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Η	 ιδέα	 ότι	 τίποτα	 δεν	 είναι	 τυχαίο	 στην	 ιστορία,	 ότι	 όλα	 όσα	 συμβαίνουν	 είναι	 αποτέλεσμα	
μηχανορραφιών	που	εξυφαίνονται	στο	παρασκήνιο	από	κακόβουλες	δυνάμεις,	είναι	παλιά	όσο	και	η	ίδια	
η	 ιστορία.	 Όμως	 οι	 θεωρίες	 συνωμοσίας,	 που	 πάνε	 χέρι-χέρι	 με	 την	 παράνοια,	 εξαπλώνονται	 όλο	 και	
περισσότερο	στον	21ο	αιώνα.	Και	πουθενά	δεν	είναι	πιο	εμφανείς	απ’	ό,τι	στις	αναθεωρητικές	εκδοχές	
της	 ιστορίας	 του	 Τρίτου	 Ράιχ.	 Θεωρίες	 από	 καιρό	 απαξιωμένες	 έχουν	 λάβει	 νέα	 πνοή	 χάρη	 σε	
υποτιθέμενα	καινούργια	τεκμήρια	και	προσεγγίσεις,	στην	πολλαπλασιαστική	ισχύ	των	μέσων	κοινωνικής	
δικτύωσης	και	στη	μειωμένη	επιρροή	των	παραδοσιακών	πηγών	έγκυρης	γνώσης.	

Ο	Ρίτσαρντ	ΈΒανς,	ένας	από	τους	κορυφαίους	ιστορικούς	του	Τρίτου	Ράιχ,	εστιάζει	εδώ	σε	πέντε	από	τις	
πιο	 πολυσυζητημένες	 και	 ανθεκτικές	 θεωρίες	 συνωμοσίας	 για	 τη	 ναζιστική	 περίοδο	 –
συμπεριλαμβανομένων	 εκείνων	 που	 στήριξαν	 αρχικά	 την	 άνοδο	 του	 Χίτλερ–	 υποβάλλοντάς	 τες	 σε	
εξονυχιστικό	 έλεγχο:	 ότι	 οι	 Εβραίοι	 συνωμοτούσαν	 για	 να	 ανατρέψουν	 τον	 πολιτισμό,	 σύμφωνα	 με	 τα	
διαβόητα	 Πρωτόκολλα	 των	 Σοφών	 της	 Σιών·	 ότι	 ο	 γερμανικός	 στρατός	 «χτυπήθηκε	 πισώπλατα»	 από	
σοσιαλιστές	και	Εβραίους	το	1918·	ότι	οι	ναζί	έκαψαν	το	Ράιχσταγκ	το	1933	για	να	πάρουν	την	εξουσία·	
ότι	 η	 μυστηριώδης	πτήση	 του	 Ρούντολφ	 Ες	 στη	 Βρετανία	 το	 1941	 είχε	 εγκριθεί	 από	 τον	 Χίτλερ,	 για	 να	
διαπραγματευτεί	 όρους	 ειρήνης	 που	 απέκρυψε	 ο	 Τσώρτσιλ·	 και	 ότι	 ο	 Χίτλερ	 δραπέτευσε	 από	 το	
καταφύγιό	του	στο	Βερολίνο	το	1945	και	κρύφτηκε	στη	Νότιο	Αμερική.		

Ένα	 βιβλίο	 ιστορίας,	 αλλά	 κι	 ένα	 βιβλίο	 για	 την	 εποχή	 της	 «μετα-αλήθειας»·	 όχι	 απλώς	 μια	 έκθεση	
τεράτων	και	φαντασιώσεων	αλλά,	όπως	λέει	ο	Έβανς,	«ένα	βιβλίο	για	τους	δικούς	μας	 ταραγμένους	
καιρούς».	

«Δεν	μπορεί	 να	υπάρξει	 πιο	 έγκυρος	οδηγός	σ’	 αυτές	 τις	 θεωρίες	 συνωμοσίας	από	 τον	 Έβανς.»	 -	 Tony	
Barber,	Financial	Times	
	
«Ένα	 θαυμάσιο	 βιβλίο	 που	 δύσκολα	 το	 αφήνεις	 απ’	 τα	 χέρια	 σου,	 ενώ	 αναλύει	 διεισδυτικά	 πώς	
κατασκευάζονται	και	δικαιολογούνται	οι	θεωρίες	συνωμοσίας	και	τα	λεγόμενα	“εναλλακτικά	γεγονότα”	…	
Ο	Έβανς	επιτελεί	αυτό	το	έργο	με	τόσο	σαρωτικό	και	διασκεδαστικό	πνεύμα	που	αξίζει	να	ανεχθεί	κανείς	
όλη	 την	 ανοησία	 προκειμένου	 να	 απολαύσει	 τη	 λαμπρή	 κατεδάφιση.»	 -	 Martin	 Bentham,	Evening	
Standard	



	

«Η	τελευταία	ενότητα,	για	την	υποτιθέμενη	απόδραση	του	Χίτλερ	από	το	βερολινέζικο	μπούνκερ	το	1945,	
μας	 πηγαίνει	 ακριβώς	 στην	 καρδιά	 του	 συνωμοσιολογικού	 σκότους.	 Συναντάμε	 τον	 Χίτλερ,	 συχνά	
συνοδευόμενο	 από	 την	 Εύα	 Μπράουν	 και	 τα	 παιδιά	 τους,	 στην	 Αργεντινή.	 Εκεί	 ζει	 σε	 διάφορες	
παραλλαγές	 τα	 ειρηνικά	 χρόνια	 του	 λυκόφωτος,	 “ανίκητος	 και	 απαρατήρητος”,	 σαν	 μια	 ιδιοφυΐα	 αλά	
Χουντίνι	και	σαν	“ένα	είδος	υπερανθρώπου	που	ξεγέλασε	τον	κόσμο	μια	τελευταία	φορά”	 (D.	McKale).	
Μια	 περιγραφή	 του	 Φύρερ	 στην	 αργεντίνικη	 εξορία	 του	 τον	 θέλει	 μάλιστα	 “να	 οδηγεί	 ένα	 μαύρο	
γυναικείο	ποδήλατο	από	σπίτι	 σε	σπίτι	πουλώντας	βότανα”.	Α,	 και	στα	παιδιά	 του	συμπεριλαμβάνεται	
ούτε	λίγο	ούτε	πολύ	η…	Άνγκελα	Μέρκελ.»	-	Boyd	Tonkin,		theartsdesk.com	
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