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ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ 

  

1. Ανάµισα σι δυο βουνά | βούβαλους µουγκρίζει. 

2. Απού όξου αγκαθουτό, | απού µέσα µαλλιαρό, | κι απού µέσα απ’ του µαλλί | 

µια χαψιά καλή. 

3. Απού παν σα ταψί | απού κατ σα ταψί| µέσα πέρδικα λαλεί.   

4. Άσπρα µαύρα πρόβατα | κι ξύλινους τσιουµπάντς. 

5. Άψυχους ψυχή δεν έχ(ει),| ψυχές παίρν(ει) κι φεύγ(ει).   

6. Γύρου γύρου κάγκιλα,| στη µέση πλέκ(ει) µια πάπια. 

7. Γύρου γύρου ’πού πιτσί | σ’ µέσ(η) µέλ(ι) κι κιχρί.   

8. ∆ρόµου δρόµου πήγινα | κι εύρισκα µια πέρδικα.                                             

Τα φτιρά τ’ς τα έτρουα | του κουρµί τ’ς του πέταα.   

9. ∆υο βουβάλια µάλουναν | άσπρου χώµα έβγαζαν. 

10. Είνι άσπρου σαν τυρί | κι έχ(ει) νουρά σαν του καµτσίκ(ι).   

11. Είνι ένα θηρίου | µι χέρια πόδια είκοσι| κι τα δάχλα ικατό. 

12. Είνι τέσσιρα αδέρφια, τα δυο τρανά κυνηγούν τα δυο µικρά κι δεν τα φτάνουν. 

13. Ένα πιατούδι µέλ(ι) | όλου του ντουνιά αλείφ(ει).    

14. Έχ(ει) τ’ µπούφου του κιφάλ(ι),| τ’ς καρακάξας τ’ νουρά |                               

κι τ’ αϊτού τα νύχια. / (… κι ’π’ του καρτάλ(ι) τα νύχια).   

15. Έχου µία πουβατίνα | απού του λιµό τ’ δένου | κι απού τ’ νουρά τ’ σέρνου. 

16. Η κυρία µέσα | τα µαλλιά της όξου τα ’χει.   

17. Κοιλιά µι κοιλιά | του µακρύ κάν(ει) δουλειά.   

18. Κουντός κουντός καλόγιρους | µ’ ένα τσακνούδ(ι) στουν κώλου.   

19. Κουντός κουντός καλόγιρους | µι βιλουδένια βράκα. 

20. Κουντός κουντός καλόγιρους | παλούκια φουρτουµένους. 

21. Κουντός κουντουθόδουρους | µι τα πουλλά τα ζνάρια.   

22. Μια ικκλησούδα ασβιστουµέν(η) |  πουθινά δεν έχ(ει) πουρούδα.   

23. Μια ικκλησούδα | γιµάτ(η) σκιπαρούδια. 

24. Μπάλουµα πα στου µπάλουµα | κι βιλουνιά δεν έχ(ει).   

25. Όλ(η) µέρα πίν(ει) αίµα | κι του βράδ(υ) µιτράει τ’ άστρα.   

26. Όταν τ’ βάζου (είναι) µαραµέν(η) | όταν τ’ βγάζου (είναι) τσιτουµέν(η). 

27. Ουρανός κιραµουτός | γη µαρµαρουτή | κεφάλ(ι) ’πού φίδ(ι) φαίνιτι | σα γάτα 

πιρπατεί.    

28. Πέντι µαστόρ(οι) κάνουν µπγάδ(ι).   
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29. Ποιο είνι αυτό, που καίει κι ζιστό δεν είνι;   

30. Πράσιν(η) ικκλησούδα | κόκκινα στασίδια | µαύρ(οι) καλουγιροί. 

31. Σάλια µάλια τ’ν έβαζαν | κουρδουµέν(η) τ’ν έβγαζαν. 

32. Σαράντα ζνάρια ζώνουντι | σαράντα ξιαπουχώνουντι. 

33. Σπάζου πάγου βρίκου ασήµ(ι) | σπάζου ασήµ(ι) βρίσκου µάλαµα. 

34. Στου δρόµου απού πήγινα | σταύρουσα ένα θεριό | µι χέρια πόδια είκοσι και 

δαχτύλους ικατό. 

35. Στου µπαΐρ(ι) γιννήθκα| στην πόλ(η) πιλικήθκα|                                               

µοίρα µ’ το ’κανι| παταριές να τρώου.   

36. Τ΄ αχειλούδι µ’ στ’ αχειλούδι σ’ | κι του δάχλου µ’ στου κουλούδι σ’.  

37. Τέσσιρις στέκουντι, ένας σκάφτ(ει) κι ένας θυµνιατίζ(ει).   

38. Τζίρτζιλας λαλεί τ’ λύρα | τζιρτζιλού χουρεύ(ει) |                                               

τα καηµένα τζιρτζιλούδια | φούσκουναν σαν τουλουµούδια.   

39. Του φίδ(ι) τρώει τ’ θάλασσα | κι η θάλασσα του φίδ(ι).  

40. Τ’ πάππου µ’ τ’ άσπρα  γένια | µέσα σ’ γη παραχουµένα.   

41. Τ’ πάππου µ’ του ζνάρ(ι) | καµνιάφρα δε µπιτίζ(ει).   

42. Τσιτουµέν(η) µπαίν(ει) | µαραµένη βγαίν(ει).    

43. Χειµώνα καλουκαίρ(ι) | του κιφαλούδ(ι) απ’ όξου το ’χει.   

44. Χίλια τουρκούδια | µι µαύρα σκουφούδια. 

45. Χίλις µίλις κυρατσούδις | σ’ ένα πάπλουµα τλιγµένις. 

46. Χίλις µίλις κιρατσούδις | του Θιό παρακαλούν | κι ανάπουδα κατρούν. 

47. Χίλνοι µίλνοι καλουγέρ(οι) | σ’ ένα πάπλουµα τλιγµέν(οι). 

48. Ψηλός ψηλός καλόγιρους | κι κόκκαλα δεν έχ(ει).   

49. Ψηλός ψηλός καλόγιρους | µι µια τρύπα στου κώλου.   
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Οι απαντήσεις στα αινίγµατα 

 

1. Η πορδή, 2. Το κάστανο, 3. Η γλώσσα, 4. Το κλήµα, 5. Το τραίνο, 6. Η γλώσ-

σα, 7. Το σύκο, 8. Το σταφύλι, 9. Οι µυλόπετρες και το αλεύρι, 10. Το ρεπάνι, 11. Ο 

πεθαµένος που τον κουβαλούν τέσσερις, 12. Οι ρόδες του κάρου του οποίου οι πίσω 

ρόδες είναι πιο µεγάλες, 13.Ο ήλιος, 14. Το καντάρι, 15. Η βελόνα, 16. Το καλα-

µπόκι, 17. Το πιθάρι και το χέρι, 18. Η ελιά, 19. Η µελιτζάνα, 20. Ο σκαντζόχοιρος, 

21. Το βαρέλι, 22. Το αβγό, 23. Το  στόµα, 24. Το λάχανο, 25. Η βουκέντρα, 26. Η 

πίτα, 27. Η χελώνα, 28. Οι πέντε βελόνες που πλέκουν κάλτσα, 29. Το πιπέρι, 30. 

Το καρπούζι, 31. Η πίτα, 32. Ο µάγγανος του πηγαδιού µε το τυλιγµένο σκοινί του 

κουβά, 33. Το αυγό, 34. Το λείψανο που το κουβαλούν τέσσερα άτοµα, 35. Το κό-

σκινο, 36. Το φλιτζάνι, όταν πίνουµε καφέ, 37. Το γουρούνι. 38. Η ανέµη και το 

αδράχτι, 39. Το φιτίλι από το καντήλι, 40. Το πράσο, 41. Ο δρόµος, 42. Η κάλτσα, 

43. Η πρόκα, 44. Τα σπίρτα, 45. Το ρόδι, 46. Τα κεραµίδια, 47. Το ρόδι, 48. Ο κα-

πνός., 49. Το βελόνι. 

 


