
Γιατί οι Γερμανοί υποστήριξαν 
τον Χίτλερ;

Είναι δύσκολο να καταλάβουμε γιατί οι Γερμανοί υποστήριξαν
τον Χίτλερ μελετώντας μόνον μία πηγή. Σ’αυτή τη σελίδα υπάρ-
χουν κάποιες πηγές που παρέχουν μερικές αιτίες. Αν σκεφθείτε
προσεκτικά, θα αντιληφθείτε ότι κάθε εικόνα παρέχει τουλάχι -

στον μία επιπλέον αιτία (θυμηθείτε ότι πρόκειται για προαγανδι -
στικό υλικό...). Το ίδιο συμβαίνει και με κάποιες λεζάντες αφι-

σών. Αναλύοντας κείμενα και εικόνες που σας δίδονται, 

να απαριθμήσετε τους διάφορους λόγους, για τους οποίους
πολλοί Γερμανοί υποστήριξαν τον Χίτλερ .

«Στο μεγαλύτερο μέρος τους  είναι
αφιερωμένοι  σε  λυσσαλέες  επι-
θέσεις,  παραληρήματα  και  κομπορ-
ρημοσύνες για τη Συνθήκη των Βερ-
σαλλιών. Είμαι βέβαιος γι’αυτό που
θα πω: χωρίς τη Συνθήκη των Βερ-
σαλλιών δεν θα υπήρχε Χίτλερ».

Μαρτυρία  1:  Ο  Egon  Hanfstaengel  περι-
γράφει  τους  λόγους  που  εκφωνούσε  ο  Χί-
τλερ, όταν πρωτοεμφανίστηκε στην πολιτι-
κή ζωή της χώρας.

-- * --  

«Κάποιος  μου  έγραψε:   ‘Χρόνια
ολόκληρα ήμουν άνεργος. Θα έκλει-
να  συμφωνία  και  με  το  διάβολο
ακόμη,  αν μου έδινε  δουλειά.  Τότε
ήρθε ο Χίτλερ,  και  βρήκα δουλειά.
Έτσι τον ακολούθησα!».

Μαρτυρία  2:  Από  ομιλία  του  Δρ  Philipp
Jenninger το 1989.

-- * --  

«Ήταν  σπουδαία  αίσθηση.  Ένιωθες
ότι  ανήκεις  σε  κάτι  μεγάλο.  Ένιω-
θες ότι ανήκεις σ’ένα μεγάλο έθνος,
που ξαναστέκεται πλέον στα πόδια
του. Η Γερμανία βρισκόταν τώρα σε
σίγουρα χέρια, κι εγώ θα βοηθούσα

να  χτίσουμε  μια  δυνατή  Γερμανία.
Μου άρεσε αυτό το συναίσθημα».

Μαρτυρία 3: Το 1989 ο Henry Matelmann
θυμόταν  πώς  αισθανόταν  που  ήταν  μέλος
της Χιτλερικής Νεολαίας.

-- * --  

«Σύντομα το νεοσύστατο Ναζιστικό
κόμμα άρχισε να κερδίζει υποστηρι-
κτές.  Ως  ένα  βαθμό  αυτό  συνέβη,
επειδή στο πρόγραμμά του προσέφε-
ρε  από  κάτι  στον  καθένα,  κυρίως
όμως λόγω της βίας που ασκούσαν
οι  οπαδοί  του.  Ο  Χίτλερ  είχε  συ-
γκροτήσει μιαν ένοπλη ομάδα μέσα
στο κόμμα του, τους S.A. Στην αρχή
είχαν ως  αποστολή τους την περι-
φρούρηση  της  τάξης  στις  συγκε-
ντρώσεις του κόμματος. Αργότερα,
όμως, άρχισαν να διαλύουν τις συ-
γκεντρώσεις  των άλλων κομμάτων
και να επιτίθενται στους πολιτικούς
τους αντιπάλους».

Μαρτυρία 4: Από το βρετανικό εγχειρίδιο
Making History (1984).

-- * --  



Μαρτυρία 5: Το σύνθημα αυτής της ναζιστικής
αφίσας είναι: «Όλη η Γερμανία ακούει τον Φύ-
ρερ!». Οι  Ναζί  κατασκεύασαν και έριξαν στην
αγορά τις φθηνότερες  ραδιοφωνικές συσκευές
της Ευρώπης, ενώ ταυτοχρόνως απέκτησαν τον
έλεγχο όλων των ραδιοφωνικών εκπομπών.

Μαρτυρία 6: Αφίσα για τις εκλογές του 1932:
«Γερμανίδες, σκεφθείτε τα παιδιά σας! Ψηφίστε
Χίτλερ!».

Μαρτυρία  7: Τσέχικη  γελοιογραφία  με  τον
υπότιτλο «Λαϊκός ενθουσιασμός» (1933).

Μαρτυρία 8: Ένα παιδί  προσφέρει  άνθη στον
Φύρερ (φωτογραφία πριν από το 1936).
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