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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

•Οι καλύτερες μάρκες 
αυτοκινήτων στη Γερμανία  



BMW 

• Η BMW στα γερμανικά: Bayerische Motoren 
Werke προφέρεται μετάφραση:(Βαυαρική 
Βιομηχανία Κινητήρων) είναι γερμανική 
μάρκα αυτοκινήτων πολυτελείας και 
μοτοσυκλετών. Οι κυριότεροι ανταγωνιστές 
της είναι οι Mercedes-Benz, Audi, Lexus, Volvo 
και Jaguar, ενώ ειδικότερα στις ΗΠΑ και οι 
Cadillac και Lincoln. 













MERCEDES 
• Η Mercedes-Benz  είναι μια γερμανική εταιρεία κατασκευής πολυτελών 

επιβατικών αυτοκινήτων, καθώς και φορτηγών. Παλαιότερα, η εταιρεία 
ονομαζόταν επίσημα Daimler-Benz AG και το Mercedes ήταν μόνο το όνομα των 
αυτοκινήτων της. Ιδρύθηκε στη σημερινή της μορφή το 1926, με την ένωση των 
εταιρειών Daimler-Motoren-Gesellschaft και Benz & Cie. 
 

• Στην Ελλάδα κατασκεύαζε λεωφορεία Mercedes-Benz η εταιρεία Βιαμάξ. Το 1982 
ιδρύθηκε η Mercedes-Benz Ελλάς, η οποία είναι κατά ποσοστό 100% θυγατρική 
της αντίστοιχης γερμανικής. 
 

• Η Daimler AG, όπως ονομάζεται σήμερα η μητρική εταιρεία, είναι η μεγαλύτερη 
παραγωγός εταιρεία φορτηγών παγκοσμίως και η δεύτερη μεγαλύτερη 
παραγωγός εταιρεία πολυτελών αυτοκινήτων. 
 

• Οι κυριότεροι ανταγωνιστές της είναι η BMW, η Audi, η Lexus και η D.S. (η 
πολυτελής θυγατρική της Citroën), ενώ ειδικότερα στις ΗΠΑ και στη Μέση 
Ανατολή οι Cadillac και Lincoln. 









ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΦΑΓΗΤΑ 
ΓΛΥΚΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ 

 



ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ 

• Το λουκάνικο είναι τρόφιμο από χοιρινό ή μοσχαρίσιο 
κρέας με καρυκεύματα σε σχήμα κυλινδρικό. 

 

• Τα περισσότερα λουκάνικα περιβάλλονται με ένα 
περίβλημα για να κρατήσουν το σχήμα τους. Αυτό το 
περίβλημα είναι φυσικό (έντερο ζώου) ή συνθετικό. 
Μερικές φορές το περίβλημα αφαιρείται πριν την 
κατανάλωση. 

 

• Τα λουκάνικα διατηρούνται με πάστωμα, κάπνισμα ή 
αποξήρανση. 





HARIBO 
 
 

Καραμελάκια Χάριμπο με σχήμα αρκουδάκι. 
Η Χάριμπο (Haribo) είναι γερμανική εταιρία που 

παρασκευάζει ζαχαρωτά και καραμελάκια. Πρόκειται για 
τον μεγαλύτερο παραγωγό καραμελών σε ζαχαρωτά 
παγκοσμίως. Ο Χανς Ρίγκελ δημιούργησε το 1920 το 

όνομα Χάριμπο για την παραγωγή των ζαχαρωτών του 
στη γειτονιά Κέσενιχ της Βόννης από τα δύο πρώτα 

γράμματα του ονόματος του και του επώνυμου του και 
επίσης τα 2 πρώτα γράμματα της πόλης Βόννης. (Hans 

Riegel Bonn) Το πιο γνωστό προϊόν της εταιρίας είναι τα 
χρωματιστά ζελατίνια αρκουδάκια (Haribo Goldbären) 





ΜΠΙΡΕΣ 
• Η μπίρα αποτελεί ένα πολύ κοινό οινοπνευματώδες 

ποτό. Κύρια συστατικά της είναι το νερό, η βύνη 
(συνήθως από κριθάρι) και ο λυκίσκος, ενώ παράγεται 
μέσα από την διαδικασία της ζύμωσης. 

 

• Συναντάται σε πολλές διαφορετικές παραλλαγές και 
είδη. Αναφορές για την παρασκευή μπίρας ξεκινούν 
από την αρχαία Αίγυπτο και την Μεσοποταμία, 
περίπου το 4000 π.Χ. Η βιομηχανία παραγωγής μπίρας 
είναι σήμερα πολύ ανεπτυγμένη περιλαμβάνοντας 
αρκετές και οικονομικά ισχυρές πολυεθνικές εταιρείες. 





ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ  ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ 



FABER CASTEL 

• Faber-Castell είναι ένας από τους μεγαλύτερους και 
παλαιότερους κατασκευαστές στον κόσμο των στυλό , 
μολύβια , άλλα είδη γραφείου (π.χ., συρραπτικά , κανόνες 
διαφάνειας , γόμες , χάρακες ) και την τέχνη προμήθειες, 
καθώς και εργαλεία γραφής high-end και δερμάτινα είδη 
πολυτελείας. Με έδρα το Stein της Γερμανίας, λειτουργεί 
14 εργοστάσια και 20 μονάδες πωλήσεων σε ολόκληρο τον 
κόσμο. Ο όμιλος Faber-Castell απασχολεί προσωπικό 
περίπου 7.000 και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 
100 χώρες. Το Σπίτι της Faber-Castell είναι η οικογένεια 
που ίδρυσε και συνεχίζει να ασκεί ηγεσία μέσα στην 
εταιρεία. Κατασκευάζουν περίπου 2 δισεκατομμύρια 
μολύβια σε 120 διαφορετικά χρώματα κάθε χρόνο.  





PLAYMOBIL 

• Τα Playmobil (Πλέιμομπιλ) είναι 
σειρά παιχνιδιών που 
παράγονται από τη Brandstätter 
Group (Geobra Brandstätter 
GmbH & Co KG) που εδρεύει στο 
Ζίρντορφ της Γερμανίας. 







ΤΕΛΟΣ 


