
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Παρουσιάζουν μαθήτριες του 2ου Γυμνασίου Κορίνθου 
της πρώτης τάξης !!! 



 

Η Γερμανία είναι μία από τις μεγαλύτερες σε πληθυσμό 

χώρες της Ευρώπης, η πολυπληθέστερη χώρα στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και κινητήρια δύναμή της, και μία από 

τις σημαντικότερες βιομηχανικές και ανεπτυγμένες χώρες 

του κόσμου. Συνορεύει προς τα βόρεια με τη Δανία, στα 

ανατολικά με την Πολωνία και την Τσεχία, στα νότια με την 

Αυστρία και την Ελβετία και στα δυτικά με τη Γαλλία, το 

Λουξεμβούργο, το Βέλγιο και την Ολλανδία. Στα βόρεια 

βρέχεται από τη Βόρεια Θάλασσα και τη Βαλτική. Η 

Γερμανία  είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Επίσης, η Γερμανία είναι ο δεύτερος πιο 

δημοφιλής προορισμός μετανάστευσης μετά από τις 

Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρωτεύουσα  της Γερμανίας είναι 

το Βερολίνο (κύρια κέντρα: Ντόρτμουντ και Έσσεν). Στις 

άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας συμπεριλαμβάνονται το 

Αμβούργο, το Μόναχο, η Κολωνία, η Φρανκφούρτη, η 

Στουτγκάρδη, το Ντίσελντορφ, η Λειψία, η Βρέμη, η 

Δρέσδη, το Αννόβερο και η Νυρεμβέργη. 



ΚΛΙΜΑ 
Το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας έχει ένα εύκρατο κλίμα με εποχικές 

διακυμάνσεις, ενώ γενικά επικρατούν υγροί δυτικοί άνεμοι. Το κλίμα 

επηρεάζεται από το βόρειο Ατλαντικό ρεύμα, ως βόρεια προέκταση του 

Ρεύματος του Κόλπου.  

Αυτά τα θερμά νερά επηρεάζουν τις βόρειες παράκτιες στη Βόρεια Θάλασσα περιοχές, συμπεριλαμβάνοντας 

τη χερσόνησο της Γιουτλάνδης και τις περιοχές κατά μήκος του Ρήνου, ο οποίος εκβάλλει στη  Βόρεια 

Θάλασσα. Αυτό έχει ως συνέπεια την παρουσία ωκεάνιου κλίματος στις βορειοδυτικές και βόρειες περιοχές, 

με μέγιστη βροχόπτωση το καλοκαίρι και παρουσία υετού όλο το χρόνο. Οι χειμώνες είναι ήπιοι και τα 

καλοκαίρια δροσερά, αν και σε ορισμένες περιοχές οι θερμοκρασίες υπερβαίνουν και τους 30 °C για 

παρατεταμένες περιόδους.Στα ανατολικά της χώρας το κλίμα είναι περισσότερο ηπειρωτικό, με ψυχρούς 

χειμώνες και θερμά καλοκαίρια, αλλά και με παρατεταμένες περιόδους ανομβρίας.Η κεντρική και νότια 

Γερμανία αποτελούν κλιματικά μεταβατικές περιοχές από μέσο ωκεάνιο κλίμα σε ηπειρωτικό ή ορεινό, 

ιδιαίτερα προς την περιοχή των Άλπεων. Ακόμα και εδώ όμως, οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες είναι πιθανό να 

υπερβούν και τους 30 °C την καλοκαιρινή περίοδο. 



ΤΟ ΤΟΙΧΟΣ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόκειται για ένα τοίχο ύψους 2 μέτρων, που χώριζε το Βερολίνο σε 

Ανατολικό και Δυτικό. Οι Δυτικοί το ονόμασαν «Τείχος του 

Αίσχους». Χτίστηκε το 1961 από τις αρχές της Ανατολικής 

Γερμανίας για να συγκρατήσει τη φυγή των κατοίκων της προς τη 

Δύση και γκρεμίστηκε από τους Βερολινέζους και των δύο πλευρών 

στις 9 Νοεμβρίου 1989, όταν άρχισαν να αποσαθρώνονται τα 

καθεστώτα του λεγόμενου «υπαρκτού σοσιαλισμού». Υπήρξε το κατ’ 

εξοχήν σύμβολο του «Ψυχρού Πολέμου» μεταξύ «δημοκρατικής» 

Δύσης και της «κομμουνιστικής» Ανατολής. 

 

 



“ 

” 

 Θρησκεία 

Ο χριστιανισμός είναι η επικρατέστερη θρησκεία στη Γερμανία, σχεδόν το 64% του 
συνολικού πληθυσμού. Συγκεκριμένα, το 32,3% είναι προτεστάντες που ανήκουν κυρίως 

στην Ευαγγελική Εκκλησία, και το υπόλοιπο 31% καθολικοί. Επίσης, υπάρχουν 
μειονότητες ορθοδόξων, κοπτών και άλλων χριστιανικών δογμάτων. Οι ορθόδοξοι κυρίως 
προέρχονται από τη Σερβία και την Ελλάδα. Οι προτεστάντες καταγράφονται στη βόρεια 

και την ανατολική Γερμανία, ενώ οι καθολικοί κυριαρχούν στο νότο και τα δυτικά της 
χώρας. Επίσης, υπάρχουν Μάρτυρες του Ιεχωβά και Μορμόνοι της Εκκλησίας του Ιησού 

Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. 0,25%. 



ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

Για τις οικογένειες τα χριστουγεννιάτικα μπισκότα, το 

χριστουγεννιάτικο κέικ αποτελούν τα παραδοσιακά έθιμα της 

περιόδου. Χαρακτηριστικές είναι και οι  χριστουγεννιάτικες 

αγορές στο κέντρο κάθε πόλης.  

Οι πάγκοι της Χριστουγεννιάτικης αγοράς έχουν γλυκά, στολίδια 

και ζεστό κόκκινο γλυκό κρασί με μπαχαρικά. Στις 6η 

Δεκεμβρίου γιορτάζεται ο Άγιος Νικόλαος ως προς το έθιμο των 

δώρων. Ο Άγιος φέρνει δώρα στα καλά παιδιά, αλλά και ένα 

δεματάκι βέργες για να δείρει τα παιδάκια που δεν ήταν φρόνιμα. 

 



ΠΑΣΧΑ 

 

 

 

Στην Γερμανία το Πάσχα όλα περιστρέφονται γύρω από το αυγό.Το 

αυγό αποτελεί βασικό διακοσμητικό στοιχείο και για τα πασχαλινά 

συντριβάνια, που τα συναντά κανείς κυρίως στη νότια και 

νοτιοανατολική Γερμανία. Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών 

διακοσμούν όλοι μαζί τα συντριβάνια με αυγά και λουλούδια 

εφευρίσκοντας διαρκώς νέα και πρωτότυπα σχέδια.Στις βόρειες 

περιοχές της Γερμανίας βάζουν φωτιά σε έναν τροχό βελανιδιάς 

παραγεμισμένο με φρύγανα και άχυρο και τον αφήνουν να 

κατρακυλήσει σε μία παρακείμενη πλαγιά. Εάν φτάσει στο τέλος της 

πλαγιάς σε καλή κατάσταση, σημαίνει ότι η σοδειά θα είναι καλή. 

Και όπως κάθε γιορτή έτσι και το Πάσχα χαρακτηρίζεται από 

τυπικά εδέσματα, όπως το πασχαλινό ψωμί, το ψάρι την Μεγάλη 

Παρασκευή ή το αρνί την ημέρα του Πάσχα. 
 



ΤΕΛΟΣ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΙΛΑ 

ΜΠΡΙΣΙΛΝΤΑ ΜΠΑΡΟΥΣΙ 

ΜΑΝΝΑΤ ΜΠΑΝΤΑΝ 

ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ 


