
Απάντηση 1ου Γρίφου

• Πρώτα θα γεμίσει το δοχείο των 3 λίτρων.
Μετά θα αδειάσει τα 3 λίτρα στο δοχείο των
5 λίτρων. Πάλι θα γεμίσει το δοχείο των 3
λίτρων και θα αδειάσει απ' αυτό στο δοχείο
των 5 λίτρων τόσο κρασί, ώστε να το γεμίσει.
Έτσι θα μείνει στο δοχείο των 3 λίτρων
ακριβώς 1 λίτρο.



Απάντηση 2ου Γρίφου

• Στις 12:59



Απάντηση 3ου Γρίφου

• Το ηχογραφημένο μήνυμα ακούστηκε απ’
την αρχή. Άρα κάποιος είχε λόγο να το
γυρίσει



Απάντηση 4ου Γρίφου

• Γ+1 = 2(Α-1) και

• Γ-1 = Α+1 , άρα Γ=Α+2

• Έτσι από την πρώτη : Α=5 και τότε Γ=7



Απάντηση 5ου Γρίφου

• Μπιφτέκια/Πλευρές: Α1/Α2 ,Β1/Β2 , Γ1/Γ2

• ΨΗΝΩ: Α1-Β1, Α2-Γ1, Β2-Γ2

• άρα ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: 15’



Απάντηση 6ου Γρίφου

• Σημειώνω με το μαρκαδόρο τη στάθμη.
Γυρίζω ανάποδα. Η στάθμη παραμένει
στο ίδιο σημείο.



Απάντηση 7ου Γρίφου

• Άνοιγμα όλων των κρίκων (7) ενός
κομματιού. Σύνδεση των υπολοίπων 7
κομματιών με κάθε έναν κρίκο.

• ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ: 7 ευρώ!



Απάντηση 8ου Γρίφου

• Αφήνεις  για  τον  αντίπαλο  αριθμό  σπίρτων  
πολλαπλάσιο  του  4. 

• Άρα  παίρνεις  1  σπίρτο.



Απάντηση 9ου Γρίφου

• Αφού ο κύριος Κόκκινος απάντησε σ' αυτόν 
με το μπλε κοστούμι, σημαίνει πως δεν είναι 
το ίδιο πρόσωπο. Και αφού ο κύριος 
Κόκκινος δεν μπορεί να φοράει ούτε κόκκινο 
κοστούμι, σημαίνει ότι φοράει το πράσινο. Ο 
κύριος Μπλε δεν μπορεί να φοράει ούτε το 
μπλε ούτε το πράσινο κοστούμι, άρα φοράει 
το κόκκινο. Τέλος, για τον κύριο Πράσινο
μένει να φοράει το μπλε κοστούμι.



Απάντηση 10ου Γρίφου

• Πρέπει να πάρει 3 γάντια.



Λύση γρίφων 11-13

• Λύση 11ου γρίφου

(7 γάτες,5 σκύλους)

• Λύση 12ου γρίφου

58

• Λύση 13ου γρίφου

Ο Α σκέφτηκε: ο Β πιστεύει πως το δικό του πρόσωπο 

δεν είναι αλειμμένο. Αν έβλεπε το δικό μου καθαρό θα 

εκπλησσόταν που ο Γ γελάει γιατί ο Γ δεν θα έχει 

γελάσει με κανένα αλειμμένο πρόσωπο. Αλλά ο Β δεν 

είναι έκπληκτος. Άρα το πρόσωπο μου είναι μαύρο.



Λύση γρίφων 14-17

• Λύση 14ου γρίφου

120

• Λύση 15ου γρίφου

Γκρι

• Λύση 16ου γρίφου

4 μέτρα

• Λύση 17ου γρίφου

27σμαράγδια,32 ρουμπίνια



Λύση 18ου γρίφου


