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ΚΑΛΟ Π
ΑΣΧΑ 

Δ.ΣΟΛΩΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΙ 

 

     Ο Νικόλαος Γκύζης γεννήθηκε την 1η Μαρτίου 1842 στο Σκλαβοχώρι της Τήνου 

ήταν ένα από τα έξι παιδιά του ξυλουργού Ονούφριου Γκύζη και της καλόκαρδης γυναί-

κας του Μαργαρίτας. Μέσα στα πολλά έργα του Ν. Γκύζη ξεχωρίζουν ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑ-

ΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΨΑΡΩΝ λάδι σε μουσαμά και οι δυο ελαιογραφίες της ΔΟΞΑΣ. Πρέ-

πει κανείς να δει τον πίνακα ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΨΑΡΩΝ για να καταλά-

βει τη μεγαλοπρέπεια των πινάκων της ΔΟΞΑΣ. Είναι μεταξύ τους αλληλένδετοι. Την 

ίδια ώρα που οι ζωντανοί πολεμούν με τη φύση για να σωθούν, η ρημαγμένη γη των Ψα-

ρών φωτίζεται από μια γιγάντια παρουσία:               «Στων Ψαρών την ολόμαυρη Ράχη 

 περπατώντας η δόξα μονάχη...» 

Η επιγραμματικότητα και η αυστηρή μεγαλοπρέπεια του Σολωμικού εξάστιχου, δημιουρ-

γούν μια τόσο δυνατή εικόνα που Γκύζη πραγματικά διακινδύνευσε αποφασίζοντας να 

την υλοποιήσει στο μουσαμά. Κι όμως κατόρθωσε να δημιουργήσει κάτι αντάξιο της 

έμπνευσης του ποιητή, με το ίδιο λιτό πνεύμα εκείνου. Φυσικό ήταν μια τέτοια τόλμη το-

υ Γκύζη να ξεσηκώσει σχετικές κρίσεις κι επικρίσεις, που τις αντιμετώπισε με σιγουριά 

και υψηλοφροσύνη. Σε μια τέτοια επιστολή του της 10 Οκτωβρίου 1899 διευκρινίζει ότι 

«όταν έφτασε το έργο στην Ελλάδα το ετυμολόγησαν μερικοί εκ των φιλολόγων μας ότι 

δήθεν εγώ κακώς εννόησα το ¨μελετά¨ και το αντελήφθην να ¨γράψει¨. Όσοι το είπαν με-

ρικοί αυτού, είπε τους ότι η Δόξα μου κρατά μεν πίνακα και γραφίδα, αλλά δεν γράφει, 

μελετά μόνον, σκέπτεται, αριθμεί, όλα τα κάνει, αλλά δεν γράφει, και όταν εγώ της 

έδωκα γραφίδα και πίνακα, εθεώρησα ότι η Δόξα δι αυτών θα απαθανατίσει τους ήρωας 

και ότι είμαι ελεύθερος να στολίσω αυτήν». Σε άλλη πάλι ευκαιρία γράφει ότι «ο δαιμό-

νιος Σολωμός με ενέπνευσεν Δόξα αρχαίαν, Δόξα αυστηράν (φρικιάζουσαν) και σοβαράν 

Δόξα εμπρέπουσαν εις τους απαραμίλλους των προγόνων μας, ελευθερωτάς της δούλης 

πατρίδος μας... Αν και δεν λέγει λέγει ποιαν ώρα το βλέπει, η έμπνευσίς μου παραδέχθη, 

εν ώρα σκοτεινή, ενώ τα πάντα εσιώπησαν και το παν κατεκάει [...]. Δεν ζωγραφίζονται 

οι λέξεις, αλλά το πνεύμα αυτών». Οι δύο ελαιογραφίες της Δόξας ανήκουν στην Εθνική 

Πινακοθήκη και τη συλλογή Παπαστράτου, ενώ ιδιαίτερα αξιομνημόνευτο είναι το σκίτ-

σο εκείνο που εικονίζει κατά μέτωπο να προχωρεί στην έρημη γη. 

 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ 
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  ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΑΠΌ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ     

 

   Σε πολλά χωριά της Θράκης, το Σάββατο του Λαζάρου, γυρίζουν κορίτσια με κόκκι-

να φορέματα οι «Λαζαρίνες» κρατώντας κούκλα ή κόπανο ή ρόκα τυλιγμένη με πο-

λύχρωμα κουρέλια ή πανέρι στολισμένο με λουλούδια. Χτυπούν τις πόρτες των σπιτι-

ών και τραγουδάνε: «βάγια βάγια του Βαγιού τρώνε ψάρι και κολιό και τη άλλη Κυ-

ριακή τρων’ το κόκκινο αυγό». Επίσης οι νοικοκυρές ζυμώνουν το πρωί «Λαζαρίδες» 

δηλαδή κουλούρια με ανθρώπινη μορφή που συμβολίζει την ψυχή του Λαζάρου. Την 

Μ. Τετάρτη οι νοικοκυρές παρασκευάζουν το προζύμι για τα κουλούρια και ζυμώνο-

υν πρόσφορα που τα πηγαίνουν στην εκκλησία. Από αυτά ρίχνει ο παπάς μικρά τεμά-

χια στη Θεία Κοινωνία της Μ. Πέμπτης. Σε πολλά μέρη την Μ. Πέμπτη κρεμάνε ένα 

κόκκινο πανί στο παράθυρο που συμβολίζει το αίμα του Χριστού. Όσο το κόκκινο 

πανί είναι κρεμασμένο οι νοικοκυρές δεν έπλεναν ούτε άπλωναν ρούχα γιατί το θεω-

ρούσαν κακό σημάδι. Οι νοικοκυρές βάφουν αυγά κόκκινα την Μ. Πέμπτη. Σύμφωνα 

με μια παράδοση όταν διαδόθηκε ότι ο Χριστός αναστήθηκε πολλοί δεν το πίστεψαν. 

Μια γυναίκα που κρατούσε ένα καλάθι με αυγά είπε ότι είναι σαν να μου λεν ότι τα 

αυγά που κρατάω δεν είναι άσπρα αλλά κόκκινα. Και τότε τα αυγά της νοικοκυράς 

άλλαξαν χρώμα και έγιναν κόκκινα. Σε μερικά χωριά της Μακεδονίας το πρώτο κόκ-

κινο αυγό το έχωναν στα αμπέλια. Στην Ύδρα, το πρωί της Μ. Παρασκευής η νεολαία 

του νησιού χωρίζεται σε δυο ομάδες. Η μια από αυτές πηγαίνει στην εκκλησία για να 

στολίσει τον Επιτάφιο και η άλλη πηγαίνει στο λιμάνι. Εκεί πάνω σε μια βάρκα φτι-

άχνουν μια κρεμάλα που κρέμεται πάνω από τη θάλασσα και στη οποία κρεμούν το 

ομοίωμα του Ιούδα. Το βράδυ μετά την περιφορά του Επιταφίου ο ιερέας ανεβαίνει 

πάνω στη βάρκα και βάζει φωτιά στο ομοίωμα. Στην Πάτμο αναβιώνει το έθιμο «Η 

τελετή του Νιπτήρα». Είναι μια αναπαράσταση του Νιπτήρα που τέλεσε ο Ιησούς 

στους μαθητές του μετά το Μυστικό Δείπνο. Γίνεται κάθε Μ. Πέμπτη μεσημέρι στην 

πλατεία όπου έχει στηθεί από νωρίς το σκηνικό. Τους ρόλους των 12 αποστόλων υπο-

δύονται μοναχοί η κληρικοί και το ρόλο του Χριστού ο ηγούμενος της Μονής Θεολό-

γου, ενώ ένας κληρικός έχει το ρόλο του Ευαγγελιστή. 
ΖΑΝΤΙΝΑ ΓΚΛΑΒΑ 

ΝΤΑΙΑΝΑ ΓΚΛΑΒΑ 

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2005 

 

  Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το Καρναβάλι στη Ζάκυνθο ήταν πανέμορφο και 

εντυπωσιακό. Το Σχολείο μας συμμετείχε με θέμα: «Κλεοπάτρα και Ρωμαίοι». Τα κο-

ρίτσια είχαν ντυθεί Αιγύπτιες πριγκίπισσες και τα αγόρια Ρωμαίοι στρατιώτες. Οι 

στολές ήταν καταπληκτικές. Η συμμετοχή των παιδιών μεγάλη. Όμως δεν μείναμε 

μόνο σ’ αυτά. Ο Σύλλογος γονέων μας είχε ετοιμάσει και μια έκπληξη. Ήταν ένα 

φανταστικό άρμα που θύμιζε αρχαία Αίγυπτο. Μπροστά είχε το άγαλμα της Σφίγγας 

και πίσω φύλλα φοίνικα βαμμένα χρυσά. Γύρω γύρω υπήρχαν αρχαίες κολώνες. Κά-

τω είχε ένα κόκκινο χαλί και μαξιλάρια που κάθονταν οι μικροί μαθητές. Όταν ξεκί-

νησε η παρέλαση ο κόσμος μας κοίταζε ενθουσιασμένος. Εμείς κάναμε διάφορες χο-

ρευτικές φιγούρες και όλοι μας χειροκροτούσαν. Ήμασταν πολύ χαρούμενοι και σίγο-

υρα όλα τα παιδιά πέρασαν υπέροχα. Ελπίζω και εύχομαι το καρναβάλι του 2006 να 

είναι το ίδιο όμορφο με το φετινό. 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΒΕΡΗ 

ΑΝΤΖΕΛΑ ΜΑΡΑ 
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ΞΕΡΕΤΕ ΌΤΙ : 

 

 Ένας σκορπιός αντέχει διακόσιες 

φορές περισσότερη ραδιενέργεια 

απ’ όση μπορεί να αντέξει ένας 

άνθρωπος. 

 Το 1998 το διαστημικό λεωφορείο 

Κολούμπια μετέφερε πέντε βλασ-

τούς πατάτας. Ήταν η πρώτη τροφή 

που παράχθηκε στο διάστημα. 

 Ένα σημειωματάριο του Ντα Βίν-

τσι πουλήθηκε 32 εκατομμύρια ευ-

ρώ σε δημοπρασία! 

 Η μεγαλύτερη καμπάνα του κόσμο-

υ βρίσκεται στο Κρεμλίνο. Έχει 6 

μέτρα ύψος, ζυγίζει 222 τόνους και 

δεν έχει χτυπήσει ποτέ. 

 Το μεγαλύτερο παλάτι του κόσμου 

έχει 1788 δωμάτια και ανήκει στο 

σουλτάνο του Μπρουνέι.  

 Η μπλε φάλαινα είναι το μεγαλύτε-

ρο ζώο που υπήρξε ποτέ. Το μωρό 

της όταν γεννιέται, έχει μήκος γύ-

ρω στα 8 μέτρα. 

 Το μανιτάρι που λέγεται 

«ομφαλωτός των ελαιώνων» φωσ-

φορίζει τη νύχτα. Είναι δηλητηριώ-

δες μανιτάρι και φυτρώνει ομαδικά 

κάτω από τα δέντρα. 

 Το σύστημα Μπράιγ είναι ένα σύσ-

τημα ανάγνωσης και γραφής για 

τυφλούς, που χρησιμοποιεί ανάγλυ-

φους χαρακτήρες. Διαβάζεται με τη 

βοήθεια της αφής. Το εφεύρε ο Λο-

υί Μπράιγ, τυφλός Γάλλος καθηγη-

τής. 

  Εξαιτίας του κρύου στην Ανταρ-

κτική, οι πιγκουΐνοι δεν τολμούν να 

ακουμπήσουν το μοναδικό τους αυ-

γό στο έδαφος, για να μην παγώσει. 

Έτσι το βάζουν ανάμεσα στα πόδια 

τους και το ζεσταίνουν με το τρί-

χωμά τους.  
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ 

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΤΣΙΟΛΗ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΟΛΩΜΟΥ - ΚΑΛΒΟΥ 

ΚΑΙ  ΕΠΙΦΑΝΩΝ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ 

 

  Μια ηλιόλουστη μέρα πήγαμε με 

την τάξη μας στο Μαυσωλείο του 

Σολωμού και του Κάλβου. Είναι το 

μοναδικό που υπάρχει στην Ελλάδα! 

Μόλις φτάσαμε εκεί μπήκαμε στη 

μεγάλη αίθουσα όπου βρίσκονται οι 

τάφοι των δύο ποιητών. Όλοι μείναμε κατάπληκ-

τοι. Οι δυο τάφοι ήταν φτιαγμένοι από κατάλευ-

κο μάρμαρο. Στους τοίχους υπήρχαν στίχοι από 

τα ποιήματά τους. Αισθανθήκαμε ότι βρισκόμασ-

τε κοντά τους, ότι τους μιλάμε, ότι τους ακούμε 

να μας απαγγέλλουν ποιήματα . Μετά ανεβήκαμε 

στον επάνω όροφο. Εκεί είδαμε προσωπικά αντι-

κείμενα του Σολωμού και άλλων Επιφανών Ζα-

κυνθίων πίνακες ζωγραφικής και παλιά έπιπλα. 

Σε μια άλλη αίθουσα είδαμε στολές εκείνης της 

εποχής. Ήταν τόσο φανταστικά. Καθόμασταν και 

τα κοιτάζαμε με περιέργεια και προσοχή. Κλεί-

σαμε τα μάτια και φανταστήκαμε τον εαυτό μας 

να φορά αυτές τις εντυπωσιακές στολές και να 

μεταμορφώνεται σε Κόντηδες και Κοντεσίνες. 

Το πιο εντυπωσιακό απ’ όλα ήταν το Στεφάνι 

«γινωμένο από λίγα χορτάρια που είχαν μείνει 

στην έρημη γη» των Ψαρών που έστειλαν οι Ψα-

ριανοί για να τιμήσουν τον ποιητή. 

Αυτή η εκδρομή ήταν η καλύτερη που έχουμε κά-

νει και θα μείνει για πάντα στο μυαλό μας. 
 

ΙΩΑΝΝΑ ΒΛΑΧΟΥ 

ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΡΛΑΥΤΗ 

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

 

Δυο ήττες, στο μπάσκετ αγοριών και στο χατμπολ 

κοριτσιών και μια νίκη στο μπάσκετ κοριτσιών 

είναι μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα των αγώνων 

μπάσκετ, χατμπολ και βόλεϊ αγοριών και κοριτσι-

ών που διεξάγονται αυτή την περίοδο μεταξύ των 

Δημοτικών Σχολείων του Νησιού. Στον τελικό 

αγώνα μπάσκετ τα κορίτσια του Σχολείου μας πέ-

τυχαν το εκπληκτικό σκορ 38 - 9 νικώντας το 2ο 

Δημοτικό. Ελπίζουμε και σε άλλες νίκες στους 

υπόλοιπους αγώνες.  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΞΕΝΟΣ 
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ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ  -  ΠΟΙΟΙ ΠΟΤΑΜΟΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ 

 

   Δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι ο Γ΄ παγκόσμιος πόλεμος θα γίνει για 

το νερό. Ένα πολύτιμο αγαθό που συνεχώς λιγοστεύει όσο περνάνε τα χρόνια, δημιο-

υργώντας τεράστια προβλήματα στους ανθρώπους. Αξίζει να σημειωθεί ότι την τελε-

υταία εκατονταετία η παγκόσμια κατανάλωση νερού δεκαπλασιάστηκε, καθιστώντας 

το νερό είδος πολυτελείας.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο μέσος Καναδός για παράδειγμα, καταναλώνει 30 φορές 

περισσότερο νερό ημερησίως από το μέσο αγρότη από την Κένυα. Την ώρα που ένας 

Αφρικανός καταναλώνει κατά μέσον όρο ημερησίως 47 λίτρα νερού, ένας Αμερικα-

νός «χρειάζεται» 578 λίτρα νερού.  

Το ένα έκτο του παγκόσμιου πληθυσμού δεν έχει την ελάχιστη πρόσβαση σε πόσιμο 

νερό. Οι ποταμοί που κινδυνεύουν σήμερα είναι οι παρακάτω:  

 

 

 
 

 

 

ΤΙΓΡΗΣ ΚΑΙ ΕΥΦΡΑΤΗΣ 

Συρία και Ιράκ έχουν χαρακτηρίσει τα 

γιγάντια προγράμματα κατασκευής αρ-

δευτικών φραγμάτων στους ποταμούς 

Τίγρη και Ευφράτη από την Τουρκία ως 

σημαντικό λόγο για την διεξαγωγή πο-

λέμου. 

 

Π. ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ -  ΒΟΛΓΑΣ 

Ο ποταμός Κολοράντο στις Η.Π.Α. και 

ο Νείλος στην Αίγυπτο περνάνε δύσκο-

λες ώρες, τη στιγμή που μόνο το 3% της 

επιφάνειας των υδάτων του Βόλγα μπο-

ρεί να χαρακτηρισθεί πόσιμο. 

ΝΕΙΛΟΣ 

Η Αιθιοπία, η Αίγυπτος και το Σουδάν 

βρίσκονται στα «μαχαίρια» για τα νερά 

του Νείλου. Οι δύο πρώτοι σχεδιάζουν 

την κατασκευή φραγμάτων για την 

άρδευση περισσοτέρων αγροτικών καλ-

λιεργειών, εις βάρος φυσικά της Αιγύ-

πτου. 

ΛΙΜΝΗ ΑΡΑΛΗ 

Η λίμνη Αράλη στα σύνορα του Καζακ-

σταν με το Ουζμπεκιστάν τροφοδοτείται 

από δυο ποταμούς, των οποίων η στάθ-

μη έχει μειωθεί κατά τρία τέταρτα, ενώ 

αυτή της Αράλης έχει μειωθεί από το 

1962 ως το 1994 κατά 16 μέτρα ! 

ΓΑΓΓΗΣ 

Ο Γάγγης στην Ινδία ασφυκτιά κάτω α-

πό τη συνεχώς αυξανόμενη ρύπανση 

των υδάτων του. 

Και η Παγκόσμια Επιτροπή για το νερό 

προσθέτει ότι η Νεκρά θάλασσα αργο-

πεθαίνει καθώς δέχεται μόλις το 1/3 των 

υδάτων του Ιορδάνη. 

ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ 

Ο Κίτρινος ποταμός και άλλοι δυο στη 

Βόρεια Κίνα έχουν μολυνθεί σε ανησυ-

χητικό βαθμό, θέτοντας σε κίνδυνο τη 

δημόσια υγεία, μειώνοντας παράλληλα 

τις δυνατότητες άρδευσης των αγροτι-

κών καλλιεργειών. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 

ΧΑΡΗΣ ΣΟΥΡΜΠΗΣ 
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ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ -  ΑΝΤΙΡΙΟΥ     ( Ένα μεγάλο όραμα, ένα μεγάλο έργο) 

 

    Η ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου υπήρξε όραμα του Μεσολογγίτη πολιτικού Χαριλάου Τρι-

κούπη, ο οποίος διετέλεσε επανειλημμένα πρωθυπουργός την τελευταία εικοσαετία του 

19ου αιώνα. Εμπνευσμένος από ένα δημοσίευμα του Εμίλ Μπυρνούφ, που υπήρξε διευ-

θυντής της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών, αναφέρθηκε για πρώτη φορά 

στην αναγκαιότητα γεφύρωσης του στενού, κατά τη διάρκεια αγόρευσής του στη Βου-

λή στις 30 Μαρτίου 1889. 
Τεχνικά χαρακτηριστικά  

Η Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου είναι, η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα στον κόσμο με μή-

κος 2.252 μ. και με τρία κεντρικά ανοίγματα των 560 μ. και δύο πλευρικά των 286 μ. 

Αναρτάται από τέσσερις πυλώνες μέσα στη θάλασσα και στηρίζεται σε δύο ακρόβαθρα 

στις ακτές. Το κατάστρωμά της, πλάτους 27,2 μ., διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας 

(συν μία βοηθητική) ανά κατεύθυνση, είναι συνεχές σε όλο το μήκος (των 2.252 μ.) και 

πλήρως αναρτημένο από τις κεφαλές των τεσσάρων πυλώνων, με 368 καλώδια κατανε-

μημένα ανά 12 μ. κατά μήκος του καταστρώματος σε οκτώ ομάδες σχήματος βεντά-

λιας. Χρησιμοποιήθηκαν  40 χλμ. καλώδια, συνολικού βάρους 5.000 τόνων. 

Τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της περιοχής, όπως είναι το μεγάλο βάθος θεμελίω-

σης, η υψηλή σεισμικότητα, οι τεκτονικές μετακινήσεις και η μέτρια ποιότητα του υπε-

δάφους στον πυθμένα της θάλασσας, επέβαλαν ιδιαίτερα εξειδικευμένες μεθόδους κα-

τασκευής, δημιουργώντας μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Ο κάθε πυλώνας είναι ύψους 

μέχρι και 227 μ. και ζυγίζει περίπου 170.000 τόνους. Η γέφυρα έχει σχεδιαστεί για να 

αντέχει: 

- Σε περίπτωση σεισμού, με επιτάχυνση εδάφους 48% επί της βαρύτητας. Με βάση το 

Νόμο των Πιθανοτήτων, σεισμός αυτού του μεγέθους εμφανίζεται μια φορά στα 2.000 

χρόνια, καθώς ο μεγάλος σεισμός στην Τουρκία με ένταση 7,4 Ρίχτερ έδωσε επιτάχυν-

ση 40%. 

- Στο ενδεχόμενο σύγκρουσης με δεξαμενόπλοιο 180.000 τόνων, που πλέει με ταχύτητα 

16 κόμβων. 

- Σε ανέμους έως και 265 χλμ. / ώρα, που αντιστοιχούν σε τυφώνα. 

Ο όγκος του σκυροδέματος για τη συνολική κατασκευή της γέφυρας υπολογίζεται σε 

260.000 κ.μ. 
 

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΛΕΜΟΤΟΜΟΥ 

 ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΤΡΑΣ 

       ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 

 

Ε- - - - -    Μικρή αλλά ένδοξη χώρα. 

Ι - - - -      Η πατρίδα του Οδυσσέα. 

Ρ - - - -      Όμορφο νησί του Αιγαίου.   

Η - - - -     Αυτός μας ζεσταίνει. 

Ν - - -       Το πίνουν όσοι διψάνε. 

Η - - - -     Γιορτάζει στις 20 Ιουλίου. 
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 WEB:         http://6dim-zakynth.zak.sch.gr 
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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 

 Καρλαύτη Ελπίδα                         Τσιόλη Διονυσία 

 Λιβέρη Κατερίνα                           Τσιριγώτη Χριστίνα 

 Λούλος Διονύσης                           Τσιριγώτης Άγγελος 

 Μάρα Άντζελα                               Φλεμοτόμου Αλεξάνδρα 

 Μπάστας Αντριάν                          Ψάλλας Γιώργος 
 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  ΕΚΔΟΣΗΣ : 

Σπύρος Ι. Θεοδόσης 

Η Ε΄1 ΤΑΞΗ ΤΟΥ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

- ΖΑΚΥΝΘΟΣ 2005 -  

 


