Η 30ή Απριλίου στην ιστορία

30 Απριλίου 1945

Ο θάνατος του Χίτλερ

Στις 22 Απριλίου 1945, τα σοβιετικά στρατεύματα είχαν μεταφέρει τον πόλεμο μέσα στο
ίδιο το Βερολίνο, εκκαθαρίζοντας ένα ένα τα οικοδομικά τετράγωνα. Σταθερά και
αμείλικτα, πλησίαζαν ολοένα και περισσότερο στο κτίριο όπου βρισκόταν το οχυρωμένο
υπόγειο καταφύγιο του Χίτλερ. Ο φίρερ δεν ήταν πια σίγουρος πως θα κερδίσει τον
πόλεμο. Οι συνεργάτες του ήταν βέβαιοι πως τον έχασε. Μερικοί πετούσαν τις στολές και
χάνονταν στο ανώνυμο πλήθος. Άλλοι, πιο πρακτικοί, σήκωναν ό,τι έβρισκαν και το
έσκαγαν για τη Νότια Αμερική. Κάποιοι αυτοκτόνησαν. Πολλοί παραδόθηκαν στους
συμμάχους.

Υπήρχαν, όμως, και οι πιστοί. Στις 27 Απριλίου, μια γερμανική αντεπίθεση ξεκίνησε από την
επαρχία προς το Βερολίνο με στόχο να απεγκλωβίσει τον περικυκλωμένο αρχηγό.
Εκφυλίστηκε δέκα χλμ. πριν από τα προάστια. Στις 28 Απριλίου, ο Χάινριχ Χίμλερ πρότεινε
στους συμμάχους να παραδώσει τη Γερμανία με αντάλλαγμα να διαδεχτεί τον αρχηγό του.
Εισέπραξε άρνηση κι εξαφανίστηκε. Συνελήφθη λίγο μετά την κατάπαυση πυρός και
αυτοκτόνησε στη φυλακή στα 45 του χρόνια.

Ξημερώματα, 29 Απριλίου, ο Αδόλφος Χίτλερ παντρεύτηκε την ερωμένη του, Εύα Μπράουν.
Πέρασε μαζί της τη μέρα του, κοιμήθηκαν μαζί. Πρωί, 30 Απριλίου, έγινε μια τελευταία
σύσκεψη. Ο στρατάρχης Γουλιέλμος Κάιτελ τον προειδοποίησε: «Δεν υπάρχει ελπίδα». Ο
Κάιτελ έμελλε να συλληφθεί, να καταδικαστεί στη Νυρεμβέργη και να εκτελεστεί ως
εγκληματίας πολέμου.

Πλησίαζε μεσημέρι, 30 Απριλίου, όταν ο κύριος και η κυρία Χίτλερ αποχαιρετούσαν το
υπαλληλικό προσωπικό του καταφυγίου. Το μεσημέρι, αποχαιρέτησαν και τους επτά
στενούς συνεργάτες που παρέμεναν ακόμα εκεί. Οι Σοβιετικοί βρίσκονταν στα εκατό μέτρα
από την είσοδο. Το ρολόι έδειχνε 3.30’ μεσημέρι. Ένας πυροβολισμός. Ο Χίτλερ ήταν
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νεκρός. Αυτοκτόνησε με μια σφαίρα στο στόμα πλάι στην ήδη νεκρή Εύα: Εκείνη είχε πιει
δηλητήριο.

Στις 5 Μαιου 1945, η Γερμανία παραδόθηκε «άνευ όρων». Στις 13, οι τελευταίοι πολεμιστές
κατέθεσαν τα όπλα.

311: Ο αυτοκράτορας Γαλέριος Βαλέριος Μαξιμιανός εκδίδει διάταγμα, με το οποίο η
χριστιανική θρησκεία αναγνωρίζεται επίσημα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

1789: Ο Τζορτζ Ουάσινγκτον εκλέγεται πρώτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής.

1803: Η Γαλλία συμφωνεί να πουλήσει τη Λουϊζιάνα στις ΗΠΑ. Η επίσημη μεταβίβάση έγινε
τον Δεκέμβριο και το 1812 η περιοχή ανακηρύχθηκε 18η πολιτεία.

1893: Γεννιέται ο Γιόακιμ φον Ρίμπεντροπ, υπουργός Εξωτερικών του Χίτλερ.
Καταδικάστηκε στη δίκη της Νιρεμβέργης και εκτελέστηκε στις 16 Οκτωβρίου 1946.
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1973: Ο πρόεδρος Νίξον αναλαμβάνει την ευθύνη για το Γουότεργκέιτ σε τηλεοπτικό
διάγγελμα προς τον αμερικανικό λαό.

1975: Στο Νότιο Βιετνάμ ανακοινώνεται η άνευ όρων παράδοση της χώρας στους Βιετκόνγκ.

1989: Πεθαίνει από καρδιακή προσβολή ο Ιταλός σκηνοθέτης Σέρτζιο Λεόνε, πατέρας των
«σπαγγέτι γουέστερν».

1992: Με αφορμή την αθώωση 4 αστυνομικών, που είχαν κακοποιήσει ένα μαύρο, ξεσπούν
ταραχές στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ με 31 νεκρούς. Σε 48 ώρες, οι ταραχές επεκτάθηκαν
σε δέκα μεγάλες πόλεις με θύματα 44 νεκρούς και 2.000 τραυματίες. Η ηρεμία επανήλθε με
την επέμβαση του στρατού και την απόφαση να επαναληφτεί η δίκη.

2009: Με συμφωνία που υπογράφεται στη Μόσχα, η Ρωσία εγγυάται τα ντε φάκτο σύνορα
της Νότιας Οσετίας και της Απχατζίας και «αναλαμβάνει την φύλαξή τους».
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2011: Πεθαίνει ο ήρωας της εθνικής αντίστασης, Απόστολος (Λάκης) Σάντας. Μαζί με τον
Μανόλη Γλέζο είχε κατεβάσει τη σβάστικα από την Ακρόπολη τη νύχτα της 30ής προς 31 η
Μαΐου 1941. Είχε γεννηθεί στις 22 Φεβρουαρίου 1922, στη Λευκάδα.

Η 30ή Απριλίου στον πολιτισμό

30 Απριλίου 1902

«Πελλέας και Μελισσάνθη»

Το πρωτοποριακό θεατρικό έργο «Πελλέας και Μελισσάνθη» αφηγείται το καταστροφικό
πάθος της πριγκίπισσας Μελισσάνθης για τον Πελλέα, τον μικρότερο αδελφό του συζύγου
της. Θεωρείται το αριστούργημα του συμβολισμού, γράφτηκε από τον Μαυρίκιο Πολύδωρο
Μαρία Βερνάρδο Μέτερλινγκ και παρουσιάστηκε σε πρωτοποριακό θέατρο του Παρισιού, το
1892. Ήδη, ο συγγραφέας ήταν καταξιωμένος. Και έμελλε, στα 1911, να τιμηθεί με Νόμπελ.
Το έργο άρεσε και ενέπνευσε τον Κλοντ Ντεμπισί να συνθέσει ομώνυμη όπερα. Και
ξαφνικά, πριν καν το έργο ανέβει, ο Μέτερλινγκ ξεκίνησε να κατηγορεί τη δουλειά του
Ντεμπισί και να δηλώνει μετανιωμένος που δέχτηκε το θεατρικό του να γίνει όπερα.

Αποκαλύφθηκε ότι ο συγγραφέας είχε συγκατατεθεί να μελοποιηθεί η δουλειά του,
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θεωρώντας ότι τον πρώτο ρόλο θα έπαιρνε η ερωμένη του, διάσημη υψίφωνο Ζορζέτ
Λεβλάνκ. Όμως, ο συνθέτης προτίμησε την άγνωστη Μαίρη Γκάρντεν. Η πρεμιέρα της
όπερας «Πελλέας και Μελισσάνθη», η μόνη ολοκληρωμένη του Ντεμπισί, δόθηκε στις 30
Απριλίου 1902. Η Μαίρη Γκάρντεν θριάμβευσε. Η όπερα επίσης. Θεωρείται από τα
αριστουργήματα του είδους.

1777: Γεννιέται στη Γερμανία ο Γιόχαν Καρλ Φρίντριχ Γκάους, ένας από τους μεγαλύτερους
μαθηματικούς όλων των εποχών, επινόησε το ηλιοτρόπιο. Η «μονάδα Γκάους» μετρά την
ένταση των μαγνητικών πεδίων. Μαζί με τον Λομπατζέφσκι δημιούργησαν την πρώτη
«αντιευκλείδεια γεωμετρία». Πέθανε το 1855.

1870: Γεννιέται ο Ούγγρος συνθέτης Φραντς Λέχαρ, δημιουργός της διαχρονικής οπερέτας
«Η εύθυμη χήρα». Πέθανε το 1948.

1883: Πεθαίνει ο ζωγράφος Εντουάρ Μανέ, ηγέτης του ιμπρεσιονισμού. Είχε γεννηθεί το
1832.

1883: Γεννιέται ο Τσέχος συγγραφέας Γιάροσλαβ Χάσεκ, δημιουργός του «Καλού
στρατιώτη Σβέικ». Πέθανε στις 3 Ιανουαρίου 1926.
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1911: Στην Ασέα της Αρκαδίας, γεννιέται ο ποιητής Νίκος Γκάτσος. Σπούδασε στη
Φιλοσοφική της Αθήνας και δημοσίευσε τα πρώτα του ποιήματα το 1931. Το 1943
δημοσίευσε το ποίημα «Αμοργός» και στα κατοπινά χρόνια τα ποιήματα «Ελεγεία», «Ο
ιππότης και ο θάνατος» και «Τραγούδια του παλιού καιρού» που αφιέρωσε στον Γιώργο
Σεφέρη. Έγραψε στίχους που μελοποιήθηκαν από γνωστούς συνθέτες και μετέφρασε ξένα
θεατρικά έργα. Πέθανε στις 12 Μαΐου 1992.

2001: Ο 61χρονος Αμερικανός Κροίσος Ντένις Τίτο εκτοξεύεται με διαστημόπλοιο από
ρωσικό κοσμοδρόμιο για μιας εβδομάδας τουρισμό στο διάστημα.
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