
 

 

 

John Lewis Gaddis: «Ο Ψυχρός 

Πόλεμος» 
Φίλιππος Φιλίππου    Δημοσιεύτηκε 29 Μαρτίου 2019 

Ένα σημαντικό ιστορικό βιβλίο κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό από τις Εκδόσεις 

Παπαδόπουλος, γραμμένο από τον John Lewis Gaddis, καθηγητή Ιστορίας στο 

Πανεπιστήμιο του Γέιλ. Πρόκειται για το Ο Ψυχρός Πόλεμος (The Cold War), που είναι 

η σύντομη ιστορία του Ψυχρού Πολέμου, ο οποίος άρχισε το 1945, όταν έληξε ο Β’ 

Παγκόσμιος Πόλεμος, και τελείωσε το 1991 με την κατάρρευση της ΕΣΣΔ. 

 

Όσο διαρκούσε ο Ψυχρός Πόλεμος, διαβάζουμε, ήταν δύσκολο να γνωρίζουμε τι 

συνέβαινε. Τώρα που άνοιξαν τα σοβιετικά, ανατολικοευρωπαϊκά και κινέζικα αρχεία, 

γνωρίζουμε πολύ περισσότερα. Στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου, με τίτλο «Η 

επιστροφή του φόβου», ο συγγραφέας σημειώνει πως οι ηγέτες της νικηφόρας 

συμμαχίας κατά της ναζιστικής Γερμανίας, ο Ρούζβελτ, ο Τσόρτσιλ και ο Στάλιν, είχαν 

ανταλλάξει χειραψίες, προπόσεις και ελπίδες για έναν καλύτερο κόσμο σε δύο 
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διασκέψεις κορυφής, κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλά η περαιτέρω συνεργασία 

τους δεν στέφθηκε από επιτυχία. Διότι τα πολιτικά τους συστήματα ήταν ασύμβατα. 

Η μεν Βρετανία έπαψε να έχει ρόλο ηγέτη στον μεταπολεμικό κόσμο, αλλά οι άλλες 

δύο χώρες που είχαν γεννηθεί από επανάσταση ενστερνίζονταν διαφορετικές 

ιδεολογίες με παγκόσμιες φιλοδοξίες. Οι ΗΠΑ είχαν μικρές συγκριτικά απώλειες, 

300.000 Αμερικανοί είχαν σκοτωθεί σε όλα τα μέτωπα του πολέμου, ενώ περίπου 27 

εκατομμύρια Σοβιετικοί είχαν χάσει τη ζωή τους ως άμεσο αποτέλεσμα του πολέμου. 

Η ιδεολογία του κομμουνισμού απολάμβανε μεγάλου σεβασμού στην Ευρώπη, επειδή 

εκεί οι κομμουνιστές ως επί το πλείστον είχαν ηγηθεί της αντίστασης κατά των 

Γερμανών. Έτσι, μπορούσε κανείς να πιστέψει πως ο «αυταρχικός κομμουνισμός» της 

χώρας του Στάλιν ήταν η τάση του αύριο στον ίδιο βαθμό με τον «δημοκρατικό 

καπιταλισμό» της Αμερικής. 

Στο τέλος του πολέμου ο Σοβιετικός ηγέτης ήταν εξήντα πέντε χρονών, αλλά σωματικά 

εξαντλημένος, κυβερνούσε μια μεγάλη χώρα τριγυρισμένος από αυλοκόλακες. 

Ωστόσο, ο Στάλιν ήθελε να κυριαρχήσει στην Ευρώπη, όπως ακριβώς και ο Χίτλερ. Το 

όραμά του δεν έμελλε να υλοποιηθεί, διότι οι ΗΠΑ θα τον εμπόδιζαν: ο απομονωτισμός 

δεν ήταν πλέον η εξωτερική πολιτική της υπερατλαντικής χώρας. 

Πρώτη ένδειξη της αμερικανικής επιδίωξης, κι ενώ είχε τεθεί σε ισχύ η συμφωνία 

Τσόρτσιλ-Στάλιν για τις σφαίρες επιρροής, ήταν το Δόγμα Τρούμαν και το Σχέδιο 

Μάρσαλ, ένα πρόγραμμα στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα και 

την Τουρκία. Η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν «στήριξη των ελεύθερων 

λαών», οι οποίοι απειλούνταν από «ένοπλες μειονότητες» ή «εξωτερικές πιέσεις». Το 

Σχέδιο Μάρσαλ είχε διαμορφωθεί από τον φόβο ότι η μεγαλύτερη απειλή για τα δυτικά 

συμφέροντα στην Ευρώπη δεν ήταν η προοπτική μιας σοβιετικές επέμβασης αλλά ο 

κίνδυνος ότι η πείνα, η φτώχεια κι η απελπισία θα ωθούσαν τον κόσμο να ψηφίσει 

κυβερνήσεις που θα υπάκουαν στις επιθυμίες της Μόσχας. 

 

Όσο διαρκούσε ο Ψυχρός Πόλεμος, διαβάζουμε, ήταν 

δύσκολο να γνωρίζουμε τι συνέβαινε. Τώρα που άνοιξαν 

τα σοβιετικά, ανατολικοευρωπαϊκά και κινέζικα αρχεία, 

γνωρίζουμε πολύ περισσότερα. 
 

Στην πορεία, είχαμε τον θρίαμβο του Μάο στην Κίνα, κάτι που δεν είχαν προβλέψει 

ούτε οι Αμερικανοί ούτε οι Σοβιετικοί. Θέλοντας να επηρεάζουν γειτονικές χώρες, οι 

Κινέζοι κομμουνιστές ενθάρρυναν την εισβολή της Βόρειας Κορέας στη Νότια και 

βοηθούσαν τους Βιετναμέζους αριστερούς αντάρτες να τα βάλουν με τους Γάλλους, 

για να τους εκδιώξουν από την Ινδοκίνα. Αυτό είχε ως συνέπεια τον πόλεμο της 

Κορέας, όταν η κυβέρνηση Τρούμαν για να τον σταματήσει είχε σκεφτεί τη χρήση 

πυρηνικών όπλων, κάτι που αποφεύχθηκε. Οι δύο υπερδυνάμεις θεώρησαν αναγκαίο 

αλλά και επικίνδυνο να έρθουν σε σύγκρουση μεταξύ τους και τελικά συμφώνησαν 

σιωπηρά να μην κλιμακώσουν την ένταση. 

Σ’ εκείνη την κρίσιμη στιγμή, οι ηγέτες των δύο χωρών, των ΗΠΑ και της ΕΣΣΔ, 

έφυγαν από το προσκήνιο. Ο Τρούμαν εγκατέλειψε την προεδρία τον Ιανουάριο του 

1953 κι ο Στάλιν πέθανε τον Μάρτιο. Νέες ηγεσίες ανέλαβαν τα ηνία. Στις ΗΠΑ ο 



πρόεδρος Αϊζενχάουερ προσπαθούσε να βρει τρόπους να τερματιστούν οι 

εχθροπραξίες στον κόσμο, ενώ στη Σοβιετική Ένωση οι διάδοχοι του Στάλιν δεν είχαν 

καμιά διάθεση να εμπλακούν σε πολέμους, έστω κι αν μετά τη σοβιετική εισβολή στην 

Ουγγαρία το 1956 ο Χρουστσόφ απειλούσε τη Δύση με πυρηνική καταστροφή. Μια 

παγκόσμια πυρηνική σύρραξη αποφεύχθηκε το 1962 με την κρίση των πυραύλων στην 

Κούβα, όταν ο Χρουστσόφ και ο πρόεδρος Κένεντι έδειξαν αμφότεροι σύνεση. Κι 

ύστερα ήρθε η εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο του Βιετνάμ, στον οποίο αντιδρούσε 

ένα μεγάλο κομμάτι των νέων, που δεν ήθελαν να υπηρετήσουν σε μια μακρινή χώρα 

και να χάσουν τη ζωή τους άνευ σοβαρού λόγου. Ώσπου το 1973 υπογράφτηκε η 

συμφωνία για την αποχώρηση των ΗΠΑ από το Βιετνάμ και το 1975 τα στρατεύματα 

του Βόρειου εισέβαλαν στο Νότιο Βιετνάμ και κατέλαβαν την πρωτεύουσα Σαϊγκόν. 

Η αρχή του τέλους για τον Ψυχρό Πόλεμο σημειώθηκε το 1989, όταν 

ο νέος ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης, ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, 

αποφάσισε να αλλάξει την εσωτερική και την εξωτερική πολιτική της 

χώρας του, τερματίζοντας τον αγώνα των εξοπλισμών για να απαλλάξει 

τον κόσμο από τα πυρηνικά όπλα, παύοντας να επεμβαίνει στις 

συμμάχους χώρες του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Αυτό οδήγησε στην 

πτώση του Τείχους του Βερολίνου, στην κατάρρευση των καθεστώτων 

της Ανατολικής Ευρώπης και, τέλος, στη δική του αποπομπή από την 

εξουσία –ο Μπόρις Γέλτσιν κατήργησε το Κομμουνιστικό Κόμμα, 

οπότε η πανίσχυρη Σοβιετική Ένωση διαλύθηκε το 1991. 

Ο συγγραφέας καταλήγει στο εξής συμπέρασμα: «…ο Ψυχρός Πόλεμος θα μπορούσε 

να είναι χειρότερος – πολύ χειρότερος. Ξεκίνησε με την επιστροφή του φόβου και 

κατέληξε σε έναν θρίαμβο ελπίδας, ασυνήθιστη τροχιά για μεγάλες ιστορικές 

ανακατατάξεις». 
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