
Η τελευταία πράξη
ΜΟΣΧΑ, Δεκέμβριος.

Α Ν Ο ΤΥΠΟΣ είναι ο καθρέφτης μιας κοινωνίας, τότε η 
σοβιετική ούτε έχει συνειδητοποιήσει ότι απεβίωσε, ούτε έχει 

βρει τον καινούργιο προσανατολισμό της. Την Πέμπτη, την επομένη 
δηλαδή της παραίτησης του Μιχαήλ Γκορμπατσώφ και της 
οριστικής υποστολής της κόκκινης σημαίας με το σφυροδρέπανο 
από το Κρεμλίνο, οι περισσότερες σοβιετικές (;) εφημερίδες 
έμοιαζαν να μην είχαν πάρει είδηση από τις δραματικές εξελίξεις.

Από τις δέκα καθημερινές της Μόσχας, οι επτά φιλοξενούσαν την 
ένδειξη «ΕΣΣΔ» στην προμετωπίδα της πρώτης σελίδας τους, καθώς 
και το θρυλικό σφυροδρέπανο. Τόσο η άσημη «Σφυρίχτρα», το 
όργανο των σιδηροδρόμων, όσο και η προοδευτική «Κομσομόλσκα- 
για Πράβντα», με καθημερινή κυκλοφορία 18 εκατομμυρίων 
φύλλων, δημοσίευσαν στην πρώτη τους σελίδα το γνωστό γκρίζο 
μετάλλιο με την προσωπογραφία του Λένιν. Η καθημερινή του 
στρατού, «Κόκκινη Σημαία», αυτοχαρακτηριζόταν «κεντρικό 
όργανο του υπουργείου Αμύνης της ΕΣΣΔ», αναφέροντας κάπου 
στα ψιλά την παραίτηση του Γκορμπατσώφ.

«Δόξα τω θεώ (τον Γκορμπατσώφ;) μπορούμε να γιορτάζουμε 
ξανά τα Χριστούγεννα», έγραφε η «Κομσομόλσκαγια Πράβντα», 
αποφεύγοντας να αναφερθεί εκτεταμένα στο έργο του παραιτηθέ- 
ντος προέδρου, για τον οποίον είχε ένα ειδικό αφιέρωμα μόνον η 
δημοκρατική «Ανεξάρτητη Εφημερίδα». Η «Πράβντα» από την 
πλευρά της δημοσίευε γράμματα αναγνωστών που ανησυχούσαν για 
το άγνωστο μέλλον της χώρας, ενώ η συντηρητικο-κομμουνιστική 
«Σοβιέτσκαγια Ρωσία» φιλοξενούσε ένα σκίτσο με τον Γκορμπα
τσώφ ανεδασμένο πάνω σε ένα σωρό από συντρίμμια να λέει: «Και 
από εδώ επάνω, μπορώ να θεωρήσω την περεστρόικα ολοκληρωμέ
νη...».

Ο ΜΟΝΟΣ που είχε πάρει απόφαση ότι πράγματι παραιτήθηκε 
ήταν ο ίδιος ο Μιχαήλ Γκορμπατσώφ. Σε πολύ καλή διάθεση, 

ο τέως πρόεδρος της τέως Σοβιετικής Ένωσης εμφανίστηκε 
χαμογελώντας συνεχώς σε ένα κοκτέιλ για τον Τύπο την Πέμπτη το 
βράδι, 24 μόλις ώρες {ΐετά το τηλεοπτικό του διάγγελμα. Αφού 
ξεκαρδίστηκε στα γέλια όταν ρωτήθηκε τι σκέπτεται η μητέρα του 
για την παραίτηση («Μου λέει εδώ και καιρό “παράτησέ τα, παιδί 
μου”»), ο σοβιετικός ηγέτης άφησε ξανά να εννοηθεί ότι δεν 
σκέπτεται καθόλου να αποχωρήσει από την πολιτική.

Τόσο στο κοκτέιλ αυτό, που διοργάνωσε η πρώην σοβιετική 
προεδρία, όσο και στο τηλεοπτικό του διάγγελμα ο Γκορμπατσώφ 
διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται να ηγηθεί της αντιπολιτεύσεως στον 
Γέλτσιν, αλλά αντίθετα θα βοηθήσει κάθε θετικό μέτρο της νέας 
εξουσίας, επειδή ενδιαφέρεται για την ομαλή εξέλιξη της 
Κοινοπολιτείας «περισσότερο από κάθε άλλον». Στο διάγγελμά του, 
όμως, το πιο σύντομο και περιεκτικό από το... 1985 και μετά, ο 
αρχιτέκτων της περεστρόικα άφησε σαφώς να εννοηθεί ότι ανησυχεί 
για ενδεχόμενες αντιδημοκρατικές παρεκκλίσεις των νέων ρωσικών 
αρχών και σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα παραμείνει σιωπηλός. Στη 
συνέντευξή του στο ΘΝΝ αμέσως μετά την παραίτησή του ο 
Γκορμπατσώφ δήλωνε ότι «δεν θέλει να φοβίσει τη χώρα», αλλά σε 
μιαν άλλη συνομιλία του με τον Τύπο στις αρχές της εβδομάδας 
σημείωνε μιλώντας για τον Μπόρις Γέλτσιν ότι «δεν θα του έκανε 
κακό αν ήταν πιο δημοκρατικός».

Από τους παλιούς πρωταγωνιστές της περεστρόικα, αυτός που 
φαίνεται να ανησυχεί περισσότερο είναι ο Έντβαρντ Σεβαρντνάτζε. 
Σε μια συνέντευξή του την Πέμπτη, ο τέως υπουργός των 
Εξωτερικών προειδοποίησε ότι «κατακλυσμοί» περιμένουν τα 
ανεξάρτητα κράτη της Κοινοπολιτείας. Βλέποντας την ιδιαίτερη 
πατρίδα του να βρίσκεται στα πρόθυρα του εμφυλίου πολέμου, ο κ. 
Σεβαρντνάτζε δεν μοιάζει να έχει άδικο. Είναι τέτοια η ηθική 
καταστροφή που έχουν προκαλέσει οι επτά δεκαετίες του «υπαρκτού 
σοσιαλισμού» ώστε οι Γεωργιανοί σκοτώθηκαν μεταξύ τους αυτή 
την εβδομάδα, στις αιματηρές συγκρούσεις της Τιφλίδας, που έχουν 
προκαλέσει ως σήμερα τον θάνατο 50 ατόμων και τον τραυματισμό 
εκατοντάδων άλλων. Αναρωτιέται κανείς τι θα γίνει όταν 
ξεκινήσουν οι συγκρούσεις μεταξύ εθνοτήτων με παλιές ιστορικές 
διαφορές, όπως αυτές που χωρίζουν το Αζερμπαϊτζάν και την 
Αρμενία.

Α ΜΕΣΩΣ μετά την απόφαση του Μπόρις Γ έλτσιν να αποσύρει 
από τις εύφλεκτες περιοχές τις δυνάμεις του Κόκκινου 

Στρατού που λειτουργούσαν ως διαιτητές μεταξύ των εμπόλεμων 
πλευρών, οι Αζέροι άρχισαν να εξοπλίζονται εντατικά για να 
δώσουν ένα γερό μάθημα στην Αρμενία, που είναι επίσης μέλος της 
«Κοινοπολιτείας των Ανεξάρτητων Κρατών».

Στη συνάντηση που πραγματοποιείται όμως αύριο Δευτέρα 
μεταξύ των προέδρων των 11 κρατών της Κοινοπολιτείας είναι 
εξαιρετικά απίθανο να επιλυθεί το πρόβλημα της αζερο-αρμενικής 
διένεξης, καθώς άλλα, πιο στοιχειώδη προβλήματα απασχολούν και 
διχάζουν τους εταίρους. Στο ένα από τα δύο βασικότερα, τη 
στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των μελών της Κοινοπολιτείας, 
φαίνεται να επικρατεί χάος, ακόμη και στο θέμα του ελέγχου των 
πυρηνικών όπλων.

Ο Μπόρις Γέλτσιν ανακοινώνει ότι μετά την παραίτηση του 
Γκορμπατσώφ είναι αυτός πλέον ο κάτοχος της περίφημης 
«πυρηνικής βαλίτσας», με την οποία μπορεί να πυροδοτηθεί μια 
πυρηνική επίθεση, αν και για την τελευταία θα πρέπει να 
γνωμοδοτήσουν και οι υπόλοιπες «πυρηνικές δημοκρατίες», 
δηλαδή η Αευκορρωσία, το Καζακστάν καιη Ουκρανία. Ο πρόεδρος 
της τελευταίας, Λεονίντ Κράβτσιονκ, διαψεύδει όμως δεξιό και 
αριστερά τον Γέλτσιν, τονίζοντας ότι τεχνικά είναι αδύνατον ο 
Γέλτσιν να εξαπολύσει μόνος του επίθεση -το οποίο σημαίνει ότι έχει 
και ο ίδιος μερίδιο στο «πυρηνικό κουμπί».

Του Στέλιον Κονλογλον

ΜΟΣΧΑ, Δεκέμβριος.

Ε ΔΩ και έναν χρόνο περίπου, 
και ιδιαίτερα τον τελευταίο 

καιρό, ο Μιχαήλ Γκορμπατσώφ και 
οι συνεργάτες του συζητούσαν 
παθιασμένα τι πήγε άσχημα με την 
περεστρόικα που ξεκίνησαν το 
1985. Ό π ω ς μας εξήγησε τελευταία 
ο Γκεόργκι Σαχναζάρωφ, ένας από 
τους βασικούς συμβούλους του 
τέως σοβιετικού προέδρου, οι από
ψεις είναι διιστάμενες. «Η πλειο- 
ψηφία των αναλυτών μας συμφωνεί 
ότι έπρεπε να είχαμε προχωρήσει 
πιο ενεργητικά στις οικονομικές 
μεταρρυθμίσεις, διατηρώντας συγ
χρόνως μια ισχυρή πολιτική εξου
σία», εξηγεί ο κ. Σαχναζάρωφ.

«Πιστέψαμε ότι οι ελευθερίες, το 
Κοινοβούλιο θα απέδιδαν αμέσως 
καρπούς και αυτό θα βοηθούσε την 
οικονομία. Όμως πολλές κρίσιμες 
οικονομικές μεταρρυθμίσεις σε 
όλον τον κόσμο υπήρξαν δυνατές 
μόνον κάτω από την ομπρέλα μιας 
ισχυρής ή και ολοκληρωτικής εξου
σίας. Έτσι έγινε στην Ιαπωνία, που 
βρέθηκε υπό αμερικανική κατοχή 
μετά τον πόλεμο, στη Ν. Κορέα ή 
ακόμη και στη Χιλή».

Και οι οπαδοί της άλλης πλευράς 
όμως έχουν τα επιχειρήματα τους. 
«Αν ξαφνικά το 1985 ο Γκορμπα
τσώφ ανακοίνωνε ότι η γη θα 
δινόταν στους αγρότες, θα ανετρέ- 
πετο σε δύο 24ωρα. Αν την ίδια 
εποχή έθετε τον στόχο της μετάβα
σης στην οικονομία της αγοράς, θα 
κατηγορείτο για προδοσία του 
σοσιαλισμού και θα έχανε αμέσως 
τη θέση του. Η καταστροφή του 
ολοκληρωτικού συστήματος ήταν 
επομένως απαραίτητη προϋπόθε
ση, όπως και όλες οι πολιτικές 
μεταρρυθμίσεις. Απλώς θα έπρεπε 
να είχαν γίνει πιο γρήγορα, όπως 
άλλωστε και οι οικονομικές αλλα
γές».

Η «αφελήΈ» 
περεστρόικα

Ε ΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ιδιαί
τερα για τη θέση που του 

επιφυλάσσει η Ιστορία, ο ίδιος ο 
Μιχαήλ Γ κορμπατσώφ, που παραι
τήθηκε την Τετάρτη μετά από 6 
χρόνια και 10 μήνες στην εξουσία, 
μελετά και μια τρίτη άποψη, αυτήν 
του Έντβαρντ Σεβαρντνάτζε. Μέ

λος της μικρής αρχικής ομάδας των 
ανθρώπων που άλλαξαν μέσα σε 
λίγα χρόνια την εικόνα του κόσμου, 
ο τέως υπουργός των Εξωτερικών 
υποστηρίζει ότι η βασική σύλληψη 
της περεστρόικα ήταν απολύτως 
σωστή. Εξηγεί όμως ότι τόσο ο ίδιος 
όσο και οι άλλοι σύντροφοί του 
«είχαν υποτιμήσει πολύ, δεν είχαν 
συνείδηση του μεγέθους των προ
βλημάτων που αντιμετώπιζε η χώ
ρα». Ο κ. Σεβαρντνάτζε μιλά για 
την «αφέλεια»τ\ οποία χαρακτήριζε 
όλους τους πρωτεργάτες των με
ταρρυθμίσεων.

Βρισκόμαστε ουσιαστικά στην 
ουσία του προβλήματος- γιατί όσο 
και αν μοιάζει παράδοξο, η περε
στρόικα ξεκίνησε με μια μεγάλη 
δόση... αφελείας. Ο Γκορμπατσώφ 
και οι συνεργάτες του ίσως να μην 
ξεκινούσαν ποτέ την περεστρόικα 
αν το 1985 μπορούσαν να φαντα- 
σθούν τα προβλήματα που θα 
αντιμετώπιζαν και την κατάληξη 
του πειράματος. Ως και τις τελευ
ταίες στιγμές πριν από την παραί
τησή του, ο πρόεδρος της άλλοτε 
ΕΣΣΔ πάλεψε με νύχια και με 
δόντια για να σώσει ό,τι μπορεί.

Η προσωπική ιστορία μιας από 
τις μεγαλύτερες αλλά και πιο 
τραγικές προσωπικότητες της αν
θρωπότητας αποδεικνύει την αλή
θεια των παραπάνω. Ο Γκορμπα
τσώφ ήταν στην πραγματικότητα 
έναςκαλόςκομμουνιστής,όπωςτον 
ήθελαν τα βιβλία του Καρλ Μαρξ 
και του Μαξίμ Γκόρκι. Ό λες οι 
μαρτυρίες από την κομματική του 
καριέρα δείχνουν ότι ο διάδοχος 
του Στάλιν και του Μπρέξνιεφ είχε 
επιλέξει μια λιτή προσωπική ζωή 
στους αντίποδες μιας σοβιετικής 
νομενκλατούρας φημισμένης για τη 
χλιδή και τη διαφθορά της.

Ο ΤΑΝ το 1970 ο Γκορμπα
τσώφ αναλαμβάνει τη θέση 

του πρώτου γραμματέα της Σταυ- 
ρούπολης στα νότια της Ρωσίας, οι 
κάτοικοι της πόλης αλλά και οι 
άλλοι κομματικοί αρμόδιοι θα νιώ- 
σουν μεγάλη έκπληξη βλέποντας 
τον νέο τοπικό ηγέτη να απαρνείται 
τις συνήθειες και τα προνόμια των 
παλαιών. Παρ’ ότι το ρουσφέτι 
είναι ένα πολύ συνηθισμένο φαινό
μενο, ένας τρόπος επιβίωσης στη 
στερημένη σοβιετική κοινωνία, η 
Ραίσα Γκορμπάτσοβα πληροφορεί 
όλους τους γνωστούς της'ότι ο νέος 
γραμματέας δεν κάνει χάρες, εκτός 
και αν πρόκειται για «επείγουσα

ιατρική ανάγκη, όπως η εισαγωγή 
ενός παιδιού στο τοπικό νοσοκο
μείο».

Ο Γκορμπατσώφ εκλέγεται στην 
πανίσχυρη ΚΕ το 1971, το 1978 
προβιβάζεται σε γραμματέα της ΚΕ 
- υπεύθυνο για τα αγροτικά θέματα 
και το 1979 εκλέγεται αναπληρωμα
τικό μέλος του θρυλικού Πολιτμπι- 
ρό και μετακομίζει στη Μόσχα. Στις 
πρώτες επισκέψεις του στη σοβιετι
κή πρωτεύουσα, στις αρχές της 
δεκαετίας του '70, το ζεύγος Γκορ
μπατσώφ προτιμά να συμμετέχει σε 
τουριστικές εκδρομές για να δει την 
πόλη παρά να χρησιμοποιήσει τις 
μαύρες υπερπολυτελείς λιμουζίνες 
που είναι στη διάθεση των μελών 
της ΚΕ.

Ο Γ κορμπατσώφ συνοδευόταν σε 
όλα τα ταξίδια του από τη σύζυγό 
του και την ώρα που ο ίδιος 
συμμετείχε σε συσκέψεις η Ραίσα 
προτιμούσε να πληροφορείται για 
την πραγματική κατάσταση που 
επικρατούσε σε κάθε περιοχή ή για 
την επάρκεια των καταστημάτων 
της Μόσχας σε αγαθά, παρά να 
συχνάζει στα σαλόνια με τις άλλες 
κυρίες της καλής κομμουνιστικής 
κοινωνίας. Ό σο ο σύζυγός της θα 
ανεβαίνει στην κομματική ιεραρχία 
τόσο η κυρία Γκορμπάτσοβα θα 
αναβαθμίζεται σε ένα είδος άτυπου 
πολιτικού συμβούλου, αναλαμβά
νοντας την ευθύνη της αναβάθμι- 
σηςτηςεικόναςτηςΕΣΣΔ στη Δύση 
όταν ο Μιχαήλ Σεργκέγεβιτς θα 
εκλεγεί γενικός γραμματέας του 
κόμματος και θα αρχίσει τα ταξίδια 
του στο εξωτερικό.

Αδογμάτιστο8
κομμουνιστήβ

Δ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ αμφιβολία 
ότι η ταχύτατη ανάδειξη του 

Γκορμπατσώφ στα ανώτερα κομ
ματικά αξιώματα θα γίνει δυνατή 
χάρη στην «προστασία» του Γιούρι 
Αντρόπωφ, του πανίσχυρου αρχη
γού της Κα-Γκε-Μπε και μέλους 
του Πολιτικού Γραφείου, που θα 
βασιλεύσει για μερικούς μήνες ως 
διάδοχος του Μπρέζνιεφ, πριν 
ταφεί με τους άλλους γέροντες στο 
Κρεμλίνο.

Μέσα στο πλαίσιο αυτού του 
συστήματος, όπου η συμμετοχή σε 
κάποια κομματική φατρία και οι 
προσωπικές γνωριμίες ήταν απα
ραίτητες για κάθε εξέλιξη, ο Μι
χαήλ Γκορμπατσώφ είναι ένας

Αύο σημαδιακές στιγμές: 
δεξιά, ο Γκορμπατσώφ 
τελειώνει την ομιλία τον στην 
τηλεόραση, με την οποία 
ανήγγειλε την παραίτησή 
τον, και κλείνει μεμιά κίνηση 
75χρόνια ιστορίας, ενώ η 
κόκκινη σημαία, σύμβολο, 
στο καλό και στο κακό, 
εκατομμυρίων ανθρώπων, 
κατεβαίνει από τα τείχη τον 
Κρεμλίνον

αυτοδημιούργητος άνθρωπος. Γ ιος 
του αγρότη Σεργκέι Μιχαήλοβιτς 
και της Μαρίας Παντελέιβνα, γεν
νημένος το 1931 στο Πριβολνοιέ, 
ένα πάμφτωχο χωριό στα νότια της 
Σταυρούπολης, αναδεικνύεται στη 
νεολαία και αργότερα στο κόμμα 
χάρη στις προσωπικές του προσπά
θειες και ικανότητες, πολύ μεγαλύ-

Ο Μπόρις Γέλτσιν 
τοποθετείται 
γραμματέαςτον 
κόμματος στη Μόσχα

Ο Μιχαήλ Γκορμπασώφ, ηγέτης του κόμματος στη 
Σταυρούπολη, συναντά το 1978 τον Μπρέζνιεφ και 
μετατίθεται στη Μόσχα. Το 1980 εκλέγεται μέλοςτου 
Πολίτμπιρο.

1985

Μάρτιος. Ο Γκορμπατσώφ εκλέγεται ηγέτηςτου ΚΚ. 
Κηρύσσει την αναδιάρθρωση (περεστρόικα) και τη 
διαφάνεια (γκλάστνοστ) στο κυβερνητικό και κομ
ματικό έργο.
Δεκέμβριος. Έ νας «απαράτσνικ» από τη Σιβηρία, ο 
Μπόρις Γέλτσιν, τοποθετείται κομματικός ηγέτης 
στη Μόσχα.

1986 ______________________________

Φεβρουάριος. 27ο Συνέδριο του ΚΚΣΕ, ο Γκορμπα
τσώφ καταγγέλλει την αναποτελεσματικότητα των 
μέτρων.
Απρίλιος. Τσερνομπίλ, το χειρότερο στον κόσμο 
πυρηνικό δυστύχημα.
Οκτώβριος. Συνάντηση Ρίγκαν - Γκορμπατσώφ. 
Σχεδόν συμφωνούν για μείωση των εξοπλισμών, 
αλλά διαφωνούν για τον Πόλεμο των Άστρων.
Δεκέμβριος. Τερματίζεται η εξάχρονη εξορία του 
Αντρέι Ζαχάρωφ.

1987 _______________________________
Οκτώβριος. Ο Γέλτσινπαραιτείται από το Πολίτμπι-
ρο.
Νοέμβριος. Ο Γκορμπατσώφ ασκεί δριμεία κριτική 
στον Στάλιν.

Η πορεία m s
m tw M Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê K Ê Ê Ê È Ê Ê K m

Μάρτιος. Η «Σοβιέτσκαγια Ροσίγια» δημοσιεύει 
έντονη κριτική για τις μεταρρυθμίσεις και παραπο- 
νείται ότι παραποιείται η σοβιετική Ιστορία.

Μάιος. Αποχωρούν οι σοβιετικές δυνάμεις από το 
Αφγανιστάν.
Νοέμβριος. Η Εσθονία αυτοανακηρύσσεται ανεξάρ- 
τητη.

1989

Μάρτιος. Πρώτες πραγματικές εκλογές στην ΕΣΣΔ. 
Ο Γ κορμπατσώφ εκλέγεται με το 98% των κομμουνι
στικών ψήφων. Ο Γέλτσιν εκλέγεται με μεγάλη 
πλειοψηφία από τον λαό.
Μάιος. Ανοίγει το νέο Κοινοβούλιο όπου υπάρχουν 
και ριζοσπάστες.

Ιούλιος. Μαζικές απεργίες στα ανθρακωρυχεία της 
Σιβηρίας και Ουκρανίας προκαλούν μεγάλη ανατα
ραχή στη βιομηχανία.
Αύγουστος. Η Αλληλεγγύη στην Πολωνία σχηματί
ζει την πρώτη μη κομμουνιστική κυβέρνηση σε 40 
χρόνια στην Ανατολική Ευρώπη.

7 Οκτωβρίου. Ο Γ κορμπατσώφ λέει ότι το Τ είχος του 
Βερολίνου είναι απαραίτητο για τη σταθερότητα
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AvoSos και πτώση του Μιχαήλ Γκορμπατσώφ

Evas «αφεΜβ 
κομμουνιστή »

τερες από τον μέσο όρο μιας από τις 
πιο μέτριες, αν όχι ηλίθιες, ηγετικές 
τάξεις στην ιστορία της ανθρωπό
τητας.

Συγχρόνως ο Γκορμπατσώφ εί
ναι πιο ανοιχτόμυαλος και «κοσμο
πολίτης» από μια κομματική κάστα 
που χτίζοντας «τον σοσιαλισμό σε

μία μόνον χώρα» έχει αποθεώσει 
την απομόνωση και θεωρεί ύποπτο 
οτιδήποτε έρχεται από το εξωτερι
κό. Έ να  ψυχολογικό πορτρέτο του 
που δημοσιεύθηκε τελευταία στο 
έγκυρο εβδομαδιαίο περιοδικό 
«Αγκανιόκ» εξηγεί τα χαρίσματα 
αυτά με βάση τις εμπειρίες από την 
παιδική του ηλικία.

Ο Γκορμπατσώφ ανήκει σε μια 
γενιά που ανδρώνεται από την 
εποχή του Χρουστσώφ και συνειδη
τοποιεί ότι η προπαγάνδα και οι 
«αλήθειες» του καθεστώτος είναι 
πολύ επικίνδυνες όταν λαμβάνο- 
νται τοις μετρητοίς. Από τη θέση 
του γραμματέα της Σταυρούπολης 
μπορεί να βλέπει την άθλια κατά

σταση της αγροτικής οικονομίας 
και από τα λεγόμενα των ηγετών 
του Κρεμλίνου που συναντά στις 
διακοπές τους την απογείωσή τους 
από τη σκληρή σοβιετική πραγματι
κότητα.

Στη δεκαετία του ’70, θα πει στον 
Έντβαρντ Σεβαρντνάτζε, γραμμα
τέα του κόμματος στη Γεωργία, και 
του οποίου κάποια μεταρρυθμιστι- 
κά σχέδια για την αύξηση της 
αγροτικής παραγωγής σαμποτάρο
νται από τους τοπικούς δογματι
κούς: «Θυμούνται την ταξική πάλη 
κάθε φορά που είναι ναπείσουντον 
λαό ότι πρέπει να πεινάει και να ζει 
μέσα στη μιζέρια».

Οταν το ζεύγος μετακομίζει στη 
Μόσχα συνειδητοποιεί ότι, πε
ρισσότερο και από την Πετρούπο
λη, η στρατιά των οδηγών, υπηρε
τριών και κάθε είδους βοηθών που 
έχουν υπό τις υπηρεσίες τους τα 
μέλη του ΠΓ χρησιμοποιείται και 
για την παρακολούθησή τους. Αρ
γότερα, όταν έχει ήδη εκλεγεί 
γραμματέας, θα εκμυστηρευθεί στο 
στενό περιβάλλον του πόσο «ανα
ξιοπρεπές είναι να παρακολουθού- 
νται οι άνθρωποι σαν να είναι 
παιδιά σε νηπιαγωγείο».

Οι παρέες του Γκορμπατσώφ 
όταν το 1950 αρχίζει τις νομικές 
σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της 
Μόσχας είναι και αυτές ασυνήθι
στες. Ο ένας από τους καλύτερους 
φίλους του είναι Εβραίος και η 
παρέα μαζί του ισοδυναμεί σχεδόν 
με ιδεολογική προδοσία, τη στιγμή 
που ο Στάλιν δίνει τη μάχη εναντίον 
του «κοσμοπολιτισμού». Ο άλλος 
είναι ο Τσεχοσλοβάκος Ζντενέκ 
Μλινάρ, που θα αναδειχθεί σε έναν 
από τους πρωτεργάτες της Ά νο ι
ξης της Πράγας το 1968, πριν 
συλληφθεί μαζί με τον Ντουμπτσεκ 
και μερικούς ακόμη μεταρρυθμι
στές ηγέτες μετά την εισβολή και 
μεταφερθεί με τη βία στη Μόσχα. Οι 
περιπέτειες του στενού του φίλου 
ασφαλώς θα επηρέασαν τον άνθρω
πο που 20 χρόνια μετά τη βίαιη 
καταστολή της τσεχοσλοβακικής 
μεταρρύθμισης προσπάθησε να 
εγκαθιδρύσει στην ΕΣΣΔ έναν 
«σοσιαλισμό με ανθρώπινο πρόσω
πο».

Ο ΤΑΝ τον Μάρτιο του 1985 ο 
Γκορμπατσώφ εκλέγεται 

γραμματέας της ΚΕ, ολόκληρη η 
χώρα παίρνει μια βαθιά ανάσα. 
Μετά τον θάνατο του Μπρέζνιεφ το

1983, οι δύο επόμενοι γενικοί 
γραμματείς, ο Αντρόπωφ και ο 
Τσερνιένκο, πεθαίνουν πριν σχε
δόν προλάβουν να κλείσουν έναν 
χρόνο στην εξουσία.

Της εκλογήςτου στη θέση του γ.γ. 
θα προηγηθούν ορισμένες συναρ
παστικές συνεδριάσεις του ΠΓ. 
Στην πρώτη ψηφοφορία, ο Γκορ
μπατσώφ και ο 70χρονος Βικτόρ 
Γκρίσινθα πάρουν τον ίδιο αριθμό 
ψήφων και ο βετεράνος υπουργός 
των Εξωτερικών Αντρέι Γκρομίκο 
θα χρειασθεί να ρίξει όλο το βάρος 
του υπέρ του Γκορμπατσώφ, σε μια 
έντονη ομιλία στην οποία τονίζει 
ότι δεν θα πρέπει να εκλεγεί 
κάποιος από τους γέροντες και ότι η 
ανθρωπότητα γελάει με τη γεροντο
κρατία του Κρεμλίνου.

Το προπατορικό αμάρτημα του 
Γκορμπατσώφ, η βασική αιτία 
όλων των παραλείψεων και των 
λαθών που θα διαπράξει στη συνέ
χεια με τη γνωστή κατάληξη, είναι 
ακριβώς ότι πρόκειται για παιδί 
του συστήματος. Ως το τέλος σχε
δόν της εξάχρονης παραμονής του 
στην εξουσία, ο Γκορμπατσώφ θα 
προσπαθήσει να μεταρρυθμίσει αλ
λά όχι να ανατρέψει ένα σύστημα το 
οποίο τον οδήγησε στο ανώτατο 
αξίωμα της χώρας και τον έκανε 
έναν από τους ση μαντικότερου ς και 
παντοδύναμους ανθρώπους του 
πλανήτη...

Αν το ένα λάθος του Γκορμπα
τσώφ ήταν ότι έμεινε προσκεκολλη- 
μένος στη μεταρρύθμιση του συστή
ματος, η αχίλλειος πτέρνα του 
απεδείχθη ότι ήταν το εθνικό 
ζήτημα στην ΕΣΣΔ. Γαλουχημένος 
με την ιδέα της μεγάλης σοβιετικής 
πατρίδαςη οποία θα υλοποιούσε τη 
«συναδέλφωση των λαών», δεν 
έθεσε ποτέ το ερώτημα αν εκατό και 
περισσότερες εθνότητες μπορούν 
να συνυπάρξουν με τη θέλησή τους 
σε ένα κράτος, το οποίο δεν θα 
χρησιμοποιεί βία, τη στιγμή που τα 
έθνη αυτά χωρίζουν μεγάλες γεω
γραφικές και πολιτιστικές διαφο
ρές ή και εχθρότητες αιώνων.

Οπως η κομματική του καριέρα 
ξεκίνησε και τελείωσε στη Ρωσία, ο 
Γκορμπατσώφ, αντίθετα με άλλους 
ρώσους κομμουνιστές ηγέτες που 
διορίστηκαν επικεφαλής άλλων δη
μοκρατιών, δεν είχε ποτέ την 
ευκαιρία να γνωρίσει τα πραγματι
κά αισθήματα που έτρεφαν οι 
υπόλοιποι λαοί της ΕΣΣΔ για τους

Ρώσους, κάτι που γνωρίζει καλά ο 
γεωργιανός Έντβαρντ Σεβαρντνά
τζε. Τα μεγαλύτερα λάθη τον 
Γκορμπατσώφ διεπράχθησαν στην 
προσπάθεια αντιμετώπισης των 
εθνικών διαφορών που προέκυψαν 
από την αφύπνιση των λαών με την 
περεστρόικα.

Οι πρώτες συγκρούσεις και τα
ραχές αντιμετωπίστηκαν από τον 
Γκορμπατσώφ με βάση την παλιά 
συνταγή: πρόκειται για κατάλοιπα 
της παλιάς ιδεολογίας που ήθελε τα 
έθνη διαιρεμένα. Δεν είναι καθό
λου τυχαίο ότι τα μεγάλα βάσανα 
του Γκορμπατσώφ θα αρχίσουν το 
1988, όταν αρχίζουν να ξεσηκώνο- 
νταιοιΒαλτικέςδημοκρατίες,καιη 
χαριστική βολή θα του δοθεί από 
την Ουκρανία, που κηρύσσει την 
ανεξαρτησία τη ς τον Δ εκέμβριο του 
1991.

Οταν εκλέγεται γενικός γραμμα- 
τέαςτο 1985, ο Γκορμπατσώφ ξέρει 
ότι πολλά πράγματα πάνε στραβά, 
ότι άλλα θα πρέπει να αλλάξουν 
ριζικά, αλλά αυτό που αμφισβητεί 
είναι οι αποκλίσεις του συστήμα
τος, οι υπερβολέςκαι οι ηλιθιότητές 
του. Κατηγορεί τους διεφθαρμέ
νους κομματικούς ηγέτες ότι «σκέ
πτονται την ταξική πάλη μόνον 
όταν είναι να πείσουν τον λαό ότι 
πρέπει να υπομείνει την πείνα», 
ενώ ο ίδιος σκέπτεται συνεχώς την 
ταξική πάλη όπωςτην περιέγραψε ο 
Μαρξ και είναι αρκετά ευαίσθητος 
ώστε να μή θέλει να βλέπει τους 
ανθρώπους να πεινάνε.

Διαμαρτύρεται για την μέχρι 
βλακείας παρακολούθηση της Κα- 
Γκε-Μπε, αλλά ποτέ, ακόμη και 
τους τελευταίους μήνες της βασι
λείας του, δεν θα θέσει υπό αμφι
σβήτηση την αναγκαιότητα ύπαρ
ξής της. Δείχνει να καταλαβαίνει 
τους Τσεχοσλοβάκους μεταρρυθμι
στές, γιατί ξέρει ότι ο φίλος του 
Μλινάρ ήταν πιστός οπαδός του 
σοσιαλισμού αλλά με ανθρώπινο 
πρόσωπο. Ως αυτοδημιούργητος 
και ικανός κομμουνιστής, πιστεύει 
ότι οι άλλοι κομμουνιστές είναι σαν 
και αυτόν ή τουλάχιστον δεν θα 
προβάλουν σοβαρές αντιστάσεις 
στη μεταρρυθμιστική του προσπά
θεια, που έχει άλλωστε στόχο τη 
βελτίωση του συστήματος...
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περεστρόικα
στην Ευρώπη. Μέσα σε ένα μήνα το Τείχος 
καταρρέει.
Δεκέμβριος. Οι Μ πουςκαι Γκορμπατσώφ συναντιό
νται και τερματίζεται ο ψυχρός πόλεμος. Θάνατος 
του Ζαχάρωφ.

1990_________________

Φεβρουάριος. Μεγάλες διαδηλώσεις στη Μόσχα. Η 
Ολομέλεια του ΚΚ καταργεί τον ηγετικό ρόλο του 
κόμματος.
Μάρτιος. Η Λιθουανία αυτοανακηρύσσεται ανεξάρ
τητη. Ο Γκορμπατσώφ επιβάλλει κυρώσεις. Στο 
Λένινγκραντ και τη Μόσχα επικρατούν οι ριζοσπά
στες.
1η Μαΐου. Ο Γκορμπατσώφ επιδοκιμάζεται στην 
Κόκκινη Πλατεία. Εισάγεται νόμος που τιμωρεί την 
περιύβριση προσωπικοτήτων.
Ιούνιος. Ο Γέλτσιν γίνεται ηγέτης της Ρωσίας και 
διακηρύσσει ότι η ρωσική νομοθεσία έχει μεγαλύτερη 
ισχύ από τη σοβιετική.
Ιούλιος. 28ο Συνέδριο του ΚΚΣΕ. Οι σκληροί 
εκμηδενίζονται. Ο Γέλτσιν εγκαταλείπει το κόμμα.
Αύγουστος. Οι ριζοσπάστες οικονομολόγοι υποβάλ
λουν σχέδιο για φιλελευθεροποίηση της οικονομίας, 
το οποίο ο Γκορμπατσώφ απορρίπτει.
Δεκέμβριος. Επίσημοι Σοβιετικοί εκλιπαρούν για

παροχή βοήθειας σε τρόφιμα. Ο Γ κορμπατσώφ είναι 
εναντίον της ιδιωτικοποιήσεις της γης. Παραιτείται 
ο Σεβαρντνάτζε και προειδοποιεί για κίνδυνο 
δικτατορίας.

1991______________________________
Ιανουάριος. Σοβιετικές δυνάμεις σκοτώνουν 20 στα 
βαλτικά κράτη.
Μάρτιος. Οι Ρώσοι ψηφίζουν υπέρ της νέας 
συνθήκης για την Ένωση, f a  βαλτικά ψηφίζουν 
υπέρ της ανεξαρτησίας τους.
Απρίλιος. Ο πρωθυπουργός Βαλεντίν Παβλώφ με 
ένα παλατιανό πραξικόπημα ζητεί έκτακτες εξου
σίες. Αποτυγχάνει αλλά κανείς δεν διώκεται.
Ιούνιος. Ο Γέλτσιν εκλέγεται πρόεδρος.
Ιούλιος. Ο Σεβαρντνάτζε σχηματίζει το Δημοκρατι
κό Μεταρρυθμιστικό Κίνημα.
23 Ιουλίου. Η «Σοβιέτσκαγια Ροσίγια» δημοσιεύει το 
σκληροπυρηνικό μανιφέστο, το οποίο τονίζει ότι η 
ΕΣΣΔ «καταποντίζεται στο σκοτάδι και στην 
ανυπαρξία». Υπογράφεται από δύο άτομα που θα 
αποτελέσουν αργότερα μέλη της ομάδας των πραξι
κοπηματιών.
16 Αυγούστου. Ο Γιάκόβλεφ προειδοποιεί για 
επικείμενο πραξικόπημα.
19 Αυγούστου. Την εξουσία καταλαμβάνει μια 
Επιτροπή Σωτηρίας που δηλώνει ότι ο Γ κορμπατσώφ 
είναι άρρωστος και «πολύ κουρασμένος». Ο Γέλτσιν 
καταγγέλλει το «αντιδραστικό πραξικόπημα». Τα 
πλήθη συγκεντρώνονται εμπρός στη Βουλή της 
Ρωσίας, στη Μόσχα. Ο Γκορμπατσώφ φυλακίζεται 
στην ντάτσα του. Η KGB αρνείται να επιτεθεί κατά

της Βουλής και να συλλόβει τον Γέλτσιν.
20 Αυγούστου. Μεγαλώνει το πλήθος έξω από τη 
ρωσική Βουλή. Τρεις σκοτώνονται από τις δυνάμεις 
ασφαλείας.
21 Αυγούστου. Καταρρέει το πραξικόπημα. Ο 
Γ κορμπατσώφ επιστρέφει στη Μόσχα. Σύλληψη των 
πραξικοπηματιών.
22 Αυγούστου. Ο Γκορμπατσώφ δηλώνει εκ νέου 
πίστη στο κόμμα. Τα πλήθη γκρεμίζουν το άγαλμα 
του ιδρυτή της Κ ΰΒ Φελίξ Ντζερζίνσκι.
23 Αυγούστου. Ο Γέλτσιν υπογράφει διατάγματα 
που απαγορεύουν τη λειτουργία του Κομμουνιστι
κού κόμματος.
24 Αυγούστου. Ο Γ κορμπατσώφ παραιτείται από την 
ηγεσία του ΚΚΣΕ.
Σεπτέμβριος. Ο Γκορμπατσώφ αναγνωρίζει την 
ανεξαρτησία των βαλτικών κρατών.
1 Δεκεμβρίου. Η Ουκρανία αυτοανακηρύσσεται 
ανεξάρτητη.
8 Δεκεμβρίου. Η Ρωσία, η Ουκρανία και η 
Αευκορρωσία συμφωνούν να ιδρύσουν μια νέα 
«Κοινοπολιτεία».
12 Δεκεμβρίου. Αυξάνεται η υποστήριξη προς την 
Κοινοπολιτεία. Ο Γκορμπατσώφ δηλώνει: « ίο  έργο 
της ζωής μου τερματίστηκε. Έ κανα ό,τι μπορούσα».
23 Δεκεμβρίου. Ο Γκορμπατσώφ, σε τηλεφωνική 
επικοινωνία του με ξένους ηγέτες, λέει ότι «θα1* 
παραιτηθεί εντός δύο ημερών».
25 Δεκεμβρίου. Ο Μιχαήλ Γκορμπατσώφ παραιτεί- 
ται. Η κόκκινη σημαία με το σφυροδρέπανο 
υποστέλλεται στο Κρεμλίνο.

Οκτώβριος1986: συνάντηση Ρίγκαν - 
Γκορμπατσώφ. Οι πάγοι λιώνουν
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καθόλου αυτό που θα ακολουθήσει τα 
επόμενα χρόνια. Η πρώτη κατευθυ
ντήρια γραμμή του κόμματος υπό την 
αιγίδα του εννοείται ότι είναι η 
«επιτάχυνση» της υπάρχουσας σοσια
λιστικής οικοδόμησης -  ούτε καν η 
αλλαγή του προσανατολισμού της. Η 
πρώτη μεγάλη εκστρατεία του, η μάχη 
εναντίον του αλκοολισμού, έχει όλα 
τα τυπικά χαρακτηριστικά μιας ηθι
κοπλαστικής καμπάνιας που πρέπει 
να υλοποιηθεί με τις κλασικές διοικη
τικές πράξεις του Κρεμλίνου. Η μάχη 
εναντίον του αλκοολισμού θα γνωρί
σει μια πανωλεθρία, με αποτέλεσμα τη 
γρήγορη φθορά της θετικής εικόνας 
που έχει δημιουργήσει στην κοινωνία, 
καθώς και ορισμένα πολύ σοβαρά 
προβλήματα στα οικονομικά του σο
βιετικού κράτους.

Μόνον ένα χρόνο μετά από την 
ανάδειξή του, ο Γκορμπατσώφ θα 
εκπονήσει την πολιτική της περε
στρόικα (ανασυγκρότηση).

Ως τα μέσα περίπου του 1987, εκτός 
από ορισμένα δειλά ανοίγματα στους 
τομείς της ελευθερίας του Τύπου και 
της κουλτούρας, η γκορμπατσωφική 
περεστρόικα περιορίζεται στην οικο
νομία. Αντίθετος από παλιά με το 
κεντρικό γραφειοκρατικό σύστημα 
που έπνιγε την οποιαδήποτε πρωτο
βουλία, ο Γκορμπατσώφ δίνει μεγα
λύτερη αυτονομία στις επιχειρήσεις, 
με μοναδικό ίσως αποτέλεσμα την 
επιδείνωση της οικονομικήςκατάστα- 
σης. Φοβούμενοι για τη θέση τους, οι 
διευθυντές των μεγάλων επιχειρή
σεων περιορίζονται νααυξήσουν τους 
μισθούς των εργατών για να εξασφα
λίσουν τη συγκατάθεσή τους, ενώ η 
παραγωγή παραμένει στα ίδια επίπε
δα, αν δεν μειώνεται λόγω της πτώσης 
της παλιάς «σιδερένιας» πειθαρχίας.

Ο γενικός γραμματέας συνειδητο- 
ποιείτότε ότιη κομματική και κρατική 
νομενκλατούρα εμφανίζεταστα λόγια 
οπαδός της περεστρόικα, για να την 
ακυρώνει ή και να την σαμποτάρει 
στην πράξη. Η εισαγωγή της γκλάσ
νοστ (διαφάνεια) -  η κριτική του 
Τύπου στα κακώς κείμενα και τους

υπονομευτέςτων μεταρρυθμίσεων και 
οι ελεγχόμενες εκλογές το 1989 και το 
1990 -  αποσκοπεί κυρίως να χρησιμο
ποιήσει την κοινωνία για μεγαλύτερη 
πίεση προς το κόμμα και την κρατική 
μηχανή. Ο Γκορμπατσώφ δεν θα 
αργήσει πολύ να καταλάβει ότι έχει 
ανοίξει τους ασκούς του Αιόλου...

Το σύνδρομο 
ms τσουλήθραβ

Ο ΠΩΣ και ο Αλεξάντερ Ντού- 
μπτσεκ στην Τσεχοσλοβακία 

του 1968, ο Γκορμπατσώφ βρίσκεται 
αντιμέτωπος με μια πραγματικότητα 
που δεν μπορούσε να συλλάβει από τη 
θέση του γενικού γραμματέα του ΚΚ: 
ότι δηλαδή ακόμη και η παραμικρή 
ρωγμή που ανοίγεται σε ένα ολοκλη
ρωτικό σύστημα οδηγεί σε μια απελευ
θέρωση δυνάμεων τόσο μεγάλης έκτα
σης ώστε είναι πλέον αδύνατον η όλη 
επιχείρηση να χωρέσει μέσα στον 
στενό κορσέ του σοσιαλισμού, έστω 
και με ανθρώπινο πρόσωπο. Αυτός 
που εγκαινίασε τις μεταρρυθμίσεις 
συνειδητοποιεί αυτό που θα μπορού

σε να ονομασθεί «σύνδρομο της 
τσουλήθρας»: ότι δηλαδή από τη 
στιγμή που αρχίζει κανείς να γλιστρά, 
όχι μόνο δεν μπορεί να γυρίσει πίσω, 
αλλά πρέπει να προχωρήσει γρήγορα, 
αλλιώς κινδυνεύει να ξεπερασθεί, αν 
όχι να συνθλίβει από αυτούς που 
έρχονται από πίσω του...

Πολύ περισσότερο από την Τσεχοσ- 
λοβακία, και μάλιστα 20 χρόνια πριν, 
το ΚΚ της ΕΣΣΔ έχει ανεπανόρθωτα 
φθαρεί από την ανεξέλεγκτη 70χρονη 
νομή της εξουσίας. Η αμφισβήτηση 
του κόμματος παίνει τεράστιες δια
στάσεις και οι εκπρόσωποί του ηττώ- 
νται κατά κράτος στις στενά ελεγχόμε
νες εκλογικές αναμετρήσεις, παρ’ ότι 
απαγορεύεται ακόμη η λειτουργία 
άλλων κομμάτων. Επιπλέον, η Σοβιε
τική Ένωση δεν είναι μια χώρα που

έχει «απελευθερωθεί» από τα σοβιετι
κά στρατεύματα μετά τον Β’ Παγκό
σμιο Πόλεμο, αλλά μια ανομοιογενής 
αυτοκρατορία, ένα καζάνι που βρά
ζει. Οι συγκρούσεις ανάμεσα στο 
Αζερμπαϊτζάν και την Αρμενία με 
αφορμή το Ναγκόρνο Καραμπάχ 
(περιοχή που κατοικείται από Αρμέ
νιους, αλλά έχει δοθεί στο Αζερμπαϊ
τζάν με βάση τις πρώτες, μεταεπανα- 
στατικές ρυθμίσεις) επεκτείνονται σε 
όλες σχεδόν τις γωνίες της Σοβιετικής 
Ένωσης.

Μια συζήτηση 
με τον Τσαουσέσκου

Σ ΥΓΧΡΟΝΩΣ η εξωτερική αυ
τοκρατορία καταρρέει με τις 

επαναστάσεις στην Ανατολική Ευρώ
πη το 1989. Στις επισκέψεις του στις 
δορυφορικές χώρες γίνεται δεκτός με 
επιφύλαξη ή και καχυποψία από τους 
συντρόφους του και με ενθουσιασμό 
από τα αντικομμουνιστικά πλήθη, 
που τον υποδέχονται ως απελευθερω
τή.

Οι προσπάθειές του να πείσει τους 
ηγέτες των ανατολικοευρωπαϊκών 
κομμάτων ότι η περεστρόικα είναι 
αναγκαία σε όλες τις χώρες του 
«υπαρκτού σοσιαλισμού» συναντούν 
μεγάλες αντιδράσεις ή και συνοδεύο
νται από σκληρές συγκρούσεις. Μια 
συνομιλία του με τον δικτάτορα της 
Ρουμανίας Νικολάι Τσαουσέσκου -  
διηγείται τώρα ο Έντβαρντ Σεβαρ- 
ντνάτζε -  θα διακοπεί από τους 
φρουρούς που ανοίγουν την πόρτα 
και μπαίνουν μέσα στην αίθουσα των 
συνεδριάσεων: οιφωνέςκαι τα χτυπή
ματα στο τραπέζι πείθουν τους ρου- 
μάνους φρουρούς ότι πρέπει να 
παραβιάσουν τη μυστικότητα της 
συνεδρίασης και να επέμβουν, γιατί 
κάτι σοβαρό θα πρέπει να συμβαί
νει...

Ο Γκορμπατσώφ προσπαθεί να 
επιβάλει στην εξουσία τους ομοϊδεά
τες του κομμουνιστές μεταρρυθμι
στές. αλλά χωρίς επιτυχία, καθώς το 
κύμα των επαναστάσεων σαρώνει 
τους διαδόχους του Χόνεκερ στην Αν. 
Γερμανία και του Καντάρ στην Ουγ
γαρία την ίδια στιγμή που η πολωνική 
«Αλληλεγγύη» κερδίζει με συντριπτι
κά ποσοστά τις βουλευτικές εκλογές.

Το 1990 η ενοποίηση της Γερμανίας 
και η έναρξη της αποχώρησης των 
σοβιετικών στρατευμάτων από την 
Ανατ. Ευρώπη θα προκαλέσουν ένα 
τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα στην 
ίδια την ΕΣΣΔ, καθώς χιλιάδες 
αξιωματικοί που ζούσαν ως δυνάμεις 
κατοχής στις σχετικά εύπορες κε- 
ντροευρωπαϊκές πρωτεύουσες επι
στρέφουν ηττημένοι και αναγκάζο
νται να ζήσουν κάτω από άθλιες 
συνθήκες.

Σταδιακά ο Γκορμπατσώφ χάνει 
την επιρροή του και στον Κόκκινο 
Στρατό, που θα πάρει μέρος στο 
πραξικόπημα για την ανατροπή του 
και θα τον παρατήσει για τον Γέλτσιν 
στις πολύ πρόσφατες κρίσιμες συνε
δριάσεις των δύο ηγετών με " τη 
στρατιωτική ηγεσία τον Δεκέμβριο 
του 1991. Ο Γέλτσιν θα κερδίσει την 
υποστήριξη του στρατεύματος υπέρ 
της κοινοπολιτείας του «καρφώνο
ντας» τον Γκορμπατσώφ: «Δενμπορεί 
να σας βοηθήσει αυτός που σας 
γονάτισε».

Στο εσωτερικό της ίδιας της Ρωσίας 
εμφανίζονται τοπικές εξεγέρσεις με 
στόχο τις διεφθαρμένες τοπικές κομ
ματικές ηγεσίες. Με αρχηγό τον 
Μπόρις Γέλτσιν και μια σειρά από 
άλλες σημαντικές προσωπικότητες 
της ΕΣΣΔ (Σάμπτσακ, Ποπώφ κλπ.), 
η δημοκρατική αντιπολίτευση αρχίζει 
να συγκροτείται σε οργανωμένη δύνα
μη ζητώντας με διαδηλώσεις, απερ
γίες και κοινοβουλευτικές μάχες να 
καθιερωθεί ο πολυκομματισμός. Ως 
και το τέλος του 1989 ο Γ κορμπατσώφ 
αρνείται πεισματικά να αφαιρέσει το 
μονοπώλιο της εξουσίας από το ΚΚ.

Πιεζόμενος από την αντιπολίτευση, 
ο σοβιετικός ηγέτης θα υιοθετήσει τον 
πολυκομματισμό μόλις δύο μήνες 
μετά, με τις εκλογές που ακολουθούν 
να ολοκληρώνουν την ήττα του ΚΚ. Η 
ξαφνική αλλαγή της στάσης του 
σοβιετικού ηγέτη είναι χαρακτηριστι
κή: από τις αρχές του 1990 ως και το 
πραξικόπημα, το καλοκαίρι του 1991, 
ο Γκορμπατσώφ ουσιαστικά άγεται 
και φέρεται από τις εξελίξεις που τον 
έχουν ξεπεράσει.

Η οικονομία αρχίζει να καταρρέει, 
γιατί αφενός οι εθνικιστικές συγκρού
σεις εμποδίζουν τις επικοινωνίες και 
ρίχνουν την παραγωγή και αφετέρου 
διότι οι πολίτες δεν έχουν κανένα 
κίνητρο για να δουλέψουν¿^ύτε καν 
το φόβητρο της Κα-Γκε-Μπε και της 
εξορίας. Το ΚΚΣΕ δεν αποτελείπλέον 
τον συνεκτικό παράγοντα που έκανε 
την κοινωνία να δουλεύει, έστω και με 
τον τρόπο που δούλευε.

Με το κόμμα του να διαλύεται, τον 
στρατό να γίνεται εχθρικός, γιατί 
χάθηκε η αυτοκρατορία, τις δημοκρα
τίες της ΕΣΣΔ να κηρύσσουν την 
ανεξαρτησία τους και την αντιπολί
τευση να πιέζει για περισσότερες 
μεταρρυθμίσεις, ο αρχιτέκτονας της 
περεστρόικα καλείται να προχωρήσει 
σε ορισμένες καθοριστικές επιλογές, 
να αποφασίσει με ποιους θα πάει και 
ποιους θα αφήσει. Δεν θα το κάνει 
ποτέ και ο λόγος γι’ αυτό είναι, εκτός 
από τα προπατορικά του αμαρτήμα
τα, ορισμένα ακόμη χαρακτηριστικά 
της προσωπικότητάς του...

Γκορμπατσώφ 
και Γέλτσιν

Ο ΤΑΝ ακόμη ο Γκορμπατσώφ 
ήταν γραμματέας της Σταυ- 

ρούπολης, την πόλη του επισκέφθηκε 
ένας ισχυρός υπουργός, από τον 
οποίον ήθελε να ζητήσει μια έκτακτη 
ενίσχυση για την ολοκλήρωση κά
ποιων έργων στην περιοχή. Ο 
υπουργός θεωρούσε τον εαυτό του 
αυθεντία στο μπιλιάρδο και κάλεσε 
για μια παρτίδα έναν από τους 
στενούς τότε συνεργάτες του Γκορ
μπατσώφ. Ο τελευταίος συνέστησε 
μυστικά στον συνεργάτη του να 
αφήσει τον υπουργό να κερδίσει το 
παιχνίδι ώστε να είναι σε καλή 
διάθεση όταν του ζητήσει τα έκτακτα 
κονδύλια...

Με άλλα λόγια, στην κομματική 
πορεία και την ανάδειξη του Γκορ
μπατσώφ οι τακτικοί ελιγμοί και οι 
συμβιβασμοί ήταν κάτι απολύτως 
επιβεβλημένο. Σε ένα σύστημα που 
είχε αποθεώσει τις σκευωρίες του 
παλατιού και τις μανούβρες, μια 
διαφορετική πολιτική θα ήταν αυτο
κτονία. Όλη η γκορμπατσωφική πο
λιτική τα 6 χρόνια της βασιλείας του 
χαρακτηρίζεται ακριβώς από συνε
χείς κινήσεις τακτικής, από μια συνε
χή προσπάθεια διατήρησης των ισορ
ροπιών και σταδιακών μικρών βημά
των. Με αυτόν τον τρόπο ο γενικός 
γραμματέας κατόρθωσε τα πρώτα 
τέσσερα - πέντε χρόνια να αποδυνα
μώσει το κόμμα του. Κατάφερε, παρ’ 
ότι η μεγάλη πλειοψηφία των κομμου
νιστών τον μισούσε, να καταστεί 
απαραίτητος για το κόμμα, που χωρίς 
τον Γκορμπατσώφ ήξερε ότι θα έχανε 
όση εξουσία τού είχε απομείνει.

Η περίπτωση του Μπόρις Γέλτσιν, 
τον οποίον ο ίδιος ο Γκορμπατσώφ 
έφερε από την επαρχία, τον προβίβα
σε στο ΠΓ και στη θέση του γραμματέα 
της Μόσχας, είναι χαρακτηριστική. Ο 
τρόπος που ο Γκορμπατσώφ αντιμε
τώπισε τον σημερινό πρόεδρο της 
Ρωσίας, όταν το 1987 άρχισε να 
καταγγέλλει τη γραφειοκρατία και να 
ζητεί την επιτάχυνση των μεταρρυθμί
σεων , είναι ενδεικτικός για ένα ακόμη 
στοιχείο της γκορμπατσωφικής προ
σωπικότητας. Ο Γκορμπατσώφ προ
χώρησε όσο κανείς άλλος τον εκδημο
κρατισμό της ΕΣΣΔ και της Ανατ. 
Ευρώπης, αλλά στο βάθος παρέμεινε

Κ λ λ  ΟΤΑΞΙΛΟ το 1992
...όλο απαλότητα, χρώμα, ποιότητα!
Ας ταξιδέψει το 1992 με απλωμένα πανιά σε θάλασσες ήρεμες 

και γαλήνιες, σε ανοιχτούς ορίζοντες με χαρούμενα χρώματα...

Οι ευχές της Όεΐίοα ενωμένες με τις δικές σας 

το κατευοδώνουν απαλά: Καλοτάξιδο το 1992!
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κομμουνιστήβ»
ένας συγκεντρωτικός άνθρωπος. Οι 
εμφανίσεις του στις συνεδριάσεις της 
Βουλής, οι οποίες μεταδίδονταν ζω
ντανές από την τηλεόραση, ήταν 
χαρακτηριστικές ενός ανθρώπου που 
στο όνομα της κομμουνιστικής συλλο- 
γικότητας αποφάσιζε μόνοςτουγιατα 
πάντα, άλλαζε τις αποφάσεις του 
χωρίς να συμβουλεύεται κανέναν και 
υποτιμούσε ανοιχτά τους πολιτικούς 
του αντιπάλους.

Το ψυχολογικό σοκ που δέχθηκε 
την Πρωτομαγιά του 1990, όταν στην 
πρώτη αυθεντική μη διατεταγμένη 
διαδήλωση αποδοκιμάσθηκε από 
τους διαδηλωτές, ήταν πολύ μεγάλο 
και έπαιξε σημαντικό ρόλο στη συντη
ρητική στροφή που επιχείρησε αργό
τερα την ίδια χρονιά. Είναι αλήθεια 
ότι το φθινόπωρο του ’90 του εξασκή
θηκαν από το στρατιωτικό - βιομηχα
νικό κατεστημένο μεγάλες πιέσεις για 
να μην ξεκινήσουν οι ριζικές οικονο
μικές μεταρρυθμίσεις που είχαν ετοι
μάσει οι σύμβουλοί του. Την τελευ
ταία στιγμή ο Γ κορμπατσώφ προτίμη
σε και τότε την πολιτική των ισορρο
πιών υιοθετώντας μια συμβιβαστική 
λύση που απογοήτευσε τους ριζοσπά
στες...

Πρόκειται για μια καθοριστική 
στιγμή για τον σοβιετικό πρόεδρο, 
αφού από τότε απομακρύνθηκε για 
πολύ καιρό από τους ριζοσπάστες και 
τους βασικούς συνεργάτες και συμ
βούλους του, απογοητευμένους από 
την πολιτική των συνεχών συμβιβα
σμών και τον συγκεντρωτικό τρόπο 
λήψης των αποφάσεων. Ο Αλεξάντερ 
Γιάκοβλεφ έπαιρνε τις αποστάσεις 
του, ο Έντβαρντ Σεβαρντνάτζε απο
χωρούσε από την κυβέρνηση τον 
Δεκέμβριο του 1990 καταγγέλλοντας 
την επερχόμενη δικτατορία.

Οι πραξικοπηματίες του Αυγούστου 
του 1991 είχαν μελετήσει πολύ καλά 
όλα αυτά τα ψυχολογικά χαρακτηρι
στικά του Γκορμπατσώφ όταν του 
ζήτησαν να επιβάλει ο ίδιος τον 
στρατιωτικό νόμο. Ήξεραν ότι αρρώ- 
σταινε όταν άκουγε τον Γέλτσιν και 
τους άλλους ριζοσπάστες να του 
ασκούν κριτική, ότι η παραχώρηση 
ενός μέρους της εξουσίας του Κρεμλί
νου στις δημοκρατίες (με τη νέα 
συνθήκη που ετοιμαζόταν να υπογρά
ψει την επομένη του πραξικοπήματος) 
δεν του ήταν ιδιαίτερα αρεστή, αλλά 
του είχε επιβληθεί από τα πράγματα, 
μετάτιςνίκεςτου Γέλτσιν,του Ποπώφ 
και του Σάμπτσακ στις προεδρικές 
εκλογές της Ρωσίας και τις δημοτικές 
της Μόσχας και του Λένινγκραντ 
αντιστοίχως τον Ιούνιο του 1991.

Δεν υπολόγισαν όμως ότι οι ίδιες οι 
προσωπικές αδυναμίες του Γκορμπα
τσώφ τον υποχρέωναν να αρνηθεί την 
πρότασή τους οδηγώντας τη χούντα σε 
μια παταγώδη αποτυχία. Γιατί ο 
όμηρος της ντάτσας της Κριμαίας 
ήξερε καλά τις πολύ περιορισμένες 
ικανότητές τους και θεώρησε τελείως 
αναξιοπρεπές και αντίθετο με τη θέση 
και την ιστορία του να αποδεχθεί τον 
εκβιασμό τους. Ο «τακτικισμός» του 
Γκορμπατσώφ και ο αυταρχικός χα
ρακτήρας του είχαν κάνει δυνατή την 
εκδήλωση του πραξικοπήματος, αλλά 
την ίδια στιγμή τον έσωσαν από το 
πραξικόπημα...

Τον έσωσαν προσωρινά, γιατί προ
δομένος από τους φίλους και στενούς 
συνεργάτες του ο Γκορμπατσώφ είχε 
την ατυχία να σωθεί από τους εχθρούς 
του... Η αντίσταση του Γέλτσιν έπαιξε 
αποφασιστικό ρόλο στην αποτυχία 
της χούντας και ήδη από τις πρώτες 
κοινές τηλεοπτικές εμφανίσεις των 
δύο ανδρών ήταν φανερό ότι ο Γ έλτσιν

ήταν ο σούπερμαν και ο Γκορμπα
τσώφ ο κομπάρσος.

Επαναστάτης χωρίβ 
m θέλησή του

Α ΡΑΓΕ θα ξεκινούσε ο Γκορ
μπατσώφ την περεστρόικά 

του αν το 1985-86 μπορούσε νά 
προφητεύσει τη σημερινή κατάληξη; 
Η Ιστορία δεν γράφεται με «αν», αλλά 
το ιστορικό παράδοξο στο γκορμπα- 
τσωφικό δράμα είναι ότι ο πρωταγω
νιστής δεν ήθελε καθόλου να φθάσουν 
τα πράγματα εκεί που έφθασαν. 
Οραματίστηκε τον εκμοντερνισμό της 
χώρας του γιατί, όταν ανέλαβε την 
εξουσία, η ΕΣΣΔ παρέπαιε, ό,τι ήταν 
να κλαπεί. είχε κλαπεί από τους 
προκατόχους του και οι αλλαγές ήταν 
απαραίτητες. Όμως ως και την 
τελευταία στιγμή πάλεψε να μη διαλυ
θεί το κράτος του.

Επεδίωξε το τέλος του Ψυχρού 
Πολέμου, γιατί συνειδητοποίησε ότι η 
ΕΣΣΔ θα γονάτιζε αν συνέχιζε τον 
στρατιωτικό ανταγωνισμό με τις 
ΗΠΑ, αλλά η επανένωση της Γερμα
νίας και η απώλεια της Ανατ, Ευρώ
πης έγιναν παρά τη θέλησή του. 
Βάλθηκε να μεταρρυθμίσει το ΚΚΕ. 
όχι να το διαλύσει ή να το θέσει εκτός 
νόμου.

Το παράδοξο για τον άνθρωπο που 
έδωσε την ελευθερία σε εκατομμύρια 
ανθρώπους, που άλλαξε τον χάρτη της 
Ευρώπης, που απήλλαξε την ανθρω
πότητα από τον εφιάλτη του πυρηνι
κού πολέμου και την κομμουνιστική 
αρρώστια, είναι ότι όλα αυτά έγιναν 
παρά τη θέλησή του. Η προσωρινή 
αποτυχία του, οι μεγάλες καταστρο
φές που συνοδέυσαν μια από τις 
μεγαλύτερες επαναστάσεις στην ιστο
ρία της ανθρωπότητας, οφείλονται

επίσης στο γεγονός ότι ο Γκορμπα
τσώφ δεν είχε προβλέψει τίποτα από 
όλα αυτά όταν έπαιρνε τη «σοσιαλι
στική τσουλήθρα» που οδηγεί στον 
καπιταλισμό. Αν η Ιστορία είναι 
γεμάτη από επαναστάτες που έγιναν 
στο τέλος απλοί μεταρρυθμιστές, το 
δράμα τον Γκορμπατσώφ είναι ότι 
έγινε επαναστάτης ενώ ήθελε να γίνει 
μεταρρυθμιστής...

Ακόμη όμως και έτσι, σε αυτή την 
προσωπικότητα, μια από τις μεγαλύ
τερες του αιώνα μας, η Ιστορία έχει 
ήδη χαρίσει μια περίοπτη θέση. Γιατί 
ούτε ο ίδιος φταίει που ανέλαβε ένα

σύστημα το οποίο δεν μπορούσε να 
μεταρρυθμιστεί, ούτε ευθύνεται που 
δεν το κατάλαβε γιατί, ως παιδί του 
συστήματος, δεν μπορούσε ποτέ να 
συνειδητοποιήσει αυτή την αλήθεια.
Όπως άλλωστε συμβαίνει με εκατομ
μύρια Σοβιετικούς της ηλικίας του, 
έτσι και για τον Γκορμπατσώφ ήταν 
πολύ δύσκολο να παραδεχθεί ότι πήρε 
όλη τη ζωή του λάθος.

Ποιος μπορεί να κατηγορήσει έναν 
χειρουργό πού έκανε τομή στο σκου
ληκιασμένο σώμα ενός αρρώστου για 
να το σώσει, έστω και αν δεν το

κατάφερε τελικά ή δεν ήξερε από την 
αρχή της επέμβασης το μέγεθος της 
ασθένειας που θα συναντούσε; Έστω 
και αν ο ασθενής απεβίωσε, η 6χρονη 
εγχείρηση πέτυχε, απαλλάσσοντας 
την ανθρωπότητα από τη δυσοσμία 
του σαπισμένου πτώματος. Ούτε έχει 
μεγάλη σημασία ότι ο χειρουργός 
απεπέμφθη μετά την εγχείρηση. 
Όπως έγραφε η «Ισβέστια» στον πιο 
επιτυχημένο τίτλο της εβδομάδας για 
τον Γκορμπατσώφ, «ήλθε (το 1985). 
Και το γεγονός ότι ήλθε είναι πολύ 
σημαντικότερο από το γεγονός ότι 
φεύγει».

A^SOS
KDO'S

Το Υπουργείο Υγείας προειδοποιεί:
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Γιατί ο Γκορρπατσώφ έχασε 
το ραντεβού με την Ιστορία

Απαισιόδοξη 
η Ουάσιγκτον
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Ο Γκορμπατσώφ δεν μπόρεσε 
να καταλάβει ότι ο λαός δεν 

υποστήριξε τον πρόεδρό τον, 
αλλά τις ελευθερίες που τον 

είχε αφήσει να γενθεί

Του Serge Schmemann

ΝΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΙ το 
παρελθόν, βλέπουμε όχι 

το πραξικόπημα του Αυγούστου 
ήταν η καλύτερη στιγμή του 
Μιχαήλ Γκορμπατσώφ και η 
αρχή του τέλους της ταραχώδους 
πορείας του.

Ο άνθρωπος που ξεκίνησε πριν 
από επτά σχεδόν χρόνια τη 
μεταμόρφωση της μεγαλύτερης 
αυτοκρατορίας του κόσμου βρέ
θηκε στο περιθώριο από τις 
δυνάμεις που ο ίδιος απελευθέ
ρωσε. Αυτή τη φορά δεν μπόρεσε 
να βγάλει έναν άσο από το μανίκι 
του και να σωθεί την τελευταία 
στιγμή, όπως έκανε πολλές φορές 
στο παρελθόν. Εκείνη η αυγου
στιάτικη νύχτα της επιστροφής 
του από την αιχμαλωσία ήταν η 
χρυσή στιγμή του και για πρώτη 
φορά έδειχνε να το ξέρει: «Λένε 
ότι γύρισα σε μια διαφορετική 
χώρα», είπε. «Εγώ θα έλεγα σε 
άλλη χώρα». Για άλλη μια φορά 
όμως τα πράγματα γλίστρησαν 
μέσα από τα χέρια του.

Ο κ. Γκορμπατσώφ θα μπο
ρούσε να πάει κατευθείαν στον 
Λευκό Οίκο του Μπόρις Γέλτσιν, 
όπου τα πλήθη, που απέκρουσαν 
τα άρματα μάχης, θα τον σήκω
ναν στους ώμους, θα μπορούσε 
να φιλήσει τον κ. Γέλτσιν και μια 
νέα εποχή θα ξεκινούσε. Ωστόσο, 
όταν την επόμενη μέρα εμφανί
σθηκε στη συνέντευξη Τύπου, 
επικαλέστηκε για άλλη μια φορά 
τον ξεχασμένο Λένιν και την 
ξεπερασμένη «σοσιαλιστική επι
λογή». Χαρακτήρισε το πραξικό
πημα προσωπική επίθεση ενα
ντίον του: «Ο πρόεδρος της 
χώρας είχε απομονωθεί από τη 
χώρα και τον κόσμο», είπε. 
«Αντικειμενικός στόχος τους 
ήταν να σνντρίι¡>ονν ηθικά τον 
πρόεδρο και την οικογένειά τον, 
αλλά απέτνχαν».

Ο κ. Γκορμπατσώφ όμως δεν 
μπόρεσε να καταλάβει ότι ο λαός 
δεν υποστήριξε τον πρόεδρό του, 
αλλά τις ελευθερίες που τον είχε 
αφήσει να γευτεί. Αργότερα, 
όταν μίλησε ενώπιον του ρωσικού 
κοινοβουλίου, ο οίκτος είχε πάει 
περίπατο και η ευκαιρία χάθηκε. 
Οι εκφράσεις ευγνωμοσύνης 
προς τον κ. Γέλτσιν ακούστηκαν 
φτιαχτές, όπως και η αποδοχή 
μέρους της ευθύνης.

Α ΠΟ ΕΚΕΙΝΗ την ώρα 
φάνηκε ότι η τελική πο

ρεία του είχε χαραχθεί. Χωρίς την 
υποστήριξη της παλιάς τάξης, ο 
κ. Γκορμπατσώφ έμεινε μόνο με 
τη δύναμη του χαρακτήρα του 
και τον συμβολισμό του ονόματος 
του για να αντισταθεί στη λεηλα-

σία της εξουσίας του. Αργά και 
αμείλικτα μεταμορφώθηκε από 
πρωταθλητής της νέας τάξης σε 
εμπόδιο στην πορεία της. Αντί να 
προσεταιρισθεί τη νέμεση και το 
alter ego του, τον κ. Γέλτσιν, 
ρίχτηκε στον τελικό αγώνα σύ
γκρουσης μαζί του.

Οταν, το 1985, ο κ. Γκορμπα
τσώφ ανέβηκε στην εξουσία, 
κίνησε διαδικασίες που κανένας 
δεν μπορούσε να έχει προβλέψει. 
Ο λαός της χώρας του απέκτησε 
και πάλι το δικαίωμα να σκέφτε
ται και να μιλάει ελεύθερα και η 
αντιπαράθεση Ανατολής - Δύ
σης, που υποδαυλίστηκε από 
αρκετούς μεγατόνους πυρηνικών 
όπλων, άρχισε να εξασθενεί. Η 
«νέα σκέψη» έκανε θαύματα στο

εξωτερικό. Η Ανατολική Ευρώ
πη απέκτησε την ελευθερία της. 
Τα σοβιετικά στρατεύματα απο
σύρθηκαν από το Αφγανιστάν. Ο 
Ψυχρός Πόλεμος τελείωσε.

Σ ΤΗΝ πατρίδα του όμως ο κ.
Γκορμπατσώφ δεν αντιλή- 

φθηκε την ισχύ των δυνάμεων 
που απελευθέρωσε. Προσπάθησε 
να επιφέρει αλλαγές εκ των άνω, 
έται όπως είχαν μάθει οι κομμου
νιστές να κάνουν. Προσπάθησε 
να επιβάλει ομοιογένεια σε μια 
ανομοιογενή χώρα. Αντί να ανέ
βει στο άρμα της Ιστορίας, όπως 
είπε ο δήμαρχος της Αγ. Πετρού
πολης Ανατόλι Σόμπτσακ, 
«προσπάθησε να μεταρρυθμίσει 
αντά που δεν επιδέχονται με
ταρρύθμιση».

Ξανά και ξανά, ο κ. Γκορμπα
τσώφ αποδέχθηκε το αναπόφευ
κτο μόνο όταν ήταν πολύ αργά. 
Αντιτάχθηκε σε οποιαδήποτε ξω
τικής σημασίας αλλαγή -  ιδιο
κτησία γης, ριζοσπαστικές οικο
νομικές αλλαγές, κατάργηση του 
Κομμουνιστικού κόμματος, συμ
μετοχή των δημοκρατιών στην 
άσκηση της εξουσίας -  ωσότου η 
χώρα έφθασε στα πρόθυρα του 
χάους.

Το γεγονός ότι ο κ. Γκορμπα
τσώφ έχει ήδη καταλάβει μια 
θέση στην Ιστορία είναι ολοφάνε
ρο. Αλλά η κρίση των ιστορικών 
του μέλλοντος θα εξαρτηθεί από 
την τύχη που θα έχουν οι με
ταρρυθμίσεις του. Αν αποτύχουν 
-  αν η χώρα διαλυθεί μέσα στο 
χάος, την πείνα, τον εμφύλιο 
πόλεμο ή τη δικτατορία -  θα 
καταγραφεί ως ένας άνθρωπος 
που δεν εκμεταλλεύθηκε τις ευ
καιρίες που του παρουσιάσθη- 
καν. Αν πετύχουν, οι χρονικο
γράφοι θα τον αναφέρουν ως 
έναν οραματιστή που κατάφερε 
να μας απαλλάξει από την πιο 
αυταρχική δικτατορία του κό
σμου.

© ΤΟ ΒΗΜΑ
THE INDEPENDENT

Οι ΗΠΛ φοβούνται ότι ο 
Γέλτσιν δεν θα μπορέσει 

να ελέγξει τις εξελίξεις

Τα τελευταία δύο χρόνια ο 
πρόεδρος Μπονςείχε στενές 

και προσωπικές σχέσεις με 
τον Γκορμπατσώφ

Του Edward Lucas

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ, Δεκέμβριος.

Η  ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ είναι απαισιόδοξη και σκεπτική για το μέλλον της 
πρώην Σοβιετικής Ενώσεως, αλλά θα προχωρήσει σύντομα στην 

αναγνώριση των νέων δημοκρατιών της Κοινοπολιτείας. Αξιωματούχοι 
που συνοδέυσαν τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Τξέιμς Μπέικερ στο 
πρόσφατο ταξίδι του στις σοβιετικές δημοκρατίες ανησυχούν ιδιαίτερα για 
το ενδεχόμενο κοινωνικής αναταραχής στη Ρωσία και για την ικανότητα 
του Μπόρις Γέλτσιν να κυβερνήσει τη χώρα. Οι ίδιοι αξιωματούχοι 
εκφράζουν επίσης ανησυχίες για το ενδεχόμενο διάλυσης της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας και για το γεγονός ότι ο κ. Γέλτσιν ενδιαφέρεται περισσότερο 
για τη θέση που θα καταλάβει η Ρωσία στη διεθνή κοινότητα, παρά για τα 
εσωτερικά και εθνικιστικά της προβλήματα.

Τα τελευταία δύο χρόνια, οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούσαν στενές 
σχέσεις με την κεντρική εξουσία στη Μόσχα. Ακόμη δεν έχει γίνει αντιληπτό 
πόσο ενοχλητικές ήταν για τις ηγεσίες των νέων δημοκρατιών οι 
προσπάθειες της Ουάσιγκτον να διατηρήσουν αυτές τις καλές σχέσεις. 
Μόλις το περασμένο καλοκαίρι, ο αμερικανός πρόεδρος Τξωρτξ Μπους 
επέκρινε Ουκρανούς πολιτικούς για τον «αυτοκαταστροφικό εθνικισμό», 
που βασίζεται στο εθνικιστικό μίσος. Σήμερα, η ταχύτητα με την οποία 
κατέρρευσε το κέντρο και η εμφάνιση νέων αγνώστων ηγετών στις 
δημοκρατίες, αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για την αργοκίνητη 
γραφειοκρατία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποδέχθηκαν ευνοϊκά την ίδρυση της 
Κοινοπολιτείας, αλλά αμερικανοί αξιωματούχοι διατηρούν τον σκεπτικι
σμό τουςγια το κατά πόσον θα καταφέρει να λειτουργήσει, είτε οικονομικά 
είτε στρατιωτικά. Η μετα-Γκορμπατσώφ εποχή έχει ήδη αρχίσει και 
φαίνονται ήδη τα πρώτα σημάδια ότι οι πολιτικοί της πρώην Σοβιετικής 
Ενώσεως είναι πρόθυμοι να εγκαταλείψουν τον δειλό απομονωτικό 
εθνικισμό τους των τελευταίων μηνών.

Από τον Ι6άν τον Τρομερό στον ΛένινΤου Geoffrey Hosking

Τ Ο ΣΦΥΡΙ καιτο δρεπάνι δεν 
κυματίζουν πλέον στο 

Κρεμλίνο. Αυτό δεν σημαίνει 
απλώς το τέλος της Σοβιετικής 
Ένωσης, αλλά και την τελευταία 
πράξη μιας αυτοκρατορίας, που 
δημιουργήθηκε το 1552 από τον 
Ιβάν τον Τρομερό. Η Ρωσική 
Αυτοκρατορία υπήρξε η μεγαλύ
τερη στην παγκόσμια ιστορία και 
η μακροβιότητά της ξεπέρασε και 
αυτήν της βρετανικής. Από τις 
ευρωπαϊκές αυτοκρατορίες του 
μετα-μεσαιωνικού κόσμου, η ρω
σική ξεχώριζε από το γεγονός ότι 
σε αυτήν δεν γινόταν καμία διά
κριση μεταξύ της μητρόπολης και 
των αποικιών. Τα εδάφη των 
αποικιών δεν βρίσκονταν σε υπερ
πόντιες περιοχές, αλλά δίπλα στη 
μητρόπολη και οι Ρώσοι θεωρού
σαν πολύ φυσικό να εγκαθίστα
νται εκεί, σαν να πήγαιναν σε μια 
διαφορετική περιοχή της πατρί
δας τους.

Η αυτοκρατορία βέβαια δεν 
υπήρξε μια σκέτη ευλογία. Η 
Ρωσία διεκδίκησε τον έλεγχό της 
επί των ευρασιατικών εκτάσεων, 
επειδή το αντίθετο θα σήμαινε 
υποταγή σε κάποια άλλη εξουσία.

Ο λαός δεν ήταν εύκολο ναξεχάσει 
τους αδίστακτους καβαλάρηδες 
που εμφανίζοντανξαφνικάαπότη 
στέπα, φέρνοντας μαζί τους την 
υποδούλωση και τη ν καταστροφή.

Η άμυνα και η διοίκηση μιας 
τεράστιας και ανομοιογενούς πε
ριοχής ξεπερνούσε σχεδόν τις 
δυνατότητες μιας μεσαίας ευρω
παϊκής δυνάμεως, που βρισκόταν 
πάνω σε ένα μάλλον άγονο έδα
φος. Το τίμημα που πλήρωσε ο 
ρωσικόςλαόςήταν ο δεσποτισμός, 
η δουλοπαροικία, η υψηλή φορο
λογία και μια ξιπασμένη γραφειο
κρατία, που αποτελείτο εν μέρει 
από ξένους. Ό σ ο ι δεν ήταν Ρώσοι 
απορροφήθηκαν από την αυτο
κρατορία, έχασαν το προνόμιο να 
υπηρετούν τον τσάρο και έπεσαν 
θύμα του κυριαρχικού ρωσισμού.

Α Ν ΟΙ ΤΣΑΡΟΙ απεδείχθη- 
σαν ικανοί στη δημιουργία 

ενός κράτους, δεν μπορεί να 
ειπωθεί το ίδιο ως προς τη 
δημιουργία ενός έθνους. Ο Αλέ
ξανδρος Β’ (1855-1881) προσπά

θησε να θεμελιώσει τους θεσμούς 
της ρωσικής κοινωνίας, με την 
απελευθέρωση των δουλοπαροί
κων και τη δημιουργία τοπικών 
λαϊκών συνελεύσεων, δικαστη
ρίων και ενός στρατού, βασισμέ
νου στη στρατολόγηση των ενήλι
κων ανδρών. Ο Νικόλαος Β’ 
(1894-1917) συνέχισε το έργο του, 
με την ίδρυση ενός εκλεγμένου 
κοινοβουλίου, της Δούμας.

Ο ρωσικός λαός όμως, όταν του 
δινόταν η ευκαιρία, αγνοούσε την 
αυτοκρατορική κυβέρνηση και 
δημιουργούσε τους δικούς του 
θεσμούς, τα «σοβιέτ» των εργα
τών, των στρατιωτών και των 
χωρικών. Αυτά τα «σοβιέτ», με 
την καθοδήγηση του Κομμουνι
στικού κόμματος, κατέλαβαν την 
εξουσία το 1917 και έδωσαν το 
όνομά τους στο κράτος που ξεπή-

δησε από τις στάχτες της αυτοκρα- 
τορικής Ρωσίας. Οι κομμουνιστές 
συνέχισαν τις προσπάθειες των 
τσάρων να αποσπάσουν την αφο
σίωση και τη νομιμοφροσύνη 
απλών ανθρώπων με διαφορετική 
προέλευση, αυτή τη φορά μέσω 
της ιδεολογίας της δημοκρατίας, 
του εκσυγχρονισμού και της πα
γκόσμιας επανάστασης.

Η αυτοκρατορία ανέκτησε τις 
δυνάμεις της, αλλά ο βίος της 
απεδείχθη σύντομος. Η σπου
δαιότερη στιγμή της ήταν ο πόλε
μος κατά της ναζιστικής Γερμα
νίας, όταν για ένα διάστημα ο 
σοβιετικός λαός ανακάλυψε την 
ενότητα του σκοπού. Μακροπρό
θεσμα όμωςο αυξανόμενος δεσπο- 
τισμός του σοβιετικού κράτους 
λειτούργησε εναντίον της νομιμο
φροσύνης και υποδαύλισε τα εθνι
κιστικά αισθήματα.

Ο ΛΕΝΙΝ θέλησε να κατα- 
πραύνει το εθνικιστικό α ί

σθημα στις πρώην τσαρικές αποι
κίες και να δώσει στου ς λαού ς τους

ένα μερίδιο στο νέο σύστημα. Το 
σοβιετικό κράτος παράλληλα ενε- 
θάρρυνε και καταπίεζε το εθνικι
στικό συναίσθημα. Μια δόση 
«γκλάσνοστ» και εκδημοκρατι
σμού από τον Μιχαήλ Γκορμπα
τσώφ ήταν αρκετή για να διαταρά- 
ξει αυτή την εύθραυστη ισορρο
πία. Οι γηγενείς αξιωματούχοι 
που είχαν διοριστεί από την 
Μόσχα πήραν το μέρος της ντό
πιας διανόησης και επέμειναν ότι 
η κατ’ όνομα κυριαρχία πρέπει να 
γίνει πραγματική κυριαρχία.

Οι Ρώσοι ακολούθησαν το πα
ράδειγμά τους και ο Μπόρις 
Γέλτσιν διεκήρυξε την κυριαρχία 
της Ρωσίας. Ξεκίνησε τον μετα
σχηματισμό της Ρωσικής Δημο
κρατίας σε ένα ρωσικό έθνος- 
κράτος. Το 80% σχεδόν του ' 
πληθυσμού της αποτελείται από 
Ρώσους, αλλά οι υπόλοιποι διεκ- 
δικούν την ανεξαρτησία τους. Η 
νέα κοινοπολιτεία θα χρειαστεί 
μεγαλύτερους συνεκτικούς δε
σμούς από την αντίστοιχη βρετα
νική, αν βέβαια δεν ξεσπάσει 
αναρχία. Η Σοβιετική Ένωση θα 
εξαφανισθεί, αλλά η Ρωσική Αυ
τοκρατορία θα συνεχίσει να ρίχνει 
τη σκιά της πάνω στην Ευρώπη και 
την Ασία.


