
Γρίφος - Σπαζοκεφαλιά 1: 
Όσο και να πεινάει ένας κάτοικος της Αρκτικής δεν θα φάει ποτέ του αυγό 
πιγκουίνου. Γιατί ; 
 

Την απάντηση θα την βρείτε πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο : 
https://drive.google.com/file/d/1A_gkIAADjNy05uPg7Ha06WoyBOpzIwEf/

view?usp=sharing 
 

 
Γρίφος - Σπαζοκεφαλιά 2: 

Μια υπερταχεία ηλεκτρική αμαξοστοιχία ταξιδεύει Νότια, Νότιο-ανατολικά με 
ταχύτητα 90 Km την ώρα. Ο άνεμος πνέει προς τα Δυτικά με ταχύτητα 30 km 
την ώρα. Προς ποια κατεύθυνση θα πηγαίνει ο καπνός της μηχανής και τι 
ταχύτητα θα έχει ; 
 

Την απάντηση θα την βρείτε πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο : 
https://drive.google.com/file/d/1U1HXOzntX6an-zWtr-

ggm_WU3PCFtU3j/view?usp=sharing 
 

 
Γρίφος - Σπαζοκεφαλιά 3: 

Αν τρεις γάτες πιάνουν 3 ποντίκια σε 3 λεπτά, πόσες γάτες το ίδιο ικανές και 
γρήγορες με αυτές που πιάνουν τα 3 ποντίκια σε 3 λεπτά, θα χρειαστούν για 
να πιάσουν 100 ποντίκια σε 100 λεπτά ; 
 

Την απάντηση θα την βρείτε πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο : 
https://drive.google.com/file/d/1mcb7pHTZ2njxMO0oS6aCNKSzl1PtN9-

q/view?usp=sharing 
 

 
Γρίφος - Σπαζοκεφαλιά 4: 

Κάποιος βάζει πάνω στο τραπέζι ένα χρυσό, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο 
νόμισμα και σας λέει πως αν κάνετε μια αληθινή δήλωση, θα σας δώσει ένα 
από τα τρία νομίσματα όποιος όμως θέλει αυτός! Αν κάνετε λάθος όμως, δεν 
θα πάρετε κανένα! Με ποια δήλωση θα κατορθώσετε να πάρετε το χρυσό; 

 
Την απάντηση θα την βρείτε πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο :  

https://drive.google.com/file/d/142M9m2l7Cgx66WvyY0fzXWJpj6_fmBo8/
view?usp=sharing 
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Γρίφος - Σπαζοκεφαλιά 5: 
Μια γύφτισσα ψάχνει στο δρόμο για αποτσίγαρα. Κάθε επτά αποτσίγαρα που 
μαζεύει τα κάνει ένα τσιγάρο. Αν βρήκε 49 αποτσίγαρα. Πόσα τσιγάρα θα 
καπνίσει; 

 
Την απάντηση θα την βρείτε πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο :  

https://drive.google.com/file/d/1Y-
SHul_3ETpgNGydwcuqlJLzXpWHYtwv/view?usp=sharing 

 

Γρίφος - Σπαζοκεφαλιά 6: 
Η Μαρία φτάνει στην νέα της δουλειά, σε ένα κτίριο 60 ορόφων. Κι ενώ 
περιμένει το ασανσέρ για να πάει στο γραφείο της, βλέπει ότι είναι χαλασμένο. 
Φυσικά, δεν είναι διατεθειμένη να ανέβει σκαλιά 60 ορόφων με τα πόδια της. 
Παρ" όλα αυτά, πρέπει να φτάσει στο γραφείο της. Πώς το κάνει; 

 
Την απάντηση θα την βρείτε πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο :  

https://drive.google.com/file/d/17H5hmrvoqrS_6uEtC-
ZSpY_BvyRK7ECG/view?usp=sharing 

 

 
Γρίφος - Σπαζοκεφαλιά 7: 

Ένας άνδρας κάθεται σε ένα εστιατόριο και ζητά από τον σερβιτόρο να του 
φέρει ένα πιάτο, ένα άδειο ποτήρι, νερό, ένα σπίρτο και μια φέτα λεμονιού. Ο 
άνδρας άδειασε στο πιάτο τόσο νερό ώστε να το γεμίσει και στην συνέχεια 
είπε στον σερβιτόρο: Αν μπορέσεις να μεταφέρεις το νερό από το πιάτο στο 
ποτήρι, χωρίς να ακουμπήσεις ή να μετακινήσεις το πιάτο, θα σου δώσω 100 
ευρώ.  
Λίγα λεπτά αργότερα, ο σερβιτόρος έφυγε με τα 100 ευρώ στην τσέπη. Πώς 
τα κατάφερε; 

 
Την απάντηση θα την βρείτε πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο :  

https://drive.google.com/file/d/19rk-1jeYAsK8foSL2x10b2OsyiKOrR-
R/view?usp=sharing 

 

 
Γρίφος - Σπαζοκεφαλιά 8: 

Είναι κάτι που το έχει ο Πάπας, αλλά δεν το χρησιμοποιεί.  
Το έχει ο πατέρας σου αλλά το χρησιμοποιεί κι η μητέρα σου.  
Κάτι που οι μοναχές δεν το χρειάζονται.  
Του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ είναι μεγάλο.  
Του Jaime Fox είναι μάλλον μικρό.  
Τι είναι αυτό; 
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Την απάντηση θα την βρείτε πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο :  

https://drive.google.com/file/d/1fIszDGNz3D6fcRUelsJIuvntFbqp3eHc/vie
w?usp=sharing 

 

 
Γρίφος - Σπαζοκεφαλιά 9: 

Ένας Αμερικάνος κατάσκοπος βρέθηκε κάποτε έξω από ένα Ρωσικό 
στρατόπεδο θέλοντας να αποσπάσει πληροφορίες για λογαριασμό της 
Αμερικής. 
Για να πετύχει όμως κάτι τέτοιο πρέπει πρώτα να καταφέρει να µπει μέσα στο 
στρατόπεδο. Κρύφτηκε λοιπόν κοντά στην είσοδο και περίμενε να δει τον 
τρόπο που μπαίνουν οι Ρώσοι στρατιωτικοί. 
Σε κάποια στιγμή φτάνει ένας Ρώσος στρατιώτης, τον σταματάει ο φύλακας 
και του λέει "οκτώ" αυτός απαντάει "τέσσερα" και μπαίνει μέσα ανενόχλητος. 
Το σημειώνει αυτό ο κατάσκοπος και συνεχίζει να περιμένει. 
Ύστερα από μερικά λεπτά φτάνει ένας άλλος στρατιώτης και ο φύλακας του 
λέει "δώδεκα" αυτός απαντάει "έξι" και μπαίνει και αυτός ανενόχλητος. 
Σίγουρος τότε ο κατάσκοπος για τον τρόπο που μπαίνουν στο στρατόπεδο, 
φοράει µία ρώσικη στολή και κατευθύνεται προς το στρατόπεδο. Τον 
σταματάει τότε ο φύλακας και του λέει "τέσσερα" αυτός απαντάει "δυο" και 
τότε ο φύλακας σηκώνει το όπλο του και τον σκοτώνει. 
Τι δεν έκανε σωστά ο κατάσκοπος και είχε αυτή την κατάληξη; 

 
Την απάντηση θα την βρείτε πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο :  

https://drive.google.com/file/d/1IHTuNmCf--
6T3ko8jDNQeEX69tEjryon/view?usp=sharing 

 

 
Γρίφος - Σπαζοκεφαλιά 10: 

Ένα αντρόγυνο γύριζε από ψώνια στο Σούπερ Μάρκετ φορτωμένοι µε 
τσάντες. Ο άντρας άρχισε να διαμαρτύρεται στην γυναίκα του ότι οι τσάντες 
που κουβαλάει είναι πολύ βαριές. "Τι διαμαρτύρεσαι;" του λέει εκείνη. "Αν µου 
έδινες µία από τις τσάντες σου, θα είχα τις διπλάσιες απ' ότι εσύ, ενώ αν σου 
έδινα εγώ µία δικιά µου, θα είχαµε τις ίδιες". Πόσες τσάντες κρατούσε ο 
καθένας; 

 
Την απάντηση θα την βρείτε πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο :  

https://drive.google.com/file/d/1-
BFevmBnCEfhnCwgVsjSC0MN_L3_Qce1/view?usp=sharing 
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