
ΕΝΟΤΗΤΑ 2η  

Γρίφος - Σπαζοκεφαλιά 1: 
Ποιο ήταν το ψηλότερο βουνό του κόσμου, πριν ανακαλυφθεί το Everest; 
 

Την απάντηση θα την βρείτε πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο : 
https://drive.google.com/file/d/1eOiJQwA9FOjpC96Tb9_Jn7mgWaqd03e

k/view?usp=sharing 
 

 
Γρίφος - Σπαζοκεφαλιά 2: 

Ένας ποδηλάτης ξεκινά από την Αθήνα για τον Πειραιά και ένας άλλος 
ποδηλάτης την ίδια ακριβώς στιγμή ξεκινά από τον Πειραιά για την Αθήνα. Ο 
πρώτος τρέχει με ταχύτητα 10 χιλιομέτρων την ώρα και ο δεύτερος με 
ταχύτητα 12 χιλιομέτρων. 
 Όταν θα συναντηθούν, ποιος θ’ απέχει περισσότερο απ’ τον Πειραιά; 
 

Την απάντηση θα την βρείτε πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο : 
https://drive.google.com/file/d/1OyFmlw4wDFg6iWMJtOd4xlj5pGCMhV7I

/view?usp=sharing 
 

 
Γρίφος - Σπαζοκεφαλιά 3: 

Ο Κύριος Τάκης βγήκε για περίπατο χωρίς να πάρει ομπρέλα. Αν και δεν 
φορούσε καπέλο, δεν στάθηκε κάτω από κανένα υπόστεγο και δεν 
προστατεύτηκε με κανένα άλλο μέσο, δεν έβρεξε τα μαλλιά του. Ο κύριος 
Τάκης έχει μπόλικα μαλλιά. Πώς τα κατάφερε ; 
 

Την απάντηση θα την βρείτε πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο : 
https://drive.google.com/file/d/1lkIR4-

cBAKThKuq2QDU6jz2N_CoGJU4_/view?usp=sharing 
 

 
Γρίφος - Σπαζοκεφαλιά 4: 

Ένας έχει µία νταμιτζάνα κρασί και θέλει να δώσει σε φίλο του 1 λίτρο. 
Πώς μπορεί να το μετρήσει, χωρίς καθόλου απ’ το κρασί να πάει χαμένο, αν 
διαθέτει µόνο ένα δοχείο των 5 λίτρων και ένα των 3 λίτρων; 

 
Την απάντηση θα την βρείτε πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο :  

https://drive.google.com/file/d/1hfBG1KDBZIbqBX24p1LmCDf9F4evzsW
w/view?usp=sharing 
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Γρίφος - Σπαζοκεφαλιά 5: 
Έχουμε ένα δωμάτιο το οποίο έχει µία λάμπα (στο εσωτερικό του σπιτιού) και 
τρεις διακόπτες (στο εξωτερικό του του σπιτιού). Η πόρτα είναι κλειστή και δεν 
βλέπουμε αν η λάμπα είναι αναμμένη ή όχι. 
Εμείς, µόνο µε ένα άνοιγμα της πόρτας πως θα καταλάβουμε ποιος διακόπτης 
είναι ο σωστός. 
Δηλαδή ποιος ή ποιους διακόπτες πρέπει να πατήσουµε ώστε όταν ανοίξουμε 
την πόρτα να καταλάβουμε ποιος είναι ο σωστός; 
 

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

RcFLe1i3aZPfODDi0yuiJ5l/view?usp=sharing 
 

Γρίφος - Σπαζοκεφαλιά 6: 
Μπορείς να βρεις το κοινό που έχουν μεταξύ τους οι 7 λέξεις; 
1. Banana (μπανάνα) 
2. Dresser (ντουλάπα) 
3. Grammar (γραμματική) 
4. Potato (πατάτα) 
5. Revive (αναβιώνω) 
6. Uneven (άνισο) 
7. Assess (αξιολογώ) 
Αν δεν το βρήκες ακόμη κοίταξε πιο προσεκτικά την κάθε λέξη.  
Οι περισσότεροι από εσάς θα σκεφτήκατε ότι έχουν διπλά γράμματα. Όμως 
δεν είναι αυτό.  

 
Την απάντηση θα την βρείτε πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο :  

https://drive.google.com/file/d/1v8hx_UqKqSe60y8AsEyUyXIbA_tVodd1/
view?usp=sharing 

 

 
Γρίφος - Σπαζοκεφαλιά 7: 

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/18z-
SKuTA6NDIY_IGKQalib0gNPTrMLAP/view?usp=sharing 
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Γρίφος - Σπαζοκεφαλιά 8: 
Συναντώνται δύο φίλοι. Λέει ο ένας στον άλλον ότι απέκτησε τρεις κόρες.  
Τον ρωτά ο φίλος του τι ηλικία έχουν και εκείνος του απαντά: "Δεν θα σου πω 
πόσο χρονών είναι αλλά θα σου πω ότι το γινόμενο των ηλικιών των 
κοριτσιών μου είναι 36, το άθροισμα είναι ο αριθμός της απέναντι 
πολυκατοικίας που βλέπεις και η μεγαλύτερη κόρη μου έχει γαλάζια μάτια." 
Και ο άλλος του απαντά: "Ωραία, το βρήκα."  
Ποιες είναι τελικά οι ηλικίες των τριών κοριτσιών; 

 
Την απάντηση θα την βρείτε πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο :  

https://drive.google.com/file/d/1d1ZzINwVRonAZGkrbzMLD9gA8qvr8Ar2/
view?usp=sharing 

 

 
Γρίφος - Σπαζοκεφαλιά 9: 

Έχουμε 6 λίρες, εκ των οποίων η μία είναι κάλπικη. Βρες ποια είναι η κάλπικη 
με μόνο δύο ζυγίσματα σε μια διπλή ζυγαριά (παλιού τύπου). 

 
Την απάντηση θα την βρείτε πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο :  

https://drive.google.com/file/d/1Mp0asv9gqxxmJ5_D9MsoIceN0C_cpWfv
/view?usp=sharing 

 

 
Γρίφος - Σπαζοκεφαλιά 10: 

Είναι γνωστό πως ότι ημέρα πέσουν τα Χριστούγεννα την ίδια μέρα πέφτει και 
η Πρωτοχρονιά. Κι όμως το 1939 τα Χριστούγεννα έπεσαν Δευτέρα και η 
Πρωτοχρονιά Κυριακή. Πως έγινε αυτό; 

 
Την απάντηση θα την βρείτε πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο :  

https://drive.google.com/file/d/1QJBW25AI1QJvWS5dsOrQOI0Jt1PgYcn
F/view?usp=sharing 
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