
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΟΙ «ΓΡΙΦΟΙ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ» - ΟΔΗΓΙΕΣ 

 

Στο χώρο εγγραφής (Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας CVAR), το κάθε άτομο ή η κάθε 

ομάδα που θα πάρει μέρος, θα παραλάβει ένα ερωτηματολόγιο με 20 ερωτήσεις καθώς και 

ένα χάρτη στον οποίο θα φαίνονται η αφετηρία και το τέρμα όπως και οι 20 αριθμημένες 

τοποθεσίες (θέσεις/κλειδιά) στην πόλη στις οποίες αναφέρονται οι ερωτήσεις. Μόνο ένας 

χάρτης θα δοθεί στην κάθε ομάδα έτσι ώστε όλα τα μέλη της να παραμείνουν μαζί καθόλη 

τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ομάδες μπορούν να είναι από δυο, τρία ή τέσσερα άτομα. 

Παιδιά κάτω των 12 ετών θα πρέπει να συνοδεύονται. Όλοι οι συμμετέχοντες έχουν 

προσωπική ευθύνη για τη δική τους ασφάλεια.  

Μαζί σας φέρτε μολύβι ή στυλό για να γράψετε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις. Οι 

απαντήσεις να σημειώνονται στο σωστό κουτί για κάθε ερώτηση. Στην αφετηρία θα σας 

δοθεί ο χρόνος εκκίνησης πάνω στο ερωτηματολόγιο σας και μόνο τότε σας δίνετε ο χάρτης 

και ξεκινά το παιχνίδι!  

Από αυτή τη στιγμή έχετε 90 λεπτά (μία ώρα και τριάντα λεπτά για να βρείτε όσες 

περισσότερες απαντήσεις από τις 20 θέσεις/κλειδιά που φαίνονται στον χάρτη. Κάθε 

ερώτηση κερδίζει 10, 20 ή 30 πόντους. Επίσης θα υπάρχει μια έξτρα μπόνους ερώτηση για 

επιπλέων βαθμούς. Θέσεις κλειδιά που βρίσκονται μακριά από την αφετηρία κερδίζουν 

περισσότερους πόντους από αυτά που βρίσκονται κοντά. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις 

μπορούν να δοθούν με οποιαδήποτε σειρά επιθυμείτε, για αυτό θα πρέπει να αποφασίσετε 

την πορεία σας έτσι ώστε να εκμεταλλευτείτε το χρόνο σας στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. 

Θα ΠΡΕΠΕΙ να επιστρέψετε πίσω μέσα στα πλαίσια του χρόνου που σας έχει δοθεί δηλ. 90 

λεπτά, διαφορετικά θα χάσετε 5 πόντους για κάθε λεπτό καθυστέρησης. Στην επιστροφή 

στο σημείο εγγραφής θα πρέπει να δώσετε το ερωτηματολόγιο σας πίσω ώστε να 

καταγραφεί ο χρόνος σας και να υπολογιστούν τα αποτελέσματα. Οι αποφάσεις των 

διοργανωτών είναι τελεσίδικες.  

 Να θυμάστε τα εξής: Όταν περπατάτε στην πόλη να έχετε πάντοτε τον αντίχειρα σας στον 

χάρτη στο σημείο του χάρτη στο οποίο βρίσκεστε. Αν σε κάποια περίπτωση έχετε 

αποπροσανατολιστεί, τότε επιστρέψετε πίσω σε σημείο που αναγνωρίζετε στο χάρτη και 

ξεκινάτε πάλι. Δύσκολα μπορεί να γίνει αυτό, αλλά σε περίπτωση που έχετε πλήρως 

αποπροσανατολιστεί, περπατήστε προς τα τείχη μέχρι την Πύλη Αμμοχώστου και 

επιστρέψετε πίσω στο Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας CVAR.  

 


