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Μαθαίνω μια Γλώσσα-
Ανακαλύπτω έναν Πολιτισμό

Προσωπικότητες από τον γερμανόφωνο χώρο, 
από τον τομέα της Επιστήμης και της Τεχνολογίας



E=mc2

Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΠΑΙΖΕΙ ΖΑΡΙΑ
ALBERT EINSTEIN

ΑΝ ΕΙΜΑΙ Ο,ΤΙ ΕΧΩ ΚΑΙ ΑΝ Ο,ΤΙ ΕΧΩ ΕΧΕΙ ΧΑΘΕΙ, 
ΤΟΤΕ ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ; ERICH FROMM

e=2,71828 Ε=hv                   

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΩΝ 
ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ

SIGMUND FREUD



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ



MAX BORN



MAX BORN

• Ο Μαξ Μπορν (γερμανικά:Max Born, Μπρατισλάβα, 11 Δεκεμβρίου 1882 – Γκέτινγκεν 5 Ιανουαρίου 
1970) ήταν Γερμανός μαθηματικός και φυσικός, εβραϊκής καταγωγής.

• Συνέβαλε στην θεμελίωση της κβαντομηχανικής. Το 1954 του απονεμήθηκε το Βραβείο Νόμπελ 
Φυσικής, για την ερμηνεία που έδωσε στην κυματοσυνάρτηση του Έρβιν Σρέντιγκερ.

• Υπήρξε ένας εκ των 11 που υπέγραψαν το Μανιφέστο Ράσελ - Αϊνστάιν που υπογράμμιζε τους 
κινδύνους της χρήσης πυρηνικών όπλων. Ήταν προσωπικός φίλος με τον Αϊνστάιν, με τον οποίο 
διαφωνούσαν για την ισχύ της κβαντομηχανικής. Σε ένα γράμμα του Αϊνστάιν προς τον Μπορν 
αναφέρεται η γνωστή φράση “Ο θεός δεν παίζει ζάρια”.

• Ο Μπορν ήταν ο πατέρας του Γκούσταβ Βίκτωρ Ρούντολφ Μπορν και παππούς της 
Βρετανοαυστραλίδας τραγουδίστριας Ολίβια Νιούτον-Τζων.



ALBERT EINSTEIN



ALBERT EINSTEIN

• Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν (γερμ.: Albert Einstein, Ουλμ 14 Μαρτίου 1879 -
Πρίνστον 18 Απριλίου 1955) ήταν φυσικός γερμανοεβραϊκής καταγωγής, ο 
οποίος έχει βραβευθεί με το Νόμπελ Φυσικής. Είναι ο θεμελιωτής της 
Θεωρίας της Σχετικότητας και από πολλούς θεωρείται ο σημαντικότερος 
επιστήμονας του 20ού αιώνα.

• Γεννήθηκε στο Ουλμ (Ulm) της Γερμανίας. Σπούδασε στo ETH Ζυρίχης 
(Πολυτεχνική Ακαδημία της Ζυρίχης) στην Ελβετία όπου ολοκλήρωσε με 
επιτυχία τέσσερα χρόνια σπουδών στη Φυσική. Μετά την αποφοίτησή του, 
το 1900, πήρε την ελβετική υπηκοότητα, δούλεψε για δύο μήνες ως 
καθηγητής μαθηματικών και το 1902 προσλήφθηκε ως εξεταστής στο 
Ελβετικό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών στη Βέρνη. Το 1921 τιμήθηκε με το 
βραβείο Νόμπελ «για τη συμβολή του στη θεωρητική φυσική και για την 
εξήγηση του φωτοηλεκτρικού φαινομένου». Το 1940 πολιτογραφήθηκε 
Αμερικανός.



• Το 1952 του προτάθηκε η προεδρία του νεοσύστατου τότε κράτους του 
Ισραήλ, την οποία αρνήθηκε για διάφορους λόγους.

• Τον Νοέμβριο του 1915, ο Αϊνστάιν παρουσίασε τη γενική θεωρία της 
σχετικότητας σε μία σειρά διαλέξεων ενώπιον της Πρωσικής Ακαδημίας 
Επιστημών. 

• Το 1903 παντρεύτηκε την συμφοιτήτριά του Μίλεβα Μάριτς, με την οποία 
απέκτησε δύο παιδιά, τον Χανς Άλμπερτ και τον Έντουαρτ, ενώ είχε 
αποκτήσει με την ίδια και μια κόρη τη Λίζερλ, που η τύχη της αγνοείται. 
Το 1919, μετά το διαζύγιό του με την Μίλεβα, παντρεύτηκε την ξαδέλφη 
του, Έλσα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Άλμπερτ Αϊνστάιν είχε υποσχεθεί 
στην πρώτη σύζυγό του, Μίλεβα Μάριτς, ότι αν του έδινε το διαζύγιο, θα 
της έδινε τα χρήματα που θα εξασφάλιζε από το βραβείο Νόμπελ, 
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν γι' αυτήν και για την ανατροφή των 
παιδιών τους.

• Εκτός από την αγάπη του για τη φυσική, αγαπούσε επίσης και τη μουσική 
καθώς έπαιζε βιολί.
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LEONARD EULER

• Ο Λέοναρντ Όιλερ (Leonard Euler, 15 Απριλίου 1707– 18 Σεπτεμβρίου
1783) ήταν πρωτοπόρος Ελβετός μαθηματικός και φυσικός. Έκανε 
σημαντικές ανακαλύψεις σε τομείς όπως ο απειροελάχιστος 
λογισμός και η θεωρία γραφημάτων. Επίσης καθιέρωσε την μοντέρνα 
μαθηματική ορολογία και σημειογραφία, κυρίως στον τομέα 
της μαθηματικής ανάλυσης, όπως την έννοια της μαθηματικής 
συνάρτησης. Επίσης είναι φημισμένος για τη δουλειά του στη μηχανική, 
τη ρευστοδυναμική, την οπτική και την αστρονομία. 

• Ο Όιλερ πέρασε μεγάλο μέρος της ενήλικης ζωής του στο St. 
Petersburg στη Ρωσία και στο Βερολίνο, Πρωσία. Θεωρείται ως ο κατ' 
εξοχήν μαθηματικός του 18ου αιώνα, και ένας από τους 
σημαντικότερους μαθηματικούς που έχουν υπάρξει ποτέ. Είναι επιπλέον 
ένας από τους πιο παραγωγικούς μαθηματικούς όλων των εποχών. Tα 
άπαντά του καταλαμβάνουν 60-80 οκτασέλιδους τόμους. Μία δήλωση 
που έγινε από τον Πιέρ Σιμόν Λαπλάς εκφράζει την επίδραση του Όιλερ 
στα μαθηματικά : «Διαβάστε Όιλερ, διαβάστε Όιλερ, είναι ο κύριος όλων 
μας».



• Ο Όιλερ είναι ο μόνος μαθηματικός για τον οποίο δύο αριθμοί έχουν 
ονομαστεί προς τιμήν του: ο πάρα πολύ σημαντικός αριθμός του Όιλερ 
στον λογισμό, e (περίπου ίσο με 2,71828) και η σταθερά Όιλερ-
Μασκερόνι (Euler-Mascheroni Constant) γ ( γάμμα ), που μερικές φορές 
αναφέρεται απλά ως «η σταθερά του Όιλερ" (περίπου ίση σε 0,57721). 
Δεν είναι γνωστό αν το γ είναι λογική ή όχι.

• Ο Όιλερ απεικονίστηκε στο ελβετικό χαρτονόμισμα των 10 φράγκων και 
σε πολυάριθμα γραμματόσημα της Ελβετίας, της Γερμανίας και της 
Ρωσσίας. Ο αστεροειδής 2002 Euler ονομάστηκε προς τιμήν του. Επίσης 
μνημονεύεται από την Λουθηρανική Εκκλησία στο Ημερολόγιο των 
Αγίων της στις 24 Μαΐου-ήταν ένας αφοσιωμένος Χριστιανός και πιστός 
στην αδιαμφισβήτητη αλήθεια της Βίβλου-που έγραψε απολογητική και 
πολέμησε σθεναρά εναντίον των επιφανών αθεϊστών της εποχής του.

• Στις 15 Απριλίου 2013, τα 306α γενέθλια του Όιλερ γιορτάστηκαν με 
ένα Google Doodle.

• Θεωρείται μάλιστα ο "πατέρας" του γνωστού παιχνιδιού sudoku, αφού ο 
ίδιος διατύπωσε πρώτος τους κανόνες του.
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SIGMUND FREUD
• Ο Σίγκμουντ Φρόυντ (Sigmund Freud) ήταν Αυστριακός ιατρός, 

φυσιολόγος, ψυχίατρος και θεμελιωτής της ψυχαναλυτικής σχολής στον 
τομέα της ψυχολογίας. Αναγνωρίζεται ως ένας από τους πλέον 
βαθυστόχαστους αναλυτές του 20ου αιώνα που μελέτησε και 
προσδιόρισε έννοιες όπως το ασυνείδητο, την απώθηση και την παιδική 
σεξουαλικότητα.

• Ο Σίγκμουντ Φρόυντ γεννήθηκε στη σημερινή πόλη της Τσεχίας
(Příbor, γερμανικά: Φράιμπεργκ), που αποτελούσε την εποχή εκείνη 
τμήμα της Αυστρίας. Ήταν εβραϊκής καταγωγής και σύμφωνα με τη 
σύντομη αυτοβιογραφία που έγραψε το1925, η οικογένεια του πατέρα 
του ήταν παλαιότερα εγκατεστημένη στη Ρηνανία, πριν εγκαταλείψει την 
περιοχή μετά από αντισημιτικό διωγμό. 

• Σχετικά με τη θρησκευτική ανατροφή του, επιβεβαιώνεται πως ήταν από 
νωρίς εξοικειωμένος με τα ιουδαϊκά έθιμα, ενώ ήρθε επίσης σε επαφή με 
την καθολική λειτουργία υπό την επίδραση της καθολικής γκουβερνάντας 
του.



• Από νεαρή ηλικία, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη μελέτη της Βίβλου, η 
οποία, όπως ο ίδιος σημείωσε στην αυτοβιογραφία του άσκησε διαρκή 
επίδραση πάνω του, αν και σε όλη τη διάρκεια της ζωής του παρέμεινε 
αντίθετος με όλους τους θρησκευτικούς κανόνες, υιοθετώντας τελικά 
μία αθεϊστική στάση ζωής, χωρίς ωστόσο να απολέσει τη συναίσθηση της 
εβραϊκής του καταγωγής. 

• Το 1879 υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία, διάρκειας ενός έτους, και 
στις 30 Μαρτίου 1881 απέκτησε το διδακτορικό του δίπλωμα, 
αριστεύοντας στις τελικές εξετάσεις. 

• Οι μελέτες που πραγματοποίησε σχετικά με την κλινική χρήση 
της κοκαΐνης θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές και χαρακτηρίζουν την 
αποκαλούμενη «περίοδο της κοκαΐνης» (1884-87). 

• Οι επιστημονικές θεωρίες του Φρόυντ και οι τεχνικές θεραπείας που 
ανέπτυξε θεωρήθηκαν ιδιαίτερα καινοτόμες και αποτέλεσαν αντικείμενα 
έντονης αμφισβήτησης όταν παρουσιάστηκαν στη Βιέννη του 19ου αιώνα. 
Ωστόσο και σήμερα συνεχίζουν να εγείρουν έντονο προβληματισμό και 
αντιπαραθέσεις. Η επίδραση του Φρόυντ δεν περιορίστηκε μόνο στην 
ψυχολογία και την ψυχιατρική, αλλά ταυτόχρονα απλώθηκε σε πολλούς 
τομείς της επιστήμης (ανθρωπολογία, κοινωνιολογία, φιλοσοφία) και 
της τέχνης.
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ERICH FROMM
• Γεννήθηκε στην Φρανκφούρτη του Μάιν το 1900 και πέθανε στο 

Μπουράλτο της Ελβετίας το 1980.

• Άρχισε να ασκεί ψυχανάλυση ως μαθητής του Φρόιντ, αλλά σύντομα 
διαφώνησε μαζί του.

• Εγκαταλείπει την ναζιστική Γερμανία το 1933 για τις Ηνωμένες Πολιτείες, 
έχοντας ήδη μεγάλη φήμη. Το 1934 γίνεται μέλος του διδακτικού 
προσωπικού του Πανεπιστημίου Κολούμπια, το 1941 μέλος του 
διδακτικού προσωπικού του Κολεγίου Μπένινγκτον στο Βερμόντ και το 
1951 διορίζεται καθηγητής της Ψυχανάλυσης στο Εθνικό Αυτόνομο 
Πανεπιστήμιο του Μεξικού. Από το 1957 ως το 1961 ήταν συγχρόνως 
καθηγητής και στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, για να επιστρέψει τελικά 
στην Νέα Υόρκη το 1962 ως καθηγητής Ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο της 
Νέας Υόρκης.

• Προσπάθησε με το έργο του να "συμφιλιώσει" τον Φρόιντ με τον Μαρξ, 
να συνδυάσει δηλαδή την ψυχανάλυση με τον "ουμανιστικό" μαρξισμό. 
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CARL FRIEDRICH GAUSS
• Ο Γιόχαν Καρλ Φρίντριχ Γκάους (Johann Carl Friedrich Gauss) (30 

Απριλίου 1777 – 23 Φεβρουαρίου 1855) ήταν Γερμανός μαθηματικός που 
συνεισέφερε σε πολλά ερευνητικά πεδία της επιστήμης του, όπως 
η θεωρία αριθμών, η στατιστική, η μαθηματική ανάλυση, η διαφορική 
γεωμετρία, αλλά και συναφών επιστημών, όπως η γεωδαισία, 
η αστρονομία και η φυσική (ηλεκτροστατική, οπτική, γεωμαγνητισμός).

• Αποκλήθηκε «ο πρίγκηψ των μαθηματικών» και ο «μεγαλύτερος 
μαθηματικός μετά τον Αρχιμήδη και τον Ευκλείδη». 

• Ο Γκάους υπήρξε ίσως ο σημαντικότερος Γερμανός μαθηματικός όλων 
των εποχών και ένας από τους δύο ή τρεις σπουδαιότερους των νεότερων 
χρόνων (μετά την αρχαιότητα) (Waldo Dunnington: "The Sesquicentennial 
of the Birth of Gauss“).

• Ο Γκάους ήταν αυτό που αποκαλείται «παιδί-θαύμα» και υπάρχουν 
αρκετές ιστορίες για τις εκπληκτικές του ικανότητες ως νηπίου, ενώ οι 
πρώτες μεγάλες μαθηματικές ανακαλύψεις του χρονολογούνται από την 
εφηβεία του.



• Σε ηλικία 21 ετών είχε ολοκληρώσει το κύριο έργο του στα καθαρά 
μαθηματικά, το Disquisitiones Arithmeticae, (= «Αριθμητικές Έρευνες», 
1798, εκδόθηκε το 1801). Αυτό το έργο διαδραμάτισε θεμελιώδη ρόλο 
στην εδραίωση της θεωρίας αριθμών ως αυτοδύναμου κλάδου των 
μαθηματικών και τη σημάδεψε μέχρι τις μέρες μας.

• O Γκάους έδωσε μία απόδειξη του θεμελιώδους θεωρήματος της 
άλγεβρας. Το σημαντικό αυτό θεώρημα δηλώνει ότι 
κάθε πολυώνυμο πρέπει να έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο σύνολο 
των μιγαδικών αριθμών.

• Το 1831 ο Γκάους άρχισε μια προσοδοφόρα συνεργασία με τον καθηγητή 
της φυσικής Βίλχελμ Βέμπερ, που οδήγησε σε νέες γνώσεις στο πεδίο 
του μαγνητισμού (όπως η εξεύρεση μιας σχέσεως για τη μονάδα της 
εντάσεως του μαγνητικού πεδίου με τη μάζα, το μήκος και τον χρόνο) και 
την ανακάλυψη των λεγόμενων «νόμων του Κίρχοφ» στον ηλεκτρισμό.

• Οι Γκάους και Βέμπερ κατασκεύασαν τον πρώτο 
ηλεκτρικό τηλέγραφο το 1833, η γραμμή του οποίου συνέδεε το 
αστεροσκοπείο με το Ινστιτούτο Φυσικής στο Γκέτινγκεν.

• O Γκάους ζήτησε να χαραχθεί πάνω στον τάφο του ένα 
κανονικό δεκαεπτάγωνο. Ο τεχνίτης αρνήθηκε, δηλώνοντας ότι η δύσκολη 
αυτή κατασκευή θα φαινόταν σχεδόν σαν ένας κύκλος.



WERNER KARL 
HEISENBERG



WERNER KARL HEISENBERG
• Ο Βέρνερ Καρλ Χάιζενμπεργκ (γερμανικά: Werner Karl Heisenberg,

Βύρτσμπουργκ 5 Δεκεμβρίου 1901 – Μόναχο 1 Φεβρουαρίου 1976), ήταν 
Γερμανός φυσικός, με σπουδαία συμβολή στη θεμελίωση 
της Κβαντομηχανικής, για την οποία τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ 
Φυσικής του 1932.

• Ο Χάιζενμπεργκ σπούδασε από το 1920 Θεωρητική 
Φυσική στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Μπήκε στο πνεύμα της 
Κβαντικής Φυσικής — η οποία απαρτιζόταν τότε από ασύνδετα 
θεωρήματα — τόσο γρήγορα, ώστε μετά από μερικούς μήνες έδωσε 
λύσεις σε σημαντικά προβλήματα (π.χ. Φαινόμενο Ζέεμαν). Επειδή 
απαιτείτο μία ελάχιστη σπουδή έξι εξαμήνων, μόλις το 1923 μπόρεσε ο 
Χάιζενμπεργκ να ανακηρυχθεί διδάκτωρ. Το 1924 έγινε βοηθός του Μαξ 
Μπορν στο Γκέτινγκεν.

• Το1927 διατύπωσε ο ίδιος ο Χάιζενμπεργκ την «Αρχή της 
απροσδιοριστίας», μετά από στενή συνεργασία με τον Νιλς Μπορ.



JOSEF MENGELE



JOSEF MENGELE

• Ο Γιόζεφ Μένγκελε (γερμ. Josef Mengele, 16 Μαρτίου 1911, 
Γκίντσμπουργκ, Γερμανία - 7 Φεβρουαρίου 1979, Βερτιόγκα, Βραζιλία) 
ήταν Γερμανός γιατρός του στρατοπέδου εξόντωσης Άουσβιτς 
Μπίρκεναου και διαβόητος ιδίως για τα πειράματα που έκανε με 
ανθρώπους, τα οποία οδηγούσαν συνήθως στον θάνατό τους. Έμεινε 
στην ιστορία ως ο Άγγελος του Θανάτου (Todesengel von Auschwitz).

• Ήταν ο μεγαλύτερος γιος σουηδικής οικογένειας βιομηχάνων. Σπούδασε 
ανθρωπολογία και ιατρική - με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την γενετική -
στο Μόναχο, τη Βόννη και τη Βιέννη. Ένας συμμαθητής του, ο Γιούλιους 
Ντίνσμπαχ, περιέγραψε τον Μένγκελε, μετά το 1945, ως εξής: "Δεν ήθελε 
απλώς να είναι επιτυχημένος, αλλά να ξεχωρίζει από την μάζα. Το πάθος 
του ήταν να γίνει διάσημος. Μου είπε μια φορά ότι κάποτε το όνομά του 
θα βρίσκεται σε λεξικό."



• Το 1931 προσχώρησε στην παραστρατιωτική οργάνωση Stahlhelm, η 
οποία το 1934 ενώθηκε με τα SA. Λίγο αργότερα εγκατέλειψε τα SA για 
λόγους υγείας. Το 1937 προσχώρησε στο Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό 
Εργατικό Κόμμα (NSDAP), και το 1938 στα SS. Αφού το 1940 
στρατολογήθηκε από τη Βέρμαχτ, δήλωσε εθελοντής για τα Ένοπλα SS 
(Waffen SS).

• Στις 30 Μαΐου 1943 διορίστηκε γιατρός του στρατοπέδου εξόντωσης 
Άουσβιτς-Μπίρκεναου, αντικαθιστώντας τον προκάτοχό του, ο οποίος 
παραιτήθηκε για λόγους υγείας. Στο Άουσβιτς-Μπίρκεναου έκανε κυρίως 
πειράματα με διδύμους και μικρόσωμους, οι οποίοι αποτελούσαν για 
αυτόν την υποδειγματική έκφραση της "ανωμαλίας".

• Όπως και οι άλλοι γιατροί του Άουσβιτς, έτσι και ο Μένγκελε έλαβε μέρος 
αμέτρητες φορές στη διαλογή των νέων κρατουμένων.

• Στις 17 Ιανουαρίου 1945, λίγο πριν φτάσει ο Κόκκινος Στρατός στο 
Άουσβιτς, ο Μένγκελε κατέφυγε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Γκρος-
Ρόζεν, όπου για λίγο διάστημα συνέχισε τους φόνους του.

• Ο τάφος του ανακαλύφθηκε το 1985 από Γερμανούς, Αμερικανούς και 
Ισραηλινούς ερευνητές. Εντός δύο εβδομάδων επικυρώθηκε η ταυτότητα 
του πτώματος, μετά δε και από εξέταση DNA το 1992, υπάρχει απόλυτη 
βεβαιότητα ότι επρόκειτο για τον Μένγκελε.



MAX PLANCK



MAX PLANCK

• Ο Πλανκ καταγόταν από οικογένεια πανεπιστημιακών. Ο προπάππος και ο 
παππούς του ήταν καθηγητές της Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο του 
Γκέτινγκεν, ο πατέρας του ήταν καθηγητής της Νομικής στα πανεπιστήμια 
του Κιέλου και Μονάχου, ενώ ο θείος του Gottlieb Planck ήταν δικαστής 
και συνέβαλε σημαντικά στην Α' έκδοση του γερμανικού Βιβλίου 
Ιδιωτικού Δικαίου το 1900, που ακόμα και σήμερα ρυθμίζει όλη τη 
ιδιωτική ζωή των Γερμανών.

• Ο Μαξ Πλανκ ήταν το έκτο παιδί του Johann Julius Wilhelm Planck και το 
τέταρτο της δεύτερης συζύγου του, Emma Patzig. Το 1867 η οικογένεια 
μετακόμισε στο Μόναχο και ο Μαξ εγγράφηκε στο περίφημο Königliches 
Maximilians Gymnasium. Ο Πλανκ τελείωσε τη μέση εκπαίδευση σε 
ηλικία 16 ετών.

• Τον Απρίλιο 1885 ο Πλανκ διορίσθηκε έκτακτος καθηγητής της 
Θεωρητικής Φυσικής στο Πανεπιστήμιο του Κιέλου. Το 1889 χρίστηκε 
διάδοχος του Κίρκοφ στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Το 1892 έγινε 
τακτικός καθηγητής. Εκεί έγινε μέλος της τοπικής εταιρείας Φυσικής.



• Το 1909 δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής της Θεωρητικής Φυσικής στο 
Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης.

• Τον Μάρτιο 1887 ο Πλανκ νυμφεύθηκε την Μαρί Μερκ (Marie Merck) 
(1861-1909), αδελφή συμμαθητή του. Μαζί της απέκτησε τέσσερα 
παιδιά.

• Το 1894 ο Πλανκ έστρεψε την προσοχή του στο πρόβλημα της 
ακτινοβολίας μέλανος σώματος. Ο Πλανκ ανακάλυψε τον περίφημο Νόμο 
του Πλανκ για την ακτινοβολία μέλανος σώματος, που θα συγκλόνιζε την 
επιστήμη της Φυσικής από τα θεμέλιά της.

• Ο Νόμος του Πλανκ είναι ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μπορεί να 
εκπέμπεται μόνο σε κβαντισμένη μορφή.

• Ο Πλανκ τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ Φυσικής το 1918.

• Ο Πλανκ συνυπέγραψε το «Μανιφέστο των 93 διανοουμένων», ένα 
φιλοπολεμικό κείμενο, αλλά ήδη από το 1915 είχε αποκηρύξει (μετά και 
από συναντήσεις του με τον Ολλανδό φυσικό Lorentz) τμήματα του 
Μανιφέστου, και το 1916 υπέγραψε μία διακήρυξη κατά της πολιτικής 
των προσαρτήσεων χωρών από τη Γερμανία.

• Το 1946 ταξίδεψε στο Λονδίνο με αφορμή τα 300 χρόνια από τη γέννηση 
του Νεύτωνα, και ήταν ο μόνος Γερμανός που είχε προσκληθεί.

• Πέθανε σε ηλικία 89 ετών και τάφηκε στο Γκέτινγκεν.



Erwin Schrödinger 



Erwin Schrödinger 
• Ο Έρβιν Σρέντινγκερ (Erwin Schrödinger, 12 Αυγούστου 1887-

4 Ιανουαρίου 1961) ήταν Αυστριακός φυσικός.

• Ασχολήθηκε με τη Στατιστική φυσική, τη Θερμοδυναμική, την 
Ηλεκτροδυναμική, την Κοσμολογία, τη Βιολογία, τη Φιλοσοφία, αλλά 
κυρίως με την Κβαντική φυσική, ανακαλύπτοντας την περίφημη κυματική 
εξίσωση που φέρει το όνομά του.

• Τιμήθηκε μαζί με τον Πολ Ντιράκ με το βραβείο Νόμπελ Φυσικής (1933) 
για τις εργασίες του πάνω στην ατομική θεωρία.

• Το 1908 εγγράφηκε στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης για να σπουδάσει 
Θεωρητική Φυσική και το 1910 έλαβε το διδακτορικό του.

• Με την έναρξη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου κλήθηκε να υπηρετήσει και 
τοποθετήθηκε ως αξιωματικός σε μονάδα Πυροβολικού. Με τη λήξη του 
Πολέμου επέστρεψε στην εργασία του και, το 1920, έλαβε ακαδημαϊκή 
θέση ως βοηθός του Καθηγητή Μαξ Βιν (Max Wien). Στη συνέχεια έγινε 
έκτακτος καθηγητής στη Στουτγάρδη και τακτικός καθηγητής στο 
Μπρέσλαου.



• Ακολούθησε η ανάληψη της θέσης του Καθηγητή στη Ζυρίχη, όπου 
εγκαταστάθηκε για έξι χρόνια. Η περίοδος αυτή ήταν ίσως η πιο γόνιμη γι' 
αυτόν, καθώς ασχολήθηκε με πολλά θέματα Θεωρητικής Φυσικής, κυρίως 
με θέματα θερμότητας και θερμοδυναμικής (τον ενδιέφερε ιδιαίτερα η 
θεωρία του Μπόλτσμαν). Ασχολήθηκε, επίσης, και με θέματα οπτικής και 
φυσιολογίας των χρωμάτων.

• Στο τέλος αυτής της περιόδου έκανε και μια από τις πλέον σημαντικές 
ανακαλύψεις του, γνωστή ως κυματική Εξίσωση του Σρέντινγκερ .

• Το 1927 ο Σρέντινγκερ μετακόμισε στο Βερολίνο όπου αντικατέστησε τον 
Μαξ Πλανκ. Ανέλαβε μια θέση στην Οξφόρδη, όταν το 1934 του 
προτάθηκε μόνιμη θέση από το Πανεπιστήμιο Πρίνστον στις ΗΠΑ, την 
οποία όμως δεν δέχτηκε. Το 1936 του προτείνεται θέση στο Πανεπιστήμιο 
του Γκρατς και ο Σρέντινγκερ δέχεται, κυρίως επειδή νοσταλγούσε την 
πατρίδα του.

• Μετά από σύντομη παραμονή στη Γάνδη τοποθετήθηκε ως Διευθυντής 
της Σχολής Θεωρητικής Φυσικής στο Ίδρυμα Ανωτάτων Σπουδών, που 
μόλις είχε δημιουργηθεί στο Δουβλίνο (Ιρλανδία). Παρέμεινε εκεί ως το 
1955, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε.
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OTTO STERN
• Ο Όττο Στερν (γερμ.: Otto Stern, 17 Φεβρουαρίου 1888 – 17 

Αυγούστου 1969) ήταν Γερμανός φυσικός και νομπελίστας. Γεννήθηκε στο 
Ζόρι στο Βασίλειο της Πρωσίας της Γερμανικής Αυτοκρατορίας
(σημερινή Πολωνία) και σπούδασε στο Βρότσλαβ της Σιλεσίας.

• Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Βρότσλαβ το 1912 με 
πτυχίο στη φυσικοχημεία. Στη συνέχεια ακολούθησε τον Άλμπερτ 
Αϊνστάιν στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου της Πράγας και αργότερα 
στο ETH Ζυρίχης. Έλαβε την υφηγεσία του στο Πανεπιστήμιο της 
Φρανκφούρτης το 1915 και το 1921, έγινε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 
του Ρόστοκ, από το οποίο έφυγε το 1923 για να εργαστεί στο 
νεοϊδρυθέν Ινστιτούτο Φυσικοχημείας στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου.

• Σαν πειραματικός φυσικός ο Στερν συνέβαλε στην ανακάλυψη 
του σπιν στο πείραμα των Στερν και Γκέρλαχ, το οποίο διεξήγαγε με 
τον Βάλτερ Γκέρλαχ το 1922.

• Ο Στερν βραβεύτηκε το 1943 με το Βραβείο Νόμπελ Φυσικής, το πρώτο 
που απονεμήθηκε μετά το 1939.



WERNHER VON BRAUN



WERNHER VON BRAUN
• Ο Βέρνερ φον Μπράουν (Βιρσίτζ Πολωνίας, 23 Μαρτίου 1912 –

Αλεξάντρια, Βιρτζίνια, ΗΠΑ, 16 Ιουνίου 1977) ήταν Γερμανός φυσικός και 
μηχανικός με σημαντική συμβολή στη δημιουργία βαλλιστικών πυραύλων
και πυραύλων που μετέφεραν τους αστροναύτες στη Σελήνη. Θεωρήθηκε 
ως ένας από τους σημαντικότερους επιστήμονες ειδικούς σε προβλήματα 
σχετικά με τα διαστημικά ταξίδια.

• Ήταν ο δημιουργός του πυραύλου Α4, ο οποίος ήταν μέρος της σειράς 
πυραύλων που ο φον Μπράουν σχεδίασε και κατασκεύασε για 
λογαριασμό της ναζιστικής Γερμανίας στο διάστημα 1933–1945. Ο A4 
έγινε γνωστός ως V2 (είναι γνωστός και ως όπλο της εκδίκησης) και 
χρησιμοποιήθηκε από το 1942 κυρίως στον πόλεμο της Γερμανίας κατά 
της Αγγλίας (Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος).

• Μετά τη λήξη του πολέμου το 1945 ο φον Μπράουν και η ομάδα του 
υπήρξαν ανάμεσα στους δεκάδες Γερμανούς επιστήμονες που οι 
αμερικανικές δυνάμεις μετέφεραν στις ΗΠΑ ως μέρος της επιχείρησης 
«Paperclip» («Operation Paperclip»). Εκεί ανέλαβε τη διεύθυνση του 
τμήματος ερευνών βαλλιστικών βλημάτων ειδικής υπηρεσίας του 
αμερικανικού στρατού (White Sands Proving Grounds) στο Νέο Μεξικό, 
όπου και συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάπτυξη των μέσων 
στην εξερεύνηση του διαστήματος. 



• Το 1955 απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα.

• Ο Φον Μπράουν υπήρξε ο κατασκευαστής των πυραύλων Jupiter 
C και Vanguard, με τους οποίους εκτοξεύθηκαν οι τεχνητοί 
δορυφόροι Explorer 1 και Explorer 3.

• Από το 1961 άρχισε, με την εποπτεία του φον Μπράουν, η κατασκευή των 
πυραύλων Saturn, που ήταν σχεδιασμένοι για να μεταφέρουν μεγάλα 
φορτία σε τροχιά και πέρα από την τροχιά της Γης. Το 1969 ο 
πύραυλος Saturn V, που έφερε το διαστημόπλοιο Απόλλων 11, μετέφερε 
στο διάστημα τους πρώτους αστροναύτες οι οποίοι, στις 20 Ιουνίου, 
προσεδαφίστηκαν και περπάτησαν στην Σελήνη.

• Ο φον Μπράουν απεχώρησε από τη NASA το 1972. Στα τελευταία χρόνια 
της ζωής του συνεργάστηκε με ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

• Είχε νυμφευθεί το 1947 τη Μαρία Λουίζε φον Κίστορπ (Maria Luise von 
Quistorp), εξαδέλφη του από την πλευρά της μητέρας του, και είχαν τρία 
παιδιά.

• Πέθανε στην Αλεξάντρια της Βιρτζίνια στις 16 Ιουνίου 1977.



ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ
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KARL BENZ

• Μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία του 
αυτοκινήτου, Ο Καρλ Φρήντριχ Μπεντς γεννήθηκε στις 25 Νοεμβρίου του 
1844 και υπήρξε Γερμανός μηχανικός και εφευρέτης. Είναι ιδιαίτερα 
γνωστός ως αυτός που σχεδίασε και κατασκεύασε το πρώτο αυτοκίνητο 
όχημα με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

• Γεννήθηκε στην Καρλσρούη της νοτιοδυτικής Γερμανίας το 1844 και 
εκπαιδεύτηκε στον χώρο της μηχανικής από σχετικά μικρή ηλικία. Ο 
πατέρας του ήταν χειριστής ατμομηχανής και έτσι από τα νεαρά του 
χρόνια ο Καρλ Μπεντς έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη “νέα τεχνολογία” 
των ατμομηχανών. 

• Ξεκίνησε σπουδές μηχανολογίας στο Πολυτεχνείο της πόλης του. Μεταξύ 
του 1864 και του 1870 εργάστηκε σε διάφορες εταιρείες σαν σχεδιαστής, 
αλλά και διευθυντής προσωπικού, προτού ξεκινήσει τη δική του εταιρεία, 
το 1871 στο Μάνχαϊμ, με την πολύτιμη βοήθεια του Αυγούστου Ράιτερ, 
αλλά η εταιρεία αυτή δεν ακολούθησε ιδιαίτερα λαμπρή πορεία.



• Άνοιξε δικό του μηχανουργικό εργαστήριο στο Μάνχαϊμ το 1863 και από 
το 1877 άρχισε να ασχολείται εντατικά με τη δημιουργία κινητήρα 
εσωτερικής καύσης, έχοντας σαν κύριο αντικείμενο ερευνών, τους 
δίχρονους κινητήρες. Έπειτα από δύο έτη σκληρής εργασίας, ο κινητήρας 
του Μπεντς δούλεψε για πρώτη φορά στις 31 Δεκεμβρίου του 1879. 

• Ύστερα από πολυετείς έρευνες, το 1885, κατασκεύασε το πρώτο 
αυτοκινούμενο όχημα, το οποίο ήταν τρίτροχο. Το όχημα αυτό ήταν το 
πρώτο αυτοκίνητο, με την σύγχρονη έννοια, που λειτουργούσε με 
κινητήρα εσωτερικής καύσης. Το μοναδικό αυτό δημιούργημα του 
εξασφάλισε αρκετές επαγγελματικές επαφές, με τη βοήθεια των οποίων 
κατάφερε να εγκαινιάσει το πρώτο του εργοστάσιο κατασκευής 
κινητήρων βενζίνης στο Μάνχαϊμ, αλλά έπειτα από λίγο καιρό 
αποσύρθηκε από την επιχείρηση, πιστεύοντας ότι η εργασία του εκεί δεν 
του άφηνε αρκετό χρόνο τον οποίο θα χρησιμοποιούσε για την εξέλιξη 
κινητήρων.

• Ο Καρλ Μπεντς κατοχύρωσε την εφεύρεσή του με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας, στις 28 Ιανουαρίου 1886.

• Πέθανε στις 4 Απριλίου του 1929 στο Ladenburg της Γερμανίας.



RUDOLF DIESEL



RUDOLF DIESEL

• Γεννήθηκε στο Παρίσι, Γαλλία (1858) και ήταν το δεύτερο από τα τρία 
παιδιά της Elise και του Theodor Diesel. Μετά την κήρυξη του Γαλλο-
Πρωσικού Πολέμου (1870), η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο.

• Σε ηλικία 14 ετών έγραψε ένα γράμμα στους γονείς του, ανακοινώνοντας 
ότι ήθελε να γίνει μηχανικός.

• Σπούδασε στο Πολυτεχνείο του Μονάχου και αμέσως έδειξε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για τις ατμομηχανές.

• Χωρίς να τον αποθαρρύνουν οι δυσκολίες και τα προβλήματα που 
συνεχώς αντιμετώπιζε (σε μία δοκιμή η μηχανή ανατινάχτηκε και τον 
τραυμάτισε σοβαρά), αναζητούσε κινητήρα με μεγαλύτερη απόδοση απ` 
αυτή που είχαν οι κινητήρες της εποχής του.

• Άρχισε να σχεδιάζει κινητήρα βασιζόμενο στον κύκλο Carnot και 
πειραματίστηκε με διάφορα καύσιμα όπως σκόνη άνθρακα και εδώδιμα 
έλαια ώσπου κατέληξε σε ένα ειδικό κλασματικό απόσταγμα πετρελαίου. 



• Τελικά ανακάλυψε τον κινητήρα που πήρε το όνομά του και 
αντικατέστησε σχεδόν όλες τις ατμομηχανές, τον όποιο πατεντάρισε στις 
23 Φεβρουαρίου 1893 και ταυτόχρονα εξέδωσε ένα βιβλίο, στο οποίο 
ανέλυε τις μελέτες και τα αποτελέσματα.

• Τιμήθηκε με το βραβείο Elliott Cresson Medal το 1901.

• Το 1913 εξαφανίστηκε στη θάλασσα της Μάγχης. Ο θάνατός του 
αποδίδεται σε αυτοκτονία.



JOHANNES 
GUTENBERG



JOHANNES GUTENBERG

• Ο Ιωάννης Γουτεμβέργιος (Johannes Gutenberg, 1400 - 3 Φεβρουαρίου 
1468) ήταν Γερμανός σιδηρουργός, χρυσοχόος, τυπογράφος και εκδότης, 
ο οποίος εισήγαγε την τυπογραφία στην Ευρώπη.

• Τόπος γέννησής του είναι το Μάιντς (Mainz) της Γερμανίας και θεωρείται 
ο «πατέρας» της τυπογραφίας. 

• Περίπου στα 1430 εγκαταστάθηκε στο Στρασβούργο.

• Στο Στρασβούργο άρχισε να πειραματίζεται στη μεταλλουργία και στα 
1434 έκανε τα πρώτα του βήματα στην τυπογραφία.

• Ο Γουτεμβέργιος θεωρείται ο «πατέρας» της μηχανικής εκτύπωσης 
μολονότι είχαν ήδη κατασκευαστεί κινητά τυπογραφικά στοιχεία από τον 
Ολλανδό Λαυρέντιο Κοστέρ στο Χάρλεμ, γιατί εκείνος συνέλαβε πρώτος 
την ιδέα της τυπογραφικής μεθόδου στο σύνολό της.

• Ο εκπαιδευμένος χρυσοχόος, μέλος της αντίστοιχης συντεχνίας, 
πειραματίζεται από το 1434 με κινητούς ξύλινους χαρακτήρες. Τα πρώτα 
αποτελέσματα διαφαίνονται το 1436 οπότε εκτυπώνει λαϊκά, 
θρησκευτικά βιβλία.



• Μετά από διάφορες προσπάθειες πετυχαίνει, το 1441, με τη βοήθεια 
ενός βελτιωμένου μελανιού, να αξιοποιήσει εκτυπωτικά και τις δύο όψεις 
μιας σελίδας χαρτιού.

• Η τελική επιτυχία για την αξιοποίηση της εφεύρεσής του ήρθε με την 
εκτύπωση, το 1455, της Βίβλου των 42 γραμμών στα λατινικά, σε 180 
αντίτυπα, τα περισσότερα σε κοινό χαρτί και μερικά σε χαρτί εξαιρετικής 
ποιότητας (vellum), μία αισθητικά άριστη τυπογραφική εργασία, αν και 
αποτελεί μόλις το πρώτο τυπογραφικό προϊόν του. Είναι ευρέως γνωστή 
ως η Βίβλος του Γουτεμβέργιου. Αποτελεί το πρώτο βιβλίο μαζικής 
παραγωγής, που για πολλούς είναι το καλύτερο και αρτιότερο τεχνικά 
βιβλίο που τυπώθηκε ποτέ.

• Το Project Gutenberg (εγχείρημα Γουτεμβέργιος) ονομάστηκε εις μνήμην 
του και είναι μια εθελοντική προσπάθεια ψηφιοποίησης, αρχειοθέτησης 
και διανομής πολιτισμικών έργων μέσω Διαδικτύου. Ξεκίνησε το 1971 και 
είναι, σήμερα, η αρχαιότερη ψηφιακή βιβλιοθήκη.



FERDINAND 
VON ZEPPELIN



FERDINAND VON ZEPPELIN
• Ο Φερδινάνδος Ζέπελιν (1838-1917) ήταν Γερμανός μηχανολόγος. 

Περισσότερο γνωστός είναι για την κατασκευή του Γκραφ Ζέπελιν, του 
πηδαλιουχούμενου αεροστάτου.

• Ο Ζέπελιν γεννήθηκε στην Κωνσταντία στις 8 Ιουλίου 1838 και πέθανε 
στις 8 Μαρτίου 1917 στο Βερολίνο.

• Ήταν αξιωματικός του γερμανικού στρατού και πήρε μέρος στον 
γαλλογερμανικό πόλεμο του 1870. 

• Από το 1890 ασχολήθηκε σθεναρά με την κατασκευή πηδαλιουχούμενων 
αερόστατων. 

• Πρώτο δημιούργημά του υπήρξε το «L.Z. -1». Κατόπιν, τελειοποίησε την 
εφεύρεσή του και κατασκεύασε πολλά πηδαλιουχούμενα, που 
χρησιμοποιήθηκαν για πολεμικούς σκοπούς.

• Το πρώτο αερόπλοιο δοκιμάστηκε στα 1900. Οι συνεχείς βελτιώσεις 
επέτρεψαν να αρχίσει κανονικές πτήσεις από το 1906.

• Στα 1928, το «Γκραφ Ζέπελιν» πέρασε πάνω από τον Ατλαντικό 
καλύπτοντας την απόσταση σε 72 ώρες χωρίς σταθμό και μεταφέροντας 
εμπορεύματα.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ: 

Α2,Α3, Β3,Γ3

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ:
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΛΙΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΤΑΥΡΑΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΑΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΟΥΜΡΑΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΦΥΤΡΑΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ

ΚΩΣΤΟΥΔΗ ΣΤΕΛΛΑ

ΜΗΤΣΑ ΕΛΕΝΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

ΜΟΛΟΧΙΔΟΥ ΖΩΗ



ΜΑΘΑΊΝΩ ΜΙΑ ΞΈΝΗ ΓΛΏΣΣΑ,

ΑΝΑΚΑΛΎΠΤΩ ΈΝΑΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΌ

Προσωπικότητες από τον γερμανόφωνο χώρο, 
από τον τομέα της Λογοτεχνίας και της 

Φιλοσοφίας



Αδερφοί  Γκριμ
Jacob Ludwig Carl Grimm (1785-1859)

Wilhelm Carl Grimm (1786-1863)



Αδερφοί  Γκριμ

Οι αδελφοί Γιάκομπ και Βίλχελμ Καρλ Γκριμ ήταν δύο ιδιαίτερα 

δημοφιλείς συλλέκτες παραδοσιακών παραμυθιών που γεννήθηκαν 

στις 4 Ιανουαρίου του1785 και στις 24 Φεβρουαρίου του 1786 αντίστοιχα 

στο Χάναου της Γερμανίας.



Αδερφοί  Γκριμ
Γνωστά παραμύθια τους 

είναι:

 Κοκκινοσκουφίτσα,

Η Χιονάτη και οι Επτά 

Νάνοι,

Ο Βασιλιάς Βάτραχος,

Χάνσελ και Γκρέτελ,

Ραπουνζέλ,

Ο γενναίος ραφτικός,

Η Ωραία Κοιμωμένη,

 Σταχτοπούτα,

Ο λύκος και τα εφτά 

κατσικάκια,

Αδελφός και Αδελφή

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%86%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A7%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%B7_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BF%CE%B9_%CE%95%CF%80%CF%84%CE%AC_%CE%9D%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CF%82_%CE%92%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%BB_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%93%CE%BA%CF%81%CE%AD%CF%84%CE%B5%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B6%CE%AD%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82_%CF%81%CE%B1%CF%86%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A9%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%87%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%B1_%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%86%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%91%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%86%CE%AE


Αδερφοί  Γκριμ

Πίστευαν πως τα παραμύθια είχαν κοινή ρίζα και μετακινούνταν μαζί 

με τα ινδοευρωπαϊκά φύλα, κάτι που περιέγραφαν στην εισαγωγή 

του έργου τους. 

Ακόμα, επέλεξαν 50 από αυτά και δημιούργησαν μία έκδοση 

αποκλειστικά για παιδιά με το όνομα "Kleine Ausgabe



Αδερφοί  Γκριμ

Μεταξύ του 1816 και του 1818 εξέδωσαν δύο τόμους με 

γερμανικούς θρύλους με τίτλο "Deutsche Sagen" 

("Γερμανικοί μύθοι"), που περιείχε 585 ιστορίες 

Γραμμένες με χρονολογική σειρά.



Αδερφοί  Γκριμ

Την εποχή που δούλευαν στο Κάσσελ ο Γιάκομπ Γκριμ συνέγραψε 

την "Deutsche Grammatik" ("Γερμανική Γραμματική"),



Αδερφοί  Γκριμ

Οι αδελφοί Γκριμ εργάστηκαν πάνω στο λεξικό της Γερμανικής Γλώσσας, "Deutsches Wörterbuch", από 

το 1838 και μετά. Μέχρι το τέλος της ζωής τους είχαν καταφέρει να εργαστούν με τμήματα του λεξικού, το 

οποίο, τελικά, ολοκληρώθηκε το 1961.



Οι Αδερφοί  Γκριμ:
• Έγραψαν πάνω από 50 παραμύθια

• Συλλέξαν πάνω από 200 παραμύθια

• Ενδιαφέρθηκαν για γραμματική και 

μυθολογία, μουσική και ιστορία



Το μουσείο των αδερφών Γκριμ  

1959–2014

Από το1959 έως το 2014 

λειτουργούσε  το μουσείο των 

αδερφών Γκριμ στην πόλη 

Κάσσελ της Γερμανίας.



Γιόχαν Βόλφγκανγκ Γκαίτε
1749- 1832



Γιόχαν Βόλφγκανγκ Γκαίτε

 Γεννήθηκε στη Φρανκφούρτη το 1749,πέθανε στη Βαϊμάρη το 1832

 Ήταν Γερμανός συγγραφέας, καλλιτέχνης και πολιτικός.

 Αξιοσημείωτα έργα του:

 Φάουστ,

 Τα χρόνια της μαθητείας του Βίλελμ Μάιστερ, 

 Τα πάθη του νεαρού Βέρβερου,

 Προμηθέας,

 Γκετς φον Μπερλίχινγκεν



Γιόχαν Βόλφγκανγκ Γκαίτε

Αποφθέγματα 

«Αν με ρωτήσετε με ποιον μοιάζει αυτός εδώ ο λαός, θα σας απαντήσω: "Είναι ο ίδιος με όλους 

τους άλλους λαούς".»

«Άριστη κυβέρνηση είναι εκείνη που μας διδάσκει πώς να κυβερνάμε τους εαυτούς μας.»

«Δεν γνώρισα ποτέ κριτικό, που αναζητώντας με επιμονή τις ελλείψεις άλλων συγγραφέων και 

κατακρίνοντάς τους, δεν ήταν ο ίδιος ένοχος ακόμα μεγαλύτερων, σαν τον δήμιο που συνήθως 

είναι χειρότερος κακούργος από εκείνον, του οποίου εκτελεί την ποινή.»

«Δεν είμαστε όλοι ίσοι και ούτε μπορούμε να είμαστε.»

«Δεν υπάρχει βιβλίο τόσο ευανάγνωστο, όσο ο βίος του ανθρώπου.»

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη της αληθινής ευγένειας, από αυτή που στηρίζεται βαθιά σε 

ηθικές αρχές.»

«Η αμαρτία γράφει την ιστορία, η αρετή σιωπά.»

ΠΗΓΗ: http://www.sansimera.gr/quotes/authors/128#ixzz3Z5z4w3aG



Γιόχαν Βόλφγκανγκ Γκαίτε

«Η διατήρηση της νεότητας στην προχωρημένη ηλικία δεν είναι προσποίηση. Είναι τέχνη.»

«Η ζωή είναι όμορφη, οποιαδήποτε κι αν είναι.»

«Η ιστορία της επιστήμης είναι επιστήμη. Η ιστορία των ατόμων είναι ατομική ιστορία.»

«Καθήκον έχει η κυβέρνηση, όχι να επιβάλει τη βία, μα να ανακουφίζει το λαό.»

«Μπορούμε να προσφέρουμε πολλά για τα μεγάλα πράγματα, να κάνουμε όμως θυσίες για τα μικρά 

είναι κάτι που συναντιέται σπάνια.»

«Ο άνθρωπος καταλαβαίνει τον εαυτό του, όχι με τις σκέψεις, αλλά με τις πράξεις. Μόνο με την 

προσπάθεια καταλαβαίνει ο άνθρωπος την αξία του.»

«Ο άνθρωπος κυβερνάει τις αισθήσεις του, ενώ το ζώο κυβερνιέται από αυτές.»

«Ο συγγραφέας βιβλίου, το οποίο είμαι αρμόδιος να κρίνω, έχει να διδαχτεί πολλά από μέν

ΠΗΓΗ: http://www.sansimera.gr/quotes/authors/128#ixzz3Z5zLja7t



Γιόχαν Βόλφγκανγκ Γκαίτε



«Όταν δυο άνθρωποι μαλώνουν 
φταίει εκείνος που είναι ο πιο 
έξυπνος.»

Βόλφγκανγκ Γκαίτε 



Γιόχαν Βόλφγκανγκ Γκαίτε

Τα αίτια της δυστυχίας των ανθρώπων (απόσπασμα):

Η φαντασία μας, σπρωγμένη από την φύση της να 

υψωθεί και θρεμμένη από τις φανταστικές εικόνες της 

ποιητικής τέχνης, φτιάχνει μια κλίμακα όντων, στην 

οποία εμείς αποτελούμε το κατώτερο σημείο και κάθετι

έξω από μας μοιάζει λαμπρότερο, κάθε άλλο πλάσμα 

τελειότερο.

Γκαίτε, Τα πάθη του νεαρού Βέρθερου , 1774



Γιόχαν Βόλφγκανγκ Γκαίτε

Φάουστ: 

"ό,τι και να ντυθώ, τον πόνο 

ετούτης της επίγειας, στενής ζωής θα νιώθω 

γέρος πολύ είμαι για να παίζω μόνο, 

νέος πολύ για να' μαι δίχως πόθο. 

τι μπορεί ο κόσμος να μου δώσει τάχα; 

τη στέρηση, τη στέρηση μονάχα. 

μέρες και νύχτες βλέπω με αγωνιά, 

πως ούτε μια λαχταρά μου δεν εκπληρώνεται, ούτε μια. 

στα στήθη μου κάποιος θεός φωλιάζει, 

που τα έγκατα του είναι μου να συνταράζει ξέρει. 

αυτός, που όλες τις μέσα μου δυνάμεις εξουσιάζει 

δεν μπορεί τίποτα, τίποτα έξω να φέρει. 

έτσι, είναι εφιάλτης το να ζω, 

ποθώ το θάνατο και τη ζωή μισώ."
Σπουδαστηριο Γ' 

Φάουστ Α' Μέρος, Γκαίτε



ΦΡΙΝΤΡΙΧ ΣΙΛΕΡ

1794-1805









ΚΑΡΛ ΧΑΙΝΡΙΧ ΜΑΡΞ

1818-1883



ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ

Ο Καρλ Χάινριχ 

Μαρξ (Karl Heinrich

Marx) ήταν Γερμανός

• φιλόσοφος,

• κοινωνιολόγος, 

δημοσιογράφος,

• ιστορικός,

• πολιτικός 

οικονομολόγος

• και θεωρείται ως 

θεμελιωτής του 

κομμουνισμού.



• Ασχολήθηκε με πολλά ζητήματα ως 

φιλόσοφος και δημοσιογράφος. 

• Είναι κατ' εξοχήν γνωστός για την 

ανάλυση της ιστορίας σε όρους ταξικής 

πάλης, η οποία συνοψίζεται στη 

θεωρία ότι τα συμφέροντα των 

κεφαλαιοκρατών και των εργαζομένων 

είναι διαμετρικά αντίθετα μεταξύ τους.









Ο Μαρξ παρουσιάζει ένα πλούσιο συγγραφικό έργο. 

Δημοσιεύθηκαν πάνω από 50 έργα του, ορισμένα σε 

συνεργασία με τον Φρίντριχ Ένγκελς. Παρατίθενται 

ορισμένα από αυτά:

•"Κριτική της Θεωρίας του Κράτους του Χέγκελ" (1843)

•""Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος" (1847-48), σε 

συνεργασία με τον Ένγκελς

•"Εισαγωγή στην κριτική της Πολιτικής Οικονομίας" (1857-58)

•"Κριτική του Προγράμματος της Γκότα" (1875)

•"Κεφάλαιο", τόμος δεύτερος (1885)

•"Κεφάλαιο', τόμος τρίτος (1894)



ΦΡΙΝΤΡΙΧ ΒΙΛΧΕΛΜ ΝΙΤΣΕ 1844-1900



Ο Φρίντριχ Βίλχελμ Νίτσε
(Friedrich Wilhelm Nietzsche)ήταν
σημαντικός Γερμανός φιλόσοφος,
ποιητής, συνθέτης και φιλόλογος.



Έγραψε κριτικά δοκίμια πάνω στην θρησκεία, την ηθική, 
τον πολιτισμό, την φιλοσοφία και τις επιστήμες, 
δείχνοντας ιδιαίτερη κλίση προς την χρήση μεταφορών, 
ειρωνείας και αφορισμών.



Αξιοσημείωτα έργα  του:

• Έτσι μίλησε ο Ζαρατούστρα
• Η γέννηση της τραγωδίας
• Πέρα από το καλό και το κακό
• Ίδε ο άνθρωπος
• Το μέλλον της παιδείας μας 



Ό,τι δεν με σκοτώνει με κάνει πιο δυνατό.
Friedrich Nietzsche











Έρμαν Έσσε
1877 - 1962



Έρμαν Έσσε

Ο Έρμαν Έσσε (Hermann Hesse) ήταν 

Γερμανός λογοτέχνης.

Έγινε γρήγορα γνωστός με τα ποιήματα 

και τα μυθιστορήματά του.



Τιμήθηκε

 το 1946 με το βραβείο Γκαίτε και 

το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας και 

 το 1955 με το βραβείο Ειρήνης του 

Γερμανικού Συνδέσμου Εμπορίας 

Βιβλίων



, Σιντάρτα,

Ντέμιαν

Ο λύκος της στέπας

Γνωστά του έργα:



Glück ist Liebe, nichts anderes. 
Wer lieben kann, ist glücklich.
Η ευτυχία είναι αγάπη, τίποτε άλλο. 
Όποιος μπορεί να αγαπήσει,
είναι ευτυχισμένος

Hermann Hesse



Καμιά μονιμότητα δεν μας 
ανήκει.
Είμαστε ένα κύμα που κυλάει και 
προσαρμόζεται στο σχήμα
που θα συναντήσει.

Hermann Hesse



Franz Kafka
1883-1924



Franz Kafka

Φραντς Κάφκα ( 1883-1924, Τσέχος συγγραφέας)

Από τους πιο σημαντικούς λογοτέχνες του 20ού αιώνα. 

Εβραϊκής καταγωγής, έζησε στην σημερινή Τσεχία και 

έγραψε στη γερμανική γλώσσα. Έχει χαρακτηριστεί ως ο 

σπουδαιότερος μοντερνιστής γερμανόφωνος πεζογράφος. 

Ανάμεσα στα δημοφιλέστερα έργα του, είναι η νουβέλα "Η 

Μεταμόρφωση" (1915) και τα μυθιστορήματα "Η Δίκη" , "Ο 

Πύργος" και "Αμερική". 

Πέθανε νέος, από φυματίωση.



Ο αληθινός δρόμος
περνάει
πάνω από ένα 
ακροβατικό σχοινί 
που δεν είναι 
τεντωμένο ψηλά,
αλλά λίγο
πάνω από το έδαφος.
Φαίνεται πως σκοπός του
είναι περισσότερο να σε κάνει να σκοντάφτεις 
πάρα να περπατάς. Franz Kafka



Verbringe die Zeit nicht mit der 

Suche nach einem Hindernis, 

vielleicht ist keines da. 

Μη σπαταλάς το χρόνο σου 

με την αναζήτηση ενός 

εμποδίου, μπορεί να μην 

υπάρχει κανένα







ΜΠΕΡΤΟΛΤ ΜΠΡΕΧΤ
1898-1956



ΜΠΕΡΤΟΛΤ ΜΠΡΕΧΤ
 Γεννήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 1898

 Πέθανε στις 14 Αυγούστου 1956 σε ηλικία 58 ετών

 Είναι Γερμανός . Θεωρείται ο πατέρας του «επικού θέατρου»

 σκηνοθέτης 

 συγγραφέας 

 ποιητής

 Αξιοσημείωτα έργα : 

 Η όπερα της πεντάρας

 Μάνα κουράγιο και τα παιδιά της

 Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν 

 Η ζωή του Γαλιλαίου 

 Ο καυκασιανός κύκλος με την κιμωλία

 Η άνοδος του  Αρτούρο Ουί







ΕΡΙΧ ΚΕΣΤΝΕΡ
1899-1974



Ο Έριχ Κέστνερ
(Emil Erich Kästner) ήταν
Γερμανός συγγραφέας, 

εκδότης και σεναριογράφος.



 Έγινε γνωστός ιδιαίτερα από τα
παιδικά του έργα όπως
 ο Αιμίλιος και οι Ντετέκτιβ, 

 Η διπλή Λόττε και
 Η τάξη που πετάει. 



Δυστυχώς δεν μπορούμε πια να γίνουμε σαν τα παιδιά. Αντ' 
αυτού πρέπει να φροντίσουμε να γίνουν τα παιδιά σαν και
μας Κέστνερ Έριχ



Έγραψε επίσης πολλά κείμενα σατυρικού και
κοινωνικοκριτικού περιεχομένου.

Οι συνετοί δε θα έρθουν ποτέ στην
εξουσία. Και πού λιγότερο οι δίκαιοι

Erich Kästner



ΓΚΎΝΤΕΡ ΓΚΡΑΣ
1927-2015



Günter Grass

• Ο Γκύντερ Γκρας (Günter Grass, 16 

Οκτωβρίου 1927 - 13 Απριλίου 2015) ήταν 

ένας από τους σημαντικότερους 

μεταπολεμικούς Γερμανούς συγγραφείς ο 

οποίος βραβεύτηκε το 1999 με το Νόμπελ 

Λογοτεχνίας. Εκτός από τα μυθιστορήματα 

με τα οποία έγινε γνωστός σε ολόκληρο τον 

κόσμο, έγραψε θεατρικά έργα και 

ασχολήθηκε με την ποίηση. Συγχρόνως είχε 

έντονη ανάμειξη στην πολιτική ζωή 

της Γερμανίας.
Ο Γκύντερ Γκρας το 2004



ΑΞΙΟΣΗΜΕΊΩΤΑ ΈΡΓΑ

Ο ΤΕΝΕΚΕΔΈΝΙΟ 
ΤΑΜΠΟΥΡΛΟ ΓΆΤΑ ΚΑΙ ΠΟΝΤΊΚΙ ΣΚΥΛΙΣΙΑ ΧΡΌΝΙΑ)



Ο Γκύντερ Γκρας, αποτελεί ένα είδος «ηθικής 

συνείδησης» της Γερμανίας, καθώς προσπάθησε να 

εμποδίσει τον εφησυχασμό των συμπατριωτών του 

που μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήθελαν να 

κλείσουν τους λογαριασμούς τους με το παρελθόν, 

ξεχνώντας τα ναζιστικά εγκλήματα.



Ποίημα για την “Ντροπή της Ευρώπης”
O Γερμανός νομπελίστας Γκύντερ Γκρας στηλιτεύει την 
πολιτική που ασκεί η Ευρώπη στην Ελλάδα, "την κοιτίδα 
του ευρωπαϊκού πολιτισμού". Ολόκληρο το ποίημα σε 
απόδοση.

Η ΝΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Είσαι ένα βήμα πριν το χάος, μια και δεν 
ανταποκρίθηκες στις αγορές,
είσαι μακριά απ’ τη χώρα, που κάποτε σου δάνεισε το 
λίκνο.
Ό,τι με την ψυχή ζητούσες και νόμιζες πως είχες βρει
τώρα το εξοβελίζεις, για σκουπίδι το περνάς.
Ολόγυμνη σαν οφειλέτης διαπομπεύεται, υποφέρει η 
χώρα εκείνη
που έλεγες και ξανάλεγες πως χάρη της χρωστάς.
Στη φτώχια καταδικασμένος τόπος, τόπος που ο 
πλούτος του
στολίζει τώρα τα μουσεία: λάφυρα που φυλάς Εσύ.
Κείνοι που χίμηξαν με τα όπλα στη χώρα την 
ευλογημένη με νησιά
στολή φορούσαν κι είχαν τον Χέλντερλιν κρυμμένο 
στο γυλιό.

Καμιά ανοχή πια γι’ αυτή τη χώρα, κι ας ανεχόσουν 
κάποτε
σαν σύμμαχους στο σβέρκο της τους κολονέλους.
Χώρα που ζει πια δίχως δίκιο, με τη δύναμη αυτών που 
έχουν πάντα δίκιο
να της σφίγγει κάθε μέρα το ζωνάρι πιο σφιχτά.
Κι όμως απείθαρχη η Αντιγόνη μαυροφορεί - σ’ όλη τη 
χώρα
πενθοφορεί ο λαός της που κάποτε σε είχε φιλέψει, σε είχε 
δεχθεί.
Μα η κουστωδία του Κροίσου έχει στοιβάξει έξω απ’ τη 
χώρα,
στα δικά σου θησαυροφυλάκια, τα αστραφτερά 
μαλάματα.
Πιες, επιτέλους, πιες, αναβοούν των επιτρόπων οι 
χειροκροτητές,
μα ο Σωκράτης οργίλος σου γυρνά γεμάτο πίσω το ποτήρι.
Εν χορώ θα ρίξουν οι θεοί κατάρα σ’ ότι σου ανήκει,
μια κι είναι βούλησή σου τον Όλυμπο τους να πουλήσεις .
Ανούσια πια θα μαραζώσεις δίχως τη χώρα,
που το δικό της πνεύμα σε επινόησε, Ευρώπη.
(απόδοση στα ελληνικά: Σπύρος Μοσκόβου)



Thomas Mann
1929-1955



Ο Τόμας Μαν (Thomas Mann) ήταν 
Γερμανός συγγραφέας, 
βραβευμένος με το Βραβείο 
Νόμπελ Λογοτεχνίας του 1929.



Τα ιδιαίτερα συμβολικά, ειρωνικά 
και ταυτόχρονα επικά 
μυθιστορήματα και νουβέλες του 
εμφανίζουν αξιοσημείωτη 
παρατήρηση της ψυχολογίας του 
καλλιτέχνη και του διανοούμενου. 



Αξιοσημείωτα έργα του



Η Ομιλία είναι από μόνη της
πολιτισμός.

Thomas Mann



Ο πόλεμος είναι μια δειλή 
απόδραση από τα 
προβλήματα της ειρήνης.

Thomas Mann



Έχει σωθεί ποτέ ο κόσμος 
από οτιδήποτε άλλο εκτός 
από τη Σκέψη και το μαγικό 
της μέσο, το Λόγο;

Thomas Mann



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

http://wikipedia.org/



2ο Γυμνάσιο Ελευθερίου Κορδελιού

Μαθαίνω μια γλώσσα, 

ανακαλύπτω έναν πολιτισμό

Προσωπικότητες από τον γερμανόφωνο χώρο 

στον τομέα της μουσικής

Μαθητές του Β3 και Β4

Ελένη Αποστολίδου

Ευαγγελία Κίκου





Εποχή μπαρόκ (1600–1750)

Λειψία,  Η πλατεία της εκκλησίας του Αγίου Θωμά



Λειψία, 1750

Johan Sebastian Bach



Johan Sebastian Bach

(Άϊζεναχ 1685 – Λειψία 1750)

Το σπίτι του Bach στο Άϊζεναχ



Johan Sebastian Bach

(1685 –1750)

συνθέτης, διευθυντής ορχήστρας, δάσκαλος, 

δεξιοτέχνης εκτελεστής της εποχής Μπαρόκ

Η μουσική του χαρακτηρίζεται από τεχνική 

αρτιότητα, υψηλή σκέψη και πνευματικότητα.

Έγραψε πάνω από 1000 έργα!



Johan Sebastian Bach

(1685 – 1750)



Johan Sebastian Bach

(1685 – 1750)

Στοιχεία της ζωής του

Στα 10 του χρόνια είχε χάσει τους γονείς του 

και  έζησε για λίγο 

με τον μεγαλύτερο αδερφό του. 



Johan Sebastian Bach

(1685 – 1750)

Στοιχεία της ζωής του

Το 1707 ο Bach

παντρεύτηκε την Maria Barbara.

Απέκτησαν μαζί 10 παιδιά.



Johan Sebastian Bach

(1685 – 1750)

Στοιχεία της ζωής του

Το 1721, όταν η Maria Barbara πέθανε, 

παντρεύτηκε την Anna Magdalena, 

και απέκτησαν άλλα 12 παιδιά. 

Από τα 22 παιδιά του τα 12 πέθαναν 

σε μικρή ηλικία.



Johan 

Sebastian 

Bach

(1685 – 1750)

Λειψία, 1723

Η εκκλησία και το 

σχολείο του Αγίου 

Θωμά



Johan Sebastian Bach

(1685 – 1750)

Στοιχεία της ζωής του

Το 1723 πήγε στη Λειψία, 

όπου έμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του. 

Ήταν Αρχιμουσικός στον 

Καθεδρικό Ναό του Αγίου Θωμά.

Ο Bach πέθανε τυφλός, μετά από αποτυχημένες 

εγχειρίσεις στα μάτια.



Johan Sebastian Bach

(1685 – 1750)

Στη Λειψία γίνεται ο 

Διαγωνισμός Johann Sebastian Bach 

για νέους εκτελεστές.

Είναι ένας από τους σημαντικότερους μουσικούς 

διαγωνισμούς.



Johan Sebastian 

Bach

(1685 – 1750)

Χειρόγραφο

Λένε πως η μουσική 

του είναι 

«η φωνή του θεού»   



Κλασική περίοδος

(1750–1820)



Κλασική περίοδος

(1750–1820)

Η εποχή του 

διαφωτισμού και 

της λογικής.

Η μουσική κάνει 

τον άνθρωπο 

καλύτερο.

Σονάτα, 

κουαρτέτο, 

συμφωνία.



Σάλτσμπουργκ, 1756

Wolfgang Amadeus Mozart



Wolfgang Amadeus Mozart

(Σάλτσμπουργκ 1756 – Βιέννη 1791)

μια μουσική ιδιοφυία 

Στη διάρκεια της σύντομης ζωής του 

έμαθε να μιλά 15 γλώσσες.

Έγραψε πάνω από 600 έργα.



Wolfgang Amadeus Mozart

(1756 –1791)

Στοιχεία της ζωής του

Ήταν προικισμένος με δύο σπάνια χαρίσματα: 

απόλυτη ακοή

φωτογραφική μνήμη



Wolfgang Amadeus Mozart

(1756 –1791)

Ιστορίες

Άρχισε να παίζει πιάνο 3

Έγραψε το πρώτο του μουσικό κομμάτι 5

Έγραψε την πρώτη του συμφωνία 8

Πέθανε 35



Στα 26 του 

παντρεύτηκε την 

Constanze Weber.

Απέκτησαν 

6 παιδιά από τα 

οποία έζησαν 

τα 2.



Η μουσική του 

δείχνει υψηλή 

διανοητική 

σκέψη.

Στα περισσότερα 

έργα του δεν 

υπάρχουν ίχνη 

διορθώσεων. 

Wolfgang Amadeus Mozart

(1756 –1791)

Έργα



Wolfgang Amadeus Mozart

(1756 –1791)

Ιστορίες

Στα 30 του χρόνια έγραφε 15 ώρες την ημέρα.

Το  κύκνειο άσμα του είναι το Requiem, μία 

νεκρώσιμη Λειτουργία. 

Ο Mozart ένιωσε πως την έγραψε 

για τον εαυτό του. 



Από τον κλασικισμό στον ρομαντισμό



Από τον κλασικισμό στον ρομαντισμό



Βόννη, 1770

Ludwig van Beethoven



Ludwig van Beethoven

(Βόννη 1770 – Βιέννη 1827)

συνθέτης, μαέστρος, 

δεξιοτέχνης πιανίστας

Ο τελευταίος κλασικός,  

ο πρώτος ρομαντικός

«Η μουσική είναι το μέσο

ανάμεσα στο πνεύμα και την ύλη.»



Ludwig van Beethoven

(1770 – 1827)

στοιχεία της ζωής του

Χάνει την ακοή του σταδιακά από την ηλικία 

των 26 ετών.

Το 1820, ήταν ολοκληρωτικά κουφός, 

γεγονός που του προκαλούσε 

μεγάλη θλίψη.



Ludwig van Beethoven

(1770 – 1827)

Ο πατέρας του ήταν αλκοολικός και βίαιος. 

Ο Μπετόβεν παράτησε το σχολείο 

στα 11 του χρόνια.

Στα 16 του είχε ήδη δουλειά ως πιανίστας και 

βοηθούσε οικονομικά την οικογένειά του.  



Ludwig van Beethoven

(1770 – 1827)

Έργα

Ενσωματώνει πανανθρώπινες αξίες 

και ιδανικά.

Σκοπός του η ανύψωση του ανθρώπου 

από το σκοτάδι στο φως.  



Ludwig van Beethoven

(1770 – 1827)

Έργα και ιδέες

Ελευθερία της έκφρασης

Αυτονομία της μουσικής

Αυτονομία του καλλιτέχνη



BΟΝΝ - BEETHOVEN FESTIVAL

Κάθε φθινόπωρο η γενέτειρα του διάσημου 

συνθέτη φιλοξενεί διάσημους αρχιμουσικούς, 

σολίστ και ορχήστρες. 

Στόχος του φεστιβάλ είναι να συμβάλλει στη 

διατήρηση του ρεπερτορίου του Μπετόβεν αλλά 

και να συνδέσει τη μουσική του με τη μουσική 

του  21ου αιώνα. 



BONN - BEETHOVEN FESTIVAL

Η παράδοση του φεστιβάλ ξεκινάει το έτος 

1845 όταν στη Βόννη εγκαινιάστηκε το άγαλμα 

του Μπετόβεν με αφορμή τα 75τα γενέθλιά του.

Συμμετέχουν μουσικοί απ’ όλο τον κόσμο και 

προσπαθούν να προσεγγίσουν με νέους τρόπους 

τον συνθέτη και το έργο του. 



Ρομαντισμός

(19ος αιώνας)



Ρομαντισμός

(19ος αιώνας)



Ρομαντισμός

(19ος αιώνας)

Έμφαση στην πρόκληση ισχυρής συγκίνησης

Ελευθερία  στη φόρμα 

Κυρίαρχο στοιχείο είναι το συναίσθημα 

αντί της λογικής

Αναζήτηση του απόμακρου



Λειψία, 1813

Richard Wagner



Λειψία, 1813

Richard Wagner



Richard Wagner (1813-1883)

Πρωτοποριακός συνθέτης, ποιητής και 

μουσικολόγος του Ρομαντισμού

Όπερα 

Λαϊτμοτίβο

Χρωματικό ύφος

Υπαινιγμός



Bayreuth

Το κτίριο της Όπερας του Βάγκνερ

στο Μπαϋρόυτ (Bayreuth) της Γερμανίας



Richard Wagner (1813-1883)

Ιδέες

ουσία της ανθρώπινης φύσης

στοιχεία της ανθρώπινης ύπαρξης 

ζήλια, έρωτας, μίσος  



Σύγχρονη εποχή

(20ος αιώνας)



Σύγχρονη εποχή

(20ος αιώνας)



Σύγχρονη εποχή

(20ος αιώνας)



20ος αιώνας

City rock band

(Ανατολικό Βερολίνο,1972)



Αννόβερο, 1965

Scorpions



The wind of change

Scorpions

1990

Οι Scorpions εμπνεύστηκαν το τραγούδι κατά την 

επίσκεψή τους στη Μόσχα το 1989.

Οι στίχοι αναφέρονται στο τέλος του Ψυχρού 

Πολέμου και στην ελπίδα για έναν καλύτερο κόσμο.



The wind of change
Scorpions

1990
Το 2005 ψηφίστηκε ως το τραγούδι του αιώνα. 

Πούλησε πάνω από 6 εκατομμύρια αντίτυπα. 

Αναφέρεται στην πτώση του Τείχους του Βερολίνου.

Έχει μείνει στην ιστορία ως το τραγούδι της 

επανένωσης της Γερμανίας και ένα μήνυμα ελπίδας. 



The wind of change
Scorpions, 1990 (Στίχοι: Klaus Meine)

Take me to the magic of the moment

Οn a glory night

Where the children of tomorrow share their dreams

With you and me

The wind of change

Blows straight into the face of time

Like a stormwind that will ring the freedom bell...



Φραγκφούρτη, 1967

Klaus Badelt



Klaus Badelt (1967)

Συνθέτης και παραγωγός 

μουσικής για τον κινηματογράφο



Οι Πειρατές της Καραϊβικής: 

Η Κατάρα του Μαύρου Μαργαριταριού 

Klaus Badelt

(2003)



Οι Μαθητές του Β3 και Β4: 

2ο Γυμνάσιο Ελευθερίου Κορδελιού

Ελένη Αποστολίδου, Ευαγγελία Κίκου

(2015)



Οι Μαθητές του Β3 και Β4: 

2ο Γυμνάσιο Ελευθερίου Κορδελιού

Ελένη Αποστολίδου, Ευαγγελία Κίκου

(2015)



Und ganz doll mich…

Δημιουργοί του παρακάτω βίντεο:

Μουσική: Rolf Zuckowski

Στίχοι: Οι μαθητές του Β3,Β4

Τραγούδι: Η καθηγήτρια μας και τα παιδάκια της

https://youtu.be/HxfXgYJi25Y

https://youtu.be/HxfXgYJi25Y




ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΗΜΟΤΗΤΕΣ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ 
ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΙΓΚ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

Κλάους Αλοφς

Ματίας Ζάμερ

Μάρκο Ρόις

ΞΕΝΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΜΠΑΓΕΡΝ Άριεν Ρόμπεν – Ρόμπερτ Λεβαντόσκι

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ Σιμόν Τίσερ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ Ντιρκ Νοβίτσκι

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΤΙΝΑΖ Κατερίνα Βιτ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ Πωλ Μπίντερμαν

ΜΟΝΤΕΛΑ
Κλαούντια Σίφερ

Χάϊντι Κλουμ

 ΜΟΝΤΕΛΑ
 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΤΙΝΑΖ
 ΦΟΡΜΟΥΛΑ 1

Λένα Γιαχάνα Γκέρκε – Μπάρμπαρα 
Μέγιερ – Ανν Κάθριν Μπρόμελ-
Στέφαν Λίντεμαν – Νίκο Ρόζμπεργκ

ΚΛΑΟΥΣ ΑΛΟΦΣ.pptx
Ματίας Ζάμμερ.pptx
Μάρκο Ρόις.pptx
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ.pptx
Simon Tischer.pptx
DIRK NOWITZKI.pptx
Katarina Witt.pptx
Πολ Μπίντερμαν.pptx
ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ ΣΙΦΦΕΡ 4.pptx
heidi Klum (Σοφία και Εύη).pptx
LENA JOHANNA GERCKE.pptx
LENA JOHANNA GERCKE.pptx


2o Γυμνάσιο Ευόσμου

• ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΗΜΟΤΗΤΕΣ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ 
ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΙΓΚ

2o Γυμνάσιο Ευόσμου

Μαθαίνω μια ξένη γλώσσα,
ανακαλύπτω έναν πολιτισμό

Τμήματα: Β5, Β6
Υπεύθυνες καθηγήτριες: Γροζτίδου Έλενα, Ιωαννίδου Αθήνα

Σχολικό έτος 2014-15





Ο Κλάους Άλοφς, γεννημένος στις 5 Δεκεμβρίου 
1956 στο Ντίσελντορφ , είναι παλαίμαχος Γερμανός 
ποδοσφαιριστής. Είναι ο μεγαλύτερος αδερφός του, 
επίσης πρώην ποδοσφαιριστή, Τόμας Αλοφς.

Από το 1999 έως το 2012 εργάστηκε ως γενικός 
γραμματέας της γερμανικής Βέρντερ Βρέμης ενώ 
σήμερα εργάζεται ως τεχνικός διευθυντής της 
Βόλφσμπουργκ. Προηγουμένως είχε, για μικρό 
διάστημα, εργαστεί ως προπονητής της 
Ντίσελντορφ.  

http://el.wikipedia.org/wiki/5_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85




Ο Άλοφς ξεκίνησε την καριέρα του από την 
ομάδα Γκέρεσχαϊ. Αναδείχτηκε στη 
συνέχεια, όταν αγωνιζόταν στην 
Ντίσελντορφ. 

Άφησε την ομάδα το 1981 για λογαριασμό 
της Κολωνίας.



 Εντάχθηκε στην Ολυμπικ Μαρσέιγ το 1987, με σχετική
πρωτοβουλία του Μπερνάρ Ταπί ώστε να συνθέσει ένα
εξαιρετικό επιθετικό δίδυμο με τον Ζαν-Πιέρ Παπέν.

 Μεταγράφηκε στην Ζιροντέν Μπορντό το 1989, στα
πλαίσια ανταλλαγής με τους Αλαίν Ρος και Ζαν Τιγκανά,
πραγματοποιώντας μια εξαιρετική σεζόν με την ομάδα
της Μπορντό.

Η εξαιρετική του συνεργασία με τον Πιέτ ντεν Μπόερ
ήταν το κλειδί της επιτυχημένης πορείας της Μπορντό
την σεζόν εκείνη. Όμως, η πορεία του με τον σύλλογο
διακόπηκε πρόωρα, λόγω των οικονομικών
προβλημάτων της Μπορντό.

ΚΛΑΟΥΣ ΑΛΟΦΣ



 Επέστρεψε, τότε, στην γενέτειρά του και 
ολοκλήρωσε την καριέρα του στην Βέρντερ Βρέμης 
το 1993.

 Συνολικά, ο Κλάους Άλοφς αγωνίστηκε σε 424 
αναμετρήσεις της Μπουντεσλίγκα, όπου πέτυχε 
συνολικά 177 τέρματα, κάτι που τον φέρνει στην 
7η θέση της κατάταξης με τους κορυφαίους σκόρερ 
όλων των εποχών στην ιστορία του 
πρωταθλήματος. 

 Τα 71 γκολ του με την Φορτούνα Ντίσελντορφ 
αποτελούν και ρεκόρ στην ιστορία του συλλόγου.

ΚΛΑΟΥΣ ΑΛΟΦΣ



Ο Κλάους Άλοφς συμμετείχε σε 56 αναμετρήσεις 
με την Εθνική Γερμανίας μεταξύ 1978 και 1988.

 Πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την φανέλα 
της Εθνικής στις 11 Οκτωβρίου του 1978 στην 
Πράγα, απέναντι στην Τσεχοσλοβακία. 

 Συμμετείχε στην συνέχεια     στο Eurο 1980  και 
έπειτα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986.

ΚΛΑΟΥΣ ΑΛΟΦΣ



Διακρίσεις
Νικητής του Κυπέλλου Κυπελλούχων το 1992 με την 

Βέρντερ Βρέμης

Πρωταθλητής Γερμανίας το 1993 με την Βέρντερ 
Βρέμης 

Πρωταθλητής Γαλλίας το 1989 με την Ολιμπίκ Μαρσέιγ

Νικητής του Κυπέλλου Γερμανίας το 1979 και το 1980 
με την Φορτούνα Ντίσελντορφ το 1983 με την ΦΚ 
Κολωνία και το 1991 με την Βέρντερ Βρέμης



Διακρίσεις…
Νικητής του Κυπέλλου Γαλλίας το 1989 με την Ολιμπίκ 

Μαρσέιγ 

Πρώτος σκόρερ του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 1980 
με τρία τέρματα



Πρώτος σκόρερ του Πρωταθλήματος Γερμανίας το 
1979 με 22 τέρματα και το 1985 με 26 τέρματα 





Ευχαριστούμε για την προσοχή σας

Γεωργία Τσαλή, 

Παυλίνα Τζίκου, 

Ρωξάνη Δανιηλίδου, 

Στέλλα Τζιτζή, 

Παρασκευή Αντωνίου



Ματίας Ζάμμερ

O Ματίας Ζάμμερ είναι Γερμανός πρώην ποδοσφαιριστής και 
προπονητής ποδοσφαίρου γεννήθηκε στην Δρέσδη της πρώην 
Ανατολικής Γερμανίας στις 5 Σεπτεμβρίου 1967 και αγωνιζόταν ως 
μέσος και λίμπερο.



Ματίας Ζάμμερ

 O Ματίας Ζάμμερ ξεκίνησε την καρίερα από τα εφηβικά 
τμήματα στην ομάδα της πόλης του την Ντιναμό Δρέσδης 
στην ηλικία των 5 μόλις ετών μια και ο πατέρας του, κ. 
Klaus είχε διατελέσει προπονητής της ομάδας.

 Tο 1985 προβιβάστηκε στην ανδρική ομάδα και μαζί της 
κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ανατολικής Γερμανίας 2 φορές 
το 1989 και το 1990 αλλά και το Κύπελλο Αν. Γερμανίας το 
1990. 



Ματίας Ζάμμερ

Την ίδια χρονιά, λίγο μετά την επανένωση της 
Γερμανίας έγινε ένας από τους πρώτους 
Ανατολικογερμανούς ποδοσφαιριστές που 
εντάχθηκαν σε ομάδα της πρώην Δυτικής Γερμανίας 
πηγαίνοντας στην VfB Στουτγκάρδη, όπου έμεινε για 
δύο χρόνια κατακτώντας την 
Μπούντεσλιγκα το 1992



 Πήγε για ένα χρόνο στην Ιταλία και την Ιντερ. 

 Το 1993 εντάχθηκε στην Μπορούσια Ντόρτμουντ όπου 
πέρασε μερικές από τις σπουδαιότερες στιγμές της 
ποδοσφαιρικής του καριέρας.

 Οδήγησε την ομάδα του στην κατάκτηση της

 Μπούντεσλιγκα το 1995, 

Μπούντεσλιγκα το 1996 και του

 Τσάμπιονς Λιγκ το 1997. 

Ματίας Ζάμμερ



Για της επιδόσεις του ανακηρύχθηκε :

 Ποδοσφαιριστής της χρονιάς στην Γερμανία το 
1995,

 Ποδοσφαιριστής της χρονιάς στην Γερμανία το 
1996,

 Καλύτερος Ευρωπαίος ποδοσφαιριστής το 1996. 

Το 1998 μετά από έναν σοβαρό 

τραυματισμό στο γόνατο 

αναγκάστηκε να σταματήσει το 

ποδόσφαιρο σε ηλικία 31 ετών.

Ματίας Ζάμμερ



 Ο Ζάμμερ είναι από τους ελάχιστους 
ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν 
με την φανέλα της Αν.Γερμανίας
αλλά και της ενωμένης Γερμανίας.

 Η μεγαλύτερη επιτυχία του, ήταν η 
κατάκτηση του Ευρωπαϊκού 
Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 
το 1996 στην Αγγλία, με την φανέλα
της Ενωμένης Γερμανίας.

Ματίας Ζάμμερ



 Ο Ζάμμερ έγινε προπονητής της Μπορούσια 
Ντόρτμουντ το 2000 , οδηγώντας την ομάδα σε 
άλλο ένα Γερμανικό πρωτάθλημα το 2002. 

 Η ομάδα του έφτασε στον τελικό του Κυπέλλου 
Ουέφα του ίδιου έτους, αλλά έχασε 3-2 από την 
Φέγενορντ. 

Ματίας Ζάμμερ



 Ο Ζάμμερ ανέλαβε προπονητής της Στουτγκάρδης
για τη σεζόν 2004-05, αλλά απολύθηκε μετά από 

μόλις ένα έτος στον πάγκο της ομάδας. 

Ματίας Ζάμμερ



 Την 1η Απριλίου 2006, διορίστηκε τεχνικός 
διευθυντής της Γερμανικής Ένωσης Ποδοσφαίρου 

(DFB) υπογράφοντας πενταετές συμβόλαιο.

 Η θέση του είναι νέα και περιλαμβάνει την 
ευθύνη για τις εθνικές ομάδες νέων, με έμφαση 

σε νέα ταλέντα μεταξύ των 

ηλικιών έντεκα και δεκαοκτώ. ετών.

Ματίας Ζάμμερ



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ



Μάρκο Ρόις

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://paraga24.blogspot.com/2012_09_12_archive.html&ei=xZy6VI3aLYfkaoPNgdAB&psig=AFQjCNFOPguyATC0Txu6pHTiKpGNEFGKRw&ust=1421602276319716
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://paraga24.blogspot.com/2012_09_12_archive.html&ei=xZy6VI3aLYfkaoPNgdAB&psig=AFQjCNFOPguyATC0Txu6pHTiKpGNEFGKRw&ust=1421602276319716


Ο Μάρκο Ρόις (γεννημένος στις 31 Μαΐου 1989) 
είναι ένας Γερμανός ποδοσφαιριστής, ο οποίος 
αγωνίζεται ως επιθετικός ή ακραίος για την 
γερμανική Μπορούσια Ντόρτμουντ και την 
Εθνική Γερμανίας. 

Αγωνίστηκε και σκόραρε με την Γερμανία στο 
Euro 2012. Ο Ρόις είναι γνωστός για την 
ευχέρειά του στο παιχνίδι, την ταχύτητα αλλά 
και την τεχνική του κατάρτιση.

Μάρκο Ρόις



Ο Ρόις πέρασε την καριέρα του ως νέος στην 
Μπορούσια Ντόρτμουντ, προτού αποχωρή-
σει με προορισμό την Ροτ-Βάις Αχλέν. 

Έχει αγωνιστεί με τρεις διαφορετικές ομάδες 
στη διάρκεια της καριέρας του.

Πιο σημαντική και πιο αναγνωρίσιμη όμως 
ήταν η παρουσία του στη 
Μπορούσια Μενχενγκλάντμπαχ της 
γερμανικής Μπουντεσλίγκα. 

Μάρκο Ρόις



Πρωταρχική θέση του Ρόις είναι αυτή του 
δεξιού ακραίου. 

Είναι όμως ικανός να αγωνιστεί και στις δύο 
πλευρές του γηπέδου αλλά και στον χώρο 
της μεσαίας γραμμής, λόγω της ικανότητάς 
του να παίζει την μπάλα και με τα δυο του 
πόδια. 

Μάρκο Ρόις



Μάρκο Ρόις

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://www.redplanet.gr/podosfairo/champions_league_podosfairo/enisxysh-me-ton-rois-thelei-h-gioynaitent.2569649.html&ei=Kp26VN_jDIrzarKAgsAC&psig=AFQjCNFOPguyATC0Txu6pHTiKpGNEFGKRw&ust=1421602276319716
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://www.redplanet.gr/podosfairo/champions_league_podosfairo/enisxysh-me-ton-rois-thelei-h-gioynaitent.2569649.html&ei=Kp26VN_jDIrzarKAgsAC&psig=AFQjCNFOPguyATC0Txu6pHTiKpGNEFGKRw&ust=1421602276319716


 Το 2012 ήταν η πλέον 
επιτυχημένη σεζόν 
του.

 Πέτυχε 18 τέρματα και 
έδωσε 8 ασίστ, 
βοηθώντας την 
Γκλάντμπαχ να 
εξασφαλίσει μια θέση 
στο Τσάμπιονς Λιγκ
της επόμενης 
περιόδου. 

Μάρκο Ρόις



 Συμφώνησε να μεταγραφεί στην ομάδα 
της γενέτειράς του Μπορούσια
Ντόρτμουντ, στο τέλος εκείνης της σεζόν.

 Θα αγωνίζεται με τον αριθμό 11, τον 
οποίο παλιότερα έφερε ο Μάριο Γκέτσε
που μεταγράφηκε στην Μπάγιερν
Μονάχου

Μάρκο Ρόις



Ευχαριστούμε για την προσοχή 
σας

 Γεωργία Τσαλή, 

 Παυλίνα Τζίκου, 

 Ρωξάνη Δανιηλίδου, 

 Στέλλα Τζιτζή





ΑΡΙΕΝ ΡΟΜΠΕΝ

Ο Άριεν Ρομπεν είναι διεθνής Ολλανδός  
ποδοσφαιριστής, που αγωνίζεται στη Μπάγερν
Μονάχου ως ακραίος  επιθετικός. 

Θεωρείται ένας από τους πιο ταλαντούχους και   
ικανούς  ποδοσφαιριστές  της  εποχής μας.



ΑΡΙΕΝ ΡΟΜΠΕΝ

Ημερομηνία γεννησης 23 Ιανουαρίου  1984 

Τόπος γέννησης Μπέταν, Ολλανδία

Ύψος 1,80 m

Θέση Επιθετικός

Ομάδα Μπάγερν Μονάχου

Νούμερο  Φανέλας 11



ΑΡΙΕΝ ΡΟΜΠΕΝ



ΡΟΜΠΕΡΤ  ΛΕΒΑΝΤΟΦΣΚΙ

Ο Ρόμπερτ  Λεβαντόφσκι είναι  πολωνός  πο-
δοσφαιριστής που  αγωνίζεται  ως  κεντρικός  
επιθετικός στη ΜπάγερνMονάχου.  

Είναι  μέλος της  εθνικής  Πολωνίας. 
Γεννήθηκε  στη  Βαρσοβία στις  21 Αυγούστου 
1988.



Ημερομηνία γέννησης 21 Αυγούστου  1988 

Τόπος γέννησης Βαρσοβία,  Πολωνία

Ύψος 1,84 m

Θέση Επιθετικός

Ομάδα Μπάγερν Μονάχου

Νούμερο  Φανέλας 10





ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ

ΣΤΕΛΙΟΣ





Όνομα Simon Tischer

Ημερ. Γέννησης 24 Απριλίου 1982

Τόπος Γέννησης Mutlangen, Baden-Württemberg, Germany

Ύψος 1,94cm

Συνεργασίες
Ηρακλής  Θεσσαλονίκης
Dynamo Krasnodar

Άθλημα Volleyball



 Ο Σιμόν Τίσερ έκανε τα πρώτα του βήματα στο χώρο του 
επαγγελματικού βόλλευ στη γερμανική Μαόαμ Μέντινγκ, 
στην οποία παρέμεινε μέχρι το 2004.

 Το 2004 μεταπήδησε στην επίσης γερμανική Φρίντριχσαφεν, 
στην οποία παρέμεινε για τρία χρόνια.



2007-2009 αγωνίστηκε στην 
Ελλάδα για λογαριασμό του 
Ηρακλή Θεσσαλονίκης

2009-2010 για λογαριασμό 
του Ολυμπιακού Πειραιώς. 

2008 κατέκτησε το 
πρωτάθλημα Ελλάδας με τον 
Ηρακλή

2010 κατέκτησε το 
πρωτάθλημα με τον 
Ολυμπιακό.



2010-2011 αγωνίστηκε στην 
τουρκική Ζιράατ Μπανκάσι
Ανκάρα

2011-2012 αγωνίστηκε με τη 
ρωσική Ντιναμό Κρασνοντάρ.

Από το 2012 και μέχρι σήμερα,  
αγωνίζεται στην πολωνική 
Γιαστρζέμπσκι Βέγκιλ.



Ο Σιμόν Τίσερ είναι 
διεθνής πετοσφαιριστής 
με την Εθνική ομάδα 
πετοσφαίρισης της 
Γερμανίας από το 2006  
μέχρι σήμερα.

Έχει πάρει δύο 
πρωταθλήματα Ελλάδας 
το 2008 και το 2010.











 Τζιτζή Στέλλα

 Γεωργία Τσαλή

 Βιβή Τερζόγλου

 Ρωξάνη Δανιηλίδου

 Παυλίνα Τζίκου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ!!!



DIRK NOWITZKI



ΝΤΙΡΚ ΝΟΒΙΤΣΚΙ

Ο Ντιρκ Νοβίτσκι (Dirk Werner Nowitzki, γεννημένος στο
Βίρτσμπουργκ στις 19 Ιουνίου 1978) είναι Γερμανός
καλαθοσφαιριστής. 

Θεωρείται ευρέως ως ο καλύτερος Γερμανός
καλαθοσφαιριστής όλων των εποχών και ένας από τους
κορυφαίους αθλητές που ασχολήθηκαν ποτέ με το
μπάσκετ. 

Έχει ύψος 2.13 μέτρα και αγωνίζεται στη θέση του
πάουερ φόργουορντ, αλλά στην πραγμτικότητα
μπορεί να καλύψει πολλές θέσεις στο παρκέ.



Ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ από την άσημη γερμανική
ομάδα Βίρτσμπουργκ, προτού τον ανακαλύψουν οι
Αμερικανοί σκάουτερ και γίνει ντραφτ (νούμερο 9 το 1998) 
για λογαριασμό των Ντάλας Μάβερικς (Dallas Mavericks). 

Από το 1998 μέχρι σήμερα αγωνίζεται στην ομάδα του
Τέξας. 

Έχει συμμετάσχει 12 φορές στο All-Star Game του NBA και
έχει συμπεριληφθεί 12 φορές σε μια από τις καλύτερες
πεντάδες της χρονιάς στο NBA.

ΝΤΙΡΚ ΝΟΒΙΤΣΚΙ



DIRK NOWITZKI

Είναι μέλος της Εθνικής Γερμανίας και από το Ευρωμπάσκετ
του 1999, με την οποία έχει ως ύψιστα κατορθώματα το
χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2002 και
το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ του 2005. 

Ο ίδιος μετράει πολλές προσωπικές διακρίσεις και σε
επίπεδο εθνικών ομάδων. 



Το 2006 οδήγησε τους Μάβερικς στους τελικούς
του ΝΒΑ με εξαιρετικές εμφανίσεις στα πλέϊοφς,
αλλά το Μαιάμι κατέκτησε το τίτλο. 

To 2011 κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλητή στο
NBA με εξέχουσα παρουσία κυρίως στους
τελικούς, όταν και βραβεύτηκε ως ο πολυτιμότε-
ρος παίκτης των τελικών.

ΝΤΙΡΚ ΝΟΒΙΤΣΚΙ



DIRK NOWITZKI



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΤΣΙΤΙΝΙΔΗΣ



Κατερίνα Βιτ



Βιογραφικό
 Η Κατερίνα Βιτ είναι 

γεννημένη στις 3ης 
Δεκεμβρίου 1965 και 
κατάγεται από τη Γερμανία.

 Είναι συνταξιούχος 
γερμανική αθλήτρια του 
καλλιτεχνικού πατινάζ.

 Κέρδισε δύο χρυσά 
μετάλλια για την Ανατολική 
Γερμανία, πρώτα στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του 
Σεράγεβο  το 1984 και  το 
δεύτερο το 1988 στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του 
Κάλγκαρι.



Βιογραφικό…
 Είναι τέσσερις φορές 

Παγκόσμια πρωταθλήτρια 
(1984, 1985, 1987, 1988) 
και έχει πάρει  δύο φορές  
παγκόσμιο ασημένιο 
μετάλλιο (1982, 1986). 

 Επίσης κέρδισε έξι 
συνεχόμενα ευρωπαϊκά 
πρωταθλήματα (1983-
1988)και αυτό  το 
ανταγωνιστικό ρεκόρ της  
την έχει κάνει  μία από τις 
πιο επιτυχημένες σκέιτερ 
όλων των εποχών.



Βιογραφικό…
Έγινε επίσης ηθοποιός 

στην ταινία Carmen 
στον πάγο (1989), και 
το 1990, έλαβε ένα 
βραβείο Emmy για το 
ρόλο της σε αυτήν την 
ταινία.

Τέλος σταμάτησε να 
κάνει αγωνιστικό 
καλλιτεχνικό πατινάζ  
το 2000.



ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ



ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ



Olympics 1984 Long Program



Calgary 1988, Ladies' Long Program



Calgary 1988, Ladies' Long Program



Olympics1988 short program 



Olympics1988 short program



2010                  2011



Γερμανικά μουσικά βραβεία
Echo Awards 2012



2013           2014 



Αγγελική Μαρία Χαριστέ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ



Πωλ Μπίντερμαν



• Ο Πωλ Μπίντερμαν (γεν. 7 Αυγούστου 1986) 
είναι ένας Γερμανός κολυμβητής, ο οποίος 
συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων του 
κόσμου στο ελεύθερο, στις αποστάσεις των 
200 μ. και 400 μ. 

Πωλ Μπίντερμαν



Η πρώτη σημαντική επιτυχία του 
Μπίντερμαν σε διεθνές επίπεδο σημειώθηκε 
στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μικρών 
Αποστάσεων του 2005 στην Τεργέστη, όπου 
κέρδισε χάλκινο μετάλλιο στα 400 μ. 
ελεύθερο. 

Πωλ Μπίντερμαν



Δύο χρόνια αργότερα στο Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα Μικρών Αποστάσεων που έγινε 
στο Ντέμπρετσεν βελτίωσε αυτήν την επίδοση 
και κέρδισε :
το αργυρό μετάλλιο, 
ενώ κατέκτησε επίσης 

ένα αργυρό στα 
200 μ. ελεύθερο. 

Πωλ Μπίντερμαν



Η βελτίωσή του συνεχίστηκε το 2008, 
 με νίκες στα 200 μ. στο Ευρωπαϊκό 

Πρωτάθλημα Μεγάλων Αποστάσεων του 
Αϊντχόφεν, 

 καθώς και στα 400 μ. στο Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα Μικρών Αποστάσεων που 
διεξήχθη στη Ριέκα. 

Πωλ Μπίντερμαν



 Όμως ήταν στο τουρνουά του Βερολίνου, στα 
πλαίσια του Παγκοσμίου Κυπέλλου της 
Διεθνούς Ομοσπονδίας Κολύμβησης (FINA) 
όπου έγραψε για πρώτη φορά ιστορία, 
καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ μικρών 
αποστάσεων στα 200 μ., με επίδοση 1:40.83. 

Το συγκεκριμένο ρεκόρ το 
κατείχε ο Ίαν Θορπ για 
περισσότερα από 8 χρόνια. 

Πωλ Μπίντερμαν



 Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, ήταν το 2009 η 
κορυφαία χρονιά του Μπίντερμαν και η 
οποία τον έφερε στο προσκήνιο της διεθνούς 
κολύμβησης. 

 Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ρώμης 
κέρδισε πρώτα στα 400 μ. καταρρίπτοντας το 
ρεκόρ που κατείχε για 7 χρόνια ο Θορπ, με 
επίδοση 3:40.07. 

Πωλ Μπίντερμαν



Δύο μέρες αργότερα, στα 200 μ. ελεύθερο, 
κατάφερε να προκαλέσει την πρώτη σημαντική 
διεθνή ήττα του Μάικλ Φελπς σε τέσσερα χρόνια, 
αφήνοντάς τον δεύτερο με διαφορά μεγαλύτερη 
του ενός δευτερολέπτου και βελτιώνοντας 
σχεδόν κατά ένα δευτερόλεπτο το δικό του 
παγκόσμιο ρεκόρ.

Πωλ Μπίντερμαν



Σχεδόν τρεις μήνες αργότερα, στο τουρνουά του 
Βερολίνου του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FINA,
 κατέρριψε το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ 

μικρών αποστάσεων στα 200 μ. με χρόνο 
1:39.37, 

 μία μέρα μετά την καταγραφή νέου 
παγκόσμιου ρεκόρ μικρών αποστάσεων στα 
400 μ. με επίδοση 3:32.77,

καταρρίπτοντας ένα ρεκόρ 
που δεν είχε καταρριφθεί για
περισσότερα από 7 χρόνια. 

Πωλ Μπίντερμαν



Για τα εντυπωσιακά του επιτεύγματα ο 
Μπίντερμαν ανακηρύχθηκε Ευρωπαίος 
Κολυμβητής της Χρονιάς, καθώς και Γερμανός 
Αθλητής της Χρονιάς.

Πωλ Μπίντερμαν



Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης 
κέρδισε :

 χρυσό μετάλλιο στα 200 μ. ελεύθερο και

 αργυρό στα 400 μ. 

Πωλ Μπίντερμαν



Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μικρών 
Αποστάσεων έγινε το αντίστροφο καθώς 

 κέρδισε χρυσό μετάλλιο στα 400 μ. ελεύθερο

 και αργυρό στα 200 μ. 

 Ολοκλήρωσε μια ακόμη εντυπωσιακή χρονιά 
κερδίζοντας χρυσό μετάλλιο στα 400 μ. 
ελεύθερο στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα Μικρών 
Αποστάσεων που έγινε 
στο Ντουμπάι.

Πωλ Μπίντερμαν



Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2011 στη 
Σανγκάη ο Μπίντερμαν κέρδισε 

 αργυρά μετάλλια στα δύο δυνατά του 
αγωνίσματα (200 μ., 400 μ. ελεύθερο), 

 ενώ κατέκτησε επίσης 
ένα ακόμη χάλκινο ως 
μέλος της Γερμανικής 
ομάδας στα 4x100 μ. 
μικτής ομαδικής.

Πωλ Μπίντερμαν



 Γεωργία Τσαλή , 

 Παυλίνα Τζίκου, 

 Ρωξάνη Δανιηλίδου, 

 Στέλλα Τζιτζή 

Ευχαριστούμε για την 
παρακολούθηση 







Η ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ ΣΙΦΕΡ
είναι γεννημένη 
στις 25 Αυγούστου 
του 1970. Μεγάλωσε 
με τα τρία μικρότερα 
αδέλφια  της στο 
ΡΑΪΝΜΠΕΡΓΚ της 
Γερμανίας μια μικρή 
πόλη βορειοδυτικά 
του
ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ.



Η επιθυμία της ως 
παιδί, ήταν να 
σπουδάσει Νομική και 
να δουλέψει στην 
εταιρεία του πατέρα 
της.



Όλα  τα σχέδια της 
άλλαξαν το 1987,
όταν στη Ντίσκο
Τσέκερς του Μίχαελ
Λέβατον στο 
Ντίσελντορφ την 
ανακάλυψε
ο διευθυντής του 
πρακτορείου 
Μοντέλων
Μετροπόλιταν.



Ο κατασκευαστής 
παραγωγός
των παιχνιδιών 
HASBRO το 1996 
λάνσαρε την
Κούκλα BARBIE 
όμοια της 
Κλαούντια Σίφερ.







Από την μαθήτρια του Β6



Heidi Klum



Η Heidi Klum είναι ένα γερμανίδα μοντέλο, τηλεπαρουσιάστρια, 
επιχειρηματίας, σχεδιάστρια μόδας, τηλεοπτικός παραγωγός και 

περιστασιακή ηθοποιός. 



 Η Heidi Klum γεννήθηκε στις 1 Ιούνιου του 1973.

 Το 1997 παντρεύτηκε τον στιλίστα Ric Pipino.

 Έχει  τέσσερα που ονομάζονται Henry, Johan, Helene, Lou.

 H Klum είχε επίσης σχέση με τον σωματοφύλακά της Martin 

Kristen.



 Έγινε διεθνώς γνωστή για τις εμφανίσεις της στο 
εξώφυλλο του Sports Illustrated Τεύχος μαγιό.

 Έγινε η πρώτη γερμανίδα μοντέλο της Victoria Secret.
 Έχει εργαστεί ως spokesmodel για Dannon και H & M , και
 Έχει εμφανιστεί σε πολλές διαφημίσεις για McDonald's

και Volkswagen.



Συμμετείχε στις ταινίες 
Blow Dry,
Ella Enchanted, 
εμφανίστηκε και στις ταινίες
The Devil Wears Prada και
Perfect Stranger.



Έχει εμφανιστεί επίσης σε τηλεοπτικές εκπομπές, συμπεριλαμβανομένων

Sex and the City ,

Πώς συνάντησα τη μητέρα σας , και

Parks and Recreation.

Ήταν επίσης κριτής στο NBC ριάλιτι σόου

Αμερική έχεις ταλέντο. 



Η Klum ήταν οικοδεσπότης, κριτής και συμπαραγωγός 
στο Γερμανικό Topmodel.

Η Klum έχει σχεδιάσει γραμμές ιματισμού και εμφανίζεται στο 
γερμανικό κατάλογο δι’ αλληλογραφίας “Όθωνα ".



Έχει σχεδιάσει παπούτσια για Birkenstock,

κοσμήματα για Mouawad, 

μια γραμμή ιματισμού για Jordache και μαγιό.

Ήταν μία από τους σχεδιαστές της γραμμής εσωρούχων της Victoria "The Body". 



Στις 30 Απριλίου 2011, η Klum συμμετείχε στο πρόγραμμα  
«Περπατήστε για τα παιδιά». 

Επιπλέον, τιμήθηκε απ’ τον Ερυθρό Σταυρό για τη συνεισφορά 
της μετά τον τυφώνα Sandy.



Ευχαριστούμε για την 
παρακολούθηση



Η εργασία έγινε από τις μαθήτριες 

Σοφία Τσοπουρίδου

Εύη Φουντουκίδου
&

Χαρατσή Φωτεινή
&



LENA JOHANNA GERCKE
Η Lena Gercke γεννήθηκε στο Μάρμπουργκ της Γερμανίας και 

μεγάλωσε στο Cloppenburg όπου παρακολούθησε το Liebfrauenschule
Cloppenburg, στο Ρωμαιοκαθολικό γυμνάσιο, ολοκληρώνοντας το 

Abitur το 2007.  Το χόμπι της είναι το σκάκι. Έχει μια αδελφή και δύο 
ετεροθαλείς αδερφές, οι οποίες είναι οι κόρες του πατέρα της.





BARBARA MEIER
Η Barbara Meier Γεννήθηκε στις 25 Ιουλίου το 1986 στη  πόλη του 

Bamberg στη Γερμανία. Δεν είχε σκεφτεί να κάνει καριέρα στο 
modeling. Στην συνέχεια, μετά την αποφοίτησή της από το σχολείο 
της, γράφτηκε στη Fachhochschule Regensburg, προκειμένου να 

μελετήσει τα μαθηματικά και τη φυσική.





TONI GARN

Η Toni Garn γεννήθηκε στις 7 Ιουλίου το 1992. Η καταγωγή της 
είναι από το Αμβούργο της Γερμανίας. Έχει ένα μεγαλύτερο αδερφό 
τον Niklas, ο οποίος είναι επίσης μοντέλο. Όταν ήταν δύο χρονών η 
οικογένειά της μετακόμισε στο Λονδίνο, ενώ στα έξι της ήρθαν στην 

Αθήνα. Στα δέκα της επέστρεψαν και πάλι στον τόπο καταγωγής 
τους, στο Αμβούργο. Όταν ήταν μόλις δεκατριών ετών, η Κλαούντια 
Μίντολο γνωστή ιδιοκτήτρια πρακτορείου μοντέλων στη Γερμανία 

την ανακάλυψε. Γρήγορα άρχισαν να πέφτουν οι πρώτες 
υπογραφές. Την πρώτη της πασαρέλα την έκανε στα δεκαπέντε της 

για τον οίκο Calvin Klein, στην Νέα Υόρκη. 





ANN KATHRIN BROMMEL

Η Ann Kathrin Brommel, γεννήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου το 1989 στη 
Γερμανία. Το 2010 αποφοίτησε από το Willibrord school. Από τότε ξεκίνησε 
και η καριέρα της στη μουσική. Έγινε γνωστή με το πρώτο της τραγούδι this 

is me. Ένα χρόνο αργότερα, κυκλοφόρησε το δεύτερο τραγούδι της Body 
Language. Η Kathrin όμως, εκτός από το τραγούδι ασχολείται και με το 

modeling και συγκεκριμένα από την ηλικία των 16. Από το 2009 δουλεύει 
για το γερμανικό πρακτορείο Rockstar Models. Έγινε ακόμα πιο γνωστή στο 
χώρο του modeling τρία χρόνια αργότερα, όταν συμμετείχε στο γερμανικό

Next Top Model.





STEFAN LINDEMANN
Ο Stefan Lindemann γεννήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου το 1980 στην 
Ερφούρτη και είναι γερμανός αθλητής του καλλιτεχνικού πατινάζ. 

Το 2004 πήρε Παγκόσμιο χάλκινο μετάλλιο, το 2005 πήρε Ευρωπαϊκό 
χάλκινο μετάλλιο, το 2000 κέρδισε το  Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων 

πρωταθλητών επτά φορές (2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2010) .





Η Katarina Witt γεννήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου του 1965 στη Γερμανία. Στο 
παρελθόν ονομαζόταν Katty, αλλά σήμερα χρησιμοποιεί ποιο συχνά το κανονικό 

της όνομα. Η Katarina κέρδισε δύο χρυσά μετάλλια για την Ανατολική 
Γερμανία , πρώτα το 1984 στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Σεράγεβο και το 
δεύτερο το 1988 στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Κάλγκαρι. Είναι τέσσερις 
φορές Παγκόσμια πρωταθλήτρια (1984, 1985, 1987, 1988) και δύο φορές 
πρωταθλήτρια στο Παγκόσμιο ασημένιο μετάλλιο (1982, 1986). Με ενα

κατόρθωμα μόνο ισοφάρισε με Sonja Henie μεταξύ των γυναικών σκέιτερ, και 
κέρδισε έξι συνεχόμενα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (1983-1988). Το 

ανταγωνιστικό ρεκόρ της δείχνει ότι ήταν μία από τις πιο επιτυχημένες σκέιτερ
όλων των εποχών. 

Katarina Witt





Ο Nico Rosberg γεννήθηκε στις 27 
Ιουνίου του 1985 στο Βισμπάντεν της Γερμανίας. Πέρασε το μεγαλύτερο μέρος 

των εφηβικών του χρόνων στο Μονακό μαζί με την οικογένειά του και έως 
σήμερα ζει εκεί. Μιλάει πολύ καλά Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Γαλλικά 

αλλά πολύ λίγο Φινλανδικά, παρόλο που μαθαίνει τη γλώσσα. Κατά τα πρώτα 
χρόνια της καριέρας του στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, αγωνιζόταν άλλοτε υπό 
Γερμανική και άλλοτε υπό τη Φινλανδική σημαία. Στη Φόρμουλα 1 όπως και σε 
όλα τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα που διοργανώνει η FIA, η εθνικότητα του 

κάθε οδηγού πιστοποιείται απ' το διαβατήριό του, εκεί αγωνίζεται κάτω από τη 
Γερμανική σημαία μόνο. 

Nico Rosberg




