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 Adolfas Hitleris

 Vaikystė

 Politinė veikla

 Hitlerio nusikaltimai

 Hitlerio asmeninis gyvenimas

 Šaltiniai, nuorodos



 Adolfas Hitleris (vok. Adolf Hitler, 
slapyvardisVilkas, 1889 m. balandžio 
20 d. – 1945 m. balandžio 30 d.) –
buvo austrų kilmės vokiečių politikas 
irNacionalsocialistinės vokiečių 
darbininkų, dar gerai žinomos 
sutrumpintu pavadinimu – Nacių, 
partijos vadas (fiureris –
vok. Führer). 1933–1945 – Vokietijos 
kancleris. Po Paulo von
Hindenburgo mirties 1934 metais iki 
1945 metų Vokietijos nacionalinis 
lyderis (fiureris ir reichkancleris). 
Jisai, kaipnacistinės
Vokietijos vadovas, 
vyriausias Antrojo pasaulinio 
karo ir Holokausto kaltininkas.

 Yra liudijimų, kad Hitleris 
buvo vegetaras.



 Kariniais ordinais pasižymėjęs Pirmojo 
pasaulinio karo veteranas Adolfas Hitleris 
įstojo į NSDAP 1919 metais, o 1921 metais tapo 
tos partijos lyderiu. Adolfas Hitleris galiausiai 
norėjo sukurti Naująją absoliutaus nacių 
Vokietijos viešpatavimo Europoje Santvarką. 
Norėdamas tai pasiekti, Hitleris laikėsi 
užsienio politikos, kurios tikslas buvo užimti 
arijams būtiną gyvybinę erdvę.





 Vaikystė : Gimė 1889 m. balandžio 20 d. 
nedideliame Braunau miestelyje, ant Ino kranto, 
dabartinės Austrijos teritorijoje, netoli Vokietijos sienos. Jo 
tėvas Aloyzas Hitleris buvo muitinės tarnautojas. Hitleris 
buvo ketvirtas iš šešių vaikų šeimoje.

 Būdamas 16 metų, Hitleris metė realinę mokyklą ir, 
neturėdamas mokyklos baigimo pažymėjimo, išvyko 
į Vieną. Jis norėjo studijuoti dailę ir architektūrą. Mokytis jo 
nepriėmė. Hitleris liko gyventi Vienoje, kur vertėsi 
pardavinėdamas paveikslus, reklamas, atsitiktiniu uždarbiu.

 Studijuojančio Lince A. Hitlerio pasaulėžiūrą smarkiai 
paveikė antisemitinės profesoriaus Leopoldo Piočo (Leopold
Poetsch) paskaitos.

 Jaunystėje A. Hitleris svajojo tapti menininku, bet tėvui 
prieštaraujant pasirinko tarnautojo profesiją.





 Hitleris prieš mirtį savo 
bunkeryje vedė Eva
Braun (1945 m. 
balandžio 28-29 d.). 
Paula Hitler buvo jo 
sesuo ir buvo paskutinė 
gyva Adolfo Hitlerio 
šeimos narė. Ji 
mirė 1960 metais.

http://lt.wikipedia.org/wiki/1960


 Hitleris yra kaltinamas žydų, čigonų ir kitų 
tautų genocidu. Valdymo metais Hitleris 
naikino tam tikras grupes žmonių. Pavyzdžiui, 
jo valdymo metais, nacių Vokietijoje ir nacių 
Vokietijos okupuotose šalyse, buvo sistemiškai
žudomi politiniai priešai, psichinę negalią 
turintys žmonės, o taip pat homoseksualai. 
Organizacijos, kurios buvo atsakingos už 
represijas buvo SS ir Gestapas.
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 Adolfo Hitlerio piešiniai
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