
 

 

 
 

ΠΗΓΗ 10 
 

Η ζωή στα ένα απολυταρχικό καθεστώς 
 
  
«Για τους νεαρούς Γερμανούς, η δεκαετία του 1930 ήταν απλά υπέροχη. Οι κόκκινες σημαίες με τη 
σβάστικα, το αερόπλοιο που ο Χίτλερ έστειλε να πετάξει πάνω από όλη τη Γερμανία, οι Αυστριακοί 
που ήθελαν να πάρουν και αυτοί μέρος - για εμάς, ήταν ακριβώς σαν να υπήρχε ήλιος, ειρήνη και 
φαγητό και πάλι. Τα πράγματα κινούνταν ανοδικά! » 
 
Πηγή: Frederic C. Tubach, Μεγαλώνοντας στη ναζιστική Γερμανία 
 
 
 «...Για την πλειοψηφία, η καθημερινή ζωή δεν επηρεάστηκε πραγματικά. Υπήρχαν ορισμένοι 
περιορισμοί [...] που ήταν λίγο πολύ οι ίδιοι με εκείνους που επιβλήθηκαν από τις προηγούμενες 
δεξιές κυβερνήσεις και ήταν εύκολα αποδεκτοί από τους πολίτες. Το κόλπο ήταν ότι οι περιορισμοί 
αυτοί δεν επηρέαζαν την πλειοψηφία ούτως ή άλλως. [...] Οι συνταγματάρχες κατάφεραν να 
κερδίσουν ακόμα και την αποδοχή των αγροτών διαγράφοντας τα χρέη τους...». 
 
Πηγή: a Greek citizen 
 
 
«Ο γερο Μπέντζαμιν, ο γάιδαρος, φαινόταν να μην έχει αλλάξει καθόλου μετά την εξέγερση. Έκανε 
τη δουλειά του με τον ίδιο αργό επίμονο τρόπο, όπως την έκανε και στα χρόνια του Τζόουνς, χωρίς 
ποτέ να την αποφεύγει, αλλά και ποτέ να μην προσφέρεται για επιπλέον. Σχετικά με την εξέγερση 
και τα αποτελέσματά της δεν εξέφραζε γνώμη. Όταν ρωτήθηκε αν ήταν πιο ευτυχισμένος τώρα που 
ο Τζόουνς είχε φύγει, έλεγε μόνο "τα γαϊδούρια ζουν πολλά χρόνια. Κανείς σας δεν έχει δει ποτέ 
ψόφιο γάιδαρο», και οι άλλοι έπρεπε να αρκεσθούν σε αυτή την αινιγματική απάντηση.» 
 
Πηγή: Η φάρμα των ζώων του Τζορτζ Όργουελ 
 
 
 «... Παίρναμε επίσης εισιτήρια για τρόφιμα και μερικές φορές, για ρούχα. Αυτά τα εισιτήρια 
δίνονταν στους καλούς εργαζομένους, και σε άλλους. Ωστόσο, λόγω αυτών των παροχών, οι 
εργαζόμενοι απαγορευόταν να απεργήσουν. Κατά τη διάρκεια της Σοβιετικής Ένωσης, οι 
εργαζόμενοι δεν απεργούσαν γιατί κανείς δεν είχε λόγο να απεργήσει. Όλοι είχαν δουλειά, και η 
κάθε μία είχε τα οφέλη της». 
 
Πηγή: Gendrik Vartanyan 
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