Το μήνυμά μας
Έφτασε το Καλοκαιράκι! Και μαζί του έφερε
τον ήλιο, τη ζέστη, τη χαρά, την ξενοιασιά
και την ανεμελιά. Ο Ιούλιος σημαίνει το τελευταίο χτύπημα του κουδουνιού στα σχολεία της Γερμανίας και τα παιδιά ανυπομονούν
να απολαύσουν την ξεκούραση και τη δράση
των διακοπών. Τα παιδιά του Τ.Ε.Γ. Ουλμ
εργάστηκαν με συνέπεια όλη τη χρονιά,
έμαθαν καινούρια πράγματα, πλούτισαν τις
γνώσεις τους στον ελληνικό πολιτισμό και
τώρα το μυαλό τους βρίσκεται στον ήλιο και
τη θάλασσα της Ελλάδας.
Κρατάτε στα χέρια σας την πέμπτη έκδοση
της εφημερίδας μας, που με μεγάλη χαρά
μοιραζόμαστε μαζί σας. Ταξιδέψτε στις σελίδες μας και ακούστε όσα έχουν να σας πουν
οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου
μας. Σας ευχόμαστε να περάσετε αξέχαστες
καλοκαιρινές διακοπές και η 12η του Σεπτέμβρη να μας βρει ορεξάτους και υγιείς
στο κατώφλι του σχολείου μας.
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!
Από το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Ουλμ

(Συνέχεια στη σελίδα 3) →

(Συνέχεια στη σελίδα 3) →

Το αγαπημένο μου ελληνικό φαγητό
Η Α’ τάξη σας ανοίγει την όρεξη. Σελ. 2

Παραδοσιακά ελληνικά παιχνίδια

Μάθετε πώς παίζονται τα παραδοσιακά παιχνίδια της Ελλάδας. Σελ. 4

Το μέρος που αγαπώ στην Ελλάδα

Τα παιδιά της Β’ τάξης μοιράζονται μαζί μας το μέρος που αγαπούν. Σελ. 6

Σελίδα 2

Δε χωρά αμφιβολία πως οι νοστιμιές της ελληνικής κουζίνας δε συγκρίνονται με τίποτα. Μετά από
μια συζήτηση στην Α’ τάξη για τα οφέλη της μεσογειακής διατροφής, άνοιξε η όρεξή μας και αποφασίσαμε να σας πούμε ποιο φαγητό αγαπάμε περισσότερο.

Γιάννα
Τσάρτμανν

Ινώ-Ραλλού
Μάνος

Πηνελόπη
Παπαγιαννάκου

Γιώργος
Κατσουλίδης

Νεκτάριος
Παπαναστασίου

Παναγιώτα
Σερτματζή

Σελίδα 3

Μελίνα
Στεγκμάιερ

Έκτορας
Νικομάνης

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

Χρυσάνθη
Ρηγάκη

Σουβλάκι

Στον Κωνσταντίνο Αδαμίδη
αρέσει το σουβλάκι.

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

Σελίδα 4

Από την
Ελένη
Τσάρτμανν

Υπάρχουν παραδοσιακά παιχνίδια, που συνεχίζουν να ζουν και να αντέχουν στον
χρόνο. Ένα τέτοιο είναι και η κολοκυθιά.
Είναι ένα παραδοσιακό παιχνίδι, που παίζεται και σήμερα με τρεις ή περισσότερους παίκτες.
Το κάθε παιδί παίρνει ένα νούμερο και
αρχίζει λέγοντας: «Στου παππού το περιβόλι, που το αγαπάμε όλοι, είναι μια κολοκυθιά, πλάι πλάι στη ροδιά. Κάνει πέντε
κολοκύθια στρογγυλά, μα την αλήθεια, θα
τα δώσει ο παππούς μποναμά της αλεπούς. Δυο θα δέσει στην ουρά της κι όλα τ’
άλλα στα παιδιά της». Έπειτα ρωτάει:
«Ποιος θα πάει στην αλεπού; Ποιος θα της
πάει τα κολοκύθια»; Αργότερα, το ίδιο παιδί λέει: «Να πάει το… (π.χ. δύο)» και το
παιδί
που
έχει
αυτό το
νούμερο λέει:
«Γιατί να πάει το δύο; Να πάει το τέσσερα»
κ.λπ.. Όποιο παιδί απαντήσει χωρίς να είναι το νούμερό του, χάνει και παίρνει παρατσούκλι ή κάνει κάτι που του έχει ορίσει
η παρέα.
Συχνά ακούμε τη φράση: «Μα καλά, την
κολοκυθιά θα παίξουμε»; Αυτό το λέμε όταν
κάποιοι διαφωνούν και ρίχνει την ευθύνη
ο ένας στον άλλο. Αυτό το παιχνίδι εξακολουθεί να έχει σημαντικό ρόλο στη ζωή
και την ανάπτυξη των παιδιών από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα.

δί και συνεχίζει μέχρι να
καταλάβουν ότι η μάνα
δεν το έχει το μαντίλι. Τα
παιδιά πρέπει να ψάχνουν το μαντίλι με τα
χέρια τους.

Από τη
Δανάη
Αδαμίδου
Τα παιδιά
σχηματίζουν έναν
κύκλο και
βάζουν τα
χέρια τους στην πλάτη.
Ένα παιδί κάνει τη
«μάνα» και στέκεται έξω
από τον κύκλο, κρατώντας ένα μαντίλι. Η μάνα
γυρίζει γύρω-γύρω και
τραγουδάει: «Αλάτι ψιλό,

αλάτι χοντρό, έχασα τη
μάνα μου και πάω να τη
βρω. Παπούτσια δε μου
πήρε να πάω στον χορό»!
Η μάνα τραγουδάει και
τρέχει γύρω από τον
κύκλο, πετάει το μαντίλι
κρυφά πίσω από ένα παι-

Το παιδί που έχει το μαντίλι, σηκώνεται και κυνηγάει τη «μάνα». Αν την
πιάσει, κάθεται στη θέση
της μαζί με τα άλλα παιδιά. Το παιδί που την
έπιασε γίνεται «μάνα» και
το παιχνίδι αρχίζει απ’
την αρχή.

Από τον
Αλέξανδρο
Καββαδία

Από την
Αθηνά
Στεγκμάιερ
Το σπασμένο τηλέφωνο παίζεται με
τέσσερα ή πάνω από τέσσερα παιδιά. Τα παιδιά κάθονται σε μια γραμμή ή σε έναν κύκλο, το ένα δίπλα
στο άλλο. Ο πρώτος αρχίζει και σκέ-

φτεται
μια
λέξη. Αυτή τη
λέξη ψιθυρίζει στον επόμενο. Όταν
φτάσει η λέξη
στον τελευταίο παίκτη, εκείνος φωνάζει τη λέξη που άκουσε από τον
διπλανό του. Αν πει σωστά την αρχική λέξη, τότε πηγαίνει μπροστά,
λέει τη δική του και το παιχνίδι επαναλαμβάνεται.

Σελίδα 5

Από τον
Εμμανουήλ
Ρηγάκη
Η μακριά γαϊδούρα παίζεται με πολλά άτομα,
που χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η μια ομάδα
αποτελείται από τα παιδιά που φτιάχνουν τη
γαϊδούρα και η άλλη είναι η ομάδα με τους αναβάτες.
Το παιχνίδι παίζεται ως εξής: Τα παιδιά που
φτιάχνουν τη μακριά γαϊδούρα σκύβουν και οι
αναβάτες πρέπει να πηδήσουν πάνω στη γαϊδούρα. Αν, όμως, κάποιος πέσει, τότε θα γίνει
γαϊδούρι και εκείνος που ήταν γαϊδούρι θα γίνει
αναβάτης.

Από την
Ελένη
Ρηγάκη

Από την
Αθηνά
Ντούντεκ (Κοντζίνου)

Το τριγωνάκι είναι ένα παιχνίδι με
βόλους και το παίζουμε έξω στο
χώμα. Χαράζουμε στο χώμα ένα
τρίγωνο και μέσα σε αυτό ο κάθε
παίκτης βάζει δύο ή τρεις από τους
βόλους του. Σε μια απόσταση τεσσάρων μέχρι πέντε μέτρων στήνεται μια πέτρα, ο μπάστακας. Όλα
τα
παιδιά
ρίχνουν τώρα τους βόλους
τους
προς
τον
μπάστακα
και όποιος
φτάσει
με
τον
βόλο
του πιο κο-

Από τον
Τρύφωνα
Καραγιάννη

Το κρυφτό ή κρυφτούλι είναι ένα
παιδικό ομαδικό παιχνίδι. Παίζεται
συνήθως σε πλατείες ή και αυλές.
Μπορούν να παίξουν όσοι θέλουν.
Οι παίκτες αποφασίζουν ποιος θα
τα φυλάει και μέχρι πού θα μετρήσει, π.χ. μέχρι το 30, 40 ή 100. Το
παιδί που τα φυλάει, μετράει και οι

ντά, παίζει πρώτος στον επόμενο
γύρο.
Ο παίκτης ρίχνει τώρα με τον αντίχειρα τον βόλο του στο τριγωνάκι,
με σκοπό να χτυπήσει έναν από
αυτούς που είναι μέσα και να τον
βγάλει έξω, οπότε τον κερδίζει. Εάν
όμως χάσει και ο βόλος του μείνει
μέσα στο τρίγωνο, ο αμέσως επόμενος παίκτης προσπαθεί να τον
χτυπήσει και να τον βγάλει έξω
από το τριγωνάκι. Αν τα καταφέρει
κερδίζει όσους βόλους έχει μαζέψει
ο προηγούμενος μέχρι τώρα.

άλλοι τρέχουν να κρυφτούν. Όταν
τελειώνει το μέτρημα, φωνάζει:
«Φτου κρυμμένος κι άκρυφτος»! Κι
αρχίζει να ψάχνει. Κάθε φορά που
βρίσκει ένα παιδί, τρέχει στον τοίχο,
όπου τα φύλαγε, και το φτύνει.
Ο παίκτης που τα φυλάει δεν πρέπει
να κάνει ματάκι, αλλιώς μετράει από
την αρχή. Όποιον βρει τελευταίο, τα
φυλάει εκείνος. Αν έρθει κάποιος και
του πει: «Φτου ξελευτερία για
όλους», τότε τα ξαναφυλάει ο ίδιος.
Αν δεν καταφέρει να βρει κανέναν
από τους κρυμμένους, τα φυλάει
πάλι.

Σελίδα 6

Σελίδα 7

Από τον
Αλέξανδρο
Κβάντφλιγκ

Από τον
Αλέξανδρο
Ρίζο
Το αγαπημένο μου ελληνικό αξιοθέατο είναι η Κνωσός, γιατί ο πρώτος ελληνικός πολιτισμός ήταν ο
μινωικός και ξεκίνησε από εκεί. Ο
πρώτος βασιλιάς αυτού του πολιτισμού ήταν ο Μίνωας. Η Κνωσός
κατασκευάστηκε από το 2100 ως
το 1800 π.Χ. και καταστράφηκε
λόγω ενός παλιρροϊκού κύματος,
που προκλήθηκε από την έκρηξη
του ηφαιστείου της Θήρας.
Η απόσταση της Κνωσού από την
κοντινότερη μεγάλη πόλη, το Ηράκλειο, είναι μόνο πέντε χιλιόμετρα.
Το περίφημο παλάτι του Μίνωα
είναι κόκκινο, κίτρινο και μπεζ.
Ένας μύθος λέει ότι ο Μίνωας
έκλεισε σ’ έναν λαβύρινθο τον
Μινώταυρο. Οι Αθηναίοι έπρεπε
κάθε εννιά χρόνια να στέλνουν
δεκατέσσερις νέους μέσα στον
λαβύρινθο, για να σκοτωθούν από
τον Μινώταυρο. Όμως, ο γιος του
βασιλιά της Αθήνας Αιγέα, ο Θησέας, νίκησε τον Μινώταυρο και σταμάτησε αυτή την τραγωδία της
Αθήνας.
Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να πάτε
στην Κνωσό, για να τη δείτε από
κοντά. Και, αν θέλετε, μπορείτε να
απολαύσετε και έναν δροσερό
χυμό
πορτοκαλιού.

Από τη
Δήμητρα
Κομνηνού
Το Πολεμικό Μουσείο βρίσκεται στην Αθήνα, απέναντι από
το Μουσείο Μπενάκη, το οποίο επίσης μπορείτε να επισκεφτείτε. Στην αυλή του μουσείου εκτίθενται αεροσκάφη
της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας. Στο εσωτερικό του
κτιρίου υπάρχουν όπλα διάφορων εποχών από όλο τον
κόσμο, ιδιαίτερα σπάνια και
πολύτιμα, με σημαντικότερα

Από τη
Μιράντα
Χάας

τα όπλα της ελληνικής επανάστασης.
Μπορείτε να δείτε
εκθέματα με θέμα
τον Μέγα Αλέξανδρο, το Βυζάντιο,
την Ελληνική Επανάσταση
του
1821 και την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας.
Στο μουσείο υπάρχει μια αίθουσα με διάφορες στολές
από ήρωες της επανάστασης
του 1821. Παρουσιάζονται
εκθέματα με θέμα τον μακεδονικό αγώνα, τους βαλκανικούς
πολέμους, τον πρώτο παγκό-

σμιο πόλεμο, τη μικρασιατική
εκστρατεία και καταστροφή,
τον ελληνοϊταλικό
πόλεμο και τη γερμανική εισβολή στην
Ελλάδα. Τέλος, υπάρχει μια αίθουσα
με εκθέματα από
την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974.
Πρόκειται για ένα μουσείο που
καλύπτει όλες τις εποχές, από
την πρώιμη εποχή του Χαλκού
μέχρι σήμερα. Το Πολεμικό
Μουσείο είναι ένας χώρος που
πρέπει να δει κάθε επισκέπτης της Αθήνας.

Σελίδα 8

Από τον
Γιώργο
Κομνηνό
Από τη Θεοδώρα Τσίρη
Η Καλαμάτα είναι πόλη της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, πρωτεύουσα του νομού Μεσσηνίας και λιμάνι της νότιας ηπειρωτικής Ελλάδας. Έχει πληθυσμό περίπου 54.000 κατοίκους ενώ ο πληθυσμός
ολόκληρου του Δήμου φτάνει τους 70.000 κατοίκους. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη
της Πελοποννήσου μετά την Πάτρα. Η πόλη είναι
χτισμένη στους πρόποδες του όρους Καλάθι, στην
καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου. Απέχει 223 χιλιόμετρα από την Αθήνα, 215 χιλιόμετρα από την
Πάτρα και 715 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη.
Έχει εύκρατο, μεσογειακό κλίμα, με ήπιο χειμώνα
και ζεστά καλοκαίρια. Η οικονομία της στηρίζεται
στην αγροτική παραγωγή, με πιο γνωστή μάλιστα
την παραγωγή ελαιολάδου και ελιάς. Παράγει,
επίσης, σύκα, σταφίδα και άλλα είδη, όπως οπωροκηπευτικά. Σημαντική βιομηχανική μονάδα της
περιοχής είναι η καπνοβιομηχανία Καρέλια.
Η ιστορία της Καλαμάτας ξεκινά από τον Όμηρο, ο
οποίος αναφέρει τις Φαρές, αρχαία πόλη, χτισμένη περίπου στο σημείο που βρίσκεται σήμερα το
φράγκικο κάστρο. Μετά τον πόλεμο που δέχτηκε
από τους Θηβαίους, η Μεσσήνη έγινε πιο ισχυρή
πόλη από τις Φαρές. Το σύγχρονο όνομά της η
Καλαμάτα το πήρε από ένα παλιό βυζαντινό μοναστήρι, το οποίο ήταν αφιερωμένο στην Παναγία
την Καλαμάτα. Το σημαντικότερο γεγονός της μακρόχρονης ιστορίας της πόλης είναι η απελευθέρωσή της από τους
Τούρκους στις 23 Μαρτίου του 1821.
Η εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, το σύμβολο
της πόλης, είναι μια μικρή βυζαντινή εκκλησία με
μερικές τοιχογραφίες του 19ου αιώνα. Το πάρκο
σιδηροδρόμων βρίσκεται στα νότια του κέντρου
της πόλης και αποτελεί ένα υπαίθριο σιδηροδρομικό μουσείο, το μεγαλύτερο στην Ελλάδα και
βραβευμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει
πολλά μουσεία, μερικά από τα οποία είναι: το
στρατιωτικό μουσείο, το λαογραφικό και το αρχαιολογικό. Επίσης, στην πόλη λειτουργούν η Δημοτική Πινακοθήκη, η Πινακοθήκη Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης, η Λαϊκή Βιβλιοθήκη και πολλά άλλα.
Η Καλαμάτα διαθέτει πολιτικό αεροδρόμιο, από το
οποίο πραγματοποιούνται πτήσεις προς Αθήνα και
Θεσσαλονίκη, καθώς και προς διάφορες πόλεις
της Γερμανίας, όπως η Στουτγάρδη και το Μόναχο.

Με το πέρασμα των
χρόνων, καθώς ο τρόπος ζωής, οι ανάγκες
των ανθρώπων και ο
τρόπος παραγωγής
πολλών προϊόντων αλλάζουν, πολλά επαγγέλματα εξαφανίζονται ή
αντικαθίστανται από
άλλα, που έχουν να κάνουν με τον σύγχρονο
τρόπο ζωής. Μερικά
από αυτά είναι: ο γανωτής, ο λούστρος, ο πλανόδιος μανάβης και ο
νερουλάς.

είναι ο τεχνίτης που
επικαλύπτει χάλκινα
σκεύη με κασσίτερο
(καλάι). Οι γανωτζήδες
ήταν συνήθως πλανόδιοι τεχνίτες, που αναλάμβαναν τον γαλβανισμό και το στίλβωμα
των χάλκινων οικιακών
σκευών, όπως τα ταψιά,
τα καζάνια, τα κουτάλια
και τα πιρούνια.
Ο λούστρος
Παλιότερα, που ο κόσμος περπατούσε σε
χωμάτινους δρόμους,
τα παπούτσια σκονίζονταν ή λασπώνονταν
εύκολα. Τότε γνώρισε
άνθιση και το επάγγελμα του λουστραδόρου.

Ο πλανόδιος μανάβης
Ο πλανόδιος μανάβης
Ο γανωτής
ήταν από τους πιο αγαΟ γανωτής ή, όπως τον
πητούς μικροπωλητές
ονόμαζαν παλιά, ο γαστα χωριά. Σ’ αυτό δε
νωτζής ή ο γανωμάτος,
συντελούσε μόνο η εξυ-

Από τη
Σοφία
Καββαδία

πηρέτηση και η προμήθεια των απαραίτητων
τροφίμων στην οικογένεια του χωρικού αλλά
και η καθημερινή επαφή
με τις νοικοκυρές, που
δημιούργησε μια φιλική
σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
Ο νερουλάς
Στην παλιά Αθήνα, που
δεν υπήρχαν βρύσες
μέσα στα σπίτια, ο νερουλάς αναλάμβανε την
τροφοδότησή τους με
νερό. Υπήρχε συνήθως
ένας νερουλάς σε κάθε
γειτονιά και είχε σταθερή πελατεία. Έκανε
πολλά κοπιαστικά δρομολόγια και αμειβόταν
περίπου μια δεκάρα τον
τενεκέ. Το επάγγελμα
του νερουλά διατηρήθηκε μέχρι το 1930, οπότε
ιδρύθηκε η ΟΥΛΕΝ.

