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 ΚΙΜΩΛΙΑ 

ΤΕΥΧΟΣ 1ο   ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003  

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΤΗΣ  Δ 1  ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ   6ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ 
 

   Η ιστορία των Ολυμπιακών αγώνων 

αναφέρει δύο Ζακυνθινούς 

Ολυμπιονίκες. 

Τον Φιλόξενο τον εκ Ζακύνθου αθλητή 

της πάλης παίδων που είχε νικήσει τον 

4ο π.Χ. αιώνα στην Ολυμπία και τον 

Μιλτιάδη Γκούσκο που είχε 

αναδειχθεί δεύτερος Ολυμπιονίκης στη 

σφαιροβολία στους Ολυμπιακούς του 

1896 στην Αθήνα. 

 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΤΡΑΣ Δ1 ΤΑΞΗΣ  

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ « ΚΙΜΩΛΙΑ » 

 

 Υπάρχουν βραδιές που το φεγγάρι 

χάνεται από τον ουρανό.  

Πού πήγε τότε ; 

Εμείς με την « ΚΙΜΩΛΙΑ » δεν θα σου 

πούμε ότι τότε που η γη βρίσκεται 

ανάμεσα στο φεγγάρι και στον ήλιο η 

σκιά της το σκοτεινιάζει. Εμείς θα σου 

δώσουμε παραμυθένιες απαντήσεις, σαν 

αυτές που θα έδινες κι εσύ για να 

ονειρευτείς και να ταξιδέψεις στον 

κόσμο της γνώσης και της φαντασίας. 
 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΒΕΡΗ Δ1 ΤΑΞΗ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ 

 

Ανάβει στην Ολυμπία από τις ηλιακές 

ακτίνες και μεταφέρεται στο στάδιο που 

φιλοξενεί τους Ολυμπιακούς αγώνες 

από μια σειρά δρομέων. 

Καίει ως τη λήξη των αγώνων. 

Συμβολίζει την πάλη και τον καλό 

αγώνα, σύμβολο της ΦΙΛΙΑΣ και της  

ΕΙΡΗΝΗΣ. 

 
ΧΑΡΗΣ ΣΟΥΡΜΠΗΣ Δ1 ΤΑΞΗ  

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ 

 

Πέντε Ολυμπιακοί κύκλοι, τρεις επάνω 

και δυο κάτω. Τα χρώματα τους είναι 

μπλε, μαύρο, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο. 

Συμβολίζουν τις πέντε ηπείρους. 

Κατά την παρέλαση των κρατών στη 

τελετή έναρξης των Ολυμπιακών αγώνων 

η Ελληνική ομάδα προηγείται τιμής 

ένεκεν. 

 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΥΝΘΗΜΑ 

 

Citius,  Altius,  Fortius. 

 
Πιο γρήγορα,  πιο ψηλά,  πιο δυνατά. 

 
 

ΣΚΟΠΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗΣ Δ1 ΤΑΞΗ 
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ΟΙ ΤΑΒΕΡΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟ 

 

Η ταβέρνα ( το καπηλειό ) είναι ένα κομμάτι της ζωής του Ζακυνθινού στην προσεισμική 

Ζάκυνθο. Προσφέρει μόνο κρασί χύμα κατ’ ευθεία από τα βαρέλια με τα οποία  είναι 

γεμάτη η ταβέρνα και κανένα άλλο ποτό, ούτε φαγητά. Μπροστά από τα βαρέλια 

υπάρχουν μακρόστενα ξύλινα τραπέζια με πάγκους γύρω γύρω για να κάθονται οι 

πελάτες. Οι περισσότεροι συγκεντρώνονται τα βράδια, κάθονται μεθούν. Στο τοίχο της 

ταβέρνας είναι πάντα κρεμασμένα μια κιθάρα και ένα  μαντολίνο, που τα χρησιμοποιούν 

οι πελάτες για να πουν τα τραγούδια τους. Τα τραγούδια της ταβέρνας είναι οι « αρέκιες 

» και οι « καντάδες ».  

Οι αρέκιες είναι αυτοσχέδιες μονωδίες της στιγμής δίστιχες ή τετράστιχες, που 

τραγουδιούνται από τους πελάτες και έχουν συνήθως κείμενο εύθυμο ή σατυρικό. Οι 

καντάδες είναι τραγούδια με περισσότερους στίχους και με αισθηματικό συνήθως 

περιεχόμενο. Έτσι μέσα στις ταβέρνες, μετά από τα πρώτα ποτήρια οι θαμώνες 

τραγουδούν εύθυμες αρέκιες και αργότερα αισθηματικές καντάδες. Τραγουδώντας τις 

καντάδες μερικοί θυμούνται την αγαπημένη τους, παίρνουν τις κιθάρες τους, πηγαίνουν 

κάτω από το παράθυρο της « Ιουλιέτας » τους και τραγουδούν τα αισθήματα τους. Οι 

καντάδες κάτω από το παράθυρο της αγαπημένης τραγουδιούνται από ένα μόνο 

πρόσωπο, που είναι επικεφαλής της συντροφιάς. Σε κάθε « Ιουλιέτα » θα τραγουδήσουν 

τρία τραγούδια. Το πρώτο θα είναι γρήγορο και θορυβώδες που έχει σκοπό να ξυπνήσει 

την αγαπημένη αν κοιμάται. Το δεύτερο είναι αισθηματικό, περιγράφει τις αρετές και την 

ομορφιά της αγαπημένης και περιλαμβάνει όρκους αιώνιας αγάπης του « Ρωμαίου » 

κανταδόρου. Τέλος το τρίτο τραγούδι είναι αποχαιρετιστήριο και το τραγουδούν όταν 

σιγουρευτούν ότι τους άκουσε η αγαπημένη τους η οποία άλλοτε ανοιγοκλείνει το 

παράθυρο και άλλοτε , αν έχει περισσότερο θάρρος βγαίνει στο μπαλκόνι και ρίχνει ένα 

φιόρο στο « Ρωμαίο » της που σημαίνει : «σας άκουσα και σας ευχαριστώ »! 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Δ 1 ΤΑΞΗΣ    

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΥΜΝΟΣ 

 

ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 

Αρχαίον πνεύμα αθάνατον, αγνέ πατέρα 

Του ωραίου, του μεγάλου και τ’ αληθινού, 

Κατέβα, φανερώσου κι άστραψε εδώ πέρα 

Στη δόξα της δικής σου γης και τ’ ουρανού. 

                     ********** 

Στο δρόμο και στο πάλεμα και στο λιθάρι, 

Στων ευγενών αγώνων λάμψε την ορμή 

Και με τ’ αμάραντο στεφάνωσε κλωνάρι 

Και σιδερένιο πλάσε και άξιο το κορμί. 

                    *********** 

Κάμποι, βουνά και πέλαγα φέγγουν μαζί σου 

Σαν ένας λευκοπόρφυρος μέγας ναός 

Και τρέχει στον ναόν εδώ προσκυνητής σου 

Αρχαίον πνεύμα αθάνατον, κάθε λαός. 

 
ΙΩΑΝΝΑ ΒΛΑΧΟΥ Δ 1 ΤΑΞΗ 
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ΤΑ ΑΜΠΕΛΙΑ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ 

 

Στη Ζάκυνθο εκτός από τις ελιές και τη 

μαύρη σταφίδα καλλιεργούνται μέχρι 

και σήμερα αμπέλια με διάφορες 

ποικιλίες σταφυλιών. Η καλλιέργεια των 

σταφυλιών στη Ζάκυνθο γίνεται πολύ 

πριν το 15ο αιώνα, καθώς αναφέρουν οι 

διάφοροι Ζακυνθινοί ιστορικοί, όπως ο 

Δεβιάζης και ο Αρχιεπίσκοπος Νικ. 

Κατραμής, σε έργο του οποίου 

αναφέρεται και ποίημα της εποχής 

εκείνης: 

«σταφύλια μεσ’ στη Ζάκυνθο είναι ο 

κοζανίτης, μυγδάλι, φλέρι ροζακιά, 

χλώρα και μορονίτης, λαρδέλα και 

σκυλόκλημα, παύλος και χουχουλιάτης, 

αλλ’ είναι τα ομορφότερα ρομπόλα κι 

αητονύχι, μοσχάτο, αμπελοκόρινθο, 

φτάκιλο και ξιρίχι, κατσακούλιας, 

κοντοκλάδι, κακοτρύγι, βοϊδομάτης, 

γλυκέθρα, λιανορόιδι, γουστολίδι κι 

αγουστιάτης, γλυκοπάτι, και ο βίσας και 

ωραίο κουτσουμπέλι και το νύχι του 

κοκόρου, που στολίζει το αμπέλι κι 

ύστερα απ’ ούλα τούτα έρχετ’ ο 

σκυλοπνίχτης μα κείνος π’ ούλα τα 

φουμίζει είν’ ο κόκκινος ροϊδίτης». 

Στο ποίημα αυτό αναφέρονται οι 

ποικιλίες σταφυλιών, που 

καλλιεργούνται την εποχή εκείνη στη 

Ζάκυνθο. Με την πάροδο όμως των 

χρόνων πολλές ποικιλίες σταφυλιών 

έπαψαν να καλλιεργούνται και έτσι 

έχουν σήμερα επικρατήσει μόνο λίγες 

ποικιλίες οι πιο παραγωγικές. Τα κρασιά 

της Ζακύνθου ήταν και είναι ονομαστά 

για την ποιότητα τους ακόμη και 

σήμερα και εκτός Ζακύνθου γι’ αυτό και 

μεγάλη ποσότητα από αυτά εξάγεται, 

όπως τα κρασιά «Κομούτου», 

«Κοργιανίτη», «Σολωμού», 

«Καλλίνικα», και της «Ένωσης 

Αγροτικών Συνεταιρισμών Ζακύνθου». 

 

ΑΝΕΚΔΟΤΑ 

 

 Δύο φίλοι συζητούν : 

- Αυτό είναι το αυτοκίνητο σου ; 

- Καμιά φορά … 

- Δηλαδή ; 

- Όταν είναι φρεσκοπλυμένο το παίρνει η 

γυναίκα μου, όταν γίνεται πάρτι το 

παίρνει η κόρη μου, όταν υπάρχει 

ποδοσφαιρικός αγώνας το χρησιμοποιεί ο 

γιος μου. Ε κι όταν χρειάζεται βενζίνη, 

φυσικά το παίρνω εγώ !    

 

 Τι κρίμα βρε παιδί μου να μείνεις στην 

Ιστορία ! 

- Μα γιατί το λες αυτό πατέρα ; Μήπως ο 

Μέγας Αλέξανδρος δεν έμεινε για πάντα 

στην Ιστορία ; 

 

 Η δασκάλα του χωριού ρωτάει το 

μικρό μαθητή  

- Γιάννη, τον άλλο το Φωτεινόπουλο που 

μένει στην πάνω γειτονιά τι τον έχετε ; 

Είστε συγγενείς ; 

- Μπα ! Απλή … αντωνυμία είναι κυρία. 

  
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ Δ1 ΤΑΞΗ 

ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ ΤΗΣ «ΘΑΛΑΣΣΑΣ» 

1. _ _ _ _ _ _ 

2. _ _ _ _ 

3. _ _ _ _ 

4. _ _ _ _ _ _ _  

5. _ _ _ _ _ _  

6. _ _ _ _ _ _  

7. _ _ _ _ _ _ _  

 

1. Κάνουν παραστάσεις 

2. Γεννάει η κότα 

3. Κάνει η ελιά 

4. Έχει το τριαντάφυλλο 

5. Ο Εθνικός μας ποιητής 

6. Σκουπίζουμε με την … 

7. Το αντίθετο από το ψέμα 

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ Δ1 ΤΑΞΗ 



ΚΙΜΩΛΙΑ   4 

ΞΕΡΕΤΕ ΌΤΙ : 

 

 Το δέρμα του καρχαρία δεν 

είναι λείο. Κάποτε το 

χρησιμοποιούσαν οι ναυτικοί 

για να τρίψουν τα 

καταστρώματα των πλοίων σαν 

γυαλόχαρτο. 
 

 Το αυγό μιας στρουθοκαμήλου 

είναι τόσο ανθεκτικό, που μόνο 

με σφυρί μπορεί να σπάσει. 
 

 Ο αριθμός των φτερών ενός 

κύκνου φτάνει τις 25.000 ! 

 

 Οι αρκούδες Γκρίζλι όταν 

στέκονται στα πίσω πόδια τους 

φτάνουν το τρομακτικό ύψος 

των 3 μέτρων. 
 

 Ένας ελέφαντας καταβροχδίζει 

καθημερινά 200 κιλά χορτάρι 

φρούτα και ρίζες, ενώ πίνει 24 

ολόκληρα λίτρα νερό! 

 

 Τα σκουπίδια που 

δημιουργούνται κάθε μέρα στην 

Ελλάδα ξεπερνούν τα 3,5 

εκατομμύρια τόνους και θα 

μπορούσαν να γεμίσουν μια 

λεωφόρο από την Αθήνα μέχρι 

την Θεσσαλονίκη, πλάτους 35 

μέτρων, φτάνοντας σε ύψος το 1 

μέτρο 

 

 Το μεγαλύτερο αλφάβητο του 

κόσμου, που χρησιμοποιείται 

στην Καμπότζη έχει 74 

γράμματα! 

 

 Η γη χρειάζεται έναν χρόνο για 

μια πλήρη περιστροφή γύρω 

από τον ήλιο ενώ ο Πλούτωνας 

248 χρόνια και έξι μήνες ! 

 

ΕΚΘΕΣΗ    Ο.Η.Ε. 

 

Στη φετινή έκθεση για την ανθρώπινη 

ανάπτυξη ο Ο.Η.Ε. καλεί τις πλούσιε 

χώρες να τηρήσουν την υπόσχεση τους 

για την καταπολέμηση της φτώχειας 

παγκοσμίως. Στον κατάλογο των 175 

χωρών η Νορβηγία βρίσκεται στην 

πρώτη θέση ανάπτυξης, η Σιέρα Λεόνε 

στην τελευταία, ενώ η Ελλάδα 

παραμένει σταθερή στην 24η θέση. Οι 

30 από τις 34 χώρες που 

καταλαμβάνουν τις τελευταίες θέσεις 

βρίσκονται στην υποσαχάρια Αφρική 

και αυτές οι χώρες γίνονται όλο και 

φτωχότερες. Μερικά νούμερα πάντως 

είναι τραγικά αποκαλυπτικά για τον 

πολιτισμό της ανάπτυξης και της 

ευημερίας. 

* Περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο 

άνθρωποι επιβιώνουν στα όρια της 

φτώχειας και της εξάντλησης 

* Την τελευταία δεκαετία περισσότερα 

από 13 εκατομμύρια παιδιά πέθαναν 

από ασθένειες που προκαλούν 

διάρροια. 

* Κάθε χρόνο περισσότερες από 

500.000 γυναίκες - μια κάθε λεπτό - 

πεθαίνουν κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης και του τοκετού. 

* Περίπου ένα δισεκατομμύριο 

άνθρωποι υποφέρουν από κακή 

διατροφή. 

Νούμερα καταπέλτης, νούμερα ντροπή 

για τις συνειδήσεις των πολιτισμένων. 

Σχήματα οξύμωρα ακόμα και για τις 

ανεπτυγμένες χώρες. Η ποιότητα ζωής 

ανεβαίνει, το κόστος ζωής ανεβαίνει, 

αλλά η ποιότητα της διατροφής όλο και 
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 Ανδρωνά Χριστίνα                        Μυλωνάς Δημήτρης 

 Βλάχου Ιωάννα                              Ξένος Βασίλης 

 Γιατράς Άγγελος                            Ραψομανίκης Παναγιώτης 

 Γκλαβά Ζαντίνα                            Σούρμπης Χάρης 

 Γκλαβά Νταϊάνα                           Τζελίλη Αρμενίτα 

 Θεοδωρίτσης Σκοπιώτης             Τσιόλη Διονυσία 

 Λιβέρη Κατερίνα                           Τσιριγώτη Χριστίνα 

 Λούλος Διονύσης                           Τσιριγώτης Άγγελος 

 Μάρα Άντζελα                               Φλεμοτόμου Αλεξάνδρα 

 Μπάστας Αντριάν                          Ψάλλας Γιώργος 

 

 

ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ 

 

 Βρες στο παρακάτω τετράγωνο τις δέκα κρυμμένες λέξεις που  

σχετίζονται με τη θάλασσα   ΑΜΜΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΒΡΑΧΟΣ 

ΒΥΘΟΣ ΔΥΤΗΣ ΚΟΧΥΛΙ ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟ ΦΥΚΙΑ ΨΑΡΙ 

 
ΖΑΝΤΙΝΑ ΓΚΛΑΒΑ Δ1 ΤΑΞΗ 

Β Μ Κ Ο Χ Υ Λ Ι Τ Ρ Ο Χ Ζ 

Ρ Λ Υ Ρ Μ Κ Β Χ Ι Ρ Β Μ Τ 

Α Ν Α Π Ν Ε Υ Σ Τ Η Ρ Α Σ 

Χ Γ Φ Ο Ρ Σ Θ Ε Ι Π Σ Μ Φ 

Ο Ξ Υ Γ Ο Ν Ο Β Ν Δ Ε Μ Ν 

Σ Ρ Κ Ε Μ Α Σ Κ Α Ρ Υ Ο Δ 

Ν Η Ι Δ Β Κ Ξ Δ Υ Τ Η Σ Ε 

Ο Ψ Α Ρ Ι Η Λ Ω Ε Τ Β Ρ Κ 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΕΚΔΟΣΗΣ : 

Σπύρος Ι. Θεοδόσης 


