Οι ΒΙΟΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΗ (ΜΑERZVEILCHEN) και
άλλες ιστορίες…
Βιολέτες του Μάρτη ονομάζονται τα θύματα της Επανάστασης του 1848 στη
Βιέννη και το Βερολίνο.
Στις 13 Μαρτίου στη Βιέννη, οι διαδηλωτές ζητούσαν ελευθερία του τύπου,
δημοσιοποίηση του κρατικού προυπολογισμού και αγωνιζόντουσαν για μια σειρά
από φιλελεύθερα αιτήματα. Η κυβέρνηση παρέταξε τον στρατό εναντίον των
διαδηλωτών. 35 άτομα κτυπήθηκαν από σφαίρες ή ποδοπατήθηκαν από τον
κόσμο λόγω του πανικού που επεκράτησε. Εξ αιτίας αυτού του γεγονότος
ξέσπασε επανάσταση στην Αυστρία, ο Μέτερνιχ αναγκάστηκε να παραιτηθεί και η
νέα κυβέρνηση σταμάτησε τη λογοκρισία, επέτρεψε την ελευθερία στον τύπο και
υποσχέθηκε νέο σύνταγμα.
Στις 18/19 Μαρτίου στο Βερολίνο, 270 πολίτες έπεσαν ηρωικά στα
οδοφράγματα που είχαν σταθεί ενάντια στα στρατεύματα των Πρώσσων,
παλεύοντας για δημοκρατικά δικαιώματα, όπως την ελευθερία του τύπου και το
δικαίωμα ψήφου.
Το 1933 μετά τις εκλογές και την ανάληψη της εξουσίας από τον Χίτλερ υπήρξαν
πολλές νέες εγγραφές στο ναζιστικό κόμμα από δημοσίους και κρατικούς
υπαλλήλους. Η κίνηση αυτή χαρακτηρίστηκε από τα παλαιότερα μέλη του
κόμματος οππορτουνιστική και γι αυτό τους αποκάλεσαν ειρωνικά Βιολέτες του
Μάρτη. Η επιρροή των νέων μελών ήταν πολύ μικρή στο κόμμα.

Η εφημερίδα Der Stuermer (ο επιθετικός)
Εβδομαδιαία, αντισημιτική εφημερίδα της Νυρεμβέργης. Εκδότης, ο δάσκαλος και
προσωπικός φίλος του Χίτλερ, Γιούλιους Στράιχερ. Σκανδαλοθηρική και
πορνογραφική, τετράφυλλη φυλλάδα κατά των Εβραίων. Τα άθλια σκίτσα, τα
οποία προκαλούσαν ναυτία ακόμα και σε κάποιος Ναζιστές, τα σχεδίαζε ο ίδιος ο
εκδότης. Κυκλοφόρησε από το 1923 έως και το τέλος του πολέμου. Ο Στράιχερ
συνελήφθη, παραπέμφηκε σε δίκη και εκτελέστηκε.
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Kripo (Kriminalpolizei) (Η Εγκληματολογική υπηρεσία)
Η ιστορία της ξεκινάει από το 1799. Επισήμως έγινε αυτόνομος οργανισμός το
1872 στη Πρωσσία. Επαγγελματίες ντετέκτιβ στόχευαν στην καταπολέμηση του
εγκλήματος. Κατά τη διάρκεια του Ναζισμού, όπως όλες οι δημόσιες υπηρεσίες,
ευθυγραμμίστηκε πλήρως με το ναζιστικό καθεστώς. Σήμερα είναι κλάδος της
Κρατικής Αστυνομίας της Γερμανίας.

Sipo (Sicherheitspolizei) (Η Ασφάλεια)

Συνεργαζόταν με τη Gestapo, (μυστική, κρατική αστυνομία) και την Kripo. Έδρασε
από το 1936 έως και το 1939. Στη συνέχεια συγχωνεύθηκε με την Ανώτατη
Υπηρεσία Προστασίας του Reich.

Orpo (Ordnungspolizei) (Η Δημόσια Τάξη)
Ένστολη, αστυνομική δύναμη της ναζιστικής Γερμανίας υπό τη διοίκηση του
Χάινριχ Χίμλερ. Λόγω των πράσινων στολών την αποκαλούσαν και πράσινη
αστυνομία. Η Orpo ήταν το κύριο όργανο επιβολής του νόμου με ειδικές ομάδες
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, πολιτικής άμυνας, πυροσβεστικής,
ακτοφυλακής κ.α. Η διοίκησή της ήταν στελεχωμένη από αξιωματικούς των SS,
όπως και στις άλλες αστυνομικές υπηρεσίες. Έδρασε από το 1936 έως το 1945.

Η ιστορία του Γερμανικού Ράιχ χωρίζεται σε τρείς
περιόδους:
1.

18711918 Η Γερμανική Αυτοκρατορία (Kaiserreich)
18711890 Η εποχή του Μπίσμαρκ
18901918 Η εποχή του Γουλιέλμου Β' και Α' Παγκόσμιος Πόλεμος

2.

19181933 Η Δημοκρατία της Βαϊμάρης

3.

19331945 Τρίτο Ράιχ και Β' Παγκόσμιος Πόλεμος

Και έπεται η συνέχεια με τη συνοπτική ιστορία της Γερμανίας και περισσότερα
στοιχεία για το Ναζιστικό καθεστώς.

Αναστασία Μπαξεβάνη

