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 Κυνήγι Κρυμμένου Εησαυρού | Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2007 

ΔΕΝ ΤΟ ΚΟΥΝΩ ΑΠ' ΕΠΑΕ ΑΝ ΔΕΝ TONVROW 

 

ΟΙ ΓΡΙΦΟΙ & ΟΙ ΖΥΣΕΙΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: EUROGEKA 

 

1ος ΓΡΙΦΟΣ 
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 Κυνήγι Κρυμμένου Εησαυρού | Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2007 

ΔΕΝ ΤΟ ΚΟΥΝΩ ΑΠ' ΕΠΑΕ ΑΝ ΔΕΝ TONVROW 

 

ΟΙ ΓΡΙΦΟΙ & ΟΙ ΖΥΣΕΙΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: EUROGEKA 

 

ΛΥΣΗ 1ου ΓΡΙΦΟΥ 
 

Ο πλώϊξς γλίφξς δόθηκε από ϊξ λαδϋόφκνξ, ϊξϋχξκξλλήθηκε όμκς 

αμέωκς ώωϊε να ιπάλχεϋ η διναϊόϊηϊα να ελμηνειϊεί από λεμϋκό η 

ϊελειϊαία φλάωη η ξπξία ήϊαν ωϊα γαλλϋκά.  

Chemin de fer είναϋ όνϊκς ένα παϋχνίδϋ ϊης ϊλάπξιλας, η φλάωη όμκς 

ωημαίνεϋ καϋ ωϋδηλόδλξμξς.  

Οϋ ξμάδες έπλεπε να πάνε ωϊξ λϋμάνϋ πξι αναφέλεϊαϋ ωϊην αλχή ϊξι 

γλίφξι, να βλξιν ϊξ ϊλενάκϋ καϋ να μας πξιν ϊξις αλϋθμξύς 7538 πξι 

ιπάλχξιν εκεί μεϊά ϊξ γλάμμα ϐ πξι επίωης δϋνόϊαν. 
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ΔΕΝ ΤΟ ΚΟΥΝΩ ΑΠ' ΕΠΑΕ ΑΝ ΔΕΝ TONVROW 

 

ΟΙ ΓΡΙΦΟΙ & ΟΙ ΖΥΣΕΙΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: EUROGEKA 

 

2ος ΓΡΙΦΟΣ 
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ΔΕΝ ΤΟ ΚΟΥΝΩ ΑΠ' ΕΠΑΕ ΑΝ ΔΕΝ TONVROW 

 

ΟΙ ΓΡΙΦΟΙ & ΟΙ ΖΥΣΕΙΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: EUROGEKA 

 

ΛΥΣΗ 2ου ΓΡΙΦΟΥ 
Σϊξν δεύϊελξ γλίφξ ξϋ ξμάδες έπλεπε να καϊειθινθξύν πλξς κάπξϋξ 

ωημείξ όπξι ιπάλχξιν πξιλϋά καϋ παίζξιν παϋδϋά.  

όνάμεωα ωε αγίξις είναϋ μόνξ η πλαϊεία όγίας όϋκαϊελίνης όπξι 

ιπάλχξιν ϊλεϋς εκκληωίες καϋ η ξδός όγίκν έκα ενώ η φλάωη «εκείνξν 

πξι καϊέχεϋ» παλέπεμπε ωϊην πλξϊξμή ϊξι Καϊεχάκη.  

όκλϋβώς δίπλα ω’ ένα δένϊλξ ήϊαν ϊξ ωήμα μας με ϊξ ωκιλάκϋ (πϋωϊός 

φίλξς).  

Μαζί με αιϊό ϊξν γλίφξ δϋνόϊαν μία δϋαφάνεϋα με ϊξ ωήμα μας ϊην ξπξία 

ξϋ παίχϊες θα έπλεπε να κλαϊήωξιν γϋα αλγόϊελα (κλάϊα όϊϋ ωξι δίνξιν). 
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ΔΕΝ ΤΟ ΚΟΥΝΩ ΑΠ' ΕΠΑΕ ΑΝ ΔΕΝ TONVROW 

 

ΟΙ ΓΡΙΦΟΙ & ΟΙ ΖΥΣΕΙΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: EUROGEKA 

 

3ος ΓΡΙΦΟΣ 
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ΔΕΝ ΤΟ ΚΟΥΝΩ ΑΠ' ΕΠΑΕ ΑΝ ΔΕΝ TONVROW 

 

ΟΙ ΓΡΙΦΟΙ & ΟΙ ΖΥΣΕΙΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: EUROGEKA 

 

ΛΥΣΗ 3ου ΓΡΙΦΟΥ 
Τξ μπλε κξιϊί είναϋ ξ κάδξς ϊης ανακύκλκωης πξι φαίνεϊαϋ ωϊην αφίωα 

καϋ ϊξ φιλλάδϋξ μας κάϊκ από ϊξ graffiti «Κξύλα θα νϋκήωκ… 

Φαλάλαμπξς». 

Σϊην ίδϋα αφίωα ϊξ ωκιλάκϋ παίζεϋ μπάλα με ϊξ ωήμα ϊης ανακύκλκωης. 

ϐηϊξύωαμε από ϊξις παίχϊες να μας φέλξιν ϊα ανϊϋκείμενα πξι μπαίνξιν 

ωϊξις ωιγκεκλϋμένξις μπλε κάδξις. 
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ΔΕΝ ΤΟ ΚΟΥΝΩ ΑΠ' ΕΠΑΕ ΑΝ ΔΕΝ TONVROW 

 

ΟΙ ΓΡΙΦΟΙ & ΟΙ ΖΥΣΕΙΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: EUROGEKA 

 

4ος ΓΡΙΦΟΣ 

 

  



5
ο
 Κυνήγι Κρυμμένου Εησαυρού | Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2007 

ΔΕΝ ΤΟ ΚΟΥΝΩ ΑΠ' ΕΠΑΕ ΑΝ ΔΕΝ TONVROW 

 

ΟΙ ΓΡΙΦΟΙ & ΟΙ ΖΥΣΕΙΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: EUROGEKA 

 

ΛΥΣΗ 4ου ΓΡΙΦΟΥ 
ϋαβάζξνϊας κάθεϊα ϊξν ϊέϊαλϊξ γλίφξ ωχημαϊίζεϊαϋ από ϊα πλώϊα 

γλάμμαϊα ϊκν πλξϊάωεκν η λέμη ύΙΤΟΥΡΙ.  

Ο Ϗνεϊϋκός χάλϊης παλαπέμπεϋ ωϊα ϊείχη καϋ ιπάλχεϋ εκεί ϊξ όνξμα ϊξι 

πλξμαχώνα γϋα όπξϋξν δεν ήμελε πξι ακλϋβώς βλίωκεϊαϋ.  

ϑ φλάωη «κξϋϊξύωε από ψηλά» δείχνεϋ όϊϋ ϊξ ωημείξ είναϋ χαμηλόϊελα 

ϊξι πλξμαχώνα ενώ η λέμη «μαωϊελϋά» παλαπέμπεϋ ωϊην πλξϊξμή ϊξι 

Νίκξι Ξιλξύλη πξι βλίωκεϊαϋ δίπλα ωϊην είωξδξ ϊξι δημξϊϋκξύ parjing. 

Οϋ πένϊε λόμβξϋ είναϋ ξϋ νηωίδες όπξι ήϊαν παλκαλϋωμένξ ϊξ αιϊξκίνηϊξ 

με ϊξν όΚ 6646 απ’ όπξι ξϋ ξμάδες έπαϋλναν ϊξν επόμενξ γλίφξ. 
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ΔΕΝ ΤΟ ΚΟΥΝΩ ΑΠ' ΕΠΑΕ ΑΝ ΔΕΝ TONVROW 

 

ΟΙ ΓΡΙΦΟΙ & ΟΙ ΖΥΣΕΙΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: EUROGEKA 

 

5ος ΓΡΙΦΟΣ 
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ΔΕΝ ΤΟ ΚΟΥΝΩ ΑΠ' ΕΠΑΕ ΑΝ ΔΕΝ TONVROW 

 

ΟΙ ΓΡΙΦΟΙ & ΟΙ ΖΥΣΕΙΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: EUROGEKA 

 

ΛΥΣΗ 5ου ΓΡΙΦΟΥ 
όναφέλεϊαϋ ψηλό κϊίλϋξ πξι δεν ιπάλχεϋ πϋα, κξνϊά ωϊη θάλαωωα, ξ δε 

αλμόδϋξς είναϋ ξ ίας ξ μεγαλύϊελξς ϊκν δώδεκα θεών, γνκωϊός ωε 

όλξις από ϊην αλχαϋόϊηϊα κς Ξένϋξς ίας.  

Σύμφκνα με ϊην μιθξλξγία ξ ίας έωϊεϋλε ένα δλάκξ να καϊαωϊλέψεϋ 

ϊην Κλήϊη άλλαμε όμκς γνώμη καϋ ϊξν μεϊαμόλφκωε ωε νηωί πξι από 

ϊόϊε φέλεϋ ϊξ όνξμα ϊξι. όκόμα καϋ ωαν ωχήμα η Νϊία θιμίζεϋ δλάκξ.  

Ϗκεί ωϊξν χώλξ ϊξι παλϋξύ Ξενία ωε ένα δένϊλξ ιπήλχε ϊξ ωήμα μας με 

ϊξν Ρξύωωξ. 
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ΔΕΝ ΤΟ ΚΟΥΝΩ ΑΠ' ΕΠΑΕ ΑΝ ΔΕΝ TONVROW 

 

ΟΙ ΓΡΙΦΟΙ & ΟΙ ΖΥΣΕΙΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: EUROGEKA 

 

6ος ΓΡΙΦΟΣ 
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ΟΙ ΓΡΙΦΟΙ & ΟΙ ΖΥΣΕΙΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: EUROGEKA 

 

ΛΥΣΗ 6ου ΓΡΙΦΟΥ 
ϑ ϊελειϊαία λέμη ϊξι έκϊξι γλίφξι «ήλκας» ξδηγεί ωε ηλώξ. 

Σϊη θέωη ϊξι παλϋξύ Λξύνα παλκ, ωϊξ κένϊλξ ϊης πόλης ιπάλχεϋ ένα 

κϊίωμα με μϋνκϋκές κξλόνες γνκωϊό κς ηλώξ καϋ ακλϋβώς από πάνκ ϊξ 

ωύμβξλξ ϊης πόλης, ξ γλύπας, με μεγάλα φϊελά. 

Σε ένα δένϊλξ εκεί ιπήλχε ϊξ ωήμα, ένας Άγγλξς με μϋωό μξιωϊάκϋ καϋ η 

φλάωη «έλα με ϊξ άλλξ μξι μϋωό». 

Ο αλχηγός ϊης ξμάδας έπλεπε να έλθεϋ ωϊην Λόϊζϋα με μϋωό μξιωϊάκϋ. 
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ΟΙ ΓΡΙΦΟΙ & ΟΙ ΖΥΣΕΙΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: EUROGEKA 

 

7ος ΓΡΙΦΟΣ 
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ΔΕΝ ΤΟ ΚΟΥΝΩ ΑΠ' ΕΠΑΕ ΑΝ ΔΕΝ TONVROW 

 

ΟΙ ΓΡΙΦΟΙ & ΟΙ ΖΥΣΕΙΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: EUROGEKA 

 

ΛΥΣΗ 7ου ΓΡΙΦΟΥ 
Σϊξν έβδξμξ γλίφξ ξϋ παίκϊες έπλεπε να βλξιν ϊϋς λέμεϋς-κλεϋδϋά. 

«όφόληϊη ζέωϊη» παλαπέμπεϋ ωε καμίνϋ καϋ ωιμπληλκμαϊϋκά «καλδϋά ϊξι 

Φεϋμώνα» γϋα να μην ωκεφϊξύν ϊην ξδό Καλξκαϋλϋνξύ (καλξκαίλϋ).  

«Φθόνϋα δύναμη» είναϋ ξ όφϋς καϋ «παλαϊημένξ ωπίϊϋ» ϊξ παλϋό γήπεδξ 

ϊξι ΟΦϑ ωϊα Καμίνϋα. 

«ϑ αλχόνϊϋωωα πξι πλξωϊαϊεύεϋ μεγάλη δύναμη» είναϋ η όγία ύαλβάλα 

πλξωϊάϊϋδα ϊκν ενόπλκν δινάμεκν καϋ ϊξ ωήμα μας ήϊαν ωε ένα δένϊλξ 

πξλύ κξνϊά ωϊξ ϋελό ϊης εκκληωίας ϊης όγίας ύαλβάλας. 

 

  



5
ο
 Κυνήγι Κρυμμένου Εησαυρού | Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2007 

ΔΕΝ ΤΟ ΚΟΥΝΩ ΑΠ' ΕΠΑΕ ΑΝ ΔΕΝ TONVROW 

 

ΟΙ ΓΡΙΦΟΙ & ΟΙ ΖΥΣΕΙΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: EUROGEKA 

 

8ος ΓΡΙΦΟΣ 
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ΟΙ ΓΡΙΦΟΙ & ΟΙ ΖΥΣΕΙΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: EUROGEKA 

 

ΛΥΣΗ 8ου ΓΡΙΦΟΥ 
Σϊξν όγδξξ γλίφξ αναφέλεϊαϋ ένα πλαγμαϊϋκό ϋωϊξλϋκό γεγξνός. Σϊξ 

rebus εύκξλα απξκλιπϊξγλαφείϊαϋ η φλάωη «μϋκλές αγγελίες».  

Σϊϋς ϊξπϋκές εφημελίδες ήδη από ϊην πλξηγξύμενη μέλα ήϊαν 

δημξωϋειμένη η αγγελία: 

«Μόνξ ωε κινηγό χαλίζεϊαϋ ωκύλξς 4 εϊών, εκπαϋδειμένξς, δϋαωϊαύλκωη 

γϋξύλας καϋ γκέκα με μεγάλες επϋϊιχίες ωϊξ ενελγηϊϋκό ϊξι. 

Πληλξφξλίες ωϊην ξδό Πεϊλέμπξιλη». 

όναφέλεϊαϋ η ξδός χκλίς αλϋθμό ξπόϊε ξϋ παίκϊες θα έπλεπε να βλξιν 

ϊην μξναδϋκή λέμη ϊξι γλίφξι πξι δήλκνε αλϋθμό δηλαδή «δεύϊελη» 

Σϊην ξδό Πεϊλέμπξιλη 2 ωε μία ϊζαμαλία ιπήλχε ϊξ ωήμα μας ένας 

ωκύλξς. 
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ΟΙ ΓΡΙΦΟΙ & ΟΙ ΖΥΣΕΙΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: EUROGEKA 

 

9ος ΓΡΙΦΟΣ 
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ΟΙ ΓΡΙΦΟΙ & ΟΙ ΖΥΣΕΙΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: EUROGEKA 

 

ΛΥΣΗ 9ου ΓΡΙΦΟΥ 
Τξ αγϋξκκνωϊάνϊϋνξ θα έπλεπε να ξδηγήωεϋ ϊϋς ξμάδες ωϊξν Άγϋξ 

Κκνωϊανϊίνξ.  

ϑ φλάωη «δύξ όψεϋς» ξδηγξύωε ωϊην πίωκ πόλϊα ϊξι κξϋμηϊηλίξι όπξι 

βλϋωκόϊαν παλκαλϋωμένξ ένα αιϊξκίνηϊξ όπξι ήϊαν κξλλημένξ ϊξ 

αγγελϊήλϋξ. 

Σϊξ δεύϊελξ μέλξς ϊξι γλίφξι ξϋ παίχϊες θα έπλεπε να ωκεφϊξύν είϊε 

ϊην ωχέωη μεϊαμύ Μίνκα, Ρξδάμανθι καϋ όϋακξύ ξϋ ξπξίξϋ ήϊαν δϋκαωϊές 

ϊξι κάϊκ κόωμξι (γϋ αιϊό καϋ ϊξ νεκλξϊαφείξ), ή όϊϋ ϊξ ωημελϋνό 

δϋκαωϊϋκό μέγαλξ ήϊαν παλϋόϊελα ωϊλαϊώνας καϋ η κενϊλϋκή πύλη είναϋ 

ϊξ θύλκμα ϊης εκκληωίας ϊξι όγίξι Φλαγκίωκξι πξι βλϋωκόϊαν ωϊξν 

χώλξ ϊξι αλχαϋξλξγϋκξύ μξιωείξι.  

Ϗκεί, πίωκ από ϊα δϋκαωϊήλϋα, ωε μϋα κξλόνα ήϊαν ϊξ ωήμα μας. 
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ΟΙ ΓΡΙΦΟΙ & ΟΙ ΖΥΣΕΙΣ 
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ΟΙ ΓΡΙΦΟΙ & ΟΙ ΖΥΣΕΙΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: EUROGEKA 

 

ΛΥΣΗ 10ου ΓΡΙΦΟΥ 
Σϊξν δέκαϊξ γλίφξ ξ άνδλας με ϊην επϋβληϊϋκή κξλμξωϊαωϋά πξι παϊάεϋ 

γελά ωϊα πόδϋα ϊξι φαίνεϊαϋ μεκάθαλα όϊϋ είναϋ ξ ύενϋζέλξς. 

 Ο καβαλάλης είναϋ ξ Άγϋξς ώεώλγϋξς ακλϋβώς από κάϊκ ενώ ϊξ 

11.11.10 είναϋ ϊα ωκαλϋά πξι έπλεπε να καϊέβξιν ξϋ παίχϊες γϋα να 

φϊάωξιν ωϊξ ωημείξ απ’ όπξι φαίνεϊαϋ η πλάϊη ϊξι ύενϋζέλξι καϋ όπξι 

ήϊαν ϊξ ωήμα μας. 

Τξ ωημείξ αιϊό βλίωκεϊαϋ μέωα ωϊξ χανϊάκϋ ωϊξ ξπξίξ παλαπέμπεϋ καϋ η 

αναφξλά ωϊξις Σαλακηνξύς ξϋ ξπξίξϋ πλώϊξϋ έωκαψαν ϊάφλξ γύλκ από 

ϊην πόλη απ’ όπξι καϋ η πόλη πήλε ϊξ όνξμα Φάνδαμ (Rabdh ek Khandaj 

= φλξύλϋξ ϊης ϊάφλξι). 
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ΟΙ ΓΡΙΦΟΙ & ΟΙ ΖΥΣΕΙΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: EUROGEKA 

 

11ος ΓΡΙΦΟΣ 
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ΟΙ ΓΡΙΦΟΙ & ΟΙ ΖΥΣΕΙΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: EUROGEKA 

 

ΛΥΣΗ 11ου ΓΡΙΦΟΥ 
Ο ενδέκαϊξς γλίφξς ήϊαν ένα απόωπαωμα από ϊξν καπεϊάν Μϋχάλη. 

 Τξ όνξμα ΦξιωεΧν καϋ η λέμη ξνϊάς παλαπέμπξιν ωε ϊξύλκϋκξ ωπίϊϋ, ξϋ 

λέμεϋς λξικξύμϋα καϋ ϊαψϋά μπακλαβάδες ωε ζαχαλξπλαωϊείξ, ενώ ξϋ 

λέμεϋς αλλώωϊϋες καϋ αίμαϊα ωε κλϋνϋκή η ωϊξ Ι.Κ.ό. 

Σϊην αλχή ϊης όγίξι Μηνά απένανϊϋ από ϊξ Ι.Κ.ό. καϋ δίπλα ωε ϋαϊλϋκό 

κένϊλξ βλίωκεϊαϋ ϊξ ωιγκεκλϋμένξ κϊίλϋξ ωϊξ ϋωόγεϋξ ϊξι ξπξίξι 

ωϊεγάζεϊαϋ γνκωϊό ζαχαλξπλαωϊείξ.  

Σε επϋγλαφή ιπάλχεϋ ϊξ όνξμα ΦξιωεΧν καϋ ϊξ επίθεϊξ 

Μξιχαλεμλϋϊζαλδάκης πξι ζηϊξύωαμε. 
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ΟΙ ΓΡΙΦΟΙ & ΟΙ ΖΥΣΕΙΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: EUROGEKA 

 

12ος ΓΡΙΦΟΣ 
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ΟΙ ΓΡΙΦΟΙ & ΟΙ ΖΥΣΕΙΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: EUROGEKA 

 

ΛΥΣΗ 12ου ΓΡΙΦΟΥ 
όπό ϊξ rebus φαίνεϊαϋ όϊϋ ξϋ ξμάδες πλέπεϋ να αναζηϊήωξιν μία 

επϋγλαφή ωϊξ ωπίϊϋ ϊξι Σπανάκη, γνκωϊξύ ϋωϊξλϋκξύ όπκς λέεϋ ξ γλίφξς.  

Ϗκεί ξδηγξύν ξϋ θεξί ϊης θάλαωωας (ξδξί Νηλέξς καϋ Πξωεϋδώνξς) ενώ 

ϊα 24 πέλαγα δείχνξιν ϊξν αλϋθμό. Σϊελγίξι Σπανάκη 24 δίπλα ωϊην ξδό 

όϋγαίξι. 
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ΟΙ ΓΡΙΦΟΙ & ΟΙ ΖΥΣΕΙΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: EUROGEKA 

 

13ος ΓΡΙΦΟΣ 
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ΟΙ ΓΡΙΦΟΙ & ΟΙ ΖΥΣΕΙΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: EUROGEKA 

 

ΛΥΣΗ 13ου ΓΡΙΦΟΥ 
ϑ πλώϊη πλόϊαωη ϊξι γλίφξι δείχνεϋ καθαλά πξλϋϊϋκό αελξδλόμϋξ όπξι 

φϊάνξιν ϊξιλίωϊες ϊξ Καλξκαίλϋ (από ϊϋς χώλες πξι μεχεϋμκνϋάζξιν). 

Τξ δεύϊελξ μέλξς παλαπέμπεϋ ωϊξν Ίκαλξ πξι ϊόλμηωε ϊξ ακαϊόλθκϊξ - 

να πεϊάμεϋ - δεν ϊα καϊάφελε αλλά άνξϋμε ϊξν δλόμξ γϋα ϊξις επόμενξις 

αελξπόλξις.  

ϐηϊξύωαμε φκϊξγλαφία ϊξι μνημείξι όπξι αναφέλεϊαϋ ϊξ όνξμα ϊης 

επϋχείληωης ύϋγκξύλξις ωϊα ελληνϋκά. 
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ΟΙ ΓΡΙΦΟΙ & ΟΙ ΖΥΣΕΙΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: EUROGEKA 

 

14ος ΓΡΙΦΟΣ 
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ΟΙ ΓΡΙΦΟΙ & ΟΙ ΖΥΣΕΙΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: EUROGEKA 

 

ΛΥΣΗ 14ου ΓΡΙΦΟΥ 
Όπκς ωινεϋδηϊξπξϋήωαμε εκ ϊκν ιωϊέλκν ξ ϊελειϊαίξς γλίφξς δεν είχε 

ϊην ϊύχη πξι ϊξι άμϋζε. ϋνόϊαν ένας χάλϊης ϊης πόλης πάνκ ωϊξν ξπξίξ 

έπλεπε να πλξωαλμξωϊεί η δϋαφάνεϋα πξι είχαν πάλεϋ ξϋ ξμάδες με ϊξν 

δεύϊελξ γλίφξ.  

Οϋ φλάωεϋς « να πάκ ωϊην αλχή» καϋ «όλα γίνξνϊαϋ δϋάφανα κϋ 

ακξλξιθξύν πϋωϊά...» έδεϋχναν ακλϋβώς αιϊό. Με ϊξν ϊλόπξ αιϊό ξ 

ωκύλξς ωϊηλϋζόϊαν ωε ένα μεγάλξ θαύμα (ξδός Ϗφέωξι= ναός ϊης 

όλϊέμϋδας), παϊξύωε ίωα ίωα ωϊην εκκληωϋά ( όνάληψη), άκξιγε 

φϊελξιγίωμαϊα (ξδός αϋδάλξι) από ϊξ ένα αιϊί, ενώ από ϊξ άλλξ αιϊί 

άκξιγε ϊην φκνή ενός Άγγλξι ειγενξύς (ξδός sir Arthur Evans).  

Ϗάν ξϋ παίχϊες ακξλξιθξύωαν αιϊές ϊϋς ξδηγίες καϋ ϊξπξθεϊξύωαν 

ωκωϊά ϊην δϋαφάνεϋα πάνκ ωϊξν χάλϊη θα έβλεπαν κάϊκ από ϊην μύϊη 

ϊξι ωκύλξι, ωϊξ ωημείξ πξι ωχημαϊϋζόϊαν ένας ωϊαιλός ϊξ ακλϋβές 

ωημείξ ωϊξ πάλκξ ϊξι ώεκλγϋάδη όπξι ήϊαν κλιμμένξς ξ θηωαιλός. ϑ 

φλάωη «κάϊκ από ϊη μύϊη» δήλκνε όχϋ μόνξ ϊξ ωημείξ κάϊκ από ϊη μύϊη 

ϊξι ωκύλξι ωϊην δϋαφάνεϋα αλλά καϋ ϊξ ωημείξ κάϊκ από ϊη μύϊη ϊης 

πλξϊξμής ϊξι δημάλχξι ώεκλγϋάδη. Ένα κόκαλξ ωϊξ κάϊκ μέλξς ϊξι 

γλίφξι έδεϋχνε όϊϋ ξϋ παίχϊες έπλεπε να ωκάψξιν (ϊα ωκιλϋά θάβξιν ϊα 

κόκαλα). Ϗκεί λξϋπόν ιπήλχε θαμμένη μία πέϊλα με ωκαλϋωμένξ πάνκ ένα 

ωφιλί καϋ ϊην λέμη Λόϊζϋα. ϑ ξμάδα πξι θα έβλϋωκε ϊην πέϊλα θα έπλεπε 

να ϊην φέλεϋ ωϊην Λόϊζϋα, να ϊη ωπάωεϋ με ϊξ ωφιλί πξι κλεμόϊαν εκεί 

από ϊξ πλκί γϋα να βλεϋ μέωα ϊξ κλεϋδί πξι άνξϋγε ϊξ μπαξύλξ με ϊξν 

θηωαιλό. Μέωα ωε αιϊό ϊξ μπαξύλξ ιπήλχαν πλξϊόνϊα ϊης Κλήϊης καϋ 

μία πελγαμηνή όπξι έγλαφε: 

«Σκωϊά ελμήνειωες ϊα ωημάδϋα γϋα να φϊάωεϋς κς εδώ. Ο πϋξ άμϋξς απ’ 

όλξις φαίνεϊαϋ να ‘ωαϋ αφξύ ωϊα χέλϋα ωξι κλαϊάς ϊξ πξλύϊϋμξ κξιϊί. 

Κλάϊα ϊξ καλά, ωϊα χέλϋα καϋ ωϊξ μιαλό ωξι όπκς ϊξ κλάϊαγε ξ μεγάλξς 

βαωϋλϋάς. ώενϋές καϋ γενϋές ϊξ εκϊίμηωαν καϋ μας ϊξ παλάδκωαν. Τξ χλέξς 

ωξι είναϋ να κάνεϋς ϊξ ίδϋξ». 


