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Σημαντικές μέρες του μήνα 
1

η
 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά 

Πρώτη μέρα του χρόνου. Καθιερώθηκε 

ως πρωτοχρονιά από τους Ρωμαίους το 

153 π.Χ ενώ παλαιότερα  ήταν η 

πρώτη Μαρτίου.  Οι αρχαίοι Έλληνες 

είχαν ως πρωτοχρονιά την 21
η
 Ιουνίου. 

Αργότερα οι Βυζαντινοί, που πήραν το 

ημερολόγιο από τους Ρωμαίους 

καθιέρωσαν τον Ιανουάριο ως πρώτο 

μήνα και ως τέτοιος διατηρήθηκε και 

στο Γρηγοριανό ημερολόγιο.  

Τη μέρα αυτή γιορτάζει ο Μέγας 

Βασίλειος που για τους  Ορθόδοξους 

χριστιανούς είναι ο Άγιος  Βασίλης. 

Έζησε στη Καππαδοκία και  αφιέρωσε 

σχεδόν όλη του τη ζωή στη βοήθεια 

προς τον συνάνθρωπο. Θεωρείται στην 

παγκόσμια ιστορία ως ο εμπνευστής 

αλλά και ο πρώτος δημιουργός της 

οργανωμένης φιλανθρωπίας. 

6 Ιανουαρίου : Θεοφάνεια ή 

Φώτα 
Γιορτάζουμε τη βάπτιση του Χριστού 

που έγινε στον Ιορδάνη ποταμό από 

τον Ιωάννη τον Βαπτιστή . Τη στιγμή 

της βάπτισης φανερώθηκε ο τριαδικός 

Θεός καθώς το Άγιο Πνεύμα με μορφή 

περιστεριού πέταξε πάνω από το 

κεφάλι του Ιησού και ακούστηκε η 

φωνή του Θεού που έλεγε :« Αυτός 

είναι ο υιός μου ο αγαπητός». 

17 Ιανουαρίου: Γιορτή 

Μεγάλου Αντωνίου 
Ο Μέγας Αντώνιος καταγόταν από την 

Αίγυπτο. Μοίρασε την περιουσία του 

στους φτωχούς και έζησε ως ασκητής. 

Θεωρείται ο πατέρας και θεμελιωτής 

του  μοναχικού βίου.  

18 Ιανουαρίου: Γιορτή Αγίου 

Αθανασίου 
Ήταν αρχιεπίσκοπος  στην πατρίδα του 

την Αλεξάνδρεια. Είναι γνωστός για 

τους αγώνες του εναντίον των 

Aρειανών αιρετικών. Πήρε μέρος στην 

Α΄ Οικουμενική Σύνοδο.   

28 Ιανουαρίου: Ευρωπαϊκή 

ημέρα προστασίας των 

προσωπικών δεδομένων  
Γιορτάζεται κάθε χρόνο με 

πρωτοβουλία του Συμβουλίου της 

Ευρώπης και την υποστήριξη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός της είναι 

η ενημέρωση των  ευρωπαίων πολιτών  

για ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα, όπως 

είναι τα προσωπικά δεδομένα τα οποία 

στην εποχή των υπολογιστών και του 

ίντερνετ αμφισβητούνται και 

ακυρώνονται. Αρμόδια για την 

προστασία τους στην Ελλάδα είναι η 

Αρχή Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων. 

30 Ιανουαρίου: Τριών 

Ιεραρχών 
Οι τρεις Ιεράρχες τιμούνται ως 

προστάτες των ελληνικών γραμμάτων 

και της παιδείας γιατί υπήρξαν πατέρες 

και διδάσκαλοι. Η σύγκλητος του 

Πανεπιστημίου Αθηνών καθιέρωσε 

από το ακαδημαϊκό έτος 1843-44 τη 

γιορτή των Τριών Ιεραρχών ως γιορτή 

και των ελληνικών γραμμάτων.   

      ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΕΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2012 

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 50 ΛΕΠΤΑ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%B7_%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%80%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%B1
http://www.sansimera.gr/articles/235
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Πρωτοχρονιά-  Φώτα  
Στον Αετό , την παραμονή της 

Πρωτοχρονιάς ανάβανε φωτιές που 

ονομάζονταν σούρβες. Τις  άναβαν  στα ίδια 

μέρη που είχαν ανάψει και τις κόλντες ( τις 

φωτιές των Χριστουγέννων). Όταν κόντευε να 

σβήσει η φωτιά, οι νοικοκυραίοι  έπαιρναν  

ένα μισοκαμμένο ξύλο και το έβαζαν στο 

κοτέτσι τους για να γεννάνε πολλά αυγά οι 

κότες και να κάνουν πολλά  πουλάκια.  

Λίγο πριν την είσοδο του καινούριου χρόνου,  

όλη η οικογένεια μαζευόταν στο σπίτι. Τα 

τραπέζι ήταν  γεμάτο με ξηρούς καρπούς , 

γλυκά, και αποξηραμένα φρούτα. Μόλις 

έμπαινε  ο νέος χρόνος  όλοι αγκαλιάζονταν 

και φιλιούνταν λέγοντας ευχές. Όσοι είχαν  

όπλα έριχναν τρεις τουφεκιές. Έπειτα 

πήγαιναν με τη στάμνα  και γέμιζαν νερό από 

την εξωτερική βρύση. Έπρεπε το νερό που θα 

πιούν να είναι φρέσκο και όχι της περασμένης 

χρονιάς. Επίσης τη φωτιά στο σόμπα ή στο 

τζάκι δεν την έσβηναν.  Έπρεπε  να καίει 

μέχρι το πρωί. Μετά ντύνονταν καρναβάλια 

και πήγαιναν στα καφενεία που είχαν όργανα 

και γλεντούσαν.  

Ξημερώματα πρωτοχρονιάς  πήγαιναν όλοι 

στην εκκλησία. Μετά την εκκλησία ντύνονταν 

καρναβάλια και γυρνούσαν όλα τα σπίτια του 

χωριού με τη συνοδεία μουσικής. Δύο άτομα 

παρίσταναν την καμήλα. Έριχναν ένα δέρμα 

ζώου πάνω τους, και έφτιαχναν το σχήμα της 

καμήλας. Ενώνανε ένα ξύλο για λαιμό που το 

ντύνανε  με δέρμα και ένα κεφάλι  ζώου που 

ανάμεσα στα σαγόνια του βάζανε μια σούστα 

.Τα άτομα που ήταν από κάτω ανοιγόκλειναν 

με ένα σχοινί το στόμα και ο κόσμος έριχνε 

μέσα διάφορα καλούδια (λεφτά, λουκάνικα κ. 

α. ) Έντυναν έναν άνδρα νύφη και έναν άλλον 

γαμπρό και έκαναν όλα τα έθιμα του γάμου 

σαν να ήταν αληθινός . Είχανε επίσης  

δικαστές και  αστυνόμους. Αφού γύριζαν όλο 

το χωριό μαζεύονταν στην πλατεία και 

γλεντούσαν. Έκαναν αστεία για να γελάει ο 

κόσμος. Κάποιοι κλέβανε τη νύφη, οι 

αστυνόμοι τους κυνηγούσαν και όταν τους 

έπιαναν τους πήγαιναν στους δικαστές για να 

τους βάλουν πρόστιμο. Το πρόστιμο 

ήταν βαρύτερο όταν επιστρέφανε τη νύφη 

έγκυο.  

Την Πρωτοχρονιά δεν κόβανε βασιλόπιτα, 

αλλά των Φώτων. Ήτανε τυρόπιτα.  Βάζανε 

μέσα ένα άχυρο, μία κόκκινη κλωστή και το 

φλουρί. Αν κάποιος νέος ή νέα ανύπαντρη 

έβρισκε το άχυρο λέγανε ότι θα παντρευτεί 

γεωργό, αν έβρισκε την κόκκινη κλωστή θα 

παντρευόταν τσομπάνο και αν έβρισκε το 

φλουρί θα έπαιρνε πλούσιο άντρα. Την 

παραμονή των Φώτων νήστευαν για να πιουν 

από τον αγιασμό,  γιατί αν δεν έπιναν 

αγιασμό, δεν μπορούσαν να κοινωνήσουν για 

όλη τη χρονιά. Ετοίμαζαν και ένα είδος πατσά 

με τα ποδαράκια και τα αυτιά του γουρουνιού 

που είχαν σφάξει τα Χριστούγεννα που το 

λέγανε πιφτία . Εκείνο πάγωνε και γινόταν σα 

ζελές και το έτρωγαν ανήμερα των Φώτων. 

Πήγαιναν στην εκκλησία όλοι οι κάτοικοι του 

χωριού και μετά το τέλος της λειτουργίας 

έβγαζαν σε δημοπρασία τις εικόνες. Ο 

καθένας έπαιρνε και από μία εικόνα ανάλογα 

με το ποσό που μπορούσε να διαθέσει. Έπειτα 

όλοι μαζί, πομπή κρατώντας τις εικόνες στα 

χέρια πήγαιναν στην πλατεία του χωριού για 

να ρίξουν το σταυρό στο ποτάμι και αργότερα 

στο σιντριβάνι . Έπεφταν τα παλικάρια να 

πιάσουν το σταυρό αψηφώντας το κρύο, γιατί 

το θεωρούσαν μεγάλη ευλογία . Έπειτα όλοι 

βάπτιζαν τις εικόνες στο αγιασμένο νερό και 

τις πήγαιναν στην εκκλησία. Το ίδιο έκαναν 

και για τις 

εικόνες του 

σπιτιού τους. Οι 

γεωργοί 

βουτούσαν τη 

ραζανίτσα στο 

αγιασμένο νερό.  

 Η ραζανίτσα 

ήταν  ένα 

μπουκέτο που 

αποτελούνταν  

από στάχια κάθε 

είδους σιτηρών 

π.χ. σιτάρι, 
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βρίζα, κριθάρι που ήταν φυλαγμένα μαζί με τα 

δρεπάνια στο αμπάρι από την τελευταία μέρα 

του θερισμού. Στη ραζανίτσα  πρόσθεταν τη 

«σόπα» το ξύλο της κόλντας , βασιλικό 

φυλαγμένο από τη μέρα του Σταυρού ( 14 

Σεπτεμβρίου) , μία κουλούρα ( κολάκι) και  

σκασμένο καλαμπόκι περασμένο σε κλωστή  ( 

ποπ- κορν) που συμβόλιζε την αποφυγή του 

κακού ματιού. Οι γέροι έλεγαν : « Όπως σκάει 

το καλαμπόκι έτσι να σκάνε τα μάτια του 

κακού εχθρού» Όλα αυτά δένονταν με 

κόκκινη κλωστή του Μάρτη.( μαρτίγκα) Τη 

ραζανίτσα την έκαναν οι γεωργοί για να τη 

βουτήξουν στα αγιασμένα νερά. Το ψωμί το 

έδιναν στα ζωντανά και το καλαμπόκι το 

έτρωγε η οικογένεια. Με την ίδια ραζανίτσα 

την πρώτη Φεβρουαρίου  του Αγίου Τρύφωνα 

ράντιζαν τα αμπέλια για ευλογία. 

                                                                                                         

Σκήπα  Μαρία 

 

 

 

 

Ονομάζονται από τους Έλληνες οι 

μέρες του Ιανουαρίου  κατά τις οποίες 

επικρατεί ωραίος καιρός με 

ηλιοφάνεια. Η ονομασία αυτή είναι 

αρχαία ελληνική και προέρχεται από 

τον Αριστοτέλη.  Οι μέρες αυτές 

πήραν το όνομά τους από το μύθο της 

ελληνικής μυθολογίας τον σχετικό με 

το θαλάσσιο πτηνό αλκυόνη, ενώ 

σύμφωνα με την αστρονομία το όνομά 

τους το χρωστούν στο αστέρι Αλκυόνα 

του αστερισμού των Πλειάδων  που τις 

νύχτες του Ιανουαρίου βρίσκεται στο 

μεσουράνημά του.   

Αλκυονίδες μέρες δεν υπάρχουν όμως 

κάθε χρόνο. Υπάρχουν και έτη που 

έλειψαν τελείως όπως το 1947 , αλλά 

και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης 

και η διάρκεια αυτών δεν είναι 

σταθερές. Συνήθως καλύπτουν το 

δεύτερο μισό του Ιανουαρίου.  

Οι μύθοι που είναι σχετικοί  με τις 

αλκυονίδες μέρες είναι πολλοί. Έναν 

από αυτούς καταγράφουμε παρακάτω. 

Η Αλκυόνη ήταν κόρη του Αίολου 

θεού των ανέμων  και ζούσε στα 

ακρογιάλια της θάλασσας μαζί με τον 

άντρα της τον Κύηκα. Το ζευγάρι ήταν 

τόσο ερωτευμένο που με περηφάνια  

αποκαλούσαν ο ένας τον άλλο Δία και 

Ήρα. Για την ασέβειά τους αυτή ο 

Δίας οργίστηκε τόσο πολύ , ώστε 

αποφάσισε να τιμωρήσει σκληρά το 

ζευγάρι. Έτσι μεταμόρφωσε τον 

Κήυκα σε όρνιο. 

Η Αλκυόνη δυστυχισμένη τότε έψαχνε 

παντού για να βρει τον αγαπημένο της 

σύζυγο αλλά χωρίς αποτέλεσμα.. Στο 

τέλος οι θεοί του Ολύμπου τη 

λυπήθηκαν και τη μεταμόρφωσαν και 

αυτή σε πουλί, τη γνωστή μας αλκυόνη 

για να ψάχνει να βρει παντού το 

χαμένο της άντρα. Ωστόσο αντίθετα 

από τα άλλα πουλιά  που γεννούν και 

κλωσούν τα αυγά τους την άνοιξη, 

αυτή γένναγε τα δικά της μέσα στη 

βαρυχειμωνιά, οπότε τα μανιασμένα 

κύματα , άρπαζαν τα αυγά της , 

κάνοντάς την να κλαίει σπαρακτικά. 

Οι θεοί που τόσο σκληρά είχαν 

τιμωρήσει την κόρη του Αιόλου 

διέταξαν τότε τη θάλασσα και τους 

ανέμους να ησυχάσουν, να γίνει 

καλοκαιρία,  για δύο εβδομάδες  ώστε 

να μπορεί η Αλκυόνη να κλωσήσει τα 

αυγά της .Και αυτό γίνεται λέει ο 

μύθος , προπάντων στην Αλκυονίδα 

θάλασσα που βρίσκεται στον 

ανατολικό μυχό του Κορινθιακού 

κόλπου, ανάμεσα στη Βοιωτία και στη 

Μεγαρίδα. 

Βίκυ Ζαρίδου 
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Πήραμε συνέντευξη από την κυρία 

Μαρία Τσαλικίδου που δουλεύει στο 

κυλικείο του σχολείου μας και κάθε 

μέρα με μεγάλη προθυμία και 

χαμόγελο εξυπηρετεί μαθητές και 

δασκάλους .  

Πόσα χρόνια δουλεύετε και πόσες 

ώρες την ημέρα.; 

Είναι η όγδοη χρονιά που είμαι εδώ 

στο σχολείο και δουλεύω οκτώ ώρες 

την ημέρα.  

Σας αρέσει η δουλειά και γιατί;  

Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχω να 

ασχολούμαι μόνο με παιδιά. 

Ποιες είναι οι δυσκολίες του 

επαγγέλματος και ποια τα καλά; 

Οι δυσκολίες είναι ότι το καλοκαίρι 

που κλείνουν τα σχολεία εγώ δεν έχω 

δουλειά. Το χειμώνα που κλείνουν τα 

σχολεία κάποιες μέρες με το κρύο, 

πάλι δεν έχω δουλειά. Η διαδρομή που 

κάνω από το χωριό μου  για να έρθω 

στον Αετό, όταν έχει παγωνιές, είναι 

δύσκολη και επικίνδυνη.  

Τα καλά είναι πάρα πολλά. Δουλεύω 

με παιδιά, τα παιδιά  δεν είναι σαν 

τους μεγάλους,  είναι χαρούμενο 

περιβάλλον, με τους δασκάλους γενικά 

συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά εδώ 

και τόσα χρόνια  και είναι μια δουλειά 

που δεν έχει πολλή κούραση.  

Σας αρέσει το κυλικείο; 

 Πάρα πολύ. Από όλες τις δουλειές που 

έχω κάνει η καλύτερη δουλειά είναι το 

κυλικείο. 

Τι  ψωνίζουν συνήθως τα παιδιά; 

Τα παιδιά περισσότερο αγοράζουν τις 

τυρόπιτες,  τους χυμούς ,γενικά 

παίρνουν απ’ όλα και τα σάντουιτς  και 

τα κουλούρια.  

Τι είδους πράγματα πουλάτε; 

Ό,τι μας επιτρέπει η εγκύκλιος του 

υπουργείου η οποία καθορίζει τα 

προϊόντα που πρέπει να διατίθενται 

στα κυλικεία όπως σάντουιτς ή τοστ με 

τυρί και γαλοπούλα, τυρόπιτες,  

σπανακόπιτες, κουλούρια , δηλαδή 

υγιεινά προϊόντα. Απαγορεύονται τα 

κρουασάν, τα γλυκά, τα αναψυκτικά . 

Τι ποσοστό των παιδιών του 

σχολείου ψωνίζει από το κυλικείο;  

Περίπου το 40% των παιδιών ψωνίζει 

από το κυλικείο. Πάντως η 

κατανάλωση δεν είναι πάντα η ίδια. 

Έχει διακυμάνσεις ανάλογα με τις 

μέρες. Έχω παρατηρήσει ότι αρχές του 

μήνα που οι παππούδες παίρνουν τη 

σύνταξή τους , η κατανάλωση 

αυξάνεται γιατί δίνουν στα εγγόνια 

τους χαρτζιλίκι.  

Η  οικονομική κρίση έχει επηρεάσει 

τα επάγγελμά σας; 

Ναι, και αυτό φαίνεται από την 

ημερήσια κατανάλωση που έχει 

μειωθεί αρκετά.  

Τι σας έχει κάνει εντύπωση όλα αυτά 

τα χρόνια που δουλεύεται στο 

κυλικείο; 

Μου  έχει κάνει εντύπωση που παιδιά 

που έχουν αποφοιτήσει από το 

δημοτικό εδώ και χρόνια, όταν με 

βλέπουν στο δρόμο με χαιρετούν και 

μου δείχνουν την αγάπη τους. Αυτό με 

ευχαριστεί πάρα πολύ.  

Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μαρία 

για τη συνέντευξη που μας έδωσε. 

  Αναστασία Αβραμίδου-  Ηλιάνα 

Δόνε - Βίκυ Ζαρίδου -Φανή 

Μαρουφίδου 
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Στις 30 Ιανουαρίου γιορτάζουμε τους 

τρεις Ιεράρχες: το Μέγα Βασίλειο, τον 

Ιωάννη το Χρυσόστομο και τον 

Γρηγόριο το Θεολόγο. Η γιορτή αυτή 

καθιερώθηκε από τα τέλη του 11
ου

 

αιώνα για να σταματήσουν οι 

φιλονικίες σχετικά με το ποιος είναι 

ανώτερος. Στα χρόνια του 

αυτοκράτορα Αλέξιου του Κομνηνού, 

οι διαβασμένοι άνθρωποι της εποχής 

εκείνης φιλονικούσαν μεταξύ τους για 

το ποιος από τους τρεις Ιεράρχες ήταν 

ο πιο μεγάλος. Είχαν χωριστεί σε τρία 

κόμματα, μαζί με αυτούς και ο λαός 

και η φιλονικία όλο και μεγάλωνε. Για 

να σταματήσει λοιπόν το κακό, 

παρουσιάστηκαν οι τρεις Ιεράρχες  ένα 

βράδυ στον ύπνο του Επισκόπου 

Ευχέτη Ιωάννη, που ήταν άνθρωπος 

πολύ ενάρετος και του είπαν: « Δεν 

υπάρχει μεταξύ μας καμία διαφορά σε 

αξία και αγιοσύνη. Μπροστά στο Θεό 

είμαστε και οι τρεις ίσοι και όμοιοι.» 

Από την άλλη μέρα ο Επίσκοπος 

Ιωάννης όρισε να γιορτάζονται οι 

τρεις. Ιεράρχες όχι μονάχα τη μέρα 

που γιορτάζει ο καθένας χωριστά αλλά 

και σε μια κοινή και για τους τρεις 

γιορτή. Έτσι σταμάτησαν οι φιλονικίες  

και από τότε γιορτάζουμε μαζί τους 

τρεις μεγάλους πατέρες της εκκλησίας 

μας στις 30 Ιανουαρίου. Οι τρεις 

Ιεράρχες αγάπησαν πολύ τα γράμματα 

και θεωρούνται προστάτες των 

μαθητών και των δασκάλων. Γι’ αυτό 

η γιορτή των τριών Ιεραρχών 

γιορτάζεται κάθε χρόνο σε όλα τα 

σχολεία της πατρίδας μας, που εκείνη 

τη μέρα δεν κάνουν μάθημα, αλλά 

πηγαίνουν στην εκκλησία. Ο 

Βασίλειος, ο Χρυσόστομος και ο 

Γρηγόριος χρωστούν περισσότερο τη 

μόρφωση και τη χριστιανική ανατροφή 

τους στις ευσεβείς μητέρες τους. Και 

οι τρεις σπούδασαν πολλές επιστήμες 

και έγραψαν πολλά και σοφά βιβλία. 

Έγιναν επίσκοποι της εκκλησίας και 

αγωνίστηκαν για τη διάδοση του 

Χριστιανισμού και την ανακούφιση 

των φτωχών και των αρρώστων.  Είχαν 

ειλικρινή και θερμή πίστη, αφοσίωση 

στη σημαία της ορθοδοξίας, αγάπη για 

το ποίμνιό τους, αφοβία για τους 

άρχοντες και έκαναν συνεχή αγώνα για 

τη σωτηρία των ψυχών . Ο ελληνισμός 

έχει μεγάλο καύχημα γιατί από τα 

σπλάχνα του βγήκαν αυτοί οι τρεις 

φωστήρες. 

Τη μέρα αυτή γιορτάζουν οι 

οικογένειες που έχουν τρία αρσενικά 

παιδιά. Φτιάχνουν πέντε άρτους και 

τους πάνε στην εκκλησία να τους 

ευλογήσει ο παπάς.  Όταν σχολάσει η 

εκκλησία τους μοιράζουν στον κόσμο. 

 

Μαθήτριες Ε΄τάξης  
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Μέσα στον πίνακα είναι κρυμμένα  οριζόντια, κάθετα ή διαγώνια 20 

φρούτα. Μπορείτε να τα βρείτε; 
 

 

 

 

 Σταυρίνα Πετσοπούλου  

 

 

Πώς λέγεται ο θείος του Ηλία;   (Ηλίθιος) 

Πώς λέγεται το λάδι με το οποίο αλείφουν το σώμα τους οι αθλητές:  (Σπορ- έλαιο) 

Ποια μάτια είναι εκείνα που όταν χαλάσουν δεν πάνε στον οφθαλμίατρο; ( τα αυγά 

μάτια)  

Ποιο γράμμα φοβάται και ο πιο ένδοξος στρατηγός; ( το ήτα – την ήττα)  

Πώς λέγεται αυτός που βρίσκεται κάτω από το δρόμο; ( ιππόδρομος   υπό- δρόμος ) 

                                                                                                  Αγόρια Ε΄τάξης  

Κ 

 

Β Κ Ο Β Α Τ Ο Μ Ο Υ Ρ Ο Ο Σ Χ 

Α 

 

Ε Ο Σ Ε Κ Υ Δ Ω Ν Ι Α Ω Ψ Κ Π 

Ρ 

 

Ρ Ρ Τ Υ Α Κ Τ Ι Ν Ι Δ Ι Ο Λ Α 

Π 

 

Ι Ο Α Ν Χ Μ Κ Υ Σ Υ Κ Ο Ρ Φ Ρ 

Ο 

 

Κ Μ Φ Σ Τ Ρ Μ Α Β Ο Α Ν Ο Ο Υ 

Υ 

 

Ο Π Υ Ω Ι Α Φ Ρ Α Ο Υ Λ Δ Β Τ 

Ζ 

 

Κ Ο Λ Ο Ι Ο Σ Δ Γ Λ Α Κ Α Σ Β 

Ι 

 

Ο Υ Ι Μ Η Λ Ο Τ Π Μ Κ Θ Κ Η Υ 

Ο 

 

Π Λ Ο Δ Ι Τ Σ Ι Ρ Π Π Ι Ι Δ Σ 

Ν 

 

Λ Ο Ι Ε Ν Ε Ρ Π Σ Α Ι Γ Ν Ρ Σ 

Κ 

 

Υ Υ Μ Α Γ Κ Ο Τ Α Ν Μ Ρ Ο Ι Ι 

Ο 

 

Χ Α Κ Α Ν Υ Α Κ Π Α Η Ε Ο Ζ Ν 

Ι 

 

Π Ο Ρ Τ Ο Κ Α Λ Ι Ν Δ Β Γ Δ Ο 

Ο 

 

Β Ε Ξ Ρ Μ Α Ν Α Ν Α Σ Ε Ζ Π Ι 

Α 

 

Σ Μ Α Ν Τ Α Ρ Ι Ν Ι Β Δ Δ Λ Β 


