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ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΥΠΟ  ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ



 -Faster! Πρόσταξε επιτακτικά τον σοφέρ, ο Ιαν Άπενταουν. 
Κοίταξε για άλλη μια φορά το ρολόι του… Η ώρα ήταν 20.42. Είχε αργήσει 12 ολόκληρα λεπτά για την προγραμματισμένη δημοπρασία. Δυστυχώς για εκείνον δεν ήταν η πρώτη φορά που ήταν ασυνεπής στις υποχρεώσεις του.

Ο λόρδος Ιαν Άπενταουν ήταν γνωστός μπόν βιβέρ στους κοσμικούς κύκλους του Λονδίνου, γόνος ευγενούς οικογένειας, από την οποία κληρονόμησε τον τίτλο του αλλά και αρκετά πλούτη, τα οποία είχε κατορθώσει να σπαταλήσει σε κάθε λογής απολαύσεις.

Αν και όλοι ήξεραν ότι ήταν άλλος ένας ευγενής χαραμοφάης, ο ίδιος αυτοπροσδιοριζόταν ως κριτικός και συλλέκτης έργων τέχνης.

Πέραν του τίτλου του, ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής και λόγω της αδεξιότητας που τον διέκρινε. Είχε καταφέρει να γίνει περίγελος αναρίθμητες φορές μπροστά στις κάμερες που κάλυπταν τα διάφορα κοσμικά γεγονότα, με αποτέλεσμα την συχνή παρουσία του στις πρώτες σελίδες των ταμπλόιντς.

Το πολυτελές όχημα φρέναρε απότομα μπροστά από τον οίκο δημοπρασιών μετά από μια στροφή 104,45 μοιρών, με αποτέλεσμα ο λόρδος να καταλήξει στις μπροστινές θέσεις του οχήματος. 

Η δημοπρασία είχε ξεκινήσει και ψίθυροι ακούγονταν από όλες τις πλευρές της κατάμεστης αίθουσας, καθώς ο Ίαν κατευθυνόταν προς την θέση του στην πρώτη σειρά.

Η μαύρη Rolls Royce ανέπτυσσε 
ταχύτητα περνώντας την γέφυρα του 
Ουεστμίνστερ, ενώ η καταρρακτώδης 

βροχή δυσκόλευε το έργο του 
οδηγού.

Λονδίνο, 
Μάρτιος 2018



Μετά από την δημοπρασία ενός εντυπωσιακού Ιαπωνικού έργου τέχνης, 

ακολούθησε το ημερολόγιο του διάσημου αρχαιολόγου Έρικ Μακ Άλιστερ, 

ενός σύγχρονου Ιντιάνα Τζόουνς που είχε ανακαλύψει θησαυρούς αμύθητης 

αξίας.

Η πλειοδοσία ξεκίνησε με την τιμή να ανεβαίνει αρκετά υψηλά σε σύντομο 

χρονικό διάστημα.
70 χιλιάδες λίρες, φώναξε κάποιος από το βάθος.

Το ημερολόγιο είχε τραβήξει την προσοχή του Ιαν, 

γνώριζε όμως, ότι δεν μπορούσε να δώσει τόσα 
χρήματα. 

Ξαφνικά, και για κακή του τύχη, το βλέμμα του χάθηκε στην άλλη άκρη 

της αίθουσα, όπου μια πανέμορφη γυναίκα τον κοίταζε επίμονα και του 

χαμογελούσε. Το βλέμμα του χάθηκε συναντώντας το δικό της, σήκωσε το 

χέρι του αμήχανα για να την χαιρετήσει.. Και τότε άκουσε…

 -100 χιλιάδες λίρες, 3...2...1 

  πωλήθηκε στον λόρδο Άπενταουν!

Ο Ιαν έμεινε να κοιτά εμβρόντητος, και σοκαρισμένος από την τροπή που 

είχε πάρει η βραδιά. Η γυναίκα που τον είχε εντυπωσιάσει ήταν άφαντη και 

το μεγαλύτερο μέρος από τα αποθέματά του σε ρευστό είχαν κάνει φτερά.

Οι επόμενες ημέρες κύλησαν βασανιστικά για τον σχεδόν απένταρο πλέον 

λόρδο. Από την μια δεν μπορούσε να δεχθεί πόσο άτυχος ήταν, και από 

την άλλη μπροστά του βρισκόταν ένα ημερολόγιο με σχήματα αριθμούς 

και λέξεις που δεν μπορούσε να αναγνωρίσει. Το μόνο που μπορούσε να 

αντιληφθεί ήταν ότι μπροστά του βρισκόταν μια τεράστια πρόκληση, ένα 

μεγάλο κυνήγι θησαυρού που θα μπορούσε να του αποφέρει χρήματα 

αρκετά ώστε να ορθοποδήσει.



Μετά από αρκετά μερόνυχτα αναζήτησης στο διαδίκτυο, και ενώ το πληκτρολόγιο του υπολογιστή είχε πάρει φωτιά, κατάφερε να αποκρυπτογραφήσει μια φράση. Δεν έμαθε πολλά όμως ήξερε που να ψάξει.
«Το μυστικό ξόρκι ελέγχου της βροχής,

βρίσκεται στην Candia.»
Ένα χαμόγελο σχηματίστηκε στα χείλη του Ιαν, σίγουρος ότι το μυστικό ξόρκι θα άξιζε πολλά εκατομμύρια. 

Ο Ιαν βρέθηκε στην αίθουσα αφίξεων του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο. Ήταν σίγουρος ότι η νέα του περιπέτεια θα ήταν πλούσια σε συγκινήσεις. 
Είχε έρθει στο κατάλληλο μέρος

για να συνδυάσει business & pleasure. 

Στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκε ο Σήφης, ένας ντόπιος που είχε προσλάβει για να τον βοηθήσει στην αναζήτηση του μυστικού. Μετά τις τυπικές 
συστάσεις κατευθύνθηκαν προς το ξενοδοχείο όπου θα περνούσε τις 
επόμενες μέρες ο λόρδος.
Στην διαδρομή ο Ιαν χάθηκε στις σκέψεις του, ακόμα και ο ήχος των 
τζιτζικιών δεν μπορούσε να τον αποσπάσει. Έφερε στο μυαλό του την 
πανέμορφη γυναίκα που τον οδήγησε εδώ σε αυτό τον επίγειο παράδεισο με την εξωτική ζέστη και την καταγάλανη θάλασσα. 
-Πολύ ζέστη, σχολίασε ο καταπονημένος Ιαν.
-Δεν είστε μαθημένοι εσείς οι Ευρωπαίοι στην ζέστη, επισήμανε με δυσφορία ο κρητικός.
-My friend, we are not Europeans anymore. Do you know Brexit???
-Κατέχω το, μα εμείς εδώ έχουμε βρέξιτ, όλο το 
χειμώνα δεν έπεσε σταγόνα βροχής. 

ΚΡΗΤΗ, 
ΙΟΥΛΙΟΣ 2018



Συνηθισμένος από τον καιρό του Λονδίνου, αδυνατούσε να πιστέψει αυτό που άκουσε. 
-Υπερβολές, σκέφτηκε..
Λίγο αργότερα έμελλε να αντιμετωπίσει την αλήθεια. Με στόχο να χαλαρώσει από το πολύωρο ταξίδι, αποφάσισε να κάνει ένα ντουζ. Για κακή του τύχη αντίκρυσε μια πινακίδα που ανέφερε:

«Το νερό θα είναι διαθέσιμο 
κατά τις ώρες 6-7 το πρωί και μόνο, 

λόγω λειψυδρίας»Αν και προς στιγμήν εκνευρίστηκε. Ένα σαρδόνιο χαμόγελο σχηματίστηκε στα χείλη του, ήξερε ότι η ανάγκη για νερό θα έκανε τον Σήφη πρόθυμο να τον βοηθήσει σε οτιδήποτε χρειαστεί.

Χωρίς να το σκεφτεί περισσότερο, έτρεξε να βρει τον Σήφη.-Αγαπητέ, ήρθε η ώρα να σου αποκαλύψω τον λόγο που επισκέφθηκα το νησί σας και γιατί ζήτησα την 
βοήθειά σου. 

Έχω στην κατοχή μου στοιχεία που θα μας οδηγήσουν σε ένα καλά κρυμμένο μυστικό ξόρκι που ελέγχει την βροχή και μπορεί να βοηθήσει 
τον τόπο σου.

-Εσύ θα μας τρελάνεις, εδώ λέμε το νερό νεράκι και εσύ έρχεσαι εδώ να μας υποσχεθείς γητειές που φέρνουν βροχή. Αποκρίθηκε ο εκνευρισμένος κρητικός. 

-Trust me my friend. Η 
περιπέτεια μας χρειάζεται 
σωστή προετοιμασία, 
θα αντιμετωπίσουμε 
πολλές δυσκολίες 
αλλά σίγουρα θα 
ανταμειφθούμε…



-Σιγά μην ανακαλύψουμε και το εναλλασσόμενο ρεύμα!
-Μην με ειρωνεύεσαι αγαπητέ Σήφη, be patient!

Ο Ιαν άνοιξε την τσάντα του, στην οποία είχε τοποθετήσει τσαπατσούλικα τις σελίδες από το ημερολόγιο και τράβηξε μερικές για να δείξει στον δύσπιστο φίλο του.

Του έδειξε το σχέδιο ενός λαβυρίνθου και κάτι περίεργες γραμμές που τον έκαναν να γελάσει.

-Τώρα σιγουρεύτηκα, ή είναι παλαβός αυτός ο λόρδος, ή δεν είναι καν λόρδος! σκέφτηκε ο Σήφης.

Σε κάθε περίπτωση ο Σήφης δεν έχανε τίποτα ακολουθώντας τον ιδιόρρυθμο ξένο. Θα έχει πλάκα, σκέφτηκε.

-Οι επόμενες μέρες θα είναι κρίσιμες για την προετοιμασία, 

στις 22 Ιουλίου θα βρίσκεται εδώ ο 
απαραίτητος εξοπλισμός για να ξεκινήσουμε. Φρόντισε να έχεις καθαρό μυαλό και αντοχή 
για τους γρίφους και τις δοκιμασίες που θα 
αντιμετωπίσουμε. Προς το παρόν πάμε για 
ηλιοθεραπεία!!!!



Φρόντιστε να ΕΙΣΤΕ στην Δημοτική Ακτή Καρτερού 
στην ώρα σας!  

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΑΠΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑσ ΜΕΣΩ THΣ ΣΕΛΙΔΑΣ & ΤΩΝ SOCIAL MEDIA tΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ

Ξέρουμε ότι το έχετε εμπεδώσει, 
αλλά κρατάτε ό,τι σας δίνουν!!

Κρατάτε ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΡΟΥΧΑ αν και η ζέστη θα είναι αισθητή, 
κανείς δεν εγγυάται ότι δεν θα βραχείτε! 
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Φτιάξτε την ομάδα σας (τουλάχιστον 7 ατόμων) και 
ορίστε τον αρχηγό σας (άνω των 18 ετών).

ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΟΣΟ ΚΑΘΑΡΑ ΤΑ ΒΡΗΚΑΜΕ

Τις μέρες πριν το κυνήγι φροντίστε να δηλώσετε συμμετοχή 
στο περίπτερο των ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στο κέντρο του Ηρακλείου. 

Βρείτε (Αν δεν εχετε ηδη) ένα ευφάνταστο όνομα 
για την ομάδα σας, εταιρικές ονομασίες 

όπως ΤΑΔΕ Α.Ε. και ΔΕΙΝΑ Ε.Π.Ε. δεν επιτρέπονται.

Φροντίστε να προμηθευτείτε γυαλιά ηλίου, αντιηλιακό, καπέλα και 
καθετί που θα σας προστατεύσει από την ζέστη. Φορτίστε κινητά, 
τάμπλετ, βάλτε μονάδες και mb, κρατάτε και κανένα φορτιστή ή 

power bank για παν ενδεχόμενο!

SeΑ you there!!

www.ANO-kato.gr
ΑΝΩ ΚΑΤΩ - 8ο κυνηγι παραλιασ 2018
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟY & ΣΚΙΤΣΩΝ
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