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 ΚΙΜΩΛΙΑ 

ΤΕΥΧΟΣ 5ο   ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΤΗΣ  Δ 1  ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ   6ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΜΙΑ ΧΕΛΩΝΑ 

 

ΤΗΣ  ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ 

 

  Περπατώντας στην παραλία του Λαγανά αργά ένα α-

πόγευμα, όταν ο ήλιος πια είχε πέσει συνάντησα κάτι 

συναρπαστικό. Μια χελώνα καρέτα καρέτα. Είναι διά-

σημη ξέρετε παγκοσμίως. Πως λοιπόν να αποφύγω τον 

πειρασμό και να μην της πάρω συνέντευξη; Έβγαινε 

αργά αργά από τη θάλασσα και πήγαινε προς την αμ-

μουδιά για να γεννήσει τ’ αυγά της και στη συνέχεια να 

τα θάψει. Εκεί θα μείνουν μερικές ημέρες. Με τη βοή-

θεια του ήλιου και της θερμότητας θα βγουν τα μικρά 

χελωνάκια. Αμέσως θα πάνε προς τη θάλασσα για να 

βρεθούν στο φυσικό τους περιβάλλον. Την περίμενα 

λοιπόν να τελειώσει με τ’ αυγά. Δεν έπρεπε να την ε-

νοχλήσω γιατί τότε θα γύριζε στην θάλασσα. Την στα-

ματώ στο γυρισμό λοιπόν και την χαιρετώ. 

 Γεια σου χελώνα! 

 Γεια σου κοριτσάκι. 

 Θα ήθελα να σε ρωτήσω μερικά πράγματα. 

 Ότι θέλεις.    

 Είσαι ευχαριστημένη με τη συμπεριφορά των ανθρώ-

πων;  

 Δεν μπορώ να πω πως είμαι. Οι άνθρωποι κάνουν 

πράγματα πολύ ενοχλητικά για μένα, που θα μπορού-

σαν ακόμη και να με εξαφανίσουν. 

 Δηλαδή; 
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ΓΥΡΙΣΑΝ ΤΑ ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ 

 

  Όταν κάποιο αγαπημένο 

πρόσωπο φεύγει και πάει σε 

κάποιο μεγάλο ταξίδι το περι-

μένουμε με μεγάλη λαχτάρα, 

δε βλέπουμε την ώρα και τη 

στιγμή πότε να ΄ρθει κοντά 

μας. Έτσι και την άνοιξη περι-

μένουμε με χαρά και ανυπο-

μονησία να ξαναγυρίσουν 

στην πατρίδα μας τα σπαθάτα 

χελιδόνια από το μεγάλο και 

μακρινό ταξίδι τους. Οι φωλι-

ές τους που έμειναν άδειες 

όλο το χειμώνα γέμισαν και 

πάλι από ζωή. Τόσο καιρό μου 

φαινόταν ότι κάτι μου έλειπε 

από τη φύση και τώρα που γύ-

ρισαν τα αγαπημένα μου που-

λάκια γέμισε ο αέρας από το 

χαρούμενο τιτίβισμα τους. 

Όλοι μας μικροί και μεγάλοι 

χαιρόμαστε για την επιστροφή 

τους.  

 
ΙΩΑΝΝΑ ΒΛΑΧΟΥ Δ΄1 ΤΑΞΗ 

ΖΑΝΤΙΝΑ ΓΚΛΑΒΑ Δ΄1 ΤΑΞΗ  

Η ΚΙΜΩΛΙΑ 

ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ 

ΚΑΛΟ 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
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Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ 

 

Ο Εθνικός Ύμνος είναι ένα τραγούδι 

ιερό γιατί αντιπροσωπεύει τα ιδεώδη 

του λαού κάθε χώρας και συμβολίζει 

την πατρίδα.  

Ακούγεται σε κάθε επίσημη τελετή. 

Ο ελληνικός Εθνικός ύμνος γράφτη-

κε το 1823 από τον Διονύσιο Σολω-

μό. Την εποχή εκείνη ο επτανήσιος 

ποιητής ζούσε στη Ζάκυνθο από 

όπου άκουγε τους κανονιοβολισμούς 

στο πολιορκημένο Μεσολόγγι. Συγ-

κλονισμένος από τον αγώνα των Ελ-

λήνων για την απελευθέρωση της 

πατρίδας, έγραψε τον «Ύμνο εις την 

Ελευθερία » 

Το 1861 ο «Ύμνος» μελοποιήθηκε 

από τον Κερκυραίο μουσουργό Νι-

κόλαο Μάτζαρο και το 1864 καθιε-

ρώθηκε ως Εθνικός Ύμνος της πατ-

ρίδας μας. 

Ο Εθνικός μας Ύμνος περιλαμβάνει 

τις δύο πρώτες από τις 158 στροφές 

του ποιήματος. Στην πρώτη στροφή, 

ο ποιητής αναγνωρίζει την Ελευθε-

ρία που παρουσιάζεται μπροστά του 

κρατώντας ένα κοφτερό σπαθί : 

 

« Σε γνωρίζω από την κόψη 

 του σπαθιού την τρομερή 

σε γνωρίζω από την όψη  

που με βία μετράει την γη » 

 

Στη δεύτερη στροφή χαιρετίζει την 

Ελευθερία, που ξαναγεννήθηκε μέσα 

από τις θυσίες και το αίμα των Ελλή-

νων: 

 

«Απ’ τα κόκαλα βγαλμένη  

των Ελλήνων τα ιερά, 

και σαν πρώτα ανδρειωμένη  

χαίρε ω χαίρε Ελευθεριά »  

 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΤΡΑΣ Δ΄1 ΤΑΞΗ 

ΑΝΤΡΙΑΝ ΜΠΑΣΤΑΣ Δ΄1 ΤΑΞΗ 

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

 

1986 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑΔΑ 

1900 ΠΑΡΙΣΙ ΓΑΛΛΙΑ 

1904 ΣΕΝΤ ΛΟΥΙΣ Η.Π.Α. 

1908 ΛΟΝΔΙΝΟ Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

1912 ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ ΣΟΥΗΔΙΑ 

1920 ΑΜΒΕΡΣΑ ΒΕΛΓΙΟ 

1924 ΠΑΡΙΣΙ ΓΑΛΛΙΑ 

1928 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

1932 ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ Η.Π.Α. 

1936 ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

1948 ΛΟΝΔΙΝΟ Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

1952 ΕΛΣΙΝΚΙ ΦΙΛΑΝΔΙΑ 

1956 ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 

1960 ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑ 

1964 ΤΟΚΙΟ ΙΑΠΩΝΙΑ 

1968 ΠΟΛΗ ΜΕΞΙΚΟΥ ΜΕΞΙΚΟ 

1972 ΜΟΝΑΧΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

1976 ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΚΑΝΑΔΑΣ 

1980 ΜΟΣΧΑ  Ε.Σ.Σ.Δ. 

1984 ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ Η.Π.Α. 

1988 ΣΕΟΥΛ Ν.ΚΟΡΕΑ 

1992 ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΙΣΠΑΝΙΑ 

1996 ΑΤΛΑΝΤΑ Η.Π.Α. 

2000 ΣΙΔΝΕΪ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 

2004 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Χρειάστηκαν 108 χρόνια από την αναβίωση των 

Ολυμπιακών Αγώνων το 1896, για να επιστρέψο-

υν οι Αγώνες στον τόπο που γεννήθηκαν. 

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ Δ΄1 ΤΑΞΗ 

ΧΑΡΗΣ ΣΟΥΡΜΠΗΣ Δ΄1 ΤΑΞΗ 
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ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΕΡΤΖΑΓΕΙΟ 

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

  

  Σήμερα με το σχολείο μας πήγαμε μια ωραία εκ-

δρομή στα Πηγαδάκια. Πριν από μερικά χρόνια 

όταν ήμουν στο νηπιαγωγείο είχα ξαναπάει στο 

ίδιο μέρος. Ξεκινήσαμε λοιπόν με λαχτάρα για το 

Μουσείο. Η διαδρομή ήταν φανταστική, περάσα-

με από πολύ ωραία μέρη, ο ήλιος έλαμπε, φώτιζε 

και στόλιζε τα σπίτια, τις αυλές με τα λουλούδια, 

τα κτήματα τα φουντωμένα που σε δυο μήνες θα 

δώσουν τον όμορφο καρπό τους τη σταφίδα. Φτά-

σαμε λοιπόν σ’ αυτή την όμορφη μικρή πεδιάδα 

που γύρω γύρω την αγκαλιάζουν χαμηλά βουνά. 

Μερικά συννεφάκια μάλιστα ακουμπούσαν επάνω 

τους λες και ήθελαν να ξεκουραστούν. Εκεί στη 

μέση της πεδιάδας είναι χτισμένο το «Μουσείο 

Βερτζάγειο». Αυτό το μουσείο φιλοξενεί παλιά 

ωραία πράγματα που βλέποντας τα   σου θυμίζουν 

άλλες εποχές. Εποχές δύσκολες για τη ζωή του αν-

θρώπου αλλά και στολισμένες με λουλούδια, κεν-

τήματα και δαντέλες. Όλα μου άρεσαν ακόμα και 

η μυρωδιά εκεί μέσα. Τα εργαλεία που δεν ήταν 

σύγχρονα, τα σκεύη για την κουζίνα, το μαγείρεμα 

με τα ξύλα, τα παλιά ρούχα.  Η κρεβατοκάμαρα 

της παλιάς εποχής με τα κεντητά σεντόνια και τη 

ρομαντική ατμόσφαιρα, η παλιά τραπεζαρία, τα 

μεγάλα βαρέλια που τα φύλαγαν στα κελάρια των 

παλιών σπιτιών για το κρασί και το τυρί. 

Το όμορφο παλιό σχολείο! Αλήθεια τι ωραία θρα-

νία, προσπαθώ να τα φανταστώ καινούρια και 

φρεσκοβαμμένα. Τα παλιά αναγνωστικά με τη Λό-

λα και το Μίμη ανοιγμένα λες και περίμενα τον 

αναγνώστη. Φαντάστηκα επίσης και τους μαθητές 

να κάθονται στα θρανία με τις γαλάζιες καλοσιδε-

ρωμένες ποδιές τους, τους άσπρους γιακάδες και 

τα καλοχτενισμένα μαλλιά των κοριτσιών με τους 

φιόγκους. Όλα εκεί μέσα στο μουσείο ήταν πανέ-

μορφα. Όμως πολύ ωραία πέρασα και με τις συμ-

μαθήτριες μου. Παίξαμε, κουβεντιάσαμε, γελάσα-

με και φάγαμε σουβλάκια και παγωτό. Η ώρα 

όμως πάντα περνά γρήγορα όταν περνάς καλά και 

έτσι ήρθε η στιγμή του γυρισμού. Αποχαιρετίσαμε 

όλοι την όμορφη περιοχή και επιβιβαστήκαμε στα 

λεωφορεία. Τώρα ελπίζουμε να είναι σύντομα η 

επόμενη εκδρομή.  
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Δ΄1 ΤΑΞΗ 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 

 

 Μολύνουν τις θάλασσες με τα 

απόβλητα των εργοστασίων, με 

το πετρέλαιο που ρίχνουν τα 

καράβια, με τα σκουπίδια που 

πετούν, με το χτίσιμο ξενοδο-

χείων πολύ κοντά στις παραλί-

ες που γεννάμε τ’ αυγά μας. 

 Τα αυγά σου τα καταστρέφουν; 

 Μερικές φορές ναι. Βάζουν πο-

λύ βαθιά τα κοντάρια από τις 

ομπρέλες τους στην άμμο. Σκά-

βουν για να διασκεδάσουν με 

τα παιδιά χωρίς να μας θυμούν-

ται. Ανάβουν πολλά φώτα στην 

παραλία. Κάνουν θόρυβο με τις 

μοτοσικλέτες τους . 

 Πιστεύεις πως θα διορθωθούμε 

καμιά φορά εμείς οι Ζακυνθι-

νοί; 

 Μα φυσικά! 

 Αλήθεια; 

 Ναι, αν προσπαθήσετε πολύ. 

Είμαι όμως χαρούμενοι που τα 

παιδιά ενδιαφέρονται για μας. 

Γι’ αυτό κι εμείς για αντάλλαγ-

μα έχουμε κάνει τη Ζάκυνθο 

γνωστή παγκοσμίως. 

 Μα πως το κάνετε αυτό; 

 Μα με την προτίμηση μας να 

γεννάμε τ’ αυγά μας στο νησί 

σας. Οι τουρίστες ξέρεις 

έρχονται και για μας, θέλουν 

να μας δουν, να βρεθούν στο 

χώρο μας. Άλλωστε είμαστε 

από τους πιο παλιούς κατοίκο-

υς του πλανήτη. 

 Χάρηκα που μιλήσαμε. 

 Η χαρά είναι δική μου. Οι 

άνθρωποι πρέπει ν’ αγαπούν 

και να σκέφτονται όλα τα ζώα 

της Γης, γιατί από την αρμονι-

κή συμβίωση τους μ’ αυτά ε-

ξαρτάται και η δική τους ζωή. 

 Γεια σου χελώνα και σ’ ευχα-

ριστώ.                
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ΒΡΑΔΥ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ 

 

  Ο ήλιος σιγά σιγά κρύφτηκε στο βουνό. Ο 

αγρότης σταματά τη δουλειά του και παίρνει 

τα σύνεργα του να τα φυλάξει. Το λυκόφως 

αρχίζει ν’ αγκαλιάζει τη φύση. Πόση ειρήνη 

κατεβαίνει με το γλυκό σβήσιμο της μέρας 

στις ψυχές των ανθρώπων. Από μακριά ακού-

γονται τα βελάσματα και τα κουδούνια απ’ τα 

κοπάδια που γυρίζουν στα μαντριά τους. Πα-

ρέες παρέες οι αγρότες μετά την κούραση της 

ημέρας βαδίζουν κουβεντιάζοντας για τα σπί-

τια τους. Τα γαϊδουράκια και τα μουλάρια 

φορτωμένα σέρνουν αργά τα βήματα τους. 

Αυτή τη στιγμή ένα αόρατο χέρι χαϊδεύει την 

ανθρώπινη ψυχή. Μια γαλήνη και μια ηρεμία 

είναι διάχυτη παντού. Τα τριζόνια έχουν αρ-

χίσει κιόλας το τραγούδι τους. Το χωριό ετοι-

μάζεται να δεχτεί το βράδυ που απλώνεται 

σιγά σιγά. Ενώ το σκοτάδι απλώνει τις πλατι-

ές του φτερούγες πάνω από τα σπίτια, τα φώ-

τα ανάβουν ένα ένα. Τα παιδιά σταματούν τα 

παιχνίδια κι ετοιμάζονται να γυρίσουν στα 

σπίτια τους. Οι νοικοκυρέοι  καθισμένοι στα 

πεζούλια συζητούν κοιτάζοντας αφηρημένοι 

τον ορίζοντα που ολοένα σκοτεινιάζει και χά-

νεται. Όταν σε λίγο το σκοτάδι θα πυκνώσει 

περισσότερο οι χωρικοί θα συγκεντρωθούν 

γύρω από το λιτό τους δείπνο και το χωριό θα 

παραδωθεί στον ύπνο. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΛΕΜΟΤΟΜΟΥ Δ΄1 ΤΑΞΗ 

ΝΤΑΪΑΝΑ ΓΚΛΑΒΑ Δ΄1 ΤΑΞΗ 

ΑΠΌ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ  

 «ΡΑΓΙΣΕ Η ΦΛΟΥΔΑ ΤΟΥ ΡΟΔΙΟΥ» 

 

Χωρίς ψυχή 

χωρίς μυαλό 

Και με μεγάλη φούρια  

εφτιάξαμε τη Ζάκυνθο 

ετούτη τη καινούρια 

κι έμεινε η φλούδα του ροδιού 

για πάντα ραγισμένη 

κι οι σπόροι από κόκκινοι 

είναι ξεθωριασμένοι.  
 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΒΕΡΗ Δ΄1 ΤΑΞΗ 

ΑΝΤΖΕΛΑ ΜΑΡΑ Δ΄1 ΤΑΞΗ 

ΞΕΡΕΤΕ ΌΤΙ: 

 

 Ξέρετε ότι η Γη γίνεται πιο βαριά 

κατά 25 τόνους κάθε μέρα. 

 Οι κουκουβάγιες είναι τα μόνα που-

λιά που μπορούν να διακρίνουν το 

μπλε χρώμα. 

 Κατά τη χειμερία νάρκη ο αριθμός 

της αναπνοής της μαρμότας μειώνε-

ται από 16 σε 2 μόλις ανάσες το 

λεπτό. 

 Περίπου 5.000 δορυφόροι βρίσκον-

ται σε τροχιά γύρω από τη Γη. 

 Το νύχι του αντίχειρα μεγαλώνει πιο 

αργά από τα υπόλοιπα. 

 Το μάτι μιας στρουθοκαμήλου είναι 

μεγαλύτερο από τον εγκέφαλό της. 

 Το ανακόντα μπορεί να μείνει κάτω 

από το νερό πάνω από 10 λεπτά, αν 

χρειαστεί μπορεί να καταπιεί έναν 

ολόκληρο αλιγάτορα. 
 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ Δ΄1 ΤΑΞΗ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΛΛΑΣ Δ΄1  ΤΑΞΗ 

ΑΝΕΚΔΟΤΑ 

 

   Ένας δικηγόρος τηλεφωνεί σ’ έναν 

υδραυλικό για του επισκευάσει μια 

βρύση. 

- Τι σας χρωστάω; 

- Εξήντα ευρώ. 

- Εξήντα ευρώ αναφωνεί έκπληκτος 

εκείνος. Ούτε εγώ που είμαι δικηγόρος 

δεν βγάζω τόσα χρήματα σε τόση λίγη 

ώρα. 

- το ξέρω. Ούτε εγώ τα έβγαζα όταν 

ήμουν δικηγόρος. 

   Μια γυναίκα αναφέρει στην αστυ-

νομία την εξαφάνιση του άντρα της.  

Μην ανησυχείτε κυρία μου θα κάνου-

με ότι μπορούμε. Θέλετε να του πούμε 

κάτι αν τον βρούμε; 

- Ναι πείτε του ότι δεν θα μας επισ-

κεφτεί η μητέρα μου. 

 
ΣΚΟΠΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗΣ Δ΄1 ΤΑΞΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ  Δ΄1 ΤΑΞΗ 
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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 

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

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 

ΓΑΛΗΝΗ    ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ 

 

Δεν ακούεται ούτ’ ένα κύμα 

εις την έρμη ακρογιαλιά 

λες και η θάλασσα κοιμάται 

μες στης γης την αγκαλιά. 

 
ΝΤΕΝΙΣ ΤΣΙΟΛΗ Δ΄1 ΤΑΞΗ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΩΝΑ Δ΄1 ΤΑΞΗ 

 

ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ ΤΟΥ  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 
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1. Καλοκαιρινό φρούτο. 

2. Εποχή του έτους. 

3. Προϊόν της Ζακύνθου 

4. Ομάδα ποδοσφαίρου. 

5. Φρούτο του καλοκαιριού κι αυτό. 

6. Πονηρό ζώο. 

7. Νησί του Αιγαίου. 

8. Μικρό ποταμάκι. 

9. Νησί των Επτανήσων. 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΞΕΝΟΣ Δ΄1 ΤΑΞΗ 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΛΟΥΛΟΣ Δ΄1 ΤΑΞΗ 
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