


 

 

1ος Γρίφος 

Αθμύζηεθε ημ παναθάης ηναγμύδη… 

http://www.eurogeka.gr/1st-grifos.mp3 
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Λύση 1ου Γρίφου 

Τξ ϊλαγξύδϋ ήϊαν «Τξ καπηλεϋό» ϊκν ΦαΧνηδκν καϋ με δύξ λέμεϋς 

αλλαγμένες ξδηγξύωε ωϊην ύίγλα όπξι βλϋωκόϊαν ϊξ κληϊϋκό κένϊλξ 

ϔαλλϋθέα. Ϗκεί ξϋ ξμάδες έπαϋλναν ϊξν 2ξ γλίφξ. 

 

  



 

 

2ος Γρίφος 

Οακ έκκμηα ημο πνόκμο μεκ οπάνπεη. 

Ομίγμοκ ηα παιιεθάνηα θαη ηα ιέκε. 

Οημο πνςημπόνμο κεανμύ ημκ ηόπμ ζηέθμοκ, 

αοημύ πμο δεκ ιμγάνηαζε ημοξ κόμμοξ 

θαη δίκμκηαξ ζοζία ηε δςή ημο 

άκμηλε ζημοξ μεηέπεηηα ημοξ δνόμμοξ. 

 
 

  



 

 

Λύση 2ου Γρίφου 

ϙ πλκϊξπόλξς νεαλός είναϋ ξ Ίκαλξς ωϊξι ξπξίξι ϊξ δλόμξ (ξδός 

ϓκάλξι) ωϊέκξιν ϊα παλληκάλϋα ϔαζανϊζάκης, ϒεξϊξκόπξιλξς καϋ 

ϔξλνάλξς, ϊα ϊλία αγάλμαϊα μπλξωϊά ωϊην Ϛαγκλήϊϋα ϊλάπεζα. 

Ϗκεί ξϋ ξμάδες έβλϋωκαν ϊξ ωήμα μας, ϊξ ωκίϊωξ ενός ϔληϊϋκξύ με ϊην 

φλάωη «καλώς επανϊήμαμε». 

 

  



 

 

3ος Γρίφος (Α’ μέρος) 

 

 

 

 



 

 

Λύση 3ου Γρίφου (Α’ μέρος) 

ϙ ξλιμπϋξνίκης Ϗλγξϊέλης γεννήθηκε ωϊην ϔνκωό καϋ έζηωε ωϊην ϓμέλα 

ϊης ϝϋκελίας. ϑ εϋκόνα είναϋ από ϊην ϔνκωό καϋ ϊα ωύμβξλα είναϋ ϊξ 

όνξμα ϓμέλα ωϊην γλαμμϋκή ύ.  

ϑ λύωη ϊξι γλίφξι ήϊαν ϊξ γήπεδξ ϊξι Ϗλγξϊέλη όπξι μέλη ϊκν 

ξμάδκν έπλεπε να ϊλέμξιν (ϊξ αγώνϋωμα ωϊξ ξπξίξ είχε δϋακλϋθεί ξ 

Ϗλγξϊέλης) γϋα να πάλξιν ϊξ β μέλξς ϊξι γλίφξι. 

 

  



 

 

3ος Γρίφος (Β’ μέρος) 

------- 

 --------- 

 -------- 

 ------------ 



 

 

Λύση 3ου Γρίφου (Β’ μέρος) 

Έπλεπε να ωιμπληλκθξύν ϊα ωκωϊά ξλιμπϋακά αγκνίωμαϊα δίπλα ωϊϋς 

εϋκόνες ϊξις από παλαωϊάωεϋς αλχαίκν αγγείκν. 

Ϝόλϋχξς ή δίαιλξς 

Ϛαγκλάϊϋξ 

Ϛένϊαθλξ 

όλμαϊξδλξμία 



 

 

4ος Γρίφος 

 

 

 

 

 



 

 

Λύση 4ου Γρίφου 

Φκϊξγλαφία ϊξι αιθενϊϋκξύ λάβαλξι ϊξι καπεϊάν ϔόλακα πξι 

βλίωκεϊαϋ ωήμελα ωϊξ ϋωϊξλϋκό μξιωείξ ϑλακλείξι. Ϝκλήθηκε από ϊξις 

καϊξίκξις ϊξι χκλϋξύ Ϛόμπϋα ωϊξν ϖϋχαήλ ϔόλακα ϊξ 1881.  

ϝϊξ παγκάκϋ δίπλα ωϊξ άγαλμά ϊξι ήϊαν ϊξ ωήμα μας, ένας ϔληϊϋκός καϋ 

η φλάωη «χαϋλεϊϋωμξύς από ϊην Ϛόμπϋα». 

 

 

  



 

 

5ος Γρίφος 

Γ.Γ. 1199 

Μ μοζεΐκ αγάξ λύπκεζε ιμοζμέκμξ ζημκ ηδνώηα. Ηαηέβεθε 

βηαζηηθά ηα ζθαιηά θαη μπήθε ζηεκ εθθιεζία. Γμκάηηζε θη άνπηζε 

ρηζονηζηά κα πνμζεύπεηαη.. «Θείαξ Νίζηεςξ ηε επηγκώζεη, 

δόθμκέιηπεξ ηεξ Αγκςζίαξ….» Οήθςζε ηα μάηηα ζηεκ εηθόκα. Οακ 

κα μεκ είπε αένα εθεί θάης. Οα κα γθνεμηδόηακ μ πέηνηκμξ πύνγμξ 

πάκς ημο. Έπνεπε κα πάεη ζημκ άκηαθα. Κα βνεη ημ δνόμμ ηεξ 

θαμίιηαξ ημο. Ηη εθεί, ζηε ζθηά ηςκ δέκηνςκ, κ’ αθήζεη θη αοηόξ ημ 

ζεμάδη ημο. 

Έπνεπε κα θάκεη ημ πνέμξ ημο… 
 

 

 

  



 

 

Λύση 5ου Γρίφου 

ϙ ΦξιωεΧν αγάς πξι πλξωεύχεϊαϋ ωϊην όγία Ϛελαγία είναϋ 

κλιπϊξχλϋωϊϋανός. Ϛλόκεϋϊαϋ γϋα ϊξν ϖϋχαήλ ϔξιλμξύλη ξ ξπξίξς 

αφήνεϋ ϊξ ωημάδϋ ϊξι ωϊξ δλόμξ ϊης φαμίλϋας ϊξι.  

ϝε ένα δένϊλξ ωϊην ξδό ϔξιλμξύληδκν ήϊαν ϊξ ωήμα μας, ένας ϊξύλκξς 

καϋ η λέμη aferim. 

ϗα ωημεϋώωξιμε όϊϋ ξ πύλγξς ϊκν ϔξιλμξύληδκν ωϊξ ιπόγεϋξ ϊξι 

ξπξίξι λεϋϊξιλγξύωε κλιφά η εκκληωία ϊης όγίας Ϛελαγίας, ωώζεϊαϋ 

μέχλϋ ωήμελα ωϊξ χκλϋό ϔξιωές. 

 

  



 

 

6ος Γρίφος 

Νενκώκηαξ απ’ ηεκ έπαοιε με ηα ρεθηδςηά, ημοξ άθμοζα κα 

ηναγμοδμύκ δοκαηά. όνεοακ θαη γιεκημύζακ με θνέζθμ, θόθθηκμ 

θναζί. Μ γηόξ ηεξ Οεμέιεξ με ηηξ μαηκάδεξ ημο… 

Άναγε δεκ παναπμκηόηακ μ γείημκαξ πμο έραπκε ενεμία γηα κα 

μειεηήζεη; 

Θίγμ πνηκ ζοκακηήζς ημκ βαζηιηά απμθάζηζα κα ηναβήλς ακαημιηθά 

θαηά ημ πμηάμη. 

Αοηή ηε θμνά δεκ έπνεπε κα δηζηάζς. Γίπα θάκεη ηόζμ δνόμμ… 

Έπνεπε κα πηάζς ημκ ηαύνμ απ’ ηα θέναηα! 

 

 

  



 

 

Λύση 6ου Γρίφου 

ϙ ήλκας πελνάεϋ μπλξωϊά από ϊην έπαιλη Ϝϋξνύωξι (ξ γϋξς ϊης 

ϝεμέλης), λκμαϊκή βίλα μεϊαμύ ύενϋζελείξι καϋ ϔνκωξύ.  

ϙ γείϊξνας πξι μελεϊάεϋ είναϋ ξ αλχαϋξλόγξς όλθξύλξς Έβανς ωϊξν 

ξπξίξ ανήκε η βίλα όλϋάδνη.  

ϕίγξ πλϋν ϊξ παλάϊϋ ϊξι βαωϋλϋά, ωϊξ παλκάκϋ ϊης ϔνκωξύ, μέλη ϊκν 

ξμάδκν έπλεπε να αναπαλαωϊήωξιν ένα παϋχνίδϋ (κάϊϋ μεϊαμύ 

ϊαιλξκαθαψίκν καϋ μακλϋάς γαϊδξύλας).  

όπό εκεί έπαϋλναν ϊξν 7ξ γλίφξ. 

 

  



 

 

7ος Γρίφος 

Πμ όκμμα μμο είκαη Ιακμοήι θη είμαη δεογάξ. Άιιμ απ’ αοηό δεκ 

έμαζα. Ηη όμςξ· απ’ ηεκ γεκηά μμο όιε, εγώ είμαη αοηόξ πμο 

μνίζηεθε κα ζοκεπίζεη ηεκ πανάδμζε… 

 

ΑΠΞΗΜΖΟΓΓΖΟΠΕΩΜΝΩΩΑΞΓΘΖΙΙΜΔΑΝΜΖΘΑΝΜΖΡΞΕ

ΝΙΚΓΑΟΜΠΣΠΓΓΟΝΑΙΛΡΠΣΓΘΝΙΙΔΑΑΝΑΞΩΙΑΠΘΡΘ

ΖΜΙΑΓΞΗΑΠΡΘΡΖΜΟΝΜΘΠΓΑΓΘΕΞΙΠΖΟΓΞΒΑΝΘΛΕΓΦΓΖΠΗΞ

ΓΝΞΩΒΔΑΟΞΙΝΜΖΗΘΓΕΛΞΑΟΑΣΠΡΙΗΜΞΠΙΖΑΡΕΓΦΚΡΘΦ

ΠΡΛΜΝΘΙΚΡΣΜΝΓΔΑΕΕΔΓΒΓΞΑΞΠΓΝΔΞΣΦΠΩΗΠΖΡΓΦΣ

ΝΘΠΞΩΑΚΗΑΖΠΚΚΡΛΙΖΛΒΕΘΡΠΞΡΡΓΩΔΣΔΓΩΓΡΚΕΠΛΩΑ

ΝΜΗΙΡΙΗΜΓΣΑΞΓΙΗΜΚΛΖΒΕΘΩΓΡΣΦΠΔΞΖΠΦΒΓΘΘΑΟΓ

ΔΞΠΜΣΦΠΒΓΠΚΕΡΑΑΝΜΖΛΘΚΗΜΚΛΖΜΖΘΡΠΓΚΕΙΛΘΑΙΜΚ

ΜΒΓΠΘΕΒΑΟΔΦΓΞΠΡΘΕΠΓΩΣΔΟΓΩΜΕΠΡΦΘΣΚΔΘΠΕΟΘΘΜΖ

ΛΚΡΓΩΞΔΔΟΓΞΖΘΡΕΛΚΗΜΝΘΚ0ΖΒΚΔΟΑΔΑΙΜΝΜΗΙΛΘΖ

ΡΒΓΞΩΦΓΣΔΟΑΓΔΦΞΠΓΕΡΘΝΕΓΙΚΒΩΦΣΟΜΡΒΓΞΦΔΟΑΓΙΚ

ΒΩΓΡΘΖΝΘΗ 

 

 

 

  



 

 

Λύση 7ου Γρίφου 

ϑ λέμη-κλεϋδί ϊξι γλίφξι, «ζειγάς», μας ξδηγεί ωϊξ να δϋαβάωξιμε ϊξ 

κλιπϊόλεμξ βξιωϊλξφηδόν (ξλϋωμός ϊξι ωϊαιλξλέμξι), όπκς δηλαδή 

ξλγώνεϋ ένας ζειγάς. Την πλώϊη ωεϋλά από ϊα αλϋωϊελά πλξς ϊα δεμϋά, 

ϊην δεύϊελη από ϊα δεμϋά πλξς ϊα αλϋωϊελά καϋ ξύϊκ καθ’ εμής.  

ϔάθε ωεϋλά έκλιβε μία λέμη. ϝχημαϊϋζόϊαν η φλάωη «έχεϋς ϊξ χλώμα 

βλες μία πέϊλα καϋ γλάψε ϊξ όνξμα ϊης ξμάδας ωξι».  

ϙϋ ξμάδες είχαν πάλεϋ από ϊξ πλκί ωκληνάλϋα με χλώμα πξι έπλεπε να 

χληωϋμξπξϋήωξιν γϋα να γλάψξιν πάνκ ωε μία πέϊλα ϊξ όνξμα. 

 

 

  



 

 

8ος Γρίφος 

Γημονμύζηηηη!!!! Φηάζακ μη θςκέξ μέπνη ημο δμύθα ημ παιάηη. 

 Ια πνηκ πνμιάβμοκ μη ζηναηηώηεξ κα πάνμοκ η’ άνμαηα 

 είπε πενάζεη ηε γέθονα μ άγημξ θαη θάιπαδε πνμξ ηε ζάιαζζα. 

 Οε ημύημ ημκ ηόπμ, Γηνήκε δεκ οπήνπε πηα,  

μα ημκ θμβμύκηακ μη επζνμί ημκ θαβαιάνε. 

 Ηάζε θμνά πμο έθηακακ μπνμζηά ζηεκ πύιε, 

 θαηέβαηκε ημ δνμμάθη μ άγημξ, βνμκηενόξ απάκς ζη’ άιμγμ ημο 

 θαη ημοξ έδηςπκε.  

Ηάζε θμνά μηα Ακάζηαζε γηα ημοξ πμιημνθεμέκμοξ!! 

 

 

 

 

  



 

 

Λύση 8ου Γρίφου 

ϑ ξδός Ϝελημάλκξι ξνξμάωϊηκε έϊωϋ από ϊξν άγϋξ ϖάλκξ ϊξν ξπξίξ ξϋ 

Τξύλκξϋ έβλεπαν να ϊξις καϊαδϋώκεϋ καβάλα ωϊξ άλξγό ϊξι κάθε φξλά 

πξι έκαναν γϋξιλξύωϋ από ϊην πύλη ϊξι Ϝελμαϊά.  

ϑ Ϗϋλήνη πξι δεν ιπάλχεϋ πϋα είναϋ ξ ναός ϊης αγίας Ϗϋλήνης πξι 

βλϋωκόϊαν ωϊξν ίδϋξ δλόμξ, ενώ η όνάωϊαωη είναϋ ξ ναός ϊης αγίας 

όναωϊαωίας από ϊην πλόωξψη ϊξι ξπξίξι είναϋ καϋ η επϋγλαφή με ϊξ 

όνξμα «ϑλόδξϊξς» πξι ζηϊξύωαμε να φκϊξγλαφήωξιν ξϋ ξμάδες. 

 

  



 

 

9ος Γρίφος 

MDCLXX 

«Ε πζεζηκή ιηηακεία ζα επακαιαμβάκεηαη θάζε πνόκμ. Γίκαη ημ 

ηάμα γηα ηεκ απαιιαγή από ηεκ ηειεοηαία επηδεμία πακμύθιαξ. Όιε 

ε πόιε ζομμεηείπε πζεξ. Μ Δόγεξ, ημ Ζεναηείμ, ημ Ημιιέγημ ηςκ 

Δμοθώκ, όιμ ημ ζώμα ηεξ Οογθιήημο αθμιμύζεζε ηεκ πμμπή. Πεκ 

ίδηα μένα ε εηθόκα ημπμζεηήζεθε με θάζε επηζεμόηεηα ζημ καό.» 

Απ ηα θεημήιηα ηεξ ζθιαβςμέκεξ πμιηηείαξ!! Ρπάνπεη θάηη κα ηα 

ζομίδεη; 

 

 

  



 

 

Λύση 9ου Γρίφου 

ϑ χλξνξλξγία MDCLXX (ένα χλόνξ μεϊά ϊην καϊάκϊηωη ϊξι ϑλακλείξι 

από ϊξις ϊξύλκξις) ωε λαϊϋνϋκξύς αλϋθμξύς ωϊην κξλιφή ϊξι γλίφξι 

μας δείχνεϋ όϊϋ η ωιγκεκλϋμένη λϋϊανεία δεν γίνεϊαϋ ωϊξ ϑλάκλεϋξ αλλά 

ωϊην ύενεϊία. 

ϝϊϋς 21 ϗξεμβλίξι ϊξι 1670 μεϊά ϊην λϋϊανεία  η εϋκόνα ϊης Ϛαναγίας 

ϖεωξπανϊίϊϋωωας ϊξπξθεϊήθηκε ωϊξ ναό ϊης Ϛαναγίας ϊης ιγείας 

(Santa Maria della salute). 

ϑ πληλξφξλία αιϊή πελϋέχεϊαϋ ωε  βενεϊωϋάνϋκξ χεϋλόγλαφξ με 

χλξνξλξγία 22/11/1670.  

Τξ ωήμα μας βλϋωκόϊαν ωϊξ εκκληωάκϋ ϊης Ϛαναγίας ϖεωξπανϊίϊϋωωας 

ωϊξ χώλξ ωϊάθμειωης αιϊξκϋνήϊκν ωϊην ξδό ϒηωέκς, ϊξ ωκίϊωξ ενός 

ενεϊξύ καϋ η φλάωη AVE MARIA. 

 

 

  



 

 

10ος Γρίφος (Α’ Μέρος) 

Αύνημ ζα με μεηαθένμοκ. Θα νίλς πέηνα πίζς μμο θαη ζ’ αθήζς 

ηεκ πόιε πμο ηόζμ αγάπεζα. Ίζςξ κα ‘καη θαιύηενα εθεί, πανά εδώ 

ζηηγμαηηζμέκμξ έλς απ’ ηα ηείπε. Ε αννώζηηα πνμπώνεζε. Πα πένηα 

μμο δε με βμεζμύκ πηα. Ίζα πμο μπμνώ κα θναηήζς ημ πηκέιμ γηα 

μηα ηειεοηαία δςγναθηά. Ηάζμμαη ζηεκ άθνε ημο θύθιμο θη έπς 

μπνμζηά μμο ημ ιημάκη. Μ ήπμξ από ηα ζήμακηνα μμο ηνοπάεη η’ 

αοηηά μα δεκ είκαη ηθακόξ κα απμζπάζεη ηεκ πνμζμπή μμο από ηε 

ζέα. Θαύμαηα έθακακ μη παιημί!! Θαύμαηα πμο ακηέπμοκ αθόμα.. 

 

  



 

 

Λύση 10ου Γρίφου (Α’ Μέρος) 

ϙ ήλκας ϊξι γλίφξι είναϋ λεπλός (ζεϋ ωϊϋγμαϊϋωμένξς έμκ από ϊην πόλη, 

η αλλώωϊϋα έχεϋ πλξχκλήωεϋ καϋ θα μεϊαφελθεί ωε λεπλξκξμείξ). 

ϔάθεϊαϋ μπλξωϊά ωε κικλϋκό κϊίλϋξ κϋ έχεϋ πίωκ ϊξι ωήμανϊλα.  

ϑ εκκληωία ϊξι αγίξι ϗεκϊαλίξι ωϊξν Ϛόλξ (πελϋξχή όπξι καϊξϋκξύωαν 

λεπλξί) είναϋ η μξναδϋκή λξϊόνϊα ϊης πόλης καϋ έχεϋ δύξ καμπαναλϋά.  

ϑ λέμη θαύμαϊα παλαπέμπεϋ επίωης ωϊξν άγϋξ ϗεκϊάλϋξ ϊξν 

θαιμαϊξιλγό ενώ ϊξ ωκίϊωξ είναϋ η όψη ϊξι ϔξύλε από εκείνξ ακλϋβώς 

ϊξ ωημείξ.  

όπό εκεί ξϋ ξμάδες έπαϋλναν ένα μπλξιζάκϋ-δώλξ καϋ ϊξ ύ μέλξς ϊξι 

γλίφξι… 

 

 

  



 

 

10ος Γρίφος (Β’ Μέρος) 

 

 

 

 

 

 

 

Έια κα με βνεηξ!!!!!!! 

 

 

 

 

  



 

 

Λύση 10ου Γρίφου (Β’ Μέρος) 

… πξι θα ϊϋς ξδηγξύωε ωϊην ξδό ϝπϋναλόγκας, ωϊξ νηωί δηλαδή πξι 

μεϊαφέλξνϊαν ξϋ λεπλξί.  

ϝε ένα δένϊλξ ιπήλχε ϊξ ωήμα μας με ϊην φλάωη «φέλε ϊην πέϊλα». ϙϋ 

ξμάδες έπλεπε να φέλξιν ωϊην ϕόϊζϋα ϊην πέϊλα πξι ϊξις είχε ζηϊηθεί 

να ζκγλαφίωξιν ωϊξν 7ξ γλίφξ. 

 

 

 

  



 

 

11ος Γρίφος 

ΘΑ ΕΠΑΚ ΗΑΘΜ ΗΑΖ ΓΡΓΞΓΓΠΖΗΜ ΓΖΑ ΠΕΚ ΓΠΑΖΞΓΖΑ 

 ΚΑ ΠΜ ΔΖΑΒΑΟΓΖ Μ ΑΞΙΜΔΖΜΟ 

 

 

 

 

  



 

 

Λύση 11ου Γρίφου 

ϔαλός, Ϗιελγεϊϋκός καϋ όλμόδϋξς ήϊαν ϊα κκδϋκά ξνόμαϊα πξι 

χληωϋμξπξϋξύωαν ϊα μέλη ϊης Φϋλϋκής Ϗϊαϋλείας γϋα ϊξις Υψηλάνϊη, 

ϔαπξδίωϊλϋα καϋ Ϛαπαφλέωωα.  

ϝϊξ κείμενξ ϊξι ϊηλεγλαφήμαϊξς, γλαμμένη με ϊξν κώδϋκα ϊης φϋλϋκής 

εϊαϋλείας, ιπάλχεϋ η φλάωη «έλα ωϊξ ωπίϊϋ ϊξι κξιλωάλξι ϊης παλέϊας 

εκεί θα βλεϋς ϊξ ωήμα ϊξι».  

ϔξιλωάλξς ϊης παλέϊας επξνξμαζόϊαν ξ ζκγλάφξς ϖπόϊης 

ϒαλαωωϋνός καϋ ωϊην πλόωξψη ϊξι ωπϋϊϋξύ ϊξι ωϊην ξδό ϒενών 74 

ιπάλχεϋ η επϋγλαφή πξι ζηϊξύωαμε να φκϊξγλαφήωξιν ξϋ ξμάδες. 

  



 

 

12ος Γρίφος 

Οηα ζνακία ηεξ απμμόκςζεξ θαη ημο ζθόημοξ, 

εθεί πμο πνηκ, πίκμκηαξ ζμύμα, 

παμέκεξ παηνίδεξ ακαπμιμύζακ… 

πενπαηά θαη βνμκηά, όνε, δάζε πενκά… 

 

 

  



 

 

Λύση 12ου Γρίφου 

Τα θλανία μας ξδηγξύν ωε ωχξλείξ, πλξωφιγϋκό καφενείξ είναϋ εκεί πξι 

κάπξϋξϋ αναπξλξύν πίνξνϊας ωξύμα καϋ ϊξ ϊελειϊαίξ μέλξς ϊξι γλίφξι 

είναϋ πλξωκξπϋκός ύμνξς.  

Ϛλόκεϋϊαϋ γϋα ϊξ καφενείξ ϊξι ϔαμπέλη ωϊξ όϊωαλένϋξ πξι λεϋϊξύλγηωε 

επίωης ωαν πλξωκξπείξ καϋ ωαν ωχξλείξ γϋα παϋδϋά πξι ιπέφελαν από 

ϊλάχκμα (μεϊαδξϊϋκή νόωξς ϊκν μαϊϋών) καϋ δεν ϊξις επϋϊλεπόϊαν να 

πηγαίνξιν ωε κανξνϋκό ωχξλείξ.  

Τξ ωήμα μας ήϊαν ωε ένα δένϊλξ ωϊην ξδό Φκκών όπξι βλϋωκόϊαν ϊξ 

καφενείξ, ϊξ ωκίϊωξ ϊξι ϝέλλξκ Φξλμς με ϊην φλάωη «Ϗϝϙ ϏΤϙϓϖϙϝ». 

 

  



 

 

13ος Γρίφος 

 

Ιαδί με ημ παναπάκς ζθίηζμ δόζεθε θαη έκα μηθνό θμμμαηάθη παδι 

με ζήμαηα μμνξ 

  



 

 

Λύση 13ου Γρίφου 

Ένα παλόμξϋξ κξμμαϊάκϋ παζλ είχε δξθεί ωϊϋς ξμάδες από ϊξ πλκί μαζί 

με ένα κόκκϋνξ κελαμϋκό κύβξ-ζάλϋ.  

ϑ λαϊϋνϋκή φλάωη με ϊξ ελκϊημαϊϋκό «ελλίφθη ξ κύβξς?» ξδηγξύωε ϊϋς 

ξμάδες να ωπάωξιν ϊξν κύβξ γϋα να βλξιν μέωα ϊξ ϊλίϊξ κξμμάϊϋ ϊξι 

παζλ.  

Ϗνώνξνϊας ϊα καϋ απξκλιπϊξγλαφώνϊας ϊα ωήμαϊα μξλς δϋάβαζαν ϊη 

φλάωη «ωϊξν ϊάφξ ϊξι παωά».  

ϝϊξ όνκγεϋανό ωχξλείξ βλϋωκόϊαν επί ϊξιλκξκλαϊίας ϊξ γενί ϊζαμί ή 

ϊέμενξς ϊξι όλή παωά αφξύ ωϊην αιλή ϊξι ιπήλχε καϋ ξ ϊάφξς ϊξι όλή 

παωά. Ϗκεί ήϊαν καϋ ϊξ ωήμα μας, ένας ϊξύλκξς καϋ η φλάωη «ωκάβκ ϊξν 

λάκκξ μξι».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14ος Γρίφος 

Πμ όκμμα μμο είκαη Ακδνέαξ. Οεηνά μμο κα ζε θαζμδεγήζς. Άθμο 

ιμηπόκ. Δεκ μεηνά μόκμ ε γκώζε θαη μ μόπζμξ.”Ακ έπεηξ ηύπε 

δηάβαηκε θαη νηδηθό πενπάηα”. Οακ ζέιεηξ κα ηεκ δμθημάζεηξ με 

δηζηάζεηξ. Θομήζμο όηη μ δνόμμξ μέκεη ακμηπηόξ θαη ηεκ Ηονηαθή. 

Ιόκμ με ιαζέρεηξ. Ιεκ πάνεηξ ημ άιιμ. Ιόκμ ‘θείκμ μπμνεί κα ζε 

βμεζήζεη. 

2>21    2>23    11>13    4>5    14>15    24>25    6>26    7>8    7>27 

27>28   8>28   9>29   9>30   10>30   51>52   51>71   71>72   61>62 

53>54   53>64   64>73   73>74   55>57   56>76   58>78 

33      34      35 

 

 

 

  



 

 

Λύση 14ου Γρίφου 

ϝημεία όπξι κανείς μπξλεί να δξκϋμάωεϋ ϊην ϊύχη ϊξι είναϋ καϋ ϊα 

πλακϊξλεία ϚϛϙϚϙ ϊα ξπξία μένξιν ανξϋχϊά καϋ ϊην ϔιλϋακή. ϙϋ 

ξμάδες έπλεπε να πλξμηθειϊξύν ένα δελϊίξ ϔϓϗϙ ϊξ μόνξ πξι 

μπξλξύωε να ϊϋς βξηθήωεϋ.  

Ϗνώνξνϊας ϊξις αλϋθμξύς πξι δίνξνϊαν ωχημαϊϋζόϊαν ξϋ λέμεϋς όϘϓϙϗ 

ϏϝΤϓ καϋ μεχώλϋζαν ξϋ αλϋθμξί 33, 34 καϋ 35.  

όπό ϊην «ώένεωη» ωϊξ Άμϋξν Ϗωϊί ξϋ ωϊίχξϋ 33, 34 καϋ 35  

 

Πρώτα σύρθηκαν με δύναμη 

καυ ψηλά πάνω από τα μπεντένυα ξεκαρφώθηκαν πέφτοντας 

ου Εφτά Μπαλτάδες 

 

Τξ ωήμα μας ήϊαν ωε ένα δένϊλξ ωϊην ξδό ϖπξφώλ, ωϊξ ειθύγλαμμξ 

ϊμήμα ϊξι πλξμαχώνα ϊης ϝαμπϋξνάλας όπξι είχαν ωϊηθεί από ϊξις 

Τξύλκξις ξϋ εφϊά μπαλϊάδες. ϝϊξ ωήμα, μία μϋνκίϊϋωωα με ένα πλάωϊη 

ωϊξ χέλϋ καϋ η φλάωη «δεν βλήκα ϊξν μπαλϊά». 

 

  



 

 

15ος Γρίφος 

Πμ όκμμα μμο είκαη Απόζημιμξ. 

Γίμαη μ επόμεκμξ εθιεθηόξ. 

Έιαπε θαη ζε μέκα ε εοζύκε κα ζε θαζμδεγήζς. Πη θάκεηξ ηώνα? 

Αθίκεημξ ζακ πέηνα ηη θμηηάξ? 

Πε κηόηε ζθηάπηνμ αθήκεηξ πίζς γηα ημ πάνμ θαη λεθηκάξ γη 

ακεύνεηα παιάηηα… 

 

 

 

  



 

 

Λύση 15ου Γρίφου 

ϑ φλάωη «όκίνηϊξς ωαν πέϊλα» μας ξδηγεί ωϊην ιπόθεωη όϊϋ πλόκεϋϊαϋ 

γϋα άγαλμα ενώ η ϊελειϊαία πλόϊαωη είναϋ από ϊξ ϊλαγξύδϋ ϊκν 

ΦαΧνηδκν «ϑ φιγή».  

ϝϊην ξδό ϓκάλξι, λίγξ πλϋν ϊξ αελξδλόμϋξ βλίωκεϊαϋ ϊξ γλιπϊό Φιγή 

όπξι ξϋ ξμάδες έβλϋωκαν ϊξ ωήμα μας, ϊξ ωκίϊωξ ϊξι ϓνϊϋάνα Τζόξινς με 

ϊην φλάωη «ή μήπκς ξ φιγάς??». 

 

  



 

 

16ος Γρίφος 

Ννέπεη μπςζδήπμηε κα πενάζς απέκακηη. 

Πμ πμηάμη πάιη πιεμμύνηζε. 

άιηα ε παιηά γέθονα. 

Ννέπεη κα θηηάλς μηα θαηκμύνηα!! 

 

 

 

 

 

  



 

 

Λύση 16ου Γρίφου 

ϑ επϋγλαφή είναϋ ενϊξϋχϋωμένη ωϊην καϋνξύλϋα γέφιλα ϊκν Ϛαϊελών. 

όναφέλεϊαϋ ϊξ όνξμα ϊξι δημάλχξι ώεκλγίξι ώεκλγϋάδη καϋ η 

χλξνξλξγία 1954 πξι ζηϊξύωαμε. 

 

 

  



 

 

16ος Γρίφος (Α) 

44° 07’ 10’’Ν     39° 37’ 14’’Ν    45° 25’ 00’’Ν    41° 53’ 30’’Ν    35° 19’ 40’’Ν    43° 30’ 32’’Ν    
15° 14’ 31’’Ε      19° 55’ 11’’Ε     11° 53’ 00’’Ε     12° 30’ 40’’Ε     25° 08’ 36’’Ε    16° 26’ 20’’Ε   
 
_  _  _ Ν 
_  _  _ Ε  
Α_ _ _ _ _ _ 
Β_ _ _ _ _ _ 
Ζ_ _ _ _ _ _ _ 

 

 

Δηκόηακ ημ θνηκάθη ηεξ θςημγναθίαξ.  



 

 

Λύση 16ου Γρίφου (Α) 

ϙϋ ξμάδες έπλεπε να αφαϋλέωξιν ϊξ πλάωϋνξ χαλϊί πξι ήϊαν ϊιλϋγμένξ 

γύλκ από ϊξ κξϊωάνϋ ϊξι κλίνξι γϋα να απξκαλύψξιν ένα μϋκλόϊελξ 

χαλϊί με έμϋ ωινϊεϊαγμένες 

44° 07’ 10’’Ν     39° 37’ 14’’Ν    45° 25’ 00’’Ν    41° 53’ 30’’Ν    35° 19’ 40’’Ν    43° 30’ 32’’Ν    

15° 14’ 31’’Ε      19° 55’ 11’’Ε     11° 53’ 00’’Ε     12° 30’ 40’’Ε     25° 08’ 36’’Ε    16° 26’ 20’’Ε   

Ϛλόκεϋϊαϋ γϋα ϊϋς ωινϊεϊαγμένες ϊκν πόλεκν ϛώμη, Ϛάνϊξβα, ϔέλκιλα, 

ϑλάκλεϋξ, ϝπλϋϊ καϋ ϐάλα.  

Τξ κξϋνό ϊξις ωϊξϋχείξ είναϋ ξϋ ενεϊϋκξί χάλϊες ϊξις, πξι βλίωκξνϊαϋ 

ενϊξϋχϋωμένξϋ ωϊην πλόωξψη ϊξι ναξύ ϊης Ϛαναγίας ϊξι κλίνξι (Santa 

Maria del giglio) ωϊη ύενεϊία.  

ϐηϊξύωαμε ϊϋς ωινϊεϊαγμένες ϊξι ναξύ ή ϊης πόλης ϊης ύενεϊίας καϋ ϊξ 

όνξμα Antonio Barbaro Zobenigo, ϊξ όνξμα δηλαδή ϊξι γενϋκξύ 

πλξβλεπϊή ωε αιϊές ϊϋς πόλεϋς επί ενεϊξκλαϊίας ξ ξπξίξς καϋ πλήλκωε 

γϋα ϊην δϋακόωμηωη ϊης πλόωξψης ϊξι ναξύ. 

 

  



 

 

17ος Γρίφος 

Κα πνμζπαζείξ όζμ γίκεηαη, με ζηαμαηάξ 

 θη ακ αθόμα ζε πνμιάβεη ημ δεηιηκό. 

Όια ζα ελανηεζμύκ από ηεκ πνμζπάζεηα ζμο, 

 ηε ζέιεζε θαη ηεκ επημμκή ζμο.  

Πα αγαζά θόπμηξ θηώκηαη. 

 Βάιε ζηαζενέξ βάζεηξ θαη μεκ λεπκάξ: 

 Φηάζε όπμο δεκ μπμνείξ! 

 

 

  



 

 

Λύση 17ου Γρίφου 

ϙϋ ϊλεϋς κενϊλϋκές πλξϊάωεϋς ϊξι γλίφξι ξδηγξύν ωε ωχξλείξ καϋ η λέμη 

δεϋλϋνό ωϊην πλώϊη πλόϊαωη ωϊην πελϋξχή ϊκν Ϝεϋλϋνών. 

ϝϊξ  ωχξλείξ ωϊα Ϝεϋλϋνά ιπάλχεϋ ένα graffiti με ϊην φλάωη «φϊάωε 

όπξι δεν μπξλείς» ϊξι ϔαζανϊζάκη, πξι ζηϊξύωαμε από ϊϋς ξμάδες να 

φκϊξγλαφήωξιν. 

 

  



 

 

18ος Γρίφος 

Οηα άιμγα πάκς μάπμκηαη 

πμημξ ζα οπενηζπύζεη 

μ έκαξ απ’ ηεκ Ακαημιή 

θη μ άιιμξ απ’ ηε Δύζε 

 

Ε μάπε εζηαμάηεζε 

έηζη απμθαζίζζε 

θαη ημ ζηκάθη δηάιελε 

πμηόξ ζα επηθναηήζεη 

 

Ιπνμζηά μμο ζηέθμκηαη θη μη δομ 

θη εγώ πμηόκ κα δηαιέλς 

ε ώνα επιεζίαζε 

πνέπεη κα επηιέλς! 

 



 

 

Λύση 18ου Γρίφου 

ϙϋ δύξ καβαλάληδες είναϋ ξ Άγϋξς ϖαλϊίνξς από ϊη Ϝύωη κϋ ξ Άγϋξς 

ϖηνάς από ϊην όναϊξλή. 

ϙ Άγϋξς ϖαλϊίνξς γϋα ϊξν ξπξίξ είχε παλαχκληθεί ϊξ ένα κλίϊξς ϊξι 

μϋκλξύ αγίξι ϖηνά, ήϊαν πλξωϊάϊης ϊης ωινϊεχνίας ϊκν βαλελξπξϋών 

μέχλϋ πξι ανϊϋκαϊαωϊάθηκε από ϊξν άγϋξ ϖηνά.  

Τξ ωήμα μας ήϊαν ωε ένα δένϊλξ ωϊξν μϋκλό άγϋξ ϖηνά με ϊην φλάωη 

«are you sure?». 

 

  



 

 

ΤΓΛΙΚΟΣ Γρίφος 

Έθηαζεξ ζημ ηέιμξ. 

Πε ιύζε ηεκ θναηάξ ζηα πένηα ζμο. 

Αθμιμύζεζε πηζηά ηηξ μδεγίεξ. 

νεζημμπμίεζε όια ζμο ηα ζύκενγα. Όηη ζμο είπακ κα θναηάξ θη όηη ζμο 

έδςζακ. 

Ιεκ ανθείζαη ζ αοηό πμο θαίκεηαη. 

ΣΑΛΓ… 

Κα βνεηξ ηεκ πόιε πμο ζα ζμο επηηνέρεη κα ακαπηύλεηξ ηηξ δοκάμεηξ ζμο.  

ΒΖΑΟΜΡ… 

Κα απμθνοπημγναθήζεηξ ηηξ ανπαίεξ γναθέξ. 

Κα απμζεθεύζεηξ ηε ζμδεηά εθεί πμο ηεκ θύιαγακ θη μη μεγάιμη Δμύθεξ.  

Πεκ άθνε ηεξ μονάξ ηεξ άμαλαξ ζμο κα ηεκ βμοηήλεηξ ζημ θαζανό κενό ηεξ 

θνήκεξ. 

Μ πνμζηάηεξ ηςκ ιαηίκςκ κα είκαη ζημ θέκηνμ ημο ζηαονμύ ημοξ. 

Ηη εθεί πμο είκαη ημ θιεηδί... εθεί ζα ημ βνεηξ. 

ΘΡΙΕΟΜΡ… 

Όηακ από ημ ιαβύνηκζμ βγεηξ ζα είκαη μ δεμημονγόξ ημο πμο ζα ζμο δώζεη ημ 

ζύκζεμα. Βνεξ ημ ζηίγμα θαη ρηζύνηζέ ημ ζημ αοηί εθείκμο πμο θναηάεη ημ 

θιεηδί. 

 

  



 

 

Τξ κείμενξ ωε λξλό από λϋζόχαλϊξ δϋνόϊαν μέωα ωε ένα κύβξ επίωης από δϋάφανξ 

λϋζόχαλϊξ, μαζί με ένα δϋπλό πλαωϊϋκξπξϋημένξ χάλϊη. 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

Λύση ΤΔΛΙΚΟΥ Γρίφου 

ϙϋ ξμάδες έπλεπε να ακξλξιθήωξιν πϋωϊά ϊϋς ξδηγίες. ϗα 

χληωϋμξπξϋήωξιν όλα ϊα ωύνελγά ϊξις. Τξν δϋάφανξ κύβξ, ϊξν χάλϊη 

(πξι ϊξις δόθηκαν) καϋ ένα ψαλίδϋ (πξι ωύμφκνα με ϊϋς ξδηγίες ϊξι 

φιλλαδίξι έπλεπε να κλαϊξύν). 

ϗα μην αλκεωϊξύν ω αιϊό πξι φαϋνόϊαν δηλαδή ϊξν δϋπλό 

πλαωϊϋκξπξϋημένξ χάλϊη ϊης πόλης. 

ϗα ΨόϘϙΥϗ... ϗα βλξιν ϊην πόλη. Τξ ωκωϊό χάλϊη πξι θα ϊξις 

επέϊλεπε να αναπϊύμξιν ϊϋς δινάμεϋς ϊξις. Τξν χάλϊη δηλαδή πξι θα 

ϊξις ξδηγξύωε κάπξι αν ϊξπξθεϊξύωαν ωκωϊά πάνκ ϊξι ϊξ ανάπϊιγμα 

ϊξι δϋάφανξι κύβξι. όφξύ έβλϋωκαν ϊξν κλιμμένξ χάλϊη θα έπλεπε..  

ϗα ύϓόϝΤϙΥϗ... ϗα απξκλιπϊξγλαφήωξιν ϊα ϊλία ωύμβξλα ϊξι κύβξι, 

ϊα ϋελξγλιφϋκά ϊης γλαμμϋκής ύ πξι δηλώνξιν ϊα ωϋϊηλά. όιϊά ϊα 

ωύμβξλα έπλεπε να εφαλμξωϊξύν ωϊξ ωημείξ ϊξι χάλϊη όπξι είναϋ 

ωχεδϋαωμένες ξϋ ενεϊϋκές ωϋϊαπξθήκες (FONDACO εκεί όπξι ξϋ μεγάλξϋ 

δξύκες φύλαγαν ϊη ωξδεϋά). 

ϑ άκλη ϊης μεγάλης άλκϊξι (λέγεϊαϋ καϋ άμαμα από ϊα αλχαία χλόνϋα) 

έπλεπε να ϊξπξθεϊηθεί ωϊξ ωημείξ ϊξι χάλϊη όπξι είναϋ ωχεδϋαωμένη η 

κλήνη ϖπέμπξ (η κλήνη με ϊξ καθαλό νελό). 

ϙ άγϋξς ϖάλκξς (πλξωϊάϊης ϊκν λαϊίνκν) ϊξι χάλϊη θα έπλεπε να 

βλίωκεϊαϋ ακλϋβώς ωϊξ κένϊλξ ϊξι αναπϊύγμαϊξς ϊξι δϋάφανξι κύβξι 

(ϊξ ανάπϊιγμα ϊξι κύβξι είναϋ ένας λαϊϋνϋκός ωϊαιλός) 

ϖε αιϊό ϊξν ϊλόπξ ϊξ κλεϋδί (ϊξ μξιωϋκό κλεϋδί ϊξι ωξλ) έπεφϊε 

ακλϋβώς ωϊξν ναό ϊξι αγίξι Φλαγκίωκξι, ωϊην θέωη ϊξι ωημελϋνξύ 



 

 

αλχαϋξλξγϋκξύ μξιωείξι καϋ ωιγκεκλϋμένα ωϊην ξδό Ϙανθξιδίδη πξι 

παλϋόϊελα ξνξμαζόϊαν καϋ ξδός Ϛανδώλας. 

 



 

 

Ϛανδώλα ήϊαν καϋ ϊξ ωύνθημα πξι ξϋ ξμάδες έπλεπε να βλξιν. Υπήλχε 

γλαμμένξ ωϊξ πανό πξι ϊλαβάεϋ ξ Ϝαίδαλξς (δημϋξιλγός ϊξι 

λαβιλίνθξι) ωχεδϋαωμένξς ωϊξ κένϊλξ ϊξι χάλϊη, ωϊξ ωημείξ πξι 

ωήμελα βλίωκεϊαϋ η ξδός Ϝαϋδάλξι. 

Φϊάνξνϊας ωϊξ μξιωείξ η πλώϊη ξμάδα βλήκε ένα ωήμα μας με έναν 

αλϋθμό ϊηλεφώνξι. Έπλεπε να καλέωξιν ϊξν αλϋθμό καϋ να πξιν ϊξ 

ωύνθημα γϋα να πάλξιν ένα πξιγκί πξι πελϋείχε ϊξ κλεϋδί, ένα μϋκλό 

μαύλξ κξιϊί κϋ ένα φύλλξ με ξδηγίες. 

 



 

 

 

 

Νακδώνα με ιέκε θη μ δνόμμξ αοηόξ θάπμηε είπε ημ όκμμα μμο. 

Δηθό μμο είκαη ημ θμοηί πμο θαιείζαη κ’ ακμίλεηξ. Αθμιμύζεζε ηηξ 

μδεγίεξ γηα κα ημ θάκεηξ θαη ζομήζμο… γηα κ’ απειεοζενώζεηξ ημ 

θαιό πνέπεη κα θοιαθίζεηξ ημ θαθό!! 



 

 

ϙ κύβξς, ϊξ κενϊλϋκό θέμα ϊξι φεϊϋνξύ κινηγϋξύ, ήϊαν ένας 

ωιμβξλϋωμός ϊξι κξιϊϋξύ ϊης Ϛανδώλας. 

ϑ νϋκήϊλϋα ξμάδα άνξϋμε ϊξν κύβξ, απελειθέλκωε ϊην Ϗλπίδα καϋ 

φιλάκϋωε ϊα δεϋνά πξι πελϋέχξνϊαν ωϊξ μϋκλό μαύλξ κξιϊί. 
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