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ΙΣΤΟΡΙΚΑ
ΠΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΑΣ

υπομονεηκά φIλόδo~oς κω
αρχομανής άνθρωπος να

εκμειαλλευθεί τα αγαθά και ης
ελευθερίες που προσφέρει η

δημοκρατία, ω αποδεικνύουν τόσο
η ημετέρα περίπτωση ωυ Ιωάννη

Mετα~ά

(4

Αυγούσωυ

όσο

1936)

κω η παγκοσμίου εμ-βελείας

περίπτωση ωυ Αδόλφου Χίτλερ με
την άνοδο ωυ Γ Ράιχ στην

ε~oυσία.
Το Σύνιαγμα κω η συνακόλουθη
Δημοκρατία της Βαϊμάρης

(1919)

έδωσαν την ευκαΙρία σωυς
ΕθνικοσΟΟ1αλιστές, με -βασικό
όπλο την προπαγάνδα, να τα
καωλύσουν χρησΙμΟΠOlώνιας ω
δημοκραηκό οπλοστά010.

Η συμπεριφορά των νικητών ωυ
Α Παγκοσμίου Πολέμου και ΟΙ

ελευθερίες που άπλεια προσέφερε
η δημοκρατία οδήγησαν ων

Αδόλφο Χίτλερ, μέσα από
ΚOlνο-βουλευηκές διαδικασίες, να

Οταν πέθανε η Δημοκρατία

σχηματίσει κυ-βέρνηση σης

Ιανουαρίου

30

Το α-βγό ωυ

φιδιού είχε εκκολαφθεΙ

ξύπνησαν οι βρικόλακες
1'0

1933.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

χροι.'lκό
ΑΠΟ ΠΑΡΙΑΙ,

ΗΑΝΟΔΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΙ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΣ

ΤΟΥΧΙΤΛΕΡ

1918-1923:

Η Δημοκρατία

Από τις

οι ωδίνες

της Βα'ίμάρης

μπιραρίες,

του τοκετού.

στη διεθνή

στην κατάληψη

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ

•

.~ σκηνή

Ο Συνασπισμός

~ της εξουσίας

2
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σημειωσεις

Το «αΒγό του φιδιού»

Σ

το μυθιστόρημα το\)

Thoma Mann

«Η

Lotte

τρόπο- προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε τα στοιχεία

στη Βαϊμάρη» εμψαv1zεtα1 ο ήρωάς του, ένας

εκείνα στην ιδεολογία των ΕθνικοσΟΟ1αλlΟτών που,

φανταοοκός Γκέτε. να περιΥΡ ψεl τον ομότεχνό

κάτω από ης συνθήκες της περιόδου

1919-1933,

Βρή

του Σiλερ, εκφέρονταςσυνάμα κω μια γενικευμέvtlκρί

καν απήχηση στο γερμανικό λαό, θα διαΠlΟτώναμε ό

ση για το χαρακτήρα των Γερμανών: «ΟΧ1, ακόρα Κ1 ε

η κω στην περίπτωση αυτήν υπάρχουν τα τυπολογικά

ω χαΡακrnΡ10r1Κόωυ pε1δiαpα δεν 8ύΡ1Ζε δ1ό

εκείνα στΟ!χεία που χαρακτηρίΖουν το lΟτορικό φOl

λου ω Γερρανό. ΟΙ Γερρανο] δεν χαΡΟΥελούν ποιέ

νόμενο του φασlΟμού της πρόσφατης, αλλά και της

κω προπρούν να εΡφανiΖοvcω ρε ένα οκυΒρωπό ύ

τρέχουσας περιόδου. Τα διαχρονικά αυτά τυπολογικά

φος, επε1δiJ. δεν έχουν καιαλάΒε1 όπ

χαρακτηΡlΟηκά είνΟ1:

Keivo

n

κουλωύρα δεν

eiVal παρά Ρ1α παpωδiα - αΥάπη κω παΡωδiα ...».
σ

Th. Mann

έγραφε το μυθlΟτόρημά του αυτό το

ε~όΡIστoς από τη Γερμαviα του Γ ΡάΙΧ. Να ή

1936/37,

Κ

αrάΡynοn ιης «πάλnς ιων ιάξεων,ι. Η εnuφά
τηση δηλαδή του ιδεώδους

Illa!; κοινωνικής ει

ρήνης, με ης κΟ!νωνικές ομάδες να έχουν ε

ταν, άραγε, ο απα~IωΠKός του χαρακτηρισμός, η μομφή

νταχθεί σε ένα ομοιογενές σύνολο (το «λαό»), την αυ

που απηύθυνε συλλήΒδην προς τους συμπατριώτες του

θεντική Βούληση του οποίου εκφράΖει ο ένας και μο

ο μεγάλος αυτός Γερμανός συγγραφέας, το αποτέλεσμα

ναδικός ηγέως, ο φίρερ. Ένα στΟ!χείο λαϊκισμού που ε

μιας πρoσωrnκής rmφίας; σπως κω να 'χουν τα πράγ

~OBελίZεI τα κάθε είδους ιδεώδη της κοινοΒουλευτικής

ματα, αναφορές σων <<ιδιοτυπία» του γερμGVlΚOύ χιού

δημοκρατίας και του σοσιαλισμού, καθlΟτώντας έιοι το

μορ υπάρχουν διάσπαρτες κοι σε άλλα λογοτεχνικά κεί
μενα. σ Βρετανός ευθυμογράφος

George Mikes,

για

παράδειγμα, αφιερώνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο στον

καθεστώς ελκυστικό και για τους συντηρητικούς ή, α
κόμη, και για τους φΙλοΒασιλικούς ψηφοφόρους.
ΟΙ εφ1άλιες κα1 ΟΙ ε8ν1ΚΟ] προδόιες

eiva1

ΟΙ

airl-

«κίνδυνο από το γερμανικό χιούμορ» σ' ένα Blfiλio του

ΟΙ όλων ιων δε1 νών. Σε όλη τη διάρκεια της Δημο

(ϋber Alles), όπου καταγράφει πς τα~Iδιωnκές εντυπώ

κρατίας της Βαϊμάρης, όπως είνΟ1 γνωστό, ο «μύθος

σεις του από

m

Γερμαviα κω όπου lΟχυρίΖεται όπ «η

της ΠlΟώπλατηςμαχαιριάς» (Dolchstosslegende) ήταν

έλλειψη της αίσθησης του χιούμορ στους Γερμανούς

εκείνος που προΒλήθηκε με ιδιαίτερη έμφαση από

προκάλεσε τους δύο παγκόσμιους πολέμους» ...

τους Εθνικοσοσιαλιστές,όη δηλαδή Ο! «απμωηκοί» ό

Η

ισωρική περίοδος ως Δημοκρατίας της Βαϊ·

ρΟ! της Συνθήκης των Βερσαλιών, μετά τον Α Παγκό

μΙιρης oρizειω χρονυ{ά από δύο ψηφοφορίες,

σμιο Πόλεμο, και τα δεινά που επέφεραν στο γερμανι

με ης οποίες τυπικά, η πλειονόππα του γερ

κό λαό ήταν αποτέλεσματης προδοσίας των πολιπκών,

μανικού λαού εκφράΖει την ελεύθερη Βούλησή ως: το
δημοψήφισμα της 19ης Ιουνίου

1919

οι οποίΟ! την υπέγραψαν.

(εκλογή ανπ

ΕκπλiJ.Ρωοn rnς (<10ωΡ1κiJ.ς» αποοωλiJ.ς ωυ έ

προσώπων για τη Βουλή που θα ψηφίσει το Σύνταγμα

8νους. ΠροΒάλλονταςένα μυθοποιιιμένο lΟτορικό πα

της Βαϊμάρης) σημαδεύει την αρΧή της lΟτορικής αυ

ρελθόν, όπου υπερτερούν Ο! αρετές του γερμανικού

τής περιόδου, ενώ Ο! εκλογές της 6ης ΝοεμΒρίου

(είσοδος

230

ένστολων Βουλευτών του

NSDAP

1932
σω

ΡάιχσταΥκ) και η ανάθεση εντολής σχημαπσμού ΚΟΙ
νοΒουλευηκής κυΒερνήσεως (σης

30.1.1933)

στον Α.

Χίτλερ σφραγίΖουν ΟΡlΟπκά την πρώτη αυτή περίοδο
κοινοΒουλευτικής δημοκρατίας στη γερμανική lΟΤΟ

γένους, η «μπέσα» των Νιμπελούγκεν

gentreue),

(Nimbelun-

καλλιέργησαν Ο! ΕθνικοσοσιαλlΟτέςτην

αντίληψη περί «Ζωηκού Χώρου» (Lebensraum) στην

Ευρώπη. Ενός Ζωτικού Χώρου που, χωρίς να το α~ί
Ζουν, κατοικούσαν άλλες, «κατώτερες» φυλές.

Α νποnΡ1ΠΟΡός. Το κατ' ε~oxήν χαρακτηΡlΟτικό

ρία. Αρχή και τέλος, λοιπόν, του lΟτορικού αυτού ε

του EθνΙKOσIaλlOμOύ,το οποίο προκάλεσετο πιο φρι

πε1Ο0δίου υπαγορεύονται φOlνομενικά από την έκ

κτό έγκλημα που γνώΡlΟε ποτέ η ανθρωπότητα.

φραση της λαϊκής εντολής σπς εκλογές. Ηταν, άραγε,

Στο σημερινό αφιέρωματων «Ιστορικών» καταΥράφο

αυτή η ιδιότυπη έλλειψη ΧlOύμορ στο γερμανικό λαό

νιOl με κάθε λεπιομέρειαΟΙlΟτορικέςσυνθήκεςπου ε

που δημlOύρΥησε ης κατάλληλες συνθήκες για την ε

πικράτησαν στη Δημοκρατία ως Βαϊμάρης. Συνθήκες

πώαση του «αΒΥού του φιδιού»;

που ευνόησαν τελικά να καταστεί φρικτή πραΥμαηκό

Αν -αφήνονίας τελικά το λογοτέχνη ελεύθερο να α
παντήσει καταφατικά στο ερώτημα αυτό με το δικό του

τητα μια ιδεολογία, τα τυπολογικά xαρακωΡIστlΚάτης
oπoiας δεν έπαψαν να υπάρχουν ακόμη και σήμερα...

Φαi()ων ΜaλΙΥκούι'Jnς

4

πρoλόγσv

πολύδακρυς Α Παγκόσμιος Πόλεμος, με ω
εκαωμμύρια ιων φαυμαηών, ια

7,5

10

εκατομμύρια ιων νεκρών, ω

21

εκατομμύρια ιων αlXμαλώιων ή αυιών που

κηρύχθηκαν σε αφάνεια και με.το υλικό κόστος ιων

232 φισεκαωμμυρίων

δολαρίων, φθάνει στο ιέλo~ ωυ.

1918,

Τη νύχω ιη~ 10η~ πρo~ ηη ΝοεμΒρίου

η ηnημένη Γερμανία

αναγκάΖειω να υπογράψει τoυ~ όρους ιη~ αναKωxή~ ωυ Ρετ:όνι

(Rethondes).

Την παραμονή ιη~ υπoγραφή~, ο μιλnαΡ1Οιής αυωκράιωρ (ΚάΙΖερ)

ΓoυλIέλμo~ Β' -ο απόλυτo~ άρχων του γερμανικού στ:ραωύ- παραηείιω κω ΟΙ
υπόλοιποι πρίγκιπες ιων γερμανικών κραηδίων κηρύσσονωι έκπιωιOl. Χρέη

καγκελαρίου αναλαμΒάνει ο αρχηγός ιων Γερμανών ΣΟOlαλ1Οιών,
ΦρεIδερiκo~ Εμπερι. Η Δημοκραιία έπρεπε ιώρα «να Βγάλει ια κάσωνα από
ιη φωηά»: να πληρώσει η~ υπέρογκες επανορθώσεις κω να σιηρίξ,ει τους
ηnημέvoυς Γερμανούς.

Παράλληλα με ω σκληρό παΖάρι ιων διαπραγμαιευιών (18 Ιαν.
Ιουν.

1919),

1919 - 28

από ω οποίο προέκυψε η Συνθήκη Elρήνη~ ιων Βερσαλιών -που

έθεσε ιέρμα σων Α Παγκόσμιο Πόλεμο- πραγμαιώνετ:ω σιη Βαϊμάρη

ΦεΒρ.

1919 - 31

Ιουλ.

1919),

(6

στ:nν πόλη όπου έΖησαν ΟΙ Γερμανοί ΠOlΠιέ~

Γκέιε και Σίλερ, η Εθνική Συνέλευση για ιην ψήφιση του ΣυνιάΥματος ιη~
ΔημOKραιία~.
Το κείμενο ιης Συνθήκης ιων Βερσαλιών, που υποΒλήθηκε σιη Συνέλευση ιης

Bαϊμάρη~ κω που ω εΠΙΚύρωσαν ΟΙ σύνεδροι
υπογραφεί από η~

27

VlΚήφIε~ δυνάμεI~

(28

(22

Ιουν.

Ιουν.

1919),
1919), ήιαν

πριν ακόμη
εξ,ουθενωηκό

για τους Γερμανoύ~. Είχε δυσΒάσιακωυς εδαφικούς κω OIΚOνOμIKOύ~ όρους,
που επέΒαλαν σιη Γερμανία ιην υποχρέωση Kαιαfioλής επανορθώσεων για τ:nν
αποκαιάσιαση ιων πολεμικών Ζημιών και για ιη χορήγηση ιων συνιάξ,εων που

θα έδιναν ΟΙ σύμμαχOl σω θύμαια ωυ πολέμου. Η Γερμανία όφειλε να
Kαιαfiάλει με ιην υπογραφή ιη~ το ποσόν ιων

ιην άνοιξ,η ωυ

1921 το

ποσόν ιων

132 δισ.

20 δω. χρυσών μάρκων
(33 δισ. δολάρια).

και από

μάρκων

Σύμφωνα με ης εδαφIKέ~ ρυθμίσεI~, το γερμανικό Ράιχ μειωνόιαν καιά

70.000 ι.

Χλμ. κω καιά

5,5

εκατομμύρια KαΤOίKOυ~. ΟΙ νικηιές σιερούσαν από

ιη Γερμανία πoλύημε~ εKιάσεI~ BIOμnxΩVlΚών περιοχών με ια περισσόιερα

ανθρακωρυχεία αφ' ενό~, αλλά και αγρoηKέ~ ανατoλlΚέ~ πεΡlOxέ~, που
μειώνουν έιοι καιά

20 %

ιην παραγωγή ιης παιάως κω ιων δημηφιακών

για ω Ράιχ.

ΟΙ νIΚηιέ~ θεωρούν ιη Γερμανία αποκλε1Οιικά υπεύθυνη για ων Α
Παγκόσμιο Πόλεμο και ιην ημωρούν αμείλικω, αυξ,άνoνια~ ων εθνικισμό
που ιην οδηγεί καιευθείαν σων ... Χίιλερ.
Ειοι, η Δημοκραιία ιης Bαϊμάρη~ έχει να ανημειωπίσει, εKιό~ από ιη

φιώχεια, ιην πείνα, ιην εξ,αθλίωση και ιην πιώχευση ιη~ γερμανικής
OIKOνOμία~, ιην προπαγάνδα ιων ΕθνικοσΟOlαλισιών. Ση~

30

Απρ.

1928,

ο

ΓιόΖεφ Γκέμπελ~, εν όψει ιων BOυλεUΙIΚών εκλογών, δηλώνΕΙ: «Πηγαίνουμε
σω Ράιχσιαγκ, όπου και ω οπλοσιά010 ιη~ Δημοκραιίας, για να οπλισθούμε

με ω δικά ιη~ όπλα. θα γίνουμε Boυλεuιέ~, για να καιαλύσουμε ιην
ιδεολογία ιη~ Bαϊμάρη~ με ιη δική ιη~ σιήριξ,η ...».
Οπως κω έγινε.

Niκoς Βαpt)lάΡπασnς

5
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υπέγραψε την ανακωχή σης

ΝοεμΒρίου, προσιατεύονως και' αυιόν τον φόπο
νωση, δίνονιας έωι αργόιερα το πρόσχημα στους

κηφόρο

που ήων υπεύθυνΟ1 ως ήπας, να ι

σφάιευμα,

δημιουργώνιας

ιο μύθο ως

Ιι11ι/Ι., ?((lJι~,!/'

«πισώπλαιης μαχαιριό.ς», που Βάραινε επί ως Δη
μοκραιίας ιης Βαϊμάρης ώς το ιέλος ως.
Η ανακωχή ισοδυναμούσε με συνθηκολόγηση.
Οων υπεγράφη, η κυΒέρνηση του πρίγκιπα Mαf;

φον Mπάvιεν
Σης

3

(Max νοη Baden) δεν υφίσωτο πια.

ΝοεμΒρίου είχε ξεσπάσει η εξέγερση ιων

Η υπογραφή της ανακωχής του πολέμου
στις Ι Ι ΝΟΕμΒρίου

Βάραινε τη

1918

Δημοκρατία της Βαϊμάρης μέΧρι το τέλος της

ναυιών του πολεμικού ναυηκού, που επεκιάθηκε

ενώ ο πολπικός φίλος ιου Φ. ΣάΙVΙεμαν (Ph.

γρήγορα σε όλη ω Χώρα. Σης

heidemann)

9

ΝοεμΒρίου ανα

Sc-

ανακήρυηε ω Δημοκραιία από ένα

κοινώθηκε η παραίωση του ΚάιΖερ, και ο Μαξ φον

παράθυρο του Ράιχσιαγκ. Εν ιω μειαξύ σε όλα ω

Μπάνιεν παρέδωσε ιην κυΒέρνηση στον

ομόσπονδακραιίδια οι μονάρχες ήων έκπιωιοι και

αρχηγό

ιων

κραιών

ΣΟOlαλδημο-

πανιού σχημαιίΖονωνεππροπές εργαιών και σιρα

Φρίvιριx

ηωιών, οι οποίες αναλάμΒαναν ιην πολιηκή και

Εμπερτ

(Friedrich Ebert),

σφαηωηκή διοίκηση. Σιο Βερολίνο ω διακυΒέρ
νηση ως χώρας αναλάμΒανεη «Επιφοπήιων Λαϊ

κών Πληρεξουσίων», εις -ων οποία ανήκαν φεις

Σοσιαλδημοκράιες(μεωξύ ιων οποίων ΟΙ Εμπερι
και Σάινιεμαν) καθώς και φεις ανεξάρωιΟ1ΣΟOlα
λισιές

(USPD),

αποσχισθένιες

από ιο

SPD

καιά

ιη διάρκεια ιου πολέμου. Οι θέσεις ωυς για ιο πο
λιηκό μέλλον ως Γερμανίας ήων διαφορεηκές. Η
ηγεσί.α ιου

SPD

επιδίωκε ιη συνεργασία με ιην η

γεσία ιου σφαιού και ιη Βιομηχανία, ώσιε να επα
ναφέρει ιο πλήθος ιων σφαηωιών σων ομαλό πο

λιηκό Βίο και ων Ο1κονομία γρήγορα σιους ρυθ
μούς ιης παραγωγής ιης ειρηνικής περιόδου. Ως εκ
ιούιου, έιεινε προς ων κοινοΒουλευηκή δημοκρα

ιία. Οι Ανεξάρωιοι ήιαν περισσόιερο υπέρ ΡΙΖικής

δημοκραηκοποίησης, με μια καιά ιο δυναιόν δια
ιήρηση ιου συσιήμαιος ιων Λαϊκών Πληρεξου

σίων και ιην αποδυνάμωση ή/και απαλλοφίωση

ιης ελίι ως Αυιοκραιορίας.
Από ης

16 ώς ης 20 ΔεκεμΒρίου

,
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Η Συνθήκη των
της γραμμής ωυ

SPD. Σω τέλος ΔεκεμΒρίου εγκα

τέλειψαν 10 συμΒούλιο των Λαϊκών Πληρεf,ουσίων
ω Ανεf,άρτηωι κι ένα μέρος των ΡΙΖοσπαστών της

Αριστεράς ίδρυσαν 10 δικό ωυς Κομμουνισηκό
Κόμμα. Σω Βερολίνο, σω μέσα Ιανουαρίου 1919,
είχαν αρΧίσει ε5εγέρσ εις , ης οποίες κατέστειλε ο
στρατός διά των όπλων, ύστερα από εισήγηση των

Λαϊκών Εκπροσώπων ωυ

SPD.

Εν ωύωις ω κω

νοΒουλευηκές εκλογές της 19ης Ιάνουαρίου πραγ
μαωποιήθηκαν, όμως η πολιηκή διάσπαση ωυ ερ

γαηκού κινήμαως θα αποδεικνυόων Βαριά υπο
θήκη για τη νεαρά Δημοκρατία.

Λ

πρωθυπουργός, ο οποίος, όπως πριν, ονομαΖόταν

ένα αντίγραφο

Ιδιαίτερη Βαρύτητα είχε 10 γεγονός όη ο πρόεδρος

που κράτησαν οι

ωυ Ράιχ εκλεγόων για εφτά χρόνια, με απεριόρι

Γάλλοι Το πιστό

στη δυνατότηταεπανεκλογής.Σε περιόδους κρίσεως

αντίγραφό της το

απολάμΒανε ιδιαίτερων ε50υOlών και για 10 λόγο

κατέστρεψαν οι

αυτό ονομάστηκεμονάρχης-εΡΖάτς(SiC), διόη, παρά

Γερμανοί, όταν

την απογοήτευση από την αποτυχία ωυ ΚάΙΖερ, η

μπήκαν στο

πλειονότηω των Γερμανών συνδεόταν ακόμα με την

Παρίσl

προηγούμενη απαστράπωυσα μοναρχία και 10 νέο
κράως θα είχε δυσκολίες στην αναμέτρηση μαΖί
ωυ. Παρ' όλη την εκλογική επηυχία ωυ αποκλη

θένως Συνασπισμούτης Βαϊμάρης (ο οποίος δεν ε

όγω της πολΗικής ανασφάλειας σω Βερο

πανελήφθη ποτέ σω μέλλον), η πλειονότηω των

λίνο 10 ΚοινοΒούλιο συνήλθε σω Εθνικό

Γερμανών παρέμεινε ανηδημοκραπκή.

θέατρο της Βαϊμάρης. Σω ΚοινοΒούλιο αυ
τό 10

SPD, 10 Κέντρο και 10 Γερμανικό Δη

μοκρατικό Κόμμα (που διαδέΧθηκε 10 Προ

Μια Βασική αιτία της στάσης ήταν η Συνθήκη Ει

Σπαρτακιστών

σης

Καρλ Λίμπκνεχτ

28

Ιουνίου

1918 με

ης νικήτριες δυνάμεις Γαλ

λία, Μ. Βρεωνία, Ιταλία, Βέλγιο, Ιαπωνία και ΗΠΑ.

δύο τρίτων, με

ένανπ421. Το ΚοινοΒούλιο

Η Συνθήκη εκείνη δεν επέΒαλε μόνο την απώλεια

αυτό ε5έλε5ε ων Εμπερτ πρόεδρο της Δημοκρατίας

των αποικιών και επαχθείς όρους αφοπλισμού (ο

κω ο Σάιντεμαν σχημάπσε κυΒέρνηση. Το Νέο Σύ

στρατός της νέας ΡάιχσΒερ δεν έπρεπε να υπερΒαί

νταγμα Βασίστηκε σης αρχές της Επανιiσωσης ωυ

νει ωυς

1848 στη

δαφικές παραχωρήσεις. Περισσότερο ένωνα, όμως,

Γερμανία και περιελάμΒανε ένα μακρύ κα

100.000 άνδρες),

αλλά και απρόΒλεπτες ε

τάλογο αωμικών ελευθεριών. Η ομοσπονδιακή δο

αντέδρασε η κοινή γνώμη (της Γερμανίας) κατά της

μή της καϊΖερικής Γερμανίας, με ω δύο μεγαλύτε

παραγράφου 218, όπου αναφερόων όη η Γερμανία

ρα κρατίδια

την Πρωσία και τη Βαυα

έφερε την αποκλεlΟηκή ευθύνη για την έκρη5η ωυ

ρία, διατηρήθηκε ως είχε. Από την ψήφο εμΠlΟω

πολέμου και ε5 αυτού του λόγου ω νικητές ήγειραν

σύνης ωυ ΚοινοΒουλίου(Ράιχσωγκ) ε5αρηόντανο

α5ιώσεις μεγάλων πολεμικών επανορθώσεων, 10 ύ- ~

(Laender),

Ο ηγέτης των

ρήνης, την οποία έπρεπε να υπογράψει η Γερμανία

οδευπκό Λαϊκό Κόμμα) είχαν μια πλειοψηφία των

329 έδρες

Βερσαλιών, από

καγκελάριος ωυ Ράιχ, καθώς και ω υπουργοί ωυ.

9

----------------------

σης απαnήσεις των επανορθώσεων,καθώς κω ο κα

ωπινός διάδοΧός ωυ, ΣτρέΖεμαν, ο οποίος ακολού
θησε πολnική συνεννοήσεων.

Δημοκρατία κατάφερε να σωθεί από ένα
κίνημα

10

Μάρηο ωυ

1920 -10

θέν πραGικόπημα ωυ Καπ

αποκλη

(Kapp)- ύστε

ρα από μια γενική απεργία, όμως σης
πρώτες εκλογές για

10

Ράιχσταγκ,

ων

Ιούνιο του ίδιου έωυς, ο ΣυνασΠΙσμός έχασε την
πλειοψηφία κω από τότε ήταν εGωρεηκά δύσκο
λος ο σχημαησμός Βιώσιμων κυΒερνήσεων.
ΧύΒιες κυΒερνήσεις,

Βρα

ω οποίες ήταν προ πολλού

γνωστές σε άλλες ευρωπαϊκές δημοκρατίες, όπου
δεν θεωρούνταν κάη

10

τραγικό, ακολουθούσαν η

μία ιην άλλη. ΟΙ Γερμανοί, όμως, ήταν συνηθι
σμένω σε κυΒερνηηκή

σταθερόιητα

-αυιό ήιαν

άλλη μια απiα να νοσταλγούν την καϊΖερική επο
Χή- ενώ η πιώση ιης αGίας ωυ χρήμαως γινόταν ό

10 δολάριο ΗΠΑ είχε στην
4 μάρκα, σω ιέλος ωυ είχε φιά
σει στα 8. Σω ιέλος ωυ 1919 πεΡΙΟΡΙΖόταν σω ένα
δέκαω κω σω ιέλος ωυ 1920 είχε πεΡΙΟΡΙσιεί σω
λο κω πιο ωσθηιή. Αν
αρχή ωυ πολέμου

ένα εΙκοσιό ιης αρχικής αGίας ωυ. Το ΣεπιέμΒριο

ωυ

1921 άΡΧΙσε η κατακόρυφη πιώση ωυ: ιέλη ωυ
192110 δολάριο ΗΠΑ ανησιωχούσε σε 184 μάρκα
κω καιά ια μέσα ωυ 1922 σε 7.350 μάρκα. Το 1923
άΡΧΙσε ο καλπάΖων πληθωΡΙσμός: ων Ιούνιο ωυ ί
διου

έωυς

150.000

10

δολάριο

ανησιωχούσε

μάρκα, σω ιέλος Ιουλίου σε

τέλος Αυγούσωυ σε

Βρίου σε

160

10,3

1,1

πλέον

σε

εκαωμμ.,

εκαωμμ., ιέλος Σεπιεμ

εκαωμμ., ιέλος ΟκιωΒρίου

κω ιέλος ΝοεμΒρίου, ιελικώς,

7,3 δισεκ.
4,2 ΤΡΙσεκαωμμύρια

μάρκα. Η απαGίωση αυιή καιέστρεψε μεγάλα ιμή
ματα ιης ασηκής διαστρωμάιωσης ωυ πληθυσμού,

ια οποία είχαν ωποθειήσεΙς σε κραηκά ομόλογα

Από τις ταραχές,

κω υποθήκες, ασφάλειες Ζωής κω συνταGιοδόιη

lαvουάΡIΟ του

ψος των οποίων καθορίστηκε αργότερα κω επικρέ

1919, στο

μαω σαν δαμόκλειος σπάθη πάνω από την οικονο

Η πιώχευση ιων μεσοασιών ωύς οδήγησε και'

ΒεΡολίvο. Το

μική ανάκαμψη, απειλώντας τη με κατάρρευση. Η

ευθείαν σης αγκάλες ιων ανηπάλων της Δημο

αποτέλεσμα ήταv

Συνθήκη των Βερσαλιών Βάρωνε σαν αμαρτία πάνω

συvτριβούv οι

κραιίας, μειά δε την επόμενη ωκονομική κρίση,

στη Δημοκρατία, για όσο κωρό επιΒίωνε. Η αναθε

Σπαρτακlστές

του

ώρηση της «καθ' υπαγόρευOlν συνθήκης» έγινε ο α

Tov

vo

πώτερος στόχος της γερμανικής εGωτερικής πολ111

σης κω ταμιευιήρια.

1930,

σωυς ΕθνικοσΟOlαλΙσιές.

Ο πληθωΡΙσμός, καιά

10

μεγαλύιερο μέρος ωυ,

ήταν «σππiσlOς» (σ.ι.μ. ενδογενής). Το ύψος ιων α

κής, ακόμα κω όταν, όπως στην περίπτωση ωυ δο

παnήσεων από ης επανορθώσεις, προ πάνιων των

λοφονηθένως, ων Ιούνιο ωυ

γαλλικών, ανάγκαΖε ιη γερμανική πλευρά να ευ

1922

από

GKPOBeGI-

ούς, υπουργού των ΕGωτερικών, ο Βάλτερ Ρατενάου

(Walter Rathenau)

προσπαθούσε να ανταποκριθεί

νοεί μια απαGίωση ωυ χρήμαως, ελπίΖονιας όη,

προκειμένου να καιαρρεύσεΙ ωκονομικώς η Γερ
μανία, ω νικήτριες δυνάμεις θα περιόΡΙΖαν ης α

Το νέο Σύνταγμα ΒασίστηΚΕ στις αρΧές
τπς επανάστασπς του Ι

848

και περιελάμΒανε

πολλές ατομικές ελευθερίες

παnήσεΙς ωυς. Οταν, όμως,

10

Βερολίνο καθυσιέ

ρησε ιην αποσωλή ΟΡΙσμένων ειδών σω ΠαρίOl, η
γαλλική κυΒέρνηση καιέλαΒε ων Ιανουάριο ωυ

1923 ιην

κυριόιερη Βιομηχανική περιοχή της Γερ

μανίας, την περιοχή ωυ Ρουρ, για να ιην εκμεταλ

λευιεί η ίδια. Η κυΒέρνηση ωυ Ράιχ απάντησε με

10

ο. Ντέιβιντ Λόιντ
την αναγγελία της «παθηίll<ής αντίστασης»: ολό

ση ίΟυ προΒλήμαίΟς των επανορθώσεων στη διά

Τζορτζ, Ζορζ
Κλεμανσό και

κληρο ίΟ εργαηκό δυναμικό απήργησε, υποσιηρι

σκεψη ίΟυ Λονδίνου ίΟν ΑύγουσίΟ ίΟυ

Ζόμενο Olκονομlκώς από ίΟ Βερολίνο. Η πρόσθετη

ωγίδα

ίΟυ Αμεριι<ονού

αυτή χρημαω-Olκονομική ανάγκη άνOlξε κωνούρ

Ντόους

(Charls Dawes).

γιες τρύπες σίΟν προϋπολογlOμό, ΟΙ οποίες έπρεπε

τη διάσκεψη είχε όη η καίΟχή από τη Γαλλία ίΟυ

να καλυφθούν με την έκδοση χαΡίΟνομίσματος.

Ρουρ, η οποία υποσιηΡIΖόταν από ίΟ ΒέλγlO, δεν ε

Κατ' αυτόν ίΟν φόπο, η απαξίωση ωυ χρήμαως ο

γκρινόταν ούτε από ίΟ Λονδίνο ούτε από ιην Ουά

δήγησε σίΟν υπερπληθωΡlOμό, έως όωυ η νέα κυ

OlγΚίΟν. Μετά ίΟ κλείOlμο της συμφωνίας ίΟυ Σχε

Βέρνηση «μεγάλου ΣυνασΠlOμού» υπό ίΟν ΣτρέΖε
μαν εγκατέλειψε σης

26

ΣεπτεμΒρίου τη «Μάχη

ΤΟυ Ρουρ». Σης
μΙσμα ίΟ

15 ΝοεμΒρίου εlOήΧθη ως νέο νό
Rentenmark. Το νέο αυτό μάΡl<Ο καλυ

πτόταν από την αντίσΤOlχη αξία ιης (κρατικής) 1-

διοκιησίας στη Γερμανία. Η αναλογία προς το

1924, υπό

Olκονομολόγου

την

Τσαρλς

Μεγάλη σημασία σ' αυτή

Γούντροου
Γουίλσον στις
Βερσαλίες,
επιφύλαξαν στη

Γερμανία «τύχη
Καρχηδόνας»

δίου Ντόους, όπου καθορίστηκαν ol τελικές ετήOlες
δόσεις των γερμανικώνεπανορθώσεων,τα τελευταία
στρατεύματακατοχής εγκαιέλειψαντο Ρουρ ίΟν Αύ-

Η ΣυνΒήιω Εφl;νπς επέΒαλε στll ΓερμανΙα

πληθωΡlOηκό μάρκο ήσαν 1:4,2 ΤΡlOεκ. Η νομlOμα

όρους αφοπλισμοί" εδaφil<ές Γlapcιxωpησεlς

ίlKή αυτή επέμΒαση είχε αποιέλεσμα ιη σταθερό

Ι{οι δυσΒάσταΧΤΕς πολεμικές επανορθώσειΓ,

rnτα σro συνάλλαγμα κω ίΟν (Ιφαηκό) προϋπολο
γΙσμό κω ως εκ ίΟύίΟυ άνοιξε ίΟ δρόμο για τη λύ·

11

συνωμοωύν ακροδεξ)οί κύκλοι κατά ωυ Βερολίνου.

ΜειαιΞ,ύ αυτών, ω ΕθνικοσΟΟ1αλισηκό Γερμανικό
EργαΤlΚό Κόμμα

(NSDAP),

ωυ Αυσφιακού Αδόλ

φου Xiτλερ, έπαιζε πρωτεύοντα ρόλο. Σης

9 Νοεμ

Βρίου αποφάάισε να ειΞ,απολύσει ένα κίνημα από τη
Βαυαρική πρωτεύουσα, που θα ειΞ,ελισσόταν «σε ε
θνική επανάσταση», -κατά ω πρότυπο του Μουσο

λίνι στην lωλία- με μια «Πορεία προς ω Βερολί
νο» όπου θα ολοκληρωνόταν η κατάληψη της ειΞ,ου

σίας. Το θέμα αν ο στρατός της ΡάlXσΒερ ήταν δια
τεθειμένος να αντιμετωπίσει ένα χτύπημα κατά της
πρωτεύουσας ωυ Ράιχ μένει ανOlχτό. Κατά της συ
νεχούς, πάντως, ανυπακοής του Μονάχου, η κυΒέρ
νηση (ωυ Βερολίνου) ήων ανίσχυρη, διόη ω στρά

τευμα ήων όπως πάνω συντηρηπκού φρονήματος
κω αμφιΒόλου υπακοής (στην κυΒέρνηση). Το πρα

ιΞ,ικόπημα όμως του Χίτλερ ιΞ,επερνούσε ω όρια ανο
χής κω των κυρίαρχων πολιηκών κύκλων της Βαυ

αρίας, έτσι ώστε να αναγκαστούν να 10 καταστείλουν
με ης δικές ωυς αστυνομικές δυνάμεις.
Σης

23 ΝοεμΒρίου 1923 ο

ΣτρέΖεμαν αναγκάσω

κε σε παραίτηση με την ψήφο των Σοσιαλδημο

κρατών ύστερα από πρόταση μομφής για το θέμα
της διαφορεηκής μεταχείρισης της ΣαιΞ,ονίας κω
της Θουριγγίας, από τη μια, κω της Βαυαρίας, από
την άλλη.

Από την κηδεία
του δολοφο

γουσω ωυ

1925.

νηθέντος

Ο ΣτρέΖεμαν παρέμεινε σων πρωθυπουργία μό

Σπαρτακιοτή,

νον ώς 10 τέλος ΝοεμΒρίου 1923, αφού προηγουμέ

Καρλ Λίμπκνεχτ

νως ο Μεγάλος Συνασπισμός ήδη προ φιών εΒδο

μάδων είχε διαλυθεΙ Η κυριότερη διαφωνία υπήρ
ιΞ,ε ο φόπος με ων οποίο έπρεπε να ανπμειωπι
σωύν

Ol ωΡΑΧές

και οι στάσεις που είχαν ιΞ,εσπάσει

Δ

εδομένου όπ με τη νομισμαπκή μειαρρύθ
μιση του

1924,

την προσωρινή, έστω, λύση

ωυ θέμαως των επανορθώσεων κω ω δά
νεια από ης ΗΠΑ, είχε αρχίσει να Βεληώ
νεωι η Olκονομική κατάσωση. Οι πολπι

κές εντάσεις, οι οποίες είχαν κορυφωθεί με την

κρίση ωυ 1923, είχαν αρΧίσει να ομαλοποιούνωι

σε διάφορα κρατίδια (Λέντερ) ωυ Ράιχ. Στη ΣαιΞ,ο

κω

νία και τη Θουριγγία μια απειληπκή στάση των

μαν προανήγγειλαν τη στροφή προς κάΠOlα σχεπ

Ol

«εκατό ημέρες» της πρωθυπουργίας ΣφέΖε

με ωυς ΣΟΟ1αλδημο

κώς επωφελή ειΞ,έλιιΞ,η, η οποία, ίσως με κάποια δό

κράτες είχαν αναλάΒει ων τοπική κυΒέρνηση, κα

ση υπερΒολής, ονομάστηκε «η χρυσή εικοσαετία».

κομμουνιστών,

Ol OllOiOl μαΖί

τεστάλη Βιαίως από ω σφατό. Αυτή ήταν η κυριό
τερη απία για την οποία ω

SPD

απέσυρε σπς αρ

Χές ΝοεμΒρίου ωυς υπουργούς του από την κυΒέρ
νηση ωυ Ράιχ (απέχονως, μέχρι ω

1928, όλων

των

γερμανικών κυΒερνήσεων).
Στη Βαυαρία η ωπική κυΒέρνηση ΒασΙΖόων σε
συντηρηηκούς και εθVlΚlσΠKOύς κύκλους,

Ol οποί

οι ασκούσαν αυστηρή ΚΡΠlΚή στην ενδοπκότητα της
κυΒέρνησης του ΡάlX έναντι της Γαλλίας στο θέμα
της διαμάχης για το Ρουρ, ήδη δε είχαν αρΧίσει να
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29·9·1918

καγκελάΡlOς ίΟυ νέου καθεστώίΟς.

ΚυΒέρνηση του πρίγκιπα ΜαΙ; φον

7-4/2·5·1919

Οκτώβριος· Νοέμβριος 1923

Μπάντεν (της Βάδης), σων οποία

Η Δημοκρατία των ΣυμΒουλίων σων

Απόσχιση της Ρηνανίας κω ίΟυ

ΠαλαπνάίΟυ αποτυγΧάνει. Η

σίΟ ΑμΒούργο.

.

συμμειέχουν ΣΟΟ1αλδημοκράτες.

MπαfiIέρ συνφίΒΕίω από ω

Τίθεωι το Ζήωμα μιας γρήγορης

Τάγμαω Εθελοντών.

MπαfiIέρ αρνείτΠl να υποταχθεί

εΙρήνης.

22·6·1919

Οίην κυΒέρνηση ίΟυ Ράιχ.

28·10·1918

ΑποδοΧή ως Συνθήκης των

28·2·1925

ΕναρΙ;η lΟχύος του Συντάγματος, εΙ;

Βερσαλιώ.ν από τη Συνέλευση της

ΘάναίΟς ίΟυ Εμπερτ.

ολοκλήρου αναθεωρημένουαπό ίΟ

Βαϊμάρης.

26·4·1925

Ράασταγκ, ίΟ οποίο μεωφέπει ίΟ

6·6·1920

Εκλογή ίΟυ Χίντεμπουργκ.

πολίτευμα ίΟυ Βίσμαρκ σε

Εκλογές σίΟ Ράασταγκ. Πρώτη

3·10·1929

ΚΟ1νοΒουλευπκήμοναρχία.

σφοφή προς ω δεΙ;ιά.

ΘάναίΟς ίΟυ ΣφέΖεμαν.

4·11·1918

Μάρτιος

27·3·1930

ΕΙ;έγερση των ναυπκών ίΟυ Κιέλου.

ΚομμουνlOπκές εΙ;εγέρσεις κω

9·11·1918

κατασίΟλή ίΟυς στη ΣαιΞ,ονία, σω

συμΒουλίου ίΟυ Μίλερ. Τελευωία

ΑνακήρυΙ;η ως ΔημOKΡGίίας της

Θουριγγία κω ίΟ ΑμΒούργο.

κυΒέρνηση κοινοΒουλευπκής

Βαϊμάρης από ίΟν Σάιντεμαν. Ο

Κατάληψη των ΝίΟύlOμπουργκKΠl

πλεlOψηφίας.

Λίμπκνεχτ (ΣπαΡΤGΚlστές)

ΝτίσελνίΟρφ από γαλλοΒελγικές

30·6·1930

ανακηρύσσει λίγες ώρες αργότερα ω

δυνάμεις.

Η Ρηνανία απελευθερώνεωιαπό τη
συμμαχική καίΟχή.

1921

Ανάκληση ίΟυ υπουργικού

«ΣΟΟ1αλlΟπκήΔημοκρατία». Ο

29·8·1921

Εμπερτ ονομάΖειω καγκελάΡlOς.

Δολοφονία ίΟυ Ερωμπεργκερ

14·9·1930

10·11·1918

17·4·1922

Εκλογές σίΟ Ράασταγκ.

Συγκρότηση ίΟυ «ΣυμΒουλίου

Συμφωνία ίΟυ Ραπάλο με ω

Δεκέμβριος 1930

ΚομlΟαρίων του Λαού», εκλεγμένου

ΣοΒιεπκή Ενωση.

4,4

από ω Γενική Συνέλευση των

24·6·1922

Μάρτιος

ΣυμΒουλίων Εργατών κω Σφαπωιών

Δολοφονία ίΟυ Ρατενάου

ΑποτυΧία ίΟυ σχεδίου τελωνειακής

εκαίΟμμύρια άνεργΟ1.

1931

ίΟυ Βερολίνου. Μυσπκή συμφωνία

11·1-1923

ένωσης ανάμεσα σω Γερμανία KΠl

ανάμεσα σίΟν Εμπερτ κω ίΟ

Κατάληψη ίΟυ Ρουρ από γαλλικές

την Αυσφία.

Επηελείο. Ο σφατός αναγκάΖεωι να

KΠl Βελγικές δυνάμεις. Παθηπκή

Δεκέμβριος 1931

υποστηρίΙ;ει ων κυΒέρνηση ενάνnα

αντίσωση.

σων αΡlΟτερά H~ν ΣπαρωΚlOτών.

Απρίλιος· Αύγουστος 1923

6 εκαίΟμμύρια
10·4·1932

29·12·1918

ΠληθωΡlOμός. Το μάρκο

Επανεκλογή ίΟυ Χίντεμπουργκ

ΟΙ ΑνεΙ;άρωτΟ1 φεύγουν από ίΟ

καωποντίΖεται.

κόνφα σίΟν Χίτλερ.

ΣυμΒούλlO των ΚομlOαρίων,

21·10·1923

30·5·1932

αφήνοντας ω θέση ίΟυς σίΟν Νοσκ,

Το Ράιχ επεμΒαίνει σω ΣαιΞ,ονία κω

Ο Χίντεμπουργκ αποπέμπει ίΟν

ο οποίος θα οργανώσει ων

τη Θουριγγία ενάνnα σπς σΟΟ1αλ

Μπρίνιγκ KΠl ίΟν ανπκαθιστά με

καωσίΟλή ίΟυ κινήμαίΟς των

κομμουνlOπκέςκυΒερνήσεις. Στάση

ίΟν Φον Πάπεν.

άνεργΟ1.

ΣπαρωΚlOτών.

3·6·1932

5/12·1·1919

Διάλυση ίΟυ Ράασωγκ.

Η επανασταnκή εΒδομάδα

lούΥlος

μεωφέΠEίΠl σε αιματηρή

ΑΙμαωρή προεκλογική

.

lούλιος

1932

εΒδομάδα. ΟΙ Σπαρωκιστές

εκσφατεία. ΠραΙ;ικόπημαστην

συνφίΒοντω.

Πρωσία, ο Φον Πάπεν παύει

15·1·1919

την κυΒέρνηση ίΟυ Λαντ.

Δολοφονία ίΟυ Καρλ

30·7·1932

Λίμπκνεχτ KΠl της ΡόΖας

Εκλογές. Οι ναΖί παίρνουν

ΛούΙ;εμπουργκ.

37,3% κω 230
3·12·1932

19·1-1919

έδρες.

Εκλογές για ω Συνωκπκή

Ο Σλάαερ ανπκαθlΟτά ίΟν Φον

Εθνοσυνέλευση.

Πάπεν.

11-2·1919

30·1·1933

Ο Εμπερτ εκλέγΕίω πρόεδρος

Ο Χίτλερ γίνεωι καγκελάριος.

ίΟυ Ράιχ από ων

5·3·1933

Εθνοσυνέλευσηως Βαϊμάρης.
Ο Σάιντεμαν γίνεωι ο πρώίΟς

43,9%

Εκλογές. Οι ναΖί παίρνουν

Η αποκαθήλωσητου αγάλματος του Χίντεμπουργκ

KΠl

288

έδρες.
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Ο κεντρώος
πολιτικός Ματίας
Ερτσμπεργκερ,

που υπέγραψε την
ανακωχή του
πολέμου

ράς. Επίσης, δεν έπρεπε να αγνοηθεί 10 γεγονός ό

η το μέτωπο των νικηιριών δυνάμεων (Γαλλία,
Αγγλία, ΗΠΑ) ήταν μόνο προσωρινά ενιαίο, ώστε
να φιάσουν σε κάΠΟ1α συμφωνία ειρήνης. Σων
πραγμαηκότηω, η ΠOλΠIΚή ένανη ως Γερμανίας
των νικηφιών δυνάμεων διακρινόων από πλήθος

διαφορεηκών συμφερόντων. Η επαναστατημένη
Ρωσία είχε τελείως αποκλεlOτεί από ω ΣυμμαΧία.
Επρεπε να υπάρsει περίοδος αναμονής ώσιε να
φανεί Π010ς είνω ο Χώρος ελιγμών ως γερμανικής
εsωιερικής πολιηκής.
Καιά τα πρώτα μεωπολεμικά χρόνια, έως 10

1923,

ο Χώρος αυιός ήταν ανύπαΡΚ1Ος, διόη η Γαλ

λία είχε Kαιaφέρει να επιΒάλει μια πολ1ηκή απο
μόνωσης ως Γερμανίας. ΣυνεΧώς ΟΙ νικήφιες δυ
νάμεις απειλούσαν με σιραηωηκά μέιρα, αν η Γερ

μανία δεν συμμορφωνόιαν

προς τους όρους ως

Η Συνθήκη των Βερσαλιών περιείΧΕ επαχθείς

διατάξεις και ο πρωθυπουργός Φ. Σάιντεμαν
την ονόμασε ({σχέδιο δολοφονίας»

Συνθήκης Ειρήνης. Η φάση αυιή ως γαλλικής

κηδεμονίας έληsε μόνο κατά 10

όμως έπρεπε η γερμανική Ο1κονομία να αναπΤυ

Γαλλία κατέλαΒε ων πεΡlOχή 1Ου Ρουρ, ερχόμενη

Χθεί ως η κινητήρια δύναμη ως ευρωπαϊκής Ο1κο

έιοι σε κατ' ευθείαν ανηπαράθεση με τη Μ. Βρε

νομίας γενικώς. Και ήτ:aν μεγάλο το ενδIaφέρον

τανία κω ης ΗΠΑ και, ιέλος, λόγω δικής ως

01-

των ΗΠΑ κω της Βρεωνίας για την αναΖωπύρωση

κονομικής αδυναμίας, δέΧθηκε μια νέα ρύθμlOη

1Ου διεθνούς εμπορίου, συμπεριλαμΒανομένης και

των επανορθώσεων. Η Βρειανική κω η αμερικανι

της Γερμανίας, ως ενός αποφαOlσηκού παράγoνιa.

κή πλευρά ενδιαφέρονων κυρίως για ων περιορι

Η πολΙllκή αυτή επέδρασε ώστε να μεταΒληθεί η

σμό της Γερμανίας και για την αποδυνάμωση ιης

σιάση της Γαλλίας 10

σιραηωηκής

σωμα των Βερσαλιών, σ1Ο οποίο ήων η κυριαρ

lOχύος της. Ταυ1Οχρόνως,

όμως,

έ

πρεπε η ανίσχυρη πλέον Γερμανία να εντ:aXθεί

16

σιην ευρωπαϊκή τά{;η των πραγμάτων, προ πάνιων

όων η

1923/24,

χούσα δύναμη.

1923/24 εις

ό,η αφορά 10 Σύ

Οι Αγγλοl
σβήνουν από το
χάρτη τη
Γερμανία.
Βρετανική
διαφήμιση για
απορρυπαντικό

Αγγλία κω την Αμερική.
Τα όνεφα για μια επανασύσταση της γερμανικής
στραηωηκής

lOχύος ή, μάλlOτα, ενός πολέμου α

ντεκδίκησης

(-revanche)

φθούν διά παντός. Το

iBlO

έπρεπε να εγκαταλει
ίσχυε κω για ης απόπει

ρες υποσκαφής του Συστήμαως των Βερσαλιών διά

ωυ προσανατολlOμού της ειΞ,ωτεΡlΚής ΠOλΠlΚής προς
τη Ρωσία, όπως τον είχαν οραμαηστεί
της Συνθήκης του Paπάλo

Ol εμπνευστές

(Rapallo) ω 1922.

Με λίγα λόγω: η Γερμανία έπρεπε να εγκατα
λείψΕΙ ων πόλεμο, ως μέσον της πολιηκής, κω ης

διμερείς συμφωνίες,

Ol οποίες

στρέφονταν κατά της

Συνθήκης των Βερσαλιών κω να ενσωματωθεί σε
μω πολυμερή τάιΞ,η πραγμάτων υπό την ωγίδα της
Μεγάλης Βρετανίας κω των ΗΠΆ.
Αυτή ακριΒώς την ειΞ,ωτερική πολιηκή ήταν έ
τοιμος να εφαρμόσει στη Γερμανία ο Γκούσταβ

Η ΣύμΒαση του Λοκάρνο δημιούργησε
τις Βάσεις για μια πολιτική κατάργησης
της Βίας μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας

Ενας αποφασlOηκός παράγων υπήριΞ,ε κω ω γε
γονός όη έπρεπε να κυριαΡΧήσουν στη Γερμανία
εκείνες

Ol

πολπικές δυνάμΕΙς

Ol

ΣτρέΖεμαν

(Gustav Stresemann).

ως ω θάνατό ωυ, ω

1929,

Από ω

1923

έ

ως υπουργός των ΕιΞ,ωτε

οποίες ήταν προ

ρικών προώθησε, παρ' όλες ης ανηδράσεις, μια

σαναωλlOμένες δυηκά, ούτως ώστε η γερμανική ε

πολπική χαλάρωσης των εντάσεων, η οποία επέ

ιΞ,ωτερική πολιηκή να συμΒαδίΖει με τα εμπορικά

φερε αύιΞ,ηση των αμερικανικών δανείων κω συ

συμφέροντα των δυηκών Kρατ~)ν. ΥποστήριιΞ,η από

νακολούθως μια σχεηκή σταθεροποίηση της Δη

τη Βρετανία κω ης ΗΠΑ μπορούσε να αναμένει η

μοκρατίας της Βαϊμάρης.

Γερμανία ένανη της στραηωηκά υπέρτερης Γαλ

ΟΙ κυριότερες συμΒάσεις της εποχής ήσαν η γερ

λiας, μόνο αν θα εδραίωνε την Olκονομlκή της ι

μανο-αμερικανlκή εμπορική συμφωνία ωυ Δεκεμ

σΧύ, ανταποκρινόμενη σης προσδοκίες των

OlKO-

Βρίου ωυ

νομικών

στην

σχεηκό με την προσωρινή ρύθμlOη των γερμανl- ~

κω

χρημαωμεOlηκών

κύκλων

1923,

ω Σύμφωνο Ντόους του

1924,

ω
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Εξεγερμένοι

Σπαρτακlστές

κών επανορθώσεων, και ίΟ

1925 η ΣύμΒαση

ίΟυ Λο-

συνομιλούν στο

κάρνο. Το σύμφωνο αυτό οημlOύΡΥησε ης ΒάσεΙς

οδόφραγμα με

για μια πολιηκή καιάργησης της Βίας μειαίΞ,ύ Γερ

κυβερνητικούς

μανίας και Γαλλίας. Το

1926

η Γερμανία προσχώ

στρατιώτες σε μισ

ρησε σων Κοινωνία των Εθνών και ίΟ

στιγμή εκεχειρίας

Βαλε ουσιασηκά σπς διαΒουλεύσεις για ίΟ Σύμφω

τον lανουόριο του

νο Μπριάν-Κέλογκ

1919

(Briand-Kellogg)

1928

συνέ

περί ιωια-

δίκης ίΟυ πολέμου (ως μέσου πολιπι{ής). Η νέα πο
ληική είΞ,lOορρόπησης και συνεργασίας είχε απο

κnΊσεΙ οπαδούς και σω Γαλλία, με κυριότερο επ
πρόσωπό ίΟυς ίΟν Αριοτείδη Μπριάν, ο οποίος π
μήθηκε, μαΖί με ίΟν ΣφέΖεμαν, με 10 Νόμπελ Ει
ρήνης ίΟυ

1926.

Η Γερμανία από παρίας της διε

θνούς πολιπκής είχε γίνεΙ συνειαίρος. Πέραν αυ
τών, ο ΣιρέΖεμαν αγωνΙΖόιαν να αρΧίσει σχέσεις συ
νεργασίας και με ω ΣοΒιεπκή Ενωση, αποδυνα
μώνονιας την εχθρική στάση της ένανη της Δύσης

και της Κοινωνίας των Εθνών. Απέκρουσε όμως ό
λες ης απόπειρες ως Μόσχας να εΙσαγάγει μια πε
ΡlOΡlOπκή πολιηκή ένανη των Δυηκών, μέσω ειδι
κών γερμανο-σο.Βιεηκών

σΧέσεων. Η συνεργασία

Η οll{ονομll<ή ΓIoλlΊ:ll(ll ίΟΟ Στρέζεμαν ήτον

ρεολισίll<ή κοι εfΊπ:υXllς, ολΓlά δπμιούργπσε
αντιδράσεις σΙΌ εσωτερικό ΙΤΊζ n:φμανίο(;

τόχρονα
και

ποληι

ι{ή ικανοποίη
σης συμφερόντων,
διόη ήίΞ,ερε όσο κανέ
νας άλλος όη ια γερμανι-

κά συμφέροντα είΞ,αρηόνιαν α
πό ων ιαυτόχρονη αυίΟδέσμευση της
μειαίΞ,ύ των ενόπλων δυνάμεων ίΟυ Ράιχ (Ράιχ

Γερμανίας σης Βασικές αρΧές μιας διεθνούς συ

σΒερ) και ίΟυ Κόκκινου ΣφαίΟύ, η οποία είχε ίΞ,ε

νεργασίας δυπκού προσαναίΟλlΟμού. Την πολιπκή

κινήσει σης αρχές ως δεκαετίας ίΟυ

Ο Φραντς φον

Πόπεν και οι
ηγέτες του

"Stahehelm»

παραΒιά

ίΟυ αυτή ονόμαΖε «πολιπκή παραλλήλων συμφε

Ζονιας τη Συνθήκη των Βερσαλιών, ουδέποτε θα ο

ρόντων» και ων είΞ,ωτερική πολιηκή δεν τη θεω

δηγούσε σε μια συμμαχία.

ρούσε εθνικό μονόδρομο. Το εθνικό συμφέρον ίΟ

'20,

Η πολιπκή ως ύφεσης ίΟυ ΣφέΖεμαν ήιαν ταυ-

καθόΡΙΖε προ πάντων ως συμφέρον ίΟυ κράίΟυς-ε
μπόρου και όχι ίΟυ σφαηωηκού κράίΟυς και μόνο

δι' αυίΟύ ίΟυ φόπου μπορούσε να επηευΧθεί η Ζω·
πκής σημασίας επανασύνδεση ως Γερμανίας με ίΟ

παγκόσμlO οικονομικό σύσωμα. Μόνο τότε θα
μπορούσε η Γερμανία να αποκτήσει ω θέση που

αρμόΖει σίΟ οικονομικό δυναμικό της -με ιαυτό
χρονη δυηκή, κυρίως από ης ΗΠΑ, Βοήθεια, και
συνεπεία αυίΟύ ων επανάκωση της θέσης ως ως
πολιπκής μεγάλης δύναμης. Η οικονομική εναλ

λακηκή λύση ίΟυ ΣφέΖεμαν, γερμανικής πολιη
ι{ής ισχύος, ακολουθούσε μια ρεαλισηκή Βάση
παι είχε ι{αι διεθνή εΠΙΤυχία, ιαυτόχρονα όμως δη

μlOύργησε ανηδράσεις και υποψίες, τόσο σίΟ εσω

τερικό όσο και στα γεηονικά κράω.
Σω Γερμανία η είΞ,ωτερική πολιηκή ιου ΣφέΖε
μαν, η οποία απέΒλεπε σων ειρηνική είΞ,1Ο0ρρόπη
ση μειαίΞ,ύ των εχθρών ίΟυ Α Παγκοσμίου Πολέμου,

ιαυίΟχρόνως με ων εδραίωση ίΟυ κοινοΒουλευηκού
συστήμαίΟς διακυΒερνήσεως ως Δημοκραιίας ως

μέσα, όμως ο ΣτρέΖεμαν αρνούνταννα αναγνωρίσει
την παγιωθείσα κατάσταση

(status quo),

ενώ κω

μετά ω Λοκάρνο εsακολουθούσε να αναφέρετω
«για ω Βρόχο σω λαρύγγι μας», εννοώντας τη
Γαλλία, η οποία έπρεπε να συμΒιΒαστεί με μία ε
πιπλέον αποδόμηση ωυ κυριαρχικού της ρόλου
στην Ευρώπη.

Η γερμανική άποψη για τη Συμφωνία του Λο

κάρνο, όη η εκφρασθείσα εκεί παραίτηση από τη
χρήση Βίας μπορούσε να χρησιμεύσει ως Βάση για

την αναθεώρηση της Συνθήκης των Βερσαλιών, α
περρίπτετο σω ΠαρίOl. Στην Πολωνία υπήρχε ο

φόΒος από μια sανά Olκονομικά ισχυρή Γερμανία,
η οποία ήδη ω

1926

πίεΖε για συνοριακές διευθε

τήσεις με αντάλλαγμα bικονομική Βοήθεια.
ΟΙ συμΒάσεις ωυ Λοκάρνο ήσαν η απαρχή μιας

σταθεροποίησης της διεθνούς τάsης πραγμάτων της
Ευρώπης. Το επίτευγμα δεν ήταν μεγάλο, όμως ή
ταν η αΡΧή. Ωστόσο, η γερμανική αναθεωρηηκή α
νυπομονησία σω θέμα της εκκένωσης της Ρηνα

νίας και αργότερα ΟΙ συσκέψεις επί του Σχεδίου ΓΙΒαϊμά·
ρης,

εθεω

ρείω ως εκού
Olα παραίτηση α

πό ω σιραηωηκό με

Η κατάσταση χειροτέρεψε, όταν

n

παγκόσμια

οικονομική κρίση ανέκοψε τπ ροή

αμερικανικών δανείων προς τη Γερμανία

γαλείο και την εθνική αυ

ωδυναμία. Το Γερμανικό Εθνικό Λαϊκό Κόμμα εγκατέλειψε την κυ
βέρνηση, ένεκα της Συμφωνίας ωυ Λοκάρνο, ο δε

ούνκ

sιός δε πρόεδρος ωυ ΡάΙΧ, Φον Χίντεμπουργκ, χα

μάτευση των πολεμικών επανορθώσεων, ασφαλώς

ρακτήρισε την ΚOlνωνία των Εθνών ως μια «διεθνή

δεν συνέΒαλαν στην αναγκαία στερέωση της διαδι

ΚOlνωνία μωρολόγων». Ο συγγραφέας (της εποΧής)

κασίας εκτόνωσης που μόλις είχε αρΧίσει. Η κατά

Ερνστ ΓIoύvyκερ

Jίinger) μιλούσε σης

σταση χειροτέρεψε, όταν η παγκόσμια Olκονομική

καρδιές πάρα πολλών, όταν έγραφε: «ο πόλεμος εί

κρίση ανέκοψε τη ροή των αμερικανικών δανείων

(Ernst

νω ο πατέρας μας. Αυτός μας γέννησε μέσα στα χα

ρακώματα, σαν μια νέα γεVlά. Κω αναγνωρίΖουμε
με καμάρι την καταγωγή μας. Γι' αυτό κω ol

μας πρέπει να είνω

GSie!;

ηρωικές,

aSie!;

GSie!;

πολεμι

στών κω όχι μικροεμπόρων, ΟΙ οποίOl θέλουν να
μειρήσουν ων κόσμο με ων πήχυ ωυς».

ω εsωτερικό, κω προπάντων στη Γαλλία
κω την Πολωνία, είχαν αρΧίσει να ανησυ
χούν για την κατεύθυνση που θα έπαιρνε η
πολιτική κατάσταση στη Γερμανία. Ομως,
ούτε η πολιτική ΣιρέΖεμαν ωυς καθησύχα

Ζε, διόη δεν άφηνε αμφillολίες όη η πολιηκή του

ρεΒΙΖlOνlOμού διά της συνεργασίας οδηγούσε στην
αναθεώρηση της Συνθήκης των Βερσαλιών, σε ά
μεση εκκένωση της Ρηνανίας από τα γαλλικά

στρατεύματα ι,αι σε συνοριακές διευθετήσεις σα/ν

Αναωλή. Η γερμανllUι ρε6ΙΖιονιοnκή πoλlnκή

διαΒεΒαίωνε όυ θα χρηοιμοποιούσε μόνο ειρηVιι,ά

(Jung),

που οδηγούσαν στην επαναδιαπραγ

Γερμανοίεργάτες
πηγαίνουν για

δουλειά σε

εργοστάσιο.
Εκατομμύρια
συμπατριώτες τους,
όμως, ήταν άνεργοl

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

προς ω Γερμανία. Σω θέση ως διεθνούς ροής κε
φαλαίων κω εμπορευμάτων επικράτησε σε όλα τα
Βιομηχανικά έθνη μια πολιηκή αμοιΒαίου απο
κλεωμού κω τη σχεηκή σταθερότητα των μέσων

ως δεκαετίας ίΟυ

'20

διαδέΧθηκε μια κρίση, αγνώ

στων μέΧρι τότε διαστάσεων.
Το ερώτημα, ΒεΒαίως, ποια πορεία θα είχε ακο
λουθήσει ο ΣτρέΖεμαν παραμένει ανοιχτό. Διόη πέ

θανε ίΟν ΟκτώΒριο ίΟυ

1929.

Ενα γεγονός, πάντως,

πρέπει να ίΟνωτεί: τη δεξ,ιά στροφή της γερμανι

κής εσωτερικής πολπικής ακολούθησε ίΟ

1930 μια

εξ,ωτερική πολπική, η οποία είχε σαφή δείγματα

μιας Βαθμηδόν απαγκίστρωσης από τη διεθνή
σκηνή, όπως την είχε συλλάΒει ο ΣτρέΖεμαν.

Ο καγκελάριος MπρίνIVYΚ (Brίining) απαπούσε
μεγαλύτερη εθνική αυίΟδυναμία κω μιλούσε κω
για μεγαλύτερο Ζωηκό χώρο της Γερμανίας. Είχε
έρθει η ώρα των ανηπάλων της εκτόνωσης. Το

1930

Kατέλαfiαν καίριες θέσεις σίΟ υπουργείο των Εξ,ωτε
ρικών. Η φράση «ΠOλlΠKή συνεννοήσεων» έπρεπε

Η συνεργασία της συντηρητικής δεξιάς

διπλωματίας και των εθνικοσοσιαλιστών του
Χίτλερ οδήγησε τη Γερμανία στη δικτατορία

να αποφεύγετω κατά ίΟ δυνατόν. Το Σχέδιο ίΟυ

Χώρο ίΟυ Δoύναfiη. Η Γαλλία φάνηκε να ανησυχεί

Μπριάν για την Ευρώπη απερρίφθη από ίΟ Βερολί

από αυτή την εξ,έλιξ,η, όπως κω για την καθέλκυση

νο, διόη οδηγούσε στη διωώνωη των συνθηκών στα

ίΟυ καταδρομικού «Ντόπσλαντ»

αναίΟλικά κω νοηοαναίΟλικά σύνορα της Γερμα

πλωμένου με τα πλέον σύγχρονα μέσα.

(Deutschland),

0-

Ο Βάλτερ

νίας. Χαρακτηρωηκό παράδειγμα ως νέας γραμμής

Ταυτ:οχρόνως, δεν γίνονταν καν σκέψεις γlG αλ

Ρατενάου

ήταν η απόπειρα τελωνειακής ένωσης της Γερμα

λαγή πολιηκής σύμφωναμε ης υποδείξ,εις ίΟυ Χίτ

φωτογραφίζεται

νίας με την Αυστρία, η οποία προσέκρουσε στην α

λερ (τ:ο κόμμα τ:ου οποίου,

στο αυτοκίνητό

ντίδραση της Γαλλίας. Σκοπός της τελωνειακής αυ

τα ποσοστά ίΟυ κατά ης εκλογές ίΟυ

του, στο οποίο θα

τής ένωσης δεν ήταν μόνο η διεύρυνση σίΟ Χώρο της

κω των άλλων εκπροσώπων της ακροδεξ,ιάς, που

βρεθεί και

οικονομίας, αλλά κω ίΟ άνοιγμα της πύλης προς ίΟ

επεδίωκαν να αποπροσαναίΟλίσουν τη γερμανική

δολοφονημένος

NSDAP,

είχε ανεΒάσει

1930),

καθώς

εξ,ωτερική πολιηκή προς μια μονομερή επιθεηκό
τητα, αφού η οικονομική εξ,άρωση της Γερμανίας
ήδη απέκλειε μια τέίΟια στροφή.
Για να είνω δυνατή η περαπέρω μείωση των υ

ποχρεώσεων από ης επανορθώσεις κω η διατάραξ,η
ίΟυ ΣυστήμαίΟς των Βερσαλιών ήταν απαραίτητη η

συναίνεση των νικητριών δυνάμεων. Η δυνατότητα
να μπει η Γαλλία σίΟ περιθώριο -όπως έγινε στην

περίπτωση της επιΒολής ίΟυ Μορατόριουμ ΧούΒερ

(Moratorium Hoover)

τ:ο

1931-

ταίριαΖΕ απολύτως

με ης προθέσΕις ίΟυ MπρίνIVYΚ, κάη που επιΒΕ

Βαιώθηκε με τη διαγραφή των Επανορθώσεων κατά
τη Διάσκεψη της ΛωΖάννης, ίΟ

1932.

Ο διάδοχος ίΟυ Μπρίνινγκ, Φραvτ:ς φον Πάπεν,

δεν επεδίωκε την περαπέρω απομόνωση της Γαλ
λiας, αλλά με μlG τελωνειακή ένωση και μlG

«0-

Ο Χίτλερ με τους
νΟ1χτή συνεννόηση

μετα/Ξ,ύ του γερμα

νία στη δικτατορία, αλλά και σε ένα μαΖικό επανε

υπόλοιπους

νnωύ και του γαλλικού στρατού», την προσέλκυ

/Ξ,οπλΙσμό και άμεσο παραμεΡΙσμό διεθνών δε

συνεργούς της

(Entente)

σή της προς τη γερμανική πλευρά. Σε ανηστάθμι

σμεύσεων. Ηδη, σης

ση, επεδίωκε την «ισότητα» στους ε/Ξ,οπλlOμούς.

λερ διεκήρυηε την «κατάκτηση νέου Ζωηκού Χώ

3 ΦεΒρουαρίου του 1933 ο

Χίτ

περίφημη Δίκη

Με τον τρόπο αυτό ο Πάπεν επεδίωκε τον παραμε

ρου στην Ανατολή και τον δι' όλων των μέσων εκ

του Μονάχου

ΡΙσμό και των υπολοίπων όρων της Συνθήκης των

γερμανΙσμό του». ΟΙ στρατηγοί, λOlπόν, του ακροα

(1924).

Βερσαλιών.

τηρίου του γνώΡΙΖαν όη η γερμανική ε/Ξ,ωτερική

ο Λούντεντορφ

συνωμοσίας στην

Δίπλα του

πολnική Βρισκόταν στη φάση της πολεμικής προ

νηθέτως, η Γαλλία δεν μπορούσε να ανα

παρασκευής.

μιχθεί σε τέΤOlου είδους διμερείς συνεν
νοήσεις, διόη θα παρεδίδετο στον εν δυ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

νάμει ισχυρότερο αντίπαλό της, τη Γερ

Peter Kruger, Die Aussenpo1itiJ{ deJ' Repub1ik von
WeiJnaΓ, Darιnstadt 1985.
Klaus Hildebrand, Das νeΓgangene Reich. Deutsche

μανία, και έτOl επέμενε σης πολυμερείς

δωπραγματεύσεις,ης οποίες η Γερμανία απέρρι
ψε, όταν τον ΙούλlO του

1932

εγκατέλειψε τη διά

σκεψη αφοπλΙσμού της ΚOlνωνίας των Εθνών στη

Γενεύη.

Υπουργός των Ε/Ξ,ωτερικών της Γερμανίας ήταν
τότε ο υπερκομμαηκός διπλωμάτης Φον Νόιρατ, ο
οποίος παρέμεινε μέχρι το

1938.

Αν και υπήρχαν

Βασικές διαφορές μετα/Ξ,ύ της ε/Ξ,ωτερικής πολιη
κής, την οποία εφάρμΟΖε από το

κή δε/Ξ,ιά, και αυτής του

1930 η συντηρηη
NSDAP του Χίτλερ, εν τού

τοις ΟΙ ΒαOlκές επικαλύψειςτων δύο κατευθύνσεων

είνω εμφανείς. Η συνεργασία (της συντηρηηκής

δε/Ξ,ιάς διπλωματίας)οδήγησε όΧΙ μόνον τη Γερμα-

Aussenpo1itik von

ΒίsmaΓk

bis HitleJ' 1871-1945,

Σιουιγκάρδη

1995.
Gottfried Niedhart, Die Aussenpo1iti1r deJ' WeiJnaΓeΓ
Repub1ik, Μϋnchen 1999.
ChΓistian Bacchler, Gustave StΓesemann (1878-1929). De
l' ίmΡeΓίa1ίsιne a1a SeCUΓίtii collective, Strasbourg 1996.
Jonathan Wright, Stresemann and Locarno, ίη:
CοntemΡΟΓarΥEuropean ΗίstΟ1Ύ 4 (1995), ρρ. 109-131.
Manfred F. Boemeke et a1. (eds), The ΤΓeafΥ οΓ
VeΓsajJ]es. Α Reassessment afteJ' 75 years (CaJnbridge,
1998).
Bruce Kent, The Spoi1s οΓ War. The po1itics, EcolJomics
al1d Dip10lJJacy οΓ ReΡaΓafίΟl1S 1918-1931 (ΟχfΟΓd, 1989).
ΜΕΙάφραοn: Κ. Σαρρόπουλος
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ΠΡΟΣΩΠΑ

ΡόΖα Λoύ~εμπoυρyκ

ΦiλlΠ Σάlvτεμαν

Φρίvτριx Εμπερτ

(1871-1919)

(1865-1939)

(1871-1925)

ΠολωνοεΒραία επαναστάτρια.

Γερμανός πολιτικός της

Γερμανός πολιτικός, πρώτος

Γεννήθπκε στπν πόλπ

Zalnose

τπς

σοσιαλδημοκρατικής παράταξης,

πρόεδρος τπς Δημοκρατίας τπς
Βαϊμάρης. Γιος φτωχού ράφτπ από τη

9

Πολωνίας. Σπούδασε νομικά και

γεννημένος στο Κάσελ. Στις

πολιτική οικονομία στπ ΖυρίΧπ και

ΝοεμΒρίου του

από το

1898 εντάΧθηκε στο SPD. Το
1912·14 επήλθε π οριστική διάσπασπ

αντίθεση του Εμπερτ, ανακήρυξε τη
Γερμανική Δημοκρατία. Την επομένη

14

των Γερμανών Σοσιαλδπμοκρατών,

ακριΒώς,

και γρήγορα έγινε ηγετικό στέλεχος

καθώς η επίσπμη ηγεσία του

εκλέγεται μέλος του εξαμελούς

του Σοσιαλδημοκρατικούκόμματος

κόμματος, αποτελούμενπ από τους

ΣυμΒουλίου των Λαϊκών Επιτρόπων,

και γραμματέας του το

Μπέμπελ και Κάουτσκι, υποστήριξε τη

από τη συνέλευση των ΣυμΒουλίων

από πρόταση του Αυγούστου

γερμανική κυΒέρνηση αναφορικά με

των Εργατών και Στρατιωτών του

Μπέμηελ. Το

τη διεξαγωγή του Α' Παγκοσμίου

Βερολίνου. Στις

του κόμματος, υποστηρίζονταςτις

10

1918,

ΧαϊδελΒέργπ, έλαΒε μόνον τη

παρά την

ΝοεμΒρίου 1918,

13

ΦεΒρουαρίου

στοιχειώδη εκπαίδευση και σε ηλικία
ετών αναμίχτηκε στο συνδικαλισμό

1913

1905,

έπειτα

έγινε πρόεδρος

Πολέμου, ενώ η Λούξεμπουργκ

1919

αντιτάΧθπκε στον πόλεμο. Ετσι,

πρωθυπουργός. Υπήρξε πρόεδρος του

την αριστερή πτέρυγα. Μετά τη

αποχώρπσε, μαζί με τον Λίμηκνεχτ,

ΣυμΒουλίου της Πρώτης Δημοκρατίας

συνθηκολόγπσπτης Γερμανίας και

από το Σοσιαλδημοκρατικόκόμμα και

της Γερμανίας. Παραιτήθηκετο

προΧώρησε στη συγκρότηση μιας

γιατί ήταν αντίθετος με τη Συνθήκη

1918,

ριζοσπαστικήςεπαναστατικής

των Βερσαλιών, δηλώνοντας πως

καταπνίγονταςτο Κίνημα των

οργάνωσπς με τπν ονομασία .. Ενωση

ουδέποτε θα υπέγραφε μια τέτοια

Σπαρτακιστών ΙΔεκ.

συνθήκη. Ο Σάιντεμαν αντέδρασε

Στις εκλογές τπς Συντακτικής

τον τερματισμό του πολέμου μέσω

κυρίως στο άρθρο

Εθνοσυνέλευσπς,ο συνασπισμός του

της επαναστατικής δράσης και της

το οποίο επέρριπτε τη συνολική

Εμπερτ (Σοσιαλδημοκράτεςκαι

εγκαθίδρυσης κυΒέρνησης του

ευθύνπ του πολέμου στη Γερμανία,

Κεντρώοι) πήραν

προλεταριάτου. Η δράση αυτή του

αλλά παρ' όλα αυτά π συνθήκη

πρωθυπουργόςεξελέγη ο Σάιντεμαν,

.. Σπάρτακου ..,

ψπφίστπκε από την Εθνοσυνέλευση

ο οποίος καθιέρωσε Σύνταγμα της

Σπάρτακου

..,

η οποία προπαγάνδιζε

χωρίς να έχει ιδιαίτερη

διορίζεται από τον Εμπερτ

22

1820.

1920,

τπς συνθήκπς,

την ανακήρυξη της Δημοκρατίας το

ο Εμπερτ εξελέγη καγκελάριος,

1918·

85%

lαν.

19191.

και

Βαϊμάρης, παρά την αντίθεση του

απήχηση κατά τη διάρκεια του

στις

πολέμου, οδήγησε στην εκ νέου

διετέλεσε δήμαρχος του Κάσελ,

Εμπερτ, ο οποίος ήταν μοναρχικός.

σύλληψη και φυλάκιση της

σταθερά αντίθετος και ασυμΒίΒαστος

Πρόεδρος τπς Δπμοκρατίας εξελέγη ....

Λούξεμηουργκ και του Λίμπκνεχτ. Τον

απέναντι στους στρατιωτικούς και τπ

ίδιος. Επικύρωσε την ταπεινωτική για

γερμανική Δεξιά. Με την τοποθέτησπ

τη Γερμανία Συνθήκη των Βερσαλιών

lανουάριο του

1919

εκδηλώθπκε

lουνίου
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πολεμικές πιστώσεις, σε αντίθεση με

Εκτοτε

εξέγερση των εργατών του Βερολίνου.

του Χίτλερ στπν καγκελαρία το

Η εξέγερσπ αυτή κατεστάλη εύκολα

ο Σάιντεμαν έφυγε από τπ Χώρα του

από τις γερμανικές αρΧές και οδήγησε

και πέθανε το

στην άγρια δολοφονία της
Λούξεμπουργκ και του Λίμηκνεχτ,

στις

22

15

lανουαρίου

1919.

1939

1933,

στπν Κοπεγχάγπ.

και το

1923

διόρισε καγκελάριο τον

κεντροδεξιό Στρέζεμαν. Ο Εμπερτ

πέθανε πρόωρα το
ετών.

1925,

σε ηλικία

54

Πάουλ ΛούντΒιχ
ΧίντεμπουρΥκ
(1847-1934)
Γερμανός στρατηγός και ηολιτικός.
Αρχηγός στρατιάς κατά τον Α'

Παγκόσμιο Πόλεμο, κέρδισε τις μάχες
του Τάνεμηεργκ και των Μαζουριανών
λιμνών. Αρχηγός του Γενικού
Εηιτελείου Στρατού και ανώτατος
διοικητής του στρατού

(1916),

ήταν

υποστηρικτήςτου πολέμου με
υηοΒρύχια. Πρόεδρος της
Δημοκρατίαςτης Βαϊμάρης, μετά το
θάνατο του Εμπερτ το
επανεξελέγη το

1925,
νικώντας τον

1932,

Χίτλερ στις ηροεδρικές εκλογές. Η

θητεία του Χίντεμηουργκ
σφραγίστηκε από τη Βαθμιαία
παρακμή της δημοκρατίας, τις

έντονες κοινωνικές συγκρούσεις και
τη ραγδαία άνοδο του

Εθνικοσοσιαλιστικούκόμματος του
Χίτλερ. Αρχικώς υπό την πίεση του
καγκελαρίου Φον Πάπεν και αργότερα
με τη συναίνεση και του ίδιου, ο

Χίτλερ μπαίνει στην Καγκελαρία το

1933.

Ο υπέργηρος Χίντεμπουργκδεν

μπόρεσε να κατανοήσει τη σημασία
αυτής της εξέλιξης ούτε ήταν φυσικά

σε θέση να αντισταθεί στο ορμητικό

ναζιστικό ρεύμα. Ισως από ατολμία ή
ανικανότητα, ίσως και μετά από

συνειδητή πολιTlΚι'ι επιλΟΥι'ι, ο

ΧίντεμηουργκKaτayράφτηκcστην
ιστορία ως ο πολιτικός ηου ηαρέδωσε
τη Δημοκρατία της Βαϊμάρης στο

ναζισμό. Πέθανε στις

2 ΑυΥούστου

1934 και ετάφη μεγαλοπρεπώςαπό το
ναζιστικό καθεστώς.

Γκούσταβ ΣτρέΖεμαν
(1878-1929)

Αντολφ Χίτλερ
(1889-1945)

Γερμανός πολιτικός, καγκελάριος

Γιος Αυστριακού τελωνειακού

(1823) και υπουργός Εξωτερικών
(1923·29) της Δημοκρατίαςτης

εφηΒεία, yvώρισε στη Βιέννη την

8αlμάρης. Γεννήθηκε στο Βερολίνο,

αθλιότητα της ανεργίας και της

υηαλλήλου, ορφανός από την

σπούδασε φιλολογία, ιστορία και

μιζέριας και τη διάψευση των

οικονομία στο Βερολίνο και τη Λειψία

καλλιτεχνικών του ονείρων.

και έγινε στέλεχος της Ενωσης

Εθελοντής

ΓΕρμανών Βιομηχάνων. Πολιτεύτηκε

μάχη του Σομ, έφυγε από τον πόλεμο

αρχιιιώς μΕ

με το σιδερένιο σταυρό και μια

mv

Εθνικοσοσιαλιστική

Eνωσn του Προ"εστάντη
μCΤαρρυθμιστι'ιΝιούμαν και το

(1914),

τραυματίστηκεστη

αρρώστια στα μάτια, που οφειλόταν

1903

σε ασφυξιογόνο αέριο (μάχη του

1919

Eντάxτnκc 0"1'0 Εθνικό Φιλελεύθερο

Ιηρες). Το

Κ6μμα. Κατά τη διάρκεια του πολέμου

γερμανικό Εργατικό κόμμα, που την

εισι'ιλθε στο

ο Σ"Ρ~Eμαν υποστήριξε, ως

επόμενη χρονιά πήρε το όνομα

φλογερός εθνικιστής και

Γερμανικό Εθνικοσοσιαλιστικό

φιλομοναρχικός,την ηολιτική του

Εργατικό Κόμμα, (ΝθΙίοηθl·

Κάιζερ. Μετά την ήττα της Γερμανίας
φιλεΑει.θcρο.Ασκησε ηολπική

sozlallstische Deutsche
Arbeiterpartel), του οποίου έγινε
αρχηγός το 1921. Συμμαχώνταςμε

ύφΕσης ac σχέση με τη Γαλλία,

τον Ε. Λούντεντορφ,οργάνωσε το

ΕξαπΙας του ζητήματος του Ρουρ, η

αηοτυχημένο πραξικόπημα του

εξελixθΠΙΙE σε μετριοπαθι'ι και

οποlα κατέληξε το

1925

στη Συνθήκη

Μονάχου για να ανατρέψει τη

του Λοκάρνο. Ο Στρέζεμαν εργάστηκε

Δημοκρατία τη Βαϊμάρης

κυρίως για την ομαλή εηανένταξη της

Καταδικασμένοςσε

5

(1923).

χρόνια

ΓΕρμανίας στη διεθνή κοινότητα, μετά

φυλάκιση, αηοφυλακίστηκε με

τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Συνάητει

αμνπστία τον επόμενο χρόνο από την

σxtacIC; με τη ΣοΒιετική Eνωσn και

φυλακή του Λάντσμπεργκ, όπου είχε

συμμετέχει το

δουλέψει για τη σύνταξη του

1928 στο

.. Μηριάν·Κέλογκ"

σύμφωνο του

για την άρνηση του

ιδεολογικού του μανιφέστου,

.. ο

πολέμου ως μέσου πολιτικής πίεσης.

Αγώνας μου ... Αφού ονομάστηκε

Το

καγκελάριος αηό τον Χίντεμηουργκ

1926 του

αηονεμήθηκετο ΒραΒείο

Νόμπελ Ειρήνης. Ο Στρέζεμαν,

(1933)

ένθερμος εθνικιστής και τυηικός

εκλογική επιτυΧία το Μάρτιο του ίδιου

συντηρητικός,ήταν ωστόσο ο

χρόνου, μετά το θάνατο του πρώτου

και είχε μια συντριπτική

ικανότερος ίσως ηολιτικός της

ανακηρύΧθηκε αρχηγός (Fϋhrer) του

περιόδου της Βαϊμάρης και ο θάνατός

γερμανικού Ράιχ, εγκαθιστώντας

του, το

1929,

ήταν σίγουρα ηλήγμα

δικτατορία (1934). Αυτοκτόνησεστα

για τη Δπμοκατία, μπροστά στον

υπόγεια του κτιρίου της Καγκελαρίας

επερχόμενο ναζισμό.

στις

30

Απριλίου 1945.
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Από τις

,
μπlραρlΕς στην

πρω8υπουργία:
η άνοδος του

ΧίτλΕΡ στην
Εξουσία
Του KLAυS SHONHOVEN

ψη!; τη!; εsουσίας με ων τρόπο ωυ Μουσολίνι, ω

καθηγητή στην έδρα Νεότερης

ΝοέμΒριο ωυ

Ιστορίας του Πανεπιστημίου MΑVXάψ

σω Μνημείο των Σφατηλατών, λίγα μέτρα πιο μα

1923,

τελείωσε σε οικτρή αποτ:υΧία:

κριά από ω παλάη της δυναστεία!; των ΒnελφμπάΧ
κατεστάλη ω πραsικόπημα των Χίτλερ

Λούντε

vιoρφ, που είχε sεκινήσει από μια μπιραρία ωυ

ση περνούσε αργά μέσα από ω κέντρο ωυ Μονά

Μονάχου, κάτω από ων καταιγισμό των σφαιρών

χου. Επικεφαλή!; τη!; διαδήλωση!; Βρίσκονταν έν

της Βαυαρικής χωροφυλακή!;. Ο Λούντενωρφ συ

σωλοι σημαιοφόροι

ένοπλων

νελήφθη επί τόπου. Ο Χίτλερ κατάφερε να sεφύ

σφαηωτών σε σειρέ!; των δώδεκα, την οποία ακο

γει, φυλακίσιπκε όμως δύο μέρε!; αργότερα. Μισό

λουθούσαν ο γνωστό!; σε όλη τη Γερμανία σφα

χρόνο αργότερα οδηγήθηκαν σε δίκη με την καιπ

τάρχη!; Λούντεντορφ

γορία της «εσχάτη!; προδοσία!;».

και μια φάλαγγα

(Ludendorf),

ανώταω!; διοι

κητή!; ωυ σφατεύμαω!; τη!; γερμανική!; αυωκραω

Η δίκη έλαfiε μεγάλη δημοσιόιπια και έδωσε

ρία!; σων Α Παγκόσμιο Πόλεμο, όπω!; επίση!; και

την ευκαιρία σων Χίτλερ ενό!;

ο γνωστό!; μόνο σω Μόναχο A6όλφ~ Χίτλερ, ένα!;

τρεψε ω φιάσκο (ωυ πραsικοπήμαως) σε διαπρύ

34 ετών. Στη Βαυαρική πρωτεύου
eixe αποκτήσει μια αμφίΒολη φήμη ω!; ιαραχο

σιο κατηγορητήριο κατά τη!; Δημοκρατίας. Η απο

ποιό!;, φαναηκό!; ρήωρα!; και πρωωστάτη!; σε Βιαι

ωυ!; ασωύς ωυ ακροατηρίου (ω οποίο κατά τη

ότητε!;. ΜαΖί με ων επιφανή στρατάρχη, ο Χίτλερ

διάρκεια τη!; δίκη!; ΖητωκραύγαΖε συνεΧώ!;), αλλά

είχε την πρόθεση να sεκινήσει εκείνη την ημέρα

είχε απήχηση και σωυ!; αVΙIδρασΠKOύ!; δικαστές,

από ω Μόναχο μια «εθνική επανάσταση», μια εκ

οι οποίοι αθώωσαν ων Λούντενωρφ και καταδίκα

σφατεία κατά τη!; πρωτεύουσας ωυ Ράιχ, ω Βερο

σαν ων Χίτλερ σε πενταειή ειρκτή, παρ' όλο όπ

πρώην δεκανέα!;,
σα

forum,

όπου μετέ

λογία ωυ χειροκροτήθηκε με ενθουσιασμό από

λίνο, για να εκΒιάσει με ένοπλη Βία την πτώση της

για την εσχάτη προδοσία προΒλέπεται ισόΒια κά

ανοχύρωτης Δημοκρατία!; τη!; Βαϊμάρης. Το πρότυ

θειριΞ,η. Υστερα από 6μηνη φυλάκιση ο άπολ1!;

πο αυτών των ειερόκλητων Γερμανών κινημαηών

προδότη!; Χίτλερ αμνηστεύτηκε, και έιοι

ήιαν ο αρχηγός των Ιταλών φασιστών, Μοοοολίνι,

ευκαιρία να sεκινήσει μια δεύτερη διαδικασία κα

ο οποίος ένα χρόνο πρωτύτερα είχε αρπάsει την ε

τάληψης της εsουσίας στη Γερμανία.

SOuoia στην
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ο μεσημέρι τη!; 9η!; ΝοεμΒρίου 1923 μια περίεργη διαδήλω

eixe

την

Ιιαλία με την «πορεία προ!; τη Ρώμπι>.

Αυιή τη δεύτερη «εκοιρατεία» ωυ ο Χίτλερ, που

Η απόπειρα όμω!; τη!; επανάληψη!; τη!; κατάλη-

εν τω μειαsύ ανέΒηκε σω ύπαω αιΞ,ίωμα ως φίρερ

Ο Αδόλφος Χίτλερ
θριαμβευτής,
το

ωυ ΕθνικοσΟOlαλισιικού Κόμμαως (NSDAP), την
προεωίμασε συστημαηκά κω σε κάθε λεtrτφέρeΙQ.
Η συνέπεια της αποιυΧίας (ου πρaε,IKoIIiιμαcoς
ωυ Μονάχου ήταν να αναπτ\Jέει μια στραφyικn
παραμεριομού τη

1933

Η οικονομική κρίση και η αποσύνΙΙεση του
δημοκρατικού συστήματος άνοιξαν στον

Χίτλερ το δρόμο προς την εξουσία

nllOKpat1a!: στη Γερμανiα, όχι

μ ένοπλη Βία αλλά εκμεταλλευόμενος όλες ης

δυνατόmτες που του προσέψερ (ο ι<οινοΒουλευπκό
σύστημα για να αρπά~ει την ef;ouoia. Αυτό όμως

έ~ω από ω νερό». Ηταν όμως τα χρόνια αυτά η ε

προϋπέθετε όη ω δημοκραηκό σύστημα θα εixε υ·
ποστεί πολιιική, οικονομική και κοινωνική διά

κές Βασικές αρΧές ωυ. Ηδη κατά τη διάρκεια της ε

Βρωση, δίνοντας έιοι τροφή στους ακρoδε~ιoύς ρι

~άμηνης φυλάκισής ωυ έγραψε ω ΒιΒλίο ωυ «ο

Ζοσπάστες. Οι συνθήκες, όμως, αυτέ δεν υφίστα

Αγών μου»

ντο ΟΤΘ δεύτερο ήμισυ τη\; δεκαετίας του 1920, όταν

η ΒίΒλος ωυ εθνικοσΟOlαλισμούκω το KυBερνnη

ημοκραΌα της Βαϊμάρης είχε αρχίοει να ου

κό του πρόΥραμμα. Στη συν/ραφή αυτή Βρίσκονται

n

ποχή όπου ο Χίτλερ ~εKαθάΡlOε οριστικά ης πολιτι

(Mein Kampt).

που επρόκεnο να γίνει

νέρχετω από [ην αναρχία των πρώτων 11 ταπOλε~ιι
Ι<ών χρόνων κω το σοκ ίΘ~ αληθCόΡIσpoύ, διανύο,

κής κω αντιδημοκρατικήςσκέψης ωυ Χίτλερ, οι ο

ντας μια εποχι'1 σχεnκής σcaeeponoinσn!:' μόνον

ποίες χαρακτηρίΖουντα κυριαρχικά σχέδιά του: α

δ ύσιερα από mv έναρΙ;η της πα.Υκόομια οικονο
μικής κρίσης του 1929 και τn μαzlΚή ανεΡΥΊα ιιις
δεκαετίας του 1930, καθώς και mv ταυτόχρονη α·

όλες οι «συνταγές» της ραιοισηκής, ιμπερια.λιση

ντισημιησμός και ανημπoλσεBlΚlσμός που συν

δυάΖοντανμε ένα ε~ίσoυ απειλnηKό. Ριζοσπαστικό
λαϊκισηκό δόΥμα, όπου η αδυσώπητη ε~όντωση

ιτοσύνθεση του δημOKρα~oύσυσώματος. δόθru<ε

των ΕΒραίων κω ο ανελέηως αγώνας για νέο «Ζω

σων Χίτλερ και ων εθνικοσΟOlα.λισμόμια δεύτερη
υκαιρία κατάκτnoης (ης ει;oυσiας.

τικό Χώρο» στην Ανατολή αποτελούσαν τους κύρι

Τα πρώτα χρόνια μετά το αποτυχημένο npaf,lliO'
IΤl1μα του 1923 υπήρgαv για (ο SDAP κω γενικά
για το στρατόπεδο των ακροδεξιώνJllG εποχΏ εοω
τ ρικών συΥκΡούσεω

κω κρίσεων. όπο η παράτα·

~η αυΊίή εκινείτο σια όρια

tl1

ΠOλιtlΚή ασημαντό·

τητας. κρατώντας οργανωτικό μετά Βίας «το κεφάλι

ους σκοπούς (στόχους) ωυ εθVlΚOσOOlαλισμOύ. Ο

προσεκτικόςαναγνώστηςτου ΒιΒλίου του Χίτλερ θα
μπορούσε να αναγνωρίσειήδη από τη δεκαετία του

1920 όη

η πολιτική του ήταν ο πόλεμος κω η δολο

φονική ε~όντωoη ολόκληρων λαών.

_

Στο ευρύτερο φάσμα των ανηδημοκραηκών δυ

νάμεων το NSDAP δεν ήταν παρά μια παραφυάδα ~

25

ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ

από ης πολλές, αμέσως μείά ων Α Παγκόσμιο Πό
λεμο. Το πρόγραμμά 1Ου δεν ήταν παρά ένα συ
νονθύλευμα από συνθήματα κω απήματα ΚOlνά με

πολλές άλλες ΡΙΖοσπασηκές αφέσεις της Δε~Iάς.
Το κόμμα όμως 1Ου

onoiou nyei10 ο Χiτλερ, που
1920 eixe φτάσει τα
50.000 μέλη κω κινδύνευσε μετά 10 αποτυχημένο
νοεμ.Βρωνό πρα~IKόπημα 1Ου 1923 να διαλυθεi, 0φεiλΕΙ την αύ~ηση της δύναμής 1Ου μετά 10 1925
σης αρΧές της δεκαετiας 1Ου

κω την άνοδό 1Ου στην πολυπληθέστερη δύναμη

σ1Ο Χώρο της αKρoδε~Iάς σ1Ο γεγονός όη τα μέλη
κω τα στελέχη

eixav unOTayei

εντελώς στην πολι

ηκή Βούληση 1Ου Χiτλερ.

Η

anaiTnan

στην υποταγή της απολυταρχι

κής ηγεσiας 1Ου, η αποδεδειγμένηρη1Ο

ρική ικανότητά 1Ου, η πολιηκή aauBoaia
1Ου, ο φαναησμός 1Ου ως ιδεολογικού
προμάχου των οπαδών 1Ου λαϊκισμού δη

μlOύργησε φαναηκούς οπαδούς έ1ΟΙμους να 1Ον α
κολουθήσουν παν1Ού. Ηδη σης αρχές της δεκαετiας

1Ου

1920 καλλιεργήθηκε

σ1Ο

NSDAP ο «μύθος 1Ου

Χiτλερ», δηλαδή η απόφαση υποταγής άνευ όρων
των μελών 1Ου κόμμα1Ος «ψυΧή τε κω σώμαη» στη
δυναμική της χπλερικής καθοδήγησης. Σ' αυτό
πρέπΕΙ να

nPOOTEBei

η απεριόριστη εμΠΙΟ1Οσύνη

σ1Ο πρόγραμμά 1Ου σαν να επρόκεπο για καμιά

θρησκευηκή

αποκάλυψη.

Ο iδιος μετέδιδε σαν

χαριομαηκός ηγέτης στα μέλη 1Ου κόμμα1Ος τη Βε
Βωότητα όη ανήκουν σε μω συνωμοηκή ΚOlνότη

τα, η

ΤΟ

onoia θα οδηγήσει από την YKpiza πραγμαη-

1932, 13,7

εκατομμύρια Γερμανοί

ψηφίζουν τον Χίτλερ, ενώ το
ΟΙ Ψήφοι δεν ξεπερνούσαν τις

1929
800.000

κότητα προς ένα φωτεινό μέλλον, αν ακολουθήσουν

aυ~ήθηKε σης

70.000 10 1928 κω

έφτασε ης

πιοτά ης εν1Ολές 1Ου.

10 1929.

ΚOlνοΒουλευηκές

εκλογές

Ακόμη κω πριν από την παγκόσμια Olκονομική

Kpion 10

"ο Αγών μου»,
του Χίτλερ.

ναΖισηκό κόμμα

(NSDAP) eixe

απλώσει

πο

αρ

(Landtag)

άρχιοε η θριαμΒευηκή άνοδος,

ων αυτών Β piOKOVTav έμπιοτα σων Χiτλερ στελέ

κή ΕθνικοσΟΟ1αλιοηκή Ενωση έγινε η ιοχυρότε

χη, τα

onoia

δεν ορρωδούσαν προ ουδενός: ούτε

έσοδα της οποίας

ανηπάλους ούτε κω σε κοπιασηκές ε~όδoυς δια
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10 1928 10 κόμμα πεΡlOρiστηκε σε
κω 12 Βουλευτές. Ομως ένα χρόνο

κού κω 1Οπικού επιπέδου σε όλη την επικράΤΕΙα

τεiες ούτε σε ωματηρές συγκρούσειςμε πολωκούς

Σταυρό

2,6%

1Ου γερμανικού Ράιχ. EΠ~Kεφαλής των οργανώσε

1930, τα

διατέθηκαν στο

σοστό

γότερα σης εκλογές για τα 1Οπικά ΚOlνοΒούλια

μπροστά σε χρονοΒόρεςπροπαγανδισηκέςεκστρα

βρετανικό Ερυθρό

Ράιχσταγκ

120.000
για 10

ένα BiKTυO από κομμαηκές οργανώσεις νομαρχια

Αγγλική έκδοση
του

Σης

φώησης προς ης επαρχiες που δεν

eixav

ακόμη

κω ης δημοηκές - κοινοηκές εκλογές,
ενώ η Σπουδαση

ρη δύναμη σε όλα τα γερμανικά πανεπιοτήμια κα
τά

10

πανεπιοτημιακό έ1Ος

1929-30.
NSDAP

Η από1Ομη αυτή άνοδος 1Ου

ποτα

eixe

από

10 Ti-

προσελκύσΕΙ όχι μόνο 1Ους ακηΒιοτές

των παραστραηωηκών ενώσεων κω τα κατάλOlπα

κατακτηθεi. Από ης λiγες χιλιάδες μέλη 1Ου

των άλλων αKρoδε~Iών ομάδων, αλλά κω

NSDAP όταν επανιδρύθηκε 10 1925, ο αριθμός

διαφέρον των συντηρηηκών ανηπάλων της Δημο-

1Ους

10

εν

Ο Χίτλερ ανάμεσα
Εκκλησίας, ΟΙ οποίοι παραπονούνταν για την κα

στα πλήθη της

τάπτωση των ηθών κω αΠΟΖητούσαν μια ισχυρή

Οντεον Πλατς του

προσωπικότητα στην ηγεσία του κράτους. Ολοι αυ

Μονάχου, την

τοί είχαν συσπεΙρωθεί στο στρατόπεδο των συντη
ρηηκών εχθρC;)ν της Δημοκρατίας, αμέσως μετά

την ίδρυσή της, αναΖητώντας μετά το

1929

την έ

νταξ,ή τους στον εθνικοσΟσΙαλισμό.
Η συμμαΧία αυτή του λαϊκισηκού

NSDAP

και

της «υψηλής» ΚOlνωνίας των γαlOκτημόνων κω

των μεγαλοΒιομηΧάνων, καθώς και των κατατρυΧό

ημέρα της
έκρηξης του Α'
Παγκοσμίου
Πολέμου.
Αμφισβητείται,
πάντως, η

ταυτοπροσωπία

μενων από ανασφάλεια και κομμουνιστοφοΒίαπο
λπών μέσης ιδιοκτησίας κω μόρφωσης δημιούρ
γησε μια ισχυρή Βάση κατά του πολυκομμαηκού
κράτους. Την ανηδημοκραηκήτους δύναμη κρού
σης επέδειξ,αν ο εθνικοσΟσΙαλισμόςκω ο συντη
ρηησμός για πρώτη φορά σε μια λαϊκή πολιηκή
εκδήλωσητο φθινόπωρο του

1929, δύο

χρόνια πριν

από ης συμφωνημένες στρατηγικές για την από
κοινού ανατροπή της Δημοκρατίας.
Κατά τη χρονική εκείνη σηΥμή η

Δημοκρατία

της Βαϊμάρης Βριοκόταν ήδη στην επιθανάηα αγω

νία που είχε αρΧίσει με την πτώση της τελευταίας
ΚOlνοΒουλευηκής κυΒέρνησης το Μάρηο του

Το φθινόπωρο του

1930

1930.

η πολιτειακή κρίση εκδη

λωνόταν με τη δραμαηκή άνοδο του

NSDAP

σης

ΚOlνοΒουλευτικές εκλογές, όταν το ποσοστό των
ψήφων του έφτασε το

18,6%,

ανεΒάΖοντάς το στη

δεύτερη θέση μετά το ΣΟσΙαλισηκό Κόμμα

(SPD).
1932, το πο
ανήλθε σε 37,3%
800.000 το 1929 σε

Δύο χρόνια αργότερα, το καλοκαίρι του
σοστό των Εθνικοσοσιαλιστών
και ο αριθμός των ψήφων από

Τα προπύργια του ε8νικοσοσιαλlσμού, στις
αρχές του

1930,

Βρίσκονται στις αγροτικΕς

περιοΧές και στις αστικές συνοικίες

κρατίας, που έΒλεπαν το συνεχώς αυξ,ανόμενο ρεύ

13,7

μα αυτής της ανηδημοκραηκής κίνησης. Στο στρα

προηγουμένου άνοδο πρέπει να αναΖητηθούν σης

τόπεδο αυτό των Γερμανών εθνικιστών είχαν εντα

επιπτώσεις από την παγκόσμια Olκονομική κρίση

Χθεί υψηλόΒαθμοι στραηωηκοί, ιθύνοντες Olκονο

και τη δραμαηκή αύξ,ηση του αριθμού των ανέργων

μικοί παράγοντες, ανώτατOl δημόσlOΙ υπάλληλOl

στη Γερμανία το

κω δικαστές, ΟΙ οποίOl περιφρονούσαν εξ,ίσου τους

μως να ληφθεί υπ' όψιν κω όη η Δημοκρατία της

εκατομμ. το

1932.

Τα αίηα γι' αυτήν την άνευ

1932, σε 6 εκατομμύρια.

Πρέπει ό

εΙρηνιστές κω το ΣΟσΙαλιομό κω απέρριπταν το

Βαϊμάρης ήταν εξ, αρΧής ένα άφιλο πολίτευμα, για

κομμαηκό σύστημα ως «μη γερμανικό», καθώς κω

τί η γέννησή της συνέπεσε με την ήττα της Γερμα

το κράτος δικαίου για τους ανηπάλους τους.

νίας στον Α ΠαΥκόσμlO Πόλεμο κω γιατί

Ol

πολι

Επίσης τους ακολουθούσε η φεουδαρχική αρι

ηκοί εκπρόσωποί της δεν θέλησαν ή δεν μπορού

στοκρατία που ονεΙρευόταν την επιοτροφή στο προ

σαν να ανταποκριθούν στο λαϊκό αίσθημα εθνικής

στατευηκό περίΒλημα του καϊΖερικού Ράιχ, μια ε

ανασυγκρότησης και αυτοκρατορικού μεγαλείου.

οποίοι εΒλεπαν

Ο πολιηκός ρεαλιομός της εξ,ωτερικής πολιηκής

στη Δημοκρατία την επικράτηση των «υποδεέστε

της Βρισκόταν σε έντονη αντίθεση με ης πολπικές

ρων»,

δυνάμεις του συντηρηησμού κω της ακροδεξ,ιάς ~ περιόδου 1922-23

λίτ συγγραφέων και καθηγητών,
επίσης

εφημέριOl

και

Ol

αξ,ιωματούΧOl

της

Πληθωριστικό
χαρτονόμισμα της
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ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ

Ο Χίτλερ δεκανέας
στον πόλεμο

που οραματίΖονταν την αντεκδίκηση. Η ποληική

(πάνω), και στις

ωυ συμΒlBασμού κω της εrc,ισορρόπησης Ιων πολι

βαυαρικές
Αλπεις(δεξιά),

μετά την
αποφυλάκισή του

ηκών της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης δεν

eixe

α

πήχηση σωυς κατέχοντες.

Κατά τη διάρκεια της ποληειακής κω
κής κρίσης ω ΕθνικοσΟOlαλlOηκό

OlKOVOPl-

Κόμμα ήsερε

Γκέμπελς: «Ετσl και καταλάΒουμε την εξουσία,

ποτέ δεν 8α την εγκαταλείψουμε, εκτός αν
μας απομακρύνουν ως πτώματα»

καλύτερα απ' όλα τα κόμματα να

KlvnIOllOlEi

ωυς

ΚΡlOη, παρ' όλο που σης τάξ,εις ωυ εργαΤlΚoύ

ανθρώπων. EΤOl μεταΒλήθηκε σε ένα μαΖικό κόμ

νήμαως και ωυ πολιηκοποιημένου καθολlΚlOμού

μα διαμαρτυρίας,

είχαν αναπτυΧθεί ισχυρές δυνάμεις αντίστασης.

όπου συνωστίΖονταν ετερογενή

κοινωνικά στρώματα. Τα προπύργια ωυ εθνlΚOσO
OlαλlOμού Βρίσκονται κατά τα πρώτα έτη της δεκα
ετίας ωυ

'30

σης προτεστανηκές αγροηκές περιο

Το ΕθνικοσΟOlαλισηκό

Kl-

Κόμμα ήταν ένα ετερο

γενές κόμμα διαμαρτυρίας με χαλαρή δομή. ΟΙ ο
παδοί κω ψηφοφόρOl αδημονούσαν για μια γρή

Χές ωυ Ράιχ κω σης ασηκές συνOlΚίες των πόλε

γορη άνοδο, την οποία ω κόμμα,

ων, η αχαλίνωτη όμως προπαγάνδα ωυς ασκούσε

κλογικές ωυ επηυΧίες, δεν μπορούσε να πετύΧει,

μεγάλη επιρροή σε όλα τα κοινωνικά στρώματα.

διόη

Ol

παρ' όλες ης ε

μέθοδοί ωυ, όσο ΒΡlOκόταν μπροστά σης

Η Olκονομική δυσπραγία, ο φόΒος της πτώχευ

πύλες της εsουσίας, ήταν ανεπαρκείς κω περιορί

σης, μια πλαηά κοινωνική δυσαρέσκεια κω μω ο

Ζονταν σε μαZlΚές λαϊκές συγκεντρώσεις, πορείες

γκούμενη απογοήτευση από ης χωρίς πνοή πράξ,εις

διαμαρτυρίας κω οδομαχίες, όπου κατανάλωνε την

των δημοκραηκών ΠOλlηKών, η νοσταλγία μιας ε

ανηδημοκραηκή

θνικής ενότητας κω η ελπίδα στην επανασύσταση

πληOlάΖει ω στόχο: την κατάληψη της εSουσίας.

ωυ

ενεργηηκότητα

χωρίς

να

της «EθνlΚής Κοινότηως», η αναΖήτηση καινούρ

Σης ΚOlνοΒουλευηκές εκλογές για ω ΡάlXσταγκ

γιων δρόμων έsω από τη μίΖερη πραγμαηκότητα

(Reichstag) ωυ ΝοεμΒρίουωυ 1932 ω NSDAP εί

κω η πίστη σης υποσΧέσεις ωυ Χίτλερ οδήγησαν

χε ήδη χάσει με ης μαΖικές διαμαρτυρίες την αρ

ωυς ψηφοφόρους στην αγκαλιά ωυ

NSDAP.

ΟΙ προειδΟΠOlήσεις για την απάνθρωπη ιδεολο-
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γία ωυ εθνικοσΟOlαλισμού έμειναν χωρίς ανταπό

φόΒους, ης ελπίδες κω την ανασφάλεια των απλών

χική δυναμική ωυ. Το κόμμα αποστερήθηκε πάνω
από δύο εκαωμμύρια ψήφους κω ήταν υπερχρεω-

Ο Χ{τλερ τους
λισμός της προεδρικής κυΒέρνησης τον Ιανουάριο

μήνες της

του

φυλακής, όταν

1933

και σχημαησμός κυΒέρνησης «Εθνικής

Συγκέντρωσης»*, όπου οι Εθνικοσοσιαλιστές ανέ

και έγραψε

λαΒαν την Καγκελαρία και τρία υπουργεία και οι

το βιβλίο

συντηρηηκοί συνεταίροι τους οκτώ υπουργεία.

"ο Αγών μου»

Ο

ι μηχανορράφοι, που Βρίσκονταν πίσω α
πό αυτή την κυΒέρνηση, ΒάσιΖαν τους

χειρισμούς τους στην τυφλή εμπιστοσύνη
του προέδρου του Ράιχ, Χίντεμπουργκ,
υποημώντας τη Βουλιμία του Χίτλερ και

των ακολούθων του για την εξ,ουσία, υπερεκημού
σαν ης δικές ίΟυς δυνατότητες, και ενώ αρχικά ή

ταν εκούσια όργανα στην εγκαθίδρυση ίΟυ εθνικο
σοσιαλισηκού καθεστώίΟς, λίγο αργότερα συνθη
κολόγησαν και αυίΟί (οι μηχανορράφοι) μπροστά

στη χωρίς φραγμούς δυναμική και την απεριόΡ1
στη τρομοκρατία ίΟυ δ1κτατορικού συστήμαίΟς.
Σης

30

Ιανουαρίου

1933,

ο ένας αήό ίΟυς δύο κα

ταδικασθέντες για εσΧάτη προδοσία, ίΟ ΝοέμΒριο
του

1923,

ανέλαΒε τη διακυΒέρνηση της Γερμα

νίας' ήταν εκείνος ο οποίος ουδέποτε άφησε καμία
αμφιΒολία για τους πολlΙικούς στόχους του. Η α·
ναρρίχησή ίΟυ στην εξ,ουσία, που άΡΧlOε σε μία
μπιραρία ίΟυ Μονάχου, έκλεισε ύστερα από εννέα

χρόνια στην Καγκελαρία σίΟ Βερολίνο. ΜεΡ1κούς
μήνες πριν, ο πιστός ίΟυ ακόλουθος Γκέμπελς είχε
σημε1ώσει στο ημερολόγιό του: «ΕίΟΙ και καταλά

Βουμε την εξ,ουσία ποτέ δεν θα την εγκαταλείψου
με, εκτός αν μας απομακρύνουν ως πτώματα από τα
αξ,ιώματά μας». Αυτή η προφητεία έμελλε να επα
ληθευιεί δώδεκα χρόν1α αργότερα, αφού ΒέΒαια η

απεριόριστη καταστροφική μανία του εθνικοσοσια
λισμού είχε ωθήσε1 τη Γερμανία και τον κόσμο σε

μία άνευ προηγουμένου καταστροφή. ΟΙ συνέπειες

μένο. ΠολlΙικοί παρατηρητές προφήτευαν την ήττα
του, διόη η παγκόσμια οικονομική κρίση Βρισκό
ταν σε φάση ομαλοποίησης, ενώ ο «εκνευρισμός»
εντός του NSDAP αύξ,ανε. Η πολιηκή φαίνεται
πως έμπαινε σε ήρεμα νερά, ενώ ο εθνικοσοσιαλι
σμός είχε εμφανώς εξ,αντλήσει το εκλογικό του

δυναμικό, αφού μειοψηφούσε στο ΚοινοΒούλιο.
Παρ' όλα αυιά όμως ο Χίτλερ σxnμάησε ως κα

γκελάριος κυΒέρνηση σης 30 Ιανουαρίου 1933. Το
γεγονός αυτό οφείλεται σης συντηρηηκές δυνάμεις
της πολιηκής ελίτ, η οποία σκόπευε να τον χρησι

μοποιήσει για τους σκοπούς της.

Στο πρόσωπο του ηγέτη του NSDAP, τον φίρερ,
έΒλεπαν έναν περιστασιακό σύμμαχο που θα οδη
γούσε στην κατάλυση της Δημοκρατίας της Βαϊμά
ρης και ακολούθως στην επιδιωκόμενη στους συ

νιnρηηKOύς κύκλους εγκαθίδρυση ενός απολυταρ
Χιιωύ καθεστώτος. Αποτέλεσμα των παρασκηνια

κών μηχανορραφιών μεταξ,ύ των ανηδρασηκών
κύκλων και της ηγεσίας του NSDAP ήταν ο εξ,οΒε-

εκείνης της εγκλημαηκής κυΡ1αρχίας Βαρύνουν Qκόμη τη Γερμανία και Ζουν στην ιστορική ανά
μνηση των εθνών που υπέστησαν ης θηριωδίες.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Broszat Martin, Die Machtergreuung. Der Aufstieg deI'
NSDAP und die ΖeΓstδΓUng deI' Weimarer Republik. 3.

Aufl. Mίinchen Ι990
Carsten Francis L., The Rice of Facism, 2. Aulf.
Berkeley 1980
Mitchell Otis C., Hit1er ovel' GeΓ1nany. The
Estab1ishment of the ΝaΖi-DictatΟΓshiΡ 1918·1934,
Philadelphia Ι983
Nicholls Antony J., Weimar and the Rise of Hit1er. 2.
Aufl. London Ι979
Orlow Dietrich, The History ofthe Nazi ΡaΓtΥ 1919-1933,
Pittsburgh Ι969
*Σιu γερμανικό κείμενο:
Εφωνεία ιης Ισιορίας:

«Nationale Konzetration».
«Konzetrations lager», Σφαιόπεδο

Συγκένφωσης! (σχόλιο μειοφρασιή, Κ-Σ.).

Μειάφραοη: Κ. Σαρρόπουλος
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1928-1933
Η απόπεφα κάλυψης ωυ ελλείμμαως αυωύ με
πρόσθετη φορολογία εκ των εμμέσων φόρων (μπί
ρας, κονιάκ, κληρονομιάς, ακινήτων) οδήγησε σε
μαΖικές διαμαρωρίες κω σε φυγή κεφαλαίων, ό
πως επίσης απέωχε και η έκδοση κραηκού ομολο

γιακού δανείου ύψους 500 εκατ.

RM,

διόη μόνο

178

εκατ. εισέρρευσαν σης κραηκές φάπεΖες ΟΙ οποίες
υπέφεραν από έλλειψ]) ρευστόιπως. Εξ,ωτερικός
δανεlOμός ήων επίσης ανέφικως, δεδομένης της
αρχομένης παγκόσμιας Olκονομικής κρίσης κω, ό

ων επιπλέον

Ol φάπεΖες

των ΗΠΑ ανακάλεσαν τα

μικροπρόθεσμα δάνεΙά ωυς, μετά ιπν κατάρρευση

ωυ Χρημαηστηρίου της Ν. Υόρκης ων ΟκτώΒριο
Ο Αμερικανός
οlκονομολόγος
Τσαρλς Ντόους.
Στο κέντρο,
ο ηγέτης του
Γερμανικού
Κομμουνιστlκού
κόμματος Ερνστ

Τέλμαν οδηγεί μια
πρωτομαγιάτικη
διαδήλωση στο

Βερολίνο

ωυ

1929,

τότε πλέον ω έλλεφμα ωυ προϋπολογι

σμού ωυ γερμανικού κράωυς ανήλθε σε

RM.

Κατά ω τέλος ωυ

1929 ω

1,7

δισ.

γερμανικό Ράιχ ου

Olασηκά είχε χρεοκοπήσει.

Δ

εδομένου όη δεν ήων δυ~ατόν να .αφεθούν
σιπν τύχη ωυς

νεργOl, ω

Ol συνεχως

SPD

αυξ,ανομενοι α

πρότεινε την αύξ,ηση ωυ

ποσοσωύ ασφαλίσεως της ανεργίας (που
καταΒάλλετω, ως γνωστόν, εξ, ημlOείας α

πό την εργοδοσία κω ων εργαΖόμενο) κατά

1 %,

αυτό όμως δεν ω αποδέχτηκε ο συνεωίρος στην

κυΒέρνηση. Το Γερμανικό Λαϊκό Κόμμα (DVP), ω

οποίο εκπροσωπούσε ω συμφέροντα της Βιομηχα

νίας, κω ω οποίο συγκραωύνταν από ων αποθα
νόντα ων ΟκτώΒριο ωυ

1929

υπουργό των Εξ,ωτε

ρικών ωυ Ράιχ, ΣφέΖεμαν, σε φοχιά συνεργασίας,

και η κυ

απέρριψε αυτή την πρόωση, διόη θα συνεπαγόων

Βέρνηση

την αύξ,ηση ωυ κόσωυς των εξ,αγωγών κω αντ' αυ

Μίλερ.

ωύ πρότεινε τη μείωση των κοινωνικών παροΧών

Η πτώση της

σωυς ανέργους. Τελικά αποφασίσιπκε η αύξ,ηση

κυΒέρνησης

ωυ ποσοσωύ κατά

λερ

1 %.

Το ποσοστό όμως αυτό δεν ήταν παρά η «παρη

Μί-

σημαωδότησε

κω ω τέλος των κωνο

γοριά σων άρρωσω όσο να Βγει η ψυΧή ωυ», δε

Βουλευηκών

δομένης της υφέρπουσας παγκόσμιας Olκονομι-

σιπ Γερμανία. Αυτό που ακολού

Στα τέλπ του

1929 π Γερμανία είχε

ουσιαστικά χρεοκοπήσει Το έλλειμμα του

προϋπολογισμού ανερχόταν σε

1,7 δισ. μάρκα

κυΒερνήσεων

θησε κω ω οποίο η γερμανική lOωριο-

γραφία χαρακτηρίΖει ως «προεδρικές κυΒερνή
σεις» δεν ήων παρά ω παραπέωομα για τη συ

γκάλυψη ωυ προγραμμαησμένου εκμηδενlOμού
της Δημοκρατίας. Η ασηκή τάξ,η ήιπν κουρασμένη

από ω κόμματα κω ω ΚοινοΒούλlO κω ονεφευό
ταν μια «αξ;ιοπρεπή»

αυταρχική διακυΒέρνηση

ιπν οποία θα υποστήΡΙΖε κω ο πρόεδρός ιπς.
κής κρίσης: ο συνολικός αριθμός των ανέργων συ
νεχώς μεγάλωνε και ξ,επέρασε ω Μάρηο ωυ

ων αριθμό-ορόσημο των

εκατ., δηλαδή ω

Ο

πρόεδρος

μπουργκ

ω

1925,

ωυ

Ράιχ,

Πάουλ

(Paul νοη Hindenburg ),

φον

Χίντε

είχε εκλεγεί

Χάρις σιπν ιδεολογική οτενοκεφαλιά των

ωυ εργαηκού δυναμικού. Το θέμα της αύξ,ησης

Γερμανών κομμουνιστών, Ol οποίω υπακούονως

των εισφορών της ασφάλlOης ετίθεω εκ νέου, μό

στα κελεύσμαωτης Μόσχας κατήγγειλανωυς σο

νο που αυτή τη φορά δεν Βρέθηκε συμΒ1Βασηκή

OlαλlOτές ως σΟOlαλφασίστες,αρνούμενω κάθε (ε

λύση. Η διάσωση υπήρξ,ε καθολική. Προφανώς,

κλογική) συνεργασία μαΖί ωυς. Σων πρώω (ε

Ol

κλογικό) γύρο, κάθε κόμμα ιπς Δημοκρατίας ιπς

κυΒερνηηκοί συνεωίρω είχαν κουραστεί από

τη «συγκυΒέρνηση».
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3

1930
15%

Σης

27

Μαρτίου

1930

έπεσε

Βαϊμάρης είχε ω δικό ωυ υποψήφlO, παρ' όλο

Ο στρατηγός
ντάγμαως,

οι συμπάθειές

ωυ όμως στρέφονων

προς την αριστοκρατία και ωυς στραηωτικούς. Στην

Σλάισερ,
τελευταίος

κρίση που ακολούθησε, ο Χίντεμπουργκ είχε δύο

καγκελάριος

εναλλακτικές λύσεις: μπορούσε να αναθέσει στη

της Δημοκρατίας

συνιηρητική παράταξη ω σχημαησμό κυΒέρνησης

της Βα"ίμάρης

μειοψηφίας ή να σχηματίσει μια «προεδρική» κυ
Βέρνηση η οποία θα ήταν υπόλογη σ' αυτόν (και ό
χι σω ΚοινοΒούλιο).

πουήιαν
ξεκάθαρο
ότι δεν θα ε
νας, διότι για την

ίΟυ
ρο

ήιaν

(Schleicher),

(σ.τ.μ. μετέπεnα τελευταίο καγκελάριο ιης Δημο

ξελέγεω κανέ
εκλογή

Με πρόωση των στρατιωτι

κών, υπό ίΟν στρατηγό Φον Σλάιχερ

απα

κρατίας της Βαϊμάρης) επέλεξε ως καγκελάριο ωυ
Ράιχ σης

30

Μαρτίου ων πρόεδρο της κοινοΒου

λευτικής ομάδας ωυ Κέντρου και ειδικό οικονομο
λόγο Χάινριχ MπρίνIVYΚ

(Heinrich Bruening).

ραίτηιη η πλειοψηφία

Ο Μπρίνινγκ όμως δεν ήθελε να κυΒερνήσει α

συν, ενώ σίΟ δεύτε

γνοώντας ενιελώς ίΟ ΚοινοΒούλιο(Ράυωταγκ)και

50 %

γύρο

αρκούσε

η

σχετικιΙ

επεδίωκε μεν την κοινοΒουλευηκήανοχή ωυ

SPD,

πλειοψηφία.
Η συνιηρητική και η δεξιά παράωξη πρότει
ναν ων Χίντεμπουργκ, η δημοκρατική παράωξη

ων Βίλχελμ Μαρξ

(Wilhelm Marx),

ενώ οι κομ

μουνιστές επέμεναν αμεωκίνηωι σω δικό ωυς υ

Ο Μπρίνινγκ ήταν ειδικευμένος οικονομολόγος,
αλλά η αντιπληθωριστική πολιτική του

οδήγπσε τη χώρα σε πιο Βαθιά κρίση

ποψήφιο, ων πρόεδρο ίΟυ κόμμαως, Τέλμαν, ο ο
ποίος ήιαν υποψήφιος και σων πρώω γύρο. Ο Χί
νιεμπουργκ εξελέγη με

Μαρξ έλαΒε

13,75 εκατ.

14,65

εκατ.

ψήφους,

και ο Τέλμαν

1,93 εκατ.

ο

Η εκλογή ωυ Χίντεμπουργκ δεν φαινόων να

φέρνει την καωστροφή. Ο γέρων στρατάρχης, ο ο
ποίος ήδη ήταν

78

ετών, ήων μεν μοναρχικός, ό

ταυωχρόνως όμως αξιοποιούσε πλήρως και ης έ

κτακτες εξουσίες ωυ προέδρου.
Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ο πρόεδρος ίΟυ
Ράιχ μπορούσε, επί τη Βάσει ίΟυ άρθρου

48

ωυ Συ

μως αρχικά περιoΡIzόιaν σιην εφαρμογή ίΟυ Συ

ντάγμαως, να εκδώσει προεδρικά διατάγματα με ι

ντάγμαως, ούτως ώστε να εμφαviΖειaι μια συμφι

σχύ νόμου. Τα προεδρικά αυτά δ~ατάγματα μπορού

λίωοη της Εθνικής Δεξιάς με ιη Δημοκρατία ως
δυνατή. Στην πραγματικότηω, ο Χίντεμπουργκ δε

σαν να αρθούν, αν καωψηφίΖονιαν σίΟ ΚοινοΒού

σμευόιαν μόνο διά ωυ όρκου στην τήρηση ωυ Συ-

μεριστεί, διόη ο πρόεδρος ωυ Ράιχ είχε τη δυνατό- ~

λιο, όμως μπορούσε και αυτό ω εμπόδιο να παρα

33

στηρίGει δημοκραηκή κυΒέρνηση ή, με άλλά λό
για,

Ol

ανηΚOlνοΒουλευηκοί ΡΙΖοσπάσιες,

Ol

κομ

μουνιοτές κω ΟΙ ναΖί δημlOύργησαν μια μειοψηφία

αποκλεισμού ομαλής λεπουργίας 1Ου πολπεύμα1Ος.
Τους νόμους, 1Ούς ψηφιομένους από 10 ΚOlνοΒού
λlO, ανηκατέστησαν τα προεδρικά διατάγματα. Το

1930

εGεδόθησαν

5,

10

1931, 43,

κω 10

1932, 57.

Η αυταρχική διακυΒέρνηση είχε αρχίσει αμέσως.

Η κυΒέρνηση που διόριοε ο Χίντεμπουργκ συ
νέχιοε την αποπληθωριοηκή

πολπική. Ο Μπρί

νινγκ έθεσε σε εφαρμογή τη μείωση των μιοθών
των δημοσίων κω ιδιωηκών υπαλλήλων κω των
μιοθών των εργατών των δημοσίων υπηρεοιών, αύ
Gησε ης ειοφορές της ΚOlνωνικής ασφάλιοης, πε
ριέκοψε τα επιδόματα ανεργίας, περιόριοε δραση
κά ης κραηκές δαπάνες, εκτός από ης στραηωη
τητα

άμεσης

διάλυσής 1Ου. Με
άλλα λόγια, ο Μπρί
νινγκ είχε τη δυνατότητα να

Χίτλερ και
κατά την έναρξη
των συνε

δριάσεων του
Ράιχσταγκ, στις

21

Μαρτίου

1933

Το σκεπηκό 1Ου Μπρίνινγκ γω την εκτόνωση

λα αυτά δεν κατάφερε να ιοοσκελίσει ων προϋπο
λογιομό λόγω της αύGησης 1Ου αριθμού των ανέρ
οποίOl 10

1930 είχαν

υπερΒεί τα

4,4

εκα1Ομ

Μπρίνινγκ, θα δούμε πως τα μέτρα που είχε λάΒει

μα 1Ου κραηκού προϋπολογισμούκω αφ' ετέρου η

ήσαν τα καθιερωμένα από την Olκονομολογία, τα ο

αύGηση των φόρων. Με 10 πρώ1Ο προεδρικό διά

ποία ενίσχυαν την καθοδική τάση της γερμανικής

ταγμα «περί σταθεροποίησηςτης Εθνικής Οικονο

Olκονομίας, μειώνοντας την αγορασηκή

μίας κω των Olκονομικών 1Ου κρά1Ους»,

GGia

των

Ol πεπOl
SPD α

μαΖών. Στη μεταπολεμική γερμανική ΙΟ1ΟΡlOγρα

θήσεις 1Ου απέκτησαν ισΧύ νόμου. Οταν 10

φία, επί σεΙρά πών ερευνώντω τα αίηα εκείνης της

ντελήφθη όη η ανηπληθωριοηκή πολπική ήταν

-μάλλον ιδιάΖουσας- Olκονομικής λύσης. Μια ερ

εις Βάρος των μικρομεσαίων, Ζήτησε την άρση 1Ου

μηνεία θα ήταν όη ο Μπρίνινγκ δεν ήGερε τίποτα

προεδρικού δωτάγμα1Ος. Κατά την αποφασιοηκή

καλύτερο, διόη φοΒόταν ένα νέο πληθωρισμό, κω

συντηρηηκοί 1Ου

Κόμμα),

υποστήΡΙGαν Ol

συμπεριφέρθηκε σαν ων καλό Olκογενειάρχη, ο ο

DNVP (Γερμανικό Εθνικό Λαϊκό
NSDAP κω Ol

ποίος, όταν δεν υπάρχει αρκετό χρήμα σ1Ο σεν1Ού

Ol

SPD

Εθνικοσοοιαλιοτές ωυ

Ο Μπρίνινγκ διέλυσε 10 ΚOlνοΒούλιο, με σύμ
φωνη γνώμη 1Ου προέδρου 1Ου Ράιχ, σης
ου

1930,

18 Ιουλί
14 Σε

κω προκήρυGε εκλογές γω ης

πτεμΒρίου.
Τα αποτελέσματα των εκλογών αυτών αποτέλε
σαν μια μαΖική πολπική κα1Ολίσθηση.

κοσοσωλιοτές,
δρες,

DNVP

Ol

ανέΒηκαν

ΟΙ Εθνι

οποίOl πεΡlOρίΖονταν σης
σης

12

έ

107, Ol συντηρηηκοί 1Ου
Ol φιλελεύθερOl 15. Το

έχασαν 32 έδρες κω

Κέντρο κω 10

SPD

σημείωσαν ελαφρές απώλειες

κω 10 ΚομμουνιοηκόΚόμμα κέρδισε 23 έδρες.

Το πολιηκό συμπέρασμα από ης εκλογές αυτές
ήταν όη 10 ΚOlνοΒούλlO δεν μπορούσε πλέον να

1930,

κι, κάνει Olκονομία. Εκτός αυτών, ο κύΡlOς σκοπός
1Ου Μπρίνινγκ ήταν η κατάργηση των επανορθώ

κομμουνιστές.

δεξιοί, κομμουνιστές και ναζί

δημιούργησαν μια μεlοΨπφία αποκλεισμού
ομαλής λειτουργίας του πολιτεύματος

σεων. Γενιές ολόκληρες ΙΟ1Ορικών επαναλαμΒά
νουν αυιές ης απόψεις,

Ol

οποίες με τα χρόνια έ

λαΒαν τη μορφή ισ1Ορικής αλήθειας.

Ο

μως, παρ' όλες ης έρευνες, έμεινε μετέω
ρη η αμφιΒολία: πώς ήταν δυνατόν ένας

ειδικευμένος

Olκονομολόγος,

όπως

ο

Μπρίνινγκ, ο οποίος μεταGύ άλλων είχε
σπουδάσει κω Olκονομικές επιοτήμες, να

ακολουθήσει μια τόσο «ανόητη» Olκονομική πολι
ηκή, η οποία ωθούσε τη χώρα όλο κω Βαθύτερα

1970 δημοοιεύτη
prosthum, τα απομνημονεύματα1Ου Μπρίνιν

σιην Olκονομική κρίση; Οταν 10

καν,

γκ, προκλήθηκε μεγάλη έκπληGη. Το Βαοικό

πρόΒλημα κατά τη θητεία ωυ, η ανεργία, δεν φαί
νπω να ων απασχόλησε ιδιαίτερα, διόη σης

700

κω πλέον σελίδες των απομνημονευμάτων 1Ου η
έννOlα «άνεργος»

εμφανίΖπω μόνο

12

φορές. Το

ουσιώδες όμως είναι όη ο Μπρίνινγκ είχε μιλήσει

10

34

Ol

μύρια. Αν εGπάσουμε την Olκονομική πολιηκή 1Ου

της Olκονομικής κρίσης ήταν αφ' ενός 10 συμμάΖε

ψηφοφορία, την πρόταση 1Ου

Μετά το

συνέστησε μείωση ιων ημών καταναλω1Ού. Παρ' ό

γων,

κυΒερνήσει σχεδόν δικτα1Ορικά.

Χίντεμπουργκ

κές, κω αύGησε τη φορολογία. Εκτός όλων αυτών,

1932

με

ων

ΤΖον

Mέιναρvι

Κέινς

(John

Meynard Keynes),

ο οποίος εκείνη την εποχή τα

Νύχτα θριάμβου

σε να Ι;αναρΧίσει να αναπτύσσεται.

στο Βερολίνο για

Ι;ίδευε ανά τον κόσμο, συστήνοντας την εφαρμογή

Είνω απίστευτο, όμως, το γεγονός ότΙ το σχέδιο

«deficit spen-

σχεδόν λειτουργούσε. Με τη διαφορά ότΙ, αντί για

Εθνικοσοσια

την οποία είχε ο ίδιος αναπτύΙ;ει, στΙς κυ·

το μονάρχη, εμφανίστηκε ο Χίτλερ. Με άλλα λό

λιστών, με

ΒερνήσεΙς που Βρίσκονταν στη δίνη της παγκό

για, ο Μπρίνινγκ είχε ανοίΙ;εΙ, ακούσια, το δρόμο

λαμπαδηφορία

σμιας Olκονομικής κρίσης. Σύμφωνα με τη θεωρία

γΙα τον Χίτλερ.

από την Πύλη του

της (Olκονομικής) πολΙτΙκής της

ding»,

το κόμμα των

Βραδεμβούργου

αυτή, το κράτος θα έπρεπε να χρεωθεί με δάνεΙα,

Η αντΙπληθωριστΙκή πολιτική του Μπρίνινγκ,

ούτως ώστε με ελεγΧόμενο πληθωρισμό να δημι

καθώς κω ol επιπτώσεις ιης παγκόσμιαςοικονομι

ώς την

ουργήσεΙ τα Βασικά κίνητρα μιας εκ νέου ανα

κής κρίσης οδήγησαν σε χρεοκοπίεςτραπεΖών κω

Καγκελαρία

mυσσόμενης Olκονομίας. Δεν υπάρχει καμία αμφι

επιχεΙρήσεων. Το ΔεκέμΒριο του

Βολία ότΙ ο Μπρίνινγκ είχε καταλάΒει τΙς Olκονο·

ήταν

μικές έννοιες του Κέινς, εντούΤOlς παραμένεΙ το ε

ναμικού. Τον Ιανουάριο του

30% του εργατΙκού δυ
1932, ο αριθμός των α

ρώτημα γιατί επέμενε με πείσμα στη δική του α

νέργων Ι;επέρασε τα

6 εκατ.,

με άμεση συνέπεια την

ντΙπληθωΡΙστΙκή πολΙτΙκή.

ε/;αθλίωση των μαΖών. Η ΡΙΖοσπαστΙκή δε/;ιά ορ

Κω εδώ μας δίνει ο ίδlOς ο Μπρίνινγκ την απά

5,66

εκατομμύρια, ήτοι

γανώθηκε

στο

κω

μέτωπο

του

1931,

ol άνεργοι

Harzburg (DNVP,

ΚOlνοΒουλευnκές παραφυάδες

ντηση στα απομνημονεύματάτου: πριν γίνει καγκε·

NSDAP

λάΡlOς του Ράιχ, είχε προχωρήσεΙ σε ανταλλαγές α·

τους). ΟΙ δημοκρατΙκέςδυνάμεις σχημάτΙσαν το α

ol

πόψεων με τον Χίντεμπουργκ. Κω ΟΙ δύο συμφω

ποκληθέν «Σιδηρούν Μέτωπο»

νούσαν ότΙ η παλινόρθωση της δυναστείας θα έλυνε

στΙκές οργανώσεις κω η παραστρατΙωτΙκή οργάνω

τα εσωτερικά προΒλήματα της Γερμανίας. Ο Χίντε
καταστάσεως ε·

ση Reichsbanner). Το ΚομμουνιστΙκό Κόμμα
KPD οργάνωνε τη μαχητΙκή οργάνωση του Κόκκι
νου Μετώπου (Rotfrontkaempferbund). ΣυνοπτΙ

κτάκτου ανάγκης». Ο ΜπρίνΙνΥΚ φοΒόταν τη σθε·

κά: όλες ΟΙ πλευρές ετοιμάΖονταν για τον εμφύλιο

μπουργκ σχεδίαΖε την παλινόρθωση θέτοντας αυ·

θαΙρέτως σε Ισχύ το άρθρο

48 «περί

ναρή αντίσταση της ΑΡΙστεράς (ΚPD,

SPD)

κω ή

(SPD,

συνδικαλι

πόλεμο.

θελε να δημlOυργήσει το κατάλληλο κλίμα γΙα την

Μέσα σε αυτή την τεταμένη ατμόσφαΙρα έγιναν

παλινόρθωση. Αυτό εΙ;ηγεί κω την αντΙπληθωρι,

ΟΙ εκλογές για την ανάδειΙ;η Προέδρου της Δημο

στΙκή, προκυκλική (γερμ.:

κρατίας το ΜάρτΙΟ του 1932. Κω στους δύο εκλογι- ~

prozyklisch) Olκονομι

κή πολΙτΙκή: ol μάΖες έπρεπε μέσα από την οικο
νομική δυσπραγία να αναΖητήσουναπό ψυχική α

νάγκη έναν σωτήρα. Σύμφωνα με τΙς αντΙλήΨεΙς

Το

1932,

όλες οι πολιτικές παρατάξεις

των Χίντεμπουργκκω Μπρίνινγκ, ο σωτήρας αυτός

δπμιούργπσαν μέτωπα και έδειχναν

θα ήταν ένας εγγονός του ΚάΙΖερ Βίλχελμ Π, ο ο

να ετοιμάζονται για εμφύλιο πόλεμο

ποίος θα παρελάμΒανε ως «γαμήλlO δώρο» μια υ·

γιώς συρρικνωμένηOlκονομία η οποία θα μπορού-

35

1928-1933
ιωύς γύρους ήσαν υποψήφιοι ο Τέλμαν κω ο Χίτ
λερ, κερδίΖονως μεγάλο αριθμό ψήφων. Ο Χίντε
μπουργκ έθεσε επίσης υποψηφιότηω,

εκπροσω

πώνως τους Δημοκραηκούς. Τον αποπροσανατολι
σμό του πολιηκού κόσμου αποδεικνύει το γεγονός
όη το κόμμα του Χίντεμπουργκ, το

DNVP,

είχε δι

κό του UllOWllιplO, κω, νω μεν ο Χίντεμπουργκ ε
ξελέγη στο δεύτερο γύρο, ο Χίτλερ όμως κατάφερε

να συγκεντρώσει το

37 %

των ψήφων, γενόμενος έ

τω ένας lOχυρός ποληικός παράγων. Σης αρΧές
Απριλίου, πριν από ης εκλογές γω ω τοπικά κοι

Ο καγκελάριος
Χέρμαν Μίλερ

νοΒούλια

(Lantagswahlen)

κω ύστερα από ης

πιέσεις των κραηδίων (Laender), διετάΧθη η διά
λυση των εμφυλlOπολεμικών παραστραηωηκών
μονάδων S.A. των

vazi.

Σης εκλογές του Απριλίου

κω του ΜαΙου στα κρατίδια της Πρωσίας, της Βαυ
αρίας, της ΒηεμΒέργης, του ΑμΒούργου

burg)

(Olden-

κω του ΜεκλεμΒούργου,έγιναν μαΖικές με

ωκινήσεις ψηφοφόρων προς το κόμμα των ναΖί

(NSDAP).

Στην Πρωσία ο αριθμός των εδρών των

ναΖί αυξήθηκε από

9

σε

162,

ενώ στο Ολντεν

μπουργκ κω στο Μέκλενμπουργκ απέκτησαν την

Ο οικονομολόγος
Μπρίνινγκ, του

απόλυτη

πλεlOψηφία.

στην Πρωσία ήταν η

Η αύξηση των ποσοστών

lllO

σοΒαρή εξέλιξη, διόη το

αντιπληθωριστική

γερμανικού Ράιχ. Από το

2/3 της επιφάνεως του
1919 είχε δημοκραηκή

Βιώωμης κυΒέρνησης ήταν ως εκ τούτου αδύνατος,

πολιτική απέτυχε.

τοπική κυΒέρνηση κω ήταν ένα οχυρό της Δημο

μια όμως ιδιαηερότητα του πρωOlκού Συντάγματος

κρατίας, ενώ με αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα κω

(περί εΠOlκοδομηηκής ψήφου εμΠlOτοσύνης) έδι

το πρωσlΚό κοινοΒούλlO

νε τη δυνατότητα στην (τοπική) κυΒέρνηση να συ

οποίαυ η

Πέθανε το

1970

στις ΗΠΑ
διδάσκοντας
πολιτικές
επιστήμες

κρατίδιο αυτό κατείχε τα

(Landtag)

καθίσωτο ανε

νεργό. ΟΙ δεξlOί κατείχαν συνολικά 200 έδρες επί
συνόλου

423

κω μαΖί με τους κομμου

νlOτές

(57

νεχίσει ως υπηρεOlακή.

Τα αναΧώματα κατά της

φωάς πλημμύρας κρατούσαν ακόμη.

έδρες) είχαν την

απόλυτη πλεlOψηφία.
Ο

σχημαησμός

Ε

v

tω μεωξ,ύ, είχε apxiOεl να συνωμοτεί 1{Q-

(ά (οι)

MnpiV1VYK ο στραmγός

Σλάlxερ, ο 0-

πο10ς προωθούσε. σαν εκπρόσωπος του
στρατού, l-ιέσω (οι) προέδρου του ΡάΙΧ, μια

στροφή προς τα δε&lά. ΟΙ συνωμΟΤ1Κές ε

ΠΙρροές της αρισΤOlφατίαςώθησαν τον Χίντεμπουρ
γκ να Ζητήσει την παραίτησητου

MnpiVlVYK σης 30

ΜαΙου. Πρωθυπουργός του Ράιχ έγινε ο Φραντς φον

ΠάΠεν, ο οποίος ελεγΧόταν από τον υπουργό των
Σφαηωηκών ΣλάlXερ. Δεδομένου όη με την κυ
Βερνηηκή αλλαγή καταργήθηκαν ΟΙ πληρωμές των

πολεμικών αΠΟΖημιώσεων, η κυΒέρνηση, ελπίΖΟ
ντας σε εκλογικά οφέλη, διέλυσε το ΚOlνοΒούλlO,
για να περάσει όμως τους νέους αναγκασηκούς νό
μους ήρε ο Φον Πάπεν την απαγόρευση της παρα

κραηκής

S.A. Το γεγονός

αυτό οδήγησε στην εκ νέ

ου ι{λlμάKωση των εμφυλιοπολεμιι{ών συγκρούσε

ων, ΟΙ οποίες έδωσαν το πρόσχημα στον Φον Πάπεν
να καωργήσει την τοπική κυΒέρνηση Μπράουν
κω να αυτοανακηρυχθεί υπηρεσιακός πρωθυπουρ
γός της Πρωσίας. Το δημοκραηκό προπύργlO της

Πρωσίας είχε διaJ3ρωθεi. Το αποτέλεσμα των εκλο
γών για το ΡάlXσωγκ ήταν μια μαΖική κατολίσθη-

Για να αναλάβει ο
και έπαιρναν. Καωδότες αμαύρωναν ων Σλάιχερ
ως «αγροηκό μπολσεΒίκο»

(siC),

οπόιε εκείνος (ο

Χίνιεμπουργκ) δεν ων υποσιήρι/;ε, αρνούμενος να

ωυ δώσει ων εν λευκώ ε/;ουσιοδόιηση διάλυσης
ωυ Ράιχσωγκ. Μια δόλια κω εκΒιασηκή παρέμ

Βαση ωυ Χίιλερ σω γιο ωυ Χίνιεμπουργκ, Οσκαρ
(η θέση ωυ οποίου δεν προΒλεπόων... από ω Σύ
νωγμα, σύμφωνα με κάπOlΟ καλαμπούρι ως επο
Χής), είχε αποτέλεσμα να καμφθεί η αντίσωση ωυ

Χίτλερ την
πρωθυπουργία
εκβίασε τον
Χίντεμπουργκ για

το γιο του, Οσκαρ,

ο οποίος
εικονίζεται εδώ
με την οικογένειά
του

γηραιού σιρατ:ηλάιη και να καλέσει ων Χίιλερ να
αναλάΒει ων πρωθυπουργία, δεδομένου όη ο Φον
Πάπεν ων διαβεΒαίωνε όη η συνιηρηηκή πλειο

ψηφία ιων μελών ωυ υπουργικού συμΒουλίου, η
οποία εν συνεχεία έγινε η ανεμόσκαλα αναρρίχη
σής ωυ στ:nν ε/;ουσία, θα ων συγκραωύσε. Οταν ο
Σλάlxερ πληροφορήθηκε ης ε/;ελί/;εlς, παραnή
θηκε. Σης

30

Ιανουαρίου

1933,

ο Χίνιεμπουργκ ο

νόμασε καγκελάριο ωυ Ράιχ ων Χίιλερ. Η πρώτη
απόπειρα Δημοκρατ:ίας σιη Γερμανία είχε αποτύ
χει, η επιθανάηα αγωνία της Δημοκραιίας της Βαϊ
μάρης είχε λή/;ει.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ση προς 10 κόμμα ωυ Χίτλερ, 10 οποίο από
δρες αύ/;ησε ω δύναμή ωυ σε
ρότερη ΚOlνοΒουλευηκή

230 κω

107

έ

έγινε η ισχυ

ομάδα που υπήρ/;ε σω

Ράιχσωγκ. Καλώς εΧόνιων ιων πραγμάτων έπρεπε

να αναιεθεί σων Χίτλερ η πρωθυπουργία, ο Χίνιε
μπουργκ όμως δεν ωυ

eixe εμπισωσύνη και ήθελε

να ωυ αναθέσει ιην ανηπροεδρία ιης κυΒέρνησης,

κάη που δεν δεΧόιαν ο Χίτλερ.
Οων ο Πάπεν προσπάθησε να θέσει 10 Σεπτέμ
βριο σε εφαρμογή 10 πρόγραμμά ωυ των αναγκα

σηκών νόμων (ΣΧέδιο Πάπεν), η κωλυσιεργίαιων
ναΖί ων εμπόδΙΖε σ υσιημαηκά, οπότε με μια εν
λευκώ ε/;ουσιοδόιηση ωυ Χίντεμπουργκ διέλυσε

10 Ράιχσωγκ.
Σης εκλογές ωυ ΣεπιεμΒρίου 1932, 10

NSDAP

έχασε ψήφους προς όφελος ωυ Κομμουνισηκού
Κόμμαως, όμως η αδυναμία σχημαησμού

KOlVO-

βουλευηκής πλειοψηφίας ε/;ακολουθούσε. Οων ο
Πάπεν είχε αρχίσει να αναΖηιεί κάΠOlα ε/;ωΚOlνο

Βουλευηκή λύση, ο (υπουργός ιων Σιραηωηκών)
Σλάιχερ ων εγκαιέλειψε, οπόιε αναγκάσιηκε σε

17 Νοεμβρίου.
3 Δεκεμβρίου ανέλαΙ3ε ο

παραίιηση σης

Σης

ίδιος ο Σλάιχερ την

πρωθυπουργία ωυ Ράιχ. Η προσπάθειά ωυ να δια
σπάσει το

NSDAP

απέτ:υχε και

Ol

απόπειρες δια

ΠραγμαΙΖύσεων με ωυς σοσιαλιστές ωυ

SPD

κω

με ω κόμμαω ωυ Κέντ:ρου δεν οδήγησαν πουθενά.

Μόνο η γιοριή ιων Χρισωυγέννων Υλίτ:ωσε ων κυ
Βέρνηση από άμεση πτώση. Εν ιω μεω/;ύ, Ol ραδι
ουργίες σω περιβάλλον ωυ Χίνιεμπουργκ έδιναν

Heinrich Bruening, Memolren 1918-1934,2 Τόμοι
(Μόναχο: DTV, Ι972).
Hagen Schulze, Welmar·Deutschland 1917-1933 (Berlin:
Siedler, 1982).
Hans MOlnmsen, Aufstleg und Untergang der RepIIbl1k
νοη Welmar 1918-1933 (Berlin: Ulstein, Ι988).
HelInut Heiber, Dle Repub11k νοη Welmal" (Munchen:
DTV, 1972).
Η.Α. Winkler, Welmar 1918-1933. Dle Geschlchte der
erstel1 deutschel1 Demokratle (Beck, 1998).

Ο Χίντεμπουργκ
παρακολουθεί από
το παράθυρο τους
πανηγυρισμούς
των ναζιστών,
ενώ έχει
παραδώσει την
καγκελαρία στον
Χίτλερ

ΤοΣΥΝΤΑΓΜΑ

Οι τύΧΕς της
Ευρώπης σ'ένα
,
νομικο KEιμeνo
,

Του ΜΙΧΑΛΗ ΤΣΑΠΟΓΑ
δρας Νομικής Πανεπιστημίου Μονάχου

.ιiιιιι_." εν νοείιαι ε~ιστόρηση της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης
περίοδος ταυτίστηκε όσο λίγες με το θεσμικό πλαί

δημόσια διοίκηση κω

σΙό της, ιπν προϊστορία της εκπόνησής του, το πε

το σφατό. Στο όνομα ιης συ·

ριεχόμενο των διατάξ,εών του και τη ραγδαία πτώση

νέχειας και της αποιελεσμαnκότη

του. Το Σύνταγμα που ψηφίστηκε από τη γερμανι

ιας ωυ κράωυς, επελέγη η συμΒιΒασnκή λύ-

κή Εθνοσυνέλευση στις

ση.

31 Ιουλίου 1919 με ψήφους

Βαοισμένο σε προσχέδιο που φέρει τη

Το κοινοΒουλευτικό σύστημα, καρπός σταδιακής

σφραγίδα τού τότε υπουργού Εσωτερικών και δια

εξ,έλI~ης συνταγμαηκού εθίμου, αποκρυσιαλλώ

πρεπούς νομικού Ούγκο Πρόις

θηκε στην lOορροπία μεταξ, ύ ιης Ομοσπονδιακής

(Hugo Preuss),

ενσωματώνει, όσο ελάχιστα άλλα νομικά Kεiμενα,

Βουλής

τις αντιφάσεις της εθVlκής, αλλά και πανευρωπαϊ

σύστημα (άρθρο

κής πολΙτικής συγκυρίας που το γέννησε.

νου, άμεσα εκλεγόμενου Προέδρου της Δημοκρα

Περίγραμματων 8ασικών αρΧών κω ρυθμίσεων

τίας

Το Σύνταγμα της Βαϊμάρης στηρίΖειαι σε μια

εκλεγόμενης με αναλογικό

και ωυ ισότιμα νομιμοποιημέ

(Reichspraesident). Η κυΒέρνηση (Reichsregjerung) διορίΖεται μεν από τον Πρόεδρο, ε
Ι;αριάται όμως από την εμπιστοσύνητης Ομοσπον

διακής Βουλής (άρθρα 53-54). Ο καγκελάριος

σεις και ιδιαΙτερότητες,τα περισσότερα ευρωπαϊκά

ichskanzler)

Συντάγμαια της εποχής. Ωσιόσο, η νομοτεχνική

νησής ωυ, ανυψούμενσς σε ρυθμιστή ιων πολΙτΙ

(Re-

διακρίνετω από τα μέλη ιης κυΒέρ

ποιότητα ιου συγκεκριμένου συνταγματικού κειμέ

κών κατευθύνσεων του κράτους (άρθρο

νου και το υψηλό κύρος ιπς γερμανικής νομικής

ρονομώνιας μια αρμοδιότητα-κλειδί από ων αυτο

56).

Κλη

εmστήμης συνέΒαλαν στο να θεωρηθεί το Σύνταγ

κράωρα προκάωχό ωυ, ο Πρόεδρος μπορεί να δια·

μα της Βαϊμάρης, αμέσως μόλις τέθηκε σε ισΧύ,

λύει την Ομοσπονδιακή Βουλή (άρθρο

πρότυπο επε~ργασiας, ε~ειδίKευoης και καθιέρω

προσπάθεια

σης ιων αρΧών αυιών.

Βουλής, το επαναστατικό πνεύμα των ημερών ιης

(Re·

σε συνδυασμό με ιη λαϊκή κυριαρΧία,

καλλιεργήθηκε ως η μέση οδός μεια~ύ των πολι

μεψιασμού

25).

Σε μία

της παντοδυναμίας

ιής

ψήφισης του Συντάγματος εmBιώνει με την καθιέ

ρωση ιπς λαϊκής πρωτοΒουλίας για νOμOθείlKό
δημσψήφισμα

(Volksentscheid,

άρθρο

73).

ιειακών παραδόσεων ιης γερμανικής αστικής τά-

Η αρχή ωυ κοινωνικού κράωυς δικαίου, και' ε

~ης και ιων κοινωVlσηκών α~Iώσεων των επανα

Ι;οΧήν δημιούργημα της γερμανικής ποληειολογι

στατικών συμΒουλίων. Αποτελούσε, άλλωσιε, το

κής σκέψης, συνέδεσε ης φιλελεύθερες κατακτή

μόνο θέμα που δεν διακυΒευόιαν καν μέσα στην

σεις του προηγούμενου αιώνα με την ανάγκη εγ

Εθνοσυνέλευση,αφού είχε επιλυθεί προκριμαηκά.

γυήσεων κοινωνικής αλληλεγγύης.

Η μοναδική πτυχή της λαϊκής κυριαρΧίας, που α

κατάλογος ατομικών δικωωμάτων

την εξωτερική

φέθηκε στην κρίση ιπς Εθνοσυνέλευσης, ήταν η

με ιπν ισότητα των φύλων, την κατάργηση των προ

πολιτική

προσιασία της από τη νοσταλγία ιης μοναΡΧίας,

νομίων της αριστοκρατίας σω πεδίο του δημοσίου

Βαϊμάρης

συνεδριάζει νια

38

22)

σειρά θεμελιωδώναρΧών. Ορισμένες από τις αρχές

Η αρΧή της (αfiασiλευιης) δημοκραιίας

Δημακρατίας της

(Reichstag) ,

αυιές συμμερίζοντανήδη, με επουσιώδειςαποκλί

publikJ,

σώμα της

κυριαρ

ΧΟύσε ακόμη στη

262 κατά 75,

Κυβερνητικό

που

χωρίς αναφορά στο Σύνταγμά της. Η Βραχεία αυτή

Ο κλαστκός

εμπλουτίΖετω

κληρη η Ευρώπη διέκρινε σιο Σύνταγμα αυιό μια

Ο Xfτλερ και ο
ΓκΙμπελςσε
δεfπνo μετά την
καθιέρωση
Ικτακτων μtTρων

Σια α-

πύλη που θα συνέδεε ιην ασφαλή σοΒαρότηια ιης

στον τομέα της

ωμικά δlΚαιώμαια προσιίθειαι, όμως, ένα

κλασικής φιλελεύθερηςνομικής σκέψης με ιην α

πρωιοποριακό πλέγμα διαιάξ;εων που εισάγουν α

ναγκαία KOινωVlΚή αναπροσαρμογή ιης πολιιεια

γώγιμες κοινωνικές αξ;iώσεις, υποχρεωπκή σύ

κής οργάνωσης. Μοιραία, η ίδια δόση υπερΒολής,

δlΚαίoυ
θρο

σόιερο από κάθε άλλο ευρωπαϊκό Σύvταyμα του ει

και ιην

κοσιού αιώνα, αποδόθηκε ef;αpXΉ!; μια σημασία

εγγύηση ιης συνιαγ-

καιά πολύ ευρύιερη ιων συνόρων ισχύος ιου. Ολό

μαΙlΚής και διοικηπκής δι

καιοσύνης (άρθρα

pnpaf;n

(άρ

109)

19, 107).

ιων εργαπκών συμΒουλίων σιη XΆpaf;n

OlΚOνOμΙKής πολιπκής (άρθρο

προς ιην ανιίθειη καιεύθυνση, επέπρωιο να επιρ

Κα/, ιο κυριό

ρίψει μειαπολεμικά σιο Σύνταγμα ιης Βαϊμάρης

ιερο, ουσιασπκές δεσμεύσεις ιης οικονομικής ε

πολύ μεγαλύιερο μερίδιο ευθύνης για ιην καια

165)

λευθερίας υπέρ ιης κοινωνικής ευημερίας, που

σφοφή, απ' όσο θα ήιαν ποιέ δίκαιο να εmρριφθεί

Βρίσκουν ιη ρηιορική ιους κορύφωση σε μια φρά

σ' ένα νoμlΚό κείμενο.

ση

μνημειώδους

λακωνικόιηιας

«Eigentum verpflichtet»,

(άρθρο

153):

Αρκεί εδώ, ως παράδειγμα, να μνημονευθεί ο ά

η ιδιοκιησία γεννά υ

μεσος ανιίκιυπος ιου Συνιάγμαιος ιης Βαϊμάρης

ποχρεώσεις. Προσιίθενιαιεπίσης σπέρμαια κοινω

σιην Ελλάδα, όπως εμφανίΖειαι καιά τρόπο γλα

VΙKOύ παρεμΒαησμού σε παραδοσιακά σιεyαvά, ό

φυρό σε κείμενα ιων κυρίων εκπροσώπων δύο γε

πως η οικογένεια (άρθρο

νεών ιης εmσιήμης ωυ ΣυνιαΥμαιικού Δικαίου,

(άρθρο

143 και

119)

και η εκπαίδευση

που είδαν ιο φως ιης δημοσιόιητας την ίδια χρο

επόμενα).

Τέλος, η αρχή ιης ομοσπονδιακής δομής με ενι

νιά, και ήταν για μεν τον Νικόλαο Ν. Σαρmολο έ

αία κυριαρΧία επέλυσε ιο χρόνιο πρόΒλημα ιης σύ

να από ια ιελευιαία του δημοσιεύμαια, για δε τον

γκρουσης ανάμεσα σιην ενιαία εθνlΚή συνείδηση

Αλέ6αν6ρο Σβώλο, ένα από τα πρώτα. Οι δύο

και ιην πολιιειακή παράδοση καιακερμαιισμού.

στήμονες συναγωνίΖονται σε εκρήf;εις ενθουσια

em-

Πυρήνας ιης αρχής αυιής είναι η ρύθμιση για ιην

σμού, για διαφορεηκούς όμως λόγους ο καθένας. Ο

«aΡΡοδιόcnca cnς aΡΡοοιόcncaς»

(Kompetenz -

κραταιός εκπρόσωπος του θεηκισμού εmλέyει να

Βάσει ιης οποίας η Ομο

εξ;άρει ιη γραμμική λογική E~έλIf;n ιου πρότυπου

σπονδία διαιηρεί ιην αρμοδιόιηια να προσδιορίζει

πολιτεύματος, ο φέρελπις θιασώτης της αλλαγής ε

κυριαρχικά ης δlΚές ιης αρμοδιόιηιες σε σχέση με

πιλέγει να εf:,άρει ιην εισαγωγή ψnγμάιων KOΙvω

ης ομόσπονδες Χώρες. Avτίσιoιxoς είναι ο δραμα

νισμού.

Kompetenz,

άρθρο

76),

ηκός περιορισμός ιων αρμοδιοιήιων ωυ Ομοσπον

διακού ΣυμΒουλίου

Δικαιοσύνης

(Reichsrat),

ιο οποίο απαριί

Ο διαπρεπής
νομικόςκοι
εlαηΥητής
του ΣυνΜΥματος
της Barμιtρης,

OιiYKO Πρόις

Ο ΣαρίΠολος «(Το oΎΣCnpa mς ΚΟ1νο.Βουλευπ
κΏς κυ.ΒερνΏσεως εν

m

vεωrάcn αυιού εξελiξει»,

Ζουν εκπρόσωποι ιων κυΒερνήσεων ιων ομόσπον

1921)

δων χωρών.

πρότυπο της πανευρωπαϊκής ~ελlΚηKής τάσης

Το Σύνταγμα ~ θρύλος

προς μια νέα μορφή πολιτεύματος. Ως χαρακτηρι

αναγορεύει ιο Σύνταγμα της Βαϊμάρης σε

Στο Σύνιαγμα ιης Βαϊμάρης, περισσόιερο από

σηκό ιης ιάσης αυιής επισημαίνει: Πρώτον, τη ρη

κάθε άΛλο γερμανικό νομικό κείμενο και περισ-

ιή καιοχύρωση του KoινoBoυλευΤlΚOύ συσιήμaτσς
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Το ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Το μνημείο του

Γκέτε και του

με διαιά/Ξ,ΕΙς ωυ Συνιάγμαως, ενώ μέΧρι πρόηνος η

Σίλερ, μπροστά

εξ,άρωση ως κυΒέρνησης από ων εμπισωσύνη

από το Εθνικό

ως Βουλής προέιωπιε μόνον από ης λεγόμενες

Θέατρο της

Βαϊμάρης

«συv8nκες roυ πολπεύραroς». Δεύιερον, ω γερ
μανική εμμονή σιην

«aAn8n

ΡΟΡψnv roυ

avarn-

ραroς της ΚOlvοΒουλεvπκnς κυΒεΡvnσεως» ως
προς ω θέση ωυ Προέδρου ιης Δημοκραιίας, σε
ανιίθεση με ιη «ρη

yvnaiav ΡΟΡψnv» που

εμφα

νίσθηκε σε άλλα ευρωπαϊκά Συνιάγματα. Τρίων,
ων πρόΒλεψηλαϊκής πρωωΒουλίαςγια νομοθεη
κό δημοψήφισμα.

Ο ΣΒώλος (<<Δ ύο νέα πολπεύρατα: Το

κόν κω

ro ρωOlκόν ΣύνταΥρα», 1921)

yeppavl-

παίρνει ιη

σκυιάλη από 10 σημείο που ιην άφησε ο Σαρίπολος
και υμνεί 10 Σύνιαγμα ιης Βαϊμάρης ως

«aPl-

σroύΡΥηρα VΟΡικnς διαrυπώσεως, υπέροχον αρ
χπεκrovικόv Olκοδόρηρα, ρέσα εις

ro

οποiοv

ψάλλεrω ο ωώνΙ0ς αivος προς την rεppavlKnv
ΕΠ1σrnΡηv». Σω συνέχεια, όμως, διαπισιώνει όη
ω Σύνταγμα αυιό είναι ταυιόχρονα ιέκνο ιης επα
νάστασης και «αναδεκτός της ΥεΡΡαvικnς εΠ1σπΊ

ρης», όη συγκεράΖει 10 ΡΙΖοσπασησμό με ιην πα-

ΕμΕlναν γράμμα ΚΕνό οι διατάξΕις του
Συντάγματος που Εξασφάλιζαν το συγΚΕρασμό

αστικπς και κοινωνιστικπς πολΙΤΕlακπς δομπς

ράδοση και όη προΒαίνεισε διαρκώς οραωύς συμ

λη/Ξ,ε κάθε απόπειρα εφαρμογής ιης λαϊκής πρω

ΒιΒασμούς, όπως ακριΒώς επιΒάλλει η γερμανική

ωΒουλiας για νομοθεπκό δημοψήφισμα,

ποληειακή ιδεολογία, που προημά ιην εξ,έλι/Ξ,η α

σων περίπιωση ιης δήμευσης ιων Βασιλικών πε

πό ης ρή/Ξ,εις. Αποιελώντας 10 ιδεώδες ισορροπη

ριουσιών. Τρίων, ω ίδια ια ομοσπονδιακά όργανα,

μένο ασηκό πολίιευμα και ταυωχρόνως ιην προ

ιδιαίιερα όμως η Βουλή, απέωχαν να διαωρήσουν

παίδεια ιων παραγωγικώνιάξ,εων για ιην ε/Ξ,έλιξ,η

τις προΒλεπόμενες ποληειακές ισορροπίες και α

σων κομμουνισμό, καωρθώνει να ικανοποιήσει

ποδύθηκαν σε ενιόνως ανιαγωνισπκές ερμηνείες

και τα δύο κοινωνικοπολιηκάμέιωπα. Τον ΣΒώλο

ιων σχετικών διαιά/Ξ,εων. Τέωρων, καιέληξ,αν να

γοηιεύουν ιδιαίιερα η θεσμοποίηση ιης υποχρέω

εφαρμόΖονιαι ως κανόνας οι εξ,αιρεπκές διαιά/Ξ,εις

σης κοινωνικήςαλληλεγγύηςκαι οι ρυθμίσεις για

ωυ «δικαiου της ανάΥκηρ> (άρθρο

ων υποχρεωηκή σύμπρα/Ξ,η ιων εργαηκών συμ

Βλεπαν δικωωρικές αρμοδιόιηιες ωυ Προέδρου

Βουλίων σιη χάραξ,η οικονομικής πολιπκής, ενώ,

και ανασωλή αωμικών δικαιωμάιων σε περιπιώ

ανπθέιως, ων ανησυχούν οι ρυθμίσεις για ιην ε

σεις απειλής ως δημόσιας ιά/Ξ,ης και ασφάλειας.

κλογή ωυ Προέδρου ιης Δημοκραιίας και για 10
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όπως

48),

που προέ

Γίνειαι συχνά λόγος για «ευ8ύνη» ιων διαιάξ,εων

νομοθετικό δημοψήφισμα.

ωυ Συνιάγμαως ως Βαϊμάρης για ων ίδια ωυ ιην

Το ΣύνταΥμα ως κακός δαίμονας

καιάρρευση, ιδιαίιερα χρήσιμη σιάθηκε μάλισω

Η εφαρμογή ωυ Συνιάγμαως σιην πράξ,η με

αυιή η ανθρωπομορφική θεωρηηκή καωσκευή στις

τρίασε εγκαίρως ιην ευφορία ιων ημερών ως ψή

προσπάθειες που και έΒαλε η δυτικογερμανική κοι

φισής ωυ. Πρώων, έμειναν γράμμα κενό εκείνες α

νωνία, και η νομική επισιήμη ιης, μειά ω

κριΒώς οι διαιά/Ξ,εις που φέρονων όπ εξ,ασφάλΙΖαν

για να ορθώσΕΙ, σαν αποδιοπομπαίο τράγο, ένα οι

10 συγκερασμό ασηκής και κοινωνισπκήςποληει

κοδόμημα «avπκεΙΡεvικnς ευ8ύνης» έξ,ω και πά

1945,

ακής δομής, όπως η ίδρυση πυραμίδας εργαηκών

νω από ων iBιo ιης ων εαυιό. Γεγονός είναι όπ ο

συμΒουλίωνμε κορυφή 10 ΟμοσπονδιακόΕργαπκό

διορισμός 1Ου Χίιλερ ως καγκελαρίου (Ιανουάριος

ΣυμΒούλιο. Δεύιερον, σε μεizονα αναιαραχή καιέ-

1933), 10 διάωγμα ανασωλήςιης ισΧύος ορισμένων

κρίσης και ενωνόιαιων ανηπαραθέσεων ανάμεσα

σε κλασικούς θεηκισιές

Ρίισαρντ Τομά

[Γκέρχαρνι Ανσουεις,

(Gerhard Anschuetz, Richard

ThOlna)], καθαρολόγους θεηΚlOιές [Χανς Κέλσεν
(Hans Kelsen)], lOωρικισιές [Χάινριχ Τρίπελ,
01:0 Κελρόl1ερ (Heinrich Triepel, Otto Koellreutter)], lδεαλισιές [Ρούντολφ Σμεντ, Εριχ Κά
oυqιμαν (Rudolf Smend, Erlch Kaufmann)], α
ναθοιαοcές θεωΡnmωύς ως δημοκρατίας [Χέρ
μαν Χέλερ (Hel'mann

Hellel')]KQl

ανοθεοκισιές

θεωΡl1UΚOύς ιου oλol<ληρωncη.ιoύ [Καρλ Σμιι

(Carl Schmitt)].

Μ

όλις φάνηκαν σων ορίΖονια οι σκιές,

Ο λογοτέχνης

ουδείς ενδιαφερόιαν να σώσει ένα Σύ,

Τόμας Μαν

νιαγμα που ε~έφραzε όλους και κανέ
ναν, ουδείς εμπισιεύθηκε ωυς μηχανι
σμούς ιου σαν μέσο για ιη διαιήρηση

ιης ασφάλειας, ιης ενόιηιας ή ιης ευημερίας. Η πο
λπική, η δημόωα δlOίκηση, η νομική επισιήμη, ια

κόμμαια, ια εργαηκά συμΒούλια, ο σφαιός αναΖή
ιησαν υποκαιάσιαια συνιαγμαηκής ιά~ης σιη νο
σιαλγία ιης μοναρΧίας, σωυς αλυφωηκούςπολεμι
κούς κρωγμούς, σιη Βίαιη κοινωνική αναφοπή.

Υπό ης φυγόκενιρεςαυιές συνθήκες, η α~Ioθαύμα
σιη προσπάθεια που είχαν καιαΒάλεl Ol εμπνευ
σιές ωυ Συνιάγμαως ιης Βαϊμάρης να συγκερά
σουν κάθε πολιηκή συνισιώσα, να ικανοποιήσουν

σύμμεφα όλα ια κοινωνικά μέιωπα και να υλοποι
ήσουν, μέσω ιων θεσμών, ιη Χίμαιρα ιης ελεύθερης,
δημοκραηκήςκαι αλληλέγγυαςκοινωνίας, αυιή α

1933) και η

Kριfiώς δηλαδή η ισορροπία που καιά κόρον υμνή

αναθεώρηση ωυ Συνιάγμαως, με σκοπό ιην παρο

θηκε ως θρίαμΒος ωυ Συνιάγμαως, καιέσιη ιαυω

Χή σιην κυΒέρνηση νομοθεηκής ε~oυσIoδόιησης

χρόνως η θρυαλλίδα ιης καιάρρευσήςωυ.

θεμελιωδών δικαιωμάιων (ΦεΒρουάΡlOς

εν λευκώ (Μάρηος

1933),

έγιναν με πισιή ιήρηση

δIαιά~εων ιου ιδίου ωυ Συνιάγμαως (άρθρα
και

76,

53,48

ανησωίχως). Κυριολεκηκή καιάλυση ιου

Συνιάγμαως ιης Βαϊμάρης λαμΒάνει Χώρα μόλις
ων Αύγουσω

1934,

με ιην ένωση ιων α~Iωμάιων

Προέδρου Δημοκραιίας και καγκελαρίου. ΜέΧρι ε
κείνη ιη σηγμή, ω ΣύνιαΥμα ιης Βαϊμάρης συμ

Βίωσε με ων ολοκληρωησμό και αν δεν ων διευ
κόλυνε, πάνιως ιον ανέΧθηκε.
Το Σύνιαγμα ιης Βαϊμάρης σιην κρίσιμη περίο

δο ιης ψήφισής ωυ είχε κληθεί να ε~ασφαλίσεI
ιην εθνική ενόιηια, προσφέρονιας πεδίο πολπι

κής δράσης ανοιχιό σε όλα ια κοινωνικά μέιωπα

και ανεκιό απ' αυιά. Δεκαπένιε χρόνια άργόιερα,
η κοινωνική

συνΟΧή ήιαν πια παρελθόν,

ω Σύ
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κή υπονόμευσε ιη λεπουργία ωυ. Είναι χαρακιη
ΡlΟηκό όη ακόμη και η lOωρία ιης επισιήμης ωυ

Συνιαγμαηκού Δικαίου σιη Δημοκραιία ιης Βαϊ
μάρης είναι μια ισιορία διαρκούς μεθοδολογικής

•
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΕΞΤΡΕΜΙΣΜΟΣ

Τα χρόνια
,
της αποφασης
Του ΔΙΟΝΎΣΗ ΚΑΒΒΑΘΑ
λέκτορα Παντείου στο Τμήμα
Επικοινωνίας και ΜΜΕ

ο ισ1Ορικό στερεότυπο, που μιλά για τη «χρυσή δεκαετία
1Ου

'20»

πρέπεΙ να ληφθεί στα σοΒαρά. Το χρονο

Μπρεχτ

ι<οι για δράση. Με αυτήν την έννοια η εποχή της

διάστημα αυτό χαρακτηρίΖεται από την πληθώρα ι

Δημοιφατίας ως Βαϊμάρης (Δ.[.Β.) είναι

δεών, από την εΠlOτημονική κω καλλπεχνική πε

[ου «κλαα/κού μοντερνισμού». Μια κοινωνία

ριέργεια κω τόλμη, από την άσκηση γοητείας πά

νεοτερική

(modern)

n

επΟΧή
"νω

όταν δεν καθορίΖεται πλέον

νω στα πνεύματα, αλλά, συνάμα, κω από την πα

από 10 παρελθόν της ούτε από ένα προαποφασι

ραπλάνηση κω από ων πολπικό ε~φεμισμό που,

σμένο μέλλον, αλλά από μια χρονική και χωρική

τελικά, οδήγησε στη γέννηση 1Ου εθνικοσοσιαλι-

συνύπαρ~η

σμού. Οι αμφισημίες 1Ου Συντάγμα1Ος της Βαϊμά

σκευών 1Ου lOτορικο-πολιηκού γίγνεσθω. Οι μο

ρης κω η οικονομική πoλιnKή, οι κοινωνικές α

ντέρνες ΚOlνωνίες χαρακτηρίΖοντω εν γένει από

νηφάσεις, καθώς και η απουσία δημοκραηκών δε

μια αύ~ηση της εσωτερικής περιπλοκότηταςκαι,

ετερογενών

σχεδιaσμών και κατα

σμευηκών πολπικών κω κοινωνικών προτύπων, ή

συνάμα, από μια συνεχή εκλέπτυνση κω διαφο

ταν ίσως μερικές από ης ολέθριες αniες της τερα

ponoinan

1Ογένεσης 1Ου ολοκληρωηκού καθεστώ1Ος. Σης ι

τυποποίηση είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηΡlOηκάτου

σ1Ορικές αυτές εικασίες θα πρέπει να συνυπολογι

μοντέρνου ι{αππαλιομού. Ενάνηα

στεί μια γενική ψυχική προδιάθεση της γερμανι

φOρμαλlOΤlΚ11 κω στη διχαστικι1 αυτή λογική της

κής «φαουσηκής ψυΧΙ1ς» για 10 απόκοσμο, 10 δω

ανοιχτής για όλους δυνατόmτας.θα στραφεί το

μονllώ κω το φαγΙΚό, το μΥΣUKισμό κω την εσω

ο πρακηκός ντεσιΖlOνισμός, «κλείνοντας πίσω του

τερικότητα. στOιχεlα που Βρήι{αν ιη λογοτεχνum

ης πόρτες στην αρχή της νομιμότητας»

1Ους ΈJ<φρασn στο

τσυ Τ.

μα μέσα. Διόπ 10 ανOlχτό κω διχασμένο πεδίο δυ

Μαν. Ολα αυτά οδήγησαν σ[η διάσπαση του θεω

να1Οτήτων, η ενδεχορενικόΤl1τα,για να χρησιμο

DolctOl' Faustus (1947)

ρησιακού και 1Ου ΚOlνωνικο-πολιηκού,

Ο Μπέρτολντ

αποφασισθεί, μπορούμε να μιλάμε για απόφαση

έτOl ώστε

των σφαιρών της. Ο διαχωΡlOμός κω η
λοιτιόν. σπ)

-

1933

με νόμι

2

ποιήσουμε μια συστημικι1 έννΟ1α.

pnopei

να Βιω

να έχουμε από τη μια πλευρά 1Ολμηρές θεωρησια-

θεί ως μια κρίσιμη κατάσταση που πρέπει να ανα

κές συλλήψεις ι{αι από ων άλλη ΠOλιUΚ11 ανωρι

σταλεΙ Δηλαδή, με την αύ~ηση της ενδεχομενικό

μότn[α.' Ο οχολ}αστής αυτής της περιόδου θα πρέ

τητας αυ~άνεται και 10 συγκρουσιακό δυναμικό

πει λοιπόν να διαμείνει σπ) σκοτεινή πλευρά του

μιας ΚOlνωνίας. Μπορεί, όμως, να ληφθεί και δια

στερεότυπου, να Koπά~ει κατάματα την ερήμωση

φορεπκά: ως ανθρώπινη, άρα πεπερασμένηδυνα

κω να ενδιαφίψει εντός της.

τότητα ανάληψηςτου έργου της κατασκευήςκαι του

ήταν μόνο ρια

σχεδιασμού του ΚOlνωνικού και του πολιπκού, ως

δυνατότητα ανάμεσα σε άλλες πολλές που ανταγω

ενσυνείδητη επιλογή μετα~ύ περισσοτέρων εναλ

νίΖονταν για την κυριaρχία μέσα σ1Ο ανΟ1χτό πε

λακηκών λύσεων.

Ωστόσο, ο εθνΙKo-σoaιαλlOμός

δίο 1Ου ανθίΖοντος μοντερνlOμού. Διόη, εν τέλει,

Ο σ1Οχασμόςστην εποχή της Βαϊμάρης δεν ~ενί

μόνον εκεί που η έκΒαση ενός πράγμα1Ος δεν έχει

Ζει μόνον με ης ακρότητες των φιλοσοφικών εν

Ο στοχασμός στην εΠΟΧή της Βαϊμάρης

μένη θέληση. να oθηyoύvτω όλα τα πράγματα μέ·

νοιών, αλλά ιδιαίτερα 11ε τσ πά80ς του. Η YEVll(

ξενίζει με τις ακρότητες των φιλοσοφικών
εν/Ο ιών και ιδιαίτερα με το πά80ς του

χρι!: εσΧάτων, μετατρέπειτη διαλεκω<ιΊ σ

1)-

καθαρό

πάθος. Δικαίως έχουν, λοιπόν, ovopaoSci οι ωφαί
ες υπάρ~εις της Δ.Τ.Β. λιποτάκτες της νεοτερικότη

τας',' Πανταχού παρατηρείται μια τάση προς ω ά
κρα, μια πόλωση των φαινομένων και μια φυγή α-
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Ο Γερμανός
μόΖει σε καμία, επειδή

[...] είχε

ήδη υπερβεί κάθε

αντίθεση μειαξ,ύ Δεξ,ιάς και Αριστεράς

[...] με

την

έννοια της συντήρησης και της προόδου»'.
«Η εποχή χωρίς ιδιότητες», όπως έχει επίσης χα

.

φιλόσαφας Μάρτιν

XάιvτεγKερ σε μια
συγκέντρωση
Εθνικοσοσιολιστών.

ρακτηριστεί η εποχή ωυ κλαOlκού μοντερνισμού,

Μιο "άδικη στιγμή>.

κατέληξ,ε, όπως διατύπωσε ο λυρικός ΠOlητής ΤΖ.

γιο το μεγάλο

Μπεν (G. Benn) 10 1933, επιχεΙρώνιας έναν απο

διανοητή

λογισμό της προηγηθείσας δεκαετίας, σω «απο

τρόπαιο Χάος μιας αποσυνπθεμένης πραγμαηκό
τητας κω μιας ανιιστροφής των αξ,ιών». Επρόκεηο
για τη «διάλυση της φύσης, ω διάλυση της lσω

ρίας». Ακόμη και «οι ίδιες οι συγκεκριμένες δυνά
μεις, όπως ω κράως και η ΚOlνωνία», ήιαν «αδύ

ναων να συλληφθούν ουσιοκραπκά»: είχαν μπα
μορφωθεί σε «λεηουργίες». Η έννOlα της «πραγ
πό ης μέτριες Ζώνες ωυ σωχασμού κω της δράσης.

μαπκότηιας» ήιαν για ω Γερμανό εξ,πρεσιονιστή η

Οι ψυχές κω οι μορφές ωυ ΡΙΖοσπασηκού μονιερ

πλέον «δαιμονική» έννOlα ως Ευρώπης.' Αλλά

νlOμού βρίσκοντω παγιδευμένες σε ένα δυαδικό

και για ων θεολογικά προσαναωλισμένο μαρξ,ιστή

σΧήμα. Ο ισωΡΙΚlOμός κω ο φουωυΡlOμός, ο α

Μπένγιαμιν «η καθ' εαυτή πραγμαπκότηια μεια

κραίος αωμΙΚlOμός και ο ακραίος κολεκηβισμός

ωπίστηκε προς τη λεηουργικόωια».6 Στρεφόμενος

είνω μερικά από ια συμπτώμαια αυιής της μαχηη

ενάνπα σω φορμαλlOπκό και απρόσωπο λεπουρ

κής διαλεκηκής. Η λογική των άκρων ή η «μαγεία

γισμό ωυ κλασικού μοντερνισμού, ο Σμη, κάνο

των άκρων», για να μιλήσουμε με μια νπσεϊκή έν

νιας χρήση ενός τεχνικού όρου από τη στραπωπκή

VOla,

είνω για ωυς λιποτάκτες ωυ κλαOlκού μο

επέμΒαση,

της «κατάστασης εκτάκωυ ανάγκης»,

ντερνlOμού ω μαγικό όχημα φυγής κω εξ,όδου α

θα απαπήσει την «αvασωλή lOΧύος ολόκληρης της

πό ων «απομαγευμένο κόσμο» της νεοιερικόωιας.

υφιστάμενης τάξ,ης».7 Σε μια εποχι'ι όπου 10 άγνω

Πίσω απ' όλα ια συμπτώμαια ωυ ακραίου φιλο

σω,ω έκιακ1Ο και 10 επικίνδυνο είναι η καθημε

σοφικο-πολπικού σωχασμού βρίσκετω η τραυμαη

ρινή τάξ,η κω όπου η «καιαστροφήεμφανίΖειαιως

κή εμπεΙρία ωυ Α π.π.

θα γράψει

ω

ω ΜαΥικό Βουνό

ωυ πλέον

Σμπ, παρακινούμενος ίσως από ων τευ1Ονικό θε

ETOl, Ο Τ. Μαν
(1922) με ω μορφή

a

ΡΓίΟΓί ενός μεωΒεΒλημένου σ1Οχασμού»," ο

παρωχημένου χρόνου, για να σημαδέψει την από

μελιακό

ψυχικό

λυω ασυνέχειa που θα χαράξ,ει η καιαστροφική

(Angst),

θα

ωμή ωυ πολέμου σε όλες ης μέχρι τότε ισΧύουσες

μια

αωμικές κω συλλογικές ανθρωΠlOηκές αξ,ίες. Σια
χαρακώματα κω σης εκμηχανισμένες μάχες ωυ υ

λικού, όχι μονάχα συνέβη κάπ που ξ,επερνούσε κά
θε δυναιή εμπεΙρία, αλλά και κάη που κατέστρεψε
ων ίδιο ων ορίΖονια ως εμπεΙρίας: τη δυνατότηια

της εμπεΙρίας εν γένει.

Ο Β. ΜπένΥιαμιν

Benjamin)

1933

ρίχνονιας ω

(W.

μια ισωρική μαπά

πίσω σια γεγονόια, εξ,έφρασε με ων πλέον διαυγή
τρόπο τη νέα κατάσιαση των πραγμάτων.

Σε ένα

προγραμμαπκό κείμενο με 10 XαραKTnρισΠKότίτλο
ΕΡπεΙΡia κω φrώχειa, ερμήνευσε 10 βαθμό μη
δέν της εμπεΙρίας ως σημείο εκκίνησης μιας ανπ·
κειμενικής πλέον οργάνωσης κω ενός νηφάλιου

σχεδιασμού ωυ Κοινωνικού.
Ο Πλέσvερ

(Plessner)

χαρακτήρισε την εποχή

ως Δ.Τ.Β. ως μια περίοδο «πολπισπκού αποπρο
σαναωλισμού» κω «απασφάλισης ωυ έθνους». Η
κατάσταση αυτή, που βιώθηκε ως

tabula rasa,

έγι

νε συγχρόνως κω 10 τραπέΖΙ σχεδιασμού για κάθε

είδους πολιπκό πειραμαπσμό: «Η ΡΙΖοσπασηκότη
τα» των νέων ανδρών, διατείνειαι ο ίδιος, «θα είχε
αποδεΧθεί κάθε επανάσιαση, χωρίς ωστόσο να αρ-

τόνο,

ανατρέξ,ει σε

«υποσωOlακή»

θεμελίωση

την

της ~

αγωνία

"Η ζωή κοι η
ενασχόληση στην
πανεπιστημιού
πολη κατά τις

12.05 το
μεσημέρι». Κολάζ
των Γκρος
Xόρτφιλvτ

(1919)

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΕΞΤΡΕΜΙΣΜΟΣ

ΕVVOlας roυ ΠσλΠ1κσύ (1932) σιη μη-αναγώγιμη υπαΡf)ακή δια
φορά φiλου και εχθρού, ελπiΖονως έτ:σι να μειώσει ω μέγισω τη
<ααοηκή» ετερογένεια ιης Δ.Τ.Β. και ης αμφlOημiες ωυ Συντάγ
ματός της. Η μεωφυOlκή της απόφασης, με την

θυμούσε

να

(Gesprach)

διακόψει

την

onoia

ΚΟ1νοΒουλευηκή

ο Σμη επι

«συΖήτηση»

ωυ πολιηκού ρομανησμού, Kaiωl ωυ φιλελευθερι

σμού, και να aVΑXaniOEl ιη διαδικασiα «ouBETEponoinon!; και α
πο- πολιηκοποiησης», θα Βρει ιη φιλοσοφική ιης θεμελiωση σων
«υπαΡslOηκή ονωλογiα» ωυ Μ. Xάlvτεγκερ (Μ.
Ηδη, μέσα από 10

EivaJ

Heidegger).

κω Χρόvσς (1927), ένα έργο που φωνο

μενικά στεκόταν ακόμη επέκεινα κάθε ποληικής, αναδύεωι 10

πά8σς ως απόψασnςγια μια αυθενηκή έννοια της ύπαΡSης.

EiVGl

σχεδόν κοινώς αποδεκτό, όη ένα μεγάλο μέρος ωυ θεω

ρηηκού κω πρακηκού λόγου στην εποχή ωυ κλασικού μοντερνι

σμού διακατέχεται από 10 φάvιασμα 1Ου απόλυ1Ου και της απολε

oBeioa!;

όλότηως της εμπειρiας. ΕτΟ1, για

10 νεομαΡslOτήΛούκατς (Lukacs), η νεο
τερικότηω XapaKIllpizETGl από ιην απου
σία της «αυτενεργούς ολότηως 1Ου

EiVGl»,

εμπειρία την οποία συναvιάμε σων ίδlO με
μια σειρά διατυπώσεων που έχουν γράψει
πια

lO1Opia:

«ΥπερΒαηκή ανεσηότηω» ή

«υπερΒαηκή έλλειψη πατρiδο!,;».9 Ο Σμη
θα μιλήσει για την

anouoia

μιας νομιμο

ΠOlημένης (δικαιωμένης) τάsης και

ο

Μπένγιαμιν για ων «απώλεια ως άλω».
Μια επιθυμία για παλιννόστηση κατα
Τρύχει ω πνεύμα ΊΟυ κλασικού μοντερνι
σμού.
Αυτή είναι όμως η μια από ης πλευρές
1Ου. Η άλλη 1Ου πλευρά

eiVGl EKEivn που

υποδέχεωι ων κρίσιμη διάνοιsη προς ω

Εργο του Γκρος (1926)

μέλλον ως δυνατόιηω ελευθερίας και δημlOυργικής σύνθεσης. Αντί να EllIxeιpei

να αναιρέσει την αλλΟΤριωμένη μορφή ιης νεοτερικής ύπαρsης

Το δίλημμα
της Βαϊμάρης

με την καθοδήγησή της σε μια χαμένη ή υποσχόμενη παΤρiδα,

παραιηρεί την όλη κατάσωση σαν ένα εργαστήρlO πειραμαησμού
πάνω σε νέες μορφές Ζωής, γνώσης και τέχνης, νεύονως προς μια

μακάρια SενηΙά. Με αυτόν ων Τρόπο ωθεi στα άκρα ων ήδη

SEVlO

....ιιιιιι-. Του ΓlΩProyTZIPTZlΛAKH
αρχιτέκτονα

κόσμο 1Ου καπηαλισμού.

Η αποδοχή της συγκροτησιακής απουσίας θεμελίου σων άν

θρωπο, καθώς και η κατάφαση της εK-KεVΙΡIKόιηTάς ωυ, αποτε
λούν ης συγκαλυμμένες ή και χαμένες δυνατότητες της εποχής 1Ου

1 είναι αυτό που χαρακιηρίΖΕ1ων «πολιη

κλασικού μοντερνισμού. Στην επαvάλnψn αυτών των δυναωτή

σμό της Βαϊμάρης»; Εδώ και αΡΚΕΤά χρόνια -με κο

των έΥκεηαι η επικαιρότητά ωυ.

ρύφωση τα τέλη ιης δεκαΕΤίας ωυ

καΕΤία 1Ου
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

I.Thomas Mann, Essays ΙΙ - Politik, Frankfurt 1977: 281-298
2. Carl Schmitt, Lega1itfit und Legitimitiit (1932), Berlin 1980: 38, 33
3. Odo Marquard, Apologie de~ Zufalligen, Stuttgart 1>186: 28
4. Helmuth Plessner, οιο iBI'J 34.
5. G. Benn, Expressionismus (1933), εις: ΕssaΥs-Red.en-VΟΓtrage,
Mίinchen 1977:240·256.
6. Benjamin, Κleine Geschichte der Photographie (1931), GS 11,1: 384
7. C. Schmitt, Politiche Theologie (1933), Berlin 1979:18
8. Ε. Jίinger, Del' Arbeiter (1932), Stuttgart 1981: 57
9. G. Lukacs, Theorie des Romans (1920), Darmstadt 1971: 32
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1970'-

1960

πολλοί φιλέρευνοι

και τη δε

lO1OPIKOi

επι

χείρησαν να δώσουν απαντήσεις σω ερώτημα αυτό.
Πρέπει ενωύ1Οις να παραδεχωύμε όη ω εγχείρημα

κάθε άλλο παρά εύκολο

eiVGl,

επειδή ω προς

ESE-

ωση υλικό είνω ατίθασο, ασυμμάΖευ1Ο και αVΙlφα
ηκό. Μη φαντάΖεσθε όη έχουμε να κάνουμε με κά
ΠOlα συγκεκριμένη «τάση», αλλά με μια σειρά από

ιδεολογήμαω που εμποδίΖουν ω συνεκηκό προσ
δlOΡlOμό.

Μερικές φορές όμως τα ιδεολογήμαω

«χρησιμεύουν».

Στην

περiπτωση

ιης

Βαϊμάρης

Το διδακτικό

γράφους σαν ων Γκέοργκ Γκρος

(Georg Grosz)
και ων Ερνστ Κίρχνερ (Ernst Kirchner), σκηνο
θέτες σαν ων ΕρΒιν Πισκατόρ (Erwin Piscator),

σώμα ταυ
Μπαουχόουζ
φωτογραφίζεται

συγγραφείς σαν ων Τόμας· Μαν, ων Μπέρτολντ

το

Μπρεχτ, ων Βάλτερ Μπένγιαμιν και ούτω καθ' ε

στέγη του ατελιέ.

ξ,ής. Ολες οι μεγάλες σηΥμές ωυ ευρωπαϊκού πολι

Από αριστερό:

ησμού διασταυρώνονταιεδώ, και οι καλληεχνικές,
ή αρχηεκωνικές,πρωωπορίεςυποχρεώνονιαιν' α
φήσουν ωυς αυτάρεσκουςπειραμαησμούςτης γλώσ

σας και να λερωθούν στην άγρια πραγμαηκότηταΌ
Ο «πολ!ησμόςτης Βαϊμάρης» δεν προέκυψε λω

πόν ανώδυνα εν ειρήνη, αλλά μέσα από διαταρα
Χές και ανηθέσεις. Ανήκει κατά κάπωον τρόπο σ'

εκείνο ω είδος ποληισμού που από μόνο ωυ πα

1924-25 στη

Αλμπερς, Σέπερ,
Μούχε, Νόγκι,
Μπόιερ, Σμιτ,

Γκρόπιους,
Μπρόιερ,
Καντίνσκι, Κλε,
Φόινινγκερ,
Στέλτσελ, Σλέμε

ράγει ης ορμές που θα προκαλέσουντη Βίαιη διά
λυσή ωυ. Διαθέτει, με λίγα λόγια, μια συνειδητή
«ενόρμησηωυ θανάωυ». Κατά τη διάρκεια της Δη
μοκρατίας της Βαϊμάρης ω μεγαλύτερο μέρος των

ακαδημαϊκών δομών παρέμεινε εΧθρικό απένανη
σης νέες πολιησμικές ιδέες που αναπτύΧθηκαν.

Αν θα έπρεπε λωπόν να προσδιορίσουμε ω αντί
θεω ωυ «ποληισμούτης Βαϊμάρης», θα 10 ενωπί

,

Ζαμε εύκολα στη ναΖισηκή περίοδο που ακολού
θησε κι έΒαλε τέλος σης ρηξ,ικέλευθες αναΖητή
σεις. Παράλληλαλοιπόν με την πρωωπορία έδρα

σε -άλλοτε υπόγεια κι άλλοτε φανερά- ω αντίθετό
χρηOlμεύουν τόσο σ' εκείνους που χωρίς καμία κρι
ηκή διάθεση θέλουν να εκθειάσουν νοσιαλγικά τη

Το μεγαλύτερο μέρος των ακαδημαϊκών

σκληρή και γοητευηκή παρακμιακή αφόσφαιρα

δομών παρέμεινε εΧθρικό απέναντι στις νέες

που υποφώσκει όσο και σ' εκείνους που σω αποϊ

πολιτισμικές ιδέες που αναπτύΧθηκαν

δεoλoγΙKoπoιnμένo κλίμα ωυ «μειαμοντεΡVlσμού»
θέλουν απλά να την αμφlOΒητήσουν.
Τι ήταν λωπόν ο «πολιησμός της Βαϊμάρης»;

-

μιας σΟOlαλδημοκραηκής περιπέτειας που πήρε ω

της, ω οποίο πολέμησε καθετί που θα μπορούσε να

όνομά της από την ομώνυμη πόλη όπου ο Γκέτε δι

χαρακτηΡlOτεί«μοντέρνο». Γι' αυτό είναι σημα-ιη

ηύθυνε κάποτε ω θέατρο, είχε έδρα ωυ ω αρχείο

κό να αντιληφθούμεσήμερα όη πολλά από τα σηλ

ωυ Νίτσε και ω

1906 ο Βέλγος αρχηέκωνας Ανρί
(Henry van de νelde) ίδρυσε μια

που παρελαύνουν στην Ισωρία της τέχνης και της

διάσημη σχολή εφαρμοσμένων τεχνών; Σήμερα

και ωυ λάιφ-στάιλαντλούν και συνοδεύονταιαπό

Βαν ντε Βέλντε

αρχηεκωνικής, στα περιοδικά της διακόσμησης

μπορούμε να ισχυρισωύμε όη υπήρξ,ε ο πρώως μο

ένα ιδεολογικό και ποληlOμικό πλαίOlΟ ω οποίο,

ντέρνος πολ!ησμός του 200ύ αιώνα, με εκτεταμένες

θαρρείς, όλω πασχίΖουν να μας κάνουν να ξ,εχά

συνέπειες σε διάφοροuς κλάδους, από την αρχηε

σουμε.

κωνική μέχρι ω θέατρο, ων κινημαωγράφο, 10

Η μανία ως σύνθεσης

σχεδιασμό των ανηκειμένων καθημερινής χρήσης,

Το παράδειγμα ωυ ΜπαουΧάουΖ είναι χαρακτη

τη λογοτεΧνία, τη φιλοσοφία, την ΚOlνωνική σκέψη

ΡlOηκό. Να είναι άραγε τυχαίο ω όη η ίδρυση και

και ης επιστήμες.

η διάλυση της περιΒόητης αυτής σχολής, που ση

Μολονόη όμως μιλάμε για τη Βαϊμάρη, η ανη

μάδεψε όσο τίποτε άλλο ων 20ό αιώνα κω αποτε

προσωπευηκήπόλη-σύμΒολοτης περιόδου είναι ω

λεί την επηομή ωυ «μοντέρνου σηλ», συμπίπτει

Βερολίνο. Οπως Kαταλαfiαίνετε, μιλώ για μια πε

με την ίδρυση κω τη διάλυση της Δημοκρατίαςτης

ρίοδο που αν θα ήθελε κανείς να τη συνοψίσει σε

Βαϊμάρης (1919-1933); Ακόμη και η περιοδοποίη

«κινήματα»ή «τάσεις», θα ήταν υποχρεωμένοςνα α

σή ωυς παρουOlάΖει ορισμένες ανησωιχίες που ε

ναφέρει το ΜπαουχάουΖ (Bauhaus), ων εξ,πρεOlΟ

ντυπωOlάΖουν και ωυς επιφυλακηκούς. Ανατρέχω

νlOμό, ων ντανταϊσμό, την ψυχανάλυση, τη δωδε

σχημαηκά στην

καφωνική μουOlκή, 10 πολιηκό ή επικό θέατρο, Ζω-

nePlOBOllOinon ωυ Τόμας Μαλ
ντονάντσ (Tomas Maldonado)". Οι τρεις φάσεις ~
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Το εργοστάσιο
υποδηματοποιίας
"Φάγκους», έργο
του Γκρόπιους

του ΜπαουχάουΖ:

1919-1924,

Βαϊμάρη (εδώ έχουμε

σύμπτωση του τόnοu γέννησης): ύστερο

εΕηρεσιο

νισμός Kαl σύγκρουοιΊ του με ων αναδυόμενο ρα

σlOναλισμό'

1925-1930,

τεσό.ου: τα ελmδοφόρα ο

ράματα του ρασlOναλισμού Kαl η σύγκρουσή τους
με τα κατάλοιπα της προηγούμενης περιόδου-

1933,

1930-

Ντεσάου κω Βερολίνο: σύγκρουση του ρα

Olοναλισμού με το νέο ανορθολογισμό. Σ' αυτόν το
χωρισμό ταιριάΖει Kαl η εναλλαγή των τριών διευ
θυντών της σχολής, όπου ο καθένας από μόνος του
συνιστά ένα ~εxωρισTό κεφάλωο της αρχιτεκτονι

κής του 200ύ ωώνα: Βάλτερ Γκρόπιοα.;

(Walter
Gropius), 1919-1928 [με δύο στάδια, ένα ε/Ξ,πρεσιο
νιστικό κι ένα lllO κοντά στο De Stijl, που σημα
δεύOνTαl από την αντικατάσταση του Γιοχάνες Ιτεν

(JohamleS ltten) με τον ΛάΖλο ΜοΧόλι-ΝάΥκι
(La Ζlό Moholy-Nagy) ω 1923]' Χανς Mάlερ
(Hannes Jν.1eyer), 1928-1930' Λoύvτ8ιx Μις Βαν
vτερ Ροχ (Ludwig Mies van der Rohe) 1930-1933.
Συγκρίνετε τώρα αυτές τις φάσεις με τις τρεις α
ντίστοιχες περιόδους της Γερμανίας, όπως τουλάχι

στον τις ορίΖει συνήθως η ιστοριογραφία:

1924: Χάος,

1919-

πείνα, ανεργία, εκδικηnκή ηττοπάθεια,

πολnικές δολοφονίες'

1925-1930:

ο απατηλός ευ

δαιμονισμός του σχεδίου Ντόους, διεθνείς πιστώ
σΕΙς κω ε/Ξ,ορθολογισμός

1933:

της παραγωγής

1930-

εκ νέου επικράτηση του Χάους, της ανεργίας,

του πληθωρισμού κω των πολnικών δολοφονιών.
Ο ριζοσπάστης

Για να καταλάΒουμε καλύτερα τι ήταν τόσο το

Γερμανός

ΜπαουΧάουΖ, όσο και η Δημοκρατία της Βαϊμάρης,

αρχιτέκτονας

ΧΡΕΙάΖετω να ανατρέ/Ξ,ουμε στη δική τους «παράδο

Βάλτερ Γκρόπιους

ση», δηλαδή σε ό,τι προηγιΊθηι<ε και προετοίμασε

το έδαφος: το «Εργαω<ό ΣυμΒούλιο για την Τέ

χνης»,

μας προειδο
ποιεί ήδη από

το

1919

η

πρώτη

διακήρυ/Ξ,η της σχολής.

Μερικά από τα θέματα που
τίθενται επί τάπητος είναι ο νέος
KαλληεXνlΚός και επικοινωνιακός

προσ

δlOρισμός της εργατικής Τάsης, ο επαναπροσδιορι
σμός της εργασίας, ο «φορντισμός», η παραγωγικό

τητα, ο ορθολογισμός κω η Τυποποίηση.

εκφραοακότηταςμε τους ΟlΚοvομιι{ούςκανόνες, του

Α

πνευμαIll<ού

της την πραγματικόιητα, η δε άλλη την αρνείται

χνη», η

Arbeitsideologie, n

Βρη» κω το

«Ομάδα του Νοέμ

Deutscher Werkbund.

Εννοώ εδώ τις

σΧέσεις της τέχνης με τη Βιομηχανία, της τέχνης με
την τεχνική, του μοναδικού χειροποίητουμε το μα
Ζικό προϊόν, της κοινότητας με τη μεγαλούπολη,της

(KultU1")

(Zjvilisation)

με τον τεχνll<ό πολιπομό

Kαl γενικότερα του πολ1nομού μ

την παραγωγή, που ~εσήKωoαν ΟΙΩ Γερμανία φλο
γερούς ηροΒλημαηομούς ΚΟΙ θορυΒώδεις συΖητή
οεις κατά ης δει<αεήες που προηγήθηκαν. Η από

πειρα αύν8εοης,

n

δημιουργία δηλαδιΊ. μιας διαρε

σολάΒηοηςανάμεοα ο' αυτά τα Ζεύγη μοιάζει να εί·

υτό που εvτέλεI έχουμε είναl ένας πολιτι
στικός διχασμός, που πλησιάΖει εκείνο που

ο ΦρόIVΤ

όρισε

(Ichspaltung).

ως

«διχασμό

του εγω»

Τι χαρακτηρίΖει αυτόν το

διχασμό; Η αντιθετική συνύπαρsη δύο

διαφορετικών στάσεων απέναVΤI σιην πραγματικό
ιητα, από τις οποίες, «η μεν μία λαμΒάνΕΙ υπ' όψιν
κω ΒάΖει σιη θέση της παράγωγα της επιθυμίας.

ΟΙ δύο αυτές στάσεις συμπαρατάσσονται χωρίς να
αλληλοεπηρεάΖοντω»Ό Με τον

iBlO τρόπο

συμπα

ρατάσσονΙαΙ η εsπρεσιονιστική κω η ορθολογιστι
Kή πλευρά ωυ ΜπαουχάουΖ

κω της Βαϊμάρης.

Οποιος προσπαθήσει να δΕΙ τη μια αποκομμένη α

ναι ο σταθερός Βραχνάς του «ποληισμού ως Βαϊ

πό την άλλη, θα έχΕΙ μια μεροληπτική κω

μάρης» Kαl λέsη-κλειδί για το ΜπαουχάουΖ: «Σκο

ρισμένη εικόνα τόσο της μιας όσο κω της άλλης.

πός του ΜπαουΧάουΖ είνω το καθολικό έργο τέ-

Η Λότε Αϊσνερ, παραπέμποντας σων Γκέτε κω

Η αΡΧΙΤΕκτονική ΜπαουΧάουζ συμπίΠΤΕΙ
με την ίδρυση και τη διάλυση

της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης

(191 9-1933)

neplO-

ων ΖίΥκλερ, χαρακτήρισε «δαιμονική αυτή την
ατvιyμαω<l'ι συμπεριφορά απένανη σΙην πραΥμα

ΟκόtnΙα», αυτή Τη «νοσιολΥία που δεν .μπoρεi να

l<ατευναοθεΙ ιn δίψα που δεν μπορεί να σBηoτεi»6.
Σαν αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, ορισμένες

από τις νέες μορφές μOlάΖουν μηχανικές (δηλαδή
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Το σχολείο της
Βαϊμάρης, έργο
του Βέλγου
αρχlτέκτονα Ανρί

βαν ντε Βέλντε

αφηρη

μένες),

Ol

νέες πόλεις ε
ΠΙΖητούν απεγνω
σμένα τον προσδιορι
σμό

nimum,

της

existenxmi-

η τέχνη συγΧέεται με

την τεχνική και τη μηχανοποίηση της

παραγωγής, η οποία μ' αυτόν τον τρόπο προσδιορί
Ζει τη νέα αισθητική. Κι όλα αυτά, σε μια σχολή ό

που -τουλάχιστοντην πρώτη πενταετία της λεπουρ
γίας της- διαθέτει ταυτόχρονα όλα τα

OIOlXEia

του

πιο μοντέρνου πειραματικού εργαστηρίου, της με
σαιωνικής συντεχνίας, της μασονικής στοάς, της

bauhi1tte
γητές

και της θρησκευτικής σέχτας. Οι καθη

είναι καλλπέχνες και συγχρόνως (ή προ

πάντων;) θεόσοφOl: μιλούν για την πιο ακραία μη
χανοποίηση, τις άγριες ντανταϊστικές τεχνικές του

μοντάΖ, το τεχνολογικό σώμα, ταυτόχρονα με τη
νοσταλγία της

Gestaltug,

την «ψυχρή γαλήνη»

και την απόλυτη «πνευματικότητα»(Καντίνσκι), το

.Βουδιομό, την Ανατολή και τον Σιντάρτα (ιτεν) μέ
σα σε μια κατανυκτική σιωπή, εsωτικά αρώματα

και υποΒλητικό σκοτάδι. Αυτός είναι ο διχασμός
του ΜπαουχάουΖ και η κινούμενη άμμος της Βαϊ

μάρης, που οι περισσότερOl προσπαθούν να απω

θήσουν προάγοντας την εικόνα ενός αφελούς EsOp-

θολογισμού και της πιο στυγνής λεπουργικότητας.
Εξ;iσου παραμορφωτική είναι και η ταύτιση του
ρασιοναλισμού με τον αντι-καταναλωτισμό στο ό
νομα του εsορθολογισμού του εμπορεύματος.

Κι'

αυτό γιατί στην Ευρώπη δεν υπιιρχε εκείνη την ε

Ποχή καταναλωτικός πολιτισμός. Κεντρικό ουμανι
σηκό θεώρημα του ΜπαουΧάουΖ δεν ήταν η σωτη

σαρμογή ,του κόσμου στο νέο άνθρωπο που δημι
ούργησε .Βιομηχανία.

Προσέsτε τι λέει το

1919 μια

από της πιο εμΒλη

ματικές προσωπικότητες αυτού του «διχασμού» και

αργότερα φανατικός του ορθολογισμού, ο Βάλτερ
Γκρόπιους,

στις

χειρόγραφες

σημειώσεις

του

«Εναρκτήριου λόγου στο ΜπαουχάουΖ»: «Ας μην
κοπάμε την αποτυΧία

/

αλλά τις vέες απαρΧές

/

Γυρνώ από τον πόλεμο" αποf3λακωρέvος / (...).
»Ας προσπαθήσουμε, ας πειραραπσωύρε, ας α
vαrpέψουρε

/

και πάλι

ας προσπα8Ωσουρε./

Εvόrnra, συλλΟΥικΩ πvευΡαπκόrηra/ προφητι
κή ικανότητα του καλλπέχνη/ νίκη επί της αδρά
νειας της καρδιάς μου

(;)/

ορρΩ, πΙστη, 8έληση/

Νέα ΖωΩ στη ΒαΨάρη/ όχι Ζώντας στο παρελθόν/

αλλά καraσκευΩ αφ' εαυωύl. Με

rnv

έΥΚΡlΟη

ωυ Γκέτε/ΔηροκρατΙα ωυ πvεύραroς/. Προσω
ΠΙ1{ότηra/ Υλικές δυvατόrnτες/ Βρίσκονται σε
πτώση, οι πvευραπκέςσε τεράστια/ άvοδο». Την

iδ.ια εποχή, κρατώντας σημειώσεις για κάπOlΟ άρ- ~

Ο «πολιτισμός της ΒαΊ"μάΡηζ» υπήρξε

ο πρώτος μοντέρνος πολιτισμός του 200ύ
αιώνα που σφράγισε τέχνες ΚΟΙ επιστήμες

ρία ΤΟυ ανθρώπου από τη Βιομηχανία, αλλά η προ-
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Ο Χίτλερ και η
σκηνοθέτης Λένl
φον Ρίφενσταλ
ενώ γυρίζει την
ταινία «Ο
θρίαμβος της
Θέλησης». Στο
κέντρο, ο Τ.Ψ.
Ντέσμπουργκ και

ο κύκλας των
φίλων του, στη

Βαϊμάρη τα

1922
θρο ή ομιλία, ο ΓκρόΠlOυς γράφει: «Σω νύχτα ωυ

Χάους να

unOOTnpisOUPE

ω φλόγα ως πίστης, ας

προχωρήσουμε μαΖί για να

SavayiVOUPE ήρεμοι»·.

Η επιδείνωση των ανnθέσεων
Σίγουρα θα ήων αδύναω να εSOV1λήσουμε ένα
τόσο σύνθεω Ζήτημα. Αν έπρεπε πάvτ:ως να εΠlOη

μάνω μια KαiΡIα κριηκή ωυ διάσωση θα στεκόμουν
σω γεγονός όη πίσω από τη λεπτεπiλεmη μηχανι
κή ωσθηηκή κω ω μυσηκισμό που χαρακτηρίΖεΙ

ων υστερο-ρομανηκό κω εsπρεOlονισηκό της αντί

με 1Ον έναν ή 1Ον άλλο φόπο επηρέαΖαν ω πράγ

ποδα, Βρίσκετω μια στρατηγική ρύθμισης των

ματα

KOl-

(SPD

και

KPD,

εν προκειμένω). Αρκεί να α

νωνlΚών συγκρούσεων διά μέσου της ανακατανομής

ναλογιστεί κανείς ης πολυάριθμες ενώσεις, τα

των περ1BαλλOVΤ:IKών αγαθών, της καωΙΚίας κω των

συμΒούλια και 1Ους συλλόγους που έδρασαν κατά

υπηρεOlών. Αυτό που τίθετω σε δΟΚl11ασία είνω ω

τη διάρκεια αυτής της περιόδου σε μαΖικό επίπεδο

μοντέλο της Βιομηχανικής ανασυγκρότησης, η ανα

γύρω από ω θέαφο, 10 ραδιόφωνο, την αρχnεκ1Ο

δlOργάνωση των σΧέσεων της διανοηηκής εργασίας

νική και την τέχνη (συμπεριλαμΒανομένουκαι

με ω νέο ΤΕΧνητό σύμπαν ωυ καπηαλισμού. Αν η

1Ου ΜπαουΧάουΖ), 1Ον κινημα1Ογράφο, 10 φεμινι

παραγωγή ΧΡεΙάΖεται να είναι ορθολογική, η αγορά

σμό Κ.ά. Ολος αυτός ο sέφρενος ακηΒισμός ενός ε

εsακολουθεί να προημά ων ανορθολογΙσμό.

κτεταμένου δικτύου εναλλακηκών οργανώσεων

Ολα τα παραπάνω μάς δίνουν ω δικαίωμα να 1-

Βρέθηκε γρήγορα σε αδιέsοδο, όΧΙ γιατί «διαΒρώ

σχυΡlO1Ούμε όη όσα έχουν μέΧρι σήμερα γραφτεί

θηκε» από τη σοΒαροφάνειαή την

για 1Ον «ποληlOμό της Βαϊμάρης» παλινωδούν α

γιατί δεν επεsεργάστηκε ικανοποιηηκά ης ιδέες

Ο στοχαστής

νάμεσα σων απολογία, τη μυθοποίηση και τη δυ

Μαξ Βέμπερ

1Ου για 10 νέο ρόλο των διανοουμένων (ο Μπέν

σφήμηση. ΟΡlOμένοι ΠΡΙμοδοωύν τη ραOlοναλι

γιαμιν θα γράψει μερικές από ης ωραιότερες σε

Esouoia,

αλλά

σηκή πλευρά (που συνήθως χαρακτηρίΖει την αρι

λίδες 1Ου για ω θέμα αυτό σ1Ο ΣυΥΥραφέα ως πα

στερή μαηά), άλλοι ω διακοσμηηκό παραλήρημα

ρα Υω yd') , και ης διεργασίες της κοινωνικής ανα

κω 10

noir πάθος (που εsάπτει η σκοτεινότηταωυ

συγκρότησης.

θέμα1Ος) κι άλλοι ων ανορθολογΙσμό (δεsιές και
νεοφιλελεύθερεςπροσεγγίσεις). Μην sεχνάτε άλ
λωστε και τη δημοφιλή μυθολογία ωυ καμπαρέ,

που από τη Μάρλεν Ντίντριχ καταλήγει στη Λίζα
Μινέλι. Τα πάνω λOlπόν μπορούν να

aslOllOIll-

θούν 7 προκεΙμένου να απωθηθεί αυτό που πραγμα
ηκά χαρακτηρίΖει έναν πολιησμό όπου η κρίση εί
νω ένα από ω συσωηκά 1Ου.
Εφ' όσον μιλάμε για τη Βαϊμάρη, κι όΧΙ για 10
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Α

υτά είναι ορισμένα σημεία αναφοράς 1Ου
«πολιησμού της Βαϊμάρης» και γενικότε
ρα της γερμανικής πρω1Οπορίας 1Ου Με

σοπολέμου. Δεν είνω άλλωστε η ακαλ
λιέργητη «δεsιά», αλλά σ1Οχαστές σαν 1Ον

Μα6 Βέμπερ

(Max Weber)

και προσωπικότητες

σαν τον Βάλτερ Ρατενάου (Walther

Rathenau),

ε

κείνοι που θα εντοπίσουν εκ των ένδον πρώτοι ης

ένα ή 10 άλλο καλληεχνικό «κίνημα» που επι

«αδυναμίες» της

κράτησε, ανάμεσα σω Ζηωύμενα είναι η πολιη

σπρώχνοντάςμας να δούμε σε Βάθος ης ανηθέσεις.

Δημοκρατίας ως

Βαϊμάρης,

σηκή ποληική των δυνάμεων και των φορέων που

ΦυOlκά οι ρομανηκές επικλήσεις των Σοσιαλδη-

Μια
μοντερνιστική
φωτογραφία του

1932 με τίτλο
«Διασκεδάζοντας

το πρόγευμα στο
Βερολίνο»

νέκοψε Βίαια αυιή ιην πορεία, εκείνο για ω οποίο
όμως sέρουμε όλο και λιγότερα είναι ω κατά πόσο
η επιδείνωση αυτής της ένιασης επηρέασε πράγ
μαη τη Βιομηχανικήπαραγωγή και την εr,ασθένη
ση της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, αφήνονιας α

νολοκλήρωιο ων πολnlOμό ιης.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Βλ. Peter Gay, Weimar Cu1ture. The outsider as
insider, Λονδίνο 1968, Barbara Miller Lane. Architecture
and Politics in Germany, 1918-Ι945, ΚέμΠΡΙΙΖ
(Μασαχουσέιη) 1968, Walter Laqueur, Weimar Α. Cultura1
History, 1918-1933, Λονδίνο 1974, Massimo Cacciari,
Pensiero negativo e raziona1jzazione, Βενεήα 1977.
2. Ο Manfredo Tafuri, σ' ένα απ' ια o~υδεΡKέoιερακείμενα
για ης πρω1Οπορίες, γράψει: «Το Bauhaus, οαν αίθουοα
μειάΥΥlOης ιων πρω1Οποριών, έχει ωφιΒώς αυιό 10 Ι010ΡlΚό

1.

μοκρατών σης «υπέριατες αr,ίες» της συμφιλίωσης
και της σύνθεσης δεν συνισιούν ικανοποιηηκή α
πάντηση. Αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο σήμερα
δεν είναι αν και πού «αποΒλέπει» η κριηκή ωυ

Βέμπερ, αλλά ω όη κανείς δεν την έλαΒε υπ' όψιν
ωυ με θεηκό φόπο. Είναι αδύναω -επέμενε ο Βέ
μπερ- να θεμελιώσουμε σιη σημερινή οικονομική
και κοινωνική ιάr,η ωυς μελλονηκούς μειασχη

μαησμούς, ενώ ο Ραιενάου, παρ' όη διετέλεσε υ

πουργός και πρόεδρος της

r,n

AEG,

είδε με επιφύλα

ης Βίαιες συνέπειες ωυ «φορνησμού» και ιης

καθήκον: να επιλέ~ει ό,η δημιούργηοαν οι πρω1Οπορίες,
θέ1Ονιάς

10

οιη δοκιμασία ιων απαηήσεων ιης παραγωγικής

πραγμαΙlΚόιηιας».

(<<Dialettica delle avanguardie» 010
Progetto e utopia, Μπάρι Ι973, σ. 90).
3. Tomas Maldonado, Disegno inustria1e: υπ riesame,

παραγωγικότητας σιο γερμανικό πολnlOμό. Μ' ένα

Μιλάνο Ι976, σ.

παρόμοιο φόπο ω «ΣroχaσΡοi εvός απολπικού»

4. J. Lapanche, J.-B. Pontalis,

ιου Τόμας Μαν μπορούν να αποδειχθού.v περισσό

53.
Δεξ1κό rnς ψυχανάλυσπς,

μιφρ.: Β. Καψαμπέλης, Λ. Χαλκού[ση, Α. ΣKOυλiκn, Π.

κι εντέλει πιο χρήσιμοι απ' οπωαδήποτε άλλη λε

1986, σ. 137. Βλ. και Sigmund Freud,
Fetischismus (1927), ιιαλlΚή μιφρ. Τορίνο 1978, σσ. 489-497.
5. Λόιε Αϊονερ, Η OalpOVlJ(/] 08όνn, μιψρ.: Μ. ΜωραΙιης,

r,ικογραφlΚή παράθεση γενικόλογων ορισμών των

Αθήνα

«σηλ» που εναλλάΧθηκαν. Αυτές οι «δυο ψυχές σ'

6. Maro Franciscono, Wa1ter Gropius and the Creation of

ένα στήθος»", ο διχασμός ανάμεσα σων «εκμηχα

the Bauhaus in Weimar: The Idea1s and Artistic theories
ofits Founding Years (1971), παλική μιψρ. Ρώμη 1975, σο.

τερο διαφωησηκοί για ω κλίμα που προηγήθηκε

νισμένο πολnισμό» και ω «πνεύμω>, διαπερνά ιην

πολυσέλιδη «αυτοέρευνα» ιου Μαν. Εκείνος όμως

που θα σπρώr,ει ω θέμα σια άκρα ωυ θα είναι ο

Ερνστ Μπλοχ

(Ernst

ΒΙοchγο, για ων οποίο μια

τέωια συνύπαρr,η είναι «φαγική», επειδή είναι

Αλούπης, Αθήνα

289-291

7.

1987,

και

σο.

7-10.

297.

XΑρακιηΡΙOΙlΚή είναι η περίmωοη 1Ου

Walter Laqueur,

ό.Π. Το ΒιΒλίο αυιό ανήκει ο' εκείνο 10 είδος ιης

αγγλoσα~oνΙKής

Geistesgeschichte,

που δεν έχει καμία

ερμηνευηκή άποψη, πλην της γενlΚόλoγης πεΡΙΥραφι'ις 1Ου

μοιραία και αναγκαία. Καμία ανακωχή δεν μπορεί

«πνεύμα1Ος ιης εποχής».

να υπάρr,ει ανάμεσα στη «μεγάλη τεχνική» και

8. Walter Benjamin, «ο συΥΥραφέαςσαν παραγωγός» (1934),
σ1Ο ΔΟΚΙΡ1α Y1Q roν ΜΠΡεχr, μιφρ.: Ν. ΚολοΒός, Αθήνα
1976.

σιη «μεγάλη έκφραση», παρά μόνο η επιδείνωση
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