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ΓΙΑΓΩΓΙΚΟ ΗΜΓΙΩΜΑ 

 
Οθμπυξ ηεξ δηδαζθαιίαξ μηαξ λέκεξ γιχζζαξ δεκ είκαη μυκμ κα μάζεη 

ζημοξ εκδηαθενυμεκμοξ ηε πνήζε ηεξ, αιιά θαη κα ημοξ εκηνοθήζεη ζηεκ 

πμιηηηζηηθή ημοξ θιενμκμμηά, θαζχξ θαη κα ακαδείλεη θμηκά ή δηαθμνεηηθά 

ζημηπεία μεηαλφ ηςκ ιαχκ, πμο ζημ πέναζμα ηςκ αηχκςκ επενέαζακ μ έκαξ 

ημκ άιιμ. Ε ανπηηεθημκηθή, ε γιοπηηθή, ε ηέπκε γεκηθά αιιά θαη ε ηεπκμιμγία 

απμηειμφκ βαζηθά ζεμεία ακαθμνάξ θάζε πχναξ, αθμφ μαξ βμεζμφκ κα 

θαηακμήζμομε θαιφηενα ημοξ δηαθμνεηηθμφξ απυ μαξ ιαμφξ θαη πμιηηηζμμφξ.  

Ιε αθμνμή έκα θείμεκμ ζημ βηβιίμ ηςκ γενμακηθχκ Luftballons Kids 1, 

ημ μπμίμ ακαθενυηακ ζηα «Wahrzeichen» δειαδή ζηα ζφμβμια ηςκ πυιεςκ, 

απμθαζίζαμε κα γνάρμομε θέημξ  γηα θάπμηεξ γενμακηθέξ θη ειιεκηθέξ πυιεηξ 

θαη ηα ζφμβμια γηα ηα μπμία είκαη γκςζηέξ ζε υιμ ημκ θυζμμ.   

Γίκαη εονφηενα γκςζηυ πςξ ζπεδυκ θάζε πυιε δηαζέηεη έκα θηίνημ, έκα 

καυ, έκα άγαιμα, μηα πιαηεία ή θάπμημ άιιμ ζεμείμ ακαθμνάξ, ημ μπμίμ αλίδεη 

μ θαζέκαξ μαξ κα επηζθεθηεί υηακ ημ θένεη μ δνυμμξ ημο ζε θάπμηα πυιε. 

Νμιιέξ θμνέξ μάιηζηα πνυθεηηαη απιά γηα έκα θοζηθυ ζφμβμιμ υπςξ γηα 

πανάδεηγμα θάπμηα ιίμκε, θάπμημ δάζμξ ή κεζί.   

Ίζςξ αοηυ πμο λεπςνίδεη ημ ζφμβμιμ κα είκαη ημ μέγεζμξ, ημ ζπήμα ή 

ε ηζημνία ημο. Θεςνήζαμε ιμηπυκ ζςζηυ κα ηα γκςνίζμομε θη εμείξ. Ηαη με 

ηεκ εοθαηνία ζα ζέιαμε κα γκςνίζεηε θη εζείξ ιίγμ θαιφηενα θάπμηεξ απυ ηηξ 

ζεμακηηθυηενεξ ειιεκηθέξ θαη γενμακηθέξ πυιεηξ, θαζχξ ζηηξ ζειίδεξ ημο 

Project ζα γίκεη μηα πενηιεπηηθή ακαθμνά θαη ζηηξ πυιεηξ, πμο θηιμλεκμφκ 

αοηά ηα πμιηηηζηηθά, γεςγναθηθά θαη  ηζημνηθά ζφμβμια.  

Γιπίδμομε ημ εγπείνεμά μαξ υπη μυκμ κα ζαξ θένεη θμκηά ζ’ έκακ άιιμ 

δηαθμνεηηθυ απυ μαξ πμιηηηζμυ αιιά θαη κα ζαξ δηαζθεδάζεη μέζ’ απυ ηηξ 

ζειίδεξ ημο. 
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Αζήκα - Athen 
 

Ε Αζήκα είκαη ε πνςηεφμοζα ηεξ 

Γιιάδαξ. Γπίζεξ είκαη ε έδνα ηεξ 

Νενηθένεηαξ Αηηηθήξ. Βνίζθεηαη 

ζηε Οηενεά (Ηεκηνηθή) Γιιάδα θη 

απμηειεί εφνςζημ μηθμκμμηθυ, 

πμιηηηζηηθυ θαη δημηθεηηθυ θέκηνμ 

ηεξ πχναξ. Νήνε ημ υκμμά ηεξ απυ 

ηε ζεά Αζεκά πμο ήηακ θαη ε 

πνμζηάηηδά ηεξ. Ε Αζήκα ζήμενα 

είκαη μία ζφγπνμκε πυιε αιιά θαη 

δηάζεμε, θαζχξ ζηεκ ανπαηυηεηα 

ήηακ πακίζπονε πυιε θνάημξ θαη 

ζεμακηηθυηαημ θέκηνμ πμιηηηζμμφ. Θεςνείηαη ε ηζημνηθυηενε πυιε ηεξ Γονχπεξ μαδί 

με ηε Ξχμε. Γίκαη γκςζηή ζε υιμ ημκ θυζμμ γηα ηα ηζημνηθά ηεξ μκεμεία πμο 

δηαζχζεθακ, έζης θαη μενηθχξ, ζημ πέναζμα ηςκ αηχκςκ. Γπίκεημ ηεξ ηζημνηθήξ 

πυιεξ είκαη ημ ιημάκη ημο Νεηναηά.  

Οηεκ Ανπαία Γιιάδα ε Αζήκα ακαθενυηακ ζημκ πιεζοκηηθυ: «Ἀζῆκαη» ημ 19μ αηχκα 

η’ υκμμα αοηυ επακήιζε ςξ ημ επίζεμμ υκμμα ηεξ πυιεξ. Οηε δεθαεηία ημο 1970 με 

ηεκ εγθαηάιεηρε ηεξ θαζανεφμοζαξ ημ υκμμα «Αζήκα» θαζηενχζεθε ςξ ημ επίζεμμ. 

Γκημφημηξ, ζοπκή παναμέκεη ε πνήζε ηεξ γεκηθήξ πιεζοκηηθμφ «Αζεκχκ», ηδίςξ 

ζημκ γναπηυ ή επίζεμμ ιυγμ. 

Πμ ορυμεηνμ ζημ θέκηνμ ηεξ πυιεξ οπμιμγίδεηαη ζε 20 μέηνα απυ ηε ζηάζμε ηεξ 

ζάιαζζαξ, εκχ ε μμνθμιμγία ημο ιεθακμπεδίμο είκαη ζπεηηθά πμιφμμνθε, με 

ιμθίζθμοξ θαη μνεηκμφξ υγθμοξ. Ε ακελέιεγθηε δυμεζε έπεη μδεγήζεη ζηεκ 

θαηαζηνμθή υιςκ ζπεδυκ ηςκ πμηαμχκ ημο ιεθακμπεδίμο Αηηηθήξ, μη μπμίμη είηε 

ελαθακίζηεθακ, είηε νοπάκζεθακ ακεπακυνζςηα. Γπηπιέμκ, αοηή είκαη ε αηηία 

μεγάιςκ πιεμμονχκ πμο πιήηημοκ ηεκ πυιε θαηά ηηξ πμιφ βνμπενέξ μένεξ. 

Ννυθεηηαη γηα μηα ανθεηά αζηηθμπμηεμέκε πυιε, ανθεηά αθνηβή (βνίζθεηαη ζηαζενά 

ζηηξ πνχηεξ δέθα ζέζεηξ ηςκ πημ αθνηβχκ πυιεςκ ηεξ Γονςδχκεξ), με υμμνθα 

μηθνά πάνθα αιιά θαη πεοθυθοηα δάζε ζηα γφνς βμοκά, ηα μπμία θαίγμκηαη 

ζοζηεμαηηθά θαηά ημοξ ζενηκμφξ μήκεξ. Πα ηειεοηαία πνυκηα έπμοκ γίκεη πμιιά ένγα 

ακαζηνμθήξ ηςκ πνμβιεμάηςκ πμο ακηημεηςπίδεη, εκχ ε μεηνμπμιηηηθή θηιμζμθία 

ακάπηολεξ θαίκεηαη κα αθμιμοζεί ηεκ ακαπηοληαθή πμνεία ηςκ ιμηπχκ γκςζηχκ 

μεγαιμοπυιεςκ παγθμζμίςξ. Ωζηυζμ, παναθηενηζηηθή παναμέκεη ε έιιεηρε 

μονακμλοζηχκ, πμδειαηυδνμμςκ, πεδυδνμμςκ θαη μεγάιςκ πάνθςκ. 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/19%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1970
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B6%CF%8E%CE%BD%CE%B7
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Αθνόπμιε - Akropolis 
 

Ε Αθνυπμιε ηςκ Αζεκχκ είκαη έκαξ 

βναπχδεξ ιυθμξ φρμοξ 156μ. απυ 

ηεκ επηθάκεηα ηεξ ζάιαζζαξ θη 70 μ. 

πενίπμο απυ ημ επίπεδμ ηεξ πυιεξ 

ηεξ Αζήκαξ. Ε θμνοθή ημο έπεη 

ζπήμα ηναπεδμεηδέξ μήθμοξ 300 μ. 

θαη μέγηζημο πιάημοξ 150 μ. Μ 

ιυθμξ είκαη απνυζηημξ απ’ υιεξ ηηξ 

πιεονέξ εθηυξ ηεξ δοηηθήξ, υπμο 

θαη βνίζθεηαη ε μπονή είζμδμξ, ε 

δηαθμζμεμέκε με ηα Ννμπφιαηα.  

Οηεκ Αθνυπμιε βνίζθεηαη θη μ Νανζεκχκαξ, καυξ πηηζμέκμξ πνμξ ηημήκ 

ηεξ Αζεκάξ, πνμζηάηηδαξ ηεξ πυιεξ. Ρπήνλε ημ απμηέιεζμα ηεξ ζοκενγαζίαξ 

ζεμακηηθχκ ανπηηεθηυκςκ θαη γιοπηχκ ζηα μέζα ημο 5μο π.. αηχκα. Ε επμπή ηεξ 

θαηαζθεοήξ ημο ζοκηαοηίδεηαη με ηα θηιυδμλα επεθηαηηθά ζπέδηα ηεξ Αζήκαξ θαη 

ηεξ πμιηηηθήξ θφνμοξ πμο αθμιμφζεζε έκακηη ηςκ ζομμάπςκ ηεξ. Ε θαηαζθεοή ημο 

λεθίκεζε ημ 448/7 π.. θαη ηα εγθαίκηα έγηκακ ημ 438 π.. ζηα Ιεγάια Νακαζήκαηα, 

εκχ μ γιοπηυξ δηάθμζμμξ πεναηχζεθε ημ 433/2 π.. Οφμθςκα με ηηξ πεγέξ, μη 

ανπηηέθημκεξ πμο ενγάζηεθακ ήηακ μ Ζθηίκμξ, μ Ηαιιηθνάηεξ θαη πηζακυκ μ Φεηδίαξ, 

πμο είπε θαη ηεκ εοζφκε ημο γιοπημφ δηάθμζμμο. Γίκαη έκαξ απυ ημοξ ιίγμοξ 

μιμμάνμανμοξ ειιεκηθμφξ καμφξ θαη μ μυκμξ δςνηθυξ με ακάγιοθεξ υιεξ ημο ηηξ 

μεηυπεξ. νεζημμπμηήζεθε πεκηειηθυ μάνμανμ, εθηυξ απυ ημ ζηοιμβάηε πμο 

θαηαζθεοάζηεθε απυ αζβεζηυιηζμ. 

Γπί Πμονθμθναηίαξ ε Αθνυπμιε έπεζε ζηα πένηα ηςκ Πμφνθςκ ημ 1458, μπυηε θαη 

ηεκ επηζθέθζεθε μ Ιςάμεζ μ Β μ Νμνζεηήξ. Μ ηενυξ βνάπμξ έμεηκε πιέμκ γκςζηυξ 

με ημ υκμμα Αηίκα Ηαιεζί, δειαδή θνμφνημ ηςκ Αζεκχκ. Ηαηά ημκ 17μ αηχκα μ 

Νανζεκχκαξ είκαη πιέμκ ηδαμί θαη έπεη μηκανέ, πμο θαηαζηνάθεθε ημ 1687. Πδαμί, 

ςζηυζμ πμο δεκ πιενμφζε ηηξ πνμδηαγναθέξ ηεξ ηζιαμηθήξ ζνεζθείαξ θαη γηα αοηυ 

δεκ έγηκε πμηέ ιαηνεοηηθυ ηέμεκμξ ηςκ Ιςαμεζακχκ. 

Ηαηά ηεκ εθζηναηεία ημο Φναγθίζθμο Ιμνμδίκε θαηά ηςκ Αζεκχκ ημ 1687, μ 

Νανζεκχκαξ οπέζηε θαη ημ μεγαιφηενμ πιήγμα ημ βνάδο ηεξ 16εξ Οεπηεμβνίμο, 

υηακ μβίδα ηίκαλε ηεκ πονηηηδαπμζήθε πμο είπε εγθαηαζηήζεη μ Αιή αγάξ, δημηθεηήξ 

ημο θνμονίμο ζημ καυ. Πμ μεγαιφηενμ ημήμα ημο καμφ πνμξ ηεκ ακαημιηθή ημο 

πιεονά θαηέννεοζε. Έθημηε θαη μέπνη κα παναδμζεί ημ μκεμείμ ζηεκ ανπαημιμγία 

ιεειαηήζεθε ζοζηεμαηηθά θονίςξ απυ ημ Θυνδμ Έιγηκ, εκχ οπέζηε ζεμακηηθέξ 

θαηαζηνμθέξ θαηά ηεκ πενίμδμ ηεξ ειιεκηθήξ επακάζηαζεξ ημο 1821 θαη ηεκ 

πμιημνθία ημο βνάπμο απυ ημκ Ηημοηαπή Ιπέε.  

Οφμθςκα με ημ Ηέκηνμ γηα ηεκ παγθυζμηα Ηιενμκμμηά ηεξ UNESCO, μ Νανζεκχκαξ 

ςξ ημήμα ημο εονφηενμο μκεμεηαθμφ ζομπιέγμαημξ έπεη ζομπενηιεθζεί ζημκ 

θαηάιμγμ ηςκ μκεμείςκ ηεξ παγθυζμηαξ πμιηηηζμηθήξ θιενμκμμηάξ απυ ηηξ 11 

Οεπηεμβνίμο 1987.  

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CF%8C%CF%86%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BA%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B1%CE%BF%CF%8D%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1458
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%89%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%B8_%CE%92%CE%84_%CE%BF_%CE%A0%CE%BF%CF%81%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/17%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1687
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%AD%CF%83%CE%BA%CE%BF_%CE%9C%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%B6%CE%AF%CE%BD%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/1687
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1821
http://el.wikipedia.org/wiki/11_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/11_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1987
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Βενμιίκμ-Berlin 
 

Πμ Βενμιίκμ είκαη ε πνςηεφμοζα θη 

εθηυξ αοημφ ε μεγαιφηενε ζε έθηαζε 

θαη πιεζοζμυ πυιε ηεξ Γενμακίαξ. 

Ωξ πνμξ ημκ πιεζοζμυ είκαη ε 2ε  

μεγαιφηενε πυιε ηεξ Γονςπασθήξ 

Έκςζεξ. Ε πυιε απμηειεί θναηίδημ 

ηεξ γενμακηθήξ μμμζπμκδίαξ. 

Οηεκ ηζημνία ημο ημ Βενμιίκμ ήηακ 

πνςηεφμοζα δηάθμνςκ θναηχκ, 

υπςξ ημο Ννηγθηπάημο ημο 

Βνακδεμβμφνγμο, ημο Βαζηιείμο 

ηεξ Ννςζίαξ, ημο Γενμακηθμφ 

Ξάηπ θαη ηεξ Θασθήξ Δεμμθναηίαξ ηεξ Γενμακίαξ. Οηηξ 3 Μθηςβνίμο 1990 έγηκε με 

ηεκ επακέκςζε ηςκ δομ γενμακηθχκ θναηχκ πνςηεφμοζα ηεξ εκμπμηεμέκεξ 

Μμμζπμκδηαθήξ Δεμμθναηίαξ ηεξ Γενμακίαξ θαη ακηηθαηέζηεζε έηζη ηεκ μέπνη ηυηε 

πνςηεφμοζα, ηε Βυκκε. Πμ γενμακηθυ θμηκμβμφιημ, πμο μέπνη ηυηε ελαθμιμοζμφζε κα 

εδνεφεη ζηε Βυκκε, απμθάζηζε ημ 1991 κα μεηαθενζεί ζημ Βενμιίκμ. Ε μεηαθίκεζε 

ηεξ βμοιήξ απυ ηε Βυκκε ζημ Ξάηπζηαγθ ημο Βενμιίκμο πναγμαημπμηήζεθε ημ 1999. 

Ε πυιε απμηειεί ζεμακηηθυ θυμβμ ζογθμηκςκηχκ υπςξ θαη μηθμκμμηθυ θαη 

πμιηηηζμηθυ θέκηνμ με πμιοάνηζμα πακεπηζηήμηα, ενεοκεηηθά ηδνφμαηα, ζέαηνα, 

μμοζεία θαη ανπηηεθημκηθά μκεμεία. 

Οήμενα ζημ Βενμιίκμ δμοκ πενίπμο 

3,4 εθαημμμφνηα άκζνςπμη. Mε ηεκ 

απμγναθή ημο 2008, πενίπμο ημ 

14% ηςκ θαημίθςκ ήηακ λέκεξ 

εζκηθυηεηαξ, πνμενπυμεκμη απυ 195 

δηαθμνεηηθέξ πχνεξ. 

Οηα μέζα ημο 17μο αηχκα ημ 

Βενμιίκμ ήηακ αναημθαημηθεμέκμ, 

θάηη πμο μθεηιυηακ ζημκ 

ηνηαθμκηαεηή πυιεμμ. Απυ ηυηε, 

υμςξ, πμο ηεκ ελμοζία ακέιαβε μ Ιέγαξ Γθιέθημναξ ημο Βνακδεμβμφνγμο 

Φνεηδενίθμξ Γμοιηέιμμξ ημ 1640, άζθεζε μεηακαζηεοηηθή πμιηηηθή θη έθενε πμιιμφξ 

Μογεκυημοξ απυ ηεκ Γαιιία. Έηζη, εκχ ημ 1648 ε πυιε είπε μυκμ 6.000 θαημίθμοξ, 

ημ 1709 είπε 57.000. Μ πιεζοζμυξ ζοκέπηζε κα αολάκεηαη, θαη ημ 1875 λεπέναζε ημ 

1 εθαη. Πμ 1920 μ πιεζοζμυξ έθηαζε ηα 4 εθαημμμ., μεηά ημκ Β' παγθυζμημ πυιεμμ, 

υμςξ, οπμπχνεζε ζηα 3,1 εθαημμμφνηα. Πμ Βενμιίκμ πμο δηαζπίδεηαη απυ ημκ 

πμηαμυ Οπνέε, βνίζθεηαη ζηεκ ακαημιηθή πενημπή ηεξ Γενμακίαξ, πενίπμο 70 πιμ. 

απυ ηα ζφκμνα με ηεκ Νμιςκία. 

Μ Νφνγμξ ηεξ ηειευναζεξ ζηεκ πιαηεία Αιελάκηενπιαηξ ζηε ζοκμηθία Ιίηε, είκαη ε 

2ε ρειυηενε θαηαζθεοή ζηεκ Γονςπασθή Έκςζε με φρμξ 368 μ. Ηαηαζθεοαζμέκμξ 

ημ 1969 είκαη μναηυξ απυ ηηξ πενηζζυηενεξ θεκηνηθέξ ζοκμηθίεξ ηεξ πυιεξ.  

http://el.wikipedia.org/wiki/17%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1640
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%27_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CF%81%CE%AD%CE%B5
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%A7%CE%BB%CE%BC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/1969
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Πύιε ημο Βνακδεμβμύνγμο-Brandenburger Tor 
 

 Ε Νφιε ημο Βνακδεμβμφνγμο , ζημ 

θέκηνμ ημο Βενμιίκμο απμηειμφζε 

παιηυηενα ηεκ πφιε ηεξ πυιεξ, εκχ 

ζήμενα είκαη ημ πημ ακαγκςνίζημμ 

ζφμβμιμ. Πμ μηθμδυμεμα βνίζθεηαη 

ζηεκ Νιαηεία Νανίδεν (Pariser 
Platz), ηεκ μπμία ζοκδέεη με ηεκ 

ιεςθυνμ Μφκηεν κηεκ Θίκηεκ 

(Unter den Linden). Ε πφιε είκαη 

άννεθηα ζοκδεδεμέκε με πμιιά 

ζεμακηηθά γεγμκυηα ηεξ Γενμακίαξ, 

αιιά θαη ηεξ παγθυζμηαξ ηζημνίαξ, 

ηδηαίηενα ημο 20μο αηχκα. Έπεη φρμξ 26 μ., μήθμξ 65,5 μ. θαη πιάημξ 11 μ. Ννυθεηηαη 

γηα μηθμδυμεμα κεμθιαζηθμφ νοζμμφ, ημ μπμίμ μοζηαζηηθά ήηακ θαη ημ πνχημ ημο 

είδμοξ, πμο πηίζηεθε ζημ Βενμιίκμ. Έπεη έλη θίμκεξ δςνηθμφ νοζμμφ, απυ θάζε 

πιεονά, φρμοξ 15 μ. μ θαζέκαξ. Νάκς ζηε ζηέγε ηεξ Νφιεξ ζηέθεηαη ημ φρμοξ 5 μ. 

άγαιμα ηεξ ζεάξ Κίθεξ, ε μπμία επακδνχκεη μηα νςμασθή πμιεμηθή άμαλα, ηεκ μπμία 

ζφνμοκ ηέζζενα άιμγα. αναθηενηζηηθυ ανπηηεθημκηθυ γκχνηζμα ηεξ πφιεξ είκαη μηα 

ακηίζεζε με ημοξ θακυκεξ ηεξ δςνηθήξ ανπηηεθημκηθήξ. Γκχ θαηά ηεκ δςνηθή 

ηεπκμηνμπία μ θεκηνηθυξ άλμκαξ ηςκ ηνηγιφθςκ, πμο θμζμμφζακ ηεκ ζηέγε, έπνεπε 

κα βνίζθεηαη ζε ζομθςκία με ημκ θεκηνηθυ άλμκα ηςκ θηυκςκ, αοηυ δεκ ζομβαίκεη 

ζηεκ ανπηηεθημκηθή ηεξ πφιεξ. Απμηέιεζμα είκαη κα οπάνπεη έκα θεκυ ημήμα 

μανμάνμο ζηε ζηέγε, θαη κα μεκ ηειεηχκεη ε άθνε ηεξ ζηέγεξ με έκα ηνίγιοθμ.  

Ε Νφιε θαηαζθεοάζηεθε μεηαλφ ηςκ εηχκ 1788 με 1791 θαη θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ 

βαζηιείαξ ημο Φνεηδενίθμο Γμοιηέιμμο ημο Β' ηεξ Ννςζζίαξ. Πμ 1806 ε πμιεμηθή 

άμαλα πμο θμζμμφζε ηεκ Νφιε, μεηαθένζεθε απυ ημκ Ιεγ. Καπμιέμκηα ζημ Νανίζη, 

υμςξ ημ 1814 επηζηνάθεθε λακά, θαη ημ γιοπηυ λακαπήνε ηε ζέζε ημο ζημ μκεμείμ. 

Πμ 1860 με αθμνμή ηεκ θαηεδάθηζε ηςκ ηεηπχκ ημο Βενμιίκμο, θαηαζηνάθεθακ 

ζπεδυκ υιεξ μη πφιεξ ηεξ πυιεξ, με ελαίνεζε ηεκ Νφιε ημο Βνακδεμβμφνγμο. 

Οηηξ 30/1/1933 γημνηάζηεθε απυ ημοξ Γζκηθμζμζηαιηζηέξ ε ακάιερε ηεξ ελμοζίαξ 

μπνμζηά ζηεκ Νφιε ημο Βνακδεμβμφνγμο. Ηαηά ηεκ δηάνθεηα ημο 2μο Ναγθμζμίμο 

Νμιέμμο ημ γιοπηυ ηεξ ζεάξ Κίθεξ με ηεκ άμαλα οπέζηε ζεμακηηθέξ δεμίεξ ελαηηίαξ 

ηςκ πονμβμιηζμχκ. Γπίζεξ ημ θονίςξ ζχμα ηεξ Νφιεξ είπε εκ μένεη θαηαζηναθεί. 

Πμ μκεμείμ ήηακ ακάγθε κα ακαθαηαζθεοαζηεί. Οηηξ ενγαζίεξ ηεξ ακαθαηαζθεοήξ 

έιαβακ μένμξ θαη ηα δφμ μένε ημο Βενμιίκμο, ημ ακαημιηθυ θαη ημ δοηηθυ. Μη 

ενγαζίεξ μιμθιενχζεθακ ζηηξ 14/12/1957. 28 πνυκηα μεηά ημ πηίζημμ ημο Πείπμοξ 

ημο Βενμιίκμο, ζηηξ 22/12/1989, θαη πανάιιεια με ηεκ πηχζε ημο Πείπμοξ, ε Νφιε 

ημο Βενμιίκμο άκμηλε, εκχκμκηαξ ηα δομ ημήμαηα ηεξ πυιεξ. Ε Νφιε απμηέιεζε ημ 

επίθεκηνμ ηςκ πακεγονηζμχκ, ημ ζφμβμιμ ηεξ έκςζεξ ηεξ Γενμακίαξ θαη ημ ζφμβμιμ 

ημο ηέιμοξ ημο Σοπνμφ Νμιέμμο. Οηηξ 3/10/ 2002 ε Νφιε ακαζθεοάζηεθε πιήνςξ, 

έπεηηα απυ ενγαζίεξ 22 μεκχκ. Ε Νφιε ημο Βνακδεμβμφνγμο απεηθμκίδεηαη ζηεκ 

πίζς πιεονά ηςκ 10, 20 θαη 50 ιεπηχκ ηςκ γενμακηθχκ θενμάηςκ εονχ. 
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Θεζζαιμκίθε - Thessaloniki 
 

Ε Θεζζαιμκίθε, είκαη ε δεφηενε 

μεγαιφηενε πυιε ηεξ Γιιάδαξ. 

Απμηειεί έδνα ηεξ Νενηθενεηαθήξ 

Γκυηεηαξ Θεζζαιμκίθεξ θαη 

ηεξ Νενηθένεηαξ Ηεκηνηθήξ 

Ιαθεδμκίαξ. Απυ ηεκ ίδνοζή ηεξ 

απυ ημκ Ηάζζακδνμ ςξ μηα 

αθμάδμοζα ειιεκηζηηθή πυιε μέπνη 

ηεκ μζςμακηθή θονηανπία, αλημπμηεί 

ηεκ ζηναηεγηθή ηεξ ζέζε θαη 

ακαπηφζζεηαη ζε μηα 

πμιοπμιηηηζμηθή πυιε. Απυ ημ 1912, 

με ηε ιήλε ηςκ Βαιθακηθχκ Νμιέμςκ θαη ηεκ εκζςμάηςζε ηεξ πενημπήξ ζημ 

ζφγπνμκμ Γιιεκηθυ Ηνάημξ, ε Θεζζαιμκίθε απμηειεί ηε δεφηενε μεγαιφηενε πυιε 

ηεξ Γιιάδαξ. Μ πιεζοζμυξ ημο πμιεμδμμηθμφ ζογθνμηήμαημξ οπμιμγίδεηαη ζήμενα 

ζημοξ 790.824 θαημίθμοξ (2011). 

 

Λεοθόξ Πύνγμξ - Weißer Turm 
 

Μ Θεοθυξ Νφνγμξ ηεξ Θεζ/κίθεξ  

είκαη έκαξ μπονςμαηηθυξ πφνγμξ 

ημο 15μο αηχκα, μ μπμίμξ 

πνεζημμπμηήζεθε ζηε ζοκέπεηα ςξ 

θαηάιομα θνμονάξ Γεκηηζάνςκ θη 

ςξ θοιαθή ζακαημπμηκηηχκ. Γίκαη 

έκα απυ πημ γκςζηά θηίζμαηα-

ζφμβμια πυιεςκ ζηεκ Γιιάδα. Έπεη 

6 μνυθμοξ, 34 μέηνα φρμξ θαη 70 

μέηνα πενίμεηνμ. 

Γίκαη θοιηκδνηθή θαηαζθεοή με φρμξ 

33,9 μ. θαη δηάμεηνμ 22,7 μ. Έπεη 

έλη μνυθμοξ, μη μπμίμη επηθμηκςκμφκ με εζςηενηθυ θιημαθμζηάζημ, ημ μπμίμ ειίζζεηαη 

θμπιηςηά θαη ζε επαθή με ημκ ελςηενηθυ ημίπμ. Ιε αοηυ ημκ ηνυπμ, ζε θάζε υνμθμ 

οπάνπεη μηα θεκηνηθή θοθιηθή αίζμοζα δηαμέηνμο 8,5 μ, με ηεκ μπμία επηθμηκςκμφκ 

μηθνυηενα ηεηνάπιεονα δςμάηηα, ακμηγμέκα ζημ πάπμξ ημο ελςηενηθμφ ημίπμο. Μ 

6μξ υνμθμξ έπεη μυκμ θεκηνηθή αίζμοζα θαη έλς απυ αοηήκ έκα δχμα με ζέα ημο 

ημπίμο γφνς απυ ημκ πφνγμ. Ε φπανλε αθμδεοηενίςκ, ηδαθηχκ θαη θαπκαγςγχκ 

δείπκεη πςξ μ πφνγμξ πνμμνηδυηακ υπη μυκμ ςξ αμοκηηθυ ένγμ αιιά θαη γηα 

ζηναηηςηηθυ θαηάιομα. 

Οηεκ ανπή μκμμαδυηακ Νφνγμξ ημο Θέμκημξ, υπςξ ακαθένεη ημονθηθή επηγναθή ημο 

1535-1536, ε μπμία οπήνπε ζηεκ είζμδυ ημο ελςηενηθμφ πενηβυιμο θαη ε μπμία 

μάιιμκ ακαθενυηακ ζηε πνμκμιμγία θαηαζθεοήξ ημο πενηβυιμο. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1912
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_2011
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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Απυ ημκ 17μ αηχκα θαη μεηά μκμμαδυηακ 

ακεπίζεμα Φνμφνημ ηεξ Ηαιαμανηάξ / 
Kelemeriye Kal’asi  θαη Νφνγμξ ηςκ 
Γεκηηζάνςκ. Ιεηά ηεκ δηάιοζε ημο 

ηάγμαημξ ηςκ Γεκίηζανςκ ημ 1826 

απμθηά η’ υκμμα Kanli-Kule, δειαδή 

Νφνγμξ ημο Αίμαημξ ιυγς ηςκ ζθαγχκ 

ηςκ Γεκηηζάνςκ. Πμ υκμμα δηαηενείηαη θαη 

μεηά ημ 1826 ιυγς ηεξ ιεηημονγίαξ ημο ςξ θοιαθή μειιμζακάηςκ θαη ηυπμ 

βαζακηζηενίςκ, ηα μπμία ζοπκά εθηειμφκηακ απυ ημοξ Γεκηηζάνμοξ γεμίδμκηαξ με 

αίμα ημοξ ημίπμοξ. Πμ ζφγπνμκμ υκμμά ημο ημ πήνε υηακ έκαξ εβναίμξ θαηάδηθμξ, μ 

Nathan Guidili, ημκ αζβέζηςζε με ακηάιιαγμα ηεκ ειεοζενία ημο, ημ 1891. Ιέπνη ημ 

1912 μ πνηζηηακηθυξ πιεζοζμυξ ζοκεπίδεη κα ημκ ακαθένεη Kanli-Kule, εκχ μ 

εβνασθυξ οημζεηεί ημ Torre Blanca πμο οημζεημφκ θαη μη ημφνθμη ςξ Beyaz-Kule, 

δειαδή Θεοθυξ Νφνγμξ. 

Δεκ είκαη γκςζηυ πυηε αθνηβχξ πηίζηεθε, ζηε ζέζε πνμτπάνπμκημξ βοδακηηκμφ 

πφνγμο, μ μπμίμξ ζοκέδεε ημ ακαημιηθυ ημήμα ηεξ μπφνςζεξ ηεξ πυιεξ (πμο 

ζχδεηαη θαη ζήμενα), με ημ ζαιάζζημ (ημ μπμίμ θαηεδαθίζηεθε ημ 1867). Ναιηυηενα 

πηζηεουηακ πςξ ήηακ ένγμ ηςκ Βεκεηχκ αιιά αοηυ έπεη πηα απμννηθζεί απυ ηε 

ζφγπνμκε ηζημνημγναθία. Ηαηά μία εθδμπή, ε πνμκμιμγία θαηαζθεοήξ ημο μκεμείμο 

ημπμζεηείηαη πενί ημ 1450-1470, ιίγμ μεηά ηεκ θαηάιερε ηεξ Θεζζαιμκίθεξ απυ 

ημοξ Πμφνθμοξ (1430) θαη πνυθεηηαη γηα έκα απυ ηα πνςημυηενα δείγμαηα 

μζςμακηθήξ μπονςμαηηθήξ πμο ιαμβάκεη οπυρε ηεξ ημ πονμβμιηθυ.  

Έπεη δηαηοπςζεί ε οπυζεζε πςξ ανπηηέθημκαξ ημο Νφνγμο ήηακ μ 

θεμηζμέκμξ Ιημάν Οηκάκ, βάζεη ηεξ μμμηυηεηαξ με ακάιμγμ πφνγμ ζηεκ Αοιχκα 

ηεξ Αιβακίαξ μ μπμίμξ θηίζηεθε ηε δεθαεηία ημο 1530. νμκμιυγεζε θμνμχκ λφιμο 

πμο πνεζημμπμηήζεθακ έδεηλε υηη θυπεθακ ημ έημξ 1535 αιιά οπάνπεη ε πηζακυηεηα 

μη θμνμμί κα πνεζημμπμηήζεθακ ζε εθηεηαμέκε επηζθεοή ημο μκεμείμο. ια αοηά 

θαηαδείπκμοκ ηηξ δοζθμιίεξ ζηε πνμκμιυγεζε μκεμείςκ ηεξ μζςμακηθήξ 

ζηναηηςηηθήξ ανπηηεθημκηθήξ ηεξ επμπήξ ηεξ Ακαγέκκεζεξ. 

Γφνς απυ ημκ πφνγμ οπήνπε παμειυξ μθηαγςκηθυξ πενίβμιμξ (πνμηείπηζμα) με 

ηνεηξ επίζεξ μθηαγςκηθμφξ πφνγμοξ, ημ μπμίμ θαηεδαθίζηεθε ζηηξ ανπέξ ημο 20μο 

αη. Μ πενίβμιμξ αοηυξ πνεζίμεοε θονίςξ γηα κα πνμζηαηεφεη ημκ Νφνγμ απυ ηε 

ζάιαζζα αιιά ζεςνείηαη πηζακή ε πνήζε ημο θαη γηα ηεκ ημπμζέηεζε βανέςκ 

πονμβυιςκ ηα μπμία ζα έιεγπακ ηεκ αθημγναμμή θαη ημ ιημάκη 

Ηαηά ημκ Α' Ναγθυζμημ Νυιεμμ, μ Θεοθυξ Νφνγμξ ζηέγαδε ημ θέκηνμ δηαβηβάζεςκ 

ηςκ Οομμάπςκ, εκχ ημ 1916 πνεζημμπμίεζακ έκακ υνμθυ ημο γηα ηε θφιαλε 

ανπαημηήηςκ απυ ανπαημιμγηθέξ ενγαζίεξ. Ιεηά ηεκ απειεοζένςζε ηεξ 

Θεζ/κίθεξ (1912), ημ μκεμείμ πενηήιζε ζημ ειιεκηθυ δεμυζημ θη ςξ ημ 1983 

θηιμλέκεζε ηεκ αενάμοκα ηεξ πυιεξ, ημ ενγαζηήνημ Ιεηεςνμιμγίαξ ημο 

Νακεπηζηεμίμο θαη ζοζηήμαηα Καοημπνμζθυπςκ. 

Απυ ημ 1983 ςξ ημ 1985 ε Ανπαημιμγηθή Ρπενεζία ζοκηήνεζε θαη ακαζηήιςζε ημ 

μκεμείμ θαη ημ δηαμυνθςζε ζε εθζεζηαθυ πχνμ. Πμ 1994 άκμηλε ημ Ιμοζείμ 

Βοδακηηκμφ Νμιηηηζμμφ θαη ηα εθζέμαηα άνπηζακ κα μεηαθένμκηαη ζηαδηαθά ζε αοηυ. 

Απυ ημ 2006 ιεηημονγεί μυκημα ςξ Ιμοζείμ Νυιεξ ηεξ Θεζζαιμκίθεξ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B7_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CF%81_%CE%A3%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
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Μόκαπμ-München 
 

Πμ Ιυκαπμ  πυιε ηεξ Γενμακίαξ θαη 

πνςηεφμοζα ημο μμυζπμκδμο θνάημοξ 

ηεξ Βαοανίαξ.  

Γίκαη πηηζμέκε ζηηξ υπζεξ ημο Ίδαν, εκυξ 

απυ ημοξ μεγαιφηενμοξ παναπμηάμμοξ 

ημο επάκς νμο ημο Δμφκαβε. Ιεηά ημ 

Βενμιίκμ θαη ημ Αμβμφνγμ είκαη ε ηνίηε 

μεγαιφηενε πυιε ηεξ Γενμακίαξ ζε 

πιεζοζμυ θαη απμηειεί ζεμακηηθυ θυμβμ 

ζογθμηκςκηχκ, μδηθχκ, ζηδενμδνμμηθχκ 

θαη εκαένηςκ μεηαθμνχκ. Γίκαη επίζεξ 

θεμηζμέκμ εονςπασθυ εμπμνηθυ θέκηνμ, θαζχξ θαη μεγάιμ βημμεπακηθυ θαη 

πμιηηηζηηθυ θέκηνμ, με ηα δφμ θαιφηενα θαη πημ θεμηζμέκα πακεπηζηήμηα ηεξ 

Γενμακίαξ, ημ Νακεπηζηήμημ ημο Ιμκάπμο θαη ημ Νμιοηεπκείμ ημο Ιμκάπμο. 
 

Νέμ Δεμανπείμ - Neues Rathaus 
  

Πμ Κέμ Δεμανπείμ ημο Ιμκάπμο 

βνίζθεηαη ζηε βυνεηα πιεονά ηεξ πιαηείαξ 

ηεξ Νανζέκμο θαη θηιμλεκεί ημ Δεμμηηθυ 

Οομβμφιημ, ηα γναθεία ημο Δεμάνπμο θαη 

δημηθεηηθέξ οπενεζίεξ ηεξ πυιεξ.  

Πμ δεφηενμ μηζυ ημο 19μο αη., μη ανπέξ 

ηεξ πυιεξ απμθάζηζακ κα πηίζμοκ έκα κέμ 

Δεμανπείμ. Γπηιέπζεθε μ ζπεηηθυξ πχνμξ 

ζηε βυνεηα πιεονά ηεξ Ιανίεκπιαηξ θαη, 

γηα κα ειεοζενςζεί ημ μηθυπεδμ, 

θαηεδαθίζηεθακ 24 ζπίηηα. Ε θαηαζθεοή δηήνθεζε απ’ ημ 1867 ςξ ημ 1919. Πμ θηίνημ 

αοηυ με ηηξ έλη αοιέξ είκαη θμνοθαίμ ανπηηεθημκηθυ δείγμα ηεξ Γμηζηθήξ 

Ακαβίςζεξ ζηε Γενμακία. Ε πνυζμρε είκαη δηαθμζμεμέκε με γιοπηά απ’ ημοξ 

μφζμοξ θαη ηεκ ηζημνία ηεξ Βαοανίαξ, εηθυκεξ ημπηθχκ αγίςκ θαη αιιεγμνηθέξ 

μμνθέξ. Μ ζονευξ ζημ Κέμ Δεμανπείμ εηθμκίδεη ημ μμκαπυ, ζφμβμιμ ημο Ιμκάπμο (ε 

πυιε πήνε ημ υκμμά ηεξ απυ ημοξ μμκαπμφξ πμο εγθαηαζηάζεθακ ζηεκ πενημπή). 

Οηεκ θμνοθή ημο πφνγμο δεζπυδεη ε μνεηπάιθηκε μμνθή ημο Ιφκπκεν Ηηκηι, 

ζομβυιμο ηεξ βαοανηθήξ πνςηεφμοζαξ. Πμ νμιυη ημο πφνγμο είκαη ημ 4μμεγαιφηενμ 

μμοζηθυ νμιυη ηεξ Γονχπεξ. Ηάζε μένα, μη 43 θαμπάκεξ ημο επμφκ, εκχ 

πμιφπνςμεξ μεπακηθέξ μμνθέξ πμνεφμοκ ζημ νοζμυ ηεξ μμοζηθήξ. Μη μμνθέξ 

θηκμφκηαη πνμξ δφμ θαηεοζφκζεηξ θαη πμνεφμοκ έκακ ηππμηηθυ πμνυ πνμξ ηημήκ ημο 

γάμμο ημο δμφθα Γμοιηέιμμο Γ' με ηε Ξεκάηα ηεξ Θςνναίκεξ εκχ πμνεφμοκ θαη ημκ 

Οέθιενηακηξ, ημ μνυ ηςκ Βανειάδςκ, μ μπμίμξ πμνεφεηαη θαη ζημοξ δνυμμοξ ημο 

Ιμκάπμο ζε ακάμκεζε ηεξ ιήλεξ ηεξ επηδεμίαξ ηεξ πακμφθιαξ ημ 1517. Πμ βνάδο, 

ζηηξ γέθονεξ ημο επηαχνμθμο πφνγμο εμθακίδμκηαη μη μμνθέξ ηςκ κοπημθοιάθςκ, 

πμο θοζάκε έκα θέναξ πνμξ ηεκ πιεονά ημο Άγγειμο ηεξ Γηνήκεξ (Φνίκηεκδεκγθει).  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%8A%CE%B6%CE%B1%CF%81&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%87%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%87%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
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Ηνάθιεημ-Heraklion 
 

”άκεη υπμημξ ημ πυδη ημο ζημ Ενάθιεημ δεκ 
παηήζεη, ηυζεξ πηιηάδεξ μμμνθηέξ πμηέ δεκ 
ζα γκςνίζεη”… Πμ Ενάθιεημ είκαη ε 

πνςηεφμοζα ηεξ Ηνήηεξ θαη ε μεγαιφηενε 

πυιε ηεξ. Οημ Ενάθιεημ βνίζθεηαη ημ 

αενμδνυμημ “Κίθμξ Ηαδακηδάθεξ” έκα απυ ηα 

ζεμακηηθυηενα ζε θίκεζε αενμδνυμηα ηεξ 

πχναξ θαζχξ επίζεξ θαη ημ μεγαιφηενμ 

ιημάκη ηεξ Ηνήηεξ. Μ μφζμξ, γηα ηεκ 

πνμέιεοζε ημο μκυμαημξ, ακαθένεη υηη ε Ξέα, 

ε μεηένα ημο Δία, ακέζεζε ζημοξ Ημονήηεξ ηε θφιαλε ημο κεμγέκκεημο γημο ηεξ 

ζηεκ πνμζπάζεηα ηεξ κα ημ γιηηχζεη απυ ημκ παηένα ημο Ηνυκμ. 
 

 Γκεηηθό θάζηνμ ή Κμύιεξ - Burg Koules 
 

Οφμβμιμ δφκαμεξ θαη ζιίρεξ ημ 

εκεηηθυ θνμφνημ ηεξ ζάιαζζαξ ή  

Ημφιεξ, υπςξ είκαη γκςζηυ 

ζήμενα, δεζπυδεη ζηεκ είζμδμ ημο 

εκεηηθμφ ιημακημφ ημο Εναθιείμο. To 

θάζηνμ πηίζηεθε γηα κα πνμζηαηεφεη 

απυ επηζέζεηξ θαη κα μαξ ζομίδεη 

ημοξ ηναγηθμφξ πνυκμοξ ηεξ 

Γκεημθναηίαξ & ηεξ Πμονθμθναηίαξ 

αιιά θαη ημοξ αγχκεξ ημο θνεηηθμφ 

ιαμφ γηα ηεκ απειεοζένςζε ημο. Ε αθνηβήξ πνμκμιμγία φπανλεξ ημο δεκ μαξ είκαη 

γκςζηή αιιά γκςνίδμομε απυ ακαθμνέξ ημο δμφθα ημο άκδαθα υηη ημ 1303 οπήνπε. 

Γηα ηεκ είζμδμ ζημ θνμφνημ οπήνπακ ηνεηξ πφιεξ εηζυδμο: δοηηθά, βυνεηα θαη 

κμηημδοηηθά, με θεκηνηθή πφιε ηεκ δοηηθή. Ημνοθαία ένγα γιοπηηθήξ είκαη ηα ηνία 

μανμάνηκα ακάγιοθα πμο απεηθμκίδμοκ ημκ θηενςηυ ιέμκηα, ζφμβμιμ ηεξ 

Δεμμθναηίαξ ηεξ Βεκεηίαξ θη οπάνπμοκ πάκς απυ θάζε είζμδμ, δφμ εθ ηςκ μπμίςκ 

δηαηενμφκηαη μέπνη ζήμενα. Μη ελςηενηθμί ημίπμη έπμοκ πάπμξ πενίπμο 9μ. εκχ μη 

εζςηενηθμί ημίπμη θηάκμοκ ηα 3μ. πάπμξ ζε μνηζμέκα ζεμεία. Πμ θνμφνημ είκαη 

δηχνμθμ με 26 δηαμενίζμαηα. Οημ ηζυγεημ ανπηθά οπήνπακ πέκηε πχνμη γηα θακυκηα 

θη είπακ δηαμμνθςζεί θη επημένμοξ πχνμη, έκαξ ιεηημονγμφζε ζα θοιαθή θαη πχνμξ 

βαζακηζηενίςκ ηςκ θνεηηθχκ επακαζηαηχκ θαη μη οπυιμηπμη γηα απμζήθεοζε 

ηνμθίμςκ θαη πμιεμμθμδίςκ γηα ημοξ ζηναηηχηεξ. Οημκ επάκς υνμθμ, πμο 

ιεηημονγμφζε ςξ πιαηεία, οπήνπε ζηε βυνεηα πιεονά μ πφνγμξ ημο θάνμο. Γθεί 

οπήνπακ επίζεξ μη ζηναηχκεξ ηςκ ζηναηηςηχκ θαη μη θαημηθίεξ ηςκ αληςμαημφπςκ 

θαη ημο δημηθεηή. Γπίζεξ ζημ θνμφνημ ιεηημονγμφζε μφιμξ, θμφνκμξ θαη εθθιεζία, 

πανέπμκηαξ αοημκμμία ζηε θνμονά ημο. Οήμενα μ Ημφιεξ δηακφεη μηα ήνεμε πενίμδμ 

θαη πνεζημμπμηείηαη θαηά θαηνμφξ γηα θαιιηηεπκηθέξ εθζέζεηξ ζμοξ εζςηενηθμφξ 

πχνμοξ ημο ηζμγείμο θαη ζεαηνηθέξ ή μμοζηθέξ παναζηάζεηξ ζημκ επάκς υνμθμ. 



12 
 

Δνέζδε - Dresden 
 

Ε Δνέζδε είκαη πυιε ηεξ Γενμακίαξ θαη 

πνςηεφμοζα ημο μμυζπμκδμο θνάημοξ ηεξ 

Οαλμκίαξ. Πμπμζεηεμέκε ζε μηα θμηιάδα 

ζημκ πμηαμυ Έιβα (Elbe), έπεη πιεζοζμυ 

490.000 θαημίθςκ (2006). Ε Δνέζδε 

είκαη μένμξ ηεξ μεηνμπμιηηηθήξ πενημπήξ 

ημο ζαλμκηθμφ ηνηγχκμο (Δνέζδε, Θεηρία, 

Ηέμκηηξ) με πιεζοζμυ πάκς απυ 3,2 

εθαημμμφνηα θαημίθμοξ. Ε πυιε έπεη μηα 

μαθνμπνυκηα ηζημνία ςξ θφνηα θαη 

βαζηιηθή θαημηθία γηα ημοξ βαζηιηάδεξ ηεξ Οαλςκίαξ. Μ βμμβανδηζμυξ ηεξ θαη ε 

μιμζπενήξ θαηαζηνμθή ηεξ θαηά ημ Β' Ναγθυζμημ Νυιεμμ άιιαλε μιμζπενχξ ημ 

πνυζςπμ ηεξ πυιεξ. Ιεηά ημκ πυιεμμ, ε Δνέζδε έγηκε ζεμακηηθυ βημμεπακηθυ 

θέκηνμ ζηε ζμζηαιηζηηθή Ακαημιηθή Γενμακία με μεγάιε ενεοκεηηθή οπμδμμή. Νμιιά 

ζεμακηηθά ηζημνηθά θηήνηα επακμηθμδμμήζεθακ, ακ θαη μη θμμμμοκηζηέξ εγέηεξ ηεξ 

πυιεξ επέιελακ κα ακαδεμημονγήζμοκ ηηξ μεγάιεξ γεηημκηέξ ηεξ πυιεξ ζε ζφγπνμκε 

γναμμή γηα μηθμκμμηθμφξ θαη ηδεμιμγηθμφξ ιυγμοξ. Ε Δνέζδε γκχνηζε δναμαηηθέξ 

αιιαγέξ μεηά απυ ηεκ επακέκςζε ηεξ Γενμακίαξ ζηηξ ανπέξ ηεξ δεθαεηίαξ ημο '90. 

Ε πυιε έπεη αθυμα ανθεηέξ απυ ηηξ πιεγέξ ηεξ απυ ημοξ βμμβανδηζμμφξ ημο 1945.  

 

Γθθιεζία ηεξ Πακαγίαξ-Frauenkirche 
 

Ε Frauenkirche, Γθθιεζία ηεξ Νακαγίαξ 
είκαη μηα Θμοζενακηθή εθθιεζία. 

ηηζμέκμξ μ καυξ ημ 18μ αηχκα, μ καυξ 

θαηαζηνάθεθε ζημοξ βμμβανδηζμμφξ θαηά 

ηε δηάνθεηα ημο Β' Ναγθμζμίμο Νμιέμμο. 

Έπεη ακαθαηαζθεοαζηεί ςξ μνυζεμμ 

ζφμβμιμ ηεξ ζομθηιίςζεξ μεηαλφ ηςκ 

πνχεκ ακηημαπυμεκςκ επζνχκ.  

Ε ακαζογθνυηεζε ημο ελςηενηθμφ ημο 

μιμθιενχζεθε ημ 2004, ημ εζςηενηθυ ημο 

ημ 2005 θαη μεηά απυ 13 πνυκηα 

ακμηθμδυμεζεξ, ε εθθιεζία εγθαηκηάζηεθε ζηηξ 30/10/2005. Γίκαη αθηενςμέκμξ ζηεκ 

Νακαγία θα εγένζεθε μεηαλφ ημο 1726 θαη 1743 οπυ ηεκ επίβιερε ημο Γενμακμφ 

ανπηηέθημκα Georg Bähr. Πμ φθμξ ημο ανπηθμφ θηίζμαημξ ήηακ μπανυθ θαη ελέθναδε 

απυιοηα ηεκ πνμηεζηακηηθή εζηθή θαη ημ γεκηθυηενμ ηειεημονγηθυ. Γπί ζεηνά εηχκ 

πένακ ηςκ ζνεζθεοηηθχκ ηειεημονγηχκ πνεζίμεοε ςξ ηυπμξ ζογθέκηνςζεξ θαη 

δεμμζίμο δηαιυγμο. Ιάιηζηα ημ 1846 ιεηημφνγεζε ςξ πονήκαξ ηςκ δηαηαναπχκ πμο 

έγηκακ γκςζηέξ ςξ ε ελέγενζε ημο Ιαΐμο. Οηηξ 13/2/1945 δέπηεθε ζθμδνυηαηε 

επίζεζε απυ ηα βμμβανδηζηηθά ηςκ ζομμαπηθχκ δοκάμεςκ θάηη πμο είπε ςξ 

απμηέιεζμα ηεκ ηζμπέδςζή ηεξ. Οηα επυμεκα πνυκηα βέβαηα ημ θνάημξ πνμχζεζε 

ηεκ ακαθαηαζθεοή ηεξ εηξ έκδεηλε ζομθηιίςζεξ ηςκ πνχεκ ακηημαπυμεκςκ πιεονχκ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%94%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B4%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%27_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
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Αιελακδνμύπμιε - Alexandroupolis 
 

Ε Αιελακδνμφπμιε είκαη πυιε 

ηεξ Θνάθεξ θαη πνςηεφμοζα ημο 

κμμμφ Έβνμο. Έπεη πιεζοζμυ 

πενίπμο 49.800 θαημίθμοξ. 

Μκμμαδυηακ Δεδέαγαηξ μέπνη ημ 

1919. Ζδνφζεθε ημ 1875 θαη ζηεκ 

ανπή ήηακ έκα ρανμπχνη αιιά ζηγά 

ζηγά μ πιεζοζμυξ ηεξ αολήζεθε. Πμ 

1913, θαηά ημκ Α' Βαιθακηθυ 

Νυιεμμ, έμεηκε γηα ιίγμ οπυ 

ειιεκηθή δηαθοβένκεζε αιιά πέναζε ζηε Βμοιγανία με ηε Οοκζήθε Βμοθμονεζηίμο 

(1913). Πμ 1920, με ημ ηέιμξ ημο Α' Ναγθμζμίμο Νμιέμμο, εκζςμαηχζεθε 

ζηεκ Γιιάδα. Θίγμ ανγυηενα ημκ ίδημ πνυκμ, με ημ ζάκαημ ημο βαζηιηά Αιέλακδνμο, 

μεημκμμάζηεθε ζε Αιελακδνμφπμιε. 

 

Φάνμξ Αιελακδνμύπμιεξ - Leuchtturm 
 

 ηακ ζηε δεθαεηία ημο 1850 άνπηζε κα δεμημονγείηαη έκαξ 

ιημεκίζθμξ ζημκ ίδημ πχνμ πμο είκαη ημ ζεμενηκυ ιημάκη ηεξ 

Αιελακδνμφπμιεξ θάκεθε ε ακάγθε εγθαηάζηαζεξ θη εκυξ 

θάνμο πμο ζα δηεοθυιοκε ημοξ κηυπημοξ καοηηθμφξ αιιά θαη 

ημοξ καοηηιιυμεκμοξ απυ θαη πνμξ ημκ Γιιήζπμκημ. Νυζμξ 

πνυκμξ πνεηάζηεθε γηα ημ πηίζημμ δεκ είκαη γκςζηυ. 

Ωζηυζμ, εγθαηκηάζζεθε θαη ηέζεθε ζε ιεηημονγία γηα πνχηε 

θμνά ηεκ 1ε Ζμοκίμο ημο 1880. Πυηε ιεηημονγμφζε με 

αζεηηιίκε. Ανγυηενα ιεηημονγμφζε με πεηνέιαημ με ηε 

μέζμδμ ηεξ πονάθηςζεξ. Απυ ημ 1974 ιεηημονγεί με 

ειεθηνηθυ νεφμα αιιά δηαζέηεη θαη εθεδνηθέξ θηάιεξ με 

αζεηηιίκε γηα ηεκ πενίπηςζε δηαθμπήξ ημο ειεθηνηθμφ νεφμαημξ. Γπηζθεοέξ θαη 

μεηαζθεοέξ ζημ θηίνημ ημο θάνμο έγηκακ Πμ θηίνημ ημο θάνμο έπεη φρμξ 18 μέηνα 

απυ ημ έδαθμξ θαη 27 μέηνα (εζηηαθυ φρμξ) απυ ηε μέζε ζηάζμε ζαιάζζεξ.  

Πμ ζηίγμα ημο είκαη 40μ 50΄ 07΄΄ Βυνεημ,  25μ 52΄ 05΄΄ Ακαημιηθυ. 

αναθηενηζηηθυ ημο θάνμο είκαη ηνεηξ ιεοθέξ ακαιαμπέξ θάζε 15 δεοηενυιεπηα. 

Έπεη θςηηζηηθή θςημβμιία 24 καοηηθχκ μηιίςκ θαη με ηδακηθέξ θαηνηθέξ ζοκζήθεξ 

είκαη μναηυξ απυ απυζηαζε 24  καοηηθχκ μηιίςκ (44πιμ πενίπμο). 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%88%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%27_%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%27_%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85_(1913)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85_(1913)
http://el.wikipedia.org/wiki/1920
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%27_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
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Κμιωκία - Köln 
 

Ε Ημιςκία είκαη ε 4ε μεγαιφηενε 

πυιε ηεξ Γενμακίαξ μεηά ημ 

Βενμιίκμ, ημ Αμβμφνγμ θαη ημ 

Ιυκαπμ θαη ε μεγαιφηενε πυιε ημο 

θναηηδίμο ηεξ Βυνεηαξ Ξεκακίαξ-

Βεζηθαιίαξ(Nordrhein-Westfalen). 

Ε Ημιςκία είκαη πηηζμέκε θαη ζηηξ 

δομ υπζεξ ημο πμηαμμφ Ξήκμο. Ε 

Ημιςκία είκαη απυ ημ 1988 

αδειθμπμηεμέκε με ηε Θεζζαιμκίθε.  

Ε ίδνοζή ηεξ απυ ημοξ Ξςμαίμοξ ημ 30 π..  ηεκ θαζηζηά μία απυ ηηξ παιαηυηενεξ 

πυιεηξ ηεξ Γενμακίαξ. Ανπηθά έθενε απιά ημ υκμμα Oppidum Ubiorum (Μηθηζμυξ 

ηςκ Μοβίςκ). Ανγυηενα μεημκμμάζηεθε θαη πήνε ημ υκμμα Colonia Claudia Ara 

Agrippinensium (CCAA), παίνκμκηαξ ημ υκμμα ηεξ μεηέναξ ημο Κένςκα, 

ηεξ Αγνηππίκαξ, ε μπμία είπε γεκκεζεί εθεί. Πμ θανκαβάιη ηεξ Ημιςκίαξ είκαη απυ 

ηηξ μεγαιφηενεξ θαη γκςζηυηενεξ εθδειχζεηξ ηεξ πυιεξ. Ηάζε πνυκμ ηηξ μένεξ ημο 

εμνηαζμμφ ημο πνμζειθφεη πηιηάδεξ επηζθέπηεξ ηυζμ απυ ηε Γενμακία, υζμ θαη 

απ΄υιμ ημκ θυζμμ. 

 

Καζεδνηθόξ καόξ Κμιωκίαξ - Kölner Dom 
 

Ε Κημμ ή Ηαζεδνηθυξ Καυξ ηεξ 

Ημιςκίαξ είκαη ημ πημ δηάζεμμ 

γμηζηθυ θηίνημ ζηε Γενμακία. Γίκαη 

επίζεξ αζοκήζηζημ ζημ μεγαιείμ, ημ 

μέγεζμξ θαη ημ πνυκμ θαηαζθεοήξ 

ημο. Μ ζεμέιημξ ιίζμξ ηέζεθε 

ζηηξ 15 Αογμφζημο 1248, εκχ ημ 

πνεζβοηένημ εγθαηκηάζηεθε ημ 1322. 

Μ θαζεδνηθυξ πηίζηεθε ζηαδηαθά 

μέπνη πενίπμο ημ1520. Έπεηηα 

πανέμεηκε εμηηειήξ μέπνη ημ 19μ αη., 

υηακ μη νμμακηηθμί εκδηαθένζεθακ 

πάιη γη'αοηυκ. Πειηθχξ ημ 1880, 

έπεηηα απυ πενηζζυηενμ απυ 600 πνυκηα, μιμθιενχζεθε ζφμθςκα με ηα αοζεκηηθά 

γμηζηθά ζπέδηα. Έπεη φρμξ 157 μέηνα θαη είκαη ε δεφηενε ορειυηενε εθθιεζία ηεξ 

Γενμακίαξ μεηά ημ καυ ημο Μοιμ (Ulm) θαη ε ηνίηε ορειυηενε παγθμζμίςξ. Γηα κα 

θαηαθηήζεη θακείξ ηεκ θμνοθή ημο ζα πνέπεη κα ακεβεί 509 ζθαιμπάηηα. 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AE%CE%BD%CE%BF%CF%82
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Ναύπιημ - Nafplion 
 

Πμ Καφπιημ ή Ακάπιη είκαη πυιε 

ηεξ Νειμπμκκήζμο, πνςηεφμοζα 

ημο Κμμμφ Ανγμιίδαξ θαη μ 

θονηυηενμξ ιημέκαξ ηεξ ακαημιηθήξ 

Νειμπμκκήζμο. Γίκαη μηα απ' ηηξ πημ 

γναθηθέξ πυιεηξ ηεξ πχναξ, θαη 

οπήνλε πνςηεφμοζα ημο ειιεκηθμφ 

θνάημοξ ζηα πνυκηα 1828 - 1833. 

Πμ Καφπιημ είκαη γκςζηυ γηα 

ημ Ιπμφνηδη, μηθνυ θνμφνημ 

πηηζμέκμ ζε κεζίδα μέζα ζημ ιημάκη, 

γηα ημ Ναιαμήδη, εκεηηθυ θνμφνημ 

πμο δεζπυδεη ζηεκ πυιε, γηα ηεκ Αθνμκαοπιία (ημονθ. Ζηξ-Ηαιέ), έηενμ θνμφνημ 

εκεηηθυ, επί ηεξ μμχκομεξ πενζμκεζίδαξ, θαζχξ θαη ςξ ηυπμξ δμιμθμκίαξ 

ημο Ζςάκκε Ηαπμδίζηνηα. Οφμθςκα με ηεκ ειιεκηθή μοζμιμγία ζηεκ ημπμζεζία ηεξ 

ζεμενηκήξ πυιεξ ίδνοζε μ Καφπιημξ ηε Καοπιία ε μπμία μπονχζεθε με θοθιχπεηα 

ηείπε. Ανπαημιμγηθά εονήμαηα απμδεηθκφμοκ ηεκ φπανλε ηεξ πυιεξ απυ ηα 

μοθεκασθά θηυιαξ πνυκηα. 

Πμ Καφπιημ απμηειεί δεμμθηιή πνμμνηζμυ ηςκ θαημίθςκ ηεξ Αζήκαξ θαη ηεξ 

Νειμπμκκήζμο θαζχξ απέπεη ιίγμ θαη απυ ηηξ δομ πενημπέξ. Οηα μμμνθυηενα θηήνηα 

ηεξ πυιεξ είκαη ημ μέγανμ Άνμακζμπενγθ (θαημηθία ημο ακηηβαζηιέα ηεξ Γιιάδμξ 

Άνμακζμπενγθ) θαζχξ θαη ημ ανπαημιμγηθυ μμοζείμ ζηεκ πιαηεία Οοκηάγμαημξ.  

 

Μπμύνηδη - Bourtzi 
 

Πμ Ιπμφνηδη ή «Ηαζηέιη» θαηά ημοξ 

Γκεημφξ, ή «ζαιαζζυπονγμξ» θαηά 

ημκ Αγχκα ημο 1821, είκαη 

μηθνή κεζίδα μπνμζηά ζημ ιημέκα 

ημο Καοπιίμο, αθνηβχξ απέκακηη 

απυ ημ επάθηημ πονμβμιείμ ηςκ 

«Νέκη΄ - Αδενθχκ», θαιοπηυμεκε 

πιήνςξ απυ παιαηυ εκεηηθυ 

Φνμφνημ ζημ μπμίμ μθείιεη θαη ημ 

υκμμά ηεξ. Πμ Φνμφνημ αοηυ ακαγένζεθε απυ ημοξ Γκεημφξ μεηά ηεκ απμπχνεζε ημο 

Ιαπμμφη Ναζά ημ 1473, εθμδηάδμκηάξ ημ με κεχηενα πονμβυια. 

Πμ 1502 μεηαβάιιμκηαξ μη Γκεημί με μπονχζεηξ ηε ΚΔ πιεονά ηεξ Αθνμκαοπιίαξ ζε 

αοημηειή πνμμαπχκα με επάιλεηξ («Νέκηε Αδένθηα»), ζοκέδεζακ αοηυκ με ηεπκεηυ 

βναπίμκα απυ μγθυιηζμοξ ζημκ μπμίμ θαη πνυζδεκακ αιοζίδα πμο έθζακε μέπνη ημ 

Ιπμφνηδη γηα ηε πνμθφιαλε ημο ιημέκα θαη ηεξ πυιεξ. Γλ μο θαη ημ υκμμα «Θημέκαξ 

ηεξ Αιφζμο». Ιεηά ηε ζοκζήθε ημο Ηάνιμβηηξ (1698) μη Γκεημί ακήγεηνακ ζηε 

κεζίδα ηζπονυηαημ Νφνγμ θαη πνμμαπχκεξ με πονμβυια δεμημονγχκηαξ έηζη ημ 

γκςζηυ Φνμφνημ πμο δεζπυδεη ζήμενα ηεκ είζμδμ ημο ιημέκα ημο Καοπιίμο. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1828
http://el.wikipedia.org/wiki/1833
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%8D%CF%81%CF%84%CE%B6%CE%B9_(%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%80%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AE%CE%B4%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%80%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%8D%CF%80%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CF%8E%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B5%CE%AF%CF%87%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CF%8E%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B5%CE%AF%CF%87%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%82_%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%86%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA
http://el.wikipedia.org/wiki/1821
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%8D%CF%80%CE%BB%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%80%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BF_%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/1473
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/1502
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%80%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%87%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%AC%CF%81%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1698
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Φνακθθμύνηε - Frankfurt 
 

Ε Φναγθθμφνηε είκαη ε 5ε μεγαιφηενε 

πυιε ηεξ Γενμακίαξ. Βνίζθεηαη ζημκ 

πμηαμυ Ιάηκ θαη έπεη πιεζοζμυ πενίπμο 

650.000 θαημίθμοξ (5 εθαημμμφνηα ζηεκ 

εονφηενε μεηνμπμιηηηθή πενημπή). Γίκαη 

μαδί με ημ Νανίζη, ημ Θμκδίκμ, 

ηε Ιαδνίηε, ηεκ Ηςκ/πμιε μηα απυ ηηξ 

ιίγεξ εονςπασθέξ πυιεηξ πμο δηαζέηεη 

ζεμακηηθυ ανηζμυ μονακμλοζηχκ. 

Γίκαη ημ ζεμακηηθυηενμ μηθμκμμηθυ θέκηνμ 

ηεξ Γενμακίαξ αιιά θη έκα απυ ηα 

μεγαιφηενα ηεξ Γονχπεξ, θαζχξ είκαη ε έδνα ημο Γενμακηθμφ νεμαηηζηενίμο, 

ηεξ Γονςπασθήξ Ηεκηνηθήξ Πνάπεδαξ θαη πμιιχκ ηναπεδχκ, υπςξ ε Κηυηηζε 

Ιπακθ θαη ε Ημμένηζμπακθ. Ηαηά ημ  Ιεζαίςκα πμιιμί Γενμακμί αοημθνάημνεξ 

ζηέθζεθακ ζημκ θαζεδνηθυ καυ ηεξ Φναγθθμφνηεξ. Πμ 1848 ημ πνχημ γενμακηθυ 

θμηκμβμφιημ ζοκεδνίαδε ζημκ Καυ ημο Αγίμο Ναφιμο (Paulskirche), αιιά ε 

ιεηημονγία ημο δεκ δηήνθεζε πμιιά έηε. Ε Φναγθθμφνηε δεκ ήηακ πμηέ ζεμακηηθή 

βημμεπακηθή πυιε ηεξ Γενμακίαξ. Πμ 1888 εγθαηκηάζζεθε ζηεκ πυιε μ μεγαιφηενμξ 

ζηδενμδνμμηθυξ ζηαζμυξ ζηεκ Γονχπε θαη ημ 1936 έκαξ ζφγπνμκμξ αενμιημέκαξ.  
 

Παιηό Δεμανπείμ - Römer 
 

Πμ Römer είκαη απυ ημκ 15μ αηχκα ημ 

δεμανπείμ ηεξ πυιεξ ηεξ Φνακθθμφνηεξ 

απμηειχκηαξ με ηεκ παναθηενηζηηθή ημο 

πνυζμρε ημ ζφμβμιμ ηεξ. Πμ μεζαίμ απυ 

ηα ηνία θηίνηα είκαη ημ πναγμαηηθυ 

δεμανπείμ αιιά εδχ θαη αηχκεξ μκμμάδμοκ 

Römer μιυθιενμ ημ ζογθνυηεμα ηςκ 

θηηνίςκ. Γηα πμημ ιυγμ θένεη ημ θηίνημ 

αοηήκ ηεκ μκμμαζία είκαη άγκςζημ, 

οπάνπμοκ υμςξ θάπμηεξ ακηηθνμουμεκεξ ενμεκείεξ. 

 ηακ θαηά ημκ 14μ αη. ε δημίθεζε ηεξ πυιεξ πνεηάζηεθε έκα θηίνημ  αγυναζε απυ ημ 

ζομβμφιημ ηα δομ πημ ακηηπνμζςπεοηηθά θηίνηα με ηα μκυμαηα Römer &  Goldener 

Schwan ( πνοζυξ θφθκμξ) θαηαμεζήξ ημο θέκηνμο ηεξ πυιεξ. Ιαδί με ημκ θαζεδνηθυ 

καυ ηεξ πυιεξ απμηειμφζακ ημκ ηυπμ  υπμο εθιέγμκηακ μ αοημθνάημναξ θαη ήηακ 

έκα απυ ηα βαζηθυηενα θηίνηα ηεξ Αγίαξ Ξςμασθήξ Αοημθναημνίαξ ημο Γενμακηθμφ 

Έζκμοξ. Γηα  πάκς απυ 5 αηχκεξ μεγάιςκε ημ ζογθνυηεμα ημο Δεμανπείμο, 

θηάκμκηαξ ηειηθά ζε 11 μεηαλφ ημοξ ζοκδεδεμέκα θηίνηα. Ιυιηξ ζημ ηέιμξ ημο 19 αη. 

δεμημονγήζεθε με ζπέδηα ηςκ Max Meckel, Franz von Hoven und Ludwig Neher έκα 

ακαθαηκηζμέκμ θηίνημ. Γζςηενηθά οπάνπμοκ θάπμηα ηζημνηθά θαηάιμηπα, θονίςξ 

μεηαπμιεμηθά, αθμφ ζπεδυκ υια ηα θηίνηα είπακ θαεί ζηηξ βμμβανδηζηηθέξ επηδνμμέξ 

θαηά ηε δηάνθεηα ημο Β' Ναγθμζμίμο Νμιέμμο. 

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%9C%CE%AC%CE%B9%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
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%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Bank
http://el.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Bank
http://el.wikipedia.org/wiki/Commerzbank
http://el.wikipedia.org/wiki/1848
http://el.wikipedia.org/wiki/1888
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/1936
http://de.wikipedia.org/wiki/Max_Meckel
http://de.wikipedia.org/wiki/Franz_von_Hoven
http://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Neher
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Ιωάκκηκα - Ioannina 
 

Πα Ζςάκκηκα γκςζηά θη ςξ Γηάκκεκα ή 

Γηάκκηκα είκαη ε πνςηεφμοζα θαη 

μεγαιφηενε πυιε ημο κμμμφ Ζςακκίκςκ 

θαη ηεξ Επείνμο με 111.740 θαημίθμοξ 

(2011). Μ θάημηθμξ μκμμάδεηαη Ζςακκίηεξ, 

Ζςακκίηηζζα, ή θμηκχξ Γηακκηχηεξ θαη 

Γηακκηχηηζζα. Πα Γηάκκεκα είκαη μία απυ 

ηηξ μεγαιφηενεξ πυιεηξ ηεξ Γιιάδαξ. Ε 

δηάκμηλε ηεξ Γγκαηίαξ μδμφ ζοκδέεη μδηθά 

ηε δοηηθή με ηε βυνεηα θαη ακαημιηθή 

Γιιάδα. Ιεηαλφ ηςκ πμιοπμίθηιςκ γεςγναθηθχκ παναθηενηζηηθχκ ηεξ πενημπήξ, 

λεπςνηζηή ζέζε θαηέπεη ε ιίμκε Ναμβχηηδα, πμο πανάθεηηαη ηεξ πυιεξ. Πνία πιμ 

απυ ηεκ πυιε βνίζθεηαη ημ ζπήιαημ Νενάμαημξ, μήθμοξ πενίπμο 830 μ. θη εθηάζεςξ 

πενίπμο 14400 η.μ. . Ακαθαιφθζεθε απυ θαημίθμοξ ηεξ πυιεξ πμο πνμζπάζεζακ κα 

βνμοκ θαηαθφγημ απυ ημοξ βμμβανδηζμμφξ ηςκ ηηαιηθχκ αενμπιάκςκ ημ 1940. 

 

Παμβώηηδα – See von Ioannina 
 Ε ιίμκε Ναμβχηηδα ή ιίμκε ηςκ 

Ζςακκίκςκ, βνίζθεηαη ζε ορυμεηνμ 470 

μέηνςκ απυ ηεκ επηθάκεηα ηεξ ζάιαζζαξ. 

Έπεη μήθμξ 7,9 πενίπμο πιμ., πιάημξ 1,5 

ςξ 5,4 πιμ, μέζμ βάζμξ 4 - 5 μέηνα, 

μέγηζημ βάζμξ 11 μ. θη επηθάκεηα 19,4 η.μ. 

Νενηβάιιεηαη απυ ηα υνε Ιηηζηθέιη θαη 

ηςκ ακαημιηθχκ ακηενεηζμάηςκ 

ημο Πμμάνμο (ή ηεξ Μιφηζηθαξ) θαη 

ζπεμαηίδεηαη απυ ηα φδαηα ηνηχκ θονίςξ 

πεγχκ (Κηναμπάκημβαξ, Οεκηεκίθμο θαη 

Ηνφαξ), πμο ακαβιφδμοκ ζημοξ πνυπμδεξ ημο Ιηηζηθειίμο. Οοκδέεηαη με ημοξ 

ζνφιμοξ ηεξ Ηονά – Φνμζφκεξ θαη ημο Κημοναπάκ. Μη υπζεξ ηεξ είκαη ποθκυθοηεξ 

θαη ηα βμοκά ηεξ Επείνμο θαζνεθηίδμκηαη ζηα κενά ηεξ. νμκμιμγείηαη απυ ημ 

10.000 π.. θη ακ ζημ πανειζυκ ε ζηάζμε ηεξ είπε μεηςζεί αλημζεμείςηα, ζήμενα 

απμηειεί έκα δςκηακυ θμμμάηη ηεξ πιςνίδαξ θαη πακίδαξ ηεξ πενημπήξ. Γίκαη 

ηπζομηνυθμξ, πενίθεμα δε είκαη ηα πέιηα θαη μη θαναβίδεξ ηεξ. 

Οηηξ υπζεξ βνίζθεηαη εγθαηεζηεμέκμξ ζήμενα μ ηπζομγεκκεηηθυξ ζηαζμυξ ζημκ 

μπμίμ πανάγμκηαη θάπμηεξ πμζυηεηεξ ειιεκηθμφ παβηάνη απυ μλφννογπμοξ νςζηθήξ 

πνμέιεοζεξ. Νανάγμκηαη επίζεξ θαηά μέζμκ υνμ 100.000 γυκμξ, πμο ελάγεηαη ζε 

ηπζομηνμθηθέξ μμκάδεξ θονίςξ ημο ελςηενηθμφ. Οημ μέζμ πενίπμο ηεξ Θίμκεξ 

βνίζθεηαη μηθνή κεζίδα, ζηεκ μπμία είκαη πηηζμέκμξ μ μμχκομμξ μηθηζμυξ, μ μπμίμξ 

έπεη ζήμενα 347 θαημίθμοξ. Γθεί οπάνπεη ημ μμκαζηήνη ημο Αγ. Νακηειεήμμκα, υπμο 

ημ 1822 δμιμθμκήζεθε μ Αιή Ναζάξ. Γπίζεξ κα ημκίζμομε υηη ημ κεζί ηεξ ιίμκεξ 

Ναμβχηηδαξ είκαη ημ μυκμ κεζί ιίμκεξ ζημκ θυζμμ πμο θαημηθείηαη. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B3%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CE%BB%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%AC_%CE%A6%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%AC%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BC%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BB%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%AD%CE%BB%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B7%CF%83%CE%AF_%CE%99%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AE_%CE%A0%CE%B1%CF%83%CE%AC%CF%82
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Αμβμύνγμ-Hamburg 
 

Ε Γιεφζενε θαη ακζεαηηθή πυιε 

ημο Αμβμφνγμο, είκαη ε 2ε μεγαιφηενε 

πυιε ηεξ Γενμακίαξ. Έπεη 1.738.483 

θαημίθμοξ ζημ θέκηνμ ηεξ θαη 4.000.000 

ζηεκ εονφηενε μεηνμπμιηηηθή πενημπή. 

Γίκαη έκα απυ ηα 16 γενμακηθά μμυζπμκδα 

θναηίδηα θαη απμηειεί μηθμκμμηθυ θαη 

πμιηηηζμηθυ θέκηνμ μιυθιενεξ ηεξ 

Βυνεηαξ Γενμακίαξ. Έπεη 2.302 γέθονεξ, 

πενηζζυηενεξ απυ υζεξ ε Βεκεηία θαη ημ 

Άμζηενκηαμ μαδί. Γίκαη επίζεξ ημ 

μεγαιφηενμ ιημάκη ηεξ Γενμακίαξ θη έκα απυ ηα μεγαιφηενα ηεξ Γονχπεξ. Ναν' υιμ 

πμο είκαη ημ μεγαιφηενμ ιημάκη ηεξ Γενμακίαξ, δεκ είκαη παναζαιάζζημ. Πμ δηαζπίδεη 

μ πμηαμυξ Έιβαξ, μ μπμίμξ μεηά απυ 80 πηιηυμεηνα εθβάιιεη ζηε Βυνεηα Θάιαζζα. 

Μ αζηενμεηδήξ 449 Αμβμφνγα (449 Hamburga), πμο ακαθαιφθζεθε ημ 1899, πήνε 

ημ υκμμά ημο απυ ηεκ πυιε αοηή. 

 

Άγημξ Μηπαήι-Michel Kirche 
 

Πμ πημ γκςζηυ ζεμείμ ημο Αμβμφνγμο 

είκαη ημ „Michel“ ή αιιηχξ ε εθθιεζία ημο 

Αγίμο Ιηπαήι, έκα  πναγμαηηθυ ζημιίδη 

ημο  μπανυθ. Ννυθεηηαη γηα μηα 

Γοαγγειηθή εθθιεζία ε μπμία απμηειεί ηεκ 

ζεμακηηθυηενε εθθιεζία ημο είδμοξ ηεξ 

ζηε Β. Γενμακία. Γίκαη αθηενςμέκε ζημκ 

Ανπάγγειμ Ιηπαήι, ημο μπμίμο ημ 

μπνμφηδηκμ άγαιμα ζημιίδεη ηεκ θεκηνηθή 

είζμδμ, ζε μηα ζηάζε κίθεξ απέκακηη ζημ 

δηάβμιμ. Γίκαη ε ηνίηε θαηά ζεηνά εθθιεζία. Ε πνχηε εθθιεζία πηηδυηακ απυ ημ 1647 

ςξ ημ 1669. μςξ ζηηξ 10/3/1850 πηοπήζεθε, μεηά απυ μηα αζοκήζηζηα δοκαηή  

βνμκηή, απυ θεναοκυ με απμηέιεζμα κα ηοιηπζεί ζηηξ θιυγεξ. Ε θςηηά δε μπμνμφζε 

κα ειεγπζεί θαη  μ πφνγμξ ηεξ εθθιεζίαξ θαηέννεοζε θαίγμκηάξ ηεκ μιμζπενχξ. Πμ 

1786 λακαπηίζηεθε ιαμβάκμκηαξ μάιηζηα ηε μμνθή πμο έπεη ζήμενα. Πμ 1802 

πνεζημμπμίεζε μ Johann Friedrich Benzenberg  ημκ πφνγμ ηεξ ζε πεηνάμαηα 

βανφηεηαξ γηα κα απμδείλεη επηηοπχξ ηεκ πενηζηνμθή ηεξ γεξ. Έηζη πνμεγήζεθε ημο 

Θέμκ Φμοθχ θαη ημο πενίθεμμο εθθνεμμφξ ημο θαηά 50 πνυκηα. Οηηξ 3/7/1906 θαηά 

ηεκ δηάνθεηα ενγαζηχκ έπηαζε θαη πάιη θςηηά. Μ καυξ λακαθάεθε. Οπεηηθά με ηε 

ακμηθμδυμεζε ηεξ εθθιεζίαξ οπήνλακ ανθεηέξ δηαθςκίεξ μα μ ιαυξ, θαηυνζςζε κα 

πείζεη ημοξ ηζφκμκηεξ. Ε εθθιεζία πηίζηεθε γηα ηνίηε θμνά υπη υμςξ με ηε πνήζε 

λφιμο αιιά με πάιοβα θαη μπεηυκ. Πμκ Μθηχβνημ ημο 1912 λακάκμηλε ηεξ πφιεξ ηεξ. 

Ηαηά ηε δηάνθεηα ημο Β' Ναγθμζμίμο Νμιέμμο ζηηξ  επηδνμμέξ ημο 1944 θαη 1945  

οπέζηε θάπμηεξ θαηαζηνμθέξ, μη μπμίεξ απμθαηαζηάζεθακ ημ 1952. 

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%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%B1_%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%B1_%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AD%CF%86%CF%85%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/449_%CE%91%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%B1
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Ρόδμξ-Rhodos 
 

Ε Ξυδμξ, με έθηαζε 1400,684 η.πμ., είκαη 

ημ μεγαιφηενμ κεζί ηςκ Δςδεθακήζςκ θαη 

ημ ηέηανημ ζε έθηαζε κεζί ημο Αηγαίμο θαη 

ηεξ Γιιάδαξ, εκχ μ πιεζοζμυξ ηεξ 

ακένπεηαη ζε 163.476 θαημίθμοξ. 

Βνίζθεηαη πενίπμο 460 πιμ. ΚΑ ηεξ 

Αζήκαξ θαη 18 πηιηυμεηνα ΚΔ 

ηεξ Πμονθίαξ. Πμ εονφηενμ Νμιεμδμμηθυ 

Οογθνυηεμα έπεη μυκημμ πιεζοζμυ 

πενίπμο 120.000 θαημίθμοξ. Ε πυιε ηεξ 

Ξυδμο έπεη επίζεμα 53.709 θαη. θη είκαη ε μεγαιφηενε πυιε ζημ Αηγαίμ. Νμιιμί 

μφζμη έπμοκ ζοκδεζεί με ηε δεμημονγία ηεξ Ξυδμο. Οφμθςκα με ημκ Νίκδανμ, υηακ 

μ Δίαξ επηθνάηεζε ηςκ Γηγάκηςκ, απμθάζηζε κα μμηνάζεη ηε γε ζημοξ Μιφμπημοξ 

Θεμφξ. Μ Ήιημξ υμςξ, έιεηπε απυ ηε μμηναζηά θη έμεηκε πςνίξ γε. Μ Δίαξ γηα κα μεκ 

ημκ αδηθήζεη είπε κα λακαθάκμοκ ηε μμηναζηά, αιιά μ Ήιημξ ηυηε είπε πςξ ε γε πμο 

ζα ακαδουηακ απ’ ηε ζάιαζζα, ημ επυμεκμ πνςηκυ, ζα γηκυηακ δηθή ημο. Έηζη 

ακαδφζεθε έκα πακέμμνθμ, θαηαπνάζηκμ κεζί, ε Ξυδμξ. Μ Ήιημξ ζοκεπανμέκμξ απυ 

ηεκ μμμνθηά ηεξ ηεκ έιμοζε με ηηξ αθηίκεξ ημο. Έκαξ άιιμξ μφζμξ ακαθένεη υηη ε 

Ξυδμξ ήηακ κφμθε, θυνε ημο Νμζεηδχκα θαη γοκαίθα ημο Ήιημο. 

 

Παιάηη ημο Μεγάιμο Μαγίζηνμο ηωκ 

ηππμηώκ ή Καζηέιμ-Schloss Kastelo 
 

Βνίζθεηαη ζηεκ ΒΔ πιεονά ηεξ πυιεξ ηεξ Ξυδμο ζημ 

ρειυηενμ ζεμείμ ημο θάζηνμο θη απμηειεί ημ ζεμακηηθυηενμ 

μκεμείμ ηεξ πενηυδμο ηςκ ηππμηχκ. Γίκαη θηίζμα ημο 14μο 

αη. πμο θαηαζθεοάζηεθε απυ ημοξ Ζςακκίηεξ ηππυηεξ, μη 

μπμίμη θαηείπακ ηε Ξυδμ απυ ημ 1309 ςξ ημ 1522, ζηε ζέζε 

παιαηυηενεξ βοδακηηκήξ αθνυπμιεξ ημο 7μο μ. αη. ηακ 

θαηέιαβακ ημ κεζί μη Μζςμακμί πνεζημμπμίεζακ ημ απυ ηεκ 

πμιημνθία παιάηη ςξ θοιαθέξ εκχ ημ ηειεηςηηθυ πηφπεμα 

δυζεθε ημ 1856 υηακ μεηά απυ έθνελε πονμμαπηθχκ πμο 

θοιάζζμκηακ ζηα οπυγεηά ημο ημ μεγαιφηενμ μένμξ ημο 

θαηαζηνάθεθε. ηακ ημ 1912 ε Ξυδμξ πενηήιζε ζημ Βαζίιεημ ηεξ Ζηαιίαξ, μη Ζηαιμί 

ακαθαηαζθεφαζακ θη ακαμυνθςζακ ημ παιάηη ηεκ πενίμδμ 1937-1940 οπυ ηεκ 

επμπηεία ημο Ζηαιμφ δημηθεηή Κηε Βέθθη, δίκμκηαξ ημο μηα μεζαηςκηθή υρε θαη 

θαζηζηχκηαξ ημ έδνα ημο εθάζημηε Ζηαιμφ δημηθεηή αιιά θαη θαιμθαηνηκή θαημηθία 

ημο βαζηιηά Βίθημνα Γμμακμοήι ημο Γ'. Ιεηά ηεκ πνμζάνηεζε 

ηςκ Δςδεθακήζςκ ζηεκ Γιιάδα ημ 1948 μ 1μξ υνμθμξ ημο παιαηημφ μεηαηνάπεθε 

απυ ηηξ ειιεκηθέξ ανπέξ ζε μμοζείμ ημ μπμίμ πενηέπεη δηάθμνεξ θαιιηηεπκηθέξ 

δεμημονγίεξ, εκχ γεκηθά ημ υιμ θηίζμα απμηειεί ημκ μεγαιφηενμ πυιμ έιλεξ 

επηζθεπηχκ ζηε μεζαηςκηθή πυιε ηεξ Ξυδμο.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%89%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%B1%CF%82_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AF%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%82_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/1856
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%89%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1948
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Βνέμε- Bremen 
Ε Βνέμε είκαη πυιε ζηε Βυνεηα Γενμακία 

(Freie Hansestadt Bremen - ειεφζενε 

πακζεαηηθή πυιε ηεξ Βνέμεξ, πμο 

ακαθένεηαη ζηεκ ηδηυηεηα μέιμοξ, ζηε 

μεζαηςκηθή πακζεαηηθή έκςζε). Γίκαη μηα 

πυιε ιημέκςκ, πμο ημπμζεηείηαη θαηά 

μήθμξ ημο πμηαμμφ Βέδεν, πενίπμο 50 πμ. 

κυηηα απυ ηεκ εθνμή ημο ζηε Βυν. 

Θάιαζζα. Ε Βνέμε είκαη μηα απυ ηηξ δφμ 

πυιεηξ πμο ακήθμοκ ζημ Μμμζπμκδηαθυ 

Ηναηίδημ, ε άιιε είκαη ημ Ιπνέμενπαθεκ. Πμ Δεμανπείμ ηεξ θαη ημ άγαιμα Roland 

ζομβμιίδμοκ ηεκ άκμδμ ηεξ ακζεαηηθήξ Έκςζεξ, ζηεκ μπμία ζομπενηειήθζε ε πυιε 

ημ 1358. Αθυμε θαη ζήμενα, ε Βνέμε παναμέκεη έκα δηεζκέξ ιημάκη. Ιηα πενηήγεζε 

ζηα ζεμακηηθυηενα αλημζέαηα δεκ απαηηεί πάνηε: 2.000 θανθηά απυ μνείπαιθμ θη 

αηζάιη μδεγμφκ απυ ηεκ αοιή ηεξ εθθιεζίαξ Liebfrauen, ζηεκ θεκηνηθή πιαηεία θαη 

απυ εθεί πνμξ ηεκ μδυ Böttcherstraße, ε μπμία ήηακ θάπμηε ε μδυξ ηςκ βημηεπκχκ, 

αιιά ζήμενα απμηειεί θαιιηηεπκηθυ θαη πμιηηηζμηθυ θέκηνμ. 
 

Άγαιμα Μμοζηθώκ ηεξ Βνέμεξ 

Bremer Stadtmusikanten Statue 
 

Οηε "δηαδνμμή ηςκ θανθηχκ", μ επηζθέπηεξ ζοκακηά θαη 

ημοξ οπαίζνημοξ μμοζηθμφξ ηεξ Βνέμεξ. Πμ παναμφζη είκαη 

γκςζηυ ζ’ υιμ ημκ θυζμμ θαη ηυζμ ζηεκά ζοκδεδεμέκμ με ηε 

Βνέμε απ’ ηεκ επμπή ηςκ αδειθχκ Grimm. Αθεγείηαη ηεκ 

ηζημνία 4 δχςκ (εκυξ θυθμνα, μηαξ γάηαξ, εκυξ ζθφιμο θη 

εκυξ γασδάνμο), ηα μπμία δεκ είκαη πιέμκ πνήζημα ζημοξ 

ηδημθηήηεξ ημοξ ιυγς ειηθίαξ θη ςξ εθ ημφημο ζα πνέπεη κα 

ζακαηςζμφκ. Πα δχα θαημνζχκμοκ κα γιηηχζμοκ θαη 

ζοκακημφκηαη ηοπαία. Ιεηά απυ πνυηαζε ημο γάηδανμο κα 

γίκμοκ υιμη μμοζηθμί ηεξ Βνέμεξ λεθηκμφκ γηα ηεκ πυιε. 

Γπεηδή δεκ μπμνμφκ υμςξ κα θζάζμοκ εθεί μέζα ζε μηα 

μένα πνέπεη κα δηακοθηενεφζμοκ ζημ δάζμξ, υπμο 

ακαθαιφπημοκ ημ θνεζθφγεημ ιεζηχκ. Ιε ηηξ δοκαηέξ θςκέξ ημοξ ζα ηνμμάλμοκ θαη 

ζα δηχλμοκ ημοξ ιεζηέξ θαηαιαμβάκμκηαξ ημ θνεζθφγεηυ ημοξ. Έκαξ ιεζηήξ πμο 

επηζηνέθεη θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ κφπηαξ γηα κα δεη, ακ μπμνμφκ κα επηζηνέρμοκ ζημ 

ζπίηη, δηχπκεηαη θαη πάιη θαθήκ θαθχξ. Οηα δχα ανέζεη ηυζμ πμιφ ημ ζπίηη πμο 

απμθαζίδμοκ κα μείκμοκ γηα πάκηα εθεί. Πμ μπνμφηδηκμ άγαιμα πμο θαηαζθεφαζε μ 

Gerhard Marcks (1953) βνίζθεηαη ζηε δοηηθή πφιε ημο δεμανπείμο. Έκα άγγηγμα 

ζηα πυδηα ημο γασδάνμο θένκεη ηφπε θη υηακ θάπμημξ ημ θάκεη ζςζηά, έπεη ζηε 

δηάζεζή ημο μηα εοπή. Πμ ζεμακηηθυ είκαη κα ηνίρεη ειαθνά θαη με ηα δφμ πένηα ηα 

πυδηα ημο γασδάνμο. Ακ πνεζημμπμηήζεηξ μυκμ ημ έκα πένη, μη θάημηθμη ηεξ Βνέμεξ 

ιέκε υηη "δφμ γάηδανμη παηνεηημφκηαη"! 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%AD%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%AD%CE%B6%CE%B5%CF%81&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%AD%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%87%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%BD&action=edit&redlink=1
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Κένθονα-Korfu 
Ε Ηένθονα είκαη έκα απ’ ηα βμνεηυηενα 

κεζηά ημο Ζμκίμο Νειάγμοξ. Βνίζθεηαη 

ζηεκ είζμδμ ηεξ Αδνηαηηθήξ Θάιαζζαξ, 

θμκηά ζηηξ Επεηνςηηθέξ αθηέξ. Μη ΒΑ ηεξ 

αθηέξ πιεζηάδμοκ ανθεηά (πεν. 2 πμ.) ηηξ 

αθηέξ ηςκ Αγίςκ Οανάκηα ηεξ Αιβακίαξ. 

Πα πανάιηά ηεξ έπμοκ ζοκμιηθυ μήθμξ 217 

πμ. Μη λέκμη ηεκ απμθαιμφκ Ημνθμφ, απυ 

ηηξ δφμ θμνοθέξ πμο θαίκμκηαη, θαζχξ 

πιεζηάδεη μ επηζθέπηεξ ζημ κεζί. 

Σειυηενεξ θμνοθέξ είκαη ημο Νακημθνάημναξ (914 μ.) θαη ημ Οηναβμζθηάδη (849 μ.). 

Γίκαη απυ ηα πιέμκ ποθκμθαημηθεμέκα κεζηά ηεξ Ιεζμγείμο με ποθκυηεηα 

πιεζοζμμφ 193 θαημίθμοξ ακά η.πμ. Ε πυιε παναθηενίδεηαη απ’ ημ 

έκημκμ Βεκεηζηάκηθμ ζημηπείμ, αιιά θη απυ πμιιέξ Αγγιηθέξ, Γαιιηθέξ επηννμέξ. 

Γίκαη θμζμμπμιίηηθε πυιε, με θφνηα αλημζέαηα ηεκ πιαηεία Οπηακάδα, πμο είκαη ε 

μεγαιφηενε πιαηεία ηςκ Βαιθακίςκ, ημ Ναιηυ θαη ημ Κέμ Φνμφνημ, 

ημ Δεμανπείμ (Θέαηνμ Οακ Πδηάθμμμ), ημ Ηακυκη, ημ Ιμκ Ξεπυ αιιά θαη ηα Ιμοζεία 

Βοδακηηκήξ, Ιεηαβοδακηηκήξ Ζζημνίαξ. Ίζςξ ημ πημ θεμηζμέκμ ηεξ αλημζέαημ είκαη 

ημ κεζάθη μπνμζηά ζημ Ηακυκη, πμο ζοκδέεηαη μ’ αοηυ μέζς μηαξ μηθνήξ ιςνίδαξ 

ζηενηάξ, πάκς ζημ μπμίμ βνίζθεηαη ε εθθιεζία ηεξ Νακαγίαξ ηςκ Βιαπενκχκ θαη ημ 

λαθμοζηυ Νμκηηθμκήζη.  
 

Πμκηηθμκήζη-Insel Pontikonisi 
 

Πμ Νμκηηθμκήζη είκαη έκαξ θαηαπνάζηκμξ 

θαη δεκδνμθοηεμέκμξ βνάπμξ, μ μπμίμξ 

βνίζθεηαη ζηεκ είζμδμ ηεξ ιημκμζάιαζζαξ 

ημο αιηθηυπμοιμο. Π’ υκμμά ημο 

πνμένπεηαη απυ ημ ζπήμα ημο. Μ βνάπμξ 

αοηυξ είκαη έκα απυ ηα πημ δεμμθηιή 

γκςζηά ημονηζηηθά αλημζέαηα ηεξ 

Ηένθοναξ. Ρπάγεηαη ζηε δηθαημδμζία ημο 

δήμμο θαη ηα ηειεοηαία πνυκηα έγηκακ 

δηάθμνεξ οπμδμμέξ, υπςξ ε θαηαζθεοή μυιμο, χζηε κα πνμζανάδμοκ ηα δηάθμνα 

πιμηάνηα θαη βάνθεξ, ηα μπμία θαηά ημφξ ζενηκμφξ μήκεξ πναγμαημπμημφκ ηε 

ζογθμηκςκία με ημ βνάπμ απ’ ημ Ηακυκη, ηα Νέναμα θη απυ ημ μμκαζηήνη ηςκ 

Βιαπενκχκ ζημ Ηακυκη. Μ βνάπμξ είκαη θοζηθυ μμοζείμ θη απαγμνεφεηαη θάζε 

επίζθερε, χζηε κα μεκ θαηαζηναθεί απυ ηα πμδμπαηήμαηα ηςκ επηζθεπηχκ. Ηαηά ηα 

πνυκηα ηεξ βαζηιείαξ ημο ζςκα, ζημ Νμκηηθμκήζη πηίζηεθε μμκαζηήνη με εθθιεζία 

αθηενςμέκε ζηε Ιεηαμυνθςζε ημο Οςηήνμξ, γημνηάδεη ζηηξ 6 Αογμφζημο. Ιυκμ 

αοηή ηε μένα επηηνέπεηαη ε επίζθερε ζημ κεζί γηα πνμζθφκεμα, δηαθμνεηηθά θαηά ηηξ 

άιιεξ μένεξ επηηνέπεηαη μυκμκ ε ζηηγμηαία επίζθερε θη ε άμεζε ακαπχνεζε απυ ημ  

βνάπμ, θαη μάιηζηα μυκμ ζε μνηζμέκα ζεμεία ημο, θάης απυ ηεκ επίβιερε οπεοζφκςκ 

θοιάθςκ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CE%B9_%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%B8%CF%89%CE%BD_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/6_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
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Νονεμβένγε - Nürnberg 
 

Θίγμ πάκς απυ ημ θέκηνμ ημο 

μμυζπμκδμο γενμακηθμφ θναηηδίμο 

ηεξ Βαοανίαξ, ζηεκ θμηιάδα ημο 

πμηαμμφ Pegnitz, βνίζθεηαη ε 

υμμνθε πυιε ηεξ Κονεμβένγεξ, 170 

πιμ. πενίπμο βυνεηα ημο Ιμκάπμο. 

Νμοζεκά ζηε πχνα δεκ 

απεηθμκίδμκηαη ηυζμ δςκηακά ηα 

«πάκς» θαη ηα «θάης» ηεξ ηζημνίαξ 

ηεξ Γενμακίαξ. Απυ ημ 1050 έςξ ημ 

1571 ε πυιε γκχνηζε πενίμδμ αθμήξ 

θη επεθηάζεθε εκηοπςζηαθά. 

Ακαθένεηαη μάιηζηα ζοπκά ςξ «ακεπίζεμε πνςηεφμοζα» ηεξ Αγίαξ Ξςμασθήξ 

Αοημθναημνίαξ ημο Γενμακηθμφ Έζκμοξ, επεηδή ηα επμκμμαδυμεκα Reichstage 

(αοημθναημνηθά ζομβμφιηα) θαη ηα δηθαζηήνηα ζοκεδνίαδακ ζημ θάζηνμ ηεξ 

Κονεμβένγεξ. Έμπμνμη, εθεονέηεξ θαη ιυγημη ημο Ιεζαίςκα μεηέηνερακ ηεκ πυιε ζε 

μηα απυ ηηξ πημ ιαμπνέξ ημο θυζμμο, υπμο άκζεζε ε βημηεπκία θαη μη ηέπκεξ θαη 

θονηάνπεζε έκα ειεφζενμ, κέμ πκεφμα. Πα πνάγμαηα υμςξ άιιαλακ με ημ Β’ 

Ναγθυζμημ Νυιεμμ. Μη Καδί είδακ ζηε Κονεμβένγε έκα ηέιεημ ζθεκηθυ γηα ηηξ 

δναζηενηυηεηέξ ημοξ. Γδχ βνίζθμκηακ ηα πεδία παναηάλεςκ θαη πανειάζεςκ ημο 

καδηζηηθμφ θυμμαημξ, εδχ λεθίκεζε ημ μπμσθμηάδ ηςκ εβνασθχκ επηπεηνήζεςκ θη 

εδχ ζεζπίζηεθακ μη πενίθεμμ Κυμμη ηεξ Κονεμβένγεξ γηα ηεκ εβνασθή ηζαγέκεηα. 

Οηηξ 2/1/1945, ζομμαπηθά βμμβανδηζηηθά μεηέηνερακ ηεκ πυιε ζε ενείπηα θη 6.000 

άκζνςπμη έπαζακ ηε δςή ημοξ. Ιεηά ημκ πυιεμμ ε πυιε επηιέπζεθε ςξ ε ημπμζεζία 

ημο Δηθαζηενίμο Γγθιεμάηςκ Νμιέμμο, γκςζηή ζήμενα ςξ δίθε ηεξ Κονεμβένγεξ.  
 

Υνηζημογεκκηάηηθε αγμνά ηεξ Νονεμβένγεξ 

Nürnberger Christkindlesmarkt 
 

Απυ ηηξ δηαζεμυηενεξ πνηζημογεκκηάηηθεξ 

αγμνέξ ημο θυζμμο. Ε εμνηαζηηθή 

Κονεμβένγε με ημοξ ζημιηζμέκμοξ 

δνυμμοξ, ημ μεζαηςκηθυ θάζηνμ με ημοξ 

επηβιεηηθμφξ πφνγμοξ θαη ηηξ 

εθπιεθηηθέξ γμηζηθέξ εθθιεζίεξ ηεξ 

παιηάξ πυιεξ, απμηειεί έκακ απυ ηα πημ 

υμμνθα ζθεκηθά γηα ηηξ μένεξ ηςκ 

νηζημογέκκςκ. Ε πνηζημογεκκηάηηθε ηεξ 

αγμνά είκαη απυ ηηξ παιαηυηενεξ ζηε 

Γενμακία θη απυ ηηξ πημ γκςζηέξ θη υμμνθεξ ζημκ θυζμμ, με 180 πάγθμοξ γεμάημοξ 

παηπκίδηα θη άιια δχνα, θανμοδέι, αιιά θαη παναδμζηαθέξ γενμακηθέξ ιηπμοδηέξ, 

υπςξ bratwurst θαη δεζηυ θναζί. Λεθίκεζε ημ 1628 μ.. θαη ηεκ επηζθέπημκηαη 

πάκς απυ 2.000.000 επηζθέπηεξ ημ πνυκμ.  
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Γνγάζηεθακ γηα ημ παναπάκς «project», ζηα πιαίζηα ημο μαζήμαημξ ηεξ 2εξ λέκεξ 

γιχζζαξ (γενμακηθά) ε δαζθάια γενμακηθχκ θαη μη μαζεηέξ ημο ΟΠ1 ημήμαημξ ηςκ 

γενμακηθχκ ημο 6μο Δηαπμιηηηζμηθμφ Δεμμηηθμφ Γιεοζενίμο-Ημνδειημφ Θεζ/κίθεξ.  
 

Ρπεφζοκε δαζθάια Γενμακηθχκ: Γοζηαζηάδμο-Δημκοζίμο Νεηνμφια 

Δηεοζοκηήξ: Ναπαδυπμοιμξ Οηένγημξ  
 

Μη μαζεηέξ ημο ΟΠ1 ηςκ γενμακηθχκ: Αθνηηίδεξ Αιέλακδνμξ, Αναμπαηδήξ Ακέζηεξ, 

Γηακκίδεξ Ηφνηιιμξ, Γηχηαξ Γεχνγημξ, Δμονάβιεβ νήζημξ, Ζαθςβίδμο Ηονηαθή, 

Ηαναζανίδεξ Αιέλακδνμξ, Ημβηηίδμο ιγα, Ημνμανήξ Ακηχκεξ, Ημφζεξ Γεχνγημξ, 

Ηςκζηακηηκίδεξ Ακαζηάζημξ, Ιαζμακίδεξ Ιηπάιεξ, Κμβάθμο Γιηγθένξ, 

Ναπαδμπμφιμο Ιανία, Νεθχβα ιγα, Οεβιίδεξ Ναίζημξ, Οηδενυπμοιμξ Δεμήηνημξ, 

Πμομακίδεξ Ηςκ/κμξ, Φςηηάδεξ Οάββαξ, νηζημδμοιίδμο Ακαζηαζία. 
 

6μ Δηαπμιηηηζμηθό Δεμμηηθό πμιείμ 

Γιεοζενίμο-Κμνδειημύ Θεζ/κίθεξ 

Δαβάθε 18 – 563 34 Γι-Κμνδειηό 

Σει-Φαλ: 2310761420 

Email: mail@6dim-diap-elefth.thess.sch.gr   

Website: http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr   

 
Δεμημονγία θαη γεκηθή επημέιεηα ημο εκηύπμο, μ δηεοζοκηήξ ημο ζπμιείμο. 

Σα θείμεκα επημειήζεθε ε δαζθάια ηωκ γενμακηθώκ. 

 

 

 

mailto:mail@6dim-diap-elefth.thess.sch.gr
http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr/

