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Περιεχόµενα 
Σελ. 2, Οι βίγλες της 
Χίου. 

Σελ. 3 Ταξίδι στο πα-
ρελθόν 

Σελ  4 Βιολογικός καθα-
ρισµός 

Σελ. 5 Γιορτή 25ης 
Μαρτίου. 

Σελ. 5Παιχνίδια που 
έπαιζαν οι γονείς µας. 

Σελ. 6, 7  Από το στα-
φύλι στο κρασί. 

Σελ. 8 Πώς φτιάχνεται 

Λίγα λόγια 
Άλλο ένα φύλλο είναι 

στα χέρια σας για τη φετι-
νή χρονιά λίγες µέρες 
πριν τις διακοπές του 
Πάσχα. 

Ένα φύλλο που ενώ 
φαινόταν ότι δεν θα έχει 
πολύ υλικό, στο τέλος 
απέκτησε 4 επιπλέον 
σελίδες για να χωρέσει 
ένα µέρος και µόνο από 
τις δραστηριότητες που 
εκτυλίσσονται αυτόν τον 
καιρό στο σχολείο µας. 

Ελπίζουµε το επόµενο 
και τελευταίο φύλλο του 
χρόνου να περιέχει ακόµα 
περισσότερο υλικό από τις 
δραστηριότητές µας. 

Καλές Γιορτές σε 
όλους  

Το σχολείο µας, το Πειραµατικό Ολοήµερο 
∆ηµοτικό Σχολείο Θυµιανών, υλοποιώντας το 
πρόγραµµα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 
έχει εντάξει στο ωρολόγιο πρόγραµµά του τα 
παρακάτω νέα γνωστικά αντικείµενα για το 
σχολικό έτος 2003 – 2004. 

Ζωγραφική 

Θεατρικό Παιχνίδι 

 Αρµόνιο 

Πληροφορική 

Παραµύθι – Λαϊκή Παράδοση 

Τοπική Ιστορία 

Ξυλογλυπτική 

Επιτραπέζια αντισφαίριση 

Παραδοσιακούς χορούς 

Οργάνωση σχολικής βιβλιοθήκης. 

Μπορεί να φαίνονται πολλά και πρωτόγνω-
ρα τα νέα αυτά γνωστικά αντικείµενα, αλλά δεν 
σταµατάµε µόνο σ’ αυτά. 

Συµµετέχουµε για µια ακόµα χρονιά σε 
προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 
Για δεύτερη συνεχή σχολική χρονιά υλοποιού-
µε στα πλαίσια των Σχολικών Προγραµµάτων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Πανεπι-
στηµίου Αιγαίου, το πρόγραµµα µε τίτλο «Ο 

Κάµπος της Χίου, Κατοίκηση – Καλλιέργεια – 
Περιβάλλον», Από την επίσκεψή µας στον 
Κάµπο         που σκοπό έχει να φέρει τα παιδιά 
σε επαφή µε τον παραδοσιακό οικισµό του Κά-
µπου (που είναι πολύ κοντά στο χωριό µας), τα 

π ε -

ρίφηµα αρχοντικά του, τις βοτσαλωτές αυλές, 
τους µαντρότοιχους, τα περιβόλια µε τις στέρ-
νες και τα συστήµατα άρδευσης. Να κατανοή-
σουν την αλλαγή των οικονοµικών συνθηκών, 
την εγκατάλειψη των παραδοσιακών καλλιερ-
γειών, την αλλαγή της σύνθεσης του πληθυ-
σµού, να παρατηρήσουν την αισθητική των 
παλιών κτισµάτων σε αντίθεση µε τα σύγχρονα 
τυποποιηµένα κτίσµατα. 

Επίσης υλοποιούµε το περιβαλλοντικό πρό-
γραµµα µε τίτλο «Από το σταφύλι στο κρασί». 

Κλάδεµα αµπελιού για το πρόγραµµα  

«Από το σταφύλι στο κρασί» 

Έκδοση των µαθητών του 

Πειραµατικού Ολοήµερου 

∆ηµοτικού Σχολείου
 Θυµιανών 

Χίου 

Αρ. Φύλλου 74 
 Ιανουάριος -  
Μάρτιος 

2004 



Τόµος 1, τεύχος 1 

Στα παλιά χρόνια οι κάτοικοι των νησιών κινδύνευ-
αν από επιθέσεις πειρατών. Για να προστατευτούν έχτιζαν 
Βίγλες και δηµιουργούσαν ισχυρά  αµυντικά δίκτυα από 
αυτές. 

Οι Βίγλες ήταν τα παρατηρητήρια της εποχής των 
κατακτητών και των επιδροµέων. Στην παράκτια ζώνη 
του νησιού, σε υψώµατα από όπου µπορούσαν να ελέγ-
χουν και τους πιο αποµακρυσµένους όρµους.  

Οι βιγλάτορες ήταν οι υπεύθυνοι για τη φύλαξη των 
βιγλών και την ειδοποίηση των κατοίκων των χωριών, σε 
περίπτωση που εντόπιζαν εχθρικό πλοίο στη θάλασσα.  

Η επιλογή του τόπου που χτιζόταν οι βίγλες γινόταν 
µε στόχο τον έλεγχο της µεγίστης έκτασης στη θάλασσα, 
του βάθους του ορίζοντα, των περασµάτων και των α-
κτών. Συνήθως η κάθε Βίγλα συνδεόταν µε άλλες βίγλες 
και µε κεντρικούς πύργους για να µεταδώσουν το µήνυ-
µα. Σε ορισµένες περιπτώσεις η µετάδοση του µηνύµατος 
γινόταν για όλη την περιοχή ενώ σε άλλες για ένα µέρος 
της περιοχής. 

Βλέπουµε λοιπόν ότι  το αµυντικό σύστηµα στο 
σύνολο του ήταν σχεδιασµένο έτσι ώστε να προσφέρει τη 
µεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια στους κατοίκους του τό-
που. Όµως υπήρχαν και βίγλες που είχαν τον αντίθετο 
ρόλο από αυτόν της άµυνας του νησιού. Ήταν οι επιθετι-
κές βίγλες, δηλαδή αυτές που χρησιµοποιούσαν οι πειρα-
τές σε συγκεκριµένα στενά, για να πάρουν είδηση ότι 
κάποιο εµπορικό ή πολεµικό πλοίο καταφθάνει και θα 
περάσει από κοντά τους, για να είναι έτοιµοι να επιτεθούν 
µε ρεσάλτο και να το καταστρέψουν. 

Μια τυπική Βίγλα της Χίου έχει κυλινδρικό κορµό, 
µε κολουροκωνική βάση µε κλίση τέτοια ώστε να εξο-
στρακίζονται τα βλήµατα αλλά και να αυξάνεται σε βάση 
έδρασης, για λόγους ευστάθειας. Το εσωτερικό της κυλιν-
δρικής Βίγλας γεµίζει µε χώµα και αργούς λίθους.  

Η τοιχοποιία των Βιγλών αποτελείται από λίθους 
τοπικής προέλευσης, συνδεδεµένους µε ισχυρό ασβεστο-
κονίαµα µε προσθήκη πλινθοσυντρίµµατος και διαιρείται 
σε οριζόντιες στάθµες µε χαρακτηριστικούς συνεχείς αρ-
µούς δόµησης. Το συνολικό της ύψος φτάνει περίπου τα 
12 µέτρα και έχει µέση διάµετρο στην περιοχή του κορ-
µού 7,5 µέτρα. Σε στάθµη 8 µέτρα περίπου από το 
έδαφος, διαµορφώνεται ένα δωµάτιο για το βιγλάτορα 

που καλύπτεται από χαµηλό θόλο. Μια οπή 
σε κάποιο άκρο του θόλου επιτρέπει την 
επικοινωνία µεταξύ του εσωτερικού χώρου 
και του δώµατος της Βίγλας όπου υπάρχουν 
οι επάλξεις ή αλλιώς πολεµίστρες. Η πρό-
σβαση  στο δωµάτιο του βιγλάτορα γινόταν 
µέσω απλής ανασυρόµενης κλίµακας, ή ανε-
µόσκαλα, έτσι ώστε να µην υπάρχει πρόσβα-
ση στους επιδροµείς. Η θύρα που γενικά 
ποτέ δεν ήταν από την πλευρά της θάλασσας 
ασφάλιζε από µέσα µε ένα µεγάλο ξύλο, ενώ 
στις περισσότερες περιπτώσεις υπήρχε από 
πάνω της καταχύστρα. Μέσα από την κατα-
χύστρα έριχναν καυτά υγρά που απωθούσαν 
τους επιδροµείς. 
Τα παλιά χρόνια οι Βίγλες ήταν πολύ χρήσι-
µες για τα νησιά και πολλές φορές έσωσαν 
τους πληθυσµούς των χωριών. Ακόµα και 
σήµερα µελετούµε µε θαυµασµό τον τρόπο 

ανοικοδόµησής τους και φροντίζουµε να τις αναστηλώ-
νουµε.   

Από τους µαθητές της Ε΄ τάξης  

Από το πρόγραµµα Τοπικής Ιστορίας 
«Κάστρα και οχυρώσεις στη Χίο κατά την Βυζαντινή και Γενουατική Περίοδο» 

ΟΙ ΒΙΓΛΕΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ 
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Ξεκινήσαµε µε τους δασκάλους µας, 
ένα µακρινό ταξίδι στο παρελθόν και µά-
θαµε πολλά πράγµατα για την Αρχαία Χί-
ο. 
Η Χίος, είχε κατοικηθεί από τα προϊ-

στορικά χρόνια (3.000 π.Χ.). Πρώτοι 
κάτοικοι θεωρούνται οι Πελασγοί από τη 
Θεσσαλία, οι Λέλεγες από την Μ. Ασία 
και άλλοι. Στο τέλος της προϊστορικής 

εποχής κατακτήθηκε από τους Κρήτες 
και γύρω στα 1100 π.Χ. εγκαταστάθηκαν 
οι Ίωνες άποικοι. 
Μια φορά, στα δύσκολα εκείνα χρόνια, 

έµποροι από τις ακτές της Μ. Ασίας, ξε-
κίνησαν µε ένα µικρό πλεούµενο να πάνε 
σε µακρινούς τόπους, να ανταλλάξουν 
προϊόντα. Σε µια στιγµή φύσηξαν δυνατοί 
άνεµοι και το πλεούµενο κόντευε να βου-
λιάξει. Ξαφνικά απότοµα βράχια ξεφύ-
τρωσαν µπροστά τους. Τότε έπεσαν στη 
θάλασσα για να βγουν κολυµπώντας στη 
στεριά. Μαζεύτηκαν όλοι στην αµµουδιά 
και περίµεναν να ξηµερώσει. 
Το πρωί είδαν ότι βρίσκονταν σε έναν 

άγνωστο αλλά πολύ όµορφο τόπο. Είχε 
φυσικό λιµάνι, προστατευόταν από δυο 
λόφους και µια κοιλάδα απλωνόταν ανά-
µεσά τους. Εκεί κοντά έτρεχε γάργαρο 
νερό όπου ξεδίψασαν. Για όλους αυτούς 
τους λόγους αποφάσισαν να µείνουν. (Ο 
τόπος αυτός, ήταν το σηµερινό Εµποριό 
της Χίου). 
Εκεί έζησαν αρµονικά. Οι αγγειοπλά-

στες, έφτιαχναν ωραία αγγεία από πηλό. 
Οι άνδρες κυνηγούσαν ζώα και πουλιά µε 
βέλη και δόρατα, καλλιεργούσαν στην εύ-
φορη κοιλάδα σιτάρι και κριθάρι, έτρεφαν 
γιδοπρόβατα και ψάρευαν. Οι γυναίκες 
νοικοκύρευαν τα σπίτια τους, άλεθαν το 
σιτάρι και το κριθάρι τους, έφτιαχναν 
ψωµί, έγνεθαν το µαλλί, ύφαιναν στους 
αργαλειούς και έραβαν τα ρούχα της οι-
κογένειάς τους. 
Καράβια έρχονταν µε προϊόντα όπως,  

χαλκό, σίδηρο και οψιανό (µαύρη σκληρή 
πέτρα). 
Καµιά φορά έρχονταν και πειρατές που 

έκλεβαν, έκαιγαν και σκότωναν. Αυτό 

Ταξίδι στο παρελθόν. 



Τεύχος 74          Σελίδα 4 

Πριν από λίγες 
µέρες, ο κύριος 
Αντώνης µας είπε 
ότι θα πάµε µια 
εκπαιδευτική εκ-
δροµή στον βιολο-
γικό καθαρισµό. 
Όµως την Τετάρτη 
ο καιρός δε µας 
άφησε  να πάµε και 
αναβλήθηκε η εκ-
δροµή για την Πα-
ρασκευή. Την Πα-
ρασκευή το πρωί µε 
το λεωφορειάκι του 
δήµου πήγαµε στο 
βιολογικό καθαρι-
σµό.  

Εκεί µας υποδέ-
χτηκε ο κ. Νέος και ο 
κ.Αναστασιάδης. Το 
πρώτο µέρος που 
είδαµε ήταν το Αντλι-
οστάσιο εισόδου. Εκεί 
γίνεται η συλλογή 
των στερεών λυµά-
των όπως (µπλούζες, 
χαρτιά, πέτρες ) κ.α 
Μετά τα στερεά λύ-
µατα ανεβαίνουν µε 
ένα µικρό ασανσέρ 
και πέφτουν σε ένα 
κάδο απορριµµάτων 
και πάνε στη χωµα-
τερή. 

Το επόµενο στάδιο υπο-
δοχής ήταν η δεξαµενή 
λιποσυλλογής και αµµο-
συλλογής. Εκεί τα νερά 
καθαρίζονται από τα λι-
πώδη υλικά όπως (λάδια, 
βούτυρα, πετρέλαια ) κ.α      
Μετά πήγαµε στη δεξα-
µενή καθίζησης όπου εκεί 
ρίχνουν µαγιά για τον 
πολλαπλασιασµό των 
µικροοργανισµών, οι 
οποίοι τρέφονται µε τα 
λύµατα. Στον πυθµένα 
της δεξαµενής υπάρχουν 
σωλήνες µε τρύπες που 
βγάζουν φυσαλίδες για να 
διατηρηθούν ζωντανοί οι 
µικροοργανισµοί. Η δε-
ξαµενή καθίζησης χωράει 
6000 κ.µ. νερό. Επίσης 
υπάρχει µια δεύτερη δε-
ξαµενή για το καλοκαίρι, 

γιατί τότε τα λύµατα είναι 
περισσότερα.  
Μετά από τη δεξαµενή 
καθίζησης πήγαµε στη 
στρογγυλή δεξαµενή. Ο 
πάτος της µοιάζει µε χωνί. 
Πάνω από αυτή υπάρχει 
ένα µπράτσο, το οποίο γυ-
ρίζει, ανακατεύει τη λάσπη 
και την απενεργοποιεί. Τέ-
λος γίνεται υπερχείλιση 
καθαρού νερού. 
Στη δεξαµενή χλωρίωσης 
το νερό περνάει µέσα από 
µαιάνδρους, όπου χλωριώ-
νεται και απολυµαίνεται. 
Στον πύργο φόρτισης µετα-
φέρονται τα καθαρά νερά. 
Εκεί ένας σωλήνας ρίχνει 
τα καθαρά νερά στη θάλασ-
σα.  
Οι υπεύθυνοι µας είπαν ότι 
σε περίπτωση που γίνει 
κάποια διακοπή ρεύµατος 
λειτουργεί µια γεννήτρια η 
οποία βοηθάει να υπάρχει 
ρεύµα στο βιολογικό καθα-
ρισµό. 
Αν δεν υπήρχε ο βιολογι-
κός καθαρισµός η ρύπανση 
του περιβάλλοντος στην 
περιοχή µας θα ήταν ιδιαί-
τερα εκτεταµένη.    

 
Από τους µαθητές  

της Ε΄ τάξης  

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ   ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
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Οι γονείς µας, όταν ήταν µικροί έπαιζαν πολλά, ωραία και διαφορετικά παιχνίδια που δεν παίζουµε εµείς σήµερα. Για 
µερικά από αυτά θα γράψουµε παρακάτω. 

 

Γλι – γλι.  Έκανες µια γραµµή πάνω στο χώµα. Ο καθένας είχε ένα κέρµα. Το έριχναν και εκείνος που το κέρµα του 
πήγαινε πιο κοντά στη γραµµή, κέρδιζε και τα κέρµατα των άλλων. 

 

Καπάκια. Χάραζαν ένα διάδροµο στο τσιµέντο. Έπαιρνε ο καθένας ένα καπάκι (π.χ. από µπύρα). Έπειτα εκσφενδόνι-
ζαν το καπάκι πάνω στο διάδροµο και προσπαθούσαν να το πάνε όσο πιο µακριά µπορούσαν. Όποιος έφτανε πρώτος στο 
τέλος του διαδρόµου ήταν νικητής. Όταν όµως ο αντίπαλος σε χτυπούσε µε το καπάκι του και σε έβγαζε έξω από το διά-
δροµο, ξανάρχιζες από την αρχή. 

 

Λέκο. Έστηναν ένα κουτί µε µια πέτρα πάνω του. Καθόταν ένας από πίσω σαν «µάνα». Οι άλλοι προσπαθούσαν να το 
χτυπήσουν µε µια πέτρα. Αν το χτυπούσε κάποιος, αυτός που ήταν στη «µάνα», έπρεπε να ξαναστήσει το κουτί µε την 
πέτρα, πριν ο άλλος που το έριξε προλάβει να πατήσει την πέτρα. 

 

∆εν έπαιζαν όµως µόνο αυτά τα παιχνίδια. Όπως και εµείς σήµερα, έτσι κι αυτοί έπαιζαν κρυφτό, κυνηγητό, µήλα και 

Τα παλιά παιχνίδια που έπαιζαν οι γονείς µας. 

Από τη γιορτή της 25ης Μαρτίου 

Από την αρχή της σχολικής χρονιάς 
στο πρόγραµµα προστέθηκε άλλο ένα 
µάθηµα, το µάθηµα της Τοπικής Ιστο-
ρίας.  

Αυτό µας παρακίνησε να διαλέξουµε 
για τη γιορτή της 25ης Μαρτίου ένα 
σκετς που αναφέρεται στα δραµατικά 
γεγονότα της ιδιαίτερης πατρίδας µας. 
Είχαµε προετοιµαστεί πολύ καλά γιατί 
κάναµε πολλές πρόβες. 

Το έργο ονοµαζόταν «Γυναίκες της 
Χίου» και το πήραµε από το βιβλίο 
του κ. Κυριάκου Πρωάκη «Ιστορίες 

της Χίου στη σκηνή». 

Αναφέρεται στο έτος 1822 που έγινε η µεγάλη 
σφαγή της Χίου, όταν µια µικρή οµάδα γυναικών 
προσπάθησε να φύγει από το νησί για να σωθεί 
οι οποίες µετά από πολλές περιπέτειες κατάφε-
ραν να σωθούν φεύγοντας στα απέναντι παράλια 
της Μικράς Ασίας. 

Στην σχολική µας γιορτή αναφέρθηκαν και τα 
ιστορικά γεγονότα της εποχής εκείνης. Εγώ και 
δυο συµµαθητές µου απαγγείλαµε το ποίηµα του 
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Μυθικές και ιστορικές πληροφορίες για το κρασί 

 

Πολλές και διαφορετικές παραδόσεις και πλη-
ροφορίες, υπάρχουν σ’ όλο τον κόσµο για το 
κρασί. Η αρχαιότερη απ’ αυτές, βρίσκεται στην 
Παλαιά ∆ιαθήκη. Εκεί αναφέρεται ότι πρώτος ο 
Νώε µετά τον κατακλυσµό, έστυψε σταφύλια και 
έβγαλε κρασί στο όρος Αραράτ. 

Οι άραβες, πάλι υποστηρίζουν ότι ο Μωάµεθ 
ήταν ο πρώτος που έφτιαξε κρασί. Τις πιο πολ-
λές όµως αναφορές για το σταφύλι τις αντλούµε 
από τη µυθολογία. 

Ο µύθος του Οινέα 

Ο Οινέας, βασιλιάς της Αιτωλίας, είχε ένα 
βοσκό µε το όνοµα Στάφυλος. Ο βοσκός αυτός 
παρατήρησε ότι µια γίδα ξεµάκραινε από το κο-
πάδι, για να βοσκήσει και ότι γινόταν καθηµερινά 
πιο παχιά. Την παρακολούθησε και τη βρήκε να 
τρώει σταφύλια. ∆οκίµασε κι ο ίδιος αυτό το 

άγνωστο φρούτο κι επειδή του άρεσε υπερβολι-
κά έφερε και στο βασιλιά µερικά τσαµπιά. Ο Οι-
νέας τα έστυψε κι έφτιαξε από το χυµό τους ένα 
ποτό που ονοµάστηκε «οίνος». Από ευγνωµοσύ-
νη µάλιστα προς το βοσκό ονόµασε το φυτό 
«σταφύλι». 

∆ιόνυσος ο θεός του κρασιού. 

Ο ∆ιόνυσος, γιος του ∆ία και της Σεµέλης, 
λεγόταν και Βάκχος. Ήταν ο θεός της χαράς και 
του γλεντιού.  

Η λατρεία του ήρθε στην Ελλάδα από τη Φρυ-
γία. Στην Αθήνα τον τιµούσαν ιδιαίτερα και του 

«Από το σταφύλι στο κρασί»  
Περιβαλλοντική εργασία της Γ΄ τάξης 
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Περπάτησε αρκετά, το φυτό όµως στο δρό-
µο µεγάλωνε µέχρι που κάποια στιγµή οι ρίζες 
του έσπασαν το κόκαλο και πετάχτηκαν έξω. 
Ο 

∆ιόνυσος τότε άρχισε να ψάχνει µια καλύτερη 
θήκη. Ψάχνοντας βρήκε ένα κόκαλο λιοντα-
ριού. Έβαλε το κλήµα εκεί µέσα και συνέχισε 

το δρόµο του. Σε λίγες µέρες όµως έγινε το 
ίδιο. Έψαξε και πάλι γύρω ο ∆ιόνυσος. Τώρα 
βρήκε ένα κούφιο κόκαλο ακόµα πιο µεγάλο. 
Ήταν κόκαλο γαϊδάρου.  Έβαλε εκεί µέσα το 
φυτό, έφτασε κάποτε στην Αιτωλία και το χά-
ρισε στον Οινέα. 

Ο Οινέας φύτεψε το κλήµα κι εκείνο µεγά-

λωσε και καρποφόρησε. Από τους καρπούς του 
έγινε µούστος και από το µούστο κρασί. 

Μα το κρασί πήρε από τις χάρες και τα ανά-
ποδα των ζώων, µέσα στο κόκαλο των οποίων 
τοποθετήθηκε το κλήµα. 

Έτσι όποιος πιει κρασί, στην αρχή νιώθει 
ανάλαφρος σαν πουλί και του έρχεται η όρεξη 
να τραγουδήσει. 

Αν πιει περισσότερο, θεριεύει σαν λιοντάρι. 
Και αν πιει ακόµα πιο πολύ, χάνει κάθε ντροπή 
και γίνεται σαν το τετράποδο, που µέσα στο 
κόκαλό του τοποθέτησε τελευταία το κλήµα ο 
∆ιόνυσος.  

  

Η µοιρασιά του βασιλιά. 

Ζούσε στους µινωικούς χρόνους στη Κρήτη 
ένας βασιλιάς, ο Ραδάµανθυς, που ήταν φηµι-
σµένος για τη δικαιοσύνη του. Τόσο δίκαιος 
ήταν στις κρίσεις του, που λένε ότι έγινε δικα-
στής στον Άδη, για να ξεχωρίζει τους καλούς 
από τους κακούς. 

Η φήµη του εξαπλώθηκε σ’ όλο τον κόσµο κι 
έτσι πολλές πόλεις του παραδόθηκαν αµαχητί 
κι απέκτησε ένα τεράστιο βασίλειο. Κάποτε ο 
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Πριν κάµποσες µέρες, νιώσαµε ευ-
τυχισµένοι γιατί επιτέλους και εµείς στο 
νησί είδαµε άσπρη µέρα. 

Ένα πρωί µε ξύπνησε ένας δυνατός 
θόρυβος. Ήταν ο άνεµος που χτυπούσε 
τα παραθυρόφυλλα. Σηκώθηκα και ανοί-
γοντας τα παράθυρα τι να δω! Όλα ήταν 
κάτασπρα. Χονδρές νιφάδες χιονιού 
σκέπαζαν τα πάντα. Ο ουρανός ήταν 
σκοτεινός και µαύρα σύννεφα πλησίαζαν 
τη γη. 

Κώστας Βασιλικός. 

 

Ήταν ένα ξάφνιασµα για όλους µας. 
Έµοιαζε σαν ένα κατάλευκο σεντόνι να 
σκέπασε τη γη. Από τον ουρανό 

έπεφταν ακόµα άσπρες νιφάδες χιονιού. 
Το κρύο ήταν τσουχτερό, τόσο που 
πάγωσε τα πάντα κι από τα κεραµίδια 
κρέµονταν κρύσταλλα. 

Νίκος Μπούλης 

 

Η φύση είχε µια φανταστική όψη. 
Είναι από τις σπάνιες χαρές που µπο-
ρούµε να απολαµβάνουµε εµείς εδώ. Και 
την ευτυχία µας συµπλήρωσε η είδηση 
ότι τα σχολεία εκείνη τη µέρα θα ήταν 
κλειστά. 

Έτσι φόρεσα το χοντρό µπουφάν, το 
σκουφί, τα γάντια, το κασκόλ και βγήκα 
µε τα άλλα παιδιά να παίξουµε χιονοπό-
λεµο. 

Κάτια Βαµβούρη 

 

Η φύση ήταν πανέµορφη µε τα 
άσπρα, σα νυφούλα, αλλά η µαµά δεν 
ήταν καθόλου ευχαριστηµένη, γιατί µε 
το κρύο οι σωλήνες πάγωσαν και δεν 
είχαµε νερό. Τελείωσε και το πετρέλαιο 
και δεν είχαµε θέρµανση. Βάλαµε φορη-
τές σόµπες και ζεσταθήκαµε λίγο. 

Σε πολλούς ανθρώπους δηµιούργησε 
προβλήµατα το χιόνι. 

Όλα όµως έφτιαξαν γρήγορα µε το 
τέλος του χιονιού. Ήταν ένα ευχάριστο 
διάλειµµα, παρ’ όλα τα προβλήµατα που 
δηµιουργήθηκαν. 

Ένα ευχάριστο ξάφνιασµα. 

Γενάρης 

Γενάρη µήνα κλάδευε, φεγγάρι µην κοιτά-
ζεις 

Ο Γενάρης δεν γεννά, µήτ’ αυγά, µήτε 
πουλιά, µόνο χιόνια και νερά. 

Φλεβάρης 

Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει, καλοκαίρι θα 
µυρίσει, µα αν τύχει και θυµώσει, µες το 

χιόνι θα µας χώσει. 

Μάρτης 

Μάρτης, γδάρτης και κακός παλουκοκά-
φτης. 

Μάρτης είναι, χάδια κάνει, πότε κλαίει, 
πότε γελάει. 

Όξω ψύλοι και κοριοί, µέσα Μάρτης και 

Λαµπρή. 

Το Μάρτη πάρε εργάτη κι ας είναι και 
ακαµάτης. 

Ο Μάρτης ο πεντάγνωµος, πέντε φορές 
εχιόνισε! 

Μάρτης έβρεχε, Θεριστής χαιρόταν. 

Καλού κακού τ’ ορνίθι, το Μάρτη θα γεν-
νήσει. 

Παροιµίες για τους µήνες.  

Αυτήν την Καθαρή ∆ευτέρα, µε την βοήθεια του παππού 
µου, έφτιαξα ένα χαρταετό.  

Νόµιζα ότι είναι εύκολο να φτιαχτεί, αλλά στη συνέχεια κα-
τάλαβα ότι θέλει τέχνη. 

Έφερε ο παππούς µου 
από το µαγαζί, δυο 
ξυλάκια 100 εκατο-
στών και ένα ξυλάκι 
95 εκατοστών. Με το 
µέτρο βρήκαµε τη 
µέση των ξυλακιών. 
Τα καρφώσαµε όλα 
στο κέντρο µε ένα 
καρφάκι. Ανοίξαµε τα 
ξυλάκια και τα δέσαµε 
µε σπάγκο τις άκρες 
τους, ώστε να σχηµα-
τιστεί ένα εξάγωνο. 

Πήραµε λαδόκολλες 
σε διάφορα χρώµατα 
και τις κόψαµε σε 
λωρίδες πλάτους 10 
εκ, περίπου. Τις ενώσαµε µεταξύ τους, τις βάλαµε πάνω στο 

τραπέζι, ρίξαµε πάνω το σκελετό του χαρταετού, κόψαµε 
γύρω – γύρω µε το ψαλίδι και το αλείψαµε µε κόλλα. 

Μετά το κολλήσαµε πάνω στον σπάγκο που βάλαµε και το 
άστρο (χαρταετός) ήταν έτοιµο. 

Μετά φτιάξαµε µε 
σπάγκο τα «ζύγια» 
εκεί που χρειαζό-
ταν. Θέλει τέχνη 
για να πετά το 
άστρο ψηλά. 

Με σερπαντίνες 
κάναµε φουντάκια, 
τα δέσαµε σε από-
σταση 5 εκ. το ένα 
από το άλλο και 
κάναµε την ουρά. 

Με το σπάγκο που 
τον δέσαµε πάνω 
στα ζύγια, αφήσαµε 
σπάγκο και µε τη 
βοήθεια του ανέ-

µου, πήγε ψηλά. 

Πώς φτιάχνεται ένας χαρταετός 
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Μια φορά κι έναν καιρό, στην Ποντικούπολη του Αυγατιγα-
νιστάν, ζούσαν πολλά ποντίκια. Ήταν η πιο πυκνοκατοικηµένη 
πόλη του κράτους των ποντικών. 

Κάποτε σε µια διαµάχη µεταξύ της Ποντικούπολης  και 
του γειτονικού κράτους Γατοκίνο, τραυµατίστηκε ο πρίγκιπας 
Τζέριους και οι ποντικοί εξαγριώθηκαν. Ο Τόµσην, βασιλιάς 
του Γατοκίνου, άρχισε να ανησυχεί µε την εξαγρίωση των 
ποντικών και έστειλε την πρώτη λεγεώνα, Τρίτη Κούρτη, δεύ-
τερη σπείρα, πρώτη εκατονταρχία να κάνουν εκστρατεία κατά 
των ποντικών. Τα γυναικόπαιδα των ποντικών, κρύφτηκαν 
στα καταφύγιά τους. Οι µεγάλοι εφευρέτες ποντικοί, προσπα-
θούσαν να ενισχύσουν µε βόµβες και τεθωρακισµένα τον πο-
ντικοστρατό. Σε τρεις µέρες ο ποντικοστρατός ήταν ανίκητος. 
Ο Τόµσην την άλλη µέρα, είχε µπει στα σύνορα της Ποντικού-
πολης. Έγινε µεγάλη µάχη. Οι ποντικοί κρυµµένοι στα χαρα-
κώµατά τους, σκότωναν αλύπητα τους γατοστρατιώτες. Τα 
αεροπλάνα του Γατοκίνο, βοµβάρδισαν τα χαρακώµατα των 
ποντικών και αφάνισαν το µισό ποντικοστρατό. Οι γατοστρα-

τιώτες, για να αιφνιδιάσουν όσους ποντικοστρατιώτες είχαν 
επιζήσει, έκαναν τους ψόφιους. Οι ποντικοί όµως δεν πιάστη-
καν κορόιδα και έστειλαν µήνυµα στον βασιλιά Τόµσην και του 
είπαν 

-Μωρέ και σακιά να γίνουν οι στρατιώτες σου, εµείς δεν 
πλησιάζουµε. 

Τελικά νίκησε η Ποντικούπολη του Αυγατιγανιστάν και 
από τότε κανένας γάτος δεν τόλµησε να την πλησιάσει. 

Γιάννης Μικέδης, Μαίρη Κέφη  Ε΄  τάξη. 

 

Το παραµύθι µας 

Η γάτα και τα ποντί-

Ο ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ 
Ζούσε κάποτε στη ζούγκλα της Αφρικής, ένας αρσενι-

κός ελέφαντας, που είχε ύψος 3,30 µέτρα και ζύγιζε 3,5 
τόνους. Ήταν φοβισµένος γιατί οι άνθρωποι τον κυνηγούσαν 
συνεχώς για να του πάρουν τους χαυλιόδοντες του, που 
ζύγιζαν 70 κιλά και οι δύο µαζί. Η ζωή του ήταν µια περιπέ-
τεια που κρατούσε για πολλά χρόνια, αφού ο µέσος όρος της 
ζωής του είναι 120 χρόνια. 

Έτρωγε βιαστικά χόρτα, φρούτα και τρυφερά φύλλα από 
τα δέντρα και το περπάτηµά του ήταν βαρύ. 

Αν κατάφερνε να γλιτώσει από τους κυνηγούς, οι 
άνθρωποι θα τον χρησιµοποιούσαν σαν ιππεύσιµο ζώο για το 
κυνήγι της τίγρης, ή για να κάνει χρήσιµες εργασίες. 

Όπλο του ήταν η προβοσκίδα του και οι χαυλιόδοντές 
του. Έτσι κυλούσε η δύσκολη ζωή του. 

Σωτήρης ∆αµίρης Ε΄ τάξη 

 

ΕΝΑ ΖΩΟ 
Κάποτε σε µια µακρινή ζούγκλα, ζούσε ένα άγριο ζώο. 

Ήταν ο βασιλιάς της ζούγκλας, ο Σιρχάν ο τίγρης.  

Ο Σιρχάν ήταν µεγαλόσωµος, µε ωραίο καφέ τρίχωµα. 
Είχε µυτερά δόντια, για να µπορεί να αρπάζει την τροφή του. 
Ήταν κακός και δεν αγαπούσε τα άλλα ζώα.  

Κάποια  µέρα λοιπόν παιδιά, καθόταν ξαπλωµένος. Τότε 
µπήκαν στη σπηλιά του δέκα άνθρωποι. Ήθελαν να πάρουν 
το τρίχωµά του και να το κάνουν παλτό. Ένας από αυτούς 
πέταξε πάνω στο Σιρχάν ένα βέλος µε υπνωτικό. Αµέσως 
µετά τον πήραν  και τον έβαλαν µέσα σε ένα φορτηγό. Αρκε-
τή ώρα µετά, ο Σιρχάν ξύπνησε. Κατάλαβε τι είχε γίνει. Λα-
χτάρησε τη ζούγκλα, τα άλλα ζώα, την ελευθερία του δά-
σους. Τελικά µετά από προσπάθεια πήδηξε από το φορτηγό 
λέγοντας: 

-Μισώ τους ανθρώπους- και ξαναγύρισε πίσω στη σπηλιά 
του. Ήταν πολύ κουρασµένος ο φουκαράς. 

Από τότε αγαπούσε τα άλλα ζώα και ήταν όλοι µαζί µια 
παρεούλα.  

Ο Σιρχάν σας δίνει µια συµβουλή παιδιά. Να αγαπάτε 
τους άλλους και την οµαδική ζωή. 

Εντάξει φίλοι µου; 

Μαρία Πλειάνθου  Ε΄  τάξη. 

 

ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 
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Ήταν Τυρινή Παρασκευή, περίπου στα 
χρόνια του Μεσαίωνα, και ενώ οι Θυµια-
νούσοι γλεντούσαν, φάνηκαν τα κουρσά-
ρικα καράβια στο Μέγα Λιµιώνα. Παντού 
ακούστηκε το σύνθηµα: Φωτιά και τσε-
κούρι στους Αράπηδες. Οι χωριανοί 
αρπάζοντας ό,τι πρόχειρο όπλο 
έβρισκαν µπροστά τους κατηφόρισαν 
κατά το «Στένακα».  

Οι πειρατές έπεσαν στην ενέδρα. Έγινε 
µάχη και οι Μπερµπερίνοι πειρατές 
κατατροπώθηκαν. Οι αιχµάλωτοι κρεµά-
στηκαν στο Λιβάδι και έµειναν εκεί να 
«µοστράρουν» µέχρι την Τυρινή Κυρια-
κή, ενώ οι Θυµιανούσοι µεθυσµένοι από 
τη χαρά της νίκης, γλεντούσαν και χό-
ρευαν φωνάζοντας «Βρε- βρε, µωρή – 
µωρή». 

Από τότε κάθε χρόνο γίνεται αναπαρά-
σταση της νίκης αυτής, η «Μόστρα» 

 

 

Ο ρόλος που έπαιζαν οι «Βίγλες» 

Οι Βίγλες κατασκευάζονταν για την 
άµυνα της περιοχής. Οι φρουροί αγρυ-
πνούσαν σε αυτές και το µαντάτο όταν 
φαινόταν τα πλοία των πειρατών έφτανε 
σαν αστραπή στο χωριό. 

 

Πώς έγινε η µάχη. 

Όταν έφτασε από τις βίγλες το κακό 
µαντάτο, παντού αντήχησε το σύνθηµα 
«φωτιά και τσεκούρι στους Αράπηδες». 
Άρπαζοντας οι Θυµιανούσοι ό,τι πρόχει-
ρο όπλο βρήκαν µπροστά τους, ακόµα 
και ξύλα και γεωργικά εργαλεία, κατη-
φόρισαν κατά το «Στένακα», κρύφτηκαν 
και περίµεναν. Ανίδεοι οι πειρατές, 
έπεσαν στην ενέδρα. Έγινε φονικότατη 
µάχη. Ατρόµητοι οι Θυµιανούσοι, αψη-
φώντας τα ακονισµένα σπαθιά των πει-
ρατών, ρίχτηκαν στη µάχη και κατατρό-
πωσαν τους Μπερµπερίνους. Άλλους 
τους άφησαν νεκρούς, άλλους άφησαν 

στα πλοία στο Μέγα Λιµιώνα και άλλοι 
πιάστηκαν αιχµάλωτοι και έµειναν να 
µοστράρουν στο Λιβάδι. 

Αναπαράσταση του εθίµου. 

Η νίκη στη µάχη και η εκδίωξη των πει-
ρατών από το χωριό, επαναλαµβάνεται 
κάθε χρόνο την Τυρινή Παρασκευή και 
την Τυρινή Κυριακή,  µε το έθιµο της 
«Μόστρας». Στα δυο ξωκλήσια, του 
Αγίου ∆ηµητρίου και του Αγίου Ιωάννη, 
τα σινάφια αφού κεραστούν ρακί και 
στραγάλια, κατηφορίζουν χορεύοντας το 
«ταλίµι» στα στενά σοκάκια του χωριού. 
Το «ταλίµι» είναι η αναπαράσταση της 
µάχης Θυµιανούσων και πειρατών. Κρα-
τώντας κλαδιά ελιάς στα χέρια και ενώ 
τα λάβαρα ανεµίζουν, όλοι φωνάζουν 
«Βρε – Βρε, Μωρή – Μωρή» και στη 
µέση του χωριού χορεύουν το «δετό» 
που συµβολίζει το δέσιµο που είχαν οι 
Θυµιανούσοι µεταξύ τους και έτσι κατα-
τρόπωσαν τους πειρατές. 

Θυµόµαστε… 

Στη γιορτή της Αποκριάς, θα φορέ-
σουµε αποκριάτικες στολές. Εγώ 
διάλεξα τη στολή της «Μις Κόσµος». 
Μου άρεσε πολύ. Ήταν ένα ροζ σα-
τέν φόρεµα, µε χρυσά κεντήµατα και µια 
χρυσή κορώνα για τα µαλλιά. Αυτή τη 
στολή φόρεσα στο κέντρο «Γιαµός» και 
θα τη φορέσω ξανά στη γιορτή του Σχο-
λείου. 

Φωτεινή Βλάχου. 

 

Στο πάρτι που πήγα, ντύθηκα 
«Ποκαχόντας» ∆ιάλεξα αυτή τη 
στολή, γιατί µου άρεσε. Ήταν 
πράγµατι πολύ όµορφα ρούχα. 
Στο χορό χόρεψα µε την Αργυ-
ρούλα, τη Γιασεµή και την Ηρώ. 

Νικολέτα Τσίχλα. 

 

Πήγαµε σε ένα πάρτι του σχολεί-
ου. Εκεί ντύθηκα αστυνοµικίνα. Η 
αδερφή µου είχε ντυθεί γιατρός. 
∆ιάλεξα αυτή τη στολή γιατί µου 
ταίριαζε πολύ. 

∆έσποινα Εκατοµµάτη. 

 

Πριν από µερικές µέρες, πήγαµε 
σε ένα πάρτι µασκέ. Εγώ είχα 
ντυθεί «Κλόουν». Ήµουν πολύ αστεία. 

Περάσαµε πολύ ωραία. 

Αύριο θα πάµε σε ένα άλλο πάρτι. Εκεί θα 
ντυθώ µήλο. Νοµίζω πως µου πάει κι 
αυτή η στολή. Ελπίζω να περάσω κι εκεί 
το ίδιο καλά. 

Όλγα Καΐτη 

Είµαι η Βαγγελίτσα. Θέλω να σας πω, ότι 

την προηγούµενη Παρασκευή 
έγινε το πάρτι µας και ντύθηκα 
«Μάγισσα». Όλοι µου έλεγαν 
πως ήµουν πολύ πετυχηµένη 

και εγώ τους απαντούσα «ευχαριστώ». 

Αυτή την Παρασκευή, θα γίνει κι άλλο 
π ά ρ τ ι .  Τ ό τ ε  θ α  ν τ υ θ ώ 
«Μαζορέτα»Ευαγγελία Ποταµούση. 

 

Πήγαµε σε ένα αποκριάτικο πάρτι και 
ντύθηκα «Βασιλιάς Ριχάρδος». Στο 
πάρτι του Σχολείου µας θέλω να 
φορέσω τη στολή της οµάδας 
«Ζήτα». ∆ιάλεξα αυτή τη στολή 
γιατί µου ταιριάζει.  

Στην εκδήλωση της Κυριακής θα 
ντυθώ πεζοναύτης. 

Παντελής Κωνσταντάς. 

 

Την  Παρασκευή  ν τύθηκα 
«Βασίλισσα». Στο Σχολείο θα ντυ-
θώ «Νεράιδα των αστεριών» Μου 
άρεσε πολύ αυτή η στολή και ήθελα 
να την αποκτήσω κι εγώ. 

Ηρώ Κουφαελά. 

 

Εγώ στον αποκριάτικο χορό, ντύ-
θηκα «Ζορό». 

Γιάννης Κάργας. 

Τι ντύθηκα τις Απόκριες 
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Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η 
Μόστρα των Θυµιανών πραγµατοποιή-
θηκε την Τυρινή Παρασκευή και Κυρια-

κή. 

Βασικό στοιχείο της Μόστρας, είναι η 
παρέλαση των αρµάτων και ο πολεµι-
κός χορός «Ταλίµι». 

Το «Ταλίµι» προέρχε-
ται από τον Μεσαίωνα, 
όπου οι Θυµιανούσοι 
αντιµετώπισαν νικηφόρα 
τους Σαρακηνούς πει-
ρατές. Κάθε χρόνο οι 
χ ο ρ ε υ τ έ ς  τ ο υ 
«Ταλιµιού» εκκλησιάζο-
νται σε δυο ξωκλήσια 
του χωριού, στον Άγιο 
∆ηµήτρη και στον Άγιο 
Γιάννη. 

Φέτος τα άρµατα είχαν 
ως θέµα την πολιτική 
επικαιρότητα, τα Ολυ-
µπιακά έργα και την 
ανάδειξη νέων τραγου-
διστών. Τη Μόστρα 
άνοιξε ο βασιλιάς Καρ-
νάβαλος, που ήταν ντυ-
µένος ∆ίας και τον ακο-
λουθούσαν οι δώδεκα 

θεοί του Ολύµπου. Ακολούθησαν τα 
πρωτάκια του σχολείου µας που ήταν 
ντυµένα εργάτες. Έπειτα έκανε την 

εµφάνισή του το άρµα των τριών µεγά-
λων κοµµάτων. Αργότερα παρέλασαν οι 
Popstars. Ένα άλλο άρµα ήταν το 
«Νοικιάζονται οικόπεδα στον Άρη» 
Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι πρό-

σκοποι. Μπορούµε να πούµε ότι το 
άρµα τους ήταν πολύ απλό. Ακολούθη-
κε ο Ναυταθλητικός Όµιλος Θυµιανών 

(Ν.Ο.Θ.) που 
φυσικά είχε ως 
θέµα του ένα 
καράβι που το 
συνόδευαν παιδιά 
ντυµένα ναυτάκι-
α. Τέλος τη Μό-
στρα έκλεισε ένα 
πανέµορφο άρµα, 
ο Έρωτας.  

Όµως το γλέντι 
συνεχίστηκε στο 
προαύλιο του 
σχολείου µε ζω-
ντανή µουσική, 
όπου τα χορευτι-
κά τµήµατα του 
Μ.Ε.Ο.Θ. χόρε-
ψαν παραδοσια-
κούς χορούς. 
Ήταν όλα υπέρο-
χα. 

Ελπίζουµε του 
χρόνου η Μόστρα 

των Θυµιανών να είναι πιο πλούσια σε 
άρµατα και σε ποικιλία θεµάτων. 

 

Σέβη, Ευανθία, Ερµιόνη, Πάτρα.  

Η ΜΟΣΤΡΑ ΤΩΝ ΘΥΜΙΑΝΩΝ 
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∆είτε τη σελίδα µας 
στο Ίντερνετ 

Συνέχεια από την 1η σελίδα. 

Στα πλαίσια των προγραµµάτων Πολιτισµού και στα πλαίσια της Τοπικής Ιστο-
ρίας, υλοποιούµε 4 προγράµµατα.  

«Μυθολογία και παραδοσιακά παραµύθια της Χίου» από τις τάξεις Α΄ και Β΄, 
«Ο Αρχαιολογικός χώρος του Εµποριού» από τη ∆΄ τάξη, «Κάστρα και Βίγλες της 
Χίου» από την Ε΄ και «Τουρκοκρατία – Σφαγή της Χίου» από τη ΣΤ΄ τάξη. 

Συνεχίζουµε την έκδοση της σχολικής µας εφηµερίδας «Φτερουγίσµατα» που 
γράφεται και τυπώνεται εξ’ ολοκλήρου στο σχολείο µας. 

Ως γνωστόν, στα πλαίσια του Πειραµατικού Ολοήµερου ∆ηµοτικού Σχολείου, 
υπάρχει αίθουσα εστιατορίου, όπου οι µαθητές τρώνε το µεσηµεριανό τους. Για 
πρώτη χρονιά φέτος, υλοποιείται πρόγραµµα «Ανακύκλωσης Οργανικών Αποβλή-
των», ώστε να δηµιουργηθεί οργανικό λίπασµα για την «Πράσινη γωνιά» που έχει 
δηµιουργήσει και συντηρεί το σχολείο µας κοντά στο γήπεδο του χωριού. Οι µαθη-
τές µαθαίνουν να ξεχωρίζουν τα απορρίµµατα σε οργανικά, χαρτιά, πλαστικά ή 
αλουµίνιο. Είναι το καλύτερο µάθηµα στην προσπάθεια του περιορισµού της σπατά-
λης φυσικών πόρων που τις τελευταίες δεκαετίες είναι µια από τις µεγαλύτερες 
µάστιγες του πολιτισµού µας.  

Ήδη µέχρι τώρα στα πλαίσια των παραπάνω προγραµµάτων έχουν πραγµατο-
ποιηθεί 6 επισκέψεις οι οποίες πραγµατοποιούνται µέσα στα πλαίσια του ωρολογί-
ου προγράµµατος και µε τη συνεργασία και βοήθεια του ∆ήµου Αγίου Μηνά που 
µας παραχωρεί το λεωφορείο του ∆ήµου, ενώ είναι προγραµµατισµένες µέχρι το 
τέλος της σχολικής χρονιάς άλλες 3 επισκέψεις. 

Από την επίσκεψη στο Κάστρο 

της Χίου  

http://dim-thymian.chi.sch.gr 

Στη Βιβλιοθήκη Κοραή  

Συγκεντρώνοντας τα οργανικά απόβλητα µετά το φαγητό για τη 
δηµιουργία βιολογικού λιπάσµατος  

Έκδοση των µαθητών του 
Πειραµατικού Ολοήµερου 
∆ηµοτικού Σχολείου 
Θυµιανών 

Ταχ. ∆/νση  
Θυµιανά 82100 Χίος 
Τηλ—Fax: 0271-31226 
Ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://dim-thymian.chi.sch.gr 
Email  
mail@dim-thymian.chi.sch.gr 


