
1. Παπαδικό

Πριν από δυόµιση αιώνες συνέβει ένα περίεργο γεγονός στο χωριό! Μέχρι σήµερα κανείς δεν έχει µπορέσει να το 
εξηγήσει! Όλοι εσείς, χωρισµένοι σε δύο οµάδες, θα πρέπει να ανακαλύψετε τι συνέβει εκείνη την περίεργη νύχτα, 
αφού ακολουθήσετε ακριβώς το ίδιο µονοπάτι µε αυτό που πάτησαν οι ήρωες αυτής της µυστήριας και ανεξήγητης 
ιστορίας.

Οδηγηθείτε στην Παιδική Χαρά!

- - -

2. Παιδική Χαρά

Ο Μαθιός ο Φωσκαρίνης ήταν ένας από τους πρώτους και ελάχιστους τσαγκάρηδες της Βωλάξ. Έζησε πριν από 
δυόµιση αιώνες στο χωριό, αλλά η ιστορία του είναι γνωστή ακόµη και σήµερα στους µεγαλύτερους σε ηλικία 
κατοίκους. Ήταν ανύπαντρος και διατηρούσε ένα µικρό εργαστήριο δίπλα από την κάµαρά του, σε κάποιο σπίτι από 
τα δροµάκια που κατέληγαν στο πηγάδι του χωριού. 

Οδηγηθείτε στο χωράφι "του πετρακάκη" για να δείτε αν είστε τόσο δυνατοί όσο ο Μαθιός.

- - -

3. Πετρακάκη

Οι φίλοι του τον θεωρούσαν σοβαρό και έντιµο άνθρωπο, όπως άλλωστε συνέβαινε στους περισσότερους από τους 
κατοίκους της Βωλάξ εκείνα τα χρόνια. Ένα µόνο πάθος είχε: του άρεσε πολύ το ποτό. Και όταν έπινε, του άρεσε να 
βάζει ανόητα στοιχήµατα...

Οδηγηθείτε στην Αγ. Μαρίνα για να δείτε το στοίχηµα που είχε βάλει ο Μαθιός. Προσοχή µην βραχείτε!

- - -

4. Αγ. Μαρίνα

Στην διάρκεια µιας από τις τόσο συχνές οινοποσίες του, καυχήθηκε για τις αθλητικές του ικανότητες. Θεωρούσε ότι 
είχε µεγάλη δύναµη, αλλά καυχήθηκε κυρίως για την αντοχή του στην πεζοπορία, µε αποτέλεσµα να βρεθεί 
αντιµέτωπος µε την ίδια του την φύση. 

Στοιχηµάτισε ένα πουγγί µε παλιά χάλκινα διόβωλα πως θα πήγαινε µέχρι τον Τσικνιά και θα επέστρεφε από τον ίδιο 
δρόµο µέσα σε µια ώρα! Αυτό φάνταζε αδύνατο, αφού τα στενά δροµάκια, το σκοτάδι και η λάσπη, από την βροχή 
της προηγούµενης µέρας, θα του έφερναν µεγάλο πρόβληµα.

Οδηγηθείτε στην Καλαµάν για να δείτε αν είστε το ίδιο γρήγοροι όσο ο Μαθιός.

- - -

5. Καλαµάν

Ξεκίνησε αµέσως, αφού πρώτα ήθελε να έχει το πουγγί µαζί του για να του δίνει κουράγιο. Ο άνθρωπος µε τον 
οποίον έβαλε στοίχηµα ήταν ο Μάρκος Καλούµενος. Παλιός καλαθοπλέκτης, είχε βγάλει αρκετά χρήµατα από 
λαθρεµπόριο καπνού από τα πλοία που προσέγγιζαν την ακτή της Μεγάλης Κολυµπήθρας. 

Αυτός, µαζί µε τον φίλο του Αντώνη Φυρίγο, απλό γεωργό, θα ξεκινούσαν από πίσω του 15 λεπτά πιο µετά και θα 
ακολουθούσαν το φως από το µικρό φανάρι που κράταγε. Με αυτόν τον τρόπο, όσο και αν αποµακρυνόταν, θα 
έβλεπαν την πορεία του και αν θα κέρδιζε δίκαια το στοίχηµα. Ο Μαθιός, όµως, έχασε το πουγγί µε τα χρήµατα και 
ξαναγύρισε στο ποταµάκι που θεώρησε ότι του έπεσε για να το βρεί. 

Οδηγηθείτε πίσω στο ποταµάκι όπως και ο Μαθιός.

- - -



6. Ποταµάκι

Τα πρώτα µέτρα τα έβγαλε καλά, µε άνετο διασκελισό, χωρίς να δείξει το παραµικρό σηµάδι κόπωσης, γιατί είχε 
πράγµατι τεράστια αντοχή και δεν ήταν τόσο µεθυσµένος, ώστε να την χάσει. Οι δυο του φίλοι, ακολουθούσαν από 
σχετική απόσταση και του έδιναν κουράγιο, αφού το οινόπνευµα τους έκανε όλο και πιο ευδιάθετους. Εκεί, έκοψε 
δρόµο στον µεγάλο πλάτανο δεξιά της Αγίας Μαρίνας. Είχε σε τόσα πράγµατα να απαντήσει... 

Οδηγηθείτε στον Μεγάλο Πλάτανο, δεξιά όπως βλέπετε την Αγ. Μαρίνα. 

- - -

7. Πλάτανος

Ο Μαθιός, χωρίς να ξέρουµε το λόγο, επέστρεψε προς το Καµπί. Ίσως, επειδή δεν βρήκε το πουγγί µε τα χρήµατα 
που είχε τόσο ανάγκη. Έπρεπε πάση θυσία να τα βρει... 

Οδηγηθείτε στο Κάτω Καµπί, όπως και ο Μαθιός, ήταν το µέρος που έπαιζαν τα παιδιά της εποχής...

- - -

8. Καµπί

Ξαφνικά κοντά από το εξωκλήσι του Αγ. Μάρκου, ούτε πενήντα µέτρα µακριά τους, και ενώ δεν είχαν πάρει ούτε µια 
στιγµή τα µάτια τους από πάνω του, ο Μαθιός φάνηκε να σκοντάφτει. Βούτηξε µε το κεφάλι µπροστά, άφησε µια 
τροµερή κραυγή, και εξαφανίστηκε πριν αγγίξει το έδαφος. Δεν άφησε πίσω του το παραµικρό ίχνος! Χάθηκε 
απότοµα, µαζί µε την φλόγα από το φανάρι. 

Οδηγηθείτε στον Αγ. Μάρκο. 

- - -

9. Αγ. Μάρκος

Οι δυο φίλοι έµειναν για λίγο σε εκείνο το σηµείο, εντελώς αναποφάσιστοι, και έψαξαν σχολαστικά την εκκλησία 
αυτή. Δεν βρήκαν όµως τίποτα... Είχε εξαφανιστεί! Έκοψαν δρόµο για να ενηµερώσουν τους υπόλοιπους χωρικούς 
περνώντας από το µέρος που φυλάσσονταν τα τσουβάλια για το αλεύρι. 

Οδηγηθείτε στο Πράσινο Όρος, µέσα από το παλιό µονοπάτι για το Σκαλάδο. Τα σηµάδια θα σας δείξουν το δρόµο.

- - -

10. Πράσινο Ορος

Στο σηµείο αυτό σταµάτησαν λαχανιασµένοι να ξεκουραστούν λιγάκι... Είχαν νιώσει και οι δυο ότι έτρεχαν µε µεγάλη 
δυσκολία σαν να ήταν τα πόδια τους δεµένα µεταξύ τους... Ο άγριος αέρας φύσαγε δυνατά τους βελάνους... Κάτι 
σκοτεινό είχε συµβεί! Θα έψαχναν όλο το χωριό για να τ βρουν.

Οδηγηθείτε στο κοιµητήριο των παιδιών, µέσα από το χωράφι της Κωλαρούς.

- - -

11. Κοιµητήριο

Εδώ, στον παλιό χώρο που τιµούσαν και θυµόντουσαν όσους είχαν χαθεί πρόωρα, προσπάθησαν να καταλάβουν τί 
είχε συµβεί. Πολλοί από τους χωρικούς δεν είχαν ακούσει το παραµικρό από αυτή την ιστορία... Περίµεναν να γίνει 
το ρακί παίζοντας ένα παλιό παιχνίδι...

Οδηγηθείτε στον δρόµο που βρίσκεται το σπίτι του Λουδοβίκου.

- - -



12. Οδός Λουδοβίκου του Α'

Το απίθανο αυτό γενογός κόντεψε να οδηγήσει στην φυλακή τους δύο φίλους, αλλά επειδή θεωρούνταν φερέγγυα 
άτοµα και ήταν νηφάλιοι κατά την διάρκεια του συµβάντος, αφέθηκαν ελεύθεροι. Εξάλλου, δεν αµφισβητήθηκαν ποτέ 
οι καταθέσεις τους για την ασυνήθιστη αυτή ιστορία. Στον περιφεριακό δρόµο, έφυγε γρήγορα ο Μάρκος 
Καλούµενος, ο ένας απο τους δύο, για να ειδοποιήσει µε φωτεινά σήµατα τα διπλανά χωριά. Ο τρόµος ήταν τέτοιος 
που η πληροφορία έπρεπε να περάσει σε όλο το νησί.

Οδηγηθείτε στην κολώνα του περιφερειακού δρόµου.

- - -

13. Κολώνα Περιφερειακού Δρόµου

(Κάθε οµάδα χωρίζεται σε µεταδότες και λήπτες. Οι µεταδότες της Α οµάδας και οι λήπτες της Β οµάδας ανεβαίνουν 
πιο ψηλά στην ανηφόρα. Δίνονται φακοί και τα κάτωθι µηνύµατα στους µεταδότες, χαρτάκι µε τον κώδικα Μορς σε 
όλους. Μετά την µετάδοση, ενώνουµε τα µηνύµατα).

Σ Τ Η Ν Π Ο Τ Ι
Σ Τ Ρ Α Ε Λ Α Τ Ε

- - -

(Ο Μαθιός αγαπούσε πολύ το πιοτό, γι αυτό και έκρυψε το τελευταίο µήνυµα µέσα σε µια µποτίλια. 
Ψάχνετε, λοιπόν, για ένα µήνυµα µέσα σε µια µποτίλια).

14. Ποτίστρα

Αγαπητοί µου φίλοι ενηµερώνω µόνο εσάς και κανέναν άλλον: 

Το τελευταίο στοίχηµα που έβαλα είναι το πιο δύσκολο από όλα, γιατί αν το κέρδιζα, δεν θα µπορούσα να ξαναζήσω 
στο χωριό, και αν έχανα, θα επέστρεφα ηττηµένος µέσα στα σοκάκια του. Αν µείνω, δηλαδή, µε τα υπάρχοντά µου, 
στον τόπο που µεγάλωσα και αγάπησα, θα έχω χάσει. Αν πάλι κερδίσω θα πρέπει να αφήσω πίσω µου όλα µου τα 
πράγµατα, το ίδιο µου το σπίτι, και κυρίως τους δικούς µου ανθρώπους και να µην ξαναεπιστρέψω ποτέ πια πίσω. 

Κέρδισα, αλλά µέσα µου είναι σαν να έχασα... Ξέρω ότι πολλά από τα στοχήµατα ήταν χαζά, αλλά δεν έκανα κακό σε 
κανέναν... Αυτή τη φορά, το µεθύσι µου µε έκανε να µην σκεφτώ λογικά. 

Φίλε Μάρκο, σου ζητάω συγνώµη αλλά παίρνω το πουγγί µε τα διόβωλα για τις πρώτες µου ανάγκες στη νέα µου 
ζωή. Αν µε το καλό καταφέρω και ορθοποδήσω, θα σου τα στείλω πίσω διπλά. Σας ξορκίζω όµως και τους δύο να µην 
πείτε σε κανέναν για ότι γνωρίζετε! Δεν θέλω να ξέρουν ότι έχασα! Για το χωριό έχω εξαφανιστεί και τίποτα 
περισσότερο. 

Ευχηθείτε καλή τύχη στο αγαπηµένο σας πρόσωπο, δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτά που κάνατε για µένα! 
Έχετε γεια καλοί µου φίλοι!


