
H Γερμανία της Βαϊμάρης 
Στις 9 Νοεμβρίου 1918, o γερμανός αυτοκράτορας 

διέφυγε στην Ολλανδία. Άφησε τη χώρα του σε 
επανάσταση. Οπλισμένες συμμορίες διαφέντευαν τους 
δρόμους. Η επιστροφή στην ομαλότητα δεν θα ήταν 
εύκολη. 

Τον Ιανουάριο του 1919, αναδείχτηκε με εκλογές νέα 
Εθνοσυνέλευση. Συγκλήθηκε στην μικρή πόλη της 
Βαϊμάρης· η πόλη έδωσε το όνομά της στην νέα 
αβασίλευτη πολιτεία των Γερμανών – Δημοκρατία της 
Βαϊμάρης, Γερμανία της Βαϊμάρης. 

Η νέα κυβέρνηση είχε πολλά προβλήματα. Έπρεπε να 
υπογράψει την Συνθήκη Ειρήνης των Βερσαλλιών, 
θέτοντας τέλος στον πόλεμο. Οι όροι ήταν σκληρότεροι 
από όσο περίμεναν οι Γερμανοί. Αδίκως οι πολίτες 
έριξαν την ευθύνη στην κυβέρνηση. 

Επιπλέον, οι Γερμανοί υποχρεώθηκαν να πληρώσουν 
πολεμικές αποζημιώσεις. Το 1921, το ποσόν ορίστηκε 
στα £6600 εκ. Η γερμανική οικονομία ήταν ήδη σε κακή 
κατάσταση. Η πληρωμή αποζημιώσεων χειροτέρευε την 
κατάσταση. 

Οι αποζημιώσεις ήταν εν μέρει πληρωτέες σε αγαθά – 
άνθρακας και ξυλεία. Τον Δεκέμβριο του 1922 δεν 
παραδόθηκε μέρος της ξυλείας προς την Γαλλία. Έτσι η 
Γαλλία αποφάσισε να πάρει την ευθύνη της παράδοσης. 
Τον Ιανουάριο του 1923, γαλλικά και βελγικά 
στρατεύματα εισήλθαν στην βιομηχανική περιοχή της 
Ρουρ. 

 

Οι Γερμανοί αντέδρασαν. Οι εργάτες της Ρουρ 
έκαναν λευκή απεργία, και η γερμανική κυβέρνηση 
τους υποστήριξε. Η πικρία τους είναι κατανοητή· τα 
αποτελέσματα ήταν καταστροφικά για την 
γερμανική οικονομία. Το γερμανικό μάρκο 
υποτιμήθηκε πολύ και απότομα. 

Η Γερμανία ήδη υπέφερε από πληθωρισμό. Το 1919, 
ι βρετανική λίρα κόστιζε 250 γερμανικά μάρκα· ως τον 
Αύγουστο του 1921, κόστιζε 760 μάρκα. Ένα έτος 
αργότερα, κόστιζε 35.000 μάρκα. Το 1923, ο 
πληθωρισμός ήταν ανεξέλεγκτος. 

Το καλοκαίρι οι μισοί πληρώνονταν ημερησίως. Οι 
εργαζόμενοι ξόδευαν αμέσως την αμοιβή τους όσο 
άξιζε ακόμη κάτι. Όταν παρήγγειλαν καφέ τον 
πλήρωναν αμέσως. Αν καθυστερούσαν μπορεί να τον 
πλήρωναν ακριβότερα. Ακόμη πιο άσχημα ήταν για 
τους συνταξιούχους: οι συντάξεις έχαναν την αξία 
τους σε  μια νύχτα. Πολλοί εγκατέλειπαν τον αγώνα 
και αυτοκτονούσαν. 

Η νέα γερμανική κυβέρνηση αντιμετώπισε τον 
πληθωρισμό το 1924. Αλλά, τα έτη 1919-23 άφησαν 
ανεξίτηλο σημάδι. Αρκετοί εισήλθαν σε ένα μικρά 
κόμματα που άρχισαν να βαρύνουν στην πολιτική 
σκηνή. Ένα από αυτά ήταν το Εθνικό Εργατικό 
Σοσιαλιστικό Κόμμα Γερμανίας  - το κόμμα Ναζί. 
Ηγέτης του ήταν ο Αδόλφος Χίτλερ. 

Β. Αυτή η αντικομμουνιστική αφίσα εκδόθηκε από το Βαυαρικό 

Λαϊκό Κόμμα. Γράφει: «ο Μπολσεβίκος έχει ξαπολυθεί!» 

A. Οι κομμουνιστές είχαν σημαντική επιρροή στην Γερμανία της 

Βαϊμάρης. Εδώ, μια αφίσα τους. 



 

 
Οι δευτερογενείς πηγές δεν συμπίπτουν 
για πολλούς λόγους. Π.χ., ίσως δεν 
υπήρχαν αρκετές πρωτογενείς πηγές – ή 
μια πρωτογενής πηγή ήταν αναξιόπιστη. 
Έτσι, δεν αποκλείεται να βρούμε κάποια 
δευτερογενή πηγή που σφάλλει. 
  

Ποιος αποφάσισε την χρήση του αγκυλωτού σταυρού; 

Δ. Hitler and Germany από τον Β. J. Elliott (1966). 

Το πρώτο βήμα ήταν να σχεδιαστεί ένα σύμβολο, μια 

κομματική σημαία, και εδώ [ο Χίτλερ] μπορούσε να αξιοποιήσει 

το καλλιτεχνικό ταλέντο του. Ύστερα από πολλές προσπάθειες 

κατέληξε σε έναν σταυρό με τεθλασμένες κεραίες, σε άσπρο 

κύκλο επάνω σε ερυθρό βάθος. [Ήταν] ένα αρχαίο σύμβολο 

γνωστό ως σβάστικα. 

Ε. Making History από τον Christopher Culpin (1984).  

Μετά τον πόλεμο, [ο Χίτλερ] επιδόθηκε στην πολιτική. 

Αποδείχτηκε άριστος ρήτορας και οργανωτής. Σβάστικα και 

συγκεντρώσεις ήταν δικές του ιδέες. 

ΣΤ. Hitler από τον Joachim Fest (1974).  

Το Mein Kampf  είναι βιβλίο που έγραψε ο Χίτλερ το 1924. Σ’αυτό 

ο Χίτλερ ισχυρίστηκε η σβάστικα ήταν δικό του εύρημα. Στην 

πραγματικότητα, ένα μέλος του κόμματος, ο οδοντίατρος 

Friedrich Krohn, την σχεδίασε για μια τοπική κομματική 

οργάνωση τον Μάιο του 1920. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   Να καταγράψετε όλα τα αποτελέσματα αυτών των γεγονότων: 

α) Συνθήκη των Βερσαλλιών 

β) πληρωμή πολεμικών αποζημιώσεων  

γ) είσοδος γαλλικών στρατευμάτων στην Ρουρ 

2 α) Μελετήστε την πηγή B. Τι ετοιμάζεται να κάνει ο 

κομμουνιστής 

β) Πώς συμβάλει το η αφίσα στην καλλιέργεια μίσους 

κατά των κομμουνιστών; 

3 α) Μελετήστε τις πηγές Δ, Ε και ΣΤ. Πώς διίστανται οι 

πηγές  Ε και  ΣΤ; 

β) Ποια γνώμη εμπεριέχεται στην πηγή E; Εξηγήστε πως 

αναγνωρίσατε την γνώμη. 

γ) Είναι δυνατόν οι πηγές Ε και ΣΤ να είναι ταυτοχρόνως 

σωστές; Εξηγήστε την απάντησή σας. 

γ) Ποιες δύο ερμηνείες για την καταγωγή της σβάστικα  

περιέχονται σ'αυτές τις πηγές; 

δ) Περιγράψτε τα ισχυρά και τα αδύναμα σημεία των δύο 

αφηγήσεων. 

ε) Για ποιους λόγους ενδέχεται να θέλησε ο Χίτλερ να 

πιστέψουν οι άνθρωποι ότι εκείνος ανακάλυψε το 

έμβλημα της σβάστικας; 

4 «Η πηγή Ζ έχει αλλοιωθεί, συνεπώς δεν είναι μια 

αξιόπιστη πηγή.» Συμφωνείτε; Παρακαλώ να εξηγήσετε 

αναλυτικά την άποψή σας. 

Ζ Ο Χίτλερ και κάποιοι εκ των οπαδών του το 1923. Στην εικόνα 

περιλαμβανόταν και ο Εμίλ Μορίς, Εβραίος. Αργότερα, όταν οι Ναζί 

επιτέθηκαν στους Εβραίους, ο Μορίς διαγράφηκε από την φωτογραφία. 

Δείτε τις μπότες του, στα αριστερά του Χίτλερ! 

Γ. Η σβάστικα έγινε το έμβλημα του ναζιστικού κόμματος το 1920. Η 

σημαία άρχισε να χρησιμοποιείται από εκείνην την ίδια χρονιά σε 

όλες τις εκδηλώσεις του κόμματος.  

Κόκκινο για τον σοσιαλισμό, άσπρο για τον εθνικισμό, μαύρο για τον 

αγώνα του Άρειου για την τελική νίκη και την πλήρη επικράτηση. 

 


