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ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ 

 

Ο χειμώνας μας ήρθε πάλι. Με τις βροχές και τα κρύα, το δυνατό αέρα και το χιόνι. Δεν 

μπορώ να πω ότι χαίρομαι και πολύ, παρ’ όλο που και αυτός έχει τις χάρες του. Και τώρα 

που το καλοσκέφτομαι βλέπω ότι είναι πολλά τα καλά του χειμώνα. Η φύση αλλάζει όψη 

και ντύνεται με τη χειμωνιάτικη φορεσιά της. Τα λίγα δέντρα της γειτονιάς έχουν μείνει 

χωρίς φύλλα. Τα κλαδιά τους γυμνά κινούνται δεξιά αριστερά από το δυνατό αέρα, έτοιμα 

να σπάσουν. Ο ουρανός είναι συχνά σκοτεινός, σκεπασμένος με μουντά σύννεφα. Πολλές 

φορές ξεσπά δυνατή βροχή και τότε οι δρόμοι γεμίζουν νερά και λάσπες. Οι άνθρωποι 

κυκλοφορούν ντυμένοι με χοντρά ρούχα για να προφυλαχτούν από το κρύο. Όμως μέσα 

στο σπίτι όλα είναι όμορφα και ζεστά. Οι μητέρες στρώνουν τα δωμάτια με ζεστά χαλιά 

και κατεβάζουν τα χοντρά παπλώματα. Τα καλοριφέρ, οι σόμπες και τα τζάκια ανάβουν. 

Όλο το σπίτι μοιάζει με ζεστή φωλιά που μας προφυλάσσει από το κρύο και τις δυσκολίες 

του χειμώνα. Το απόγευμα όταν βρέχει ή κάνει πολύ κρύο, δεν μπορώ να βγω στη γειτονιά 

να παίξω. Όμως αυτό δε με πειράζει καθόλου. Κάθομαι στο δωμάτιο μου και παίζω με τα 

αδέλφια μου επιτραπέζια παιχνίδια. Λέμε αστεία κι ανέκδοτα. Πειράζουμε ο ένας τον 

άλλο. Εκείνο που μου αρέσει πιο πολύ το χειμώνα είναι οι διακοπές των Χριστουγέννων. 

Τα κάλαντα, το δέντρο, η Πρωτοχρονιά. Μέσα στα κρύα του χειμώνα είναι από τις πιο ω-

ραίες εικόνες που μου έρχονται στο νου. Στενοχωριέμαι όμως που στην πόλη μας σπάνια 

χιονίζει . Έτσι όταν το βλέπουμε η χαρά μας δεν περιγράφεται. Βγαίνουμε όλα τα παιδιά 

στο δρόμο με χοντρά πουλόβερ κασκόλ και γάντια. Απολαμβάνουμε το θέαμα με τις 

άσπρες νιφάδες του χιονιού να γεμίζουν το αέρα. Παίζουμε χιονοπόλεμο, φτιάχνουμε χιο-

νάνθρωπο, κυλιόμαστε στο χιόνι. Πραγματικά ο χειμώνας είναι πανέμορφη εποχή παρ’ 

όλα τα κρύα, τις βροχές και τη συννεφιά.                                                                                                                         
                                                                                                                                    ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΒΕΡΗ 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ 

 

 Στο Σχολείο μας τον Δεκέμβριο και Ιανουάριο θα 

διεξαχθεί εσωτερικό μαθητικό πρωτάθλημα κατά  

τάξη, στα αγωνίσματα μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ. 

Διοργανωτής και εμπνευστής του πρωταθλήματος ο 

γυμναστής μας  κ. Νίκος Καπουράνης. 

 Ο σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων του Σχολείου 

μας διοργανώνει χριστουγεννιάτικη αγορά με στολί-

δια και κατασκευές των μαθητών, τα έσοδα της     

οποίας θα διατεθούν στον  ξενώνα της «ΦΛΟΓΑ». 
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ 

 

Είναι μια ηλιόλουστη μέρα! Είμαστε 

στο Μουσείο Χέλμη Φυσικής Ιστορί-

ας και καθόμαστε στο προαύλιο περι-

μένοντας τη σειρά μας να μπούμε μέ-

σα. Το Μουσείο έχει ταριχευμένα ζώ-

α, διάφορα σε γυάλες και άλλα όχι. 

Σίγουρα θα έχει και φωτογραφίες από 

τα μέρη που ζουν. Δεν έχουμε μπει 

ακόμα μέσα, αλλά φανταζόμαστε πως 

θα είναι. Σε λίγο έρχεται η σειρά μας 

να το επισκεφτούμε. Η αγωνία είναι 

μεγάλη. Όταν μπαίνουμε μέσα, μένο-

υμε κατάπληκτοι. Είναι όπως το είχα-

με φανταστεί, αλλά πολύ πιο εντυπω-

σιακό. Ο δάσκαλος μας δείχνει τα δι-

άφορα εκθέματα και μας εξηγεί ότι 

είναι χωρισμένα σε ομάδες ανάλογα 

με τον τόπο που ζουν. Οι ερωτήσεις 

πέφτουν βροχή. Βλέπουμε παράξενα 

ζώα, ψάρια, αλογάκια της θάλασσας, 

αστερίες, κάβουρες, αστακούς, αχινο-

ύς, σπόγγους, καραβίδες, γαστερόπο-

δα και τόσα άλλα. Εντύπωση κάνουν 

τα διάφορα απολιθώματα. Μερικά 

παιδιά χαζεύουν τα εντυπωσιακά πετ-

ρώματα, άλλα έχουν «κολλήσει» στα 

μανιτάρια και άλλα μένουν με το στό-

μα ανοιχτό βλέποντας τα παράξενα 

ψάρια που φιλοξενεί το Μουσείο. 

Μαθαίνουμε λεπτομέρειες που δεν 

είχαμε ποτέ φανταστεί. Αγγίζουμε ζώ-

α που δεν θα βλέπαμε ποτέ από τόσο 

κοντά. 

Δεν ξεκολλούσαμε όταν ο δάσκαλος 

μας είπε ότι έπρεπε να γυρίσουμε στο 

σχολείο. Στην επιστροφή όλοι αγναν-

τεύαμε τη φύση και νοιώθαμε μικροί 

εξερευνητές. Θα ήταν πολύ ωραίο να 

επισκεπτόμαστε πιο συχνά τέτοιους 

τόπους που συνδυάζουν παιχνίδι και 

γνώση. 
ΙΩΑΝΝΑ ΒΛΑΧΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΛΕΜΟΤΟΜΟΥ 

Ο ΦΑΡΟΣ 

 

Ο φάρος είναι ένας ψηλός πύργος που χτίζεται 

στα επικίνδυνα ακρωτήρια και προειδοποιεί τα 

καράβια ότι υπάρχουν ξέρες και βράχια για να 

μείνουν μακριά. Έχει φωτιστικό μηχάνημα που 

χρησιμεύει για την καθοδήγηση των ναυτικών 

κατά τη νύχτα. Οι φάροι υπήρχαν από τα αρχα-

ία χρόνια και στην αρχή φώτιζαν με ξύλα που 

έκαιγαν. Αυτά αντικαταστάθηκαν αργότερα με 

λάδι και πετρέλαιο που έδιναν σταθερό φως. Το 

πρώτο περιστρεφόμενο μηχάνημα εφαρμόστη-

κε το 1786. Το 1821 ο Φρενέλ επινόησε το δι-

οπτρικό φακό ειδική κατασκευής με τον οποίο 

επιτυγχάνεται σε μια ορισμένη διεύθυνση η εκ-

πομπή των ακτινών. Από το 1905 άρχισαν να 

χρησιμοποιούνται οι αυτόματοι φάροι. Ψυχή 

του φάρου είναι ο φαροφύλακας, ο οποίος κά-

τω από αντίξοες συνθήκες ελέγχει αν όλα δου-

λεύουν καλά. Ανάλογα με τις αναλαμπές ο κα-

πετάνιος αναγνωρίζει σε ποιο σημείο βρίσκεται 

και αν πρέπει να πλησιάσει ή να απομακρυνθεί. 

Ο πιο γνωστός φάρος και ένα από τα εφτά θαύ-

ματα της αρχαιότητας είναι ο φάρος της Αλε-

ξάνδρειας που χτίστηκε στην ομώνυμη νησίδα 

από τον Σωκράτη τον Κνίδιο γύρω στα 296 - 

280 π.Χ. Το ύψος του έφτανε τα 150 μέτρα. 

 
ΖΑΝΤΙΝΑ ΓΚΛΑΒΑ     ΝΤΑΪΑΝΑ ΓΚΛΑΒΑ 
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Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 

Κωστή Παλαμά 

 

Να ’μουν του στάβλου έν’ άχυρο, ένα φτωχό κομμάτι 

την ώρα π’ άνοιξε ο Χριστός στον ήλιο του το μάτι! 

Να ιδώ την πρώτη του ματιά και το χαμόγελο του, 

το στέμμα των ακτίνων του γύρω στο μέτωπο του. 

 

Να λάμψω από τη λάμψη του κι εγώ σαν διαμαντάκι, 

κι από τη θεία του πνοή να γίνω λουλουδάκι 

να μοσκοβολώ κι εγώ από την ευωδία 

που άναψε στα πόδια του των Μάγων η λατρεία! 
 

ΑΝΤΖΕΛΑ ΜΑΡΑ 

 

ΤΟ ΝΗΣΙ ΜΟΥ Η ΖΑΚΥΝΘΟΣ 

 

Ζάκυνθος! Το φιόρο του Λεβάντε. Το νησί της ποίησης, του πολιτισμού, της μουσικής 

και του ρομαντισμού. Σολωμός, Κάλβος, Ξενόπουλος, ύμνησαν όσο κανείς άλλος τον 

τόπο που γεννήθηκαν. Αυτόν που θα αποφασίσει να επισκεφτεί αυτό το νησί, τον περι-

βάλλει από πριν ένα αίσθημα αγαλλίασης και ρομαντισμού. Το πρώτο που αντικρίζει κά-

ποιος μπαίνοντας με το καράβι στο λιμάνι του νησιού είναι το καμπαναριό και η εκκλη-

σία του Αγίου Διονυσίου, προστάτη και πολιούχου του νησιού. Οι κάτοικοι του καλοσυ-

νάτοι και ευγενικοί. Με τη διάλεκτό τους, την πολύ συμπαθητική, σκλαβώνουν όποιον 

μιλά μαζί τους. Η θάλασσα και ο ήλιος δίνουν στον επισκέπτη το αίσθημα της χαράς και 

της αισιοδοξίας. Οι πανέμορφες μυρωδιές που τις αισθάνεσαι τα βράδια, βολτάροντας 

στα καντούνια του νησιού σε πλημμυρίζουν με αγαλλίαση . Οι μπουγαρινιές, οι γραντού-

κες, τα γιούλια και οι πασχαλιές είναι τα λουλούδια που στολίζουν κάθε ζακυνθινή αυλή. 

Αλλά εκτός από τις μυρουδιές των λουλουδιών είναι και οι μυρουδιές των καρπών. Της 

ελιάς, της σταφίδας, του κρασιού. Του κρασιού που πίνοντας το, αρχίζουν οι κανταδόροι 

τις υπέροχες καντάδες τους. Όταν επισκεφτεί κάποιος τις υπέροχες ταβέρνες του νησιού 

και γευτεί τα τοπικά φαγητά και κρασιά, νομίζω πως όπου αλλού και να φάει μετά, πάντα 

θα θυμάται τη Ζάκυνθο. Τα βράδια ο επισκέπτης μπορεί να κάνει τη βόλτα του στην πα-

ραλία και όπου αλλού θέλει με το καροτσίνο, την άμαξα με το άλογο, αυτό το παραδοσι-

ακό μέσο μεταφοράς που πηγαίνει τη φαντασία του επισκέπτη πολλά χρόνια πίσω. Στην 

εποχή των κόντηδων με τα ημίψηλα καπέλα και των κοντεσσίνων με τα ομπρελίνα και τα 

δαντελένια φορέματα. Αλλά το νησί δεν προσφέρει μόνο φαντασία, ρομαντισμό και νοσ-

ταλγία. Καινούρια πανέμορφα ξενοδοχεία και σπίτια περιμένουν να φιλοξενήσουν τους 

επισκέπτες. Όμορφα καραβάκια είναι έτοιμα να τους κάνουν το γύρω του νησιού. Το βό-

ρειο μέρος της Ζακύνθου είναι καταπληκτικό. Άγρια ομορφιά, πανύψηλα βράχια, καταπ-

ράσινα τοπία. Το «Ναυάγιο» είναι από τις ωραιότερες παραλίες του κόσμου. Οι γαλάζιες 

σπηλιές αποτελούν πόλο έλξης για χιλιάδες τουρίστες. Φεύγοντας ο επισκέπτης αισθάνε-

ται μια λύπη που εγκαταλείπει το νησί. Την λύπη του αυτή όμως θα την γλυκάνει το μυ-

ρωδάτο μαντολάτο και το παστέλι που θα πάρει μαζί του. Δεν μπορεί να αντισταθεί στον 

πειρασμό, και μέσα στο καράβι για το γυρισμό, δοκιμάζει λίγο από τα παραδοσιακά γλυ-

κά της Ζακύνθου. Καθώς απομακρύνεται σιγά σιγά και αγναντεύει το νησί, φέρνει στο 

νου του τους στίχους του ποιητή Α. Κάλβου «Ωραία και μόνη η Ζάκυνθος με κυριεύει».                              
                                                                                                             ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ     

 

ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΠΌ ΤΗ UNISEF 

 

400 εκατ. παιδιά  

δεν έχουν πόσιμο νερό, 

600 εκατ. χωρίς στέγαση, 

140 εκατ. δεν πήγαν ποτέ  

σχολείο, 

90 εκατ. παιδιά 

στερούνται φαγητού! 

 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΤΡΑΣ 
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ΕΙΡΗΝΗ 

Της Χριστίνας Τσιριγώτη  

 

Η Ειρήνη ξέρει πάντα να δίνει πλατύ 

χαμόγελο σ’ όλα τα χείλη. 

Φτιάχνει ανθρώπους ευτυχισμένους 

Χωρίς προβλήματα, όχι κλαμένους. 

Παιδιά να τρέχουνε, πολύ παιχνίδι, 

Όχι δουλειά άγχος σπρωξίδι. 

Μαθαίνουν γράμματα και παν’ σχολείο, 

Λένε με όργανα τραγούδια δύο, 

Για να ’ναι έτοιμα στο πανηγύρι, 

Που αρχίζει σύντομα σ’ όλα τα μέρη. 

Κόσμος μαζεύεται χέρι με χέρι 

να κλείσει ο κύκλος το καλοκαίρι, 

Τη γη να σφίξουνε και η ειρήνη 

άνοιξη που ’ρχεται εδώ να μείνει. 

ΜΙΚΡΟΙ  ΠΟΙΗΤΕΣ 

Το χαμόγελο της μάνας είναι ΕΙΡΗΝΗ 

Της Νταϊάνας Γκλαβά  

 

Ειρήνη είναι κάτι το ξεχωριστό! 

Είναι το χαμόγελο της μάνας και του παιδιού. 

Ο πατέρας να γυρίζει στο σπίτι  

και στο τραπέζι να τον βρίσκει η οικογένεια του. 

Η ειρήνη είναι το βιβλίο του παιδιού 

Είναι η αγάπη των ανθρώπων 

και μόνο αυτό είναι η ειρήνη 

Η αγάπη. 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ  ΣΤΗΝ  ΕΙΡΗΝΗ 

ΕΙΡΗΝΗ 

Της Κατερίνας Λιβέρη 

 

Ειρήνη λέξη θεία και ευλογία. 

Δώρο θεού στον άνθρωπο δοσμένο 

για να υπάρχει ευημερία. 

Η έλλειψη σου φέρνει δυστυχία. 

******* 

Ειρήνη έλα εδώ που σ’ αγαπάμε τόσο 

που σε θέλουν τα παιδιά. 

Κι αν φύγεις μακριά 

το ξέρεις θα θυμώσω. 

******* 

Η καρδιά μου λαχταρά 

ειρήνη οι θεοί να δώσουν 

σε κείνα τα παιδιά που προσπαθούν 

Τον πόλεμο να διώξουν. 

******* 

ΕΙΡΗΝΗ 

Της Ζαντίνας Γκλαβά 

 

Ειρήνη είναι ένα όνειρο όταν κοιμάσαι 

κάτι που αν το χάσεις θα το θυμάσαι. 

Μένει πάντα στη καρδιά μας 

μια αξέχαστη χαρά μας.  

Στην καρδιά μας χαραγμένη  

όλοι μια ομάδα ενωμένοι 

σαν ένα άστρο λαμπερό 

που φέγγει μεσ’ τον ουρανό. 

Αχ! ειρήνη όμορφη ειρήνη 

είσαι μια φανταστική εικόνα 

ένα λουλούδι μια ανεμώνα.  

Γεια σου ειρήνη ! Γεια σου! 

Κάποτε θα σε ξαναδώ 

Στον κόσμο τον μαγευτικό 

Γεια σου ειρήνη ! Γεια σου ! 

ΕΙΡΗΝΗ 

Της Αλεξάνδρας Φλεμοτόμου 

 

Η ειρήνη είναι τα πάντα 

Η ειρήνη είναι η αγάπη των γονιών 

Η ειρήνη είναι ένα στεφάνι ελιάς 

Η ειρήνη είναι η μητέρα 

Η ειρήνη είναι ένα τραπέζι ζεστό φαγητό 

Η ειρήνη είναι ένα φιλί της μητέρας 

Η ειρήνη είναι ένα ποτήρι γάλα 

Η ειρήνη είναι το σχολείο 

Η ειρήνη είναι μια ζεστή αγκαλιά 

Η ειρήνη είναι ένα βιβλίο. 
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ΝΗΣΟΙ ΣΤΡΟΦΑΔΕΣ 

 

Σαράντα μίλια νότια της Ζακύνθου, βρίσκονται 

δύο νησίδες, οι Στροφάδες. Τα νερά εκεί είναι 

τα βαθύτερα της Μεσογείου. Στα Στροφάδια υ-

πάρχει άφθονο πόσιμο νερό και η βλάστηση εί-

ναι τροπική. Στο μεγαλύτερο νησί υπάρχει με-

γάλο μοναστήρι με ωραιότατο ναό της Μετα-

μόρφωσης του Σωτήρα και ανάμεσα από το 

συγκρότημα των κελιών των μοναχών, υπάρχει 

το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, όπου βρίσ-

κεται ο τάφος του Αγίου Διονυσίου. Έξω από το 

συγκρότημα της μονής στα ανατολικά υπάρχει 

άλλος ναός του Αγίου Ιωάννου του θεολόγου, 

το κοιμητήρι των μοναχών και προς τα νότια 

άλλος ναός του Αγίου Νικολάου. Στα βορειοδυ-

τικά του νησιού υπάρχει μεγάλο Φανάρι για το-

υς ναυτικούς. Μέσα στη πλούσια βλάστηση ορ-

θώνεται μεγάλος Πύργος - Φρούριο. Εκεί κλει-

νόταν οι μοναχοί κατά τις επιδρομές των πειρα-

τών και των βαρβάρων. Η Μονή ιδρύθηκε από 

την κόρη του Αυτοκράτορα του Βυζαντίου Θεο-

δώρου του Α΄ του Λασκάρεως Ειρήνη, γύρω 

στα 1200 μ.Χ. Το μοναστήρι ρημάχτηκε και λε-

ηλατήθηκε από τους Τούρκους το 1537 και το 

1717. Οι πειρατές έκοψαν τα χέρια του Αγίου 

Διονυσίου και πήραν σκλάβους 24 μοναχούς. 

Στις 23 Αυγούστου του ίδιου χρόνου μια κορβέ-

τα μετέφερε το Άγιο Λείψανο και τους υπόλοι-

πους μοναχούς στη Ζάκυνθο. Η Μονή είχε ση-

μαντική βιβλιοθήκη και ιερά σκεύη μεγάλης α-

ξίας. Τμήματα της βιβλιοθήκης αυτής και των 

ιερών σκευών βρίσκονται στο μοναστήρι στη 

Ζάκυνθο αλλά και στη Μαρκιανή βιβλιοθήκη 

της Βενετίας. 

Τα κτίρια της ιστορικής αυτής Μονής υπέστη-

σαν σημαντικότατες ζημιές, κατά το σφοδρό σε-

ισμό (ισχύος 6,6 R) της 18ης Νοεμβρίου 1997. 
 

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΩΝΑ 

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΤΣΙΩΛΗ 

 

Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΩΝ 

 

Οι καλικάτζαροι εμφανίζονται την 

Παραμονή των Χριστουγέννων στη 

γη. Αυτά τα μικρα πλάσματα εμφα-

νίζονται σε παραδόσεις διάφορων 

χωρών και έχουν πολλές ονομασίες. 

Θρύλοι της πατρίδας μας αναφέρουν 

ότι οι καλικάτζαροι προέρχονται από 

τα έγκατα της γης. Όλο το χρόνο πε-

λεκούν με το τσεκούρι τους το δέν-

τρο που στηρίζει τη γη. Όταν όμως 

κοντεύουν να το κόψουν, ανεβαίνο-

υν πάνω στη γη για να πειράξουν το-

υς ανθρώπους και να φάνε κουραμ-

πιέδες και μελομακάρονα. Στο διάσ-

τημα που  οι καλικάτζαροι είναι πά-

νω στη γη, το δέντρο ξαναγίνεται γε-

ρό όπως πριν. Έτσι όταν ξαναγυρίζο-

υν πίσω, κυνηγημένοι από την Αγι-

αστούρα του παπά, ξαναρχίζουν τη 

δουλειά τους από την αρχή. 

 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΛΛΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 

ΑΞΙΟΠΕΡΙΕΡΓΑ 

 

 Υπάρχουν 1000 διαφορετικές 

λέξεις για να πει ένας άραβας 

«καμήλα». 

 Ξέρεις ότι η καρδιά σου χτυπάει 

100.000 φορές την ημέρα; 

 Σε όλη τη διάρκεια της ζωής σο-

υ, τρως περίπου 50 τόνους φα-

γητό. 

 Στην μακρινή Κίνα βρέθηκε το 

μεγαλύτερο αυγό στρουθοκαμή-

λου και ζύγιζε 2,35 κιλά. Φαν-

τάζεσαι τι ομελέτα θα μπορού-

σες να κάνεις μ’ αυτό. 

 Όταν πεινάει ο κροκόδειλος 

πραγματικά, δεν κολλάει πουθε-

νά! Μπορεί να φάει μέχρι και ... 

Κροκόδειλο!  

 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ 
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6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 

 WEB:         http://6dim-zakynth.zak.sch.gr 

 Ε - ΜΑΙL:  mail@6dim-zakynth.zak.sch.gr 

 FAX:          26950 45193 

 ΤΗΛ.          26950 29786  &   26950 29787 

 

 

 
Κ 

Α 

Λ 

Α 

 

Χ 

Ρ 

Ι 

Σ 

Τ 

Ο 

Υ 

Γ 

Ε 

Ν 

Ν 

Α 

 1 2 3 4 5 6 7 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

 

1. Χριστουγεννιάτικο έθιμο 

2. Το λέμε σε άρνηση – Συνεχόμενα γράμματα 

3. Πρόθεση 

4. Ποτάμι 

5. Άκαρδος 

6. Φαγητό του μάγκα – Απαγορεύει αντίστροφα 

7. Συνεχόμενα γράμματα – Άβραστη  

8. Αλλιώς η μητέρα 

9. Χρόνος - Όμοια γράμματα 

10. Μικρό γλυκό - Το λέμε όταν πονάμε 

 
ΚΑΘΕΤΑ 

 

1. Γλυκό των Χριστουγέννων 

2. Ίδιο με το 10β΄ οριζόντια– αλλιώς το συκώτι– 

ουδέτερο άρθρο 

3. Αδύνατος - προσωπική αντωνυμία 

4. Μας βάφτισε - μας παρακινεί 

5. Οργανισμός της σταφίδας - ωμά χωρίς το άλφα 

6. Με αυτό ρωτάμε - την κρατάει ο σημαιοφόρος 

7. Αλλιώς η παραλία - Απαγορεύει - Είναι πολλά 

αυτοκίνητα  
ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΡΛΑΥΤΗ 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ  
 

 Ανδρωνά Χριστίνα                        Μυλωνάς Δημήτρης 

 Βλάχου Ιωάννα                              Ξένος Βασίλης 

 Γιατράς Άγγελος                            Ραψομανίκης Παναγιώτης 

 Γκλαβά Ζαντίνα                            Σούρμπης Χάρης 

 Γκλαβά Νταϊάνα                           Τζελίλη Αρμενίτα 

 Καρλαύτη Ελπίδα                         Τσιόλη Διονυσία 

 Λιβέρη Κατερίνα                           Τσιριγώτη Χριστίνα 

 Λούλος Διονύσης                           Τσιριγώτης Άγγελος 

 Μάρα Άντζελα                               Φλεμοτόμου Αλεξάνδρα 

 Μπάστας Αντριάν                          Ψάλλας Γιώργος 
 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  ΕΚΔΟΣΗΣ : 

Σπύρος Ι. Θεοδόσης 


