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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα του πρώτου εξαμήνου διδά-
σκω σε μερικές εκατοντάδες προπτυχιακούς φοιτητές το θέμα της 
ιστορίας του Ψυχρού Πολέμου. Σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος 
πρέπει να έχω διαρκώς κατά νου ότι σχεδόν κανένας τους δεν θυ-
μάται κάποιο από τα γεγονότα που περιγράφω. Όταν μιλάω για τον 
Στάλιν και τον Τρούμαν, ακόμα και τον Ρέιγκαν και τον Γκορμπα-
τσόφ, κάλλιστα θα μπορούσε να είναι και ο Ναπολέων, ο Καίσαρας, 
ή ο Μέγας Αλέξανδρος. Τα περισσότερα μέλη της τάξης του 2005, 
για παράδειγμα, ήταν μόλις πέντε ετών όταν έπεσε το Τείχος του 
Βερολίνου. Γνωρίζουν ότι ο Ψυχρός Πόλεμος, με διάφορους τρό-
πους, διαμορφώνει τη ζωή τους, διότι έχουν ακούσει πώς επηρέασε 
τις οικογένειές τους. Κάποιοι από αυτούς ‒αλλά όχι όλοι‒ δεν κα-
ταλαβαίνουν ότι, αν κάποιες αποφάσεις είχαν ληφθεί διαφορετικά 
σε ορισμένες κρίσιμες στιγμές αυτής της σύγκρουσης, ίσως δεν θα 
είχαν καν γεννηθεί. Όμως οι φοιτητές μου διαλέγουν αυτό το μάθη-
μα με ελάχιστη αίσθηση του πώς ξεκίνησε ο Ψυχρός Πόλεμος, τι 
ήταν, ή γιατί τελείωσε με τον τρόπο που τελείωσε. Για αυτούς είναι 
ιστορία: δεν διαφέρει σε τίποτα από τον Πελοποννησιακό Πόλεμο.

Και όμως, καθώς μαθαίνουν περισσότερα για τη μεγάλη αντιπα-
λότητα που κυριάρχησε το τελευταίο μισό του περασμένου αιώνα, 
οι περισσότεροι συναρπάζονται, πολλοί αισθάνονται αποτροπιασμό 
και μερικοί ‒συνήθως μετά το μάθημα για την κρίση των πυραύλων 
της Κούβας‒ φεύγουν από την αίθουσα τρέμοντας. «Ανάθεμα!» 
αναφωνούν (το ευπρεπίζω λιγάκι). «Δεν είχαμε ιδέα ότι φτάσαμε 
τόσο κοντά!» Και μετά προσθέτουν πάντα: «Φοβερό!». Γι’ αυτή την 
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πρώτη γενιά μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, λοιπόν, ο Ψυχρός Πόλεμος 
είναι ταυτόχρονα μακρινός και επικίνδυνος. Τι είχε να φοβηθεί κα-
νείς, αναρωτιούνται, από ένα κράτος που αποδείχτηκε τόσο αδύνα-
μο, τόσο κακοφτιαγμένο και προσωρινό όπως η Σοβιετική Ένωση; 
Αλλά, επίσης, αναρωτιούνται και με ρωτούν: πώς καταφέραμε να 
βγούμε από τον Ψυχρό Πόλεμο ζωντανοί;

Έγραψα αυτό το βιβλίο σε μια προσπάθεια να απαντήσω σε αυ-
τές τις ερωτήσεις, αλλά και να ανταποκριθώ ‒σε ένα πολύ λιγότερο 
κοσμικό επίπεδο‒ σε κάτι άλλο που οι μαθητές μου θέτουν τακτικά. 
Δεν τους έχει διαφύγει ότι έχω γράψει ήδη αρκετά βιβλία για την 
ιστορία του Ψυχρού Πολέμου. Πράγματι, τους παραπέμπω τακτικά 
σε ένα που χρειάζεται σχεδόν 300 σελίδες για να φτάσει μόλις μέχρι 
το 1962. «Δεν μπορείτε να καλύψετε περισσότερα χρόνια με λιγό-
τερα λόγια;» με έχουν ρωτήσει ευγενικά μερικοί. Είναι μια εύλογη 
ερώτηση, που έγινε ακόμη πιο εύλογη όταν ο εξαιρετικά πειστικός 
ατζέντης μου, ο Andrew Wylie, άρχισε να με πείθει για την ανάγκη 
ενός πιο σύντομου, περιεκτικού και προσιτού βιβλίου γύρω από τον 
Ψυχρό Πόλεμο ‒ ένας διακριτικός τρόπος να μου πει ότι τα προη-
γούμενα δεν ήταν. Δεδομένου ότι το να ακούω τους φοιτητές μου 
και τον ατζέντη μου το θεωρώ ως ελαφρώς λιγότερο σημαντικό από 
το να ακούω τη σύζυγό μου (στην οποία επίσης άρεσε η ιδέα), μου 
φάνηκε ότι άξιζε να δοκιμάσω.

Ο Ψυχρός Πόλεμος: Οι συμφωνίες, οι συγκρούσεις, τα ψέματα, 
οι αλήθειες, κατά συνέπεια, απευθύνεται κυρίως σε μια νέα γενιά 
αναγνωστών για τους οποίους ο Ψυχρός Πόλεμος δεν ήταν ποτέ 
«τρέχοντα γεγονότα». Ελπίζω ότι οι αναγνώστες που έζησαν τον 
Ψυχρό Πόλεμο θα βρουν επίσης το βιβλίο χρήσιμο, διότι, όπως είπε 
κάποτε ο Μαρξ (ο Γκράουτσο, όχι ο Καρλ), «Εκτός του σκύλου, ένα 
βιβλίο είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου. Μέσα στον σκύλο, 
είναι πολύ σκοτεινά για να διαβάσεις». Όσο διαρκούσε ο Ψυχρός 
Πόλεμος, ήταν δύσκολο να γνωρίζουμε τι συνέβαινε. Τώρα που έχει 
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τελειώσει ‒και τώρα που έχουν αρχίσει να ανοίγουν τα σοβιετικά, 
ανατολικοευρωπαϊκά και κινεζικά αρχεία‒ γνωρίζουμε πολύ περισ-
σότερα: τόσα πολλά, μάλιστα, που είναι εύκολο να πάθει κανείς 
σύγχυση. Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για τη συγγραφή ενός σύ-
ντομου βιβλίου. Με ανάγκασε να εφαρμόσω σε όλες αυτές τις νέες 
πληροφορίες το απλό τεστ σπουδαιότητας που έγινε γνωστό από 
τον συνάδελφό μου Yale Robin Winks: «Ε, και τι μ’ αυτό;».

Και μια λέξη για το τι δεν έχει στόχο αυτό το βιβλίο. Δεν είναι 
έργο πρωτότυπης έρευνας. Οι ιστορικοί του Ψυχρού Πολέμου θα 
βρουν πολλά από αυτά που λέω γνωστά, εν μέρει επειδή έχω αντλή-
σει πολλά στοιχεία από τα έργα τους, εν μέρει επειδή έχω επανα-
λάβει κάποια πράγματα που έχω γράψει σε προγενέστερα δικά μου. 
Ούτε προσπαθεί το βιβλίο να εντοπίσει, μέσα στον Ψυχρό Πόλεμο, 
τις ρίζες μεταψυχροπολεμικών φαινομένων όπως η παγκοσμιοποίη-
ση, η εθνοκάθαρση, ο θρησκευτικός εξτρεμισμός, η τρομοκρατία 
ή η επανάσταση της πληροφορίας. Ούτε συνεισφέρει καθόλου στη 
θεωρία των διεθνών σχέσεων, ένα πεδίο που έχει αρκετά δικά του 
προβλήματα χωρίς να προσθέσω κι εγώ περισσότερα.

Θα χαρώ όμως αν αυτή η άποψη για τον Ψυχρό Πόλεμο συνολι-
κά δώσει μερικούς νέους τρόπους να κοιτάξει κανείς τα επιμέρους 
χαρακτηριστικά του. Αυτό που με εντυπωσίασε ιδιαίτερα είναι η 
αισιοδοξία, μια ποιότητα που γενικά δεν συνδέεται με τον Ψυχρό 
Πόλεμο. Ο κόσμος, είμαι βέβαιος, είναι καλύτερος επειδή αυτή 
η σύγκρουση διεξήχθη με τον συγκεκριμένο τρόπο και κέρδισε η 
πλευρά που κέρδισε. Κανείς δεν ανησυχεί σήμερα για έναν νέο πα-
γκόσμιο πόλεμο ή για έναν ολοκληρωτικό θρίαμβο των δικτατόρων 
ή για το τέλος αυτού του ίδιου του πολιτισμού. Δεν ήταν έτσι τα 
πράγματα όταν ξεκίνησε ο Ψυχρός Πόλεμος. Παρ’ όλους τους κιν-
δύνους, τις φρικαλεότητες, το κόστος, την αποδιοργάνωση και τους 
ηθικούς συμβιβασμούς, ο Ψυχρός Πόλεμος ‒όπως ο αμερικανικός 
Εμφύλιος‒ ήταν ένας απαραίτητος διαγωνισμός που ρύθμισε θεμε-
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λιώδη ζητήματα μια για πάντα. Δεν έχουμε λόγο να τον νοσταλ-
γούμε. Αλλά, με δεδομένες τις εναλλακτικές λύσεις, έχουμε επίσης 
ελάχιστους λόγους να λυπούμαστε που συνέβη.

Ο Ψυχρός Πόλεμος δόθηκε σε διαφορετικά επίπεδα με ανόμοιο 
τρόπο, σε πολλά μέρη για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Οποια-
δήποτε προσπάθεια να περιοριστεί η ιστορία του αποκλειστικά 
στον ρόλο μεγάλων δυνάμεων ή μεγάλων ηγετών θα τον αδικούσε. 
Οποιαδήποτε απόπειρα να καταγραφεί μέσα σε μια απλή χρονο-
λογική αφήγηση θα είχε ως αποτέλεσμα έναν πολτό. Αντί γι’ αυτό, 
επέλεξα κάθε κεφάλαιο να πραγματεύεται ένα και μόνο σημαντικό 
θέμα: ως αποτέλεσμα, αλληλεπικαλύπτονται στον χρόνο και καλύ-
πτουν όλο τον χώρο. Αποφάσισα να εστιάζω χωρίς περιορισμούς 
από το γενικό στο συγκεκριμένο και τ’ ανάπαλιν. Και δεν δίστασα 
να γράψω από μια οπτική που λαμβάνει πλήρως υπόψη τον τρόπο 
με τον οποίο έληξε ο Ψυχρός Πόλεμος: δεν γνωρίζω άλλον τρόπο.

Τέλος, θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στους ανθρώπους 
που ενέπνευσαν, διευκόλυναν και περίμεναν υπομονετικά αυτό το 
βιβλίο. Σε αυτούς, ασφαλώς, συμπεριλαμβάνονται οι φοιτητές μου, 
των οποίων το διαρκές ενδιαφέρον για τον Ψυχρό Πόλεμο συντη-
ρεί το δικό μου. Είμαι επίσης ευγνώμων στον Andrew Wylie, όπως 
ξέρω ότι θα είναι και οι μελλοντικοί φοιτητές, επειδή πρότεινε αυτή 
τη μέθοδο κάλυψης περισσότερων ετών με λιγότερα λόγια ‒ και 
επειδή από τότε βοήθησε αρκετούς πρώην φοιτητές μου να δημοσι-
εύσουν τα δικά τους βιβλία. Οι Scott Moilers, Stuart Proffi tt, Janie 
Fleming, Victoria Klose, Maureen Clark, Bruce Giffords, Samantha 
Johnson και οι συνάδελφοί τους στο Penguin επέδειξαν αξιοθαύ-
μαστη ψυχραιμία απέναντι σε αθετημένες προθεσμίες και υποδειγ-
ματική αποτελεσματικότητα στην παραγωγή αυτού του αργοπο-
ρημένου βιβλίου άπαξ και ολοκληρώθηκε. Το βιβλίο αυτό δεν θα 
είχε καν γραφτεί χωρίς τον Christian Ostermann και τους συναδέλ-
φους του στο Cold War International History Project, στων οποίων 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ

13

την ενεργητικότητα και τη μεθοδικότητα στη συλλογή εγγράφων 
από όλο τον κόσμο (την ημέρα που έγραφα αυτό έφτασε το τελευ-
ταίο απόσπασμα από τα αλβανικά αρχεία) οφείλουν χάριτες όλοι οι 
ιστορικοί του Ψυχρού Πολέμου. Τέλος, αλλά εξίσου θερμά, ευχα-
ριστώ την Toni Dorfman, που είναι η καλύτερη επιμελήτρια-διορ-
θώτρια κειμένων και η πιο στοργική σύζυγος του κόσμου.

Η αφιέρωση μνημονεύει μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότη-
τες στην ιστορία του Ψυχρού Πολέμου ‒και μακροχρόνιο φίλο‒ του 
οποίου τη βιογραφία έχω πλέον χρέος να γράψω.

Τζ. Λ. Γκ.
Νιου Χέιβεν
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Μια ματιά στο μέλλον

Το 1946, ένας σαραντατριάχρονος Άγγλος, ονόματι Έρικ Μπλερ, 
νοίκιασε ένα σπίτι στην άκρη του κόσμου ‒ ένα σπίτι όπου σκόπευε 
να περάσει τις τελευταίες μέρες του. Βρισκόταν στο βόρειο άκρο 
του σκοτσέζικου νησιού Τζούρα, στο τέλος ενός χωματόδρομου που 
δεν περνούσε αυτοκίνητο, χωρίς τηλέφωνο ή ηλεκτρικό ρεύμα. Το 
πλησιέστερο κατάστημα, το μοναδικό στο νησί, ήταν περίπου είκο-
σι μίλια στα νότια. Ο Μπλερ είχε λόγους να επιθυμεί την απομόνω-
ση. Απελπισμένος από τον πρόσφατο θάνατο της συζύγου του, υπέ-
φερε από φυματίωση και σύντομα θα άρχιζε να κάνει αιμοπτύσεις. 
Η χώρα του παρέπαιε από το κόστος μιας στρατιωτικής νίκης που 
δεν είχε φέρει ούτε ασφάλεια ούτε ευημερία, ούτε καν τη διαβε-
βαίωση ότι η ελευθερία θα διαρκούσε. Η Ευρώπη ήταν χωρισμένη 
σε δύο εχθρικά στρατόπεδα και ο κόσμος έδειχνε να ακολουθεί το 
παράδειγμά της. Με υπαρκτό το ενδεχόμενο της χρήσης ατομικών 
βομβών, ένας νέος πόλεμος θα θύμιζε Αποκάλυψη. Και ο Μπλερ 
είχε ένα μυθιστόρημα να τελειώσει.

Ο τίτλος του ήταν 1984, αναριθμητισμός του έτους που το ολο-
κλήρωσε, και εμφανίστηκε στη Μεγάλη Βρετανία και τις Ηνωμένες 
Πολιτείες το 1949 με το ψευδώνυμο του Μπλερ: Τζορτζ Όργουελ. 
Οι κριτικές, όπως σημειώνουν οι New York Times, «ήταν υπερεν-
θουσιώδεις», αλλά «με κραυγές τρόμου να σκεπάζουν το χειροκρό-
τημα».1 Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, γιατί το 1984 εκτυλισσόταν σε 
μια εποχή που απείχε μόλις τρεισήμισι δεκαετίες και όπου ο ολο-
κληρωτισμός είχε θριαμβεύσει παντού. Η ατομικότητα καταπνίγε-
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ται μαζί με τον νόμο, την ηθική, τη δημιουργικότητα, τη γλωσσική 
σαφήνεια, την ειλικρίνεια για την ιστορία, και ακόμη και την αγάπη 
‒ εκτός από την αγάπη που όλοι είναι υποχρεωμένοι να νιώθουν για 
τον σταλινοειδή δικτάτορα «Μεγάλο Αδελφό» και τους ομολόγους 
του, που διαφεντεύουν έναν κόσμο μονίμως σε πόλεμο. «Αν θέλεις 
μια εικόνα του μέλλοντος» λένε στον ήρωα του Όργουελ Ουίνστον 
Σμιθ καθώς υφίσταται ξανά μια συνεδρία αμείλικτων βασανιστη-
ρίων «φαντάσου μια μπότα που πατάει το πρόσωπο ενός ανθρώπου 
‒ για πάντα».2

Ο Όργουελ πέθανε στις αρχές του 1950 σε ένα νοσοκομείο του 
Λονδίνου, όχι στο νησί του ‒ γνωρίζοντας μόνο ότι το βιβλίο του 
εντυπωσίασε και τρόμαξε τους πρώτους αναγνώστες του. Οι μετα-
γενέστεροι αναγνώστες αντέδρασαν με παρόμοιο τρόπο: Το 1984 
έγινε το πιο συναρπαστικό όραμα στη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πό-
λεμο εποχή για το τι θα μπορούσε να ακολουθήσει. Καθώς πλησία-
ζε το πραγματικό έτος 1984, οι συγκρίσεις με το φανταστικό έτος 
του Όργουελ έγιναν αναπόφευκτες. Ο ολοκληρωτισμός δεν είχε μεν 
επικρατήσει σε όλο τον κόσμο, αλλά οι δικτάτορες κυριαρχούσαν 
σε πολλά μέρη του. Ο κίνδυνος ενός πολέμου μεταξύ των Ηνω-
μένων Πολιτειών και της Σοβιετικής Ένωσης ‒δύο υπερδυνάμεων 
αντί των τριών που είχε προβλέψει ο Όργουελ‒ φαινόταν πολύ με-
γαλύτερος απ’ όσο τα προηγούμενα χρόνια. Και η ‒όπως έδειχνε‒ 
μόνιμη σύγκρουση, γνωστή ως «Ψυχρός Πόλεμος», που είχε αρχί-
σει όσο ζούσε ακόμα ο Όργουελ, δεν φαινόταν να τελειώνει.

Αλλά τότε, το βράδυ της 16ης Ιανουαρίου 1984, ένας ηθοποιός 
που ο Όργουελ θα θυμόταν από την εποχή που έγραφε κριτικές κι-
νηματογράφου εμφανίστηκε στην τηλεόραση στον πιο πρόσφατο 
ρόλο του ‒ αυτόν του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Η φήμη 
του Ρόναλντ Ρέιγκαν μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν αυτή ενός ένθερ-
μου οπαδού του Ψυχρού Πολέμου. Τώρα όμως οραματιζόταν ένα 
διαφορετικό μέλλον:
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Ας υποθέσουμε για μια στιγμή ότι ένας Ιβάν και μια Άνια βρίσκο-
νταν, για παράδειγμα, σε μια αίθουσα αναμονής ή φυλάγονταν από τη 
βροχή και την καταιγίδα μαζί με έναν Τζιμ και μια Σάλι, και ότι δεν 
υπήρχε γλωσσικό φράγμα που τους εμπόδιζε να γνωριστούν. Θα συ-
ζητούσαν τις διαφορές μεταξύ των αντίστοιχων κυβερνήσεών τους; Ή 
θα κουβέντιαζαν για τα παιδιά τους και για τις δουλειές τους;… Ίσως 
αποφάσιζαν να βρεθούν πάλι σύντομα για δείπνο. Πάνω απ’ όλα, θα 
είχαν αποδείξει ότι τους πολέμους δεν τους κάνουν οι λαοί.3

Ήταν μια απροσδόκητα ήπια προτροπή να επικρατήσουν τα πρό-
σωπα των ανθρώπων πάνω από τις μπότες, τους δικτάτορες και τους 
μηχανισμούς του πολέμου. Έθεσε σε κίνηση, το οργουελικό έτος 
1984, την ακολουθία των γεγονότων με τα οποία θα το πετύχαιναν. 
Λίγο περισσότερο από έναν χρόνο μετά την ομιλία του Ρέιγκαν, 
ένας ορκισμένος εχθρός του ολοκληρωτισμού αναλάμβανε τα ηνία 
της Σοβιετικής Ένωσης. Μέσα σε έξι χρόνια, ο έλεγχος αυτής της 
χώρας πάνω στη μισή Ευρώπη είχε καταρρεύσει. Μέσα σε οκτώ, η 
Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών ‒η χώρα που ενέ-
πνευσε τη ζοφερή προφητεία του Όργουελ‒ έπαψε να υπάρχει.

Αυτά τα πράγματα δεν συνέβησαν απλώς και μόνο επειδή ο Ρέι-
γκαν έβγαλε έναν λόγο ή επειδή ο Όργουελ έγραψε ένα βιβλίο: το 
υπόλοιπο αυτού του βιβλίου κάνει την αιτιώδη συνάφεια πιο περί-
πλοκη. Αξίζει όμως να αρχίσουμε με οράματα, διότι γεννούν ελπί-
δες και φόβους. Στη συνέχεια, η Ιστορία καθορίζει ποια θα κυριαρ-
χήσουν.
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Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ

Περιμέναμε να βγουν στη στεριά. Διακρίναμε τα πρόσωπά τους. Έμοια-
ζαν με κανονικούς ανθρώπους. Είχαμε φανταστεί κάτι διαφορετικό. Ε, ναι, 

Αμερικάνοι ήταν!

-LIUBOV KOZINCHENKA,
Κόκκινος Στρατός, 58η Μεραρχία Τυφεκιοφόρων της Φρουράς

Θα έλεγα ότι δεν ξέραμε τι να περιμένουμε από τους Ρώσους, αλλά, 
όταν τους κοιτούσες και τους περιεργαζόσουν, δεν μπορούσες να καταλά-
βεις διαφορά. Θέλω να πω, αν τους φορούσες αμερικανική στολή θα τους 

περνούσες για Αμερικανούς!

-AL ARONSON,
Στρατός των ΗΠΑ, 69η Μεραρχία Πεζικού1

Έτσι έπρεπε να τελειώσει ο πόλεμος: με ζητωκραυγές, χειραψίες, 
χορό, ποτό και ελπίδα. Η ημερομηνία ήταν 25η Απριλίου του 1945, 
ο τόπος η ανατολικογερμανική πόλη Τόργκαου στον Έλβα, το γεγο-
νός η πρώτη συνάντηση στρατευμάτων από τα αντίθετα άκρα της 
γης που είχαν κόψει τη ναζιστική Γερμανία στα δύο. Πέντε μέρες 
αργότερα ο Αδόλφος Χίτλερ τίναζε τα μυαλά του κάτω από τα ερεί-
πια του Βερολίνου. Λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα μετά, οι 
Γερμανοί παραδόθηκαν άνευ όρων. Οι ηγέτες της νικηφόρας Με-
γάλης Συμμαχίας, ο Φράνκλιν Ντ. Ρούζβελτ, ο Ουίνστον Τσόρτσιλ 
και ο Ιωσήφ Στάλιν, είχαν ήδη ανταλλάξει χειραψίες, προπόσεις και 
ελπίδες για έναν καλύτερο κόσμο σε δύο συνόδους κορυφής κατά 
τη διάρκεια του πολέμου ‒ της Τεχεράνης τον Νοέμβριο του 1943 
και της Γιάλτας τον Φεβρουάριο του 1945. Αυτές οι χειρονομίες θα 
σήμαιναν ελάχιστα όμως, αν τα στρατεύματα που είχαν υπό τις δια-
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ταγές τους δεν ήταν σε θέση να οργανώσουν τους δικούς τους, πιο 
ζωηρούς εορτασμούς εκεί που πραγματικά μετρούσε: στα μέτωπα 
ενός πεδίου μάχης από το οποίο ο εχθρός γινόταν πλέον άφαντος.

Γιατί, λοιπόν, οι στρατοί στο Τόργκαου πλησίαζαν επιφυλακτι-
κά ο ένας τον άλλον σαν να περίμεναν να δουν επισκέπτες από το 
διάστημα; Γιατί οι ομοιότητες που είδαν τους φάνηκαν τόσο περίερ-
γες ‒ και τόσο καθησυχαστικές; Γιατί, παρ’ όλα αυτά, οι διοικητές 
τους επέμεναν σε ξεχωριστές τελετές παράδοσης, μία για το δυτικό 
μέτωπο στη Ρενς της Γαλλίας στις 7 Μαΐου, και άλλη για το ανατο-
λικό μέτωπο στο Βερολίνο στις 8 Μαΐου; Γιατί οι σοβιετικές αρχές 
προσπάθησαν να διαλύσουν τις αυθόρμητες φιλοαμερικανικές δια-
δηλώσεις που ξέσπασαν στη Μόσχα μετά την επίσημη ανακοίνωση 
της γερμανικής συνθηκολόγησης; Γιατί οι αμερικανικές αρχές, κατά 
τη διάρκεια της εβδομάδας που ακολούθησε, σταμάτησαν απότομα 
τις ζωτικής σημασίας αποστολές της βοήθειας εκμίσθωσης-δανει-
σμού στην ΕΣΣΔ και μετά τις επανέλαβαν; Γιατί ο συνεργάτης του 
Ρούζβελτ Χάρι Χόπκινς, ο οποίος είχε διαδραματίσει αποφασιστικό 
ρόλο στη δημιουργία της Μεγάλης Συμμαχίας το 1941, χρειάστηκε 
να σπεύσει στη Μόσχα έξι εβδομάδες μετά τον θάνατο του προϊ-
σταμένου του για να προσπαθήσει να τη σώσει; Και γιατί, εντέλει, 
χρόνια αργότερα, ο Τσόρτσιλ θα τιτλοφορούσε τα απομνημονεύμα-
τά του από αυτά τα γεγονότα Θρίαμβος και Τραγωδία;

Η απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα είναι η ίδια: ότι ο πόλεμος 
είχε κερδηθεί από έναν συνασπισμό του οποίου τα κυριότερα μέλη 
βρίσκονταν ήδη σε πόλεμο ‒ιδεολογικά και γεωπολιτικά, αν και όχι 
στρατιωτικά‒ μεταξύ τους. Όποιοι και αν ήταν οι θρίαμβοι της Μεγά-
λης Συμμαχίας την άνοιξη του 1945, η επιτυχία της εξαρτιόταν πάντα 
από την επιδίωξη συμβατών στόχων από ασύμβατα συστήματα. Η 
τραγωδία ήταν αυτή: η νίκη θα απαιτούσε από τους νικητές είτε να 
πάψουν να είναι αυτοί που ήταν, είτε να εγκαταλείψουν πολλά από 
αυτά που είχαν ελπίσει να πετύχουν συμμετέχοντας στον πόλεμο.
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