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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΤΗΣ  Δ΄1  ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ   6ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

 

Δύο εβδομάδες μετά τη λήξη των 

Ολυμπιακών Αγώνων, οι καλύτεροι 

Παραολυμπιακοί αθλητές θα έλθουν στην 

Αθήνα για να συμμετάσχουν στους 

Παραολυμπιακούς Αγώνες. Η γενική 

φιλοσοφία είναι να εφαρμοστούν σε αυτούς 

οι κανόνες των Ολυμπιακών Αθλημάτων με 

όσο το δυνατόν λιγότερες αλλαγές. 

Αυτό άλλωστε προκύπτει από τον όρο 

Παραολυμπιακοί Αγώνες, ο οποίος 

προέρχεται από την ελληνική λέξη «παρά» 

που σημαίνει πλησίον, μαζί» με τους 

Ολυμπιακούς αγώνες. Οι Παραολυμπιακοί 

Αγώνες είναι ένα κορυφαίο αθλητικό 

γεγονός από οργανωτικής και αγωνιστικής 

πλευράς. Από τις 17 έως και τις 28 

Σεπτεμβρίου 2004, η Αθήνα θα 

καλωσορίσει 4000 Παραολυμπιακούς 

αθλητές από 130 χώρες καθώς και 2000 

συνοδούς. Όλοι θα μείνουν στο 

Παραολυμπιακό χωριό. Οι Παραολυμπιακοί 

Αγώνες θα γίνουν στις ίδιες εγκαταστάσεις 

με τους Ολυμπιακούς, με ειδικές ρυθμίσεις 

που θα διευκολύνουν την άνετη μετακίνηση 

και διαμονή αθλητών και θεατών. 

 

ΗΡΘΕ Ο ΧΕΙΜΩΝΑΣ 

 

Αγαπητοί μου φίλοι, 

επιτέλους έφτασε ο χειμώνας και μαζί του 

πλησιάζουν και οι γιορτές των 

Χριστουγέννων. Και φέτος θα περάσουμε 

υπέροχα. Θα στολίσουμε το δέντρο, θα 

πούμε κάλαντα και θα φάμε νόστιμα 

μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Και 

αυτά είναι μόνο η αρχή. Έχουμε τόσα να 

κάνουμε στις διακοπές των 

Χριστουγέννων. Άραγε τι δώρα θα μας 

φέρει φέτος ο Άγιος Βασίλης ; 

Ανυπομονώ να μάθω! Εύχομαι να μην 

ξεχάσει κανένα παιδάκι της γης και να 

χαρίσει σε όλα αυτά που επιθυμούν. Ε και 

σεις φίλοι μου μην ξεχάσετε να πείτε 

χρόνια πολλά σ’ αυτούς που γιορτάζουν, 

το Χρίστο τη Χριστίνα τη Χρύσα, τη 

Βασιλική, το Βασίλη, το Φώτη, τη 

Φωτεινή, την Ευγενία και τον Μανόλη.  

Δοκιμάστε να φτιάξετε μόνοι σας μια 

κάρτα για να τους δώσετε τις ευχές σας. 

Καλή επιτυχία και καλές γιορτές !  

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΛΕΜΟΤΌΜΟΥ Δ΄1 ΤΑΞΗ 

ΣΑΣ  

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  & 

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ  

 2004 
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Ο ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ  ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΚΟΥΣΚΟΣ 

 

  Έπειτα από μεγάλη προσπάθεια στο 

αγώνισμα της σφαιροβολίας, στέφθηκε 

αργυρός Ολυμπιονίκης στους πρώτους 

σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες. 

  Ο Μιλτιάδης Γκούσκος γεννήθηκε στη 

Ζάκυνθο το 1874 κι από μικρό παιδί 

έδειχνε πως θα ασχοληθεί με τον κλασικό 

αθλητισμό. Εξασκώντας εντατικά το 

δυνατό μυϊκό σύστημα στον Πανελλήνιο 

Γυμναστικό Σύλλογο αποφάσισε να 

ασχοληθεί με τη σφαιροβολία στην οποία 

και κατάφερε να διακριθεί. Στα 22 χρόνια 

του πήρε μέρος στους πρώτους 

Ολυμπιακούς Αγώνες έχοντας ως 

διαπιστευτήρια δύο πρώτες θέσεις στα 

Τήνια και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, η 

συμμετοχή στο οποίο λειτούργησε ως 

αγώνας επιλογής για το μεγάλο ραντεβού. 

Στον αγώνα ήταν εξαιρετικός. Άρχισε με 

πανελλήνιο ρεκόρ και τελείωσε ένα ακόμα, 

φτάνοντας σε επίδοση τα 11 μέτρα και 20 

εκατοστά. Ήταν όμως άτυχος ο χρυσός 

Ολυμπιονίκης και ένας από τους 

καλύτερους αθλητές του κόσμου εκείνη τη 

χρονική περίοδο, ο Αμερικανός Ρόμπερτ 

Γκάρετ, έριξε τη σφαίρα στα 11.23 μέτρα 

και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του 

βάθρου. Ο Γκούσκος είχε άδοξο τέλος 

καθώς απεβίωσε στην Ινδία από 

δηλητηρίαση. 

 

Ο ΠΡΩΤΕΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ 

 

   Μία μασκότ που εκφράζει τις τέσσερις  

αξίες των Παραολυμπιακών Αγώνων της 

Αθήνας : τη δύναμη, την επιδίωξη, την 

έμπνευση και τη γιορτή. Μια μασκότ που 

σηματοδοτεί την ελληνικότητα της 

διοργάνωσης είναι ο μικρός χαρούμενος 

ιππόκαμπος Πρωτέας, που πήρε το 

όνομα του από μια θεότητα της 

θάλασσας. Δημιουργοί του είναι οι 

Σπύρος Γκόγκος, Βαγγέλης 

Χατζηθεοδώρου και Παύλος 

Ξενικουδάκης, που σχεδίασαν και τα 

«δίδυμα» των Ολυμπιακών, Φοίβο και 

Αθηνά. Το πολύχρωμο αυτό αλογάκι της 

Παναγίας θα συντροφεύει τις 

προσπάθειες 4000 αθλητών από 130 

χώρες που θα λάβουν μέρος στους 12ους 

Παραολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. 
 

ΜΑΡΑ ΑΝΤΖΕΛΑ  

 Δ΄1 ΤΑΞΗ    

 

ΑΞΙΕΣ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

 

                                        Επιδίωξη  

     

                                      Δύναμη 

 

                                     Έμπνευση  

 

                                       Γιορτή  
 

 

ΤΖΕΛΙΛΗ ΑΡΜΕΝΙΤΑ Δ΄1 ΤΑΞΗ 

ΑΡΕΚΙΕΣ ΚΑΙ ΓΙΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 

 Αγγέλοι σε βαφτίσανε κι η Παναγιά η 

νουνά σου, γι’ αυτό και σου βγάλανε 

Μαρία το όνομα σου. 

 Αγάπα με πουλάκι μου, σαν μ’ 

αγαπούσες πρώτα, λόγια του κόσμου 

μην ακούς και την καρδιά σου ρώτα. 

 Αγάλια αγάλια φύτεψε ο γεωργός τ’ 

αμπέλι κι αγάλια αγάλια γίνηκε η 

αγουρίδα μέλι. 

 Αν πάει ο Αύγουστος καλά και 

τιμηθούν τα φρούτα ψυχή μου θα τα 

κάνουμε μεταξωτά τα ρούχα. 

 Απόψε τα μεσάνυχτα ανοίξανε δυο 

κρίνοι παντρεύεται η αγάπη μου και 

μένα που μ’ αφήνει. 
 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΒΕΡΗ Δ΄1 ΤΑΞΗ 
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ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Η Ελλάδα είναι χώρα με πλούσια 

βιοποικιλότητα. Διαθέτουμε 

περισσότερα είδη φυτών (χλωρίδα) 

και ζώων (πανίδα) απ’ ότι άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες. Εδώ έχουν 

καταγραφεί 6000 είδη, ενώ στη 

Μεγάλη Βρετανία, παρ’ όλο που 

είναι μεγαλύτερη χώρα μόνο 2500. 

Όταν στις περιόδους των 

παγετώνων πριν εκατομμύρια 

χρόνια παγετώνες σκέπαζαν τις 

ευρωπαϊκές χώρες στον τόπο μας 

επικρατούσαν απλά βαρείς 

χειμώνες. Έτσι εκεί στα βόρεια, 

πολλά είδη δεν άντεξαν στο δριμύ 

ψύχος και αφανίστηκαν, ενώ 

αντίθετα στον τόπο μας που είχε 

ηπιότερο κλίμα συνέχισαν να 

αναπαράγονται και να 

εξαπλώνονται. Μάλιστα μερικά απ’ 

αυτά τα ζώα που έφτασαν μέχρι 

εδώ για να επιβιώσουν σήμερα 

υπάρχουν μόνο εδώ. Είναι ενδημικά 

ζώα του τόπου μας. 

Όμως με τα φυτοφάρμακα, τις 

πυρκαγιές, το κυνήγι τα μεγάλα 

τεχνικά έργα, καταστρέφονται οι 

βιότοποι, διαταράσσεται η 

οικολογική ισορροπία και πολλά 

είδη κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. 

Η αγριόγατα, ο φασιανός, έχουν 

ήδη εξαφανιστεί. Λίγα μόνο ελάφια 

υπάρχουν στην Πάρνηθα και μόλις 

100 αρκούδες στην Πίνδο και τη 

Ροδόπη. Λίγα μόνο ζευγάρια αετού 

(βασιλαετού, γυπαετού, 

μαυρογύπα, κλπ.) έχουν μείνει. 

Μερικά άλλα είδη σπανίζουν. Το 

ίδιο και με τα φυτά. Πολλά 

αγριολούλουδα που ομορφαίνουν 

τον τόπο μας κινδυνεύουν να 

χαθούν. 

 

ΘΥΜΑΜΑΙ     (Από το βιβλίο της Σοφίας Π. Μυλωνά 

«ΣΚΟΡΠΙΑ ΜΠΟΥΓΑΡΙΝΙΑ» ) 

  Την νύχτα των Χριστουγέννων μόλις άρχιζαν οι 

καμπάνες να χτυπάνε όλοι ήταν έτοιμοι. Οι 

καμπάνες σήμαιναν τρελά μέσα στη νύχτα . Μετά 

χτύπαγε αργά αργά μια και ακουγότανε σαν 

κουρασμένη. Αυτό σήμαινε πως άρχιζε ο όρθρος. 

Τότε όλοι ξεκινούσανε για την εκκλησία, 

φορώντας τα καλά τους. Στο σπίτι έμενε η μητέρα 

για να ετοιμάσει το βραστό. Στη μεγάλη παδέλα 

έβραζε δυο λογιών κρέας, αρνίσιο και βοδινό, για 

να γίνει δυναμωτικό το ζουμί και καλή η σούπα. 

Μπροστά πήγαινε ο πατέρας με ένα φανάρι στο 

χέρι και ακολουθούσε η υπόλοιπη οικογένεια. 

Όπου συναντούσαν άλλους χωριανούς άλλαζαν 

ευχές. Αφού ακούγανε τον όρθρο μεταλαβαίνανε 

και βιαστικοί πηγαίνανε στα σπίτια τους. Είχανε 

νηστέψει ολόκληρο σαραντάημερο από αρτιμή 

και μια ολόκληρη εβδομάδα από λάδι. Στο σπίτι 

πίνανε καφέ με ένα παξιμάδι « για να κατακάτσει 

η κοινωνιά » και ύστερα να φάνε .Η μητέρα είχε 

κρατήσει ψαχνό κρέας, ένα κομμάτι για τον 

καθένα και το ‘ψηνε στα κάρβουνα. Έδινε το 

κομμάτι με μπόλικο λεμόνι και όλοι τρώγανε 

λαίμαργα. Ύστερα τους έδινε το άλλο το 

δυναμωτικό. Μέσα σε στρογγυλή σκουτέλα έβαζε 

ζουμί από το κρέας που έβραζε στη μεγάλη 

παδέλα και το πίνανε με λεμονάκι. Το φαγητό 

ήταν μελετημένο για να μη βαραίνει το στομάχι. 

Μέχρι να γίνουν όλα αυτά είχε ξημερώσει για 

καλά. Τα παιδιά απλώνανε στην αυλή, στο δρόμο, 

στα συγγενικά σπίτια και στους φίλους για να 

παίξουνε και να δείξουν τα καινούρια τους ώσπου 

να έρθει η ώρα που θα τρώγανε για μεσημέρι. Για 

το μεσημεριανό φαγητό μέσα στο μεγάλο πόρτεγο 

ήτανε στρωμένο το μεγάλο τραπέζι με άσπρο 

τραπεζομάντιλο και άσπρες πετσέτες. Μέσα σε 

βαθιά  πιάτα σερβίρανε την αχνιστή παχιά σούπα 

«τη μανέστρα». Σε άλλο πιάτο μικρότερο ήτανε 

τριμμένο τυρί ντόπιο, πιπεράτο και ρίχνανε πάνω 

στη σούπα, για να τους ανοίξει περισσότερο η 

όρεξη. Δεν έλειπε από το τραπέζι και η γυάλινη 

μπουκάλα με το κρασί. 

Όλη η ομορφιά των Χριστουγέννων ήταν ο 

νυχτερινός όρθρος και το χριστουγεννιάτικο 

τραπέζι. 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ Δ΄1 ΤΑΞΗ 
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ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

 

(«Αθηναϊκές επιστολές » του Γρ. Ξενόπουλου) 

Αθήνα 26 Δεκεμβρίου 1925 

   Αγαπητοί μου, 

 Κάποιο καιρό στη ζωή μου, τα Χριστούγεννα τα γιόρταζα … την Πρωτοχρονιά. Πώς ; 

Ακολουθούσα κανένα δικό μου καλαντάρι ή είχα προσηλυτισθεί σε καμία αίρεση ; 

Τίποτα απ’ αυτά. Μόνο που τον καιρό εκείνο, νιόφερτος στην Αθήνα φοιτούδι, σχεδόν 

παιδί, δεν μπορούσα να καταλάβω Χριστούγεννα χωρίς … κουλούρα. Στη Ζάκυνθο 

βλέπετε ΄που είχα μεγαλώσει, την παραμονή των Χριστουγέννων το βράδυ, κόβουν με 

πομπή κάποια κουλούρα. Αντιστοιχεί με τη βασιλόπιτα που κόβουν εδώ την 

πρωτοχρονιά,- κομμάτι ονομαστικό για τον καθένα, φλουρί για τον τυχερό και καθεξής, - 

αλλά δε μοιάζει και καθόλου. Άλλη πάστα, άλλη ζύμη, άλλη όψη, άλλη γεύση, άλλη 

μυρωδιά. Φανταστείτε ένα ωραίο ψωμί σιμιγδαλένιο, πιασμένο με λάδι, βαμμένο κίτρινο 

με ζαφουράνα, σπαρμένο μέσα σε σταφίδες άσπρες και μαύρες, με κουκουνάρια, 

πορτοκαλόφλουδες κι ένα σωρό μπαχαρικά και με μια κρούστα όλο σουσάμι και πυκνά 

φυτεμένα καρύδια, κάποτε μάλιστα και πασπαλισμένη με ψιλή ζάχαρη χρωματιστή. Αυτή 

είναι η Ζακυνθινή κουλούρα. Πώς να καταλάβαινα Χριστούγεννα χωρίς «το κομμάτι» 

μου απ’ αυτήν; Και που να ‘βρισκα τέτοιο πράγμα εδώ στο βραδινό  

τραπέζι της παραμονής;  

- Χριστούγεννα αύριο, μου ‘λεγαν. Και του χρόνου! 

- Που είναι τα; Απαντούσα. Δεν τα ΄βλέπω… 

Και δεν τα ‘βλεπα πραγματικώς. Ή να πω καλύτερα, τα ‘βλεπα αλλά με την φαντασία 

μου, μακρινά, αμυδρά, νοσταλγικά, λυπημένα, - τα ‘βλεπα εκεί κάτω στην πατρίδα, στο 

πατρικό σπίτι, στο Χριστουγεννιάτικο τραπέζι μαζί με την κουλούρα στη μέση, με τους 

δικούς ολόγυρα και - αλίμονο - με τη θέση μου σε μια άκρη αδειανή… ήταν γιορτή αυτή 

για μένα; Αν δεν έκλαψαν τα μάτια μου, έκλαψε όμως η ψυχή μου, - ψυχή παιδιού που 

για πρώτη φορά ξενιτεύεται …  
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Δ΄1 ΤΑΞΗ  

ΤΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ 

 

Παιδιά ξέρετε τι είναι ένα ηφαίστειο; 

Βαθιά μέσα στη γη υπάρχουν αέρια και ένα καυτό υγρό, το μάγμα. Κάποια στιγμή αυτά 

αναζητούν ένα άνοιγμα για να βγουν στην επιφάνεια. Αυτό το άνοιγμα λέγεται 

ηφαίστειο. Το ηφαίστειο έχει σχήμα κώνου και μοιάζει με ένα βουνό με μια μεγάλη 

τρύπα στη θέση της κορυφής του. Από αυτή την τρύπα που λέγεται κρατήρας, όταν 

γίνεται η έκρηξη βγαίνουν τα αέρια  και το μάγμα ( που λέγεται και λάβα ). Η λάβα 

μοιάζει με ποτάμι, καίει τα πάντα στο πέρασμα της και σταματάει μονάχα όταν κρυώσει. 

Ολόκληρες πόλεις όπως η Πομπηία το 79 μ.Χ. θάφτηκαν κάτω από τεράστια στρώματα 

λάβας και στάχτης. Το ηφαίστειο πήρε το όνομά του από τον Ήφαιστο, τον θεό της 

σιδηρουργίας, που σύμφωνα με τη μυθολογία είχε το εργαστήρι του μέσα σ’ ένα 

ηφαίστειο. Τα ηφαίστεια χωρίζονται σε ενεργά και μη ενεργά (σβησμένα). Το νεώτερο 

από τα ηφαιστειακά κέντρα της Ελλάδας είναι η Νίσυρος 
 

ΣΚΟΠΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗΣ Δ΄1 ΤΑΞΗ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΛΛΑΣ Δ΄1 ΤΑΞΗ  
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ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ  
 

 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 
 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  ΕΚΔΟΣΗΣ : 

Σπύρος Ι. Θεοδόσης 
 

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 

 WEB:         http://6dim-zakynth.zak.sch.gr 

 Ε - ΜΑΙL:  mail@6dim-zakynth.zak.sch.gr 

 FAX:          26950 45193 

 ΤΗΛ.          26950 29786  &   26950 29787 

Χρωμάτισε την εικόνα  

ΤΣΙΟΛΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ Δ΄1 ΤΑΞΗ  

ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ 

1. Κ  _ _ _ _ _ _ 

2. Α _ _ _ _  

3. Λ _ _ _ _   

4. Η _ _ _ _   

5. Χ _ _ _ _   

6. Ρ _ _ _ _ _   

7. Ο _ _   

8. Ν _ _ _  

9. Ι _ _ _ _  

10. Α _ _ _ _   

 
1. Νησί στα Επτάνησα 

2. Νοστιμίζει το φαγητό 

3. Λεκάνη του φλοιού της γης με νερό 

4. Λάμπει στον ουρανό. 

5. Τα πάνω άκρα. 

6. Άγριο λάχανο 

7. Ο πλεονέκτης τα θέλει…. 

8. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει ζωή. 

9. Δεν μπορούμε να πατήσουμε τον …. μας. 

10. Πάρε μια βαθιά …. 
 

ΜΠΑΣΤΑΣ ΑΝΤΡΙΑΝ  Δ΄1 ΤΑΞΗ 
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