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Η ΝΥΦΗ ΤΟ ΣΚΑΣΕ! 

 

ΟΙ ΓΡΙΦΟΙ & ΟΙ ΖΥΣΕΙΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΕΙΝΟΙ ΟΙ ΑΖΖΟΙ 

 

1ος ΓΡΙΦΟΣ 
Ο 1ξς γλίφξς ήϊαν ηχηϊϋκός καϋ όχϋ ϊιπκμένξς ωε χαλϊί, γϋα να μην 

ιπάλχξιν καθιωϊελήωεϋς ωϊην έναλμη ϊξι παϋχνϋδϋξύ, λόγκ ϊξι μεγάλξι 

αλϋθμξύ ϊκν Ομάδκν. 

όπό ϊα μεγάφκνα ϊξι ημαλχείξι, αλλά καϋ από ϊα λαδϋόφκνα πξι 

μεϊέδϋδαν ζκνϊανά ϊξ Κινήγϋ ϊξι Θηωαιλξύ, ακξύωϊηκαν ξϋ παλακάϊκ 

ωϊίχξϋ με ϊη γνκωϊή μελκδία ϊξι Ϗλκϊόκλϋϊξι: 

"Πληγές, θανάϊξις, βάωανα, πάθη, κλϋϊήλϋα δξς μξι, 

μα γάμξ δεν μπξλείς πξϊέ να κάμεϋς ωϊανϋκώς μξι, 

θέλκνϊξ ϊξν ϊλαγξιδϋωϊήν, ϊ' όμξλφξ παλϋκάλϋ, 

εϋς ϊ' άλξγξ, με ϊ' άλμαϊα, ωαν ϊω' άλλξις καβαλάλη, 

ν' αφήωεϋς χόλϊα μϋωελά κϋ ανθό φαλμακεμένξ, 

να πάλεϋς λόδξν όμξλφξ καϋ μξωκξμιλϋωμένξ" 
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ΛΥΣΗ 1ου ΓΡΙΦΟΥ 
Τξ ϊλαγξύδϋ παλέπεμπε ωϊξ ωιγγλαφέα ϊξι Ϗλκϊόκλϋϊξι ύϋϊωένϊζξ 

Κξλνάλξ καϋ ωινεπώς ωϊην Πλαϊεία Κξλνάλξι, όπξι έπλεπε ξϋ ξμάδες 

να αναζηϊήωξιν ϊη λύωη ϊξι γλίφξι. 

Οϋ λέμεϋς "άλξγξ" καϋ "καβαλάλης" παλέπεμπαν ωϊξ άγαλμα ϊξι 

Ϗλκϊόκλϋϊξι πξι βλίωκεϊαϋ ωϊην Πλαϊεία Κξλνάλξι. 

Σϊξν κξλμό ενός δένϊλξι, απένανϊϋ από ϊξ άγαλμα, βλϋωκόϊαν διξ 

ϊαμπελάκϋα με ϊη φλάωη "Ναϋ, ωξι λέκ" καθώς καϋ με ζκγλαφϋωμένξ ένα 

κόκκϋνξ ϊλϋανϊάφιλλξ, πξι ωε ωινδιαωμό με ϊξ ωϊίχξ "να πάλεϋς λόδξν 

όμξλφξ καϋ μξωκξμιλϋωμένξ", παλέπεμπαν ωϊξ ϊλϋανϊάφιλλξ πξι έπλεπε 

να φέλξιν ξϋ Ομάδες ωϊξ ημαλχείξ γϋα να πάλξιν ϊξν επόμενξ γλίφξ. 
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ΛΥΣΗ 2ου ΓΡΙΦΟΥ 
Τξ αλχϋκό κείμενξ παλέπεμπε ωϊξ Ναό όγίας όϋκαϊελίνης ωϊην πελϋξχή 

όγία όϋκαϊελίνη, αναϊξλϋκά ϊξι Ηλακλείξι. 

Οϋ Ομάδες έπλεπε να επϋωκεφθξύν ϊη ωιγκεκλϋμένη εκκληωία καϋ να 

βλξιν ϊη μαλμάλϋνη επϋγλαφή ϊης φκϊξγλαφίας ωϊην είωξδό ϊης γϋα να 

λύωξιν ϊξ γλίφξ. 

Σϊη θέωη ϊξι ελκϊημαϊϋκξύ ϊης φκϊξγλαφίας έπλεπε να ενϊξπίωξιν ϊην 

αναγλαφόμενη ημελξμηνία "22-09-1985". 

Τξ κείμενξ ϊξι γλίφξι πξι αναφελόϊαν ωϊξ έθϋμξ ϊξι γάμξι ήϊαν 

απόωπαωμα από ϊξ άλθλξ "Τξ ημελξλόγϋξ ϊξι Κληϊϋκξύ ώάμξι" ϊης 

εφημελίδας ϊξι Κινηγϋξύ "ΜϏΪΝΤόΝΙ PRESS", όπξι ωϊξ κενό ωημείξ(...) 

αναφελόϊαν "... παίλνξιν διξ κξιφέϊα από ϊξ δίωκξ". 

ώϋα να πάλξιν ϊξν επόμενξ γλίφξ ξϋ Ομάδες έπλεπε να αναφέλξιν ϊην 

ημελξμηνία ϊης μαλμάλϋνης επϋγλαφής καϋ να κλαϊξύν μαζί ϊξις 2 

κξιφέϊα. 
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ΛΥΣΗ 3ου ΓΡΙΦΟΥ 
Οϋ φλάωεϋς ϊξι κεϋμένξι: "...πήγε ωϊξ χκλϋό", "...πηγαίναμε ωϊξ Πελαχώλϋ" 

καϋ "...να έλθεϋ ϊξ λεκφξλείξ", παλέπεμπαν ωϊα ΚΤϏΛ ϊης Φανϋώπξλϊας, 

όπξι έπλεπε να καϊειθινθξύν ξϋ Ομάδες γϋα να ενϊξπίωξιν ϊξ γλίφξ. 

Τξ λϋξνϊάλϋ ωϊξ ωκίϊωξ παλέπεμπε ωϊξ μαλμάλϋνξ ενεϊϋκό λϋξνϊάλϋ πξι 

βλίωκεϊαϋ ωκαλϋωμένξ πάνκ ωϊα ενεϊϋκά ϊείχη. 

Η ανάπξδη ψάθϋνη καλέκλα πξι κλαϊά ωϊξ λϋξνϊάλϋ παλέπεμπε ωϊα 

γήπεδα μπάωκεϊ πξι βλίωκξνϊαϋ επί ϊης ξδξύ Ϗφόδξι, με βάωη ϊξ 

ακόλξιθξ κείμενξ πξι ήϊαν δημξωϋειμένξ ωϊη ωϊήλη "Σαν ωήμελα" ϊης 

εφημελίδας "ΜϏΪΝΤόΝΙ PRESS": 

"1918: ϋεμάγεϊαϋ ξ πλώϊξς αγώνας μπάωκεϊ ωϊην Ϗλλάδα. Οϋ παίκϊες 

ανϊί γϋα καλάθϋα χληωϋμξπξίηωαν διξ καλέκλες ϊξπξθεϊημένες ανάπξδα" 

Τξ "ΣΗΜόΝΤΙΚΟ" ωημείξ πξι έδεϋχνε ϊξ βελάκϋ ωϊην παϊξύωα ϊξι 

ωκίϊωξι παλέπεμπε ωϊη λέμη "Καμάλα". 

Οϋ φλάωεϋς ϊξι κεϋμένξι: "κλύφϊηκε ϊόωξ καλά", "η φκνή ϊης ανϊηχξύωε 

καθώς μξι φώναζε" παλέπεμπαν ωϊη ωϊξά πξι βλίωκεϊαϋ μέωα ωϊα 

ενεϊϋκά ϊείχη ωϊξ ωιγκεκλϋμένξ ωημείξ. 

Οϋ Ομάδες έπλεπε να μπξιν μέωα ωϊη ωϊξά ϊκν ϊεϋχών καϋ να 

ανακαλύψξιν ϊξ ϊαμπελάκϋ ϊξι Κινηγϋξύ πξι έγλαφε "ϋκό ωξι αλχηγέ 

μξι!", γϋα να πάλξιν ϊξν επόμενξ γλίφξ. 

ώϋα να βξηθηθξύν ξϋ Ομάδες ωϊην αναζήϊηωη ϊξι γλίφξι ενϊός ϊης 

ωϊξάς, είχαν ϊξπξθεϊηθεί διξ ακόμα ϊαμπελάκϋα. Τξ πλώϊξ ήϊαν 

ϊξπξθεϊημένξ ωϊην αλχϋκή ωϊξά με ϊξ μήνιμα "Ϗίωαϋ κξνϊά" καϋ ϊξ 

δεύϊελξ ωϊξ ϊέλξς ϊης δεύϊελης ωϊξάς με ϊξ μήνιμα "Τώλα ϊξ πέλαωες". 
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ΛΥΣΗ 4ου ΓΡΙΦΟΥ 
Η ένδεϋμη "STAINLESS STEEL" (ανξμείδκϊξ αϊωάλϋ) πάνκ ωϊξ μαχαίλϋ, 

παλέπεμπε ωϊην πελϋξχή όϊωαλένϋξ ϊξι Ηλακλείξι. 

Τξ δεύϊελξ ωκίϊωξ παλέπεμπε ω' ένα γκνϋακό κϊίλϋξ με μύλϋνη ωκεπή. 

Τξ ϊλίϊξ ωκίϊωξ απεϋκόνϋζε ϊξ μξιωϋκό όλγανξ "ωϋϊάλ", ενώ ϊξ ϊέϊαλϊξ 

ωκίϊωξ απεϋκόνϋζε ένα "παμϋμάδϋ". 

Ο ωινδιαωμός ϊξι ϊλίϊξι καϋ ϊξι ϊέϊαλϊξι ωκίϊωξι παλέπεμπε ωϊη 

φλάωη "ωϊαλένϋξ παμϋμάδϋ" πξι ωε ωινδιαωμό με ϊη φλάωη ϊξι κεϋμένξι 

"...γϋα ένα κξμμάϊϋ ψκμί" παλέπεμπε ωε φξύλνξ. 

Τξ όνξμα ϊξι Σήφακα ωε ωινδιαωμό με ϊη φλάωη "...θα γιλίζεϋς ωϊξις 

δλόμξις καϋ θα φκνάζξιν ϊα' όνξμά ωξι", παλέπεμπε ωϊην ξδό Σήφακα. 

Οϋ Ομάδες με ωινδιαωμό όλκν ϊκν παλαπάνκ ωϊξϋχείκν έπλεπε να 

ενϊξπίωξιν έναν φξύλνξ επί ϊης ξδξύ Σήφακα (ωϊη ωιμβξλή με ϊην ξδό 

Παλαωκειξπξύλξι) ωϊξ όϊωαλένϋξ καϋ να ϊξν φκϊξγλαφίωξιν με 

φκϊξγλαφϋκή μηχανή ή κϋνηϊό ϊηλέφκνξ. 

Τξ ωκίϊωξ ϊξι κληϊϋκξύ εθίμξι παλέπεμπε ωϊη λέμη "ϊλϋβϋδάκϋα" πξι 

μξϋλάζξνϊαν ωϊξις γάμξις. 

Οϋ Ομάδες, γϋα να πάλξιν ϊξν επόμενξ γλίφξ, έπλεπε να επϋδείμξιν ϊη 

φκϊξγλαφία ϊξι φξύλνξι καϋ να κλαϊξύν μαζί ϊξις μακλόωϊενα 

κξιλξιλάκϋα ή παμϋμαδάκϋα. 
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ΛΥΣΗ 5ου ΓΡΙΦΟΥ 
Οϋ Ομάδες έπλεπε να λύωξιν ωκωϊά ϊξ SUDOKU: 

 

 

 

όκλϋβώς δίπλα ωϊη λέμη "Παίμε" ("Play" ωϊα όγγλϋκά) εμφανϋζόϊαν ξ 

αλϋθμός 247. 

Ο ωινδιαωμός ϊης λέμης καϋ ϊξι αλϋθμξύ παλέπεμπε ωϊξ όνξμα Play247, 

πξι ήϊαν Μεγάλξς Φξληγός ϊξι "4ξι Κινηγϋξύ Κλιμμένξι Θηωαιλξύ". 

Οϋ ξμάδες έπλεπε να επϋωκεφθξύν ϊξ καϊάωϊημα Play247, επί ϊης ξδξύ 

Ιδξμενέκς, γϋα να πάλξιν ϊξν επόμενξ γλίφξ. 
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ΛΥΣΗ 6ου ΓΡΙΦΟΥ 
Τξ μπξικάλϋ με ϊξ Άζκϊξ παλέπεμπε ωϊξ γλάμμα "Ν", καϋ ϊξ μπξικάλϋ με 

ϊξ Ιώδϋξ ωϊξ γλάμμα "Ι", όπκς ανϊίωϊξϋχα ωιμβξλίζξνϊαϋ ωϊξν Πελϋξδϋκό 

Πίνακα ϊκν ωϊξϋχείκν ϊης Φημείας. 

Σϊξ ϊλίϊξ ϊεϊλάγκνξ απεϋκξνϋζόϊαν ένας βαλές ϊης ϊλάπξιλας. 

Σϊξ ϊέϊαλϊξ ϊεϊλάγκνξ απεϋκξνϋζόϊαν ϊξ αγγλϋκό γλάμμα "S" 

(πλξφέλεϊαϋ ϏΣ) 

Με βάωη ϊα παλαπάνκ, πλξκύπϊεϋ η λέμη: 

Ν + Ι + ύόΛϏΣ - ϏΣ = ΝΙύόΛ 

Οϋ Ομάδες έπλεπε να επϋωκεφϊξύν ϊϋς εγκαϊαωϊάωεϋς ϊης ΝΙύόΛ ό.Ϗ., 

Μεγάλξι Φξληγξύ ϊξι "4ξι Κινηγϋξύ Κλιμμένξι Θηωαιλξύ", ωϊη 

λεκφόλξ 62 Μαλϊύλκν. 

Ϗκεί έπλεπε να ανακαλύψξιν ένα ϊλαπξιλόχαλϊξ "βαλέ" πξι ήϊαν 

ϊξπξθεϊημένξ ωϊξ παλμπλίζ ενός αωημί Renault Laguna, γϋα να πάλξιν 

ϊξν επόμενξ γλίφξ. 
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ΛΥΣΗ 7ου ΓΡΙΦΟΥ 
Σϊϋς ϊλεϋς πλώϊες παλαγλάφξις ϊξι κεϋμένξι πελϋέχξνϊαν ξϋ λέμεϋς: 

"Παϊλίδα", "Τόλμη" καϋ "Μεωόγεϋξς", ενώ ωϊην ϊέϊαλϊη παλάγλαφξ 

αναφέλξνϊαν ξϋ λέμεϋς "μελάνϋ", "γλάμμαϊα" καϋ "ωελίδες". 

Τα παλαπάνκ ωϊξϋχεία παλέπεμπαν ωϊϋς 3 εφημελίδες ϊξι Ηλακλείξι, 

πξι ήϊαν Φξληγξί Ϗπϋκξϋνκνίας ϊξι "4ξι Κινηγϋξύ Κλιμμένξι 

Θηωαιλξύ". 

Οϋ Ομάδες έπλεπε να αγξλάωξιν μϋα από ϊϋς εφημελίδες καϋ να 

ανακαλύψξιν ωϊϋς ωελίδες ϊης ϊην ακόλξιθη δϋαφημϋωϊϋκή καϊαχώληωη 

ϊξι "4ξι Κινηγϋξύ Κλιμμένξι Θηωαιλξύ": 
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Σϊξ ωκίϊωξ ϊης καϊαχώληωης εμφανϋζόϊαν ένα όπλξ κϋ η λέμη 

"ωϊόχαωϊλξ" 

Σϊην ϊέϊαλϊη παλάγλαφξ ϊξι κεϋμένξι πελϋεχόϊαν η φλάωη: "...ωήκκωαν 

ϊα ϊξιφέκϋα ϊξις, ωημάδεψαν" 

Ο ωινδιαωμός ϊκν παλαπάνκ ωϊξϋχείκν παλέπεμπε ωϊξν "Παγκλήϊϋξ 

Σκξπειϊϋκό Σύλλξγξ" ωϊην όλϋκαλναωωό, δίπλα ωϊϋς φιλακές, ϊξν ξπξίξ 

έπλεπε να επϋωκεφθξύν ξϋ Ομάδες γϋα να εμαωκηθξύν ωϊη ωκξπξβξλή με 

αελξβόλξ όπλξ. 

ώϋα να πάλξιν ϊξν επόμενξ γλίφξ ξϋ Ομάδες έπλεπε να φέλξιν ωϊξ 

ημαλχείξ ϊξ ωϊόχξ πξι απξδείκνιε όϊϋ είχαν ωημαδέψεϋ ωκωϊά. 
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ΛΥΣΗ 8ου ΓΡΙΦΟΥ 

Τξ όνξμα ϊξι ψιχξλόγξι Dr Πϋνϊελίδη, πξι είχε εμφανϋωϊεί καϋ ωϊϋς 

ωελίδες ϊης εφημελίδας "ΜϏΪΝΤόΝΙ PRESS", παλέπεμπε ωϊξ όνξμα ϊξι 

θεαϊλϋκξύ ωιγγλαφέα Φάλξλνϊ Πίνϊελ. 

Η φλάωη ϊξι κεϋμένξι "όλξς ξ κόωμξς είναϋ μϋα ωκηνή πξι όλξϋ μας 

είμαωϊε απλά παίκϊες" παλέπεμπε ωϊξ θεαϊλϋκό ωιγγλαφέα Οιίλϋαμ 

Σέμπϋλ. 

Οϋ λέμεϋς ϊξι κεϋμένξι "ωκηνή" καϋ "μξλφαί" παλέπεμπαν ωϊξ Θέαϊλξ 

ΜΟΡΦϏΣ, επί ϊης λεκφόλξι Κνκωξύ, όπξι έπλεπε να μεϊαβξύν ξϋ 

Ομάδες. 

Ϗκεί ϊξις δίνξνϊαν μϋα λίωϊα με ϊα ακόλξιθα δϋάωημα ελκϊϋκά ζειγάλϋα 

γϋα να επϋλέμξιν, καθώς καϋ ξδηγίες γϋα να μεϊαμφϋεωϊξύν καϋ να 

εϊξϋμάωξιν ένα μϋκλό αιϊξωχέδϋξ ωκεϊς: 

Κξιαωϋμόδξς καϋ Ϗωμελάλνϊα 

Ρκμαίξς καϋ Ιξιλϋέϊα 

ύλξνϊάκη καϋ Φξιλϊξινάκης 

Η Πενϊάμξλφη καϋ ϊξ Τέλας 

Ο Τάωξς καϋ η ώκόλφκ 

ιξ μέλη ϊης κάθε Ομάδας έπλεπε να επϋωκεφθξύν μεϊαμφϋεωμένα ϊξ 

ημαλχείξ καϋ να παλξιωϋάωξιν ϊξ θεαϊλϋκό ωκεϊς, γϋα να πάλξιν ϊξν 

επόμενξ γλίφξ. 
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ΛΥΣΗ 9ου ΓΡΙΦΟΥ 
Η πλώϊη εϋκόνα έδεϋχνε "αιγά" ("κά" ωϊην καθαλεύξιωα) καϋ η δεύϊελη 

εϋκόνα έδεϋχνε ϊη νόϊα "ΣΙ". Ο ωινδιαωμός ϊκν δύξ λέμεκν παλέπεμπε 

ϊϋς Ομάδες να μεϊαβξύν ωϊην πελϋξχή Όαωη. 

Οϋ φλάωεϋς ϊξι κεϋμένξι: "...να ϊλέχξιμε μαζί ωϊξ χκμάϊϋνξ δλξμάκϋ", 

"...ϊα δένϊλα, ϊα πξιλϋά, ϊα λξιλξύδϋα", καϋ "...να καθίωξιμε ωϊξ 

αγαπημένξ μας παγκάκϋ", παλέπεμπαν ωϊξ πάλκξ ϊης Όαωης. 

Η φλάωη: "...να ωκαλίωξιμε ϊξ όνξμά μας ωϊξ δένϊλξ", παλέπεμπε ωϊξ όϊϋ 

ξ γλίφξς βλϋωκόϊαν κλιμμένξς ωε δένϊλξ ϊξι πάλκξι ϊης Όαωης. 

Η λέμη "ΚαλαΜελα" ϊξι γλίφξι πξι αναφελόϊαν ωϊξ έθϋμξ ϊξι γάμξι, 

παλέπεμπε ωϊξ άλθλξ "Τξ ημελξλόγϋξ ϊξι Κληϊϋκξύ ώάμξι" ϊης 

εφημελίδας "ΜϏΪΝΤόΝΙ PRESS", όπξι αναφελόϊαν "...ένα πξϊήλϋ γεμάϊξ 

μέλϋ καϋ καλύδϋα". 

(Η λέμη "καλά" ωϊην Κληϊϋκή δϋάλεκϊξ ωημαίνεϋ καλιδϋά καϋ η λέμη "μέλα" 

παλαπέμπεϋ ωϊξ μέλϋ) 

Οϋ Ομάδες έπλεπε να ανακαλύψξιν ωϊξν κξλμό ενός δένϊλξι ωϊξ πάλκξ 

ϊης Όαωης ένα ϊαμπελάκϋ με ϊη φλάωη: "όιϊή ϊην κίνηωη ϊην είχες 

δξιλέψεϋ από ϊξ ωπίϊϋ", καϋ να φέλξιν ωϊξ ημαλχείξ ένα πξϊήλϋ με μέλϋ 

καϋ καλύδϋα, γϋα να πάλξιν ϊξν επόμενξ γλίφξ. 
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Σϊϋς Ομάδες, μαζί με ϊξν παλαπάνκ γλίφξ, δίνξνϊαν κϋ ένας 

ωφλαγϋωμένξς φάκελξς, ξ ξπξίξς πελϋείχε ανακαϊεμένες μϋκλές λκλίδες 

από μϋα ϊιπκμένη ωελίδα με ωϊίχξις ϊξι Ϗλκϊόκλϋϊξι, πελαωμένη από 

ωιωκειή καϊαωϊλξφής εγγλάφκν. 
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ΛΥΣΗ 10ου ΓΡΙΦΟΥ 
Οϋ Ομάδες έπλεπε να ωιναλμξλξγήωξιν ωκωϊά ϊη ωελίδα γϋα να 

απξκαλύψξιν μέωα ωϊξ κείμενξ 9 ωημαδειμένα γλάμμαϊα πξι 

ωχημάϊϋζαν ϊη λέμη "ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ", πξι έδεϋχνε καϋ ϊην πελϋξχή πξι 

έπλεπε να επϋωκεφϊξύν. 

Οϋ φλάωεϋς ϊξι κεϋμένξι "γλένϊϋ", "χόλειε" καϋ "...είχε κανξνίωεϋ όλγανα, 

από ϊα καλύϊελα ϊξι νηωϋξύ", παλέπεμπαν ωε Κληϊϋκξύς ξλγανξπαίκϊες. 

Οϋ Ομάδες έπλεπε να ανακαλύψξιν ϊα γλαφεία ϊξι "Παγκλήϊϋξι 

Σιλλόγξι Καλλϋϊεχνών Κληϊϋκής Μξιωϋκής" ωϊη ωιμβξλή ϊκν ξδών 

Σκεπεϊζή & Οϋκξνξμάκη, ωϊην Κηπξύπξλη. 

Ϗκεί ϊξις δίνξνϊαν μϋα κληϊϋκή λύλα κϋ έπλεπε ένας παίκϊης ϊης Ομάδας 

να παίμεϋ κϋ ξϋ ιπόλξϋπξϋ να χξλέψξιν ωϊξ λιθμό ϊης λύλας. 

Τξ ωκίϊωξ με ϊξ χαλϊξνόμϋωμα ωϊξ μέϊκπξ παλέπεμπε ωϊξ "χάλϋωμα" πξι 

έδϋναν παλϋά ωϊξις ξλγανξπαίκϊες κϋ έϊωϋ ξϋ Ομάδες, γϋα να πάλξιν ϊξν 

επόμενξ γλίφξ, έπλεπε να χαλίωξιν ένα χαλϊξνόμϋωμα ωϊξ λιλάλη. 
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ΛΥΣΗ 11ου ΓΡΙΦΟΥ 
Τξ ϊλαγξύδϋ "As time goes by", καθώς καϋ ϊξ "ϊαμίδϋ ωϊη μακλϋνή 

Καζαμπλάνκα" πξι αναφέλξνϊαϋ ωϊξ κείμενξ, παλέπεμπαν ωϊην 

αϋωθημαϊϋκή ϊαϋνία "Casablanca", πξι αναφελόϊαν ωϊη ωϊήλη "Σήμελξν 2 

έλγα" ϊης εφημελίδας "ΜϏΪΝΤόΝΙ PRESS". 

Η παλξιωίαωη ϊης, ξμώνιμης με ϊξ Κινήγϋ Θηωαιλξύ, κϋνημαϊξγλαφϋκής 

ϊαϋνίας "Η νύφη ϊξ 'ωκαωε" καθώς καϋ ϊης ϊαϋνίας "Casablanca", 

παλέπεμπε ωε κϋνημαϊξγλάφξ. 

Η λέμη "καλξκαίλϋ" ϊξι κεϋμένξι παλέπεμπε ωε θελϋνό κϋνημαϊξγλάφξ. 

Η λέμη "μελαγχξλία" ϊξι κεϋμένξι παλέπεμπε ωϊξ κλείωϋμξ ϊκν θελϋνών 

κϋνημαϊξγλάφκν. 

Η λέμη "λξμανϊϋκή" ϊξι κεϋμένξι, καθώς καϋ ϊξ αϋωθημαϊϋκό πελϋεχόμενξ 

ϊκν 2 ϊαϋνϋών παλέπεμπαν ωϊξν παλϋό θελϋνό κϋνημαϊξγλάφξ 

"ΡΟΜόΝΤΙΚό", ωϊξ Μαωϊαμπά, όπξι καϋ έπλεπε να μεϊαβξύν ξϋ Ομάδες. 

Τξ ωκίϊωξ πξι απεϋκόνϋζε διξ κξλώνες με ωκξϋνϋά καϋ ϊξ ωήμα ϊξι 

ηλεκϊλϋωμξύ, παλέπεμπε ωϊϋς διξ κξλώνες με ωύλμαϊα ϊης ϏΗ, 

παλαπλεύλκς ϊξι κϋνημαϊξγλάφξι "ΡΟΜόΝΤΙΚό", όπξι ήϊαν κλιμμένξ 

ϊξ ϊαμπελάκϋ πξι έπλεπε να ανακαλύψξιν ξϋ Ομάδες. 

Τξ κείμενξ ϊξι γλίφξι πξι αναφελόϊαν ωϊξ έθϋμξ ϊξι γάμξι ήϊαν 

απόωπαωμα από ϊξ άλθλξ "Τξ ημελξλόγϋξ ϊξι Κληϊϋκξύ ώάμξι" ϊης 

εφημελίδας "ΜϏΪΝΤόΝΙ PRESS", όπξι ωϊη ωινέχεϋα ϊξι κεϋμένξι 

αναφέλεϊαϋ: "...όπκς ωκξλπά ϊξ λόδϋ". 

ώϋα να πάλξιν ϊξν επόμενξ γλίφξ ξϋ Ομάδες έπλεπε να αναφέλξιν ϊξ 

όνξμα ϊξι κϋνημαϊξγλάφξι ΡΟΜόΝΤΙΚό, καθώς καϋ ϊξ κείμενξ "Τξ 'χεϋς 

μεγάλε" πξι αναγλαφόϊαν ωϊξ ϊαμπελάκϋ καϋ να κλαϊξύν μαζί ϊξις ένα 

λόδϋ. 
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Σϊϋς Ομάδες, μαζί με ϊξν παλαπάνκ γλίφξ, δίνξνϊαν ακόμα ένας 

αναλιϊϋκός χάλϊης ϊης πόλης ϊξι Ηλακλείξι καθώς καϋ ένα δϋαφανές 

λϋζόχαλϊξ με ένα ωκαληνό ϊλίγκνξ. 
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ΛΥΣΗ 12ου ΓΡΙΦΟΥ 
Ο ήλϋξς πξι εμφανϋζόϊαν καϋ ωϊα 3 ωκίϊωα παλέπεμπε ωϊξ Καλξκαίλϋ καϋ 

ωϊξ όνξμα "Καλξκαϋλϋνξύ" καϋ κς εκ ϊξύϊξι καϋ ϊα 3 ωημεία ϊξι γλίφξι 

ωχεϊίζξνϊαν με κάπξϋξν ϊλόπξ με ϊην ξϋκξγένεϋα Καλξκαϋλϋνξύ. 

1) Σϊξ κείμενξ αναφελόϊαν η φλάωη "κόλη ξλφανή", πξι παλέπεμπε ωε 

Ολφανξϊλξφείξ Θηλέκν. Τξ ωκίϊωξ απεϋκόνϋζε ϊξ ωιγκεκλϋμένξ κϊίλϋξ 

πξι αναζηϊξύωαν ξϋ Ομάδες. 

Τξ 1ξ ωημείξ αναφελόϊαν ωϊξ "Κένϊλξ Παϋδϋκής Μέλϋμνας Θηλέκν" ωϊξν 

Πόλξ. Σε μαλμάλϋνη επϋγλαφή ωϊην πλόωξψη αναφέλεϊαϋ "Οϋκία όνδλέα 

& Μαλίας Καλξκαϋλϋνξύ". 

2) Τξ ωκίϊωξ ϊξι κϊϋλίξι καϋ η χαλακϊηλϋωϊϋκή εϋκόνα ϊξι 2ξι ωημείξι 

παλέπεμπαν ωϊξ "Ιωϊξλϋκό Μξιωείξ Κλήϊης" ωϊην παλαλϋακή ξδό, πξι 

απξϊέλεωε επίωης ξϋκία ϊης ξϋκξγένεϋας Καλξκαϋλϋνξύ. 

3) Οϋ Ομάδες γϋα να βλξιν πξι αναφελόϊαν ϊξ 3ξ ωημείξ έπλεπε να 

ϊξπξθεϊήωξιν ϊξ ϊλίγκνξ πάνκ ωϊξ χάλϊη, γϋα να ξδηγηθξύν ω' ένα 

ακλϋβές ωημείξ ϊης λεκφόλξι όνδλέα & Μαλίας Καλξκαϋλϋνξύ. 

Τξ ωκίϊωξ ϊξι ωπϋϊϋξύ βξηθξύωε ωϊην ανεύλεωη ενός ωιγκεκλϋμένξι 

κϊϋλίξι επί ϊης λεκφόλξι Καλξκαϋλϋνξύ (δίπλα ωϊη γκνία Καλξκαϋλϋνξύ 

& Σάθα). 

Η φλάωη "Κξίϊα Πάνκ" παλέπεμπε ϊϋς Ομάδες να κξϋϊάμξιν ψηλά, μόλϋς 

ενϊόπϋζαν ϊξ ωιγκεκλϋμένξ κϊίλϋξ, γϋα να ανακαλύψξιν ϊξ γλίφξ. 

Τξ ωκίϊωξ με ϊη νξωξκόμα παλέπεμπε όϊϋ ϊξ ωημείξ ήϊαν ωχεϊϋκό με 

ϋαϊλείξ ή νξωξκξμείξ. ώϋα να πάλξιν ϊξν επόμενξ γλίφξ ξϋ Ομάδες 

έπλεπε να αναφέλξιν ϊα 3 ωημεία πξι είχαν ενϊξπίωεϋ, καθώς καϋ ϊη 

λέμη "ΙόΤΡϏΙΟ" πξι ήϊαν χαλαγμένη ωϊξν ϊξίχξ ϊξι πλώϊξι ξλόφξι ϊξι 

κϊϋλίξι επί ϊης λεκφόλξι Καλξκαϋλϋνξύ. 
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13ος ΓΡΙΦΟΣ 
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Σϊϋς Ομάδες μαζί με ϊξ γλίφξ καϋ ϊξ χάλϊη δίνξνϊαν καϋ μϋα μεϊαλλϋκή 

βέλα, ϊην ξπξία έπλεπε να πελάωξιν ωϊξ χέλϋ ϊης κλιμμένης νύφης, 

μόλϋς ϊην ανακάλιπϊαν. 
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ΛΥΣΗ 13ου ΓΡΙΦΟΥ 
Σϊξν αναλιϊϋκό χάλϊη ϊης πόλης ϊξι Ηλακλείξι πξι δόθηκε ωϊϋς 

Ομάδες, ήϊαν ωημεϋκμένα 4 ωημεία με ϊξις αλϋθμξύς 3, 6, 9 καϋ 12, πξι 

ανϊϋωϊξϋχξύωαν ω' ένα εϋκξνϋκό λξλόϋ. Οϋ Ομάδες έπλεπε να ιπξλξγίωξιν 

ϊξν αλϋθμό ϊξι λξλξγϋξύ πξι έδεϋχνε ξ λεπϊξδείκϊης, γϋα να ενϊξπίωξιν 

ωϊξ χάλϊη ϊξ ακλϋβές ωημείξ πξι κλιβόϊαν η νύφη. 

Σχεϊϋκά με ϊη θέωη ϊκν δεϋκϊών ϊξι λξλξγϋξύ ϊξ κείμενξ έδϋνε ϊα ϊλία 

ακόλξιθα ωϊξϋχεία: 

α) "Τξ άθλξϋωμα ϊκν αλϋθμών πξι έδεϋχναν ξ λεπϊξδείκϊης καϋ ξ 

κλξδείκϊης ήϊαν καϊά μία εϋκξωάδα μεγαλύϊελξ από ϊη μεϊαμύ ϊξις 

δϋαφξλά" 

Σιμβξλίζξνϊας με: 

Λ = αλϋθμός πξι έδεϋχνε ξ λεπϊξδείκϊης ωϊξ λξλόϋ 

Ω = αλϋθμός πξι έδεϋχνε ξ κλξδείκϊης ωϊξ λξλόϋ 

δημϋξιλγείϊαϋ η ακόλξιθη απλή αλϋθμηϊϋκή εμίωκωη: 

(Λ + Ω) = (Λ - Ω) + 20 

Λύνξνϊας ϊην παλαπάνκ εμίωκωη ωινεπάγεϊαϋ όϊϋ ξ κλξδείκϊης έδεϋχνε 

ωϊξν αλϋθμό 10 ϊξι λξλξγϋξύ. 

β) "Ο λεπϊξδείκϊης έδεϋχνε ωε μεγαλύϊελξ αλϋθμό από ϊξν κλξδείκϊη" 

Με βάωη ϊξ παλαπάνκ ωϊξϋχείξ καϋ με δεδξμένξ ϊξ όϊϋ ξ κλξδείκϊης 

έδεϋχνε ωϊξν αλϋθμό 10, εμάγεϊαϋ ϊξ ωιμπέλαωμα όϊϋ ξ λεπϊξδείκϊης 

έδεϋχνε είϊε ωϊξν αλϋθμό 11 είϊε ωϊξν αλϋθμό 12. 

γ) "Τξ άθλξϋωμα ϊκν ψηφίκν ϊξι γϋνξμένξι ϊκν δύξ αλϋθμών ϋωξύϊαϋ με 

2" 

Ϗάν ξ λεπϊξδείκϊης έδεϋχνε ωϊξν αλϋθμό 12, ϊόϊε ϊξ γϋνόμενξ ϊξι με ϊξν 

αλϋθμό 10 ϊξι κλξδείκϊη είναϋ: 
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12 Φ 10 = 120 

Τξ άθλξϋωμα ϊκν ψηφίκν ϊξι γϋνξμένξι 120 είναϋ: 

1 + 2 + 0 = 3 

Σινεπώς ξ λεπϊξδείκϊης δεν μπξλξύωε να δείχνεϋ ωϊξν αλϋθμό 12. 

Ϗάν ξ λεπϊξδείκϊης έδεϋχνε ωϊξν αλϋθμό 11, ϊόϊε ϊξ γϋνόμενξ ϊξι με ϊξν 

αλϋθμό 10 ϊξι κλξδείκϊη είναϋ: 

11 Φ 10 = 110 

Τξ άθλξϋωμα ϊκν ψηφίκν ϊξι γϋνξμένξι 110 είναϋ: 

1 + 1 + 0 = 2 

Ϗπξμένκς, ξ λεπϊξδείκϊης έδεϋχνε ωϊξν αλϋθμό 11 ϊξι λξλξγϋξύ. 

Έπεϋϊα ξϋ Ομάδες έπλεπε να ενώωξιν με δϋαβήϊη ϊα 4 ωημεία ϊξι χάλϊη 

πξι ωιμβόλϋζαν ϊϋς ώλες, ξύϊκς ώωϊε να ωχημαϊϋωϊεί ϊξ λξλόϋ. 

Καϊόπϋν, έπλεπε να χκλίωξιν ωε 3 ίωα ϊμήμαϊα ϊξ κικλϋκό ϊόμξ μεϊαμύ 

ϊκν κλών 9 καϋ 12, καϋ να ωημαδέψξιν ϊξ ωημείξ πξι ϊξ λξλόϋ έδεϋχνε 

ϊξν αλϋθμό 11. Τξ ωημείξ ϊης ώλας 11 ϊξι λξλξγϋξύ πξι έδεϋχνε ξ 

λεπϊξδείκϊης ωϊξ χάλϊη, ανϊϋωϊξϋχξύωε ωϊην κενϊλϋκή Πλαϊεία ϊκν 4 

Λϋξνϊαλϋών, όπξι καϋ κλιβόϊαν η νύφη, χκλίς κανένα δϋακλϋϊϋκό 

γνώλϋωμα. 

Η φλάωη ϊξι κεϋμένξι "...ύάλε ϊξ κξιωϊξύμϋ ωξι κϋ έλα να με ζηϊήωεϋς ωε 

γάμξ. Πλέπεϋ να είωαϋ γξναϊϋωϊός!" παλέπεμπε ωϊξ όϊϋ ένας παίκϊης ϊης 

Ομάδας έπλεπε να βάλεϋ κξιωϊξύμϋ καϋ να κάνεϋ γξναϊϋωϊός πλξϊάωεϋς 

γάμξι ωε ϊιχαίες κξπέλες ωϊην Πλαϊεία Λϋξνϊαλϋών, έκς όϊξι 

ανακαλύψεϋ ϊην κλιμμένη νύφη, γϋα να ϊης φξλέωεϋ ϊη βέλα. 

όμέωκς μεϊά ϊην απξκάλιψη, η νύφη θα πήγαϋνε να νϊιθεί με νιφϋκό καϋ 

θα ξδηγξύνϊαν μαζί με ϊξ γαμπλό ωϊξ ημαλχείξ, όπξι καϋ θα γϋνόϊαν ξ 

γάμξς, ωινξδεία κληϊϋκής μξιωϋκής, καϋ η απξνξμή ϊξι επάθλξι ωϊη 

νϋκήϊλϋα Ομάδα. 


