρίνας στα Καµίνια, όπου σε στύλο 

υπήρχε ταµπελάκι της οµάδας µας που έγραφε «17 Ιουλίου».

������ ���  ��� �� ����
���.
���’��� ������ � �����, � ���� ��μ�����μ�� ��� ���� �����. ������ 

�� μ�����μ��� ��������� ��� ��� �� ���������� ��μ� ��� 
μ��������. �� ������� ��μ¤ ��, ����� � � ������� �� λ��� 
� 

����� ���. �� ��� ��λ� ��� �� �μ����, 
�μ��� ��� � ��� � � � ��
� μ����� �� �����λ���� �� ������� λ�μ�� 


�� ���������� ��� � ��. ��������� ���¤��� �� ���μ�λ�� 
��
������� � � ��� ���������...
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��� ¥���� ����� ���, �� ��� �������� ��� �������� ��� ����������. ��������� 
μ���
 �� ��� ������
��� 
�������μ� �� ������ �������� � �� ��������� �� ���� 
��μ��� ��� ������. ����� ������� �� ��μμ�� 
� � 
� ���� �� ��� ������� �� 

������� ��� λ��������� ��� μ����…

Η αναφορά σε σταυροδρόµι, κοινά σηµεία επαφής και γράµµατα που έπρεπε να µπουν σε 

σωστή σειρά, υποδείκνυε στις οµάδες ότι έπρεπε να συνδυάσουν τα δύο σταυρόλεξα που είχαν 

στα χέρια τους: βάζοντάς τα σωστά το ένα επάνω στο άλλο, προέκυπταν τα 4 κοινά γράµµατα 

(έµπαιναν µε έναν και µοναδικό τρόπο).

Ακολουθώντας και ερµηνεύοντας τους αριθµούς που δίναµε στον γρίφο, θα έπρεπε να ληφθεί 

το κοινό γράµµα (πρώτο) από τα λήµµατα 7/16, 8/15, 5/2, 4/18, 15/14, 5/2, 21, και έτσι 

προέκυπταν τα υπόλοιπα επτά γράµµατα ώστε να µπορούν να συµπληρωθούν και οι έντεκα 

παύλες που ήταν σηµειωµένες στο κάτω µέρος του γρίφου. Με τον τρόπο αυτό και κάνοντας 

αναγραµµατισµό προέκυπτε η λέξη Τηλεγραφείο. Έπειτα, η ζεστή κούπα τσάι και η βοήθεια 

από µακριά, βοηθούσαν τις οµάδες να σκεφτούν ότι επρόκειτο πιο συγκεκριµένα για το 

Αγγλικό Τηλεγραφείο, που στεγαζόταν στην οδό Επιµενίδου, εκεί που σήµερα βρίσκεται το 

καφέ Veneto. Σε παρακείµενο στύλο βρισκόταν ταµπελάκι της οµάδας µας που έγραφε «Το 

βρήκες, στοπ».

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

17  26
8  15
5  2
4  18
15  14
5  2
21  

ΛΥΣΗ
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Στον γρίφο αυτό, δινόταν στις οµάδες ένα σακουλάκι µε LEGO σε µορφή φτερωτής 

καθώς και δυο χάρτινοι δίσκοι (ο ένας εφεδρικός) µε µικρές γραµµές και σηµεία 

που έπρεπε να κοπούν. Ο µύλος έπρεπε να τοποθετηθεί στο κτίριο LEGO που είχε 

δοθεί στον 7ο γρίφο (έπρεπε να χρησιµοποιηθεί «το κτίριο του µεγάλου 

αρχιτέκτονα»). Ο δε δίσκος, τοποθετηµένος πάνω στον µύλο, δηµιουργούσε έναν 

ανεµόµυλο. Η περιγραφή αποτελούσε ουσιαστικά τον οδηγό χρήσης: περιστροφή, να 

ρίξεις φως, να κοιτάξεις κάθετα από τη χαραµάδα και να δεις στο είδωλο 

(καθρέφτης). Στην πραγµατικότητα, µιλάµε για ένα φενακιτοσκόπιο, µια από τις πρώτες 

συσκευές δηµιουργίας κινουµένων σχεδίων και πρόδροµο του κινηµατογράφου. Όταν 

ο συγκεκριµένος δίσκος περιστραφεί µπροστά σε έναν καθρέφτη και κοιτάξουµε 

προσεκτικά µέσα στην εγκοπή ρίχνοντας έντονο φως, από τις µικρές διάσπαρτες 

γραµµούλες του δίσκου εµφανίζεται κατακόρυφα η λέξη ΓΑΛΑΞΙΑΣ. Οι οµάδες 

έβρισκαν ταµπελάκι της οµάδας µας σε ένα δέντρο απέναντι από το σηµείο που 

βρισκόταν κάποτε ο κινηµατογράφος Γαλαξίας, στην οδό Αντωνίου Καστρινάκη, το 

οποίο έγραφε «Κιοσκλής», το όνοµα του ιδιοκτήτη του. 

Στο ίδιο σηµείο υπάρχει σήµερα πολυκατοικία• κάποια µόνο αυτοκόλλητα γράµµατα 

στη τζαµαρία της µάς θυµίζουν την ύπαρξη του σινεµά…

��������� �������� ��� ������� 
� ����� ��� ��� ��λ��� ��� ���������� ���μ� 
���. ¢��� ������� ���, ��� �� ����� ��� μ��λ�� ��������� ��� ��� ���� ����� ������. 
������ �� �� �����μ��������! ������ ��� �� ����μ�� ��� �� ������ � � 
� ������ 

���. ��� μ�λ�� ������� �� ���� 
� μ��λ� ���! �� ��� ���� μ��� �� μ�λ�� � ��� 
����
����� ���� ����� ��� ������ �� ���� ������� �� �������!  

¢��� ����!� �������� ��� �λ�� ��� �λ����� ��� ��� ������ μ�������, �	��� �� ���� 

� ��� λ� ��� λ��� ��� �������!
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¢��� ����λ�μ���μ��� ����. �μ���λ��������� ������� ��� ��� 
�������� ���. � ������� � � ��λ����� � �μ���� ��� ��� ���� ���� �� 
��λ�! �����¤� �� ������ λ��. ¢��� ��� ���� �� ����λ���μ� ��� 

��� ��λ��� ����� μ���� ���� ��� ��� μ������� �� ��������. 
¦����� �� ���μ����� ���. ¢��� �λ� μ������� ��� ������� �������.

�	���� ��� ��� �� ������§��� ��� ���� ���!
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Ο κόκκινος σταυρός στο κουτάκι που έπαιρναν 

οι οµάδες µαζί µε το κείµενο του 17ου γρίφου, 

θα µπορούσε να δώσει σχεδόν αµέσως τη λύση, 

καθώς είναι γνωστό ότι τα γραφεία του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού βρίσκονταν 

παλαιότερα στην πλατεία Ρήγα Φεραίου. Από τη 

λέξη «κρύωµα» και τη φράση «έψαχνε κάτι για 

να καταπραΰνει τον βήχα της», οι οµάδες έπρεπε 

να διαλέξουν το σωστό µαντζούνι από τα 4 που 

υπήρχαν σε χωριστά σακουλάκια µέσα στο 

κουτάκι. Τα φύλλα ευκαλύπτου και τα 11 σπόρια 

τους φανέρωναν ότι η λύση του γρίφου ήταν η 

πλατεία 11 Ευκαλύπτων, όπου υπήρχε ταµπελάκι 

της οµάδας µας που έγραφε «Καρά Καντή 

Μεϊντάνι».



__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  

γρίφος 18
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Ο γρίφος ήταν ένα παιχνίδι τύπου “ζωντανού 
Rebus”. Οι οµάδες έπαιρναν από τη Λότζια µέσα 

σε διαφανή συσκευασία τεύχος του περιοδικού 

Υπέρ Χ των Σ/Μ Χαλκιαδάκη µαζί µε ένα µικρό 

πινακίδιο όπου αναγράφονταν 11 αριθµοί στη 

σειρά. Το χαρτί που συνόδευε το περιοδικό, είχε 11 

παύλες, υποδεικνύοντας τον συσχετισµό που έπρεπε 

να γίνει. Συνδυάζοντας το περιοδικό µε τον πίνακα, 

οι οµάδες µπορούσαν εύκολα να σκεφτούν τον 

περιοδικό πίνακα των χηµικών στοιχείων. 

Καταγράφοντας τα 11 στοιχεία που αντιστοιχούσαν 

στους δοσµένους αριθµούς, και παίρνοντας το 

πρώτο γράµµα από το κάθε στοιχείο, 

συµπληρώνονταν οι 11 παύλες σχηµατίζοντας το 

όνοµα γνωστού λογίου: ΣΤΑΥΡΙΝΙ∆ΗΣ.



Η λύση του γρίφου ήταν ο ναός της Μεταµόρφωσης του Σωτήρος στη 

γωνία των οδών Νικολάου Μάντζαρου και Φώτη Αϊδινλή, στην περιοχή 

των ∆ειλινών, πίσω από τον παλιό υποσταθµό της ∆ΕΗ.

Οι λέξεις «σωτηρία» και «µεταµόρφωση» αποτελούσαν ευθεία αναφορά 

στον ναό, ενώ οι λέξεις «ελευθερία», «βία», «µετρούσε» και «κόψη» 

έφερναν στο νου τον εθνικό µας ύµνο και τον Ν. Μάντζαρο που τον 

µελοποίησε. Σίγουρα κάποιους τους βοήθησε και η αναφορά στον 

Φώτη µε τη χρήση της τεχνολογίας. Σε στύλο απέναντι από τον ναό 

υπήρχε ταµπελάκι της οµάδας µας µε το σχήµα µιας εκκλησίας.

�� ���� ���������. � ��μ���� ���λ���μ��� ��λ��� ��� ��� ������ 
��� ��μ�� � �����, �� ��λ��� ��λ�� ����� μ��μ��� ��� �� ������� 
��� � ��
��� ���� ����� 
�� ��	� ��� ��������: ������� ��� 
μ¨����� ���� ��� ��� �� ����� ��� ��λ������� �λ������� ����. 

������ �� μ�λ���� 
� ���� �
  ��� μ� �� ���!
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� ��
����λ� ��λ ����� μ���
 ���� ��� ��� �������� ��μ�� μ�
����. �� ��μ�λ� ������ �� 
��μ�λ�� ��� ��� �� ������ μ�� λ���. �λ� ����� �λλ���. �� ������� ��λ�� ������� �� ���μ�. Go! 
� ���� ����� � ����� ��� 13 ������ μ���� ��� ��� ���
�� � � λ�����. � ��λ���� �������� 13 ������ 
μ���� ��� �� �� ���μ�. ���μ� ��� � ������� ������� ��� �������� ���� μ��������� 10 ������ μ� 
��� �� ���λ�. �������!  ¢��� ���� ������ � � ��
���: 17 ��μ�� ��� ��� ��λ�©�. � ��μ���� ����� 
�� ������ �� ���������. � ��λ���� ��� ����� ������� ��� ���� �����, ��� 11 ������ ��� μ����, � 
����� ������� ��������� ��� μ������� ��� �� ��� ��������
��. ��� � �� ���������� ��� ��������; 
�� ��� ����μ��� 15 ������ μ� �� �����λ�������. ��� �� ����� 
� ��� �������, ������ �� ����� 
������� ��� �� ���������. � ���������� ��� �
��� ���� � ��λ������ ��� �λ����, ���λ� 
� ª���� � � 
�������. 

Δ�� ���� ���μμ���. ������ ��� �λ�� �� ����� ��λ� ����������, ��� ���μ� ���� �����μ�, �� ������ 
��λ!

� ��μ���� ������ ��� ������� ��� ��� ��� �������� ��� �� �����������λ���. ��� ���� ���� ��� ������ 
�� �� �����: �� ��μ�� ��� ��� �������� �� ���� μ�� ���� ����λ�: «��������� 
� �����������. ��, 
�μ �, 
� ���μ� ��� ����������� ��� ��� ����� 
�μ���� ���� ��� μ�� ���� ������ λλ�».

� �����, � ����λ����, ���������� ��� ��� ���� ���������, μ� μ�� ���λ� ���� ������� �� �λ���� ��� 
�����μ��� ��� �μ��. ���� ��λ�� �� �� μ��, ����� ��� ������� ��� �� ���� ��� ����������� �� 
���� ��� �� 
�� � �����. «�� ������ ����;» ��������. 

��� ���� 
��μ� � ������, � ��λ�������, �������� ��� �� λ�μ�� ��������� �� �����μ��� ��� ����� ��� 

�μ���� 
� �������. 

���������� � ��
��, � ��� ��������� ����� ��’ �λ���, �	���� �� ���� �� ������� ��� �� ����� � � 
�� 
�������. �� μ�� ���� ������ 
� ����. ������ �������� ������  ��� ��� ���� �������. �� μ�� 
������� ���λ� ���� ������ 
�� ����� ������. ����� ���� �� ���, � �������� ��� ��λ���� ���� ��λ� 
����, �λλ ������ �� �λ������. «��λ �� ��λ�μ� μ���� ���», ��������, «� �������� ��� �� ����� 
����λ�. �λλ ���� ��� μ�����μ� �� ����μ� ��� ».

�λ� ���� ��� 
� ����� ��� ��μ����� ��� μ� μ�� ��λ� ���� ������ 
�� ��� �� ����� �� �����. Δ�� 
������ λλ� ���λ���. ������ �� ��������� �� ���� ��� ����� ��� ����� �� �μ���� ���λ���.
�� ������ ���� ����� ��� ���� �����, ��� ������� ��� ��� ������, � ���� ��� ���� μ� �� μ���� ����. � 
����� � ��� �� �� ���λ���, ������� ���� 
�� ��μ����, ��� ���� 
��μ� ��� � ������ ��� � ��
�� 
���� �������� ����. �� �λ�μμ� ���� ���
���������. 
�������� ��� �,�� ����� ����, ������� ���� �� �����μ� ��� ���������. �� ��λ�� ���� �����!
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ΤΕΡΧΙΝΑΤΗΣ ΣΦΑΚΙΩΝ ΒΟΛΤΟΝΕ
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KASTROPOLY. Η ώρα του τελευταίου γρίφου. Ένα λιτό ξύλινο κουτί. Ένα  αυτοκόλλητο εξώφυλλο 

στο συρταρωτό καπάκι. Μέσα, ένα διπλωµένο  ταµπλό, στα πρότυπα της γνωστής ΜΟΝΟΠΟΛΗΣ. 

4 χρωµατιστά πιόνια (κόκκινο, πράσινο, µπλε, µαύρο) και 40 καρτέλες µε τίτλο (32 µε ένα γράµµα 

στην κάτω πλευρά και 8 χωρίς γράµµα). Στο ταµπλό, το σηµείο εκκίνησης µε το γνωστό βέλος 

υποδεικνύει τη φορά κίνησης για τα πιόνια. Εντολές, αποφάσεις, τιτλοφορηµένα οικόπεδα (αλλά και 

8 χωρίς τίτλο), Ηλεκτρική, φυλακή, πάρκινγκ κ.λπ., έκαναν φανερό ότι πρόκειται για το δηµοφιλές 

παιχνίδι µε όλους τους γνωστούς του κανόνες (οι παίκτες κινούνται µε συγκεκριµένη φορά, παίζουν 

εναλλάξ, όποιος φέρει διπλή ξαναρίχνει τα ζάρια, όποιος φέρει 3 φορές σερί διπλή πηγαίνει 

φυλακή κ.ο.κ.). 

Οι οδηγίες, που εκ πρώτης όψεως έδειχναν να απουσιάζουν, ήταν απλώς «κρυµµένες» στο 

συρταρωτό καπάκι, κάτω από το αυτοκόλλητο εξώφυλλο. Οι οµάδες έπρεπε να τις ακολουθήσουν 

πιστά προκειµένου να αντιστοιχίσουν σωστά τα «οικόπεδα» του ταµπλό µε τις 40 καρτέλες.

Μέσα από το κείµενο των οδηγιών, οι 4 ήρωες/πιόνια (Ερµιόνη-κόκκινη κάπα, 

Φώτης-οικολόγος-πράσινο, Γιάννης-θαλασσινός-µπλε, Κώστας-σκοτεινός-µαύρο) έπρεπε να κάνουν 

συγκεκριµένες κινήσεις και να βρεθούν σε συγκεκριµένα σηµεία. Η αναφορά σε αγραµµατοσύνη 

και στο κρίσιµο πάτηµα, θύµιζε στις οµάδες πως έπρεπε να συγκρατούν και το «έξτρα» γράµµα 

από το κάθε πάτηµά τους.

Παρατηρώντας τις κινήσεις των 4 ηρώων πάνω στο ταµπλό, βλέπουµε ότι τελικά, ακολουθώντας 

τις οδηγίες, θα κινούνταν ως εξής:

Ερµιόνη – Ιεροδιδασκαλείο (Α), Ματίου (Α), ΚΤΕΛ (Β), Ιεροδιδασκαλείο (Α)

Φώτης – Αρχόντισσα του Κάστρου (Κ), Χεντέκια (Ι), Πάρκο Θεοτοκόπουλου (Τ), Καµίνια (Ε)

Γιάννης – Λιµάνι (Ν), Βολτόνε (Α), Πλάτωνος (Α)
Κώστας – Ηλεκτρική (Ρ), Πάρκινγκ (Ρ), Οικεία Τσαχάκη (Α), Καλοψούζ (Μ), Απόλλων (Ζ).

Εποµένως οι οµάδες θα έπρεπε να συλλέξουν τα γράµµατα AABAKITENAAΡΡΑΜΖ.

Ύστερα από την περιήγησή τους στην πόλη, οι ήρωές µας έπρεπε να καταλήξουν στα εξής σηµεία:

Ερµιόνη – Ιεροδιδασκαλείο (έκπληκτη, αφού από εδώ ξεκίνησε)
Φώτης – Καµίνια (Αγία Μαρίνα)

Γιάννης – Πλάτωνος (Ματίου)

Κώστας – Απόλλων (Αγλαΐα)
Η αναφορά στα βλέµµατα που διασταυρώθηκαν ερµηνεύεται στην πράξη µε την πολύ προσεκτική 

διασταύρωση δύο γραµµών που έπρεπε να σηµειωθούν από τα µικρά έντονα σηµεία που υπήρχαν 

στο ταµπλό στα 4 «οικόπεδα» όπου κατέληξαν οι ήρωές µας. Η ένωση των δύο γραµµών οδηγούσε 

ακριβώς στο παλιό σαπωνοποιείο στην οδό Μαστραχά (σήµερα πάρκινγκ), στο Καµαράκι. Οι 

οµάδες που θα είχαν βρει σωστά το σηµείο, θα είχαν συλλέξει και τα σωστά γράµµατα, 

προκειµένου να συντάξουν και να φωνάξουν σωστά το σύνθηµα, όπως τους ζητούσε το κείµενο 

στο τέλος του: ΖΑΒΑΡΑΚΑΤΡΑΝΕΜΙΑ.

Για να καταφέρουν οι οµάδες να λύσουν τον γρίφο και να οδηγηθούν στο τέλος, έπρεπε, 

ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες, να συµπληρώσουν τα κενά τετράγωνα της Καστρόπολης κάνοντας 

τις εξής αντιστοιχίσεις:

Προστάτης των λεπρών = Νικόλαος Τζανακάκης = Όσιος Νικηφόρος. Εποµένως η οδός Σφακίων 

είναι 13 θέσεις µπροστά, στο δεύτερο κίτρινο τετράγωνο.

Αγά Τζαµί = 1866. Εποµένως η Βολτόνε είναι 13 θέσεις µπροστά, στο τρίτο πράσινο τετράγωνο.

Ένδοξος σύζυγος Θεοδώρας = Ιουστινιανού, 10 θέσεις από τη Βίγλα = Φιντίκ Πασά Μαχαλάς, 

στο σκούρο µπλε τετράγωνο. 

ΛΥΣΗ



Χάβρα, 17 θέσεις από την Αγλαΐα = Απόλλων, στο δεύτερο ανοικτό µπλε τετράγωνο.

Αγία Μαρίνα = Καµίνια, 11 θέσεις πιο µπροστά η πρώτη γυναίκα δικηγόρος = Ειρήνη Κασέλου στο 

κόκκινο τετράγωνο.

Κατρουλοσόκακο = Οδός Ιωάννη Χρονάκη, 15 θέσεις µετά ο Τερχινάτης στο πρώτο κίτρινο 

τετράγωνο.

Μαντονίνα = Αραστάς, 8 θέσεις µετά τη Στοά Σιδεράκη στο πρώτο ανοικτό µπλε τετράγωνο.  

Λέσχη των Ευγενών = Λότζια, δίπλα στην Αρχόντισσα του Κάστρου στο πρώτο µωβ τετράγωνο.

Με αυτή την πρώτη αντιστοίχιση είχαν συµπληρωθεί όλα τα κενά τετράγωνα της Καστρόπολης µε 

τις 8 κάρτες οι οποίες δεν είχαν γράµµατα.

Στο δεύτερο στάδιο της αντιστοίχισης έπρεπε να συσχετιστούν όλα τα τετράγωνα της Καστρόπολης 

µε τις υπόλοιπες κάρτες ως εξής (κάποιες από αυτές τις αντιστοιχίσεις έχουν γίνει ήδη στο πρώτο 

βήµα):

Μουρχουταριά – Ιουστινιανού
Λέσχη Ευγενών – Λότζια
Οικία Τσαχάκη – Ειρήνη Κασέλου
Αγγέλικα – Λιµάνι
Τερχινάτης – Ζωγράφου
Σφακίων – Γιαµαλάκη
Βίγλα – Φιντίκ Πασάς

Ηρώο – Πάρκινγκ
Ματίου – Πλάτωνος
Βολτόνε – Αχτάρικα
Νίκος Καζαντζάκης – Αεροδρόµιο
Μοροζίνι - Πλαστήρα

Μαντονίνα – Αραστάς
Αγά Τζαµισί – 1866
Αγία Αικατερίνη – Αρχόντισσα του Κάστρου
Άµιλλα – Χεντέκια
Γεωργίου Γεωργιάδη – Παλιό ΚΤΕΛ
Εβραϊκή – Χάβρα
Ανεµογιάννης – Ανώνυµος
Πάρκο Θεοτοκόπουλου – Κάτω φυλακές
Κατρουλοσόκακο – Ιωάννη Χρονάκη
Μαριάνθη Πετυχάκη – Ηλεκτρισµός
Αγία Μαρίνα – Καµίνια
Όσιος Νικηφόρος – Νικόλαος Τζανακάκης
Αθηνά – ΚΤΕΛ
Ιεροδιδασκαλείο – Μεντρεσές

Γενί Τζαµί – Καλοψούζ
Σιταποθήκες – Αµπάρ Αλτί
Στοά Σιδεράκη – Γιαννιτσών
Κλινική Γαληνού - Ακαδηµίας

Όθωνος - Αβέρωφ

Αγλαΐα – Απόλλων



������ �� ����� ���. 
�� ��� ����� �� �� ����, � λ��� ��� �������� ������. 

������� ��� �λ����! ������ �� ���� �� �λ���� ��� λ����...
36 ������� �������μ�� μ� μ�� μ��� � 
� �������. 

Δ�� ���� ��� �� ���λ������� ��
 ��� �������…
 
 ���� �� �λ���� ���.
 ���� ��� ������ μ� �� ���������� ���μ� ��� �� ���� ���.
 ���������� �� ��μ�λ�� μ ���.
 �λ� 
� ª��� ��� ��λ �� ��!

����� � λ��� �� ����� ��λ� ����! ��� �� ��μ���! 
���� ���������μ�
� μ�����μ� �� ������μ� ��λλ �����������!
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ΛΥΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΓΡΙΦΟΥ

Μια καινοτοµία του 17ου ΚΚΘ ήταν η δηµιουργία ενός γρίφου που θα παιζόταν 

παράλληλα µε το υπόλοιπο παιχνίδι. Στόχος ήταν οι οµάδες να συνεργαστούν 

(επίσηµα) σε κάποιο γρίφο και να βρουν µαζί τη λύση. Όταν λοιπόν έπαιρναν τον 

3ο γρίφο από τη Λότζια, έπαιρναν µαζί και τον «παράλληλο» µε τον όρο να τον 

λύσουν οπωσδήποτε ως τον 10ο γρίφο. (Αν δηλαδή δεν είχε λυθεί µέχρι τότε, δεν 

θα µπορούσε η οµάδα να προχωρήσει στον 11ο γρίφο.) Να σηµειώσουµε εδώ ότι 

στις οµάδες είχαν µοιραστεί κάποιες ξύλινες κατασκευές (που θύµιζαν κλειδιά), 

τόσο στο ρακοκάζανο που διοργανώθηκε από όλες τις οµάδες του ΚΚΘ τρεις 

µήνες νωρίτερα, όσο και κατά την εγγραφή τους στο κιόσκι της οµάδας µας (σε 

όσες δεν πήγαν στο ρακοκάζανο). Τα κλειδιά αυτά ήταν σε χρώµα λευκό και καφέ 

και καθένα από αυτά είχε ένα και µοναδικό «ταίρι» του άλλου χρώµατος.

Οι οµάδες έπαιρναν ένα ριζόχαρτο µε όλα τα κλειδιά του παιχνιδιού, ένα φύλλο 

χαρτί µε όλα τα κλειδιά του παιχνιδιού και ένα ριζόχαρτο µε ασύµµετρα λευκά 

σχέδια όπου κάποια είχαν µια κουκκίδα κι έπρεπε να ζωγραφιστούν. Αρχικά οι 

οµάδες έπρεπε να εντοπίσουν το κλειδί τους στο φύλλο και να το ταιριάξουν στο 

ριζόχαρτο ώστε να βρουν το «ταίρι» τους και άρα τον µελλοντικό συνεργάτη τους. 

Ερχόµενοι στη Λότζια, αν είχαν εντοπίσει σωστά το κλειδί/ταίρι, η διοργανώτρια 

οµάδα τούς έδινε τα στοιχεία του συνεργάτη για επικοινωνία. Όταν οι οµάδες 

επικοινωνούσαν µεταξύ τους τηλεφωνικά, έπρεπε να συνδυάσουν τα ζωγραφισµένα 

ριζόχαρτα, από τα οποία προέκυπτε η λέξη PICASSO.

 Οι οµάδες έπρεπε να πάνε στο γνωστό καφέ ΓΚΟΥΕΡΝΙΚΑ στην οδό Ανδρέου 

Κρήτης και να τοποθετήσουν το «κλειδί» τους στη σωστή θέση σε αντίστοιχη µήτρα. 





Ελπίζουµε η ανάλυση των γρίφων να ικανοποίησε τις όποιες απορίες 

δηµιουργήθηκαν στις οµάδες και να έδωσε µια σαφή εικόνα σε όλους 

όσους δεν έφτασαν ως το τέλος του παιχνιδιού. Ζητάµε συγγνώµη για 

τυχόν παραλείψεις και δυσλειτουργίες που σηµειώθηκαν σε ένα τόσο 

µεγάλο εγχείρηµα και ευχαριστούµε όλες τις οµάδες που µας τίµησαν 

µε τη συµµετοχή, τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά τους, τόσο κατά τη 

διάρκεια όσο και µετά το τέλος του παιχνιδιού, σε µια προσπάθεια που 

κάνουµε όλοι µας, ώστε το παιχνίδι να γίνεται κάθε φορά το ίδιο ή και 

περισσότερο διασκεδαστικό, εκπαιδευτικό κι ευχάριστο. 

Συγχαρητήρια σε όλες τις οµάδες για τη συµµετοχή και τον 

ενθουσιασµό που επέδειξαν τόσο στις δράσεις πριν από το παιχνίδι 

µας, όσο και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Πολλά συγχαρητήρια στα 

µέλη της νικήτριας οµάδας Περατζούνια. Τους ευχόµαστε να συνεχίσουν 

να είναι ευρηµατικοί, πνευµατώδεις, δραστήριοι κι αποτελεσµατικοί στο 

µεγάλο έργο της πραγµατοποίησης του 18ου Κυνηγιού Κρυµµένου 

Θησαυρού.

 Καστρινοί Πειρατές


