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Προϊστορία 

• Πρωτοαναφέρονται από Έλληνες και Ρωμαίους της προχριστιανικής εποχής 

• Από το 56 π.Χ. συνορεύουν με την Ρωμαϊκή αυτοκρατορία 

• Έρχονται στο προσκήνιο το 50 π.Χ. όταν ο Ι. Καίσαρ ξεκινά τους Γαλατικούς 
πολέμους 

• Εξαπλώνονται στην Ευρώπη μεταξύ 1ου και 6ου αιώνα μ.Χ. και αναμειγνύονται 
με τους Κέλτες 

•  Οι Γερμανοί αποτελούσαν πολλές φυλές, ήταν χωρισμένοι σε φατρίες και 
λάτρευαν διαφορετικές θεότητες. 



Βασίλειο των Φράγκων (800-1806) 

• Ξεκινά υπό την ηγεσία του Φράγκου αυτοκράτορα Καρλομάγνου 
ως Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 

• Η αυτοκρατορία χωρίζεται στο γαλλόφωνο Δυτικό Βασίλειο και 
στο γερμανόφωνο Ανατολικό Βασίλειο των Φράγγων 

• Το 962 μ.Χ. ο βασιλιάς Όθων στέφεται πρώτος αυτοκράτορας της 
Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους 

• Με την πάροδο των αιώνων θα διαιρεθεί σε πολλά ανεξάρτητα 
βασίλεια και ελεύθερες πόλεις 

• Μετά τον Τριακονταετή πόλεμο (1618-1648) ο αυτοκράτορας χάνει 
την δύναμή του 

 

 



Ίδρυση του Γερμανικού Έθνους 

• Ο Ναπολέων ενώνει πολλά γερμανικά βασίλεια 

• Με το Κογκρέσο της Βιέννης ιδρύεται η Γερμανική Ομοσπονδία, η 
οποία αποτελείται από 38 κράτη - Ισχυρότερο κράτος αποτελεί η 
Αυστρία 

• Συγκρούσεις Αυστρίας με μια νέα γερμανική δύναμη, την Πρωσία  

• Στον Γερμανο-Αυστριακό πόλεμο (1866) νικά η Πρωσία και η 
Γερμανική Ομοσπονδία διαλύεται 



Το Γερμανικό Κράτος (Ράιχ) 

1871 - 1945 



Ομοσπονδιακή Αυτοκρατορία 

• Το 1871/72 ιδρύεται η Γερμανική Ομοσπονδία του Βορρά (με την 
Πρωσία και δίχως την Αυστρία) 

• Το ίδιο έτος οι Γερμανοί ανακηρύττουν την Γερμανική 
Ομοσπονδιακή Αυτοκρατορία (Ράιχ) 

• Πρώτος αυτοκράτορας στέφεται ο Γουλιέλμος Α’ της Πρωσίας 

• Πρώτος καγκελάριος ορίζεται ο Ότο Φον Μπίσμαρκ 

 



1ος Παγκόσμιος Πόλεμος (1914-1918) 

• Οι δυνάμεις της Αντάντ (Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, Ρωσία) σε πόλεμο 
με τις κεντρικές δυνάμεις (Γερμανία, Αυστροουγγαρία, Οθωμανική 
αυτοκρατορία, Βουλγαρία) 

• Με την ήττα των κεντρικών δυνάμεων διαλύεται η αυτοκρατορία 
σε Γερμανία και Αυστροουγγαρία 

• Το Ράιχ μετατρέπεται σε κοινοβουλευτική δημοκρατία 

• Με την συνθήκη των Βερσαλιών οι Γερμανοί χάνουν μεγάλο μέρος 
της γης τους και όλες τις αποικίες τους. 



2ος Παγκόσμιος Πόλεμος 

• Η Γερμανία του 3ου Ράιχ ακολουθεί επεκτατική πολιτική υπό την 
ηγεσία του Αδόλφου Χίτλερ 

• Ο πόλεμος τελειώνει με ηττημένο το 3ο Ράιχ και τον χωρισμό του 
σε δύο κράτη (Ανατολική / Δυτική Γερμανία) 

• Ο πόλεμος είχε 55 εκ. θύματα και οι Γερμανοί διεξάγουν 
γενοκτονίες των Εβραίων και άλλων εθνοτήτων/μειονοτήτων 

• Οι ηγέτες του 3ου Ράιχ δικάζονται για εγκλήματα πολέμου στην 
δίκη της Νυρεμβέργης και οι περισσότεροι καταδικάζονται σε 
θάνατο 



Μεταπολεμική Ιστορία 

• Ο ψυχρός πόλεμος χωρίζει την Γερμανία σε δύο κράτη 

• Στις 3 Οκτωβρίου 1990 πραγματοποιείται η προσχώρηση της 
Ανατολικής Γερμανίας στο Δυτικό κράτος (επανένωση της 
Γερμανίας).  



Μεγάλες Προσωπικότητες της Γερμανίας 
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