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1 Γρίφος
ϙ γέλξ ψαλάς κξίϊαμε ϊξ λξλόϋ ϊξι 17.07 καϋ γύλϋωε αλγά πλξς ϊξ
μέλξς ϊξι επϋθεκληϊή Τϋ.
- Τϋ παλάμενξς άνθλκπξς! Ϗίπε. Ϝεν φαϋνόϊαν γϋα ληωϊής.
- Φξλξύωε μάωκα καϋ μξι είπε να δώωκ αιϊό ϊξ ωημείκμα ω' αιϊόν πξι
θα με βλεϋ!
ϙ επϋθεκληϊής Τϋ ωήκκωε ϊξ βλέμμα ϊξι καϋ κξίϊαμε αμήχανξς ϊξ
λαβκμένξ λϋξνϊάλϋ απένανϊϋ.

ΛΥΣΗ
ϝΤϑ ϖόϛϓϗό ΤϙΥ ϕϓϖόϗϓϙΥ ϝΥϗόϗΤϙΥϝόϗ ϙϓ ϙϖόϜϏϝ Ϗϗό Ψόϛό
ϚϙΥ ΤϙΥϝ ϏϜϓϗϏ Ϗϗό ϝϑϖϏϓΩϖό ϚϙΥ ϏώϛόΦϏ: "Τό ώόΤόϔϓό Ϗϓϗόϓ
ϝΤϑ ϕϙΤϐϓό" ϔόϓ ΤϙΥϝ ϏϕϏώϏ ϗό Τό ΤόΪϝϙΥϗ.

ΟΙ ΓΡΙΜΟΙ & ΟΙ ΖΥΣΕΙΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΕΙΝΟΙ ΟΙ ΑΖΖΟΙ
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2 Γρίφος
ϙ επϋθεκληϊής Τϋ κλαϊξύωε ωϊα χέλϋα ϊξι ένα από ϊα γαϊάκϋα. Τξι
φάνηκε πξλύ παλάμενξ. Τξ ϊλίχκμα, η έκφλαωη... ϝίγξιλα δεν έμξϋαζε με
ϊα γαϊάκϋα πξι κικλξφξλξύν ωϊξις δλόμξις. Ϙαφνϋκά, ϊξ πλόωκπό ϊξι
φκϊίωϊηκε. ϙ δλόμξς πξι άνξϋμε δϋάπλαϊα ωϊξ μιαλό ϊξι ήϊαν ϋωϊξλϋκός
καϋ μιπνξύωε θύμηωες παλϋές από ϊόϊε πξι ήϊαν ακόμα ωϊα θλανία. Ϗκεί
θα έβλϋωκε αιϊό πξι έψαχνε.

ΛΥΣΗ
ϝΤϙ ϖϙΥϝϏϓϙ ΦΥϝϓϔϑϝ ϓϝΤϙϛϓόϝ ϝΤϑ ϕ. ϔϗΩϝϙΥ ϙϓ ϙϖόϜϏϝ
Ϗύϛϓϝϔόϗ Ϗϗό ΤόϖϚϏϕόϔϓ Τϙ ϙϚϙϓϙ ϏώϛόΦϏ: FELIX SILVESTRUS
AGRIUS (ϔϛϑΤϓϔϙϝ όώϛϓϙώόΤϙϝ)

ΟΙ ΓΡΙΜΟΙ & ΟΙ ΖΥΣΕΙΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΕΙΝΟΙ ΟΙ ΑΖΖΟΙ
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3 Γρίφος
ϔαϊάλαβε όϊϋ ϊα γαϊάκϋα ήϊαν μξναδϋκά. όιϊός δεν ήϊαν ένας
ωινηθϋωμένξς ληωϊής, ωκέφϊηκε. ϙύϊε εύκξλξς ανϊίπαλξς ήϊαν. Τξ παζλ
πξι ϊξν ξδηγξύωε να ωινθέωεϋ βλϋωκόϊαν ακόμα ωϊην αλχή ϊξι. Ϛξι θα
ϊελείκνε άλαγε αιϊό ϊξ ϊαμίδϋ; Ϗπέωϊλεψε ωϊξ γλαφείξ ϊξι καϋ κξίϊαμε
ϊξ αλχείξ ϊξι. Ϛλξωπάθηωε να θιμηθεί όλα αιϊά πξι χάθηκαν εμαϋϊίας
ϊης αδϋαφξλίας ϊκν πξλϋϊών.

Την πλξωξχή ϊξι ϊλάβημε μϋα παλϋά πύλη, η πύλη ϊξι όγίξι ώεκλγίξι,
αλλά καϋ ένα φιλλάδϋξ πξι δεν ιπήλχε εκεί πλϋν. Τξ φιλλάδϋξ ήϊαν ϊκν
Multiplex cinemas, με αφϋέλκμα ωε ϊαϋνίες ϊξι παλελθόνϊξς.
"ϔάπξϊε ωϊη Ϝύωη"
"όπέλανϊξ γαλάζϋξ"
"ϙϋ δλόμξϋ ϊης φκϊϋάς"
"Έκϊη αίωθηωη"

ΛΥΣΗ
ϝΤϙ ϚόώϔϛϑΤϓϙ ϝΤόϜϓϙ ϏϘΩ όϚϙ Τϑϗ ϏϔΤϑ ϚΥϕϑ ϙϓ ϙϖόϜϏϝ
ϏϚϛϏϚϏ ϗό ϝϔϙϛόϛϙΥϗ ώϓό ϗό ϝΥϗϏΦϓϝϙΥϗ ϖϏ Τϙϗ ϏϚϙϖϏϗϙ
ώϛϓΦϙ!

ΟΙ ΓΡΙΜΟΙ & ΟΙ ΖΥΣΕΙΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΕΙΝΟΙ ΟΙ ΑΖΖΟΙ
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ϔλάϊηωε ωϊα χέλϋα ϊξι ϊην φκϊξγλαφία πξι βλήκε χάμκ ωϊην άμμξ. Τξν
ξδηγξύωε ωϊξ άλλξϊε πϋξ ιπξβαθμϋωμένξ αλλά ωήμελα ϊξ πϋξ γνκωϊό
μέλξς ϊης πόλης. Ϗκεί θα αναζηϊξύωε ϊξ επόμενξ ίχνξς ϊξι ληωϊή,
ανάμεωα ωε ϊόνξις ωϋδήλξι καϋ νελξύ. ϖξνϊέλνα ανϊίληψη ϊης ϊέχνης
ωκέφϊηκε καϋ έφιγε. όιϊό ήϊαν κάϊϋ πξι εκϊϋμξύωε ωϊξν ανϊίπαλό ϊξι.

ΛΥΣΗ
ϝΤϙ ϔόΤϝόϖϚό ϙϓ ϙϖόϜϏϝ όϗόϔόϕΥϚΤόϗ Τϙϗ ΦΩϛϙ όϗϏώϏϛϝϑϝ
ΤϙΥ SKY TOWER, όΦϙΥ Ϗύϛϓϝϔόϗ Τϙ ϝϑϖϏϓϙ ϚϙΥ ϑΤόϗ
ϔϛΥϖϖϏϗϙ Τϙ ΤόϖϚϏϕόϔϓ.

ΟΙ ΓΡΙΜΟΙ & ΟΙ ΖΥΣΕΙΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΕΙΝΟΙ ΟΙ ΑΖΖΟΙ
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5 Γρίφος
ϔάνϊε ένα δϋάλλεϋμα. όλλάμϊε CLUB. ϖεϊά ελάϊε ωϊη ϕόϊζϋα.

ΛΥΣΗ
ϙ ϖϏώόϕϙϝ Φϙϛϑώϙϝ ΤϙΥ ϚόϓΦϗϓϜϓϙΥ Τό Mc DONALDS

ΟΙ ΓΡΙΜΟΙ & ΟΙ ΖΥΣΕΙΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΕΙΝΟΙ ΟΙ ΑΖΖΟΙ
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6 Γρίφος
Τξ ϊελειϊαίξ πλάγμα πξι πελίμενε να δεϋ ήϊαν αιϊό: "ϖη χάωεϋς ϊη
παλάωϊαωη"

ΛΥΣΗ
ϙϓ ϙϖόϜϏϝ ϏΦΤόϗόϗ ϝΤϙ ϙϖϖό STUDIO ϙϚϙΥ ϏϔϏϓ Ϗϗό ϝϔϓΤϝϙ
ϔόϕϙΥϝϏ Τϓϝ ϙϖόϜϏϝ ϗό ϖϏΤόϖΦϓϏϝΤϙΥϗ ϝϏ ϗϙϓϔϙϔΥϛϏϝ ϔόϓ ϗό
ϏϚϓϝΤϛϏΨϙΥϗ ϝΤϙ ϜϑϖόϛΦϏϓϙ.

ΟΙ ΓΡΙΜΟΙ & ΟΙ ΖΥΣΕΙΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΕΙΝΟΙ ΟΙ ΑΖΖΟΙ
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ϖεϊαμφίεωη! Ϛξλύ κλαία! ϐκνϊάνϋα, χϋξύμξλ, καλναβάλϋ! ϗα ϊϋ λείπεϋ
από ϊη ζκή μας. όλλά αιϊό ϊξ ωχήμα πάλϋ;! Τϋ νόημα έχεϋ; ϗα αλχίωξιμε
να παίζξιμε γκξλφ; Ϝεν ϊξ πίωϊειε. ϑ μέχλϋ ϊώλα ϊακϊϋκή ϊξι ληωϊή δεν
πλόδϋδε ένα άϊξμξ με ϊέϊξϋες ωινήθεϋες. Ένϋκωε να βλίωκεϊε ωε
αδϋέμξδξ. όιϊό ήϊαν λξϋπόν; Φάθηκαν ϊα ίχνη ϊξι; ύλϋωκόμαωϊε πάλϋ ωϊξ
μηδέν; Όχϋ! Ϝεν μπξλξύωε να παλαδεχϊεί όϊϋ έχεϋ νϋκηθεί. όιϊό ϊξ
μπαλάκϋ κάϊϋ ϊξι θύμϋζε. όιϊό ϊξ ωχήμα κάπξι ϊξ είχε μαναδεί όμκς δεν
μπξλξύωε να ϊξ πληωϋάωεϋ.

ΛΥΣΗ
ϝΤϙ ϚϛϙόΥϕϓϙ Τϑϝ Ϗϔϔϕϑϝϓόϝ ΤΩϗ όώϓΩϗ ϚόϗΤΩϗ ϝΤό όϙϛόϔϓό
ϙϓ ϙϖόϜϏϝ ϏϘόϝϔϑϒϑϔόϗ ϝΤϙ όϒϕϑϖό ΤϙΥ GOLF ϔόϓ ϖϏ Τϙ
ϜϓόϚϓϝΤϏΥΤϑϛϓϙ ϚϙΥ ϏϕϏώϏ: Ϗ, ϛϏ Τϙ ϚϏΤΥΦϏϝ! ϏϚϏϝΤϛϏΦόϗ ϝΤϙ
ϜϑϖόϛΦϏϓϙ ώϓό ϗό ϝΥϗϏΦϓϝϙΥϗ

ΟΙ ΓΡΙΜΟΙ & ΟΙ ΖΥΣΕΙΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΕΙΝΟΙ ΟΙ ΑΖΖΟΙ
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8 Γρίφος
ϙ επϋθεκληϊής Τϋ βγήκε ωϊξ πλξαύλϋξ ϊης εκκληωίας καϋ κξίϊαμε από
ψηλά ϊην πόλη. Ϛόωξ ϊελαϊώδης φαϋνόϊαν! ϑ "κλαία ϊκν κλαίκν" όπκς
έλεγαν παλϋά ϊξ ϑλάκλεϋξ, ήϊαν ϊώλα μϋα απέλανϊη έκϊαωη από κϊίλϋα!
Άλλκωϊε όϊϋ ενξχλξύωε ϊξ καϊεδάφϋζαν.
ϗαϋ ήϊαν ϊξ καϊάλληλξ ωημείξ γϋα να δεϋ κανείς πόωξ άωχημη είχε
καϊανϊήωεϋ η πόλη μας από ϊην αιθαϋλεωία όλκν. Ένα ωχέδϋξ γϋα ϊην
πόλη, ωκέφϊηκε. ϗα ϊϋ λείπεϋ. Ένα ωχέδϋξ πξι θα έφϊϋαχνε ϊην πξϋόϊηϊα
ζκής ϊκν ανθλώπκν ϊης.
Ένα ωχέδϋξ πξι θα εφαλμξζόϊαν γϋα να κφελήωεϋ ϊξις πξλλξύς.

ΛΥΣΗ
ϝΤϙ ϔΤϓϛϓϙ Τϑϝ ϚϙϕϏϙϜϙϖϓόϝ ϙϓ ϙϖόϜϏϝ ϏϚϏϛϗόϗ Τϙϗ
ϏϚϙϖϏϗϙ ώϛϓΦϙ

ΟΙ ΓΡΙΜΟΙ & ΟΙ ΖΥΣΕΙΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΕΙΝΟΙ ΟΙ ΑΖΖΟΙ
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ϙ επϋθεκληϊής Τϋ αναωϊέναμε. ϔάθε φξλά πξι έλινε ένα γλίφξ, ένϋκθε
να απξμακλύνεϊαϋ από ϊξ ληωϊή παλά να ϊξν πληωϋάζεϋ.
Ϗίχε παλακξλξιθήωεϋ πϋωϊά όλα ϊα ίχνη πξι ϊξι είχε αφήωεϋ. Όμκς
παλόλα αιϊά, δεν είχε καϊαφέλεϋ να ϊξν ενϊξπίωεϋ πξιθενά. ώϋα να
αναλύωεϋ ϊξ ωημείκμα ϊξι ληωϊή, αλχϋκά δξκίμαωε ϊα ϊελειϊαίας
ϊεχνξλξγίας μηχανήμαϊα ϊης αωϊινξμίας, ϊα λεγόμενα SAIRT.TS, όμκς η
μέθξδξς αιϊή δεν απέδκωε ϊα αναμενόμενα. Έϊωϋ ωκέφϊηκε να
καϊαφύγεϋ ωϊην παλαδξωϋακή μέθξδξ.
ϒιμήθηκε έναν παλϋό φίλξ ϊξι παϊέλα ϊξι, ψιχξλόγξ, πξι ελγαζόϊαν
γϋα λξγαλϋαωμό ϊης αωϊινξμίας καϋ ϊξι παλείχε ανξϋχϊή πλξωϊαωία γϋα
επϊά χλόνϋα. όναλάμβανε ιπξθέωεϋς πξι χλεϋαζόϊαν ϋδϋαίϊελες γνώωεϋς
γϋα ϊξ χαλακϊήλα ϊξι κάθε εγκλημαϊία.
Τα χλόνϋα είχαν πελάωεϋ! Όμκς αιϊός ξ ηλϋκϋκμένξς ψιχξλόγξς
ωίγξιλα, παλά ϊα χλόνϋα ϊξι, θα μπξλξύωε να ϊξν βξηθήωεϋ. ϒιμόϊαν ϊξ
όνξμά ϊξι, Ϛαναγϋώϊης. Έπλεπε όμκς να ϊξν βλεϋ.

ΛΥΣΗ
ϙ ϔΥϛϓϙϝ ϚόϗόώϓΩΤϑϝ ϝΤϙ 7ϙ ϔόϚϑ όώϓόϝ ΤϛϓόϜόϝ, ϚϏϛϓϖϏϗϏ
ϙϕϏϝ Τϓϝ ϙϖόϜϏϝ ϖϏ ϖϓό ϛόϔϓ ώϓό ϗό ΤϙΥϝ ϜΩϝϏϓ Τϙ ϝϑϖϏϓΩϖό
ϚϙΥ ϏϕϏώϏ: ϝΤϑϗ ΥώϏϓό ϝόϝ.

ΟΙ ΓΡΙΜΟΙ & ΟΙ ΖΥΣΕΙΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΕΙΝΟΙ ΟΙ ΑΖΖΟΙ
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Άκξι παϋδί μξι, ϊξι είπε ξ γέλξνϊας. ϙϋ επξχές έχξιν αλλάμεϋ. Όϊαν
ήμξιν ακόμη νέξς, ξϋ άνθλκπξϋ μόλϋς είχαν απξκκδϋκξπξϋήωεϋ ϊξ DNA.
Ϗνώ ωήμελα αλκεί μόνξ να κξϋϊάμεϋ κάπξϋξς ϊξ μηχάνημα καϋ να μάθεϋ
πόϊε καϋ πκς θα πεθάνεϋ. όιϊά ωϊα λέκ, γϋαϊί ένας ϊέϊξϋξς ληωϊής,
έμιπνξς όπκς μξι ϊξν πελϋγλάφεϋς, θα πλέπεϋ να είναϋ κάπξϋξς γνώωϊης
ϊης ϊεχνξλξγίας. Άλα αν δεν θέλεϋ, δεν πλόκεϋϊαϋ να ϊξν βλεϋς.
Όμκς απ' όϊϋ φαίνεϊαϋ από ϊα ίχνη πξι αφήνεϋ, θέλεϋ να φϊάωεϋς ωϊξ
ϊέλξς, να γίνεϋ η απξκάλιψη. ϔαϋ γϋα να θέλεϋ να φϊάωεϋς εωύ, φαίνεϊαϋ
πκς έχεϋ ϊξις λόγξις ϊξι. Ϝείχνεϋ να ωε μέλεϋ καλά, γϋαϊί ϊα ίχνη πξι
αφήνεϋ είναϋ ωίγξιλξς πκς θα ϊα ακξλξιθήωεϋς. Έϊωϋ είναϋ ωίγξιλξς γϋα
ϊξ πξι θα ωε ξδηγήωεϋ η ελεινά πξι κάνεϋς. Όμκς πλόωεμε παλϋκάλϋ
μξι! ϔάϊϋ δεν πάεϋ καλά ωε αιϊή ϊην ϋωϊξλία καϋ πξλύ φξβάμαϋ πκς ϊξ
ϊέλξς δεν θα είναϋ αιϊό πξι πελϋμένεϋς.

ΛΥΣΗ
ϝΤϙ ϓΤϏ Τϙ ϙϚϙϓϙ ύϛϓϝϔϏΤϏ ϝΤϑϗ ϙϜϙ ϚϕόϝΤϑϛό, ϙϓ ϙϖόϜϏϝ
Ϗύϛϓϝϔόϗ Τϙ ΤόϖϚϏϕόϔϓ ϔϛΥϖϖϏϗϙ ϝΤϙ 18ϙ ϜϏϗΤϛϙ ϖϏ Τϙϗ
ϔΩϜϓϔϙ: ΤϝϓϙΥ ΤϝϓϙΥ Τϝό!

ΟΙ ΓΡΙΜΟΙ & ΟΙ ΖΥΣΕΙΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΕΙΝΟΙ ΟΙ ΑΖΖΟΙ
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ϑ εϋκόνα ενός πλξηγμένξι αιϊξκϋνήϊξι νέας ϊεχνξλξγίας κξωμξύωε ϊην
κενϊλϋκή αίθξιωα. ϙ επϋθεκληϊής Τϋ ωκέφϊηκε ϊη μξναδϋκή αιϊόπϊη
μάλϊιλα πξι είχε ανακλίνεϋ καϋ ϊξι είπε γϋα ϊξ παλάμενξ όχημα πξι
χληωϋμξπξίηωε ξ ληωϊής. ϑ πελϋγλαφή ϊαίλϋαζε απόλιϊα με ϊη
φκϊξγλαφία. ϖα είναϋ διναϊόν, ωκέφϊηκε, να έχεϋ ϊέϊξϋες πλξωβάωεϋς
καϋ να μην ϊξ μέλεϋ κανείς; ή μήπκς ϊξν μέλξιν αλλά δεν φανϊάζξνϊαϋ
όϊϋ είναϋ αιϊός! όιϊή η ϊελειϊαία ωκέψη ήλθε ωαν αναλαμπή ωϊξ μιαλό
ϊξι. όν ϊξ αιϊξκίνηϊξ πξι χληωϋμξπξίηωε ξ ληωϊής ήϊαν εκείνξ ϊης
φκϊξγλαφίας, θα έπλεπε να ϊξ βλεϋ. Ϛϋθανώς να ϊξ επέωϊλεψε ωϊξ
ωϊαθμό απ' όπξι ϊξ πήλε. ϔξϋϊώνϊας πϋξ πλξωεχϊϋκά ϊη φκϊξγλαφία, ϊξι
πέλαωε μϋα ωκέψη από ϊξ μιαλό.

Όχϋ

ϗαϋ

ΛΥΣΗ
ϙϓ ϙϖόϜϏϝ ϚϙΥ ϏΦΤόϗόϗ ϝΤϙ ϝΤόϒϖϙ όΥΤϙϔϓϗϑΤΩϗ ϝΤϑ
ϔόϓϗϙΥϛϓό ϚϙϛΤό Ϗύϛϓϝϔόϗ Τϙ FLIGHT CRUISER
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12 Γρίφος
Τξ αιϊξκίνηϊξ ήϊαν πλάγμαϊϋ εκεί. Άνξϋμε ϊην πόλϊα... κηλίδες από αίμα
ιπήλχαν πάνκ ωϊξ ϊϋμόνϋ. Τώλα ωε κλαϊάκ, ωκέφϊηκε.
Ϛήλε ϊξ μηχάνημα καϋ ϊξ ϊξπξθέϊηωε πάνκ ωϊην κηλίδα. Τξ όνξμα καϋ η
φκϊξγλαφία πξι έδεϋμε ξ ιπξλξγϋωϊής ϊξν έκανε να ωιγκλξνϋωϊεί!
ϖα αιϊός είμαϋ εγώ! Ϗγώ λξϋπόν ϊα δημϋξύλγηωα όλα αιϊά! Τώλα
εμηγείϊαϋ πκς καϊάφελα να παλακξλξιθήωκ όλα ϊα ωϊξϋχεία. Ϛλέπεϋ να
εμαφανϋωϊώ!
ϙ δϋάωημξς επϋθεκληϊής Τϋ, δϋχαωμένη πλξωκπϋκόϊηϊα! όπξκλείεϊαϋ να
ϊξ ανϊέμκ! ϒα μεϊαμφϋεωϊώ καϋ θα εμαφανϋωϊώ ωϊξ πλήθξς.
όιϊός ξ καφές θα είναϋ η μόνη παληγξλϋά μξι. όν με βλξιν θα με
ωιλλάβξιν. ϒα μξι φξλέωξιν χεϋλξπέδες καϋ θα με ξδηγήωξιν ωϊξ
Ϝημαλχείξ γϋα να με καθαϋλέωξιν. Ϛαλ' όλα αιϊά είμαϋ βέβαϋξς πκς θα
μείνεϋ κάϊϋ.
Τξιλάχϋωϊξν ϊξ μήνιμα γϋα ϊην πόλη καϋ ϊα μνημεία ϊης ας είναϋ
κληλξνξμϋά γϋα ϊξις νεόϊελξις. Ϗγώ θα δεχϊώ ϊη μξίλα μξι καϋ θα
πελϋμένκ εδώ ϊξ ϊέλξς.
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ΛΥΣΗ
ϙϓ ϝΥϗΤϏΤόώϖϏϗϏϝ Φ=5,5 ϔόϓ Υ=7 ϙϜϑώϑϝόϗ Τϑϗ ϗϓϔϑΤϛϓό
ϙϖόϜό ϝΤϑϗ ϚϕόΤϏϓό ϛ. ΦϏϛόϓϙΥ ϙϚϙΥ ϔόϓ ϝΥϗϏϕϕόύόϗ Τϙ
ϕϑϝΤϑϝ ΤΩϗ ϕϓϙϗΤόϛϓΩϗ, ϙ ϙϚϙϓϙϝ όϚϙϕόϖύόϗϏ Τϙ ΤϏϕϏΥΤόϓϙ
ΤϙΥ ϔόΦϏ ϝϏ ϔόΦϏϗϏϓϙ Τϑϝ ϚϏϛϓϙΦϑϝ!
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