
EIN SPAZIERGANG
IM FRANKFURT



Einige worter uber im

• Frankfurt am Main (deutsche Aussprache ist die größte Stadt im deutschen 
Bundesland Hessen  und die fünftgrößte Stadt in Deutschland, mit 2015 Einwohnern 
731.095 innerhalb seiner Verwaltungsgrenzen . Das Stadtgebiet genannt Frankfurt 

Rhein-Main hat eine Bevölkerung von 2.221.910.  Die Stadt ist in der Mitte des 
größeren Frankfurt Rhein-Main-Metropolregion, die eine Bevölkerung von 5.500.000 

hat  und ist in Deutschland der zweitgrößte Metropolregion. Seit der Erweiterung 
der Europäischen Union im Jahr 2013, das geographische Zentrum der EU ist ca. 40 

km (25 Meilen) im Osten.



SEHENSWURDIGKE
ITEN



Goethe’s haus

• Το σπίτι της οικογένειας Γκαίτε είναι ένα παραδοσιακό αρχοντικό με 3 
ορόφους. Έχει διατηρηθεί σχεδόν όπως ήταν, με όλα τα αντικείμενα σε κάθε 
δωμάτιο και λειτουργεί πλέον σαν μουσείο. Ο Γιόχαν Βόλφγκανγκ Γκαίτε 
(Johann Wolfgang Goethe) ήταν Γερμανός νομικός, ποιητής και πεζογράφος. 
Γεννήθηκε στη Φρανκφούρτη το 1749 και πέθανε στη Βαϊμάρη το 1832. Η 
οικογένεια του ήταν μια από τις πιο εύπορες στη Φρανκφούρτη, 
προσφέροντάς του πολλές δυνατότητες μόρφωσης. 



DOM

• Είναι ο γοτθικός καθεδρικός ναός του Αγίου Βαρθολομαίου. Χτίστηκε κατά τη 

διάρκεια του 14ου αιώνα και από το 1562 μέχρι το 1792 σε αυτό το ναό 

στεφόταν οι αυτοκράτορες της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας της 

Γερμανίας. Έχει χαρακτηριστεί ως σύμβολο της εθνικής ενότητας των 

Γερμανών, ειδικά κατά τον 19ο αιώνα. Το 1867 ο καθεδρικός καταστράφηκε 

από πυρκαγιά και ξαναχτίστηκε με την σημερινή του μορφή. Κατά την 

διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου το κέντρο της Φρανκφούρτης 

δέχτηκε καταστροφικούς βομβαρδισμούς από της συμμαχικές δυνάμεις και ο 

καθεδρικός υπέστη πολλές ζημίες οι οποίες και διορθώθηκαν στην δεκαετία 
του 50. Το ύψος του καθεδρικού είναι 95 μέτρα.



DIE ALTE OPER

Πρόκειται για ένα αναγεννησιακό κτίριο 
που θα το συναντήσει κανείς στο 

κέντρο της πόλης. Χτίστηκε το 1880, 
καταστράφηκε κατά τη διάρκεια των 
βομβαρδισμών του Β' Παγκοσμίου 

Πολέμου και μετά την ανοικοδόμηση 
του χρησιμοποιείται για συναυλίες, 

συνέδρια και άλλες παρόμοιες 
εκδηλώσεις. Ακριβώς μπροστά από το 

κτίριο της παλιάς Όπερας μπορεί 
κάποιος να θαυμάσει μια 

πολυσύχναστη πλατεία με πολλά 
συντριβάνια.



PALMENGARTEN

Το Πάλμενγκαρτεν (Palmengarten) είναι 

ένας από τους δύο βοτανικούς κήπους της 

Φρανκφούρτης και βρίσκεται στην περιοχή 

Westend. Χρηματοδοτήθηκε ιδιαιτέρως και 

εφαρμόστηκε από τον αρχιτέκτονα Heinrich 

Siesmayer. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν το 

1871. Ο αμερικανικός διασκεδαστής 

Μπούφαλο Μπιλ διοργάνωσε εδώ ένα 

Western-Show το 1890.



ENDE


