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Έκδοση των µαθητώ
ν του Ολοήµερου 

∆ηµοτικού Σχολείου Θυµιανών 

Χίου 

Αρ. Φύλλου 73 
 Σεπτέµβριος -  
∆εκέµβριος 

2003 

Λίγα λόγια 
 
Για µια ακόµα χρο-

νιά, η εφηµερίδα του 
Σχολείου µας, βρίσκε-
ται στα χέρια σας. Θα 
θέλαµε να νιώθουµε 
χαρούµενοι γι αυτό, 
όπως όλες τις άλλες 
φορές που ένα νέο φύλ-
λο της ξεπρόβαλε από 
το φωτοτυπικό µηχά-
νηµα και έπαιρνε το 
δρόµο για τα σπίτια 
και τις καρδιές µαθη-
τών και γονιών.  
Όµως αυτό το φύλ-

λο, είναι διαφορετικό 
από τα άλλα. 
Προσπαθεί να ισορ-

ροπήσει ανάµεσα στη 
χαρά των γιορτινών 
ηµερών που έρχονται 
και στη θλίψη της µε-
γάλης απώλειας που 
ένιωσαν µαθητές και 
δάσκαλοι του Σχολείου 
πριν από λίγες µέρες. 
Είναι ακόµα ένας 

µικρός φόρος τιµής 
στον φίλο και συνάδελ-
φο που έφυγε για πά-
ντα από κοντά µας. 
Στο καλό φίλε Μά-

ριε. Θα σε θυµόµαστε 
για πάντα. 

Θύµησες της 
Κατοχής Σελ. 2 Φθινό

πωρο
 

Σελ 3 

Αµπέλι,
 Σταφύ

λι, 

Κρασί
 

Σελ. 4
,5  

Ποικίλη ύλη 
Σελ. 6 

ΕΙΡΗΝΗ 
 

Το µεγαλύτερο αγαθό µεταξύ των 
λαών είναι η ειρήνη. Στις  µέρες µας  
αυτό το αγαθό είναι σπάνιο. ∆υστυχώς 
ο πόλεµος έχει κυριεύσει  τις καρδιές 
των ανθρώπων.   

 Όπως ακούµε στις τηλεοράσεις και 
στα ραδιόφωνα κάποιοι άνθρωποι πο-
λεµούν για το συµφέρον τους. Ο πόλε-
µος καταστρέφει ένα λαό, γιατί: πολλά 
παιδιά µένουν ορφανά, άνθρωποι σκο-
τώνονται και τραυµατίζονται. Γενικά ο 
πόλεµος φέρνει τη δυστυχία. Αντίθετα 
η ειρήνη φέρνει την αγάπη, τη χαρά 
και την ευτυχία.  
Η ειρήνη είναι ένας  λαµπρός ήλιος 

που τον σκεπάζουν τα µαύρα σύννεφα 
του πολέµου. Άλλοτε πάλι φέγγει στο 
γαλανό ουρανό και µας χαρίζει την ευ-
τυχία.  
Έτσι λοιπόν, για να µας φωτίζει πά-

ντα αυτός ο ήλιος πρέπει όλοι να είµα-
στε αγαπηµένοι για να µην τον ξανα-
κρύψουν τα µαύρα σύννεφα.   
Ευαγγελία Σαµαρά   Μαίρη  Κέφη 

Τάξη Ε΄ 

ΕΙΡΗΝΗ 
Αν όλοι οι άνθρωποι ένωναν τη φωνή τους 
Για ένα καλύτερο αύριο, 
Χωρίς µίσος, χωρίς ζήλια, χωρίς κακία. 
Και χωρίς πόλεµο 
Μονάχα ειρήνη, καλοσύνη και αγάπη 
∆εν θα ήταν καλύτερα; 
Αν οι άνθρωποι σκεπτόντουσαν τα παιδιά,  
Που έµειναν ορφανά από γονείς 
Για τα χαζά πράγµατα που γίνεται ο πόλεµος 
∆εν θα ήταν καλύτερα; 
Εµπρός λοιπόν τι περιµένουµε; 
Ας ζήσουµε ειρηνικά 
Ας χαρούµε τη ζωή, το µέλλον τη σιγουριά. 
Αν τα κάνουµε αυτά θα ζήσουµε καλύτερα 
 
Αικατερίνη Γελέ Τάξη Ε΄  

ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ 
ΕΙΡΗΝΗ 



Τεύχος 73          Σελίδα 2 

28η Οκτωβρίου 1940 

Η  28  Οκτωβρίου είναι ηµέρα 
τιµής για τους Έλληνες. Τη χαραυγή 
της 28ης  Οκτωβρίου 1940, ο  Μουσολί-
νι δια του πρεσβευτή του στην Αθήνα , 
µας ζήτησε να του παραδώσουµε την 
πατρίδα µας, την Ελλάδα Η απάντηση 
µας φυσικά, ήταν    ΄΄ΟΧΙ΄΄. 

Έτσι ενώ ο ιταλικός στρατός έµπαινε 
στο ελληνικό έδαφος, στην Αθήνα  α-
ντηχούσαν οι σειρήνες του πολεµικού 
συναγερµού. Έγινε γενική επιστράτευ-
ση. Ο ελληνοϊταλικός πόλεµος άρχισε.  

Τις πρώτες µέρες οι Ιταλοί σηµείω-
σαν µερικές νίκες εισχωρώντας στο ελ-
ληνικό έδαφος. Όµως όσο περνούσαν οι 
µέρες η αντίσταση των Ελλήνων στις 
ορεινές διαβάσεις της Πίνδου όλο και 
µεγάλωνε. Βοήθησαν και οι γυναίκες 
της ∆υτικής Μακεδονίας και Ηπείρου 
µεταφέροντας τρόφιµα και πυροµαχικά. 

 Έτσι η ελληνική αντεπίθεση ανά-
γκασε τους Ιταλούς σε υποχώρηση. 

Αργέτα Κουτσουράδη Μαριαλένα 
Λεώδη Τάξη ∆΄ 

Η πατρίδα µας έγραψε καινούργιες 
σελίδες δόξας, ηρωισµού, αυτοθυσίας 
και φώτισε µε το παράδειγµά της όλου 
τους λαούς της γης. ∆ίδαξε το πνεύµα 
της ελευθερίας και της δικαιοσύνη. 

Φανή Εκατοµµάτη Τάξη ∆΄ 
 
Έτσι κάθε χρόνο στις 28 του Οκτώ-

βρη γιορτάζουµε όλοι οι Έλληνες. Σ ‘ 
όλα τα σχολεία γίνονται γιορτές. 

Στο σχολείο µας η τετάρτη τάξη έ-
κανε µια γιορτούλα λέγοντας ωραία 
ποιήµατα. Ενώ τα µεγαλύτερα παιδιά 
της χορωδίας τραγούδησαν πατριωτικά 
τραγούδια. 

 Νίκος Μπούλης, Φώτης Κλαδιάς 
Τάξη ∆΄ 

 
Η γιορτή του σχολείου µας ήταν ω-

ραία και όλοι αισθανόµαστε υπερήφα-
νοι για τους προγόνους µας.  

Την άλλη µέρα, την Τρίτη πήγαµε 
στη δοξολογία , στον Άγιο Ευστράτιο. 
Μετά µερικά παιδιά µε τους γονείς τους 

πήγαν στην πόλη της Χίου για να παρα-
κολουθήσουν την µαθητική και στρα-
τιωτική παρέλαση.  

Για τους πολεµιστές του 1940 αι-
σθάνοµαι ευγνωµοσύνη και περηφά-
νια.  

Κυριακή Πτήνη Τάξη ∆΄ 
 

ΠΟΙΗΜΑ  
 

«ΟΧΙ» στους Πέρσες είπες πάντα, 
«ΟΧΙ» στη βάρβαρη Τουρκιά. 
Και µια µέρα του Σαράντα,  
«ΟΧΙ» αντιλάλησες πλατιά. 
 
Κι ήταν ο λόγος σου φοβέρα 
Κι ήταν µεγάλη προσευχή. 
Του ανθρώπου γίνηκες µητέρα  
Για  ν’ αναστήσεις την ψυχή. 
 
Υπατία Τουµάζου, Κάτια Βαµβούρη  
Τάξη ∆’ 

 
 

-Γιαγιά θυµάσαι κάποια γεγονότα από τον καιρό της κα-
τοχής και πόσο χρονών ήσουν τότε; 

-Ήµουν περίπου 13 χρονώ. Αυτό που θυµάµαι περισσότε-
ρο ήταν η στέρηση του φαγητού. Η µάνα µου είχε να θρέψει 
7 παιδιά, το µεγαλύτερο ήταν 15 χρονώ και το µικρότερο 2 
χρονώ. Μια µέρα έµαθε πως δίνουν ψωµί, πήγε και ζήτησε 
από τους Γερµανούς λίγο, και αντί για ψωµί της έριξαν ένα 
τούβλο που παραλίγο να τη σκοτώσει. 

-∆εν κυκλοφορούσαν τρόφιµα τον καιρό της κατοχής; 
-Όχι, δεν κυκλοφορούσαν. Φαντάσου παιδί µου ότι ο κό-

σµος έτρωγε µέχρι και πορτοκάλια που είχαν πέσει στο έδα-
φος από τον παγετό. Έτσι   ο κόσµος έφευγε από τη Χίο µε 
κάθε τρόπο. 

-Ήταν δύσκολο να φύγετε; 
-Ήταν πολύ δύσκολο. Την πρώτη φορά που φύγαµε µε τις 

βάρκες από του Μαυρή φτάσαµε στον Άσπρο Κάβο στην 
Τουρκία και µε τα πόδια περάσαµε την Κάτω Παναγιά και 
στο τέλος φτάσαµε στον Τσεσµέ. Όµως εκεί είχε πολύ κόσµο 
και γέµισαν ένα καΐκι πρόσφυγες και έτσι γυρίσαµε όλη η 
οικογένεια πίσω στη Χίο.  

- Τη δεύτερη φορά ήταν ευκολότερο να φύγετε; 
-Ταλαιπωρηθήκαµε πάρα πολύ αλλά τελικά φτάσαµε 

στον Τσεσµέ πάλι µε βάρκες από την Πλάκα µετά από 6 µή-

νες. 
-Πήγατε και σε άλλες χώρες; 
-Από τον Τσεσµέ πήγαµε στη Συρία και από τις πηγές του 

Μωυσέος φτάσαµε στην Αφρική. Πρώτα στο Ντάρσαλαµ και 
µετά στην Τανγκανίκα. 

-Πόσο καιρό περίπου µείνατε στην Τανγκανίκα; 
-Περίπου 2 χρόνια. 
-Πώς ήταν η ζωή εκεί; 
-Είχαµε προβλήµατα αλλά δόξα το θεό είµαστε ζωντανοί 

και είχαµε παιδί µου φαγητό, ρούχα και σπίτι. Όχι σαν τα 
σηµερινά αλλά µε χορταρένια σκεπή. 

-Πότε γυρίσατε; 
-Το 1946 όταν είχαν  φύγει πια οι γερµανοί. 
-Πού µείνατε όταν γυρίσατε; 
-Μόλις γυρίσαµε µείναµε στους Αγίους Αναργύρους. Ύ-

στερα νοικιάσαµε σπίτι στο χωριό µέχρι να φτιάξουµε τι πα-
τρικό µας.  

-Γιαγιά δε θέλω να σε κουράσω άλλο, όµως κάποια στιγ-
µή θα πούµε και άλλα για εκείνα τα δύσκολα χρόνια. Σ’ ευ-
χαριστώ. 

-Να σαι καλά παιδί µου. 
Γιάννης Μικέδης ∆΄ Τάξη. Συνέντευξη από τη γιαγιά 

µου Ευαγγελία Μανδάλα- Σταυριανού    

<<Αναµνήσεις της γιαγιάς µου από τον καιρό της κατοχής>>  

Θύµησες από την Κατοχή 
 
-Παππού πόσο χρονών ήσουν όταν έγινε 
η Κατοχή; 
- Ήµουν 17 χρονών. 
-Που βρισκόσουν τότε; 
-Στα Θυµιανά της Χίου. 
-Πώς µάθατε ότι έγινε Κατοχή; 
-Το µάθαµε από άλλους ανθρώπους. Οι 

Γερµανοί είχαν καταλάβει πρώτα την 
Αθήνα και τον Πειραιά και µετά κατέ-
λαβαν τα νησιά και τη Χίο. 
-Πώς περνούσατε τον καιρό της Κατο-
χής; 
-Η ζωή ήταν πάρα πολύ δύσκολη. ∆εν 
υπήρχε φαγητό. Αναγκαζόµασταν να 
τρώµε χόρτα του βουνού, βολβούς και 
τσουκνίδες από τα χωράφια για να µην 

πεθάνουµε από την πείνα. 
-Τι έγινε όταν τελείωσε η Κατοχή; 
-Όταν έφυγαν οι Γερµανοί ήρθαν στη 
Χίο οι Άγγλοι σύµµαχοι και µας έφεραν 
φαγητά, σύκα, σιτάρι και ψωµί. Η ζωή 
άρχισε να ξαναγίνεται όπως και πριν. 
Μάγδα Αναστασιάδη Τάξη Ε΄ 
Συνέντευξη από τον παππού µου 
Χαράλαµπο Λουκάκη 



Τεύχος 73           Σελίδα 3 

To πρωί που ξεκίνησα για το σχο-
λείο έβρεχε πολύ. Μετά σταµάτη-
σε. Λίγο αργότερα άρχισε  να βρέ-
χει µε περισσότερη ορµή. Το µεση-
µέρι όµως άρχισε επιτέλους να 
φτιάχνει ο καιρός και τότε βγήκε ο 
ήλιος. Πολλά πουλάκια άφησαν τις 
φωλιές τους και βγήκαν στο φως. 
(Κατερίνα Βαµβούρη)  
 
Στο δρόµο έχει λιµνούλες από το 
νερό της βροχής. Όταν περνάνε αυ-
τοκίνητα σηκώνουν νερό πίσω 
τους. 
(Γιάννης Κάργας)  
 
Παντού µυρίζει υγρασία. ∆εν έχει 
καθόλου ήλιο και βρέχει πολύ. 
Όλοι  οι άνθρωποι  φοράνε χοντρά 
ρούχα και όσοι πηγαίνουν στη δου-
λειά τους, µετακινούνται µε τα αυ-
τοκίνητα τους. 
(Σταµάτης Μορτάκης) 
 
Σήµερα φόρεσα µπότες, µπουφάν 
αδιάβροχο και πήρα την οµπρέλα 
µου µαζί. 
Παρόλα αυτά βράχηκα. Βέβαια δεν 
έβρεξα τη µπλούζα µου αλλά τα 
παπούτσια µου. Μετά στέγνωσαν. 
Την πέµπτη ώρα είχαµε γυµναστι-
κή. Η βροχή δε µας επέτρεψε να 
κάνουµε γυµναστική στην αυλή. 
(Βιργινία Ρήγου) 

Η αυλή σήµερα είναι γεµάτη νερά, 
γι’ αυτό τα παιδιά κάνουν γυµνα-
στική στην αίθουσα παραστάσεων 
του σχολείου µας. Στην παιδική 
χαρά όλα είναι βρεγµένα και γι’ 
αυτό δεν µπορούµε να παίξουµε. 
Πρόσεξα τα πουλάκια που έκαναν 
µπάνιο στις λακκούβες της αυλής. 
(Ευαγγελία Μικέδη)  
 
Σήµερα έφτασα στο σχολείο µε 
µουσκεµένα ρούχα. Τα παιδιά έ-
µπαιναν µέσα στα νερά της αυλής 
και τσαλαβουτούσαν. 
(Μαρία Μανδάλα) 
 
Σήµερα δε θα βγούµε διάλειµµα 
στην αυλή. Βρέχει συνέχεια και 
φυσάει πολύ. 
Το πρωί που πήγαινα στο σχολείο 
πέρασε ένας άνθρωπος που φόραγε 
αδιάβροχα ρούχα, µπότες και κρά-
ταγε µια οµπρέλα. 
(Βαγγέλης Τουµάζος) 
 
Σήµερα ο ουρανός είναι συννεφια-
σµένος. Το φως του ήλιου έχει λι-
γοστέψει. Έχει πολύ κρύο. Τα δέ-
ντρα στάζουν από το νερό της βρο-
χής. Πολλά φυτά έχουν κιτρινίσει 
και τα φύλλα τους βρίσκονται στο 
χώµα. 
(Αγγελική Ντάγκινη) 
 

Τα δέντρα έχουν ξεπλυθεί απ’ τη 
βροχή. Τα φυτά έχουν πιει αρκετό 
νερό. Μυρίζει βρεγµένο χώµα γύ-
ρω µας. Οι  λακκούβες της αυλής 
µας γέµισαν νερό. 
(Γιασεµή Μονογιούδη)  
 
Σήµερα τα περισσότερα παιδιά φο-
ράνε σακάκια και πολλές µπλούζες. 
Εγώ δε θα θελα να είµαι στους δια-
δρόµους, όταν βρέχει. Θέλω να 
παίζω ελεύθερα στην αυλή. 
(Αργυρούλα Κουνέλη) 
 
  Ο καιρός είναι βροχερός και ου-
ρανός γεµάτος γκρίζα σύννεφα. Τα 
τζάµια της τάξης µου είναι βρεγµέ-
να. Οι περισσότεροι φορέσαµε 
σκουφάκια και µπουφάν αδιάβρο-
χα. 
 (Αναστάσης Κούτης)   
 
ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΘΙΝΟ-

ΠΩΡΟ 
Από το θέρος ως τις ελιές δεν α-
πολείπουν οι δουλειές. 

(Αγγελική Ντάγκινη)  
Του Σεπτέµβρη οι βροχές πολλά 
καλά µας φέρνουν. 
Οκτώβρη αν δεν έσπειρες  
οκτώ σωρούς δεν έκανες. 
Νοέµβρης. Ούτε τσοπάνης στα 
βουνά ούτε ζευγάς στους κάµπους.     

(Αργυρώ Κουνέλη) 

Φθινοπωρινά πλατσουρίσµατα (Β΄ τάξη) 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 

Το καλοκαίρι πέρασε. Μία καινούργια σχολι-
κή χρονιά άρχισε. Το φθινόπωρο έχει µπει για τα 
καλά και είδη ξεκίνησαν τα πρωτοβρόχια. 

 Όπως ξέρουµε τα παιδιά αγαπάµε περισσότε-
ρο το καλοκαίρι, όµως και το φθινόπωρο είναι 
µία ωραία εποχή. Οι συγγραφείς το αποκαλούν 
καλλιτέχνη που ζωγραφίζει το µελαγχολικό αυτό 
τοπίο. Τα χρώµατα του φθινοπώρου είναι το κί-
τρινο και το καφέ. Αυτή η εποχή έχει τρία παι-
διά, δηλαδή τρεις µήνες. Το Σεπτέµβριο, τον Ο-
κτώβριο και το Νοέµβριο.   

Το φθινόπωρο τα σύννεφα παίζουν κυνηγητό 
και η κυρά-βροχή ετοιµάζεται να κατέβει στη γη 
να ποτίσει τους αγρούς και τους κήπους, να κα-

ταβρέξει τους δρόµους και να πλύνει τις πόλεις. 
Να λοιπόν γιατί το φθινόπωρο είναι ένας σπου-
δαίος ζωγράφος! Ζωγραφίζει µε τα µακριά του 
πινέλα κίτρινα φύλλα στα δέντρα, χρυσαφένια 
σταφύλια στα αµπέλια και αφρισµένα κύµατα 
στις ακρογιαλιές. 

 Ένας από τους καλούς συνεργάτες του φθινο-
πώρου είναι ο άνεµος που σφυρίζει τα µαντάτα 
και σιγοτραγουδά λυπηµένα.  

Ευχόµαστε τώρα τα παιδιά που θα διαβάσουν 
αυτή την έκθεση να αλλάξουν γνώµη για το φθι-
νόπωρο, να το αγαπήσουν και να το δουν µε άλ-
λο µάτι.    

       Σέβη και Πάτρα τάξη ΣΤ΄  
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Παίρνοντας αφορµή από το µάθηµα της Γλώσσας «Πώς πουλήθη-
κε µια νταµιτζάνα κρασί», χιώτικο ανέκδοτο, συζητήσαµε στην 
τάξη για τα σταφύλια, τον τρύγο, το µούστο, το κρασί και άλλα. 
Η δασκάλα µας, µας είχε πει πως αν βρεθεί ευκαιρία, θα επισκε-
φθούµε κάποιο εργαστήριο πατήµατος σταφυλιών. 
Η επίσκεψη έγινε στις 16 Οκτωβρίου 2003. 
Το πρωί ξεκινήσαµε, όλοι οι µαθητές της Γ΄ τάξης, µε το λεωφο-
ρείο του ∆ήµου και σε λίγο είχαµε φτάσει στο σπίτι του κυρίου 
Λεωνίδα Φακίρη στην Καρδαµάδα. 
Ο ιδιοκτήτης µας καληµέ-

ρισε και αµέσως µας οδήγησε στο ισόγειο του διώροφου σπιτιού του 
όπου είχε στηµένο το εργαστήριο. 
Μόλις µπήκαµε, το βλέµµα µας έπεσε σε πολλά πλαστικά κιβώτια 

γεµάτα µαύρα σταφύλια. 
Ο κ. Λεωνίδας, άρχισε να ρίχνει τα σταφύλια σ΄ ένα µηχάνηµα ό-

που πλένονταν και κοµµα-
τιάζονταν. Τα κοµµατια-
σµένα σταφύλια τα έριξε 
µέσα σ’ ένα δοχείο σαν βα-
ρέλι το οποίο ήταν κατασκευασµένο από ξύλα κάθετα τοποθετη-
µένα, σε απόσταση το ένα από το άλλο, για να τρέχει το ζουµί των 
σταφυλιών. 
Όταν έριξε όλα τα σταφύλια, έβαλε από πάνω δυο πλεχτές πετσέ-
τες και δυο βαριά ξύλα σε σχήµα µισοφέγγαρου. Αµέσως πάτησε 
ένα κουµπί κι άρχισε να 
κατεβαίνει σιγά – σιγά το 

βαρύ σιδερένιο πιεστήριο, που πίεζε τα σταφύλια. Μετά από λίγο, 
άρχισε να τρέχει γύρω – γύρω στο βαρέλι ένας χυµός που έµοιαζε µε 
σιρόπι και είχε µια µυρωδιά που σε ζάλιζε. 
Όταν τελείωσε το σφίξιµο, ο κ. Λεωνίδας, µας έδειξε ένα γυάλινο 

σωλήνα που επάνω είχε διάφορους αριθµούς, το γράδο όπως λέγεται. 
Αυτό είναι το όργανο µε το 
οποίο µετράµε τους βαθ-
µούς του κρασιού. 
Μετρήσαµε λοιπόν το µούστο και είδαµε ότι ήταν 14 βαθµών. 
Μάθαµε ακόµα ότι ο µούστος γίνεται κρασί αν είναι πάνω από 13 
βαθµούς, διαφορετικά γίνεται ξύδι. Στη συνέχεια µας έβαλαν µού-
στο σε ποτηράκια και δοκιµάσαµε όλοι. Ήταν πολύ γλυκός και 
µυρωδάτος. 
Φεύγοντας ευχαριστήσαµε το φιλόξενο ιδιοκτήτη, ο οποίος µας 
πρόσφερε ένα µπουκάλι µούστο, και µε το λεωφορείο γυρίσαµε 
πάλι στο Σχολείο µας. 

Με τον µούστο που πήραµε θα φτιάξουµε στην τάξη κρασί και ξύδι. Το κρασί για να γίνει χρειάζεται 40 
µέρες. 
Στην τάξη ζωγραφίσαµε αυτά που είδαµε και γράψαµε τις εντυπώσεις µας. 
Την επόµενη µέρα η δασκάλα µας, µας έφερε να δοκιµάσουµε µουσταλευριά και νόστιµα µουστοκούλου-

ρα. 
Μας άρεσε πολύ αυτή η διαφορετική εκδροµή και θα θέλαµε να κάνουµε κι άλλες τόσο ενδιαφέρουσες 

επισκέψεις.. 
 
Οι µαθητές της Γ΄  τάξης. 

ΑΜΠΕΛΙ - ΣΤΑΦΥΛΙ -  ΚΡΑΣΙ 
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Σταφυλοπόλεµος 
 
Σταφυλόρογες οι σφαίρες 
Το ντουφέκι µας κλαρί. 
Μπαµ και µπουµ αρχίζει η 
µάχη 
Κάντε πίσω, πίσω εχθροί! 
Μπαµ και µπουµ, χαλάει ο 
κόσµος 
Και τραντάζει η γειτονιά 
Σπίτια τζάµια αυλές και δρό-
µοι 
Εγεµίσανε ζουµιά 
Πλιτς και πλατς, ρώγα στη 
ρώγα 
Και φοβέρες και στριγκλιές 
Χάλια απ’ την κορφή ως τα 
νύχια 
Οι µικροί πολεµιστές 
Το πεδίο πατητήρι 
Μούστος βράζει η γειτονιά 
Κι ο Σεπτέµβρης ετοιµάζει 
Τη µουσταλευριά 
Ρένα Καρθαίου  (Ζωή Μεγα-
λοοικονόµου  Γ΄ τάξη) 
 

Χιώτικο ανέκδοτο 
 Η ανάλατη µουσταλευριά 
 
Η κυρά Μαριγώ, η Χιώτισσα, 
ήθελε να ψήσει µουσταλευ-
ριά. ∆ε θυµόταν όµως αν ρί-
χνουνε µέσα αλάτι. Ντρεπό-
τανε κιόλας να ρωτήσει τις 
γειτόνισσες, µην την κοροϊδέ-
ψουν. 
Και να τι σοφίστηκε. 
Βγαίνει έξω από την εξώπορ-
τα της , κάνει πως µυρίζει και 
λέει στις γειτόνισσες. 
Καλέ, ανάλατη µουσταλευριά 
µυρίζει! 
Ήντα λες, καλά τσυρά Μαρι-
γώ;  Βάζουν ποτές αλάτι στη 
µουσταλευριά; 
Κούκου, κούκου! Εχοράτεψά 
σας. 
 
Είντα γίνεται στη Χιο. (Γ.Ι. 
Κρόκου)  Ζωή Μεγαλοοικο-
νόµου Γ΄ τάξη 
 

Αινίγµατα 
 
Περιστέρι µαδηµένο 
Και στη στράτα πεταµένο 
Τι είναι; 

 
Από στραβόκορµο κλαδί 
Κρέµεται κίτρινο φλουρί 
Το κρέας του δροσίζει 
Το αίµα του ζαλίζει 
Τι είναι; 
 

Παροιµίες 
Αγάλια αγάλια γίνεται, η α-
γουρίδα µέλι. 
Του τρυγητή τ’ αµπελουργού, 
πάνε χαλάλι οι κόποι. 
Πρώτα θεµέλια του σπιτιού, 
ψωµί, κρασί και λάδι. 
Μήνα που δεν έχει ρο, ρήξε 
στο κρασί νερό. 
Γιάννης Παντελάρας Γ΄ τάξη 
 

Σοφά Λόγια 
 
Οίνος ευφραίνει καρδίαν αν-
θρώπου. 
Περισσότεροι έχουν πνιγεί 
στο κρασί παρά στη θάλασ-
σα. 
∆ώσε κρασί για να βγει η α-
λήθεια.. 
Αργυρούλα Χονδρέλη – Ζωή 
Μεγαλοοικονόµου Γ΄ τάξη 
 
 

ΑΜΠΕΛΙ - ΣΤΑΦΥΛΙ -  ΚΡΑΣΙ 
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Τι µπορούµε να κάνουµε για να γίνει καλύτερος ο κόσµος 
Στην τηλεόραση, στα περιοδικά, 

στις εφηµερίδες και σε άλλα µέσα 
µαζικής ενηµέρωσης βλέπουµε συ-
νεχώς την πείνα, τις στερήσεις και 
την εξαθλίωση που ζουν οι άνθρω-
ποι σε χώρες που έχουν δικτατορι-
κό καθεστώς ή πόλεµο. Θεωρού-
νται κατώτερες γιατί δεν έχουν τον 
πλούτο άλλων κρατών. Αντί οι λαοί 
να προσπαθούν να διατηρήσουν 
την ειρήνη ασχολούνται µε το πώς 
θα κατακτήσουν άλλες χώρες. Ο 
κόσµος κινδυνεύει να  καταστρα-

φεί. 
Πιστεύω ότι πρέπει να προσπα-

θήσουµε η γη να γίνει όπως  στα 
χρόνια των αρχαίων προγόνων µας. 
Σίγουρα κι αυτοί πολεµούσαν µα 
σχεδόν πάντα για να υπερασπι-
στούν την πατρίδα. Νοµίζω ότι εάν 
ενωθούµε θα υπερνικήσουµε τους  
πολεµοκάπηλους ηγέτες που το µό-
νο που τους ενδιαφέρει είναι να κα-
τακτήσουν κι άλλα κράτη. Πρέπει 
να πείσουµε τους πάντες ότι στον 
κόσµο υπάρχει δυστυχία και καθή-

κον µας είναι να την αποτρέψουµε, 
µε διαδηλώσεις και µε άλλες εκδη-
λώσεις διαµαρτυρίας και αντίστα-
σης.  

Κάποιες οργανώσεις να πηγαί-
νουν σε αυτά τα εξαθλιωµένα µέρη 
και να τους παρέχουν τα απαραίτη-
τα είδη πρώτης ανάγκης. Εύχοµαι 
όλα αυτά να πραγµατοποιηθούν και 
επιτέλους ειρήνη και η αγάπη να 
βασιλεύσουν  στη  γη.  

Κλεοπάτρα Κέφη τάξη ΣΤ΄  
 

Πολλά σχολεία στον κόσµο έ-
χουν την εφηµερίδα τους. Ένα από 
αυτά είναι και το Ολοήµερο ∆ηµο-
τικό Σχολείο Θυµιανών, όπου φοι-
τώ κι εγώ. Η σχολική του εφηµερί-
δα ονοµάζεται «Φτερουγίσµατα». 
Σε αυτό το οχτασέλιδο φυλλάδιο 
δηµοσιεύονται εργασίες, µελέτες, 
ζωγραφιές και φωτογραφίες από τις 
δραστηριότητες των µαθητών. Εί-
ναι ασπρόµαυρη, πολύ ενδιαφέρου-
σα και στο τελευταίο φύλλο υπάρ-
χει κάποιο σταυρόλεξο ή ακροστι-
χίδα. Ψυχαγωγεί και κρατά συντρο-
φιά στους µαθητές δεκαέξι χρόνια 
τώρα. Βγαίνει κάθε δύο µήνες. Φα-
νταστείτε τη χαρά των µαθητών 
όταν την παίρνουν στα χέρια τους 
και διαπιστώνουν ότι έχει δηµοσι-

ευθεί κάποια εργασία ή ζωγραφιά 
τους. Αυτή την εφηµερίδα τη στέλ-
νουµε και σε άλλα σχολεία κι έτσι 
βλέπουν κι άλλα παιδιά τα δικά µας 
έργα. Το τελευταίο φύλλο περιλαµ-
βάνει επίσης και ευχαριστήρια 
στους ανθρώπους που δίνουν ένα 
µικρό ποσό ως δωρεά στο σχολείο 
µας. Είναι πολύ φτηνή. Πιστεύω 
ότι δεν της λείπει κάτι, είναι µία 
πλήρης εφηµερίδα. Εύχοµαι να κυ-
κλοφορήσει άλλα τόσα χρόνια!           

Κλεοπάτρα Κέφη Τάξη ΣΤ΄          
 
Πριν από δεκαέξι χρόνια πρωτο-

εκδόθηκε η σχολική µας εφηµερί-
δα. Βγαίνει ακόµα και σήµερα και 
ονοµάζεται «Φτερουγίσµατα». Έχει 
περίπου οχτώ-δέκα σελίδες, όπου 

µέσα σε αυτές υπάρχουν ωραία κεί-
µενα:ζωγραφιές, φωτογραφίες κ.α. 
Βγαίνει κάθε δύο µήνες, από τους 
µαθητές και από δασκάλους που 
έχουν δουλέψει σκληρά.   

Στην πρώτη σελίδα δείχνει τα 
περιεχόµενα, ένα ωραίο κείµενο 
και µια εικόνα σχετικά µε το κείµε-
νο. Στις υπόλοιπες σελίδες υπάρ-
χουν ζωγραφιές παιδιών, διάφορα 
κείµενα που γράφουν τα παιδιά 
σχετικά µε τις εµπειρίες που έχουν 
περάσει µέσα στο σχολείο και από 
διάφορες εκδροµές. Επίσης έχει 
σταυρόλεξα, ανέκδοτα και ευχαρι-
στήρια.   

Η εφηµερίδα του σχολείου µας 
είναι πάρα πολύ ωραία.       
Βάσω Παρασκευαϊδου Τάξη ΣΤ΄  

Η Εφηµερίδα µας 

Μορφή διακυβέρνησης, κατά την οποία ένα πρό-
σωπο (δικτάτορας) συγκεντρώνει όλες τις εξουσίες, 
ανατρέποντας βίαια τη νόµιµη κυβέρνηση. Η δικτα-
τορία µπορεί να έχει στρατιωτική µορφή (χούντα). 
Μια µικρή οµάδα από αξιωµατικούς του στρατού κα-
ταλαµβάνει µε πραξικόπηµα την εξουσία και σχηµα-
τίζει κυβέρνηση. 

Στη δικτατορία καταργούνται τα ατοµικά και πο-
λιτικά ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ των πολιτών, των οποίων η 
ζωή αστυνοµεύεται. Όσοι αντιδρούν στο καθεστώς, 
διώκονται και φυλακίζονται. Η πληροφόρηση από τα 
µέσα ενηµέρωσης και τον Τύπο  λογοκρίνεται. 

Στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία υπήρξαν δικτα-

τορικά καθεστώτα σε πολλές χώρες: Ιταλία 
(Μουσολίνι), Γερµανία (Χίτλερ), Ισπανία (Φράνκο), 
Πορτογαλία (Σαλαζάρ). 

Η Ελλάδα γνώρισε τη δικτατορία πολλές φορές 
στον αιώνα µας. Τον Ιανουάριο του 1926 ο στρατη-
γός Πάγκαλος εγκαθιστά δικτατορία, όπως και ο Ι. 
Μεταξάς, στις 4 Αυγούστου του 1936. Η πιο πρόσφα-
τη δικτατορία επιβλήθηκε στις 21 Απριλίου 1967. 
Μετά την πτώση της, τον Ιούλιο του 1974, η Ελλάδα 
έχει δηµοκρατικό πολίτευµα (Προεδρευόµενη ∆Η-
ΜΟΚΡΑΤΙΑ). 
Γιάννης Μικέδης, Θοδωρής Κεδίκογλου  Τάξη Ε΄  

ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 
(Με την ευκαιρία της επετείου του Πολυτεχνείου) 
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Ευχαριστήριο 

Το διδακτικό προσωπικό και οι µαθητές του Ολοή-
µερου ∆ηµοτικού Σχολείου Θυµιανών, ευχαριστούν 
θερµά τους παρακάτω, για την ευγενική προσφορά 
στη µνήµη προσφιλών τους προσώπων και εύχεται 
η µνήµη τους να είναι αιώνια. 

 
Εις µνήµη Όλγας Καραµιχάλη 
Οικογ.  Εµµανουήλ Μαθιούδη 
Οικογ. Γεωργίου και Χριστίνας Τιµολόγου 
Οικογ. Παντελή Μαθιούδη 
Οικογ. Παναγιώτη και Ειρήνης Ζεϊµπέκη 
Οικογ. Νίκου και Όλγας Παναγιωτάκη 
Οικογ. Κων/νου Τσιµπούκα 
 
Εις µνήµη Αικατερίνης Αθηναίου 
Οικογ. Μιχαήλ Κλαδιά 
 
Εις µνήµη Γρηγορίου Τουµάζου 
Οικογ. Ιωάννη Καρσαµπά 
Οικογ. Ελευθερίου Ν. Τουµάζου 
Οικογ. Νικολάου Σέρµπου 
 
Εις µνήµη Θεοδώρου Μίµαρου 
 
Η σύζυγος Μαρία και τα παιδιά Ερµιόνη, Νίκος και 
Λευτέρης 
Η κ. Βίκη Μονογιούδη 
Οικογ. Αχιλλέα και Ευρυδίκης Τσούνη 
Οικογ. Αλέξη Τσαρδάκα 
Οικογ. Ματθαίου Κοντού 
Οικογ. Παντελή Μαµαλή 
 
Εις µνήµη Ιωάννη Φιλίδη 
 
Οικογ. Κων/νου Τσιµπούκα 
 
Εις µνήµη Μιχαήλ Χαρίτου 
Οικογ. Αντωνίου Μανδάλα 
Οικογ. Κωστούλας Μούνδρου 
Οικογ. Σπύρου Σταυριανού 
Οικογ. Σπύρου Μικέδη 
Οικογ. Μανώλη Τσίχλα 
Οικογ. Γεωργίου Μερούση 
Οικογ. Ιωάννη Χονδρέλη 
Οικογ. ∆ηµητρίου Κωνσταντά 
Οικογ. Ιωάννη Βορριά 
Οικογ. Νικολάου Καρρά 
 
Εις µνήµη Μαρίας Πανέρη 
Οικογ. Σταύρου Καφεντζή 
 
Εις µνήµη Σταµατίου Σαµαρά 
Οικογ. Ιωάννη και Κάτιας Χαροκοπάκη 

 
 
 
 
 
 
Εις µνήµη Μαρίας Γούλα 
Οικογ. Παντελή Σάτρα 
 
Εις µνήµη Νικολάου Κιτροµυλίδη 
Οικογ. ∆ηµητρίου Συρρή 
 
Εις µνήµη Ανάργυρου Παπαγεωργίου 
Οικογ. Ηλία Μεγαλοοικονόµου 
Οικογ. Κυριάκου Ζερβού 
Οικογ. Σπύρου Ζερβού 
Οικογ. Σπύρου Μεγαλοοικονόµου 
Οικογ. Εµµανουήλ Τσιµπινού 
 
Εις µνήµη Μιλτιάδη Τσουµπαριώτη 
Οικογ. Κων/νου Μπουρλούκου 
Οικογ. Νικολάου Καρρά 
Οικογ. Γιάννη Χονδρέλη 
 
Εις µνήµη Μάριου Φώτη 
Ο κ. Σταύρος Φώτης 
Ο κ. Μιχάλης Φώτης 
Οικογ. Κώστα και Ζωής Μοσχόβη 
Οικογ. Κων/νου Τουµάζου 
Οικογ. Αντωνίου Κέφη 
Οι κριτές Καλαθοσφαίρισης Ν. Χίου 
Η Τοπική Επιτροπή Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρι-
σης Ν. Χίου 
Οικογ. Αποστόλου Τζιώτη 
Οικογ. Πέτρου Μερούση 
Οικογ. Παντελή Βάκη 
Η κ. Γιασεµή Αφεντή 
Οικογ. Γεωργίου Σαρρή 
Οικογ. Γεωργίου Μερούση 
Οικογ. Νικολάου Τσεκλεβέ 
Οικογ. Κυριάκου Πρωάκη 
Οικογ. Γεωργίου και Μαρίνας Σαραντινούδη 
Οικογ. Στεφάνου Μπακλή 
Οικογ. Γιάγκου Αφεντή 
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων ∆ηµ. Σχολείου 
Θυµιανών. 
 
Εις µνήµη Μανόλη Λουκάκη 
Η κ. Ευαγγελία Γιαµού 
Η Νοµαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Χίου 
 
Για την ενίσχυση της Σχολικής Επιτροπής 
Οικογ. Σταµατίου Σωτηράκη 



Έκδοση των µαθητών του 
Ολοήµερου ∆ηµοτικού 
Σχολείου Θυµιανών 

Χίου 

Ταχ. ∆/νση  
Θυµιανά 82100 Χίος 

Τηλ—Fax: 0271-31226 
Ηλεκτρονική διεύθυνση 

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

mail@dim-thymian.chi.sch.gr 
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∆είτε τη σελίδα µας 
στο Ίντερνετ 

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

Αγαπητέ και αλησµόνητε Μάριε. 
Πολύ ξαφνικά και αναπάντεχα, έφυ-
γες από κοντά µας. Μεγάλο και δυ-
σαναπλήρωτο το κενό που µας άφη-
σες. Χάσαµε ένα σπάνιο συνάδελφο, 
ένα ακριβό φίλο, έναν τίµιο συνερ-
γάτη. 
Επί 27 χρόνια, ήσουν ο ακούραστος 
δάσκαλος και εργάτης της παιδείας, 
που αγάπησε και λάτρεψε τα παιδιά, 
πρ οσφέροντας σε αυτά όλη σου τη 
δύναµη και την ενεργητικότητα. 
Επί 20 χρόνια υπηρέτησες το χωριό 

µας, ακούραστος στο καθήκον σου. Γεµάτος ενθουσιασµό δού-
λεψες για τους µαθητές σου, ετοιµάζοντάς τους ένα καλύτερο 
αύριο, ένα ανώτερο µέλλον. 
Πόνος και οδύνη µας κατέχει όλους. ∆εν µπορούµε να πιστέ-

ψουµε ακόµη τον απροσδόκητο χαµό σου. 
Τα παιδιά µιλούν συνεχώς για τον καλό τους δάσκαλο και οι 

δάσκαλοι για τον αγαπητό τους συνάδελφο. 
Φίλε Μάριε. 
∆εν θα σε ξεχάσουµε ποτέ. Θα µείνεις για πάντα στην καρδιά 

µας. 
Ας είναι ελαφρό το χώµα που σε σκεπάζει. Αιωνία σου η µνή-

µη. 
Οι συνάδελφοί σου. 

«Αύριο να φέρετε ένα άσπρο 
τριαντάφυλλο, για να κάνουµε 
το πείραµα», είπε ο κύριος. 
Ψάξαµε όλο το χωριό αλλά 

δεν βρήκαµε άσπρα τριαντά-
φυλλα. 
Τώρα φανταζόµαστε ότι η 

ψυχή του είναι σε έναν ολάν-
θιστο κήπο µε άσπρα τριαντά-
φυλλα και µας βλέπει από ψη-
λά. 
Στο δάσκαλό µας κ. Μάριο, 

που έφυγε από κοντά µας και 
µας άφησε να κάνουµε µόνοι 
τα πειράµατα. 

 
Οι µαθητές της Ε΄  τάξης  

Στη µνήµη του Μάριου Φώτη 
 
Ευχαριστούµε για τις γνώσεις που πρόλαβες να 
δώσεις στα παιδιά µας. Ας αναπαυθεί η ψυχή 
σου κοντά στο Θεό και ας γίνει σκέπη να τα 
προστατεύει.. 
 

Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων  
∆ηµοτικού Σχολείου Θυµιανών 

ΑΝΤΙΟ… 


