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για όλους 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

1. Προσπάθησαν νά ωφεληθούν άπα μία σκανδαλώδη... 
διαρροή. 

2. Ποδοσφαιρική ομάδα της Α' 'Εθνικής Κατηγορίας -
Συγκεντρώνει μεγάλο μέρος τού πληθυσμού της χώ
ρας μας. 

3. Δυο λέξεις, ό τίτλος αξιόλογου θεατρικού έργου τού 
Μαγιακάφσκι. - Γειτονικά, στα αλφάβητο, γράμματα. 

4. Νοσούμε βασικά στον τομέα της. 

5. Τις τηλεοπτικές εκπομπές του παρακολουθούν οι φίλοι 
τού αυτοκινήτου. - "Αντίθεση εκφράζει... άν ξαναδι
αβαστεί. 

6. Και αυτός... καλλιεργείται, στή γενική.-Διαδεδομένο 
στ'ις βόρειες χώρες. 

7. Τελικός σύνδεσμος της καθαρεύουσας. - Παλιά Γαλλί
δα, φημισμένη γιά τήν ομορφιά της και τό πνεύμα της. 

8. Τόπος κατασκευής πλωτών μέσων. - Γιουγκοσλαβική 
πόλη, ή γενέτειρα τού Μ. Κωνσταντίνου (άντιστρ.). 

9. Δυο συνεχόμενα, ατό αλφάβητο, τρεις ποταμοί τής 
Σοβιετικής 'Ενώσεως. - Κινείται στό χώρο τών Αδέ
σμευτων. - Πρώτο σέ... όρκους. 

10. Θεμέλιο αμαξώματος αυτοκινήτου.-Χρησιμοποιούνται 
άπα γυναίκες. 

11. 'Αρχικά οργανισμού μας. - Όργανο τού σώματος μας, 
στην καθαρεύουσα. - Πασίγνωστο έργο του ó «Άρχι-
σιδηρουργός». 

12. Ή κάτοικος μεγάλου νησιού μας, στην καθαρεύουσα. -
Ό ένας άπα τους Μπλήτλς. 

ΚΑΘΕΤΑ 

1. Βγαίνει... τελευταίος. 

2. Εύθυμη ή μουσική του. -

ζώου, στην καθαρεύουσα. 

χής· 
3. Συνηθισμένος τέτοιος δημοτικός 

γενική. 
4. Βιομηχανικό αναπτυγμένος νομός τής Γαλλίας. - Σύμ

φωνο τού αλφαβήτου μας. - Ό τίτλος ποιητικής συλλο
γής τού Λάμπρου Πορφύρα. 

5. Ό νοστιμότατος... χρύσοφρυς. 
6. 'Αρχικά παλιός γαλλικής τρομοκρατικής οργάνωσης. -

Ανήκουν στό πεπτικό μας σύστημα. 
7. Τό Ίδιο μέ τό 10 α' οριζόντια. - Καλοκαιρινό φρούτο. 
8. Όμοια γράμματα. - Πρέπει νά είναι ακέραιοι, στην 

αιτιατική (καθαρ.). 
9. Συνηθισμένες... σέ παιχνίδια. - 'Αγγλική διάζευξη. 

10. 'Από τά τρία τά... μισό. - 'Επιθυμητή έκβαση, στην 

καθαρεύουσα. - Όρος τού πόκερ. 
11. Λείψανο... τράγου (άντιστρ.). - Τά αρχαία δυσκολεύ

ουν πολλούς. 
12. Κάλυμμα τού άγιου ποτηριού (καθαρ.). - Τό Ίδιο μέ τό 

10 α' κάθετα. - Φυσιογνωμία τού αραβικού κόσμου. 

Ή αιτιατική θηλαστικού 
- Σπαθί τής ομηρικής έπο-

« υπάλληλος», στή 

σκάκι 

ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Τού: Σπέκμαν 

ΛΕΥΚΑ: Ρ61, Βδ5, Πδ6, Σδ7 (κομμάτια 4). 
ΜΑΥΡΑ: Ρδ8, Σδ4 (κομμάτια 2). 

Παίζουν τά Λευκά και κάνουν μάτ σέ δύο κινήσεις. 

[46] ηχιιύρομος 

για λίγους 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

1. Πέφτει σέ πλήρη σύγχυοη αυτός πού τόν... χάνει. 

2. Και μέ τή ραδιοφωνία σχετίζεται. - Τό χρησιμοποιεί και 
ό... σκοπός. 

3. Τιμωρημένος από τους θεούς μυθικός βασιλιάς τής 
Φρυγίας (μέ άρθρο). 

4. Πιραντελικότό... παιχνίδι τους. -Μονάδα τής μηχανι
κής, σέ συμβατική γραφή της. 

5. θεατρικό έργο τού Γιάννη ΡΊτσου. 
6. Δωρικός τύπος άρθρου. - Πρωτεύουσα τών Βαλεαρί

δων. 
7. Στην αρχή είναι μαλακά. - Χωριό τής επαρχίας Ναυπλί

ας, ανάμεσα στό Ναύπλιο κα'ι τό Τολό. 

8. Και τέτοια κυβέρνηση σχηματίζεται. 
9. 'Οπερέτα τών Πρινέακα'ι Μάστορα. -Μυθικός γιος τού 

Δια και τής Κρήτης. 
10. Τά αρχικό τής ανώτατης αρχής τού αθλητισμού μας -

«'Ομοίωμα» κα'ι αυτό. 

ΚΑΘΕΤΑ 

1. Διακοσμητικός ό ρόλος της. 

2. Τό έλ«φρό δέ ζυγίζει... λιγότερο. - Φίδι τού γένους 
έχιδνα, στή διεθνή επιστημονική ονομασία του. 

3. Βαρύς κύλινδρος πού χρησιμοποιείται σέ έργα οδοποι
ίας, στην αιτιατική (καθαρ.). 

4. Τίτλος ποιήματος τού Καρυωτάκη (τό τέταρτο γράμμα 
είναι Ο). - Αρχαία πόλη τού βασιλείου τού Αγαμέ
μνονα (άντιστρ.). 

5. Αναφέρεται στό μύθο τού Θησέα, (άντιστρ.).-Σχετικό 
μέ τήν πρωτεύουσα μας συνδικαλιστικά αρχικά. 

6. «Γιά... σβήνουν», τίτλος ποιήματος τού Πορφύρα. -
Αντίστροφη γενική ενός... αιμοσταγούς. 

7. Καλλιεργείται για τις κλωστικές Ίνες του. 
8. Έχει κα'ι τά ιδανικό του (άντιστρ.). - Υπάρχουν κα'ι 

τέτοια ρολόγια. 
9. Ό ρόλος τους είναι ευεργετικός. - Ευτυχής «προγο

νός» μας (κυριολ). 
10. Τόσα κεφάλια είχε ή μυθική Σκύλλα. - Τίτλος όπερας 

τού Σαμάρα. - Μιά από τις πέντε Μεγάλες Λίμνες τής 
Β. 'Αμερικής. 
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για πολύ λίγους 
Τοποθετήστε μόνοι τά δέκα (10) μαυράδιατού σταυρόλε

ξου αυτού. 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

Μιά τέτοια έκανε πασίγνωστο τό Μάντζαρο. 
Έχει κάποια σχέση και μέ τόν... κεραυνό.-Αυτή, σ έ ν α 

δημοτικό τραγούδι, «τρώει νιές και παλικάρια». 
Τρόπος παρασκευής φαγητού (ξενικά). - Πρώτα ή 
Λαμπέτη κα'ι μετά ή Τόλη. 
Ζώα, άγνωστα στον τόπο μας (μέ άρθρο). 
Αντίστροφη γραφή όρου τής πυρηνικής φυσικής. - «Τά 
κορίτσια, ή.. . τής ουτοπίας», στίχος από τό «Άξιον 
Εστί» τού Ελύτη. - Όμοια γράμματα. 

Τού «Ξ» δορυφόροι. - Τό «έγώ», ξενόγλωσσα. - Συμ
βολίζει μια... αλλαγή. 

Γιά τους αρχαίους βοήθεια, γιά μάς κολασμός. -Χρη
σιμοποιείται σαν χρονικός προσδιορισμός κα'ι σάν παρο-
μοιαστικό. 

Κοινή ονομασία τού «τριχόπτου» (μέ άρθρο). 
Δέν έχουν πείρα τής ζωής, μέ τό όρθρο τους. 

Ό τίτλος τού κυριότερου έργου τού Κούπριν (άντιστρ.). 
« Ελέγχεται γιά τή χορήγηση άδειας οδηγού αυτοκινή
του (γεν.). 

ΚΑΘΕΤΑ 

1. Συχνά δημιουργεί προβλήματα σ' ένα κράτος. 

2. Τουριστική περιοχή τής Πελοποννήσου, στή γενική. 

3. Σέ κάτι τό βασικά υστερούν. - «... Ρόμαν, τίτλος ται
νίας τού Παζολίνι. 

4. Ή πρόταση πού εισάγει, αποδίδεται μέ άλλη βεβαιωτική 
μελλοντικής πραχτικής. - 'Ανάπτυξαν σημαντικό αρ
χαίο πολιτισμό. 

5. Μέ ταξίδια σχετική λέξη τής δημοτικής. 

6. 'Από τό τέλος τό... τέλος. -Τόσα χρόνια έζησε ό Νίκος 
Καζαντζάκης (άντιστρ.). - Μαζί μέ μιά άλλη λέξη, πού 
έχει παραπλήσιο όνομα, υπονοούν παρακαταθήκες. 

7. Αντίστροφη γραφή είδους θαλασσινού. 
8. 'Οδηγεί οέ απερισκεψίες (άντιστρ.). - Αντίστροφη 

γραφή σταθμού. 
Παραιτήθηκε από μιά σημαντική θέση του στό ΠΑΣΟΚ. -

την μμχΊ| IUU UIWUU UUIUU kUPIilMV Ul ιΊ||(ιυι w . 
Γιβραλτάρ. 

10. 'Αρχαία λέξη γιά τήν αηδία ή τή ναυτία (άντιστρ.) - Ή 
γενική εργαλείου τού καλλιεργητή. 

αν «ο» συλλικτης. 

Τά ευρήματα τής Βεργίνας από χρυσό, ασήμι κα'ι 
ελεφαντόδοντο, είναι τό θέμα μιας νέας σειράς 
γραμματοσήμων τών ταχυδρομείων μας, πού πρόκει
ται προσεχώς νά κυκλοφορήσει. 

Τά αγγλικά ταχυδρομεία, ωστόσο, έχουν προ
γραμματίσει τις νέες τους σειρές γιά τό 1980. 

Τόν 'Ιανουάριο θά κυκλοφορήσει μιά σειρά γιά τά 
πτηνά τής'Αγγλίας. Τό Μάρτιο, μιά άλλη σειρά γιά τά 
150 χρόνια τής σιδηροδρομικής γραμμής Λίβερπουλ 

Μάντσεστερ. Τό Μάιο, μιά ειδική σειρά κα'ι ένα μεγά
λου σχήματος γραμματόσημο (φεγιέ), γιά τήν παγκό
σμια έκθεση γραμματοσήμων τού Λονδίνου τού 1980. 
Τόν Ιούνιο, μιά σειρά γιά τις προσωπικότητες τής 
χρονιάς και γιά τά δικαιώματα τής γυναίκας. Τόν 
Αύγουστο, μιά σειρά γιά τά 100 χρόνια τών αθλητικών 
σωματείων τού εθνικού σπορ τών Άγγλων, τού «ράγ-
κμπυ», κα'ιτό Σεπτέμβρη μιά σειρά γιά τή μουσική τού 
20ού αιώνα. 


