
Δξγαζία ζην κάζεκα ησλ γεξκαληθώλ ησλ ηκεκάησλ Α1/Α3 (ζρ. έηνο 2010-

2011) 

ην βηβιίν ησλ γεξκαληθώλ ππάξρνπλ θάπνηεο θσηνγξαθίεο από ηε πόιε ηνπ 

Βεξνιίλνπ, ηεο πξσηεύνπζαο ηεο Γεξκαλίαο. Ζ θαζεγήηξηα ησλ γεξκαληθώλ καο 

έδσζε θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα απηέο ηηο θσηνγξαθίεο θαη καο πξόηεηλε αλ 

ζέινπκε λα βξνύκε θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ρώξα ή γηα θάπνηεο πόιεηο ηεο. 

Κάπνηνη από ηνπο καζεηέο αληαπνθξίζεθαλ θαη εδώ παξνπζηάδνπκε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ βξήθακε γηα ηε Γεξκαλία, ηηο πόιεηο Βεξνιίλν, Βξέκε, 

Ακβνύξγν, Φξαλθθνύξηε, Μόλαρν,  ηα θξαηίδηα ηνπ Μνλάρνπ θαη ηεο Ρελαλίαο 

Βεζηθαιίαο, θαζώο θαη γηα ηε Βέξλε ηελ πξσηεύνπζα ηεο Διβεηίαο θαη ηελ 

Βηέλλε ηελ πξσηεύνπζα ηεο Απζηξίαο..  

Γεξκαλία – Bundesrepublik Deutschland 

             

Ζ Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο (Bundesrepublik Deutschland) είλαη ε 

πνιππιεζέζηεξε ρώξα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαζώο θαη κία από ηηο 

ζεκαληηθόηεξεο βηνκεραληθέο θαη αλεπηπγκέλεο ρώξεο ηνπ θόζκνπ. πλνξεύεη πξνο 

ηα βόξεηα κε ηε Γαλία, ζηα αλαηνιηθά κε ηελ Πνισλία θαη ηελ Σζέρηθε Γεκνθξαηία, 

ζηα λόηηα κε ηελ Απζηξία θαη ηελ Διβεηία θαη ζηα δπηηθά κε ηε Γαιιία, ην 

Λνπμεκβνύξγν, ην Βέιγην θαη ηελ Οιιαλδία. ηα βόξεηα βξέρεηαη από ηε Βόξεηα 

Θάιαζζα θαη ηε Βαιηηθή. Ζ Γςτική Γεξκαλία είλαη έλα από ηα ηδξπηηθά κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
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Κξαηίδηα ηεο Γεξκαλίαο 

Ζ Γεξκαλία δηαηξείηαη ζηα ιεγόκελα Bundesländer (ζηνλ εληθό Bundesland) ζε 

δεθαέμη δειαδή νκόζπνλδα θξαηίδηα,. Σν θάζε νκόζπνλδν θξαηίδην έρεη ηε δηθή ηνπ 

θπβέξλεζε, κε αξρεγό ηνπ θάζε θξάηνπο ηνλ πξσζππνπξγνύ (Ministerpräsident), θαη 

ην δηθό ηνπ θνηλνβνύιην θαζώο θαη ηα δηθά ηνπ ζύκβνια (ζεκαία, εζλόζεκν). 

Οξηζκέλα κάιηζηα έρνπλ ην δηθό ηνπο εζληθό ύκλν, όπσο π.ρ. ε Βαπαξία.  

Από ηα δεθαέμη απηά θξαηίδηα, ην Βεξνιίλν, ην Ακβνύξγν θαη ε Βξέκε απνηεινύλ 

θξαηίδηα-πόιεηο. Σν Ακβνύξγν θαη ε Βξέκε ήηαλ απηόλνκεο από ηα κεζαησληθά ήδε 

ρξόληα, όηαλ απνηεινύζαλ κέιε ηεο Υαλζεαηηθήο Έλσζεο. 

Σα ππόινηπα δεθαηξία θξαηίδηα απνηεινύλ είηε ηελ ηζηνξηθή ζπλέρεηα αλεμαξηήησλ 

γεξκαληθώλ θξαηώλ πξηλ από ηελ έλσζε ηνπ 1871 (όπσο π.ρ. ε Βαπαξία, ε Έζζε), 

άιια δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ην Γεύηεξν Παγθόζκην Πόιεκν (όπσο ε Βόξεηα Ρελαλία 

Βεζηθαιία, ε Κάησ αμνλία).  

ηα ειιεληθά ηα γεξκαληθά 

Οκόζπνλδν θξαηίδην Πξωηεύνπζα Bundesland Hauptstadt 

1 Βάδε – Βπξηεκβέξγε  ηνπηγθάξδε Baden-Württemberg Stuttgart 

2 Βαπαξία Μόλαρν (Freistaat) Bayern München 

3 Βεξνιίλν Βεξνιίλν Berlin Berlin 

4 Βξαλδεκβνύξγν Πόηζληακ Brandenburg Potsdam 

5 Βξέκε Βξέκε 
(Freie Hansestadt) 

Bremen 
Bremen 

6 Ακβνύξγν Ακβνύξγν 
(Freie und Hansestadt) 

Hamburg 
Hamburg 

7 Έζζε Βηζκπάληελ Hessen Wiesbaden 

8 Μεθιεκβνύξγν - βέξηλ Mecklenburg- Schwerin 
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Πξνπνκεξαλία   Vorpommern 

9 Κάησ αμνλία Αλόβεξν Niedersachsen Hannover 

10 
Βόξεηα Ρελαλία - 

Βεζηθαιία 
Νηίζειληνξθ Nordrhein-Westfalen Düsseldorf 

11 Ρελαλία - Παιαηηλάην Μάηληο Rheinland-Pfalz Mainz 

12 άαξιαλη άαξκπξηθελ Saarland Saarbrücken 

13 αμνλία  Γξέζδε (Freistaat) Sachsen Dresden 

14 αμνλία - Άλραιη Μαγδεκβνύξγν Sachsen-Anhalt Magdeburg 

15 ιέβηρ - Υνιζηάηλ Κίειν Schleswig-Holstein Kiel 

16 Θνπξηγγία Έξθνπξη (Freistaat) Thüringen Erfurt 

Ο πξώηνη νηθηζκνί εκθαλίδνληαη ζελ πεξηνρή πνπ θαιύπηεη ζήκεξα ε Γεξκαλία πξηλ 

από πεξίπνπ 5.000 ρξόληα. 

Ο πνηακόο Ρήλνο απνηειεί από ην 58 π.Υ. θαη κεηά ην θπζηθό ζύλνξν κεηαμύ ηεο 

Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο θαη ησλ γεξκαληθώλ θύισλ. Μεηαμύ ηνπ 1
νπ

  θαη ηνπ 6
νπ

  

αηώλα  ηα γεξκαληθά θύια εμαπιώλνληαη ζηελ Δπξώπε θαη αλακηγλύνληαη κε ηνπο 

Κέιηεο.  

Σν Βαζίιεην ησλ Φξάγθσλ πνπ ππό ηελ εγεζία ηνπ Καξινκάγλνπ, αγσλίδεηαη από ην 

800 θαη κεηά λα γίλεη πξώηε επξσπατθή δύλακε, κεηά ηε πλζήθε ηνπ Βεξληέλ ηνπ 

843 δηαηξείηαη ζην γαιιόθσλν Γπηηθό Βαζίιεην ησλ Φξάγθσλ θαη ην γεξκαλόθσλν 

Αλαηνιηθό Βαζίιεην ησλ Φξάγθσλ. Σν 962 ν ζσλ Α΄ ζηέθεηαη ζηε Ρώκε πξώηνο 

απηνθξάηνξαο ηεο Αγίαο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο ηνπ Γεξκαληθνύ Έζλνπο, ε νπνία 

όκσο δηαηξείηαη κε ηελ πάξνδν ησλ αηώλσλ ζε πνιπάξηζκα αλεμάξηεηα βαζίιεηα θαη 

ειεύζεξεο πόιεηο (Freie Reichsstadt). Σέινο, κεηά ηνλ Σξηαθνληαεηή Πόιεκν (1618-

1648) ν νπνίνο ρσξίδεη ηε δπηηθή Δπξώπε ζε θαζνιηθνύο θαη πξνηεζηάληεο, o 

απηνθξάηνξαο ηεο Αγίαο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο ράλεη ηελ δύλακή ηνπ. Ο 

Ναπνιέσλ Βνλαπάξηεο αλαγθάδεη ηνλ απηνθξάηνξα ηεο Αγίαο Ρσκατθήο 

Απηνθξαηνξίαο, Φξαγθίζθν Β΄, λα παξαηηεζεί θαη ελώλεη πνιιά από ηα γεξκαληθά 

βαζίιεηα. Σν Κνγθξέζν ηεο Βηέλλεο ζπλερίδεη ηελ πνιηηηθή ηεο έλσζεο κε ηειηθό 

απνηέιεζκα ηελ ίδξπζε ηεο Γεξκαληθήο Οκνζπνλδίαο, ε νπνία απνηειείηαη από 38 

γεξκαληθά θξάηε. Ζ ηζρπξόηεξε δύλακε εληόο ηεο ραιαξήο απηήο νκνζπνλδίαο είλαη 

ε Απζηξία. 

Οη ζπλερείο όκσο ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ηεο Απζηξίαο θαη ηεο λέαο γεξκαληθήο 

δύλακεο  ηεο Πξσζίαο νδεγνύλ ζηνλ Γεξκαλό-απζηξηαθό Πόιεκν ηνπ1866 ζηνλ 

νπνίν ε Πξσζία ληθά ηελ Απζηξία θαη ε Γεξκαληθή Οκνζπνλδία δηαιύεηαη. Μεηά ην 

Γάιιν-πξσζηθό Πόιεκν ηνπ 1871-1872 ηδξύεηαη ε Γεξκαληθή Οκνζπνλδία ηνπ 

Βνξξά κε πξώηε δύλακε ηελ Πξσζία, ε Απζηξία απνρσξεί. 

Σν ίδην έηνο νη Γεξκαλνί εγεκόλεο ζρεκαηίδνπλ ηελ Γεξκαληθή Οκνζπνλδηαθή 

Απηνθξαηνξία (ην Ράηρ) ζηα αλάθηνξα ησλ Βεξζαιιηώλ θαη πξνζθέξνπλ ην ζηέκκα 

ζηνλ Γνπιηέικν Α΄ ηεο Πξσζίαο. O ηην θνλ Μπίζκαξθ νλνκάδεηαη θαγθειάξηνο 

ηεο απηνθξαηνξίαο. 

ηα ηέιε ηνπ Α΄ Παγθόζκηνπ Πνιέκνπ θαη ε γεξκαληθή κνλαξρία ηειεηώλεη κε ηελ 

παξαίηεζε ηνπ Γνπιηέικνπ Β΄ θαη ην Ράηρ κεηαηξέπεηαη ζε θνηλνβνπιεπηηθή 
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δεκνθξαηία. Με ηελ ζπλζήθε ησλ Βεξζαιιηώλ νη Γεξκαλνί ράλνπλ  πεξίπνπ 11% 

ησλ εδαθώλ ηνπ θξάηνπο ηνπο, πνπ πεγαίλεη ζηε Γαιιία, ην Βέιγην, ηε 

Σζερνζινβαθία, ηε Γαλία, ηε Ληζνπαλία θαη ηελ Πνισλία. Δπίζεο ράλνπλ όιεο 

απνηθίεο ηνπο θαη ππνρξεώλνληαη λα πιεξώλνπλ γηα πεξίπνπ 80 ρξόληα έλα αξθεηά 

κεγάιν εηήζην πνζό επαλνξζώζεσλ ζηηο ληθεηήξηεο δπλάκεηο. 

Από ην 1933 αθνινπζεί ε Γεξκαλία κηα επεθηαηηθή πνιηηηθή: Tν1938 o Αδόιθνο 

Υίηιεξ , ελζσκαηώλεη ηελ παηξίδα ηνπ Απζηξία θαη κε ηε ζπκθσλία ηνπ Μνλάρνπ 

εμαζθαιίδεη ηελ πξνζάξηεζε ηεο νπδεηίαο (πεξηνρή Γεξκαλόθσλσλ ηεο 

Σζερνζινβαθίαο). Με ηελ γεξκαληθή επίζεζε θαηά ηεο Πνισλίαο ην 1939 αξρίδεη ν 

Β΄ Παγθόζκηνο Πόιεκνο, πνπ ηειεηώλεη κε άλεπ όξσλ ζπλζεθνιόγεζε ηεο Γεξκαλίαο 

ην 1945. Οη ληθεηήξηεο δπλάκεηο ΖΠΑ, ΑΓΓΛΗΑ θαη ΓΑΛΛΗΑ, ηδξύνπλ ζηηο 

θαηερόκελεο δώλεο ηνπο λέν δεκνθξαηηθό θξάηνο ηελ Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο 

Γεξκαλίαο (BRD), ελώ ε ΔΓ ηδξύεη ζνζηαιηζηηθό θξάηνο ηε Λατθή Γεκνθξαηία 

ηεο Γεξκαλίαο (DDR). H Γεξκαλία ράλεη κεγάια ηκήκαηα ηεο αλαηνιηθήο 

επηθξάηεηάο ηεο, ηα νπνία απνδίδνληαη θπξίσο ζηελ Πνισλία, ελώ ην βόξεην ηκήκα 

ηεο αλαηνιηθήο Πξσζίαο πεξλάεη ζηελ ΔΓ. 

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 ε αιιαγή ηεο εγεζίαο ηεο νβηεηηθήο Δλώζεσο νδεγεί 

ζε πνιηηηθή ζύγθιηζεο, ζε (εηξεληθέο) επαλαζηάζεηο θαη ηειηθά ζηελ πηώζε ηνπ 

θνκκνπληζηηθνύ θαζεζηώηνο ηεο Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο θαη αλνίγνπλ θαη ηα ζύλνξα 

κεηαμύ δπηηθήο θαη αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο. ηηο 3 Οθησβξίνπ 1990 ε Αλαηνιηθή 

Γεξκαλία πξνζρσξεί ζηελ Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο. Οη δπλάκεηο 

θαηνρήο εγθαηαιείπνπλ ηελ ρώξα θαη ε Γεξκαλία επαλαθηά ηελ αλεμαξηεζία ηεο. 

Σν πνιίηεπκα ηεο Γεξκαλίαο είλαη Οκνζπνλδηαθή Πξνεδξεπόκελε Κνηλνβνπιεπηηθή 

Γεκνθξαηία. Αξρεγόο ηνπ θξάηνπο είλαη ν Οκνζπνλδηαθόο Πξόεδξνο, ν νπνίνο είλαη 

ν εγγπεηήο ηνπ πνιηηεύκαηνο θαη εθπξνζσπεί ην γεξκαληθό θξάηνο δηεζλώο. Ζ ζεηεία 

ηνπ δηαξθεί πέληε ρξόληα. Αξρεγόο ηεο θπβέξλεζεο είλαη ν Καγθειάξηνο, ν νπνίνο 

αζθεί εθηειεζηηθή εμνπζία θαη εθιέγεηαη από ηελ Οκνζπνλδηαθή Βνπιή.  

ε νκνζπνλδηαθό επίπεδν ππάξρνπλ δύν λνκνζεηηθά ζώκαηα: ε Οκνζπνλδηαθή 

Βνπιή (Bundestag) θαη ην Οκνζπνλδηαθό πκβνύιην (Bundesrat). Σα κέιε ηεο 

Οκνζπνλδηαθήο Βνπιήο εθιέγνληαη απ' επζείαο από ην ιαό ζε εζληθό επίπεδν θάζε 

ηέζζεξα ρξόληα. Σν Οκνζπνλδηαθό πκβνύιην αληηπξνζσπεύεη ηα νκόζπνλδα 

θξαηίδηα θαη ηα κέιε ηνπ νξίδνληαη από ηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηηδίσλ.  

Ζ νηθνλνκία ηεο Γεξκαλίαο βαζίδεηαη θπξίσο ζηνλ βηνκεραληθό ηνκέα θαη ζηνλ 

ηνκέα παξνρήο ππεξεζηώλ. Δλώ κεγάιεο εθηάζεηο ηεο ρώξαο θαηαιακβάλνληαη από 

αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο, κόλν ην 2-3% ηνπ πιεζπζκνύ αζρνιείηαη κε ηνλ ηνκέα απηό, 

ιόγσ ηεο κεραλνπνίεζεο ησλ θαιιηεξγεηώλ. Ζ Γεξκαλία απνηειεί ηελ κεγαιύηεξε 

εζληθή νηθνλνκία ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηελ ηξίηε κεγαιύηεξε παγθνζκίσο. 

Δίλαη επίζεο ε κεγαιύηεξε εμαγσγηθή ρώξα ηνπ θόζκνπ. ζνλ αθνξά ην βηνηηθό 

επίπεδν, ε Γεξκαλία βάζεη  ηνπ Γείκτη Ανθπώπινηρ Ανάπτςξηρ (Human Development 

Index) είλαη 19ε ζηνλ θόζκν. 

Γιώζζα 

Σα Γεξκαληθά απνηεινύλ ηελ επίζεκε θαη θπξίαξρε γιώζζα ζηε Γεξκαλία πνπ είλαη 

θαη κία από ηηο 23 επίζεκεο γιώζζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ επίζεκε Γεξκαληθή 
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γιώζζα αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ δπηηθώλ γεξκαληθώλ γισζζώλ. Σν κεγαιύηεξν 

κέξνο ηνπ ιεμηινγίνπ ηεο πξνέξρεηαη από ηνλ γεξκαληθό θιάδν ησλ ηλδνεπξσπατθώλ 

γισζζώλ, ελώ κηθξά ηκήκαηά ηνπ θαηάγνληαη από ηα ιαηηληθά, ηα ειιεληθά, ηα 

Γαιιηθά θαη ηα ζύγρξνλα Αγγιηθά. Ζ γξαθή βαζίδεηαη ζην ιαηηληθό Αιβάβεην, έρεη 

26 ραξαθηήξεο, ζηνπο νπνίνπο πξνζηίζεληαη  ηξία θσλεέληα κε δηπιή άλσ ζηίμε, 

γλσζηή σο Ούκιανπη (Umlaut), ηα ä, ö, θαη ü, θαζώο θαη ν ραξαθηήξαο  Δζηζέη 

(Eszett), ß, κε ζπξηζηηθή πξνθνξά ηνπ ζίγκα. 

Τπάξρνπλ επίζεο αξθεηνί δηάιεθηνη κε θύξην άμνλα παξαδνζηαθά ηνπηθέο 

ηδηαηηεξόηεηεο ζην ιόγν, πξνεξρόκελεο από ηζηνξηθά δηαθνξεηηθά γεξκαληθά θύια. 

Οξηζκέλεο από απηέο είλαη δπζλόεηεο, θαζώο δηαθέξνπλ ζην ιεμηιόγην, ηελ πξνθνξά, 

αιιά θαη ηε ζύληαμε. 

ε παγθόζκην επίπεδν, ε Γεξκαληθή Γιώζζα νκηιείηαη από πεξίπνπ 100 εθαηνκκύξηα 

αλζξώπνπο. Απνηειεί ηελ θύξηα γιώζζα γηα πεξίπνπ 90 εθαηνκκύξηα θαηνίθσλ 

(18%) ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Παξάιιεια, ηα Γεξκαληθά απνηεινύλ επίζεκε 

γιώζζα ζηελ Απζηξία, ηελ Διβεηία, ην Ληρηελζηάηλ, ην Λνπμεκβνύξγν θαη ην 

Βέιγην, ελώ γεξκαλόθσλνη θάηνηθνη ππάξρνπλ ζηελ Οιιαλδία, ζηελ Γαλία, ζηελ 

Σζερία, ηελ Πνισλία, ηελ Οπγγαξία θαη ηε Ληζνπαλία. 

Αξαβαλήο Γεκήηξεο 

 

Βεξνιίλν 

Σν Βεξνιίλν (Berlin) είλαη ε πξσηεύνπζα θαη ε κεγαιύηεξε ζε έθηαζε θαη πιεζπζκό 

πόιε ηεο  Γεξκαλίαο. Δπίζεο ε πόιε ηνπ Βεξνιίλνπ είλαη έλα από ηα θξαηίδηα ηεο 

γεξκαληθήο νκνζπνλδίαο. 

Έηνο ίδξπζεο ηνπ Βεξνιίλνπ ζεσξείηαη ην1237, ε πξώηε γξαπηή αλαθνξά ζην 

Βεπολίνο ρξνλνινγείηαη ην1244, ελώ από ην 1415 έγηλε επίζεκα ε θαηνηθία ησλ 

δηαθόξσλ απηνθξαηόξσλ θαη εγεκόλσλ. Σν 1701 έγηλε ε πξσηεύνπζα ηεο Πξσζίαο, 

αιιά ηα θύξηα βαζηιηθά παιάηηα ήηαλ έμσ από ηελ πόιε, ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Πόηζληακ. Σν 1871 ε πόιε αλαθεξύρζεθε ζε πξσηεύνπζα ηεο Γεξκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο. Μεηά από ην δεύηεξν παγθόζκην πόιεκν, ην Βεξνιίλν ήηαλ 

ρσξηζκέλν ζε ηέζζεξηο δώλεο θαηνρήο. Οη δπηηθέο δώλεο ζρεκάηηζαλ ην Γπηηθό 

Βεξνιίλν, θαη ε ζνβηεηηθή δώλε ην Αλαηνιηθό Βεξνιίλν, ελώ ην 1961 δηρνηνκήζεθε 

νξηζηηθά ζε Αλαηνιηθό θαη Γπηηθό Βεξνιίλν κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ Σείρνπο ηνπ 

Βεξνιίλνπ. Σν Σείρνο ηνπ Βεξνιίλνπ θαηεδαθίζηεθε ζηηο9 Ννεκβξίνπ 1989. Σέινο, 

ην 1990 έγηλε ε ελνπνίεζε ηεο Γεξκαλίαο θαη ην Βεξνιίλν νξίζζεθε εθ λένπ σο 

πξσηεύνπζα ηνπ γεξκαληθνύ θξάηνπο. 



   

Σν Βεξνιίλν είλαη ε πόιε ησλ κνπζείσλ. Ξεθηλώληαο από ηελ Πύιε ηνπ 

Βξαλδεκβνύξγνπ, ην έκβιεκα ηνπ Βεξνιίλνπ, δηαζρίδνληαο κε ηα πόδηα ηελ, 

εμαηξεηηθήο νκνξθηάο ιεσθόξν Unter den Linden θηάλνπκε  ζην «λεζί ησλ 

κνπζείσλ». Δθεί βξίζθνληαη ην Altes Museum (παιηό Μνπζείν) κε ηα ειιεληθά 

εθζέκαηα, ην Pergamon Museum (Μνπζείν ηεο Πεξγάκνπ) κε ηα εθζέκαηα ηεο 

Πεξγάκνπ, ηεο Μηιήηνπ θαη ηεο Δγγύο Αλαηνιήο. Ο πξώηνο όξνθνο είλαη 

αθηεξσκέλνο ζηελ ηζιακηθή ηέρλε. Μεηαμύ ησλ άιισλ εθζεκάησλ εθεί βξίζθεηαη θαη 

ην παλέκνξθν δσγξαθηζηό δσκάηην ηνπ εκπόξνπ από ην Υαιέπη, ε Παιηά Δζληθή 

Πηλαθνζήθε (Alte Nationalgalerie) πνπ θηινμελεί κεγάιν ηκήκα ηνπ εηθαζηηθνύ 

πινύηνπ ηεο Γεξκαλίαο.  

Σν κνπζείν Μπξίθε θηινμελεί έξγα Γεξκαλώλ εμπξεζηνληζηώλ, ελώ ζύγρξνλα έξγα 

ηέρλεο ζα δείηε ζην Υακπνύξγθεξ Μπάλρνθ. Σν δηακνξθσκέλν ζήκεξα ζε κνπζείν 

θηίξην ήηαλ παιαηόηεξα ζηδεξνδξνκηθόο ζηαζκόο θαη ζεσξείηαη γηα πνιινύο έλα από 

ηα πην πξνρσξεκέλα κνπζεία ηεο Δπξώπεο. Δλδηαθέξνλ γηα ηνπο θηιόηερλνπο 

παξνπζηάδεη θαη ε ζπιινγή Μπεξγθξνύελ κε έξγα Κιεέ, Πηθάζν, Μπξαθ θ.ιπ. Αλ 

πάιη βξεζείηε ζηελ πόιε απηό ηνλ θαηξό, πεξάζηε από ηε Νέα Πηλαθνζήθε πνπ ε 

κόληκε ζπιινγή ηεο πεξηιακβάλεη θπξίσο έξγα ηνπ 19νπ θαη ηνπ 20νύ αηώλα 

Δλδηαθέξνλ έρεη ην κνπζείν-αξρείν Bauhaus, ηεο ζρνιήο ηέρλεο πνπ ηδξύζεθε ην 

1919 από ηνλ Bάιηεξ Γθξόπηνπο, όπνπ θηινμελνύληαη ηα πξσηόηππα ζρέδηα ηνπ 

δηάζεκνπ θαιιηηερληθνύ ξεύκαηνο. 

Δμαηξεηηθό ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη επίζεο ην Δβξατθό Μνπζείν (Jüdisches 

Museum). Ο αξρηηέθηνλαο Νηάληει Λίκπεζθηλη ζρεδίαζε έλα ζησπειό κνπζείν. 

θνηεηλνί καθξόζηελνη δηάδξνκνη, έλαο ηζηκεληέληνο θήπνο-ιαβύξηλζνο θαη κεξηθέο 

ηζηνξίεο αλζξώπσλ πνπ έδεζαλ ηνλ παξαινγηζκό ηνπ Οινθαπηώκαηνο.  

ην Βεξνιίλν ζα δνύκε αθόκα ηηο όπεξεο (ηξεηο ηνλ αξηζκό), ηα ραιάζκαηα ηνπ 

κηζνγθξεκηζκέλνπ λανύ ηνπ Κάηδεξ Γνπιηέικνπ, ην πνιπηειέο αλάθηνξν ηνπ 

αξιόηελκπνπξγθ, ηελ θνιόλα κε ην ρξπζό άγαικα ηεο Νίθεο, επίζεο, ην Hubolt 

Universität - ην Παλεπηζηήκην όπνπ δίδαμε ν Ατλζηάηλ, ην θόθθηλν -ιόγσ ρξώκαηνο- 

επηβιεηηθό θηίξην ηνπ Γεκαξρείνπ ζηελ Αιεμάληεξπιαηο, ην Γεκαξρείν ηνπ 

έλελκπεξγθ, ην κνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο, ην αλάθηνξν ηνπ Πξίγθηπα Γηαδόρνπ, ην 

Μνπζείν Δθαξκνζκέλσλ Σερλώλ. Kαη ζην πάξθν ηνπ αλζνπζί, ιίγν έμσ από ην 

Βεξνιίλν, ζην Πόηζληακ, βξίζθεηαη ην νκώλπκν αλάθηνξν. 



Ζ ζέα από ην γπάιηλν ζόιν ηνπ αλαθαηαζθεπαζκέλνπ Ράηρζηαγθ (ηεο γεξκαληθήο 

Βνπιήο), πνπ από κόλνο ηνπ απνηειεί εμαηξεηηθό δείγκα ζύγρξνλνπ 

αξρηηεθηνλήκαηνο θαη από ηνλ νπνίν έρεηε όιε ηελ πόιε ζηα πόδηα ζαο είλαη κεγάιε 

εκπεηξία. 

Καιή ηδέα ζα ήηαλ λα πάηε ζην όκνξθν δσνινγηθό θήπν κε ηελ ηεξάζηηα πνηθηιία 

δώσλ: είλαη από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο ζηνλ θόζκν. Μηα άιιε ηδέα είλαη λα γλσξίζηε 

ην Βεξνιίλν θαη από ηνπο πνηακνύο Spree θαη Havel. Να δείηε ηελ πόιε κέζα από 

ηνπο πδάηηλνπο, κήθνπο πνιιώλ ρηιηνκέηξσλ, δξόκνπο ηεο. 

    

Αξαβαλήο Γεκήηξεο 

 

Βξέκε 

Βξέκε 

 

 Υώξα- Land: Γεξκαλία- Deutschland 

Οκόζπνλδν Κξαηίδην- Bundesland: Βξέκε- Bemen 

Πιεζπζκόο- Bewoner: 547.193 

Έθηαζε- Fläche: 325,42 ρκ² 

 

Ζ Βξέκε (Bremen) είλαη ζηε βόξεηα Γεξκαλία (επίζεκν όλνκα: Freie Hansestadt 

Bremen- ειεύζεξε ραλζεαηηθή πόιε ηεο Βξέκεο) θαη βξίζθεηαη θνληά ζηνλ πνηακό 



Βέδεξ (Weser).Ζ Βξέκε είλαη κία από ηηο 3 γεξκαληθέο πόιεηο (νη άιιεο 2 είλαη ην 

Βεξνιίλν (Berlin) θαη ην Ακβνύξγν(Hamburg) πνπ απνηεινύλ απηόλνκα θξαηίδηα. 

Ζ ηζηνξία ηεο μεθηλάεη από ην 782, κε ηελ εμέγεξζε ηεο αμνλίαο θαηά ηνπ 

Καξινκάγλνπ. Σόηε ήηαλ κία απνηθία ςαξάδσλ θαη ηαμηδησηώλ. Σελ αθκή ηεο 

γλώξηζε ηνλ 11ν αηώλα, όηαλ από ηε Βξέκε έθεπγαλ γηα ηε θαλδηλαβία 

ηεξαπόζηνινη, γηα λα δηαδώζνπλ εθεί ην ρξηζηηαληζκό. Σόηε ε πόιε νλνκαδόηαλ 

“Ρώκε ηνπ Βνξξά”. Σν 1358 ε Βξέκε πξνζρώξεζε ζηε Υαλζεαηηθή Έλσζε. 

Ο λαπηηιηαθόο ηνκέαο θαη ηα logistics παξακέλνπλ νη θύξηνη ηνκείο πνπ 

ηξνθνδνηνύλ ηελ ηνπηθή νηθνλνκία. 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο επηζθέπηεο έρεη ε ζπλνηθία Schnoor, ε ηζηνξηθόηεξε 

ζπλνηθία ηεο Βξέκεο, κε πεξίθεκα αλαθαηληζκέλα ζπίηηα ζε ζηελά κηθξά δξνκάθηα, 

ζα λα βξίζθνληαη δεκέλα κε κηα θισζηή ( «Schnoor», ζεκαίλεη «ζπάγθνο»). ην 

πίηη ηεο Ηζηνξίαο ηεο Βξέκεο, πνπ ζηεγάδεηαη ζην Θέαηξν St. Jacob„s, νη 

επηζθέπηεο γλσξίδνπλ δηάζεκα πξόζσπα ηνπ παξειζόληνο ηεο πόιεο, όπσο ηνπο 

Heini Holtenbeen, Fish Lucie θαη Gesche Gottfried, ηνλ θαθόθεκν δειεηεξηαζηή. 

Δπίζεο είλαη γλσζηή θαη από ην παξακύζη «Οη κνπζηθνί ηεο Βξέκεο». 

 

Σν Μείδνλ Έκβιεκα ηεο Βξέκεο ((Großes Wappen)) έρεη σο θύξην ζηνηρείν ηνπ 

έλα αζεκέλην θιεηδί ζε θόλην θόθθηλν. Σν θιεηδί ζπκβνιίδεη ηνλ Άγην Πέηξν, 

πξνζηάηε άγην ηεο εθθιεζίαο ηεο Βξέκεο.  Υξνλνινγείηαη από ην 14ν αηώλα 

πεξίπνπ θαη πεξηέρεηαη θαη ζηε ζεκαία ηεο 

 

 

  

εκαία ηεο Βξέκεο                              Γεκαξρείν ηεο Βξέκεο 

         

 



 

 

     

Λαδαξέηνπ Ίιηα 

 

 

ΑΜΒΟΤΡΓΟ-ΔΝΑ ΚΡΑΣΙΓΙΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑΚΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ 

Διεύζεξε θαη ραλζεαηηθή πόιε ηνπ Ακβνύξγνπ 

      

Υώξα - Land: Γεξκαλία - Deutschland 

Οκόζπνλδν θξαηίδην - Bundesland: Ακβνύξγν - Hamburg 

Πεξηθέξεηα - Gegend: Ακβνύξγν - Hamburg 



 Διεύζεξε θαη Υαλζεαηηθή πόιε ηνπ Ακβνύξγνπ (Hamburg), είλαη ε δεύηεξε ζε 

πιεζπζκό κεγαιύηεξε πόιε ηεο Γεξκαλίαο.  Δίλαη έλα από ηα 16 γεξκαληθά 

νκόζπνλδα θξαηίδηα θαη απνηειεί νηθνλνκηθό θαη πνιηηηζκηθό θέληξν νιόθιεξεο 

ηεο Βόξεηαο Γεξκαλίαο. Δίλαη ην κεγαιύηεξν ιηκάλη ηεο Γεξκαλίαο θαη έλα από ηα 

κεγαιύηεξα ηεο Δπξώπεο, ελώ δελ είλαη παξαζαιάζζην. Σν δηαζρίδεη όκσο ν 

πνηακόο Έιβα, ν νπνίνο κεηά από 80 ρικ εθβάιεη ζηε Βόξεηα ζάιαζζα. 

Σν όλνκα ηεο πόιεο πξνέξρεηαη από ηνλ πξώην κόληκν νηθηζκό πνπ ζρεκαηίζηεθε 

γύξσ από ην θάζηξν (Burg) πνπ είρε θηίζεη ν απηνθξάηνξαο Καξινκάγλνο ζην 

ζηέξεν έδαθνο πνπ ππήξρε  αλάκεζα ζηνπο βάιηνπο κεηαμύ ησλ πνηακώλ Άιζηεξ 

θαη Έιβα από ην 808 κ.Υ. Σν πξόζεκα Ham ή Hamma είλαη απξνζδηόξηζην, όπσο 

θαη ε αθξηβήο ηνπνζεζία ηνπ θάζηξνπ. 

Σν Ακβνύξγν θαηαζηξάθεθε θαη θαηαιήθζεθε αξθεηέο θνξέο ζηελ ηζηνξία ηνπ. Σν 

845 θαηαζηξάθεθε από επίζεζε πεξίπνπ 600 πινίσλ ησλ Βίθηλγθο, νη νπνίνη 

αλέβεθαλ ηνλ πνηακό Έιβα από ηε Βόξεηα ζάιαζζα. Σν 1030, ε πόιε ππξπνιήζεθε 

από ην βαζηιηά Μηέδθν ηνλ Β' Λακπέξη ηεο Πνισλίαο. Αληίζηνηρα, ν Βαιληεκάξ ν Β' 

ηεο Γαλίαο θπξίεπζε ην Ακβνύξγν ην 1201 θαη ην 1214. Σν 1350, από παλώιε πνπ 

ζθόησζε ζρεδόλ ην 60% ηνπ πιεζπζκνύ, ελώ κεγάια ηκήκαηα ηνπ θέληξνπ θάεθαλ 

από θσηηέο κε θπξηόηεξεο ην 1284 θαη ην 1842. Καηαζηξάθεθε αθόκα πνιιέο θνξέο 

κε ηειεπηαία θαηά ηνλ Β΄ Παγθόζκην Πόιεκν.  

Ζ πόιε εμειίρζεθε ζε ζεκαληηθό ιηκάλη ηεο βόξεηαο Δπξώπεο ιόγσ ηεο ζέζεο ηεο 

θνληά ζηηο εκπνξηθέο δηαδξνκέο κεηαμύ ηεο Βόξεηαο θαη ηεο Βαιηηθήο ζάιαζζαο θαη 

κεηά ην 1189 όηαλ ν Φξεηδεξίθνο «Μπαξκπαξόζα» ν Α' ρνξήγεζε ζην Ακβνύξγν ην 

θαζεζηώο ηεο Απηνθξαηνξηθήο Διεύζεξεο Πόιεο, θαζώο θαη θνξναπαιιαγή γηα ηηο 

πεξηνρέο από ηνλ Έιβα κέρξη ηε Βόξεηα Θάιαζζα.  

Έκβιεκα ηνπ Ακβνύξγνπ 

     Σν κηθξόηεξν Έκβιεκά 

ηνπ 

Σν Μείδνλ έκβιεκα 

ηνπ Ακβνύξγνπ 

Σν έκβιεκα ηνπ Ακβνύξγνπ απνηειεί ηαπηόρξνλα ην έκβιεκα ηνπ γεξκαληθνύ 

νκνζπνλδηαθνύ θξαηηδίνπ αιιά θαη ηεο πόιεο ηνπ Ακβνύξγνπ θαη βξίζθεηαη επίζεο 

θαη ζηε ζεκαία ηνπ θξαηηδίνπ. Τπάξρεη ζε δύν εθδόζεηο, ζην Μείδνλ, πνπ είλαη πην 

ζύλζεην πνπ έρεη επηπιένλ θαη δύν ιηνληάξηα πνπ ην βαζηνύλ, θαη ζην Μηθξόηεξν.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CF%82


Σν αξραηόηεξν έκβιεκα ηνπ Ακβνύξγνπ ζώδεηαη από ην1241. Ήηαλ έλα θάζηξν κε 

ηξεηο πύξγνπο. Πάλσ από ην κεζαίν πύξγν βξηζθόηαλ έλαο ζηαπξόο, πνπ απνηειεί 

απόδεημε όηη ζηελ πόιε ππήξρε λαόο. 

Οη πύξγνη θαη νη ηνίρνη κε ηηο πνιεκίζηξεο ηνπο θαη ηελ θιεηζηή πύιε ζπκβόιηδαλ ηελ 

απνθαζηζηηθόηεηα ηεο πόιεο λα ακπλζεί ζε θάζε θίλδπλν. Σα αζηέξηα ζηελ θνξπθή 

ησλ πύξγσλ -πνπ απνθαινύληαη θαη αζηέξηα ηεο Μαξίαο (Mariensterne)- δείρλνπλ όηη 

ην Ακβνύξγν ππήξμε έδξα Αξρηεπηζθόπνπ. Με ηελ πάξνδν ησλ αηώλσλ, όια ηα 

ζύκβνια (πύξγνη θιπ.) άιιαμαλ θάπσο, όκσο ε κνξθή ηνπο έκεηλε ίδηα. ήκεξα, 

όπσο θαη παιηά, ην εζλόζεκν πξνζηαηεύεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε απζηεξά 

ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο. 

εκαία ηνπ Ακβνύξγνπ  

Ζ θξαηηθή θαη αζηηθή ζεκαία ηνπ θξαηηδίνπ ηνπ Ακβνύξγνπ είλαη θόθθηλε θαη ζην 

θέληξν ηεο βξίζθεηαη ην κηθξό έκβιεκα ηνπ Ακβνύξγνπ. 

σηήξεο έηηαο 

 

Φξαλθθνύξηε 

          



 

Ζ Φξαλθθνύξηε (Frankfurt am Main) βξίζθεηαη ζηνλ πνηακό Μάηλ αλήθεη ζην 

θξαηίδην ηεο Έζζεο (Hessen) θαη έρεη πιεζπζκό πεξίπνπ 650.000 θαηνίθνπο.  

Σν Μεζαίσλα πνιινί Γεξκαλνί απηνθξάηνξεο ζηέθζεθαλ ζηνλ θαζεδξηθό λαό ηεο 

Φξαλθθνύξηεο. Σν 1848 ην πξώην γεξκαληθό θνηλνβνύιην ζπλεδξίαδε ζηνλ Ναό ηνπ 

Αγίνπ Παύινπ (Paulskirche). 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ε ηζηνξηθή παιηά πνιύ κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά μύιηλα θηίξηα θαηαζηξάθεθε νινζρεξώο από βνκβαξδηζκνύο. Πνιιά 

όκσο ηζηνξηθά κέγαξα θαη δεκόζηα θηίξηα όπσο ην δεκαξρείν, ν θαζεδξηθόο λαόο, ε 

Paulskirche απνθαηαζηάζεθαλ κε ηζηνξηθή αθξίβεηα.  Ζ Φξαλθθνύξηε είλαη ε κόλε 

επξσπατθή πόιε πνπ επηηξέπεη λα θηηζηνύλ νπξαλνμύζηεο κέζα ζην ηζηνξηθό θέληξν 

ηεο πόιεο. 

ηε Φξαλθθνύξηε βξίζθεηαη ε έδξα ηνπ Γεξκαληθνύ Υξεκαηηζηεξίνπ (Deutsche 

Börse AG), ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο αιιά θαη πνιιώλ άιισλ ηξαπεδώλ, 

όπσο ηεο Deutsche Bank, ηεο Dresdnerbank, ηεο Commerzbank γη απηό θαη ζεσξείηαη 

ην ζεκαληηθόηεξν νηθνλνκηθό θέληξν ηεο Γεξκαλίαο αιιά θαη έλα από ηα κεγαιύηεξα 

ηεο Δπξώπεο, ε δε γύξσ ηεο πεξηνρή ζεσξείηαη επξσπατθό θέληξν ηεο έξεπλαο ζηελ 

απηνθηλεηνβηνκεραλία. 

ηελ Φξαλθθνύξηε πξαγκαηνπνηνύληαη θαη πνιιέο εθζέζεηο κε ζεκαληηθόηεξεο:   

ηε δηεζλή Έθζεζε Βηβιίνπ θαη ηελ ΗΑΑ, (Γηεζλέο αιόλη Απηνθηλήηνπ ηεο 

Φξαλθθνύξηεο) 

Σν πςειά θνξνινγηθά έζνδα έδσζαλ ζηελ πόιε ηελ δπλαηόηεηα λα επελδύζεη ζηνλ 

πνιηηηζκό. ηελ πόιε ππάξρνπλ αξθεηά κνπζεία θαη ζρεδόλ όια ηα ζεκαληηθά 

κνπζεία βξίζθνληαη ζηελ όρζε ηνπ πνηακνύ Μάηλ. 

Μνπζείν Δθαξκνζκέλεο Σέρλεο (Museum für Angewandte Kunst)  

Γεξκαληθό Μνπζείν Αξρηηεθηνληθήο (Deutsches Architekturmuseum)  

Γεξκαληθό Μνπζείν Κηλεκαηνγξάθνπ (Deutsches Filmmuseum)  

Γεκνηηθό Ηλζηηνύην Σέρλεο (Städelsches Kunstinstitut)  

Μνπζείν Αξραίαο Γιππηηθήο - Liebighaus  

Μνπζείν Σειεπηθνηλσληώλ (Museum für Telekommunikation)  

Μνπζείν Παγθόζκησλ Πνιηηηζκώλ (Museum der Weltkulturen 

Αμηνζέαηα: 

   Ο Καζεδξηθόο λαόο (Dom), ην Γεκαξρείν (Römer), ε Παιαηά πεξα (Alte Oper),  

Σν πίηη ηνπ Γθαίηε (Goethehaus), ε Δθθιεζία ηνπ Αγίνπ Παύινπ (Paulskirche),  

ν Εσνινγηθόο θήπνο (Zoo), ν Βνηαληθόο Κήπνο (Palmengarten) 

 

 

Λάηζε θσλζηαληίλα 

 



 

 

 

 

Σν Μόλαρν (München) είλαη πξσηεύνπζα ηνπ νκόζπνλδνπ θξάηνπο ηεο 

Βαπαξίαο. Δίλαη ρηηζκέλε ζηηο όρζεο ηνπ πνηακνύ Ίδαξ.  Με  πιεζπζκό  

1.348.650, είλαη ε ηξίηε κεγαιύηεξε πόιε ηεο Γεξκαλίαο θαη απνηειεί ζεκαληηθό 

θόκβν ζπγθνηλσληώλ, νδηθώλ, ζηδεξνδξνκηθώλ θαη ελαέξησλ κεηαθνξώλ. Δίλαη 

επίζεο θεκηζκέλν επξσπατθό εκπνξηθό θέληξν, θαζώο θαη κεγάιν θαη 

βηνκεραληθό. Δθεί βξίζθνληαη θαη ηα δύν θαιύηεξα θαη πην θεκηζκέλα 

παλεπηζηήκηα ηεο Γεξκαλίαο, ην Παλεπηζηήκην ηνπ Μνλάρνπ θαη ην Πνιπηερλείν 

ηνπ Μνλάρνπ, πνιιά θαη ζεκαληηθά κνπζεία όπσο: ε Νέα Πηλαθνζήθε (Neue 

Pinakothek), ε Παιηά πηλαθνζήθε (Alte Pinakothek), ε Νέα Κξαηηθή Πηλαθνζήθε 

(Staatsgalerie), ε Γιππηνζήθε (Glyptothek) (Μνπζείν Διιεληθώλ αγαικάησλ),  

Deutsches Museum (Μνπζείν επηζηήκεο),  Stadtmuseum (Γεκνηηθό κνπζείν). 

 Τπήξμε επίζεο από παιηά θαιιηηερληθό θαη πνιηηηζηηθό θέληξν. Ζ κνπζηθή, 

ηδηαίηεξα ηελ όπεξα, έρεη γλσξίζεη κεγάιε άλζεζε. Δθηόο από ηελ Κξαηηθή 

πεξα ηεο Βαπαξίαο, ηε Φηιαξκνληθή ηνπ Μνλάρνπ θαη άιιεο νξρήζηξεο, 

ιεηηνπξγνύλ ε Κξαηηθή Γξακαηηθή θελή ηεο Βαπαξίαο θαη πάξα πνιιά ηδησηηθά 

ζέαηξα. ηηο θπξηόηεξεο βηβιηνζήθεο ηνπ ζπγθαηαιέγνληαη ε Βαπαξηθή Κξαηηθή 

Βηβιηνζήθε, ε Παλεπηζηεκηαθή Βηβιηνζήθε θαη ε επηζηεκνληθή βηβιηνζήθε ηνπ 

Γεξκαληθνύ Μνπζείνπ.  

Αμηνζέαηα 

ην θέληξν ηεο πόιεο βξίζθεηαη ε πιαηεία Marienplatz, κε ηελ εθθιεζία ηεο 

Παξζέλνπ Μαξίαο (Frauenkirche 1648-1488) ζην θέληξν ηεο, έλα όκνξθν ξνιόη κε 

ηαμηλνκεκέλνπο θηλνύκελνπο αξηζκνύο πνπ παξνπζηάδνπλ ζθελέο από κεζαησληθέο 

παξαζηάζεηο, θαζώο επίζεο θαη κηα εηθόλα ηνπ δηάζεκνπ Schäfflertanz («ρνξόο ησλ 



θαηαζθεπαζηώλ βαξειηώλ»). Σξεηο πύιεο ηεο θαηεδαθηζκέλεο κεζαησληθήο 

νρύξσζεο ηεο εζσηεξηθήο πόιεο έρνπλ δηαηεξεζεί κέρξη ζήκεξα ην Isartor, ην 

Sendlinger θαη ην Karlstor. Άιια ηζηνξηθά θηίζκαηα είλαη ην παιηό δεκαξρείν 

(Rathaus, 1470-1480), ε Πέηεξζθίξρε (1169), ε παιαηόηεξε εθθιεζία ηεο πόιεο, θαη 

ε αλαγελλεζηαθνύ ξπζκνύ Μίραειζθίξρε (1583-1597). Σν παιηό νπινζηάζην ζηελ 

πιαηεία Γηάθνκπζπιαηο είλαη ζήκεξα ιεηηνπξγεί ζαλ δεκνηηθό κνπζείν. Ζ παιηά 

πόιε είλαη θπξίσο θηηζκέλε ζε ζηπι κπαξόθ θαη ξνθνθό. Αληίζεηα, ε Σεαηίλεξθηξρε, 

ε Νηξάηθαιηηρθαηηζθηξρε, θαζώο θαη ε Αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

(Burgersaal) βαζίδνληαη ζε Ηηαιηθά πξόηππα. Έμσ από ηα ηείρε ηεο πόιεο βξίζθνληαη 

ηα ζεξηλά αλάθηνξα ιάηζρατκ θαη Νύκθελκπνπξγθ 

   

Frauenkirche θαη Γεκαξρείν (δεμηά) 

 

Δξγαζία ηνπ Βαγηαλνύ Αιέμε Α1 

 

Βαπαξία 

 Σν  έκβιεκα  ηεο  Βαπαξίαο 

Σν 1806 ε Βαπαξία έγηλε αλεμάξηεην βαζίιεην κέρξη ην 1866, ελζσκαηώζεθε ζηε 

Γεξκαληθή Απηνθξαηνξία ην 1871 .Ζ Βαπαξία ( Freistaat Bayern,) είλαη ην λνηηόηεξν 

από ηα δεθαέμη νκόζπνλδα θξαηίδηα πνπ 

απαξηίδνπλ ηελ ζεκεξηλή Γεξκαλία. Ζ έθηαζή 

ηεο είλαη 70.553 ηεηξ.ρικ, έρεη 12,4 εθθ. 

θαηνίθνπο θαη πξσηεύνπζά ηεο είλαη ην 

Μόλαρν (München). Ζ Βαπαξία ζπλνξεύεη 

αλαηνιηθά κε ηελ Σζερία, λόηηα-



λνηηναλαηνιηθά κε ηηο Βαπαξηθέο Άιπεηο λα είλαη ην ζύλνξν κε ηελ Απζηξία Ο 

Γνύλαβεο θαη ν Μάηλ είλαη νη ζπνπδαηόηεξνη πνηακνί πνπ δηαζρίδνπλ ηελ πεξηνρή. Οη 

ζεκαληηθόηεξεο πόιεηο ηεο Βαπαξίαο είλαη ην Μόλαρν (München), ε Νπξεκβέξγε 

(Nürnberg), ην Άνπγθζκπνπξγθ (Augsburg), ην Ρέγθελζκπνπξγθ (Regensburg), ην 

Βύξηζκπνπξγθ (Würzburg), ην Ίλγθνιζηαλη (Ingolstadt), ην Φύξη (Furth), ην 

Μπατξόηη (Bayreuth) θαη ην Έξιαλγθελ (Erlangen). 

 

 

 

 

 

Κιάδνη ζηνπο νπνίνπο βαζίδεηαη θπξίσο ε νηθνλνκία ηεο είλαη:  ε 

απηνθηλεηνβηνκεραλία, νη ειεθηξνληθέο ηερλνινγίεο, ηα  ΜΜΔ, νη αγξνηηθέο 

επηρεηξήζεηο. 

 Ζ Βαπαξία είλαη ην νκόζπνλδν θξαηίδην κε ηηο πεξηζζόηεξεο αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο.  

Ζ βαπαξηθή επαξρία δηαηεξεί δσληαλέο αθόκε ηηο παξαδόζεηο ηεο. Οη παξαδνζηαθέο 

ελδπκαζίεο θαη ην δεξκάηηλν παληεινλάθη (Lederhose), θαη ε ραξαθηεξηζηηθή 

βαπαξηθή κνπζηθή θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκό ηελ εηθόλα ζηα ρσξηά. Ζ ηνπηθή 

δηάιεθηνο ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο . 

Δξγαζία ηνπ Βαγηαλνύ Αιέμε Α1 

 

ΒΟΡΔΙΑ ΡΗΝΑΝΙΑ-ΒΔΣΦΑΛΙΑ 

ΔΝΑ ΚΡΑΣΙΓΙΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑΚΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ 

 



Ζ Βόξεηα Ρελαλία-Βεζηθαιία (. 

Nordrhein-Westfalen) είλαη κε 

πιεζπζκό18 εθαηνκκύξηα ην 

κεγαιύηεξν νκόζπνλδν θξαηίδην.  

Βξίζθεηαη ζην δπηηθό κέξνο ηεο 

Γεξκαλίαο θαη ζπλνξεύεη κε ην 

Βέιγην θαη ηελ Οιιαλδία. Ζ 

πξσηεύνπζά ηνπ είλαη ην 

Νηίζειληνξθ (Düsseldorf), άιιεο 

ζεκαληηθέο πόιεηο ηνπ θξαηηδίνπ 

είλαη ε Κνινλία (Köln), ην 

Νηόξκνπλη (Dortmund), ην Έζζελ 

(Hessen), ην Άαρελ (Aachen), ην 

Νηνύηζκπνπγθ (Duisburg),  ην 

Μίλζηεξ (Münster). 

 

 Σν θξαηίδην ηεο Βόξεηαο Ρελαλίαο-

Βεζηθαιίαο απέθηεζε ηεο λνκηθέο ηνπ βάζεηο κεηά ηνλ Β΄ Παγθόζκην πόιεκν.  

Σν έκβιεκα ηνπ θξαηηδίνπ ηεο Βόξεηαο Ρελαλίαο-Βεζηθαιίαο θαζηεξώζεθε κε λόκν 

ην 1953 θαη πεξηέρεηαη ζηελ θξαηηθή ζεκαία ηεο πνπ βξηζθόηαλ ζε ρξήζε ήδε από ην 

1948 θαη απνηειείηαη από ηξεηο ηζνκεγέζεηο ισξίδεο. Ζ πξώηε ισξίδα έρεη ρξώκα 

πξάζηλν, ε κεζαία ιεπθό θαη ε ηξίηε θόθθηλν. 

 

Ζ ζεκαία απνηειεί ζπλδπαζκό ησλ ζεκαηώλ ησλ δύν πξώελ επαξρηώλ ηεο Πξσζίαο, 

πνπ ελώζεθαλ θαη δεκηνύξγεζαλ ην ζεκεξηλό θξαηίδην: ηε βόξεηα Ρελαλία θαη ηε 

Βεζηθαιία. Σα ρξώκαηα αληηπξνζσπεύνπλ ηηο ηδηαηηεξόηεηεο απηώλ ησλ δύν 

πεξηνρώλ. Σν πξάζηλν ζπκβνιίδεη ηα ιηβάδηα ηεο Ρελαλίαο θαη ην θόθθηλν ηελ 

παξνηκηώδε εξπζξή γε ηεο Βεζηθαιίαο. Σα θύκαηα εθπξνζσπνύλ ηα θύκαηα ηνπ 

πνηακνύ Ρήλνπ θαη ηε Ρελαλία, ελώ ην άινγν είλαη ζύκβνιν ηεο Βεζηθαιίαο από 

πνιύ παιηά. Σν ηξηαληάθπιιν είλαη ην ζύκβνιν ηεο επαξρίαο Λίππε ηνπ θξαηηδίνπ, 

πνπ έρεη έδξα ην Νηέηκνιη 

Ζ ζεκαία πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη θξαηηθέο αξρέο (Landesdienstflagge) θαζηεξώζεθε 

επίζεο ην Μάξηην ηνπ 1953 θαη είλαη ε αζηηθή ζεκαία κε ην έκβιεκα ηεο Ρελαλίαο 

Βεζηθαιίαο ζηε κεζαία ιεπθή ισξίδα. Ο ζπξεόο πνπ εηθνλίδεηαη ζηε ζεκαία είλαη 

αζύκκεηξνο. Βαζηθό κέξνο ηνπ είλαη έλα άινγν. 

 

Βόξεηα Ρελαλία-Βεζηθαιία- Nordrhein- 

Westfalen 

 

Υώξα- Land: Γεξκαλία - Deutschland 

Πξσηεύνπζα ηνπ 

θξαηηδίνπ –

Hauptstadt des 

Landes : 

Νηίζειληνξθ - 
Düsseldorf 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%8E%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CF%86


 

 

 

 

Ο  χάρτης  της Γερμανίας 



 

 

Φωηνγξαθίεο ηεο Κνιωλίαο κε ην Ρήλν 

 

Σωτήρης  Σέττας 

 

 



Βέξλε 

    

Ζ Βέξλε βξίζθεηαη ζηελ θεληξηθή Διβεηία θαη δηαζρίδεηαη από ηνλ πνηακό Άαξ.  

Ζ Βέξλε ηδξύζεθε ην 1191. Καηά ηελ παξάδνζε πήξε ην όλνκά ηεο  από κηα 

αξθνύδα πνπ ζθόησζε ζηελ πεξηνρή ν Γνύθαο Μπέξηνιλη ν 5
νο

. Έηζη ε αξθνύδα 

είλαη ην έκβιεκα ηεο πόιεο. Έγηλε κέινο ζηελ ειβεηηθή ζπλνκνζπνλδία ην 1353 θαη  

πξσηεύνπζα ηεο Διβεηίαο ην 1848. 

 Δίλαη επίζεο πξσηεύνπζα ηνπ νκώλπκνπ θαληνληνύ. ηε Βέξλε δνπλ 128.153 

θάηνηθνη, από ηνπο νπνίνπο πεξίπνπ ην 21,3 % είλαη αιινδαπνί.  

Σν ηζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο έρεη αλαθεξπρζεί σο κλεκείν παγθόζκηαο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο από ηελ UNESCO γηαηί απνηειεί ζπάλην δείγκα απηνύζηα 

δηαηεξεκέλεο κεζαησληθήο αξρηηεθηνληθήο.  

Ζ επίζεκε γιώζζα είλαη ηα Γεξκαληθά, αιιά ζηνλ πξνθνξηθό ιόγν ρξεζηκνπνηνύλ 

νη θάηνηθνί ηεο κηα ηνπηθή δηάιεθην, πνπ είλαη κηα ειαθξά παξαιιαγή ησλ Διβεηηθώλ 

γεξκαληθώλ. 

Γηάζεκνη θάηνηθνη ηεο Βέξλεο είλαη ν Άικπξερη θνλ Υάιιεξ (αλαηόκνο, 

θπζηνιόγνο θαη πνηεηήο) , ν Άικπεξη Μπίηζηνπο (πνηεηήο), νη Φέξληηλαλη Υόληιεξ  

θαη Πάνπι Κιέε (δσγξάθνη). Ο Άικπεξη Ατλζηάηλ αλαθάιπςε ηε ζεσξία ηεο 

ζρεηηθόηεηαο όηαλ δνύιεπε σο ππάιιεινο ζην γξαθείν δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο 

ηεο Βέξλεο. 

Ζ κεγαιύηεξε πνδνζθαηξηθή νκάδα ηεο Βέξλεο είλαη ε Γηνπλγθ Μπόηο. Ζ έδξα ηεο 

είλαη ην γήπεδν ηαλη ληε νπίο Βάλθληνξθ κε ρσξεηηθόηεηα 32.000 ζεαηώλ. Δίλαη 

έλα από ηα ζηάδηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε δηνξγάλσζε ηνπ Euro 2008. 

 

Μπεχράκης Γεώργιος 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B1%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/1191
http://el.wikipedia.org/wiki/1353
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1848
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9A%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9A%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%BF%CF%85%CE%BB_%CE%9A%CE%BB%CE%AD%CE%B5
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%84_%CE%91%CF%8A%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%B9%CE%BD
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B3%CE%BA_%CE%9C%CF%80%CF%8C%CE%B9%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85_2008


Βηέλλε 

Burgtheater                                        Schönenburg 

   

Rathaus                                                 Riesenrand 

    

 

Ζ Βηέλλε (Wien) είλαη ε πξσηεύνπζα ηεο Απζηξίαο θαη έλα από ηα νκόζπνλδα 

θξαηίδηά ηεο. Ο πιεζπζκόο ηεο είλαη πεξίπνπ 1.600.000 θαη απνηειεί ηελ 

κεγαιύηεξε πόιε ηεο ρώξαο θαζώο θαη ην πνιηηηθό, πνιηηηζκηθό θαη νηθνλνκηθό 

θέληξν ηεο. Δίλαη έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα ιηκάληα ηνπ Γνύλαβε, ζε γεσγξαθηθή 

ζέζε κε κεγάιε νηθνλνκηθή ζεκαζία θαζώο βξίζθεηαη ζηελ δηαζηαύξσζε δπν 

κεγάισλ θπζηθώλ νδώλ ηεο Κεληξηθήο Δπξώπεο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα, ε Βηέλλε ήηαλ έδξα ηεο 

δπλαζηείαο Μπάκπελκπεξγθ , ην 1440 απνηέιεζε έδξα ηεο δπλαζηείαο 

ησλ Αςβνύξγσλ θαη έγηλε ηειηθά ε πξσηεύνπζα ηεο Αγίαο Ρσκατθήο 

Απηνθξαηνξίαο θαη πνιηηηζηηθό θέληξν γηα ηηο ηέρλεο, ηηο επηζηήκεο θαη ηε κνπζηθή. 

Οη νζσκαληθέο εηζβνιέο ζηελ Δπξώπε ζην 16ν θαη 17ν αηώλα ζηακάηεζαλ δύν 

θνξέο αθξηβώο έμσ από ηε Βηέλλε (ην 1529 θαη κε ηε Μάρε ηεο Βηέλλεο ην 1683). 

Σν 1784 ζηελ Βηέλλε θπθινθόξεζε ε «Δθεκεξίο», ε πξώηε ειιεληθή εθεκεξίδα. 

Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν ε πόιε έγηλε ε αθεηεξία γηα ηελ δηάδνζε ηνπ θαθέ ζηελ 

Αλαηνιηθή Δπξώπε. 

Σν 1805, ε πόιε έγηλε πξσηεύνπζα ηεο Απζηξηαθήο Απηνθξαηνξίαο 

θαη αξγόηεξα ηεο Απζηξννπγγξηθήο Απηνθξαηνξίαο θαη έπαημε ζεκαληηθό ξόιν ζηελ επξσπατθή θαη 

παγθόζκηα πνιηηηθή, θαζώο εθεί έγηλε θαη ην πλέδξην ηεο Βηέλλεο ην 1815.  

Σν 1918, κεηά από ηνλ Α΄ Παγθόζκην Πόιεκν, ε Βηέλλε έγηλε πξσηεύνπζα ηεο 

πξώηεο Απζηξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Μεηαμύ ηνπ 1938 νπόηε πξνζαξηήζεθε ζηε 



Ναδηζηηθή Γεξκαλία (Anschluss) θαη ηνπ ηέινπο ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ, ε Βηέλλε έραζε ηε ζέζε ηεο σο πξσηεύνπζα από ην Βεξνιίλν. Σν 1945 νη 

νβηεηηθνί πήξαλ ηελ πόιε από ηνπο Γεξκαλνύο. 

Μεηά ην 1945, ε Βηέλλε έγηλε πάιη ε πξσηεύνπζα ηεο Απζηξίαο. Αξρηθά δηαηξέζεθε 

όπσο θαη ην Βεξνιίλν ζε ηέζζεξηο δώλεο ππό ζπκκαρηθή δηνίθεζε. Αξγόηεξα, θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ Φπρξνύ Πνιέκνπ, έγηλε θέληξν γηα ηε δηεζλή θαηαζθνπεία κεηαμύ 

δπηηθνύ θαη αλαηνιηθνύ κπινθ. Σν 1976 εγθαηληάζηεθε ην Μεηξό Βηέλλεο. Σν 2008 

ηo Ernst Happel Stadion θηινμέλεζε δηάθνξνπο αγώλεο θαη ηνλ ηειηθό 

ηνπ Δπξσπατθνύ Πξσηαζιήκαηνο  Πνδνζθαίξνπ 2008 

Οη θπξηόηεξεο βηνκεραλίεο ηεο πόιεο θαηαζθεπάδνπλ κεραλήκαηα, ρεκηθά 

πξντόληα, έπηπια, πνξζειάλεο θαη παιηθά. Δπίζεο ζεκαληηθόο νηθνλνκηθόο 

παξάγνληαο γηα ηελ πόιε είλαη θαη ν ηνπξηζκόο, θαζώο ε Βηέλλε δηαζέηνληαο 

κεγάιν πινύην ζε έξγα ηέρλεο, κλεκεία, κνπζεία απνηειεί πόιν έιμεο πνιιώλ 

ηνπξηζηώλ θπξίσο ζηηο γηνξηέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ.  

ην θέληξν ηεο  Βηέλλεο ππάξρνπλ πνιιά θηήξηα ηνπ 19νπ αηώλα όπσο ε πεξα 

(Staatsoper), ην δεκαξρείν, ην θνηλνβνύιην, κνπζεία, παιάηηα θιπ.  

Ο εκπνξηθόο δξόκνο ηεο είλαη ε Κέξηλεξ ηξάζε (Kärntner Straße) ζην θέληξν, κε 

θαηαζηήκαηα ηνπξηζηηθά ή εηδώλ πνιπηειείαο, ηα πνιπθαηαζηήκαηα θαη εκπνξηθά 

καγαδηά όκσο είλαη ζηελ Mariahilfer Strasse. 

 ηα ζεκαληηθόηεξα ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα πεξηιακβάλνληαη: ηα απηνθξαηνξηθά 

παιάηηα ηνπ Υόθκπνπξγθ (Hofburg) θαη ηνπ έλκπξνπλ (Schönbrunn)- ζηα νπνία 

ιεηηνύξγεζε ν πξώηνο δσνινγηθόο θήπνο ηνπ θόζκνπ ην Tiergarten Schönbrunn, 

καδί κε δηάθνξεο ζρνιέο ηέρλεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Αικπεξηίλα 

(Albertina), ηνπ Kunst HausWien θαη ηνπ Kunstforum), ηα δίδπκα 

κνπζεία Kunsthistorisches θαη ην κνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο θαη ην Technisches 

Museum. εκαληηθό αμηνζέαην, επίζεο, είλαη θαη ν θαζεδξηθόο λαόο ηνπ Αγίνπ 

ηεθάλνπ. ηε Βηέλλε έδεζαλ πνιινί ζπλζέηεο θιαζζηθήο κνπζηθήο θαη νη πεξηνρέο 

πνπ ζπλδένληαη  καδί ηνπο έρνπλ γίλεη "πεξηνρέο ιαηξείαο", όπσο νη δηάθνξεο 

θαηνηθίεο ηνπ Μπεηόβελ θαη ην λεθξνηαθείν ηνπ Αγίνπ Μαξμ (όπνπ βξίζθεηαη ην 

θελνηάθην ηνπ Μόηζαξη). ηα θπξηόηεξα πνιηηηζηηθά ζεκεία πεξηιακβάλνληαη θαη 

ην Burgtheater θαη ε πεξα (Staatsoper). 
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