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1. Εισαγωγή
Έπειτα από δύο παγκόσμιους πολέμους οι ισορροπίες ισχύος άλλαξαν δραματικά
και η Ευρώπη έπαψε να αποτελεί το παγκόσμιο κέντρο ισχύος, ενώ μετατράπηκε σε
μία ήπειρο πλήρως εξαθλιωμένη από τους δύο ολοκληρωτικούς πολέμους που
προηγήθηκαν. Ως νικήτριες δυνάμεις1 του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου αναδύθηκαν
τόσο οι χώρες της Δύσης όσο και η Σοβιετική Ένωση οι οποίες υπό τον φόβο της
ναζιστικής Γερμανίας συμμάχησαν μεταξύ τους.2 Σε αντίθεση όμως με τις
ευρωπαϊκές νικήτριες δυνάμεις, η Σοβιετική Ένωση σε διεθνές επίπεδο, από άποψη
ισχύος και κύρους, βρισκόταν στο απόγειό της και οι ΗΠΑ3 έχοντας υποστεί
ελάχιστη φθορά, εξήλθαν του πολέμου ως η νέα παγκόσμια υπερδύναμη.
Οι προθέσεις του Stalin4 και το ενδιαφέρον του για την περιοχή της Ανατολικής
Ευρώπης έγιναν αντιληπτά πριν ακόμη λάβει μέρος ο τερματισμός του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς χωρίς να χάσουν χρόνο τα σοβιετικά στρατεύματα
προχώρησαν από την Πολωνία προς τον νότο εγκαθιστώντας καθεστώτα
προσκείμενα στα συμφέροντα της χώρας τους5.6 Η Ανατολική Ευρώπη για τον Stalin
ήταν ιερή και ήταν αποφασισμένος να διατηρήσει με κάθε τρόπο τα κεκτημένα του. 7
Οι σοβιετικοί επιθυμούσαν την δημιουργία μίας ζώνης ασφαλείας η οποία θα
αποτελούνταν από χώρες “δορυφόρους” της ΕΣΣΔ8 και θα προστάτευε τα δυτικά της
σύνορα.9 Οι Δυτικοί σύντομα αποδέχτηκαν την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί
στην Ανατολική Ευρώπη˙ μη έχοντας διαθέσιμα στρατεύματα στην περιοχή ώστε να
αντισταθούν στις διεκδικήσεις που προέβαλε ο σοβιετικός ηγέτης.10 Ενώ το σοβιετικό
μπλοκ βρισκόταν υπό διαμόρφωση, από την Ελλάδα μέχρι την Γαλλία υπήρξε έντονη

1

Ως νικήτριες δυνάμεις του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου αναδείχθηκαν οι “Big Three” ή αλλιώς “Grand
Alliance”, δηλαδή η Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Σοβιετική Ένωση οι οποίες
επικράτησαν επί της ναζιστικής Γερμανίας και της φασιστικής Ιταλίας.
2
Joseph Smith, The Cold War: 1945-1991, Second Edition (Oxford: Blackwell, 1998), 3.
3
ΗΠΑ: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
4
Ο Joseph Stalin ήταν ο ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης.
5
Κομμουνιστικά καθεστώτα εγκαθιδρύθηκαν σε Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχοσλοβακία, Ρουμανία,
Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία και Αλβανία.
6
Ιωάννης Κολιόπουλος, Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία 1789-1945: Από την Γαλλική Επανάσταση μέχρι
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο (Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 2001), 409.
7
Robert Service, Σύντροφοι: Η Παγκόσμια Ιστορία του Κομμουνισμού, trans. Αθηνά Χατζή (Αθήνα:
Εκδόσεις Ψυχογιός, 2008), 310.
8
ΕΣΣΔ: Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών.
9
Κολιόπουλος, 409
10
Ibid., 409-410.
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δραστηριότητα των εγγενών κομμουνιστικών κομμάτων.11 Ωστόσο μετά την
απελευθέρωση των κρατών της Δυτικής Ευρώπης από τους Γερμανούς, βασίλευσε η
πολυκομματική δημοκρατία και οι κυβερνήσεις διατήρησαν αρνητική στάση
απέναντι στον κομμουνισμό.12 Ο Stalin από την πλευρά του έσπευσε να καθησυχάσει
τους Δυτικοευρωπαίους διαβεβαιώνοντάς τους πως δεν είχε καμία πρόθεση να τους
προκαλέσει προβλήματα, εφόσον και αυτοί δεν παρέμβαιναν στις υποθέσεις της
ΕΣΣΔ στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης.13 Το γεγονός αυτό βέβαια δεν σήμαινε
πως ο Stalin εγκατέλειψε τις προσπάθειες για αύξηση της επιρροής που ασκούσε η
ΕΣΣΔ στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης.14
Παρόλο που στην Ιταλία και στην Γαλλία οι κομμουνιστές αποτελούσαν σοβαρή
απειλή για τις εκάστοτε κυβερνήσεις, αμφότερες επεδίωξαν την συμμετοχή τους στο
Βορειοατλαντικό Σύμφωνο που ιδρύθηκε το 1949 επιλέγοντας να συναχτούν με τις
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.15 Στις ΗΠΑ κυριαρχούσε η άποψη πως οι
κομμουνιστικές ιδέες που προέβαλε η Σοβιετική Ένωση γίνονταν όλο και πιο
σαγηνευτικές λόγω της έλλειψης τροφίμων, στέγης και εργασίας η οποία αποτελούσε
λογική ακολουθία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Για τον λόγο αυτό οι αμερικάνοι
ξεκίνησαν άμεσα την οικονομική ενίσχυση προς τις Δυτικοευρωπαϊκές χώρες και
μάλιστα με εντελώς απροκάλυπτο τρόπο μέσω του σχεδίου Marshall16.17

11

Εξαίρεση στη Δυτική Ευρώπη αποτελούσαν οι χώρες της Ιβηρικής χερσονήσου οι οποίες
βρίσκονταν υπό την ηγεσία φασιστικών καθεστώτων. Το καθεστώς του Francisco Franco στην
Ισπανία και του Antonio de Oliveira Salazar στην Πορτογαλία απαγόρευαν την δράση των
κομμουνιστικών κομμάτων.
12
Robert Service, Σύντροφοι: Η Παγκόσμια Ιστορία του Κομμουνισμού, trans. Αθηνά Χατζή (Αθήνα:
Εκδόσεις Ψυχογιός, 2008), 303.
13
Ibid., 305.
14
Ibid., 309.
15
Ibid., 306-308.
16
Το σχέδιο Marshall αποτελούσε ένα πρόγραμμα οικονομικής αποκατάστασης λόγω του
προηγηθέντος πολέμου. Η συμμετοχή μιας χώρας στο σχέδιο αυτό προϋπέθετε την αποκάλυψη στις
Ηνωμένες Πολιτείες πληροφοριών που σχετίζονταν με την οικονομική της κατάσταση.
17
Smith, 17.

5

2. Stalin
Ο Joseph Stalin, ηγέτης της ΕΣΣΔ, κατείχε το αξίωμα του γενικού γραμματέα της
κεντρικής επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος από το 1924 έως το 1953.18
Στην Σοβιετική Ένωση

του Stalin, οι μηχανισμοί καταστολής αποτελούσαν τον

πυρήνα του πολιτικού συστήματος.19 Υπέρτατο στόχο για τον Stalin συνιστούσε η
εξάπλωση της κομμουνιστικής τάξης σε ολόκληρο τον κόσμο. Με τον τερματισμό
του Β’ΠΠ και την νίκη επί του εξωτερικού εχθρού, στο εσωτερικό της Σοβιετικής
Ένωσης κυριάρχησε η ελπίδα για κοινωνική και πολιτική ειρήνη στο εσωτερικό της
χώρας και για διεθνή συνεργασία μεταξύ των κρατών. Παρόλα αυτά ο Stalin είχε
διαφορετική άποψη και αντιμετώπιζε την Δύση ως τον μεγάλο ιμπεριαλιστικό εχθρό
και ανταγωνιστή στον αγώνα του για την παγκόσμια εξουσία.20 Η λέξη
εκσυγχρονισμός (sovremennost) συνιστούσε το λάβαρο του καθεστώτος και ο ίδιος ο
Stalin είχε δεσμευτεί να φτάσει και στη συνέχεια να υπερβεί τα επιτεύγματα των
Δυτικών. Σύντομα, προέβη σε κινήσεις που προσέδιδαν ακόμη σκληρότερο και
βιαιότερο χαρακτήρα στο ήδη αυταρχικό καθεστώς. Σύμφωνα με τον Robert Service
«η ιεραρχία, η πειθαρχία και η τιμωρία ήταν οι ακρογωνιαίοι λίθοι του σοβιετικού
οικοδομήματος»21. Στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας, εξορισμοί, δολοφονίες
και βασανισμοί αποτελούσαν τα βασικά εργαλεία του Stalin στην προσπάθειά του να
ασκήσει απόλυτο έλεγχο στο σύνολο της επικράτειας.
Η οικονομία της χώρας σε συνδυασμό με τον προηγηθέντα πόλεμο και τις πολιτικές
επιλογές του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, είχε επιδεινωθεί
και εξαθλιωθεί σε τέτοιο βαθμό όπου σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού υπέφερε από
έλλειψη τροφίμων.22 Το καθεστώς του Stalin είχε δεσμευτεί για βιομηχανική
ανάπτυξη αγνοώντας τις συνέπειες που πιθανόν να ακολουθούσαν. Ολόκληρη η
φύση, έμψυχη και άψυχη, μετατράπηκε σε πόρο ανηλεούς εκμετάλλευσης. Η
επίτευξη των δεικτών παραγωγικότητας που έθετε το καθεστώς μέσω πενταετών
18

Ibid., 1.
Mary McAuley, Soviet Politics: 1917-1991 (New York: Oxford University Press, 1992), 50.
20
Robert Conquest, Στάλιν: Η Συντριβή των λαών, trans. Ελισάβετ Παπαλεξοπούλου (Αθήνα:
Εκδοτική Κούριερ, 2003), 437.
21
Service, 219.
22
Conquest, 424-426.
19
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προγραμμάτων αποτελούσαν τον ύψιστο στόχο.23 Υπό τον Stalin επιχειρήθηκε μία
προσπάθεια καλλιέργειας της ρωσικής εθνικής ιδέας και η Ρωσία παρουσιάστηκε ως
ο «μεγάλος αδερφός» όλων των εθνικών και φυλετικών ομάδων που συνιστούσαν την
Σοβιετική Ένωση.24
Ο Joseph Stalin ήταν τόσο παθιασμένος με την σταθερότητα του πολιτικού
συστήματος και την διατήρηση της εξουσίας που άρχισε να βλέπει σχεδόν τους
πάντες, ακόμη και τους πιο στενούς του συνεργάτες, ως εχθρούς που απειλούσαν το
σύστημά του. Είχε καταφέρει να εξαλείψει κάθε ίχνος αντιπολίτευσης στον πολιτικό
χώρο και να απομακρύνει κάθε συνεργάτη, πολιτικό, διανοούμενο ή καλλιτέχνη, την
παρουσία του οποίου εκλάμβανε ως απειλητική προς τους στόχους και τα
συμφέροντά του. Ως κίνδυνο αντιμετώπισε και τους στρατιωτικούς οι οποίοι όπως
υποστήριζε είχαν θαμπωθεί από τα πλούτη που είδαν στις χώρες της Κεντρικής
Ευρώπης και με σύντομες διαδικασίες φρόντισε να τους στείλει σε στρατόπεδα
καταναγκαστικής εργασίας.25 Λόγω της καχυποψίας του, ο Stalin διέταξε την
διεξαγωγή εκκαθαρίσεων σε όλο το σοβιετικό μπλοκ με αποτέλεσμα να
αποκαλυφθούν ή σύμφωνα με ορισμένους να κατασκευαστούν στοιχεία τα οποία
αποκάλυπταν πράκτορες της Δύσης και του Tito26, αλλά και συνωμότες που κατείχαν
υψηλά αξιώματα στα πλαίσια της σοβιετικής ηγεσίας.
Όσον αφορά το διεθνές επίπεδο, ο Stalin κατάφερε να αποκτήσει τον έλεγχο της
Ανατολικής Ευρώπης και ως συνέπεια αυτού να ταρακουνήσει τους Δυτικούς οι
οποίοι θέλησαν να αντισταθούν στις μαξιμαλιστικές προθέσεις του και τις
επεκτατικές του κινήσεις. Την κατάσταση αυτή διαδέχτηκε μία ακολουθία γεγονότων
σημαντικότερα εκ των οποίων αποδείχθηκαν η επιβολή αποκλεισμού το 1948 στην
πόλη του Βερολίνου από τους σοβιετικούς η οποία τελικά συντέλεσε στην διαίρεση

23

Service, 218-219.
Ibid., 224.
25
Conquest, 427.
26
Ο Josip Broz Tito ήταν ο ηγέτης της Γιουγκοσλαβίας από το 1953 έως το 1980.
24
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της Γερμανίας σε δύο χωριστά κράτη27 και η δημιουργία του Βορειοατλαντικού
Συμφώνου28 από τους Δυτικούς το 1949.29

3. Κυβέρνηση Συνεργασίας
Ο Stalin πέθανε στις 5 Μαρτίου του 1953. Οι σύντροφοι του Stalin από τη μία
πλευρά ήταν ανακουφισμένοι καθώς είχαν απαλλαγεί από το άγχος που τους
δημιουργούσε η σκέψη ότι μπορεί να ήταν τα θύματα της επόμενης εκκαθάρισης,
ενώ από την άλλη φοβόντουσαν τόσο τους συντρόφους τους όσο και την λαϊκή
αντίδραση σχετικά με την ανάληψη της εξουσίας.30 Οι κληρονόμοι του Stalin
προσπάθησαν με κάθε τρόπο να προβάλλουν την ηγεσία της ΕΣΣΔ στον υπόλοιπο
κόσμο ως ένα ενιαίο μέτωπο. Ο Stalin πριν από το θάνατό του δεν φρόντισε να ορίσει
ο ίδιος τον διάδοχό του και το σύστημα της ΕΣΣΔ δεν προέβλεπε συγκεκριμένες
διαδικασίες για τον τρόπο επιλογής του νέου σοβιετικού ηγέτη, με αποτέλεσμα οι
προσωπικές έχθρες και οι ανταγωνισμοί να αποτελέσουν το κύριο χαρακτηριστικό
των σχέσεων που διατηρούσαν οι κοντινότεροί συνεργάτες του Stalin μεταξύ τους.
Τελικά αποφασίστηκε η διακυβέρνηση της χώρας από κοινού, μέσω δηλαδή της
συνεργασίας των υψηλότερων στελεχών του Κομμουνιστικού Κόμματος και στις 7
Μαρτίου δημοσιοποιήθηκε η απόφαση ότι ο Malenkov31 αναλάμβανε τον ρόλο του
επικεφαλής της κυβέρνησης.
Η διακυβέρνηση της χώρας είχε πλέον αποκτήσει συλλογικό χαρακτήρα, ενώ οι
βασικότεροι διεκδικητές για την ανάληψη της ηγεσίας της ΕΣΣΔ φαίνεται να ήταν οι
Beria32, Malenkov, Bulganin33 και Khrushchev34.35 Ένας από τους «χαμένους» του

27

Με την λήξη του Β΄ΠΠ αποφασίστηκε από τις νικήτριες δυνάμεις ο τεμαχισμός της Γερμανίας σε
τέσσερις ζώνες, κάθε μία εκ των οποίων θα διοικούνταν από τις ΗΠΑ, την Αγγλία, την Γαλλία και την
ΕΣΣΔ αντίστοιχα. Τελικά οι τρεις πρώτες το 1949 συμφώνησαν να συνεργαστούν για τον έλεγχο των
περιοχών τους και έτσι η Γερμανία χωρίστηκε σε δύο ζώνες. Η πρώτη ζώνη ελέγχονταν από τους
Δυτικούς (Δυτική Γερμανία) και η δεύτερη από τους Σοβιετικούς (Ανατολική Γερμανία).
28
ΝΑΤΟ: North Atlantic Treaty Organization
29
Martin McCauley, Stalin and Stalinism (London: Pearson Education Limited, 1995), 75.
30

John Keep, Last of the Empires: A History of the Soviet Union 1945-1991 (New York: Oxford
University Press, 1995), 41.
31
Ο Malenkov αποτελούσε για χρόνια στενό συνεργάτη του Stalin.
32
Ο Beria ήταν ο πρώτος αναπληρωτής για τη θέση του Πρωθυπουργού της Σοβιετικής Ένωσης.
33
Ο Bulganin ήταν μέλος του Politburo.
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ανασχηματισμού που ακολούθησε ήταν ο Khrushchev ο οποίος δεν κέρδισε καμία
θέση στη νέα κυβέρνηση αλλά κατέπεσε στη θέση του επικεφαλής της επιτροπής του
Κόμματος στη Μόσχα. Παρόλα αυτά ο Khrushchev ήταν ο μοναδικός γραμματέας
του Κόμματος που κατείχε συγχρόνως μία θέση στο Politburo36 την οποία έσπευσε να
εκμεταλλευτεί. Μέσα σε λίγες ημέρες κατάφερε να αναδιανείμει τις αρμοδιότητες
των οργάνων του Κόμματος και των κρατικών οργάνων, με αποτέλεσμα την επιτυχή
ενίσχυση του ρόλου του Κόμματος, το οποίο άλλωστε αποτελούσε την βάση της
ισχύος του και σκόπευε να μετατρέψει σε κύριο όργανο του κράτους.37 Ο Malenkov
παραιτήθηκε από την θέση που κατείχε στην Γραμματεία, με αποτέλεσμα το όνομα
του Khrushchev να βρεθεί στην κορυφή της λίστας με τα μέλη που την απάρτιζαν και
σύντομα να αναλάβει την θέση του επικεφαλής του Κόμματος. Λόγω του γεγονότος
ότι ο Beria είχε καταφέρει να συσσωρεύσει υπερβολικά μεγάλη δύναμη στα χέρια
του, οι ανταγωνιστές του αποφάσισαν να τον εξολοθρεύσουν. Έτσι, οι Khrushchev
και Bulganin επεδίωξαν την προσέγγιση του Malenkov και στις 16 Ιουνίου 1953 κατά
την διάρκεια μίας συνέλευσης του Προεδρείου του Κόμματος, ο Beria βρέθηκε
αντιμέτωπος με ποικίλες κατηγορίες για λάθη του παρελθόντος και τελικά συνελήφθη
από αξιωματικούς του στρατού.38 Λόγω του γεγονότος ότι το Προεδρείο του
Κόμματος δεν είχε την αρμοδιότητα να προβεί στη σύλληψη του Beria, αποφάσισαν
να κατηγορήσουν τον τελευταίο ως εχθρό του Κόμματος. Από τις 2 έως τις 7 Ιουλίου,
η Κεντρική Επιτροπή συνεδρίαζε για τον καθορισμό της τύχης του Beria, και
αποφάσισε την εκδίωξή του από το Κόμμα και την παραπομπή του σε δίκη. Ανάμεσα
στις κατηγορίες που συντάχθηκαν εναντίον του Beria ήταν η παρακολούθηση των
μελών του Politburo και η κατασκοπεία και συλλογή πληροφοριών προς όφελος των
εχθρών της ΕΣΣΔ, η απαγωγή και ο βιασμός μικρών κοριτσιών και η συμμετοχή του
στο σχεδιασμό πραξικοπήματος κατά της Κυβέρνησης και του Κόμματος. Τελικά, ο
34

Ο Nikita Sergeevich Khrushchev ήταν ο πρώτος Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος στην
περιφέρεια της Μόσχας.
35
Σε ένα πρώτο στάδιο οι Beria και Malenkov και οι Bulganin και Khrushchev αντίστοιχα,
δημιούργησαν μεταξύ τους συμμαχίες. Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμη η αναφορά των βάσεων εκ
των οποίων αντλούσαν την ισχύ τους οι εν λόγω άντρες. Ο Beria ασκούσε αποτελεσματικό έλεγχο σε
σχεδόν ολόκληρο το αστυνομικό σώμα αλλά και στο προσωπικό που φρουρούσε τόσο το Κρεμλίνο,
όσο και το σύνολο του οπλοστασίου του στρατού, συμπεριλαμβανομένων και των πυρηνικών όπλων.
Ο Bulganin με την σειρά του, στήριζε την ισχύ του κυρίως στο στρατιωτικό σώμα και οι Malenkov και
Khrushchev στην Κυβέρνηση και το Κόμμα αντίστοιχα.
36
Το Politburo συνιστούσε ανώτατο εκτελεστικό όργανο του σοβιετικού συστήματος.
37
Martin McCauley, The Khrushchev Era: 1953-1964 (London : Longman House, 1995), 18-19.
38
Βασικό στόχο των συνωμοτών αποτελούσε η απομάκρυνση του Beria από όλες τις θέσεις που
κατείχε και όχι η σύλληψή του. Παρόλα αυτά, λόγω πανικού και κακού συντονισμού ο Beria βρέθηκε
στην φυλακή.
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Beria καταδικάστηκε σε θανατική ποινή υπό το βάρος της κατηγορίας της
προδοσίας.39 Η μάχη που ακολούθησε για την ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης κρίθηκε
κυρίως από την nomenklatura40 η οποία αποτελούσε τη βάση του Σοβιετικού
συστήματος και από τις πολιτικές επιλογές και τον χαρακτήρα των ανδρών που
φιλοδοξούσαν να γίνουν οι επόμενοι ηγέτες της ΕΣΣΔ. Τον Φεβρουάριο του 1955 ο
αγώνας για την κατάληψη της ηγεσίας έληξε, ο Khrushchev κατάφερε να αναδειχθεί
ως περισσότερο ικανός και τολμηρός από τους αντιπάλους του, ενώ ο Malenkov
παραιτήθηκε από το πρωθυπουργικό αξίωμα. Παρόλα αυτά, ο Khrushchev κατάφερε
να συγκεντρώσει την απαραίτητη ισχύ ώστε να ηγηθεί της χώρας μόλις το 1958.
Η κυβέρνηση συνεργασίας δεν φάνηκε να ωφέλησε ιδιαίτερα τα συμφέροντα της
χώρας και των πολιτών, καθώς αυτοί που ανέλαβαν τα ηνία της διακυβέρνησης
προτίμησαν να ξοδέψουν τον χρόνο και τις ιδέες τους στις μεταξύ τους αντιπαλότητες
και όχι στην ανάπτυξη και την υγιή λειτουργία της ΕΣΣΔ. Ουσιαστικά, επέτρεψαν
στα προσωπικά τους συμφέροντα να υπερκαλύψουν το κοινό καλό.

4. Khrushchev
Ο Khrushchev αποτελούσε έναν αληθινό υποστηρικτή του Κομμουνισμού και
φανταζόταν την κοινωνία, μετά την πλήρη εφαρμογή του Κομμουνισμού σε αυτήν,
ως έναν παράδεισο στον οποίο θα υπήρχαν άφθονα καταναλωτικά αγαθά και η
εργασία θα έχανε τον υποχρεωτικό της χαρακτήρα και θα μετατρεπόταν σε χόμπι που
απλώς θα γέμιζε τον ελεύθερο χρόνο των πολιτών.41 Στην σοβιετική αυτή κοινωνία
θα βασίλευε όχι μόνο η δημοκρατία αλλά και η δικαιοσύνη.
Στα μέσα της δεκαετίας του 1950, ο Khrushchev έλαβε γνώση για τα εγκλήματα
που είχε διαπράξει ο προκάτοχός του, Stalin, και αποφάσισε να ξεκινήσει την
αποσταλινοποίηση της Σοβιετικής Ένωσης. Κατά την διάρκεια του εικοστού
συνεδρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος, γνωστοποίησε τα ευρήματά του για τις
39

McCauley,22-25.
Nomenklatura: Άτομα τα οποία καταλαμβάνουν επίσημα αξιώματα και απολαμβάνουν προνόμια.
Η λειτουργία του Σοβιετικού συστήματος βασιζόταν σε έναν διαρκή αγώνα μεταξύ όλων αυτών των
ατόμων (της nomenklatura), τα οποία επεδίωκαν να αποκτήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους
πιστούς ακολούθους. Όταν τα άτομα αυτά αποκτούσαν μία υψηλότερη θέση, πολλοί από τους
ακολούθους τους σημείωναν επίσης ανοδική πορεία και ως αντάλλαγμα φρόντιζαν να μεγαλώσει ο
αριθμός των ακολούθων των πρώτων. Ουσιαστικά ανέπτυσσαν μεταξύ τους μία πελατειακή σχέση.
41
Keep, 47-48.
40
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πράξεις του Stalin στα μέλη του Κόμματος αιφνιδιάζοντάς τα με τα στοιχεία που
αποδείκνυαν την ζημιά που είχε προκαλέσει τόσο στο κόμμα όσο και στους πολίτες ο
πρώην ηγέτης της ΕΣΣΔ, ο οποίος από πολλούς είχε θεοποιηθεί και θεωρούνταν
εθνικός ήρωας.42 Η γνωστοποίηση αυτή προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων στο
εσωτερικό του Κόμματος και ομόφωνα αποφασίστηκε τα στοιχεία αυτά να μην
δημοσιευτούν αλλά να αποκρυφτούν από το κοινό.
Παρόλα αυτά όπως έγινε σύντομα αντιληπτό, ο Khrushchev με τον όρο
αποσταλινοποίηση δεν εννοούσε την μεταστροφή στις μεθόδους και τις πολιτικές του
ιδρυτή της Σοβιετικής Ένωσης, Λένιν, ούτε στον πολυκομματισμό ή σε ένα πιο
δημοκρατικό καθεστώς όπως πίστευαν ορισμένοι. Ο νέος ηγέτης της ΕΣΣΔ δεν
επιθυμούσε να γίνει ένας καινούργιος τύραννος και να συνεχίσει το έργο το Stalin και
προτίμησε να εγκαταλείψει τις πολιτικές του εκφοβισμού και του εξαναγκασμού.
Μάλιστα δεν δίστασε να χαρακτηρίσει ως τερατώδη την κίνηση του Stalin να
απελάσει στα ανατολικά της χώρας ανθρώπους πενήντα δύο εθνικοτήτων και
επιθυμώντας να αποδείξει την αντίθεσή του σε τέτοιου είδους ρατσιστικές πολιτικές,
διέταξε την άμεση επιστροφή στα σπίτια τους ορισμένων εκ των απελαθέντων.
Ο ιδεαλισμός που χαρακτήριζε τις ιδέες του Khrushchev, η έλλειψη εκπαίδευσης
αλλά και ο δύσκολος, αν όχι ακατόρθωτος, στόχος που έθεσε για απάλειψη του
Κόμματος και της κοινωνίας από τις τακτικές του Stalin και τις συνέπειες που τις
ακολούθησαν, καθιστούσαν το έργο του ιδιαίτερα δύσκολο και επικίνδυνο, και
σύντομα ανάγκασαν τον νέο ηγέτη σε απότομη προσγείωση και σε προσαρμογή των
στόχων και των ιδεών του σύμφωνα με την πραγματικότητα. Όντας Γενικός
Γραμματέας του Κόμματος, ο Khrushchev τοποθέτησε τους έμπιστους ακόλουθούς
του σε θέσεις κλειδιά στο εσωτερικό του Κόμματος και προσπάθησε να διεισδύσει
τόσο στα Κομμουνιστικά Κόμματα των δεκαπέντε δημοκρατιών43 που συνιστούσαν
την ΕΣΣΔ, όσο και στο δίκτυο της κυβέρνησης στο οποίο δεν ασκούσε ακόμη την
επιθυμητή επιρροή. Παρόλα αυτά, ο Khrushchev ποτέ δεν κατάφερε να δημιουργήσει
μία φάλαγγα από έμπιστους ακολούθους όπως είχε κάνει ο προκάτοχός του.

42

Smith, 42.
Σοσιαλιστικές Δημοκρατίες της Σοβιετικής Ένωσης: Ουκρανία, Λευκορωσία, Αρμενία,
Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία, Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Κιργιστάν, Καζακστάν,
Μολδαβία, Λετονία, Εσθονία, Λιθουανία.
43
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4.1. Οικονομία
Οι πολιτικές που ακολούθησε ο Khrushchev στο εσωτερικό της χώρας
χαρακτηρίζονταν συχνά από αστάθεια ακόμη και σε σημαντικούς τομείς της
οικονομίας όπως τα αγροτικά ζητήματα. Συχνά επιθυμούσε να παρεμβαίνει ο ίδιος
ακόμη και σε λεπτομέρειες τις οποίες θα ήταν σοφότερο να άφηνε στους ειδικούς και
για κάθε μία αποτυχία του προτιμούσε να χρησιμοποιεί αποδιοπομπαίους τράγους
ώστε ο ίδιος να απαλλάσσεται από τις ευθύνες.
Τον Σεπτέμβρη του 1958, κατά την διάρκεια μίας συνέλευσης του Κόμματος, ο
Khrushchev ανακοίνωσε την έναρξη ενός εγχειρήματος για τα επόμενα δέκα με
είκοσι χρόνια με στόχο την εκτεταμένη εγκαθίδρυση μιας κομμουνιστικής κοινωνίας
και την εκπλήρωση του βασικού του στόχου, την αποκέντρωση. Με τον όρο
αποκέντρωση εννοούσε την μεταφορά εξουσιών από τους κεντρικούς φορείς του
κράτους προς τους περιφερειακούς οργανισμούς με αποτέλεσμα η γραφειοκρατία
στους τελευταίους να πολλαπλασιαστεί. Επιπλέον, το πρόγραμμα αυτό έθετε ως
στόχο τον τετραπλασιασμό του εθνικού εισοδήματος και την αύξηση της
βιομηχανικής παραγωγής στο πενταπλάσιο. Η κοινωνία που επιθυμούσε ο
Khrushchev θα ήταν υπό πλήρη κεντρικό έλεγχο ο οποίος θα διασφάλιζε ακόμη και
το ότι ο κάθε πολίτης θα λάμβανε ακριβώς την ποσότητα των αγαθών που χρειαζόταν
για να καλύψει τις βασικές του ανάγκες και τίποτα παραπάνω. Και ενώ ο Khrushchev
παρουσίαζε την ιδέα του για ένα «κράτος που θα ανήκει στον λαό», στο ακροατήριο
επικράτησε σύγχυση και η εντύπωση πως το όραμα του Γενικού Γραμματέα του
Κόμματος αποτελούσε μία ουτοπία. Το παραπάνω πρόγραμμα δεν θα λέγαμε ότι
αποτελούσε έναν εφικτό στόχο αλλά σίγουρα μαρτυρούσε την υπερβολική αισιοδοξία
και πίστη του Khrushchev στην ανωτερότητα του κοινωνικοοικονομικού συστήματος
της ΕΣΣΔ σε σύγκριση με αυτό των αντίπαλων κρατών.
Στον τομέα της οικονομίας, ο Khrushchev ήταν αντίθετος στην οικονομία αγοράς
και έναντι αυτού προτίμησε μία πλήρως ελεγχόμενη οικονομία. Προσπάθησε να
μεταφέρει τον έλεγχο της οικονομίας από την κυβέρνηση στο Κομμουνιστικό Κόμμα
και προτίμησε την αποκέντρωση σε επίπεδο λήψης αποφάσεων, επιτρέποντας στις
δημοκρατίες της Σοβιετικής Ένωσης να ασκούν έλεγχο σε επιχειρήσεις. Μέσα σε ένα
χρόνο η Σοβιετική Ένωση είχε διαιρεθεί σε δεκαεπτά οικονομικές περιφέρειες κάθε
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μία εκ των οποίων ήταν υπεύθυνη για έξι SNKh44 και είχε συσταθεί το Ανώτατο
Οικονομικό Συμβούλιο το οποίο αποτέλεσε έναν πολύ ισχυρό οργανισμό για τα
οικονομικά ζητήματα που αντιμετώπιζε η χώρα.
Το επίπεδο ζωής των πολιτών της ΕΣΣΔ ήταν ιδιαίτερα χαμηλό και ένα μεγάλο
ποσοστό του πληθυσμού ζούσε στα όρια της φτώχειας ή και κάτω από αυτά. Η
γεωργική παραγωγή δυσκολευόταν να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών και η
βιομηχανία δεν είχε την ικανότητα να προμηθεύσει τον γεωργικό τομέα με τον
αναγκαίο εξοπλισμό. Για τον λόγο αυτό έναν από τους στόχους του Khrushchev
αποτέλεσε η αύξηση των προμηθειών σε τρόφιμα μέσω της παρακίνησης των
αγροτών και της παραχώρησης σε αυτούς ορισμένων προνομίων45. Η ηγεσία έδινε
κίνητρα στους αγρότες και εκείνοι με την σειρά τους προσπαθούσαν να παράγουν
όσο το δυνατόν μεγαλύτερες ποσότητες αγαθών. Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης των
προϊόντων όμως συνιστούσαν μεγάλο πρόβλημα καθώς δεν ήταν αρκετές ώστε να
δεχτούν το σύνολο της παραγωγής. Υπεύθυνο για τους χώρους αποθήκευσης ήταν το
ίδιο το κράτος και όχι οι αγρότες, και όταν οι αποθήκες ήταν γεμάτες οι υπεύθυνοι
αρνούνταν να δεχτούν άλλα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων και των ευπαθών
προϊόντων, με αποτέλεσμα μεγάλη ποσότητα αγαθών να σαπίζει στους δρόμους. Από
την άλλη πλευρά, το κράτος επέβαλε υψηλούς φόρους στους αγρότες που είχαν στην
ιδιοκτησία τους ζώα καθώς δεν επιθυμούσε το εισόδημα των αγροτών να είναι
μεγαλύτερο από αυτό των εργατών. Μάλιστα οι αγρότες ήταν αναγκασμένοι να
πουλάνε ένα μέρος της παραγωγής τους στο κράτος σε προκαθορισμένες τιμές οι
οποίες συχνά κάλυπταν μόνο τα 2/3 του κόστους παραγωγής.46 Στο σημείο αυτό
γίνεται φανερός ο αρχαϊκός τρόπος λειτουργίας του σοβιετικού συστήματος και ο
παλαιομοδίτικος τρόπος σκέψης των αρχών οι οποίες παρέμεναν προσκολλημένες σε
ανόητα στερεότυπα.
Βασικός σκοπός του σοβιετικού ηγέτη ήταν η αύξηση της παραγωγής σιτηρών, των
ζωοτροφών, της παραγωγής κρεάτων και γαλακτοκομικών προϊόντων. Επιπλέον,
ανέλαβε την πρωτοβουλία εκμετάλλευσης εκατομμυρίων εκταρίων παρθένων εδαφών
και εδαφών που δεν καλλιεργούνταν πλέον από κανέναν.47 Παρόλα αυτά, τα
44

SNKh ή sovnarkhozy (Regional Councils for National Economy)
Με τον όρο προνόμια αναφερόμαστε κυρίως σε φορολογικές ελαφρύνσεις, σε παροχή ζωοτροφών
και σε διαγραφή καθυστερημένων οφειλών.
46
Keep, 114-115.
47
Ibid., 112.
45
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περισσότερα από τα εδάφη αυτά βρισκόντουσαν σε ξηρές περιοχές της
παραμεθόριου, δηλαδή έχρηζαν ειδικών τεχνικών ώστε να μπορέσουν να
καλλιεργηθούν. Ο ίδιος ο Khrushchev έδωσε την υπόσχεση πως με τις παραπάνω
πολιτικές η ΕΣΣΔ θα καλύψει τη διαφορά της με τις ΗΠΑ στην παραγωγή γάλακτος,
βουτύρου και κρέατος. Από το 1954 έως το 1960, 41,8 εκατομμύρια εκτάρια
παρθένων και αδρανών εδαφών48 βρίσκονταν υπό εκμετάλλευση και η παραγωγή
σιτηρών παρουσίαζε ετήσια αύξηση της τάξης του 50% ενώ αυξήθηκε σημαντικά ο
εφοδιασμός των αγροτών με λιπάσματα.49 Από την άλλη πλευρά, το κόστος
παραγωγής των σιτηρών ήταν ιδιαίτερα υψηλό καθώς το μεγαλύτερο μέρος αυτών
προερχόταν από τα παρθένα εδάφη και ενώ τα σιτηρά ήταν βασικά για την διατροφή
των πολιτών της ΕΣΣΔ, η ηγεσία μέχρι και το 1963 αρνούνταν να τα εισάγει από το
εξωτερικό σε πολύ χαμηλότερες τιμές. Ο σοβιετικός ηγέτης συχνά βασιζόταν
αποκλειστικά στις δικές του ικανότητες και συχνά κατέληγε σε λανθασμένες λύσεις
για την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων που προέκυπταν. Σύντομα θα
γινόταν αντιληπτό πως οι πρωτοβουλίες αυτές του Khrushchev δεν μπορούσαν να
αποτελέσουν μία μόνιμη λύση και πως η εντατικοποίηση της εκμετάλλευσης των
περιοχών

που

καλλιεργούνταν

επί

χρόνια

αποτελούσε

μία

μακροχρόνια,

ασφαλέστερη και λιγότερο κοστοβόρα διέξοδο από τα προβλήματα που η σοβιετική
ηγεσία όφειλε να αντιμετωπίσει.
Το 1962 αποφασίστηκε η ενίσχυση των επενδύσεων στον αγροτικό τομέα και
κατόπιν ορισμένων διαφωνιών σχετικά με την εύρεση των απαραίτητων πόρων,
αποφασίστηκε η παύση των επιδοτήσεων αυτών που συνέβαλαν στην διατήρηση
χαμηλών τιμών στα τρόφιμα και η χρήση τους στην γεωργία. 50 Σύντομα σημειώθηκε
αύξηση της τιμής του βουτύρου και των κρεάτων κατά 25% και 30% αντίστοιχα, με
αποτέλεσμα την δυσαρέσκεια και την αντίδραση των πολιτών οι οποίες κατάληξαν σε
αιματηρές διαδηλώσεις. Η σοβιετική ηγεσία δεν μπορούσε πλέον να αρνηθεί την
ανάγκη για εισαγωγή εκατομμυρίων τόνων σιτηρών από χώρες του εξωτερικού μιας
και η μοναδική εναλλακτική επιλογή που διέθετε ήταν να αφήσει τους πολίτες της
χώρας να πεθάνουν από έλλειψη τροφίμων.

48

Τα ¾ των εδαφών αυτών βρισκόντουσαν στην δυτική Σιβηρία και στο βόρειο Καζακστάν.
McCauley, 34-35.
50
Keep, 59-61.
49
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Συνεχίζοντας την πολιτική του προκατόχου του ο Khrushchev επένδυσε
υπερβολικούς πόρους στην βιομηχανική παραγωγή και στα πυραυλικά προγράμματα
παραμελώντας τις βασικές ανάγκες των πολιτών σε καταναλωτικά αγαθά. Παρόλα
αυτά, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι ο Khrushchev ήταν ο μοναδικός ηγέτης της
ΕΣΣΔ που ασχολήθηκε τόσο εντατικά με τα προβλήματα των αγροτών και της
γεωργίας γενικότερα και παρά τις λανθασμένες επιλογές του, κατάφερε να αυξήσει
σημαντικά την γεωργική παραγωγή.
Ο τρόπος λειτουργίας της ελεγχόμενης οικονομίας δεν βασιζόταν στις ανάγκες και
τα συμφέροντα της χώρας αλλά σε αυθαίρετους στόχους που έθετε η σοβιετική
ηγεσία. Η αποδοτικότητα των βιομηχανιών και τον εργοστασίων κρίνονταν μόνο
βάση της εκπλήρωσης ή μη των στόχων που είχε θέσει η ηγεσία της χώρας σε ένα
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Το κόστος της παραγωγής, το κέρδος και η
ποιότητα των προϊόντων δεν ενδιέφεραν καθόλου τους υπευθύνους καθώς θα
αξιολογούνταν

καθαρά

βάση

ποσοτικών

αποτελεσμάτων.

Οι

τιμές

δεν

διαμορφώνονταν ανάλογα με την προσφορά και την ζήτηση, δεν αντανακλούσαν το
κόστος παραγωγής και δεν προσαρμόζονταν στις αλλαγές που παρουσιάζονταν στην
καταναλωτική συμπεριφορά, στις εξελίξεις της τεχνολογίας και στον πληθωρισμό. Η
ανελαστικότητα του υπάρχοντος συστήματος και ο αυθαίρετος τρόπος καθορισμού
των τιμών των προϊόντων όπως και των μισθών των εργαζομένων χωρίς των
συνυπολογισμό των αλλαγών που λάμβαναν μέρος και των πιθανών συνεπειών τους,
συνιστούσαν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετώπιζε η ελεγχόμενη
οικονομία του Khrushchev. Παρόλο που νέοι και μορφωμένοι άνθρωποι έκαναν την
εμφάνισή τους μετά τον θάνατο του Stalin, αδυνατούσαν να εκφράσουν κάποια
διαφορετική άποψη για τον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας καθώς θα
χαρακτηρίζονταν αμέσως ‘καπιταλιστές’.51
Οι πολιτικές επιλογές του Khrushchev στον οικονομικό τομέα και ιδιαίτερα στα
αγροτικά ζητήματα ήταν απογοητευτικές και μαρτυρούσαν ότι έπαιρνε βιαστικές
αποφάσεις χωρίς να συνυπολογίζει όλους τους παράγοντες και να προσπαθεί να
προβλέψει τα αποτελέσματα των ενεργειών του. Οι τιμές των τροφίμων και του
ρουχισμού ήταν πολλές φορές απλησίαστες για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της
ΕΣΣΔ, παρά την συνήθως κακή ποιότητα παρασκευής και κατασκευής τους. Οι
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συνάδελφοι του Khrushchev φάνηκαν αρκετά διχασμένοι όσον αφορά την πολιτική
της αποσταλινοποίησης και έθεσαν όρια στην δύναμη που διέθετε ο ηγέτης χωρίς
αυτό να σημαίνει πως ήθελαν να τον απομακρύνουν από την ηγεσία της χώρας. Ο
αριθμός των υποστηρικτών του σοβιετικού ηγέτη, τόσο των απλών πολιτών όσο και
των αξιωματούχων, μειώθηκε αισθητά με το πέρασμα του χρόνου και βασικός λόγος
για την εξέλιξη αυτή φαίνεται να ήταν οι απογοητευτικές επιδόσεις στον τομέα της
οικονομίας.

4.2. Εσωτερική Πολιτική
To 1958 ο Khrushchev εισήγαγε μεταρρυθμίσεις στον τομέα της εκπαίδευσης, όπου
προσπάθησε να πατάξει την αποστροφή των πολιτών προς την χειρονακτική εργασία
και να κατευθύνει περισσότερους νέους προς τους τομείς της βιομηχανίας και της
γεωργίας. Όλοι οι μαθητές θα υποχρεώνονταν σε πρακτική άσκηση ενώ ταυτόχρονα
έπρεπε να παρακολουθούν τα μαθήματά τους. Για την διευκόλυνση των μαθητών
εισήγαγε απογευματινά μαθήματα καθώς και την δυνατότητα πραγματοποίησης
μαθημάτων δια αλληλογραφίας. Οι μεταρρυθμίσεις όμως αυτές σύντομα έγιναν μη
δημοφιλής στον λαό και ιδιαίτερα στις τάξεις των διανοουμένων. Επιπλέον, οι
άνθρωποι των γραμμάτων και ιδιαίτερα οι ιστορικοί αποτελούσαν πολιτικό εργαλείο
για την ηγεσία καθώς τους ανάγκαζαν να διδάσκουν την ιστορία με τρόπο ωφέλιμο
προς αυτούς. Διδάσκοντας στους μαθητές πως το σοβιετικό καθεστώς ήταν χτισμένο
σε γερά θεμέλια και πως εκτελούσε άψογα τις υποχρεώσεις του προς τους πολίτες,
επιθυμούσαν να νομιμοποιήσουν το μονοπώλιο της εξουσίας που κατείχε το
Κομμουνιστικό Κόμμα. Οι ιστορικοί από την άλλη μεριά, βρισκόντουσαν σε
ιδιαίτερα δύσκολη θέση και τα περιθώρια αντίδρασης ήταν ιδιαιτέρως στενά αν όχι
ανύπαρκτα, καθώς βρίσκονταν υπό διαρκή εκφοβισμό από τις αρχές.52
Τον Δεκέμβριο του 1958 πραγματοποιήθηκαν σημαντικές βελτιώσεις στον αστικό
και τον ποινικό κώδικα. Υιοθετήθηκε η αρχή της μη τιμωρίας ατόμων χωρίς την
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ύπαρξη σχετικής απόφασης από το δικαστήριο, η μη αποδοχή της ομολογίας ως
αδιαμφισβήτητη απόδειξη ενοχής, αποκηρύχτηκε η τιμωρία των συγγενών των
κατηγορουμένων με την πρόφαση πως ήταν γνώστες των παράνομων πράξεων των
τελευταίων, αποφασίστηκε ηπιότερη μεταχείριση των ανηλίκων και το κατώτατο όριο
ηλικίας για την ποινική ευθύνη αυξήθηκε από τα δεκατέσσερα στα δεκαέξι έτη.
Επίσης, η ανώτατη ποινή φυλάκισης μειώθηκε από τα είκοσι πέντε χρόνια στα
δεκαπέντε και η κατώτατη ποινή φυλάκισης από τον ένα χρόνο στους τρεις μήνες.
Από την άλλη πλευρά, τον Μάιο του 1961 με ένα νέο διάταγμα επικυρώθηκε η ισχύς
της θανατικής ποινής και τον Ιούλιο του ίδιου έτους αυξήθηκε ο αριθμός των
εγκλημάτων που τιμωρούνταν με αυτήν.53 Παρακάμπτοντας μάλιστα την αρχή της
μη αναδρομικότητας54 πολλοί από τους κρατουμένους εκτελέστηκαν άμεσα. Ακόμη
και σε αυτό το πεδίο ο Khrushchev έχασε την ευκαιρία να εισάγει ριζοσπαστικές
αλλαγές και αποτελεσματικές μεταρρυθμίσεις.
Η χρήση προπαγανδιστικών μεθόδων ήταν ευρέως διαδεδομένη στο εσωτερικό της
Σοβιετικής Ένωσης και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ελέγχονταν πλήρως από το
Κομμουνιστικό Κόμμα. Οι πολίτες ήταν αποκλεισμένοι από εναλλακτικές πηγές
ενημέρωσης και το Κόμμα ξεκίνησε να παραδίδει μαθήματα με στόχο την ‘πολιτική
εκπαίδευση’ των πολιτών κατά την διάρκεια των οποίων εκατομμύρια εκπαιδευμένοι
άντρες ενημέρωναν τον κόσμο για την ιστορία του Κόμματος και τις λειτουργίες του
εκθειάζοντάς το. Τέλος, ακόμη και σε θέματα θρησκείας το καθεστώς λειτούργησε με
καταπιεστικό και αυθαίρετο τρόπο, ελέγχοντας την λειτουργία των θρησκευτικών
χώρων, καταστρέφοντας πλήθος ναών και προωθώντας τον αθεϊσμό κυρίως στις
νεαρές ηλικίες.55
a. Η ΕΣΣΔ και τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης
Η Σοβιετική Ένωση πέραν της Ρωσίας απαρτιζόταν από δεκατέσσερις άλλες
σοσιαλιστικές δημοκρατίες, γεγονός το οποίο την μετέτρεψε σε μία από τις πιο
πολυπολιτισμικές κοινωνίες στον κόσμο. Η συνύπαρξη διαφορετικών εθνικοτήτων,
γλωσσών, συνηθειών, πολιτισμών και θρησκειών στα πλαίσια της ΕΣΣΔ
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αναπόφευκτα οδηγούσε κατά καιρούς σε ανταγωνισμούς μεταξύ των εθνών, σε
εθνικιστικές εξάρσεις αλλά και σε ρατσιστικές συμπεριφορές. Την περίοδο της
ηγεμονίας του Stalin οι δημοκρατίες της Βαλτικής, η δυτική Λευκορωσία και η
Ουκρανία συγκριτικά με τις υπόλοιπες δημοκρατίες υπέφεραν σε δυσανάλογο βαθμό
από τα απάνθρωπα μέτρα καταπίεσης που επέβαλε ο Stalin και ένα αίσθημα
νοσταλγίας για την ανεξαρτησία τους άρχισε να τις διακατέχει.
Πολλοί δυτικοί παρατηρητές υποστήριξαν πως αναπτύχθηκε μία πολιτική
εκρωσισμού από την ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης η οποία οδηγούσε στην
αφομοίωση ή και τον αφανισμό των μειονοτικών στοιχείων.56 Οι απόψεις αυτές
βασίστηκαν στις πολιτικές του Khrushchev ο οποίος έθεσε περιορισμούς στην χρήση
των εθνικών γλωσσών των δημοκρατιών ορίζοντας την ρωσική γλώσσα ως επίσημη.
Το 1958 μάλιστα, αφότου ο Khrushchev ανακοίνωσε την δυνατότητα η διδασκαλία
της εθνικής γλώσσας των διαφόρων δημοκρατιών να είναι προαιρετική στα δημόσια
σχολεία, εμφανίστηκαν έντονες αντιδράσεις κυρίως από τις ηγεσίες της Λετονίας και
του Αζερμπαϊτζάν, λόγω του φόβου που επικράτησε για την σταδιακή αντικατάσταση
των εθνικών γλωσσών από την ρωσική.57 Οι πιέσεις που ασκήθηκαν στο σύνολο του
πληθυσμού της Σοβιετικής Ένωσης για την εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας ήταν
έντονες. Η μείωση της κυκλοφορίας μη ρωσόφωνων εντύπων και περιοδικών, ο
προβληματικός εφοδιασμός των σχολείων με μη ρωσόφωνα βιβλία και ο έντονος
ανταγωνισμός για μια θέση εργασίας κατάφεραν να κάμψουν τις αντιστάσεις και των
πιο δύσπιστων.
Οι Ρώσοι δεν απολάμβαναν ιδιαίτερα προνόμια σε σχέση με τους υπόλοιπους
λαούς, αλλά αποτελούσαν και οι ίδιοι θύματα των καταπιεστικών πολιτικών του
καθεστώτος. Υπό την ηγεσία του Khrushchev οι Εβραίοι συνέχισαν να αποτελούν
θύματα διακρίσεων, κυρίως όσον αφορά την πρόσβασή τους σε ορισμένα
επαγγέλματα αλλά και στην ανώτατη εκπαίδευση. Σταδιακά και ειδικά μετά το 1961
η παρουσία των διαφόρων εθνικοτήτων στους κόλπους του Κομμουνιστικού
Κόμματος άρχισε να γίνεται εντονότερη. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο
Khrushchev ήθελε να παραπλανήσει τα έθνη της ΕΣΣΔ κάνοντάς τα να πιστεύουν
πως εκπροσωπούνται επαρκώς στα όργανα του Κόμματος, ενώ στην πραγματικότητα
οι περισσότεροι εκ των εκπροσώπων τους κατείχαν απλώς μία θέση και καθόλου
56
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εξουσία. Παρά την πολιτική της αποκέντρωσης του Khrushchev, οι διάφορες
περιφέρειες και δημοκρατίες δεν απέκτησαν τις εξουσίες και την ελευθερία κινήσεων
που αναμενόταν, αλλά περιορίστηκαν στο να φροντίζουν για την εφαρμογή των
αυστηρών οδηγιών που προέρχονταν από τους υψηλόβαθμους του Κόμματος. Επίσης,
λόγω της αναζήτησης καλύτερων επαγγελματικών ευκαιριών, σημειώθηκαν έντονες
μετακινήσεις πληθυσμών στο εσωτερικό της ΕΣΣΔ οι οποίες προκάλεσαν ανησυχία
σε διάφορες δημοκρατίες για τυχόν αλλοίωση της εθνικής τους ομοιογένειας και
πλήρους αφομοίωσης των πολιτών τους που μαζικά μετακινούνταν προς τα αστικά
κέντρα. Ο φόβος αφομοίωσης ήταν ακόμη εντονότερος για τις μειονότητες που
στερούνταν καθεστώς σοσιαλιστικής δημοκρατίας όπως για παράδειγμα οι Εβραίοι.58
Εκτεταμένες εκκαθαρίσεις και αλλαγές πραγματοποιήθηκαν σε αρκετές από τις
δημοκρατίες και κόστισαν την θέση πολλών δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων
του Κόμματος, οι οποίοι κατηγορήθηκαν για διαφθορά και υπεράσπιση των
οικονομικών συμφερόντων των δημοκρατιών τους έναντι αυτών της Σοβιετικής
Ένωσης ως συνόλου.59
Το μεγαλύτερο ίσως λάθος της ηγεσίας της Σοβιετικής Ένωσης σε σχέση με τις
σοσιαλιστικές δημοκρατίες και τις μειονότητες, ήταν οι πιέσεις που ασκούσε ενάντια
σε εκδηλώσεις πολιτιστικού εθνικισμού, ενώ ταυτόχρονα επέτρεπε ή και ενθάρρυνε
την εκδήλωση της ρωσικής εθνικής συνείδησης.60 Από τα τέλη της δεκαετίας του
1950 έκαναν την εμφάνισή τους παράνομες πολιτικές οργανώσεις κυρίως στην
Ουκρανία, την Αρμενία και την Ρωσία, στόχο των οποίων αποτελούσε η εθνική τους
ανεξαρτητοποίηση ή έστω η παύση της καταπίεσης της εθνικής τους συνείδησης.
Όταν οι καταγγελίες ενάντια στα εγκλήματα που διέπραξε ο Stalin έγιναν γνωστές
στους πολίτες της Σοβιετικής Ένωσης, μία σειρά αναταραχών έλαβε μέρος στις
δημοκρατίες της ανατολικής Ευρώπης. Οι πρώτες αναταράξεις ξέσπασαν στην
Πολωνία όπου παρακάμπτοντας την Μόσχα υποστηρίχτηκε ο Wladyslaw Gomulka
ως η νέα ηγετική μορφή της χώρας. Τα εθνικιστικά συναισθήματα φούντωσαν και
ενώ τα σοβιετικά στρατεύματα κινήθηκαν προς τα πολωνικά σύνορα, η Βαρσοβία
ξεκαθάρισε πως ήταν έτοιμη να πολεμήσει. Τελικά με την υπόσχεση πως η Πολωνία
θα παραμείνει στενός σύμμαχος των σοβιετικών απαίτησαν ως αντάλλαγμα την
58
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μετακίνηση του υπουργού αμύνης. Γενικότερα, ένα αίσθημα αποσταλινοποίησης
εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την ανατολική Ευρώπη.
Τον Οκτώβριο του 1956 έλαβε χώρα στην Ουγγαρία μία μεγάλη από άποψη
συμμετοχής διαδήλωση ενάντια στο παρόν καθεστώς και οι διαδηλωτές διέλυσαν
ένα τεράστιο άγαλμα του Stalin ενώ έκαναν ξεκάθαρα τα αρνητικά τους
συναισθήματα τόσο για τους σοβιετικούς όσο και για τον Κομμουνισμό γενικότερα.
Μάταια τα σοβιετικά στρατεύματα προσπάθησαν να επαναφέρουν την τάξη και μετά
από διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν με τον αρχηγό του Κόμματος, Imre Nagy,
αποσύρθηκαν. Μόλις τέσσερις μέρες μετά ο Nagy δήλωσε την απόσυρσή της
Ουγγαρίας από το Σύμφωνο της Βαρσοβίας και οι σοβιετικοί απάντησαν άμεσα
στέλνοντας ξανά τα στρατεύματά τους με σκοπό την κατάληψη της χώρα, την
σύλληψη και αργότερα την εκτέλεση του Nagy και την εγκαθίδρυση ως νέου
αρχηγού του Κόμματος ενός ατόμου της εμπιστοσύνης τους.61
Τον Νοέμβριο του 1958 ο Khrushchev δημιούργησε μία διεθνή κρίση
διαμαρτυρόμενος για τη συνεχή μετακίνηση προσφύγων από την Ανατολική
Γερμανία προς την Δυτική μέσω του Βερολίνου. Μετά από μία σειρά ανεπιτυχών
διαπραγματεύσεων με τους Δυτικούς, τα ξημερώματα της 13ης Αυγούστου του 1961
με εντολή του Khrushchev, οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας χώρισαν στη μέση τη
πόλη του Βερολίνου τοποθετώντας ένα συρματόπλεγμα στην θέση του οποίου
σύντομα ανεγέρθηκε το γνωστό έως σήμερα τοίχος του Βερολίνου, το οποίο
διαχώριζε το Δυτικό από το Ανατολικό Βερολίνο και απαγόρευε την μετακίνηση,
επομένως απέτρεπε και την μετανάστευση των πολιτών από το δεύτερο προς το
πρώτο.62
b. Εξωτερική Πολιτική
Στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής ο Nikita Khrushchev επέτρεψε στην
αντιπάθεια που έτρεφε προς το πρόσωπο του ικανότατου Molotov63 να τον επηρεάσει
και να μην συμπεριλάβει τον τελευταίο σε πλήθος επίσημων αποστολών στο
εξωτερικό. Σημαντική ήταν η αποστολή στην Κίνα το 1954, όπου ο Khrushchev
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προέβη σε πλήθος παραχωρήσεων προς τον πανέξυπνο Mao Tse-tung64 χωρίς ο ίδιος
να λάβει κανένα αντάλλαγμα, καθώς και η αποστολή στην Γιουγκοσλαβία κατά την
διάρκεια του ίδιου έτους, όπου οι σχέσεις της ΕΣΣΔ με την Γιουγκοσλαβία
αποτελούσαν ένα εξαιρετικά δύσκολο ζήτημα για την πρώτη65.
Τον Μάιο του 1955 τέθηκε σε λειτουργία το Σύμφωνο της Βαρσοβίας το οποίο
αποτελούσε την απάντηση των σοβιετικών προς τους δυτικούς για την ίδρυση της
Βορειοατλαντικής Συμμαχίας (ΝΑΤΟ)66. Μετά από μία διαφωνία μεταξύ των
Molotov και Khrushchev για την συμμετοχή ή μη της Αλβανίας και της Ανατολικής
Γερμανίας στο Σύμφωνο της Βαρσοβίας, επικράτησε η άποψη του δεύτερου και
τελικά οι δύο χώρες συμπεριλήφθηκαν.67 Επιπλέον, κατά τα έτη 1954-1955 οι ΗΠΑ
στην προσπάθειά τους να διευρύνουν τον κύκλο των συμμάχων τους, έδειξαν την
πρόθεσή τους να προσεγγίσουν χώρες που βρίσκονται νότια της ΕΣΣΔ όπως το Ιράν,
το Ιράκ και το Πακιστάν. Από την άλλη πλευρά, οι σοβιετικοί αποφάσισαν να
επεκτείνουν την επιρροή τους στον Τρίτο Κόσμο68 ο οποίος μέχρι τότε αποτελούσε
ουδέτερο έδαφος.
Το 1958 οι σχέσεις της ΕΣΣΔ με την Γιουγκοσλαβία και την Κίνα επιδεινώθηκαν.
Κατά την διάρκεια μίας επίσκεψης του στο Πεκίνο, ο Khrushchev αρνήθηκε να
δεσμευτεί για σοβιετική στρατιωτική βοήθεια προς την Κίνα η οποία συγκρουόταν με
την Ταϊβάν και τις ΗΠΑ. Επίσης, ο Mao ζήτησε βοήθεια από τους σοβιετικούς για
την ανάπτυξη πυρηνικών στην Κίνα και λανθασμένα βασίστηκε στην συνεισφορά
τους. Οι σχέσεις των δύο χωρών ψυχράθηκαν εντελώς μετά την άρνηση των
σοβιετικών να συνδράμουν τους κινέζους στις συνοριακές τους συγκρούσεις με την
Ινδία, ενώ οι τελευταίοι είχαν θεωρήσει την υποστήριξη των σοβιετικών δεδομένη.
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O Mao Tse-tung ήταν ο πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.
Η Γιουγκοσλαβία το 1948 αποβλήθηκε από την Cominform με αφορμή την πολιτική που
ακολουθούσε ο Tito στον χώρο των Βαλκανίων αψηφώντας τις επιθυμίες της Σοβιετικής Ένωσης.
Μετά τον θάνατο του Stalin επιδιώχθηκε η συμφιλίωση με το Βελιγράδι η οποία τελικώς
αποδείχθηκε μη εφικτή.
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Επιπλέον, η άκρως σταλινιστική Αλβανία το 1961 αποχώρησε από το Σύμφωνο της
Βαρσοβίας και την Comecon69.
i. Τεχνολογία και Εξοπλισμοί
Σημαντική εξέλιξη στους τομείς της τεχνολογίας και των εξοπλισμών αποτέλεσε η
δημιουργία μίας κινητής βόμβας υδρογόνου, η οποία συνέβαλε στην αύξηση του
κύρους της Σοβιετικής Ένωσης σε διεθνές επίπεδο. Ο Khrushchev μη θέλοντας να
κρύψει την περηφάνια του για τους ανώτερους πυραύλους που διέθετε πλέον η ΕΣΣΔ,
κατάφερε να κλιμακώσει των ανταγωνισμό στους εξοπλισμούς ανάμεσα στην
Σοβιετική Ένωση και τις ΗΠΑ. Το 1956 ο Nikita Khrushchev υιοθέτησε νέο
αμυντικό δόγμα, αντικαθιστώντας τον στόχο της αύξησης της πυρηνικής ισχύος της
ΕΣΣΔ και την ιδέα πως όποιος δεν ήταν υπέρ της ΕΣΣΔ ήταν εναντίον της, με την
«ειρηνική συνύπαρξη». Ο όρος ειρηνική συνύπαρξη περιλάμβανε την βελτίωση των
σχέσεων της Σοβιετικής Ένωσης με τους Δυτικούς, την μείωση των διεθνών
εντάσεων, τον αφοπλισμό και την αύξηση των επαφών με τα υπόλοιπα κράτη με
στόχο την ειρηνική συμβίωση.70
Τον Οκτώβριο του 1957 η Σοβιετική Ένωση εξέπληξε ολόκληρη την ανθρωπότητα
και απέδειξε την υψηλού επιπέδου τεχνολογία που διέθετε με την εκτόξευση του
Sputnik, του πρώτου τεχνητού δορυφόρου της γης. Η εκτόξευση του Sputnik
σηματοδότησε την δυνατότητα των σοβιετικών να αναπτύξουν διηπειρωτικούς
βαλλιστικούς πυραύλους και προκάλεσε πανικό στις ΗΠΑ οι οποίες ξαφνικά είχαν
μείνει πίσω στον ανταγωνισμό των εξοπλισμών. Μόλις τέσσερα χρόνια αργότερα η
ΕΣΣΔ επικράτησε έναντι των ΗΠΑ στον τομέα του διαστήματος, όταν ο
αστροναύτης Yury Gagarin έμεινε στην ιστορία ως ο πρώτος άνθρωπος που τέθηκε
σε τροχιά γύρω από τη γη.71 Σχετικά με τις τεχνολογικές αυτές προόδους ο ίδιος ο
Khrushchev υποστήριξε:
Η εκτόξευση των σοβιετικών δορυφόρων Sputnik πάνω από όλα αποδεικνύει
τις φοβερές επιτυχίες της Σοβιετικής Ένωσης στην ανάπτυξη της επιστήμης και
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Η Comecon (Council for Mutual Economic Assistance) αποτελούσε την απάντησε του ανατολικού
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Ευρώπη.
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της τεχνολογίας, όπως επίσης και το γεγονός ότι η ΕΣΣΔ ξεπέρασε την
κορυφαία καπιταλιστική χώρα –τις Ηνωμένες Πολιτείες- στον τομέα της
επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου. Η εκτόξευση των Sputnik δείχνει
επίσης αναμφίβολα ότι μία σημαντική αλλαγή υπέρ των σοσιαλιστικών κρατών
πραγματοποιήθηκε στους συσχετισμούς ισχύος ανάμεσα στις σοσιαλιστικές και
τις καπιταλιστικές χώρες. […] Η Σοβιετική Ένωση και τα άλλα σοσιαλιστικά
κράτη επιδιώκουν σταθερά μία πολιτική ειρήνης και καλούν για ειρηνική
συνύπαρξη κρατών με διαφορετικά κοινωνικά συστήματα, για την λήξη της
κούρσας εξοπλισμών η οποία οδηγεί σε νέο πόλεμο και την απαγόρευση της
χρήσης, παραγωγής και δοκιμής ατομικών και υδρογόνων όπλων.72
Σύμφωνα με τον Ηλία Κουσκουβέλη, ο Khrushchev μέσω των εκτοξεύσεων
των Sputnik ήθελε να δείξει την απόκτηση διηπειρωτικών πυραύλων από την
ΕΣΣΔ, την μεγάλη ισχύ προώθησης που διέθεταν οι πύραυλοι αυτοί, την κατοχή
αξιόπιστων συστημάτων πλοήγησης τα οποία διέθεταν την ικανότητα χτυπήματος
υψηλής ακριβείας, την ανωτερότητα του σοσιαλιστικού συστήματος σε σύγκριση
με το καπιταλιστικό και την επιστημονική ανωτερότητα της ΕΣΣΔ σε σχέση με
τις ΗΠΑ.73 Σύμφωνα με τον Gabriel Almond, η επίδειξη της σοβιετικής υπεροχής
στον δορυφορικό τομέα είχε ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπιστοσύνης στην
τεχνολογική και στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ και αμφισβητήθηκε η
χρησιμότητα των συμμαχιών, των συμβατικών όπλων και των στρατιωτικών
δυνατοτήτων των κρατών αυτών που δεν διέθεταν πυρηνικά.74
Τέλος, την δεκαετία του 1960 οι σοβιετικοί εγκατέλειψαν το δόγμα του Stalin
των «μόνιμων λειτουργικών παραγόντων»75, καθώς δεν αναγνώριζε την αξία των
πυρηνικών όπλων και του αιφνιδιασμού στα πλαίσια της διεξαγωγής ενός
πολέμου. Αντί αυτού υιοθετήθηκε ένα πυρηνικό δόγμα σύμφωνα με το οποίο τα
πλήγματα που θα πραγματοποιούνταν κατά την πρώτη περίοδο μιας σύγκρουσης
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μέσω πυρηνικών στρατηγικών πυραύλων, θα καθόριζαν σε μεγάλο βαθμό την
έκβαση ενός γενικού πολέμου.76
4.4.2 Η Κρίση της Κούβας
Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις κατά την διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου
αποτέλεσε η Κρίση της Κούβας κατά την οποία το 1962 παρά λίγο να προκληθεί
πυρηνικός πόλεμος μεταξύ της ΕΣΣΔ και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
Αφορμή για την πρόκληση της μεγαλύτερης ίσως έντασης μεταξύ των δύο
υπερδυνάμεων, αποτέλεσε η τοποθέτηση από μεριάς της ΕΣΣΔ επιθετικών πυραύλων
στο έδαφος της Κούβας με στόχο την αποτροπή των Αμερικανών από μία εκ νέου
εισβολή στην Κούβα για την ανατροπή του Fidel Castro77.78 Η όλη επιχείρηση όμως
κατέληξε σε φιάσκο με την αναγκαστική απόσυρση των σοβιετικών πυραύλων και
την υποβάθμιση του διεθνούς γοήτρου της ΕΣΣΔ αλλά και του ίδιου του Khrushchev,
τόσο εκτός αλλά και εντός της χώρας του79.
Η κρίση των πυραύλων της Κούβας κατέδειξε πόσο εύκολα μπορούσε ο
παγκόσμιος ανταγωνισμός να ενταθεί και να οδηγήσει σε ένα τρίτο παγκόσμιο
πόλεμο. Ως αποτέλεσμα των διεθνών αυτών εξελίξεων, η διατήρηση της ειρήνης
μεταξύ των υπερδυνάμεων και των συμμάχων τους φάνταζε ως ο πλέον επιθυμητός
στόχος.80 Για ακόμη μία φορά ο Nikita Khrushchev προέβη σε μη σωστά μελετημένες
κινήσεις τις συνέπειες των οποίων δεν φρόντισε να προβλέψει, με αποτέλεσμα να
χάσει την υποστήριξη ακόμη περισσότερων συναδέλφων του αλλά και να βλάψει την
αξιοπιστία και το διεθνές κύρος της Σοβιετικής Ένωσης.
c. Η Πτώση
Σύμφωνα με τον αρχηγό της KGB81 Vladimir Semichastny, τον Φεβρουάριο του
1964 ξεκίνησαν οι διεργασίες για την απομάκρυνση του Khrushchev από την ηγεσία
76
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Οι Αμερικάνοι είχαν ήδη προσπαθήσει μία φορά να εισβάλλουν στην Κούβα και να ανατρέψουν το
κομμουνιστικό της καθεστώς αλλά η όλη επιχείρηση αποδείχτηκε σκέτη αποτυχία. Η εισβολή έγινε
ευρέως γνωστή ως “Ο κόλπος των χοίρων”.
78
Smith, 46.
79
Ο Khrushchev υποχώρησε και απέσυρε τους πυραύλους αποδεχόμενος την προσφορά του
Kennedy, η οποία προέβλεπε να λάβει ως αντάλλαγμα την διαβεβαίωση ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί
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της Σοβιετικής Ένωσης. Τον Σεπτέμβρη του ίδιου έτους ο Sergei Nikitich, ο υιός του
Khrushchev, ενημέρωσε τον πατέρα του για μία πληροφορία σύμφωνα με την οποία
οι Ignatov, Podgorny, Brezhnev και Shelepin, όλοι στενοί συνεργάτες του
Khrushchev, προετοίμαζαν πραξικόπημα εναντίον του. Παρόλα αυτά, ο πατέρας του
δεν έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην πληροφορία αυτήν καθώς αρνούνταν να πιστέψει
πως οι άνθρωποι της εμπιστοσύνης του θα προέβαιναν σε μία τέτοια κίνηση και
πίστευε πως ήταν αδύνατη η συνεργασία μεταξύ τους μιας και όλοι τους ήταν τελείως
διαφορετικοί χαρακτήρες. Σύντομα ο Khrushchev κατάλαβε πως οι πληροφορίες που
του είχε μεταφέρει ο γιός του ήταν έγκυρες και ο ίδιος φρόντισε να περάσει το
μήνυμα στους συναδέλφους του πως ήταν έτοιμος να αποσυρθεί σιωπηρά και πως
παραιτούνταν από την διεκδίκηση της εξουσίας.
Στις 14 Οκτωβρίου συγκλήθηκε η ολομέλεια της Γενικής Γραμματείας του
Κόμματος όπου και απαγγέλθηκαν ποικίλες κατηγορίες εναντίον του Khrushchev
πολλές εκ των οποίων ο ίδιος διέψευσε. Κατηγορήθηκε για άσχημη και υποτιμητική
συμπεριφορά έναντι των συναδέλφων του, για ανικανότητα, ανευθυνότητα, βιαστική
λήψη αποφάσεων, για επιδείνωση των διεθνών εντάσεων, για ασταθής πολιτικές στον
οικονομικό τομέα και για σπατάλη χρημάτων σε χώρες του Τρίτου Κόσμου ενώ οι
πολίτες της ΕΣΣΔ πεινούσαν. Απογοητευμένος από τους συνεργάτες του ο
Khrushchev δήλωσε με πικρία πως κανείς μέχρι εκείνη την στιγμή δεν του είχε
μιλήσει με ειλικρίνεια για τις ελλείψεις που παρατηρούσαν στις πολιτικές του και ότι
ποτέ δεν εναντιώθηκαν στις απόψεις του.82 Από την άλλη πλευρά, οι συνεργάτες του
υποστήριζαν πως ήταν υπερβολικά στενόμυαλος, δεν ήταν δεκτικός σε διαφορετικές
απόψεις και πως θεωρούσε έμπιστους μόνο όσους συμφωνούσαν με τις πολιτικές του.
Η απόσυρση του Khrushchev από την ηγεσία πραγματοποιήθηκε με μεγάλη
διακριτικότητα και κατά την συνεδρίαση η πλειοψηφία αποφάσισε πως στο εξής θα
απαγορευόταν η ταυτόχρονη κατοχή των θέσεων του Πρώτου Γραμματέα του
Κόμματος και του Πρωθυπουργού από το ίδιο πρόσωπο.83 Στη διενέργεια του
πραξικοπήματος συμμετείχαν εκπρόσωποι του Κόμματος, της κυβέρνησης και της
μυστικής αστυνομίας, ενώ ο στρατός αποφάσισε να διατηρήσει ουδέτερη στάση. Στις
15 Οκτωβρίου 1964, οι πολίτες της Σοβιετικής Ένωσης ενημερώθηκαν για την
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απομάκρυνση του Khrushchev από τα καθήκοντά του, λόγω της προχωρημένης
ηλικίας του και της επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του.
Συνοψίζοντας, το Κομμουνιστικό Κόμμα υπό τον Khrushchev αναδιαμορφώθηκε
σε ένα σύμπλεγμα που αποτελούνταν από πανίσχυρους πολιτικούς θεσμούς και
έπαψε να συνιστά ένα ακόμη εξουσιαστικό όργανο στα χέρια ενός πανίσχυρου
δικτάτορα.84 Ο Khrushchev κατά την διάρκεια της ηγεμονίας του κατάφερε να βάλει
τέλος στις πολιτικές εκφοβισμού που είχε καθιερώσει ο Stalin, να απελευθερώσει
εκατομμύρια ανθρώπους από τις φυλακές και τα στρατόπεδα καταναγκαστικής
εργασίας και να θέσει όλα τα σώματα ασφαλείας της χώρας υπό τον έλεγχο του
Κόμματος. Από την άλλη πλευρά, παρά την διακήρυξη για αποσταλινοποίηση της
ΕΣΣΔ, ο ίδιος δεν φάνηκε πρόθυμος να προχωρήσει σε βάθος και να διαλύσει από τα
θεμέλιά του το σύστημα του προκατόχου του. Επιπλέον, ο Khrushchev αποδείχτηκε
εχθρός του πολιτικού πλουραλισμού, της οικονομίας αγοράς και τον διανοουμένων85
στους οποίους παρόλο που πίστευε πως απειλούσαν τον Κομμουνισμό επέτρεψε την
ελευθερία έκφρασης σε μεγάλο βαθμό συγκριτικά πάντα με τον προκάτοχό του. 86 Το
όραμά του για τη δημιουργία μίας κομμουνιστικής κοινωνίας, τον απέτρεπε από το να
δει ότι διαδεχόμενος τον Stalin είχε την ευκαιρία να αλλάξει ριζικά την δομή του
σοβιετικού κράτους αλλά και να εκδημοκρατίσει τον τρόπο λειτουργίας του
Κόμματος. Το Κόμμα υπό τον Khrushchev διατήρησε το μονοπώλιο στην εξουσία
και ο τρόπος διακυβέρνησης παρέπεμπε περισσότερο σε ολιγαρχία παρά τις
προσπάθειες της ηγεσίας να πείσει τον λαό της ΕΣΣΔ και τα υπόλοιπα κράτη για τον
δημοκρατικό του χαρακτήρα.
Παρόλο που αρχικά ο λαός υποστήριξε τη νέα ηγεσία πιστεύοντας πως η ποιότητα
ζωής στην Σοβιετικής Ένωση θα βελτιωθεί αρκετά και πως η δικτατορία του Stalin
είχε λάβει τέλος, με την πάροδο του χρόνου το καθεστώς έχασε την ΄΄νομιμοποίησή΄΄
84
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του και οι διαδηλώσεις των απογοητευμένων πολιτών ορισμένες φορές κατέληγαν σε
αιματηρά επεισόδια. Οι ασταθής πολιτικές που ακολούθησε ο Khrushchev, οι
συνεχής αναδιοργανώσεις στους τομείς της διοίκησης, οι παρορμητικές αποφάσεις
που λάμβανε, ο αυθαίρετος τρόπος συμπεριφοράς του που συνέβαλε στο να θεωρηθεί
από την ελίτ της ΕΣΣΔ ως ανεξέλεγκτος και απρόβλεπτος, οι απογοητευτικές
οικονομικές πολιτικές και οι αποτυχίες σε διεθνές επίπεδο συνέβαλαν στο να
αποτελέσει τον πρώτο ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης που απομακρύνθηκε από τα
καθήκοντά του πριν τον θάνατό του.

5. Από τον Khrushchev στον Brezhnev
Από τον Οκτώβρη του 1964 την ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος ανέλαβε ο
Leonid Brezhnev, γραμματέας του Κόμματος, και την πρωθυπουργική θέση ο
τεχνοκράτης Aleksei Kosygin, επικεφαλής της Επιτροπής Κρατικού Σχεδιασμού
(Gosplan) της ΕΣΣΔ. Οι δύο αυτοί άντρες ανέλαβαν ουσιαστικά από κοινού την
ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης.87 Η επιλογή του Brezhnev ως νέου ηγέτη, για
ορισμένους καταδεικνύει των βασικό του ρόλο στη διενέργεια του πραξικοπήματος
και για άλλους την επιθυμία της πολιτικής ελίτ για μία νέα ηγεσία που θα είναι
προβλέψιμη στον τρόπο δράσης της και οι πολιτικές της επιλογές θα χαρακτηρίζονται
από συνέχεια και σταθερότητα. Από την άλλη πλευρά, η επιλογή του Kosygin ως
προέδρου του Υπουργικού Συμβουλίου αντανακλά την ευρεία αναγνώριση των
διοικητικών του ικανοτήτων από το σύνολο της πολιτικής ελίτ της χώρας. Επιπλέον,
ο Kosygin δεν έδειξε ποτέ ηγετικές βλέψεις, γεγονός που ελαχιστοποιούσε την
πιθανότητα να αμφισβητήσει την θέση του Brezhnev και να αναπτυχθούν εχθρικές
και ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ των δύο αυτών ηγετικών προσώπων. Η πολιτική
ελίτ της ΕΣΣΔ θεώρησε πως όντας αρκετά αταίριαστοι οι δύο αυτοί άντρες, θα
συμπλήρωναν αλλά και θα εξισορροπούσαν ο ένας τον άλλο. 88 Ο Brezhnev έγινε
αποδεκτός ως νέος ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης από ολόκληρο το φάσμα της
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πολιτικής ελίτ και θεωρείται πως σε αυτό συνέβαλε ιδιαιτέρως το γεγονός πως δεν
ήταν προσκολλημένος σε κάποια ιδεολογική τάση και επομένως σημαδεμένος από
αυτήν. Σύντομα, εξέφρασε την πίστη του στην συλλογική ηγεσία, την πρόθεσή του να
ενδυναμώσει τον ρόλο των οργάνων του Κομμουνιστικού Κόμματος και να
εξασφαλίσει σταθερότητα για τα στελέχη του Κόμματος.89
Η νέα ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης κληρονόμησε μία κατά κύριο λόγω αστική
και πιο ευημερεύουσα από την εποχή του Στάλιν κοινωνία, οι πολίτες της οποίας
είχαν αυξήσει το βιοτικό τους επίπεδο και την μόρφωσή τους. Η βιομηχανία είχε
αναπτυχτεί με γοργούς ρυθμούς, η κατανάλωση κρέατος και ψαριού είχε αυξηθεί
κατά 57% και 155% αντίστοιχα, το ποσοστό των πολιτών που έμενε σε κοινόχρηστα
διαμερίσματα μειώθηκε αισθητά και η αύξηση της παραγωγής διαρκών αγαθών όπως
τηλεοράσεις, ψυγεία, πλυντήρια κ.ά. ήταν εντυπωσιακή. Από πολιτική άποψη, ο
Khrushchev κληροδότησε στους διαδόχους του μία πιο ελεύθερη κοινωνία που δεν
αποτελούσε πλέον θύμα τακτικών εκφοβισμού και τρομοκρατίας και που μπορούσε
να εκφράζεται με μεγαλύτερη ελευθερία μέσα από τις τέχνες και τα γράμματα.
Παρόλα αυτά, το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε διατηρήσει το μονοπώλιο στην εξουσία
και οι βασικές αρχές της ελεγχόμενης οικονομίας είχαν διατηρηθεί ανέπαφες από την
εποχή του Στάλιν. Γενικότερα, σε πολιτικό επίπεδο δεν υπήρξαν έντονες αλλαγές
παρά τις τεχνολογικές επιτυχίες στον τομέα του διαστήματος και την αύξηση του
επιπέδου ζωής στο εσωτερικό της χώρας.
5.1. Η νέα Ηγεσία
Οι Brezhnev και Kosygin έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στις απόψεις των ειδικών,
των ακαδημαϊκών και των επιστημόνων και προτίμησαν οι πολιτικές αποφάσεις να
λαμβάνονται σε συλλογικά πλαίσια και ανεπίσημα δημιουργήθηκε μία ομάδα λήψης
αποφάσεων στο εσωτερικό του Politburo έτσι ώστε να αποφεύγεται η στρέβλωση των
πολιτικών που ακολουθούσε το Κόμμα από τις υποκειμενικές απόψεις ενός ή δύο
μόνο ατόμων. Επίσης, οι νέοι ηγέτες δεσμεύτηκαν για ορθολογική χάραξη πολιτικής
και αποκήρυξη του υποκειμενισμού που χαρακτήριζε τον τρόπο λήψης αποφάσεων
του Khrushchev και προέβησαν στον διορισμό ειδικών οι οποίοι συμβούλευαν τόσο
την Κεντρική Επιτροπή όσο και τα κυβερνητικά όργανα. Σε αντίθεση με τον
προκάτοχό του ο Brezhnev δεν επιθυμούσε να αναμιγνύεται ο ίδιος σε λεπτομέρειες
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και τεχνικά ζητήματα που δεν γνώριζε, ενώ προτιμούσε να διατηρεί μία σχετικά
παθητική στάση και να εμπιστεύεται την κρίση των ειδικών. Παρόλα αυτά οι
ανταγωνισμοί και τα αντικρουόμενα συμφέροντα δεν φαίνεται να έλλειπαν ανάμεσα
στους εμπλεκομένους στην διαδικασία λήψης των πολιτικών αποφάσεων, οι οποίοι
συνήθως εκπροσωπούσαν διαφορετικούς θεσμούς. Λόγω των πολυτάραχων εξήντα
προηγούμενων ετών, η χώρα και η κοινωνία είχε την ανάγκη μιας ομαλής
διακυβέρνησης.90 Η νέα ηγεσία θα χορηγούσε στους υψηλά ιστάμενους του
σοβιετικού κράτους την διαβεβαίωση για την μη μετακίνησή τους από τις εκάστοτε
θέσεις εξουσίας που καταλάμβαναν και

την εξασφάλιση ενός σταθερού

περιβάλλοντος εργασίας, με αντάλλαγμα την αύξηση της αποδοτικότητάς τους. Στην
εσωτερική πολιτική της χώρας επιδιώχθηκε η διατήρηση και η ενδυνάμωση του
κεντρικού ελέγχου που ασκούσε το Κόμμα στο οικονομικό και το πολιτικό σύστημα,
καθώς και η συμφιλίωση ανταγωνιστικών ιδεολογικών τάσεων και θεσμικών
συμφερόντων στο εσωτερικό του Κόμματος και της πολιτικής ελίτ γενικότερα. 91
Ο Brezhnev εδραίωσε την εξουσία του με αργούς ρυθμούς αλλά με εξαιρετικά
ομαλό τρόπο. Όπως κάθε σοβιετικός ηγέτης απομάκρυνε σταδιακά από τις θέσεις
εξουσίας άτομα μη αξιόπιστα και εχθρικά προς αυτόν και στην θέση τους τοποθέτησε
πρόσωπα που έχρηζαν της εμπιστοσύνης και του σεβασμού του.92 Ένα από τα
χαρακτηριστικά της ηγεσίας του Brezhnev ήταν η σταθερότητα των στελεχών,
δηλαδή η μη ανανέωση των ατόμων που καταλάμβανα θέσεις εξουσίας.93
Αποτέλεσμα αυτού ήταν ο μέσος όρος ηλικίας της πολιτικής ελίτ της Σοβιετικής
Ένωσης να είναι περίπου στα 60 έτη, ο αποκλεισμός των νέων από τις θέσεις
εξουσίας που συνεπάγεται τον αποκλεισμό καινούργιων ιδεών και τέλος η αύξηση
της διαφθοράς και ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες δημοκρατίες, καθώς οι τοπικές
ελίτ εδραίωναν την εξουσία τους στις περιοχές αυτές.94 Ως παράγωγο της
¨σταθερότητας των στελεχών¨ και ενώ οι εξελίξεις στην κοινωνία ήταν ραγδαίες, η
πολιτική ελίτ της χώρας δεν φαινόταν ούτε ικανή αλλά ούτε και πρόθυμη να τις
κατανοήσει και να προσαρμοστεί σε αυτές.
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Με τα χρόνια ο Brezhnev άρχισε να τοποθετεί σε υψηλές θέσεις εξουσίας τόσο
φίλους όσο και συγγενείς, μη φαίνοντας να τον απασχολεί το κατά πόσο είχαν τις
κατάλληλες γνώσεις και τα προσόντα για να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις που
συνόδευαν τις θέσεις αυτές. Επιπλέον, με τον καιρό έδειξε την αγάπη του για την
πολυτέλεια, τα ακριβά αυτοκίνητα και την λαχτάρα του για βραβεία και τιμητικές
διακρίσεις. Σχετικά με το κατά πόσο ο Brezhnev ήταν ικανός ή μη ως πολιτικός
ηγέτης οι απόψεις διίστανται. Τα πρώτα χρόνια που ανέλαβε τα καθήκοντα του
Γενικού Γραμματέα του Κόμματος ο Brezhnev άκουγε τις απόψεις των συναδέλφων
του, δεν επέβαλε τις δικές του ιδέες και συνήθως λάμβανε τις πολιτικές αποφάσεις σε
συλλογικό επίπεδο. Επιπροσθέτως, δεν εμπλεκόταν σε θέματα τα οποία ο ίδιος δεν
γνώριζε αλλά προτιμούσε να συμβουλεύεται ειδικούς. Αντίθετα, τα τελευταία χρόνια
της θητείας του ο Brezhnev δεν ανεχόταν την κριτική και τις απόψεις που παρέκλιναν
από τις δικές του. Η συμπεριφορά του έδειχνε έντονη ανασφάλεια για τον εαυτό του
και εμπόδιζε ταλαντούχους και έξυπνους ανθρώπων να ανέλθουν στην ιεραρχία, ενώ
προωθούσε κόλακες και άτομα μετρίου επιπέδου τα οποία δεν αποτελούσαν απειλή
γι’ αυτόν. Επιπλέον, η συμπεριφορά του έγινε περισσότερο αυταρχική, ενώ έδειχνε
έντονη αδιαφορία για τις απόψεις των συναδέλφων του. Ορισμένοι υποστηρίζουν πως
η απότομη αυτή αλλαγή οφειλόταν στην επιδείνωση της υγείας του η οποία ξεκίνησε
από το 1974 όπου υπέστη το πρώτο εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ δύο χρόνια αργότερα
υπέστη και το δεύτερο το οποίο λέγεται πως τον άφησε κλινικά νεκρό για ορισμένο
χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με την δεύτερη άποψη, η αλλαγή στη συμπεριφορά του
Brezhnev οφειλόταν στο γεγονός ότι είχε πλέον εδραιώσει την εξουσία του, γεγονός
που του επέτρεπε να εκφράζεται με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να απολαμβάνει
μεγάλη ελευθερία κινήσεων.95
5.2.

Οικονομία

Η ηγεσία Brezhnev διατήρησε το μοντέλο της κεντρικά ελεγχόμενης οικονομίας και
τους βασικούς θεσμούς του οικονομικού συστήματος που δημιούργησε ο Στάλιν.96
Παρόλο που ήταν γνώστης της αναποτελεσματικότητας της ελεγχόμενης οικονομίας
και της τάσης της να καταπνίγει κάθε καινοτομία, προσπάθησε απλώς να την
βελτιώσει.
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Αρχικά, προέβη σε επανασυγκέντρωση του σχεδιασμού στην Κρατική Επιτροπή
Σχεδιασμού (Gosplan) την οποία είχε φροντίσει να αποδυναμώσει ο Khrushchev
μέσω της αποκέντρωσης που είχε πραγματοποιήσει και συγχρόνως ανακοινώθηκαν οι
μεταρρυθμίσεις του Kosygin. Στόχος των μεταρρυθμίσεων αυτών ήταν να δοθεί
περισσότερη ελευθερία κινήσεων στους διευθυντές των επιχειρήσεων και να τους
ενθαρρύνουν να δώσουν μεγαλύτερη σημασία στο κόστος και το όφελος. Παρόλα
αυτά οι ποσοτικοί στόχοι συνέχισαν να υφίστανται αν και σε μικρότερο βαθμό. Οι
μεταρρυθμίσεις αυτές προέβλεπαν τον επαναϋπολογισμό των τιμών των προϊόντων
βάση του κόστους παραγωγής συν ενός ποσοστού των πάγιων περιουσιακών
στοιχείων των επιχειρήσεων και την συγχώνευση των επιχειρήσεων σε μεγαλύτερες
μονάδες ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερη οικονομική ελευθερία, καθώς και να
διευκολυνθεί και επιταχυνθεί η τεχνολογική πρόοδος. Ενώ οι ιδέες που βρίσκονταν
πίσω από τις μεταρρυθμίσεις του Kosygin φαινόταν πως θα επέφεραν σημαντικές
αλλαγές, τελικά προσέκρουαν στην γραφειοκρατία και δημιουργούσαν αντιφάσεις με
την ίδια τη δομή του οικονομικού συστήματος με αποτέλεσμα οι περισσότερες από τι
σχεδιαζόμενες αλλαγές να μην εφαρμοστούν ποτέ. Εκτός από ορισμένους
αξιωματικούς του κόμματος φέρεται και ο ίδιος ο Brezhnev να ήταν αρκετά
σκεπτικός αν όχι αντίθετος με τις μεταρρυθμίσεις που επιθυμούσε να εισάγει ο
Kosygin. Τελικά παρά τις προσπάθειες του Kosygin, ο καθορισμός των τιμών
εξακολούθησε να πραγματοποιείται σε κεντρικό επίπεδο και το οικονομικό σύστημα
στο σύνολό του λάμβανε ελάχιστα υπόψη το κόστος παραγωγής και την ποιότητα των
παραγόμενων προϊόντων.97

Επιπροσθέτως, μία σημαντική δυσκολία που δεν

κατάφερε να ξεπεράσει ο Kosygin ήταν η μη επιβολή κυρώσεων στις μη παραγωγικές
επιχειρήσεις και στους αναποτελεσματικούς εργαζομένους. Για να γίνει κατανοητό το
τελευταίο κρίνεται απαραίτητη η αναφορά στο ‘‘κοινωνικό συμβόλαιο’’, δηλαδή σε
μία άτυπη συμφωνία που υπήρχε ανάμεσα στην ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης και
τους πολίτες της.98 Σύμφωνα με το κοινωνικό αυτό συμβόλαιο, το κράτος εξασφάλιζε
στους πολίτες δουλειά, σχετικά ισότιμη κατανομή των πόρων, δωρεάν στέγη και
ιατρική περίθαλψη με αντάλλαγμα την συμμόρφωση των πολιτών με τις επιταγές του
καθεστώτος. Για την εφαρμογή ριζικών μεταρρυθμίσεων, οι αρχές θα έπρεπε να
αθετήσουν ορισμένες από τις υποχρεώσεις τους όπως ορίζονταν από το ‘‘κοινωνικό
συμβόλαιο’’ και η ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης φοβόταν τις κοινωνικές και
97
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πολιτικές συνέπειες που θα επέφερε μια τέτοια συμπεριφορά. Ουσιαστικά το
‘‘κοινωνικό συμβόλαιο’’ έθετε σημαντικότατους περιορισμούς στην οικονομική
πρόοδο της χώρας και δημιουργούσε πρόβλημα με την συσσώρευση περιττού
εργατικού δυναμικού στα εργοστάσια και τις επιχειρήσεις.99
Κατά την εποχή του Brezhnev η Σοβιετική Ένωση συμμετείχε ενεργά στο διεθνές
εμπόριο και τα έσοδα από τις εξαγωγές αυξήθηκαν σημαντικά κυρίως λόγω δύο
παραγόντων. Πρώτον, η δεκαπλάσια αύξηση της τιμής του χρυσού που συντελέστηκε
στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και η απογείωση της τιμής του πετρελαίου λόγω
της πετρελαϊκής κρίσης του 1973. Δεύτερον, η αναθέρμανση των σχέσεων με την
Δύση και η ταχεία άνθηση του εμπορίου όπλων με τα αραβικά κράτη, συνέβαλαν
στον τετραπλασιασμό των εισαγωγών κεφαλαιουχικών αγαθών από την Δύση στην
ΕΣΣΔ μέσα σε σχεδόν τέσσερα χρόνια. Από την άλλη πλευρά, ο δυσκίνητος
γραφειοκρατικός μηχανισμός της Σοβιετικής Ένωσης δημιουργούσε αντικίνητρα για
κάθε προσπάθεια εξαγωγής αγαθών. Βασικό στόχο της ΕΣΣΔ αποτελούσε η
εισαγωγή νέων τεχνολογιών από τα κράτη της Δύσης, χωρίς να δείχνει όμως την
αντίστοιχη προσοχή και στους κοινωνικούς θεσμούς που ευνοούσαν τις τεχνολογίες
αυτές. Η αυτάρκεια συνέχισε να αποτελεί λέξη κλειδί για την Σοβιετική Ένωση οι
εμπορικές συναλλαγές της οποίας επικεντρωνόντουσαν στους συμμάχους και τους
δορυφόρους της για καθαρά πολιτικούς λόγους, ενώ οι εμπορικές σχέσεις με την
Δύση ήταν επικεντρωμένες στην διασφάλιση αγαθών και τεχνολογιών τα οποία η
ΕΣΣΔ αδυνατούσε να παράξει από μόνη της.100
Δυστυχώς ούτε ο Brezhnev κατάφερε να απαγκιστρωθεί από τον στόχο της ταχείας
αύξησης της παραγωγής, εθελοτυφλώντας όπως και οι προκάτοχοί του όριζε την
παραγωγή με όρους καθαρά ποσοτικούς, αδιαφορώντας για την ποιότητα παραγωγής,
το πραγματικό κόστος των προϊόντων και την αντιστοιχία προσφοράς και ζήτησης.
Οι διευθυντές των επιχειρήσεων επεδίωκαν σταθερά την επιπλέον ανταμοιβή που
λάμβαναν όταν ολοκλήρωναν τους στόχους που έθετε η ηγεσία και υπό την έλλειψη
ανταγωνισμού αδιαφορούσαν για το κόστος παραγωγής, την σπατάλη πόρων, τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και δεν ενδιαφέρονταν για τυχόν βελτιώσεις και
εισαγωγές καινοτομιών. Τέλος, η σοβιετική ηγεσία έθετε ως στόχο υψηλής
προτεραιότητας την εισαγωγή τεχνολογιών παραγωγής από την Δύση χωρίς να
99
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ενδιαφέρεται για την εισαγωγή των αξιών και των θεσμών που συνόδευαν τις
τεχνολογίες αυτές.101
Εξωτερικοί αναλυτές της σοβιετικής οικονομίας υποστηρίζουν πως η απόκλιση
ανάμεσα στις οικονομικές επιδόσεις της ΕΣΣΔ που παρουσιάζονταν από τα επίσημα
στοιχεία και τις πραγματικές επιδόσεις, μεγάλωνε με την πάροδο του χρόνου.
Πράγματι, τα επίσημα στατιστικά στοιχεία ήταν μονίμως διαστρεβλωμένα102 με
αποτέλεσμα να παρουσιάζουν την οικονομική ανάπτυξη σε πολύ υψηλότερα επίπεδα
από τα πραγματικά.103 Ο παρακάτω πίνακας θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση
των ισχυρισμών αυτών.
Μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης
Περίοδος

Εκτιμήσεις Σοβιετικών

Εκτιμήσεις CIA

Khanin104

1950-60

10.2%

5.2%

7.2%

1960-65

6.5%

4.8%

4.4%

1965-70

7.7%

4.9%

4.1%

1970-75

5.7%

3.0%

3.2%

1975-80

4.2%

1.9%

1.0%

1980-85

3.5%

1.8%

0.6%

Πηγή: Mark Harrison, “Economic Growth and Slowdown,” in Brezhnev Reconsidered, ed. Edwin Bacon
and Mark Sandle (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2002), 40.

O Brezhnev και οι συνάδελφοί του κατηγορήθηκαν για τους σταθερά φθίνοντες
ρυθμούς ανάπτυξης της σοβιετικής οικονομίας και την μείωση της παραγωγικότητας
τόσο του κεφαλαίου όσο και της εργασίας. Παρόλα αυτά, οι κακές οικονομικές
επιδόσεις που έγιναν εμφανής τα τελευταία χρόνια της ηγεσίας του Brezhnev,
φαίνεται να προέρχονταν από τις βαθιά ριζωμένες αδυναμίες του οικονομικού
συστήματος και όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό από τις οικονομικές πολιτικές των
101

Ibid., 73.
Η στρέβλωση των στοιχείων είτε γινόταν επιτηδευμένα κυρίως από διευθυντές εταιριών οι οποίοι
δεν είχαν καταφέρει να εκπληρώσουν τους στόχους που είχε θέσει η ηγεσία, είτε προέκυπτε από
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Brezhnev και Kosygin. Χρόνο με τον χρόνο η αποτυχημένη εφαρμογή της κεντρικά
ελεγχόμενης οικονομίας γινόταν όλο και πιο εμφανής.105 Η Gosplan βρισκόταν στην
καρδιά του σοβιετικού οικονομικού συστήματος καθορίζοντας ακόμη και την
ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων. Η άσκηση ελέγχου όμως στο σύνολο της
οικονομίας από την Gosplan αποδείχθηκε αναποτελεσματική, κυρίως λόγω του
δυσκίνητου γραφειοκρατικού μηχανισμού ο οποίος αποτελούνταν από περίπου είκοσι
εκατομμύρια υπαλλήλους. Ως αποτέλεσμα, έκαναν την εμφάνισή τους ελλείψεις και
ανεπάρκειες στις διαθέσιμες ποσότητες των προϊόντων στην αγορά, στην ποιότητα
των αγαθών και η ύπαρξη ελάχιστων καταστημάτων ανάγκαζε τους καταναλωτές να
βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με τεράστιες ουρές στα καταστήματα.106
Το τεχνολογικό χάσμα ανάμεσα στην Σοβιετική Ένωση και τις ανεπτυγμένες
οικονομίες της Δύσης μεγάλωνε συνεχώς και η πρώτη αποδείχθηκε ανίκανη να
ανταπεξέλθει στις προκλήσεις που έθετε η “τρίτη βιομηχανική επανάσταση”107.
Αρχικά οι μειωμένοι ρυθμοί ανάπτυξης θεωρήθηκαν φυσιολογικοί, καθώς
μεταπολεμικά και η Σοβιετική Ένωση αλλά και η Δυτική Ευρώπη σημείωσαν
αυξημένους ρυθμούς ανάπτυξης ως φυσικό επακόλουθο της ανάκαμψής τους μετά
την λήξη του πολέμου. Ως εκ τούτου, με την αποκατάσταση των οικονομιών οι
ρυθμοί αυτοί με την πάροδο του χρόνου έφθιναν και επανέρχονταν σε φυσιολογικά,
προπολεμικά επίπεδα. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, έγινε σαφές ότι οι ρυθμοί
ανάπτυξης της ΕΣΣΔ συνέχιζαν σε φθίνουσα πορεία ενώ των δυτικοευρωπαϊκών
κρατών είχαν σχετικά σταθεροποιηθεί. Ήταν πλέον εμφανής η αποτυχία της κεντρικά
ελεγχόμενης σοβιετικής οικονομίας, η οποία φαινόταν να ακολουθεί μία συνεχόμενα
φθίνουσα πορεία.108
Αναμφίβολα οι φιλόδοξες πολιτικές που ακολούθησε ο Brezhnev στους τομείς της
άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής συντέλεσαν στην χειροτέρευση της οικονομικής
κατάστασης της χώρας, καθώς αφιερώθηκαν τεράστια κονδύλια στους τομείς αυτούς.
Εκτιμάται ότι το 15%-30% του ΑΕΠ της Σοβιετικής Ένωσης επενδύθηκε στην άμυνα
της χώρας.109 Τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα όμως εντοπίζονται στο ίδιο το
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σύστημα. Πρώτον, το σύστημα της ΕΣΣΔ λειτουργούσε με τέτοιο τρόπο που
ευνοούσε την γρήγορη και μεγάλης κλίμακας κινητοποίηση των μη αξιοποιημένων
συντελεστών παραγωγής. Επιπλέον, είχε αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικό στην
επίτευξη συγκεκριμένων και σαφώς προσδιορισμένων στόχων. Παρόλα αυτά, η
ανάγκη για επίτευξη πολλαπλών στόχων ταυτόχρονα, υπέδειξε πλήθος αδυναμιών
του συστήματος το οποίο δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Δεύτερον, το ίδιο το
σύστημα επικεντρωνόταν σε καθαρά ποσοτικούς στόχους και κατά την διαδικασία
επίτευξης των στόχων αυτών, παραβλέπονταν συστηματικά οι συνέπειες που
προκαλούνταν σε άλλους τομείς της οικονομίας αλλά και οι συνέπειες σε κοινωνικό
επίπεδο. Η ολοκλήρωση των στόχων γινόταν με κάθε κόστος, με εξαιρετική σπατάλη
πρώτων υλών και με επιδεικτική αδιαφορία για την ποιότητα των παραγόμενων
προϊόντων αλλά και για την πραγματική τους αξία. Από ένα σημείο και μετά το ίδιο
το σύστημα αδυνατούσε να ανταπεξέλθει στην διαχείριση μίας εξαιρετικά περίπλοκης
οικονομίας, την οποία είχε δημιουργήσει από μόνο του. Όσο ο αριθμός των αγαθών,
των νέων τεχνολογιών και των επιχειρήσεων αυξανόταν, τόσο ο κεντρικός έλεγχος
και σχεδιασμός της οικονομίας φαινόταν να αποτυγχάνει. Τέλος, οι συνεχείς
επενδύσεις σε επιχειρήσεις που βρίσκονταν σε παρακμή και αποδεικνύονταν μη
παραγωγικές, συνιστούσαν άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα της σοβιετικής οικονομίας η
οποία έδειχνε να υπολείπεται μηχανισμών εξόδου από την οικονομική ύφεση και αντί
να κλείνει τις επιβλαβείς επιχειρήσεις, να σπαταλά ακόμα περισσότερα χρήματα σε
αυτές ώστε να συνεχίσουν να υπολειτουργούν. Όλες αυτές οι αδυναμίες του
συστήματος με την πάροδο του χρόνου ήρθαν στην επιφάνεια, αλλά όταν η δυσμενής
κατάσταση της σοβιετικής οικονομίας έγινε ευρέως αντιληπτή, η φθορά ήταν ήδη μη
αναστρέψιμη.
5.3.

Εσωτερική Πολιτική

Παρά την επιδείνωση της οικονομίας της ΕΣΣΔ, το βιοτικό επίπεδο των πολιτών
παρουσίαζε σταθερή αύξηση. Από το 1967 έως το 1977 οι μισθοί των πολιτών της
Σοβιετικής Ένωσης αυξήθηκαν περίπου κατά 50%, ενώ μέχρι το 1980 η κατά
κεφαλήν κατανάλωση κρέατος, ψαριού, φρούτων και λαχανικών αυξήθηκε κατά
40.5%, 39.7%, 35.7% και 34.7% αντίστοιχα. Εντυπωσιακή αύξηση σημειώθηκε και
στην αγορά διαρκών αγαθών, με εξαίρεση τα αυτοκίνητα τα οποία εξακολούθησαν να
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αποτελούν πολυτέλεια την οποία απολάμβανε ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού.110
Παρά τη ύπαρξη ελλείψεων σε βασικά αγαθά, τις ατέλειωτες ουρές στην αγορά και
την χαμηλή ποιότητα των καταναλωτικών αγαθών, η πλειοψηφία των πολιτών της
ΕΣΣΔ ήταν ικανοποιημένη από την ποιότητα ζωής η οποία είχε βελτιωθεί αισθητά
υπό τον Brezhnev.
Υπό την ηγεσία του Brezhnev η σοβιετική κοινωνία υποβλήθηκε σε μεγάλες
κοινωνικοοικονομικές και δημογραφικές αλλαγές, παρά τον πολιτικό συντηρητισμό
που χαρακτήριζε το καθεστώς. Ο εκσυγχρονισμός της σοβιετικής κοινωνίας συνέπεσε
με τις φθίνουσες οικονομικές αποδόσεις της ΕΣΣΔ, με αποτέλεσμα την αγανάκτηση
των πολιτών και την δημιουργία συναισθημάτων απογοήτευσης λόγω των
προσδοκιών που έτρεφαν για περεταίρω βελτίωση του επιπέδου ζωής τους. Η ηγεσία
του Brezhnev δεν είχε να αντιμετωπίσει σημαντικές κοινωνικές αναταραχές όπως οι
προηγούμενες ηγεσίες, ενώ η αστικοποίηση και η αύξηση του μορφωτικού επιπέδου
των πολιτών συνεχίστηκαν. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980 το 64% των
πολιτών της ΕΣΣΔ ζούσε σε μεγάλες πόλεις, ποσοστό που μαρτυρά μία κατά κύριο
λόγο αστική κοινωνία. Στις αρχές της ίδιας δεκαετίας, ο αριθμός των πολιτών που
είχαν

ολοκληρώσει

την

δευτεροβάθμια

και

την

τριτοβάθμια

εκπαίδευση

τριπλασιάστηκε μέσα σε διάστημα περίπου είκοσι ετών και το 1980 το ποσοστό των
μαθητών που επέλεγε την εργασία αντί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούσε
μόνο το 0.5% επί του συνόλου. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, παρατηρήθηκε
έλλειψη εργατών και πλεόνασμα ειδικευμένων τους οποίους η οικονομία της
Σοβιετικής Ένωσης δεν μπορούσε να απορροφήσει με την ίδια ταχύτητα που τους
παρήγαγε το εκπαιδευτικό σύστημα. Ως φυσικό επακόλουθο, μία μεγάλη μερίδα
αποφοίτων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση έβρισκε δουλειά σε τομείς
διαφορετικούς από αυτούς στους οποίους είχε ειδικευτεί και με τον τρόπο αυτό
απογοητεύονταν οι επαγγελματικές φιλοδοξίες των νέων.111 Οι χειρώνακτες
πληρώνονταν καλύτερα από τους υπάλληλους γραφείου και από τους ανωτέρους
τους, γεγονός το οποίο εν μέρει ήταν αποτέλεσμα της έλλειψης εργατών σε
χειρονακτικές εργασίες. Παρόλα αυτά, οι νέοι άνθρωποι συνέχισαν να προτιμούν τις
δουλειές γραφείου και αυτό συνέβαινε διότι τους ενδιέφερε περισσότερο το status
παρά ο υψηλός μισθός. Μέσα στον παραλογισμό του τρόπου λειτουργίας της
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Σοβιετικής Ένωσης, ο μισθός δεν αποτελούσε τον μοναδικό καθοριστικό παράγοντα
για την υλική ευημερία των πολιτών, καθώς υφίστανται μία ανεπίσημη ιεραρχία βάση
της οποίας άλλοι είχαν μεγαλύτερη και άλλοι μικρότερη πρόσβαση σε τρόφιμα και
καταναλωτικά αγαθά.112 Επιπλέον, οι πολίτες της ΕΣΣΔ δεν μπορούσαν να
χειραγωγηθούν εύκολα όπως στο παρελθόν και είχαν αποκτήσει υψηλότερο επίπεδο
εκπαίδευσης συγκριτικά με την πλειοψηφία των ανθρώπων που βρίσκονταν στην
ηγεσία της χώρας.
Η νέα ηγεσία προσπάθησε να βελτιώσει τις επιδόσεις του αγροτικού τομέα και να
εξασφαλίσει στους αγρότες καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, καθώς παρά τις
προσπάθειες του Khrushchev η φτώχεια στην ύπαιθρο παρέμενε ένα μεγάλο
κοινωνικό πρόβλημα και παρακινούσε τις πιο παραγωγικές δυνάμεις της υπαίθρου να
μετακινηθούν προς τις περισσότερο ευημερεύουσες αστικές περιοχές.113 Υπό τον
Brezhnev έπαψαν να υφίστανται οι διακρίσεις που είχαν επιβληθεί από τον Στάλιν
κατά των αγροτών και τους παραχωρήθηκαν τα ίδια ακριβώς προνόμια που
απολάμβαναν οι εργάτες στις αστικές περιοχές. Κατά την δεκαετία του 1970, οι
μισθοί των αγροτών έφτασαν σχεδόν αυτούς των εργατών που δούλευαν σε αστικές
βιομηχανίες και το καθεστώς χαλάρωσε την στάση του σχετικά με το ζήτημα της
ιδιοκτησίας ζώων για προσωπική εκμετάλλευση.114 Παρόλα αυτά, ο εφοδιασμός των
αγροτικών περιοχών με καταναλωτικά αγαθά παρέμενε ελλιπής.
Δόθηκε μεγαλύτερη ελευθερία στους αγρότες όσον αφορά την οργάνωσή τους,
ώστε να επιτύχουν τους στόχους που θέτονταν από την ηγεσία στα πλαίσια ενός
συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.115 Oι στόχοι που θέτονταν από την ηγεσία
μειώθηκαν αλλά η ανταμοιβή αυτών που τους ολοκλήρωναν αυξήθηκε. Οι πολιτικές
που ακολούθησε ο Brezhnev στον αγροτικό τομέα διέφεραν από αυτές του
Khrushchev σε δύο κυρίως σημεία. Πρώτον, αποδέχτηκε την ανάγκη για μεγάλες
επενδύσεις στην γεωργία και δεύτερον έθεσε τέλος στις βιαστικές και ελλιπείς από
άποψη προετοιμασίας αγροτικές πολιτικές που ακολουθούσε ο Khrushchev. Ο
τελευταίος επεδίωκε πάντοτε την επίτευξη των επιθυμητών στόχων μέσω γρήγορων
και φθηνών λύσεων, ενώ η ηγεσία του Brezhnev έδειχνε να επιθυμεί σταδιακές
βελτιώσεις και σταθερά βήματα και να αποδέχεται το βαρύ οικονομικό αντάλλαγμα
112
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που απαιτούσε ο εξορθολογισμός της διοίκησης και η αύξηση της παραγωγικότητας.
Βάση της παραπάνω λογικής οι επενδύσεις στην γεωργία μέχρι το 1980 είχαν
τριπλασιαστεί και τα αποτελέσματα των πολιτικών της νέας ηγεσίας έδειχναν
ενθαρρυντικά.116 Παρά τις μεγάλες διακυμάνσεις που καταγράφηκαν, η αγροτική
παραγωγή σημείωνε σταθερά ανοδική τάση και ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν ταχύτερος
από κάθε άλλης χώρας, με αποτέλεσμα την δεκαετία του 1970 η ΕΣΣΔ να αποτελεί
τον μεγαλύτερο παραγωγό σιταριού παγκοσμίως.117 Οι προσπάθειες βελτίωσης του
διοικητικού τομέα αποδείχθηκαν ανεπιτυχείς, ενώ ο αγροτικός τομέας φάνηκε
ανίκανος

να

εκμεταλλευτεί

αποτελεσματικά

τις

μαζικές

επενδύσεις

που

πραγματοποιούνταν.118 Το καθεστώς αποδείχθηκε ανίκανο να επιτύχει ουσιαστικές
και μακροπρόθεσμες βελτιώσεις στην αγροτική παραγωγή και απρόθυμο να προβεί
στις απαραίτητες αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω,
σημειώθηκε αύξηση στις εισαγωγές καταναλωτικών προϊόντων από το εξωτερικό,
ενώ οι αυξημένες τιμές των τροφίμων και τα προβλήματα σχετικά με τον εφοδιασμό
ορισμένων

περιοχών

προκαλούσαν

περιστασιακά

αναταραχές

στα

μεγάλα

βιομηχανικά κέντρα.119
Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 η χρηματοδότηση στον τομέα της υγείας μειώθηκε
σημαντικά, με αποτέλεσμα την ύπαρξη ελλείψεων σε φάρμακα και ιατρικό εξοπλισμό
και λόγο της χαμηλής μισθοδοσίας των γιατρών, οι τελευταίοι είτε κατέφευγαν σε
παράνομα ιδιωτικά ιατρεία, είτε απαιτούσαν από τους ασθενείς κάποιο “δώρο”
προκειμένου να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, είτε άλλαζαν επαγγελματικό
προσανατολισμό.120 Από την άλλη πλευρά, οι συνταξιούχοι ήταν καταδικασμένοι σε
φτώχεια καθώς παρά τις μισθολογικές αυξήσεις και το υψηλότερο σε σχέση με το
παρελθόν κόστος ζωής, οι συντάξεις παρέμειναν ανέπαφες. Οι πολίτες της ΕΣΣΔ
άρχισαν να έχουν πρόσβαση σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης και να
αντιλαμβάνονται το υψηλό βιοτικό επίπεδο που απολάμβαναν οι πολίτες των δυτικών
κρατών. Όλα τα παραπάνω με τον καιρό συσσωρεύτηκαν και προκάλεσαν ένα ευρύ
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αίσθημα δυσφορίας και απογοήτευσης στο σύνολο της επικράτειας της Σοβιετικής
Ένωσης.121
Η αδυναμία του καθεστώτος να προσφέρει στους πολίτες ένα υψηλό επίπεδο ζωής
γίνεται ιδιαιτέρως εμφανές στους παρακάτω δείκτες ευημερίας. Το προσδόκιμο ζωής
παρουσίασε αισθητή μείωση κατά τα χρόνια της ηγεσίας του Brezhnev, με τα
επίσημα στοιχεία να θέτουν τον μέσο όρο ζωής των ενηλίκων ανάμεσα στα εξήντα
επτά με εξήντα εννέα χρόνια. Βασικές αιτίες θανάτου φαίνεται να συνιστούσαν η
κατανάλωση αλκοόλ122 και η μη ύπαρξη αυστηρών περιβαλλοντικών κανόνων
κυρίως όσον αφορά τα εργοστασιακά απόβλητα123.124 Ως φυσικό επακόλουθο των
παραπάνω, δραματική αύξηση σημειώθηκε και στα ποσοστά βρεφικής θνησιμότητας.
Επιπλέον, ενώ το ποσοστό αύξησης του πληθυσμού στις αρχές της δεκαετίας 1960
ήταν 1.6% ετησίως, μέσα σε είκοσι χρόνια έπεσε στο 0.8%. Οι μειωμένοι ρυθμοί
αύξησης του πληθυσμού προκάλεσαν δύο κύριους λόγους ανησυχίας για το
καθεστώς. Πρώτον, η εργατική δύναμη μειωνόταν σταθερά ενώ ο αριθμός των
ανθρώπων που έβγαιναν σε σύνταξη αυξανόταν. Δεύτερον, η εθνική σύνθεση της
χώρας άλλαζε με γρήγορους ρυθμούς και στα μουσουλμανικά έθνη τα ποσοστά
γεννήσεων ήταν τέσσερις φορές μεγαλύτερα από αυτά στις περιοχές της δυτικής
ΕΣΣΔ. Το τελευταίο προκαλούσε ανησυχία στην σοβιετική ηγεσία, καθώς
επιθυμούσε οι Ρώσοι να συνεχίσουν να αποτελούν την πλειοψηφία του πληθυσμού
της χώρας. Επιπροσθέτως, οι μουσουλμάνοι και ιδίως αυτοί της Κεντρικής Ασίας
είχαν αποδειχθεί δύσκολα γλωσσικά και πολιτισμικά αφομοιώσιμοι, γεγονός που
δυσαρεστούσε ιδιαίτερα την ηγεσία της ΕΣΣΔ. Ενώ παρουσιαζόταν πλεόνασμα
εργατικής δύναμης στην Κεντρική Ασία, οι άνθρωποι αυτοί αρνούνταν να
μεταναστεύσουν σε περιοχές της Ευρώπης ή της Σιβηρίας όπου υπήρχε ανάγκη για
εργατικό δυναμικό. Ως εναλλακτική λύση είχε εξεταστεί η κατεύθυνση των
121
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επενδύσεων σε υποδομές και βιομηχανία προς τις περιοχές αυτές, αλλά απορρίφθηκε
καθώς κρίθηκε πολυέξοδη και από πολιτικής άποψης δύσκολα υλοποιήσιμη. Τέλος,
εκφράστηκαν ανησυχίες για την πιθανή αύξηση της επιρροής του Ισλάμ και
αποφασίστηκε η χρήση οικογενειακών επιδομάτων ώστε να ενθαρρυνθούν
συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού και τα ποσοστά των γεννήσεων να
αυξηθούν.125
Ο Brezhnev είχε θέσει στενά όρια στην ελευθερία έκφρασης των καλλιτεχνών και
των διανοουμένων και η λογοκρισία συνέχισε να υφίσταται σε μεγάλο βαθμό.126 Η
καταδίκη των συγγραφέων ήταν έντονη, ειδικά στην περίπτωση που άγγιζαν
ευαίσθητα πολιτικά θέματα μέσω των έργων τους και ορισμένα μέλη της ηγεσίας
παίρνοντας ομολογουμένως μεγάλο ρίσκο, υποστήριζαν την ανάπτυξη ρωσικών,
εθνικιστικών συναισθημάτων μέσω της τέχνης. Με τον τρόπο αυτό, προκαλούσαν
τόσο τους κριτικούς του σοβιετικού καθεστώτος, όσο και τους υπόλοιπους λαούς που
απάρτιζαν την Σοβιετική Ένωση.127 Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που
αντιμετώπιζε η ηγεσία του Brezhnev, ήταν η εισαγωγή της δυτικής κουλτούρας στην
ΕΣΣΔ και η υιοθέτησή της κυρίως από την νεολαία η οποία έδειχνε ιδιαιτέρως
αποξενωμένη, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στους φθίνοντες ρυθμούς οικονομικής
ανάπτυξης και την αυξανόμενη δυσκολία κοινωνικής ανόδου. Παρά τις προσπάθειες
των αρχών να περιθωριοποιήσουν και να εξουδετερώσουν τα εισαγόμενα στοιχεία
από την Δύση, τελικά τα αποδέχτηκαν με απροθυμία και προσπάθησαν όσο ήταν
δυνατόν να τα ελέγξουν.128
Μεγάλη ανησυχία στην σοβιετική ηγεσία δημιουργούσε η σε μεγάλο βαθμό
ανάπτυξη των αντικαθεστωτικών και το 1967 συστάθηκε μία επιπλέον διεύθυνση
στην KGB η οποία ήταν αρμόδια για την αντιμετώπιση των ιδεολογικά
αντιφρονούντων στοιχείων της σοβιετικής κοινωνίας. Η καταστολή χαρακτηριζόταν
από πολλούς ως ήπια καθώς σε αντίθεση με τις προηγούμενες ηγεσίες, είχε
ξεκαθαρίσει τα όρια του επιτρεπτού και μη στους σοβιετικούς πολίτες. Επίσης, η
KGB δεν κατέφευγε τόσο εύκολα στην φυλάκιση των πολιτών και την εισαγωγή τους

125

Tompson, 91-93.
Keep, 275-276.
127
Tompson, 98-102.
128
Keep, 273-274.
126

40

σε “ψυχιατρικά κέντρα”129, αλλά προέβαινε σε αναστολή προνομίων και απειλή
απόλυσης των αντιφρονούντων από τον χώρο εργασίας τους. Στις αρχές της
δεκαετίας του 1980, το καθεστώς φαινόταν να έχει συντρίψει το κίνημα των
αντικαθεστωτικών έχοντας εξορίσει, φυλακίσει ή θέσει υπό διαρκή επιτήρηση τα
σπουδαιότερα μέλη του. Οι αντικαθεστωτικοί δεν είχαν ως στόχο την ανατροπή του
καθεστώτος, αλλά τον εξορθολογισμό του και την αναμόρφωσή του με την εισαγωγή
δημοκρατικότερων θεσμών. Με τον καιρό η φύση των αντικαθεστωτικών
δραστηριοτήτων

άλλαξε,

επικεντρώθηκε

στην

υπεράσπιση

των

εθνικών,

θρησκευτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, άρχισαν να προωθούν τους στόχους
τους μέσω του ξένου Τύπου, να κάνουν χρήση των νόμων της ΕΣΣΔ εναντίον του
ίδιου του κράτους και οι συγγραφείς έγραφαν για πολιτικά ζητήματα με πιο πρόδηλο
τρόπο συγκριτικά με το παρελθόν.

5.4.

Ο Brezhnev και οι Δημοκρατίες της ΕΣΣΔ

Η σύνθεση του Κεντρικού Κομμουνιστικού Κόμματος και των κρατικών οργάνων
υπό την ηγεσία του Brezhnev, με τον καιρό γινόταν όλο και πιο ρωσοκρατούμενη. Τα
μέλη του Politburo που είχαν διαφορετική εθνικότητα από την ρωσική, ήταν στην
πλειοψηφία τους ηγέτες των δημοκρατιών της ΕΣΣΔ η βάση των οποίων ήταν μακριά
από τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Ως εκ τούτου είχαν μικρή εμπλοκή στις
συζητήσεις του Politburo και οι περισσότερες αποφάσεις λαμβάνονταν από έναν
μικρό πυρήνα ατόμων ο οποίος αποτελούνταν αποκλειστικά από Ρώσους.130 Αυτού
του είδους η αποξένωση οδηγούσε τους ηγέτες των δημοκρατιών στο να ταυτιστούν
σε μεγάλο βαθμό με το έθνος τους και να δείξουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα
προβλήματα που αντιμετώπιζε η περιοχή που βρισκόταν υπό την δικαιοδοσία τους,
παρά η Σοβιετική Ένωση στο σύνολό της. Το υψηλό επίπεδο μόρφωσης των πολιτών
συνέβαλε στην αύξηση της αυτοπεποίθησης των τοπικών ελίτ και στην άρνηση των
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μειονοτικών πληθυσμών να δέχονται αδιαμαρτύρητα την πρωτοκαθεδρία των Ρώσων
στους τομείς της πολιτικής, της οικονομίας και του πολιτισμού.131
5.5.

Ο Brezhnev και η Ανατολική Ευρώπη

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 ο ηγέτης της Ρουμανίας, Gheorghe
Gheorghiou-Dej, άρχισε να δρα με τρόπο όλο και πιο ανεξάρτητο και παρεκκλίνον
από τις πολιτικές γραμμές που έθετε η Σοβιετική Ένωση. Αρχικά, η χώρα διατήρησε
ουδέτερη στάση στη σινοσοβιετική διαμάχη και στη συνέχεια απέρριψε την πρόταση
των σοβιετικών για μεγαλύτερη οικονομική ολοκλήρωση στο εσωτερικό του
ανατολικού μπλοκ. Επιπλέον, η ηγεσία της Ρουμανίας υιοθέτησε σκληρότερη στάση
και έκανε δηλώσεις για τις χαμένες επαρχίες της, οι οποίες είχαν αποσπαστεί από την
Σοβιετική Ένωση το 1940. Ο διάδοχος του Gheorghiou-Dej, Nicolae Ceaucescu, δεν
δίστασε να δημιουργήσει δεσμούς με την Δύση˙ μία κίνηση που προκάλεσε έντονη
δυσφορία στη Μόσχα.132
Το 1968 το Κρεμλίνο κλήθηκε να αντιμετωπίσει άλλη μία πρόκληση στην Ευρώπη,
αυτή την φορά στην Τσεχοσλοβακία, όπου αναπτύχθηκε σοβαρό χάσμα στην ηγεσία
της χώρας ανάμεσα στους συντηρητικούς και τους μεταρρυθμιστές οι οποίοι
φαινόταν να έχουν το πάνω χέρι. Η Μόσχα ασκούσε πιέσεις στον ηγέτη της χώρας,
Alexander Dubcek, ώστε να ελέγξει την κατάσταση και να επαναφέρει την τάξη. Από
την άλλη πλευρά, οι μεταρρυθμιστές είχαν κερδίσει την κοινή γνώμη και οι
σοβιετικοί ηγέτες άρχισαν να φοβούνται πως το Κομμουνιστικό Κόμμα έχανε το
μονοπώλιο στην άσκηση εξουσίας, σε μία χώρα στρατηγικής σημασίας για τα
συμφέροντα της ΕΣΣΔ. Με τις εξελίξεις να είναι σε βάρος της ΕΣΣΔ,
χρησιμοποιώντας ως πρόφαση στρατιωτικές ασκήσεις των μονάδων του Συμφώνου
της Βαρσοβίας, η Μόσχα εγκατέστησε στρατιωτικές δυνάμεις στα σύνορα της
Τσεχοσλοβακίας και στις 15 Ιουλίου απεστάλη ένα γράμμα στον Dubcek μέσω του
οποίου οι ηγέτες του Συμφώνου της Βαρσοβίας απαιτούσαν την επαναφορά της
ενότητας και της τάξης στο εσωτερικό της χώρας και την καταστολή των πολιτικών
δραστηριοτήτων πέραν των πλαισίων του Κομμουνιστικού Κόμματος. Στις 29
Ιουλίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση η οποία κατέληξε σε συμφωνία μεταξύ του
Κρεμλίνου και της ηγεσίας του Dubcek. Στις 20-21 Αυγούστου λόγω της μη τήρησης
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των συμφωνηθέντων από τον Dubcek, οι στρατιωτικές δυνάμεις του Συμφώνου της
Βαρσοβίας έθεσαν τέλος στην «άνοιξη της Πράγας» καταλαμβάνοντας την χώρα. 133
Η εισβολή στην Τσεχοσλοβακία καταδικάστηκε ευρέως από τους Δυτικούς και
σύντομα δημοσιεύτηκε το νέο δόγμα του Brezhnev, το οποίο επιβεβαίωνε το
δικαίωμα της ΕΣΣΔ να επεμβαίνει στα εσωτερικά ζητήματα των “σοσιαλιστικών ”
κρατών όποτε θεωρούσε ότι η ασφάλεια του σοβιετικού μπλοκ κινδύνευε.134 Το νέο
αυτό δόγμα φαίνεται πως προειδοποιούσε τα σοσιαλιστικά κράτη του ανατολικού
μπλοκ για τον βαθμό ανοχής που θα έδειχνε η ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης σε
τυχόν μελλοντικές δογματικές αποκλείσεις.

5.6.

Εξωτερική Πολιτική

Όσον αφορά τις σχέσεις της Σοβιετικής Ένωσης με τα υπόλοιπα κράτη του
διεθνούς συστήματος, ο Khrushchev κληροδότησε στους διαδόχους του ένα σχετικά
χαλαρό κλίμα με τα κράτη της Δύσης και ιδιαίτερα με τις ΗΠΑ, στο οποίο συνέβαλαν
η συμφωνία για μερική απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών, η καθιέρωση μιας
κόκκινης γραμμής μεταξύ ΗΠΑ και ΕΣΣΔ για άμεση επικοινωνία των ηγετών σε
καταστάσεις κρίσης και η ανάπτυξη καλών σχέσεων μεταξύ του Khrushchev και του
Kennedy. Αντίθετα, οι σχέσεις της ΕΣΣΔ με την Κίνα βρισκόταν σε άσχημη
κατάσταση λόγω διαφωνιών που προηγήθηκαν για λόγους ιδεολογικούς, για τις
πολιτικές που έπρεπε να ακολουθηθούν απέναντι στην Δύση και τις αναπτυσσόμενες
χώρες, για την άρνηση των σοβιετικών να βοηθήσουν την Κίνα στην ανάπτυξη και
εφαρμογή του πυρηνικού της προγράμματος, κ.ά..
Παρά τις συνεχείς αποτυχίες του Khrushchev στο πεδίο της εξωτερικής
πολιτικής135, πρέπει να γίνει αναφορά στην μεγάλη του συμβολή σε επίπεδο
διπλωματίας και διεθνών σχέσεων, δηλαδή στην ενεργή συμμετοχή της Σοβιετικής
Ένωσης στις εξελίξεις που λάμβαναν μέρος σε παγκόσμιο επίπεδο και στο δόγμα που
εισήγαγε το οποίο απέρριπτε τις Λενινιστικές απόψεις για αναπόφευκτο πόλεμο
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ανάμεσα στον σοσιαλισμό και τον καπιταλισμό και αντί αυτού διαβεβαίωνε για την
δυνατότητα ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύ των κρατών, παρά τις διαφορετικές
ιδεολογίες και πεποιθήσεις που το καθένα από αυτά διέθετε. Βάσει του δόγματος
αυτού ο Khrushchev επεδίωξε την προσέγγιση χωρών και κυβερνήσεων, κυρίως στην
Αφρική και την Ασία, που δεν ασπάζονταν τον Κομμουνισμό αλλά παρόλα αυτά
μπορούσαν να αποδειχτούν χρήσιμοι σύμμαχοι για τους σοβιετικούς.
Η καινούργια ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης πήρε κάποια μαθήματα από τις
αποτυχίες του Khrushchev και έθεσε ως στόχο την απόκτηση ουσιαστικής
αποτρεπτικής ικανότητας και την επιδίωξη στρατηγικής υπεροχής στον τομέα των
πυρηνικών ώστε να αντισταθμίσει τα οπλοστάσια των συμμάχων των Ηνωμένων
Πολιτειών Αμερικής και την παρουσία αμερικανικών πυρηνικών δυνάμεων στην
Ευρώπη οι οποίες ήταν ικανές να πλήξουν το σοβιετικό έδαφος.136 Επιπλέον, στον
απόηχο της κρίσης της Κούβας, αποφασίστηκε η αποφυγή νέων μετωπικών
συγκρούσεων με τις ΗΠΑ και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η ΕΣΣΔ
βρίσκονταν σε θέση στρατηγικής κατωτερότητας, τον σεβασμό των περιοχών που
είχαν ζωτική σημασία για τα συμφέροντα του αντιπάλου και την δημιουργία
προκλήσεων σε περιοχές δευτερεύουσας σημασίας, δηλαδή κυρίως σε χώρες τις
Αφρικής και της Ασίας.137 Αποφασίστηκε η μη συνέχιση της χρήσης επιθετικών και
παραπλανητικών πολιτικών και η ανάληψη μεγάλων ρίσκων, αλλά προτιμήθηκε μια
περισσότερο υπομονετική, προσεκτική και σταθερή εξωτερική πολιτική χωρίς αυτό
να σημαίνει ότι οι στόχοι που έθεταν ήταν λιγότερο φιλόδοξοι από αυτούς του
Khrushchev. Τέλος, εκτός από την επιθυμία για στρατηγική ισότητα με τις ΗΠΑ, οι
σοβιετικοί επεδίωκαν την διασφάλιση της πρωτοκαθεδρίας της ΕΣΣΔ στο παγκόσμιο
κομμουνιστικό κίνημα, την καθιέρωσή της ως παγκόσμιας υπερδύναμης, την
επαναπροσέγγιση της Κίνας, την επέκταση της επιρροής της ΕΣΣΔ στον
αναπτυσσόμενο κόσμο, την μείωση των εντάσεων μεταξύ Ανατολής και Δύσης και
την αποδοχή από τους δυτικούς του μεταπολεμικού status quo στην Ευρώπη.
Το 1965 πραγματοποιήθηκε μαζική ανάπτυξη και εγκατάσταση διηπειρωτικών
βαλλιστικών πυραύλων SS-9 και SS-11 και μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1960 η
Σοβιετική Ένωση είχε επιτύχει ουσιαστική ισοτιμία σε πυρηνικά όπλα μεγάλου
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βεληνεκούς, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στις συμβατικές δυνάμεις.138
Επιπλέον, επιτεύχθηκε η καθιέρωση μόνιμης παρουσίας του σοβιετικού ναυτικού
στον Ινδικό ωκεανό και στην Μεσόγειο. Παρόλα αυτά, μόλις το 1969 ο πρόεδρος των
Ηνωμένων Πολιτειών, Richard Nixon, μίλησε δημόσια για στρατηγική επάρκεια,
δηλαδή παραδέχτηκε ότι η Σοβιετική Ένωση κατάφερε την επίτευξη ισότητας
ανάμεσα σε αυτήν και τις ΗΠΑ. Η αλλαγή αυτή από άποψη στρατιωτικής
ισορροπίας, αποτέλεσε την βάση για την επιδίωξη ύφεσης στα επόμενα χρόνια και
ομαλοποίησης των σχέσεων των δύο πυρηνικών υπερδυνάμεων και διευκόλυνε τις
συζητήσεις για τον έλεγχο των εξοπλισμών.
Τον Νοέμβριο του 1964 η Σοβιετική Ένωση δεσμεύτηκε για την υποστήριξη της
κομμουνιστικής κυβέρνησης του Βορείου Βιετνάμ σε περίπτωση επίθεσης εναντίον
του τελευταίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Λίγους μήνες αργότερα οι
ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Βόρειο Βιετνάμ και με την πάροδο του χρόνου η απεμπλοκή
τους από τον πόλεμο αυτό έμοιαζε όλο και πιο δύσκολη. Ο πόλεμος στο Βιετνάμ
κόστισε ακριβά στις ΗΠΑ καθώς προκάλεσε πολιτικές διαφωνίες στο εσωτερικό
τους, το κόστος σε πόρους ήταν δυσβάσταχτο και σε διεθνές επίπεδο λειτούργησε
αρνητικά για το κύρος της υπερδύναμης. Από την άλλη πλευρά, παρόλο που η
εμπλοκή της ΕΣΣΔ στον πόλεμο του Βιετνάμ ήταν σχετικά ανέξοδη, ένα κλίμα
απογοήτευσης κυριαρχούσε στη Μόσχα λόγω των αποτυχημένων προσπαθειών να
ασκήσει επιρροή στο Βόρειο Βιετνάμ το οποίο δρούσε με ανεξέλεγκτο τρόπο και
άρχισε να στρέφει την ΕΣΣΔ και την Κίνα την μία εναντίον της άλλης. Σύντομα,
έκαναν την εμφάνισή τους ανησυχίες από μέρους της Σοβιετικής Ένωσης για πιθανή
μη ελεγχόμενη κλιμάκωση της κατάστασης, σε μία προσπάθεια των ΗΠΑ να
διασφαλίσουν την θετική προς τα δικά τους συμφέροντα εξέλιξη του πολέμου. Αν και
ο πόλεμος στο Βιετνάμ φάνηκε να λειτουργεί υπέρ της Σοβιετικής Ένωσης,
δημιούργησε κίνητρα και για τις δύο υπερδυνάμεις να επιδιώξουν την ύφεση στις
μεταξύ τους σχέσεις.

5.6.1. Ύφεση
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Τον Ιούλιο του 1968 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Σοβιετική Ένωση και το
Ηνωμένο Βασίλειο υπέγραψαν την Συμφωνία μη Διάδοσης Πυρηνικών (NPT)139.140
Η ύφεση στις σχέσεις μεταξύ ανατολικού και δυτικού μπλοκ επιταχύνθηκε από το
1969 και διήρκεσε έως το 1975. Από την πλευρά της ΕΣΣΔ η ομαλοποίηση των
σχέσεών της με την Δύση και η μείωση των μεταξύ τους εντάσεων αντανακλούσε την
στρατηγική ισότητα η οποία έδωσε την δυνατότητα στους σοβιετικούς να
διαπραγματεύονται με τους αμερικανούς ομολόγους τους από θέση ισότητας, την
επιτακτική ανάγκη για έλεγχο της κούρσας εξοπλισμών λόγω της τεράστιας
καταστροφικής ικανότητας που διέθεταν τα πυρηνικά όπλα και την επιθυμία για
αύξηση του εμπορίου με την Δύση στον τομέα της τεχνολογίας στον οποίο η
Σοβιετική Ένωση εμφανώς υστερούσε.141 Από την πλευρά των δυτικών
αντανακλούσε την επιθυμία των ΗΠΑ να απεμπλακούν από τον κοστοβόρο πόλεμο
στο Βιετνάμ και να παύσουν τον έντονο ανταγωνισμό με την ΕΣΣΔ ο οποίος
στερούσε τεράστια κονδύλια από τα ήδη επιβαρυμένα κρατικά ταμεία των ΗΠΑ.142
Το 1970 υπεγράφη συμφωνία ανάμεσα στην Σοβιετική Ένωση και την
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, σύμφωνα με την οποία αμφότερες
αποκήρυξαν την χρήση ενόπλων δυνάμεων και αναγνώρισαν επίσημα τα υφιστάμενα
σύνορα. Το 1972 τόσο η Δυτική όσο και η Ανατολική Γερμανία προσχώρησαν στα
Ηνωμένα Έθνη.
Το 1972 ο Richard Nixon έγινε ο πρώτος αμερικανός ηγέτης που επισκέφτηκε την
Μόσχα και ένα χρόνο αργότερα ανταπέδωσε την φιλοξενία στον Brezhnev.
Σημαντικό επίτευγμα ανάμεσα στις ηγεσίες των δύο χωρών αποτέλεσε η συμφωνία
για την μη ανάπτυξη αντιβαλλιστικών πυραυλικών συστημάτων (ABM)143, τα οποία
θα πυροδοτούσαν ξανά τον ανταγωνισμό εξοπλισμών και θα αποσταθεροποιούσαν
επικίνδυνα την στρατηγική ισορροπία. Τέλος, τον Αύγουστο του 1975 κατά την
συνδιάσκεψη του Ελσίνκι, για την ασφάλεια και την συνεργασία στην Ευρώπη,
επεγράφη μία συμφωνία από τριάντα πέντε αρχηγούς κρατών. Η συμφωνία αυτή
αναγνώριζε τα μεταπολεμικά σύνορα και επιβεβαίωνε το απαραβίαστό τους προς

139

NPT: Non-Proliferation Treaty
Smith, 107.
141
Ibid., 99-100.
142
Tompson, 40-42.
143
ABM: Anti-Ballistic Missile systems
140

46

μεγάλη ικανοποίηση των σοβιετικών.144 Παρόλα αυτά υπήρχαν ορισμένα σημεία που
δυσαρεστούσαν την ΕΣΣΔ, όπως η απαγόρευση της επέμβασης στις εσωτερικές
υποθέσεις άλλον κρατών και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των
πολιτικών ελευθεριών. Επιπλέον, συμφωνήθηκε συνεργασία στους τομείς της
τεχνολογίας, της επιστήμης και του περιβάλλοντος.145
5.6.2. Από την ύφεση στον Β’ Ψυχρό Πόλεμο
Από το 1975 και μετά οι δύο υπερδυνάμεις απέτυχαν στο να συμφωνήσουν για τον
έλεγχο των εξοπλισμών, γεγονός που αντανακλά τόσο την καχυποψία που υπήρχε
στα δύο στρατόπεδα για αυτού του είδους τις συμφωνίες, όσο και τον διαφορετικό
τρόπο με τον οποίο οι δύο πλευρές αντιλαμβανόντουσαν τον στόχο των συζητήσεων
γύρω από τον έλεγχο των εξοπλισμών. Επιπλέον, τα οικονομικά οφέλη από την
περίοδο της ύφεσης ήταν και για τα δύο στρατόπεδα απογοητευτικά και ιδίως για την
Σοβιετική Ένωση βασικότερο στόχο της οποίας αποτελούσε η μεταφορά τεχνολογιών
από την Δύση, πράγμα που συνέβη σε εξαιρετικά περιορισμένο βαθμό. Σε αντίθεση
με τις ΗΠΑ οι οποίες επιζητούσαν την ισότητα στα στρατηγικά συστήματα, η ΕΣΣΔ
επεδίωκε την ισότητα στον τομέα της ασφάλειας, δηλαδή οι σοβιετικοί στις
διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ υπολόγιζαν και τα οπλοστάσια της Γαλλίας και του
Ηνωμένου Βασιλείου τα οποία απειλούσαν την ασφάλειά τους. Η Σοβιετική Ένωση
θεωρούσε πως η ύφεση ανάμεσα στις σχέσεις των δύο χωρών αντανακλούσε την
δέσμευση για την διατήρηση της μεταπολεμικής τάξης στην Ευρώπη, αλλά δεν
απέκλειε τον ανταγωνισμό μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων σε άλλες περιοχές του
πλανήτη. Συνεπώς, η ΕΣΣΔ συνέχισε να ανταγωνίζεται με τις ΗΠΑ για επιρροή στον
αναπτυσσόμενο κόσμο, γεγονός που για τις τελευταίες ήταν ασυμβίβαστο με την
ύφεση στις μεταξύ τους σχέσεις. Επίσης, οι σοβιετικοί πίστευαν πως η ύφεση ήρθε ως
αποτέλεσμα της στρατηγικής ισότητας που επέτυχαν μέσω ανάπτυξης της
στρατιωτικής τους ισχύος, και για τον λόγο αυτό εξέλαβαν την ύφεση ως μη
αναστρέψιμη. Αντίθετα, οι ΗΠΑ αντιλαμβάνονταν ότι παρά τη διπολική δομή του
διεθνούς συστήματος ο διπολισμός χαρακτηριζόταν από ασυμμετρία προς δικό τους
πάντα όφελος. Ο τρόπος που η ύφεση γινόταν αντιληπτή από την κάθε δύναμη
υποδείκνυε και τις φιλοδοξίες της. Ενώ οι ΗΠΑ αποτελούσαν ένα status quo κράτος,
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δηλαδή ένα κράτος που επιθυμούσε την διατήρηση της ήδη υπάρχουσας διεθνούς
τάξης, η ΕΣΣΔ αποτελούσε μία δύναμη αναθεωρητική η οποία αμφισβητούσε την
ηγεμονία των ΗΠΑ και επεδίωκε την αναθεώρηση του διεθνούς συστήματος και της
διεθνούς τάξης πραγμάτων.
Η εκ νέου ψύχρανση των σχέσεων των δύο υπερδυνάμεων εξέπληξε την Μόσχα.
Παρόλα αυτά η αμερικανική κυβέρνηση συνέχισε να τηρεί τα προβλεπόμενα της μη
επικυρωμένης συμφωνίας SALT II146 και δεν αμφισβήτησε την ηγεμονία της
Σοβιετικής Ένωσης στην ανατολική Ευρώπη, αλλά προτίμησε να αντιπαρατεθεί με
την ΕΣΣΔ σε περιοχές δευτερεύουσας σημασίας για την τελευταία. Στη ζωτικής
σημασίας για τα συμφέροντα των δύο υπερδυνάμεων Μέση Ανατολή, αμφότερες
επέλεξαν να επιδείξουν ιδιαίτερη αυτοσυγκράτηση στις προκλήσεις που προέβαλαν η
μία προς την άλλη. Τέλος, ενώ η Σοβιετική Ένωση έστρεψε την προσοχή της στην
Ευρώπη αναζητώντας ευκαιρίες για αύξηση των εμπορικών της σχέσεων, οι
Ηνωμένες Πολιτείες επεδίωξαν μία επαναπροσέγγιση της Κίνας.147
Η παραίτηση του αμερικανού προέδρου Richard Nixon τον Αύγουστο του 1974 και
η αντικατάστασή του από την κυβέρνηση Ford, επιτάχυνε την λήξη της περιόδου της
ύφεσης. Το 1974 η Σοβιετική Ένωση και οι ΗΠΑ βρέθηκαν σε αντίπαλα στρατόπεδα
κατά την αποαποικιοποίηση της Αγκόλα, όπου τελικά κυριάρχησε η ΕΣΣΔ λόγω της
μη υποστήριξης από το Κογκρέσο του αιτήματος της κυβέρνησης Ford για εμπλοκή
στην κρίση που λάμβανε μέρος στην Αγκόλα.148 Η θητεία του Ford αποδείχθηκε
πολύ σύντομη καθώς στις αρχές του 1977 τα καθήκοντα του προέδρου των
Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ανέλαβε ο Jimmy Carter. Λίγο πριν την ανάληψη της
εξουσίας από τον τελευταίο, ο Brezhnev φρόντισε να ανακοινώσει πως η ΕΣΣΔ δεν
επεδίωκε στρατηγική ανωτερότητα ή την απόκτηση της δυνατότητα ενός
επιτυχημένου πρώτου χτυπήματος και πως στόχο της αμυντικής πολιτικής των
σοβιετικών αποτελούσε η

αποτροπή επιθετικών κινήσεων

και

πολιτικών.

Επιπροσθέτως, δήλωσε πως κανένας δε θα έβγαινε νικητής μέσα από ένα πυρηνικό
πόλεμο, θέλοντας να δείξει τις ειρηνικές του προθέσεις στον νέο αμερικανό πρόεδρο
ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα στις δηλώσεις αυτές δεσμευόμενος για επιτάχυνση
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και ολοκλήρωση των διαδικασιών για την υπογραφή της συμφωνίας SALT II.149 Ένα
μήνα αργότερα ο Carter έδειξε πως δεν προτίθετο να διαπραγματευτεί σύμφωνα με
τις βάσεις που είχαν τεθεί στο παρελθόν για τη συμφωνία SALT II, προκαλώντας εν
αγνοία του σοκ στην σοβιετική ηγεσία η οποία παλαιότερα στην προσπάθειά της να
καταλήξει στις βάσεις αυτές είχε βρεθεί αντιμέτωπη με έντονες αντιδράσεις και
διαφωνίες στο εσωτερικό της χώρας. Αποτέλεσμα των εξελίξεων αυτών ήταν η εκ
νέου αναβολή της υπογραφής και επικύρωσης της συμφωνίας. Επιπλέον, η πίστη του
προέδρου Carter στα ανθρώπινα δικαιώματα και η συνεχής προώθησή τους
δημιούργησε έντονο εκνευρισμό στην Σοβιετική Ένωση.150
Ο Brezhnev συνέχισε τις προσπάθειες του Khrushchev για εξάπλωση της σοβιετική
επιρροής στον αναπτυσσόμενο κόσμο αλλά με μεγαλύτερη επιφύλαξη και αποφυγή
δεσμεύσεων. Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 η ΕΣΣΔ έδειξε έντονο ενδιαφέρον για
την περιοχή της Μέσης Ανατολής, όπου λόγω της υποστήριξης του Ισραήλ από τις
ΗΠΑ οι σοβιετικοί βρήκαν την ευκαιρία να προσεγγίσουν τον αραβικό κόσμο.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξέφρασαν για την Αίγυπτο του Gamal Abdel Nasser την οποία
υποστήριξαν για χρόνια, κυρίως με την παροχή όπλων και τεχνογνωσίας με
αντάλλαγμα ναυτικές βάσεις στην περιοχή της Μεσογείου. Η υποστήριξη των
σοβιετικών προς τους άραβες αποδείχθηκε αρκετή ώστε να μην υποστούν
ολοκληρωτικές ήττες στους πολέμους με το Ισραήλ, αλλά ελλιπής ώστε να
εξασφαλίσουν

αποφασιστικές

νίκες.

Αποτέλεσμα

των

μακροχρόνιων

αραβοϊσραηλινών πολέμων ήταν η υπογραφή μιας συμφωνίας ειρήνης το 1979
ανάμεσα στην Αίγυπτο και το Ισραήλ. Ο διάδοχος του Nasser, Anwar Sadat,
προτίμησε να ταχθεί στο πλευρό των αμερικάνων οι οποίοι άρχισαν να ασκούν
επιρροή τόσο στην Συρία όσο και στο Ιράκ με αποτέλεσμα η ΕΣΣΔ να χάσει σοβαρό
έδαφος στις χώρες αυτές. Τέλος, η Σοβιετική Ένωση διατήρησε πολύ στενές σχέσεις
με την Ινδία η οποία παρά το δημοκρατικό της καθεστώς και την συμμετοχή της στο
κίνημα των Αδεσμεύτων151, μοιραζόταν με τους σοβιετικούς τόσο τον φόβο τους για
149
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την Κίνα όσο και την αντιπάθειά τους για τον πιστό ¨πελάτη¨ της Αμερικής, το
Πακιστάν.152
Ο Brezhnev απέφυγε την άμεση εμπλοκή στο εσωτερικό των αφρικανικών χωρών
και ακολούθησε μία πιο επιφυλακτική γραμμή εξωτερικής πολιτικής επειδή τα
αφρικανικά απελευθερωτικά κινήματα ήταν συνήθως ανοργάνωτα και διχασμένα στο
εσωτερικό τους και λόγω των δυσκολιών που η ΕΣΣΔ συνέχιζε να αντιμετωπίζει
όσον αφορά την ικανότητά της να προβάλει ισχύ σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Σε
αντίθεση με την Σοβιετική Ένωση η Κούβα ενεπλάκη σε μεγάλο βαθμό στα
εσωτερικά των αφρικανικών χωρών, γεγονός που ευχαριστούσε την πρώτη σε
αντιδιαστολή με την ανάμειξη του Fidel Castro στην Λατινική Αμερική η οποία
προκαλούσε τρομερό εκνευρισμό στη Μόσχα˙ καθώς η τελευταία δεν μπορούσε να
ελέγξει τον κουβανό ηγέτη και συνεπώς τις προκλήσεις που ο ίδιος έθετε στις ΗΠΑ
μέσω των δράσεών του στην Λατινική Αμερική η οποία θεωρούνταν επικίνδυνη ζώνη
για την ΕΣΣΔ.153
Το 1978 πραγματοποιήθηκε πραξικόπημα στο Αφγανιστάν και την εξουσία
κατέλαβε το Λαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα (PDPA)154 το οποίο εμφανίστηκε εσωτερικά
διχασμένο και βρέθηκε αντιμέτωπο με ποικίλες εξεγέρσεις στο εσωτερικό της χώρας.
Η κυβέρνηση του PDPA αιτούνταν κατ’ ακολουθία για σοβιετική στρατιωτική
βοήθεια και προσπαθώντας να κάμψει την επίμονη στάση των σοβιετικών οι οποίοι
αρνούνταν να επέμβουν, προέβη σε κινήσεις προσέγγιση της Αμερικής. Τον
Δεκέμβριο του 1979 ο Brezhnev αποφάσισε την επέμβαση στο Αφγανιστάν υπό τον
φόβο το τελευταίο να αναπτύξει φιλικές σχέσεις με τις ΗΠΑ.155 Οι στόχοι της ΕΣΣΔ
και το ακριβές έργο της στρατιωτικής της αποστολής στο Αφγανιστάν δεν ήταν
ιδιαιτέρως ξεκάθαρα. Ενώ η KGB επιθυμούσε μία περιορισμένης έκτασης αποστολή,
το Υπουργείο Αμύνης στόχευε στην εκθρόνιση του αφγανού ηγέτη Hafizullah Amin
και στην φύλαξη τον συνόρων με το Ιράν και το Πακιστάν. Στα τέλη του 1981 το
Politburo παραδέχτηκε πως η σύγκρουση στο Αφγανιστάν δεν θα επιλυόταν με τη
που το καθένα από αυτά διαθέτει, καθώς επίσης και στο δικαίωμα των λαών στην αυτοδιάθεση.
Τέλος, στόχος του κινήματος ήταν η προώθηση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των
κρατών και η τελική επικράτηση της παγκόσμιας ειρήνης. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε:
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χρήση στρατιωτικών μέσων αλλά ούτε με την εύρεση μίας αποδεκτής διπλωματικής
λύσης. Όσο οι σοβιετικές δυνάμεις παρέμεναν στο Αφγανιστάν τόσο δυσκολότερη
γινόταν η απεμπλοκή της Σοβιετικής Ένωσης από την περιοχή, με αποτέλεσμα την
συνέχιση ενός μακροχρόνιου πολέμου.156 Η εμπλοκή της ΕΣΣΔ στο Αφγανιστάν
προκάλεσε μείωση στο διεθνές της γόητρο, κλιμάκωση των εντάσεων με την Δύση,
οικονομικές κυρώσεις, πολυάριθμα θύματα, τεράστια οικονομική επιβάρυνση,
κοινωνική δυσαρέσκεια και έφερε την Σοβιετική Ένωση αντιμέτωπη με την διεθνή
απομόνωση.157

5.6.3. ΕΣΣΔ και Κίνα
Υπό την ηγεσία του Brezhnev οι σχέσεις της Σοβιετικής Ένωσης με την Κίνα
επιδεινώθηκαν ακόμη περισσότερο. Η υπογραφή της συμφωνίας NPT και η
γενικότερη προσέγγιση των δυτικών από την ΕΣΣΔ, έβρισκε την Κίνα απολύτως
αντίθετη. Επιπλέον, το Πεκίνο δεν αποδεχόταν τον ηγετικό ρόλο των σοβιετικών στο
παγκόσμιο κομμουνιστικό κίνημα και δυσφορούσε με την μη εξέφραση
ενδιαφέροντος και ενθουσιασμού από την μεριά της Σοβιετικής Ένωσης για το
πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων που διέθετε η Κίνα. Το 1965 Κίνα και
ΕΣΣΔ βρέθηκαν σε αντίθετα στρατόπεδα στον πόλεμο ανάμεσα στην Ινδία και το
Πακιστάν, αλλά ακόμη και στον πόλεμο του Βιετνάμ κατά τον οποίο αμφότερες
υποστήριζαν το Βόρειο Βιετνάμ, οι σχέσεις τους χαρακτηρίζονταν περισσότερο από
ανταγωνιστικότητα παρά από συνεργασία.158 Από τα τέλη του 1968 η ένταση στις
σχέσεις των δύο χωρών κορυφώθηκε μετά από μία σειρά αιματηρών κρίσεων που
κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν στα μεταξύ τους σύνορα και τον εκφοβισμό της Κίνας
από μέρους της Σοβιετικής Ένωσης μέσω της απειλής χρήσης πυρηνικών όπλων
εναντίον της. Αντιλαμβανόμενες την επικινδυνότητα της κατάστασης στην οποία
είχαν περιέλθει, οι δύο κομμουνιστικές χώρες έσπευσαν σε αποκλιμάκωση της
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έντασης και έστρεψαν την προσοχή τους στην προσέγγιση των Ηνωμένων Πολιτειών
Αμερικής και συγκεκριμένα του νεοεκλεγμένου προέδρου Richard Nixon.159
Το 1976 ο Mao Zedong πέθανε και η ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης άρχισε να
ελπίζει πως θα επέλθουν αλλαγές στην πολιτική που ακολουθούσε η Κίνα. Παρόλα
αυτά, μέχρι το τέλος της δεκαετίας οι μεταξύ τους σχέσεις παρέμειναν ψυχρές ενώ οι
προσπάθειες από κινεζικής πλευράς για προσέγγιση των ΗΠΑ συνεχίστηκαν. Στις
αρχές της δεκαετίας του 1980 πραγματοποιήθηκαν κινήσεις από την σοβιετική
πλευρά για επαναπροσέγγιση της Κίνας, οι οποίες τελικά οδήγησαν σε συναντήσεις
μεταξύ αξιωματούχων των υπουργείων εξωτερικών των δύο χωρών. Επιπλέον, ο
Brezhnev πρότεινε την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για τις χρόνιες
συνοριακές διαφορές μεταξύ των δύο χωρών και τον Μάρτιο του 1982 προέβη στην
αναγνώριση της Κίνας ως σοσιαλιστικού κράτους. Αποτέλεσμα της υποχώρησης
αυτής ήταν η σταδιακή άνθηση του εμπορίου μεταξύ τους και η αύξηση της
επικοινωνίας τους. Παρά τις σημαντικές αυτές βελτιώσεις στις σινοσοβιετικές
σχέσεις, η Σοβιετική Ένωση συνέχισε να νοιώθει ευάλωτη υπό την απειλή της
δημιουργίας ενός σινοαμερικανικού άξονα.160
5.7. Αποτίμηση
Και τα δεκαοχτώ χρόνια που ο Brezhnev βρέθηκε στην εξουσία ενδιαφερόταν για
την εξασφάλιση σταθερότητας και ηρεμίας στο εσωτερικό της Σοβιετικής Ένωσης.
Εκ των υστέρων, είναι εμφανές ότι το καθεστώς έπεσε θύμα των προσδοκιών που το
ίδιο είχε δημιουργήσει στους πολίτες του, με αποτέλεσμα την απογοήτευση των
τελευταίων. Ο Brezhnev και οι συνεργάτες του δεν φάνηκε να έχουν την πολιτική
θέληση να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα με τα οποία βρισκόταν αντιμέτωπη η
ΕΣΣΔ και να εισάγουν ριζικές μεταρρυθμίσεις ή έστω να μελετήσουν την εφαρμογή
καινούργιων λύσεων. Εάν ο Brezhnev είχε αποσυρθεί ή πεθάνει στα μέσα της
δεκαετίας του 1970 θα θεωρούνταν ένας πολύ επιτυχημένος ηγέτης. Τα τελευταία έξι
χρόνια όμως που βρέθηκε στην εξουσία εξασθένησαν τόσο οι σωματικές του
δυνάμεις όσο και οι πνευματικές του ικανότητες και είδε όλα του τα κατορθώματα να
καταρρέουν. Σύμφωνα με πολλούς ο υπερβολικός συγκεντρωτισμός, η ατέλειωτη
γραφειοκρατία, η κυριαρχία του Κόμματος και η αδράνεια των οργάνων προκάλεσαν
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την μεγάλη αυτή μετατόπιση και την συνειδητοποίηση σε ευρεία κλίμακα της δεινής
κατάστασης στην οποία είχε περιέλθει η χώρα.
Οι κακές οικονομικές επιδόσεις της ΕΣΣΔ δεν επέτρεπαν την διατήρηση των
φιλόδοξων πολιτικών στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας, σε μία
περίοδο που η παύση του ανταγωνισμού με τις ΗΠΑ δεν αποτελούσε επιλογή για
τους σοβιετικούς οι οποίοι είχαν κερδίσει με κόπο το status της υπερδύναμης. Το
διεθνές κλίμα ήταν ψυχρό, η απόδοση της οικονομίας είχε χειροτερεύσει σε μεγάλο
βαθμό και μία σειρά κοινωνικών προβλημάτων έκανε την εμφάνισή της στο
εσωτερικό της χώρας. Η ηγεσία μπροστά στις εξελίξεις αυτές αντί να ψάξει για
δραστικές λύσεις αναλώθηκε σε μία παρατεταμένη κρίση πολιτικής διαδοχής, ενώ η
πολιτική ελίτ αρνούνταν να παραιτηθεί και να αντικατασταθεί από νέους ανθρώπους.
Οι τρεις βασικοί διεκδικητές της εξουσίας ήταν ο Andrei Kirilenko γραμματέας της
Γενικής Επιτροπής και μέλος του Politburo, ο Konstantin Chernenko μέλος του
Politburo και ο Yuri Andropov αρχηγός της KGB επί 15 έτη και μέλος του Politburo.
Ο Kirilenko τον Μάιο του 1982 υπέστη έμφραγμα και αποκλείστηκε από την
διεκδίκηση της εξουσίας, ενώ ο Chernenko δεν κατάφερε να καθιερώσει την δική του
ανεξάρτητη πολιτική ταυτότητα. Από την άλλη πλευρά ο Andropov επιχείρησε την
υποβάθμιση των Brezhnev και Chernenko μέσω της αποκάλυψης γεγονότων
διαφθοράς που αφορούσαν τους δύο παραπάνω άντρες. Στις 10 Νοεμβρίου του 1982
ο Brezhnev πέθανε και ο Andropov σύντομα ανέλαβε την ηγεσία της Σοβιετικής
Ένωσης.

6. Andropov και Chernenko
Η θητεία του Andropov αποδείχθηκε πολύ σύντομη καθώς από τις αρχές του 1983
παρουσίασε σοβαρά προβλήματα υγείας και τον Φεβρουάριο του 1984 απεβίωσε.
Παρά την επιδεινωμένη κατάσταση της υγείας του ο Andropov παρέμεινε διανοητικά
υγιής και κατάφερε να εδραιώσει την θέση του σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Με προσεκτικά και σταθερά βήματα προέβη στην ανανέωση της κρατικής ελίτ και
της ελίτ του Κομμουνιστικού Κόμματος. Πραγματοποιήθηκαν καμπάνιες κατά της
διαφθοράς οι οποίες διευκόλυναν την απομάκρυνση των στενών συνεργατών των
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Brezhnev και Chernenko και την προώθηση σε υψηλές θέσεις νέων αντρών οι οποίοι
δεν επιλέγονταν βάση προσωπικών διασυνδέσεων αλλά βάση ικανοτήτων. Επιπλέον,
η καμπάνια κατά της διαφθοράς δημιούργησε την εντύπωση πως μεγάλες αλλαγές
βρίσκονταν καθοδόν και έδειξε ότι ακόμη και οι παραβάτες που βρίσκονταν σε
υψηλές θέσεις της κυβέρνησης και του Κόμματος δεν αποκλείονταν από την
τιμωρία.161
Ο Andropov διεξήγαγε και μία καμπάνια για την αύξηση της πειθαρχίας στον
εργατικό τομέα και ακολούθως της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας.
Γενικότερα, στον τομέα της οικονομίας παρόλο που τα οικονομικά προβλήματα που
αντιμετώπιζε η χώρα θέτονταν υπό συζήτηση με μεγαλύτερη προσοχή και
ειλικρίνεια, δεν πραγματοποιήθηκαν μεγάλες αλλαγές παρά μόνον ορισμένα
περιορισμένης έκτασης “πειράματα” τα οποία περιλάμβαναν μεγαλύτερη αυτονομία
των επιχειρήσεων και περισσότερη ευελιξία στους τομείς της διεύθυνσης.162
Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική της Σοβιετικής Ένωσης οι σχέσεις της με τις
ΗΠΑ παρέμειναν εξαιρετικά τεταμένες, ενώ η πρώτη αποσύρθηκε από τις συζητήσεις
για τον έλεγχο των πυρηνικών και των συμβατικών όπλων. Η προσέγγιση της Κίνας
σημείωσε μικρή πρόοδο, ενώ η δέσμευση των σοβιετικών στην Αγκόλα εμβάθυνε
περεταίρω και ο πόλεμος στο Αφγανιστάν βρισκόταν σε εξέλιξη.
Ο διάδοχος του Andropov, Konstantin Chernenko αποτέλεσε τον ηγέτη της
Σοβιετικής Ένωσης με την συντομότερη θητεία, μόλις δεκατρείς μήνες παρέμεινε
στην εξουσία. Τους τελευταίους μήνες που η κατάσταση υγείας του Andropov είχε σε
μεγάλο βαθμό χειροτερέψει, ο Chernenko ανέλαβε πολλά από τα καθήκοντα του
ηγέτη της ΕΣΣΔ ο οποίος ήταν ανίκανος να τα εκτελέσει. Ο Chernenko φάνηκε καλή
επιλογή για την ανάληψη της εξουσίας λόγω του γεγονότος ότι η προχωρημένης
ηλικίας ελίτ ανησύχησε έντονα με την καμπάνια κατά της διαφθοράς που ξεκίνησε ο
Andropov, και ο Chernenko αποτέλεσε για αυτούς μία ασφαλή λύση καθώς ήταν σε
όλους γνωστό πως αποτελούσε έναν πιστό συνεχιστή των πολιτικών του Brezhnev.
Εν τέλει, όντως ο Chernenko αποδείχθηκε συνεχιστής του Brezhnev και απρόθυμος
να εισάγει μεγάλες μεταρρυθμίσεις και να προσπαθήσει να επιλύσει τα προβλήματα
που αντιμετώπιζε η ΕΣΣΔ. Στις 10 Μαρτίου του 1985 ο Chernenko πέθανε και το
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πολιτικό κενό που δημιούργησε ο θάνατός του σύντομα καλύφθηκε από το νεαρότερο
μέλος του Politburo, τον Mikhail Gorbachev.163

7. Mikhail Sergeyevich Gorbachev
Ο Gorbachev ως ο νέος Γενικός Γραμματέας του Κόμματος χρησιμοποίησε την
εξουσία του για να υποβαθμίσει τις δομές του Κομμουνιστικού Κόμματος και να
εισάγει τον πολιτικό πλουραλισμό και πλήθος ελευθεριών.164 Στα πλαίσια της
εισαγωγής ριζοσπαστικών αλλαγών στην Σοβιετική Ένωση απέρριψε τους
ισχυρισμούς ορισμένων σύμφωνα με τους οποίους οι πολίτες της ΕΣΣΔ δεν ήταν
ακόμη έτοιμοι να αποκτήσουν το δικαίωμα της ελευθερία της έκφρασης.165 Ο Mikhail
Gorbachev πίστευε πως εάν επανέφερε τις λενινιστικές ιδέες και πρακτικές, η ΕΣΣΔ
θα αποκτούσε την πιο δυναμική οικονομία και κοινωνία στον κόσμο. Επιθυμούσε το
δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι να αποτελεί αρχή της εσωκομματικής
οργάνωσης και ο διάλογος να διευρυνθεί.166
Ο ηγέτης της ΕΣΣΔ επιθυμούσε μία περισσότερο δημοκρατική ΕΣΣΔ και παρόλο
που οι σοβιετικές δημοκρατίες άρχισαν να αψηφούν τις επιθυμίες του κέντρου και να
εφαρμόζουν την δική τους εθνική πολιτική ατζέντα και τα μέλη της ρωσικής
intelligentsias άρχισαν να υποστηρίζουν διαφορετικές απόψεις από αυτές του
Gorbachev, ο τελευταίος ενώ θα μπορούσε να τους επαναφέρει σε τάξη και να τους
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ελέγξει, συνέχισε το μεταρρυθμιστικό του πρόγραμμα και επέμεινε στην άποψη πως
η ΕΣΣΔ έπασχε από έλλειψη δημοκρατικών διαδικασιών.167 Ο Gorbachev φρόντισε
να οικοδομήσει θεσμούς που να ανταποκρίνονται στον δημοκρατικό χαρακτήρα που
ήθελε να προσδώσει στην Σοβιετική Ένωση. Εισήγαγε τον πολυκομματισμό με την
κατάργηση του άρθρου 6 του Συντάγματος168, προσέδωσε στο νομοθετικό σώμα
σημαντικές εξουσίες, ίδρυσε ένα Ομοσπονδιακό Συμβούλιο το οποίο απαρτιζόταν
από τους αρχηγούς των δεκαπέντε δημοκρατιών της ΕΣΣΔ και δημιούργησε ένα
εκτελεστικό προεδρείο και το Προεδρικό Συμβούλιο169 ο ρόλος του οποίου ήταν
αντίστοιχος με αυτόν του Politburo. Τον Ιούλιο του 1990 σε μία τηλεοπτική ομιλία ο
Gorbachev δήλωσε τα εξής:
Από το Σταλινιστικό σοσιαλιστικό μοντέλο βαδίζουμε προς μία
κοινωνία πολιτών αποτελούμενη από ελεύθερους ανθρώπους.
Το πολιτικό σύστημα μεταμορφώνεται ριζικά, γνήσια
δημοκρατία με ελεύθερες εκλογές, η ύπαρξη πολλών κομμάτων
και ανθρωπίνων δικαιωμάτων εδραιώνεται και η πραγματική
λαϊκή εξουσία αναβιώνει.170
Ο Gorbachev εισήγαγε δραστικές αλλαγές στον χώρο της πολιτικής όπως ήταν και
η glasnost. Ο όρος glasnost αν και δεν είναι εύκολο να αποδοθεί με μία λέξη συχνά
μεταφράζεται ως διαφάνεια. Σύμφωνα με τον Robert Service η λέξη glasnost
«αναφερόταν

στην

κοινοποίηση

των

ιστορικών

και

τρεχόντων

πολιτικών

¨ζητημάτων¨ στα επίσημα μέσα μαζικής επικοινωνίας»171. Επιπλέον, ο Gorbachev
επεδίωκε την έναρξη της perestroika (αναδιάρθρωσης) μέσω της οποίας αναζητούσε
την ριζική αλλαγή στον τρόπο οργάνωσης και στις μεθόδους που χρησιμοποιούσαν
το κόμμα, η κυβέρνηση και οι λοιποί θεσμοί του κράτους. Επιθυμούσε όλοι όσοι
κατείχαν δημόσια αξιώματα να υπόκεινται σε δημοκρατικό έλεγχο και στόχευε στην
ανάπτυξη ενός νέου κομμουνιστικού προτύπου αποκομμένου από τα παλιά ήθη της
σοβιετικής τάξης.172 Μέσω της perestroika ο Gorbachev υποσχέθηκε ευημερία για
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τους σοβιετικούς πολίτες και πρωτοφανή ασφάλεια και σταθερότητα για την
ανθρωπότητα. Η perestroika αφορούσε έως ένα μεγάλο βαθμό την οικονομία της
ΕΣΣΔ και μεταξύ άλλων περιελάμβανε την μερική εισαγωγή της οικονομίας της
αγοράς και επομένως την μείωση του ελέγχου που ασκούσε το κράτος στον τομέα της
οικονομίας. Οι σοβιετικοί οικονομολόγοι βέβαια δεν διέθεταν ιδιαίτερη πείρα όσον
αφορά την οικονομία της αγοράς, ενώ ταυτόχρονα εκπροσωπούσαν μεγάλα θεσμικά
συμφέροντα. Ενώ η perestroika δημιουργούσε ελπίδες στους σοβιετικούς,
αποδείχθηκε πως τους βύθιζε ακόμη βαθύτερα στην κρίση από την οποία ήλπιζαν να
εξέλθουν.173
Ενώ οι εχθροί του Gorbachev αυξάνονταν συνεχώς λόγω των πολιτικών του
επιλογών, ένα ακόμη πρόβλημα για τον σοβιετικό ηγέτη αποτέλεσε η απείθαρχη και
προκλητική συμπεριφορά του αρχηγού του Κομμουνιστικού Κόμματος της Μόσχας
Boris Yieltsin. O Yieltsin υποστήριζε απόψεις ακόμη πιο ριζοσπαστικές από αυτές
του Gorbachev τον οποίο δεν παρέλειπε να κατακρίνει και να κατηγορεί για
εκμετάλλευση της πολιτικής θέσης που κατείχε, με στόχο την αποκόμιση υλικών
κερδών για προσωπικό όφελος. Τον Νοέμβριο του 1987 ο Gorbachev μη μπορώντας
να ανεχτεί άλλο την συμπεριφορά του Yieltsin τον ανάγκασε σε παραίτηση.174
Από το 1989 και έπειτα ο Gorbachev δεν στόχευε στην αναζωογόνηση της
σοβιετικής τάξης αλλά στην αναμόρφωσή της. Αρχικά, αντικατέστησε την πυραμίδα
των διορισμένων σοβιέτ με σώματα τα οποία προέκυπταν από εκλογική διαδικασία
και ως επιστέγασμα χρησιμοποίησε το Κογκρέσο των Αντιπροσώπων του Λαού οι
συνεδρίες του οποίου πραγματοποιούνταν υπό την προεδρεία του ίδιου του
Gorbachev και μεταδίδονταν από την τηλεόραση. Το 1990 ο σοβιετικός ηγέτης
προέβη στην κατάργηση του άρθρου 6 του σοβιετικού Συντάγματος, επιτυγχάνοντας
ένα πολύ μεγάλο βήμα προς την δημοκρατία καθώς με την κατάργηση του άρθρου
αυτού έγινε εφικτή η ίδρυση και άλλων πολιτικών κομμάτων πέραν του
Κομμουνιστικού Κόμματος. Παρά τις τολμηρές αλλαγές που εισήγαγε δεν μπορούσε
να αγνοήσει τις φωνές που αντιτίθονταν στις κινήσεις του και διαφωνούσαν με τις
ιδέες του. Ως αντιστάθμισμα για τους συντηρητικούς πολιτικούς του αντιπάλους, ο
Gorbachev αποφάσισε την επαναφορά του Yieltsin, μία απόφαση που στην συνέχεια
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θα αποδειχθεί ένα από τα μεγαλύτερα σφάλματα του σοβιετικού ηγέτη. Ο Boris
Yieltsin άρχισε εκ νέου τις επιθέσεις προς το πρόσωπο του Gorbachev και
αναφερόταν συνεχώς σε αυτόν με δυσπιστία και περιφρόνηση, με αποτέλεσμα να
αμαυρώνει την εικόνα του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος και η
δημοτικότητά του να πέφτει όλο και περισσότερο. Οι πολίτες της ΕΣΣΔ παρόλο που
αναγνώριζαν τις προσπάθειες και την θέληση του Gorbachev να αλλάξει προς το
καλύτερο την χώρα, δεν του συγχώρεσαν ποτέ την οικονομική κατάρρευση της ΕΣΣΔ
και την επακόλουθη ραγδαία επιδείνωση του βιοτικού τους επιπέδου. Τα υπερβολικά
μετριοπαθή και κακοσχεδιασμένα οικονομικά μέτρα που εφήρμοσε ο Gorbachev
είχαν ως αποτέλεσμα την οικονομική εξαθλίωση των πολιτών, τα άδεια από προϊόντα
ράφια των καταστημάτων, την επέκταση της μαύρης αγοράς και την αύξηση της
λαϊκής απογοήτευσης.175

7.1.

Perestroika

Σύμφωνα με τον ίδιο τον Gorbachev η perestroika ξεκίνησε από ψηλά καθώς δεν
γινόταν διαφορετικά υπό τις συνθήκες ολοκληρωτισμού που επικρατούσαν. Παρόλα
αυτά για την επιτυχή εφαρμογή της κρίθηκε αναγκαία η μαζική υποστήριξη από τα
χαμηλότερα επίπεδα και η εμπλοκή των πολιτών στην διαδικασία αλλαγής. Στόχος
του καθεστώτος ήταν η σταδιακή υπερνίκηση του ολοκληρωτικού χαρακτήρα του
συστήματος μέσω της απομάκρυνσης από τις θέσεις εξουσίας των στοιχείων αυτών
που επέμεναν στην καταστολή των ελευθεριών. Δεδομένου ότι το πανίσχυρο
σοβιετικό

γραφειοκρατικό

σύστημα

αντιστεκόταν

σθεναρά

στην

εισαγωγή

θεμελιωδών πολιτικών αλλαγών, ο Gorbachev εντόπιζε δύο εναλλακτικές για την
εξασφάλιση της επιτυχούς εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων. Η πρώτη λύση ήταν η
ενθάρρυνση των πολιτών για άσκηση μαζικών πιέσεων και η δεύτερη ήταν η
πραγματοποίηση τακτικών ελιγμών ώστε να εξασθενήσει η αντίσταση των
υψηλότερων στρωμάτων του γραφειοκρατικού συστήματος.176
Ο Gorbachev ανερχόμενος στην εξουσία ανακάλυψε ότι η οικονομική κατάσταση
της χώρας ήταν χειρότερη από ότι πίστευαν ακόμη και οι πιο απαισιόδοξοι και έκρινε
αναγκαία την εγκατάλειψη του σοσιαλιστικού οικονομικού μοντέλου και την
175
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πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων για την αναδιάρθρωση της σοβιετικής οικονομίας
η οποία είχε περιέλθει σε τέλμα. Παρόλα αυτά οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις
καθυστέρησαν αρκετά καθώς ο νέος γενικός γραμματέας ήθελε να εξετάσει
προσεκτικά την οικονομική κατάσταση της ΕΣΣΔ προτού λάβει νέα μέτρα, αλλά και
να προσελκύσει την υποστήριξη του λαού ώστε οι μεταρρυθμίσεις αυτές να μην
φανούν ως επιβαλλόμενες. Εμπνευσμένος από τον Lenin177 αποφάσισε να
ακολουθήσει τη Νέα Οικονομική Πολιτική στα πλαίσια της οποίας οι αγρότες και οι
παραγωγοί θα μπορούσαν να συνδιαλλάσσονται με την ανοιχτή αγορά, ενώ ο
ουσιαστικός έλεγχος της οικονομίας θα παρέμενε υπό το σοβιετικό κράτος. Ο
Gorbachev ως υπεύθυνος του κόμματος στη Stavropol είχε ήδη πειραματιστεί με το
οικονομικό αυτό μοντέλο, τα αποτελέσματα του οποίου ενθάρρυναν την εφαρμογή
του στο σύνολο της επικράτειας της Σοβιετικής Ένωσης. Στις αρχές του 1998
εφαρμόστηκε ο νόμος για τις σοσιαλιστικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον οποίο η
κάθε επιχείρηση χωριστά θα επέλεγε εάν θα συμμετείχε ή όχι στο νέο οικονομικό
μοντέλο˙ μετά από ψηφοφορία στην οποία είχε το δικαίωμα να μετάσχει το σύνολο
των εργαζομένων που απασχολούνται σε αυτήν ανεξάρτητα από την θέση που ο
καθένας κατείχε. Όσες επιχειρήσεις επέλεγαν την ανοιχτή αγορά, είχαν περισσότερες
ελευθερίες επιλογής σχετικά με το είδος της παραγωγής τους και μπορούσαν ακόμη
και να συνάπτουν συμφωνίες με ξένες εταιρείες.178 Ουσιαστικά όλες οι επιχειρήσεις
παρέμειναν υπό κρατική ιδιοκτησία ανεξαρτήτως από το ποιο μοντέλο οικονομίας
επέλεγαν, αλλά ο έλεγχος που το κράτος ασκούσε σε αυτές που επέλεγαν τον νέο
μοντέλο ήταν μικρότερος συγκριτικά με αυτόν που ασκούνταν στις υπόλοιπες. Ο
Γενικός Γραμματέας ήλπιζε ότι η νέα οικονομική πολιτική και η επιτυχημένη
εφαρμογή της θα παρακινούσε και τις υπόλοιπες επιχειρήσεις ώστε να την
ακολουθήσουν. Σύμφωνα με τον John Young, η perestroika αποτελούσε ένα κάλεσμα
για ανασυγκρότηση της κοινωνίας και πιθανόν να μην είχε ως στόχο τη μεταβολή της
θεμελιώδους μορφής της ΕΣΣΔ, αλλά την ανανέωση της ιδεολογικής συζήτησης και
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του ενδιαφέροντος του λαού και την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων στην
οικονομική παραγωγή.179
Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, και ενώ για πολλούς η perestroika είχε αρχίσει να
αποφέρει καρπούς, ο Gorbachev δεν άντεξε άλλο στις εσωτερικές πιέσεις που
δεχόταν και αναγκάστηκε να την εγκαταλείψει και να αποδεχτεί την αποτυχημένη
εφαρμογή της. Οι πολιτικές αποφάσεις του Gorbachev δεν ανησυχούσαν μόνο την
κομματική γραφειοκρατία, το μονοπώλιο της οποίας στην εξουσία άρχισε να
απειλείται, αλλά και τους διευθυντές επιχειρήσεων η εξουσία των οποίων
υπονομεύθηκε από τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν, τους
στρατιωτικούς λόγω των περικοπών στον τομέα των εξοπλισμών και της απόφασης
για απόσυρση από το Αφγανιστάν και την KGB η οποία αναγκάστηκε να επιβλέπει
τις αντιπολιτευτικές ομάδες.180

7.2.

Η αποτυχία της Perestroika

Στα τέλη του 1987 η πολιτική κατάσταση της χώρας ήταν πολύ διαφορετική σε
σχέση με την περίοδο που ξεκίνησε η perestroika. Είχε σημειωθεί αλλαγή
κατεύθυνσης από τον πλήρη εκδημοκρατισμό στην όσο το δυνατόν γρηγορότερη
αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Η κοινωνία ήταν διαιρεμένη στα δύο, στους
υπέρμαχους και στους εχθρούς της perestroika. Εστιάζοντας σε μία μακροπρόθεσμη
διαδικασία όπως η αλλαγή του πολιτικού συστήματος, τα τρέχων προβλήματα της
χώρας έμπαιναν σε δεύτερη μοίρα.181 Η οικονομική κατάσταση της ΕΣΣΔ
επιδεινωνόταν συνεχώς ενώ το κεντρικό σύστημα σχεδιασμού εξακολουθούσε να
αποτελεί τη βάση της οικονομικής δομής της χώρας. Το 1990 το ακαθάριστο εθνικό
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εισόδημα μειώθηκε κατά 7-9%, ο πληθωρισμός αυξανόταν κατά 2-3% ανά εβδομάδα
και το έλλειμμα κατά 21-22 δισεκατομμύρια ρούβλια τον μήνα.182
Οι λόγοι που η perestroika και το σχέδιο του Gorbachev τελικά απέτυχαν, έγκειται
κυρίως στους παρακάτω παράγοντες. Αρχικά, το ίδιο

το σύστημα του

Κομμουνιστικού Κόμματος και ο διεφθαρμένος τρόπος λειτουργίας του στάθηκε
εμπόδιο στα σχέδια του Gorbachev. Όντας μεγαλωμένος στην περιφέρεια ο
Gorbachev δεν είχε ούτε τον χρόνο αλλά ούτε και την ευκαιρία να αναπτύξει το δικό
του δίκτυο εντός του κόμματος.183 Για πολλά χρόνια τα ανώτατα στελέχη της ηγεσίας
της Σοβιετικής Ένωσης όπως έχει ειπωθεί και παραπάνω, λειτουργούσαν στα πλαίσια
ενός πελατειακού συστήματος το οποίο κατά την διάρκεια της πορείας τους, τους
βοηθούσε τόσο να ανελιχθούν σε επίπεδο καριέρας όσο και να περνούν ευκολότερα
τις αποφάσεις τους. Ουσιαστικά, αναπτυσσόταν μία σχέση αμφίδρομη μεταξύ των
στελεχών και των πελατών τους οι οποίοι συνήθως προέρχονταν από διοικητικές
θέσεις στο εσωτερικό του κρατικού μηχανισμού. Οι σχέσεις αυτές θα μπορούσαν να
χαρακτηριστούν ως σχέσεις αμοιβαίων παραχωρήσεων και αμοιβαίας υποστήριξης.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, γίνεται εύκολα κατανοητός ο λόγος που ο
Gorbachev δεν κατάφερε να επιβληθεί στο εσωτερικό της σοβιετικής ηγεσίας και να
κερδίσει την στήριξή της όσον αφορά την perestroika, ένα σχέδιο το οποίο εξαρχής
έβρισκε αντίθετα τα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος τα οποία διατηρούσαν τις
συντηρητικές τους αντιλήψεις και δεν έβλεπαν θετικά ως προς τα συμφέροντά τους
τις αλλαγές που επιθυμούσε να πραγματοποιήσει ο νέος Γενικός Γραμματέας του
κόμματος. Αναλογιζόμενοι το γεγονός ότι η Σοβιετική Ένωση διοικείτο από ένα
μοντέλο συλλογικής ηγεσίας όπου η Κεντρική Επιτροπή διέθετε το δικαίωμα
καθαίρεσης του Γενικού Γραμματέα και το Politburo μπορούσε να ασκεί έλεγχο επί
των εξουσιών του, αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος των πιέσεων που ασκήθηκαν στον
Gorbachev από το συντηρητικό και διεφθαρμένο υπάρχον πολιτικό σύστημα. Επειδή
η συνεργασία στο εσωτερικό του Κόμματος κρίθηκε απαραίτητη για την επιτυχημένη
εφαρμογή της perestroika, ο Gorbachev έχοντας αποκλείσει την συμφωνία με τα
υπόλοιπα μέλη αλλά και την δυνατότητα να τους αντικαταστήσει με άτομα της δικής
182
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του εμπιστοσύνης, επέλεξε να επικεντρωθεί στα νεαρά μέλη του κόμματος και να
βασιστεί στην πειθώ του ώστε να κερδίσει την υποστήριξή τους.184 Βάση όμως των
υπαρχόντων συνθηκών, οι στόχοι του Gorbachev ήταν πολύ δύσκολο να επιτευχθούν
χωρίς την στήριξη των παλαιών μελών του κόμματος, τα δίκτυα των οποίων ήταν και
τα ισχυρότερα.
Σε ένα δεύτερο επίπεδο, το γεγονός ότι ο Gorbachev επέλεξε να υλοποιήσει την
perestroika εθελοντικά και όχι σε καθολικό επίπεδο φαίνεται πως αποτέλεσε μία
μεγάλη πηγή αδυναμίας στο σχέδιό του. Οι περισσότερες επιχειρήσεις της Σοβιετικής
Ένωσης προτίμησαν να συνεχίσουν την λειτουργία τους βασιζόμενες στο παλαιό
καθεστώς αλλά και να αποτρέψουν την επιτυχή εφαρμογή της perestroika. Όντας
ιδιαιτέρως εξαρτημένη η μία επιχείρηση από την άλλη, ήταν αρκετές αυτές που
προσπάθησαν να σαμποτάρουν τις επιχειρήσεις που ακολούθησαν το νέο οικονομικό
μοντέλο, δημιουργώντας προβλήματα στις δεύτερες όσον αφορά τις προμήθειες σε
ύλες, την μεταφορά των προϊόντων και άλλες βασικές πτυχές για την υγιή τους
λειτουργία.185 Έτσι, ενώ η επιτυχής εφαρμογή του νέου οικονομικού μοντέλου
βασιζόταν στην συνεργασία, ανορθόδοξες πρακτικές και πλήθος παρακωλύσεων
έθεσαν σοβαρά εμπόδια στην όλη διαδικασία.
Την εποχή εκείνη η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ συνιστούσε ένα βασικό
κοινωνικό πρόβλημα. Η ανεξέλεγκτη κατανάλωση αλκοόλ συνέβαλε στην μείωση
του προσδόκιμου ζωής της χώρας, προκαλούσε σοβαρά προβλήματα υγείας σε
μεγάλο μέρος του πληθυσμού, συνεπαγόταν χαμηλής ποιότητας παραγωγή, χαμηλούς
ρυθμούς παραγωγικότητας και ευνοούσε την ανάπτυξη εγκληματικής συμπεριφοράς
η οποία επιβάρυνε την οικονομική κατάσταση της ΕΣΣΔ. Αντιλαμβανόμενος τα
προβλήματα που προκαλούσε το αλκοόλ στο σύνολο της κοινωνίας και όντας
αντίθετος στην κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, ο Gorbachev ξεκίνησε μία μεγάλη
εκστρατεία για την μείωση της κατανάλωσης οινοπνευματωδών ποτών.186
Αποτέλεσμα της εκστρατείας αυτής ήταν μεγάλες μειώσεις των εσόδων των
κρατικών ταμείων από την φορολόγηση των αλκοολούχων προϊόντων, τη δημιουργία
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μαύρης αγοράς και την αντίδραση του λαού κατά της perestroika την οποία είχαν
συνδέσει άμεσα στο μυαλό τους με την μη απρόσκοπτη πρόσβαση στο αλκοόλ.187
Τέλος, ένας ακόμη λόγος που οδήγησε στην αποτυχία της perestroika ήταν η
κατάσταση που επικρατούσε στις διεθνείς αγορές, όπου σημειώθηκε μεγάλη ύφεση
στην αγορά του πετρελαίου. Ως μία από τις μεγαλύτερες χώρες εξαγωγής πετρελαίου,
η Σοβιετική Ένωση αποκόμιζε σημαντικά έσοδα από τις πετρελαϊκές της
δραστηριότητες και ένα πλήγμα στον τομέα αυτόν και ιδιαίτερα σε μία κρίσιμη για
την χώρα περίοδο κατά την οποία είχε αυξημένη ανάγκη από έσοδα, προκάλεσε
σοβαρά εμπόδια στην επιτυχή εφαρμογή της perestroika.

7.3.

Η Ανατολική Ευρώπη

Το καλοκαίρι του 1988 παρατηρήθηκε αλλαγή στη συμπεριφορά της σοβιετικής
ηγεσίας απέναντι στα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης. Αρχικά, η αλλαγή δεν φάνηκε
να είναι ριζική και αποφεύχθηκαν μέθοδοι όπως η απευθείας επέμβαση και άσκηση
πίεσης για την τροποποίηση των καθεστώτων στις χώρες αυτές. Οι συντηρητικοί
ηγέτες αντιμετωπίζονταν λιγότερο διακριτικά από τους σοβιετικούς, οι οποίοι τους
υποδείκνυαν την ανάγκη να προβούν σε μεταρρυθμίσεις.188
O Gorbachev στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον Δεκέμβρη του
1988 ανακοίνωσε μία σειρά μονομερών παραχωρήσεων ώστε η επανέναρξη των
διαπραγματεύσεων για το Βιετνάμ να τεθεί σε νέες βάσεις οι οποίες θα διευκολύνουν
την εύρεση λύσης. Εκτός από την επιθυμία του για επιτάχυνση της διαδικασίας
εξεύρεσης λύσης στο θέμα αυτό, ο σοβιετικός ηγέτης με τις δηλώσεις του φανέρωσε
την επιθυμία του για μείωση των στρατιωτικών δαπανών της ΕΣΣΔ. Εκτός από την
απόσυρση 500,000 σοβιετικών στρατευμάτων από τα βιετναμέζικα εδάφη,
ανακοίνωσε την απόσυρση 10,000 στρατευμάτων και 10,000 αρμάτων μάχης από την
Ανατολική Γερμανία, την Τσεχοσλοβακία και την Ουγγαρία, 8,500 πυροβόλων
όπλων και 800 μαχητικών αεροσκαφών από την Ευρώπη. Στόχο των υποχωρήσεων
αυτών αποτέλεσε ο κατευνασμός των δυτικών ανησυχιών για επιθετική στάση των
187
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χωρών που απάρτιζαν το Σύμφωνο της Βαρσοβίας και της ποσοτικής ανισότητας σε
σχέση με τα συμβατικά όπλα που υφίστατο στον ευρωπαϊκό χώρο προς όφελος των
σοβιετικών. Επιπλέον, η Σοβιετική Ένωση στόχευε στην αύξηση της αξιοπιστίας της
και στο να προσδώσει συγκεκριμένο περιεχόμενο στις ιδέες της “μη επιθετικής
άμυνας” και της “λογικής επάρκειας” που προσφάτως είχε διατυπώσει.189 Οι
“δωρεάν” παραχωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν από την ΕΣΣΔ προς το ΝΑΤΟ και
οι μονομερείς μειώσεις που ανακοινώθηκαν από τον Gorbachev, δημιούργησαν
αισθήματα ανησυχίας στους συντηρητικούς ηγέτες των κρατών της Ανατολικής
Ευρώπης και σε ορισμένους από αυτούς έδωσαν την εντύπωση πως οι σοβιετικοί
αποδεσμεύονταν πολιτικά και στρατιωτικά από την Ανατολική Ευρώπη και ως
αποτέλεσμα αυτού ενθάρρυναν την δραστηριοποίηση αντιπολιτευτικών κινημάτων
στο εσωτερικό των χωρών τους.190
Στις 28 Ιουνίου με 1 Ιουλίου του 1988 έλαβε μέρος το 19ο συνέδριο του
Κομμουνιστικού Κόμματος με το σλόγκαν “δημιουργία σοσιαλιστικού κράτους
δικαίου” (socialist Rechtsstaat). Υπό το σλόγκαν αυτό ελήφθησαν μέτρα ώστε να
ενισχυθεί η ισχύς και η αυτονομία δράσης του κράτους έναντι του κυρίαρχου έως
τότε Κόμματος. Επιπροσθέτως, τέθηκαν οι βάσεις για την δημιουργία νέων
κοινοβουλευτικών θεσμών και την αποδοχή ύπαρξης πολλαπλών υποψηφίων στις
εκλογές. Στις 30 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους ανακοινώθηκαν νέα μέτρα από την
σοβιετική ηγεσία σχετικά με την αναδιοργάνωση του Κόμματος με στόχο την
απλοποίηση της δομής του και τον περιορισμό των οργάνων που ασκούσαν έλεγχο
στο κράτος. Ανακοινώθηκε επίσης η “παραίτηση” τεσσάρων μελών του Politburo και
η απόσπαση άλλων δύο οι οποίοι αποτελούσαν εμπόδιο για την εφαρμογή των νέων
πολιτικών που υιοθετήθηκαν τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο. 191 Ο
Gorbachev αποκήρυξε το δόγμα του Brezhnev και στο 19ο Συνέδριο του Κόμματος
αναβάθμισε το δικαίωμα της κάθε χώρας στην ελευθερία επιλογής του
κοινωνικοπολιτικού της καθεστώτος σε παγκόσμια αρχή, την οποία κατέστησε
βασική έννοια της νέας εξωτερικής πολιτικής της Σοβιετικής Ένωσης. Οι συμφωνίες
της Γενεύης που υπογράφτηκαν τον Μάιο του 1988 αφορούσαν την απόσυρση της
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Σοβιετικής Ένωσης από το Αφγανιστάν.192 Οι κινήσεις αυτές του Gorbachev
απηύθυναν ποικίλα μηνύματα σε διαφορετικά κοινά. Κατά κύριο λόγο απευθύνονταν
στους πολιτικούς κύκλους της Δύσης οι οποίοι αντιμετώπιζαν με σκεπτικότητα και
καχυποψία τον “νέο τρόπο σκέψης” του Gorbachev και βάσιζαν την αξιοπιστία των
λεγομένων του σοβιετικού ηγέτη σε δύο βασικά κριτήρια, την απόσυρση της ΕΣΣΔ
από το Αφγανιστάν και την εγκατάλειψη του δόγματος Brezhnev.193 Σε ένα δεύτερο
επίπεδο, οι κινήσεις του Gorbachev στόχευαν να περάσουν το μήνυμα στους
πολιτικούς και στρατιωτικούς κύκλους της ΕΣΣΔ πως κάτω από οποιεσδήποτε
συνθήκες μία στρατιωτική επέμβαση στην Ανατολική Ευρώπη θα καθιστούσε
άσκοπες τις προσπάθειες της χώρας για επαναπροσέγγιση της Δύσης και
ομαλοποίηση των σχέσεων ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση, αλλά συγχρόνως θα
αποτελούσε μοιραίο πλήγμα για την εφαρμογή της perestroika. Τέλος, o Gorbachev
επεδίωκε να κάνει ακόμη πιο ξεκάθαρο στους αρχηγούς των κρατών της Ανατολικής
Ευρώπης το γεγονός πως δεν μπορούσαν πλέον να βασίζονται σε σοβιετικές
στρατιωτικές επεμβάσεις στο εσωτερικό των κρατών τους ώστε να διατηρηθούν στην
εξουσία.194

7.4.

Εθνικισμός

Σύμφωνα με τον Gorbachev οι συνετοί πολίτες όφειλαν να αφομοιώνουν τις αξίες
της ΕΣΣΔ ανεξαρτήτως εθνικότητας και να αποδέχονται την ύπαρξη της ρωσικής
κουλτούρας στον πυρήνα της σοβιετικής ταυτότητας. Ο σοβιετικός ηγέτης εξ αρχής
φρόντιζε για την αποφυγή προβλημάτων, πηγή των οποίων αποτελούσε ο εθνικισμός.
Δεν δίστασε να παραχωρήσει πλήθος ελευθεριών στις κομμουνιστικές ηγεσίες των
διαφόρων εθνών με σκοπό την αποφυγή εντάσεων και την έξαρση εθνικιστικών
συναισθημάτων. Ο ηγέτης της ΕΣΣΔ είχε αντιληφθεί τα αντιπαραγωγικά
αποτελέσματα της άσκησης βίας και την επιδείνωση των εθνικών εντάσεων όταν η
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βία στρεφόταν ενάντια σε εθνικιστές διαδηλωτές.195 Ο ίδιος ο Gorbachev ενώ αρχικά
ήλπιζε πως θα διατηρούσε τις δημοκρατίες προειδοποιώντας τες για τις ανεπιθύμητες
συνέπειες της διάλυσης της υπάρχουσας πολιτικής, οικονομικής και στρατιωτικής
ολοκλήρωσης και υποσχόμενος μεγαλύτερη ελευθερία στα πλαίσια μιας χαλαρής
συνομοσπονδίας,

βρέθηκε

παγιδευμένος

ανάμεσα

στους

σκληροπυρηνικούς

συντηρητικούς και τους ηγέτες ορισμένων δημοκρατιών που προέβαλαν ακόμη πιο
ριζοσπαστικά αιτήματα. Καθώς η οικονομική και πολιτική αναστάτωση εντεινόταν,
οι κομμουνιστικές ηγεσίες των δημοκρατιών επέλεξαν να στραφούν στον εθνικισμό
και να βασίσουν πάνω σε αυτόν την εξουσία τους. Ορισμένες ηγεσίες μάλιστα
αποφάσισαν να ταυτιστούν σε πρώτο επίπεδο με την εικόνα του εθνικού ηγέτη και σε
δεύτερο επίπεδο με αυτήν του κομμουνιστή.
Έναν από τους βασικότερους παράγοντες της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης
αποτέλεσε η άνοδος του εθνικισμού. Παρόλο που η Σοβιετική Ένωση αποτελείτο από
διάφορες εθνικές ομάδες, το ζήτημα του εθνικισμού δεν αποτέλεσε ποτέ σοβαρό
πρόβλημα για την ενότητα της χώρας μέχρι τη στιγμή που ο Gorbachev αποφάσισε να
ακολουθήσει μία πολιτική διαφάνειας (glasnost). Σύμφωνα με τον John Young, ο
όρος διαφάνεια δεν νοούνταν με την έννοια της ελευθερίας του λόγου, αλλά μάλλον
ως η κατάσταση αυτήν στην οποία η σοβιετική κοινωνία θα μπορεί να αντέχει την
αυτοκριτική.196 Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος αποφάσισε
πως η χώρα και το πολιτικό σύστημα γενικότερα, έχρηζαν ανάγκης για διαφάνεια.
Εισάγοντας την πολιτική της διαφάνειας ο Gorbachev στόχευε στο να αποτινάξει την
διαφθορά και την αναποτελεσματικότητα του υπάρχοντος συστήματος. Για να το
πετύχει αυτό θεώρησε αναγκαίο τον δημόσιο διάλογο και θέλησε να δώσει την
ευκαιρία στον μέσο πολίτη της ΕΣΣΔ να προτείνει νέες μεθόδους για την οργάνωση
της κοινωνίας και να καταδείξει τις αδυναμίες της. Έτσι, στα πλαίσια της διαφάνειας
ο δημόσιος διάλογος άνοιξε και δεν άργησε μεταξύ άλλων να θιγεί και το ζήτημα των
διαφόρων εθνικοτήτων που ζούσαν στην επικράτεια της Σοβιετικής Ένωσης και της
τάσης για εκρωσισμό του κράτους και περιθωριοποίηση των υπόλοιπων εθνικών
ομάδων.197 Επιπλέον, μέσω του Τύπου ασκήθηκε έντονη κριτική τόσο στον ίδιο τον
Gorbachev όσο και στους θεσμούς και τις πολιτικές επιλογές της ηγεσίας. Συνέπεια
195

Brown, 296-297.
Young, 384.
197
Martin Malia, The Soviet Tragedy: A History of Socialism in Russia, 1917-1991 (New York: The Free
Press, 1994), 421-423.
196

66

της πολιτικής της διαφάνειας αποτέλεσε η άνοδος των εθνικιστικών συναισθημάτων,
η αύξηση των αιτημάτων για περισσότερη ισότητα και ελευθερία, αλλά και η
εμφάνιση αιτημάτων για ανεξαρτησία από την Σοβιετική Ένωση.198
Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ο ρόλος που έπαιξε ο χαρακτήρας του
Gorbachev και το γεγονός ότι ο τελευταίος ουσιαστικά δεν εμπόδισε την εθνικιστική
αυτή έξαρση. Παρόλο που τα εθνικιστικά κινήματα θα μπορούσαν πιθανότατα
επιτυχώς να κατασταλούν βιαίως από το κράτος, ο Gorbachev επέλεξε την λύση του
διαλόγου και προσπάθησε να πείσει τις σοβιετικές δημοκρατίες που πλέον ζητούσαν
την

ανεξαρτησία τους, πως το συμφέρον τους βρισκόταν εντός της Σοβιετικής

Ένωσης. Το παράδοξο της ιστορίας είναι το γεγονός ότι μεταξύ άλλων σημειώθηκε
ιδιαίτερη άνοδος του ρωσικού εθνικισμού και αναδύθηκαν αιτήματα για ανεξαρτησία
της Ρωσίας η οποία για χρόνια αποτέλεσε το πολιτικό και πολιτισμικό κέντρο της
ΕΣΣΔ.
Το 1990 και το 1991 ο Gorbachev άρχισε να χάνει την υποστήριξη του μεριδίου της
κοινωνίας που είχε την μεγαλύτερη πολιτική εμπλοκή. Παρατηρήθηκε αυξανόμενη
απογοήτευση από το Κομμουνιστικό Κόμμα, την KGB, τον στρατό και το
γραφειοκρατικό σύστημα, ενώ εθνικιστές αιτούνταν από μεγαλύτερη αυτονομία έως
πλήρη ανεξαρτησία. Ταυτοχρόνως, ο Yeltsin κέρδιζε συνέχεια έδαφος και προσέλκυε
όσους επιθυμούσαν περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη και ταχύτερη μετάβαση στην
δημοκρατία. Παρά τις φιλοδοξίες που έκαναν την εμφάνισή τους για πλήρη
ανεξαρτησία των δημοκρατιών της ΕΣΣΔ οπότε και διάσπαση της τελευταίας, ο
Gorbachev προσπάθησε να την κρατήσει ενωμένη μέσω μιας “ανανεωμένης Ένωσης”
η οποία θα βασιζόταν σε μία εθελοντική συμφωνία. Για τον λόγο αυτό τον Μάρτιο
του 1991 διεξήχθη ένα δημοψήφισμα το οποίο έθετε την ερώτηση: “Θεωρείται
ουσιώδους σημασίας την διατήρηση της ΕΣΣΔ ως μίας ανανεωμένης ομοσπονδίας
αποτελούμενης από ισότιμες κυρίαρχες δημοκρατίες στις οποίες τα δικαιώματα και οι
ελευθερίες κάθε ατόμου ανεξαρτήτως εθνικότητας θα είναι πλήρως εγγυημένα;”.199
Στο σύνολο των δημοκρατιών που διεξήγαγαν το δημοψήφισμα το 80% του ενήλικου
πληθυσμού συμμετείχε στην ψηφοφορία και το 76.4% απάντησε καταφατικά

198

Mazis , 277-278
Το δημοψήφισμα αρνήθηκαν να διεξάγουν τα τρία κράτη της Βαλτικής, η Αρμενία, η Γεωργία και
η Μολδαβία.
199

67

αποδεικνύοντας πως η πλειοψηφία των πολιτών της Σοβιετικής Ένωσης δεν
επιθυμούσε την διάσπασή της σε ξεχωριστές κρατικές οντότητες.200
Ο σοβιετικός ηγέτης αντιλήφθηκε πως ο μοναδικός τρόπος να νικήσει χωρίς την
χρήση βίας τις διασπαστικές τάσεις που είχαν εμφανιστεί, ήταν οι διαπραγματεύσεις
με τους ηγέτες των δημοκρατιών που επιθυμούσαν να εισέλθουν εθελοντικά σε μία
νέα Ένωση. Τον Απρίλιο του 1991 ο Gorbachev ξεκίνησε την διαδικασία NovoOgarevo ή αλλιώς 1+9, δηλαδή τις διαπραγματεύσεις με τις εννέα δημοκρατίες που
είχαν συμμετάσχει στο δημοψήφισμα.201 Οι διαπραγματεύσεις διήρκησαν μήνες και η
βασική μάχη δόθηκε ανάμεσα στην ομάδα του Gorbachev, βασική επιδίωξη της
οποίας ήταν η διατήρηση μιας βιώσιμης ομοσπονδιακής αρχής στα πλαίσια της “νέας
Ένωσης”, και στην ομάδα του Yeltsin που επιθυμούσε την αύξηση της ισχύος της
Ρωσίας και ορισμένων άλλων δημοκρατιών στο μέγιστο δυνατό βαθμό σε βάρος του
συνόλου της Ένωσης. Τελικά σε συμφωνία κατέληξαν πέντε από τις δημοκρατίες και
η υπογραφή της συμφωνίας είχε οριστεί στις 20 Αυγούστου του 1991. Μέσω της
συμφωνίας αυτής παραχωρήθηκαν τόσες πολλές εξουσίες στις δημοκρατίες που
αναγνωρίζονταν ως κυρίαρχες, ενώ οι διαπραγματεύσεις κινούνταν ανάμεσα στη
δημιουργία μίας χαλαρής ομοσπονδίας και μιας συνομοσπονδίας. Η επικείμενη
υπογραφή της συμφωνίας αποτέλεσε την σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για αυτούς
που διαφωνούσαν με τις κινήσεις και τις πρακτικές του Gorbachev και την εμπόδισαν
θέτοντας στις 18 Αυγούστου τον Gorbachev και την οικογένειά του σε κατ’ οίκον
φυλάκιση.

7.5.

Το Πραξικόπημα

Τον Ιούνιο του 1991 ο Boris Yieltsin εξασφάλισε σαρωτική νίκη στις ρωσικές
προεδρικές εκλογές. Ταυτοχρόνως, ο Gorbachev θεωρήθηκε προδότης από αρκετούς
άνδρες που ο ίδιος είχε διορίσει σε υψηλά αξιώματα, λόγω των ταχύτατων ρυθμών
οικονομικής παρακμής και της χαλαρής συνταγματικής δομής που προτάθηκε για την
«νέα Ένωση».202 Σύμφωνα με τον Robert Service «το νόμιμο λιανικό εμπόριο σχεδόν
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εξαφανίστηκε, οι εγκληματικότητα στις πόλεις αυξανόταν, η υπερηφάνεια για την
ιστορία της ΕΣΣΔ είχε κουρελιαστεί, ενώ τα μέσα μαζικής επικοινωνίας
αποκάλυπταν μία ατέλειωτη σειρά περιπτώσεων κατάχρησης εξουσίας από τον Lenin
και έκτοτε»203. Δεδομένων των ανωτέρω, δυσαρεστημένα από τις πολιτικές του
Gorbachev μέλη που ανήκαν στον πυρήνα του σοβιετικού οικοδομήματος, δηλαδή
υψηλόβαθμα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος και μέλη της κυβέρνησης,
ανέλαβαν

τον

σχεδιασμό

ενός

βιαστικού

πραξικοπήματος

το

οποίο

πραγματοποιήθηκε στις 19 Αυγούστου του 1991.204 Η Μόσχα τέθηκε υπό καθεστώς
στρατιωτικού νόμου, ο Gorbachev σε κατ’ οίκον φυλάκιση στο εξοχικό του στην
Κριμαία και οι συνωμότες έσπευσαν να δημιουργήσουν μία Κρατική Επιτροπή
Κατάστασης Εκτάκτου Ανάγκης. Οι συνωμότες όμως παρέλειψαν να συλλάβουν τον
Yieltsin ο οποίος έσπευσε να ανακοινώσει την άρνησή του να πειθαρχήσει, με
αποτέλεσμα σε μόλις τρεις ημέρες το πραξικόπημα να καταρρεύσει και ο τελευταίος
να αναλάβει τον έλεγχο της Μόσχας.
Ενώ οι πραξικοπηματίες απέτυχαν, ο Boris Yieltsin αποδείχθηκε νικητής καθώς
από εδώ και πέρα ουσιαστικά αυτός βρέθηκε να κρατά τα ηνία της ΕΣΣΔ.205 Ο
Mikhail Gorbachev επέστρεψε αλλά είχε χάσει εντελώς την δημοτικότητά του και
ενώ διατήρησε την θέση του, στην ουσία είχε χάσει τη δύναμή του. Το
Κομμουνιστικό Κόμμα έχασε τελείως την αξιοπιστία του και βρέθηκε στο περιθώριο
μετά την απαγόρευση των δραστηριοτήτων του από το κοινοβούλιο της Ρωσίας και
την παραίτηση του Gorbachev από την θέση του Γενικού Γραμματέα. Η ΕΣΣΔ δεν θα
επέστρεφε ποτέ ξανά στην προηγούμενή της μορφή καθώς η Εσθονία, η Λιθουανία
και η Λετονία άμεσα διακήρυξαν την ανεξαρτησία τους από το σοβιετικό
μόρφωμα.206 Την 1η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους οι ουκρανοί ψήφισαν υπέρ της
ανεξαρτησίας τους και στην συνέχεια ο Yieltsin ανακοίνωσε την αυτονόμηση της
Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στην πραγματικότητα δεν αποτελούσε στόχο του Yieltsin η
διάλυση της ΕΣΣΔ αλλά επιθυμούσε μία ομοσπονδιακή δομή με αδύναμο κέντρο, η
οποία θα επέτρεπε στην Ρωσία να διατηρεί αυξημένη επιρροή επί των υπόλοιπων
δημοκρατιών.207 Παρά την πίστη του Gorbachev στο σοβιετικό οικοδόμημα και την
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βαθιά επιθυμία του για διατήρηση της ΕΣΣΔ, μη έχοντας άλλη επιλογή ανακοίνωσε
την επίσημη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης με το πέρας της τελευταίας ημέρας του
1991.208

7.6.

Η ΕΣΣΔ και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Βασική προτεραιότητα για τον αμερικανό πρόεδρο Reagan αναφορικά με τις
σχέσεις των ΗΠΑ με την ΕΣΣΔ, αποτελούσε η εμβάθυνση των συνομιλιών περί
αφοπλισμών σε μία συμφωνία για ουσιαστικό περιορισμό των όπλων. 209 Ο Ronald
Reagan και ο Mikhail Gorbachev εργάστηκαν για τη δημιουργία μίας σχέσης
εμπιστοσύνης μεταξύ τους, ενώ ο πρώτος επικροτούσε συχνά τις πρωτοβουλίες που
αναλάμβανε ο τελευταίος με στόχο τον πολιτικό και οικονομικό εκσυγχρονισμό της
Σοβιετικής Ένωσης.210 Ο διάδοχος του Reagan, George Bush, συνέχισε την πολιτική
του προκατόχου του δημιουργώντας πρωτοφανής στενούς δεσμούς με τον σοβιετικό
ομόλογό του. Ο Bush έδειχνε την συμπαράστασή του στις χώρες της Ανατολικής
Ευρώπης και τις δημοκρατίες της Σοβιετικής Ένωσης και συγχρόνως επεδίωκε την
ενίσχυση της πολιτικής θέσης του σοβιετικού ηγέτη, ενθάρρυνε τις μεταρρυθμίσεις
που ο τελευταίος εισήγαγε και ανέπτυξαν μεταξύ τους σχέσεις εμπιστοσύνης.
Παρόλα αυτά η ηγεσία των ΗΠΑ προσπαθούσε συνεχώς να επωφεληθεί από την
ρευστή πολιτική κατάσταση που επικρατούσε στην ΕΣΣΔ και από την δύσκολη θέση
στην οποία είχε περιέλθει ο Gorbachev, κυρίως με στόχο την ευνοϊκή προς τις ΗΠΑ
διευθέτηση διαφόρων διμερών ζητημάτων. Οι επιτυχείς προσπάθειες των ΗΠΑ
έγιναν εμφανής τόσο με την υπογραφή τον Ιούλιο του 1991 από τις δύο χώρες της
συμφωνίας START211 η οποία ευνοούσε τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών,
όσο και με την συμφωνία η οποία περιελάμβανε την απόσυρση της σοβιετικής
ταξιαρχίας που στάθμευε σε κουβανικά εδάφη.212 Από την άλλη πλευρά, ο Mikhail
Gorbachev χρειαζόταν την ευνοϊκή προς την ΕΣΣΔ στάση των ΗΠΑ ώστε να
μειωθούν οι εντάσεις στο εσωτερικό και να ενισχυθεί η χώρα οικονομικά από την
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Δύση.213 Επιπλέον, ο Gorbachev αναγνώρισε την ανάγκη βελτίωσης των σχέσεων της
ΕΣΣΔ με την Δύση, επομένως την μείωση των εντάσεων και της πιθανότητας
πολεμικής σύγκρουσης τα οποία αποτελούσαν προϋπόθεση για την μείωση του
ποσοστού του ΑΕΠ της ΕΣΣΔ που απορροφούσε ο στρατιωτικός τομέας και την
δυνατότητα αποτελεσματικής εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων που εισήγαγε στο
εσωτερικό της χώρας.214 Από στρατιωτικής άποψης οι βασικές αρχές στις οποίες
στήριζε ο Gorbachev την πολιτική του ήταν οι εξής: αμοιβαία ασφάλεια, στρατηγική
σταθερότητα, αδυναμία επίτευξης στρατιωτικής ανωτερότητας, απόρριψη της
αποτροπής και της ισότητας ως εγγυητές της ειρήνης, αυτοκαταστροφική η έναρξη
πυρηνικού πολέμου, εφαρμογή της glasnost στον στρατιωτικό τομέα, απόρριψη της
χρήσης στρατιωτικών μέσων για την επίλυση διεθνών συγκρούσεων, απόρριψη του
αξιώματος του Clausewitz215 και υιοθέτηση αμυντικού στρατιωτικού δόγματος.216
Τέλος, παρά τις πιέσεις που άσκησε ο Gorbachev και τις υποχωρήσεις στις οποίες
προέβη, ο αμερικανός πρόεδρος Bush συνέχισε να αρνείται την παροχή σημαντικής
οικονομικής βοήθειας στην ΕΣΣΔ.217
Μετά την πραγματοποίηση του αποτυχημένου πραξικοπήματος παρατηρήθηκε
αύξηση της ισχύος και των αρμοδιοτήτων που διέθετε ο Yieltsin σε βάρος του
Gorbachev, με αποτέλεσμα ο αμερικανός πρόεδρος Bush να πολλαπλασιάσει τις
τηλεφωνικές επαφές με τον πρώτο. Μετά την κήρυξη της ανεξαρτησίας πολλών
σοβιετικών δημοκρατιών και παρά τις προσπάθειες καθησυχασμού των αμερικανών
για διατήρηση του κεντρικού ελέγχου επί των πυρηνικών όπλων, οι ΗΠΑ
ανησυχούσαν έντονα για το σοβιετικό πυρηνικό οπλοστάσιο το οποίο ήταν
διασκορπισμένο σε όλη την έκταση της ΕΣΣΔ και πλέον βρισκόταν στα χέρια νέων
και άπειρων ηγετών.
Ο αμερικανός πρόεδρος George Bush συνέβαλε στην αποφυγή επικίνδυνων
επιπλοκών καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρρευσης του σοβιετικού οικοδομήματος.218
Το 1989 ο Bush επισκέφτηκε την Ουγγαρία και την Πολωνία έχοντας ως στόχο την
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ενθάρρυνση του εκδημοκρατισμού και την συγκράτηση αυτών που επιθυμούσαν
υπερβολικά γρήγορες και ριζικές αλλαγές, καθώς ανησυχούσε για πιθανή ανατροπή
του Gorbachev από τους σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές αξιωματούχους. Ο
πρόεδρος Bush διατήρησε μία αρκετά διακριτική στάση απέναντι στις εξελίξεις που
λάμβαναν μέρος στο ανατολικό μπλοκ και προτίμησε να μην αναμιχθεί ενεργά στα
τεκταινόμενα της Ανατολικής Ευρώπης, αλλά να υιοθετήσει μία υποστηρικτική προς
τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες του Gorbachev συμπεριφορά.219 Ακόμη και στην
πτώση του Βερολίνου προτίμησε να διατηρήσει άκρως διακριτική στάση
δηλώνοντας: «Δεν πρόκειται να χορέψω πάνω στο τοίχος του Βερολίνου»220.
Σε συνάντηση των κρατών μελών του ΝΑΤΟ και του Συμφώνου της Βαρσοβίας τον
Φεβρουάριο του 1990, η ΕΣΣΔ αποδέχτηκε επίσημα την ενοποίηση της Γερμανίας με
την διαδικασία 2+4 που είχαν προτείνει οι αμερικανοί. Σύμφωνα με την διαδικασία
2+4, οι τέσσερις νικήτριες δυνάμεις του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου θα παραιτούνταν
από τα δικαιώματα κατοχής που διέθεταν επί της Γερμανίας και θα παραχωρούσαν
στην Ανατολική και την Δυτική Γερμανία το δικαίωμα διευθέτησης των θεμάτων που
αφορούσαν την ενοποίηση της χώρας.221 Έπειτα από αρκετές διαπραγματεύσεις
ανακοινώθηκε η συμφωνία για τους όρους της γερμανικής ενοποίησης. Η Γερμανία
θα εντασσόταν στην βορειοατλαντική συμμαχία και τα σοβιετικά στρατεύματα θα
παρέμεναν για άλλα τρία με τέσσερα χρόνια στα εδάφη της Ανατολικής Γερμανίας.
Επιπλέον, η Γερμανία θα περιόριζε τις ένοπλες δυνάμεις που διέθετε στις 370.000 και
θα δεσμευόταν για μη απόκτηση ή κατασκευή πυρηνικών, χημικών και βιολογικών
όπλων.222

8. Αίτια κατάρρευσης ΕΣΣΔ
Παρακάτω θα παρατεθούν τα βασικά αίτια της κατάρρευσης της Σοβιετικής
Ένωσης τα οποία συλλέχθηκαν βάση των παραπάνω ιστορικών γεγονότων. Βασικό
σκοπό αποτελεί η αποφυγή επικέντρωσης σε ένα μόνο αίτιο και η μείωση όσο το
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δυνατόν

περισσότερο

των

πιθανοτήτων

επηρεασμού

και

αλλοίωσης

των

συμπερασμάτων από υποκειμενικές απόψεις.
8.1. Οικονομικά Αίτια
Η κεντρικά ελεγχόμενη οικονομία της ΕΣΣΔ όπως αναπτύχθηκε παραπάνω
παρουσίαζε τις εξής αδυναμίες:
 Οι αυθαίρετα οριζόμενες και ανελαστικές τιμές των προϊόντων οι οποίες
καθορίζονταν χωρίς να ληφθεί υπόψη το κόστος παραγωγής.
 Ο μη συνυπολογισμός της προσφοράς και της ζήτησης στον τομέα της
παραγωγής. Το τι θα παραχθεί και σε τι ποσότητες αποφασιζόταν αυθαίρετα
από το κέντρο.
 Μη ύπαρξη κινήτρων προς τους εργαζομένους για την ανάπτυξη καινοτόμων
ιδεών.
 Οι κεντρικά οριζόμενοι ποσοτικοί στόχοι που έθετε η ηγεσία στις
επιχειρήσεις οδήγησαν στην ανάπτυξη της διαφθοράς, στην καταστροφή του
περιβάλλοντος, στην αλόγιστη χρήση πρώτων υλών και στην παραποίηση
των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων.
 Η διαστρέβλωση των οικονομικών στοιχείων οδηγούσε σε λανθασμένη
αντίληψη από μέρους της ηγεσίας για την ακριβή οικονομική κατάσταση της
χώρας με αποτέλεσμα να μην λαμβάνονται ορθά οικονομικά μέτρα.
 Η μη ορθολογική απορρόφηση και εκμετάλλευση των επενδύσεων που
πραγματοποιούνταν στον τομέα της οικονομίας.
 Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980 η ισορροπία ισχύος είχε μετατοπιστεί
δραστικά υπέρ της Δύσης, γεγονός που δεν άφηνε στους Σοβιετικούς άλλη
επιλογή από το να προσαρμόσουν την συμπεριφορά τους σύμφωνα με την
πραγματικότητα και να συμβαδίσουν με τους Δυτικούς.223 Ο ανταγωνισμός
εξοπλισμών με τις ΗΠΑ αφαίρεσε τεράστια ποσά από τα κρατικά ταμεία της
Σοβιετικής Ένωσης. Σύμφωνα με υπολογισμούς που πραγματοποιήθηκαν
στις αρχές του 1987, το 40% του κρατικού προϋπολογισμού αφιερωνόταν σε
αμυντικές δαπάνες.224 Επιπλέον, λόγω του διπολισμού και του ανταγωνισμού
μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και Δύσης, η πρώτη με στόχο την διατήρηση των
223
224
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συμμάχων της και την αναζήτηση περισσότερων συμμάχων ώστε να αυξήσει
την διεθνή ισχύ που κατείχε, σπατάλησε υπέρογκα ποσά ακόμη και σε χώρες
που δεν υπηρέτησαν ποτέ τα συμφέροντά της.
 Η οικονομική εξαθλίωση και το χαμηλό επίπεδο ζωής των σοβιετικών
ωθούσαν τους τελευταίους στην αγανάκτηση και στην ανάπτυξη αισθήματος
δυσαρέσκειας προς το καθεστώς.
 Η αποτυχημένη εφαρμογή της perestroika σίγουρα επηρέασε τις εξελίξεις
στο εσωτερικό της ΕΣΣΔ. Οι λόγοι της αποτυχίας της έχουν αναφερθεί
παραπάνω.

8.2.

Θεσμικά Αίτια

Η δομική φθορά στο εσωτερικό της ΕΣΣΔ αποτελεί άλλη μία εξήγηση για την
κατάρρευσή της. Σε θεσμικό επίπεδο σημαντικό ρόλο στην κατάρρευση του
σοβιετικού μορφώματος έπαιξαν τα παρακάτω:
 Ο τεράστιος και δυσκίνητος γραφειοκρατικός μηχανισμός που διέθετε η
ΕΣΣΔ, ο οποίος συχνά λειτουργούσε ως τροχοπέδη στις μεταρρυθμίσεις που
προωθούσε η ηγεσία. Λόγω του μεγέθους του ο γραφειοκρατικός μηχανισμός
δεν λειτουργούσε με υγιή και ορθολογικό τρόπο, ο αριθμός των
εμπλεκομένων ήταν τεράστιος όπως και ο όγκος των εργασιών που
αναλάμβανε. Για τους λόγους αυτούς αδυνατούσε να ανταποκριθεί σωστά
και γρήγορα στις λειτουργίες οι οποίες ενέπιπταν στην αρμοδιότητά του.
 Από άποψη θεσμών δεν προβλεπόταν καμία διαδικασία διαδοχής της
ηγεσίας. Ως αποτέλεσμα αυτού, την εξουσία καταλάμβανα συχνά άτομα που
δεν διέθεταν τα κατάλληλα προσόντα και τις απαραίτητες γνώσεις. Η
διαδικασία διαδοχής ήταν πολλές φορές χρονοβόρα και η πλειοψηφία των
ηγετών παρέμενε στην εξουσία μέχρι τον θάνατό της. Ως συνέπεια αυτού,
άτομα ανίκανα σωματικά ή και πνευματικά λόγω της ηλικίας τους,
παρέμεναν στην ηγεσία για χρόνια. Επιπλέον, οι ηγέτες ήταν συχνά μεγάλης
ηλικίας με αποτέλεσμα να διαδέχονται ο ένας τον άλλο σε σύντομα χρονικά
διαστήματα, ενώ οι πολιτικές που ακολουθούσαν ήταν ασταθής έως και
αντίθετες μεταξύ τους.
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 Το μονοπώλιο του Κομμουνιστικού Κόμματος στην εξουσία βοηθούσε στην
διατήρηση βίαιων και αυθαίρετων καθεστώτων, ενώ παρεμπόδιζε κάθε
είδους μετατόπιση προς την δημοκρατία και τους δημοκρατικούς θεσμούς.
 Η νομοθεσία του κράτους ήταν συχνά άδικη και δεν επηρέαζε την
συμπεριφορά των κρατικών οργάνων προς τους σοβιετικούς πολίτες.

8.3.

Πολιτικά Αίτια

Ως πολιτικά αίτια εντοπίζονται τα ακόλουθα:
 Οι σοβιετικές πολιτικές ηγεσίες υπό τον φόβο της λαϊκής αντίδρασης σε
περίπτωση αθέτησης από μεριάς τους του «κοινωνικού συμβολαίου»,
κατέστρεφαν εν γνώσει τους την οικονομία της χώρας.
 Πολλοί ηγέτες προτιμούσαν τις γρήγορες και φθηνές λύσεις στην
αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυπταν, ώστε βραχυπρόθεσμα οι
ίδιοι να φανούν ικανοί και αποτελεσματικοί, ενώ μακροχρόνια τα
προβλήματα διογκωνόντουσαν και διαιωνίζονταν.
 Η πλειοψηφία των ηγετών εγκαθιστούσε σε θέσεις «κλειδιά» του κόμματος
και των κρατικών οργάνων άτομα της εμπιστοσύνης της, συνήθως φίλους και
συγγενείς. Σε πολλές περιπτώσεις δεν αποτελούσαν κριτήριο στην πολιτική
ανέλιξη του ατόμου οι ικανότητές του και οι γνώσεις του, αλλά τα
συμφέροντα τα οποία εξυπηρετούσε και οι σχέσεις εμπιστοσύνης που
διατηρούσε με πρόσωπα που κατείχαν υψηλόβαθμες θέσεις.
 Ο εκδημοκρατισμός της ΕΣΣΔ θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί
επιτυχημένα εάν γινόταν σταδιακά από τις σοβιετικές ηγεσίες. Ο λόγος που
οι ηγεσίες πριν τον Gorbachev δεν επιχείρησαν την σταδιακή εισαγωγή των
δημοκρατικών θεσμών, ήταν προφανώς η επιθυμία τους να διατηρούν
απόλυτο έλεγχο και να παραμείνουν στην εξουσία για όσο το δυνατόν
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
 Οι πολιτικές εκρωσισμού που εφαρμόστηκαν στην επικράτεια της Σοβιετικής
Ένωσης, οι προσπάθειες καλλιέργειας της «ρωσικής ιδέας» και το μονοπώλιο
των ρώσων στα κέντρα λήψης αποφάσεων οδήγησαν στην περιθωριοποίηση
των υπόλοιπων σοβιετικών δημοκρατιών και τελικά στην ανάπτυξη εντός
αυτών εθνικιστικών συναισθημάτων.
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8.4.

Λήψη Αποφάσεων

Στα πλαίσια της ηγεσίας ορίζεται μία ομάδα ατόμων ή αλλιώς ένας πυρήνας ο
οποίος συνιστά το κέντρο λήψης αποφάσεων. Ο τρόπος λειτουργίας της ομάδας
αυτής

συνιστά

καθοριστικό

παράγοντα

για

την

ορθότητα

και

την

αποτελεσματικότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται.225
 Στην πλειοψηφία τους τα άτομα που απάρτιζαν την ομάδα λήψης αποφάσεων
της ΕΣΣΔ δρούσαν με βασικό γνώμονα το προσωπικό τους συμφέρον και
αναλώνονταν σε προσωπικές αντιπαλότητες επικαλύπτοντας το γενικό
συμφέρον της χώρας.
 Τροχοπέδη για την ορθή λειτουργία των κέντρων λήψης αποφάσεων
αποτελούσαν τα συμφέροντα που ο καθένας από τους συμμετέχοντες
εκπροσωπούσε, τα οποία τις περισσότερες φορές ήταν μεταξύ τους
αντικρουόμενα.
 Η έλλειψη συλλογικότητας και ομαδικού πνεύματος συχνά απουσίαζε από τις
ηγετικές ομάδες. Συμπεριφορές όπως αυτή του Khrushchev ο οποίος
απέρριπτε τις απόψεις των ειδικών και επέβαλλε τις δικές του, αποδείχθηκαν
καταστροφικές προς τα συμφέροντα του σοβιετικού οικοδομήματος.

8.5.

Άλλα Αίτια

Οι περισσότερες από τις ηγετικές μορφές που έκαναν την εμφάνισή τους στην
Σοβιετική Ένωση επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό την τελική της κατάρρευση. Ωστόσο
τρεις από αυτές φαίνεται να διαδραμάτισαν τον σημαντικότερο ρόλο στις εξελίξεις.
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Λήψη Αποφάσεων, Κρίση, Διαπραγμάτευση (Αθήνα: Παπαζήσης, 1997)

76

 Stalin: Ο Stalin έθεσε τα θεμέλια για την μετέπειτα κατάρρευση της ΕΣΣΔ.
Μέσω της σταλινοποίησης της χώρας έσπειρε τον φόβο στους πολίτες,
εισήγαγε την βία στην καθημερινότητα του μέσου σοβιετικού πολίτη και
οδήγησε στην ανάπτυξη αντισοβιετικών συναισθημάτων. Οι πολιτικές του
Stalin στο εσωτερικό της χώρας, κυρίως στον οικονομικό τομέα και σε
θεσμικό επίπεδο, είχαν ριζωθεί καλά και διατηρήθηκαν για πολλά χρόνια από
τις

επόμενες

ηγεσίες

με

αποτέλεσμα

η

ΕΣΣΔ

επί

χρόνια

να

αυτοκαταστρέφεται λόγω ελλιπούς δικαιοσύνης, διεφθαρμένου πολιτικού
συστήματος, αυθαίρετου μονοπωλίου στην εξουσία από το Κομμουνιστικό
Κόμμα, ενός τερατώδους γραφειοκρατικού συστήματος και ενός πλήρως
ανορθολογικού οικονομικού μοντέλου.
 Gorbachev: Η προσωπικότητα του Mikhail Gorbachev επηρέασε έντονα τις
εξελίξεις στο εσωτερικό της ΕΣΣΔ. Ο Gorbachev σε αντίθεση με τους
προηγούμενους σοβιετικούς ηγέτες δεν χρησιμοποίησε βία για την διατήρηση
της τάξης και της ενότητας στο εσωτερικό του σοβιετικού οικοδομήματος.
Εάν είχε καταφύγει στη χρήση βίας είναι πολύ πιθανό η τροπή των γεγονότων
να ήταν διαφορετική. Επιπλέον μέσω του εκδημοκρατισμού επέτρεψε την
εμφάνιση πολιτικών αντιπάλων όπως ο Boris Yieltsin και μέσω της πολιτικής
της glasnost έδωσε βήμα σε όλους τους πολίτες και τους επέτρεψε να
επιδιώξουν άφοβα την ανεξαρτητοποίησή τους από την ΕΣΣΔ.
 Yieltsin: Ο Boris Yieltsin αδιαμφισβήτητα επιτάχυνε τις εξελίξεις που
λάμβαναν μέρος στην Σοβιετική Ένωση. Απηύθυνε κατηγορίες ευθέως προς
τον Gorbachev και ενθάρρυνε αποσχιστικές τάσεις από το σοβιετικό
μόρφωμα.

Στην

πραγματικότητα

ο

Yieltsin

εκμεταλλεύτηκε

τις

μεταρρυθμίσεις που εισήγαγε ο Gorbachev ώστε να αποκτήσει ισχύ και να
στραφεί εναντίον του.

9. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Για πολλούς η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης αποτέλεσε ένα αναπάντεχο
γεγονός, ενώ για άλλους μια λογική κατάληξη των πραγμάτων. Παραπάνω
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πραγματοποιήθηκε μια προσπάθεια εξιστόρησης των ιστορικών γεγονότων που
έλαβαν μέρος και αφορούσαν την Σοβιετική Ένωση από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου έως την κατάρρευση της, δηλαδή το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Στόχο
αποτέλεσε η ορθή εξιστόρηση των εξελίξεων και η παράθεση μόνο επιβεβαιωμένων
γεγονότων. Στο τελικό αυτό στάδιο θα ακολουθήσει η καθαρά προσωπική μου άποψη
για τα αίτια που συνέβαλαν περισσότερο στην απορρύθμιση και τελική διάλυση του
σοβιετικού οικοδομήματος. Τα αίτια της κατάρρευσης της ΕΣΣΔ θα απαριθμηθούν
στην συνέχεια σύμφωνα πάντα με υποκειμενικά κριτήρια αλλά δεν θα αναπτυχθούν
για την αποφυγή επαναλήψεων.
1. Το ίδιο το σύστημα έθετε στενά όρια στις πράξεις των ηγετών και σοβαρά
εμπόδια σε όποια προσπάθεια εισαγωγής μεταρρυθμίσεων.
2. Μη ύπαρξη ανταγωνισμού για την ηγεσία. Εφόσον κάποιος καταλάμβανε την
ηγεσία της ΕΣΣΔ δεν είχε να αντιμετωπίσει καμία σοβαρή απειλή ή
αμφισβήτηση των ικανοτήτων του και της ισχύος που διέθετε. Οι
περισσότεροι ηγέτες αντικαταστάθηκαν μετά τον θάνατό τους.
3. Η μη αντιμετώπιση των δημοκρατιών της Σοβιετικής Ένωσης με ισότιμο
τρόπο συντέλεσε στην ανάπτυξη του εθνικισμού και λόγω της μακρόχρονης
ταλαιπωρίας των σοβιετικών και των συσσωρευμένων παραπόνων τους, οι
πολίτες των διαφόρων εθνικοτήτων είδαν τις μεταρρυθμίσεις του Gorbachev
ως σανίδα σωτηρίας από τους αυταρχικούς ηγέτες της ΕΣΣΔ και επεδίωξαν
την απαγκίστρωσή τους από την Ρωσία και επομένως την απόσχισή τους από
το σοβιετικό μόρφωμα.226
4. Συμφωνώντας με τον Andrei Grachev «Όπως είχε προβλέψει ο Bismarck,
αυτό που η εξωτερική πίεση απέτυχε να κάνει το πέτυχε μία εσωτερική
έκρηξη. Αυτό που χρειαζόταν για να πραγματοποιηθεί η έκρηξη ήταν η
χαλάρωση της μέγγενης της εξωτερικής απειλής η οποία κρατούσε την
Σοβιετική Ένωση ενωμένη […] Απελευθερωμένες από τον φόβο του εχθρού ο
οποίος παραδοσιακά τους ένωνε με την Ρωσία, οι δημοκρατίες –ή
ακριβέστερα, οι φιλόδοξοι ηγέτες τους – άδραξαν την ευκαιρία να υποβάλουν
αξιώσεις κατά της Ρωσίας και των γειτόνων τους»227 .
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5. Το τεράστιο γραφειοκρατικό σύστημα που είχε δημιουργηθεί και ο μεγάλος
συγκεντρωτισμός που χαρακτήριζε το πολιτικό σύστημα, καθιστούσαν το ίδιο
το κράτος υπερβολικά δυσκίνητο όσον αφορά τις εσωτερικές του λειτουργίες.
6. Το οικονομικό μοντέλο που υιοθετήθηκε επί δεκαετίες δεν ήταν αποδοτικό ή
δεν εφαρμόστηκε με ορθό τρόπο με αποτέλεσμα την καταστροφή της
οικονομία της ΕΣΣΔ.
7. Ο διπολισμός και ο συνακόλουθος ανταγωνισμός ισχύος με τις Ηνωμένες
Πολιτείες Αμερικής αδιαμφισβήτητα αποτέλεσε ένα ασήκωτο φορτίο για την
σοβιετική οικονομία, από το οποίο φορτίο η Σοβιετική Ένωση δεν μπορούσε
να απαλλαγεί.
8. Η προσωπικότητα του Mikhail Gorbachev αποτέλεσε καταλυτικό παράγοντα
στην έκβαση των γεγονότων.
9. Ήταν αναπόφευκτη η δημιουργία δριμείας κρίσης κατά την διάρκεια
μετάβασης μιας κοινωνίας, ειδικά μιας τόσο πλουραλιστικής κοινωνίας όπως
αυτή της ΕΣΣΔ, από ένα κοινωνικό σύστημα σε ένα άλλο.228
10. Θεωρώ πως ο ρόλος του Boris Yieltsin στην διάλυση της ΕΣΣΔ ήταν
σημαντικότερος από αυτόν που συνήθως του αποδίδεται.
Επιλογικά, τόσο ο Khrushchev όσο και ο Brezhnev υποστήριζαν ότι ο
κομμουνισμός υπερείχε των Δυτικών καπιταλιστικών κρατών όσον αφορά την
ευημερία και την ελευθερία των πολιτών. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε πως στην
ΕΣΣΔ δεν υπήρχε ανεργία, πως οι πολίτες είχαν εγγυημένη στέγη, θέρμανση, ιατρική
περίθαλψη και πρόσβαση σε δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς με πολύ μικρό ή και
μηδενικό κόστος.229 Από την άλλη πλευρά η ΕΣΣΔ παρουσιαζόταν στους Δυτικούς
ως το απόλυτο κακό που έπρεπε να νικηθεί. «Τα δημοφιλή μέσα μαζικής
επικοινωνίας σπανίως έχαναν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τον κομμουνισμό ως
δαιμονική δύναμη στον κόσμο. Οι ταινίες του James Bond, όπως και τα
μυθιστορήματα του Ian Fleming στα οποία βασίστηκαν, παρουσίαζαν τη Δύση να
αναμετράται με την ΕΣΣΔ. Η καλοσύνη και η ανδρεία μάχονταν κατά του κακού.»230
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