ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
4. Η αναφερόµενη στην πόλη.
7. Ο αριθµός “τρία” στα Βλάχικα.
9. Επάγγελµα πολλών συγχωριανών µας στο παρελθόν.
13. Το “κόκκαλο” στα Βλάχικα.
15. Ο “γονιός” στα Βλάχικα.
17. “Είµαστε” στα Βλάχικα.
19. Βρίσκεται πάνω στο πέρασµα προς τα ορεινά χωριά του Ασπροπόταµου.
22. Η “γλώσσα” στα Βλάχικα.
24. Ύπαρξη.
25. Ο δικός µας παραπόταµος του Ασπροπόταµου.
28. Γράµµα της Αγγλικής γλώσσας.
29. Πρόθεση αρχαιοελληνική.
31. Γνωστή αυτή της Κρήτης, όπου σκοτώθηκε και Τζουρτζιώτης Εύελπις.
32. Ό,τι και το 29 οριζόντια.
34. “Αλή _________”. Μετά το διορισµό του στα Τρίκαλα και κατόπιν στα
Ιωάννινα, ανάγκασε τους κατοίκους του Ασπροπόταµου να εγκαταλείψουν
την περιοχή.
36. Του χωριού µας είναι αγνά και νόστιµα.
39. Αρχαιοελληνικό φύλο που πέρασε από την Αθαµανία.
42. Αρχαία πόλη και πρωτεύουσα της Αθαµανίας, στα Β. της Θεοδωρίας.
43. Πασίγνωστος.
45. Αριθµητικό (ουδ.).
46. Πόλη της Ηπείρου µε σηµαντική βυζαντινή παράδοση.
48. Ήταν του Αιόλου ο Αθάµας.
50. “Εσείς” στα Βλάχικα.
52. “Αθηνά _________”: µεγάλη αλυσίδα παντοπωλείων συγχωριανού µας.
53. Η “τιµή” στα Βλάχικα.
57. Της γυναίκας πολυδιάστατος στις αγροτικές κοινωνίες.
58. Είναι η ετυµολογία της “Τζούρτζιας” από το (Άγιος) “Γεώργιος”.
60. Νεαρές γυναίκες (ιδιωµ.).
62. Πολυδιάστατος ο ρόλος της στις αγροτικές κοινωνίες (αντίστροφα).
65. “Αυτοί” στα Βλάχικα.
67. Ο οποίος (αρχ. ελλ.).
68. Με αυτό ασχολήθηκαν πολλοί Τζουρτζιώτες στην Αθήνα.

70. Η ψηλότερη κορυφή της Νότιας Πίνδου.
74. Επάγγελµα ορεινών πληθυσµών.
76. Χυµός που παλαιότερα χρησιµοποιούνταν αντί για ξύδι.
77. Αυτά παλιά χρησιµοποιούνταν στις µεταφορές.
78. Συγχωριανός µας Εύελπις που σκοτώθηκε στη Μάχη της Κρήτης.
79. Άρθρο πληθυντικού στη γενική.
81. Το “φθινόπωρο” στα Βλάχικα.
82. Τα χάλκινα σκεύη (λέξη τουρκικής προέλευσης).
85. Είναι και τα Τζουµέρκα.
86. Παραδοσιακός οικισµός του νοµού Φλώρινας µε παλαιότερη Βλάχικη
ονοµασία “Νιβεάστα”.
87. Αρχαία πόλη της Θεσσαλίας, που ίσως σχετίζεται ετυµολογικά µε τη
λέξη “Αθάµας”.
90. “Όµορφη” στα Βλάχικα.
92. Προτρέπει.
93. Άρθρο της αρχαίας ελληνικής.
94. Συνεχόµενα στην αλφάβητο σύµφωνα.
96. Είναι οι καιρικές συνθήκες στην Τζούρτζια το χειµώνα.
102. Στα είδη της βλάστησης αυτής συγκαταλέγονται το πουρνάρι, ο
σχίνος, τα ρείκια, η κουµαριά κ.λπ.
103. “Εγώ” στα Βλάχικα.
104. Η πίστη στην ύπαρξη θεού και η λατρεία προς αυτόν.
105. Τα αρχικά ιστορικού συλλόγου της Τζούρτζιας.
107. Η οµίχλη το περιορίζει.
108. “Από τα ___________ στα βλαχοχώρια”: τίτλος βιβλίου της κας Κ.
Τσιάνα-Πανταζίδου.
110. Είναι και τα Άγραφα.
112. Υποθετικός σύνδεσµος.
113. Δεν πάει αυτό στο βουνό, όπως µας τραγούδησε και η Βίκυ
Μοσχολιού.
115. Ο “τόπος” στα Βλάχικα.
116. Επιστροφή (αιτ.).
117. Στη γεωγραφική αυτή περιφέρεια ανήκει το χωριό µας.
120. Το δυτικότερο χωριό του νοµού Τρικάλων, η Χαλκίς της αρχαιότητας.
121. Μενεξέδες (αρχ. ελλ.).

ΚΑΘΕΤΑ
1. Κάνουν και στα νερά του Ασπροπόταµου.
2. Στη θέση αυτή κοντά στο Γαρδίκι βρέθηκε αρχαίος οικισµός
Αθαµάνων.
3. Το “σταφύλι” στα Βλάχικα.
5. Άρθρο µε πρόθεση.
6. Βυζαντινή νότα.
7. Όµοια σύµφωνα της γλώσσας µας.
8. Ένα από τα µαντριά της Τζούρτζιας.
10. Εκτίθενται σε πολεµικά µουσεία.
11. Αρχαία πόλη της Αθαµανίας µε το άρθρο της.
12. Το “ναι” σε ευρωπαϊκή γλώσσα.
14. Πολλές οφείλονται σε όσους καταγράφουν την παράδοσή µας.
15. Χωριό του νοµού Τρικάλων αλλά και γυναικεία µορφή της
µυθολογίας µας.
16. “Εµείς” στα Βλάχικα.
18. Όµοια φωνήεντα της γλώσσας µας.
20. Τα όρη των Αθαµάνων όπως είναι γνωστά στις µέρες µας.
21. Βασική τροφή του ανθρώπου (αντίστροφα).
23. “Χθες” στα Βλάχικα (αντίστροφα).
26. Δίνουν τα δάση.
27. Στου προφήτη αυτού την εκκλησία το υψόµετρο φθάνει τα 1123
µέτρα.
30. “Βάλια ________”: ένα από τα τελευταία καταφύγια της αρκούδας
στη χώρα µας.
33. Ζώο (γνωστό στα µέρη µας) αλλά και αστερισµός του ζωδιακού
κύκλου.
34. Οδοιπόροι.
35. Όµοια φωνήεντα της γλώσσας µας.
37. Σύµφωνο της ελληνικής γλώσσας.
38. Ίνα (αρχ. ελλ.).

39. Κοντά τους η ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής µονή του Τιµίου Σταυρού.
40. Συνεχόµενα στο ιρίδιο γράµµατα.
41. Το “και” των Λατίνων.
44. Ο οικολογικός αξίζει στην Τζούρτζια (αντίστροφα).
45. “Αυτοί έχουν” στα Βλάχικα.
47. Άρθρο µε πρόθεση (πληθ.).
48. Η Βλάχικη είναι λατινογενής.
49. Ό,τι και το 103 οριζόντια.
51. Όµοια φωνήεντα της γλώσσας µας.
54. Άφωνος … “Νίκος”.
55. Ό,τι και το 51 κάθετα.
56. Αριθµητικό της αρχαίας ελληνικής.
57. Μεγάλη χώρα οµοδόξων µας (γεν.).
59. Ξωκκλήσι του χωριού µας που γιορτάζει στις 17 Ιουλίου (3 λέξεις
µε το άρθρο).
61. Σύµφωνο της Αγγλικής γλώσσας.
63. Γειτονικό µας κεφαλοχώρι.
64. Η “γυναίκα” στα Βλάχικα (µία ηχητική καταγραφή).
66. Η “άνοιξη” στα Βλάχικα.
69. Στήριξαν την οικονοµία του χωριού µας.
71. Το καλλωπιστικό φυτό “ tagetes”, αγαπηµένο των Τζουρτζιωτών
(πληθ.).
72. Άλλη ονοµασία για τους Αρωµούνους (λατινόφωνους Βλάχους των
ελληνικών χωριών).
73. Οµοιωµατικό µόριο.
75. Ποικιλία πεύκου που ευδοκιµεί και στα µέρη µας.
77. Η “κωµόπολη” στην καθαρεύουσα (γεν.).
78. Πρόχειρο κατάλυµα (λέξη τουρκικής προέλευσης).
80. Είδος αρπακτικού των βουνών µας, του οποίου ο πληθυσµός
δυστυχώς µειώνεται.

82. Τοποθεσία έξω από τη Τζούρτζια που πήρε τ’ όνοµά της από ένα
βράχο (αντίστροφα).
83. Τον αιώνα αυτό χτίστηκε ο ναός της Αγίας Παρασκευής του
χωριού µας.
84. Η αρχή και το τέλος.
88. Βλαχοχώρι των Τζουµέρκων, δυτικά της Τζούρτζιας.
89. Πρόθεση της αρχαίας ελληνικής.
91. Ο Κοσµάς αυτός δίδαξε και στα µέρη µας.
95. Ο “λύκος” στα Βλάχικα.
97. Επώνυµο οικογένειας Τζουρτζιωτών, που δυστυχώς - δεν υπάρχει πια στην Τζούρτζια.
98. Κατάφαση.
99. Στο όνοµα του πεσόντα συγχωριανού µας Δ.
Κούτσια υπάρχει µία στην Αθήνα (αντίστροφα).
100. Επώνυµος ήρωας του αρχαίου λαού των
Αθαµάνων.
101. Μακριά, σε απόσταση.
105. Ο “κλέφτης” στα Βλάχικα.
106. Ουδέτερο άρθρο.
109. Αριθµητικό (ουδ.).
111. Αντιθετικός σύνδεσµος.
113. Συµπλεκτικός σύνδεσµος.
114. Αριθµητικό (θηλ.).
118. Μουσική νότα.
119. Υποθετικός σύνδεσµος.

Οι Βλάχικες λέξεις του σταυρολέξου προέρχονται από το γλωσσάρι του βιβλίου της
κας Κ. Τσιάνα-Πανταζίδου µε τίτλο: “Από τα χειµαδιά στα βλαχοχώρια”.

