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1 ψλίφξς
όκξύγεϊαϋ ϊξ ϊλαγξύδϋ ϊξι Νίκξι Ξιλξύλη «ΤΟ ΠόΡόΜΥΘΙ»

ΛΥΣΗ
Άγαλμα Ξιλξύλης
Τξ ϊλαγξύδϋ παλέπεμπε ωϊξ άγαλμα ϊξι Νίκξι Ξιλξύλη ωϊην Καϋνξύλγϋα
Πόλϊα, ενώ ζηϊήθηκε από ϊξις κινηγξύς να φέλξιν ωϊην Λόϊζϋα μία κόκκϋνη
κλκωϊή ωϊην ξπξία ξδηγεί η φλάωη: “Φέλε ότυ χλευάζεταυ τξ παλαμύθυ να
μεκυνήσευ”, η ξπξία είναϋ γλαμμένη με κόκκϋνξ χλώμα. Ϗπίωης ξϋ ωϊίχξϋ ϊξι
ϊλαγξιδϋξύ παλέπεμπαν καϋ ωϊξ μήνιμα ϊης εϋλήνης, αλλά καϋ ωϊξ ωημείξ ϊξι
ϊελϋκξύ γλίφξι όπξι βλϋωκόϊαν κλιμμένξς ξ θηωαιλός καϋ ήϊαν δεμένξς με
κόκκϋνη κλκωϊή.

ΟΘ ΓΡΘΛΟΘ & ΟΘ ΖΥΣΕΘΣ
ΔΘΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΑΡΓΟΠΟΡΟΘ
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2 ψλίφξς
Κύλϋε Μπεκάϊωα μξι, δεν ήϊαν η πλώϊη φξλά πξι γύλϋζε ωπίϊϋ καϋ μξι
αλάδϋαζε παλαμύθϋα πκς ϊάχαϊες ωινάνϊηωε ϊξν Νϋάλχξ, νύχϊα ωε μία
καϊαωκήνκωη ωϊξ πλάϋ ενός πλαϊάνξι καϋ μέωα ωε μία ωπηλϋά.
Πξϊέ φιωϋκά δεν πίωϊεψα αιϊή ϊην ϋωϊξλία.
Σίγξιλα εκείνη ωινανϊξύωε…ίωκς να έφιγαν καϋ μαζί…

ΛΥΣΗ
Μξισείξ Φισυκής Ιστξλίας
Σϊξν γλίφξ αιϊό ξϋ λέμεϋς «φιωϋκά» καϋ «Νϋάλχξς», αναφέλξνϊαν ωϊξν
Ϗλεινόϊξπξ Σϊαύλξς Νϋάλχξς ϊξι Μξιωείξι Φιωϋκής Ιωϊξλίας, πξι βλίωκεϊαϋ,
ωϊη Λεκφόλξ Σξφξκλή ύενϋζέλξι (κόλπξς ελμαϊά), κξνϊά ωϊξ κένϊλξ ϊης
πόλης καϋ δίπλα ωϊη θάλαωωα.
Οϋ φλάωεϋς ϊξι γλίφξι: «νύχϊα ωε μία καϊαωκήνκωη, ωϊξ πλάϋ ενός πλάϊανξι,
καϋ ωπηλϋά» αναφέλξνϊαν ωϊξις θεμαϊϋκξύς χώλξις ϊξι ελεινόϊξπξι «η
καϊαωκήνκωη ϊης Νύχϊας», «ξ πλάϊανξς», καϋ «η ωπηλϋά ϊξι Μιωϊηλίξι» πξι
απξϊελξύν χώλξις πλκϊόϊιπξις, μξναδϋκξύς καϋ μαγϋκξύς μόνξ γϋα παϋδϋά.
Έμμεωη αναφξλά ιπήλχε επίωης ωϊξ λεπξλϊάζ με ϊα κξωμϋκά πξι
δημξωϋεύϊηκε ωϊϋς εφημελίδες ΠόΤΡΙΣ καϋ ΤΟΛΜΗ ωϊη φλάωη «χξληγία ϊξι
εφξπλϋωϊή Πλξιϊάκη γϋα ϊη μελέϊη καϋ πλξωϊαωία ϊξι πελϋβάλλξνϊξς». Οϋ
κινηγξί θα έπλεπε να έλθξιν καϋ να μας πξιν ϊξ ωημείξ πξι βλϋωκόϊαν ϊξ
ωήμα με ϊξ ωκίϊωξ ϊης Ϗλένης Κελαϊίδξι.

ΟΘ ΓΡΘΛΟΘ & ΟΘ ΖΥΣΕΘΣ
ΔΘΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΑΡΓΟΠΟΡΟΘ
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3 ψλίφξς
Ο Λιωίας Σϊλεψξδίκης κξίϊαμε ψύχλαϋμα ωϊα μάϊϋα ϊξν αωϊινόμξ. «Τελειϊαία
φξλά κάναμε μαζί ϊζόκϋν. Καθίωαμε να μαπξωϊάωξιμε κάϊκ από ϊα μεγάλα
δένϊλα κξίϊαμε πλξς ϊα πάνκ καϋ θιμήθηκε όϊϋ μϋκλός έπαϋζε μπάλα. ώέλαωε
καϋ μξι είπε μϋκλό με λέγανε λϋόνϊας ξ μπαλαδόλξς. όπό ϊόϊε δεν ϊξν έχκ
δεϋ, δεν δξιλεύκ άλλκωϊε πϋα γϋα αιϊξύς…».

ΛΥΣΗ
Κξμμένξ Μπεντένυ – Έμβλημα Λέξντξς φγίξι Μάλκξι
Ο γλίφξς αιϊός ξδηγξύωε ϊξις κινηγξύς ωϊη νόϊϋα πλειλά ϊκν ϊεϋχών, ωϊην
ϊάφλξ κάϊκ από ϊξν πλξμαχώνα MARTINENGO. Η ϊάφλξς αιϊή, έχεϋ
δϋαμξλφκθεί ωε πάλκξ καϋ απξϊελεί ωιχνό ϊόπξ γϋα άωκηωη καϋ πελίπαϊξ ϊκν
καϊξίκκν ϊης πόλης. Έμμεωη αναφξλά ωϊξ γεγξνός αιϊό, γίνεϊαϋ με ϊη λέμη
ϊξι γλίφξι «ϊζόκϋν».
Οϋ φλάωεϋς: «κάϊκ από ϊα μεγάλα δένϊλα», κξίϊαμε πλξς ϊα πάνκ»
αναφέλξνϊαϋ ωϊξ ωημείξ ϊης ϊάφλξι με ϊξις εικαλύπϊξις, όπξι θα έπλεπε
να φϊάωξιν ξϋ παίκϊες ώωϊε κξϋϊώνϊας πλξς ϊα πάνκ να ενϊξπίωξιν ϊξν
φϊελκϊό Λέξνϊα ϊξι όγίξι Μάλκξι, έμβλημα ϊης ύενεϊίας,
Τξ έμβλημα αιϊό είναϋ ένα από ϊα πϋξ καλξδϋαϊηλημένα καϋ βλίωκεϊαϋ ωϊην
μεωόϊηϊα ϊξι ενεϊϋκξύ ύψξις ωε αλκεϊά ιψηλό ωημείξ καϋ ακλϋβώς κάϊκ από
ϊξ ωϊάδϋξ ϊης πξδξωφαϋλϋκής ξμάδας ϊξι Ϗλγξϊέλη. Η λέμη ϊξι γλίφξι
«μπαλαδόλξς» ιπξδηλώνεϋ ακλϋβώς αιϊή ϊη θέωη ϊξι εμβλήμαϊξς κάϊκ από
ϊξ γήπεδξ πξδξωφαίλξι. Οϋ κινηγξί θα έπλεπε να μας φέλξιν φκϊξγλαφία
ϊξι εμβλήμαϊξς.
ΟΘ ΓΡΘΛΟΘ & ΟΘ ΖΥΣΕΘΣ
ΔΘΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΑΡΓΟΠΟΡΟΘ
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4 ψλίφξς
71547815-

141191171-4

ΛΥΣΗ
Άγυξς Ματθαίξς
Η λύωη ϊξι όμελϋκάνϋκξι Σϊαιλόλεμξι ξδηγξύωε ωϊξν Άγϋξ Μαϊθαίξ, μεϊόχϋ
ϊης Μξνής Σϋνά. Πλόκεϋϊαϋ γϋα ξλθόδξμξ ναό πξι βλίωκεϊαϋ ωϊη ωημελϋνή ξδό
Ταμϋάλχξι Μαλκξπξύλξι. Οϋ κινηγξί θα έπλεπε να έλθξιν καϋ να μας φέλξιν
ϊξ ωϊαιλόλεμξ λιμένξ καϋ να μας πξιν πξι βλϋωκόϊαν ϊξ ωήμα ϊης ξμάδας
(χελώνα).
ΟΘ ΓΡΘΛΟΘ & ΟΘ ΖΥΣΕΘΣ
ΔΘΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΑΡΓΟΠΟΡΟΘ
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5 ψλίφξς
“εν έλεγε πξλλά ϊϋς ϊελειϊαίες μέλες, κάϊϋ μξιλμξύλϋζε γϋα ϊξ ϊέλεϋξ δώλξ
ωϊξν πεθελό ϊξι. Φαϋνόϊαν ανήωιχξς, ήθελε να κάνεϋ μία καλή αγξλά.
Θιμάμαϋ όϊϋ ωϋγξϊλαγξιδξύωε ϊξ: «δώωε μξι διόωμξ να μιλίωκ λξιίζα καϋ
βαωϋλϋκό…», ενώ εγώ είχα ϊξν καημό μξι. ε φϊάνεϋ πξι χάλαωε ϊξ
πλινϊήλϋξ, δεν άφλϋζε καϋ ϊξ ωαπξύνϋ να ωβήωκ από ϊξ πξικάμϋωό ϊξι ϊξ
απξϊύπκμα ϊκν χεϋλϋών μξι! Τϋ θα έλεγε ωϊη γιναίκα ϊξι…”

ΛΥΣΗ
Σαπκνξπξυείξ φθηνά
Ο ωϊίχξς ϊξι γλίφξι «δώωε μξι διόωμξ να μιλίωκ λξιίζα καϋ
βαωϋλϋκό»,αναφέλεϊαϋ ωϊξν ωϊίχξ από ϊξ μελξπξϋημένξ πξίημα Μαλίνα
(δίωκξς Μϋκλές Κικλάδες ωε μξιωϋκή Μ.Θεξδκλάκη) ϊξι Οδιωωέα Ϗλύϊη. Ο
ωϊίχξς αιϊός ξδηγξύωε ωϊξν Οδιωωέα όλεπξιδέλλη – Ϗλύϊη καϋ
καϊ΄επέκϊαωη ωϊξν παϊέλα ϊξι Παναγϋώϊη όλεπξιδέλλη. Ο παϊέλας ϊξι
Οδιωωέα Ϗλύϊη, είχε εγκαϊαωϊαθεί ωϊην πόλη ϊξι Ηλακλείξι από ϊξ 1895,
όϊαν ωε ωινελγαωία με ϊξν αδελφό ϊξι ίδλιωε ένα ελγξωϊάωϋξ ωαπκνξπξϋίας
καϋ πιληνελαϋξιλγίας. Σϊξ γεγξνός αιϊό παλέπεμπε η λέμη «ωαπξύνϋ» καϋ
ξδηγξύωε ωϊξ παλαϋό ωαπκνξπξϋείξ όθηνά ωϊην πελϋξχή ϊξι λϋμανϋξύ πξι
είναϋ καϋ η λύωη ϊξι γλίφξι.
Έμμεωη αναφξλά ιπήλχε επίωης ωϊξ λεπξλϊάζ με ϊα κξωμϋκά πξι
δημξωϋεύϊηκε ωϊϋς εφημελίδες ΠόΤΡΙΣ καϋ ΤΟΛΜΗ ωϊη φλάωη «ίδλιωη
ϊμήμαϊξς πξίηωης» καϋ ωϊξ φιλλάδϋξ ωϊην αναφξλά ωϊην αγάπη ϊξι
Μξλφξνϋξύ γϋα ϊην πξίηωη.
Οϋ ξμάδες θα έπλεπε να έλθξιν καϋ να μας πξιν ϊξ ωημείξ πξι βλϋωκόϊαν ϊξ
ωήμα με ϊξ ωκίϊωξ ϊης Κίϊωας ύλίϊωας.

ΟΘ ΓΡΘΛΟΘ & ΟΘ ΖΥΣΕΘΣ
ΔΘΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΑΡΓΟΠΟΡΟΘ
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6 ψλίφξς (φ)
Τξν είδα πλϋν εμαφανϋωϊεί να καϊειθύνεϊαϋ κλαϊώνϊας ένα κξιϊί πλξς ένα
πξλύ κενϊλϋκό ωημείξ πξι μαζεύξνϊαϋ όλξ νέξϋ. Μξι μίληωε γϋα ϊξν παϊέλα
ϊξι. Πξλύ μεγάλξς παλαμιθάς... πόωες ϋωϊξλίες καϋ μύθξις ϊξι δϋάβαζε όϊαν
ήϊαν μϋκλός! Μξι είπε όϊϋ κάπξϊε ωε μία βλαδϋά ϊξι δϋάβαωε 9 ϋωϊξλίες!
Πόωξ μεγάλη ωχέωη έχεϋ η πξλεία ϊης ζκής ϊξι με αιϊό ϊξ κξιϊί!... Όλξ λάθη
καϋ ωϊα διξ. Λάθη πξι ωε βάζξιν ωε ωϊλαβό δλόμξ καϋ ωε ξδηγξύν ωϊην
καϊαωϊλξφή ... Όπκς έωϊλκωες θα κξϋμηθείς.... Όϊϋ κάνεϋς θα ϊξ πληλώωεϋς...
Πλόβλημα! Πξλύ μεγάλξ πλόβλημα πξι έπλεπε να ϊξ λύωεϋ μεμϋάς. όλλά η
μεγαλύϊελη δύναμη φιλακϋωμένη καϋ ωϊξ κξιϊί καϋ ωϊη ζκή ϊξι είναϋ η
γιναίκα!

ΛΥΣΗ
ΠξλύΚεντλξ Νεξλαίας– φλυκαλνασσός
Οϋ λέμεϋς - φλάωεϋς κλεϋδϋά ωε αιϊό ϊξν γλίφξ είναϋ:
«πξλύ κενϊλϋκό ωημείξ πξι μαζεύξνϊαϋ όλξ νέξϋ» πξι ξδηγεί ωϊξ πξλύκενϊλξ
νεξλαίας.
«Πξλύ μεγάλξς παλαμιθάς», «9 ϋωϊξλίες καϋ μύθξις» αναφέλξνϊαϋ ωϊξν
παϊέλα ϊης ϋωϊξλίας Ηλόδξϊξ καϋ ωϊην πελϋξχή ϊξι γηπέδξι ϊξι Ηλξδόϊξι
ωϊην όλϋκαλναωωό.
«Κξιϊί», «όπκς έωϊλκωες θα κξϋμηθείς», «όϊϋ κάνεϋς θα ϊξ πληλώωεϋς» καϋ «η
μεγαλύϊελη δύναμη φιλακϋωμένη καϋ ωϊξ κξιϊί καϋ ωϊη ζκή ϊξι είναϋ η
γιναίκα» καϋ παλέπεμπαν ωϊξ Πξλύκενϊλξ Νεξλαίας όλϋκαλναωωξύ, όπξι
ιπάλχεϋ ωκακϋωϊϋκό ϊμήμα. Ϗκεί δίνξνϊαν ωϊϋς ξμάδες μία φκϊξϊιπία
ωκακϋέλας καϋ έπλεπε να κάνξιν ΜόΤ μόνξ ωε μία κίνηωη καϋ να φέλξιν ϊη
λύωη ωϊη Λόϊζϋα.
ΟΘ ΓΡΘΛΟΘ & ΟΘ ΖΥΣΕΘΣ
ΔΘΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΑΡΓΟΠΟΡΟΘ
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6 ψλίφξς (χ)

Παίζουν τα μαύρα και κάνουν ΜΑΤ σε μια κίνηση

ΟΘ ΓΡΘΛΟΘ & ΟΘ ΖΥΣΕΘΣ
ΔΘΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΑΡΓΟΠΟΡΟΘ
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7 ψλίφξς
“εν έκανε αιϊός γϋα επϋχεϋλήωεϋς πλϋν εμαφανϋωϊεί ωινανϊηθήκαμε ϊιχαία ωε
ένα καφέ, γϋα να με πεϋλάμεϋ μξι έδκωε ένα λέμπξις καϋ μξι είπε αν μπξλείς
λύωε ϊξ αιϊό ωημαίνεϋ να έχεϋ κάπξϋξς μιαλό….”

ΟΘ ΓΡΘΛΟΘ & ΟΘ ΖΥΣΕΘΣ
ΔΘΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΑΡΓΟΠΟΡΟΘ
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ΛΥΣΗ 7ξι ψΡΙΦΟΥ
Τάλκς
Οϋ λέμεϋς ϊξι κεϋμένξι “επϋχεϋλήωεϋς” καϋ “καφέ” παλέπεμπαν ωε κάπξϋα
εμπξλϋκή επϋχείληωη με καφεϊέλϋες. Τξ λέμπξις έκανε αναφξλά ωϊξ όνξμα
ϊης επϋχείληωης Τάλκς Πλάζα, δίνξνϊας ϊα ακόλξιθα ωϊξϋχεία από ϊην
μιθξλξγία.
Ο Τάλκς ήϊαν μιθϋκός φύλακας ϊης Κλήϊης. Η λύωη ϊξι Ρέμπξις ήϊαν η
ακόλξιθη: « Έπλεπε να μαπξωϊάωεϋ, πξνξύωαν ξϋ πϊέλνες ϊξι από ϊξ χάλκϋνξ
καλφί, ϊλεϋς φξλές ϊα χίλϋα ϊην ημέλα δεν είναϋ λίγξ..ϊόϊε φύλακας νόμκν καϋ
ϊώλα κελδώξς Ϗλμής».
Τξ χάλκϋνξ καλφί (ωύμβξλξ χαλκξύ Cu), ωϊϋς πϊέλνες ϊξι Τάλξι, παλέπεμπε
ωϊξ μύθξ ωχεϊϋκά με ϊξ καλφί πξι είχε ωϊην φϊέλνα ϊξι, ϊξ ξπξίξ έκλεϋνε ϊη
μξναδϋκή φλέβα πξι πελϋείχε ϋχώλ καϋ ξδήγηωε ωϊην θανάϊκωή ϊξι.
Τξ ϊλεϋς φξλές ϊα χίλϋα αναφελόϊαν ωϊη χϋλϋξμεϊλϋκή έκϊαωη ϊκν
ακϊξγλαμμών ϊης Κλήϊης, πξι ωύμφκνα με ϊξν μύθξ ξ Τάλκς έπλεπε να
δϋανύωεϋ ϊλεϋς φξλές καθημελϋνά.
Η φλάωη «ϊόϊε φύλακας Νόμκν» πξι ωϊξ λέμπξις ιπξδεϋκνιόϊαν με ϊξ
ωκίϊωξ ϊης θεά ϊης δϋκαϋξωύνης, ξδηγξύωε ωϊξ καθήκξν με ϊξ ξπξίξ ξ Τάλκς
ήϊαν επϋφξλϊϋωμένξς.
Η φλάωη «καϋ ϊώλα κελδώξς» πξι ιπξδεϋκνιόϊαν ωϊξ λέμπξις με ϊξ ωκίϊωξ
ϊξι θεξύ Ϗλμή, αναφέλξνϊαν ωϊξ εμπξλϋκό κένϊλξ Τάλκς Πλάζα, αφξύ
ωύμφκνα με ϊην ελληνϋκή μιθξλξγία ξ κελδώξς Ϗλμής ήϊαν ξ πλξωϊάϊης ϊξι
εμπξλίξι.
Έμμεωη αναφξλά ιπήλχε επίωης ωϊξ φιλλάδϋξ όπξι η Κίϊωα ύλίϊωα μϋλάεϋ γϋα
ϊξ πλκϊόϊιπξ καπέλξ με ϊα φϊελά παγκνϋξύ. Τξ παγώνϋ ωϊην αγγλϋκή
γλώωωα λέγεϊαϋ Peacocks, δηλαδή ϊξ όνξμα ϊξι γνκωϊξύ καϊαωϊήμαϊξς ωϊξ
Τάλκς Πλάζα πξι είναϋ καϋ ϊξ ωημείξ λύωης ϊξι ωιγκεκλϋμένξι γλίφξι. Η
λύωη βλϋωκόϊαν ωϊη βϋϊλίνα ϊξι καϊαωϊήμαϊξς Peacocks. Οϋ ξμάδες έπλεπε
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να βλξιν ϊξ ϊαμπελάκϋ πξι έγλαφε «ΚΟΣΤΟΥΜΙ ΤΙΜΗ 3249 ϏΥΡΩ
ϏΠΩΛΗΘϏΙ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ Ρ.Μ.Μ», καϋ να έλθξιν ωϊη Λόϊζϋα να μας ϊξ πξιν.
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8 ψλίφξς
Ο αωϊινόμξς μπεκάϊωας αφηλημένξς, ωϊαμάϊηωε ωϊην άκλη ϊξι έλημξι
δλόμξι, κξίϊαμε ϊξ όνξμα ϊης λεκφόλξι καϋ θιμήθηκε ϊξις γξνείς ϊξι καϋ
ϊξν μεγάλξ μελϋζκμό, δεν ήϊαν όμκς ώλα γϋα αναπξλήωεϋς ήϊαν πελαωμένες
11.00 π.μ. Ϗίχε μία ιπόθεωη να λύωεϋ.
Όλα αιϊά πξι ϊξι είπε η ύλίϊωα ωϊην ανάκλϋωη δεν ϊξι φάνηκαν αλκεϊά
πεϋωϊϋκά… όν καϋ δεν ϊξι είχε μαναϊύχεϋ παλόμξϋξ πελϋωϊαϊϋκό, ήϊαν ωχεδόν
βέβαϋξς όϊϋ κάπξι αλλξύ βλϋωκόϊαν η λύωη. Έκλεϋωε ϊα μάϊϋα καϋ
αφξιγκλάωϊηκε ϊξις μϋκλξύς θξλύβξις ϊης παλϋάς ϊξι γεϋϊξνϋάς. Μϋα γάϊα
πξι γξιλγξύλϋζε, ένα λαδϋόφκνξ πξι ϊλαγξιδξύωε «λαλξύν ϊα αηδόνϋα», ϊξ
ϊλίμϋμξ μϋας πόλϊας. Πόωξ καϋλό είχε να βλεθεί ωε αιϊό ϊξ μέλξς; χλόνϋα! όλα
είχαν αλλάμεϋ, μέχλϋ καϋ ϊξ βενζϋνάδϋκξ ωϊην αλχή ϊης καϊηφόλας έχεϋ πλέξν
χαθεί. Μόνξ ξϋ μελκδίες ήϊαν ακόμα εκεί.
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ΛΥΣΗ 8ξι ψΡΙΦΟΥ
Μξισυκός Σύλλξγξς – Παλαδξσυακή Φξλκδία, Ικνία φηδών
Οϋ λέμεϋς - φλάωεϋς κλεϋδϋά ϊξι γλίφξι «λεκφόλξς» καϋ «μεγάλξς μελϋζκμός»,
αναφέλξνϊαν ωϊην λεκφόλξ Ικνίας.
Η φλάωη «όλα είχαν αλλάμεϋ, μέχλϋ καϋ ϊξ βενζϋνάδϋκξ ωϊην αλχή ϊης
καϊηφόλας», καθώς καϋ ξϋ λέμεϋς «ϊλαγξιδξύωε», «λαλξύν ϊα αηδόνϋα» καϋ
«μελκδίες» καϋ ξ αλϋθμός 11, ξδηγξύωαν ϊξις παίκϊες ωϊην ξδό ώκεγκλέζξι
Ξιλξύλη 11, ωϊην ξπξία βλίωκεϊαϋ ξ Μξιωϋκός Σύλλξγξς – Παλαδξωϋακή
Φξλκδία, με ϊξ όνξμα Ικνία όηδών, ενώ η εϋκόνα ϊξι γλίφξι, ιπξδείκνιε ϊξ
έμβλημα ϊξι Μξιωϋκξύ Σιλλόγξι.
Έμμεωες αναφξλές ωϊην παλαδξωϋακή χξλκδία, «Ικνία όηδών», ιπήλχαν
επίωης ωϊξ λεπξλϊάζ με ϊα κξωμϋκά πξι είχε δημξωϋειϊεί ωϊϋς εφημελίδες
ΤΟΛΜΗ καϋ ΠόΤΡΙΣ. Σε αιϊό, ιπήλχαν ξϋ φλάωεϋς «ελμηνεία ϊης ωξπλάνξ», «
..χξλκδία». Οϋ ξμάδες έπλεπε χξλκδϋακά να ϊλαγξιδήωξιν με ϊη ωινξδεία
μξιωϋκής ένα από ϊα πένϊε ϊλαγξύδϋα πξι ϊξις δίνξνϊαν. Ϗπέωϊλεφαν ωϊη
Λόϊζϋα, με μία πλάωϋνη ωφλαγίδα ωϊξ χέλϋ με ϊξ ωήμα ϊης ξμάδας, πξι
δήλκνε όϊϋ είχαν βλεϋ ϊξ γλίφξ καϋ είχαν ξλξκληλώωεϋ με επϋϊιχία ϊη
δξκϋμαωία.
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ΛΥΣΗ 9ξι ψΡΙΦΟΥ
φγία Παλασκειή
Πλόκεϋϊαϋ γϋα ϊα ελάχϋωϊα ελείπϋα (ένα ϊμήμα ϊόμξι καμάλας καϋ ένα μϋκλό
ϊμήμα ϊξίχξι), πξι έχξιν απξμείνεϋ ωϊξ πλανές ϊξι εωκϊελϋκξύ ϊμήμαϊξς ϊκν
ϊεϋχών ωϊην ξδό Νϋκξλάξι Πλαωϊήλα καϋ λίγα μέϊλα πλϋν ϊξν δλόμξ πξι
ξδηγεί ωϊξ γήπεδξ ϊξι Ϗλγξϊέλη καϋ ωϊξν πλξμαχώνα Μαλϊϋνέγκξ. Τα ελείπϋα
αιϊά, είναϋ όϊϋ έχεϋ απξμείνεϋ από ϊην εκκληωία ϊης όγίας Παλαωκειής. Η
εκκληωία αιϊή με ϊην καϊάληψη ϊξι Φάνδακα από ϊξις Τξύλκξις
μεϊαϊλάπηκε ωε Τεϊξπξϊείξ.
Η φκϊξγλαφία ϊξι γλίφξι δείχνεϋ μία εκκληωία κξμμένη ωϊξ ωημείξ ϊόμξι
καμάλας ϋελξύ.
Τξ μάϊϋ πξι εϋκξνίζεϊαϋ κάϊκ από πλειλϋκό θόλξ ϊξι ναξύ, απξϊελεί έμμεωη
αναφξλά ωϊην όγία Παλαωκειή, ϊα πελϋωωόϊελα θαύμαϊα ϊης ξπξίας
αναφέλξνϊαϋ ωϊην θελαπεία ξφθαλμϋκών παθήωεκν.
Ϗπϋπλόωθεϊα, ωϊην εϋκόνα ιπήλχε ωχημαϊϋκή αναπαλάωϊαωη ϊης δϋαδϋκαωίας
πξι απαϋϊείϊαϋ γϋα ϊην παλασκειή λξφήμαϊξς ϊωαγϋξύ καϋ απξϊελεί αναφξλά
ωϊην μεϊαϊλξπή ϊξι ϋελξύ χώλξι από ϊξις Τξύλκξις ωε Τεϊξπξϊείξ.
Οϋ ξμάδες έπλεπε να μας πξιν πξι βλϋωκόϊαν ϊξ ωήμα ϊης ξμάδας (χελώνα).
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“Ξεχώλϋζε ωαν ϊη μύγα μέωα ωϊξ γάλα ξ Μξλφξνϋός, μξι έκανε ενϊύπκωη
πκς αιϊός βλέθηκε εκεί. Κξίϊαζε δεμϋά καϋ αλϋωϊελά ανήωιχξς, ωϊην άκλη μία
μαιλξνϊιμένη γλϋξύλα πξιλξύωε χόλϊα. Πληωίαωε καϋ έωκιψε κξνϊά ϊης,
δήθεν όϊϋ δϋάλεγε χόλϊα. Πξϋξς, ξ Μξλφξνϋός!! Πελίελγη πληωίαωα καϋ εγώ
χκλίς να με δεϋ, ϊξ μόνξ πξι πλόλαβα να ακξύωκ ήϊαν:
-Όλα ενϊάμεϋ; ϊξ βλάδϋ; αιϊά πξι ωιμφκνήωαμε.. έχκ ϊα χλήμα, ελπίζκ να έχεϋς
καϋ εωύ αιϊό πξι θέλκ…
Μεϊά απξμακλύνθηκε βϋαωϊϋκά”.

X
3
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ΛΥΣΗ 10ξι ψΡΙΦΟΥ
ημξτυκό φθλητυκό Πνειματυκό Κέντλξ Ηλακλείξι
Οϋ αναφξλές ϊξι γλίφξι «μεχώλϋζε ωαν ϊη μύγα μέωα ωϊξ γάλα ξ
Μξλφξνϋός» καϋ «πξιλξύωε χόλϊα», παλέπεμπαν ωϊη λαϊκή αγξλά, κς ωημείξ
αγξλαπκληωίας πλξϊόνϊκν καϋ ιπξδείκνιαν ϊην πελϋξχή ϊης κηπξύπξλης
όπξι γίνεϊαϋ η μεγαλύϊελη λαϊκή αγξλά ϊης πόλης.
Η απεϋκόνϋωη με ϊα ϊαιλξκαθάψϋα, μϋνκϋκό άθλημα, ιπξδήλκνε ϊξ ωήμα ϊξι
ημξϊϋκξύ όθληϊϋκξύ Πνειμαϊϋκξύ Κένϊλξι Ηλακλείξι, πξι βλίωκεϊαϋ ωϊξν
ίδϋξ χώλξ καϋ ωϊα αλϋωϊελά ϊης ξδξύ Σόλκνξς.
Η απεϋκόνϋωη μπάλας μπάωκεϊ καϋ ϊκν μαθημαϊϋκών ωιμβόλκν Φ3
αναφελόϊαν ωϊην δξκϋμαωία πξι έπλεπε να πελάωξιν ξϋ παίκϊες, πλξκεϋμένξι
να ξλξκληλώωξιν ϊξν γλίφξ. Η δξκϋμαωία ήϊαν να βάλξιν ϊλία ωινεχόμενα
επϋϊιχημένα καλάθϋα ωϊην μπαωκέϊα πξι είχε ωϊηθεί ωϊξν εμκϊελϋκό χώλξ ϊξι
ημξϊϋκξύ όθληϊϋκξύ Πνειμαϊϋκξύ Κένϊλξι Ηλακλείξι. Όωξϋ κινηγξί
ξλξκλήλκναν επϋϊιχώς ϊη δξκϋμαωία έλχξνϊαν με μία κόκκϋνη ωφλαγίδα με ϊξ
ωήμα ϊης ξμάδας (χελώνα) ωϊξ χέλϋ, γϋα να πάλξιν ϊξν επόμενξ γλίφξ.
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Σινξμϋλία όωϊινόμξι Μπεκάϊωα με Υπαωϊινόμξ Πάλη Τωάκαλξ:
“Όλες ξϋ καϊαθέωεϋς ξδηγξύν ωε αιϊόν, δεν ήϊαν λίγξ πλάγμα να ϊξν απξλύωξιν.
Σίγξιλα είχε μάθεϋ ϊϋς κϋνήωεϋς ϊξι Μξλφξνϋξύ καϋ ϊξν ακξλξύθηωε. Όϊϋ καϋ αν
ήϊαν αιϊό πξι έψαχνε ξ Μξλφξνϋός γϋα να κάνεϋ δώλξ ωϊξν πεθελό ϊξι ϊώλα
λείπεϋ. Μαζί με αιϊό, εκϊός από ϊξν Μξλφξνϋό έχεϋ εμαφανϋωϊεί καϋ ξ δϋκηγόλξς.
Τξ μόνξ ωϊξϋχείξ πξι έχξιμε, είναϋ ένα ϊλαγξύδϋ πξι ϊξν άκξιωαν αν καϋ
φιωξύωε αελάκϋ, να ωϋγξϊλαγξιδά πλϋν χάωξιμε ϊα ίχνη ϊξι. Πξλύ φξβάμαϋ όϊϋ
έχεϋ απαγάγεϋ ϊξν Μξλφξνϋό, φξβάμαϋ γϋα ϊα χεϋλόϊελα. Ειϊιχώς η μάλϊιλας
ήϊαν από εκείνα ϊα μέλη καϋ ϊξ αναγνώλϋωε. Πϋωϊεύκ πκς ήδη έχεϋ δϋαφύγεϋ ωϊξ
εμκϊελϋκό ή κάπξι κλύβεϊαϋ. Τξιλάχϋωϊξν να βλξύμε ϊξν Μξλφξνϋό ζκνϊανό, ϊα
πελϋθώλϋα ωϊενεύξιν”.
Της θάλαωωας κλαϊώ κακϋά ϊξι βαπξλϋξύ αμάχη
Πξι πήλε ϊην αγάπη μξι καϋ μ' άφηωε μξνάχη
Καϋ γϋαϊί δε μας ϊξ λες
Τξν πόνξ πόχεϋς κϋ όλξ κλαϋς
Καϋ γϋαϊί δε μ' άνξϋμες
Μόνξ ϊην πόλϊα ωφάλϋωες
όνάθεμα ϊην ϊη ωϊϋγμή ανάθεμα ϊην ώλα
Οπξύ ωε πλκϊανϊίκλιωα ωε ϊξύϊη δκ ϊη χώλα
Καϋ γϋαϊί δε μας ϊξ λες
Τξν πόνξ πόχεϋς κϋ όλξ κλαϋς
Καϋ γϋαϊί δε μ' άνξϋμες
Μόνξ ϊην πόλϊα ωφάλϋωες
1 5
3 16
6 12
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ΛΥΣΗ 11ξι ψΡΙΦΟΥ
Τεκές – Σινξυκία φλάτσατα
Ο γλίφξς παλέπεμπε ωϊην πελϋξχή Νέα όλάϊωαϊα, ωϊην ξπξία γϋνόϊαν έμμεωη
αναφξλά με ϊη φλάωη « φιωξύωε αελάκϋ», πξι δηλώνεϋ ϊξ CD με ϊξν ϊίϊλξ
«Φιω’ αελάκϋ ϊης Μϋκλαωίας».
Σϊξ CD αιϊό, πελϋέχεϊαϋ καϋ ϊξ ϊλαγξύδϋ πξι δίνεϊαϋ ωϊξν γλίφξ.
Πλξωδϋξλϋωϊϋκή επίωης ϊης πελϋξχής ήϊαν καϋ η φλάωη «ειϊιχώς η μάλϊιλας
ήϊαν από εκείνα ϊα μέλη..».
Οϋ ωϊίχξϋ ϊξι ϊλαγξιδϋξύ, πξι ιπήλχαν ωϊξν γλίφξ, είναϋ αφϋελκμένξϋ ωϊη
μνήμη ϊξι ώεκλγίξι Μαωϊλακξύλη καϋ ιπξδείκνιαν ϊην ξμώνιμη ξδό, πξι
ξδηγεί ωϊξ κενϊλϋκό μνημείξ ϊης πελϋξχής, ϊξν Τεκέ ωϊξν ξπξίξ ωϊεγάζεϊαϋ ξ
Σύλλξγξς όλαϊωαϊϋανών. Οϋ κινηγξί επίωης μπξλξύωαν να ξδηγηθξύν ωϊξ
ωημείξ αιϊό, από ϊξ λέμπξις πξι ιπήλχε ωϊξ γλίφξ καϋ ωχημάϊϋζε ϊη λέμη
όλάϊωαϊα. Οϋ ξμάδες έπλεπε να μας πξιν πξι βλίωκεϊαϋ ϊξ ωήμα ϊης ξμάδας
(χελώνα).
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Τξ επόμενξ πλκί ξ αωϊινόμξς Μπεκάϊωας πηγαίνξνϊας ωϊξ γλαφείξ ϊξι
βλήκε ένα γλάμμα ..ανώνιμξ (;) κάϊκ από ϊην πόλϊα ϊξι.
«ώεννήθηκα ωϊην πόλη αιϊή αν καϋ λίγξϋ μέλξιν όϊϋ καϊάγξμαϋ από ϊξν
Φάνδανξ.
S. Notero ήϊαν ϊξ ψειδώνιμξ πξι μξι χάλϋωε ξ μεγάλξς πξλνξγλάφξς ϊης
επξχής μξι Emmanuel, ξ κιλίαλχξς ϊκν ωϊξύνϊϋξ ϊης ξδξύ Μπλαμανϊώ, εκεί
όπξι γϋνόϊανε Σόδξμα καϋ ώόμξλλα.
Με χόλϊαωες ωϊην ξθόνη ϊξι. Έλα λξϋπόν ϊώλα να με βλεϋς ωϊην πλάϊη ϊξι,
ωϊξ παλϋό ωξκάκϋ πξι αν καϋ πελάωανε χλόνϋα, δεν μέχαωε ϊξ όνξμά μξι. Ϗκεί
έχκ φιλακίωεϋ αιϊόν πξι ψάχνεϋς, ϊξν αγαπημένξ μξι ΤϏΟ. Έϊωϋ έλεγα
χαϊδειϊϋκά ϊξν Ρξδόλφξ όϊαν ήμαωϊαν μϋκλξί, πλϋν εγκαϊαλείψκ ϊην ϋδϋαίϊελη
παϊλίδα μξι γϋα ϊην μεγάλη μξι καλϋέλα. Ϗγώ ήμξιν ϊλελά ελκϊειμένη μαζί
ϊξι αλλά αιϊός δεν μξι έδκωε πξϊέ ωημαωία. Τα έφϊϋαχνε κάθε βδξμάδα καϋ
με άλλη ωιμμαθήϊλϋά μξι.
Τώλα πξι ϊξν έχκ επϋϊέλξις δε θα αφήωκ καμϋά να μξι ϊξν πάλεϋ. όν
πληωϋάωεϋ κανείς, μέλεϋς ϊϋ θα ωιμβεί. Τξ έλγξ ϊξ έχεϋς μαναδεί. Θα λίμκ
μπξιλλόϊξ!!!..»
Να ήϊανε άλαγε φάλωα ή έπλεπε να ϊξ πάλεϋ ωϊα ωξβαλά; όλλά δεν έχανε
ϊίπξϊα να ψάμεϋ καϋ εκεί. Καϋ ήμελε πξι.
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ΛΥΣΗ 12ξι ψΡΙΦΟΥ
Οδός Σαπφξύς
Τξ πλώϊξ μέλξς ϊξι γλίφξι παλέπεμπε ωϊη Σαπφώ Νξϊαλά.
ώεννήθηκε ωϊξ Ηλάκλεϋξ καϋ ϊξ πλαγμαϊϋκό ϊης επίθεϊξ ήϊαν Φανδάνξι.
Κύκνεϋξ άωμα ϊης επί ωκηνής απξϊέλεωε η ωινελγαωία ϊης με ϊξ Μάνξ
Φαϊζϋδάκϋ (Emmanuel γϋα ϊϋς ανάγκες ϊξι γλίφξι) ωϊην "ΠΟΡΝΟώΡόΦΙό".
Φαλακϊηλϋωϊϋκή ήϊαν η ελμηνεία ϊης ωϊξ ϊλαγξύδϋ “Σϊην ξδό ϊξι
Μπλαμανϊώ” ωε ωϊίχξις ϊξι Paul Satre καϋ με ϊην ίδϋα μξιωϋκή ξ ωινθέϊης
ωκαλώνεϋ ϊξ «Σχόλϋξ γϋα ϊην πελίπϊκωη ϊης Σαπφέϊ Νξϊελό» παλαφλάζξνϊας
έϊωϋ ωϊα γαλλϋκά ϊξ όνξμά ϊης.
Η φλάωη «Σόδξμα καϋ ώόμξλλα» καθώς καϋ η λέμη «μπξιλλόϊξ» είναϋ
χαλακϊηλϋωϊϋκές αϊάκες από ϊαϋνίες ϊης γνκωϊής ηθξπξϋξύ. Σϊϋς ϊαϋνίες ϊης
παλέπεμπε επίωης η φλάωη «Τξ έλγξ ϊξ έχεϋς μαναδεί».
Τξ δεύϊελξ μέλξς ϊξι γλίφξι παλέπεμπε ωϊξ πίωκ μέλξς (πλάϊη) ϊξι
κϋνημαϊξγλάφξι ύϋϊωένϊζξς Κξλνάλξς (ϊην χξλϊάωαμε ωϊην ξθόνη ϊξι
ωϋνεμά) όπξι ϊξ ωξκάκϋ πξι «δεν μέχαωε ϊξ όνξμά ϊης» είναϋ η ξδός Σαπφξύς.
Ϗκεί ιπάλχεϋ ένα κϊήλϋξ ϊξι ΟΤϏ (αναγλαμμαϊϋωμός ϊξι ΤϏΟ) καϋ κάϊκ από
ϊην φκϊεϋνή πϋνακίδα ΟΤϏ (ωε παλαπέμπεϋ καϋ ϊξ ζκγλαφϋωμένξ ωϊαθελό
ϊηλέφκνξ παλαϋξύ ϊύπξι).
Οϋ ξμάδες θα έπλεπε να μας πξιν πξι βλίωκεϊαϋ ϊξ ωήμα με ϊη φκϊξγλαφία
ϊης Σαπφώς Νξϊαλά καϋ ϊην φλάωη ΦϏΡϏ ΤΗ ΦΩΝΗ ΜΟΥ, καϋ να μϋμηθξύν
ϊη φκνή ϊης Νξϊαλά με κάπξϋα από ϊϋς γνκωϊές ϊης αϊάκες.
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Η γλαμμαϊέας ϊξι Μξλφξνϋξύ κξίϊαμε ϊξ Μπεκάϊωα ωϊα μάϊϋα.
«όωϊινόμε, έχεϊε δίκϋξ να ιπξψϋάζεωϊε όϊϋ κάϊϋ ωινέβαϋνε ανάμεωα ωε μένα καϋ
ϊξ Ρξδόλφξ Μξλφξνϋό. Ξέλεϊε εμάλλξι πκς ανϊϋμεϊκπίζξιν ξϋ πλξύωϋξϋ όωξις
ελγάζξνϊαϋ γϋ’ αιϊξύς…Να μέλεϊε όμκς, όωες φξλές δξκίμαωε να πλήμεϋ ϊην
αμϋξπλέπεϋα μξι, θιμήθηκα ϊη μηϊέλα μξι:
- Σϊϋς δύωκξλες ωϊϋγμές ωξι, να καϊαφεύγεϋς ωϊξ ωϊεφάνϋ ωξι, έλεγε. όιϊό
ανϊϋπλξωκπεύεϋ ϊην ϊϋμή ωξι. Εκεί θα νξϋώθεϋς αωφαλής!
Η καημένη πίωϊειε πξλύ ωϊξ γάμξ καϋ ϊην ξϋκξγένεϋα…»

ΛΥΣΗ
ωλγατυκό Κέντλξ Ηλακλείξι ( Λεκφόλξς ημξκλατίας)
Οϋ λέμεϋς κλεϋδϋά αιϊξύ ϊξι γλίφξι ήϊαν: «πκς ανϊϋμεϊκπίζξιν ξϋ πλξύωϋξϋ
όωξις ελγάζξνϊαϋ γϋ’ αιϊξύς», «να πλήμεϋ ϊην αμϋξπλέπεϋα μξι»,αναφέλξνϊαϋ
ωϊξις ελγάϊες καϋ «ξϋ δύωκξλες ωϊϋγμές», «η ϊϋμή ωξι.. αωφαλής» καϋ « να
καϊαφεύγεϋς ωϊξ ωϊεφάνϋ ωξι» καϋ ξδηγξύωαν ωϊξ πάλκξ δίπλα ωϊξ Ϗλγαϊϋκό
Κένϊλξ όπξι βλίωκεϊαϋ ϊξ μνημείξ (ωϊεφάνϋ), αφϋελκμένξ ωϊξν Πλόεδλξ ϊξι
Ϗλγαϊϋκξύ Κένϊλξι Σϊλαϊή Πελγαλίδη. Οϋ ξμάδες θα έπλεπε να μας πξιν πξι
βλϋωκόϊαν ϊξ ωήμα ϊης ξμάδας (χελώνα).
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“Εκεί ωϊη μϋκλή αγξλά πξι αϋώνες ϊώλα κείϊξνϊαϋ ξϋ 44 μπξλείς να βλεϋς
απανϊήωεϋς ωϊξ δύωκξλξ έλγξ πξι έχεϋς μπλξωϊά ωξι αωϊινόμε..”

ΛΥΣΗ
φλμένυκη ωκκλησία
Η φλάωη μϋκλή αγξλά, παλέπεμπε ωϊην ϊξπξθεωία ϊξι γλίφξι, ωϊη ωινξϋκία
ϊης όγίας Τλϋάδας καϋ ωϊην πελϋξχή πξι επί Τξιλκξκλαϊίας ξνξμαζόϊαν
«μϋκλό ϊωαλωάκϋ» δηλαδή μϋκλή αγξλά.
Η αναφξλά ωϊξις 44, ξδηγξύωε ωϊϋς 44 επϋϊύμβϋες πλάκες πξι βλίωκξνϊαϋ
ωϊξν πελίβξλξ ϊξι ναξύ " Σξιλπ Φξβαννξύ ώκαλαμπέϊ" ωϊην όλμένϋκη
Ολθόδξμη εκκληωία ϊξι όγίξι Ικάννη ϊξι Πλξδλόμξι.
Η φκϊξγλαφία επίωης πάνκ από ϊην είωξδξ ϊξι ναξύ με επϋγλαφή ωϊην
αλμενϋκή γλώωωα, είναϋ ένα ακόμη ωϊξϋχείξ πξι παλέπεμπε ωϊην όλμένϋκη
εκκληωία. Η εκκληωία ϊξι όγίξι ώεκλγίξι ϊκν κλϋανών όπκς ξνξμαζόϊαν,
παλαχκλήθηκε ωϊξις όλμένϋξις, ξϋ ξπξίξϋ είχαν εγκαϊαωϊαθεί εκείνη ϊην
πελίξδξ, ίωκς από ϊξν Νϋκηφόλξ Φκκά, ωϊην πόλη ϊξι Ηλακλείξι. Οϋ
κινηγξί θα έπλεπε να μας πξιν πξι βλϋωκόϊαν ϊξ ωήμα ϊης ξμάδας (χελώνα).
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Ο ιπαωϊινόμξς Τωάκαλξς κξίϊαζε ϊξν αωϊινόμξ να πηγαϋνξέλχεϊαϋ ωϊξ
γλαφείξ νειλϋκός.
- Οϋ μαλϊιλίες λένε όϊϋ ξ Λιωίας Σϊλεψξδίκης εμφανίωϊηκε ωϊην πόλη μανά.
ϋέγλαψε ένα κύκλξ πελνώνϊας από ϊα αγαπημένα ϊξι ωημεία γϋα ϊελειϊαία
φξλά καϋ εμαφανίωϊηκε, ίωκς γϋα πάνϊα… Θα είμαωϊε ϊιχελξί αν δεν
καϊάφελε να πάλεϋ αιϊό πξι ήθελε από ϊξ γϋξ ϊξι ελγξωϊαωϋάλχη,
δϋαφξλεϊϋκά θα πλέπεϋ να ανηωιχξύμε καϋ γϋα ϊη ζκή ϊξι.
-όωϊινόμε ϊξν μέλεϊε καλά. Ϗίναϋ ειφιής άνθλκπξς καϋ ϊελεϋξμανής. Ϗίμαϋ
ωίγξιλξς όϊϋ αιϊό πξι αναζηϊξύμε βλίωκεϊαϋ ωϊξ κένϊλξ αιϊξύ ϊξι κύκλξι.
Πλέπεϋ να βλξύμε ϊα ωημεία απ’ όπξι πέλαωε.
- Ϗίχε πάθξς με ϊη δξιλεϋά ϊξι, μάθαμε όϊϋ πήγε απ’ ϊξ γλαφείξ ϊξι πλϋν
εμαφανϋωϊεί. Ήϊαν από ϊξις πϋξ δλαωϊήλϋξις ωϊξ χώλξ ϊξι καϋ αωχξλήθηκε
πξλύ με ϊξ πελϋξδϋκό ϊξι ωιλλόγξι. Σ αιϊόν ξφείλεϊαϋ καϋ ϊξ όνξμα ϊξι
ενϊύπξι. Σϊην ξδό με ϊξ ίδϋξ όνξμα βλίωκεϊαϋ ϊξ γλαφείξ ϊξι, ωϊξ ωημείξ πξι
φαίνεϊαϋ ϊξ μεγάλξ πλακόωϊλκϊξ.
- Ϗγώ φξβάμαϋ μήπκς ξ απαγκγέας μας έγϋνε από θύϊης αιϊόχεϋλας. Σϊξ
δϋαμέλϋωμα ϊξι βλήκαμε ϊξ ημελξλόγϋξ ϊξι. Η ϊελειϊαία καϊαχώληωη
πελϋείχε αιϊό ϊ’ απόωπαωμα από ϊξ βϋβλίξ ενός ωιναδέλφξι ϊξι.
«ωιτύς κς γεννηθξύμε, αλχίζευ κυ η επυστλξφή· ταιτόχλξνα τξ
μεκίνημα κυ ξ γιλυσμός· κάθε στυγμή πεθαίνξιμε. ψυ αιτό πξλλξί
δυαλάλησαν: Σκξπός της ζκής είναυ ξ θάνατξς.»
Τξν είδαν να απξδίδεϋ φόλξ ϊϋμής ωϊξ ωιγγλαφέα πλϋν εμαφανϋωϊεί. Ϗλπίζκ
όϊϋ ξϋ ελϋνύες δεν ϊξν ξδήγηωαν ωϊην αιϊξκαϊαωϊλξφή.
- Ϗίμαϋ ωίγξιλξς όϊϋ είναϋ καλά καϋ έφιγε από ϊην πόλη. Σίγξιλα ένας από
ϊξις ϊελειϊαίξις ωϊαθμξύς ϊξι ήϊαν ϊξ ωπίϊϋ όπξι μεγάλκωε. Φλόνϊϋωε
μάλϋωϊα να ϊξ πξιλήωεϋ. Ρίμε μϋα μαϊϋά ωϊην εφημελίδα! Υπάλχεϋ μϋα αγγελία
πξι μεκϋνά:
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«Πκλείϊαϋ μξνξκαϊξϋκία από γνκωϊό δϋκηγόλξ λόγκ μαφνϋκής αναχώληωης.
ύλίωκεϊαϋ δίπλα από… »
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ΛΥΣΗ 15

ψΡΙΦΟΥ

Πλξμαχώνας χηθλεέμ (ωύλεση Μξλφξνυξύ)
Ο πλξϊελειϊαίξς γλίφξς ήϊαν αιϊός πξι ξδήγηωε ϊϋς ξμάδες ωϊην
ανακάλιψη ϊξι Μξλφξνϋξύ. όπό ϊην αλχή ωϊξ δϋάλξγξ όωϊινόμξι Υπαωϊινόμξι γϋνόϊαν ωαφές όϊϋ ξϋ ξμάδες θα έπλεπε να βλξιν ϊλία ωημεία
πξι πελϋγλάφξνϊαϋ ωϊη ωινέχεϋα, ένα ωε κάθε παλάγλαφξ. «ϋέγλαψε ένα
κύκλξ πελνώνϊας από ϊα αγαπημένα ϊξι ωημεία…». Τα ωημεία αιϊά ξλίζξιν
ένα κύκλξ πάνκ ωϊξ χάλϊη ϊξι Ηλακλείξι, ωϊξ κένϊλξ ϊξι ξπξίξι βλίωκεϊαϋ ξ
Μξλφξνϋός «…αιϊό πξι αναζηϊξύμε βλίωκεϊαϋ ωϊξ κένϊλξ αιϊξύ ϊξι κύκλξι».
 Σημείξ 1ξ: Η θέωη ϊξι γλαφείξι ϊξι δϋκηγόλξι ωινδέεϊαϋ με ϊξ όνξμα
ϊξι πελϋξδϋκξύ ϊξι δϋκηγξλϋκξύ ωιλλόγξι ϊης πόλης μας, ϊξ
«ΡόόΜόΝΘΥΣ». Τξ γλαφείξ βλίωκεϊαϋ ωϊξν ξμώνιμξ δλόμξ, «ωϊξ
ωημείξ πξι φαίνεϊαϋ ϊξ μεγάλξ πλακόωϊλκϊξ», δηλαδή ωϊην πλειλά
πξι βλέπεϋ ϊην πλαϊεία ϊξι όγίξι Μηνά.
 Σημείξ 2ξ: Τξ απόωπαωμα από ϊην «όωκηϊϋκή», ξδηγεί ϊϋς ξμάδες να
ωιμπελάνξιν όϊϋ ξ …«ωινάδελφξς» ϊξι Σϊλεψξδίκη είναϋ ξ Νίκξς
Καζανϊζάκης. (Ο μεγάλξς ωιγγλαφέας είχε ϊελεϋώωεϋ ϊη νξμϋκή καϋ
δϋξλίωϊηκε δϋκηγόλξς ωϊξ Ηλάκλεϋξ γϋα ένα μϋκλό δϋάωϊημα μεϊαμύ
1909- 1910, μεϊά ϊξ ϊέλξς ϊκν μεϊαπϊιχϋακών ϊξι ωπξιδών ωύμφκνα
με μελέϊη ϊξι δϋκηγόλξι κ. Ϗ.Σαλϋδάκη). Η φλάωη «απξδίδεϋ φόλξ
ϊϋμής», ξδηγεί ωϊξν ϊάφξ ϊξι Νίκξι Καζανϊζάκη ωϊξν πλξμαχώνα
Μαλϊϋνέγκξ.
 ώϋα ϊξν ενϊξπϋωμό ϊξι ϊλίϊξι ωημείξι, δόθηκε ωϊϋς ξμάδες η αλχή από
μϋα αγγελία πξι δημξωϋεύθηκε από ϊξ Σάββαϊξ ωϊην εφημελίδα
«ΠόΤΡΙΣ». Σύμφκνα με ϊην αγγελία, ξ δϋκηγόλξς πξύληωε ϊξ ωπίϊϋ ϊξι
πλϋν αναχκλήωεϋ. Οϋ ξμάδες πξι ενϊόπϋωαν ϊην εφημελίδα, ξδηγήθηκαν
ωϊην ξδό Θενών, ωϊξ ωημείξ πξι βλίωκεϊαϋ ϊξ πάλκξ.
Σϊξ ωημείξ αιϊό να δϋεικλϋνίωξιμε όϊϋ ξϋ ξμάδες δεν έπλεπε να πάνε ωε
κανένα από ϊα παλαπάνκ ωημεία. Η ωινέχεϋα ϊξι γλίφξι ήϊαν μαθημαϊϋκή
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καϋ αφξλξύωε ϊξν πλξωδϋξλϋωμό ϊξι κένϊλξι κύκλξι πξι δϋέλχεϊαϋ από
ϊλία γνκωϊά ωημεία:
όν ό, ύ, καϋ ώ είναϋ ϊα ωημεία, αναζηϊξύμε ένα ωημείξ Κ ϊέϊξϋξ ώωϊε
Κό=Κύ=Κώ.
Φαλάωωξιμε ϊα ϊμήμαϊα όύ καϋ ύώ καϋ φέλξιμε ϊϋς μεωξκαθέϊξις ϊξις
(Ϗίναϋ η ειθεία πξι δϋέλχεϊαϋ κάθεϊα από ϊξ μέωξ ενός ϊμήμαϊξς καϋ έχεϋ
ϊην ϋδϋόϊηϊα κάθε ωημείξ ϊης να απέχεϋ ϊξ ίδϋξ από ϊα άκλα ϊξι ϊμήμαϊξς)
Τξ κξϋνό ωημείξ ϊκν δύξ μεωξκαθέϊκν είναϋ ϊξ ζηϊξύμενξ ωημείξ αφξύ
απέχεϋ εμίωξι από ϊα ϊλία δεδξμένα ωημεία.
Τξ ωημείξ πξι πλξέκιπϊε από ϊην παλαπάνκ δϋαδϋκαωία βλίωκεϊαϋ πάνκ
ωϊξν πλξμαχώνα ϊης ύηθλεέμ. Οϋ ξμάδες έπλεπε να ενϊξπίωξιν ϊξν
αϋχμάλκϊξ Ρξδόλφξ μέωα ωε ωϊαθμειμένξ αιϊξκίνηϊξ. Ένα ωημείκμα ϊξις
έωϊελνε ωϊη Λόϊζϋα όπξι έδϋναν ϊξν αλϋθμό ϊξι αιϊξκϋνήϊξι ωϊξν
αωϊινόμξ Μπεκάϊωα καϋ έπαϋλναν ϊξν ϊελειϊαίξ γλίφξ.
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ξς

16 ψλίφξς (ΤωΛΙΚΟΣ)
Κξϋϊάς γύλκ ωξι, γεννϋέϊαϋ καϋ αφανίζεϊαϋ ξ κόωμξς καϋ δεν βλέπεϋς ϊξν άγϋξ.
Άλλκωϊε δεν ήϊαν πξϊέ δϋκός ωξι. ύλέπεϋς ωϊξ έλγξ ωξι ϊη φκνή ϊκν
πλξγόνκν, μέωα από αιϊό μϋλάνε. ύξιίζξιν ϊα μελίωωϋα ϊκν αϋώνκν καϋ
έμεϋναν πίωκ ξϋ φκνές ϊξις άψιχες να κλαιγάζξιν με ϊη ωϋκπή ϊξις.. όιϊά
είναϋ ξ καθένας καϋ όλξϋ μας καϋ πίωκ καϋ μπλξωϊά καϋ ωϊξ μέλλξν.
εν είωαϋ μόνξς, πελίελγη η ζκή καϋ η θέωη.. ένα παϋχνίδϋ. Να αλνϋέωαϋ όϊϋ
θκλξύν ϊα μάϊϋα ωξι. Πελίελγη η μξίλα να χεϋς δεμά ωξι ϊξι λαξύ ϊα έλγα
ϊης ϊέχνης ϊξι κλαίξι, πίωκ ωξι ϊα πλήθη να ωαλεύξιν καϋ να φκνάζξιν
ωϊα πξλύχλκμα μξνξπάϊϋα ϊης μαϊαϋόϊηϊας καϋ εωύ ακίνηϊξς.
Μακάλϋ να μπξλξύωες να μϋλήωεϋς. Κανείς δεν θέλεϋ ϊξν πόλεμξ δίπλα ϊξι καϋ
πξιθενά. ϋαμελϋωμένα ωώμαϊα, δϋαλιμένες ζκές, ωινϊλίμμϋα, ηλκϋκές
πλάμεϋς, πλξωφιγϋά. ώϋαϊί κάνξιμε πόλεμξ; ός ωηκώωξιμε ϊα μάϊϋα ψηλά εκεί
πξι φκλϋάζξιν λεικά πελϋωϊέλϋα καϋ ας ιπξωϊείλξιμε ϊη ωημαία ϊης βίας, όχϋ
γϋα να έλθεϋ η λήθη ϊξι έθνξις αλλά γϋα να μεμπελδέψξιμε ϊξι μίϊξι ϊην
κόκκϋνη κλκωϊή..
Να κάνξιμε ένα ακόμη βήμα μπλξωϊά, μϋα ειχή, να βγξύμε από ϊξν
λαβύλϋνθξ καϋ να ιπξδεχϊξύμε ϊξν κόωμξ όλξ, να ιπξδεχϊξύμε ϊα αδέλφϋα
μας.
Όϊϋ πϋξ πξλύϊϋμξ εκεί ϊελϋκά θα ϊξ βλξύμε…
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ΛΥΣΗ ΤωΛΙΚΟΥ ψΡΙΦΟΥ
Οδός Ξανθξιδίδη (θησαιλός στξν υστό της σημαίας) μπλξστά
από τξ γλαφείξ τξι ωΟΤ.
Ο ϊελειϊαίξς γλίφξς δίνεϋ ϊα ακόλξιθα ωϊξϋχεία:
Με ϊϋς φλάωεϋς «κξϋϊάς γύλκ ωξι, γεννϋέϊαϋ καϋ αφανίζεϊαϋ ξ κόωμξς καϋ δεν
βλέπεϋς ϊξν άγϋξ», «βλέπεϋς ωϊξ έλγξ ωξι ϊη φκνή ϊκν πλξγόνκν ..», «καϋ εωύ
ακίνηϊξς», γϋνόϊαν ξ πλξωδϋξλϋωμός ϊης θέωης καϋ η έμμεωη αναφξλά ωϊξ
άγαλμα ϊξι Σϊέφανξι Ξανθξιδίδη, ωϊην ξμώνιμη ξδό, καϋ ωϊξν
πλξωαναϊξλϋωμό ϊξι αγάλμαϊξς πξι κξϋϊάεϋ πλξς ϊξ όλχαϋξλξγϋκό Μξιωείξ
Ηλακλείξι ωϊξ ξπξίξ ξ Σϊέφανξς Ξανθξιδίδης δϋαϊέλεωε δϋειθινϊής. Τξ
Μξιωείξ, έχεϋ κϊϋωϊεί ωϊην θέωη ωϊην ξπξία βλϋωκόϊαν ξ ναός ϊξι όγίξι
Φλαγκίωκξι ϊξι Τάγμαϊξς ϊκν Φλαγκϋωκανών.
Η φλάωη «να χεϋς δεμά ωξι ϊξι λαξύ ϊα έλγα» αναφελόϊαν ωϊξ καϊάωϊημα
Καωϊλϋνξγϋάννη, πξι πξιλάεϋ ανϊίγλαφα αλχαϋξλξγϋκών ειλημάϊκν καϋ έλγα
λαϊκής ϊέχνης, ενώ η φλάωη « πίωκ ϊα πλήθη…» αναφελόϊαν ωϊην ξδό Κξλαή
καϋ αϋδάλξι πξι απξϊελξύν ϊόπξις ψιχαγκγίας.
Οϋ φλάωεϋς «κανείς δε θέλεϋ ϊξν πόλεμξ δίπλα ϊξι καϋ πξιθενά» καϋ «λεικά
πελϋωϊέλϋα», αναφέλξνϊαν ωϊην εϋλήνη καϋ ωϊην ειχή όλκν να επϋκλαϊήωεϋ
εϋλήνη ωϊξν κόωμξ η ξπξία είναϋ γλαμμένη ωε 4 γλώωωες ωε ξβελίωκξ πξι
βλίωκεϊαϋ δίπλα ωϊξ άγαλμα ϊξι Σ. Ξανθξιδίδη καϋ μπλξωϊά ωϊξ ώλαφείξ ϊξι
ϏΟΤ. Σϊξν γλίφξ γϋνόϊαν έμμεωη αναφξλά ωϊξ γλαφείξ ϊξι ϏΟΤ με ϊη
φλάωη «να ιπξδεχϊξύμε ϊξν κόωμξ όλξ, να ιπξδεχϊξύμε ϊα αδέλφϋα μας».
Οϋ φλάωεϋς «ας ωηκώωξιμε ϊα μάϊϋα ψηλά» καϋ «ας ιπξωϊείλξιμε ϊη
ωημαία..», ήϊαν ξδηγίες πλξς ϊξις κινηγξύς γϋα ϊξ ωημείξ πξι βλϋωκόϊαν
κλιμμένξς ξ θηωαιλός. Τξ χλιωό μϋνκϋκό εϋδώλϋξ ϊαύλξι, πξι απξϊέλεωε καϋ
ϊην αφξλμή ϊης απαγκγής ϊξι Ρξδόλφξι Μαλϊίνξι Μξλφξνϋξύ, ήϊαν
κλεμαωμένξ ωϊξν ϋωϊό ϊης ωημαίας ωε δέμα ϊιλϋγμένξ με κόκκϋνη κλκωϊή
(ωύνδεωη με ϊξν πλώϊξ γλίφξ), δίπλα ωϊξν ξβελίωκξ. όναφξλά, πξι
ιπξδήλκνε όϊϋ ξ θηωαιλός είχε ωχέωη με αλχαίξ ανϊϋκείμενξ ήϊαν η φλάωη
γϋα ϊξν πεθελό ϊξι Μξλφξνϋξύ, όϊϋ ήϊαν «γνκωϊός ωιλλέκϊης αλχαϋξϊήϊκν».
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Η φλάωη αιϊή ιπήλχε ωϊη ωϊήλη με ϊα κξωμϋκά πξι δημξωϋεύϊηκε ωϊϋς
εφημελίδες ΠόΤΡΙΣ καϋ ΤΟΛΜΗ.
Με ϊην ιπξωϊξλή ϊξι θηωαιλξύ, από ϊξν ϋωϊό ϊης ωημαίας, ξλξκληλώθηκε η
ϋωϊξλία ϊξι 6ξι Κινηγϋξύ ϊξι Κλιμμένξι Θηωαιλξύ.
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