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ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ 

 Πάντα πρώτη εγώ ανθίζω και την άνοιξη καλωσορίζω. Τι 

είναι; 

 Τριάντα φούστες φόρεσε και στο χορό πηγαίνει. Τι είναι; 

 Άνοιξη σ' ευχαριστώ καλοκαίρι σε δροσίζω, σε τρέφω το 

Φθινόπωρο, χειμώνα σε ζεσταίνω. Τι είναι; 

 Με ποιό λουλούδι ασχολούνται πάντα οι δικαστές; 

 Ένας μήνας δίχως ρο, με λουλούδια ένα σωρό. Ποιός είναι να 

σε χαρώ; 

 Από πάνω σαν τηγάνι, από κάτω σαν βαμβάκι, από πίσω σαν 

ψαλίδι. Τι είναι; 

 Μυρίζω ωραία, αγκάθια έχω, τσουκνίδα δεν είμαι, ξαδέρφη 

δεν έχω. Τι είμαι; 

 Αν και θρόνος μου ταιριάζει, θέση μου είναι το περβάζι. Τι 

είμαι; 

 Είμαι λουλούδι όμορφο, που άμα με μαδήσεις, θα μάθεις και 

το μυστικό αν σ' έχει αγαπήσει. Τι είμαι; 

 Ποιο είναι εκείνο το λουλούδι, άσπρο άσπρο και αγνό, που 

το πήρε η Παναγίτσα, για να γεννήσει το Χριστό; 

 Ένας μήνας με κεράσια στου αγρού μας τα καφάσια. Για ποιο 

μήνα σου μιλώ; Πες μου, σε παρακαλώ; 

 Ποιό νησί του Αιγαίου μας θυμίζει τριαντάφυλλα; 

 Ποιο μήνα κλείνουν τα σχολειά και παίζουν όλα τα παιδιά, με 

κέφι και με ξεγνοιασιά; 

 Γι' αυτό το μήνα που μιλώ, δεμάτια στάχυα στον αγρό. Ποιός 

είναι; 

 Βάρη αμέτρητα βαστά στη ράχη την πλατιά της, μα να 

σηκώσει δεν μπορεί ούτε βελόνι ελαφρύ ούτε έναν κόκκο 

άμμο. Τι είναι; 

 Στο βουνό γεννήθηκα, στο βουνό αναθρέφθηκα, μαύρος 

αράπης έγινα, στη θάλασσα κατέβηκα. Τι είναι; 

 Πάπλωμα παπλωματίζει, πέφτει κάτω και μουγκρίζει. Τι 

είναι; 
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ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ! 

1. Η αμυγδαλιά 

2. Το τριαντάφυλλο 

3. Το δέντρο 

4. Το κρίνο 

5. Ο Μάιος 

6. Το χελιδόνι  

7. Η τριανταφυλλιά 

8. Ο βασιλικός  

9. Η μαργαρίτα 

10. Ο κρίνος 

11. Ο Μάιος 

12. Η Ρόδος 

13. Τον Ιούνιο 

14. Ο Ιούνιος 

15. Η θάλασσα 

16. Το καράβι 

17. Τα κύματα της θάλασσας 

 


