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ΟΙ ΓΡΙΜΟΙ & ΟΙ ΖΥΣΓΙΣ 
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1ος ΓΡΙΦΟΣ  

όνακξϋνώθηκε από ϊα μεγάφκνα: 

ϑ παλάωϊαωη αλχύζεϋ ωϊη ϙδό ϙνεύλκν 

ϔόψϊε εϋωϋϊόλϋξ 

 

ΛΥΣΗ 1ου ΓΡΙΦΟΥ 

«ϙδός ϙνεύλκν», μας παλαπέμπεϋ ωϊξ μξιωϋκό-ωινθέϊη ϖάνξ 

Φαϊζϋδάκϋ, η λέμη «παλάωϊαωη» (πξι δύνξνϊαϋ παλαωϊάωεϋς;) καϋ 

ϊξ «εϋωϋϊόλϋξ», να έλθξιν να κόψξιν εϋωϋϊόλϋξ ωϊξ μϋκλό 

ϔηπξθέαϊλξ ϖάνξς Φαϊζϋδάκϋς. ϝϊην εύωξδξ όϊαν 3 άϊξμα ϊης 

ξμάδας μας πξι έδϋναν εϋωϋϊόλϋα. 
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2ος ΓΡΙΦΟΣ 

ϙ ϔαλαγκϋόζης ωκέφϊηκε πκς γϋα να φϊάωεϋ ωϊξ θηωαιλό, η 

πλώϊη ϊξι κύνηωη θα όϊαν να βλεϋ ϊξ λημέλϋ ϊκν ληωϊών…. 

ϔξύϊαμε αλϋωϊελά καϋ δεμϋά μύνξνϊας ϊη φαλάκλα ϊξι. Ϝεν 

όμελε από πξύ να μεκϋνόωεϋ. Άφηωε πύωκ ϊξι ϊξν Τωϋγάνϊε 

καϊηφξλύζξνϊας ϊξ ύεζύλ Τωαλωύ….. 

«AVANTI MAESTRO, Αγλάκα και βρε($) το…..» 

εύπε ϊλέχξνϊας μιπόλιϊξς! 

Ϙαφνϋαωμένξς ωϊαμαϊά….  

«Όλε μανξύλα μξι λες να’ ναϋ εδώ;» 
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ΛΥΣΗ 2ου ΓΡΙΦΟΥ 

«Άφηωε πύωκ ϊξι ϊξ ϊωϋγάνϊε (ϔλόνη ϖξλξζύνϋ) καϋ καϊηφόλϋωε 

ϊξ ύεζύλ Τωαλωύ», έϊωϋ λεγόϊαν η 25ης όιγξύωϊξι επύ 

Τξιλκξκλαϊύας, άλα καϊειθινόϊαν πλξς ϊξ λϋμάνϋ.  

Τξ Rebus έδεϋχνε:  

καπό (αιϊξκϋνόϊξι) καϋ φεύγεϋ ϊξ κ, θόκη (γιαλϋών) – άλα 

απξθόκη – ξ χημϋκός ϊύπξς ϊξι άλαϊξς NaCl.  

ϑ απξθόκη άλαϊξς όϊαν ωϊξ λϋμάνϋ δύπλα ωϊα ϗεώλϋα, μπλξωϊά 

ωϊην Ϛελϋφέλεϋα. Τξ ωημαϊάκϋ ϊξι ϔαλαγκϋόζη έλεγε «Φέλε καϋ 

ωε μένα» εννξώνϊας λύγξ αλάϊϋ. Υπόλχαν πξιγκάκϋα με αλάϊϋ, 

πξι μπξλξύωαν να μας φέλξιν ξϋ ξμάδες. 
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3ος ΓΡΙΦΟΣ 
ϑ ώλα εύχε πελάωεϋ 11 καϋ ενώ όλξϋ έψαχναν ϊξ θηωαιλό, ξ 

ϖξλφξνϋός ϊξ χαβά ϊξι…. 

ϔάνξνϊας ϊωάχαμ, ϊωάχαμ ϊξν αδϋάφξλξ ϊλαγξιδξύωε, 

ψάχνξνϊας ϊη νύφη ϊξι βξλλά!!! 

«όχ παϊλύδα μξι γλικϋά, πόωξ ω’ αγαπώ ϊλελλά… Ουίτ!» 

 

ΛΥΣΗ 3ου ΓΡΙΦΟΥ 

ϑ ϗύφη ϊξι ύξλλά μας παλαπέμπεϋ ωϊη ϒεωωαλξνύκη (άλα 

ξδός ϒεωωαλξνύκης ωϊξ ϑλάκλεϋξ). ϙ αλϋθμός 11 μας έωϊελνε 

ωϊξ ωπύϊϋ με ϊξν αλϋθμό 11 ωϊην ξδό ϒεωωαλξνύκης πξι εύναϋ η 

ξϋκύα Τωαχάκη. ϝϊξ πλάϋ ϊξι ωπϋϊϋξύ ωε ένα ωϊύλξ όϊαν ϊξ 

ωημαϊάκϋ ϊξι ϖξλφξνϋξύ να λέεϋ «ϙιύϊ!ϙιύϊ!» 



8
ο
 Κυνήγι Κρυμμένου Εησαυρού | Κυριακή 7 Μεβρουαρίου 2010 

AVANTI MAESTRO ... ΑΓΖΑΚΑ ΚΑΙ ΒΡΓ($) ΤΟ 

 

ΟΙ ΓΡΙΜΟΙ & ΟΙ ΖΥΣΓΙΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΛΓΙΣ ΚΑΙ ΓΛΓΙΣ 

 

4ος ΓΡΙΦΟΣ 

Φκλύς να ϊξ καϊαλάβξιν εύχαν απξμακλινθεύ. ϔάθϋωαν να 

μαπξωϊάωξιν. Έπλεπε να πλξφϊάωξιν να μαναμπξύν ωϊην πόλη. 

Τξ βέλαωμα ϊης ϖαγδάλκ ϊξις έκξψε ϊην ανάωα. ώϋα μϋα 

ωϊϋγμό πέλαωε από ϊξ μιαλό ϊξις μόπκς ξϋ ληωϊές όϊαν 

επϋκύνδινξϋ, καϋ έπαϋζαν ϊη ζκό ϊξις κξλώνα γλάμμαϊα. Όμκς 

δε φξβόϊαν, ένϋκθαν ωϋγξιλϋά γϋαϊύ όμελαν πκς εύχαν δεμϋά καϋ 

αλϋωϊελά ϊξις θεξύς καϋ όγύξις να ϊξις πλξωϊαϊεύξιν….. 

 

ΛΥΣΗ 4ου ΓΡΙΦΟΥ 

«Ϗύχαν απξμακλινθεύ καϋ έκαϊωαν να μαπξωϊάωξιν», από αιϊό 

ϊην έκφλαωη δύνξιμε ωϊξις παύχϊες να καϊαλάβξιν όϊϋ έπλεπε 

να βλξιν πξι μεκξιλαζόϊαν όωξϋ δεν πλξλάβαϋναν να μπξιν 

ενϊός ϊκν ϊεϋχών. Έπαϋζαν ϊη ζκό ϊξις κξλώνα-γλάμμαϊα – 

παλέπεμπε ωϊη βλύωη ϔξλώνη ϖαγαλά. ϙϋ θεξύ δεμϋά καϋ 

αλϋωϊελά εύναϋ η ξδός Ϝεμϋθέας από ϊην μύα καϋ η ϑλακλό από 

ϊην άλλη. 

Ϗκεύ όϊαν η ϖαγδάλκ γλαβαϊκμένη καϋ πελύμενε λέγξνϊας ϊξις 

«φόλα όϊϋ φξλάκ καϋ κάνε όϊϋ κάνκ». 
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5ος ΓΡΙΦΟΣ 

 

Μπάρμπα Γιώργος: Ϛξύ εύωαϋ βλε ανηψξύδ’; 

Καραγκιόζης: Άωϊα μπαλμπξύλη, ϊξις κλέφϊες έψαχνα, ϊη 

ϖαγδάλξι ωξι βλόκα!!! 

Μπάρμπα Γιώργος: Ϛξύ εύναϋ κϋ ‘γώ ϊη ψάχνξι ‘δώ ωϊη 

βλύω…  

 ωϊη να πϋεϋ νϋλό, να ϊωη δώω’ καϋ λύγξι μαλξύλ…  

 Καραγκιόζης: ϛε θεϋξύλη εδώ ωϊξις χανωενϋκξύς ϊη ψάχνεϋς;  

 Τλέχα γϋαϊύ ωϊην έχξιν γλαβανϊκμένη… 
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ΛΥΣΗ 5ου ΓΡΙΦΟΥ 

ϙ ϖπάλμπα-ώϋώλγξς ψάχνεϋ ϊην καϊωύκα ϊξι ωϊη ωπηλϋά – 

ωπηλϋές εύχε ωϊη Φλιωξπηγό – ωϊη βλύωη (χαζϋνές) να ϊης δώωεϋ 

καϋ λύγξ μαλξύλ… δηλαδό πελϋξχό ϖαλξιλά. 

Φανωενϋκξύ λεγόϊαν ξϋ λεπλξύ. ϑ φκϊξγλαφύα εύναϋ η επϋγλαφό 

πξι βλύωκεϊαϋ πάνκ από ϊην βλύωη (χαζϋνές) καϋ ϊην εύχε φϊϋάμεϋ 

ξ Τξύλκξς παωάς γϋα ϊξις λεπλξύς πξι έμεναν ωϊην πελϋξχό. 

Ϗκεύ όϊαν άϊξμα από ϊην ξμάδα μας καϋ έδϋναν ένα μπξικαλάκϋ 

νελό πξι έγλαφε «Τξ ύδκλ, η ζκό ϊξι πανϊός». 



8
ο
 Κυνήγι Κρυμμένου Εησαυρού | Κυριακή 7 Μεβρουαρίου 2010 

AVANTI MAESTRO ... ΑΓΖΑΚΑ ΚΑΙ ΒΡΓ($) ΤΟ 

 

ΟΙ ΓΡΙΜΟΙ & ΟΙ ΖΥΣΓΙΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΛΓΙΣ ΚΑΙ ΓΛΓΙΣ 

 

6ος ΓΡΙΦΟΣ 

Ϝύναμε ωϊξις παύχϊες ϊκν ξμάδκν ένα ωακξιλάκϋ με ένα 

δαμάωκηνξ. 

 

ΛΥΣΗ 6ου ΓΡΙΦΟΥ 

Τξ δαμάωκηνξ παλέπεμπε ωϊξν Ϝαμαωκηνό καϋ ωϊη ωινέχεϋα 

ωϊην όγύα όϋκαϊελύνη όπξι εκϊύθενϊαϋ έμϋ μξναδϋκά έλγα ϊξι 

πελύφημξι αγϋξγλάφξι καϋ ωημανϊϋκξύ εκπλξωώπξι ϊης 

ϔληϊϋκός ϝχξλός. 

ϝϊην πλαϊεύα όγύας όϋκαϊελύνης όϊαν κάπξϋξς από ϊην ξμάδα 

μας καϋ έδϋνε μϋα κόλλα χαλϊύ πξι έγλαφε «ώύνε κϋ εωύ ωαν κϋ 

εμένα καϋ φέλε μξι ϊξ έλγξ ωξι…μόπκς καϋ μεγελαωϊεύ η 

βεζιλξπξύλα». ϙϋ ξμάδες έπλεπε να ζκγλαφύωξιν κάϊϋ ωϊξ 

χαλϊύ καϋ να ϊξ επϋωϊλέψξιν ωϊη ϕόϊζϋα. 
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7ος ΓΡΙΦΟΣ  

ϙ ϔαλαγκϋόζης ωϊαμάϊηωε ωϊη μέωη ϊης μεγάλης ωϊλάϊας πξι 

δεν εύχε ϊελεϋκμό. όϋωθάνθηκε πκς ϊα πόδϋα ϊξι όϊαν 

καλφκμένα ωϊξ έδαφξς. Έκλεϋωε ϊα μάϊϋα ϊξι καϋ ωαν ωε 

όνεϋλξ εμφανύωϊηκαν μπλξωϊά ϊξι ξϋ διξ ωεϋλόνες, η μϋα 

κξκκϋνξμάλλα με φλξγάϊα μαλλϋά ωϊεκόϊαν αλϋωϊελά ϊξι καϋ 

ϊξι’ ϊαζε φαΧ γϋα πάνϊα. ϔαϋ η άλλη δεμϋά ϊξι, μϋα μελαχλϋνό 

μϋκλξκαμκμένη με μέωη δαχϊιλύδϋ καϋ μακλϋά ωγξιλά μαλλϋά, 

ϊξι’ δύνε ένα κξιβάλϋ πξι αν ϊξ μεϊύλϋγε, ϊξι έλεγε, θα ϊξν 

ξδηγξύωε ωϊξν θηωαιλό…. Ϛξϋα θα δϋάλεγε; 

Απόδειξε το!!! 

 

ΛΥΣΗ 7ου ΓΡΙΦΟΥ 

ϖεγάλη ωϊλάϊα (μεγάλξς δλόμξς), ξϋ δύξ ωεϋλόνες η μύα 

κξκκϋνξμάλλα με φλξγάϊα μαλλϋά πξι ϊξι έδϋνε φαύ ψηωϊαλϋές, 

φκϊϋά) εύναϋ ξ ένας μεγάλξς χξληγός ϊξ ψηϊξπκλεύξ 

ϕεκφόλξς καϋ η άλλη η μελαχλϋνό μϋκλξκαμκμένη με μέωη 

δαχϊιλύδϋ καϋ μακλϋά ωγξιλά μαλλϋά (απεϋκξνύζεϋ ϊην όλϋάδνη) 

όπκς επύωης καϋ ϊξ κξιβάλϋ (ξ ϖύϊξς ϊης όλϋάδνης) ξ άλλξς 

μεγάλξς χξληγός Super Market όλϋάδνη. 

ϙϋ παύχϊες έπλεπε να πάνε ωϊξ ψηϊξπκλεύξ ϕεκφόλξς, ωϊην 

λεκφόλξ ϔνκωξύ καϋ να μας φέλξιν ϊξ μπλξιζάκϋ πξι έδϋνε η 

ξμάδα μας ή μύα απόδεϋμη από ϊην ϕεκφόλξ. 
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8ος ΓΡΙΦΟΣ 

Κολλητήρι: ϖπαμπάκξ, μπαμπάκξ φξβάμαϋ, βλκμάεϋ μπαλξύϊϋ. 

Καραγκιόζης: ϔαϋ ϊϋ θες να βλκμάεϋ, λε εφϊαμηνύϊϋκξ εδώ πξι 

βλϋωκόμαωϊε; 

Κολλητήρι: ϕες να μας αναϊϋνάμξιν ωϊξν αέλα, παϊέλα; 

Καραγκιόζης: ϖη φξβάωαϋ, λε μπαωμένξ καϋ όπξι να’ ναϋ θα 

φϊάωξιμε ωϊξ ωπύϊϋ ϊξι ϐακινθϋνξύ…. μπας καϋ μας φϋλέψεϋ καϋ 

κανένα κλαωάκϋ!!! 

Κολλητήρι: ϔϋ αν λεύπεϋ παϊέλα; 

Καραγκιόζης: ϝϊαμάϊα πϋα ϊϋς αδϋάκλϋϊες ελκϊόωεϋς. ϒα 

πλξχκλόωξιμε παλά κάϊκ ωϊξ άλλξ ωπύϊϋ, εκεύνξι πξι μέλεϋ 

καλύϊελα από θηωαιλξύς… όιϊός ωύγξιλα θα μπξλέωεϋ να μας 

βξηθόωεϋ! 

ΛΥΣΗ 8ου ΓΡΙΦΟΥ 

«ύλκμάεϋ μπαλξύϊϋ», παλαπέμπεϋ ωϊην πελϋξχό ϊξι ύενϋζέλεϋξι 

ϗξωξκξμεύξι πξι ξνξμαζόϊαν Τξπανάς καϋ όϊαν 

πιλϋϊϋδαπξθόκη επύ Τξιλκξκλαϊύας. Τξ «ωπύϊϋ ϊξι ϐακινθϋνξύ», 

έπλεπε να ωινδιαωϊεύ ξ ϐακινθϋνός ϊξι ϔαλαγκϋόζη, ξ ϝελ-

Ϝϋόνιωϋξς, με ϊη βύλλα πξι εύναϋ αφϋελκμένη ωϊξ θεό ϊξι 

κλαωϋξύ Ϝϋόνιωξ καϋ βλύωκεϊαϋ ωϊην ϔνκωξύ. Ϛαλακάϊκ 

βλύωκεϊαϋ ϊξ ωπύϊϋ ϊξι Έβανς- πξι μέλεϋ καλύϊελα από 

θηωαιλξύς δηλαδό η βύλα όλϋάδνη. Τξ ωόμα ϊης ξμάδας 

βλϋωκόϊαν ακλϋβώς απένανϊϋ από ϊην βύλα όλϋάδνη επάνκ ωε 

ένα δένϊλξ. 
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9ος ΓΡΙΦΟΣ 

Κολλητήρι: Ϛαϊέλα, παϊέλα πάλϋ νηωϊϋκξύ μεύναμε!!! Ϛεϋνάμε, 

πάμε ωϊη  «καλύβα» να φάμε… 

Καραγκιόζης: Ϛλϋν λύγξ δε νϊελλϋκώωαϊε; ϝύλϊε ϊα πξδάλϋα 

ωας να βλξύμε ϊξ θηωαιλό, καϋ ϊόϊε η καλύβα μας θα γύνεϋ 

βύλα ϊξι ϔξύνδξιλξι. Ϗκεύ να δεύϊε φαγϋά…. 

Κολλητήρι: Τλέχξιν ϊα ωάλϋα μξι! ϒα πέωκ με ϊα μξύϊλα 

παϊέλα. 

Καραγκιόζης: Ϛξϋα μξύϊλα, βλε μξύϊλξ; θα μάθεϊε Σαβάρ βι 

βρε!! 

 

ΛΥΣΗ 9ου ΓΡΙΦΟΥ 

ϑ λέμη καλύβα ωϊα όγγλϋκά λέγεϊαϋ hut. ϑ ύύλα ϊξι 

ϔξύνδξιλξι εύναϋ ωϊα Φανϋά αλλά όμξϋά ϊης εύναϋ ωϊξ ϑλάκλεϋξ 

ωϊην ξδό ϐκγλάφξι καϋ όβέλκφ γκνύα, ϊξ κϊύλϋξ ϊης Pizza Hut 

(φαγϋά). «Savoir Vivre» ωημαύνεϋ ξδηγός καλός ωιμπελϋφξλάς 

ωϊα ώαλλϋκά πξι μας παλαπέμπεϋ ωϊξ πλώην ώαλλϋκό 

ϓνωϊϋϊξύϊξ. 

Έμκ ωϊξ πεζξδλόμϋξ, ωϊξ δένϊλξ ωϊην γκνύα, όϊαν ένα ωημαϊάκϋ 

με ϊα ϊλύα κξλληϊόλϋα πξι έλεγε Savoir Vivre. 
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10ος ΓΡΙΦΟΣ 

Καραγκιόζης: όγναύκα, βγες κϋ εωύ, η άπξλη, λύγξ έμκ να δεϋς 

ϊϋ γύνεϊαϋ ωϊην πόλη. Άμε να πάλεϋς φαωόλες να φάμε ωόμελα 

καϋ μη φξβάωαϋ, ελπύζκ πκς από αύλϋξ θα ϊλώμε φϋλέϊα! 

Αγλαΐα: όπό πξύ να πάκ λε ϔαλαγκϋόζξ μξι, πξι χλκωϊάμε 

από εδώ ύωαμε ϊξ Ψηλξλεύϊη; ϙύϊε έμκ από μπακάλϋκξ δεν 

μπξλώ να πελάωκ! 

Καραγκιόζης: Όλε μανξύλα μξι! Ϗγώ θα ωϊα λέκ όλα! ϛώϊα 

καϋ ϊην γεϋϊόνϋωωα ϊην κιλά ύαγγελϋώ… 

 

Φ.Φ.Φ.Φ.Φ. 

 

ΛΥΣΗ 10ου ΓΡΙΦΟΥ 

«ϖη φξβάωαϋ», «ελπύζκ» καϋ «Ψηλξλεύϊης» – ένα από ϊα 

ψειδώνιμα ϊξι ϔαζανϊζάκη – παλέπεμπαν ωϊξν ϔαζανϊζάκη. 

«Άπξλη», «μπακάλϋκξ», έωϊελναν ϊξις παύχϊες ωϊξ «ϔξϋνκνϋκό 

Ϛανϊξπκλεύξ ωϊην ξδό ϔαζανϊζάκη όπξι εκεύ εύναϋ καϋ ϊξ ωπύϊϋ 

ϊης κιλύας ύαγγελϋώς ϝχξϋναλάκη (γεϋϊόνϋωωα). Τα πένϊε Φ 

ωημαύνξιν Φύλε Φέλε Φύλξ Φάε Φϋγε, άλα έπλεπε να έλθξιν 

δύξ άϊξμα από ϊην κάθε ξμάδα. 

Ϗκεύ όϊαν άϊξμα από ϊην ξμάδα μας καϋ ϊάϊζαν ϊξις παύχϊες 

φαωξλάδα. ϙϋ παύχϊες έπαϋλναν ϊην ωφλαγύδα με ϊξ ωόμα ϊης 

ξμάδας καϋ επέωϊλεφαν ωϊην ϕόϊζϋα. 
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11ος ΓΡΙΦΟΣ 

ϔϋ ενώ ωϊξ ϖεγάλξ ϔάωϊλξ επϋκλαϊξύωε ξχλαγκγύα, η όγλαΧα 

ωϊην παλάγκα άπλκνε λξύχα καϋ έκανε όνεϋλα. Ϝεν ϊης έφειγε 

από ϊξ νξι εκεύνξ ϊξ ϊελάωϊϋξ μαγαζύ! 

Ϛόωξ θα’ θέλε να όϊαν δϋκό ϊης. 

ϗα γλάφεϋ ϊ’ όνξμα ϊης όπκς παλϋά!!! 

 

_ ό ϛ ό ώ ϔ ϓ _ _ ϑ ϝ 

 

  

 

 

ΛΥΣΗ 11ου ΓΡΙΦΟΥ 

Τξ κϊύλϋξ ωϊξ ξπξύξ ωόμελα ωϊεγάζεϊε ϊξ «ϊελάωϊϋξ μαγαζύ» με 

λξύχα (ZARA) παλαϋόϊελα ξνξμαζόϊαν όπόλλκνας καϋ ακόμα 

πϋξ παλϋά όγλαϊα. ϙϋ παύχϊες έπλεπε να ωιμπληλώωξιν όϊϋ 

γλάφεϋ η επϋγλαφό πξι βλύωκεϊαϋ ωε πξλλά ωημεύα γύλκ από ϊξ 

κϊύλϋξ αιϊό, καϋ να ϊξ φέλξιν. ϑ απάνϊηωη όϊαν ΦόϛόώϔϓΩϗϑϝ 

– 1932. 
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12ος ΓΡΙΦΟΣ 

ϝπαλϊϋάϊϋκη ωκιϊάλη  

Ϝύναμε ωϊην κάθε ξμάδα ένα μύλξ καϋ ένα φάκελξ πξι πελϋεύχε 

μύα λκλύδα χαλϊϋξύ με ϊξ κεύμενξ: «ϗό ΦόϓϛϏϝόϓ ϔϓ ϏϝΥ, ϗό 

ΦόϓϛϏΤόϓ ϔϓ ϑ ώϑϝ, ϚϙΥ ϖϏ Τϙ ϝϔϏϚϙϝ ΤϙΥϝ ΦϛϓϝΤϙΥ, 

ϕϏΥΤϏϛΩϝϏϝ όϚϙ ΤΩϗ όϚϓϝΤΩϗ όώόϛϑϗΩϗ Τό ΦϏϛϓό» ϗ.ϔ. 

 

ΛΥΣΗ 12ου ΓΡΙΦΟΥ 

Τα λόγϋα αιϊά εύναϋ ϊξι ϗύκξι ϔαζανϊζάκη καϋ βλύωκξνϊαϋ 

γλαμμένα πάνκ ωϊξν ανδλϋάνϊα ϊξι ϗϋκηφόλξι Φκκά ωϊξ 

πάλκξ ώεκλγϋάδη. ϙϋ παύχϊες έπλεπε να πάνε εκεύ καϋ να 

ψάμξιν πύωκ από ϊξν ανδλϋάνϊα όπξι ιπόλχε μϋα πέϊλα με ϊξ 

ωημαϊάκϋ ϊκν Ϗμεύς κϋ Ϗμεύς καϋ ϊην χλξνξλξγύα 961 μ.Φ. πξι 

όϊαν η χλξνξλξγύα πξι ξ Φκκάς εϋωέβαλλε ωϊην πόλη ϊξι 

Φάνδακα. 
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13ος ΓΡΙΦΟΣ 

όφόωϊε ϊόνε να πελνά απ’ ϊκν Φανϋών ϊην Ϛόλϊα καϋ να φξλεύ 

καϋ ϊ’ άλμαϊα όπκς ϊα φόλεϋε πλώϊα. 

όφόωϊε ϊόνε να πελνά μα δεν έχεϋ δϋαωάκϋ, 

Ϛαλμέϊη ϊόνε λέγξινε απ’ ϊξ ϖϋκλό Τωαλωάκϋ. 

«ϖέγας εύωαϋ κύλϋε καϋ θαιμαωϊά ϊα  παλαθιλόφιλλα ωξι.» 

 

ΛΥΣΗ 13ου ΓΡΙΦΟΥ 

Τξ ϊεϊλάωϊϋχξ αναφέλεϋ ϊξν Ϛαλμέϊη, ξϋ παύχϊες έπλεπε να πάνε 

ωϊην ξδό Ϛαλμέϊη ωϊξ ϖϋκλό Τωαλωάκϋ (ϔαμαλάκϋ) όπξι εύναϋ η 

βλύωη Ϛαλμέϊη (ϊξιλκϋκό ύλύωη ϖελέκ ϓμπλαχύμ Ϛαωά) όπξι 

όϊαν ϊξ ωημαϊάκϋ ϊκν Ϗμεύς κϋ Ϗμεύς. 
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14ος ΓΡΙΦΟΣ 
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ΛΥΣΗ 14ου ΓΡΙΦΟΥ 

ϙϋ παύχϊες έπλεπε να βλξιν ϊα γλάμμαϊα πξι όϊαν κικλκμένα 

με ϊξ κόκκϋνξ ωημαϊάκϋ, να κάνξιν αναγλαμμαϊϋωμό καϋ εν ϊέλεϋ 

να καϊαλόμξιν ωϊη λέμη «ϝϊαφϋδαπξθόκη». ϑ εϋκξνϋζόμενη εύναϋ 

η ϛύκα Ϝϋαλινά. Άλα με ϊην ένκωη ϊκν παλαπάνκ έπλεπε να 

πάνε ωϊη ϝϊαφϋδαπξθόκη Ϝϋαλινά πξι βλύωκεϊαϋ ωϊην ξδό 

όγύξι Τύϊξι, όπξι πάνκ ωε ένα πλάϊανξ όϊαν ϊξ ωημαϊάκϋ μας 

καϋ έγλαφε «Ϛελαωμένα μεγαλεύα καϋ δϋηγώνϊας ϊα να κλαϋς». 
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15ος ΓΡΙΦΟΣ 

ϔξνϊξωϊάθηκε ξ ϔαλαγκϋόζης με δέξς καϋ ωεβαωμό μπλξωϊά ωϊξ 

ϔαπεϊάνϋξ πξι εύχε ωκπάωεϋ από καϋλό. 

ϖξϋάζξμε ωκέφϊηκε, όχϋ ωϊην ανϊλεϋξωύνη, 

μα εύμαωϊε καϋ ξϋ διξ φϊκχξύ καϋ αγλάμμαϊξϋ. 

-ϕες να ωκξϊώωκ κϋ εγώ κανένα απ’ αιϊξύς 

ϊξις ωκύλξις ϊξις όγαληνξύς καϋ να γύνκ όλκας; 

-ϖπα, καλύϊελα να βλκ ϊξ θηωαιλό, καϋ ϊόϊε ϊξ ϖεγάλξ 

ϔάωϊλξ θα με βάλεϋ από αύλϋξ ωϊξις ϖεγάλξις ϔλόϊες. 

Έγεϋλε ϊξ μπξιχλύϊωϋ ϊξι κξϋϊάζξνϊας ϊα μαύλα πξιλϋά πξι 

πεϊξύωαν αγέλκχα καϋ επϋθεϊϋκά ϊλϋγύλκ ϊξι. 

 

ΛΥΣΗ 15ου ΓΡΙΦΟΥ 

ϙ ϔαπεϊάνϋξς πξι «εύχε ωκπάωεϋ από καϋλό» παλέπεμπε ωε ένα 

άγαλμα. «Φϊκχός, αγλάμμαϊξς καϋ εύχε ωκξϊώωεϋ όγαληνξύς» 

δηλαδό Τξύλκξις, όπκς επύωης καϋ ϊα «μαύλα πξιλϋά» δηλαδό 

κξλάκϋα, παλέπεμπαν ωϊξν ϔαπεϊάν ϔόλακα. ϝϊη Φανϋώπξλϊα, 

πύωκ από ϊξ άγαλμα ϊξι ϔόλακα καϋ πάνκ ωε ένα δένϊλξ όϊαν 

ϊξ ωημαϊάκϋ μας.  
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16ος ΓΡΙΦΟΣ 

«Ϛύνκ κλαωύ καϋ δε μεθώ, 

λακύ καϋ δε με πϋάνεϋ 

μόνξ ϊξ μπλξύωκξ ϊξι ωεβνϊά, 

ωϊην όλεμη με βγάνεϋ…» 

ψϋθύλϋζε ξ ϔαλαγκϋόζης καϊηφξλύζξνϊας 

ϊξ ϊωαλωύ ϊξι όμπάλ όλνϊύ. 

 

Μπάρμπα Γιώργος: Όλεμη έχεϋς ανηψξύδϋμ’ ωόμελα. 

Καραγκιόζης: ϗαϋ μπάλμπα, δε κάθεωαϋ να λύμξιμε καμϋά 

ζαλϋά καϋ να ‘ κξνξμόωξιμε κανένα λξϊγκϋ. 

Μπάρμπα Γιώργος: Ϛξύ; Ϗδώ λε ανηψξύδ; Ϗδώ εύναϋ μόνξ 

γϋa αλϋωϊξκλάϊες. 

 

ΛΥΣΗ 16ου ΓΡΙΦΟΥ 

Τξ ϊωαλωύ ϊξι όμπαλ όλνϊύ εύναϋ η ωημελϋνό ξδός Φάνδακξς καϋ 

ϊξ κένϊλξ όπξι πόγαϋναν ξϋ αλϋωϊξκλάϊες καϋ έπαϋζαν ζάλϋα 

όϊαν ϊξ ϔαζύνξ ϊξι ϛξΧδη. ϝϊξ ϊελειϊαύξ κϊύλϋξ ωϊην ξδό 

Φάνδακξς, πξι έχεϋ ϊην επϋγλαφό CASINO, όϊαν ϊξ ωημαϊάκϋ 

μας ωε μύα κξλώνα μέωα ωϊην αιλό, χαμηλά, πξι έδεϋχνε ϊξν 

ϔαλαγκϋόζη με 2 ζάλϋα.. ϙϋ παύχϊες έπλεπε να φέλξιν 2 ζάλϋα 

ωϊη ϕόϊζϋα. 
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17ος ΓΡΙΦΟΣ 

ϝεκλεϊϋωμένξς ξ ϔαλαγκϋόζης ανέβηκε ϊην ανηφόλα καϋ κξύϊαμε 

ϊξ ανξϋχϊό πέλαγξς. Τόωξ ψάμϋμξ καϋ ακόμα ϊύπξϊα. 

όνακαϊεμένες φκνές από παϋδϋά πξι έπαϋζαν, η μελκδύα ϊης 

μξιωϋκός καϋ ξ καλπαωμός αλόγκν πξι λες καϋ κάνανε 

γϋξιλξύωϋ, δϋέκξπϊαν ϊϋς ωκέψεϋς ϊξι. 

«όχ! ϔαϋ να γϋνόϊαν πάλϋ η επϋφώϊϋωη ϊξι όγύξι Ϛνεύμαϊξς, 

μπας καϋ βλκ αιϊό ϊξν έλμξ θηωαιλό!»  

 

ΛΥΣΗ 17ου ΓΡΙΦΟΥ 

ϙ πλξμαχώνας ϊξι όγύξι όνδλέα από όπξι μπόκαν ξϋ Τξύλκξϋ 

ωϊξ ϔάωϊλξ καϋ η ξπξύα εύναϋ γνκωϊό κς ώϋξιλξις ϔαπϋωύ. 

Ϗπύωης η μελκδύα ϊης μξιωϋκός από ϊϋς ωιναιλύες πξι γύνξνϊαϋ 

εκεύ κξνϊά πάνκ από ϊξν Ϛλξμαχώνα καϋ ϊξ μεωξπύλγϋξ ωϊην 

Ϛύλη ϊξι όγύξι Ϛνεύμαϊξς πξι εύναϋ ανάμεωα ωϊην Ϛύλη ϊξι 

όγύξι όνδλέα καϋ ωϊη Ϛύλη ϊξι Ϛανϊξκλάϊξλα. 

Ϗκεύ όϊαν δύξ άϊξμα από ϊην ξμάδα μας καϋ έδϋναν ϊξ 

χεϋλόγλαφξ με ϊξις αλαβϋκξύς αλϋθμξύς. 
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18ος ΓΡΙΦΟΣ 

ϝϊξ ωαλάϋ ϊξι παωά, η Φαϊμέ δεν έϊλκγε, δε μϋλξύωε, δε 

λαλξύωε…. 

«Ϛξϋξϋ δαύμξνες έφελαν ϊξ παϋδύ μξι 

 ω’ αιϊόν ϊην καϊάωϊαωη;»  

 ϖόνξ καϋ ϊξι ωϋμώνανε!!! 

ϙ παωάς δεν όμελε ϊϋ να κάνεϋ. Έπλεπε να ϊην δεϋ γϋαϊλός. 

όπξφάωϋωε να ϊην πάεϋ ωϊξ νξωξκξμεύξ. Ίωκς εκεύ ϊην 

φϋλξμενξύωαν μέχλϋ να μαναβλεθξύν ϊα πλάγμαϊα ϊης. 

 

ΛΥΣΗ 18ου ΓΡΙΦΟΥ 

«Ϝε μϋλξύωε, δε λαλξύωε», δηλαδό η Φαϊμέ εύχε βξιβαθεύ. ϙϋ 

«δαύμξνες» παλέπεμπαν ωϊξ ϊζαμύ ϝεϊϊαν Όγλξι, πξι ωόμαϋνε ξ 

δαϋμόνϋξς άνθλκπξς, έϊωϋ λεγόϊαν παλαϋόϊελα ξ Άγϋξς ϓκάννης 

ξ ύαπϊϋωϊός, πξι ωϊέγαωε καϋ ϊξν πλώϊξ βξιβό κϋνημαϊξγλάφξ. 

Ϗπύωης η ξδός 1821, λεγόϊαν «ξδός νξωξκξμεύξι». Ϗπύ ϊης 

1821, ωϊξ καϊάωϊημα ϊκν ηλεκϊλϋκών ύαωϋλεϋάδη, χαμηλά ωϊξν 

ϊξύχξ δύπλα ωϊξ πελύπϊελξ βλϋωκόϊαν ϊξ ωημαϊάκϋ ϊκν Ϗμεύς κϋ 

Ϗμεύς. ϙϋ παύκϊες έπλεπε να δηλώωξιν ϊξ ακλϋβές ωημεύξ πξι 

όϊαν ϊξ ωημαϊάκϋ. 
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19ος ΓΡΙΦΟΣ 

ϙ παωάς όϊαν πιλ καϋ μανύα. Ϗύχε χάωεϋ ενϊελώς ϊην ψιχϋκό ϊξι 

ηλεμύα.  

 όκόμα να φανελκθεύ ξ πύνακας ϊης Φαϊμέ. Ϝϋέϊαμε ϊξν 

Φαϊζηαβάϊη να ϊξν βλεϋ γλόγξλα. 

ϙ Φαϊζηαβάϊης όϊαν ωε απόγνκωη.  

 ϙϋ ληωϊές θα έφειγαν με ϊξ θηωαιλό.  

 Ϝεν όμελε ϊϋ άλλξ να κάνεϋ. Τόϊε θιμόθηκε ϊξ όνεϋλξ ϊξι 

πϋωϊξύ από ϊη μεωκηνϋά. ϕες να όϊαν θαμμένξς ωϊη ωπηλϋά μαζύ 

με ϊην εϋκόνα.  

όν ϊξν έβλϋωκε…Όλε γλένϊϋα!!! 

ϒα πόγαϋνε ωϊξ πανηγύλϋ ωϊϋς 

 8 ϊξι ϙκϊώβλη…  

 

ΛΥΣΗ 19ου ΓΡΙΦΟΥ 

«Τξ όνεϋλξ ϊξι πϋωϊξύ από ϊη μεωκηνϋά, πξι φανέλκνε μϋα 

εϋκόνα θαμμένη ωε μύα ωπηλϋά» καϋ η λέμη «φανελκθεύ», 

παλέπεμπαν ωϊξν Άγϋξ Φανξύλϋξ ωϊην όλϋκαλναωωό. 8 ϊξι 

ϙκϊώβλη εύναϋ η γϋξλϊό ϊης όγύας Ϛελαγύας, όπξι ακλϋβώς 

κάϊκ από ϊξν Άγϋξ Φανξύλϋξ βλύωκεϊαϋ ϊξ εκκληωάκϋ ϊης. ϝϊξ 

παλάθιλξ ϊης όγύας Ϛελαγύας, όϊαν ϊξ ωημαϊάκϋ μας καϋ 

έγλαφε «ϖόλϋς βλόκες ϊξ λημέλϋ». 
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ΤΕΛΙΚΟΣ ΓΡΙΦΟΣ 
Ϛλέπεϋ να βϋαωϊεύς… ϙϕϑ ϖϏϛό ΨόΦϗϏϓϝ 

ϙϋ ληωϊές άδεϋαωαν ϊξ λημέλϋ. Έχεϋς ωϊα χέλϋα ωξι ένα 

απξμεϋνάλϋ από ϊξ χεϋλόγλαφξ πξι ϊξις έπεωε. 

ϚϛϙϝϙΦϑ!! Ϝϋαωϊαύλκωε ϊα ωϊξϋχεύα ϊξι μ’ αιϊά πξι ψάχνεϋς 

ϊόωξ καϋλό…. 

Ίωκς καϋ να μην ϊξν έχξιν βλεϋ ακόμα . 

ώλόγξλα, αν εύωαϋ ϊιχελός ϊα διναϊά μπξφόλϋα καϋ ϊξ λξύμϋ θα 

ϊξις καθιωϊελόωξιν. Τλέμε να πλξλάβεϋς…… 
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ΛΥΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΓΡΙΦΟΥ 

ϙ ϊελϋκός γλύφξς εύχε δύξ μέλη πξι έπλεπε να λιθξύν.   

Πρώτο μέρος: «ϚϛϙϝϙΦϑ!! Ϝϋαωϊαύλκωε ϊα ωϊξϋχεύα ϊξι μ’ 

αιϊά πξι ψάχνεϋς ϊόωξ καϋλό….», παλέπεμπε ωϊξ ωϊαιλόλεμξ. 

ϙϋ παύκϊες έπλεπε να απξκλιπϊξγλαφόωξιν ϊξ χεϋλόγλαφξ με 

ϊην βξόθεϋα ϊκν αλαβϋκών αλϋθμών πξι εύχαν πάλεϋ ωϊξ γλύφξ 

17, να ανϊϋωϊξϋχόωξιν ϊξις αλϋθμξύς με ϊξ πλώϊξ γλάμμα ϊξι 

ωιγκεκλϋμένξι αλϋθμξύ ωϊξ ωϊαιλόλεμξ καϋ να βλξιν ϊην 

έκφλαωη «20000 βαλέλ… νελ…» πξι παλέπεμπε ωϊη 

μεγαλύϊελη δεμαμενό νελξύ, ωϊα ϗεώλϋα. Τα μπξφώλϋα 

παλέπεμπαν ωϊην ξδό Ϝξικός ϖπξφώλ καϋ ϊξ «ϙϕϑ μέλα 

έψαχναν» ωϊξν ϙλγανϋωμό ϕϋμένξς ϑλακλεύξι, όπξι ωε νηωύδα, 

δύπλα ωε ένα φξύνϋκα όϊαν μϋα μεγάλη πέϊλα πξι έγλαφε «Φ 

κύϊλα». 

εύτερο μέρος: Τα κύϊλα πξι έγλαφε η πέϊλα παλέπεμπαν ωϊξ 

ϖέγαλξ Φιϊάκη, καθώς ξ Φιϊάκης όϊαν έμπξλξς κύϊλκν. Ϗκεύ 

όϊαν 2 μέλη ϊης ξμάδας μας, νϊιμένξϋ πεϋλαϊές καϋ κλαϊξύωαν 

ϊξ θηωαιλό πξι μόλϋς εύχαν ωκάψεϋ καϋ βλεϋ ωϊξ ωημεύξ «Φ» 

(πέϊλα) καϋ ωϊαμάϊηωαν να πϋξύν λύγξ λξύμϋ. 

 

 

 

 

 


