Το μήνυμά μας
Το Καλοκαίρι είναι εδώ και η χαρά μεγάλων και
μικρών είναι απερίγραπτη. Οι καλοκαιρινές διακοπές αρχίζουν και μια ηλιόλουστη Ελλάδα νιώθουμε να μας καλεί με τα χέρια απλωμένα, για
να χαρούμε τις ομορφιές της και την ξεκούραση
που προσφέρει απλόχερα. Κι ενώ ακούγεται το
τελευταίο κουδούνι του σχολείου να χτυπά, οι
βαλίτσες είναι ήδη έτοιμες για το ταξίδι προς
τον νότο.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Τ.Ε.Γ. Ουλμ
προετοίμασαν για εσάς την έκτη έκδοση της
εφημερίδας μας. Ταξιδέψτε στις σελίδες της για
να γνωρίσετε θέματα που συζητήθηκαν στην
τάξη του σχολείου μας, να «τρυπώσετε» στις
σκέψεις των παιδιών μας και να ακούσετε όσα
έχουν να σας πουν. Σας ευχόμαστε να περάσετε
αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές και πάντα να
προσπαθείτε να εμπνέετε την αγάπη για την
ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό.

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!

Την περίοδο 16-18 Μαΐου 2017 εννέα μαθητές και μαθήτριες του
Τ.Ε.Γ. Ουλμ πήραν μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της
ελληνομάθειας, που διεξήχθησαν
στη Στουτγάρδη. Τα επίπεδα γλωσσομάθειας, στα οποίαν εξετάστηκαν, ήταν τα Β1, Β2, Γ1 και Γ2. Τα
αποτελέσματα ανακοινώθηκαν την
Τετάρτη 19 Ιουλίου και σκόρπισαν
χαμόγελα ικανοποίησης σε όλους.
Και οι εννέα μαθητές μας κατάφεραν τον στόχο τους και απέκτησαν τα διπλώματά τους, πετυχαίνοντας πολύ υψηλές επιδόσεις.
Αιμίλιε, Νικολέττα, Χριστίνα, Σοφία,
Σπύρο, Θεοδώρα, Γιώργο, Δήμητρα
και Αλέξανδρε θερμά συγχαρητήρια
για τις επιδόσεις και την επιτυχία
σας. Συνεχίστε να αγαπάτε τη
γλώσσα μας και να
γίνεστε άξιοι πρεσβευτές της. Σας
ευχαριστούμε
πολύ που, για ακόμη μια φορά,
μας κάνατε υπερήφανους!

(Συνέχεια στη σελίδα 6) →

Μπορώ κι εγώ να προστατεύσω το περιβάλλον
Η Α’ τάξη σας δίνει χρήσιμες συμβουλές. Σελ. 2

Η αλλαγή των εποχών… και ο μύθος της Περσεφόνης
Η Β’ τάξη αφηγείται από την ελληνική μυθολογία. Σελ. 3

Σεισμοί και ηφαίστεια

Η Γ και Δ’ τάξη σάς μαθαίνει για τους σεισμούς και τα ηφαίστεια. Σελ. 4

Σημαντικές αρχαιότητες σε ελληνικά μουσεία

Κάνετε ένα ταξίδι στον κόσμο της αρχαίας Ελλάδας μέσα από ευρήματα. Σελ. 6

Ιδέες για οικογενειακή εκδρομή κοντά στο Ουλμ

Τα παιδιά του Γυμνασίου σας δίνουν ιδέες για να περάσετε αξέχαστα. Σελ. 8

Σελίδα 2

Από τον Νίκο Μιχελιδάκη
Από τον Χρήστο Ρασούλη

Από τον Μηνά Ευσταθίου

Από τον Νίκο Ευσταθίου
Από τον Φίλιππο Σραμ

Από τη Δανάη Παναγιωτάκη

Η προστασία του περιβάλλοντος μάς απασχολεί όλους. Μπορούμε όμως να κάνουμε κάτι εμείς; Η Α’ τάξη έχει να σας προτείνει αρκετούς τρόπους. Αν ακολουθήσετε τις παρακάτω συμβουλές, βάζετε κι εσείς ένα λιθαράκι για να γίνει ο κόσμος μας καλύτερος.

Σελίδα 3

Οι αρχαίοι Έλληνες πάντα προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν τα μυστήρια της φύσης. Ένα από αυτά ήταν και η αλλαγή
των εποχών. Για να την εξηγήσουν έφτιαξαν τον μύθο της θεάς Δήμητρας και της κόρης της Περσεφόνης. Οι μαθητές
και οι μαθήτριες της Β’ τάξης έμαθαν γι’ αυτόν και σας τον παρουσιάζουν:

Από την

Παναγιώτα
Σερτματζή

Από τoν

Γιώργο
Κατσουλίδη

Από την

Πηνελόπη
Παπαγιαννάκου



Από τον



Από τη



Έκτορα
Νικομάνη

Μελίνα
Στεγκμάιερ

Από τον

Νεκτάριο
Παπαναστασίου



Από τη



Από την



Γιάννα
Τσάρτμανν

Ινώ
Μάνος





Ο Πλούτωνας ζήλεψε την ομορφιά της
Περσεφόνης και την πήρε μαζί του στον
Κάτω Κόσμο. Η θλίψη της μητέρας της
έκανε τη γη άγονη και ο Δίας προσπάθησε να πείσει τον Πλούτωνα να στείλει
την Περσεφόνη πάλι στη θεά Δήμητρα.
Εκείνος δέχτηκε να μένει η Περσεφόνη
έξι μήνες στον Κάτω Κόσμο και έξι μήνες να επιστρέφει στη μητέρα της.
Όταν η Περσεφόνη είναι στον Κάτω
Κόσμο η μητέρα της κλαίει και στη Γη
βρέχει και κάνει κρύο. Όταν όμως μάνα
και κόρη είναι μαζί, τότε ο ήλιος βγαίνει
στον ουρανό και η γη γεμίζει καρπούς.

Σελίδα 4

Οι Έλληνες έχουμε μάθει να ζούμε με τους σεισμούς, σε αντίθεση με τους κατοίκους της Γερμανίας που σπανίως βιώνουν σεισμικές
δονήσεις. Τι είναι όμως οι σεισμοί και τα ηφαίστεια; Ποια άλλα φαινόμενα προκαλούνται μετά από έναν δυνατό σεισμό και τι πρέπει
να κάνουμε για να προφυλαχτούμε; Απαντήσεις στα ερωτήματα δίνουν μαθητές και μαθήτριες της Γ’ και Δ’ τάξης.

από το βουνό. Προ-

Από την
Όλγα
Τσούλφα
Το

ηφαίστειο

είναι

τού βγει η λάβα πετάγονται πέτρες με μεγάλη ταχύτητα και
δύναμη από το ηφαί-

στειο. Η λάβα καίει
συνήθως ένα βουνό
ό,τι συναντήσει στον
μέσα στο οποίο υπάρδρόμο της και έχει
χουν
πέτρες
που
θερμοκρασία από 700
έχουν λιώσει από την
μέχρι 1200 βαθμούς
υψηλή θερμοκρασία
Κελσίου. Η επιστήμη
και έχουν γίνει λάβα.
που μελετά τα ηφαίΑυτή η λάβα βρίσκει
στεια είναι η ηφαιδιέξοδο και βγαίνει
στειολογία.

χάρτη. Ο κυρίαρ- ου. Η τελευταία ηφαιχος πολιτισμός στη στειακή δραστηριότητα
Μεσόγειο ήταν ο ήταν το έτος 1950. ΑποΜινωικός, που κα- τελεί πόλο έλξης για
ταστράφηκε από τους τουρίστες από ολότο τεράστιο τσουνάμι κληρο τον κόσμο, καθώς
Η Σαντορίνη, Θήρα ή
Στρογγυλή είναι ένα νησί που προκάλεσε μια ισχυ- είναι το πιο δημοφιλές
που βρίσκεται στο Αιγαίο ρή έκρηξη του ηφαιστεί- αξιοθέατο του νησιού.
Πέλαγος στο νησιωτικό
σύμπλεγμα των Κυκλάδων και είναι γνωστή για
το ηφαίστειό της.
Το ηφαίστειο της Σαντορίνης είναι ένα από τα
μεγαλύτερα υποθαλάσσια ενεργά ηφαίστεια
στον κόσμο. Μια από τις
μεγαλύτερες εκρήξεις
του έκανε μια τεράστια
τρύπα στο νησί και
Φωτογραφία από την τελευταία έκρηξη του
ηφαιστείου της Σαντορίνης το 1950
άλλαξε τον γεωγραφικό

Από τους
Αλέξανδρο
Καββαδία και
Φίλιππο Χάας

Από την
Ελένη
Τσάρτμανν

 Η Γη «φιλοξενεί» περίπου 1500 ενεργά ηφαί





στεια.
Στην Ευρώπη υπάρχουν περισσότερα από 100
ενεργά ηφαίστεια.
Στην Ελλάδα και στην Ιταλία έχουν καταγραφεί περισσότερες από 140 εκρήξεις από το
έτος 1500 μέχρι σήμερα.
Η έκρηξη ηφαιστείου που προκάλεσε τους
περισσότερους θανάτους έγινε στην Ινδονησία το 1815: Περισσότεροι από 92.000
άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
Η Ινδονησία κατέχει το θλιβερό προνόμιο της
πρωτιάς στις πλέον θανατηφόρες ηφαιστειακές εκρήξεις.

Σελίδα 5

Από την
Αντωνία
Αρκαδινού

Από τον
Τρύφωνα
Καραγιάννη
Αν βρίσκεστε σε εσωτερικό
χώρο
Πέστε στο έδαφος. Καλυφθείτε κάτω από ένα γερό
τραπέζι ή άλλο έπιπλο και
περιμένετε μέχρι να σταματήσει η δόνηση. Αν δεν υπάρχει τραπέζι ή γραφείο
κοντά σας, καλύψτε το πρόσωπο και το κεφάλι σας με
τα χέρια σας και κουρνιάστε
σε μια γωνία εσωτερικά του
κτιρίου. Μείνετε μακριά από
γυαλιά, παράθυρα, εξωτερικές πόρτες, τοίχους, και από
οτιδήποτε που θα μπορούσε
να πέσει, όπως π.χ. φωτιστικά και έπιπλα
Μείνετε στο κρεβάτι, αν
είστε εκεί όταν συμβεί σεισμός. Περιμένετε και προστατέψτε το κεφάλι σας με
ένα μαξιλάρι εκτός και αν
είστε κάτω από βαρύ φωτιστικό που θα μπορούσε να
πέσει. Στην περίπτωση αυτή,
μεταβείτε στο πλησιέστερο
ασφαλές μέρος
Μη χρησιμοποιείτε πόρτες,
εκτός αν ξέρετε ότι στηρίζονται επαρκώς και είναι κοντά σας. Πολλές πόρτες στον
εσωτερικό χώρο είναι ελαφριές κατασκευές και δεν
προσφέρουν προστασία.
Μείνετε μέσα μέχρι να σταματήσει η δόνηση και μέχρι
να είναι ασφαλές να πάτε
έξω. Μην προσπαθήσετε να
βγείτε από το κτίριο κατά τη
διάρκεια της δόνησης.
Έρευνες έχουν δείξει ότι οι
περισσότεροι τραυματισμοί
συμβαίνουν όταν οι
άνθρωποι στο εσωτερικό
των κτιρίων προσπαθούν να
μετακινηθούν σε διαφορετική θέση μέσα στο κτίριο ή
προσπαθούν να φύγουν εκτός

στήρες. Να γνωρίζετε ότι το
ηλεκτρικό μπορεί να διακοπεί ή ακόμα και τα συστήματα πυρασφάλειας μπορεί να Το τσουνάμι είναι θαλάσσιο
ενεργοποιηθούν
φαινόμενο, που δημιουργείται
κατά την απότομη μετατόπιση
μεγάλων ποσοτήτων νερού σε
Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό έναν ωκεανό, μία θάλασσα, μία
χώρο
λίμνη ή ένα φιορδ. Η ονομασία
Μείνετε εκεί. Απομακρυνθεί- του προέρχεται από τις ιαπωνιτε από κτίρια, οδικό φωτι- κές λέξεις «τσου» που σημαίνει
σμό και καλώδια. Εάν είστε λιμάνι και «νάμι» που σημαίνει
στην ύπαιθρο, μείνετε εκεί κύμα. Η ταχύτητά του μπορεί
μέχρι να σταματήσει η δόνη- να φτάνει τα 756 χλμ/ώρα, το
ση. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος μήκος του από 50 μέχρι 400 χλμ.
υπάρχει ακριβώς έξω από και το ύψος του από μερικά
τα κτίρια, στις εξόδους και εκατοστά έως 30 μέτρα.
κοντά στους εξωτερικούς Μπορεί να προκληθεί από υποτοίχους. Οι κινήσεις εδάφους θαλάσσιο σεισμό, από παραθακατά τη διάρκεια ενός σει- λάσσια κατάρρευση βουνοπλασμού σπάνια αποτελεί την γιάς ή ηφαιστείου, από υποθαάμεση αιτία θανάτου ή λάσσια ηφαιστειακή έκρηξη ή
τραυματισμού. Οι περισσότε- από πτώση μεγάλου μεγέθους
ρες περιπτώσεις τραυματι- ουράνιου σώματος στη θάλασσμών και θανάτων είναι α- σα.
ποτέλεσμα κατάρρευσης
τοίχων, σπασμένων γυαλιών
και πτώσεων αντικειμένων

Όταν υπάρξει προειδοποίηση
για τσουνάμι ο κόσμος πρέπει
αμέσως να αρχίσει να τρέχει
προς το εσωτερικό της ξηράς. Τα πλοία που βρίσκονται
«εν πλω», πρέπει να στρέψουν
την πλώρη σε γωνία 35-45 μοιρών έτσι ώστε να μην κλυδωνίζονται ενώ τα πλοία που βρίσκονται στο αγκυροβόλιο ή ελλιμενισμένα, θα πρέπει άμεσα
να αποπλεύσουν και να κινηθούν προς το εσωτερικό της
θάλασσας.
Το πιο πρόσφατο καταστροφικό
τσουνάμι δημιουργήθηκε στις 11
Μαρτίου 2011, όταν σημειώθηκε
σεισμός μεγέθους 9,0 ρίχτερ στη
βορειοανατολική Ιαπωνία, με
αποτέλεσμα να διαδοθεί τσουνάμι στον Ειρηνικό ωκεανό. Στις
Ιαπωνικές ακτές το τσουνάμι
έφτασε σε ύψος έως και 10 μέτρα, προκαλώντας χιλιάδες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές
και τεράστιες καταστροφές.

Αν βρίσκεστε σε κινούμενο
όχημα
Σταματήστε το συντομότερο
δυνατό με ασφάλεια. Αποφύγετε να σταματήσετε κοντά ή κάτω από κτίρια, δέντρα, οδογέφυρες ή καλώδια. Προχωρήστε με προσοχή όταν ο σεισμός σταματήσει. Αποφύγετε δρόμους,
γέφυρες ή ράμπες που θα
μπορούσαν να έχουν καταστραφεί από το σεισμό. Αν
βρίσκεστε παγιδευμένος
κάτω από συντρίμμια

Μην ανάψετε σπίρτο. Μην
μετακινήστε ή σηκώνετε
σκόνη. Καλύψτε το στόμα
σας με ένα μαντίλι ή ρούχα.
Χτυπήστε σε έναν σωλήνα ή
σε τοίχο, ώστε οι διασώστες
να μπορούν να σας βρουν.
Χρησιμοποιήστε μια σφυρίχτρα, εάν είναι διαθέσιμη.
Φωνάξτε μόνο ως έσχατη
λύση. Φωνάζοντας μπορεί
να αναγκαστείτε να εισπνεύΣε καμία περίπτωση μην σετε επικίνδυνες ποσότητες
χρησιμοποιείτε τους ανελκυ- σκόνης.

1. 1960, ΧΙΛΗ, 9,5 Ρίχτερ: Προκλήθηκε τσουνάμι και 1.700 άνθρωποι
έχασαν τη ζωή τους..
2. 1964, ΑΛΑΣΚΑ, 9,2 Ρίχτερ: 131 άνθρωποι ήταν τα θύματα του
σεισμού.
3. 2004, ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ, 9,1 Ρίχτερ: Από το ισχυρό τσουνάμι που ακολούθησε τον σεισμό πέθαναν 230.000 άνθρωποι σε δεκάδες χώρες. Οι αγνοούμενοι έφτασαν τους 42.000.
4. 2011, ΙΑΠΩΝΙΑ, 9,0 Ρίχτερ: Ακολούθησε
τσουνάμι που σκότωσε 18.000 άτομα ενώ
προκλήθηκε σοβαρό ατύχημα στον πυρηνικό
σταθμό της Φουκουσίμα.
5. 1952, ΡΩΣΙΑ, 9,0 Ρίχτερ: Προκάλεσε πολλές ζημιές και τσουνάμι. Οι αναφορές μιλούν
για περισσότερους από 2.300 νεκρούς.

Σελίδα 6

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

Οι καλοκαιρινές διακοπές πλησιάζουν και οι περισσότερες οικογένειες θα επισκεφτούν την Ελλάδα. Εκτός από τα παιχνίδια
στην παραλία, θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η επίσκεψη σε ένα από τα δεκάδες ελληνικά μουσεία. Οι μαθητές και οι μαθήτριες
της Ε’ και ΣΤ’ τάξης σάς παρουσιάζουν μερικά από τα σημαντικότερα ευρήματα που θα έχετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά.

Γράφει η
Ελευθερία Γιαννακίδου

Από την
Αθηνά
Στεγκμάιερ
Το Ερέχθειο της Ακρόπολης στην
Αθήνα είχε έξι Καρυάτιδες. Οι
Καρυάτιδες είναι Κόρες που στηρίζουν τον ναό του Ερεχθείου.
Είναι γλυπτά με γυναικεία μορφή,
που χρησιμεύουν στην αρχιτεκτονική αντί για κίονες σε πύλες,
προσόψεις ή σκεπές. Η λέξη Καρυάτις σημαίνει «Κόρη από τις
Καρυές», μια κωμόπολη που βρίσκεται κοντά στη Σπάρτη. Από τις
6 Καρυάτιδες του Ερεχθείου, η
μία αφαιρέθηκε από τον Λόρδο
Έλγιν και μεταφέρθηκε στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου ενώ

άλλη μία διαμελίστηκε το
1827
κατά
την πολιορκία
της Αθήνας
από τον Κιουταχή. Τις πέντε από τις έξι αυθεντικές Καρυάτιδες θα τις βρείτε
στο Μουσείο της Ακρόπολης στην
Αθήνα.
Οι Καρυάτιδες έχουν τα χέρια
τους στο πλάι και προς τα κάτω
και κρατούν στο ένα τους χέρι
ένα αφιέρωμα. Φοράνε ωραία
ρούχα που έχουν δίπλες και ταιριάζουν με τα αυλάκια. Εκτός από
το Ερέχθειο υπήρχαν Καρυάτιδες
και στον ναό των Σιφνίων στους
Δελφούς.

Σελίδα 7

Από τη
Δήμητρα
Κομνηνού

Γράφει ο
Πάρης Δημητριάδης
Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
της Αθήνας εκτίθεται το χρυσό
προσωπείο του Αγαμέμνονα. Πρόκειται για μια «μάσκα», η οποία
πιστεύεται πως φτιάχτηκε μεταξύ
του 1550-1500 π.Χ. Το εύρημα
ανακαλύφθηκε το 1876 από τον
μεγάλο Γερμανό αρχαιολόγο Ερρίκο Σλήμαν κατά την ανασκαφή
των ταφικών μνημείων των Μυκηνών.

Γράφει η
Μαριέλλα Φουνκ
Είναι ένα από τα πιο όμορφα
αρχαία αγάλματα με τεράστιο
μέγεθος. Ο θεός παριστάνεται
όρθιος και δείχνει τον Δία ή τον
Ποσειδώνα. Τα γένια και τα μαλλιά του είναι μεγάλα και σε πλεξίδες γύρω από το κεφάλι του.
Μπροστά όμως πέφτουν σε
μπούκλες. Τα μάτια του είναι
από άλλο υλικό. Στο δεξί του
χέρι κρατούσε τον κεραυνό ή
την τρίαινα ενώ το αριστερό του
χέρι είναι τεντωμένο μπροστά.

Η ονομασία «Προσωπείο του Αγαμέμνονα» δεν ανταποκρίνεται στην Γράφει η
πραγματικότητα, καθώς ο θρυλι- Δανάη Αδαμίδου
κός βασιλιάς έζησε περίπου τρεις
αιώνες αργότερα. Ο Ερρίκος Σλήμαν είχε αρχικά πιστέψει ότι ανακάλυψε τον τάφο του μεγάλου
βασιλιά. Όμως βρέθηκαν συνολικά
πέντε τέτοια προσωπεία, τα οποία
κάλυπταν τα πρόσωπα νεκρών
βασιλέων της εποχής.





Πρόκειται για ένα αριστουργηματικό έργο αρχαίας ελληνικής τέχνης, που βρέθηκε
στη θάλασσα έξω από το
Αρτεμίσιο της Εύβοιας, στα
απομεινάρια του ναυαγίου
ενός πλοίου του 2ου αιώνα
π.Χ. Το 1926 ανακαλύφθηκε
μόνο το αριστερό χέρι και
δύο χρόνια αργότερα βρέθηκε το υπόλοιπο άγαλμα. Οι
μεγαλύτεροι σε ηλικία θα
θυμούνται ότι το πρόσωπο
του αγάλματος βρισκόταν στο
ελληνικό χαρτονόμισμα των
1.000 δραχμών.

Πέρασαν 40 χρόνια από την
ημέρα που ο αρχαιολόγος
Μανόλης Ανδρόνικος αποφάσισε να πραγματοποιήσει μια
ανασκαφή στη Βεργίνα
(αρχαίες Αιγές) και βρέθηκε
μπροστά στη μεγαλύτερη
αρχαιολογική ανακάλυψη
της Μακεδονίας: Αποκαλύφθηκε ο τάφος του βασιλιά Φιλίππου Β’, πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενώ μέσα
στον τάφο βρέθηκε μια ολόχρυση λάρνακα που περιείχε
τα οστά του βασιλιά και το
στεφάνι που φορούσε ο νε-

κρός.
Η λάρνακα ήταν φτιαγμένη
από παχιά ελάσματα χρυσού
24 καρατίων, που το συνολικό τους βάρος φτάνει τα 8
κιλά. Είναι πλούσια διακοσμημένη με φυτικά κοσμήματα και
με λουλούδια. Το χρυσό αστέρι, που εμφανίζεται στη βασιλική νεκρόπολη των Αιγών
ήδη από τον 5ο αιώνα π.Χ.,
θα φτάσει να πάρει ιδιαίτερη
συμβολική αξία, ώσπου να
γίνει ο ήλιος-θυρεός των Μακεδόνων βασιλέων.

Σελίδα 8

Θέλετε να κάνετε μια ημερήσια εκδρομή κοντά στο Ουλμ με την οικογένειά σας και δεν ξέρετε πού; Θέλετε να πάτε σε ένα μέρος όπου θα είναι
ευχαριστημένοι μεγάλοι και μικροί; Οι μαθητές του Γυμνασίου σας δίνουν τις καλύτερες ιδέες για να περάσετε μια αξέχαστη ημέρα!

Από τον
Γιώργο
Κομνηνό

να μεριμνήσετε αρκετές
ημέρες πριν την επίσκεψή σας. Στην περιοχή
υπάρχει μία πανέμορφη
λίμνη ιδανική για βόλτα
ενώ μπορείτε να γευματίσετε στο εστιατόριο που
βρίσκεται στην όχθη δίπλα στο Μουσείο των
Βαυαρών Βασιλιάδων.
Έχετε πολλές επιλογές
για να φάτε. Μπορείτε να
βρείτε εστιατόρια αλλά
και Biergarten, ενώ τα
μαγαζιά με σουβενίρ ικανοποιούν το κάθε γούστο.
Τέλος, για τους ρομαντικούς, υπάρχει η επιλογή
της άμαξας για να ανέβουν στο κάστρο, καθώς
η ανάβαση είναι αρκετά
απότομη και κουραστική.
Στην επιστροφή μπορείτε
να επιλέξετε κάποιο μονοπάτι μέσα από το δάσος και να καταλήξετε
απευθείας στον χώρο
στάθμευσης των αυτοκινήτων.
Το κάστρο απέχει από
την πόλη του Ουλμ 131
χλμ., περίπου μία ώρα και
τριάντα λεπτά μέσω του
αυτοκινητόδρομου Α7.

Το Νοϊσβάνσταϊν είναι
παλάτι-κάστρο του 19ου
αιώνα, το οποίο βρίσκεται
σε λόφο πάνω από το
χωριό Σβάνγκαου κοντά
στο Φύσεν στη νοτιοδυτική Βαυαρία. Το συγκεκριμένο κάστρο είναι ένα
από τα πιο γνωστά αξιοθέατα της Γερμανίας με
χιλιάδες επισκέπτες κάθε
χρόνο από όλο τον κόσμο.
Η κατασκευή του ξεκίνησε επί βασιλείας του Λουδοβίκου Β’ της Βαυαρίας,
ανιψιού
του
Βασιλιά
Όθωνα της Ελλάδας, και
αποτέλεσε φόρο τιμής
στον συνθέτη Ρίχαρντ
Βάγκνερ. Ο βασιλιάς και ο
αδελφός του περνούσαν
εκεί
τις
καλοκαιρινές
τους διακοπές. Το 1955
έγινε το πρότυπο για το
παλάτι της Ωραίας Κοιμωμένης του Ντίσνεϊ.
Τα εκδοτήρια των εισιτηρίων βρίσκονται στους
πρόποδες του
λόφου.
Επειδή υπάρχει μεγάλος http://neuschwanstein.de/
αριθμός επισκεπτών θα
ήταν καλό να εκδώσετε
τα εισιτήριά σας μέσω
διαδικτύου. Υπάρχει περίπτωση να εξαντληθούν
και να μην μπορέσετε να
επισκεφτείτε το Νοϊσβάνσταϊν αλλά ούτε και το
γειτονικό κάστρο Hohenschwangau, οπότε πρέπει

Γράφει η Κατερίνα Τσαλού
Ψάχνετε μια ιδέα για μια εκδρομή
με τα παιδιά σας; Μπορείτε να
πάτε στο Nellingen, εάν τα παιδιά
σας είναι μεγαλύτερα από 5 ετών,
για να κάνετε μια βόλτα με λάμα.
Εκεί βρίσκεται ένα αγρόκτημα,
όπου το κάθε παιδί μπορεί να
διαλέξει το δικό του λάμα και να
το πάει έναν περίπατο στη φύση.
Μερικές φορές το λάμα μπορεί να
σταματήσει, αν θελήσει να φάει

Γράφει ο
Θωμάς Τσαλός

μπορούν τα παιδιά να
παίξουν με το νερό.
Επίσης, όλα τα παιδιά
μπορούν να παίξουν με
παιχνίδια που προσφέρει η ίδια η φύση. Όταν
πατήσετε χωρίς παπούτσια στο HuteeicheLabyrinth θα αισθανθείτε σαν να βρίσκεστε σε
άλλο πλανήτη, ένα συναίσθημα που δεν περιγράφεται αλλά πρέπει
να το ζήσετε μόνοι σας.

σετε με ασφάλεια. Αμέσως μετά τα παιδιά μπορούν να ξαπλώσουν στο
Baumwipfelmatte, μια
μεγάλη κούνια κρεμασμένη στα δέντρα του
δάσους.

Θα σας πω πρώτα λίγα
λόγια για την ιστορία
του Blautopf. Στα παλιά
χρόνια, οι πρώτοι κάτοικοι του Blaubeuren,
θεωρούσαν ότι το Blautopf δεν έχει τέλος.
Προσπαθούσαν να μετρήσουν το βάθος της
πηγής με ένα νεκρό
δέντρο, το οποίο είχαν
δέσει σε ένα άλλο δέντρο. Όμως, κάθε φορά
που προσπαθούσαν να
μετρήσουν το βάθος
της πηγής, ερχόταν μια γοργόνα που πάντα έκοβε το

νεκρό δέντρο (Klötzle
Blei). Στη σύγχρονη εποχή ανακαλύφθηκε ότι
το βαθύτερο σημείο της
πηγής βρίσκεται στα 21
μέτρα.

Μπορείτε να περάσετε
μια καταπληκτική ημέρα
στο δάσος του Bad Boll,
το οποίο βρίσκεται στην
οδό Hauptstraße 94. Το
Bad Boll είναι ένα καταπληκτικό μέρος για να
ξεχάσετε τα καθημερινά
σας προβλήματα και
απευθύνεται σε μικρούς
Όταν φτάσετε στο
και μεγάλους.
Baumbrücke πρέπει να
Εκεί θα βρείτε το Was- μη φοβηθείτε. Πρόκειται
serspielplatz, μια παιδι- για μια ξύλινη γέφυρα,
κή χαρά στην οποία που μπορείτε να διασχί-

Από τον
Αλέξανδρο
Ρίζο
Εγώ θα σας γράψω για
το Blautopf, μία από τις
πιο ωραίες πηγές της
Γερμανίας. Είναι η πηγή
του ποταμού Blau, ο
οποίος μετά από μια
πορεία 14,5 χιλιομέτρων
εκβάλλει στον ποταμό
Δούναβη.

κάτι που θα βρει στον δρόμο του.
Τότε εσείς πρέπει να το τραβήξετε λίγο για να συνεχίσει την πορεία του. Όλα τα λάμα στο Nellingen είναι πολύ ήρεμα. Εσείς δε
χρειάζεται να κουβαλάτε το σακίδιό σας, καθώς αυτό θα το κάνει
το λάμα για εσάς.
Η εκδρομή σας στο αγρόκτημα
διαρκεί περίπου 3 ώρες. Τη μία
ώρα μαθαίνετε χρήσιμες πληροφορίες για τα λάμα ενώ τις άλλες
δύο ώρες περπατάτε. Εάν όμως

δε σας αρέσει πολύ το περπάτημα, μπορείτε να αποκτήσετε δίπλωμα για το πώς "οδηγούν λάμα" (Lamafuhrerschein). Κατά τη
διάρκεια της "εκπαίδευσής" σας
προσπαθείτε να περάσετε το λάμα
πάνω από ξύλα και γέφυρες.
Εάν τα παιδιά θελήσουν να γιορτάσουν τα γενέθλιά τους μαζί με
τους φίλους τους, μια βόλτα με
λάμα θα ήταν μια πολύ ωραία
ιδέα. Το αγρόκτημα προσφέρει
και αυτή τη δυνατότητα.

Αν θέλετε να τα ζήσετε
κι εσείς όλα αυτά και
πολλά ακόμα θα πρέπει
να επισκεφτείτε το Bad
Boll.

http://www.bad-boll.de

Εκτός από την πηγή
μπορείτε να επισκεφθείτε και την ιστορική πόλη του Blaubeuren, η
οποία γλίτωσε από τους
βομβαρδισμούς του 2ου
Παγκοσμίου Πολέμου.
Εκεί θα δείτε όμορφα,
παραδοσιακά σπίτια και
ωραία δάση, στα οποία
θα περάσετε αξέχαστες
στιγμές ηρεμίας και χαλάρωσης.

Αυτό που θα πρέπει να προσέξετε
στο τέλος της εκδρομής είναι να
μην θέλει το παιδί σας ένα δικό
του λάμα. Είναι τόσο γλυκά ζώα
που δύσκολα μπορεί κανείς να
τους αντισταθεί!
http://alb-lamas.de/

