Ιστορία
και
περιήγηση

Βασικές πληροφορίες
•

Η Νυρεμβέργη ( γερμ. Nürnberg)είναι πόλη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γερμανίας στο ομόσπονδο κρατίδιο της Βαυαρίας. Βρίσκεται σε μια κοιλάδα στον
ποταμό Pegnitz και απέχει περίπου 180 χιλιόμετρα βόρεια του Μονάχου. Ο
πληθυσμός της είναι 500.132 από τον οποίο το 1/3 είναι αλλοδαποί και οι Έλληνες

περίπου 10.000.

Έμβλημα της πόλης

Χάρτης της Γερμανίας

Ιστορία
της πόλης
•

Από το 1050 έως το 1571 μ.Χ., η πόλη γνώρισε
περίοδο ακμή κι ήταν σημαντικό οικονομικό και
πολιτικό κέντρο. Αναφέρεται συχνά ως
ανεπίσημη πρωτεύουσα της Αγίας Ρωμαικής
Αυτοκρατορίας Γερμανικού Έθνους, επειδή τα
επονομαζόμενα αυτοκρατορικά συμβούλια (
Reichstage) και τα δικαστήρια συνεδριάζανε
στο κάστρο της Νυρεμβέργης. Στη συνέχεια
των αιώνων η πόλη άρχισε να υποβαθμίζεται
και ανέκτησε τη σημασία της μόνο τον 19ο αι. ,
όταν καθιερώθηκε ως βιομηχανικό κέντρο.
Αργότερα, όταν ανέβηκε ο Χίτλερ στην εξουσία
έγινε το εθνικιστικό κέντρο των Ναζί. Στη λήξη
του πολέμου βομβαρδίστηκε και κατεστράφη
σχεδόν ολοσχερώς, αργότερα όμως η πόλη
ανοικοδομήθηκε και αποκαταστάθηκε κι έτσι
και διεσώθη ο μεσαιωνικός της χαρακτήρας.

Αξιοθέατα και μνημεία της
πόλης

Frauenkirche
•

Η εκκλησία Frauenkirche, αφιερωμένη στην

Παναγία, είναι ένας γοτθικού τύπου ναός,
χτισμένος με τούβλα και δεσπόζει στην κεντρική
πλατεία, τη Hauptmarkt. Μπορείτε να δείτε έργα
τέχνης της εποχής του Μεσαίωνα μέσα στην
εκκλησία, τα οποία σώζονται. Είχε φτιαχτεί με
σκοπό να φιλοξενεί αυτοκρατορικές εκδηλώσεις
και τελετές και για το λόγο αυτό υπάρχει στην
εκκλησία και το μπαλκόνι. Στο ρολόι της
εκκλησίας κάθε μέρα στις 12 το μεσημέρι
παρουσιάζεται η πομπή των εκλεκτόρων που
αποτίουν φόρο τιμής στον Αυτοκράτορα.

Albrecht-Dürer-Haus
•

O Άλμπρεχτ Ντύρερ είναι από τους κορυφαίους
ζωγράφους της Αναγέννησης , έζησε από το
1471 μ.Χ. Έως το 1528 μ.Χ. Το σπίτι του είναι

ένα κλασσικό παράδειγμα σπιτιού με ξύλινο,
εξωτερικό σκελετό, που δημιουργεί γεωμετρικά
σχέδια, ενώ ταυτόχρονα στηρίζει, το σπίτι.
Βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο της παλιάς
πόλης κάτω από το Κάστρο και είναι ένα από

τα ιστορικότερα κτίρια της πόλης. Χτίστηκε το
1420 και έχει πέντε ορόφους.. Από το 1871
λειτουργεί ως μουσείο αφιερωμένο στο έργο
του Ντύρερ. Στο μουσείο μπορείτε να δείτε
έπιπλα

εποχής,

εργαστηρίου

μία

του

εκθέσεις με έργα του.

αναπαράσταση

καλλιτέχνη

καθώς

του

και

Schöner Brunnen
•

Το Schöner Brunnen, ή στα ελληνικά "όμορφο

σιντριβάνι", είναι ένα από τα σημαντικότερα
αξιοθέατα του κέντρου της πόλης. Ξεκίνησε να

χτίζεται το 1385 και τελείωσε το 1396. Είναι
περίπου 19 μέτρα ψηλό και οι φιγούρες
αναπαριστούν 40 σημαντικά πρόσωπα της
Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Τα ορειχάλκινα
δαχτυλίδια γύρω από το συντριβάνι λέγεται ότι
φέρνουν

καλή

στριφογυρίσουν.

τύχη

σε

όσους

τα

Heilig – Geist- Spital
Το νοσοκομείο – φαρμακείο του «Αγίου

Πνεύματος” (Heilig- Geist) χτίστηκε πάνω
στις όχθες του ποταμού Pegnitz ( που

διασχίζει την πόλη) αρχές του 14 ου αι
μ.Χ. και ήταν το μεγαλύτερο ίδρυμα για
την περίθαλψη των ασθενών και των
ηλικιωμένων .Μέχρι σήμερα ένα τμήμα
του λειτουργεί ως γηροκομείο.

Christkindlesmarkt
•

Η Χριστουγεννιάτικη αγορά της Νυρεμβέργης είναι
από τις πιο εντυπωσιακές της Γεμανίας και στήνεται
στην κεντρική πλατεία στο Hauptmarkt τέσσερις
εβδομάδες πριν τα Χριστούγεννα (όλη την περίοδο

του Advent = προσμονή). Στα 180 κιόσκια της με τις
κόκκινες – άσπερες τέντες μπορείρε να αγοράσετε
περίτχνα

ξυλόγλυπτα

παιχνίδια,

χειροποίητα

στολίδια, να δοκιμάσετε μπρέτσελ, λουκανικάκια,
το γνωστό παραδοσιακό μπισκότo: Lebkuchen και

ζεστό κρασί: Glühwein . Υπάρχουν καρουζέλ για
μικρά παιδιά

Tiergarten Nürnberg
•

Ο ζωολογικός κήπος της Νυρεμβέργης είναι
ένας από τους παλαιότερους και μεγαλύτερους
της Ευρώπης. Έχει πάνω από 3000 ζώα από
περισσότερα από 300 είδη ζώων. Βρίσκεται
στο Nuremberg Reichswald (αυτοκατορικό
δάσος) και καλύπτει μία έκταση 170
στρεμμάτων. Μπορείτε να δείτε τίγρη
Σιβηρίας, ασιατικά λιοντάρια, πολικές
λεοπαρδάλεις και πολικές αρκούδες, Συριακή
καφέ αρκούδα, τσίτες, ρινόκερους, ταπίρ,
γορίλλες, θαλάσσιους ελέφαντες και πολλά
ακόμη άγρια ζώα. Επίσης, στο ενυδρείο του
ζωολογικού κήπου μπορείτε να δείτε δελφίνια
και φώκιες, που δίνουν «παραστάσεις» .

Kaiserburg
•

Το ιστορικό αυτό κάστρο είναι χτισμένο πάνω σε
βράχο από ψαμμίτη στα βόρεια της πόλης.
Αποτελείται από 3 μέρη. Το αυτοκρατορικό κάστρο
(Kaiserburg), μερικά κτίρια του εκάστοτε διοικητού
ή

άρχοντα

της

πόλης

της

Νυρεμβέργης

(Burggrafenburg) και τα δημοτικά κτίρια της
αυτοκρατορικής πόλης στην ανατολική πλευρά του

χώρου (Reichsstädtische Bauten). Το κάστρο μαζί
με τα τείχη του θεωρείται ως έναν από τα πιο

τρομερά μεσαιωνικά οχυρά.

Η ελληνική ορθόδοξη εκκλησία
Νυρεβμέργης Αποστόλου Παύλου.
Εδώ η καρδιά μας χτυπάει ελληνικά και
αν σας φέρει ο δρόμος σας, ανάψτε
ευλαβικά το κερί σας ...
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