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ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
 

 
 

Μέρος 1 
 
Με την πάροδον του χρόνου, γύρω από το πελώριον ζήτημα του Β΄ Μεγάλου 
Πολέμου, των αποτελεσμάτων και των παρενεργειών του, συσσωρεύονται 
πλην της (ευλόγου) προπαγανδιστικής προσεγγίσεως, η  ημιμάθεια και η 
γενικευμένη αμνησία, ώστε σχηματίζονται πολυάριθμα λογικοφανή και 
παντελώς σφαλερά συμπεράσματα.  
 
Επί παραδείγματι : oι Δυτικοευρωπαίοι και οι Αμερικανοί ουδέποτε ήσαν 
αδιάφοροι προς τον σοβιετικό κομμουνισμό, ούτε πριν από τον πόλεμον, ούτε 
βεβαίως αργότερον. Στις περισσότερες δυτικές πρωτεύουσες, πολύ πριν από 
το 1945, είχαν προκύψει πολυάριθμες σοβαρές συζητήσεις γύρω από την 
φύση του τότε νέου μπολσεβικικού καθεστώτος και γενικότερον για τον 
κομμουνισμό. Ήδη από του 1918 οι αμερικανικές εφημερίδες έγραφαν 
συχνάκις ζωηρά άρθρα περί του  «Ερυθρού Κινδύνου». Στην Ουάσινγκτον, 
στο Λονδίνο και στο Παρίσι, μέγα μέρος των δημοσίων συζητήσεων κατά τις 
δεκαετίες του 1920 και του 1930 ήταν αφιερωμένο στην κομμουνιστικήν 
απειλή κατά της φιλελευθέρας αστικής δημοκρατίας. 
 
Ακόμα και κατά την διάρκειαν της πολεμικής συμμαχίας με τον Στάλιν, η 
πλειοψηφία των Βρετανών και Αμερικανών πολιτικών οι οποίοι ησχολούντο 
αμέσως με την Σοβιετικήν Ένωση είχε πολλές αμφιβολίες ως προς τις 
μεταπολεμικές της προθέσεις και διετήρει εξόχως σαφή κατανόηση της 
φύσεως του καθεστώτος της. «Αλίμονον, οι γερμανικές αποκαλύψεις είναι 
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μάλλον αλήθεια. Οι Μπολσεβίκοι ημπορούν να είναι πολύ σκληροί !», 
εδήλωσεν με απαθή κυνισμό στους συντετριμμένους εξορίστους Πολωνούς 
ηγέτες ο Ουίνστον Τσώρτσιλ, όταν οι Γερμανοί απεκάλυψαν τα φρικώδη 
υπολείμματα χιλιάδων αιχμαλώτων Πολωνών αξιωματικών, θαμμένων στο 
δάσος του Κατύν, όπου είχαν δολοφονηθεί κτηνωδώς από την σοβιετική 
μυστική αστυνομία NKVD.  [Διάλεξη του Καθηγητή Martin Gilbert, με θέμα  
«Τσώρτσιλ και Πολωνία», δοθείσα στο Πανεπιστήμιον της Βαρσοβίας, την 16η  
Φεβρουαρίου 2010. (Anne Applebaum, «Σιδηρούν παραπέτασμα-Η συντριβή 
της Ανατολικής Ευρώπης, 1944-1956», εκδόσεις Doubleday, 2012, σημείωση 
49)] 

[Ο Sir Μάρτιν Τζων Γκίλμπερτ (Martin John Gilbert, 1936 -2015) ήταν 
Βρετανός ιστορικός, καθηγητής  και ισόβιος συνεργάτης του Πανεπιστημίου 
της Οξφόρδης. Υπήρξεν  συντάκτης ογδόντα οκτώ βιβλίων, 
συμπεριλαμβανομένων έργων για τον Ουίνστον Τσώρτσιλ, τον 20ον αιώνα, και 
την εβραϊκή ιστορία (περιλαμβανομένου του Ολοκαυτώματος). Ο Γκίλμπερτ 
εγεννήθη στο Λονδίνο, ως  πρώτον παιδί του Πήτερ Γκίλμπερτ, 
κοσμηματοπώλη του βορείου Λονδίνου και της συζύγου του Μύριαμ. Το 
αρχικόν όνομα της οικογενείας ήταν Γκόλντμπεργκ. Και οι τέσσαρες 
παππούδες του είχαν γεννηθεί στην Ζώνη Περιορισμού των Εβραίων στην 
τσαρική Ρωσία (σημερινή Πολωνία και Λιθουανία). Ο ίδιος ο καθηγητής 
εδήλωσεν ότι ενδιεφέρθη για «εβραϊκά πράγματα» από νεαράς ηλικίας, 
επισημαίνων μάλιστα ότι στο σχολείον «μία ή δύο φορές αντιμετώπισα 
προβλήματα για τις σιωνιστικές μου δραστηριότητες». Στην συνέχεια των 
σπουδών του ολοκλήρωσε δύο της στρατιωτικής του θητείας στο …. Σώμα 
Πληροφοριών. Ήταν μέλος της διαβοήτου «Ερεύνης Τσίλκοτ» (Chilcot Inquiry) 
σχετικώς με τον ρόλον του Ηνωμένου Βασιλείου στον πόλεμο του Ιράκ, στην 
οποίαν συμμετείχαν ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί και μέλη των υπηρεσιών 
πληροφοριών και ασφαλείας.  

Για να καταστεί αντιληπτόν το μέγεθος και το βάρος αυτού του δρωμένου, 
επισημαίνεται πως η εν λόγω έρευνα ανεκοινώθη το 2009 από τον Βρετανό 
πρωθυπουργό Γκόρντον Μπράουν (Gordon Brown) και εδημοσιεύθη το 2016 
με δημοσία δήλωση του προέδρου της Sir Τζων Άντονυ Τσίλκοτ (John 
Anthony Chilcot). Στις 6 Ιουλίου 2016, ο Τσίλκοτ ανεκοίνωσεν την δημοσίευση 
της εκθέσεως, περισσότερον από επτά έτη μετά την ανακοίνωση της ερεύνης. 
Συνήθως αναφέρεται από τα ΜΜΕ ως «Έκθεση Τσίλκοτ». Το καταληκτικόν 
έγγραφον ανέφερεν ότι, κατά την στιγμή της εισβολής στο Ιράκ το 2003, ο 
Σαντάμ Χουσεΐν δεν απετέλει επείγουσα απειλή για τα βρετανικά συμφέροντα, 
ότι οι πληροφορίες  σχετικώς με τα όπλα μαζικής καταστροφής του Ιράκ 
επαρουσιάσθησαν με ανεξακρίβωτον βεβαιότητα, ότι δεν είχαν εξαντληθεί 
ειρηνικές εναλλακτικές λύσεις του πολέμου, ότι το Ηνωμένον Βασίλειο και οι 
Ηνωμένες Πολιτείες είχαν υπονομεύσει την εξουσίαν του «Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών», ότι η διαδικασία προσδιορισμού της 
νομικής βάσεως για παρέμβαση ήταν «μακράν της ικανοποιητικής» και ότι εν 
τέλει ο πόλεμος ήταν περιττός!] -Προφανώς ο καθηγητής Γκίλμπερτ δεν 
ημπορεί να κατηγορηθεί ως …. «φασίστας» ή να θεωρηθεί ως ασήμαντος και 
αβαρής-. 
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Ο Τζορτζ Φροστ Κέναν (George Frost Kennan, 1904-2005), ο Αμερικανός 
διπλωμάτης ο οποίος διεμόρφωσεν την μεταπολεμική πολιτική της Αμερικής 
έναντι της ΕΣΣΔ, έζησε προ του Β’ Μεγάλου Πολέμου πολέμου επί αρκετά έτη 
στην Μόσχα, απ’ όπου όπως αναφέρει χαρακτηριστικώς ο Αυστραλός 
δημοσιογράφος και ιστορικός συγγραφεύς Πίτερ Γκρος (Peter Grose), [στο 
βιβλίον του «Επιχείρηση “Αναδίπλωση” – O μυστικός πόλεμος της Αμερικής 
όπισθεν του Σιδηρού Παραπετάσματος» (Νέα Υόρκη, 2000), σελίς 2] 
«….εβομβάρδιζε τα χαμηλότερα επίπεδα της γραφειοκρατίας της Ουάσινγκτον 
με αναλύσεις του κομμουνιστικού κακού». Είχε δηλαδή ο Κέναν σαφή 
αντίληψη περί της σοβιετικής απειλής. Απλώς δεν έγινε εγκαίρως παραδεκτός 
από τους προϊσταμένους του («χρησίμους ηλιθίους» ή αγοραίους 
συνοδοιπόρους των μπολσεβίκων). 
 
Ο Ντιν Άτσεσον (Dean Acheson, 1893-1971), τότε Υφυπουργός Εξωτερικών, 
συνέκρινε χαρακτηριστικώς και ειρωνικώς τις εξελισσόμενες 
διαπραγματεύσεις με τους Σοβιετικούς αντιπροσώπους το θέρος του 1944, με 
«συνδιαλλαγή προς έναν αυτόματο πωλητή παλαιάς κοπής  ... Κάποιες φορές 
θα ημπορούσε κανείς να επιταχύνει την διαδικασία σείων το μηχάνημα, αλλά 
ήταν άχρηστο να του ομιλεί» [στο βιβλίον απομνημονευμάτων του ιδίου : 
«Παρών κατά την Δημιουργία – Τα χρόνια μου στο Υπουργείον Εξωτερικών», 
Νέα Υόρκη, 1987, σελίς 85,  κεφάλαιον «Διαπραγματεύσεις Δανεισμού – 
Εκμισθώσεως με την Μόσχα»]. 
 
Όχι βεβαίως ότι οι διαπιστώσεις των  «αφυπνισμένων» αντικομμουνιστών 
παρατηρητών είχαν πράγματι σημασία υπό τις τότε εξελισσόμενες 
περιστάσεις. Στα απομνημονεύματά του, ο Άτσεσον συνόψισε τις 
παρατηρήσεις του σχετικώς με τις διαπραγματεύσεις, παρατηρών ότι «Για 
εμάς εντός του Κράτους, αυτό το απογοητευτικό ρωσικό διάλειμμα συντόμως 
ελησμονήθη εν μέσω των μεγαλυτέρων γεγονότων που επέκειντο». Στην 
πραγματικότητα, κατά την διάρκειαν του πολέμου η Ουάσινγκτον και το 
Λονδίνο είχαν σχεδόν πάντοτε κάποια  «μεγαλύτερα γεγονότα» για να 
ανησυχούν, τουλάχιστον δε μέχρι το 1945 εσυνέχισαν να θωπεύουν τους 
«ενδόξους Σοβιετικούς συμμάχους». Μέχρις του τέλους του πολέμου, η 
τερατώδης σοβιετική  συμπεριφορά στην Ανατολική Ευρώπη ήταν πάντοτε 
ένα θέμα δευτερευούσης σημασίας. 
 
Αυτό πουθενά δεν είναι σαφέστερον από ό,τι στις επίσημες και ανεπίσημες 
αναφορές των διασκέψεων της Τεχεράνης και της Γιάλτας (28 Νοεμβρίου - 1 
Δεκεμβρίου του 1943 και τον Φεβρουάριον του 1945 αντιστοίχως), όπου ο 
Στάλιν, ο Ρούσβελτ και ο Τσώρτσιλ απεφάσισαν γιά την τύχην ολοκλήρων 
ευρωπαϊκών εθνών και χωρών με εκπληκτικήν αδιαφορία και άνεση.  
 
Όταν από την πρώτην συνάντηση των «Τριών Μεγάλων» Συμμάχων στην 
Τεχεράνη προέκυψεν το θέμα των συνόρων της Πολωνίας, ο Τσώρτσιλ είπε 
στον Στάλιν ότι θα ημπορούσε να κρατήσει το τμήμα της ανατολικής Πολωνίας 
που είχε κατακτήσει το 1939 (!) και ότι η Πολωνία, ως ανταποδοτικήν αμοιβήν 
της, ημπορούσε να «μετακινηθεί προς Δυσμάς, όπως οι στρατιώτες 
εκτελούντες “δύο βήματα αριστερά”». Στην συνέχειαν «απέδειξε με την 
βοήθεια τριών …. σπιρτοξύλων την ιδέα του περί μιας Πολωνίας 
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μετακινουμένης προς Δυσμάς». [Και πάλιν «Τσώρτσιλ και Πολωνία» του 
Gilbert].  
 
Στην Γιάλτα, ο Ρούσβελτ ανέφερεν ότι τα ανατολικά σύνορα της Πολωνίας 
ημπορεί να συμπεριλάβουν την πόλη του Λβοφ και τα πετρελαϊκά πεδία γύρω 
από αυτήν. Ο Στάλιν εφάνη κατ΄αρχήν  προσηνής, αλλά περιέργως ουδείς 
επέμεινε περαιτέρω επί του θέματος και η εν λόγω ιδέα εξέπεσεν. Έτσι, 
απεφασίσθησαν οι εθνικές ταυτότητες εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων ! 
 
Η αμερικανική μεταπολεμική (και ιδίως μεταψυχροπολεμική) εξήγηση είναι 
πως κανένα από αυτά τα δρώμενα δεν ήταν αντανάκλαση κακοβουλίας προς 
την ανατολικοευρωπαϊκή περιοχή ή βλακώδους αγνοίας της, απλώς η 
Ουάσινγκτον είχε «διαφορετικές προτεραιότητες». Το κύριον μέλημα του … 
ευαισθήτου φιλανθρώπου Ρούσβελτ στην Γιάλτα ήταν το σχήμα των νέων 
«Ηνωμένων Εθνών», το οποίον εθεώρησεν ως μόρφωμα ικανόν να εμποδίσει  
τον πόλεμο στο μέλλον, εχρειάζετο δε την σοβιετικήν συνεργασία για να 
κατασκευάσει αυτό το νέο και σωτήριον διεθνές σύστημα. Ήθελεν επίσης την 
σοβιετικήν βοήθεια για εισβολή στην Μαντζουρία, καθώς και την χρήση των 
ρωσικών βάσεων στην Άπω Ανατολή.  
 
Αυτές οι ανησυχίες ήσαν βεβαίως σημαντικότερες για αυτόν απ' ό,τι ήταν η 
μοίρα της Πολωνίας,  της Τσεχίας και της Σλοβακίας, ενώ υπήρχαν και άλλα 
ζητήματα μείζονος ενδιαφέροντός του, όπως η λήξη της ιταλικής μοναρχίας 
και η αναδιανομή των πετρελαίων της Μέσης Ανατολής. Παρ’ όλον που για τα 
μεταπολεμικά σχέδια του Στάλιν η Ανατολική Ευρώπη είχε κομβικόν ρόλο, για 
τον Αμερικανό πρόεδρο είχε μόνον δευτερεύον περιθωριακόν ενδιαφέρον. 
[Υφίσταται μια ενδελεχής ανάλυση αυτής της ιστορικοπολιτικής πτυχής στο 
πόνημα των  Άντονι Καμίνσκι (Antoni Kamiński) καθηγητή κοινωνιολογίας στο 
Ινστιτούτο Πολιτικών Σπουδών της Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών και  
Μπαρτλομέϊ Καμίνσκι (Bartłomiej Kamiński) καθηγητή πολιτειολογίας στο 
Πανεπιστήμιον του Μέρυλαντ, «Ο δρόμος προς την “λαϊκή Πολωνία” : Η 
κατάκτηση του Στάλιν επανεξετασθείσα». Το κείμενον αποτελεί αυτοτελές 
κεφάλαιον στο συλλογικόν έργον: «Ο σταλινισμός επανεξετασθείς: Η 
εγκαθίδρυση των κομμουνιστικών καθεστώτων στην ανατολική κεντρική 
Ευρώπη και η δυναμική του σοβιετικού μπλοκ», έκδοση μερίμνη του 
Βλαντιμίρ Τισμανεάνου (Vladimir Tismaneanu) καθηγητή κοινωνιολογίας στο 
Πανεπιστήμιον του Μέρυλαντ του (Νέα Υόρκη & Βουδαπέστη, 2009), σελίδες 
205-11] 
 
Μέχρι την επoμένη μεγάλην τριμερή σύνοδον κορυφής στην Γιάλτα 
(Φεβρουάριος 1945), η Πολωνία ευρίσκετο ήδη υπό σοβιετικόν έλεγχο. Κατά 
το χρονικόν διάστημα από 4 έως 11 Φεβρουαρίου του 1945 ο Πρόεδρος των 
ΗΠΑ Ρούζβελτ, ο ηγέτης της ΕΣΣΔ Στάλιν και ο Βρετανός Πρωθυπουργός 
Τσώρτσιλ, συνηντήθησαν στην Γιάλτα της Ρωσίας για την πραγματοποίηση 
της δευτέρας συνόδου κορυφής. Εκεί συνεφώνησαν από κοινού στις 
«κατευθυντήριες αρχές», (οι οποίες θα ετηρούντο και στην επομένη 
διάσκεψη του Πότσνταμ) για τον καθορισμόν της νέας συστηματικής 
περιφερειακής και οικονομικής αναδιατάξεως του μεταπολεμικού κόσμου. 
Ή τουλάχιστον τέτοια είναι η άποψη η παρατιθέμενη στα βιβλία ιστορίας που 
απολαμβάνουν την ευαρέσκεια των  παγκοσμίων καθεστωτικών δυνάμεων,  
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(δηλαδή στα μόνα επιτρεπτά στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στους 
ακαδημαϊκούς κύκλους και στις βιβλιοθήκες). Σε αυτά καταγράφεται ότι, οι 
αποφάσεις που ελήφθησαν στην συνέχεια από τους νικητές, ήσαν 
εμπνευσμένες από το «καλό της ανθρωπότητος» και βεβαίως απεσκόπουν 
στην εξασφάλιση ενός «μέλλοντος ειρήνης και ευημερίας για ολόκληρο τον 
κόσμο» !  

Κατά την «Διάσκεψη της Γιάλτας» η οποία επραγματοποιήθη στο ανάκτορον 
Livadia, εγγύς της πόλεως  της Γιάλτας τα θέματα που διεπραγματεύθησαν οι 
«Τρεις Μεγάλοι» εσχετίζοντο με την μεταπολεμική πολιτική στις κατεχόμενες 
από την Γερμανία χώρες, αλλά και με την τύχη των χωρών - συμμάχων της. 
Όντως, επί επτά ημέρες οι αρχηγοί των νικητών εκαθόρισαν εκεί την 
μορφή που θα είχεν ο μεταπολεμικός κόσμος.  

 

 
 
Μέρος 2 

Κατά την «Διάσκεψη της Γιάλτας» ο πόλεμος όδευε προς το τέλος του, καθώς 
ο Ερυθρός Στρατός απείχεν μόλις 100 χλμ. από το Βερολίνο και η 
κατάρρευση της Γερμανίας ήταν ζήτημα χρόνου. Οι Βρετανοί ήθελαν να 
περισώσουν την προπολεμική ουδετέρα «υγειονομική» ζώνη γύρω από την 
ΕΣΣΔ, ενώ οι ΗΠΑ εστίαζαν στην Ιαπωνία και στον Ειρηνικόν Ωκεανό, καθώς 
και στην είσοδον της ΕΣΣΔ στον πόλεμο κατά της Ιαπωνίας. Συνεπώς στην 
Διάσκεψη : Απεφασίσθη η «εκμηδένιση του γερμανικού μιλιταρισμού και 
ναζισμού, για να μην ημπορέσει πάλιν η Γερμανία να απειλήσει την 
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παγκόσμια ειρήνη» - Επισημοποιήθη η πρόθεση δημιουργίας του Ο.Η.Ε. -

Τέλος, απεφασίσθησαν οι ζώνες κατοχής του γερμανικού κράτους και 
εκλήθηκε και η Γαλλία να καταλάβει μιαν από αυτές. 

[Σημειωτέον ότι το «ελληνικόν ζήτημα» δεν απησχόλησε διόλου την 
Διάσκεψη της Γιάλτας. Τέτοιο θέμα δεν υπήρχε, καν, στην ημερησία 
διάταξη των εργασιών. Στο περιθώριόν τους, στις 8/2/1945 ο Στάλιν 
ερώτησεν τον Τσώρτσιλ να τον πληροφορήσει τι συνέβαινε στην Ελλάδα, κάτι 
που επιβεβαιώνεται καθώς ο Βρετανός έστειλεν στον Σοβιετικό, μίαν ημέρα 
μετά υπόμνημα πληροφοριακού χαρακτήρος για τις ελληνικές εξελίξεις («Η 
αλληλογραφία Στάλιν - Τσώρτσιλ - Ρούσβελτ - Τρούμαν - Άτλι», εκδόσεις 
«Μέλισσα», τόμος Β’, αριθ. εγγράφου 405, σελίδα 360)]. 

Η στάση του Ρούζβελτ έναντι της Βρετανία χαρακτηρίζεται επιεικώς περίεργη. 
Επίστευεν ότι με τον …. «δημοκρατικό» Στάλιν ημπορούσαν να λάβουν από 
κοινού αποφάσεις  μείζονος σημασίας, αλλ’ όχι με τον Τσώρτσιλ, που ήταν 
συντηρητικός έως αναχρονιστικός, «ένας φανατικός αντικομμουνιστής 
αποικιοκράτης, προσηλωμένος στην Μοναρχία». Η Βρετανική Αυτοκρατορία, 
απετέλει την πεμπτουσία της παγκοσμίου καταπιέσεως και ύστερα από τον 
Πόλεμον έπρεπε να χαθεί. Επίσης ο Ρούζβελτ περιεφρόνησε απόψεις 
ανθρώπων που εγνώριζαν άριστα πράγματα και καταστάσεις, όπως ο 
στρατιωτικός ακόλουθος των ΗΠΑ στη Μόσχα, που του είπε δίχως 
προσχήματα πως «μια πιθανή συμμαχία ΗΠΑ - Μπολσεβίκων είναι 
τουλάχιστον περίεργη». [Ρεϊμόν Καρτιέ, «Ιστορία του Β' Παγκοσμίου 
Πολέμου», τ. Β', Πάπυρος, Αθήνα, 1964. - Τζων Ράσσελ Ντιν (John Russell 
Deane), «The strange alliance; the story of our efforts at wartime cooperation 
with Russia» εκδόσεις The Viking Press, 1947, Νέα Υόρκη]. Ο Στάλιν 
εζήτησεν επειγόντως και «εξεμαίευσεν» ένα δεύτερο αντιαξονικό μέτωπο στην 
Ευρώπη, διότι  αυτό της Ιταλίας δεν τον ικανοποίησεν επαρκώς. Επιπλέον, 
έλαβεν την διαβεβαίωση ότι οι κομμουνιστές αντάρτες της Γιουγκοσλαβίας θα 
υποστηριχθούν αδρώς και ότι η ΕΣΣΔ θα έχει εκεί την πρωτοκαθεδρία. 

Υπήρξεν και άλλη μεταξύ των Συμμάχων Διάσκεψη προ της Γιάλτας, εκείνη  
της Μόσχας, γνωστή και ως «Διάσκεψη του Τολστόϊ» λόγω του κωδικού της 
ονόματος, που έλαβεν χώρα στη Μόσχα από τις 9 Οκτωβρίου έως τις 19 
Οκτωβρίου του 1944. Αντιπρόσωποι της ΕΣΣΔ  ήσαν ο Στάλιν και ο 
Σοβιετικός Υπουργός Εξωτερικών Βιάτσεσλαβ Μιχαήλοβιτς Μολότωφ. 
Αντιπρόσωποι της Βρετανίας ήσαν ο πρωθυπουργός Τσώρτσιλ και ο 
Υπουργός Εξωτερικών Άντονυ Ήντεν. Παρόντες ήσαν επίσης ο Βρετανός 
Γενικός Αρχηγός των Επιτελείων Στρατάρχης σερ Άλαν Μπρουκ, ο πρέσβης 
των ΗΠΑ, Άβερελ Χάριμαν, και ο Αμερικανός Στρατηγός Τζων Ράσσελ Ντιν, 
(ως παρατηρητές - αντιπρόσωποι των ΗΠΑ). Επίσης συμμετείχαν και 
εκπρόσωποι της «Εξόριστης κυβέρνησης της Πολωνίας» (με έδρα τους 
το Λονδίνο) και εκπρόσωποι της κομμουνιστικής «Πολωνικής 
Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης» με έδρα το Λούμπλιν!  

Τα θέματα της διασκέψεως ήσαν η είσοδος της Σοβιετικής Ενώσεως στον 
πόλεμον κατά της Ιαπωνίας, η μεταπολεμική διαίρεση των Βαλκανίων και 
τα ποσοστά επιρροής ΕΣΣΔ-Ηνωμένου Βασιλείου με την μυστική 
«Συμφωνία των Ποσοστών», καθώς και το μέλλον της Πολωνίας. Οι 



Σελίδα 7 από 40 

 

Βρετανοί συνεφώνησαν να επιστρέψουν στους Σοβιετικούς τους πρώην 
Σοβιετικούς πολίτες που απελευθέρωσαν από τους Γερμανούς, χωρίς 
καμίαν εξαίρεση.  

Ο Τσώρτσιλ προέτεινε να έχει η ΕΣΣΔ 90% επιρροή στην Ρουμανία και 75% 
στην Βουλγαρία, ενώ η Βρετανία να έχει 90% επιρροή στην Πατρίδα μας. 
Επίσης στις Ουγγαρία και Γιουγκοσλαβία να έχουν 50% επιρροή αμφότεροι. 
Η συμφωνία επεκύρωνε την ήδη υπάρχουσα κατάσταση στη Ανατολική 
Ευρώπη, κατεχομένη κατά το πλείστον από τα Σοβιετικά στρατεύματα.  

Η Βρετανία ως ναυτική δύναμη ενδιεφέρεο γεωστρατηγικώς για την Ελλάδα 
ενώ δεν ηδύνατο να ελέγξει στρατιωτικώς την βαλκανική ενδοχώρα. 
Αντιστρόφως, η ΕΣΣΔ ενδιεφέρετο περισσότερον για τον έλεγχον των 
«εσωτερικών» βαλκανικών χωρών,  αναγκαίων για την περιφερική της 
ασφάλεια. Οι δύο χώρες, με ψυχράν αντίληψη των ορίων τους και 
πειθαρχημένο αυτοπεριορισμόν επιτεύξεως των επιδιώξεων τους, 
αντεμετώπισαν με απάνθρωπο κυνισμό τους λαούς της περιοχής. [Όρα και 
Albert Resis «The Churchill-Stalin Secret “Percentages” Agreement on the 
Balkans, Moscow, October 1944», (στο «The American Historical Review», 
Τόμος 83 - Τεύχος 2, Απρίλιος, σελίδες 368-397, 1978)- Joseph M. Siracusa 
«The Meaning of TOLSTOY: Churchill, Stalin, and the Balkans Moscow, 
October 1944» (στο «Diplomatic History»,  Τόμος 3 - Τεύχος 4, Οκτώβριος, 
σελίδες 443-463 , 1979).] 

Είναι αναγκαίον να διευκρινισθεί ότι η «επίσημος» εκδοχή αποδεικνύεται  
εντελώς εσφαλμένη και παραπλανητική για το τι συνέβη πράγματι. Η αλήθεια 
είναι ότι οι Ρούσβελτ και Στάλιν, αφού κατεκερμάτισαν την  Ευρώπη 
περισσότερον πάσης καθαρώς στρατιωτικής απαιτήσεως, εχώρισαν τα 
λάφυρα με ληστρικόν τρόπο σε δύο ολίγον έως πολύ ισοδύναμα μέρη, 
προσαρτώντες αυτά ως εξηρτημένες υποτακτικές δομές. Το ένα μέρος 
απερροφήθη στο φιλελεύθερο σύστημα και το άλλο στο σοσιαλκομμουνιστικό 
σύστημα της Παγκοσμίου Αυτοκρατορίας του Κεφαλαίου, βάσει μιας μεταξύ 
τους μυστικής συμφωνίας από το 1943. Απόδειξη περί αυτού δίδεται από 
τον Pierre Virion, (Ο Virion εγεννήθη στο Παρίσι το  1899 και απέθανεν εκεί το 
1988. Υπήρξεν αντιοικουμενιστής δημοσιογράφος και συγγραφεύς. Ανήκε στο 
αντιφιλελεύθερο και αντεπαναστατικό ρεύμα σκέψης) ο οποίος αναφέρει στο 
βιβλίον του, με τίτλο « Bientot un gouvernement mondial ? Une super et 
contre-eglise», (εκδόσεις Saint-Michel, Saint-Céneré, Maienne, 1967), ένα 
μυστικόν έγγραφο της 20ης  Φεβρουαρίου του 1943, που εστάλη από τον 
Ρούζβελτ στον Michael Zabrousky, Πρόεδρον του «Νέου Συμβουλίου του 
Ισραήλ», καθώς και …. συνεργάτη του Στάλιν (!), ώστε ο Zabrousky να 
μεταφέρει με αυτό συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις στον Στάλιν σχετικώς με την 
κατανομή του κόσμου που θα ισχύσει όταν λήξει ο πόλεμος. 
 

Στην επιστολήν αυτήν, (η οποία εκοινοποιήθη στην εφημερίδα «Le Figaro», 
στις 7 Φεβρουαρίου 1951), μεταξύ άλλων εγράφετο πως θα κανονισθεί μια 
πρόσβαση της ΕΣΣΔ στην Μεσόγειο και θα υπάρξει ανταπόκριση στις 
επιθυμίες της σχετικώς με την Φινλανδία και την Βαλτική, ενώ από την  
Πολωνία θα απαιτηθεί μια συνετή στάση, κατανοήσεως και ενδαμέσου 
«συμβιβασμού». Ο Στάλιν θα ημπορούσε να καλλιεργήσει  ένα ευρύ φάσμα 
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επεκτάσεως προς τις μικρές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και να ανακτήσει 
πλήρως τα εδάφη που είχαν αποσχισθεί προσωρινώς από την μεγάλη Ρωσία.  
 
Αλλά,  πρωτίστως, θα εξαφανισθεί ο «γερμανικός κίνδυνος», ώστε μετά τον 
κατακερματισμό του τρίτου Ράϊχ και την ενσωμάτωση των τμημάτων του, θα 
εκλείψει οριστικώς ως απειλή για την Ευρώπη, την ΕΣΣΔ και ολόκληρον τον 
κόσμο. Για την Ασία, ο Ρούζβελτ συνεφώνει με τις απαιτήσεις του Στάλιν 
«πλην περαιτέρω επιπλοκών». Όσον αφορά στην Αφρική, η επιστολή 
επεδίωκε να διασαφηνισθούν οι σκοποί της ΕΣΣΔ, δηλώνουσα πως οι ΗΠΑ 
θα συμμετέχουν στο εκεί παίγνιον ισχύος, διατηρούσες  το δικαίωμα της 
κατακτήσεως, ενώ θα απαιτήσουν αναγκαστικώς κάποια στρατηγικά σημεία, 
ζωτικά για την σφαίραν επιρροής τους.  
 
Με τον Ερυθρό Στρατό ελέγχοντα τα εδάφη τα εκτεινόμενα από την Μόσχα 
έως το Βερολίνο και λαμβανομένων υπ’ όψη των ιμπεριαλιστικών σχεδίων του 
Στάλιν, το μελλοντικόν της καθεστώς ως «συνδεδεμένης περιοχής» της 
Σοβιετικής Ενώσεως ήταν ήδη ένα προειλημμένο συμπέρασμα, παρ’ όλον 
που ο Στάλιν συνυπέγραψε μια «Διακήρυξη για την Απελευθερωμένη 
Ευρώπη» (!), υποσχόμενος με  άμετρον θράσος «ελεύθερες εκλογές σε όλα 
τα απελευθερωμένα εδάφη». Η Διάσκεψη του Πότσνταμ «ενομιμοποίησε» τα 
σοβιετικά εδαφικά κέρδη και όρισε (προσωρινώς) τα πολωνικά δυτικά 
σύνορα, υπό επιφύλαξη.  
 
Ο Ρούσβελτ επέμενε να περιορίσει το δυτικόν εδαφικόν όριον της Πολωνίας 
στον ανατολικόν και όχι στον δυτικόν ποταμό Νάϊσσε, πράγμα που θα 
διετήρει τον γερμανικόν έλεγχον επί του τέως Μπρεσλάου και νυν Βρότσλαφ. 
Ο Στάλιν δεν ενέδωσε στα αιτήματα του Ρούσβελτ, παρέχων μάλιστα έτσι με 
την «ρωμαλέα του άρνηση» σημαντικά δεδομένα στους Πολωνούς 
κομμουνιστές για την παροξυντική προπαγάνδα τους εναντίον της Δύσεως. 
 

Λαμβανομένου υπ΄όψη ότι, ο Ρούσβελτ συνεφώνησε τόσον ταχέως για την 
προσάρτηση του 40% περίπου της πολωνικής επικρατείας στην Σοβιετικήν 
Ένωση, δεν είναι σαφές γιατί ήταν τόσον αντίθετος με την παροχήν της 
στενής λωρίδος γης μεταξύ δυτικού και ανατολικού Νάϊσσε. Το κακόηθες και 
ειρωνικό σχόλιον του Τσώρτσιλ στην Γιάλτα ότι «θα ήταν κρίμα να γεμίσουμε 
την πολωνική χήνα τόση πολλή γερμανική τροφή ώστε να πάθει δυσπεψία», 
δεν ημπορεί βεβαίως να ληφθεί υπ’ όψη, δεδομένου ότι τελικώς οι Γερμανοί 
εξηναγκάσθησαν να εγκαταλείψουν αυτές τις περιοχές. Στην θέση τους 
μετεκινήθησαν περίπου δύο εκατομμύρια Πολωνοί από πολωνικά εδάφη που 
προσηρτήθησαν στην Σοβιετικήν Ένωση.  
 
Όλα τα προπολεμικά γερμανικά εδάφη ανατολικώς της νοητής «Γραμμής 
Όντερ-Νάϊσσε» και εντός των γερμανικών συνόρων του 1937, τα οποία 
περιλάμβαναν σχεδόν το ένα τέταρτον (23.8 τοις εκατό) των εδαφών της 
Δημοκρατίας της Βαϊμάρης – ήλλαξαν κάτοχον στο πλαίσιον των συνοριακών 
αλλαγών που συνεφωνήθηκαν μεταξύ Σοβιετικών, Αμερικανών και 
Βρεατανών κατά την Διάσκεψη του Πότσνταμ. Τα περισσότερα από αυτά τα 
εδάφη παρεχωρήθησαν στην «σοσιαλιστική» Πολωνία. Το υπόλοιπον των 
κατακτηθέντων εδαφών, αποτελούμενον από τη βόρειο Ανατολικήν Πρωσία 
με την γερμανική πόλη του Καίνιξμπεργκ (νυν Καλίνινγκραντ) …. 
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«παρεχωρήθη» στην Σοβιετικήν Ένωση (και ανήκει σήμερον στην Ρωσία). Το 
πλείστον μέρος του γερμανικού πληθυσμού, (περίπου 12 εκατομμύρια άτομα 
κατά το φθινόπωρον του 1944) διέφυγαν ή όπως προανεφέρθη 
εξηναγκάσθησαν να φύγουν. [Η «γραμμή Όντερ-Νάϊσσε» αποτελεί την βάση 
του συνόρου Γερμανίας και Πολωνίας. Ακολουθεί την πορείαν των ποταμών 
Όντερ και Λουσατιανού Νάϊσσε και συναντάται με την Βαλτικήν Θάλασσα στον 
Βορρά, δυτικώς των λιμένων Στσέτσιν (τέως γερμανικού Στέττιν) και 
Σβινούστσιε (τέως γερμανικού Σβινεμύντε).] 
 
Η γραμμή Όντερ-Νάϊσσε όριζεν τα σύνορα Ανατολικής («Λαοκρατικής») 
Γερμανίας και Πολωνίας από το 1950 έως το 1990. Η κομμουνιστική 
Ανατολική Γερμανία συνεφώνησε προθύμως στο συνοριακόν ζήτημα με την 
κομμουνιστική Πολωνία, ήδη από το 1950, ενώ η Δυτική Γερμανία, μετά από 
μια περίοδον εντίμου αρνήσεως ετήρησεν τα σύνορα (με επιφυλάξεις) από το 
1970, μετά  την Συνθήκη Πολωνίας - Γερμανικής Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας. Η επανενωθείσα Γερμανία και η νυν Δημοκρατία της Πολωνίας 
οριστικοποίησαν τα σύνορά τους βάσει της γραμμής στην γερμανοπολωνική 
συνοριακή συμφωνία του 1990. 
 
Βεβαίως καθ’ όλην την κομμουνιστική περίοδον το ζήτημα της μη …. 
προθύμου αναγνωρίσεως των αναγκαστικών πολωνογερμανικών 
«κλεπτοσυνόρων», εχρησιμοποιήθη κατά κόρον από την κομμουνιστική 
προπαγάνδα προς νομιμοποιήση της κομμουνιστικής ισχύος, ως 
απαραιτήτου εγγυήσεως για την  διατήρηση της «πολωνικής εδαφικής 
ακεραιότητος» και της ευημερίας των εποίκων από την Ανατολήν. 
Εχρησιμοποιήθη επίσης για να «αποδείξει» την σκοτεινήν αλληλεπίδραση της 
αγγλοαμερικανικής πολιτικής με την Πολωνία κατά την διάρκειαν του Β' 
Μεγάλου Πολέμου (ούτως ή άλλως αδιαμφισβήτο και φανερά). 
 
Είναι πράγματι τρομακτική και συνάμα αξία σπουδής η στάση των νικητών 
Συμμάχων έναντι της «φίλης  Πολωνίας». Αυτή δεν ήταν αξονική σύμμαχος 
όπως η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η Κροατία, η Βουλγαρία και η Σλοβακία, δεν 
ήταν Προτεκτοράτο  του γερμανικού Ράϊχ όπως η Τσεχία (Βοημία – Μοραβία). 
Επλήρωσεν όμως με πολλές βασάνους τον ψυχροπολεμικόν ανταγωνισμόν 
των τέως πολεμικών συνεταίρων και κατόπιν αντιπάλων. 
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Μέρος 3 
 
Ημπορεί κάποιος να επεξεργαστεί  το ερώτημα γιατί το σχέδιον του Στάλιν να 
«αρπάξει» την Πολωνία συνήντησεν τόσον μικρά αντίσταση από τους 
Δυτικούς του Συμμάχους. Γιατί ο Ρούσβελτ και ο Τσώρτσιλ συνεφώνησαν 
τόσον ευκόλως με τα αιτήματα του Στάλιν που –συμφώνως προς μιαν άποψη- 
«ήσαν υπερβολικώς δυσανάλογα προς τα απαιτούμενα ώστε να κρατηθεί η 
ΕΣΣΔ στον πόλεμο»; Πράγματι βλέπουμε σήμερον την Πολωνία της εποχής 
εκείνης «προδομένη» [κατά παραφραστικήν εκπλήρωση του τίτλου του 
βιβλίου : «Είδα την Πολωνία προδομένη - Ένας Αμερικανός πρεσβευτής 
αναφέρει στον λαό» («I Saw Poland Betrayed: An American Ambassador 
Reports to the People») που εγράφη το 1948 από τον πρώτον πρεσβευτή 
των ΗΠΑ στην κομμουνιστική Λαοκρατική Πολωνία, τον Άρθουρ Μπλις - Λέην 
(Arthur Bliss-Lane)].  
 
Εξ άλλου, οι Δυτικοί συνοδοιπόροι του «Πατερούλη» Στάλιν (ή «θείου Τζο» 
όπως τον απεκάλουν … χαϊδευτικώς»  εγνώριζαν καλώς πως η εκάστοτε 
κυβέρνηση της Πολωνίας ήταν δραστήριον μέρος του συνασπισμού κατά του 
Άξονος και συμμετείχε ενεργώς στον πόλεμο εναντίον των Γερμανών μέχρι 
την παράδοσή τους τον Μάϊον του 1945. Στην Δύση οι πολωνικές δυνάμεις 
επολέμησαν μαζί με τους Συμμάχους στην γη, στον αέρα και στις θάλασσες. 
Κατά την διάρκεια του Β' Μεγάλου Πολέμου, ο πολωνικός στρατός, τόσον στο 
δυτικό όσον και στο ανατολικό μέτωπο, ηρίθμει περισσοτέρους των 700 
χιλιάδων ανδρών και γυναικών, καθιστάμενος ο τέταρτος μεγαλύτερος 
στρατός στην Συμμαχία.  
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Επίσης οι Πολωνοί διεδραμάτισαν πολύ σημαντικόν ρόλο στην διάλυση των 
μυστικών γερμανικών κωδίκων και το πολωνικόν δίκτυον πληροφοριών που 
εκάλυπτε  όχι μόνον την Πολωνία, την Γερμανία και την υπόλοιπο Ευρώπη, 
αλλά και το Αλγέριον και την Τουρκία, συνειργάσθη στενώς με τους 
Συμμάχους και συνέβαλεν σημαντικώς.  
 
Συμφώνως προς τις βρετανικές πηγές, οι Μυστικές Υπηρεσίες Πληροφοριών 
«...το 1940-45 έλαβαν περίπου 45.000 αναφορές από την Ευρώπη, με 
σχεδόν το ήμισυ εξ αυτών να παρέχονται από τις πολωνικές υπηρεσίες 
πληροφοριών». Όπως χαρακτηριστικώς εσημείωσεν ο δαιμόνιος Sir John 
Rupert Colville, ο «Jock» Colville, προσωπικός γραμματεύς του Winston 
Churchill κατά την διάρκειαν του Β’ Μεγάλου Πολέμου: «Πιθανότατα οι 
καλύτεροι παίκτες στο παίγνιον των πληροφοριών ήσαν οι Πολωνοί».  
 

Μία λοιπόν υπεύθυνη απάντηση στην ερώτηση γιατί ο Ρούσβελτ ήταν τόσον 
ευπρoσήγορος προς τον Στάλιν και υπερβολικώς δεκτικός  στα αιτήματά του, 
θα υπερέβαινε κατά  πολύ το εύρος ενός γενικού άρθρου, όμως μερικές 
γενικές παρατηρήσεις είναι ιδιαιτέρως χρήσιμες για την κατανόηση της 
ιστορικής πραγματικότητος. Βεβαίως πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι 
αποφάσεις οι οποίες αφορούσαν στην Κεντρικήν Ευρώπη, ελήφθησαν από 
κοινού, από τον Ρούσβελτ και τον Στάλιν, με τον Στάλιν να «σκηνοθετεί» το 
εκάστοτε δρώμενο. Καθώς εξελίσσετο ο πόλεμος, η σημασία της Σοβιετικής 
Ενώσεως είχεν αυξηθεί ενώ εκείνη της (τότε ακόμη) Μεγάλης Βρετανίας είχε 
βαθμηδόν περιθωριοποιηθεί. 
 
Ήδη στην Τεχεράνη εφάνη η καθολική ανεξαρτησία της αμερικανικής 
πολιτικής από την βρετανική, ανεξαρτησία η οποία εξέφραζεν την ανυπόκριτο, 
βαθεία και συνάμα βλακώδη εκτίμηση των Αμερικανών για την μεγάλη 
προσπάθεια που κατέβαλλε η Σοβιετική Ένωση στον συμμαχικό πόλεμο. 
Αφ΄ετέρου ο Τσώρτσιλ αντελήφθη ότι η ανεξαρτησία της ιδικής του πολιτικής 
ήταν περιορισμένη και ότι η χώρα του θα εξηρτάτο πλέον από τις Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής, τόσον για τα ευρωπαϊκά, όσον και ιδιαιτέρως για τα 
παγκόσμια μεταπολεμικά αποικιοκρατικά της συμφέροντα. 

 
Όπως αναφέρει η φίλη του Αμερικανού Προέδρου και Υπουργός Εργασίας  Φράνσις 
- Φάνυ Κόραλι Πέρκινς (Frances -  Fannie Coralie Perkins, 1880-1965), ο 
Ρούσβελτ, διαφοροποιούμενος άρδην από τον Τσώρτσιλ, της εξεμηστηρεύθη για 
την συνάντηση εκείνη: «Ο Γουίνστον κοκκίνισε και συνοφρυώθηκε, κι όσο 
περισσότερο το έκανε, τόσο ο Στάλιν χαμογελούσε. Ο Στάλιν ξέσπασε σε ένα βαθύ 
εγκάρδιο γέλιο, και για πρώτη φορά μέσα σε τρεις ημέρες είδα φως ! Το συνέχισα, 
ώσπου ο Στάλιν άρχισε να γελάει μαζί μου, και τότε τον αποκάλεσα «θείο Τζο». 
Ενδεχομένως να με είχε θεωρήσει αναιδή την προηγουμένη, αλλά εκείνη την ημέρα 
γέλασε και ήρθε και μου έσφιξε το χερι. Από τότε οι σχέσεις μας έγιναν προσωπικές 
[...] Ο πάγος έσπασε και συνομιλούσαμε ως άνδρες και αδέλφια» [Henry 

Kissinger, «Διπλωματία», Εκδοτικός Οίκος Α. Λιβάνη, 1995, σελίς 412.] 
 
Ο Ιωσήφ Βησσαριόνοβιτς «Στάλιν», ο αδίστακτος μικρόσωμος άνθρωπος που 
το ανάστημά του δεν υπερέβαινε το 1 μέτρο και 62 εκατοστά, ο 
κακοποιημένος υιός ενός πτωχού, αλκοολικού Γεωργιανού τσαγκάρη 
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υποδηματοποιού, ο τολμητίας μπολσεβίκος με την αναπηρία στην αριστερά 
του χείρα  και το πρόσωπο σημαδεμένο από την ευλογιά, υπήρξεν ένας από 
τους πλέον πολωτικούς και αμφιλεγομένους ηγέτες στην ανθρωπίνη ιστορία. 
Από την διάσκεψη της Τεχεράνης και ένθεν είχεν επιβληθεί οριστικώς στον 
ημιπαράλυτο πλουτοκράτη μεγαλοαστό Ρούζβελτ.   
 
Στον κυνισμόν του Τσώρτσιλ, που πάντα προτιμούσε να αναφέρεται στην «Ρωσία» 
και όχι στη Σοβιετική Ένωση, (παραπέμπων έτσι στο βρετανο-ρωσικό ανταγωνισμό 
του 19ου  αιώνος), ο δαιμόνιος Στάλιν απήντησε με τον ρεαλισμόν της επεκτάσεως 
του «σοσιαλισμού σε μία χώρα» στην «σοσιαλιστική ζώνη», δηλαδή με την 
στρατηγική επεκτάσεως της ζώνης ασφαλείας της Σοβιετικής Ενώσεως, στην 
Ανατολική Ευρώπη έως την Βιέννη, και στα Βαλκάνια έως τα βόρεια σύνορα της 
Ελλάδος. 
 
Επιπλέον, από τον Μάϊον του 1943 η σοβιετική ηγεσία είχε διαλύσει την 
διαβόητον «Κομιντέρν» (την Κομμουνιστική Διεθνή ή Τρίτη Διεθνή Ένωση των 
εθνικών κομμουνιστικών Κομμάτων, η οποία ιδρύθη τον Μάρτιον του 1919 
στην Μόσχα) –της οποίας πρώτιστος στόχος ήταν «η προώθηση της 
παγκόσμιας επανάστασης ως παρακαταθήκη του Λένιν και της Οκτωβριανής 
Επανάστασης»-, γεγονός που καταδεικνύει ότι επεθύμει σαφώς την ειρηνική 
συνύπαρξη με την καπιταλιστική Δύση. Η «επαναστατική ευθύνη» είχε πλέον 
μετατοπισθεί στους «καταπιεσμένους λαούς», οι οποίοι θα έδιδαν μόνοι τους 
την λύση, (όπως αργότερον συνέβη στο Βιετνάμ και στην Κούβα). Η διάλυση 
της Κομιντέρν εχαιρετίσθη στις ΗΠΑ λίαν ενθουσιωδώς ως εξόχως 
εποικοδομητική πρωτοβουλία για την αμερικανο-σοβιετική συνεργασία κατά 
την διάρκειαν του πολέμου. Χαρακτηριστικώς αναφέρεται πως ο 
Γερουσιαστής του Τέξας Τομ Κόναλυ (1877 –1963), μέλος της «Επιτροπής 
Εξωτερικών Υποθέσεων» της αμερικανικής Γερουσίας και μετέπειτα 
πρόεδρός της (από το 1941), καλωσόρισε την πρωτοβουλία του Στάλιν ως 
«μια ριζική στροφή προς τις δυτικές αξίες !» 
 
Εκτιμάται ότι ο Ρούσβελτ απεδέχθη αναντιρήτως τις κατηγορίες του Στάλιν για 
μιαν «αγγλοσαξονική συνωμοσία» ως πραγματικές και ηρνήθη να συναντηθεί 
με τον Τσώρτσιλ κατά την διάρκειαν των συνόδων κορυφής στην Τεχεράνη 
και στην Γιάλτα. Ηρνήθη επίσης να εγκρίνει την πρόταση του Τσώρτσιλ να 
εκκινήσει η εισβολή στην Ευρώπη από τα Βαλκάνια και όχι από την Γαλλία.  
 
Είναι μάλλον αποκαλυπτικόν ότι όταν απέθανεν ο Ρούσβελτ τον Απρίλιον του 
1945, ο Τσώρτσιλ απεφάσισεν να μην παραστεί στην κηδεία του κάποτε 
«στενού φίλου» του. Κάποιοι, όπως ο ιστορικός και βιογράφος Τζων Έλλις 
Μεκάμ (Jon Ellis Meacham) υποστηρίζουν [«Franklin and Winston: An 
Intimate Portrait of an Epic Friendship» Νέα Υόρκη, εκδόσεις Random House. 
2003] ότι ο Τσώρτσιλ ήπιζεν πως ο νέος πρόεδρος, Χάρι Σόλομον Τρούμαν, 
θα ήρχετο να τον ιδει στην Βρετανία. Αυτό τούτο υποδηλώνει ότι οι 
αγγλοαμερικανικές σχέσεις πρέπει να είχαν φθάσει σε ένα πολύ ευτελές  
σημείον, εφ΄όσον η παρουσία στην κηδεία του Ρούσβελτ υπέκειτο  σε τέτοιες 
μικροπρεπεπείς σκέψεις. 
 

Μάλλον οι «Μεγάλοι Δύο», παρά οι «Μεγάλοι Τρεις», προέβησαν σε όλες τις 
κρίσιμες αποφάσεις, προσβλέποντες σε έναν μεταπολεμικό διπολικό κόσμο. 
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Η τύχη της Πολωνίας ήταν τελείως ξένη και μάλλον δυσφορική προς το όραμα 
του Ρούσβελτ για το είδος της  παγκοσμίου τάξεως που θα έπρεπε να 
εμφανιστεί μετά τον Δεύτερο Μεγάλο Πόλεμο. Το «νεοεποχίτικο» όραμα του 
Ρούσβελτ για την μεταπολεμική παγκόσμιο τάξη εβασίζετο σε τέσσαρες 
δυνάμεις (τους «Τέσσαρες Αστυνομικούς») που θα διενήργουν την 
αστυνόμευση στις αντίστοιχες σφαίρες επιρροής τους : Τις Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής, την Σοβιετική Ένωση, την Μεγάλη Βρετανία και την 
Κίνα. [Όρα Henry Kissinger, «Διπλωματία», Εκδοτικός Οίκος Α. Λιβάνη, 

1995), κεφάλαιον 16]. Δεν επρόκειτο περί μιας μεγαλοφυούς και μοναδικής 
«ρουσβελτιανής πρωτοβουλίας» : Μετά τους πολέμους του Ναπολέοντος, ένα 
ανάλογον σύστημα συλλογικής ασφάλειας στην Ευρώπη εναντίον της απειλής της 
Γαλλίας, με τη μόνιμη συμμαχία Βρετανίας, Πρωσίας, Αυστρίας και Ρωσίας, είχεν 
προτείνει ο Άγγλος πρωθυπουργός Πιτ. 
 
Αυτό είχεν δύο συνέπειες : Πρώτον, ο Στάλιν ημπορούσε για τους λόγους 
αυτούς να διεκδικήσει το δικαίωμα να «αστυνομεύσει» την Πολωνία, ενώ (και 
το σημαντικότερον), με την επιδεικτικώς εναλασσομένη «απροθυμία 
αποδοχής» του μεγάλου οράματος του Ρούζβελτ, ήταν σε θέση να απαιτεί 
ανταποδοτικώς παραχωρήσεις, ώστε κατόπιν της λήψεώς τους να αποδέχεται 
«από φιλοτιμία» κάποια συστατικά του ρουζβελτικού οράματος. Και το έπραξε 
αριστοτεχνικώς. Ο Στάλιν όχι μόνον απέκτησε νομιμοποίηση ελέγχου της 
Πολωνίας στην Γιάλτα, αλλά εκέρδισεν επίσης την έγκριση του Ρούζβελτ για 
την ένταξη των σοβιετικών «Δημοκρατιών» της Ουκρανίας και της 
Λευκορωσίας στον ΟΗΕ. Δηλαδή η ΕΣΣΔ διέθετε τρεις ψήφους αντί μίας, 
στον νεόδμητον οργανισμό.  
 
Η Πολωνία ήταν απολύτως κρίσιμη για τα ιμπεριαλιστικά σχέδια του Στάλιν, 
ενώ - όπως ήδη εσημειώθη - η μοίρα της δεν είχε ιδιαιτέρα σχέση με το 
«μείζον όραμα» του Ρούσβελτ για τον μεταπολεμικό κόσμο και την συμμετοχή 
της Σοβιετικής Ενώσεως σε αυτόν. Ομοίως, η γεωπολιτική αξία της Πολωνίας 
ήταν διαφορετική για τον Ρούσβελτ και τον Στάλιν. Ήταν σχεδόν μηδενική για 
τον πρώτο, ενώ τεραστία για τον τελευταίο. Χωρίς την Πολωνία, η Σοβιετική 
Ένωση δεν θα ήταν πλήρως ευρωπαϊκή και παγκόσμιος δύναμη, ενώ η 
εμβέλειά της στην Δυτική Ευρώπη θα ήταν πολύ περιορισμένη.Έτσι ο Ιωσήφ 
Βησαριόνοβιτς απέκτησεν την ελευθερία να ελίσσεται σε άλλα μέρη της 
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. 
 
Ένας άλλος λόγος για την ικανότητα του Στάλιν να αποκομίζει  παραχωρήσεις 
από τους Δυτικούς Συμμάχους του ήταν ότι, ο Ρούζβελτ ήθελε να τελειώσει 
τον πόλεμο όσον το δυνατόν ταχύτερον,  με το μικρότερον κόστος σε 
αμερικανικές ζωές, ενώ οι ανθρώπινες ζωές δεν …. ενετάσσοντο αρμονικώς 
στους πολιτικούς υπολογισμούς του Στάλιν. Για τον Στάλιν, οι Σοβιετικοί 
στρατιώτες ήσαν απλώς ένας … αναλώσιμος «υλικός» πόρος. Ενώ τόσον ο 
Τσώρτσιλ, όσον και ο Ρούζβελτ, προσεπάθησαν να ελαχιστοποιήσουν την 
απώλειαν ανθρωπίνων ζωών στην διεξαγωγή του πολέμου, ο Στάλιν 
προσεπάθησεν απλώς να εξασφαλίσει ότι οι πολιτικοί του στόχοι θα 
επιτευχθούν, ανεξαρτήτως του ανθρωπίνου κόστους τους.  
 
Ο διάσημος εβραϊκής καταγωγης Πολωνοαμερικανός, ιστορικός και 
πολιτειολόγος  στο πανεπιστήμιον του Χάρβαρντ, Άνταμ Μπρούνο Ουλάμ, 
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(Adam Bruno Ulam, 1922 –2000), στο έργον του «Επέκταση και συνύπαρξη - 
Σοβιετική εξωτερική πολιτική 1917-1973», [2α  έκδοση. (Νέα Υόρκη, εκδόσεις 
Holt, Rinehart & Winston, 1974), σελίς 367],εσημείωνεν ότι: 
 

«Μια γερμανική αντεπίθεση στις Αρδένες κατέλαβε εξαπίνης 
τους Αμερικανούς. Υπήρξεν ένας στιγμιαίος φόβος για μία 
σοβαρά στρατιωτική καταστροφή, οπότε ο Τσώρτσιλ και ο 
Ρούσβελτ ευρέθησαν να παρακαλούν τους Ρώσους ώστε να 
εξαπολύσουν την επίθεση τους στην ανατολή ... Οι Ρώσοι 
εξεκίνησαν δεόντως την επίθεσή τους τον Ιανουάριο. Η ώση 
του Ρούνστεντ (στις Αρδένες) εκείνην την εποχή απεκαλύφθη 
σαφώς ως ένας αντιπερισπασμός και όχι ως μια μεγάλη 
επίθεση, για την οποίαν οι Γερμανοί δεν ήσαν πλέον ικανοί. 
Αλλά οι Ρώσοι ημπορούσαν τώρα να υπαινιχθούν ότι έσωσαν 
τους συμμάχους από μια μεγάλην ήττα. Τέτοιο ήταν το 
πρελούδιον της Γιάλτας.» 
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Μέρος 4 
 
Η ψυχοδιανοητική ιδιοσυγκρασία των ηγετών ενέχει κρίσιμον ρόλο,  ιδίως 
κατά τις περιόδους πολέμου : Ο Στάλιν δεν θα είχε ζητήσει στρατιωτική 
βοήθεια οιουδήποτε είδους ώστε  να σώσει τις ζωές σοβιετικών στρατιωτών  
(τις ζωές αυτές τις αντιμετώπιζε πάντα ως διαπραγματευτικά …. νομίσματα 
χαμηλής αξίας). Ενώ αντιστοίχως ο «εκλεκτικός ανθρωπιστής» και 
«δημοσκοπικός λογιστής»  Ρούσβελτ εζήτησεν επιμόνως από τον Στάλιν να 
εισέλθει στον πόλεμο ενάντια στην Ιαπωνία και μάλιστα  όταν κατ΄ουσίαν οι 
Ιάπωνες ήσαν ήδη έτοιμοι να παραδοθούν, ώστε να βραχύνει η διάρκεια του 
πολέμου και να περιωρισθούν οι συνακόλουθες απώλειες. Ο λογιστικός 
«δημοκρατικός ορθολογισμός» και ο ανορθολογικός «ολοκληρωτικός 
ορθολογισμός» διαφέρουν σαφώς. Επί παραδείγματι, ο «Ανώτατος 
Στρατιωτικός Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης» στρατηγός Ντουάϊτ 
Αϊζενχάουερ εδήλωσεν ότι το Βερολίνο «δεν αποτελεί στρατιωτικόν στόχο», 
ενώ αντιθέτως εσυνέχισεν την προέλαση των αμερικανικών στρατευμάτων 
στην Τσεχοσλοβακία. Ο Αϊζενχάουερ απέρριπτεν την κλαουζεβιτσιανή 
σύλληψη ότι ο πόλεμος ουσιαστικώς ήταν η χρήση βίας για την επίτευξη ενός 
πολιτικού στόχου, αλλιώς θα ήταν μια αναιτία και άσκοπος σφαγή. Αντιθέτως, 
τον Στάλιν διόλου δεν τον ενδιέφερεν η «άσκοπος σφαγή» που προεκάλεσε η 
επιχείρηση καταλήψεως του Βερολίνου.  
 
Ο Ρούσβελτ, ίσως περιέπλεκεν ενίοτε (και όλως επιπολαίως) τον ρεαλισμό με 
τον «ανθρωπιστικό» του ιδεαλισμό, ο Στάλιν δεν το έκανε ποτέ. Για τον 
Στάλιν, όπως βεβαίως και αργότερον για τον Χρουστσώφ, ο τρόπος των 
διαπραγματεύσεων ήταν ένας σαφής συμπεριφορικός μονόδρομος : «Ότι είναι 
δικό μου, είναι δικό - ότι είναι δικό σας είναι διαπραγματεύσιμο !». Αυτήν την 
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ρήση απέδωσε ως σχόλιόν του ο Πρόεδρος John Fitzgerald Kennedy 
σχετικώς με την πομπώδη  δήλωση του Νικήτα Χρουστσώφ ότι «... το status 
quo θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί μόνο σε μια δυναμική μορφή, επειδή η 
ιστορία, από αμνημονεύτων χρόνων, είχε γράψει στο πρόγραμμά της τον 
τελικό θρίαμβο του σοσιαλισμού !» (Andre Fontaine, «Γιάλτα, από την 
αποτυχία στον μύθο», «Le Monde», 5 Φεβρουαρίου 1985). 
 
[Ο André Fontaine (1921-2013) ήταν ένας Γάλλος ιστορικός και 
δημοσιογράφος, ο οποίος διετέλεσεν συντάκτης της εφημερίδος «Le Monde» 
από το 1947, κατά την επίσημο έναρξη του Ψυχρού Πολέμου. Έγινε 
αρχισυντάκτης της εφημερίδος από το 1969 έως το 1985 και διευθυντής από 
το 1985 έως το 1991. Ο André Fontaine φημίζεται για την ιστορική διατριβή 
του συμφώνως προς την οποίαν ο Ψυχρός Πόλεμος ήρχισε ήδη από του  
1917 με την πολιτική της «ζώνης ασφαλείας» του  «υγειονομικού τείχους» που 
εστήθη γύρω από την ΕΣΣΔ από τους Δυτικούς για τον περιορισμόν της 
επεκτάσεως του κομμουνισμού]. 
 

Εν προκειμένω για τον οιονδήποτε Σοβιετικό κυβερνήτη ότι ήταν «ιδικό» του, 
ήταν επειδή υφίστατο εκεί ως εντολοδόχος του ο συνθλιπτικός Σοβιετικός 
Στρατός. Επιπλέον, στο κρίσιμο ζήτημα της «πολωνικής ιδιοκτησίας» ο Στάλιν 
έπαιξε λίαν επιδεξίως με την σημασιολογία των λέξεων: Επί παραδείγματι  
καθοδήγησε τους Δυτικούς συνομιλητές του ότι η μεταπολεμική πολωνική 
κυβέρνηση πρέπει να αποτελείται αποκλειστικώς από «δημοκρατικούς 
Πολωνούς». Αλλά για τον Στάλιν, οι μόνοι «δημοκρατικοί Πολωνοί» ήσαν 
βεβαίως οι κομμουνιστές, ενώ για τους Ρούσβελτ και Τσώρτσιλ η ομάς 
περιελάμβανε τους εν εξορία Πολωνούς πολιτικούς. Τέλος, η κοινή γνώμη 
στην Δύση ήταν ευνοϊκώς διατεθειμένη προς τον Στάλιν και τον κομμουνισμόν 
ευρύτερον, ως ένα διανοητικώς ελκυστικόν «κοινωνικό πείραμα» (!). Τόσον 
στο Υπουργείον Εξωτερικών - «Στέϊτ Ντιπάρτμεντ» (State Department)  του 
Ρούσβελτ, όσον και σε μερικές σοβαρές αμερικανικές εφημερίδες, στις οποίες 
μάλιστα ο Στάλιν, (προς μεγίστη δυσαρέσκειά του), απεικονίζετο ως ο «καλός 
θείος Τζο». Η Σοβιετική Ένωση είχεν ένα εξόχως ισχυρό λόμπι στην 
Ουάσινγκτον, πράγμα το οποίον ενίσχυσε την διαπραγματευτική της θέση στις 
διαπραγματεύσεις με τον Ρούσβελτ. Ο ρόλος των «χρησίμων ηλιθίων» αστών 
υπήρξεν εξόχως καρποφόρος για την διατήρηση και εξάπλωση του 
κομμουνισμού.  
 
Ως εκ τούτου, παρά την εξάρτησή του από το χρηματοδοτούμενον εκ των  
ΗΠΑ πρόγραμμα Δανεισμού – Εκμισθώσεως («Lend-Lease»), ο Στάλιν 
προφανώς είχε σαφές ψυχοδιανοητiκόν προβάδισμα στις διαπραγματεύσεις 
του με τον Ρούσβελτ. Ήταν εξόχως ικανός στην δημιουργία και στην 
μόχλευση μιας καταστάσεως στην οποίαν οι σύμμαχοί του, και ιδιαιτέρως ο 
Ρούσβελτ, τον επίεζαν παντί τρόπω και μέσω να τους…  εξασφαλίζει ότι η 
Σοβιετική Ένωση θα παραμείνει στην συμμαχία σχεδόν με οποιοδήποτε 
τίμημα (αντί του ευλόγου αντιστρόφου). Ο Στάλιν είχεν τον τελευταίον λόγο για 
τον καθορισμόν των τόπων, των ημερομηνιών, καθώς και της ημερησίας 
διατάξεως των τριών «Μεγάλων Συνόδων Κορυφής», στην Τεχεράνη, στην 
Γιάλτα και στο Πότσνταμ. Ο Στάλιν ήταν εκείνος που καθυστέρησε για 
περισσότερα από δύο έτη, την πρώτη συνάντηση των «Μεγάλων Τριών», η 
οποία τελικώς έλαβεν χώρα στην Τεχεράνη στα τέλη του 1943, παρά τις έως 
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τότε κατ΄ επανάληψη επείγουσες κλήσεις του Ρούσβελτ. Μάλιστα έπρεπε ο 
Πρόεδρος Ρούσβελτ με την πολυεπιπέδως προβληματικήν υγεία που έπρεπε 
να ταξιδέψει εκεί. Επί πλέον ο Ρούσβελτ απέρριψε την πρόσκληση του 
Τσώρτσιλ να παραμείνει στην βρετανική πρεσβεία στην Τεχεράνη. Αντ' αυτού, 
παρέμεινε στην Σοβιετική Πρεσβεία προφανώς  πεπεισμένος  ότι «θα 
μπορούσε να πείσει τον γέρο - Τζο να ακολουθήσει το δρόμο μας». [Το 
απόσπασμα προέρχεται αυτούσιο από τον υιό του Ρούσβελτ, Τζέημς (στο  
βιβλίον του με τον Μπιλ Λίμπυ : «Οι γονείς μου: Μια διαφορετική άποψη», 
Σικάγο,  Playboy Press, 1976, σελίς 167), ο οποίος επίσης έγραψεν ότι ο 
Πρόεδρος Ρούσβελτ δεν εγκατέλειψε ποτέ αυτήν του την αισιόδοξο αντίληψη, 
παρά το γεγονός ότι εν τέλει κατεμαρτύρησε ότι «ο θείος Τζο είναι 
εξυπνότερος και σκληρότερος από όσο σκέφτηκα» (σελίς 203).] 
 

Αν «ο δρόμος»  των Αμερικανών ήταν : Να κρατήσουν παντοιοτρόπως την 
Σοβιετική Ένωση δίπλα τους στην μάχη με τους Γερμανούς, να την 
οδηγήσουν να εισβάλει στην Ιαπωνία ολίγες ημέρες προ της τελικής της 
παραδόσεως, να την καταστήσουν μέλος των Ηνωμένων Εθνών και του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, «προικοδοτημένη» με δύο ψηφοφόρους 
σοβιετικές δημοκρατίες - την Λευκορωσία και την Ουκρανία - ως μέλη των 
Ηνωμένων Εθνών, τότε όντως ο «Μεγάλος Ηγέτης της Δύσης» Ρούσβελτ 
επέτυχεν τους στόχους του. Αλλά ουσιαστικώς, στην εξέλιξη της Ιστορίας 
συνεφώνησεν εμπράκτως και ολοσχερώς στην επιβολή της ερυθράς 
αυτοκρατορίας του Στάλιν στην Πολωνία, όπως και σε πολλές άλλες χώρες 
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. 
 
Η Πολωνία ημπορεί να είχε διατηρήσει την κυριαρχία και τα προπολεμικά 
εδάφη της, μόνον εάν οι Δυτικοί στρατοί είχαν κατανικήσει την  Γερμανία πριν 
φθάσει στα ανατολικά σύνορα της Πολωνίας ο σοβιετικός στρατός, (αν και 
ούτε αυτό ημπορεί να θεωρηθεί βεβαία πιθανότης.) Η Σοβιετική Ένωση όχι 
μόνον επεβίωσεν της σφοδροτάτης γερμανικής επιθέσεως κατά την 
«Επιχείρηση Μπαρμπαρόσσα», αλλά απέκτησεν επίσης κατά την διάρκειαν 
του πολέμου τεράστιον πολιτικοσρτατιωτικόν πλεονέκτημα, το οποίον 
επέτρεψε στον Στάλιν να αποφασίσει για την τύχη των χωρών που 
κατελήφθησαν από τον Ερυθρό Στρατό, ενώ μετεκινείτο δυτικώς προς το 
Βερολίνο. 
 
Εν αντιθέσει προς τον Ρόζβελτ, ο Στάλιν δεν επίστευεν στην μεταπολεμική 
συνεργασία, επειδή  όπως ευστόχως το έθεσεν ο Αμερικανός διπλωμάτης και 
ιστορικός Τζωρτζ Φροστ Κένναν (George Frost Kennan, 1904-2005), στο 
περίφημον άρθρο του περί του «εμφύτου ανταγωνισμού μεταξύ του 
καπιταλισμού και του σοσιαλισμού» (1947), ήταν απολύτως πεπεισμένος για 
το «...αναπόφευκτον της καταστροφής του καπιταλισμού». Δεν ημπορούμε να 
γνωρίζουμε με βεβαιότητα εάν ο Στάλιν επίστευεν πράγματι ότι ο 
καπιταλισμός ήταν αφοσιωμένος στην καταστροφή του κομμουνισμού ή ότι ο 
καπιταλισμός θα ημπορούσε να χαθεί χωρίς καν την σοβιετική παρέμβαση. 
 
[Ο Κέναν έγινε γνωστός ως διαπρύσιος υπερασπιστής μιας πολιτικής ισχυράς 
«ανασχέσως» της σοβιετικής επεκτάσεως κατά την διάρκειαν του Ψυχρού 
Πολέμου. Επαρουσίασεν ευρέως τεραστία σωρείαν αντικομμουνιστικών 
διαλέξεων και έγραψε λεπτομερείς ιστορίες και αναλύσεις των σχέσεων μεταξύ 
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της ΕΣΣΔ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν μέλος μιας από τις ομάδες 
ειδημόνων της εξωτερικής πολιτικής, γνωστής ως «Οι σοφοί». Το 
ψευδωνυμικόν άρθρον που συνέγραψεν ως «κύριος X», με επίσημον τίτλον 
«Οι πηγές της σοβιετικής συμπεριφοράς», εδημοσιεύθη στο λίαν έγκριτο 
διεθνοπολιτικό  περιοδικόν «Εξωτερικές Υποθέσεις» («Foreign Affairs») τον 
Ιούλιον του 1947. Ο Κέναν ήταν αναπληρωτής επικεφαλής της αποστολής των 
Ηνωμένων Πολιτειών στην ΕΣΣΔ, από το 1944 έως το 1946, είχεν δε 
λεπτομερώς σαφή εικόνα της Σοβιετικής απειλής.] 

Ο Στάλιν με συμπαγή κοσμοθεώρηση και στρατηγική διορατικότητα είχεν ήδη 
προσχεδιάσει την «Μείζονα Στρατηγική» και την «Εθνική Στρατιωτική 
Στρατηγική» της ΕΣΣΔ εν όψει της ρήξεως Γερμανίας και Δυτικών και προ της 
υπογραφής του διαβοήτου γερμανοσοβιετικού «Συμφώνου Ρίμπεντροπ – 
Μολότωφ»:  «Η Γερμανία θα μας δώσει πλήρη ελευθερία κινήσεων στις 
χώρες της Βαλτικής και δεν έχει αντίρρηση ως προς την επιστροφήν της 
Βεσσαραβίας στην Ε.Σ.Σ.Δ. Είναι έτοιμη να μας παραχωρήσει ζώνες 
επιρροής στην Ρουμανία, στην Βουλγαρία και στην Ουγγαρία. Παραμένει 
ανοικτό το ζήτημα το οποίον συνδέεται με την Γιουγκοσλαβία… Εν τω μεταξύ 
εμείς θα πρέπει να προβλέψουμε τις επιπτώσεις που θα απορρέουν τόσον σε 
περίπτωση ήττης, όσον και σε περίπτωση νίκης της Γερμανίας. Στην 
περίπτωση της ήττης της, μοιραίως θα ακολουθήσει η σοβιετοποίηση της 
Γερμανίας και θα εγκαθιδρυθεί κομμουνιστική κυβέρνηση. Δεν πρέπει να 
ξεχνάμε ότι η σοβιετοποιημένη Γερμανία θα αντιμετωπίσει μεγάλον κίνδυνο, 
εάν αυτή η σοβιετοποίηση είναι αποτέλεσμα μίας ήττης της Γερμανίας με 
κεραυνοβόλο πόλεμο. Η Αγγλία και η Γαλλία θα είναι ακόμη αρκετά ισχυρές, 
ώστε να καταλάβουν το Βερολίνο και να εξοντώσουν την σοβιετική Γερμανία. 
Εμείς με την σειρά μας δεν θα είμεθα σε θέση να βοηθήσουμε τους 
μπολσεβίκους συντρόφους μας στην Γερμανία. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπον, ο στόχος μας είναι να ημπορέσει η Γερμανία να 
διεξάγει πολεμικές επιχειρήσεις όσον το δυνατόν περισσότερον, με σκοπόν να 
εξαντλήσει σε τέτοιον βαθμό την Αγγλία και την Γαλλία, ώστε να μην είναι σε 
θέση να εξοντώσουν την σοβιετοποιημένη Γερμανία. Ακολουθούσα ουδετέρα 
πολιτική και αναμένουσα την κατάλληλο στιγμή, η Ε.Σ.Σ.Δ. θα βοηθήσει τη 
σημερινή Γερμανία, προμηθεύουσα αυτήν με πρώτες ύλες και τρόφιμα. Είναι 
αυτονόητον ότι, η βοήθεια μας δεν θα πρέπει να υπερβεί συγκεκριμένα όρια, 
προκειμένου να μην υπονομεύσουμε την οικονομία μας και αποδυναμώσουμε 
την ισχύν της.» [Από την εισήγηση του Στάλιν στην συνεδρίαση του Πολιτικού 
Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής των Μπολσεβίκων, την 19η  Αυγούστου 
1939]. 

Αυτό βεβαίως το οποίον πλέον  γνωρίζουμε μετά μείζονος βεβαιότητος είναι 
ότι ο Στάλιν δεν ενεπιστεύθη κανέναν και επεδίωξε τον πλήρη έλεγχο με κάθε 
διαθέσιμον μέσον. Η συμμαχία με τις «καπιταλιστικές» δυνάμεις ήταν ένας 
«ευκαιριακός γάμος». Μόλις ενικήθη η Γερμανία του Χίτλερ, οι καπιταλιστικές 
δυνάμεις απεικονίσθησαν αυτομάτως ως οι κύριοι εχθροί της Σοβιετικής 
Ενώσεως, που με την σειρά τους πλέον παρείχαν κάθε δικαιολογία στην 
εσωτερική καταστολή, στην τρομοκρατία, στις εκετενείς εθνοκαθάρσεις και 
στην δικτατορία του «προλεταριάτου». Ούτε βεβαίως αποτελεί απόδειξη της 
προθυμίας του Στάλιν να συνεργασθεί με την Δύση το γεγονός ότι 
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εσταμάτησεν τον Σοβιετικό Στρατό στις «συνοριακές γραμμές» που συνήγαγε 
από κοινού με τους Συμμάχους και δεν εκινήθη περαιτέρω προς Δυσμάς 
(όταν ο αμερικανικός στρατός απεμακρύνθη ταχέως μετά το τέλος του 
πολέμου στην Ιαπωνία). Δύναται κανείς να υποπτευθεί δικαίως ότι, το 
αμερικανικό πυρηνικό μονοπώλιο υπήρξεν μάλλον ο κυριότερος αληθής 
λόγος αυτής του της επιφυλάξεως. 
 
Συνοψίζοντες, καταλήγουμε εν τέλει ότι, ο Στάλιν εξέφραζε ολοέν και νέες 
απαιτήσεις όταν ο Σοβιετικός Στρατός εξεδήλωνε κάποιαν επίθεση. 
Εχρειάζετο τους Δυτικούς συμμάχους μόνον για να του παρέχουν 
στρατιωτικές προμήθειες, των οποίων η σημασία ήταν ήσσων, καθώς ήρχισαν 
να λειτουργούν οι σοβιετικές στρατιωτικές βιομηχανίες οι οποίες μετεκόμισαν 
στην Κεντρικήν Ασία. Δεν ήθελεν -όπως οι Δυτικοί- να σταματήσει τον πόλεμο 
όσον το δυνατόν γρηγορότερον, αλλά να τον τελειώσει συμφώνως προς τους 
ιδικούς του όρους, με τον σοβιετικό πόδα παγιωμένο στην καρδιά της 
Ευρώπης. 
 
Αφ’ ετέρου, η συνεργασία με την Σοβιετική Ένωση ήταν απολύτως κρίσιμος 
στο όραμα του Ρούσβελτ για την παγκόσμιο πολιτική τάξη μετά τον πόλεμο. 
Φαίνεται ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον προσέφερεν στην Σοβιετική 
Ένωση, επιπλέον της μονίμου συμμετοχής της στο Συμβούλιον Ασφαλείας 
του ΟΗΕ, δύο επιπλέον μέλη στη Συνέλευση των ΗΕ με δικαίωμα ψήφου 
(Λευκορωσία και Ουκρανία), καθώς  και ο λόγος για τον οποίον εκάλεσε τον 
Ερυθρό Στρατό να καταλάβει αμαχητί ιαπωνικά εδάφη στις καταληκτικές 
ημέρες του πολέμου ! Παρ’ όλον που ο Ρούσβελτ εθεώρησεν ίσως ότι η 
σοβιετική σφαίρα επιρροής δεν θα έπρεπε να είναι μόνον κομμουνιστική αλλά 
ευρυτέρα, η ουσία είναι ότι η κομμουνιστική Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη 
δεν ήρχετο σε αντίθεση με το όραμά του για την μεταπολεμική παγκόσμιο 
πολιτική τάξη, οπότε εξυπηρέτησεν άριστα τους Μπολσεβίκους για την 
υποδούλωση της Ανατολικής Ευρώπης και την κτηνώδη καταδυνάστευση των 
λαών της. 
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Μέρος 5 
 

«Όποιος σε δυσφημίζει, θέλει να συκοφαντήσει εμάς,                                                           

το Κόμμα   και την εργατική τάξη.  

Όσοι είναι πολύ ανόητοι και τυφλοί για να το καταλάβουν αυτό                                      

θα πέσουν θύματα του εχθρού… 

Στέκεις στην κορυφή του Κόμματος μας!» 

 

                                          Ποίημα γραμμένο προς τιμήν του  

Ανατολικογερμανού ηγέτη Βάλτερ Ούλμπριχτ  

 

15/06/1961  «Ουδείς σκοπεύει να κτίσει κάποιο τείχος !» - Βάλτερ Ούλμπριχτ 

13/08/1961 Τα σύνορα κλείνουν με συρματόπλεγμα. 

15/08/1961 Τοποθετούνται  οι πρώτοι πλίνθοι του τείχους. 

 
Κάποτε τα ονόματά τους προέβαλαν με γιγαντιαία γράμματα σε ερυθρά πανό, 
τα πορτρέτα τους μετεφέροντο με ιερατικήν ευλάβεια σε πάμπολλες 
θριαμβικές παρελάσεις και μαζικές τελετές. Καμία κυβερνητική ή κρατική 
εγκατάσταση δεν εκρίνετο ως αποδεκτή δίχως  τις «αγιογραφικές» 
φωτογραφίες τους ανηρτημένες στους τοίχους. Ουδεμία «εθνική» εορτή δεν 
ημπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς αυτούς. Ενέπνεαν δέος και φόβον. 
Ακόμη και οι εγγύτεροι φίλοι τους ομιλούσαν επιφυλακτικώς όταν εισήρχοντο 
μαζί τους σε ένα δωμάτιο. Ωστόσον, σε καμίαν από τις αντίστοιχες χώρες – 
«πατρίδες» τους δεν θαυμάζονται πλέον καθόλου, αλλά περιφρονούνται (ούτε 
καν μισούνται). Αυτοί ήσαν οι άνδρες που εγένοντο γνωστοί ως «μικροί 
Στάλιν» - ο Βάλτερ Ούλμπριχτ (Walter Ulbricht) της «Λαοκρατικής 
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“Δημοκρατίας” της Γερμανίας» (Ανατολικής), ο Μπολέσλαβ Μπιέρουτ 
(Bolesław  Bierut)  της Πολωνίας, ο Μάτιας Ράκοσυ (Mátyás Rákosi) της 
Ουγγαρίας.  
 
Ακόμη και στο αποκορύφωμα της δυνάμεώς τους, ουδείς εξ αυτών διέθετε 
κάποτε απόλυτον δύναμη. Οι τεχνητές και κατευθυνόμενς «λατρείες» που 
εδημιουργήθησαν γύρω από τα πρόσωπά τους, ήσαν απλές σκιώδεις 
εκδοχές της λατρείας που εδημιουργήθη γύρω από το πρόσωπο του 
«Πατερούλη» Στάλιν. Οι σύντροφοί του τον εδόξαζαν  συχνάκις ως «την 
μεγάλη μεγαλοφυΐα, τον συνεχιστή της αθάνατης υπόθεσης του Λένιν», κάτι 
που δεν είχε ειπωθεί ποτέ για τα κωμικοτραγικά ανδρείκελα - μιμητές του της 
Ανατολικής Ευρώπης του Μπολσεβικισμού. 
 
Βεβαίως, ουδείς ιστορικός απολογισμός της μεταπολεμικής Ανατολικής 
Ευρώπης ημπορεί να είναι πλήρης και ακριβής δίχως μια σύντομον εξέταση 
των ανδρών αυτών, των οποίων τα ονόματα και τα πρόσωπα υπήρχαν 
κάποτε ανηρτημένα στις λεωφόρους και στους μεγάλους δρόμους των 
αντιστοίχων «σοσιαλιστικών χωρών» τους. Από τους τρεις προαναφερθέντες, 
ο Βάλτερ Ούλμπριχτ ήταν ίσως ο τα ελάχιστα υποσχόμενος ως νεαρός. Υιός 
ενός πτωχού ράπτη, ο Ούλμπριχτ εγκατέλειψε το σχολείον ενωρίς και έγινε 
ξυλουργός. Προσεχώρησε στην «Εκπαιδευτική Ένωση Νέων Εργαζομένων», 
μια σοσιαλιστική λέσχη του είδους που απεθάρρυνε το ποτό και το 
χαρτοπαίγνιον, ενθαρρύνουσα παραλήλως τις σοβαρές συζητήσεις και τις 
εκδρομές της Κυριακής στην ύπαιθρο. Τα μέλη της ενώσεως έδεναν ερυθρά 
μανδήλια στις εκδρομικές βακτηρίες τους και τραγουδούσαν μαρξιστικά 
άσματα καθώς περιπατούσαν στα μονοπάτια. Αυτή η πρώιμη εμπειρία 
φαίνεται πως  άφησε τον μελλοντικό Γενικόν Γραμματέα του Κομμουνιστικού 
Κόμματος με μία σχεδόν φανατικώς πουριτανικήν ηθική και έναν βαθύ 
σεβασμό για τα μεγάλα και συνάμα βαρέα βιβλία.  
 
Όπως και η υπόλοιπος γενεά του, ο Ούλμπριχτ κατετάγη στον γερμανικόν 
στρατό το 1915. Αλλά … ελιποτάκτησεν το 1918 –απεχθανόμενος βαθύτατα 
τον στρατό– και εντυπωσιάσθη ισχυρώς από την σύντομον εργατική 
επανάσταση που εγνώρισε στην Λειψία εκείνο το έτος. Την ιδία  περίπου 
περίοδον ανεκάλυψε τον μαρξισμό. Όπως γράφει ένας από τους βιογράφους 
του : «Eίχε πλέον διαθέσιμη εδώ, μια φαινομενικώς απλή, πειστική συνταγή 
που του επέτρεψε να κατηγοριοποιήσει και να εξηγήσει ό,τι έμαθε, ήκουσε και 
είδε. Εδώ ήταν η “αλήθεια” - η αλήθεια την οποίαν οι άρχουσες τάξεις είχαν 
την τάση να καταπιέζουν και να κρατούν μακρυά από τους λαούς» 
 
Ο Ούλμπριχτ επρόκειτο να παραμείνει σε αυτήν την πολύ απλή και πολύ 
σαφή πίστη για το υπόλοιπον της ζωής του. Όταν οι σκηνοθετημένες δίκες  
της Μόσχας εξεκίνησαν στα τέλη της δεκαετίας του 1930, υπεστήριξε θερμώς 
τον Στάλιν για την δίωξή του «ενάντια στους τροτσκιστές κατάσκοπους του 
ναζιστικού φασισμού». Δεν ηνοχλήθη ποτέ από το γεγονός ότι πολλοί από 
τους Γερμανούς συντρόφους του διελύθησαν στα διαβόητα Γκουλάγκ και ίσως 
αυτό δεν ήταν τυχαίον :  Ο Ούλμπριχτ επωφελήθη αμέσως  από την σύλληψη 
δεκάδων κορυφαίων κομμουνιστών - ανδρών καλύτερον μορφωμένων και 
εμπειροτέρων αυτού- καθώς η «εξαφάνισή» τους διευκόλυνε την ιδικήν του 
άνοδο στην εξουσία. Το 1938, μετά από μιαν ιδιαιτέρως μοχθηρά και 
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λυσσαλέα σειρά συλλήψεων των … απειθάρχων, κατέστη εκπρόσωπος του 
γερμανικού κομμουνιστικού κόμματος στην «Κομιντέρν» και μετεκόμισεν στην 
Μόσχα. 
 
Ακόμη και μετά την υπογραφήν του Συμφώνου Στάλιν-Χίτλερ, το 1939, 
παρέμεινε πιστός στην υποστήριξή του προς τον Στάλιν. Αυτή η στιγμή 
προεκάλεσεν μια μεγάλη κρίση μεταξύ των Γερμανών κομμουνιστών, οι 
περισσότεροι από τους οποίους ήσαν εμπαθείς και αυθεντικοί «αντιναζί». Ο 
Ούλμπριχτ υπήρξεν ένας από τους ολίγους που δεν εδίστασαν ούτε 
αμφεταλαντεύθησαν. Ακόμα και όταν ο Στάλιν εξαπέστειλεν αρκετές 
εκατοντάδες Γερμανών κομμουνιστών στα γερμανικά στρατόπεδα 
συγκεντρώσεως, κατόπιν γερμανικού αιτήματος, ο Ούλμπριχτ συνέχισε να 
αγωνίζεται «ενάντια στον “πρωτόγονο”αντιφασισμό» τους, (δηλαδή 
αντιφασισμό που δεν επέτρεπε ενδιάμεσες «αποχρώσεις» όπως «συμφωνίες 
με τους φασίστες»). Ίσως τότε εκέρδισεν την εμπιστοσύνη του παρανοειδούς 
αλλά και δαιμονίου Σοβιετικού δικτάτορος. 
 
Βεβαίως δεν ήταν κάποιο ιδιαίτερο προσωπικόν χάρισμα του Ούλμπριχτ, το 
εφαλτήριον  που τον έφερε στην εξουσία :  Ένας Γερμανός αξιωματικός που 
τον συνήντησε σε ένα σοβιετικό στρατόπεδο, ενεθυμείτο ότι παρ’ όλον που 
«υπάρχουν κομμουνιστές που ημπορούν να συμπεριφερθούν αρκούντως 
καλώς με την συντροφία των αξιωματικών… τα τυφλώς αφοσιωμένα 
κομματικά εξαρτήματα με τους ξυλίνους “διαλεκτικούς” μονολόγους τους,  
όπως ο  Ούλμπριχτ, είναι απλώς αφόρητα.»  
 
[Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικώς, οι παρατιθέμενες πληροφορίες για τον 
διαβόητον Ούλμπριχτ προέρχονται από την λεπτομερεστάτη βιογραφία του 
«Ulbricht», έργον της Καρόλας Στερν (Carola Stern). Καρόλα Στερν ήταν το 
όνομα με το οποίον η Έρικα Άσμους (Erika Assmus, 1925-2006) ενεφανίσθη 
ως δημοσιογράφος και εν συνεχεία συγγραφεύς και πολιτική τηλεοπτική 
σχολιάστρια, αφού υπεχρεώθη να διαφύγει ταχύτατα (ως «διαφωνούσα») από 
την «Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας» (Ανατολική Γερμανία) στην 
«Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας» («Δυτική Γερμανία») το 1951.] 
 
Η Ελφρήντε Μπρύνινγκ [(Elfriede Brüning, 1910-2014), μία διάσημος 
Γερμανίς κομμουνίστρια δημοσιογράφος και μυθιστοριογράφος, που 
εχρησιμοποίησεν επίσης το φιλολογικό ψευδώνυμον Έλκε Κλεντ (Elke Klent)] 
εγνώρισε τον Ούλμπριχτ πριν από τον πόλεμο, στις συναντήσεις του 
κόμματος που διοργάνωναν οι γονείς της στο οπίσθιον δωμάτιο του 
καταστήματός τους. Εγραψε στα απομνημονεύματά της, («Και εκτός τούτου 
αυτό ήταν η ζωή μου» - «Und außerdem war es mein Leben»), Βερολίνο, 
2004, σελίς 28) : «Ήταν πάντα βιαστικός, ποτέ δεν αντάλλαξε προσωπικά 
λόγια μαζί μας. “Πραγματικά κρυώνεις και μόνο που τον κοιτάς”, είπε η μητέρα 
μου.». 
 
Ο …τρισχαριτωμένος και προσηνής αυτός άνθρωπος, δεν ημπορούσε να 
προβεί σε βραχείες μόνον ομιλίες και στα επόμενα χρόνια παρεδόθη 
κυριολεκτικώς στην «απαγγελία» μακροσκελεστάτων μονολόγων με 
ασαφέστατα, αφηρημένα και γενικευτικά θέματα, όπως η «ευτυχία της 
νεολαίας» [ίσως οριακώς πλέον διασκεδαστική από τις διάσημες μακρές 
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ομιλίες του, οι οποίες ήσαν αφιερωμένες σε θέματα όπως «Τα καθήκοντα των 
πολιτικών τμημάτων των σταθμών μηχανών και ελκυστήρων» ή «Τα 
καθήκοντα των συνδικαλιστικών μελών στη δημοκρατική οικοδόμηση της 
οικονομίας».] Αυτές οι αποχαυνωτικές πολύωρες και ανούσιες … 
μπουρδολογίες του, (εκφραζόμενες με την λεπτή κωμική φωνή του) στην 
συνέχεια εδημοσιεύθησαν σε…. μεγάλους τόμους «σοσιαλιτικής σοφίας», 
όπως  το μνημείον ανουσίου πολυλογίας και  ανοησίας «Περί ζητημάτων της 
σοσιαλιστικής οικοδομήσεως στην Γερμανική Λαοκρατική Δημοκρατία» («Zu 
Fragen des sozialistischen Aufbaus in der DDR»), εκδοθέν στην Δρέσδη το 
1968].  
 
Όμως, επειδή ήταν σιωπηρώς κατανοητό από τους πάντες ότι, αυτός ο «τιτάν 
του πνεύματος» ήταν ο άνθρωπος της ΕΣΣΔ στην Γερμανία, η εξουσία του 
εσυνέχισεν αδιαμφισβήτητος μέχρι τον θάνατον του Στάλιν. 
 
Με την πάροδον του χρόνου, ο «χαρισματικός Ούλμπριχτ» απεπλήρωσε 
φιλοτίμως την πίστη της σοβιετικής ηγεσίας σε αυτόν : Μετά την γερμανικήν  
εισβολή ανέλαβε το γερμανόφωνο πρόγραμμα του «Ράδιο Μόσχα» και 
συνέτασσε ηττοπαθείς προκηρύξεις προς τους στρατιώτες της Βέρμαχτ. Από 
το 1943 υπηρέτησε στο μέτωπο με αντικείμενο τηνραδιοφωνική προπαγάνδα 
ενώ το ίδιο έτος κατέστη συνιδρυτής της «Αντιφασιστικής Επιτροπής – 
“Ελεύθερη Γερμανία”», αποτελουμένης από Γερμανούς εξορίστους 
κομμουνιστές ή φιλοκομμουνιστές συμπατριώτες του αιχμαλώτους πολέμου. 
Κατά την πρώιμο περίοδον της Σοβιετικής κατοχής της Γερμανίας, δεν ηνέχθη  
καμίαν συζήτηση για τους μαζικούς βιασμούς (περίπου 2.500.000 Γερμανίδων 
κάθε ηλικίας) και τις  λεηλασίες του Ερυθρού Στρατού. Συμφώνως προς έναν 
από τους κομματικούς του συναδέλφους «…ο φόρτος εργασίας του 
Ούλμπριχτ άφησεν εκπλήκτους  ακόμη και τους εχθρούς του. Συνεχίσαμε να 
αναρωτώμεθα : Πώς ημπορεί να συνεχίζει ο Ούλμπριχτ ; Δώδεκα ή 
δεκατέσσαρες, μερικές φορές δεκαέξ ώρες την ημέρα ...». Βραδέως, 
ωστόσον, ήρχισαν να συνειδητοποιούν άπαντες ότι «αυτό “δεν ήταν τόσο 
εντυπωσιακόν, καθώς προφανώς ελάμβανε γενικές κατευθυντήριες οδηγίες 
από τους Σοβετικούς. Η ικανότης του ευρίσκετο απλώς στην εφαρμογήν 
αυτών των οδηγιών σε συγκεκριμένους τομείς.» Αυτός ήταν ο …. ένδοξος 
«εργολάβος του Τείχους του Αίσχους», ο οποίος εκυβέρνησε την 
κομμουνιστική χώρα πρότυπο, «αναστημένη από τα ερείπια», όπως έλεγε ο 
εθνικός της ύμνος ! 
 
Προς το τέλος της ζωής του, το προσωπικόν του ύφος κατεδείκνυεν ότι 
μιμείται τον Στάλιν : Μέχρις και εορτασμοί των γενεθλίων του εορταζοντο με 
πομπές, τελέσεις και ποιήματα, αφιερωμένα στην …. «δόξα» του ! Εάν η 
μίμηση είναι η σοβαροτέρα μορφή κολακείας, τότε όντως ο Ούλμπριχτ ήταν 
ένας πελώριος και ανυπέρβλητος κόλαξ. 
 
Εν συγκρίσει προς τον Ούλμπριχτ, ο Πολωνός Μπολέσλαβ Μπιέρουτ 
(Bolesław Bierut) ήταν ένας χαρακτήρ πολύ περισσότερον σκιώδης - τόσον 
σκιώδης και σκοτεινός, ώστε αμφισβητείται ακόμη και η γενέτειρά του. 
Πιθανότατα ήλθεν από την ανατολική Πολωνία, μια περιοχή που ήταν τμήμα  
της Ρωσικής Αυτοκρατορίας έως το 1917, φαίνεται δε ότι εφοίτησεν σε σχολή 
ρωσικής γλώσσης. Όπως οι γονείς του Στάλιν, έτσι και οι γονείς του Μπιέρουτ 
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ήλπιζαν να γίνει ιερεύς. Αλλά επειδή συμμετείχεν στις απεργίες που 
εξέσπασαν σε ολόκληρο την Ρωσικήν Αυτοκρατορία το 1905, απηλάθη από 
το σχολείον του και έπρεπε να εργασθεί. Ορισμένες πηγές πιστεύουν ότι 
ημπορεί να ενετάχθη  στους τέκτονες, όμως άλλες διαφωνούν επ’ αυτού. 
Πάντως άπαντες συμφωνούν ότι, ενετάχθη στο κόμμα λίαν ενωρίς και επίσης 
ότι παρηκολούθησε το «Διεθνές Σχολείον Λένιν» της «Κομιντέρν»  στην 
Μόσχα κατά την δεκαετίαν του 1920. 
 
Προ του Β΄ Μεγάλου Πολέμου δεν κατείχεν υψηλή θέση στο πολωνικό 
κομμουνιστικό κόμμα και δεν ήταν καθόλου γνωστός στην χώρα 
του.Αντιθέτως, όπως ο Ούλμπριχτ, έγινε αξιόπιστος πράκτωρ της Κομιντέρν 
και εταξίδευσεν για λογαριασμόν του σοβιετικού κομμουνιστικού κόμματος 
στην Αυστρία, στην Τσεχοσλοβακία και στην Βουλγαρία. Κάποιαν στιγμή 
μάλιστα κατέστη και ηγετικόν μέλος του βουλγαρικού (sic!)  κομμουνιστικού 
κόμματος. Η «δουλειά» του στην Σόφια, όπως και οπουδήποτε αλλού, ήταν 
προφανώς να διασφαλίζει ότι οι τοπικοί κομμουνιστές ηγέτες υπήκουαν στην 
σταλινική «γραμμή» Το ότι ήταν πληρωμένος πράκτωρ της σοβιετικής 
επιρροής είναι πέραν πάσης αμφιβολίας. 
 
[Ιδείτε τά έργα του κομμουνιστή και συνεργάτη της υπηρεσίας πληροφοριών, 
ιστορικού, καθηγητή στο «Ιστορικό Ινστιτούτο» του Πανεπιστημίου της 
Βαρσοβίας και στο «Ινστιτούτο Επιστημονικών Πληροφοριών και 
Βιβλιολογικών Σπουδών» της Σχολής Ιστορίας του Πανεπιστημίου της 
Βαρσοβίας,   Αντρζέϊ Γκαρλίτσκι  (Andrzej Garlicki, 1935-2013) : «Μπολέσλαβ 
Μπιέρουτ» (Βαρσοβία, 1994), ειδικότερον τις σελίδες 1-20, του επίσης  
στρατευμένου κομμουνιστή, κολχόζνικου, ερυθρού στρατιώτη, ιστορικού και 
καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιον της Σιλεσίας στο Κατοβίτσε 
και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιον Νομικής και Διοικήσεως, γεννηθέντος το 
1924, Αντρζέϊ Βέρμπλαν (Andrzej Werblan, «Σταλινισμός στην Πολωνία» 
(Βαρσοβία, 2009),στις σελίδες 122–31 και τέλος στο έργον «Ο βρώμικος 
Μπολέσλαβ» (Βαρσοβία, 2001) του Πιότρ Λιπίνσκι (Piotr Lipiński), ιστορικού 
και δημοσιογράφου, ειδικευομένου στην μεταπολεμική πολωνικήν ιστορία και 
στα γεγονότα της σταλινικής περιόδου.] 
 
Αλλά το πραγματικόν «μυστήριον» του Μπιέρουτ περιβάλλει τις 
δραστηριότητές του κατά τον Δεύτερο Μεγάλο Πόλεμο. Είναι γνωστόν ότι το 
1939 ευρίσκετο στην Βαρσοβία, ότι μετά την γερμανικήν εισβολή διέφυγεν 
στην ΕΣΣΔ και ότι έζησε στο Κίεβον μέχρις τον Μάϊον του 1941. Αυτό ήταν 
ένα όλως ασυνήθιστο μέρος για έναν Πολωνό κομμουνιστή εκείνη την 
περίοδο: Οι περισσότεροι από αυτούς είχαν φθάσει στις νέες σοβιετικές 
περιοχές της δυτικής Ουκρανίας και της δυτικής Λευκορωσίας, όπου τους 
εδόθησαν σημαντικές πολιτικές ή πολιτιστικές θέσεις ή και σε άλλα μέρη της 
ΕΣΣΔ. Μετά το 1941, τα πράγματα καθίστανται έτι «σκοτεινότερα» : Μια 
εμπιστευτική βιογραφία του Μπιέρουτ, η οποία συνετάχθη από το διεθνές 
τμήμα του σοβιετικού κομμουνιστικού κόμματος το 1944, δηλώνει ότι από την 
στιγμήν που η Γερμανία εισέβαλε στην ΕΣΣΔ, «ελλείπουν πληροφορίες για 
τον Μπιέρουτ». («Πολωνία-ΕΣΣΔ: Δομές υπαγωγής: Έγγραφα της Κεντρικής 
Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ενώσεως» 
Βαρσοβία, 1995, σελίδες 59–61). 
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Επίσης ένας στρατευμένος και υψηλόβαθμος, επιφανής Πολωνός 
κομμουνιστής ο Γέρζυ Μοράβσκι (Jerzy Morawski, 1918-2012) που τον 
συνήντησε κατά την περίοδον της Βαρσοβίας, ενεθυμήθη και εδήλωσεν 
δημοσία τον Ιούνιον του 2007 ότι : «….δεν ήξερα τίποτα για το παρελθόν του. 
Απλώς…  εμφανίσθτηκε εμπρός μας.» 
 
Ο Μπιέρουτ ήταν πιθανότατα στο Μπιάλυστοκ όταν εξεκίνησεν η γερμανική 
εισβολή στην Σοβιετικήν Ένωση τον Ιούνιον του 1941 και πιθανώς εταξίδεψεν 
από εκεί στο Μινσκ. Αλλά εκεί χάνεται η … φανερά συνέχεια της πορείας του. 
Είχε μιαν ερωμένη και παιδί στο Μινσκ, έχων εγκαταλείψει από πολλού την 
πρώτη γυναίκα και τα παιδιά του,  (όπως εσυνήθιζαν πολλοί κομμουνιστές 
επαναστάτες λόγω … επαναστατικών συνθηκών). Επίσης μετέβη να εργασθεί 
για την γερμανική  διοίκηση της πόλεως, όπου πιθανότατα ελειτούργησεν ως 
σοβιετικός πράκτωρ. Φήμες ότι ο Μπιέρουτ είχε συνεργασθεί με την Γκεστάπο 
ή και ότι διήλθεν ένα μέρος του πολέμου στο Βερολίνο, εκυκλοφόρησαν επί 
πολύ  καιρό (ιδέ «Ο βρώμικος Μπολέσλαβ», σελίς 41). 
 
Έτσι έχουν λοιπόν οι θρυλούμενες ιστορίες ότι ο Μπιέρουτ ήταν απλώς ένας 
υπάλληλος της τρομεράς και δολοφονικής σοβιετικής μυστικής αστυνομίας Νι-
Κα-Βε-Ντε (NKVD), από την αρχήν έως το τέλος της σταδιοδρομίας του. 
 
Τόσον ο διαβόητος Σοβιετικός - Ρωσοεβραίος αποστάτης, Συνταγματάρχης 
της NKVD Αλεξάντερ Μιχαήλοβιτς Ορλώφ ή Λεβ Λαζάρεβιτς Φέλντμπιν 
(Алекса́ндр Миха́йлович Орло́в ή Лев Лазаревич Фельдбин, 1895-1973), 
όσον και ο ουκρανοεβραϊκής καταγωγής Πολωνός αποστάτης και συνεργάτης 
της CIA, Γιόζεφ Σβιάτλο ή Ισαάκ Φλάϊσφαρμπ (Józef Swiatło ή Izaak 
Fleischfarb, 1915-1994), περιέγραψαν τον Μπιέρουτ ως αναμφισβήτητον 
πράκτορα της NKVD (ιδέ Γκαρλίτσκι «Μπολέσλαβ Μπιέρουτ» σελίδες 16–19, 
και Λιπίνσκι «Ο βρώμικος Μπολέσλαβ» σελίς  40). 
 
Ο Βλαντίσλαφ Γκόμουλκα (Władysław Gomułka,1905-1982) ο κύριος 
ενδοκομματικός αντίπαλος και κυβερνήτης - διάδοχος του Μπιέρουτ, είπε 
στον Χρουστσώφ ως Γενικό Γραμματέα του ΚΚΣΕ για τις φήμες περί «ναζιστή 
πράκτορα», αλλά ο Χρουστσόφ τον απέπεμψε σκαιώς ! 
 
Και τα δύο στοιχεία ημπορεί να είναι αλήθεια: Ο Μπιέρουτ ημπορεί απλώς 
μερικές φορές να είχεν «αλλάξει πλευρά». Είναι γνωστόν ότι ο 
τρισπαμπόνηρος Στάλιν ηυνόησε την προώθηση ανθρώπων που είχαν 
κάποιο βαθύ πρόβλημα χαρακτήρος και συμπεριφοράς ή κάποιο αποτρόπαιο 
μυστικό, καθώς ήθελεν να έχει ένα επιπλέον μέσον ελέγχου των υφισταμένων 
του. Δεδομένου ότι ο Στάλιν διετήρει εν γένει ελαχίστην εμπιστοσύνη στους 
Πολωνούς κομμουνιστές, θα ημπορούσε να προτιμά έναν πιθανό «συνεργάτη 
των φασιστών» όπως ο Μπιέρουτ, παρά  έναν αληθινό φανατικόν πιστό, 
όπως ο Ούλμπριχτ. Ο καθείς ημπορεί να απωλέσει  την πίστη του … ακόμη 
και στον κομμουνισμό, αλλά ο ισχυρός και συμπαγής εκβιασμός παραμένει  
για πάντα! 
 
Όποιος και εάν είναι ο λόγος, ο Μπιέρουτ είχεν ασυνήθως καλές και στενές 
επαφές με την σοβιετικήν ηγεσία, καθώς και ιδιαίτερες «γραμμές 
επικοινωνίας» με αυτήν, που δεν ήσαν απαραιτήτως ανοικτές ή εμφανείς σε 
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άλλους εξόχους κομμουνιστές συντρόφους του. Παρέμεινεν επίσης, (από 
Σοβιετικής απόψεως), αξιοπίστως υποτακτικός. Ο Βρετανός «Εργατικός» 
πολιτικός, διάδοχος του Τσώρτσιλ,  Άντονι Ήντεν (Anthony Eden) είδε μια 
συνάντηση μεταξύ Μπιέρουτ και Στάλιν και εχαρακτήρισεν τον Πολωνό 
κομμουνιστή ως «υπηρέτη». Ο Βλαντίσλαφ Γκόμουλκα - ο σημαντικότερος 
κομματικός αντίπαλος του Μπιέρουτ, (οπότε ως εκ τούτου μη απολύτως 
αξιόπιστος μάρτυς) ισχυρίζετο ότι είδε τον Στάλιν να φωνάζει στον Μπιέρουτ, 
«Τι είδους γα….ένοι κομμουνιστές είσαστε», τον Οκτώβριον του 1944, όταν ο 
Μπιέρουτ ετόλμησε να προτείνει πως μια ολοκληρωτική επίθεση εναντίον της 
πολωνικής αντιναζιστικής αντιστάσεως, ενδεχομένως δεν ήταν σωστή 
πολιτική. Κάποιοι Πολωνοί κομμουνιστές ήθελαν ακόμη να λειτουργήσουν 
συνεργούντες με τους μη κομμουνιστές Πολωνούς αντάρτες, αλλά ο Στάλιν 
δεν ηρέσκετο καθόλου σε αυτήν την ιδέα, οπότε εν τέλει δεν ηρέσκετο ούτε ο 
Μπιέρουτ. Συνεμορφώθη λοιπόν με τα αιτήματα του «Πατερούλη» για 
εκκαθάριση των αντιστασιακών του πολέμου, καθώς και με τις απαιτήσεις του 
για εκκαθάριση του εσωτερικού του κόμματος (το 1949), για εξόντωση του 
υπολειπομένου πολωνικού σώματος των αξιωματικών (που διεσώθησαν από 
την σφαγή στο Κατύν) και για επιβολή του «σοσιαλιστικού ρεαλισμού» στους 
Πολωνούς καλλιτέχνες και αρχιτέκτονες. Εν τέλει ουδεμία υφίσταται αναφορά 
πως ο Μπιέρουτ αψήφησε ή παρήκουσε τον Στάλιν για οιοδήποτε θέμα.  
 
Ο «Πατερούλης» είχεν απόλυτο δίκαιον όταν εκφωνών τον επικήδειον του 
Λένιν ανέφερε μεταξύ άλλων : «Εμείς οι κομμουνιστές δεν είμαστε κοινοί 
άνθρωποι. Είμαστε φτιαγμένοι από άλλη πάστα». Επίσης οφείλουμε να του 
αναγνωρίσουμε  εξαίρετο αίσθηση του χιούμορ όταν κάποτε είπεν : «Η χαρά 
είναι το πιο αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό της Σοβιετικής Ένωσης!» 
 
[Υπενθυμίζεται ότι η νυν αχαλίνωτος κτηνωδία (συγκεκαλυμμένη ή μη) της 
καπιταλιστικής πλουτοκρατίας  δεν είναι επαρκής αιτία επιλήσμονος στάσεως 
έναντι της  κωμικοτραγωδίας  του κομμουνιστικού ανυπάρκτου «υπαρκτού 
σοσιαλισμού»]. 
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Μέρος 6 
 
Ο Μάτιας Ράκοσι – Ρόζενφελντ (Mátyás Rákosi – Rosenfeld), ο τρίτος 
«μικρός Στάλιν» της δυστυχούς κατεχομένης από τους μπολσεβίκους 
Ανατολικής Ευρώπης, εξεκίνησεν αρκούντως διαφορετικώς από τους 
ομολόγους του : Ο Ούλμπριχτ ήταν χειρώναξ εργάτης και ξυλουργός, ο 
Μπιέρουτ ήταν (πιθανώς) αγρότης, αλλά ο Ράκοσι ήταν υιός ενός Εβραίου 
μικρεμπόρου. Ήταν επίσης σχετικώς  καλώς μορφωμένος. Γεννημένος σε 
μιαν ουγγρόφωνο περιοχή  που είναι τώρα τμήμα της Σερβίας, ήταν το 
τέταρτον παιδί σε μιαν οικογένεια δώδεκα παιδιών, συμφώνως προς την 
αυτοβιογραφίαν του. Ο πατέρας του εχρεωκόπησεν όταν ο  Μάτιας ήταν έξ 
ετών και μετά από αυτό η οικογένεια μετεκόμιζεν συχνάκις. Χλευαζόμενος για 
την πενία του από τους συμμαθητές του, ο νεαρός Ράκοσι προσειλκύσθη από 
την ριζοσπαστικήν αριστερά από … παιδικής ηλικίας και ένθεν. Στα εφηβικά 
του χρόνια ο διευθυντής του σχολείου, του απηγόρευσε να προβαίνει σε 
πολιτικές ομιλίες. Επίσης υπερηφανεύετο για τους «απαισίους τρόπους» του. 
Εχρησιμοποίει σκοπίμως αγενείς και χυδαίες μορφές λόγου για να 
προσβάλλει τους ανθρώπους, ειδικώς εάν επίστευεν ότι προήρχοντο από τις 
ανώτερες τάξεις. [Mátyás Rákosi, «Αναμνήσεις» «Visszaemlékezések 1940–
1956», τόμος. I (Βουδαπέστη, 1997), σελ. 5–26.] 
 
Μετά από μιαν σύντομο περίοδο στρατιωτικής θητείας και ύστερα από δύο 
έτη ως πολιτικός κρατούμενος στην Ρωσία, το 1918 ο Ράκοσι συνέδραμεν 
στην ίδρυση του ουγγρικού κομμουνιστικού κόμματος. Το 1919 ήταν ένας από 
τους ηγέτες της βραχυβίου «Σοβιετικής Δημοκρατίας της Ουγγαρίας» υπό τον 
ομοεθνή του Μπέλα Κουν (που εξετελέσθη το 1938 από την Νι-Κα-Βε-Ντε, 
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κρατούμενος ως τροτσκιστής κατά την σταλινικήν «Μεγάλη Εκκαθάριση» !). 
Κατά κάποιον τρόπον (πιθανώς ως … ομόθρησκος του κυβερνώντος), κατά 
την διάρκειαν των τριών μηνών ζωής αυτού του καθεστώτος, κατάφερε να 
είναι αρχηγός της Ερυθράς Φρουράς, Επίτροπος (Κομισσάριος) της 
Παραγωγής και και Αναπληρωτής Κομισσάριος του Εμπορίου. Μετά την 
κατάρρευση της «Ουγγρικής Σοβιετικής Δημοκρατίας» (εμπράκτως 
κτηνώδους δικτατορίας), μετέβη, διερχόμενος μέσω αυστριακής φυλακής, 
στην Μόσχα, όπου το 1921 είχεν μια σύντομο συνάντηση με τον Λένιν. Αυτό 
το γεγονός, με την πάροδο του χρόνου, θα μετατραπεί σε προσωπικόν μύθον 
του Ράκοσι ως «φίλου και συνεργάτη» του Λένιν. [Mátyás Rákosi, 
«Visszaemlékezések 1940–1956», τόμος I (Βουδαπέστη, 1997), σελ. 26–46.] 
 
Όπως ο Μπιέρουτ και ο Ούλμπριχτ, ο Ράκοσι συνειργάσθη στενώς με την 
Κομιντέρν καθ' όλην την διάρκειαν της δεκαετίας του 1920 και εταξίδευσεν 
στην Ευρώπη για λογαριασμόν αυτής, καθώς  και της ανθρωποβόρου 
σοβιετικής μυστικής αστυνομίας Νι-Κα-Βε-Ντε. Το 1924 - αποκαλύπτων μιαν 
αίσθηση του χιούμορ (που σπανιότατα επέδειξεν αλλού) - επέστρεψεν στην 
Βουδαπέστη μεταμφιεσμένος ως … «έμπορος από την Βενετία». Εκεί 
εβοήθησεν στην αναδιοργάνωση του κομμουνιστικού κόμματος, το οποίον 
απηγορεύθη μετά από την καταστροφικήν του διαδρομήν στην εξουσία το 
1919. Μετά την σύλληψή του το 1925, έγινε το επίκεντρον μιας διασήμου και 
πολύ δημοσιοποιηθείσης - δημοσιευμένης δίκης. Παρά την διεθνή εκστρατεία 
για την απελευθέρωσή του, ο Ράκοσι πέρασε στην συνέχεια τα επόμενα 
δεκαπέντε χρόνια στην φυλακή, όπου έμαθε την ρωσικήν και «εδίδαξεν» τον 
μαρξισμόν στους άλλους κρατούμενους. 
 
Τελικώς του επετράπη να ταξιδέψει στην Σοβιετικήν Ένωση το 1940 όταν, 
μετά το σύμφωνο Στάλιν - Χίτλερ-, το ουγγρικόν αυταρχικό καθεστώς του 
Ναυάρχου Μικλός  Χόρτυ Ιππότη της Ναγκυμπάνια (Miklós Horthy de 
Nagybánya, 1868-1957) επέτρεψεν σε ορισμένους «προνομιούχους» 
φυλακισμένους κομμουνιστές να ταξιδέψουν στην ΕΣΣΔ. Κατά την εκεί άφιξή 
του, έλαβε μιάν υποδοχήν  ήρωος και εστάθη δίπλα στον Στάλιν κατά την 
διάρκειαν του εορτασμού της «Μεγάλης Οκτωβριανής Επανάστασης». 
Ταχέως έγινε ένας από τους ηγέτες του «Kossuth Radio», το οποίον ήδη 
μετέδιδεν την σοβιετική προπαγάνδα στην Ουγγαρία και αναθέρμανε τις 
στενές σχέσεις του με τους ηγέτες της Κομιντέρν. Ο Ράκοσι αναφέρεται 
συχνάκις στα ημερολόγια του Βουλγάρου κομμουνιστή ηγέτη της Κομιντέρν 
και του ΚΚ Βουλγαρίας Γκεόργκι Ντημητρώφ (… του φερομένου μεταξύ 
μπολσεβίκων ως «γίγας στους γίγαντες»)  [«Το ημερολόγιον του Γκεόρκι 
Ντιμητρώφ 1933–1949» («The Diary of Georgi Dimitrov 1933–1949»), New 
Haven, 2003, εκδότης Ivo Banac, σελίδες 46–83]. 
 
Ωσάν «στο σπίτι του», στην λατρεμένη του  ΕΣΣΔ, ο Ράκοσι κατάφερεν ακόμη 
και να νυμφευθεί μία σοβιετικήν εισαγγελέα, μια γυναίκα Γιακούτ, της οποίας ο 
πρώτος σύζυγος ήταν αξιωματικός του Ερυθρού Στρατού. 
 
Η σταδιοδρομία του Ράκοσι ως «μικρού Στάλιν» της Ουγγαρίας ηκολούθησεν 
αυτήν των συναδέλφων του μπολσεβίκων δικτατόρων, από άλλην όμως 
διαδρομήν. Ο Ράκοσι έκρινεν ενωρίς ότι ο μόνος τρόπος να προχωρείς και να 
παραμείνεις στην κορυφή στο «σοσιαλιστικό στρατόπεδο» ήταν να 
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ακολουθείς πιστώς και απαρεγκλίτως τις εντολές του Στάλιν. Συνεπώς καθ' 
όλην την μεταπολεμικήν περίοδον, το ουγγρικό κομμουνιστικό κόμμα δεν 
έλαβεν σημαντικές αποφάσεις χωρίς την σοβιετικήν έγκριση, όπως 
παρεδέχθη ευκόλως και επανειλημμένως δημοσία ο Ράκοσι. Στα 
απομνημονεύματά του επί παραδείγματι, έγραψεν ειλικρινώς, ότι ο Στάλιν του 
εζήτησεν να μείνει εκτός των διαπραγματεύσεων που εσχημάτισαν την πρώτη 
μεταπολεμική κυβέρνηση το 1945, με την αιτιολογίαν ότι ο Ράκοσι ήταν πολύ 
στενώς συνδεδεμένος με την κυβέρνηση του 1919 - με άλλα λόγια ήταν 
«πολύ» Κομμουνιστής - και επίσης επειδή ήταν Εβραίος, γεγονός που θα 
ημπορούσε να χρησιμοποιηθεί εναντίον του από τους πολιτικούς του 
αντιπάλους. Ο Ράκοσι δεν αντετάχθη σε καμίαν από τις προτροπές του 
«Πατερούλη». («Το ημερολόγιον του Γκεόρκι Ντιμητρώφ 1933–1949», 
σελίδες 137–138.) 
 
Χωρίς αμφιβολίαν, οι τρεις αυτοί άνδρες είχαν πολύ διαφορετικόν χαρακτήρα 
και προσωπικόν ύφος :  Ο Ράκοσι, φλύαρος και ομιλητικός, ήταν μια πολύ 
γνωστή, …. αν και όχι αγαπημένη, δημοσία φυσιογνωμία στην χώρα του επί 
πολλά έτη. Ο Μπιέρουτ ήταν απολύτως άγνωστος στους περισσοτέρους  
Πολωνούς, συμπεριλαμβανομένων και των περισσότερων Πολωνών 
κομμουνιστών (!). Τέλος ο Ούλμπριχτ ήταν μεν ένα οικείον, αλλά όχι 
ιδιαιτέρως δημοφιλές πρόσωπον στο γερμανικό κομμουνιστικό κόμμα, ενώ 
δεν ήταν πολύ γνωστός έξω από αυτό. 
 
Ωστόσον, όπως αποκαλύπτουν οι βιογραφίες τους, αυτοί οι τρεις άνδρες 
εμοιράζοντο ορισμένα πράγματα : Όλοι τους είχαν συνεργασθεί στενότατα με 
την Κομιντέρν. Όλοι τους είχαν επιβιώσει από τον πόλεμον, είτε με την φυγή 
τους στην Μόσχα, είτε αλλού … με την βοήθειαν της Μόσχας. Στην 
στενογραφική φρασεολογίαν που αργότερον κατέστη δημοφιλής, όλοι ήσαν 
«Μοσχοβίτες κομμουνιστές» - δηλαδή, εκπαιδευμένοι από τους Σοβιετικούς 
κομμουνιστές, σε αντίθεση με τους κομμουνιστές που είχαν διαγράψει την 
σταδιοδρομίαν τους στις χώρες τους, ή με κομμουνιστές που είχαν περάσει 
τον πόλεμο στην Δυτικήν Ευρώπη ή στην Βόρειεον Αμερική. Από την 
σοβιετικήν άποψη, οι δύο τελευταίες ομάδες ήσαν ολιγότερον αξιόπιστες : Θα 
ημπορούσαν κάλλιστα να έχουν αποκτήσει ύποπτες απόψεις ή αμφίβολες 
επαφές στα χρόνια που επέρασαν εκτός της ΕΣΣΔ. 
 
Οι «Μοσχοβίτες κομμουνιστές» θα διαδραματίσουν βασικόν ρόλον στον 
σχηματισμόν των πρώτων μεταπολεμικών κυβερνήσεων σε όλη την Ευρώπη. 
Ο Κλεμέντ Γκότβαλντ (Klement Gottwald), ο τσεχοσλοβακικός «μικρός 
Στάλιν», ήταν ηγέτης της Κομιντέρν, όπως και ο Ιωσήφ Μπροζ – Τίτο (Josip 
Broz –Tito), ο  Γιουγκοσλάβος, ανθέλλην κομματικός ηγέτης που έγινε ο 
«χρυσοστόλιστος» δικτάτωρ της γενετείρας του. Ο Γκεόργκι Ντιμητρώφ, ο 
«μικρός Στάλιν» της Βουλγαρίας, ήταν στην πραγματικότητα το «αφεντικό» 
της Κομιντέρν επί  σχεδόν μια δεκαετία. Τόσον ο Μωρίς Τορέζ (Maurice 
Thorez), ο αρχηγός του γαλλικού κομμουνιστικού κόμματος κατά την 
διάρκειαν του πολέμου  και μετά τον πόλεμον, όσον και ο Παλμίρο Τολιάτι 
(Palmiro Togliatti), που έπαιξεν τον ίδιον ρόλον στην Ιταλία, ήσαν επίσης 
«Μοσχοβίτες κομμουνιστές». Και οι δύο αυτοί άνδρες ησχολήθησαν στενώς 
με τις υποθέσεις της Κομιντέρν και, εάν είχαν την ιστορικήν ευκαιρία να 
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παρουσιασθούν ποτέ στο προσκήνιον, θα ήσαν οι κατ’ εξοχήν 
προκαθορισμένες μαριονέτες του Στάλιν στην Δυτικήν Ευρώπη.  
 
Υπήρξαν μία ή δύο εξαιρέσεις - το μεταπολεμικόν κομμουνιστικό κόμμα της 
Ρουμανίας διωκήθη από τον Γκέοργκε Γκεοργκίου-Ντεζ (Gheorghe 
Gheorghiu-Dej), έναν «τοπικό κομμουνιστή» [ο οποίος το 1947 ηνάγκασε το 
διώκτη των Εθνικιστών Βασιλέα Μιχαήλ Α΄ να παραιτηθεί και να εγκαταλείψει 
την χώρα και ανεκήρυξεν την Ρουμανία «Λαϊκή δημοκρατία». Το Σύνταγμα 
του 1945 ανεστάλη και το Σύνταγμα που εψηφίσθη το 1952 προέβλεπεν το 
σοβιετικόν πρότυπο στην οργάνωση του κράτους] - αλλά υπήκουε τα 
σοβιετικά κελεύσματα ώστε να δείξει την φερεγγυότητα του στον Στάλιν, 
όποτε ήταν  δυνατόν. 
 
Παρ΄ όλον που τα ονόματα και τα πρόσωπά τους ενεφανίζοντο εντονότατα 
στα πλακάτ και στις αφίσες της εποχής, οι περισσότεροι «μικροί Στάλιν», οι 
θλιβεροί «σταλινίσκοι» - ανδρείκελα του «Μεγάλου»,  περιεβάλοντο επίσης 
από άλλους «Μοσχοβίτες κομμουνιστές», που ενίσχυαν τις απόψεις τους και 
ημπορεί επίσης να τους παρηκολούθουν  εκ μέρους της Μόσχας. Οι δύο 
πλέον σημαντικοί κομματικοί «νάρθηκες» του Μπιέρουτ, ο Ιακώβ Μπέρμαν 
(Jakub Berman, 1901-1984) και ο Ιλαρίων Μιντς (Hilary Minc, 1905-1974) - ο 
πρώτος υπεύθυνος για την ιδεολογία και την προπαγάνδα και ο δεύτερος 
διευθύνων της οικονομίας, ήσαν τελείως «ευθυγραμμισμένοι»  μαζί του 
εναντίον κάθε «Κομμουνιστή Βαρσοβίας» ή (απαξιωτικώς) «Σπιτίσιου», όπως 
ο μείζων αντίπαλος του Μπιέρουτ, ο Γκομούλκα. Στην Ουγγαρία, ο Ράκοσι 
ηγήθη επίσης μιας τρόϊκας «Μοσχοβιτών κομμουνιστών». Τα άλλα δύο μέλη 
της ήσαν ο Ιωσήφ Ρεβάϊ (József Révai ή József Lederer, 1898-1959) και ο 
Έρνου Γκέρου (Ernő Gerő ή Singer, 1898-1980), και πάλιν υπεύθυνοι για την 
ιδεολογία και τα οικονομικά, αντιστοίχως. Ο Μιχαήλ Φάρκας (Mihály Farkas ή 
Hermann Lőwy 1904-1965), Υπουργός Αμύνης μεταξύ 1948 και 1953, ήταν 
ένας ακόμη σημαντικός «Μοσχοβίτης». Όλοι τελικώς εστράφησαν ενάντια 
στους «κομμουνιστές της Βουδαπέστης». 
 
Στην Γερμανία, ο σημαντικότερος συνεργάτης του Ούλμπριχτ, ο Φρήντριχ 
Βίλχελμ Ράϊνχολντ Πηκ  (Friedrich Wilhelm Reinhold Pieck, 1876-1960), είχεν 
μια μακρά ιστορία στην Κομιντέρν, ήταν Γενικός Γραμματεύς της οργανώσεως 
από το 1938 έως το 1943. Από τις πρώτες ημέρες της σοβιετικής κατοχής, 
όλοι οι Γερμανοί κομμουνιστές που επέστρεψαν στο Βερολίνο ενωρίς, με 
αεροσκάφη που πετούσαν απ’ ευθείας από την Μόσχα ή με την συνοδία 
τμημάτων του «Κόκκινου Στρατού», ευρίσκοντο πάντα σε υψηλότερον 
«κομματικό καθεστώς» από εκείνους τους Γερμανούς κομμουνιστές που 
εύρηκαν καταφύγιον στην Γαλλία (όπου πολλοί παρηνοχλήθησαν 
ποικιλοτρόπως από τις γαλλικές αρχές), στο Μαρόκο (… εμφανίζονται 
μάλιστα στο παρασκήνιον της «ξακουστής» …. αντιφασιστικής ταινίας 
«Καζαμπλάνκα»), στην Σουηδία (όπου έζησεν για ένα διάστημα ο διαβόητος 
Μπερτόλδος Μπρεχτ), στο Μεξικό (τότε πάρα πολύ φιλικό προς τους 
κομμουνιστές) και στις  πάντοτε… επιλεκτικώς «πολυπολιτισμικές» Ηνωμένες 
Πολιτείες. Η σοβιετική ηγεσία έκρινε τους «Μοσχοβίτες» Γερμανούς ως πλέον 
αξιόπιστους από τους Γερμανούς κομμουνιστές που είχαν παραμείνει στην 
Γερμανία «για να πολεμήσουν με κάθε τρόπο» τους ναζί συμπατριώτες τους. 
Ακόμη και εκείνοι οι Γερμανοί που είχαν υποφέρει ως πολιτικοί κρατούμενοι 
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στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως δεν απελάμβαναν ποτέ την εμπιστοσύνην 
των σοβιετικών αρχών κατοχής. Ήταν ωσάν η ίδια η παρουσία τους στην 
εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία να τους έχει αμαυρώσει αμετακλήτως στους 
σοβιετικούς οφθαλμούς. 
 
Σε ολόκληρον την Ανατολικήν Ευρώπη, οι «Μοσχοβίτες κομμουνιστές» (όπως 
οι διαβόητοι ….συμπατριώτες μας «κούτβηδες») ηνώθησαν όχι μόνον από μια 
κοινήν ιδεολογία, αλλά και από μια κοινήν δέσμευση για τον μακροπρόθεσμον 
στόχον της Κομιντέρν περί «Παγκοσμίου Επαναστάσεως» (sic!), 
ακολουθουμένης από μια διεθνή απελευθερωτική «Δικτατορία του 
προλεταριάτου». Αν και η δήλωση του Στάλιν για τον «Σοσιαλισμό σε μία 
χώρα» έθεσεν τέρμα στον ανοικτό πόλεμο μεταξύ της «Σοβιετικής Ένωσης» 
και των εθνών της Δυτικής Ευρώπης, δεν ημπόδισεν τον ίδιο και τις μυστικές 
του υπηρεσίες να σχεδιάζουν συστηματικώς την βιαία αλλαγή, αν και πλέον 
εχρησιμοποίουν κατασκόπους, εθνοπροδότες, συνοδοιπόρους και άλλα 
υποκατάστατα αντί του ….δοκιμασμένου «ηρωικού απελευθερωτή»  Κόκκινου 
Στραούό.  
 
Στην πραγματικότητα, η δεκαετία του 1930 [ευστόχως, κατά τον λαμπρό 
Βρετανο-Αμερικανό  τολμητία τυχοδιώκτη και πιστόν αντιφασίστα ποιητή 
Γουίσταν Χιού Ώντεν (Wystan Hugh Auden, 1907-1973) αποκληθείσα 
«πονηρή ανέντιμη δεκαετία») ήταν μια περίοδος εξαιρετικώς δημιουργικής 
ατιμίας και απάτης για την σοβιετικήν εξωτερικήν πολιτική. Οι μπολσεβίκοι 
εδιήθησαν επιτυχέστατα τους αντιπάλους τους : Στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
Σοβιετικοί πράκτορες εστρατολόγησαν τους … ανορθοδόξους ηδονιστές, λίαν 
μορφωμένους μεγαλοαστούς και κυβερνητικούς τιτλούχους, ακαδημαϊκούς και 
διπλωμάτες της «θαυμαστής πεντάδος του Καίμπρτιτζ» : Γκυ Μπάρτζες, Κιμ 
Φίλμπυ, Ντόναλντ Μακλήν, Άντονυ Μπλαντ και Τζων Καίρνκρος (Guy 
Burgess 1911-1963, Kim Philby 1912-1988, Donald Maclean 1913–1983, 
Anthony Blunt 1907-1983 και John Cairncross 1913-1995). Στις Ηνωμένες 
Πολιτείες εστρατολόγησαν τους εγκρίτους υφηλοβάθμους κυβερνητικούς 
παράγοντες του προεδρικού περιβάλλοντος και διαμορφωτές της κοινής 
γνώμης Άλτζερ Χις, Χάρυ Ντέξτερ Γουάϊτ και Γουΐτακερ Τσάμπερς (Alger Hiss 
1904-1996, Harry Dexter White 1892-1948 και Whittaker Chambers 1901-
1961). 
 
[Για να γίνει αντιληπτόν το μέγεθος στρατηγικών επιρροών των 
προαναφερθέτω , αναφέρεται απανθισματικώς :   
 
Ο Φίλμπυ μετά την αποστασίαν του απέθανεν στην Μόσχα ως 
Συνταγματάρχης της Κα- Γκε – Μπε (!), τιμώμενος ως ήρως της ΕΣΣΔ. Όταν 
υπηρέτει ως υψηλόβαθμος πράκτωρ της MI6 –της διαβοήτου αγγλικής 
«Ιντέλιτζενw Σέρβις»- κατέδιδεn κρουνηδόν επί τριετίαν (1949-1952) στην 
Αλβανία του Χότζα,μέσω των Σοβιετικών, τις υποστηριζόμενες από τους 
Δυτικούς, δράσεις των Αλβανών αντικομουνιστών και Ελλήνων Εθνικιστών  
ανταρτών που συνετρίβησαν από τους Αλβανούς κομμουνιστές. 
 
Ο Καίρνκρος όταν υπηρέτει στην αγγλικήν υπηρεσία αποκρυπτογραφήσεως 
(«Κυβερνητική Σχολή Κωδίκων και Κρυπτογραφίας») στο Άλσος Μπλέτσλεϋ, 
εδιοχέτευσεν κρυφίως και παρανόμως στους Σοβιετικούς ανυπολόγιστον 
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σωρείαν «άκρως απορρήτων» στρατιωτικών πληροφοριών, (που προήρχοντο 
από αποκωδικοποιηθείσες γερμανικές πληροφορίες μέσω της συσκευής 
«Ιχθύς - Τόνος»). Αυτές  οι πληροφορίες επηρέασαν καθοριστικότατα την 
νικητήριον για την ΕΣΣΔ έκβαση της σπουδαιοτάτης μάχης του Κουρσκ 
(«Επιχείρηση Ακρόπολις», μετά την οποίαν οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις 
ουδέποτε ανένηψαν  μέχρις την τελικήν ήττα)].  
 
Από μίαν τουλάχιστον άποψη, αυτοί οι Αγγλοαμερικανοί πράκτορες είχαν κάτι 
κοινόν με τους «Μοσχοβίτες κομμουνιστές» της Ανατολικής Ευρώπης : Ήσαν 
όλοι τους πρόθυμοι και προσηνείς ώστε να συνεργασθούν στενώς με την 
NKVD (όπως επίσης ήσαν τότε οι περισσότεροι – αν όχι όλοι – οι Ευρωπαίοι 
κομμουνιστές). Σε αυτό, δεν απετέλεσαν εξαίρεση. Αν και αναδρομικώς, οι 
σύνδεσμοί τους με την σοβιετικήν μυστικήν αστυνομία είναι πλέον ολοσχερώς 
αποκεκαλυμμένοι και  αντιληπτοί, δεν είναι βέβαιον ότι στην συνείδηση των 
κομμουνιστών ….. έχουν αμαυρώσει τα αμερικανικά και ευρωπαϊκά 
κομμουνιστικά κόμματα, όπως ακριβώς τότε διόλου δεν ηνόχλει τους ηγέτες 
αυτών των κομμάτων η σχέση του υποτακτικού προς τους Σοβιετικούς 
κυρίους. Σε γενικές γραμμές, οι τοξινωμένοι από μαρξιστικό δηλητήριο στην 
Δύση, οι οποίοι επίστευαν στο όραμα της «παγκόσμιας επανάστασης»,  
επίστευαν επίσης ότι αυτή η επανάσταση θα οδηγηθεί από το μεγάλο και 
σωτήριο, αδελφικό σοβιετικό κομμουνιστικό κόμμα και βεβαίως θα  
διευκολυνθεί τα μέγιστα από την σοβιετική μυστική αστυνομία. Οπότε δεν 
ηνοχλούντο να είναι … χαφιέδες της Μόσχας, τουναντίον αυτή η στάση τους 
«καθιέρου» ως λίαν αφοσιωμένους και αξίους συντρόφους !  
 
Ακόμη και το αυτάρκες οικονομικώς αμερικανικό κομμουνιστικό κόμμα έλαβεν 
πολλά χρήματα από την ΕΣΣΔ πολλές φορές, διοχετευθέντα  μέσω της 
Κομιντέρν (ιδέ λεπτομερώς «Ο Σοβιετικός Κόσμος του Αμερικανικού 
Κομμουνισμού», Harvey Klehr, John Earl Haynes και Kyrill M. Anderson, 
Λονδίνο, 1998, σελίδες 110–142). Το αμερικανικό κομμουνιστικό κόμμα, επί 
παραδείγματι, διετήρησεν αρρήκτους δεσμούς με την Σοβιετικήν Ένωση μέσω 
του δαιμονίου Τζέϊ Αλεξάντερ Πέτερς ή Σάντορ Γκολντμπέργκερ (J. Alexander 
Peters – γεννηθείς Sándor Goldberger, 1894-1990), σπουδαίου μπολσεβίκου 
ακτιβιστή, που εγεννήθη στην Ουγγαρία, συμμετείχεν στην ουγγρική 
κομμουνιστική επανάσταση του 1919, έπαιξεν ουσιώδη ρόλο στην ουγγρική 
πολιτική και αργότερον μετενάστευσεν στην Αμερική, όπου εσυνέχισε να 
διεξάγει ανοικτή κομματική δραστηριότητα και συγκεκαλυμμένο παράνομον 
έργον σε συνεργασία με την σοβιετική μυστικήν αστυνομία. 
 
Αλήθεια : Οποία αξιοθαύμαστος μείζων σωρεία συμπτώσεων κοινών 
χαρακτηριστικών και συμπεριφορών στο κομμουνιστικόν στερέωμα ! 
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Μέρος 7 
 
Είναι γνωστόν τοις πάσι ότι οι εξόριστοι από τις πατρίδες τους μπολσεβίκοι 
κατά τον μεσοπόλεμο εύρισκον καταφύγιον στην «Μάνα Σοβιετική Ένωση». 
Φυσικω τω λόογω, πολλοί «αριστεροί διανοούμενοι» συνήντων εκεί, εν 
πλήρει επιγνώσει, τους πράκτορες της διαβόητης μυστικής σοβιετικής 
αστυνομίας Νι-Κα-Βε-Ντε (NKVD) σε τακτική βάση (όπως αναφέρει η 
δημοσιογράφος και συγγραφεύς Άννα Έηπλμπάουμ [(Anne Applebaum), 
«Τώρα ξέρουμε», εκτενές άρθρον στο πολιτικό και πολιτιστικό περιοδικό «Η 
Νέα Δημοκρατία» (31 Μαΐου 2009)]. 
 
Δεν υπήρχε για αυτούς τους προθύμους ξένους συνεργάτες του 
κομμουνιστικού καθεστώτος κανένα ηθικό στίγμα, (όπως θα συνέβαινε εν 
μέρει στα επόμενα χρόνια), όταν …. ενεθυλάκωναν ευχαρίστως τον 
«Μοσχοβίτικο Χρυσό» ή προέβαιναν σε μερικές εξυπηρετήσεις προς τους 
τοπικούς μυστικούς πράκτορες της NKVD ή αργότερον στην διάδοχόν της 
KGB. Άλλωστε για τους πραγματικά αφιερωμένους στην υπόθεσή τους 
αρνησιπάτριδες μπολσεβίκους πάσης προελεύσεως, οι στόχοι της ΕΣΣΔ, της 
Κομιντέρν, των κατασκόπων της ΕΣΣΔ και των ιδικών τους «εθνικών» 
κομμουνιστικών κομμάτων εφαίνοντο εντελώς εναλλάξιμοι και ταυτόσημοι. 
 
Όμως, οι άνδρες και οι γυναίκες που θα εγένοντο οι μεταπολεμικοί ηγέτες της 
Ανατολικής Ευρώπης συνεδέοντο όχι μόνον με την ιδεολογία του διεθνούς 
κομμουνιστικού κινήματος, αλλά και με την ιδιαιτέρα, νοσηρά «κουλτούρα» 
του και τις άκαμπτες δομές του. Όποια και αν ήταν  η εθνική τους προέλευση, 
ήδη κατά την δεκαετία του 1940 τα περισσότερα ευρωπαϊκά κομμουνιστικά 
κόμματα είχαν αντιγράψει την αυστηρά ιεραρχική οργάνωση και την 
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ονοματολογία των Μπολσεβίκων. Ήσαν όλα υπό την ηγεσία ενός Γενικού 
Γραμματέως και μιας κυβερνητικής ομάδας που ονομάζετο «Πολιτικό 
Γραφείο» ή Politburo. Το Politburo με την σειράν του ήλεγχε την Κεντρική 
Επιτροπή, μια μεγαλυτέραν ομάδα από κομματικά στελέχη, πολλά από τα 
οποία τελικώς εξειδικεύοντο σε συγκεκριμένα θέματα. Η Κεντρική Επιτροπή 
επόπτευε τις περιφερειακές επιτροπές, οι οποίες επόπτευαν τα τοπικά 
κόμματα. Όλοι στο κατώτερον μέρος του συγκροτήματος ανέφεραν προς στην 
κορυφή και όλοι στην κορυφή θεωρητικώς εγνώριζαν τι συνέβαινε έως το 
κατώτερον τμήμα. 
 
Όσοι έζων στην ΕΣΣΔ ήσαν ιδιαιτέρως ευαίσθητοι στους κανόνες αυτής της 
ιεραρχίας. Για εκείνους που ήσαν δουλικώς υπέρ του ΚΚΣΕ, οι ανταμοιβές 
ήσαν μεγάλες και υπέροχες. Οι πολιτικοί μετανάστες – «polit-emigrants», στην 

μπολσεβίκικη αργκό – ήσαν κατά τις  δεκαετίες του 1920 και του 1930, μια 
εξόχως «προνομιακή κάστα»: 
 
«Ζούσαμε στον δικό μας κόσμο, υπήκοοι ενός κράτους εν κράτει. Ελάβαμε 
δωρεάν ξενοδοχειακά καταλύματα, γενναιόδωρα μηνιαία επιδόματα και 
δωρεάν ρούχα. Ομιλούσαμε σε συναντήσεις σε εργοστασιακές λέσχες και 
σχολεία, μετά τις οποίες πραγματοποιούσαμε συμπόσια. Υπήρχαν δωρεάν 
θεατρικές παραστάσεις και  διασκεδάσεις. Εκείνοι οι «polit-emigrants» που 

ήσαν άρρωστοι λόγω των …. ταλαιπωριών τους σε φασιστικές και 
καπιταλιστικές φυλακές εστάλησαν σε αποκλειστικά νοσοκομεία και 
αναρωτήρια στην Μαύρη Θάλασσα. Και εδώ πάλι, λόγω της ιδιαιτέρας, 
προνομιακής τους καταστάσεως, τα κορίτσια της Ρωσίας συνέρρεαν γύρω από 
τον κάθε πολιτικό-μετανάστη για …. υλικούς λόγους.» [Thomas Sgovio, 
«Αγαπητή Αμερική!: Γιατί εστράφην εναντίον του κομμουνισμού» (Νέα Υόρκη, 
1979), σελίς 99]. 
 
Εδώ, ασχολούμενοι με τους μπολσεβίκους «πολιτικούς μετανάστες»  θα 
επανέλθουμε μοιραίως  στις απηνείς διώξεις του ελληνικού στοιχείου από τον 
«Πατερούλη» Στάλιν, (διώξεις που παραμένουν «επτασφράγιστο μυστικό» 
στην Ελλάδα από τους σιχαμερούς ινστρούχτορες του σταλινισμού που 
κυριαρχούν στην πολιτική ζωή του τόπου μας). Μεταξύ αυτών που 
εδιώχθησαν, ήσαν βεβαίως και πολλοί «Έλληνες» κομμουνιστές. Μόνο και 
μόνον επειδή ήσαν Έλληνες! Μια τέτοια περίπτωση ήταν και εκείνη του 
τραγικού Γεωργίου Κολοζώφ : Ο Κολοζώφ έγινε μέλος της Κ.Ε. του ΚΚΕ τον 
Σεπτέμβριον του 1928. Μαζί με άλλους κομμουνιστές, συνελήφθη το έτος 
1929 και ωδηγήθη στις φυλακές Συγγρού, απ’ όπου απέδρασεν το 1931 και 
διέφυγεν στην ΕΣΣΔ, με την συνδρομή της σοβιετικής πρεσβείας. 
Αργότερον, το 1934, από το Νοβοροσίσκ όπου ευρίσκετο, κατώρθωσε να 
στείλει λάθρα μιαν επιστολή στην σύζυγό του, Δόμνα, με έναν ναύτη 
ελληνικού πλοίου που είχε ελλιμενισθεί  στον λιμένα του Νοβοροσίσκ. Η 
επιστολή αυτή δημοσιεύεται αυτούσιος, όπως συμπεριελαμβάνετο  στο λιάν 
αξιόλογον βιβλίο του Ελευθερίου  Σταυρίδη «Τα παρασκήνια του ΚΚΕ» [Ο 
Ελευθέριος  Σταυρίδης (1893 - 1966) ήταν Έλλην δημοσιογράφος, 
Γραμματεύς της ΚΕ του ΚΚΕ την περίοδο 1925-1926 και βουλευτής το 1926, 
αργότερον αντικομμουνιστής και γραμματεύς της Εθνικιστικής Οργανώσεως 
«Εθνική Ένωσις Ελλάς» (της θρυλικής «3Ε»)]. Έγραφεν ο Κολοζώφ: 
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«Μόλις εφτάσαμε εδώ, φυγάδες από τις φυλακές Συγγρού, μας διεσκόρπισαν. 

Εμένα με έστειλαν εδώ στο Νοβοροσίσκ για να αναλάβω κομματική δουλειά μέσα 

στους Έλληνες της Νοτίου Ρωσσίας. Εδώ υπάρχουν 36 ελληνικές κοινότητες. Όλοι 

οι Έλληνες είναι πάμπτωχοι και πεινούν. Όλοι είναι αμόρφωτοι, διότι από πολλά 

χρόνια σχολείο δεν υπάρχει. Με την βάσιν ότι κάθε εθνικότης δικαιούται να έχει 

δικό της σχολείο, εκάναμε ένα σχολείο, φυσικά δημοτικό, και έχω μαζεύσει 

κάμποσα ελληνόπαιδα και τα μαθαίνω ελληνικά γράμματα. Φυσικά, σύμφωνα με 

την τροποποίηση της ελληνικής γλώσσης, που έχει κάμει εδώ ο κομμουνισμός 

δηλαδή χωρίς πνεύματα, με έναν μόνον τόνο εις τας λέξεις, την οξεία, με 

κατάργηση των δοφθόγγων, με ένα μόνο ι, το γιώτα, με το ύψιλον ως ου και την 

κατάργηση των διπλών γραμμάτων. Επίσης εκδίδομεν και μιαν εφημεριδούλαν 

ελληνικήν, με τον τίτλον «Κομυνιστίς», σύμφωνα με την νέαν γραμματικήν. Έτσι, 

πολλές ώρες την ημέρα απασχολούμε ως δημοδιδάσκαλος να μαθαίνω γράμματα 

στα παιδιά αυτά, τα οποία πεινούν, είναι καχεκτικά και ζουν μέσα στην ακαθαρσία 

και στην ψείρα. Εγώ ο ίδιος δεν μπορώ να σωθώ από την ψείρα! 

 

Το βράδυ κάμνω υποχρεωτικώς διαλέξεις στους μεγάλους Έλληνας δια να τους 

κάμωμεν κομμουνιστάς. Έρχονται, ακούνε υποχρεωτικώς, αλλά δεν 

καταλαβαίνουν τίποτε! Ότι τους λες δεν έχουν αντίρρηση, διότι φοβούνται. Με 

θεωρούν κομμουνιστή, άνθρωπο του κράτους και δεν μου έχουν εμπιστοσύνη δια 

να μου πουν τον πόνο τους. Αλλά και αν μου τον πουν τι να τους κάμω; Επίσης 

γράφω και όλην την εφημερίδα «Κομυνιστίς» και την στέλνω δωρεάν εις τας 36 

ελληνικάς κοινότητας. Κυριολεκτικώς τσακίζομαι στην δουλειά, και τι δουλειά, να 

αηδιάζεις. Έναντι αυτών τι νομίζεις πως παίρνω; Λίγα ρούβλια το μήνα, τα οποία 

ίσα που με φθάνουν να αγοράζω τα τρόφιμα που δίνει η κολλεκτίβα και το ψωμί 

για να διατηρούμαι στη ζωή. Ρούχα δεν έχω. Είδα κι έπαθα να μου δώσουν ένα 

παντελόνι, επειδή έλυωσε εκείνο που φορούσα όταν ήρθα και θα έπεφτε από το 

σώμα μου! Τα παπούτσια που μου έδωσαν είναι απαίσια. Αν με δεις δεν θα με 

γνωρίσεις! 

 

Και το χειρότερον από όλα είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωσις ή πιθανότης αλλαγής 

του τρόπου της ζωής μου. Εδώ θα πεθάνω δάσκαλος στο αλφαβητάριο των 

παιδιών, γράφοντας εις τον «Κομυνιστί» που δεν τον διαβάζει κανείς! Μου έδωσαν 

κι ένα δωμάτιο μικρό και λίγα ξύλα για μια μικρή σομπίτσα τον χειμώνα.Γι’ αυτό 

λοιπόν εγώ θυσίασα τα νειάτα μου, να σπουδάσω νομικά, να αγωνισθώ στο κόμμα, 

για να καταλήξω εφ’ όρου ζωής σ’ αυτό το κατάντημα; Δυστυχώς δεν υπάρχει και 

τρόπος να φύγω, να έρθω πίσω στην Ελλάδα, έστω και αν συλληφθώ και 

φυλακισθώ. Δέχομαι να κάτσω στας φυλακάς Συγγρού μέχρις ότου λήξει η ποινή 

που θα μου βάλουν και για την απόδρασιν. Αλλά θα ξέρω, ότι, αν βγω θα γίνω 

πάλιν άνθρωπος και αν έχω υγείαν και χρόνια θα ξαναφτιάξω την ζωή μου. Αλλά 

να φύγω από εδώ είναι αδύνατον. Ούτε να πλησιάσουμε στα βαπόρια μπορούμε. 

Με χίλια βάσανα σου στέλνω αυτό το γράμμα. Έσβυσαν όλα τα ιδανικά μου. Είμαι 

ένας απελπισμένος άνθρωπος, ένας χαμένος». Μερικά χρόνια αργότερoν, ο 
Γεώργιος Κολοζώφ εξετελέσθη. Ο υιός του, Ορέστης, ….εξέχασε και 
εσυνέχισε την δράση του πατρός του ….. στο ΚΚΕ.  
 
Οι πολύ υψηλού επιπέδου ξένοι κομμουνιστές - κορυφαίοι αξιωματούχοι της 
Κομιντέρν, ηγέτες των εθνικών κομμουνιστικών κομμάτων - εστεγάσθησαν 
στο αρτιότατα εξοπλισμένο «Hotel Lux», όχι μακράν του Κρεμλίνου. Τα παιδιά 
τους εμαθήτευσαν σε ειδικά σχολεία. Τόσον ο Μάρκους Βολφ (Markus Wolf, 
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αργότερον ο διασημότερος αρχικατάσκοπος της Ανατολικής Γερμανίας), όσον 
και ο Βόλφγκανγκ Λέονχαρντ (Wolfgang Leonhard, αργότερον ο ανώτερος 
αποστάτης), εφοίτησαν στο ίδιο γυμνάσιον της Μόσχας για παιδιά Γερμανών 
κομμουνιστών. Οι έχοντες κάπως χαμηλοτέρα θέση, είχαν ικανοποιητικές 
εργασίες σε εφημερίδες ξένων γλωσσών ή στην οργάνωση της «Διεθνούς 
Ερυθράς Βοηθείας», η οποία ησχολείτο με τα ζητήματα των κρατουμένων στις 
δυτικές φυλακές κομμουνιστών. Μερικοί ειργάσθησαν σε διοικητικές θέσεις σε 
εργοστάσια διάσπαρτα σε όλη την χώρα. Ωστόσον, ακόμη και οι ευρισκόμενοι 
στο υψηλότερον επίπεδο, ακόμη και όσοι ήσαν υπέρ της σοβιετικής 
ηγεσίας,δηλαδή  αυτοί οι προνομιούχοι ξένοι εξηρτώντο απολύτως από την 
«καλή θέληση» των σοβιετικών οικοδεσποτών τους και ειδικότερον από τις 
ιδιοτροπίες του Στάλιν. Το ημερολόγιο του Ντιμιτρόφ, του Βουλγάρου 
«αφεντικού» της Κομιντέρν, απεικονίζει με σχεδόν κωμική επανάληψη αυτήν 
την θανατηφόρο εξάρτηση. Περισσότερον από μια δεκαετία, κατέγραφε με 
θλιβερό τρόπο κάθε συνάντησή του και κάθε συνομιλία του  με τον Στάλιν, 
μέχρι και την στιγμή που εκάλεσε τον Στάλιν και ο «Στρατάρχης» έκλεισε το 
τηλέφωνο μόλις ανεγνώρισε την φωνή του «γίγα στους γίγαντες» Ντιμιτρόφ. 
(Banac, «Ημερολόγιο του Γγιόργκι Ντιμιτρόφ», σελίς 119). 
 
Όπως και άλλοι, ο Ντιμιτρόφ ήξερε προφανώς ότι η προνομιακή του 
κατάσταση δεν θα ημπορούσε να διαρκέσει για πάντα. Στα τέλη της δεκαετίας 
του 1930, όταν ο Στάλιν έστρεψε το επίκεντρο των εκκαθαρίσεων του σε 
υψηλόβαθμα μέλη του σοβιετικού κομμουνιστικού κόμματος, οι «διεθνείς» 
κομμουνιστές στην Μόσχα υπέφεραν επίσης. Στο αποκορύφωμα της 
παρανοίας της NKVD, οι ξένοι στην ΕΣΣΔ έγιναν άμεσοι στόχοι. Το πολωνικό 
κομμουνιστικό κόμμα, το οποίον ο Στάλιν ποτέ δεν είχε εμπιστευτεί (μάλιστα 
είχεν έναν πράκτορα της NKVD διορισμένον ειδικώς για να διαχειρίζεται τις 
υποθέσεις των Πολωνών κομμουνιστών στην Μόσχα), υπέστη σχεδόν 
καθολική εξόντωση. Τουλάχιστον τριάντα από τα τριάντα επτά μέλη της 
Κεντρικής Επιτροπής του πολωνικού κόμματος συνελήφθησαν στην Μόσχα 
και τα περισσότερα εξετελέσθησαν ή απέθαναν στα Γκουλάγκ. Το ίδιο το 
κόμμα διελύθη, με το σκεπτικό ότι «ήταν κεκορεσμένο με κατασκόπους και 
προβοκάτορες». [Ιδέ το έργον του διασήμου Ρωσοεβραίου 
(πολιτογραφηθέντος Αμερικανού) ιστορικού Αλεξάντερ Νταλλίν (1924-2000) 
και του Ρώσου ιστορικού Φρήντριχ Ιγκόρεβιτς Φιρσώβ, τέως διευθυντή του 
«Ρωσικού Κέντρου Διατηρήσεως και Μελέτης Τεκμηρίων της Λίαν Προσφάτου 
Ιστορίας» : «Ντιμιτρόφ και Στάλιν, 1934 - 1943: Γράμματα από τα Σοβιετικά 
Αρχεία» (Λονδίνο 2000), σελίδες 28-31.] 
 
Στην Μόσχα συνελήφθησαν επίσης πολλοί εξέχοντες ξένοι κομμουνιστές, 
μεταξύ των οποίων και η μητέρα του Λέονχαρντ, όλοι δε εφοβόντο ότι θα 
ήσαν «οι επόμενοι». Στην προσεκτικότατα επεξεργασμένη αυτοβιογραφία του, 
ακόμη και ο Μάρκους Βολφ έγραψεν ότι οι γονείς του «εκνευρίσθηκαν» από 
τις συλλήψεις: «Όταν το κουδούνι χτύπησε απροσδόκητα ένα βράδυ, ο 
συνήθως ήρεμος πατέρας μου, πήδηξε ορθός στα πόδια του κι άφησε μια 
βίαιη κατάρα. Όταν αποδείθηκε ότι ο επισκέπτης ήταν μόνο ένας γείτονας που 
είχε την πρόθεση να δανειστεί κάτι, ανέκτησε την αξιοπρεπή του στάση, αλλά 
τα χέρια του έτρεμαν για μια περίπου μισή ώρα.» [Markus Wolf και Anne Mc 
Elvoy, «Άνθρωπος χωρίς πρόσωπο: Η αυτοβιογραφία του μεγαλυτέρου 
αρχικατασκόπου του κομμουνισμού» (Λονδίνο, 1997), σελίς 32]. 
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Στα ξενοδοχεία και τους κοιτώνες όπου κατοικούσαν αλλοδαποί, οι συλλήψεις 
επήλθαν κατά κύματα - υπήρχε «Πολωνική βραδιά», «Γερμανική βραδιά», 
«Ιταλική βραδιά» και ούτω καθεξής. Με την εκδήλωση των συλλήψεων, οι 
διάδρομοι του ξενοδοχείου Lux απέκτησαν μια «σιωπηλή» ατμόσφαιρα, 
συμφώνως προς την αφήγηση της Γερμανίδος μπολσεβίκας Μαργκαρέτε 
Μπούμπερ Νώυμαν (Margarete Buber-Neumann) : «.. Οι πρώην πολιτικοί 

φίλοι δεν τολμούσαν πλέον να επισκέπτονται ο ένας τον άλλον. Κανείς δεν 
μπορούσε να εισέλθει ή να φύγει από το Lux χωρίς ειδική άδεια, ενώ το όνομα 
και τα στοιχεία όλων όσων το έκαναν σημειώνονταν προσεκτικά. Όλα τα 
τηλέφωνα στο ξενοδοχείο ελέγχονταν από την μυστική αστυνομία, από τον 
κεντρικό πίνακα και μπορούσαμε να ακούσουμε τακτικά το κλικ της 
ενδεικτικής λυχνίας καθώς το χειριστήριο άλλαζε… » (Margarete Buber-
Neumann,«Under Two Dictators - Prisoner of Stalin and Hitler », Λονδίνο, 
2008, σελίς 13). 
 
Η ίδια η Μπούμπερ Νώυμαν συνελήφθη και εστάλη στο Γκουλάγκ το 1938, 
ένα έτος μετά την σύλληψη και την εκτέλεση του συζύγου της. 
 
Εάν οι ζωές τους ήσαν επισφαλείς στην ΕΣΣΔ, το 1930, οι αφοσιωμένοι 
κομμουνιστές δεν ήσαν απαραιτήτως ασφαλέστεροι στο σπίτι τους. Καθ' όλην 
την διάρκεια της προπολεμικής περιόδου, οι ευρωπαίοι κομμουνιστές 
εθεωρούντο συχνά από τις εθνικές αρχές ως απλοί πράκτορες μιας ξένης 
δυνάμεως (που, βεβαίως οι περισσότεροι από αυτούς ήσαν). Μετά την 
εισβολή των Μπολσεβίκων στην Πολωνία το 1920, το πολωνικό 
κομμουνιστικό κόμμα ετέθη εκτός νόμου και πολλοί πολωνοί κομμουνιστές 
επέρασαν μεγάλες περιόδους στις πολωνικές φυλακές (μεγάλη …. καλοτυχία, 
αν και δεν το εγνώριζαν τότε, καθώς έτσι παρέμειναν ασφαλείς από τον 
Στάλιν). Το ίδιο συνέβη και στην Ουγγαρία, όπου το μεσοπολεμικόν αυταρχικό 
καθεστώς με επικεφαλής τον Ναύαρχο Χόρτυ εδίωξεν απηνώς το 
κομμουνιστικό κόμμα λόγω των δεσμών του με σοβιετικούς πράκτορες, 
κυρίως όμως λόγω της μνήμης του αποτυχημένου κομμουνιστικού 
πραξικοπήματος του 1918, και λόγω των καταστροφικών πολιτικών της 
συντόμου δικτατορίας του διαβοήτου Μπέλα Κουν (Béla Kun). Στην 
παρανομία, οι Ούγγροι κομμουνιστές εκρύβησαν αριστοτεχνικώς από τον 
νόμο και ανέπτυξαν αυτό που ένας βετεράνος ονόμασε «σοβαρή, σκληρή, 
ιεραρχική οργάνωση», μια οργάνωση που ηνέχετο πολύ ολίγη εσωτερική 
δημοκρατία ή διαφωνία. Επιπλέον, «αυτός ο τρόπος οργάνωσης 
εξιδανικεύτηκε και θαυμάστηκε». (Αρχείο «Ιδρύματος Πολιτικής Ιστορίας» της 
Βουδαπέστης, PIL, 867/1 / Η-168). 
 
Αντιθέτως, το γερμανικό κομμουνιστικό κόμμα ήταν μια ισχυρά νόμιμος 
δύναμη στην Γερμανία μετά το 1918, στο δε αποκορύφωμα της επιρροής του 
ημπορούσε να επηρεάσει περίπου το 10% των εθνικών ψήφων. Όταν ο 
Χίτλερ ανήλθεν στην εξουσία το 1933, πάμπολλοι Γερμανοί κομμουνιστές 
συνελήφθησαν, απαλλοτριώθηκαν οι περιουσίες τους και εδιώχθησαν. Πολλοί 
διήλθαν την περίοδον του πολέμου σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως και 
πολλοί δεν επέζησαν. Ο Ερνστ Τέλμαν (Ernst Thälmann), ο χαρισματικός 
ηγέτης του κόμματος, συνελήφθη το 1933 και εξετελέσθη στο στρατόπεδον 
συγκεντρώσεως Μπούχενβαλντ τον Αύγουστον του 1944. Εάν είχεν 
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επιβιώσει, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα είχε υποστεί «κατάλληλο 
περιποίηση» και από τους «κομμουνιστές της Μόσχας». Το 1941 ο Στάλιν 
είπε στον Ντιμιτρόφ ότι ο Τέλμαν «χειραγωγείται από όλες τις πλευρές… οι 
επιστολές του δείχνουν την επιρροή της φασιστικής ιδεολογίας» - μια κρίση  
που δεν ημπόδισε τον Τέλμαν να γίνει ένας από τους ήρωες-μάρτυρες της 
Ανατολικής Γερμανίας στα μεταπολεμικά χρόνια. («Ημερολόγιον του Γκιόργκι 
Ντιμιτρόφ», σελίς 197). 
 
Παρά τα εμπόδια αυτά, το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα ήκμασε σε μεγάλο 
μέρος της Ευρώπης κατά την δεκαετία του 1930 και ήταν ακριβώς εκείνη η 
περίοδος όταν οι διανοούμενοι της Ανατολικής Ευρώπης ήρχισαν να 
συμμετέχουν στο κόμμα σε μεγαλύτερον αριθμό, κυρίως επειδή υπήρχαν 
τόσον ολίγες άλλες επιλογές. Για όσους εκατοίκων στην Ανατολικήν Ευρώπη, 
το δυτικόν ήμισυ της Ηπείρου μας δεν εφαίνετο καθόλου ελκυστικόν. 
Ετρομοκρατήθησαν από την άνοδον των Χίτλερ και Μουσολίνι, καθώς και 
από την αδυναμία των ηγετών τους να αντιμετωπίσουν κάποιον εξ αυτών. 
Απεθαρρύνθησαν επίσης από την αδυναμία και την μικρόνοια της Αγγλίας και 
της Γαλλίας, καθώς αμφότερες ήσαν άτολμες, συμφεροντικές και οικονομικώς 
συμπεπιεσμένες, και οι οποίες στην συνέχεια εκυβερνήθησαν από άνδρες 
που ευνόησαν τον κατευνασμόν του φασισμού.  
 
Μετά το 1933, η Κομιντέρν επίεζεν τα νόμιμα κομμουνιστικά κόμματα να 
εισέλθουν σε «λαϊκά μέτωπα», ήτοι μαζικά κινήματα που θα συνεκέντρωναν 
κομμουνιστές, σοσιαλδημοκράτες και άλλους αριστερούς, ενάντια στα 
ακροδεξιά κι εθνικιστικά κινήματα που έφθασαν τότε στην εξουσία σε όλη την 
Ευρώπη. Η «λαϊκομετωπική τακτική» εφάνη επιτυχής. Ένας δημοφιλής 
συνασπισμός «Λαϊκού Μετώπου» εκυβέρνησεν την Γαλλία από το 1936 έως 
το 1938 και ένα άλλο δημοφιλές ανάλογο μέτωπο ενίκησεν στις εκλογές του 
1936 στην Ισπανία. Βεβαίως και οι δύο αυτοί συνασπισμοί, όπως και οι 
αντίστοιχοι τους στην Ανατολικήν Ευρώπη, υπεστηρίχθησαν από την ΕΣΣΔ. 
 
Ταυτοχρόνως, πολλοί Ευρωπαίοι είχαν απογοητευθεί με την ιδική τους εθνική 
πολιτική, τις εθνικές παραδόσεις και την εθνική λογοτεχνία τους. Η Αμερικανίς 
ιστορικός Μάρσι Σορ (Marci Shore) έχει ιχνηλατήσει την εξέλιξη ορισμένων 
Πολωνών ποιητών από την καλλιτεχνική πρωτοπορία στην πολιτική αριστερά, 
μέσα από κλιμακούμενες παρατηρήσεις του τύπου «ο Θεός είναι νεκρός» και 
«Ο Ρεαλισμός ετελείωσεν» που μετέπεσαν στην πεποίθηση ότι ο σοβιετικός 
κομμουνισμός θα γεμίσει το προκύπτον ψυχοδιανοητικό.  
 
Το 1929, ο σπουδαίος Πωλονοεβραίος ποιητής Γιούλιαν Τούβιμ (Julian 
Tuwim, 1894 –1953) - πρώην μέλος της κεντροαριστεράς - απεγοητεύθη 
βαθέως από τον ελεεινόν τρόπον εκμεταλλεύσεως του πατριωτισμού προς 
όφελος της αρχούσης ελίτ. Προτρέπει τους συμπατριώτες του: 

 
Πετάξτε το πολυβόλο σας στο πεζοδρόμιο. 

Το λάδι είναι δικό τους, το αίμα είναι δικό σας. 
Και από κεφάλαιο σε κεφάλαιο 

Κραυγάζω … 
«Κύριοι της αριστοκρατίας, δεν μας ξεγελάτε». 
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Αυτοί οι στίχοι δεν ήσαν μια «εκ βαθους καρδίας», οργισμένη σπαρακτική 
κραυγή ενός Μαρξιστή : O Τούβιμ εννοούσε βαθύτατα το ποίημά του ως μία 
… γαλήνιο δήλωση ειρηνισμού. Έτσι επορεύθη προς αυτήν την κατεύθυνση 
της «συνοδοιπορίας», πράγμα που βοηθά να εξηγηθεί πως μετά τον πόλεμον 
συνειργάσθη  με το κομμουνιστικό καθεστώς. (Μάρσι Σορ : «Χαβιάρι και 
στάχτες: Η ζωή και ο θάνατος μιας γενεάς της Βαρσοβίας στον μαρξισμό, 
1918–1968», Νιού Χέηβεν, 2006, σελίδες 73–74). 
 
Η Βάντα Βασίλεφσκα (Wanda Wasilewska), μία Πολωνή κομμουνίστρια της 
ηγετικής ομάδος του κόμματος στην περίοδον του πολέμου, ηκολούθησε 
παρομοία περίπου εξέλιξη εκείνη την εποχή. Ο πατήρ της ήταν υπουργός σε 
μια από τις μεσοπολεμικές πολωνικές κυβερνήσεις, αυτή δε ως πολύ νεαρά 
γυναίκα εδραστηριοποιείτο σε διάφορες ισχυρές σοσιαλιστικές ομάδες. Μόνον 
αργότερον, μετά την κατάρρευση της δημοκρατίας της Πολωνίας και την 
επέλευση μιας βραχείας δικτατορίας κατέστη πράγματι ριζοσπαστική. 
Απογοητευμένη με την αποτυχία της δημοκρατικής πολιτικής, συμμετείχε με 
ενθουσιασμό σε μιαν απεργία διδασκάλων, έχασε την εργασία της και μετά 
προσεχώρησε ενθουσιωδώς στο κομμουνιστικό κίνημα. (Μάρσι Σορ : 
«Χαβιάρι και στάχτες: Η ζωή και ο θάνατος μιας γενιάς της Βαρσοβίας στον 
μαρξισμό, 1918–1968» σελ. 123–27) 
 
Η παρουσίαση της Σορ για αυτό το περιβάλλον επικεντρώνεται στην Πολωνία, 
αλλά η ίδια εξέλιξη καταφαίνεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, τόσον στην 
Ανατολή όσον και στην Δύση : Η απογοήτευση με τις αποτυχίες του 
καπιταλισμού και της δημοκρατίας  ώθησε πολλούς Ευρωπαίους προς την 
Αριστερά κατά την δεκαετίαν του 1930. Πολλοί εθεώρησαν ότι οι επιλογές 
τους περιορίζοντο …. ή στον Χίτλερ ή στον μαρξισμό. Υπήρξεν μία ισχυρά 
κοινωνική πόλωση που προωθήθη και ενεθαρρύνθη από τους ανθρώπους 
και των δύο «ακραίων» πλευρών. Έτσι ο κομμουνισμός απέκτησεν επίσης και 
μία συγκεκριμένη «πρωτοπορία» μεταξύ πολυαρίθμων μηδενιστών, 
υπαρξιστών ή κοινωνικώς αλλοτριωμένων και περιθωριακών διανοουμένων. 
Η υψηλοτέρα πνευματική προσωπικότης της περιόδου, ο διαβόητος Ζαν Πωλ 
Σάρτρ (Jean-Paul Sartre), ήταν ένας ενθουσιώδης συνοδοιπόρος των 
μπολσεβίκων. Ουδέποτε ετόλμησεν να αναφερθεί δημοσία στην κτηνώδη 
βαρβαρότητα του σοβιετικού καθεστώτος. «Όπως και εσύ και εγώ ευρίσκω 
ανυπόφορα αυτά τα στρατόπεδα», είπε στον στενό φίλο του Άλμπερτ Καμύ, 
ομιλών για τα Σοβιετικά Γκουλάγκ. «Αλλά ευρίσκω εξ ίσου απαράδεκτο την 
καθημερινή τους χρησιμοποίηση  στον αστικό τύπο !». [Ronald Aronson, 
«Camus and Sartre: The Story of a Friendship and the Quarrel that Ended It» 
(Σικάγο, 2004), σελίς 150]. 
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