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Η ΑΘΗΝΑ ΣΤΟΝ ΙΖΑΡ

Το Μόναχο είναι μία από τις ωραιότερες πόλεις της Γερμανίας, με πλούσια ιστορία γεμάτη από αρχιτεκτονικά μνημεία, μουσεία και
πολλά άλλα αξιοθέατα. Μία πόλη της τέχνης, του πολιτισμού και της ζωής. Σε πολλά από τα παραπάνω αξιοθέατα θα ταξιδέψουμε
νοερά και θα τα γνωρίσου με μέσα από εικόνες, φωτογραφίες και βίντεο.
Στο μεγάλο αυτό νοερό μας ταξίδι θα συναντήσουμε την Παλαιά Πόλη (Altstadt), την Παλαιά Πινακοθήκη (Alte Pinakothek), τη Νέα
Πινακοθήκη (Neue Pinakotkek), τη Γλυπτοθήκη (Glypothek) και την Κρατική Γκαλερί (Stadtsgallerie). Επίσης θα κάνουμε βόλτα στη
γνωστή σε όλους Marienplatz με το Παλαιό Δημαρχείο (Altes Rathaus) και με το Νέο Δημαρχείο (Neues Rathaus).
Το σήμα κατατεθέν του Μονάχου είναι η Εκκλησία της Παναγίας (Frauenkirche) που τη χαρακτηρίζουν οι διπλοί πρασινογάλαζοι
τρούλοι. Άλλες σημαντικές εκκλησίες, τις οποίες θα θαυμάσουμε, είναι η Michaelskirche και η Peterskirche.
Εκτός των παραπάνω, αξιόλογα σημεία επίσκεψης είναι τα ανάκτορα Schleisheim και Nymphenburg, που αποτελούσαν θερινές
κατοικίες των βασιλέων.

Θα επισκεφτούμε επίσης το πιο γνωστό και μεγαλύτερο μουσείο στο κόσμο,
όσον αφορά στην Τεχνολογία, το Γερμανικό Μουσείο (Das Deutsche
Museum) με εκθέματα όπως:
•Το πρώτο αυτοκίνητο από τον Carl Benz το 1886
•Η πρώτη γραφομηχανή (1866)
•Το πρώτο τηλέφωνο (1863) ………… και πολλά άλλα.
Και από τα νεότερα δημιουργήματα θα γνωρίσουμε:
•Το Ολυμπιακό Στάδιο (1972)
•Το Γήπεδο Allianz Arena της Bayern Μονάχου
•Το Κτίριο και το Μουσείο της BMW
•To Αγγλικανικό Πάρκο (Englischer Garten)
•Τον Βοτανικό Κήπο (Botanischer Garten)
Στο τέλος της ξενάγησής μας θα «δροσιστούμε» με μπύρα σε μία από τις πιο
παλιές και κλασσικές μπυραρίες της Γερμανίας, και συγκεκριμένα στο
Hofbräuhaus, και θα μεταφερθούμε όλοι στη μεγαλύτερη και πιο ξακουστή
γιορτή μπύρας στον κόσμο “Oktoberfest”, με την οποία γιορτάζει ο λαός της
Γερμανίας τον ερχομό του Φθινοπώρου με ωραία χρώματα, βαυαρέζικη
μουσική και χορό, και βέβαια με άφθονη μπύρα και παραδοσιακά εδέσματα!

“ viel Vergnügen……”
«Καλή διασκέδαση…….!»
Υπεύθυνες
εργασίας:
Ψάλλα
Αθανασία,
Βαλκανιώτη Αθανασία (Καθηγήτριες Γερμανικής
Φιλολογίας)

ΒΑΥΑΡΙΑ

Ιστορικά στοιχεία

Η Βαυαρία ή Βαβαρία ή Μπάγερν ( Freistaat Bayern) είναι το νοτιότερο από τα
δεκαέξι ομοσπονδιακά κρατίδια που απαρτίζουν τη Γερμανία. Πρωτεύουσά της είναι
το Μόναχο.
Η περιοχή ονομαζόταν Bayuwaren από τους Ρωμαίους. Περίπου από το 550 έως το 788
η Βαυαρία ήταν Δουκάτο. Το 1180 η Βαυαρία έγινε φέουδο της γερμανικής βασιλικής
οικογένειας Βίτελσμπαχ (Wittelsbach), η οποία βασίλεψε από το 1180 έως και το 1718.
To 1806 η Βαυαρία έγινε ανεξάρτητο βασίλειο. Στη γερμανική αυτοκρατορία
ενσωματώθηκε το 1871, αφού ηττήθηκε στον πόλεμο μεταξύ Αυστρίας και Πρωσσίας.

ΒΑΥΑΡΙΑ – ΜΟΝΑΧΟ

Γεωφυσικά στοιχεία

Η Βαυαρία (Bayern) συνορεύει ανατολικά με την Τσεχία, νοτιοανατολικά με την Αυστρία
και νοτιοδυτικά με την Ελβετία, με την οποία μοιράζεται τη λίμνη Bodensee. Όμορα
γερμανικά κρατίδια είναι δυτικά η Βάδη-Βυρτεμβέργη (Baden- Würtemberg),
βορειοδυτικά η Έσση (Hessen) , βόρεια με τη Θουριγγία (Thüringen) και βορειοανατολικά
με τη Σαξωνία (Sachsen). Ο Δούναβης και ο Μάιν είναι οι σημαντικότεροι ποταμοί που
διασχίζουν την περιοχή, ενώ μέσα από το Μόναχο περνάει παραπόταμος του Δούναβη,
Ίζαρ. Οι Βαυαρικές Άλπεις είναι το σύνορο με την Αυστρία και έχουν την υψηλότερη
κορυφή της Γερμανίας

ΜΟΝΑΧΟ

Γενικά στοιχεία

Το Μόναχο (München) είναι πόλη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και
πρωτεύουσα του ομόσπονδου κρατιδίου της Βαυαρίας. Το όνομά του προέρχεται από τη
γερμανική λέξη Mönch που σημαίνει Μοναχός. Σήμα κατατεθέν του Μονάχου είναι το
Münchner Kindl, ένας μικρός μοναχός στη σημαία της πόλης.
Είναι χτισμένη στις όχθες τους ποταμού Ίζαρ, ενός από τους μεγαλύτερους παραπόταμους του
Δούναβη.
Μετά το Βερολίνο και το Αμβούργο είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας σε πληθυσμό
και αποτελεί σημαντικό κόμβο συγκοινωνιών, οδικών, σιδηροδρομικών και εναέριων
μεταφορών.
Είναι επίσης φημισμένο ευρωπαϊκό εμπορικό κέντρο, καθώς και μεγάλο βιομηχανικό και
πολιτιστικό κέντρο, με τα δύο καλύτερα πανεπιστήμια της Γερμανίας, και συγκεκριμένα το
Πανεπιστήμιο του Μονάχου και το Πολυτεχνείο του Μονάχου, με μουσεία και με άλλα πολλά
ανώτερα καλλιτεχνικά ιδρύματα.

ΜΟΝΑΧΟ

Ιστορικά στοιχεία

Οι απαρχές του Μονάχου (Οίκου των Μοναχών) ανάγονται στο μοναστήρι των
Βενεδικτίνων της Τέγκερνζεε (8ος αι.). Ο Ερρίκος ο Λέων, δούκας της Βαυαρίας, ίδρυσε
την πόλη το 1157, όταν παραχώρησε στους μοναχούς το δικαίωμα λειτουργίας αγοράς.
«Θέλω να κάνω το Μόναχο μια πόλη που θα τιμά τη Γερμανία και της οποίας δεν θα
υπάρχει όμοια στη χώρα μας ή αλλού». Η επιθυμία του Βαυαρού βασιλιά Λουδοβίκου Α',
ο οποίος σχεδίασε και δημιούργησε το σύγχρονο Μόναχο (1825-1848), αντικατοπτρίζει το
όραμα των Βίτελσμπαχ να δημιουργήσουν μια λαμπρή πόλη, αντάξια της ένδοξης
ιστορίας τους. Το 1643 καταλήφθηκε από τους Σουηδούς, ενώ το 1634 μια επιδημία
πανώλης εξολόθρευσε το 1/3 του πληθυσμού του.

ΜΟΝΑΧΟ

Ιστορικά στοιχεία

Ο 19ος αιώνας υπήρξε περίοδος μεγάλης ανάπτυξης. Η πολιτιστική ακτινοβολία του
Μονάχου στην Ευρώπη ενισχύθηκε μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και η πόλη έγινε
θέατρο έντονης πολιτικής δραστηριότητας. Η μπυραρία στην οποία γίνονταν οι
συναντήσεις που οδήγησαν στο Πραξικόπημα της Βαυαρίας κατά των Βαυαρικών
αρχών στις 8 Νοεμβρίου 1923, υπάρχει μέχρι σήμερα, το γνωστό Hofbräuhaus.
Κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο το Μόναχο υπέστη σφοδρούς βομβαρδισμούς, αλλά
σήμερα οι περισσότερες ζημιές έχουν αποκατασταθεί.

Μόναχο

Ναοί

Καθεδρικός Ναός της Παναγίας (Frauenkirche)
Ακριβώς ανατολικά της Marienplatz είναι το ορόσημο που χαρακτηρίζει τις
περισσότερες καρτ-ποστάλ του Μονάχου: η Frauenkirche, επίσημα γνωστή ως
Dom zu unserer Lieben Frau.
Ο θεμέλιος λίθος του καθεδρικού ναού τοποθετήθηκε από το Δούκα Sigismund
το 1468. Το κτίριο υπέστη σοβαρές ζημιές κατά το τέλος του Β 'Παγκοσμίου
Πολέμου, όταν η οροφή κατέρρευσε εν μέρει ως αποτέλεσμα του βομβαρδισμού
συμμάχων.
Μετά τον πόλεμο, ο καθεδρικός ναός αποκαταστάθηκε σε διάφορες φάσεις. Η
πρώτη φάση ολοκληρώθηκε το 1953, αλλά πέρασαν πάνω από τέσσερις
δεκαετίας για την αποπεράτωση των εργασιών.

Μόναχο

Ναοί

Εκκλησία του Αγίου Πέτρου (Peterskirche)
Χτισμένη το 1180, η εκκλησία του Αγίου Πέτρου στο Μόναχο της Γερμανίας είχε ένα
πολυτάραχο και ενδιαφέρον παρελθόν. Εξακολουθεί πάντως ακόμα και σήμερα να
είναι ένα από τα πιο αγαπημένα τουριστικά αξιοθέατα της πόλης.
Η ως επί το πλείστον ξύλινη εκκλησία στάθηκε για μόλις 150 χρόνια μέχρι που μια
πυρκαγιά κατέστρεψε εντελώς τη δομή της.
Κατά τα επόμενα 40 χρόνια (1328-1368) ο ναός ανοικοδομήθηκε με πολλά επιπλέον
γοτθικά μοτίβα.
Κοντά στο τέλος του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου η εκκλησία καταστράφηκε σχεδόν
ολοσχερώς. Η ανοικοδόμησή της άρχισε λίγο μετά το τέλος του πολέμου, και τελικά
ολοκληρώθηκε το 2000.

Μόναχο

Ναοί

Η υπέροχη Michaelskirhe είναι η
μεγαλύτερη
εκκλησία
της
Αναγέννησης βόρεια των Άλπεων.
Χρειάστηκαν 14 χρόνια για να
ολοκληρωθεί η κατασκευή του ναού,
που χτίστηκε από τον Δούκα Βίλχελμ
ως κέντρο για την καταπολέμηση της
Μεταρρύθμισης.
Η Εκκλησία του Αγίου Μιχαήλ
χτίστηκε σε δύο στάδια. Το πρώτο
περιελάμβανε τα έτη 1583-1588. Ο
αρχιτέκτονας του αρχικού ναού είναι
άγνωστος. Η πρώτη φάση αφορούσε
μια μεγάλη καμαρωτή στέγη. Λίγο
αργότερα, η κατασκευή ξεκίνησε για
τη δεύτερη φάση αυτής της
κολοσσιαίας εκκλησίας, η οποία
διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωσή της,
το 1597.
Εκκλησία του Αγίου Μιχαήλ (Michaelskirche)

Μόναχο

Κτίρια

Το Παλαιό Δημαρχείο του Μονάχου
(Altes Rathaus), μέχρι το 1874 ήταν η
έδρα του Δήμου. Λειτουργεί σήμερα
ως ένα κτίριο για το δημοτικό
συμβούλιο στο Μόναχο. Το Παλαιό
Δημαρχείο δεσμεύει την κεντρική
πλατεία Marienplatz στην ανατολική
πλευρά του.
Το κτίριο, αναφέρεται για πρώτη φορά
το 1310.Κατασκευάστηκε από το 1392
έως το 1394 και σχεδιάστηκε εκ νέου
στα τέλη του 1470-1480 σε γοτθικό
στυλ από τον Jörg von Halsbach,
γνωστό ως αρχιτέκτονα . Μετά από
αλλαγές της πρόσοψης κατά τη
διάρκεια της Αναγέννησης το κτίριο
ανακαινίστηκε σε νεογοτθικό στυλ
από το 1861 έως το 1864. Το 1874 ο
Δήμος μετακόμισε στο Νέο Δημαρχείο .

Το Παλαιό Δημαρχείο
(Altes Rathaus)

Μόναχο
Το Νέο Δημαρχείο (Neues Rathaus) βρίσκεται στην
κεντρικότερη και πιο φημισμένη πλατεία της πόλης, τη
Marienplatz. Αποτελεί ορόσημο της πόλης του Μονάχου
και έχει γίνει γνωστό εξαιτίας της παράστασης την ώρα
που χτυπούν οι καμπάνες. Μέχρι και σήμερα είναι η
έδρα του δημάρχου της πόλης και όλων των υπηρεσιών
της δημαρχίας. Το Δημαρχείο χτίστηκε μεταξύ 1867 και
1909 από τον αρχιτέκτονα Georg von Hauberisser, ο
οποίος έδωσε ένα νέο-γοτθικό στυλ στο κτίριο και
στόλισε την πρόσοψή του με μικρούς πυργίσκους,
παράθυρα, αψίδες και αγαλματίδια. Πρώτυπο για την
κατασκευή του αποτέλεσε το Δημαρχείο των
Βρυξελλών.
Ο χαρακτηριστικός μεσαίος πύργος του Δημαρχείου
είναι ορατός από μακριά και εκεί λαμβάνει χώρα σε
ύψος 85 μέτρων, η περιφορά των 32 φιγούρων τα οποία
συνοδεύονται από τους όμορφους ήχους της καμπάνας,
και αναπαριστούν την ιστορία του Μονάχου. Η
εντυπωσιακή αυτή παράσταση λαμβάνει χώρα
καθημερινά στις 11 το πρωί και ο ήχος που ακούγεται
προέρχεται από 43 καμπάνες που εκτελούν 4
διαφορετικές
μελωδίες.
Οι
πάνω
φιγούρες
αναπαριστούν το γάμο του Βαυαρού Δούκα Γουλιέλμου
V με τη Ρενάτα το 1568, καθώς και έναν αγώνα ιπποτών.
Οι κάτω φιγούρες συμμετέχουν στο χορό που είχε
διοργανωθεί από την πολιτεία το 1517, για να ηρεμήσει
τους κατοίκους της πόλης από την επικείμενη επιδημία
πανώλης,
η
οποία
απειλούσε
την
πόλη.

Κτίρια

Το Νέο Δημαρχείο
(Neues Rathaus)

Μόναχο

Κτίρια

Κρατική Όπερα Βαυαρίας (Bayerische Staatsoper)
Η Κρατική Όπερα της Βαυαρίας με έδρα στο Μόναχο ανήκει στις σημαντικότερες
όπερες του κόσμου και έχει πολύ σημαντική ιστορία και παράδοση να καταθέσει. Μαζί
με το Κρατικό Μπαλέτο της Βαυαρίας, παρουσιάζονται περίπου 350 έργα όπερας και
μπαλέτου το χρόνο! Η όπερα φιλοξενείται στο κτίριο του Εθνικού Θεάτρου του
Μονάχου στην πλατεία Max-Joseph και σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Karl von
Fischer.
To 1818 η όπερα εγκαινιάστηκε με την πρεμιέρα "Die Weihe" (η Καθαγίαση) του
Ferdinand Fraenzls. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Λουδοβίκου του ΙΙ, θαυμαστή
του Richard Wagner, παίχτηκαν για πρώτη φορά εδώ ο Τριστάνος και Ισόλδη, Ο
Αρχιτραγουδιστής της Νυρεμβέργης και η Βαλκυρία.

Μόναχο

Κτίρια

Residenz
Το Παλάτι Ρεζιντέν-τς του Μονάχου (Münchner Residenz) είναι η πρώην βασιλική
κατοικία τis των Βαυαρών Μοναρχών και βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Πρόκειται για
το μεγαλύτερο αστικό παλάτι της Γερμανίας και είναι ανοιχτό για επισκέπτες, οι οποίοι
μπορούν να θαυμάσουν την αρχιτεκτονική του και τη διακοσμητική των χώρων του.
Επίσης διαθέτει παλαιές βασιλικές συλλογές. Το σύμπλεγμα των κτιρίων του παλατιού
διαθέτει 130 δωμάτια.

Μόναχο

Κτίρια

Μπυραρία Hofbräuhaus
Πολύ κοντά στην κεντρική πλατεία της πόλης, τη Marienplatz, βρίσκεται το μεγάλο,
αυτοκρατορικό ζυθοποιείο του Μονάχου, του Hofbräuhaus. Η ίδρυση του οφείλεται
στον αυτοκράτορα Γουλιέλμο V, ο οποίος διέκρινε την ανάγκη να σταματήσει η
εισαγωγή μπύρας από ξένα κράτη, πράγμα που συνεπαγόταν και υψηλό κόστος. Για
το λόγο αυτό διέταξε την ίδρυση ενός επίσημου ζυθοποιείου, το οποίο θα προμήθευε
με μπύρα την αυτοκρατορική αυλή, αλλά αργότερα και το λαό της Βαυαρίας. Από τα
έσοδα αυτού χρηματοδοτήθηκε σε πολύ μεγάλο μέρος και ο Τριακονταετής Πόλεμος.
Σήμερα χιλιάδες επισκέπτες περνούν το κατώφλι του Hofbräuhaus ετησίως.

Μόναχο

Κτίρια

Κεντρικός Σιδηροδρομικός Σταθμός (Hauptbahnhof)
Ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός του Μονάχου βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του
κέντρου της πόλης. Από την πλατεία του σταθμού που βρίσκεται ακριβώς μπροστά στον
σταθμό περνούν αρκετές γραμμές του τραμ.
Αποτελεί τεράστιο κόμβο, που συνδέει όχι μόνο πόλεις της Γερμανίας, αλλά και πολλές
ευρωπαϊκές πόλεις μεταξύ τους. Επίσης αποτέλεσε σημαντικό σημείο αφετηρίας για
τους Έλληνες μετανάστες της δεκαετίας του 60.

Μόναχο

Μουσεία

Το Γερμανικό Μουσείο (Das Deutsche Museum)
Το Γερμανικό Μουσείο (Das Deutsche Museum) στο Μόναχο είναι το μεγαλύτερο μουσείου
τεχνολογίας και επιστήμης με περίπου 1,5 εκκατομύρια επισκέπτες το χρόνο. Στο Γερμανικό
Μουσείο εκτίθενται περίπου 28.000 αντικείμενα από 50 τομείς της επιστήμης και της
τεχνολογίας. Το μουσείο ιδρύθηκε το 1903, οπότε έγινε και η συνάντηση της Ένωσης
Γερμανών Επιστημόνων. Η πλήρης ονομασία του Μουσείου είναι «Γερμανικό Μουσείο
Επιτευγμάτων των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας (Deutsches Museum von
Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik).
Στο μουσείο μπορεί να θαυμάσει κανείς εκτός των άλλων πραγματικά αεροπλάνα, παλιά και
νέα αυτοκίνητα, μηχανές, έλικες και άλλα. Επίσης διαθέτει ένα από τα ωραιότερα
πλανητάρια στην Ευρώπη.

Μόναχο

Μουσεία

Παλαιά Πινακοθήκη (Alte Pinakothek)
Η Παλιά Πινακοθήκη περιλαμβάνει μία από τις σημαντικότερες και παλαιότερες
συλλογές στον κόσμο. Πάνω από 800 έργα τέχνης από Ευρωπαίους καλλιτέχνες της
εποχής του Μεσαίωνα μέχρι την περίοδο του Ροκοκό φιλοξενούνται εδώ. Η Βενετική
τέχνη εκπροσωπείται από τον Τιτσιάνο, ενώ η Φλαμανδική με τον Frans Hals. Ο Rubens
είναι ο βασικότερος καλλιτέχνης που αντιπροσωπεύεται στο μουσείο και καταλαμβάνει
την κυριότερη θέση στη συλλογή του. Επίσης, εδώ φιλοξενούνται 2 από τα
διασημότερα έργα του Γερμανού ζωγράφου Albrecht Duerer, η αυτοπροσωπογραφία
του από το 1500 και "Οι 4 Απόστολοι".
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Νέα Πινακοθήκη (Neue Pinakothek)
Η Νέα Πινακοθήκη φιλοξενεί έργα του ύστερου 18ου αιώνα έως και τις αρχές του 20ου
αιώνα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη γερμανική τέχνη του 19ου αιώνα και συγκεκριμένα
μέσω της ιδιωτικής συλλογής του βασιλιά Λουδοβίκου Ι. Έργα των Caspar von Friedrich,
Wilhelm von Kaulbach, Karl von Piloty, Hans von Marees, Gainsborough, Goya και Jacques
Louis David, κατατάσσουν τη Νέα Πινακοθήκη ανάμεσα στα σημαντικότερα μουσεία
γερμανικής ιστορίας. Η συλλογή περιλαμβάνει επίσης πολλά σημαντικά έργα του Γάλλων
ιμπρεσσιονιστών, όπως των Monet, Manet, Degas, Pissaro, Renoir. H μοντέρνα τέχνη
εκπροσωπείται από τους Cezanne, Gaugin και Van Gogh.
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Γλυπτοθήκη (Glypothek)
Στη συνοικία των Μουσείων (Das Kunstareal) στο Μόναχο δεσπόζει το συγκρότημα δύο
κλασσικών κτιρίων σχεδιασμένων από τον αρχιτέκτονα Leo von Klenze, αφιερωμένα στην
αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή τέχνη: η Γλυπτοθήκη και πίσω της η Κρατική Αρχαιολογική
Συλλογή. Η Γλυπτοθήκη αποτέλεσε το πρώτο μουσείο που ανεγέρθη στην περιοχή, κατ'
επιθυμία του Λουδοβίκου του Πρώτου της Βαυαρίας, πατέρα του Όθωνα, για να στεγάσει τη
συλλογή ελληνικών και ρωμαϊκών γλυπτών που είχε στην κατοχή του.
Τα γλυπτά αυτά που έμειναν στην ιστορία ως «οι Αιγινήτες» κόσμησαν τη Γλυπτοθήκη μέχρι
τον βομβαρδισμό και το κλείσιμό της κατά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι συλλογές
αρχαίων ελληνικών και ρωμαϊκών γλυπτών που φιλοξενούνται στη Γλυπτοθήκη
χρονολογούνται από τον 6ο αιώνα π.Χ. μέχρι και τον 6ο αιώνα μ.Χ. Τα περισσότερα αγάλματα
είναι τοποθετημένα ελεύθερα στο χώρο, ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να περιδιαβαίνει γύρω
από αυτά, θαυμάζοντάς τα απ' όλες τις πλευρές.
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Μουσείο της BMW (BMW Museum)
Το Μουσείο της BMW είναι κοντά στο Ολυμπιακό Στάδιο του Μονάχου και ιδρύθηκε το 1972,
λίγο πριν του Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του ίδιου έτους. Ανακαινίστηκε από το 2004 έως
το 2008 και στις 21 Ιουνίου του 2008 άνοιξε και πάλι τις πύλες του.
Ασχολείται με την ιστορία της εταιρίας κατασκευής αυτοκινήτων BMW, και συγκεκριμένα με
την τεχνολογική εξέλιξη που σημειώθηκε από τότε ποτ πρωτοξεκίνησε η εταιρία της ΒΜW
μέχρι και σήμερα.
Στο μουσείο μπορεί κανείς να θαυμάσει μία απίστευτη ποικιλία από μηχανές, αυτοκίνητα,
αεροπλάνα και μοτοσυκλέτες.
Επίσης, πέραν των επίκαιρων και νέων μοντέλων, οι επισκέπτες μπορούν να μελετήσουν
σχέδια και μελέτες προηγούμενων ετών.
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Παλάτι Nymphenburg
Το μπαρόκ παλάτι Nymphenburg αποτελούσε κάποτε τη θερινή κατοικία των βασιλιάδων και
Δούκων της Βαυαρίας. Το Nymphenburg περιλαμβάνει όχι μόνο το κυρίως παλάτι, αλλά και
πολλά μουσεία, ένα πανέμορφο πάρκο και πολλά μικρότερα βασιλικά κτίρια κατά μήκος του
πάρκου. Το σύνολο του εσωτερικού του παλατιού είναι διακοσμημένο με πολύτιμες
ελαιογραφίες, ταπετσαρίες από τις Βρυξέλλες και πορσελάνες. Το χαρακτηριστικό φρέσκο
υπό τον τίτλο "Νύμφες αποτελούν φόρο τιμής στη θεά της Χλωρίδας" αποτέλεσε και την πηγή
της ονομασίας του παλατιού (Nymphenburg σημαίνει το παλάτι των Νυμφών). Στο μεγάλο
πάρκο του παλατιού υπάρχουν αγάλματα που απεικονίζουν τους θεούς της αρχαιότητας,
σιντριβάνια, κανάλια, μία μεγάλη και μία μικρότερη λίμνη, ο ναός του Απόλλωνα και ο
Βοτανικός Κήπος συνθέτουν την εικόνα του πάρκου.
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Παλάτι Schleissheim
To Παλάτι Schleissheim αποτελείται στην πραγματικότητα από τρία παλάτια και βρίσκεται
σε ένα μεγάλο μπαρόκ πάρκο στο χωριό Oberschleissheim, κοντά στο Μόναχο. Χτίστηκε
για τον Δούκα Μαξιμιλιανό Εμμανουήλ. Διαθέτει ένα μεγάλο και πανέμορφο κήπο σε
στυλ Μπαρόκ. Σήμερα το παλάτι στεγάζει μια τεράστια συλλογή πορσελάνης Meiβen.
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Κάστρα

Παλάτι Neuschwanstein
Το κάστρο Neuschwanstein στις βαυαρικές Άλπεις της Γερμανίας μοιάζει σαν να έχει βγει
από παραμύθι. Αυτό σκέφτηκε και ο Walt Disney όταν επιχειρούσε να σχεδιάσει στο χαρτί
ένα ξεχωριστό παλάτι για τη Σταχτοπούτα! Το βασιλικό ανάκτορο χτίστηκε το 1869 για τον
Λουδοβίκο Β’ της Βαυαρίας, αποτελώντας μια φανταστική απομίμηση ενός μεσαιωνικού
κάστρου, αλλά και μια πραγματική «ενσάρκωση» του ρομαντισμού σε κάθε σημείο του.
Στην ψηλότερη κορυφή πάνω από το φαράγγι του ποταμού Pöllat χτίστηκαν πύργοι και
πυργίσκοι, ενώ τρεις διαφορετικοί αρχιτέκτονες έδωσαν τα «φώτα» τους στο βασιλιά.
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Η πλατεία της Παναγίας (Marienplatz )
H Πλατεία της Παναγίας, είναι η κεντρική πλατεία της Βαυαρικής πρωτεύουσας από το
1158. Πήρε το όνομά της από την Mariensäule, μια θρησκευτική στήλη που ανορθώθηκε
στην πλατεία το 1638, για να θυμίζει το τέλος της σουηδικής κυριαρχίας, επί
του Τριακονταετούς Πολέμου. Η Mariensäule είναι στήλη προς τιμήν της παρθένου
Μαρίας.
Γύρω από την πλατεία υπάρχουν και τα δύο δημαρχεία της πόλης, το Νέο και το Παλαιό.
Κοντά στο Παλαιό Δημαρχείο υπάρχει το μικρό σιντριβάνι, το Fischbrunnen. Σχεδιάστηκε
από τον γλύπτη Κόνραντ το 1864, αλλά καταστράφηκε τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Χτίστηκε
εκ νέου, το 1954.
Κατά τον μεσαίωνα η Πλατεία της Παναγίας ήταν τόπος αγοράς, συγκεντρώσεων και
εκδηλώσεων. Σήμερα είναι πεζοδρομημένη και στα σπλάχνα της έχει δύο κύριους
σταθμούς της πόλης, του μετρό και το σταθμό του τρένου. Είναι τόπος συγκέντρωσης και
περάσματος εκατομμυρίων ατόμων ετησίως.
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Πλατεία Καρόλου - Στάχους (Karlsplatz - Stachus)
Η Πλατεία Καρόλου ή Στάχους (Karlsplatz –Stachus) είναι μία μεγάλη πλατεία στο
κέντρο του Μονάχου. Πήρε την επίσημη ονομασία Πλατεία Καρόλου το 1797 από τον
όχι και τόσο γνωστό Κάρολο Θεόδωρο, Εκλέκτορα της Βαυαρίας. Οι κάτοικοι του
Μονάχου σπάνια χρησιμοποιούν αυτό το όνομα για να αναφερθούν στη συγκεκριμένη
πλατεία. Αντ’ αυτού έχει καθιερωθεί το όνομα της Παμπ «Στάχους», που βρισκόταν
εκεί.
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Σύμβολα Αθλητισμού

Η Allianz Arena είναι ποδοσφαιρικό στάδιο
στο Μόναχο. Δυο ομάδες του Μονάχου, η
FC Bayern Μονάχου και η TSV Μόναχο
1860 χρησιμοποιούν το στάδιο για τους
εντός έδρας αγώνες τους. Η συνολική
χωρητικότητα του γηπέδου είναι 69.901
θεατές. Το κόστος κατασκευής έφτασε τα
286 εκατομμύρια ευρώ.
Χαρακτηριστικό της Allianz Arena είναι ότι
εξωτερικά φωτίζεται, ανάλογα με την
γηπεδούχο ομάδα. Έτσι, όταν αγωνίζεται η
FC Bayern Μονάχου, το χρώμα του γηπέδου
είναι κόκκινο, μπλε όταν αγωνίζεται TSV
Μόναχο 1860, ενώ όταν γηπεδούχος είναι η
εθνική ομάδα της Γερμανίας το χρώμα είναι
άσπρο.
Τα εγκαίνια του γηπέδου έγιναν στις 21
Οκτωβρίου του 2002.

Allianz Arena
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BAYERN ΜΟΝΑΧΟΥ

Η Bayern Μονάχου είναι μία ποδοσφαιρική ομάδα του Μονάχου της Γερμανίας. Το
γήπεδό της είναι το Allianz Arena, όπου το 2006 έγιναν αγώνες για το Παγκόσμιο
Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2006.
Η Bayern ιδρύθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 1900. Από την αρχή της ίδρυσής της, η ομάδα
έκανε μία καλή πορεία στα επόμενα πρωταθλήματα της Γερμανίας.
Στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οι δραστηριότητες της Bayern σταμάτησαν, για να
ξαναλειτουργήσουν το 1918. Μέχρι το 1940 η Bayern έκανε σποραδικές επιτυχίες.
Μετά τον πόλεμο, το 1966 στην τρίτη σεζόν της Bundesliga η Bayern κατέλαβε την τρίτη
θέση, ενώ παράλληλα κατέκτησε το Κύπελλο Γερμανίας καθώς και το Κύπελλο
Κυπελλούχων. Έχει κατακτήσει πολλά Κύπελλα και Πρωταθλήματα, ενώ το 1974
κατέκτησε το πρώτο της Κύπελλο Πρωταθλητριών. Μέχρι και σήμερα αποτελεί μία από
τις σημαντικότερες ομάδες όχι μόνο της Ευρώπης αλλά και της Υφηλίου.
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Ολυμπιακό Πάρκο (Olympiapark)
Το Ολυμπιακό Πάρκο (Olympiapark) βρίσκεται στο Μόναχο και κατασκευάστηκε για
τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1972, που έλαβαν χώρα εκεί. Η περιοχή, στην
οποία βρίσκεται είναι γνωστή ως Ομπερβίζενφελντ (Oberwiesenfeld). Το συγκεκριμένο
πάρκο εξακολουθεί ακόμα και τώρα να φιλοξενεί ποικίλες πολιτιστικές, αθλητικές και
κοινωνικές θρησκευτικές εκδηλώσεις. Στη φωτογραφία φαίνεται το Ολυμπιακό Στάδιο
του Μονάχου (Olympiastadion).
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Αγγλικός Κήπος (Englischer Garten)
Το μεγαλύτερο πάρκο του Μονάχου, είναι ουσιαστικά ο Αγγλικός Κήπος, ο οποίος διαθέτει
και ένα τεχνητό ποτάμι. Με την αφορμή των Ολυμπιακών Αγώνων του 1972,
κατασκευάστηκε σε ένα μικρό νησάκι του πάρκου ένα Γιαπωνέζικο στέκι για τσάι με κήπο,
μέρος που το καλοκαίρι κατακλύζεται από κόσμο.
Το καλοκαίρι ο κινέζικος πύργος, που έχει χτιστεί με πρότυπο μία πορσελάνινη παγόδα ενός
Κινέζου αυτοκράτορα, χρησιμοποιείται ως υπαίθρια μπυραρία (Biergarten), ιδιαίτερα
πολυσύχναστη.
Μία μοναδική δραστηριότητα που μπορείτε να πραγματοποιήσετε στον Αγγλικό κήπο είναι
το surfing! Το κύμα του ποταμού είναι τόσο έντονο και μεγάλο, ώστε δεκάδες surfer
δοκιμάζουν τις αντοχές τους καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου! Kάθε τύπος ανθρώπου και
ιδιαίτερα οι λάτρες της φύσης είναι σίγουρο ότι θα απολαύσουν την μοναδική ομορφιά του
τοπίου...
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Βοτανικός Κήπος (Botanischer Garten)
Ο Βοτανικός Κήπος είναι ακριβώς δίπλα στο Schloss Nymphenburg και κοντά στο κέντρο της
πόλης του Μονάχου. Eίναι μια απόλαυση καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Το καλοκαίρι,
τα λουλούδια είναι σε πλήρη άνθιση και ένα όργιο χρωμάτων. Το χειμώνα, τα γυάλινα
θερμοκήπια είναι μια όαση ζεστασιάς.
Στα 22 στρέμματα του κήπου είναι περίπου 14.000 διαφορετικά είδη φυτών.Ο εξωτερικός
χώρος είναι σαν μια θάλασσα από λουλούδια.
Επίσης τα μεγάλα θερμοκήπια με συνολική έκταση πάνω από 4.500 τετραγωνικά μέτρα
βυθίζουν τους επισκέπτες σε ένα συναρπαστικό κόσμο των τροπικών. Αλλά όποιος πιστεύει
ότι, θα βρει μόνο είδη φύτων ας το ξανασκεφτεί. Ο παράδεισος των φυτών προσελκύει
πολλά είδη πουλιών και εντόμων.
Επιπλέoν η πίσω είσοδος του βοτανικού κήπου συνδέεται άμεσα με το παλάτι
Nymphenburg.
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Οκτόμπερφεστ (Oktoberfest)
Το Οκτόμπερφεστ (Oktoberfest) είναι γιορτή μπύρας που λαμβάνει χώρα στο Μόναχο κάθε
χρόνο στην περιοχή Theresienwiese. Η περιοχή πήρε το όνομά της από τη σύζυγο του
Λουδοβίκου Α΄. Διαρκεί δύο εβδομάδες και λήγει το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου.
Καθιερώθηκε από το 1811, ένα χρόνο μετά από τους γάμους του Βασιλιά της Βαυαρίας
Λουδοβίκου του Α’, για τους οποίους έγιναν μεγάλες γιορτές. Όλες οι ζυθοποιίες του
Μονάχου προσφέρουν μπύρα στους επισκέπτες σε χαρακτηριστικές σκηνές χωρητικότητας
2-3.000 ατόμων. Σερβιτόροι και τα τελευταία χρόνια και αρκετοί επισκέπτες φορούν τις
παραδοσιακές βαυαρικές ενδυμασίες.

ΜΟΝΑΧΟ
Ήταν μία εργασία στα πλαίσια πολιτιστικού προγράμματος με
τίτλο:

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ
Συνεργάστηκαν οι μαθητές της
Γ΄ τάξης
των τμημάτων
Γερμανικής Γλώσσας του
3ου Γυμνασίου Τρικάλων
για το σχολικό έτος
2012 – 2013
Αδάμου Μαρία-Ευαγγελία
Αντωνίου Μαρία-Άννα
Αρκούδας Νικόλαος
Αυγέρης Χρήστος
Βαβίτσα Χρυσαυγή-Χριστίνα
Βαγενά Δέσποινα
Βράκα Νικολέτα
Γκότσιου Αικατερίνη
Γκουζιώτη Αθανασία-Ραφαέλα
Γκούτσια Χριστίνα
Καραθάνου Ελένη-Μαρία
Κατσάνου Ηλιάνα
Κεφαλάς Ευάγγελος
Κορδέα Ιωάννα
Λιάπης Γεώργιος
Μαγουλιώτης Μάριος
Μαυρομάτης Γρηγόριος
Μεσιμέρτση Αικατερίνη
Μπαρσούκη Καλλιόπη
Νίκου Βασιλική
Παπαβασιλείου Αλέξανδρος
Παπαβασιλείου Κωνσταντίνος
Παπαγεωργίου Δήμητρα
Περιστέρη Μαρία
Πιλάτου Αναστασία
Σικοβέλα Μαρία
Τζατζάκη Χριστίνα
Τζίκα Αικατερίνη
Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος
Τρίμας Χρήστος
Τσιγάρα Ουρανία
Υπεύθυνες Προγράμματος:
Ψάλλα Σάσα
Βαλκανιώτη Νάσια
Καθηγήτριες Γερμανικής Φιλολογίας

