
Η έκλειψη του Στάλιν τροφοδότησε
ελπίδες σε Δύση και Ανατολή ότι ο
Ψυχρός Πόλεμος μπορούσε να αμ-
βλυνθεί, ενδεχομένως και να τερ-
ματιστεί. Οι τάσεις φιλελευθεροποί-
ησης της διάδοχης «συλλογικής ηγε-
σίας» (Γκεόργκι Μαλένκοφ, Λαβρέντι
Μπέρια, Νικίτα Χρουστσόφ) εξελή-
φθησαν ως πρόσκαιρη αδυναμία
που άνοιγε δρόμο για να σπάσει ο
κομμουνιστικός «μονόλιθος». Θετικά

αξιολογήθηκε η υπογρα-
φή ανακωχής στην Κορέα
(Ιούλιος 1953). Ακόμα εν-
τυπωσιακότερη ήταν η
αρχική κατανόηση της
Μόσχας προς τις αντιδρά-
σεις που εκδηλώθηκαν
στην Ανατολική Ευρώπη
σαν συνέπεια του σταλι-
νικού συγκεντρωτισμού.
Στις εξεγέρσεις πρωτο-
στάτησε η Λαϊκή Δημο-
κρατία της Γερμανίας
(«Ανατολική Γερμανία»),
παρασύροντας ταχύτατα
και άλλες χώρες. Βιομη-
χανικοί εργάτες (Λ.Δ. Γερ-
μανίας, Τσεχοσλοβακία)
ξεσηκώθηκαν ταυτόχρο-
να με αγρότες (Βουλγαρία)
για παρόμοιους λόγους.
Η ραγδαία εκβιομηχάνιση
και η αγροτική κολεκτι-
βοποίηση εξαντλούσαν
τις εθνικές οικονομίες.
Οι σοβιετικές απαιτήσεις
για μεγέθυνση του βιο-
μηχανικού προϊόντος και
συμπίεση της κατανάλω-
σης προκαλούσαν επα-
ναλαμβανόμενες κρίσεις

σίτισης και κατακόρυφη πτώση του
βιοτικού επιπέδου. Η Ανατολική
Ευρώπη εξέπεμπε διεθνώς μια διό-
λου κολακευτική εικόνα κοινωνικής
εξαθλίωσης.

Οι ταραχές επηρέασαν άμεσα τη
μάχη διαδοχής εντός της σοβιετικής
ηγετικής τριανδρίας. Στην κορύφωσή
της μάλιστα (Ιούνιος/Ιούλιος 1953)
αποδείχθηκε ότι χρησιμοποιήθηκαν
εξαρχής από τους επίδοξους ηγέτες
στον αγώνα πολιτικής αλληλοεξόν-
τωσής τους. Η φθορά του σταλινικού
συστήματος εντός και εκτός ΕΣΣΔ

ήταν ο μοναδικός τρόπος να εδραι-
ώσουν τη δική τους εξουσία, απο-
ποιούμενοι παράλληλα προσωπικές
ευθύνες για εγκλήματα του παρελ-
θόντος. Και οι τρεις ηγέτες συμμα-
χούσαν ανά δυάδες πίσω από την
πλάτη του τρίτου, αλλά ο Μπέρια,
χάρη στην επιρροή του στα σώματα
ασφαλείας, διέθετε την πραγματική
ισχύ να επιβληθεί στους άλλους.
Αυτή η υπεροχή ευνόησε τη σύμ-
πραξη Μαλένκοφ-Χρουστσόφ, καθώς
τα κομμουνιστικά καθεστώτα στην
Ανατολική Ευρώπη είχαν στερεωθεί
κυρίως με τη δράση του Μπέρια.

Το γερμανικό πρόβλημα αναδείχ-
θηκε εμφατικά λόγω της μαζικής
φυγής Γερμανών προς το Δυτικό Βε-
ρολίνο. Εως τον Ιούνιο του 1953 ξέ-
σπασε επανάσταση εθνικής κλίμα-
κας παρασύροντας πάνω από 400
πόλεις και μισό εκατομμύριο πολίτες,
μεταξύ αυτών στρατιωτικούς και
κρατικούς αξιωματούχους. Ωστόσο,
οι επικοινωνιακές πιέσεις της Μό-
σχας για μεταρρυθμίσεις δεν κλό-
νισαν την κυβέρνηση του Βάλτερ
Ούλμπριχτ. Αντιθέτως, ο σταλινικός
ηγέτης κατάφερε να διατηρηθεί
στην εξουσία εξασφαλίζοντας την
αποστολή σοβιετικών στρατευμάτων
για την κατάπνιξη της επανάστασης.
Η επέμβαση της 17ης Ιουνίου 1953
οδήγησε σε βίαιη καταστολή -μο-
λονότι όχι ιδιαίτερα αιματηρή (με
40 νεκρούς συνολικά)- σε χιλιάδες
συλλήψεις και επανασταθεροποίηση
του καθεστώτος Ούλμπριχτ (παρέ-
μεινε έως το 1971).

Το καλοκαίρι του 1953 εξανεμί-
στηκε η ελπίδα της αλλαγής. Από το
1954 η ΕΣΣΔ έπαψε να χρησιμοποιεί
ακόμα και τον όρο «Νέα Πορεία»
(New Course). Οι επαναστάσεις τέ-
λειωσαν νωρίς αφού, όμως, πρώτα
εξυπηρέτησαν την αλλαγή φρουράς
στη Μόσχα. Χρεώνοντας στον Μπέ-
ρια τις εξεγέρσεις, ο Γκεόργκι Μα-
λένκοφ ως πρωθυπουργός και ο Νι-
κίτα Χρουστσόφ ως γενικός γραμ-
ματέας του Κομμουνιστικού Κόμμα-
τος οργάνωσαν μαζί με άλλα κορυ-
φαία στελέχη συνωμοσία κατά του
Μπέρια. Καθοριστική υπήρξε η σύμ-
πραξη του στρατού μέσω του υπουρ-
γού Αμυνας Νικολάι Μπουλγκάνιν.

Η σύλληψη, καταδίκη και εκτέ-
λεση του Μπέρια (Ιούλιος-Δεκέμ-
βριος 1953) σηματοδότησαν την
«αποσταλινοποίηση» των σωμά-
των ασφαλείας και νευραλγικών
τομέων διοίκησης πολύ πριν ο
όρος καταστεί επίσημο δόγμα
στο περίφημο 20ό συνέδριο του
Κομμουνιστικού Κόμματος της
Σοβιετικής Ενωσης (ΚΚΣΕ) τον
Φεβρουάριο του 1956. Στο μεσο-
διάστημα ο Χρουστσόφ, ο αρχικά
πιο αδύναμος κρίκος της τριαν-
δρίας -ήταν γ.γ. του ΚΚΣΕ αλλά
δεν συμμετείχε στην κυβέρνη-
ση- ανέλαβε την πολιτική ηγεσία
αντικαθιστώντας μάλιστα τον
Μαλένκοφ με τον Μπουλγκάνιν.

Φάνηκε σύντομα αν ο νέος ηγέ-
της επεδίωκε να αλλάξει το τυ-
ραννικό σταλινικό σύστημα. Οι
παραδοσιακές πρακτικές μαζικών
εκτοπίσεων και δολοφονιών μει-
ώθηκαν δραστικά στην Ευρώπη.
Σαν παγκόσμια υπερδύναμη, η
ΕΣΣΔ δεν μπορούσε να αγνοεί
την κοινή γνώμη και να συγκρί-
νεται αρνητικά με τις δυτικές δη-
μοκρατίες. Ωστόσο, δεν εγκατέ-
λειψε το σταλινικό κρατικό υπό-
δειγμα στην Ανατολική Ευρώπη.
Ο έλεγχος της Ανατολικής Ευρώ-
πης έγινε αυστηρότερος μετά
την προσχώρηση της Ομοσπον-
διακής Δημοκρατίας της Γερμα-
νίας («Δυτικής Γερμανίας») στο
ΝΑΤΟ και την ίδρυση του Συμ-
φώνου της Βαρσοβίας (Μάιος
1955). Τα περισσότερα καθεστώτα
διατηρήθηκαν ανέπαφα, ενώ η
πιο αιματηρή μέχρι τότε σοβιε-
τική επέμβαση σημειώθηκε το
1956 στην εξέγερση της Ουγγα-
ρίας κατά της μεταρρυθμιστικής
κυβέρνησης του Ιμρε Νάγκι. Κατά
ιστορική ειρωνεία, ο Νάγκι, ο
οποίος είχε στηριχθεί τρία χρόνια
νωρίτερα από τον Χρουστσόφ
έναντι του σταλινιστή ηγέτη Μα-
τίας Ρακόζι, φυλακίστηκε και
εκτελέστηκε το 1958. Αλλά στο
μεταξύ η κούρσα διαδοχής του
Στάλιν είχε τελειώσει...

Κλείνοντας ανοιχτά μέτωπα,
η Μόσχα πρωτοστάτησε στην
υπογραφή της αυστριακής Συν-
θήκης Ειρήνης (Μάιος 1955). Τα
σοβιετικά στρατεύματα αποσύρ-

θηκαν και η Αυστρία ανακηρύχ-
θηκε ουδέτερη χώρα. Με το ίδιο
σκεπτικό έγινε η επαναπροσέγ-
γιση ΕΣΣΔ-Γιουγκοσλαβίας, πα-
ρότι ο Τίτο επέλεξε στη συνέχεια
το Κίνημα των Αδεσμεύτων. Θε-
ωρώντας παγιωμένο τον κομ-
μουνισμό στην Ανατολική Ευ-
ρώπη, ο Χρουστσόφ στράφηκε
εντονότερα στην αποαποικιο-
ποίηση, με καταλυτική την κοινή
αμερικανο-σοβιετική επέμβαση
κατά Βρετανίας, Γαλλίας και Ισ-
ραήλ στην Κρίση του Σουέζ
(Οκτώβριος 1956).

Η έμφαση στον αναδυόμενο
Τρίτο Κόσμο προοικονομούσε τη
μεταφορά του ανταγωνισμού
Ανατολής-Δύσης στην Ασία και

τη Μέση Ανατολή σε ένα είδος
«πολέμου χαρακωμάτων». Ωστό-
σο, επί Χρουστσόφ έφθασαν για
πρώτη και μοναδική φορά οι δύο
υπερδυνάμεις στα πρόθυρα πυ-
ρηνικού ολέθρου κατά την Κρίση
της Κούβας (Οκτώβριος 1962).
Βραχυπρόθεσμα, η κούρσα των
εξοπλισμών γιγάντωσε πολιτικά
και στρατιωτικά την ΕΣΣΔ, αλλά
μακροπρόθεσμα τη γονάτισε οι-
κονομικά. Η εποχή Χρουστσόφ
σφραγίστηκε από εντάσεις και
υφέσεις του Ψυχρού Πολέμου
και από παραπλανητικές πολιτι-
κές, όπως η «επίθεση φιλίας» (pe-
ace offensive) στο πλαίσιο της
στρατηγικής του πρότασης για
«ειρηνική συνύπαρξη» των δύο
κόσμων (peaceful co-existence),
που απορρίφθηκε από τη Δύση
ως Δούρειος Ιππος κομμουνιστι-
κής διείσδυσης. Μετά τον από-
λυτο ρεαλισμό του Στάλιν, οι
απρόβλεπτες κινήσεις του Χρου-
στσόφ -που αποξένωσαν και την
Κίνα (1960)- δεν άργησαν να προ-
καλέσουν την απομάκρυνση και
διαδοχή του από τον Λεονίντ
Μπρέζνιεφ (1964).

Αλυτο παρέμεινε επί μακρόν το ακαν-
θώδες για τη Μόσχα «γερμανικό
ζήτημα». Ανοιχτή παρέμεινε και η
συζήτηση για το εάν το 1953 οι δύο
υπερδυνάμεις έχασαν μια πολύτιμη
ευκαιρία να επιλύσουν το ζήτημα
και ενδεχομένως να τερματίσουν
τον Ψυχρό Πόλεμο. Ερέθισμα έδι-
ναν οι συμφιλιωτικές πρωτοβουλίες
των διαδόχων, αλλά και του ίδιου
του Στάλιν λίγο πριν πεθάνει.

Πράγματι, στις 10 Μαρτίου 1952
ο Στάλιν είχε προτείνει στις άλλες
τρεις κατοχικές δυνάμεις της Γερ-
μανίας -ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία-
(«διακοίνωση Στάλιν») απόσυρση
των κατοχικών στρατευμάτων και
επανένωση της Γερμανίας με τη
μορφή ενός δημοκρατικού, ουδέ-
τερου κράτους. Οι Δυτικοί υποδέχ-
θηκαν ψυχρά τη σοβιετική «χειρο-
νομία καλής θελήσεως» υποβάλ-
λοντας όρους απαράδεκτους για
την ΕΣΣΔ σε ένα τέτοιο σενάριο,
όπως τη διοργάνωση ελεύθερων
εκλογών υπό την εποπτεία του ΟΗΕ
και τον διακανονισμό των γερμα-
νο-πολωνικών συνόρων. Αρνητικά
αντέδρασε και η (δυτικο)γερμανική
κυβέρνηση του Κόνραντ Αντενά-
ουερ, εκτιμώντας ότι η ΕΣΣΔ ου-
σιαστικά δεν επεδίωκε να επανε-
νωθεί η Γερμανία, αλλά να διχαστεί
η Δυτική Ευρώπη την ώρα που δια-
πραγματευόταν τον γερμανικό επα-
νεξοπλισμό μέσα σε μια Ευρωπαϊκή
Αμυντική Κοινότητα (1950-54).

Η ευρωπαϊκή ενοποίηση ενο-
χλούσε την ΕΣΣΔ, καθώς οριστι-
κοποιούσε με δυτικούς όρους τη
διαίρεση της Γερμανίας και ανο-
σοποιούσε τη Δυτική Ευρώπη από
τη σοβιετική απειλητικότητα. Οι
σοβιετικές προτάσεις αποσκοπού-
σαν να διασπάσουν τους Δυτικοευ-
ρωπαίους, γεννώντας καχυποψία
για τη Γερμανία ή αναζωπυρώνον-
τας το αιώνιο δίλημμα «ανάπτυξη
ή εξοπλισμοί», για τους Γερμανούς
το ακόμα δραματικότερο δίλημμα
«ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ή επα-
νένωση». Ο Αντενάουερ είχε επι-
λέξει την ευρωπαϊκή λύση προκα-
λώντας, όμως, σφοδρές αντιπολι-
τευτικές επικρίσεις για ανεύθυνη
προδοτική πολιτική.

Τελικά, το σχέδιο Ευρωπαϊκής
Αμυντικής Κοινότητας φυλλορρόη-
σε (1954), αλλά η ευρωπαϊκή ολο-
κλήρωση συνέχισε τον δρόμο της
με τη Βόννη σε κεντρικό ρόλο. Η
Μόσχα μάταια προσπάθησε να ανα-
θερμάνει τη συζήτηση για τη Γερ-
μανία τα επόμενα χρόνια. Η επα-
νένωση της Γερμανίας έπρεπε τε-
λικά να περιμένει μέχρι τον θάνατο
του συστήματος που είχε δημιουρ-
γήσει ο Στάλιν.

* Η κ. Κωνσταντίνα Ε. Μπότσιου είναι
αναπληρώτρια καθηγήτρια Σύγχρονης
Ιστορίας στο Τμήμα Πολιτικής 
Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Ο θάνατος του Ιωσήφ Στάλιν
Ο Σοβιετικός ηγέτης ταυτίστηκε με αδίστακτες μεθόδους στις εσωτερικές υποθέσεις και με στυγνό ρεαλισμό στη διεθνή πολιτική

Της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Ε. ΜΠΟΤΣΙΟΥ*

Στις 5 Μαρτίου 1953 ο Ιωσήφ Βησα-
ριόνοβιτς Τζουκασβίλι, που πέρασε
στην Ιστορία με το επαναστατικό
ψευδώνυμο «Στάλιν», πέθανε σε
ηλικία 74 ετών ύστερα από οξύ εγ-
κεφαλικό επεισόδιο. Ηγέτης της
Σοβιετικής Ενωσης από το 1929,
σημάδεψε ανεξίτηλα το σοβιετικό
κράτος, το κομμουνιστικό κίνημα
και τον μεταπολεμικό κόσμο. Σω-
τήρας για τους οπαδούς του, σα-
τανάς για τα εκατομμύρια θύματά
του, ο Στάλιν ταυτίστηκε με αδί-
στακτες μεθόδους στις εσωτερικές

σοβιετικές υποθέσεις και
με έναν στυγνό ρεαλισμό
στη διεθνή πολιτική.

Εξόντωσε συστηματικά
τους πολιτικούς αντιπά-
λους του και προέβη σε
μαζικές εκτοπίσεις εθνο-
τικών και κοινοτικών ομά-

δων που θεωρούσε εμπόδια στον
κοινωνικο-οικονομικό μετασχημα-
τισμό της Ρωσίας υπό την εξουσία
του. Δημιούργησε ένα τρομοκρατικό
σύστημα σωμάτων ασφαλείας, συ-
νέτριψε κάθε πηγή άλλης άποψης,
μεταμόρφωσε βίαια την αγροτική
Ρωσία σε βιομηχανική δύναμη και
την απέκοψε από τη Δύση. Από την
άλλη πλευρά, η ραγδαία εκβιομη-
χάνιση κατέστησε την ΕΣΣΔ μεγάλη
δύναμη στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
και υπερδύναμη στον Ψυχρό Πό-
λεμο. Ο Στάλιν συνεργάστηκε δια-
δοχικά με τον Χίτλερ (1939) και
τους Δυτικούς συμμάχους όταν δέχ-
θηκε επίθεση από τη Γερμανία
(1941). Εθεσε στην υπηρεσία του
πολέμου τη σοβιετική βιομηχανία,

αλλά και τον λαό του, που μέτρησε
συγκριτικά τα περισσότερα θύματα:
25 εκατομμύρια -τα 2/3 άμαχοι- σε
σύνολο 60 εκατομμυρίων νεκρών.
Ο βαρύς φόρος αίματος και η ανάγκη
να αποφευχθεί μια χωριστή γερμα-
νο-σοβιετική ανακωχή έπεισαν τον
Ρούσβελτ να αποδεχθεί τον σοβιε-
τικό έλεγχο στις ανατολικοευρω-
παϊκές χώρες που απελευθέρωσε ο
Κόκκινος Στρατός.

Η μεταπολεμική ΕΣΣΔ ανέκτησε
και υπερέβη την έκταση της τσα-
ρικής Ρωσίας. Μετά τον Β΄ Παγκό-
σμιο Πόλεμο, το υπόδειγμα σταλι-
νικής οργάνωσης μεταφέρθηκε
στους «δορυφόρους» της Ανατολι-
κής Ευρώπης. Επιδιώκοντας παγ-
κόσμια επιρροή, ο Στάλιν επέτυχε
την ανάπτυξη πυρηνικής βόμβας
(1949), την ένταξη της Κίνας στον
κομμουνιστικό συνασπισμό (1949)
και τη μεταφορά της αμερικανο-
σοβιετικής αντιπαράθεσης στην
Απω Ανατολή (Πόλεμος Κορέας,
1950). Απέρριψε το Σχέδιο Μάρσαλ
(1947), αλλά στήριξε τον ΟΗΕ συμ-
μετέχοντας στο Συμβούλιο Ασφα-
λείας. Συμφώνησε επίσης με τον
Ρούσβελτ την κατοχή και αποστρα-
τιωτικοποίηση της Γερμανίας. Πε-
πεισμένος ότι έπρεπε να αποφευχθεί
ένας τρίτος ολέθριος παγκόσμιος
πόλεμος, προκαλούσε τις ΗΠΑ μέχρι
το σημείο που παρέμενε αναστρέ-
ψιμη μια αντιπαράθεση. Πέθανε
έχοντας πλήρη έλεγχο της ΕΣΣΔ
και της Ανατολικής Ευρώπης μέσω
ενός ανυπέρβλητου στρατού, ενός
αμείλικτου συστήματος εσωτερικής
ασφάλειας και ενός δικτύου αφο-
σιωμένων σταλινικών ηγετών στους
«δορυφόρους».

Η επικράτηση του Νικίτα Χρουστσόφ

Προσπάθειες
επίλυσης
του «γερμανικού
ζητήματος»

Οι ελπίδες της Δύσης
και η μάχη διαδοχής

60
χρόνια
πριν

<<<<<<

Δεν εγκατέλειψε
το σταλινικό κρατικό
υπόδειγμα στην
Ανατολική Ευρώπη
και ο έλεγχός της έγινε
αυστηρότερος.

AS
SO

CI
AT

ED
 P

RE
SS

AS
SO

CI
AT

ED
 P

RE
SS

AS
SO

CI
AT

ED
 P

RE
SS

Τρίτη 5 Μαρτίου 2013. Γεωργιανός σε μια εκκλησία στην πόλη Γκόρι, γενέτειρα του Ιωσήφ Στάλιν, ογδόντα 
χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Τιφλίδας, κρατά πορτρέτο του Σοβιετικού δικτάτορα και ένα καντήλι, τιμώντας
έτσι την εξηκοστή επέτειο από τον θάνατό του. Επ’ ευκαιρία της επετείου, οι κομμουνιστές της Γεωργίας είχαν
συρρεύσει μαζικά στο Γκόρι. Ο Στάλιν μπορεί να πέθανε το 1953, η μνήμη του όμως ακόμη εγείρει πάθη.

Γκεόργκι
Μαλένκοφ

Η συλλογική
ηγεσία

Λαβρέντι
Μπέρια

Νικίτα
Χρουστσόφ

Ιούνιος 1953. Ανατολικογερμανοί σε πορεία στην Πύλη του Βρανδεμβούργου.

24 Οκτωβρίου 1956. Συγκεντρωμένο πλήθος γύρω από ένα πεσμένο
άγαλμα του Στάλιν, μπροστά από το Εθνικό Θέατρο της Βουδαπέστης.

Παρασκευή 6 Μαρτίου 1953.
Η πρώτη σελίδα της «Κ» εστιάζει 
στον θάνατο του Στάλιν. Στην πρώτη
έκδοση, ο αναγνώστης διαβάζει ότι 
«ο Ιωσήφ Στάλιν άλλοτε εν αφασία
και άλλοτε παραληρών δίδει 
την ύστατην εναγώνιον μάχην προς 
τον θάνατον, καταλείπει πολιτικήν
διαθήκην εις το Κομμ. Κόμμα ως προς
την διαδοχήν του», ενώ η δεύτερη
έκδοση γράφει ότι «ο Ι. Στάλιν
απεβίωσε την 21.50 ώραν Μόσχας». 
Ο δεύτερος τίτλος προσθέτει ότι «ενώ
εξαφανίζεται ένας πρωταγωνιστής
από την παγκόσμιον σκηνήν... 
ο Αϊζενχάουερ δηλοί ότι είναι πάντοτε
πρόθυμος να συναντηθή μετά 
του διαδόχου του Ιωσήφ Στάλιν» 
και καταλήγει ότι «ο Μαλένκωφ
αντιπροσωπεύει τον “μέγαν
άγνωστον”».

20 l     Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η Κυριακή 18 Αυγούστου 2013
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