20ο Παιδικό Κυνήγι Θηςαυροφ 04 & 05 Φεβρουαρίου 2017 ςτο Πανεπιςτήμιο Ρεθφμνου
από τουσ Ανιχνευτζσ
Σο “Σαξίδι ςε Άγνωςτο Πλανιτθ” ξεκίνθςε το άββατο 4 Φεβρουαρίου, με τθν επίςκεψθ
των ομάδων ςτο χϊρο του Πανεπιςτθμίου όπου είχε ηθτθκεί από τθν διοργανϊτρια ομάδα
μια τςάντα τρόφιμα για τα ςυςςίτια τθσ Κυρίασ των Αγγζλων, ξεναγικθκαν ςτο χϊρο, είδαν
ταινία με κζμα το μικρό Πρίγκιπα και διαςκζδαςαν με διάφορα παιχνίδια που είχε
ετοιμάςει θ ομάδα των Ανιχνευτϊν. το τζλοσ τθσ επίςκεψθσ όλα τα παιδιά και οι ςυνοδοί
τουσ παρζλαβαν διακριτικό με το μικρό πρίγκιπα, με τον αρικμό τθσ ομάδασ τουσ που ιταν
απαραίτθτο για το παιχνίδι τθσ Κυριακισ.
Σθν Κυριακι 5 Φεβρουαρίου τα παιδιά κρατϊντασ τα λάβαρά τουσ, εγκαταςτάκθκαν ςτα
αρχθγεία τουσ και παρακολοφκθςαν ζνα καλλιτεχνικό Δρϊμενο με το Θωμά Καντιφζ από
τον Θεατρικό Περίπλου ςτο ρόλο του πιλότου και τθν Άννα Σηανιδάκθ ςτο ρόλο του Μικροφ
Πρίγκιπα και υπό τθν ςυνοδεία πιάνου από τθν κ.Ρίκα Χαλκιαδάκθ, δόκθκε θ ζναρξθ του
παιχνιδιοφ.
Κάτω από το κρανίο τουσ τα παιδιά βρικαν οδθγίεσ για χαρτοκοπτικι , ζφτιαξαν πουλί με
το χρϊμα τθσ ομάδασ τουσ, το κρζμαςαν ςτθ βελανιδιά που βριςκόταν ςτον χϊρο των
αρχθγείων τουσ και πιραν ίδιο χρϊμα κουβάρι που μζςα βριςκόταν ο 1οσ γρίφοσ.
Αφαιρϊντασ και προςκζτοντασ νοφμερα από γράμματα τθσ αλφαβιτου ζβριςκαν τθ φράςθ:
ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΟΝ ΠΛΑΝΗΣΗ ΣΟΤ ΒΑΙΛΙΑ και αναηθτϊντασ ςτο χάρτθ τθν εικόνα του βαςιλιά
πιγαιναν ςτο ςθμείο όπου ζβριςκαν ηωντανό βαςιλιά που ςτθν κάπα του βριςκόταν
κρυμμζνο ταμπελάκι με τθ φράςθ "ΘΕΛΩ ΖΝΑ ΗΛΙΟΒΑΙΛΕΜΑ" του ζλεγαν τθ φράςθ και
ζπαιρναν ςφραγίδα ςτο ςθμειωματάριό τουσ για να πάρουν τον επόμενο γρίφο από το
Πλανθτάριο (αρχθγείο Ανιχνευτϊν) όπου γινόταν το τςεκάριςμα των ομάδων.
Ο δεφτεροσ γρίφοσ ιταν ζνασ παγκόςμιοσ χάρτθσ με χαρακτθριςτικζσ εικόνεσ που
παρζπεμπαν ςε ςυγκεκριμζνεσ χϊρεσ που είχαν γράμματα επάνω τουσ. Βρίςκοντασ τισ
ςωςτζσ χϊρεσ και κάνοντασ ςωςτά τθν αντιςτοίχιςθ ζβγαινε θ φράςθ: ΑΜΦΙΘΕΑΣΡΟ Δ7,
πιγαιναν εκεί βρίςκοντάσ το από το χάρτθ του παιχνιδιοφ και ςφραγίηονταν για να πάρουν
από το πλανθτάριο τον επόμενο γρίφο ο οποίοσ ιταν τεςτ γνϊςεων με ερωτιςεισ από το
βιβλίο του μικροφ πρίγκιπα που αφοφ ζπαιρναν ςυγκεκριμζνα γράμματα από τισ
απαντιςεισ ζβγαινε θ λζξθ ΜΠΑΟΜΠΑΜΠ. Πθγαίνοντασ ςτο ςθμείο που υποδείκνυε θ
αντίςτοιχθ εικόνα του χάρτθ ζβριςκαν ταμπελάκια που ςχθμάτιηαν τθ φράςθ ΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΕΙΝΑΙ ΑΟΡΑΣΟΙ, τθ ςθμείωναν ςτο μπλοκάκι τουσ και ζπαιρναν από το πλανθτάριο τον
επόμενο γρίφο.
Ο γρίφοσ που ζπαιρναν περιείχε ερωτιςεισ και απαντιςεισ με χρϊματα που ζπρεπε να
αντιςτοιχιςουν ςε αρικμθτιριο με χρωματιςτζσ μπίλιεσ και να βγάλουν τθ λζξθ
ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ. Πθγαίνοντασ εκεί με τθ βοικεια του χάρτθ τουσ, ζπρεπε να περάςουν μια
δοκιμαςία προςπακϊντασ να περπατιςουν τζςςερα άτομα μαηί πάνω ςε αυτοςχζδια «ςκι»
μια ςυγκεκριμζνθ απόςταςθ. Σελειϊνοντασ τθ δοκιμαςία ζρχονταν ςτο πλανθτάριο όπου
ζπαιρναν τον επόμενο γρίφο ςτον οποίο ζπρεπε να ενϊςουν τελείεσ για να ςχθματιςτεί
ζνα θφαίςτειο, βρίςκοντασ το αντίςτοιχο εικονίδιο ςτο χάρτθ πιγαιναν εκεί όπου ιταν
τοποκετθμζνο ζνα θφαίςτειο και κρυμμζνο κάτω από αυτό ζνα ταμπελάκι με τθ φράςθ ΟΙ
ΕΚΡΘΞΕΙ ΣΩΝ ΘΦΑΙΣΕΙΩΝ ΕΚΝΑΙ ΑΝ ΦΩΣΙΑ Ε ΣΗΑΚΙ τθ ςθμείωναν ςτο μπλοκάκι τουσ και
πιγαιναν πλανθτάριο , ςφραγίηονταν και ζπαιρναν τον επόμενο γρίφο.

Διαλζγοντασ γράμματα από ζνα πίνακα με εικόνεσ και αρικμοφσ ζβγαηαν τθ λζξθ ΚΤΛΙΚΕΙΟ,
πιγαιναν εκεί και ζπαιρναν μια τςάντα με τυρόπιτεσ για όλθ τθν ομάδα όπου μζςα ςτθν
τςάντα περιείχε και ζνα γρίφο με τάνγκραμ που ςχθμάτιηε μια αλεποφ. Πθγαίνοντασ ςτο
αντίςτοιχο ςθμείο του χάρτθ ζβριςκαν μια αλεποφ (ξφλινθ καταςκευι) και κρυμμζνο
ταμπελάκι με τθ φράςθ ΕΧΩ ΖΝΑ ΜΤΣΙΚΟ, τθ ςθμείωναν και ςφραγίηονταν ςτο
πλανθτάριο για να πάρουν τον επόμενο γρίφο.
Ζπαιρναν γρίφο με αλφάβθτο Braille και ςφμβολα γραμμάτων που ζπρεπε να
αντιςτοιχίςουν και να βγάλουν τθ φράςθ: ΜΟΝΟ ΜΕ ΣΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΒΛΕΠΕΙ ΚΑΛΑ ΣΗΝ ΟΤΙΑ
ΔΕΝ ΣΗΝ ΒΛΕΠΟΤΝ ΣΑ ΜΑΣΙΑ! Ζπρεπε να πάνε ςτο ςθμείο του χάρτθ με τθν κόκκινθ
καρδιά και ςτον τοίχο υπιρχε γραμμζνθ θ φράςθ ΙΩ ΣΑ ΜΑΣΙΑ ΣΩΝ ΣΤΦΛΩΝ ΒΛΕΠOΤΝ
ΚΑΛΤΣΕΡΑ ΑΠΟ ΣΑ ΔΙΚΑ ΜΑ ΜΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΔΑΚΡΤΑ ΣΟΤ ΚΟΙΣΟΝΣΑΙ ΣΟ ΦΩ. θμείωναν
τθ φράςθ ςτο μπλόκ, ςφραγίηονταν ςτο πλανθτάριο και ζπαιρναν γρίφο με REBUS που θ
λφςθ του ιταν Ολυμπιακοί Αγϊνες 2004 ψηφιδωτό όπου ςτον χάρτθ τουσ ζπρεπε να
ακολουκιςουν τον δρόμο των ψθφιδωτϊν, να βρουν εκείνο που ανζφερε τουσ
ολυμπιακοφσ αγϊνεσ του 2004 και κρυμμζνο με τθ φράςθ ΘΕΛΩ ΠΡΟΣΑΙΑ. Σθν
αντζγραφαν ςτο μπλοκάκι τουσ πιγαιναν ςτο πλανθτάριο και ζπαιρναν ζνα κουτί που
περιείχε ζνα χάρτινο τριαντάφυλλο με ζνα καρτελάκι που ζγραφε ΜϋΑΓΑΠΑΕΙ ΔΕ
ΜϋΑΓΑΠΑΕΙ, ζπρεπε να μαδιςουν-ξετυλίξουν το τριαντάφυλλο και ζβριςκαν γρίφο με
κείμενο με μικρά και μεγάλα γράμματα ζπρεπε να διαλζξουν τα μικρά που ζβγαηαν τθ
φράςθ ΔΗΜΙΟΤΡΓΗΣΕ ΣΟ ΔΙΚΟ Α ΚΗΠΟ. Πιγαιναν ςτο ςθμείο του χάρτθ που ζγραφε
κιποσ και κάκε ομάδα φφτευε μια τριανταφυλλιά.
τον κιπο υπιρχε ζνασ κθπουρόσ που τα βοθκοφςε ςτθ φφτευςθ, ςφραγίηονταν ςτο
μπλοκάκι και πιγαιναν ςτο πλανθτάριο όπου ζπαιρναν γρίφο που ζπρεπε να βροφν τισ
διαφορζσ από δφο εικόνεσ του πλανιτθ του μικροφ πρίγκιπα και να τισ γράψουν ςε
ακροςτιχίδα που ζβγαηε πλανθτάριο.
Ο επόμενοσ γρίφοσ είχε ρολόγια με ϊρεσ ςτα αγγλικά που τουσ ηθτοφςε να βρουν ποφ κα
ςυναντθκεί ο Μικρόσ Πρίγκιπασ με τον πιλότο, ζπρεπε να κάνουν προςκζςεισ και
αφαιρζςεισ με τισ ϊρεσ και το αποτζλεςμα τα οδθγοφςε ςτο Αμφικζατρο Δ3 όπου υπιρχε
ζνα μεγάλο αεροπλάνο με κρυμζνο ταμπελάκι με τθ φράςθ ΔΕΙΣΕ ΠΟΤ ΕΧΩ ΣΑΞΙΔΕΨΕΙ τθν
αντζγραφαν και ζπαιρναν τον επόμενο γρίφο.
Ο γρίφοσ περιείχε ςθμαίεσ από όλο τον κόςμο και απ’ αυτζσ ζπρεπε να διαλζξουν το πρϊτο
γράμμα τθσ αντίςτοιχθσ χϊρασ και ςχθματιηόταν θ λζξθ ΓΕΩΓΡΑΦΟ όπου ζβριςκαν τθν
αντίςτοιχθ εικόνα του βιβλίου ςτο χάρτθ τουσ, πιγαιναν εκεί όπου υπιρχε banner με τθν
εικόνα του γεωγράφου από το βιβλίο και κρυμζνο ταμπελάκι με τθ φράςθ Ο ΠΛΑΝΘΣΘ ΓΘ
ΕΧΕΙ ΚΑΛΘ ΦΘΜΘ, τθ ςθμείωναν και ζπαιρναν τον επόμενο γρίφο με πίνακα διπλισ
ειςόδου που με τα ηεφγθ των αρικμϊν που τουσ δινόταν, ςχθματιηόταν θ λζξθ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ
πιγαιναν ςτο κτίριο τθσ βιβλιοκικθσ που αναγραφόταν ςτον χάρτθ τουσ και ζβριςκαν
ταμπελάκι που ζγραφε ΠΕΣΑΞΑ ΛΙΓΟ ΠΟΛΤ Ε ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ.
Επζςτρεφαν ςτο πλανθτάριο όπου τουσ δινόταν ζνα αςτζρι και οδθγίεσ να το ςτολίςουν, να
κολλιςουν τθν ομαδικι τουσ φωτογραφία που είχε ηθτθκεί ςτα προαπαιτοφμενα από τθν
διοργανϊτρια ομάδα και πιγαιναν ςτο ςθμείο «Αςτζρι» του χάρτθ τουσ και κρεμοφςαν το
αςτζρι τουσ ςε ειδικό ταμπλό. Εκεί ςφραγιηόντουςαν και επζςτρεφαν για τον επόμενο
γρίφο που με διαδοχικζσ μακθματικζσ πράξεισ και αντιςτοίχιςθ με γράμματα ςχθματιηόταν
θ λζξθ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΑ.

Ο επόμενοσ γρίφοσ ιταν το γνωςτό παιδικό παιχνίδι CLUEDO που ςτο 1ο μζροσ με τθν
ανάγνωςθ κειμζνου με αρικμοφσ και γράμματα ιταν κρυμμζνθ θ λζξθ ΑΓΑΠΘ και ςτο 2ο
βιμα τοποκετοφςαν ςωςτά το κλειδί ςτθ λζξθ αγάπθ και εμφανιηόταν θ λζξθ ΒΟΑ. Με τθ
λφςθ αυτοφ του γρίφου ζπαιρναν ζνα νζο χάρτθ με ζνα βόα ό που θ ουρά του ξεκινοφςε
από το Πλανθτάριο και κατζλθγε ςε ςθμείο του χάρτθ με ζνα καπζλο. Σα παιδιά ζπρεπε να
ακολουκιςουν τθν διαδρομι του βόα ζωσ το καπζλο όπου κατά μικοσ ζβριςκαν διάφορα
ταμπελάκια που ζβγαηαν τθ φράςθ ΓΙΑΣΙ ΝΑ ΜΑ ΣΡΟΜΑΗΕΙ ΕΝΑ ΚΑΠΕΛΟ και
καταλιγωντασ ςτο τριςδιάςτατο καπζλο που κρεμόταν ςε δζντρο να βρουν το κρυμζνο
ταμπελάκι με τθ φράςθ ΗΩΓΡΑΦΙΕ ΜΟΤ ΕΝΑ ΑΡΝΙ.
Ο επόμενοσ γρίφοσ είχε περιςτρεφόμενουσ κφκλουσ με γράμματα που αν ζμπαιναν ςτθ
ςωςτι κζςθ ζβγαηαν τθ φράςθ ΨΑΞΕ ΒΡΕ ΣΟ ΑΡΝΙ, πιγαιναν ςτο ςθμείο του χάρτθ με το
αρνί και ζβριςκαν ζνα καςόνι με δφο τρφπεσ για τα μάτια από όπου διάβαηαν τθ φράςθ
ΘΕΛΩ ΕΝΑ ΑΡΝΙ ΠΟΤ ΝΑ ΗΘΕΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ.
Ο επόμενοσ γρίφοσ ιταν ζνα επιτραπζηιο Φιδάκι που αν ζπαιηαν ςωςτά τισ ηαριζσ του
Μικροφ Πρίγκιπα και του πιλότου ζβγαηαν τθ φράςθ ΣΟ ΣΑΞΙΔΙ ΣΕΛΕΙΩΝΕΙ. Με τθ λφςθ
αυτοφ του γρίφου θ νικιτρια ομάδα πιρε το γρίφο του κθςαυροφ όπου βρικε ζνα μινυμα
του Μικροφ Πρίγκιπα που τθν ζςτειλε ςε ζνα πθγάδι, ζνα καινοφργιο χάρτθ που ζδειχνε το
ςθμείο του πθγαδιοφ και ζνα κείμενο ςε πάπυρο που διαβαηόταν μόνο με κακρζφτθ. Σα
παιδιά βρικαν το πθγάδι που μζςα είχε ζνα κακρζφτθ, τοποκζτθςαν ςωςτά το κείμενο για
τθν ανάγνωςι του που τα οδιγθςε ςτο ςωςτό μονοπάτι από τα πολλά που υπιρχαν ςτο
χϊρο και βρικαν καμμζνο το κθςαυρό του μικροφ πρίγκιπα που ιταν ζνα βιβλίο του με
τριςδιάςτατεσ εικόνεσ. Οι νικθτζσ κατά τθν απονομι του βραβείου τουσ από τον ίδιο το
Μικρό Πρίγκιπα που είχε κάνει τθν ζναρξθ του παιχνιδιοφ παρζλαβαν ζνα επιτραπζηιο του
Μικροφ Πρίγκιπα, ζνα dvd τθσ ταινίασ και ζνα βιβλίο για κάκε παιδί τθσ ομάδασ με μια
ςυγκινθτικι αφιζρωςθ από τθ διοργανϊτρια ομάδα Ανιχνευτζσ.
το παιχνίδι ςυμμετείχαν 79 ομάδεσ, 726 παιδιά και παίχτθκαν ςυνολικά 21 γρίφοι μαηί με
το γρίφο του κθςαυροφ.
Θ τελικι κατάταξθ των δζκα πρϊτων ομάδων: 1)Γιινοι, 2) Αρμενοπλανιτθσ ,3)
Αςτεροπλανιτεσ, 4)Transylvania, 5)Κζπλερ, 6) Never planet, 7) Φεγγαρόκοςμοσ, 8) Galaxy
Ten, 9) Super Nova, και ςτθ 10θ κζςθ ακριβϊσ ίδιο λεπτό δφο ομάδεσ: Ο άγνωςτοσ
πλανιτθσ και colorful planet.
Θ διοργανϊτρια ομάδα Ανιχνευτζσ του 20ου παιδικοφ κυνθγιοφ κθςαυροφ κα ικελε να
ευχαριςτιςει κερμά:


Σο χορθγό του 20ου παιδικοφ κθνυγιοφ κθςαυροφ, τισ εταιρείεσ HELESI-ENSER



Σισ Πρυτανικζσ Αρχζσ για τθν παραχϊρθςθ του χϊρου και το προςωπικό του
Πανεπιςτθμίου για τθν αμζριςτθ βοικειά τουσ



Σον κ.Θωμά Καντιφζ τθν κ.Άννα Σηανιδάκθ και τθν κ.Ρίκα Χαλκιαδάκθ για το άρτια
προετοιμαςμζνο Δρϊμενο που παρουςίαςαν



Σισ ομάδεσ του Κυνθγιοφ Θθςαυροφ που βοικθςαν ςτθν περιφροφρθςθ



Σουσ Εκελοντζσ αμαρείτεσ του Ερυκροφ ταυροφ για τθν πολφτιμθ βοικειά τουσ



Σθν επιχείρθςθ Clocloϋs art για τθν επιμζλεια ςκθνικϊν



Σο φυτϊριο Γεϊργιοσ ταγάκθσ για τθν χορθγία των τριανταφφλλων



Σο εςτιατόριο Κατςαρολάκι



Σον team fm για τθ ραδιοφωνικι κάλυψθ του παιχνιδιοφ



Σο Σμιμα Παιδείασ, το Σμιμα Κακαριότθτασ και τθν Σεχνικι Τπθρεςία του Διμου
Ρεκφμνθσ

και όλα τα παιδιά που ζπαιξαν με ενκουςιαςμό, αλλθλεγγφθ και ομαδικότθτα και ζδωςαν
ηωι ςτο όνειρο των Ανιχνευτϊν για το επετειακό 20ο Παιδικό Κυνιγι Θθςαυροφ.

