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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στις 09 Μαΐου 1945, στην αίθουσα της στρατιωτικής σχολής Μηχανικού, στο 

προάστιο Κάρλχορστ του Βερολίνου, ο στρατάρχης Wilhelm Keitel, υπογράφει την 

άνευ όρων συνθηκολόγηση της Γερμανίας, ημερομηνία που σηματοδοτεί επίσημα 

και την λήξη του πιο καταστροφικού πολέμου στην ιστορία της Ευρώπης. Η λήξη 

του σήμανε το τέλος των φασιστικών καθεστώτων, αλλά και την αλλαγή ολόκληρου 

του πολιτικού χάρτη της Ευρώπης. Η περίοδος που ακολούθησε τη λήξη του 

πολέμου, ήταν μια περίοδος που σημαδεύτηκε από την διαίρεση της Ευρώπης σε 

δύο στρατόπεδα, ανάμεσα σε χώρες με κομμουνιστικά και καπιταλιστικά 

συστήματα, με επικεφαλής των δύο συνασπισμών τις δύο υπερδυνάμεις που 

αναδύθηκαν, ΗΠΑ και ΕΣΣΔ.  

Σε όλη την διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου, από το τέλος του δευτέρου 

παγκοσμίου πολέμου ως την πτώση του Τείχους του Βερολίνου και την διάλυση της 

Σοβιετικής Ένωσης, το διεθνές σύστημα χαρακτηρίστηκε από μία σημαντική 

ιδιομορφία στην κατανομή της οικονομικής, στρατιωτικής και πολιτικής ισχύος, αφού 

πλέον αυτή κατανέμεται στους δύο «πόλους». Μέσα από τις στάχτες του πολέμου 

αναδεικνύεται ένα νέο διεθνές σύστημα,1 και το θεμέλιο του διπολικού αυτού 

συστήματος ήταν η διαίρεση του παλαιού κυρίαρχου της διεθνούς ζωής, της 

Ευρώπης, και ιδιαίτερα η διαίρεση της Γερμανίας.2   

Μέχρι το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, όπως χαρακτηρίζεται αυτή η περίοδος, 

η Ευρώπη ήταν διαιρεμένη σε δύο ανομοιόμορφους κόσμους, εξαναγκασμένη να 

ζει μέσα σε μία ειρήνη απειλούμενη από τον φόβο ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου 

και μέσα σε μία ισορροπία τρόμου δημιουργημένη από την πυρηνική απειλή. 

Η μεταμόρφωση του διεθνούς πολύ-πολικού συστήματος δυνάμεων σε ένα 

ισχυρό διπολικό σύστημα υπερδυνάμεων στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου 

πολέμου επέβαλε στα ευρωπαϊκά κράτη να αποδεχτούν μια νέα πολιτικό–

στρατιωτική πραγματικότητα και υποχρέωσε την Ευρώπη να διαμοιραστεί μεταξύ 

των δύο αντίπαλων σχηματισμών που δημιουργήθηκαν. Για περίπου μισό αιώνα 

δημιουργήθηκε μια αμοιβαία καχυποψία, μια αντιπαλότητα και ένας στρατιωτικός-

                                            
1 Κουσκουβέλης Ηλίας  Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, (Αθήνα: Ποιότητα, 2007) σελ. 243. 
2 Χατζηβασιλείου, Ευάνθης. Εισαγωγή στην ιστορία του μεταπολεμικού κόσμου. (Αθήνα: Πατάκη, 
2001) σ. 30. 
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οικονομικός ανταγωνισμός, με αποτέλεσμα την πρόκληση μιας τεχνητής 

απομόνωσης των δύο αυτών κόσμων. 

Η παρούσα εργασία, αποσκοπεί στη μελέτη των σχέσεων των δύο 

συνασπισμών στην Ευρώπη, δίνοντας έμφαση στην παρουσίαση και ανάλυση των 

κυριότερων ιστορικών γεγονότων που έγιναν στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου 

στη γηραιά ήπειρο, ακολουθώντας την χρονολογική σειρά που 

πραγματοποιήθηκαν. Ο χωρισμός των επιμέρους κεφαλαίων - περιόδων, έγινε με 

βάση κύρια ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν τις σχέσεις μεταξύ των δύο 

συνασπισμών. Το πρώτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στα πρώτα χρόνια που 

ακολούθησαν το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, τις αρχές του Ψυχρού Πολέμου 

και την διαίρεση τελικά της Ευρώπης και της ίδιας της Γερμανίας. Σαν τέλος αυτής 

της περιόδου τοποθετείται ο θάνατος του Στάλιν. Η δεύτερη περίοδος, που 

παρουσιάζεται στο επόμενο κεφάλαιο, χαρακτηρίζεται από μία προσπάθεια 

πολιτικής σταθερότητας στην Ευρώπη, αλλά και μίας έντονης αναθέρμανσης του 

Ψυχρού Πολέμου και που καταλήγει τελικά με την κρισιμότερο ίσως γεγονός, την 

κρίση των πυραύλων της Κούβας. Παρόλο που η κρίση της Κούβας 

πραγματοποιήθηκε μακριά από την ευρωπαϊκή ήπειρο, έπαιξε καθοριστικό ρόλο 

στην επόμενη περίοδο που εξετάζεται, μία περίοδος ευρωπαϊκής ύφεσης και 

προσπάθειας από τις ευρωπαϊκές χώρες ανάπτυξης στενότερων σχέσεων μεταξύ 

τους. Η Ευρώπη αντιλαμβάνεται τις τρομακτικές συνέπειες ενός τρίτου παγκοσμίου 

πυρηνικού πολέμου. Η τρίτη περίοδος τελειώνει με την υπογραφή της «Τελικής 

Πράξης του Ελσίνκι» μίας συμφωνίας που θεωρείται σταθμός στις σχέσεις, 

Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης. Τέλος, το τελευταίο κεφάλαιο – περίοδος, ξεκινά 

με την καινούργια κούρσα εξοπλισμών των δύο υπερδυνάμεων και καταλήγει τελικά 

στην χρονιά ορόσημο της περιόδου, το 1989 με το τέλος μίας εποχής και την 

γέννηση μιας νέας Ευρώπης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ (1945 – 1953) 

1.1 Το τέλος του πολέμου 

Το Μάιο του 1945, με το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το μεγαλύτερο 

μέρος της Ευρώπης ήταν κατεστραμμένο. Ο πόλεμος στη γηραιά ήπειρο, που 

άρχισε με την εισβολή του Χίτλερ στην Πολωνία, το Σεπτέμβριο του 1939 και 

τέλειωσε με την άνευ όρων παράδοση της Γερμανίας, ήταν ένας ολοκληρωτικός 

πόλεμος. Εκτός από τις τυπικές στρατιωτικές συγκρούσεις, ήταν παράλληλα και 

ένας πόλεμος κατοχής, καταπίεσης, εκμετάλλευσης και εξολόθρευσης στον οποίο 

στρατιώτες,  μέλη των ταγμάτων εφόδου του ναζιστικού κόμματος και αστυνομικοί 

όριζαν την καθημερινή ζωή και την ίδια την ύπαρξη δεκάδων εκατομμυρίων 

ανθρώπων στις υποδουλωμένες χώρες.3 Στην ανατολική Ευρώπη και στα 

Βαλκάνια, ο πόλεμος δεν τέλειωσε με την ήττα του Χίτλερ, επειδή η κατοχή (από τα 

σοβιετικά στρατεύματα) και οι εμφύλιοι πόλεμοι συνεχίστηκαν για αρκετό διάστημα 

μετά τη συνθηκολόγηση και το διαμελισμό της Γερμανίας. 

Οι υλικές καταστροφές και οι ανθρώπινες απώλειες που άφησε πίσω του ο 

μεγαλύτερος πόλεμος της ιστορίας ήταν τεράστιες. Η Ευρώπη ήταν ένας σωρός 

από ερείπια. Ελάχιστες πόλεις και κωμοπόλεις της Ευρώπης, οποιουδήποτε 

μεγέθους, κατάφεραν να βγουν άθικτες από το πόλεμο. Πόλεις όπως το Βερολίνο, 

το Λένινγκραντ, η Δρέσδη, το Κίεβο, η Βαρσοβία  και εκατοντάδες άλλες, είχαν 

ισοπεδωθεί. Στη Δυτική Ευρώπη οι μεταφορές και οι επικοινωνίες είχαν ουσιαστικά 

διαλυθεί. Οι μεγαλύτερες υλικές καταστροφές  προκλήθηκαν από τις πρωτοφανείς 

αεροπορικές επιδρομές των Δυτικών Συμμάχων το 1944 και το 1945 και την 

ανελέητη προέλαση του Ερυθρού Στρατού από το Στάλιγκρατ ως τη Πράγα. 

Καταστροφικές ήταν και οι υλικές συνέπειες της γερμανικής κατοχής στα Ανατολικά 

και στα Βαλκάνια. Στη Σοβιετική Ένωση, καταστράφηκαν 70 000 χωριά και 1700 

πόλεις, καθώς επίσης 32 000 εργοστάσια και 40 000 μίλια σιδηροδρομικών 

γραμμών. Στην Ελλάδα, τα τρία τέταρτα του εμπορικού της στόλου βυθίστηκαν, το 

ένα τρίτο των δασών της κάηκε και χιλιάδες χωριά καταστράφηκαν. 

                                            
3 Judt Tony, Η Ευρώπη Μετά τον Πόλεμο, (Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2012) σ. 14. 
 



4 

Όσο τρομερές όμως κι αν ήταν οι υλικές καταστροφές, ήταν ασήμαντες 

συγκρινόμενες με τις ανθρώπινες απώλειες. Τα νούμερα είναι τρομακτικά. Εκτιμάται 

ότι περίπου 36,5 εκατομμύρια Ευρωπαίοι  πέθαναν μεταξύ 1939 και 1945 από αιτίες 

οι οποίες είχαν σχέση με τον πόλεμο.4 Σε καμιά άλλη σύγκρουση στην 

καταγεγραμμένη ιστορία της ανθρωπότητας δεν σκοτώθηκαν τόσο πολλοί 

άνθρωποι σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Στη Βρετανία, ο πόλεμος στοίχισε τη 

ζωή σε 360 000 ανθρώπους και στη Γαλλία σε 590 000. Στην Πολωνία υπήρξαν 5,5 

εκατομμύρια θάνατοι, από τα οποία τα 3 περίπου ήταν Εβραίοι. Η Γιουγκοσλαβία 

έχασε 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους, το 10% του πληθυσμού της, η Ουγγαρία το 

6,2% και η Τσεχοσλοβακία το 3,7% του πληθυσμού. Στη Γερμανία οι απώλειες 

έφτασαν τα 9 εκατομμύρια.5  

Ο πόλεμος, άλλαξε την δημογραφία της Ευρώπης. Την περίοδο 1939 – 1943 

ο Στάλιν και ο Χίτλερ ξερίζωσαν, μετέφεραν από τόπο σε τόπο, εξόρισαν, εκτόπισαν 

και διασκόρπισαν περίπου 30 εκατομμύρια ανθρώπους. Ήταν μια πρωτοφανής 

διαδικασία εθνοκάθαρσης και μετεγκάστασης πληθυσμού που η Ευρώπη ερχόταν 

αντιμέτωπη. Με το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, με εξαίρεση τη Πολωνία, τα 

σύνορα παρέμειναν γενικώς αμετάβλητα και μετακινήθηκαν οι άνθρωποι. Το 

αποτέλεσμα ήταν μία Ευρώπη εθνών – κρατών που ήταν περισσότερο ομοιογενή 

εθνοτικά από ότι προηγουμένως, εκτός ορισμένων περιπτώσεων.  

Η συμμαχία της Αμερικής, της Σοβιετικής Ένωσης και της Βρετανίας, των 

«Τριών Μεγάλων» που νίκησαν τον Χίτλερ, γεννήθηκε κάτω από την σκληρή 

αναγκαιότητα το 1941.6 Παρόλη την έντονη δυσπιστία μεταξύ Ανατολής και Δύσης 

η πρωταρχική τους έγνοια ήταν να παραμείνουν όλοι ενωμένοι στον πόλεμο. Οι 

Αμερικανοί και οι Βρετανοί ανησυχούσαν διαρκώς μήπως ο Στάλιν συνάψει χωριστή 

ειρήνη με το Χίτλερ, ενώ από την πλευρά του ο Στάλιν θεωρούσε την αδυναμία των 

Αγγλοαμερικάνων να  ανοίξουν δεύτερο μέτωπο στη Δυτική Ευρώπη πριν το Ιούνιο 

του 1944, στρατήγημα για να εξαντληθεί η Σοβιετική Ένωση και κατόπιν να 

παρέμβουν για να επωφεληθούν οι ίδιοι. Ο κοινός αγώνας, όμως, ενάντια στο 

ναζισμό κράτησε τους «Τρεις Μεγάλους» ενωμένους μέχρι να επιτευχθεί η νίκη και 

                                            
4 Judt Tony, οπ. π. σ. 17 
5 Applebaum Anne, Σιδηρούν Παραπέτασμα, Συνθλίβοντας την Ανατολική Ευρώπη 1944 – 1956. 

(Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2016) σ. 9. 
6 Young, John W., Η Ευρώπη του Ψυχρού Πολέμου, 1945 – 1991, πολιτική ιστορία. (Αθήνα: Πατάκη,  

2015 σ. 37). 
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υπήρχαν πολλές ελπίδες για διατήρηση της συμμαχίας και κατά την περίοδο της 

ειρήνης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Φράγκλιν Ρούσβελτ, έλπιζε πως με βάση το κοινό 

συμφέρον, μία καλή και μακροχρόνια συνεργασία των δύο δυνάμεων (ΗΠΑ – 

ΕΣΣΔ), ήταν εφικτή και μετά το τέλος του πολέμου και πως η ειρήνη θα μπορούσε 

να εδραιωθεί με την δημιουργία ενός διεθνούς οργανισμού (ΟΗΕ). Τελικά την άνοιξη 

του 1945, στη συνδιάσκεψη στο Σαν Φρανσίσκο παρουσία όλων των συμμαχικών 

χωρών, συντάχθηκε ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ. 

Οι «Τρεις Μεγάλοι» όμως, παρουσιάζονταν διχασμένοι ως προς τις βλέψεις 

τους για την μεταπολεμική Ευρώπη. Ο Στάλιν που ανησυχούσε για τη σοβιετική 

ασφάλεια, ήθελε να διατηρήσει τα εδάφη  που αποκόμισε με τη συνθήκη του 1941 

με τον Χίτλερ. Και φυσικά ως κομμουνιστής, δεν μπορούσε να δεχθεί ένα παγκόσμιο 

σύστημα για την ασφάλεια και την οικονομία, διαμορφωμένο σύμφωνα με τα 

φιλελεύθερα και καπιταλιστικά συστήματα των Δυτικών χωρών. Οι μεγάλες 

διαφωνίες αφορούσαν κυρίως με το μέλλον της Πολωνίας, της πρώτης μεγάλης 

χώρας που εισήλθε ο Ερυθρός Στρατός. 

Το Φεβρουάριο του 1945, ο Στάλιν, ο Ρούσβελτ και ο Τσώρτσιλ, 

συναντήθηκαν στη Γιάλτα της Κριμαίας για να συζητήσουν τη μορφή του 

μεταπολεμικού κόσμου. Το σημαντικότερο θέμα της συζήτησης ήταν η Πολωνία. Η 

Γιάλτα επικρίθηκε κατόπιν από πολλούς ως απόδειξη της προδοσίας των Δυτικών 

προς την Ανατολική Ευρώπη. Ειπώθηκε ότι ο Ρούσβελτ στη βιασύνη του να 

διασφαλίσει την παγκόσμια ειρήνη, εξαπατήθηκε από τον Στάλιν. Κάποιο επίσημο 

έγγραφο που να διαιρούσε το κόσμο σε σφαίρες επιρροής δεν υπήρξε, ωστόσο αυτή 

η διαίρεση υπήρχε στο επίπεδο των στρατιωτικών δυνάμεων. Ο Ερυθρός Στρατός 

είχε κερδίσει τον έλεγχο της Ανατολικής Ευρώπης με τη δύναμη των όπλων στις 

αρχές του 1945 και μόνο με τη δύναμη των όπλων θα μπορούσε να εκδιωχθεί.7 Στη 

Γιάλτα οι τρεις ηγέτες υπέγραψαν τη Διακήρυξη για την Απελευθερωμένη Ευρώπη, 

με την οποία αναλάμβαναν να διεξάγουν ελεύθερες εκλογές και να εγκαταστήσουν 

δημοκρατικές κυβερνήσεις στις χώρες που είχαν ελευθερώσει, μία αόριστη 

υποχρέωση που ο Στάλιν θεώρησε πως θα ερμηνευόταν κατά το δοκού από τα 

εμπλεκόμενα μέρη.8 Εξάλλου, λίγους μήνες πριν τη Διάσκεψη της Γιάλτας, 

                                            
7 Young οπ. π. σ. 39 
8 Καρβουναράκης Θεοδόσιος, Οι Απαρχές του Ψυχρού Πολέμου και οι Ηνωμένες Πολιτείες, 1945-

1953, άρθρο στο Καρβουναράκης, Θεοδόσιος (επιμ), Ο Ψυχρός Πόλεμος, Μία Διεπιστημονική 
Προσέγγιση. (Αθήνα: Σιδέρης, 2012) σ. 39. 
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Τσώρτσιλ και Στάλιν είχαν συναντηθεί στην τέταρτη Διάσκεψη της Μόσχας, η οποία 

έλαβε χώρα από τις 9 έως τις 19 Οκτωβρίου 1944, όπου τελικά συμφωνήθηκε η 

Σοβιετική Ένωση να έχει το 90% επιρροή στη Ρουμανία, 80% στη Βουλγαρία και 

την Ουγγαρία, η Βρετανία να έχει 90% επιρροή στην Ελλάδα, ενώ στη 

Γιουγκοσλαβία να έχουν από 50% επιρροή και οι δύο.9   

Από τις 17 Ιουλίου ως τις 2 Αυγούστου του 1945 πραγματοποιήθηκε η 

Διάσκεψη του Potsdam (Βερολίνο), στην οποία οι ηγέτες των τριών νικητριών 

δυνάμεων συζήτησαν τα προβλήματα της μεταπολεμικής τάξης πραγμάτων. Είχε 

προηγηθεί ο θάνατος του Ρούσβελτ και η διαδοχή του από τον αντιπρόεδρο 

Τρούμαν, ο οποίος ήταν άπειρος αλλά αποφασιστικός και ο οποίος ακολούθησε μια 

σκληρότερη γραμμή προς τους Σοβιετικούς. Όταν λοιπόν ο Στάλιν, ο Τρούμαν και ο 

Τσώρτσιλ10 συναντήθηκαν, επιτεύχθηκε συμφωνία για την εκδίωξη των Γερμανών 

από την Ανατολική Ευρώπη, τη διοικητική διαίρεση της Γερμανίας και για 

αποναζιστικοποίηση, αποστρατιωτικοποίηση, αποκέντρωση και εκδημοκρατισμό 

της. Οι Αμερικανοί πίστευαν, πως οι διαπραγματεύσεις με την Σοβιετική Ένωση θα 

κατέληγαν τελικά σε θετικό αποτέλεσμα για δύο κυρίως λόγους: την οικονομική 

βοήθεια και την ατομική βόμβα που η χώρα είχε πρόσφατα κατορθώσει να 

κατασκευάσει.11 Η αυτοπεποίθησή τους ενισχύθηκε λίγο αργότερα από την 

«επιτυχή» χρήση της βόμβας εναντίον της Ιαπωνίας.  

Στη διάσκεψη του Potsdam, στην ουσία συμφωνήθηκε η μεταφορά 

γερμανικών πληθυσμών ή ατόμων, από την Πολωνία, τη Τσεχοσλοβακία και την 

Ουγγαρία στη Γερμανία. Με τη μετατόπιση των συνόρων της Πολωνίας προς τα 

δυτικά, που συνέβηκε λόγω προσάρτησης στη Σοβιετική Ένωση ανατολικών 

περιοχών, περίπου 7 εκατομμύρια Γερμανοί έπρεπε να μεταφερθούν. Το 

αποτέλεσμα; Η Ανατολική Ευρώπη εκκαθαρίστηκε  βίαια από τους γερμανικούς 

πληθυσμούς της. Όπως είχε υποσχεθεί ο Στάλιν το Σεπτέμβριο του 1941, 

επέστρεψε την Ανατολική Πρωσία στους Σλάβους στους οποίους ανήκε.12  

                                            
9 Πρόκειται για την περίφημη Συμφωνία των Ποσοστών. Βλ. Αποστολόπουλος Δημήτρης, Ο Ψυχρός 

Πόλεμος και τα αίτια της γερμανικής διχοτόμησης 1945-1949, άρθρο στο Ήφαιστος Παναγιώτης 
Κολιόπουλος Κωνσταντίνος, Χατζηβασιλείου Ευάνθης (Επιμ.) Η Έναρξη του Ψυχρού Πολέμου, 
1941-1950: Στρατηγική ή Ιδεολογικά Αίτια; (Αθήνα: Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, Πάντειο 
Πανεπιστήμιο,  2012) σ. 212. 

10 Κατά την διάρκεια της Διάσκεψης ο Τσώρτσιλ έχασε τις εκλογές στη Βρετανία και αντικαταστάθηκε 
από τον νέο πρωθυπουργό Clement Attlee 

11 Καρβουναράκης Θεοδόσιος, οπ. π. σ. 41 
12 Judt Tony, οπ. π. σ. 28 
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Στα επόμενα δύο χρόνια οι σχέσεις Ανατολής – Δύσης κλονίστηκαν, γεγονός 

που, μαζί με την υποβάθμιση της Βρετανίας σε δευτερεύοντα ρόλο και την παρακμή 

της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Γερμανίας, άφησε την Ευρώπη χωρισμένη σε 

αμερικανική και σοβιετική σφαίρα επιρροής. 

Παρόλο που στη Γιάλτα συμφωνήθηκε η διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών και 

εγκατάσταση δημοκρατικών κυβερνήσεων, ο Στάλιν δεν ήταν διατεθειμένος να 

εμπιστευτεί τις κυβερνήσεις των χωρών που κατείχε ο Ερυθρός Στρατός σε μη 

κομμουνιστική ηγεσία. Έτσι ξεκίνησε μια διαδικασία στις χώρες αυτές (εκλογική 

νοθεία και εξόντωση των αντιπάλων), με τελικό αποτέλεσμα την επιβολή 

κυβερνήσεων στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, με χρήση μεθόδων 

αστυνομικού κράτους και εφαρμογή οικονομικών μεταρρυθμίσεων σοβιετικού 

τύπου. Από το 1946 μέχρι και το 1948 η Πολωνία, η Ρουμανία, η Ουγγαρία και τέλος 

η Τσεχοσλοβακία με το πραξικόπημα του 1948, περιήλθαν απόλυτα στον έλεγχο 

της Μόσχας. 

Το θέμα, όμως, που ανησυχούσε περισσότερο τους Αμερικανούς ήταν το 

ενδεχόμενο της κομμουνιστικής επικράτησης και στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. 

Οι τεράστιες καταστροφές, λόγω του πολέμου, η πολιτική και κοινωνική 

αποδιοργάνωση, οι κακουχίες, η συναισθηματική εξουθένωση και η έλλειψη 

προοπτικής, έκαναν τους λαούς της περιοχής ευάλωτους στις επαγγελίες και στις 

μεθόδους των κομμουνιστών.13  Στη Γαλλία και στην Ιταλία, το κομμουνιστικό κόμμα 

ήταν ιδιαίτερο ισχυρό και συμμετείχε στη κυβέρνηση. Οι Αμερικανοί θεωρούσαν την 

απομάκρυνση της Δυτικής Ευρώπης από τη σφαίρα επιρροής τους καταστροφική 

γι’ αυτούς, γιατί θα τους οδηγούσε σε πολιτική απομόνωση και οικονομικό 

μαρασμό.14  

Με αφορμή μια ομιλία του Στάλιν το Φεβρουάριο του 1946, ο George Kennan, 

ένας διπλωμάτης των ΗΠΑ στη Μόσχα, παρουσίασε μια ανάλυση της σοβιετικής 

πολιτικής, στην οποία έβλεπε τη Σοβιετική Ένωση ως ένα επεκτατικό κράτος, τόσο 

επειδή αυτή αποτελούσε το «σταυροφόρο» της μαρξιστικής ιδεολογίας όσο και 

εξαιτίας της παραδοσιακής ρωσικής καχυποψίας προς τους ξένους.15  Η ανάλυση 

αυτή αποτέλεσε τη θεωρητική βάση της πολιτικής της «ανάσχεσης», που 

εφάρμοσαν οι ΗΠΑ τα μετέπειτα χρόνια.  

                                            
13 Καρβουναράκης Θεοδόσιος, οπ. π. σ. 45 
14 οπ. π.  
15 Young John, οπ. π. σ. 41 
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Το Μάρτιο του 1946, στο Fulton του Missouri, παρουσία του Αμερικανού 

προέδρου, ο Ουίνστων Τσώρτσιλ δήλωσε ότι ένα «σιδηρούν παραπέτασμα», έχει 

χωρίσει την Ευρώπη στα δύο και πως πίσω του βρίσκονται όλες οι πρωτεύουσες 

των παλαιών κρατών της κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες βρίσκονται 

στη σφαίρα επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης και υπό τον έντονο και αυξανόμενο 

έλεγχο της Μόσχας. Επίσης ότι έπρεπε να συγκροτηθεί μία αγγλοαμερικανική 

συμμαχία για να σταματήσουν τον σοβιετικό επεκτατισμό. 

Οι σοβαρές διαφορές και εντάσεις όμως παρουσιάστηκαν, με αφορμή την 

κατάσταση στη Γερμανία, η οποία είχε περιέλθει στη τετραπλή κατοχή των «Τριών 

Μεγάλων» και της Γαλλίας, που συνεργάζονταν στη Διασυμμαχική Επιτροπή 

Ελέγχου. Οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί έβλεπαν ότι, αν οι Γερμανοί παρέμεναν 

αποκομμένοι και εξαθλιωμένοι και δεν τους προσφερόταν κάποια προοπτική 

βελτίωσης, τότε αργά ή γρήγορα θα επανάκαμπταν στο ναζισμό ή θα στρέφονταν 

στο κομμουνισμό. Επομένως, στις περιοχές της Γερμανίας υπό αμερικανική και 

βρετανική στρατιωτική διοίκηση, δόθηκε από νωρίς βάρος στην ανασυγκρότηση 

των πολιτικών θεσμών και στη μεταβίβαση στους ίδιους τους Γερμανούς της 

ευθύνης για τις εσωτερικές υποθέσεις τους. Αντίθετα οι Σοβιετικοί εγκατέστησαν στη 

δική τους ζώνη κατοχής, μια κυβέρνηση με κομμουνιστική ηγεσία, χωρίς τη 

συναίνεση των Συμμάχων και αμέσως άρχισαν να αποσυναρμολογούν εργοστάσια 

και εγκαταστάσεις για να μεταφερθούν ανατολικά, ως πολεμικές αποζημιώσεις, 

ακυρώνοντας έτσι στη πράξη τις συμφωνίες του Potsdam.16 Στα παραπάνω 

προστίθονταν και οι προσπάθειες της Γαλλίας με τον ηγέτη της στρατηγό Ντε Γκωλ, 

ο οποίος ήταν αποφασισμένος να αποδυναμώσει την Γερμανία και ήθελε να 

καταστρέψει κάθε προσπάθεια επίτευξης κεντρικής διακυβέρνησης και χειρισμού 

της χώρας ως ενιαία πολιτική οντότητα. Ως αποτέλεσμα, οι ζώνες στρατιωτικής 

κατοχής εξελίχθηκαν σε τέσσερις ξεχωριστές πολιτικές οντότητες, όπου η κάθε 

κατέχουσα δύναμη προσπάθησε να εφαρμόσει την πολιτική που αντανακλούσε τις 

δικές της αξίες, με την «σοβιετοποίηση» της οικονομίας στην Ανατολή, την ενίσχυση 

του καπιταλισμού στη ζώνη των ΗΠΑ και την ενθάρρυνση σοσιαλδημοκρατικών 

μεταρρυθμίσεων στη βρετανική ζώνη.17   

Οι εντάσεις και οι διαφορές μεταξύ των κατοχικών δυνάμεων αυξήθηκαν όταν 

το Μάιο του 1946, ο Αμερικανός στρατιωτικός διοικητής, στρατηγός Clay, ανέστειλε 

                                            
16 Judt σ. 123 
17 Young σ. 42 
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μονομερώς την παράδοση πολεμικών αποζημιώσεων από την αμερικανική ζώνη 

προς τη Σοβιετική Ένωση (ή οπουδήποτε αλλού). Το γεγονός προκάλεσε τη 

δυσφορία των Σοβιετικών που έλπιζαν σε μεγάλης κλίμακας αποζημιώσεις για να 

χρηματοδοτήσουν τη δική τους ανοικοδόμηση. Στα τέλη του 1946 οι Αμερικανοί και 

οι Βρετανοί, λόγω οικονομικών δυσκολιών των Βρετανών και με στόχο τη 

διευκόλυνση της οικονομικής ανάκαμψης της Γερμανίας, συμφώνησαν να 

συγχωνέψουν τις οικονομίες των δύο ζωνών κατοχής σε μία ενιαία ζώνη, παρά τις 

διαμαρτυρίες των Σοβιετικών. 

Με την ολοκλήρωση της δίκης της Νυρεμβέργης, τον Οκτώβριο του 1946 και 

την υπογραφή των συνθηκών ειρήνης του Παρισιού τον επόμενο μήνα, το μόνο 

πράγμα που σύνδεε πλέον τους συμμάχους της πολεμικής περιόδου ήταν η 

συνυπευθυνότητα τους, στο ζήτημα της Γερμανίας, που οι διαφωνίες και οι 

αντιφάσεις παρουσιάζονταν όλο και συχνότερα. 

Η πραγματική ρήξη επήλθε την άνοιξη του 1947, όταν οι υπουργοί 

εξωτερικών των ΗΠΑ, της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Σοβιετικής Ένωσης 

συναντήθηκαν στη Μόσχα για να συζητήσουν τη σύναψη ειρήνης με τη Γερμανία 

και την Αυστρία. Οι απόψεις, πλέον, των πρώην συμμάχων απείχαν πολύ. Οι 

Βρετανοί και οι Αμερικανοί ήταν αποφασισμένοι να ανασυγκροτήσουν την οικονομία 

της Δυτικής Γερμανίας, έτσι ώστε να μπορούν οι Γερμανοί να βοηθήσουν οι ίδιοι τον 

εαυτό τους, αλλά παράλληλα να συμβάλει στην αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής 

οικονομίας γενικότερα. Οι Σοβιετικοί ζητούσαν να αρχίσει ξανά η ροή των πολεμικών 

αποζημιώσεων από τις δυτικές ζώνες κατοχής, και γι’ αυτό απαιτούσαν την ενιαία 

διοίκηση και οικονομία της Γερμανίας.18  

Παράλληλα  στις 12 Μαρτίου 1947, ο πρόεδρος Τρούμαν σε ομιλία του στο 

Κογκρέσο, εισηγήθηκε να διατεθεί οικονομική βοήθεια στην Ελλάδα και την Τουρκία. 

Ιδιαίτερα στην Ελλάδα μαινόταν ο εμφύλιος πόλεμος μεταξύ κομμουνιστών και της 

εκλεγμένης ελληνικής κυβέρνησης, την οποία ενίσχυε οικονομικά και στρατιωτικά η 

Μεγάλη Βρετανία. Στις αρχές όμως του 1947, οι Βρετανοί διεμήνυσαν στους 

Αμερικανούς, ότι δεν μπορούσαν να προσφέρουν πλέον τη βοήθεια στις 

κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Τουρκίας. Αν και δεν φαινόταν ότι ο Στάλιν ήταν 

πίσω από τη δράση των κομμουνιστών ανταρτών, οι Αμερικανοί φοβούμενοι την 

περαιτέρω επέκταση του κομμουνισμού στην περιοχή, αποφάσισαν να αναλάβουν 

                                            
18 Judt Tony, οπ. π. σ. 124 
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το ρόλο της Βρετανίας και να προστατεύσουν τις χώρες της Εγγύς Ανατολής. Για να 

δικαιολογήσει τη διάθεση αμερικανικών κονδυλίων σ’ αυτές τις χώρες, ο Τρούμαν 

παρουσίασε τα γεγονότα ως μία πάλη ανάμεσα στην ελευθερία και στον 

ολοκληρωτισμό και δήλωσε ότι «πρέπει να βοηθήσουμε τους ελεύθερους λαούς να 

διαμορφώσουν τη δική τους μοίρα με το δικό τους τρόπο».19 Σκοπός του Τρούμαν 

ήταν να αυξήσει το Κογκρέσο κατά 400 εκατομμύρια δολάρια τον προϋπολογισμό 

για να δοθούν βοήθεια στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Προκειμένου να διασφαλίσει 

αυτήν τη χρηματοδότηση, παρουσίασε το αίτημα στο πλαίσιο μιας κρίσης λόγω 

κομμουνιστικής ανταρσίας. Με το Δόγμα Τρούμαν εγκαινιάστηκε ο νέος διεθνής 

ρόλος των ΗΠΑ, σε τοπικό – περιφερειακό επίπεδο, αφού άλλαξε πλέον, η 

παραδοσιακή πολιτική της Ουάσιγκτον, του απομονωτισμού και της έντονης 

απροθυμίας της, μέχρις εκείνης της στιγμής, να αναμειχθεί στις ευρωπαϊκές 

υποθέσεις.  

Λίγους μήνες μετά, στις 5 Ιουνίου 1947,  ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, 

George Marshall, με ομιλία του στο πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, εξήγγειλε την έναρξη 

προγράμματος οικονομικής βοήθειας στην Ευρώπη, προκειμένου να ανακάμψουν 

οι οικονομίες των ευρωπαϊκών χωρών. Το πρόγραμμα έμεινε γνωστό ως Σχέδιο 

Μάρσαλ, και αποτέλεσε μα πολύ σημαντική αμερικανική παρέμβαση στις 

ευρωπαϊκές υποθέσεις. Το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Ανάκαμψης, όπως ήταν η 

επίσημη ονομασία του, δεν ήρθε από το πουθενά. Από τη λήξη του πολέμου μέχρι 

την εξαγγελία του, οι ΗΠΑ είχαν δαπανήσει ήδη πολλά δισεκατομμύρια δολάρια για 

επιχορηγήσεις και δάνεια στην Ευρώπη. Μέχρι τότε όμως η αμερικανική βοήθεια 

δεν είχε χρησιμοποιηθεί για την ανοικοδόμηση ή για μακροπρόθεσμες επενδύσεις, 

αλλά για την προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης, για υπηρεσίες και επισκευές. Μέχρι 

την Άνοιξη του 1947, οι διμερείς προσεγγίσεις από τις ΗΠΑ των οικονομικών 

προβλημάτων της Ευρώπης είχαν αποτύχει. Η κακή οικονομική κατάσταση 

συνεχιζόταν, με αποτέλεσμα τη μεγάλη απογοήτευση και την έντονη δυσαρέσκεια 

των Ευρωπαίων πολιτών. Οι Αμερικανοί φοβόνταν ότι, το επικίνδυνο αυτό κλίμα θα 

το εκμεταλλεύονταν προς όφελός τους οι κομμουνιστές, για να αυξήσουν τη δύναμή 

τους ή και να ελέγξουν πολιτικά τις χώρες της Δυτικής και Νότιας Ευρώπης.20 Όπως 

υποστήριζε μια έκθεση της CIA τον Απρίλιο του 1947, «ο μεγαλύτερος κίνδυνος για 

την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών είναι το ενδεχόμενο οικονομικής 

                                            
19 Young, οπ. π. σ. 44 
20 Καρβουναράκης, οπ. π. σ. 52 
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κατάρρευσης στη Δυτική Ευρώπη και η επακόλουθη άνοδος στην εξουσία 

κομμουνιστικών στοιχείων».21 

Οι προτάσεις του Μάρσαλ συνιστούσαν σαφή ρήξη με την πρακτική που είχε 

ακολουθηθεί στο παρελθόν. Με βάση το σχέδιο, οι Ευρωπαίοι ήταν εκείνοι που θα 

αποφάσιζαν αν θα δέχονταν την αμερικανική βοήθεια και πως θα την 

χρησιμοποιούσαν, με τη βοήθεια φυσικά Αμερικανών συμβούλων και ειδικών για τη 

διαχείριση των κεφαλαίων. Επιπλέον η βοήθεια, θα εκτεινόταν σε περίοδο χρόνων 

και έτσι συνιστούσε εξαρχής στρατηγικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης και 

ανάπτυξης και όχι χορήγηση κεφαλαίων για την αντιμετώπιση των καταστροφών 

του πολέμου.22 

Το Σχέδιο Μάρσαλ απευθυνόταν προς όλους τους Ευρωπαίους και στα τέλη 

Ιουνίου, οι υπουργοί Εξωτερικών της Βρετανίας, Γαλλίας και Σοβιετικής Ένωσης, 

συναντήθηκαν στο Παρίσι για να συζητήσουν το θέμα. Ο Σοβιετικός υπουργός 

αποχώρησε από τις συνομιλίες διαφωνώντας ως προς τη συμμετοχή της Γερμανίας 

στο σχέδιο. Οι Σοβιετικοί ανησυχούσαν ότι αυτό θα οδηγούσε στην βιομηχανική 

αναγέννηση της Γερμανίας, καθώς επίσης ότι το πρόγραμμα θα υπονόμευε την 

οικονομική ανεξαρτησία των ευρωπαϊκών χωρών, θα επέτρεπε την καπιταλιστική 

διείσδυση και την αποσταθεροποίηση της σοβιετικής σφαίρας επιρροής. Φοβούνταν 

το μεγάλο πειρασμό που αντιπροσώπευε το σχέδιο για τις χώρες της Ανατολικής 

Ευρώπης, θεωρώντας ότι ήταν μια απόπειρα με την χρησιμοποίηση αμερικανικών 

δολαρίων να υπομονευθεί ο σοβιετικός έλεγχος πάνω σ’ αυτά τα κράτη. Έτσι ο 

Στάλιν εμπόδισε τα ανατολικά κράτη να αποδεχτούν την πρόσκληση για συμμετοχή 

στις διαπραγματεύσεις. Τελικά στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Ανάκαμψης που 

διήρκησε από το 1948 μέχρι το 1952, περιέλαβε 16 χώρες23 και διέθεσε κονδύλια 

ύψους περίπου 13 δισεκατομμύρια δολάρια. 

  Ως αντίδραση στην πολιτική των ΗΠΑ, η Μόσχα στα τέλη Σεπτεμβρίου, 

κάλεσε τους κομμουνιστές ηγέτες από το ανατολικό μπλοκ, μαζί με αντιπροσώπους 

του γαλλικού και ιταλικού κομμουνιστικού κόμματος, για μια συνάντηση στη 

Πολωνία. Εκεί οι Σοβιετικοί, παρουσίασαν μια νέα ερμηνεία των διεθνών γεγονότων, 

η οποία θεωρούσε το κόσμο ως χωρισμένο σε δύο στρατόπεδα και καλούσε τους 

                                            
21 Judt, σ. 95 
22 Judt, σ. 91 
23 Βρετανία, Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ιταλία, Ιρλανδία, Δανία, Νορβηγία, Ισλανδία, Σουηδία, 

Πορτογαλία, Ελλάδα, Τουρκία, Ελβετία και Αυστρία. 
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απανταχού κομμουνιστές να αντισταθούν και να πολεμήσουν με αποφασιστικότητα 

τον ιμπεριαλισμό των ΗΠΑ. Ιδρύθηκε έτσι ένα Γραφείο Τύπου, η CONIFORM, με το 

οποίο η Μόσχα επιχειρούσε να ελέγξει ιδεολογικά το ευρωπαϊκό κομμουνιστικό 

κίνημα. Το Συντονιστικό Γραφείο Πληροφοριών των Κομμουνιστικών Κομμάτων, 

όπως ήταν το επίσημο όνομά της, με έδρα αρχικά το Βελιγράδι και στη συνέχεια το 

Βουκουρέστι, αποτελούσε ουσιαστικά μια νέα διεθνή οργάνωση πιο ευέλικτη και 

λειτουργική από την Κομμουνιστική Διεθνή, που σε ένδειξη καλής θέλησης του 

Στάλιν προς τους Δυτικούς συμμάχους του είχε αυτοδιαλυθεί στη διάρκεια του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου, το 1943.24 

Η ολοκλήρωση του δυτικοευρωπαϊκού σχεδίου οικονομικής 

ανασυγκρότησης και η ίδρυση της CONIFORM από τους ανατολικοευρωπαίους, το 

Σεπτέμβριο του 1947, σήμαινε ότι η Ευρώπη είχε διαιρεθεί στα δύο. Η αποτυχία των 

κατοπινών συνομιλιών, το Δεκέμβριο στο Λονδίνο, σχετικά με μια συνθήκη ειρήνης 

για τη Γερμανία σήμαινε ότι η διαχωριστική γραμμή μεταξύ των δύο συνασπισμών, 

περνούσε ακριβώς από το μέσο του νικημένου εχθρού του 1945.25  

 

1.2 Η σταλινοποίηση της Ανατολικής Ευρώπης  

« Ο πόλεμος αυτός δεν είναι σαν τους προηγούμενους. Όποιος καταλαμβάνει μια 

περιοχή επιβάλλει σε αυτήν και το δικό του κοινωνικό σύστημα. Ο καθένας επιβάλλει 

το σύστημά του, μέχρι εκεί που μπορεί να φθάνει ο στρατός του. Δεν μπορεί να γίνει 

αλλιώς». (Ι. Στάλιν) 

Οι Σοβιετικοί είχαν πολεμήσει για να νικήσουν την Γερμανία και να 

αποκαταστήσουν την κυριαρχία και την ασφάλειά τους στα δυτικά σύνορα της 

χώρας. Ό,τι και να συνέβαινε στην ίδια την Γερμανία, η περιοχή ανάμεσα στην 

Γερμανία και την ΕΣΣΔ, δεν μπορούσε να μείνει σε αβεβαιότητα.26 Για να το πετύχει 

αυτό ο Στάλιν, έπρεπε να εγκαταστήσει, σε όσα τμήματα αυτής της περιοχής δεν 

είχαν προσαρτηθεί στην ίδια την ΕΣΣΔ, καθεστώτα στα οποία θα μπορούσε να 

βασίζεται ότι δεν θα αποτελούσαν ποτέ απειλή για τη σοβιετική ασφάλεια. Από την 

αρχή ο Στάλιν επιδίωξε την εγκαθίδρυση πολιτικού συστήματος στα κράτη της 

Ανατολικής Ευρώπης, ταυτόσημο με το σύστημα της Σοβιετικής Ένωσης. Τα ντόπια 

                                            
24 Ψαλλίδας Γρηγόρης,  Η δημιουργία της Κομινφόρμ, Η Καθημερινή, 15/01/2012, 
http://www.kathimerini.gr 
25 Young, σ. 46 
26 Judt σ. 130 

http://www.kathimerini.gr/
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όμως κομμουνιστικά κινήματα σ’ αυτές τις χώρες ήταν γενικά αδύναμα, ενώ σε 

μεγάλο μέρος της περιοχής στα προηγούμενα χρόνια, η δημόσια παρουσία και 

πολιτική δράση των κομμουνιστών είχε κηρυχθεί παράνομη.   

Η μοναδική εξουσία του Στάλιν στην περιοχή, ήταν αυτή που του έδινε η 

παρουσία του πανίσχυρου Ερυθρού Στρατού. Σε όλες τις χώρες η εγκαθίδρυση 

κομμουνιστικών κυβερνήσεων με δημοκρατικές διαδικασίες ήταν πάρα πολύ 

δύσκολη, με εξαίρεση τη Τσεχοσλοβακία. Έτσι ο Στάλιν εφάρμοσε μια τακτική λίγο 

πολύ την ίδια σε όλες τις ανατολικές χώρες. Οι Σοβιετικοί υποστήριζαν αρχικά τους 

αντιφασιστικούς συνασπισμούς ή «μέτωπα», καθώς και κυβερνήσεις που 

περιλάμβαναν κομμουνιστές σε σημαντικά υπουργεία.27  

Οι κομμουνιστές ενίσχυσαν τη λαϊκή τους απήχηση και καταλάμβαναν θέσεις 

κλειδιά στις τοπικές κυβερνήσεις, στο στρατό και στην αστυνομία. Οι κυβερνήσεις 

άρχισαν να καθιερώνουν σταλινικού τύπου μεταρρυθμίσεις στην οικονομία και 

εισαγωγή του κεντρικού οικονομικού σχεδιασμού. Σταδιακά τα καθιερωμένα 

κόμματα καταστράφηκαν, όπως και άλλοι παραδοσιακοί θεσμοί όπως η μοναρχία. 

Οι μη κομμουνιστές ηγέτες εξορίστηκαν, φυλακίστηκαν ή δολοφονήθηκαν και 

διενεργήθηκαν νοθευμένες εκλογές. Μέχρι το Φεβρουάριο του 1948, η πραγματική 

εξουσία στην Ανατολική Ευρώπη ήταν η σοβιετική κυριαρχία. Η διαδικασία επιβολής 

του κομμουνισμού διευκολύνθηκε από την αδύναμη θέση των ανατολικών χωρών 

μετά τον πόλεμο. Έτσι υπό άμεση σοβιετική εξουσία πέρασαν η ανατολική Πολωνία, 

η Βεσσαραβία (από την Ρουμανία), τμήμα της Ουκρανίας (από την Τσεχοσλοβακία) 

και τμήμα της ανατολικής Πρωσίας (από την Γερμανία). Η Πολωνία μετατοπίστηκε 

κυριολεκτικά προς τα δυτικά, καθώς τα εδάφη που έχασε από την ΕΣΣΔ 

αναπληρώθηκαν από άλλα που αποσπάστηκαν από τη Γερμανία.28  

Κατά κανόνα ο Στάλιν, δεν λάμβανε υπόψη στους υπολογισμούς του τις 

εθνικές διαφοροποιήσεις. Επιπλέον, το ζητούμενο για τους Σοβιετικούς ήταν η 

κατάκτηση της εξουσίας και όχι η νομιμότητα. Γι’ αυτό, οι κομμουνιστές, όταν 

φαίνονταν ότι θα έχαναν στην εκλογική αναμέτρηση, επέλεγαν τακτικές 

σύγκρουσης, αψηφώντας τους νομικούς και πολιτικούς περιορισμούς, ακόμη και με 

κόστος την απώλεια της συμπάθειας γι’ αυτούς στο εξωτερικό. Το αποτέλεσμα ήταν 

                                            
27 Δεν ήταν τυχαίο που σε όλες τις κυβερνήσεις συνασπισμού στην ανατολική Ευρώπη οι 

κομμουνιστές επιδίωκαν να ελέγξουν ορισμένα καίρια υπουργεία, όπως το υπουργείο 
Εσωτερικών, το υπουργείο Δικαιοσύνης και το υπουργείο Γεωργίας (Judt 2012, 131) 

28 Young σ. 401,402 
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οι κομμουνιστές να κυριαρχήσουν απολύτως στην πολιτική ζωή, να διαλύσουν ή να 

απορροφήσουν με τη βία, όλα τα άλλα κόμματα και να επιβάλουν ένα μοντέλο 

κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής οργάνωσης κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση του 

σοβιετικού.29  

Η εμφανής εξαίρεση των παραπάνω ήταν στην αρχή η Τσεχοσλοβακία. 

Πολλοί Τσεχοσλοβάκοι υποδέχθηκαν τους Σοβιετικούς ως ελευθερωτές. Η 

Τσεχοσλοβακία ήταν μια μικρή ευάλωτη χώρα της κεντρικής Ευρώπης και 

χρειαζόταν προστασία. Γι’ αυτό η νόμιμη κυβέρνησή της, μετά το 1945 ήταν φιλική 

προς τη Μόσχα και ο στενότερος σύμμαχος των Σοβιετικών στην περιοχή.30 Ήταν 

επίσης η μοναδική χώρα που ο εξόριστος πρωθυπουργός της μπόρεσε να 

επιστρέψει με τη κυβέρνησή του και να σχηματίσει νέα κυβέρνηση με συμμετοχή 

κομμουνιστών. Οι κομμουνιστές κατόρθωσαν στις εκλογές να εξασφαλίσουν το 38% 

των ψήφων, χωρίς να χρειαστεί νόθευση του αποτελέσματος. Έτσι λοιπόν η ισχυρή 

λαϊκή υποστήριξη των κομμουνιστών που συμμετείχαν στην κυβέρνηση και η 

φιλοσοβιετική πολιτική των μη κομμουνιστών πολιτικών, είχε προφυλάξει τη χώρα 

από μείζονες σοβιετικές παρεμβάσεις και της είχε εξασφαλίσει σημαντικό βαθμό 

αυτονομίας.31   

Οι Τσεχοσλοβάκοι κομμουνιστές θέλησαν όμως να αποκτήσουν πλήρως τον 

έλεγχο της χώρας, αφού έχοντας υπό τον έλεγχό τους το καίριο υπουργείο 

Εσωτερικών, προέβαλαν ολοένα και ριζοσπαστικότερους στόχους. Έτσι, το 

Φεβρουάριο του 1948, οι κομμουνιστές εκμεταλλευόμενοι την παραίτηση μη 

κομμουνιστών υπουργών από τη κυβέρνηση, σχεδίασαν πολιτικό πραξικόπημα στη 

Πράγα για να αποκτήσουν τον έλεγχο της χώρας. Το πραξικόπημα της Πράγας είχε 

τεράστια σημασία, ακριβώς επειδή συνέβη σε μια λίγο – πολύ δημοκρατική χώρα, 

που είχε κρατήσει πολύ φιλική στάση απέναντι στη Μόσχα. Αιφνιδίασε τους 

Δυτικούς συμμάχους, που συμπέραναν από αυτό ότι ο κομμουνισμός προήλαυνε 

προς τη Δύση και αφύπνισε τους σοσιαλιστές σχετικά με την πραγματικότητα της 

πολιτικής ζωής στην Ανατολική Ευρώπη.32 

                                            
29  Καρβουναράκης, σ. 57-58 
30 παρόλο που είχε χάσει το ανατολικότερο τμήμα της υποκαρπάθιας Ρουθηνίας λόγω των 

σοβιετικών εδαφικών «διευθετήσεων». 
31  Καρβουναράκης, σ. 58 
32 Τσίβος Κώστας, Το πραξικόπημα της Πράγας, Η Καθημερινή, 4/03/2012, http://www.kathimerini.gr 

 

http://www.kathimerini.gr/
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Ο Στάλιν σχεδίασε το πραξικόπημα της Πράγας, χωρίς να προβλέψει 

πλήρως τις συνέπειες. Η σοβιετική πολιτική στη Γερμανία και στην Ανατολική 

Ευρώπη μεταβαλλόταν ταχέως από μία τακτική κωλυσιεργίας και διαφωνιών, σε 

τακτικής ανοικτής σύγκρουσης με τους πρώην συμμάχους. Αυτή η αλλαγή 

οφειλόταν σε γενικές γραμμές στην ανησυχία του Στάλιν για την αδυναμία του να 

διαμορφώσει τα πράγματα στην Ευρώπη και στη Γερμανία έτσι όπως τα 

επιθυμούσε, αλλά επίσης και κατά κύριο λόγο στον εκνευρισμό του με την 

Γιουγκοσλαβία.33  

Μέχρι το Φθινόπωρο του 1945, οι Γιουγκοσλάβοι κομμουνιστές, υπό τον 

Josip Broz Tito, είχαν κυριαρχήσει απόλυτα στην Γιουγκοσλαβία. Οι παρτιζάνοι 

κομμουνιστές του Τίτο, είχαν καταλάβει την εξουσία με τις δικές τους δυνάμεις, 

χωρίς να εξαρτιούνται ούτε από ντόπιους συμμάχους, ούτε από εξωτερική 

βοήθεια.34 Η διαφορά με τα υπόλοιπα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης ήταν ότι, 

λόγω της ισχυρής θέσης του Τίτο, οι κομμουνιστές δεν προχώρησαν στη σύναψη 

συνασπισμών με άλλα κόμματα. Οι νόθες εκλογές του Νοεμβρίου του 1945, έδωσαν 

στο «Λαϊκό Μέτωπο» του Τίτο το 90% των ψήφων. Ακολούθησε η κατάργηση της 

μοναρχίας και η δημιουργία της Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 

Γιουγκοσλαβίας35, ενός ομοσπονδιακού κράτους όπου ο Τίτο φρόντιζε να κρατήσει 

τις ισορροπίες μεταξύ των λαών που το αποτελούσαν. Τα πρώτα μεταπολεμικά 

χρόνια, οι σχέσεις Σοβιετικής Ένωσης και Γιουγκοσλαβίας ήταν ιδιαίτερα στενές. Το 

1945 συνάπτεται το Σύμφωνο Φιλίας και Αμοιβαίας Συνεργασίας.  Υιοθετούνται 

μέτρα παροχής οικονομικής βοήθειας, με την ενεργοποίηση πενταετούς 

αναπτυξιακού προγράμματος και αποστέλλονται στρατιωτικοί και οικονομικοί 

σύμβουλοι από την ΕΣΣΔ στη Γιουγκοσλαβία. Μεταξύ των ετών 1945 – 1946, ο Τίτο 

ακολούθησε εσωτερική πολιτική όμοια με εκείνη της Σοβιετικής Ένωσης. Το 1946 

ψηφίστηκε το νέο Σύνταγμα της Γιουγκοσλαβίας, που είχε σαν πρότυπο το 

Σύνταγμα της ΕΣΣΔ του 1936. Ο Τίτο εφάρμοσε πλήρως το σταλινικό οικονομικό 

μοντέλο, προχωρώντας σε κρατικοποίηση ιδιωτικών επιχειρήσεων και τραπεζών, 

απομάκρυνση των αστικών κομμάτων και περιθωριοποίηση της Εκκλησίας.36  

                                            
33 Judt, σ. 139 
34 οπ. π. σ. 140 
35 Ήταν ένα σοσιαλιστικό ομοσπονδιακό κράτος αποτελούμενο από έξι δημοκρατίες, τις Βοσνία-

Ερζεγοβίνη, Κροατία, Σοσιαλιστική «Δημοκρατία της Μακεδονίας», Μαυροβούνιο, Σερβία και 
Σλοβενία. 

36 Σφέτας Σπυρίδωνας, Η ρήξη Τίτο – Στάλιν, Η Καθημερινή, 6/5/2012 http://www.kathimerini.gr 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%83%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%95%CF%81%CE%B6%CE%B5%CE%B3%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%83%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%95%CF%81%CE%B6%CE%B5%CE%B3%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%BF%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://www.kathimerini.gr/
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Η Μόσχα στα αρχικά αυτά χρόνια, εγκωμίαζε συχνά τον Τίτο και το κόμμα 

του, εκδήλωνε μεγάλο ενθουσιασμό για τα επαναστατικά επιτεύγματά του και 

πρόβαλε την Γιουγκοσλαβία ως παράδειγμα προς μίμηση. Η ρήξη όμως, στις 

σχέσεις του Τίτο με τον Στάλιν δεν άργησε να έρθει. Βασική αιτία ήταν η πολιτική 

ηγεμονισμού του Γιουγκοσλάβου ηγέτη στα Βαλκάνια. Ενισχυμένος από την 

αδιαμφισβήτητη νίκη του επί των Ναζί, την άνοδο στην εξουσία κυρίως με τις δικές 

του δυνάμεις και την αποδοχή του από το λαό, αλλά και από την διεθνή του 

καταξίωση και τη γεωπολιτική θέση της Γιουγκοσλαβίας, ο Τίτο επιθυμούσε μία 

ανεξάρτητη πολιτική στα Βαλκάνια. Προσδοκούσε στην ίδρυση μιας «Βαλκανικής 

Ομοσπονδίας» με την ενσωμάτωση της Αλβανίας, της Βουλγαρίας και τμήματα της 

Ελλάδας σ’ αυτήν.37 Παράλληλα, οι γιουγκοσλαβικές εδαφικές βλέψεις για την 

Τεργέστη και η έντονη εμπλοκή της Γιουγκοσλαβίας στον ελληνικό εμφύλιο, με την 

παροχή βοήθειας στον Δημοκρατικό Στρατό της Ελλάδος, δημιουργούσαν 

προβλήματα για τον Στάλιν στη Δύση. Οι Γιουγκοσλάβοι, υποστήριξαν ανοικτά και 

ενθάρρυναν  τους Έλληνες κομμουνιστές το 1944, αλλά και τρία χρόνια αργότερα 

όταν ο εμφύλιος αναζωπυρώθηκε, έχοντας φυσικά συμφέρον στις 

διαμφισβητούμενες «σλαβικές» περιοχές της ελληνικής Μακεδονίας. Όμως οι 

Ελλάδα ανήκε στη σφαίρα επιρροής της Δύσης και ο Στάλιν δεν είχε κανένα 

συμφέρον να προκαλέσει διένεξη με τους δυτικούς για την Ελλάδα, που γι’ αυτόν 

αποτελούσε δευτερεύον ζήτημα.38    

Αποκορύφωμα ήταν οι δηλώσεις του Βούλγαρου ηγέτη Georgi Dimitroff  τον 

Ιανουάριο του 1948, για μια μελλοντική ομοσπονδία ή συνομοσπονδία των 

βαλκανικών χωρών, στην οποία θα μπορούσε να ενταχθεί και η «Λαϊκή Δημοκρατία 

της Ελλάδας», γεγονός που προκάλεσε την οργή του Στάλιν.39 Ο Στάλιν δεν 

μπορούσε να ανεχθεί μείωση της σοβιετικής επιρροής στην ανατολική και 

νοτιοανατολική Ευρώπη. Επίσης η αναφορά του Dimitroff στην Ελλάδα και η 

υπερβολική εμπλοκή της Γιουγκοσλαβίας στον ελληνικό εμφύλιο, θα μπορούσαν να 

ερμηνευτούν από τους Δυτικούς ότι είχαν την συγκατάθεση των Σοβιετικών και να 

επηρεάσουν τις αμερικανοσοβιετικές σχέσεις.40 Το Φεβρουάριο του 1948, ο Στάλιν 

καταδίκασε την ιδέα της Βαλκανικής Ομοσπονδίας, οι Σοβιετικοί σταμάτησαν τις 

                                            
37 ένταξη του βουλγάρικου τμήματος της Μακεδονίας στη «Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας» και 

την εκχώρηση του Κοσόβου στην Αλβανία. 
38 Judt σ. 141 
39 Σφέτας Σπυρίδωνας, οπ. π. 
40 οπ. π. 
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εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Γιουγκοσλαβία και τον επόμενο μήνα 

ανακλήθηκαν οι στρατιωτικοί και οικονομικοί σύμβουλοι από το Βελιγράδι. Η κρίση 

κορυφώθηκε από την άρνηση του Τίτο να παραστεί στη προσεχή δεύτερη σύνοδο 

της COMINFORM. Τελικά στη σύνοδο η ρήξη ολοκληρώθηκε, με την αποβολή της 

Γιουγκοσλαβίας από τη COMINFORM και της επιβολής οικονομικού αποκλεισμού. 

Το αποτέλεσμα αυτής της ρήξης ήταν ο Τίτο να στραφεί προς τη Δύση, καθώς η 

πίεση του οικονομικού αποκλεισμού λύγιζε την Γιουγκοσλαβία. Οι Δυτικοί έδωσαν 

βοήθεια στην Γιουγκοσλαβία και ο Τίτο, ως χειρονομία καλής θέλησης, έκλεισε τα 

σύνορα με την Ελλάδα τον Ιούλιο του 1949, και παράλληλα αποδέχθηκε ορισμένες 

παραχωρήσεις στο ζήτημα της Τεργέστης. Ως εκ τούτου η Γιουγκοσλαβία του Τίτο, 

αποκομμένη πλέον από την Σταλινική Μόσχα, δέχθηκε τεράστια οικονομική και 

στρατιωτική βοήθεια από τη Δύση ώστε να καταφέρει να σταθεί στα πόδια της. Οι 

Αμερικάνοι και οι Βρετανοί, έλπιζαν ότι με μια τέτοια βοήθεια θα παγίωνε το διχασμό 

μεταξύ των κομμουνιστών, αλλά και επίσης ότι ο Τίτο ίσως να έστρεφε τη χώρα 

προς μια αυθεντικά δημοκρατική κατεύθυνση.41 Ο Τίτο όμως κράτησε ίσες 

αποστάσεις από τις δύο υπερδυνάμεις, πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Κινήματος 

των Αδεσμεύτων και οδήγησε την Γιουγκοσλαβία προς μια μοναδική μορφή 

κομμουνισμού. 

Αν ο Στάλιν κατέβαλλε τόσες προσπάθειες για να επιβεβαιώσει ξανά και ξανά 

την εξουσία του στην Ανατολική Ευρώπη, αυτό οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στο ότι 

έχανε την πρωτοβουλία των κινήσεων στη Γερμανία. Οι Σοβιετικοί επεδίωκαν μία 

ενοποιημένη, αφοπλισμένη και ουδέτερη Γερμανία, που θα μπορούσαν να 

επηρεάζουν και να αποτρέπαν την προσχώρησή της στο καπιταλιστικό 

στρατόπεδο. Επέμεναν επίσης στην καταβολή σημαντικών βιομηχανικών 

αποζημιώσεων.42 Σ’ αυτό όμως διαφωνούσαν οι Αμερικάνοι και οι Δυτικοί Σύμμαχοί, 

αφού με το Σχέδιο Μάρσαλ προσδοκούσαν στη βιομηχανική ανάκαμψη της 

Γερμανίας και ήταν αντίθετοι με τη συνέχιση της καταβολής των αποζημιώσεων. Την 

1η Ιουνίου 1948, κατά τη διάσκεψή τους στο Λονδίνο, οι Δυτικοί Σύμμαχοι 

ανακοίνωσαν τα σχέδιά τους για τη δημιουργία ξεχωριστού δυτικογερμανικού 

κράτους και ακολούθως ανακοινώθηκε η καθιέρωση νέου νομίσματος – του 

γερμανικού μάρκο – μπαίνοντας έτσι οι βάσεις για μια υγιή οικονομική ανάπτυξη.43  

                                            
41 Young σελ. 417 
42 Καρβουναράκης σελ. 58 
43 Βλ. Καρβουναράκης σ. 59 καθώς επίσης και Judt σελ 145 
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Οι Σοβιετικοί αντέδρασαν θέτοντας σε κυκλοφορία το νέο ανατολικογερμανικό 

μάρκο. 

Ο Στάλιν φοβούμενος για την αναβίωση της γερμανικής ισχύος και με την 

ελπίδα ότι θα υποχρέωνε τη Δύση να υποχωρήσει, άρχισε στα τέλη Ιουνίου, τον 

αποκλεισμό όλων των χερσαίων προσβάσεων προς τους δυτικούς τομείς του 

Βερολίνου (τρεις βδομάδες αργότερα θα έκλειναν και τις υδάτινες οδούς). Το 

Βερολίνο ήταν  διαιρεμένο σε τέσσερις ζώνες κατοχής που διοικούνταν από τους 

τέσσερις νικητές συμμάχους, αλλά βρισκόταν βαθιά στο εσωτερικό της σοβιετικής 

ζώνης. Ενώ τα σοβιετικά στρατεύματα επέβαλαν ακόμη αυστηρότερους ελέγχους 

στις χερσαίες επικοινωνίες της πόλης, οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Μεγάλης 

Βρετανίας, αποφάσισαν τη δημιουργία αερογέφυρας για τον ανεφοδιασμό των 

ζωνών υπό τον έλεγχό τους. Παράλληλα, μετά και το πραξικόπημα της Πράγας, 

επέβαλαν το δικό τους αποκλεισμό, απαγορεύοντας τον εφοδιασμό του σοβιετικού 

τομέα της Γερμανίας με ουσιώδη βιομηχανικά αγαθά. 

Ο Στάλιν σκόπευε να εξαναγκάσει τους Δυτικούς, είτε να εγκαταλείψουν την 

πόλη, είτε να εγκαταλείψουν τα σχέδιά τους για ξεχωριστό δυτικογερμανικό κράτος. 

Στο τέλος όμως δεν μπόρεσε να επιτύχει κανένα από τους δυο στόχους.44 Μετά από 

το πετυχημένο από αέρος εφοδιασμό του Βερολίνου και αφού ο Στάλιν δεν ήταν 

διατεθειμένος να προχωρήσει σε περαιτέρω επιθετικούς χειρισμούς ή σε μία 

πολεμική αναμέτρηση, το Μάιο του 1949, μετά από σχεδόν ένα χρόνο κρίση, ο 

Στάλιν παραδέχθηκε την ήττα του και ξανάνοιξε τις οδικές προσβάσεις προς την 

πόλη. Ως αντάλλαγμα ζήτησε να γίνει συνάντηση για να συζητήσουν το θέμα. 

Πράγματι, πραγματοποιήθηκε σύνοδος των υπουργών εξωτερικών, η οποία 

κράτησε ένα μήνα αλλά δεν κατέληξε πουθενά. Οι Δυτικοί Σύμμαχοι είχαν ήδη 

προχωρήσει στα σχέδιά τους για τη δημιουργία ξεχωριστού δυτικογερμανικού 

κράτους. Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας είχε γεννηθεί, με 

πρωτεύουσα τη Βόννη. Το Σεπτέμβριο του 1949, μετά τις εκλογές ο Konrad 

Adenauer έγινε ο πρώτος καγκελάριος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας. Το 

γεγονός οδήγησε τον Στάλιν να σχηματίσει το δικό του γερμανικό κράτος στην 

ανατολή, έτσι τον Οκτώβριο του 1949, ιδρύεται η Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας. 

Η κρίση του Βερολίνου είχε τρία σημαντικά αποτελέσματα. Πρώτον, οδήγησε 

άμεσα στη δημιουργία δύο γερμανικών κρατών, κάτι που κανείς δεν επιδίωκε 

                                            
44 Judt σ. 146 
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τέσσερα χρόνια νωρίτερα. Δεύτερο, υποχρέωσε τις ΗΠΑ να δεσμευτούν για πρώτη 

φορά ότι θα διατηρούσαν σημαντική στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη. Τρίτον, 

είχε ως αποτέλεσμα να επανεξετάσουν οι Δυτικοί τους στρατιωτικούς υπολογισμούς 

τους, αφού έπρεπε πλέον να αποκτηθούν τα αναγκαία μέσα για τη προστασία της 

Δυτικής Γερμανίας από τη σοβιετική απειλή.45 Το έμπρακτο αποτέλεσμα των 

παραπάνω ήταν τον Απρίλιο του 1949, δέκα δυτικοευρωπαϊκά κράτη, μαζί με τις 

ΗΠΑ και τον Καναδά, να υπογράψουν την ιδρυτική συμφωνία του Βορειοατλαντικού 

Συμφώνου (ΝΑΤΟ). Το ΝΑΤΟ ήταν το αποτέλεσμα της επιθυμίας των 

Δυτικοευρωπαίων να εξασφαλίσουν τη συνέχιση της αμερικανικής παρουσίας στην 

Ευρώπη.46  

Το Σεπτέμβριο, οι Αμερικανοί ενέκριναν ένα πρόγραμμα στρατιωτικής 

βοήθειας, για να ενισχύσουν τις δυτικοευρωπαϊκές ένοπλες δυνάμεις, αλλά η 

πετυχημένη δοκιμή μιας ατομικής βόμβας από τους Σοβιετικούς τον ίδιο καιρό 

κατέδειξε πόσο ευάλωτη ήταν η Ευρώπη σ’ ένα κόσμο που κυριαρχούνταν όλο και 

περισσότερο από δύο μόνο υπερδυνάμεις. 

Με το τέλος του 1949, η διαίρεση της Ευρώπης σε δυτική και ανατολική είχε 

πλέον παγιωθεί. Σε πολιτικό, οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο, η Ευρώπη πλέον 

είχε χωριστεί στα δύο, με αρχή φυσικά τη τελεσίδικη διαίρεση της Γερμανίας. Εκτός 

όμως από μικρές εντάσεις, ένας γενικευμένος πόλεμος στην Ευρώπη ήταν μάλλον 

απίθανος, καθώς πλέον οι δύο υπερδυνάμεις ήταν ικανοποιημένες με όσα 

κατείχαν.47 Οι κρίσεις και οι εντάσεις εκδηλώνονταν πλέον εκτός Ευρώπης, αλλά 

είχαν μεγάλο αντίκτυπο και μέσα στην ήπειρο, με σημαντικότερο γεγονός το πόλεμο 

της Κορέας (1950-53). Ο πόλεμος της Κορέας, παρόλη τη μη άμεση εμπλοκή της 

Σοβιετικής Ένωσης, προκάλεσε μια δραματική αύξηση των δυτικών φόβων για τις 

προθέσεις του ανατολικού συνασπισμού και έτσι είχε ευρύτερες συνέπειες και στο 

ευρωπαϊκό σκηνικό. Το σημαντικότερο αποτέλεσμα ήταν η εντατικοποίηση του 

επανεξοπλίσμου και της στρατιωτικής οργάνωσης της Δύσης. 

Παράλληλα, με την έναρξη του πολέμου της Κορέας, τέθηκε από τους 

Αμερικανούς, το θέμα του επανεξοπλίσμου της Δυτικής Γερμανίας. Το ΝΑΤΟ, που 

τα μόνα αξιόλογα στρατεύματα που διέθετε ήταν τα διασκορπισμένα σε όλη την 

Ευρώπη αμερικανικά, θα ήταν αδύνατο να αντιμετωπίσει μία αιφνιδιαστική επίθεση 

                                            
45 Οπ. π. σ. 147 
46 Καρβουναράκης σ. 60 
47 Young σ. 49 
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των ανατολικών καθώς η συμβατική ισχύς του Ερυθρού Στρατού στην Ευρώπη ήταν 

συντριπτική.48 Η πρόταση όμως των ΗΠΑ, προκάλεσε την έντονη αντίδραση κυρίως 

των Γάλλων, αλλά ακόμη και των ίδιων των Δυτικογερμανών. Τον Οκτώβριο του 

1950, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Rene Pleven, πρότεινε τη δημιουργία 

«Ευρωπαϊκού Στρατού», στον οποίο οι νεοδημιουργηθέντες δυτικογερμανικές 

στρατιωτικές μονάδες, θα ήταν ενσωματωμένες σε ένα μεγαλύτερο ευρωπαϊκό 

στρατό.49 Το σχέδιο Pleven προέβλεπε τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αμυντικής 

Κοινότητας, η ιδρυτική Συνθήκη της οποίας υπογράφτηκε το Μάιο του 1952, από 

την Γαλλία, την Ιταλία, τις χώρες της Μπενελούξ και την Δυτική Γερμανία. 

Παράλληλα την ίδια χρονιά, εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ η Ελλάδα και η Τουρκία. 

Παρόλο που το σχέδιο για την Ευρωπαϊκή Αμυντική Κοινότητα 

δημιουργήθηκε από το Γάλλο πρωθυπουργό, οι Γάλλοι είχαν ακόμη τις επιφυλάξεις 

τους για την αποτελεσματικότητά του. Επίσης, υπήρχαν έντονες ανησυχίες και 

φόβοι για την πιθανή αντίδραση των Σοβιετικών. Η Μόσχα αντιτάχθηκε έντονα στον 

επανεξοπλισμό της Δυτικής Γερμανίας, και το Μάιο του 1952, με τη λεγόμενη 

«Διακοίνωση Στάλιν», πρότεινε την υπογραφή συνθήκης ειρήνης με τη Γερμανία και 

τη σύσταση μιας ενιαίας Γερμανίας που θα διατηρούσε την ουδετερότητά της. Τελικά 

η πρόταση της ΕΣΣΔ απορρίφθηκε από τις τρεις δυτικές δυνάμεις, ΗΠΑ, Βρετανία 

και Γαλλία, με το επιχείρημα ότι η ενιαία Γερμανία έπρεπε να επιλέξει μόνη της το 

διεθνή προσανατολισμό της. Ο θάνατος του Ιωσήφ Στάλιν το Μάρτιο του 1953 και 

η αλλαγή στην ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης διατήρησαν το ζήτημα σε 

εκκρεμότητα, μέχρι τον Αύγουστο του 1954, που το γαλλικό κοινοβούλιο απέρριψε 

το σχέδιο Pleven. Τελικά η είσοδος της Δυτικής Γερμανίας στο ΝΑΤΟ, συμφωνήθηκε 

το φθινόπωρο του 1954, με πρωτοβουλία των Βρετανών. Συμφωνήθηκε επίσης η 

δημιουργία της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης (Western European Union), ενός 

διακυβερνητικού οργανισμού που βασιζόταν στο σύμφωνο των Βρυξελλών του 

1948.50 

1.3 Συμπεράσματα  

Τρεις είναι η σχολές σκέψης που προσπαθούν να δώσουν απάντηση στο 

ερώτημα: ποια τελικά είναι τα αίτια και ποιοι οι υπαίτιοι της έναρξης του Ψυχρού 

                                            
48 Οπ. π. σ. 50 
49 Χατζηβασιλείου, Ευάνθης. Εισαγωγή στην ιστορία του μεταπολεμικού κόσμου. (Αθήνα: Πατάκη, 

2001) σ. 133. 
50 Young σ. 54 
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Πολέμου; Η πρώτη άποψη, η «ορθόδοξη» ή «παραδοσιακή», υποστηρίζει ότι ο 

Ψυχρός Πόλεμος ήταν αποτέλεσμα της άρνησης του Στάλιν να σεβαστεί τις 

συμφωνίες του με τους Δυτικούς συμμάχους του και της επιθυμίας των Σοβιετικών 

να επιβάλουν τον κομμουνισμό σε όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες.51 Η 

δεύτερη άποψη, η «αναθεωρητική», υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν 

έλαβαν υπόψη στα σχέδιά τους για εγκαθίδρυση της δικής τους παγκόσμιας 

οικονομικής ηγεμονίας, τα προβλήματα εθνικής ασφάλειας που αντιμετώπιζαν οι 

Σοβιετικοί, άρα έπρεπε να φροντίσουν την ασφάλεια του κράτους με την 

εγκαθίδρυση φιλικών καθεστώτων στην περιφέρειά τους.52 Τέλος η τρίτη άποψη, η 

«μετα-αναθεωρητική» υποστηρίζει ότι ο Ψυχρός Πόλεμος, ήταν αποτέλεσμα της 

αναπόφευκτης σύγκρουσης μεταξύ των δύο ιδεολογικά αντίθετων μεγάλων 

δυνάμεων που είχαν απομείνει μεταπολεμικά, που η κάθε μια για να εξασφαλίσει τη 

θέση της στο νέο διεθνές σύστημα προσπαθούσε να επεκτείνει τη σφαίρα επιρροής 

της.53  

Το σίγουρο όμως είναι, ότι η προσωπικότητα και τα σφάλματα του Στάλιν 

εκείνη την περίοδο, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για την διαίρεση της Γερμανίας και 

ολόκληρης της Ευρώπης. Ο ενδεκάμηνος αποκλεισμός του Βερολίνου ήταν μεγάλο 

στρατηγικό λάθος του Στάλιν, γιατί διέλυσε τις ψευδαισθήσεις των Γερμανών ότι θα 

μπορούσαν να μείνουν ουδέτεροι, δέσμευσε τους Δυτικούς Συμμάχους στην 

υπεράσπιση της πόλης και επέσπευσε τη δημιουργία του ΝΑΤΟ. Επίσης αν ο Στάλιν 

δεχόταν τη βοήθεια του Σχεδίου Μάρσαλ, ίσως οι αρχικοί σχεδιασμοί των Δυτικών 

να ανατρέπονταν.  

Με το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και μέχρι τη διαίρεση της Γερμανίας 

δημιουργείται ένα νέο διεθνές σύστημα με σαφώς προσδιορισμένα χαρακτηριστικά 

το διπολισμό, την ιδεολογική φόρτιση και ασφαλώς τις πυρηνικές δυνατότητες.54 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1950, οι δύο συνασπισμοί είχαν σχηματιστεί και 

παγιωθεί. Η δημιουργία του νέου διεθνούς συστήματος είχε ολοκληρωθεί. Το 

«σιδηρούν παραπέτασμα» ήταν πλέον πραγματικότητα. Η ίδια η Γερμανία στη 

καρδιά της Ευρώπης και το ίδιο το Βερολίνο στη καρδιά της Γερμανίας παρέμεναν 

διαιρεμένα. 

                                            
51 Καρβουναράκης, οπ. π. σελ. 36 
52 Οπ. π. 
53 Οπ. π. σελ. 37 
54 Κουσκουβέλης Ηλίας  Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, (Αθήνα: Ποιότητα, 2007) σελ. 243. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΑΛΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (1953 – 1962) 

2.1 Η πολιτική της σταθερότητας 

Από το 1945 μέχρι τις αρχές του 1953, η Ευρώπη ζούσε στη σκιά του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς και με την αγωνία για ενδεχόμενο τρίτου. Ο θάνατος 

του Ιωσήφ Στάλιν το Μάρτιο του 1953, φάνηκε να δίνει μια καλύτερη ευκαιρία για τις 

σχέσεις των χωρών της Ευρώπης και είχε ευρύτερες επιπτώσεις στη διεθνή σκηνή. 

Τον Ιούνιο του 1953, ξέσπασαν ταραχές στο ανατολικό Βερολίνο, τις οποίες οι 

Σοβιετικοί κατέπνιξαν εύκολα, επιβεβαιώνοντας έτσι τον απόλυτο έλεγχό τους στην 

Ανατολική Γερμανία. Στην αρχή, τον Στάλιν, διαδέχθηκε ένα σχήμα συλλογικής 

ηγεσίας, υπό τον πρωθυπουργό Georgy Malenkov, αλλά μέχρι το 1955 επικράτησε 

ως ηγέτης της ΕΣΣΔ ο γενικός γραμματέας του ΚΚΣΕ, Nikita Khrushchev. Η νέα 

ηγεσία, πάντως, φάνηκε έτοιμη να ακολουθήσει μια περισσότερο μετριοπαθή 

πολιτική απέναντι στη Δύση, μια πολιτική ειρηνικής συνύπαρξης, σύμφωνα με την 

οποία κουμμουνισμός και καπιταλισμός παρέμεναν αντίπαλοι, αλλά θα αγωνίζονταν 

με ειρηνικά μέσα.55 Η νέα σοβιετική πολιτική εκδηλώθηκε σε πρώτο στάδιο με τη 

σύναψη εμπορικών συμφωνιών μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και χωρών τις 

Ανατολικής Ευρώπης με τις δυτικές χώρες.56 Επιχειρείται επιπλέον, αναθέρμανση 

των σχέσεων με τη Γιουγκοσλαβία του Τίτο, αφού το Μάιο του 1955, ο Χρουστσόφ 

θα επισκεφτεί το Βελιγράδι. 

Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, το 1954, μετά την απόρριψη 

από τους Γάλλους της Συνθήκης της ΕΑΚ, με πρωτοβουλία της Μεγάλης Βρετανίας, 

συμφωνήθηκε η είσοδος της Δυτικής Γερμανίας στο ΝΑΤΟ. Το Μάιο του 1955 η 

Δυτική Γερμανία γίνεται επίσημα μέλος του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Δέκα 

χρόνια μετά το τέλος του πολέμου η Δυτική Γερμανία γίνεται και πάλι κυρίαρχο 

κράτος. Ο μοναδικός ρητός περιορισμός που τέθηκε σχετικά με τον επανεξοπλισμό 

της Γερμανίας ήταν η απαγόρευση γερμανικού προγράμματος πυρηνικών όπλων 

δια παντός.57 Τον ίδιο μήνα οι Σοβιετικοί απάντησαν στη πολιτική της Δύσης, 

                                            
55 Χατζηβασιλείου Ευάνθης οπ. π. σ. 147-148 
56 το 1953 αποκαταστάθηκαν και οι σχέσεις Ελλάδας – ΕΣΣΔ και η Ελλάδα θα συνάψει εμπορικές 

συμφωνίες με ανατολικές χώρες. Επίσης θα αποκατασταθούν και οι σχέσεις Ελλάδας – 
Βουλγαρίας βλ. Χατζηβασιλείου οπ. π. σ 149 

57 Judt σ. 245 
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συγκροτώντας μαζί με τις άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, το Σύμφωνο της 

Βαρσοβίας.58 Η Μόσχα αναγνώρισε την Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας ως 

κυρίαρχο κράτος και την ενέταξε στο Σύμφωνο της Βαρσοβίας. Με πρωτοβουλία 

επίσης των Σοβιετικών στις 15 Μαΐου 1955, υπογράφτηκε η Συνθήκη Ειρήνης με 

την Αυστρία από τους υπουργούς εξωτερικών των ΗΠΑ, ΕΣΣΔ, Βρετανίας και 

Γαλλίας. Η Αυστρία, όπως και η Γερμανία, μετά το τέλος του πολέμου, είχε βρεθεί 

υπό την κατοχή των τεσσάρων δυνάμεων. Η Συνθήκη προέβλεπε την 

επανασύσταση ενός ανεξάρτητου αυστριακού κράτους, την απομάκρυνση όλων 

των ξένων στρατευμάτων και την ουδετερότητα της αυστριακής πολιτικής στις 

διεθνείς σχέσεις.59  

Αποκορύφωμα της νέας αυτής πολιτικής των Σοβιετικών, ήταν η σύγκληση 

της Διάσκεψης Κορυφής της Γενεύης, τον Ιούλιο του 1955, της πρώτης συνάντησης 

κορυφής των ηγετών της Ανατολής και της Δύσης, δέκα χρόνια μετά τη Διάσκεψη 

του Potsdam. Σ’ αυτήν συμμετείχαν οι Μπουλκάνιν και Χρουστσόφ, ο Αιζερχάουερ, 

ο Βρετανός πρωθυπουργός Antony Eden και ο Γάλλος Edgar Faure, με 

σημαντικότερο θέμα το ζήτημα της Γερμανίας. Οι Σοβιετικοί πρότειναν εκ νέου την 

ενοποίηση και ουδετερότητα της Γερμανίας, για να αποτρέψουν την ενσωμάτωση 

της Δυτικής Γερμανίας στη Δύση. Οι Δυτικοί ωστόσο, υποστήριξαν ότι η 

επανενωμένη  Γερμανία θα έπρεπε να έχει τη δυνατότητα να επιλέγει μόνη της τους 

συμμάχους της.60 Παρόλο που τελικά το θέμα της Γερμανίας δεν είχε πάλι κατάληξη, 

συντηρήθηκε ένα κλίμα ύφεσης. Έτσι καθιερώθηκαν διπλωματικές σχέσεις μεταξύ 

ΕΣΣΔ και Δυτικής Γερμανίας και επιστράφηκαν από τους Σοβιετικούς οι τελευταίοι 

10000 περίπου Γερμανοί αιχμάλωτοι πολέμου που εξακολουθούσαν να βρίσκονται 

στα χέρια τους, κλείνοντας έτσι το κεφάλαιο των εγκλημάτων του ευρωπαϊκού 

πολέμου και των ποινών τους.61 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης στρατηγικής που ακολουθούσε ο 

Χρουστσόφ, το Φεβρουάριο του 1956, εκφώνησε τη περίφημη πλέον «μυστική 

ομιλία» του, με την οποία κατήγγειλε τα εγκλήματα, τα σφάλματα και την 

«προσωπολατρία» του Στάλιν, εξαγγέλλοντας έτσι την «αποσταλινοποίηση» του 

                                            
58 αμυντικός οργανισμός αντίστοιχος του ΝΑΤΟ, στον οποίο μετείχαν οι ΕΣΣΔ, Αλβανία, Βουλγαρία, 

Ρουμανία, Τσεχοσλοβακία, Ουγγαρία, Πολωνία, και Ανατολική Γερμανία. 
59 Βλ. Young σ. 55 και Χατζηβασιλείου σ.151 
60 Young σ. 55-56 και Χατζηβασιλείου σ.151 
61 Judt σ. 247 
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κράτους.62  Κύριος στόχος του Χρουστσόφ, ήταν η καθιέρωσή του στην εξουσία, 

περιθωριοποιώντας τους παλιούς σταλινικούς αξιωματούχους και αποκτώντας μια 

σχετική ελευθερία κινήσεων για να μεταρρυθμίσει τη σοβιετική οικονομία. Η 

καταγγελία του Στάλιν και των πράξεων του, προκάλεσε σύγχυση και ταραχή στους 

κομμουνιστές, αλλά ταυτοχρόνως έφερε και ανακούφιση. Στην Ανατολική Ευρώπη 

οι συνέπειες της αποκήρυξης του Στάλιν από τον Χρουστσόφ ήταν δραματικές. Η 

αποκήρυξη σε συνδυασμό με την διάλυση της COMIFORM την άνοιξη του ιδίου 

έτους, έδειχνε να υποδηλώνει ότι, πλέον η Μόσχα θα αντιμετώπιζε ευνοϊκά τους 

«διαφορετικούς» δρόμους για το σοσιαλισμό και θα απόρριπτε την τρομοκρατία και 

την καταστολή ως εργαλείο κομμουνιστικού ελέγχου. 

 

2.2 Η ψευδαίσθηση της αλλαγής 

Ως αποτέλεσμα, το καλοκαίρι του 1956, ξέσπασαν ταραχές στην Πολωνία, 

τις οποίες πυροδότησαν διαμάχες για τους μισθούς και τους ρυθμούς εργασίας, οι 

οποίες τελικά είχαν καλή έκβαση και ελέγχθηκαν χωρίς σοβιετική επέμβαση. Στην 

Ουγγαρία όμως, η τροπή των πραγμάτων θα ήταν διαφορετική. Τον Οκτώβριο του 

1956, μετά από διαδηλώσεις, με την συγκατάθεση των Σοβιετικών, πρωθυπουργός 

της χώρας διορίστηκε ο Imre Nagy. Ο Νάγκυ υπό την πίεση της κοινής γνώμης για 

μεταρρύθμιση, έκανε βήματα προς τη δημιουργία πολυκομματικού κράτους και την 

αποχώρηση της χώρας από το Σύμφωνο της Βαρσοβίας. Κάτι τέτοιο όμως, δεν 

μπορούσαν να το επιτρέψουν οι Σοβιετικοί αφού υπονόμευε ολόκληρο τον 

ανατολικό συνασπισμό. Έτσι το Νοέμβριο, ο Ερυθρός Στρατός, εισέβαλε στην 

Ουγγαρία και συνέτριψε ανελέητα την απόπειρα της για ανεξαρτησία. Κατά την 

επιχείρηση υπήρξαν χιλιάδες θύματα, ενώ ο ίδιος ο Νάγκυ συνελήφθη και 

εκτελέστηκε το 1958. Ο ουγγρικός ξεσηκωμός είχε συγκλονιστικές επιπτώσεις 

παγκοσμίως. Οι Δυτικοί και κυρίως οι Αμερικανοί, δεν έκαναν τίποτε να βοηθήσουν 

την Ουγγαρία ή έστω να εκμεταλλευτούν το γεγονός και να προκαλέσουν εξέγερση 

στην Ανατολική Ευρώπη. Η Δύση δεν ήθελε να προκαλέσει τους Σοβιετικούς καθώς 

δεν ήθελε να οδηγηθεί σε μια γενικευμένη σύρραξη. Επιπλέον η κρίση στην 

Ουγγαρία συνέπεσε με την απόβαση των Βρετανών και των Γάλλων στο Σουέζ και 

                                            
62 Οπ. π. σ. 310 
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η προσοχή των ΗΠΑ ήταν στραμμένη εκεί, αφού η απόβαση πραγματοποιήθηκε εν 

αγνοία των Αμερικανών.63  

Η αιτία της ανατροπής του Νάγκυ ήταν ότι το Κρεμλίνο, παρά τις εξαγγελίες 

για χαλάρωση, μεταρρυθμίσεις και καταδίκη της τρομοκρατίας του Στάλιν, δεν 

μπορούσε καθόλου να ανεχθεί την εγκατάλειψη από το Κομμουνιστικό Κόμμα της 

Ουγγαρίας, του μονοπωλίου της εξουσίας. Μια τέτοια απομάκρυνση, θα οδηγούσε 

τα κομμουνιστικά κόμματα παντού στην καταστροφή. Αυτός ήταν ο λόγος για τον 

οποίο οι κομμουνιστές ηγέτες συντάχθηκαν τόσο πρόθυμα με την απόφαση του 

Χρουστσόφ να επέμβει και να καθαιρέσει τον Νάγκυ. Ακόμη και ο Τίτο συμφώνησε, 

τελικά, ότι η απώλεια του κομματικού ελέγχου στην Ουγγαρία και η κατάρρευση του 

μηχανισμού κρατικής ασφάλειας, αποτελούσαν επικίνδυνο προηγούμενο. 

Η «μυστική ομιλία» του Χρουστσόφ, από τη στιγμή που διέρρευσε στη Δύση, 

σηματοδότησε το τέλος μιας ορισμένης κομμουνιστικής πίστης. Ο Χρουστσόφ, έδινε 

τη δυνατότητα για μετασταλινική μεταρρύθμιση και ανανέωση. Πρόσφερε στα μέλη 

των κομμουνιστικών κομμάτων και στους προοδευτικούς, ένα μύθο στον οποίο 

μπορούσαν να προσκολληθούν. Ωστόσο, η ανελέητη καταστολή της εξέγερσης στην 

Ουγγαρία, διέλυσε τις όποιες ψευδαισθήσεις για αυτό το νέο «μεταρρυθμισμένο» 

σοβιετικό μοντέλο. Για ακόμα μια φορά αποκαλύφθηκε ξεκάθαρα, ότι η 

κομμουνιστική εξουσία στηριζόταν απλώς και μόνο στη στρατιωτική ισχύ.64 Ως 

αποτέλεσμα, τα κομμουνιστικά κόμματα στη Δύση, άρχισαν να συρρικνώνονται και 

στα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης οι ψευδαισθήσεις διαλύθηκαν. Οι προσδοκίες 

για τον κομμουνισμό, οι οποίες ανανεώθηκαν για σύντομο διάστημα με την 

υπόσχεση της αποσταλινοποίησης, εξανεμίστηκαν, το ίδιο και οι ελπίδες τους για 

βοήθεια από τη Δύση.  

 

2.3 Η αναθέρμανση του Ψυχρού Πολέμου 

 Η αναβίωση των συναντήσεων των τεσσάρων υπουργών Εξωτερικών (ΗΠΑ, 

ΕΣΣΔ, Μεγάλης Βρετανίας, Γαλλίας), η συνάντηση κορυφής του 1955, ακόμη και η 

αποφυγή μιας μείζονος αντιπαράθεσης των δύο υπερδυνάμεων κατά τις δύο κρίσεις 

της Ουγγαρίας και του Σουέζ το 1956, δημιούργησαν ελπίδες για ύφεση.65 Παρά τα 

                                            
63 Επιπλέον συνέπεσε και με την τελευταία βδομάδα της προεκλογικής εκστρατείας για τις 

προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ. Βλ. Χατζηβασιλείου σελ 154   
64 Judt σ. 320-321 
65 Χατζηβασιλείου, σ. 159 
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λεγόμενα, όμως, για «ειρηνική συνύπαρξη» με τη Δύση, οι διάδοχοι του Στάλιν ποτέ 

δεν είχαν σκοπό να εγκαταλείψουν την ιδεολογική πάλη ενάντια στο καπιταλισμό. 

Οι Σοβιετικοί ηγέτες γνώριζαν ότι ήταν αδιανόητος ένας πόλεμος με τις Ηνωμένες 

Πολιτείες, αφού το ΝΑΤΟ δεν είχε τη δυνατότητα να συναγωνιστεί τη συμβατική 

στρατιωτική ισχύ των Σοβιετικών στην Ευρώπη.66 Φυσικά μέχρι τότε, οι Αμερικανοί 

είχαν την αδιαμφισβήτητη ισχύ στο επίπεδο των ατομικών όπλων. Αυτό τους ώθησε 

να δημιουργήσουν το πρώτο στρατηγικό τους δόγμα ενάντια σε ενδεχόμενη επίθεση 

των Σοβιετικών. Το δόγμα των «μαζικών αντιποίνων» δημιουργήθηκε από τους 

Αμερικανούς το 1954 και διατηρήθηκε τουλάχιστο μέχρι το 1957.67  

Το 1957 όμως, οι Σοβιετικοί άφησαν άναυδη τη Δύση με την εκτόξευση ενός 

διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου και του πρώτου διαστημικού δορυφόρου, του 

«Σπούτνικ». Αυτές οι τεχνολογικές επιτυχίες προσέδωσαν αξιοπιστία στους 

ισχυρισμούς του Χρουστσόφ ότι τα κομμουνιστικά κράτη θα μπορούσαν τελικά να 

ξεπεράσουν την οικονομική ανάπτυξη των καπιταλιστών. Έσβησαν επίσης και κάθε 

ελπίδα απεμπλοκής των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης από την κεντρική 

Ευρώπη. Αντίθετα ώθησαν την Αμερική να επιδοθεί στην ενίσχυση του πυρηνικού 

της οπλοστασίου. Ήδη από το 1953 αμερικανικά πυρηνικά όπλα μάχης έφτασαν 

στη Δυτική Γερμανία. Θα μπορούσε όμως να λεχθεί, ότι η κατοχή και η κούρσα των 

πυρηνικών εξοπλισμών που επιδόθηκαν οι δύο υπερδυνάμεις, έφερε τη 

σταθερότητα στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Παρόλο που η κατοχή πυρηνικών όπλων 

εκφράζει την υπέρτατη επιθετικότητα, δε συνεπάγεται όμως και επίθεση, καθώς τα 

πυρηνικά «αποτρέπουν το πόλεμο στρέφοντας την ίδια τη θέληση για πόλεμο 

εναντίον αυτών που τον επιδιώκουν».68  

 Το σοβαρότερο πρόβλημα του ψυχρού πολέμου στην Ευρώπη, παρέμενε το 

θέμα της Γερμανίας και ειδικά η πόλη του Βερολίνου. Μετά την εργατική εξέγερση 

του Ιουνίου του 1953 στο Ανατολικό Βερολίνο, τα «σύνορα» με το Δυτικό Βερολίνο 

έκλεισαν προσωρινά για μερικές εβδομάδες. Ήδη μετά την αποτυχία του 

αποκλεισμού το 1948 – 1949, η πρώην πρωτεύουσα της Γερμανίας παρέμενε σε 

ένα βαθμό «ανοικτή» πόλη. Το Ανατολικό και Δυτικό Βερολίνο, συνδέονταν 

τηλεφωνικά και τα δίκτυα μεταφορών διέσχιζαν τις διάφορες ζώνες κατοχής. Το 

                                            
66 Young σ. 57 
67 Κουσκουβέλης  Ηλίας, Αποτροπή και Πυρηνική Στρατηγική, Θεωρία Διεθνών Σχέσεων στον Ψυχρό 

Πόλεμο. (Αθήνα: Ποιότητα, 2000) σ. 87. 
68 Κουσκουβέλης Ηλίας, οπ. π. σ. 15 
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Νοέμβριο του 1958, με μία αψυχολόγητη κίνηση ο Χρουστσόφ, διεμήνυσε στις 

δυτικές δυνάμεις κατοχής, ότι θα πρέπει να εγκαταλείψουν το Βερολίνο μέσα σε έξι 

μήνες και να το καταστήσουν «ελεύθερη πόλη», διαφορετικά ο ίδιος θα υπέγραφε 

μια χωριστή συνθήκη ειρήνης με την Ανατολική Γερμανία. 

Οι λόγοι που οδήγησαν στο λεγόμενο «τελεσίγραφο του Χρουστσόφ» ήταν 

αρκετοί. Το Βερολίνο ήταν η μόνη οδός μετάβασης από την Ανατολική Ευρώπη στη 

Δύση. Οι Γερμανοί αλλά και άλλοι από τις χώρες του Ανατολικού μπλοκ, που ήθελαν 

να διαφύγουν στη Δύση, μπορούσαν να έρθουν στο Ανατολικό Βερολίνο από 

οποιοδήποτε μέρος της Λαοκρατικής Δημοκρατία της Γερμανίας, να περάσουν από 

την σοβιετική ζώνη κατοχής στις δυτικές ζώνες και από εκεί, να φύγουν οδικώς ή 

σιδηροδρομικώς στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, αποκτώντας 

ταυτόχρονα διαβατήριο της Δυτικής Γερμανίας.69 Η δυσχερής οικονομική θέση της 

Ανατολικής Γερμανίας, οδηγούσε στη διαφυγή πολλών νέων Ανατολικογερμανών 

στο δυτικό τομέα, καθώς η δυτικογερμανική οικονομική προσπάθεια είχε στεφθεί με 

επιτυχία, όπως και η νέα δυτικοευρωπαϊκή οικονομική συσσωμάτωση της 

Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.70 Ανάμεσα στην Άνοιξη του 1949 και τον 

Αύγουστο του 1961, 2,8 με 3 εκατομμύρια Ανατολικογερμανοί έφυγαν μέσω του 

Βερολίνου στη Δύση, δηλαδή, σχεδόν το 16% του πληθυσμού της χώρας. Η 

σταδιακή φυγή νέων κυρίως ατόμων, μείωνε τις όποιες δυνατότητες ανάκαμψης της 

οικονομίας,  λειτουργώντας εξαιρετικά αρνητικά από  ψυχολογικής άποψης και έτσι 

τροφοδοτούσε το κύμα φυγής ακόμη περισσότερο, απειλώντας πλέον τη χώρα με 

κατάρρευση.71  

 Εν το μεταξύ, δεν είχε επέλθει ακόμη καμία συμφωνία, ούτε η Δυτικοί έδειξαν 

κάποιο ενδιαφέρον σε πρόταση των Σοβιετικών για αναγνώριση των υφιστάμενων 

ευρωπαϊκών συνόρων που θα περιλάμβανε και την Ανατολική Γερμανία. Κάτι τέτοιο 

θα σήμαινε ότι αναγνωρίζεται η ανεξάρτητη υπόσταση της Ανατολικής Γερμανίας.72  

Επιπλέον το 1958, η Σοβιετική Ένωση ανησυχούσε ότι ο Αμερικανοί σχεδίαζαν να 

εξοπλίσουν τους Δυτικογερμανούς, αυτή τη φορά με πυρηνικά όπλα. Για ακόμη μία 

φορά, το Βερολίνο θα γινόταν ο μοχλός πίεσης των Σοβιετικών προς τους Δυτικούς. 

Φυσικά οι Δυτικοί, απορρίψαν το τελεσίγραφο και όταν ο Χρουστσόφ επανέλαβε τις 
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71 Οπ. π. σ. 206 
72 Young, σ. 58 
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απαιτήσεις του το 1960 και 1961. Όλες οι συναντήσεις απέτυχαν και έτσι τον 

Αύγουστο του 1961, η Μόσχα έδωσε το πράσινο φως στους Ανατολικογερμανούς 

για την ανέγερση ενός φυσικού φράγματος που θα εμπόδιζε την επικοινωνία και θα 

απέτρεπε τη φυγή. Τη νύχτα της 12ης προς 13η Αυγούστου 1961, οι Ανατολικοί 

απομονώσαν την περιοχή του Δυτικού Βερολίνου από την υπόλοιπη Ανατολική 

Γερμανία και σε λίγες βδομάδες ανήγειραν το περίφημο Τείχος του Βερολίνου που 

απέτρεπε την επικοινωνία ή τη φυγή. 

 Το Τείχος του Βερολίνου έφτασε να θεωρείται στη Δύση ως ένα σύμβολο της 

καταπίεσης του κομμουνισμού, το πλέον εμφανές παράδειγμα για το «σιδηρούν 

παραπέτασμα». Έγινε ένα από τα σύμβολα του Ψυχρού Πολέμου και η πτώση του, 

το Φθινόπωρο του 1989 θα σηματοδοτήσει και τη λήξη του. Πάντως η ανέγερσή 

του, έθεσε τέλος στη φυγή των Ανατολικογερμανών στη Δύση, η οποία φυγή, είχε 

απειλήσει σοβαρά την πολιτική και οικονομική σταθερότητα της Ανατολικής 

Γερμανίας.  

 Τον επόμενο χρόνο της ανέγερσης του τείχους, μακριά από την ευρωπαϊκή 

ήπειρο ο Χρουστσόφ αποφάσισε να εγκαταστήσει βάσεις πυρηνικών πυραύλων 

στην Κούβα. Η Κούβα όμως δεν ήταν Βερολίνο. Τώρα πλέον η κρίση σχετιζόταν με 

την ίδια την ασφάλεια των ΗΠΑ και οι Αμερικανοί δεν ήταν διατεθειμένοι να ανεχθούν 

βάσεις πυρηνικών πυραύλων κοντά στο έδαφός τους. Φυσικά, ο σημαντικότερος 

ίσως λόγος που ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ John Kennedy αποφάσισε να αντιδράσει 

δυναμικά και να οδηγήσει τελικά στην υποχώρηση του Χρουστσόφ, είναι ότι μία 

τέτοια ενέργεια στην καρδιά της Αμερικής ήταν ένα σοβαρό στο γόητρο των ΗΠΑ. Η 

κρίση τελικά εκτονώθηκε και οδήγησε τελικά στη σύναψη από τις δύο πλευρές 

συμφωνίας που απαγόρευε τις πυρηνικές δοκιμές κάτω από το νερό, στην 

ατμόσφαιρα και το διάστημα. 73 

Τον Οκτώβριο του 1962, η πυρηνική σύγκρουση θα μπορούσε να έλθει όχι 

από πρόθεση, αλλά από λάθος ή παρεξήγηση των προθέσεων του αντιπάλου. Και 

αυτό ήταν κάτι που αντελήφθησαν οι ηγεσίες σε Μόσχα και Ουάσιγκτον. Γι’ αυτό και 

η κρίση της Κούβας δεν απετέλεσε μόνο την κορύφωση της ψυχροπολεμικής 

πυρηνικής αντιπαράθεσης, αλλά και καταλύτη για την ύφεση που ακολούθησε, 

καθώς υπαγόρευσε την ανάγκη για περισσότερο συνετή διαχείριση των κρίσεων 

                                            
73 Καρβουναράκης Θεοδόσιος, Η κρίση των πυραύλων της Κούβας,, άρθρο στο Καρβουναράκης, 
Θεοδόσιος (επιμ), Ο Ψυχρός Πόλεμος, Μία Διεπιστημονική Προσέγγιση. (Αθήνα: Σιδέρης, 2012) σ. 
117. 
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ώστε να μην ξεφύγουν από τον έλεγχο και φέρουν τις δύο υπερδυνάμεις σε μια 

κατάσταση από την οποία δύσκολα θα μπορούσαν να υποχωρήσουν.  

 

2.5 Συμπεράσματα 

 Τα γεγονότα του 1956 στην Ουγγαρία έκαναν σαφές ότι η Μόσχα, δεν ήταν 

διατεθειμένη να δεχθεί καμία αλλαγή στα κράτη – δορυφόρους που δημιούργησε 

και οποιαδήποτε προσπάθειας απομάκρυνση από την εξουσία της θα καταπνιγόταν 

από τον πανίσχυρο Ερυθρό Στρατό.  Το 1956 αντιπροσώπευε από πολλές απόψεις 

την ήττα και την κατάρρευση του επαναστατικού μύθου τον οποίο είχαν 

καλλιεργήσει τόσο επιτυχώς ο Λένιν και οι κληρονόμοι του. Στο εξής, ο 

κομμουνισμός θα συνδεόταν για πάντα με την καταπίεση και όχι με την επανάσταση. 

Όπως θα αναγνώριζε ο Μπόρις Γιέλτσιν πολλά χρόνια σε ομιλία του στο ουγγρικό 

κοινοβούλιο στις 11 Νοεμβρίου 1992: «Η τραγωδία του 1956… θα παραμείνει για 

πάντα ανεξίτηλο σημάδι στο σοβιετικό καθεστώς».74 Πάντως, λόγω κυρίως του 

φόβου, τα γεγονότα στην Ουγγαρία, θα εξασφάλιζαν τη σταθερότητα του υπόλοιπου 

σοβιετικού συνασπισμού, τουλάχιστο για την επόμενη δεκαετία. 

 Με την ανέγερση του τείχους του Βερολίνου, σοβιετικά και αμερικανικά 

άρματα μάχης, ήταν αντιμέτωπα στα σημεία ελέγχου μέσω των οποίων 

επικοινωνούσαν οι αντίστοιχες ζώνες τους. Τα επόμενα τριάντα χρόνια, όλες οι 

δυνάμεις κατοχής παρέμειναν στη θέση τους, μολονότι και οι  δύο πλευρές 

εκχώρησαν ντε φάκτο τη διοίκηση των αντίστοιχων ζωνών ελέγχου τους στις τοπικές 

γερμανικές αρχές.75 Η έκβαση της κρίσης του Βερολίνου έδειξε ότι οι δύο Μεγάλες 

Δυνάμεις είχαν περισσότερα κοινά από ότι εκτιμούσαν οι ίδιες πολλές φορές. Και οι 

δύο δυνάμεις είχαν συμφέρον να υπάρχει σταθερότητα στην Κεντρική Ευρώπη. Με 

την ανέγερση του τείχους, απλά έγινε σαφές ότι πλέον οι Αμερικανοί όπως και οι 

Σοβιετικοί θα παρέμειναν εκεί για πολύ καιρό.  

 Ο Σοβιετικοί είχαν καταφέρει να κάνουν φανερή την αδυναμία της Δύσης σε 

ορισμένες τοπικές καταστάσεις κρίσεις. Οι Αμερικανοί με τους Δυτικούς τους 

Συμμάχους, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για να γκρεμιστεί το τείχος, όπως δεν 

έκαναν τίποτα στην αιματηρή καταστολή του ουγγρικού ξεσηκωμού.  

Η σταθεροποίηση του Ψυχρού Πολέμου στην Ευρώπη, η μείωση των 

πιθανοτήτων να γίνει κάποια στιγμή ο ψυχρός πόλεμος «θερμός» και το γεγονός ότι 

                                            
74 Judt σ. 323 
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αυτά τα ζητήματα ήταν σε μεγάλο βαθμό πέρα του ελέγχου τους δημιούργησαν 

στους Δυτικοευρωπαίους τη μάλλον βολική πεποίθηση ότι η συμβατική ένοπλη 

σύγκρουση ήταν απαρχαιωμένη μορφή πολέμου. Την περίοδο 1953 – 1963, ο 

πόλεμος ήταν για πολλούς παρατηρητές αδιανόητος, τουλάχιστον στην ευρωπαϊκή 

ήπειρο. Αν ποτέ ξεσπούσε πόλεμος, το τεράστιο πυρηνικό οπλοστάσιο των 

Μεγάλων Δυνάμεων σήμαινε σίγουρα ότι οι συνέπειες του θα ήταν τρομερές σε 

αδιανόητο βαθμό και επομένως ο πόλεμος θα μπορούσε να προκύψει μόνο ως 

αποτέλεσμα κακού υπολογισμού.76  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΥΦΕΣΗΣ (1963 – 1976) 

3.1 Ο ρόλος της Γαλλίας 

 «Ναι, είναι η Ευρώπη, από τον Ατλαντικό έως τα Ουράλια, είναι το σύνολο 

της Ευρώπης, που θα αποφασίσει το πεπρωμένο του κόσμου». (Charles de Gaulle) 

 Η κρίση της Κούβας τον Οκτώβριο του 1962, υπήρξε η χειρότερη από τις 

κρίσεις του ψυχρού πολέμου, αλλά μετά ακολούθησε μια έντονη τάση προς την 

ύφεση στην Ευρώπη. Τον Αύγουστο του 1963, υπογράφτηκε με πρωτοβουλία των 

ΗΠΑ, ΕΣΣΔ και Βρετανίας η Συνθήκη Απαγόρευσης των Πυρηνικών Δοκιμών (Test 

Ban Treaty), που περιόριζε τις πυρηνικές δοκιμές μόνο σε υπόγειες εκρήξεις. Η 

πτώση από την εξουσία της Σοβιετικής Ένωσης του Χρουστσόφ, βοήθησε 

περαιτέρω στο να υπάρξει πιο ήρεμο κλίμα στις σχέσεις των δύο συνασπισμών. Στη 

νέα ηγεσία της ΕΣΣΔ, ξεχώρισε ως ισχυρός άνδρας ο Leonid Brezhnev, ως πρώτος 

γραμματέας του ΚΚΣΕ. Η ηγεσία Μπρέζνιεφ σηματοδοτεί της ολοκλήρωση της 

μετατροπής της χώρας σε «συντηρητική» διεθνή δύναμη.77 Η νέα ηγεσία των 

Σοβιετικών, απέφευγε πλέον σχολαστικά να εμπλακεί σε μείζονες κρίσεις με τους 

Δυτικούς, γεγονός που συνέβαλε στη πορεία προς την διεθνή ύφεση και 

εγκαταλείφθηκαν οι υπερβολές του Χρουστσόφ που οδήγησαν σε επικίνδυνες 

καταστάσεις. 

 Μετά την δολοφονία του Kennedy, τον Νοέμβριο του 1963 και την ανάληψη 

της προεδρίας από τον αντιπρόεδρο Lyndon Johnson, οι ΗΠΑ ενεπλάκησαν όλο και 

περισσότερο στον πόλεμο του Βιετνάμ. Ο πόλεμος του Βιετνάμ ήταν ίσως η 

μεγαλύτερη ένοπλη σύγκρουση μεταξύ Δύσης και Ανατολής κατά την διάρκεια του 

Ψυχρού Πολέμου. Θεωρητικά η μάχη ήταν μεταξύ του Δημοκρατικού Στρατού του 

Βιετνάμ (Βόρειο Βιετνάμ) και της Δημοκρατίας του Βιετνάμ (Νότιο Βιετνάμ). Στην 

πραγματικότητα όμως ήταν ένας πόλεμος μέσω αντιπροσώπων μεταξύ των ΗΠΑ 

και της ΕΣΣΔ, ένας από τους πολλούς που έγιναν λόγω της απροθυμίας των 

υπερδυνάμεων να εμπλακούν σε απευθείας πόλεμο μεταξύ τους που ίσως θα 

κατέληγε σε πυρηνική καταστροφή. Αμερικανοί στρατιώτες είχαν ήδη εμπλακεί από 

το 1959, αλλά σε μεγάλους αριθμούς κατέφθασαν κατά το 1965. Εγκατέλειψαν τη 

χώρα το 1973, κάτι που οδήγησε τελικά στην παράδοση του Νότου στις 30 Απριλίου 

                                            
77 Χατζηβασιλείου σ. 213 
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1975. Η αποτυχία των ΗΠΑ στο Βιετνάμ διαίρεσε τη αμερικανική κοινωνία με 

τεράστιες πολιτικές και οικονομικές συνέπειες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες από το 1947 

ακολουθούσαν στρατηγική «ανάσχεσης» του κομμουνισμού. Από το 1950 η 

ανάσχεση δεν επικεντρώνονταν σε περιοχές υψηλής προτεραιότητας, αλλά 

εναντιώνονταν σε οποιαδήποτε κομουνιστική απειλή στην υφήλιο. Υπήρχε η 

αντίληψη, ότι οποιαδήποτε υποχώρηση των ΗΠΑ έναντι μιας τοπικής κομουνιστικής 

απειλής θα ενθάρρυνε τον «κομουνιστικό επεκτατισμό» ανά την υφήλιο. Αρχικά η 

ανάσχεση αφορούσε τον άμεσο επεκτατισμό της Σοβιετικής Ένωσης. Στη συνέχεια 

αφορούσε τον έμμεσο σοβιετικό επεκτατισμό µέσω δορυφόρων, όπως η Κίνα. Η 

ανάσχεση του κομμουνισμού στο Νότιο. Βιετνάμ, τελικά δεν αφορούσε ούτε στο 

σοβιετικό ούτε στον κινεζικό επεκτατισμό αλλά στην αξιοπιστία των αμερικανικών 

δεσμεύσεων έναντι οποιασδήποτε κομμουνιστικής απειλής, ακόμα και της πλέον 

τοπικής. Αυτή η πολιτική ανάσχεσης του κομμουνισμού, τώρα πλέον υπονομεύτηκε, 

καθώς η Αμερική έμοιαζε ανίκανη να νικήσει το κομμουνισμό, οπουδήποτε και 

οποτεδήποτε κι αν γινόταν αυτός αντιληπτός.78  

 Η κρίση της Κούβας, ο πόλεμος του Βιετνάμ, αλλά και η σημαντική οικονομική 

ανάπτυξη των Δυτικών Ευρωπαϊκών κρατών, δημιούργησαν κάποιες διαφορές σε 

στρατιωτικοπολιτικά και οικονομικά ζητήματα μεταξύ κάποιων δυτικών ευρωπαϊκών 

κρατών και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο κυριότερος εκφραστής, στη δεκαετία του 

1960, μιας ανεξάρτητης από την Ουάσιγκτον ευρωπαϊκής πολιτικής ήταν ο 

στρατηγός Charles de Gaulle, ο οποίος είχε επανέλθει στην εξουσία της Γαλλίας το 

1958 αποφασισμένος να επανασυστήσει τη γαλλική ισχύ.79 Στις 23 Νοεμβρίου του 

1959 διακήρυξε, σε ομιλία του στο Στρασβούργο, το όραμά του για μια Ευρώπη από 

τον Ατλαντικό ως τα Ουράλια Όρη. Η φράση αυτή συχνά χρησιμοποιήθηκε στην 

πορεία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ενώ έγινε πολιτικό σύνθημα του de Gaulle 

για τα επόμενα 10 χρόνια, στοχεύοντας σε μία Ευρώπη που θα όριζε το μέλλον του 

κόσμου. Με την άνοδό του στην προεδρία της Ε΄ Γαλλικής Δημοκρατίας έθεσε, 

μεταξύ άλλων, ως στόχο την ενδυνάμωση της Ευρώπης, ώστε να αποτελέσει τον 

τρίτο πόλο στη διαμάχη μεταξύ ΗΠΑ και Σοβιετικής Ένωσης. Εξάλλου τα σχέδια για 

μια ενωμένη Ευρώπη είχαν ήδη τεθεί σε εφαρμογή με την ίδρυση της ΕΟΚ το 1957 

από την Γαλλία, την Δυτική Γερμανία, την Ιταλία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και το 

Λουξεμβούργο. Γενικότερη επιδίωξή του ήταν η «απελευθέρωση» της Γαλλίας και 
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της Ευρώπης από την επιρροή ΗΠΑ και Μεγάλης Βρετανίας, με την προώθηση της 

ανάπτυξης πυρηνικών όπλων από τη Γαλλία και την αποχώρησή της από το ΝΑΤΟ. 

Τον Ιανουάριο του 1963 προέβαλε βέτο στην αίτηση της Βρετανίας για ένταξή της 

στην ΕΟΚ – όπως και μετέπειτα το 1967 – και υπέγραψε Συνθήκη Συνεργασίας με 

τη Δυτική Γερμανία που αφορούσε συνεργασία σε στρατιωτικά και μορφωτικά 

θέματα. Αποφασισμένος να διατηρήσει την αυτονομία των γαλλικών πυρηνικών 

δυνάμεων, απέρριψε την πρόταση του Kennedy για τη δημιουργία Ατλαντικής 

Κοινότητας και Πολυμερούς Δύναμης του ΝΑΤΟ˙ το 1964 αναγνώρισε τη Λαϊκή 

Δημοκρατία της Κίνας,80 ενώ το 1966 ως το αποκορύφωμα της πολιτικής του προς 

την ύφεση επισκέφτηκε την Μόσχα. Το ίδιο έτος, το 1966, απέσυρε την Γαλλία από 

το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, παραμένοντας όμως μέλος της συμμαχίας. Σε 

επιστολή που απηύθυνε στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Lyndon Johnson, ο de Gaulle 

εξήγησε ότι η Γαλλία έθετε επί τάπητος τη θέση της όχι στην Ατλαντική Συμμαχία, 

αλλά στις στρατιωτικές δομές της. Από αυτήν την άποψη, η χώρα είχε την πρόθεση 

να επανακτήσει την πλήρη κυριαρχία της, με τις συνέπειες που αυτό θα είχε στην 

εκχώρηση δικαιωμάτων για τη χρήση βάσεων, τη στάθμευση συμμαχικών 

στρατευμάτων και τη χρήση του εναέριου χώρου της. Πρακτικά, η Γαλλία θα έπαυε 

να αποτελεί μέρος των συμμαχικών διοικήσεων. Σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο, 

λοιπόν, η απόφαση αυτή τροποποιούσε όχι την ουσία, αλλά τη μορφή της σχέσης 

της Γαλλίας με το ΝΑΤΟ.81 Η έναρξη των σχετικών επαφών υπήρξε άμεση και, ένα 

χρόνο αργότερα, η νέα σχέση της Γαλλίας με την Ατλαντική Συμμαχία ήταν 

πραγματικότητα. Έτσι, από το φθινόπωρο του 1966 η Γαλλία έπαψε να συμμετέχει 

στη Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ. Η συμμετοχή της χώρας στα πολιτικά όργανα 

της Συμμαχίας παρέμεινε ως είχε, ωστόσο τα στρατιωτικά και πυρηνικά θέματα 

αποτελούσαν πλέον αντικείμενο εργασιών επιτροπών στις οποίες η Γαλλία δεν 

συμμετείχε.82 Οι δυνάμεις της συμμαχίας εγκατέλειψαν το γαλλικό έδαφος και η έδρα 

του ΝΑΤΟ μεταφέρθηκε στις Βρυξέλες.83  

 Η αποχώρηση της Γαλλίας από το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, δεν 

προκάλεσε προβλήματα που δεν θα μπορούσαν να ξεπεραστούν στον δυτικό 

                                            
80  Χατζηβασιλείου, σ. 215 
81 Παπαστάμκου Σοφία, Η ρήξη της Γαλλίας με το ΝΑΤΟ, Η Καθημερινή, 05/03/2017, 

http://www.kathimerini.gr 
82 Παπαστάμκου οπ. π. 
83 Η Γαλλία επανεντάχθηκε στη στρατιωτική δομή του ΝΑΤΟ με απόφαση του προέδρου Νικολά 

Σαρκοζί το 2009.) 

http://www.kathimerini.gr/
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συνασπισμό. Καμία άλλη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ δεν ακολούθησε το παράδειγμα 

της Γαλλίας, καθώς τα δυτικοευρωπαϊκά κράτη είχαν πλήρη επίγνωση ότι 

εξακολουθούσαν να στηρίζουν την ασφάλειά τους στις ΗΠΑ. Παράλληλα οι 

Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έπαψαν να αναγνωρίζουν τη θεμελιώδη στρατηγική 

σημασία της Ευρώπης στον Ψυχρό Πόλεμο.84  

 Το κύρος όμως των Ηνωμένων Πολιτειών θα δεχθεί ισχυρό πλήγμα λόγω 

του πολέμου στο Βιετνάμ, που θα οδηγήσει τελικά σε αντίδραση, αμφισβήτηση και 

ριζοσπαστικοποίηση ενός μεγάλου μέρους της νεολαίας των δυτικών χωρών. Κατά 

ειρωνικό τρόπο, το κίνημα αυτό με την έντονη αντίθεσή του  προς την αμερικανική 

εξωτερική πολιτική, έμελλε να φέρει κοντά στην κατάρρευση την μοναδική μεγάλη 

δυτική δύναμη που είχε αμφισβητήσει την αμερικανική επικυριαρχία: την Γαλλία 

κατά τα γεγονότα του Μαΐου 1968.85 Τα γεγονότα ξεκίνησαν από κινητοποιήσεις των 

Γάλλων μαθητών και φοιτητών, επεκτάθηκαν με γενική απεργία των Γάλλων 

εργατών και τελικά οδήγησαν σε πολιτική και κοινωνική κρίση, που άρχισε να 

παίρνει διαστάσεις επανάστασης και οδήγησε στη διάλυση της Γαλλικής 

Εθνοσυνέλευσης και την προκήρυξη εκλογών. Η κυβέρνηση βρέθηκε υπό 

κατάρρευση, αλλά ο επαναστατικός αναβρασμός έπαψε να υπάρχει σχεδόν τόσο 

γρήγορα όσο προέκυψε. Οι εργαζόμενοι επέστρεψαν στις εργασίες τους, ωθημένοι 

από την Γενική Συνομοσπονδία Εργατών και το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, που 

είχε καταδικάσει την εξέγερση και δεν συμμετείχε. Όταν τελικά πραγματοποιήθηκαν 

εκλογές τον Ιούνιο, το κόμμα του de Gaulle προέκυψε ακόμα ισχυρότερο από πριν. 

Ένα χρόνο μετά όμως όταν οι προτάσεις του για μεταρρυθμίσεις στη Γερουσία και 

την τοπική αυτοδιοίκηση θα απορριφθούν από γαλλικό δημοψήφισμα ο Γάλλος 

ηγέτης θα παραιτηθεί.86  

 

3.2 Οι αντιδράσεις στον Ανατολικό Συνασπισμό 

Την 1η  Ιουλίου 1968 οι ΗΠΑ, Σοβιετική Ένωση και Μεγάλη Βρετανία 

υπέγραψαν τη Συμφωνία για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (Non 

Proliferation Treaty, NPT). Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως 

                                            
84 Young σ. 66 
85 Χατζηβασιλείου σ. 220 
86 Οπ. π. σ. 221 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1
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μέρος της προσπάθειας των Μεγάλων Δυνάμεων για ύφεση στις σχέσεις τους 

καθώς υπήρξε η πιο σημαντική συνθήκη ελέγχου των εξοπλισμών.87 

Ένα μήνα μετά όμως, η ύφεση ανακόπηκε, καθώς δυνάμεις και άρματα του 

Συμφώνου της Βαρσοβίας εισέβαλαν στην Τσεχοσλοβακία για να καταστείλουν τις 

φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης. Στις 20 Αυγούστου 1968 

στρατιωτικές δυνάμεις του Συμφώνου της Βαρσοβίας εισέβαλαν στην 

Τσεχοσλοβακία για να καταστείλουν τη λεγόμενη «Άνοιξη της Πράγας», το φιλόδοξο 

πρόγραμμα φιλελευθεροποίησης και εκδημοκρατισμού του κομουνιστικού 

καθεστώτος της χώρας, που έφερε την υπογραφή του γενικού γραμματέα του Κ.Κ. 

Τσεχοσλοβακίας, Alexander Dubcek. Ο Dubcek ανήλθε στην ηγεσία του κόμματος 

στις 5 Ιανουαρίου 1968, και στους επόμενους μήνες παρουσίασε ένα πρόγραμμα 

δράσης με πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, που τις συνόψισε με τη φράση 

«Σοσιαλισμός με ανθρώπινο πρόσωπο» και οι οποίες εγκρίθηκαν από την Κεντρική 

Επιτροπή του Κόμματος. Η απήχησή τους στην κοινή γνώμη της χώρας ήταν χωρίς 

προηγούμενο και ασφαλώς απρόβλεπτη. Μαζί με την επαναφορά της ελευθερίας 

του Τύπου, υπήρξε μία αναβίωση του ενδιαφέροντος για εναλλακτικές μορφές 

πολιτικής οργάνωσης, στο πλαίσιο του κομουνιστικού συστήματος της χώρας. 

Αντίθετα, η Σοβιετική Ένωση και οι «δορυφόροι» της στο Σύμφωνο της Βαρσοβίας 

θεώρησαν το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα Dubcek, «αντεπαναστατικό» κι έψαχναν 

τρόπους να το ακυρώσουν, καθώς ανησυχούσαν ότι παρόμοια εξέλιξη στην 

Τσεχοσλοβακία θα είχε ανάλογες επιπτώσεις και στην κοινή γνώμη των δικών τους 

χωρών. Ο Dubcek, προσπάθησε να καθησυχάσει τους Σοβιετικούς για την 

παραμονή της χώρας του στο Σύμφωνο της Βαρσοβίας, αλλά στις αρχές Αυγούστου 

1968, διακηρύχθηκε από το κομμουνιστικό κόμμα της χώρας, η απόφαση να 

συσταθεί πολυκομματικό πολιτικό σύστημα.88 Προκειμένου να προλάβουν τη 

διεξαγωγή του κομματικού συνεδρίου στις αρχές Σεπτεμβρίου, τα σοβιετικά 

στρατεύματα, μαζί με μονάδες της Ανατολικής Γερμανίας, της Πολωνίας, της 

Βουλγαρίας και της Ουγγαρίας, εισέβαλαν στην Τσεχοσλοβακία λίγο μετά τα 

                                            
87 Η Συνθήκη μη διάδοσης πυρηνικών όπλων, σκοπεύει στον περιορισμό της εξάπλωσης των 
πυρηνικών όπλων. Τέθηκε σε ισχύ στις 5 Μαρτίου 1970 και έχει υπογραφεί από 189 κράτη, πέντε 
εκ των οποίων αναγνωρίζονται ως πυρηνικά κράτη: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, το Ηνωμένο 
Βασίλειο, η Γαλλία και η Κίνα. Αυτά τα κράτη είναι και τα μόνα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. Αν και αρχικά είχε οριστεί να έχει διάρκεια 25 χρόνια, στη συνέχεια έπαψε να 
έχει ημερομηνία λήξης. Η συνθήκη αποτελείται, γενικά, από τρεις πυλώνες: Μη διάδοση, αφοπλισμός 
και ειρηνική χρήση. (βλ. Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντίνου άρθρο καθημερινή 27/11/17) 
88 Χατζηβασιλείου σ. 222 

https://www.sansimera.gr/almanac/2008
https://www.sansimera.gr/almanac/0501
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%8C%CF%80%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/5_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1970
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD
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μεσάνυχτα της 21ης Αυγούστου. Στους δρόμους της Πράγας και των άλλων πόλεων 

της Τσεχίας και της Σλοβακίας εμφανίστηκαν 4.600 τανκς και συνολικά 160.000 

στρατιώτες του Συμφώνου της Βαρσοβίας, οι οποίοι χωρίς να συναντήσουν 

αντίσταση έθεσαν υπό τον έλεγχό τους όλα τα νευραλγικά σημεία της χώρας. Οι 

πρωταγωνιστές της «Άνοιξης της Πράγας» συνελήφθησαν, ενώ οι μαζικές 

διαδηλώσεις που προκάλεσε η επέμβασή, κατεστάλησαν βίαια.89  

Η Σοβιετική εισβολή στην Τσεχοσλοβακία καταδικάστηκε από τη Δύση, αλλά 

μόνο σε λεκτικό επίπεδο. Οι ΗΠΑ ήταν απασχολημένες με τον πόλεμο στο Βιετνάμ 

και θεώρησαν την εισβολή ως εσωτερική υπόθεση του αντίπαλου στρατοπέδου. Οι 

ηγέτες της Ρουμανίας και της Γιουγκοσλαβίας, Nicolae Ceausescu και Τίτο, που 

βρίσκονταν σε διάσταση με τη Μόσχα, τάχθηκαν στο πλευρό του Dubcek, ενώ ο 

Αλβανός ηγέτης Enver Hoxha, για διαφορετικούς λόγους, κατήγγειλε τη σοβιετική 

εισβολή και απέσυρε τη χώρα από το Σύμφωνο της Βαρσοβίας, σπρώχνοντάς την 

στην αγκαλιά της Κίνας. Μεγάλος ήταν ο αντίκτυπος που προκλήθηκε στα 

Κομμουνιστικά Κόμματα της Δύσης. Τα Κ.Κ. Ιταλίας και Γαλλίας καταδίκασαν την 

επέμβαση και δρομολόγησαν πολιτικές που οδήγησαν τα επόμενα χρόνια στον 

λεγόμενο «Ευρωκομουνισμό».90  

Συνειδησιακά και ιδεολογικά προβλήματα δημιουργήθηκαν σε χιλιάδες 

κομμουνιστές σ’ όλο τον κόσμο, που είχαν βιώσει και την εμπειρία της σοβιετικής 

επέμβασης στην Ουγγαρία το 1956. Ο λεγόμενος «υπαρκτός σοσιαλισμός» 

δυσφημίστηκε ανεπανόρθωτα και άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την εξαφάνισή 

του από το προσκήνιο της ιστορίας. Για ακόμη μία φορά η Δύση δεν μπορούσε να 

κάνει τίποτα για να εμποδίσει κι αυτήν την ενέργεια των Σοβιετικών, ακριβώς όπως 

και στην Ουγγαρία 12 χρόνια πριν. Και πάλι οι θεμελιώδεις ιδεολογικές διαφορές 

μεταξύ Ανατολής και Δύσης επιβεβαιώθηκαν και παρά τις ελπίδες ορισμένων 

ευρωπαίων ηγετών, όπως ο de Gaulle, η σοβιετική κυριαρχία στην Ανατολική 

Ευρώπη εδραιώθηκε.91  

                                            
89 Τσίβος Κώστας, Άνοιξη της Πράγας, ελπίδα και καταστολή, Η Καθημερινή, 3/12/2017, 

http://www.kathimerini.gr 
90 Με αυτό συντάχθηκε και το ΚΚΕ Εσωτερικού, το οποίο προέκυψε λίγο μετά τη διάσπαση της 

ηγεσίας του ΚΚΕ κατά τη διάρκεια της λεγόμενης 12ης Ολομέλειας της Κεντρικής Επιτροπής, η 
οποία έλαβε χώρα στη Βουδαπέστη τον Φεβρουάριο του 1968. Τα γεγονότα της Άνοιξης της 
Πράγας επισφράγισαν ουσιαστικά τη νέα διάσπαση τόσο μεταξύ των μελών του ΚΚΕ όσο και 
ανάμεσα στις κοινότητες των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων και την οριστική απεξάρτησή τους 
από την ιδεολογική επιλογή της Μόσχας. Βλ. Τσίβος Κώστας οπ. π.  

91 Young σ. 66 

http://www.kathimerini.gr/
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Το Νοέμβριο του 1968, ο Σοβιετικός ηγέτης διατύπωσε σε ομιλία του στην 

Πολωνία το αποκαλούμενο «Δόγμα Brezhnev». Η πεμπτουσία αυτού ήταν ότι σε 

περίπτωση απόπειρας ανατροπής του σοσιαλισμού σε κάποια χώρα, διατηρούνταν 

το δικαίωμα παραβίασης της ανεξαρτησίας της προς αντιμετώπιση των 

αντεπαναστατών. Δήλωσε τότε: «Όταν δυνάμεις εχθρικές προς τον σοσιαλισμό 

επιχειρούν να τρέψουν την ανάπτυξη μιας σοσιαλιστικής χώρας προς τον 

καπιταλισμό, τότε το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την εν λόγω χώρα, αλλά καθίσταται 

κοινό πρόβλημα και πηγή ανησυχίας για όλες τις σοσιαλιστικές χώρες».92 

Η Τσεχοσλοβακία δεν ήταν το μοναδικό πρόβλημα που είχαν να 

αντιμετωπίσουν οι Σοβιετικοί αυτήν τη δεκαετία. Το 1960 η Αλβανία αποχώρησε 

από τον Σοβιετικό συνασπισμό και προσέγγισε την Κίνα. Παράλληλα, η Ρουμανία 

ανέπτυξε μία περισσότερο ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική υπό τον Nicolae 

Ceausescu. Το Βουκουρέστι υιοθέτησε μία ρητορική που έδινε έμφαση στην αρχή 

της εθνικής κυριαρχίας, ωστόσο δεν αμφισβήτησε την πρωτοκαθεδρία της Μόσχας, 

ως ηγέτιδας δύναμης του κομμουνιστικού κόσμου.93 Ήδη από το 1958 οι Ρουμάνοι 

εξασφάλισαν την αποχώρηση των σοβιετικών δυνάμεων από την ρουμανική 

επικράτεια, αφού βοήθησαν στον περιορισμό και την καταστολή της ουγγρικής 

εξέγερσης. Υπό την ηγεσία του Gheorghiu-Dej και (από το 1965) του Ceausescu, η 

Ρουμανία απέφυγε να εμπλακεί στη διαμάχη της Μόσχας με την Κίνα και επίσης 

αρνήθηκε να επιτρέψει στο Σύμφωνο της Βαρσοβίας να κάνει στρατιωτικές ασκήσεις 

στο έδαφός της. Έκαναν επίσης ανοίγματα προς την Γιουγκοσλαβία του Τίτο και 

επίσης εξασφάλισαν την εκβιομηχανοποίηση της Ρουμανίας με κεφάλαια και 

μηχανήματα από την Δυτική Ευρώπη. Ο κομμουνισμός στη Ρουμανία ήταν ιδιαίτερα 

σκληρός και καταπιεστικός. Απομακρυσμένη από την Σοβιετική Ένωση οι 

Gheorghiu-Dej και Ceausescu δεν εφάρμοσαν την αποσταλινοποίηση και τις 

μεταρρυθμίσεις. Σε αντίθεση με τα άλλα κράτη δορυφόρους, στη Ρουμανία δεν 

υπήρχε κανένα περιθώριο για εσωτερική αντιπολίτευση.94 Οι Ρουμάνοι δικτάτορες 

είχαν την υποστήριξη από τις δυτικές κυβερνήσεις και οι σχέσεις τους έγιναν ακόμη 

θερμότερες όταν η Ρουμανία αψήφησε το σοβιετικό βέτο και αναγνώρισε επισήμως 

τη Δυτική Γερμανία, τον Ιανουάριο του 1967. Η Ρουμανία ήταν το πρώτο 

                                            
92 Brezhnev Doctrine, https://en.wikipedia.org/wiki/Brezhnev_Doctrine 
93 Χατζηβασιλείου, σ. 222 
94 Judt σ. 430-431 

https://en.wikipedia.org/wiki/Brezhnev_Doctrine
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κομμουνιστικό κράτος που το επισκέφτηκε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών 

όταν ο Richard Nixon πήγε στο Βουκουρέστι τον Αύγουστο του 1969.  

 

3.3 Η δυτικογερμανική «ανατολική» πολιτική 

Τον επόμενο χρόνο, στην Ευρώπη, επανήλθαν οι ευνοϊκές συνθήκες για την 

ύφεση95 και πλέον η χώρα που πρωτοστατούσε στις επαφές με την Σοβιετική 

Ένωση ήταν η Δυτική Γερμανία. Το 1969 το δυτικογερμανικό Σοσιαλδημοκρατικό 

Κόμμα, υπό την ηγεσία του Willy Brandt, κέρδισε την πλειοψηφία στις 

ομοσπονδιακές εκλογές και σχημάτισε κυβέρνηση συνασπισμού με τους 

Ελεύθερους Δημοκράτες, θέτοντας το συντηρητικό Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα 

στην αντιπολίτευση για πρώτη φορά από την ίδρυση της Ομοσπονδιακής 

Δημοκρατίας της Γερμανίας. Ο Brandt, εγκαινίασε μία δυναμική δυτικογερμανική 

πολιτική στην Ανατολική Ευρώπη, που έμεινε γνωστή με τον όρο «ostpolitic» 

(ανατολική πολιτική).96 Οι Χριστιανοδημοκράτες κυριαρχούσαν στις Ομοσπονδιακές 

κυβερνήσεις από το 1949 έως το 1969. Αυτές οι κυβερνήσεις αρνήθηκαν να έχουν 

οποιαδήποτε επαφή με την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας λόγω 

του αντιδημοκρατικού χαρακτήρα της. Παράλληλα το Δόγμα «Hallstein» προέβλεπε 

ότι η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας θα διακόπτει διπλωματικές επαφές 

με κάθε χώρα που συνάπτει διπλωματικές σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της 

Γερμανίας. Η πρώτη εφαρμογή του Δόγματος «Hallstein» ήταν το 1957, όταν η 

Δυτική Γερμανία απέσυρε την αναγνώριση της Γιουγκοσλαβίας, αφού 

προηγουμένως η γιουγκοσλαβική κυβέρνηση αποδέχτηκε πρεσβευτή της Λαϊκής 

Δημοκρατίας της Γερμανίας. Τη δεκαετία του 1960 κατέστη προφανές ότι η πολιτική 

αυτή δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει επ' άπειρο. Όταν η Ομοσπονδιακή 

Δημοκρατία σύνηψε διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ το 1965, τα αραβικά κράτη 

διέκοψαν τις σχέσεις με την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία και ξεκίνησαν διπλωματικές 

επαφές με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας. 

Ακόμη και πριν από την εκλογή του ως καγκελαρίου, όντας δήμαρχος του 

Βερολίνου, ο Brandt υποστήριζε πολιτικές που θα μπορούσαν να μειώσουν τις 

εντάσεις μεταξύ των δύο γερμανικών κρατών κάτι που θα ήταν προς το συμφέρον 

                                            
95 με τον όρο «ύφεση» (détente) περιγράφεται η μείωση της έντασης στη διεθνή σκηνή και στον 

ανταγωνισμό των δύο υπερδυνάμεων, που χαρακτήρισε το μεγαλύτερο μέρος της δεκαετίας του 
1970, βλ.  Χατζηβασιλείου σελ. 246 

96 Χατζηβασιλείου, σ. 251 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%81%CE%B1%CE%AE%CE%BB
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του διασυνοριακού εμπορίου. Η νέα «ostpolitic» έκρινε ότι το Δόγμα «Hallstein» δεν 

συνέβαλε στην υπονόμευση του κομμουνιστικού καθεστώτος αλλά ούτε και 

βελτίωσε την κατάσταση των Γερμανών στη Ανατολική Γερμανία. Ο Brandt πίστευε 

ότι η συνεργασία με τους κομμουνιστές θα προωθήσει τις γερμανικές εμπορικές και 

όχι μόνο σχέσεις κάτι που μακροπρόθεσμα θα υπονόμευε την κομμουνιστική 

κυβέρνηση. 

Ωστόσο, τόνιζε ότι η νέα «ostpolitic» του, δεν μειώνει στο ελάχιστο, τους 

στενούς δεσμούς της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας με τη Δυτική Ευρώπη, τις 

Ηνωμένες Πολιτείες ή την ένταξή της στο ΝΑΤΟ. Πράγματι, από τα τέλη της 

δεκαετίας του 1960, η ακλόνητη στάση του Δόγματος «Hallstein» θεωρήθηκε ότι 

είναι επιζήμια για τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Πολυάριθμοι Αμερικανοί σύμβουλοι και 

φορείς χάραξης πολιτικής, κυρίως ο Henry Kissinger ζητούσαν από μέρους της 

Βόννης μεγαλύτερη ευελιξία. Την ίδια στιγμή, άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης 

εισήλθαν σε μια περίοδο πιο τολμηρής πολιτικής απέναντι στην Ανατολή. 

Στις 19 Μαρτίου του 1970, εγκαινιάστηκε στο Erfurt,97 το άνοιγμα του Brandt 

προς την Ανατολική Γερμανία, με την πρώτη συνάντηση κορυφής των ηγετών των 

δύο Γερμανιών. Τον Αύγουστο του ιδίου έτους η Δυτική Γερμανία σύναψε αρχικά 

συμφωνία με την ΕΣΣΔ  που προέβλεπε την απόρριψη της προσφυγής στη βία, και 

το απαραβίαστο των υφιστάμενων συνόρων, αναγνωρίζοντας έτσι την προσάρτηση 

σ’ αυτήν τμήματος της Ανατολικής Πρωσίας . Το σύμφωνο, άνοιξε το δρόμο για την 

αποκατάσταση των σχέσεων της Δυτικής Γερμανίας με τις χώρες του Συμφώνου 

της Βαρσοβίας και κυρίως με την Πολωνία και την Τσεχοσλοβακία, απέναντι στις 

οποίες η Δυτική Γερμανία είχε εδαφικές διεκδικήσεις, βασιζόμενες στην εποχή των 

γερμανικών Ράιχ, συμπεριλαμβανομένου και του Τρίτου Ράιχ του Χίτλερ. 

Ακολούθησε η συμφωνία μη επιθέσεως με την Πολωνία, με την οποία 

αναγνωρίστηκαν τα υφιστάμενα σύνορα της Πολωνίας και αποφασίστηκε η σύναψη 

διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα στην Πολωνία και τη Δυτική Γερμανία. Με τις δύο 

αυτές συμφωνίες του 1970, η Βόννη διαβεβαίωνε ότι αποδεχόταν τα σύνορα της 

Πολωνίας και της ΕΣΣΔ, άρα διακήρυσσε ότι δεν θα εξελισσόταν στο μέλλον σε 

αναθεωρητική δύναμη, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για τον ανατολικό 

συνασπισμό.98 Το Σεπτέμβριο του 1971, οι ΗΠΑ, ΕΣΣΔ, Βρετανία και Γαλλία, με την 

συναίνεση της Βόννης, εγγυήθηκαν το καθεστώς του Δυτικού Βερολίνου και την 

                                            
97 Πρωτεύουσα του κρατιδίου της Θουριγγίας  
98 Χατζηβασιλείου σ. 250-251 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%91%CE%A4%CE%9F
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CE%BD%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/19_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1970
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%B5%CF%87%CE%BF%CF%83%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A1%CE%AC%CE%B9%CF%87
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CF%8C%CE%BB%CF%86%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%B5%CF%81
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πρόσβαση των Δυτικών στην πόλη. Αναγνωρίστηκε έτσι, το καθεστώς του Δυτικού 

Βερολίνου, ως περιοχής συνδεδεμένης με τη Δυτική Γερμανία, διευθετώντας το 

ζήτημα που είχε προκαλέσει τόσες κρίσεις στο παρελθόν. Η κορύφωση της 

«ostpolitic» ήρθε το Δεκέμβριο του 1972, με την υπογραφή της «Βασικής Συνθήκης» 

μεταξύ της Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας η οποία χωρίς να έσβηνε τις ελπίδες 

για επανένωση, αποδεχόταν τη διαιρεμένη υπόσταση της Γερμανίας και αναγνώριζε 

την ανάγκη για στενότερους προσωπικούς και εμπορικούς δεσμούς μεταξύ των δύο 

χωρών.99 Το 1973 οι δύο Γερμανίες εισήλθαν στον ΟΗΕ.100  

 

3.4 Οι Συμφωνίες του Ελσίνκι 

 Για πολλά χρόνια η ΕΣΣΔ, πίεζε να αναγνωριστούν επισήμως τα 

μεταπολεμικά κέρδη της και τα νέα σύνορα στην Ευρώπη, κατά προτίμηση σε μια 

επίσημη συνδιάσκεψη ειρήνης. Οι ΗΠΑ όμως και οι σύμμαχοί τους, πέρα από την 

de facto αναγνώριση του υφιστάμενου status quo, ήταν απρόθυμοι να 

προχωρήσουν στην διευθέτηση μέσω μιας διεθνούς συμφωνίας. Το ζήτημα που 

κυρίως εξακολουθούσε να ήταν το αγκάθι, ήταν η συμφωνία για λύση του 

«γερμανικού ζητήματος».101 Ήδη από το 1969, το ΝΑΤΟ είχε συμφωνήσει ότι η 

πρόοδος στο γερμανικό ζήτημα θα οδηγούσε σε μια διάσκεψη για την ευρωπαϊκή 

ασφάλεια. Με την υπογραφή λοιπόν της «Βασικής Συνθήκης», αλλά και την έναρξη 

συνομιλιών των δύο υπερδυνάμεων για μείωση των συμβατικών δυνάμεων στην 

Ευρώπη, καθώς και την υπογραφή τον Μάιο του 1972 από τους Nixon και Brezhnev 

συμφωνίας περιορισμού των στρατηγικών όπλων (Strategic Arms Limitation Treaty 

– SALT), ήρθε πλέον ο καιρός οι δύο μεγάλοι συνασπισμοί της Ευρώπης να 

συναντηθούν και να συζητήσουν, όχι πλέον ένα θέμα, αλλά τις γενικές αρχές της 

συνύπαρξής τους.102 Τον Δεκέμβριο του 1971 οι υπουργοί εξωτερικών του ΝΑΤΟ 

συναντήθηκαν στις Βρυξέλες και συμφώνησαν κατ’ αρχήν να συμμετάσχουν σε μία 

Συνδιάσκεψη Ευρωπαϊκής Ασφάλειας. Έτσι τον Ιούλιο του 1973 ξεκίνησε στο 

Ελσίνκι, η πρώτη φάση της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην 

Ευρώπη (ΔΑΣΕ), σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών. Συμμετείχαν όλες οι 

                                            
99 Young σ. 69 
100 ο Willy Brandt γι’ αυτή την πολιτική το 1971 τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης και το 1972 

επανεξελέγη καγκελάριος. Το 1974 αναγκάστηκε να παραιτηθεί εξαιτίας ενός σκανδάλου 
κατασκοπίας) 

101 Judt σ. 501 
102 Χατζηβασιλείου σ. 253 
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Ευρωπαϊκές χώρες (πλην Αλβανίας), οι ΗΠΑ και ο Καναδάς. Η δεύτερη φάση 

πραγματοποιήθηκε στην Γενεύη από 18 Σεπτεμβρίου 1973 μέχρι 21 Ιουλίου 1975 

σε επίπεδο πρέσβεων. Τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων εκείνων ήταν η 

συγγραφή της Τελικής Πράξης, η οποία υπογράφτηκε επίσημα στην τρίτη φάση στο 

Ελσίνκι την 1η Αυγούστου 1975 από τους Αρχηγούς 35 κρατών. Η Τελική Πράξη 

αποτελείται από τρία κύρια μέρη που αφορούν θέματα σχετικά με την ασφάλεια, την 

συνεργασία στον ανθρωπιστικό τομέα και την συνεργασία στο χώρο της οικονομίας, 

της επιστήμης, της τεχνολογίας και του περιβάλλοντος. 

 Η Τελική Πράξη του Ελσίνκι, αποσκοπούσε να διευκολύνει την ειρηνική 

συνύπαρξη μεταξύ των κρατών με διαφορετικά πολιτικά και κοινωνικά συστήματα. 

Η κυρίαρχη ισότητα των κρατών, το απαραβίαστο των συνόρων, η επαναβεβαίωση 

των αρχών του ΟΗΕ, και ειδικότερα η ανάγκη για αποφυγή της χρήσης ή απειλής 

βίας και τέλος η αποφυγή ανάμειξης στα εσωτερικά ζητήματα των άλλων χωρών, 

ήταν οι βασικές αρχές που όφειλαν να διαπνέουν τις σχέσεις μεταξύ των 

συμβαλλομένων κρατών.103  

 Φαινομενικά η Σοβιετική Ένωση ήταν η χώρα που επωφελήθηκε 

περισσότερο από τις Συμφωνίες. Οι Σοβιετικοί εξασφάλισαν μια συμφωνία ότι τα 

σύνορα στην Ευρώπη θα μεταβάλλονταν μόνο με ειρηνικά μέσα, αφού οι δυτικές 

δυνάμεις αποποιούνταν κάθε «ένοπλη επέμβαση ή απειλή τέτοιας επέμβασης 

εναντίον άλλου συμμετέχοντος κράτους», αναγνωρίζοντάς επίσημα την κυριαρχία 

και την εδαφική ακεραιότητά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας και των άλλων 

καθεστωτικών «δορυφόρων».104 Για τη Δύση ωστόσο, υπήρξαν υποσχέσεις για 

μεγαλύτερο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο σοβιετικό μπλοκ και για 

αύξηση των επαφών μεταξύ Ανατολής και Δύσης.  Η ΔΑΣΕ, έμελλε να σημαδέψει - 

αν όχι και να προκαλέσει ακόμη - τις κοσμογονικές αλλαγές στην Ευρώπη στο τέλος 

της δεκαετίας του 1980. Σήμερα, μετονομασμένη και μετεξελιγμένη στον διεθνή 

οργανισμό ΟΑΣΕ (Οργανισμός για Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη), 

εδρεύει πλέον μόνιμα στη Βιέννη. 

 

3.5 Συμπεράσματα 

 Στα τέλη της δεκαετίας του 1960, δείγματα διαφωνιών είχαν εμφανισθεί και 

στους δύο συνασπισμού. Κατά ειρωνικό τρόπο, ενώ η πυρηνική δύναμη των δύο 

                                            
103 Οπ. π.  
104 Judt σ. 501 
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υπερδυνάμεων αυξανόταν, ο έλεγχος πάνω στις συμμαχίες τους παρουσίαζε 

παρακμή. Η ηγετική τους θέση δεν μπορούσε να αμφισβητηθεί, ωστόσο έτεινε ήδη 

να δημιουργηθεί ένα νέο κλίμα, που, σε συνδυασμό με άλλες εξελίξεις, θα έπαιζε 

ρόλο στην επικράτηση ενός κλίματος ύφεσης στον ευρωπαϊκό κόσμο. Πλέον οι 

Ευρωπαίοι άρχισαν να αντιλαμβάνονται και να επιδιώκουν την απεξάρτηση από τις 

δύο υπερδυνάμεις. 

Η υπογραφή των συμφωνιών με την ΕΣΣΔ και την Πολωνία, καθώς και οι 

πρώτες συναντήσεις κορυφής με την ηγεσία της Ανατολικής Ευρώπης και η 

υπογραφή της «Βασικής Συνθήκης», αποτέλεσαν ιστορικά επιτεύγματα του Willy 

Brandt και μετέβαλαν ριζικά το πολιτικό κλίμα της Ευρώπης. Με τις κινήσεις αυτές 

εδραιώθηκε η ύφεση στην ευρωπαϊκή ήπειρο και αναβαθμίστηκε θεαματικά η 

διεθνής θέση της Δυτικής Γερμανίας. Εγκαταλείποντας τις επεκτατικές βλέψεις της 

εναντίον της Πολωνίας και της Τσεχοσλοβακίας, η Βόννη έπεισε περισσότερους 

Ευρωπαίους για την ειλικρινή θέληση της ηγεσίας της να ξεκόψει από το πρόσφατο 

χιτλερικό παρελθόν της. 

Η αποδοχή των «δύο Γερμανιών» και ενός διαιρεμένου Βερολίνου βοήθησε 

να απομακρυνθεί η σοβαρότερη απειλή κατά της ειρήνης και της σταθερότητας στην 

κεντρική Ευρώπη. Άνοιξε το δρόμο για εκτεταμένες εμπορικές ανταλλαγές της 

Δυτικής Γερμανίας με το ανατολικό μπλοκ και για στενότερους δεσμούς μεταξύ των 

πολιτών των δύο Γερμανιών. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι συνέβαλε αισθητά 

στη δημιουργία της αίσθησης ότι η κατάσταση στην Ευρώπη είχε σταθεροποιηθεί. 

Αυτό άνοιξε το δρόμο για γενικότερες συνομιλίες σχετικά με την ευρωπαϊκή 

ασφάλεια και στην υπογραφή τελικά των συμφωνιών του Ελσίνκι. 

 Η υπογραφή της θεωρούμενης ως μοναδικής στις διεθνείς σχέσεις, «Τελικής 

Πράξης του Ελσίνκι», αντιμετωπίστηκε τότε από τα δυτικά ΜΜΕ, ως μια υποχώρηση 

της Δύσης απέναντι στις απαιτήσεις της Σοβιετικής Ένωσης, για έλεγχο των 

εξοπλισμών και ως παγίωση του «status quo» στην Ευρώπη, χωρίς να υπάρχουν 

αντίστοιχα εγγυήσεις για τη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Στην πραγματικότητα, όμως, η Σοβιετική Ένωση μπορεί μεν να 

πετύχαινε με την «Τελική Πράξη» την αναγνώριση των μεταπολεμικών συνόρων, 

αλλά η Δύση από την πλευρά της κατάφερνε να δεσμεύσει τις τότε 35 χώρες - μέλη 

της ΔΑΣΕ, στο όραμα μιας Ευρώπης, στην οποία θα επικρατούσε ο σεβασμός των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ελεύθερη οικονομία  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

Ο «ΝΕΟΣ» ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΠΟΛΙΣΜΟΥ             

(1976  - 1991) 

4.1 Η νέα πυραυλική κρίση στην Ευρώπη 

 Το «πνεύμα του Ελσίνκι» έμελλε τελικά να αποδειχθεί εύθραυστο, και η 

Τελική Πράξη σε λίγα χρόνια να περάσει στο περιθώριο. Η Τελική Πράξη του Ελσίνκι 

δεν ήταν μια δεσμευτική συνθήκη, αλλά, μια σειρά από εξαγγελίες βασισμένες στη 

διακήρυξη κάποιων αρχών. Σε ένα κατά βάση άναρχο διεθνές σύστημα, που δεν 

διέθετε τους μηχανισμούς για την εφαρμογή αυτών των αρχών, η Συνθήκη 

βασιζόταν στην ειλικρίνεια των συμβαλλόμενων κρατών και όπως θα 

αποδεικνυόταν σύντομα οι υποσχέσεις και οι δεσμεύσεις σχετικά με το σεβασμό για 

τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες ήταν κενές. Στα επόμενα 

χρόνια στην Ευρώπη διατηρήθηκε η ισχυρή υποστήριξη για επαφές μεταξύ 

Ανατολής και Δύσης αλλά πλέον, οι διαφορές και η διαμάχη των δύο υπερδυνάμεων  

μετατοπίστηκαν στις χώρες του λεγόμενου «τρίτου κόσμου» και όπως πάντα 

συνέβαινε στο παρελθόν, ήταν δύσκολο να αποφύγει η Ευρώπη τις συνέπειες από 

την επιδείνωση των αμερικανοσοβιετικών σχέσεων.105 

Έγιναν πάντως προσπάθειες συνέχισης της ύφεσης, με τον πρόεδρο των 

ΗΠΑ Jimmy Carter και τον Brezhnev να υπογράφουν στα μέσα του 1979 στη Βιέννη, 

την συνθήκη SALT II, η οποία όμως δεν επικυρώθηκε ποτέ από την Γερουσία των 

ΗΠΑ, καθώς το Δεκέμβριο ο Ερυθρός Στρατός εισέβαλε στο Αφγανιστάν για να 

στηρίξει την μαρξιστική του κυβέρνηση.106 Όμως το Αφγανιστάν θα αποδεικνυόταν 

καταστροφικό. Η Μόσχα αγνόησε τα διδάγματα του Βιετνάμ επαναλαμβάνοντας 

πολλά από τα λάθη των Αμερικανών και τελικά το μόνο που κατάφερε μετά από 

δέκα χρόνια φθοράς στα βουνά του Αφγανιστάν με τεράστιο κόστος σε άνδρες και 

υλικά ήταν η διεθνής ταπείνωση. Η εισβολή στο Αφγανιστάν σε συνδυασμό με μία 

σοβαρή κρίση που αφορούσε την ασφάλεια της Δυτικής Ευρώπης και τους 

πυρηνικούς εξοπλισμούς αναζωπύρωσε τον ψυχρό πόλεμο.  

 Παρά την ευρωπαϊκή ύφεση, στην πράξη στην Ευρώπη δεν είχαν αλλάξει και 

πολλά πράγματα. Οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ και του Συμφώνου της Βαρσοβίας ήταν 

                                            
105 Young σ. 74 
106 Οπ. π. 
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παραταγμένες η μία απέναντι στην άλλη, ο Ερυθρός Στρατός παρέμενε στην 

Ανατολική Ευρώπη, η Γερμανία ήταν ακόμη διαιρεμένη και η Δυτική Ευρώπη 

βασιζόταν στην στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ για την ασφάλειά της.107 Οι φόβοι των 

Δυτικών κορυφώθηκαν με την απόφαση των Σοβιετικών να αναπτύξουν στις 

ευρωπαϊκές περιοχές της Σοβιετικής Ένωσης τους νέους πυρηνικούς πυραύλους 

μέσου βεληνεκούς SS-20, οι οποίοι είχαν ακτίνα δράσης άνω των 5000km και 

έφεραν τρεις πυρηνικές κεφαλές. Το γεγονός αυτό πρόσθετε μία τεράστια πυρηνική 

δυνατότητα στην ήδη συντριπτική υπεροχή του Ερυθρού Στρατού σε συμβατικά 

όπλα, δίνοντας την δυνατότητα στο Σύμφωνο της Βαρσοβίας να διενεργήσει μία 

μαζική και αποτελεσματική επίθεση στη Δυτική Ευρώπη.108 Οι δυτικοευρωπαίοι 

φοβούνταν, ότι με την υπεροχή που έδιναν στην Σοβιετική Ένωση οι SS-20, το 

Σύμφωνο της Βαρσοβίας αποκτούσε μεγάλη τοπική υπεροχή στην Ευρώπη, η 

οποία πιθανώς να οδηγούσε σε ένα περιορισμένο πόλεμο, στον οποίο το ΝΑΤΟ να 

μην μπορούσε να ανταπεξέλθει, λόγω μίας πιθανής άρνησης των ΗΠΑ να 

εμπλακούν σε ένα γενικευμένο πυρηνικό πόλεμο. Έτσι, οι δυτικοευρωπαϊκές χώρες 

της συμμαχίας ζήτησαν την εγκατάσταση στην Ευρώπη αμερικανικών πυραύλων 

μέσου βεληνεκούς (Pershing II και Cruise). Η απόφαση αυτή συνέπεσε με τις 

αλυσιδωτές κρίσεις στο Ιράν και το Αφγανιστάν και επίσης διαμόρφωσε ένα πολιτικό 

κλίμα που σηματοδοτούσε το τέλος της περιόδου ύφεσης. Στα επόμενα χρόνια μετά 

την εκλογή του Ronald Reagan στην προεδρία των ΗΠΑ, οι δύο δυνάμεις θα 

επιδοθούν σε μία νέα κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών. Ο Reagan θεωρούσε ότι η 

Μόσχα θα πειθόταν να έλθει σε μια συνεννόηση με τον δυτικό κόσμο, μόνο αν οι 

Ηνωμένες Πολιτείες κλιμάκωναν την κούρσα του σχετικού ανταγωνισμού σε σημείο 

όπου οι Σοβιετικοί δεν θα μπορούσαν να ακολουθήσουν.  

 Τον Μάρτιο του 1983, ο Ronald Reagan, ανακοινώνει επισήμως την έναρξη 

του προγράμματος «Πρωτοβουλία Αμυντικής Στρατηγικής» (Strategic Defence 

Initiative – SDI) που έγινε περισσότερο γνωστό ως «Πόλεμος των Άστρων». Το 

πρόγραμμα αποτελούσε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα των ΗΠΑ που ως στόχο είχε να 

αναπτύξει μια αντιπυραυλική ασπίδα στο διάστημα που θα ήταν σε θέση να 

καταστρέψει τους σοβιετικούς πυραύλους σε μια πιθανή επίθεση από τους 

                                            
107 Young, σ. 74 
108 Χατζηβασιλείου, σ. 287-288  
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Σοβιετικούς.109 Για να μπορέσουν οι Σοβιετικοί να ανταπεξέλθουν στο νέο 

ανταγωνιστικό πλαίσιο έπρεπε να δεσμεύσουν τεράστια ποσά σε προγράμματα 

υψηλής τεχνολογίας. Το κόστος για την ανάπτυξη παρόμοιου συστήματος από την 

Μόσχα, θα έφερνε σε δραματικά μειονεκτική θέση την ήδη δοκιμασμένη σοβιετική 

οικονομία. Παράλληλα η απορρόφηση υπέρογκων κονδυλίων στο πυρηνικό 

πρόγραμμα των Σοβιετικών, έθεσε στο περιθώριο τους σχεδιασμούς του τελευταίου 

Σοβιετικού ηγέτη, Mikhail Gorbachev, για ένα συνολικό εκσυγχρονισμό στο 

σοβιετικό πολιτικό σύστημα, στην οικονομία και στην κοινωνική πολιτική.110 

 

4.2 Η πολωνική κρίση 1980 – 1984  

Εκτός από την πυραυλική κρίση και τον αποτυχημένο πόλεμο στο 

Αφγανιστάν η ΕΣΣΔ είχε να αντιμετωπίσει και ταραχές που ξέσπασαν ακόμη μία 

φορά - όπως τόσες στο παρελθόν - σε κράτος «δορυφόρο» της. Στην Πολωνία, κατά 

την διάρκεια του 1980, ξέσπασαν μια σειρά από απεργίες που πυροδοτήθηκαν από 

την άνοδο των τιμών και από τις μεγάλες ελλείψεις σε είδη πρώτης ανάγκης. Τον 

Ιούλιο του 1980, το κομμουνιστικό κόμμα της Πολωνίας μετά το τεράστιο εξωτερικό 

δανεισμό και τα υπέρογκα χρέη της χώρας, αναγκάστηκε να αυξήσει εκ νέου τις 

τιμές των τροφίμων. Τώρα όμως οι απεργίες θα έπαιρναν και πολιτική διάσταση. 

Τον Αύγουστο του 1980 οι εργάτες του ναυπηγείου «Λένιν» στο Gdansk κατέλαβαν 

το ναυπηγείο και ίδρυσαν ένα ανεπίσημο συνδικάτο με την ονομασία «Αλληλεγγύη» 

με ηγέτη τον Lech Walesa, έχοντας ως αίτημα τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και 

των ελευθεριών. Η απεργία σύντομα επεκτάθηκε σε ευρύ μέρος του εργατικού 

δυναμικού. Υποστηρικτές αυτής της κινητοποίησης δεν ήταν μόνο εργάτες, αλλά και 

αρκετοί διανοούμενοι με αντικαθεστωτικά και φιλελεύθερα φρονήματα. Σημαντικό 

ρόλο, πάντως, στην υλοποίηση και στην ηθική στήριξη αυτού του κινήματος 

διαδραμάτισε και η υποστήριξη από τη Ρωμαιοκαθολική εκκλησία. Κατά την περίοδο 

εκείνη ποντίφικας είχε χριστεί ο Πάπας Ιωάννης Παύλος, ο οποίος ήταν Πολωνικής 

καταγωγής. Το 1979, με την επίσκεψή του στα πάτρια εδάφη, συγκεντρώθηκε 

                                            
109 Λίτσας Σπυρίδων, Τα αίτια της Λήξης του Ψυχρού Πολέμου: μια συστημική ανάλυση μέσα από το 

πρίσμα του επιθετικού ρεαλισμού, άρθρο στο Καρβουναράκης, Θεοδόσιος (επιμ), Ο Ψυχρός 
Πόλεμος, Μία Διεπιστημονική Προσέγγιση. (Αθήνα: Σιδέρης, 2012) σ. 302. 

110 Λίτσας Σπυρίδων, οπ. π. σ. 303 
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πλήθος κόσμου, και εκείνος έδωσε έτσι το έναυσμα και την ελπίδα για έναν ειρηνικό 

αγώνα για την ελευθερία.111  

 Η απεργία επεκτάθηκε και μετά από συνομιλίες με τους απεργούς η 

κυβέρνηση προσπάθησε να δώσει τέλος στη δυσαρέσκεια με ορισμένες 

εντυπωσιακές παραχωρήσεις όπως στην αναγνώριση του δικαιώματος της 

απεργίας, στην ενίσχυση του ρόλου της καθολικής εκκλησίας και την αποδοχή του 

βασικού αιτήματος των απεργών: το δικαίωμα να σχηματίζουν νομίμως ελεύθερα 

εργατικά συνδικάτα. Σε αντάλλαγμα, οι εργάτες αποδέχθηκαν την ηγεσία του 

κομμουνιστικού κόμματος και την παραμονή της χώρας στον ανατολικό 

συνασπισμό. Έτσι στις 10 Νοεμβρίου 1980, η «Αλληλεγγύη» έγινε το πρώτο 

επισήμως αναγνωρισμένο ανεξάρτητο συνδικάτο σε κομμουνιστική χώρα, και τα 

μέλη της υπολογίζονταν σε 10 εκατομμύρια. Οι παραχωρήσεις του πολωνικού 

καθεστώτος, ήταν πρωτοφανείς για χώρα του ανατολικού μπλοκ και άφηναν ανοιχτό 

το ενδεχόμενο να επαναληφθεί το φαινόμενο και σε άλλες ανατολικοευρωπαϊκές 

χώρες. Μπροστά στον κίνδυνο στρατιωτικής επέμβασης των σοβιετικών, ανάλογη 

με αυτήν της Ουγγαρίας του 1956 ή της Τσεχοσλοβακίας το 1968, ο στρατηγός 

Wojtech Jaruzelski οργάνωσε στρατιωτικό πραξικόπημα τον Δεκέμβριο του 1981, 

ανάλαβε την εξουσία και επέβαλε στρατιωτικό νόμο. Πολλές ατομικές ελευθερίες 

κατεστάλησαν και αρκετοί από τους ηγέτες των εργατών συνελήφθησαν, μεταξύ των 

οποίων και ο  Lech Walesa.112 Ο στρατιωτικός νόμος ήρθη το 1983, αν και η 

«Αλληλεγγύη» παρέμεινε παράνομη. Μέχρι το 1984 η ΕΣΣΔ και ο Jaruzelski είχαν 

ελέγξει την κατάσταση στο πολιτικό πεδίο. Στο τέλος της εποχής Brezhnev, το 

σύστημα των Σοβιετικών δορυφόρων παρέμεινε ανέπαφο και ακόμα και στην 

Πολωνία οι τοπικοί κομμουνιστές αποδείχθηκαν ικανοί να διατηρηθούν στην 

εξουσία χωρίς άμεση σοβιετική επέμβαση. Ήταν όμως φανερό ότι τα προβλήματα 

ήταν μεγάλα.113  

4.3 Η πτώση του Ανατολικού Συνασπισμού και το τέλος του διπολικού 

κόσμου  

 Ούτε η πυραυλική κρίση και το κόστος το οποίο συνεπαγόταν η επιτάχυνση 

της κούρσας των εξοπλισμών, ούτε ο αποτυχημένος πόλεμος στο Αφγανιστάν και 

                                            
111 Τσιμάρα Μαρία, «Αλληλεγγύη»: Το Ιστορικό Κίνημα Της Πολωνίας Και Ο Καθοριστικός Του Ρόλος 

Στην Πτώση Του Υπαρκτού Σοσιαλισμού, Power Politics, 12/10/2017, https://powerpolitics.eu 
112 Ο Walesa απελευθερώθηκε τον Νοέμβριο του 1982 και έλαβε το Νόμπελ Ειρήνης το 1983. 
113 Young, σ. 446 

https://powerpolitics.eu/
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σίγουρα ούτε η πολωνική κρίση δεν μπορούσαν να επιφέρουν από μόνα τους την 

κατάρρευση του σοβιετικού συστήματος. Στην Σοβιετική Ένωση και στα κράτη 

δορυφόρους δεν υπήρχε καμία αντισταθμιστική εξουσία, ούτε κίνημα 

αντιφρονούντων που θα μπορούσαν να ανατρέψουν το σύστημα. Μόνο ένας 

κομμουνιστής από το σύστημα θα μπορούσε να το κάνει και πράγματι ένας 

κομμουνιστής το έκανε.114  

 Ο Leonid Brezhnev πέθανε τον Νοέμβριο του 1982, ο διάδοχός του ο Yuri 

Andropov, έζησε λίγο περισσότερο από ένα χρόνο, ενώ και ο Konstantin Chernenko 

επέζησε μόλις μέχρι το 1985. Έτσι τον Μάρτιο του 1985 σε ηλικία 54 χρονών ο 

Mikhail Gorbachev εκλέγεται στη θέση του γενικού γραμματέα του ΚΚΣΕ, ο νεότερος 

της σοβιετικής ιστορίας. Ο Gorbachev υπήρξε ο τελευταίος ηγέτης της Σοβιετικής 

Ένωσης και μία από τις πλέον πολυσυζητημένες προσωπικότητες της σύγχρονης 

ιστορίας. Εντυπωσιασμένος από όσα είχε δει στην διάρκεια των ταξιδιών του στη 

δυτική Ευρώπη τη δεκαετία του 1970, ο νέος ηγέτης σκόπευε εξαρχής να αφιερώσει 

τις κύριες προσπάθειές του στη συνολική ανοικοδόμηση της αναποτελεσματικής 

σοβιετικής οικονομίας και στην αντιμετώπιση της συνυφασμένης ανεπάρκειας και 

διαφθοράς του υπερτροφικού θεσμικού μηχανισμού.115 Προτεραιότητα του 

Gorbachev ήταν να ανταπεξέλθει στις οικονομικές προκλήσεις, που αντιμετώπιζε η 

ΕΣΣΔ, αντικαθιστώντας το σταλινικό μοντέλο ανάπτυξης, όπου κεντρικό ρόλο 

έπαιζε η αύξηση των μεγεθών της βαριάς βιομηχανίας, μ’ ένα πιο σύγχρονο σχήμα, 

το οποίο θα έδινε έμφαση στις τεχνολογίες αιχμής και στην υψηλή 

παραγωγικότητα.116 

Η σοβιετική οικονομία βρίσκονταν ήδη σε φάση αποτελμάτωσης και επιπλέον 

αντιμετώπιζε οξεία προβλήματα εξ αιτίας της πτώσης των τιμών του πετρελαίου που 

ήταν το κύριο εξαγωγικό προϊόν της. Ο Gorbachev ξεκίνησε ένα πρόγραμμα 

αναμόρφωσης της οικονομίας προκειμένου να αντιμετωπίσει την δυσχερή 

κατάσταση. Τα αρχικά μέτρα ήταν αναποτελεσματικά, με συνέπεια να κριθεί 

απαραίτητη από την νέα ηγεσία η υλοποίηση πιο δραστικών δομικών αλλαγών. Τον 

Ιούνιο του 1987 ο Gorbachev ανακοίνωσε πρόγραμμα οικονομικών αλλαγών, την 

perestroika (αναδιάρθρωση), που προέβλεπε μεταξύ των άλλων την χαλάρωση του 

                                            
114 Judt σ. 594 
115 Judt σ. 595 
116 Mazower Mark, Σκοτεινή Ήπειρος, Ο Ευρωπαϊκός Εικοστός Αιώνας, (Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2013) 

σ.361. 
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συστήματος των ποσοστώσεων στην παραγωγή, την ιδιοκτησία επιχειρήσεων από 

ιδιώτες καθώς και την δυνατότητα ξένων επενδύσεων. Κύριος στόχος ήταν η 

στροφή της οικονομίας από την παραγωγή πολεμικού υλικού και άλλες δεσμεύσεις 

που επέβαλε η ψυχροπολεμική αντιπαράθεση σε πιο παραγωγικούς ειρηνικούς 

τομείς. Οι δυτικές ηγεσίες αντιμετώπισαν αρχικά τον Gorbachev με σκεπτικισμό, 

όμως γρήγορα απέδειξε ότι ήταν αφοσιωμένος στην αναμόρφωση της 

επιδεινούμενης σοβιετικής οικονομίας αντί της συνέχισης του στρατιωτικού 

ανταγωνισμού με την Δύση. Παράλληλα με το νέο οικονομικό πρόγραμμα, ο 

Gorbachev εισήγαγε την πολιτική της glasnost (διαφάνεια), δηλαδή της αύξησης των 

ελευθεριών του τύπου καθώς και της μεγαλύτερης διαφάνειας στον τρόπο 

λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού. Η glasnost αποσκοπούσε στον περιορισμό 

της διαφθοράς στα ανώτατα κλιμάκια του ΚΚΣΕ, ενώ παράλληλα οδήγησε στην 

αύξηση της επικοινωνίας ανάμεσα στους Σοβιετικούς πολίτες και τον δυτικό κόσμο, 

επιταχύνοντας την βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις. Οι 

μεταρρυθμίσεις του Gorbachev αποσκοπούσαν στην αναδιοργάνωση, βελτίωση και 

επιβίωση του κομμουνιστικού συστήματος και σίγουρα όχι στην ανατροπή του.  

 Ενώ η Σοβιετική Ένωση αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, ο 

δυτικός κόσμος περνούσε μία περίοδο οικονομικής ανάτασης κι αυτό οφείλετο 

κυρίως στη πτώση της τιμής του πετρελαίου, στην εμφάνιση της νέας ηλεκτρονικής 

τεχνολογίας και στο γεγονός ότι πλέον, οι δυτικές χώρες άρχισαν να απολαμβάνουν 

τους καρπούς της οικονομικής μεταρρύθμισης και φιλελευθεροποίησης των αρχών 

της δεκαετίας.117 Ο Gorbachev βλέποντας την μεγάλη πλέον διαφορά στο 

οικονομικό πεδίο ανάμεσα στους δύο συνασπισμούς, θέλησε να αποκτήσει την 

πρωτοβουλία στο διεθνές επίπεδο, επιδιώκοντας να θέσει τέλος στο μεγάλο 

εξοπλιστικό πρόγραμμα του Reagan και να επιτρέψει στην ΕΣΣΔ να εκσυγχρονιστεί 

και να ισχυροποιηθεί για να συνεχίσει τον ανταγωνισμό με την Δύση. Έτσι 

εξαπέλυσε μία μεγάλη διπλωματική επίθεση φιλίας προς τη Δύση με κύριο σημείο 

αιχμής την ανάγκη για έλεγχο των πυρηνικών εξοπλισμών, αφού για να πετύχουν 

οι μεταρρυθμίσεις του έπρεπε η ΕΣΣΔ να απαλλαγεί από το βάρος των τεράστιων 

στρατιωτικών δαπανών.118 

Ανταποκρινόμενος στις παραχωρήσεις που ήταν πλέον πρόθυμη να κάνει η 

Μόσχα, ο Reagan συμφώνησε στην επανεκκίνηση των συνομιλιών σχετικά με 

                                            
117 Χατζηβασιλείου σ. 305-306 
118 Young, σ. 81 και Χατζηβασιλείου σ. 306 
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οικονομικά ζητήματα καθώς και τον περιορισμό της κούρσας των εξοπλισμών. Η 

πρώτη επίσημη συνάντηση έλαβε χώρα στην Γενεύη το 1985. Οι ηγέτες των δύο 

υπερδυνάμεων συμφώνησαν επί της αρχής για την μείωση των πυρηνικών 

οπλοστασίων τους κατά 50%. Ακολούθησε δεύτερη συνάντηση στο Ρέικιαβικ της 

Ισλανδίας τον Οκτώβριο του 1986 και παρόλο το πολύ καλό κλίμα δεν κατέληξε σε 

συμφωνία. Οι συνομιλίες στο Ρέικιαβικ δεν απέδωσαν καρπούς, όμως στην τρίτη 

κατά σειρά σύνοδο το Δεκέμβριο του 1987 στην Ουάσιγκτον υπεγράφη η Συμφωνία 

για τις Πυρηνικές Δυνάμεις (όπλα) Ενδιάμεσου Βεληνεκούς (Intermediate Range 

Nuclear Forces Treaty, INF) βάσει της οποίας θα καταστρέφονταν όλοι οι 

οπλισμένοι με πυρηνικές κεφαλές βαλλιστικοί πύραυλοι με βεληνεκές από 500 έως 

5.500 km καθώς και όλες οι σχετικές υποδομές υποστηρίξεως τους. Επρόκειτο για 

την πρώτη αμερικανοσοβιετική συμφωνία που είχε ως αντικείμενο όχι απλώς τον 

έλεγχο, αλλά και την καταστροφή υπαρχόντων πυρηνικών όπλων.119 Τον Δεκέμβριο 

του 1988, ο Gorbachev θα ανακοινώσει μονομερώς την μείωση των σοβιετικών 

συμβατικών δυνάμεων στην Ευρώπη προβάλλοντας παράλληλα την ιδέα μιας 

«κοινής ευρωπαϊκής πατρίδας». Οι διπλωματικές κινήσεις του Gorbachev στην 

εξωτερική πολιτική ήταν πράγματι εντυπωσιακές. Δεν είναι σίγουρο όμως αν και ο 

ίδιος προέβλεπε τις ραγδαίες εξελίξεις που θα ακολουθούσαν τον επόμενο χρόνο 

και που τελικά οδήγησαν στη διάλυση των κομμουνιστικών καθεστώτων της 

Ανατολικής Ευρώπης αλλά και της ίδιας της Σοβιετικής Ένωσης. 

Οι σοβιετικές εξελίξεις επηρέασαν καθοριστικά την Ανατολική Ευρώπη. Η 

πρώτη ρήξη με το κομουνιστικό παρελθόν συντελέστηκε στην Πολωνία στις 

βουλευτικές εκλογές της 5 Ιουνίου 1989, στις οποίες η «Αλληλεγγύη» πέτυχε 

σαρωτική νίκη και ανέλαβε την κυβέρνηση. Είχε προηγηθεί ένα νέο απεργιακό κύμα 

το οποίο απειλούσε να ξεφύγει όχι μόνο από τον έλεγχο της κυβέρνησης αλλά και 

της παλιάς ηγεσίας της «Αλληλεγγύης».120 Μπροστά στην απειλή ενός εμφυλίου 

πολέμου η κυβέρνηση της χώρας μετά από συζητήσεις «στρογγυλής τραπέζης» με 

την «Αλληλεγγύη» προκήρυξε ελεύθερες εκλογές. Στις πρώτες πολυκομματικές 

εκλογές, τον Ιούνιο του ίδιου έτους, το κομμουνιστικό κόμμα υπέστη συντριπτική 

ήττα ενώ οι υποστηριζόμενοι από την «Αλληλεγγύη» υποψήφιοι εκλέχτηκαν 

                                            
119 από τη συμφωνία εξαιρέθηκε το βρετανικό και γαλλικό πυρηνικό οπλοστάσιο. Η συμφωνία 

ανησυχούσε ορισμένους Ευρωπαίους ηγέτες όπως τον Γερμανό καγκελάριο Χέλμοτ Κολ καθώς 
φοβούνταν ότι ανέτρεπε την πολιτική της κλιμακούμενης απάντησης σε κάποια σοβιετική επίθεση. 
Βλ. Young σελ .80)  

120 Mazower, οπ. π. σ. 363 
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πανηγυρικά στις περισσότερες επαρχίες. Μέσα σε αυτά τα πρωτοφανή γεγονότα ο 

Gorbachev, σε διάσκεψη των κρατών-μελών του Συμφώνου της Βαρσοβίας στο 

Βουκουρέστι, δηλώνει πως το κάθε κράτος-μέλος είναι ελεύθερο να διαλέξει τον δικό 

του δρόμο προς τον σοσιαλισμό. Τον Αύγουστο του 1989 ο Tadeusz Mazowiecki 

έγινε ο πρώτος μη κομμουνιστής πρωθυπουργός της Πολωνίας μετά το 1950 και ο 

πρώτος στην Ανατολική Ευρώπη. Το γεγονός αυτό σηματοδότησε το τέλος του 

Δόγματος «Brezhnev»121 αφού, για πρώτη φορά, στο Σύμφωνο της Βαρσοβίας 

συμμετείχε κράτος με μη κομμουνιστική κυβέρνηση. Ο ηγετικός ρόλος του 

Κομμουνιστικού Κόμματος στην κοινωνία και στην διακυβέρνηση της Πολωνίας 

τερματίστηκε, ενώ και το ίδιο το κόμμα μετονομάστηκε σε Σοσιαλιστικό Δημοκρατικό 

κατά την επανίδρυσή του, τον Ιανουάριο του 1991.122 Το 1990 άρχισε να 

εφαρμόζεται πρόγραμμα αποκρατικοποίησης, ο στρατηγός Jaruzelski παραιτήθηκε 

και το 1991 ο Lech Walesa θα εκλεγεί πρόεδρος της χώρας. 

 Μετά την Πολωνία, το σύστημα των κρατών-μαριονετών που δημιούργησε ο 

Στάλιν στην Ανατολική Ευρώπη και είχε διαιρέσει την Γηραιά Ήπειρο σε ιδεολογικό, 

οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο κατάρεψε  σαν ντόμινο με εκπληκτική ταχύτητα. 

Λίγους μήνες αργότερα, σχεδόν όλες οι παλιές κομουνιστικές ηγεσίες των χωρών 

του Συμφώνου της Βαρσοβίας είχαν ανατραπεί. Η Ουγγαρία είχε ήδη εισαγάγει ένα 

βαθμό φιλελευθεροποίησης στην οικονομία και την πολιτική της, αφού ήδη από τον 

Ιανουάριο του 1989 είχε προκηρύξει πολυκομματικές εκλογές που 

προγραμματίστηκαν για το 1990. Το παράδοξο με την Ουγγαρία ήταν ότι οι αλλαγές 

προωθούνταν από τους ίδιους τους κομμουνιστές και την πίεση που έβαζαν οι 

νεότεροι «μεταρρυθμιστές» του κόμματος.  Τους πρώτους μήνες του 1989 το 

νομοθετικό σώμα των κομμουνιστών υιοθέτησε μια σειρά μέτρα που αναγνώριζαν 

το δικαίωμα του συναθροίζεσαι και επικύρωσε επισήμως την «μετάβαση» σε 

πολυκομματικό σύστημα.123 Οι κομμουνιστές τον Ιούνιο οργάνωσαν συνομιλίες 

«στρογγυλής τραπέζης» με κόμματα της αντιπολίτευσης, μιμούμενοι το πολωνικό 

προηγούμενο. Ο ηγετικός ρόλος του κόμματος καταργήθηκε, προγραμματίστηκαν 

οι εκλογές, και τον Οκτώβριο το ουγγρικό κομμουνιστικό κόμμα μετονομάστηκε σε 

                                            
121 τον Οκτώβριο του 1989 το Σύμφωνο της Βαρσοβίας θα ανακοινώσει την εγκατάλειψη του 

δόγματος Brezhnev 
122 Young, σελ. 457 
123 Judt σελ. 609 
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Ουγγρικό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Στις 23 Οκτωβρίου 1989 η χώρα σταμάτησε να 

χαρακτηρίζεται ως «Λαϊκή Δημοκρατία». 

 Τα γεγονότα στην Ουγγαρία είχαν άμεσο αντίκτυπο στην Ανατολική Γερμανία 

οδηγώντας τελικά στην κατάρρευση του καθεστώτος και του συμβόλου της 

διαιρεμένης Ευρώπης, του Τοίχους του Βερολίνου. Ο ηγέτης της χώρας  Erick 

Honecker διατηρούσε μια άκαμπτη εξουσία ως το 1989, αφού η ανατολικογερμανική 

οικονομία ήταν η ισχυρότερη (υποθετικά) στο ανατολικό μπλοκ. Σίγουρα όμως η 

οικονομία της ήταν κατά πολύ ασθενέστερη από το άλλο γείτονα γερμανικό κράτος, 

γεγονός που προκαλούσε την αντίδραση των Ανατολικογερμανών και την 

εκδήλωση αρκετών έντονων διαδηλώσεων εναντίον του καθεστώτος, με κύρια 

αιτήματα τον εκδημοκρατισμό και την ελεύθερη διακίνηση προς το εξωτερικό. Η 

βίαιη απαγόρευση της διακίνησης προς το εξωτερικό ήταν όμως το μόνο μέσο που 

διέθετε το ολοκληρωτικό καθεστώς, για να κρατήσει τους πολίτες του στη χώρα. 

Αλλά τώρα πλέον οι κάτοικοι της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας είχαν 

δίοδο διαφυγής. Τον Μάιο του 1989 η Ουγγαρία είχε ξανανοίξει τα σύνορά της προς 

τη Δύση. Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο περίπου 30 000 Ανατολικογερμανοί 

πέρασαν στη Δύση μέσω Ουγγαρίας, ενώ άλλοι κατέφυγαν στις δυτικογερμανικές 

πρεσβείες στη Βαρσοβία και την Πράγα.124 Στις αρχές Οκτωβρίου ο Gorbachev, 

επισκέφτηκε το Ανατολικό Βερολίνο, όπου αποθεώθηκε από το πλήθος, ενώ ο 

Honecker αποδοκιμάστηκε έντονα. Με την ελπίδα να διασώσει το καθεστώς, το 

Κομμουνιστικό Κόμμα της Ανατολικής Γερμανίας προσπάθησε να δώσει λύση στην 

εκρηκτική εσωτερική και εξωτερική κατάσταση με την αντικατάσταση του Honecker 

από τον Egon Krenz στις 17 Οκτωβρίου 1989 και την εξαγγελία αόριστων μέτρων 

εκδημοκρατισμού και φιλελευθεροποίησης. Το βράδυ της 9ης Νοεμβρίου 1989 το 

μέλος του πολιτικού γραφείου του κομμουνιστικού κόμματος Günter Schabowski 

ανακοινώνει την απόφασή της κυβέρνησης να επιτραπούν τα ταξίδια προς το 

εξωτερικό και μάλιστα με «άμεση» ισχύ. Αυτή η ανακοίνωση μέσω της κρατικής 

τηλεόρασης είχε μία δραματική συνέπεια, καθώς το ίδιο βράδυ πλήθη 

Ανατολικογερμανών έριξαν τμήματα του Τείχους και πέρασαν στο Δυτικό Βερολίνο. 

Η πτώση του Τείχους του Βερολίνου, της πιο τρανής απόδειξης του «σιδηρού 

παραπετάσματος» σηματοδότησε το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και την έναρξη της 

                                            
124 Young σελ. 459 

https://el.wikipedia.org/wiki/17_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1989
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διαδικασίας για την επανένωση της Γερμανίας που θα πραγματοποιηθεί τον 

επόμενο χρόνο στις 3 0κτωβρίου 1990.  

 Παρόμοιες ήταν οι εξελίξεις και στην Τσεχοσλοβακία. Το κομμουνιστικό 

καθεστώς του Gustav Husak, έλεγχε αυστηρά και βίαια οποιαδήποτε έκφραση 

διαφωνίας. Την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1989 σε όλη τη χώρα ξεπήδησαν άτυπα 

δίκτυα και ομάδες με την ελπίδα παρόμοιων εξελίξεων με εκείνες που συντελούνταν 

στις γειτονικές χώρες.125 Οι λαϊκές διαδηλώσεις τον Νοέμβριο του 1989, θα 

οδηγήσουν τελικά στην κατάρρευση του καθεστώτος. Τον Δεκέμβριο ο Husak υπό 

την πίεση των διαδηλωτών παραιτείται και σχηματίζεται μη κομμουνιστική 

κυβέρνηση.126  

 Αντίθετα στην Ρουμανία η πτώση του καθεστώτος δεν ήταν το ίδιο αναίμαχτη. 

Η εξέγερση ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 1989 από τη πόλη Τιμισοάρα της 

Τρανσυλβανίας, όπου η μυστική αστυνομία κατέστειλε βίαια διαδηλώσεις που 

ξέσπασαν προκαλώντας το θάνατο εβδομήντα ανθρώπων.127 Ο Ceausescu στη 

προσπάθειά του να μιλήσει στα πλήθη αποδοκιμάστηκε, ακολούθησε εξέγερση και 

ο στρατός πέρασε στο πλευρό των διαδηλωτών. Αργότερα καθώς ξέσπασαν μάχες 

μεταξύ του στρατού και της μυστικής αστυνομίας, συγκροτήθηκε ένα «Μέτωπο 

Εθνικής Σωτηρίας» για να αντικαταστήσει τη κυβέρνηση. Ο  Ceausescu συνελήφθη 

και μαζί με την σύζυγό του εκτελέστηκαν την ημέρα των Χριστουγέννων του 1989.128  

 

4.4 Συμπεράσματα 

O «νέος» Ψυχρός Πόλεμος δεν είχε πολεμικές κρίσεις ανάλογης 

σοβαρότητας μ’ εκείνη του Βερολίνου του 1948 ή της Κούβας του 1962, οι οποίες 

έθεσαν τις υπερδυνάμεις την μία αντιμέτωπη με την άλλη. Η ανεξέλεγκτη όμως 

κούρσα των εξοπλισμών, επέδρασε καταλυτικά ως προς την οριστική κατάρρευση 

του Συμφώνου της Βαρσοβίας αλλά και ως προς τις έντονες κοινωνικές αναταράξεις 

που χάραξαν το εσωτερικό της ΕΣΣΔ στην τελευταία φάση της ζωής της. Η Σοβιετική 

Ένωση δεν έχασε στο πεδίο της μάχης μετά από ένα σκληρό και ανελέητο πόλεμο. 

                                            
125 Judt σελ. 617 
126 Η «βελούδινη επανάσταση» του 1989, ήταν και η αρχή του δρόμου για να οδηγηθεί τελικά η χώρα 

στο «βελούδινο διαζύγιο» την 1η Ιανουαρίου 1993, όπου η Τσεχία και η Σλοβακία ακολούθησαν 
η κάθε μια το δικό της δρόμο.  

127 Young, σ. 463 
128 Οπ. π. σ. 464 
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Κατέρρευσε γιατί δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τις ΗΠΑ στο νέο επίπεδο 

ανταγωνισμού που ο Λευκός Οίκος οικοδόμησε. 

Η πολωνική κρίση, η εντυπωσιακή δημιουργία ελεύθερου συνδικάτου σε μία 

ανατολική χώρα, αλλά και η επιβολή στρατιωτικού νόμου έφεραν το πολωνικό 

ζήτημα στο προσκήνιο της διεθνούς πολιτικής. Το πολωνικό έγινε ένα από τα 

σημαντικότερα όπλα στον ιδεολογικό πόλεμο μεταξύ Δύσης και Ανατολής, πόσο 

μάλλον αφού στην Πολωνία η ψυχή της εξέγερσης ήταν η ίδια εργατική τάξη, η 

καρδιά δηλαδή της «δικτατορίας του προλεταριάτου».129 Παρόλα αυτά κανείς δεν 

περίμενε τις ραγδαίες εξελίξεις που θα ακολουθούσαν τα επόμενα χρόνια και που 

θα οδηγούσαν τελικά στην κατάρρευση ολόκληρου του ανατολικού συνασπισμού, 

αλλά και της ίδιας της καρδιάς του. 

 Οι αλλαγές στην Ανατολική Ευρώπη στο τέλος της δεκαετίας, ήταν πράγματι 

σαρωτικές και μη αναμενόμενες. Είναι βέβαιο ότι, όταν ο Gorbachev και η Μόσχα 

αποφάσισαν να αφήσουν τα γεγονότα στην Ανατολική Ευρώπη να εξελιχθούν χωρίς 

παρέμβαση, το όλο κομμουνιστικό σύστημα που στην ουσία στηριζόταν στις 

ξιφολόγχες του Ερυθρού Στρατού κατάρρευσε.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
129 Χατζηβασιλείου, σ. 299 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

«Η Ευρώπη, δεν θα δημιουργηθεί δια μιας, ούτε ως ένα συνολικό οικοδόμημα: θα 

διαμορφωθεί μέσα από συγκεκριμένα επιτεύγματα που θα δημιουργήσουν πρώτα 

μια πραγματική αλληλεγγύη» (Robert Schuman) 

  

Η επόμενη μέρα της πτώσης του τείχους του Βερολίνου έφερε την Ευρώπη 

αντιμέτωπη με μία τεράστια πρόκληση. Το ξεπέρασμα της ιστορικής διαίρεσης και 

την δημιουργία μιας νέας ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής. Η ανάγκη της νέας 

Ευρωπαϊκής δόμησης γεννήθηκε μέσα από την δραματική αναδιανομή ισχύος εντός 

του διεθνούς συστήματος, φέρνοντας στην επιφάνεια ένα οπτιμισμό για την 

δημιουργία μίας νέας διεθνούς τάξης, όπου η δημοκρατία, το διεθνές δίκαιο και η 

ειρήνη μεταξύ των κρατών και των εθνών θα αποτελούσαν τους πρωταρχικούς 

στόχους. Όμως παρά την αρχική ευφορία η οποία δημιουργήθηκε από την 

κατάρρευση του συμβόλου της διαίρεσης η πραγματικότητα αποδείχθηκε εντελώς 

διαφορετική. Η μεταπήδηση από την εποχή της μίας απειλής, αυτής του πυρηνικού 

πολέμου, στην εποχή των πολλαπλών απειλών σηματοδότησε την έναρξη μίας νέας 

πραγματικότητας. Η κατάρρευση των ολοκληρωτικών καθεστώτων και οι 

συνδεόμενες δυσκολίες σχετιζόμενες με την μετάβαση τους στην δημοκρατία και την 

μετατροπή του οικονομικού συστήματος, συνεισέφεραν στην αναζωπύρωση του 

εθνικισμού και απελευθέρωσαν υποβόσκουσες διαφορές ανάμεσα σε ορισμένες 

ευρωπαϊκές εθνότητες. Παράλληλα η αστάθεια των δημοκρατικών θεσμών και η 

έλλειψη δημοκρατικής παράδοσης σε ορισμένες περιοχές, οι εδαφικές διαφορές, η 

διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής, το λαθρεμπόριο πυρηνικών όπλων, ο 

ισλαμικός φανατισμός και η άνοδος της τρομοκρατίας και του οργανωμένου 

εγκλήματος σε συνδυασμό με τα μεταναστευτικά ρεύματα από τη Ανατολική 

Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, με τα συνδεδεμένα κοινωνικά και οικονομικά 

προβλήματα, δημιούργησαν σοβαρές και αναπάντεχες απειλές για τη ευρωπαϊκή 

ασφάλεια. 

Σε λίγους μήνες συμπληρώνονται 80 χρόνια από την έναρξη του Δευτέρου 

Παγκοσμίου Πολέμου που συγκλόνισε την Ευρώπη αλλά και την οδήγησε στην 

διαίρεση και στην συνύπαρξη δύο εντελώς διαφορετικών κόσμων. Με το τέλος του 

Ψυχρού Πολέμου η θέση της Ευρώπης στην ιστορία άλλαξε. Σε σύγκριση με άλλες 

ιστορικές περιόδους και με άλλα μέρη του κόσμου σήμερα, οι κάτοικοι της ηπείρου 
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απολαμβάνουν ένα αξιοσημείωτο συνδυασμό ατομικής ελευθερίας, κοινωνικής 

αλληλεγγύης και ειρήνης. Καθώς τελείωνε ο εικοστός αιώνας, άφηνε πίσω του την 

μεταπολεμική περίοδο ως μία μακρινή πλέον ιστορική περίοδος.  Η Ενωμένη 

Ευρώπη θεμελιώθηκε πάνω στη ανάγκη για δύο μεγάλες αξίες που εμείς σήμερα 

τις θεωρούμε δεδομένες. Την Δημοκρατία και την Ειρήνη. Με την κατάρρευση το 

1989 του Τείχους, η Ευρώπη συνειδητοποιεί την ύπαρξη μίας ευρωπαϊκής 

ταυτότητας. Η σημερινή κατάσταση πραγμάτων στην Ευρώπη είναι σίγουρα 

ακατάστατη και περίπλοκη. Υπάρχουν στην Ευρώπη περισσότερα έθνη – κράτη 

από ποτέ, τα οποία συνεργάζονται σε μια πληθώρα διεθνών οργανισμών και είναι 

σίγουρο ότι προκύπτουν διαφορές διαφωνίες και εντάσεις. Όμως όσο οι μεγάλες 

ευρωπαϊκές δυνάμεις παραμένουν σύμμαχοι και όχι στρατιωτικοί αντίπαλοι είναι 

μάλλον αβέβαιο να επαναληφθούν οι καταστροφικοί γενικευμένοι πόλεμοι του 

προηγούμενου αιώνα. 
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