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Πξόινγνο 

Παξαλντθφο, αηκνδηςήο, ζξαζχο, θηιφδνμνο, ςπρηθά άξξσζηνο θαη 

αληζφξξνπνο. Απηά είλαη κεξηθά απφ ηα επίζεηα πνπ ζπλήζσο θνζκνχλ ην φλνκα ηνπ 

Αδφιθνπ Υίηιεξ ζε αξθεηά βηβιία, άξζξα θαη ληνθηκαληέξ. ηαλ άθνπζα γηα πξψηε 

θνξά ην φλνκα ηνπ Υίηιεξ, ζηελ ειηθία ησλ 10 εηψλ πεξίπνπ, ήξζα ζε επαθή κε ηελ 

πιεζψξα ηφζν ησλ επηζέησλ πνπ ηνλ ραξαθηήξηδαλ, φζν θαη ησλ γεγνλφησλ κε ηα 

νπνία ζπλδεφηαλ ην φλνκά ηνπ. Βέβαηα, δελ αζρνιήζεθα, παξά κφλν ζε κεγαιχηεξε 

ειηθία, κε ηελ ηζηνξηθή πεξίνδν πνπ αληηπξνζψπεπε θαη αληηιήθζεθα θάκπνζα 

ρξφληα αξγφηεξα πφζν πνιχ επεξέαζε ηελ ηζηνξία ηεο Γεξαηάο Ζπείξνπ, αθφκα θαη 

νιφθιεξνπ ηνπ θφζκνπ. Θεσξείηαη έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο εγθιεκαηίεο, φρη 

κφλν ηνπ 20
νχ

 αηψλα, αιιά θαη φιεο ηεο αλζξψπηλεο Ηζηνξίαο, ππεχζπλνο ηφζν γηα ην 

μέζπαζκα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, φζν θαη γηα ην Οινθαχησκα ησλ Δβξαίσλ 

θαη άιισλ νκάδσλ πνπ βξέζεθαλ θάησ απφ ηε ζηπγλή εμνπζία ηνπ. 

Γηαβάδνληαο ην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν «Ο Αγώλ κνπ» ζα θαηαιάβεη θαλείο πσο 

ν Υίηιεξ, ρσξίο ακθηβνιία, ήηαλ έλαο άλζξσπνο ηεο επνρήο ηνπ, ζθιεξφο θαη 

αλειέεηνο κε ηε δσή. ε κία επνρή πνπ ε πείλα βξηζθφηαλ ζε εκεξήζηα δηάηαμε ζηνλ 

δπηηθφ θφζκν, ηφζν ζηελ Δπξψπε, φζν θαη ζηελ Ακεξηθή θαη πνπ ν αγψλαο γηα ηνλ 

επηνχζην ήηαλ δηαξθήο θαη ηξνκαθηηθφο, φζνη δελ ήηαλ ζθιεξνί θαη πεηζαξρεκέλνη, 

ζπλήζσο δελ θαηάθεξλαλ λα επηβηψζνπλ. Ίζσο απφ απηφ ην γεγνλφο λα επεξεάζηεθε 

ν Υίηιεξ πηζηεχνληαο πσο ε δσή είλαη κία αδηάθνπε κάρε θαη πσο νη δπλαηνί πξέπεη 

λα επηβηψζνπλ, ελψ νη αδχλακνη λα αθαληζηνχλ. Αζθαιψο νη αληηζεκηηηθέο θαη 

ξαηζηζηηθέο ζεσξίεο κε ηηο νπνίεο ήξζε ζε επαθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο 

ηνπ ζηε Βηέλλε δηαδξακάηηζαλ θαη απηέο ξφιν.    

Αιιά ήηαλ φλησο παξαλντθφο; Καη πψο έλαο παξαλντθφο, γεκάηνο απηαπάηεο 

θαη ςπρηθά άξξσζηνο άλζξσπνο θαηάθεξε λα αλέιζεη ζηελ εμνπζία, λα θπβεξλήζεη 

κε ππγκή θαη ζηδεξά πεηζαξρία θαη λα ζχξεη ηελ Δπξψπε θαη θαη’ επέθηαζε ηνλ 

θφζκν ζηελ πην πνιχλεθξε πνιεκηθή ζχξξαμε φισλ ησλ επνρψλ; Πψο έλαο ζηπγλφο 

ςπραζζελήο έβγαηλε ζην βήκα, θαη ζηα πφδηα ηνπ πιήζε Γεξκαλψλ παξαιεξνχζαλ 

θαη θξέκνληαλ απφ θάζε ηνπ ιέμε; πσο είλαη ηδηαίηεξα γλσζηφ, νη ςπραζζελείο δελ 

κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ, πφζν κάιινλ έλαλ νιφθιεξν ιαφ θαη 

θαη’ επέθηαζε κηζή ήπεηξν.   

ια απηά ηα εξσηήκαηα ηαιαλίδνπλ ρξφληα ην κπαιφ ηφζν ην δηθφ κνπ, φζν 

θαη αξθεηψλ ηζηνξηθψλ θαη εξεπλεηψλ. Καη ην ζπκπέξαζκα είλαη πάληα ην ίδην. 
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Καλέλαο δε ζα κπνξέζεη λα θαηαιάβεη πιήξσο ηη πξαγκαηηθά ζθεθηφηαλ θαη έλησζε ν 

Υίηιεξ. Καλέλαο δε γλσξίδεη αλ είρε ηχςεηο, ελνρέο, αδπλακίεο. Καλείο δελ κπνξεί λα 

απνδείμεη ηη ζθεθηφηαλ πξηλ θνηκεζεί θαη αλ θνηκφηαλ ήζπρνο, ελψ εθαηνκκχξηα 

ζθνηψλνληαλ ζηα πεδία ησλ καρψλ εμαηηίαο ηεο πνιηηηθήο ηνπ.  Οη ζεσξίεο θαη νη 

ππνζέζεηο είλαη πνιιέο αιιά ε βεβαηφηεηα κάιινλ απνχζα.  

Χζηφζν, σο ηζηνξηθφο πιένλ νθείισ λα επηρεηξήζσ λα βξσ απαληήζεηο ζηα 

παξαπάλσ εξσηήκαηα. ηε ζπγθεθξηκέλε δηαηξηβή ζα εμεηάζσ ηε δσή ηνπ Υίηιεξ 

απφ ηε ζηηγκή πνπ γελλήζεθε ζε κία κηθξή θσκφπνιε ηεο Απζηξίαο, κέρξη ηε ζηηγκή 

πνπ πάηεζε ηε ζθαλδάιε ζην δσκάηηφ ηνπ, ζηα ππφγεηα ηεο Καγθειαξίαο ηνπ Γ΄ 

Ράηρ, ελψ νη εθξήμεηο θαη ε ζθφλε απφ ηηο κάρεο έπληγαλ ην πεξηθπθισκέλν απφ ηνπο 

νβηεηηθνχο Βεξνιίλν.  

Πξφθεηηαη γηα κία δχζθνιε έξεπλα, αιιά ζεσξψ πσο είλαη ππνρξεσηηθφ γηα 

έλαλ ηζηνξηθφ λα αζρνιεζεί κε έλαλ άλζξσπν πνπ έπαημε ξφιν θιεηδί ζηελ 

επξσπατθή θαη παγθφζκηα ηζηνξία θαη έκεηλε γλσζηφο ηφζν γηα ην ινπηξφ αίκαηνο 

πνπ πξνμέλεζε, φζν θαη γηα ηελ αδηάθνπε θαηαζηνιή πνπ εθάξκνζε ηφζν ζηε 

Γεξκαλία φζν θαη ζηηο θαηερφκελεο απφ απηή ρψξεο. Μφλν ε κλήκε ησλ 

εθαηνκκπξίσλ Δβξαίσλ θαη άιισλ νκάδσλ πνπ ζθαγηάζηεθαλ ζηα ζηξαηφπεδα 

ζπγθέληξσζεο χζηεξα απφ ηελ επηζπκία ηνπ Υίηιεξ, θαζψο θαη ησλ απιψλ 

ζηξαηησηψλ θαη πνιηηψλ πνπ έπεζαλ αληηζηεθφκελνη ζηε γεξκαληθή λαδηζηηθή 

ζεξησδία απνηειεί κεγάιν θίλεηξν γηα ηελ εθπφλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. 

Φηάλνληαο ζε απηφ ην ζεκείν έρσ θαζήθνλ λα επραξηζηήζσ ζεξκά φζνπο κε 

βνήζεζαλ θαη κε ζηήξημαλ λα θέξσ εηο πέξαο ηελ παξνχζα έξεπλα.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ κέζα απφ ηελ θαξδηά κνπ ηνλ 

θχξην Θαλάζε Υξήζηνπ, Καζεγεηή Νεφηεξεο θαη χγρξνλεο Ηζηνξίαο ζην Σκήκα 

Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ ηεο ρνιήο 

Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Πνιηηηζκηθψλ πνπδψλ (Καιακάηα) ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, γηα ηηο γλψζεηο ηηο νπνίεο κνπ κεηαιακπάδεπζε, ηελ 

θαζνδήγεζή ηνπ, αιιά θαη ηηο ππνδείμεηο θαη ηε βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξε αθεηδψο 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. Σφζν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

πξνπηπρηαθψλ, φζν θαη ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ βξηζθφηαλ ζην πιεπξφ κνπ 

θαη κε ζηήξημε κε ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ θαη πιηθνχ θαη κεηέηξεςε κε ηε δηδαζθαιία 

ηνπ ην ελδηαθέξνλ κνπ γηα ηελ ηζηνξία ζε πξαγκαηηθή αγάπε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

επηζηήκε.  
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Οθείισ, αθφκε, πνιιέο επραξηζηίεο ζηνπο ζπλεπηβιέπνληεο θαζεγεηέο 

απηήο ηεο δηαηξηβήο γηα ηε ζπκβνιή ηνπο, ζηνλ θχξην Ηάθσβν Μηραειίδε, Καζεγεηή 

Νεφηεξεο θαη χγρξνλεο Ηζηνξίαο ζην Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ 

Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ, θαη ζηνλ θχξην σηήξην Ρηδά, δηεπζπληή εξεπλψλ ζην 

Κέληξν Έξεπλαο ηεο Ηζηνξίαο ηνπ Νεψηεξνπ Διιεληζκνχ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ.  

Δπηπξνζζέησο, ρξσζηάσ έλα κεγάιν επραξηζηψ, ηφζν ζηνπο θαζεγεηέο ηνπ 

πξνπηπρηαθνχ θαη ηνπ κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ, πνπ κε ηελ δηδαζθαιία ηνπο 

ηειεηνπνίεζαλ ηηο γλψζεηο κνπ ζηελ Ηζηνξία, φζν θαη ζε εθείλνπο ηνπο δηδάζθνληεο 

πνπ απφ ηελ πξσηνβάζκηα κέρξη θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, κε βνήζεζαλ θαη 

κε θαζνδήγεζαλ έηζη ψζηε λα θηάζσ πην θνληά ζηνλ ζθνπφ κνπ θαη λα ζπνπδάζσ 

απηφ πνπ αγαπψ. 

ηε ζπλέρεηα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην πξνζσπηθφ ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ 

Σκήκαηνο Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, ηεο Βηβιηνζήθεο ησλ Φνηηεηηθψλ Αλαγλσζηεξίσλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ηεο Βηβιηνζήθεο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο, ηεο 

Βηβιηνζήθεο ηεο Ννκηθήο ρνιήο, ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο 

Δπηζηήκεο θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ, θαζψο θαη ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, πνπ κε 

πξνκήζεπζε κε πιηθφ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. 

Αθφκα, νθείισ λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ ζηε ζπκθνηηήηξηά κνπ 

Αιεμάλδξα Καπεηάληνπ γηα ηε ζπκπαξάζηαζή ηεο θαη γηα ηε βνήζεηά ηεο ζηελ 

επηκέιεηα ηνπ θεηκέλνπ. 

Σέινο νθείισ λα γλσζηνπνηήζσ, πσο αθηεξψλσ ηε ζπγθεθξηκέλε δηαηξηβή 

ζηνπο γνλείο κνπ, νη νπνίνη απφ ηε κέξα πνπ γελλήζεθα κνρζνχλ θαη πξνζπαζνχλ κε 

θάζε ηξφπν λα θάλνπλ ηε δσή κνπ θαιχηεξε, ελψ παξάιιεια, κέζσ ηεο εκπεηξίαο 

ηνπο θαη ηεο ππνκνλήο ηνπο κε ζηήξημαλ ζε απηφ ην δχζθνιν εγρείξεκα.  
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Δηζαγσγή 

ηελ παξνχζα δηαηξηβή κεηαπηπρηαθήο εηδίθεπζεο, ζα πξνζπαζήζσ λα 

παξνπζηάζσ ηελ πνξεία πνπ αθνινχζεζε ζηε δσή ηνπ ν Αδφιθνο Υίηιεξ, απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ήξζε ζηνλ θφζκν, ζηηο 20 Απξηιίνπ 1889, ζην Μπξανπλάνπ ακ Ηλ ηεο 

Απζηξίαο, κέρξη ηελ απηνθηνλία ηνπ ζην Βεξνιίλν, ζηηο 30 Απξηιίνπ 1945. Θα δψζσ 

έκθαζε ζηα γεγνλφηα πνπ ζεκάδεςαλ ηε δσή ηνπ θαη ζα πξνζπαζήζσ λα εμεγήζσ 

πψο θαηέιεμε, απφ έλαο αζήκαληνο άζηεγνο, λα κεηαηξαπεί ζηνλ κεγαιχηεξν 

δηθηάηνξα φισλ ησλ επνρψλ. Παξάιιεια, ζα εμεηαζηνχλ νη πηπρέο ηνπ ραξαθηήξα 

ηνπ, ελψ ζα γίλεη εηδηθή κλεία ζηηο αληηιήςεηο ηνπ θαη ζηνλ ηξφπν πνπ απηέο 

αλαπηχρζεθαλ, αιιά θαη επεξέαζαλ ηνλ γεξκαληθφ ιαφ. Σέινο, ζα γίλεη κία αλάιπζε 

ησλ πξάμεσλ θαη ησλ απνθάζεσλ ηνπ Υίηιεξ, ηφζν σο πνιηηηθνχ θαη πξνπαγαλδηζηή, 

φζν θαη σο ζηξαηησηηθνχ θαη ξήηνξα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πξψην θεθάιαην, πεξηγξάθνληαη ηα παηδηθά θαη 

εθεβηθά ρξφληα ηεο δσήο ηνπ Υίηιεξ. Παξνπζηάδνληαη νη γνλείο ηνπ θαη ε ζρέζε πνπ 

είρε καδί ηνπο, ε θαηαγσγή ηνπ θαη νη ζπνπδέο ηνπ. εκαληηθά γεγνλφηα απνηεινχλ νη 

θαπγάδεο κε ηνλ παηέξα ηνπ, θαζψο θαη ν ζάλαηνο ηεο κεηέξαο ηνπ, πνπ ηνλ 

ζεκάδεςε. Μέζα απφ απηή ηελ αλάιπζε, ζα θαλνχλ νη πηπρέο ηνπ ραξαθηήξα ηνπ, ν 

νπνίνο ηφηε δηακνξθσλφηαλ. Σν θεθάιαην θιείλεη κε ηελ απνηπρία ηνπ λα εηζέιζεη 

ζηελ ρνιή Καιψλ Σερλψλ θαη κε ηε κεηαθφκηζή ηνπ ζηε Βηέλλε. 

ην δεχηεξν θεθάιαην, δίλεηαη έκθαζε ζηε δηακνλή ηνπ Υίηιεξ ζηε Βηέλλε 

θαη ζηνλ ηξφπν δσήο ηνπ εθεί. Παξνπζηάδνληαη νη αληηιήςεηο πνπ ηνλ επεξέαζαλ, 

φπσο ν αληηζεκηηηζκφο θαη ν παγγεξκαληζκφο, πνπ ήηαλ επξέσο δηαδεδνκέλεο ζηε 

Βηέλλε, ελψ γίλεηαη κία πεξηγξαθή ηεο ζθιεξήο δσήο πνπ αλαγθάζηεθε λα δήζεη σο 

άζηεγνο. Δίλαη ε επνρή πνπ νη πξνθαηαιήςεηο θαη νη δεηζηδαηκνλίεο ηνπ αξρίδνπλ λα 

κνλνπσινχλ ηε ζθέςε ηνπ. ηε ζπλέρεηα, ζα βξεζεί ζην Μφλαρν, φπνπ ζα κείλεη 

κέρξη ην μέζπαζκα ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. 

ην επφκελν θεθάιαην, ζθηαγξαθείηαη ε πεξίνδνο πνπ ν Υίηιεξ, ππεξέηεζε 

σο αγγειηαθφξνο ηνπ Γεξκαληθνχ ηξαηνχ, ζηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν, γίλεηαη 

αλαθνξά ζηνπο ηξαπκαηηζκνχο ηνπ θαη ζηε ραιχβδσζε ησλ αληηιήςεψλ ηνπ. ηε 

ζπλέρεηα, ζα αλαιπζεί ε πξψηε επαθή ηνπ Υίηιεξ κε ηελ πνιηηηθή, σο κέινο θαη ζηε 

ζπλέρεηα σο πξφεδξνο ηνπ Ναδηζηηθνχ Κφκκαηνο, ελψ γίλεηαη εθηελήο εμηζηφξεζε 

ηεο νξγάλσζεο ηνπ Κηλήκαηνο ηεο Μππξαξίαο θαη ηεο θπιάθηζήο ηνπ ζην θξνχξην 

Λάληζκπεξγθ. 
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ην ηέηαξην θεθάιαην, βιέπνπκε ηνλ Υίηιεξ λα αιιάδεη ηαθηηθή θαη λα 

πξνζπαζεί λα θαηαιάβεη ηελ εμνπζία ηεο Γεξκαλίαο κέζσ ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο 

νδνχ. Παξνπζηάδνληαη νη ζπλερείο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο, νη επαθέο ηνπ κε ηνπο 

δηακνξθσηέο ηεο πνιηηηθήο ζθελήο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Βατκάξεο θαη νη δηάθνξνη 

πνιηηηθνί ειηγκνί ηνπ. Σα θεθάιαην ηειεηψλεη κε ηελ ηειηθή θαηάθηεζε ηεο ζέζεο ηνπ 

Καγθειάξηνπ θαη θαη’ επέθηαζε ηεο εμνπζίαο ηεο ρψξαο.  

ηε ζπλέρεηα, εμεηάδεηαη ε δηαθπβέξλεζε ηνπ Υίηιεξ, ακέζσο κεηά ηελ 

θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο. Γίλεηαη αλαθνξά ζηελ θαζηέξσζε ηεο εμνπζίαο ηνπ, κε ηε 

Νύρηα ησλ Μεγάισλ Μαραηξηώλ, ελψ δίλεηαη έκθαζε ζηελ εθαξκνγή ησλ 

αληηιήςεσλ ηνπ Υίηιεξ θαη ζηε ζθιεξή θαη απάλζξσπε αληηκεηψπηζε ησλ 

ζεσξεηηθψλ ερζξψλ ηνπ θαζεζηψηνο, Δβξαίσλ θαη άιισλ. Παξάιιεια, 

εμηζηνξνχληαη νη ειηγκνί ηνπ ζηε δηεζλή πνιηηηθή ζθελή, κε ηελ θαηάιεςε ηεο 

Ρελαλίαο, ην χκθσλν ηνπ Μνλάρνπ, ηελ θαηάθηεζε ηεο Σζερνζινβαθίαο θαη ηελ 

ππνγξαθή ζπκθσλίαο κε επίζεζεο κε ηελ Δ...Γ. Σν θεθάιαην ιήγεη κε ηελ εηζβνιή 

ζηελ Πνισλία θαη κε ην μέζπαζκα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. 

ην έθην θεθάιαην, ν Υίηιεξ παξνπζηάδεηαη σο ζηξαηησηηθφο θαη πνιηηηθφο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ. Αλαιχνληαη νη απνθάζεηο θαη νη ιαλζαζκέλεο 

θηλήζεηο ηνπ, ελψ γίλεηαη ζηελή θαηαγξαθή ηεο πνξείαο ηνπ πνιέκνπ. Παξάιιεια, 

δίλεηαη κεγάιε έκθαζε ζηελ επζχλε ηνπ γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ πνιέκνπ, αιιά θαη ζηε 

δηάπξαμε ηνπ κεγαιχηεξνπ εγθιήκαηνο ζηελ ηζηνξία, ηνπ Οινθαπηψκαηνο. Σν ηέινο 

ηνπ θεθαιαίνπ ζπκπίπηεη θαη κε ην ηέινο ηνπ δηθηάηνξα, ν νπνίνο απηνθηφλεζε ζην 

πνιηνξθεκέλν απφ ηνπο νβηεηηθνχο Βεξνιίλν, έρνληαο νδεγήζεη ηελ Δπξψπε θαη ηνλ 

θφζκν ζηελ απφιπηε θαηαζηξνθή. 

ην ηειεπηαίν θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη ε απήρεζε πνπ είραλ νη αληηιήςεηο 

ηνπ Υίηιεξ ζηηο κεηαπνιεκηθέο θνηλσλίεο. Απαξηζκνχληαη ηα δηάθνξα θφκκαηα θαη 

θηλήκαηα, πνπ έρνπλ σο πξφηππν ηνλ Υίηιεξ θαη ηνλ λαδηζκφ, ηφζν ζηε Γπηηθή 

Δπξψπε θαη ηηο ΖΠΑ, φζν θαη ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, αθφκα θαη ηελ Διιάδα. 

Παξάιιεια αζθείηαη θξηηηθή ζε φινπο ηνπο ιεγφκελνπο Αξλεηέο ηνπ 

Οινθαπηψκαηνο, νη νπνίνη, κφλν θαη κφλν κε ηηο αληηιήςεηο ηνπο, απνηεινχλ, ην 

ιηγφηεξν, πβξηζηέο ηεο κλήκεο φζσλ πέζαλαλ απφ ηηο λαδηζηηθέο ζεξησδίεο.        
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Α΄ Κεθάιαην 

Ζ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία ηνπ Αδόιθνπ Υίηιεξ 

1.1. Ζ θαηαγσγή ηνπ 

ηηο 20 Απξηιίνπ ηνπ 1889, ζε κία κηθξή πνιίρλε, πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

Απζηξία, ζηα ζχλνξα κε ηε Βαπαξία, ην Μπξανπλάνπ ακ Ηλ γελλήζεθε ν Αδφιθνο 

Υίηιεξ
1
. Παηέξαο ηνπ ήηαλ ν Αιφηο Υίηιεξ θαη κεηέξα ηνπ ε Κιάξα Πέιηζι. 

χκθσλα κε ηνλ ίδην ηνλ Υίηιεξ, ε γέλλεζή ηνπ ζην Μπξανπλάνπ ακ Ηλ ήηαλ ζεκάδη 

ηεο Θείαο Πξφλνηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζην βηβιίν ηνπ «Ο Αγώλ κνπ» αλαθέξεη
2
: 

«Μνπ θαίλεηαη ζήκεξα πσο κηα επηπρήο ζπγθπξία επέιεμε ην Μπξανπλάνπ ακ Ιλ ζαλ ηε 

γελέηεηξά κνπ. Απηή ε κηθξή ζπλνξηαθή πόιε βξίζθεηαη αλάκεζα ζε δύν γεξκαληθά 

θξάηε, ηελ επαλέλσζε ησλ νπνίσλ κε θάζε δηαζέζηκν κέζν εκείο, ε λεόηεξε γεληά, 

θάλακε ζθνπό ηεο δσήο καο».  

χκθσλα κε αξθεηνχο ηζηνξηθνχο, ν Αιφηο θαη ε Κιάξα ήηαλ δεχηεξα 

μαδέξθηα θαη γηα λα κπνξέζνπλ λα παληξεπηνχλ ην 1885, ρξεηαδφηαλ ε έγθξηζε ηεο 

εθθιεζίαο θαη αλαγθάζηεθαλ λα πάξνπλ εηδηθή άδεηα απφ ηνλ επίζθνπν
3
. Ο παηέξαο 

ηνπ, πεξίπνπ 50 ρξνλψλ ηφηε, ππεξεηνχζε ζαλ ηεισληαθφο
4
. Ο γάκνο ηνπ κε ηελ 

Κιάξα, ήηαλ ν ηξίηνο ζηε ζεηξά, θαζψο είραλ πξνεγεζεί άιινη δχν. Ήηαλ γφλνο 

αγλψζηνπ παηξφο θαη πήξε έηζη ην επψλπκν ηεο κεηέξαο ηνπ Άλλαο Μαξίαο 

ίθιγθξνπκπεξ.  

Αξγφηεξα ε Άλλα Μαξία παληξεχηεθε ηνλ Γθεφξγθ Γηφραλ Υίεληιεξ, ν 

νπνίνο αλαγλψξηζε ηνλ Αιφηο σο λφκηκν γην ηνπ, κε απνηέιεζκα ν Αιφηο λα πάξεη ην 

επίζεην Υίεληιεξ. Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ επσλχκνπ απφ Υίεληιεξ ζε Υίηιεξ νθεηιφηαλ 

ζε νξζνγξαθηθφ ιάζνο ηνπ ππαιιήινπ πνπ θαηέγξαςε ην λέν επψλπκν ηνπ Αιφηο
5
. Ο 

Υίηιεξ έρεη πεη γηα ην επψλπκφ ηνπ
6
: «Μνπ θαίλεηαη πσο ην όλνκα ίθιγθξνπκπεξ 

είλαη άραξν, βαξύ θαη όρη ηόζν πξαθηηθό. Σν όλνκα Υίεληιεξ κνπ θαίλεηαη πνιύ 

ηεκπέιηθν. Αιιά ην όλνκα Υίηιεξ αληερεί επράξηζηα θαη εύθνια ην ζπγθξαηεί θαλείο ζηε 

κλήκε ηνπ».  

Οη ηζηνξηθνί Άιαλ Μπάινθ θαη Οπίιηακ ίξεξ ηζρπξίδνληαη πσο ν Αιφηο 

ήηαλ πξαγκαηηθφ παηδί ηνπ Γθένξγθ Υίεληιεξ. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ δηάθνξεο 

                                                             
1 P. Ham, Ο λεαξόο Υίηιεξ, Αζήλα 2018, ζ. 23. 
2 Α. Υίηιεξ, Ο Αγώλ κνπ, Αζήλα 2006, ζ. 77. 
3 I. Kershaw, Υίηιεξ 1889-1936 Ύβξηο, Αζήλα 2002, ζ. 24.  
4 Θ. Γακηαλφο, Αδόιθνο Υίηιεξ. Κξπθά Γεγνλόηα, Αζήλα ρ.ρ., ζ. 10. 
5 Α. Υίηιεξ, ό. π., ζ. 13. 
6 M. Paltrinieri, G. Rizzoni, E. Barbaglia, Σα ππέξ θαη ηα θαηά Υίηιεξ, Αζήλα 1972, ζ. 10. 
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καξηπξίεο, φπσο απηή ηνπ ππνπξγνχ ηνπ Ράηρ, Υάλο Φξαλθ
7
, θαη απηή ηνπ 

Έλγθεικπεξη Νηφιθνπο
8
, νη νπνίεο αλαθέξνπλ πσο ν Αιφηο ήηαλ έλαο Δβξαίνο κε 

επψλπκν Φξαλθελκπέξγθεξ, ν νπνίνο άθεζε έγθπν ηελ Άλλα Μαξία ίθιγθξνπκπεξ, 

φηαλ απηή εξγαδφηαλ ζην ζπίηη ηνπ σο ππεξέηξηα. Χζηφζν, κπνξεί λα κελ 

αλαγλψξηζε πνηέ ην παηδί, αιιά πιήξσλε δηαηξνθή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ γηνπ ηνπ. 

ηνλ αληίπνδα, ζχκθσλα κε ηνλ Νηφιθνπο, ε Άλλα Μαξία ίθιγθξνπκπεξ, 

βξηζθφηαλ ζε ζρέζε κε ηνλ βαξφλν Ρφηζηιλη, κέινο ηεο γλσζηήο εβξατθήο 

νηθνγέλεηαο, ε νπνία χζηεξα απφ κεξηθέο δεθαεηίεο ζα γηλφηαλ απφ ηηο πην ηζρπξέο θαη 

ζεκαληηθέο ηεο Δπξψπεο. πσο είρε αλαθέξεη
9
: «Οη Ρόηζηιλη δηαθξίζεθαλ γηα ηε 

δηαηζζεηηθή ηνπο επθπΐα, ηνπιάρηζηνλ ζηηο κπίδλεο. Παξόκνηα επθπΐα έδεημε πσο 

δηέζεηε θαη ν Υίηιεξ».   

Σν ελδηαθέξνλ ηεο ππφζεζεο είλαη πσο κέζα απφ ηα γξαθφκελα ηνπ Φξαλθ 

θαη ηνπ Νηφιθνπο πξνθχπηεη πσο ν Αδφιθνο Υίηιεξ, είρε ζηηο θιέβεο ηνπ εβξατθφ 

αίκα
10

. Βέβαηα, ππάξρνπλ θαη πνιινί πνπ ηζρπξίδνληαη πσο ν Υίηιεξ ήηαλ Σζέρνο 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ παηέξα ηνπ, θάηη ην νπνίν βέβαηα δελ έρεη απνδεηρζεί. 

1.2. Σα πξώηα ρξόληα ηεο δσήο ηνπ θαη ε ζρέζε κε ηνπο γνλείο ηνπ 

Σα πξψηα ρξφληα ηνπ Υίηιεξ ζηηγκαηίζηεθαλ απφ ηηο εληειψο δηαθνξεηηθέο 

αληηιήςεηο ησλ γνληψλ ηνπ πεξί αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ. Ο Υίηιεξ δνχζε 

εγθισβηζκέλνο ζε κία νηθνγέλεηα, ζηελ νπνία ε απεηιεηηθή θαη βίαηε παξνπζία ηνπ 

παηέξα, αληηζηαζκηδφηαλ απφ ηελ πεξίζζεηα ζηνξγή θαη αγάπε ηεο κεηέξαο. Ο Αιφηο 

ζπρλά ρηππνχζε ηνλ Αδφιθν θαη χζηεξα ε Κιάξα πξνζπαζνχζε λα ηνλ εξεκήζεη κε 

ράδηα θαη αγθαιηέο. ιε απηή ε βηαηφηεηα ζίγνπξα έπαημε ηδηαίηεξν ξφιν ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ Υίηιεξ.  Οη βηνγξάθνη ηνπ Υίηιεξ ιέλε πσο παξφιε 

ηελ αγάπε ηεο Κιάξα, ν Αδφιθνο ήηαλ έλα δπζηπρηζκέλν παηδί. Μηζνχζε ζαλάζηκα 

ηνλ παηέξα ηνπ, αλ θαη έκαζε απφ απηφλ φηη ν δπλαηφο έρεη πάληα δίθην.  

                                                             
7 Ο Υαλο Μίραει Φξαλθ (1900-1946) ήηαλ Γεξκαλφο, λνκηθφο εθπξφζσπνο ηνπ Δζληθνζνζηαιηζηηθνχ 

Κφκκαηνο θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1920-1930 θαη πςειφβαζκνο αμησκαηνχρνο ηνπ Ναδηζηηθνχ 

θξάηνπο. Με ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ ζπλειήθζε θαη δηθάζηεθε ζηε Γίθε ηεο Νπξεκβέξγεο γηα ηε 
ζπκκεηνρή ηνπ ζην Οινθαχησκα. Κξίζεθε έλνρνο θαη εθηειέζηεθε κε απαγρνληζκφ ην 1946. 
8 Ο Έλγθεικπεξη Νηφιθνπο (1892-1934) ήηαλ Απζηξηαθφο θαγθειάξηνο (κεηέπεηηα δηθηάηνξαο) 

ηεο Απζηξίαο ηελ πεξίνδν 1932-1934. Γνινθνλήζεθε ζην Μέγαξν Καγθειαξίαο ζηε Βηέλλε απφ 

Απζηξηαθνχο Ναδηζηέο ζε απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα πξαμηθνπήκαηνο. 
9 M. Paltrinieri, G. Rizzoni, E. Barbaglia, ό. π., ζ. 7-8. 
10 P. Ham, ό. π., ζ. 25. 
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1.2.1. Ο απηαξρηθόο παηέξαο ηνπ 

Ο Αιφηο ήηαλ έλαο ηππηθφο επαξρηψηεο, δεκφζηνο ππάιιεινο, αθνζησκέλνο 

ζην θαζήθνλ ηνπ, αιιά θαη απζηεξφο, ρσξίο αίζζεζε ηνπ ρηνχκνξ θαη ζηξπθλφο
11

. Οη 

δεζπνηηθέο ηνπ ηάζεηο θαίλνληαλ απφ ην γεγνλφο πσο πνηέ δελ έδεημε ηελ παξακηθξή 

ζπκπάζεηα πξνο ηα παηδηά ηνπ θαη πάληα πξνηηκνχζε λα πεξλάεη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν 

ηνπ ζε ηαβέξλεο πίλνληαο ή αζρνινχκελνο κε ηε κειηζζνθνκία, παξά ζην ζπίηη ηνπ. 

Ήηαλ δνγκαηηθφο θαη ζπρλά θαηέθεπγε ζηε βία γηα λα επηβιεζεί
12

.  

Γηα ηνλ παηέξα ηνπ ν ίδηνο ν Υίηιεξ αλαθέξεη
13

: «Ο παηέξαο κνπ ήηαλ έλαο 

επζπλείδεηνο δεκόζηνο ππάιιεινο… Γηνο θησρνύ κεξνθακαηηάξε αγξόηε, άθεζε από 

πνιύ κηθξόο ην ζπίηη ηνπ. ε ειηθία κόιηο δεθαηξηώλ εηώλ, πήξε ην ζαθνύιη ηνπ θαη 

έθπγε από ην Βάιληθηεξηει, όπνπ γελλήζεθε. Παξά ηηο ζπκβνπιέο ησλ έκπεηξσλ 

ρσξηθώλ πήγε ζηε Βηέλλε γηα λα κάζεη κηα ηέρλε. Απηά ζπλέβεζαλ ζηε δεθαεηία ηνπ 

1850». Καη ζπλερίδεη «Με ην πείζκα εθείλσλ πνπ έρνπλ σξηκάζεη πξόσξα εμαηηίαο ηεο 

θηώρεηαο θαη ησλ ζηεξήζεσλ, απηόο ν δεθαεθηάρξνλνο λεαξόο έβαιε ζηόρν λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηηο λέεο επηδηώμεηο ηνπ θαη έγηλε δεκόζηνο ππάιιεινο. Καηάθεξε ζηα 

είθνζη ηξία ηνπ ρξόληα, λνκίδσ, λα θάλεη πξαγκαηηθόηεηα ην όλεηξν πνπ είρε ζαλ θησρό 

παηδί: λα κελ μαλαγπξίζεη ζην αγαπεκέλν ηνπ ρσξηό πξνηνύ γίλεη θάπνηνο. Σώξα ν 

ζθνπόο ηνπ είρε επηηεπρζεί».  

Απφ ηα γξαθφκελά ηνπ θαίλεηαη πσο ν Υίηιεξ αγαπνχζε ηνλ παηέξα ηνπ θαη 

ηνλ ζεβφηαλ, σζηφζν ηνλ θνβφηαλ πνιχ
14

. Ζ ζρέζε ηνπο θπκαηλφηαλ αλάκεζα ζε 

ςπρξή έσο θαη αλνηρηά ερζξηθή. χκθσλα κε ηνλ Laurence Rees ν Αιφηο ρηππνχζε 

ζπρλά ηνλ Υίηιεξ θαη ήηαλ ηδηαίηεξα ζθιεξφο απέλαληί ηνπ
15

. Παξάιιεια, ν Υίηιεξ 

είρε παξαδερζεί ζε κνλνιφγνπο πνπ έβγαδε ην 1940 ζε αλζξψπνπο ηνπ πεξηγχξνπ 

ηνπ, πσο ηα ζπρλά αηθλίδηα βίαηα μεζπάζκαηα ηνπ παηέξα ηνπ θαηέιεγαλ ζε ζθιεξέο 

επηζέζεηο.  

1.2.2. Ζ θαινζπλάηε Κιάξα Υίηιεξ θαη ε αγάπε γηα ηνλ γην ηεο 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε κεηέξα ηνπ Υίηιεξ, Κιάξα, ήηαλ εληειψο 

δηαθνξεηηθφο άλζξσπνο. χκθσλα κε ηνλ Έληνπαξλη Μπιφρ, γηαηξφ ηεο νηθνγέλεηαο, 

ε Κιάξα ήηαλ «κία απιή, ζεκλή, ζπκπαζεηηθή γπλαίθα». Ζ κεηέξα ηνπ αζρνιηφηαλ κε 

                                                             
11 J. Lukacs, Ο Υίηιεξ ηεο Ιζηνξίαο, Αζήλα 1999, ζ. 97. 
12 Θ. Γακηαλφο, ό. π., ζ. 12. 
13 Α. Υίηιεξ, ό. π., ζ. 78-79. 
14 I. Kershaw, Υίηιεξ 1889-1936 Ύβξηο, Αζήλα 2002, ζ. 27. 
15 L. Rees, Σν ζθνηεηλό ράξηζκα ηνπ Αδόιθνπ Υίηιεξ, Αζήλα 2016, ζ. 20. 
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ηηο νηθηαθέο δνπιεηέο, αλ θαη είρε εξγαζηεί σο ππεξέηξηα ζηε Βηέλλε. Γελ ήηαλ 

ηδηαίηεξα κνξθσκέλε θαη είρε πάεη ζην ζπίηη ηνπ Αιφηο σο ςπρνθφξε θαη ππεξέηξηα
16

. 

Λίγν αξγφηεξα θαηέιεμε λα είλαη εξσκέλε ηνπ θαη, θαζψο ε γπλαίθα ηνπ πέζαλε, 

πήξε ηε ζέζε ηεο σο ζχδπγφο ηνπ.   

Ζ κεηέξα ηνπ Αδφιθνπ ήηαλ κηα απιή γπλαίθα πνπ ήζειε λα αλαζξέςεη κε 

αγάπε ηα παηδηά ηεο
17

. Ήζπρε, ηίκηα, εξγαηηθή, αμηνπξεπήο κεηέξα θαη επιαβήο σο 

πξνζσπηθφηεηα πήγαηλε ηαθηηθά ζηελ εθθιεζία θαη θξφληηδε ην ζπηηηθφ ηεο. Έδηλε 

βέβαηα κνλίκσο ηελ εληχπσζε κηαο ζιηκκέλεο θαη γεκάηεο έγλνηεο γπλαίθαο, παξά 

ηελ αγάπε θαη ηελ ηξπθεξφηεηα πνπ εηζέπξαηηε απφ ηα παηδηά ηεο θαη ηδηαηηέξσο απφ 

ηνλ Αδφιθν: «Η αγάπε πξνο ηε κεηέξα ηνπ, όζν ηελ άθελε λα θαλεί, ήηαλ ην πην 

εληππσζηαθό ηνπ ραξαθηεξηζηηθό», παξαηεξνχζε ν γηαηξφο Μπινρ. 

Απφ ηα έμη παηδηά πνπ είρε, κφλν ν Αδφιθνο θαη ε Πάνπια επηβίσζαλ
18

.  Σα 

ππφινηπα πέζαλαλ απφ δηάθνξεο αζζέλεηεο ζε κηθξέο ειηθίεο, θάηη ην νπνίν ηεο 

ζηνίρηζε πνιχ. Απηέο ηηο αζζέλεηεο, φπσο δηθζεξίηηδα αθφκε θαη εγθεθαιίηηδα, 

θαίλεηαη λα πέξαζε ν λεαξφο Αδφιθνο, νη νπνίεο ηνλ ζεκάδεςαλ κε πιεζψξα 

ζσκαηηθψλ θαη ςπρηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηξεκνχιηαζκα ρεξηψλ, 

αυπλίεο, αδπλακία ζηελ φξαζε, αζπλήζηζηε σρξφηεηα ζην δέξκα θαη εθξήμεηο νξγήο, 

ήηαλ απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ αζζελεηψλ
19

. Ζ Κιάξα δείρλνληαο ηδηαίηεξε 

αδπλακία ζηα δχν παηδηά πνπ ηεο απέκεηλαλ, ηα θξφληηδε ζπλέρεηα θαη πάληα 

εμέθξαδε ηελ αγάπε ηεο
20

.   

Γηα ηελ Κιάξα ν Αδφιθνο ήηαλ ην αγαπεκέλν ηεο παηδί. Κάηη πνπ 

αλαγλψξηδε θαη ν ίδηνο ηζρπξηδφκελνο πσο ήηαλ «ε αγάπε ηεο κακάο». Σελ αγαπνχζε, 

φζν ήηαλ βέβαηα ηθαλφο λα αγαπήζεη θάπνηνλ, ηε ρξεζηκνπνηνχζε σζηφζν, γηα λα 

πεηχρεη ηνπο ζθνπνχο ηνπ, κηαο θαη κπνξνχζε εχθνια λα ηεο επηβιεζεί. Μήπσο φκσο 

απηή ε ηπθιή αλνρή ζηηο ηδηνηξνπίεο ηνπ κηθξνχ Υίηιεξ ήηαλ απηή πνπ έζεζε ηηο 

βάζεηο γηα ηελ εμέιημή ηνπ ζε έλαλ εγσκαλή εγέηε πνπ έθηαζε λα ηζρπξηζηεί πσο 

ήηαλ ν κεγαιχηεξνο Γεξκαλφο φισλ ησλ επνρψλ; 

Απηφ έρνπλ ηζρπξηζηεί πξάγκαηη αξθεηνί ςπρνιφγνη, παξαζέηνληαο ηελ 

αδπλακία ηνπ Αδφιθνπ λα αγαπήζεη άιινπο αλζξψπνπο, αλ θαη γηα άιινπο δελ είλαη 

παξά κηα άδηθε θξίζε, ηζρπξηδφκελνη πσο ε γνλετθή ζπκπεξηθνξά δελ κπνξεί λα 

                                                             
16 P. Ham, ό. π., ζ. 26. 
17 I. Kershaw, Υίηιεξ 1889-1936 Ύβξηο, Αζήλα 2002, ζ. 26. 
18 D. Taylor, Αδόιθνο Υίηιεξ, Αζήλα 2003, ζ. 6. 
19 M. Paltrinieri, G. Rizzoni, E. Barbaglia, ό. π., ζ. 11. 
20 Θ. Γακηαλφο, ό. π., ζ. 11. 
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επζχλεηαη γηα φιε ηελ θαηνπηλή εμέιημε ηνπ παηδηνχ. Ζ Κιάξα είρε ράζεη εμάιινπ 

ηξία παηδηά πξηλ γελλεζεί ν Αδφιθνο θαη ήηαλ θπζηθφ λα ξίμεη πάλσ ηνπ φιε ηε 

κεηξηθή ζηνξγή ηεο. 

Αξθεηνί ςπρνιφγνη δηαβιέπνπλ αθφκα θαη αζχλεηδα ερζξηθά αηζζήκαηα ηνπ 

κηθξνχ πξνο ηε κεηέξα ηνπ, ε νπνία ζηα κάηηα ηνπ δελ ηνλ πξνζηάηεπζε απφ ηνλ 

απηαξρηθφ παηέξα ηνπ. Ήηαλ απηή ε ζρέζε κάλαο θαη γηνπ, καο ιέλε, πνπ θαζφξηζε ηα 

πξφηππά ηνπ πεξί ζειπθφηεηαο, αιιά θαη αλαθνξηθά κε ηνλ ίδην ηνλ θφζκν. Κάηη πνπ 

δελ θξχβεη θαη ν ίδηνο ζηνλ «Αγώλα κνπ», φηαλ παξνκνηάδεη ηελ πιαηηά κάδα κε κηα 

γπλαίθα. ινη πάλησο απνδέρνληαη πσο ε Κιάξα επεξέαζε ηνλ γην ηεο ζε πνιιέο 

απφςεηο θαη έπαημε ηνλ δηθφ ηεο ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. 

1.3. Ζ παηδηθή ειηθία 

Σα παηδηθά ρξφληα ηνπ Υίηιεξ ζεκαδεχηεθαλ απφ ηηο ζπλερείο κεηαθηλήζεηο 

ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, εμαηηίαο ησλ δηάθνξσλ κεηαζέζεσλ ηνπ Αιφηο, σο ηεισλεηαθνχ. 

Ζ νηθνγέλεηα πήγε πξψηα ζην Γθξφο-νλάνπ θαη ζην Παζζάνπ, έπεηηα ζην Υάθειλη, 

ζην Φίζριρακ, ζην Λάκπαρ θαη ζην Λένληηλγθ, θνληά ζην Ληληο. Ο Υίηιεξ μεθίλεζε 

ην ζρνιείν ζε ειηθία 6 ρξνλψλ ζην Φίζριρακ. Παξάιιεια, ζα παξαθνινπζήζεη 

καζήκαηα θαη ζην κνλαζηήξη ησλ Βελεδηθηίλσλ ηνπ Λάκπαρ
21

.  

Καη ζηα ηξία ζρνιεία, ε θνίηεζε ηνπ Υίηιεξ ήηαλ ππνδεηγκαηηθή, κε 

άξηζηνπο βαζκνχο θαη εμαίζηα δηαγσγή. Δθηφο ζρνιείνπ, δηαζθέδαδε κε άιινπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπ, παίδνληαο ζηελ χπαηζξν, ελψ φηαλ βξηζθφηαλ κφλνο ηνπ δηάβαδε 

κε πάζνο κηθξά βηβιία, πνπ είραλ σο ζέκα ηνλ γαιινπξσζηθφ πφιεκν ηνπ 1870-1871, 

θαζψο θαη ηζηνξίεο ηνπ Κάξι Μέη, πνπ αθνξνχζαλ ηελ «Άγξηα Γύζε»
 22

.  Ήηαλ κία 

πξαγκαηηθά αλέκειε θαη επηπρηζκέλε επνρή γηα ηνλ Αδφιθν, ε νπνία επηζθηαδφηαλ 

ηαθηηθά απφ ηα βίαηα μεζπάζκαηα ηνπ Αιφηο, ηα νπνία ζηφρεπαλ ηφζν απέλαληη ζηνλ 

Υίηιεξ, φζν θαη απέλαληη ζηε κεηέξα ηνπ
23

.  

Ο Υίηιεξ ζηνλ «Αγώλ κνπ», αλαθέξεηαη ζηελ ελδννηθνγελεηαθή βία πνπ 

αληηκεησπίδεη κηα εξγαηηθή νηθνγέλεηα ζηε Βηέλλε ησλ αξρψλ ηνπ 20νχ αηψλα θαη 

ηζρπξίδεηαη πσο
24

: «Παξεπξέζεθα εθαηνληάδεο θνξέο ζε παξόκνηεο ηζηνξίεο. ηελ 

αξρή ήκνπλ αεδηαζκέλνο ή αθόκα θαη ζπκσκέλνο, ζην ηέινο κπόξεζα λα ζπιιάβσ ηελ 

ηξαγηθή πιεπξά θαη ηε βαζύηεξε αηηία ησλ ηξνκεξώλ απηώλ επεηζνδίσλ». Γελ είλαη 

                                                             
21 Θ. Γακηαλφο, ό. π., 13. 
22 P. Ham, ό. π., ζ. 27. 
23 I. Kershaw, Υίηιεξ 1889-1936 Ύβξηο, Αζήλα 2002, ζ. 29.  
24 Α. Υίηιεξ, ό. π., ζ. 102. 
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θαζφινπ απίζαλν απηέο νη «παξόκνηεο ηζηνξίεο», λα ήηαλ πξνζσπηθά βηψκαηα απφ 

ηελ ίδηα ηνπ ηελ νηθνγέλεηα.  

1.4. Σα εθεβηθά ρξόληα θαη νη επηδόζεηο ηνπ ζην ζρνιείν 

Ο Αδφιθνο μεθίλεζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηε κέζε εθπαίδεπζε ζηηο 17 

επηεκβξίνπ 1900. Ο παηέξαο ηνπ πξνηίκεζε λα ηνλ ζηείιεη ζε πξαθηηθφ ζρνιείν ηνπ 

Ληληο, ζεσξψληαο πσο απηφο ήηαλ θαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα πάξεη ηα εθφδηα 

πνπ ρξεηαδφηαλ γηα λα γίλεη ηεισλεηαθφο
25

. Ο Υίηιεξ, εληνχηνηο, εμέθξαδε ηελ 

επηζπκία λα γίλεη δσγξάθνο
26

. Ο Αιφηο δελ ππήξρε πεξίπησζε λα δερηεί θάηη ηέηνην. 

Απηφ είρε σο απνηέιεζκα, λα ζπγθξνχνληαη θαζεκεξηλά. Ο Υίηιεξ άξρηζε ζηγά-ζηγά 

λα κεηακνξθψλεηαη απφ έλαλ επηκειή καζεηή ζε έλαλ αδηάθνξν θαη αληηδξαζηηθφ 

ηεκπέιε. Κάπληδε θξπθά θαη ζπρλά παξνπζίαδε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά.  

Μπνξεί ζην βηβιίν ηνπ ν Υίηιεξ λα ηζρπξίδεηαη πσο «αλ ν παηέξαο κνπ κε 

έβιεπε λα κε ζεκεηώλσ θακία πξόνδν ζην Πξαθηηθό Λύθεην, ζα κε άθελε λα 

αθηεξσζώ ζην όλεηξν κνπ είηε ην ήζειε, είηε όρη»
27

, δηθαηνινγψληαο ηελ αδηαθνξία θαη 

ηελ ηεκπειηά ηνπ σο πξντφλ νξγαλσκέλνπ ζρεδίνπ, αιιά δελ είλαη δχζθνιν λα 

αληηιεθζνχκε πσο ν Υίηιεξ ίζσο λα ήηαλ λσζξφο ζαλ ραξαθηήξαο θαη μέλνο ζηελ 

πεηζαξρία θαη ζηνλ κφρζν. ην ζρνιηθφ έηνο 1900-1901, ε επίδνζε ηνπ Αδφιθνπ 

ραξαθηεξίζηεθε σο «κε ηθαλνπνηεηηθή» κε απνηέιεζκα λα επαλαιάβεη ηε ρξνληά
28

. Ζ 

επηκέιεηά ηνπ ραξαθηεξίζηεθε σο «αζηαζήο»
29

. Τπήξμε θάπνηα πξφνδνο ηελ επφκελε 

ρξνληά, αιιά γεληθά ν Υίηιεξ ραξαθηεξηδφηαλ απφ κεηξηφηεηα θαη αδηαθνξία. 

ζεο θνξέο ν Αιφηο πίεδε ηνλ Αδφιθν λα αθνινπζήζεη θαξηέξα δεκνζίνπ 

ππαιιήινπ, εθείλνο αξληφηαλ θαη εμέθξαδε ηελ επηζπκία λα γίλεη δσγξάθνο. Ζ 

απάληεζε ηνπ Αιφηο πεξηγξάθεηαη ζην «Mein Kampf»
30

: «Καιιηηέρλεο, όρη, πνηέ όζν 

δσ». Φπρνιφγνη έρνπλ αλαθέξεη πσο ν Υίηιεξ δελ απέξξηπηε ηε δσή ηνπ δεκνζίνπ 

ππαιιήινπ, αιιά ηνλ ίδην ηνλ παηέξα ηνπ θαη ηνλ ηξφπν δσήο πνπ αληηπξνζψπεπε. 

Χζηφζν, ν ίδηνο ν Υίηιεξ αλαθέξεη: «Μ’ έπηαλε βαξεκάξα θαη κνπ αλαθαηεπόηαλ ην 

ζηνκάρη ζηε ζθέςε όηη ζα θαζόκνπλ πίζσ από έλα γξαθείν, απνζηεξνύκελνο ηελ 

ειεπζεξία κνπ, παύνληαο λα είκαη θύξηνο ηνπ ρξόλνπ κνπ»
 31

.  

                                                             
25 M. Paltrinieri, G. Rizzoni, E. Barbaglia, ό. π., ζ. 10. 
26 Θ. Γακηαλφο, ό. π., ζ. 16-17. 
27Α. Υίηιεξ, ό. π., ζ. 83.  
28 P. Ham, ό. π., ζ. 28. 
29I. Kershaw, Υίηιεξ 1889-1936 Ύβξηο, Αζήλα 2002, ζ. 31.  
30 Α. Υίηιεξ, ό. π., ζ. 82. 
31 Θ. Γακηαλφο, ό. π., ζ. 17. 
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1.4.1. Ο ζάλαηνο ηνπ παηέξα ηνπ 

ην ζρνιηθφ έηνο 1902-1903, ε επίδνζε ηνπ Αδφιθνπ ήηαλ μαλά 

απνγνεηεπηηθή, αλαγθάδνληάο ηνλ λα ζπλερίζεη ζηελ επφκελε ηάμε, κε ηνλ φξν φηη ζα 

εγθαηέιεηπε κεηά ην πέξαο ησλ καζεκάησλ, ην ζρνιείν ζην Ληληο. Όζηεξα απφ απηφλ 

ηνλ δηαθαλνληζκφ, ν Αδφιθνο εγγξάθεθε ζην Πξαθηηθφ Λχθεην ηνπ ηέηξ, ην 1903. 

Ήηαλ ε ρξνληά πνπ ν παηέξαο ηνπ, Αιφηο, πέζαλε
32

. Ο ίδηνο αλαθέξεη: «Σν δήηεκα ηνπ 

επαγγέικαηόο κνπ επξόθεηην λα θξηζεί πην γξήγνξα απ’ όηη πεξίκελα. Ήκνπλ δεθαηξηώλ 

ρξνλώλ όηαλ έραζα μαθληθά ηνλ παηέξα κνπ. Μηα πξνζβνιή απνπιεμίαο ηνλ μάπισζε 

θαηαγήο, ελώ ήηαλ όιν δσληάληα θαη έβαιε ηέινο ρσξίο πόλνπο ζηε γήηλε θαξηέξα ηνπ. 

Όινη ιππεζήθακε πνιύ». 

Γε γλσξίδνπκε θαηά πφζν ν Υίηιεξ ζηελαρσξήζεθε πξαγκαηηθά γηα ηνλ 

ζάλαην ηνπ παηέξα ηνπ. Δληνχηνηο, απηφο ζπλερίδεη
33

: «Η πην κεγάιε επηζπκία ήηαλ λα 

βνεζήζεη ηνλ γην ηνπ λα βξεη έλα επάγγεικα απνθεύγνληαο ηηο δηθέο ηνπ ηαιαηπσξίεο». 

Ζ κεηέξα ηνπ Υίηιεξ, πξνζπάζεζε θαη εθείλε λα πείζεη ηνλ γην ηεο λα αζρνιεζεί πην 

πνιχ κε ην ζρνιείν θαη λα θέξεη εηο πέξαο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, αιιά εηο κάηεηλ. Ο 

Αδφιθνο παξέκεηλε ακεηαλφεηνο. Τπήξμε κία ακπδξή βειηίσζε, αιιά δελ θξάηεζε 

πνιχ. Ξέξνπκε φηη ην 1904, ν Αδφιθνο μαλαγχξηζε ζην ζρνιείν ηνπ Ληληο, φπνπ ε 

επηδφζεηο ηνπ ήηαλ πξαγκαηηθά αμηνζξήλεηεο
34

.  

1.5. Ζ νξηζηηθή εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ  

Ήηαλ κηα ζρεηηθά ήξεκε πεξίνδνο γηα ηνλ έθεβν Αδφιθν, ζε αληηδηαζηνιή 

κε ηε βηαηφηεηα ησλ παηδηθψλ ηνπ ρξφλσλ. Έρνληαο κφλν έλαλ θίιν, ηνλ Άνπγθνπζη 

Κνχκπηηζεθ, πεξλνχζε ηηο ειεχζεξεο ψξεο ηνπ δηαβάδνληαο εμσζρνιηθά βηβιία θαη 

ζπδεηψληαο γηα ηελ ηέρλε θαη ηελ αξρηηεθηνληθή, δχν ζέκαηα πνπ καδί κε ηελ φπεξα 

ηνλ ζπγθιφληδαλ
35

. Έγξαθε αζήκαληε πνίεζε θαη δσγξάθηδε, δψληαο κηα δσή 

παξαζηηηθήο ηεκπειηάο
36

.      

Σν θζηλφπσξν ηνπ 1905, ν Υίηιεξ, ρηππήζεθε απφ θπκαηίσζε. Σφηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηελ αξξψζηηα, γηα λα πείζεη ηε κεηέξα ηνπ λα κελ ζπλερίζεη ην 

ζρνιείν, ην νπνίν άθεζε γηα πάληα
37

. πλέρηζε ηε ρσξίο ζηφρνπο δσή ηνπ 

ηεκπειηάδνληαο, γεκάηνο κεγαιεηψδεηο θαληαζηψζεηο δφμαο σο θαιιηηέρλεο θαη 

                                                             
32 P. Ham, ό. π., ζ. 31. 
33 Α. Υίηιεξ, ό. π., ζ. 90. 
34I. Kershaw, Υίηιεξ 1889-1936 Ύβξηο, Αζήλα 2002, ζ. 34.  
35 M. Paltrinieri, G. Rizzoni, E. Barbaglia, ό. π., ζ. 13. 
36 D. Taylor, ό. π., ζ. 7. 
37 P. Ham, ό. π., ζ. 33. 
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ραξαθηεξηδφκελνο απφ κηα έιιεηςε πεηζαξρίαο γηα ζπζηεκαηηθή εξγαζία. πσο ν 

ίδηνο έρεη ζρνιηάζεη ζην βηβιίν ηνπ
38

: «Ήηαλ επηπρηζκέλεο κέξεο, πνπ κνπ θάλεθαλ 

ζαλ όλεηξν θαη πνπ επξόθεηην λα κείλνπλ κόλν όλεηξν». 

Σελ άλνημε ηνπ 1906, ν Αδφιθνο έπεηζε ηε κεηέξα ηνπ λα ηνπ δψζεη 

ρξήκαηα γηα λα πάεη ζηε Βηέλλε, λα κειεηήζεη ηελ πηλαθνζήθε ζην Απηνθξαηνξηθφ 

Μνπζείν. Γηα ηηο επφκελεο δχν εβδνκάδεο, ηξηγπξλνχζε ζηε Βηέλλε σο ηνπξίζηαο, 

επηζθεπηφκελνο ηα αμηνζέαηα θαη παξαθνινπζψληαο παξαζηάζεηο φπεξαο
39

. Σν ηαμίδη 

ηνπ ζηε Βηέλλε, ελίζρπζε ηε θηινδνμία ηνπ. Απνθάζηζε πσο ζα ήηαλ ηδαληθφ, λα 

εηζέιζεη ζηελ Αθαδεκία Καιψλ Σερλψλ ηεο Βηέλλεο. Γχξηζε ζην Ληληο, πεξίπνπ ην 

θαινθαίξη ηνπ 1907, δεθανρηψ ρξνλψλ πιένλ.  

1.6. Ζ αξξώζηηα θαη ν ζάλαηνο ηεο κεηέξαο ηνπ. Οη απνηπρίεο ζηηο εμεηάζεηο ηεο 

Αθαδεκίαο ησλ Καιώλ Σερλώλ 

Ζ κεηέξα ηνπ, εθείλε ηελ πεξίνδν ήηαλ ζνβαξά άξξσζηε κε θαξθίλν ηνπ 

καζηνχ, κε απνηέιεζκα ηα ηαηξηθά έμνδα ηεο νηθνγέλεηαο λα είλαη εθηεηακέλα. Ο 

νηθνγελεηαθφο γηαηξφο, Έληνπαξλη Μπιφρ, είρε πξνηείλεη ην ρεηξνπξγείν σο ιχζε, 

θάηη ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1907
40

. Δληνχηνηο, ε θαηάζηαζή 

ηεο εμαθνινπζνχζε λα επηδεηλψλεηαη
41

. Ο Αδφιθνο ηε θξφληηδε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αξξψζηηαο ηεο θαη έδεηρλε ππεπζπλφηεηα φζνλ αθνξά ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληί 

ηεο. Χζηφζν, δελ εγθαηέιεηςε ηα ζρέδηά ηνπ γηα εηζαγσγή ζηελ Αθαδεκία Καιψλ 

Σερλψλ.  

ηηο αξρέο Οθησβξίνπ 1907, ν Υίηιεξ κεηέβε μαλά ζηε Βηέλλε θαη έδσζε 

εμεηάζεηο γηα λα εηζαρζεί ζηελ Αθαδεκία. Ο ίδηνο αλαθέξεη
42

: «Με έλα κάηζν ζρέδηα 

ππό κάιεο, μεθίλεζα κε ηελ πεπνίζεζε όηη ήηαλ παηρληδάθη γηα κέλα λα πεξάζσ ηηο 

εμεηάζεηο». Πξνο κεγάιε ηνπ απνγνήηεπζε, ην φλνκά ηνπ δε βξηζθφηαλ αλάκεζα 

ζηνπο επηηπρφληεο
43

. Ζ εηπκεγνξία ησλ θαζεγεηψλ ήηαλ
44

: «Με ηθαλνπνηεηηθό 

ζρέδην. Διάρηζηεο θαιέο ζηηγκέο».  

                                                             
38 Α. Υίηιεξ, ό. π., ζ. 90. 
39 P. Ham, ό. π., ζ. 44. 
40 I. Kershaw, Υίηιεξ 1889-1936 Ύβξηο, Αζήλα 2002, ζ. 39. 
41 Κάπνηνη εξεπλεηέο εληνπίδνπλ ην κίζνο ηνπ Υίηιεξ γηα ηνπο εβξαίνπο ζηνλ εβξαίν γηαηξφ ηεο 

Κιάξαο. Σελ ψξα πνπ δηαηεξνχζε αηζζήκαηα επγλσκνζχλεο γηα ηνλ δξα Μπινρ, πίζηεπε ελδφκπρα φηη 

νη ζεξαπείεο ηνπ ηε δειεηεξίαδαλ, θέξλνληάο ηε θνληχηεξα ζηνλ ζάλαην. 
42 Α. Υίηιεξ, ό. π., ζ. 92. 
43 Θ. Γακηαλφο, ό. π., 26. 
44 M. Paltrinieri, G. Rizzoni, E. Barbaglia, ό. π., ζ. 14, 
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Γχξηζε πίζσ ζην Ληληο, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1907, καζαίλνληαο απφ ηνλ 

Μπιφρ, πσο ε κεηέξα ηνπ δελ είρε πνιχ θαηξφ δσήο. Πξάγκαηη, ζηηο 21 Γεθεκβξίνπ 

1907, ζε ειηθία 47 εηψλ, ε Κιάξα πέζαλε
45

. χκθσλα κε ηνλ Μπιφρ
46

: «Πνηέ δελ 

είρα δεη θάπνηνλ λα ηνλ έρεη ζπληξίςεη ε ζιίςε όζν ηνλ Αδόιθν Υίηιεξ». ην «Mein 

Kampf», ν Υίηιεξ γξάθεη
47

: «Σν ρηύπεκα γηα κέλα ήηαλ ηξνκεξό. εβόκνπλα ηνλ 

παηέξα κνπ, αιιά αγαπνύζα ηε κεηέξα κνπ».   

Ακέζσο κεηά ηνλ ζάλαην ηεο κεηέξαο ηνπ, ν Υίηιεξ έθπγε απφ ην Ληληο θαη 

δελ επξφθεηην λα γπξίζεη πνηέ μαλά. Θα εγθαζίζηαην ζηε Βηέλλε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 

1908, καδί κε ηνλ Κνχκπηηζεθ, ν νπνίνο ζα πήγαηλε καδί ηνπ, κε ζθνπφ λα ζπνπδάζεη 

κνπζηθή
48

. Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ηαμίδεςε γηα ηξίηε θνξά ζηε Βηέλλε ν Υίηιεξ γξάθεη: 

«Η αλέρεηα θαη ε ζθιεξή πξαγκαηηθόηεηα κε αλάγθαζε λα πάξσ γξήγνξεο απνθάζεηο. 

Οη κηθξέο νηθνλνκίεο καο είραλ ζηγά-ζηγά εμαληιεζεί από ηε ζνβαξή αξξώζηηα ηεο 

κεηέξαο. Σν επίδνκα πνπ κνπ είραλ ρνξεγήζεη δελ κνπ έθηαλε λα δήζσ θη έηζη ήκνπλ 

ππνρξεσκέλνο θαηά θάπνηνλ ηξόπν λα θεξδίζσ κόλνο κνπ ην ςσκί κνπ». Καη 

ζπλερίδεη
49

: «Ο παηέξαο κνπ είρε πεηύρεη πελήληα ρξόληα πξηλ λα θπλεγήζεη ην 

πεπξσκέλν ηνπ. Θα έθαλα θαη εγώ ην ίδην. Θα γηλόκνπλ θάπνηνο, αιιά ζε θακία 

πεξίπησζε ππάιιεινο». Καη πξαγκαηηθά θξάηεζε ηνλ ιφγν ηνπ. ηε Βηέλλε ήξζε ζε 

επαθή κε ξαηζηζηηθέο ηδέεο θαη πξνθαηαιήςεηο ηηο νπνίεο πηνζέηεζε θαη ππνζηήξημε 

κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ.  

  

                                                             
45 P. Ham, ό. π., ζ. 50. 
46 I. Kershaw, Υίηιεξ 1889-1936 Ύβξηο, Αζήλα 2002, ζ. 40. 
47 Α. Υίηιεξ, ό. π., ζ. 91. 
48 I. Kershaw, Υίηιεξ 1889-1936 Ύβξηο, Αζήλα 2002, ζ. 41. 
49 Α. Υίηιεξ, ό. π., ζ. 91.  
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Β΄ Κεθάιαην 

Ο Υίηιεξ ζηε Βηέλλε θαη ζην Μόλαρν 

Ο Υίηιεξ, αλαθεξφκελνο ζηα ρξφληα πνπ έδεζε ζηε Βηέλλε, γξάθεη: 

«Δπραξηζηώ απηά ηα ρξόληα πνπ κ’ έθαλαλ ζθιεξό θαη ηθαλό λα είκαη ζθιεξόο. Αθόκα 

πην πνιύ επραξηζηώ απηή ηελ επνρή κνπ κ’ έβγαιε από ην θελό ηεο εύθνιεο δσήο, πνπ 

κε απνηξάβεμε από ηε καιαθή θσιηά ηνπ παξαρατδεκέλνπ αγνξηνύ θαη κνπ έδσζε ηε 

θξνληίδα γηα θαηλνύξηα κεηέξα, ξίρλνληάο κε άζειά κνπ ζ’ έλαλ θόζκν θηώρεηαο θαη 

εμαζιίσζεο θαη θάλνληάο κε έηζη ηθαλό λα γλσξίζσ απηνύο γηα ηνπο νπνίνπο έπξεπε 

αξγόηεξα λα αγσληζηώ»
 50

. Ηζρπξηδφηαλ φηη ήηαλ ηα πην δχζθνια ρξφληα ηεο δσήο ηνπ, 

ζε κία πφιε ζηελ νπνία βαζίιεπε ε παξαθκή θαη ε αζιηφηεηα. Αιιά πψο ήηαλ ε δσή 

ζηε Βηέλλε, ηελ επνρή πνπ ν Υίηιεξ πήγε λα δήζεη εθεί;  

2.1. Ζ αληηζεκηηηθή Βηέλλε ησλ αξρώλ ηνπ 20
νπ

 αηώλα θαη ε «εηθόλα ηνπ 

θόζκνπ» γηα ηνλ Υίηιεξ 

Ζ Βηέλλε ησλ πξψησλ ρξφλσλ ηνπ 20
νπ

 αηψλα ήηαλ κία πφιε αληηζέζεσλ θαη 

κεγάιεο θνηλσληθήο αδηθίαο
51

. Ζ πξσηεχνπζα ηεο Απηνθξαηνξίαο ησλ Αςβνχξγσλ, 

αθηηλνβνινχζε απηνθξαηνξηθφ κεγαιείν, θαιιηηερληθή έμαξζε θαη πλεπκαηηθφ 

πάζνο
52

. Χζηφζν, πίζσ απφ ηα αζηξαθηεξά βαζηιηθά παιάηηα, ηα εληππσζηαθά 

θξαηηθά θηήξηα, ηα θνκςά θαθέ θαη ηα κεγάια πάξθα ηεο, ππήξμε θηψρεηα θαη 

αλζξψπηλε κηδέξηα, απφ ηηο θνβεξφηεξεο ζηελ Δπξψπε
53

. Κάησ απφ ηνλ 

θαζσζπξεπηζκφ θαη ηνπο εθιεπηπζκέλνπο ηξφπνπο, βαζίιεπαλ ε αλεζηθφηεηα, ε 

εγθιεκαηηθφηεηα θαη ε εμαζιίσζε.  

Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, δελ ήηαλ δχζθνιν λα αλαπηπρζνχλ αθξαίεο 

αληηιήςεηο θαη ηδενινγίεο. Ο Σχπνο ηεο επνρήο δεκνζίεπε άξζξα ζθιεξήο θξηηηθήο 

απέλαληη ζηνλ απηνθξάηνξα θαη ηνπο επγελείο, ελψ νη δηάθνξεο εζληθφηεηεο 

δηεθδηθνχζαλ νινέλα πεξηζζφηεξε απηνλνκία. ε κία απηνθξαηνξία πνπ δηαβξσλφηαλ 

φιν θαη πεξηζζφηεξν, κε έλαλ απηνθξάηνξα πνπ έραλε ζπλερψο ηε δχλακε θαη ηελ 

ππγκή ηνπ, αληηπξνζσπεχνληαο ηελ αθηλεζία ζε έλαλ θφζκν πνπ άιιαδε, κε 

απνζρηζηηθέο ηάζεηο λα αλαπηχζζνληαη ζπλερψο, κε ηα ζθάλδαια θαη ηε δηαθζνξά λα 

βαζηιεχνπλ θαη κε ηνπο εμαζιησκέλνπο ππεθφνπο λα αγσλίδνληαη γηα έλα θνκκάηη 

ςσκί, νη άλζξσπνη άξρηζαλ λα ππνζηεξίδνπλ ηδενινγίεο πνπ βαζίδνληαλ ζην κίζνο. Ο 

                                                             
50 Α. Υίηιεξ, ό. π., ζ. 94. 
51 Θ. Γακηαλφο, ό. π., ζ. 30. - Α. Υίηιεξ, ό. π., ζ. 96-97. 
52 I. Kershaw, Υίηιεξ 1889-1936 Ύβξηο, Αζήλα 2002, ζ. 46. 
53 M. Paltrinieri, G. Rizzoni, E. Barbaglia, ό. π., ζ. 18. 
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αληηζεκηηηζκφο
54

, σο απφξξνηα ηνπ ξαηζηζκνχ, θαζψο θαη νη ηδέεο πνπ είραλ σο βάζε 

ηα γξαθφκελα ηνπ Μαξμ απνηεινχλ δχν ηέηνηα παξαδείγκαηα. 

ηε Βηέλλε, ππήξρε έλα ζηξψκα θησρψλ Δβξαίσλ, ην νπνίν δνχζε ζηηο 

ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο ηεο βφξεηαο Βηέλλεο. Ήηαλ κηθξνέκπνξνη θαη γπξνιφγνη, 

ζπρλά ληπκέλνη κε ηηο παξαδνζηαθέο ηνπο ακθηέζεηο θαη ηα καχξα θαπέια ηνπο. 

Δγθισβηζκέλνη ζε έλαλ ζπλερή αγψλα γηα επηβίσζε, ζηεξίδνληαλ ζηε ζεσξία ηνπ 

καξμηζκνχ, αιιά θαη ηνπ ζησληζκνχ, ειπίδνληαο ζε έλα θαιχηεξν κέιινλ.  

Δίλαη πξαγκαηηθά άμην απνξίαο, πψο δηάθνξνη αληηζεκίηεο ηεο επνρήο 

θαηεγνξνχζαλ ηνπο Δβξαίνπο ηεο Βηέλλεο σο θαπηηαιηζηέο πνπ δνχζαλ κέζα ζηα 

πινχηε, απφ ηε ζηηγκή πνπ έλα ηεξάζηην πνζνζηφ δνχζε θάησ απφ ηα φξηα ηεο 

θηψρεηαο. Αλ θαη ππήξραλ πινχζηνη Δβξαίνη πνπ είραλ κεγάιε επηξξνή ζηελ 

πνιηηηζηηθή δσή ηεο πξσηεχνπζαο, απηνί είραλ πιήξσο αθνκνησζεί θαη έραηξαλ 

κεγάινπ ζεβαζκνχ
55

. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε θαηεγνξία φηη νη Δβξαίνη απνηεινχζαλ 

αληηπξνζψπνπο καξμηζηηθψλ ξηδνζπαζηηθψλ ζεσξηψλ σο θνηλσληθνί επαλαζηάηεο, δε 

ζηέθεη, θαζψο εθείλε ηελ επνρή, αξθεηνί Γεξκαλνί εξγάηεο είραλ ζηξαθεί ζηνλ 

καξμηζκφ, σο απάληεζε ζηελ απμαλφκελε θαηαπίεζε θαη εμαζιίσζή ηνπο. 

2.1.1. Ζ ζπγθαηνίθεζε ηνπ Υίηιεξ κε ηνλ Κνύκπηηζεθ   

Οη ζεσξίεο ηνπ παγγεξκαληζκνχ θαη ηνπ αληηζεκηηηζκνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηηο ξαηζηζηηθέο ηδέεο, ψζεζαλ ηνλ Υίηιεξ λα δηακνξθψζεη φιεο απηέο ηηο απφςεηο πνπ 

αξγφηεξα ζα γίλνληαλ ην θχξην δφγκα ηνπ λαδηζηηθνχ θφκκαηνο. Μέλνληαο απφ ηνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 1908, ζε έλα δσκάηην, ζηε Stumpergasse, καδί κε ηνλ Κνχκπηηζεθ, 

εμαθνινπζνχζε λα δεη ρσξίο θάπνην πξφγξακκα, κε έλα κηθξφ επίδνκα 25 θνξφλσλ, 

σο νξθαλφο
56

.  

Όζηεξα απφ κία δεχηεξε απνηπρία γηα εηζαγσγή ζηελ Αθαδεκία Καιψλ 

Σερλψλ, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1908, ν Υίηιεξ βπζίζηεθε αθφκα πεξηζζφηεξν ζηελ 

αδηαθνξία
57

. O ζρεδφλ αζθεηηθφο ηξφπνο δσήο, απνηέιεζκα ηεο θαθήο ηνπ 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, πεξηγξάθεηαη ζην Mein Kampf: «Η πείλα ήηαλ ηόηε ν πηζηόο 

θύιαθαο πνπ δελ κε εγθαηέιεηςε πνηέ, ν ζύληξνθνο πνπ ηα κνηξάζηεθε όια καδί κνπ. 

                                                             
54 Αληηζεκηηηζκφο νλνκάδεηαη ε ερζξφηεηα, ε πξνθαηάιεςε θαη ν δησγκφο θαηά ησλ Δβξαίσλ. 
55 P. Ham, ό. π., ζ. 55. 
56M. Paltrinieri, G. Rizzoni, E. Barbaglia, ό. π., ζ. 19.  
57 Θ. Γακηαλφο, ό. π., ζ. 30-31. 
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Κάζε βηβιίν πνπ αγόξαδα ην πιήξσλα κε πείλα. Μηα παξάζηαζε ζηελ όπεξα, κνπ 

ζηνίρηδε ην απξηαλό θαγεηό»
 58

.   

ζν ν Κνχκπηηζεθ παξαθνινπζνχζε καζήκαηα ζην σδείν ηεο Βηέλλεο, ν 

Υίηιεξ πεξλνχζε ηε κέξα ηνπ θάλνληαο βφιηεο ζηα πάξθα ηεο πφιεο, δηαβάδνληαο, 

δσγξαθίδνληαο θαη παξαθνινπζψληαο φπεξα. πλήζηδε λα παξνπζηάδεη ζηνλ 

Κνχκπηηζεθ ηδέεο γηα αξρηηεθηνλήκαηα ή ζεαηξηθά έξγα, ηα νπνία παξέκελαλ 

εκηηειή. Ο Κνχκπηηζεθ αλαθεξφκελνο ζηνλ Υίηιεξ ζπκάηαη: «Ήηαλ ελνριεκέλνο 

κνλίκσο από θάηη, έζηξεθε ηελ νξγή ηνπ νπνπδήπνηε, ελαληίνλ νπνηνπδήπνηε γεληθώο 

δελ ηνλ θαηαιάβαηλε, δελ ηνλ εθηηκνύζε θαη από ηνλ νπνίν έλησζε όηη θαηαδηώθεηαη θαη 

εμαπαηάηαη […] Δίρα ηελ εληύπσζε όηη ν Αδόιθνο είρε γίλεη αληζζόξνπνο»
59

.  

Ζ ζπλχπαξμε ησλ δχν θίισλ ζα ηεξκαηηδφηαλ ην θαινθαίξη ηνπ 1908
60

. Ο 

Κνχκπηηζεθ ζα ηειείσλε ηε ρξνληά ζην σδείν θαη ζα επέζηξεθε ζην Ληληο. Ο Υίηιεξ 

ηνλ ζπλφδεςε κέρξη ηνλ ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ, ρσξίο λα γλσξίδεη φηη δε ζα ηνλ 

μαλαέβιεπε, παξά κφλν ην 1938. Σνπ έζηεηιε θάπνηεο θάξηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

θαινθαηξηνχ, αιιά χζηεξα ε επαθή πνπ είραλ δηαθφπεθε. ηαλ ν Κνχκπηηζεθ γχξηζε 

ζηε Βηέλλε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1908, δε βξήθε ηνλ Υίηιεξ ζηε Stumpergasse
61

. Ζ 

ηδηνθηήηξηα ηνπ είπε πσο ν Υίηιεξ έθπγε ρσξίο λα αθήζεη θάπνηα άιιε δηεχζπλζε.  

2.1.2. Οη πξνζσπηθόηεηεο θαη νη ηδενινγίεο πνπ επεξέαζαλ ηνλ Υίηιεξ 

Ο Υίηιεξ είρε αιιάμεη θαηνηθία θαη δεισκέλνο ζηελ αζηπλνκία σο θνηηεηήο, 

έκελε πιένλ ζηε Φέικπεξζηξαζζε. Ήηαλ ε επνρή πνπ ζα εξρφηαλ ζε επαθή κε φιεο 

ηηο ζεσξίεο πνπ θπξηαξρνχζαλ ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο Βηέλλεο εθείλε ηελ επνρή. Ο 

ίδηνο αλαθέξεη: «’ έλα πεξίπηεξν είδα λα θξέκεηαη ε Δθεκεξίδα ησλ Δξγαηώλ, 

επίζεκν όξγαλν ηνπ Απζηξηαθνύ νζηαιδεκνθξαηηθνύ Κόκκαηνο. Έβξηζθα ζπρλά απηή 

ηελ εθεκεξίδα ζ’ έλα θαθέ πνπ πήγαηλα λα δηαβάζσ ηα λέα, αιιά κέρξη ηόηε δε κε είρε 

απαζρνιήζεη πάλσ από δύν ιεπηά»
62

. Απφ ηα γξαθφκελά ηνπ καζαίλνπκε πσο δηάβαδε 

ηελ εθεκεξίδα ηνπ Απζηξηαθνχ νζηαιδεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο, ε νπνία ζεσξνχζε 

πσο ήηαλ γεκάηε καξμηζηηθή πξνπαγάλδα. Αιιά κε πνηα θπιιάδηα ζπκθσλνχζε θαη 

πνηεο πξνζσπηθφηεηεο ηνλ επεξέαζαλ;  

                                                             
58 Α. Υίηιεξ, ό. π., ζ. 94. 
59 I. Kershaw, Υίηιεξ 1889-1936 Ύβξηο, Αζήλα 2002, ζ. 56-57. 
60 Θ. Γακηαλφο, ό. π., ζ. 32. 
61 P. Ham, ό. π., ζ. 61. 
62Α. Υίηιεξ, ό. π., ζ. 115.  
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«Από ηελ αξρή, ε ζπκπάζεηά κνπ ζηξάθεθε πξνο ηνλ παγγεξκαληζηή 

αίλεξεξ», γξάθεη ζην Mein Kamf. Ο αίλεξεξ ήηαλ έλαο αληηζεκίηεο, αληηκαξμηζηήο 

δηαλννχκελνο, ν νπνίνο έηξεθε βαζχ κίζνο ελάληηα ζηε δπλαζηεία ησλ Αςβνχξγσλ. 

Πίζηεπε πσο ε Γεξκαλία θαη ε Απζηξία έπξεπε λα ελσζνχλ ζε έλα θαη κφλν δπλαηφ 

θξάηνο, αθξηβψο φ,ηη πίζηεπε θαη ν Υίηιεξ
63

. Χζηφζν, ν αίλεξεξ πξνζπαζνχζε, κέζα 

απφ θνηλνβνπιεπηηθνχο αγψλεο, λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, θάηη ην νπνίν ν Υίηιεξ 

έδεηρλε λα κελ εγθξίλεη
64

. Ο Υίηιεξ πίζηεπε πσο ν αίλεξεξ είρε δίθην ζε φια φζα 

έιεγε, αιιά ηα εμέθξαδε κε ιάζνο ηξφπν. 

Ζ δεχηεξε πξνζσπηθφηεηα απφ ηελ νπνία ν Υίηιεξ θαηλφηαλ πσο ιάκβαλε 

κεγάιεο επηξξνέο ήηαλ ν αληηζεκίηεο δήκαξρνο ηεο Βηέλλεο Κάξι Λνχεγθεξ
65

. 

Υξηζηηαλνδεκνθξάηεο θαη ηδηαίηεξα αγαπεηφο αλάκεζα ζηνπο κηθξναζηνχο, ν 

Λνχεγθεξ επηηηζφηαλ ζηνπο Δβξαίνπο, βιέπνληάο ηνπο σο ζξεζθεπηηθή νληφηεηα, πνπ 

απνηεινχζε αληίπαιν ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο
66

. Παξάιιεια, επηθεληξσλφηαλ θαη 

ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα, βιέπνληαο ηνπο Δβξαίνπο σο αληηπάινπο
67

. 

Άιινο έλαο ζεσξεηηθφο πνπ επεξέαζε ηνλ Υίηιεξ εθείλε ηελ πεξίνδν ήηαλ ν 

Άληνιθ Γθένξγθ Λάληο θνλ Λίκπελθεο. Ο Λάληο ήηαλ έλαο πξψελ Κηζηεξθηαλφο 

κνλαρφο, ν νπνίνο ήηαλ ηδξπηήο ηνπ «Νένπ Σάγκαηνο ησλ Νατηώλ» θαη ήηαλ νπαδφο 

ηνπ αίλεξεξ. Έκελε ζε έλα εξεηπσκέλν θάζηξν, αλάκεζα ζην Λίληο θαη ηε Βηέλλε 

θαη ε αίξεζε πνπ είρε δεκηνπξγήζεη δηαθαηερφηαλ απφ κπζηηθηζηηθά ζχκβνια 

(αλάκεζά ηνπο θαη ε ζβάζηηθα), νκνθπινθηιηθέο πξαθηηθέο θαη αζηξνινγηθέο 

πεπνηζήζεηο. Ο Λάληο, φπσο θαη νη νπαδνί ηνπ, πίζηεπαλ πσο ε γεξκαληθή θπιή ήηαλ 

αλψηεξε απφ φιεο ηηο άιιεο θαη έπξεπε λα θπξηαξρήζεη πάλσ ηνπο.  

Σν πεξηνδηθφ Ostara, πνπ απνηεινχζε φξγαλν ηνπ Λάληο, δίλεη κία εηθφλα 

ησλ αληηιήςεψλ ηνπ. Γελ είλαη δχζθνιν λα δηαθξίλνπκε ηηο νκνηφηεηεο αλάκεζα ζηηο 

πεπνηζήζεηο ηνπ Λάληο θαη ζε εθείλεο ησλ Waffen-SS, πνπ ραξαθηεξίδνληαλ απφ 

κηζνγπληζκφ, εθθεληξηθέο ξαηζηζηηθέο απφςεηο θαη θπιεηηθέο πξνθαηαιήςεηο
68

. 

Έλλνηεο φπσο ε θπιεηηθή πάιε, ε θπιεηηθή θαζαξφηεηα, ε ηεξαηψδεο παξνπζίαζε 

ησλ Δβξαίσλ σο ερζξψλ, ε θπξηαξρία ηεο μαλζηάο θπιήο, ε ζπληξηβή ηνπ καξμηζκνχ 

θαη ηεο δεκνθξαηίαο θαη ε εμφλησζε ησλ θαηψηεξσλ θπιψλ, απνηεινχζαλ ζπλήζσο 

αγαπεκέλα ζέκαηα ηεο Ostara. 

                                                             
63 Θ. Γακηαλφο, ό. π., ζ. 34. 
64 P. Ham, ό. π., ζ. 83. 
65 J. Lukacs, ό. π., ζ. 99. 
66 M. Paltrinieri, G. Rizzoni, E. Barbaglia, ό. π., ζ. 16-17. 
67 P. Ham, ό. π., ζ. 84-85. 
68 I. Kershaw, Υίηιεξ 1889-1936 Ύβξηο, Αζήλα 2002, ζ. 68-70. 
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2.1.3. Ζ θαιιηηερληθή απνηπρία θαη ε πεξίνδνο ηελ απόιπηεο εμαζιίσζεο ηνπ 

Υίηιεξ ζηε Βηέλλε 

ηα κέζα Απγνχζηνπ ηνπ 1909, ν Υίηιεξ ζα έθεπγε απφ ηε 

Φέικπεξζηξαζζε. Δγθαηαζηάζεθε ζε έλα δσκάηην ζηελ εζάνπζεζηξαζζε απφ ηελ 

νπνία έθπγε ζηηο 16 επηεκβξίνπ, πηζαλψο ρσξίο λα έρεη πιεξψζεη ην ελνίθηφ ηνπ θαη 

ρσξίο λα ζπκπιεξψζεη ηελ ππνρξεσηηθή δήισζε ζηελ αζηπλνκία. Φαηλφηαλ πσο 

αληηκεηψπηδε ηεξάζηηεο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, θαζψο ην επίδνκα πνπ έπαηξλε δελ 

ηνπ έθηαλε πιένλ γηα λα δήζεη. Απφ απηφ ην ζεκείν θαη κεηά, ζα μεθηλνχζε ε πην 

ζθιεξή πεξίνδνο ηεο δσήο ηνπ. Ενχζε δχζθνια θαη θνηκφηαλ ζηνλ δξφκν. Ο 

Reinhold Hanisch, θίινο ηνπ Υίηιεξ εθείλε ηελ επνρή, ηζρπξηδφηαλ πσο ν Υίηιεξ 

έκελε ζε έλα θηελφ θαθέ. Υσξίο θαζφινπ ρξήκαηα, κε θζαξκέλα ξνχρα, γεκάηνο 

ςείξεο θαη πιεγέο ζηα πφδηα, ν Υίηιεξ θαηέθπγε ζην δεκφζην ππλσηήξην ηνπ 

Μέηληιηλγθ
69

.  

ην ζπγθεθξηκέλν ππλσηήξην, νη άζηεγνη δηθαηνχληαλ κπάλην, απνιχκαλζε 

ησλ ξνχρσλ ηνπο, ιίγε ζνχπα κε ςσκί θαη έλα θξεβάηη. Ο Υίηιεξ θαηάθεξε λα 

ιακβάλεη άιιν έλα γεχκα ζην θνηλφβην ησλ κνλαρψλ ηεο Γθνχκπεληνξθεξζηξάζζε, 

ελψ πξνζπαζνχζε λα θάλεη νπνηαδήπνηε δνπιεία γηα λα βγάιεη θάπνηα ρξήκαηα
70

. 

ηελ αξρή πξνζιήθζεθε ζε έλα ζπλεξγείν πνπ θαζάξηδε ηνπο δξφκνπο απφ ην ρηφλη, 

αιιά ρσξίο παιηφ, δελ κπφξεζε λα ζπλερίζεη γηα πνιχ απηή ηε δνπιεηά. ηε ζπλέρεηα, 

πξνζθέξζεθε λα θνπβαιάεη βαιίηζεο ζηνλ ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ, αιιά ε εκθάληζή 

ηνπ δελ ηνπ έθεξλε θαη πνιινχο πειάηεο
71

. Ήηαλ εθείλε ε πεξίνδνο πνπ ν Υίηιεξ 

γλψξηζε ηνλ Reinhold Hanisch. Παξάιιεια, έιαβε ην πνζφ ησλ 50 θνξφλσλ, σο 

νηθνλνκηθή βνήζεηα απφ ηε ζεία ηνπ Johanna. Έηζη θαηάθεξε, χζηεξα απφ ιίγν θαηξφ 

λα θχγεη απφ ην ππλσηήξην.  

Μαδί κε ηνλ Hanisch, ν Υίηιεξ κεηαθφκηζε ζηνλ μελψλα ηεο 

Μέιληεκαλζηξάζζε ζηηο 9 Φεβξνπαξίνπ 1910
72

. Ο μελψλαο ήηαλ έλα βήκα 

παξαπάλσ απφ ην ππλσηήξην ηνπ Μέηληιηλγθ
73

. Οη 500 πεξίπνπ άλζξσπνη πνπ 

δηέκελαλ εθεί ήηαλ δεκφζηνη ππάιιεινη, πξψελ θαζεγεηέο θαη ζπληαμηνχρνη 

αμησκαηηθνί, αθφκα θαη απινί πεξαζηηθνί. Σα γεχκαηα ήηαλ πνιιά θαη δηαθνξεηηθά, 

ελψ ππήξρε ξαθηάδηθν, θνπξείν, αθφκα θαη βηβιηνζήθε, φπνπ κπνξνχζε θάπνηνο λα 

                                                             
69Θ. Γακηαλφο, ό. π., ζ. 32.  
70 M. Paltrinieri, G. Rizzoni, E. Barbaglia, ό. π., ζ. 19-20. 
71 I. Kershaw, Υίηιεξ 1889-1936 Ύβξηο, Αζήλα 2002, ζ. 73. 
72 P. Ham, ό. π., ζ. 67. 
73 D. Taylor, ό. π., ζ. 8. 



24 

 

δηαβάδεη βηβιία θαη εθεκεξίδεο. Μία νκάδα αηφκσλ, πξνεξρφκελα απφ κηθξναζηηθά 

θαη κεζναζηηθά ζηξψκαηα, ζπγθεληξψλνληαλ θάζε κέξα ζε κία αίζνπζα εξγαζίαο. 

Δθεί, εξγάδνληαλ ζρεδηάδνληαο δηαθεκίζεηο, γξάθνληαο άξζξα ή ζπγγξάθνληαο 

βηβιία. Ο Υίηιεξ θαη ν Hanisch αθνκνηψζεθαλ απφ απηή ηελ νκάδα, πνπ έκεηλε 

γλσζηή σο ε «νκάδα ησλ δηαλννύκελσλ» θαη ν Hanisch καζαίλνληαο πσο ν Υίηιεξ 

ήμεξε λα δσγξαθίδεη, ηνπ πξφηεηλε λα δνπιέςνπλ ζπλεηαηξηθά
74

.  

Ο Υίηιεξ ζα ζρεδίαδε θαξη πνζηάι, ν Hanisch ζα ηηο πνχιαγε ζε καγαδηά 

θαη ζα κνηξάδνληαλ ηα θέξδε. Ζ επηρείξεζε πήγε θαιά, ηνπιάρηζηνλ ζηελ αξρή. 

Χζηφζν, ν Hanisch μεπνπινχζε πην γξήγνξα απ’ φηη δσγξάθηδε ν Υίηιεξ θαη ηα 

πξνβιήκαηα κεηαμχ ηνπο δελ άξγεζαλ λα θαλνχλ. Ζ ζπλεξγαζία ηνπο έιεμε, κε ηνλ 

Υίηιεξ λα θαηαγγέιιεη ηνλ Hanisch ζηελ αζηπλνκία, ηζρπξηδφκελνο πσο ν Hanisch 

ηνπ έθιεςε έλαλ πίλαθα πνπ είρε δσγξαθίζεη
75

. Ο Hanisch ζπλειήθζε, φρη επεηδή ηνλ 

θαηεγνξνχζε ν Υίηιεξ, αιιά επεηδή ρξεζηκνπνηνχζε ςεχηηθν φλνκα, αιιά χζηεξα 

απφ κεξηθέο κέξεο αθέζεθε ειεχζεξνο. Σν ζεκαληηθφ είλαη πσο χζηεξα απφ απηφ ην 

γεγνλφο, ν Υίηιεξ βπζίζηεθε μαλά ζηελ αθάλεηα. Γελ ππάξρνπλ αξθεηά ζηνηρεία γηα 

ηε δσή ηνπ εθείλε ηελ πεξίνδν.  

Σελ πεξίνδν 1912-1913, ηνλ βξίζθνπκε λα είλαη θαζηεξσκέλν κέινο ηεο 

νκάδαο ησλ δηαλννχκελσλ, δψληαο κία ρσξίο ζθνπφ αιιά κεηξεκέλε δσή. 

Δλδηαθέξνπζεο είλαη νη καξηπξίεο γηα ηελ εκθάληζε ηνπ Υίηιεξ εθείλε ηελ πεξίνδν. 

Κάπνηνη θάηνηθνη ηνπ μελψλα ηνλ πεξηγξάθνπλ σο «αηεκέιεην, θνξνύζε έλα γθξηδσπό 

καθξύ παιηό, θζαξκέλν ζηα καλίθηα θαη έλα ζηξαπαηζαξηζκέλν παιηό θαπέιν, ηα 

παληειόληα ηνπ ήηαλ γεκάηα ηξύπεο θαη ηα παπνύηζηα ηνπ γεκηζκέλα κε ραξηηά. 

Δμαθνινπζνύζε λα έρεη ηα καιιηά ηνπ αθνύξεπηα κέρξη ηνπο ώκνπο θαη κία άγξηα 

γελεηάδα»
76

.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν Jacob Altenberg, έλαο απφ ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ 

Υίηιεξ εθείλε ηελ πεξίνδν, ζπκφηαλ πσο ν Υίηιεξ ήηαλ «θαινμπξηζκέλνο, θξόληηδε λα 

θνπξεύεη ηαθηηθά ηα καιιηά ηνπ θαη θνξνύζε ξνύρα θαζαξά, παξόιν πνπ ήηαλ παιηά 

θαη θζαξκέλα». χκθσλα κε ηα γξαθφκελα ηνπ Κνχκπηηζεθ, ν Υίηιεξ ήηαλ 

εκκνληθφο κε ηελ θαζαξηφηεηα, επνκέλσο ε καξηπξία ηνπ Altenberg κάιινλ είλαη 

έγθπξε. Ο Υίηιεξ δσγξάθηδε ζηελ αίζνπζα εξγαζίαο θαη ζπδεηνχζε κε ηα κέιε ηεο 

νκάδαο γηα ηα πνιηηηθά. Καζφηαλ ήζπρα φηαλ μεθηλνχζε κία πνιηηηθή ζπδήηεζε, 

                                                             
74 Θ. Γακηαλφο, ό. π., ζ. 32. 
75 P. Ham, ό. π., ζ. 69. 
76 M. Paltrinieri, G. Rizzoni, E. Barbaglia, ό. π., ζ. 20-21. 
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σζηφζν, φηαλ δηαθσλνχζε ηηλαδφηαλ απφηνκα, άξρηδε λα θσλάδεη θαη χζηεξα απφ έλα 

παξαιήξεκα, μαλαγπξλνχζε ζηε δσγξαθηθή
77

. 

2.1.4. Σν κίζνο  ηνπ Υίηιεξ απέλαληη ζηνπο Δβξαίνπο θαη ηνπο 

νζηαιδεκνθξάηεο ειιόρεπε, αιιά δελ εθθξαδόηαλ   

Φαίλεηαη πσο νη απφηνκεο θαη ζθιεξέο αληηδξάζεηο ηνπ ήηαλ γλσζηέο ζηα 

κέιε ηεο νκάδαο θαη ζίγνπξα αξθεηέο θνξέο ε ζπδήηεζε πήγαηλε επίηεδεο ζε 

πνιηηηθά ζέκαηα κε ηα νπνία δηαθσλνχζε ν Υίηιεξ, κφλν γηα λα ηνλ πεηξάμνπλ. Γχν 

ήηαλ ηα ζέκαηα πνπ ηνλ εθλεχξηδαλ. Ο Υίηιεξ εθδήισλε ην κίζνο ηνπ απέλαληη ζηνπο 

Ηεζνπίηεο, πξάγκα πνπ δειψλεη πφζν έλζεξκνο νπαδφο ηνπ αίλεξεξ ήηαλ, θαζψο θαη 

απέλαληη ζηνπο νζηαιδεκνθξάηεο. Παξαδφμσο ν Υίηιεξ εθείλε ηελ πεξίνδν δε 

θαηλφηαλ λα ληψζεη κίζνο απέλαληη ζηνπο Δβξαίνπο ή ηνπιάρηζηνλ δελ είρε εθδειψζεη 

θάηη ηέηνην ζηα κέιε ηεο νκάδαο ησλ δηαλννπκέλσλ
78

.  

Ο ίδηνο αλαθέξεη ζην βηβιίν ηνπ γηα κία επαθή, κάιινλ θαληαζηηθή, πνπ είρε 

κε νζηαιδεκνθξάηεο εξγάηεο, ελψ δνχιεπε ζε κηα νηθνδνκή: «πρλά ηώξα ε 

ζπδήηεζε άλαβε ζηνλ ρώξν εξγαζίαο. Σνπο αληέθξνπα, κέξα ηε κέξα θαιύηεξα 

πιεξνθνξεκέλνο θαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπλνκηιεηέο κνπ πάλσ ζηηο ζεσξίεο ηνπο, 

ώζπνπ ήξζε ε ζηηγκή πνπ ε ινγηθή ρηππήζεθε απ’ ηνλ πην πξόρεηξν αληίπαιό ηεο: ηνλ 

ηξόκν θαη ηε βία. Κάπνηνη από ηνπο ζαπκάζηνπο απηνύο ζπλνκηιεηέο κνπ, πνπ είραλ 

αληίζεηε γλώκε, κε ππνρξέσζαλ λα κελ μαλαπαηήζσ εθεί, αλ δελ ήζεια λα βξεζώ 

θάπνηε γθξεκηζκέλνο από θακία ζθαισζηά. Μόλνο, αλήκπνξνο λα πξνβάισ θακία 

αληίζηαζε, πξνηίκεζα ηελ πξώηε ιύζε θαη έθπγα κε κηαλ αθόκε εκπεηξία»
79

. 

Απηή ε ηζηνξία, εμεγεί ην κίζνο πνπ έλησζε ν Υίηιεξ γηα ηνπο 

νζηαιδεκνθξάηεο απνζπαζκαηηθά. Ζ πξαγκαηηθφηεηα είλαη πσο ηνπο κηζνχζε γηα 

άιινπο ιφγνπο. Οη νζηαιδεκνθξάηεο ήηαλ νη κεγαιχηεξνη αληίπαινη ηνπ θηλήκαηνο 

ηνπ Παγγεξκαληζκνχ ηνπ αίλεξεξ, ηνπ νπνίνπ θνξπθαίνο ππνζηεξηθηήο ήηαλ ν 

Υίηιεξ. Δθηφο απηνχ, ζχκθσλα κε ηνλ ίδην ηνλ Υίηιεξ, ε ζνζηαιδεκνθξαηία ηνλ είρε 

ηξνκνθξαηήζεη. πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, δηαβάδνληαο ηηο εθεκεξίδεο ησλ 

εξγαηψλ ηεο επνρήο, έλησζε απνζηξνθή γηα ην γεγνλφο φηη νη νζηαιδεκνθξάηεο 

είραλ κνλνπσιήζεη ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα, ην νπνίν παξφια απηά ζεσξνχζε 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ. Δληνχηνηο, θαίλεηαη φηη ν Υίηιεξ δελ είρε δηαβάζεη πνηέ Μάξμ 

θαη αο ππνζηήξηδε ην αληίζεην.  

                                                             
77I. Kershaw, Υίηιεξ 1889-1936 Ύβξηο, Αζήλα 2002, ζ. 75-77.  
78Θ. Γακηαλφο, ό. π., ζ. 35.  
79 Α. Υίηιεξ, ό. π., ζ. 114. 
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Σέινο, ε πην ακθηιεγφκελε ηδενινγία πνπ έρεη λα θάλεη κε ηνλ Υίηιεξ ήηαλ ν 

αληηζεκηηηζκφο. Χο ζαπκαζηήο ηνπ αίλεξεξ θαη ηνπ Λνχεγθεξ θαίλεηαη πσο ήηαλ 

αληηζεκίηεο, σζηφζν, ην παξάδνμν ήηαλ πσο πνιινί απφ ηελ νκάδα δηαλννπκέλσλ, 

ήηαλ Δβξαίνη θαη θαλέλαο δελ ηνλ είρε αθνχζεη λα ιέεη θάηη ελαληίνλ ηνπο. Δπίζεο, ν 

Hanisch ηζρπξηδφηαλ πσο ν Υίηιεξ πξνηηκνχζε λα πνπιάεη ηνπο πίλαθέο ηνπ ζε 

Δβξαίνπο, θαζψο ηνπο ζεσξνχζε πην έληηκνπο απφ ηνπο Υξηζηηαλνχο, ελψ θάπνηνο 

άιινο θάηνηθνο ηνπ μελψλα είρε ππνζηεξίμεη πσο ν Υίηιεξ ηα πήγαηλε πνιχ θαιά 

καδί ηνπο θαη είρε πεη πσο «νη Δβξαίνη είλαη έλαο έμππλνο ιαόο πνπ κεηαμύ ηνπο είλαη 

πην ελσκέλνη απ’ όηη νη Γεξκαλνί»
80

. Ο Hanisch ζπλερίδεη, πσο ν Υίηιεξ απέξξηπηε σο 

αλνεζία ην επηρείξεκα φηη νη Δβξαίνη έθαλαλ ηειεηνπξγηθνχο θφλνπο θαη φηη 

θαηεγνξνχζε ηνπο Υξηζηηαλνχο γηα ηνθνγιπθία. Έηζη, ην εξψηεκα είλαη: κήπσο ν 

Υίηιεξ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ ζηε Βηέλλε δελ ήηαλ αληηζεκίηεο;  

Ζ απάληεζε δελ είλαη μεθάζαξε. Αλ ιάβνπκε ππφςε ηα παξαπάλσ, ηφηε ν 

Υίηιεξ δελ ήηαλ αληηζεκίηεο, ίζα-ίζα έβιεπε ηνπο Δβξαίνπο σο έλαλ ιαφ πνπ ζα 

κπνξνχζε λα απνηειεί πξφηππν γηα ηνπο Γεξκαλνχο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ίζσο 

απιά λα έθξπβε ην κίζνο ηνπ γηα ηνπο Δβξαίνπο, επεηδή δελ ήζειε λα ραιάζεη ηηο 

ζρέζεηο είδνπο δνχλαη θαη ιαβείλ πνπ είρε κε ηα κέιε ηεο νκάδαο ησλ δηαλννπκέλσλ 

πνπ ήηαλ Δβξαίνη. Ο ίδηνο ηζρπξηδφηαλ ζην Mein Kampf πσο έγηλε αληηζεκίηεο ζηε 

Βηέλλε. Απηφ φκσο ζα κπνξνχζε λα θξχβεη θάπνηα ζηξαηεγηθή. Σελ επνρή πνπ ν 

Υίηιεξ έγξαθε ην Mein Kampf, ακέζσο κεηά ηελ απνηπρία ηνπ Κηλήκαηνο ηεο 

Μππξαξίαο, είρε σο ζηφρν λα δεκηνπξγήζεη ην πξνθίι ελφο πνιηηηθνχ αξρεγνχ θαη 

εγέηε πνπ αγσληδφηαλ, ππνζηεξίδνληαο φζα πξέζβεπε ν εζληθνζνζηαιηζκφο, απφ ηελ 

αξρή ηεο δσήο ηνπ. Τπφ απηφ ην πξίζκα, επεμεγείηαη, γηαηί ν Υίηιεξ δήισλε 

αληηζεκίηεο απφ ηελ επνρή πνπ βξηζθφηαλ ζηε Βηέλλε.  

Σνλ Απξίιην ηνπ 1913, ν Υίηιεξ θιεξνλφκεζε ηελ πεξηνπζία ηνπ παηέξα 

ηνπ
81

, πνπ ηνπ επέηξεπε πιένλ λα κπνξέζεη λα πάεη ζην Μφλαρν, κία πφιε πνπ, ζε 

αληίζεζε κε ηε Βηέλλε, αγαπνχζε πνιχ. Απνθεχγνληαο ηε ζηξαηησηηθή ζεηεία, 

απνθάζηζε λα πεξάζεη ηα ζχλνξα κε ηε Γεξκαλία ηνλ Μάην ηνπ 1913, πηζηεχνληαο 

πσο νη απζηξηαθέο αξρέο δελ ζα ηνλ αλαδεηήζνπλ
82

. Χζηφζν, έθαλε ιάζνο θαη απηφ 

ηνπ πξνμέλεζε κεγάια πξνβιήκαηα αξγφηεξα.  

                                                             
80 I. Kershaw, Υίηιεξ 1889-1936 Ύβξηο, Αζήλα 2002, ζ. 83. 
81 P. Ham, ό. π., ζ. 87. 
82 I. Kershaw, Υίηιεξ 1889-1936 Ύβξηο, Αζήλα 2002, ζ. 88. 
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ηηο 24 Μαΐνπ 1913, ν Υίηιεξ απνραηξέηεζε ηα κέιε ηνπ μελψλα θαη 

μεθίλεζε γηα ην Μφλαρν
83

. Σα ρξφληα ζηε Βηέλλε είραλ ηειεηψζεη, έρνληαο αθήζεη 

αλεμίηεια ζεκάδηα ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ. Οη βάζεηο γηα ηηο πξνζσπηθέο ηνπ 

ζεσξίεο είραλ κπεη, αιιά δελ είρε δεκηνπξγεζεί κία νινθιεξσκέλε ηδενινγία. Γηα λα 

δεκηνπξγεζεί απηή ε ηδενινγία, ν Υίηιεξ έπξεπε λα πεξάζεη κέζα απφ ηνλ Πξψην 

Παγθφζκην Πφιεκν θαη λα γλσξίζεη ηελ ήηηα θαη ηελ απνγνήηεπζε. 

2.2. Ο Υίηιεξ ζην Μόλαρν 

Ο Υίηιεξ έθηαζε ζην Μφλαρν ζηηο 25 Μαΐνπ 1913. πσο παξαδερφηαλ, ην 

Μφλαρν δελ ηνλ πξνζέιθπζε ηφζν γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο, αιιά σο κεηξφπνιε ηεο 

γεξκαληθήο ηέρλεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηζρπξίδεηαη πσο πήγε ζην Μφλαρν, γηα λα γίλεη 

αξρηηέθηνλαο, θαζψο είρε πιένλ εγθαηαιείςεη ην φλεηξφ ηνπ λα γίλεη δσγξάθνο. 

Χζηφζν, είρε κείλεη θνιιεκέλνο ζηηο επηξξνέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη δελ θαηάθεξε πνηέ 

λα αληηιεθζεί ηε ζεκαζία ησλ δηαθφξσλ θαιιηηερληθψλ ξεπκάησλ, ηα νπνία 

θπξηαξρνχζαλ ζηελ πξν ηνπ Πξψηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ Γεξκαλία
84

.  

2.2.1. Ζ απνηπρεκέλε θαιιηηερληθή ηνπ πνξεία ζπλερίδεηαη 

Ακέζσο κφιηο έθηαζε ζην Μφλαρν, βξήθε έλα δσκάηην ζηνλ ηξίην φξνθν 

ηεο Schleisheimerstrasse 34, ζε κία θησρή πεξηνρή ζηα βφξεηα ηεο πφιεο
85

. 

Μνηξάζηεθε απηφ ην δσκάηην κε ηνλ Schwabing Hausler, σζηφζν, ε ζπγθαηνίθεζε 

θξάηεζε κέρξη ηα κέζα Φεβξνπαξίνπ 1914. χκθσλα κε ηε καξηπξία ηεο 

ζπηηνλνηθνθπξάο ηνπ Υίηιεξ Frau Popp, ν Υίηιεξ, δελ έθαλε θάηη δηαθνξεηηθφ απ’ φηη 

έθαλε ζηε Βηέλλε
86

. Δπγεληθφο, αιιά απφκαθξνο, ρσξίο θίινπο, πεξλνχζε ηνλ ρξφλν 

ηνπ δσγξαθίδνληαο θαη δηαβάδνληαο. Ενχζε ιηηνδίαηηα, ρσξίο πνιιά έμνδα θαη έβγαδε 

ηα πξνο ην δελ πνπιψληαο πίλαθεο, πνπ ν ίδηνο δσγξάθηδε. Σα έξγα ηνπ απνηεινχζαλ 

αληηγξαθέο απφ θαξη πνζηάι γλσζηψλ ηνπξηζηηθψλ ηφπσλ ηνπ Μνλάρνπ. 

Γηα εθείλε ηελ επνρή, ν Υίηιεξ αλαθέξεη πσο δηάβαδε πνιχ, θάηη ην νπνίν 

ηζρχεη, αιιά ν ηζρπξηζκφο ηνπ φηη είρε εληξπθήζεη ζηε καξμηζηηθή ζεσξία, κάιινλ 

είλαη θαληαζηηθφο. Ο Υίηιεξ πνηέ δελ είρε δηαβάζεη Μαξμ, Έγθειο, Λέληλ ή Σξφηζθη. 

πλέρηδε λα δηαβάδεη βηβιία εζληθηζηηθνχ, ξαηζηζηηθνχ θαη αληηζεκηηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ, εληζρχνληαο έηζη ηηο πξνθαηαιήςεηο ηνπ. Αληί λα ρξεζηκνπνηεί ην 

                                                             
83 Θ. Γακηαλφο, ό. π., ζ. 37. 
84 I. Kershaw, Υίηιεξ 1889-1936 Ύβξηο, Αζήλα 2002, ζ. 103-104. 
85 P. Ham, ό. π., ζ. 90-91. 
86 L. Rees, ό. π., ζ. 21. 
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δηάβαζκα γηα λα δηεπξχλεη ηνπο νξίδνληέο ηνπ, ην ρξεζηκνπνηνχζε γηα λα εληζρχζεη 

ηηο παξσπίδεο ηνπ. Σν ίδην αθξηβψο έθαλε θαη κε ηελ ηέρλε. 

2.2.2. Ο αλππόηαθηνο Υίηιεξ 

Σν κφλν αμηνκλεκφλεπην γεγνλφο, ήηαλ ε αλαδήηεζή ηνπ απφ ηηο απζηξηαθέο 

αξρέο, θαζψο δελ είρε παξνπζηαζηεί γηα ζηξαηησηηθή ζεηεία
87

. ηηο 18 Ηαλνπαξίνπ 

1914, έλαο αμησκαηηθφο ηεο αζηπλνκίαο ηνπ Μνλάρνπ, ηνπ έδσζε θιήζε κε ηελ νπνία 

θαινχληαλ λα παξνπζηαζηεί γηα ζηξάηεπζε ζην Ληληο. Ο Υίηιεξ έγξαςε κηα 

επηζηνιή, φπνπ παξαδερφηαλ ην ιάζνο ηνπ λα κελ θαηαηαγεί ην θζηλφπσξν ηνπ 1909. 

Ηζρπξίζηεθε πσο ήηαλ ε πην ηξαγηθή θαη άζρεκε πεξίνδνο ηεο δσή ηνπ θαη δήηεζε 

απφ ηηο αξρέο λα ηνλ ιππεζνχλ, επηθαινχκελνο ηε θηψρεηα θαη ηελ αλέρεηά ηνπ.  

Αλέθεξε πσο είρε εγγξαθεί ζηνπο θαηαιφγνπο γηα ζηξάηεπζε ηνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 1910, αιιά δελ είρε ιάβεη θακία εηδνπνίεζε
88

. Οη αμησκαηνχρνη ηνπ 

πξνμελείνπ ηεο Απζηξίαο ζην Μφλαρν εληππσζηάζηεθαλ απφ ηελ επηζηνιή θαη 

απάληεζαλ φηη ζα κπνξνχζε λα παξνπζηαζηεί ζην Salzburg, κε ηα έμνδά ηνπ 

πιεξσκέλα
89

. Καλέλα πξφζηηκν ή πνηλή δελ ηνπ επηβιήζεθαλ, παξφιν πνπ βξέζεθε 

πνιχ θνληά ζην λα ραξαθηεξηζηεί σο ιηπνηάθηεο. Όζηεξα απφ ηαηξηθή εμέηαζε, 

θξίζεθε αλίθαλνο λα ππεξεηήζεη θαη έηζη μαλαγχξηζε ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή
90

.  

Γε ζα ζπλέρηδε φκσο ηε δσή ηνπ θαιιηηέρλε γηα πνιχ. Σα ζχλλεθα ηνπ 

πνιέκνπ είραλ καδεπηεί απεηιεηηθά πάλσ απφ ηελ Δπξψπε θαη κφιηο δνινθνλήζεθε ν 

αξρηδνχθαο Φξαγθίζθνο Φεξδηλάλδνο
91

 ζηηο 28 Ηνπλίνπ 1914, ε θαηαηγίδα ζα 

μεζπνχζε. Ο Υίηιεξ ζηελ αξρή θνβήζεθε πσο νη δνινθφλνη ήηαλ Γεξκαλνί θνηηεηέο, 

δηακαξηπξφκελνη γηα ηε θηινζεξβηθή ζηάζε πνπ είρε δείμεη ν Φξαγθίζθνο 

Φεξδηλάλδνο
92

. ηαλ έκαζε ηελ πξαγκαηηθή ηαπηφηεηα ησλ δξαζηψλ, νη νπνίνη ήηαλ 

έξβνη εζληθηζηέο, αγαιιίαζε. πσο έγξαςε ζην Mein Kampf, «είρε θπιήζεη έλαο 

βξάρνο πνπ ε πνξεία ηνπ δελ ζα κπνξνύζε πιένλ λα αλαθνπεί». Πίζηεπε πσο ν 

πφιεκνο ήηαλ αλαπφθεπθηνο θαη ζεφζηαιηνο. Μέζα απφ απηφλ ηνλ πφιεκν ν Υίηιεξ 

ζα κεηαηξεπφηαλ απφ ηνλ απνηπρεκέλν θαιιηηέρλε κε ηηο γξαθηθέο ηδέεο, ζε έλαλ 

ζηπγλφ θαη ζθιεξφ εμνπζηνκαλή. 

                                                             
87 P. Ham, ό. π., ζ. 89. 
88 M. Paltrinieri, G. Rizzoni, E. Barbaglia, ό. π., ζ. 22. 
89 Θ. Γακηαλφο, ό. π., ζ. 37. 
90 D. Taylor, ό. π., ζ. 10. 
91 Ο Φξαγθίζθνο Φεξδηλάλδνο (1863-1914) ήηαλ αξρηδνχθαο ηεο Απζηξίαο θαη δηάδνρνο ηεο 

Απζηξννπγγξηθήο Απηνθξαηνξίαο. Ζ δνινθνλία ηνπ ην 1914 έγηλε ε αθνξκή ηνπ Α΄ Π.Π. 
92I. Kershaw, Υίηιεξ 1889-1936 Ύβξηο, Αζήλα 2002, ζ. 105-108.  
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Γ΄ Κεθάιαην  

Ο Υίηιεξ ζηνλ Α΄ Παγθόζκην Πόιεκν θαη νη πξώηεο επαθέο ηνπ κε ηελ 

ηαξαγκέλε πνιηηηθή δσή ηεο Γεξκαλίαο 

3.1. Ο Υίηιεξ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 

ηαλ μέζπαζε ν Α΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο, παληνχ ζηελ Δπξψπε, νη λένη 

άληξεο έηξεμαλ λα θαηαηαγνχλ κε δήιν. Ο Υίηιεξ ήηαλ αλάκεζα ζηηο δεθάδεο 

ρηιηάδεο ηνπ Μνλάρνπ, πνπ δηαθαηέρνληαλ απφ ζπλαηζζεκαηηθφ ληειίξην, 

παζηαζκέλνη απφ ηελ θήξπμε ηνπ πνιέκνπ. ηνλ Υίηιεξ ν πφιεκνο ζα πξνζέθεξε κία 

δηέμνδν απφ ηε ρσξίο λφεκα δσή ηνπ
93

. Σνπ έδσζε έλαλ ζθνπφ, κία απηνδέζκεπζε, 

κία αίζζεζε ζπληξνθηθφηεηαο θαη ηελ πεπνίζεζε φηη αλήθε ζε κία νκάδα. Ο ίδηνο 

είρε αλαθέξεη πσο «ε πεξίνδνο πνπ ππεξέηεζα σο ζηξαηηώηεο ήηαλ ε ζπνπδαηόηεξε θαη 

πην αιεζκόλεηε επνρή ηεο γήηλεο ύπαξμήο κνπ»
94

.  

Δβξηζθφκελνο ρσξίο ακθηβνιία ππφ ηελ επίδξαζε ηνπ ελζνπζηαζκνχ, ν 

Υίηιεξ θαηαηάρηεθε σο εζεινληήο ζηνλ γεξκαληθφ ζηξαηφ
95

. ηηο 16 Απγνχζηνπ 

1914, θιήζεθε λα παξνπζηαζηεί ζην ηξαηνινγηθφ Κέληξν 6 ζην Μφλαρν, γηα λα 

παξαιάβεη ηα αηνκηθά ηνπ είδε
96

. ηηο αξρέο επηεκβξίνπ ηνπνζεηήζεθε ζην Γεχηεξν 

χληαγκα Πεδηθνχ, γλσζηφ θαη σο χληαγκα Ληζη
97

. Πέξαζε κία πεξίνδν 

εθπαίδεπζεο θαη ζηηο 21 Οθησβξίνπ ε κνλάδα ηνπ έθπγε γηα ηα πεδία ησλ καρψλ ηεο 

Φιάλδξαο. ηηο 29 Οθησβξίνπ, ην ηάγκα ηνπ Υίηιεξ πήξε ην βάπηηζκα ηνπ ππξφο 

θνληά ζην Ypres. Οη αξρηθέο απψιεηεο εθηηκήζεθαλ ζην 70% ησλ αλδξψλ, θαη ν 

Υίηιεξ βιέπνληαο ηνπο λεθξνχο ζπκπνιεκηζηέο ηνπ αζπάζηεθε ηελ αληίιεςε πσο  «ε 

δσή είλαη έλαο δηαξθήο ηξνκαθηηθόο αγώλαο». 

ηηο 3 Ννεκβξίνπ 1914, ν Υίηιεξ πξνήρζε ζε δεθαλέα, ελψ ζηηο 9 

Ννεκβξίνπ νξίζηεθε σο αγγειηαθφξνο ηνπ ζπληάγκαηνο. Ήηαλ κία ζαθψο επηθίλδπλε 

ζέζε, θαζψο νη απψιεηεο αλάκεζα ζηνπο αγγειηαθφξνπο ήηαλ πςειέο. Ο Υίηιεξ 

επέδεημε κεγάιε γελλαηφηεηα θαη αλδξεία κεηαθέξνληαο κε απηαπάξλεζε κελχκαηα 

θαη αλαιακβάλνληαο αθφκα θαη απνζηνιέο πνπ πξννξίδνληαλ γηα άιινπο 

αγγειηαθφξνπο. Απηφ εθηηκνχληαλ δεφλησο απφ ηνπο αλσηέξνπο ηνπ θαη ζηηο 2 

                                                             
93 P. Ham, ό. π., ζ. 99. 
94 I. Kershaw, Υίηιεξ 1889-1936 Ύβξηο, Αζήλα 2002, ζ. 109. 
95 Θ. Γακηαλφο, ό. π., ζ. 40. 
96 I. Kershaw, Υίηιεξ 1889-1936 Ύβξηο, Αζήλα 2002, ζ. 112. 
97 P. Ham, ό. π., ζ. 106. 
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Γεθεκβξίνπ 1914, ηνπ απνλεκήζεθε ν ηδεξνχο ηαπξφο Γεχηεξεο Σάμεο
98

, γηα ηελ 

αλδξεία πνπ έδεημε κεηαθέξνληαο έλα κήλπκα κέζα απφ ηηο ερζξηθέο γξακκέο.  

ζνλ αθνξά ηηο κάρεο ήηαλ αλειέεηνο. Γελ επέηξεπε θαλέλα αλζξσπηζηηθφ 

ζπλαίζζεκα λα παξεκβαίλεη ζηελ επηδίσμε ησλ γεξκαληθψλ ζπκθεξφλησλ. Έλησζε 

αεδία γηα ηηο απζφξκεηεο εθδειψζεηο θηιίαο ηα Υξηζηνχγελλα ηνπ 1914, φηαλ 

γεξκαληθέο θαη βξεηαληθέο δπλάκεηο ζπλαληήζεθαλ ζηελ νπδέηεξε δψλε θαη, αθνχ 

έπαημαλ θηιηθφ αγψλα πνδνζθαίξνπ, έδσζαλ ηα ρέξηα θαη αληάιιαμαλ δψξα
99

.  

Αλάκεζα ζηνλ Μάξηην ηνπ 1915 θαη ζηνλ επηέκβξην ηνπ 1916, ην 

χληαγκα Ληζη πνιέκεζε ζηα ραξαθψκαηα θνληά ζην Fromelles. Άγξηεο κάρεο έγηλαλ 

κε ηνπο Βξεηαλνχο, αιιά ε γξακκή ηνπ κεηψπνπ δελ άιιαμε. ηηο 5 Οθησβξίνπ 1916, 

ν Υίηιεξ ηξαπκαηίζηεθε ζην πφδη απφ έθξεμε νβίδαο, πνπ έπεζε κέζα ζην ραξάθσκα 

ησλ αγγειηαθφξσλ
100

. Μεηά ηε ζεξαπεία ηνπ ζην λνζνθνκείν ηνπ κεηψπνπ, πέξαζε 

δχν κήλεο ζην λνζνθνκείν ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ ζην Beelitz θνληά ζην Βεξνιίλν
101

. 

Αθνχγνληαο ηνπο άλδξεο ζην λνζνθνκείν λα ηζρπξίδνληαη πσο απηνηξαπκαηίζηεθαλ, 

γηα λα απνθχγνπλ ην κέησπν, θαηάιαβε πφζν είρε αιιάμεη ε αηκφζθαηξα ζε ζρέζε κε 

ην 1914. Αληηκεηψπηζε ην ίδην ρακειφ εζηθφ φηαλ επηζθέθηεθε ην Βεξνιίλν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αλάξξσζήο ηνπ. Αθφκα θαη ζην Μφλαρν, ε θαηάζηαζε ήηαλ άζρεκε. 

Ήηαλ απηή ε πεξίνδνο πνπ ν Υίηιεξ άξρηζε λα κεηαηξέπεηαη ζε πνιέκην ησλ 

Δβξαίσλ. Σν επηρείξεκα πνπ αθνπγφηαλ εθείλε ηελ επνρή, ήηαλ φηη νη Δβξαίνη δελ 

είραλ ππεξεηήζεη ζηνλ ζηξαηφ θαη φηη είραλ θαηαιάβεη κεγάιεο ππαιιειηθέο 

ζέζεηο
102

. Βέβαηα απηνί νη ηζρπξηζκνί ήηαλ εληειψο ζπθνθαληηθνί, αιιά ν Υίηιεξ ηηο 

ελζηεξλίζηεθε ακέζσο.  

Γχξηζε ζηε κνλάδα ηνπ ζηηο 5 Μαξηίνπ 1917 θαη ζην ηέινο επηεκβξίνπ 

1917 πήξε άδεηα. ηα κέζα Οθησβξίνπ 1917 επέζηξεςε ζην κέησπν θαη ηνλ Απξίιην 

ηνπ 1918, ην ζχληαγκά ηνπ έιαβε κέξνο ζε ζθιεξέο κάρεο κε ηνπο Βξεηαλνχο, 

εμαπνιχνληαο επίζεζε. Ζ απνηπρία ηεο επίζεζεο αλάγθαζε ηελ εγεζία ηνπ 

γεξκαληθνχ ζηξαηνχ λα αλαγλσξίζεη πσο δελ ππήξρε πεξίπησζε λίθεο θαη φηη ν 

πφιεκνο είρε ραζεί. ηηο 4 Απγνχζηνπ 1918 ν Υίηιεξ ηηκήζεθε κε ηνλ ηδεξνχλ 

ηαπξφ Πξψηεο Σάμεο, επεηδή κεηέθεξε έλα ζεκαληηθφ κήλπκα ηε ζηηγκή πνπ νη 

                                                             
98 Ο ηδεξνύο ηαπξόο ήηαλ ην θαηεμνρήλ πξσζηθφ θαη κεηέπεηηα γεξκαληθφ πνιεκηθφ κεηάιιην έσο ην 

ηέινο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, θαη ζχκβνιν ηνπ γεξκαληθνχ κηιηηαξηζκνχ.  
99 I. Kershaw, Υίηιεξ 1889-1936 Ύβξηο, Αζήλα 2002, ζ. 114-115. 
100 M. Paltrinieri, G. Rizzoni, E. Barbaglia, ό. π., ζ. 26. 
101 I. Kershaw, Υίηιεξ 1889-1936 Ύβξηο, Αζήλα 2002, ζ. 117. 
102 P. Ham, ό. π., ζ. 156-157. 
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ηειεθσληθέο επηθνηλσλίεο είραλ δηαθνπεί, θαη ε κνλάδα ήηαλ απνθνκκέλε θαη 

απεηινχληαλ κε πεξηθχθισζε
103

.  

Ο Υίηιεξ ζπλέρηζε λα αζθεί θαζήθνληα αγγειηαθφξνπ, κέρξη ηηο 14 

Οθησβξίνπ 1918, φηαλ απηφο θαη αξθεηνί ζπκπνιεκηζηέο ηνπ έπεζαλ ζχκαηα 

επίζεζεο δειεηεξησδψλ αεξίσλ θνληά ζην Ypres
104

. Μεηά απφ ηελ αξρηθή ζεξαπεία 

ζηε Φιάλδξα, ν Υίηιεξ κεηαθέξζεθε ζηηο 21 Οθησβξίνπ 1918, ζην ζηξαηησηηθφ 

λνζνθνκείν Pasewalk, ζηελ Πνκεξαλία
105

. Δθεί, πξνζσξηλά ηπθισκέλνο, έκαζε πσο 

ε Γεξκαλία ζπλζεθνιφγεζε θαη πσο ν Κάηδεξ Γνπιηέικνο Β΄
106

 παξαηηήζεθε
107

. Ζ 

Γεξκαλία απφ Ράηρ, είρε κεηαηξαπεί ζε Γεκνθξαηία
108

. Σφηε ν Υίηιεξ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζεσξία ηνπ «πηζώπιαηνπ καραηξώκαηνο»
109

, ζα έβαδε ηα ζεκέιηα 

γηα ηε λαδηζηηθή ηδενινγία θαη ζα κεηαηξεπφηαλ ζε πνιέκην ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο 

Βατκάξεο
110

.  

3.2. Ζ αλάκεημή ηνπ ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο κεηαπνιεκηθήο Γεξκαλίαο 

Ο Υίηιεξ βξηζθφηαλ πιένλ ζε κία Γεξκαλία πνπ είρε εηηεζεί νινθιεξσηηθά. 

Ζ πξνπαγάλδα δελ είρε πξνεηνηκάζεη ηνλ γεξκαληθφ ιαφ γηα ηε ζπλζεθνιφγεζε, κε 

απνηέιεζκα νη πεξηζζφηεξνη λα ππνζηεξίμνπλ ηε ζεσξία ηνπ «πηζώπιαηνπ 

καραηξώκαηνο». Πξνθαλψο δελ ππήξρε θακία πξνδνζία, αιιά θαλέλαο δε δέρηεθε 

ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ν Γεξκαληθόο ηξαηόο είρε εηηεζεί ζηξαηησηηθά. Ζ πείλα είρε 

γνλαηίζεη ηνλ άκαρν πιεζπζκφ, ελψ νη απψιεηεο θαη νη αλάπεξνη πνιέκνπ 

απνηεινχζαλ κηα καθάβξηα απφδεημε ηνπ ηεηξάρξνλνπ αηκαηνθπιίζκαηνο.  

Ο Υίηιεξ δελ έκεηλε αλεπεξέαζηνο απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο. Ο πφιεκνο είρε 

απνηειέζεη ηε ζχλνςε φζσλ πίζηεπε κέρξη ηψξα. Ζ Γεκνθξαηία ηεο Βατκάξεο, 

ππέγξαςε ζηηο 11 Ννεκβξίνπ 1918 ηελ αλαθσρή, ελψ ζηηο 28 Ηνπλίνπ 1919 

ππνγξάθηεθε ε πλζήθε ησλ Βεξζαιιηώλ
111

, κε ηελ νπνία νη Γεξκαλνί ζεσξνχληαλ 

                                                             
103 L. Rees, ό. π., ζ. 22. 
104 D. Taylor, ό. π., ζ. 11. 
105 I. Kershaw, Υίηιεξ 1889-1936 Ύβξηο, Αζήλα 2002, ζ. 119. 
106 Ο Γνπιηέικνο Β΄ ηεο Γεξκαλίαο (1859-1941) ήηαλ ν ηειεπηαίνο Γεξκαλφο απηνθξάηνξαο θαη 

βαζηιηάο ηεο Πξσζίαο, θπβεξλψληαο ηε Γεξκαληθή Απηνθξαηνξία θαη ηελ Πξσζία (1888-1918).  
107 M. Paltrinieri, G. Rizzoni, E. Barbaglia, ό. π., ζ. 24. 
108 Θ. Γακηαλφο, ό. π., ζ. 42. 
109 Ο κχζνο ηνπ «πηζώπιαηνπ καραηξώκαηνο» απέδηδε ηε ζπλζεθνιφγεζε ζηηο παξαζθεληαθέο 

ελέξγεηεο ησλ πνιηηηθψλ ηελ ψξα πνπ ν ζηξαηφο καρφηαλ ληθεθφξα ζην κέησπν. Οη πνιηηηθνί απηνί, 
φπσο ππνζηήξηδε ν κχζνο, είραλ δηαβξσζεί απφ θνκκνπληζηέο θαη Δβξαίνπο.  
110Γεκνθξαηία ηεο Βατκάξεο είλαη ν ηζηνξηθφο θαη πνιηηηθφο φξνο πνπ επηθξάηεζε ζηε ζχγρξνλε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα ηελ (ζπκβαηηθή) νλνκαζία ηνπ πνιηηεχκαηνο ηεο Γεξκαλίαο απφ ην 1919 έσο 

ηελ άλνδν ζηελ εμνπζία ηεο Ναδηζηηθήο Γεξκαλίαο ηνπ Υίηιεξ ην 1933.  
111 Ζ πλζήθε ησλ Βεξζαιιηώλ (1919) είλαη ε ζπλζήθε εηξήλεο πνπ ηεξκάηηζε επίζεκα ηνλ Α  ́

Παγθφζκην Πφιεκν αλάκεζα ζηελ Αληάλη θαη ηελ Γεξκαληθή Απηνθξαηνξία. 
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ππεχζπλνη γηα ηνλ πφιεκν
112

. Ο Υίηιεξ πνηέ δελ ζπγρψξεζε ηνπ πνιηηηθνχο πνπ 

ππέγξαςαλ ηελ αλαθσρή θαη πάληα αλαθεξφηαλ ζε απηνχο κε ην πξνζσλχκην 

«Δγθιεκαηίεο ηνπ Ννέκβξε». Οθηψ κέξεο χζηεξα απφ ηελ αλαθσρή, επέζηξεςε κέζσ 

Βεξνιίλνπ, ζην Μφλαρν
113

. Υσξίο ρξήκαηα θαη ρσξίο θαλέλα ζρέδην, ην κέιινλ 

θαηλφηαλ δνθεξφ. Σν κφλν πνπ θαηάθεξε λα θάλεη, ήηαλ λα θαζπζηεξήζεη ηελ 

απνζηξαηεία, κε απνηέιεζκα λα παίξλεη έλαλ κηθξφ κηζζφ απφ ηνλ ζηξαηφ. 

Σν Μφλαρν ζην νπνίν επέζηξεςε ν Υίηιεξ, ηνπ ήηαλ αγλψξηζην. Ζ 

επαλαζηαηηθή βαπαξηθή θπβέξλεζε, κε ηε κνξθή ελφο πξνζσξηλνχ Δζληθνχ 

πκβνπιίνπ, βξηζθφηαλ ζηα ρέξηα ησλ νζηαιδεκνθξαηψλ
114

. Ο πξσζππνπξγφο Kurt 

Eisner
115

, ήηαλ ξηδνζπάζηεο θαη ήηαλ Δβξαίνο
116

. Μεηά ηε δνινθνλία ηνπ, ε πφιε ζα 

δηνηθνχληαλ γηα έλαλ κήλα απφ ζπκβνχιηα ζνβηεηηθνχ ηχπνπ, πνπ ήζειαλ λα 

θαζηεξψζνπλ ζην Μφλαρν κία θπβέξλεζε ζηα πξφηππα ηεο Μφζραο ησλ 

Μπνιζεβίθσλ
117

. Ζ Reichswehr
118

 θαη ηα Freikorps
119

 κε εληνιή ηεο θπβέξλεζεο, 

θαηέζηεηιαλ ηελ εμέγεξζε θαη έπλημαλ ζην αίκα ηελ πφιε. Ο Υίηιεξ ήηαλ παξψλ ζε 

απηά ηα γεγνλφηα, σο αληεπαλαζηάηεο, παξφιν πνπ ην ζχληαγκά ηνπ βξηζθφηαλ ππφ 

ηνλ έιεγρν ησλ επαλαζηαηψλ. Τπεξεηνχζε σο θχιαθαο ελφο ζηξαηνπέδνπ Ρψζσλ 

αηρκαιψησλ, κε κνλαδηθφ ηνπ θαζήθνλ λα θπιάεη ζθνπηά. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επαλάζηαζεο ησλ νζηαιδεκνθξαηψλ θαη αξγφηεξα 

ησλ θνκκνπληζηψλ, ν Υίηιεξ δελ άθεζε λα θαλεί ζηνπο γχξσ ηνπ ν εζληθηζκφο ηνπ, 

αιιά θάπνηεο θνξέο, κηινχζε κε πιήξε απνζηξνθή γηα ηα γεγνλφηα ηνπ Μνλάρνπ
120

. 

Ακέζσο κεηά ηελ θαηάπλημε ηεο επαλάζηαζεο, αλαηέζεθε ζηνλ Υίηιεξ λα πξνζθέξεη 

ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε κία επηηξνπή, ε νπνία ζα εμέηαδε θαηά πφζν ηα κέιε ηνπ 

ζπληάγκαηφο ηνπ, είραλ αλακεηρζεί ελεξγά ζηελ επαλάζηαζε
121

. Απηφο ν λένο ηνπ 

ξφινο, απέηξεςε ηελ απφιπζή ηνπ απφ ην ζηξάηεπκα, ελψ ε αλάκεημή ηνπ ζηηο 

αλαθξηηηθέο δηαδηθαζίεο ηνλ έθεξε θνληά ζηνλ Karl Mayr, έλαλ ινρία πνπ ήηαλ 

                                                             
112 D. Taylor, ό. π., ζ. 12. 
113 I. Kershaw, Υίηιεξ 1889-1936 Ύβξηο, Αζήλα 2002, ζ. 128. 
114P. Ham, ό. π., ζ. 197.  
115 O Κνπξη Άηζλεξ (1867-1919) ήηαλ Γεξκαλφο πνιηηηθφο θαη ζπγγξαθέαο εβξατθήο θαηαγσγήο. 

Σν 1917 έγηλε κέινο ηνπ Αλεμάξηεηνπ νζηαιηζηηθνύ Κόκκαηνο ηεο Γεξκαλίαο (USPD). 
116 P. Ham, ό. π., ζ. 200. 
117 J. Lukacs, ό. π., ζ. 101. 
118 Ζ Ράηρζβεξ (Ακπληηθή Γύλακε ηνπ Ράηρ) ήηαλ ε νλνκαζία ππφ ηελ νπνία ιεηηνχξγεζε ν γεξκαληθφο 
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119 Σα Φξάηθνξπο (Διεύζεξα ώκαηα) ήηαλ παξαζηξαηησηηθέο νξγαλψζεηο πνπ ζπγθξνηήζεθαλ 

ζηε Γεξκαλία κεηά ην ηέινο ηνπ Α' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Απφ ηηο ηάμεηο ησλ Φξάηθνξπο πξνήιζαλ 

νξηζκέλα ζηειέρε ηεο SA φπσο ν Δξλζη Ρεκ, ησλ SS, θαη ν Ρνχληνιθ Δο. 
120 I. Kershaw, Υίηιεξ 1889-1936 Ύβξηο, Αζήλα 2002, ζ. 146. 
121 M. Paltrinieri, G. Rizzoni, E. Barbaglia, ό. π., ζ. 37-38. 
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ππεχζπλνο ηνπ Γξαθείνπ Πιεξνθνξηψλ ηξαηνχ. Δληππσζηαζκέλνο απφ ηα πξνζφληα 

ηνπ Υίηιεξ, ν Mayr, απνθάζηζε λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη. Σν φλνκα ηνπ Υίηιεξ, 

εκθαλίζηεθε ζηελ πξψηε ιίζηα πιεξνθνξηνδνηψλ, πνπ θαηαξηίζηεθε απφ ην Γξαθείν 

Πιεξνθνξηψλ ηξαηνχ.  

Ο Υίηιεξ παξαθνινχζεζε ην πξψην απφ ηα αληηκπνιζεβίθηθα ζεκηλάξηα 

θαζνδήγεζεο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Μνλάρνπ ζηηο 5-12 Ηνπλίνπ 1919
122

. Δδψ, γηα 

πξψηε θνξά ζα έπαηξλε έλα είδνο θαζνδεγνχκελεο πνιηηηθήο επηκφξθσζεο. Οη 

δηαιέμεηο ραξαθηεξίδνληαλ απφ ζθιεξφ αληηζεκηηηζκφ, αληηθνκκνπληζκφ θαη 

αληηθαπηηαιηζκφ. Γλψζηεο απηνχ ηνπ γεγνλφηνο, ν Mayr, πξνψζεζε ηνλ Υίηιεξ σο 

πνιηηηθφ θαζνδεγεηή θαη εζηάιε ζηηο 20 Απγνχζηνπ 1919, ζε έλα ζηξαηφπεδν ηεο 

Reichswehr ζην Lechfeld, κε ζθνπφ λα θαιιηεξγήζεη ζην ζηξάηεπκα εζληθηζηηθά, 

αληηκπνιζεβίθηθα αηζζήκαηα
123

. Ξεθίλεζε λα δίλεη δηαιέμεηο θαη νκηιίεο, 

ζαγελεχνληαο ην αθξναηήξην. Γηα πξψηε θνξά ζηε δσή ηνπ είρε αλαθαιχςεη θάηη ζην 

νπνίν είρε απφιπηε επηηπρία.   

Κεληξηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ δεκαγσγηθνχ νπινζηαζίνπ ηνπ 

Υίηιεξ ήηαλ ν αληηζεκηηηζκφο
124

. Μηινχζε ζπρλά γηα ην «εβξατθό πξόβιεκα», φπσο 

ην απνθαινχζε ν ίδηνο, αληαλαθιψληαο ηα αηζζήκαηα απφ ηα νπνία δηαθαηέρνληαλ νη 

πεξηζζφηεξνη ζηξαηηψηεο. Δληνχηνηο, ν αληηζεκηηηζκφο ηνπ θαηλφηαλ πσο ήηαλ 

βαζηζκέλνο ζε θπιεηηθά θξηηήξηα, ληπκέλα κε έλα ιεπηφ έλδπκα πνιηηηθήο. Γε 

ζηεξηδφηαλ ζε ζξεζθεπηηθέο ή νηθνλνκηθέο ζπληζηψζεο, αιιά θαζαξά ζε κηα ζηξεβιή 

θπιεηηθή ηδενινγία. Υξεζηκνπνηψληαο ηηο γλψζεηο απφ ηα ζεκηλάξηα πνπ 

παξαθνινχζεζε, νξγάλσζε ηελ ππάξρνπζα πξνθαηάιεςή ηνπ απέλαληη ζηνπο 

Δβξαίνπο, κε αθαδεκατθνχ χθνπο επηρεηξήκαηα
125

. 

ηηο 25 Απγνχζηνπ 1919, ν Υίηιεξ, γπξλψληαο απφ ην ζεκηλάξην ζην 

Lechfeld, ελεπιάθε ζε κία δηακάρε κε ην Γξαθείν Πιεξνθνξηψλ ηξαηνχ, ην νπνίν 

θαηεγνξήζεθε φηη δε δηέλεηκε 500 κάξθα, ζηνπο θαζνδεγεηέο ησλ ζεκηλαξίσλ. 

Όζηεξα απφ απηφ θαη, θαζψο ν Mayr άξρηζε λα ηνλ εθηηκά φιν θαη πην πνιχ, ν 

Υίηιεξ ζηάιζεθε ζηηο 12 επηεκβξίνπ 1919, γηα λα θάλεη κηα έθζεζε ζρεηηθά κε κηα 

ζπγθέληξσζε ηνπ Γεξκαληθνχ Δξγαηηθνχ Κφκκαηνο ζην Μφλαρν. Σν ζπγθεθξηκέλν 

θφκκα ήηαλ έλα απφ ηα πελήληα θφκκαηα απφ ηελ άθξα Αξηζηεξά έσο ηελ άθξα 

Γεμηά πνπ παξαθνινπζνχζε ν ηξαηφο.  

                                                             
122 L. Rees, ό. π., ζ. 29. 
123 I. Kershaw, Υίηιεξ 1889-1936 Ύβξηο, Αζήλα 2002, ζ. 149. 
124 Θ. Γακηαλφο, ό. π., ζ. 48. 
125 I. Kershaw, Υίηιεξ 1889-1936 Ύβξηο, Αζήλα 2002, ζ. 151. 
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Ο Υίηιεξ παξεπξέζεθε ζηε ζπγθέληξσζε, παξαθνινπζψληαο ηηο νκηιίεο ησλ 

εγεηψλ ηνπ θφκκαηνο. Κάπνηα ζηηγκή δηαθσλψληαο κε κία δήισζε γηα ηελ απφζρηζε 

ηεο Βαπαξίαο, πήξε ηνλ ιφγν θέξλνληαο ζε πνιχ δχζθνιε ζέζε ηνλ νκηιεηή
126

. 

Παξαηεξψληαο απηφ ην πεξηζηαηηθφ, ν πξφεδξνο ηνπ θφκκαηνο, Anton Drexler
127

, 

εληππσζηάζηεθε. Λέγεηαη πσο ςηζχξηζε: «Έρεη ηξνκεξό ιέγεηλ. Θα κπνξνύζακε λα ηνλ 

ρξεζηκνπνηήζνπκε». Μεηά ην πέξαο ηεο ζπγθέληξσζεο, πήξε έλα θπιιάδην πνπ 

αλέιπε ηηο ζέζεηο ηνπ θφκκαηνο θαη ην έδσζε ζηνλ Υίηιεξ, δεηψληαο ηνπ λα ην 

κειεηήζεη θαη λα επηζηξέςεη ζε κεξηθέο κέξεο αλ ήζειε, γηα λα εληαρζεί
128

.  

χκθσλα κε ηα γξαθφκελα ηνπ Υίηιεξ, εθείλνο ην δηάβαζε θαη παξφιν πνπ 

δελ ήζειε λα γίλεη κέινο, απνθάζηζε λα πάεη ζηελ επφκελε ζπγθέληξσζε ηνπ 

θφκκαηνο. Όζηεξα απφ θάκπνζε ζθέςε, ν Υίηιεξ εγγξάθηεθε ζην θφκκα θάπνπ ζηα 

κέζα επηεκβξίνπ 1919
129

. Ο ηζρπξηζκφο ηνπ φηη ήηαλ ην έβδνκν κέινο ηνπ θφκκαηνο 

δελ ηζρχεη, θαζψο ζηελ θάξηα ηνπ αλαγξαθφηαλ φηη ήηαλ ην 555
ν
 κέινο

130
. ην 

Γεξκαληθό Δξγαηηθό Κόκκα, ε αξίζκεζε μεθηλνχζε πάληα κε ηνλ αξηζκφ πέληε 

κπξνζηά απφ ηνλ πξαγκαηηθφ αξηζκφ, έηζη ψζηε λα θαίλεηαη φηη ππήξραλ πνιιά κέιε. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν Υίηιεξ ήηαλ ην 55
ν
 κέινο

131
. 

Με ηελ είζνδν ηνπ Υίηιεξ ζην Γεξκαληθό Δξγαηηθό Κόκκα, αλνηγφηαλ 

δηάπιαηα κπξνζηά ηνπ ε πξννπηηθή κίαο πνιηηηθήο θαξηέξαο. Έρνληαο ηαιέλην ζηε 

ξεηνξηθή, ιακβάλνληαο ρξήκαηα απφ ηνλ ζηξαηφ θαη απφ ην θφκκα, κε 

εμαζθαιηζκέλε ηελ ππνζηήξημε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ θφκκαηνο Anton Drexler θαη κε ηηο 

ηδέεο ηνπ ζθπξειαηεκέλεο κέζα απφ ηνλ πφιεκν θαη ηα ζεκηλάξηα, ν Υίηιεξ, απφ 

έλαο παξίαο ηεο δσήο, ζα κεηαηξεπφηαλ ζε έλαλ πνιηηηθφ, πνπ δε ζα αξγνχζε λα θάλεη 

ην αδχλαην δπλαηφ, γηα λα πινπνηήζεη ηηο απχζκελεο θηινδνμίεο ηνπ θαη λα 

εθαξκφζεη ηηο ζηξεβιέο θαη επηθίλδπλεο αληηιήςεηο ηνπ. 

3.3. Ο Υίηιεξ σο κέινο ηνπ Γεξκαληθνύ Δξγαηηθνύ Κόκκαηνο θαη ε πξνζπάζεηά 

ηνπ λα αλαδηνξγαλώζεη ην θόκκα 

Ακέζσο κφιηο έγηλε κέινο ηνπ Γεξκαληθνύ Δξγαηηθνύ Κόκκαηνο, ν Υίηιεξ 

αθηεξψζεθε ζε απηφ. Ζ θαηάζηαζε κέζα ζην θφκκα θαηλφηαλ λα είλαη θαηαζιηπηηθή 

                                                             
126 Θ. Γακηαλφο, ό. π., ζ. 49. 
127 Ο Άληνλ Νηξέμιεξ (1884-1942) ήηαλ Γεξκαλφο πνιηηηθφο θαη ηδξπηήο ηνπ Κφκκαηνο ησλ Γεξκαλψλ 
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128 D. Taylor, ό. π., ζ. 14. 
129Θ. Γακηαλφο, ό. π., ζ. 55.  
130 I. Kershaw, Υίηιεξ 1889-1936 Ύβξηο, Αζήλα 2002, ζ. 152. 
131 P. Ham, ό. π., ζ. 218-220. 
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θαη γεληθά ε νξγάλσζε ήηαλ ειάρηζηε έσο αλχπαξθηε. Ο Drexler δελ ήηαλ θαιφο 

νκηιεηήο θαη ην θχξνο ηνπ απέλαληη ζηα κέιε ήηαλ πεξηνξηζκέλν. ε κία πξνζπάζεηα 

λα θέξεη λέα κέιε ζην θφκκα, ν Υίηιεξ πξφηεηλε λα δψζνπλ θάπνηα ρξήκαηα ζε κία 

εθεκεξίδα, κε ζθνπφ λα δηαθεκίζεη κία ζπγθέληξσζε ηνπ θφκκαηνο, πνπ ζα ιάκβαλε 

ρψξα ζε κία κππξαξία ηνπ Μνλάρνπ, ζηηο 16 Οθησβξίνπ 1919. Σν ζρέδην ήηαλ 

επηηπρέο, θαζψο ζπγθεληξψζεθαλ 111 λέα άηνκα. Ο Υίηιεξ κίιεζε γηα κηζή ψξα 

μεζεθψλνληαο ην θνηλφ
132

. Σνπο παξαθίλεζε λα δψζνπλ 300 κάξθα γηα ην ηακείν ηνπ 

θφκκαηνο, ελψ πξνεγνπκέλσο είρε θαιέζεη ζπλαδέιθνπο ηνπ απφ ην ζηξάηεπκα, κε 

ζθνπφ λα δψζεη λέα πλνή ζην θφκκα. 

Άξρηζε ζηγά-ζηγά λα γίλεηαη γλσζηφο γηα ηηο ξεηνξηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, κε 

απνηέιεζκα ζηελ επφκελε ζπλάληεζε, ην αθξναηήξην λα θηάζεη ηνπο 400. Σν άζηξν 

ηνπ Υίηιεξ βξηζθφηαλ ηψξα ζε άλνδν κέζα ζην θφκκα. Πξφηεηλε λα γίλεη κία κεγάιε 

ζπγθέληξσζε ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ 1920, ζην θέληξν ηνπ Μνλάρνπ θαη παξά ηηο 

ακθηβνιίεο ηνπ Drexler, θαηφξζσζε λα ηνπ επηβιεζεί. ρεδηάδνληαο εληππσζηαθέο 

αθίζεο θαη θπιιάδηα γηα λα δηαθεκίζνπλ ηε ζπγθέληξσζε, ν Drexler θαη ν Υίηιεξ 

πεξίκελαλ ε πξνζπάζεηά ηνπο γηα δεκνζηφηεηα λα απνδψζεη. Ζ ηεξάζηηα αίζνπζα πνπ 

είραλ λνηθηάζεη γηα ηε ζπγθέληξσζε γέκηζε, γεγνλφο πνπ ραξνπνίεζε ηδηαίηεξα ηνλ 

Υίηιεξ, πνπ έβιεπε πσο ην ξίζθν ηνπ απέδσζε. Σν θνηλφ έθηαζε ηνπο 2.000, αλ θαη 

αλάκεζά ηνπο βξίζθνληαλ θαη κέιε απφ άιια αληίπαια θφκκαηα
133

.  

Ο Υίηιεξ πξνέδξεπε ζηε ζπγθέληξσζε, πξνο κεγάιε απνγνήηεπζε ηνπ 

Drexler. Ο Υίηιεξ θαη ν Drexler είραλ κπεη ζε ηξνρηά ζχγθξνπζεο, αιιά ν Υίηιεξ δε 

θαηλφηαλ λα ζέιεη λα αλαιάβεη ηελ εγεζία ηνπ θφκκαηνο. ηε ζπγθέληξσζε, ν Υίηιεξ 

κίιεζε ζε έλα αθξναηήξην, πνπ παξά ηηο πξνζπάζεηεο ησλ κειψλ άιισλ θνκκάησλ, 

λα εκπνδίζνπλ ηελ νκηιία, ηνλ επεπθεκνχζε
134

. Δμαπέιπζε ηα ππξά ηνπ ελάληηα 

ζηνπο Δβξαίνπο, πξνθαιψληαο ρεηξνθξνηήκαηα απφ ηα κέιε ηνπ θφκκαηφο ηνπ θαη 

απνδνθηκαζίεο απφ ηνπο αληηπάινπο ηνπ
135

. Παξάιιεια παξνπζίαζε ηα 25 εκεία 

ηνπ θφκκαηνο, ηα νπνία είραλ ηππσζεί θαη κνηξάζηεθαλ. Πξνθιήζεθε θάπνηα έληαζε 

αλάκεζα ζηνπο παξεπξηζθφκελνπο, αιιά ε θαηάζηαζε δελ μέθπγε. ε γεληθέο 

γξακκέο, ε ζπγθέληξσζε ήηαλ κία κεγάιε επηηπρία, ελψ ήηαλ ε κεγαιχηεξε πνπ είρε 

θάλεη κέρξη ηφηε ην θφκκα, αλ θαη νη εθεκεξίδεο ηνπ Μνλάρνπ δελ έθαλαλ θακία 

ηδηαίηεξε κλεία. 

                                                             
132 P. Ham, ό. π., ζ. 221. 
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Σνλ Απξίιην ηνπ 1920, ν Υίηιεξ, εγθαηέιεηςε ηνλ ζηξαηφ, γηα λα αθνζησζεί 

νινθιεξσηηθά ζην θφκκα. Σε ζέζε ηνπ σο θαζνδεγεηή αλέιαβε ν ινραγφο Ernst 

Röhm
136

, ν νπνίνο ζα έπαηδε ξφιν θιεηδί ζηα Σάγκαηα Δθόδνπ ηνπ λαδηζηηθνχ 

θφκκαηνο αξγφηεξα. Με εηζήγεζε ηνπ Υίηιεξ, ην θφκκα κεηνλνκάδεηαη απφ 

Γεξκαληθό Δξγαηηθό Κόκκα ζε Δζληθνζνζηαιηζηηθό Γεξκαληθό Δξγαηηθό Κόκκα 

(National Sozialistische Deutsche Arbeiter Partei ή NASDAP)
137

. Παξάιιεια, 

εμαγνξάδεηαη ε εθεκεξίδα «Λατθόο Παξαηεξεηήο» θαη γίλεηαη ην επίζεκν φξγαλν 

πξνπαγάλδαο ηνπ θφκκαηνο
138

. Ο Υίηιεξ, επηπιένλ, πηνζέηεζε ηε καχξε ζβάζηηθα 

κέζα ζε άζπξν θχθιν, σο ζεκαία θαη ζχκβνιν ηνπ θφκκαηνο
139

.  

Σνλ Ηνχιην ηνπ 1920, ν Υίηιεξ είρε θαηαθέξεη λα αλαδηνξγαλψζεη ην θφκκα, 

ελψ ε δεκνζηφηεηα θαη ε αίγιε ηνπ πξνθαινχζαλ ηνλ θζφλν ηνπ Drexler. Με αθνξκή 

ηελ πξφηαζε γηα έλσζε ηνπ Δζληθνζνζηαιηζηηθνύ Κόκκαηνο κε ην Γεξκαληθό 

νζηαιηζηηθό Κόκκα, ηνλ Απξίιην ηνπ 1921, ν Υίηιεξ ελαληηψζεθε ζηνλ Drexler, 

απεηιψληαο κε παξαίηεζε, αλ γηλφηαλ ε έλσζε
140

. Αλαδεηψληαο ηξφπνπο, γηα λα ηνλ 

κεηαπείζεη θαη θνβνχκελνο πσο ην θφκκα ζα έραλε ηνλ θαιχηεξν δεκαγσγφ ηνπ, ν 

Drexler ζηακάηεζε ηηο πξνζπάζεηεο γηα έλσζε. Χζηφζν, πνιινί κέζα ζην θφκκα 

έβιεπαλ ηνλ Υίηιεξ σο απεηιή. Ο Υίηιεξ σο νκηιεηήο ηνπ θφκκαηνο ζε κία 

ζπγθέληξσζε πνπ έγηλε ην 1921, ππεξαζπίζηεθε ηνλ εαπηφ ηνπ, δεηψληαο λα 

ηξνπνπνηεζεί ην θαηαζηαηηθφ ηνπ θφκκαηνο κε ζθνπφ φιεο νη θνκκαηηθέο εμνπζίεο λα 

ζπγθεληξσζνχλ ζηα ρέξηα ηνπ πξνέδξνπ
141

. ηελ ςεθνθνξία πνπ έγηλε, ην θφκκα 

έθαλε ην αίηεκά ηνπ δεθηφ θαη ηνλ επέιεμε σο λέν ηνπ πξφεδξν. Ο Drexler 

αλαθεξχρηεθε εθ’ φξνπ δσήο επίηηκνο πξφεδξνο, κία ζέζε ρσξίο θακία ηζρχ
142

.  

Με ηελ αλάιεςε ηεο πξνεδξίαο ηνπ θφκκαηνο απφ ηνλ Υίηιεξ, ηνλ Ηνχιην 

ηνπ 1921, ην Δζληθνζνζηαιηζηηθό Γεξκαληθό Δξγαηηθό Κόκκα, ζα γηλφηαλ «αξρεγηθό 

θόκκα». Σν λαδηζηηθφ θφκκα είρε πιένλ γελλεζεί, ελψ σο απάληεζε ζηνπο 

αληηπάινπο ηνπ θφκκαηνο, δεκηνπξγήζεθε ζηηο 3 Απγνχζηνπ 1921 ν Σνκέαο 

Γπκλαζηηθήο θαη Αζιεηηζκνύ, κία νκάδα πνπ ηειηθά εμειίρζεθε ζηα Σάγκαηα Δθόδνπ 

                                                             
136 Ο Δξλζη Γηνύιηνπο Ρεκ (1887-1934) ήηαλ Γεξκαλφο αμησκαηηθφο θαη ζηέιερνο ηνπ 

Δζληθνζνζηαιηζηηθνύ Κόκκαηνο. Ήηαλ ν θχξηνο νξγαλσηήο ηεο παξαζηξαηησηηθήο νξγάλσζεο SA, ηεο 

νπνίαο αξγφηεξα έγηλε ν εγέηεο. Γνινθνλήζεθε ην 1934 θαηά ηε «Νύρηα ησλ Μεγάισλ Μαραηξηώλ». 
137 D. Taylor, ό. π., ζ. 15. 
138 M. Paltrinieri, G. Rizzoni, E. Barbaglia, ό. π., ζ. 40-41. 
139 Θ. Γακηαλφο, ό. π., ζ. 61-62. 
140 L. Rees, ό. π., ζ. 51. 
141 Θ. Γακηαλφο, ό. π., ζ. 66. 
142 P. Ham, ό. π., ζ. 240-241. 
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(SA)
143

. Ο ίδηνο ν Υίηιεξ, εγθαηλίαζε ηε δξάζε ησλ Σαγκάησλ Δθόδνπ, φηαλ σο 

επηθεθαιήο κία νκάδαο, επηηέζεθε ηνλ επηέκβξην ηνπ 1921, ελάληηα ζε 

ζπγθέληξσζε ηνπ θηινκνζπνλδηαθνχ Βαπαξνχ Μπάιιεξζηελη. Γηα ηελ επίζεζε απηή, 

θαηαδηθάζηεθε ζε ηξεηο κήλεο θπιάθηζεο, αιιά ε πνηλή δελ επηβιήζεθε πνηέ
144

.  

Ο Υίηιεξ ζπλέρηζε λα ππνθηλεί ηαξαρέο, ζρεδηάδνληαο θαη πινπνηψληαο 

επηζέζεηο ελάληηα ζε ζπγθεληξψζεηο άιισλ αληίπαισλ θνκκάησλ, νη νπνίεο ζπρλά 

ήηαλ ηδηαίηεξα αηκαηεξέο. Πνιιέο θνξέο ηα SA εκπιέθνληαλ ζε ζπγθξνχζεηο κε ηελ 

αζηπλνκία, ελψ ν Υίηιεξ απεηιήζεθε κε απέιαζε, αλ δε ζηακαηνχζε ηε δξάζε ηνπ. 

Παξφια απηά, ζπλέρηζε λα πξσηαγσληζηεί ζηηο ζπγθξνχζεηο, νη νπνίεο έδηλαλ δσή 

ζην θίλεκά ηνπ θαη ηνπ απέθεξαλ κεγάιε δεκνζηφηεηα. Χζηφζν, παξά ηηο 

πξνζπάζεηέο ηνπ, ν Σχπνο δελ θάιππηε ηε δξάζε ηνπ θφκκαηνο.  

ηηο 16 Απγνχζηνπ 1922, ν Υίηιεξ κίιεζε καδί κε άιινπο εγέηεο 

εζληθηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ζε έλα ζπιιαιεηήξην δηακαξηπξίαο ζην Μφλαρν
145

. Ήηαλ 

ε πξψηε θνξά πνπ ηα SA εκθαλίζηεθαλ σο παξαζηξαηησηηθή νξγάλσζε, κε ηα 

εκβιήκαηά ηνπο θαη ηηο ζηνιέο ηνπο. ηηο 14-15 Οθησβξίνπ 1922 ην λαδηζηηθφ θφκκα 

ζπκκεηείρε ζηελ «Γεξκαληθή Ηκέξα», κία εθδήισζε πξνο ηηκή ηνπ εζληθηζκνχ, καδί 

κε άιια εζληθηζηηθά θφκκαηα. Σα SA παξέιαζαλ, παξά ηελ απαγφξεπζε ηεο 

αζηπλνκίαο θαη πξνέβεζαλ ζε βηαηνπξαγίεο ελάληηα ζε κέιε ηνπ νζηαιηζηηθνύ 

Κόκκαηνο. Ζ δξάζε ηνπ θφκκαηνο έιαβε κεγάιε δεκνζηφηεηα, πξνθαιψληαο επηηπρία 

ζηνλ Υίηιεξ. Δληνχηνηο, ε θήκε θαη ε δχλακε ηνπ Υίηιεξ έμσ απφ ην Μφλαρν ήηαλ 

αθφκα πεξηνξηζκέλε. Σν θίλεκά ηνπ δελ είρε κεγάιε απήρεζε απέλαληη ζηηο κεγάιεο 

κάδεο ζηελ ππφινηπε Γεξκαλία, κε απνηέιεζκα ζηγά-ζηγά ν δήινο λα αξρίζεη λα 

θζίλεη. Πξνο κεγάιε ηνπ ραξά, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1923, πξαγκαηνπνηήζεθε έλα 

γεγνλφο πνπ ν Υίηιεξ ζα εθκεηαιιεπφηαλ ζην έπαθξν. 

Ο πιεζσξηζκφο θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηε δηαθνπή 

ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηνπο δπηηθνχο ζπκκάρνπο γηα ηελ πιεξσκή ησλ πνιεκηθψλ 

επαλνξζψζεσλ, πνπ είραλ ζπκθσλεζεί κε ηε πλζήθε ησλ Βεξζαιιηώλ. Έηζη, ε 

Γαιιία πξνρψξεζε ζηηο 11 Ηαλνπαξίνπ 1923 ζε ζηξαηησηηθή θαηάιεςε ηνπ Ρνχξ, 

πνπ απνηεινχζε ηε «βηνκεραληθή θαξδηά» ηεο Γεξκαλίαο
146

. Ζ θπβέξλεζε ηεο 

Βατκάξεο απάληεζε κε εθζηξαηεία παζεηηθήο αληίζηαζεο, κε θχξηα έθθξαζε ην 

                                                             
143 Ζ νξγάλσζε Sturmabteilung ή SA (Σάγκαηα Δθόδνπ) ήηαλ παξαζηξαηησηηθή νξγάλσζε 

πξνζθείκελε αξρηθά ζην Γεξκαληθό Δξγαηηθό Κόκκα (DAP) θαη ζηε ζπλέρεηα ζηε κεηεμέιημή ηνπ, 

ζην Δζληθνζνζηαιηζηηθό Κόκκα ηνπ Υίηιεξ. I. Kershaw, Υίηιεξ 1889-1936 Ύβξηο, Αζήλα 2002, ζ. 175. 
144 M. Paltrinieri, G. Rizzoni, E. Barbaglia, ό. π., ζ. 42-43. 
145 I. Kershaw, Υίηιεξ 1889-1936 Ύβξηο, Αζήλα 2002, ζ. 207-210. 
146 I. Kershaw, Υίηιεξ 1889-1936 Ύβξηο, Αζήλα 2002, ζ. 223. 
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κπντθνηάδ γαιιηθψλ πξντφλησλ
147

. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε εληείλεηαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν, ελψ ν πιεζσξηζκφο θαιπάδεη
148

. Γηα ηνλ Υίηιεξ, ε νηθνλνκηθή θξίζε 

ήηαλ ην νμπγφλν ηνπ θφκκαηνο. Ζ πείλα θαη ε αλέρεηα είραλ πνιψζεη ηε γεξκαληθή 

θνηλσλία, θαζψο νη κάδεο κεηαθηλνχληαλ απφ ηα θέληξα ηνπ πνιηηηθνχ θάζκαηνο, ζηα 

άθξα. Μεηαμχ 23 θαη 26 Οθησβξίνπ 1923, ε Reichswehr θαηέπλημε κία εμέγεξζε ησλ 

θνκκνπληζηψλ, ελψ ν Υίηιεξ, έρνληαο ήδε επεξεαζηεί απφ ηελ «Πνξεία πξνο ηε 

Ρώκε»
149

, πνπ είρε πξαγκαηνπνηήζεη ν Μνπζνιίλη ζηελ Ηηαιία, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 

1922, μεθίλεζε λα ζρεδηάδεη έλα πξαμηθφπεκα κε ζθνπφ λα θαηαιάβεη ηελ εμνπζία
150

.  

3.4. Σν πξαμηθόπεκα ηεο κππξαξίαο 

Ο Υίηιεξ δερφηαλ κεγάιε πίεζε λα δξάζεη, θαζψο ηα SA ζπρλά πξνέβαηλαλ 

ζε ζθιεξέο θαη βίαηεο επηζέζεηο ελάληηα ζε φζνπο ζεσξνχζαλ ερζξνχο ηνπ θφκκαηνο. 

Οη μπινδαξκνί θαη νη δνινθνλίεο αζψσλ απνηεινχζαλ γεγνλφο. Τπφ απηέο ηηο 

ζπλζήθεο, ν Υίηιεξ ζπλαληήζεθε κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, γηα λα θαηαζηξψζεη ην 

ζρέδην δξάζεο, πάλσ ζην νπνίν ζα ζηεξηδφηαλ ην πξαμηθφπεκα. Ζ ζπλάληεζε έγηλε 

ην βξάδπ ηεο 7
εο

 Ννεκβξίνπ 1923 θαη αλάκεζα ζηνπο παξεπξηζθφκελνπο βξηζθφηαλ ν 

βεηεξάλνο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ζηξαηεγφο Λνχληεληνξθ, ν Γθέξηγθ, ν 

Βέκπεξ θαη ν Ρίρηεξ.  

Σν πξαμηθφπεκα απνθαζίζηεθε λα γίλεη ηελ επφκελε κέξα. Οη 

πξαμηθνπεκαηίεο ζα ζπγθεληξψλνληαλ ζην Burgerbraukeller, κία κππξαξία ζην 

Μφλαρν, πξνθεηκέλνπ λα αθνχζνπλ ηελ νκηιία ηνπ θηινκνλαξρηθνχ Γθνπζηάβ Ρίηεξ 

Καξ. Μφιηο ηειείσλε ε νκηιία, ζα ηνλ ζπιιάκβαλαλ θαη ζα έδηλαλ ην ζχλζεκα γηα 

ηελ έλαξμε ηνπ πξαμηθνπήκαηνο. Αξγά ην βξάδπ ηεο 7
εο

 Ννεκβξίνπ 1923, ν Υίηιεξ 

ζπδήηεζε ην ζρέδην κε ηνπο αξρεγνχο ησλ SA θαη έδσζε ηηο ηειεπηαίεο νδεγίεο. ινη 

φζνη ζα παξεπξίζθνληαλ ζην Burgerbraukeller, ζα έπξεπε λα έρνπλ καδί ηνπο ηα 

πηζηφιηα ηνπο.  

Σελ επφκελε κέξα, ν Καξ μεθίλεζε ηελ νκηιία ηνπ ρσξίο λα γλσξίδεη ηη ζα 

αθνινπζνχζε. Μηινχζε γηα πεξίπνπ κηζή ψξα, φηαλ πεξίπνπ ζηηο 8:30 ην βξάδπ, 

εκθαλίζηεθε κία νκάδα ησλ SA κε επηθεθαιήο ηνλ Υίηιεξ, κπήθαλ κέζα ζηελ 

                                                             
147 L. Rees, ό. π., ζ. 54. 
148 M. Paltrinieri, G. Rizzoni, E. Barbaglia, ό. π., ζ. 52. - P. Ham, ό. π., ζ. 269. 
149 Πνξεία πξνο ηε Ρώκε νλνκάζηεθε ε πνξεία πνπ έθαλαλ νη κειαλνρίησλεο ηνπ Μνπζνιίλη πξνο ηελ 

Ρψκε, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιάβνπλ ηελ εμνπζία. Ζ πνξεία δηήξθεζε απφ ηηο 22 σο ηηο 28 Οθησβξίνπ 

1922 θαη θαηέιεμε ζηελ άλνδν ηνπ Μνπζνιίλη ζηελ εμνπζία, ζηελ νπνία παξέκεηλε επί 21 έηε. 
150 I. Kershaw, Υίηιεξ 1889-1936 Ύβξηο, Αζήλα 2002, ζ. 234-238. 
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αίζνπζα θαη έζηεζαλ έλα πνιπβφιν ζηελ είζνδν
151

. Ο Καξ ζηακάηεζε ηνλ ιφγν ηνπ, 

ελψ ν θφζκνο πξνζπαζνχζε λα δεη ηη ζπκβαίλεη. Ο Υίηιεξ, ρσξίο λα πεξηκέλεη λα 

ηειεηψζεη ε νκηιία, κπήθε ζηελ αίζνπζα ζπλνδεπφκελνο απφ ηνπο ζσκαηνθχιαθέο 

ηνπ
152

. Καζψο δελ κπνξνχζε λα αθνπζηεί, εμαηηίαο ηεο νριαγσγίαο, αλέβεθε ζε κία 

θαξέθια θαη ππξνβφιεζε ζην ηαβάλη κε ην πηζηφιη ηνπ. Αλήγγεηιε φηη είρε μεζπάζεη 

εζληθή επαλάζηαζε, φηη ε βαπαξηθή θπβέξλεζε είρε εθδησρζεί θαη πσο είρε 

ζρεκαηηζηεί κηα πξνζσξηλή θπβέξλεζε ηνπ Ράηρ
153

. Αζθαιψο φια απηά ήηαλ ςέκαηα, 

πνπ πφληαξαλ ζηελ άγλνηα ηνπ Καξ γηα ην ηη γηλφηαλ έμσ απφ ηελ αίζνπζα. Ο Υίηιεξ 

δήισζε πσο ην θηίξην ήηαλ πεξηθπθισκέλν απφ 600 άλδξεο ησλ SA θαη φηη, αλ 

ππήξρε αληίζηαζε απφ ηνπο παξεπξηζθφκελνπο, ζα έδηλε εληνιή ζηνπο ρεηξηζηέο ηνπ 

πνιπβφινπ λα αλνίμνπλ ππξ. 

Όζηεξα απφ απηφ, ν Υίηιεξ αθνχ απνκνλψζεθε κε ηνλ Καξ ζε έλα δσκάηην, 

ηνπ εγγπήζεθε ηελ αζθάιεηά ηνπ, αξθεί λα ππνζηήξηδε ην πξαμηθφπεκα
154

. Σνπ είπε 

φηη ην πξαμηθφπεκα δε ζηξεθφηαλ ελάληηα ζηνλ ίδην, αιιά ζηελ εβξατθή θπβέξλεζε 

ηνπ Βεξνιίλνπ θαη ζηνπο «εγθιεκαηίεο ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 1918» θαη ηνπ αλήγγεηιε ηε 

δεκηνπξγία θαηλνχξηαο θπβέξλεζεο, ζηελ νπνία ν Υίηιεξ ήηαλ επηθεθαιήο
155

. 

Όζηεξα απφ απηφ, ν Υίηιεξ επέζηξεςε ζηελ αίζνπζα θαη, αθνχ έβγαιε έλαλ ιφγν ζην 

ζπγθεληξσκέλν πιήζνο, ηνπο δήηεζε λα ηνλ ππνζηεξίμνπλ. Σν πιήζνο ηνλ 

ρεηξνθξφηεζε θαη ζε ιίγν αλέβεθε ζην βήκα ν Καξ, πνπ κίιεζε επηηηκεηηθά γηα ηνλ 

Υίηιεξ θαη ηνπ ππνζρέζεθε φηη ζα ηνλ ζηήξηδε.  

ηε ζπλέρεηα, κίιεζε ν Λνχληεληνξθ, ν νπνίνο εμέθξαζε ηε ραξά ηνπ γηα 

ηελ πξσηνβνπιία ηνπ Υίηιεξ. Ο Υίηιεξ θαηλφηαλ λα ειέγρεη πιήξσο ηελ θαηάζηαζε, 

αιιά ε πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ δηαθνξεηηθή. Σα SA δελ είραλ θαηαθέξεη λα 

θαηαιάβνπλ νχηε έλα θπβεξλεηηθφ θηίξην κε απνηέιεζκα νη θπβεξλεηηθέο δπλάκεηο 

λα δεηήζνπλ εληζρχζεηο απφ ηηο γχξσ θσκνπφιεηο θαη λα αλαζπληαρζνχλ. Ο Υίηιεξ 

έθπγε απφ ηελ αίζνπζα κε ζθνπφ λα βνεζήζεη ζηελ θαηάιεςε ησλ θπβεξλεηηθψλ 

θηηξίσλ, αθήλνληαο ηνλ Καξ θαη ηνπο ππφινηπνπο θπβεξλεηηθνχο αληηπξνζψπνπο 

καδί κε ηνλ Λνχληεληνξθ, ν νπνίνο πηζηεχνληαο ηνπο φξθνπο ηνπο πεξί ζηξαηησηηθήο 

                                                             
151 M. Paltrinieri, G. Rizzoni, E. Barbaglia, ό. π., ζ. 58. 
152 Θ. Γακηαλφο, ό. π., ζ. 68. 
153 D. Taylor, ό. π., ζ. 17. 
154 I. Kershaw, Υίηιεξ 1889-1936 Ύβξηο, Αζήλα 2002, ζ. 239-240. 
155 P. Ham, ό. π., ζ. 271-274. 
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ηηκήο, ηνπο άθεζε λα θχγνπλ
156

. ε ιίγν ν Καξ απνθήξπζζε ην πξαμηθφπεκα θαη ζε 

ξαδηνθσληθφ δηάγγεικα θαινχζε ηνλ ζηξαηφ λα ζπληξίςεη ηα SA θαη ηνπο λαδί.  

Ζ έιιεηςε νξγάλσζεο άξρηζε πιένλ λα θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηεο, 

θαζψο νη πξαμηθνπεκαηίεο δελ πήξαλ θακία πξσηνβνπιία. Ζ κέξα ηειείσζε κε ηνπο 

λαδί λα βξίζθνληαη ζε πιήξε απνζχλζεζε, ελψ νη θπβεξλεηηθέο δπλάκεηο άξρηζαλ λα 

αλαιακβάλνπλ δξάζε. ηαλ ν Υίηιεξ γχξηζε ζην Burgerbraukeller θαη είδε ηη είρε 

ζπκβεί, απνθάζηζε καδί κε ηνλ Λνχληεληνξθ λα νξγαλψζνπλ κία δηαδήισζε ζηνπο 

δξφκνπο ηεο πφιεο
157

. Έηζη γχξσ ζην κεζεκέξη, κία νκάδα 2.000 πεξίπνπ αλδξψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Υίηιεξ θαη ηνπ Λνχληεληνξθ, έθπγε απφ ην 

Burgerbraukeller. Με ηα πηζηφιηα ηνπο έηνηκα, αληηκεηψπηζαλ κία κηθξή αζηπλνκηθή 

πεξίπνιν πνπ εζηάιε λα ηνπο ζηακαηήζεη θαη αθνχ ηνπο δηέιπζαλ πξνρψξεζαλ πξνο 

ην Τπνπξγείν Πνιέκνπ. Πιήζνο θφζκνπ ηνπο επεπθεκνχζε, λνκίδνληαο φηη 

ρεηξνθξνηνχζαλ ηε λέα θπβέξλεζε, αιιά νη πεξηζζφηεξνη πνιίηεο είραλ θιεηζηεί ζηα 

ζπίηηα ηνπο.  

Καζψο πιεζίαδαλ πξνο ην Τπνπξγείν Πνιέκνπ, κηα κεγάιε αζηπλνκηθή 

δχλακε ηνπο έθνςε ηνλ δξφκν. Ο Υίηιεξ θαη νη αθφινπζνί ηνπ πξνρψξεζαλ 

πηζηεχνληαο φηη ε αζηπλνκία ζα ηνπο άθελε λα πεξάζνπλ θαη ζα ελσλφηαλ καδί ηνπο, 

αιιά απηφ δελ έγηλε πνηέ. Γελ είλαη ζίγνπξν πνηνο ππξνβφιεζε πξψηνο, αιιά 

κάιινλ, θάπνηνο απφ ηνπο λαδί άλνημε ππξ θαη ε αζηπλνκία αληαπέδσζε
158

. Ζ 

αληαιιαγή ππξνβνιηζκψλ θξάηεζε έλα ιεπηφ θαη κφιηο ζηακάηεζαλ, νη κνλάδεο ηεο 

αζηπλνκίαο εθφξκεζαλ ελάληηα ζηνπο πξαμηθνπεκαηίεο
159

. Γεθαηέζζεξηο λαδί θαη 

ηέζζεξηο αζηπλνκηθνί ζθνηψζεθαλ, ελψ θάπνηνη φπσο ν Röhm θαη ν Λνχληεληνξθ 

ζπλειήθζεζαλ ακέζσο, ρσξίο θαλ λα έρνπλ ηξαπκαηηζηεί. Ο Γθέξηγθ ηξαπκαηίζηεθε 

θαη ζπλειήθζε, ελψ ν Υίηιεξ θαηφξζσζε λα δηαθχγεη
160

. Ο Υίηιεξ θαηεπζχλζεθε ζην 

ζπίηη ηνπ, φπνπ ε αζηπλνκία ηνλ ζπλέιαβε ην ίδην βξάδπ θαη ηνλ κεηέθεξε ζην παιηφ 

θξνχξην ζην Landsberg am Lech, ζε έλα δσκάηην, πνπ δε ζχκηδε θειί θπιαθήο. 

3.5. Ζ δίθε θαη ε θπιάθηζε ηνπ πξαμηθνπεκαηία Υίηιεξ 

ην Μφλαρν θαη ζε άιια κέξε ηεο Βαπαξίαο, ην πξαμηθφπεκα έζβεζε ηφζν 

γξήγνξα, φζν είρε αξρίζεη. χκθσλα κε ηνλ Stefan Sweig, πνπ ππήξμε απηφπηεο 

                                                             
156I. Kershaw, Υίηιεξ 1889-1936 Ύβξηο, Αζήλα 2002, ζ. 241-242.  
157 M. Paltrinieri, G. Rizzoni, E. Barbaglia, ό. π., ζ. 60. 
158 I. Kershaw, Υίηιεξ 1889-1936 Ύβξηο, Αζήλα 2002, ζ. 244. 
159 Θ. Γακηαλφο, ό. π., ζ. 71-73. 
160 P. Ham, ό. π., ζ. 278. 
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κάξηπξαο ηνπ πξαμηθνπήκαηνο: «Σν 1923, νη ζβάζηηθεο θαη ηα ηάγκαηα εθόδνπ 

εμαθαλίζηεθαλ. Σν όλνκα ηνπ Αδόιθνπ Υίηιεξ ζρεδόλ μεράζηεθε. Καλείο δελ ηνλ 

ζθεθηόηαλ σο πηζαλό ηζρπξό άλδξα»
161

. 

Δλψ ν Υίηιεξ ήηαλ ζηε θπιαθή, ην NASDAP εηέζε εθηφο λφκνπ. Φαηλφηαλ 

πσο ε θαξηέξα ηνπ σο πνιηηηθνχ ζα ηειείσλε εθεί, αιιά ε εγεζία ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο 

Βατκάξεο δελ έιαβε θαλέλα κέηξν γηα λα ηνλ εμαθαλίζεη. Απφ ηηο 26 Φεβξνπαξίνπ 

κέρξη ηηο 27 Μαξηίνπ 1924, ζα δηεμαγφηαλ ε δίθε ησλ πξαμηθνπεκαηηψλ
162

. ινη ηνπο 

θαηεγνξήζεθαλ γηα εζράηε πξνδνζία θαη νη πνηλέο αλαθνηλψζεθαλ ηελ 1
ε
 Απξηιίνπ 

1924. ηελ αξρή ν Υίηιεξ ήηαλ απειπηζκέλνο, αιιά ε ζηάζε ηνπ άιιαμε άξδελ, φηαλ 

θαηάιαβε φηη νη δηθαζηέο ζα ήηαλ ειαζηηθνί απέλαληί ηνπ. Σνπ επεηξάπε λα 

κεηαηξέςεη ην δηθαζηήξην ζε βήκα γηα ηελ πξνπαγάλδα ηνπ, αλαιακβάλνληαο πιήξσο 

ηελ επζχλε γηα φζα ζπλέβεζαλ. Ηζρπξίζηεθε φηη γλψξηδε πξάγκαηα γηα ηνλ Καξ, πνπ 

αλ ηα έιεγε ζα μεζπνχζε ζθάλδαιν, ελψ επηηέζεθε ιεθηηθά ελάληηα ζηελ θπβέξλεζε 

ηεο Βατκάξεο.  

Ζ δίθε θαιχθζεθε απφ ηα κέζα ηεο επνρήο θαη ν Υίηιεξ έγηλε γλσζηφο ζε 

φιε ηε Γεξκαλία. Ζ ζηάζε πνπ θξάηεζε ηνλ έθαλε ηδηαίηεξα δεκνθηιή αλάκεζα ζε 

αθξνδεμηνχο θαη δεμηνχο θχθινπο ζε φιε ηε ρψξα, ελψ νη πνηλέο ήηαλ επηεηθείο. Ο 

Λνχληεληνξθ αζσψζεθε, ελψ ν Υίηιεξ, ν Γθέξηγθ θαη ν Röhm θαηαδηθάζηεθαλ ζε 

θπιάθηζε πέληε ρξφλσλ
163

. Οη ππφινηπνη θαηεγνξνχκελνη θαηαδηθάζηεθαλ ζε 

κηθξφηεξεο πνηλέο
164

. Ο Υίηιεξ επέζηξεςε ζην Landsberg, γηα λα εθηίζεη ηελ ειαθξηά 

πνηλή ηνπ, κέζα ζε ζπλζήθεο πνπ ζχκηδαλ πεξηζζφηεξν ζπλζήθεο μελνδνρείνπ παξά 

θπιαθήο. Λάκβαλε γξάκκαηα θαη δψξα, ελψ πνιινί λαδί ηνλ επηζθέπηνληαλ ζπρλά. 

Αθφκα θαη νη θξνπξνί ηνλ ζαχκαδαλ, ελψ νη νπαδνί ηνπ ηνλ ιάηξεπαλ
165

.  

Κάησ απφ ηελ αίζζεζε ηνπ αζηέξα, πνπ είρε δεκηνπξγήζεη ε δίθε, θαη ηεο 

ιαηξείαο ησλ νπαδψλ ηνπ, ν Υίηιεξ άξρηζε λα ζηνράδεηαη ηηο πνιηηηθέο ηνπ ηδέεο, ηελ 

«απνζηνιή» ηνπ. Απνθάζηζε λα απνηππψζεη ηα βηψκαηά ηνπ ζην ραξηί θαη λα 

δεκηνπξγήζεη έηζη ην πνιηηηθφ ηνπ καληθέζην κε ηίηιν «Ο Αγώλ κνπ», έλα βηβιίν πνπ 

κε αλαηξηρηαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο αλαθέξεη αθξηβψο ηη ζα έθαλε ν Υίηιεξ, αλ 

                                                             
161 I. Kershaw, Υίηιεξ 1889-1936 Ύβξηο, Αζήλα 2002, ζ. 245-247. 
162 M. Paltrinieri, G. Rizzoni, E. Barbaglia, ό. π., ζ. 62-63. 
163 L. Rees, ό. π., ζ. 58-59. 
164 Θ. Γακηαλφο, ό. π., ζ. 74-76. 
165 P. Ham, ό. π., ζ. 285. 
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θαηαιάκβαλε ηελ εμνπζία
166

. Έλα βηβιίν, πνπ αλ νη εγέηεο ησλ Γπηηθώλ Γεκνθξαηηώλ 

θαη ηεο ΔΓ είραλ δηαβάζεη, ίζσο ε ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο λα ήηαλ δηαθνξεηηθή.  

Μέζα ζηε θπιαθή, ν Υίηιεξ ζα έβιεπε πσο θάζε πξνζπάζεηα λα πάξεη ηελ 

εμνπζία κε ηε βία ζα ήηαλ θαηαδηθαζκέλε
167

. Απφ εδψ θαη ζην εμήο ζα πξνζπαζνχζε 

λα θαηαιάβεη ηελ εμνπζία κε ηε λφκηκε δηαδηθαζία
168

. Θα κεηαηξεπφηαλ ζηνλ 

απφιπην Φχξεξ ηνπ θφκκαηνο θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ Γεξκαληθνχ ιανχ, κε φιεο ηηο 

ζθιεξέο ζπλέπεηεο πνπ ζα είρε απηφ γηα ηελ αλζξσπφηεηα. 

 

  

                                                             
166 M. Paltrinieri, G. Rizzoni, E. Barbaglia, ό. π., ζ. 65. 
167 J. Lukacs, ό. π., ζ. 123. 
168 D. Taylor, ό. π., ζ. 19. 
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Γ΄ Κεθάιαην 

Ο δξόκνο πξνο ηελ θαηάθηεζε ηεο εμνπζίαο 

4.1. Οη πξνζπάζεηεο ηνπ Υίηιεξ γηα νιηθή αλαδηνξγάλσζε ηνπ θόκκαηνο θαη ε 

εδξαίσζε ηεο εμνπζίαο ηνπ ζηνπο θόιπνπο ηνπ θόκκαηνο 

Με ηνλ Υίηιεξ ζηε θπιαθή θαη ην NASDAP εθηφο λφκνπ, νη πεξηζζφηεξνη 

νπαδνί ησλ λαδί εγθαηέιεηςαλ ηελ πνιηηηθή ηνπο δξάζε. Ο Röhm ίδξπζε κία 

νξγάλσζε αλάινγε κε ηα SA, ην Frontbann, ελψ ν Λνχληεληνξθ, πξνζπαζψληαο λα 

θαλεί σο εγέηεο ηνπ παξάλνκνπ λαδηζηηθνχ θφκκαηνο, έθιεηζε ζπκθσλία κε ηνπο 

εζληθηζηέο ηνπ Βνξξά θαη θαηάθεξε ζηηο εθινγέο πνπ έγηλαλ ην 1924 λα πάξεη 

2.000.000 ςήθνπο θαη 32 έδξεο ζην Ράηρζηαγθ
169

. ιε απηή ε δξαζηεξηφηεηα, 

σζηφζν, δεκηνχξγεζε αλάκεζα ζηνπο δηάθνξνπο αξρεγνχο ησλ λαδί, θιίκα έληνλνπ 

αληαγσληζκνχ, ελψ ην θφκκα νπζηαζηηθά δηαιχζεθε. Ο Υίηιεξ ήηαλ γλψζηεο ηεο 

θαηάζηαζεο θαη πξνζπάζεζε λα βγεη απφ ηε θπιαθή λσξίηεξα, κε ζθνπφ λα αλαιάβεη 

μαλά ηελ αξρεγία ηνπ θφκκαηνο. Δλλέα κήλεο κεηά ηελ θαηαδίθε ηνπ, ηα 

Υξηζηνχγελλα ηνπ 1924, κε ηε δηθαηνινγία ηεο ππνδεηγκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, βγήθε 

απφ ηε θπιαθή θαη βάιζεθε λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ
 170

.  

Πξψην βήκα ηνπ ήηαλ λα απνζπάζεη αλάθιεζε ηεο δηαηαγήο γηα ηε δηάιπζε 

ηνπ θφκκαηνο, πξάγκα πνπ πέηπρε χζηεξα απφ κία ζπλνκηιία ηνπ κε ηνλ 

πξσζππνπξγφ ηεο Βαπαξίαο ζηηο 4 Ηαλνπαξίνπ 1925
171

. Όζηεξα απφ κεξηθέο 

εβδνκάδεο, ζπγθέληξσζε 4.000 νπαδνχο ζην Μπχξγθεξκπξανπ Κέιιεξ θαη κε έλαλ 

δπλακηθφ ιφγν ηνπο έπεηζε λα μαλαξρίζνπλ ηελ πνιηηηθή ηνπο δξάζε
172

. Μέζα ζε δχν 

ψξεο ην θφκκα βξηζθφηαλ νινθιεξσηηθά ζηα ρέξηα ηνπ, ελψ ε 27
ε
 Φεβξνπαξίνπ 

θαζηεξψζεθε σο ε εκέξα επαλίδξπζεο ηνπ θφκκαηνο
173

. Δληνχηνηο, νη ζπλζήθεο ζηε 

Γεξκαλία θαηλφηαλ φηη δε ζα επέηξεπαλ λα πάξεη ν Υίηιεξ ηελ εμνπζία.  

Οη πεξηζζφηεξνη Γεξκαλνί δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα αθνχζνπλ πιένλ ηνλ 

Υίηιεξ, επαλαπαπφκελνη ζηε θαηλνκεληθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε πνπ ππήξρε. Ο 

Υίηιεξ επηβαιιφηαλ λα αλαδηνξγαλψζεη ην θφκκα. Δμαηηίαο ηεο δηάιπζεο ηνπ 

θφκκαηνο, ηα πεξηζζφηεξα παξαξηήκαηα έπξεπε λα δεκηνπξγεζνχλ απφ ηελ αξρή, 

ελψ ηα ζεκεία θαη νη ζέζεηο ηνπ θφκκαηνο έπξεπε λα γλσζηνπνηεζνχλ ζηνλ θφζκν εθ 

                                                             
169 Με ηελ νλνκαζία Ράηρζηαγθ (Reichstag), θεξφηαλ ην λνκνζεηηθφ ζψκα ηεο Γεξκαλίαο θαηά ηελ 

πεξίνδν 1867-1945. M. Paltrinieri, G. Rizzoni, E. Barbaglia, ό. π., ζ. 65-66. 
170 I. Kershaw, Υίηιεξ 1889-1936 Ύβξηο, Αζήλα 2002, ζ. 274. 
171 Θ. Γακηαλφο, ό. π., ζ. 87. 
172 M. Paltrinieri, G. Rizzoni, E. Barbaglia, ό. π., ζ. 67. 
173 C. David, Η Γεξκαλία ηνπ Υίηιεξ, Αζήλα 1966, ζ. 15. 
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λένπ. Χο απνηέιεζκα ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Υίηιεξ, ηα παξαξηήκαηα ηνπ λαδηζηηθνχ 

θφκκαηνο έθηαζαλ ηα 264, ελψ ζηηο αξρέο ηνπ πξαμηθνπήκαηνο δελ ήηαλ πεξηζζφηεξα 

απφ 71. Δπίζεο, ηα 25 ζεκεία ηνπ θφκκαηνο ζεσξήζεθαλ επαξθή θαη δελ έγηλε 

θάπνηα αλαζεψξεζή ηνπο. Λέγεηαη πσο ν Υίηιεξ είπε γηα ην πξφγξακκα ηνπ 

θφκκαηνο: «Καη ε Καηλή Γηαζήθε είλαη επίζεο γεκάηε αληηθάζεηο, αιιά απηό δελ 

εκπόδηζε ηελ εμάπισζε ηνπ Υξηζηηαληζκνύ».  

Σελ πεξίνδν απηή ν Υίηιεξ βξηζθφηαλ θνληά ζην Berchtesgaden, 

ζπγγξάθνληαο ηνλ δεχηεξν ηφκν ηνπ «Mein Kampf». Παξάιιεια ζρεδίαδε ηε γεληθή 

ζπλέιεπζε ησλ κειψλ ηνπ θφκκαηνο ζηε Βατκάξε, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 

3-4 Ηνπιίνπ 1926. ε απηή ν Υίηιεξ κίιεζε δεκφζηα, ιέγνληαο φηη νη εζσηεξηθέο 

ζπγθξνχζεηο έπξεπε λα απνθεπρζνχλ θαη ηνλίδνληαο ζηνπο παξεπξηζθφκελνπο φηη 

έπξεπε λα δψζνπλ ηελ εηθφλα κία πεηζαξρεκέλεο δχλακεο. Παξαβξέζεθαλ 8.000 

άηνκα θαη ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ εκθαλίζηεθαλ δεκφζηα ηα SS
174

, ε πξνζσπηθή 

θξνπξά ηνπ Αδφιθνπ Υίηιεξ, πνπ είραλ ηδξπζεί ηνλ Απξίιην ηνπ 1925. ε κία θίλεζε 

κεγάινπ ζπκβνιηζκνχ, ν Υίηιεξ παξέδσζε ζηα SS ηε «καησκέλε ζεκαία» ηνπ 1923, 

ε νπνία βξηζθφηαλ ζηελ θεθαιή ηεο πνξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξαμηθνπήκαηνο
175

. Ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ ηα θνκκαηηθά ζηειέρε θαη νη 

παξεπξηζθφκελνη απεχζπλαλ ζηνλ Υίηιεξ ηνλ ραηξεηηζκφ «Heil Hitler», ελψ ηα κέιε 

ησλ SS θαη ησλ SA ηνπ έδσζαλ φξθν ηπθιήο ππαθνήο
176

.  

Μέρξη ην 1928, ε πνιηηηθή δξάζε ησλ λαδί πεξηνξηδφηαλ ζηε δηνξγάλσζε 

νκηιηψλ θαη ζπγθεληξψζεσλ, ζηελ πξνπαγάλδα ησλ ηδεψλ ηνπο θαη ζηελ επίζεζε 

ελάληηα ζε άιιεο πνιηηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά πξνηίκεζε θνκκνπληζηηθέο. ηηο 

εθινγέο ηνπ Μαΐνπ 1928, νη λαδί θέξδηζαλ κφιηο δψδεθα έδξεο. Χζηφζν, φια ζα 

άιιαδαλ πνιχ ζχληνκα, θαζψο ν θφζκνο ζα βπζηδφηαλ ζε κία κεγάιε νηθνλνκηθή 

θξίζε, ε νπνία ζα μεθηλνχζε απφ ηηο ΖΠΑ θαη ζα επεξέαδε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. 

                                                             
174 Σα SS ή νύηζζηαθθει (Schutzstaffel, δειαδή Οκάδα Πξνζηαζίαο) απνηέιεζαλ κεγάιε 
εζληθνζνζηαιηζηηθή νξγάλσζε ζηε Γεξκαλία, ηα νπνία ήηαλ ε κεηεμέιημε ησλ Σαγκάησλ Δθόδνπ (SA) 

θαη ιεηηνπξγνχζαλ σο παξαζηξαηησηηθφ ζθέινο ηνπ Δζληθνζνζηαιηζηηθνύ Κόκκαηνο ησλ Γεξκαλώλ 

Δξγαηώλ (Ναδηζηηθνχ θφκκαηνο, NSDAP). Δπξχηεξα γλσζηφ είλαη ην κάρηκν παξαθιάδη ηνπο 

Schutzstaffel, Waffen-SS (Έλνπια SS). 
175 I. Kershaw, Υίηιεξ 1889-1936 Ύβξηο, Αζήλα 2002, ζ. 316. 
176 D. Taylor, ό. π., ζ. 20. 
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4.2. Σν θξαρ ηνπ 1929 θαη ε απόηνκε αύμεζε ηεο δύλακεο ηνπ θόκκαηνο ηνπ 

Υίηιεξ 

    ηηο 24 Οθησβξίνπ 1929, ην κεγαιχηεξν ρξεκαηηζηήξην ζηνλ θφζκν, ζηε 

Wall Street ηεο Νέαο Τφξθεο, θαηέξξεπζε
177

. Ο Υίηιεξ θαη ε εγεζία ησλ λαδί δελ 

αλαγλψξηζαλ ακέζσο ηε ζεκαζία ηνπ θξαρ ζηελ ακεξηθαληθή ρξεκαηαγνξά, ελψ ε 

εθεκεξίδα «Λατθόο Παξαηεξεηήο», επίζεκν φξγαλν ηνπ θφκκαηνο, δελ αλέθεξε θαλ 

ηε «Μαύξε Παξαζθεπή»
178

. Ζ Γεξκαλία φκσο ζχληνκα ζα δερφηαλ ηνλ αληίθηππν 

απηνχ ηνπ γεγνλφηνο. Ζ εμάξηεζή ηεο απφ ηα ακεξηθαληθά βξαρππξφζεζκα δάλεηα, 

επηβεβαίσλε φηη νη ζπλέπεηεο ζα ήηαλ εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο
179

. Οη ΖΠΑ πηεδφκελεο 

απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, απαίηεζαλ απφ ηε Γεξκαλία λα απνπιεξψζεη ηα ρξέε ηεο.  

Ζ βηνκεραληθή παξαγσγή, νη ηηκέο θαη νη κηζζνί άξρηζαλ λα ζεκεηψλνπλ 

θαηαθφξπθε πηψζε, ελψ δεκηνπξγήζεθε κεγάιε θξίζε ζηε γεσξγία. Σνλ Ηαλνπάξην 

ηνπ 1930, ν αξηζκφο ησλ αλέξγσλ είρε θηάζεη ηνπο 3.218.000, ελψ αλ ππνινγηζηνχλ 

φζνη είραλ βξαρππξφζεζκεο ζπκβάζεηο, ηφηε νη άλεξγνη μεπεξλνχζαλ ηα 4,5 

εθαηνκκχξηα. Οη απινί άλζξσπνη άξρηζαλ λα δηακαξηχξνληαη ελάληηα ζηελ 

θπβέξλεζε, έρνληαο ηελ άπνςε φηη ην πνιηηηθφ ζχζηεκα ηνπο πξφδσζε. Άξρηζαλ λα 

ππνζηεξίδνπλ αθξαίεο πνιηηηθέο αληηιήςεηο απφ φιν ην θάζκα ηεο πνιηηηθήο 

παιέηαο, ηφζν απφ ηελ άθξα Αξηζηεξά, φζν θαη απφ ηελ άθξα Γεμηά. 

Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ Υίηιεξ απνδείρζεθε ζσζηή, θαζψο κε ηηο νκηιίεο θαη ηελ 

απμαλφκελε δηαθήκηζε, ηα πιαηχηεξα ιατθά ζηξψκαηα ήξζαλ πην θνληά ζην 

Ναδηζηηθό Κόκκα. Ο Υίηιεξ κάγεπε ην πιήζνο, απφ φπνηα θνηλσληθή ηάμε θαη αλ 

απαξηηδφηαλ. Νηπκέλνο κε θνπζηνχκη θαη κηιψληαο ήξεκα θαη επγεληθά εληππσζίαδε 

ηνπο βηνκεράλνπο θαη ηα άηνκα ηεο πςειήο θνηλσλίαο. Φνξψληαο ηε ζηξαηησηηθή 

ζηνιή ησλ SA θαη θσλάδνληαο πζηεξηθά ρξεζηκνπνηψληαο γιψζζα πεδνδξνκίνπ, 

γηλφηαλ αληηθείκελν ιαηξείαο απφ ηα κέιε ηνπ θφκκαηνο θαη ησλ θαηψηεξσλ ιατθψλ 

ζηξσκάησλ
180

. Δληππσζίαδε αθφκα θαη ηνπο αγξφηεο, αληαιιάζνληαο ρεηξαςίεο καδί 

ηνπο θαη δείρλνληαο ελδηαθέξνλ γηα ηε ζνδεηά θαη ηηο αγξνηηθέο αζρνιίεο, παξφιν πνπ 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ήηαλ γλψζηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ.  

Ζ δεκφζηα εηθφλα ηνπ θαιιηεξγνχληαλ ηφζν απφ ηνλ ίδην, φζν θαη απφ ηνπο 

ζηελνχο ζπλεξγάηεο ηνπ, ελψ απνηεινχζε ην θπξηφηεξν κέιεκά ηνπ. Απηέο ήηαλ νη 

απαξρέο ηεο πξνζσπνιαηξίαο ηνπ Υίηιεξ σο εγέηε. Ζ νλνκαζία «Φύξεξ» ηνπ 

                                                             
177 Θ. Γακηαλφο, ό. π., ζ. 96. 
178 I. Kershaw, Υίηιεξ 1889-1936 Ύβξηο, Αζήλα 2002, ζ. 360.  
179 Θ. Γακηαλφο, ό. π., ζ. 97. 
180 J. Lukacs, ό. π., ζ. 137. 
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θφκκαηνο αληηθαζηζηνχζε πιένλ ηελ πξνζθψλεζή ηνπ. Απηή ε πξνζσπνιαηξία ζα 

δηαηεξνχληαλ κέρξη θαη ηηο ηειεπηαίεο κέξεο ηνπ ζην Βεξνιίλν ην 1945. 

ηα κέζα ηνπ 1930, εμαηηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ πηέζεσλ ηεο Μεγάιεο Κξίζεο, 

ε γεξκαληθή δεκνθξαηηθή θπβέξλεζε άξρηζε λα δηαιχεηαη. Σν μέζπαζκα ηεο 

Μεγάιεο Κξίζεο έθεξε δηραζκφ ζηα πνιηηηθά θφκκαηα ηνπ Ράηρζηαγθ. Αληί λα 

ζθπξειαηήζνπλ κηα ζπκκαρία πνπ ζα φξηδε κία λνκνζεζία έθηαθηεο αλάγθεο, 

δηαζπάζηεθαλ ζε εξηζηηθέο αλππνρψξεηεο νκάδεο. Σνλ Μάξηην ηνπ 1930, ν Υάηλξηρ 

Μπξνπέληλγθ, κέινο ηνπ Καζνιηθνύ Κεληξώνπ Κόκκαηνο έγηλε θαγθειάξηνο
181

. Παξά 

ηελ απειπηζηηθή αλάγθε γηα έλα νηθνλνκηθφ πξφγξακκα πνπ ζα βνεζνχζε ηνλ 

γεξκαληθφ ιαφ, ν Μπξνπέληλγθ ζπλάληεζε πεηζκαηηθή αληίζηαζε ζηα ζρέδηα ηνπ
182

.  

Γηα λα ιχζεη ην αδηέμνδν, πήγε ζηνλ Πξφεδξν ηνπ θξάηνπο, ηνλ Πάνπι 

Υίληελκπνπξγθ θαη ηνπ δήηεζε λα επηθαιεζηεί ην άξζξν 48 ηνπ γεξκαληθνχ 

ζπληάγκαηνο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ν πξφεδξνο έπαηξλε έθηαθηεο εμνπζίεο θαη 

κπνξνχζε λα θπβεξλήζεη κε δηαηάγκαηα
183

. Δπίζεο, ηνπ δήηεζε λα δηαιχζεη ηε Βνπιή 

θαη λα απαηηήζεη λέεο εθινγέο. Ο Υίληελκπνπξγθ ζπκθψλεζε θαη νη εθινγέο 

θαλνλίζηεθαλ γηα ηηο 14 επηεκβξίνπ 1930. Σψξα, ν γεξκαληθφο ιαφο, δψληαο κέζα 

ζε ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηξνκεξήο αλέρεηαο ήηαλ πξφζπκνο λα αθνχζεη 

ηνλ Υίηιεξ. Ζ ψξα γηα ηελ εμφξκεζή ηνπ είρε θηάζεη. 

4.3. Ζ πξνεθινγηθή εθζηξαηεία θαη ε εθινγηθή λίθε ηνπ Υίηιεξ θαη ησλ λαδί 

Ο Αδφιθνο Υίηιεξ εμαπέιπζε κηα εθζηξαηεία, πνπ παξφκνηά ηεο δελ είρε δεη 

πνηέ ε Γεξκαλία. Σαμίδεπε ζε νιφθιεξε ηε ρψξα, βγάδνληαο ιφγνπο, δίλνληαο 

ρεηξαςίεο, ππνγξάθνληαο απηφγξαθα, πνδάξνληαο γηα θσηνγξαθίεο. Ο Γθαίκπειο
184

, 

πνπ είρε γίλεη κέινο ηνπ θφκκαηνο ήδε απφ ην 1925, νξγάλσζε ρηιηάδεο 

ζπγθεληξψζεηο, παξειάζεηο κε ππξζνχο, θφιιεζε αθίζεο παληνχ θαη ηχπσζε 

εθαηνκκχξηα ελεκεξσηηθά θπιιάδηα
185

.   

Γηα ηνλ Υίηιεξ, είρε θηάζεη ε επθαηξία λα εθδειψζεη ην ηαιέλην ηνπ ζε 

νιφθιεξν ηνλ γεξκαληθφ ιαφ. ηνπο ιφγνπο ηνπ, πξνζέθεξε ζηνπο Γεξκαλνχο 

αφξηζηεο ππνζρέζεηο, ρξεζηκνπνηψληαο απιέο θαηαλνεηέο θξάζεηο, πνπ 

επαλαιάκβαλε μαλά θαη μαλά. Άξρηδε θάζε νκηιία ηνπ κε ρακεινχο, δηζηαθηηθνχο 

                                                             
181 Θ. Γακηαλφο, ό. π., ζ. 99. 
182 H. Winkler, Βατκάξε. Η αλάπεξε δεκνθξαηία, Αζήλα 2011, ζ. 242.  
183 M. Paltrinieri, G. Rizzoni, E. Barbaglia, ό. π., ζ. 79. 
184 Ο Πάνπι Γηόδεθ Γθαίκπειο (1897-1945) ήηαλ Γεξκαλφο πνιηηηθφο θαη Τπνπξγφο Πξνπαγάλδαο 

ηεο Ναδηζηηθήο Γεξκαλίαο (1933-1945). Τπήξμε έλαο εθ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζπλεξγαηψλ ηνπ Υίηιεξ. 
185 I. Kershaw, Υίηιεξ 1889-1936 Ύβξηο, Αζήλα 2002, ζ. 372-373. 
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ηφλνπο, πςψλνληάο ηνπο ζηαδηαθά θαη μεζπψληαο ζην ηέινο ζε έλα θνξχθσκα 

απφηνκεο νξγήο. Δθκεηαιιεπφηαλ επηδέμηα ηα αηζζήκαηα ηνπ αθξναηεξίνπ 

αλεβάδνληαο ηελ έμαςε, ψζπνπ ν θφζκνο γηλφηαλ κηα θξεληαζκέλε κάδα παξαδνκέλε 

ζηε ζέιεζή ηνπ. Ο Υίηιεξ πξνζέθεξε θάηη ζηνλ θαζέλα. Φεχηηθεο ππνζρέζεηο, πνπ 

ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ δελ ηηο ηήξεζε
186

.  

ηηο 14 επηεκβξίνπ ηνπ 1930, νη λαδί έιαβαλ 6.371.000 ςήθνπο, πάλσ απφ 

18% ζχλνιν θαη έηζη πήξαλ 107 έδξεο ζην Ράηρζηαγθ
187

. Γηα ηνλ Υίηιεξ ήηαλ κία 

κεγάιε λίθε, ελψ ε θήκε ηνπ εμαπιψζεθε θαη έμσ απφ ηε Γεξκαλία. ηηο 13 

Οθησβξίνπ ηνπ 1930, ληπκέλνη κε ηηο θαθέ ζηνιέο ησλ SA, νη εθιεγκέλνη λαδί 

βνπιεπηέο παξέιαζαλ καδί ζην Ράηρλζηαγθ θαη πήξαλ ηηο έδξεο ηνπο. Γελ είραλ θακία 

πξφζεζε λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηε δεκνθξαηηθή θπβέξλεζε, μέξνληαο φηη ήηαλ πξνο 

φθειφο ηνπο λα αθήζνπλ ηα πξάγκαηα λα ρεηξνηεξέςνπλ ζηε Γεξκαλία
188

. Σα SA 

γηφξηαδαλ ηε λίθε ζπάδνληαο ηηο βηηξίλεο ησλ εβξατθψλ θαηαζηεκάησλ ζε κία έλδεημε 

ησλ πξαγκάησλ πνπ ζα έξρνληαλ.  

Οη λαδί ήηαλ πιένλ ην δεχηεξν κεγαιχηεξν θφκκα ζηε Γεξκαλία. Ο Υίηιεξ 

είρε γίλεη έλαο ζπγγξαθέαο κε κεγάιεο πσιήζεηο, θαζψο ην βηβιίν ηνπ είρε πνπιήζεη 

πάλσ απφ 50.000 αληίηππα, απνθέξνληάο ηνπ έλα θαιφ εηζφδεκα. Σν Ναδηζηηθό 

Κόκκα είρε ηψξα κεγάια γξαθεία ζην Μφλαρν, ελψ ην ρξήκα έξεε απφ Γεξκαλνχο 

βηνκεράλνπο, νη νπνίνη ζηήξηδαλ ηνλ Υίηιεξ, βιέπνληάο ηνλ σο κία θαιή επθαηξία, 

γηα λα απαιιαγνχλ απφ ην απζηεξφ νηθνλνκηθφ θαζεζηψο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο 

Βατκάξεο. Αθφκε θαη ην Γεξκαληθό Γεληθό Δπηηειείν επέλδπε ζηνλ Υίηιεξ, θαζψο 

πίζηεπε πσο ζα θξαηνχζε ηνλ ιφγν ηνπ θαη ζα αθχξσλε ηνπο απζηεξνχο 

ζηξαηησηηθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο πλζήθεο ησλ Βεξζαιιηώλ.  Απφ φια ηα παξαπάλσ, 

θαηλφηαλ φηη ην 1930 θαη ην 1931 ήηαλ κία επηηπρήο πεξίνδνο γηα ηνλ Υίηιεξ ζε 

πνιηηηθφ επίπεδν.  

Χζηφζν, ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, ν Υίηιεξ ζα αληηκεηψπηδε κία κεγάιε 

θξίζε. Ζ Γθέιη Ράνπκπαι, θφξε ηεο εηεξνζαινχο αδειθήο ηνπ, Άγθειαο Ράνπκπαι, 

πνπ ν ίδηνο είρε πξνζιάβεη σο νηθνλφκν ηνπ, ζα βξηζθφηαλ λεθξή ζην δηακέξηζκά ηνπ 

ζηηο 17 επηεκβξίνπ 1931
189

. Οη αξρέο ζπκπέξαλαλ πσο είρε απηνθηνλήζεη, έρνληαο 

ππξνβνιεζεί κε πηζηφιη, αιιά νη θήκεο θνχλησζαλ κέζα ζην θφκκα, ηζρπξηδφκελεο 

φηη ν Υίηιεξ ηελ είρε δνινθνλήζεη ή φηη είρε δψζεη εληνιή λα ηελ δνινθνλήζνπλ. Ο 

                                                             
186 L. Rees, ό. π., ζ. 85. 
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Υίηιεξ ήηαλ ηδηαίηεξα θηεηηθφο απέλαληί ηεο, ζε βαζκφ πνπ αξθεηνί λα λνκίδνπλ φηη 

ήηαλ εξσηεπκέλνο κε ηελ αληςηά ηνπ. Ζ αιήζεηα είλαη φηη ε Γθέιη δε δνινθνλήζεθε 

απφ ην ρέξη ηνπ Υίηιεξ ή θαηά εληνιή ηνπ
190

. Ζ αξξσζηεκέλε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

απέλαληί ηεο, ηελ ψζεζε λα βάιεη ηέινο ζηε δσή ηεο, κε απηφ ηνλ ηξφπν. Μεηά ηελ 

απηνθηνλία ηεο ν Υίηιεξ βπζίζηεθε ζε θαηάζιηςε, ελψ αξλήζεθε λα μαλά θάεη θξέαο, 

θάηη πνπ ην ηήξεζε κέρξη ηνλ ζάλαηφ ηνπ.   

Σξεηο εβδνκάδεο κεηά ηελ απηνθηνλία ηεο Γθέιη, ν Υίηιεξ γλψξηζε απφ 

θνληά ηνλ νγδνληαηεηξάρξνλν Πξφεδξν ηεο Γεξκαλίαο, ηνλ Πάνπι Υίληελκπνπξγθ. Ο 

Υίηιεξ άξρηζε λα θιπαξεί γηα πνιιή ψξα πξνζπαζψληαο λα ηνλ εληππσζηάζεη. Ο 

Υίληελκπνπξγθ δελ εληππσζηάζηεθε θαζφινπ θαη αξγφηεξα είπε φηη ν Υίηιεξ 

ηαίξηαδε γηα δηεπζπληήο ηαρπδξνκείνπ, αιιά φρη γηα θάπνηα πςειή ζέζε, φπσο ήηαλ ε 

Καγθειαξία
191

. κσο, δελ ήηαλ ζην ρέξη ηνπ Υίληελκπνπξγθ λα αλαθφςεη ηελ πνξεία 

ηνπ Υίηιεξ πξνο ηελ εμνπζία. 

Ζ θαηλνχξηα θπβέξλεζε δελ θαηάθεξε λα απνδψζεη. Οη ζπλερείο δηακάρεο 

ησλ θνκκάησλ, ππνβνεζνχληαλ απφ ηνπο λαδί βνπιεπηέο, νη νπνίνη κε επηθεθαιήο ηνλ 

Υέξκαλ Γθέξηγθ, δηέθνπηαλ ζπρλά ηηο δηαδηθαζίεο κε ηελ ηξαρηά θαη ρπδαία 

ζπκπεξηθνξά ηνπο. Δθαηνκκχξηα άλζξσπνη ήηαλ άλεξγνη, ελψ ζηνπο δξφκνπο ησλ 

κεγάισλ πφιεσλ, κέιε ησλ SA θαη ησλ ζνζηαιηζηηθψλ νκάδσλ, κάρνληαλ αλνηρηά, κε 

απνηέιεζκα κεγάιν αξηζκφ λεθξψλ θαη ηξαπκαηηψλ. Μέζα ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο, φιν 

θαη πεξηζζφηεξνη άξρηζαλ λα ζηξέθνληαη ζην Ναδηζηηθό Κόκκα θαη ζηνλ Υίηιεξ. 

Σν Φεβξνπάξην 1932, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν, έπξεπε λα γίλνπλ πξνεδξηθέο 

εθινγέο
192

. Ο Υίληελκπνπξγθ, αλ θαη είρε γεξάζεη πνιχ, ζπκθψλεζε απξφζπκα λα 

θπβεξλήζεη μαλά θαη αλαθνίλσζε ηελ ππνςεθηφηεηά ηνπ γηα επαλεθινγή. Ο Υίηιεξ 

απνθάζηζε λα ηνλ αληηπνιηηεπζεί, δηεθδηθψληαο έηζη ηελ πξνεδξία γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπ
193

. Ο Γθαίκπειο άξρηζε κία εθζηξαηεία πξνπαγάλδαο ππέξ ηνπ Υίηιεξ 

ππεξβαίλνληαο ηελ πξνεγνχκελε εθινγηθή πξνζπάζεηα ηνπ 1930. Γηνξγαλψζεθαλ 

ζπγθεληξψζεηο θαη ζπιιαιεηήξηα, ελψ εθαηνκκχξηα θπιιάδηα δηαλεκήζεθαλ. Αθφκα 

θαη νη εθεκεξίδεο θαη ηα ξαδηφθσλα επηζηξαηεχηεθαλ ππέξ ηεο πξνεθινγηθήο 

θακπάληαο ηνπ Υίηιεξ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν Υίληελκπνπξγθ δελ έθαλε ηίπνηα, 

επαλαπαπφκελνο ζηε δφμα ηνπ θαη ζην θχξνο ηνπ.  

                                                             
190 M. Paltrinieri, G. Rizzoni, E. Barbaglia, ό. π., ζ. 82. 
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193 M. Paltrinieri, G. Rizzoni, E. Barbaglia, ό. π., ζ. 91-92. 
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Μεηά ηελ επηηπρία ησλ εθινγψλ ηνπ 1930, πνιινί είδαλ ηνπο λαδί σο ην 

θφκκα ηνπ κέιινληνο θαη απνθάζηζαλ λα ηνπο ζηεξίμνπλ. Με 6.000.000 αλέξγνπο, 

λεθξνχο απφ ζπγθξνχζεηο ζηνπο δξφκνπο θαη ηνλ θφβν ηνπ καξμηζκνχ, νη Γεξκαλνί 

ζηξέθνληαλ ζηνλ Υίηιεξ θαηά εθαηνκκχξηα. ηηο πξνεδξηθέο εθινγέο πνπ έγηλαλ ζηηο 

13 Μαξηίνπ 1932, ν Υίηιεξ πήξε 11.000.000 ςήθνπο, ην 30% ηνπ ζπλφινπ. Ο 

Υίληελκπνπξγθ πήξε 18.651.497 ςήθνπο, ην 49% ηνπ ζπλφινπ. Ο Υίληελκπνπξγθ 

απέηπρε λα πάξεη ηελ απφιπηε πιεηνςεθία πνπ ρξεηαδφηαλ, θάλνληαο αλαγθαία ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε δεχηεξνπ γχξνπ. Οη ηειηθέο εθινγέο πξνγξακκαηίζηεθαλ γηα ηηο 10 

Απξηιίνπ 1932. 

ηελ εθζηξαηεία πνπ αθνινχζεζε ν Υίηιεξ ηαμίδεςε ζε φιε ηε Γεξκαλία κε 

αεξνπιάλν
194

. Έβγαδε ιφγνπο ζηα πιήζε, δίλνληάο ηνπο θάζε είδνπο ςεχηηθεο 

ππνζρέζεηο, αθφκα θαη ηελ αλεχξεζε ζπδχγνπ ζηηο αλχπαληξεο γπλαίθεο
195

. Ο 

Υίληελκπνπξγθ απφ ηελ άιιε πιεπξά, ήηαλ αθφκα πην αδηάθνξνο απφ πξηλ θαη δελ 

έθαλε θακία νκηιία, εληζρχνληαο ηηο θήκεο φηη ήηαλ ζνβαξά άξξσζηνο. ηηο 10 

Απξηιίνπ 1932, νη Γεξκαλνί έδσζαλ 13.418.547 ςήθνπο ζηνλ Υίηιεξ θαη ζηνλ 

Υίληελκπνπξγθ 19.359.983 ςήθνπο. Ο Υίληελκπνπξγθ εμειέγε απφ κία απφιπηε 

πιεηνςεθία γηα άιια επηά ρξφληα, αιιά ην κέιινλ θαηλφηαλ δπζνίσλν
196

. Ήδε ν 

Υίηιεξ πξνεηνηκαδφηαλ γηα ηελ ηειηθή επζεία, πνπ ζα ηνλ έθαλε εγέηε ηεο Γεξκαλίαο. 

Ζ Γεκνθξαηία ηεο Βατκάξεο ήηαλ ηψξα ηφζν αζηαζήο, φζν θαη ν Υίληελκπνπξγθ πνπ 

σο γέξνο θαη αλήκπνξνο πηα, δελ κπνξνχζε λα θπβεξλήζεη.   

4.4. Ζ ηειηθή επζεία πξνο ηελ θαηάθηεζε ηεο εμνπζίαο θαη νη πνιηηηθνί ειηγκνί 

ηνπ Υίηιεξ 

Ο Υίηιεξ ήμεξε πνιχ θαιά φηη ε θαηάθηεζε ηεο εμνπζίαο ήηαλ θνληά. 

Χζηφζν, πνιινί νπαδνί ηνπ ζηα SA δελ ελζηεξλίδνληαλ ηελ ίδηα άπνςε θαη 

κεζπζκέλνη απφ ηελ επηηπρία ηνπο, πξνέβαηλαλ ζε βηαηφηεηεο ζηνπο δξφκνπο ηεο 

Γεξκαλίαο, πξνθαιψληαο κεγάια πξνβιήκαηα. Ο Υίηιεξ έπξεπε λα ηνπο ραιηλαγσγεί, 

γηα λα κελ αλαηξέςνπλ ηα ζρέδηά ηνπ λα ππνλνκεχζεη ηε δεκνθξαηία. Γλψξηδε πσο δε 

ζα κπνξνχζε λα πεηχρεη σο Φχξεξ ηεο Γεξκαλίαο, δίρσο ηελ ππνζηήξημε ησλ 

ππαξθηψλ ζεζκψλ, φπσο ν Γεξκαληθόο ηξαηόο θαη νη κεγάινη βηνκήραλνη. Σνλ 

Απξίιην ηνπ 1932, ν Μπξνπέληλγθ, θαγθειάξηνο ηεο Γεξκαλίαο, εμέδσζε δηάηαγκα, 

                                                             
194 D. Taylor, ό. π., ζ. 22. 
195 Θ. Γακηαλφο, ό. π., ζ. 112-113. 
196 M. Paltrinieri, G. Rizzoni, E. Barbaglia, ό. π., ζ. 94. 
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απαγνξεχνληαο ηα SA θαη ηα SS ζε φιε ηε ρψξα
197

. Ήηαλ θάηη πξνζβιεηηθφ, αιιά ν 

Υίηιεξ ζπκθψλεζε, γλσξίδνληαο πσο ε επθαηξία λα θαηαιάβεη ηελ εμνπζία ζα ηνπ 

δηλφηαλ ζχληνκα. 

Σελ επθαηξία απηή ηνπ ηελ έδσζε ν Κνχξη θνλ ιάηηζεξ, έλαο θηιφδνμνο, 

πξψελ αμησκαηηθφο ηνπ ζηξαηνχ, πνπ είρε σο ζηφρν λα δηαιχζεη ηε Γεκνθξαηία ηεο 

Βατκάξεο θαη λα θπβεξλήζεη κφλνο ηνπ
198

. ηηο 8 Μαΐνπ 1932, θάιεζε ηνλ Υίηιεξ θαη 

ηνπ πξφηεηλε λα ζηεξίμεη κία ζπληεξεηηθή εζληθηζηηθή θπβέξλεζε. ε αληάιιαγκα, ε 

απαγφξεπζε απέλαληη ζηα SA θαη ζηα SS ζα έπαπε λα ηζρχεη, ζα νξίδνληαλ λέεο 

εθινγέο θαη ν Μπξνπέληγθ ζα εθηνπηδφηαλ
199

. Ο Υίηιεξ ζπκθψλεζε. Μέρξη ηηο 29 

Μαΐνπ 1932, ν Μπξνπέληγθ είρε παξαηηεζεί, θάησ απφ ηα απαλσηά ρηππήκαηα ηνπ 

ιάηηζεξ θαη ηνπ Υίηιεξ, νη νπνίνη έπεηζαλ ηνλ Υίληελκπνπξγθ φηη ήηαλ πεξηηηφο
200

. 

Ζ ζηηγκή πνπ ν Υίληελκπνπξγθ θάιεζε ζε παξαίηεζε ηνλ Μπξνπέληγθ, ήηαλ θαη ε 

ζηηγκή πνπ ε Γεκνθξαηία ηεο Βατκάξεο απηνθηνλνχζε
201

.  

Ο ιάηηζεξ πξφηεηλε γηα θαγθειάξην ζηνλ Υίληελκπνπξγθ, ηνλ Φξαληο θνλ 

Πάπελ, έλαλ αξηζηνθξάηε πνπ εχθνια κπνξνχζε λα ηνλ επεξεάζεη. Ο Υίληελκπνπξγθ 

ξψηεζε ηνλ Υίηιεξ αλ ζα ζηήξηδε ηνλ Πάπελ σο θαγθειάξην θαη ε απάληεζή ηνπ ήηαλ 

ζεηηθή. Έηζη, ζηηο 4 Ηνπλίνπ, ην Ράηρζηαγθ δηαιχζεθε θαη πξνθεξχρηεθαλ εθινγέο γηα 

ην ηέινο Ηνπιίνπ
202

. Ζ άξζε ελάληηα ζηε δξάζε ησλ παξαζηξαηησηηθψλ λαδηζηηθψλ 

νξγαλψζεσλ έγηλε ζηηο 15 Ηνπλίνπ
203

. Ακέζσο κφιηο έγηλε γλσζηή ε άξζε ησλ κέηξσλ 

ελάληηα ζηνπο λαδί, νκάδεο ησλ SA θαη ησλ SS, άξρηζαλ κία βίαηε εθζηξαηεία ελάληηα 

ζε κέιε αξηζηεξψλ θαη θνκκνπληζηηθψλ νκάδσλ. Ξέζπαζαλ κάρεο κε πιήζνο λεθξψλ 

θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. Ο Πάπελ θήξπμε ζηξαηησηηθφ λφκν θαη πξνζπάζεζε λα 

αληηηαρζεί ζηνπο λαδί, δηαηάδνληαο ηελ αζηπλνκία λα πξνβαίλεη ζε ζπιιήςεηο, αθφκα 

θαη ζε δνινθνλίεο κειψλ ησλ SA θαη ησλ SS. Ο Υίηιεξ αληέδξαζε λσρειηθά, 

πεξηκέλνληαο ηελ θαηάιιειε επθαηξία, γηα λα απαιιαγεί απφ ηνλ Πάπελ. Καη ζα ην 

θαηάθεξλε ζηηο εθινγέο ηνπ Ηνπιίνπ. 

ηηο 31 Ηνπιίνπ, ν θφζκνο έδσζε ζηνπο λαδί 13.745.000 ςήθνπο ην 37% ηνπ 

ζπλφινπ, ραξίδνληάο ηνπο 230 έδξεο ζην Ράηρζηαγθ. Πιένλ ην Ναδηζηηθό Κόκκα ήηαλ 

ην κεγαιχηεξν θαη πην δπλαηφ θφκκα ζε φιε ηε Γεξκαλία. Ο Υίηιεξ πίζηεπε πσο ζα 

                                                             
197 H. Winkler, ό. π., ζ. 255. 
198 I. Kershaw, Υίηιεξ 1889-1936 Ύβξηο, Αζήλα 2002, ζ. 413. 
199 C. David, ό. π., ζ. 19. 
200 M. Paltrinieri, G. Rizzoni, E. Barbaglia, ό. π., ζ. 94. 
201 H. Winkler, ό. π., ζ. 263. 
202 Θ. Γακηαλφο, ό. π., ζ. 117-120. 
203 H. Winkler, ό. π., ζ. 267-269. 
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γηλφηαλ θαγθειάξηνο, αιιά ν Υίληελκπνπξγθ αξλήζεθε λα ηνλ πξνσζήζεη. Ο Υίηιεξ 

πξνζπάζεζε λα επηηεζεί ζηνλ Πάπελ, δίλνληάο ηνπ ςήθν κε εκπηζηνζχλεο ζην 

Ράηρζηαγθ, αιιά ν Πάπελ δηέιπζε ηε βνπιή θαη θάιεζε γηα λέεο εθινγέο
204

.  

Οη πνιιαπιέο πξνεθινγηθέο εθζηξαηείεο είραλ ζρεδφλ ρξενθνπήζεη ηνπο 

λαδί, ελψ ε ζπκπεξηθνξά ησλ SA θαη ησλ SS, απνκάθξπλαλ πνιινχο αλζξψπνπο ηεο 

κεζαίαο ηάμεο απφ ηνλ Υίηιεξ. ηηο εθινγέο πνπ έγηλαλ ζηηο 6 Ννεκβξίνπ 1932, νη 

λαδί έραζαλ 2 εθαηνκκχξηα ςήθνπο θαη 34 έδξεο
205

. ηηο 19 Ννεκβξίνπ ν Υίηιεξ 

δήηεζε απφ ηνλ Υίληελκπνπξγθ λα ηνλ ρξίζεη θαγθειάξην, αιιά εθείλνο πάιη 

αξλήζεθε, πξνηείλνληάο ηνπ λα θάλεη κία θπβέξλεζε ζπλαζπηζκνχ κε άιια θφκκαηα. 

Ο Υίηιεξ απάληεζε αξλεηηθά. 

ηηο 21 Ννεκβξίνπ ν Υίηιεξ ζπλαληήζεθε γηα άιιε κία θνξά κε ηνλ 

Υίληελκπνπξγθ, αιιά θαη πάιη ν γεξαηφο Πξφεδξνο αξλήζεθε λα ηνπ δψζεη ηελ 

εμνπζία ηνπ θαγθειάξηνπ. Ο Υίληελκπνπξγθ έρνληαο πεξάζεη ηα 80 θαη φληαο 

άξξσζηνο, πηεδφηαλ απφ κεγάινπο βηνκεράλνπο θαη ηξαπεδίηεο λα ρξίζεη ηνλ Υίηιεξ 

θαγθειάξην. πλαληήζεθε κε ηνλ Πάπελ θαη ηνλ ιάηηζεξ θαη δήηεζε ηε ζπκβνπιή 

ηνπο. Ο Πάπελ πξφηεηλε λα θπβεξλήζεη μαλά απηαξρηθά, ρξεζηκνπνηψληαο 

δηαηάγκαηα θαη ηελ αζηπλνκία, γηα λα θαζππνηάμεη ηνπο λαδί. Ο ιάηηζεξ 

δηαθψλεζε, ππνζηεξίδνληαο πσο έπξεπε λα γίλεη απηφο θαγθειάξηνο, ελψ ζα 

πξνζπαζνχζε λα δεκηνπξγήζεη ξήμε ζηνπο λαδί, απνζπψληαο θάπνηνπο βνπιεπηέο 

ηνπο ζην θφκκα ηνπ.  

Ο Υίληελκπνπξγθ επέιεμε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ Πάπελ θαη ηνλ έρξηζε εθ λένπ 

θαγθειάξην. Γνπιεχνληαο παξαζθεληαθά, ν ιάηηζεξ απείιεζε φηη ν Γεξκαληθόο 

ηξαηόο ζα αλαιάκβαλε ηελ εμνπζία, αλ ν Πάπελ θπβεξλνχζε μαλά. Ο Πάπελ 

βξέζεθε ζε πνιχ δχζθνιε ζέζε θαη δήηεζε ηε βνήζεηα ηνπ Υίληελκπνπξγθ, ν νπνίνο 

δελ κπνξνχζε λα ηνλ βνεζήζεη. Υσξίο άιιε επηινγή, ν Πάπελ παξαηηήζεθε θαη ν 

Υίληελκπνπξγθ θνβνχκελνο ηελ έθξεμε εκθπιίνπ πνιέκνπ έρξηζε θαγθειάξην ηνλ 

ιάηηζεξ ζηηο 2 Γεθεκβξίνπ 1932
206

. 

Ακέζσο κφιηο έγηλε θαγθειάξηνο, ν ιάηηζεξ πξνζπάζεζε λα δηαζπάζεη 

ηνπο λαδί, δειεάδνληαο θάπνηνπο βνπιεπηέο ηνπο λα ηνλ ζηεξίμνπλ, αιιά ν Υίηιεξ 

έδξαζε αζηξαπηαία αλαγθάδνληαο ηνλ επηθεθαιήο ηεο κεξίδαο πνπ ζέιεζε λα ηνπ 

                                                             
204 C. David, ό. π., ζ. 20. 
205 D. Taylor, ό. π., ζ. 23. 
206 Θ. Γακηαλφο, ό. π., ζ. 122-126. 
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ελαληησζεί, ζε παξαίηεζε
207

. ηηο 4 Ηαλνπαξίνπ 1933, ν Υίηιεξ ζπλαληήζεθε κε ηνλ 

Πάπελ θαη ζρεδίαζαλ λα ξίμνπλ ηνλ ιάηηζεξ απφ ηελ εμνπζία. ηαλ ην έκαζε ν 

ιάηηζεξ, πήγε ζηνλ Υίληελκπνπξγθ θαη θαηεγνξψληαο ηνλ Πάπελ γηα πξνδνζία, 

δήηεζε έθηαθηεο εμνπζίεο. Ο Υίληελκπνπξγθ αξλήζεθε θαη εμνπζηνδφηεζε ηνλ Πάπελ 

λα ζπλερίζεη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνλ Υίηιεξ
208

. ε δηακαξηπξία, ν ιάηηζεξ 

παξαηηήζεθε ζηηο 29 Ηαλνπαξίνπ 1933 θαη εμαπιψζεθε κία θήκε φηη ζθφπεπε λα 

θαηαιάβεη ζηξαηησηηθά ηελ εμνπζία, ζπιιακβάλνληαο ηνλ Υίληελκπνπξγθ
209

. Έηζη, 

ζηηο 30 Ηαλνπαξίνπ 1933, ν Υίληελκπνπξγθ, πηεδφκελνο απφ πνιινχο 

κεγαινβηνκεράλνπο θαη θνβνχκελνο γηα πξαμηθφπεκα θάιεζε ηνλ Υίηιεξ ζε 

ζπλάληεζε ζην γξαθείν ηνπ
210

. 

Σν κεζεκέξη ηεο 30
εο

 Ηαλνπαξίνπ 1933, ν Υίηιεξ βγήθε απφ ην γξαθείν ηνπ 

Πξνέδξνπ Υίληελκπνπξγθ σο θαγθειάξηνο ηεο Γεξκαλίαο
211

. Πεξηηξηγπξηζκέλνο απφ 

κέιε ηνπ θφκκαηνο θαη νπαδνχο πνπ δεησθξαχγαδαλ, θψλαδε «Σα θαηαθέξακε!». 

Έλα λέν θεθάιαην αλνηγφηαλ ζηε γεξκαληθή ηζηνξία, θαζψο ν Υίηιεξ είρε πιένλ 

πεηχρεη ηνλ ζηφρν ηνπ θαη είρε θαηαιάβεη ηελ εμνπζία. Σψξα ήηαλ ε ζηηγκή λα 

εθαξκφζεη φια φζα είρε γξάςεη ζην Mein Kampf κε ηξνκαθηηθέο ζπλέπεηεο γηα φιν 

ηνλ θφζκν.     

                                                             
207 H. Winkler, ό. π., ζ. 313. 
208 L. Rees, ό. π., ζ. 94. 
209 Θ. Γακηαλφο, ό. π., ζ. 131. 
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Δ΄ Κεθάιαην 

Ο Υίηιεξ ζηελ εμνπζία θαη ε θαζηέξσζε ηεο δηθηαηνξίαο ζηε Γεξκαλία 

5.1. Σα γεγνλόηα πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ ζηε Γεξκαλία ακέζσο κεηά ηελ 

θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο από ηνλ Υίηιεξ 

Παξφιν πνπ ν Υίηιεξ είρε ρξηζηεί θαγθειάξηνο, κφλν 3 απφ ηηο 11 ζέζεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ίδηνπ, θαηείραλ νη λαδί. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν 

Γθέξηλγθ
212

 ήηαλ Τπνπξγφο άλεπ Υαξηνθπιαθίνπ θαη Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ ηεο 

Πξσζίαο, ελψ ν Βίιρεικ Φξηθ ήηαλ Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ. Ο Πάπελ ήηαλ 

αληηπξφεδξνο, ελψ ηηο ππφινηπεο ζέζεηο ηηο θαηείραλ άλζξσπνη ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ. 

Ο Πάπελ είρε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε ζπληεξεηηθή πιεηνςεθία ζηελ 

θπβέξλεζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηθέο ηνπ πνιηηηθέο ηθαλφηεηεο, γηα λα θπβεξλήζεη ν 

ίδηνο. Ο κηθξφο αξηζκφο ησλ λαδί ζηελ θπβέξλεζε είρε πξνγξακκαηηζηεί γηα λα 

βξίζθεηαη ν Υίηιεξ ππφ έιεγρν. Ο Πάπελ θαη πνιινί κε λαδί λφκηδαλ φηη ην λα έρνπλ 

ηνλ Υίηιεξ σο θαγθειάξην ήηαλ πξνο φθειφο ηνπο. Απνζθνπνχζαλ ζην λα ηνλ 

ρξεζηκνπνηήζνπλ, ψζηε λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο.  

Σν βξάδπ ηεο 30
εο

 Ηαλνπαξίνπ 1933, ακέζσο κφιηο ν Υίηιεξ δηνξίζηεθε 

θαγθειάξηνο ηεο Γεξκαλίαο, ν Γθαίκπειο νξγάλσζε κία ιακπαδεθνξία, πνπ 

ζπλερίζηεθε κέρξη ηα κεζάλπρηα. Οη παξαζηξαηησηηθέο νξγαλψζεηο ησλ SS θαη ησλ 

SA, παλεγχξηδαλ γηα ηε λίθε ηνπ Υίηιεξ, ελψ πιήζνο Γεξκαλψλ είρε βγεη ζηνπο 

δξφκνπο γηα λα γηνξηάζεη. Ο εζληθφο χκλνο, ελαιιαζζφηαλ κε ηνλ χκλν ησλ SS. Οη 

παξειάζεηο θαη νη ιακπαδεθνξίεο νξγαλψζεθαλ θαη ζε άιιεο πφιεηο ηεο Γεξκαλίαο. 

Παξάιιεια, ν δεμηφο Σχπνο θαινχζε λα θεξπρζεί εθηφο λφκνπ ην Κνκκνπληζηηθό 

Κόκκα. Ξέζπαζαλ ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζε αθξνδεμηνχο θαη δεμηνχο απφ ηε κία 

πιεπξά θαη ζε θνκκνπληζηέο απφ ηελ άιιε, κε ηελ αζηπλνκία λα  πξνβαίλεη ζε 

δηψμεηο θαη θπιαθίζεηο αξηζηεξψλ. Οκάδεο ησλ λαδηζηηθψλ Σαγκάησλ Δθόδνπ, 

άξρηζαλ λα επηηίζεληαη ζε γξαθεία ζπλδηθαιηζηηθψλ ελψζεσλ, θαζψο θαη ζε ζπίηηα 

αξηζηεξψλ, ελψ ζηηο 22 Φεβξνπαξίνπ ηδξχζεθε ε «βνεζεηηθή αζηπλνκία», απφ κέιε 

ησλ SA θαη ησλ SS
213

. 

                                                             
212 Ο Υέξκαλ Βίιρεικ Γθέξηλγθ (1893-1946) ήηαλ εμέρνλ κέινο ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Υίηιεξ θαη 

θαηαδηθαζκέλνο εγθιεκαηίαο πνιέκνπ. O Γθέξηλγθ ππήξμε ν δεχηεξνο ζεκαληηθφο πνιηηηθφο ηνπ 

θξάηνπο κεηά ηνλ Υίηιεξ.  
213 R. J. Evans, ό. π., ζ. 310-318. 



54 

 

5.2. Οη πξώηεο ελέξγεηεο ηνπ Υίηιεξ κεηά ηελ θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο θαη ε 

εθκεηάιιεπζε ηνπ εκπξεζκνύ ηνπ Ράηρζηαγθ  

Ο Υίηιεξ πξνρσξνχζε αξγά, αιιά ζηαζεξά ζηελ πνιηηηθή θαη φρη κφλν, 

εμφλησζε ησλ αθξαίσλ αξηζηεξψλ θαη θνκκνπληζηηθψλ θχθισλ, πνπ ηνπο ζεσξνχζε 

ερζξνχο ηνπ θφκκαηφο ηνπ. Αθφκα θαη ην νζηαιδεκνθξαηηθό Κόκκα επιήγε απφ ηηο 

δηψμεηο ησλ λαδί. Παξάιιεια, ν Υίηιεξ πξνέβε θαη ζε δηψμεηο ζε βάξνο ηνπ 

Κεληξώνπ Κόκκαηνο απαγνξεχνληαο ηελ εθεκεξίδα θαη ηηο ζπγθεληξψζεηο ηνπο ηνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 1933
214

. Δίρε σο ζηφρν λα δηαιχζεη ηα θφκκαηα ηεο αξηζηεξάο θαη 

παξάιιεια λα εληζρχζεη ηε δηθή ηνπ εμνπζία ζε φιε ηε ρψξα. Τπφ απηέο ηηο 

ζπλζήθεο, αλέζεζε ζηνλ Γθαίκπειο θαη ζηνλ Γθέξηλγθ  λα θαηαζηξψζνπλ έλα ζρέδην, 

κε ζθνπφ λα πξνθαιέζνπλ παληθφ θαη λα θαηεγνξεζνχλ νη θνκκνπληζηέο γηα απηφ.  

ηηο 27 Φεβξνπαξίνπ 1933, εθδειψλεηαη ππξθαγηά ζην Ράηρζηαγθ
215

. 

Γξάζηεο ήηαλ ν Μαξίλνπο βαλ ληεξ Λνχκπε, έλαο 24ρξνλνο Οιιαλδφο ν νπνίνο 

δήισλε θνκκνπληζηήο. Δθείλν ην βξάδπ εηζέβαιε ζην Ράηρζηαγθ βάδνληαο θσηηά 

ζηελ αίζνπζα ησλ ζπλεδξηάζεσλ. Ζ θσηηά εμαπιψζεθε, αιιά ηέζεθε γξήγνξα ππφ 

έιεγρν. Ο Λνχκπε δήισζε έλνρνο, θαηαδηθάζηεθε θαη απνθεθαιίζηεθε, ελψ άιινη 4 

θνκκνπληζηέο (αλάκεζά ηνπο θαη ν Γθεφξγθη Γεκεηξφθ, κεηέπεηηα πξσζππνπξγφο ηεο 

Βνπιγαξίαο), πνπ θαηεγνξήζεθαλ σο ζπλεξγνί, αζσψζεθαλ θάησ απφ ηηο πηέζεηο ηεο 

θνηλήο γλψκεο. 

πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ν Υίηιεξ ζρεδίαδε λα θάλεη θάηη πνπ ζα 

ελνρνπνηνχζε ηνπο θνκκνπληζηέο, αιιά νη απφςεηο δηίζηαληαη ζρεηηθά κε ην θαηά 

πφζν νη λαδί θξχβνληαλ πίζσ απφ ηνλ εκπξεζκφ. Ο Υέξκαλ Ράνπζηλγθ, πξφεδξνο ηεο 

Γεξνπζίαο ηνπ Νηάληζηρ, ηζρπξηδφηαλ πσο ν Γθέξηλγθ  είρε παξαδερηεί φηη είρε 

ζρεδηάζεη θαη πξαγκαηνπνηήζεη ηελ επηρείξεζε, ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Υίηιεξ
216

. 

Ο εκπξεζκφο ηνπ Ράηρζηαγθ ίζσο λα είρε ζρεδηαζηεί σο πξνβνθάηζηα απφ ηνπο λαδί, 

αλ θαη θάηη ηέηνην δελ απνδείρζεθε πνηέ. 

Ο Υίηιεξ ρξεζηκνπνίεζε ην πεξηζηαηηθφ σο λνκηκνπνίεζε γηα ηηο δηψμεηο 

ηνπ απέλαληη ζηνπο αξηζηεξνχο. Παξάιιεια, πξνζπάζεζε λα κεγεζχλεη ηελ εμνπζία 

ηνπ. ηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 1933, ζπγθάιεζε ζπκβνχιην θαη δήηεζε έθηαθηεο εμνπζίεο 

κε ζθνπφ λα αληηκεησπίζεη ηελ θξίζε, θαζψο φπσο ηζρπξηδφηαλ, νη θνκκνπληζηέο 

εηνίκαδαλ πξαμηθφπεκα. Οη κε λαδί βνπιεπηέο ελέθξηλαλ ην αίηεκά ηνπ θαη έηζη ην 

ίδην βξάδπ, ν Υίηιεξ θαη ν Πάπελ πήγαλ ζηνλ Υίληελκπνπξγθ θαη ηνπ δήηεζαλ λα 

                                                             
214 R. J. Evans, ό. π., ζ. 319-322. 
215 Δ. Κνιφηη, Ο Υίηιεξ θαη ν λαδηζκόο, Αζήλα 2020, ζ. 31. 
216 M. Paltrinieri, G. Rizzoni, E. Barbaglia, ό. π., ζ. 96-97. 
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ππνγξάςεη ην ζρεηηθφ δηάηαγκα. Ο Υίληελκπνπξγθ ην έπξαμε, φρη ρσξίο δηακαξηπξία 

θαη ηδηαίηεξα ζαζηηζκέλνο. χκθσλα κε αξθεηνχο ηζηνξηθνχο, αλ θαη θαλαηηθφο 

αληηθνκκνπληζηήο, δελ είρε πηζηέςεη ηα πεξί θνκκνπληζηηθήο ζπλσκνζίαο
217

.  

Ακέζσο κφιηο ην δηάηαγκα ηέζεθε ζε ηζρχ, νη παξαθξαηηθνί ησλ λαδί θαη ε 

αζηπλνκία μεθίλεζαλ έλαλ λέν θχθιν δηψμεσλ, ρεηξφηεξν απφ ηνλ πξνεγνχκελν. 

Αξθεηνί αληηθξνλνχληεο θιείζηεθαλ ζε παιηά ζηξαηφπεδα θαη βαζαλίζηεθαλ, ελψ 

αξθεηνί εθηειέζηεθαλ. Παληνχ δεκηνπξγνχληαλ κηθξά ζηξαηφπεδα θξάηεζεο, ηα 

νπνία πξννηθνλνκνχζαλ ηα κεγάια ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο πνπ ζα άλνηγαλ 

αξγφηεξα. 

5.3. Ζ θαηάιπζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ε εδξαίσζε ηεο εμνπζίαο ηνπ Υίηιεξ 

ηηο 5 Μαξηίνπ 1933, έγηλαλ νη ηειεπηαίεο ειεχζεξεο εθινγέο ζηε 

Γεξκαλία
218

. Οη λαδί δελ θαηφξζσζαλ λα πάξνπλ ηελ απφιπηε πιεηνςεθία, θαζψο ν 

γεξκαληθφο ιαφο ηνπο έδσζε 17.277.180 ςήθνπο, δειαδή ην 44% ησλ ζπλνιηθψλ 

ςήθσλ. Σα ππφινηπα θφκκαηα θξάηεζαλ ηα πνζνζηά ηνπο, παξά ηηο δηψμεηο. Αθφκα 

θαη νη θνκκνπληζηέο, παξφιν πνπ έραζαλ ςεθνθφξνπο, πήξαλ πεξίπνπ 4.000.000 

ςήθνπο.  

ηηο 21 Μαξηίνπ 1933, ν Υίηιεξ ζπλαληήζεθε κε ηνλ Υίληελκπνπξγθ, θαζψο 

θαη κε κέιε ηνπ γεξκαληθνχ Γεληθνύ Δπηηειείνπ ηξαηνύ. Έβγαιε ιφγν θαη δήηεζε 

απφ ηνλ Υίληελκπνπξγθ λα ππνγξάςεη δχν δηαηάγκαηα. Σν πξψην πξνζέθεξε πιήξε 

ακλεζηία ζε φινπο ηνπο λαδί πνπ βξίζθνληαλ θπιαθή, ελψ ην δεχηεξν επέηξεπε ηε 

ζχιιεςε νπνηνπδήπνηε ππφπηνπ γηα εκπαζή θξηηηθή απέλαληη ζηελ θπβέξλεζε θαη 

ζην Ναδηζηηθό Κόκκα
219

. Καη ηα δχν δηαηάγκαηα ππνγξάθηεθαλ απφ ηνλ 

Υίληελκπνπξγθ, ν νπνίνο απιά είρε παξαηηεζεί απφ θάζε αληίζηαζε απέλαληη ζηνλ 

Υίηιεξ. Ο Πάπελ ππέγξαςε έλα ηξίην δηάηαγκα, ην νπνίν επέηξεπε ηελ ίδξπζε 

εηδηθψλ δηθαζηεξίσλ, πνπ ζα δίθαδαλ πνιηηηθνχο εγθιεκαηίεο. Απηά ηα δηθαζηήξηα 

ιεηηνπξγνχζαλ πάλσ ζην ζηξαηησηηθφ πξφηππν ελφο ζηξαηνδηθείνπ, ρσξίο φκσο 

ζψκα ελφξθσλ θαη ζπλήζσο δίρσο ζπλήγνξν ππεξάζπηζεο. 

ηηο 23 Μαξηίνπ, ην Ράηρζηαγθ ζπλεδξίαζε γηα ηειεπηαία θνξά. Ο Υίηιεξ 

δήηεζε λα ςεθηζηεί έλα Δμνπζηνδνηηθό Ννκνζέηεκα, κε ηίηιν «Νόκνο γηα ηελ 

εμάιεηςε ηεο ζιίςεο ηνπ θόζκνπ θαη ηνπ Ράηρ», ην νπνίν ζα παξέδηδε νινθιεξσηηθά 

ηελ εμνπζία ζηνλ Υίηιεξ θαη ζα θαηέιπε ηε δεκνθξαηία. Οη παξαθξαηηθνί είραλ 

                                                             
217 Θ. Γακηαλφο, ό. π., ζ. 143-144. 
218 Δ. Κνιφηη, ό. π., ζ. 31-34. 
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πιεκκπξίζεη ην εμσηεξηθφ, αιιά θαη ηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ απεηιψληαο ηνπο 

βνπιεπηέο ησλ άιισλ θνκκάησλ. Πξηλ απφ ηελ ςεθνθνξία, ν Υίηιεξ έβγαιε ιφγν, 

ζηνλ νπνίν δεζκεχηεθε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εμνπζία πνπ ζα ηνπ δηλφηαλ κε 

ζσθξνζχλε. «Η θπβέξλεζε ζα θάλεη ρξήζε απηώλ ησλ εμνπζηώλ κόλν αλ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα λα επηηειεζηνύλ ηα δσηηθά αλαγθαία κέηξα» δήισζε. Γεζκεχηεθε πσο 

ζα ηεξκάηηδε ηελ αλεξγία θαη πσο ζα πξνσζνχζε ηελ εηξήλε απέλαληη ζηε Γαιιία, 

ηελ Αγγιία θαη ηε νβηεηηθή Έλσζε. 

Μφιηο ν Υίηιεξ ηειείσζε ηνλ ιφγν ηνπ, ελψ ην θηίξην ζεηφηαλ απφ ηνπο 

χκλνπο ησλ παξαθξαηηθψλ, ν αξρεγφο ηνπ νζηαιδεκνθξαηηθνύ Κόκκαηνο, ηην 

Γνπέιο, αλέβεθε ζην βήκα θαη παίξλνληαο ηνλ ιφγν είπε: «Δκείο νη Γεξκαλνί 

νζηαιδεκνθξάηεο δεζκεπόκαζηε επίζεκα απηή ηελ ηζηνξηθή ώξα, κε ηηο αξρέο ηνπ 

αλζξσπηζκνύ θαη ηεο δηθαηνζύλεο, ηεο ειεπζεξίαο θαη ηνπ ζνζηαιηζκνύ. Κακία 

λνκνζεηηθή πξάμε δελ κπνξεί λα ζαο δώζεη ηελ εμνπζία λα θαηαζηξέςεηε ηδέεο πνπ 

είλαη αηώληεο θαη αθαηάιπηεο»
220

. Ο Υίηιεξ ζεθψζεθε απφ ηε ζέζε ηνπ θαη 

εμαγξησκέλνο άξρηζε λα ηνλ πβξίδεη, αιιά ν Γνπέιο γχξηζε ηελ πιάηε θαη θνηηψληαο 

ηε γεξκαληθή ζεκαία πνπ βξηζθφηαλ πίζσ ηνπ, ραηξέηεζε ζηξαηησηηθά θαη χζηεξα 

γχξηζε ζην έδξαλφ ηνπ.  

Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο ήηαλ 441 ππέξ θαη 84 θαηά. Ζ δεκνθξαηία 

είρε νπζηαζηηθά θαηαιπζεί, κε λφκηκα κέζα. Σα κέιε ησλ SS θαη ησλ SA, 

παλεγχξηδαλ θαη ηξαγνπδνχζαλ λαδηζηηθά εκβαηήξηα, ελψ αξθεηνί έζπεπζαλ λα 

εγγξαθνχλ ζην θφκκα θαη ζηηο παξαζηξαηησηηθέο νξγαλψζεηο. Παξάιιεια 

κεγαινβηνκήραλνη, επηρεηξεκαηίεο, αιιά θαη επηζηήκνλεο θαη δηαλννχκελνη, 

εμέθξαδαλ ηελ ππνζηήξημή ηνπο πξνο ηνλ Υίηιεξ. ζνη δηαθσλνχζαλ θαη είραλ ηα 

κέζα, έθπγαλ απφ ηε ρψξα. Πάξα πνιινί επηζηήκνλεο θαη ινγνηέρλεο εγθαηέιεηςαλ 

ηε Γεξκαλία, αλάκεζά ηνπο ν Άικπεξη Ατλζηάηλ, ν ςπρνιφγνο ίγθκνπλη Φξφηλη θαη 

ε εζνπνηφο Μάξιελ Νηίηξηρ. Γηα φζνπο δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα θχγνπλ, ην 

κέιινλ δηαγξαθφηαλ δπζνίσλν. ια ηα θφκκαηα απαγνξεχηεθαλ θαη ην Ναδηζηηθό 

Κόκκα ήηαλ ην κφλν λφκηκν
221

.  

Έρνληαο αληηκεησπίζεη ηα δηάθνξα θφκκαηα ν Υίηιεξ έζηξεςε ηελ πξνζνρή 

ηνπο ζηνπο Δβξαίνπο. Σελ 1
ε
 Απξηιίνπ 1933, νξγάλσζε κπντθνηάδ ελάληηα ζηα 

εβξατθά θαηαζηήκαηα, ην νπνίν είρε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνπαγάλδαο, 
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Σδφζεθ Γθαίκπειο
222

. Ο Γθαίκπειο ηζρπξίζηεθε φηη ην κπντθνηάδ έγηλε σο αληίδξαζε 

ζηα δπζκελή γηα ηε λαδηζηηθή θπβέξλεζε άξζξα, ηα νπνία δεκνζίεπαλ εβξατθέο 

εθεκεξίδεο ηεο Βξεηαλίαο θαη ησλ ΖΠΑ. Σν κπντθνηάδ θξάηεζε κφλν γηα κία κέξα, 

κε αξθεηνχο Γεξκαλνχο λα αγλννχλ ηηο πηέζεηο ησλ SS θαη ησλ SA. Χζηφζν, ην 

κπντθνηάδ ησλ εβξατθψλ θαηαζηεκάησλ ζεκάδεςε ηελ αξρή κίαο άζρεκεο πνξείαο 

γηα ηνπο Δβξαίνπο. 

Έμη κέξεο κεηά ην κπντθνηάδ, εηζήρζε ν «Νόκνο ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ 

Γεκνζίσλ Τπεξεζηώλ», ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν, γηα λα κπνξέζεη θάπνηνο λα θξαηήζεη 

ηελ εξγαζία ηνπ σο δεκφζηνο ππάιιεινο, έπξεπε λα έρεη ραξαθηεξηζηεί σο 

«Άξηνο»
223

. Μέρξη ηηο αξρέο Οθησβξίνπ 1933, νη Δβξαίνη είραλ απνθιεηζηεί απφ ηα 

πεξηζζφηεξα επαγγέικαηα, ελψ ηνπο απαγνξεχηεθαλ φιεο νη ςπραγσγηθέο θαη 

πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

Με ηελ ίδξπζε ηεο Γθεζηάπν
224

, ήδε απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 1933, ν Υίηιεξ 

έβαιε ηηο βάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο αζηπλνκνθξαηνχκελνπ θξάηνπο, ην νπνίν ζα 

θαηαπίεδε ηνπο αληηθξνλνχληεο θαη ζα πξνζηάηεπε ην θαζεζηψο απφ θάζε εζσηεξηθή 

απεηιή
225

. Ζ πξνπαγάλδα ηνπ Γθαίκπειο έθαλε επζεία επίζεζε ελάληηα ζηηο 

«αληηγεξκαληθέο» δεκνζηεχζεηο θαζεγεηψλ θαη παλεπηζηεκηαθψλ, κε απνηέιεζκα ζηηο 

10 Μαΐνπ 1933, Γεξκαλνί θνηηεηέο λα ζπγθεληξσζνχλ ζε ζρεδφλ φιεο ηηο 

κεγαινππφιεηο θαη λα θάςνπλ ζε δεκφζηεο ππξέο, βηβιία θαη ζπγγξάκκαηα κεγάισλ 

επηζηεκφλσλ, ινγνηερλψλ θαη θαζεγεηψλ. Αλάκεζα ζηα έξγα πνπ παξαδφζεθαλ ζηελ 

ππξά, ήηαλ θαη απηά ησλ Έξηρ Μαξία Ρεκάξθ θαη Δκίι Λνχληβηρ
226

. Οη θαχζεηο ζηελ 

ππξά δηαθφξσλ βηβιίσλ ζπλερίζηεθαλ, κε ηνλ Γθαίκπειο λα δειψλεη ηδηαίηεξα 

επραξηζηεκέλνο κε ηνλ ξφιν πνπ έπαημαλ νη Γεξκαλνί θνηηεηέο.      

5.4. «Ζ Νύρηα ησλ Μεγάισλ Μαραηξηώλ» 

Γηα ηε ξηδνζπαζηηθή πηέξπγα ηνπ θφκκαηνο, θαη θπξίσο γηα ηα SA θαη ηνλ 

εγέηε ηνπο Ernst Röhm, ν έιεγρνο φισλ ησλ ηνκέσλ ηεο δσήο θαη ε εθκεδέληζε ησλ 

καξμηζηψλ θαη ησλ ζνζηαιδεκνθξαηψλ δελ ήηαλ παξά ε πξψηε θάζε κίαο κεγάιεο 

επαλάζηαζεο, πνπ ηψξα ζα έπξεπε λα πξνρσξήζεη κε πεξηζζφηεξε ζθιεξφηεηα 

                                                             
222 Θ. Γακηαλφο, ό. π., ζ. 153. 
223 Ζ ιέμε Άξηνο  ζήκαηλε «επγελήο, ζεβάζκηνο». Αξία θπιή νλνκάδεηαη ε θπιεηηθή δηάθξηζε πνπ 
επηθξάηεζε ζηα ηέιε ηνπ 19νπ κέρξη ηα κέζα ηνπ 20νπ αηψλα. Ο φξνο Αξία θπιή ζπλδέεηαη θπξίσο κε 

ηνλ λαδηζκφ θαη ηνλ ξαηζηζκφ. 
224 Γθεζηάπν (γεξκ. Gestapo, ζπληνκνγξαθία ηνπ  Geheime Staatspolizei, «κπζηηθή θξαηηθή 

αζηπλνκία») ιεγφηαλ ε θξαηηθή κπζηηθή αζηπλνκία ηεο λαδηζηηθήο Γεξκαλίαο. 
225 Θ. Γακηαλφο, ό. π., ζ. 157-158.  
226 R. J. Evans, ό. π., ζ. 427-429. 
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ελαληίνλ ηεο ζπληεξεηηθήο δεμηάο, πνπ θπξηαξρνχζε ζηε ρψξα. Θεσξνχζαλ σο 

ερζξνχο ηφζν ηνπο κεγάινπο βηνκεράλνπο θαη ηνπο επηρεηξεκαηίεο, φζν θαη ηνπο 

Πξψζνπο αμησκαηηθνχο, νη νπνίνη θπξηαξρνχζαλ ζηνλ Γεξκαληθό ηξαηό. Ο Röhm  

είρε ζέζεη σο ζηφρν ηνπ ηελ θαηάξγεζε ηνπ ζηξαηνχ θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ 

κνλάδεο ησλ SA, θάηη ην νπνίν ήηαλ άθξσο πξνζβιεηηθφ γηα ηνπο ζηξαηησηηθνχο. 

Άξρηζε ζηγά-ζηγά λα δεκηνπξγείηαη έλα θιίκα αληηπαξάζεζεο, αλάκεζα ζηα SA θαη 

ηελ αξηζηεξή κεξίδα ηνπ θφκκαηνο απφ ηε κία θαη ζηνπο κεγάινπο νηθνλνκηθνχο, 

βηνκεραληθνχο θαη ζηξαηησηηθνχο θχθινπο απφ ηελ άιιε. 

Ο Υίηιεξ έπξεπε λα δηαιέμεη, αλάκεζα ζηα SA θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε κίαο 

«δεύηεξεο επαλάζηαζεο» ή ζηε ζηήξημε ηνπ ζηξαηνχ θαη ησλ κεγαινβηνκεράλσλ, πνπ 

ζα ηνλ πξνσζνχζαλ σο δηάδνρν ηνπ Πξνέδξνπ Υίληελκπνπξγθ
227

. Οη αλαθνξέο γηα 

ππεξβνιηθέο εθθξάζεηο βίαο απφ ηα SA, ελάληηα αθφκα θαη ζε νκάδεο, νη νπνίεο ήηαλ 

ρξήζηκεο γηα ηνλ Υίηιεξ, ηνλ ψζεζαλ λα αλαιάβεη δξάζε. ηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 1934, 

ν Υίηιεξ απέξξηςε ην αίηεκα ηνπ Röhm γηα αληηθαηάζηαζε ηνπ Γεξκαληθνύ ηξαηνύ, 

κε κία εζλνθξνπξά ησλ SA
228

. Παξάιιεια, δηέηαμε λα θαηαγξάθνληαη φιεο νη 

πεξηπηψζεηο ππεξβνιηθήο βίαο, θαζψο θαη λα ζπιιερζνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

πξνζσπηθή δσή ηνπ Röhm, ν νπνίνο ήηαλ νκνθπιφθηινο.  

ην ηέινο ηνπ Μαΐνπ ηνπ 1934, ν Υίηιεξ έζηεηιε φια ηα κέιε ησλ SA ζε 

ππνρξεσηηθή άδεηα γηα έλαλ κήλα, πξνθεηκέλνπ λα ζθεθηεί πσο ζα αληηκεηψπηδε ηελ 

θαηάζηαζε. Ο Röhm έβγαδε ιφγνπο ελάληηα ζηνλ Υίηιεξ, ηζρπξηδφκελνο φηη ν Φχξεξ 

ηνπο είρε πξνδψζεη θαη φηη ν Γεξκαληθόο ηξαηόο ήηαλ ελαληίνλ ηνπο. Παξφια απηά, 

εθηφο απφ θάπνηα ζπιιαιεηήξηα θαη θάπνηεο απζφξκεηεο πξάμεηο βίαο, δελ 

θαηέζηξσζε θαλέλα ζρέδην πξαμηθνπήκαηνο ελάληηα ζηνλ Υίηιεξ. Οη θήκεο, φκσο, 

εμαπιψλνληαλ ξαγδαία. Ο Γθέξηλγθ θαη ν Υίκιεξ
229

 πξνζπαζνχζαλ λα πείζνπλ ηνλ 

Υίηιεξ φηη ν Röhm εηνίκαδε πξαμηθφπεκα ελαληίνλ ηνπ, ελψ θαη ε εγεζία ηνπ 

ζηξαηνχ πίεδε ηνλ Υίηιεξ λα απαιιαγεί απφ ηα SA. Σα SS είραλ πξνεηνηκαζηεί, ψζηε 

λα αληηκεησπίζνπλ ην ππνηηζέκελν πξαμηθφπεκα, ην νπνίν αλακελφηαλ ζηα κέζα 

Ηνπιίνπ ηνπ 1934.  

ηηο 28 Ηνπλίνπ 1934, ν Υίηιεξ θαηέζηξσζε ζρέδηφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ SA. Γηέηαμε ηνπο αξρεγνχο ησλ SA λα ζπγθεληξσζνχλ ζην Bad Wiasee, κία 

                                                             
227 M. Paltrinieri, G. Rizzoni, E. Barbaglia, ό. π., ζ. 108-111. 
228 I. Kershaw, Υίηιεξ 1889-1936 Ύβξηο, Αζήλα 2002, ζ. 559. 
229 Ο Υάηλξηρ Υίκιεξ (1900-1945) ήηαλ Γεξκαλφο Δζληθνζνζηαιηζηήο πνιηηηθφο θαη απφ ηνπο πην 

ζεκαληηθνχο δηακνξθσηέο ηεο λαδηζηηθήο πνιηηηθήο. Θεσξείηαη ν ηζχλσλ λνπο θαη εζηθφο απηνπξγφο 

ηνπ Οινθαπηψκαηνο. 
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κηθξή θσκφπνιε έμσ απφ ην Μφλαρν, ζηηο 30 Ηνπλίνπ, κε ζθνπφ λα ηνπο ελεκεξψζεη 

γηα ηελ θαηάζηαζε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα νπιηζκέλα SS, ε αζηπλνκία θαη ε 

Γθεζηάπν, ζα ηνπο ζπιιάκβαλαλ. Οη ηαξαρέο πνπ μέζπαζαλ ζην Μφλαρν ζηηο 29 

Ηνπλίνπ, απιά επηβεβαίσζαλ ηηο ππνςίεο ηνπ Υίηιεξ πεξί πξαμηθνπήκαηνο. Σν πξσί 

ηεο 30
εο

 Ηνπλίνπ 1934, ν Υίηιεξ, ζπλνδεπφκελνο απφ αξθεηνχο αζηπλνκηθνχο θαη 

κέιε ησλ SS, εηζέβαιε ζην μελνδνρείν πνπ είραλ θαηαιχζεη νη άλδξεο ησλ SA
230

. 

Μπήθε ζην δσκάηην ηνπ Röhm απνθαιψληαο ηνλ πξνδφηε, θάηη ην νπνίν ν Röhm 

αξλήζεθε. Εήηεζε απφ ηνλ Υίηιεξ εμεγήζεηο, αιιά ν Υίηιεξ δηέηαμε ηα SS λα ηνλ 

ζπιιάβνπλ. Σν απφγεπκα έδσζε εληνιή λα εθηειεζηνχλ 6 άλδξεο ησλ SA, δίλνληαο ην 

έλαπζκα γηα ηελ έλαξμε ελφο θχθινπ εθηειέζεσλ. Έλαο κεγάινο αξηζκφο κειψλ ησλ 

SA εθηειέζηεθαλ ρσξίο δίθε.  

Παξάιιεια «ηαθηνπνηήζεθαλ» αξθεηνί αλνηρηνί ινγαξηαζκνί, θαζψο 

δηάθνξνη πνπ είραλ αληηηαρζεί ζην θαζεζηψο, (αλάκεζά ηνπο θαη ν Καξ, αξρεγφο ηνπ 

Καζνιηθνχ Κφκκαηνο πνπ είρε αληηηαρζεί ζην Πξαμηθόπεκα ηεο Μππξαξίαο, θαζψο 

θαη ν πξψελ θαγθειάξηνο ιάηηζεξ) δνινθνλήζεθαλ
231

. Ο Υίηιεξ αξλνχληαλ λα 

δηαηάμεη ηελ εθηέιεζε ηνπ Röhm, θαζψο δελ ήζειε λα ζθνηψζεη θάπνηνλ πνπ ηνλ είρε 

ζηεξίμεη επαλεηιεκκέλσο ζην παξειζφλ. Απνθάζηζε λα ηνλ αλαγθάζεη ζε 

απηνθηνλία, θάηη ην νπνίν ν Röhm δε δέρηεθε. Έηζη ηελ 1
ε
 Ηνπιίνπ 1934, ν Röhm 

ππξνβνιήζεθε ζην θειί ηνπ απφ κέιε ησλ SS. 

Ακέζσο κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Röhm, ηα αξρεία πνπ πεξηέγξαθαλ ηελ 

επηρείξεζε, θαηαζηξάθεθαλ, αλ θαη αξθεηά ζψζεθαλ. ηηο 3 Ηνπιίνπ 1934, ν Υίηιεξ 

κίιεζε ζε έλα ππνπξγηθφ ζπκβνχιην θαη αλαθεξφκελνο ζηα γεγνλφηα ησλ 

πξνεγνχκελσλ εκεξψλ, είπε φηη έδξαζε «ζαλ θαπεηάληνο πνπ έπξεπε λα ζώζεη ην 

πινίν από κία αληαξζία». Γελ είρε ρξφλν γηα επίζεκεο δίθεο θαη δήισζε πσο «ε 

ζπληξηβή ηεο αληαξζίαο είλαη έλα κάζεκα γηα θάζε κειινληηθό ζπλσκόηε»
 232

. Μεηά ην 

ηέινο ησλ εθθαζαξίζεσλ, ηα SA πεξηνξίζηεθαλ ζηνλ ξφιν κίαο βνεζεηηθήο κνλάδαο 

θαη νξγάλσζεο, κε ηα SS λα αλαιακβάλνπλ πιένλ θπξίαξρν ξφιν.  

5.5. «Φύρερ» ν αλακθηζβήηεηνο εγέηεο ηνπ γεξκαληθνύ θξάηνπο 

Ο ζάλαηνο ηνπ Υίληελκπνπξγθ ζηηο 2 Απγνχζηνπ 1934, ήξζε ζηελ θαιχηεξε 

γηα ηνλ Υίηιεξ πεξίνδν. Μφιηο είρε βγεη ληθεηήο ελάληηα ζηε ξηδνζπαζηηθή κεξίδα 

ηνπ θφκκαηνο θαη είρε εμαζθαιίζεη ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γεξκαληθνύ ηξαηνύ. Λίγν 

                                                             
230 I. Kershaw, Υίηιεξ 1889-1936 Ύβξηο, Αζήλα 2002, ζ. 568-569. 
231 Δ. Κνιφηη, ό. π., ζ. 48. 
232 I. Kershaw, Υίηιεξ 1889-1936 Ύβξηο, Αζήλα 2002, ζ. 572-573. 
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κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Υίληελκπνπξγθ, ν Υίηιεξ ςήθηζε έλαλ λφκν, θαηά ηνλ νπνίν ην 

αμίσκα ηνπ Καγθειάξηνπ θαη απηφ ηνπ Πξνέδξνπ, ζπγρσλεχηεθαλ ζην πξφζσπν ηνπ 

Φχξεξ. Ακέζσο κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηνπ λένπ λφκνπ, ην Γεξκαληθό ώκα 

Αμησκαηηθώλ, θαζψο θαη θάζε ζηξαηηψηεο ππνρξεψζεθαλ λα νξθηζηνχλ πίζηε θαη 

ππαθνή ζηνλ Υίηιεξ.  

Όζηεξα απφ έλα δεκνςήθηζκα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 19 Απγνχζηνπ 

1934, νη Γεξκαλνί εμέθξαζαλ ηελ επηδνθηκαζία ηνπο απέλαληη ζηνλ Υίηιεξ, δίλνληαο 

38.000.000 ςήθνπο ππέξ ηνπ
233

. Σν 99% ησλ ςεθνθφξσλ ππνζηήξηδε ηνλ Υίηιεξ, 

δίλνληαο ζηνπο λαδί ηε λνκηκφηεηα πνπ ρξεηάδνληαλ. Σελ επφκελε κέξα, μεθίλεζαλ 

εθδειψζεηο ιαηξείαο ζε νιφθιεξε ηε ρψξα, κε θπξηφηεξε εθείλε πνπ έγηλε ζηε 

Νπξεκβέξγε.  

Έρνληαο κεηαηξαπεί ζε αλακθηζβήηεην εγέηε ηεο Γεξκαλίαο θαη έρνληαο ηελ 

πιήξε ππνζηήξημε ηνπ γεξκαληθνχ ιανχ, ν Υίηιεξ ήηαλ ειεχζεξνο πιένλ λα 

αζρνιεζεί ηφζν κε ηελ εμσηεξηθή φζν θαη κε ηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή πνπ ζα 

αθνινπζνχζε απέλαληη ζηνπο Δβξαίνπο θαη ζε φζνπο ζεσξνχζε ερζξνχο ηνπ 

θφκκαηνο θαη ηνπ γεξκαληθνχ έζλνπο. Παξάιιεια, έπξεπε λα ιάβεη νηθνλνκηθά 

κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο, ε νπνία εμαθνινπζνχζε λα θαιπάδεη. Απηφ 

ην ηειεπηαίν ην επεδίσμε, κέζα απφ έλα πξφγξακκα αχμεζεο ησλ πνιεκηθψλ κέζσλ, 

θαηαζθεπήο ζηδεξνδξφκσλ θαη απηνθηλεηνδξφκσλ, θαζψο επίζεο θαη δεκηνπξγίαο 

κεγάινπ αξηζκνχ απηνθηλήησλ
234

. 

5.5. Οη «Νόμοι ηης Νσρεμβέργης», ε θαηάιεςε ηεο Ρελαλίαο θαη νη Οιπκπηαθνί 

Αγώλεο ηνπ 1936 

ηηο 15 επηεκβξίνπ 1935, ν Υίηιεξ πέξαζε κία λνκνζεζία πνπ νλνκάζηεθε 

«Νόκνη ηεο Νπξεκβέξγεο». Οη λφκνη ρσξίδνληαλ ζε δχν θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε 

θαηεγνξία είρε ηίηιν «Ιζαγέλεηα θαη πνιηηηθά δηθαηώκαηα γηα ην Ράηρ» θαη ε δεχηεξε 

«Νόκνο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ γεξκαληθνύ αίκαηνο θαη ηεο γεξκαληθήο ηηκήο»
235

. Καη νη 

δχν λνκνζεζίεο έζεηαλ ζην πεξηζψξην ηνπ Δβξαίνπο θαη δελ ηνπο αλαγλψξηδαλ 

θαλέλα δηθαίσκα. Οη γάκνη αλάκεζα ζε Γεξκαλνχο θαη Δβξαίνπο απαγνξεχηεθαλ, 

ελψ φζνη ήηαλ παληξεκέλνη αλαγθάζηεθαλ λα πάξνπλ δηαδχγην, θαζψο ν λφκνο ίζρπε 

                                                             
233 Θ. Γακηαλφο, ό. π., ζ. 194-196. 
234 M. Paltrinieri, G. Rizzoni, E. Barbaglia, ό. π., ζ. 116-117. 
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αλαδξνκηθά
236

. Παξάιιεια ςεθίζηεθαλ δηάθνξνη κηθξφηεξνη λφκνη, πνπ αθνξνχζαλ 

φζνπο ήηαλ θαηά ην ήκηζπ Δβξαίνη ή θαηά ην 1/3.  

Όζηεξα απφ απηέο ηηο ελέξγεηεο, ν Υίηιεξ ζηξάθεθε ζε ζέκαηα ηεο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, εγθαηληάδνληαο κία πεξίνδν ζρεηηθήο εξεκίαο απέλαληη ζηνπο 

Δβξαίνπο, νη νπνίνη ζεσξνχζαλ φηη ηα ρεηξφηεξα είραλ πεξάζεη
237

. Νφκηδαλ 

ιαλζαζκέλα φηη παξφιν πνπ είραλ πεξηνξηζκέλα δηθαηψκαηα, κπνξνχζαλ λα 

ζπλερίζνπλ ηε δσή ηνπο. Δληνχηνηο, ν Υίηιεξ απιά ήηαλ ηφζν απαζρνιεκέλνο κε 

εμσηεξηθέο ππνζέζεηο ηηο νπνίεο ζεσξνχζε πην ζεκαληηθέο, πνπ δελ αζρνιήζεθε κε 

ηνπο Δβξαίνπο παξά ην 1938. Ήηαλ απνθαζηζκέλνο λα αθνινπζήζεη επεθηαηηθή 

επηζεηηθή πνιηηηθή, σζηφζν θνβνχκελνο ηελ αληίδξαζε ησλ Βξεηαλψλ θαη ησλ 

Γάιισλ θηλήζεθε πξνζεθηηθά.  

Πξνζπάζεζε λα δηαθεκίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, δίλνληαο ηελ εηθφλα ηνπ 

θηιεηξεληζηή, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είρε αξρίζεη απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 1935, ηνλ 

επαλεμνπιηζκφ ηνπ Γεξκαληθνύ ηξαηνύ θαη είρε επηβάιεη ηελ ππνρξεσηηθή 

ζηξαηησηηθή ζεηεία, παξαβηάδνληαο πιήξσο ηε πλζήθε ησλ Βεξζαιιηώλ
238

. Σν 

ζρέδηφ ηνπ γηα ηελ αλαηξνπή ηεο πλζήθεο θαη γηα ηε δεκηνπξγία κίαο Μεγάιεο 

Γεξκαλίαο, πνπ ζα πεξηειάκβαλε φινπο ηνπο γεξκαλφθσλνπο πιεζπζκνχο, είρε κπεη 

ζε εθαξκνγή. Σνλ Ηνχλην ηνπ 1935, ν Υίηιεξ ππέγξαςε κε ηνπο Βξεηαλνχο, κία 

ζπλζήθε, ε νπνία επέηξεπε ζηε Γεξκαλία λα δεκηνπξγήζεη πνιεκηθφ λαπηηθφ 

κεγέζνπο ηνπ 1/3 απφ εθείλν ηνπ βξεηαληθνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ππνβξπρίσλ. 

Ακέζσο κεηά απφ απηέο ηηο ελέξγεηεο, ν Υίηιεξ απνθάζηζε λα ξηζθάξεη, 

δνθηκάδνληαο ηηο αληηδξάζεηο ησλ δπηηθψλ δεκνθξαηηψλ. Σα μεκεξψκαηα ηεο 7
εο

 

Μαξηίνπ 1936, δηέηαμε ηξεηο κεξαξρίεο ηνπ Γεξκαληθνύ ηξαηνύ, λα δηαζρίζνπλ ηηο 

γέθπξεο πάλσ απφ ηνλ Ρήλν θαη λα κπνπλ κέζα ζηε δσηηθή, θεληξηθή βηνκεραληθή 

δψλε ηεο Γεξκαλίαο, γλσζηή σο Ρελνρψξα. Απηή ε πεξηνρή, ζχκθσλα κε ηε πλζήθε 

ησλ Βεξζαιιηώλ, ήηαλ απνζηξαηηθνπνηεκέλε. Ο Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηνπ Υίηιεξ, 

Κνλζηαληίλ θνλ Νέξαζ, θάιεζε ηνπο πξεζβεπηέο ηεο Γαιιίαο, ηεο Βξεηαλίαο θαη ηεο 

Ηηαιίαο θαη ηνπο αλαθνίλσζε ην γεγνλφο, ιέγνληάο ηνπο πσο «ηα γεξκαληθά 

ζηξαηεύκαηα είραλ απνθαηαζηήζεη ηελ πιήξε θαη απεξηόξηζηε θπξηαξρία ηνπ Ράηρ»
239

.  

Οη θπβεξλήζεηο ηεο Βξεηαλίαο θαη ηεο Γαιιίαο, απνθάζηζαλ λα κελ 

επέκβνπλ, θάηη ην νπνίν ζα απνδεηθλπφηαλ κέγα ζθάικα. Ο Υίηιεξ ξίζθαξε θαη 
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θέξδηζε, θαζψο νη δπηηθέο δεκνθξαηίεο εζεινηπθινχζαλ, ρσξίο λα αληηδξάζνπλ. Αλ 

είραλ επηηεζεί, ν Υίηιεξ ζα αλαγθαδφηαλ λα ππνρσξήζεη εηηεκέλνο, κε φπνηεο 

ζπλέπεηεο ζα είρε απηφ γηα ηελ πνιηηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία, αιιά θαη γηα νιφθιεξε 

ηελ Δπξψπε. Ακέζσο κφιηο θαηέιαβε ηε Ρελνρψξα, ν Υίηιεξ λνκηκνπνίεζε ηελ 

ελέξγεηα απηή, κε έλα δεκνςήθηζκα, κε ην νπνίν έιαβε πνζνζηφ 98% ππέξ ηεο 

έλσζεο ηεο Ρελνρψξαο κε ην Ράηρ. 

Μεηά απφ απηή ηε λίθε, ν Υίηιεξ απνζχξζεθε ζην νξεηλφ θαηαθχγηφ ηνπ, 

ζθεπηφκελνο ηηο πξνεηνηκαζίεο πνπ ζα έπξεπε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, γηα ηε 

θηινμελία ησλ θαινθαηξηλψλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ζην Βεξνιίλν, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 

1936. Ο Γθαίκπειο ηνλ έπεηζε φηη κπνξνχζαλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηνπο νιπκπηαθνχο 

ενξηαζκνχο, γηα λα πξνσζήζνπλ ηε λαδηζηηθή πξνπαγάλδα, ηφζν ζην εζσηεξηθφ, φζν 

θαη ζην εμσηεξηθφ. Ο Υίηιεξ πείζηεθε, αιιά ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αζιεηηθνχ 

δηαγσληζκνχ, θξάηεζε κία δηαθξηηηθή παξνπζία. Φάλεθε ήξεκνο θαη αμηνπξεπήο 

αλάκεζα ζηηο ρηιηάδεο ησλ δηεζλψλ παξαηεξεηψλ, πνπ παξαθνινπζνχζαλ θάζε ηνπ 

θίλεζε. Οη 11
νη
 Οιπκπηαθνί Αγψλεο έιεμαλ ζηηο 16 Απγνχζηνπ, κε ηε Γεξκαλία σο 

νιηθφ ληθεηή, πνπ έιαβε 89 κεηάιιηα. Γεχηεξνη ήξζαλ νη Ακεξηθάλνη κε 56 

κεηάιιηα
240

. Οη Αγψλεο δηαζψζεθαλ ζην δεχηεξν κέξνο ηεο ηαηλίαο ηεο Ρίθελζηαι, 

«Ο Θξίακβνο ηεο Θέιεζεο», ε νπνία είρε ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηνπο λαδί.  

Ζ πξνβνιή ηεο Γεξκαλίαο θαη ηνπ λαδηζηηθνχ θαζεζηψηνο ήηαλ 

νινθιεξσηηθή θαη επηηπρήο. Δθαηνληάδεο δηεζλψλ δεκνζηνγξάθσλ νκνιφγεζαλ φηη ε 

Γεξκαλία είρε παξνπζηάζεη ηνπο πην πινχζηνπο θαη κεγαιεηψδεηο Οιπκπηαθνχο 

Αγψλεο πνπ έγηλαλ πνηέ. Χζηφζν, θαλείο δε γλψξηδε φηη νη Οιπκπηαθνί Αγψλεο ηνπ 

1940 θαη ηνπ 1944 δε ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ, εμαηηίαο ηνπ πνιέκνπ, πνπ ν Υίηιεξ 

ήδε ζρεδίαδε
241

. 

5.6. Ο Άμνλαο Ρώκεο-Βεξνιίλνπ θαη ε πξνζάξηεζε ηεο Απζηξίαο 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 1936, ν ζηξαηεγφο Φξαλζίζθν Φξάλθν
242

, εμεγέξζεθε 

ελάληηα ζηε δεκνθξαηηθή θπβέξλεζε ηεο Ηζπαλίαο, εγθαηληάδνληαο ηνλ Ηζπαληθφ 

Δκθχιην Πφιεκν. Ζ θαζηζηηθή Ηηαιία ηνπ Μνπζνιίλη ππνζηήξημε ακέζσο ηνπο 

πξαμηθνπεκαηίεο, ελψ ν Υίηιεξ ζέινληαο λα πεηχρεη ηε δεκηνπξγία ελφο θξάηνπο 

θηιηθά πξνζθείκελνπ ζηνπο λαδί, ζηα ζχλνξα ηεο Γαιιίαο, άξρηζε θαη απηφο λα 

ζηέιλεη πιηθφ θαη ζηξαηεχκαηα. Απηέο νη ελέξγεηεο ηνλ έθεξαλ πην θνληά ζηνλ 

                                                             
240 D. Taylor, ό. π., ζ. 33. 
241 Θ. Γακηαλφο, ό. π., ζ. 228-230. 
242 Ο Φξαλζίζθν Φξάλθν (1892-1975) ήηαλ Ηζπαλφο δηθηάηνξαο, ζηξαηησηηθφο θαη πνιηηηθφο.  
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Μνπζνιίλη, ν νπνίνο έηξεθε κεγάιν ζαπκαζκφ γηα ηε λαδηζηηθή θπβέξλεζε. Σνλ 

Οθηψβξην ηνπ 1936, νη δχν εγέηεο ππέγξαςαλ ζχκθσλν θηιίαο θαη ζπκκαρίαο, 

γλσζηφ σο Άμνλαο Ρώκεο-Βεξνιίλνπ, κε ζθνπφ λα πξνσζήζνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο 

απέλαληη ζηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ηε Γαιιία. Παξάιιεια, ππνγξάθηεθε έλα 

ζχκθσλν, πνπ ελαληησλφηαλ ζην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, 

γλσζηφ σο ζχκθσλν «Αληη-Κνκηληέξλ»
243

. ε απηφ πξνζρψξεζε θαη ε Ηαπσλία. 

Έρνληαο πιένλ ζπκκάρνπο θαη κε ηε δεκνηηθφηεηά ηνπ ζηα χςε, ν Υίηιεξ 

ζπγθάιεζε ζηηο 5 Ννεκβξίνπ 1937, κία κπζηηθή ζπλάληεζε κε ηνπο ζηξαηεγνχο ηνπ 

θαη ηνπο δήισζε φηη ζθφπεπε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ Γεξκαληθό ηξαηό, γηα λα 

θαηαθηήζεη δσηηθφ ρψξν γηα ηε Γεξκαλία
244

. Αξθεηνί ζηξαηεγνί δηαθψλεζαλ, 

αλάκεζά ηνπο θαη νη επηθεθαιήο ηνπ ζηξαηεχκαηνο, αιιά ν Υίηιεξ ηνπο απέιπζε κε 

αηηκσηηθφ ηξφπν θαη αλαθεξχρζεθε αξρεγφο ηνπ Γεξκαληθνύ ηξαηνύ (Wehrmacht). 

ηφρνο ηνπ Υίηιεξ γηα αξρή, ήηαλ ε πξνζάξηεζε ηεο Απζηξίαο θαη ηεο 

Σζερνζινβαθίαο, ππνζηεξίδνληαο φηη ζηα εδάθε ησλ δχν ρσξψλ ππήξραλ Γεξκαλνί 

πνιίηεο, πνπ επηζπκνχζαλ λα ελσζνχλ κε ην Ράηρ. Ο Υίηιεξ επηζπκνχζε δηαθαψο ηελ 

πξνζάξηεζε ηεο Απζηξίαο ζηε Γεξκαλία θαη νη Απζηξηαθνί λαδί επί ρξφληα 

παξφηξπλαλ θηλεηνπνηήζεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε κίαο ηέηνηαο ζπγρψλεπζεο
245

. Απηφ 

πνπ θαηέζηεζε επηηαθηηθφ ην γεγνλφο, ήηαλ ε απφθαζε ηνπ Απζηξηαθνχ θαγθειάξηνπ 

Κνπξη νχζληγθ
246

 λα πξνθεξχμεη ηε δηελέξγεηα δεκνςεθίζκαηνο ζηηο 13 Μαξηίνπ 

1938 γηα ην δήηεκα ηεο έλσζεο κε ηε Γεξκαλία
247

. 

Ο Υίηιεξ ήηαλ απνθαζηζκέλνο λα κελ αθήζεη ηνλ απζηξηαθφ ιαφ λα 

ςεθίζεη ζην δεκνςήθηζκα. Άξρηζε λα απεηιεί φηη ζα εηζβάιεη ζηελ Απζηξία, αλ ην 

δεκνςήθηζκα πξαγκαηνπνηνχληαλ, αλαγθάδνληαο ηνλ νχζληγθ λα ην αθπξψζεη θαη 

λα παξαηηεζεί. Αξθεηνί Απζηξηαθνί λαδί θαηέιαβαλ θεληξηθέο ζέζεηο ζηελ απζηξηαθή 

θπβέξλεζε θαη ζηηο 12 Μαξηίνπ 1938, ν Υίηιεξ εηζέβαιε ζηελ Απζηξία. 

Απνδπλακσκέλνη απφ κηα βαζηά νηθνλνκηθή θξίζε, αλάινγε εθείλεο πνπ είρε πιήμεη 

ηε Γεξκαλία έμη ρξφληα λσξίηεξα, εθαηνκκχξηα Απζηξηαθνί θαισζφξηζαλ ηα 

γεξκαληθά ζηξαηεχκαηα. 

Ο Υίηιεξ κπήθε ζξηακβεπηήο ζηελ παηξίδα ηνπ θαη πεξλψληαο απφ ηε 

γελέηεηξά ηνπ, ην Μπξανπλάνπ ακ Ηλ, ζπλέρηζε κέρξη ην Ληληο, ραηξεηψληαο ζηνλ 

                                                             
243 Γ. φτεξ, ύληξνθνο Μνπζνιίλη. Ρίδεο θαη δξόκνη ηνπ πξσηνγελνύο θαζηζκνύ, Αζήλα 1999, ζ. 132. 
244 D. Taylor, ό. π., ζ. 37-39. 
245 L. Rees, ό. π., ζ. 151. 
246 Ο Κνπξη θνλ νύζληγθ (1897-1977) ήηαλ Απζηξηαθφο λνκηθφο, πνιηηηθφο θαη θαγθειάξηνο.  
247 M. Ferro, Οη επηά εγέηεο ηνπ πνιέκνπ (1918-1945), Αζήλα 2007, ζ. 41. 
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δξφκν πιήζε, πνπ ηνλ επεπθεκνχζαλ
248

. Έβγαιε έλαλ ελζνπζηψδε ιφγν ζην 

δεκαξρείν ηεο πφιεο, ελψ ηα πιήζε δεησθξαχγαδαλ. Δπξφθεηην γηα έλαλ ηζηνξηθφ 

ζηαζκφ ζηελ εμέιημε ηεο ραξηζκαηηθήο απήρεζεο ηνπ Υίηιεξ. Ήηαλ καθξάλ ν 

κεγαιχηεξνο κέρξη ηφηε ζξίακβνο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηνπ. Δίρε εγθαηαιείςεη ηε 

Βηέλλε πξηλ απφ εηθνζηπέληε ρξφληα ρσξίο εθφδηα, ρσξίο πξννπηηθέο θαη ηψξα 

επέζηξεθε σο ν εγέηεο πνπ είρε ελψζεη ηε Γεξκαλία θαη ηελ Απζηξία
249

. Απηφ ζηα 

κάηηα ηνπ γεξκαληθνχ θαη ηνπ απζηξηαθνχ ιανχ, ηνλ έθαλε ηνλ κεγαιχηεξν εγέηε ησλ 

απαληαρνχ Γεξκαλψλ. 

5.7. Ζ πκθσλία ηνπ Μνλάρνπ θαη ε «Νύτηα ηων Κρσζηάλλων» 

Όζηεξα απφ ηελ ελζσκάησζε ηεο Απζηξίαο, ν Υίηιεξ έζηξεςε ην βιέκκα 

ηνπ ζηελ Σζερνζινβαθία δηεθδηθψληαο ηα εδάθε ηεο νπδεηίαο, ζηελ νπνία δνχζαλ 

πεξίπνπ 3 εθαηνκκχξηα Γεξκαλνί. Σν θαινθαίξη ηνπ 1938, γεξκαληθά ζηξαηεχκαηα 

ζπγθεληξψζεθαλ ζηα ζχλνξα, έηνηκα λα εηζβάινπλ
250

. Ο πξσζππνπξγφο ηεο 

Βξεηαλίαο, Νέβηι Σζάκπεξιελ, απνθάζηζε λα εμεηάζεη ηα αηηήκαηα ηνπ Υίηιεξ θαη 

πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηνλ πφιεκν αθνινχζεζε κία πνιηηηθή θαηεπλαζκνχ. Σνλ 

επηζθέθηεθε δχν θνξέο, γηα λα ζπδεηήζεη καδί ηνπ θαη λα βξεζεί κία ιχζε
251

.  

Με πξσηνβνπιία ηνπ Μνπζνιίλη, ζηηο 28 επηεκβξίνπ 1938, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζχζθεςε ζην Μφλαρν
252

, φπνπ ε Βξεηαλία θαη ε Γαιιία 

ζπκθψλεζαλ φηη ε νπδεηία έπξεπε λα δνζεί ζηε Γεξκαλία, αξθεί ν Υίηιεξ λα 

δεζκεπηεί φηη δε ζα θαηαιάκβαλε άιια εδάθε
253

. Αθνχ ππέγξαςε ηε ζπκθσλία, ν 

Σζάκπεξιελ γχξηζε ζην Λνλδίλν ηζρπξηδφκελνο φηη είρε ζψζεη ηελ εηξήλε, 

επηδεηθλχνληαο ην έγγξαθν ηεο πκθσλίαο ηνπ Μνλάρνπ. Απηφ πνπ δε γλψξηδε ήηαλ 

φηη ν Υίηιεξ είρε ήδε ζρεδηάζεη ηελ θαηάιεςε νιφθιεξεο ηεο Σζερνζινβαθίαο
254

. Ο 

Φχξεξ πξνζάξηεζε ηε νπδεηία ηελ 1
ε
 Οθησβξίνπ 1938 θαη έδησμε απφ ηηο εζηίεο 

ηνπο ρηιηάδεο Σζέρνπο. 

Με ηνπο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο ηνπ Υίηιεξ γηα ηνλ δσηηθφ ρψξν ηεο 

Γεξκαλίαο λα πξαγκαηνπνηνχληαη, ν λαδί δηθηάηνξαο απνθάζηζε λα δψζεη πιένλ ηελ 

πξνζνρή ηνπ ζηελ πνιηηηθή πνπ είρε εγθαηαιείςεη απφ ην 1935, ελάληηα ζηνπο 

Δβξαίνπο. Χο δηθαηνινγία γηα ην θχκα βίαο πνπ ζα μεζπνχζε, ρξεζηκνπνίεζε ηε 

                                                             
248 M. Ferro, ό. π., ζ. 41-42. 
249 L. Rees, ό. π., ζ. 152-155. 
250 M. Mazower, Η απηνθξαηνξία ηνπ Υίηιεξ, Αζήλα 2009, ζ. 55. 
251 M. Paltrinieri, G. Rizzoni, E. Barbaglia, ό. π., ζ. 130. 
252 M. Ferro, ό. π., ζ. 54. 
253 Α. Μνληδίιη, Ο ηάιηλ θαη ε νβηεηηθή Απηνθξαηνξία, Αζήλα 2020, ζ. 112. 
254 M. Ferro, ό. π., ζ. 49. 



65 

 

δνινθνλία ελφο Γεξκαλνχ δηπισκαηηθνχ ππαιιήινπ ζην Παξίζη, απφ έλαλ Δβξαίν 

ζηηο 9 Ννεκβξίνπ 1938. Ο δνινθφλνο ζθφησζε ηνλ ππάιιειν, σο δηακαξηπξία γηα ηηο 

δηψμεηο πνπ πθίζηαλην νη Δβξαίνη ζηε Γεξκαλία
255

. Σα SS θαη ε αζηπλνκία έιαβαλ 

εληνιέο λα επηηεζνχλ ζηνπο Δβξαίνπο ηεο Γεξκαλίαο. Έηζη, ην βξάδπ ηεο 9
εο

 

Ννεκβξίνπ 1938, ηα Σάγκαηα Δθόδνπ επηηέζεθαλ.  

ε φιε ηε Γεξκαλία θαη ηελ Απζηξία ιεειαηήζεθαλ ηα εβξατθά καγαδηά θαη 

ηα πνιπθαηαζηήκαηα. Οη ζπλαγσγέο είραλ γίλεη εηδηθφο ζηφρνο γηα βαλδαιηζκνχο, 

ελψ νη ηεξνί πάππξνί ηνπο ξίρηεθαλ ζηε θσηηά. Γχξσ ζηνπο 25.000 Δβξαίνπο, 

θνξηψζεθαλ ζε θνξηεγά θαη θιείζηεθαλ ζε ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο, φπσο απηά 

ηνπ Νηαράνπ θαη ηνπ Μπνχθελβηιλη. 2.500 Δβξαίνη ζθνηψζεθαλ ζε απηέο ηηο 

εθδειψζεηο κίζνπο, ελψ ππνινγίδεηαη πσο 7.500 εβξατθέο επηρεηξήζεηο 

θαηαζηξάθεθαλ θαη 267 ζπλαγσγέο θάεθαλ. Οη πεξηνπζίεο ησλ Δβξαίσλ πέξαζαλ ζε 

ρέξηα Γεξκαλψλ κε δηάηαγκα, ελψ νη Δβξαίνη απαιιάρηεθαλ ηειείσο απφ θάζε 

δηθαίσκα. ε ιίγν ζα μεθηλνχζε ε ζπζηεκαηηθή δίσμε θαη εμφλησζή ηνπο.  

Απφ ηηο πνιιέο ρηιηάδεο ησλ ζπαζκέλσλ γπαιηψλ ησλ  εβξατθψλ δηαιπκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ, ηα γεγνλφηα ηεο 9
εο

 πξνο 10
ε
 Ννεκβξίνπ 1938, νλνκάζηεθαλ «Νύρηα 

ησλ Κξπζηάιισλ»
256

. Γηα ηνπο εμσηεξηθνχο παξαηεξεηέο θαη ηε δηεζλή θνηλή γλψκε, 

ην πξαγκαηηθφ πξφζσπν ηεο εμνπζίαο ηνπ Υίηιεξ είρε θαλεί. Ζ Γεξκαλία 

παξνκνηάζηεθε κε έλα βάξβαξν θξάηνο, πνπ ρξεζηκνπνηνχζε κεζαησληθέο κεζφδνπο 

ελάληηα ζηνπο Δβξαίνπο, θάηη ην νπνίν δελ απείρε απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

5.8. Ζ θαηάιεςε ηεο Σζερνζινβαθίαο θαη ην ύκθσλν Ρίκπεηξνπ-Μνιόηνθ 

Ζ λέα ηζερηθή θπβέξλεζε ππφ ηνλ πξφεδξν Υάρα θξφληηδε λα κελ 

πξνζβάιιεη ηνλ Υίηιεξ κεηά ηε δηάζθεςε ηνπ Μνλάρνπ θαη ηελ απψιεηα ηεο 

νπδεηίαο
257

. Χζηφζν, κφλν ε θαηαζηξνθή ηεο Σζερνζινβαθίαο σο θξαηηθήο 

νληφηεηαο, ζα επραξηζηνχζε ηνλ Φχξεξ. ηηο 14 Μαξηίνπ 1939, ν πξφεδξνο Υάρα 

έθηαζε ζην Βεξνιίλν, κε ζθνπφ λα απεπζχλεη έθθιεζε ζηνλ Υίηιεξ λα κελ εηζβάιεη 

ζηα ελαπνκείλαληα ηζερηθά εδάθε. Ο Υίηιεξ ηνλ άθεζε λα πεξηκέλεη, πεξηθξνλψληαο 

ηνλ, θάηη ην νπνίν απνηεινχζε πξνζβνιή ηεο δηπισκαηηθήο πνιηηηθήο. Σνλ δέρηεθε 

ζηε 1:00 ην βξάδπ θαη ηνπ αλαθνίλσζε φηη ζε πέληε ψξεο ε Wehrmacht ζα εηζέβαιε. 

Ο Υάρα θαηέξξεπζε απφ ηελ θνχξαζε θαη ηνλ ηξφκν θαη παξνπζίαζε ζπκπηψκαηα 

                                                             
255 Δ. Κνιφηη, ό. π., ζ. 83. 
256 Θ. Γακηαλφο, ό. π., ζ. 278-279. 
257 M. Mazower, ό. π., ζ. 57-58. 
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αλαθνπήο. ηαλ ζπλήιζε χζηεξα απφ πξνζπάζεηεο ησλ γηαηξψλ ηεο Καγθειαξίαο, 

ζπκθψλεζε έληξνκνο λα ππνγξάςεη ηελ παξάδνζε ηεο Σζερνζινβαθίαο ζηνλ Υίηιεξ.  

Οη γεξκαληθέο δπλάκεηο εηζέβαιαλ ζηελ Σζερνζινβαθία, αιιά απηή ηε θνξά 

δελ ηνπο πεξίκελε ην ραξνχκελν πιήζνο ησλ Απζηξηαθψλ. Οη Σζέρνη θνηηνχζαλ 

βνπβνί, κε ερζξφηεηα ηηο γεξκαληθέο θάιαγγεο λα πξνειαχλνπλ, θαζψο πιένλ ν 

Υίηιεξ είρε απνδείμεη φηη ήηαλ κε αμηφπηζηνο δηπισκαηηθφο εηαίξνο. Ζ πκθσλία ηνπ 

Μνλάρνπ είρε θαηαπαηεζεί πιήξσο θαη ε Βξεηαλία κε ηε Γαιιία άξρηζαλ ζηγά-ζηγά 

λα αληηδξνχλ πην δπλακηθά. ηα ηέιε Μαξηίνπ 1939, νη Βξεηαλνί έδσζαλ εγγπήζεηο 

ζηελ Πνισλία, ηε Ρνπκαλία θαη ηελ Διιάδα, φηη ζε πεξίπησζε γεξκαληθήο επίζεζεο, 

ζα ηηο ζηήξηδαλ θαη ζα θήξπηηαλ ηνλ πφιεκν ζηνλ Υίηιεξ
258

. 

Παξάιιεια, ε Γαιιία άξρηζε λα θηλεηνπνηεί ζηξαηεχκαηα ζηα ζχλνξα θαη 

λα εμαπνιχεη βαξηέο θαηεγνξίεο ελάληηα ζην λαδηζηηθφ θαζεζηψο. Τπφ απηέο ηηο 

ζπλζήθεο, θαη επνθζαικηψληαο ζηα εδάθε ηεο Πνισλίαο, ν Υίηιεξ αλαδήηεζε λένπο 

ζπκκάρνπο. Ήηαλ γλσζηή ζηνπο Βξεηαλνχο ε επηζπκία ηνπ γηα ηελ πφιε ηνπ 

Νηάλδηγθ, ε νπνία είρε δνζεί ζηελ Πνισλία θαη ζχκθσλα κε ηνλ Υίηιεξ απνηεινχζε 

γεξκαληθή πφιε. Έηζη ν Υίηιεξ, γλσξίδνληαο πσο δελ ππήξρε πεξίπησζε νη δπηηθέο 

δεκνθξαηίεο λα θάλνπλ άιιε παξαρψξεζε, απνθάζηζε λα βνιηδνζθνπήζεη ηνπο 

νβηεηηθνχο, γηα κία ζπκθσλία, αζθαιίδνληαο ηα λψηα ηνπ. Σελ ίδηα ζηηγκή ζα 

πξνσζνχζε ηελ επηζεηηθή ηνπ εμσηεξηθή πνιηηηθή ελάληηα ζηελ Πνισλία, θαζψο ήηαλ 

γλσζηφ πσο ν ηάιηλ επηζπκνχζε λα θαηαιάβεη εδάθε ηεο ρψξαο. 

Σν γεξκαληθφ δηπισκαηηθφ ζψκα εξγάζηεθε ζθιεξά πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη 

θάπνηα ζπκθσλία κε ηνπο νβηεηηθνχο. Ο ηάιηλ είρε θάζε ιφγν λα ζπκθσλήζεη κε 

ηνλ Υίηιεξ, θαζψο πίζηεπε φηη νη Βξεηαλνί θαη νη Γάιινη κε ηηο παξαρσξήζεηο ηνπο 

ζηε πκθσλία ηνπ Μνλάρνπ, έζπξσρλαλ ηνλ Υίηιεξ πξνο ηα αλαηνιηθά
259

. Απηφ είρε 

ζαλ απνηέιεζκα λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ εβξατθήο θαηαγσγήο Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ, 

κε ηνλ Βηεηζεζιάβ Μφινηνθ θαη λα ηνλ δηαηάμεη λα βνιηδνζθνπήζεη ηνπο Γεξκαλνχο 

γηα ηελ επίηεπμε κίαο ζπκθσλίαο.    

Όζηεξα απφ αξθεηέο ζπλνκηιίεο, ν Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηεο Γεξκαλίαο 

Ησαθείκ θνλ Ρίκπεληξνπ θαη ν νκφινγφο ηνπ Βηεηζεζιάβ Μφινηνθ, ππέγξαςαλ ην 

Γεξκαλνζνβηεηηθφ χκθσλν Με Δπίζεζεο. Ζ ηειεηή έγηλε ζην Κξεκιίλν ζηηο 23 

Απγνχζηνπ 1939, ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ ηάιηλ
260

. Έλα κπζηηθφ πξσηφθνιιν, πνπ 
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259Α. Μνληδίιη, ό. π., ζ. 113.  
260 Θ. Γακηαλφο, ό. π., ζ. 297. 
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επηζπλαπηφηαλ ζηε ζπκθσλία, είρε δψζεη ζηνλ ηάιηλ ην δηθαίσκα λα θαηαιάβεη ηηο 

Βαιηηθέο Γεκνθξαηίεο, θάπνηεο πεξηνρέο ηεο Ρνπκαλίαο θαη νιφθιεξν ην αλαηνιηθφ 

ηκήκα ηεο Πνισλίαο
261

. 

5.9. Ζ εηζβνιή ησλ Γεξκαλώλ ζηελ Πνισλία θαη ε έλαξμε ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ 

Σν ύκθσλν Ρίκπεληξνπ-Μνιόηνθ επηζθξάγηζε ηε κνίξα ηεο Πνισλίαο, ε 

νπνία ήηαλ γεσγξαθηθά απνκνλσκέλε απφ ηνπο ζπκκάρνπο ηεο. Ο Υίηιεξ δήισλε φηη 

δελ είρε σο ζηφρν ηελ θαηάθηεζή ηεο, αιιά κεηά ην θηάζθν ηεο Γηάζθεςεο ηνπ 

Μνλάρνπ, θαλέλαο απφ ηε Βξεηαλία θαη ηε Γαιιία δελ ηνλ πίζηεςε. Καη δηθαίσο, 

θαζψο ν Υίηιεξ ήδε πξνεηνίκαδε ηελ εηζβνιή ζηελ Πνισλία. ηηο 31 Απγνχζηνπ, 

άλδξεο ησλ SS, ληπκέλνη κε πνισληθέο ζηνιέο ζθελνζέηεζαλ κία ζεηξά απφ ςεχηηθεο 

ζπλνξηαθέο επηζέζεηο, ζηηο νπνίεο θαηέιαβαλ έλαλ ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ θαη 

κεηέδσζαλ αληηγεξκαληθά κελχκαηα. Ο Υίηιεξ ηψξα είρε ηελ πξνπαγαλδηζηηθή 

δηθαηνινγία πνπ ρξεηαδφηαλ γηα λα εηζβάιεη.  

Σα μεκεξψκαηα ηεο 1
εο

 επηεκβξίνπ 1939 γεξκαληθά ζηξαηεχκαηα 

μερχζεθαλ ζηελ Πνισλία, θαηαζηξέθνληαο ηα πάληα
262

. Ο Πνισληθόο ηξαηόο 

αληηζηάζεθε γελλαία, αιιά ζαξψζεθε απφ ηνλ γεξκαληθφ πφιεκν-αζηξαπή 

(Blitzkrieg). Σν πξσί ν Υίηιεξ εκθαλίζηεθε ζην Ράηρζηαγθ ζην Βεξνιίλν θαη 

αλαθνίλσζε: «Απηή ηε λύρηα γηα πξώηε θνξά νη Πνισλνί ζηξαηηώηεο έβαιαλ ππξ ζην 

δηθό καο έδαθνο. Αληαπνδώζακε ηα ππξά θαη από εδώ θαη κπξνο, ζηηο βόκβεο ζα 

απαληάκε κε βόκβεο»
263

.  

Οη θπβεξλήζεηο ηεο Βξεηαλίαο θαη ηεο Γαιιίαο, κφιηο γλσζηνπνηήζεθαλ νη 

γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο, έζηεηιαλ ηειεζίγξαθν απαηηψληαο απφ ηνλ Υίηιεξ λα 

απνζχξεη ηηο δπλάκεηο ηνπ. ηαλ ην ηειεζίγξαθν έκεηλε αλαπάληεην, θήξπμαλ ηνλ 

πφιεκν ελάληηα ζηνπο λαδί. Ο πφιεκνο πνπ επηζπκνχζε ν Υίηιεξ είρε μεζπάζεη. Ο Β΄ 

Παγθφζκηνο Πφιεκνο ήηαλ πιένλ γεγνλφο. 

  

                                                             
261 M. Ferro, ό. π., ζ. 75. 
262 M. Mazower, ό. π., ζ. 63-64. 
263 Θ. Γακηαλφο, ό. π., ζ. 307-308.   
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Σ΄ Κεθάιαην 

Ο Υίηιεξ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 

6.1. Ζ έλαξμε ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ε εηζβνιή ζηελ Πνισλία 

Ζ εηζβνιή ζηελ Πνισλία έιαβε ηελ νλνκαζία «Δπηρείξεζε Λεπθή». Σελ 1
ε
 

επηεκβξίνπ 1939, ζηηο 4:45 ην μεκέξσκα, νη γεξκαληθέο ηεζσξαθηζκέλεο κεξαξρίεο 

Panzer επηηέζεθαλ ζπληξίβνληαο φιεο ηηο πνισληθέο δπλάκεηο πνπ ζπλάληεζαλ
264

. Οη 

Γεξκαλνί πξνέιαζαλ εηο βάζνο, ζπληξίβνληαο ηελ πνισληθή αληίζηαζε, ελψ ην 

ζρέδην ησλ Πνισλψλ λα ακπλζνχλ ππεξαζπηδφκελνη ηα ζχλνξα κήθνπο 2.800 ρικ., 

αληί λα απνζπξζνχλ ζε έλα κηθξφηεξν κέησπν, ιεηηνχξγεζε ελαληίνλ ηνπο
265

. Μέρξη 

ηηο 27 επηεκβξίνπ νη γεξκαληθέο κεξαξρίεο Panzer είραλ θαηαιάβεη ηελ πξσηεχνπζα 

ηεο Πνισλίαο, Βαξζνβία, ελψ ε πνισληθή άκπλα θαηέξξεπζε
266

. Οη νβηεηηθνί, 

επηηέζεθαλ ζηηο 17 επηεκβξίνπ, εθαξκφδνληαο ην ζρέδην δηακειηζκνχ ηεο Πνισλίαο 

θαη ζπλαληήζεθαλ κε ηνπο Γεξκαλνχο ζην Μπξεζη-Ληηφθζθ. Ζ ιπθνζπκκαρία κε ηνλ 

ηάιηλ, ήηαλ φ,ηη αθξηβψο ρξεηαδφηαλ ν Υίηιεξ γηα λα λνκηκνπνηήζεη ηελ θαηάθηεζε 

ηεο Πνισλίαο, ελψ παξάιιεια εμαζθάιηδε ηα αλαηνιηθά ζχλνξά ηνπ. 

Ζ Μεγάιε Βξεηαλία θαη ε Γαιιία παξφιν πνπ θήξπμαλ ηνλ πφιεκν ζηνλ 

Υίηιεξ, ζηηο 3 επηεκβξίνπ 1939, δελ πξνρψξεζαλ ζε θάπνηα ζηξαηησηηθή 

απάληεζε
267

. Οη Γάιινη πεξηνξίζηεθαλ ζην λα θάλνπλ επηζηξάηεπζε θαη λα 

κεηαθέξνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο ζηα ζχλνξα κε ηε Γεξκαλία
268

. Οη Βξεηαλνί, κεηέθεξαλ 

ζηε Γαιιία ην Βξεηαληθό Δθζηξαηεπηηθό ώκα (B.F.F.), κε ζθνπφ λα ζπλδξάκνπλ ηνλ 

Γαιιηθό ηξαηό ζε πεξίπησζε πνπ νη Γεξκαλνί επηηίζελην. Δάλ είραλ αλαιάβεη 

επηζεηηθέο πξσηνβνπιίεο, ν Γεξκαληθόο ηξαηόο, απισκέλνο ζηελ Πνισλία, δε ζα 

πξνιάβαηλε λα κεηαθηλεζεί εγθαίξσο ζηα δπηηθά ζχλνξα θαη ε θαηάζηαζε ζα έπαηξλε 

άζρεκε ηξνπή γηα ηνλ Υίηιεξ. Χζηφζν, ε «Δπηρείξεζε Λεπθή» ήηαλ έλα ξίζθν πνπ 

πήξε ν Υίηιεξ θαη ην θέξδηζε.  

ηηο 4 Οθησβξίνπ 1939, ν Υίηιεξ ππέγξαςε κε ηνλ ηάιηλ ην πξσηφθνιιν 

πνπ ζα θαζφξηδε ηα κεηαμχ ηνπο ζχλνξα
269

. Ζ Βαξζνβία ζα αλήθε ζηε δψλε επηξξνήο 

ησλ Γεξκαλψλ, ελψ ε Ληζνπαλία δφζεθε ζηνπο νβηεηηθνχο. Δπίζεο, νη δχν πιεπξέο 

ζα ζπλεξγάδνληαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ αληηζηαζηαθψλ νκάδσλ θαη ζηηο δχν 

                                                             
264 D. Irving, Ο πόιεκνο ηνπ Υίηιεξ, Αζήλα 2003, η. 1, ζ. 300-328. 
265C. Bishop & D. Jordan, Η ηζηνξία ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Η άλνδνο θαη ε πηώζε ηνπ Γ΄ Ράηρ, 

Αζήλα 2009, ζ. 29.  
266 I. Kershaw, Υίηιεξ 1936-1945: Νέκεζηο, Αζήλα 2002, ζ. 218. 
267 M. Paltrinieri, G. Rizzoni, E. Barbaglia, ό. π., ζ. 139. 
268 Ρ. Καξηηέ, Ιζηνξία ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, Αζήλα 1995, η. 1, ζ. 25-27. 
269 T. Snyder, Αηκαηνβακκέλεο ρώξεο. Η Δπξώπε κεηαμύ Υίηιεξ θαη ηάιηλ, Αζήλα 2018, ζ. 167. 
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δψλεο θαηνρήο. ηηο 7 Οθησβξίνπ 1939, ν Υίηιεξ, πξνζάξηεζε ηα δπηηθά εδάθε ηεο 

Πνισλίαο ζην Ράηρ, ελψ ην αλαηνιηθφ ηκήκα έιαβε ην φλνκα «Γεληθή Γηνίθεζε» θαη 

ζα απνηεινχζε έλα είδνο γεξκαληθήο απνηθίαο
270

. Ήηαλ εδψ, πνπ ν Υίηιεξ θαη νη λαδί 

ζα εθάξκνδαλ ηηο θπιεηηθέο ηνπο ζεσξίεο, βάδνληαο ηηο βάζεηο γηα ην Οινθαύησκα.  

6.2. Ο Ψεσδοπόλεμος θαη ε εηζβνιή ηνπ Υίηιεξ ζηε Γαλία θαη ηε Ννξβεγία 

Αθνχ νινθιεξψζεθε ε ππνδνχισζε ηεο Πνισλίαο, ν Υίηιεξ ήηαλ 

ειεχζεξνο λα ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε άιιεο εθζηξαηείεο ζηε Γχζε. Πξηλ 

αζρνιεζεί κε ηε νβηεηηθή Έλσζε, ν Υίηιεξ έπξεπε πξψηα λα εμνπδεηεξψζεη ηνλ 

θπξηφηεξν αληίπαιφ ηνπ, ηε Γαιιία. Οη Βξεηαλνί θαη νη Γάιινη είραλ επαλδξψζεη ηηο 

γξακκέο άκπλαο ζηα ζχλνξα, αιιά δελ πξνέβαηλαλ ζε θακία επηζεηηθή ελέξγεηα. 

Πίζηεπαλ φηη ν πφιεκνο ζα ηειείσλε ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηα απνθαζηζηηθή 

αλακέηξεζε. χκθσλα κε ην ζθεπηηθφ ηνπο, νη κάρεο πξνθαλψο είραλ ηειεηψζεη θαη 

μεθηλνχζε απηφ πνπ νλνκάζηεθε «Φεπδνπόιεκνο»
271

. Ο Σζάκπεξιελ δελ επηζπκνχζε 

θακία ζπκθσλία κε ηνλ Υίηιεξ, σζηφζν πίζηεπε φηη νη Γεξκαλνί ζα αληηιακβάλνληαλ 

φηη δελ ππήξρε πεξίπησζε λα θεξδίζνπλ ηνλ πφιεκν θαη ζα επαλαζηαηνχζαλ ελάληηα 

ζηνλ Υίηιεξ. Μφιηο ζπλέβαηλε απηφ, ζα πξνζπαζνχζε λα ππνγξάςεη εηξήλε κε 

θάπνηνλ αληηθαηαζηάηε ηνπ Φχξεξ. Πξνθαλψο ν Βξεηαλφο πξσζππνπξγφο δελ είρε 

αληηιεθζεί πιήξσο φηη ν γεξκαληθφο ιαφο ζηήξηδε ηπθιά ηνλ Υίηιεξ.  

Ο Υίηιεξ εθκεηαιιεχηεθε ην ρξνληθφ πεξηζψξην πνπ ηνπ έδσζαλ νη 

Βξεηαλνί θαη νη Γάιινη, πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάζεη κία εηζβνιή ζηε Ννξβεγία θαη ηε 

Γαλία ζε πξψηε θάζε θαη ζηε Γαιιία ζε δεχηεξε. Ζ Ννξβεγία ήηαλ ν κεγαιχηεξνο 

πξνκεζεπηήο ηεο Γεξκαλίαο ζε ζηδεξνκεηαιιεχκαηα θαη ν δηθηάηνξαο δελ είρε ζθνπφ 

λα επηηξέςεη ζηνπο Βξεηαλνχο λα δηαθφςνπλ απηή ηελ πξνκήζεηα
272

. Ζ Γαλία απφ 

ηελ άιιε πιεπξά απνηεινχζε ηδαληθή βάζε γηα ηελ εμφξκεζε ζηε Ννξβεγία
273

. ηηο 

8 Απξηιίνπ 1940, νη Βξεηαλνί άξρηζαλ λα ηνπνζεηνχλ λάξθεο ζηα ιηκάληα ηεο 

Ννξβεγίαο, παξαβηάδνληαο ηελ νπδεηεξφηεηα ηεο ρψξαο, θάηη ην νπνίν ν Υίηιεξ 

ρξεζηκνπνίεζε σο δηθαηνινγία γηα λα εηζβάιεη
274

. ηηο 9 Απξηιίνπ 1940, νη 

γεξκαληθέο δπλάκεηο επηηέζεθαλ ζηε Γαλία, ε νπνία δελ αληηζηάζεθε ζρεδφλ 

                                                             
270 I. Kershaw, Υίηιεξ 1936-1945: Νέκεζηο, Αζήλα 2002, ζ. 219-221. 
271 ξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη ηελ αδξάλεηα θαη ηελ απνθπγή ηεο θιηκάθσζεο ησλ 

ερζξνπξαμηψλ απφ ηελ πιεπξά ησλ πκκάρσλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα ηνπ 1940. 
272 I. Kershaw, Υίηιεξ 1936-1945: Νέκεζηο, Αζήλα 2002, ζ. 264. 
273 C. Bishop & D. Jordan, ό. π., ζ. 34-44. 
274 Ρ. Καξηηέ, Ιζηνξία ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, Αζήλα 1995, η. 1, ζ. 73. 
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θαζφινπ. Μέρξη ηηο 10 Απξηιίνπ, νιφθιεξε ε ρψξα βξηζθφηαλ ζηα ρέξηα ησλ λαδί, κε 

αξθεηέο δπλάκεηο αιεμηπησηηζηψλ λα έρνπλ επηηεζεί ήδε ζε λνξβεγηθέο πφιεηο.  

Παξάιιεια ην γεξκαληθφ λαπηηθφ κεηέθεξε ζηξαηεχκαηα ζην ζιν, ελψ ην 

ιηκάλη ηνπ Νάξβηθ πνιηνξθήζεθε απφ ηνπο Γεξκαλνχο
275

. Οη Βξεηαλνί θαη νη 

Ννξβεγνί αληηζηάζεθαλ θαη αξθεηά πινία ησλ Γεξκαλψλ βπζίζηεθαλ, αλάκεζά ηνπο 

θαη δχν αληηηνξπηιηθά. Ζ Luftwaffe
276

 επηθξάηεζε ζηνπο αηζέξεο θαη κέρξη ηελ 1
ε
 

Μαΐνπ 1940 ε θεληξηθή θαη λφηηα Ννξβεγία βξηζθφηαλ ππφ γεξκαληθφ έιεγρν
277

. Ο 

Υίηιεξ δηέηαμε ηα ζηξαηεχκαηά ηνπ λα θαηαιάβνπλ ην Νάξβηθ, θάηη ην νπνίν έγηλε, 

αιιά νη βξεηαληθέο δπλάκεηο ην αλαθαηέιαβαλ ζηηο 28 Μαΐνπ 1940. Ζ βξεηαληθή 

εγεζία φκσο είρε απνθαζίζεη πσο δελ ππήξρε πεξίπησζε λα θεξδεζεί ν πφιεκνο ζηε 

Ννξβεγία, εηδηθά απφ ηε ζηηγκή πνπ ν Υίηιεξ ζηηο 10 Μαΐνπ είρε δηαηάμεη ηηο 

δπλάκεηο ηνπ λα επηηεζνχλ ζηα δπηηθά. Χο απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ πεπνίζεζεο, νη 

Βξεηαλνί απέζπξαλ ηηο δπλάκεηο ηνπο, αθήλνληαο ηνπο Ννξβεγνχο ζην έιενο ησλ 

λαδί. Ο Υίηιεξ έγηλε επίζεκα θχξηνο ηεο Ννξβεγίαο ζηηο 2 Ηνπλίνπ 1940, χζηεξα απφ 

ηελ παξάδνζε ηνπ Ννξβεγηθνύ ηξαηνύ. 

6.3. Ζ θαηάιεςε ησλ Κάησ Υσξώλ, ε κάρε ηεο Γαιιίαο θαη ε επίζεζε ζηε 

Βξεηαλία 

Σν αξρηθφ ζρέδην ηνπ Υίηιεξ γηα εηζβνιή ζηε Γπηηθή Δπξψπε βαζίζηεθε 

ζηελ επίζεζε ηεο Γεξκαλίαο ζηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν. χκθσλα κε απηφ, νη 

γεξκαληθέο δπλάκεηο ζα επηηίζελην κεησπηθά ελάληηα ζηηο γαιιηθέο ζέζεηο, κε 

αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ην Παξίζη. Χζηφζν θάπνηνη ζηξαηεγνί, κε θπξηφηεξν εθθξαζηή 

ηνλ Έξηρ θνλ Μάλζηατλ, πξφηεηλαλ έλα ελαιιαθηηθφ ζρέδην. Δμεηάδνληαο ην έδαθνο 

ησλ Αξδελλψλ, ν Μάλζηατλ θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη γεξκαληθέο κεξαξρίεο 

Panzer ζα κπνξνχζαλ λα πεξάζνπλ απφ ηα δχζβαηα δάζε ηνπ Βειγίνπ θαη χζηεξα λα 

μερπζνχλ πξνο ηε γαιιηθή πξσηεχνπζα κέζα απφ ηηο κεγάιεο πεδηάδεο ηεο βφξεηαο 

Γαιιίαο, απνθεχγνληαο ηηο νρπξψζεηο ηεο γξακκήο Μαδηλφ
278

. Ο Υίηιεξ, έρνληαο 

πνιεκήζεη ζην Βέιγην θαη γλσξίδνληαο ην έδαθνο, ζπκθψλεζε κε ηνλ Μάλζηατλ. ηηο 

10 Μαΐνπ 1940, νη Γεξκαλνί επηηέζεθαλ ζηελ Οιιαλδία, κε ζθνπφ λα δηαθπιάμνπλ 

ηα λψηα ηνπο
279

. Μέρξη ηηο 13 Μαΐνπ, ε νιιαλδηθή αληίζηαζε είρε θαηαξξεχζεη, ελψ 

νη πξψηεο γεξκαληθέο κνλάδεο εηζέβαιαλ ζην Βέιγην.  

                                                             
275 C. Bishop & D. Jordan, ό. π., ζ. 47. 
276 Ζ Deutsche Luftwaffe είλαη ε Πνιεκηθή Αεξνπνξία ηεο Γεξκαλίαο.  
277 D. Irving, Ο πόιεκνο ηνπ Υίηιεξ, Αζήλα  2003, η. 1, ζ. 385. 
278 I. Kershaw, Υίηιεξ 1936-1945: Νέκεζηο, Αζήλα 2002, ζ. 269. 
279 Ρ. Καξηηέ, Ιζηνξία ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, Αζήλα 1995, η. 1, ζ. 91. 



71 

 

Αληηκεησπίδνληαο κηθξή αληίζηαζε απφ βειγηθέο δπλάκεηο ζηηο Αξδέλλεο, νη 

κεξαξρίεο Panzer άξρηζαλ λα εθνξκνχλ ζε ππθλέο θάιαγγεο. Τπφ ηελ εγεζία ηνπ 

ζηξαηεγνχ Υάηληο Γθνπληέξηαλ, νη Γεξκαλνί πέξαζαλ ηνλ πνηακφ Μεχζε θαη 

πξνσζήζεθαλ πξνο ηελ ελδνρψξα ηεο Γαιιίαο. Ζ επίζεζε εθδειψζεθε ζηηο 15 Μαΐνπ 

1940, κε ηα Panzer λα πξνειαχλνπλ θαη ηα βνκβαξδηζηηθά θάζεηεο εθφξκεζεο λα 

ζθπξνθνπνχλ ηηο ζέζεηο ησλ Γάιισλ. Οη βξεηαληθέο δπλάκεηο απνθφπεθαλ ζηα 

βφξεηα ηεο ρψξαο, θαζψο νη Γεξκαλνί δεκηνχξγεζαλ έλα ξήγκα αξθεηψλ ρηιηνκέηξσλ 

ζηηο ακπληηθέο γξακκέο. Ζ γαιιηθή θπβέξλεζε εηνηκάζηεθε λα εγθαηαιείςεη ην 

Παξίζη θαη ν Οπίλζηνλ Σζφξηζηι, πξσζππνπξγφο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, πνπ είρε 

κφιηο αληηθαηαζηήζεη ηνλ Νέβηι Σζάκπεξιελ, κεηέβε ζηε γαιιηθή πξσηεχνπζα ζηηο 

16 Μαΐνπ
280

. Πξνζπάζεζε λα ελζαξξχλεη ηνλ Γάιιν πξσζππνπξγφ θαη ηνπ πξφηεηλε 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε κίαο αληεπίζεζεο. Ζ αληεπίζεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 21
ε
 

Μαΐνπ 1940, ε νπνία ζηηο 23 Μαΐνπ απνθξνχζηεθε. 

ηηο 28 Μαΐνπ 1940, ην Βέιγην ζπλζεθνιφγεζε κε απνηέιεζκα νη Γεξκαλνί 

λα επηηεζνχλ ζηηο βξεηαληθέο δπλάκεηο πνπ βξίζθνληαλ ζηε βφξεηα Γαιιία θαη λα ηηο 

εγθισβίζνπλ πξνο ηε ζάιαζζα. Οη Βξεηαλνί απνζχξζεθαλ ζηελ παξαζαιάζζηα πφιε 

ηεο Γνπλθέξθεο θαη ν Υίηιεξ, έδσζε εληνιή ζηα Panzer λα ζηακαηήζνπλ ηελ 

πξνέιαζή ηνπο πξνο ηε ζάιαζζα
281

. Αξθεηνί ηζηνξηθνί ζπκθσλνχλ, πσο ν Γθέξηγθ, 

σο αξρεγφο ηεο Luftwaffe, έπεηζε ηνλ Φχξεξ, πσο ε αεξνπνξία ζα κπνξνχζε λα 

δηαιχζεη ηνπο Βξεηαλνχο θαη έηζη ν δηθηάηνξαο έδσζε εληνιή λα ζηακαηήζνπλ ηα 

ηεζσξαθηζκέλα ηελ πξνέιαζή ηνπο
282

.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, επξέσο δηαδεδνκέλε είλαη θαη ε άπνςε φηη ε εληνιή 

παχζεο ηεο γεξκαληθήο πξνέιαζεο ελάληηα ζηε Γνπλθέξθε, απνηεινχζε έλα δείγκα 

θαιήο ζέιεζεο απέλαληη ζηε Βξεηαλία, έηζη ψζηε λα ππνβνεζεζνχλ νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο, πνπ ζα ιάκβαλαλ ρψξα κεηά ηελ ήηηα ησλ Βξεηαλψλ. πνηα θαη 

λα είλαη ε αιήζεηα, ζεκαζία έρεη πσο νη Βξεηαλνί εθκεηαιιεχηεθαλ απηή ηελ 

αλάπαπια, γηα λα νξγαλψζνπλ κία επηρείξεζε εθθέλσζεο. Ζ «Δπηρείξεζε Γπλακό» 

ήηαλ ε απφπεηξα απεγθισβηζκνχ ηεο βξεηαληθήο ζηξαηηάο, θαη φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξσλ Γάιισλ ζηξαηησηψλ, απφ ηελ παγίδα ζηελ νπνία είραλ πέζεη. Πάλσ 

απφ ρίιηα ζθάθε έιαβαλ κέξνο ζε απηή ηελ εθθέλσζε. Σα κεγέζε ηνπο πνίθηιαλ απφ 

έλα βαξχ θαηαδξνκηθφ ηνπ Βαζηιηθνύ Ναπηηθνύ, έσο κηθξέο ιέκβνπο, νη νπνίεο 
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νδεγνχκελεο απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο, απέπιεαλ απφ κηθξέο απνβάζξεο ηεο λφηηαο 

Αγγιίαο θαη δηέζρηδαλ ηε Μάγρε.  

Σνπιάρηζηνλ 250 απφ απηά ηα ζθάθε βπζίζηεθαλ, αιιά κεγάινο αξηζκφο 

ζηξαηησηψλ ζψζεθαλ απφ ηελ αηρκαισζία. Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εθθέλσζεο, 

ππνινγηδφηαλ φηη ζα κπνξνχζαλ λα γιηηψζνπλ κφλν 50.000 άλδξεο, αιιά ηειηθά 

ζψζεθαλ 338.226, απφ ηνπο νπνίνπο πεξηζζφηεξνη απφ 100.000 ήηαλ Γάιινη
283

. Γηα 

ηνλ ιαφ ηεο Βξεηαλίαο, ε δηάζσζε ηνπ θχξηνπ φγθνπ ηνπ Βξεηαληθνύ Δθζηξαηεπηηθνύ 

ώκαηνο ζηε Γνπλθέξθε ήηαλ έλα ζαχκα
284

. Ήηαλ ηφζν κεγάιεο νη εθδειψζεηο 

ραξάο, πνπ ν Σζφξηζηι, δήισζε: «Πξέπεη λα είκαζηε πνιύ πξνζεθηηθνί, ώζηε λα κελ 

απνδώζνπκε ζε απηή ηε δηάζσζε ηα ραξαθηεξηζηηθά κίαο λίθεο. Οη πόιεκνη δελ 

θεξδίδνληαη κε εθθελώζεηο»
285

. Δληνχηνηο, ε επηηπρεκέλε εθθέλσζε ζηε Γνπλθέξθε, 

θξάηεζε ηε Βξεηαλία ζηνλ πφιεκν. 

Παξά απηή ηελ ήηηα ζε επίπεδν ηαθηηθήο, νη Γεξκαλνί ζπλέρηζαλ ηελ 

επίζεζή ηνπο θαη κέρξη ηηο 14 Ηνπλίνπ 1940, είραλ θαηαιάβεη ην Παξίζη. Οη Ηηαινί 

εηζέβαιαλ απφ ηα λφηηα ηεο ρψξαο θαη ε άκπλα θαηέξξεπζε απφηνκα. Ο Υίηιεξ 

βνιηδνζθφπεζε ηε γαιιηθή εγεζία, γηα ηελ ππνγξαθή ζπλζεθνιφγεζεο θαη έηζη ζηηο 

21 Ηνπλίνπ 1940, κία γαιιηθή αληηπξνζσπεία κεηέβε ζηελ Κνκπηέλ, ζην ίδην 

ζηδεξνδξνκηθφ βαγφλη πνπ είρε ππνγξαθεί ε αλαθσρή ηνπ 1918
286

. Ο Υίηιεξ είρε 

αθηρζεί κε κηα ζπλνδεία πνπ πεξηιάκβαλε ηνπο Γθέξηγθ, Κάηηει, Ρίκπεληξνπ θαη Δο. 

Γηάβαζε ηελ επηγξαθή ζην κνπζείν ηεο Κνκπηέλ, ε νπνία θαηαδίθαδε ηελ 

«εγθιεκαηηθή έπαξζε ηεο Γεξκαληθήο Απηνθξαηνξίαο» ην 1918 θαη ζην πξφζσπφ ηνπ 

ζρεκαηίζηεθε κία έθθξαζε, πνπ ν Δο ζεψξεζε, φηη ήηαλ έλαο ζπλδπαζκφο «κίζνπο, 

πεξηθξόλεζεο, εθδίθεζεο θαη ζξηάκβνπ». Άθνπζε κφλν ην πξννίκην ηεο 

ζπλζεθνιφγεζεο θαη χζηεξα απνρψξεζε επηδεηθηηθά, αθήλνληαο ηνπο αμησκαηνχρνπο 

ηνπ λα ππνγξάςνπλ ηα δηαδηθαζηηθά
287

.  

ηηο 22 Ηνπλίνπ 1940, ε αλαθσρή είρε ππνγξαθεί θαη ηα φξηα ηεο γεξκαληθήο 

θαηνρήο είραλ ζπκθσλεζεί
288

. Ζ Γαιιία ρσξίζηεθε ζε δχν δψλεο. Ζ κία ήηαλ 

θαηερφκελε απφ ηνπο Γεξκαλνχο, ελψ ε δεχηεξε βξηζθφηαλ θάησ απφ ηελ εμνπζία 

ηνπ Γάιινπ ζηξαηάξρε Φηιίπ Πεηέλ, ν νπνίνο είρε αλαθεξπρηεί Πξφεδξνο ηεο 
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Γαιιίαο ηνπ Βηζχ
289

. Ο Υίηιεξ ζπκθσλνχζε κε ηελ χπαξμε ηεο Γαιιίαο ηνπ Βηζχ, 

θαζψο έηζη ηα έμνδα ηεο θαηνρήο κεηψλνληαλ ζεκαληηθά, ελψ απνδεζκεχνληαλ 

πνιιέο γεξκαληθέο δπλάκεηο γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αιινχ. ε έλαλ απφερν ηεο 

πλζήθεο ησλ Βεξζαιιηώλ, απαγνξεχηεθε ζηνλ ζηξαηφ ηνπ Βηζχ, λα έρεη πάλσ απφ 

100.000 άλδξεο, ελψ ε θαηνρή ζα ρξεκαηνδνηνχληαλ απφ ηα ηακία ηεο Γαιιίαο.  

Με απηνχο ηνπο φξνπο ν Υίηιεξ ήζειε λα ηαπεηλψζεη ηε Γαιιία, ηελ νπνία 

κεηαρεηξίζηεθε φπσο θαη άιιεο θαηερφκελεο πεξηνρέο, ιαθπξαγσγψληαο ηε γηα λα 

εμαζθαιίζεη πφξνπο γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηνπ ζε άιια ζεκεία. 

Αλ θαη ζπλήζσο δελ ελδηαθεξφηαλ λα επηζθεθηεί ηηο πεξηνρέο πνπ είρε θαηαληθήζεη, ν 

Υίηιεξ έθαλε κία εμαίξεζε γηα ην Παξίζη. Ο δηθηάηνξαο επηζθέθηεθε ηνλ Πχξγν ηνπ 

Άηθει, ηνλ ηάθν ηνπ Ναπνιένληα θαη έθαλε ζρέδηα γηα ηελ πνιενδνκία ηεο πφιεο. Χο 

ιάηξεο ηεο ηέρλεο, είρε εληππσζηαζηεί απφ ηελ νκνξθηά ηεο γαιιηθήο πξσηεχνπζαο, 

θάηη πνπ θαίλεηαη απφ ηε δήισζή ηνπ: «Θα είρα πνλέζεη βαζύηαηα αλ ππνρξεσλόκνπλ 

λα θαηαζηξέςσ ην Παξίζη».  

Ο γεξκαληθφο ιαφο ζπκκεξίζηεθε ηε ραξά ηνπ Υίηιεξ, ν νπνίνο απφιαπζε 

έλαλ ξσκατθνχ ηχπνπ ζξίακβν θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζην Βεξνιίλν
290

. Οη Γεξκαλνί 

εμπκλνχζαλ ηνλ άλζξσπν, πνπ κέζα ζε εθηά ρξφληα, είρε κεηαηξέςεη ηε ρψξα ζε 

θπξίαξρν ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο. ην κπαιφ ηνπο, ν Φχξεξ ήηαλ ν αλακθηζβήηεηνο 

εγέηεο. Μέζα ζε κεξηθέο κφλν εβδνκάδεο, ε Ννξβεγία, ε Γαλία, ε Οιιαλδία, ην 

Βέιγην θαη ε Γαιιία είραλ παξαδνζεί ζηε Wehrmacht. Μφλν ε Βξεηαλία είρε 

απνκείλεη γηα λα αληηηαρζεί ζηελ θπξηαξρία ηνπ Υίηιεξ ζηελ Δπξψπε θαη αθξηβψο 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ Βξεηαληθψλ Νήζσλ έζηξεθε ηψξα ηελ πξνζνρή ηνπ.  

Ο Υίηιεξ είρε θαηνξζψζεη κία ηφζν νινθιεξσηηθή θαη αλαπάληερα 

βξαρχρξνλε λίθε ελαληίνλ ηεο Γαιιίαο, πνπ δελ κπνξνχζε ακέζσο λα απνθαζίζεη 

πψο ζα ηελ εθκεηαιιεπφηαλ. Έρνληαο παξαιχζεη απφ ηελ επηηπρία ηνπ, έραζε ηελ 

επθαηξία λα θαηαιάβεη ηε Βξεηαλία. Αλ θαη είρε θαηαζηξψζεη ζρέδηα γηα κηα εηζβνιή 

ζηε Βξεηαλία (Δπηρείξεζε Θαιάζζηνο Λέσλ), απηή δε ζα κπνξνχζε λα πινπνηεζεί, 

εάλ νη Γεξκαλνί δελ απνθηνχζαλ ππεξνρή ζηε ζάιαζζα θαη ζηνλ αέξα
291

. ηε 

ζάιαζζα, ηα λέα πινία επηθαλείαο, θαζψο θαη ν ζηφινο ππνβξπρίσλ, κπνξνχζαλ λα 

θξαηήζνπλ ζε απφζηαζε ην Βαζηιηθό Πνιεκηθό Ναπηηθό, κέρξη λα νινθιεξσζεί ε 
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απφβαζε, αιιά ζηνλ αέξα, ε Luftwaffe, έπξεπε λα ζπγθξνπζηεί αλνηρηά κε ηε RAF
292

, 

γηα λα θεξδίζεη ηελ πξσηνθαζεδξία
293

. Έηζη, ζηηο 11 Ηνπιίνπ 1940 μεθίλεζε ε Μάρε 

ηεο Αγγιίαο, δειαδή ε θχξηα αεξνπνξηθή πξνζβνιή ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ
294

. 

ηφρνο ησλ Γεξκαλψλ ήηαλ φιεο νη εγθαηαζηάζεηο πνπ παξείραλ ππνζηήξημε ζηε 

Βξεηαληθή Βαζηιηθή Αεξνπνξία. Αεξνδξφκηα, ζηαζκνί ξαληάξ θαη απνζήθεο 

ζηξαηησηηθνχ πιηθνχ, βνκβαξδίδνληαλ αλειέεηα απφ ηε Luftwaffe, ε νπνία δηέζεηε 

αξηζκεηηθή ππεξνρή. Ζ RAF, παξά ηηο απψιεηεο πνπ πθίζηαην, θαηέξξηπηε ηα 

γεξκαληθά αεξνζθάθε ζε κεγάινπο αξηζκνχο. Σα βξεηαληθά αεξνπιάλα ήηαλ ηζάμηα 

ή θαιχηεξα απφ ηα γεξκαληθά, κε απνηέιεζκα νη Γεξκαλνί πηιφηνη λα πθίζηαληαη 

κεγάιεο απψιεηεο θαηά ηηο αεξνκαρίεο. 

Οη αεξνπνξηθέο επηδξνκέο ζπλερίζηεθαλ κέρξη ηηο 25 Απγνχζηνπ 1940, αιιά 

νη Γεξκαλνί δελ θαηφξζσζαλ λα θάκςνπλ ηελ Βαζηιηθή Πνιεκηθή Αεξνπνξία. Όζηεξα 

απφ κία βξεηαληθή αεξνπνξηθή επίζεζε ελάληηα ζην Βεξνιίλν (πνπ είρε 

πξνγξακκαηηζηεί ηελ εκέξα ηεο επίζθεςεο ζηε γεξκαληθή πξσηεχνπζα, ηνπ 

νβηεηηθνχ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ, Βίεηζεζιαβ Μνιφηνθ), ν Υίηιεξ, ζέινληαο λα 

εθδηθεζεί, δηέηαμε ηελ αεξνπνξία ηνπ λα αιιάμεη ηαθηηθή θαη λα επηηεζεί ζηηο 

βξεηαληθέο πφιεηο. Απηή ε επίζεζε ελάληηα ζηνπο ακάρνπο, έδσζε ζηε RAF ην 

ρξνληθφ πεξηζψξην λα αλαπιεξψζεη ηηο απψιεηέο ηεο ζε αεξνπιάλα θαη πηιφηνπο θαη 

λα ζρεδηάζεη ηελ αληεπίζεζή ηεο.  

Απφ ηηο αξρέο επηεκβξίνπ, νη Γεξκαλνί βνκβάξδηδαλ ην Λνλδίλν θαη ηηο 

ππφινηπεο πφιεηο ηεο Βξεηαλίαο ζρεδφλ θαζεκεξηλά, δηαιχνληαο νιφθιεξεο ζπλνηθίεο 

θαη αθήλνληαο πίζσ ηνπο πιήζνο λεθξψλ, ηξαπκαηηζκέλσλ θαη άζηεγσλ
295

. Χζηφζν, 

νη απψιεηέο ηνπο ήηαλ θαη πάιη απμεκέλεο. ηηο 9 επηεκβξίνπ 1940, θαζψο ε 

Luftwaffe είρε απνηχρεη λα απνθηήζεη αεξνπνξηθή ππεξνρή πάλσ απφ ηνπο νπξαλνχο 

ηεο Βξεηαλίαο, ν Υίηιεξ αλέβαιε επ’ αφξηζηνλ ηελ «Δπηρείξεζε Θαιάζζηνο Λέσλ». Ζ 

πξνζνρή ηνπ ηψξα είρε ζηξαθεί ζηα Βαιθάληα θαη ηε νβηεηηθή Έλσζε. Οη 

αεξνπνξηθέο επηζέζεηο ελάληηα ζηε Βξεηαλία ζα ζπλερίδνληαλ κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ 

πνιέκνπ, κε ηνπο ακάρνπο λα ππνθέξνπλ, θάησ απφ ηα πιήγκαηα ησλ γεξκαληθψλ 

αεξνζθαθψλ. Ο Υίηιεξ ζα πξνζπαζνχζε πηα κε ηα ππνβξχρηα, λα απνθφςεη ηνλ 

αλεθνδηαζκφ ηεο Βξεηαλίαο, αιιά ζηε Μάρε ηνπ Αηιαληηθνύ, νη χκκαρνη ζα 

αλαδεηθλχνληαλ ληθεηέο.               
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6.4. Ο πόιεκνο ζηα Βαιθάληα θαη νη ζπγθξνύζεηο ζηε Βόξεηα Αθξηθή 

Σν ηειεπηαίν πξάγκα πνπ ήζειε ν Υίηιεξ, ηελ άλνημε ηνπ 1941, ήηαλ έλαο 

πφιεκνο ζηα Βαιθάληα, κηαο θαη ε ζθέςε ηνπ ήηαλ ζηξακκέλε πξνο ηελ επηθείκελε 

εηζβνιή ζηε νβηεηηθή Έλσζε. Φζνλψληαο ηνπο ζηξαηησηηθνχο ζξηάκβνπο ηνπ 

Υίηιεξ, νη νπνίνη επηβεβαίσλαλ ηελ αλσηεξφηεηα ηεο Γεξκαλίαο εληφο ηεο ζπκκαρίαο 

ηνπ Άμνλα, ν Ηηαιφο εγέηεο Μπελίην Μνπζνιίλη απνθάζηζε πσο είρε έξζεη ε ψξα λα 

απνδείμεη πσο ν Ιηαιηθόο ηξαηόο ήηαλ ηθαλφο γηα κεγάιεο θαηαθηήζεηο
296

. Οη 

πξνεγνχκελεο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ είραλ πεξηνξηζηεί ζε ζηφρνπο αθελφο 

αλίθαλνπο λα αληηζηαζνχλ θαη αθεηέξνπ δίρσο ζπκκάρνπο λα ηνπο ζπλδξάκνπλ. Ζ 

Ληβχε, ε Αβεζζπλία θαη ε Αιβαλία είραλ πξνζαξηεζεί κε ζρεηηθή επθνιία. Σψξα 

απνθάζηζε λα δηαιέμεη έλαλ αθφκε ζηφρν, πνπ πίζηεπε φηη ζα ήηαλ εχθνινο ζηελ 

θαηάθηεζε. 

ηηο 28 Οθησβξίνπ 1940, ε Ηηαιία εηζέβαιε ζηελ Διιάδα, αιιά δπζηπρψο 

γηα ηνλ Νηνχηζε, ν Διιεληθόο ηξαηόο ήηαλ πνιχ δηαθνξεηηθφο ππνςήθηνο αληίπαινο 

απφ ηνπο θησρά εμνπιηζκέλνπο Αθξηθαλνχο θχιαξρνπο, πνπ νη Ηηαινί είραλ ληθήζεη 

ηε δεθαεηία ηνπ 1930. Έηζη, ε ηηαιηθή εηζβνιή, φρη κφλν απνθξνχζηεθε ηνλ ρεηκψλα 

ηνπ 1940, αιιά κία ειιεληθή αληεπίζεζε ηνλ Γεθέκβξην απψζεζε ηνπο εηζβνιείο 

πέξα απφ ηα ειιελναιβαληθά ζχλνξα, 80 ρηιηφκεηξα βνξεηφηεξα
297

. Ζ βαξηά απηή 

ήηηα ησλ Ηηαιψλ έθαλε θαλεξφ ην γεγνλφο πσο ν Υίηιεξ, δελ κπνξνχζε λα αθήζεη 

ηνλ Μνπζνιίλη λα θαηαξξεχζεη
298

. Έηζη, κε πξνηξνπή ηνπ δηθηάηνξα ηεο Γεξκαλίαο, 

ην Γεληθό Δπηηειείν θαηέζηξσζε ζρέδηα γηα κία θάζνδν δηακέζνπ ηεο Βνπιγαξίαο κε 

ζθνπφ ηελ επίζεζε ζηελ Διιάδα. 

Ζ εηζβνιή νλνκάζηεθε «Δπηρείξεζε Μαξίηα» θαη ζα πινπνηνχληαλ κφλν αλ 

νη δηπισκαηηθέο ζπλνκηιίεο κε ηελ θπβέξλεζε Μεηαμά λαπαγνχζαλ. Ο Υίηιεξ 

επηζπκνχζε κία εηξεληθή θαηνρή, φκνηα κε απηή πνπ είρε εγθαηαζηήζεη ζηε Ρνπκαλία 

θαη ηελ Οπγγαξία, θαζψο πίζηεπε πσο ηα θνηλά ηεο δηθήο ηνπ δηθηαηνξίαο κε εθείλεο 

ηνπ Μεηαμά, ζα αξθνχζαλ γηα λα απνθεπρζεί κία πνιεκηθή ζχγθξνπζε. Δπίζεο, ην 

γεγνλφο φηη ε λαδηζηηθή ηδενινγία πεξί αξηνπνίεζεο, αληινχζε αξθεηά ζηνηρεία απφ 

ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ, απνηεινχζε βνήζεκα γηα ηε δηαηήξεζε θαιψλ ζρέζεσλ 

αλάκεζα ζηα δχν θαζεζηψηα
299

. Παξάιιεια, επηδεηνχζε κία εηξεληθή δηεπζέηεζε θαη 

κε ηε Γηνπγθνζιαβία. Έλα πξαμηθφπεκα πνπ ζπληειέζηεθε απφ ζθιεξνππξεληθνχο 

                                                             
296 C. Bishop & D. Jordan, ό. π., ζ. 115-116. 
297 M. Crevert, Η ζηξαηεγηθή ηνπ Υίηιεξ 1940-1941. Σν βαιθαληθό δήηεκα, Αζήλα 2013, ζ.168-169. 
298 D. Irving, Ο πόιεκνο ηνπ Υίηιεξ, Αζήλα 2003, η. 1, ζ. 459. 
299 Η. Λνπθάο, Δζληθνζνζηαιηζκόο θαη ειιεληζκόο, Αζήλα 1991, ζ. 48. 
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αμησκαηηθνχο δηέιπζε ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ Υίηιεξ κε ηνλ βαζηιηά ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο Παχιν, ν νπνίνο είρε δερηεί λα γίλεη ε ρψξα κέινο ηνπ Άμνλα. 

Σαπηνρξφλσο, ε ειιεληθή θπβέξλεζε δε δέρηεθε θαλ λα ζπλνκηιήζεη κε ηνπο 

Γεξκαλνχο. Έηζη, ε «Δπηρείξεζε Μαξίηα» ηέζεθε ζε εθαξκνγή. 

Οη Γεξκαλνί εθφξκεζαλ θαη κέρξη ηηο 14 Απξηιίνπ 1941, ε γηνπγθνζιαβηθή 

θπβέξλεζε δήηεζε αλαθσρή. Ζ επίζεζε ελάληηα ζηελ Διιάδα μεθίλεζε ζηηο 6 

Απξηιίνπ 1941, κε ηηο γεξκαληθέο δπλάκεηο λα πξνσζνχληαη κέζα απφ ην έδαθνο ηεο 

Βνπιγαξίαο θαη ηεο Γηνπγθνζιαβίαο. Σελ ίδηα ζηηγκή, ν Ιηαιηθόο ηξαηόο επηηέζεθε 

κέζσ Αιβαλίαο
300

. Οη ειιεληθέο δπλάκεηο, ζπλεπηθνπξνχκελεο απφ δπλάκεηο 

Βξεηαλψλ, Απζηξαιψλ θαη Νενδειαλδψλ, άξρηζαλ λα ππνρσξνχλ πξνο ηα λφηηα 

δίλνληαο ζθιεξέο κάρεο γηα λα θαζπζηεξήζνπλ ηνπο εηζβνιείο. ηηο 27 Απξηιίνπ 

1941, νη Γεξκαλνί κπήθαλ ζηελ Αζήλα θαη φζνη Έιιελεο θαη Βξεηαλνί ζηξαηηψηεο 

γιίησζαλ, απνζχξζεθαλ ζηελ Κξήηε γηα κία χζηαηε κάρε
301

. 

Ζ Μάρε ηεο Κξήηεο μεθίλεζε ζηηο 20 Μαΐνπ 1941, κε κία κεγάιε 

αεξαπνβαηηθή επηρείξεζε, ζηελ νπνία ζπκκεηείρε ην ζψκα αιεμηπησηηζηψλ ηεο 

Luftwaffe, θαζψο θαη κνλάδεο νξεηλψλ θαηαδξνκψλ ηνπ Γεξκαληθνύ ηξαηνύ
302

. Οη 

Έιιελεο θαη νη Βξεηαλνί ζηξαηηψηεο, καδί κε πιήζνο άκαρσλ Κξεηηθψλ, ακχλζεθαλ 

ζζελαξά, θαη παξά ηελ έιιεηςε ζε νπιηζκφ θαη ππξνκαρηθά, πξνθάιεζαλ 

ηξνκαθηηθέο απψιεηεο ζηνπο Γεξκαλνχο αιεμηπησηηζηέο. Παξά ηηο γελλαίεο 

πξνζπάζεηέο ηνπο, νη Γεξκαλνί θαηάθεξαλ λα επηθξαηήζνπλ, θαη έηζη, ζε κία 

απνκίκεζε ηεο επηρείξεζεο ζηε Γνπλθέξθε, νη Βξεηαλνί νξγάλσζαλ κία εθθέλσζε, 

ζηελ νπνία θαηάθεξαλ λα ζψζνπλ πεξίπνπ 16.000 Βξεηαλνχο, Απζηξαινχο, 

Νενδειαλδνχο θαη Έιιελεο ζηξαηηψηεο
303

. Απηνί κεηαθέξζεθαλ ζηε Βφξεηα Αθξηθή, 

φπνπ είρε ήδε μεθηλήζεη έλαο ζθιεξφο αγψλαο αλάκεζα ζηηο δπλάκεηο ηνπ Άμνλα θαη 

ζε εθείλεο ησλ πκκάρσλ
304

.  

Μέρξη ηηο 30 Μαΐνπ 1941, ε Μάρε ηεο Κξήηεο είρε ηειεηψζεη. ε φιεο ηηο 

επηρεηξήζεηο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Διιάδα, νη δπλάκεηο ηεο Κνηλνπνιηηείαο έραζαλ 

6.000 ζηξαηηψηεο, ελψ νη Έιιελεο είραλ 17.000 λεθξνχο. Οη Ηηαινί έραζαλ πάλσ απφ 

90.000 άλδξεο, ελψ νη Γεξκαλνί έραζαλ πεξίπνπ 13.000 άλδξεο, εθ ησλ νπνίσλ νη 

                                                             
300 C. Bishop & D. Jordan, ό. π., ζ. 118-121. 
301 Ρ. Καξηηέ, Ιζηνξία ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, Αζήλα 1995, η. 1, ζ. 273-275. 
302 Ρ. Καξηηέ, Ιζηνξία ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, Αζήλα 1995, η. 1, ζ. 286. 
303 C. Bishop & D. Jordan, ό. π., ζ. 129. 
304 M. Crevert, ό. π., ζ. 281.  
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8.000 ζθνηψζεθαλ ζηε Μάρε ηεο Κξήηεο. Έηζη γίλεηαη ηδηαίηεξα θαλεξφ, πσο ε 

Κξήηε έγηλε ν ηάθνο ηνπ γεξκαληθνχ ζψκαηνο αιεμηπησηηζηψλ. 

Δλψ νη επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα ηεξκαηίδνληαλ, ν πφιεκνο ζηε Βφξεηα 

Αθξηθή είρε εηζέιζεη ζε κία θαζνξηζηηθή θάζε. Οη ζπγθξνχζεηο είραλ μεθηλήζεη απφ 

ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1940, φηαλ νη Ηηαινί επηηέζεθαλ απφ ηε Ληβχε, ζηηο βξεηαληθέο 

ζέζεηο ζηελ Αίγππην
305

. Οη Βξεηαλνί αληεπηηέζεθαλ θαη ν Μνπζνιίλη βξέζεθε ζε 

δεηλή ζέζε, απεηινχκελνο λα ράζεη φιεο ηηο θηήζεηο ζηελ Αθξηθή. Ο Υίηιεξ 

επηβαιιφηαλ λα βνεζήζεη, έηζη, ζηα κέζα Φεβξνπαξίνπ 1941 έζηεηιε ηελ πξψηε 

αληηπξνζσπεία γεξκαληθήο αξσγήο ζηελ Σξίπνιε.  

Έλαο ζηξαηεγφο κε δχν επηηειάξρεο θαη ε 5
ε
 Διαθξά Μεξαξρία, ήηαλ ε 

κνλαδηθή βνήζεηα πνπ εζηάιε ζηνπο Ηηαινχο, θαζψο νη ππφινηπεο κνλάδεο ηνπ 

Γεξκαληθνύ ηξαηνύ ήηαλ απαζρνιεκέλεο κε ηελ θαηάιεςε ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο επίζεζεο ζηε νβηεηηθή Έλσζε. ηξαηεγφο ησλ Γεξκαληθώλ 

Γπλάκεσλ ζηε Βφξεηα Αθξηθή, ήηαλ ν Έξβηλ Ρφκει
306

. Γλσζηφο θαη σο «Αιεπνύ ηεο 

Δξήκνπ», ζεσξνχληαλ ν αγαπεκέλνο ζηξαηεγφο ηνπ Υίηιεξ. Ακέζσο κφιηο βξέζεθε 

ζηε Βφξεηα Αθξηθή, ν Ρφκει μεθίλεζε κίαο κεγάιεο θιίκαθαο αληεπίζεζε, ε νπνία 

ζπλέηξηςε ηνπο Βξεηαλνχο θαη ηνπο αλάγθαζε ζε ππνρψξεζε
307

.  

Αληηκεησπίδνληαο αλνξγάλσηεο βξεηαληθέο αληεπηζέζεηο θαη ππνρσξψληαο 

κφλν γηα λα επηηεζεί μαλά κε κεγαιχηεξε καλία, ην Afrika Korps
308

 ηνπ Ρφκει 

θαηφξζσζε κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 1942 λα θαηαιάβεη ην Σνκπξνχθ, ελψ ηνλ Αχγνπζην 

βξηζθφηαλ πξν ησλ ππιψλ ηνπ Καΐξνπ. Χζηφζν, ζηε κάρε ηνπ Δι Αιακέηλ, ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 1942, ν Ρφκει ζα πθίζηαην κία κεγάιε ήηηα, απφ ηνλ ζηξαηεγφ ησλ 

Βξεηαλψλ Μπέξλαξλη Μνληγθφκεξπ
309

. Μελ κπνξψληαο λα επηθξαηήζεη νχηε ζην 

πεδίν ηεο κάρεο, νχηε ζηνλ αγψλα ηνπ αλεθνδηαζκνχ, ν Ρφκει απνζχξζεθε ζηελ 

Σπλεζία. Γηα ηνλ Υίηιεξ, ε βξεηαληθή επίζεζε ζην Δι Αιακέηλ, ζα ζεκαηνδνηνχζε 

ηελ αξρή ηνπ ηέινπο γηα ην θαζεζηψο ηνπ. 

                                                             
305 C. Bishop & D. Jordan, ό. π., ζ. 131-142. 
306 D. Irving, Ο πόιεκνο ηνπ Υίηιεξ, Αζήλα 2003, η. 1, ζ. 463. 
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Ηηαινχο.  
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6.5. Ζ Δπηρείξεζε «Μπαρμπαρόζα» θαη ε πξνζπάζεηα θαηάθηεζεο ηεο 

νβηεηηθήο Έλσζεο 

Ο Υίηιεξ είρε θαηαζηξψζεη ηα ζρέδηά ηνπ γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο νβηεηηθήο 

Έλσζεο απφ πνιχ λσξίο. ην βηβιίν ηνπ αλαθέξεη μεθάζαξα φηη ε Γεξκαλία, έρνληαο 

αλάγθε απφ δσηηθφ ρψξν (Lebensraum), ζα έπξεπε λα επεθηαζεί πξνο αλαηνιάο, εηο 

βάξνο ηεο Ρσζίαο θαη ησλ θαηψηεξσλ, θαηά ηελ ηδενινγία ηνπ, ιάβσλ. Καηά ηα 

ιεγφκελά ηνπ ε Γεξκαλία δε ρξεηαδφηαλ ηηο απνηθίεο πνπ ζα βξίζθνληαλ απισκέλεο 

ζε φιν ηνλ πιαλήηε, γηα λα ηξνθνδνηήζεη ηνλ πιεζπζκφ ηεο, αιιά ηηο απέξαληεο 

εθηάζεηο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. Παξάιιεια, ζα ρηππνχζε ην θνκκνπληζηηθφ 

θαζεζηψο ηεο Δ...Γ., ην νπνίν αληηπξνζψπεπε έλαλ κεγάιν θίλδπλν γηα ηελ 

θπξηαξρία ηνπ ζηελ Δπξψπε. Σέινο, ζα ζηεξνχζε απφ ηε Βξεηαλία έλαλ ελ δπλάκεη 

ζχκκαρν, θαζψο πίζηεπε φηη κία αζηξαπηαία λίθε ελάληηα ζηελ Δ...Γ., ζα έπεηζε ηε 

Βξεηαλία λα παξαδνζεί. 

Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ν Υίηιεξ δηέηαμε ηα ζηξαηεχκαηά ηνπ λα εηζβάινπλ 

ζηε νβηεηηθή Έλσζε. ηηο 22 Ηνπλίνπ 1941, ηξεηο Οκάδεο ηξαηνύ κε 3.000.000 

ζηξαηηψηεο θαη 3.000 άξκαηα κάρεο, παξαβίαζαλ ηα ζχλνξα κε ηελ Δ...Γ., 

εμαπνιχνληαο ηε κεγαιχηεξε εηζβνιή ηεο ηζηνξίαο. Ζ εηζβνιή ππνζηεξηδφηαλ απφ 

ζπκκάρνπο ησλ Γεξκαλψλ, φπσο Ηηαινχο, Ρνπκάλνπο, Οχγγξνπο θαη Ηζπαλνχο 

ζηξαηηψηεο
310

. Οη Φηλιαλδνί εηζέβαιαλ απφ ηα βφξεηα κε ζθνπφ ηελ επίζεζε ελάληηα 

ζην Λέληλγθξαλη. Κάζε Οκάδα ηξαηνύ είρε θαη δηαθνξεηηθφ ζηφρν, κε ηνλ Υίηιεξ λα 

επηζπκεί ηελ πιήξε θαηάιεςε ησλ ηξηψλ κεγαιχηεξσλ πφιεσλ ηεο ρψξαο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Οκάδα ηξαηνύ «Βνξξάο» ζα πξνζπαζνχζε, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο Φηλιαλδνχο, λα θαηαιάβεη ην Λέληλγθξαλη
311

. Ζ Οκάδα ηξαηνύ 

«Κέληξν», ζα εθνξκνχζε κέζσ ηεο Οπθξαλίαο, ζηελ θαξδηά ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, 

κε ζθνπφ ηελ άκεζε θαηάιεςε ηεο Μφζραο. Ζ Οκάδα ηξαηνύ «Νόηνο» ζα είρε σο 

αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηελ θαηάιεςε ηνπ λφηηνπ ηκήκαηνο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, 

θηάλνληαο σο ηνλ Καχθαζν. 

 Ο ηάιηλ δελ πεξίκελε θακία επηζεηηθή θίλεζε απφ ηελ πιεπξά ηεο 

Γεξκαλίαο, κε απνηέιεζκα, ν Κόθθηλνο ηξαηόο λα πηαζηεί εμ’ απήλεο
312

. 

Δθαηνκκχξηα νβηεηηθνί ζηξαηηψηεο εμνληψζεθαλ ή πηάζηεθαλ αηρκάισηνη, ελψ ην 

ζχλνιν ηεο νβηεηηθήο Δξπζξάο Αεξνπνξίαο θαηαζηξάθεθε, πξηλ θαλ πξνιάβεη λα 
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79 

 

ζεθψζεη ηα αεξνζθάθε ζηνλ αέξα
313

. Μεξηθνί ζχιαθεο αληίζηαζεο παξέκεηλαλ, ελψ 

δηνξγαλψζεθαλ απφ ηνλ ηάιηλ θάπνηεο βηαζηηθέο αληεπηζέζεηο, αιιά ηειηθά, ε 

ζνβηεηηθή αληίζηαζε ζαξψζεθε. Μέρξη ηνλ επηέκβξην ηνπ 1941, νη γεξκαληθέο 

δπλάκεηο πνιηνξθνχζαλ ην Λέληλγθξαλη, ελψ ζηηο 6 Οθησβξίνπ 1941, νη 

εκπξνζζνθπιαθέο ησλ λαδί βξέζεθαλ κεξηθά ρηιηφκεηξα έμσ απφ ηε Μφζρα. Ο 

Υίηιεξ ήηαλ έηνηκνο γηα κία κεγάιε λίθε, ελψ νη νβηεηηθνί πνιίηεο, δηαηζζαλφκελνη 

φηη ε πφιε ζα έπεθηε, άξρηζαλ λα ηελ εγθαηαιείπνπλ. Χζηφζν, ν ηάιηλ παξέκεηλε, 

πξνβιέπνληαο φηη ζε ιίγν θαηξφ ν ξσζηθφο ρεηκψλαο ζα καηαίσλε ηα ζρέδηα ησλ 

Γεξκαλψλ.  

Πξάγκαηη, ν Ννέκβξηνο ηνπ 1941 έθεξε έλα θχκα ρηνλνπηψζεσλ, ην νπνίν 

αθηλεηνπνίεζε ηηο κεξαξρίεο Panzer 20 κφλν ρηιηφκεηξα έμσ απφ ηε ζνβηεηηθή 

πξσηεχνπζα. Σα θαχζηκα ηειείσζαλ θαη ηα ππξνκαρηθά εμαληινχληαλ, ελψ νη 

Γεξκαλνί, απξνεηνίκαζηνη γηα ηνλ βαξχ ξσζηθφ ρεηκψλα, πέζαηλαλ απφ ην θξχν
314

. 

ηηο 5 Γεθεκβξίνπ 1941, νη νβηεηηθνί αληεπηηέζεθαλ
315

. Ο Υίηιεξ δηέηαμε ηα 

ζηξαηεχκαηά ηνπ λα θξαηήζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο, απαγνξεχνληαο θάζε ππνρψξεζε, 

αιιά νη νβηεηηθνί ζηξαηηψηεο επηηέζεθαλ κε ζθνδξφηεηα, αλαγθάδνληάο ηνπο λα 

εγθαηαιείςνπλ πεξί ηα 150 ρηιηφκεηξα. Φνξψληαο ρεηκεξηλέο ζηνιέο θαη κε ηελ 

ππνζηήξημε αξκάησλ κάρεο, νη νβηεηηθνί απψζεζαλ ηνπο Γεξκαλνχο, ζψδνληαο ηε 

ζνβηεηηθή πξσηεχνπζα θαη πεηπραίλνληαο ηελ πξψηε λίθε απέλαληη ζηνλ Υίηιεξ. 

Σνλ Μάην ηνπ 1942, νη Γεξκαλνί μεθίλεζαλ μαλά ηελ επίζεζή ηνπο, απηή ηε 

θνξά ελάληηα ζηα λφηηα εδάθε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, θαηαιακβάλνληαο ζηηο 29 

Ηνπλίνπ ηελ εβαζηνχπνιε
316

. Ο Υίηιεξ, δηαπξάηηνληαο έλα κεγάιν ιάζνο, δηέηαμε 

ηηο δπλάκεηο ηνπ λα εθνξκήζνπλ ελάληηα ζηελ πφιε ηνπ ηάιηλγθξαλη, κε ζθνπφ λα 

θαηαιάβεη ηηο κεγάιεο πεηξειαηνπεγέο ηνπ Μπαθνχ, αληί λα πξνειάζνπλ γηα δεχηεξε 

θνξά ελάληηα ζηε Μφζρα. Γεχηεξν ιάζνο ήηαλ ην γεγνλφο φηη δηέζπαζε ηηο δπλάκεηο 

ηνπ ζε δχν κέξε, εθνξκψληαο ηαπηφρξνλα ελάληηα ζην ηάιηλγθξαλη θαη ζηνλ 

Καχθαζν. 

Ζ γεξκαληθή Έθηε ηξαηηά έθηαζε ζηηο φρζεο ηνπ Βφιγα, ζηα πεξίρσξα ηνπ 

ηάιηλγθξαλη, ζηηο 23 Απγνχζηνπ 1942
317

. Ο ηάιηλ απαγφξεπζε, κέζσ ηεο 

πεξίθεκεο Οδεγίαο 227,  ζηηο ζνβηεηηθέο δπλάκεηο λα ππνρσξήζνπλ θαη ε πφιε 

                                                             
313 I. Kershaw, Υίηιεξ 1936-1945: Νέκεζηο, Αζήλα 2002, ζ. 364. 
314 Ρ. Καξηηέ, Ιζηνξία ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, Αζήλα 1995, η. 1, ζ. 401-415. 
315 D. Irving, Ο πόιεκνο ηνπ Υίηιεξ, Αζήλα 2003, η. 2, ζ. 602-603. 
316 I. Kershaw, Υίηιεξ 1936-1945: Νέκεζηο, Αζήλα 2002, ζ. 484. 
317 C. Bishop & D. Jordan, ό. π., ζ. 187. 
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νρπξψζεθε. Μέρξη ηηο 16 επηεκβξίνπ 1942, νη πξψηεο νδνκαρίεο ήηαλ γεγνλφο, κε 

ηνπο νβηεηηθνχο λα πνιεκνχλ κε γελλαηφηεηα ελάληηα ζε έλαλ ερζξφ εγθισβηζκέλν 

κέζα ζηα ραιάζκαηα
318

. Σα γεξκαληθά ηεζσξαθηζκέλα δελ κπνξνχζαλ λα 

βνεζήζνπλ, ελψ ηα αεξνζθάθε ηεο Luftwaffe, κεηαηξέπνληαο ηελ πφιε ζε έλαλ ζσξφ 

εξεηπίσλ, ππνβνεζνχζαλ ηνπο νβηεηηθνχο, πξνζθέξνληάο ηνπο ζέζεηο άκπλαο.  

ην Βεξνιίλν, ν Υίηιεξ, πξνδίθαδε ήδε ηε λίθε ζην ηάιηλγθξαλη, 

ζηέιλνληαο φιν θαη πεξηζζφηεξνπο ζηξαηηψηεο ζηελ πφιε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη 

νβηεηηθνί, ηξνθνδνηνχζαλ ηελ άκπλά ηνπο, κε φζνπο ζηξαηηψηεο απαηηνχληαλ, γηα 

λα αληηζηέθνληαη ζηηο εθφδνπο ησλ Γεξκαλψλ. Οη πεξηζζφηεξεο ζνβηεηηθέο δπλάκεηο 

ζπγθεληξψλνληαλ έμσ απφ ηελ πφιε, ελψ ν ηάιηλ θαηέζηξσζε έλα ζρέδην. Δίρε 

ζθνπφ λα ζπληξίςεη ηηο ζέζεηο ησλ ζηξαηησηψλ ηνπ Άμνλα γχξσ απφ ηελ πφιε, 

πεξηθπθιψλνληαο ηελ Έθηε ηξαηηά. 

Πξάγκαηη, ε «Δπηρείξεζε Οπξαλόο» φπσο νλνκάζηεθε ζηέθηεθε απφ κεγάιε 

επηηπρία. ηηο 19 Ννεκβξίνπ 1942, νη νβηεηηθνί ζπλέζιηςαλ ηηο ξνπκαληθέο θαη 

ηηαιηθέο ζηξαηηέο, πνπ βξίζθνληαλ ζηα πιάγηα ησλ γεξκαληθψλ δπλάκεσλ θαη κέρξη 

ηηο 23 Ννεκβξίνπ, είραλ πεξηθπθιψζεη 300.000 Γεξκαλνχο κέζα ζην ηάιηλγθξαλη. 

ηηο 12 Γεθεκβξίνπ 1942, ν Υίηιεξ δηέηαμε λα γίλεη κία επηρείξεζε δηάζσζεο, αιιά 

νη νβηεηηθνί απέθξνπζαλ ηελ επίζεζε. Παξάιιεια, νξγαλψζεθε κία αεξνγέθπξα, 

γηα ηνλ εθνδηαζκφ θαη ηε κεηαθνξά ησλ ηξαπκαηηψλ, αιιά κέρξη ηηο αξρέο 

Ηαλνπαξίνπ 1943, νη Γεξκαλνί είραλ ράζεη ηα αεξνδξφκηα πνπ είραλ θαηαιάβεη ην 

θαινθαίξη
319

. Ο Υίηιεξ πξνήγαγε ηνλ ζηξαηεγφ Πάνπινπο, επηθεθαιήο ηεο Έθηεο 

ηξαηηάο, ζε ζηξαηάξρε, κε ην ζθεπηηθφ φηη ζα απηνθηνλνχζε, θαζψο θαλέλαο 

Γεξκαλφο ζηξαηάξρεο δελ αηρκαισηίζηεθε πνηέ δσληαλφο
320

. Δληνχηνηο, ν Πάνπινπο 

αξλήζεθε λα απηνθηνλήζεη θαη ζηηο 30 Ηαλνπαξίνπ παξαδφζεθε.  

Απφ ηνπο 300.000 Γεξκαλνχο ζηξαηηψηεο πνπ πεξηθπθιψζεθαλ ζην 

ηάιηλγθξαλη επέδεζαλ κφλν 91.000. Μφλν 5.000 ζα επέζηξεθαλ απφ ηε ζνβηεηηθή 

αηρκαισζία, νη πεξηζζφηεξνη φρη πξηλ ηε δεθαεηία ηνπ 1950
321

. 

                                                             
318 Ρ. Καξηηέ, Ιζηνξία ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, Αζήλα 1995, η. 2, ζ. 71. 
319 D. Irving, Ο πόιεκνο ηνπ Υίηιεξ, Αζήλα 2003, η. 2, ζ. 685-706. 
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6.6. Ζ εζσηεξηθή πνιηηηθή ηνπ Υίηιεξ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, ε 

δηαρείξηζε ησλ θαηερόκελσλ ρσξώλ θαη ην Ολοκαύηωμα 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ μέζπαζε ν πφιεκνο ην 1939, ν Υίηιεξ εθάξκνζε θαηά 

γξάκκα φζα είρε αλαθέξεη ζην «Mein Kampf». Ο δηάρπηνο αληηζεκηηηζκφο ηνπ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο ζηξεβιέο απφςεηο ηνπ πεξί θπιήο, δηνρεηεχηεθαλ κέζσ ηεο 

πξνπαγάλδαο ηνπ Γθαίκπειο ζε νιφθιεξε ηε γεξκαληθή θνηλσλία. Ο γεξκαληθφο ιαφο 

θαη νη γεξκαληθέο έλνπιεο δπλάκεηο είραλ επεξεαζηεί απφ ηηο ξαηζηζηηθέο αληηιήςεηο 

ηνπ. Γελ είλαη θαη ηφζν ιαλζαζκέλνο ν ηζρπξηζκφο φηη ε λαδηζηηθή Γεξκαλία ήηαλ έλα 

θξάηνο ξαηζηζηψλ, φρη κφλν απφ άπνςεο πνιηηηθήο εμνπζίαο, αιιά θαη απφ πιεπξάο 

απινχ ιανχ. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ Γεξκαλψλ ελζηεξλίδνληαλ ηηο αληηιήςεηο 

πεξί άξηαο θπιήο, ζεσξψληαο ηνπο Δβξαίνπο θαη γεληθά φζνπο ππνδεηθλχνληαλ απφ 

ην θαζεζηψο, σο θαηψηεξνπο
322

. Καη ζα ήηαλ απηή ε ηδενινγία, πνπ ζα ηνπο 

κεηέηξεπε ζε ζπλεξγνχο ηνπ κεγαιχηεξνπ εγθιήκαηνο ελάληηα ζηελ αλζξσπφηεηα.  

Ζ πνιηηηθή ηνπ Υίηιεξ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, απφ ηε ζηηγκή πνπ 

μέζπαζε ν πφιεκνο, δελ άιιαμε θαη πνιχ απφ ηηο εηξεληθέο πεξηφδνπο πξηλ ην 1939
323

. 

Ζ Γθεζηάπν θαη ηα SS, θαηαζθφπεπαλ ηηο κάδεο, ελψ ζε έλα ζχζηεκα ζηξαηνπέδσλ 

ζπγθέληξσζεο, κε πξψην εθείλν ηνπ Νηαράνπ, Δβξαίνη, θνκκνπληζηέο, 

νκνθπιφθηινη, αζίγγαλνη θαη άιινη, βαζαλίδνληαλ θαη εθηεινχληαλ. ζνη 

πξνζπαζνχζαλ λα αληηζηαζνχλ ζην θαζεζηψο θπιαθίδνληαλ ή ζηέιλνληαλ γηα 

θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία. Παξάιιεια, ζε κία πξφβα ηνπ ηη ζα επαθνινπζνχζε θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ Οινθαπηώκαηνο, ςπρηθά αζζελείο φισλ ησλ ειηθηψλ, εμνληψζεθαλ 

ζπζηεκαηηθά, κε ζθνπφ λα απαιιαγεί απφ ηνπο «θαηώηεξνπο» ε ηέιεηα, θαηά ηνπο 

λαδί, γεξκαληθή θνηλσλία
324

. Σα ζχκαηα απηνχ ηνπ εγθιήκαηνο, αλέξρνληαλ ζε 

αξθεηέο ρηιηάδεο. Μαδί κε απηά, ν Υίηιεξ πξνψζεζε ην πξφγξακκα ηεο επγνληθήο. 

χκθσλα κε απηφ, λεαξέο Γεξκαλίδεο, έξρνληαλ ζε επαθή κε άλδξεο ησλ SS, κε 

ζθνπφ ηε γνληκνπνίεζε θαη ηε δεκηνπξγία παηδηψλ πνπ ζα ήηαλ γλήζηνη «άξηνη». Σελ 

αλαηξνθή ησλ παηδηψλ αλαιάκβαλε ην θξάηνο, ην νπνίν ζα ηα δηαθψηηδε κε ηηο αξρέο 

ηνπ λαδηζκνχ. 

Μεηά ηελ εηζβνιή ζηελ Πνισλία, δεκηνπξγήζεθαλ πνιπάξηζκα ζηξαηφπεδα 

ζπγθέληξσζεο, κε ζθνπφ λα «θηινμελήζνπλ» ηνπο Δβξαίνπο θαη ηνπο αληηθξνλνχληεο 

απφ ην Ράηρ, νη νπνίνη κεηά ηε λίθε επί ηεο Δ...Γ., ζα απειαχλνληαλ ζηα βάζε ηεο 
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Ρσζίαο
325

. ηαλ απφ ην 1942, ην ελδερφκελν κίαο γξήγνξεο λίθεο άξρηζε λα ράλεη 

έδαθνο, ζηε Γηάζθεςε ηεο Βάλδεε, ν Υάηληξηρ, ππαξρεγφο ησλ SS, πξφηεηλε κία 

νινθιεξσηηθή «Σειηθή Λύζε απέλαληη ζην Δβξατθό πξόβιεκα»
326

. Ήδε, εθαηνκκχξηα 

Δβξαίσλ είραλ εθηειεζηεί απφ ηνπο Γεξκαλνχο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή 

αζηπλνκία, ζε αξθεηέο πεξηνρέο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, αιιά ηψξα πξνηάζεθε ε 

ζηξαηεγηθή ηεο ζηνρεπφκελεο, νκαδηθήο εμφλησζεο, κε βηνκεραληθνχο ξπζκνχο. 

Πιήζνο ζηξαηνπέδσλ ζπγθέληξσζεο, κεηαηξάπεθαλ ζε ζηξαηφπεδα εμφλησζεο, ζηα 

νπνία πεξίπνπ 6.000.000 Δβξαίνη, αληηθξνλνχληεο θ.ά., βξήθαλ ηξαγηθφ ζάλαην, κέζα 

ζε ζαιάκνπο αεξίσλ
327

. 

Σν Οινθαύησκα, ζπλερίζηεθε κε ακείσηε έληαζε, θαζψο, φζν πιεζίαδε ην 

ηέινο ηνπ πνιέκνπ θαη ε ήηηα, ηφζν νη λαδί εληαηηθνπνηνχζαλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο 

λα εμνληψζνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξνπο. Δθηφο απφ ηνπο ζαιάκνπο αεξίσλ, ηα ζχκαηα 

γίλνληαλ ζηφρνο αξξσζηεκέλσλ πεηξακάησλ, ηα νπνία αςεθνχζαλ ηε ινγηθή θαη ηε 

ρξεζηκφηεηα, ελψ αξθεηνί πέζαηλαλ απφ ηηο αζζέλεηεο, ην θξχν θαη ηελ πείλα, 

δνπιεχνληαο κέρξη ζαλάηνπ ζε γεξκαληθά εξγνζηάζηα. Οη αληηιήςεηο ηνπ Υίηιεξ πεξί 

θπιήο, αληηθαηνπηξίδνληαλ ζηηο ζεξησδίεο ησλ αθνινχζσλ ηνπ. Πνιινί έρνπλ 

ππνζηεξίμεη, πσο θαζψο δελ ππήξρε θάπνηα γξαπηή εληνιή, πεξί εμφλησζεο ησλ 

Δβξαίσλ θαη γεληθά ησλ ερζξψλ ηνπ Ράηρ, ν Υίηιεξ δε γλψξηδε γηα ηηο ζεξησδίεο, πνπ 

ιάκβαλαλ ρψξα κέζα ζηα ζηξαηφπεδα ζαλάηνπ. Ηζρπξίδνληαη φηη ην Οινθαύησκα, 

ήηαλ απνηέιεζκα ηνπ ππεξβάιινληα δήινπ πνπ έδεημαλ θάπνηνη, πνπ βξίζθνληαλ ιίγν 

πην θάησ ζηελ ηεξαξρία ηνπ λαδηζκνχ. 

Κάηη ηέηνην δελ πθίζηαηαη φκσο, φπσο θαη ν ηζρπξηζκφο φηη ν κέζνο 

Γεξκαλφο δε γλψξηδε γηα ηελ χπαξμε ησλ ζηξαηνπέδσλ θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ εθεί. Έλαο παλίζρπξνο δηθηάηνξαο ζαλ ηνλ Υίηιεξ, πνπ αζθνχζε 

ηεξάζηηα εμνπζία, αθφκα θαη ηηο κέξεο πξηλ απηνθηνλήζεη, ζίγνπξα γλψξηδε θαη 

επηθξνηνχζε ηηο λαδηζηηθέο πξαθηηθέο, ηφζν ζηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο, φζν θαη 

ζηηο πεξηνρέο πνπ ειέγρνληαλ άκεζα απφ ην θαζεζηψο. Παξάιιεια, καξηπξίεο 

Γεξκαλψλ πνιηηψλ εθείλεο ηεο πεξηφδνπ, αλαθέξνπλ φηη ήηαλ γλψζηεο ηεο 

θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηνχζε κέζα ζηα ζηξαηφπεδα, ηα νπνία ην θαζεζηψο ηνπ 

Υίηιεξ θξφληηδε λα δηαθεκίδεη απφ ηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο. 
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Αλ ζην Οινθαύησκα, πξνζζέζνπκε ηηο ζθαγέο ακάρσλ ζηα πιαίζηα 

αληηπνίλσλ, ηελ πνιηηηθή αθαίκαμεο πφξσλ θαη ρξήκαηνο απφ ηα θαηερφκελα εδάθε, 

ηηο αλππνιφγηζηεο θαηαζηξνθέο απφ ηνπο λαδηζηηθνχο βνκβαξδηζκνχο, ηελ εξγαζία 

κέρξη ζαλάηνπ πνιηηψλ δηάθνξσλ θαηερφκελσλ ρσξψλ, αθφκα θαη ζπκκαρηθψλ 

(Ηηαιία) θαη ηελ θινπή έξγσλ ηέρλεο, ηφηε δίλεηαη αθξηβψο κία εηθφλα ηεο λαδηζηηθήο 

λέαο ηάμεο πξαγκάησλ ζηελ Δπξψπε
328

. Ο λαδηζκφο θαη ν Υίηιεξ άθεζαλ κία ζθιεξή 

θαη βαξηά θιεξνλνκηά ζηε κεηαπνιεκηθή Δπξψπε, ε νπνία ζα ζηνηρεηψλεη ηε 

Γεξκαλία θαη νιφθιεξν ηνλ θφζκν γηα πάληα.  

ζν θαη αλ πξνζπαζεί ε Γεξκαλία λα μεράζεη θαη λα πξνσζήζεη ηελ ηδέα φηη 

σο ζχγρξνλε ρψξα δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηνλ λαδηζκφ, ην θάληαζκα ηνπ Υίηιεξ ζα 

πιαλάηαη γηα πάληα ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο. Καη αθφκα θαη αλ θαηαθξίλνπλ νη 

Γεξκαλνί θαγθειάξηνη ηηο ξαηζηζηηθέο αληηιήςεηο ηνπ Υίηιεξ, δε ζα πξέπεη λα 

μερλνχλ φηη απφ ην ίδην βήκα πνπ δνμάδνπλ ηε δεκνθξαηία θαη ηελ ελφηεηα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, θάπνηε ν Υίηιεξ, ξεηφξεπε ελάληηα ζηνπο αληηπάινπο ηνπ, κε 

ζηφρν ηελ εδξαίσζε ηνπ ρηιηφρξνλνπ Ράηρ, ελψ απφ θάησ νη θξαπγέο «Sieg Heil» 

αληερνχζαλ ζην ίδην Ράηρζηαγθ πνπ νη βνπιεπηέο ρεηξνθξνηνχλ ηψξα.  

6.7. Ζ αληεπίζεζε ησλ πκκάρσλ ζε όια ηα κέησπα, ε ηειηθή ήηηα ηεο 

λαδηζηηθήο Γεξκαλίαο θαη ν ζάλαηνο ηνπ Υίηιεξ 

Μεηά ηελ ήηηα ζην Δι Αιακέηλ, θαη ηηο αγγινακεξηθαληθέο απνβάζεηο ζηελ 

Αθξηθή, ήηαλ θαλεξφ φηη ε ζέζε ησλ Γεξκαλψλ ζηε Βφξεηα Αθξηθή θηλδχλεπε φιν 

θαη πεξηζζφηεξν. Ο Υίηιεξ πνηέ δελ έδσζε κεγάιε ζεκαζία ζην κέησπν ηεο Βφξεηαο 

Αθξηθήο, κε απνηέιεζκα νη γεξκαληθέο δπλάκεηο λα κελ είλαη αξθεηά ηζρπξέο γηα λα 

απνθξνχζνπλ ηνπο πκκάρνπο. Ο Ρφκει, θνβνχκελνο κεγάιε βξεηαληθή επίζεζε, 

εγθαηέιεηςε ηελ Σξίπνιε θαη έθηηαμε κία γξακκή άκπλαο δπηηθά
329

. ηηο 23 

Ηαλνπαξίνπ 1943, νη Βξεηαλνί θαηέιαβαλ ηελ Σξίπνιε ρσξίο αληίζηαζε, ελψ ν Ρφκει 

εγθαζηζηνχζε ακπληηθά ηηο δπλάκεηο ηνπ ζηελ Σπλεζία, εγθαηαιείπνληαο νξηζηηθά ηε 

Ληβχε
330

. Έθαλε θάπνηεο κεγάιεο επηζέζεηο ηνλ Φεβξνπάξην, κε ζθνπφ λα δηαζπάζεη 

ηηο ζπκκαρηθέο γξακκέο, αιιά νη χκκαρνη εθνξκψληαο ηφζν απφ ηε Ληβχε, φζν θαη 

απφ ην Μαξφθν, άξρηζαλ ζηγά-ζηγά λα επηθξαηνχλ. Μέρξη ηνλ Μάην ηνπ 1943, νη 

γεξκαληθέο θαη ηηαιηθέο δπλάκεηο ζηελ Σπλεζία βξίζθνληαλ ππφ δηάιπζε. 

                                                             
328 Δ. Ράζει, ό. π., ζ. 115. 
329 D. Irving, Ο πόιεκνο ηνπ Υίηιεξ, Αζήλα 2003, η. 2, ζ. 707. 
330 C. Bishop & D. Jordan, ό. π., ζ. 202-203. 
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Γλσξίδνληαο φηη ε ήηηα ήηαλ ζίγνπξε, ν Υίηιεξ, ζέινληαο λα πξνζηαηέςεη 

ηνλ Ρφκει απφ ην φλεηδνο ηεο απνηπρίαο, ηνλ αληηθαηέζηεζε κε ηνλ θνλ Άξληκ. ηηο 

12 Μαΐνπ 1943, ν θνλ Άξληκ παξαδφζεθε ζηνπο πκκάρνπο, ελψ ν Ηηαιφο δηνηθεηήο 

παξαδφζεθε ηελ επφκελε κέξα
331

. Ο πφιεκνο ζηε Βφξεηα Αθξηθή είρε ηειεηψζεη, κε 

ηνπο πκκάρνπο λα έρνπλ επηηχρεη κία κεγάιε λίθε απέλαληη ζην Ράηρ ηνπ Υίηιεξ. 

Αθφηνπ νη δπλάκεηο ηνπ Άμνλα εηηήζεθαλ ζηε Βφξεηα Αθξηθή, ε πξνζνρή 

ζηξάθεθε πξνο κία απφβαζε ζηε ηθειία, κε ζθνπφ λα εηζβάιινπλ ζηελ επεηξσηηθή 

Ηηαιία θαη λα ηελ αλαγθάζνπλ ζε ζπλζεθνιφγεζε
332

. Ζ απφβαζε μεθίλεζε ζηηο 9 

Ηνπιίνπ 1943, κε ηνπο Ακεξηθάλνπο θαη ηνπο Βξεηαλνχο λα εηζβάιινπλ ζηε ηθειία 

απφ ηα λφηηα. Μέρξη ηηο 22 Ηνπιίνπ νη χκκαρνη είραλ εηζέιζεη ζην Παιέξκν, θαζψο ε 

ηηαιηθή θαη ε γεξκαληθή αληίζηαζε ήηαλ ζπνξαδηθή θαη αζπληφληζηε. ηηο 8 

Απγνχζηνπ 1943, ν Υίηιεξ έδσζε εληνιή νη δπλάκεηο ηνπ λα εγθαηαιείςνπλ ηε 

ηθειία θαη λα νξγαλψζνπλ ηελ άκπλά ηνπο ζηελ επεηξσηηθή Ηηαιία. Ζ ζχιιεςε ηνπ 

Μνπζνιίλη, ηνλ επηέκβξην ηνπ 1943, πεξηέπιεμε ηα πξάγκαηα, θαζψο ε Ηηαιία 

ζπλζεθνιφγεζε
333

. Οη χκκαρνη εηζέβαιαλ ζηελ επεηξσηηθή Ηηαιία θαη ηνλ 

Οθηψβξην θαηέιαβαλ ηε Νάπνιε. ηηο 22 Ηαλνπαξίνπ 1944, δηελεξγήζεθε κία 

απφβαζε ζην Άληδην, ζηα λφηηα ηεο Ρψκεο. Παξάιιεια, εθδειψζεθε επίζεζε ελάληηα 

ζην Μφληε Καζίλν, φπνπ ε ζθιεξή άκπλα ησλ Γεξκαλψλ θαζπζηέξεζε ζεκαληηθά 

ηνπο πκκάρνπο, νη νπνίνη θαηέιαβαλ ην κνλαζηήξη, ηνλ Μάην ηνπ 1944. Μεηά ηελ 

παξαβίαζε ηεο ακπληηθήο γξακκήο ησλ Γεξκαλψλ, ζην ζεκείν ηνπ Καζίλν, νη 

χκκαρνη βάδηζαλ ζηε Ρψκε, θαηαιακβάλνληάο ηελ, ζηηο 4 Ηνπλίνπ 1944
334

.  

Ζ θαηάιεςε ηεο Ρψκεο δε ζήκαηλε ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ ζηελ Ηηαιία. Οη 

κάρεο ζπλερίζηεθαλ γηα αξθεηνχο κήλεο, κε ηνπο πκκάρνπο λα επηηίζεληαη κεζνδηθά 

θαη ηηο δπλάκεηο ησλ Γεξκαλψλ λα ακχλνληαη πεηζκαηηθά. Ο Υίηιεξ, απειεπζέξσζε 

ηνλ Μνπζνιίλη θαη ηνλ ρξεζηκνπνίεζε σο αλδξείθειν, ζε έλα ηηαιηθφ ςεπδνθξάηνο, 

ζηε γεξκαλνθξαηνχκελε Βφξεηα Ηηαιία. Χζηφζν, ε πκκαρηθή επίζεζε ζπλερίζηεθε 

θαη κέρξη ηηο 2 Μαΐνπ 1945, ελψ ην Ράηρ θαηέξξεε, νη Γεξκαλνί δηνηθεηέο 

παξαδφζεθαλ. ζν γηα ηνλ Μνπζνιίλη, ζπλειήθζε απφ αληάξηεο θαη εθηειέζηεθε, 

ελψ ην ζψκα ηνπ θξεκάζηεθε αλάπνδα ζηελ πιαηεία ηεο πφιεο ηνπ Μηιάλνπ. 

Δλ ησ κεηαμχ, ε θαηάζηαζε ζην αλαηνιηθφ κέησπν πήγαηλε γηα ηνλ Υίηιεξ 

απφ ην θαθφ ζην ρεηξφηεξν. Μεηά ηελ επηηπρία ησλ ζνβηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ γχξσ 

                                                             
331 Ρ. Καξηηέ, Ιζηνξία ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, Αζήλα 1995, η. 2, ζ. 116-117. 
332 I. Kershaw, Υίηιεξ 1936-1945: Νέκεζηο, Αζήλα 2002, ζ. 549.  
333 D. Irving, Ο πόιεκνο ηνπ Υίηιεξ, Αζήλα 2003, η. 2, ζ. 755-763. 
334 C. Bishop & D. Jordan, ό. π., ζ. 235. 
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απφ ην ηάιηλγθξαλη, ν ηάιηλ ζπλέρηζε ηηο επηζεηηθέο ελέξγεηεο. Ο Υίηιεξ 

εμαπέιπζε κία ζθνδξή επίζεζε ζην Κνπξζθ, ηνλ Ηνχιην ηνπ 1943, αιιά νη νβηεηηθνί 

θαηφξζσζαλ λα απνθξνχζνπλ ηνπο λαδί
335

. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1944, νη δπλάκεηο ηνπ 

Υίηιεξ εθδηψρζεθαλ απφ ηα πεξίρσξα ηνπ Λέληλγθξαλη θαη ε ηξίρξνλε πνιηνξθία ηεο 

πφιεο άξζεθε.  

Δλψ νη ακεξηθαληθέο, βξεηαληθέο θαη θαλαδηθέο δπλάκεηο, απνβηβάδνληαλ 

ζηε Ννξκαλδία, ζηηο 6 Ηνπλίνπ 1944, νη νβηεηηθνί νξγάλσζαλ κία κεγάιε επίζεζε 

ζηε Λεπθνξσζία, κε ζθνπφ ηε ζπληξηβή ησλ Γεξκαλψλ θαη ηελ εθδίσμή ηνπο απφ ηα 

εδάθε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. Ζ επίζεζε, πνπ νλνκάζηεθε «Δπηρείξεζε 

Μπαγθξαηηόλ», μεθίλεζε ζηηο 23 Ηνπλίνπ 1944 θαη κέρξη ηηο 29 Απγνχζηνπ, νη 

νβηεηηθνί είραλ θαηαιάβεη πνισληθά εδάθε θαη εηνηκάδνληαλ λα εηζβάινπλ ζηε 

Γεξκαλία
336

.  

Οη δπηηθνί χκκαρνη, πνιεκψληαο ζθιεξά, είραλ θαηαθέξεη ζηηο 29 

Απγνχζηνπ 1944, λα απειεπζεξψζνπλ ην Παξίζη, ελψ ηνλ επηέκβξην, νη Ακεξηθάλνη 

θαηέιαβαλ ην Άαρελ
337

. Ο Υίηιεξ νξγάλσζε κία κεγάιεο θιίκαθαο επίζεζε ζην 

δπηηθφ κέησπν,  κε ζθνπφ λα απνθφςεη ηηο ακεξηθαληθέο θαη ηηο βξεηαληθέο δπλάκεηο. 

ηφρνο ηνπ ήηαλ λα πξνσζεζνχλ νη γεξκαληθέο δπλάκεηο κέζσ ηνπ δάζνπο ησλ 

Αξδελλψλ θαη λα θηάζνπλ ζηελ Ακβέξζα. Κάηη ηέηνην φκσο δε ζπλέβε πνηέ. Παξά 

ηελ αζπγθξάηεηε νξκή ηνπο θαη ηηο ζθιεξέο επηζέζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ, ηα 

θαλαηηζκέλα SS, παξφιν πνπ πξνμέλεζαλ κεγάιεο απψιεηεο ζηηο ακεξηθαληθέο 

δπλάκεηο, θαηαηξνπψζεθαλ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1945.  

Σελ ίδηα επνρή, νη νβηεηηθνί πέξαζαλ ηνλ πνηακφ Βηζηνχια ζηελ Πνισλία 

θαη ζηα ηέιε Ηαλνπαξίνπ 1945, πέξαζαλ ηνλ πνηακφ ληεξ, εηζβάινληαο ζε 

γεξκαληθά εδάθε
338

. Αθνχ θαζάξηζαλ ηελ Πξσζία απφ γεξκαληθέο δπλάκεηο, νη 

νβηεηηθνί πξνσζήζεθαλ πξνο ην Βεξνιίλν. Σνλ Μάξηην, νη δπηηθνί χκκαρνη 

πέξαζαλ ηνλ πνηακφ Ρήλν θαη πξνσζήζεθαλ αλαηνιηθά, ψζηε λα ζπλαληεζνχλ κε ηηο 

ζνβηεηηθέο δπλάκεηο πνπ πξνέιαπλαλ. ηηο 16 Απξηιίνπ 1945, νη νβηεηηθνί 

μεθίλεζαλ ηελ επίζεζε ελάληηα ζην Βεξνιίλν
339

.  

                                                             
335 Ρ. Καξηηέ, Ιζηνξία ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, Αζήλα 1995, η. 2, ζ. 144-145. 
336 Ρ. Καξηηέ, ό. π., ζ. 316-317. 
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6.7.1. Οη ηειεπηαίεο κέξεο ηνπ Υίηιεξ 

Ο Υίηιεξ βξηζθφηαλ θιεηζκέλνο ζην θαηαθχγην ηεο Καγθειαξίαο ηνπ Ράηρ. 

Οη δεκφζηεο εκθαλίζεηο ηνπ είραλ κεησζεί κεηά ηελ ήηηα ζην ηάιηλγθξαλη, ελψ απφ 

ην 1944 θαη κεηά, δελ μαλαεκθαλίζηεθε δεκφζηα. Ήδε απφ ην 1943 ε θαηάζηαζε ηεο 

πγείαο ηνπ ήηαλ ηξαγηθή. χκθσλα κε νξηζκέλνπο κειεηεηέο, είραλ αξρίζεη λα 

εθδειψλνληαη ηα ζπκπηψκαηα ηεο λφζνπ ηνπ Πάξθηλζνλ, πνπ κε ηνλ θαηξφ ηνλ 

ηαιαηπσξνχζε φιν θαη πεξηζζφηεξν
340

. Ζ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ επηδεηλσλφηαλ, 

κε ηελ επηδείλσζε ηεο ζηξαηησηηθήο θαηάζηαζεο ηεο Γεξκαλίαο. Οη κέξεο ηεο 

κεγάιεο δφμαο, χζηεξα απφ ηηο γξήγνξεο λίθεο ελάληηα ζηελ Πνισλία θαη ηε Γαιιία, 

ζχκηδαλ καθξηλφ παξειζφλ. Σα ιάζε ηνπ, πνπ νδήγεζαλ ηνπο νβηεηηθνχο θαη ηνπο 

δπηηθνχο πκκάρνπο ζηελ θαξδία ηνπ Ράηρ ήηαλ πνιιά θαη νδπλεξά. Σψξα θαηλφηαλ 

μεθάζαξα, φηη νιφθιεξε ε ζηξαηεγηθή ηνπ Υίηιεξ βαζηδφηαλ απιά ζην ξίζθν. Ήηαλ 

έλαο εξαζηηέρλεο, πνπ λφκηδε ηνλ εαπηφ ηνπ εηδήκνλα ζηε ζηξαηεγηθή, θαη δελ είρε 

θακία ζρέζε κε ηελ ηδηνθπία θαη ηνλ πεθσηηζκέλν εγέηε πνπ πίζηεπαλ νη Γεξκαλνί 

φηη ήηαλ. Παξφια απηά, ε ππαθνή απέλαληη ζην θαζεζηψο ήηαλ νινθιεξσηηθή.  

Ο Υίηιεξ θαη ν Γθαίκπειο δηεθήξπηηαλ απφ ην ξαδηφθσλν, φηη «ε ζπλνκσζία 

ησλ Δβξαίσλ κπνιζεβίθσλ θαη θαπηηαιηζηώλ ζα θαηέξξεε ζηηο πύιεο ηνπ Βεξνιίλνπ», 

θάηη ην νπνίν ελζηεξλίδνληαλ νη πεξηζζφηεξνη Γεξκαλνί. Πίζηεπαλ φηη νιφθιεξε ε 

Δπξψπε ζα θαηαζηξεθφηαλ, αλ έπεθηε ην λαδηζηηθφ θαζεζηψο, θαζψο είραλ αζπαζζεί 

ηελ αληίιεςε φηη ε Δπξψπε αλήθε απνθιεηζηηθά ζηνπο Γεξκαλνχο θαη φηη ε 

ζηαπξνθνξία, φπσο έβιεπαλ ηελ εηζβνιή ζηελ θνκκνπληζηηθή Ρσζία, είρε απνηχρεη 

εμαηηίαο ελφο λένπ πηζψπιαηνπ καραηξψκαηνο, φπσο απηνχ ηνπ 1918.  Ζ θήξπμε 

πνιέκνπ ελάληηα ζηε νβηεηηθή Έλσζε θαη ζηηο Ζ.Π.Α. απνηέιεζαλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηελ ηαθφπιαθα ηνπ λαδηζηηθνχ θαζεζηψηνο, θαζψο ε βηνκεραλία 

ησλ Γεξκαλψλ, δελ κπνξνχζε λα αληαγσληζηεί ηνπο βηνκεραληθνχο θνινζζνχο ησλ 

πκκάρσλ.  

Έλα άιιν ζεκαληηθφ ιάζνο, ήηαλ φηη ν Υίηιεξ δελ εκπηζηεχζεθε ηνπο 

ζηξαηεγνχο ηνπ θαη πνηέ δε ζηεξίρηεθε απφιπηα ζηελ εγεζία ηεο Wehrmacht, κε 

απνηέιεζκα λα δηαπξάηηεη ζηξαηεγηθά ιάζε, ηα νπνία ζηνίρηζαλ ζηε Γεξκαλία ηνλ 

πφιεκν. Αλ είρε αθνχζεη ηηο ζπκβνπιέο ηνπο, αθφκα θαη αλ δελ είρε ληθήζεη ηνλ 

πφιεκν, ίζσο λα είρε θαηαθέξεη λα απνζπάζεη απφ ηνπο πκκάρνπο κία ζπλζήθε 

εηξήλεο, κε ηελ νπνία ζα έζσδε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ην θαζεζηψο ηνπ. Δηδηθά, κεηά ηελ 
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απνηπρεκέλε απφπεηξα ηεο 20
εο

 Ηνπιίνπ 1944, πνπ νξγάλσζε ν θνλ ηάνπθελκπεξγθ 

ελαληίνλ ηνπ, ν Υίηιεξ άξρηζε λα εθηειεί ζηξαηεγνχο, κε ηελ θαηεγνξία φηη ήζειαλ 

λα ηνλ δνινθνλήζνπλ, ζηεξψληαο απφ ην επηηειείν ηνπ ηθαλνχο δηνηθεηέο. Αλάκεζα 

ζηα ζχκαηα ησλ εθθαζαξίζεσλ ήηαλ θαη ν Ρφκει
341

.  

Τπνθέξνληαο απφ αξθεηέο παζήζεηο, ηηο νπνίεο αληηκεηψπηδε κε 

αλνξζφδνμεο κεζφδνπο ν πξνζσπηθφο γηαηξφο ηνπ Υίηιεξ, Σέν Μνξέι, ν λαδηζηήο 

εγέηεο, έδεηρλε, φζν ε ήηηα έθαλε αηζζεηή ηελ παξνπζία ηεο, λα αθξνβαηεί αλάκεζα 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηε θαληαζία
342

. Ζ αηζηνδνμία, ελαιιαζζφηαλ κε ηελ 

απαηζηνδνμία ηφζν γξήγνξα, πνπ φζνη ήηαλ παξφληεο ζην θαηαθχγην, 

εμαθνινπζνχζαλ λα θνβνχληαη κήπσο ζεσξεζνχλ πξνδφηεο, αλ δελ ζπκθσλνχζαλ 

καδί ηνπ.  

ηηο 20 Απξηιίνπ 1945, νη αμησκαηνχρνη πνπ βξίζθνληαλ ζην θαηαθχγην 

επρήζεθαλ ζηνλ Υίηιεξ γηα ηα 56
α
 γελέζιηά ηνπ

343
. Με ηνπο νβηεηηθνχο λα έρνπλ 

εηζέιζεη πιένλ ζηελ πφιε θαη λα απσζνχλ ηνπο λαδί κέξα κε ηε κέξα πξνο ην 

θαηαθχγην, νη λαδί απιηθνί, πξνζπαζνχζαλ λα πείζνπλ ηνλ Υίηιεξ λα εγθαηαιείςεη ην 

Βεξνιίλν θαη λα νξγαλψζεη ηελ άκπλα απφ ηα βνπλά ηεο Βαπαξίαο. Δθείλνο 

αξλήζεθε πεηζκαηηθά. Αλαθνίλσζε πσο ζα κείλεη θαη ζα απηνθηνλήζεη θαη έδσζε 

εληνιή λα νξγαλσζεί κία αληεπίζεζε ελάληηα ζηνπο νβηεηηθνχο, ε νπνία δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθε πνηέ.   

Έρνληαο ράζεη θάζε ειπίδα θαη κε ηνπο νβηεηηθνχο λα βξίζθνληαη ζε 

απφζηαζε αλαπλνήο απφ ην θαηαθχγηφ ηνπ, ν Υίηιεξ παληξεχηεθε ηελ εξσκέλε ηνπ 

Δχα Μπξάνπλ, ζηηο 29 Απξηιίνπ. Σελ ίδηα κέξα, ππαγφξεπζε ζηε γξακκαηέα ηνπ, ηελ 

πνιηηηθή θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ δηαζήθε θαη δηφξηζε ηνλ λαχαξρν Καξι Νηαίληηο 

δηάδνρφ ηνπ
344

. ηελ πνιηηηθή ηνπ δηαζήθε, δελ έθαλε θακία αλαθνξά ζηα έζλε πνπ 

θαηέζηξεςε θαη ζηε γελνθηνλία πνπ δηαπξάρζεθε, αιιά αλέθεξε φηη «δελ ήηαλ 

εθείλνο πνπ είρε ζειήζεη ηνλ πόιεκν» θαη «πσο γηα όια ηα δεηλά ηεο Γεξκαλίαο 

επζύλνληαλ νη Δβξαίνη»
345

. Πηζηφο κέρξη ηέινπο ζηα γξαθφκελα ηνπ «Mein Kampf», 

αλέθεξε φηη «ν γεξκαληθόο ιαόο ήηαλ θαηαδηθαζκέλνο λα αθαληζηεί, θαζώο δελ ήηαλ 

άμηνο λα επηθξαηήζεη, ζε απηόλ ηνλ νινθιεξσηηθό πόιεκν». 

                                                             
341 J. Hernandez, Δπηρείξεζε Βαιθπξία, Αζήλα 2009, ζ. 340. 
342 H. Trevor-Roper, ό. π., ζ. 266. 
343 D. Irving, Ο πόιεκνο ηνπ Υίηιεξ, Αζήλα 2003, η. 2, ζ. 1.007. 
344 I. Kershaw, Υίηιεξ 1936-1945: Νέκεζηο, Αζήλα 2002, ζ. 743-765. 
345 P. Longerich, ό. π., ζ. 237. 



88 

 

Ακέζσο κεηά ηελ ππαγφξεπζε ηεο δηαζήθεο ηνπ, ν Υίηιεξ πιεξνθνξήζεθε 

γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Μνπζνιίλη θαη απνθάζηζε λα επηηαρχλεη θαη ηε δηθή ηνπ 

απηνθηνλία. ηηο 30 Απξηιίνπ 1945, απνζχξζεθε κε ηελ Δχα Μπξάνπλ ζην δσκάηηφ 

ηνπ. Δθεί, θαηά ηηο 3 ην κεζεκέξη, ε Δχα Μπξάνπλ απηνθηφλεζε κε έλα ράπη 

πδξνθπαλίνπ, ελψ ν Υίηιεξ ππξνβνιήζεθε ζην θεθάιη κε έλα πηζηφιη
346

.  

Οη νβηεηηθνί πνπ εμέηαζαλ ηα απνκεηλάξηα ηνπ, ηζρπξίζηεθαλ αξγφηεξα, 

πσο δελ είρε ππξνβνιεζεί, αιιά έδσζε άλαλδξα ηέινο ζηε δσή ηνπ παίξλνληαο θαη 

απηφο κία θάςνπια πδξνθπαλίνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν Γεξκαλφο ζηξαηεγφο 

Ρέηηελρνππεξ, δήισζε: «ν Υίηιεξ θνβνύκελνο πσο ην δειεηήξην ίζσο λα κελ έρεη 

επίδξαζε, έζπαζε ηελ θάςνπια ηνπ πδξνθπαλίνπ κε ηα δόληηα ηνπ θαη παξάιιεια 

ππξνβνιήζεθε»
347

. Σα πηψκαηά ηνπο κεηαθέξζεθαλ ζηνλ θήπν ηεο Καγθειαξίαο θαη 

θάεθαλ, χζηεξα απφ ηελ επηζπκία ηνπ Υίηιεξ λα κελ βξεζεί ην ζψκα ηνπ απφ ηνπο 

νβηεηηθνχο. Σνλ κηκήζεθε ν Γθαίκπειο, ν νπνίνο απηνθηφλεζε ηελ επφκελε κέξα 

καδί κε νιφθιεξε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ.  

Απηφ ήηαλ ην ηέινο πνπ επηθχιαζζε γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ν Υίηιεξ, ζεσξψληαο 

φηη έηζη ζα έπεθηε εξσηθά σο ζηξαηηψηεο, ζηελ ππεξεζία ηεο Μεγάιεο Γεξκαλίαο. 

Άιισζηε απηφ αλέθεξε θαη ν λαχαξρνο Καξι Νηαίληηο ζηελ αλαθνίλσζε πνπ έθαλε 

κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ λαδηζηή δηθηάηνξα. ηηο 7 Μαΐνπ 1945, ν Νηαίληηο ππέγξαςε ηε 

ζπλζεθνιφγεζε ηεο Γεξκαλίαο
348

. Σν πξννξηζκέλν, λα δήζεη ρίιηα ρξφληα Ράηρ, 

θαηέξξεπζε κέζα ζε πεξίπνπ δψδεθα ρξφληα, έρνληαο πξνθαιέζεη αλείπσηεο 

θαηαζηξνθέο ζηελ Δπξψπε θαη ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Σα πεξίπνπ 50.000.000 ησλ 

λεθξψλ, απνηεινχλ ηε κεγαιχηεξε απφδεημε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηζρπξηζκνχ, ελψ ην 

Οινθαύησκα ζα βξίζθεηαη πάληα εθεί γηα λα ζπκίδεη ζε φινπο, φηη ε αλζξσπφηεηα 

πιήξσζε ζθιεξά γηα ηα νξάκαηα θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο ελφο θαη κφλν αλζξψπνπ.    

  

                                                             
346 H. Trevor-Roper, ό. π., ζ. 306. 
347 M. Paltrinieri, G. Rizzoni, E. Barbaglia, ό. π., ζ. 179. 
348 C. Bishop & D. Jordan, ό. π., ζ. 377. 
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Ε΄ Κεθάιαην  

Ζ θιεξνλνκηά ηνπ Υίηιεξ ζηε ζύγρξνλε επνρή 

Ο ηάιηλ, ζηε Γηάζθεςε ηνπ Πφηζληακ, δηαθαηερφκελνο απφ κία έκκνλε 

ηδέα λα μεξηδψζεη θάζε ηη θαζηζηηθφ πνπ είρε απνκείλεη ζηνλ θφζκν, έδσζε ην ζήκα 

ηνπ θηλδχλνπ: «ν Υίηιεξ είλαη δσληαλόο». Υσξίο λα ην γλσξίδεη, ν νβηεηηθφο εγέηεο 

είρε πξνβιέςεη φηη ν λαδηζκφο, παξά ηελ ήηηα είρε επηβηψζεη. Μεηά ηε Γίθε ηεο 

Νπξεκβέξγεο θαη ηελ θαηαδίθε ησλ κεγαιχηεξσλ λαδί αμησκαηνχρσλ, νη πεξηζζφηεξνη 

λαδί πνπ ήηαλ ρακειφηεξα ζηελ ηεξαξρία, θαηάθεξαλ λα γιηηψζνπλ ή αθφκα θαη λα 

θαηαιάβνπλ κεγάιεο ζέζεηο ζηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή δσή ηεο Γπηηθήο Γεξκαλίαο.  

Αξθεηνί επηζηήκνλεο, πνπ είραλ ιάβεη κέξνο ζε θξηθηαζηηθά πεηξάκαηα, 

ζηξαηνινγήζεθαλ απφ ηνπο Γπηηθνχο θαη ηνπο νβηεηηθνχο, σο απζεληίεο ζηελ 

επηζηήκε. ηξαηηψηεο ηεο Wehrmacht θαη ησλ SS βξέζεθαλ λα δηδάζθνπλ ζε 

παλεπηζηήκηα ηεο Γεξκαλίαο, αιιά θαη άιισλ ρσξψλ, ελψ κέιε ησλ SS θαηαηάγεθαλ 

ζηε γαιιηθή Λεγεώλα ησλ Ξέλσλ, πνιεκψληαο ζηελ Ηλδνθίλα, ελάληηα ζηνπο 

θνκκνπληζηέο Βηεηκίλρ. πσο θαίλεηαη, ε κεηαπνιεκηθή εηξήλε παξαήηαλ αληαξή γηα 

απηνχο, ελψ θαηά κία εηξσλεία ηεο ηχρεο εηηήζεθαλ θαη εθεί. ζνλ αθνξά ηηο 

πεπνηζήζεηο θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο ηνπ λαδηζκνχ επηβίσζαλ, θηάλνληαο έσο ζήκεξα.  

Ο ξαηζηζκφο, ε νκνθνβία, ν αληηθνκνπληζκφο θαη ε μελνθνβία εμαπιψζεθαλ 

κεηαπνιεκηθά ηφζν ζηελ Δπξψπε, φζν θαη ζηελ Ακεξηθή. Σε δεθαεηία ηνπ 1950, 

εκθαλίζηεθαλ δηάθνξα λενλαδηζηηθά θηλήκαηα πξεζβεχνληαο αθξηβψο φζα πξέζβεπε 

ν Υίηιεξ. Παξφηη ην λαδηζηηθφ θαη θάζε είδνπο παξεκθεξέο θφκκα, βγήθαλ εθηφο 

λφκνπ ακέζσο κεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ, απηά ηα κνξθψκαηα ξίδσζαλ βαζηά ζηε 

κεηαπνιεκηθή θαη ζχγρξνλε επνρή. ηηο Ζ.Π.Α., ε Κνπ Κινπμ Κιαλ απνηειεί κέρξη 

ηηο κέξεο καο ην θπξηφηεξν λενλαδηζηηθφ θφκκα, πξνβαίλνληαο ζε επηζέζεηο ελάληηα 

ζε Αθξνακεξηθάλνπο, Δβξαίνπο, θνκκνπληζηέο θαη γεληθά ζε νπνηνλδήπνηε ζεσξνχλ 

απεηιή, ζχκθσλα κε ηελ ηδενινγία ηνπο
349

.  

ηελ Δπξψπε θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ Ηηαιία, ε Λίγθα ηνπ Βνξξά, 

απνηέιεζε έλα κεγάιν θφκκα λενλαδηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, αλ θαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ θαζηζηηθνχ θφκκαηνο ηνπ Μνπζνιίλη
350

. Καη 

ε Γαιιία έρεη έλα ελεξγφ αθξνδεμηφ-λενλαδηζηηθφ θφκκα, ην νπνίν ζηηο κέξεο καο 

αζθεί αληηπνιίηεπζε σο δεχηεξν θφκκα, αιιά ην πην παξάδνμν είλαη ε χπαξμε 

λενλαδηζηηθψλ θνκκάησλ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, ε νπνία ππέθεξε ζηα ρέξηα ησλ 

                                                             
349 R. O. Paxton, Η αλαηνκία ηνπ θαζηζκνύ, Αζήλα 2006, ζ. 278. 
350 F. Tacchi, Φαζηζκόο, ζ. 184. 
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λαδί. ε πείζκα θάζε ινγηθήο θαη κε κφλε εμήγεζε ην «ύλδξνκν ηεο ηνθρόικεο», 

ηα λενλαδηζηηθά θφκκαηα ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο ζεσξνχληαη απφ ηα πην βίαηα θαη 

πην ηζρπξά. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ Οπθξαλία, ν Γεμηόο Σνκέαο εμαθνινπζεί λα 

παίδεη κεγάιν ξφιν ζηηο ζπγθξνχζεηο πνπ μέζπαζαλ ζηα λνηηναλαηνιηθά ηεο ρψξαο 

ην 2014, ελψ ζηε Ρσζία ην λενλαδηζηηθφ θφκκα θαηεγνξείηαη γηα πιήζνο δνινθνληψλ 

θαη ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ
351

.  

Σέινο, αθφκα θαη ζηελ Διιάδα δξαζηεξηνπνηνχληαη λενλαδηζηηθέο νκάδεο, 

κε θπξηφηεξε εθείλε ηεο Υξπζήο Απγήο, πνπ πξφζθαηα θαηεγνξήζεθε σο 

εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, χζηεξα απφ επηζέζεηο θαη δνινθνλίεο κεηαλαζηψλ θαη 

ηδενινγηθψλ αληηπάισλ
352

. ε κία ρψξα πνπ πνιέκεζε ηνλ λαδηζκφ θαη ππέθεξε θάησ 

απφ ηελ εμνπζία ηνπ Υίηιεξ, ε χπαξμε λενλαδί παξαθξαηηθψλ, απνηειεί ην ιηγφηεξν 

πεξηθξφλεζε θαη έιιεηςε αλαγλψξηζεο ηνπ αγψλα φισλ εθείλσλ πνπ πέζαλαλ 

ππεξαζπηδφκελνη ηελ ειεπζεξία. 

Δθηφο φκσο απφ ηνπο δεισκέλνπο λενλαδί, ππάξρνπλ θαη εθείλνη πνπ, αλ θαη 

δελ έρνπλ θάπνηα ζρέζε κε ηε ρηηιεξηθή ηδενινγία, αξλνχληαη λα δερζνχλ φηη νη 

Γεξκαλνί πξνέβεζαλ ζε πξάμεηο εζλνθάζαξζεο. Θεσξνχλ φηη ην Οινθαύησκα δελ 

έγηλε πνηέ θαη πσο ε ηζηνξία πεξί δηψμεσλ ησλ Δβξαίσλ θαη ησλ άιισλ νκάδσλ 

απνηέιεζε επηλφεζε ησλ ληθεηψλ πκκάρσλ
353

. Ζ χπαξμε φισλ ησλ λαδηζηηθψλ 

ζηξαηνπέδσλ ζπγθέληξσζεο θαη εμφλησζεο ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε κέρξη ζήκεξα, 

απνηειεί ηε κεγαιχηεξε απφδεημε φηη ην Οινθαύησκα έγηλε. Αιιά αθφκα θαη νη 

καξηπξίεο ησλ ζπκάησλ πνπ επέδεζαλ είλαη αξθεηέο γηα λα πείζνπλ θαη ηνλ 

κεγαιχηεξν ακθηζβεηία.  

Καη αλ φια απηά δελ αξθνχλ, ηφηε ληψζσ ππνρξεσκέλνο λα παξαζέζσ ηα 

ιφγηα ηνπ ζθαξ Γθξέληλγθ, θξνπξνχ ηνπ Άνπζβηηο, πνπ πξσηνζηάηεζε ζηε 

δνινθνλία ησλ Δβξαίσλ: «Δίλαη ππνρξέσζή κνπ, ζηελ ειηθία κνπ, λα απνθαιύςσ ηα 

πξάγκαηα πνπ έδεζα θαη λα δηαςεύζσ όζνπο αξλνύληαη ην Οινθαύησκα θαη ηελ 

ύπαξμε ηνπ Άνπζβηηο. Θέισ λα πσ ζε απηνύο πνπ αξλνύληαη, πσο είδα ηα θξεκαηόξηα, 

είδα ηνπο ιάθθνπο κε ηηο θσηηέο θαη ζέισ λα πηζηέςνπλ όηη απηέο νη θξηθαιεόηεηεο 

έγηλαλ. Ήκνπλ εθεί»
354

.      

  

                                                             
351 R. O. Paxton, ό. π., ζ. 250-261. 
352 πιινγηθφ έξγν, Η καύξε βίβινο ηνπ λενλαδηζκνύ, Αζήλα ρ.ρ., ζ. 9-11. 
353 πιινγηθφ έξγν, ό. π., ζ. 95. 
354 Άνπζβηηο: Οη Ναδί θαη ε «Σειηθή Λύζε», BBC, 2006. 
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Δπίινγνο 

Ο Υίηιεξ απνηέιεζε θαη απνηειεί κέρξη θαη ζήκεξα, έλαλ απφ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο δηθηάηνξεο ηεο παγθφζκηαο ηζηνξίαο. Έρνληαο ζπλδέζεη ην φλνκά ηνπ 

κε ηε κεγαιχηεξε πνιεκηθή ζχγθξνπζε φισλ ησλ επνρψλ θαη κε ην Οινθαύησκα, 

ζεσξείηαη σο ν πην ζηπγλφο εγθιεκαηίαο πνπ πέξαζε απφ ηελ αλζξσπφηεηα. Αξθεηνί 

έζπεπζαλ λα ηνλ ραξαθηεξίζνπλ σο ςπρνπαζή, ηξειφ ή ζρηδνθξελή, ηνπ νπνίνπ νη 

θαηαζηξνθηθέο νπηνπηθέο ηδέεο νδήγεζαλ ηελ Δπξψπε θαη θαη’ επέθηαζε ηνλ θφζκν 

ζηελ άβπζζν. Αιιά νιφθιεξε ε πνξεία ηεο δσήο ηνπ έξρεηαη λα δηαςεχζεη ηνλ 

παξαπάλσ ηζρπξηζκφ.  

Ζ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία ηνπ Υίηιεξ, αλ εμαηξέζεη θαλείο ηνπο 

ζθιεξνχο θαπγάδεο κε ηνλ παηέξα ηνπ, ήηαλ ζρεηηθά ήξεκε, ελψ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ε δσή ηνπ σο παηδί δελ ραξαθηεξίζηεθε απφ βηνπνξηζηηθέο 

ειιείςεηο, ζε αληίζεζε κε εθείλε άιισλ ζπλνκειίθσλ ηνπ. Ο ζάλαηνο ηεο κεηέξαο 

ηνπ ήηαλ πξάγκαηη έλα κεγάιν ζνθ γηα ηνλ ίδην, θαζψο ηεο είρε κεγάιε αδπλακία, 

αιιά απηφ δελ αξθεί απφ κφλν ηνπ, γηα λα δηθαηνινγήζεη ηηο θξηθαιεφηεηεο πνπ 

δηέπξαμε αξγφηεξα.  

Ζ δχζθνιε δσή ηεο Βηέλλεο θαη ην γεγνλφο φηη έδεζε έλα δηάζηεκα σο 

άζηεγνο, ζα κπνξνχζαλ λα δηθαηνινγήζνπλ, σζηφζν, ην κίζνο πνπ έλησζε ν Υίηιεξ 

γηα φζνπο βξίζθνληαλ εθείλε ηελ επνρή ζε θαιή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. 

Δπεξεαζκέλνο απφ ηηο ηδέεο ηνπ παγγεξκαληζκνχ θαη ηνπ γεξκαληθνχ εζληθηζκνχ, ν 

Υίηιεξ θαηεχζπλε ην κίζνο ηνπ απέλαληη ζηνπο Δβξαίνπο, νη νπνίνη είραλ γίλεη ζηφρνο 

ησλ παγγεξκαληζηψλ απφ ηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα. 

Σν ζθεπηηθφ ηνπ ήηαλ γεκάην πξνθαηαιήςεηο θαη είλαη πξαγκαηηθά άμην 

απνξίαο, πσο έλαο άλζξσπνο πνπ δηάβαδε ηφζν πνιχ, αληί λα δηεπξχλεη ηνπο 

πλεπκαηηθνχο ηνπ νξίδνληεο, θαηέιεμε λα ηξνθνδνηεί απηέο ηηο πξνθαηαιήςεηο κε 

ηδέεο πνπ ζηεξνχληαλ πεηζηηθή αηηηνινγία
355

. Δίλαη γλσζηφ πσο νη ηδέεο πνπ 

αζπαδφηαλ δελ ήηαλ θαηλνχξηεο θαη είραλ δηαπνηίζεη ηε ιατθή θνηλή γλψκε ηεο 

Απζηξίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο. Δληνχηνηο, ν Υίηιεξ ηηο πήγε έλα βήκα παξαπάλσ, 

εκκέλνληαο ζηελ πεπνίζεζε φηη πίζσ απφ ηνλ θνκκνπληζκφ βξίζθνληαλ νη Δβξαίνη. 

Σν ξεηνξηθφ ηαιέλην ηνπ ηνλ βνήζεζε λα εθκεηαιιεπηεί κία ηδενινγία, πνπ είρε βξεη 

πξφζθνξν έδαθνο ζηνλ γεξκαληθφ ιαφ, έηζη ψζηε λα εμειηρζεί ζηνλ κεγάιν εγέηε, 

ηνλ Φχξεξ ηνπ Γεξκαληθνχ Ράηρ.    

                                                             
355 T.W. Ryback, Η βηβιηνζήθε ηνπ Υίηιεξ, Αζήλα 2011, ζ. 13. 
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Υσξίο ακθηβνιία, ν Υίηιεξ είρε ζηνλ ραξαθηήξα ηνπ ηθαλφηεηεο θαη 

ζηνηρεία, πνπ ζπλέβαιαλ λα γίλεη κηα ππνινγίζηκε πνιηηηθή δχλακε. Σν λα ηα 

αγλνήζεη θαλείο ή λα ηα ππνηηκήζεη ζα ήηαλ ζαλ λα έθαλε ηα ίδηα ιάζε κε ηνπο 

πνιηηηθνχο ηνπ αληηπάινπο, πνπ ηνλ ππνηίκεζαλ, ηνλ γεινηνπνίεζαλ θαη ηνλ 

ζεσξνχζαλ απιψο έλα φξγαλν γηα ηα ζπκθέξνληα άιισλ. 

Ο Α΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο δελ άιιαμε ηνλ Υίηιεξ. Απιά ηνλ έθαλε λα 

εθδειψζεη ηηο δηάθνξεο πξνθαηαιήςεηο ηνπ. Σνλ παξεμέηεηλε. Κη εθείλνο 

εθκεηαιιεχηεθε ηε κλήκε ηνπ πνιέκνπ, απνκπδψληαο θαη αμηνπνηψληαο ηελ 

ππφζηαζή ηεο φζν πην πνιχ κπνξνχζε. ε θάζε επίπεδν, ν πφιεκνο ζθπξειάηεζε ηνλ 

ραξαθηήξα ηνπ, δίλνληαο ζην ρνισκέλν κπαιφ ηνπ ηε κνξθή κίαο εθδηθεηηθήο 

πνιηηηθήο κεραλήο. Σν ππφ δηακφξθσζε κίζνο ηνπ, ε αλεζηίαζηε επηζεηηθφηεηά ηνπ, 

ε απεγλσζκέλε αλαδήηεζή ηνπ γηα ελφρνπο, ε ιαρηάξα ηνπ γηα έλαλ ξφιν, κία ζέζε 

ζε έλαλ θφζκν πνπ ηνλ είρε απνξξίςεη, φια απηά ζπγρσλεχηεθαλ κε ηελ νξγή ηνπ γηα 

ηελ ήηηα ηεο Γεξκαλίαο θαη ηα επαθφινπζά ηεο. 

Απηή ε νξγή θαη ην κίζνο ηνπ, πνπ δηνρεηεπφηαλ κέζα απφ ηνπο ιφγνπο ηνπ, 

ζε ζπλδπαζκφ κε έλα ζπάλην ράξηζκα λα επηβάιιεηαη ζηηο κάδεο, ήηαλ πνπ ηνλ 

κεηέηξεςε απφ ηνλ ρσξίο κνίξα άζηεγν ησλ δξφκσλ ηεο Βηέλλεο, ζηνλ κεγάιν θαη 

αιάζεην δηθηάηνξα ηεο λαδηζηηθήο Γεξκαλίαο. Ήηαλ άξηζηνο γλψζηεο ησλ 

αλζξσπίλσλ αδπλακηψλ, ελψ ην γεγνλφο φηη πξνέβαιε ηνλ εαπηφ ηνπ σο απεζηαικέλν 

ηεο ζείαο πξφλνηαο κε ζθνπφ ηελ αλαζχζηαζε ηεο Γεξκαλίαο, ηνπ πξνζέδηδε ζετθή 

δηάζηαζε ζηα κάηηα ηνπ απινχ ιανχ. ε απηφ βνήζεζε θαη ε πξνπαγάλδα πεξί 

επξσπατθήο ζηαπξνθνξίαο ελάληηα ζηνλ θνκκνπληζκφ, κία ηδέα πνπ ην λαδηζηηθφ 

θαζεζηψο πξνσζνχζε ζε θάζε επθαηξία. Χζηφζν, ε εμσηεξηθή πνιηηηθή ηνπ Υίηιεξ 

δελ έδεηρλε κία ζηξαηησηηθή ηδηνθπία, φπσο πίζηεπαλ νη πεξηζζφηεξνη Γεξκαλνί. 

Πψο φκσο κηα ηέηνηα πνιπζχλζεηε, θπξηνιεθηηθά δαηκνληθή πξνζσπηθφηεηα 

ππέπεζε ζε ηεξάζηηα ζηξαηεγηθά θαη ηαθηηθά ιάζε, ηα νπνία ηειηθά επέθεξαλ ηελ 

ήηηα θαη ηελ θαηάξξεπζε ηνπ νηθνδνκήκαηνο, πνπ ε ίδηα είρε αλαγείξεη; Ζ απάληεζε 

ζε απηφ ην εξψηεκα είλαη κάιινλ πεξηζζφηεξν απιή απ’ φηη ζα θαληαδφηαλ θαλείο. 

Δπεξεαζκέλνο απφ ηνπο ζξηάκβνπο θαη ηηο θνιαθείεο ησλ δηαθφξσλ απιηθψλ ηνπ, ν 

Υίηιεξ εηζήγαγε έλα λέν ππφδεηγκα δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο θαη ειέγρνπ ησλ 

πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ.  

Σν ππφδεηγκα απηφ ήηαλ άθξσο ζπγθεληξσηηθφ ή άθξσο απνθεληξσηηθφ, 

θαηά πεξίζηαζε. Οη δηνηθεηέο ηνπ Γεξκαληθνύ ηξαηνύ έπξεπε λα ελεκεξψλνπλ ηνλ 

Υίηιεξ γηα θάζε ηνπο θίλεζε ή πξσηνβνπιία, αιιά ηα κέιε ηνπ λαδηζηηθνχ πεξηγχξνπ 



93 

 

είραλ ην ειεχζεξν λα πξάηηνπλ κε φπνην ηξφπν επηζπκνχζαλ. πσο ήηαλ θπζηθφ, ην 

αιινπξφζαιιν απηφ κνληέιν δηεχζπλζεο ηεο πνιεκηθήο πξνζπάζεηαο ηεο ρψξαο, 

επέθεξε ηελ ήηηα. Καη απηφ ην κνληέιν ήηαλ ππεχζπλν ζε κεγάιν βαζκφ γηα ηελ 

εμάπισζε ησλ ζηξαηνπέδσλ ζπγθέληξσζεο. Αιιά θαη ζηνλ ηνκέα ηεο εζσηεξηθήο 

πνιηηηθήο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ, ν Υίηιεξ παξέκεηλε απιά έλαο δηθηάηνξαο, ρσξίο λα 

παξνπζηάζεη θαλέλα δηαθνξεηηθφ κνληέιν. Ζ εμνπζία ηνπ βαζηδφηαλ απνιχησο ζηε 

δχλακε θαη ζηελ ςεχηηθε αληίιεςε πεξί ζετθήο απνζηνιήο πνπ έπξεπε λα θέξεη εηο 

πέξαο. 

Χο ην ηέινο ππήξμε έλαο θαλαηηθφο, πνπ πίζηεπε ζηελ απνζηνιή θαη ζηελ 

ηδενινγία ηνπ. Ήδε απφ ην 1934 είρε πεη: «Αλ δελ κπνξέζνπκε λα θαηαθηήζνπκε ηνλ 

θόζκν, ζα καο είλαη δπλαηό λα ζύξνπκε ηνλ κηζό ζηελ θαηαζηξνθή καδί καο θαη λα κελ 

επηηξέςνπκε ζε θαλέλαλ λα ζξηακβεύζεη επί ηεο Γεξκαλίαο. Πνηέ δε ζα 

ζπλζεθνινγήζνπκε. Πνηέ. Δίλαη δπλαηόλ λα θαηαζηξαθνύκε, αλ όκσο απηό ζπκβεί ζα 

ζύξνπκε καδί καο ζηελ θαηαζηξνθή έλαλ νιόθιεξν θόζκν, έλαλ θόζκν θιεγόκελν».  

Έλαο ηέηνηνο άλζξσπνο ήηαλ ηθαλφο λα θηάζεη ζηα άθξα, φπσο θαη ηειηθά 

έθαλε. Καη ην πην θξηθηαζηηθφ απφ φια είλαη ην γεγνλφο φηη ν Υίηιεξ, εθηφο απφ 

θάπνηεο αζζέλεηεο πνπ νθείινληαλ ζηελ ειηθία ηνπ, δελ έπαζρε απφ θαλέλα ςπρηθφ 

λφζεκα ή δηαηαξαρή. ε αληίζεζε κε ηελ επηθξαηνχζα άπνςε, δελ ήηαλ νχηε 

ζρηδνθξελήο, νχηε δηπνιηθφο, ελψ ε ηδηνηξνπία ηνπ δελ ηνλ πεξηφξηδε ζηηο απνθάζεηο 

πνπ έπαηξλε. Ήηαλ έλαο απνιχησο ινγηθφο άλζξσπνο πνπ πξνρσξνχζε αξγά θαη 

ζηαζεξά ζηελ επίηεπμε ησλ ζθιεξψλ, απάλζξσπσλ ζηφρσλ ηνπ. Καη απηφ είλαη πνπ 

ζα έπξεπε λα ηξνκάδεη ηνπο αλζξψπνπο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο. ηη έλαο ινγηθφο, 

εκηκαζήο άλζξσπνο, γεκάηνο δεηζηδαηκνλίεο θαη πξνθαηαιήςεηο, είλαη ηθαλφο λα 

παξαζχξεη ηελ αλζξσπφηεηα ζηε δηάπξαμε ησλ κεγαιχηεξσλ εγθιεκάησλ.    

Ο Μπέξηνιη Μπξέρη, ζην έξγν ηνπ «Η άλνδνο ηνπ Αξζνύξνπ Οπί», γξάθεη: 

«Καη εζείο λα κάζεηε λα βιέπεηε θαη όρη λα ραδεύεηε. Πξέπεη λα ελεξγείηε θαη όρη λα 

ιέηε ιόγηα. Απηό ην ηέξαο, κία θνξά θόληεςε λα θπβεξλήζεη ηνλ θόζκν. Οη ιανί είραλ 

λαξθσζεί, αιιά ηώξα αο κελ βηαζηνύκε λα ηξαγνπδήζνπκε ηε λίθε. Η θνηιηά απ’ όπνπ 

γελλήζεθε είλαη αθόκα γόληκε»
356

. Δβδνκήληα πέληε ρξφληα κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ 

Υίηιεξ, ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο πξέπεη λα θαηαιάβεη φηη δηθηάηνξεο ζαλ απηφλ 

ππήξραλ θαη ζα ππάξρνπλ γηα πάληα. εκαζία έρεη φινη νη ιανί, λα ελαληησζνχλ ζε 

απηνχο ηνπο δηθηάηνξεο κε ζζέλνο θαη λα ζπληξίςνπλ θάζε κνξθή δηθηαηνξηθήο 

                                                             
356 M. Paltrinieri, G. Rizzoni, E. Barbaglia, ό. π., ζ. 182. 
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δηαθπβέξλεζεο. Ο λαδηζκφο θαη θάζε παξεκθεξήο ηδενινγία, πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ, φπσο αθξηβψο αληηκεησπίδεηαη έλαο ηφο, απφ ηα καθξνθάγα 

θχηηαξα, ζε έλα πγεηέο ζψκα. Ο λαδηζκφο, ν θαζηζκφο θαη νη ζπλαθείο ηδενινγίεο δελ 

έρνπλ θακία ζέζε ζηελ αλζξσπφηεηα. Ζ κνλαδηθή ηνπο ζέζε αλήθεη ζηηο ζειίδεο ησλ 

βηβιίσλ ηεο ηζηνξίαο, γηα λα δηδάζθεη θαη λα ππελζπκίδεη ζηνπο αλζξψπνπο πφζν 

ρακειά κπνξεί λα μεπέζεη ε αλζξσπφηεηα.  

 

  



95 

 

Πεγέο θαη Βηβιηνγξαθία 

Α. Πεγέο 

1. Γηαδηθηπαθέο πεγέο 

«Jeb Bush says he'd kill 'baby Hitler' if he could travel in time», αλαθηήζεθε απφ ηελ 

ηζηνζειίδα «NY Daily News» <https://www.tribpub.com/gdpr/nydailynews.com/> 

[εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

«Klara Hitler», αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα «Wikipedia»  

<https://en.wikipedia.org/wiki/Klara_Hitler> [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

«Timeline of Hitler’s life», αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα «Adolf Hitler» 

<https://history-hitler.weebly.com/timeline.html> [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 

2020] 

«If Hitler Had Been Admitted To Art School, World War II Would Not Have 

Happened» (25 Απξηιίνπ 2014), αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα «Pax on both 

houses»  <http://paxonbothhouses.blogspot.com/2014/04/if-hitler-had-been-admitted-

to-art.html> [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

«―Vienna of the Sewers‖: A School for Dictators», αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα 

«The National Library of Israel» 

<https://web.nli.org.il/sites/nli/english/library/reading_corner/pages/vienna.aspx> 

[εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

«The Making of the Führer» απφ Paul Ham (26 Ηνπλίνπ 2018), αλαθηήζεθε απφ ηελ 

ηζηνζειίδα «Brewminate» <https://brewminate.com/the-making-of-the-fuhrer/> 

[εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

«The end of Hitler’s family line– the pact between the sons of Hitler’s nephew never 

to have children» απφ Terynn Boulton (15 Οθησβξίνπ 2013), αλαθηήζεθε απφ ηελ 

ηζηνζειίδα «Today I found out» 

<http://www.todayifoundout.com/index.php/2013/10/end-hitlers-family-line-pact-

sons-hitlers-nephew-never-children/> [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

«Hitler in World War I» (1966), αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα «The History Place» 

<https://www.historyplace.com/worldwar2/riseofhitler/warone.htm> [εκεξ. 

πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

«When Did Hitler Start Hating Jews? New Evidence May Change What We Know» 

απφ ηελ Dina Kraft (16 Φεβξνπαξίνπ 2020), αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα 

«Haaretz» <https://www.haaretz.com/jewish/holocaust-remembrance-

day/.premium.MAGAZINE-when-did-hitler-start-hating-jews-new-evidence-may-

change-what-we-know-1.8529591> [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 



96 

 

«Lessons learned 100 years after the Nazi party became a mass movement» απφ 

Hamish MacPherson (5 Ηαλνπαξίνπ 2019), αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα «The 

National» <https://www.thenational.scot/news/17336979.lessons-learned-100-years-

after-the-nazi-party-became-a-mass-movement/> [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 

2020] 

«Early recollections of Adolf Hitler: ―Eccentric but quite a pleasant fellow‖» απφ W 

W Crotch (5 επηεκβξίνπ 2013), αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα «New Statesman» 

<https://www.newstatesman.com/2013/08/eccentric-quite-pleasant-fellow> [εκεξ. 

πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

«The Hitler ("Beer Hall Putsch") Trial: An Account» απφ Douglas O. Linder, αλαθηήζεθε 

απφ ηελ ηζηνζειίδα «Famous Trials» < https://famous-trials.com/hitler/2524-the-

hitler-beer-hall-putsch-trial-an-account > [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

«When Hitler stayed at my place» απφ Eldad Beck (20 Μαΐνπ 2020), αλαθηήζεθε απφ 

ηελ ηζηνζειίδα «Israel Hayom» <https://www.israelhayom.com/2020/05/20/when-

hitler-stayed-at-my-place/> [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

«Adolf Hitler's phone directory put up for auction» (21 πεηεκβξίνπ 2017), 

αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα «The Asian Age» 

<https://www.asianage.com/life/more-features/210917/adolf-hitlers-phone-directory-

put-up-for-auction.html> [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

«Flowers for the Führer in Landsberg Prison» απφ Jan Friedmann (23 Ηνπλίνπ 2010), 

αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα «Spiegel» <https://www.spiegel.de/consent-a-

?targetUrl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Finternational%2Fgermany%2Fado

lf-hitler-s-time-in-jail-flowers-for-the-fuehrer-in-landsberg-prison-a-

702159.html&ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F> [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 

Ηνπλίνπ 2020] 

«Hitler and SA troops», αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα «World War II in color» 

<http://www.ww2incolor.com/german_leadership/EuH_44_1%23.html> [εκεξ. 

πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

«Hitler with SA-men, 1933», αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα «Alamy» 

<https://www.alamy.com/stock-photo-hitler-with-sa-men-1933-36998602.html> 

[εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

«Angela Raubal», αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα «Wikipedia»  

<https://hu.wikipedia.org/wiki/Angela_Raubal> [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

 «Nazi Memorabilia Is Selling, But Who Is Buying?» απφ Leonid Bershidsky (21 

Ννεκβξίνπ 2019), αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα «Bloomberg» 

<https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-11-21/who-bought-hitler-s-top-

hat-the-public-has-a-right-to-know> [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 



97 

 

«Day of Potsdam», αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα «Wikipedia» 

<https://en.wikipedia.org/wiki/Day_of_Potsdam> [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 

2020] 

«Adolf Hitler (1889–1945)» απφ Jennifer Woodruff Tait, αλαθηήζεθε απφ ηελ 

ηζηνζειίδα «Christian History Institute» 

<https://christianhistoryinstitute.org/magazine/article/adolf-hitler-sidebar> [εκεξ. 

πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

«Adolf Hitler Biography» (27 Μαΐνπ 2020), αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα 

«Biography» <https://www.biography.com/dictator/adolf-hitler> [εκεξ. πξφζβαζεο: 

15 Ηνπλίνπ 2020] 

«How Hitler Transformed a Democracy Into a Tyranny» απφ Peter Fritzsche (5 

Απξηιίνπ 2020), αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα «The New York Times» 

<https://www.nytimes.com/2020/03/20/books/review/hitlers-first-hundred-days-peter-

fritzsche.html> [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

«Hitler’s call to arms: How the Fuhrer had a photographer help him practice his 

extreme hand gestures and body language» Jennifer Newton (3 Ηνπιίνπ 2014), 

αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα «» <https://www.dailymail.co.uk/news/article-

2679618/Hitlers-call-arms-How-Fuhrer-photographer-help-practice-extreme-hand-

gestures-body-language.html> [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

«YouTube is deleting videos on Nazi history as part of its hate speech crackdown» 

Silicon Valley (7 Ηνπλίνπ 2020), αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα «MIT Technology 

Review» <https://www.technologyreview.com/2019/06/07/883/youtube-is-deleting-

videos-on-nazi-history-as-part-of-its-hate-speech-crackdown/> [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 

Ηνπλίνπ 2020] 

«Hitler-Speech-Rally-1937.04» Marc Johnson (14 Ηνπλίνπ 2016), αλαθηήζεθε απφ 

ηελ ηζηνζειίδα «Many things Considered» <http://manythingsconsidered.com/hitler-

speech-rally-1937-04/> [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

«Adolf Hitler», αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα «Sunday Adelaja’s Blog» 

<http://sundayadelajablog.com/fr/top-political-speeches-of-all-time/adolf-hitler/> 

[εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

«Rare copy of Hitler's autobiography, 'Mein Kampf', auctioned for USD 13K» (18 

επηεκβξίνπ 2017), αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα «The Economic Times» 

<https://economictimes.indiatimes.com/magazines/panache/rare-copy-of-hitlers-

autobiography-mein-kampf-auctioned-for-usd-13k/articleshow/60730814.cms> 

[εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

«Holocaust Encyclopedia», αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα «United States Holocaust 

Memorial Museum» <https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/photo/celebration-

of-the-anniversary-of-hitlers-failed-beer-hall-putsch> [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 

2020] 



98 

 

«Ernst Röhm», αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα «Wikipedia» 

<https://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_R%C3%B6hm> [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 

2020] 

«German newspaper publishes top Nazi's letters» Kirsten Grieshaber (26 Ηαλνπαξίνπ 

2014), αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα «The Washington Times» 

<https://m.washingtontimes.com/news/2014/jan/26/german-newspaper-publishes-top-

nazis-letters> [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

«Ernst Röhm: The Early Nazi Leader Who Rivaled Hitler - And Was Executed For 

It» William DeLong (24 Γεθεκβξίνπ 2018), αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα «All 

that’s interesting» <https://allthatsinteresting.com/ernst-rohm> [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 

Ηνπλίνπ 2020] 

«The Truth About Hitler’s Army: It Was Built on the Backs of Young Nationalists» 

Rainer Zitelmann (20 Ηνπιίνπ 2020), αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα «The National 

Interest» <https://nationalinterest.org/feature/truth-about-hitler%E2%80%99s-army-

it-was-built-backs-young-nationalists-165166> [εκεξ. πξφζβαζεο: 21 Ηνπιίνπ 2020] 

«Anschluss and World War II», αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα «Encyclopedia 

Britannica» <https://www.britannica.com/place/Austria/Anschluss-and-World-War-

II> [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

«Appeasement’s Taint Is All in Hindsight» Isaac Chotiner (28 Μαΐνπ 2008), 

αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα «The New York Times» 

<https://www.nytimes.com/2008/05/25/weekinreview/25chotiner.html> [εκεξ. 

πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

«After visiting Hitler’s office in Munich, it’s clear to me that there are still lessons to 

be learned» Robert Fisk (17 Οθησβξίνπ 2017), αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα 

«Indepedent» <https://www.independent.co.uk/voices/hitler-germany-office-munich-

chamberlain-wars-czechoslovakia-lessons-from-the-past-a8004496.html> [εκεξ. 

πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

«What Was the Nazi-Soviet Pact and How Did It Affect Poland?» Jessica Redhead 

(27 Ηνπλίνπ 2018), αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα «History Hit» 

<https://www.historyhit.com/what-was-the-nazi-soviet-pact-and-how-did-it-affect-

poland/> [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

«Hermann Göring», αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα «Wikipedia» 

<https://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_G%C3%B6ring> [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 

Ηνπλίνπ 2020] 

«Joseph Goebbels, Setia Nazi Sampai Mati» Randy Wirayudha (7 Ηνπλίνπ 2020), 

αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα «Historia» <https://historia.id/politik/articles/joseph-

goebbels-setia-nazi-sampai-mati-6anM7> [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 



99 

 

«Why German Soldiers Don’t Have to Obey Orders» Erin Blakemore (3 Απξηιίνπ 

2019), αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα «History» 

<https://www.history.com/news/why-german-soldiers-dont-have-to-obey-orders> 

[εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

«Poland could ask Germany for over $900 billion in World War II reparations» (9 

Απξηιίνπ 2019), αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα «Kafkadesk» 

<https://kafkadesk.org/2019/04/09/poland-could-ask-germany-for-over-900-billion-

in-world-war-ii-reparations/> [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

«When Paris Went Dark, The City of Light under German Occupation, 1940-44 by 

Ronald Rosbottom, book review» Marcus Tanner (24 Ηνπιίνπ 2014), αλαθηήζεθε απφ 

ηελ ηζηνζειίδα «Independent» <https://www.independent.co.uk/arts-

entertainment/books/reviews/when-paris-went-dark-the-city-of-light-under-german-

occupation-1940-44-by-ronald-rosbottom-book-9626082.html> [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 

Ηνπλίνπ 2020] 

«Hitler's Reich» Hamilton Fish Armstrong, αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα «Foreign 

Affairs» <https://www.foreignaffairs.com/articles/germany/1933-07-01/hitlers-reich> 

[εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

«Luftwaffe aces meet Hitler after an awards ceremony at the Berghof, 1944», 

αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα «Rare Historical Photos» 

<https://rarehistoricalphotos.com/luftwaffe-aces-meet-hitler-after-an-awards-

ceremony-at-the-berghof-1944/> [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

«Hitler as you’ve never seen him – Unseen photographs attempt to show SOFT side» 

(31 Μαξηίνπ 2017), αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα «Express» 

<https://www.express.co.uk/news/world/786214/Adolf-Hitler-dogs-animal-lover-

photos-soft-side-Nazi-propoganda-Austria> [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

«1940's Adolf Hitler and Eva Braun in relaxed mood happily pose for an informal 

photograph during WW2, at The Berghof, Berchtesgaden Obersalzberg Bavaria 

Germany», αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα «Alamy» 

<https://www.alamy.com/1940s-adolf-hitler-and-eva-braun-in-relaxed-mood-happily-

pose-for-image152009663.html> [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

«Never-before-seen shots of Adolf Hitler relaxing and meeting leading Nazis found in 

swastika photo album left in Eva Braun’s bedroom» (1 Μαξηίνπ 2017), αλαθηήζεθε 

απφ ηελ ηζηνζειίδα «The sun» <https://www.thesun.co.uk/news/2985140/adolf-hitler-

eva-braun-photo-album/> [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

«79 years ago, Hitler picked a fight that may have cost him World War II» Benjamin 

Brimelow (22 Ηνπλίνπ 2020), αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα «Business Insider» 

<https://www.businessinsider.com/operation-barbarossa-invasion-of-soviet-union-

cost-germany-wwii-2020-6> [εκεξ. πξφζβαζεο: 30 Ηνπλίνπ 2020] 



100 

 

«Once Upon a Time in War», αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα «Pinterest» 

<https://www.pinterest.es/pin/645774034043749147/> [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 

2020] 

«Auschwitz Concentration Camp – True Story of Holocaust», αλαθηήζεθε απφ ηελ 

ηζηνζειίδα «discover cracow» <https://discovercracow.com/blog/auschwitz-

concentration-camp/> [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

«The last Jew in Vinnitsa, 1941», αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα «Rare Historical 

Photos» <https://rarehistoricalphotos.com/last-jew-vinnitsa-1941/> [εκεξ. 

πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

«Americans Are Forgetting About The Holocaust. Here's Why That Matters» Roger 

Brooks (19 Απξηιίνπ 2018), αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα «Wbur» 

<https://www.wbur.org/cognoscenti/2018/04/19/millennials-holocaust-knowledge-

gap-roger-brooks> [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

«Reinhard Heydrich», αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα «Wikipedia» 

<https://en.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Heydrich> [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 

2020] 

«Russia and the Holocaust – whose genocide was it anyway?» Ilya Altman (27 

Ηαλνπαξίνπ 2014), αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα «Open Democracy» 

<https://www.opendemocracy.net/en/odr/russia-and-holocaust-whose-genocide-was-

it-anyway/> [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

«What if Hitler Had Won World War II?» Mark Grimsley (Οθηψβξηνο 2007), 

αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα «History Net» <https://www.historynet.com/hitler-

won-world-war-ii.htm> [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

«University includes Rommel quote in email to students» (20 Ηνπλίνπ 2018), 

αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα «BBC» <https://www.bbc.com/news/uk-england-

devon-44545160> [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

«Hitler and Rommel» (26 επηεκβξίνπ 2016), αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα 

«Weapons and Warfare» <https://weaponsandwarfare.com/2016/09/26/hitler-and-

rommel/> [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

«A Group of German Leaders Tried to Kill Hitler in 1944. Here’s Why They Failed» 

Albinco Hasic (19 Ηνπιίνπ 2019), αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα «Time» 

<https://time.com/5629999/operation-valkyrie-july-plot/> [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 

Ηνπλίνπ 2020] 

«Adolf Hitler and Reichsführer Heinrich Himmler in conversation during a trip to an 

alpine area of the Reich», αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα «reddit» 

<https://www.reddit.com/r/wwiipics/comments/747k5x/adolf_hitler_and_reichsf%C3

%BChrer_heinrich_himmler_in/> [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 



101 

 

«Allied advance from Paris to the Rhine», αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα 

«Wikipedia» 

<https://en.wikipedia.org/wiki/Allied_advance_from_Paris_to_the_Rhine> [εκεξ. 

πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

«Battle of Berlin», αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα «History lapse» 

<https://en.historylapse.org/battle-of-berlin> [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

«How Hitler Fell: The Battle of Berlin Was the End of Nazi Germany» (8 Γεθεκβξίνπ 

2018), αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα «The National Interest» 

<https://nationalinterest.org/blog/buzz/how-hitler-fell-battle-berlin-was-end-nazi-

germany-38272> [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

«Führerbunker», αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα «Wikipedia» 

<https://en.wikipedia.org/wiki/F%C3%BChrerbunker > [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 

Ηνπλίνπ 2020] 

«Hitler's Suicide and New Research on Nazi Drug Use» Elizabeth Nicholas (28 

Απξηιίνπ 2017), αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα «Time» 

<https://time.com/4744584/hitler-drugs-blitzed/> [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 

2020] 

«Karl Dönitz», αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα «Wikipedia» 

<https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_D%C3%B6nitz> [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 

2020] 

«Hitler died 73 years ago today — here's how newspapers around the world reacted» 

Mark Abadi (30 Απξηιίνπ 2018), αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα «Business Insider» 

<https://www.businessinsider.com/hitler-death-newspapers-2018-4> [εκεξ. 

πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

«United Nations», αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα «Pinterest» 

<https://gr.pinterest.com/pin/292241463313865843/> [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 

2020] 

«What Kind Of Person Thinks The Holocaust Didn’t Happen, And Why Do They 

Feel That Way?» Savannah Cox (30 Οθησβξίνπ 2019), αλαθηήζεθε απφ ηελ 

ηζηνζειίδα «All thats interesting» <https://allthatsinteresting.com/holocaust-

deniers/2> [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

2. Νηνθηκαληέξ  

«Ναδί: Ζ Ηζηνξία Πξνεηδνπνηεί», BBC, 2006. 

«Ζ πνξεία πξνο ηνλ Πφιεκν», BBC, 2006. 

«Γνπλθέξθε», BBC, 2006. 

«Ο Πφιεκνο ηνπ Αηψλα: ηαλ ν Υίηιεξ πνιέκεζε ηνλ ηάιηλ», BBC, 2006. 

«Άνπζβηηο: Οη Ναδί θαη ε ―Σειηθή Λχζε‖», BBC, 2006. 



102 

 

Β. Βηβιηνγξαθία 

Γακηαλφο Θ. Αδόιθνο Υίηιεξ. Κξπθά Γεγνλόηα, Αζήλα ρ.ρ. 

Καξηηέ Ρ., Ιζηνξία ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ (1939-1942), Αζήλα 1995, η. 1. 

Καξηηέ Ρ., Ιζηνξία ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ (1942-1945), Αζήλα 1995, η. 2. 

Κνιφηη Δ., Ο Υίηιεξ θαη ν λαδηζκόο, Αζήλα 2020. 

Λνπθάο Η., Δζληθνζνζηαιηζκόο θαη ειιεληζκόο, Αζήλα 1991. 

Μνληδίιη Α., Ο ηάιηλ θαη ε νβηεηηθή Απηνθξαηνξία, Αζήλα 2020. 

Ράζει Δ., Η κάζηηγα ηνπ λαδηζκνύ. Σα εγθιήκαηα πνιέκνπ ηνπ Γ΄ Ράηρ (1939-1945), 

Αζήλα 2007. 

εκειέλ Ε., Άνπινη απέλαληη ζηνλ Υίηιεξ. Η αληίζηαζε ησλ πνιηηώλ ζηελ Δπξώπε 

(1939-1945), Αζήλα 1993. 

φτεξ Γ., ύληξνθνο Μνπζνιίλη. Ρίδεο θαη δξόκνη ηνπ πξσηνγελνύο θαζηζκνύ, Αζήλα 

1999. 

πιινγηθφ έξγν, Η καύξε βίβινο ηνπ λενλαδηζκνύ, Αζήλα ρ.ρ. 

Υίηιεξ Α., Ο Αγώλ κνπ, Αζήλα 2006. 

Aly G., Σν ιατθό θξάηνο ηνπ Υίηιεξ, Αζήλα 2009. 

Bishop C. & Jordan D., Η ηζηνξία ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Η άλνδνο θαη ε πηώζε 

ηνπ Γ΄ Ράηρ, Αζήλα 2009.  

Crevert M., Η ζηξαηεγηθή ηνπ Υίηιεξ 1940-1941. Σν βαιθαληθό δήηεκα, Αζήλα 2013. 

David C., Η Γεξκαλία ηνπ Υίηιεξ, Αζήλα 1966. 

Evans R.J., Η έιεπζε ηνπ Γ΄ Ράηρ, Αζήλα 2013. 

Ferro M., Οη επηά εγέηεο ηνπ πνιέκνπ (1918-1945), Αζήλα 2007. 

Ham P., Ο λεαξόο Υίηιεξ, Αζήλα 2018. 

Hernandez J., Δπηρείξεζε Βαιθπξία, Αζήλα 2009. 

Irving D., Ο πόιεκνο ηνπ Υίηιεξ, Αζήλα 2003, 2 η. 

Kershaw I., Υίηιεξ 1889-1936: Ύβξηο, Αζήλα 2002. 

Kershaw I., Υίηιεξ 1936-1945: Νέκεζηο, Αζήλα 2002.  



103 

 

Longerich P., Η άγξαθε δηαηαγή. Ο ξόινο ηνπ Υίηιεξ ζηελ ηειηθή απόθαζε. Αζήλα 

2007. 

Lukacs J., Ο Υίηιεξ ηεο ηζηνξίαο, Αζήλα 1999. 

Mazower M., Η απηνθξαηνξία ηνπ Υίηιεξ, Αζήλα 2009. 

Paltrinieri M., Rizzoni G. & Barbaglia E., Σα ππέξ θαη ηα θαηά Υίηιεξ, Αζήλα 1972.  

Paxton R. O., Η αλαηνκία ηνπ θαζηζκνύ, Αζήλα 2006. 

Rees L., Σν ζθνηεηλό ράξηζκα ηνπ Αδόιθνπ Υίηιεξ, Αζήλα 2016. 

Ryback T.W., Η βηβιηνζήθε ηνπ Υίηιεξ, Αζήλα 2011. 

Snyder T., Αηκαηνβακκέλεο ρώξεο. Η Δπξώπε κεηαμύ Υίηιεξ θαη ηάιηλ, Αζήλα 2017. 

Tacchi F., Φαζηζκόο, Αζήλα 2011. 

Taylor D., Αδόιθνο Υίηιεξ, Αζήλα 2003. 

Trevor-Roper H., Υίηιεξ. Οη ηειεπηαίεο κέξεο 1945, Αζήλα 2005. 

Winkler H.A. Βατκάξε. Η αλάπεξε δεκνθξαηία 1918-1933, Αζήλα 2011. 

  



104 

 

Παξάξηεκα 

Υξνλνιόγην 

1889: Γελληέηαη ν Αδφιθνο Υίηιεξ ζην Μπξανπλάνπ ακ Ηλ ηεο Απζηξίαο. 

1900: Γξάθεηαη ζην Λχθεην ηνπ Ληληο. 

1905: Ο Υίηιεξ εγθαηαιείπεη ην ζρνιείν. 

1907: Μεηαθνκίδεη ζηε Βηέλλε, φπνπ θαη απνξξίπηεηαη απφ ηελ Αθαδεκία Καιψλ 

Σερλψλ. 

1908: Απνξξίπηεηαη γηα δεχηεξε θνξά απφ ηελ Αθαδεκία Καιψλ Σερλψλ. 

1909-1913: Εεη σο άζηεγνο πνπιψληαο κηθξνχο πίλαθεο. 

1913: Μεηαθνκίδεη ζην Μφλαρν ηεο Βαπαξίαο, ζηε λφηηα Γεξκαλία. 

1914: Ξεζπάεη ν Α΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο. Ο Υίηιεξ κπαίλεη ζηνλ Γεξκαληθφ ηξαηφ. 

Σνπ απνλέκεηαη ν ηδεξνχο ηαπξφο Γεχηεξεο Σάμεο. 

1918: Σνπ απνλέκεηαη ν ηδεξνχο ηαπξφο Πξψηεο Σάμεο. Ο Κάηδεξ Γνπιηέικνο Β΄ 

παξαηηείηαη θαη ε Γεξκαλία γίλεηαη δεκνθξαηία. Ζ ρψξα ζπλζεθνινγεί, δίλνληαο 

ηέινο ζηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν. 

1919: Ηδξχεηαη ην Γεξκαληθό Δξγαηηθό Κόκκα (DAP) απφ ηνλ Νηξέμιεξ. Ζ Γεξκαλία 

ππνγξάθεη ηε πλζήθε ησλ Βεξζαιιηώλ. Ο Υίηιεξ κπαίλεη ζην DAP. 

1920: Σν DAP αιιάδεη φλνκα θαη γίλεηαη Δζληθνζνζηαιηζηηθό Δξγαηηθό Κόκκα 

(Ναδηζηηθφ). 

1921: Ο Υίηιεξ γίλεηαη εγέηεο ηνπ Ναδηζηηθνύ Κόκκαηνο. Ηδξχεη ηα SA. 

1923: Γαιιηθά ζηξαηεχκαηα θαηαιακβάλνπλ ην Ρνπξ. Τπεξπιεζσξηζκφο ζηε 

Γεξκαλία. Ο Υίηιεξ εγείηαη ηνπ Πξαμηθνπήκαηνο ηεο Μππξαξίαο. 

1924: Γίθε θαη θαηαδίθε ηνπ Υίηιεξ ζε 5εηή θπιάθηζε. Τπαγνξεχεη ην βηβιίν ηνπ «Ο 

Αγώλ κνπ». 

1925: Ηδξχνληαη ηα SS, πξνζσπηθή θξνπξά ηνπ Υίηιεξ. 

1928: Σν Ναδηζηηθό Κόκκα θεξδίδεη 12 έδξεο ζηηο εθινγέο. 

1929: Σν ρξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο θαηαξξέεη θαη αξρίδεη ε Μεγάιε Ύθεζε. 

1930: Σν Ναδηζηηθό Κόκκα θεξδίδεη 107 έδξεο ζηηο εθινγέο. 

1932: Ο Υίηιεξ γίλεηαη Γεξκαλφο ππήθννο. Βάδεη ππνςεθηφηεηα γηα ηελ πξνεδξία, 

αιιά ράλεη απφ ηνλ Πάνπι θνλ Υίληελκπνπξγθ. Σν Ναδηζηηθφ Κφκκα γίλεηαη ην 

κεγαιχηεξν θφκκα θεξδίδνληαο 230 έδξεο. 

1933: Ο Υίηιεξ δηνξίδεηαη Καγθειάξηνο ηεο Γεξκαλίαο. Σν θηίξην ηνπ Ράηρζηαγθ 

πηάλεη θσηηά. Δγθξίλεηαη λφκνο πνπ δίλεη ζηνλ Υίηιεξ έθηαθηεο εμνπζίεο. 



105 

 

1934: Ζ Νύρηα ησλ Μεγάισλ Μαραηξηώλ. Ζγεηηθά κέιε ησλ SA δνινθνλνχληαη 

χζηεξα απφ εληνιή ηνπ Υίηιεξ. Ο πξφεδξνο Υίληελκπνπξγθ πεζαίλεη θαη ν Υίηιεξ 

αλαθεξχζζεηαη Φχξεξ (εγέηεο) ηεο Γεξκαλίαο. 

1935: Ο Υίηιεξ αξρίδεη λα επαλεμνπιίδεη ηε Γεξκαλία, αςεθψληαο ηε πλζήθε ησλ 

Βεξζαιιηώλ. Δμαγγέιινληαη νη Νόκνη ηεο Νπξεκβέξγεο θαηά ησλ Δβξαίσλ. Ο Ηηαιφο 

δηθηάηνξαο Μνπζνιίλη εηζβάιεη ζηελ Αβεζζπλία. 

1936: Ο Υίηιεξ ζηέιλεη ζηξαηφ ζηε Ρελαλία. Αξρίδεη ν Ιζπαληθόο Δκθύιηνο Πφιεκνο. 

Ο Υίηιεξ θαη ν Μνπζνιίλη ππνγξάθνπλ ηνλ Άμνλα Ρώκεο-Βεξνιίλνπ. Ο Υίηιεξ 

ζπκκαρεί κε ηελ Ηαπσλία θαηά ησλ Κνκκνπληζηψλ. 

1937: Ο Υίηιεξ ζρεδηάδεη θξπθά ηε ρξήζε βίαο γηα ηελ θαηάθηεζε δσηηθνχ ρψξνπ 

(Lebensraum) ζηελ Απζηξία θαη ζηελ Σζερνζινβαθία. 

1938: Ο Υίηιεξ πξνζαξηά ηελ Απζηξία ζηε Γεξκαλία. Ζ Γεξκαλία θαηαθηά ηε 

νπδεηία. Οη εβξατθέο επηρεηξήζεηο θαη ζπλαγσγέο δέρνληαη επίζεζε ηε Νύρηα ησλ 

Κξπζηάιισλ. 

1939: Ζ Γεξκαλία θαηαιακβάλεη ηελ Σζερνζινβαθία. Γεξκαλία θαη Δ...Γ. 

ππνγξάθνπλ ην γεξκαλνζνβηεηηθφ ζχκθσλν. Ο Υίηιεξ εηζβάιεη ζηελ Πνισλία 

μεθηλψληαο ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν. Αγγιία θαη Γαιιία θεξχηηνπλ ηνλ πφιεκν 

ζηε Γεξκαλία. 

1940: Γεξκαληθά ζηξαηεχκαηα θαηαιακβάλνπλ ηε Γαλία, ηε Ννξβεγία, ηελ 

Οιιαλδία, ην Βέιγην θαη ηε Γαιιία. Ζ Luftwaffe εηηάηαη απφ ηε RAF ζηε Μάρε ηεο 

Βξεηαλίαο. 

1941: Γεξκαληθή εηζβνιή ζηελ Δ...Γ. Ο Υίηιεξ θεξχζζεη πφιεκν ελάληηα ζηηο 

ΖΠΑ. 

1942: Ζ Σειηθή Λύζε ηίζεηαη ζε εθαξκνγή, χζηεξα απφ ηε ζπλάληεζε ζην Βαλδέε. 

1943: Ο Υίηιεξ ράλεη ηε Μάρε ηνπ ηάιηλγθξαλη, ελψ νη γεξκαληθέο δπλάκεηο 

απσζνχληαη ζην Κνπξζθ. 

1944: Απφβαζε ζηε Ννξκαλδία. Γνινθνληθή απφπεηξα ελάληηα ζηνλ Υίηιεξ. Οη 

νβηεηηθνί εηζβάινπλ ζηε γεξκαλνθξαηνχκελε Πνισλία. Απνηπρία ηεο γεξκαληθήο 

επίζεζεο ζηηο Αξδέλλεο. 

1945: Ζ Μάρε ηνπ Βεξνιίλνπ. Ο Υίηιεξ παληξεχεηαη ηελ Δχα Μπξάνπλ. Απηνθηνλία 

ηνπ Υίηιεξ θαη ζπλζεθνιφγεζε ηεο Γεξκαλίαο. Σεξκαηηζκφο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ.   
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Δηθόλεο 

 

 

Δηθόλα 1: Ο Αδφιθνο Υίηιεξ ζε βξεθηθή ειηθία 

Πεγή: «NY Daily News», «Jeb Bush says he'd kill 'baby Hitler' if he could travel in time»,  

https://www.tribpub.com/gdpr/nydailynews.com/ [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

 

 

Δηθόλα 2: Ζ Κιάξα Υίηιεξ, κεηέξα ηνπ Αδφιθνπ Υίηιεξ (αξηζηεξά) 

Πεγή: «Wikipedia», «Klara Hitler», https://en.wikipedia.org/wiki/Klara_Hitler [εκεξ. πξφζβαζεο: 

15 Ηνπλίνπ 2020] 

Δηθόλα 3: Ο Αιφηο Υίηιεξ, παηέξαο ηνπ Αδφιθνπ Υίηιεξ (δεμηά) 

Πεγή: «Adolf Hitler»,  «Timeline of Hitler’s life», https://history-hitler.weebly.com/timeline.html 

[εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 
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Δηθόλα 4: Ο Αδφιθνο Υίηιεξ ζε ειηθία 10 εηψλ (αξηζηεξά) 

Πεγή: «Pax on both houses»,  «If Hitler Had Been Admitted To Art School, World War II Would Not 

Have Happened», 25 Απξηιίνπ 2014, http://paxonbothhouses.blogspot.com/2014/04/if-hitler-had-been-

admitted-to-art.html [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

Δηθόλα 5: Πνξηξαίην ηνπ Υίηιεξ απφ ηελ επνρή πνπ έκελε ζηελ Βηέλλε (δεμηά) 

Πεγή: «The National Library of Israel», «―Vienna of the Sewers‖: A School for Dictators», 

https://web.nli.org.il/sites/nli/english/library/reading_corner/pages/vienna.aspx [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 

Ηνπλίνπ 2020] 

 

Δηθόλα 6: Ο Αδφιθνο Υίηιεξ, αλάκεζα ζην πιήζνο ησλ αλζξψπσλ πνπ παλεγχξηδαλ ζην Μφλαρν γηα 

ην μέζπαζκα ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 

Πεγή: «Brewminate», Paul Ham, «The Making of the Führer», 26 Ηνπλίνπ 2018, 

https://brewminate.com/the-making-of-the-fuhrer/ [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 
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Δηθόλα 7: Ο Υίηιεξ (πξψηνο απφ δεμηά), κε ζπκπνιεκηζηέο ηνπ, θαηά ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν 

Πεγή: «The History Place», «Hitler in World War I», 

https://www.historyplace.com/worldwar2/riseofhitler/warone.htm [εκεξ. πξφζβαζεο: 22 Ηνπλίνπ 2020] 

 

Δηθόλα 8: Ο Υίηιεξ, θνξψληαο ηελ παξαδνζηαθή γεξκαληθή ελδπκαζία, ιίγν κεηά ηελ εγγξαθή ηνπ 

ζην Δζληθνζνζηαιηζηηθφ Δξγαηηθφ Κφκκα 

Πεγή: «Haaretz», Dina Kraft, «When Did Hitler Start Hating Jews? New Evidence May Change What 

We Know», 16 Φεβξνπαξίνπ 2020, https://www.haaretz.com/jewish/holocaust-remembrance-

day/.premium.MAGAZINE-when-did-hitler-start-hating-jews-new-evidence-may-change-what-we-

know-1.8529591 [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 
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Δηθόλα 9: Ο Άληνλ Νηξέμιεξ, ηδξπηήο θαη πξφεδξνο ηνπ Δζληθνζνζηαιηζηηθνχ Δξγαηηθνχ Κφκκαηνο. 

Παξακεξίζηεθε απφ ηνλ Υίηιεξ, ράλνληαο ηε δχλακή ηνπ. 

Πεγή: «The National», Hamish MacPherson, «Lessons learned 100 years after the Nazi party became a 

mass movement» ,5 Ηαλνπαξίνπ 2019, https://www.thenational.scot/news/17336979.lessons-learned-

100-years-after-the-nazi-party-became-a-mass-movement/ [εκεξ. πξφζβαζεο: 25 Ηνπλίνπ 2020] 

 

Δηθόλα 10: Ο Υίηιεξ βγάδεη ιφγν, θαηά ηα πξψηα ηνπ βήκαηα σο πξνπαγαλδηζηήο θαη πνιηηηθφο 

Πεγή: «New Statesman», W. W. Crotch, «Early recollections of Adolf Hitler: ―Eccentric but quite a 

pleasant fellow‖», 5 επηεκβξίνπ 2013, https://www.newstatesman.com/2013/08/eccentric-quite-

pleasant-fellow [εκεξ. πξφζβαζεο: 22 Ηνπλίνπ 2020] 
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Δηθόλα 11: Οη πξσηαίηηνη ηνπ Πξαμηθνπήκαηνο ηεο Μππξαξίαο. ην θέληξν ν Λνχληεληνξθ θαη ζηα 

αξηζηεξά ηνπ ν Υίηιεξ θαη ν Ρεκ. 

Πεγή: «Famous Trials», Douglas O. Linder, «The Hitler ("Beer Hall Putsch") Trial: An Account», 

https://famous-trials.com/hitler/2524-the-hitler-beer-hall-putsch-trial-an-account [εκεξ. πξφζβαζεο: 21 

Ηνπλίνπ 2020] 

 

 

Δηθόλα 12: Ο Υίηιεξ βγαίλνληαο απφ ην δηθαζηήξην πνπ ηνλ θαηαδίθαζε ζε θπιάθηζε, κεηά ηελ 

απνηπρία ηνπ Πξαμηθνπήκαηνο ηεο Μππξαξίαο, ππνδερφκελνο απφ ηα Σάγκαηα Δθόδνπ ησλ SA 

Πεγή: «The Asian Age», «Adolf Hitler's phone directory put up for auction», 21 πεηεκβξίνπ 2017, 

https://www.asianage.com/life/more-features/210917/adolf-hitlers-phone-directory-put-up-for-

auction.html [εκεξ. πξφζβαζεο: 25 Ηνπλίνπ 2020] 
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Δηθόλα 13: Ο Υίηιεξ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξάηεζήο ηνπ ζην θξνχξην Λάληζκπεξγθ, κεηά ηελ 

απνηπρία ηνπ Πξαμηθνπήκαηνο ηεο Μππξαξίαο 

Πεγή: «Spiegel», Jan Friedmann, «Flowers for the Führer in Landsberg Prison», 23 Ηνπλίνπ 2010, 

https://www.spiegel.de/consent-a-

?targetUrl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Finternational%2Fgermany%2Fadolf-hitler-s-time-

in-jail-flowers-for-the-fuehrer-in-landsberg-prison-a-

702159.html&ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F [εκεξ. πξφζβαζεο: 21 Ηνπλίνπ 2020] 

  

Δηθόλα 14: Ο Υίηιεξ, καδί κε κέιε ησλ SA, πξηλ απφ ηελ θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο. Οη πεξηζζφηεξνη ζα 

πέζαηλαλ θαηά ηε Νύρηα ησλ Μεγάισλ Μαραηξηώλ. 

Πεγή: «World War II in color», «Hitler and SA troops», 

http://www.ww2incolor.com/german_leadership/EuH_44_1%23.html [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 
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Δηθόλα 15: Ζ Γθέιη Ράνπκπαι, αληςηά ηνπ Υίηιεξ. Απηνθηφλεζε ζην δηακέξηζκα ηνπ Υίηιεξ, κε 

πνιινχο λα ηζρπξίδνληαη φηη ηελ δνινθφλεζε. 

Πεγή: https://hu.wikipedia.org/wiki/Angela_Raubal 

 

 

Δηθόλα 16: Ο Υίηιεξ θαη ν Πάπελ, ζε ζπλάληεζε έμσ απφ ηελ θαηνηθία ηνπ πξνέδξνπ Υίληελκπνπξγθ 

Πεγή: «Bloomberg», Leonid Bershidsky, «Nazi Memorabilia Is Selling, But Who Is Buying?» 21 

Ννεκβξίνπ 2019, https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-11-21/who-bought-hitler-s-top-

hat-the-public-has-a-right-to-know [εκεξ. πξφζβαζεο: 25 Ηνπλίνπ 2020]  
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Δηθόλα 17: Ο Υίηιεξ ζθίγγεη ην ρέξη ηνπ πξνέδξνπ Υίληελκπνπξγθ. Ο γεξαηφο πξφεδξνο πξνζπάζεζε 

λα ζηακαηήζεη ηελ άλνδν ηνπ Υίηιεξ ζηελ εμνπζία, ρσξίο φκσο απνηέιεζκα. 

Πεγή: «Wikipedia», «Day of Potsdam», https://en.wikipedia.org/wiki/Day_of_Potsdam [εκεξ. 

πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

 

Δηθόλα 18: Ο Υίηιεξ, χζηεξα απφ ηελ θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο 

Πεγή: «Biography», «Adolf Hitler Biography», 27 Μαΐνπ 2020, 

https://www.biography.com/dictator/adolf-hitler [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 
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Δηθόλα 19: Ο Υίηιεξ, αληηθείκελν ιαηξείαο απφ ηνπο νπαδνχο ηνπ,  

χζηεξα απφ ηελ θαηάθηεζε ηνπ αμηψκαηνο ηνπ Καγθειάξηνπ 

Πεγή: «The New York Times», Peter Fritzsche, «How Hitler Transformed a Democracy Into a 

Tyranny», 5 Απξηιίνπ 2020, https://www.nytimes.com/2020/03/20/books/review/hitlers-first-hundred-

days-peter-fritzsche.html [εκεξ. πξφζβαζεο: 25 Ηνπλίνπ 2020] 

 

Δηθόλα 20: Ο Υίηιεξ, εμαζθψληαο ξεηνξηθέο πφδεο, πξηλ απφ νκηιία ηνπ 

Πεγή: «Daily Mail», Jennifer Newton, «Hitler’s call to arms: How the Fuhrer had a photographer help 

him practice his extreme hand gestures and body language», 3 Ηνπιίνπ 2014, 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-2679618/Hitlers-call-arms-How-Fuhrer-photographer-help-

practice-extreme-hand-gestures-body-language.html [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 
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Δηθόλα 21: Ο Υίηιεξ ζε πξνπαγαλδηζηηθή νκηιία ζην Βεξνιίλν ην 1935 

Πεγή: «MIT Technology Review», Silicon Valley, «YouTube is deleting videos on Nazi history as part 

of its hate speech crackdown», 7 Ηνπλίνπ 2020, 

https://www.technologyreview.com/2019/06/07/883/youtube-is-deleting-videos-on-nazi-history-as-

part-of-its-hate-speech-crackdown/ [εκεξ. πξφζβαζεο: 21 Ηνπλίνπ 2020] 

 

Δηθόλα 22: Ο Υίηιεξ ζε νκηιία ηνπ ζε ζπγθέληξσζε ηνπ Ναδηζηηθνχ Κφκκαηνο ζηε Νπξεκβέξγε. Ζ 

ξεηνξηθή ηνπ δεηλφηεηα είλαη έθδειε. 

Πεγή: «Sunday Adelaja’s Blog», «Adolf Hitler», http://sundayadelajablog.com/fr/top-political-

speeches-of-all-time/adolf-hitler/ [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 
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Δηθόλα 23: Ο Έξλζη Ρεκ, αξρεγφο ησλ SA θαη ζχκα ησλ εθθαζαξίζεσλ  

θαηά ηε Νύρηα ησλ Μεγάισλ Μαραηξηώλ (αξηζηεξά) 

Πεγή: «Wikipedia», «Ernst Röhm», https://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_R%C3%B6hm [εκεξ. 

πξφζβαζεο: 25 Ηνπλίνπ 2020] 

Δηθόλα 24: Ο Υάηλξηρ Υίκιεξ, αξρεγφο ησλ Waffen SS θαη ηεο Γθεζηάπν (δεμηά) 

Πεγή: «Washington times», https://m.washingtontimes.com/news/2014/jan/26/german-newspaper-

publishes-top-nazis-letters/ [εκεξ. πξφζβαζεο: 25 Ηνπλίνπ 2020]  

 

Δηθόλα 25: Ο Υίηιεξ θαη ν Ρεκ ζπλνκηινχλ. Παξά ηε ζηελή ζπλεξγαζία ηνπο, ν Υίηιεξ δε δίζηαζε λα 

ηνλ εμνληψζεη φηαλ έπξεπε. 

Πεγή: «All that’s interesting», William DeLong, «Ernst Röhm: The Early Nazi Leader Who Rivaled 

Hitler - And Was Executed For It», 24 Γεθεκβξίνπ 2018, https://allthatsinteresting.com/ernst-rohm 

[εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 
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Δηθόλα 26: Βεξνιηλέδνη παξαηεξνχλ ην θιεγφκελν Ράηρζηαγθ. Σνλ εκπξεζκφ ηνπ Ράηρζηαγθ 

ρξεζηκνπνίεζε ν Υίηιεξ γηα λα ιάβεη έθηαθηεο εμνπζίεο θαη λα κεηαηξαπεί ζε δηθηάηνξα. 

Πεγή: «Encyclopedia», https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/the-reichstag-fire, [εκεξ. 

πξφζβαζεο: 25 Ηνπλίνπ 2020]  

 

Δηθόλα 27: Γεξκαλνί πνιίηεο παξαηεξνχλ ζπαζκέλεο βηηξίλεο απφ εβξατθά θαηαζηήκαηα,  

χζηεξα απφ ηε Νύρηα ησλ Κξπζηάιισλ 

Πεγή: «Encyclopedia», https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/the-night-of-broken-glass, 

[εκεξ. πξφζβαζεο: 25 Ηνπλίνπ 2020] 
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Δηθόλα 28: Ο Υίηιεξ ραηξεηίδεη λαδηζηηθά ηα ζηξαηεχκαηά ηνπ, χζηεξα απφ ηελ πξνζάξηεζε ηεο Απζηξίαο 

Πεγή: «Encyclopedia Britannica», «Anschluss and World War II», 

https://www.britannica.com/place/Austria/Anschluss-and-World-War-II [εκεξ. πξφζβαζεο: 21 Ηνπλίνπ 2020] 

 

Δηθόλα 29: Ο Υίηιεξ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλνκηιηψλ ζηε πλδηάζθεςε ηνπ Μνλάρνπ. Μαδί ηνπ ν 

Μνπζνιίλη θαη ν Σζάκπεξιελ. 

Πεγή: «Indepedent», Robert Fisk, «After visiting Hitler’s office in Munich, it’s clear to me that there 

are still lessons to be learned», 17 Οθησβξίνπ 2017, https://www.independent.co.uk/voices/hitler-

germany-office-munich-chamberlain-wars-czechoslovakia-lessons-from-the-past-a8004496.html 

[εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020]  
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Δηθόλα 30: Ζ ππνγξαθή ηνπ πκθώλνπ Ρίκπεληξνπ-Μνιόηνθ. Γίπια απφ ηνπο δχν Τπνπξγνχο 

Δμσηεξηθψλ, ν ηάιηλ πεξηραξήο. 

Πεγή: «History Hit», Jessica Redhead, «What Was the Nazi-Soviet Pact and How Did It Affect 

Poland?», 27 Ηνπλίνπ 2018, https://www.historyhit.com/what-was-the-nazi-soviet-pact-and-how-did-it-

affect-poland/ [εκεξ. πξφζβαζεο: 21 Ηνπλίνπ 2020] 

   

Δηθόλα 31: Ο Υεξκαλ Γθαίξηγθ, αξρεγφο ηεο Luftwaffe 

Πεγή: «Wikipedia», «Hermann Göring», https://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_G%C3%B6ring 

[εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

Δηθόλα 32: Ο Σδφζεθ Γθαίκπειο, Τπνπξγφο πξνπαγάλδαο ηνπ Ράηρ 

Πεγή: «Historia», «Joseph Goebbels, Setia Nazi Sampai Mati» Randy Wirayudha, 7 Ηνπλίνπ 2020, 

https://historia.id/politik/articles/joseph-goebbels-setia-nazi-sampai-mati-6anM7 [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 

Ηνπλίνπ 2020] 
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Δηθόλα 33: Ο Υίηιεξ, καδί κε κέιε ηνπ επηηειείνπ ηνπ, ελψ ελεκεξψλεηαη γηα ηηο θηλήζεηο ηνπ 

Γεξκαληθνχ ηξαηνχ, θαηά ηελ εηζβνιή ζηελ Πνισλία. ηα δεμηά ηνπ, βξίζθεηαη ν Υίκιεξ. 

Πεγή: «History», Erin Blakemore, «Why German Soldiers Don’t Have to Obey Orders», 3 Απξηιίνπ 

2019, https://www.history.com/news/why-german-soldiers-dont-have-to-obey-orders [εκεξ. 

πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

 

Δηθόλα 34: Ο Υίηιεξ ζην Παξίζη, κεηά ηε λίθε ηνπ επί ηεο Γαιιίαο, ην 1940 

Πεγή: «Independent», Marcus Tanner, «When Paris Went Dark, The City of Light under German Occupation, 

1940-44 by Ronald Rosbottom, book review», 24 Ηνπιίνπ 2014, https://www.independent.co.uk/arts-

entertainment/books/reviews/when-paris-went-dark-the-city-of-light-under-german-occupation-1940-44-by-

ronald-rosbottom-book-9626082.html [εκεξ. πξφζβαζεο: 25 Ηνπλίνπ 2020] 
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Δηθόλα 35: Ο Υίηιεξ ππνδέρεηαη πηιφηνπο ηεο Luftwaffe ζην ζπίηη ηνπ ζην Μπέξγθνθ 

Πεγή:  «Rare Historical Photos», «Luftwaffe aces meet Hitler after an awards ceremony at the Berghof, 

1944», https://rarehistoricalphotos.com/luftwaffe-aces-meet-hitler-after-an-awards-ceremony-at-the-

berghof-1944/ [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

 

Δηθόλα 36: Ο Υίηιεξ θαη ε Δχα Μπξάνπλ 

Πεγή: «Alamy», «1940's Adolf Hitler and Eva Braun in relaxed mood happily pose for an informal 

photograph during WW2, at The Berghof, Berchtesgaden Obersalzberg Bavaria Germany», 

https://www.alamy.com/1940s-adolf-hitler-and-eva-braun-in-relaxed-mood-happily-pose-for-

image152009663.html [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 
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Δηθόλα 37: Ο Υίηιεξ δηαβάδεη θάπνηα ζηξαηησηηθή αλαθνξά γηα ηελ Δπηρείξεζε Μπαξκπαξφζα 

Πεγή: «The sun», «Never-before-seen shots of Adolf Hitler relaxing and meeting leading Nazis found in swastika 

photo album left in Eva Braun’s bedroom», 1 Μαξηίνπ 2017, https://www.thesun.co.uk/news/2985140/adolf-

hitler-eva-braun-photo-album/ [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

 

Δηθόλα 38: Γχν Γεξκαλνί πεδηθάξηνη, θαηά ηα πξψηα ζηάδηα ηεο Δπηρείξεζεο Μπαξκπαξφζα 

Πεγή: «Business Insider», Benjamin Brimelow, «79 years ago, Hitler picked a fight that may have cost 

him World War II», 22 Ηνπλίνπ 2020, https://www.businessinsider.com/operation-barbarossa-invasion-

of-soviet-union-cost-germany-wwii-2020-6 [εκεξ. πξφζβαζεο: 30 Ηνπλίνπ 2020] 
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Δηθόλα 39: Δβξαίνο, ιίγν πξηλ εθηειεζηεί απφ κέινο ησλ Waffen SS. Ζ θπιεηηθή θαη ξαηζηζηηθή πνιηηηθή ηνπ 

Υίηιεξ, έθηαζε ζην απνθνξχθσκά ηεο κε ηελ εμφλησζε ησλ Δβξαίσλ ζηα θαηερφκελα απφ ην Ράηρ εδάθε. 

Πεγή: «Rare Historical Photos», «The last Jew in Vinnitsa, 1941», 

https://rarehistoricalphotos.com/last-jew-vinnitsa-1941/ [εκεξ. πξφζβαζεο: 25 Ηνπλίνπ 2020] 

 

Δηθόλα 40: Ο Ράηλραξλη Υάηληξηρ, ν εκπλεπζηήο θαη θχξηνο εθθξαζηήο  

ηεο Σειηθήο Λύζεο απέλαληη ζην εβξατθφ δήηεκα 

Πεγή: «Wikipedia», «Reinhard Heydrich», https://en.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Heydrich [εκεξ. 

πξφζβαζεο: 23 Ηνπλίνπ 2020] 
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Δηθόλα 41: Ζ είζνδνο ηνπ ζηξαηνπέδνπ εμφλησζεο ηνπ Άνπζβηηο. Φαίλεηαη ε επηγξαθή πνπ ζεκαίλεη 

«Η δνπιεηά απειεπζεξώλεη». 

Πεγή: «Open Democracy», Ilya Altman, «Russia and the Holocaust – whose genocide was it anyway?» 

27 Ηαλνπαξίνπ 2014, https://www.opendemocracy.net/en/odr/russia-and-holocaust-whose-genocide-

was-it-anyway/ [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

 

Δηθόλα 42: Υάξηεο κε ηα θπξηφηεξα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο θαη εμφλησζεο 

Πεγή: «Discover Cracow», https://discovercracow.com/blog/auschwitz-concentration-camp/ [εκεξ. 

πξφζβαζεο: 27 Ηνπλίνπ 2020]  
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Δηθόλα 43: Ζ νκηιία ηνπ Υίηιεξ ζην Ράηρζηαγθ θαηά ηελ νπνία θήξπμε ηνλ πφιεκν ζηηο ΖΠΑ 

Πεγή: «History Net», Mark Grimsley, «What if Hitler Had Won World War II?» Οθηψβξηνο 2007, 

https://www.historynet.com/hitler-won-world-war-ii.htm [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

 

 

 

Δηθόλα 44: Ο Υίηιεξ, κε ηνλ αγαπεκέλν ηνπ ζηξαηάξρε, Έξβηλ Ρφκει 

Πεγή: «BBC», «University includes Rommel quote in email to students», 20 Ηνπλίνπ 2018, 

https://www.bbc.com/news/uk-england-devon-44545160 [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 
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Δηθόλα 45: Ο Υίηιεξ δείρλεη ζηνλ Μνπζνιίλη ηα απνκεηλάξηα ηεο αίζνπζαο ζπλεδξηάζεσλ χζηεξα απφ 

ηελ δνινθνληθή απφπεηξα ηεο 20εο Ηνπιίνπ 1944  ελαληίνλ ηνπ 

Πεγή: «Time», Albinco Hasic, «A Group of German Leaders Tried to Kill Hitler in 1944. Here’s Why 

They Failed» 19 Ηνπιίνπ 2019, https://time.com/5629999/operation-valkyrie-july-plot/ [εκεξ. 

πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 

 

Δηθόλα 46: Ο Υίηιεξ ζε πεξίπαην κε ηνλ Υίκιεξ θαηά ηα ηειεπηαία ζηάδηα ηνπ πνιέκνπ.  

Σν γήξαο θαη ε θνχξαζε είλαη εκθαλή. 

Πεγή: «Reddit», «Adolf Hitler and Reichsführer Heinrich Himmler in conversation during a trip to an 

alpine area of the Reich», 

https://www.reddit.com/r/wwiipics/comments/747k5x/adolf_hitler_and_reichsf%C3%BChrer_heinrich

_himmler_in/ [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 
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Δηθόλα 47: ηξαηηψηεο ηνπ Κφθθηλνπ ηξαηνχ, πξνζπεξλνχλ ην πηψκα Γεξκαλνχ ζηξαηηψηε  

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Μάρεο ηνπ Βεξνιίλνπ 

Πεγή: «History lapse», «Battle of Berlin», https://en.historylapse.org/battle-of-berlin [εκεξ. 

πξφζβαζεο: 21 Ηνπλίνπ 2020] 

 

 

Δηθόλα 48: Σν θαηαθχγην ηνπ Υίηιεξ θάησ απφ ηελ Καγθειαξία ηνπ Ράηρ.  

Δδψ ν δηθηάηνξαο έδεζε ηηο ηειεπηαίεο κέξεο ηνπ. 

Πεγή: «Wikipedia», «Führerbunker», https://en.wikipedia.org/wiki/F%C3%BChrerbunker [εκεξ. 

πξφζβαζεο: 25 Ηνπλίνπ 2020] 
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Δηθόλα 49: Ο Υίηιεξ ζπγραίξεη κέινο ηεο Υηηιεξηθήο Νενιαίαο. Δίλαη ε ηειεπηαία θσηνγξαθία ηνπ 

λαδηζηή δηθηάηνξα, ζηελ νπνία θαίλεηαη ην γήξαο ηνπ. Μεηά απφ κεξηθέο κέξεο απηνθηφλεζε. 

Πεγή: «Time», Elizabeth Nicholas, «Hitler's Suicide and New Research on Nazi Drug Use», 28 

Απξηιίνπ 2017, https://time.com/4744584/hitler-drugs-blitzed/ [εκεξ. πξφζβαζεο: 21 Ηνπλίνπ 2020] 

 

Δηθόλα 50: O Ναχαξρνο Κάξι Νηαίληηο, δηάδνρνο ηνπ Υίηιεξ 

Πεγή: «Wikipedia», «Karl Dönitz», https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_D%C3%B6nitz [εκεξ. 

πξφζβαζεο: 21 Ηνπλίνπ 2020] 
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Δηθόλα 51: Πξσηνζέιηδν απφ ηελ εθεκεξίδα ησλ ακεξηθαληθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ,  

πνπ αλαθέξεη φηη ν Υίηιεξ πέζαλε 

Πεγή: «Business Insider», Mark Abadi, «Hitler died 73 years ago today - here's how newspapers 

around the world reacted», 30 Απξηιίνπ 2018, https://www.businessinsider.com/hitler-death-

newspapers-2018-4 [εκεξ. πξφζβαζεο: 25 Ηνπλίνπ 2020] 
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Δηθόλα 52: Ζ πφιε ηεο Βαξζνβίαο ζε εξείπηα. Σελ ίδηα ηχρε είραλ θαη νη πεξηζζφηεξεο πφιεηο ηεο 

Δπξψπεο. Μία εηθφλα πνπ ζπλνςίδεη ηελ θαηαζηξνθή πνπ πξνμέλεζε ν Υίηιεξ. 

Πεγή: «Pinterest», «United Nations», https://gr.pinterest.com/pin/292241463313865843/ [εκεξ. 

πξφζβαζεο: 22 Ηνπλίνπ 2020] 

 

Δηθόλα 53: Σα ηξαγηθά απνηειέζκαηα ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ Υίηιεξ.  

εηξέο απφ πηψκαηα Δβξαίσλ, ζε δάζνο έμσ απφ ην Άνπζβηηο. 

Πεγή: «All thats interesting», Savannah Cox, «What Kind Of Person Thinks The Holocaust Didn’t 

Happen, And Why Do They Feel That Way?» 30 Οθησβξίνπ 2019, 

https://allthatsinteresting.com/holocaust-deniers/2 [εκεξ. πξφζβαζεο: 15 Ηνπλίνπ 2020] 
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Πεξίιεςε 

Ο Αδφιθνο Υίηιεξ γελλήζεθε ζην Μπξανπλάνπ ακ Ηλ ζηηο 20 Απξηιίνπ 

1889. Δίρε κία ήξεκε παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία, κε εμαίξεζε ηνπο θαπγάδεο κε ηνλ 

παηέξα ηνπ. Έδεζε ζηε Βηέλλε θαη ζην Μφλαρν, ελψ πνιέκεζε ζηνλ Α΄ Παγθφζκην 

Πφιεκν. Μεηά ηνλ πφιεκν, αζρνιήζεθε κε ηελ πνιηηηθή σο πξφεδξνο ηνπ Ναδηζηηθνχ 

Κφκκαηνο, ελψ χζηεξα απφ ηελ απνηπρία ηνπ Πξαμηθνπήκαηνο ηεο Μππξαξίαο, 

αγσλίζηεθε γηα λα θαηαιάβεη ηελ εμνπζία ζηε Γεξκαλία κε λφκηκα κέζα. Σν 

θαηάθεξε ην 1933, δεκηνπξγψληαο έλα ξαηζηζηηθφ θξάηνο. Κπβέξλεζε απηαξρηθά θαη 

νδήγεζε ηε ρψξα ζηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν θαη ζηελ ήηηα. Απηνθηφλεζε ζην 

Βεξνιίλν ζηηο 30 Απξηιίνπ 1945, κε ην Οινθαύησκα θαη ηελ θαηαζηξνθηθή 

δηαθπβέξλεζή ηνπ, λα βαξαίλνπλ αθφκα θαη ζήκεξα ηελ αλζξσπφηεηα.         


