
 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 
 

Αποστολή #1: Ένα γράμμα από τη διευθύντρια της Σχολής Ντετέκτιβ του Kids Mystery 

Club σε ενημερώνει ότι η αίτηση εγγραφής σου στη Σχολή έχει γίνει δεκτή! Μαζί με 

αυτό εσωκλείονται άκρως απόρρητα έγγραφα: ένα φυλλάδιο με αποκλειστικές 

πληροφορίες για τη Σχολή, ένα ερωτηματολόγιο αυστηρά για ντετέκτιβ, το πρώτο 

σου μάθημα με θέμα την τεχνολογία και βέβαια η πρώτη σου αποστολή. Όμως, για 

να σου αποκαλυφθεί, πρέπει πρώτα να βρεις τον κωδικό! Θα τα καταφέρεις; 

 

Αποστολή #2: Αποτυπώματα αγνώστων και μια λίστα καταζητούμενων καταφθάνουν  

με τη δεύτερη αποστολή. Θα μπορέσεις να τα ταυτοποιήσεις; Στο δεύτερο μάθημα 

μιλάμε για τα δακτυλικά αποτυπώματα και πώς τα συλλέγουμε. Και βέβαια, 

εξασκούμαστε παίρνοντας τα αποτυπώματά μας με το μελάνι στο ειδικό φύλλο. 

 

Αποστολή #3: Η υπόθεση περιπλέκεται αφού το μόνο πράγμα που άφησαν οι κλέφτες 

στο εργοστάσιο σοκολάτας ήταν 9 μικροσκοπικά κυβάκια με γράμματα στις πλευρές 

τους. Αφού διαβάσεις το τρίτο μάθημα που μιλάει για την τεχνική της 

χρωματογραφίας, έχεις αποστολή να εξετάσεις τα κυβάκια, να βρεις το μήνυμα που 

κρύβουν και να κάνεις το πείραμα της χρωματογραφίας.  

 

Αποστολή #4: Μια περίεργη φωτογραφία και μια άγνωστη ουσία βρέθηκαν στην 

κατεστραμμένη φυτεία κακαόδεντρων. Φόρα τον προστατευτικό εξοπλισμό που σου 

στέλνουμε (μάσκα, γάντια και ποδιά) και εξέτασε την ουσία που βρίσκεται στο 

φιαλίδιο, αφού πρώτα διαβάσεις το τέταρτο μάθημα για την ανάλυση ουσιών. 

 

Αποστολή #5: Κάθε ντετέκτιβ που σέβεται τον εαυτό του ξέρει να αποκρυπτογραφεί 

μυστικούς κώδικες. Αυτό είναι και το θέμα του πέμπτου μαθήματος, όπου μελετάμε 

τρεις τρόπους κωδικοποίησης. Κατασκευάζουμε το δίσκο αποκρυπτογράφησης και 

μαθαίνουμε να τον χρησιμοποιούμε. Αποστολή σου να καταφέρεις να διαβάσεις το 

κρυπτογραφημένο μήνυμα των κακοποιών πριν το κακάο χαθεί για πάντα! ! Ο χρόνος 

πιέζει! 

 

Αποστολή #6: Χάρη στη βοήθειά σου πιάσαμε τους κακοποιούς! Βέβαια, για να 

είμαστε σίγουροι ότι το κακάο δε θα εξαφανιστεί ποτέ, σου στέλνουμε λίγους 

σπόρους με την παράκληση να τους φυλάξεις σε ασφαλές μέρος. Το μόνο που μένει 

είναι να διαβάσεις αυτό το χαρτί που… δε γράφει τίποτα.  Αλλά αυτό δεν είναι 

πρόβλημα για σένα, σωστά; Κι επειδή ολοκλήρωσες με επιτυχία την εκπαίδευση, σου 

στέλνουμε το επίσημο σήμα του Ντετέκτιβ του Kids Mystery Club μαζί με το βασικό 

εξοπλισμό μας για να εξιχνιάζεις υποθέσεις μυστηρίου (μεγεθυντικό φακό, ειδικό 

στυλό, μπλοκάκι, 2 μουστάκια για μεταμφίεση)! Εύγε! 


