29ο Κσνήγι Θηζασρού – δηνξγάλσζε
ΓΡΙΦΟΣ 1
Βξνρή Μεηεσξηηώλ παξαηεξήζεθε ζηελ πόιε θαη ππήξμαλ θόβνη γηα πιηθέο
δεκηέο ζε νρήκαηα.
Η εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ σζηόζν, παξέκεηλε ζηάζηκε...
ΛΤΗ: Πάξθηλγθ 4σλ Μαξηύξσλ – κε ηηο αησξνύκελεο πέηξεο ζην ηνηρίν ηνπ.
ΓΡΙΦΟΣ 2
Έλαο πίλαθαο θνηλνρξήζησλ πνιπθαηνηθίαο πνπ αληί γηα ρηιηνζηά ησλ
δηακεξηζκάησλ κεηξνύζε ρηιηόκεηα, ελώ ην δηακέξηζκα 2/4 ήηαλ θπθισκέλν κε
θόθθηλν
ΛΤΗ: Κνηλόρξεζηα πνδήιαηα (θνηλόρξεζηα+ ρηιηόκεηξα)
Η Βάζε 2, ζέζε 4 ηνπ ζηαζκνύ θνηλόρξεζησλ πνδειάησλ ζην Ξελνδνρείν Pearl.

ΓΡΙΦΟΣ 3
ερνγξαθεκέλν κήλπκα , δεληίο ειδήζεων πνπ πεξηγξάθεη αξρηθά ζηελ
αγγιηθή γιώζζα θαη κεηά ζηα ειιεληθά κε αγγιηθή πξνθνξά, ηελ είδεζε πσο
έλα αγξηόπεπθν έρεη πέζεη ζηνλ δξόκν θαη απνηειεί δεκόζην θίλδπλν.
ΛΤΗ: Καθελείν Μηράιε Λπξαλησλάθε ζηε νρώξα. Σν ερνγξαθεκέλν κήλπκα
ζηα αγγιηθά είλαη απηνύζηα ε επηζηνιή ηνπ Λπξαλησλάθε πξνο ηνλ Γήκν
Ρεζύκλεο (Κξεηηθή Δπηζεώξεζε, 7.2.1956).
Σν δειηίν εηδήζεσλ είλαη ζη’ αγγιηθά γηαηί ν Λπξαλησλάθεο είρε ζηελ
πξόζνςε ηνπ θαθελείνπ ηνπ ζεηξά επηγξαθώλ κε θπξίαξρεο ηηο επηγξαθέο
ηνπ BBC ελώ ζηε ζηέγε είρε θαιώδηα θαη θεξαηέο δίλνληαο ηελ εληύπσζε
ιεηηνπξγίαο ξαδηνζηαζκνύ.
Σα δηθά καο θαθελεία, Καιαηηδάθεο, ζει. 136 (πεξηγξαθή ηεο ζέζεο ηνπ
ζει. 126, ζέζε 9)
ΓΡΙΦΟΣ 4
Μηκίδην κε ηνλ σθξάηε θαη κηα ιατθή ηξαγνπδίζηξηα. Ο σθξάηεο ιέεη «ελ
νίδα» θαη ε ηξαγνπδίζηξηα απαληά «δελ ζε βιέπσ θαη πνιύ θαιό ζηελ
νξζνγξαθία θπξ σθξάηε κνπ»
ΛΤΗ: Κέληξν δηαζθέδαζεο Νίδα, κε ην ινγνπαίγλην ηνπ σθξάηε ελ νίδα.
εκεξηλό EVA BAY
ΓΡΙΦΟΣ 5
Έλα ηξίγσλν πνπ ζηηο θνξπθέο ηνπ είλαη γξακκέλεο νη ιέμεηο ΚΝΑΠΣΧ,
ΔΚΛΤΣΡΧ, ΗΓΟΡΑΚΟΣΔ ΗΣΔ ΘΗΑΤΡΟΝ (ζ’ απηή ηελ θνξπθή ππάξρεη θαη έλα
θόθθηλν x, όπσο απηά πνπ δειώλνπλ ηνπο ζεζαπξνύο ζηνπο ράξηεο). Πίζσ
είλαη ε εηθόλα ελόο θαληαζηηθνύ ράξηε θαη κηα αθηνγξακκή (ε πξαγκαηηθή
απεηθόληζε ηεο αθηνγξακκήο ηεο πεξηνρήο).
ΛΤΗ: Οη θνξπθέο ηνπ ηξηγώλνπ βξίζθνληαη αθξηβώο ζηα Γλαθεδηά, ηελ
Γιίζηξα θαη ην πεξίπηεξν ζην ηξαηνπέδν. Οη νκάδεο πξέπεη λα πάλε ζην
πεξίπηεξν πνπ βξίζθεηαη ζην θόθθηλν x θαη λα δεηήζνπλ λ’ αγνξάζνπλ

Θεζαπξό. Δθεί ηνπο δηλόηαλ έλα παιηό πεξηνδηθό ΘΗΑΤΡΟ καδί κε ηνλ
επόκελν γξίθν.
http://historicalcrete.ims.forth.gr/Toponyms/listing/gnafedia
http://historicalcrete.ims.forth.gr/Toponyms/listing/glistra
ΓΡΙΦΟΣ 6
Γώξν κέζα ζην πεξηνδηθό ΘΗΑΤΡΟ ήηαλ έλα κηθξό ηειάξν δσγξαθηθήο κε
ηελ απεηθόληζε αξηζκώλ θαη θάπνησλ γξακκάησλ.
ΛΤΗ: Σν ηειάξν είρε πάλσ έλαλ πεξηνδηθό πίλαθα (περιοδικό + πίνακας)
πνπ όηαλ νη αξηζκνί ηνπ αληηθαηαζηαζνύλ κε ηα γξάκκαηα ησλ ρεκηθώλ
ζηνηρείσλ βγαίλνπλ νη ιέμεηο Άγηνο Ολνύθξηνο θαη Big Field (δει. κεγάιν
ρσξάθη=ξηζβάλ κεηόρη)
ΓΡΙΦΟΣ 7
Κάξηα pop up (ηξηζδηάζηαηε), κηα παηδηθή ρεηξνηερλία. Απεηθνλίδεη κηα
παηδηθή ραξά θαη έρεη ζέζεηο γηα λα θνιιεζνύλ νη βάζεηο 2 δέληξσλ.
Γίλνληαη ρσξηζηά ηα 2 δέληξα θαη 1 ζσιελάξην ζσιελάξην θόιιαο.
ΛΤΗ: Κνιιόδεληξα ζηελ παηδηθή ραξά ζηα Πεξβόιηα. Η θόιια ηνπο ήηαλ ε
πξώηε ύιε γηα ηηο μόβεξγεο.
Πεξηβόιηα Ρεζύκλνπ- Μαπξάθεο Αιθηβηάδεο
ΓΡΙΦΟΣ 8
Παμηκάδη κε καύξε κάζθα ιεζηή θαη θόθθηλα ρείιηα, 2 δάξηα θαη έλαο
πίλαθαο κε αξηζκνύο θαη γξάκκαηα.
ΛΤΗ: Παμηκαδνθιέθηξα, ην ηξαγνύδη πνπ ζηνπο ζηίρνπο ηνπ ιέεη «έξημα
ηα δάξηα κνπ θη έθεξα 6-5». Βξίζθνληαο ηνπο ζπλδπαζκνύο 6-5 ζηνλ πίλαθα
ζρεκαηίδεηαη ε ιέμε ‘ΑΦΔΝΣΗ’ – από ςπρήο εζεινληήο λένο ηώξα εζνπνηόο,
Θεαηξηθή Οκάδα ηνπ Κέληξνπ Φπρηθήο Τγείαο (Γεκνθξαηίαο 24)
ΓΡΙΦΟΣ 9
Μηα παξαιιαγή ηνπ παξακπζηνύ ηεο Κνθθηλνζθνπθίηζαο θαη έλα δειηίν ιόηην
πνπ αληί γηα αξηζκνύο έρεη γξάκκαηα.
ην παξακύζη ππάξρεη εκεξνκελία έθδνζεο 1841 θαη ε θξάζε «γλσξίδνληαο
ηελ αξραία παξάδνζε πνπ ιέεη πσο αλ ζπλαληήζεηο έλαλ ιύθν ζην Ρέζπκλν
θεξδίδεηο ην ιόηην».
ΛΤΗ: Πεγαίλνληαο ζηελ ζειίδα ηνπ opap θαη εληνπίδνληαο ηνλ αξηζκό ηεο
θιήξσζεο βξίζθεη θαλείο ηα θεξδνθόξα λνύκεξα ηεο ζπγθεθξηκέλεο
θιήξσζεο. Βάδνληαο ηα ζην δειηίν βγαίλεη από ηα γξάκκαηα ε θξάζε «άκε
ζηε θάκπξηθα ηνπ Μπαξαδάθε βάιε ην βξαθί θη έια». Οη θπλεγνί πάλε εθεί
πνπ παιηά ήηαλ ε Φάκπξηθα ηνπ Μπαξαδάθε, ζηελ απιώζηξα ηεο απιήο είλαη
απισκέλα ηα βξαθηά ηεο γηαγηάο ηεο Κνθθηλνζθνπθίηζαο. Οη Κπλεγνί πξέπεη
λα θνξέζνπλ έλα θαη λα επηζηξέςνπλ ζην Γεκαξρείν.
Πεξηβόιηα Ρεζύκλνπ- Μαπξάθεο Αιθηβηάδεο, ζει. 140, θάκπξηθα ηεο
νηθνγέλεηαο Μπαξαδάθε
ΓΡΙΦΟΣ 10
Μηα θάξηα κε ην ζήκα ηνπ fair play όπνπ ε κπάια πνδνζθαίξνπ έρεη
αληηθαηαζηαζεί κε ην δηεζλέο ζήκα ηεο νκνζπνλδίαο ηνπ bridge
ΛΤΗ: πκβνιίδνληαη νη 3 γέθπξεο κε γθξη ρξώκα θαη ζην πόδη ηεο
κεζαίαο είλαη ε κπάια. Σν ζεκείν πνπ ςάρλνπκε είλαη ην πόδη ηεο κεζαίαο
γέθπξαο.

ΓΡΙΦΟΣ 11
Πνιιά έρνπλ γξαθηεί θη έρνπλ εηπσζεί γη' απηό ην ζεκείν θαη πνιινί
επηδίδνληαη κε πάζνο ζηελ αλαδήηεζή ηνπ. Ο ηδαληθόο ηξόπνο γηα λα ην
εληνπίζεηε είλαη κέζσ ηεο εμεξεύλεζεο θαηά ηα παηρλίδηα, ελώ είζηε κε
ηνλ/ηελ ζύληξνθό ζαο θαη ζε θάζε πεξίπησζε κόλν εθόζνλ ηα επίπεδα ηεο
πγξαζίαο θαζίζηαληαη επαξθώο πςειά. ύκθσλα κε ηνπο εηδηθνύο,
εληνπίδεηαη ζην γισζζίδη λνηίσο ηνπ θόιπνπ, ζε βάζνο ηξηώλ έσο πέληε
εθαηνζηώλ θαη ν εληνπηζκόο ηνπ είλαη γηα άιινπο πην εύθνινο θαη γηα
άιινπο δπζθνιόηεξνο. Η αλαθάιπςή ηνπ θνξπθώλεη ηε δηέγεξζε θαη κπνξεί
λα πξνθαιέζεη πνιύ έληνλε επραξίζηεζε θαη εξεζηζκό ελώ ζε νξηζκέλεο
πεξηπηώζεηο πξνθαιεί θαη επηζπκία νύξεζεο (εμεξρόκελνη ηνπ θόιπνπ,
αξηζηεξά). Όπσο εμεγνύλ νη εηδηθνί, απηό είλαη απνιύησο θπζηνινγηθό.
ΛΤΗ:
ην θείκελν πεξηγξάθεη ην ζεκείν G. Σν ζεκείν είλαη ε πξνβιήηα κε ην
γξάκκα G (απέλαληη από ηνπο Ναπηνπξόζθνπνπο). Σν ηακπειάθη ηνπ
ηζεθαξίζκαηνο βξηζθόηαλ κέζα ζην λεξό.
ΓΡΙΦΟΣ 12
Μηα πιαζηηθή γθξη πδξνξξνή κε γείζν θαη ηελ έλδεημε ηνπ βνξά.
ΛΤΗ: Tν ηνύλει ηνπ Πιαηαληά πνπ είλαη κηα κεγάιε «πδξνξξνή» ηνπ
Φξάγκαηνο ησλ Πνηακώλ». Από ην ζύκβνιν ηνπ βνξηά νη παίθηεο
θαηαιαβαίλνπλ πσο πξέπεη λα πάλε ζηε βνξεηλή ηνπ πιεπξά.
ΓΡΙΦΟΣ 13
ΠΑΝΣΟΜΙΜΑ ηελ βνξηλή έμνδν ηνπ ηνύλει ηνπ Πιαηαληά πεξίκελαλ 3
άλζξσπνη. Ο έλαο ζρεκαηίδεη κε ηα ρέξηα ηνπ κηα ζθεπή, ν άιινο ζθεπάδεη
θαη μεζθεπάδεη ηα κάηηα ηνπ θαη δίπια ν ηξίηνο θξαηάεη κηα πηλαθίδα
«Πξνζνρή θύινο».
ΛΤΗ: Σν ζπίηη ηνπ Φαξνθύιαθα
Ο αηγππηηαθόο θάξνο – Υαξ. Παπαδάθεο , ζει 120, θσηνγξ. ει 117
ΓΡΙΦΟΣ 14
Έλαο μύιηλνο θύβνο παδι (snake cube ή dragon tale cube) κε γξάκκαηα
θαη αξηζκνύο πνπ όηαλ μεδηπισζεί εκθαλίδεηαη ε θξάζε «έια ζην
θεληξηθόηεξν ζεκείν» θαη έλαο ράξηεο ηεο πόιεο κε πνιιά αξηζκεκέλα
ζεκεία.
ΛΤΗ: Όηαλ ν θύβνο μαλαζπλαξκνινγεζεί ην θεληξηθόηεξν ζεκείν είλαη ην
λνύκεξν 25, ζηνλ ράξηε ν Σίκηνο ηαπξόο.
ΓΡΙΦΟΣ 15
Ηρεηηθό κήλπκα κε ην ηξαγνύδη «όια ζέισ λα ηα μέξσ όια, όρη γηαηί είκαη
θνπηζνκπόια, πνηνο πήγε θη άπισζε ηα ξνύρα ζηελ ηαξάηζα θιπ» ελώ πίζσ
αθνύγεηαη πην ζηγά ην ηξνπάξην ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο
ΛΤΗ: Η Αγία Αηθαηεξίλε, λαόο ζηελ Σαξάηζα ησλ Φπιαθώλ ζηελ Φνξηέηδα
(θνπηζνκπόια=Καηίλα, ηαξάηζα, ηξνπάξην) ηξαηηδάθεο Υάξεο 370 μνημειακά κενά ζηελ ηζηνξηθή ηνπνγξαθία ηνπ Ρεζύκλνπ , ζει. 86,
θση. ζ. 154

ΓΡΙΦΟΣ 16
Έλαο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Από ΝΔΑ» θαη κέζα 3 θνκκάηηα παιαηνύ
ππεξεζηαθνύ εγγξάθνπ πνπ γξάθεη γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζέθεξε ζηελ
αληίζηαζε κηα γπλαίθα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηνρήο.
ΛΤΗ: Σν θείκελν είλαη κηα απζεληηθή επηζηνιή ηνπ Ννκάξρε Υξίζηνπ
Σδηθάθε (πνπ ζηελ Αληίζηαζε ππέγξαθε κε ην ςεπδώλπκν ΝΔΑ) . Σν έγγξαθν
αλαθέξεη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζέθεξε ζηελ Αληίζηαζε ε Μαξία Ληνλή,
ππάιιεινο ηεο Ννκαξρίαο.
Ν.Α. Κνθνλάο-ηνηρεία από ην αξρείν πληαγκαηάξρε Σδηθάθε, ζει. 122,
157
Ν. Α. Κνθνλάο – Αξρείν Σδηθάθε, ζει. 50
Τελικός Γρίθος
Μία μύιηλε βάζε κε έλαλ παξαιιαγκέλν ράξηε ηνπ Ρεζύκλνπ πνπ απεηθόληδε
ηα 44 «νηθόπεδα» πνπ κνηξάζηεθαλ ζηηο νκάδεο γηα λα ζάςνπλ ηνπο
Θεζαπξνύο θαη κε 44 ηξύπεο , όζεο θαη νη ηξύπεο πνπ άλνημαλ νη νκάδεο
ζάβνληαο ηνπο . ηηο 3 απ’ απηέο έκπαηλαλ 3 κεηαιιηθνί πάζζαινη θαη
επάλσ ηνπο νη ηξππεκέλνη δίζθνη πνπ πήξαλ νη νκάδεο θαηά ηε δηάξθεηα ην
Κπλεγηνύ. Η κηα κνλαδηθή θνηλή ηξύπα ησλ δίζθσλ νδεγνύζε ζην ζεκείν ηνπ
ζεζαπξνύ.
*γηα λα εληνπίζεη θάπνηνο ηηο ηξύπεο πνύ κπαίλνπλ νη πάζζαινη, έπξεπε
λα ηνπνζεηήζεη ζηε βάζε θνκκέλε ηελ αθίζα ηνπ θπλεγηνύ.
Ο θηζασρός ήηαν θαμμένος ζηο παρηέρι ηης ζσμβολής ηων

Μαρκέλλοσ/ Γαλερού.

ην παηρλίδη ππήξραλ 3 ηξόπνη ηζεθαξίζκαηνο ησλ νκάδσλ.
1νο Υάιθηλα θιεηδηά δηαθνξεηηθώλ δηαηνκώλ πνπ έκπαηλαλ ζηα ηακπειάθηα
θαη επέζηξεθαλ δηςήθην αξηζκό
2νο θσηνγξαθίεο
3νο άλζξσπνη ησλ δηνξγαλσηώλ
Οη νκάδεο ήηαλ ρσξηζκέλεο ζε 3 γθξνππ κε 3 δηαθνξεηηθά ηζεθαξίζκαηα

