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Η Γερμανία  
• Η Γερμανία, επίσημα Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας είναι μία από 

τις μεγαλύτερες σε πληθυσμό χώρες της Ευρώπης, η πολυπληθέστερη χώρα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 82.793.800 κατοίκους και κινητήρια δύναμή της, και 
μία από τις σημαντικότερες βιομηχανικές και ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου. 
Συνορεύει προς τα βόρεια με τη Δανία, στα ανατολικά με την Πολωνία και 
την Τσεχία, στα νότια με την Αυστρία και την Ελβετία και στα δυτικά με 
τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο και την Ολλανδία. Στα βόρεια βρέχεται 
από τη Βόρεια Θάλασσα και τη Βαλτική.   

 

 

 



Ιστορία της Γερμανίας 

Πρώτη φορά αναφέρονται κελτικά και γερμανικά φύλα από 
τους Έλληνες και Ρωμαίους της προχριστιανικής εποχής. Από το 58 
π.Χ. και μετά, τα νερά του Ρήνου αποτελούν φυσικά σύνορα με 
την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.  Μεταξύ 1ου και 6ου αιώνα τα γερμανικά 
φύλα εξαπλώνονται στην Ευρώπη και αναμιγνύονται με τους Κέλτες. 
Μεγάλες εκτάσεις των σημερινών ανατολικών κρατιδίων της 
Γερμανίας μέχρι το μεσαίωνα ανήκουν πολιτιστικά στον σλαβικό χώρο. 
Στα τέλη του μεσαίωνα οι πληθυσμοί αυτοί γερμανοποιούνται. 



Η δημιουργία της Γερμανίας 

• Στις αρχές του 10ου αιώνα, οι Γερμανικές επικράτειες σχημάτισαν 
ένα κεντρικό μέρος της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Κατά την 
διάρκεια του 16ου αιώνα, οι βόρειες περιοχές της Γερμανίας έγιναν 
το κέντρο της Προτεσταντικής Μεταρρύθμισης. Τα απομεινάρια της 
Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σχημάτισαν την Γερμανική 
Συνομοσπονδία το 1815, ενώ οι Γερμανικές επαναστάσεις του 1848-
49 εγκαθίδρυσαν πολλά δημοκρατικά δικαιώματα. Το 1871, η 
Γερμανία έγινε εθνικό κράτος μετά από την ένωση των περισσότερων 
Γερμανικών κρατών στην Γερμανική Αυτοκρατορία. 



Η Ναζιστική Γερμανία και η 
επανένωση της χώρας 

• Μετά από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και την Γερμανική Επανάσταση του 1918-
1919, η Αυτοκρατορία αντικαταστάθηκε με την Δημοκρατία της Βαϊμάρης. Το 
1933, μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους Ναζί, ιδρύθηκε η Ναζιστική 
Γερμανία, μία δικτατορία που γρήγορα οδήγησε στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και 
σε μία από τις μεγαλύτερες γενοκτονίες της ιστορίας, το Ολοκαύτωμα. Το 1945, 
η Γερμανία και το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης είχε καταστραφεί και παντού 
υπήρχαν ερείπια. Μετά από το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου στην Ευρώπη 
και μετά από μια περίοδο Συμμαχικής κατοχής, ιδρύθηκαν δύο γερμανικά κράτη: 
η δημοκρατική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (κοινώς γνωστή ως 
Δυτική Γερμανία) και η σοσιαλιστική Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας (κοινώς 
γνωστή ως Ανατολική Γερμανία). Στις 3 Οκτωβρίου του 1990, η χώρα 
επανενώθηκε. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%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%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82


Τα αξιοθέατα της Γερμανίας 

• Η Γερμανία έχει ποικίλα αξιοθέατα όπως για παράδειγμα την Πύλη 
του Βραδεμβούργου , το Τείχος του Βερολίνου , το Κάστρο 
Νοϊσβανστάιν και τον Καθεδρικό Ναό της Κολωνίας. 

 

 

 

 



Γερμανικές Εταιρίες 



Ο Πολιτισμός της Γερμανίας 

• Από τη Γερμανία κατάγονταν σπουδαίοι δημιουργοί σε όλο το φάσμα των 
τεχνών και των επιστημών από την Αναγέννηση έως και τις μέρες μας.Για 
παράδειγμα:Ρούμπενς (ζωγραφική), Γκαίτε, Τόμας 
Μαν (λογοτεχνία), Χέγκελ, Καντ, Νίτσε, Σοπενάουερ(φιλοσοφία), Καρλ Φρίντριχ 
Γκάους, Μπέρναρντ Ρίμαν, Γκέοργκ Κάντορ, Ντάβιντ Χίλπερτ, Φέλιξ 
Κλάιν, Χέρμαν Σβάρτς (Μαθηματικά).Σημαντικότατη υπήρξε η συμβολή των 
Γερμανών καλλιτέχνών στο χώρο της κλασικής μουσικής με κύριους 
εκπροσώπους τους Μπετόβεν,Μπαχ, Στράους, Βάγκνερ, Μπραμς. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BD

