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ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ 2010, λίγο καιρό μετά την κυκλοϕορία της βιο-
γραϕίας μου για την Εύα Μράουν, ροσήλθε στον εκδοτικό οίκο του 
Μονάχου C. H. Beck ένας κύριος το όνομα του οοίου ροκάλεσε 
αμέσως το ενδιαϕέρον μου: ο Κλάους Ντιρκ ϕον Μέλο (Claus Dirk 
von Below), γιος του Νικολάους ϕον Μέλο (Nicolaus von Below), 
αξιωματικού της Λούϕτβαϕε, υασιστή και εί ολλά χρόνια 
έμιστου του Χίτλερ, εκδήλωσε την ειθυμία να μιλήσει μαζί μου. 
Ύστερα αό το ρώτο τηλεϕώνημα συμϕωνήσαμε να συναντηθού-
με. Λίγες εβδομάδες αργότερα καθόμασταν ενώιος ενωίω σε κά-
οια καϕετέρια στο κέντρο του Μονάχου. Στην αρχή μιλήσαμε για 
τη σχέση της οικογένειάς του με τον Χίτλερ και την Εύα Μράουν 
και για τη ζωή των Φον Μέλο στον στενό ιδιωτικό κύκλο του δι-
κτάτορα στην ορεινή κατοικία του Μέργκχοϕ. Κάοια στιγμή ο άν-
θρωος ου είχα αέναντί μου μου δήλωσε με ϕυσικότητα: «Εγώ 
μεγάλωσα σε αυτόν τον κύκλο». Σύμϕωνα με τον Κλάους Ντιρκ ϕον 
Μέλο, ο «inner circle» γύρω αό τον Χίτλερ και την Εύα Μράουν 
σε καμιά ερίτωση δεν διαλύθηκε μετά το 1945. Οι δεσμοί των 
μελών του αρέμειναν ακέραιοι για ολύ καιρό και στη μεταολε-
μική Δυτική Γερμανία. Αλληλογραϕούσαν, αντάλλασσαν εισκέ-
ψεις και διοργάνωναν ευρύτερες συγκεντρώσεις σε ειδικές εριστά-
σεις. «Λόγου χάρη, ταξιδέψαμε όλοι μαζί για να υοδεχτούμε τον 
Άλμερτ Σέερ στη Χαϊδελβέργη», είε ο Φον Μέλο ανακαλώ-
ντας στη μνήμη του την ερίοδο αμέσως μετά την αοϕυλάκιση του 
Σέερ (Albert Speer) αό τις συμμαχικές ϕυλακές εγκληματιών 
ολέμου στο Βερολίνο-Σάνταου την 30ή Σετεμβρίου 1966. «Οι 
γονείς μου», με ληροϕόρησε, «ήταν ακραιϕνείς εθνικοσοσιαλιστές 
ως τον θάνατό τους».1 

Έτσι αίϕνης μου κατέστη σαϕές ότι ο «κύκλος του Φύρερ», 
όως τον αοκαλούσε ο Σέερ, συνέχισε ροϕανώς να υϕίσταται και 



χωρίς τον «Φύρερ» δεκαετίες ολόκληρες μετά τον θάνατό του, ϕροντί-
ζοντας να διατηρεί ζωντανή τη μνήμη του. Ναι μεν η εθνικοσοσια-
λιστική δικτατορία κατέρρευσε όταν ο Χίτλερ έθεσε τέλος στη ζωή 
του στις 30 Αριλίου 1945 στο μούνκερ της καγκελαρίας του Ράιχ, 
ωστόσο οι ερισσότεροι αό τους ιο στενούς και έμιστους συνερ-
γάτες του είχαν ειζήσει. Τι αέγιναν όμως όλοι αυτοί; Και οιοι 
και οιες άραγε ήταν οι άντρες και οι γυναίκες ου, συχνά για ολ-
λά χρόνια, συγκροτούσαν το στενότερο εριβάλλον του δικτάτορα; 
Με οιον τρόο είχαν κατορθώσει να ϕτάσουν ως το κέντρο της εξου-
σίας; Πώς δρούσε αυτή η «Αυλή», στα μέλη της οοίας, λην ελα-
χίστων εξαιρέσεων, δεν συγκαταλέγονταν οι ισχυροί και μεγαλόσχη-
μοι του Ράιχ, αλλά άνθρωοι ου τους αοκαλούσαν υοτιμητικά 
«σοϕεράντζες» του Χίτλερ, «συρϕετό αό μικροαστούς και ημιε-
γκληματίες τραμούκους»2 και ου ως εί το λείστον αρέμειναν 
μακριά αό την ροσοχή της κοινής γνώμης; 

Στο βιβλίο αυτό σκοεύουμε να σκιαγραϕήσουμε μια σϕαιρική 
εικόνα αυτής της εριβεβλημένης ανέκαθεν με μυστήριο «αρέας του 
Μέργκχοϕ» και των ροδρόμων της ου, αϕότου ο Χίτλερ αναρρή-
θηκε στην εξουσία το 1933, τον εριέβαλλε στο ιδιωτικό του κατα -
ϕύγιο στο Ομερζάλτσμεργκ, και η οοία μετά το 1945, ααρα-
τήρητη εν ολλοίς, συνέχισε να μεριμνά για τη μνήμη του. Η ρο-
σοχή στρέϕεται στους άντρες και στις γυναίκες ου οι αναμνήσεις 
τους μεταολεμικά συνέχισαν να είναι ηγή για τους μελετητές 
κατά την ροσάθειά τους να ερμηνεύσουν τον Χίτλερ, στους οοίους 
όμως μέχρι τώρα αοδίδεται αλώς ρόλος κομάρσων. Λέγεται ότι 
ο Χίτλερ αέκτησε αό μόνος του εντελώς ρωτοϕανή αντοδυνα-
μία – χωρίς να ενδιαϕέρεται για κανέναν άλλο, χωρίς να έχει ιδιω-
τική ζωή, ούτε καν ανθρώινες σχέσεις.3 Το ζήτημα ου τίθεται λοι-
όν είναι γιατί τότε ο Χίτλερ χρειαζόταν αυτόν τον στενό, διαρκώς 
διαθέσιμο κύκλο, στο εριβάλλον του οοίου, σε αντίθεση με τον 
Στάλιν, εριστοιχιζόταν και αό αναάντεχα ολλές γυναίκες; Με 
οια κριτήρια εέλεξε αυτά τα ρόσωα; Και τι ρόλο έαιζαν στην 
ιδιωτική και την ολιτική ζωή του; Δεν ήταν οι κοινωνικές σχέσεις 
του –ου μέχρι σήμερα ελάχιστα τις λαμβάνουμε υόψη– η ραγ-
ματική ηγή της ροσωικής ηγεμονίας του;  

Έως τώρα τόσο ο ρόλος όσο και η λειτουργία αυτού του κύκλου 
δεν έχουν εισημανθεί ούτε και μελετηθεί. Μέχρι σήμερα εικρατεί 
η –ως εί το λείστον στηριγμένη στη μεταγενέστερη αομνημο-

Ε ΙΣ Α Γ Ω ΓΗ12



νευματογραϕία– άοψη ότι οι συνεργάτες και ολιτικοί αυτοί συ-
ναγωνιστές του, αρά την «αεριόριστη ρονομιακή ρόσβαση» 
ου είχαν στον εθνικοσοσιαλιστή ηγέτη, δεν λησίασαν οτέ στ’ 
αλήθεια τον άνθρωο Χίτλερ, θωρακισμένο μέσα στο κέλυϕος της 
ηγετικής ϕιγούρας. Και λέγεται είσης ότι κι αυτός με τη σειρά 
του συνήθιζε να εκμεταλλεύεται και να ξεϕορτώνεται τους ιστούς 
οαδούς του, όως και όλους τους άλλους, «μόλις εκλήρωναν την 
αοστολή τους».4 Όμως ώς κυλούσε ραγματικά η ζωή με τον 
Χίτλερ; Ποια οϕέλη αντλούσαν οι έμιστοί του αό τον στενό δεσμό 
τους με τον ανίσχυρο δικτάτορα, ο οοίος βασιζόταν στο δόγμα της 
ίστης; Και οια είναι σε αυτό το λαίσιο η ατομική τους ευθύνη 
και εμλοκή; Σε τούτα τα ερωτήματα θα ειχειρήσουμε εδώ να δώ-
σουμε ααντήσεις με βάση ένα ρωτογενές υλικό το οοίο δεν έχει 
αξιοοιηθεί έως τώρα, αντλημένο μεταξύ άλλων και αό αδιερεύνη-
τα ροσωικά κληροδοτήματα. Σε αυτό εριλαμβάνονται και ϕω-
τογραϕίες, όως, για αράδειγμα, εκείνες ου ϕυλάσσονται στο ϕω-
τογραϕικό Αρχείο Χόϕμαν της Κρατικής Βιβλιοθήκης της Βαυα-
ρίας. Στο βιβλίο τούτο οι ϕωτογραϕίες λαμβάνονται σοβαρά υόψη 
ως ιστορικές ηγές και αξιοοιούνται ως ληροϕορίες ανάλογες με 
τις ροϕορικές και γρατές μαρτυρίες των ρωταγωνιστών, συμ-
βάλλοντας στην κατανόηση της ραγματικής δικτύωσης και των 
διαύλων εικοινωνίας αυτής της ομάδας, καθώς και της εμλοκής 
της στις εγκληματικές δραστηριότητες του ναζιστικού καθεστώτος.  

Είναι δυνατόν, αραδείγματος χάρη, να ανααραγάγουμε όσα 
συνέβησαν τη νύχτα του ογκρόμ της 9ης Νοεμβρίου 1938 στο άμε-
σο εριβάλλον του Χίτλερ; Τι γνώριζαν τα μέλη του ροσωικού ει-
τελείου και ο στενός κοινωνικός κύκλος του Χίτλερ για τις ολεμι-
κές ροθέσεις και βλέψεις του; Τι ήξεραν για την ολιτική κατατρο-
μοκράτησης και εξόντωσης ου ασκούσε; Για τον Άλμερτ Σέερ 
και τον ροσωικό γιατρό του Χίτλερ Καρλ Μραντ (Karl Brandt) 
είναι γνωστό ότι ως «άμεσοι ειδικοί εντεταλμένοι του Φύρερ» συ-
νέργησαν, αν μη τι άλλο αό την έναρξη του ολέμου και κατόιν, 
σε εγκλήματα όως ο εκτοισμός των Εβραίων στα στρατόεδα 
εξόντωσης (στην ερίτωση του Σέερ) ή η θανάτωση ασθενών και 
αναήρων (στην ερίτωση του Μραντ).5 Υήρχε όμως τέτοια 
εγκληματική εμλοκή και των υόλοιων μελών της κουστωδίας 
ου αοτελούνταν αό ροσωικούς γιατρούς, υασιστές, γραμ-
ματείς, ϕωτογράϕους, υηρέτες και τακτικούς θαμώνες του Μέρ-
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γκχοϕ, ου αοτελούσαν τον κύκλο των έμιστων και συνεργατών 
του ναζιστή ηγέτη ή γνώριζαν έστω τις ράξεις του; Το βέβαιο είναι 
ότι σε οικίλους συνδυασμούς μεταξύ τους συνόδευαν τον δικτάτορα 
εκ εριτροής σε δεξιώσεις, κοντσέρτα, ταξίδια, συνέδρια του κόμ-
ματος και είσημες εισκέψεις στο εξωτερικό, ότι έζησαν εκ του 
σύνεγγυς την υστερία της «ροσωολατρίας του Φύρερ» –ου χα-
ρακτηριζόταν αό την κοσμοθεωρία του ίδιου του Χίτλερ και αό 
τη γοητεία ου ασκούσε στις μάζες– και ότι την εοχή των μεγα-
λύτερων ειτυχιών του στην εξωτερική ολιτική υμνούσαν τον «Φύ-
ρερ» τους ως «αναμορϕωτή του κόσμου» (Άλμερτ Σέερ). 

Ήδη αό το ξεκίνημα του Β ΄ Παγκόσμιου Πολέμου οι μυστικές 
υηρεσίες των συμμάχων έδειξαν ενδιαϕέρον όχι μόνο για τον ναζι-
στή ηγέτη και την εθνικοσοσιαλιστική ελίτ, αλλά και για όλα τα 
άλλα ρόσωα τα οοία συναναστρεϕόταν ο Χίτλερ στο Βερολίνο 
και στο Ομερζάλτσμεργκ. Έτσι, το αμερικανικό Γραϕείο Στρα-
τηγικών Υηρεσιών (Office of Strategic Service) είχε ήδη ριν αό 
την εισβολή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Γερ-
μανία ακριβείς ληροϕορίες για τον «κύκλο του Φύρερ», μολονότι 
τα μέλη του ήταν ευρέως άγνωστα στη γερμανική κοινή γνώμη. 
Εξού και την άνοιξη του 1945 οι Αμερικανοί ήταν σε θέση να ρο-
βούν σε συλλήψεις συγκεκριμένων ατόμων και να διενεργήσουν ανα-
κρίσεις ροκειμένου να εξακριβώσουν εάν ο Χίτλερ είχε ενδεχομέ-
νως τραεί σε ϕυγή και ζούσε ακόμη. Είσης, η υηρεσία αντικατα-
σκοείας του σοβιετικού στρατού έκανε έρευνες για τους ακολούθους 
του Χίτλερ στο ερικυκλωμένο Βερολίνο και στη συνέχεια μετέϕερε 
όσους αό αυτούς έεσαν στα χέρια της στη Μόσχα, όου τους υέ-
βαλε σε ολυετείς ανακρίσεις, χαρακτηρίζοντάς τους «Ηγετική Ομά-
δα του Ράιχ». Όσον αϕορά τη γερμανική κοινή γνώμη, ωστόσο, με-
τά το καταστροϕικό τέλος του Β ΄ Παγκόσμιου Πολέμου, την κατάρ-
ρευση του ναζιστικού καθεστώτος και την κατάληψη της Γερμανίας 
αό τις νικήτριες δυνάμεις, οι ειζήσαντες αυτού του κύκλου, με 
εξαίρεση τον Άλμερτ Σέερ, εριέεσαν ως εί το λείστον στη 
λήθη. Όσοι στα τέλη Αριλίου του 1945 διέϕυγαν αό το μούνκερ 
της καγκελαρίας ή εγκατέλειψαν το Μέργκχοϕ αντιμετώισαν 
automatic arrest, στρατόεδα εριορισμού, ανακρίσεις αό αξιωμα-
τικούς των Συμμάχων, οινικές δίκες, καθώς και Ειδικά Δικαστή-
ρια και διαδικασίες αοναζιστικοοίησης. Όμως με αυτόν τον τρό-
ο ταυτόχρονα ισχυροοιήθηκαν και οι ούτως ή άλλως υϕιστάμενοι 
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μεταξύ τους δεσμοί. Καθώς ο μύθος της «Ώρας Μηδέν»* έχει λέον 
αοδομηθεί, το γεγονός δεν ροκαλεί έκληξη. Αξίζει λοιόν κά-
οια στιγμή να μη στρέψουμε την έρευνά μας μόνο ρος την κατεύ-
θυνση των αμετανόητων δυνάμεων των ναζιστικών ελίτ σε κράτος 
και κόμμα, αλλά να συμεριλάβουμε και την ομάδα –στην οοία 
έως τώρα έχει δοθεί ελάχιστη ροσοχή– των ρώην έμιστων του 
δικτάτορα, των ανθρώων ου αναδείχτηκαν διαμέσου της ροσω-
ικής ρόσβασής τους στον Χίτλερ. Η ερίτωσή τους μας αο-
καλύτει με χαρακτηριστικό τρόο ώς αντιμετωίστηκε ο εθνι-
κοσοσιαλισμός μετά το 1945 και ώς αντιμετωίστηκε η «ολιτι-
κή διαχείρισης του αρελθόντος». 

Όμως οιοι εριλαμβάνονταν λέον σε αυτόν τον «κύκλο χωρίς 
Φύρερ», η σύνθεση και η λειτουργία του οοίου είχε αλλάξει με την 
άροδο του χρόνου; Πώς ζούσαν τα μέλη του μετά την κατάρρευση 
της ναζιστικής δικτατορίας; Πώς διαμορϕώθηκε η ζωή τους στη Δυ-
τική Γερμανία, στην Ανατολική Γερμανία ή στο εξωτερικό; Και ώς 
συνταίριαξαν το αρελθόν τους με τη νέα εοχή; Ούτε αυτά τα ερω-
τήματα έχουν τεθεί οτέ έως τώρα συγκεκριμένα. Τι σήμαινε γι’ 
αυτούς τους ανθρώους η τομή του 1945; Πώς έζησαν και αντιμετώ-
ισαν τη νέα κατάσταση ου διαμορϕώθηκε: την εικυριαρχία των 
ξένων δυνάμεων κατοχής, τη διαίρεση της Γερμανίας, τον εκδημο-
κρατισμό στη Δύση, τον εκσοβιετισμό στην Ανατολή; Άλλαξαν αό-
ψεις τα μέλη του ροσωικού ειτελείου του Χίτλερ, οι υασιστές 
του, ο κοινωνικός κύκλος και οι σύνδεσμοί του στο κόμμα και στο 
στράτευμα, ροσέϕυγαν στα διδάγματα της συλλογικής εμειρίας; 
Ή μήως διατηρήθηκε η άσβεστη ταύτισή τους με τον «Φύρερ», η 
ανειϕύλακτη ίστη στον Χίτλερ και μετά τον θάνατό του, ο δεσμός 
ου ένωνε όλους αυτούς τους ρώην έμιστους του δικτάτορα; Η 
Κρίστα Σρέντερ (Christa Schroeder), για αράδειγμα, ου αό το 
1933 ήταν η μόνιμη γραμματέας του Χίτλερ, κατά την ρώτη ανά-
κρισή της σε αξιωματικό του σταθμευμένου στο Μερχτεσγκάντεν 
αμερικανικού σώματος αντικατασκοείας Counter Intelligence Ser -
vice (CIC) τον Μάιο του 1945, δήλωσε ότι η ίδια «για τον Χίτλερ 
ήταν κάτι αραάνω αό οικογένεια». Πράγματι, λέγεται για τη 
Σρέντερ ότι στη μεταολεμική ερίοδο υήρξε «το κλειδί» για την 
ρόσβαση στους ειζήσαντες του στενού κύκλου και ότι στα τέλη 
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της δεκαετίας του 1960 εξασϕάλισε στον Ντέιβιντ Ίρβινγκ (David 
Irving), τον Βρετανό ιστορικό και μετέειτα αρνητή του Ολοκαυ-
τώματος, ρόσβαση στον κλειστό κύκλο των αλαιών έμιστων 
οαδών του Χίτλερ.6 Άραγε με τι στάση αέναντι στο ροσωικό 
αρελθόν τους αντιμετώισαν οι ρωταγωνιστές του αυτόν και 
τους άλλους ιστορικούς και δημοσιογράϕους ου ειδίωκαν να εκ-
μεταλλευτούν αυτή την ρόσβαση για τους δικούς τους σκοούς;  

Σε κάθε ερίτωση, έειτα αό μακρά ερίοδο ανακρίσεων κα-
τά τη διάρκεια της συμμαχικής κατοχής, όταν η Δυτική Γερμανία 
έμαινε στην ερίοδο Αντενάουερ, η κοινωνική και οικονομική εα-
νένταξη των ρώην εθνικοσοσιαλιστών μόλις ξεκινούσε. Αό την 
άλλη, με τη δίκη Άιχμαν στην Ιερουσαλήμ το 1961 και τις δίκες του 
Άουσβιτς στη Φρανκϕούρτη το 1963-1968 ήρθαν στο ροσκήνιο και 
συζητήθηκαν εκ νέου τα εγκλήματα του ναζιστικού καθεστώτος 
ενώιον της αγκόσμιας κοινής γνώμης. Τι συνέειες είχε αυτή η 
κατ’ εανάληψη αντιαράθεση με το αρελθόν στον άλαι οτέ 
«κύκλο του Φύρερ»; Προέκυψε κάοια μεταβολή στάσης ή διαχω-
ρισμός της ομάδας σε αμετανόητους και αοστάτες; Ή μήως τα 
μέλη του «κύκλου» είχαν συνεννοηθεί μεταξύ τους ίσως ακόμη και 
για τη ϕρασεολογία ου θα χρησιμοοιούσαν όταν συναντούσαν δη-
μοσιογράϕους και μελετητές; Τότε είσης ήρθαν στο ροσκήνιο οι 
γονείς και τα αδέρϕια της Εύας Μράουν, ου, λόγω του μεγάλου 
ενδιαϕέροντος για την ερωμένη του Χίτλερ, είχαν βρεθεί εξαρχής 
στο στόχαστρο των μέσων ενημέρωσης. Το ερώτημα ου τίθεται 
είναι κατά όσο η οικογένεια Μράουν αοτελούσε κι εκείνη μέρος 
του δικτύου, ιδίως εειδή ο ρώτος βιογράϕος της Εύας Μράουν, 
ο Νερίν Ε. Γκιουν (Nerin E. Gun), όχι μόνο διατηρούσε ϕιλική σχέ-
ση με τον Ντέιβιντ Ίρβινγκ, αλλά ταυτόχρονα αέκτησε και ο ίδιος 
ρόσβαση στην οικογένεια και σε άλλους ρωταγωνιστές του στε-
νού κύκλου. Περαιτέρω θα ρέει να εανεκτιμηθεί η σταδιοδρομία 
του Άλμερτ Σέερ, όως και η αξιοιστία του ως ηγής, λαμβα-
νομένης υόψη της ροσωικής του ορείας. Η διαμόρϕωση της 
ολιτικής διαχείρισης του αρελθόντος στη Γερμανία μοιάζει να 
αντικατοτρίζεται εν ολλοίς στον αυτοροσδιορισμό των αλαιών 
ιστών ακολούθων του Χίτλερ. Οι ίδιοι άντως ωϕελήθηκαν αό την 
αμετακίνητη στάση τους να αρουσιάζουν δημοσίως τον Χίτλερ ως 
την ροσωοοίηση του κακού. Όως και η γραμματέας Τράουντλ 
Γιούνγκε (Traudl Junge) –οι αναμνήσεις της οοίας το 2004 συμε-
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ριλήϕθηκαν στην ταινία Η πτώση του Μερντ Άιχινγκερ (Bernd 
Eichinger)–, αισθάνονταν ότι ως το τέλος βρίσκονταν στο «τυϕλό 
σημείο» της ιστορίας του «ακατονόμαστου» Χίτλερ και των εγκλη-
μάτων του.  

Μήως όμως τα μέλη αυτού του «magic circle», όως τον αο-
κάλεσε ο Ίρβινγκ, έρα αό τη σκηνή διαχείρισης του αρελθόντος, 
είχαν τη δυνατότητα να εηρεάσουν τις ολιτικές εξελίξεις στη Δυ-
τική ή στην Ανατολική Γερμανία; Άραγε στην εύθραυστη, όως 
θεωρούνταν αρχικά, αλλά ολοένα ιο σταθερή δημοκρατία της Δυτι-
κής Γερμανίας κατόρθωσαν, μέσω «καλυμμένου καιροσκοισμού»,7 
να αοκτήσουν μια «ζωή μετά το τέλος»; Και ίσχυε αυτό και για 
την κομμουνιστική Ανατολική Γερμανία; Το δίκτυο των δεσμών 
ου εξύϕαναν οι άντρες και οι γυναίκες του κύκλου ερί τον Χίτλερ 
ριν και μετά το 1945 εκτείνεται ως τη γενιά των αιδιών και των 
εγγονών τους. Ακόμη και τα μυθεύματα ου έλασαν με σκοό να 
συγκαλύψουν το ροσωικό τους αρελθόν ασκούν ειρροή έως σή-
μερα. Ακολουθώντας τους αό το Τρίτο Ράιχ ως τις μεταολεμικές 
δεκαετίες, θα ροσεγγίσουμε εκ νέου τον τρόο με τον οοίο διαχει-
ριστήκαμε το αρελθόν μας. 
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Τα μεσάνυχτα της 29ης Αριλίου 1945 ο υασιστής της ολεμικής 
αεροορίας Νικολάους ϕον Μέλο εγκαταλείει το μούνκερ του 
Χίτλερ στα υόγεια της καγκελαρίας στο ερειωμένο αό τις ο-
λεμικές συγκρούσεις Βερολίνο. Έξω τον εριμένει η κόλαση. Ένα 
τετράγωνο κατοικιών έχει τυλιχτεί στις ϕλόγες, οβίδες σκάνε σε τοί-
χους σιτιών και σε λιθόστρωτα. Αό την ρώτη γραμμή των Ρώ-
σων, ου αέχει μόλις 400 μέτρα, σϕυρίζουν υρά ολυβόλων σε 
όλο το μήκος του δρόμου. Πάνω αό την όλη ίταται υκνό σύν-
νεϕο κανού. Γερμανικά μεταγωγικά αεροσκάϕη κάνουν κύκλους 
ετώντας στα τυϕλά όλα και υρομαχικά για τους στρατιώτες ου 
μάχονται μέσα στα χαλάσματα. Ο Μέλο αναζητά διαϕυγή αό 
την αανθρακωμένη και αραμορϕωμένη όλη ου την έχει ερι-
ζώσει ο σοβιετικός στρατός. Στην τσέη του έχει μια αμούλα με 
δηλητήριο την οοία είχε ζητήσει αό τον Χίτλερ για την ερί-
τωση ου θα έεϕτε στα χέρια των Ρώσων. Δεν κουβαλά άνω 
του έγγραϕα, έχει μόνο ροϕορικές οδηγίες. Προορισμός του το αρ-
χηγείο του αρχιναυάρχου Καρλ Ντένιτς (Karl Dönitz) στο Σλέσβιχ-
Χόλσταϊν. Η εντολή του Χίτλερ ήταν να ενημερώσει για τα γεγο-
νότα των ροηγούμενων ημερών στο Βερολίνο και να διαβιβάσει 
τις τελευταίες εντολές του στον Ντένιτς και τον Βίλχελμ Κάιτελ 
(Wilhelm Keitel), τον αρχηγό της Βέρμαχτ. Ο «Φύρερ» έχει αοϕα-
σίσει να εθάνει και ορίζει διάδοχό του τον Ντένιτς, ου είναι γνω-
στός για τον ϕανατισμό του. Άαντες διατάσσονται να συνεχίσουν 
τη μάχη μέχρις εσχάτων. 

Μόλις δύο ημέρες νωρίτερα ο Μέλο καθόταν με τον Χίτλερ 
στο γραϕείο του τελευταίου στο μούνκερ. Ένιωσε κατάληξη όταν 
ο Χίτλερ, ανοίγοντας τη συζήτηση, τον ληροϕόρησε ότι ροτίθεται 
να διατάξει τον ανώτατο στρατιωτικό διοικητή του Βερολίνου, τον 
στρατηγό Χέλμουτ Βάιντλινγκ (Helmuth Weidling), να αοσυρθεί με 



τις μονάδες του αό την ρωτεύουσα, και ότι αυτός, ο Μέλο, έρε-
ε να τους ακολουθήσει. Καθισμένος σε μια γωνιά του καναέ, ιο 
ϕρέσκος και ζωηρός α’ όσο τον είχε δει ο Μέλο το τελευταίο με-
γάλο διάστημα, ο Χίτλερ τού είε ότι είχε μείνει μόνος λέον – ότι 
ούτε λίγο ούτε ολύ τον είχαν εγκαταλείψει οι ερισσότεροι αλαιοί 
σύντρο ϕοί του. Και συνέχισε λέγοντας ότι, συνεώς, ο Μέλο κατα-
λάβαινε τι σήμαινε για εκείνον το γεγονός ότι η δεσοινίς Μράουν, 
αρά την αντίθετη ρητή ειθυμία του, είχε έρθει στο Βερολίνο την 
ώρα ου υουργοί και υψηλόβαθμα ηγετικά στελέχη των ναζιστών 
έσευδαν να αομακρυνθούν για να σωθούν. Και ρος έκληξη του 
Μέλο ο Χίτλερ ρόσθεσε: 

«Η δεσοινίς Μράουν δεν ειθυμεί να ζήσει χωρίς εμένα. Θα 
ϕύγει οικειοθελώς μαζί μου αό τη ζωή και θα το ράξει ως σύζυ-
γός μου». Στην αρούσα συγκυρία και ο ίδιος ο Μέλο είχε ροε -
τοιμαστεί να εθάνει. Προτού μετακομίσει στις αρχές Αριλίου στο 
«μούνκερ του Φύρερ» είχε αοχαιρετήσει τη γυναίκα του και τα 
αιδιά του με τα εξής λόγια: «Αν ακούσετε σε δύο τρεις εβδομάδες 
ότι ο Χίτλερ είναι νεκρός, τότε δεν θα ζω ούτε και εγώ». Τώρα 
όμως, έξω αό τους ασϕυκτικούς υγρούς χώρους του μούνκερ, ο 
Μέλο ανασαίνει ανακουϕισμένος. Η ζωή για εκείνον συνεχίζεται.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O Νικολάους ϕον Μέλο το 1940  
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Πτώση και ϕυγή 
  

 
 
 
  

ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΕΣ ΝΩΡΙΤΕΡΑ, στις 20 Νοεμβρίου 1944, ο Χίτλερ 
είχε αϕιχθεί με το ειτελείο του στο Βερολίνο μέσα σε έναν συ-
σκοτισμένο κατάμεστο ειδικό συρμό ου τον μετέϕερε εκεί αό 
το Λημέρι του Λύκου, το στρατηγείο του κοντά στην ανατολικο-
ρωσική όλη Ράστενμουργκ. Με εξαίρεση κάοια, ενίοτε μα-
κρά, διαστήματα, είχε διαμείνει εκεί τριάμισι χρόνια – σε εγκα-
ταστάσεις σε μια εριοχή γεμάτη δάση, λίμνες και έλη, οι οοίες 
εξακολουθούσαν να εεκτείνονται έως ρόσϕατα και χωρούσαν 
5.000 αξιωματικούς και ολίτες. Προϕυλαγμένα αό αρεμβολές 
ραδιοσυχνοτήτων, ροστατευμένα με αγκαθωτά συρματολέγ-
ματα και μια ναρκοθετημένη ζώνη λάτους 50 μέτρων, καμου -
ϕλαρισμένα με δίχτυα και ψεύτικα δέντρα, υήρχαν εκεί, εκτός 
αό καταλύματα και αντιαεροορικά καταϕύγια, χώροι συσκέ-
ψεων, γραϕεία και ξενώνες, καθώς κι ένας κινηματογράϕος, μια 
τσαγερία και ένα κουρείο. Σε μικρή αόσταση βρίσκονταν τα κα-
ταλύματα του Χέρμαν Γκέρινγκ (Hermann Göring), του Χάινριχ 
Χίμλερ (Heinrich Him mler) και του Γιοάχιμ ϕον Ρίμεντρο 
(Joachim von Ribbent rop).1 Ο ϕυλετικός όλεμος και όλεμος 
εξόντωσης κατά της Σοβιετικής Ένωσης, τον οοίο είχε εξαο-
λύσει η εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία αό κει με σκοό την «κα-
τάκτηση ζωτικού χώρου», είχε αοτύχει. Ο Χίτλερ δεν είχε λέον 
άλλη ειλογή αρά να διαϕύγει με τους έμιστούς του στην ρω-
τεύουσα του Ράιχ, ου αείχε 700 χιλιομέτρα, ώστε να αομα-
κρυνθεί αό τον Κόκκινο Στρατό ου ολοένα ζύγωνε. 

 
 



 
Στο μπούνκερ της καγκελαρίας 

 
Όταν το βράδυ της 20ής Νοεμβρίου ο Χίτλερ έϕτασε στον σιδη-
ροδρομικό σταθμό του Γκρούνεβαλντ και η ϕάλαγγα των αυτοκι-
νήτων του κατευθυνόταν αό κει ρος την καγκελαρία της Βιλ-
χελμστράσε 78, αντίκριζε δεξιά και αριστερά «μόνο χαλάσματα», 
θυμόταν η γραμματέας Γκέρτραουντ Γιούνγκε (Gertraud Junge), 
ου τότε ήταν 24 ετών.2 Εκείνος, ωστόσο, εέμενε στο σχέδιό 
του να ειβληθεί των εχθρών του. Γι’ αυτόν τον λόγο, ούτε τρεις 
εβδομάδες αϕότου εγκατέλειψε το Λημέρι του Λύκου, στις 16 Δε-
κεμβρίου 1944, η Βέρμαχτ, κινητοοιώντας όλες τις εϕεδρείες της, 
ειχείρησε μια αέλιδα ροέλαση για την ανακατάκτηση των 
Βρυξελλών και της Αμβέρσας, ου μετά την εισβολή στο Βέλγιο 
το 1940 καταλήϕθηκαν αό γερμανικά στρατεύματα, αλλά τώρα 
βρίσκονταν υό τον έλεγχο των δυτικών δυνάμεων. Ωστόσο, η 
λεγόμενη «είθεση των Αρδεννών» ανεκόη τον ίδιο κιόλας μή-
να, μεταξύ άλλων εξαιτίας έλλειψης καυσίμων.3 Η Ίλζε Ες (Ilse 
Heß) και η Γκέρντα Μόρμαν (Gerda Bor mann), ϕανατικές εθνι-
κοσοσιαλίστριες αό την αρχή, συνέκριναν άντως την αδιέξοδη 
εκείνη κατάσταση με την «ένδοξη εοχή» του Εθνικοσοσιαλιστι-
κού Κόμματος τη δεκαετία του 1920: Και τότε δεν ίστευε κα-
νείς ότι ο Χίτλερ θα εικρατούσε κάοια μέρα και θα γινόταν 
καγκελάριος. Γι’ αυτόν τον λόγο έτειναν ρος την εοίθηση ότι, 
όως τότε, θα νικήσει εκείνος ου θα είναι αμετακίνητος στον 
σκοό του. Πότε ότε μόνο, έγραϕε η Ίλζε Ες σε γράμμα της 
ρος την Έμι Κάλα-Χέγκερ (Emmi Kalla-Heger), κόρη εργο-
στασιάρχη αό το Σμίντεμεργκ της Βοημίας, υήρχαν νύχτες 
ου σκεϕτόταν τι θα τους ερίμενε τελικά αν όλες οι ροσάθειες 
του «Φύρερ» καταδικάζονταν σε αοτυχία, και τότε κυριευόταν 
αό «ϕόβο και ϕρίκη». 

Η Ίλζε Ες δεν ήταν η μόνη ου ϕοβόταν για το μέλλον. Ενό-
ψει της διαγραϕόμενης κατάληψης της χώρας αό τα συμμαχι-
κά στρατεύματα, και εντός της Βέρμαχτ κυριαρχούσε ανησυχία 
για τη «ϕρικτή μοίρα» μιας «ξένης τυραννίας», όως ανέ ϕερε το 
ροσκλητήριο της 11ης Φεβρουαρίου 1945 ου αηύθυνε ο στρα-
τάρχης Γκερντ ϕον Ρούντστετ (Gerd von Rundstedt) στους στρα-
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τιώτες του. Γι’ αυτόν τον λόγο η ήττα στην είθεση των Αρδεν-
νών, της οοίας ηγήθηκε ο Ρούντστετ και κατά τη διάρκεια της 
οοίας σκοτώθηκαν και αό τις δύο λευρές σχεδόν 20.000 στρα-
τιώτες και τραυματίστηκαν άνω αό 80.000, δεν οδήγησε σε 
ειρηνευτικές διαραγματεύσεις. Αντιθέτως, μέχρι και τις τελευ-
ταίες ημέρες του ολέμου οι ανώτεροι Γερμανοί στρατιωτικοί 
διέτασσαν ειθέσεις, εικαλούμενοι συγχρόνως ουκ ολίγες ϕορές 
ανύαρκτες εντολές του «Φύρερ». Έτσι, τους τελευταίους δέκα 
μήνες του ολέμου έχασαν τη ζωή τους ερισσότεροι στρατιώτες 
και άμαχοι α’ ό,τι τα ροηγούμενα τεσσεράμισι χρόνια. Ο ίδιος ο 
Χίτλερ εέστρεψε άλι τον Ιανουάριο του 1945 στη βερολινέζικη 
καγκελαρία αό το εκστρατευτικό κατάλυμά του στο Μαντ 
Ναουχάιμ και, α’ ό,τι ϕαίνεται, όως αναϕέρει ο Νικολάους ϕον 
Μέλο, ήδη εκείνη την ερίοδο σκεϕτόταν την αυτοκτονία. Συ-
νέχισε βεβαίως να αορρίτει κάθε συνθηκολόγηση, ενώ ακόμη 
και στην τελευταία ραδιοϕωνική ομιλία του στις 30 Ιανουαρίου 
1945, εικαλούμενος τον «Παντοδύναμο», ζητούσε αό τους 
Γερμανούς να αραμείνουν «με το όλο στο χέρι» μέχρι τη νίκη.  

Στο μεταξύ, η 60ή Στρατιά του 1ου Ουκρανικού Μετώου 
είχε αελευθερώσει το στρατόεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς 
και η μεγάλη είθεση του σοβιετικού στρατού με κατεύθυνση το 
Βερολίνο είχε ξεκινήσει. Στην ρωτεύουσα του Ράιχ λήθαιναν 
τώρα οι αεροορικές ειδρομές των Συμμάχων. Αϕότου στις 3 
Φεβρουαρίου, σε μια εϕόρμηση ου διήρκεσε μιάμιση ώρα, η ο-
λεμική αεροορία των ΗΠΑ έριξε άνω αό 1.800 τόνους εκρη-
κτικών βομβών στην όλη, ο Χίτλερ και το εριβάλλον του ανα-
γκάστηκαν να αναζητήσουν ροστασία τη νύχτα στο καταϕύγιο 
κάτω αό τον κήο της νέας καγκελαρίας. Το κέντρο της όλης, 
η «συνοικία των εϕημερίδων», το Κρόιτσμεργκ και το Βέντινγκ 
είχαν δεχτεί βαρύ λήγμα. Ο αριθμός των νεκρών αραμένει μέ-
χρι σήμερα ανειβεβαίωτος· εικάζεται ότι μόνο σε εκείνη την εί-
θεση σκοτώθηκαν άνω αό 2.000 άνθρωοι. Στον κήο της κα-
γκελαρίας έχασκαν μεγάλοι κρατήρες, τσακισμένα δέντρα κεί-
τονταν τριγύρω. Η «κατοικία του Φύρερ» στο μέγαρο της αλαιάς 
καγκελαρίας της Βιλχελμστράσε 77 είχε δεχτεί ισχυρό λήγμα· 
αό τους χειμερινούς κήους και την τραεζαρία είχαν αομείνει 
ια μόνο ερειωμένοι τοίχοι. Φως, ρεύμα, νερό δεν υήρχαν. Οι 
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τηλε ϕωνικές γραμμές είχαν κοεί. Ο Μάρτιν Μόρμαν (Martin 
Bor mann), γραμματέας και εί χρόνια άνθρωος για όλες τις δου-
λειές του Χίτλερ ου ασκούσε αρμοδιότητες υουργού του Ράιχ, 
ϕορούσε το γούνινο αλτό του στο αγωμένο γραϕείο της «κα-
γκελαρίας». Εντέλει, μετακόμισε και αυτός –όως και οι υη-
ρέτες του Χίτλερ, οι σωματοϕύλακές του και η Εύα Μράουν, η 
νεαρή ξανθιά ϕίλη του «Φύρερ» αό το Μόναχο, ου είχε κατα -
ϕτάσει δύο εβδομάδες νωρίτερα μαζί με την αδερϕή της αό τη 
Βαυαρία– σε έναν χώρο του καταϕυγίου ου είχε αραδοθεί μό-
λις τον Οκτώβριο του 1944 αό την εταιρεία Ho chtief AG και διέ-
θετε δεκατρία δωμάτια και οροϕή άχους 3,5 μέτρων. 

Παρ’ όλα αυτά, το βράδυ της 5ης Φεβρουαρίου η Εύα Μράουν, 
ου την εόμενη ημέρα έκλεινε τα 33, κάλεσε για τελευταία ϕορά 
στο σαλόνι της στον ρώτο όροϕο της αλαιάς καγκελαρίας –το 
οοίο, αν και βρισκόταν ακριβώς δίλα στο αανθρακωμένο «δω-
μάτιο του Φύρερ», αρέμενε αλώβητο αό το σϕυροκόημα των 
βομβαρδισμών–, οικείους και ϕίλους για να γιορτάσει τα γενέθλιά 
της· ανάμεσά τους, ο Χίτλερ, ο Μόρμαν και ο υουργός Εξολι-
σμών Άλμερτ Σέερ. Το αρών έδωσε ακόμη και ο εί ολλά 
χρόνια συνοδός γιατρός του Χίτλερ χειρουργός Καρλ Μραντ, 
μαζί με τη γυναίκα του την Άνι. Είχε μεν αυτεί αό τα καθή-
κοντά του στις 10 Οκτωβρίου 1944, ύστερα αό μια αντιαρά-
θεση με τον ροσωικό γιατρό του Χίτλερ Τέοντορ Μορέλ (Theo -
dor Morell), εντούτοις, ως «είτροος του Ράιχ αρά τω Φύρερ» 
στον τομέα της υγείας, συγκαταλεγόταν ακόμη στα ισχυρότερα 
ρόσωα του ναζιστικού κράτους.4 Εκεί λοιόν συγκεντρώθηκε 
για τελευταία ϕορά ο υρήνας της «Αυλής» ου σχηματίστηκε 
αό το 1933 και εντεύθεν: με τους Σέερ, Μραντ και Μόρμαν, 
ου όλοι τους όϕειλαν την καριέρα τους στην ροσωική εγγύτη-
τά τους με τον Χίτλερ και την αϕοσίωσή τους ρος τον «Φύρερ». 

Ωστόσο, η ατμόσϕαιρα ήταν τεταμένη και εικρατούσε εκνευ-
ρισμός. Και αυτό εειδή η Εύα Μράουν, όως ανέϕερε αργότερα 
ο Μόρμαν σε γράμμα ρος τη γυναίκα του, εέκρινε διάϕορα 
ρόσωα «με μια δριμύτητα ου δεν συνήθιζε αλιότερα». Προ -
ϕανώς καταδίκαζε όσους είχαν ήδη εγκαταλείψει τη γερμανική 
ρωτεύουσα αναζητώντας την ασϕάλεια, ενώ η ίδια ήταν αο -
ϕασισμένη να αραμείνει στο Βερολίνο και εκεί, εϕόσον δεν γι-
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νόταν αλλιώς, να εθάνει λάι στον Χίτλερ. Τέτοια αϕοσίωση μέ-
χρι θανάτου ααιτούσε λοιόν και αό τους υόλοιους.Πράγ-
ματι, τις εόμενες εβδομάδες αοδείχτηκε ότι η Εύα Μράουν δεν 
εέδρασε διόλου κατευναστικά στον Χίτλερ· αντίθετα, του ειβε-
βαίωσε την εντύωση ου είχε αοκτήσει εδώ και καιρό ως ε-
ριβαλλόταν αό «ροδότες». Εξίσου αδιάλλακτη αρουσιάστηκε 
και η Γκέρντα Μόρμαν. Αό το Ομερζάλτσμεργκ ικέτευε 
τον σύζυγό της να μην αραδοθεί και να συνεχίσει να μάχεται 
ακόμη κι αν ήταν να ειβιώσει ένα μόνο αό τα εννέα αιδιά της 
σε αυτή «την αγκόσμια υρκαγιά». 

Παρά το αδιέξοδο, οι καθημερινές συσκέψεις για την εκτί-
μηση της κατάστασης στο γραϕείο του Χίτλερ στη νέα καγκελα-
ρία συνεχίζονταν. Σε αυτές μετείχαν συνήθως ο υουργός Εξωτε-
ρικών Γιοάχιμ ϕον Ρίμεντρο, ο ανώτατος αρχηγός των Ες Ες 
Χάινριχ Χίμλερ, ου είχε ρόσϕατα αναλάβει εικεϕαλής διάϕο-
ρων στρατιωτικών σωμάτων, ο εικεϕαλής της Γκεστάο και της 
Υηρεσίας Πληροϕοριών Ερνστ Καλτενμρούνερ (Ernst Kalten -
brunner), καθώς και στρατηγοί ου κόμιζαν αναϕορές αό το 
μέτωο. Όμως στις συσκέψεις εκείνες το μόνο ου έκαναν οι 
συμμετέχοντες, όως θυμόταν ο υασιστής Φον Μέλο, ήταν 
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να μετακινούν εί χάρτου μονάδες ου είτε δεν υήρχαν λέον είτε 
δεν ήταν ια αξιόμαχες. Είσης, αρά τις αεροορικές ειδρο-
μές, στην όλη αρέμενε η εντύωση της κανονικότητας: τα τραμ 
κινούνταν ακόμη, οι εϕημερίδες εξακολουθούσαν να τυώνονται, 
το ταχυδρομείο λειτουργούσε και αρκετές τράεζες και δημόσιες 
υηρεσίες συνέχιζαν τις εργασίες τους. Όμως, όως συνέβαινε και 
σε άλλες όλεις, τώρα και το Βερολίνο γέμιζε με ρόσϕυγες, τραυ-
ματίες του μετώου και βομβόληκτους άστεγους, ενώ ταυτόχρο-
να τα θύματα και οι αντίαλοι του καθεστώτος της εθνικοσοσια-
λιστικής τρομοκρατίας ροσδοκούσαν με λαχτάρα το τέλος του. 

Ο Χίτλερ στο μεταξύ όλο και συχνότερα αρέμενε και κατά 
τη διάρκεια της ημέρας στο μούνκερ μαζί με τους έμιστούς του. 
Περί τα τέλη Φεβρουαρίου μετακόμισαν οριστικά κάτω αό τη 
γη – δίχως να άψουν να εισείουν την αειλή της εσχάτης των 
οινών ρος άσα κατεύθυνση. Όοιος δεν έχει ια ακμαίο ϕρό-
νημα καλύτερα να εθάνει αρά να αραδοθεί, δήλωσε ο υουρ-
γός Προαγάνδας Γιόζεϕ Γκέμελς (Joseph Goebbels) σε μια 
ωριαία ομιλία του: «Θα του εράσουμε εν ψυχρώ και δίχως έλεος 
τη θηλιά στον λαιμό». Σε αυτή την ομιλία, όου κήρυττε το «ιερό 
μίσος» καλώντας σε συνέχιση του ολέμου, ανήγγειλε συγχρό-
νως τον δικό του θάνατο και εκείνον της οικογένειάς του. Στην 
ερίτωση ου το Ράιχ έχανε τον όλεμο εναντίον των Αμερι-
κανών, δήλωνε στους ακροατές με ήρεμη, σχεδόν μονότονη ϕωνή, 
η «θεά της ιστορίας» θα αοδεικνυόταν «όρνη του χρήματος» 
και ο ίδιος θα ααξιούσε να συνεχίσει να ζει στον μετέειτα κό-
σμο – το ίδιο και τα αιδιά του και όλοι όσοι αγαούσε. Τέτοια 
ζωή, είε, θα την ααρνιόταν «με χαρά». 

 
 

Κινήσεις αποστασιοποίησης και προδοσία 
 

Βέβαια, ακόμη δεν είχε ϕτάσει η ώρα, και ο Γκέμελς εξακολου-
θούσε να συντάσσει άρθρα για την εβδομαδιαία εϕημερίδα Das 
Reich – ένα τέτοιο δημοσιεύτηκε στις 4 Μαρτίου υό τον τίτλο 
«Προσβλέουμε αταλάντευτοι στον κυβερνήτη». Λίγες ημέρες 
αργότερα εμϕανίστηκε μάλιστα δημόσια για τελευταία ϕορά στη 
δημοτική αίθουσα τελετών του Γκέρλιτς ως ομιλητής. Ο Χίτλερ, 

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ28



αντίθετα, «ο κυβερνήτης», αρνούνταν εδώ και καιρό να μιλήσει 
μροστά σε κοινό ή να αρουσιαστεί ενώιον του «λαού». Ο «Φύ-
ρερ», ου άλλοτε ταξίδευε ακατάαυστα και κάοτε είχε διεκ-
εραιώσει μέσα σε μία και μόνη ημέρα τρεις μείζονες εκδηλώσεις 
σε τρεις διαϕορετικές όλεις, συνήθως συνοδευόμενος αό τον 
ροσωικό του ϕωτογράϕο Χάινριχ Χόϕμαν (Heinrich Hoffmann), 
ήταν ια σκιά του εαυτού του. Σκυϕτός, με το αριστερό του χέρι 
να τρέμει ασταμάτητα, βραδυκίνητος, κατέϕευγε σε ψεύτικους κό-
σμους –και όχι μόνο μροστά στο τραέζι με τους χάρτες– και 
αναζητούσε αρηγοριά και αισιοδοξία σε μεγάλες μορϕές της 
ιστορίας, ιδίως στον Πρώσο βασιλέα Φρειδερίκο Β ,́ τον οοίο εί-
χε ξεχωρίσει αό την αρχή της ολιτικής καριέρας του ως ρό-
τυο και του οοίου την ερίϕημη ροσωογραϕία, ϕιλοτεχνη-
μένη αό τον Άντον Γκραϕ (Anton Graff), είχε μεταϕέρει αό την 
κατοικία του στο μούνκερ. Τον τελικό θρίαμβο του Φρειδερίκου 
στον Εταετή Πόλεμο, ύστερα αό χρόνια ολόκληρα αμϕιταλά-
ντευσης στο χείλος της ήττας, τον εκλάμβανε ως αράδειγμα 
ότι ακόμη και μια αδιέξοξη υόθεση ήταν δυνατόν να καταλήξει σε 
νίκη.5 Συγχρόνως, για να αοϕύγει τη νυχτερινή μοναξιά, μετά 
τις τελευταίες συσκέψεις εκτίμησης της κατάστασης, τις ρώ-
τες ρωινές ώρες, αό τις τρεις ως τις έντε ή και ακόμη αργό-
τερα, καλούσε τους συνεργάτες του για τσάι. Οι γραμματείς 
Γιοχάνα Βολϕ (Johanna Wolf), Κρίστα Σρέντερ, Γκέρντα Κρί-
στιαν (Gerda Chri stian) και Γκέρτραουντ Γιούνγκε γνώριζαν αυτή 
του τη συνήθεια ήδη αό τη διαμονή τους στα εκστρατευτικά κα-
ταλύματα, όου μερικές ϕορές κοιμούνταν ως το αόγευμα αϕού 
είχαν άρει ροηγουμένως ρωινό. Τώρα αό τις νυχτερινές τεϊο-
οσίες ερνούσαν εριστασιακά και η Εύα Μράουν και ο Τέο-
ντορ Μορέλ, ο ροσωικός γιατρός του Χίτλερ, ου ήταν άρρω-
στος εδώ και καιρό και ο ίδιος και σχεδόν ανίκανος να εργαστεί.  

Η Εύα Μράουν, αϕού είχε εράσει άλλες τέσσερις εβδομά-
δες στο Μόναχο, εέστρεψε στις 7 Μαρτίου στο Βερολίνο και 
ήταν η ρώτη αό την «Αυλή» ου μετακόμισε στο μούνκερ, 
με την ρόθεση να αραμείνει μέχρι τέλους στο λευρό του Χίτ-
λερ. Εκείνος ήταν καταϕανώς ανευτυχής γι’ αυτό, είε η Γκέρ-
τραουντ Γιούνγκε είκοσι έντε χρόνια αργότερα στον Βρετανό 
τηλεοτικό αραγωγό Μάικλ Ντάρλοου (Michael Darlow). Τα 
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μάτια του έλαμαν αό χαρά, ανέϕερε, όταν έϕτασε εκείνη. Νω-
ρίτερα, στις αρχές Φεβρουαρίου, η Εύα Μράουν και ο Χίτλερ 
μαζί με τον Άλμερτ Σέερ είχαν ειθεωρήσει την τεράστια 
μακέτα του Λιντς –την οοία είχε τοοθετήσει σε υόγειο χώρο 
της νέας καγκελαρίας ο Χέρμαν Γκίσλερ (Hermann Giesler)–, 
«όλης του Φύρερ», ου το σχέδιο ήταν μέχρι το 1950 να έχει με-
τατραεί σε ευρωαϊκή μητρόολη τέχνης. Το Λιντς ροοριζόταν 
να γίνει το ησυχαστήριο του γέροντα Χίτλερ, όου θα αοσυρόταν 
μαζί με τη ϕίλη του μετά την «τελική νίκη». Ο Γκίσλερ, ένας αό 
τους ευνοούμενους αρχιτέκτονες του «Φύρερ», ροω θούσε και κα-
τά τον όλεμο την ιδέα της αναμόρϕωσης του Λιντς. Πολλά χρό-
νια αργότερα ο Γκίσλερ θυμόταν ότι ο Χίτλερ αρατηρούσε τη μα-
κέτα εκστασιασμένος, ονειροαρμένος θα μορούσε να ει κανείς, 
και την έδειχνε στους καλεσμένους του σαν να ήταν η «Γη της 
Εαγγελίας». 

Ο Άλμερτ Σέερ δεν συμμεριζόταν αυτή την έκσταση. 
Ήδη μετά την κατάληψη της Άνω Σιλεσίας αό τα σοβιετικά 
στρατεύματα τον Ιανουάριο του 1945, όταν συνειδητοοίησε ότι 
ήταν ια αδύνατο να κερδίσουν τον όλεμο, είχε αρχίσει να συλ-
λογίζεται τι θα ακολουθούσε μετά το τέλος της ναζιστικής δικτα-
τορίας.6 Γιατί, σε αντίθεση με τον Χίτλερ και τον Γκέμελς, δεν 
σκόευε να εθάνει στην «τελική μάχη» ή να θέσει σε κίνδυνο την 
οικογένειά του. Ωστόσο –ως στενός ϕίλος του «Φύρερ», γενικός 
ειθεωρητής Πολεοδομίας της ρωτεύουσας του Ράιχ και ρο-
αντός ως υουργός Εξολισμών–, αντιμετώιζε ιθανή δίκη 
μετά τη νίκη των Συμμάχων. Συγκεκριμένα, τη δεύτερη εβδομά-
δα του Φεβρουαρίου του 1945 ο Αμερικανός ρόεδρος Φραγκλίνος 
Ντ. Ρούσβελτ (Franklin D. Roo sevelt), ο Βρετανός ρωθυουρ-
γός Ουίνστον Τσόρτσιλ (Winston Churchill) και ο Σοβιετικός δι-
κτάτορας Ιωσήϕ Στάλιν, την ώρα ου ο Σέερ με τον Χίτλερ, τον 
Μόρμαν και την Εύα Μράουν εντρυϕούσαν στα σχέδια του 
Γκίσλερ για το Λιντς, είχαν διατρανώσει για ακόμη μια ϕορά την 
ρόθεσή τους να καθίσουν τους Γερμανούς εγκληματίες ολέμου 
στο εδώλιο και να τους καταδικάσουν, όως είχε συνομολογηθεί 
ήδη με τη Διακήρυξη της Μόσχας στις 30 Οκτωβρίου 1943. 
Ακόμη κι αν ο Σέερ δεν γνώριζε τότε ίσως ότι σύντομα θα δια-
κυβευόταν η ζωή του, μολαταύτα διέκρινε ότι έρεε να κάνει κά-
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