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Περίληψη 

Η παρούσα διατριβή ερευνά τα κίνητρα και τις αιτίες της σοβιετικής επεμβάσεως θέτοντας 

υπό έλεγχο το σύνολο των διαθεσίμων ερμηνειών, προχωρεί δε ένα βήμα ακόμη 

προτείνοντας μία νέα προοπτική ερμηνείας, για τη σοβιετική κίνηση.  Υποστηρίζω ότι, εν 

αντιθέσει με τις ευρέως διαδεδομένες ακαδημαϊκές απόψεις σχετικώς με τα κίνητρα και τις 

αιτίες της σοβιετικής επεμβάσεως, τούτη υπήρξε, αφ’ ενός προϊόν γραφειοκρατικών 

πολιτικών και συμφερόντων, αφ’ αφετέρου της δυσλειτουργικής οργανωτικής δομής και 

λειτουργίας του Κρεμλίνου στα τέλη της δεκαετίας του 1970, εντός των ορίων που είχε θέσει 

η σοβιετική αντίληψη της εποχής, περί Μαρξισμού-Λενινισμού, και της σοβιετικής Θεωρίας 

των Διεθνών Σχέσεων επηρεάζοντας έτσι, mutatis mutandis, τις διαθέσιμες επιλογές κατά τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων της σοβιετικής ηγεσίας.  Κατά συνέπεια, υποστηρίζω ότι, δεν 

επιβεβαιώνεται καμία από τις συμβατικές απόψεις αναφορικώς προς τις αιτίες και τα κίνητρα 

για την κίνηση των σοβιετικών. Όντως, η σοβιετική κίνηση δεν ήταν επιθετικής φύσεως, 

όπως πίστευαν οι Παραδοσιοκράτες [Traditionalists], ούτε αμυντικής φύσεως, ως 

ισχυρίζονταν οι Αναθεωρητιστές [Revisionists], ούτε ασφαλώς ένας συνδυασμός των 

ανωτέρω δύο.  Η ανάλυση του νέου πρωτογενούς υλικού καταδεικνύει ότι αυτές οι ερμηνείες 

αποδείχθηκαν σε μεγάλο βαθμό άσχετες με το τι πραγματικά συνέβη, όντας εγκλωβισμένες 

στο ψυχροπολεμικό περιβάλλον της εποχής. Αντιθέτως, το σύνολο του ανωτέρου υλικού και 

τα αποχαρακτηρισμένα επίσημα έγγραφα συγκλίνουν ότι η σοβιετική επέμβαση δεν 

στηρίχθηκε σε κάποιο προειλημμένο στρατηγικό σχέδιο, δεν απετέλεσε, με άλλα λόγια, 

στρατηγική κίνηση. Στην πραγματικότητα ήταν μία αντίδραση/απάντηση στο ερέθισμα της 

ταχύτατα επιδεινούμενης καταστάσεως στο Αφγανιστάν, ιδιαιτέρως μετά την ανάληψη της 

εξουσίας από τον Χαφιζουλάχ Αμίν [امين هللا حفيظ] και της αναπόδραστης καταρρεύσεως του 

μαρξιστικού-λενινιστικού καθεστώτος της Καμπούλ, προκειμένου να διαφυλαχθούν τα 

σοσιαλιστικά επιτεύγματα της Επανάστασης του Σαούρ (Απρίλιος) του 1978, τα σοβιετικά 

συμφέροντα στην χώρα, αλλά και να εξυπηρετηθούν τα ίδια συμφέροντα ορισμένων 

σοβιετικών ηγετών και των υπηρεσιών που ηγούντο. Βεβαίως, δεν χωρά αμφιβολία, ότι το 

κατά Σπάικμαν [Spykman] γεωπολιτικό υπόδειγμα το οποίο υφίστατο στο πλαίσιο του 

υπαρκτού ανταγωνισμού ΗΠΑ-Σοβιετικής Ενώσεως δεν έπαυε να παράγει αποτελέσματα τα 

οποία συνέτειναν στην λήψη παρομοίων αποφάσεων. 
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Abstract 

The current thesis explores the motivations and causes of the soviet intervention in 

Afghanistan, by examining all available interpretations and goes a step further by proposing 

a new perspective for the soviet move.  Ι argue, contrary to the widespread academic views 

about the motivations and causes of the soviet intervention, that this was, on one hand, 

outcome of bureaucratic policies and interests, and on the other, of the dysfunctional 

organizational structure and functioning in Kremlin, in late 1970s. In the same vein, the 

decision to intervene was made within the limits set by the soviet concept of Marxism-

Leninism at the time as well as the Soviet Theory of International Relations, both affecting, 

mutatis mutandis, the options available in the decision making process of the soviet 

leadership. Consequently, I conclude that none of the conventional views about the causes 

and motivations triggered the soviet move are confirmed. Indeed, the soviet move was neither 

aggressive in nature, as the Traditionalists believed, nor defensive in nature, as the 

Revisionists claimed, nor a combination of the two above. The evaluation and analysis of 

new primary material shows that these interpretations proved to be largely unrelated to what 

actually happened, as they were heavily influenced by the Cold War environment of the time.  

On the contrary, all of these fresh primary sources, along with the declassified official 

documents, converge that the soviet intervention was not based on a pre-empted strategic 

plan, in other words, it was not a strategic move. In fact, it was a reaction/response to the 

stimulus of the rapidly deteriorating situation in Afghanistan, especially after the assumption 

of power by Hafizullah Amin and the inevitable collapse of the Marxist-Leninist regime, in 

order to preserve the socialist achievements of the Saur (April) Revolution of 1978 and the 

soviet interests in the country, as well as to serve the particular interests of a few prominent 

soviet leaders and of the state services they led.  Admittedly, there is no doubt that Spykman’s 

geopolitical model in the context of the actual US-Soviet competition, did not cease to 

produce results which contributed to similar decisions. 
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Σύστημα εκτοξεύσεως πυραυλοκίνητης χειροβομβίδας. 

 

SALT: Strategic Agreement Limitation Talks- Συνομιλίες για τον Περιορισμό των 

Στρατηγικών Όπλων. 

 

SAM: Surface-Air Missile- Πύραυλος Εδάφους –Αέρος. 

 

SLBM: Strategic Launch Ballistic Missile-Υποβρυχίως Εκτοξευόμενος Βαλλιστικός 

Πύραυλος. 

 

Spetsnaz: Voiska spetsial'nogo naznacheniya –Μονάδα ειδικού σκοπού των Σοβιετικών 

Ενόπλων Δυνάμεων ή/και της KGB, εκπαιδευμένη να επιτίθεται σε ειδικής σημασίας 

στόχους όπως στρατιωτικά επιτελεία, τηλεπικοινωνίες, κέντρα ειδικού εξοπλισμού, κ.α., 

όπισθεν των γραμμών αμύνης του εχθρού. 

 

Sarandoy: Υπερασπιστές της Επαναστάσεως. Στρατικοποιημένο σώμα 

(στρατοχωροφυλακή), της μαρξιστικής-λενινιστικής κυβερνήσεως της Λαϊκής Δημοκρατίας 

του Αφγανιστάν. 

 

TVD: Teatr voennykh deistvii-Θέατρο στρατιωτικών επιχειρήσεων. Σοβιετικός όρος που 

σημαίνει τμήμα μιας ηπείρου ή ενός ωκεανού εντός του οποίου αναπτύσσονται στρατηγικές 

μονάδες των ενόπλων δυνάμεων και διεξάγονται στρατιωτικές επιχειρήσεις. 

 

VDV: Vozdushno-desantnye voyska -Αλεξιπτωτιστές των Σοβιετικών Ενόπλων Δυνάμεων. 
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Ελληνόγλωσσος 

 

ΔΛΑ, ή ΛΑ: Διαδικασία Λήψεως Αποφάσεων ή Λήψη Αποφάσεων (Διαδικασία). 

 

Ε.Σ.: Ειρηνική Συνύπαρξη. 

 

ΚΚΣΕ: Κομμουνιστικό Κόμμα Σοβιετικής Ενώσεως.  

 

ΛΔΚΑ.: Λαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα του Αφγανιστάν. 

 

Σ.Δ.: Συσχετισμός Δυνάμεων. 

 

Υ.Χ.: Υπανάπτυκτες Χώρες 
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Χρονολόγιον 

 

1 Ιανουαρίου 1965: Το Λαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα του Αφγανιστάν (ΛΔΚΑ) ιδρύεται με 

τον Νουρ Μοχάμαντ Ταράκι [ترک محمد نور ] να εκλέγεται ως Γενικός Γραμματέας. 

 

1967–1968: Οι πρώτες ρωγμές στη συνοχή του ΛΔΚΑ εμφανίζονται, όταν προκύπτουν μία 

σειρά από φατρίες στο εσωτερικό του. Οι σημαντικότερες είναι οι Χαλκ και Παρτσάμ, οι 

οποίες έλαβαν το όνομά τους από την εφημερίδα που δημοσίευαν, αντιστοίχως. 

 

1973 

17 Ιουλίου:  Ο Πρίγκιψ Μοχάμαντ Νταούντ Χαν [خان داود محمد], πρώην Πρωθυπουργός, 

ανατρέπει τον εξάδελφό του Βασιλέα Μοχάμαντ Ζαχίρ Σαχ [محمد ظاهرشاه]  και κηρύττει τη 

Δημοκρατία του Αφγανιστάν (Προεδρική Δημοκρατία). 

 

18 Ιουλίου: Ο Πρίγκιψ Μοχάμαντ Νταούντ Χαν ανακηρύσσεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

και Υπουργός Αμύνης. 

 

19 Ιουλίου: Η νέα αφγανική κυβέρνηση αναγνωρίζεται διπλωματικώς από τη Σοβιετική 

Ένωση και την Ινδία. 

 

24 Αυγούστου: Ο Μοχάμαντ Ζαχίρ Σαχ παραδίδει την εξουσία της χώρας επισήμως. 

 

1977 

14 Φεβρουαρίου: Η Λόγιαχ Τζίργκαχ [ه  η Μεγάλη Συνέλευση ,(Loyah Jirgah) ,[لويه جر

ενέκρινε το νέο σύνταγμα της χώρας, το οποίο καθιέρωσε ένα προεδρικό μονοκομματικό 

σύστημα. 

 

15 Φεβρουαρίου:  Ο Μοχάμαντ Νταούντ ανακηρύσσεται Πρόεδρος του μονοκομματικού 

πολιτειακού συστήματος και διαλύει την Λόγιαχ Τζίργκαχ, την Μεγάλη Συνέλευση. 

 

1978 

17 Απριλίου: Ο επιφανής διανοούμενος της φράξιας Παρτσάμ και ιδρυτικό μέλος του 

ΛΔΚΑ, Μιρ Ακμπάρ Κιμπέρ [ اکبر خيبر مير  ] δολοφονείται. 
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20 Απριλίου: Το συγκεντρωμένο πλήθος στην κηδεία του Κιμπέρ, ξεκινά διαδήλωση 

εναντίον της κυβερνήσεως. 

 

26 Απριλίου: Οι ηγέτες του ΛΔΚΑ συλλαμβάνονται. 

 

27-28 Απριλίου: Μετά την ανατροπή του Προέδρου Νταούντ από την 

επανάσταση/πραξικόπημα του ΛΔΚΑ, το «Επαναστατικό Στρατιωτικό Συμβούλιο» ανέλαβε 

την εξουσία της χώρας.  Ο Νταούντ, ο αδερφός του, καθώς και ένας αριθμός κυβερνητικών 

αξιωματούχων σκοτώθηκαν κατά την διάρκεια της/του. Ανάμεσά τους οι Υπουργοί Εθνικής 

Αμύνης Γκουλάμ Χαϊντάρ Ρασουλί [Ghulam Haidar Rasuli], Εσωτερικών Αμπντούλ Καντίρ 

Νουριστάνι [نورستاني عبد القادر], και ο Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως Σαγίντ Αμπντουλάχ 

[Sayyid Abdullah].   

 

30 Απριλίου: Με την δημιουργία του «Επαναστατικού Στρατιωτικού Συμβουλίου», ο Νουρ 

Μοχάμαντ Ταράκι (Χαλκ) ορίστηκε Πρόεδρος του Συμβουλίου, Πρόεδρος του Αφγανιστάν 

και Πρωθυπουργός της Επαναστατικής Κυβερνήσεως. Ο Μπαμπράκ Καρμάλ [ببرک کارمل] 

(Παρτσάμ) ορίστηκε Αναπληρωτής Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρωθυπουργός, με τον 

Χαφιζουλάχ Αμίν (Χαλκ) τρίτο στην ιεραρχία ως Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό 

Εξωτερικών. 

 

6 Μαΐου: Το Αφγανιστάν ανακηρύσσεται «αδέσμευτο και ανεξάρτητο» από τον Πρόεδρο 

Ταράκι. 

 

Μάιος-Ιούνιος: Οι Μουτζαχεντίν [مجاهدين] εγκαθιστούν την πρώτη τους βάση στο Πακιστάν. 

                    

Ιούλιος: Ο συνασπισμός Χαλκ-Παρτσάμ καταρρέει και ο Καρμάλ και άλλοι ηγέτες του 

Παρτσάμ μετακινούνται από τις κυβερνητικές τους θέσεις και στέλνονται ως πρεσβευτές στο 

εξωτερικό. 

 

18 Αυγούστου: Το ραδιοφωνικό ίδρυμα της Καμπούλ ανακοινώνει την εξάρθρωση σπείρας 

συνωμοτών για την ανατροπή της κυβερνήσεως. Ο Υπουργός Αμύνης Αμπντούλ Καντίρ 

[Abdul Qadir] κατηγορείται για συμμετοχή και συλλαμβάνεται. 
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21 Αυγούστου:  Οι Υπουργοί Σχεδιασμού Σουλτάν Αλί Κεστμάντ [ علی کشتمندسلطان ] (Παρτσάμ) 

και Δημοσίων Έργων Στρατηγό Μοχάμαντ Ράφι [Mohammed Rafie] (Παρτσάμ) 

κατηγορούνται επίσης για εμπλοκή τους στη σχεδιαζόμενη συνομωσία και συλλαμβάνονται, 

μετά από οδηγία του Πολίτμπιρο [Политбюро] του ΛΔΚΑ. 

 

Νοέμβριος: Ο Καρμάλ  κατηγορείται ως ο ιθύνων νους της συνωμοσίας του Παρτσάμ. Ο 

Χαφιζουλάχ Αμίν αποκτά περισσότερη εξουσία, σε κόμμα και κυβέρνηση, και αναρριχάται 

στην εξουσία ως Αναπληρωτής του Ταράκι. 

 

3 Δεκεμβρίου: Ο Ταράκι επισκέπτεται την Μόσχα για να συμμετάσχει σε συνομιλίες με τους 

σοβιετικούς.  

 

5 Δεκεμβρίου: η περίφημη εικοσαετούς διάρκειας Συνθήκη Φιλίας, Καλής Γειτονίας και 

Συνεργασίας, υπογράφεται στην Μόσχα μεταξύ της Σοβιετικής Ενώσεως και Αφγανιστάν. 

 

Χειμών 1978/79: Το κύμα ενόπλου βίας και συγκρούσεων, μεταξύ ανταρτών και 

κυβερνήσεως, διαχέεται στην πλειοψηφία των διοικητικών επαρχιών της χώρας. 

 

1979 

14 Φεβρουαρίου: Ο Αμερικανός πρέσβης στην Καμπούλ, Άντολφ Νταμπς [Adolph Dubs], 

απάγεται από τους αντάρτες. Σκοτώνεται κατά την διάρκεια αποτυχημένης επιχειρήσεως 

διασώσεώς του από τις αφγανικές δυνάμεις ασφαλείας. Οι μέθοδοι που ακολουθήσαν οι 

αφγανικές δυνάμεις ασφάλειας κατακρίνονται σφόδρα από την αμερικανική πλευρά, ως 

ανεπαρκείς και επικίνδυνες.  

 

22 Φεβρουαρίου: Η βοήθεια των ΗΠΑ προς το Αφγανιστάν μειώνεται επισήμως με εντολή 

του Προέδρου Κάρτερ. 

 

16 Μαρτίου: Αρχίζουν οι αναταραχές στην Χεράτ [هرات]. 

 

17-19 Μαρτίου: Η κατάσταση στο Αφγανιστάν εισάγεται στην agenda του Πολίτμπιρο του 

ΚΚΣΕ, για πρώτη φορά ως εξαιρετικώς κρίσιμη. 
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20 Μαρτίου: Οι σοβιετικοί καλούν τον Ταράκι στην Μόσχα. Συμφωνούν να παρέχουν 

άμεση πολιτική και υλική υποστήριξη, αλλά αρνούνται το αίτημα για στρατιωτική επέμβαση 

στο Αφγανιστάν. 

 

27 Μαρτίου: Ο Αμίν διορίζεται Πρωθυπουργός. 

 

1 Απριλίου: Ανασχηματισμός της κυβερνήσεως. Ο Συνταγματάρχης Ασλάμ Βαταντζάρ 

[Aslam Watanjar] διορίζεται Υπουργός Αμύνης και ο Σεϊχάν Μαζντουργιάρ Υπουργός 

Εσωτερικών, ενώ ο Ασαντουλάχ Σαρβαρί [نگار أسد هللا] Αρχηγός των Αφγανικών Μυστικών 

Υπηρεσιών.  

 

Απρίλιος-Μάιος:  Η αφγανική κυβέρνηση αιτείται επανειλημμένως σοβιετική ενεργή 

στρατιωτική βοήθεια για να ανταπεξέλθει με τους αντικαθεστωτικούς αντάρτες, αλλά όλα τα 

αιτήματα απορρίπτονται από τους σοβιετικούς. 

 

Ιούνιος: Ο Βασίλι Στεπάνοβιτς Σάφροντσουκ [Василий Степанович Safronchuck], 

διακεκριμένος σοβιετικός αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών, αποστέλλεται στην 

Καμπούλ, όπου και έμεινε ως την 22α Δεκεμβρίου, με σκοπό την παροχή συμβουλών προς 

το μαρξιστικό-λενινιστικό καθεστώς της κυβερνήσεως της Καμπούλ, αφ’ ενός σχετικώς με 

την εξωτερική πολιτική, αφ’ ετέρου σχετικώς με την εφαρμογή πολιτικών και οικονομικών 

μεθόδων προκειμένου να διευρυνθεί η πολιτικοκοινωνική του βάση στην αφγανική κοινωνία. 

 

29 Ιουνίου: Οι σοβιετικοί αποστέλλουν μυστικώς μία μοίρα 600 αλεξιπτωτιστών στο 

Μπαγκράμ [بگرام ] και δύναμη 125 οπλιτών Ειδικών Δυνάμεων της KGB στην Καμπούλ, 

προκειμένου να βοηθήσουν το καθεστώς να μην έχει σημαντικές απώλειες.  Παραλλήλως, 

πιέζουν Ταράκι και Αμίν να βελτιώσουν την ασφάλεια στην χώρα, ενώ δυσανασχετούν για 

την ανεπάρκεια των τοπικών αρχών ασφαλείας, τις συνεχείς ενδοκομματικές καρατομήσεις 

και διώξεις εκ μέρους της φράξιας του Χαλκ, καθώς επίσης και για την ύπαρξη μη 

κομμουνιστών εντός του αφγανικού κομμουνιστικού κινήματος, διότι τα θεωρούν 

θεμελιώδεις αιτίες της κρίσεως. 

 

Ιούλιος: Ο Μπόρις Νικολάγιεβιτς Πονομάρεφ [Борис Николаевич Пономарёв], 

Προϊστάμενος της Διεθνούς Διευθύνσεως του ΚΚΣΕ, αποστέλλεται στο Αφγανιστάν 

προκειμένου να διαβιβάσει εκ του σύνεγγυς την βαθιά ανησυχία των σοβιετικών ηγετών, να 
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εκτιμήσει την κατάσταση, και να μειώσει το δυνατόν της διώξεις κατά των μελών του 

Παρτσάμ από την φράξια του Χαλκ. 

 

Μέσα Ιουλίου: Φυλλάδια με περιεχόμενο εναντίον του Αμίν κυκλοφορούν στην Καμπούλ. 

 

17 Αυγούστου: Επικεφαλής μίας πολυάριθμης στρατιωτικής αντιπροσωπείας, ο 

Αναπληρωτής Υπουργός Αμύνης Στρατηγός του Ιβάν Παβλόφσκι [Иван Павловский] 

μεταβαίνει  στο Αφγανιστάν για αυτοψία της καταστάσεως.  Άμα τη επιστροφή του στην 

Μόσχα εισηγείται την μη επέμβαση. 

 

Μέσα Σεπτεμβρίου: Ο Ταράκι σταματά για ανεπίσημη επίσκεψη την Μόσχα, 

επιστρέφοντας στην Καμπούλ, ύστερα από συνάντηση των Αδεσμεύτων Κρατών στην 

Αβάνα, όπου γίνεται εγκαρδίως δεκτός από τον Λεονίντ Ίλιτς Μπρέζνιεφ [Леони́д Ильи́ч 

Бре́жнев], ο οποίος και εγγυάται την προσωπική του ασφάλεια. Η συνάντηση λαμβάνει 

μεγάλη προβολή από τα σοβιετικά μέσα μαζικής ενημερώσεως και τον σοβιετικό τύπο. 

 

14 Σεπτεμβρίου: Λαμβάνει χώρα ανεπιτυχής απόπειρα εναντίον της ζωής του Αμίν. 

Συλλαμβάνονται οι υπουργοί Σαγιέντ Μοχάμαντ Γκουλαμπζόι [الب محمد سيد   [زوي 

Μαζντουργιάρ, Σαρβαρί και Βαταντζάρ.  Οι Βαταντζάρ και Σαρβαρί επιτυγχάνουν αργότερα 

να δραπετεύσουν με την βοήθεια των σοβιετικών. Ο Αμίν απαντά αμέσως και δραστικώς. 

Πραγματοποιεί δικό του «πραξικόπημα» εναντίον του Ταράκι και των υποστηρικτών του, 

μέσω του οποίου επικρατεί. Ο Ταράκι συλλαμβάνεται και δολοφονείται ολίγες ημέρες 

αργότερα, ενώ ο ίδιος Ο Αμίν αναλαμβάνει την Προεδρία της χώρας και τα Υπουργεία 

Αμύνης και Εξωτερικών. 

 

16 Σεπτεμβρίου: Ο Αμίν εκλέγεται Γενικός Γραμματέας του ΛΔΚΑ από την Κεντρική 

Επιτροπή του κόμματος. 

 

6 Οκτωβρίου: Κατά τη διάρκεια συναντήσεως κομμουνιστικών εκπροσώπων, ο σοβιετικός 

πρεσβευτής Νικολάι Βασίλιεβιτς Πουζάνοφ [Николай Васильевич Пузанов] κατηγορείται 

για συμμετοχή στην απόπειρα εναντίον της ζωής του Αμίν από τον Αναπληρωτή του Αμίν, 

Σαχ Βάλι [ ه ولیشا ]. Έπειτα από την εν λόγω εξέλιξη, ο Πουζάνοφ ανακηρύχθηκε persona non 

grata και αναχώρησε την 19η Νοεμβρίου. (Τον διαδέχθηκε ο Φίκριατ Ταμπέεφ [Фикрият 

Табеер] στις 28 Νοεμβρίου). 
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10 Οκτωβρίου: Το ραδιοφωνικό ίδρυμα της Καμπούλ, ανακοίνωσε τον θάνατο του Ταράκι, 

ως αποτέλεσμα υποτιθέμενης βαριάς ασθενείας. 

 

10 Οκτωβρίου: Ο Καρμάλ μετέβη στην Μόσχα από την Πράγα, όπου «υπηρετούσε» ως 

Πρέσβης του Αφγανιστάν, με προσωπική εντολή του Γιούρι Βλαντιμίροβιτς Αντρόποφ 

[Ю́рий Влади́мирович Андро́пов]. 

 

Οκτώβριος: Γνωστή ως «Operation Zenith» [Операция Зенит], οι ειδικές δυνάμεις της 

KGB ανέλαβαν το έργο της αξιολογήσεως μίας ενδεχόμενης δημοσίου αντιδράσεως σε μια 

σοβιετική επέμβαση. 

 

29 Οκτωβρίου:  Σε υπόμνημά της, η Επιτροπή για το Αφγανιστάν (Αντρόποφ, Ντμίτρι 

Φιοντόροβιτς Ουστίνοφ [Дмитрий Фёдорович Устинов], Αντρέι Αντρέγιεβιτς Γκρομίκο 

[Андре́й Андре́евич Громы́ко], και Πονομάρεφ), εξέφρασε την ανησυχία της για 

κατάσταση στη χώρα. 

 

9 Νοεμβρίου: Οι σοβιετικοί αποστέλλουν Μοίρες Αλεξιπτωτιστών στο Αφγανιστάν, ενώ η 

κατάσταση στην χώρα είναι έκρυθμη. 

 

Αρχές Δεκεμβρίου:  Ο Αντρόποφ συντάσσει και αποστέλλει το περίφημο χειρόγραφο 

υπόμνημά του στον Μπρέζνιεφ. 

 

Αρχές Δεκεμβρίου έως 13 Δεκεμβρίου: Ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης και Στρατιωτικών 

Εξοπλισμών, Ουστίνοφ οργανώνει την προετοιμασία σχεδίων την πιθανή αποστολή 

στρατιωτικών στρατευμάτων στο Αφγανιστάν, ενώ παραλλήλως στέλνει μυστική οδηγία για 

την συγκρότηση μονάδων στην στρατιωτική περιφέρεια του Τουρκεστάν, στην Σοβιετική 

Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Τουρκμενιστάν. 

 

2, 3, 12 και 17 Δεκεμβρίου: Ο Αμίν προβαίνει σε επανειλημμένα αιτήματα για ενεργή 

σοβιετική στρατιωτική υποστήριξη κατά των Μουτζαχεντίν, τα οποία απορρίπτονται. 
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6 Δεκεμβρίου: Η αποστολή 500 οπλιτών Ειδικών Δυνάμεων της Σοβιετικής Στρατιωτικής 

Υπηρεσίας Πληροφοριών [ГРУ-Гла́вное разве́дывательное управле́ние, GRU-Glavnoye 

razvedyvatel'noye upravleniye] εγκρίνεται από το Πολίτμπιρο. 

 

10 Δεκεμβρίου: Ο Ουστίνοφ διατάζει δύο μεραρχίες, μία μηχανικού και μία αλεξιπτωτιστών, 

και άλλες αερομεταφερόμενες στρατιωτικές μονάδες να τεθούν σε κατάσταση πολεμικής 

επιφυλακής στην στρατιωτική περιφέρεια του Τουρκεστάν. 

 

12 Δεκεμβρίου: Αποφασίζεται η απομάκρυνση του Αμίν από το Πολίτμπιρο, καθώς και η 

ενίσχυση της νέας κυβερνήσεως που θα προκύψει, με ένα περιορισμένου αριθμού, σοβιετικό 

εκστρατευτικό σώμα (LCOSF). 

 

17 Δεκεμβρίου: Ακόμα μία αποτυχημένη απόπειρα εναντίον της ζωής του Αμίν λαμβάνει 

χώρα, κατά την διάρκεια της οποίας, ο ανιψιός του και Αρχηγός της Αντικατασκοπίας 

τραυματίζεται πολύ σοβαρά. 

 

24-27 Δεκεμβρίου: Σοβιετικές δυνάμεις μεταφέρονται αεροπορικώς στο Αφγανιστάν. Η 

108η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού διασχίζει τα σύνορα και κατευθύνεται προς την 

Καμπούλ [کابل] στη Παστού και [ کابل ] στη Περσική. 

 

27 Δεκεμβρίου: Ο Αμίν σκοτώνεται στην διάρκεια της σοβιετικής επιθετικής επιχειρήσεως 

«Επιχείρηση Καταιγίδα-333» [«Шторм-333»] στο Προεδρικό Μέγαρο πρώην Βασιλικό 

Παλάτι.   

 

27 Δεκεμβρίου: Ο Μπαμπράκ Καρμάλ αναλαμβάνει την εξουσία ευθύς μόλις οι σοβιετικές 

δυνάμεις επιτυγχάνουν τον έλεγχο της Καμπούλ. 

 

27 Δεκεμβρίου: Το Πολίτμπιρο του ΛΔΚΑ εκδίδει σειρά ανακοινώσεων προκειμένου να 

εξηγήσει τη αναγκαιότητα της σοβιετικής επεμβάσεως. 

 

27-28 Δεκεμβρίου: Η 5η σοβιετική Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού, αφικνείται στο 

Αφγανιστάν.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Από την 11η Σεπτεμβρίου 2001 και εντεύθεν, το Αφγανιστάν βρίσκεται στο επίκεντρο των 

διεθνών, πολιτικών και στρατιωτικών εξελίξεων, και όχι άνευ λόγου. Όντως, οι 

τρομοκρατικές επιθέσεις της Αλ-Κάιντα [القاعدة] κυρίως κατά των αμερικανικών στόχων, 

μετέβαλαν άρδην τις πολιτικές, στρατιωτικές και διπλωματικές προτεραιότητες των εθνικών 

κυβερνήσεων και των μυστικών υπηρεσιών, αλλά και προσείλκυσαν το ενδιαφέρον της 

κοινής γνώμης, στο λυκαυγές του 21ου αιώνα. Τόσο η Αλ-Κάιντα, όσο και το Ντάες [داعش], 

το οποίο δρα κυρίως στην Συρία και το Ιράκ και προέρχεται από την διάσπαση της Αλ-

Κάιντα του Ιράκ η οποία επισυνέβη στο έδαφος της Συρίας, αποτελούν σαλαφιστικά (Αλ 

Κάϊντα) και σαλαφιστικά-τακφιριστικά (Ντάες) κινήματα προερχόμενα από τον ιδεολογικό 

πυρήνα της ακραίας ισλαμιστικής εκδοχής του Σουνιτικού (Χανμπαλικής/Ουαχαβιτικής 

νομικής σχολής) Ισλάμ.  Η  σαλαφιστική εκδοχή πρώτο-εκφράστηκε από το καθεστώς των 

Ταλιμπάν [طالبان], το οποίο κυβέρνησε το  Αφγανιστάν από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 

έως τα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 2000. 

 

Είναι πλέον πανθομολογούμενο, και εξόχως ενδιαφέρον, ότι ο πυρήνας του διεθνούς δικτύου 

της Αλ-Κάιντα, προδρόμου του Ντάες, προήλθε, εξετράφη και ανδρώθηκε κατά τη δεκαετία 

του 1980 στα κακοτράχαλα όρη του Αφγανιστάν, ενώ εξακολουθεί να δρα εντός και εκτός 

της χώρας, καίτοι με σαφώς μειωμένη ισχύ. 

 

Ολίγα έτη ενωρίτερα, τα αφγανικά πολιτικά κόμματα, τα οποία αντιτάχθηκαν στη σοβιετική 

επέμβαση το 1979, ανεξαρτήτως από την εθνοτική τους προέλευση, χρησιμοποίησαν, χωρίς 

αμφιβολία, το πολιτισμικό υπερόπλο του ισλαμιστικού κινήματος ως στρατηγικό 

πλεονέκτημα εναντίον των σοβιετικών και μετουσίωσαν την αδρά χρηματοδότηση της 

Δύσεως και της Σαουδικής Αραβίας σε οπλισμό, εκπαίδευση και οργάνωση για την 
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διεξαγωγή ενός επιτυχημένου ανταρτοπόλεμου φθοράς εναντίον των «απίστων σοβιετικών 

εισβολέων».  

 

Αποτελεί γενική πεποίθηση των μελετητών στον τομέα, ότι οι σοβιετικοί διδάχθηκαν 

ελάχιστα από την αμερικανική αποτυχία στο Βιετνάμ. Όμως, σε ποιό βαθμό οι δυτικές 

κυβερνήσεις ενεργούσαν με σύνεση ενδυναμώνοντας τους Μουτζαχεντίν της δεκαετίας του 

1980, αφ’ ενός με υλική βοήθεια, αφ’ ετέρου με τη διεθνή αναγνώριση της 

ιδεολογικοπολιτικής τους υποστάσεως; Και σε ποιό βαθμό είχαν αντιληφθεί ορθώς την 

κοινωνικοπολιτική και πολιτιστική διάσταση της ευρύτερης περιοχής; Με τις ΗΠΑ και τους 

συμμάχους τους να συμμετέχουν στον δικό τους αφγανικό πόλεμο επί δεκαπέντε περίπου 

συναπτά έτη, ως το 2014, χωρίς να έχει διευθετηθεί οριστικώς τίποτα, τα ανωτέρω 

αναδυόμενα ζητήματα κυριαρχούν, inter alia, στην ημερήσια διάταξη των ακαδημαϊκών 

ιδρυμάτων, των επιστημονικών ινστιτούτων γεωπολιτικής, γεωστρατηγικής και διεθνών 

σχέσεων, και των αντιστοίχων αναλυτών.  Εν τούτοις, αποτελεί τραγική ειρωνεία ότι η 

πρόσφατη ιστορία παρέχει στην ανθρωπότητα πολύτιμα διδάγματα, τα οποία θέτουν, σε 

μεγάλο βαθμό, την ισχυρότατη δυτική κοινότητα προ των ευθυνών της, αναφορικώς με την 

σύνεση των ενεργειών της κατά το πρόσφατο παρελθόν. Η παρούσα έρευνα είναι αρκετά 

συναφής με τις σύγχρονες αυτές ανησυχίες, καθώς φωτίζει την ταραγμένη περίοδο της 

δεκαετίας του 1980, με επίκεντρο την διερεύνηση και διακρίβωση των αιτιών και κινήτρων 

της σοβιετικής επεμβάσεως στην γειτονική χώρα του Αφγανιστάν. 

 

Σχετικώς με την τοποθέτηση του θέματος στο πραγματολογικό του πλαίσιο (context), 

αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός, ότι κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου και εντεύθεν 

δύο θέσεις/προσεγγίσεις διεκδικούν τη μερίδα του λέοντος στην ανάλυση και τον 

προσδιορισμό της σοβιετικής εξωτερικής πολιτικής και των σχετικών αιτιών και κινήτρων 
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της1. Αυτές είναι η Παραδοσιοκρατική [Traditionalist] και η Αναθεωρητική [Revisionist] 

προσέγγιση. Πράγματι, οι δυτικοί θεωρητικοί στην προσπάθειά τους να ερμηνεύσουν τη 

γέννηση και τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, καθώς επίσης τις προθέσεις, τη συμπεριφορά 

και το συστημικό ρόλο της Σοβιετικής Ενώσεως στη Διεθνή Πολιτική, δημιούργησαν τις δύο 

προαναφερθείσες προσεγγίσεις. Ο τρόπος με τον οποίο γινόταν αντιληπτό, από τα τέλη της 

δεκαετίας του 1970, το αφγανικό ζήτημα, αποτελεί μία κλασική περίπτωση για όσους 

επιθυμούν να κατανοήσουν τα όρια αυτών των θεμελιωδών δυτικών απόψεων για τον Ψυχρό 

Πόλεμο και τη σοβιετική Υπερδύναμη, δηλαδή να επαληθεύσουν τη μία από τις δύο. Καίτοι 

και οι δύο βασίζονται στη νέο-ρεαλιστική αναλυτική προσέγγιση, οι εν λόγω κυρίαρχες 

θέσεις διαφέρουν σημαντικώς επί των επικαλουμένων σοβιετικών παγκοσμίων προθέσεων 

κατά τον Ψυχρό Πόλεμο.  

 

Οι Παραδοσιοκράτες2 επιρρίπτουν την ευθύνη για την έναρξη και συνέχιση του Ψυχρού 

Πολέμου στη Σοβιετική Ένωση κυρίως λόγω της επεκτάσεώς της στην Ανατολική Ευρώπη. 

                                                
1 Συν τω χρόνω, μία τρίτη επιστημονική προσέγγιση προέκυψε, αυτή του Μετά-Αναθεωρητισμού 
[Post-Revisionism], η οποία, επίσης προσπαθεί να δώσει τεκμηριωμένες απαντήσεις σχετικώς με το 
ποιός και τίνι τρόπω ευθύνεται για την έναρξη του Ψυχρού Πολέμου, κρίνοντάς, grosso modo, ότι 
αποτελεί το ντετερμινιστικό αποτέλεσμα των δύο διαφορετικών πολιτιστικών, πολιτικών και 
στρατηγικών Υπερδυνάμεων.  Αρχική ιδέα του Μετά-Αναθεωρητισμού αποτελεί, ότι ο Ψυχρός 
Πόλεμος προεκλήθη εξαιτίας των αντικρουόμενων συμφερόντων των ΗΠΑ και της ΕΣΣΔ, 
κατάσταση η οποία επιδεινώθηκε από την έλλειψη, ή στην καλύτερη περίπτωση την αμφιβόλου 
ποιότητος επικοινωνία μεταξύ των δύο Υπερδυνάμεων, την πτωχή διπλωματική λειτουργία vis-à-vis, 
και τις μεγάλες διαφορές στις κοινωνικό-πολιτικές κουλτούρες των δύο ανταγωνιστών. Συν τω 
χρόνω, όλο αυτό οδήγησε σε μία μόνιμη αντιπαράθεση των δύο αντιστοίχων αμυντικό-βιομηχανικών 
πλεγμάτων των δύο χωρών, «καταλήγοντας» να έχουν ως διακύβευμα την παγκόσμιο κυριαρχία. 
Κύριοι εκπρόσωποι της εν λόγω προσεγγίσεως είναι: Gaddis, John Lewis, The United States and the 
Origins of the Cold War 1941-1947, Columbia University Press, New York and London, 1972; 
Leffler, Martin P., A Preponderance of Power: National Security, the Truman Administration and the 
Cold War, Stanford University Press, Stanford Nuclear Age Series, Los Angeles, 1993; Trachtenberg, 
Marc, A Constructed Peace: Making of European Settlement, 1945-63, Princeton Studies in 
International History and Politics, Princeton Press, 1999. 
2 Κύριοι εκπρόσωποι αυτής της απόψεως είναι: Ο Τζώρτζ Κέναν [George Kennan] με το “The Long 
Telegram” της 22ας Φεβρουαρίου του 1946 από τη Μόσχα, καθώς και το άρθρο του “The sources of 
Soviet conduct”, το οποίο δημοσίευσε με το ψευδώνυμο «Χ» στο τεύχος Ιουλίου του 1947, του 
Foreign Affairs. Αμφότερα επηρέασαν βαθύτατα τους αμερικανούς ηγέτες, καθώς ορθώς θεωρούνται 
οι ακρογωνιαίοι λίθοι της «Παραδοσιοκρατικής» αντιλήψεως και της εφαρμογής της Πολιτικής της 
Ανασχέσεως εκ μέρους των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ καθ’ όλη την διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Ένα 
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Δεδομένης αυτής της επιθετικότητας και λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η Μαρξιστική-

Λενινιστική Ιδεολογία και οι Αρχές της έκαναν λόγο για την παγκόσμια επανάσταση της 

Εργατικής Τάξης, η Παραδοσιοκρατία ανησυχούσε για τις διαρκείς σοβιετικές προσπάθειες 

με σκοπό την ολοκληρωτική επικράτηση του Κομμουνισμού. Υπ’ αυτή την έννοια, η Μόσχα 

προσπαθούσε να βελτιώνει τη θέση της με κάθε ευκαιρία, εφαρμόζοντας ένα Μείζον Σχέδιο 

Υψηλής Στρατηγικής [Grand Strategy Master plan] προκειμένου να επιτύχει τον υπέρτατο 

στόχο της παγκόσμιας κυριαρχίας, χρησιμοποιώντας για δεκαετίες το «εργαλείο» της 

Ειρηνικής Συνυπάρξεως [Peaceful Co-existence] και αργότερα εκείνο της Υφέσεως 

[Détente], με στόχο να ξεπεράσει σε ανάπτυξη και ισχύ τις ΗΠΑ, την Κίνα και τις Δυτικές 

δυνάμεις. Ως αντίδραση σε αυτό, οι ΗΠΑ και σύμμαχοί τους (το ΝΑΤΟ και άλλα 

προσανατολισμένα προς τη Δύση κράτη) άρχισαν προσπάθειες ανάσχεσης της Σοβιετικής 

Ενώσεως με γεωστρατηγικούς και ιδεολογικούς όρους μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου, εφαρμόζοντας, μεταξύ άλλων, το περίφημο Σχέδιο Μάρσαλ [Marshall], για να 

επιταχυνθεί η μεταπολεμική ανάκαμψη των ευρωπαϊκών χωρών, αντιμετωπίζοντας τις 

κομμουνιστικές εξεγέρσεις στον κόσμο και εφαρμόζοντας μία σειρά από Δόγματα, με κύριο 

στόχο την παγκόσμια ανάσχεση της Μόσχας. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, η σοβιετική 

απόφαση για επέμβαση στο Αφγανιστάν ήταν ένα μαρξιστικό βήμα προς τα θερμά ύδατα του 

                                                
κρίσιμο χωρίο από το “The Long Telegram”: «Κύριο στοιχείο οιασδήποτε πολιτικής των Ηνωμένων 
Πολιτειών απέναντι  στη Σοβιετική Ένωση θα πρέπει να είναι η μακροπρόθεσμη, υπομονετική αλλά 
σταθερή και επαγρυπνούσα ανάσχεση των Ρωσικών [sic] επεκτατικών τάσεων. … Καθίσταται σαφές 
ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να αναμένουν στο εγγύς μέλλον να προκύψει πολιτική οικειότητα με το 
Σοβιετικό καθεστώς. Οφείλουν να θεωρούν την Σοβιετική Ένωση ως αντίπαλο, και όχι ως εταίρο, στην 
αρένα της πολιτικής. [Οι ΗΠΑ] θα πρέπει να αναμένουν ότι οι Σοβιετικές πολιτικές δεν πρόκειται να 
αντανακλούν αγάπη για την ειρήνη και την σταθερότητα, ούτε καμία πραγματική πίστη στην πιθανότητα 
μίας ευτυχισμένης συνυπάρξεως του σοσιαλιστικού και καπιταλιστικού κόσμου, αλλά μάλλον μία πολύ 
προσεκτική, επιμονή πίεση, με σκοπό την διάσπαση και αποδυνάμωση του συνόλου της επιρροής και 
ισχύος του αντιπάλου.», 22 Φεβρουαρίου 1946, Kennan George, The Long Telegram, Moscow. Πιο 
σύγχρονοι εκπρόσωποι αυτής της προσεγγίσεως είναι οι Τζέιν Κιρκπάτρικ [Jean Kirkpatrick], 
διατελέσας Πρεσβευτής των ΗΠΑ στα ΗΕ και το μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας κατά 
την διακυβέρνηση Ρίγκαν [Reagan], Στέφεν Αμπρόουζ [Stephen Ambrose], ιστορικός και βιογράφος 
των Προέδρων  Αϊνζενχάουερ [Eisenhower] και Νίξον [Nixon]. 
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Ινδικού Ωκεανού και τα πετρέλαια του Αραβο-Περσικού Κόλπου, αμφότερα απαραίτητα για 

την παγκόσμια κυριαρχία. 

 

Οι Αναθεωρητιστές3, αφ’ ετέρου, θεωρούσαν ότι η εδαφική «κατοχή» και η ιδεολογική 

«προσάρτηση» της Ανατολικής Ευρώπης ήταν μία αμυντική κίνηση της Μόσχας, 

προκειμένου να αποφύγει την περικύκλωση από τον καπιταλιστικό κόσμο, ο οποίος, 

σύμφωνα με τον Αναθεωρητισμό, είχε αρχίσει τον Ψυχρό Πόλεμο πριν τον Β΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο υπό τον φόβο της διακοπής της καπιταλιστικής ανάπτυξης των τότε «ελεύθερων 

αγορών» του κόσμου. Σύμφωνα με τον Αναθεωρητισμό, η Σοβιετική Ένωση αποτελούσε μία 

παγκόσμια υπερδύναμη που υπερασπιζόταν τα δικά της παγκόσμια συμφέροντα ως ισχυρό 

κράτος-δρων στον διεθνή πολιτικό στίβο, και δεν διατηρούσε φιλοδοξίες για παγκόσμιο 

κυριαρχία ή κάποιο σχέδιο Υψηλής Στρατηγικής για να εξυπηρετήσει αυτό το σκοπό. 

Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, η απόφαση της Μόσχας για επέμβαση στο Αφγανιστάν, 

αποτελούσε μία επιτακτική κίνηση για τη διασφάλιση των μακροχρόνιων συμφερόντων της 

στο Αφγανιστάν, καθώς και για να τερματιστεί η ανησυχία του Κρεμλίνου περί μίας πιθανής 

εισαγωγής του φονταμενταλιστικού Ισλάμ εντός της σοβιετικής εδαφικής επικράτειας. 

 

Ασφαλώς, ένα βασικό ζήτημα το οποίο διευκρινίζεται στο πλαίσιο της παρούσης ερεύνης 

είναι και ο βαθμός στον οποίο δύναται να εξηγηθεί η σοβιετική αφγανική περιπέτεια με μία 

εκ των δύο προαναφερθεισών στρατηγικών προσεγγίσεων. Συγκεκριμένα, διευκρινίζεται 

κατά πόσο η μεγαλύτερη αποτυχία στη σοβιετική στρατιωτική ιστορία αποτελεί απότοκο 

ενός προειλημμένου στρατηγικού σχεδίου, βασισμένου σε ιδεολογικά μαρξιστικά-

λενινιστικά στοιχεία, ή εάν η επέμβαση του Κρεμλίνου απετέλεσε μία στρατηγική κίνηση 

                                                
3 Appleman, William Williams, The Tragedy of American Diplomacy, Cleveland and New York, 
1959; Alperovitz, Gar, Atomic diplomacy: Hiroshima and Potsdam: The use of the atomic bomb and 
the American confrontation with Soviet power, Simon and Schuster, New York, 1965. 
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που προϋπέθετε την ύπαρξη ενός επεξεργασμένου στρατηγικού σχεδίου, ώστε να 

εξασφαλιστεί η σοβιετική εθνική ασφάλεια στην ευαίσθητη περιοχή της κεντρικής Ασίας, 

κατά την διάρκεια μίας ταραχώδους χρονικής περιόδου.  Επίσης, καθίσταται εμφανές, ότι 

κινητήριος μοχλός της σοβιετικής επεμβάσεως απετέλεσε αφ’ ενός η δυσλειτουργία του 

σοβιετικού απαράτ [аппарат], αφ’ ετέρου οι γραφειοκρατικοί ανταγωνισμοί των κορυφαίων 

στελεχών της σοβιετικής νομενκλατούρας [номенклату́ра] εν όψει της επερχόμενης 

διαδοχής του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΣΕ, Λεονίντ Μπρέζνιεφ. 

 

Σκοποί της ερεύνης 

Δοθέντων των ανωτέρω, οι σκοποί της παρούσης ερεύνης είναι: 

 

Α) Να ερμηνεύσει την απόφαση της Σοβιετικής Ενώσεως για την αποστολή στρατιωτικών 

δυνάμεων στο Αφγανιστάν τον Δεκέμβριο του 1979. 

Β) Να εντοπίσει τους αντικειμενικούς στόχους της εν λόγω επεμβάσεως. 

Γ) Να περιγράψει και καταυγάσει με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και λεπτομέρεια την 

διαδικασία μέσω της οποίας προέκυψε η απόφαση της επεμβάσεως από τα ανώτατα 

σοβιετικά θεσμικά όργανα. 

 

Ερευνητικά Ερωτήματα και Ερευνητικές Υποθέσεις 

Στο πλαίσιο των ανωτέρων σκοπών της ερεύνης προκύπτουν τα κάτωθι ερευνητικά 

ερωτήματα καθώς και οι κάτωθι ερευνητικές υποθέσεις. 

 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που θα ερευνήσει η παρούσα διατριβή είναι τα ακόλουθα: 
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1. Πώς ερμηνεύεται η απόφαση της Σοβιετικής Ενώσεως για την αποστολή 

στρατιωτικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν; 

2. Ποιοί οι αντικειμενικοί στόχοι της επεμβάσεως; 

3. Πώς προέκυψε η απόφαση για την επέμβαση; 

 

Η υπάρχουσα βιβλιογραφία παρέχει ένα φάσμα πιθανών απαντήσεων στα ανωτέρω 

ερωτήματα. Η πλειονότητα των διδακτορικών διατριβών θέλει τον αριθμό των ερευνητικών 

υποθέσεων προς έλεγχο σπανίως να υπερβαίνει τις πέντε.  Εν τούτοις, για τους σκοπούς της 

παρούσας διατριβής, και εξαντλώντας τον ερευνητικό ορίζοντα του θέματος προκειμένου να 

κατατείνει σε ακριβέστερο αποτέλεσμα, πρόκειται να ελεγχθούν οι ακόλουθες επτά 

υποθέσεις: 

 

Υπόθεση [1]. Η απόφαση για την επέμβαση στο Αφγανιστάν ελήφθη προκειμένου να 

βελτιωθεί η σοβιετική γεωπολιτική θέση στο πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου και του σινο-

σοβιετικού ανταγωνισμού. Η προώθηση των σοβιετικών εθνικών συμφερόντων σε μία 

προσπάθεια να αποκτηθεί στρατηγικό πλεονέκτημα προκειμένου να επικρατήσει στον Ψυχρό 

Πόλεμο, καθώς και οι έντονοι φόβοι για αμερικανική εμπλοκή στην περιοχή μετά την 

επανάσταση του Σαγίντ Ρουχολάχ Μουσαβί Χομεϊνί [ سيد روحهللا موسوی خمينی ] στο Ιράν και 

την ένοπλη εξέγερση των Αφγανών αντιφρονούντων-αντικαθεστωτικών, οδήγησαν τη 

Μόσχα να επέμβει στο Αφγανιστάν. (κεφάλαιο 3). 

 

Η ανωτέρω υπόθεση προσεγγίζεται από μεθοδολογικής απόψεως δια της συνδρομής της 

Συστημικής Γεωπολιτικής Αναλύσεως ως εξής: 

  

Γεωπολιτικός Παράγοντας: Η σοβιετική επέμβαση. 
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Γεωγραφικό Σύμπλοκο: Σοβιετική Ένωση-Αφγανιστάν-Αραβική Θάλασσα-Ιράν-Πακιστάν-

βορειοδυτική Κίνα.   

Γεωπολιτικό Σύστημα: Σοβιετική Ένωση-Αφγανιστάν-Ιράν-Πακιστάν-Κίνα. 

Γεωπολιτικό Υποσύστημα 1: Σοβιετική Ένωση-Αφγανιστάν. 

Γεωπολιτικό Υποσύστημα 2: Σοβιετική Ένωση-βορειοδυτική Κίνα. 

Γεωπολιτικό Υποσύστημα 3: Σοβιετική Ένωση-Ιράν-Πακιστάν. 

Γεωπολιτικό Δρων Υπερσύστημα: Σοβιετική Ένωση, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, και κατ’ 

ελάσσονα λόγο η Σαουδική Αραβία, ο Οργανισμός Ισλαμικής Διάσκεψης,  και η Κίνα. 

Γεωπολιτικός Πυλών Ισχύος: Πυλών της Αμύνης/Ασφαλείας. 

Γεωπολιτικός Σύνθετος Δείκτης 1: Η στρατηγική προσέγγιση της Σοβιετικής Ενώσεως της 

Αραβικής Θαλάσσης και εν γένει του Ινδικού Ωκεανού. 

Γεωπολιτικός Σύνθετος Δείκτης 2: Η στρατηγική προσέγγιση της Σοβιετικής Ενώσεως του 

Αραβο-Περσικού Κόλπου και του ελέγχου του από την Μόσχα. 

 

Υπόθεση [2]. Η απόφαση για την επέμβαση στο Αφγανιστάν ελήφθη προκειμένου να 

αποτραπεί η εισαγωγή του φονταμενταλιστικού Ισλάμ (φαινόμενο διάχυσης/spill over 

phenomenon) στις Σοβιετικές Δημοκρατίες της κεντρικής Ασίας, οι οποίες κατοικούνταν 

κατ’ εξοχήν από Μουσουλμάνους. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξέγερση ή 

ακόμα και σε ένοπλο αντάρτικο εντός του εδάφους της Σοβιετικής Ενώσεως και να απειλήσει 

την εθνική της ασφάλεια και σταθερότητα. (κεφάλαιο 3). 

 

Η ανωτέρω υπόθεση προσεγγίζεται από μεθοδολογικής απόψεως δια της συνδρομής της 

Συστημικής Γεωπολιτικής Αναλύσεως ως εξής: 

Γεωπολιτικός Παράγοντας: Η σοβιετική επέμβαση. 
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Γεωγραφικό Σύμπλοκο: Η Σοβιετική Ένωση, με επίκεντρο τις μουσουλμανικές Σοβιετικές 

Σοσιαλιστικές Δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας-Αφγανιστάν. 

Γεωπολιτικό Σύστημα: Σοβιετική Ένωση, με επίκεντρο τις μουσουλμανικές Σοβιετικής 

Σοσιαλιστικές Δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας-Αφγανιστάν. 

Γεωπολιτικό Υποσύστημα 1: Σοβιετική Ένωση-Κεντρική Ασία (μουσουλμανικές Σοβιετικές 

Σοσιαλιστικές Δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας). 

Γεωπολιτικό Υποσύστημα 2: Μουσουλμανικές Σοβιετικές Σοσιαλιστικές Δημοκρατίες της 

Κεντρικής Ασίας-Αφγανιστάν. 

Γεωπολιτικό Δρων Υπερσύστημα: Σοβιετική Ένωση, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, και κατ’ 

ελάσσονα λόγο η Σαουδική Αραβία, ο Οργανισμός Ισλαμικής Διασκέψεως, και η Κίνα. 

Γεωπολιτικός Πυλών Ισχύος: Πυλών της Αμύνης/Ασφαλείας. 

Γεωπολιτικός Σύνθετος Δείκτης 1: Το γενικό βιοτικό επίπεδο, με έμφαση στο θρησκευτικό 

στοιχείο των κατοίκων των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών της κεντρικής Ασίας. 

Γεωπολιτικός Σύνθετος Δείκτης 2: Η ύπαρξη σχεδίου περί δημιουργίας νέου κράτους-

αυτοκρατορίας, τοποθετημένου στο μαλακό υπογάστριο της Σοβιετικής Ενώσεως, με 

επίκεντρο γεωγραφικό τμήμα των κεντροασιατικών Σοβιετικών Σοσιαλιστικών 

Δημοκρατιών και εύρος-έκταση από το Αιγαίο Πέλαγος ως την Βορειοδυτική Κίνα. 

 

Υπόθεση [3]. Οι σοβιετικές ανησυχίες για πιθανή απώλεια του ελέγχου του Αφγανιστάν, και 

κατά συνέπεια της απωλείας διατηρήσεως της σοβιετικής επιρροής και των σοβιετικών 

συμφερόντων στην χώρα, ιδίως μετά την άνοδο του Χαφιζουλάχ Αμίν στην εξουσία τον 

Σεπτέμβριου του 1979, απετέλεσε την αιτία της σοβιετικής επεμβάσεως. (κεφάλαιο 4). 

 

Η ανωτέρω υπόθεση προσεγγίζεται από μεθοδολογικής απόψεως δια της συνδρομής της 

Συστημικής Γεωπολιτικής Αναλύσεως ως εξής: 
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Γεωπολιτικός Παράγοντας: Η απώλεια ελέγχου του Αφγανιστάν από την Μόσχα. 

Γεωγραφικό Σύμπλοκο: Σοβιετική Ένωση-Αφγανιστάν. 

Γεωπολιτικό Σύστημα: Σοβιετική Ένωση-Αφγανιστάν. 

Γεωπολιτικό Υποσύστημα 1: Σοβιετική Ένωση. 

Γεωπολιτικό Υποσύστημα 2: Αφγανιστάν. 

Γεωπολιτικό Δρων Υπερσύστημα: Η Σοβιετική Ένωση, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, και κατ’ 

ελάσσονα λόγο η Κίνα, το Πακιστάν και το Ιράν. 

Γεωπολιτικός Πυλών Ισχύος: Πυλών της Πολιτικής.   

Γεωπολιτικός Σύνθετος Δείκτης 1: Η πολιτική στάση του αντί-σοβιετικού Αφγανού 

κομμουνιστή  ηγέτη Χαφιζουλάχ Αμίν έναντι της Μόσχας και η εν γένει πολιτική του. 

Γεωπολιτικός Σύνθετος Δείκτης 2: Οι προσπάθειες της Μόσχας για την εξουδετέρωσή του 

Γεωπολιτικός Σύνθετος Δείκτης 3: Η ανεπάρκεια του Μαρξιστικού-Λενινιστικού 

καθεστώτος 

Γεωπολιτικός Σύνθετος Δείκτης 4: Οι ύστατες σοβιετικές προσπάθειες συμβιβασμού με τους 

εξεγερθέντες. 

 

Υπόθεση [4]. Η σοβιετική επέμβαση υπήρξε η λογική συνέπεια της εφαρμογής της 

σοβιετικής αντιλήψεως περί Μαρξισμού-Λενινισμού και της σοβιετικής Θεωρίας Διεθνών 

Σχέσεων στην υλοποίηση της σοβιετικής εξωτερικής πολιτικής.  Από την προοπτική της 

Μόσχας, η Επανάσταση του Σαούρ (Απρίλιος) είχε κομίσει «το πολύτιμο αγαθό του 

Σοσιαλισμού στον αφγανικό λαό.». Η Μόσχα για ιδεολογικούς λόγους επεδίωξε να 

«διαφυλάξει» τα επιτεύγματά της, θέτοντας σε εφαρμογή το Δόγμα Μπρέζνιεφ. (κεφάλαιο 

4). 
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Η ανωτέρω υπόθεση προσεγγίζεται από μεθοδολογικής απόψεως δια της συνδρομής της 

Συστημικής Γεωπολιτικής Αναλύσεως ως εξής: 

 

Γεωπολιτικός Παράγοντας: Ο τρόπος αντιλήψεως και ερμηνείας της ιδεολογίας του 

Μαρξισμού-Λενινισμού από την σοβιετική ηγεσία. 

Γεωγραφικό Σύμπλοκο: Σοβιετική Ένωση-Αφγανιστάν 

Γεωπολιτικό Σύστημα: Σοβιετική Ένωση-Αφγανιστάν 

Γεωπολιτικό Υποσύστημα 1: Σοβιετική Ένωση/σοβιετική νομενκλατούρα/Κρεμλίνο-

Σοσιαλιστική Κοινοπολιτεία-Αφγανιστάν. 

Γεωπολιτικό Υποσύστημα 2: Σοσιαλιστική Κοινοπολιτεία 

Γεωπολιτικό Υποσύστημα 3: Αφγανιστάν 

Γεωπολιτικό Δρων Υπερσύστημα: Σοβιετική Ένωση, οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, αλλά και το 

Σύμφωνο της Βαρσοβίας και οι λοιποί σοσιαλιστικοί εθνοκρατικοί ή μη δρώντες, οι οποίοι 

αλληλοεπιδρούν με την ιδεολογία Μαρξισμού-Λενινισμού. 

Γεωπολιτικός Πυλών Ισχύος: Πυλών του Πολιτισμού/Πληροφορίας 

Γεωπολιτικός Σύνθετος Δείκτης 1: Η Σοβιετική Θεωρία Διεθνών Σχέσεων 

Γεωπολιτικός Σύνθετος Δείκτης 2: Οι δηλώσεις υψηλών κομματικών, κυβερνητικών και 

στρατιωτικών αξιωματούχων σχετικώς με τον Μαρξισμό-Λενινισμό και την επέμβαση στο 

Αφγανιστάν, διότι στο σύνολό τους, αφ’ ενός βοηθούν στην κατανόηση της ερμηνείας της 

ιδεολογίας του από τους σοβιετικούς ηγετικούς παράγοντες, αφ’ ετέρου της επιρροής του 

στις αποφάσεις και πράξεις τους. 

 

Υπόθεση [5]. Η διαφύλαξη του κύρους και της αξιοπιστίας της Σοβιετικής Ενώσεως ως 

παγκοσμίου Υπερδυνάμεως στον πολιτικό πυλώνα ισχύος απειλούνταν ευθέως από τη 

βαθμιαία μείωση του σοβιετικού ελέγχου επί του Αφγανιστάν, ιδίως μετά την άνοδο του 
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Χαφιζουλάχ Αμίν στην εξουσία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Σοβιετική Ένωση 

επενέβη προς αρωγή του μαρξιστικού-λενινιστικού καθεστώτος της Καμπούλ. (κεφάλαιο 4). 

 

Η ανωτέρω υπόθεση προσεγγίζεται από μεθοδολογικής απόψεως δια της συνδρομής της 

Συστημικής Γεωπολιτικής Αναλύσεως ως εξής: 

 

Γεωπολιτικός Παράγοντας 1: Η διαφύλαξη του κύρους και της αξιοπιστίας της Σοβιετικής 

Ενώσεως ως παγκοσμίου Υπερδυνάμεως. 

Γεωγραφικό Σύμπλοκο: Σοβιετική Ένωση-Αφγανιστάν-Υπόλοιπο Πλανήτου. 

Γεωπολιτικό Σύστημα: Σοβιετική Ένωση-Αφγανιστάν Υπόλοιπο Πλανήτου. 

Γεωπολιτικό Υποσύστημα 1: Σοβιετική Ένωση-Αφγανιστάν 

Γεωπολιτικό Υποσύστημα 2: Υπόλοιπο Πλανήτου 

Γεωπολιτικό Δρων Υπερσύστημα: Η Σοβιετική Ένωση, οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η Κίνα και οι 

σοσιαλιστικοί διεθνείς πόλοι ισχύος που αλληλοεπιδρούν στην διαπλοκή της διεθνούς 

πολιτικής. 

Γεωπολιτικός Πυλών Ισχύος: Πυλών της Πολιτικής 

Γεωπολιτικός Σύνθετος Δείκτης 1: Η περίφημη Συνθήκη Φιλίας, Καλής Γειτονίας και 

Συνεργασίας, και πιο Συγκεκριμένα το άρθρο 4 αυτής. 

Γεωπολιτικός Σύνθετος Δείκτης 2: Η προσωπική αντίδραση/στάση του Γενικού Γραμματέα 

του ΚΚΣΕ, Λεονίντ Μπρέζνιεφ για την δολοφονία του έμπιστού του γηραιού Γενικού 

Γραμματέα του ΛΔΚΑ, και Προέδρου του Αφγανιστάν, Νουρ Μοχάμαντ Ταράκι από τον 

Πρωθυπουργό του και διάδοχό του Χαφιζουλάχ Αμίν. 

 

Υπόθεση [6]. Η διαφύλαξη του κύρους και της αξιοπιστίας της ιδεολογίας του Μαρξισμού-

Λενινισμού, στον πυλώνα πολιτισμού/πληροφορίας, απειλούνταν ευθέως από τη βαθμιαία 



13 
 

 
 

μείωση του σοβιετικού ελέγχου επί του Αφγανιστάν, ιδίως μετά την άνοδο του Χαφιζουλάχ 

Αμίν στην εξουσία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Σοβιετική Ένωση επενέβη προς 

αρωγή του μαρξιστικού-λενινιστικού καθεστώτος της Καμπούλ. (κεφάλαιο 4). 

 

Η ανωτέρω υπόθεση προσεγγίζεται από μεθοδολογικής απόψεως δια της συνδρομής της 

Συστημικής Γεωπολιτικής Αναλύσεως ως εξής: 

 

Γεωπολιτικός Παράγοντας: H διαφύλαξη του κύρους και της αξιοπιστίας της Μαρξιστικής-

Λενινιστικής ιδεολογίας. 

Γεωγραφικό Σύμπλοκο: Σοβιετική Ένωση-Αφγανιστάν-Υπόλοιπο Πλανήτου. 

Γεωπολιτικό Σύστημα: Σοβιετική Ένωση-Αφγανιστάν Υπόλοιπο Πλανήτου. 

Γεωπολιτικό Υποσύστημα 1: Σοβιετική Ένωση-Αφγανιστάν 

Γεωπολιτικό Υποσύστημα 2: Υπόλοιπο Πλανήτου 

Γεωπολιτικό Δρων Υπερσύστημα: Η Σοβιετική Ένωση, οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η Κίνα και οι 

σοσιαλιστικοί διεθνείς πόλοι ισχύος που αλληλοεπιδρούν στην διαπλοκή της διεθνούς 

πολιτικής. 

Γεωπολιτικός Πυλών Ισχύος: Πυλών Πολιτισμού/Πληροφορίας. 

Γεωπολιτικός Σύνθετος Δείκτης 1: Η περίφημη Συνθήκη Φιλίας, Καλής Γειτονίας και 

Συνεργασίας, και πιο Συγκεκριμένα το άρθρο 4 αυτής. 

Γεωπολιτικός Σύνθετος Δείκτης 2: Η προσωπική αντίδραση/στάση του Γενικού Γραμματέα 

του ΚΚΣΕ, Λεονίντ Μπρέζνιεφ για την δολοφονία του έμπιστού του γηραιού Γενικού 

Γραμματέα του ΛΔΚΑ, και Προέδρου του Αφγανιστάν, Νουρ Μοχάμαντ Ταράκι από τον 

Πρωθυπουργό του και διάδοχό του Χαφιζουλάχ Αμίν. 

Μετά την προηγηθείσα ανάλυση των πέντε ανωτέρων υποθέσεων στα κεφάλαια 3 (δύο 

υποθέσεις) και 4 (τέσσερις υποθέσεις) καταλήγουμε στην δημιουργία μίας Κυρίαρχου 
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Υποθέσεως [7], στο κεφάλαιο 5, με στοιχεία τα οποία περιγράφονται στο Διάγραμμα 7.  Από 

αυτά προκύπτει ότι η απόφαση για την σοβιετική επέμβαση στο Αφγανιστάν ήταν το 

αποτέλεσμα του δύσκαμπτου σοβιετικού οργανωτικού διοικητικού συστήματος και της 

γραφειοκρατικής πολιτικής ανταγωνισμού στο Κρεμλίνο.  Η απόφαση για την επέμβαση 

ελήφθη μέσω μίας δυσλειτουργικής Διαδικασίας Λήψεως Αποφάσεων, προκειμένου να 

εξυπηρετήσει τα ίδια συμφέροντα ορισμένων υψηλών σοβιετικών αξιωματούχων και των 

υπηρεσιών των οποίων ηγούντο (π.χ. KGB, στρατός), τα οποία υπερίσχυσαν λόγω της 

αδύναμης θέσεως του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΣΕ, εξαιτίας της επιδεινουμένης κακής 

του υγείας. (κεφάλαιο 5). 

 

Η ανωτέρω Κυρίαρχη Υπόθεση προσεγγίζεται και πάλιν δια της συνδρομής της Συστημικής 

Γεωπολιτικής Αναλύσεως ως εξής:  

 

Γεωπολιτικός Παράγοντας: H Διαδικασία Λήψεως Αποφάσεων στο Κρεμλίνο. 

Γεωγραφικό Σύμπλοκο: Σοβιετική Ένωση-Αφγανιστάν 

Γεωπολιτικό Σύστημα: Η de facto ανώτατη, μετά την Γενική Γραμματεία του ΚΚΣΕ, 

θεσμοθετημένη βαθμίδα του σοβιετικού διοικητικού συστήματος, το Πολίτμπιρο και η 

Στάβκα. 

Γεωπολιτικά Υποσυστήματα: Ως Γεωπολιτικά Υποσυστήματα ορίζονται οι ηγετικές 

πολιτικές και στρατιωτικές φυσιογνωμίες του σοβιετικού συστήματος, οι οποίες έπαιξαν 

ρόλο στην Διαδικασία Λήψεως Αποφάσεων στο Κρεμλίνο, ήτοι, Μπρέζνιεφ, Αντρόποφ, 

Ουστίνοφ, Γκρομίκο, Κοσίγκιν, Ογκαρκόφ, Ακρομέγιεφ [Ахроме́ев], Βαρενίκοφ,  

[Варенников]. 

Γεωπολιτικό Δρων Υπερσύστημα: Η Σοβιετική Ένωση, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, και κατ’ 

ελάσσονα λόγο η Κίνα, το Πακιστάν και το Ιράν. 
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Γεωπολιτικός Πυλών Ισχύος: Πυλών της Πολιτικής 

Γεωπολιτικός Σύνθετος Δείκτης 1: Το σοβιετικό οργανωτικό υπόδειγμα διοικήσεως κατά την 

διαδικασία λήψεως αποφάσεων στο Κρεμλίνο. 

Γεωπολιτικός Σύνθετος Δείκτης 2: Ο γραφειοκρατικός ανταγωνισμός των σοβιετικών 

ολιγαρχών και των υπηρεσιών στις οποίες ηγούντο, στο Κρεμλίνο. 

 

Η έρευνα θα αποδείξει ποιές από αυτές τις υποθέσεις αποτελούν τμήμα της ερμηνείας της 

σοβιετικής αποφάσεως για την επέμβαση και ποιές διαψεύδονται από τα στοιχεία. 

 

Βασικές Πρωτογενείς Πηγές4 

Η ραγδαία αύξηση της διαθεσιμότητας στοιχείων και πληροφοριών για τον πόλεμο 

Σοβιετικής Ενώσεως-Αφγανιστάν επιτρέπει την επαναξιολόγηση διαφόρων πτυχών της 

σοβιετικής επεμβάσεως. Προπάντων, μετά την κατάρρευση του Κομμουνισμού στη 

Σοβιετική Ένωση, ένας μεγάλος όγκος νέου υλικού ήλθε στο φως, που παρέχει νέες 

προοπτικές σε αυτή τη «σοβιετική περιπέτεια» στο Αφγανιστάν. 

 

Μεταξύ άλλων, ένας σημαντικός όγκος πρωτογενούς υλικού που προηγουμένως 

φυλασσόταν στα σοβιετικά και ανατολικογερμανικά αρχεία, έχει συλλεγεί, αρχειοθετηθεί 

και διαδοθεί από το Woodrow Wilson International Center of Scholars, ως μέρος του 

Διεθνούς Προγράμματος Ιστορίας του Ψυχρού Πολέμου [Cold War International History 

Project]. Αφορά  πληθώρα σημαντικών πρακτικών συνεδριάσεων του Πολίτμπιρο του ΚΚΣΕ 

κατά την κρίσιμη περίοδο πριν την επέμβαση, που επιτρέπουν την πληρέστερη κατανόηση 

των αιτίων που οδήγησαν στη σοβιετική κίνηση. Επίσης, η ανάλυση των dossiers 14/15 του 

                                                
4 Στην παρούσα, με δεδομένο την αρχή της οικονομίας στη έκταση της εισαγωγής, η αναφορά στις 
πρωτογενείς πηγές περιορίζεται στην επιλογή κάποιων εκ των βασικοτέρων. 
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προαναφερθέντος προγράμματος, με τίτλο “Gorbachev and Afghanistan”, υπό την επιμέλεια 

και σχολιασμό του Κρίστιαν Φ. Όστερμαν [Christian F. Ostermann], Διευθυντή του Διεθνούς 

Προγράμματος Ιστορίας του Ψυχρού Πολέμου, συμβάλλει στην κατανόηση της σοβιετικής 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων σχετικώς με το Αφγανιστάν, καθώς συμπεριλαμβάνει 

σημαντικά αποσπάσματα από καίριες συνεδριάσεις του Πολίτμπιρο και του ΚΚΣΕ. Ομοίως, 

στις 29-30 Απριλίου 2002, διοργανώθηκε το Διεθνές Συνέδριο, [Colloquium], “Towards an 

International History of the War in Afghanistan, 1979-1989”, από το Διεθνές Πρόγραμμα 

Ιστορίας του Ψυχρού Πολέμου και φιλοξενήθηκε από το Woodrow Wilson International 

Center of Scholars στην Ουάσινγκτον, έχοντας ως συγχορηγό το Ασιατικό Πρόγραμμα του 

εν λόγω Κέντρου. Εκατοντάδες σελίδες αποχαρακτηρισμένου υλικού από αυτό το συνέδριο, 

σχετικά με τηλεγραφήματα, εμπεριέχοντα άκρως απόρρητο υλικό για την κατάσταση στο 

Αφγανιστάν και τη στάση των σοβιετικών, κυρίως σταλθέντα από την αμερικανική πρεσβεία 

στην Καμπούλ προς το υπουργείο εξωτερικών των ΗΠΑ και άλλες υπηρεσίες, καθώς και 

εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών που απευθύνονταν τόσο στον Πρόεδρο των ΗΠΑ 

όσο και σε ειδικούς συμβούλους εθνικής ασφάλειας της αμερικανικής κυβερνήσεως, 

δόθηκαν στη δημοσιότητα. Μεταξύ άλλων, η υπεύθυνη Ομάδα για τον Ψυχρό Πόλεμο του 

Πανεπιστημίου George Washington, το Ινστιτούτο Kennan του Woodrow Wilson 

International Center for Scholars, και το Αρχείο Εθνικής Ασφαλείας παρείχαν εκατοντάδες 

σελίδες αποχαρακτηρισμένου υλικού, κυρίως από τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της ΕΣΣΔ, 

την Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας [NSA], την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών [CIA] και 

την KGB. Επίσης, το εξαιρετικά διαφωτιστικό υλικό του Βασίλι Μιτρόκχιν5, που 

                                                
5 Ο Ταγματάρχης Βασίλι Νίκιτιτς Μιτρόκχιν [Василий Никитич Митрохин], 3 Μαρτίου 1922–23 
Ιανουαρίου 2004, διετέλεσε ανώτερος αρχειοθέτης [Senior archivist] στην Πρώτη Γενική Διεύθυνση 
της Υπηρεσίας Πληροφοριών Εξωτερικού, KGB, [First Chief Directorate, Foreign Intelligence 
Service, KGB].  Το έργο του, “The Mitrokhin Archive” αποτελείται από χιλιάδες σελίδες κρυφών 
προσωπικών σημειώσεων σχετικά με τις επιχειρήσεις της KGB και άλλα θέματα, τις οποίες ο 
Μιτρόκχιν έφερε μαζί του στην Δύση, όταν αποστάτησε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1992. 
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περιλαμβάνουν οι εκδόσεις: “The Mitrokhin Archive” και “The KGB in Afghanistan”6, 

καθώς και το θρυλικό του αρχείο που αποτελείται από δύο εισαγωγικούς τόμους: “The 

Mitrokhin Archive: The KGB in Europe and the West”7 και “The Mitrokhin Archive II: The 

KGB in the World”8, περιέχουν έναν μακρύ και πληρέστατο απολογισμό των επιχειρήσεων 

των σοβιετικών υπηρεσιών πληροφοριών. Επίσης, δύο βιβλία βασισμένα σε πρωτογενές 

υλικό από το προσωπικό αρχείο του Μιτρόκχιν και σε εκατοντάδες άλλες πρωτογενείς πηγές 

που είχε ο ίδιος συλλέξει, το “The Sword and the Shield: The Mitrokhin Archive and the 

Secret History of the KGB”9 και το “The World Was Going Our Way: The KGB and the 

Battle for the Third World»10, παρέχουν νέες πολύτιμες λεπτομέρειες για το σύνολο σχεδόν 

των μυστικών επιχειρήσεων των σοβιετικών στο Αφγανιστάν.  Τέλος, στην έρευνα θα 

αξιοποιηθεί η πολύτιμη δημοσιευθείσα μαρτυρία του Αλεξάντερ Αντόνοβιτς Λιακόφσκι 

[Александр Антонович Ляховский],11 «Inside the Soviet Intervention of Afghanistan and the 

Seizure of Kabul, December 1979”12, καθώς και το κλασικό του έργο “The Tragedy and 

Valor of Afghanistan” [Tragediia i Doblest Afgana]13, που περιέχουν εξαιρετικά σημαντικό 

πρωτογενές αλλά και άλλης φύσεως υλικό. 

                                                
6 Mitrokhin, Vasiliy Nikitich, The KGB in Afghanistan, English Edition, introduced and edited by 
Christian F. Ostermann and Odd Arne Westad, Woodrow Wilson International Center for Scholars, 
Cold War International History Project, Working Paper No. 40, Washington, D.C., February 2002. 
7 Andrew, Christopher and Mitrokhin, Vasili, The Mitrokhin Archive: The KGB in Europe and the 
West, Gardners Books, London, 2000. 
8 ____________, The Mitrokhin Archive II: The KGB in the World, Gardners Books, London, 2005. 
9 ____________, The Sword and the Shield: The Mitrokhin Archive and the Secret History of the 
KGB, Basic Books, London, 1999. 
10 ___________, The World Was Going Our Way: The KGB and the Battle for the Third World, Basic 
Books, London, 2005. 
11 Ο Αλεξάντερ Αντόνοβιτς Λιακόφσκι [Александр Антонович Ляховский], 5 Φεβρουαρίου 1946-
3 Φεβρουαρίου 2009) διετέλεσε Υποστράτηγος του Σοβιετικού Στρατού Ξηράς και θεωρείται 
ιστορική αυθεντία στις σοβιετο-αφγανικές σχέσεις. Υπηρετώντας ως Επικεφαλής Σύμβουλος του 
Σοβιετικού Υπουργού Αμύνης, είχε πρόσβαση σε πρωτογενής πηγές του Υπουργείου και στα Αρχεία 
του Γενικού Επιτελείου Στρατού. 
12 Lyakhovskiy, Antonovich, Aleksandr, Inside the Soviet Intervention of Afghanistan and the Seizure 
of Kabul, December 1979, Translations by Gary Goldberg and Artemy Kalinovsky Cold War 
International History Project. Working Paper No. 51, Washington, D.C., January 2007. 
13 ____________, The Tragedy and Valor of Afghanistan, [Tragediya I Doblest Afgana], Iskon, 
Moscow, 1995. 
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Ερευνητική προσέγγιση 

Η Μεθοδολογία που ακολουθείται στην παρούσα έρευνα βασίζεται στο ερευνητικό  

υπόδειγμα που προέρχεται από την Θεωρία της Συστημικής Γεωπολιτικής14. 

 

Η παρακαταθήκη της Γεωπολιτικής 

Αποτελεί αναμφίβολο γεγονός ότι η πρόσμιξη των απροσμετρτήτων μορφών της Ισχύος, με 

την Πολιτική και Φυσική Γεωγραφία διαχρονικώς, συνδυάστηκαν γονίμως, ώστε να 

γεννήσουν την αναλυτική προσέγγιση της Γεωπολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της 

Γεωστρατικής Συνθέσεως. Ενώ ορολογικός ανάδοχος της Γεωπολιτικής είναι ο Ρούντολφ 

Κέλεν, [Rudolf Kjellen], (1846-1922), ουσιαστικός γεννήτωρ της θεωρείται ο Φρίντριχ 

Ράτσελ, [Friedrich Ratzel], (1844-1904), σύμφωνα με τον οποίο «Πολιτική Γεωγραφία είναι 

η χωρική τεχνολογία στη διάθεση του κράτους»15. Τον ρατσελιανό όρο «Πολιτική 

Γεωγραφία/Politische Geographie» μετονόμασε σε «Γεωπολιτική/Geopolitik» ο Κέλεν, ενώ 

ο Καρλ Χαουσχόφερ [Karl Haushofer], το 1920, υποστήριξε ότι «η Γεωπολιτική θα είναι και 

πρέπει να είναι η γεωγραφική συνείδηση του κράτους. Το αντικείμενο της είναι η μελέτη των 

μεγάλων ζωτικών συσχετίσεων του συγχρόνου ανθρώπου στο πλαίσιο του συγχρόνου χώρου 

και ο σκοπός της είναι ο συντονισμός των φαινομένων τα οποία συνδέουν το κράτος με τον 

χώρο».16  Αξιοσημείωτη είναι η αδιαμφισβήτητη άμεση συσχέτιση της μητέρας επιστήμης 

Γεωγραφίας με την Γεωπολιτική, γεγονός που ώθησε τον μεγάλο Γάλλο γεωγράφο Πασκάλ 

Λορότ [Pascal Lorot], να αποφανθεί ότι «… η Γεωπολιτική είναι η θυγατέρα της 

                                                
14 Για την μεθοδολογία της Συστημικής Γεωπολιτικής Αναλύσεως, όρα, Μάζης, Ιωάννης Θ., Η 
Γεωπολιτική Θεωρία και Πράξη, Παπαζήσης-ΕΛΙΑΜΕΠ, Αθήνα, 2002. Επίσης, Μάζης, Ιωάννης Θ., 
Μεταθεωρητική Κριτική Διεθνών Σχέσεων και Γεωπολιτικής. Το Νεοθετικιστικό πλαίσιο, 
Παπαζήσης, Αθήνα, 2012 και http://goo.gl/VkuhcI. 
15 Μάζης, Ιωάννης Θ., Μεταθεωρητική Κριτική Διεθνών Σχέσεων και Γεωπολιτικής. Το Νεοθετικιστικό 
πλαίσιο, Κεφάλαιο Τέταρτο, Παπαζήσης, Αθήνα, 2012, σ. 351/ 
16 Μάζης, Ιωάννης Θ., Η Γεωπολιτική Θεωρία και Πράξη, Παπαζήσης-ΕΛΙΑΜΕΠ, Αθήνα, 2002, σ. 
18. 
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Γεωγραφίας.».17  Παρομοίως, ο Όθων Μάουλ [Otto Maull], θεωρούσε τη Γεωπολιτική «…ως 

διδασκαλία της εδαφικής συναρτήσεως των πολιτικών διαδικασιών.».18  Εξάλλου, ο 

σημαντικός Γάλλος γεωγράφος Iβ Λακόστ [Yves Lacoste], κατατείνει στο ότι «...η 

Γεωπολιτική μας επιτρέπει να έχουμε μία ‘αφ’ υψηλού’ καθολική εικόνα της 

πραγματικότητος…» ενώ παρ’ όλον που δεν την κατατάσσει σε ειδική ή ιδιαίτερη επιστήμη 

«…ούτε ως κάποια μορφής κανονιστική έρευνα…» της προσδίδει ένα πρακτικό και 

ταυτοχρόνως διεπιστημονικό χαρακτήρα, αφού υποστηρίζει ότι «…πρόκειται για μία 

τεχνολογία/τεχνογνωσία αναλύσεως του γήινου χώρου και των αντιπαραθέσεων που 

λαμβάνουν χώρα στην επιφάνειά του, που σκοπό έχει την καλύτερη εμβάθυνση στο μυστήριο 

των συμβαινόντων, ώστε να είμαστε σε θέση να αντιδρούμε ή να δρούμε αποτελεσματικώς ως 

προς αυτά.».19  Σύμφωνα με τον Α. Στογιάννο, «… η υπό τον Ιβ Λακόστ ομάδα του περιοδικού 

Ηρόδοτος [Hérodote] νοεί υπό τον όρο “Γεωπολιτική” όλα όσα σχετίζονται με τον 

ανταγωνισμό μεταξύ των διάφορων ειδών ισχύος, οι οποίες μπορεί να είναι διαφορετικής 

διάστασης. Δεν πρόκειται αποκλειστικά περί διακρατικών συγκρούσεων, αλλά και περί 

εδαφικών ανταγωνισμών εντός των υφιστάμενων κρατών μεταξύ κομμάτων ή πολιτικών, οι 

οποίοι φιλονικούν για τομείς επιρροής, η περί διενέξεων μεταξύ λίγο ή πολύ ανεπισήμων και 

μυστικών ομάδων, κάτι το οποίο δεν αποκλείει πιθανή δικτύωση των διάφορων τύπων 

ανταγωνισμών. Πέραν τούτου, αυτοί οι ανταγωνισμοί ισχύος είτε στην εσωτερική πολιτική είτε 

στις εξωτερικές σχέσεις-συνιστούν, στις δημοκρατικές τουλάχιστον κοινωνίες, αφορμή για 

σφοδρές συζητήσεις μεταξύ των πολίτων σχετικά με τα πραγματικά συμφέροντα του έθνους, 

ενώ μερικές φορές εμφανίζεται το θέμα της τιμής. Και αυτές πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν 

                                                
17 Lorot, Pascal., Histoire de la Géopolitique, éd. Economica, Paris, 1995, p.7. 
18 Petersen, J., “Die neue Attraktivitat, der Geopolitik in Italien”, Geopolitik. Grenzgangeim Zeitgeist. 
Verlag fur Berlin-Branderburg Potsdam, S., 2000, pp. 481-505, στο Στογιάννος, Αλέξανδρος, Η 
Γένεση της Γεωπολιτικής και ο Friedrich Ratzel. Η Αναίρεση του Μύθου περί Ρατζελιανού 
Γεωγραφικού Ντετερμινισμού, Σειρά Γεωπολιτική και Γεωστρατηγική ΙΙ, Λειμών, Αθήνα, 2017, 
σ.146. 
19  Lacoste, Yves, “Questions de Géopolitique-L’Islam, la mer, l’Afrique”, LLDP, Paris, 1991, στο 
Μάζης, Ιωάννης, Θ., Γεωπολιτική: Η Θεωρία, σ. 29. 
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ως μορφές διατύπωσης διαφορετικών αξιών και γεωπολιτικών αντιλήψεων, καθώς δεν είναι 

αμέτοχες στην εξέλιξη των συνθηκών ισχύος.»20. Στην κορύφωση των διανοητικών και 

επιστημονικών του εργασιών, το 2003, καταλήγει στην ωριμότερη, κατά τον καθηγητή 

Μάζη, απόπειρα ορισμού της: «H ανάλυση των διαφόρων τύπων ανταγωνισμών ισχύος στο 

χώρο, λαμβάνοντας υπόψη υλικά και συμβολικά διακυβεύματα»21.  Επίσης, ο Τζέφρεϊ Πάρκερ 

[Geoffrey Parker] ορίζει την Γεωπολιτική «..ως μελέτη των διεθνών σχέσεων υπό μία χωρική, 

γεωγραφική οπτική.»22, ενώ ο Αμερικάνος καθηγητής κοινωνιολογίας και 

συμπεριφοριστικών σπουδών του πανεπιστημίου της Δυτικής Αριζόνα, Άντριου Κίρμπι 

[Andrew Kirby], ως « …[τον] τρόπο του “σκέπτεσθαι” περί της πολιτικής, ο οποίος λαμβάνει 

υπ’ όψιν του την Γεωγραφία.»23.  Αξιοσημείωτo είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει ο 

πασίγνωστος επαΐων του είδους, ο Αμερικανός γεωγράφος Σαούλ Μπέρναρντ Κοέν [Saul 

Bernard Cohen], «... η πεμπτουσία της Γεωπολιτικής είναι η μελέτη της υφισταμένης σχέσεως 

μεταξύ της διεθνούς πολιτικής της ισχύος και των αντιστοίχων γεωγραφικών χαρακτηριστικών, 

κυρίως δε αυτών των γεωγραφικών χαρακτηριστικών που αναπτύσσονται στις πηγές της ισχύος 

[…] Η Γεωπολιτική ορίζεται [...] ως η ανάλυση της διαδράσεως μεταξύ, αφ’ ενός των 

γεωγραφικών πραγματικοτήτων και προοπτικών και, αφ’ ετέρου, των πολιτικών διεργασιών. 

Ως γεωγραφικές πραγματικότητες νοούνται γεωγραφικά χαρακτηριστικά και μορφότυποι όπως 

και οι πολυστρωματικές περιοχές που αυτά σχηματίζουν. Στις πολιτικές διεργασίες εγγράφονται 

δυνάμεις που λειτουργούν τόσο σε διεθνή κλίμακα, όσο και στην εγχώρια αλλά επηρεάζουσες 

                                                
20 Dessouy, Jerard, “Die neue Attraktivitat der Geopolitik in Frankreich”, Geopolitik, Grenzgange im 
Zeitgeist, Verlag fur Berlin-Brandenburg Potsdam, 2000, pp. 507-19, στο Στογιάννος, Αλέξανδρος, 
Η Γένεση της Γεωπολιτικής και ο Friedrich Ratzel. Η Αναίρεση του Μύθου περί Ρατζελιανού 
Γεωγραφικού Ντετερμινισμού, Σειρά Γεωπολιτική και Γεωστρατηγική ΙΙ, Λειμών, Αθήνα, 2017, 
σ.148. Η υπογράμμιση ιδική μας. 
21 Lacoste, Yves, De la géopolitique aux paysages. Dictionnaire de la géographie, Armand Colin, 
Paris, 2003, p.192., στο Μάζης, Ιωάννης, Θ., Γεωπολιτική: Η Θεωρία, σ. 29. 
22 Op. cit. σ. 29. 
23 Στογιάννος, Αλέξανδρος, Η Γένεση της Γεωπολιτικής και ο Friedrich Ratzel. Η Αναίρεση του Μύθου 
περί Ρατζελιανού Γεωγραφικού Ντετερμινισμού, Σειρά Γεωπολιτική και Γεωστρατηγική ΙΙ, Λειμών, 
Αθήνα, 2017, σ. 147. 
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τη διεθνή συμπεριφορά του δρώντος. Οι γεωγραφικές πραγματικότητες και οι πολιτικές 

διεργασίες λειτουργούν κατά τρόπο δυναμικό αλληλοεπηρεαζόμενες. Η Γεωπολιτική λοιπόν, 

έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των επιπτώσεων αυτών των διαδράσεων».24 

 

Είναι παροιμιώδης η τάση για σχεδόν απόλυτη ταύτιση των συμπερασμάτων των επαϊόντων 

επιστημόνων περί της Γεωπολιτικής. Εν τούτοις, δύο εξ’ αυτών, ο Σερ Χάλφορντ Μακίντερ 

[Sir Halford Mackinder] και ο Νίκολας Τζον Σπάικμαν [Nicholas John Spykman], αμφότεροι 

αγγλοσάξωνες, έχοντας κεφαλαιοποιήσει την συσσωρευμένη γνώση, η οποία πηγάζει από τα 

αναλυτικά πρότυπα και τα παγκόσμια ιστορικά, πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα, 

συνέδεσαν υποδειγματικώς την Γεωπολιτική με την Γεωστρατηγική, χωρίς, πάρα ταύτα να 

τις ξεχωρίζουν ορολογικώς και οντολογικώς. Ιδιαιτέρως ο νεώτερος, Νίκολας Τζον 

Σπάικμαν, ο οποίος στο μνημειώδες έργο του «Η Γεωγραφία της Ειρήνης, 1943», θεωρεί ότι 

«… ο όρος [Γεωπολιτική], υποδηλώνει τη δυνατότητα εξέτασης των προβλημάτων μίας χώρας 

με γεωγραφικούς όρους, ούτως ώστε τα συμπεράσματα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα 

και τάχιστα από τους πολιτικούς, καθήκον των οποίων είναι η διαμόρφωση της εξωτερικής 

πολιτικής»25.  Επίσης, ο Σπάικμαν έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην δυναμική των μεταβλητών εν 

συναρτήσει με την διακύμανση της πυκνότητας του χρόνου, οι οποίες επηρεάζουν την 

γεωπολιτική ανάλυση και συνεπώς την γεωστρατηγική σύνθεση των επιφορτισμένων 

υπηρεσιών για την εφαρμογή της εξωτερικής πολιτικής των κυρίαρχων κρατών: «Οι 

μεταβαλλόμενες συνθήκες στον πολιτικό κόσμο, επηρεάζουν τα συμπεράσματα με το να 

μεταβάλουν τη σημασία που δίδεται σε κάθε χρονική στιγμή σε συγκεκριμένους παράγοντες. Οι 

μεταβαλλόμενες τεχνολογικές συνθήκες τροποποιούν επίσης την κατάσταση, ιδίως σε ότι 

                                                
24 Κohen, Saul Β., Geopolitics of the World System, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., Lanham, 
Boulder, New York, Oxford, 2003, p.12., στο Μάζης, Ιωάννης Θ., Μεταθεωρητική Κριτική Διεθνών 
Σχέσεων και Γεωπολιτικής. Το Νεοθετικιστικό πλαίσιο, Παπαζήσης, Αθήνα, 2012, σ. 358. 
25 Σπάικμαν, Νίκολας, Τζ., Η Γεωγραφία της Ειρήνης, Παπαζήσης, Αθήνα, 2004, σ. 43, στο 
Στογιάννος, Αλέξανδρος, Η Γένεση της Γεωπολιτικής, op. cit. σ.149. 
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αφορά την άσκησή ισχύος, διότι η πρόοδος στην ταχύτητα της επικοινωνίας και στις 

βιομηχανικές τεχνικές προκαλεί αναπόφευκτα μεταβολές στην θέση ισχύος συγκεκριμένων 

κρατών. Τα γεωγραφικά δεδομένα δεν αλλάζουν, [sic] αλλάζει όμως η σημασία τους για την 

εξωτερική πολιτική.»26. 

 

Όπως, εξαιρετικά ευστόχως ο καθηγητής Ι. Θ. Μάζης ερεύνησε και επισημαίνει την 

διορατικότητα του Φρέντερικ Σέργουντ Νταν [Frederick Sherwood Dunn], (1893-1962), ο 

οποίος διατελώντας Διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου του 

Γέιλ [Yale], εν έτη 1944, εγκωμιάζει τόσο την σημασία του έργου του Σπάικμαν, όσο και 

αυτήν του έργου του Σερ Χάλφορντ Μακίντερ στο οποίο βασίστηκε ο προηγούμενος, «… 

στην αποκρυπτογράφηση των ζητημάτων της Εθνικής Ασφάλειας των Η.Π.Α. και στην 

διαμόρφωση της δέουσας εξωτερικής πολιτικής.».27  Πιο συγκεκριμένα, ο καθηγητής Μάζης 

ανασύρει την βαρύνουσα άποψη του καθηγητή Νταν, η οποία αποτυπώνεται στον πρόλογο 

του γεωπολιτικού πονήματος του Σπάικμαν, «Η Γεωγραφία της Ειρήνης»: «... Στη διάρκεια 

των τελευταίων ετών ελάχιστη πρόοδος σημειώθηκε στη θεωρητική μελέτη του προβλήματος 

της ασφάλειας στις διεθνείς σχέσεις (sic!). Ακόμα και η μοναδική σημαντική συμβολή του 

άγγλου γεωγράφου   H. J. Mackinder με το άρθρο του “The geographical Pivot of History”, 

το οποίο δημοσιεύθηκε το 1904, δεν έτυχε διεθνούς αναγνώρισης. Μελετώντας το ζήτημα της 

γεωγραφικής θέσης, κατέληξε σε ορισμένα γενικά συμπεράσματα, τα οποία εφάρμοσε στη 

μελέτη του προβλήματος της διεθνούς θέσης ασφαλείας της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. [...] Ο 

αποθανών Nicholas John Spykman του Πανεπιστημίου του Yale ήταν ένας από τους ελάχιστους 

αμερικανούς πανεπιστημιακούς που αντιλήφθηκε ότι, αγνοώντας τον γεωγραφικό παράγοντα, 

παραβλέπουμε μια πολύ σημαντική πηγή, η οποία θα μπορούσε να μας διαφωτίσει σχετικά με 

                                                
26 Σπάικμαν, Νίκολας, Τζ., Η Γεωγραφία, op. cit., σ. 47. 
27 Μάζης, Ιωάννης Θ., Μεταθεωρητική Κριτική Διεθνών Σχέσεων και Γεωπολιτικής. Το Νεοθετικιστικό 
πλαίσιο, Παπαζήσης, Αθήνα, 2012, σ. 381. 
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τα προβλήματα της Ασφάλειας. Όσο περισσότερο μελετούσε τη γεωγραφική θέση των Η.Π.Α. 

σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο, τόσο περισσότερο επείθετο ότι η πολιτική μας στο ζήτημα της 

ασφαλείας ήταν μη ρεαλιστική και ανεπαρκής. Αν και είχε αντιληφθεί ότι οι μέθοδοι των 

πρώτων γεωπολιτικών ήταν ακατέργαστες και ανακριβείς, αναγνώριζε ότι διαφώτιζαν αρκετά 

ζητήματα, τα οποία οι σχεδιαστές της πολιτικής μας αγνοούσαν».28 

 

Τω όντι, οι Μακίντερ και Σπάικμαν απετέλεσαν τους στυλοβάτες της σύγχρονης 

Γεωπολιτικής Αναλύσεως και Στρατηγικής Συνθέσεως, διαμορφώνοντας ολοκληρωμένα με 

συστηματικό τρόπο το διαχρονικό σύστημα αναφοράς της παγκοσμίου ισχύος, το οποίο 

αντανακλά στο διηνεκή γεωστρατηγικό ανταγωνισμό μεταξύ Ηπειρωτικών και Ναυτικών 

Δυνάμεων της υδρογείου, για τον έλεγχο της Παγκοσμίου Νήσου. Το εν λόγω υπόδειγμα 

αναλύεται διεξοδικώς στο κεφάλαιο 1, ως αρρήκτως συνδεδεμένο με τις Ερευνητικές 

Υποθέσεις νο 1 και νο 2. 

 

Η Συστημική Γεωπολιτική Ανάλυση 

Με προσφυέστερο επιστημολογικώς και κατά τον δέοντα, επιστημονικώς «αποστειρωμένο», 

τρόπο ο καθηγητής Μάζης αναφέρεται στην Γεωπολιτική και την διαχωρίζει από την 

Γεωστρατηγική προσηκόντως: «Η Γεωπολιτική αποτελεί την πηγή παραγωγής 

ανατροφοδοτούμενου θεωρητικού στοχασμού που ερμηνεύει και προβλέπει τους μηχανισμούς 

απόκτησης ή πολλαπλασιασμού ισχύος και επιρροής των οντοτήτων άσκησης πάσης φύσεως 

εξουσίας στο διεθνές περιβάλλον τους. […] Η Γεωστρατηγική αναλαμβάνει να περιγράψει τους 

πρακτικούς τρόπους, με τους οποίους θα συμβούν όλα τα ανωτέρω. Η Γεωπολιτική, συνεπώς, 

δεν έχει ‘πατρίδα’, έστω κι αν ο γεωπολιτικός/γεωγράφος [αναλυτής], έχει. Η Γεωστρατηγική 

μοιραίως έχει ‘πατρίδα’ και έχει επίσης ‘εθνικούς’ άρα προσηλωσικούς (ιδεολογικοπολιτικούς) 

                                                
28 Ibid, σ. 381. 



24 
 

 
 

στόχους. Αυτό συμβαίνει διότι, λαμβάνουσα η Γεωστρατηγική υπ’ όψιν το υπόδειγμα της 

γεωπολιτικής αναλύσεως, προσπαθεί να εισηγηθεί τρόπους παρέμβασης στα δομικά του 

στοιχεία, ώστε είτε να στρέψει τη λειτουργία προς την υλοποίηση των ‘εθνικών’ στόχων, τους 

οποίους υπηρετεί, είτε να διατηρήσει την υπάρχουσα δυναμική με γνώμονα –και πάλι- τους 

δικούς της ‘εθνικούς’ στόχους. Δεν είναι, ως εκ τούτου, ο γεωγράφος [αναλυτής] εκείνος που 

επιδιώκει την δημιουργία των μηχανισμών διατήρησης ή μετατροπής του γεωπολιτικού 

υποδείγματος, αλλά ο πολιτικός.»29. 

 

Βασιζόμενοι λοιπόν, σε μία πλούσια ιστορική κλασική γεωπολιτική/γεωστρατηγική 

παρακαταθήκη, η Συστημική Γεωπολιτική Ανάλυση προβάλει ως μία σύγχρονη μεθοδολογία 

που προτείνει ένα ορθολογικό και οντολογικώς πραγματολογικό πλαίσιο αναφοράς.  Η 

ορολογική επεξήγηση και παραδοχή των χρησιμοποιουμένων στην παρούσα διατριβή όρων 

έχει ως εξής:  Γεωπολιτικός Παράγων είναι ο υπεύθυνος για την ανακατανομή της ισχύος στο 

υπό μελέτη Γεωπολιτικό Σύστημα/Γεωπολιτικό Σύμπλοκο παράγων. Επηρεάζει 

συγκεκριμένους Γεωπολιτικούς Δείκτες ενός εκάστου Γεωπολιτικού Πυλώνος. Οι 

Γεωπολιτικοί Πυλώνες και οι αντίστοιχοι Γεωπολιτικοί Δείκτες τους, επιλέγονται από τον 

γεωγράφο/αναλυτή με κριτήριο την βαρύτητα/σημασία τους σε κάθε ανάλυση.  Ο 

Γεωγραφικός Χώρος αναφέρεται στην γεωγραφική διάσταση του υπό αναλύσεως θέματος.  

Η γεωγραφία είναι «η επιστήμη που περιγράφει και αναλύει τον φυσικό χώρο αλλά και τις 

διαλεκτικές συνθέσεις του χώρου αυτού με τις ανθρώπινες κοινωνίες, οι οποίες συνιστούν 

τους Ανθρωποχώρους. Οι παραγωγές των διαλεκτικών αυτών διαδικασιών ορίζονται ως 

πρωτογενείς, δευτερογενείς και τριτογενείς γεωγραφικοί χώροι». Γεωπολιτικό Υποσύστημα 

καλείται η ομοιογενής, ως προς τη δράση και λειτουργία ενός Γεωπολιτικού Παράγοντος, 

                                                
29 Μάζης, Ιωάννης Θ., Η Γεωπολιτική Θεωρία και Πράξη, Παπαζήσης-ΕΛΙΑΜΕΠ, Αθήνα, 2002, σ. 
42. 
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εδαφική ενότητα, προσδιορισθείσα από τον εντοπισμό, την διακεκριμένη, δομικώς 

ομοιογενή, δράση και τη συστηματική και διακεκριμένη λειτουργία του συγκεκριμένου 

Γεωπολιτικού Παράγοντος στον Πρωτογενή Χώρο (Φυσικό + Ανθρωπογενή Χώρο).  

Γεωπολιτικό Σύστημα καλείται, το ακριβές άθροισμα των εδαφικών ενοτήτων που αποτελούν 

τα Γεωπολιτικά Υποσυστήματα.  Γεωγραφικό Σύμπλοκο αποτελεί η ευρύτερη, εν πολλοίς, 

γεωγραφική ενότητα εντός της οποίας εντοπίζεται αυτή του Γεωπολιτικού Συστήματος.  

Γεωπολιτικό Δρων Υπερσύστημα καλείται το σύνολο των Πόλων Διεθνούς Ισχύος που 

επηρεάζουν την δράση του Γεωπολιτικού Παράγοντος στο εσωτερικό των Γεωπολιτικών 

Υποσυστημάτων και του αντιστοίχου Γεωπολιτικού Συστήματος το οποίο τα εμπεριέχει. Ο 

Γεωπολιτικός Δείκτης αντανακλά στην ποσοτικοποίηση του υπό μελέτη θέματος, το 

αριθμητικό εκείνο στοιχείο που δείχνει την ανακατανομή ισχύος στο Γεωπολιτικό 

Σύστημα/Γεωπολιτικό Σύμπλοκο και ορίζεται ως: Γεωπολιτικός Δείκτης ΓΔt= d(t)/D, όπου 

d(t) είναι το μετρούμενο μέγεθος σε χρόνο t και D= μία στάθμη ορισμού του κάθε δείκτη 

d(t). Ο Γεωπολιτικός Δείκτης μπορεί να εκφράζει ποιοτικό μέγεθος και εφόσον ο αναλυτής 

δεν είναι θεράπων της μαθηματικής επιστήμης και της στατιστικής, καταδεικνύει την 

οντολογία της αναλύσεως ενός εκάστου Πυλώνος Ισχύος,  μέσω επιμέρους ποιοτικών 

τεχνικών. Οι Γεωπολιτικοί Δείκτες μπορεί να είναι Σύνθετοι ή Απλοί. Ένας Σύνθετος Δείκτης 

ενσωματώνει περισσότερους του ενός Απλούς Δείκτες. Ο Γεωπολιτικός Πυλών Ισχύος 

αναφέρεται στην περιγραφή και μελέτη τεσσάρων πτυχών ασκήσεως της επιρροής της ισχύος 

των εθνοκρατικών οντοτήτων ή άλλης μορφής διεθνών δρώντων (νέων ή αναδυόμενων 

πόλων διεθνούς ισχύος), δηλαδή των i) αμυντικής/ασφαλείας, ii) οικονομικής, iii) πολιτικής 

και iv) πολιτισμικής/πληροφορίας, οι οποίες αντιστοιχούν στους τέσσερις Γεωπολιτικούς 

Πυλώνες Ισχύος (άμυνα/ασφάλεια, οικονομία, πολιτική, πολιτισμός/πληροφορία) που 

καθορίζουν την ισχύ και την κατανομή της στο υπό μελέτη Γεωπολιτικό Σύστημα/ 

Γεωπολιτικό Σύμπλοκο. Αυτό το σύνολο των Γεωπολιτικών Πυλώνων Ισχύος αναλύεται σε 
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Απλούς Γεωπολιτικούς Δείκτες, οι οποίοι περιγράφουν το περιβάλλον που 

δραστηριοποιούνται οι άνθρωποι, διεπόμενοι από μετρήσεις, και σε Σύνθετους 

Γεωπολιτικούς Δείκτες, οι οποίοι είναι το αποτέλεσμα μίας αλγοριθμικής συνθέσεως Απλών 

Γεωπολιτικών Δεικτών, και περιγράφουν τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι 

αντιλαμβάνονται και αξιολογούν τις συνθήκες που επικρατούν γύρω τους. Το σύνολο των 

Γεωπολιτικών Δεικτών επιλέγεται από τον Γεωπολιτικό αναλυτή και την διεπιστημονική του 

ερευνητική ομάδα30. 

 

Συμφώνως προς τον καθηγητή Μάζη: «Γεωπολιτική ανάλυση ενός γεωγραφικού συστήματος 

ανισορρόπου κατανομής ισχύος καλείται η γεωγραφική εκείνη μέθοδος η οποία μελετά, 

περιγράφει και προβλέπει τις συμπεριφορές και τις επιπτώσεις των σχέσεων των αντιτιθεμένων 

και διακριτών διεθνών δράσεων ανακατανομής ισχύος και των ιδεολογικών μεταφυσικών που 

τις καλύπτουν, στο πλαίσιο των γεωγραφικών συμπλόκων που οι δράσεις αυτές εντοπίζονται 

και λειτουργούν.»31. 

 

Εν συντομία, η γεωπολιτική ανάλυση: «… οφείλει να ερευνά (δηλαδή να εντοπίζει, να 

περιγράφει και να μελετά), τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, την δομή και την λειτουργία των 

τεσσάρων θεμελιωδών πυλών (κατηγοριών), που συνθέτουν και καθορίζουν την ισχύ και την 

κατανομή της στο ενδοσυστημικό πλαίσιο του γεωγραφικού συμπλόκου, αλλά και τα επιρροές 

                                                
30 Σχετικώς με την πολυμεθοδολογική διεπιστημονική ερευνητική προσέγγιση, Μερσχάιμερ και 
Στέφεν Ουάλτ [Stephen Walt] πλειοδοτούν εσχάτως (2013) προς αυτήν την κατεύθυνση πιστεύοντας 
ότι: «Κατά την άποψή μας, ένα ποικιλόμορφο θεωρητικό οικοσύστημα είναι προτιμότερο από μία 
διανοουμενίστικη πνευματική μονοκαλλιέργεια.». Mearsheimer, John J. and Walt, Stephen M., 
“Leaving theory behind:  Why simplistic hypothesis testing is bad for International Relations”, 
European Journal of International Relations, Vol 19, no 3, pp. 427-57. Για έτι περαιτέρω ανάλυση 
των όρων και εννοιών της Συστημικής Γεωπολιτικής Αναλύσεως όρα: Μάζης, Ιωάννης Θ., 
Μεταθεωρητική Κριτική Διεθνών Σχέσεων και Γεωπολιτικής. Το Νεοθετικιστικό πλαίσιο, Κεφάλαιο 
Τέταρτο, Παπαζήσης, Αθήνα, 2012. Επίσης, Δωματιώτη, Ξ., Συστημική Γεωπολιτική Ανάλυση. 
Διεπιστημονική και πολυμεθοδολογική προσέγγιση, επιμέλεια Μάζης, Ιωάννης Θ., Λειμών, Αθήνα, 
2018.  
31 Μάζης, Ιωάννης, Θ., Γεωπολιτική: Η Θεωρία, op. cit., σ. 30. Επίσης, όρα http://goo.gl/VkuhcI 
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και μεταλλαγές (mutations) που αυτοί οι πυλώνες υφίστανται από το εξωσυστημικό περιβάλλον 

του συμπλόκου αυτού.»32.  Όπως φαίνεται και στην ορολογική παράθεση ανωτέρω, υπάρχουν 

τέσσερεις γεωπολιτικοί πυλώνες που προσδιορίζουν και καθορίζουν εν γένει τη συστημική 

γεωπολιτική ανάλυση: Ο Πυλών της Αμύνης/Ασφαλείας, ο Πυλών της Οικονομίας, ο Πυλών 

της Πολιτικής και ο Πυλών του Πολιτισμού/Πληροφορίας. 

 

Συνεπώς, από μεθοδολογική άποψη οι Γεωπολιτικοί Παράγοντες είναι επιπέδου 

Γεωπολιτικών Πυλώνων ισχύος και είναι αναμενόμενο να διαφοροποιούνται ανάλογα με το 

τιθέμενο ερώτημα αναφορικώς με το είδος της ζητουμένης ανακατανομής ισχύος και να 

δρουν επί του λαμβανομένου υπ’ όψιν Πυλώνα ή τον εκάστοτε συνδυασμό Πυλώνων. Όλοι 

εδράζονται στο συμπαγές έδαφος του raison d' État, αναλόγως δε, από τον προσανατολισμό 

της εκάστοτε ερεύνης ορίζεται ο εκάστοτε Γεωπολιτικός Παράγων, που αφορά εις τον 

πυρήνα της σπονδυλικής στήλης της αναλύσεως. 

 

Τέλος, πρέπει να γίνει ειδική μνεία στην γενική παραδοχή της μεθοδολογίας η οποία και 

σχετίζεται άμεσα με την παρούσα περιπτωσιολογική έρευνα, ότι «Κάθε κλαδική συστημική 

γεωπολιτική ανάλυση απαιτεί και τους ανάλογους κλαδικούς γεωπολιτικούς δείκτες. Είναι 

προφανές ότι για κάθε συστημική γεωπολιτική ανάλυση περιπτώσεως (case study), αλλάζει και 

συνάρτηση βάρους των δεικτών.»33.  Εν προκειμένω, ο συστημικός γεωπολιτικός δείκτης της 

γραφειοκρατικής αντιλήψεως και πρακτικής των σοβιετικών ηγετών έχει μεγαλύτερο ειδικό 

βάρος από την συστημικό γεωπολιτικό δείκτη της σοβιετικής αμυντικής βιομηχανικής 

παραγωγής.  Τέλος, όπως διαφαίνεται από την ορολογική επεξήγηση ανωτέρω, οι κλαδικοί 

γεωπολιτικοί δείκτες κατηγοριοποιούνται σε δύο κατηγορίες. Στους λεγομένους 

                                                
32 Μάζης, Ιωάννης Θ., Μεταθεωρητική Κριτική Διεθνών, σ. 398. 
33 Ibid., σ. 400. 
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«αντικειμενικούς», απλούς δείκτες, οι οποίοι περιγράφουν το περιβάλλον που 

δραστηριοποιούνται οι άνθρωποι, διεπόμενοι από μετρήσεις, και τους σύνθετους, 

«υποκειμενικούς» δείκτες, οι οποίοι περιγράφουν τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι 

αντιλαμβάνονται και αξιολογούν τις συνθήκες που επικρατούν γύρω τους, σύνθετοι δείκτες 

που θα χρησιμοποιηθούν στην παρούσα έρευνα. Η παρούσα έρευνα θα χρησιμοποιήσει 

σύνθετους δείκτες34. 

 

Μεθοδολογικές συγκλίσεις και αποκλίσεις της Συστημικής Γεωπολιτικής Αναλύσεως με τον 

Δομικό Ρεαλισμό. 

Αποτελεί αναντίρρητο γεγονός ότι, ο Δομικός Ρεαλισμός προβάλει ως η επικρατέστερη, 

μεθοδολογική πρόταση στο επιστημολογικό πλαίσιο της Θεωρίας των διεθνών σχέσεων. 

Αντλώντας τις ιστορικές ρίζες του στην Θουκυδίδεια πολιτική σκέψη και παράδοση, 

ακολουθεί ασφαλή και δεδοκιμασμένα πρότυπα μελέτης των ανταγωνισμών ισχύος στον ρου 

της ιστορίας των ανθρωπίνων κοινωνιών, εθνών, κρατών και πολιτισμών.   

 

Οι θεμελιώδεις παραδοχές του σκαπανέα και ιδρυτού, για αυτό και αντιπροσωπευτικότερου 

θιασώτη, του Δομικού Ρεαλισμού Κένεθ Ουόλτζ [Kenneth Waltz], καθώς και του Τζον Τζ. 

Μερσχάιμερ [John J. Mearsheimer], πολλές φορές συγκλίνουν και άλλες αποκλίνουν από την 

Συστημική Γεωπολιτική Ανάλυση.  Πιο συγκεκριμένα, ο σκληρός πυρήνας της Θεωρίας του 

Ουόλτζ υπό μορφή επιστημολογικής, και δη κατά Ίμρε Λάκατος [Imre Lakatos],  

                                                
34 Σχετικώς με την θεωρία και εφαρμογή των μεθοδολογικών Γεωπολιτικών Δεικτών, όρα 
Στογιάννος, Αλέξανδρος Δρ, Χρήση, Είδη και Πηγές Γεωπολιτικών Δεικτών. Επιστημολογία, 
Μεθοδολογία Γεωπολιτικής Αναλύσεως και Γεωστρατηγικής Συνθέσεως, Διάλεξη Διδασκαλίας, 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές 
Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας, Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 
(ΤΤΣΣΑΣ), Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (ΣΟΠΕ), Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), 2015, Αθήνα. Επίσης, Μάζης, Ιωάννης Θ., Μεταθεωρητική Κριτική 
Διεθνών Σχέσεων και Γεωπολιτικής. Το Νεοθετικιστικό Πλαίσιο, Παπαζήσης, Αθήνα, 2012, σσ. 400-
5. 
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συγκροτήσεως, συνοψίζεται ως εξής: «… ο Δομικός Ρεαλισμός του Κένεθ Ουόλτζ προκύπτει 

ως η πλέον διακριτή θεωρητική πρόταση εντός του παραδείγματος, μιας και είναι ο πρώτος και 

ο μόνος [sic], ο οποίος κάλυψε τις πτυχές του (διεθνής αναρχία, κρατοκεντρικό σύστημα) και 

προέβη στην άρθρωση ορισμένων λογικών αναγωγών (ανταγωνιστικό διακρατικό σύστημα, 

μέριμνα για αυτοβοήθεια, δίλημμα ασφαλείας, ορθολογικό κριτήριο λήψης αποφάσεων, 

επιβίωση ως εθνικό συμφέρον, ισχύς ως μέσο, κίνητρο εξισορρόπησης δυνητικών και 

πραγματικών απειλών, ισορροπία ισχύος) μένοντας τοιουτοτρόπως πιστός στη θουκυδίδεια 

ανάλυση και παράδοση35. 

 

Αναλυτικότερα, παρατίθεται κάτωθι τμήμα της εισαγωγής της ελληνικής εκδόσεως με τα 

δέκα κεντρικά σημεία του βιβλίου του Ουόλτζ «Θεωρία διεθνούς πολιτικής»: 

 

1. Η απουσία ρυθμιστικής εξουσίας στο διεθνές σύστημα παίζει καθοριστικό ρόλο στη 

συμπεριφορά των κρατών και στη σταθερότητα ή στην αστάθεια του διεθνούς συστήματος 

(άναρχο διεθνές σύστημα). 

2. Καθώς απουσιάζει η υπερκρατική εξουσία, η οποία θα μπορούσε να ρυθμίζει τον 

ανταγωνισμό, οι σχέσεις των κρατών είναι κατά βάση ανταγωνιστικές και πολλές φορές 

συγκρουσιακές (ανταγωνιστικό διεθνές σύστημα). 

3. Τα κράτη σε ένα τέτοιο ανταγωνιστικό σύστημα πρέπει από μόνα τους να μεριμνήσουν για την 

ασφάλειά τους (αρχή της αυτοβοήθειας). 

4. Τα κράτη στο άναρχο διεθνές σύστημα αναγκάζονται να λάβουν μέτρα, για να αυξήσουν την 

ασφάλειά τους. Τα μέτρα αυτά όμως μειώνουν την ασφάλεια των άλλων. Αυτό ανατροφοδοτεί 

την ανασφάλεια και τον ανταγωνισμό. Αυτό είναι το γνωστό «δίλημμα ασφάλειας». 

                                                
35 Waltz, Kenenth, Θεωρία διεθνούς πολιτικής, Ποιότητα, Αθήνα, 2010, εισαγωγή της ελληνικής 
εκδόσεως τιτλοφορούμενη ως «Ο Kenneth Waltz και ο πολιτικός ρεαλισμός», σσ. 10-2. 
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5. Τα κράτη είναι οι βασικοί δρώντες στο διεθνές σύστημα άρα και η βασική μονάδα ανάλυσης 

των διεθνών σχέσεων (κρατικοκεντρικό διεθνές σύστημα). [οι διεθνικοί δρώντες είναι 

εργαλειακού χαρακτήρα μέσα στην στρατηγική των κρατών και οι διεθνείς θεσμοί εξ’ ορισμού 

και αναπόδραστα (λόγω υψηλών αρχών διεθνούς δικαίου, είναι εξαρτημένες μεταβλητές των 

κρατών και μάλιστα των ισχυρών]. 

6. Τα κράτη επειδή είναι «ευαίσθητα στο κόστος» έχουν κάθε λόγο να συμπεριφέρονται 

ορθολογικά. Τα λάθη τιμωρούνται (αρχή του ορθολογισμού).  

7. Κυρίαρχος στόχος του κράτους είναι η κατοχύρωση της ασφάλειάς του, δηλαδή η επιβίωση, 

η διατήρηση της εδαφικής κυριαρχίας και της εθνικής ανεξαρτησίας/αυτονομίας (βασικό 

εθνικό συμφέρον). 

8. Τα κράτη επιδιώκουν να αποκτήσουν «ισχύ», η οποία είναι το κύριο «νόμισμα» στη διεθνή 

πολιτική (επιδίωξη ισχύος).  

9. Σε ένα ανταγωνιστικό διεθνές σύστημα τα κράτη έχουν κίνητρο να εξισορροπήσουν τους 

αντιπάλους τους (στρατηγική εξισορρόπησης), για να αυξήσουν την ασφάλειά τους. 

10. Οι μεμονωμένες προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη να εξισορροπήσουν τους 

αντιπάλους τους, συμβάλλουν στη δημιουργία ενός αυτορυθμιζόμενου συστήματος 

ισορροπίας δυνάμεων που με τη σειρά του δύναται να συμβάλλει στη διατήρηση της ειρήνης 

(αρχή της ισορροπίας ισχύος). Η κατανομή ισχύος στο διεθνές σύστημα συμβάλει στην 

σταθερότητα ή στην αστάθεια του συστήματος36. 

 

Σχετικώς προσφάτως, στην αρχή της χιλιετίας, ο καθηγητής Τζον Τζ. Μερσχάιμερ [John J. 

Mearsheimer] καθιερώθηκε οριστικώς με την έκδοση του βιβλίου του Η Τραγωδία της 

Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων [The Tragedy of Great Power Politics], ως ένας από τους 

κορυφαίους συντελεστές της ρεαλιστικής παραδόσεως, την οποία ίδρυσε ο Ουόλτζ, στη 

                                                
36 Ibid., σσ. 10-2. Επίσης, όρα http://www.ifestosedu.gr/54waltzduo.htm 
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μελέτη των διεθνών σχέσεων.  Ο Μερσχάιμερ επιδιώκει να αναδιατυπώσει τη θεωρία του 

Δομικού Ρεαλισμού του Ουόλτζ, υιοθετώντας το σύνολο του οντολογικού του μηχανισμού 

και τον σκληρό πυρήνα του, στηριζόμενος στο επιστημολογικό υπόβαθρο του Ουόλτζ, 

καινοτομώντας αποκλειστικώς σε ένα σημείο, στην προσθήκη μίας νέας προστατευτικής 

ζώνης, η οποία προκύπτει από την επεξήγηση της υπέρμετρης διεθνούς επιθετικότητας, 

εμπειρικό στοιχείο, το οποίο δεν δύναται να επεξηγηθεί από τον Δομικό Ρεαλισμό του 

Ουόλτζ επαρκώς, δοθέντος ότι ο τελευταίος καταλήγει ότι για τα κυρίαρχα κράτη 

[συμπεριλαμβανομένων των Μεγάλων Δυνάμεων δηλαδή], ειλικρινές και ρεαλιστικό 

διακύβευμα στις διεθνείς σχέσεις αποτελεί, όπως ανεφέρθη ανωτέρω, η ισορροπία της 

ισχύος, («αρχή της ισορροπίας ισχύος»). Ωστόσο, συμφώνως προς τον Μερσχάιμερ, ο οποίος 

προτείνει τα ίδιες δομικές αξιωματικές παραδοχές με τον Ουόλτζ, η νέα προστατευτική ζώνη 

αφορά στο ότι οι Μεγάλες Δυνάμεις προσπαθούν εις το διηνεκές να επιτύχουν την μέγιστη 

συσσώρευση πάσης μορφής ισχύος, ώστε αφ’ ενός να καταστούν, σε πρώτη φάση 

περιφερειακοί ηγεμόνες, (ενώ σε δεύτερη τείνουν να επιχειρήσουν να καταστούν 

παγκόσμιοι/πλανητικοί ηγεμόνες), αφ’ ετέρου να νιώσουν ασφαλείς από την ανάλογη δράση 

των υπολοίπων Μεγάλων Δυνάμεων37. Αυτό το ιδιότυπο Δίλημμα Ασφαλείας, είναι αδύνατο 

να μετριαστεί, όπως συμβαίνει στο βαλτσιανό ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο εισηγείται 

την «ισορροπία ισχύος», διότι σύμφωνα με το αντίστοιχο πρόγραμμα του Μερσχάιμερ τα 

κυρίαρχα κράτη δρουν πρωτίστως προκειμένου να μεγιστοποιήσουν την ισχύ τους και να 

καταστούν περιφερειακοί ηγεμόνες, και όχι να μεγιστοποιήσουν την ασφάλειά τους.  Τούτο 

επιδεινώνεται, από την διάχυτη αβεβαιότητα σχετικώς με τις προθέσεις των άλλων 

κυρίαρχων κρατών, γεγονός που αποδεικνύει την πάγια δυσπιστία εκ μέρους των κρατικών 

                                                
37 Για την, κατά Μερσχάιμερ, εκδοχή του Δομικού Ρεαλισμού όρα Mearsheimer, John J.,  The 
Tragedy of Great Power Politics, W. W. Norton & Company, New York, 2001. 
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δρώντων στο διεθνές σύστημα, σχετικώς με τις προθέσεις των ανταγωνιστών τους,38 ενώ σε 

δεύτερο στάδιο, αυτό της επιδιώξεως της παγκοσμίου/πλανητικής ηγεμονίας, δοθείσης της 

γεωγραφικής μορφολογίας της υδρογείου, οι Μεγάλες Δυνάμεις οδηγούνται σε μια 

ατελέσφορη και αλυσιτελή προσπάθεια, οξύνοντας κατά την διάρκεια της, τις 

ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ τους. Τέλος, γίνεται αντιληπτό ότι εξαιτίας της βασικής 

καινοτομίας της, η θεωρητική προσέγγιση του Μερσχάιμερ, καθίσταται τρόπον τινά υπο-

κλάδος του Δομικού Ρεαλισμού, υπό τον επιθετικό προσδιορισμό «Επιθετικός», βαπτίζοντας 

εξ΄ αντιδιαστολής την βαλτσιανή παράδοση ως «Αμυντικό». 

 

Εξάλλου, ο καθηγητής Π. Ήφαιστος, επισημαίνει ότι «Τα αξιώματα του Θουκιδίδειου 

Υποδείγματος, επειδή εδράζονται πάνω στην εθνοκρατική οντολογία και η δομική θεωρία 

[Δομικός Ρεαλισμός], επειδή στέκεται μόνο σε λίγες μεν, πλην σημαντικές και σταθμίσιμες 

μεταβλητές, είναι το κύριο σώμα της επιστημονικής γνώσης [στις Διεθνείς Σχέσεις]39.  Πέραν 

τούτου, «Εντός του εδαφικά και υλιστικά οριοθετημένου κρατικού διεθνούς συστήματος, 

ακόμη και «κρατικοί λαοί», με βαθιές εκλεκτικές εθνικές συγγένειες, όπως οι Άραβες, 

διαφοροποιήθηκαν εκ του γεγονότος της μακρόχρονης κρατοκεντρικής συγκρότησής τους. Επί 

                                                
38 Το όρο «Δίλημμα Ασφαλείας» [Security Dilemma], καθιέρωσε ο Γερμανο-εβραιο-αμερικανός 
Τζον Χέρτζ [John Hertz], στο βιβλίο του Political Realism and Political Idealism, το 1951, το οποίο 
βραβεύτηκε από την Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Επιστημόνων με το Βραβείο Woodrow Wilson. 
Σημαντικότατο έργο επί του θέματος έχει να επιδείξει και ο καθηγητής του Columbia University και 
Μέλος του Arnold A. Saltzman Institute of War and Peace Studies στο Harvard University, Robert 
Jervis, ο οποίος στο άρθρο του “Cooperation Under the Security Dilemma”, World Politics, Vo. 30, 
no 2, 1978, pp. 167-214, προτείνει 4 αναλυτικά υποδείγματα του διλήμματος και πιθανοτήτων εξόδου 
από το spiral phenomenon, το οποίο δημιουργείται. Επίσης, θεμελιώδη έργα του στο θέμα, το άρθρο 
του “Realism, Neoliberalism, and Cooperation: Understanding the Debate”, International Security, 
Vol 24, no1, 1999, pp. 44-63, και το βιβλίο του Perception and Misperception in International 
Politics, Princeton, New York, 1976. 
39 Ἥφαιστος, Παναγιώτης, «Στρατηγικὴ ἀντιπαράθεση στὴν μεταψυχροπολεμικὴ ἐποχὴ καὶ 
ἀστάθμητοι ἀνθρωπολογικοὶ παράγοντες τῆς μετα-ἀποικιακῆς ἐποχῆς/Strategic conflict in the post-
Cold war era and imponderable factors in the postcolonial era», Αι Αραβικαί Εξεγέρσεις και η 
Αναδιαμόρφωσις του Αραβοϊσλαμικού Κόσμου, Πρακτικά Διεθνούς Μεσανατολικού Συνεδρίου του 
Αθήνισι Πανεπιστημίου, 2012, υπό την διεύθυνσιν του Καθηγητού Ιωάννου Θ. Μάζη, Λειμών, 
Αθήνα, 2013, σσ. 109-212. 
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έξι αιώνες μετά την Συνθήκη της Βεστφαλίας του 1648 μ.Χ., η οποία απετέλεσε την αφετηρία 

του εδαφικά οριοθετημένου εθνοκράτους, η συγκρότηση και η εμβάθυνση του κρατοκεντρικού 

διεθνούς συστήματος και η εγκαθίδρυση συχνά απροσπέλαστων κυριαρχικών συνόρων και 

διασυνοριακών δυσκολίων εξάλειψε [sic] ή αποδυνάμωσε τις κοσμοσυστημικές δομές της προ-

νεωτερικής εποχής, και αποδυνάμωσε τις εκλεκτικές πνευματικές συγγένειες»40.  Εν 

κατακλείδι, ο καθηγητής Ήφαιστος αποδίδει τις ορθές διαστάσεις, σχετικώς με την 

επικράτηση της άναρχης κοινωνίας41 έναντι της διεθνούς και της 

κοσμοπολίτικης/πλανητικής: «…δυνατότητα πλανητικής θεώρησης των πραγμάτων με ενιαίο 

τρόπο, θα υπάρξει μόνον όταν υπάρξει παγκόσμια κοινωνία. Παγκόσμια κοινωνία μπορεί να 

υπάρξει μόνον με κάποιο μαγικό ραβδί ή με κάποιες γενοκτονίες μεθόδους. Διεθνής κοινωνία 

κρατών θα μπορούσε να υπάρξει μόνο εάν εκλείψουν τα αίτια πολέμου. Μέχρι τότε, θα έχουμε 

άναρχο σύστημα κυρίαρχων κρατών άνισα αναπτυσσόμενων, του οποίου η περιγραφή και 

ερμηνεία θέτει δύο αλληλένδετα προαπαιτούμενα: Πρώτος, συμβατότητα με την εθνοκρατική 

οντολογία για να είναι ανάλυση προσγειωμένη και όχι μεταφυσική και απογειωμένη. Δεύτερον, 

συμβατότητα με το κύριο σώμα γνώσης που είναι το Θουκιδίδειο Υπόδειγμα και την ελάχιστα 

φιλόδοξη και συμβατή με αυτό το Υπόδειγμα συστημική θεωρία.»42. 

 

Το σύνολο των ανωτέρω, δύνανται να ταυτιστούν ευχερώς με την μεθοδολογία της, κατά τον 

Μάζη, Συστημικής Γεωπολιτικής Αναλύσεως.  Τουτέστιν, δεν υπάρχει αμφιβολία πως η 

προσέγγιση του Δομικού Ρεαλισμού έχει σημαντικές συγκλίσεις με αυτήν της Συστημικής 

                                                
40 Ibid., σσ. 109-212. 
41 Bull, Hedley, The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, Macmillan, London, 
1977. 
42 Ἥφαιστος, Παναγιώτης, «Στρατηγικὴ ἀντιπαράθεση στὴν μεταψυχροπολεμικὴ ἐποχὴ καὶ 
ἀστάθμητοι ἀνθρωπολογικοὶ παράγοντες τῆς μετα-ἀποικιακῆς ἐποχῆς/Strategic conflict in the post-
Cold war era and imponderable factors in the postcolonial era», Αι Αραβικαί Εξεγέρσεις και η 
Αναδιαμόρφωσις του Αραβοϊσλαμικού Κόσμου, Πρακτικά Διεθνούς Μεσανατολικού Συνεδρίου του 
Αθήνισι Πανεπιστημίου, 2012, υπό την διεύθυνσιν του καθηγητού Ιωάννου Θ. Μάζη, Λειμών, 
Αθήνα, 2013, σσ. 109-212. 
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Γεωπολιτικής Αναλύσεως, συμπεριλαμβανομένης και της «στρατευμένης» Γεωστρατηγικής, 

καθώς διαφαίνεται μία μερική σύμπτωση απόψεων στο οντολογικό τους υπόβαθρο που 

αντανακλούν στις παρόμοιες παραδοχές στην αντίληψη των δύο μεθοδολογιών. 

 

Γίνεται αντιληπτό, ότι η έννοια της Ισχύος και η δυναμική της Ανακατανομής της, δεσπόζει 

ως κεντρικό χαρακτηριστικό και στις δύο μεθόδους.  Το ίδιο συμβαίνει και στην προσήκουσα 

ορθολογική στάση την οποία οφείλουν να ακολουθούν οι δρώντες και στις δύο μεθόδους.  

Αναφορικώς προς τους κρατικούς δρώντες, (εντός του συστήματος και του Υπερσυστήματος 

για την Συστημική Γεωπολιτική Ανάλυση), η έννοια του εθνικού (και συνεπώς κρατικού για 

τον Δομικό Ρεαλισμό) συμφέροντος, αποτελεί στοχευμένο μονόδρομο για αμφότερες 

μεθοδολογίες. Επίσης, και στις δύο περιπτώσεις είναι η ουδετερότητα του αναλυτού (στάδιο 

Γεωπολιτικής αναλύσεως στη Συστημική Γεωπολιτική Ανάλυση) και Θουκιδίδειο 

περιγραφικό και αναλυτικό στάδιο στον Δομικό Ρεαλισμό), και η a-priori απέκδυσή του από 

πολιτικοϊδεολογικές προσηλώσεις και προτάγματα, που τους δίδει αυξημένο κύρος στην 

εξαγωγή των συμπερασμάτων λόγω της αποφυγής των «αξιολογικών παγίδων». 

 

Εν τούτοις, υπάρχει ένα φάσμα μεθοδολογικής αποκλίσεως, το οποίο αντιστοιχεί κυρίως 

στην μεθοδολογική αυτοδόμιση και αυτοεικόνα των ιδίων των μεθοδολογιών.  Ο Δομικός 

Ρεαλισμός, χωρίς να απορρίπτει την γεωπολιτική αγγλοσαξονική προσέγγιση για μόνιμο 

ανταγωνισμό μεταξύ Ηπειρωτικών και Ναυτικών Δυνάμεων, αναλυτικό πρότυπο το οποίο 

μάλιστα χρησιμοποιεί, δεν στηρίζεται, στην γεωγραφία ως το βασικό και διαχρονικό 

ερευνητικό στυλοβάτη, όπως κάνει η Συστημική Γεωπολιτική Ανάλυση στην ανάλυση της.  

Στηρίζεται στο άναρχο διεθνές σύστημα και τις υπόλοιπες βασικές της παραδοχές, εν 

αντιθέσει προς την Συστημική Γεωπολιτική Ανάλυση, η οποία οριοθετεί το εκάστοτε 

αναλυτικό πεδίο/σύστημά της με αυστηρότερες γεωγραφικές συντεταγμένες (Γεωγραφικό 
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Σύμπλοκο, Γεωπολιτικό Σύστημα, Υποσυστήματα κλπ.), οργανώνοντας το, χαρτογραφικώς 

πρωτίστως, πριν προχωρήσει στην ανάλυσή της.  Κατά τα άλλα, οι ορολογικές διαφορές είναι 

θεμιτό να υπάρχουν, αλλά mutatis mutandis, ο Γεωπολιτικός Παράγοντας της Συστημικής 

Γεωπολιτικής Αναλύσεως αντιστοιχεί στην βασική ανεξάρτητη μεταβλητή του Δομικού 

Ρεαλισμού (και των Πολιτικών Επιστημών),43 και μέρος του Γεωπολιτικού Υποδείγματος 

Τάσεων Ισχύος δύναται να αντιστοιχεί στην τελική σειρά συμπερασματικής παραθέσεως των 

εξηρτημένων μεταβλητών κατά τον Δομικό Ρεαλισμό.  

 

Σχετικώς με την αυστηρώς επιστημολογική φύση των δύο μεθοδολογιών, το λακατιανό 

επιστημολογικό υπόδειγμα, καθιερώνοντας την έννοια της προστατευτικής ζώνης των 

επικουρικών υποθέσεων (protective belt of auxiliary hypotheses), τους προσδίδει 

επιστημονική «υπεραξία», δεδομένου του χαρακτηριστικού τους να τίθενται υπό συνεχή 

έλεγχο, να υπόκεινται σε προσαρμογή και αναπροσαρμογή, αλλά και να αντικαθίστανται 

εφόσον προκύπτουν νέα καινοφανή εμπειρικά δεδομένα.  Στο θεωρητικό πλαίσιο του 

Δομικού Ρεαλισμού διακρίνουμε δύο εκδοχές της προστατευτικής ζώνης:44 

i)  τον κυρίαρχο πρωταγωνιστικό ρόλο που έχουν και διαδραματίζουν τα κυρίαρχα κράτη, 

και όχι άλλοι, υπο-κρατικοί ή υπερ-κρατικοί δομικοί δρώντες, ως βασικές μονάδες διεθνούς 

πολιτικής δράσεως στο διεθνές γίγνεσθαι, και ii) αφ’ ενός τον αμυντικό ρεαλισμό, βάσει του 

οποίου οι κρατικοί δρώντες μεγιστοποιούν τον παράγοντα της ασφάλειάς τους, 

                                                
43 Μάζης, Ιωάννης Θ., Τρούλης, Μάρκος, «Νεορεαλιστική προσέγγιση θεωρίας διεθνών σχέσεων και 
συστημική γεωπολιτική ανάλυση: Συγκλίσεις και αποκλίσεις», άρθρο εγκριθέν και υπο δημοσίευση 
στην Επιστημονική Επιθεώρηση Civitas Gentium, του Εργαστηρίου Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων 
Ευρύτερης Μέσης Ανατολής και Τουρκίας, του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων 
Ασιατικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
44 Σύμφωνα με την λακατιανή μεταθεωρητική προσέγγιση, ένα επιστημονικό πρόγραμμα διαθέτει την 
προστατευτική ζώνη επικουρικών υποθέσεων, δηλαδή προτάσεων τιθεμένων σε έλεγχο, προσαρμογή 
και επαναπροσαρμογή, και οι οποίες αντικαθίστανται, όταν προκύπτουν νέα εμπειρικά δεδομένα. 
Elman, Colin and Elman, Miriam Fendius, “Appraising Progress in International Theory”, στο Elman, 
Colin and Elman, Miriam Fendius, Progress in International Relations Theory: Appraising Field, 
Forward by Kenneth Waltz, Cambridge, MA, BCSIA Press, 2003, p.19. 
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υπερασπιζόμενοι την υφιστάμενη κατάστασή τους, αφ’ ετέρου δε τον επιθετικό ρεαλισμό, 

βάσει του οποίου τα κράτη μεγιστοποιούν την ασφάλειά τους αναλογικώς προς την 

μεγιστοποίηση της ισχύος τους.45 

 

Στο σημείο αυτό, κρίνεται επιτακτική η παράθεση του σκληρού πυρήνα και της 

προστατευτικής ζώνης των επικουρικών υποθέσεων της Συστημικής Γεωπολιτικής 

Αναλύσεως συνοπτικώς, ώστε να καταστούν συγκρίσιμα τα δύο γεωπολιτικά ερευνητικά 

προγράμματα. 

 

 Η πρώτη θεμελιώδης αξιωματική παραδοχή η οποία αποτελεί και το κέντρο του σκληρού 

πυρήνα συνίσταται στο ότι όλα τα χαρακτηριστικά των υπο-χώρων του γεωγραφικού 

συμπλόκου είναι μετρήσιμα ή δύναται να καταστούν μετρήσιμα, ακριβώς εκ των μετρήσιμων 

αποτελεσμάτων που δύνανται να παράξουν. Ακολούθως, δεύτερη αξιωματική παραδοχή 

αποτελεί η υπόθεση ότι υπάρχουν στο πλαίσιο του προς μελέτη γεωγραφικού χώρου άνω των 

δύο Γεωπολιτικοί Δρώντες, συγκροτημένοι, ομοιογενείς αφ’ ενός i) αυτοπροσδιοριζόμενοι 

ιδίω τω τρόπω ως προς το διεθνές τους περιβάλλον αφ’ ετέρου δε ii) ετεροπροσδιοριζόμενοι. 

ομοιομόρφως και ταυτοσήμως ως προς το περιβάλλον τους, το προσδιοριζόμενο από τους 

εντός αυτού ευρισκόμενους διεθνείς δρώντες, τους χαρακτηριζόμενους από κοινή συστημική 

σχέση μεταξύ τους.46 

 

Επιπροσθέτως, οι επικουρικές υποθέσεις οι οποίες συνθέτουν την προστατευτική ζώνη του 

γεωπολιτικού ερευνητικού προγράμματος είναι οι εξής κάτωθι: 

                                                
45 Ibid, p.19. 
46 Για πλήρη και εντελεχέστερη παράθεση και ανάλυση της Συστημικής Γεωπολιτικής Αναλύσεως, 
τον σκληρό πυρήνα, την προστατευτική ζώνη και τις επικουρικές υποθέσεις της, όρα Μάζης, Ιωάννης 
Θ., Μεταθεωρητική Κριτική Διεθνών Σχέσεων και Γεωπολιτικής. Το Νεοθετικιστικό πλαίσιο, 
Παπαζήσης, Αθήνα, 2012. 
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- Το μέγεθος της ισχύος αναλύεται σε τέσσερις θεμελιώδεις Γεωπολιτικούς Πυλώνες 

(Άμυνα/Ασφάλεια, Οικονομία, Πολιτική, Πολιτισμός/Πληροφορία) προσδιοριζομένων από 

αριθμό μετρήσιμων ή δυνάμενων να καταστούν μετρήσιμοι, Γεωπολιτικών Δεικτών, οι 

οποίοι εντοπίζονται και μετρώνται στις εσωτερικές δομές των εκάστοτε Γεωπολιτικών 

Δρώντων, (εθνοκρατικών ή όχι) των συνιστώντων τα υποσυστήματα των προς γεωπολιτική 

ανάλυση γεωγραφικών συμπλόκων. 

-  Οι ανωτέρω Γεωπολιτικοί Δρώντες αποτελούν θεμελιώδη δομικά συστατικά ενός διεθνούς 

διαρκώς μεταβαλλόμενου, ασταθούς συστήματος. 

- οι Γεωπολιτικοί Δρώντες εκφράζουν κοινωνικές βουλήσεις ή βουλήσεις των 

αποφασιζόντων παραγόντων χαρακτηριζουσών τη διεθνή συμπεριφορά του Δρώντος. 

- Οι ανωτέρω αναπτυχθείσες «αιτιακέtyς» και «αιτιατικές» έννοιες του Πρωτογενούς, 

Δευτερογενούς και Τριτογενούς Χώρου, όπως και των μεταξύ τους συνδυασμών. 

- Τέλος το γεωπολιτικό ερευνητικό πρόγραμμα αποβλέπει στην εξαγωγή συμπερασμάτων 

«πραξεολογίας», ήτοι στην κατασκευή ενός προβλεπτικού Γεωπολιτικού Υποδείγματος 

Τάσεων ανακατανομής ισχύος και σε καμία των περιπτώσεων σε οδηγίες για δράση υπό 

στρατευμένη θέαση. 

Ιδιαιτέρως ο Ουόλτζ, αποδέχεται την απαίτηση της προβλεπτικής ικανότητας της θεωρίας, 

αποδεχόμενος την ύπαρξη στη συγκρότησή της, των σχέσεων «αιτιότητος και 

αλληλοεξαρτήσεως».  Επιπλέον, αποδέχεται την απαίτηση για επεξηγησιακή ικανότητα της 

«καλής θεωρίας».  Οι δύο αυτές αποδοχές, ευλόγως συνιστούν γενικότερη παραδοχή της 

προβλεπτικής ικανότητος ως θεμελιώδους χαρακτηριστικού της ισχυρής θεωρίας. Ο ίδιος 

όμως, την αναιρεί, προβαίνοντας στην «βαλτσιανή αυτοαναίρεση», αφού ουδέποτε 

διεξεδίκησε την ένταξη του Δομικού Ρεαλισμού στο κουνιανό μεταθεωρητικό πλαίσιο, 

τουναντίον δε, κατά τον Μάζη, από μεταθεωρητικής απόψεως είναι «κριτικώς λακατιανός». 

Επίσης, με τη νέο-θετικιστική σημασία, διατηρεί κάποια ασαφή αντίληψη για την έννοια της 
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θεωρίας, πιθανώς και με την λακατιανή της διάσταση.  Μάλλον την αντιμετωπίζει ως ad hoc 

εξηγησιακό μηχανισμό, γεγονός όμως, που εκφεύγει προς τον πολυσυλλεκτισμό.  Βεβαίως, 

στον σκληρό πυρήνα παραμένει το «Θουκιδίδειο Παράδειγμα» αποτελώντας κοινόν τόπο για 

το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητος, η οποία το θεωρεί ως αρχέτυπο αντιλήψεως, 

εξηγήσεως και ερμηνείας των διεθνών ανταγωνισμών και του διεθνούς γίγνεσθαι. 

Στην περίπτωση του νεορεαλιστικού ερευνητικού προγράμματος, συνιστάται στους 

ερευνητές του, στο πλαίσιο της θετικής ευρετικής του, να διατυπώνουν προβλέψεις για τις 

εξελίξεις της διεθνούς πολιτικής. Το βαλτσιανό νεορεαλιστικό πρόγραμμα χαρακτηρίζεται 

από «συνεχή υιοθέτηση επικουρικών προτάσεων για την απαλλαγή από ελαττώματα μέσα 

από εξηγήσεις», όπου κατά τον Λάκατος, ο λόγος υπάρξεως των αλλαγών των επικουρικών 

υποθέσεων στην προστατευτική ζώνη είναι η προστασία του σκληρού πυρήνα. Ο κλάδος της 

υποτιθέμενης λακατιανής δέσμης θεωριών όπως και του Δομικού Ρεαλισμού διατηρεί τον 

δικό του, ευμετάβλητο οντολογικώς προτεινόμενο σκληρό πυρήνα, ο οποίος συγκροτείται 

από μη μονοσημάντως, στην διάρκεια των ιστορικών φάσεων, οντολογικώς 

επιστημολογικών εννοιών του κανονικιστικού «εθνικού κράτους», «εθνικού συμφέροντος», 

«διακρατικού συστήματος» και «ισορροπίας ισχύος».   Ο Ουάλτζ επικεντρώνεται σε δύο 

εμπειρικά ζητήματα: i) στο να εξηγήσει αυτό που θεωρεί θεμελιώδη νόμο των Διεθνών 

Σχέσεων, την ισορροπία δυνάμεων και ii) να περιγράψει τα διαφορικά αποτελέσματα της 

διπολικότητος και της πολυπολικότητος που αντανακλούν στη σταθερότητα του 

συστήματος. Συνελόντι ειπείν, ο βαλτσιανός Δομικός Ρεαλισμός αποτελεί αυστηρώς μία 

προσέγγιση, ένα συστηματικό άθροισμα εμπειρικών παραδοχών περί διεθνούς πολιτικής, η 

οποία κατά συνέπεια, δεν αξιώνει να ερμηνεύει την εξωτερική πολιτική ή συγκεκριμένα 

ιστορικά γεγονότα.   Αφ’ ετέρου, ο Μερσχάιμερ, μολονότι διατηρεί την ιδία οντολογική και 

επιστημολογική βάση για τις αξιωματικές του παραδοχές σχετικώς με το διεθνές γίγνεσθαι, 

επιχειρεί ένα εφαρμοστικό άλμα της επεξηγησιακής του συνεισφοράς σχετικώς με την a-
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priori εγγενή τάση των Μεγάλων Δυνάμεων για προσπάθεια συνεχούς συσσωρεύσεως  

πάσης μορφής ισχύος εις το διηνεκές, γεγονός το οποίο θα ηδύνατο υπό όρους να συνεισφέρει 

στην ερμηνεία της εξωτερικής πολιτικής των κυριάρχων κρατών, τουλάχιστον των Μεγάλων 

Δυνάμεων. Παρά την θεωρητική «γειτνίαση» της εκδοχής του Μερσχάιμερ με την 

Συστημική Γεωπολιτική Ανάλυση, η πρότασή του θα πρέπει να συμπεριλάβει την 

επιστημολογική, δομική και μεθοδολογική λογική της Συστημικής Γεωπολιτικής 

Αναλύσεως, αφού τα σχετικώς με οιοδήποτε κρατικό δρώντα στοιχεία προς ανάλυση 

αφορούν στην πληρέστερη τεχνική και μεθοδολογική διαδικασία της μεθόδου. 

 

Τω όντι, η Συστημική Γεωπολιτική Ανάλυση διαθέτει δυνατότητες χρήσεως σημαντικών 

ποσοτικών μαθηματικών εργαλείων και συγκεκριμένη λακατιανή μεθοδολογία αναλύσεως. 

Έχει καθορισμένες φάσεις: Τίτλος θέματος και ανάλυσή του, ανάλυση συστημικών χώρων, 

σύνθεση και συμπεράσματα. Στις περιπτώσεις που απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση47 

δύναται να απαιτήσει εργαλεία ποσοτικοποιήσεως της μεθοδολογικής προσεγγίσεως  της 

παρεχόμενης από την συστημική θεωρία. Κατ’ αυτήν, η έννοια του γεωγραφικού 

προσδιορισμού είναι η κοινή βάση αναφοράς όλων των φυσικών και ανθρωπογενών 

διεργασιών που συντελούνται στο πλαίσιο όλων των, κατά τον Μάζη, Ειδικών και Πλήρων 

Συνθετικών Χώρων48. Η Γεωπολιτική Ανάλυση οφείλει να ερευνά τα ιδιαίτερα 

                                                
47 Έντιμη παραδοχή περί της επιστημολογίας των ερευνητικών προσεγγίσεων των διεθνών σχέσεων 
αποτελεί το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν οι Μερσχάιμερ και Ουάλτ: «Η μελέτη των διεθνών 
σχέσεων πρέπει να προσεγγιστεί με ταπεινότητα. Δεν υπάρχει μία και μοναδική θεωρία που να κάνει 
την κατανόηση της παγκόσμιας πολιτικής εύκολη, ούτε ένα μαγικό μεθοδολογικό βλήμα που να αποδίδει 
ικανά αποτελέσματα χωρίς προσπάθεια, ούτε καμία μηχανή αναζήτησης που να παρέχει βουνά 
χρησίμων και αξιοπίστων δεδομένων για κάθε ερώτημα που μας ενδιαφέρει. Συνεπώς, ευνοούμε μία 
ποικιλόμορφη πνευματική κοινότητα διανοουμένων, όπου συνυπάρχουν διαφορετικές θεωρίες και 
ερευνητικές παραδόσεις. Δεδομένου του ελάχιστου που γνωρίζουμε και του πόσο λίγα ξέρουμε για το 
πώς να μάθουμε περισσότερα, η υπερεπένδυση σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη προσέγγιση φαίνεται μη 
συνετή.». Mearsheimer, John J. and Walt, Stephen M., “Leaving theory behind:  Why simplistic 
hypothesis testing is bad for International Relations”, European Journal of International Relations, 
Vol 19, no 3, 2013, pp. 427-57. 
48Μάζης, Ιωάννης Θ., Μεταθεωρητική Κριτική, σσ. 347-50. 
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χαρακτηριστικά, τη δομή και τη λειτουργία των τεσσάρων θεμελιωδών Γεωπολιτικών 

Πυλώνων που συνθέτουν και καθορίζουν την ισχύ και την ανακατανομή της στο 

ενδοσυστημικό πλαίσιο του Γεωγραφικού Συμπλόκου, τις επιρροές και μεταλλαγές που 

αυτοί οι Πυλώνες υφίστανται από το Δρων Υπερσύστημα και τους Διεθνείς Πόλους Ισχύος, 

και τελικώς να καταλήγει σε ένα Γεωπολιτικό Υπόδειγμα Τάσεων, απαλλαγμένου από 

οιαδήποτε στρατευμένη εθνοκεντρική θέαση, στο οποίο προβλέπεται η τάση της 

ανακατανομής της ισχύος στο πλαίσιο του εν λόγω Γεωπολιτικού Συστήματος/Γεωγραφικού 

Συμπλόκου. 

 

Εν κατακλείδι, εκτός του προνομίου του ερευνητού να επιλέξει την μεθοδολογική 

προσέγγιση που επιθυμεί, και λαμβάνοντας την σκυτάλη από την πρόταση της παρούσης, η 

οποία έγινε δεκτή από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης του 

Πανεπιστημίου Λευκωσίας, αιτιολογώντας την επιλεγείσα μεθοδολογική προσέγγιση, 

καθίσταται σαφές ότι, εκτός πολλών ασχολουμένων με την επιστημολογία, επιστημόνων49, 

σύμφωνα και με την Λακατιανή Μεταθεωρητική Προσέγγιση, η Συστημική Γεωπολιτική 

Ανάλυση αποτελεί σχολαστικότερο και πλέον αποστειρωμένο αναλυτικό μεθοδολογικό 

εργαλείο  του διεθνούς γίγνεσθαι και ιδιαιτέρως για τις ανάγκες της παρούσης ερεύνης, 

γεγονός το οποίο απετέλεσε έναν από τους λόγους της επιλογής της.  Πιο συγκεκριμένα, 

όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, κατά τον Δομικό Ρεαλισμό, ικανότατη αναλυτική προσέγγιση 

του διεθνούς γίγνεσθαι, οι θεμελιώδεις υποθέσεις και παραδοχές που εντάσσονται στον 

                                                
49 Ενδεικτικώς αναφέρονται οι έγκριτοι αμερικανοί διεθνολόγοι Ferguson, Manbach και Kaplan, οι 
οποίοι στα έργα τους, μεταξύ άλλων, έχουν καταπιαστεί με την πολιτική φιλοσοφία των διεθνών 
σχέσεων, της μεθοδολογίας και της επιστημολογικής κριτικής αναλύσεως της διεθνούς πολιτικής και 
των διεθνών σχέσεων, καταλήγοντας ότι ο κλάδος των διεθνών σχέσεων υστέρει επιστημολογικώς, 
ακόμα και εν συγκρίσει με άλλες ‘soft sciences’. Όρα Ferguson, Yale H., and Mansbach, Richard W., 
The Elusive Quest, Theory and International Politics, Columbia University of South Carolina Press, 
1988. Kaplan, Morton, “Is International Relations a discipline?”, The Journal of Politics, Vol. 23, no 
3, Cambridge University Press on behalf of the Southern Political Science Association, August 1961, 
pp. 462-76. 
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σκληρό πυρήνα (hard core) ενός ερευνητικού του προγράμματος50 είναι οι εξής δύο: (i) «…τα 

κυρίαρχα κράτη, και όχι άλλοι, υπο-κρατικοί ή υπερ-κρατικοί δρώντες αποτελούν τις βασικές 

μονάδες διεθνούς πολιτικής δράσεως στο διεθνές γίγνεσθαι»51, και (ii) το ότι στο ερευνητικό 

πρόγραμμα του Δομικού Ρεαλισμού, «… οι ερευνητές συνηθίζουν να διακρίνουν δύο εκδοχές  

της προστατευτικής ζώνης: τον αμυντικό ρεαλισμό, βάσει του οποίου τα κράτη μεγιστοποιούν 

την ασφάλεια τους υπερασπιζόμενα την υφιστάμενη κατάσταση και τον επιθετικό ρεαλισμό, 

βάσει του οποίου τα κράτη μεγιστοποιούν την ασφάλεια τους με αντίστοιχη μεγιστοποίηση της 

ισχύος τους.»52.  Η Συστημική Γεωπολιτική Ανάλυση, εκτός των θεμελιωδών αξιωματικών 

παραδοχών του ερευνητικού της προγράμματος, οι οποίες εντάσσονται στον ιδικό της, κατά 

Λάκατος, σκληρό πυρήνα, διαθέτει και πολλές επικουρικές υποθέσεις της προστατευτικής 

ζώνης (protective belt of auxiliary hypotheses κατά Λάκατος), με συνέπεια την πολυσήμαντη 

και διεπιστημονική53 και εν τέλει παραγωγικότερη ερευνητική της δράση στο συγκεκριμένο 

ερευνητικό πρόγραμμα.  Οι εν λόγω, επικουρικές υποθέσεις, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν: 

α) τους Πρωτογενείς, Δευτερογενείς,  Τριτογενείς, Πλήρεις και εφόσον συνδυαστούν σε 

επιμέρους σχήματα, Ειδικούς Συνθετικούς Χώρους, β) την ανάλυση ισχύος σε τέσσερις 

Γεωπολιτικούς Πυλώνες (Αμύνης/Ασφαλείας, Πολιτικής, Οικονομίας, 

Πολιτισμού/Πληροφορίας), γ) τον εντοπισμό των συγκεκριμένων Πόλων Διεθνούς Ισχύος, 

                                                
50 Elman, Colin and Elman, Miriam Fendius, “Appraising Progress, op. cit., p.19. 
51 Ibid., p.19. 
52 Ibid., p.19. 
53 Ο ίδιος ο Πατριάρχης του Δομικού Ρεαλισμού, επεσήμανε το 1986: «… οι οχληροί περιορισμοί των 
συστημικών ερμηνειών προκύπτουν από το πρόβλημα στάθμισης μεταξύ μοναδιαίων και δομικών 
αιτίων […]. Ουδείς δύναται να είναι βέβαιος αν η δομική ή η μοναδιαία συνιστώσα είναι ισχυρότερη. 
Η δυσκολία της ταξινόμησης των συνιστωσών είναι ένας σοβαρός, και καταφανώς αναπόδραστος, 
περιορισμός των συστημικών θεωριών της διεθνούς πολιτικής.». Waltz, K., “Reflections on theory of 
international politics: A response to my critics.”, pp. 322-345, στο Keohane, Robert, Neorealism and 
its critics, Columbia University Press, 1986, New York. Με άλλα λόγια, ο Ουόλτζ πιστεύει ότι οι 
κλασσικές θεωρίες διεθνούς πολιτικής περιορίζονται εξαιτίας της πολυσήμαντης πραγματικότητος 
και ανθρωπίνης δραστηριότητος, γεγονός το οποίο οδηγεί την επιστήμη υποχρεωτικώς στον 
διεπιστημονισμό. 
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των δρώντων εντός του δεδομένου Γεωπολιτικού Δρώντος Υπερσυστήματος54, αλλά και δ) 

την παραγωγή ενός Γεωπολιτικού Υποδείγματος Τάσεων Ανακατανομής Ισχύος κατά την 

τελική φάση δημιουργίας του Γεωπολιτικού Υποδείγματος (Συμπέρασμα) δημιουργούν μία 

σαφή και πλήρη επιστημολογικώς εδραιωμένη μέθοδο, αποτελεί, όπως προανεφέρθη, 

σχολαστικό και αποστειρωμένο αναλυτικό μεθοδολογικό εργαλείο  του διεθνούς γίγνεσθαι 

και ιδιαιτέρως για τις ανάγκες της παρούσης ερεύνης.  Τέλος, η χρήση της συμβάλλει τα 

μάλα, στην εξέταση, ανάλυση και αξιολόγηση, για μία επιπρόσθετη φορά, σε επίπεδο 

διδακτορικής ερεύνης των αποτελεσμάτων της εφαρμογής της στην συγκεκριμένη μελέτη 

περιπτώσεως. 

 

Με δεδομένη την ανωτέρω παραδοχή, η Θεωρία Λήψης Αποφάσεων55, χρησιμοποιείται 

διεξοδικώς εντός του σοβιετικού γεωπολιτικού υποσυστήματος, ως ορίζεται στην παρούσα 

έρευνα, εντοπίζοντας και αναλύοντας τόσο τον ρόλο του ανθρωπίνου παράγοντος,  όσο και 

την συμπεριφορά των οργανωμένων οργανωτικών υπό-ομάδων, στον καθορισμό της 

εξωτερικής πολιτικής, και στις μη ορθολογικές προσεγγίσεις κατά την σοβιετική διαδικασία 

λήψεως αποφάσεων στην περίοδο της αφγανικής κρίσεως.   Προσδιορίζοντας την έννοιά της, 

η διεθνής κρίση αναφέρεται ως μία «… ακολουθία των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα σε 

                                                
54 Το Γεωπολιτικό Δρων Υπερσύστημα, δεν εμπεριέχει αποκλειστικώς μονοσήμαντου κρατικού 
χαρακτήρα διεθνείς οντότητες, αλλά και υπερεθνικού χαρακτήρα πολιτικές οντότητες, τραπεζικά 
consortia, διεθνή συλλογικά όργανα ασφαλείας, κλπ. 
55 Για την Θεωρία Διαδικασίας Λήψεως Αποφάσεων μεταξύ άλλων, όρα, Snyder R., Bruck H. and 
Sapin B., Foreign Policy decision making: an approach to the study of international politics, Free 
Press, New York, 1962; Holerick, A., Johnson, R. and Steinbruner, D., The Study of Soviet Foreign 
Policy: A review of Decision-Theory-Related Approaches, Rand Institute, Santa Monica, 1973; 
Allison, G., Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis, Brown, Boston, 1971 and 
Longman, 2nd Ed., London, 1999; Van Evera, Stephen, Guide to Methods for Students of Political 
Science, Cornell University Press, New York, 1997; Allison G., Halperin M., “Bureaucratic Politics: 
A Paradigm and Some Policy Implications”, World Politics, νο 24, 1972, pp. 40-79; Dougherty, 
Lames E. and Pfaltzgraff, Robert L. Jr., Contending theories of International Relations: A 
comprehensive survey, Harper and Row, New York, 1990, [και στην ελληνική μετάφραση: 
Dougherty, James E., Pfaltzgraff, Robert L. Jr., Ανταγωνιστικές θεωρίες των διεθνών σχέσεων: μία 
συνολική αποτίμηση, Παπαζήσης, Αθήνα, 1992]. 
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κυβερνήσεις δύο ή περισσοτέρων κρατών που οδηγεί σε σοβαρή κρίση, η οποία απέχει από τον 

πραγματικό πόλεμο, αλλά εμπεριέχει την επικίνδυνα υψηλή πιθανότητα πολέμου.».56  

Προϊούσης της εξελίξεώς της, σύμφωνα με τον Γκλεν Σνάιντερ [Glenn Snyder], μερικά 

στοιχεία τα οποία βρίσκονται σε λανθάνουσα κατάσταση,57 «…όπως σχηματισμοί δύναμης, 

συμφέροντα, ιδέες και συμμαχίες τείνουν να αποσαφηνιστούν πιο καθαρά, να ενεργοποιηθούν 

και να εστιαστούν σε ένα σαφώς καθορισμένο ζήτημα.»58.  Εξάλλου, οι Τζέιμς Ντόχερντι 

[James Dougherty] και Ρόμπερτ Πφάλτζγκραφ Τζ. [Robert Pfaltzgraff Jr.] επισημαίνουν ότι 

ο Ρίτσαρντ Νιντ Λίμποου [Richard Ned Lebow], ορίζει την διεθνή κρίση σύμφωνα με τρία 

λειτουργικά κριτήρια: (1) την παρουσία αντιλαμβανόμενης απειλής σε συγκεκριμένα εθνικά 

συμφέροντα, την διαπραγματευτική φήμη της χώρας και την ικανότητα των ηγετών της να 

παραμένουν στην εξουσία, (2) την αντίληψη από την πλευρά των πολιτικών ότι οι ενέργειες 

στις οποίες καταφεύγουν για να αντιμετωπίζουν μίαν απειλή αυξάνει τις πιθανότητες πολέμου 

και (3) την ύπαρξη αισθητών χρονικών περιορισμών ως αντίδραση στην κατάσταση της 

κρίσης.»59.   Γίνεται ευκόλως αντιληπτό από το αρχικό στάδιο, ότι η ΔΛΑ στο Κρεμλίνο, εν 

μέσω παρατεταμένης διεθνούς κρίσεως, όπως αυτή του Αφγανιστάν, όφειλε να ενέχει 

πολλαπλάσια εθνική και προσωπική προσπάθεια, εντονότερη πολιτική και προσωπική 

αφοσίωση, καθώς και ηυξημένες δαπάνες σε κάθε είδους εθνικούς και κομματικούς πόρους, 

αλλά και ηυξημένο κίνδυνο αναφορικώς προς τα αποτελέσματα των αποφάσεων των 

υπευθύνων σοβιετικών ηγετών.  «Η ΔΛΑ είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων που 

συνδέονται με την συμπεριφορά των ατόμων [σοβιετικοί πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες] 

και των μεγάλων οργανωτικών δομών [Γενική Γραμματεία ΚΚΣΕ, Πολίτμπιρο, Κεντρική 

                                                
56 Snyder, Glenn Η., Diesing, Paul, Conflict Among Nations: Bargaining, Decision Making and 
System Structure in International Crises, Princeton University Press, Princeton, 1977, p.7.  
57 Ντόχερτι, Τζέιμς Ε., Πφάλτζγκραφ, Ρόμπερτ Λ. Τζ., Ανταγωνιστικές θεωρίες των διεθνών σχέσεων: 
μία συνολική αποτίμηση, Παπαζήσης, Αθήνα, 1992, p.234. 
58 Snyder, Glenn Η., Diesing, Paul, Conflict Among Nations, p.4. 
59 Ντόχερτι, Τζέιμς Ε., Πφάλτζγκραφ, Ρόμπερτ Λ. Τζ., Ανταγωνιστικές θεωρίες των διεθνών σχέσεων: 
μία συνολική αποτίμηση, Παπαζήσης, Αθήνα, 1992, pp. 235-6. 



44 
 

 
 

Επιτροπή ΚΚΣΕ, KGB, Σοβιετικές Ένοπλες Δυνάμεις]. Ο ρόλος της λήψης απόφασης 

καθορίζεται τόσο από το σύστημα [Συγκεντρωτικό/Πυραμιδικό-Σοβιετικού τύπου 

Μαρξισμός-Λενινισμός], όσο και από την ερμηνεία που του δίνουν τα άτομα [Σοβιετική 

σύγχρονη ερμηνεία του Μαρξισμού-Λενινισμού], και η επιρροή της προσωπικότητας σε 

σύγκριση με την κοινωνική ιδεολογία θα ποικίλει σημαντικά από σύστημα σε σύστημα 

[μηδενική επιρροή του Αρχηγού του Σοβιετικού Γενικού Επιτελείου Στρατού, Στρατάρχη 

Ογκαρκόφ στην απόφαση για την επέμβαση στο Αφγανιστάν,]60. Τω όντι, ενώ στην 

καθημερινή πολιτική πρακτική, «Λήψη αποφάσεων είναι απλώς η πράξη επιλογής ανάμεσα σε 

διαθέσιμες εναλλακτικές δυνατότητες που συνοδεύονται από αβεβαιότητα»,61 «στην εξωτερική 

πολιτική, ίσως περισσότερο απ’ ότι στην εσωτερική πολιτική-επειδή το πεδίο της πρώτης είναι 

συνήθως λιγότερο οικείο-οι εναλλακτικές δυνατότητες πολιτικής δεν σχεδόν ποτέ 

‘δεδομένες’»62.  Σύμφωνα με τους Ντόχερντι και Πφάλτζγκραφ, «η Θεωρία λήψης 

αποφάσεων επισύρει προσοχή όχι στα κράτη ως μεταφυσικές αφηρημένες συλλήψεις ούτε στις 

κυβερνήσεις ή ακόμη και θεσμούς που ορίζονται με τέτοιες γενικές περιγραφές όπως 

‘εκτελεστική εξουσία’, αλλά αντιθέτως ζητά να φωτίσει την τη συμπεριφορά των 

συγκεκριμένων ανθρώπων που διαμορφώνουν την κυβερνητική πολιτική.»63 Προς 

ολοκλήρωση των ανωτέρω συμπληρώνεται ότι «…είναι μία από τις βασικές μεθοδολογικές 

μας επιλογές να ορίζουμε το κράτος ως το σύνολο των κρατικών λειτουργών που λαμβάνουν 

τις αποφάσεις-εκείνων που οι επίσημες πράξεις τους, από κάθε άποψη και για κάθε σκοπό, 

είναι οι πράξεις του κράτους. Κρατική δράση είναι η δράση που αναλαμβάνεται από εκείνους 

που δρουν στο όνομα του κράτους»64, ενώ ο Μάικλ Μπέτσερ [Michael Brecher], μεταξύ 

                                                
60 Ibid., 248. 
61 Ibid., 208. 
62 Ibid., 208. 
63 Ibid., 208-9. 
64 Snyder R., Bruck H. and Sapin B., Foreign Policy decision making: an approach to the study of 
international politics, Free Press, New York, 1962, p.65, και pp.85-6, στο Ντόχερτι, Τζέιμς Ε., 
Πφάλτζγκραφ, Ρόμπερτ Λ. Τζ., Ανταγωνιστικές θεωρίες των διεθνών σχέσεων: μία συνολική 
αποτίμηση, Παπαζήσης, Αθήνα, 1992, σ.209. 
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άλλων υποστηρίζει ότι «… το λειτουργικό περιβάλλον επενεργεί στους καρπούς ή τα 

αποτελέσματα των αποφάσεων άμεσα, αλλά επηρεάζει τις επιλογές μεταξύ εναλλακτικών 

πολιτικών, δηλαδή τις ίδιες τις αποφάσεις, μόνο όπως αυτές φιλτράρονται μέσα από τις εικόνες 

εκείνων που παίρνουν τις αποφάσεις.»65. 

 

Καθίσταται σαφές, ότι μία πλήρης ανάλυση της ΔΛΑ στο Κρεμλίνου για το Αφγανιστάν, δεν 

είναι εφικτή αν δεν βασίζεται σε ένα Μικτό Μοντέλο της Θεωρίας Λήψης Αποφάσεων, που 

εξυπηρετεί την Κυρίαρχη Υπόθεση 7 των Ερευνητικών Ερωτημάτων, βασιζόμενη πάντοτε 

στο μεθοδολογικό πλαίσιο της Συστημικής Γεωπολιτικής Αναλύσεως και αξιοποιώντας 

μέσω αυτού, αφ’ ενός το Κλασσικό Ορθολογιστικό υπόδειγμα, αφ’ ετέρου το 

Γραφειοκρατικό/Οργανωτικό υπόδειγμα Λήψεως Αποφάσεων, με την προσθήκη κλασσικών 

τεχνικών όπως της Εμπειρικής Αναλύσεως, καθώς και του Τεχνικού Υποδείγματος της 

Ομαδικής Σκέψεως [Groupthink].  Τα εν λόγω υποδείγματα χρησιμοποιούνται προκειμένου 

να ερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο οι σοβιετικοί κρατικοί θεσμοί και τα όργανα του ΚΚΣΕ, 

όπως το Πολίτμπιρο, οι Σύμβουλοι Εθνικής Αμύνης, η KGB, τα Υπουργεία Αμύνης και 

Εσωτερικών, αλλά και οι σοβιετικοί ηγέτες ως μονάδες ισχύος, επηρέασαν και διαμόρφωσαν 

τις αποφάσεις για την επέμβαση της Σοβιετικής Ενώσεως στο γειτονικό Αφγανιστάν. 

 

Η εξέταση του υποδείγματος Οργανωτικής Διαδικασίας, ή Οργανισμικό υπόδειγμα 

[Organisational Process model], εκτιμά τον τρόπο με τον οποίο οι σοβιετικοί κρατικοί και 

κομματικοί θεσμικοί φορείς επηρέασαν τη λήψη αποφάσεων σε σχέση με την αντικειμενική 

τους λειτουργία εντός του σοβιετικού διοικητικού συστήματος. Σύμφωνα με τον Γκράχαμ 

                                                
65 Michael Brecher, The Foreign Policy System of Israel: Setting, Images, Process, Yale University 
Press, New Haven, 1972, p.4, στο Ντόχερτι, Τζέιμς Ε., Πφάλτζγκραφ, Ρόμπερτ Λ. Τζ., 
Ανταγωνιστικές θεωρίες των διεθνών σχέσεων: μία συνολική αποτίμηση, Παπαζήσης, Αθήνα, 1992, σ. 
209. 
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Άλισον [Graham Allison], «… οι κυβερνητικοί ηγέτες μπορούν να αναστατώσουν αισθητά, 

αλλά όχι και να ελέγξουν ουσιαστικά, την συμπεριφορά αυτών των οργανωμένων μονάδων»,66 

«που καθορίζεται πρωτίστως από τους πρότυπους τρόπους λειτουργίας με αποκλίσεις που 

σπανίως υπερβαίνουν τα όρια των βαθμιαίων, αυξητικών αποκλίσεων, εκτός από περιπτώσεις 

στις οποίες σημειώνονται μεγάλες καταστροφές»,67 καταλήγοντας ότι «Οι οργανωμένες 

μονάδες λειτουργούν για να λύσουν επιτακτικά προβλήματα μάλλον παρά να αναπτύξουν 

στρατηγικές για την αντιμετώπιση μακροπρόθεσμων ζητημάτων»68, μολονότι σε καταστάσεις 

έντονης οργανωτικής δυσλειτουργίας ή/και προϊούσης τελματώσεως, θεμελιώδεις κανόνες 

και πρωτόκολλα δράσεως παραμερίζονται, αγνοούνται ή/και αναιρούνται εν τοις πράγμασοι.  

Επί παραδείγματι, η τυποποιημένη διαδικασία της ψηφίσεως-επικυρώσεως όλων των 

αποφάσεων του Πολίτμπιρο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΣΕ, από την Κεντρική 

Επιτροπή του ΚΚΣΕ σε  συνεδρίασή της, δεν ίσχυσε στην περίπτωση της αποφάσεως για την 

σοβιετική επέμβαση, γεγονός που καθιστά το Οργανισμικό Υπόδειγμα της Σοβιετικής 

διοικήσεως στην περίπτωση της αφγανικής κρίσεως a-priori προβληματικό. 

 

Σχετικώς με το Γραφειοκρατικό υπόδειγμα λήψεως αποφάσεων, γεγονός αποτελεί ότι οι 

διάφοροι φορείς, όπως υπηρεσίες/τομείς/μονάδες/διευθύνσεις/γραφεία, και ούτω καθ’ εξής, 

οι οποίοι ενέχονται στην διαδικασία λήψεως αποφάσεων, έχουν κατά κανόνα καλλιεργήσει, 

μεταξύ άλλων, και τα ιδικά τους στενά συμφέροντα και υιοθετήσει διάφορες επίσημες και 

ανεπίσημες τακτικές ανταγωνισμού για την, όσο το δυνατόν, πληρέστερη εξασφάλιση και 

προώθησή τους.  Αυτό κατά κανόνα έχει ως αποτέλεσμα την ανορθολογική ή/και 

συμβιβαστική στάση που δύναται να επιλέξει ένας ενεχόμενος στην διαδικασία κρατικός 

                                                
66 Allison, Graham T., Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis, Brown, Boston, 
1971, p.67. 
67 Ibid., p.68. 
68 Ibid., p.77. 
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φορέας (οργανωτική υπό-ομάδα), σε αντιδιαστολή με την οφειλόμενη, κατά το Ορθολογικό 

Υπόδειγμα, προσπάθεια μεγιστοποιήσεως του εθνικού συμφέροντος του κράτους το οποίο 

υπηρετεί.  Πολλώ δε μάλλον, όταν οιοσδήποτε λαμβάνει κρατικές αποφάσεις, είτε θεσμικό 

φυσικό πρόσωπο, είτε υπηρεσία, έχει τη δική του υποκειμενική αντίληψη επί του ζητήματος 

που έχει ανακύψει και των συνθηκών που το περιβάλλουν, η οποία συνιστά και τον βασικό 

μοχλό για την απόφασή του, ενώ «Ταυτοχρόνως, το γενικότερο συμφέρον και το συμφέρον της 

υπηρεσίας φιλτράρεται και από το προσωπικό υπηρεσιακό συμφέρον του λήπτη της 

απόφασης.»69. Συμφώνως προς τον καθηγητή Η. Κουσκουβέλη,  

«Σε μία μελέτη του Morton Halperin απεδείχθη ότι η ενδοκυβερνητική πολιτική κατάσταση 

(λ.χ. ανταγωνισμοί) επηρεάζει τις αποφάσεις και τις δράσεις που φαινομενικά στρέφονται προς 

τα έξω και οι οποίες λαμβάνονται από τον υπεύθυνο με βάση την θέση που κατέχει στα πλαίσια 

της ιεραρχίας [sic] και την προοπτική του ή την θεώρηση της κατάστασης την οποία μπορεί να 

έχει από την θέση αυτή.»70.  Είναι κατατοπιστικότατη του Γραφειοκρατικού Υποδείγματος 

Ανταγωνιστικής Πολιτικής, η άποψη του Άλισον, σύμφωνα με την οποία, «Οι παίκτες δεν 

καθοδηγούνται από ένα συνεπές βασικό στρατηγικό σχέδιο, αλλά μάλλον από τις 

συγκρουόμενες αντιλήψεις εθνικών, γραφειοκρατικών και προσωπικών σκοπών.  Μερικές 

φορές μια ομάδα μπορεί να θριαμβεύσει πάνω στις άλλες ομάδες που επιδιώκουν 

διαφορετικούς σκοπούς. Συχνά όμως διαφορετικές ομάδες που κινούνται προς διαφορετικές 

κατευθύνσεις προκαλούν ένα μείγμα αποτελεσμάτων ή αποφάσεων που διακρίνεται από αυτό 

στο οποίο σκοπεύει ένα άτομο ή ομάδα. Το αποτέλεσμα εξαρτάται όχι από την λογική 

                                                
69 Κουσκουβέλης, Ιωάννης, Λήψη Αποφάσεων, Κρίση, Διαπραγμάτευση, Παπαζήσης, Αθήνα, 1997, σ. 
71. 
70 Halperin, Morton H. et al., Bureaucratic politics and foreign policy, The Brookings Institution, 
Washington D.C., 1974, στο Κουσκουβέλης, Ιωάννης, Λήψη Αποφάσεων, Κρίση, Διαπραγμάτευση, 
Παπαζήσης, Αθήνα, 1997, σ. 71. 
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δικαιολόγηση της πολιτικής ή τους συνηθισμένους τρόπους λειτουργίας της οργάνωσης, αλλά 

από την σχετική δύναμη και ικανότητα των διαπραγματευτών.»71. 

 

Επίσης, εν προκειμένω, εκείνοι οι σοβιετικοί ηγέτες, ανεξαρτήτου θεσμικής θέσεως και 

ιεραρχίας, οι οποίοι ήταν σε θέση να έχουν αμεσότερες και σημαντικότερες πληροφορίες, 

σχετικώς με την κατάσταση στο Αφγανιστάν, καθώς επίσης εκείνοι, οι οποίοι υπηρετούσαν 

εντός του υπέρτατου πυρήνα λήψης αποφάσεων, του Πολίτμπιρο, αλλά και συμμετείχαν στο 

μη θεσμοθετημένο όργανο, όπως διαφαίνεται στην έρευνα, αυτό του «Μικρό Πολίτμπιρο»72, 

διέθεταν πολλαπλασιαστικώς αυξημένες δυνατότητες χειρισμού της διαδικασίας λήψεως 

αποφάσεων, του Κρεμλίνου.  Στα ανωτέρω, προστίθενται και οι προσωπικές φιλοδοξίες73 

των σοβιετικών δελφίνων, εν’ όψει της διαδοχής του ασθενούς Γενικού Γραμματέα του 

ΚΚΣΕ , Λεονίντ Μπρέζνιεφ, αυξάνοντας τον βαθμό των προσωπικών ανταγωνισμών έτι 

περισσότερο. Πράγματι, τόσο ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης και Στρατιωτικών Εξοπλισμών, 

Ουστίνοφ, όσο και ο Επικεφαλής της KGB, Αντρόποφ, αλλά και ο «επαγγελματίας 

επαμφοτερίζων» Υπουργός Εξωτερικών Γκρομίκο, αποφάσισαν να αναλάβουν 

δυσανάλογους κινδύνους προς τις, εσφαλμένω τω τρόπω, προβαλλόμενες σοβιετικές 

δυνατότητες, προκειμένου να καρπωθούν τις δάφνες της επιτυχίας από την επέμβαση στο 

Αφγανιστάν, και αποφάσισαν τελικώς την, μεγάλης κλίμακος, επέμβαση, εν αντιθέσει με τις 

επίσημες αναφορές, αλλά και τις αλλεπάλληλες προφορικές συμβουλές και 

επιχειρηματολογία του, καθ’ ύλην αρμοδίου, Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, 

                                                
71 Allison, Graham T., Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis, Brown, Boston, 
1971, pp.144-5, στο Ντόχερτι, Τζέιμς Ε., Πφάλτζγκραφ, Ρόμπερτ Λ. Τζ., Ανταγωνιστικές θεωρίες των 
διεθνών σχέσεων: μία συνολική αποτίμηση, Παπαζήση, Αθήνα, 1992, σ.219. Η υπογράμμιση ιδική 
μας. 
72 Η λειτουργεία του «Μικρού Πολίτμπιρο» συνιστά έξω-οργανωτική διαδικασία, αφού το εν λόγω 
όργανο δεν υφίστατο ως επίσημος θεσμικός φορέας στο σοβιετικό οργανωτικό σύστημα. Συνεπώς, 
τα όσα σχετίζονται με αυτό, αφορούν το γραφειοκρατικό τμήμα της αναλύσεως και όχι το 
οργανωτικό/οργανισμικό. 
73 Για τις προσωπικές φιλοδοξίες των πολιτικών ηγετών όρα Kousoulas, D.G., Power and Influence, 
An introduction to international relations, Brooks/Cole, Monterey, 1985. 
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Στρατάρχου Ογκαρκόφ, για το αντίθετο.  Συνελόντι ειπείν, η εφαρμογή της Θεωρίας Λήψεως 

Αποφάσεων αναδεικνύει σαφώς τα ιδιαίτερα συμφέροντα των σοβιετικών κομματικών 

θεσμών και κρατικών υπηρεσιών και τον εσωτερικό τους ανταγωνισμό, αλλά πρωτίστως τα 

προσωπικά συμφέροντα όσων ηγετών, μετέχοντας στα ανώτερα κλιμάκια της σοβιετικής 

ιεραρχίας, έλαβαν αποφάσεις, οι οποίες απεδείχθησαν μοιραίες για την τελική έκβαση της 

διαχειρίσεως της αφγανικής κρίσεως από την Μόσχα.  Μάλιστα, η έρευνα αποκαλύπτει με 

απτά τεκμήρια, ότι η Γραφειοκρατική διαδικασία στο Κρεμλίνο συνδιαμόρφωσε την 

Οργανωτική διαδικασία του Σοβιετικού Κράτους (επί παραδείγματι, η άνευ όρων 

υπερίσχυση του ΚΚΣΕ έναντι του Στρατού).  

 

Τέλος, στην παρούσα χρησιμοποιούνται επίσης, χρησιμότατα τεχνικά αναλυτικά 

υποδείγματα, όπως αυτό της Ομαδικής Σκέψεως [Groupthink], που ερμηνεύει τα 

προβλήματα που ανακύπτουν όταν η απόφαση λαμβάνεται από μία ομάδα-πυρήνα. Το εν 

λόγω τεχνικό αναλυτικό υπόδειγμα χρησιμεύει κατά κόρον στην ανάλυση περιεχομένου των 

αποχαρακτηρισμένων πρακτικών από τις συνεδριάσεις του Πολίτμπιρο, καταυγάζοντας τις 

πολιτικές και ιδεολογικές τάσεις και προσωπικές τακτικές που αναπτύχθηκαν στο Κρεμλίνο, 

σχετικώς με την αφγανική κρίση.  Πιο συγκεκριμένα, κατά την έρευνα δύο σύνδρομα 

ομαδικής σκέψεως εξετάζονται ενδελεχώς: πρώτον, η υπερβολική εμπιστοσύνη και η 

υπερτίμηση των σοβιετικών δυνάμεων, η οποία επεδείχθη κατά την τελική φάση της 

αφγανικής κρίσεως, εκ μέρους κάποιων σοβιετικών πολιτικών ηγετών, όπως ο Υπουργός 

Αμύνης Ουστίνοφ και, σε κάποιες περιπτώσεις, ο Υπουργός Εξωτερικών Γκρομίκο, οι οποίες 

οδήγησαν τελικώς στο ρίσκο της επεμβάσεως, και της συνεχίσεως και κλιμακώσεως του 

πολέμου· και δεύτερον, η μόνιμη θεσμική πίεση για ομοφωνία στη ΔΛΑ συγκεκριμένων 

οργάνων του σοβιετικού κράτους και του ΚΚΣΕ, όπως του Πολίτμπιρο, γεγονός που οδήγησε 

κάποια από τα μέλη του, όπως τον Πρωθυπουργό Κοσίγκιν, να αυτό-περιορίζονται σε 
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καθοριστικές στιγμές της κρίσεως, γεγονός που είχε ως συνέπεια την απόλυτη δυσλειτουργία 

του θεσμού.  Εν κατακλείδι, όπως ανεφερθεί ανωτέρω, η συνεχώς επιδεινούμενη υγεία του  

Γενικού Γραμματέα του ΚΚΣΕ, Λεονίντ Μπρέζνιεφ, δημιούργησε πολλαπλές δυσχέρειες, 

τόσο σε οργανωτικό όσο και σε γραφειοκρατικό πλαίσιο, πυροδοτώντας την κούρσα 

διαδοχής του, με συνέπεια την κλιμακούμενη δυσπιστία, και γραφειοκρατικό ανταγωνισμό 

μεταξύ των σοβιετικών ηγετών. 

 

Η Θεωρία του Μαρξισμού-Λενινισμού74, αλλά πολύ περισσότερο η τρέχουσα αντίληψη της 

σοβιετικής πολιτικής και επιστημονικής νομενκλατούρας περί της εν λόγω Θεωρίας, 

παρέχουν έναν πρόσθετο και σημαντικό Γεωπολιτικό Παράγοντα, ο οποίος χαρακτηρίζει ένα 

πρόσθετο συστημικό γεωπολιτικό αναλυτικό υπόδειγμα, το οποίο δύναται να συνεισφέρει 

στην ερμηνεία του τρόπου συμπεριφοράς του γεωπολιτικού συμπλόκου ΕΣΣΔ-Αφγανιστάν, 

ιδιαιτέρως κατά την δεκαετία του 1970.  Είναι προφανές ότι η εξωτερική πολιτική της 

Σοβιετικής Ενώσεως επηρεάστηκε, μεταξύ άλλων, από ισχυρά μαρξιστικά-λενινιστικά 

ιδεολογικά χαρακτηριστικά, τα οποία διαμόρφωσαν ένα πολιτικοϊδεολογικό σύστημα αξιών 

που είχε ειδικό βάρος στις Διεθνείς Σχέσεις της Μόσχας. Στην εξέταση της Υποθέσεως 4, η 

οποία πηγάζει εκ του αναλυτικού υποδείγματος του Ψυχρού Πολέμου και την 

παραδοσιοκρατική προσέγγιση και ερμηνεία, η ανάλυση με βάση τον Γεωπολιτικό 

Παράγοντα την Θεωρία του Μαρξισμού-Λενινισμού θα συμβάλει στην κατανόηση και 

ερμηνεία των πολιτικών φαινομένων καθώς και της επιρροής που είχε ο ίδιος Γεωπολιτικός 

Παράγων στη Λήψη Αποφάσεων. Αυτό θα επιτευχθεί, ερευνώντας το βαθμό στον οποίο τα 

ιδεολογικά χαρακτηριστικά του Γεωπολιτικού Παράγοντος του Μαρξισμού-Λενινισμού 

επηρέασαν τα σοβιετικά όργανα λήψης αποφάσεων κατά την εφαρμογή της σοβιετικής 

                                                
74 Για την Μαρξιστική-Λενινιστική ιδεολογία, μεταξύ άλλων όρα, Lenin, V. I., Imperialism: The 
Highest Stage of Capitalism; Martin Lawrence, Moscow, 1933; Lenin, V. I., The State and Revolution, 
Penguin Books, Penguin Twentieth Century Classics, London, 1992. 



51 
 

 
 

εξωτερικής πολιτικής στο Αφγανιστάν, κατανέμοντας την ισχύ των κέντρων αποφάσεων 

βάσει αυτού. Επίσης, θα εξετάσουμε αν και τίνι τρόπω, η σοβιετική Θεωρία Διεθνών 

Σχέσεων, ως Γεωπολιτικός Σύνθετος Δείκτης ιδεολογικής φύσεως του ιδίου Γεωπολιτικού 

Παράγοντος, ώθησε το Κρεμλίνο να υποστηρίξει τα διαδοχικά κομμουνιστικά καθεστώτα 

στο Αφγανιστάν στην προσπάθειά τους, κατά την σοβιετική εκδοχή «να αντιμετωπίσουν 

επιτυχώς και να εξουδετερώσουν τους αντεπαναστάτες Μουτζαχεντίν και άλλους ξένους 

πράκτορες». Υπό την ίδια έννοια, είναι εξαιρετικά χρήσιμη η διερεύνηση του βαθμού στον 

οποίο ο μηχανισμός του ΚΚΣΕ, ο οποίος αποτελείτο από πρόσωπα που προέρχονταν από τα 

«κομματικά εκκολαπτήρια», υποστήριζε την εκτελεστική εξουσία του Πολίτμπιρο και της 

Γενικής Γραμματείας, οι οποίες αμφότερες εξέφραζαν ένα ιδιαίτερο σύστημα ερμηνείας των 

αρχών και ιδεών του Μαρξισμού-Λενινισμού. 

 

Τέλος, εν αντιθέσει με την «Παραδοσιοκρατική» προσέγγιση, αλλά και την ως τώρα 

βιβλιογραφία, οι οποίες χρησιμοποιούν τον Μαρξισμό-Λενινισμό ως de facto εχθρική 

ιδεολογία προς την Δύση, στην παρούσα έρευνα πρόκειται να εξετασθεί το αναλυτικό 

πρότυπο του Μαρξισμού-Λενινισμού με σκοπό την αποτίμηση του πλαισίου, εντός του 

οποίου, εφαρμοζόταν η άσκηση της σοβιετικής εξωτερικής πολιτικής, καθώς και της 

επιρροής την οποία ασκούσε στους πολιτικούς ηγέτες και άλλους σοβιετικούς δρώντες, στο 

βαθμό που λειτουργούσαν εμποτισμένοι από αυτή, εκτιμώντας τοιουτοτρόπως τον βαθμό της 

συνολικής συστημικής της επιρροής στην τελική απόφαση για την επέμβαση. 

 

Η αξία της ερεύνης 

Η αξία της ερεύνης στηρίζεται στην συνεισφορά της στους ακόλουθους τομείς: 

 Μεθοδολογικώς, η έρευνα προβάλλει εξαιρετικά καινοτόμα. Υιοθετώντας ως βασικό, 

μεθοδολογικό, αναλυτικό εργαλείο την Συστημική Γεωπολιτική Ανάλυση, όπως αυτή 
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διδάσκεται, στην κοιτίδα της, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, πρωτοτυπεί τα μάλα.  Υπό την ίδια 

οπτική, εν αντιθέσει με την έως τώρα βιβλιογραφία, η οποία δύναται να χαρακτηριστεί ως 

μονοσήμαντη, τόσο τα ερευνητικά ερωτήματα όσο και οι ερευνητικές υποθέσεις 

προσεγγίζονται αποτελεσματικότερα με συνέπεια την πληρέστερη επιστημονική τους 

τεκμηρίωση.  

 

Ως προς τις πρωτογενείς πηγές, η έρευνα πρόκειται να αξιοποιήσει το σύνολο των πιο 

πρόσφατων πρωτογενών πηγών που είδαν το φως, όπως, inter alia, τα επίσημα πρακτικά των 

συνεδριάσεων του Πολίτμπιρο του ΚΚΣΕ, που αφορούν στο θέμα, καθώς επίσης και το 

σύνολο των αναφορών των μυστικών υπηρεσιών ασφαλείας της ΕΣΣΔ, ΗΠΑ, Λαϊκής 

Δημοκρατίας της Γερμανίας αλλά και άλλων κρατών. (όρα ανωτέρω, σχετικό τμήμα 

διατριβής). 

 

Σχετικώς με τα τελικά συμπεράσματα της ερεύνης, αυτά οικοδομούν μία εντελώς καινοτόμα 

άποψη στο επιστημονικό της πεδίο.  Προσπερνώντας το κλασσικό δίπολο, 

Παραδοσιοκρατιών-Αναθεωρητιστών για την ερμηνεία, τους στόχους και την φύση της 

αποφάσεως για την επέμβαση, υποδεικνύει ότι η σοβιετική επέμβαση στο Αφγανιστάν ήταν 

αποτέλεσμα αφ’ ενός του δύσκαμπτου οργανωτικού πλαισίου διοικήσεως, αφ’ ετέρου του 

γραφειοκρατικού ανταγωνισμού και των συμφερόντων των σοβιετικών ηγετών, οι οποίοι 

ωθούμενοι από τα προσωπικά και υπηρεσιακά τους συμφέροντα αποφάσισαν την επέμβαση 

στην γειτονική χώρα, στο βαθμό που δεν έθεταν σε κίνδυνο την κοινή πολιτική τους 

νομιμοποίηση από το ΚΚΣΕ από το οποίο αντλούσαν ισχύ και εξουσία. 

   

Τέλος, η χρονική απόσταση ανάμεσα στο χρονικό σημείο των, υπό εξέταση, γεγονότων και 

αυτού της διεξαγωγής της ερεύνης, παρέχουν την βεβαιότητα μίας απολύτως ανεπηρέαστης 
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επιστημονικής εργασίας, αυξάνοντας την αξία της εν λόγω διατριβής, η οποία πιθανώς να 

αποτελέσει μία σημαντική μονογραφία στο μέλλον.  

 

Περιορισμοί στην παρούσα έρευνα 

Οι περιορισμοί της προτεινόμενης ερεύνης είναι οι ίδιοι με εκείνους που προκύπτουν κατά 

την πραγματοποίηση περιπτωσιολογικών μελετών που αφορούν πρώην κράτη-μέλη του 

Συμφώνου της Βαρσοβίας, κράτη του Τρίτου Κόσμου και τη Σοβιετική Ένωση. Είκοσι και 

πλέον έτη από την αυτο-διάλυση της ΕΣΣΔ και του Συμφώνου της Βαρσοβίας, και παρά την 

πρόσφατη αποδέσμευση του μέχρι τότε απόρρητου υλικού, υπάρχει ακόμη κάποια ανησυχία 

ως προς το αν το σύνολο των σχετικών τεκμηρίων τελεί υπό την διάθεση των ερευνητών. 

Αυτή η ανησυχία γίνεται ακόμη μεγαλύτερη στην περίπτωση των κρατών του Τρίτου 

Κόσμου που έτυχε να κυβερνώνται από κομμουνιστικά καθεστώτα, όπως στην περίπτωση 

του Αφγανιστάν. Επιπλέον, οι τρέχουσες συνθήκες στη χώρα αποτελούν εμπόδιο για την 

πρόσβαση στα αφγανικά αρχεία.  Ωστόσο, είναι αλήθεια ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση ως 

προς το βαθμό έλλειψης βασικών πληροφοριών για τη σοβιετική πολιτική, ιδίως σε μεγάλης 

σημασίας ζητήματα, όπως η παρέμβαση στο Αφγανιστάν. 

 

Αφού έλαβε χώρα η τοποθέτηση του θέματος στο ευρύτερο πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου, 

το ακριβές θέμα, τα ερευνητικά ερωτήματα και οι ερευνητικές υποθέσεις, η αξία της ερεύνης, 

η μεθοδολογική προσέγγιση και οι περιορισμοί στην διεξαγωγή της, ως αναπόσπαστο τμήμα 

της παρούσας διατριβής, στο κεφάλαιο 1 «Επισκόπηση της βιβλιογραφίας στο γνωστικό 

πεδίο», παρατίθενται και αξιολογούνται τα αποτελέσματα της πρότερης ερεύνης με 

επίκεντρο την σοβιετική επέμβαση στο Αφγανιστάν, υπό την μορφή επισκοπήσεως της 

υφισταμένης βιβλιογραφίας. Στο κεφάλαιο 2 με τίτλο «Το αφγανικό πλαίσιο», περιγράφονται 

και αξιολογούνται οι ιστορικές, πολιτικές και κοινωνικές, συνθήκες του κράτους, με 
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ιδιαίτερη έμφαση στην ιστορική πορεία του κομουνιστικού κόμματος (ΛΔΚΑ) του 

Αφγανιστάν, οι διαχρονικές εσωτερικές πολιτικές έριδες στο κόμμα, μέσα από τις οποίες 

ανεδείχθη στην εξουσία ο Χαφιζουλάχ Αμίν, καθώς και η πολιτική του απέναντι στην 

Μόσχα. Στο κεφάλαιο 3 με τίτλο «Κίνητρα και αιτίες προκύπτοντα εκ των πυλώνων 

πολιτικής και πολιτισμού/πληροφορίας», αρχικώς, αξιολογείται η εξέλιξη της σοβιετικής 

Θεωρίας των Διεθνών Σχέσεων, ως θεμελιώδες πλαίσιο των δύο ερμηνευτικών 

θεωρήσεων/προσεγγίσεων της δυτικής στρατηγικής σκέψεως, Παραδοσιοκρατών και 

Αναθεωρητικών. Επίσης, ελέγχεται η υπόθεση 1, η οποία θέλει την επέμβαση ως 

επιθετικογενή στρατηγική κίνηση με σκοπό την ικανοποίηση του σοβιετικού εθνικού 

συμφέροντος με την κάθοδο της Σοβιετικής Ενώσεως στα θερμά ύδατα, καθώς και η υπόθεση 

2, η οποία θέτει την σοβιετική επέμβαση ως αμυντικογενή στρατηγική κίνηση, προκειμένου 

να καθησυχασθούν οι ανησυχίες της σοβιετικής ηγεσίας περί εθνικής ασφάλειας της χώρας, 

σε περίπτωση του φαινομένου διαχύσεως (spill over phenomenon), δηλαδή της εισαγωγής 

της ενόπλου αφγανικής εξεγέρσεως εντός της Σοβιετικής Ενώσεως.  Στο κεφάλαιο 4 

«Κίνητρα και αιτίες προκύπτοντα εκ των πυλώνων πολιτικής και πολιτισμού/πληροφορίας», 

εξετάζεται διεξοδικώς, ως ορίζει η υπόθεση 3, οι σοβιετικές ανησυχίες για την πιθανή 

απώλεια του ελέγχου του Αφγανιστάν, και κατά συνέπεια της διατηρήσεως της σοβιετικής 

επιρροής και των σοβιετικών συμφερόντων στην χώρα. Επίσης, στο ίδιο κεφάλαιο ελέγχεται 

η υπόθεση 4 σχετικώς με τον ρόλο που έπαιξε η σύγχρονη ερμηνεία της ιδεολογίας του 

Μαρξισμού-Λενινισμού και η σοβιετική Θεωρία Διεθνών Σχέσεων, στην απόφαση για την 

επέμβαση, ενώ τέλος ελέγχονται επίσης και οι υποθέσεις 5 και 6 που αφορούν στην 

διαφύλαξη του κύρους και της αξιοπιστίας αφ’ ενός της Μόσχας, σε διεθνές πολιτικό 

επίπεδο, αφ’ ετέρου της ιδεολογίας του Μαρξισμού-Λενινισμού σε ιδεολογικό επίπεδο 

διεθνώς, ως μοχλοί πιέσεως στην διαδικασία λήψεως της αποφάσεως για την επέμβαση. Στο 

κεφάλαιο 5 με τίτλο «Υπόδειγμα Τάσεων: Η Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων στο Κρεμλίνο», 
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διερευνάται διεξοδικώς η διαδικασία λήψεως αποφάσεως στο Κρεμλίνο, προκειμένου να 

ελέγχει η τελευταία Κυρίαρχη Υπόθεση νο 7, μέσα από την εντελεχή ανάλυση των επισήμων 

πρακτικών των κρίσιμων συνεδριών του Πολίτμπιρο, από την Μάρτιο του 1979 ως και τον 

Δεκέμβριο του ιδίου έτους.  Τέλος, η ανάλυση ολοκληρώνεται με την διαμόρφωση του 

Γεωπολιτικού Υποδείγματος Τάσεων, στο οποίο παρατίθενται τα εξαγόμενα αποτελέσματα 

που παράγει η ανάλυση των Γεωπολιτικών Πυλώνων Ισχύος, οι οποίοι διαμόρφωσαν τα 

γεγονότα με την καταλυτική δράση των επιλεγμένων Γεωπολιτικών Παραγόντων και 

Γεωπολιτικών Δεικτών, καταλήγοντας ότι την απόφαση για την επέμβαση επηρρέασαν 

πρωτίστως το σοβιετικό δυσλειτουργικό οργανωτικό μοντέλο διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων και ο γραφειοκρατικός ανταγωνισμός ανάμεσα στους σοβιετικούς ηγέτες και 

δελφίνους της Γενικής Γραμματείας του ΚΚΣΕ.  Στο κεφάλαιο 6, αυτό των τελικών 

συμπερασμάτων, παρατίθενται αποκρυσταλλωμένα όλα τα συμπεράσματα σχετικώς με την 

έρευνα, τους σκοπούς της, απαντώνται τα ερευνητικά ερωτήματα και κωδικοποιούνται τα 

αποτελέσματα των ελέγχων των ερευνητικών υποθέσεων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

Είναι γεγονός ότι, ως γενική τάση, η υπάρχουσα βιβλιογραφία για το Αφγανιστάν «τελεί υπό 

παγίδευση», απαντώντας στο ερώτημα σχετικώς με το πώς συμπεριφερόταν η Σοβιετική 

Ένωση στον Ψυχρό Πόλεμο και ποιές ήταν οι προθέσεις της Μόσχας παγκοσμίως.  

Πράγματι, όσον αφορά στη φύση των κινήτρων και των αιτίων που οδήγησαν στην απόφαση 

για την επέμβαση, η οποία βρίσκεται στον πυρήνα της προτεινόμενης ερεύνης, πολλοί 

αναλυτές, μεταξύ των οποίων οι Τζιμ Γκάρισον [Jim Garrison] και Πουαρέ Σιβπούρι [Pyare 

Shivpuri], συμφωνούν με τον Τζόρτζ Κέναν [George Kennan]75 που χαρακτηρίζει τη 

σοβιετική επέμβαση αποκλειστικά αμυντική στρατηγική ενέργεια, ενώ πολλοί άλλοι, όπως 

οι Ρίτσαρντ Πάιπς [Richard Pipes] και Βέρνον Ασπατουριάν [Vernon Aspaturian], 

συμφωνούν με τον Ζμπίγνιου Μπρεζίνσκι [Zbigniew Brzezinski] και τη χαρακτηρίζουν 

επιθετική στρατηγική ενέργεια76. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, στρατηγική επιθετική 

κίνηση σημαίνει ότι η σοβιετική επέμβαση στο Αφγανιστάν υποκινήθηκε από την επιθυμία 

της Μόσχας να αποκτήσει το γεωστρατηγικό πλεονέκτημα στο γεωγραφικό σύμπλοκο που 

τοποθετείται γεωγραφικά ως σταυροδρόμι μεταξύ κεντρικής - νότιας και δυτικής Ασίας, 

βελτιώνοντας δραστικώς την σοβιετική θέση και ανάπτυξη [posture], φέρνοντάς τα 

σοβιετικά στρατεύματα κοντύτερα στον Ινδικό Ωκεανό και τον Αραβο-Περσικό Κόλπο, ως 

ένα βήμα προς τη σοβιετική-μαρξιστική κυριαρχία. Αφ’ ετέρου, στρατηγική αμυντική 

κίνηση σημαίνει ότι η σοβιετική επέμβαση στο Αφγανιστάν ήταν μία προσπάθεια να 

διασφαλιστούν τα στρατηγικά συμφέροντα της Μόσχας αποτρέποντας την κατάρρευση του 

μαρξιστικού καθεστώτος της Καμπούλ, σε μία περιοχή ζωτικής σημασίας για τη Μόσχα, και 

                                                
75 Pipes, Richard and Kennan, George, F., “How Real Is the Soviet Threat?”, US News and World 
Report, 10 Μαρτίου, 1980, pp. 33-9. Για την αμυντική άποψη όρα επίσης, Garrison, Jim, Shivpuri, 
Pyare, The Russian Threat: its Myths and Realities, Gateway Books, London, 1983, p.69. 
76 Για την επιθετική φύση της σοβιετικής επεμβάσεως όρα μεταξύ άλλων, Aspaturian, Vernon, 
‘‘Soviet Global Power and the Correlation of Forces’’, Problems of Communism, Μάιος-Ιούνιος 
1980, pp.1-18. 
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ωθήθηκε κυρίως από την ανησυχία των Σοβιετικών για την εθνική τους ασφάλεια, με στόχο 

να ανακόψουν κάθε πιθανή εισαγωγή του φονταμενταλιστικού Ισλάμ στη σοβιετική 

επικράτεια.  Είναι αξιοσημείωτο ότι καθεμία από τις ανωτέρω ερμηνείες για τις αιτίες και 

τους σκοπούς της σοβιετικής επεμβάσεως στο Αφγανιστάν ταυτίζεται με την προσέγγιση των 

θεωρητικών στρατοπέδων των Παραδοσιοκρατών και των Αναθεωρητιστών, τα οποία είχαν 

δημιουργηθεί, σε ανύποπτο χρόνο, από τους  δυτικούς ειδικούς αναλυτές προκειμένου να 

ερμηνεύσουν το ρόλο, τις προθέσεις και τη συμπεριφορά της Σοβιετικής Ενώσεως κατά τον 

Ψυχρό Πόλεμο. 

 

Αμφότερες οι ανταγωνιστικές θεωρίες έχουν ισχυρά επιχειρήματα αλλά περιορίζονται στο 

στρατηγικό πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου. Για την «αμυντική προσέγγιση» οι πλέον βασικές 

ερμηνείες για τη σοβιετική επέμβαση ήταν, πρώτον, η πιθανότητα δημιουργίας του 

φαινομένου διάχυσης [spill-over] από το γειτονικό «εμφυλιακό» Αφγανιστάν, με φυσικούς 

αποδέκτες τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς των νότιων Σοβιετικών Δημοκρατιών, και 

δεύτερον, η πιθανότητα, η Μόσχα να απωλέσει τον έλεγχο επί του Αφγανιστάν λόγω της 

δυναμικά εξελισσόμενης εξέγερσης των Μουτζαχεντίν που αντιτίθεντο σθεναρά στο 

μαρξιστικό καθεστώς του Αμίν. Για την «επιθετική προσέγγιση», αφ’ ετέρου, ήταν, το επί 

τρεις δεκαετίες κλιμακούμενο ενδιαφέρον της Μόσχας για το Αφγανιστάν που οδήγησε στην 

επικράτηση της Μαρξιστικής-Λενινιστικής Επαναστάσεως του Απριλίου του 1978, 

(Επανάσταση του Σαούρ), και το παραδοσιακό ενδιαφέρον της ηπειρωτικής Υπερδύναμης 

να πλησιάσει τα θερμά ύδατα του Ινδικού Ωκεανού και τον πετρελαιοπαραγωγό Περσικό 

Κόλπο από την εποχή των Τσάρων (όρα «Μεγάλο Παιχνίδι», [Great Game]), στο πλαίσιο 

του Υψηλού Σχεδιασμού και της Υψηλής Στρατηγικής [Grand Design and Grand Strategy] 

της Μόσχας. 
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Σύμφωνα με την αμυντική προσέγγιση, οι Γκάρισον και Σιβπούρι θεωρούν ότι: «Οι Ρώσοι 

δεν μπήκαν στο Αφγανιστάν για επιθετικούς λόγους. Ενήργησαν αμυντικά και για πολιτικούς 

λόγους ενώπιον μίας καταστάσεως που δεν τους είχε αφήσει άλλη επιλογή»77. Είναι εν τούτοις 

αξιοσημείωτο, ότι και οι δύο θεωρούν ότι οι Σοβιετικοί ποτέ δεν ενδιαφέρονταν για τα 

εσωτερικά ζητήματα του Αφγανιστάν και του αφγανικού Κομμουνιστικού Κόμματος κατά 

τη μεταπολεμική περίοδο, παρά μόνο από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 και μετά, 

προκειμένου να επανενώσουν το διηρημένο σε φράξιες Κομμουνιστικό Κόμμα: «Η αφγανική 

Μοναρχία είχε επίσης καταφέρει να διατηρήσει την πολιτική των αδεσμεύτων. Σε αντάλλαγμα, 

η Σοβιετική Ένωση άφησε τους Αφγανούς ανενόχλητους να διαβιούν υπό τον Βασιλέα τους. Η 

Μόσχα δεν έπραξε τίποτα προκειμένου να ωθήσει το Αφγανιστάν στη δική της εκδοχή περί 

Σοσιαλισμού. Οι Σοβιετικοί ελάχιστα ενδιαφέρθηκαν για το κομμουνιστικό κόμμα του 

Αφγανιστάν, το λεγόμενο Λαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα του Αφγανιστάν (ΛΔΚΑ)»78. «Το 

Σεπτέμβριο του 1975…οι Σοβιετικοί άρχισαν συντονισμένες προσπάθειες για να τις 

επανενώσουν» [τις φράξιες του διηρημένου αφγανικού Κομμουνιστικού Κόμματος]79. 

 

Παρομοίως το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών και ο Υπουργός Σάιρους Βανς 

ερμήνευσαν τη σοβιετική επέμβαση κυρίως ως αποτέλεσμα των ανησυχιών της Μόσχας για την 

εθνική της ασφάλεια στα νότια σύνορά της, η οποία είχε, μοιραία, κάποιες συνέπειες 

γεωστρατηγικής σημασίας σε περιφερειακό επίπεδο.  Ο Υπουργός Σάιρους Βανς πίστευε 

σθεναρά ότι «[ο στόχος των Σοβιετικών]… ήταν να προστατεύσουν τα σοβιετικά συμφέροντα στο 

Αφγανιστάν, που θεωρούσαν ότι βρίσκονταν σε κίνδυνο. …. κάποιοι σοβιετικοί ηγέτες θεωρούσαν 

τον Αμίν έναν εθνικιστή κομμουνιστή που αγνοούσε τις σοβιετικές συμβουλές και όδευε προς την 

καταστροφή. Φοβούνταν ότι το καθεστώς θα παραχωρούσε τη θέση του σε μία φονταμενταλιστική 

                                                
77 Garrison, Jim and Shivpuri, Puare, op. cit., p.69. 
78 Ibid., p.69. 
79 Ibid., p.70. 
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Ισλαμική κυβέρνηση η οποία, με τη σειρά της, θα εξάπλωνε τον πυρετό του Χομεϊνισμού και σε 

άλλα έθνη κατά μήκος των νότιων συνόρων της Ρωσίας»80. Επίσης, σύμφωνα με το αμερικανικό 

Υπουργείο Εξωτερικών, η ανάπτυξη δυνάμεων του αμερικανικού Ναυτικού στον Ινδικό 

Ωκεανό, και πιο πρόσφατα στον Κόλπο εξαιτίας της ιρανικής κρίσεως και του περιστατικού 

ομηρίας των διπλωματών τους, καθώς και η επαναπροσέγγιση ΗΠΑ-Κίνας81, έπειθαν το 

Κρεμλίνο ότι σε περίπτωση που σημειώνονταν νέες πολιτικές και δομικές ανακατατάξεις στα 

νότια σοβιετικά σύνορα, από το Ιράν ως την ανατολική Ασία, η Σοβιετική Ένωση δεν θα ήταν 

σε θέση να επηρεάσει άμεσα τα επικείμενα γεγονότα. Συνεπώς, ο Υπουργός Βανς θεωρούσε ότι 

η επέμβαση ήταν πρωταρχικά αμυντικής φύσεως, μία αμυντική στρατηγική κίνηση, που είχε 

πυροδοτηθεί κυρίως από την απειλή ενός ισλαμικού αντάρτικου για την εσωτερική 

σταθερότητα των κεντροασιατικών Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, και σε ένα βαθμό 

από την ανάπτυξη του αμερικανικού ναυτικού στην περιοχή. Αυτή την προσέγγιση ασπάζονταν 

και σημαίνοντες αξιωματούχοι που επηρέαζαν την αμερικανική εξωτερική πολιτική, όπως ο 

αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Γουόρεν Κρίστοφερ [Warren Christopher] και ο ειδικός 

σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών επί των Σοβιετικών Υποθέσεων, Μάρσαλ Σούλμαν 

[Marshall Shulman]82. Καταλήγοντας, για τους υποστηρικτές της «αμυντικής προσεγγίσεως», 

«… η σοβιετική κίνηση δεν ήταν επιθετική ως προς τις προθέσεις, αλλά ήταν μία αμυντική 

απάντηση σε μία απαράδεκτη πρόκληση για τα στρατηγικά σοβιετικά συμφέροντα σε μία περιοχή 

ζωτικής σημασίας»83. 

 

                                                
80 Vance, Cyrus, Hard Choices: Critical Years in America's Foreign Policy, Simon and Schuster 
Books, New York, 1983, p.388. 
81 Grasselli, Gabriella, British and American Responses to the Soviet Intervention of Afghanistan, 
Dartmouth Publications & Co, Aldershot, Brookfield, 1996, pp. 127-9. 
82 “East-West Relations in the Aftermath of the Soviet Intervention of Afghanistan: The Western 
Response; US-Soviet Relations”, Ακρόαση ενώπιον της υπο-επιτροπής για την Ευρώπη και την Μέση 
Ανατολή, Επιτροπή Διεθνών Θεμάτων, Βουλή των Αντιπροσώπων, 96η Σύνοδος, Δεύτερη Συνεδρία, 
Ουάσινγκτον, ΗΠΑ, GPO, 1980, pp. 38-9.   
83 Garrison, Jim and Shivpuri, Puare, op. cit., p.69. 
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Στον αντίποδα, μεταξύ άλλων, η πεποίθηση του Βέρνον Ασπατουριάν, ότι η επέμβαση 

αποτελούσε επιθετική κίνηση, ανέτειλε ως μία ανταγωνιστική θεωρία. Σύμφωνα με την 

προσέγγισή του, η επέμβαση αποτελούσε μία κίνηση της Μόσχας να αυξήσει την επιρροή 

και να βελτιώσει την στρατηγική της θέση και ανάπτυξη [posture], όχι αναγκαστικώς στο 

πλαίσιο ενός Μείζονος Σχεδίου Υψηλού Σχεδιασμού [Grand Design Master Plan] ή της 

Παγκοσμίου Στρατηγικής της [Global Strategy] (δεκαετές το πρώτο και πενταετές το 

δεύτερο, σύμφωνα με τη δική του ταξινόμηση), αλλά τουλάχιστον στο πλαίσιο της 

«συγχρόνου» Παγκοσμίου Πολιτικής της Μόσχας, ώστε να αντιστοιχεί με «… τις ακόμη 

μέτριες παγκόσμιες δυνατότητές της»84. Έτσι: «Η σοβιετική επέμβαση στο Αφγανιστάν ήταν 

μία ενέργεια πρωτογενής και όχι μία πράξη αντίδρασης· ακόμη πιο σημαντικό, η απαίτηση της 

Σοβιετικής Ενώσεως, ως ισότιμης με τις ΗΠΑ, να ζητείται η γνώμη της κατ’ αρχήν, σχετικά με 

όλα τα μείζονα ζητήματα παντού, δεν μοιάζει με μία παθητική πολιτική, μία πολιτική 

αντίδρασης, η οποία θα προϋπέθετε μία υπόθεση «στόχων ευκαιρίας» [targets of opportunity]. 

Η Σοβιετική Ένωση ανταποκρίνεται σε στόχους ευκαιρίας· συχνά μάλιστα δημιουργεί τις δικές 

της ευκαιρίες· και συγκρατείται όταν απουσιάζουν οι ευκαιρίες»85. Στις αρχές του 1980, στους 

New York Times, στην προσπάθειά του να εντοπίσει το σοβιετικό κίνητρο που εκρύβετο 

όπισθεν της επεμβάσεως, ο Ρίτσαρντ Πάιπς εξέφρασε την άποψη ότι η ανάπτυξη των 

σοβιετικών θέσεων και στρατευμάτων [posture] στο Αφγανιστάν έδειχνε ότι οι Σοβιετικοί 

προήλαυναν: «Οι Ρώσοι [sic] δεν καταλαμβάνουν περιοχές άνευ στρατηγικής σημασίας», και 

αιτιολογούσε την πεποίθησή του εξηγώντας ότι το Αφγανιστάν δεν διέθετε σημαντικούς 

φυσικούς πόρους και η Μόσχα διακινδύνευε πάρα πολλά ανταγωνιζόμενη τη Δύση για μία 

ορεινή περιοχή με πρωτόγονη οικονομία και με έναν λαό που δεν υποτάχθηκε ποτέ σε καμία 

                                                
84 Valenta, Jiri, Aspaturian, Vernon and Dallin, Alexander, The Soviet Intervention in Afghanistan: 
Three Perspectives, Center for International and Strategic Affairs, University of California, Los 
Angeles, 1980, p.47. 
85 Ibid., p.49. 
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αποικιακή δύναμη. Συνεπώς, το να διατρέχει κανείς όλους αυτούς τους κινδύνους για να 

καταλάβει αυτή την περιοχή δεν έχει καμία λογική, εκτός αν το Κρεμλίνο είχε κάποιους 

απώτερους και υψηλότερους στρατηγικούς στόχους, που δεν θα μπορούσαν να ήταν κάτι 

λιγότερο από το να επιτύχει την παγκόσμια κυριαρχία. Στη βιβλιογραφία, η 

«παραδοσιοκρατική» πλευρά περιλαμβάνει τόσο τον Μαρξισμό-Λενινισμό όσο και το 

σοβιετικό Σύνταγμα στην ανάλυσή της. Πράγματι, το νέο σοβιετικό Σύνταγμα, που 

υιοθετήθηκε τον Οκτώβριο του 1977, στο άρθρο 28, αναφέρει: «Η εξωτερική πολιτική της 

ΕΣΣΔ στοχεύει στη διασφάλιση ευνοϊκών διεθνών συνθηκών για την οικοδόμηση του 

κομμουνισμού στην ΕΣΣΔ, τη διασφάλιση των κρατικών συμφερόντων της Σοβιετικής 

Ενώσεως, τη σταθεροποίηση των θέσεων του σοσιαλισμού παγκοσμίως, την υποστήριξη της 

λαϊκής πάλης για εθνική απελευθέρωση και κοινωνική πρόοδο, την πρόληψη επιθετικών 

πολέμων, την πραγματοποίηση του παγκόσμιου και πλήρους αφοπλισμού, και τη συνεπή 

εφαρμογή της αρχής της ειρηνικής Συνυπάρξεως  των κρατών με διαφορετικά κοινωνικά 

συστήματα»86. Το ανωτέρω άρθρο είναι τέλεια φτιαγμένο για να εξυπηρετεί και να 

δικαιολογεί, μεταξύ άλλων, τη θυελλώδη ιδεολογική, πολιτική και στρατηγική σοβιετική 

ανάπτυξη στο Κέρας της Αφρικής στα μέσα της δεκαετίας του 1970, ενώ σύμφωνα με τη 

σύγχρονη ερμηνεία της (1976) μαρξιστικής-λενινιστικής σκέψεως, που απορρέει από την 

σοβιετική Θεωρία Διεθνών Σχέσεων: «Ο μεταβαλλόμενος συσχετισμός δυνάμεων μεταξύ των 

δύο συστημάτων έχει δημιουργήσει τη βάση επί της οποίας μπορούν πλέον να αναπτυχθούν 

νέες, θετικές διεργασίες στον κόσμο. Αυτή η αλλαγή συνεπάγεται μία οριστική και αναπόδραστη 

τάση προς την αυξημένη επιρροή του σοσιαλισμού στον ρου των παγκόσμιων εξελίξεων. Είναι 

προφανές ότι η εναλλαγή στην ισορροπία δυνάμεων μεταξύ σοσιαλισμού και καπιταλισμού 

                                                
86 Για το πλήρες κείμενο του νέου Σοβιετικού Συντάγματος του 1977 όρα, Constitutsiya (Oznovnoy 
Zakon) Soyuza Sovetskikh Sotsialisticheskikh Respublic (Constitution [Basic Law] of the Union of the 
Soviet Socialist Republics), άρθρο 28, p.21. 
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συνιστά βασικά μία αλλαγή στο συσχετισμό των δυνάμεων των τάξεων»87. Πολλοί θιασώτες 

της «επιθετικής προσεγγίσεως» συμπέραναν ότι η σοβιετική επέμβαση στο Αφγανιστάν 

αντανακλούσε το σοβιετικό Υψηλό Σχεδιασμό ή τη σοβιετική Παγκόσμιο Στρατηγική και 

ότι η Μόσχα είχε αναπτύξει μία Παγκόσμια Πολιτική, που αντιπροσώπευε την 

τομή/διασταύρωση των σοβιετικών διεθνών στρατηγικών και πολιτικών δυνατοτήτων με 

τους υπολειπόμενους διεθνιστικούς ιδεολογικούς στόχους. Κατ’ αυτούς, η σοβιετική κίνηση 

πρέπει να συνδεθεί με προηγούμενες και συνεχιζόμενες σοβιετικές/κουβανικές κινήσεις στην 

Αφρική88. Γι’ αυτούς, ήταν προφανές ότι ακόμη και χωρίς καμιά ιδεολογική αναγέννηση, 

φαίνεται να υπάρχει μία σοβιετική Παγκόσμια Πολιτική -αν όχι Υψηλός Σχεδιασμός 

συνυφασμένος με στόχους ευκαιρίας [targets of opportunity]- που υποκρύπτει σαφέστατα 

την ισχυρά σοβιετική φιλοδοξία, να υποσκελίσει τις ΗΠΑ, ως την υπέρτατη παγκόσμια 

δύναμη, και να καταστεί εκείνη ο βασικός διαχειριστής και ρυθμιστής του κόσμου89. 

Ανάμεσα στους υπέρμαχους της «επιθετικής προσεγγίσεως» ήταν και ο Σύμβουλος Εθνικής 

Ασφάλειας της κυβερνήσεως Κάρτερ [Carter], ο Ζμπίγνιου Μπρεζίνσκι, ο οποίος έπαιξε έναν 

από τους πιο σημαντικούς ρόλους -αν όχι το σημαντικότερο- στη διαμόρφωση των βασικών 

αρχών της φιλοσοφίας της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής για το ζήτημα του Αφγανιστάν. 

Κατ’ εξοχήν οπαδός της ρεαλιστικής προσεγγίσεως και του γεωπολιτικού υποδείγματος 

ανάλυσης, και εμφανώς επηρεασμένος από τις θεωρίες του Σερ Χάλφορντ Μακίντερ [Σερ 

Χάλφορντ Μακίντερ] και τις πρακτικές του Ψυχρού Πολέμου, ο αμερικάνος γεωστρατηγιστής 

υιοθέτησε επίσης μία ερμηνεία της σοβιετικής επεμβάσεως που σχετιζόταν άμεσα με τα 

επιθετικά κίνητρα της Μόσχας. Θεωρούσε ότι η ενέργεια της Μόσχας έφερε τη Σοβιετική 

                                                
87 Sanakoyev and Kapchenko, Socialism: Foreign Policy in Theory and Practice, Progress Publishers, 
Moscow, 1976, σελ. 160, στο Aspaturian, Vernon, ‘‘Soviet Global Power and the Correlation of 
Forces’’, Problems of Communism, May-June, 1980, pp.1-18, p. 11. 
88 Aspaturian, Vernon, ‘‘Soviet Global Power’’, (1980), op. cit., p. 16, επίσης στο Valenta, Jiri, 
Aspaturian, Vernon and Dallin, Alexander, The Soviet Intervention in Afghanistan: Three 
Perspectives, Center for International and Strategic Affairs, University of California, Los Angeles, 
1980, p. 49. 
89 Ibid., pp. 49-50. 
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Ένωση σε μία θέση που όχι μόνο απειλούσε τα ενεργειακά συμφέροντα των ΗΠΑ, αλλά 

επηρέαζε συνολικώς, επί κεντρικής βάσεως, τον γεωστρατηγικό ανταγωνισμό μεταξύ Ανατολής 

και Δύσης, μεταβάλλοντας την ισορροπία της εποχής υπέρ των Σοβιετικών. Συνεπώς, θεωρούσε 

ότι η σοβιετική κίνηση ήταν επιθετικής φύσεως, μία επιθετική στρατηγική κίνηση, που 

προωθούσε τους Σοβιετικούς σε πλεονεκτική θέση στην παγκόσμια σκακιέρα. Για τον 

Μπρεζίνσκι, η επέμβαση αποτελούσε «… μία ευρεία στρατηγική πρόκληση που απαιτούσε μία 

στρατηγική απάντηση από τις ΗΠΑ»90, βάσει της ιδέας του περί ενός περιφερειακού πλαισίου 

ασφαλείας και της θέσης του περί του «τόξου της κρίσεως» [arc of crisis], που ανέπτυσσε από 

τις αρχές του 1979. Αυτό εσήμαινε τη δημιουργία ενός τόξου από συνεργάσιμα και φιλικά προς 

τις ΗΠΑ κράτη, από τη Μέση Ανατολή ως το νοτιοδυτικό και το νότιο κομμάτι της Ασίας, 

ολοκληρώνοντας την νοητή αλυσίδα με την Κίνα, σε μία προσπάθεια να εμποδιστεί η Σοβιετική 

Ένωση να φθάσει στα «θερμά ύδατα». Σύμφωνα με την άποψή του, υπήρχε ένα κενό στον 

παγκόσμιο στρατηγικό σχεδιασμό των ΗΠΑ μεταξύ της Ευρώπης (όπου βρίσκονταν οι 

απώτεροι δυτικοί σύμμαχοι) και της ανατολικής Ασίας (όπου βρίσκονταν οι απώτεροι 

ανατολικοί σύμμαχοι), το οποίο ήταν δυνατόν να θεωρηθεί από την Μόσχα, ως το τέλειο 

«παράθυρο» ευκαιρίας. Εκμεταλλευόμενη σωστά αυτή την ευκαιρία, η Μόσχα θα μπορούσε να 

αποκόψει το στρατηγικό δεσμό μεταξύ των προαναφερθέντων «αποκτώντας τεράστια επιρροή 

στον ανταγωνισμό με τις ΗΠΑ στα άλλα δύο μέτωπα»91, εννοώντας το ευρωπαϊκό και αυτό της 

Άπω Ανατολής.  Επιπλέον, η γεωπολιτική ανάλυση και η γεωστρατηγική του σύνθεση σχετικά 

με τον Τρίτο Κόσμο και τη Σοβιετική Ένωση, κατέληγε στο ότι η εξωτερική πολιτική της 

Ουάσινγκτον στον Τρίτο Κόσμο προσέγγιζε τα όρια της αναξιοπιστίας και ότι θα έπρεπε να 

δείξει σημεία σταθερής και αποφασιστικής αντίδρασης στις επεκτατικές κινήσεις των 

                                                
90 Brzezinski, Zbigniew, Power and Principal: A Memoirs of a National Security Adviser, 1977-1981, 
London, Weidenfeld and Nicholson, 1983, pp. 443-5.   
91                   , Game Plan, How To Conduct The U.S. Soviet Contest, Atlantic Monthly Press, Boston, 
1986, p. 220, p. 253. 
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Σοβιετικών το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να αποτρέψει την Μόσχα από μελλοντικές 

επαναλήψεις τέτοιων κινήσεων. Αν είχε συμβεί αυτό στην περίπτωση του Κέρατος της 

Αφρικής, όπου η αμερικανική αντίδραση ήταν ήπια και δεν παρείχε επαρκή υποστήριξη στα 

κράτη-πελάτες της, θα ήταν αμφίβολο, κατά την γνώμη του, ότι τα γεγονότα στο Αφγανιστάν 

θα κατέληγαν στην τότε κατάσταση92. Επιπλέον, επαναβεβαιώνοντας την πάγια θέση του, οι 

σοβιετικές κινήσεις στην περιοχή δεν επέτρεπαν την εφαρμογή κανενός σχεδίου ειρήνης μετά 

την επέμβαση, αφού «… η δημιουργία μόνιμων καταλυμάτων για τις δυνάμεις τους και η 

κατασκευή υποδομών μακρόχρονης διαμονής, μαζί με την εισροή επιπρόσθετων σοβιετικών 

στρατευμάτων, ήταν μία ένδειξη ότι οι Σοβιετικοί δεν ενδιαφέρονταν πραγματικά για καμία 

ειρηνευτική πρόταση για το Αφγανιστάν που θα περιελάμβανε την απόσυρση του στρατού τους»93, 

δίνοντας την εντύπωση, αν όχι τη βεβαιότητα, ότι «ήρθαν για να μείνουν». Εξέφρασε κατ’ 

επανάληψη τις ανησυχίες του για το γεωστρατηγικό πλαίσιο: «Αν οι Σοβιετικοί τα καταφέρουν 

στο Αφγανιστάν και [λογοκριμένο] το μακραίωνο όνειρο της Μόσχας να διαθέτει άμεση 

πρόσβαση στον Ινδικό Ωκεανό, θα πραγματοποιηθεί»94.  Επίσης, δραττόμενος της ευκαιρίας, 

συνηγόρησε υπέρ μίας σκληρής στάσης έναντι της Μόσχας: «Ένα από τα βασικά μας 

προβλήματα με τους Σοβιετικούς, όπως συνέβαινε και με όλους τους προκατόχους μας σε αυτό το 

αξίωμα, είναι η διατήρηση των δράσεων (βάσεις στο Βιετνάμ, στην Κούβα, στο εξωτερικό, κ.λπ.). 

Από την στιγμή, που οι  λεκτικές διαμαρτυρίες μας δεν έχουν ακολουθηθεί  πάντα από απτές 

απαντήσεις, είναι πιθανόν οι Σοβιετικοί να συνηθίσουν να αψηφούν την ανησυχία μας»95. Τέλος, 

είναι αξιοσημείωτο, ότι οι απόψεις του ήταν πολύ δημοφιλείς στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας 

[NSC], στο αμυντικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα, καθώς και στους αναλυτές της Ομάδας Β 96, 

                                                
92 Brzezinski, Zbigniew, (1983), op. cit., p.189. 
93 Grasselli, Gabriella, op. cit., p.127. 
94 Υπόμνημα στον Πρόεδρο από Z. Brzezinski, 26 Δεκεμβρίου, 1979. 
95 Υπόμνημα στον Πρόεδρο από Z. Brzezinski, 29 Δεκεμβρίου, 1979. 
96 Είναι αλήθεια ότι από την στιγμή που ο Κάρτερ ανέλαβε την διακυβέρνηση των ΗΠΑ, άρχισε 
ταχεία προώθηση της συνεργασίας του Λευκού Οίκου με το Υπουργείο Εξωτερικών και την Ομάδα 
Α, ενώ παράλληλα παρεγκωνίσθει η Ομάδα Β. 
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καθώς όλοι αυτοί ένιωθαν ότι η επιρροή τους είχε αρχίσει να ελαττώνεται αφότου εξελέγη ο 

Κάρτερ το 197697. 

 

Είναι αλήθεια ότι σύμφωνα με τις αναλυτικές προσεγγίσεις του Ψυχρού Πολέμου δεν είναι 

εύκολο -ή ούτε καν εφικτό- να διαχωρίσει κανείς τα επιθετικά από τα αμυντικά κίνητρα.  

Επίσης, υπάρχουν και αναλυτές που δεν υιοθετούν τις παραπάνω θεωρίες, αλλά μάλλον 

τοποθετούνται σε έναν ενδιάμεσο χώρο. Για τον Ολιβιέρ Ρουά [Olivier Roy], «… η επέκταση 

του Δόγματος Μπρέζνιεφ μετά από μία σειρά [σοβιετικών] επιτευγμάτων [στρατηγικής, 

πολιτικής και ιδεολογικής προόδου] σε χώρες του Τρίτου Κόσμου από το 1974, αποτελούσε 

τον κύριο λόγο για την επέμβαση»98. Παρ’ όλα αυτά, «Οι μακροπρόθεσμοι υπολογισμοί, όπως 

τα περί πρόσβασης στα θερμά ύδατα, δεν φαίνεται να έπαιξαν κανένα ρόλο για την απόφαση, 

αν και επηρέασαν τον τρόπο ανάπτυξης των στρατευμάτων μετά την είσοδό τους στο 

Αφγανιστάν»99. Επιπλέον, ο Ρουά δεν αποδέχεται τις σοβιετικές ανησυχίες περί εισαγωγής 

του φονταμενταλιστικού Ισλάμ, καθώς η Μόσχα αξιολόγησε το φονταμενταλισμό ως απειλή 

μόλις το 1983 μετά τη φυλάκιση των ηγετών του Tudeh στο Ιράν. 

 

Μία εξόχως ενδιαφέρουσα απόπειρα για μία τρίτη προσέγγιση σχετικώς με τα αίτια που 

οδήγησαν τη Μόσχα στην επέμβαση, έγινε από τον Καθηγητή Jiri Valenta. Ο Valenta 

θεώρησε ότι η επέμβαση «…δεν ήταν ούτε μία αποκλειστικώς αμυντική κίνηση…, ούτε μία 

                                                
97 Το 1977, η διακυβέρνηση Κάρτερ είχε αρχικώς εγκαταλείψει την παραγωγή του Διηπειρωτικού 
Πυραύλου ΜΧ, γεγονός το οποίο δυσαρέστησε το αμυντικό-βιομηχανικό πλέγμα και ασφαλώς την 
ομάδα Β.  Αργότερα, τον Ιούνιου του 1979, παρά την δέσμευσή του στην διαδικασία ελέγχου των 
εξοπλισμών, ο Αμερικάνος Πρόεδρος «έπαιξε» το χαρτί του αντισταθμιστικού οφέλους και επέτρεψε 
την διεξαγωγή του προγράμματος για την παραγωγή του ΜΧ, προκειμένου να εξασφαλίσει ως 
αντάλλαγμα την στρατιωτική συναίνεση για την υπογραφή της συνθήκης SALT II, με το Κρεμλίνο. 
98 Roy, Olivier, The lessons of the Soviet-Afghan War, International Institute for Strategic Studies, 
Brassey's, London, 1991, p.13. 
99 Ibid., pp. 15-9. 
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αποκλειστικώς επιθετική κίνηση…, αλλά μάλλον ένας συνδυασμός και των δύο»100. Πράγματι, 

ο Valenta υπερασπίζεται αυτή τη θέση, αν και χωρίς πολλούς υποστηρικτές στην ακαδημαϊκή 

κοινότητα. Αυτό που έκανε ο Valenta ήταν να παρατάξει τα επιχειρήματα και των δύο 

ομάδων υποστηρίζοντας το τρίτο σενάριο, αφού, ναι μεν, τα θεωρεί όλα δόκιμα, αλλά το 

πραγματικό σύγχρονο ερώτημα είναι σε πιο βαθμό βασίστηκαν σε επίσημα τεκμήρια. Επί 

παραδείγματι, μεταξύ άλλων κινήτρων υπέρ της αμυντικής θέσης, συμφωνεί ότι οι Σοβιετικοί 

δικαίως ανησυχούσαν για την αφοσίωση των εθνικών ομάδων των μη-ρωσικών 

Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών της κεντρικής Ασίας και του Καυκάσου, αφ’ ετέρου όμως 

παραδεχόταν ότι η ιρανική επανάσταση και η αφγανική εξέγερση δεν είχαν κάποιο 

συγκεκριμένο αντίκτυπο σε αυτές τις Δημοκρατίες101. Ή, ενώ κατανοούσε τις σοβιετικές 

ανησυχίες για την πτώση του μαρξιστικού καθεστώτος στο Αφγανιστάν, αποδεχόταν και τη 

μακροχρόνια σοβιετική επιθυμία «να βρεθεί σε καλύτερη θέση για να εκμεταλλευτεί τυχόν 

μελλοντικές ευκαιρίες στο ασταθές Ιράν», ή ότι «η ανάπτυξη [σοβιετικών] δυνάμεων στο 

Αφγανιστάν θα βοηθούσε τους σοβιετικούς να βελτιώσουν τη στρατηγική τους θέση ενώπιον 

του γειτονικού Πακιστάν και της Κίνας, δημιουργώντας μία πιο αποτελεσματική ουδέτερη ζώνη 

και, αν καθίστατο αναγκαίο, ένα εφαλτήριο πιέσεως»102. 

 

Δεν είναι, επομένως, παράδοξο το ότι δεν μπορούσε να είναι συγκεκριμένος στα 

συμπεράσματά του: «Δεν γνωρίζουμε τι σε τελική ανάλυση απετέλεσε το έναυσμα για τη 

σοβιετική απόφαση για εισβολή στο Αφγανιστάν –αν ήταν οι εσωτερικές συνθήκες της εν λόγω 

χώρας, τυχόν ανησυχίες για φαινόμενα διάχυσης [spill over effects] στην ΕΣΣΔ, ή στρατηγικά 

σχέδια πάνω και πέρα από το Αφγανιστάν»103. Αν και δεν υποστηρίζει καμία από τις 

                                                
100 Valenta, Jiri and Potter, William, op. cit., p. 222, επίσης στο Valenta, Jiri, Aspaturian, Vernon and 
Dallin, Alexander, op. cit., pp. 12-20. 
101 Valenta, Jiri, Potter, William, op. cit., p. 221, επίσης στο Valenta, Jiri, "From Prague to Kabul: The 
Soviet Style of Intervention", International Security, vol. 5, fall 1980, pp.114-41. 
102 Valenta, Jiri, Potter, William, op. cit. pp. 223-4. 
103 Valenta, Jiri and Potter, William, op. cit., p. 222. 
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προαναφερθείσες θέσεις, από το γεγονός ότι εξετάζει τις τρεις προαναφερθείσες πιθανότητες 

για την επέμβαση στα συμπεράσματά του, μπορεί κανείς εύκολα να συμπεράνει ότι κλίνει, 

σε μεγάλο βαθμό, προς τα υποδείγματα ανάλυσης Ψυχρού Πολέμου. 

 

Ωστόσο, ήταν ο μόνος που προσπάθησε συστηματικά να εντοπίσει και να αξιολογήσει τον 

καταλυτικό ρόλο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στο Κρεμλίνο, αλλά δυστυχώς 

χρησιμοποιεί πληροφορίες και στοιχεία διαθέσιμα μέχρι το 1983-1984, στην καλύτερη 

περίπτωση. Ως ειδικός στη σοβιετική διαδικασία λήψης αποφάσεων, ορθώς θεώρησε ότι οι 

δυσλειτουργικές τάσεις του Πολίτμπιρο έπαιξαν ρόλο στη διαμόρφωση και λήψη της 

αποφάσεως για την επέμβαση, αλλά ήταν απρόθυμος να συμπεράνει πώς και ποιος ήταν 

τελικά υπέρ, λόγω έλλειψης υποστηρικτικών στοιχείων: «Είναι, όμως, πολύ απίθανο να 

ελήφθη η απόφαση για εισβολή χωρίς τη συγκατάθεση του Μπρέζνιεφ και του Κοσίγκιν, ή ότι 

υπερίσχυσαν άλλοι. Από όσα γνωρίζουμε για τη σοβιετική διαδικασία λήψης αποφάσεων, είναι 

αδιανόητο να υπερισχύσει άλλος του γενικού γραμματέα, χωρίς αυτό να έχει σημαντικές 

επιπτώσεις για τη θέση του»104. Το έργο του Valenta αποτελεί την πληρέστερη απόπειρα να 

συσχετιστεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων του Κρεμλίνου με τη φύση, τις αιτίες και τα 

κίνητρα της σοβιετικής επεμβάσεως, με ακαδημαϊκό τρόπο. Παρά τις αντικειμενικές 

δυσκολίες, αποτελεί την πιο έγκυρη, mutatis mutandis, ανάλυση στον τομέα έως σήμερα. 

 

Συνοψίζοντας, καθίσταται προφανές ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα, χρησιμοποιώντας τα 

αναλυτικά υποδείγματα του Ψυχρού Πολέμου, βρίσκεται σε διαρκή διαφωνία για τις αιτίες 

που οδήγησαν τη Μόσχα στην επέμβαση. Επιπροσθέτως, ανάμεσα στις δύο διαφορετικές 

θέσεις, υπάρχει ένα ευρύτερο πεδίο για ενδιάμεσες τοποθετήσεις. Σε πολλές περιπτώσεις, 

                                                
104 Valenta, Jiri and Potter, William, op. cit., p. 227; επίσης στο Valenta, Jiri, “Soviet Intervention of 
Afghanistan: The Difficulty of Knowing Where to Stop” Orbis: A quarterly Journal of World Affairs, 
University of Pennsylvania, Foreign Policy Research Institute, summer 1980, pp. 201-218. 
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μολονότι εκείνοι που δεν υποστηρίζουν καμία από τις δύο θέσεις, όπως οι Roy και Valenta, 

επί παραδείγματι, δεν διαφοροποιούνται σημαντικώς, καθώς λίγο-πολύ συμφωνούν με τα 

επιχειρήματα της μίας ή της άλλης πλευράς. Όσον αφορά τα υποδείγματα αναλύσεως του 

Ψυχρού Πολέμου, εξ’ ορισμού δεν γίνεται να είναι κανείς τόσο ευέλικτος όπως με άλλες 

προσεγγίσεις αναλύσεως. Ωστόσο, η εις βάθος αναφορά και ανάλυση των γεωπολιτικών 

δεδομένων, καθώς και η αντίληψη και οι θέσεις κάθε Κράτους-Δρώντα επί του σοβιετικού 

εγχειρήματος, έχει ενδιαφέρον και απαντά θεμελιώδη ερωτήματα «κλασικής» γεωπολιτικής 

η οποία ενεπλέκετο με γεωστρατηγικής υφής επιθυμίες συγκεκριμένων Πόλων Ισχύος 

(περικύκλωση της Κίνας από τη Σοβιετική Ένωση, Δόγμα Κάρτερ για τη διαφύλαξη των 

δυτικών ενεργειακών πηγών στον Περσικό Κόλπο, ευθυγράμμιση Πεκίνου-Ουάσινγκτον-

Μουσουλμανικού Κόσμου, κ.λπ.) και, δεν είχαν καμία σχέση από μεθοδολογικής απόψεως, 

με την Συστημική Γεωπολιτική Ανάλυση η οποία είναι μορφοτυπική και δεν προβάλλει 

γεωστρατηγικού τύπου αιτήματα, ούτε τα αναμειγνύει με την καθαρή ανάλυση105.  Πάντως, 

ακόμα και αυτές, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, εφόσον η παράληψή τους θα άφηνε ένα 

αγεφύρωτο κενό στην πλήρη ανάλυση του αφγανικού ζητήματος. Ωστόσο, οι σημαντικοί 

εγγενείς μεθοδολογικοί περιορισμοί τους, καθιστούν αυτά τα «κλασικά» υποδείγματα 

σχετικώς άκαμπτα, εν αντιθέσει προς τα σύγχρονα, σύνθετα και αυστηρώς διακριτά 

συστημικά γεωπολιτικά ερευνητικά υποδείγματα106, καταλήγοντας τον προσανατολισμό της 

ερεύνης σε μονοδιάστατα εν πολλοίς πλαίσια, με κεντρικό αυτό του γεωστρατηγικού  

ανταγωνισμού μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων και των συμμαχιών των οποίων ηγούντο. 

Επιπλέον, η βιβλιογραφία εν μέρει χρησιμοποιεί το Μαρξισμό-Λενινισμό, αλλά συνολικά με 

παρωχημένο τρόπο, καθώς, σύμφωνα με την «παραδοσιοκρατική» θέση, θεωρείται ως η 

                                                
105 Μάζης, Ιωάννης Θ., Η Γεωπολιτική Θεωρία και Πράξη, Παπαζήσης-ΕΛΙΑΜΕΠ, Αθήνα, 2002, σ. 
30. 
106 Μάζης, Ιωάννης Θ., Μεταθεωρητική Κριτική Διεθνών Σχέσεων και Γεωπολιτικής. Το 
Νεοθετικιστικό πλαίσιο, Παπαζήσης, Αθήνα, 2012, σσ. 398-404. 
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βασική άμεση αιτία για τη σοβιετική επέμβαση. Αφ’ ετέρου, δεν μπορεί κανείς να απορρίψει 

την αξία των μεθοδολογικών υποδειγμάτων γεωπολιτικής ανάλυσης του Ψυχρού Πολέμου ή 

την ιδεολογική επιρροή του Μαρξισμού-Λενινισμού στην εφαρμογή της σοβιετικής 

εξωτερικής πολιτικής. Εν τούτοις, αυτό διαφέρει από το νεορεαλιστικό-ρασιοναλιστικό 

μεθοδολογικό υπόδειγμα που προβάλλεται ως η μοναδική προσέγγιση για την ερμηνεία της 

σοβιετικής επεμβάσεως. Επιπλέον, από ιδεολογικής πλευράς, ο Μαρξισμός-Λενινισμός και 

οι σοβιετικές θεωρίες διεθνών σχέσεων ασφαλώς και επηρέασαν τη λήψη αποφάσεων αλλά 

όχι προς «ίδια εξυπηρέτηση». Καθόρισαν όμως το ιδεολογικό συστημικό πλαίσιο, εντός του 

οποίου εκείνοι που θα ελάμβαναν τις αποφάσεις μπορούσαν να δράσουν και να αποφασίσουν 

με γραφειοκρατική και οργανωτική ασφάλεια. Με άλλα λόγια, ο Μαρξισμός-Λενινισμός 

αναλύεται από τους Παραδοσιοκράτες ως η πρωταρχική αιτία για την επέμβαση στο 

Αφγανιστάν, κάτι το οποίο δεν υποστηρίζεται από κανένα στοιχείο, ενώ δεν αναλύεται το 

πώς διαπότισε τις διοικητικές πρακτικές στο Κρεμλίνο και την υποκειμενική σκέψη των 

σοβιετικών ηγετών. Επομένως, ο βασικός ακατέργαστος «νέο-ρεαλιστικός» ρασιοναλισμός 

που προβάλλει η βιβλιογραφία, δεν επαρκεί να ερμηνεύσει πλήρως το σύνολο των αιτίων 

που οδήγησαν στην επέμβαση, ενώ ο Μαρξισμός-Λενινισμός αναλύεται μεροληπτικά και 

χρησιμοποιείται ατελώς για την ερμηνεία της λήψης αποφάσεων των Σοβιετικών. Έτσι, 

μολονότι κανείς δεν μπορεί να τις αγνοήσει, οι τρέχουσες απόψεις/προσεγγίσεις έχουν 

περιορισμένη προοπτική και συμπίπτουν σημαντικά με τις θέσεις των γνωστών Ομάδων Α 

και Β των αμερικανών αναλυτών του Υπουργείου Εξωτερικών, και του Υπουργείου Αμύνης 

και των Μυστικών Υπηρεσιών αντιστοίχως, δίνοντάς τους ένα άρωμα πολιτικής 

σκοπιμότητας. Στην πραγματικότητα, «παγιδευμένες» καθώς ήταν στη λογική του Ψυχρού 

Πολέμου, η κάθε μία αντιστοιχεί επακριβώς στα αναλυτικά υποδείγματα των θεωρητικών 

στρατοπέδων των «Παραδοσιοκρατών» και των «Αναθεωρητιστών», που οι δυτικοί ειδικοί 

αναλυτές είχαν δημιουργήσει προκειμένου να ερμηνεύσουν τις προθέσεις, τη συμπεριφορά 
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και το ρόλο της Σοβιετικής Ενώσεως κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, και σε μεγάλο 

βαθμό βασίζονται στη γεωπολιτική ανάλυση, αποκλείοντας σχεδόν τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων του Κρεμλίνου, είτε λόγω του ψυχροπολεμικού ανταγωνισμού, είτε λόγω 

έλλειψης διαθέσιμων στοιχείων, είτε και για τους δύο λόγους. Πράγματι, με εξαίρεση την 

απόπειρα του Valenta, παρ’ ότι υπάρχουν πολλές μελέτες για τη σοβιετική Διαδικασία Λήψης 

Αποφάσεων (ΔΛΑ) που καλύπτουν όλες τις περιόδους συμπεριλαμβανομένης και εκείνης του 

Μπρέζνιεφ, δεν υπάρχουν συστηματικές αναλύσεις για τη Λήψη Αποφάσεων (ΛΑ) στην 

αφγανική κρίση, παρά μόνο κάποια πρόχειρα στοιχεία, που με οιοδήποτε τρόπο συγκλίνουν και 

αποκαλύπτουν μία ΔΛΑ με σοβαρά προβλήματα και δυσλειτουργίες. Ο βασικός λόγος είναι η 

έλλειψη στοιχείων προς ανάλυση για τη σοβιετική ΛΑ, αφού πολλές από αυτές τις πληροφορίες 

ήταν απόρρητες τουλάχιστον μέχρι την αυτό-διάλυση της ΕΣΣΔ και του Συμφώνου της 

Βαρσοβίας, αν όχι πολύ αργότερα. Ο ίδιος ο Valenta, το έργο του οποίου αποτελεί την 

πληρέστερη ανάλυση στο πεδίο, τονίζει: «Δυστυχώς, οι αναλυτές έχουν ελάχιστες πληροφορίες 

για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που προηγήθηκε της επεμβάσεως στο Αφγανιστάν»107 και 

«… η υπόθεση της γραφειοκρατικής πολιτικής μπορεί να προσφέρει μία πρώτη, αν και επί μέρους, 

ερμηνεία για το πώς λαμβάνονται οι σοβιετικές αποφάσεις»108. Τέλος, εν συγκρίσει με την 

περίπτωση της Τσεχοσλοβακίας «… στην αφγανική περίπτωση έχουμε μόνο πολύ περιορισμένες 

αποδείξεις ότι προϋπήρξε κάποια συζήτηση πριν την επέμβαση»109. Πράγματι, η βιβλιογραφία  

χρησιμοποιούσε μεθοδολογικά εργαλεία στο βαθμό κατά τον οποίο το επέτρεπαν οι 

πρωτογενείς πηγές και τα διαθέσιμα στοιχεία. Αντιθέτως, προσφάτως αποδεικτικά στοιχεία 

δείχνουν ότι παρ’ ότι υπήρχε χώρος για άσκηση μίας Realpolitik εντός του γεωπολιτικού 

πλαισίου του Ψυχρού Πολέμου, οι βασικοί καταλύτες για την απόφαση της επεμβάσεως ήταν 

η δυσλειτουργία στην δομή και την λειτουργία του σοβιετικού οργανωτικού και διοικητικού 

                                                
107 Valenta, Jiri and Potter, William, op. cit., p. 223. 
108 Valenta, Jiri and Potter, William, op. cit., p. 223. 
109 Valenta, Jiri and Potter, William, op. cit., p. 223. 
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συστήματος και η γραφειοκρατική πολιτική, υπό την μορφή των γραφειοκρατικών 

ανταγωνισμών στα ανώτατα κλιμάκια των υπηρεσιών και των ηγετών του Κρεμλίνου, πεδία 

τα οποία δεν έχουν διευκρινισθεί επαρκώς και έχουν υποτιμηθεί από τη βιβλιογραφία, τόσο 

επειδή οι σχετικές δημοσιεύσεις είχαν πραγματοποιηθεί διαρκούντος του Ψυχρού Πολέμου, 

όσο και λόγω της έλλειψης σχετικών πηγών. Ωστόσο, ακόμη και με παλαιότερες πηγές, η 

βιβλιογραφία, εμφανώς επηρεασμένη από το ψυχροπολεμικό κλίμα, δεν είχε καταβάλει 

συστηματικές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Επί παραδείγματι, παρά την έλλειψη 

νέων πηγών, δεν μπορεί κανείς να αγνοεί τους παράγοντες που είχαν δυσμενή αντίκτυπο στη 

σοβιετική ΔΛΑ. Αυτοί ήταν, συνοπτικά, ο εξαιρετικά μικρός αριθμός ατόμων που 

μπορούσαν να λάβουν αποφάσεις τόσο στο Πολίτμπιρο όσο και σε άλλα σώματα της 

σοβιετικής ΔΛΑ, η εγγενής αδυναμία αναζήτησης συναίνεσης στο «μπρεζνιεφικό» 

υπόδειγμα συλλογικής ηγεσίας, η επικυριαρχία της κομματικής ηγεσίας επί των τεχνοκρατών 

και των στρατιωτικών, η ύφεση στις σχέσεις Ανατολής-Δύσης, η επιδείνωση της σωματικής 

και πνευματικής ικανότητας των σοβιετικών ηγετών, οι προσωπικές τους φιλοδοξίες, η 

δυσπιστία μεταξύ τους, η ικανοποίηση των στενών υπηρεσιακών συμφερόντων της KGB και 

της πολιτικής ηγεσίας του στρατού, και τέλος η δημιουργία δύο ομάδων στο Κρεμλίνο με 

αντίθετες απόψεις και συμφέροντα. Όλα αυτά δημιούργησαν την εσωτερική διαδικασία στο 

Κρεμλίνο, η οποία οδήγησε στην τελική απόφαση για την επέμβαση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΤΟ ΑΦΓΑΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

«Όσοι συνωμοτούν εναντίον μας στο σκότος, στο σκότος θα χαθούν» 
 

Ο Χαφιζουλάχ Αμίν απέδωσε αυτά τα λόγια στον Νουρ Μοχάμαντ Ταράκι στο άρθρο 
«Η Επανάστασή μας είναι ασφαλής», Asiaweek, 17 Νοεμβρίου 1978. 

 
 

«Αν ψάχνεις για εχθρό στο Αφγανιστάν, αναρωτήσου πρώτα αν έχεις ξαδέρφια» 
 

Αφγανικό ρητό 
 

Όπως είναι φυσικό, οι εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στο Αφγανιστάν, είχαν καταλυτικό 

χαρακτήρα, αναφορικώς προς την απόφαση του Κρεμλίνου να προβεί σε στρατιωτική 

επέμβαση στην γείτονα χώρα τον Δεκέμβριο του 1979.  Δοθέντος τούτου, το παρόν 

κεφάλαιο είναι εξαιρετικά σημαντικό, αφού περιγράφει επισταμένως τις πολιτικές 

εξελίξεις στο Αφγανιστάν με επίκεντρο το ΛΔΚΑ (Λαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα του 

Αφγανιστάν) [وند يک   [حزب دموکراتيک خلق افغانستان] στην Παστού και [د افغانستان د خلق دموکرا

στην Περσική, από την εποχή της μεταπολεμικής περιόδου ως και την επικρατήσασα 

μαρξιστική-λενινιστική επανάσταση του Σαούρ (Απριλίου) του 1978 και την ανάδειξη 

του στην απόλυτη εξουσία της χώρας, αλλά και την απόπειρα ριζοσπαστικών κοινωνικών 

και οικονομικών αλλαγών στο Αφγανιστάν, παρέχοντας ένα εξαιρετικά λεπτομερές 

ιστορικό πλαίσιο της πορείας ανόδου του ΛΔΚΑ στην εξουσία.  Το εν λόγω ιστορικό 

πλαίσιο δεν προορίζεται για διεξοδική ανάλυση και αξιολόγηση γεγονότων, καθώς αυτό 

γίνεται εις βάθος και εκτενώς, όπου χρειάζεται, στα επόμενα κεφάλαια και ιδιαιτέρως 

στο κεφάλαιο 5, το οποίο παραθέτει το Γεωπολιτικό Υπόδειγμα Τάσεων, στο οποίο 

καταλήγει η ανάλυση των επιμέρους σχετικών κεφαλαίων της διατριβής.  Το παρόν 

κεφάλαιο,  εστιάζει αποκλειστικώς στις πολιτικές εξελίξεις με επίκεντρο την βαθμιαία 

ανάδειξη του ΛΔΚΑ, ως του κυριάρχου παράγοντος της αφγανικής πολιτικής, καθώς και 

στις εξέχουσες ηγετικές προσωπικότητες και στα πολιτικά γεγονότα που οδήγησαν στην 
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επανάσταση του Σαούρ (Απριλίου) του 1978. Την μερίδα του λέοντος διατηρεί ο 

φραξιονισμός του ΛΔΚΑ, αναδεικνύοντας την συνεχή, εγγενούς χαρακτήρος, διένεξη 

μεταξύ του Χαλκ [خلق] (Μάζες), και Παρτσάμ [پرچم] (Ερυθρό Λάβαρο), η οποία 

εσφράγισε ανεπιστρεπτί την πολιτική μοίρα του αφγανικού Κομμουνισμού. 

 

2.1 Το Αφγανιστάν 

Η περίκλειστη ηπειρωτική χώρα του Αφγανιστάν έχει έκταση 652.000 τετραγωνικά 

χιλιόμετρα και βρίσκεται στην περιοχή μεταξύ νοτιοδυτικής και κεντρικής Ασίας.110 Την 

περίοδο κατά την οποίαν εστιάζεται η παρούσα έρευνα, συνόρευε προς Βορράν με τη 

Σοβιετική Ένωση, προς Ανατολάς με το Πακιστάν και την Κίνα, προς Δυσμάς με το Ιράν 

και προς Νότον με το Πακιστάν.  Η πλήρης αναγνώρισή του ως συγχρόνου ανεξαρτήτου 

και αυτονόμου κράτους ήλθε το 1919, με την λήξη του 3ου Αγγλο-αφγανικού Πολέμου.  

Παραδοσιακώς, θεωρείται ότι αποτελεί την ουδέτερη γεωγραφική ζώνη μεταξύ Ρωσίας 

(Ρωσικής Αυτοκρατορίας, Σοβιετικής Ενώσεως) και Περσικού Κόλπου.111 Η στρατηγική 

γεωγραφική του θέση ενδιαμέσως των ισχυροτάτων προαναφερθέντων κρατών, η 

εγγύτητά του με τον πλούσιο σε πετρέλαιο Αραβο-Περσικό Κόλπο, και η ιδιότητά του, 

ως της φυσικής οδού μέσω της οποίας η ηπειρωτική δύναμη δύναται να διέλθει προς τις 

θερμές θάλασσες, διαρρηγνύοντας τον αναχωματικό εσωτερικό δακτύλιο-κρηπίδωμα 

των ναυτικών δυνάμεων, ανέκαθεν αποτελούσαν σημαντικότατους παράγοντες, οι οποίοι 

                                                
110 Για την γεωγραφική απεικόνιση του Αφγανιστάν όρα Παράρτημα, Χάρτες, Χάρτης νο1.  
111 Το 1907 υπεγράφη στην Αγία Πετρούπολη το Αγγλο-Ρωσικό Σύμφωνο, σύμφωνα με το οποίο, η 
Βρετανική και η Ρωσική Αυτοκρατορία διευθέτησαν τις αποικιακές διαφορές τους στην Περσία, το 
Αφγανιστάν, και το Θιβέτ. Με το εν λόγω Σύμφωνο ορίζονταν σφαίρες επιρροής στην Περσία, 
(βόρεια Περσία υπό ρωσική επιρροή, νότια Περσία υπό αγγλική επιρροή), προεβλέπετο ότι καμία 
χώρα δεν θα παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις του Θιβέτ, και πάνω από όλα αναγνώρισε την 
επιρροή της Βρετανικής Αυτοκρατορίας στο Αφγανιστάν, το όποιο έκτοτε, ως το 1919, λειτούργησε 
ως βρετανικό προτεκτοράτο. Θεωρείται η σύμβαση με την οποία τελειώνει το Μεγάλο Παιχνίδι ή 
Τουρνουά των Σκιών, εις βάρος, ως αναμενόταν, των χώρων της κεντρικής Ασίας. 
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του έχουν προσδώσει αυξημένη γεωπολιτική σημασία στην ευρασιατική ιστορία και στη 

διεθνή πολιτική.   

 

Η αφγανική κοινωνία αποτελείται από εξαιρετικώς ανομοιογενείς ομάδες ως προς την 

εθνολογική τους καταγωγή και την πολιτιστική τους κληρονομιά. Η επικρατούσα ομάδα 

των Παστούνς (με βασικότερες φυλές αυτές των Durrani και Ghilzai) αποτελεί τη 

μεγαλύτερη εθνοτική ομάδα με ποσοστό 38%, οι Τατζίκοι ακολουθούν με 25%, οι 

Χαζάροι με 19% και οι Ουζμπέκοι με 6%.112 Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, η 

συντριπτική πλειονότητα των Αφγανών (82%) διαβιούσαν στην ύπαιθρο ασχολούμενοι 

με αγροτικές, γεωργικές και κτηνοτροφικές, εργασίες, οι οποίες σε συνδυασμό με την 

εξαιρετικώς προσοδοφόρα οικοτεχνική και βιοτεχνική δραστηριότητα, κυρίως στην 

παραγωγή ταπήτων και συναφών προϊόντων, αλλά και τις ολίγες μονάδες ελαφράς 

βιομηχανίας κλωστηρίων και παραγωγής λιπασμάτων, αποτελούσαν τις μοναδικές 

οικονομικές παραμέτρους του αφγανικού κράτους. Εν τούτοις, το Αφγανιστάν διέθετε 

και διαθέτει ενεργειακούς φυσικούς πόρους, όπως πετρέλαιο, άνθρακα και φυσικό αέριο, 

το οποίο μάλιστα ήταν από τα εξαγόμενα προς τη γειτονική Σοβιετική Ένωση προϊόντα 

μεταπολεμικώς. 

 

Σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού, ο οποίος στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ανερχόταν 

σε περίπου 16 εκατομμύρια113, πιστεύουν στο Ισλάμ, με βασικό δόγμα το Σουνιτικό με 

84% και ακολουθόν το Σιϊτικό με 15%.  Καίτοι ομιλούνται περισσότερες από 45 γλώσσες 

και διάλεκτοι, όπως μεταξύ άλλων η Ουζμπεκική, η Τουρκμενική, η Τατζικική, η 

                                                
112 Σχετικώς με τις εθνοτικές ομάδες του Αφγανιστάν, όρα Παράρτημα, Χάρτες, Χάρτης νο 2. 
113 Central Statistics Office, Statistical Yearbook, no 1360, March 1981-1982, Kabul, May 1983.  Η 
επίσημη εκτίμηση ανέρχεται στα 15.960.000 για τα έτη 1981-82. Για το έτος 1979, ο πληθυσμός 
εκτιμάται στα 15.551.358, εκτίμηση η οποία είναι ανεπίσημη, καθώς λόγω της ανωμάλου 
καταστάσεως στη χώρα δεν πραγματοποιήθηκε επίσημη απογραφή. 
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Χαζάρα, η Νουριστάνι, η Βελουχική, και η Ραχσανί, οι δύο επίσημες γλώσσες του 

Αφγανιστάν είναι η Παστού (Pashto) και η Ντάρι (Dari), περσογενείς διάλεκτοι, 

ανήκουσες στην οικογένεια των Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών.  

 

Όσον αφορά στην πολιτική και πολιτειακή κατάσταση του κράτους, το Αφγανιστάν, μετά 

από μακρά περίοδο πολιτικών και κοινωνικών αναταραχών, έδειξε τα πρώτα σημάδια 

σταθερότητος από το 1933 και εντεύθεν, όταν ο Βασιλιάς Ζαχίρ Σαχ ανέλαβε τα ηνία της 

χώρας ως ο Απόλυτος Μονάρχης της. Μεταπολεμικώς, ο Βασιλιάς Zahir κατόρθωσε να 

διατηρήσει μία ισορροπημένη εξωτερική πολιτική κατά τα σαράντα έτη της ηγεσίας του 

έως το 1973, επιτυγχάνοντας την προσχώρηση της χώρας στο Κίνημα των Αδεσμεύτων. 

Το 1964, κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας, εγκαθιδρύθηκε καθεστώς Συνταγματικής 

Μοναρχίας, επί της βάσεως του διαχωρισμού της εκτελεστικής, δικαστικής και 

νομοθετικής εξουσίας.  Παραδοσιακώς, η δημόσια διοίκηση του Αφγανιστάν βασιζόταν 

σε ένα φεουδαρχικό σύστημα, με εξαιρετικώς σημαντική επιρροή από το εγγενές 

αφγανικό στοιχείο του φυλετισμού (tribalism).  Το όντι, το βαθύτατα ριζωμένο και 

κατεστημένο οικονομικό-θρησκευτικό πλέγμα των Χαν [خان στην διάλεκτο των 

Παστούν] ή [ ਖਾਨ στην Περσική]114-ουλεμάδων [علماء]115-μουλάδων [َمْولَى]116 

κυβερνούσε τη χώρα υπό την αιγίδα του Βασιλέως.   Πρέπει να σημειωθεί ότι, ενώ ο 

άτυπος, πλην όμως ισχυρότατος, θεσμός των Χαν προήρχετο από την αφγανική 

παράδοση βασιζόμενος στον πλούτο, και οι θεσμοί των ουλεμάδων και μουλάδων 

                                                
114 Πλούσιοι γαιοκτήμονες,  επικεφαλής μεγάλων και ισχυρών οικογενειών και αρχηγοί φυλετικών 
φατριών.  Παραδοσιακώς είχαν σημαντικό αριθμό ανθρώπων υπό την επιρροή τους. 
115 Ισλαμιστές λόγιοι, Κορανιστές, απόφοιτοι των Ισλαμικών Θεολογικών Σχολών [مدارس], 
(Madrassas). 
116 Παρ’ ότι σε άλλες ισλαμικές κοινωνίες οι εν λόγω τίτλοι υποδεικνύουν υψηλοτέρου επιπέδου 
κλήρο, στο Αφγανιστάν ο όρος αναφέρεται σε θρησκευτικό ηγέτη σε επίπεδο χωριού. Ονομάζονται 
επίσης Ιμάμηδες [أئمة], στη σιϊτική εκδοχή, όπου ο τίτλος χαίρει μεγαλύτερου σεβασμού. 
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αντιπροσώπευαν την ισλαμική θρησκεία, υπήρχε επίσης και ο θεσμός των μαλίκ117 

(maliks), κρατικών εκπροσώπων που λειτουργούσαν ως η ενδιάμεση δίοδος μεταξύ 

κράτους και τοπικών κοινωνιών/κοινοτήτων118. Οι τελευταίες, ειδικώς στην ύπαιθρο, 

ήταν διαρθρωμένες επί φυλετικής βάσεως και διατηρούσαν μία αρχέγονη, παραδοσιακή 

μορφή αυτοδιοίκησης, με ανώτερο όργανο την λεγόμενη Jirgah, τη συνέλευση των 

γηραιών και το ύπατο συμβούλιο των φυλών, όργανα τα οποία ελάμβαναν αποφάσεις 

συμφώνως προς το Παστουνβαλί [تونوالی  τον νομοθετικό κώδικα των Παστούνς, ο ,[پ

οποίος ήταν και είναι σημαντικώς επηρεασμένος από την τοπική παράδοση και το 

Κοράνι, ενώ η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση, η Λόγια Τζίρκα, ήταν ο ανώτερος, 

αντιπροσωπευτικός, επίσημος διοικητικός θεσμός του αφγανικού κράτους. 

 

2.2 Το ΛΔΚΑ και η πορεία του προς την εξουσία. 

Το ΛΔΚΑ ιδρύθηκε την 1η Ιανουαρίου 1965 εξ’ αφορμής των επικειμένων εκλογών του 

Αυγούστου του ίδιου έτους119, στην οικία του βετεράνου κομμουνιστή Νουρ Μοχάμαντ 

Ταράκι στην Καμπούλ, με τον ίδιο ως Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του 

Κόμματος, και τον Μπαμπράκ Καρμάλ ως Γραμματέα του Κόμματος120. Οι άλλες δύο 

πολιτικές προσωπικότητες με εξέχοντα ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις του Αφγανιστάν, οι 

οποίοι συγκαταλέγονται στα ιδρυτικά μέλη του Κόμματος εκείνη την ημέρα, ήταν ο 

Χαφιζουλάχ Αμίν και ο Σαγίντ Μοχάμαντ Νατζιμπουλάχ Αχμαντζάι [ احمدزیهللا نجيب  ], 

                                                
117 Σύμφωνα με τον Ολιβιέρ Ρουά «…μερικές φορές μεταφράζεται ως αρχηγοί χωριών, στην 
πραγματικότητα αντιπροσώπευαν μία τοπική κοινοτητα [qawn] (μερικές φορές μπορεί να υπήρχαν 
αρκετοί maliks σε κάθε χωριό) και εκλέγονταν από τους επικεφαλής των οικογενειών.  Ελάμβαναν 
αμοιβή από τις οικογένειες που εξυπηρετούσαν και αρκετές φορές και από το κράτος, ενώ εις 
αντάλλαγμα λειτουργούσαν ως ληξίαρχοι και ασχολούνταν με απογραφές, ταξινομήσεις και εισπράξεις 
φόρων. Βοηθούσαν επίσης τους, εντός της διοικητικής τους περιφερείας, [αφγανούς πολίτες], στις 
συναλλαγές τους με τις Αρχές.», Roy, Olivier, Islam and resistance in Afghanistan, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1990, p.19. 
118 Ibid., p.19. 
119 9 November, 1984, Kabul Radio, “Daily Report”, in FBIS/SA, 10 November, 1984, pp. C1-7. 
120 10 January, 1985, Kabul Radio, “Daily Report”, in FBIS/SA, 11 January, 1985, p. C 2. 
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προστατευόμενοι των Ταράκι και Καρμάλ αντιστοίχως. Η εν λόγω μαρξιστική σύνοδος, 

των πρώτων επισήμων 27 μελών του ΛΔΚΑ, συνεφώνησε επί συνταγματικών και 

οργανωτικών αρχών, με βασική ιδεολογία: «… το πρακτικό βίωμα του Μαρξισμού-

Λενινισμού, στη βάση της εθελοντικής Ενώσεως του προοδευτικού και πληροφορημένου 

λαού του Αφγανιστάν: των εργατών, των χωρικών, των τεχνιτών και των διανοουμένων 

της χώρας…», ενώ σε οργανωτικό επίπεδο: «Η βασική αρχή και οδηγία της δομής του 

ΛΔΚΑ είναι ο δημοκρατικός συγκεντρωτισμός… [που ορίζεται ως] … η αφοσίωση των 

κατώτερων αξιωματούχων στις αποφάσεις των ανωτέρων…»121.  Επίσης, σύμφωνα με το 

ΛΔΚΑ, η οικονομική και κοινωνική δομή της χώρας βίωνε την ουσιαστική διάκριση 

μεταξύ χωρικών-μικροαγροτών και γαιοκτημόνων-φεουδαρχών, μεταξύ του λαού και 

των ιμπεριαλιστών αντιστοίχως122. Τέλος, συνδέοντας την εσωτερική ταξική πάλη με τη 

διεθνή, το ΛΔΚΑ διακήρυσσε ότι: «το δεσπόζον θέμα της συγχρόνου ιστορίας είναι…η 

πάλη των τάξεων και ο πόλεμος μεταξύ διεθνούς σοσιαλισμού και παγκόσμιου 

ιμπεριαλισμού, ο οποίος άρχισε με τη Μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση»123. 

Παρά την δυναμική και ενωτική έναρξη της επισήμου δημιουργίας του ΛΔΚΑ, η συνοχή 

του υπέστη το πρώτο της ρήγμα πολύ νωρίς, το 1967, με το Χαλκ και το Παρτσάμ να 

αναδεικνύονται ως οι ισχυρότερες και ευρύτερες στην λαϊκή βάση, φράξιες εντός του 

κόμματος, οι οποίες και έλαβαν τα ονόματά τους από τις ομώνυμες εφημερίδες που 

εξέδιδαν.  Επικεφαλής των οπαδών του Χαλκ ήταν ο παλαιός σύντροφος Ταράκι με τον 

Αμίν ως αναπληρωτή, ενώ οι οπαδοί του Παρτσάμ είχαν επικεφαλής τον Καρμάλ, με 

δεύτερο στην ιεραρχία τον Najibullah. 

 

                                                
121 Ibid., p. C 2. 
122 11 April, 1966, “Khalq”, in translation in Arnold, Anthony, Afghanistan’s Two Party Communism: 
Parcham and Khalq, Stanford, Calif, Hoover Institution Press, 1983. pp. 23-6. 
123 ‘‘The Establishment of the Marxist-Leninist Party in Afghanistan’’, in ibid., pp. 160-77, p.2. 
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Η φράξια του Χαλκ χαρακτηριζόταν ως ιδεολογικώς άκαμπτη και έδειχνε σημεία 

εκτεταμένης αυτονομίας, ενώ αυτή του Παρτσάμ έδειχνε πολύ πιο ρεαλιστική καθώς 

διατηρούσε στενότατους δεσμούς με τον προστάτη της, τη Σοβιετική Ένωση.  Τον Ιούλιο 

του 1973,  με την αποφασιστικής σημασίας βοήθεια του Παρτσάμ, ανεδείχθη στην εξουσία 

ο Μοχάμαντ Νταούντ Χαν, πρώτος εξάδελφος του Βασιλιά Ζαχίρ Σαχ, ανακηρύσσοντας το 

Αφγανιστάν από Συνταγματική Μοναρχία σε Προεδρική Δημοκρατία, ενώ παραλλήλως 

καθιέρωσε το Παρτσάμ ως την αριστερή προοδευτική πτέρυγα του κυβερνητικού του 

συνασπισμού.  Η ανάδειξή του Νταούντ στον ισχυρότερο άνδρα της χώρας, χαροποίησε το 

Κρεμλίνο, το οποίο προσεπάθησε να τον στηρίξει εναντίον των αφγανικών «αντιδραστικών» 

δυνάμεων, οι οποίες αντιστέκονταν στην νέα κυβέρνηση και εργάζονταν για την 

παλινόρθωση του παλαιού καθεστώτος της Συνταγματικής Μοναρχίας. Ως πολιτικό εργαλείο 

του Κρεμλίνου, αναδεικνυόταν ένα επανενωμένο ΛΔΚΑ και η συμμετοχή του στην 

διακυβέρνηση του Αφγανιστάν. Η Μόσχα, η οποία διατηρούσε πλήρεις επαφές με τους 

ηγέτες των δύο φραξιών Χαλκ και Παρτσάμ, μέσω της KGB, αντιμετώπιζε το πρόβλημα της 

μεταξύ τους μονίμου αντιπαραθέσεως, κατάσταση που προσπαθούσε να μεταβάλλει με 

συνεχείς πιέσεις προς αμφοτέρους. Ενδεικτικό το μήνυμα της 9ης Ιανουαρίου 1974, το οποίο 

εμπεριέχει εγκεκριμένο διάταγμα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΣΕ προς τους Ταράκι και 

Καρμάλ, και παραδοθεί από τον σύνδεσμό τους με την KGB: 

«Σε συνδυασμό με το Διάταγμα του CC CPSU [δυσανάγνωστο] 1973 το Διεθνές Τμήμα του 

CC CPSU μαζί με [δυσανάγνωστο]  το Σοβιετικό Συμβούλιο Υπουργών ανέλαβε να αποστείλει 

στους ηγέτες του ΛΔΚΑ «Παρτσάμ» [“Ερυθρό Λάβαρο”] Καρμάλ Μπαμπράκ και του «Χαλκ» 

(Μάζες), Νουρ Μοχάμαντ (Ταράκι) μία έκκληση για να συγκεντρώσουν τις προσπάθειες τους 

προς την [δυσανάγνωστο] υποστήριξη της κυβερνήσεως για την ενδυνάμωσης της κοινωνικής 

[βάσης] του [δυσανάγνωστο] καθεστώτος και τις μαχόμενες αντιδραστικές δυνάμεις. Σχέδιο 

της έκκλησης στον K. Μπαμπράκ και N.M. Ταράκι [δυσανάγνωστο] …. Στη Μόσχα βλέπουν 



79 
 

 
 

με βαθιά ανησυχία τις αναφορές από την Καμπούλ σχετικώς με τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες 

ανάμεσα στις ηγεσίες του «Παρτσάμ» και του «Χαλκ».  Δυστυχώς αυτός ο παρατεταμένος 

αλληλοσπαραγμός [δυσανάγνωστο] οδηγεί σε αποδυνάμωση και των δύο [πλευρών] και φέρνει 

διάσπαση στις τάξεις των προοδευτικών δυνάμεων και του δημοκρατικού [κινήματος]  

συνολικώς. 

 

H κατάσταση που δημιουργήθηκε μπορεί να χαροποιήσει μόνο τους εγχώριους [και] ξένους 

εχθρούς της Δημοκρατίας του Αφγανιστάν, που διοργανώνουν [δυσανάγνωστο] δολοπλοκίες, 

σαμποτάζ και άλλες κακόβουλες [δυσανάγνωστο] και προσπαθούν να παλινορθώσουν 

προηγούμενα καθεστώτα.  Υπό αυτή την [έννοια] περίπλοκή κατάσταση όλες οι προοδευτικές 

δυνάμεις καθοδηγούμενες από τα συμφέροντα της χώρας και των ανθρώπων θα πρέπει να 

παραμερίσουν [δυσανάγνωστο] και να ενώσουν τις προσπάθειες τους για να δώσουν 

ολοκληρωτική βοήθεια στο δημοκρατικό καθεστώς, να ενδυναμώσουν την κοινωνική του 

βάση, [δυσανάγνωστο], να απωθήσουν εγχώριους και εξωτερικούς αντιφρονούντες. Μόνο η 

συνένωση [δυσανάγνωστο] όλων των προοδευτικών και πατριωτικών δυνάμεων μπορεί να 

[φέρει] την επιτυχία αυτή την κρίσιμη για το Αφγανιστάν περίοδο.»124 

 

Αλλά και στις 21 Ιουνίου 1974, μετά την επίσκεψη του Προέδρου Νταούντ στην Μόσχα, και 

ενώ οι δύο φράξιες εξακολουθούσαν την αντιπαλότητα, το Κρεμλίνο σε ενημέρωσή του προς 

τους ηγέτες των δύο φραξιών με αφορμή την επίσκεψη, συνέχισε την πίεση για επανένωση 

και υποστήριξη του καθεστώτος Νταούντ, με νέο του μήνυμα: 

«Οι ηγέτες των προοδευτικών πολιτικών οργανώσεων στο Αφγανιστάν Καρμάλ Μπαμπράκ 

(Παρτσάμ) και Νουρ Ταράκι (Χαλκ), οι οποίοι διατηρούν ανεπίσημες επαφές με την Κεντρική 

                                                
124 “An Appeal to the Leaders of the ΛΔΚΑ Groups Parcham and Khalq”, Deputy Chief of the CC 
CPSU International Department, No 25-S-2, 2 Jan 1974, and Decree of the Secretary of the CC CPSU, 
“An Appeal to the Leaders of the ΛΔΚΑ Groups Parcham and Khalq”, ST 109/31-gs 8.1.1974. 
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Επιτροπή του ΚΚΣΕ, μέσω του Εντεταλμένου της KGB, από το Σοβιετικό Συμβούλιο 

Υπουργών, στην Καμπούλ, συντόμως μετά την εγκαθίδρυση του δημοκρατικού καθεστώτος στη 

χώρα τον Ιούλιο του 1973, [καθεστώς Προέδρου Νταούντ] χρησιμοποιώντας τα προοδευτικώς 

στοιχεία του Κεντρικής Επιτροπής  της χώρας, της κυβερνήσεως και του στρατού, διεξήγαν 

εμφύλιες διαμάχες για να ενδυναμώσουν τις θέσεις και την επιρροή των ομάδων τους [φραξιών 

Χαλκ και Παρτσάμ], και για το δικαίωμα να «εκπροσωπούν το Κομμουνιστικό Κόμμα» στη 

χώρα.  Ταυτοχρόνως, όμοιως με τα φιλο-Κινεζικά και εθνικιστικά κινήματα διενεργούν 

πολιτικό έργο στο στρατό και στην κυβερνητική γραφειοκρατία, κάτι που προκαλούσε σοβαρές 

ανησυχίες στον επικεφαλής του κράτους και Πρωθυπουργός της Δημοκρατίας του Αφγανιστάν 

Μοχάμαντ Νταούντ. 

 

O M. Νταούντ ανησυχεί ιδιαιτέρως για πληροφορίες που του εδώθησαν από υπηρεσίες 

ασφαλείας, σχετικώς με σχέδια που φέρεται να έχουν καταστρώσει αριστερές δυνάμεις για την 

απομάκρυνση του από την εξουσία εάν δεν επιταχύνει την εφαρμογή οικονομικών και 

κοινωνικών μεταρρυθμίσεων οδηγώντας το Αφγανιστάν μακριά από τον καπιταλισμό και εν 

τέλει προς μία σοσιαλιστική τροχιά αναπτύξεως. 

 

Τον Φεβρουάριο και Μάρτιο του 1974 ο Μ. Νταούντ εφάρμοσε μία σειρά από μέτρα για την 

καταστολή των προοδευτικών δυνάμεων και απαγόρευσε την πολιτική δραστηριότητα του 

Παρτσάμ και του Χαλκ.  

 

Τον Ιανουάριο του 1974, δόθηκε μία εισήγηση (ST 109/31-gs 8.1.1974) στους Καρμάλ και 

Ταράκι σχετικώς με την ανάγκη να σταματήσουν οι εμφύλιες διαμάχες και να συνενωθούν οι 

δύο ομάδες [φράξιες Χαλκ και Παρτσάμ] σε ένα και μόνο κόμμα, και να κατευθύνουν τις 
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συνενωμένες δυνάμεις τους προς την ολοκληρωτική υποστήριξη του δημοκρατικού καθεστώτος 

στη χώρα [καθεστώς Προέδρου Νταούντ]. 

 

Θα ήταν λοιπόν ενδεδειγμένο να τους κοινοποιηθεί εκ νέου η εισήγηση αυτή, θα μπορούσε να 

συμπεριληφθεί στις πληροφορίες σχετικώς με την πρόσφατη επίσκεψη του Νταούντ στη 

Σοβιετική Ένωση.  O Σοβιετικός πρεσβευτής στην Καμπούλ θα πρέπει να ενημερωθεί για αυτή 

την πληροφορία.».125 

 

Ωστόσο, οι στενές σχέσεις του Παρτσάμ με τη Μόσχα ανάγκασαν σύντομα τον Νταούντ, 

ο οποίος αντιτίθετο στο εκτεταμένο σοβιετικό πατρονάρισμα, να αποπέμψει τα μέλη του 

Παρτσάμ από τα ανώτερα αξιώματα το 1975, ενώ η στάση του απέναντί τους χειροτέρευε 

ταχέως, εξαιτίας της πολιτικής του διαφωνίας με τον Λεονίντ Μπρέζνιεφ, Γενικό 

Γραμματέα του ΚΚΣΕ, η οποία κορυφώθηκε το 1977. Πιο Συγκεκριμένα, στις 12 

Απριλίου 1977, κατά τη διάρκεια συναντήσεως με τον Μπρέζνιεφ στο Κρεμλίνο, ο 

Νταούντ αντέδρασε με σφοδρότητα όταν ο Μπρέζνιεφ του ζήτησε να αποπέμψει όλους 

τους ξένους συμβούλους, τους οποίους είχε προσλάβει η κυβέρνησή του, και 

προέρχονταν από κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, και είχαν τη βάση τους στο βόρειο 

Αφγανιστάν: «Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ σε εσάς [τους σοβιετικούς] να μας υπαγορεύσετε 

πώς θα διοικούμε τη χώρα μας και ποιον θα προσλαμβάνουμε στο Αφγανιστάν. Το πώς και 

το πού χρησιμοποιούμε τους ξένους ειδικούς, θα παραμείνει αποκλειστικό δικαίωμα του 

αφγανικού κράτους. Το Αφγανιστάν θα παραμείνει φτωχό, εν ανάγκη, αλλά θα ενεργεί και 

θα αποφασίζει ελεύθερα»126. Έκτοτε, ο Νταούντ ήταν, δικαιολογημένως, καχύποπτος αν 

                                                
125 “Information for the Leaders of the Progressive Afghan Political Organizations “Parcham” and 
“Khalq”, Concerning the Results of the Visit of Μοχάμαντ Daoud in the USSR”, Deputy Chief of the 
CC CPSU International Department, Ul’ yanovskiy R., No 25-S1183, 21 June 1974. 
126 Ghaus, Abdul, Samad, The Fall of Afghanistan: An Insiders Account, Mc Lean, Pergamon-
Brassey’s, 1988, p.179. 
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όχι εχθρικός, απέναντι στα μέλη του Παρτσάμ, που αναδεικνύονταν στους πιο στενούς 

αφγανούς φίλους της Μόσχας, απαγορεύοντας την ανάληψη οιουδήποτε θεσμικού 

αξιώματος εκ μέρους τους.  Σε αυτήν την χρονική συγκυρία, ως συνέπεια της 

ουσιαστικής εκδιώξεώς τους από τον Πρόεδρο Νταούντ, το Παρτσάμ αποφάσισε, 

κατόπιν και των διαρκών πιέσεων της Μόσχας, να επιδιώξει την επανένωσή του με τους 

αδιάλλακτους κομμουνιστές και πρώην συντρόφους του, εκείνους της φράξιας του Χαλκ. 

Η τυπική επανένωση τους επετεύχθη σε μία ειδική διάσκεψη, στη διάρκεια της οποίας 

δημιουργήθηκε μία νέα τριανταμελής Κεντρική Επιτροπή, με ισάριθμη συμμετοχή από 

τις δύο φράξιες127. Ωστόσο, το βαθύ ιδεολογικό-πολιτικό σχίσμα μεταξύ τους δεν είχε 

εξαλειφθεί, υφέρπε βασανιστικώς, γεγονός που παραμερίζονταν προς χάριν της ενότητας 

και των πολιτικών φιλοδοξιών του ΛΔΚΑ. Με άλλα λόγια, το επανενωμένο ΛΔΚΑ δεν 

ήταν, παρά το εύσχημο πολιτικό άλλοθι για τους αφγανούς κομμουνιστές, ώστε να 

προσπαθήσουν ανέλθουν στην εξουσία, στόχο τον οποίο καμία από τις δύο φράξιες δεν 

ήταν σε θέση να επιτύχει δρώντας από μόνη της.  Είναι ενδεικτικό της καταστάσεως, ότι 

το ουσιαστικότερο επίπεδο μίας πραγματικής και ειλικρινούς επανενώσεως, αυτό της 

ενώσεως των κομμουνιστικών δυνάμεων στο αφγανικό στράτευμα, ούτε καν 

επιχειρήθηκε128. Επίσης, μολονότι οι δύο φράξιες είχαν ενώσει τις δυνάμεις τους για να 

ανέλθουν στην εξουσία, η αμφίδρομη δυσπιστία τους και οι συνεχείς διαμάχες τους 

εξακολουθούσαν να είναι στην ημερήσια διάταξη. Όπως παραδέχθηκε και ο Ταράκι μετά 

την επανάσταση του Σαούρ «…η ενότητα ήταν αυστηρώς για τους τύπους, αφού δεν 

εμπιστευόμασταν το Παρτσάμ» 129. 

                                                
127 Bradsher, Henry, S., Afghan Communism and Soviet Intervention, Oxford University Press, 
Karachi, 1999, p.21. 
128 Ibid., pp. 21-2. 
129 13 October, 1978, Report from CPSU to Erich Honecker, Cold War International History Project 
Bulletin, (CWIHP), Dossier 4, nos 8-9, p.136 επίσης Korgun, V., G., ‘Afghanistan in Contemporary 
Times’, in Gankovsky, Yu, V., et al, A History of Afghanistan, Progress Publishers, Moscow, 1985, 
p.303. 
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Ο φραξιονισμός, της Αριστεράς και των Αριστεριστών, δεν είναι σπάνιο φαινόμενο στην 

πολιτική. Εν τούτοις, στο Αφγανιστάν έμελλε να πάρει μία από τις πιο επώδυνες μορφές 

του.  Γίνεται σαφές, ότι η αντίθεση μεταξύ των οπαδών του Χαλκ και εκείνων του 

Παρτσάμ ήταν παρούσα ήδη από τη επίσημη δημιουργία του ΛΔΚΑ το 1965. Πέρα από 

τις προβλέψιμες, συστημικές διαφορές μεταξύ των δύο αντιστοίχων προβεβλημένων 

ηγετών τους, οι οποίες οξύνθηκαν περαιτέρω από τις φιλοδοξίες τους για την ηγεσία του 

ΛΔΚΑ και της χώρας, οι δύο φράξιες, καίτοι η πλειονότητα των μελών τους ήταν 

Παστούν130, εμφάνιζαν βαθύτατα κοινωνικά και παραδοσιακώς διαφοροποιημένα 

χαρακτηριστικά. Πράγματι, είναι εξόχως παράδοξο το γεγονός ότι ενώ το ΛΔΚΑ, 

σύμφωνα με τις ιδεολογικές του αρχές, δεν απεδέχθη, εξ’ αρχής και κατ’ αρχήν, ουδένα 

στοιχείο εθνικότητας ή φυλετισμού να παίξει τον παραμικρό ρόλο στην πολιτική του 

πορεία, αυτό ακριβώς το στοιχείο ήταν το οποίο καθόρισε την παραδοσιακή διαμάχη 

μεταξύ των δύο φατριών. Τα μέλη του Παρτσάμ, με κυρίαρχο φυλετικό στοιχείο τους 

αυτό των Ντουράνι-Παστούν, δεν απέκλειαν κανέναν με διαφορετική εθνοτική ή 

φυλετική καταγωγή να αποτελεί μέρος της κοινωνικής τους ζωής, και η κύρια γλώσσα 

τους ήταν η περσική διάλεκτος Ντάρι. Αφ’ ετέρου, τα μέλη του Χαλκ, που αποτελούνταν 

κυρίως από Γκιλζάι-Παστούν, ήταν a-priori παραδοσιακότερα, με οικογενειακά και 

φυλετικά δίκτυα εντός του κόμματος, ενώ ακόμη νυμφεύονταν, σύμφωνα με τις 

παραδοσιακές αρχές της φυλής, τ.ε. μόνο άτομα από τις περιοχές τους και τα χωριά 

τους131.  Ανέκαθεν η φυλή των Γκιλζάι ήταν η πολυπληθέστερη ανάμεσα στους Παστούν 

                                                
130 Rubin, R., Barnett, The fragmentation of Afghanistan: state formation and collapse in the 
international system, Yale University Press, New Haven, London, 1995, p.93. Ο Ρούμπιν [Rubin] 
θεωρεί ότι είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί η εθνοτική και φυλετική ταυτότητα πολλών οπαδών 
της φράξιας του Παρτσάμ, καθώς πολλοί από αυτούς ήταν κάτοικοι της Καμπούλ μικτής εθνοτικής 
και φυλετικής προέλευσης. Δίδει δε, το παράδειγμα του ιδίου του Μπαμπράκ Καρμάλ, περσόφωνου 
(Ντάρι [Dari]) κατοίκου της Καμπούλ, του οποίου ο πατέρας ισχυρίζεται ότι κατάγεται από το 
Κασμίρ και είναι φυλετικού υπόβαθρου Γκιλζάι. Ibid., p.315. 
131 Ibid., 93. 
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και παραδοσιακώς εμφορείτο από αντιβασιλικά αισθήματα και πεποιθήσεις, ενώ 

συγχρόνως εναντιώνονταν τόσο στις βασιλικές όσο και στις δημοκρατικές κυβερνήσεις 

του Αφγανιστάν–αμφότερες αποτελούμενες από άτομα της φυλής Ντουράνι132. Σε 

επίπεδο πολιτικής τακτικής, η φράξια του Παρτσάμ εμφανιζόταν πιο μετριοπαθής και 

προτιμούσε μία πιο σταδιακή προσέγγιση της εξουσίας. Υπ’ αυτό το πνεύμα, η 

αποφασιστικής σημασίας για το πραξικόπημα του Νταούντ το 1973133, βοήθεια του 

Καρμάλ, απετέλεσε πράγματι ευφυή ιστορικό και τακτικό ελιγμό, αφού έκτοτε, όπως 

ανεφέρθη, το Παρτσάμ κατέστη η αριστερή προοδευτική πτέρυγα του ηγετικού 

αφγανικού status quo134. Αφ’ ετέρου, τα μέλη του Χαλκ, ιδεολογικώς και πολιτικώς 

άκαμπτα, θεωρούσαν αυτή την κίνηση, καθώς και « … τους στενούς δεσμούς της [της 

Παρτσάμ] με τις ηγετικές ελίτ, ως οπορτουνιστική συνεργασία με την άρχουσα τάξη»135. Η 

προσέγγιση του Χαλκ ως προς την δέουσα πολιτική τακτική συνεπαγόταν ριζοσπαστικές 

κινήσεις και ενέργειες καθώς και την εξάλειψη των ταξικών εχθρών με οιοδήποτε 

κόστος.  Όπως έγραφε και η εφημερίδα του Χαλκ το 1966, «Η οπισθοδρόμηση των 

προηγούμενων αιώνων…[θα πρέπει να]… εξαλειφθεί εντός το πολύ μίας γενεάς»136. 

Καθώς σε ανάλογες περιπτώσεις ριζοσπαστικών ανατροπών, ο στρατός παίζει τον 

κυρίαρχο ρόλο-κλειδί προς την επίτευξη ενός τέτοιου στόχου, συνεπώς ήταν εξόχως 

σημαντικό για το Χαλκ να προσπαθήσει να στρατολογήσει μέλη από τις τάξεις του 

στρατού.  Όντως, ο Ταράκι αρχηγός της φράξιας του Χαλκ, είχε κυνικώς αποδεχθεί και 

προβάλει ως πιθανή λύση ένα σενάριο ανατροπής με την κυρίαρχη συνδρομή του 

αφγανικού στρατού: «Ο σύντροφος Ταράκι…είχε γνωστοποιήσει στο Κόμμα από το 

                                                
132 Newell, Nancy Peabody and Richard S., The struggle for Afghanistan, Ithaca and London, Cornell 
University Press, 1981. p.73. 
133 Ibid., p.63. 
134 Rubin, Barnett, op. cit., p.86 and p.101. 
135 “The Establishment of the Marxist-Leninist Party in Afghanistan”, in Arnold, Anthony, op. cit., 
pp. 160-77. 
136 Maley, William, The Afghanistan Wars, Palgrave Macmillan Ltd., New York, 2002, p.29. 
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πραξικόπημα του 1973, ότι ήταν δυνατόν στο Αφγανιστάν να αποσπαστεί… η πολιτική 

εξουσία με ένα συντομότερο τρόπο, [επειδή] ο κλασικός τρόπος, κατά τον οποίο οι 

παραγωγικές δυνάμεις περνούν από διάφορα στάδια για να οικοδομήσουν μία κοινωνία 

βασισμένη στον επιστημονικό σοσιαλισμό, θα χρειαστεί πολύ χρόνο. Αυτός ο συντομότερος 

τρόπος μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αν δουλέψουμε αποκλειστικά πάνω στις ένοπλες 

δυνάμεις. Παλαιότερα, ο στρατός εθεωρείτο το εργαλείο της δικτατορίας και του 

δεσποτισμού της άρχουσας τάξης και δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς να τον 

χρησιμοποιήσει πριν ανατραπεί ο εργοδότης του. Ο σύντροφος Ταράκι, όμως, πρότεινε ότι 

θα πρέπει να αποσπάσουμε βιαίως και το στρατό, προκειμένου να ανατραπεί η άρχουσα 

τάξη»137. Πράγματι, οι ηγέτες του Χαλκ βλέποντας τα καταφανώς πρακτικά 

αποτελέσματα που είχε η χρησιμοποίηση του στρατού στο πραξικόπημα του 1973, 

«συνεβίβασαν» τον «επιστημονικό σοσιαλισμό» και την «κοινωνική αναγκαιότητα» με 

τα άμεσα πολιτικά συμφέροντα της φράξιάς τους.  Γι’ αυτό το λόγο, από τις αρχές του 

1975138, ανετέθη στον Αμίν η ευθύνη στρατολόγησης αξιωματικών του στρατού στην 

φράξια του Χαλκ, μία αποστολή, η οποία, inter alia, επρόκειτο να βοηθήσει 

αποφασιστικώς την προσωπική του ανέλιξη στον πολιτικό στίβο της χώρας στο μέλλον.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά την επανάσταση του Σαούρ το 1978, εγράφη στην 

Επετηρίδα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν, ότι πριν την κατάκτηση της 

εξουσίας από το ΛΔΚΑ, ο Αμίν είχε προβεί στα ακόλουθα: «… [ο Αμίν προέτρεπε τους 

φίλα προσκείμενους στο Χαλκ αξιωματικούς να είναι προετοιμασμένοι] σε περίπτωση 

που κάποιος άλλος ανέτρεπε τον Νταούντ, ή αν ο Νταούντ επιτίθετο στο Κόμμα ή 

συνελάμβανε το σύντροφο Ταράκι»139, πράξη στην οποία ο Καρμάλ άσκησε δριμεία 

κριτική αργότερα, εντός του έτους 1979, χαρακτηρίζοντάς τη ως «διχαστική ενέργεια μίας 

                                                
137 Arnold, Anthony, op. cit., p.48. 
138 Democratic Republic of Afghanistan, ‘DRA Annual’, Kabul, 1979, p.22. 
139 Ibid., p.22. 
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φράξιας», προτείνοντας την αποπομπή του Αμίν από την Κεντρική Επιτροπή του 

Κόμματος, κάτι το οποίο όμως δεν συνέβη, αφού ο Αμίν ήταν υπό την προστασία του 

τότε Προέδρου του Αφγανιστάν και Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του 

Κόμματος, Ταράκι140. 

 

Καταλυτικό γεγονός για τις εξελίξεις απετέλεσε η ανεξιχνίαστη δολοφονία του Δρος Μιρ 

Ακμπάρ Κιμπέρ, στις 17 Απριλίου 1978, εξέχοντος μέλους του ΛΔΚΑ, εκδότη της 

εφημερίδας της φράξιας Παρτσάμ, καθηγητού του Πανεπιστημίου της Καμπούλ, 

καταγωγής Γκιλζάι-Παστούν, και κομβικού παράγοντα για την επανένωση των δύο 

φραξιών του ΛΔΚΑ. Ως είθισται σε παρόμοιες περιπτώσεις, υπήρξαν πλήθος διαφόρων 

υποθέσεων σχετικώς με τους αυτουργούς και δράστες της δολοφονίας, οι οποίες έδειχναν 

είτε προς την κατεύθυνση των φονταμενταλιστών ισλαμιστών, είτε προς τον Υπουργό 

Εσωτερικών του Νταούντ, ονόματι Αμπντούλ Καντίρ Νουριστάνι [Abdul Qadir 

Νουristani]141, κατηγορία την οποία στήριζε σθεναρώς και ο ίδιος ο Αμίν142. Το ΛΔΚΑ 

εκμεταλλεύτηκε τη δημόσια οργή για το φόνο του Δρος Κιμπέρ και οργάνωσε μία 

απρόσμενα μεγάλη διαδήλωση με αφορμή την κηδεία του, σε ελάχιστο χρόνο. Εις 

απάντησιν, ο Νταούντ εστράφη κατά των ηγετών του ΛΔΚΑ (Ταράκι, Καρμάλ, Αμίν), 

οι οποίοι και φυλακίστηκαν. Εν τούτοις, δεν επέτυχε να επικρατήσει επί των 

πραξικοπηματιών/επαναστατών και δολοφονήθηκε μαζί με την οικογένειά του κατά την 

διάρκεια του πραξικοπήματος/επαναστάσεως που ακολούθησε. Πιο Συγκεκριμένα, οι 

βασικές ηγετικές φυσιογνωμίες των επιχειρήσεων που οδήγησαν στην ανατροπή της 

Προεδρικής Δημοκρατίας και την εγκαθίδρυση Λαϊκής Δημοκρατίας στο Αφγανιστάν, 

                                                
140 World Marxist Review, April 1980, p.53. 
141 Harrison, Selig, ‘‘The Shah, not Kremlin, Touched off Afghan Coup’’, The Washington Post, 13 
May, 1979, p. C 5. 
142 12 May, 1978, Kabul Radio, FBIS/ME, 15 May, 1978, pp. S 1-4, επίσης 1 January, 1980, Kabul 
Radio, FBIS/ME, 2 January, 1980, p. S 4, επίσης στο Rubin, Barnett, op. cit, p.317, και στο Harrison, 
Selig, (1979), op. cit. p. C 5. 
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από πλευράς Παρτσάμ, ήταν ο Διοικητής των στρατιωτικών μελών του Παρτσάμ, 

Στρατηγός Muhammad Rafi, και ο Σμήναρχος Αμπντούλ Καντίρ Ντακαρβάλ [Abdul 

Qadir Dagarwal], ενώ από την πλευρά του Χαλκ, ο αξιωματικός της Αεροπορίας Σαγιέντ 

Μοχάμαντ Γκουλαμπζόι [Sayed Muhammad Gulabzoi] και ο Συνταγματάρχης Ασλάμ 

Βαταντζάρ, Διοικητής της 4ης Τεθωρακισμένης Μεραρχίας με έδρα την Καμπούλ. Με 

μία συντονισμένη προσπάθεια, ο Καντίρ και ο Βαταντζάρ επέτυχαν να κάμψουν την 

αντίσταση των κυβερνητικών δυνάμεων σε στόχους-κλειδιά όπως το αεροδρόμιο της 

Καμπούλ, το ραδιοφωνικό σταθμό της Καμπούλ και το Προεδρικό Μέγαρο143. Στις 27 

Απριλίου, ο στρατός είχε καταφέρει να θέσει τις κεντρικές φυλακές υπό τον έλεγχό του 

και απελευθέρωσε τα κρατούμενα μέλη του ΛΔΚΑ, ενώ μέχρι το τέλος της ημέρας το 

«Επαναστατικό Στρατιωτικό Συμβούλιο» είχε αναλάβει την εξουσία και ανακοινώθηκε 

επισήμως η ανατροπή του Νταούντ144. Την ίδια ημέρα, το Επαναστατικό Στρατιωτικό 

Συμβούλιο, που αποτελείτο από μέλη των Χαλκ και Παρτσάμ, ανέλαβε την ευθύνη της 

επαναστάσεως/πραξικοπήματος χωρίς όμως να αποκαλύψει τους πολιτικούς εμπνευστές 

αυτού του εθνικού τολμήματος. Με μία σύντομη ραδιοφωνική ανακοίνωση, καθησύχασε 

τους Αφγανούς για τη « … διατήρηση των αρχών των ιερών διδαγμάτων του Ισλάμ, την 

καθιέρωση της δημοκρατίας, της ατομικής ελευθερίας και ασφάλειας, καθώς και… μία 

[εξωτερική] πολιτική θετικής ενεργητικής ουδετερότητας…»145. Τελικώς, στις 29 Απριλίου 

ο ραδιοφωνικός σταθμός της Καμπούλ ανακοίνωσε: «Προκειμένου αυτή η 

επανάσταση…να εκπληρώσει τα βαριά δημοκρατικά και εθνικά της καθήκοντα με 

δημιουργικό και αποτελεσματικό τρόπο, το Επαναστατικό Συμβούλιο των Ενόπλων 

                                                
143 Newell, Nancy Peabody and Richard S., op. cit., pp. 67-72. 
144 Cordovez and Harrison, Out of Afghanistan: The Inside Story of the Soviet Withdrawal: The Inside 
Story of Soviet Withdrawal, OUP USA, 1995, pp. 22-8, επίσης Anwar, R., The Tragedy of 
Afghanistan: A First Hand Account, Verso Books, 1989, pp. 92-101, επίσης Bradsher, Henry, S., op. 
cit., pp. 74-7. 
145 27 April, 1978, Kabul Radio, in FBIS/ME, 28 April, 1978, p. S1. 
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Δυνάμεων μετέφερε τις υψηλές κρατικές εξουσίες στο Επαναστατικό Συμβούλιο της Λαϊκής 

Δημοκρατίας του Αφγανιστάν, και συγχωνεύτηκε με αυτό»146.   

 

Όπως κατά κανόνα συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, οι αρχιτέκτονες των 

επαναστάσεων και των πραξικοπημάτων αναλαμβάνουν άμεσα καθήκοντα στις θέσεις 

εξουσίας. Επομένως, όπως είδαμε, το Επαναστατικό Στρατιωτικό Συμβούλιο 

αντικαταστάθηκε από ένα «Επαναστατικό Συμβούλιο» μίας άρτι ονομασθείσης «Λαϊκής 

Δημοκρατίας του Αφγανιστάν» και ο Μοχαμάντ Ταράκι ορίστηκε Πρόεδρος του 

Συμβουλίου, Πρόεδρος του Αφγανιστάν και Πρωθυπουργός της Επαναστατικής 

Κυβερνήσεως. Ο Μπαμπράκ Καρμάλ ορίστηκε Αναπληρωτής Πρόεδρος και 

Αναπληρωτής Πρωθυπουργός, με τον Χαφιζουλάχ Αμίν τρίτο στην ιεραρχία ως 

Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών. Ο Συνταγματάρχης Ασλάμ 

Βαταντζάρ, από το Χαλκ, ορίστηκε επίσης Αναπληρωτής Πρωθυπουργός και Υπουργός 

Επικοινωνιών, ως ανταμοιβή για τον ρόλο του ως επικεφαλής του στρατού κατά την 

διεξαγωγή των επιχειρήσεων της επαναστάσεως.  Ο Αμπντούλ Καντίρ Ντακαρβάλ, από 

το Παρτσάμ, ως ανταμοιβή για τη διοίκηση των αεροπορικών επιχειρήσεων, έλαβε το 

Υπουργείο Αμύνης, και ο Νουρ Αχμέ ντ Νουρ [نور احمد نور] μέλος του Παρτσάμ, πήρε 

την έκτη θέση ως Υπουργός Εσωτερικών147. Η μοιρασιά μεταξύ Χαλκ και Παρτσάμ ήταν 

ισορροπημένη ως προς την ποσότητα, αλλά όχι ως προς την ποιότητα και την επιρροή. 

Δεδομένης της αντιθέσεως μεταξύ των δύο φραξιών, το Υπουργικό Συμβούλιο δεν ήταν 

λειτουργικό αφού, αφ’ ενός, μέλη του Παρτσάμ ήλεγχαν τα Υπουργεία Αμύνης και 

Εσωτερικών, τα οποία είχαν την ευθύνη για τις Ένοπλες Δυνάμεις και την Αστυνομία 

ενώ, αφ’ ετέρου, ο ευαίσθητος χώρος των επικοινωνιών ελεγχόταν από μέλη του Χαλκ. 

                                                
146 29 April, 1978, Kabul Radio, in FBIS/ME, 1 May, 1978, pp. S1-2. 
147 Anwar, R., op. cit., p. 111. 
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Επιπλέον, η πλειονότητα των αξιωματικών του στρατού, ο οποίος διοικείτο από μέλη του 

Παρτσάμ, ανήκαν στη φράξια του Χαλκ, γεγονός που έδωσε στον Αμίν τη δυνατότητα 

να αποκτήσει σταδιακώς πλεονεκτική θέση στην νέα κυβέρνηση εντός ολίγων μηνών.  

Όντως, σύμφωνα με τον Ρούμπιν [Rubin], «η κοινωνική σύνθεση του σώματος των 

μεσαίων και κατώτερων αξιωματικών -που ήταν Παστούν με καταγωγή από επαρχιακές 

φυλές- έδωσε στη Χαλκ ένα πλεονέκτημα ως προς την στρατολόγηση μελών έναντι της 

Παρτσάμ στον κομβικό χώρο του στρατού»148. Ως εκ τούτου, χωρίς, έκδηλες πράξεις βίας, 

τα μέλη του Παρτσάμ άρχισαν να χάνουν έδαφος έναντι των κομμουνιστών συντρόφων 

τους του Χαλκ. Οι Σοβιετικοί προσπάθησαν να επωφεληθούν από την κατάσταση και 

απέστειλαν πολιτικούς και τεχνικούς συμβούλους για να προσπαθήσουν να βελτιώσουν 

τις σχέσεις και να μειώσουν τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις δύο φράξιες149 ωστόσο, οι 

σοβιετικές φιλοδοξίες ουδέποτε πραγματοποιήθηκαν. 

 

Ως προς την εξωτερική πολιτική της χώρας, ήδη από την 6η Μαΐου, ο σύντροφος Ταράκι 

εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς τον επίσημο διεθνή χαρακτήρα του Αφγανιστάν, 

ως αδέσμευτου και ανεξάρτητου κράτους. Ωστόσο, η νέα κυβέρνηση απεκατέστησε 

ταχέως τις σχέσεις με τη Σοβιετική Ένωση, οι οποίες είχαν διαρραγεί σφοδρώς το 

τελευταίο έτος της ηγεσίας του Νταούντ, το 1977.  Υπ’ αυτό το πνεύμα, και 

πραγματοποιώντας ένα τεράστιο βήμα εμπρός, το ΛΔΚΑ υπέγραψε στις 5 Δεκεμβρίου 

1978 την περίφημη Συνθήκη Φιλίας, Καλής Γειτονίας και Συνεργασίας που, μεταξύ 

άλλων, όριζε ότι: «Τα υψηλά συμβαλλόμενα Μέρη, ενεργώντας υπό το πνεύμα της 

παράδοσης της Φιλίας, της Καλής Γειτονίας, καθώς και υπό το πνεύμα του Χάρτη του ΟΗΕ, 

θα λαμβάνουν υπ’ όψιν το ένα το άλλο και, κατόπιν συμφωνίας, θα λαμβάνουν τα 

                                                
148 Rubin, Barnett, op. cit., p. 105. 
149 Morozov, Alexander, “Our Man in Kabul”, New Times, no 12, 1991, p.39, επίσης στο Bradsher, 
Henry, S., (1999), op. cit., p.34. 
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κατάλληλα μέτρα για να εγγυηθούν την ασφάλεια, την ανεξαρτησία και την εδαφική 

ακεραιότητα των δύο χωρών… … …Χάριν της ενισχύσεως της αμυντικής τους ικανότητας, 

τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεχίσουν να αναπτύσσουν συνεργασία στο 

στρατιωτικό τομέα βάσει κατάλληλων συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ τους»150. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας, ο Ταράκι ηύξησε τον αριθμό των 

σοβιετικών συμβούλων από 2.100 που ήταν πριν το πραξικόπημα/επανάσταση, σε 

περίπου 5.000, με τους 3.000 να είναι στρατιωτικοί σύμβουλοι.  Οι εν λόγω σοβιετικοί 

σύμβουλοι λειτουργούσαν ως κράτος εν κράτει, αφού τους είχαν εκχωρηθεί τόσο μεγάλες 

εξουσίες, σε βαθμό που «καμία σημαντική απόφαση δεν λαμβανόταν, και καμία σημαντική 

εντολή δεν εκδιδόταν ούτε στα πολιτικά Υπουργεία στην Καμπούλ, ούτε στις Ένοπλες 

Δυνάμεις, χωρίς την άδεια των σοβιετικών συμβούλων. Οι σύμβουλοι είχαν την εξουσία να 

καθυστερούν τις όποιες εντολές, έως ότου τις προσυπέγραφαν και οι ίδιοι»151. 

 

Με την άνοδο του ΛΔΚΑ στην εξουσία, οι οπαδοί του Χαλκ ενεπλάκησαν σε μία σειρά 

από τις πιο βίαιες και κτηνώδεις εκκαθαρίσεις που είχε γνωρίσει ποτέ το Αφγανιστάν. Εν 

τούτοις, από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούλιο, οι εκκαθαρίσεις επικεντρώνονταν σε 

ουσιαστικώς επιβεβλημένους προγραμμένους στόχους. Μεταξύ αυτών ήταν η βασιλική 

οικογένεια και οι στενοί συγγενείς της, το κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον και οι 

συμπαθούντες τον Νταούντ, καθώς και πρώην κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Επίσης, στον 

ευαίσθητο τομέα του στρατεύματος, «… 800 ανώτεροι αξιωματικοί 

απομακρύνθηκαν.»152, σε μία προσπάθεια του καθεστώτος να παγιώσει περαιτέρω την 

                                                
150 Απόσπασμα από τη Συνθήκη Φιλίας, Καλής Γειτονίας και Συνεργασίας ανάμεσα στη Σοβιετική 
Ένωση και τη Δημοκρατία του Αφγανιστάν, 5 Δεκεμβρίου 1978,  στο Dmytryshyn Basil, The Soviet 
Union and the Middle East a documentary record of Afghanistan, Iran and Turkey, 1917-1985, 
Princeton University Press, N.J. Kingston, 1987, pp. 180-5. 
151 Bradsher, Henry S., Afghanistan and the Soviet Union, Duke University Press, Durham, N.C., 
1983, p.117. 
152 Newell, Nancy Peabody and Richard S., op. cit., p. 73. 
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εξουσία του στον στρατό. Στα μέσα του Ιουνίου, όμως, ο Καρμάλ, σε μία συνάντηση με 

τον Ταράκι και το σοβιετικό Πρεσβευτή Πουζάνοφ στο γραφείο του πρώτου, 

προειδοποίησε προφητικώς για τη συνοχή του Κόμματος, κατηγορώντας εκ των 

προτέρων τον Αμίν, προφανώς γνωρίζοντας τις μεθόδους του, ότι «…χιλιάδες τίμιοι 

κομμουνιστές στο Αφγανιστάν θα υπόκεινται στον τρόμο και τις διώξεις, και τα ονόματά 

τους θα συκοφαντηθούν»153. 

 

Όπως αναμενόταν, το ΛΔΚΑ δεν διατήρησε για πολύ την ούτως ή άλλως προσχηματική 

συνοχή του. Η παραδοσιακή διαμάχη εντός του ΛΔΚΑ άρχισε να αναζωπυρώνεται για 

ακόμη μία φορά154, καθώς η ανισορροπία της ισχύος μεταξύ των δύο φραξιών που το 

αποτελούσαν ήταν έκδηλη και αισθητώς υπέρ του Χαλκ. Στις 18 Ιουνίου, ο Καρμάλ 

επισκέφθηκε τον Πρεσβευτή Πουζάνοφ και παραπονέθηκε ζωηρά: «Δεν ξέρω τι 

συμβαίνει στη χώρα, με έχουν απομονώσει»155. Πράγματι, μετ’ ού πολύ, τον Ιούλιο, ο 

Καρμάλ καθώς και άλλα ηγετικά στελέχη του Παρτσάμ εστάλησαν σε διπλωματικές 

θέσεις στο εξωτερικό· τουλάχιστον δεκαπέντε επιφανή ηγετικά στελέχη από την φράξια 

του Παρτσάμ εγκατάλειψαν το αφγανικό πολιτικό προσκήνιο και εστάλησαν ως 

πρεσβευτές κυρίως στην ανατολική Ευρώπη, με τον Καρμάλ να τοποθετείται στην 

Πράγα, τον Ahmad Νουρ (Υπουργό Εσωτερικών) στην Ουάσινγκτον, την Anahita 

Ratebzad (αργότερα αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως από το 1980-1986 του καθεστώτος 

Καρμάλ) στο Βελιγράδι156, και τον Najibullah (διάδοχο του Καρμάλ από το 1986, ο 

                                                
153 Hershberg, James, G., “New Evidence on the Soviet intervention in Afghanistan”, in Cold War 
International History Project Bulletin, (CWIHB), Dossier 4, nos 8-9, pp. 128-484, 1996, p.134. 
154 For the Khalq-Parcham conflict see: Hoover Institution on War, Revolution and Peace, Yearbook 
on International Communist Affairs, Hoover Institution Press, Stanford University, Stanford, years 
1976-77-78 and 79, όρα επίσης Arnold, Antony., op. cit. 48. 
155 18 June, 1978, ‘‘Soviet Ambassador in Afghanistan Puzanov Report to CPSU’’, CWIHB, Dossier 
4, nos 8-9, p.134. 
156 Courtois, Panne and Paczkowski, The Black Book of Communism: Crimes, Terror, Repression, 
Cambridge Press, Harvard, 1999, p.713, επίσης Kuzichkin, Vladimir, “Coups and Killings in Kabul” 
in Baron, John, KGB today. The Hidden Hunt, Hodder, London, 1984, pp. 15-6 and 447-8. 
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οποίος εισήγαγε την περίφημη Πολιτική Εθνικής Συμφιλίωσης) πρεσβευτής του 

Αφγανιστάν στην Τεχεράνη157. Όσα υψηλόβαθμα πολιτικά στελέχη του Παρτσάμ 

παρέμειναν στη χώρα, ήσαν απομονωμένα και υπό στενή παρακολούθηση158. 

 

Με το πέρασμα του χρόνου, το επαναστατικό καθεστώς, το οποίο ορίζονταν πλέον από 

τo Χαλκ, αισθανόταν όλο και πιο ισχυρό με συνέπεια να αρχίσουν ακόμα μεγαλύτερα 

κύματα εκκαθαρίσεων, με τους στόχους πλέον να επεκτείνονται σε οιονδήποτε 

διαφωνούσε με το καθεστώς, είτε ανήκε στο Παρτσάμ είτε όχι, καθώς και σε οιονδήποτε 

επιζώντα, μέλος του παλαιού καθεστώτος που είχε γλιτώσει την εκτέλεση ή τη φυλάκιση. 

Παρόμοια μοίρα ανέμενε οιαδήποτε κοινωνική ομάδα την οποία οι Χαλκ is θεωρούσαν 

απειλητική ή εκλάμβαναν ως πιθανό μελλοντικό πολιτικό αντίπαλο, 

συμπεριλαμβανομένων των αξιωματικών του στρατού, των αξιωματούχων της δημοσίου 

διοικήσεως, των φοιτητών, των καθηγητών και των διδασκάλων. 

 

Σε παρόμοιο ύφος, στις 17 Αυγούστου, το καθεστώς του Χαλκ κατηγόρησε δημοσίως 

τον ήρωα της Επαναστάσεως του Σαούρ και Υπουργό Αμύνης Στρατηγό Καντίρ, και τον 

Επιτελάρχη Υποστράτηγο Σαπούρ Αχμεντζάι [Shapur Ahmedzai], ως επικεφαλής ενός 

«αντεπαναστατικού δικτύου»159. Συνελήφθησαν αμφότεροι αυθημερόν, ενώ 

εντεταλμένα μέλη του Χαλκ «εκκαθάριζαν» το επαναστατικό υπουργικό συμβούλιο από 

τα τελευταία «στοιχεία» του Παρτσάμ· τον Υπουργό Δημοσίων Έργων 

Αντισυνταγματάρχη Rafi και τον Υπουργό Σχεδιασμού Σουλτάν Αλί Κεστμάντ, 

αργότερα Πρωθυπουργό των καθεστώτων Καρμάλ και Μοχάμαντ Νατζιμπουλάχ 

                                                
157 Bradsher, Henry S., (1999) op. cit., p.34. 
158 Bradsher, Henry S., (1983) op. cit., pp. 87-9, όρα επίσης Cordovez and Harrison, op. cit., pp. 29-
30. 
159 17 August, 1978, Kabul Radio, in FBIS/ME, 18 August, 1978, p. S1. 
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Αχμαντζάι από τον Ιούνιο 1981 έως το Μάιο 1988.  Και οι τέσσερεις φυλακίστηκαν και 

μετά από σχετικές ανακρίσεις αποδέχθηκαν την κατηγορία της προδοσίας της 

επαναστάσεως.  Ενδεικτική της κουλτούρας και της νοοτροπίας των στελεχών του Χαλκ 

εκείνη την περίοδο, είναι η δήλωση που αποδίδεται στον, διευθυντή της φυλακής Πουλ-

ι-Χαρκί [ چرخی پل زندان]: «Ένα εκατομμύριο Αφγανοί όλοι κι όλοι πρέπει να μείνουν 

ζωντανοί. Χρειαζόμαστε ένα εκατομμύριο μέλη της Χαλκ. Τους υπόλοιπους δεν τους 

χρειαζόμαστε, θα τους ξεφορτωθούμε»160. 

 

Είναι γεγονός ότι ο διωγμός που υπέστη η φράξια του Παρτσάμ από αυτή του Χαλκ  

δημιούργησε σημαντικά προβλήματα εντός του ΛΔΚΑ και κυρίως στη λειτουργία του 

αφγανικού κράτους και του στρατού. Είναι αξιοσημείωτο ότι το Μάιο του 1978, από τις 

22 συνολικά θέσεις της πρώτης κυβερνήσεως του ΛΔΚΑ, το Χαλκ είχε τις 13 και το 

Παρτσάμ τις 9 (4-3 σε ανώτερες καίριες/κεντρικές Θέσεις Πυρήνος)161, ενώ από τον 

Ιούλιο του 1978 ως το Δεκέμβριο του 1979, στη δεύτερη κυβέρνηση του ΛΔΚΑ, από τις 

24 θέσεις, το Χαλκ ήλεγχε τις 23, και το Παρτσάμ μόλις 1 (10-0 σε καίριες/κεντρικές 

Θέσεις Πυρήνος). Σε γενικότερο επίπεδο, σύμφωνα με τον Γκιουστιόζι [Giustozzi], «Οι 

πηγές του Χαλκ παραδέχονται ότι υπήρξαν 250 νεκροί μετά το Σεπτέμβριο του 1978, 

[Σεπτέμβριος 1978-Δεκέμβριος 1979], το Παρτσάμ μιλά για 2.000 θύματα μέχρι το τέλος 

του 1979 [Απρίλιος 1978-Δεκέμβριος 1979], ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις που 

εμφανίστηκαν σε σοβιετικά έγγραφα, ο αριθμός των μελών του ΛΔΚΑ που σκοτώθηκαν υπό 

                                                
160 Barry, Michael, “Repressions et guerre Sovietiques”, Les Temps Modernes, 1980, pp. 171-234, 
p.183. 
161 Ο όρος «καίριες/κεντρικές Θέσεις Πυρήνος» περιλαμβάνει πρωτίστως τον Πρόεδρο της χώρας, 
τον Πρωθυπουργό και τους Αναπληρωτές τους, τους Υπουργούς Αμύνης, Εσωτερικών, Εξωτερικών 
και Κρατικής Ασφαλείας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Ρούμπιν, είχαν συγκεντρωθεί και 
«εμπλουτιστεί» από τους Arnold, Katzand και τον επικεφαλής για τις αφγανικές υποθέσεις στην 
Ουάσινγκτον την περίοδο 1989-90, Miagol, Rubin, Barnett, op. cit., p.114. 
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τον Αμίν μόνο μεταξύ Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 1979, έφθανε τους εξακόσιους»162. 

Ασχέτως του ποια στατιστική ήταν ακριβής, το φαινόμενο του βίαιου διαχωρισμού σε 

φράξιες κλιμάκωσε την αφγανική κρίση αναπτύσσοντας ένα σημαντικότατο μειονέκτημα 

στη διοίκηση της χώρας και κυρίως στην απόδοση και στην αποτελεσματικότητα του 

στρατού. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Αντρέι Πάβλοβιτς Κιριλένκο [Андре́й Па́влович 

Кириле́нко], στις διαδοχικές συναντήσεις του Πολίτμπιρο στις 17, 18 και 19 Μαρτίου 

1979, προειδοποίησε τους συντρόφους του ότι οι εκκαθαρίσεις του σώματος των 

αξιωματικών του στρατού από το Χαλκ είχαν επιδεινώσει την πραγματική ικανότητα του 

αφγανικού στρατού στη μάχη163. 

 

Σε ό,τι αφορά την εσωτερική και οικονομική πολιτική, το ΛΔΚΑ διέθετε μία 

ριζοσπαστική μεταρρυθμιστική ατζέντα, η οποία αντιμετωπίστηκε με πνεύμα 

αντιστάσεως, ιδίως στις αγροτικές περιοχές. Τα μέτρα που επεδίωκαν την εφαρμογή του 

σοσιαλισμού στη χώρα έβαιναν εν πλήρη αντιθέσει  με τα παλαιά κοινωνικά ήθη και 

παραδόσεις, την κουλτούρα των φυλών και τα συμφέροντα των Σαχ, των γαιοκτημόνων, 

του κλήρου αλλά και των δανειστών164. Συνοπτικώς, o κεντρικός σχεδιασμός του ΛΔΚΑ, 

αφορούσε στον προσανατολισμό των αφγανών προς την αθεΐα165, οι γαίες θα 

                                                
162 Anwar, R., op. cit., p.123; interview with Zahir Tanin, London, 8 March, 1994; TsK KPSS, ‘K 
sobytiyam v Afghanistane, 27-28 dekabrya, 1979 g. ‘ in Sowjetische Geheimdokumente zum 
Afghanistrnakrieg (1978-1991), VDF, Zurich, 1995, p. 194; Gromov, Organichennyi contingent, p 
32; J. Ludwig, “Einige Probleme de Strategie unde Politik der Demokratischen Volkspartei 
Afghanistans (DVPA) in der nationaldemoktratischen Revolution in Afghanistan (1978 bis 1985)” 
diss., Akademie fur Gesellschaftwissenschaften beim ZK der SED, 1986, p. 87, all sources quoted in 
Giustoszzi, Antonio, War, Politics and Society in Afghanistan, 1978-1992, Georgetown University 
Press, Washington D.C., 2000, pp. 3-4. 
163 17-19 March, 1979, Meetings of the Politburo of the Central Committee of the Communist Party 
of the Soviet Union, Transcript of CPSU CC Politburo Discussions on Afghanistan, TsKhSD, f,89, 
per. 25 dok. 1, ll. 1, 12-25; document provided by M. Kramer (Harvard University); translation by 
Carter-Brehznev Project, 17 March, 1979. 
164 See sixth, seventh, and eighth decrees (proclaimed on 12 July, 17 October, and 28 November, 
1978) outlined comprehensive reforms designed to transform the countryside. 
165 Ο Ταράκι στην προσπάθειά του να κωδικοποιήσει τις πεποιθήσεις του επαναστατικού καθεστώτος 
σχετικώς με το Ισλάμ, δήλωνε: “….  Επιθυμούμε να αποκαθάρουμε το Ισλάμ από τo έρμα και τη βρωμιά 
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αναδιανέμονταν με δίκαιο τρόπο, και τα χρέη των χωρικών θα διαγράφονταν166. Επίσης, 

οι γυναίκες θα είχαν πλέον ίσα δικαιώματα με τους άνδρες και θα απαγορεύονταν οι δια 

της βίας γάμοι167. 

 

Τα ανωτέρω μέτρα πυροδότησαν ένοπλη σθεναρή αντίδραση από πλευράς πιστών 

μουσουλμάνων, ισλαμιστών και υπερμάχων της παράδοσης, των Khans, των ουλεμάδων 

και των μουλάδων των οποίων τα συμφέροντα εθίγοντο ανεπιστρεπτί.  Οι εξεγερθέντες 

είχαν το πλεονέκτημα σε όλες τις αγροτικές περιοχές της χώρας, ιδίως στις βόρειες και 

ανατολικές επαρχίες, ενώ στρατιωτική, και πάσης φύσεως υλική βοήθεια προερχόταν 

από το Πακιστάν. Δεν ήταν ολίγες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες το ηθικό και η 

αφοσίωση του αφγανικού στρατού στην Επανάσταση του Σαούρ, άρχιζε να κλονίζεται. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι αναφέρονται έως και περιστατικά σύλληψης αξιωματικών 

επειδή υποστήριζαν τους στασιαστές. 

 

Εκτός από τα μέλη του Παρτσάμ και άλλους παρεμφερείς στόχους, το ΛΔΚΑ και 

ειδικότερα το Χαλκ, εξαπόλυσε εκτεταμένους και συστηματικούς διωγμούς 

αντικαθεστωτικών, όσων αφγανών δεν συμμορφώνονταν με τις μεταρρυθμιστικές 

πολιτικές και ασφαλώς ανταρτών, χωρίς να επιδεικνύει καθόλου οίκτο, σε μία  

προσπάθεια να κάμψει την αντίστασή τους. Σε όλη τη χώρα πραγματοποιούνταν 

                                                
των κακών παραδόσεων, προκαταλήψεων/δεισιδαιμονιών και της εσφαλμένης πίστεως.  Μόνο έτσι θα 
έχουμε ένα προοδευτικό, σύγχρονο και αγνό Ισλάμ». Είναι σημαντικό ότι ενώ τα τρία πρώτα 
διατάγματα που εξέδωσε το Επαναστατικό Συμβούλιο τον Απρίλιο και το Μάιο του 1978 ξεκινούσαν 
με την συνηθισμένη ισλαμική επίκληση “Εις το όνομα του Θεού του Ελεήμονος, του Συμπονετικού”,  
το τέταρτο και τα επόμενα τέσσερα που ακολούθησαν, παρέλειπαν αυτή την επίκληση. Όρα 
Διατάγματα Επαναστικού Συμβουλίου του Αφγανιστάν, υπ. αριθμ. 1-9.  
166 Όρα όγδοο Διάταγμα που πραγματευόταν τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της γης.  Σκόπευε στην 
αναδιανομή καλλιεργήσιμων εκτάσεων στους «αξίους», συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών 
εργατών, μισθωτών γης, των μικρότερων και φτωχότερων γαιοκτημόνων, και ορισμένων τάξεων 
νομάδων. 
167 Όρα έβδομο Διάταγμα που προωθούσε την ισότητα των φύλων στον έγγαμο βίο. Καθόριζε το 
μέγιστο ποσό για την προίκα/τιμή [مهر ], (mahr) της νύφης. 
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συλλήψεις χωρίς να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, συγγενείς των τοπικών ηγετών 

συλλαμβάνονταν ως όμηροι και εκτελούνταν αν δεν υπάκουαν στις εντολές των 

μεταρρυθμιστικών οργάνων, υπάρχουν δε μαρτυρίες για πολυάριθμες εξαφανίσεις και 

θανάτους στις φυλακές168. Διώκονταν επίσης εθνοτικές ομάδες, όπως οι Νουριστάνι και 

οι Χαζάροι, λόγω της γενικής αντικαθεστωτικής τους πεποιθήσεως, καθώς και πλήθος 

αφγανών που εμπλέκονταν σε αντικαθεστωτικές εξεγέρσεις. Στις 20 Απριλίου 1979, σε 

κτηνώδη αντίποινα για τις εξεγέρσεις των χωρικών στην Kerala της επαρχίας Kunar, όλος 

ο ανδρικός πληθυσμός, σχεδόν χίλιοι άοπλοι χωρικοί, σφαγιάστηκαν αλύπητα παρουσία 

των σοβιετικών συμβούλων169.  Εξάλλου, το Νοέμβριο του 1979, έλαβαν χώρα μαζικές 

δολοφονίες κατά της οικογένειας Mujaddidi, εξεχόντων σουνιτών δασκάλων του 

Κορανίου, και όλων των φυλακισμένων μελών του Ισλαμικού κινήματος170, σε μία 

προσπάθεια να καμφθεί το ηθικό και η απρόσκοπτη συνέχεια της μουσουλμανικής 

παραδόσεως. 

 

Παρά την συστηματική καταπίεση του πληθυσμού, η κατάσταση ουδέποτε  

ευθυγραμμίστηκε με τους ιδεολογικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς στόχους της 

Επαναστάσεως του Σαούρ, τείνοντας μάλιστα να είναι εντελώς ανεξέλεγκτη σε πολλές 

περιπτώσεις. Η απαγωγή και τελικά ο θάνατος του αμερικανού Πρεσβευτή Adolph Dubs, 

ο οποίος απήχθη στις 14 Φεβρουαρίου 1979 από τέσσερα μέλη του παράνομου μαοϊκού 

τατζικικού κόμματος Σέτεμ-ι-Μελί [Setem-i-Melli] (National Oppression)171, αποτελεί 

ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο Πρεσβευτής και οι απαγωγείς του σκοτώθηκαν 

                                                
168 AI ASA, 11 April, 1979, Amnesty International, pp. 8-9. 
169 Girardet, Edward, Afghanistan, The Soviet War, New York, 1985, pp. 107-10. 
170 Rubin, Barnett, op. cit., p.115. 
171 Το Σέτεμ-ι-Μελί [Setem-i-Melli] (National Oppression), δημιουργήθηκε το 1968 μετά την πρώτη 
διάσπαση του ΛΔΚΑ το προηγούμενο έτος, με ηγέτη τον Ταχίρ Μπαταχτσί [بدخشی طاهر]. 
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τελικώς σε μία αποτυχημένη επιχείρηση της αφγανικής αστυνομίας172.  Η πιο κοινή 

έκφραση της λαϊκής αντιθέσεως με το καθεστώς πήρε τη μορφή των αυθόρμητων 

κοινωνικών εξεγέρσεων κατά κυβερνητικών κέντρων δημόσιας διοικήσεως.  Η 

μεγαλύτερη και πιο οργανωμένη εξέγερση ήταν εκείνη μεταξύ 16-22 Μαρτίου 1979 στη 

Χεράτ στα δυτικά της χώρας, που είχε κατά κύριο λόγο σιϊτικό πληθυσμό. Οι Παστούν 

ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους Σιίτες και πήραν υπό τον έλεγχό τους την πόλη, 

σκοτώνοντας τα μέλη του ΛΔΚΑ (κατά κύριο λόγο μέλη του Χαλκ), καθώς και τους 

σοβιετικούς συμβούλους και τις οικογένειές τους. Οι εξεγερθέντες έλαβαν αποφασιστική 

βοήθεια από στασιαστές στρατιωτικούς173, όπως το Λοχαγό Ismail Khan που συμμετείχε 

στην εξέγερση με το Τάγμα του174. Οι εξεγερθέντες επέτυχαν να κρατήσουν την πόλη επί 

τρεις ημέρες πριν αποκαταστήσουν την τάξη τα Συντάγματα των Τεθωρακισμένων και 

οι Μοίρες της Αεροπορίας των Αφγανικών Ενόπλων Δυνάμεων, σφαγιάζοντας με τη 

σειρά τους τούς εξεγερθέντες. Είναι αξιοσημείωτο ότι η εξέγερση στη Χεράτ συνέπεσε 

χρονικώς με την άνοδο του Αγιατολάχ Χομεϊνί  στην εξουσία στο γειτονικό Ιράν. 

Μεταγενέστερες έρευνες στην περιοχή175, κατέδειξαν ότι τα σχέδια της εξεγέρσεως είχαν 

εκπονηθεί από ιρανούς πράκτορες της ΣΑΒΑΚ [ ساواک  ] / Γραφείο Πληροφοριών του 

Πρωθυπουργού176, σε συνεργασία με το σουνιτικό κόμμα Jamiat-i-Islami, τους 

επικεφαλής των στρατιωτικών μονάδων της πόλης Ismail Khan και Allaudin Khan, και 

του τοπικού σιϊτικού και σουνιτικού κλήρου. Εν αντιθέσει με την προσχεδιασμένη 

εξέγερση στη Χεράτ, το μεγαλύτερο πλήθος των εξεγέρσεων δεν οφειλόταν σε 

                                                
172 16 February, 1979, CIA Report, επίσης στο 23 February, 1979, CIA Report; επίσης στο State 
Department, The kidnapping and death of the Ambassador Adolph Dubs, Summary of Report of 
Investigation, State Department, Washington, 1979. 
173 Rubin, Barnett, op. cit., p.120. 
174 Rubin, Barnett, op. cit., p.120. 
175 Roy, Olivier, (1990), op. cit., pp. 107-8. 
176 Με δεδομένο ότι η ΣΑΒΑΚ, διαλύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1979, η επιχείρηση στην Χεράτ, 
σχεδιάστηκε από την ΣΑΒΑΚ του καθεστώτος της δυναστείας των Παχλαβί, αλλά εφαρμόστηκε από 
την διάδοχη μυστική υπηρεσία των Φρουρών της Ισλαμικής Επαναστάσεως του Ιράν. 
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προκλητικές ενέργειες ή προκαθορισμένα σχέδια. Πράγματι, μεγάλες και αυθόρμητες 

εξεγέρσεις συγκλόνισαν τη χώρα κατά την διάρκεια του 1979, με πιο σημαντικές εκείνες 

στο Τζαλαλαμπάντ το Μάιο, στο Κανταχάρ, στο Μαζάρ-ι-Σαρίφ, στο Ασμάρ, στο Γαζνί 

και στο Ναχρίν. Ακόμη και η ασφάλεια της Καμπούλ κατέστη αμφίβολη, όταν τον Ιούνιο 

και τον Αύγουστο αντιμετώπισε εκτεταμένες λαϊκές εξεγέρσεις, με στάσεις του στρατού 

στο Μπάλα Χισάρ, βόρεια της πόλης177. Σε ολιγότερο από ένα έτος από την Επανάσταση 

του Σαούρ, την άνοιξη του 1979, το κομμουνιστικό καθεστώς ήταν αντιμέτωπο με μία 

γενική, σθεναρή αλλά ανοργάνωτη εξέγερση σε 25 από τις 28 επαρχίες178 της χώρας, ενώ 

σε περισσότερο από τα δύο τρίτα της χώρας εμφανίζετο σαφώς κατάσταση εμφύλιας 

ένοπλης διαμάχης. 

 

Εκτός από το παραδοσιακό ρήγμα στο ΛΔΚΑ, συν τω χρόνω, ένα νέο ρήγμα 

εμφανίστηκε εντός της ιδίας της φράξιας του Χαλκ, με πρωταγωνιστές τους εξέχοντες 

συντρόφους Ταράκι και Αμίν, οι διαφορετικές προσεγγίσεις των οποίων σε μία σειρά 

θεμάτων οδήγησαν την αφγανική ηγεσία σε σχίσμα (μία υπο-φράξια εντός της φράξιας 

Χαλκ). Εκτός από τις προσωπικές πολιτικές τους φιλοδοξίες, η βασική πολιτική διαφορά 

μεταξύ τους ήταν το ότι ο Ταράκι επεδίωκε στενότερες σχέσεις με τη Μόσχα, ακόμη και 

σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, προάγοντας μία πολιτική στάση εντός του Κινήματος 

των Αδεσμεύτων παρόμοια με εκείνη της Κούβας179. Ο Αμίν, αφ’ ετέρου, υποστήριζε 

μία πλήρως αδέσμευτη εξωτερική πολιτική. Το πλέον ενδεικτικό παράδειγμα είναι η 

διαφωνία τους σχετικά με τη χρήση, ή όχι, σοβιετικών δυνάμεων για την καταστολή της 

εξέγερσης στη Χεράτ το Μάρτιο του 1979, όπου ο Ταράκι επιθυμούσε διακαώς μία 

                                                
177 Rubin, Barnett, op. cit., pp. 120-1, επίσης στο Newell, Nancy Peabody and Richard S., op. cit., pp. 
86-7. 
178 Roy, Olivier, (1990), op. cit., pp. 98-109; επίσης στο Newell, Nancy Peabody and Richard S., op. 
cit., p.85. 
179 Kakar, Hassan M., Afghanistan. The Soviet Invasion and the Afghan Response, 1979-1982, 
University of California Press, Berkley, 1997, p.35. 
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ενεργό σοβιετική παρέμβαση  υπέρ του αφγανικού καθεστώτος, ενώ ο Αμίν ήταν εντελώς 

αντίθετος σε μία τέτοια εξέλιξη180. Όπως θα εξηγηθεί λεπτομερώς στο κεφάλαιο του 

Γεωπολιτικού Υποδείγματος Τάσεων, κεφάλαιο 5, το όλο ζήτημα απασχόλησε πάρα 

πολύ το σοβιετικό Πολίτμπιρο στις διαδοχικές του συνεδριάσεις στις 17, 18 και 19 

Μαρτίου, όταν η εξέγερση συνεχιζόταν ακόμη, θέτοντας εν εγρηγόρσει τους σοβιετικούς 

ηγέτες αναφορικώς με το αφγανικό ζήτημα, για πρώτη φορά.  Σχετικώς με την 

ενδοφραξιακή διαμάχη του Χαλκ, ήταν θέμα χρόνου  να ξεσπάσει κάποια μείζονα 

σύγκρουση μεταξύ των δύο ανδρών.  Εξάλλου, οι ίντριγκες ήταν σε ημερήσια διάταξη, 

καθώς οι δύο ανταγωνιστές απομάκρυναν ή απέλυαν ο ένας τους συνεργάτες του άλλου.  

Μετά το πλήγμα στη Χεράτ το Μάρτιο του 1979 και εν μέσω πολιτικής αναταραχής, ο 

Αμίν, ο οποίος είχε ο ίδιος σχεδιάσει την ανακατάληψη της πόλεως, αναρριχήθηκε 

δεύτερος στην κρατική ιεραρχία, και ως Πρωθυπουργός ανέλαβε την ηγεσία των 

Αφγανικών Ενόπλων Δυνάμεων, του Υπουργείου Εσωτερικών συμπεριλαμβανομένης 

της Υπηρεσίας Πληροφοριών AGSA, Da Afghanistan da Gato da Satalo Agara 

(Υπηρεσία Προστασίας Αφγανικών Συμφερόντων), και τη Στρατοχωροφυλακή των 

Αφγανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Sarandoy (Υπερασπιστές της Επαναστάσεως), 

καθιστάμενος ουτοτρόπως η ισχυρότερη πολιτική φυσιογνωμία της χώρας.  Ως 

αποτέλεσμα, ο Ταράκι, με έναρξη το θέρος του 1979, προσπαθούσε απεγνωσμένα με τη 

βοήθεια των Σοβιετικών181, να απαλλαγεί από το φιλόδοξο ανταγωνιστή του, τον Αμίν.   

Αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ ο Ταράκι «ήταν αποδεκτός από την πτέρυγα του Παρτσάμ», 

σύμφωνα με το γερμανό πρεσβευτή στην Καμπούλ Χέρμαν Τσβιεσάου [Hermann 

Schwiesau], «αυτό δεν ίσχυε για τον Χαφιζουλάχ Αμίν» και «θα ήταν αδύνατο για τον Αμίν 

                                                
180 Ibid., p.34. 
181 Andrew, Christopher and Mitrokhin, Vasili, The World Was Going Our Way: The KGB and the 
Battle for the Third World, Basic Books, London, 2005, pp. 391-6. 
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και τον Μπαμπράκ Καρμάλ να συμμετέχουν στην ίδια κυβέρνηση»182. Ο πρεσβευτής 

συνέχισε σχολιάζοντας ότι «οι αποδείξεις δηλώνουν πλέον σαφώς [18 Ιουλίου 1979] ότι 

οι Σοβιετικοί έχουν απογοητευθεί από τον Χαφιζουλάχ Αμίν και προσπαθούν να 

σχεδιάσουν κάποια ‘ριζική αλλαγή’»183. Το όντι, η Μόσχα που υποστήριζε τους Ταράκι 

και Καρμάλ, φοβούμενη για υπονομευτικές ενέργειες του αντισοβιετικού, κατ’ πολλούς, 

Αμίν, επιθυμούσε την επανένωση του ΛΔΚΑ με τον Ταράκι επικεφαλής του Κράτους 

και του Κόμματος, και τον Καρμάλ Πρωθυπουργό και Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα.  

Σύμφωνα με το πιο «ειρηνικό» σενάριο, ο Αμίν και οι υποστηρικτές του θα 

αποστέλλονταν σε «διπλωματική εξορία», όπως είχε πράξει ο ίδιος με μέλη του Παρτσάμ 

ένα χρόνο πριν184.  Ωστόσο, η αυλαία στον ανταγωνισμό Ταράκι-Αμίν έπεσε στις 14 

Σεπτεμβρίου, όταν πραγματοποιήθηκε απόπειρα κατά της ζωής του Αμίν, ενώ ο Ταράκι 

επέστρεφε από μία συνάντηση του Κινήματος των Αδεσμεύτων στην Αβάνα. Ο Αμίν όχι 

μόνο επέτυχε να επιβιώσει της αποπείρας, αλλά κατέλαβε και την εξουσία την επόμενη 

ημέρα, στις 15 Σεπτεμβρίου. Την ίδια ημέρα ανακοινώθηκε η «παραίτηση» του Ταράκι 

και στις 10 Οκτωβρίου δημοσιεύτηκε η αναγγελία του θανάτου του από υποτιθέμενη 

σοβαρή νόσο185. 

 

2.3 Ο Χαφιζουλάχ Αμίν στην εξουσία 

Κατά την τρίμηνη ηγεσία του Αμίν, οι σχέσεις της χώρας με τη Σοβιετική Ένωση 

βρίσκονταν σε μία διαρκή κρίση.  Η πολιτική του στόχευε στη λήψη οικονομικής, 

στρατιωτικής και αναπτυξιακής βοήθειας από τη Σοβιετική Ένωση, χωρίς όμως να 

υπονομευθεί το μέλλον του Αφγανιστάν ως ανεξάρτητου κράτους.  Παρά το ότι αυτό 

                                                
182 18 July, 1979: Cable [Secret, EXDIS] AMEMBASSY Kabul to SECSTATE, “GDR Ambassador 
reports that the Soviets Hope to Replace Prime Minister Αμίν with a Broader Based Government” 
(Kabul 5459). 
183 Ibid. 
184 Andrew, Christopher and Mitrokhin, Vasili, op. cit., pp. 391-8. 
185 Andrew, Christopher and Mitrokhin, Vasili, op. cit., p.397. 
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ήταν σε προφανέστατη αντίφαση με την πολιτική πραγματικότητα, ο Αμίν προσεπάθησε 

να μείνει σταθερός στη θέση του κάνοντας συνεχείς προσπάθειες να αποδεσμεύσει τη 

χώρα του από την εξάρτηση των σοβιετικών. Μία από τις πιο σημαντικές ανησυχίες του 

ήταν η εξάρτηση από τους σοβιετικούς συμβούλους, τους οποίους έχει αφήσει πολιτική 

παρακαταθήκη, η Προεδρία του Νταούντ, αλλά πολύ περισσότερο η Επανάσταση του 

Σαούρ. Είναι γεγονός ότι το σύνολο της δημοσίου διοικήσεως της χώρας εξηρτάτο από 

τουλάχιστον 1.500 σοβιετικούς συμβούλους, ενώ ο αφγανικός στρατός συμπεριλάμβανε 

περίπου 4.000 σοβιετικούς συμβούλους, αξιωματικούς και τεχνικούς, οι οποίοι ήταν 

σχεδόν ισάριθμοι με τους αφγανούς συναδέλφους τους λόγω των εκκαθαρίσεων του 

Χαλκ, και των αυτομολήσεων στο στράτευμα186. Καθώς δεν μπορούσε να τους 

απομακρύνει για να μην οξύνει περαιτέρω τις σχέσεις του με το Κρεμλίνο, αποφάσισε να 

τους υποβαθμίσει, αφαιρώντας τους τις εξουσίες που τους είχε εκχωρήσει το καθεστώς 

Ταράκι, ενώ αναφορικώς με τις τάξεις των αξιωματικών των Αφγανικών Ενόπλων 

Δυνάμεων, απομάκρυνε τους σοβιετόφιλους και τους αντικατέστησε με αφγανούς, οι 

οποίοι, είτε είχαν εκπαιδευτεί στην δύση, είτε είχαν λάβει δυτικού τύπου εκπαίδευση187.  

Επίσης, προσεπάθησε να τερματίσει την απώλεια εισοδήματος για το Αφγανιστάν από 

την πώληση φυσικού αερίου στη Σοβιετική Ένωση, αξιώνοντας από τη Μόσχα την 

αναπροσαρμογή των τιμών, καθώς ήταν πολύ χαμηλότερες από τις διεθνείς188. Σε 

περιφερειακό επίπεδο προχώρησε σε μία απολύτως δυσμενή, για τη Μόσχα, σειρά 

προτάσεων προς την ιρανική και την πακιστανική ηγεσία.  Πιο αναλυτικώς, στις 17 

Σεπτεμβρίου, κατά την πρώτη του ομιλία, προσπάθησε να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα 

                                                
186 8 November, 1979, Associated France Press (AFP) from Islamabad, in FBIS/ME, 9 November, 
1979, pp. S 1-2, επίσης στο 2 January, 1980, Radio Liberty Research, RL 17/80. 
187 Kakar, Hassan M., op. cit., p.42. 
188 Sotiropoulos, Ioannis P., “The Afghan-Soviet Relations thought the prism of the Soviet Penetration 
in Afghanistan during the Cold War Era.  From Daar-al Islam to Daar-al Marxism-Leninism”, Civitas 
Gentium, Department of Turkish Studies and Modern Asian Studies, National and Kapodistrian 
University of Athens, Athens, May 2011, vol. 1, no 1, pp. 131-58. 
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στις γείτονες χώρες προσεγγίζοντας τους Ιρανούς για συνομιλίες και, ακόμη 

περισσότερο, ζητώντας από τον ίδιο τον Πρόεδρο του Πακιστάν Στρατηγό Zia-ul-Hag 

και τον Υπουργό του των Εξωτερικών Agha Shahi να επισκεφθούν την Καμπούλ για να 

τεθεί ένα τέλος στις μεταξύ τους παρανοήσεις189, ενώ παράλληλα απέρριψε σχετική 

πρόσκληση της Μόσχας190 για συνομιλίες. Αφ’ ετέρου, σε ένα κρεσέντο πολιτικής 

παραδοξότητος, συνέχιζε να ζητά οικονομική και στρατιωτική βοήθεια για να προαχθεί 

η ανάπτυξη του Αφγανιστάν και να αντιμετωπιστεί η ένοπλη εξέγερση, θεωρώντας ότι η 

Μόσχα έκρινε ότι θα είχε πολύ μεγαλύτερο κόστος αν απέρριπτε το αίτημα για βοήθεια, 

παρά αν απλώς την παρείχε. Στην πραγματικότητα, οι Σοβιετικοί ήταν «υποχρεωμένοι» 

να υποστηρίξουν την κυβέρνησή του, πρώτον λόγω της ιδεολογικής αρχής του 

Σοσιαλιστικού Διεθνισμού, (με τον Μαρξισμό-Λενινισμό και την σοβιετική Θεωρία των 

Διεθνών Σχέσεων θα ασχοληθούμε  αναλυτικώς στο κεφάλαιο 4), και δεύτερον 

προκειμένου να εξισορροπήσει την στρατιωτική και οικονομική βοήθεια που ελάμβαναν 

οι αντάρτες μέσω Πακιστάν. Εν πάση περιπτώσει, παρά τον σημαντικό όγκο 

στρατιωτικού υλικού191 και την οικονομική και τεχνική βοήθεια που παρείχε η Μόσχα 

στο σύνολο των διαδοχικών αφγανικών καθεστώτων, συμπεριλαμβανομένου και εκείνου 

του Αμίν, η κατάσταση έβαινε εκτός ελέγχου με αποτέλεσμα ακόμη και η ασφάλεια της 

Καμπούλ να τίθεται υπό αμφισβήτηση προς το τέλος του 1979.  Πράγματι, μολονότι ο 

Αμίν είχε κατορθώσει να καταστείλει τις περισσότερες εξεγέρσεις, ο ίδιος αποτελούσε 

στόχο των πολιτικών και κυριολεκτικών πυρών πολλών αντιπολιτευτικών ομάδων. Ως 

                                                
189 17 September, 1979, Kabul Radio, in FBIS/ME, 18 September, 1979, pp. S 1-5. 
190 Bradsher, Henry S., (1999) op. cit., p. 63. 
191 Εκτός από τα χιλιάδες τεμάχια φορητού οπλισμού αυτοκινουμένων πυραύλων RPG, φλογοβόλων 
και ατομικού οπλισμού, η στρατιωτική βοήθεια μέχρι και το 1978 περιελάμβανε και 659 
τεθωρακισμένα, τα περισσότερα από τα οποία ήταν παλιά μοντέλα του T-54-55, 867 τεθωρακισμένα 
οχήματα μεταφοράς προσωπικού APC, (87 BMP και 780 BTR), 1.919 πυροβόλα· ένα σημαντικό 
αριθμό αεροσκαφών MIG-17 και 21 και 24 ελικόπτερα μάχης Mil-Mi 24-HIND.  Gai and Snegirev, 
Vtorzhenie, p.72; Gareev, Moya poslednyaya voina, pp.85, 92 and 310-11; TsK KPSS, “O doplonitel” 
noi postavke spetsimushestva Respublike Afganistan, 1989, in Sowjetische Geheimdokumente, pp. 
606, 608; όλες οι πηγές αναφέρονται επίσης στο Giustozzi Antonio, op. cit., 272-4. 
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ιδρυτικό μέλος του ΛΔΚΑ, είχε ένα εκτενέστατο φάσμα αντιπάλων, από τους Μαοϊστές 

ως τους μουλάδες, και από τους φονταμενταλιστές ως τον κλήρο· και ως βετεράνος του 

Χαλκ, το σύνολο των μελών του Παρτσάμ· ακόμη και μέλη του Χαλκ που τον 

κατηγορούσαν για το θάνατο του ηγέτη τους, Νουρ Μοχαμάντ Ταράκι.  Σε όλους αυτούς 

προσετέθησαν ενεργώς και οι Σοβιετικοί που ουδόλως τον εμπιστεύονταν, και 

ερμήνευαν, σύμφωνα με τον Διευθυντή της CIA, Robert Gates, την κάθε του κίνηση ως 

πιθανή λιποταξία και ως «πιθανότητα μίας αλλαγής στην πολιτική του γραμμή [τ.έ. του 

Αμίν]… που θα ικανοποιεί την Ουάσινγκτον»192.  Επιπλέον, λόγω της στάσεώς του έναντι 

της Μόσχας, ο επικεφαλής στρατιωτικός σύμβουλος Στρατηγός Λεβ Γκορέλοφ [Лев 

Горелов], και ο αναπληρωτής του, Στρατηγός Βασίλι Ζαπλάτιν [Василий Заплатин], 

τον κατηγόρησαν, απευθυνόμενοι αμφότεροι στον σοβιετικό Υπουργό Αμύνης και 

Εξοπλισμών Ντμίτρι Ουστίνοφ και στον Αρχηγό του Επιτελείου Νικολάι Ογκαρκόφ, για 

«… έλλειψη σεβασμού προς τη Σοβιετική Ένωση… τη Μητέρα της Σοσιαλιστικής 

Κοινοπολιτείας»193, όταν την ίδια στιγμή η αναφορά του αναπληρωτή Υπουργού Αμύνης, 

Στρατηγού Ιβάν Παβλόφσκι, για τον αφγανικό στρατό έλεγε: «το ηθικό των 

στρατευμάτων και η μαχητικότητά τους, η κατάσταση της στρατιωτικής πειθαρχίας και η 

θέληση του στρατού να ενεργήσει, εξακολουθούν να είναι σε χαμηλό επίπεδο»194. 

 

Είναι βέβαιον ότι τα γεγονότα που προηγήθηκαν της σοβιετικής επεμβάσεως δύσκολα 

ερμηνεύονται αποκλειστικώς από έναν και μόνο μεθοδολογικό αλγόριθμο. Τα ιδιόμορφα 

χαρακτηριστικά της αφγανικής κοινωνίας είναι συχνά υπερβολικά πολύπλοκα για να 

εκτιμηθούν απλουστευτικώς. Το αφγανικό καλειδοσκόπιο χαρακτηρίζεται από ένα 

                                                
192 Gates M., Robert, From the Shadows: The Ultimate Insider's Story of Five Presidents and How 
They Won the Cold War, Simon and Schuster, New York, 1996, p.132. 
193 29 July 1989, Vetseranya Moskva, p.4. 
194 25 August, 1979, ‘‘Report from the Soviet Deputy Defense Minister Army General Ivan Pavlovskii 
during visit in Afghanistan’’, CWIHP Bulletin Documents, nos 8-9. 
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ταραχώδες ιστορικό φόντο, μία ισλαμική θρησκευτική κουλτούρα και παραδοσιακές 

αξίες, ενσωματωμένες σε μία φυλετικώς χαλαρώς οργανωμένη κοινωνία, που 

κατακερματίζεται και επανενώνεται ad hoc βάσει των εκάστοτε πολιτικών συνθηκών. 

Επιπλέον, ακόμη και υπό το πρίσμα της μαρξιστικής-λενινιστικής ιδεολογίας, η 

Επανάσταση του Σαούρ δεν ακολούθησε τις αρχές του Επιστημονικού Σοσιαλισμού. 

Όπως είχε παραδεχθεί και ο ίδιος ο Ταράκι, η θεωρητική «ανωμαλία» των αφγανικών 

επαναστατικών βημάτων, ήταν προφανής, αφού παραλείφθηκαν πολλές σημαντικές 

φάσεις προκειμένου να «αποσπαστεί το Αφγανιστάν» το συντομότερο δυνατόν195. 

 

Αφ’ ετέρου, είναι αξιοσημείωτο πόσο ομοιάζει η περίοδος των εκκαθαρίσεων του Χαλκ  

και της εξάλειψης των αντιπάλων, ή «πιθανών αντιπάλων», με την αντίστοιχη περίοδο 

κατά το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1930 στη Σοβιετική Ένωση. Όντως, οι διώξεις, 

οι εκτοπίσεις και οι εκτελέσεις μετά από δίκες-παρωδίες χιλιάδων αξιωματούχων του 

Κόμματος και στρατιωτικών που υποτίθεται ότι συνωμοτούσαν εναντίον του Γενικού 

Γραμματέα του ΚΚΣΕ, Ιωσήφ Στάλιν, δημιούργησαν ένα δυσαναπλήρωτο κενό στη 

συνέχεια της στρατιωτικής ηγεσίας και το σώμα των σοβιετικών αξιωματικών την 

παραμονή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Παρομοίως, η εξόντωση χιλιάδων αφγανών 

αξιωματούχων και στρατιωτικών εξασθένισε το ίδιο το ΛΔΚΑ, καθώς και την απόδοση 

του αφγανικού στρατού, απειλώντας την ίδια την επιβίωση της Επαναστάσεως του Σαούρ 

και ακόμη περισσότερο την ύπαρξη του ΛΔΚΑ. Σύμφωνα με τον Giustozzi: «Οι 

εκκαθαρίσεις μεγέθυναν τις αιματοχυσίες στην ύπαιθρο και επέφεραν την εξάντληση των 

τάξεων του ΛΔΚΑ. Συνολικά, 10.000 μέλη του ΛΔΚΑ φαίνεται να έχουν σκοτωθεί μεταξύ 

1978-1979, ενώ μέχρι το τέλος του 1979, 6 με 7 χιλιάδες από τα 18.000 μέλη προ της 

                                                
195 “The Establishment of the Marxist-Leninist Party in Afghanistan”, in Arnold, Anthony, op. cit., 
pp. 160-77. 
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επαναστάσεως δεν συγκαταλέγονταν πλέον στις τάξεις του Κόμματος (είχαν σκοτωθεί ή 

διωχθεί). Συνολικώς, από 18.000 αρχικά μέλη και άλλους 28.000 που μπήκαν στο Κόμμα 

μεταξύ Επαναστάσεως και σοβιετικής επεμβάσεως, οι μισοί είχαν πεθάνει, διωχθεί, ή 

εγκατέλειψαν το Κόμμα πριν καταφθάσουν οι Σοβιετικοί. Σε τέτοιες συνθήκες, η ιδέα ότι 

οι πολιτικές του Αμίν απειλούσαν την επιβίωση του καθεστώτος, δεν ήταν καθόλου 

άτοπη»196.  Παραλλήλως, από τον Απρίλιο του 1978, το σύνολο των αφγανικών 

μαρξιστικών-λενινιστικών καθεστώτων που κυβέρνησαν την χώρα, επέδειξαν 

χαρακτηριστική ανεπάρκεια στην αντιμετώπιση της εξεγέρσεως, εκλιπαρώντας για 

ενεργή σοβιετική στρατιωτική βοήθεια επί μονίμου βάσεως, προκειμένου να 

διατηρηθούν στην εξουσία, θέτοντας τη Μόσχα σε εξαιρετικώς δυσχερή θέση, όπως θα 

αναλυθεί λεπτομερέστερα στο κεφάλαιο 5 και την Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων στο 

Κρεμλίνο. 

 

Καθώς η χώρα δεν διέθετε εσωτερική -κοινωνική και πολιτική- συνοχή, η κατάσταση 

χειροτέρευε καθημερινώς οδηγώντας σε ένα τέλμα, πράγμα προφανές τόσο στους 

παρατηρητές όσο και στους πρωταγωνιστές της κρίσεως.  Το ΛΔΚΑ, παρά την ιστορική 

του νίκη εναντίον των παραδοσιακών τάξεων, δεν μπορούσε να κεφαλαιοποιήσει αυτή 

τη νίκη, λόγω της ελλείψεως υποστηρίξεως ή τουλάχιστον επιτυχημένου ελέγχου επί των 

παραγωγικών τάξεων και της αφγανικής γραφειοκρατίας, προπάντων δε εξ’ αιτίας της 

διασπάσεώς του σε φράξιες.  Με άλλα λόγια, η Επανάσταση του Σαούρ απετέλεσε ένα 

κοινότυπο έκνομο πραξικόπημα με χαρακτηριστικά διασπάσεως σε ενδοκομματικές 

φράξιες, το οποίο δεν διέθετε ευρεία λαϊκή βάση. Κατά συνέπεια, ο αγώνας κατά της 

αντιδραστικής αντεπαναστάσεως ήταν δυνατόν να διεξαχθεί σε αποκλειστικώς 

μονοδιάστατο επίπεδο, αυτό των ενόπλων συγκρούσεων με αμιγώς επαναστατικά, αντί 

                                                
196 Giustozzi, Antonio, op. cit., pp. 3-4. 
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για πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά, εργαλεία, δηλαδή με την ωμή ισχύ των 

Αφγανικών Ενόπλων Δυνάμεων, και τα καταπιεστικά μέτρα του AGSA και του 

Sarandoy, περιορίζοντας, καθ’ ων τρόπο, στο ελάχιστο τις δυνατότητες βελτιώσεως της 

θέσεως του μαρξιστικού-λενινιστικού καθεστώτος.  Επιπλέον, οι μεγάλης κλίμακος 

εκκαθαρίσεις των αξιωματικών του καθεστωτικού στρατεύματος, ο βαθύς φατριατικός 

χαρακτήρας και οι παραδοσιακές αξίες που αποτελούσαν τις κυρίαρχες πολιτισμικές και 

κοινωνικές τάσεις στην αφγανική κοινωνία επί αιώνες, θα οδηγούσαν το ΛΔΚΑ όχι μόνο 

στην κατάρρευση αλλά και στην πλήρη αποσύνθεση, τη στιγμή κατά την οποία οι 

εξεγερθέντες δεν είχαν επικρατήσει μόνο στις αγροτικές περιοχές, αλλά απειλούσαν κατά 

το δοκούν και τα αστικά κέντρα.  Εντός αυτού του πλαισίου, ζητήθηκε από το Κρεμλίνο 

να αποφασίσει εάν, πότε και πώς θα ενεργούσε ώστε να δοθεί μία λύση στην κρίση που 

αντιμετώπιζε ένα γειτονικό μαρξιστικό-λενινιστικό καθεστώς σε μία μη μαρξιστική 

χώρα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΝΤΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝΩΝ ΑΜΥΝΗΣ-

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Η εξέλιξη της σοβιετικής Θεωρίας Διεθνών Σχέσεων, ως θεμελιώδες 

πλαίσιο των δύο ερμηνευτικών θεωρήσεων/προσεγγίσεων της δυτικής στρατηγικής 

σκέψεως vis-à-vis στους στόχους των Αρχών της σοβιετικής εξωτερικής πολιτικής. 

(Εισαγωγή στους στόχους του στρατηγικού σχεδιασμού της Μόσχας, κατά την 

Παραδοσιοκρατική και Αναθεωρητική γεωστρατηγική προσέγγιση). 

 

Τίτλος σημειώματος: «Τι κάνουν οι Σοβιετικοί στο Αφγανιστάν;» 

Απάντηση: «Δεν ξέρουμε. Αλλά οι εικασίες έχουν ενδιαφέρον» (s) 
 

17 Σεπτεμβρίου 1979: [Άκρως απόρρητο] υπηρεσιακό σημείωμα από τον Καθηγητή Thomas 
Thornton, μέλος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, για το Σύμβουλο του Προέδρου επί 
της Εθνικής Ασφαλείας, Ζμπίγνιου Μπρεζίνσκι, με τίτλο: «Τι κάνουν οι Σοβιετικοί στο 
Αφγανιστάν;», σχετικώς με τη διάρκειας δυόμιση μηνών επίσκεψη μίας σοβιετικής 
Στρατιωτικής Αντιπροσωπίας με 63 μέλη και με επικεφαλής τον Αναπληρωτή Υπουργό 
Αμύνης και Εξοπλισμών, Στρατηγό Ιβάν Παβλόφσκι, στο Αφγανιστάν. 

 

«Η γεωγραφία είναι ο πλέον θεμελιώδης παράγοντας στην εξωτερική πολιτική, 

επειδή είναι ο πιο μόνιμος» 

Νίκολας Τζ. Σπάικμαν, The Geography of the Peace 
 

Όπως ήδη επισημάνθηκε στο εισαγωγικό κεφάλαιο, υπάρχουν κάποιες ερμηνείες για τη 

σοβιετική επέμβαση στο Αφγανιστάν, σχετικές με τη στρατηγική σκέψη στη διάρκεια 

του Ψυχρού Πολέμου. Αφ’ ενός, οι Παραδοσιοκράτες υποστηρίζουν ότι η σοβιετική 

κίνηση ήταν στρατηγικής επιθετικής φύσεως και αποτελούσε ένα βήμα προς τα θερμά 

ύδατα και τελικά προς την παγκόσμια κυριαρχία ενώ, αφ’ ετέρου, οι Αναθεωρητιστές 

υποστηρίζουν ότι ήταν στρατηγικής αμυντικής φύσεως και αποσκοπούσε στο να 

αποτρέψει ένα φαινόμενο διάχυσης [spill over] στις Σοβιετικές Δημοκρατίες της 

κεντρικής Ασίας. Σε αυτό το κεφάλαιο, θα εκτιμήσουμε το πλαίσιο εντός του οποίου 

ζυμώθηκαν αυτές οι δύο θέσεις, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ερμήνευσαν τη 

σοβιετική εξωτερική πολιτική, σύμφωνα με τις αρχές της σοβιετικής Θεωρίας Διεθνών 
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Σχέσεων. Επίσης, θα εξετάσουμε αν η υψηλή σοβιετική στρατηγική ως γενικός κανόνας 

της σοβιετικής εξωτερικής πολιτικής, επηρέασε και σε ποιό βαθμό την σοβιετική στάση 

στο αφγανικό ζήτημα και αν η επέμβαση απετέλεσε κομβικό σημείο της εν λόγω 

στρατηγικής στον πυλώνα Αμύνης/Ασφαλείας. Τέλος, θα εξετάσουμε αν ένα πιθανό 

φαινόμενο διάχυσης εντός της Σοβιετικής Ενώσεως αποτελούσε όντως μία τόσο μεγάλη 

απειλή για το Κρεμλίνο, ώστε να πυροδοτήσει η επέμβαση. 

 

3.1 Η εξέλιξη της σοβιετικής Θεωρίας των Διεθνών Σχέσεων, ως θεμελιώδες πλαίσιο 

των δύο ερμηνευτικών θεωρήσεων/προσεγγίσεων της δυτικής στρατηγικής σκέψεως 

vis-à-vis στους στόχους των Αρχών της σοβιετικής εξωτερικής πολιτικής. 

 Ως αρχικό τμήμα της ερεύνης, το οποίο σχετίζεται κυρίως με τις θεμελιώδεις αναλυτικές 

θεωρήσεις/προσεγγίσεις για την σοβιετική εξωτερική πολιτική, όπως αυτές εκφράστηκαν 

κατά την πολύ κρίσιμη περίοδο των τελών της δεκαετίας του 1970, είναι σημαντικό να 

παρουσιαστούν, αφ’ ενός αυτές, ως ολοκληρωμένες θεωρητικές δομές, αφετέρου δε, τα 

στοιχεία εκείνα που τις προκάλεσαν αλλά και τις διατήρησαν κατά την διάρκεια του Ψυχρού 

Πολέμου. Όπως είδαμε στο εισαγωγικό κεφάλαιο, η παραδοσιοκρατική προσέγγιση θεωρεί 

ότι οι σοβιετικοί στόχοι ήταν επιθετικής φύσεως, και στόχευαν στην εξάπλωση του 

Μαρξισμού-Λενινισμού και τελικά στην παγκόσμια κυριαρχία. Σύμφωνα με αυτή την 

προσέγγιση, η Αρχή της Ειρηνικής Συνυπάρξεως (Ε.Σ.) και η Πολιτική της Υφέσεως 

[Détente] δεν αποτελούσαν ειλικρινή στρατηγική επιλογή για τη Μόσχα, αλλά μάλλον μία 

τακτική κίνηση παραπλάνησης. Οι Αναθεωρητιστές, αφ’ ετέρου, πίστευαν ότι, καθώς η 

Μόσχα κατανοούσε βαθμιαία τη διεθνή πολιτική και την λειτουργία της, μετατόπιζε τους 

στρατηγικούς της στόχους προς έναν πιο «ειρηνικό» τύπο ανταγωνισμού, αποκλείοντας 

προοδευτικώς την άμεση αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ και τους δυτικούς συμμάχους τους, 
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διευρύνοντας τη συνεργασία μαζί τους προς αμοιβαίο όφελος και λειτουργώντας ως μία 

υπερδύναμη με ιδιαίτερα συμφέροντα που πρέπει να τυγχάνουν σεβασμού197. 

 

Οι επιπτώσεις της εξέλιξης των θεωρητικών αρχών της κλασικής ιδεολογίας του 

Μαρξισμού-Λενινισμού και η εφαρμογή της στον πυρήνα της σοβιετικής θεωρίας διεθνών 

σχέσεων, είναι ο βασικός παράγοντας που επηρέασε την ανάπτυξη των δύο δυτικών 

προσεγγίσεων/θεωρήσεων και του σοβιετικού στρατηγικού μοντέλου που προκύπτει. 

Ωστόσο, η επιρροή των σοβιετικών στρατιωτικών, επιστημονικών και τεχνολογικών 

εξελίξεων επί της σοβιετικής εξωτερικής πολιτικής, οι κινήσεις της Μόσχας στις διεθνείς 

υποθέσεις, καθώς και οι επίσημες δηλώσεις του Κρεμλίνου, συνδιαμόρφωσαν επίσης σε 

μεγάλο βαθμό την «φιλοσοφία» των δύο προσεγγίσεων/θεωρήσεων που κυριάρχησαν στη 

δυτική στρατηγική σκέψη vis-a-vis στη Σοβιετική Ένωση κατά τον Ψυχρό Πόλεμο. 

 

Η σοβιετική προσέγγιση στο διεθνές σύστημα βασιζόταν σε δύο θεμελιώδεις αρχές που 

λειτουργούσαν σε δύο παράλληλα επίπεδα ταυτόχρονα. Σε εκείνο των αλληλοεπιδρώντων 

κυρίαρχων κρατών στο διεθνές σύστημα και σε εκείνο της συνεχιζόμενης παγκόσμιας πάλης 

της Εργατικής Τάξης ενάντια στην ηγετική Αστική Τάξη. Ωστόσο, η σοβιετική αντίληψη των 

διεθνών σχέσεων αντανακλούσε επίσης διαμέσου ενός τριπλού πρίσματος θεωρητικής αλλά 

και πρακτικής εφαρμογής της εξωτερικής της πολιτικής· την πολιτική της Σοβιετικής 

Ενώσεως και «της σοσιαλιστικής αδελφότητας κρατών» (socialistic brotherhood), (α) προς 

                                                
197 Για την σοβιετική Θεωρία Διεθνών Σχέσεων και την σοβιετική εξωτερική πολιτική, εκτός του 
θρυλικού Adam Ulam και του Robert Legvolt όρα επίσης: Lynch, Allen, The Soviet Study of the 
International Relations, Cambridge University Press, Cambridge, 1987; Light, Margot, The Soviet 
Theory of International Relations, St. Martin’s Press, Inc., New York, 1988; Hoffman, Erik, Fleron, 
Frederic, The Conduct of the Soviet Foreign Policy, Aldine Publishing Company, New York, 1980; 
Fleron, Frederic, Hoffman, Erik, Laird, Robin, Contemporary Issues in Soviet Foreign Policy. From 
Brehznev to Gorbachev, Aldine Transaction, New Brunswick, New Jersey, 1991; Ovsyany, I. D., A 
study of Soviet Foreign Policy, Progress Publications, Moscow, 1975 and Kinter, William R., Soviet 
Global Strategy, Hero Books, Fairfax, 1987. 
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τα καπιταλιστικά κράτη, (β) προς σοσιαλιστικά κράτη (δια-σοσιαλιστικές σχέσεις - inter-

socialistic relations), και (γ) προς κράτη του Τρίτου Κόσμου.  Η σοβιετική εξωτερική 

πολιτική έναντι του δυτικού κόσμου και τις ΗΠΑ, έλαβε πολλές μορφές και συν τω χρόνω 

ανέδειξε την άλλοτε εφήμερη πολιτική τακτική, άλλοτε μόνιμη πολιτική τακτική, και 

βαθμιαία βασική αρχή της σοβιετικής εξωτερικής πολιτικής προς την καπιταλιστική Δύση 

(ανάλογα με την σοβιετική προσέγγιση και τις ανάγκες), την έννοια της Αρχής της Ειρηνικής 

Συνυπάρξεως  (Ε.Σ.), που κατέστη η ιστορική ακρογωνιαία λίθος της Πολιτικής της Υφέσεως 

στις σχέσεις της με την Δύση.  Αφ’ ετέρου, μεταξύ των σοσιαλιστικών κρατών αναδύθηκε 

ένα σύνολο κοινών αξιών και αρχών με πυρήνα τον προλεταριακό διεθνισμό και το 

σοσιαλιστικό διεθνισμό. Η ανάλυση αυτής της πτυχής των Μαρξιστικών-Λενινιστικών 

Αρχών γίνεται στο κεφάλαιο 4, υποκεφάλαιο 4.3 σχετικώς με το ρόλο της ιδεολογίας του 

Μαρξισμού-Λενινισμού στη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων, κατά την εξέταση του πυλώνος 

ισχύος Πολιτισμού και Πληροφορίας, καθώς η ένταξή της στο εν λόγω τμήμα λαμβάνει 

προστιθεμένη αξία κατά την διεξαγωγή της ερεύνης και την εξαγωγή των συμπερασμάτων 

της.  Η σοβιετική αντίληψη των διεθνών σχέσεων μεταξύ Σοβιετικής Ενώσεως και χωρών 

του Τρίτου Κόσμου, στις οποίες βρισκόταν το Αφγανιστάν πριν την επανάσταση του 

Απριλίου του 1978, βασιζόταν στην υπόθεση ότι αυτές βρίσκονταν σε μία φάση 

μετασχηματισμού προς την απελευθέρωση από τον ιμπεριαλιστικό ζυγό, και η Σοβιετική 

Ένωση από κοινού με τα υπόλοιπα σοσιαλιστικά κράτη προέβαλαν ως οι φυσικοί 

υποστηρικτές και σύμμαχοί τους.  Τέλος, το προαναφερθέν τριπλό πρίσμα της σοβιετικής 

Θεωρίας Διεθνών Σχέσεων ήταν σαφέστατα επηρεασμένο από το μαρξιστικό-λενινιστικό 

σύστημα αναφοράς της έννοιας του Συσχετισμού των Δυνάμεων (Σ.Δ.), (Correlation of 

Forces),  και την πολύ-επίπεδη και πολύ-διάστατη ανάλυσή του, επηρεάζοντας με την σειρά 

του τις αντιλήψεις της Μόσχας περί διεθνών σχέσεων και εξωτερικής πολιτικής και τελικώς 

συν-διαμορφώνοντας, mutatis mutandis, τις ενέργειές της στη διεθνή πολιτική κονίστρα. 
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Η κληρονομιά της σοβιετικής σκέψεως ανήκει στην εποχή των αρχών του 20ου αιώνος, όπου 

σύμφωνα με την κλασική μαρξιστική θεωρία η επανάσταση έχει ένα μαζικό άμεσο και 

ταυτόχρονο χαρακτήρα, «… όλα αμέσως και ταυτοχρόνως…» [“…all at once and 

simultaneously…”]198. Εν τούτοις, οι πραγματικές συνθήκες επέβαλαν στον Λένιν [Ленин] 

κάποια ελαφρά τροποποίηση προκειμένου να επιβιώσει η επανάσταση των Μπολσεβίκων, 

τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο, και, συνεπώς, και η παγκόσμια επανάσταση του διεθνούς 

προλεταριάτου. Ούτω τρόπω, οι απαρχές της επινοήσεως και εφαρμογής της Αρχής της 

Ειρηνικής Συνυπάρξεως πρωτοεμφανίζονται το 1919 όταν ο Λένιν εισήγαγε την έννοια «της 

Συνυπάρξεως  δίπλα-δίπλα [side by side], σοσιαλιστικών και καπιταλιστικών κρατών», 

δημιουργώντας το εφήμερο τακτικό μέσο για την αποφυγή  ενός πολέμου (απουσία πολέμου, 

διαμάχης, εχθρότητος), με τους ισχυρούς καπιταλιστές, ανοίγοντας τον δρόμο για την 

ανεμπόδιστη εισαγωγή δυτικής τεχνολογίας και οικονομικού κεφαλαίου199, προσπαθώντας 

να εδραιώσει κατ’ αυτόν τον τρόπο την παραπαίουσα μπολσεβίκικη επανάσταση στη 

Αυτοκρατορική, Τσαρική Ρωσία. Μετ’ ού πολύ, η ανάγκη της εφαρμογής της Νέας 

Οικονομικής Πολιτικής (ΝΟΠ) επαναεπιβεβαίωσε ότι η σοβιετική οικονομία παρέπαιε και 

επομένως υπήρχε αντικειμενική αδήρητος ανάγκη για, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμη, 

ειρηνική συνύπαρξη με τους δυτικούς κεφαλαιοκράτες. Σε συμφωνία με τη γραμμή σκέψεως 

του Λένιν, το Κόμμα των Μπολσεβίκων εκμεταλλεύτηκε το αμείωτο πάθος των 

Καπισταλιστών/Ιμπεριαλιστών για κέρδη που θα υπερέβαιναν τα ιδεολογικά τους όρια και 

τις ταξικές ανησυχίες και προκαταλήψεις τους. Με άλλα λόγια, το Μπολσεβικικό Κόμμα 

χρησιμοποιώντας ως δόλωμα τις ανεκμετάλλευτες πρώτες ύλες που οι δυτικές δυνάμεις 

χρειάζονταν για τις βιομηχανίες τους, επέτυχε να καταστήσει βιώσιμη την επανάσταση, 

εφαρμόζοντας, μεταξύ άλλων τακτικών, την Αρχή της Ε.Σ, η οποία κατά έτη 1917-1925 

                                                
198 Marx, Karl, Engels, Frederic, The German Ideology, Lawrence and Wishart, London, 1965, p.47. 
199 Lenin, Vladimir, I., ‘‘To the American Workers”, Collected Works, Progress Publishers, Moscow, 
Lawrence and Wishard, London, 1965, vol. 30, p.39. 
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θεωρείται ως εφήμερο τακτικό πολιτικό μέσο για την μπολσεβίκικη/σοβιετική επαναστατική 

ηγεσία. Με άλλα λόγια, σύμφωνα με τον Λένιν, η τελική επιτυχία της σταθερής δημιουργίας 

μίας κομμουνιστικής κοινωνίας υπό την παγκόσμια δικτατορία του διεθνούς προλεταριάτου, 

χωρίς αστικά κράτη-έθνη και ανθρώπινες δραστηριότητες προσανατολισμένες στο κέρδος, 

θα ήταν δύσκολο να πραγματοποιηθεί μέσα σε μία φάση.  Αυτό οφειλόταν κυρίως στα 

διαφορετικά οικονομικά επίπεδα και κοινωνικές δομές των αστικών κρατών-εθνών. Κατά 

συνέπεια, απαιτούνταν χρόνος, ικανότητες και προσωρινός συμβιβασμός200, προκειμένου να 

προαχθεί ο σοσιαλιστικός σκοπός διεθνώς, πράγμα το οποίο, εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον, 

το παρείχε το πλαίσιο της τακτικής της Ε.Σ. 

 

Αφ’ ετέρου, η μεθοδολογία του Λένιν σε θέματα σχετικώς με την Πολιτική της Ισχύος και 

τον Πόλεμο, ήταν διαποτισμένη τόσο από τον διαλεκτικό υλισμό και τη μαρξιστική και 

ενγκελιανή σκέψη, όσο και από τις ρεαλιστικές, βασικές, κατά Κλαούζεβιτς [Clausewitz], 

αρχές. Πράγματι, ήδη από την εποχή του Engels, η μαρξιστική ιδεολογία είχε αφομοιώσει 

αξιοσημείωτα την αρχή του Κλαούζεβιτς ότι «Πόλεμος είναι η συνέχιση της πολιτικής με άλλα 

μέσα». Ο Engels στην αλληλογραφία του με τον Marx επεσήμανε ότι: «Η θεωρία του πολέμου 

του Κλαούζεβιτς είναι ένας πολύ ιδιόμορφος τρόπος φιλοσοφίας, αλλά εν πάση περιπτώσει 

ενδιαφέρων και ακριβής»201. Παρομοίως, ο Λένιν στις σημειώσεις του αναφορικώς με το 

«Περί Πολέμου και Διεξαγωγής Πολέμου» τόνισε για το αξίωμα του Κλαούζεβιτς ότι «είναι 

σαφές ότι ο πόλεμος δεν είναι απλώς μία πολιτική πράξη, αλλά ένα πραγματικό πολιτικό 

εργαλείο, μία συνέχιση της πολιτικής δραστηριότητας με άλλα μέσα»202 θεωρώντας την άποψή 

του ως «Πολύ ακριβή ως προς την πολιτική ψυχή, την ουσία, το περιεχόμενο του 

                                                
200 Lenin, Vladimir, I., ‘‘One step forward, two steps back’’, Collected Works, Progress Publishers, 
Moscow, 1964, Moscow, vol. 7, pp. 203-425. 
201 Engels-Marx Correspondence, April 1857, ‘‘On Military Science and War’’, MECW, vol. 40, 
p.122. 
202 Lenin, Vladimir, I. ‘‘Leninskiy Sbornik. XII’’, Excerpts and comments on the book by Clausewitz: 
‘‘On war and waging wars’’, pp. 389-442. 
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πολέμου…»203. Πράγματι, ο Μαρξισμός-Λενινισμός έθεσε τα θεμέλια ώστε η σοβιετική 

αντίληψη περί στρατιωτικής ισχύος να είναι πάνα στενά συνυφασμένη όχι μόνο με τη 

φιλοσοφία του σοβιετικού πολιτικού συστήματος, αλλά και με την εξωτερική πολιτική της 

Μόσχας204.  Επίσης, ο σοβιετικός ηγέτης και αρχιτέκτονας της εξωτερικής πολιτικής 

συνδύασε «διαλεκτικώς» και την προσέγγιση του διαλεκτικού υλισμού στον πόλεμο, 

ολοκληρώνοντας τη σοβιετική προσέγγιση ως προς αυτόν: «[όλα εξαρτώνται από το]… τι 

ταξικό χαρακτήρα έχει ο πόλεμος, γιατί ξέσπασε, ποιές τάξεις τον διεξάγουν, και ποιές 

ιστορικές και ιστορικο-οικονομικές συνθήκες τον προκάλεσαν»205. Με άλλα λόγια, δίκαιοι 

πόλεμοι είναι εκείνοι που διεξάγει η Εργατική Τάξη κατά της ιμπεριαλιστικής Αστικής Τάξης 

και εκείνοι που προάγουν περαιτέρω την έλευση της Δικτατορίας του Προλεταριάτου και 

του διεθνιστικού σοσιαλιστικού ιδεώδους κατά την διάρκεια της ιστορικής διαχρονίας. 

 

Μετά την άνοδο του Στάλιν [Сталин] στην εξουσία, η εφήμερη, βραχυπρόθεσμη και 

αναγκαστική τακτική της πολιτικής της Αρχής της Ε.Σ. εξελίχθηκε σε μόνιμη πολιτική 

τακτική της εξωτερικής πολιτικής της Μόσχας, η οποία ταίριαζε απόλυτα με την παραδοχή 

της οικοδομήσεως του σοσιαλισμού σε μία χώρα. Πράγματι, σύμφωνα με το σκεπτικό της 

εποχής, η Σοβιετική Ένωση έπρεπε να οικοδομήσει και να εδραιώσει το σοσιαλισμό πρώτα 

στο εσωτερικό, καθώς αποτελούσε ακόμα την πολιτικοκοινωνική εξαίρεση σε έναν κόσμο 

καπιταλιστικών κρατών, ώστε να μπορέσει να υποστηρίξει με απόλυτη επιτυχία την 

παγκόσμια επανάσταση στο μέλλον. Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι η ειρήνη μεταξύ των 

κρατών προάγει την ταχύτερη οικοδόμηση του σοσιαλισμού σε μία χώρα, όχι μόνο 

                                                
203 Ibid., pp. 389-442. 
204 Ο εμπειρότατος Στρατηγός Σκόουκροφτ Μπρεντ [Scowcroft Brent], Σύμβουλος Εθνικής 
Ασφαλείας της Κυβερνήσεως Ford δήλωσε το 1978: «…οι Σοβιετικοί κατανοούν μακράν καλύτερα 
από εμάς, την πολιτική αξία της στρατιωτικής ισχύος.», στο “Soviet Dynamics-Political, Economic 
Military”, A report of the World Affairs Council of Pittsburgh, 1978.  Rapporteur’s Summary by Lt. 
General Brent Scowcroft, USAF (Ret). 
205 Lenin, Vladimir, I., ‘‘Poln. Sobr. Soch.’’, Completed Works, Progress Publishers, Moscow, καθώς 
και στο Progress Publishers, Lawrence and Wishard, London, 1965, vol. 32, p.77. 
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συνεχίστηκε η εφαρμογή της πολιτικής της Ε.Σ., αλλά συν τω χρόνω καλλιεργήθηκε, τόσο 

σε πρακτικό, όσο και σε θεωρητικό επίπεδο, λαμβάνοντας συνεχώς ευρύτερη αποδοχή από 

τους σοβιετικούς θεωρητικούς.  Εξάλλου, σύμφωνα με τη σοβιετική άποψη, η εσωτερική-

κοινωνική πάλη μεταξύ προλεταριάτου και αστών δεν επηρεαζόταν από τις ειρηνικές 

κρατικές σχέσεις μεταξύ Σοβιετικής Ενώσεως και καπιταλιστικών κρατών. Αντιθέτως, 

ακόμη και σε διακρατικό επίπεδο, ο ανταγωνισμός έπρεπε να συνεχίζεται τόσο σε ιδεολογικό 

όσο και σε οικονομικό επίπεδο206. Επιπλέον, η αντίληψη που επικρατούσε ανάμεσα σε 

πολλούς σοβιετικούς ηγέτες και ειδικούς αναλυτές ήταν ότι, ήταν περισσότερο ο φόβος των 

καπιταλιστών για τη συμβατική στρατιωτική και πυρηνική ισχύ της Σοβιετικής Ενώσεως που 

τους παρακινούσε να συνεχίζουν την πολιτική της Ε.Σ., και όχι τόσο τα επιχειρηματικά τους 

συμφέροντα και το προσδοκώμενο κέρδος, όπως κατά την αρχή της εφαρμογής της το 1919, 

ως εφήμερο τακτικό πολιτικό μέτρο.  Αυτή η αντίληψη, δικαιολογημένη ή μη, τελικώς 

κατέστη κοινός τόπος για τους σοβιετικούς αξιωματούχους και ειδικούς  της intelligentsia 

κατά την περίοδο της ηγεσίας του Χρουτσόφ.  Είναι, τέλος, αξιοσημείωτο, ότι η 

αναπόδραστη θερμή σύγκρουση/πόλεμος μεταξύ καπιταλισμού/ιμπεριαλισμού και 

σοσιαλισμού -που, σύμφωνα με το Μαρξισμό-Λενινισμό θα έληγε με νίκη του δεύτερου- είχε 

αναβληθεί επ’ αόριστον, και στο μεταξύ «… η Σοβιετική Ένωση ξεκινά από το γεγονός ότι η 

ειρηνική συνύπαρξη των δύο συστημάτων, του σοσιαλισμού και του καπιταλισμού, είναι 

αναπόφευκτη για μία παρατεταμένη χρονική περίοδο»207. 

 

Κατά την εξελικτική διαδικασία, η πιο σημαντική ποιοτική αλλαγή στην Αρχή της Ε.Σ. 

επήλθε την περίοδο Χρουτσόφ, όταν απέκτησε εξέχοντα χαρακτήρα και θεωρήθηκε ως μία 

εκ των βασικών ιδεολογικών αρχών της σοβιετικής εξωτερικής πολιτικής vis-à-vis Δύση σε 

                                                
206 Stalin, I. V., Economic Problem of Socialism in the USSR, Moscow, 1952, p. 17 
207 Korovin, E., A., Mezhdunarodnoe pravo, Izd-voYuridi-cheskoi literatury, Moscow, 1951, pp. 565-
7. 
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επίπεδο κυρίαρχων κρατών.  Πράγματι, η Ε.Σ. δεν εφαρμοζόταν πλέον ως αναγκαία εφήμερη 

πρακτική πολιτική τακτική (περίοδος Λένιν), ή ως μόνιμη πολιτική τακτική της Μόσχας 

(περίοδος Στάλιν), αλλά, τουλάχιστον σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Χρουτσόφ, 

αναδείχθηκε σε στρατηγικού χαρακτήρα θεμελιώδη ιδεολογική αρχή, η οποία διέπει την 

σοβιετική εξωτερική πολιτική ως προς τη Δύση, μία ουσιώδη έννοια της σοβιετικής υψηλής 

στρατηγικής. Καταλυτικό ρόλο στην διαμόρφωση αυτή, έπαιξε, η θεαματική πρόοδο της 

πυρηνικής επιστήμης και την εφαρμογή της επί της στρατιωτικής τεχνολογίας, η οποία 

εγγυόταν την αμοιβαία πυρηνική καταστροφή των δύο υπερδυνάμεων (Mutual Assured 

Destruction).  Εξάλλου, σύμφωνα με τους σοβιετικούς θεωρητικούς, δεν υπήρχε κάποια 

αντίφαση μεταξύ της ταυτόχρονης εφαρμογής της πολιτικής της Αρχής της Ε.Σ. και της 

δυναμικής διαδικασίας του Συσχετισμού Δυνάμεων (sootnoshenie sil-correlation of forces). 

Πιο συγκεκριμένα, η έννοια του Σ.Δ. έχει τις απαρχές της στον διαλεκτικό υλισμό, αφού είναι 

μία δυναμική διαδικασία συνεχούς ενίσχυσης των σοσιαλιστικών δυνάμεων διεθνώς σε 

ιδεολογικό, οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό, επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο, που 

αυξάνει διαρκώς την ιδεολογική, πολιτική, στρατιωτική, διπλωματική και ηθική ισχύ του 

σοσιαλισμού208. Σε αντίθεση με την απτή, ρεαλιστικά προσανατολισμένη θεωρία της 

Ισορροπίας Δυνάμεων (balance sil-balance of power),209 που κυρίως μετρούσε την 

ισορροπία δυνάμεων μεταξύ Σοβιετικής Ενώσεως/Συμφώνου της Βαρσοβίας και 

ΗΠΑ/ΝΑΤΟ, εστιαζόμενη στο διπολικό χαρακτήρα του διεθνούς συστήματος, έχοντας για 

αναλυτικά πεδία το στρατιωτικό και οικονομικό πρωτίστως, η ανάλυση του Σ.Δ. εμφανιζόταν 

πιο εκλεπτυσμένη, κοινωνικοοικονομικά θεμελιωμένη και πολυπαραγοντική, αλλά 

προπάντων εστιασμένη στην προσέγγιση της φύσης της ταξικής κοινωνίας κατά την 

                                                
208 Light, Margot, op. cit., pp. 267-76. 
209 Για ανάλυση και σύγκριση των οκτώ ερμηνειών του Jonathan Haas σχετικώς με τον όρο 
«Ισορροπία της Ισχύος», όρα Μάζης, Ιωάννης Θ., Μεταθεωρητική Κριτική Διεθνών Σχέσεων και 
Γεωπολιτικής. Το Νεοθετικιστικό Πλαίσιο, Παπαζήσης, Αθήνα, 2012, σσ. 294-329. 
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Μαρξιστική-Λενινιστική θεωρίας. Μολονότι η σοβιετική θέση βασιζόταν στον ιστορικό 

ντετερμινισμό υποτιμώντας την ευρύτερη πραγματικότητα και τα συμβαίνοντα γεγονότα, 

έχει αρκετές λογικές ή, τουλάχιστον, ευλογοφανείς πλευρές. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με 

τους νόμους της ιστορίας και τη γραμμική της πορεία, η πρώτη κρίση του καπιταλισμού 

θεωρείται ότι συνέβη το 1917, και κατέληξε στην επανάσταση των Μπολσεβίκων, η δεύτερη 

μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο το 1945 και κατέληξε στην τεράστια αύξηση της ισχύος και 

της επιρροής του Σοσιαλισμού παγκοσμίως, και η τρίτη θα επέλθει όταν αναδειχθούν οι 

εσωτερικές αντιφάσεις του καπιταλισμού, μία διαδικασία υποβοηθούμενη από την 

μετατόπιση της ισχύος, αφ’ ενός στο σύστημα αναφοράς του Σ.Δ. υπέρ του Προλεταριάτου 

και αφ’ ετέρου σε αυτό της Ε.Σ. αναφορικώς με τα Σοσιαλιστικά Κράτη. Όντως, οι ιστορικές 

απαρχές του Σ.Δ. εντοπίζονται αμέσως μετά την επικράτηση της Επαναστάσεως και της 

αντικειμενικής αδυναμίας της να εξαπλωθεί παγκοσμίως. Η «προσωρινή» εδραίωσή της στη 

μπολσεβικική Ρωσία αυτομάτως έδωσε το έναυσμα για τη σύγκριση μεταξύ του σοβιετικού 

σοσιαλιστικού κοινωνικού συστήματος με εκείνο του καπιταλισμού, και της Σοβιετικής 

Ενώσεως με τις δυτικές αστικές δημοκρατίες. Επίσης, στη μεταπολεμική εποχή, η 

γεωγραφική εξάπλωση του σοσιαλισμού και η πληθυσμιακή έκρηξη των σοσιαλιστικών 

κρατών, καθώς και των φίλα προσκείμενων, κατέστη, σύμφωνα με τους σοβιετικούς, μία 

πολύ σημαντική μεταβλητή για τη μετακίνηση του Σ.Δ. υπέρ του Σοσιαλισμού και της 

Σοβιετικής Ενώσεως. Επίσης, το πλαίσιο που είχε τεθεί από την Ε.Σ. επέτρεπε την περαιτέρω 

απρόσκοπτη συνεργασία ανάμεσα στα σοσιαλιστικά κράτη, που είχε ως αποτέλεσμα την 

μεγιστοποίηση της κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας όλων των πόρων, την αύξηση της ισχύος 

τους και τη βελτίωση της θέσης τους έναντι των Δυτικών στο διεθνή πολιτικό στίβο. Παρά 

το ότι στην πραγματικότητα τα περισσότερα σοσιαλιστικά, ή τείνοντα προς τον σοσιαλισμό, 

κράτη ήταν εξαιρετικά αδύναμα ως προς μεγάλο αριθμό, των μεταβλητών που απάρτιζαν το 

σύνολο του Σ.Δ., τ.έ. στο οικονομικό, στρατιωτικό, τεχνολογικό τομέα, εν συγκρίσει με τα 
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δυτικά κράτη και παρά την εκκωφαντική ρήξη της Κίνας με τη Σοβιετική Ένωση και τον 

υπόλοιπο σοσιαλιστικό κόσμο, η θετική πορεία αλλαγής υπέρ του σοσιαλισμού και της 

Σοβιετικής Ενώσεως, σύμφωνα με τη θεωρία του Σ.Δ., όχι απλώς δεν ετίθετο υπό 

αμφισβήτηση, αλλά εθεωρείτο μη αναστρέψιμη, και μάλιστα προελαύνουσα επί των πυλών 

της παγκοσμίου πολιτικής σκηνής. Τω όντι, τα καπιταλιστικά κράτη, ακόμη και εντός του 

πλαισίου της Ε.Σ. με τα σοσιαλιστικά, βίωναν τις αντιφάσεις τους τόσο με τις μεταξύ τους 

κρίσεις σε εθνο-κρατικό επίπεδο, λόγω της μόνιμης επιθυμίας μεγιστοποίησης του 

ιμπεριαλιστικού κέρδους, όσο και σε εσωτερικό επίπεδο λόγω κοινωνικοοικονομικών αιτίων 

που πάντα πυροδοτούν την πάλη των τάξεων, καταλήγοντας, ιστορικώς, στις δύο διαδοχικές 

και παρατεταμένες κρίσεις του κοινωνικοπολιτικού συστήματος του καπιταλισμού, οι οποίες 

το εξασθένισαν από κάθε πλευρά ανθρώπινης δραστηριότητας. 

  

Παρά το γεγονός ότι εσωτερική ανασυγκρότηση, παράλληλα με την πάγια επιδίωξη της Αρχής 

της Ε.Σ. και της Πολιτικής της Υφέσεως, εμφανίζονται ως ο βασικός κανόνας της περιόδου του 

Χρουτσόφ, η Σοβιετική Ένωση πάντοτε χρησιμοποιούσε την στρατιωτική ισχύ ως το εφαλτήριο 

για την διεθνή επιτυχία, προκειμένου να καταστεί μία ολοκληρωμένη υπερδύναμη, ή 

τουλάχιστον να διατηρεί τη διεθνή εικόνα της ισχυρή. Γι’ αυτό το λόγο, δόθηκε τουλάχιστον 

κάποια έμφαση στην εισαγωγή νέων τύπων πυρηνικών όπλων και στην ανάπτυξη της 

πυραυλικής τεχνολογίας, για την αναβάθμιση του οπλοστασίου της Σοβιετικής Ενώσεως, με 

στόχο -κατά τους Παραδοσιοκράτες- την παγκόσμια κυριαρχία, ή -κατά τους Αναθεωρητιστές- 

την αναβάθμιση της μέτριας αμυντικής ικανότητας της χώρας.  Η έλευση των πρώτων 

σημαντικών πυρηνικών επιτευγμάτων επηρέασε την περί πολέμου αντίληψη των σοβιετικών 

για εκείνη την περίοδο, καθώς επηρέασε δραστικώς τις εν γένει πολιτικό-ιδεολογικές πτυχές της 

σοβιετικής σκέψεως.  Είναι αξιοσημείωτο το πώς ο Malenkov και ο Χρουτσόφέσπευσαν να 

μετουσιώσουν την αναβάθμιση των πυρηνικών μέσων της Σοβιετικής Ενώσεως σε πολιτικό 
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πλεονέκτημα, δηλώνοντας ότι η σύγκρουση μεταξύ καπιταλισμού και σοσιαλισμού δεν είναι 

πλέον «αναπόφευκτη»! Πράγματι, στην 20ή Σύνοδο του ΚΚΣΕ τον Οκτώβριο του 1956, ο 

Χρουτσόφδιακήρυξε ότι οι Κομμουνιστές διέθεταν «τρομερά μέσα» για να αποτρέψουν τους 

Καπιταλιστές να αρχίσουν κάποιον πόλεμο210. Ωστόσο, η ανάπτυξη της σοβιετικής 

τεχνολογίας εκφράστηκε επιθετικά ή έγινε αντιληπτή πολλές φορές ως επιθετική, έχοντας ως 

στόχο, πέραν του διεθνούς, το εσωτερικό ακροατήριο. Για παράδειγμα, η σοβιετική 

διαστημική επιτυχία με τον Sputnik το 1957, έδωσε την ευκαιρία στον Χρουτσόφ [Хрущёв] 

να δηλώσει: «Τώρα πλέον έχουμε όσους πυραύλους χρειαζόμαστε… μεγάλου βεληνεκούς, 

μεσαίου βεληνεκούς, μικρού βεληνεκούς»211, αφήνοντας κατάπληκτη τη δυτική κοινή γνώμη. 

Επιπλέον, σε μία επίδειξη δύναμης το Νοέμβριο του 1959, δήλωσε: «Έχουμε πλέον τόσα 

αποθέματα από πυραύλους, τόσες πολλές κεφαλές ατομικές και υδρογόνου, ώστε -αν 

δεχόμασταν επίθεση- θα εξαφανίζαμε από προσώπου Γης όλους τους πιθανούς αντιπάλους 

μας»212. Ασχέτως αν οι σοβιετικοί ισχυρισμοί αντιστοιχούσαν με την τότε στρατηγική 

κατάσταση, οι ισχυρισμοί αυτοί έθεσαν σημαντικά ερωτήματα στους δυτικούς αναλυτές για 

το κατά πόσον η Σοβιετική Ένωση ήταν ειλικρινά επικεντρωμένη στην Ε.Σ. και επεδίωκε 

την Ύφεση. Ωστόσο, σύμφωνα με τη σοβιετική αντίληψη περί Ε.Σ., τέτοιου τύπου δηλώσεις 

δεν έρχονταν σε αντίφαση μεταξύ τους. Επίσης, οι σοβιετικοί θεωρητικοί επεξεργάστηκαν 

την έννοια της Ε.Σ., που σύμφωνα με τον Korovin, η Ε.Σ. βασιζόταν σε πέντε δημοκρατικές 

αρχές, οι οποίες ήταν: «…σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας· μη επίθεση· 

μη ανάμιξη σε εσωτερικές υποθέσεις· ισότητα και αμοιβαίο όφελος· και, τέλος, ειρηνική 

                                                
210 Παρ’ όλα αυτά, η σοβιετική τακτική της υπερβολής, σχετικώς με τις σοβιετικές πυρηνικές 
ικανότητες, μέσω δημοσίων δηλώσεων, υπό τη μορφή μπλόφας και εκφοβισμού, υπέκρυπτε την 
πραγματικότητα ενός μεγάλου ποσοτικού και ποιοτικού «πυραυλικού» κενού κατά τη δεκαετία του 
1960, στο Bluth, C., Soviet Strategic Arms Policy before SALT, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1992, pp. 87-120. 
211 Pravda, 11 October, 1957, in ibid., p.53. 
212 Pravda, 18 November, 1959, in ibid., p.54. 
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συνύπαρξη…»213. Επιπλέον, οι προσπάθειες του Χρουτσόφνα αναζωογονήσει το σοβιετικό 

Κράτος άρχισαν από την καταδίκη των εσωτερικών πολιτικών του Στάλιν κατά το 20ό 

Συνέδριο του ΚΚΣΕ, και συνεχίστηκαν με την παραδοχή ότι ο αναπόφευκτος πόλεμος 

εναντίον των αστών καπιταλιστών είχε αναβληθεί επ’ αόριστον. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με 

τους Κουμπάλκοβα [Kubalkova] και Κρούικσανκ [Cruikshank], τα επαναστατικά στοιχεία 

του Μαρξισμού-Λενινισμού θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στο πλαίσιο του συστήματος 

διεθνών σχέσεων των κυριάρχων κρατών [international relations sovereign state-system], και 

όχι δια της ταξικής πάλης214, και οι σχέσεις μεταξύ κυρίαρχων κρατών κρίνονται ως 

προτιμότερες για το μέλλον του σοσιαλισμού, «...από τη μηχανιστική μεταμόσχευση εκείνων 

[των σχέσεων] που θεωρούνται ως εσωτερικές σχέσεις [της κοινωνίας] και την απώλεια της 

κοινωνίας από εξωτερικές δια-κοινωνικές σχέσεις [με κοινωνίες άλλων κρατών]»215. 

Επιπλέον, είναι αξιοσημείωτο ότι εγκαινιάστηκε μία προσπάθεια να ιδρυθούν ερευνητικά 

ινστιτούτα για τη μελέτη ζητημάτων διεθνών σχέσεων, γεγονός που αποδεικνύει την 

πρακτική τάση του Χρουτσόφνα υπερβαίνει την αναλυτική βάση του θεωρήματος της πάλης 

των τάξεων και να προσεγγίζει το δυτικό τύπο ανάλυσης της διεθνούς πολιτικής216. Εν 

τούτοις, η εμμονή της σοβιετικής ηγεσίας για στρατηγική ισότητα με τις ΗΠΑ οδηγούσε τον 

Χρουτσόφσε επανειλημμένες δηλώσεις περί των στρατηγικών επιτευγμάτων της σοβιετικής 

επιστήμης, όπως η εξής: «Η Σοβιετική Ένωση [το 1961] έχει τους ισχυρότερους πυραύλους 

παγκοσμίως και έχει παραγάγει την αναγκαία ποσότητα από ατομικές βόμβες και βόμβες 

υδρογόνου για να εξαφανίσει τους επιτιθέμενους από προσώπου Γης»217. Ο Αντρέι Γκρομίκο 

                                                
213 Korovin, A., “The Five Principles-A Basis for Peaceful Coexistence”, International Affairs 5, 1956, 
pp. 47-8 and 51. 
214 Kubalkova, V., Cruikshank, A., Marxism-Leninism and the Theory of International Relations, 
Rutledge and Kegan, London, 1980, p.107. 
215 Brukan, S., The Dissolution of Power: A Sociology of International Relations and Politics, Knopf, 
A., New York, 1971, pp. 48-50. 
216 Oded, Eran, The Mezhdunarodniki: An Assessment of Professional Expertise in the Making of 
Soviet Foreign Policy, Turtle Dove Press, Tel Aviv, 1979, pp. 20-40. 
217 Khrushchev, N., S., Stroitel’stvo kommunizma v SSSR I razvitie sal’skogo khoziaistva, 
Gospolitizdat, vol. V, Moscow, 1963, p.128, in Bluth, op. cit., p. 56. 
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το 1962 δήλωνε ότι η γλώσσα που καταλαβαίνουν οι δυτικοί καπιταλιστές είναι «… η γλώσσα 

της ισχύος… ιδίως δε της στρατιωτικής»218. Όλες αυτές οι δηλώσεις, ωστόσο, 

πραγματοποιούνταν στο πλαίσιο του της «ιδεολογικής αποδοχής» ότι η Σοβιετική Ένωση 

είχε αντιμετωπίσει επιτυχώς την «περικύκλωση» των Καπιταλιστών, ένα θεμελιώδες 

ιδεολογικό στοιχείο για το Μαρξισμό-Λενινισμό μέχρι τότε. Είναι αξιοσημείωτο το πόσο 

διαφορετικές ήταν οι ερμηνείες που επιχειρήθηκαν σχετικώς με την πολιτική Χρουτσόφαπό 

τους Παραδοσιοκράτες και τους Αναθεωρητιστές. Ενώ οι Παραδοσιοκράτες εστίαζαν την 

προσοχή τους στα ξεσπάσματα του Χρουτσόφ, που αποτελούσαν μέρος της «διπλωματίας 

των πυραύλων», και στη σοβιετική ικανότητα για πολλαπλά διηπειρωτικά πυραυλικά 

πλήγματα, οι Αναθεωρητιστές αποδέχονταν αυτή την ικανότητα ως φυσιολογικό στοιχείο 

ενός διεθνούς συστήματος που βασίζεται σε δύο υπερδυνάμεις, ενώ επικεντρώνονταν στους 

ιδεολογικούς νεωτερισμούς του Χρουτσόφ(ότι η τελική σύγκρουση καπιταλιστών και 

προλεταριάτου δεν ήταν αναπόφευκτη) και στο ότι η Σοβιετική Ένωση είχε υπερβεί το 

«φοβικό σύνδρομο» της γεωπολιτικής περικύκλωσης, καθιστάμενη περισσότερο ανοικτή σε 

σύγχρονα πρότυπα διεθνών σχέσεων και σε πρακτικές αλληλεξάρτησης. 

 

Παρ’ όλα αυτά, είναι γεγονός ότι, συν τω χρόνω, η αυξανόμενη πυρηνική στρατηγική 

ικανότητα της Μόσχας, το μονοπώλιό της σε τακτικούς πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς από 

τη δεκαετία του 1950 και εντεύθεν, καθώς και η επίκτητη τάση των ΗΠΑ προς 

αυτοσυγκράτηση κατά την επίδειξη και εφαρμογή ισχύος219, λόγω της αιμορραγούσας 

πληγής του Βιετνάμ, σε μία περίοδο εσωτερικής κριτικής, οδήγησαν την Ουάσινγκτον να 

αναγνωρίσει ως στρατηγικά ίση τη Μόσχα στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Παρ’ όλο που 

                                                
218 Gromyko, Andrei, A., Mirnoe sosushchestvovanie-Leninskii kurs vneshnei politiki Sovetskogo 
Soyuza, IMO, Moscow, 1962, p.58. 
219 Apparov S., I., Yevropa, S., Sh., A., I. ‘‘Obchshiye problemy americanskoi kontinental’ noi 
politiki’’, Mysl, Moscow, 1979, p.202. 
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κατά την περίοδο Χρουτσόφοι θέσεις του Κρεμλίνου για το διεθνές σύστημα εμφάνιζαν 

σημάδια σύγκλισης με τη δυτική ανάλυση, αναγνωρίζοντας στην πράξη το πλαίσιο των 

κυρίαρχων κρατών ως το βασικό δομικό συστατικό του διεθνούς συστήματος και τον 

πολιτικό ορθολογισμό ως τη γλώσσα μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων, για τους Σοβιετικούς η 

ισότητα ήταν αποτέλεσμα της μετατόπισης του Συσχετισμού των Δυνάμεων υπέρ του 

σοσιαλισμού. Τοιουτοτρόπως, και δεδομένης της «πολεμοχαρούς, επιθετικής και ανεπίδεκτης 

αλλαγής φύσης του καπιταλισμού», ο σοσιαλισμός, για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία, 

στα τέλη της δεκαετίας του 1960 εμφανίζεται ως ο μόνος ισχυρός παράγοντας για τη 

διατήρηση της ειρήνης και η Σοβιετική Ένωση ως ο υπερασπιστής του σοσιαλιστικού αγαθού 

στη διεθνή κοινότητα, όχι μόνο αποτρέποντας τον πόλεμο, αλλά και προστατεύοντας ενεργά, 

αν χρειαστεί, τα σοσιαλιστικά κράτη από τους ιμπεριαλιστές και την αντεπανάσταση. 

Πράγματι, το 1968 διακηρύχτηκε επισήμως το Δόγμα Μπρέζνιεφ, σύμφωνα με το οποίο 

«Όταν δυνάμεις εχθρικές προς το σοσιαλισμό προσπαθούν να στρέψουν την ανάπτυξη μίας 

σοσιαλιστικής χώρας προς τον καπιταλισμό, αυτό καθίσταται πρόβλημα όχι μόνο της εν λόγω 

χώρας, αλλά αποτελεί κοινό πρόβλημα και ανησυχία για όλες τις σοσιαλιστικές χώρες»220. 

Εξάλλου, αποτελούσε ειλικρινή πεποίθηση των ασκούντων την σοβιετική εξωτερική 

πολιτική ότι: «Η δύναμη του σοσιαλισμού είναι ένα ισχυρό χαλινάρι για τα επιθετικά σχέδια 

του ιμπεριαλισμού»221. Έτσι, για τους Σοβιετικούς, ο συνεχής μετασχηματισμός του Σ.Δ. υπέρ 

του σοσιαλισμού παράλληλα με την αυξανόμενη ισχύ της Μόσχας, ανάγκασαν τους 

Δυτικούς να «συμβιβάσουν» περαιτέρω το ακόρεστο πάθος τους για κατακτήσεις και κέρδη 

μέσω ιμπεριαλιστικών μεθόδων, και να συνεχίσουν την πολιτική της Ε.Σ., στην ατζέντα της 

οποίας η Μόσχα άρχισε να έχει αυξανόμενη επιρροή αποκτώντας βαθμιαία ισότιμο ρόλο. Γι’ 

                                                
220 13 November, 1968, Speech of Leonid Ilyich Brehznev, addressing the Fifth Congress of the Polish 
United Workers’ Party. 
221 Zagladin, Vladimir, V., The World Communist System. Outline of the Soviet Tactics, Progress 
Publishers, Moscow, 1973, p.50. 
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αυτό το λόγο, χάρη στο χαρακτήρα αποτροπής της σοβιετικής ισχύος, η Ε.Σ. επεκτάθηκε 

δραματικά και οι σχέσεις με τις ΗΠΑ εμπλουτίστηκαν με ευρύτερα χαρακτηριστικά, πέραν 

της απουσίας πολέμου και των εμπορικών συμφερόντων. Ειδικότερα, αυτός ο εμπλουτισμός 

επήλθε από πολιτιστικές και τουριστικές ανταλλαγές και συνεργασίες, επέκταση των διεθνών 

οικονομικών σχέσεων, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω ανάπτυξης του αμοιβαίου 

εμπορίου και οικονομικών προνομίων. Τέλος, η ανωτέρω διαδικασία επέφερε σημαντικές 

εξελίξεις, αφού η Ε.Σ. επεκτάθηκε σε επίπεδο υψηλής πολιτικής (High Politics), 

συμπεριλαμβάνοντας τη διεθνή ασφάλεια και το σεβασμό της ανεξαρτησίας, την κυριαρχία 

και την εδαφική ακεραιότητα των κυρίαρχων κρατών, καθώς και τη μη παρέμβαση στις 

εσωτερικές υποθέσεις των άλλων222. 

  

Παραλλήλως, με τη σοβιετική στρατηγική στρατιωτική σκέψη, σχετικώς με την τρομερή 

μεταμόρφωση του χαρακτήρος που θα είχε ένας πόλεμος με σύγχρονα πυρηνικά όπλα αλλά 

και το αναμενόμενο αποτέλεσμα, ο Στρατάρχης Sokolovskii εξήγησε το 1963 ότι: «Και η 

ένοπλη μάχη στα πεδία της ξηράς θα είναι διαφορετική. Οι πυραυλικές επιθέσεις θα 

αποτελέσουν το βασικό μέσο για να ηττηθούν οι δυνάμεις ξηράς του αντιπάλου και για να 

καταστραφούν οι πύραυλοί του, τα αεροπλάνα και τα πυρηνικά όπλα. Όλο αυτό θα οδηγήσει σε 

πολυάριθμες εντελώς κατεστραμμένες, αφανισμένες και μολυσμένες από ραδιενέργεια 

ζώνες»223. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η στρατηγική αξία της επίθεσης αυξήθηκε δραματικά, 

αφού το στοιχείο της έκπληξης224 κατέστη η κυρίαρχη στρατηγική αρχή «της διασφάλισης 

                                                
222 Light, Margot, op. cit., p.46. 
223 Sokolovskii, V., D, Marshal, Soviet Military Strategy, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice-
Hall, 1963, pp. 299, 306. 
224 «Η αιφνιδιαστική επίθεση, με τη χρήση ατομικών [όπλων] και όπλων υδρογόνου και άλλων 
συγχρόνων μέσων [πολεμικής] αντιπαραθέσεως, λαμβάνει τώρα νέες μορφές και μπορεί να οδηγήσει 
σε μακράν καλύτερα αποτελέσματα, εν συγκρίσει, με τον προηγούμενο πόλεμο… Αιφνιδιαστική επίθεση 
με τη μαζική χρήση νέων όπλων μπορεί να επιφέρει την ταχεία κατάρρευση μίας κυβερνήσεως με 
περιορισμένη ικανότητα αντιστάσεως, ως αποτέλεσμα των εκ βάθρων/θεμελιωδών προβλημάτων στις 
κοινωνικές και οικονομικές δομές της χώρας, και επίσης ως συνέπεια της δυσμενούς γεωγραφικής της 
θέσης.», Rotmistrov, Pavel, General, “O roli vnezapnosti v sovremennoi voine”, [On the Role of 
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της επιτυχίας στη μάχη»225. Κατά συνέπεια, ο κλάδος των Στρατηγικών Πυραυλικών 

Δυνάμεων αναδείχθηκε υπέρτερος, επισκιάζοντας κατά πολύ τις συμβατικές δυνάμεις 

ξηράς226. Εν τούτοις, η ουσιαστική στρατηγική ανωτερότητα των ΗΠΑ τόσο ως προς την 

ποιότητα των πυραύλων όσο και ως προς τα μέσα ανταπόδοσης δια μαζικών καταστροφών 

δεν αμφισβητείτο, και οδήγησε τους Σοβιετικούς να αρχίσουν μία σοβαρή προσπάθεια 

ενίσχυσης του στρατηγικού στρατιωτικού τους προγράμματος κατά τα πρώτα έτη του 

Μπρέζνιεφ (1964-1968), η οποία στόχευε στη στρατιωτική ισότητα με τις ΗΠΑ227. 

 

Για τον Μπρέζνιεφ, η Ε.Σ. σήμαινε πολλά περισσότερα από μία απλή απουσία πολέμου 

μεταξύ Σοβιετικής Ενώσεως και ΝΑΤΟ. Εξάλλου είναι γεγονός ότι από τα πρώτα έτη στην 

ηγεσία της Σοβιετικής Ενώσεως, προώθησε την Πολιτική της Υφέσεως στις διεθνείς σχέσεις, 

η οποία κατέστη η θεμελιωδέστερη αρχή της διαδικασίας της Ε.Σ. Στις αρχές της δεκαετίας 

του 1970, θεωρώντας δεδομένο ότι κανένα κράτος, ούτε καν μία υπερδύναμη, δεν ήταν σε 

θέση μονομερώς να επιτύχει ένα επαρκές, και ασφαλώς  επιθυμητό, επίπεδο ασφάλειας, οι 

δύο πυρηνικές υπερδυνάμεις προσπάθησαν να εργασθούν πάνω σε μία σειρά από συνθήκες 

και συμφωνίες (Συνθήκη Μη-Διάδοσης Πυρηνικών, Συνθήκη Αντιβαλλιστικών Πυραύλων, 

Συνθήκη Μείωσης των Στρατηγικών Όπλων), οι οποίες θα επέτρεπαν την ύπαρξη μίας ήπιας 

φόρμουλας στις μεταξύ τους σχέσεις, γνωστής με τον όρο «Ύφεση» [détente]. Επίσης, πέραν 

του υψηλής προτεραιότητας στόχου της μείωσης της πιθανότητας ενός πολέμου, ιδίως 

                                                
Surprise in Contemporary War], Voennaya Mysl, no 2, February 1955, p. 14-25, στο Bluth, op. cit., 
p.52. 
225 Lyutov, Colonel, “Comment”, Voennaya Mysl, October 1964, p. 37. 
226 Το σοβιετικό πολιτικό σύστημα ήταν ιστορικώς συνυφασμένο με τον στρατό, που πάντοτε έπαιζε 
σημαντικό ρόλο στα εσωτερικά θέματα της χώρας. Εξάλλου, δεδομένου του σοβιετικού συμβατικού 
στρατιωτικού όγκου, της δυνάμεώς του και της διατάξεώς του (ιδιαιτέρως στην Ανατολική Ευρώπη), 
οι σοβιετικές ένοπλες δυνάμεις εθεωρούντο ανίκητες.  Για τον λόγο αυτό, παρά την ανάπτυξη και 
προσθήκη πυρηνικών όπλων στο σοβιετικό οπλοστάσιο και την αναβάθμιση του Σοβιετικού 
Στρατιωτικού Δόγματος, η σοβιετική συμβατική στρατιωτική δύναμη συνέχιζε να χαίρει μεγάλου 
σεβασμού στη σοβιετική στρατιωτική σκέψη, για παραδοσιακούς, συμβολικούς, αλλά πάνω από όλα 
για ρεαλιστικούς στρατιωτικούς λόγους. 
227 Bluth, op. cit., pp. 87-120. 
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πυρηνικού, οι δύο υπερδυνάμεις, ενεργώντας στο πλαίσιο της Πολιτικής της Υφέσεως, θα 

αποκόμιζαν αμοιβαία οφέλη συνεργαζόμενες για την επίλυση παγκόσμιων προβλημάτων, 

όπως η περιβαλλοντική επιδείνωση, η έλλειψη επαρκούς ενέργειας, η εξάντληση των 

φυσικών πόρων και ο υπερπληθυσμός228. Επιπλέον, θα ωφελούνταν από την ανταλλαγή 

τεχνολογικών και επιστημονικών επιτευγμάτων, ενώ υπήρχε πρόβλεψη για περαιτέρω 

συνεργασία στον οικονομικό τομέα. Ο Μπρέζνιεφ, θεωρώντας δεδομένη τη στρατηγική 

ισότητα (parity), της Σοβιετικής Ενώσεως προς τις ΗΠΑ, εισήγαγε νέους τομείς συνεργασίας 

με τη Δύση σε όλα τα επίπεδα της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής 

τεχνολογιών και της εκμετάλλευσης των ενεργειακών και φυσικών πόρων της Σιβηρίας. 

«Αποδεχόμενος» ένα διεθνές σύστημα βασισμένο σε δομικά στοιχεία αλληλεξάρτησης229, 

εργάστηκε σκληρά πάνω σε ένα πρόγραμμα τεράστιων επενδύσεων από Αμερικανούς και 

Ιάπωνες για τη σοβιετική ενεργειακή παραγωγή του 1971-1972230. Εν τούτοις, ο Μπρέζνιεφ 

παρέμενε πιστός στα κελεύσματα του Μαρξισμού-Λενινισμού και δήλωσε στην 

Εκατονταετηρίδα του Λένιν το 1970: «Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την άμυνα της χώρας 

μας, να εξοπλίζουμε το Στρατό μας με τα πιο εξελιγμένα όπλα. Ο Στρατός μας ήταν, είναι και 

θα συνεχίσει να είναι ένας στρατός ειρήνης, ένα αξιόπιστο προπύργιο ασφάλειας για όλους τους 

λαούς»231. Επιβεβαιώνοντας τις προθέσεις της σοβιετικής ηγεσίας και εκφράζοντας την 

ταύτιση του Στρατού με την ηγεσία του ΚΚΣΕ, ο Υπουργός Αμύνης και Στρατάρχης της 

Σοβιετικής Ενώσεως Αντρέι Αντόνοβιτς Γκρέτσκο [Андре́й Анто́нович Гре́чко] δήλωνε 

στην ομιλία του κατά το 24ο Συνέδριο του ΚΚΣΕ: «Ο Στρατός μας, που δημιουργήθηκε και 

εκπαιδεύτηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα για την προστασία όσων κερδήθηκαν από τη 

                                                
228 Marantz, Paul, “Soviet-American Relations: The Uncertain Future”, Current History, vol. 82, no. 
486, October 1983, p.306. 
229 Lynch, Allen, “Changing Soviet Elite Views on the International System and Soviet Foreign 
Policy”, Ch. 16, pp. 371-2, in Fleron, Frederic, Hoffman, Erik, Laird, Robin, op. cit., 1991. 
230 Gelman, Harry, The Brezhnev Politburo and the Decline of Détente, Ithaca, Cornell University 
Press, N.Y., 1984, p.43. 
231 Brezhnev, L., I., ‘‘Delo Lenina Zhivet i Pobezydayt’’ [Lenin’s Cause is Alive and is Triumphing], 
Politizdat, Moscow, 1970, p.21. 
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Μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση, είναι υπόχρεος στη σταθερή ηγεσία του 

Κόμματος και στην Κεντρική Επιτροπή για όλες τις επιτυχίες και τις νίκες που κατήγαγε κατά 

των εχθρών της Επαναστάσεως»232. Παρά τις κατά καιρούς δηλώσεις, όμως, για εξαφάνιση 

του εχθρού από προσώπου Γης, οι σοβιετικοί ειδικοί ήταν πολύ πιστοί στη διαδικασία της 

Ε.Σ., με την πεποίθηση ότι: «στην πυρηνική εποχή, η ειρηνική συνύπαρξη σοσιαλιστικών και 

καπιταλιστικών χωρών υπαγορεύεται από την αντικειμενική αναγκαιότητα κοινωνικής 

ανάπτυξης. Πόλεμοι λεηλασιών και κατάκτησης δεν μπορεί να αποτελούν μέθοδο επίλυσης 

διεθνών διαφορών. Η ιστορία θέτει το πρόβλημα ως εξής … είτε ειρηνική συνύπαρξη, είτε ένας 

καταστροφικός θερμοπυρηνικός Παγκόσμιος Πόλεμος»233. Επιπλέον, στο ανώτερο επίπεδο 

της σοβιετικής ηγεσίας υπήρχε η πεποίθηση ότι η Ε.Σ. και η διαδικασία της Ύφεσης θα 

έπρεπε να προοδεύσουν περαιτέρω. Στην προσπάθειά του να υποστηρίξει την επιλογή του 

Μπρέζνιεφ για διεύρυνση της υφέσεως, ο Αντρόποφ κατά τη διάρκεια μίας ραδιοφωνικής 

ομιλίας το 1973, δήλωσε: «Ποτέ στο παρελθόν η εξωτερική πολιτική της Σοβιετικής Ενώσεως 

δεν παρήγαγε τόσο θαυμαστά αποτελέσματα μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα», και 

ολοκλήρωσε λέγοντας «η όλη εξωτερική πολιτική του Κόμματός μας έχει οδηγήσει στο γεγονός 

ότι η διεθνής κατάσταση τώρα έχει διαμορφωθεί σε μεγάλη έκταση υπό την επίδραση της 

ειρηνευτικής πρωτοβουλίας της Σοβιετικής Ενώσεως»234. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο οπαδός 

της σκληρής γραμμής κατά τις δεκαετίες του 1950 και του 1960 και οπαδός της επεμβάσεως 

στην Τσεχοσλοβακία, όντας επικεφαλής της KGB από το 1967, ήταν πλέον τόσο θερμός 

υποστηρικτής της Πολιτικής της Υφέσεως και των επιλογών του Μπρέζνιεφ προς τη 

φιλελευθεροποίηση της σοβιετικής εξωτερικής πολιτικής, ώστε του αποδόθηκε το 

προσωνύμιο «ο φιλελεύθερος»235. Ωστόσο, σύμφωνα με τη σοβιετική ερμηνεία των εννοιών 

                                                
232 Pravda, 3 April 1971. 
233 Korionov, Vitalii, The Policy of Peaceful coexistence in Action, Progress, Moscow, 1975, p.28. 
234 27 December, 1973, Radio Broadcast, Riga, FBIS Daily Report, Soviet Union 3, 2 January, 1974, 
p. R 6. 
235 Rabbot, B., Times Magazine, 6 November, 1977, p.3. 
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και πολιτικών της Ειρηνικής Συνυπάρξεως και της Ύφεσης, και παρά την εφαρμογή τους, 

προεξέχον, πάγιο κοινωνικό και πολιτικό εύρημα αποτελούσε η αντίφαση «μεταξύ 

σοσιαλισμού και καπιταλισμού ήταν και παραμένει η κύρια αντίφαση της εποχής μας [1975]. 

Ένας πολιτικός, οικονομικός και ιδεολογικός αγώνας έχει αρχίσει και θα συνεχίσει να 

διεξάγεται μεταξύ τους»236. Πράγματι, σε αντίθεση με τον Αντρόποφ, ο πρώτος Αναπληρωτής 

Πρόεδρος Tsvigun δήλωσε ότι «η αντιπαράθεση των δύο κοινωνικοοικονομικών συστημάτων 

παραμένει η κυρίαρχη τάση στην ανάπτυξη του κόσμου». Στο ίδιο άρθρο, παρόμοια με τον 

τρόπο σκέψεως των Δυτικών Παραδοσιοκρατών, ήταν πεπεισμένος ότι « … η ύφεση παρέχει 

στους ιμπεριαλιστές νέες ευκαιρίες για την υπονόμευση της Σοβιετικής Ενώσεως»237. Είναι 

γεγονός ότι στο σοβιετικό πολιτικό σύστημα υπήρχε, inter alia, και μία αντίληψη για 

υιοθέτηση σκληρής γραμμής κατά της ύφεσης. Ο Γραμματέας του Κομμουνιστικού 

Κόμματος της Μόσχας Yagodkin, ευθυγραμμιζόμενος με τον Tsvigun, πίστευε ότι υπήρχε 

ένας «αυξανόμενος κίνδυνος [μετάδοσης της] αστικής ιδεολογίας, σε άμεση σχέση με τη 

διεύρυνση των επαφών με τον ιμπεριαλιστικό κόσμο»238, και μεταμορφωνόμενος σε 

«σοβιετικό Παραδοσιοκράτη» προειδοποιούσε ότι «…δεν υπάρχει ύφεση στον αγώνα μεταξύ 

των δύο συστημάτων … Να φυλαγόμαστε από οπορτουνιστικές πλάνες… και τον ιδεολογικό 

αντιπερισπασμό των αμερικανών ιμπεριαλιστών»239. 

 

Οι Σοβιετικές Ένοπλες Δυνάμεις, άρχισαν να κλίνουν προοδευτικώς προς αυτή την 

κατεύθυνση, και το Μάιο του 1974 ο Υπουργός Αμύνης Στρατάρχης Γκρέτσκο υπενθύμισε 

εμφατικά το Δόγμα Μπρέζνιεφ: «Στην παρούσα φάση η ιστορική λειτουργία των σοβιετικών 

Ενόπλων Δυνάμεων δεν περιορίζεται απλώς στην υπεράσπιση της Πατρίδας και άλλων 

                                                
236 Ovsyany, I., D., op. cit., p.29. 
237 Tsvigun, S., “Nash Feliks”, Znamia, no 12, Moscow, 1977, p.210. 
238 7 September, 1973, ‘‘A high ranking CPSU official corroborates Sakharov’s warning on Détente’’, 
Radio Liberty Dispatch. 
239 Ibid. 
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σοσιαλιστικών χωρών. Στην εξωτερική του πολιτική, το σοβιετικό κράτος ενεργά και 

αποφασιστικά αντιτίθεται στην εξαγωγή της αντεπαναστάσεως και της πολιτικής της 

καταπίεσης, υποστηρίζει τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα, και αντιστέκεται ανένδοτα κατά 

της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας σε οποιαδήποτε μακρινή περιοχή του πλανήτη και αν 

εμφανιστεί»240. Τέλος, ο Ναύαρχος Σεργέι Γκεόργεβιτς Γκορσκόφ [Серге́й Георгиевич 

Горшков], Διοικητής του σοβιετικού Πολεμικού Ναυτικού, προειδοποίησε στις 9 Μαΐου 

1974 στο Trud: «ο ιμπεριαλισμός ανασύνταξε τις δυνάμεις του… άρχισε τώρα προετοιμασίες 

για ένα νέο παγκόσμιο πόλεμο υπό την καθοδήγηση των μονοπωλίων από την άλλη πλευρά του 

ωκεανού»241. 

 

Κατά την περίοδο Μπρέζνιεφ, η σοβιετική στρατιωτική στρατηγική σκέψη εξελισσόταν 

βάσει των γνωστών αρχών της επίθεσης και αιφνιδιασμού242. Ωστόσο, επήλθε μία αναβίωση 

της αξίας των συμβατικών δυνάμεων (κυρίως Ξηράς), η αναβάθμιση των οποίων οδήγησε 

στο να τους αποδοθεί ένας ρόλος-κλειδί στο νέο Σοβιετικό Στρατιωτικό Δόγμα. Πιο 

συγκεκριμένα, μολονότι ένας μεγάλος αριθμός από διηπειρωτικούς [ICBM] και μεσαίου 

βεληνεκούς [IRBM] βαλλιστικούς πυραύλους μπορούσαν να ανταποδώσουν επιτυχώς μία 

ενδεχόμενη επίθεση, το στοιχείο του αιφνιδιασμού, καίτοι λιγότερο αποφασιστικό243, 

εξακολουθούσε να θεωρείται μεγάλης σημασίας, ενώ η επίθεση εξακολουθούσε να θεωρείται 

                                                
240 Grechko, A., “The Leading Role of the CPSU in Building the Army of Developed Socialist 
Society”, Voprosy Istorii, KPSS, May 1974, pp. 30-47. 
241 Trud, 9 May, 1974. 
242 Για την εξέλιξη της σοβιετικής στρατιωτικής σκέψεως προ SALT όρα Bluth, op. cit., pp. 87-120. 
243 «Έτσι, υπό σύγχρονες συνθήκες, με την ύπαρξη ενός συστήματος ανίχνευσης πυραύλων, μία 
προσπάθεια του επιτιθέμενου να επιφέρει ένα ξαφνικό αυθαίρετο χτύπημα δεν μπορεί να του δώσει το 
καθοριστικό πλεονέκτημα για την επίτευξη της νίκης στον πόλεμο και σε καμία περίπτωση δεν θα τον 
προφυλάξει από μεγάλες καταστροφές και ανθρώπινες απώλειες.  Επιπλέον, σε ένα αριθμό 
περιπτώσεων, ο επιτιθέμενος θα πρέπει να πληρώσει μεγαλύτερο τίμημα καταστροφών και θυμάτων 
[από τον αμυνόμενο]», Krylov, N., Marshal, "The Nuclear Missile Shield of the Soviet State," 
Voennaya Mysl, November 1967, p. 17, στο ibid., p.110. 
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το ίδιο σημαντική όπως και στο εγγύς παρελθόν244.  Το ενδιαφέρον νεωτερικό στοιχείο στη 

σοβιετική στρατιωτική στρατηγική σκέψη ήταν η επανεισαγωγή της χρήσης των συμβατικών 

δυνάμεων στρατού ως τμήμα στρατηγικής αξίας του Στρατιωτικού Στρατηγικού Σχεδιασμού 

της Μόσχας. Πιο συγκεκριμένα, ο σοβιετικός Στρατός θεωρούσε ότι ακόμη και αν 

μελλοντικά ξεσπούσε κάποιος μεγάλος πόλεμος, που θα διεξαγόταν εξ ορισμού με πυρηνικά 

μέσα, μία σημαντική φάση συμβατικού πολέμου θα είχε προηγηθεί καθώς και μία παρόμοια 

φάση συμβατικού πολέμου θα ολοκλήρωνε τον πόλεμο. Σχετικά με την πρώτη, προηγηθείσα 

των πυρηνικών μέσων, φάση του πολέμου «…θα έχει [sic] [είχε] την έννοια της καταστροφής 

των προωθημένων εχθρικών αμυντικών γραμμών, την εξουδετέρωση των περισσότερων 

τακτικών μέσων πυρηνικής επίθεσης του εχθρού, και την κατάληψη κρίσιμων στόχων που θα 

εμπόδιζαν την αμυντική θέση του εχθρού»245. Ομοίως, τέλος,  «… ένας πυρηνικός πόλεμος 

μπορεί να είναι σύντομος. Αλλά… μετά την ανταλλαγή πυρηνικών πληγμάτων… ο πόλεμος δεν 

θα λήξει, αλλά θα εισέλθει σε ένα νέο στάδιο που θα συνεχιστεί με συμβατικά όπλα»246. Έτσι, 

ευθυγραμμιζόμενο με τις νέες παραμέτρους του εκσυγχρονισμένου Δόγματος που 

αναβάθμιζε το ρόλο των συμβατικών δυνάμεων, το Αρχηγείο Στρατού [Στάβκα], στα τέλη 

της δεκαετίας του 1970, προχώρησε σε μία σειρά από βελτιώσεις και «... υπό το Στρατάρχη 

N. B. Ογκαρκόφ, Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, σχεδιάστηκαν σαφώς εκτεταμένες 

οργανωτικές αλλαγές ώστε να αυξηθεί η ευελιξία και οι επιλογές των συμβατικών δυνάμεων, 

και να υπάρξει η πιθανότητα για τουλάχιστον μεγάλης κλίμακας συμβατικό πόλεμο. Οι 

                                                
244 «Το Σοβιετικό Στρατιωτικό Δόγμα πάντα θεωρούσε την επίθεση ως το κυρίως μέσο για την 
ολοκληρωτική συντριβή του εχθρού και την επίτευξη της νίκης…Στον πυρηνικό πόλεμο ο ρόλος των 
ενεργών επιθετικών επιχειρήσεων γίνεται ακόμα πιο σημαντικός.  Η σφαίρα στην οποία χρησιμοποιείται 
η άμυνα, μικραίνει όλο και περισσότερο. Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να καταλήγουμε στην άμυνα μόνο 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ακόμα και τότε μόνο σε τακτική ή περιορισμένη επιχειρησιακή 
κλίμακα.».  Sushko, N., Y., Major General, et al., Methodological Problems of Military Theory and 
Practice, US Air Force, 1968, p.74. 
245 Samoroukov, B., Colonel, “Combat Operations Involving Conventional Means of Destruction”, 
Voennaya Mysl, August 1967, p.30. 
246 Lomov, N., A., Colonel General, Scientific-Technical Progress and the Revolution in Military 
affairs. US Air Force, 1974, p.73. 
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σοβιετικές δυνάμεις απέκτησαν περισσότερες δυνατότητες αερο-μεταφοράς και ταχείας 

κινητοποιήσεως/μετακινήσεως/αναπτύξεως σε όλη την έκταση του πεδίου»247. 

 

Ένα σημαντικό γεγονός, η ανάπτυξη των τακτικών πυρηνικών πυραύλων SS-20 το 1976, 

έδωσε στους Σοβιετικούς τη στρατιωτική και πολιτική πρωτοκαθεδρία στην Ευρώπη, 

δημιουργώντας -σύμφωνα με τους Παραδοσιοκράτες- τις αρχικές συνθήκες για μία 

στρατηγική νίκη επί της Δύσεως. Επίσης, προς το τέλος του 1978, εμφανίστηκαν οι πρώτες 

σοβαρές ενδείξεις ενός νέου επιχειρησιακού σχεδίου, ενώ «δημιουργούνταν συνδυασμένοι 

στρατοί που διέθεταν σώματα και μεραρχίες ‘ταχείας αναπτύξεως’, σχεδιασμένοι ειδικά για να 

διεισδύουν βαθιά πίσω από τις εχθρικές γραμμές»248. Καθίσταται προφανές, ότι ο ρόλος και 

η καθοριστική συνεισφορά των αναδιοργανωμένων και αναβαθμισμένων συμβατικών 

δυνάμεων στρατού ξηράς στο νέο Σοβιετικό Στρατιωτικό Δόγμα, αρχικά έφερε σε αμηχανία 

τους αμερικανούς αναλυτές αναφορικά με τις προθέσεις της Μόσχας στην περίπτωση της 

επεμβάσεώς της στο Αφγανιστάν. 

 

Το αφγανικό θέμα ανατάραξε τις σχέσεις μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων και κάρφωσε το 

τελευταίο καρφί στο φέρετρο της Ύφεσης. Παρακολουθώντας την κατάρρευση της ύφεσης, 

η μπρεζνιεφική ηγεσία προσπάθησε εις μάτην να τη συγκρατήσει με αγωνιώδεις 

προσπάθειες: «Η Ύφεση έχει αποδείξει τη βιωσιμότητα και τη σταθερότητά της. Προοδεύει 

χάρη στη βαθιά αντικειμενική, ιστορική της βάση, χάρη στις πολιτικές δυνάμεις του καιρού μας 

[1980] συμπεριλαμβανομένων και των πολιτικών ορισμένων δυτικών χωρών, που βλέπουν 

ρεαλιστικά το κυρίαρχο ρεύμα της ιστορίας και εργάζονται για το θρίαμβο της ύφεσης, για 

ειρήνη και ασφάλεια … Δεν υπάρχει κάποια άλλη εναλλακτική λογική από την ύφεση στις 

                                                
247 Jacobsen, C., G., “Soviet-American Arms Control: Hope or Hoax?”, Current History, vol. 84, no 
504, October 1985, p.319. 
248 Ibid., p.319. 
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διεθνείς σχέσεις σήμερα»249. Πράγματι, μέσα στην περίπλοκη κατάσταση των αρχών του 

1980, η Σοβιετική Ένωση θεώρησε αναγκαίο να επιβεβαιώσει εκ νέου την εμπιστοσύνη της 

στη βιωσιμότητα της Ύφεσης, θεωρώντας την απολύτως αναγκαία και απαραίτητη 

προϋπόθεση για οποιαδήποτε εποικοδομητική προσέγγιση για την επίλυση κρίσιμων διεθνών 

ζητημάτων. 

 

Αναφορικά με τον Τρίτο Κόσμο, η Σοβιετική Ένωση είχε μία πιο σταθερή ιδεολογική 

αντίληψη και πολιτική στάση. Εξ’ ορισμού, ο Μαρξισμός-Λενινισμός δέχεται ότι τα 

Εθνικοαπελευθερωτικά Κινήματα (Ε.Κ.) είναι το πρώτο βήμα προς το Σοσιαλισμό για τις 

Υπανάπτυκτες Χώρες (Υ.Χ.). Πράγματι, από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, οι 

σοβιετικοί ειδικοί χρησιμοποιούσαν την κοινωνικοοικονομική ανάλυση της Θεωρίας του 

Μαρξισμού-Λενινισμού σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ Κέντρου και Περιφέρειας, δομικό 

σχήμα με το οποίο, οι Ιμπεριαλιστές εκμεταλλεύονταν τις φτωχές και αδύναμες Υ.Χ. για το 

κέρδος, με τη Σοβιετική Ένωση να βρίσκεται πάντα στο πλευρό αυτών των χωρών, σε πολλές 

περιπτώσεις αναλαμβάνοντας το ρόλο του προστάτη και σωτήρα των συντρόφων-

προλεταρίων του Τρίτου Κόσμου και των κρατών τους. Πιο χαρακτηριστικά: «Το ΚΚΣΕ 

υποστηρίζει το δίκαιο αγώνα των χωρών της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής 

εναντίον του ιμπεριαλισμού και της καταπίεσης από τα πολυεθνικά μονοπώλια και υποστηρίζει 

το κυριαρχικό δικαίωμα κάθε χώρας να ελέγχει τους πόρους της, την ανοικοδόμηση των 

διεθνών σχέσεων σε μία ισότιμη δημοκρατική βάση, τη δημιουργία μίας νέας οικονομικής 

τάξης και την απαλλαγή από τα δεσμά των χρεών που επιβλήθηκαν από τους ιμπεριαλιστές»250. 

Στο 24ο Συνέδριο του Κόμματος, ο Υπουργός Αμύνης Στρατάρχης Greschko, ένας από τους 

θερμότερους υποστηρικτές της σοβιετικής ενασχόλησης και εμπλοκής στον Τρίτο Κόσμο, 

                                                
249 Gantman, Vladimir, “Détente and the System of International Relations”, Social Sciences, 
Moscow, 1980, vol. 2, pp. 177-8 and 180-1. 
250 4 March, 1983, FBIS Sov 85, Alexander Bovin in Dagens Nyheter, Stockholm, p.25. 
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μεσούσης της ακμάζουσας εποχής της Ύφεσης, δήλωνε: «Η εξαιρετική επιτυχία της χώρας 

του Σοσιαλισμού και οι στρατιωτικές μας νίκες έχουν ασκήσει τρομερή επίδραση στο 

πεπρωμένο του κόσμου και προήγαγαν την ανάπτυξη του απελευθερωτικού κινήματος των 

λαών και την εξέλιξη της Παγκόσμιας Επαναστατικής διαδικασίας. Ο Σοβιετικός Στρατός έχει 

αποδείξει πειστικά την ιστορική του αποστολή ως υπερασπιστού κάθε τι προοδευτικού ενάντια 

στις δυνάμεις της αντίδρασης και της επιθετικότητας»251. Πέρα από το μαρξιστικό-λενινιστικό 

κρεσέντο του Στρατάρχη Γκρέτσκο, και μετά την αποτυχία των χωρών αυτών (Αιθιοπία, 

Τανζανία, Σομαλία, Κονγκό, κ.λπ.) να αναπτυχθούν επιτυχώς υπό ένα σοσιαλιστικώς 

προσανατολισμένο κοινωνικό-πολιτικό σύστημα, οι σοβιετικοί θεωρητικοί σε μία 

προσπάθεια προσεγγίσεως των Υ.Χ. κατά τον Ψυχρό Πόλεμο, ενθυμήθηκαν για μία ακόμη 

φορά τον Λένιν και κατέταξαν αυτές τις χώρες ως «πρώτης γενιάς σοσιαλιστικώς 

προσανατολισμένα κράτη» τα οποία, με την υποστήριξη των ανεπτυγμένων σοσιαλιστικών 

κρατών και την εφαρμογή των αρχών του Σοσιαλιστικού Διεθνισμού και του Προλεταριακού 

Διεθνισμού, θα αναβαθμίζονταν σε δεύτερης γενιάς σοσιαλιστικά κράτη χωρίς να περάσουν 

από το ενδιάμεσο στάδιο του καπιταλισμού252.  Γίνεται σαφές πόσο γνήσιοι και μονολιθικοί 

μαρξιστές μπορούσαν να γίνουν οι Σοβιετικοί, αν η Μαρξιστική Θεωρία εξυπηρετούσε τα 

συμφέροντά τους. Ως εκ τούτου, εν μέσω ψυχροπολεμικού ανταγωνισμού, η Σοβιετική 

Ένωση εφαρμόζοντας ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος, επεδίωξε να αποσπάσει τον 

έλεγχο των Υ.Χ., τουλάχιστον εκείνων με σημαντικά αποθέματα πρώτων υλών, ιδίως δε τις 

πετρελαιοπαραγωγές αφρικανικές, ασιατικές και λατινοαμερικάνικες χώρες που εφοδίαζαν 

τις δυτικές βιομηχανίες, από την οικονομική εξάρτηση και την πολιτική ηγεμονία των 

δυτικών χωρών. Ο θεωρητικός δεσμός μεταξύ της Ε.Σ. και των επαναστατικών αρχών που 

κυριάρχησαν στις Υ.Χ. του Τρίτου Κόσμου, ήταν παρόμοιος με το δεσμό μεταξύ Ε.Σ. και 

                                                
251 Pravda, 3 April, 1971. 
252 Mirsky, G., I., ‘‘K voprosu o vybore put ii orientatsi razvivayushchikhsya stran’’ Mirovaya 
ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya 5, 1987, pp. 70-81. 
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Σ.Δ., αφού το πρώτο δεν αναιρεί το δεύτερο. Έτσι, σύμφωνα με τη σοβιετική σκέψη 

«Προφανώς, η ειρηνική συνύπαρξη δεν έχει εφαρμογή στις εσωτερικές διεργασίες ταξικού και 

εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα στις καπιταλιστικές χώρες και τις αποικίες»253, καθώς και: «Η 

αρχή της ειρηνικής Συνυπάρξεως  δεν έχει εφαρμογή στις σχέσεις μεταξύ καταπιεστή και 

καταπιεζόμενου, μεταξύ των αποικιοκρατών και των θυμάτων του αποικιακού ζυγού»254. Είναι 

γεγονός ότι οι απελευθερωτικές δυνάμεις των καταπιεζόμενων λαών στις αποικίες δεν 

ενδιαφέρονταν για τη σοβιετική στρατηγική vis-a-vis στη Δύση ούτε και την αρχή της Ε.Σ., 

καθώς είχαν το δικαίωμα να πολεμούν για τον αυτοπροσδιορισμό τους εναντίον των 

ιμπεριαλιστών-αποικιοκρατών. Υπ’ αυτή την έννοια, η Μόσχα διείδε στις Υ.Χ. ένα 

παγκόσμιο παράθυρο ευκαιριών και προσπάθησε να τις προσεγγίσει ηθικά, ιδεολογικά, 

πολιτικά, διπλωματικά, οικονομικά, στρατιωτικά, τεχνολογικά και πολιτιστικά, 

εκμεταλλευόμενη το πλεονέκτημα της μη-επιζήμιας αποικιακής δύναμης. Ιστορικώς, αυτή η 

προσπάθεια εστέφθη από επιτυχία ιδίως στην Αφρική, όπου οι κάτοικοι της Αγκόλας, της 

Αιθιοπίας, ακόμη και της Υεμένης είχαν επιλέξει «ελεύθερα» το σοσιαλιστικό κοινωνικό και 

πολιτικό σύστημα. 

 

Επιπλέον, οι Σοβιετικοί είχαν υποψίες για τη διαδικασία της ύφεσης και το Κρεμλίνο θεωρούσε 

ότι οποιαδήποτε στιγμή οι Αμερικανοί, και ειδικότερα η αμερικανική «αριστοκρατία», ήταν σε 

θέση, ή τουλάχιστον πρόθυμη, να χρησιμοποιήσει πολιτικά, στρατιωτικά, διπλωματικά και 

οικονομικά μέσα, προκειμένου να ανατρέψει την ισορροπία (Balance of Power)255 και το 

συσχετισμό δυνάμεων (Correlation of Forces). Μία τέτοια κίνηση θα μπορούσε να θεωρηθεί ως 

αναζωογόνηση-ανακύκλωση του Ψυχρού Πολέμου. Ο μέγας αμερικανολόγος και Πρόεδρος 

                                                
253 Brezhnev, Leonid, I., ‘‘Declaration on Third World Liberation Movements’’, 1966, in Kinter, 
William, R., op. cit., p.68. 
254 Ibid., p.68. 
255 Για ανάλυση και σύγκριση των οκτώ ερμηνειών του Jonathan Haas σχετικώς με τον όρο 
«Ισορροπία της Ισχύος», όρα Μάζης, Ιωάννης Θ., Μεταθεωρητική Κριτική Διεθνών Σχέσεων και 
Γεωπολιτικής. Το Νεοθετικιστικό Πλαίσιο, Παπαζήσης, Αθήνα, 2012, σσ. 294-329. 
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του ISKAN, Ινστιτούτου για τις ΗΠΑ και τον Καναδά, [Институт США и Канады РАН], 

(Institut SShA i Kanadi RAN-ISKAN), Γκεόργκι Αρμπάτοφ [Гео́ргий Арка́дьевич 

Арба́тов], δήλωσε ότι «Παρά την παρατεταμένη περίοδο ύφεσης, η άρχουσα τάξη των ΗΠΑ δεν 

έχει ακόμη αφήσει πίσω τις παλιές παγκόσμιες βλέψεις της… [δεν έχει ακόμη] απομακρυνθεί από 

έννοιες και παραδόσεις μιάς ολόκληρης περιόδου –της περιόδου αμέσως μετά τον Β΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο όπου η Αμερική βρέθηκε σε μία εξαιρετική θέση λόγω της συσσώρευσης μοναδικών και 

εφήμερων συνθηκών (μολονότι οι Αμερικανοί, ευλόγως, ήθελαν να θεωρούν αυτές τις συνθήκες 

ως τη φυσική και αιώνια τάξη των πραγμάτων)»256. Ο Αρμπάτοφ στην προσπάθειά του να 

συνδυάσει το Μαρξισμό με το Ρεαλισμό μέσω ενός ιστορικού πρίσματος, αποκάλυψε ότι η 

Σοβιετική Ένωση είχε μόνιμα κάποιο βαθμό ανασφάλειας για τις προθέσεις των Αμερικανών, 

και εν πάση περιπτώσει, η εμπιστοσύνη, το βασικό στοιχείο για τη βάση της ύφεσης, 

επισκιαζόταν από τις σοβιετικές υποψίες. Το 1978, ο Πρεσβευτής Anatolii Dobrynin 

εκτιμώντας τις σχέσεις Σοβιετικής Ενώσεως-Αμερικής, επεσήμανε ότι εκείνη την εποχή «η 

Κυβέρνηση [Κάρτερ] είχε θέσει ένα οριστικό φράγμα στην πιθανή βελτίωση των σχέσεών μας 

(που συμπίπτει με τις προσπάθειες ισχυροποίησης του ΝΑΤΟ, την κούρσα των εξοπλισμών, το 

παιχνίδι με την Κίνα, κ.ο.κ.)»257. Αξιολογώντας τους υποκειμενικούς και λειτουργικούς 

παράγοντες των υπερσυστημικών δρώντων ως καθοριστικούς για την ανάπτυξη της υφέσεως, 

τόνισε επίσης σχετικώς με τις προθέσεις του αμερικανού Προέδρου αναφέροντας, στην 

πολιτική του επιστολή προς τον Γκρομίκο, ότι η πιθανότητα να αποφευχθεί η αναζωογόνηση 

του Ψυχρού Πολέμου εξηρτάτο σε μεγάλο βαθμό από την προσωπική αντίληψη και 

συμπεριφορά του Κάρτερ στις αμερικανοσοβιετικές σχέσεις, σε συνδυασμό με το πιθανό 

πολιτικό κόστος που θα είχε κάτι τέτοιο γι’ αυτόν στις εκλογές του 1980. «Πολλά, βεβαίως, 

εξαρτώνται στο πώς θα συμπεριφερθεί ο ίδιος ο Πρόεδρος μελλοντικά… Η Κυβέρνηση Κάρτερ 

                                                
256 Aspaturian, Vernon, “Soviet Global Power’’ (1980), op. cit., p.8. 
257 11 July, 1978, Dobrynin, Anatoly, ‘‘Political Letter of the Ambassador to the United States Anatoly 
F. Dobrynin to the USSR Ministry of Foreign Affairs, Commissioner Gromyko A.A.’’. 
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αρνείται ποικιλοτρόπως ότι υποστηρίζει την επιστροφή στον ‘Ψυχρό Πόλεμο’. Φαίνεται ότι 

φοβάται μία επιδείνωση των σχέσεων με τη Σοβιετική Ένωση σε βαθμό όπου η απειλή μίας 

σοβαρής, πόσω μάλλον στρατιωτικής, σύγκρουσης με μας, θα ερμηνευόταν από τον αμερικανικό 

λαό, αλλά και από άλλες χώρες, ως κάτι πραγματικό [που θα μπορούσε να συμβεί]. Ο Κάρτερ 

έχει προφανώς αντιληφθεί ότι αυτό θα προκαλούσε βαθιά ανησυχία στον πληθυσμό της χώρας και 

για τον ίδιο θα αποτελούσε πολιτική ήττα, ενδεχομένως και συντριβή, στις προεδρικές εκλογές του 

1980»258. Εξάλλου, η σοβιετική αντίληψη για την διάδραση ορισμένων υπο-τομέων, στο 

πλαίσιο της υφέσεως, με τις ΗΠΑ, οι οποίοι υποστήριξαν και σε πολλές περιπτώσεις 

εισηγήθηκαν την ύφεση, όπως ο υπο-τομέας των διεθνών εμπορικών συμφωνιών, 

χαρακτηριζόταν από μία «προσποιητή» δυσπιστία διότι, κατά τη σοβιετική άποψη είχαν 

αρνητική επίπτωση στην όλη διαδικασία της πολιτικής της ύφεσης, ήδη από τις αρχές της 

δεκαετίας του 1970:  «Οι πιθανότητες για θετική εξέλιξη στις αμερικανοσοβιετικές σχέσεις είχαν 

αρχίσει να ελαττώνονται νωρίτερα [πριν από την Κυβέρνηση Κάρτερ]. Ο πρώτος δεσμός που 

χάθηκε ήταν το εμπόριο, όχι υπό την έννοια ότι σταμάτησε εντελώς, ή ότι δεν υπάρχει ελπίδα ότι 

η κατάσταση μπορεί τελικά να βελτιωθεί, ενώ κατά τα έτη 1972-1973 το εμπόριο εθεωρείτο ένας 

πολλά υποσχόμενος τομέας αμοιβαίας συνεργασίας με μεγάλη πολιτική σημασία. .... Τότε το 

αμερικανικό Κογκρέσο υπερψήφισε την Τροπολογία Jackson-Vanic που νέκρωσε την [αμερικανό-

σοβιετική] εμπορική συμφωνία και η κατάσταση χειροτέρευσε»259.   Επίσης ο Αρμπάτοφ 

απέδωσε κατηγορίες, εκτός από το Κογκρέσο και το Λευκό Οίκο, και στο αμερικανικό 

Πεντάγωνο για την αποτελμάτωση της διαδικασίας της ύφεσης: «Οι αρνητικές τάσεις στις 

σχέσεις μας άρχισαν πολύ πριν τον Κάρτερ. …Οι πρώτες αντεπιθέσεις κατά της ύφεσης έγιναν 

αισθητές ήδη από το 1972. Αργότερα, τους τελευταίους μήνες της Κυβερνήσεως Nixon, το 

Πεντάγωνο μείωσε σημαντικά την ελευθερία διπλωματικών ενεργειών του Προέδρου, με 

                                                
258 Ibid. 
259 Arbatov, Georgi, The Soviet Viewpoint, Dodd, Mead and Company, New York, 1981, pp.70-1. 
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αποτέλεσμα να έλθει στη Μόσχα το 1974 με πολύ λίγα ουσιαστικά θέματα για να συζητήσει 

αναφορικά με τις Συνομιλίες Περιορισμού των Στρατηγικών Όπλων [(SALT II)]. Στα τέλη του 

1974, το Κογκρέσο κατέστρεψε την αμερικανοσοβιετική εμπορική συμφωνία. Αργότερα, ο 

Πρόεδρος Ford πάγωσε την αμερικανική θέση στις συνομιλίες για τη Συνθήκη (SALT) και 

εισήγαγε ένα μείζον εξοπλιστικό πρόγραμμα [για τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις]. Αντί να 

αντιστρέψει αυτή την κατάσταση, ο Κάρτερ της έδωσε μία ισχυρή ώθησε [με την σειρά του]. Εν 

τούτοις, [είναι γεγονός ότι] στην αρχή της προεδρίας του, οι εξελίξεις δεν ήταν τόσο 

μονοδιάστατες»260.  Όλες οι ανωτέρω απόψεις συνηγορούν υπέρ του άποψης ότι η Μόσχα είχε 

πλήρη επίγνωση, κατά τη σοβιετική αντίληψη, της δυσλειτουργίας της διαδικασίας ύφεσης, 

γεγονός το οποίο, αν και αρνητικό για την εν λόγω διαδικασία, δεν ενοχλούσε τους Σοβιετικούς 

σημαντικά, αφ’ ενός, διότι κρατούσε τις ΗΠΑ «δεσμευμένες» επιδιώκοντας την βελτίωση της 

ύφεσης, ιδίως κατά τη διακυβέρνηση Κάρτερ και, αφ’ ετέρου, διότι η ίδια η Μόσχα συνέχιζε το 

δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα στρατιωτικής ανάπτυξης χωρίς σημαντικές μεταβολές ή 

καθυστερήσεις, τουλάχιστον από το 1976 σύμφωνα με την παραδοχή του Αρμπάτοφ.  

 

Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός το ότι η σοβιετική αντίληψη περί διεθνών σχέσεων με τη 

Δύση αντανακλούσε τις πολιτικές της Ε.Σ., αργότερα της Υφέσεως, καθώς και την εφαρμογή 

των ντετερμινιστικών αρχών της θεωρίας του Σ.Δ. Καθώς πήγαζε από την παράδοση του 

Μαρξισμού-Λενινισμού, ο Σ.Δ. εφαρμοζόταν σε κοινωνικό, εργασιακό, οικονομικό, 

προπαγανδιστικό επίπεδο, ενσαρκώνοντας τον όρο και την ουσία της ταξικής πάλης επί 

καθημερινής βάσεως. Σύμφωνα με τους σοβιετικούς, η μετατόπιση του Σ.Δ. υπέρ των 

σοσιαλιστικών δυνάμεων τις δεκαετίες του 1960 και του 1970, εξελίχθηκε σε πραγματικό 

καταλύτη που οδήγησε στην πολιτική της Υφέσεως. Όπως γίνεται προφανές, για τους 

σοβιετικούς θεωρητικούς δεν υπήρχε καμία απολύτως αντίφαση μεταξύ, αφ’ ενός της 

                                                
260 Ibid., p.75. 
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ιδεολογικής και πρακτικής-εφαρμοσμένης πτυχής του σταδιακού μετασχηματισμού του Σ.Δ., 

εντός των κοινωνιών, υπέρ του Σοσιαλισμού παγκοσμίως και αφ’ ετέρου της εφαρμογής των 

πολιτικών της Αρχής της Ε.Σ. και της Ύφεσης σε κρατικό επίπεδο. Αντιθέτως, ισχυρίζονταν 

ότι ο διακρατικός χαρακτήρας της Ε.Σ., η αμοιβαία κατανόηση και εμπιστοσύνη μεταξύ των 

κρατών, εξυπηρετούσαν τους σκοπούς της παγκόσμιας Επαναστάσεως και του 

προλεταριάτου, παρέχοντας στη Σοβιετική Ένωση τον αναγκαίο χρόνο να ενισχυθεί όπου 

μειονεκτούσε ενώ, οι αντιφάσεις του καπιταλιστικού συστήματος εξετίθεντο συστηματικά –

γεγονός που αργά ή γρήγορα θα οδηγούσε στην ενεργητική εξέγερση του προλεταριάτου και 

στην παγκόσμια επανάσταση. Αφ’ ετέρου, για τη σοβιετική σκέψη, η Πολιτική της Υφέσεως 

«καθοριζόταν αντικειμενικά από την ανάπτυξη των σοβιετικών στρατιωτικών ικανοτήτων και, 

αφού η Ουάσινγκτον θεωρείτο ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να προσαρμοστεί στη νέα 

πραγματικότητα, δεν μπορούσε παρά να την προάγει»261. Με αυτή την έννοια η Μόσχα 

διακήρυττε ότι «τώρα η μόνιμη βάση των αμερικανοσοβιετικών σχέσεων είναι η ύφεση»262. 

Ασχέτως του πόσο πειστικό ακούγεται αυτό, αποτελούσε την ιδεολογική θέση και κώδικα 

πρακτικής της Σοβιετικής Ενώσεως επί δεκαετίες και λογικά βάρυνε σε μεγάλο βαθμό την 

εξωτερική πολιτική της Μόσχας προς τις καπιταλιστικές χώρες και την παγκόσμια Εργατική 

Τάξη. Με αυτό τον τρόπο, η Σοβιετική Ένωση απήλαυσε και κεφαλαιοποίησε τα προνόμία 

της ειρηνικής σχέσης με την ανταγωνιστική Δύση, που εκφράζονταν ως οικονομικά, 

εμπορικά και πολιτισμικά, ακόμη και στρατηγικά προνόμία σε πολλές περιπτώσεις, χωρίς 

όμως κάποια υποχώρηση στον κοινωνικό αγώνα του προλεταριάτου.  

 

                                                
261 Blacker, Coit, “The United States and the Soviet Union”, Current History, vol. 82, no 495, October 
1984, p.310. 
262 George, Alexander, “The Basic Principles Agreement of 1972: Origins and Expectations” και 
επίσης Blacker, Coit, “The Kremlin and Détente: Soviet Conceptions, Hopes and Expectations”, στο 
George, Alexander, Managing US-Soviet Rivalry: Problems of Crises Prevention, Westview Press, 
Boulder Colorado, 1983, pp. 107-117, and pp. 119-137, αντιστοίχως. 
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Οι Παραδοσιοκράτες έδιδαν την ερμηνεία ότι όσοι λάμβαναν αποφάσεις στο Κρεμλίνο 

πράγματι πίστευαν ότι αποτελούσαν το θεμέλιο της ιστορίας και ότι λειτουργούσαν ως 

τέτοιο, αφού θεωρούσαν ότι ήταν οι δικές τους ενέργειες, οι οποίες, «εξάλειψαν» κατ’ ουσίαν 

το στρατηγικό χάσμα μεταξύ Σοβιετικής Ενώσεως και ΗΠΑ, και τελικώς υποχρέωσαν την 

Ουάσινγκτον να ακολουθήσει ευμενέστερους τρόπους να διευθετεί τις σχέσεις της μαζί τους, 

όχι μόνο προς αμοιβαίο όφελος αλλά και προς όφελος της ανθρωπότητας επίσης. Αφ’ ετέρου, 

σύμφωνα με τη σοβιετική αντίληψη περί ύφεσης, η Σοβιετική Ένωση θα συνέχιζε να 

απολαμβάνει τα οικονομικά οφέλη από την εντεινόμενη αλληλεπίδραση με τη Δύση 

αναφορικά με το εμπόριο, τις πιστώσεις, τεχνολογικές και επιστημονικές ανταλλαγές263, 

χωρίς να χρειάζεται να απέχει από τις φιλοδοξίες της για περαιτέρω ελαχιστοποίηση του 

στρατηγικού και πολιτικού χάσματος που τη χώριζε από τις ΗΠΑ, και που θα οδηγούσε, 

μακροπρόθεσμα, στη σοβιετική ανωτερότητα.  Πράγματι, σύμφωνα με τους 

Παραδοσιοκράτες, η Μόσχα αντιλαμβανόταν την ύφεση όχι ως ένα βήμα προς μία κοινή 

αμερικανοσοβιετική επικυριαρχία, αλλά ως ευκαιρία να αποκτήσει το στρατηγικό 

πλεονέκτημα έναντι των ΗΠΑ264, λειτουργώντας επί της βασικής αρχής της μη 

αναστρεψιμότητας της σοσιαλιστικής Επαναστάσεως. Το ότι η Μόσχα αποδεχόταν την 

πολιτική της ύφεσης «δεν υπονοούσε καμία δέσμευση προς αποφυγή εκμετάλλευσης τυχόν 

πολιτικών ευκαιριών οπουδήποτε στον κόσμο»265.  Αντιθέτως, η σοβιετική ηγεσία δεν είχε 

δεσμευθεί ποτέ να παγώσει την ισορροπία μεταξύ ΗΠΑ/Δύσεως-Σοβιετικής 

Ενώσεως/Ανατολής, σε ένα συγκεκριμένο σημείο του στρατηγικού ζυγού, ούτε και είχε 

                                                
263 «H σοβιετική ηγεσία είχε αποφασίσει ότι μία μεγάλη επέκταση στις εμπορικές σχέσεις Ανατολής-
Δύσης ήταν ένας πολύ λιγότερο ριψοκίνδυνος τρόπος για να ξεπεραστούν τα οικονομικά προβλήματα 
και τα προβλήματα παραγωγικότητος, ενώ κάθε προσπάθεια οικονομικής μεταρρύθμισης θα μπορούσε 
να απελευθερώσει ισχυρές εσωτερικές δυνάμεις που ήταν δυνατόν να οδηγήσουν σε μία ανεπιθύμητη 
πολιτική φιλελευθεροποίηση.»,  Ibid., p.307. 
264 Kinter, William, R., op. cit., p.220. 
265 Dallin, Alexander, “The Road to Kabul: Soviet Perceptions of World Affairs and the Afghan 
Crisis”, in Aspaturian, Vernon, et al, The Soviet Intervention of Afghanistan: Three Perspectives, 
Center for International and Strategic Affairs, University of California, Los Angeles, 1980, p.57. 
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αποδεχθεί ποτέ το ότι ύφεση σήμαινε πάγωμα του πολιτικού, στρατιωτικού, ή ιδεολογικού 

status quo, αφού δεν έβλεπε καμία αντίφαση ανάμεσα στον ισορροπημένο καταμερισμό 

δυνάμεων βάσει της σοβιετικής ανωτερότητας, και στην ύφεση266. Αυτό έδωσε την ευκαιρία 

στους Παραδοσιοκράτες να ισχυριστούν ότι η ύφεση όχι μόνο είχε αποτύχει, αλλά είχε και το 

αντίθετο αποτέλεσμα από το προσδοκώμενο, τ.έ. «να σταματήσει η σοβιετική επέκταση, ιδίως 

δια στρατιωτικών μέσων, την ενίσχυση του [σοβιετικού] στρατού, και τον στρατιωτικό 

ανταγωνισμό»267, και επομένως «κατέστησε τον κόσμο πιο επικίνδυνο, και ειδικότερα έθεσε το 

δυτικό κόσμο σε μεγαλύτερο κίνδυνο»268.  

 

Ωστόσο, σύμφωνα με τη σκέψη των Αναθεωρητιστών, ήταν προφανές ότι ακόμη και αν ένα 

μέρος της σοβιετικής ηγεσίας αγωνιζόταν να εφαρμόσει τις θεωρητικές αρχές του 

Μαρξισμού στις διεθνείς σχέσεις, κάτι τέτοιο δεν θα ήταν ούτε κατ’ ελάχιστον ρεαλιστικό 

και εφικτό στο διεθνή στίβο. Οι Σοβιετικοί ήταν πάντα, ακόμη και πριν την εποχή του Στάλιν, 

ευθέως προσανατολισμένοι στο «Εθνικό Συμφέρον» και τον πραγματισμό, στο κατά πόσον 

δηλαδή, ήταν εφικτή η κάθε ενέργεια που ήθελε αναληφθεί. Μολονότι υπήρχε ένα κάποιο 

σύνολο «σοβιετικών» αξιών, αρχών και εννοιών στις διεθνείς σχέσεις που επηρέαζαν την 

αντίληψη των σοβιετικών ηγετών, η σοβιετική εξωτερική πολιτική δεν ήταν δυνατόν να 

εφαρμοστεί χωρίς τη μικρή, ή και μεγάλη, απόκλιση από αυτές, και έτσι το σοβιετικό 

σύστημα θα καθίστατο συν τω χρόνω ακόμη πιο απελευθερωμένο προς τη διεθνή πολιτική. 

Αφ’ ετέρου, είναι αλήθεια ότι η «παλαιά φρουρά» του Κρεμλίνου είχε διαποτιστεί σημαντικά 

από επαναστατικής φύσεως έννοιες και μαρξιστικά προσανατολισμένες αναλυτικές 

μεθόδους και θεωρίες. Το πιο ξεκάθαρο παράδειγμα ήταν εκείνο του Γενικού Γραμματέα 

                                                
266 Aspaturian, Vernon, “The Afghan gamble: Soviet quagmire or Spring Board”, in Ibid., p.34. 
267 Kirkpatrick, Jeanne, ‘‘Dictatorships and Double Standards’’, Commentary Magazine, vol. 68, no 
5, November 1979, p.40 
268 Ibid., p.42. 
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Μπρέζνιεφ ο οποίος ανακήρυξε εύθυμα το 1976, σε μία περίοδο σοβιετικής επιτυχίας, ότι 

«… το πέρασμα από τον ψυχρό πόλεμο… στην ύφεση συνδεόταν πρωταρχικά με αλλαγές στο 

συσχετισμό δυνάμεων»· αλλαγές που ήταν προφανώς υπέρ του σοσιαλισμού, βάσει της 

μαρξιστικά προσανατολισμένης ανάλυσης και της γραμμικής πορείας της ιστορίας προς το 

Σοσιαλισμό. Ωστόσο, αποτελεί γεγονός αναμφισβήτητο ότι από την πρώτη στιγμή της 

ύπαρξής της, η επανάσταση έπρεπε να παρεκκλίνει από τα ιδεολογικά και κοινωνικά 

πρότυπα του Μαρξισμού προκειμένου να επιβιώσει προσαρμοζόμενη στο ρεαλιστικό διεθνές 

περιβάλλον.  Είναι πραγματικά αξιοσημείωτο πώς η ανάγκη για την επιβίωση της 

Επαναστάσεως το 1919, κατέστη η ισχυρότερη θεωρητική και πρακτική αρχή της σοβιετικής 

εξωτερικής πολιτικής προς τη Δύση επί 60 χρόνια, τ.έ. η πεποίθηση του Λένιν ότι «… το 

καπιταλιστικό κίνητρο για κέρδη θα ήταν αρκετά ισχυρό ώστε [οι καπιταλιστές] να υπερβούν 

την ιδεολογική τους αντιπάθεια [προς τους μπολσεβίκους]»269, σε μία περίοδο κατά την οποία 

οι εμπορικές σχέσεις με τη Δύση, έχοντας το κέρδος ως δόλωμα, αποτελούσαν μία τρέχουσα 

αναγκαιότητα για την επιβίωση της Επαναστάσεως. Πάντως, ο ιδρυτής του σοβιετικού 

κράτους, ο Λένιν, δεν ανέμενε την επιμήκυνση του μετα-επαναστατικού σταδίου στη Ρωσία, 

καθώς πίστευε στην ταχεία ανάπτυξη του σοσιαλιστικού κόσμου. Δεδομένων, όμως, των 

εγγενών προβλημάτων του σοσιαλισμού και της αδυναμίας του να έλθει σε άμεση 

αντιπαράθεση με το ανταγωνιστικό κοινωνικοπολιτικό σύστημα του καπιταλισμού, η τελική 

σύγκρουση σταδιακά αναβλήθηκε. Αντιθέτως, για χάρη του σοσιαλισμού, της παγκόσμιας 

Επαναστάσεως και του διεθνούς-παγκόσμιου προλεταριάτου, η Μόσχα προήγαγε την 

εφαρμογή της πολιτικής της Ε.Σ., αρχικά ως μακροπρόθεσμης στρατηγικής και βασικής 

αρχής της σοβιετικής εξωτερικής πολιτικής και της ύφεσης, και τελικά επ’ αόριστον, αφού η 

Ε.Σ. «… θα διαρκέσει μέχρι τη στιγμή κατά την οποία η ιστορία θα εκπληρώσει το καθήκον 

                                                
269 Light, Margot, op. cit., p.64. 
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της»270. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τους Αναθεωρητιστές, η ειρηνική συγκατοίκηση 

και η συνύπαρξη των δύο υπερδυνάμεων αφορούσε κυρίως εμπορικές συμφωνίες με 

ζητούμενο την αλληλεξάρτηση, και αντανακλούσε την αμοιβαία θέλησή τους να αποφευχθεί 

η άμεση σύγκρουση, μετατρέποντάς τη σε ένα έμμεσο, πιο ειρηνικό, ανταγωνιστικό παιχνίδι 

παγκοσμίως, ενώ οι στρατηγικές συμφωνίες που ακολουθούσαν ήταν το αποτέλεσμα του 

καλού κλίματος και του επιτυχημένου εγχειρήματος των δύο πλευρών. Εν τούτοις, αφ’ ενός 

οι Δυτικοί επεξέτειναν τις αγορές τους διεισδύοντας ταυτόχρονα στο πολιτισμικό πεδίο και 

στην καθημερινή ρουτίνα του σοβιετικού πολίτη διατηρώντας ένα ελάχιστο όριο ασφάλειας, 

και αφ’ ετέρου οι Σοβιετικοί επετύγχαναν ένα αξιοπρεπές επίπεδο ποιότητας ζωής για τους 

πολίτες τους και υποστήριζαν την οικονομία τους διατηρώντας επίσης ένα ελάχιστο όριο 

ασφάλειας. Παρ’ όλα αυτά, η σοβιετική αντίληψη δεν απέρριπτε την παρέμβαση στα 

εσωτερικά άλλων σοσιαλιστικών -ή συγκλινόντων προς το σοσιαλισμό- κρατών, κατόπιν 

προσκλήσεως από την επίσημη κυβέρνησή τους, κάτι το πολύ σύνηθες στη σοσιαλιστική 

κοινοπολιτεία. 

 

Αντιθέτως, σύμφωνα με τους Παραδοσιοκράτες, η Ε.Σ. και η Ύφεση, που αποτελούσαν την 

πολιτική και στρατηγική επιλογή παραπλάνησης της σοβιετικής εξωτερικής πολιτικής, 

εφαρμόστηκαν ειλικρινώς, αποκλειστικώς στο ενδοσυμμαχικό πλαίσιο κρατών, έχοντας ως 

σκοπό, να υποβοηθούν την ανενόχλητη ανάπτυξη και συνεργασία των σοσιαλιστικών 

κρατών, ενώ από την άλλη ενεθάρρυναν σημαντικά την ενεργοποίηση του προλεταριάτου 

στις δυτικές κοινωνίες, με τελικό στόχο την επιτάχυνση της αποκαλύψεως των αντιφάσεων 

του καπιταλιστικού συστήματος, οδηγώντας τον τελικώς στην κατάρρευσή του. Αφ’ ετέρου, 

ο Σ.Δ. αντανακλούσε μία ιστορική διαδικασία κατά την οποία η γραμμική πορεία της 

                                                
270 Eudin, Xenia and Slusser, Robert, Soviet Foreign Policy 1928-1934: Documents and Materials, 
vol. 2, Pennsylvania State University Press, University Park and London, 1967, p.243. 
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ιστορίας αφορούσε ένα ευρύτερο πλαίσιο παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της 

Εργατικής Τάξης στις δυτικές κοινωνίες, η οποία ενισχυόταν λόγω της κρατικά 

προσανατολισμένης Ε.Σ. και του ασφαλούς και ειρηνικού διεθνούς πλαισίου που οφειλόταν 

στην εφαρμογή της τελευταίας: « …οι σχέσεις μεταξύ των δύο [Ε.Σ. και ΣΔ] είναι τέτοιες, 

ώστε η πρώτη καθιστά τη δεύτερη πιθανή και γόνιμη, και η δεύτερη ενισχύει την τάση που 

αναπαριστά η πρώτη»271. Σύμφωνα με την Μαρξιστική ανάλυση, σχετικώς με τον Σ.Δ., εκτός 

του πρωτοστατούντος παράγοντος του εθνοκρατικού αντιδραστικού δρώντος, επίσης 

σημαντικό ρόλο, στην συγκρουσιακή διαδικασία της γραμμικής εξέλιξης της ιστορίας, έχουν 

οι κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες, οι οποίοι συνυφαίνονται άρρηκτα με την αιχμή 

του δόρατος της επαναστατικής δράσης, το Προλεταριάτο. Αυτό προσδίδει a priori στον 

επαναστατικό σχεδιασμό ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία και πεδίο αναπτύξεως. Ουτοτρόπως, 

στην πορεία των δεκαετιών μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, εντός του ανταγωνιστικού 

ψυχροπολεμικού πλαισίου, οι Σοβιετικοί προσπάθησαν, και σε πολλές περιπτώσεις πέτυχαν, 

να ξεπεράσουν σχετικώς εύκολα την αρνητική για αυτούς εικόνα  κάποιων, αυστηρώς 

μετρημένων στο πλαίσιο της Ισορροπίας της Ισχύος (Balance of Power), αντικειμενικών 

γεωπολιτικών μεγεθών, υποβοηθούμενοι από το συγκεκριμένο πλαίσιο αναλύσεως και 

υποδείξεως στρατηγικής του Σ.Δ. Ωστόσο, σύμφωνα με τη μαρξιστική-λενινιστική 

παράδοση, η σοβιετική εξωτερική πολιτική φαινόταν συνεπής, σε όλες τις περιστάσεις, αφού 

εργαζόταν για την σταδιακή αποδέσμευση από την γεωπολιτική πραγματικότητα, δηλαδή 

από την υπεροχή της Δύσεως και των ΗΠΑ απέναντι στο σοσιαλιστικό στρατόπεδο. Όντως, 

σταδιακώς, ακόμη και από την περίοδο Χρουτσόφ, οι Σοβιετικοί θεωρούσαν ότι ένας 

πρωταρχικός λόγος για την ιδιαίτερη προθυμία των Δυτικών να αναπτύξουν περαιτέρω τη 

διαδικασία της υφέσεως και να την αναγάγουν σε ραχοκοκαλιά της εξωτερικής τους 

                                                
271 Bialer, Seweryn, Stalin’s Successors: Leadership, Stability and Change in the Soviet Union, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1980, p.243. 
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πολιτικής, ήταν οι καταιγιστικές εξελίξεις στον Σ.Δ. υπέρ της Σοβιετικής Ενώσεως.  

Πράγματι, και μόνο η αποδοχή της στρατηγικής ισότητας της Σοβιετικής Ενώσεως εκ μέρους 

των ΗΠΑ και επισήμως το 1972, έδωσε τρομακτική ώθηση στη σοβιετική εξωτερική 

πολιτική, ώστε να διαπραγματεύεται από ίση θέση, αν όχι από θέση ισχύος σε πολλά διεθνή 

ζητήματα, ή και να αγνοεί επιδεικτικώς τις δυτικές ανησυχίες για ζητήματα που αφορούσαν 

τον Τρίτο Κόσμο, ιδίως δε την αφρικανική ήπειρο. Αυτό ενισχύθηκε δραματικά στις αρχές 

της δεκαετίας του 1970, όταν η Σοβιετική Ένωση, εκμεταλλευόμενη την αμηχανία/αδυναμία 

των ΗΠΑ για αντίδραση κυρίως λόγω εσωτερικών εκρηκτικών ζητημάτων, επιχείρησε μία 

ιστορική γεωπολιτική εξάπλωση, μέσω κυρίως του ιδεολογικού πυλώνα και των εξαγωγής 

των σοσιαλιστικών αξιών στις Υπανάπτυκτες Χώρες, ιδίως στο Κέρας της Αφρικής.  Παρά 

τη σοβιετική Θεωρία Διεθνών Σχέσεων, ο Τρίτος Κόσμος μετά την απο-αποικιοποίηση, ιδίως 

δε τη δεκαετία του 1970, κατέστη ένα επιπλέον πεδίο στρατηγικής αντιπαραθέσεως μεταξύ 

των δύο υπερδυνάμεων, με βασικό διακύβευμα τις πρώτες ύλες, τη γεωγραφική θέση και εν 

γένει την γεωπολιτική αξία αυτών των χωρών.  Η εγκατάλειψη δε της υφέσεως από τις ΗΠΑ 

μετά τη σοβιετική επέμβαση στο Αφγανιστάν, κινητοποίησε τις δύο χώρες για επιπλέον 

ενίσχυση των στρατιωτικών τους υποδομών προκειμένου να διεκδικήσουν τα 

γεωστρατηγικά, οικονομικά και ενεργειακά, συμφέροντά τους στον Περσικό Κόλπο272, στην 

Αφρική, την Ευρώπη και την Καραϊβική. Η σοβιετική πεποίθηση ότι η στρατηγική της 

Ύφεσης ήταν «η μόνιμη βάση» για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, καθώς και ότι η Ε.Σ. και η Ύφεση 

προήγαγαν τα σοβιετικά συμφέροντα και την παγκόσμια επανάσταση επ’ αόριστον, 

μετεβλήθη άρδην και μπορεί να συμπυκνωθεί στα λόγια του Ουσάτσεφ [Усачев]: «… η 

ύφεση χρησιμοποιήθηκε για να ενισχύσει τη διεθνή θέση του ιμπεριαλισμού, και ειδικά του 

αμερικανικού…»273.  Υπάρχουν τρεις πιθανές εξηγήσεις για αυτή την αλλαγή της σοβιετικής 

                                                
272 Όρα Δόγμα Κάρτερ. 
273 Usachev, Igor, “Me zhdunarodnaya razryadka i SShA”, Mysl, Moscow, 1980, pp. 208-9. 
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θέσης: η πρώτη ότι η σοβιετική Θεωρία Διεθνών Σχέσεων είναι τουλάχιστον εν μέρει 

λανθασμένη καθώς δεν προέβλεψε ότι η Ε.Σ. και η Ύφεση θα ωφελούσαν περισσότερο τη 

Δύση παρά τους σοσιαλιστές και την παγκόσμια επανάσταση· η δεύτερη, ότι ο ρεαλισμός 

και οι διάφορες εκδοχές του, ως διεθνής τάση, υπερβαίνει τα στενά θεωρητικά όρια της 

σοβιετικής Θεωρίας, που προοριζόταν κυρίως για εσωτερική κατανάλωση και υποστήριξη 

του status quo της νομενκλατούρας στη Σοβιετική Ένωση και στις σοσιαλιστικές χώρες. Η 

τρίτη είναι ότι ο Μαρξισμός/Λενινισμός και οι Σοβιετικές Θεωρίες χρησίμευσαν 

τουλάχιστον εν μέρει ως ένας ex post facto ιδεολογικός μανδύας για τη σοβιετική 

υπερδύναμη στο διεθνή στίβο κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Αυτό δεν υπονοεί ότι 

η σοβιετική Θεωρία ή, πόσω μάλλον, η ιδεολογία αποτελούν απλές θεωρητικές προσεγγίσεις 

χωρίς πρακτική αξία. Αντιθέτως, σύμφωνα με τους Παραδοσιοκράτες η σοβιετική Θεωρία 

Διεθνών Σχέσεων διαπότισε τους σοβιετικούς ηγέτες και αναμφίβολα συνδιαμόρφωσε τη 

σοβιετική εξωτερική πολιτική στο πέρασμα των χρόνων. Εν μέσω, όμως, του ρεαλιστικού 

ανταγωνισμού με τη Δύση, όλο και περισσότερο εξυπηρετούσε ως ένα ex post facto όργανο 

για τη δικαιολόγηση της πραγματικής πολιτικής που ωθείτο από το σοβιετικό Εθνικό 

Συμφέρον. 

 

Εν κατακλείδι, γεγονός αποτελεί ότι οι παράγοντες της Ιδεολογίας και της Πολιτικής της 

Ισχύος οσμώθησαν υποδειγματικώς αποτελώντας τους βασικούς συντελεστές στη επινόηση 

της στρατηγικής, την καλλιέργεια των τακτικών και εν γένει στην εφαρμογή της σοβιετικής 

εξωτερικής πολιτικής. Παρ’ όλα αυτά, ο παράγων της εθνικής ασφαλείας και η εισαγωγή των 

πυρηνικών όπλων διαδραμάτισαν επίσης σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των στόχων της 

σοβιετικής εξωτερικής πολιτικής, ενώ οι εσωτερικοί και οργανωτικοί παράγοντες, καθώς και 

η γραφειοκρατική πολιτική έχουν αγνοηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, ως τώρα. 
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Αληθεύει επίσης, ότι υπήρχε μία διαφορά στην ερμηνεία της έννοιας της Υφέσεως μεταξύ 

ΗΠΑ και Σοβιετικής Ενώσεως. Αναφορικά με τη Δύση, ο όρος γινόταν αντιληπτός ως μία 

«σχεδόν πλήρης καταπράυνση/ειρήνευση (pacification)» του χαρακτήρος και της φύσεως 

των σοβιετικών ενεργειών στη διεθνή σκηνή, ενώ την  ίδια στιγμή η Σοβιετική Ένωση δεν 

απέδιδε την ίδια ευρεία έννοια στον όρο. Για τη Σοβιετική Ένωση, η Ε.Σ. και η Ύφεση 

απετέλεσαν έννοιες μίας πολιτικής μεταξύ δύο υπερδυνάμεων που δεν καθόριζε ούτε 

αποκλειστικώς, ούτε συνολικώς  την εξωτερική της πολιτική.  Ως αποτέλεσμα αυτών των 

διαφορών ερμηνείας, απετέλεσε η γένεση ενός υψηλής πολιτικής αξίας διαλόγου μεταξύ των 

δύο δυτικών «σχολών σκέψεως» αναφορικώς με τη σοβιετική βούληση και πρακτική στη 

διεθνή σκηνή κατά την διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. 

 

Κατά την ιχνηλασία των θεωρητικών αλλά και πρακτικών σοβιετικών πολιτικών 

«αποτυπωμάτων», κεντρικό ζήτημα στη διαμάχη μεταξύ Παραδοσιοκρατών και 

Αναθεωρητικών αποτελεί η βούληση, οι πράξεις και ο τελικός στόχος των ολιγαρχών του 

Κρεμλίνου. Και οι δύο ερμηνείες είχαν λογικά επιχειρήματα στο ορθολογιστικό πλαίσιο του 

Ψυχρού Πολέμου. 

 

Οι Παραδοσιοκράτες έβλεπαν τη Σοβιετική Ένωση ως μία ιμπεριαλιστική δύναμη με σαφείς 

ηγεμονικές τάσεις. Συνεπώς, η συσσώρευση δύναμης με κάθε δυνατό τρόπο, 

συμπεριλαμβανομένης και της εδαφικής εξαπλώσεως, καθώς και της προληπτικής χρήσεως 

κάθε μορφής ισχύος, αποτελούσε αναπόσπαστο χαρακτηριστικό των ενεργειών της και 

βρισκόταν στην ημερήσια διάταξη του Κρεμλίνου. Οι Παραδοσιοκράτες απέδιδαν μεγάλο 

βάρος στην επίδραση που είχε ο Μαρξισμός-Λενινισμός στην εφαρμογή της σοβιετικής 

εξωτερικής πολιτικής αναφορικά με την εξάπλωση της κομμουνιστικής ιδεολογίας ως 

πρωταρχικού σοβιετικού στόχου. Έχοντας ως θεωρητικό εφαλτήριο, για την αξιολόγησή 
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τους, τη μαρξιστική-λενινιστική αρχή της αναπόφευκτης σύγκρουσης μεταξύ Καπιταλισμού 

και Σοσιαλισμού και τη μη αναστρέψιμη πορεία της ανθρώπινης ιστορίας προς το 

σοσιαλισμό, άσκησαν δριμεία κριτική στις τεράστιες σοβιετικές στρατιωτικές 

προετοιμασίες, καθώς και τη γεωστρατηγική επέκταση της σοβιετικής επιρροής στο Κέρας 

της Αφρικής και αργότερα στο Αφγανιστάν.  Οι Παραδοσιοκράτες θεωρούσαν ότι η Ε.Σ. και 

η Ύφεση αποτελούσαν μία καλά οργανωμένη παραπλάνηση από τους Σοβιετικούς 

προκειμένου να πετύχουν τον τελικό τους στόχο, την παγκόσμια κυριαρχία. Έτσι, 

ακολουθώντας τις ανωτέρω πολιτικές, οι Σοβιετικοί κάλυψαν την οικονομική και 

επιστημονική τους (τεχνολογική και ηλεκτρονική) αδυναμία, κατά τον ίδιο τρόπο με τον 

οποίο ενήργησε ο Λένιν στα αρχικά στάδια της Επαναστάσεως, ενώ σε πολιτικό επίπεδο 

απήλαυσαν, τουλάχιστον, τα οφέλη της ισότητος, γεγονός το οποίο τους έδωσε τη 

δυνατότητα, ως επαναστατικής δύναμης, να εξαπλώσουν το Μαρξισμό-Λενινισμό σε μεγάλο 

μέρος του πλανήτου (Κούβα, Αφρική, Ασία, Καραϊβική, Νότια και Κεντρική Αμερική), και 

προχώρησαν σε μία πρωτοφανούς κλίμακος προγράμματα στρατιωτικού εξοπλισμού 

(συμβατικού και πυρηνικού) εντός του «ασφαλούς» πλαισίου των πολιτικών στρατηγικών 

της Ε.Σ. και της Ύφεσης.  Για τους Παραδοσιοκράτες, οι ΗΠΑ και ο δυτικός κόσμος 

επιδόθηκαν σε έναν συστηματικό ανταγωνισμό σε όλους τους πυλώνες της ισχύος, τ.ε. 

στρατιωτικώς, ιδεολογικώς, πολιτικώς, οικονομικώς και πολιτιστικώς, προκειμένου να 

βρίσκονται σε θέση να ανασχέσουν τη Σοβιετική Ένωση εφόσον παρίστατο ανάγκη, αφού 

αν ο σοβιετικός ηγεμονισμός δεν περιοριζόταν από την Δύση, τότε τα πραγματικά όρια του 

θα ετίθεντο αποκλειστικώς από το ποσοτικό και ποιοτικό εύρος των σοβιετικών πολιτικό-

στρατιωτικών δυνατοτήτων. 

Αφ’ ετέρου, οι Αναθεωρητιστές υποβάθμισαν την επίδραση του Μαρξισμού-Λενινισμού 

στην εφαρμογή της σοβιετικής εξωτερικής πολιτικής, θεωρώντας τη Σοβιετική Ένωση μία 

σύγχρονη υπερδύναμη που δεν διέθετε αναθεωρητικές απόψεις ως προς το διεθνές σύστημα. 
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Η Μόσχα επιζητούσε να βελτιώσει τη θέση της και να ικανοποιήσει τα συμφέροντά της 

σύμφωνα με τις πολιτικές και κοινωνικές αξίες της, ενίοτε, φυσικά, με επιθετικό τρόπο. 

Ωστόσο, οι Αναθεωρητιστές αξιολόγησαν την Ε.Σ. και πολύ περισσότερο την Ύφεση ως μία 

ειλικρινή στάση της Σοβιετικής Ενώσεως, η οποία ενεργούσε ως Υπερδύναμη που είχε 

ιδιαίτερα συμφέροντα τα οποία οι ΗΠΑ και η Δύση θα έπρεπε να σεβαστούν. Παρά την 

ύπαρξη μονίμων στοιχείων ανταγωνισμού, το Κρεμλίνο -θεωρούσαν οι Αναθεωρητιστές- 

μετακινήθηκε βαθμιαία, διολισθαίνοντας από το επαναστατικό του μανιφέστο περί 

εξωτερικής πολιτικής και παγκόσμιας επαναστάσεως, προς μία πιο «φιλελεύθερη» 

προσπάθεια επέκτασης η οποία συμπεριελάμβανε τη συνεργασία με τη Δύση προς αμοιβαίο 

οικονομικό όφελος.  Αυτό το κλίμα απετέλεσε τη βάση της σοβιετικής πρωτοβουλίας για την 

ελάττωση των εντάσεων και για συνεχώς βελτιούμενες πολιτικές και στρατηγικές σχέσεις με 

τη Δύση, ιδιαιτέρως στον πυλώνα Αμύνης/Ασφαλείας όπου κατεβλήθησαν μεγάλες 

προσπάθειες για την επίτευξη αμοιβαίων συμφωνιών για τον έλεγχο και τον περιορισμό των 

πυρηνικών και συμβατικών οπλοστασίων. 

 

3.2 Το Σοβιετικό Εθνικό Συμφέρον. Ανάλυση του Γεωπολιτικού Παράγοντα της 

σοβιετικής επεμβάσεως ως Επιθετικογενούς στρατηγικής κινήσεως  στο Γεωπολιτικό 

Σύστημα, Σοβιετική Ένωση-Αφγανιστάν-Ιράν-Πακιστάν-Κίνα, και το Υπερσύστημα. 
 

Γεωπολιτικός Παράγοντας στην ανάλυση της ερευνητικής υπόθεσης νο 1, (απορρέουσα από 

την Παραδοσιοκρατική αντίληψη και ερμηνεία των στόχων της σοβιετικής εξωτερικής 

πολιτικής), ορίζεται η σοβιετική επέμβαση, διότι ως επιθετικογενής στρατηγική κίνηση, 

προκαλεί αναμφίβολα ανακατανομή ισχύος στο Γεωπολιτικό Σύστημα υπό εξέταση. 

Γεωγραφικό Σύμπλοκο στην ανάλυση της ερευνητικής υπόθεσης νο 1, ορίζεται αυτό του 

τριτογενούς γεωγραφικού χώρου με όρια την Σοβιετική Ένωση-Αφγανιστάν-Αραβική 

Θάλασσα-Ιράν-Πακιστάν-βορειοδυτική Κίνα.  Παρομοίως, Γεωπολιτικό Σύστημα, ορίζεται 

Σοβιετική Ένωση-Αφγανιστάν-Ιράν-Πακιστάν-Κίνα, ενώ Γεωπολιτικά υποσυστήματα, 
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ορίζονται  (1) αυτό της Σοβιετικής Ενώσεως-Αφγανιστάν, (2) Σοβιετικής Ενώσεως-

βορειοδυτική Κίνα (που γειτνιάζουν μετά την επέμβαση), και (3) Ιράν-Πακιστάν 

(breakthrough ως τα θερμά ύδατα).  Αναφορικώς με το Γεωπολιτικό Δρων Υπερσύστημα της 

παρόντος υποκεφαλαίου (4.3), αποτελεί το σύνολο των πόλων διεθνούς ισχύος που 

επηρεάζουν την δράση του Γεωπολιτικού Παράγοντος στο εσωτερικό των ανωτέρω 

υποσυστημάτων και του αντιστοίχου συστήματος το οποίο συνιστούν, ήτοι η Σοβιετική 

Ένωση, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, και κατ’ ελάσσονα λόγο η Σαουδική Αραβία, ο Οργανισμός 

Ισλαμικής Διάσκεψης,  και η Κίνα.  Τέλος, ως Πυλών Ισχύος, καθορίζων την ισχύ όσο και 

την κατανομή της στο υπό εξέταση Γεωπολιτικό Σύστημα, επελέγει ο πυλών της 

Αμύνης/Ασφαλείας.  Ως Σύνθετοι Δείκτες επελέγησαν (ΣΔ1) η στρατηγική προσέγγιση της 

Σοβιετικής Ενώσεως της Αραβικής Θάλασσας και εν γένει του Ινδικού Ωκεανού και (ΣΔ2) 

η στρατηγική προσέγγιση της Σοβιετικής Ενώσεως του Περσικού Κόλπου και ο έλεγχος 

αυτού από την Μόσχα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΥΠΟΘΕΣΗ 1 

Σ.Δ. 1 Πρώτος Σύνθετος Δείκτης Υποθέσεως 1 

Σ.Δ. 2 

 

Δεύτερος Σύνθετος Δείκτης Υποθέσεως 1 

 

Ε.Σ.Δ.1.1 Πρώτο Επιχείρημα Πρώτου Σύνθετου Δείκτη Υποθέσεως 1 

Ε.Σ.Δ.2.1 Πρώτο Επιχείρημα Δεύτερου Σύνθετου Δείκτη Υποθέσεως 1 

Ε.Σ.Δ.2.2 Δεύτερο Επιχείρημα Δεύτερου Σύνθετου Δείκτη Υποθέσεως 1 

 

Είναι γεγονός ότι με την σοβιετική επέμβαση τα σοβιετικά στρατεύματα προωθήθηκαν 

εγγύτερα στα θερμά ύδατα, την Αραβική Θάλασσα και τον Ινδικό Ωκεανό αλλά και τον 

Περσικό Κόλπο και την Ινδική Υποήπειρο. Αν και αυτό αποτελούσε διαχρονική στρατηγική 

επιδίωξη της Μόσχας, από την ανάλυση των πηγών δεν προκύπτει καμία απόδειξη ότι η 

επέμβαση ήταν το αποτέλεσμα κάποιου στρατηγικού σχεδιασμού ή μέρος της υψηλής 

στρατηγικής του Κρεμλίνου. Εν τούτοις, αληθεύει επίσης και ότι ολόκληρος ο πλανήτης σε 

γεωστρατηγικό επίπεδο και επίπεδο διεθνών σχέσεων λειτουργούσε επί δύο αιώνες -και 

πάντως υπό το νέο-μεταπολεμικό διεθνές σύστημα τα τελευταία 40 έτη- σύμφωνα με, το 

υιοθετημένο από το ΝΑΤΟ, γεωπολιτικό υπόδειγμα του Καθηγητού Νίκολας ΤΖ. Σπάικμαν 

περί ανάσχεσης της Ηπειρωτικής Δύναμης, τ.ε. της Σοβιετικής Ενώσεως, από τις Ναυτικές 

εμπορικές Δυνάμεις, τ.ε. τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. 
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Πιο Συγκεκριμένα, η προσέγγιση ότι η σοβιετική επέμβαση ήταν μία επιθετική στρατηγική 

κίνηση προέρχεται από το βασικό θεωρητικό εργαλείο των αγγλοσαξονικών γεωπολιτικών 

θεωριών του βρετανού Καθηγητή Σερ Χάλφορντ Μακίντερ [Sir Halford Mackinter] και του 

αμερικανού καθηγητού και αναλυτού Νίκολας Τζ. Σπάικμαν [Nicholas J. Spykman], οι 

οποίοι επηρέασαν δραστικώς, αν δεν διαμόρφωσαν μάλιστα, την αρχιτεκτονική και τις 

πολιτικές του ΝΑΤΟ στη μεταπολεμική εποχή. Σύμφωνα με τον Μακίντερ274, βασικοί όροι 

της παγκοσμίου γεωγραφίας που επηρεάζουν άμεσα τη γεωπολιτική της ισχύος είναι: η 

«Κεντρική Γη» [Heartland] (μία πιο σύγχρονη εκδοχή της «Περιοχής του Έστωρος» ή της 

«Ζώνης-Άξονας» [Pivot Area] του 1904), η οποία κάλυπτε την ηπειρωτική μάζα της 

κεντρικής Ευρασίας, πέριξ της οποίας υπάρχει μία «παράκτια εσωτερική οριακώς 

τοποθετημένη ημισέληνος», ο Εσωτερικός Δακτύλιος, αποτελούμενη από παράκτια κράτη 

της Ευρώπης και της Ασίας·275 με μία «νησιωτική ή εξωτερική ημισέληνο» αποτελούμενη 

από την Ωκεανία, την Αφρική και την αμερικανική ήπειρο.276 Πιο συγεκκριμένα, σύμφωνα 

με τον Σπάικμαν, «ο Μακίντερ  αντιλήφθηκε αρχικά τη σημασία της περιοχής της ζώνης-άξονα 

συνειδητοποιώντας την αξία μίας κεντρικής θέσης με εσωτερικές γραμμές επικοινωνίας, η 

οποία ισχυροποιείται και ενοποιείται με την ανάπτυξη των χερσαίων μεταφορών σε σημείο που 

                                                
274 Ο Μακίντερ παρουσίασε τις επιστημονικές του απόψεις σε τρεις διαδοχικές φάσεις. Το 1904 στο 
άρθρο του “The Geographical Pivot of History” στο Geographical Journal, θεμελίωσε την βάση της 
θεωρίας του, προσδίδοντας την ηυξημένη στρατηγική αξία που άρμοζε, κατ’ αυτόν, στην περιοχή 
«Ζώνης-Άξονος», στην διεθνή πολιτική. Το 1919, στο βιβλίο του Democratic Ideals and Reality. A 
Classic Work of Geography and World Power, επαναξιολόγησε το γεωπολιτικό του υπόδειγμα, 
συρρικνώνοντας την περιοχή «Ζώνης-Άξονος», και επονομάζοντας την «Κεντρική Γη. Τέλος, το 
1943, στο άρθρο του “The Round World and the Winning of Peace” στο Foreign Affairs, 
επαναβεβαίωσε την σημασία της γεωπολιτικής θεωρίας του, επανελέγχοντάς την σε σχέση με τα 
αναπτυσσόμενα στρατιωτικά και τεχνολογικά μέσα της εποχής. 
275 «Σύμφωνα με την ιδέα του Μακίντερ, ο εσωτερικός δακτύλιος των Αμφιβίων Κρατών που 
περιβάλλουν τη ζώνη-άξονα, αποτελείται από τρία τμήματα: την Ευρωπαϊκή παράκτια περιοχή, την 
Αραβική-Μεσανατολική έρημο και την Ασιατική ζώνη των μουσώνων.», Σπάικμαν, Νίκολας, Τζ., Η 
γεωγραφία της ειρήνης, Παπαζήσης, Αθήνα, 2004, σελ. 101. 
276 Σχετικώς με την θεωρία του Μακίντερ (1904), όρα Παράρτημα, Χάρτες, Χάρτη νο 3. 
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θα μπορούσε να αρχίσει να ανταγωνίζεται τις θαλάσσιες επικοινωνίες.  Προείδε, επίσης, τη 

μετατροπή της στέπας από περιοχή χαμηλού σε περιοχή υψηλού οικονομικού δυναμικού.»277. 

 

Επιπλέον, θεωρούσε ότι, όποιο οργανωμένο κράτος με εσωτερική συνοχή κυριαρχούσε στην 

«Κεντρική Γη» (την οποία ελέγχει η Ηπειρωτική Δύναμη), θα μπορούσε εύκολα, υπό 

ορισμένες συνθήκες, να συσσωρεύσει και να αυξήσει το μέγιστο τις παραδοσιακές μορφές 

ισχύος, ηπειρωτικής και ναυτικής, κυριαρχώντας έτσι στην «Παγκόσμια Νήσο», Ευρασία 

και Αφρική, και τελικώς στον Κόσμο. «Όποιος εξουσιάζει την ανατολική Ευρώπη εξουσιάζει 

την Κεντρική Γη. Όποιος εξουσιάζει την Κεντρική Γη εξουσιάζει την Παγκόσμια Νήσο. Όποιος 

εξουσιάζει την Παγκόσμια Νήσο, εξουσιάζει τον Κόσμο». Από ό,τι φαίνεται, ο Μακίντερ 

θεωρούσε ότι οι ηπειρωτικές χερσαίες μάζες της κεντρικής Ευρασίας είχαν τεράστια 

γεωπολιτική σημασία. Αυτή η άποψη προερχόταν από το γεγονός ότι οι περιοχές αυτές ήταν 

σε μεγάλο βαθμό αυτάρκεις σε φυσικούς πόρους· η ενδοχώρα ήταν εξαιρετικά αχανής 

αναφορικά με τις ανθρώπινες ανάγκες και δραστηριότητες, και επέτρεπε τυχόν 

στρατιωτικούς ελιγμούς όποτε αυτό ήταν αναγκαίο. Επιπλέον, ο γεωγραφικός χώρος της 

γεωπολιτικώς αναβαθμισμένης ανατολικής Ευρώπης, η πιθανή εστία για τον έλεγχο του 

κόσμου, προστατεύεται περιμετρικά από μία σειρά από οροσειρές (Ουράλια, Καύκασος, 

Τρανσυλβανικές Άλπεις, Άλπεις), μεγάλες λίμνες και ποταμούς (Βόλγας, Δούναβης, Κασπία 

Θάλασσα, Αράλη), και από την παγωμένη Αρκτική Ζώνη. Υπήρχε όμως και ένα 

γεωστρατηγικό μειονέκτημα, καθώς η γεωγραφία δεν παρείχε ένα ασφαλές, λειτουργικό και 

στρατηγικώς τοποθετημένο λιμένα προκειμένου να χρησιμοποιηθούν οι ανεξάντλητοι πόροι 

της ασιατικής ηπείρου για την δημιουργία ενός ισχυρότατου στόλου που θα εξουδετερώσει 

ικανού να εξουδετερώσει τις ναυτικές δυνάμεις. Πράγματι, μετά τη Μογγολική 

Αυτοκρατορία, η Ρωσική Αυτοκρατορία, και στη συνέχεια η Σοβιετική Ένωση, δεν είχε ένα 

                                                
277 Σπάικμαν, Νίκολας, Τζ., Η γεωγραφία της ειρήνης, Παπαζήσης, Αθήνα, 2004, σελ. 97. 
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λιμένα που να μην παγώνει το χειμώνα, ή να έχει κάποια ανεμπόδιστη έξοδο προς τους 

ανοικτούς ωκεανούς, αφού οι βόρειοι λιμένες καθώς και εκείνοι στην Οχοτσκική Θάλασσα 

παρεμποδίζονται ολοσχερώς από πάγους το χειμώνα, ενώ εκείνοι της Βαλτικής, της Μαύρης 

Θάλασσας και του Μουρμάνσκ, καθώς και του Βλαδιβοστόκ, ελέγχονται από άλλα μη-φίλια 

κράτη278. Οι λιμένες της Βαλτικής ελέγχονται από τη Δυτική Γερμανία, η οποία είναι μέλος 

του ΝΑΤΟ· οι λιμένες της Μαύρης Θάλασσας ελέγχονται από άλλα δύο μέλη του ΝΑΤΟ, 

την Τουρκία και την Ελλάδα· του Μουρμάνσκ, από τη Νορβηγία, επίσης μέλος του ΝΑΤΟ· 

και του Βλαδιβοστόκ από την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, στρατηγικούς συμμάχους των 

ΗΠΑ στην Άπω Ανατολή. Ιστορικώς, οι ηγέτες της περιοχής στην προσπάθειά τους να 

υπερβούν το πρόβλημα, και στο βαθμό κατά τον οποίο η τάση προς επέκταση είναι στην 

ανθρώπινη φύση, πίεζαν να κινηθούν προς Νότον προκειμένου να φθάσουν τα «θερμά 

ύδατα» του Ινδικού και Ειρηνικού Ωκεανού και της Μεσογείου, οπωσδήποτε 

επιτυγχάνοντας, σε περίπτωση επιτυχίας, την παγκόσμιο κυριαρχία. Για να αποτραπεί κάτι 

τέτοιο, και αφού το raison d’ etat απαιτεί το διαρκή ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών για 

συσσώρευση δύναμης, οι ναυτικές και εμπορικές δυνάμεις, με κύριους εκπροσώπους τη 

Βρετανική Αυτοκρατορία και, μετά τον Πόλεμο, τις ΗΠΑ, όφειλαν, αφ’ ενός, να κρατούν τις 

ηπειρωτικές ευρασιατικές δυνάμεις πολιτικώς διηρημένες και, αφ’ ετέρου, να τις κρατούν 

«αποκλεισμένες» όσο το δυνατόν πιο μακριά από τα «θερμά ύδατα». Προς επίτευξιν του 

δεύτερου στόχου, η Βρετανική Αυτοκρατορία είχε δημιουργήσει μία μακρά αλυσίδα από 

φιλικά κράτη ή αποικίες (ή τουλάχιστον εχθρικά προς τη Ρωσική Αυτοκρατορία, όπως η 

Γερμανία και η Ιαπωνία) που απετέλεσαν το περιμετρικό ημικύκλιο της Ευρασίας 

(εσωτερική οριακά τοποθετημένη ημισέληνος, ο Εσωτερικός Δακτύλιος κατά Μακίντερ), 

από τη Δυτική Ευρώπη έως την Ιαπωνία. Το θεωρητικό υπόδειγμα του Μακίντερ είναι η 

                                                
278 Challiand, J., and Rageaou, J., P., Strategic Atlas, World Geopolitics, Penguin, London, 1985, pp. 
52-4. 
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σύγχρονη πηγή της θεωρίας της Πολιτικής της Ανάσχεσης. Πιο Συγκεκριμένα, ο Σπάικμαν279 

διευρύνοντας τη θεωρητική ανάλυση του Μακίντερ, προσέδωσε μία νέα προοπτική στο όλο 

ζήτημα. Κατά την άποψή του, «Όποιος ελέγχει το Κρηπίδωμα [Rimland] ελέγχει την Ευρασία, 

όποιος εξουσιάζει την Ευρασία ελέγχει το πεπρωμένο του κόσμου». Τω όντι, κατά τον Ψυχρό 

Πόλεμο, οι ΗΠΑ, ο διάδοχος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, αγωνίστηκαν να διατηρήσουν 

τον έλεγχο της περιφέρειας της Ευρασίας (του Κρηπιδώματος, κατά Σπάικμαν), 

εμποδίζοντας την κάθοδο της Σοβιετικής Ενώσεως που κυριαρχούσε στην «Κεντρική Γη»280. 

Υπ’ αυτήν την έννοια, οι επεμβάσεις στην Κορέα, στο Βιετνάμ, τα Σχέδια Marshall και 

Colombo, η μεταπολεμική υποστήριξη στην Ιαπωνία και η ίδρυση του CENTO, του SEATO, 

και σαφέστατα του ΝΑΤΟ, κατέστησαν προφανή την αμερικανική εξωτερική πολιτική της 

ανασχέσεως βάσει του γεωπολιτικού υποδείγματος του Σπάικμαν. Αφ’ ετέρου, για πολλούς 

Παραδοσιοκράτες αναλυτές, η περίπτωση του Αφγανιστάν απετέλεσε τη μεγαλύτερη 

προσπάθεια της Μόσχας στη μεταπολεμική εποχή να διαρρήξει την ασφυκτική περικύκλωση 

των δυτικών δυνάμεων μέσω της εσωτερικής οριακώς τοποθετημένης ημισελήνου, τον 

Εσωτερικό Δακτύλιο του Μακίντερ, ή Κρηπιδώματος κατά Σπάικμαν, αρχικώς με ειρηνικά 

μέσα μέχρι το 1979 και τελικώς με στρατιωτικά το Δεκέμβριο του ίδιου έτους281. 

 

                                                
279 Spykman, N., The Geography of the Peace, Harcourt Brace, New York, 1944. Όρα επίσης 
Spykman, N, America’s Strategy in World Politics, the United States and the Balance of Power, 
Harcourt Brace, New York, 1944. 
280 Σχετικώς με το γεωπολιτκό υπόδειγμα Σπάικμαν όρα Παράρτημα, Χάρτες, Χάρτες νο 4 και νο 5, 
και σχετικώς με τον γεωστρατηγικό ανταγωνισμό ΗΠΑ/ΝΑΤΟ-Σοβιετικής Ενώσεως/Σύμφωνο της 
Βαρσοβίας, όρα Παράρτημα, Χάρτες, Χάρτες νο 7 και νο 8. 
281 «Το κρηπίδωμα της ευρασιατικής χερσαίας μάζας πρέπει να γίνει αντιληπτό ως ενδιάμεση περιοχή, 
ευρισκόμενη μεταξύ της ζώνης-άξονα και των περιφερειακών θαλασσών.  Λειτουργεί ως αχανής ζώνη 
ανάσχεσης μεταξύ των ναυτικών και των χερσαίων δυνάμεων.  Η λειτουργεία της πρέπει να είναι 
αμφιβίου μορφής και προς τις δύο κατευθύνσεις και να υπερασπίζεται τον εαυτό της τόσο από ξηράς 
όσο και από θαλάσσης.  Στο παρελθόν ήταν αναγκασμένη να μάχεται εναντίον των χερσαίων δυνάμεων 
της ζώνης-άξονα και εναντίον των ναυτικών δυνάμεων των υπεράκτιων νήσων της Μεγάλης Βρετανίας 
και της Ιαπωνίας.  Η αμφίβιος φύση της εντοπίζεται στη βάση των προβλημάτων ασφαλείας της.», 
Σπάικμαν, Νίκολας, Τζ., Η γεωγραφία της ειρήνης, Παπαζήσης, Αθήνα, 2004, σελ. 103. 
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Σύμφωνα με τη θέση των Παραδοσιοκρατών, οι γεωπολιτικές συνέπειες της επεμβάσεως (οι 

Σοβιετικοί πιο κοντά στα θερμά ύδατα, τον Περσικό Κόλπο, την Ινδική Υποήπειρο), σε 

συσχετισμό με την τρέχουσα δυτική πολιτικοστρατιωτική πρακτική για την ανάσχεση της 

Μόσχας καθώς και η παραδοσιακή ιστορικά επιθυμία του Κρεμλίνου, είτε Τσαρικού είτε 

Σοσιαλιστικού, δημιούργησαν την πλάνη σε πολλούς αναλυτές και στις δύο πλευρές του 

Ατλαντικού, ότι οι συνέπειες (οι Σοβιετικοί πιο κοντά στα θερμά ύδατα, κ.ο.κ.) απετέλεσαν 

το πρωταρχικό κίνητρο για την επέμβαση. Πιο συγκεκριμένα, τουλάχιστον από την περίοδο 

της βασιλείας του Μεγάλου Πέτρου η Αυτοκρατορική Ρωσία αγωνιζόταν να προσεγγίσει τα 

θερμά ύδατα της Μαύρης Θάλασσας, του Περσικού Κόλπου, της Αραβικής Θάλασσας και 

του Ινδικού Ωκεανού: «… να φθάσουμε το εγγύτερο δυνατόν στην Κωνσταντινούπολη και την 

Ινδία. Όποιος εξουσιάσει αυτές τις περιοχές, θα είναι ο πραγματικός κυρίαρχος του κόσμου. 

Συνεπώς, υποκινείστε συνεχείς πολέμους στην Περσία… διεισδύστε έως τον Περσικό Κόλπο… 

προωθηθείτε μέχρι την Ινδία»282. Παρομοίως, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών 

απευθυνόμενος στην Αικατερίνη τη Μεγάλη και αναφερόμενος στα νότια σύνορα της 

Ρωσικής Αυτοκρατορίας, επεσήμαινε: «…Αυτό που σταματά να αναπτύσσεται, αρχίζει να 

σαπίζει…»283. Επιπλέον, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της διαρκούς επιθυμίας των 

Σοβιετικών να επηρεάζουν τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο, αποτελούσε η υπογραφή της 

συμπληρωματικής συμφωνίας Ρίμπεντροπ-Μολότοφ [Ribbentrop-Molotov] το 1940, στα 

πλαίσια του Συμφώνου Μη Επίθεσης του 1939, που ικανοποιούσε τη σοβιετική απαίτηση για 

τη σύναψη ενός πρωτοκόλλου με τη Γερμανία δεδομένου ότι θα προέτασσε τα εξής: «… η 

περιοχή νοτίως του Μπατούμ και του Μπακού προς τη γενική κατεύθυνση του Περσικού 

Κόλπου αναγνωρίζεται ως το κέντρο των σοβιετικών εδαφικών βλέψεων»284. Αργότερα, μετά 

                                                
282 Peter the Great addressed to his High Command in 1775 in Dmytryshyn, Basil, Modernization of 
Russia under Peter I and Catherine II, Wiley and Sons, New York, 1974, p.285. 
283 Molcanov, H., H., Mezdynarodnie Othocenia, DK 145, 1984, p.65; Pavlenko, H., I., Mysl, DK 131, 
1990, p.67. 
284 ‘Molotov-Ribbentrop Agreement’, 26 November, 1940, Berlin; Treaty of Non-Aggression 
between Germany and the Soviet Union, [Russian: Договор о ненападении между Германией и 
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την επέμβαση των Γερμανών στη Σοβιετική Ένωση το 1941, το Λονδίνο και η Μόσχα 

διχοτόμησαν το Ιράν σε βόρεια και νότια ζώνη285, όπως είχε συμβεί και στον Α΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο, και ανέλαβαν τον έλεγχο των δύο ζωνών αντιστοίχως. 

 

Έτσι, ακόμη και αν η υπόθεση ότι η σοβιετική επέμβαση είχε επιθετικογενή χαρακτήρα, 

παρόλο που κάτι τέτοιο δεν υποστηρίζεται από αποδεικτικό υλικό και στοιχεία, δεδομένης 

της ιστορικής εμπειρίας, εν μέσω Ψυχρού Πολέμου, με την Ισλαμική Επανάσταση του 

Χομεϊνί  να επικρατεί νικηφόρα, το θρίλερ με τους ομήρους στην αμερικανική πρεσβεία στην 

Τεχεράνη εν πλήρη εξελίξει, και την άστατη γεωπολιτική κατάσταση στην περιοχή, θα 

μπορούσε κάποιος να υποθέσει ότι, η κυριολεκτική, επί του πεδίου, προσέγγιση της 

Σοβιετικής Ενώσεως σε παραδοσιακά στρατηγικά σημεία διαχρονικού ενδιαφέροντός της 

ήταν ανάμεσα στα βασικά κίνητρα του Κρεμλίνου, εντός του πλαισίου της υψηλής 

σοβιετικής στρατηγικής. 

 

Πιο συγκεκριμένα, η υψηλή σοβιετική στρατηγική αφορά τον υπέρτατο στόχο της 

παγκόσμιας κυριαρχίας και τις στρατηγικές και τακτικές κινήσεις που απαιτούνται για την 

επίτευξη αυτού του στόχου. Σε αυτό το πλαίσιο, η παραδοσιακή επιθυμία της Μόσχας ήταν 

να φθάσει στα θερμά ύδατα και να βαπτισθεί ως μεγάλη ναυτική δύναμη, χωρίς να έχει 

απωλέσει την ηπειρωτικό χαρακτήρα της, για να δημιουργήσει μία μεγάλη ναυτική δύναμη, 

συγκρίσιμη με τις «ναυτικές-εμπορικές δυνάμεις», που τελικά θα της εξασφάλιζε την 

                                                
Советским Союзом; German: Nichtangriffsvertrag zwischen Deutschland und der Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken], 23 August, 1939. 
285 Prem 3/399/8 - Soviet Union Post-War Co-operation: (Anglo-Soviet Treaty-recognition of 141 
frontiers): Negotiations on frontiers etc. leading to Anglo-Soviet Treaty, February 1942-June 1942, 
Reel 149; Prem 3/399/7 - Soviet Union Post-War Co-operation: (Anglo-Soviet Treaty-recognition of 
141 frontiers): Telegrams exchanged with Foreign Secretary etc. on Russian frontiers, December 
1941-January 1942, “Cabinet Papers, Complete classes from the CAB and PREM series in the Public 
Record Office”, London, Series One: Prem 3: “Papers concerning Defence and Operational 
Subjects”, 1940-1945, Winston Churchill, Minister of Defence, Secretariat Papers. 
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παγκόσμιο πρωτοκαθεδρία. Επιπλέον, στο ίδιο  πλαίσιο, η Μόσχα θα εκμεταλλευόταν όλες 

τις ευκαιρίες, στους προσβάσιμους πλέον, ενεργειακούς πόρους της Μέσης Ανατολής 

προκειμένου να επηρεάζει ή ακόμη και να ελέγχει τη ροή του πετρελαίου προς τον δυτικό 

κόσμο. Ο συνδυασμός της γεωπολιτικής αναλύσεως με τη μαρξιστική αρχή της παγκοσμίου 

επικρατήσεως της Επαναστάσεως, δικαιολογεί τη θεωρητική υπόθεση ότι η επέμβαση ήταν 

ένα βήμα για τη Μόσχα προς τα θερμά ύδατα το οποίο, με τη σειρά του, αποτελούσε 

προϋπόθεση για την παγκόσμια κυριαρχία. Η θεωρία είναι ενδιαφέρουσα και τουλάχιστον 

ευλογοφανής. Δεν υπάρχει, όμως, καμία απολύτως απόδειξη ότι αυτό είχε κατά νου η 

σοβιετική ηγεσία. Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο ότι τουλάχιστον ένα τμήμα της συγχρόνου 

σοβιετικής στρατηγικής σκέψεως ταυτίζεται με τους Μακίντερ και Σπάικμαν, των οποίων οι 

ιδέες διαμόρφωσαν τη δυτική γεωπολιτική σκέψη κατά τη μεταπολεμική εποχή. Πράγματι, 

ο Ναύαρχος Γκορσκόφ286, δήλωνε: «Ο στόχος της σοβιετικής ναυτικής δύναμης είναι να 

αξιοποιήσει αποτελεσματικά τους ωκεανούς παγκοσμίως χάριν της οικοδόμησης του 

κομμουνισμού»287. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, η Μόσχα μπορεί έδρασε 

ακολουθώντας παραλλήλως τόσο το αγγλοσαξονικό γεωπολιτικό υπόδειγμα όσο το 

Μαρξισμό εκμεταλλευόμενη την ταραγμένη κατάσταση στο Αφγανιστάν, και να προχώρησε 

στην επέμβαση σε μία οπορτουνιστική κίνηση, εδραζόμενη στην νομική αιτιολογία της 

Συνθήκης Φιλίας, Καλής Γειτονίας και Συνεργασίας ως άλλοθι για διεθνή και εσωτερική 

κατανάλωση. Το συμπέρασμα του Στέφεν Λάραμπι [Stephen Larrabee]288, ειδικού του 

                                                
286 Ο Σεργκέι Γκεόργκεβιτς Γκορσκόφ, [Серге́й Георгиевич Горшков] 1910-1988, ήταν σοβιετικός 
Ναύαρχος κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου και επέβλεπε την ανάπτυξη του σοβιετικού 
Ναυτικού, ώστε να καταστεί σε παγκόσμια ναυτική δύναμη. Κατά την περίοδο του Μπρέζνιεφ, 
προΐστατο της μεγάλης κλίμακος ανάπτυξης του σοβιετικού ναυτικού, σε σκάφη επιφανείας και 
υποβρυχίων, με σκοπό την δημιουργία μίας δυνάμεως, ικανής να αντιμετωπίσει, επί ίσοις όροις, τις 
δυτικές ναυτικές δυνάμεις μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970. Ο Gorshkov συχνά συνδέεται με 
την φράση «Το ‘καλύτερο’ είναι ο εχθρός του ‘αρκετά καλού’, την οποία φημολογείται ότι είχε 
κρεμασμένη στον τοίχο του γραφείου του ως ρητό. Wikipedia, Online Library. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Sergey_Gorshkov 
287 Sutherland, Edwards, Russian Projects against India, Remington, London, 1985, p.280. 
288 Την περίοδο 1978-1981 ο Dr Larrabee υπηρέτησε στο γραφείο του Συμβουλίου Εθνικής 
Ασφαλείας στο Λευκό Οίκο, ως ειδικός σε θέματα Σοβιετικής Ενώσεως-Ανατολικής Ευρώπης και σε 
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Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας του Λευκού Οίκου κατά την περίοδο της σοβιετικής 

επεμβάσεως, σε ένα επίσημο υπόμνημα, που είναι απολύτως διαφωτιστικό και 

χαρακτηριστικό της ερμηνείας των γεγονότων από τους τότε κυβερνητικούς συμβούλους και 

αναλυτές, και απευθυνόταν στο Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας Ζμπίγνιου Μπρεζίνσκι, στις 

31 Δεκεμβρίου 1979, επεσήμαινε τα εξής: «Η επίκληση του Συμφώνου Φιλίας ως δικαιολογία 

των σοβιετικών ενεργειών θέτει ένα δυσοίωνο προηγούμενο και υπονοεί ότι οι Σοβιετικοί 

μπορεί να επεκτείνουν την εφαρμογή του Δόγματος Μπρέζνιεφ σε οποιαδήποτε χώρα με την 

οποία έχουν υπογράψει Συνθήκη Φιλίας (S)»289.290 Αναμφιβόλως, η Ουάσινγκτον ήταν ο 

φυσικός πολιτικός αποδέκτης όχι μόνο των πραγματικών αιτίων που οδήγησαν στη σοβιετική 

επέμβαση, αλλά και των γεωπολιτικών συνεπειών της, ανεξαρτήτως των πραγματικών 

σοβιετικών κινήτρων. Στο πλαίσιο του ανταγωνισμού μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων, η 

αντίληψη της Ουάσινγκτον περί υψηλής πολιτικής και στρατηγικού σχεδιασμού θεωρούσε 

ότι η ανάπτυξη της σοβιετικής θέσης στο Αφγανιστάν θα μεγέθυνε σημαντικά τη γενική 

γεωπολιτική της θέση, αναβαθμίζοντας τις γεωστρατηγικές της δυνατότητες τόσο σε 

αμυντικό-επιχειρησιακό όσο και σε επιθετικό-επιχειρησιακό επίπεδο. Η Μόσχα, αποκτώντας 

τον έλεγχο των γεωστρατηγικώς σημαντικών αεροδρομίων και αυτοκινητοδρόμων και 

δημιουργώντας στρατιωτικές και βάσεις εφοδιασμού στη χώρα, θα αποκτούσε τη δυνατότητα 

να χρησιμοποιήσει την εδαφική κυριαρχία του Αφγανιστάν ως προστατευτική ουδέτερη 

ζώνη για αμυντικούς σκοπούς και, αφού το θεωρούσε αναγκαίο, ως στρατιωτική βάση 

πρώτης γραμμής για επιθετικούς σκοπούς, με ύστατο στόχο τα θερμά ύδατα, το 

προαπαιτούμενο για την παγκόσμια κυριαρχία του σοβιετικού Κομμουνισμού. Η σοβιετική 

                                                
θέματα πολιτικό-στρατιωτικών σχέσεων Ανατολής-Δύσεως.  Αργότερα, κατά την περίοδο 1983-
1989, υπηρέτησε ως Αντιπρόεδρος και Διευθυντής Σπουδών στο Ινστιτούτο Σπουδών Ασφαλείας 
Ανατολής-Δύσεως στη Νέα Υόρκη. 
289 31 December, 1979: [Secret] Memorandum from Stephen Larrabee to Zbigniew Brzezinski, 
“Soviet Intervention in Afghanistan”. 
290 Σχετικώς με τα κράτη τα οποία έχουν α) υπογράψει Συνθήκη Φιλίας με την Μόσχα και β) στα 
οποία σταθμέυει τεχνικό και στρατιωτικό σοβιετικό προσωπικό, όρα Παράρτημα, Χάρτες, Χατρης 
νο 9. 
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ολιγαρχία, όμως, ποτέ δεν είχε κατά νου τη θρυλούμενη Παγκόσμια Κυριαρχία στην 

περίπτωση του Αφγανιστάν, αλλά ανησυχούσε για το ακριβώς αντίθετο· την πιθανή 

δημιουργία μίας «ιμπεριαλιστικής» βάσης στο σοβιετικό μαλακό υπογάστριο που θα 

μπορούσε να απειλήσει την πυρηνική, στρατιωτική και βιομηχανική υποδομή του 

Καζακστάν, καθιστώντας τη Μόσχα «όμηρο της Ουάσινγκτον»291. Επιπλέον, οι Σοβιετικοί 

«…ανησυχούσαν πάντα για την επίπτωση που θα είχε η υποστήριξη προς τους αφγανούς 

κομμουνιστές στις σχέσεις τους με την αφγανική κυβέρνηση, και ήταν εξαιρετικά επιφυλακτικοί 

στις άμεσες επαφές μαζί τους»292. Όλες αυτές οι σοβιετικές ανησυχίες ενισχύονταν από τη 

γνώση του γεγονότος ότι η Κυβέρνηση Κάρτερ παρείχε οικονομική και υλική βοήθεια στους 

εξεγερθέντες μέσω του Πακιστάν από τις αρχές του 1979. Ο Βασίλι Στεπάνοβιτς 

Σάφροντσουκ, ανώτερος σοβιετικός σύμβουλος της αφγανικής Κυβερνήσεως, εξέφρασε τα 

ανωτέρω ανοικτά σε διπλωμάτη της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Καμπούλ στις 25 Ιουνίου 

1979, διαμαρτυρόμενος επίσης και για την επικριτική στάση του αμερικανικού τύπου έναντι 

της Κυβερνήσεως της Λαϊκής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν293. Εν μέσω αυτής της 

καχυποψίας για τις προθέσεις των ΗΠΑ στην περιοχή, ο Helmut Schmidt στις 6 Δεκεμβρίου, 

μετά από επίπονες διαβουλεύσεις στο ΝΑΤΟ, τελικώς συμφώνησε με την τοποθέτηση 

συστημάτων τακτικών πυραύλων (Pershing II και Cruise) στη Δυτική Ευρώπη. Δύο ημέρες 

αργότερα, σε μία μικρή αλλά κρίσιμη συνάντηση του Πολίτμπιρο στο γραφείο του 

Μπρέζνιεφ, ο Ουστίνοφ, ο Αντρόποφ και ο Γκρομίκο εξέφρασαν, χωρίς κάποια 

συγκεκριμένη απόδειξη, τη βαθιά τους ανησυχία για μία παρόμοια πυραυλική βάση στο 

Αφγανιστάν, η οποία «… θα μπορούσε να τοποθετηθεί και να στοχεύει… στρατηγικούς 

                                                
291 8 December, 1979, Meeting of the ‘Small Politburo’, Lyakhovskiy, Aleksandr, A., ‘‘Internal 
Dynamics in Afghanistan in the Fall of 1979 and the Soviet Response’’. 
292 27 September, 1979, DCI Interagency Intelligence Memorandum, "Soviet Options in Afghanistan", 
p.5. 
293 25 June, 1979, [Confidential] Cables from AMEMBASSY Kabul to SECSTATE, "Meeting with 
Soviet Diplomat: Observations on the Internal Afghan Political Scene" (Kabul 4888 and 4889). 
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στόχους στο Καζακστάν, τη Σιβηρία και αλλού»294.  Ο Μπρέζνιεφ, με την ex post facto 

ρητορική του, και αναβαθμίζοντας τις ανωτέρω σοβιετικές ανησυχίες σε υπαρκτό πρόβλημα 

ασφάλειας για την Μόσχα, εξέφρασε τη σοβιετική θέση με έναν πράγματι λιτό και αυστηρό 

τρόπο μετά την επέμβαση: «Το να ενεργούσαμε διαφορετικά [δηλαδή το να μην 

παρεμβαίναμε] θα σήμαινε να παρακολουθούμε παθητικά τη δημιουργία ενός κέντρου 

σοβαρού κινδύνου για την ασφάλεια του σοβιετικού κράτους στα νότια σύνορά του»295. 

Πράγματι, καθώς η Ουάσινγκτον είχε απωλέσει τις στρατιωτικές της βάσεις στο έδαφος της 

Περσίας/Ιράν και την πολιτική της επιρροή στην Τεχεράνη, τουλάχιστον από τον 

Φεβρουάριο του 1979, η Μόσχα ανησυχούσε ότι οι ΗΠΑ θα ζητούσαν να τις 

αντικαταστήσουν αμέσως στο Αφγανιστάν, μία ανησυχία που ενισχύθηκε τόσο από την 

εμφάνιση του αμερικανικού Ναυτικού στην Αραβική Θάλασσα, όσο και από την 

αμφιλεγόμενη προσωπικότητα του Αμίν. 

 

Από την άλλη, εντός της αμερικανικής κυβερνήσεως υπήρχαν αξιωματούχοι και αναλυτές296 

με πολύ μεγάλη επιρροή, οι οποίοι αντιλαμβάνονταν τη σοβιετική κίνηση ως επιθετική 

ενέργεια, εστιάζοντας ιδίως στην γεωπολιτική αξία της περιοχής. Πράγματι, στις 26 

                                                
294 8 December, 1979, Meeting of the ‘Small Politburo’, Lyakhovskiy, Aleksandr, A., ‘‘Internal 
Dynamics in Afghanistan in the Fall of 1979 and the Soviet Response’’. 
295 Pravda, 13 January, 1980. 
296 Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, την «υπεροχή» των Αναθεωριτιστών στην οπτική του Λευκού 
Οίκου διαδέχτηκε η ισχυρή επιρροή των Παραδοσιοκρατών, γεγονός που καθόρισε την αντίδραση 
των ΗΠΑ, στην σοβιετική επέμβαση. Ως δυτικοί Παραδοσιοκράτες επιφορτισμένοι με την ευθύνη 
της λήψεως των αποφάσεων για την εξωτερική πολιτική των κρατών τους καθώς και την διαμόρφωση 
της κοινής γνώμης, χαρακτηρίζονται οι εξής: ο Ζμπίγκιου Μπρεζίνσκι και ο Ρόμπερτ Καρλ “κακό” 
Μακφάρλαν [Robert Carl ‘Bud’ McFarlane], οι οποίο αμφότεροι υπηρέτησαν ως Σύμβουλοι Εθνικής 
Ασφάλειας στους Προέδρους Κάρτερ και Ρέιγκαν αντιστοίχως, ο Στέφεν Λάραμπι, που υπηρέτησε 
στο γραφείο του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας στο Λευκό Οίκο, ως ειδικός σε θέματα Σοβιετικής 
Ενώσεως-Ανατολικής Ευρώπης και σε θέματα πολιτικό-στρατιωτικών σχέσεων Ανατολής-Δύσεως 
(1978-1981), η Τζέιν Κιρκπάτρικ [Jeanne Kirkpatrick], Σύμβουλος Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πρεσβευτής των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, και οι Υπουργοί Εθνικής Αμύνης, Τζέιμς Σλέσινγκερ 
[James Schlesinger] και Κάσπαρ Ουαινμπέργερ [Caspar Weinberger], καθώς επίσης και ίδιος ο 
Πρόεδρος Ρέιγκαν και η βρετανίδα Πρωθυπουργός, με ισχυρά επιρροή διεθνώς, Μάργκαρετ Θάτσερ, 
ενώ μεταξύ των Αναθεωριτιστών, συγκαταλέγονταν ο Προέδρος Κάρτερ, ο Υπουργός Εξωτερικών 
Σάιρους Βανς και ο ειδικός σύμβουλός του, έμπειρος σοβιετολόγος, Μάρσαλ Σούλμαν. 
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Δεκεμβρίου 1979, ο Μπρεζίνσκι προειδοποιούσε τον Πρόεδρο με ένα υπόμνημα: «Όπως σας 

είχα αναφέρει προ εβδομάδος περίπου, αντιμετωπίζουμε πλέον μία περιφερειακή κρίση. Το 

Ιράν και το Αφγανιστάν βρίσκονται σε αναταραχή και το Πακιστάν είναι εσωτερικά ασταθές 

και εξαιρετικά ανήσυχο ως προς το εξωτερικό. Αν οι Σοβιετικοί πετύχουν στο Αφγανιστάν και 

το Πακιστάν συναινέσει, το μακροχρόνιο όνειρο της Μόσχας να αποκτήσει άμεση πρόσβαση 

στον Ινδικό Ωκεανό θα πραγματοποιηθεί»297. Ανήσυχος για την πιθανότητα μίας σοβιετικής 

επιτυχίας, ο επιφανής γεωστρατηγιστής και θιασώτης των Μακίντερ και Σπάικμαν, 

σημείωνε: «Ιστορικά οι Βρετανοί έβαζαν φραγμό σε αυτή την τάση και το Αφγανιστάν 

αποτελούσε την ουδέτερη ζώνη [τους]. Αναλάβαμε αυτό το ρόλο το 1945, αλλά η ιρανική κρίση 

οδήγησε στην κατάρρευση της ισορροπίας δυνάμεων στη νοτιοδυτική Ασία και θα μπορούσε να 

φέρει τους Σοβιετικούς στις παρυφές του Αραβικού Κόλπου και του Κόλπου του Ομάν»298. 

 

Όντως, η «θεωρία» της προωθήσεως της σοβιετικής θέσεως ως ένα βήμα προς τα θερμά 

ύδατα, έφερε τις σοβιετικές στρατιωτικές δυνάμεις πιο κοντά στα πακιστανικά και ινδικά 

λιμάνια, κάποια από τα οποία θα χρειαζόταν να καταλάβει σε μελλοντικό στάδιο, σύμφωνα 

με το όποιο σχέδιο περί παγκόσμια κυριαρχίας. Όμως, η επί δεκαετίες επιμελώς 

οικοδομούμενη στρατηγική σχέση μεταξύ Μόσχας και Νέου Δελχί, δεν άφηνε χώρο στη 

Μόσχα για μελλοντικές επιθετικές κινήσεις κατά της ινδικής επικράτειας299. Σε αντίθετη 

περίπτωση, μία τέτοια κίνηση θα ήταν αυτοκτονική από στρατηγικής πλευράς για την 

ευρύτερη περιοχή της υπο-ηπείρου, με ανυπολόγιστες διεθνείς συνέπειες, και πάντως 

                                                
297 26 December, 1979, [Secret] Memorandum from Zbigniew Brzezinski for the President, 
"Reflections on Soviet Intervention in Afghanistan", p.1. 
298 Ibid., p.2. 
299 Είναι αξιοσημείωτο, ότι η Ινδία παρέμεινε σταθερή σε αυτή την στρατιωτική συμμαχία και 
συνέχισε την ιδιαίτερη σχέση της με τη Μόσχα και μετά την επέμβαση, στοχεύοντας σε αμοιβαία 
κέρδη. Έχοντας ως προτεραιότητα τις σχέσεις του με το Ισλαμαμπάντ, το Νέο Δελχί ουδέποτε 
εξέλαβε την σοβιετική επέμβαση ως μελλοντική απειλή και σε καμία ψηφοφορία δεν ψήφισε εναντίον 
της Σοβιετικής Ενώσεως στις ετήσιες συναντήσεις του ΟΗΕ, τα ψηφίσματα των οποίων καταδίκαζαν 
τη σοβιετική επέμβαση. 
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οπωσδήποτε αντίθετες με τα σοβιετικά συμφέροντα, που θα ανάγκαζαν τη Μόσχα να 

εγκαταλείψει επ’ αόριστον οιαδήποτε στρατηγική της επιθυμία να φθάσει στα θερμά ύδατα, 

τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον Ινδικό Ωκεανό και την Αραβική Θάλασσα. Αφ’ ετέρου, τυχόν 

μελλοντικές πιέσεις στο Πακιστάν θα είχαν ως φυσική απόληξη την πλήρη προσκόλληση 

αυτής της χώρας στις ΗΠΑ, ενδεχόμενο που δεν επιθυμούσε η Μόσχα.  Κάτι το οποίο και 

συνέβη, όταν η ανάπτυξη των Σοβιετικών στρατευμάτων στο Αφγανιστάν ανησύχησε 

αμφοτέρους Πακιστάν και ΗΠΑ, με αποτέλεσμα την ραγδαία αύξηση του βαθμού της μεταξύ 

τους συνεργασίας, αναδεικνύοντας σε ελάχιστο χρόνο μία πολύ στενή στρατηγική σχέση 

μεταξύ των δύο χωρών, ή, με άλλα λόγια, επιβεβαιώνοντας ότι το Ισλαμαμπάντ ήταν ο 

πολύτιμος περιφερειακός σύμμαχος της Ουάσινγκτον στην περιοχή.  Ήταν αυτό ακριβώς που 

υπονοούσε ο Μπρεζίνσκι ως αμυντικό μέτρο, μεταξύ άλλων «αντισταθμιστικών 

παραγόντων» [‘compensating factors’] για τη σοβιετική κίνηση: «Ενώ [το Αφγανιστάν] θα 

μπορούσε να καταστεί ένα σοβιετικό Βιετνάμ… Η παγκόσμια κοινή γνώμη θα μπορούσε να 

εξοργιστεί με τη σοβιετική επέμβαση. Οι μουσουλμανικές χώρες σίγουρα θα ανησυχήσουν, 

πράγμα που ίσως μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε»300.  Επίσης, «Με το Ιράν 

αποσταθεροποιημένο, δεν θα υπάρχει κάποιο ανθεκτικό ανάχωμα στη νοτιοδυτική Ασία έναντι 

της σοβιετικής κινήσεως προς τον Ινδικό Ωκεανό»301.  Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η  

κυβέρνηση των ΗΠΑ βρέθηκε μεταξύ σφύρας και άκμονος. Δεδομένου ότι ο ρόλος του 

Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου συνεπαγόταν επιφυλακτικότητα και 

καχυποψία, ιδίως σε ζητήματα αμυντικής φύσεως, ο Μπρεζίνσκι, εν μέσω μίας κρίσεως με 

τη Σοβιετική Ένωση, τα πήγε εξαιρετικά καλά. Εν τούτοις, μία αναδρομική ανάλυση που 

περιλαμβάνει νέα στοιχεία και χρησιμοποιεί ένα πιο πλουραλιστικό πλαίσιο από εκείνο των 

Παραδοσιοκρατών του Ψυχρού Πολέμου, θα μπορούσε να έχει διαφορετικά αποτελέσματα. 

                                                
300 26 December, 1979, [Secret] Memorandum from Zbigniew Brzezinski for the President, 
"Reflections on Soviet Intervention in Afghanistan", p.2. 
301 Ibid., p.2. 
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[Ε.Σ.Δ.1.1] Η θεωρία ότι η επέμβαση αποτελούσε μέρος της υψηλής σοβιετικής στρατηγικής 

θα τεκμηριωνόταν απολύτως αν η Σοβιετική Ένωση είχε προσεγγίσει τα θερμά ύδατα του 

Ινδικού Ωκεανού πραγματοποιώντας μόνο μία θεαματική επιθετική κίνηση, αλλά σε εκείνη 

την περίπτωση δεν θα είχε νόημα καμία συζήτηση για τα κίνητρα που στήριζαν την επέμβαση 

στο Αφγανιστάν, για προφανείς λόγους. Εν τούτοις στην περίπτωσή μας, μολονότι η 

επέμβαση οδήγησε στην ελαχιστοποίηση της απόστασης από τον Ινδικό Ωκεανό, η υπόθεση 

ότι η επέμβαση είχε στόχο τα θερμά ύδατα στο πλαίσιο της θεωρίας περί παγκοσμίου 

σοβιετικής κυριαρχίας, δεν δύναται να ισχύει, αφού το γεγονός της ελαχιστοποίησης της 

αποστάσεως ήταν μάλλον μία στρατηγική συνέπεια της επεμβάσεως, καθώς γίνεται σαφές 

ότι η σοβιετική επέμβαση εξ΄ ορισμού θα προκαλούσε περισσότερη ζημία παρά όφελος κατά 

την πραγματοποίηση του εν λόγω υποθετικού στόχου. Πράγματι, αυτή η συγκεκριμένη 

συνέπεια της επεμβάσεως θα έθετε τέλος στις φιλοδοξίες τις Μόσχας για προσέγγιση των 

θερμών υδάτων, αφού θα συσπείρωνε δίχως προηγούμενο, όπως και συνέβη, όλους τους 

περιφερειακούς δρώντες (εκτός Ινδίας) πέριξ των ΗΠΑ και της Κίνας, της οποίας τα 

συμφέροντα ήταν εξόχως ανταγωνιστικά ως προς εκείνα της Σοβιετικής Ενώσεως. 

 

[Ε.Σ.Δ.2.1] Κατά την παραδοσιοκρατική προσέγγιση, μία άλλη πτυχή της επεμβάσεως ως 

Επιθετικής στρατηγικής κίνησης ήταν ότι επέτρεψε στη Μόσχα να βελτιώσει την θέση της 

σε βαθμό ικανό να επηρεάζει ίσως και να ελέγχει την προμήθεια ενεργειακού μείγματος και, 

τελικά, εάν το επιθυμούσε να αποκόψει τα δυτικά βιομηχανικά κράτη και την 

αναπτυσσόμενη Κίνα από τα παγκόσμια κέντρα παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, 

ώστε να κερδίσει το ενεργειακό στρατηγικό πλεονέκτημα και να επικρατήσει στον Ψυχρό 

Πόλεμο και στο σινο-σοβιετικό ανταγωνισμό.  
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Ιστορικώς, η μόνιμη επιθυμία της Σοβιετικής Ενώσεως, η οποία πήγαζε από τα Τσαρικά 

παραδοσιακά συμφέροντα, ήταν να αποκτήση μία ευνοϊότερη στρατηγική θέση στην περιοχή 

της Μέσης Ανατολής. Όπως έχει αποδειχθεί ιστορικώς, η Σοβιετική Ένωση επιθυμούσε 

διακαώς «να βρεθεί σε καλύτερη θέση για να εκμεταλλευτεί τυχόν μελλοντικές ευκαιρίες στο 

[τότε] ασταθές Ιράν»302, προκειμένου να ασκεί μεγαλύτερη επιρροή στην προσπάθειά της να 

ελέγξει όλη την περιοχή του Περσικού Κόλπου. Με την πλήρη ανάπτυξη της επιχειρήσεως 

στο Αφγανιστάν, τα σοβιετικά στρατεύματα μείωσαν την απόσταση της σοβιετικής 

παρουσίας από τα Στενά του Ορμούζ.  Η απόσταση από την κοντινότερη σοβιετική 

αεροπορική βάση στο Ιζύλ Ατρέκ στη Σοβιετική Ένωση έως τις κοντινότερες στα Στενά του 

Ορμούζ πόλεις, Μασκάτ [مسقط] (στο Ομάν) και Μπαντάρ Αμπάς [بندرعباس] (στο Ιράν), 

μειώθηκε σημαντικώς από 1720 χλμ. σε 1137 χλμ., και από 1181 χλμ. σε 794 χλμ. 

αντιστοίχως, από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της υπό σοβιετική κατοχή Φάραχ [فراه] στο 

δυτικό Αφγανιστάν303. Εν τούτοις, ο χρόνος πτήσης μεταξύ των δύο ανά ζεύγος ανωτέρω 

σημείων δεν μειώθηκε σημαντικά, γεγονός που από μόνο του ακυρώνει το επιχείρημα, αφού 

είναι αδιανόητο να θεωρηθεί αυτό ως αιτία για την επέμβαση. Επιπλέον, η πλούσια περιοχή 

του Χουζεστάν [استان خوزستان] στo βόρειο Ιράν είναι κοντύτερα στις Σοβιετικές Δημοκρατίες 

του Αζερμπαϊτζάν και του Ουζμπεκιστάν από ότι βρίσκεται το Αφγανιστάν304.    

 

[Ε.Σ.Δ.2.2] Όπως και να έχει, η κατοχή του Αφγανιστάν λειτούργησε στην καλύτερη 

περίπτωση ως μοχλός πίεσης -έστω και περιορισμένης αξίας- προς τη στρατηγική περιοχή 

της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με την παραδοσιοκρατική ανάλυση, η Μόσχα, προκειμένου 

να «υφαρπάξει» τον έλεγχο των Στενών του Άντεν, κατέβαλε μία επίπονη προσπάθεια τη 

                                                
302 Valenta, Jiri, Potter, William, op. cit., p.223. 
303 Khalilzad, Zalmay, “Moscow’s Afghan War”, Problems of Communism, US Information Agency, 
Washington DC, Jan-Feb 1986, p.17. 
304 Steele, Jonathan, Soviet Power. The Kremlin’s Foreign Policy from Brezhnev to Chernenko, 
Touchstone Book, Simon and Schuster, Inc., New York, 1984, p.121. 
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δεκαετία του 1970, κατά την οποία απέκτησε σταδιακώς τον έλεγχο των κρατών ζωτικής 

σημασίας πέριξ του Περσικού Κόλπου, δημιουργώντας σημεία πίεσης με τελικό στόχο να 

επηρεάσει τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στην περιοχή, κάτι, το οποίο με την 

επέμβαση της 24ης Δεκεμβρίου 1979 γινόταν πραγματικότητα. Έτσι, η σοβιετική πίεση στο 

γεωπολιτικό σύμπλοκο Περσικού Κόλπου, Σαουδικής Αραβίας και Ιράν, από Βορρά δια των 

Σοβιετικών Δημοκρατιών και της Κασπίας, από Βόρεια-Βορειοδυτικά δια της φίλα 

προσκείμενης στους Σοβιετικούς Συρίας ή/και του καιροσκοπικού Ιράκ, από Δυσμάς δια του 

Κέρατος της Αφρικής και την Αιθιοπία, εκ του Νότου δια της Νότιας Υεμένης, αποκτούσε 

ένα νέο κρίκο στην αλυσίδα της περικύκλωσης, το Αφγανιστάν στα Ανατολικά. Όλα αυτά, 

με στρατηγικό επιστέγασμα την ανάπτυξη του σοβιετικού Ναυτικού στη Μεσόγειο, 

δικαιολογούσαν τον ισχυρισμό του Ριάντ: «Η σοβιετική στρατιωτική παρουσία στην Κούβα 

δεν πλησιάζει καν την σοβαρότητα της απειλής για τη δυτική ασφάλεια όσο η παρουσία των 

Ρώσων στον Κόλπο και στο Κέρας της Αφρικής»305.  Καθίσταται σαφές λοιπόν, ότι το μέλος 

της Βασιλικής οικογένειας της Σαουδικής Αραβίας ευθυγραμμιζόταν με τις στρατηγικές 

ανησυχίες του Δόγματος Κάρτερ, ότι θα ανοίγονταν νέοι ορίζοντες για τη σοβιετική 

εξωτερική πολιτική και διπλωματία, όχι μόνο στοχεύοντας στην εκμετάλλευση νέων 

ευκαιριών στον οικονομικώς, πολιτικώς και στρατηγικώς, σημαντικό χώρο του Περσικού 

Κόλπου, αλλά και για τον έλεγχο ή ακόμη και τον αποκλεισμό των Δυτικών ενεργοβόρων 

βιομηχανιών και κοινωνιών από τις κύριες ενεργειακές πηγές τους. Αυτό, όμως, δεν μπορεί 

να συναχθεί από τη μελέτη των πρωτογενών πηγών, όπως των πρακτικών των συνεδριάσεων 

του Πολίτμπιρο και άλλων σωμάτων λήψης αποφάσεων, για παράδειγμα της Ειδικής 

Επιτροπής για το Αφγανιστάν- όπως θα διαπιστώσουμε στο σχετικό κεφάλαιο 5. Επιπλέον, 

αυτή η ερμηνεία δεν απαντά στο γιατί η Μόσχα, σύμφωνα με το υποτιθέμενο Σχέδιό της, 

                                                
305 New York Times, 8 February, 1980; σχετικώς με την αντίδραση των Σαουδαραβών, όρα επίσης 
Kinter, William, R., op. cit., pp. 158-60. 
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επέλεξε να επέμβει ο σοβιετικός στρατός τη συγκεκριμένη στιγμή.  Είναι πράγματι 

εξαιρετικώς απίθανο εν μέσω επιδείνωσης της περιφερειακής ασφάλειας και με πλήρη 

συναίσθηση των έντονων αντιδράσεων των αραβικών και μουσουλμανικών 

πετρελαιοπαραγωγών χωρών, των ΗΠΑ και της Κίνας, η Σοβιετική Ένωση να προχωρούσε 

σε κάτι τόσο καταστροφικό για τα στρατηγικά, διπλωματικά και πολιτικά της συμφέροντα 

στο διεθνή στίβο. Πολλώ δε μάλλον, όταν αμφότεροι,  οι Αντρόποφ και Γκρομίκο, με την 

ομόφωνη συναίνεση των μελών του Πολίτμπιρο σε διάφορες συνεδριάσεις, είχαν 

χαρακτηρίσει μία πιθανή επέμβαση στο Αφγανιστάν ως «εντελώς ανεπίτρεπτη»306, 

υποστηρίζοντας ότι «η Ύφεση και η Συνθήκη SALT θα αφανίζονταν»307 με μία τέτοια 

σοβιετική κίνηση, και επιβεβαιώνοντας όλα τα προαναφερόμενα περί του αντιθέτου της 

επεμβάσεως επιχειρήματα. 

 

Επίσης, έχει μεγάλη σημασία για την απόρριψη αυτής της ερμηνείας το ότι οι αμερικανικές 

υπηρεσίες ήταν βέβαιες ότι «… Το ενδιαφέρον της Μόσχας στο Αφγανιστάν φαινόταν να είναι 

εστιασμένο στο να διασφαλιστεί η συνέχιση της σοβιετικής πρωτοκαθεδρίας σε ένα κράτος στα 

νότια σύνορα της ΕΣΣΔ. Πρόπερσι, [1977], τα σοβιετικά συμφέροντα στο Αφγανιστάν 

εγγυόνταν δύο συνθήκες, (μία Συνθήκη Φιλίας του 1921 και μία Συνθήκη Ουδετερότητας και 

Μη Επίθεσης του 1931 κατά την οποία το αφγανικό έδαφος δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 

για πράξεις εχθρικές προς την ΕΣΣΔ), καθώς και ο ρόλος της ΕΣΣΔ ως βασικού προμηθευτού 

και δωρητού οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας. Ομολογουμένως, η εξωτερική πολιτική 

του Αφγανιστάν ήταν αδέσμευτη και η ικανότητα της Μόσχας να επηρεάζει τις εσωτερικές του 

υποθέσεις ήταν περιορισμένη, αλλά οι Σοβιετικοί φαίνονταν ικανοποιημένοι με το επίπεδο της 

                                                
306 17-19 March, 1979, Meeting of the Politburo of the Central Committee of the Communist Party of 
the Soviet Union, Transcript of CPSU CC Politburo Discussions on Afghanistan, TsKhSD, f,89, per. 
25 dok. 1, ll. 1, 12-25; document provided by M. Kramer (Harvard University); translation by Carter-
Brezhnev Project, 18 March, 1979. 
307 17 March, 1979, Ibid. 
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εκεί επιρροής τους στην χώρα, και συχνά ανέφεραν το Αφγανιστάν ως υπόδειγμα του πώς δύο 

κράτη με διαφορετικά κοινωνικά συστήματα μπορούν να συνυπάρχουν ειρηνικά»308. 

Δεδομένου ότι, προ της επαναστάσεως του Σαούρ, η Μόσχα, όπως κατέστη σαφές στο 

κεφάλαιο 2, υπήρξε, ήδη από τη δεκαετία του 1950, πηγή ιδεολογικό-πολιτικής έμπνευσης 

καθώς και οικονομικής, τεχνολογικής και επιστημονικής βοήθειας προς το Αφγανιστάν, η 

σημασία της επιτυχίας της αφγανικής επαναστάσεως και της εγκαθιδρύσεως μαρξιστικού-

λενινιστικού πολιτικού καθεστώτος στην Καμπούλ οδήγησε στη θεαματική μεγέθυνση της 

σημασίας του Αφγανιστάν για ιδεολογικούς, πολιτικούς και στρατηγικούς λόγους. Το 

Αφγανιστάν, μετά τον Απρίλιο του 1978, δέσποζε ως το ζωντανό παράδειγμα κράτους-

υποδείγματος, το οποίο βαδίζει επαναστατικώς προωθώντας την ιστορική εξέλιξη.  Εν 

τούτοις, σύμφωνα με πληθώρα πρωτογενών πηγών, το Κρεμλίνο ήταν πάντα επιφυλακτικό 

και προτιμούσε να παρέχει χρηματική βοήθεια αποστέλλοντας συστηματικώς τεχνικό και 

πολιτικό προσωπικό, παρά να έχει στρατιωτική παρουσία στη χώρα, μολονότι κάτι τέτοιο θα 

το προτιμούσε το μαρξιστικό καθεστώς της Καμπούλ309. Πράγματι, το 1979 και ενώ η 

Καμπούλ ζητούσε επιμόνως στρατιωτική βοήθεια310, σύμφωνα με δι-υπηρεσιακό Υπόμνημα 

του Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ [DCI], «Η αφγανική 

ικανότητα απορρόφησης σημαντικών αυξήσεων στην ξένη οικονομική βοήθεια είναι 

περιορισμένη και υπάρχουν ακόμη κάπου 300 εκατομμύρια δολάρια σε μη απορροφηθέντα από 

τα 1,3 δισ. δολάρια που είχαν δοθεί σε προηγούμενα καθεστώτα. Με τις 60 συμφωνίες 

οικονομικής βοήθειας που υπεγράφησαν πέρυσι, απορροφήθηκαν μόνο 200 εκατομμύρια 

δολάρια από τα 500 εκατομμύρια των εν εκκρεμότητι πιστώσεων από την εποχή του 

πραξικοπήματος τον Απρίλιο του 1978. Εν τούτοις, οι Αφγανοί λέγεται ότι είναι 

                                                
308 27 September, 1979: DCI Interagency Intelligence Memorandum, "Soviet Options in Afghanistan", 
p.5. 
309 11 July, 1979: [Confidential, NOFORN] Cable from USDAO Kabul to DIA Washington DC, 
"Soviet Intentions in Afghanistan/Pakistan" (Kabul 5249). 
310 Galleoti, Mark, Afghanistan: The Soviet Union's Last War, Frank Cass & Co, London, 1995, table 
1.1, p.8. 
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δυσαρεστημένοι από το ύψος της πραγματικής σοβιετικής οικονομικής βοήθειας και έχουν 

ενοχληθεί από τις ανεπιτυχείς προσπάθειές τους να γίνουν μέλη της COMECON, με την ελπίδα 

να λάβουν κάτι παραπάνω από τους Σοβιετικούς»311. 

 

Το γεγονός ότι η Σοβιετική Ένωση βελτίωσε ελαφρώς τη θέση της «ορμώμενη» εξ’ 

ανατολών προς τον Περσικό Κόλπο, δεν αποτελούσε πρωταρχικό στόχο της Μόσχας, και 

θεωρείται μάλλον ένα στοιχείο παραδοσιακού ενδιαφέροντος της αυτοκρατορικής της  

κληρονομιάς, το οποίο στην περίπτωση της επεμβάσεως απετέλεσε γεωπολιτικό παρεπόμενο 

που δεν κατέληγε σε κάποιες ιδιαίτερες περαιτέρω συνέπειες.  Πράγματι, το Αφγανιστάν, αν 

και περιορισμένης αξίας, θα μπορούσε να χρησιμεύσει περισσότερο ως μελλοντικός μοχλός 

πίεσης προς το Ιράν, που ήδη είχε κοινά σύνορα με τη Σοβιετική Ένωση312, παρά ως 

σκαλοπάτι για περαιτέρω στρατιωτική δράση είτε προς τα θερμά ύδατα του Ινδικού 

Ωκεανού, είτε προς την πετρελαιοπαραγωγό περιοχή του Περσικού Κόλπου. Στην 

πραγματικότητα, το σοσιαλιστικό Κρεμλίνο απέδιδε την ίδια σημασία στη γεωπολιτική αξία 

του Αφγανιστάν, ως ουδέτερου κράτους και μόνο περιστασιακώς γεωστρατηγικού μοχλού 

στον παραδοσιακό γεωστρατηγικό ανταγωνισμό με την αμερικανική υπερδύναμη κατά τον 

Ψυχρό Πόλεμο, όση απέδιδε και το τσαρικό Κρεμλίνο επί αιώνες με τον δικό του αντίπαλο, 

τη Βρετανική Αυτοκρατορία κατά την διεξαγωγή του «Μεγάλου Παιγνίου». 

 

Παρά την λογική ανάλυση ότι η Σοβιετική Ένωση δεν είχε πρόθεση να πλησιάσει τα θερμά 

ύδατα, η καχυποψία και η έλλειψη πληροφοριών για τις προθέσεις του Κρεμλίνου313 εν μέσω 

                                                
311 27 September, 1979: DCI Interagency Intelligence Memorandum, "Soviet Options in Afghanistan", 
p.5. 
312 August 1979, [Secret, NOFORN] NSC Paper "Soviet Position in the Third World", pp. 1-11. 
313 17 September, 1979, [Top Secret] Memorandum from Thomas Thornton for Assistant to the 
President for National Security, Zbigniew Brzezinski, "What Are the Soviets Doing in Afghanistan?".  
Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε ο εμπειρότατος καθηγητής Θόρτον [Thornton] είναι 
χαρακτηριστικό της πολυπλοκότητος της υποθέσεως: “Simply we don’t know.  Speculation is however 
intriguing.”. 
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Ψυχρού Πολέμου, παγίωσαν το μύθο, στην Ουάσινγκτον και αλλού, ότι ένας -αν όχι ο 

κύριος- λόγος για την επέμβαση ήταν η επιθυμία της Πολικής Αρκούδας να ζεστάνει τα πόδια 

της στον Ινδικό Ωκεανό, την Αραβική Θάλασσα και τον Περσικό Κόλπο. Πράγματι, είναι 

γεγονός ότι από την αρχή της κρίσεως η Ουάσινγκτον ανησυχούσε για την αστάθεια στην 

περιφέρεια που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατακλυσμιαίες αλλαγές στην περιοχή, 

αντίθετες με τα συμφέροντά της. Ήδη από το Δεκέμβριο του 1978, η αμερικανική Πρεσβεία 

εκτιμούσε ότι: «…διερωτώμεθα, αν και όταν η κατάσταση προχωρήσει λίγο ακόμη, αν η Λ. Δ. 

Αφγανιστάν θα καταστεί ένας πειθήνιος ακόλουθος υπό την κυριαρχία της ΕΣΣΔ, ή ένα 

ριζοσπαστικό αριστερίστικο καθεστώς στις παρυφές του κινήματος των αδεσμεύτων αλλά με 

ιδιαίτερα αφγανικά χαρακτηριστικά και ένα βαθμό ανεξαρτησίας. Η πλέον δυσμενής εξέλιξη 

αναφορικά με τα συμφέροντά μας θα ήταν η εισαγωγή σοβιετικών στρατευμάτων στο 

Αφγανιστάν, πράγμα που θα διατάρασσε σοβαρά ολόκληρη την περιοχή».  Επιπλέον, 

επεσήμαινε και τις ανησυχίες άλλων χωρών: «…οι εκτιμήσεις των γειτόνων του Αφγανιστάν 

είναι παρόμοιες με τις δικές μας, αν και το Πακιστάν και το Ιράν υποστηρίζουν ότι ήδη το 

Αφγανιστάν έχει ‘χαθεί’ ανεπιστρεπτί υπέρ της Σοβιετικής Ενώσεως»314.  Αφ’ ετέρου, ασχέτως 

αν αυτό αποτελούσε αιτία ή ήταν συνέπεια, οι σοβιετικές ένοπλες δυνάμεις υπό την 

επωνυμία, Περιορισμένο Απόσπασμα Σοβιετικών Ενόπλων Δυνάμεων [LCOSF], με ισχύ 75 

έως 80 χιλιάδων,  με πλήρως μηχανοκίνητα τάγματα πεζικού, τεθωρακισμένες ταξιαρχίες, 

μονάδες πυροβολικού, επιθετικά ελικόπτερα και ειδικές δυνάμεις, ήταν εκεί, προσφέροντας 

δικαιολογημένως το εφαλτήριο για διεθνείς ενέργειες εναντίον της σοβιετικής κατοχής, είτε 

υπό την μορφή διεθνών διακηρύξεων καταδίκης της επεμβάσεως στον ΟΗΕ, είτε υπό την 

μορφή διακρατικών επισήμων αντιποίνων,  είτε υπό την μορφή παροχής οικονομικής 

βοήθειας στους Μουτζαχεντίν, είτε τέλος υπό την μορφή μυστικών/κεκαλυμμένων 

                                                
314 1 December, 1978, [Secret, LIMDIS] Cable from SECSTATE to AMEMBASSY Kabul, 
"Assessment of Afghan Developments and U.S.-Afghan Relations" (State 304356). 
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προγραμμάτων παροχής στρατιωτικής, και τεχνικής βοήθειας στους Μουτζαχεντίν.  Ως 

αποτέλεσμα, οι συνέπειες της επεμβάσεως τάραξαν τα «διεθνή ύδατα» του Ψυχρού Πολέμου. 

Σε μεγάλο βαθμό, χωρίς να είναι στην ατζέντα των στόχων της επεμβάσεως για τη Μόσχα, 

όπως εσφαλμένως θεωρούνται από πολλούς, η συνεχιζόμενη σοβιετική κατοχή, όχι μόνο 

πυροδότησε τη διεθνή αντίδραση κατά της Μόσχας, αλλά επίσης δημιούργησε μία 

ισχυρότατη πολιτική θέση στις ΗΠΑ, στις Μουσουλμανικές χώρες, και την Κίνα για μία άνευ 

προηγουμένου υποστήριξη της μεγαλύτερης μυστικής/κεκαλυμμένης επιχειρήσεως που 

διεξήχθη ποτέ στην ιστορία, υπέρ των Μουτζαχεντίν, με σκοπό την ενεργητική αντίδρασή 

τους. Πράγματι, αρχικώς οι ΗΠΑ και στη συνέχεια το Πακιστάν, η Κίνα, ο αραβικός κόσμος 

και το Ιράν θα βλάπτονταν ανεπανόρθωτα, αν τυχόν το σοβιετικό εγχείρημα της 

καθυποτάξεως του αντάρτικου των Μουτζαχεντίν στεφόταν από επιτυχία. Το συμπέρασμα 

του Στέφεν Λάραμπι σε ένα επίσημο υπόμνημα προς το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας 

Ζμπίγνιου Μπρεζίνσκι στις 31 Δεκεμβρίου 1979, δεν αφήνει καμία απολύτως αμφιβολία: «-

-Αν οι Σοβιετικοί πετύχουν, η ασφάλεια του Πακιστάν και η ισορροπία δυνάμεων στη 

βορειοανατολική Ασία θα επηρεαστεί σοβαρώς.»315. 

 

Σε υπερσυστημικό επίπεδο, οι συνέπειες της επεμβάσεως απετέλεσαν σε μεγάλο βαθμό την 

αιτία για τη δημιουργία ενός ιδιόμορφου τύπου διλήμματος για την ευρύτερη περιοχή 

σχετικού με τους στόχους της υψηλής σοβιετικής στρατηγικής και των τακτικών που τη 

συναπαρτίζουν τόσο περιφερειακό επίπεδο όσο και σε παγκόσμιο. Αναμφιβόλως, οι 

γεωπολιτικές συνέπειες της επεμβάσεως απετέλεσαν το πρώτιστο  αντικείμενο της 

αντιδράσεως, το διακύβευμα όλων των εμπλεκομένων αντισοβιετικών δρώντων. Σημαντικό 

ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση έπαιξε η αμερικανική εξωτερική πολιτική που εκείνη την 

                                                
315 31 December, 1979, [Secret] Memorandum from Stephen Larrabee to Zbigniew Brzezinski, 
"Soviet Intervention in Afghanistan". 
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περίοδο ήταν πολύ επηρεασμένη από το «παραδοσιοκρατικό πλαίσιο» του Ψυχρού Πολέμου. 

Αυτό ενισχυόταν έτι, από τη σταθερή γεωπολιτική ανάλυση των Παραδοσιοκρατών, η οποία 

συνοδευόταν από την στρατηγική αναγκαιότητα της σοβιετικής ανάσχεσης, ενώ βαρύνουσα 

σημασία αποδίδονταν στην εξέλιξη και μετάδοση των ιδεολογικών αρχών του Μαρξισμού-

Λενινισμού, του ρωσικής αυτοκρατορικής παρακαταθήκης της Σοβιετικής Ενώσεως, η 

σταδιακή σοβιετική «διείσδυση» στο Αφγανιστάν τουλάχιστον κατά τα τελευταία 25 έτη, η 

σημαντική ανάπτυξη του στρατιωτικού οπλοστασίου (συμβατικού και πυρηνικού), κατά την 

περίοδο Μπρέζνιεφ και η ενεργητικότατη, εξωστρεφής και λίαν επιτυχημένη πολιτική της 

Μόσχας στον Τρίτο Κόσμο κατά τη δεκαετία του 1970. Επομένως, η στρατηγική επιλογή 

των ΗΠΑ να αντιδράσουν άμεσα, δημιουργώντας μία στρατηγική συμμαχία με όλους τους 

περιφερειακούς αντισοβιετικούς δρώντες, αλλά και  την υπερσυστημική Κίνα, με σκοπό την 

επαρκή υποστήριξη του  αφγανικού αντάρτικου, δεν κρινόταν μόνο λογική, αλλά και 

επιβεβλημένη.  

 

Ένας από τους πλέον σημαντικούς και ισχυρούς στρατηγικούς αντισοβιετικούς συμμάχους ήταν 

η Κίνα. Πράγματι, αν και το Πεκίνο ανέκαθεν αξιολογούσε την πολιτική της ύφεσης μεταξύ 

των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ενώσεως ως άλλοθι και τακτικό αποπροσανατολισμό του 

υπόλοιπου κόσμου («κινεζική παραδοσιοκρατία»), ήταν αναγκασμένο να επιζητά την ευρύτερη 

δυνατή διεθνή συμμαχία, των ΗΠΑ συμπεριλαμβανομένων, και επομένως υπήρχε ένα 

προφανές κοινό συμφέρον εναντίον του σοβιετικού «ηγεμονισμού» στην περιοχή.  Επιπλέον, 

για το Πεκίνο, η Μόσχα εκτός από το να προωθεί το “γενικό της σχέδιο”, απεκάλυπτε την 

πρόθεσή της να περικυκλώσει την Κίνα.  Σύμφωνα με το Πεκίνο, καθώς η Μόσχα καλυπτόταν 

νομικά από τη Συνθήκη Φιλίας και Συνεργασίας του 1978, ακολουθούσε τη χαρακτηριστική 

της σοβιετική τακτική να συνάπτει συνθήκες με χώρες που συνορεύουν με την Κίνα, όπως η 

Ινδία, το Βιετνάμ και η Μογγολία· η δε τελευταία εθεωρείτο ότι ήδη είχε προσδεθεί πλέον στη 
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Σοβιετική Ένωση316. Κατά τον ίδιο τρόπο, το Πεκίνο ερμήνευσε την επέμβαση του Βιετνάμ 

στην Καμπότζη317 ως ένα ακόμη βήμα προς την περικύκλωσή του, και σε συνδυασμό με την 

ανάπτυξη μεγάλου αριθμού σοβιετικών στρατευμάτων στα σινο-σοβιετικά σύνορα και στη 

Μογγολία318, αυξήθηκαν οι κινεζικές ανησυχίες για περικύκλωση από την Σοβιετική Ένωση. 

Βάσει των ανωτέρω, η στρατηγική αξία του Αφγανιστάν για την Κίνα αυξήθηκε σημαντικά, 

δικαιώνοντας τις αντιδράσεις της μετά τη σοβιετική επέμβαση στη χώρα. Μετά τη σοβιετική 

επέμβαση και την ανάπτυξη σοβιετικών στρατευμάτων και αεροπορικών βάσεων στο 

Αφγανιστάν, η Κίνα ένιωθε ακόμη πιο περικυκλωμένη και, δεδομένου του αντίκτυπου της 

εξαιρετικά  ταχείας και επιτυχούς κινητοποίησης και αερομεταφοράς των σοβιετικών 

στρατευμάτων, αυτό το συναίσθημα ενισχύθηκε. Η δε κατοχή του Διαδρόμου Ουαχάν [ واخان

 και ο έλεγχος του Περάσματος Κοουτάλ-ε Ουαχτζίρ [Kowtal-e Wakhjir] προς και από 319[دهلېز

την Κίνα, και του Περάσματος Κοουτάλ-ε Μπαροουτζχίλ [Kowtal-e Barowjhil] προς και από 

το Πακιστάν, δημιούργησε νέες εξελίξεις στην περιοχή.  Πιο συγκεκριμένα, η Μόσχα μπορούσε 

πλέον να επηρεάζει το ζήτημα του Κασμίρ [ٔکِشير}}] κασμίρι, [क ीर] ινδικά, [کشمير] ουρντού, 

 ουιγκούρ, με πιθανά οφέλη για την Ινδία, καθώς και να μπλοκάρει την οδό [كهشمىر]

ανεφοδιασμού από την Κίνα προς τους αφγανούς αντάρτες. Κατά συνέπεια, η ικανότητα της 

                                                
316 Vertzberger, Jaacov, “Afghanistan in China’s policy”, Problems of Communism, US Agency, 
Washington DC, vol. 31, May-June 1982, p.8. 
317 Το Δεκέμβριου του 1978 οι Βιετναμέζοι εξαπέλυσαν ξαφνική επίθεση κατά του καθεστώτος Pol 
Pot στην Καμπότζη. Αυτό, σύμφωνα με τον Kintner, έδωσε την ευκαιρία στην Μόσχα για την 
δημιουργία ενός νέου σοβιετικού point d’ appui για την άσκηση αεροπορικής και ναυτικής πιέσεως 
στην Κίνα.  Kintner, William, R., op. cit., p. 179. 
318 Vertzberger, Jaacov, op. cit., p. 9. 
319 Η Μεγάλη Βρετανία και η Ρωσία όρισαν τα αρχικά σύνορα ανάμεσα στην Κίνα και το Αφγανιστάν 
στην Διάσκεψη του Παμίρ το 1895. Προκειμένου να παραμείνει μία ζώνη ασφαλείας ανάμεσα τους, 
οι δύο δυνάμεις της Συνθήκης άφησαν μία [εδαφική] προεξοχή μήκους 300 χλμ., γνωστή και ως 
Διάδρομος του Ουαχάν [στην κυριαρχία] του Αφγανιστάν.  Σύμφωνα με τις μετέπειτα Αφγανικές 
κυβερνήσεις τα σύνορα ανάμεσα στην Κίνα και το Αφγανιστάν ήταν μήκους 100 χλμ. (75 χλμ. 
σύμφωνα με Κινεζικές πηγές), από το τριεθνές [σύνορο] Αφγανιστάν-Πακιστάν-Κίνα μέχρι το 
τριεθνές [σύνορο] Αφγανιστάν-Κίνα-Σοβιετική Ένωση στις γεωγραφικές συντεταγμένες 37º 3’N και 
74º 33’E.  Η Κίνα, η οποία δεν ήταν παρούσα στην Διάσκεψη του Παμίρ, αρνήθηκε να αναγνωρίσει 
αυτή τη διευθέτηση και απαίτησε την κυριότητα του Διαδρόμου του Ουαχάν, στο πλαίσιο της 
διεκδικήσεως ολόκληρης της Οροσειράς του Παμίρ , op. cit., p.3. 
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Κίνας να εκμεταλλευτεί τις σχέσεις μεταξύ της δικής της μουσουλμανικής μειονότητας του 

Σινκιάνγκ [新疆] και των αφγανών μουσουλμάνων, χρησιμοποιώντας την ως μεσάζωντα στο 

αφγανικό ζήτημα, περιορίστηκε δραστικώς, αν όχι κατ’ ουσίαν, εξανεμίστηκε εντελώς.  

  

Εν τούτοις, η σοβιετική επέμβαση προφανώς δεν αποτελούσε μία επιθετική στρατηγική 

κίνηση, και έτσι δεν επιβεβαιώνεται η παραδοσιοκρατική προσέγγιση της αναλύσεως του 

Ψυχρού Πολέμου. Οι λόγοι για τους οποίους η Μόσχα απέστειλε στρατιωτικές δυνάμεις στο 

Αφγανιστάν δεν σχετίζονταν με τη βελτίωση της γεωπολιτικής της θέσης ως ένα βήμα προς 

την παγκόσμια κυριαρχία. Αν και οι γεωπολιτικές συνέπειες στην ευρύτερη περιοχή εν μέρει 

βάρυναν στη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων του Κρεμλίνου, η Μόσχα δεν ακολουθούσε 

κανένα στρατηγικό  σχέδιο ούτε ενεργούσε επιδιώκοντας κάποιο στρατηγικό πλεονέκτημα 

έναντι των ΗΠΑ και της Κίνας. 

 

3.3 Σοβιετικές ανησυχίες περί εθνικής ασφαλείας. Ανάλυση του Γεωπολιτικού Παράγοντα 

της σοβιετικής επεμβάσεως ως Αμυντικογενούς στρατηγικής κινήσεως στο Γεωπολιτικό 

Σύστημα, Σοβιετική Ένωση, με επίκεντρο τις μουσουλμανικές Σοβιετικής Σοσιαλιστικές 

Δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας-Αφγανιστάν, και το Υπερσύστημα. 
 

Γεωπολιτικός Παράγοντας στην ανάλυση της ερευνητικής υπόθεσης νο 2, (απορρέουσα από 

την Αναθεωρητική αντίληψη και ερμηνεία των στόχων της σοβιετικής εξωτερικής 

πολιτικής), ορίζεται η σοβιετική επέμβαση, θεωρούμενη ως αμυντικογενής στρατηγική 

κίνηση, προκαλούσα αναμφίβολα ανακατανομή ισχύος στο Γεωπολιτικό Σύστημα υπό 

εξέταση. Γεωγραφικό σύμπλοκο ορίζεται αυτό του τριτογενούς γεωγραφικού χώρου με όρια 

την Σοβιετική Ένωση, και επίκεντρο τις μουσουλμανικές Σοβιετικές Σοσιαλιστικές 

Δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας-Αφγανιστάν.  Ταυτοσήμως, Γεωπολιτικό Σύστημα, 

ορίζεται η Σοβιετική Ένωση, με επίκεντρο τις μουσουλμανικές Σοβιετικής Σοσιαλιστικές 

Δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας-Αφγανιστάν. Γεωπολιτικά υποσυστήματα, στο παρόν 
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υποκεφάλαιο (4.4) θα εξεταστούν αποτελώντας τμήματα του ευρύτερου γεωπολιτικού 

συστήματος ανωτέρω, (1) αυτό της Σοβιετικής Ενώσεως-Κεντρικής Ασίας (ισλαμικές 

Σοβιετικές Σοσιαλιστικές Δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας) και (2) ισλαμικές Σοβιετικές 

Σοσιαλιστικές Δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας-Αφγανιστάν.  Γεωπολιτικό Δρων 

Υπερσύστημα αποτελεί το σύνολο των πόλων διεθνούς ισχύος που επηρεάζουν την δράση 

του Γεωπολιτικού Παράγοντος στο εσωτερικό των ανωτέρω υποσυστημάτων και του 

αντιστοίχου συστήματος το οποίο συνιστούν, ήτοι η Σοβιετική Ένωση, οι ΗΠΑ και το 

ΝΑΤΟ, και κατ’ ελάσσονα λόγο η Σαουδική Αραβία, ο Οργανισμός Ισλαμικής Διάσκεψης,  

και η Κίνα. Ως Πυλών Ισχύος, καθορίζων την ισχύ όσο και την κατανομή της στο υπό 

εξέταση Γεωπολιτικό Σύστημα, και θα εξεταστεί στην ανάλυση της ερευνητικής υπόθεσης 

νο 2, επιλέγει ο πυλών της Αμύνης/Ασφαλείας. Ως Σύνθετοι Δείκτες επελέγησαν (ΣΔ1) το 

γενικό βιοτικό επίπεδο, με έμφαση στο θρησκευτικό στοιχείο, των κατοίκων των ΣΣΔ της 

ΚΑ και (ΣΔ2) η ύπαρξη σχεδίου δημιουργίας νέου κράτους-αυτοκρατορίας, τοποθετημένου 

στο μαλακό υπογάστριο της Σοβιετικής Ενώσεως, με επίκεντρο γεωγραφικό τμήμα των 

κεντροασιατικών Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών και εύρος-έκταση από το Αιγαίο 

ως την Βορειοδυτική Κίνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΥΠΟΘΕΣΗ 2 

Σ.Δ. 1 Πρώτος Σύνθετος Δείκτης Υποθέσεως 2 

Σ.Δ. 2 

 

Δεύτερος Σύνθετος Δείκτης Υποθέσεως 2 

 

Ε.Σ.Δ.1.1 Πρώτο Επιχείρημα Πρώτου Σύνθετου Δείκτη Υποθέσεως 2 

Ε.Σ.Δ.1.2 Δεύτερο Επιχείρημα Πρώτου Σύνθετου Δείκτη Υποθέσεως 2 

Ε.Σ.Δ.1.3 Δεύτερο Επιχείρημα Πρώτου Σύνθετου Δείκτη Υποθέσεως 2 

Ε.Σ.Δ.2.1 Πρώτο Επιχείρημα Δεύτερου Σύνθετου Δείκτη Υποθέσεως 2 

 

Στον αντίποδα της Παραδοσιοκρατικής αντιλήψεως και ερμηνείας της σοβιετικής 

επεμβάσεως, βρίσκεται η Αναθεωρητική αντίληψη και ερμηνεία, η οποία αποδίδει την 

σοβιετική επέμβαση στο Αφγανιστάν, στο σοβιετικό αίσθημα ανησυχίας για την εθνική 

ασφάλεια της χώρας.  Σύμφωνα με την αναθεωρητική προσέγγιση, η βαθιά ανησυχία της 

Μόσχας για τη σοβιετική εθνική ασφάλεια πήγαζε από την πιθανότητα ενός φαινομένου 

διάχυσης της ενόπλου εξεγέρσεως, του ενόπλου αντάρτικου των αφγανών Μουτζαχεντίν, στο 

γειτονικό Αφγανιστάν, το οποίο θα είχε μοιραίως, ως φυσικό αποδέκτη τις νότιες Σοβιετικές 

Δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας.  Όπως θα αναλυθεί περαιτέρω στο κεφάλαιο περί Λήψης 

Αποφάσεων, η σοβιετική ηγεσία ανησυχούσε για μία τέτοια εξέλιξη, εξαιτίας των αναφορών 

των σοβιετικών στρατηγών περί επιδεινώσεως της στρατιωτικής καταστάσεως στο 
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Αφγανιστάν εις βάρος των Μαρξιστικού/Λενινιστικού καθεστώτος του Hafizulah Αμίν, οι 

φόβοι της εκτοξευτήκαν στο ζενίθ, όταν, κατά τη συνάντηση της 8ης Δεκεμβρίου 1979, οι 

Αντρόποφ και Ουστίνοφ «αποκάλυψαν» το σχέδιο της CIA για τη δημιουργία μίας νέας 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εις βάρος των κεντροασιατικών Σοβιετικών Δημοκρατιών320. 

 

[Ε.Σ.Δ.1.1] Η ύπαρξη 50 εκατομμυρίων μουσουλμάνων Σοβιετικών πολιτών (το 20% του 

συνολικού σοβιετικού πληθυσμού),321 η πλειονότητα των οποίων, τ.έ. 40 εκατομμύρια, 

διαβιούσαν στις τέσσερεις Σοβιετικές Δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας (Ουζμπεκιστάν, 

Τουρκμενιστάν, Τατζικιστάν, Κιργιζία) που συνορεύουν με το Αφγανιστάν, και εκτός από 

τη θρησκεία322 έχουν και κοινή εθνολογική καταγωγή με πολλές από τις εθνότητες που 

διαβιούν στην χώρα, ανησυχούσε τη Μόσχα εξαιτίας της πιθανότητας να εισαχθεί η κρίση 

στη Σοβιετική Ένωση, δημιουργώντας εντονότατο πρόβλημα, τουλάχιστον, στις  νότιες 

δημοκρατίες της χώρας, εξαιτίας του γεγονότος ότι αφγανοί μουσουλμάνοι ιδίας εθνότητας 

και πολιτιστικών καταβολών διεξάγουν ιερό πόλεμο «jihad», εναντίον των άπιστων (kaffirs) 

και ασεβών μαρξιστών γειτόνων.323  Βεβαίως, η οικονομική και κοινωνική κατάσταση, η 

πολιτιστική και θρησκευτική ελευθερία, και το εν γένει βιοτικό επίπεδο των πληθυσμών 

αυτών, αντανακλάται στην απρόσκοπτη ιστορική τους εξέλιξη, εντός του σοβιετικού 

κράτους.  Τω όντι, ιστορικώς, οι αριθμοί αποδεικνύουν ότι η ανάπτυξη και αύξηση του 

σοβιετικού μουσουλμανικού πληθυσμού υπήρξε ταχεία. Ενώ το 1939 οι Μουσουλμάνοι 

αποτελούσαν μόνο το 8,7% του συνολικού πληθυσμού, το 1989 είχαν φθάσει στο 19,2% επί 

                                                
320 8 December, 1979, Meeting of the ‘Small Politburo’, Lyakhovskiy, Aleksandr, A., “Internal 
Dynamics in Afghanistan in the Fall of 1979 and the Soviet Response”. 
321 Σχετικώς με την κατανομή του σοβιετικού μουσουλμανικού πληθυσμού το 1979, όρα Παράρτημα, 
Χάρτες, Χάρτης νο 10. 
322 Σχετικώς με την εθνολογική κατανομή των σοβιετικών μουσουλμάνων στις νότιες δημοκρατίες 
της Σοβιετικής Ενώσεως, στην Κεντρική Ασία και τον Καύκασο, κατά το έτος 1979, όρα Παράρτημα, 
Χάρτες, Χάρτης νο 11. 
323 Σχετικώς με την κατανομή των εθνοτήτων στις νότιες δημοκρατίες της Σοβιετικής Ενώσεως και 
σε τμήμα της ευρυτέρου Μέσης Ανατολής, όρα Παράρτημα, Χάρτες, Χάρτης νο12. 
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του συνόλου. Ιδιαιτέρως, κατά την κρίσιμη δεκαετία του 1970 αποτελούσαν το 1/3 της 

συνολικής αύξησης του σοβιετικού πληθυσμού324.  Η δυναμική του μουσουλμανικού 

στοιχείου είναι προφανής, καθώς το 1979 όντας μόλις το 1/6 του συνολικού σοβιετικού 

πληθυσμού, είχαν σχεδόν τόσα παιδιά όσα τα υπόλοιπα 5/6 του συνολικού πληθυσμού325. 

 

[Ε.Σ.Δ.1.2] Σχετικώς με την οικονομική κατάσταση των σοβιετικών μουσουλμάνων των 

Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών της κεντρικής Ασίας, αυτή αντανακλάται, πρώτον, 

στην αύξηση του «εθνικού» εισοδήματός τους και δεύτερον, στο μέρισμα των συνολικών 

σοβιετικών επενδύσεων στις εν λόγω Δημοκρατίες.   Πιο συγκεκριμένα, α) κατά την δεκαετία 

1961-1970 ο μέσος όρος αυξήσεως του «εθνικού» εισοδήματος στην Σοβιετική Ένωση ήταν 

7,1%, ενώ στις υπό εξέταση Σοβιετικές Δημοκρατίες ήταν, Καζακστάν 7,9%, Κιργιζία 8,2%, 

Τουρκμενιστάν 5,2%, Ουζμπεκιστάν 7,0% και Τατζικιστάν 7,8 %, δηλαδή οι τέσσερις στις 

πέντε δημοκρατίες είχαν άνοδο άνω του μέσου σοβιετικού όρου326. Την επόμενη δεκαετία, 

1971-1980, με μέσο όρο αυξήσεως του «εθνικού» εισοδήματος 4,9 για το σύνολο των 

Σοβιετικών Δημοκρατιών, στις Δημοκρατίες της κεντρικής Ασίας ήταν, Καζακστάν 4,2%, 

Κιργιζία 4,1%, Τουρκμενιστάν 4,0%, Ουζμπεκιστάν 6,1% και Τατζικιστάν 5,0 %, δηλαδή οι 

2 στις 5 δημοκρατίες είχαν άνοδο άνω του μέσου σοβιετικού όρου327.  β) κατά την πενταετία 

1971-1975 το μέρισμα των συνολικών σοβιετικών επενδύσεων στις εν λόγω Δημοκρατίες 

                                                
324 Perevendentsev, V., ‘‘Demographic Features,’’ Literaturnaia Gazeta, Moscow, 2 October, 1979, 
επίσης Olcott, Martha, ‘‘Central Asia: The Reformers Challenge in a Traditional Society’’ in Hajda 
Lubomyr and Bessinger Mark, The Nationalities Factor in Soviet Politics and Society, Westview 
Press, Boulder Colorado, 1990, pp. 253-80. 
325 Crisostomo, Rosemarie, “The Muslims of the Soviet Union”, Current History, vol. 81, no 477, 
October 1982, pp. 327-330, επίσης Smith, Graham, The Nationalities Question in the Soviet Union, 
Longman, London, 1990, pp.199-259. 
326 Narodnoe khoziaistvo SSSR, 1970, pp. 140, 534, στο Hajda, Lubomyr and Bessinger Mark, The 
Nationalities Factor in Soviet Politics and Society, Olin Critical Issues, Westview Press, Boulder 
Colorado, 1990, p.47. 
327 Narodnoe khoziaistvo SSSR, 1980, pp.130-1, 379, και Narodnoe khoziaistvo SSSR za 1970 let, 
pp.123, 134. στο Hajda, Lubomyr and Bessinger Mark, The Nationalities Factor in Soviet Politics 
and Society, Olin Critical Issues, Westview Press, Boulder Colorado, 1990, p.47. 
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ήταν, Καζακστάν 6,3%, Κιργιζία 0,8%, Τουρκμενιστάν 1,0%, Ουζμπεκιστάν 3,9% και 

Τατζικιστάν 0,8%, ποσοστά τα οποία ασφαλώς υπολείπονταν των αντιστοίχων των 

υπερτερούσαν έναντι του μέσου όρου του συνόλου των άλλων περιφερειακών Σοβιετικών 

Δημοκρατιών, δηλαδή της Λιθουανίας με 1,3%,  Λετονίας με 1,0% Εσθονίας με 0,6% 

Γεωργίας με 1,5%, Αρμενίας με 0,9% και του Αζερμπαϊτζάν με 1,7%328. Ομοίως, για την 

επόμενη πενταετία 1976-1980, τα μεγέθη επιβεβαιώνουν ότι οι Σοβιετικές Σοσιαλιστικές 

Δημοκρατίες της κεντρικής Ασίας υπολείπονταν σε αύξηση μερίσματος των σοβιετικών 

επενδύσεων εν συγκρίσει με τις «κεντρικές», «βιομηχανικές» Σοβιετικές Δημοκρατίες 

(Ρωσία, Ουκρανία), εν τούτοις, το ύψος του δικού τους ξεπερνούσε αυτό των καυκάσιων και 

λοιπών περιφερειακών Δημοκρατιών της Σοβιετικής Ενώσεως.329 

 

Παρά λοιπόν την ιστορική καθυστέρηση της κεντρικής Ασίας, και την, κατά την 

προπολεμική περίοδο, παραδοσιακή ενασχόληση των κατοίκων της με την γεωργική και 

κτηνοτροφική παραγωγή, κυρίως με την βαμβακοκαλλιέργεια και παραγωγή μαλλιού, η 

ραγδαία αξιοποίηση της εξορύξεως ενεργειακού μείγματος, (υδρογονάνθρακες, πετρέλαιο, 

φυσικό αέριο, άνθρακας), έδωσε κατά την εικοσαετία 1960-1979 ισχυρή ώθηση στις 

οικονομίες των Δημοκρατιών τους.  Κατά συνέπεια, χωρίς να εντυπωσιάζουν, οι Σοβιετικές 

Σοσιαλιστικές Δημοκρατίες της κεντρικής Ασίας, επέτυχαν να συναγωνίζονται με εξαιρετική 

επιτυχία τις υπόλοιπες περιφερειακές Δημοκρατίες, στο πλαίσιο πάντοτε του κεντρικού 

οικονομικού σχεδιασμού και καταμερισμού της εργασίας, ο οποίος ενίσχυε την περιφερειακή 

εξειδίκευση, παρά τη διαφοροποίηση των οικονομιών τους από τα παραδοσιακά πρότυπα.  

                                                
328 Narodnoe khoziaistvo SSSR, 1985, pp. 8, 396, στο Hajda, Lubomyr and Bessinger Mark, The 
Nationalities Factor in Soviet Politics and Society, Olin Critical Issues, Westview Press, Boulder 
Colorado, 1990, p.53. 
329 Ibid. 
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Ως εκ τούτου, το βιοτικό επίπεδο των μουσουλμάνων της σοβιετικής κεντρικής Ασίας, 

αναφορικώς προς τον οικονομικό τομέα, έβαινε βελτιούμενο, και επομένως δεν υπήρχε 

καμία κοινωνική ή πολιτική τάση αμφισβητήσεως της κυριαρχίας της Μόσχας επί των εν 

λόγω Δημοκρατιών. 

 

Εν τούτοις, η ύπαρξή και μόνο των σοβιετικών μουσουλμάνων, εθεωρείτο φυγόκεντρος 

στρατηγικός παράγοντας στη σοβιετική εσωτερική και εξωτερική πολιτική. Υπ’ αυτήν την 

έννοια, οι σοβιετικοί αξιωματούχοι εκτιμούσαν ότι ο ισλαμικός φανατισμός, είτε με τη μορφή 

της κοινωνικής επαναστάσεως του Χομεϊνί στο Ιράν, είτε με τη μορφή του δυναμικού 

αντάρτικου των Μουτζαχεντίν στο Αφγανιστάν, μπορούσε, με τους κατάλληλους χειρισμούς, 

να ενθαρρύνει μία Πανισλαμική τάση στην Κεντρική Ασία και τη μουσουλμανική 

Καυκασία330.  Τι συνέβαινε όμως με τους σοβιετικούς πολίτες μουσουλμάνους στην 

πραγματικότητα; 

 

[Ε.Σ.Δ.1.3] Ακολουθώντας την αρχή του Λένιν «η θρησκεία δεν πρέπει να απασχολεί το 

κράτος»331, οι Μπολσεβίκοι εξέδωσαν το πρώτο διάταγμα επί των θρησκευτικών υποθέσεων 

με τον τίτλο «Περί διαχωρισμού της Εκκλησίας από το Κράτος και των Σχολείων από την 

Εκκλησία»332 στις 23 Ιανουαρίου 1918, που εγγυάτο σε όλους τους πολίτες της σοβιετικής 

Ρωσίας πλήρη θρησκευτική ελευθερία, του Ισλάμ συμπεριλαμβανομένου, ως «ζήτημα 

ατομικής συνείδησης»333. Με την ευκαιρία της υιοθέτησης του νέου συντάγματος το 1977, η 

Μόσχα έδωσε την ευκαιρία στους Μουσουλμάνους να συζητήσουν στα τεμένη τους τυχόν 

βελτιώσεις, ώστε οι προτάσεις τους να συμπεριληφθούν στο νέο προσχέδιο. Οι ουλεμάδες 

                                                
330 Valenta, Jiri, Potter, William, op. cit., p.223. 
331 The Great Soviet Encyclopaedia, Poln. sobr. Soch, 5th edition, vol. 12, Moscow, 1979, pp. 143-4. 
332 Ibid., p.143. 
333 Kanun, Din, Cherkov, The Collection of Decrees of the Soviets on Religious Affairs, Kribosheeyev, 
Rüstemov, and Hasanov, Tashkent, 1987, p. 5-15. 
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και ο μουσουλμανικός πληθυσμός καλοδέχθηκαν το νέο προσχέδιο του συντάγματος και 

συνεισέφεραν στην ανοικτή συζήτηση με εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα334: «Αφού 

μελετήσαμε επιμελώς το προσχέδιο του συντάγματος, εμείς οι μουσουλμάνοι είδαμε ότι ο 

στόχος και το νόημά του είναι να ικανοποιήσει τις αυξανόμενες υλικές και πολιτισμικές ανάγκες 

του λαού, να δώσει σε κάθε σοβιετικό πολίτη μεγαλύτερο ρόλο στη διαχείριση της χώρας, να 

διαφυλάξει την ελευθερία και την ισότητα όλου του λαού και να ενισχύσει τη φιλία και την 

αδελφική συνεργασία μεταξύ όλων. Πάρα πολλά άρθρα του προσχεδίου είναι σε συμφωνία με 

τα διδάγματα του Αγίου Κορανίου και όσα διακήρυξε ο Προφήτης μας, Μωάμεθ. 

Υποστηρίζουμε απολύτως και ανεπιφυλάκτως το προσχέδιο διότι εκφράζει τη θέληση και τις 

προσφιλείς προσδοκίες όλων των λαών της χώρας μας, του Τουρκμενικού λαού 

συμπεριλαμβανομένου»335. Ομοίως,  και οι μουσουλμάνοι του Καυκάσου ενέκριναν το νέο 

Σύνταγμα και ο Μουφτής του Μαχατσκαλά στο Νταγκεστάν απέστειλε συγχαρητήρια 

επιστολή έγκρισης, στο Γενικό Γραμματέα του ΚΚΣΕ, Λεονίντ Μπρέζνιεφ336. 

 

Βεβαίως, γεγονός αποτελεί ότι ακόμη και πριν το νέο Σύνταγμα του 1977, όλοι οι 

μουσουλμανικοί πληθυσμοί337, ως σοβιετικοί πολίτες, απολάμβαναν ένα υψηλό επίπεδο 

διαβίωσης εν συγκρίσει με τους ομόθρησκούς τους στο γειτονικό Αφγανιστάν. Μπορεί να 

υπολείπονταν κατά πολύ του δυτικοευρωπαϊκού και αμερικανικού μέσου όρου, αλλά η 

ποιότητα της περίθαλψης, της εκπαίδευσης, της οικονομικής και βιομηχανικής ανάπτυξης, 

                                                
334 ‘Sovyet İttifakı Müslümanları Konstitütsiya Layihasını Ma’kullemekteler’, [The Muslims of the 
Soviet Union is Approving of the Draft of the Constitution], Sovyet Sharkı Müslümanları, 1977/4, pp. 
12-3. 
335 Hajı Atajan Abdullaev, the Imam-khatib of the Talhatan Baba Mosque of Turkmenistan praising 
the draft of the New Constitution of 1977 regarding the way it respects Islam and Holy Koran. 
336 Nugman Ashirov, Musulmanskaya Propoved, [The Islamic Sermon], Moscow, 1978, p.18., επίσης 
στο Nugman Ashirov, Evoliutsiia islama v SSSR [The Evolution of Islam in the USSR], The Political 
Literature Press, Moscow, 1972. 
337 Bociurkiw, Bohdan, ‘‘Nationalities and Soviet Religious Policies’’ in Hajda Lubomyr and 
Bessinger Mark, The Nationalities Factor in Soviet Politics and Society, Olin Critical Issues, 
Westview Press, Boulder Colorado, pp. 148-74. 
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καθώς και των κατοικιών τους, ήταν κατά πολύ ανώτερη από την αντίστοιχη των αφγανών 

μουσουλμάνων. Καίτοι ένιωθαν διαφορετικοί από τους άλλους Σοβιετικούς, και κυρίως τους 

Ρώσους, ουδέποτε  εκδήλωσαν την παραμικρή επιθυμία να αυτονομηθούν από τη Μόσχα, 

ούτε να ομογενοποιηθούν πολιτικώς με αιχμή του δόρατος την κοινή θρησκευτική εκδοχή 

του σουνιτικού Ισλάμ. Επιπλέον, οι διαφορετικές εθνότητες, γλώσσες και παραδόσεις ήταν 

δύσκολο να υποσκελιστούν προκειμένου να δημιουργηθεί μία σημαντική και συνεκτική 

στρατηγική δύναμη (Ουζμπέκοι, Καζάκοι, Τατζίκοι, Τουρκμένοι, Κιργίζιοι).  Τυπικό 

παράδειγμα της ανωτέρω εγγενούς αδυναμίας, αποτελεί η αξεπέραστη δυσκολία των 

αδελφών τους στο Αφγανιστάν, οι οποίοι κατά την διάρκεια του πολέμου με τους σοβιετικούς 

ουδέποτε υιοθέτησαν, ούτε επέδειξαν σχετική πρόθεση, ένα ενιαίο πολιτικό μέτωπο με 

στρατηγικό και ιδεολογικό βάθος. Πράγματι, τα επτά μεγαλύτερα αφγανικά κόμματα που 

συγκρότησαν ένα συνασπισμό ονόματι Ισλαμική Ενότητα των Αφγανών Μουτζαχεντίν 

[IUAM-7], ουδέποτε  συνεφώνησαν σε κάποιου είδους ιδεολογικής, πολιτικής ή πρακτικής 

πλατφόρμας, παρά μόνον, επί της βάσεως ενός πολιτικού μίνιμουμ· της δυναμικής 

αντιδράσεώς τους εναντίον της σοβιετική επεμβάσεως και του συνεχιζόμενου αγώνα τους 

εναντίον των «άθεων» εισβολέων. 

 

[Ε.Σ.Δ.2.1] Παρ’ όλα αυτά, και κυρίως μετά τη συνάντηση του «Μικρού Πολίτμπιρο» στις 

8 Δεκεμβρίου, όπου οι Αντρόποφ και Ουστίνοφ εσήμαναν το συναγερμό εμπλέκοντας τη 

CIA και τον Πολ Β. Χενζ [Paul B. Henze]338 σε σχέδιο για τη δημιουργία μίας νέας 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που θα περιελάμβανε τμήματα των νοτίων κεντροασιατικών 

                                                
338 Ο Πολ Β. Χενζ [Paul B. Henze], διετέλεσε σύμβουλος στο γραφείο της RAND της Ουάσινγκτον. 
Ήταν επικεφαλής της Ομάδος Εργασίας περί Εθνικοτήτων στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας των 
ΗΠΑ, τα έτη 1977-1980. Ήταν ένας από τους πρώτους αποφοίτους του προγράμματος Σοβιετικών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ το 1950, όπου ανέπτυξε ένα διά βίου ενδιαφέρον για τον 
Καύκασο και την Κεντρική Ασία. Κατά την τριακονταετή καριέρα του, έχει διατελέσει σε 
κυβερνητικές και στενά σχετιζόμενες με την κυβέρνηση των ΗΠΑ θέσεις, συμπεριλαμβανομένου του 
Radio Free Europe, και των αμερικανικών πρεσβειών στην Τουρκία και την Αιθιοπία. Είχε ταξιδέψει 
εκτενώς στην Κεντρική Ασία και τον Καύκασο καθώς και στην Κίνα και το Πακιστάν. 
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Σοβιετικών Δημοκρατιών, η πιθανότητα εισαγωγής της κρίσεως (φαινόμενο υπερχείλισης-

spill over phenomenon) δεν μπορούσε να μείνει απαρατήρητη339. Η αλήθεια είναι ότι η 

τριανδρία Αντρόποφ-Γκρομίκο-Ουστίνοφ που έθεσε το θέμα, με τον τελευταίο ως 

προεξάρχοντα υπερασπιστή του, προσδοκούσε προσωπικά οφέλη, τουλάχιστον ο Ουστίνοφ 

και σε μικρότερο βαθμό ο Αντρόποφ, όπως θα δούμε στο κεφάλαιο 5 στην ανάλυση της 

Γραφειοκρατικής Πολιτικής και της Διαδικασίας Λήψεως Αποφάσεων στην εξέταση του 

Γεωπολιτικού Παράγοντος της Γραφειοκρατίας, ως ευθυνομένου για την επέμβαση. Το 

έγγραφο στο οποίο βασίζονταν οι σοβιετικοί ολιγάρχες ήταν ένα υπόμνημα προς τον 

Ζμπίγνιου Μπρεζίνσκι περί της επικείμενης επίσκεψής του στην Κίνα το Μάιο του 1978. Ο 

συγγραφέας του, ο αξιωματούχος της CIA Πολ Χενζ, εξυμνούσε το νέο βιβλίο του Χιού 

Σίτον-Ουάτσον [Hugh Seton-Watso με τίτλο «Nations and States [Έθνη και Κράτη]», που 

είχε ως θέμα την περιοχή του μαλακού υπογαστρίου της ασιατικής ηπείρου, από την Ινδία 

μέχρι το Ιράκ. Ο Χενζ σημείωνε ότι ο Σίτον-Ουάτσον «…επισημαίνει ότι όλα τα κράτη της 

περιοχής αυτής είναι δυνητικώς εύθραυστα και κανένα δεν ικανοποιεί πλήρως το δικό του 

ορισμό του έθνους», και ότι «Οι Ρώσοι ενδιαφέρονται θερμά για αυτή την περιοχή από τον 

19ο αιώνα, και τώρα, με τον πετρελαϊκό πλούτο [ως διακύβευμα], και την απουσία κάποιας 

σημαντικής εξωτερικής αντίπαλης δύναμης, τους προσφέρει σχεδόν ακατανίκητους [sic] 

πειρασμούς, πιθανώς και ως ένας αντιπερισπασμός έναντι του διευρυνόμενου εθνικισμού των 

όλο και αυξανόμενων μουσουλμανικών πληθυσμών στην Κεντρική Ασία»340. Τέλος, ο Χενζ 

πίστευε ότι «Υπάρχει μία πραγματική πιθανότητα σε αυτό το μέρος του κόσμου -ιδίως μεταξύ 

Ιράν, Αφγανιστάν και Πακιστάν- για κάποιου βαθμού πολιτική ανοικοδόμηση. Αλλά το να 

αναμένει κανείς ότι αυτό θα συμβεί ειρηνικά και χωρίς την εμπλοκή κάποιας μεγάλης 

                                                
339 8 December, 1979, Meeting of the ‘Small Politburo’, Lyakhovskiy, Aleksandr, A., “Internal 
Dynamics in Afghanistan in the Fall of 1979 and the Soviet Response”. 
340 11 May, 1978, Memorandum from Paul B. Henze to Zbigniew Brzezinski, “The Asian ‘Soft 
Underbelly’ and your Visit to Peking”, p.1. 
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δυνάμεως, μπορεί να είναι τόσο μη ρεαλιστικό όσο ήταν και στο Κέρας της Αφρικής»341. 

Πράγματι, η ιδέα αυτή ήταν πολύ δελεαστική γι’ αυτόν, και έτσι συμπέρανε ότι: «Οι Κινέζοι 

θα θέλουν πάρα πολύ να μάθουν πώς βλέπουμε εμείς αυτή την κατάσταση και τι σχεδιάζουμε 

να πράξουμε για να υποβοηθήσουμε την αυτοπεποίθηση του Ιράν και του Πακιστάν. 

Διαθέτουμε πρόχειρο ένα εργαλείο: Τον Οργανισμό Κεντρικού Συμφώνου [CENTO]. Δεν 

αποτελεί και τίποτα ιδιαίτερο. Δεν είναι δημοφιλής ή του συρμού τώρα τελευταία· πλησιάσαμε 

στο να τον αφήσουμε να εξαφανιστεί, όπως συνέβη και με τον Οργανισμό Συμφώνου 

Νοτιοανατολικής Ασίας [SEATO]. Μπορεί να είναι πιο χρήσιμος από ότι νομίζουμε ως μέσον 

για να βάλουμε [προσθέσουμε] έναν τόνο στο μαλακό υπογάστριο της Ασίας. Αλλά τελικώς το 

να δρομολογηθεί κάτι το οποίο θα έχει νόημα, θα εξαρτηθεί από μονόπλευρες και επίμονες 

αμερικανικές πρωτοβουλίες»342. 

 

Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το πώς ο Χενζ συνδυάζει την τρέχουσα αναταραχή στην 

περιοχή με την ιδέα «για κάποιου βαθμού πολιτική ανοικοδόμηση», υποστηρίζοντας δε, ότι 

οι ΗΠΑ είχαν κάποιο σχέδιο «να υποβοηθήσουν την αυτοπεποίθηση του Ιράν και του 

Πακιστάν», ενώ όλο αυτό συνεπαγόταν μία τελική αμερικανική ενέργεια, αφού η ενσάρκωση 

του υποτιθέμενου εγχειρήματος «θα εξαρτηθεί από μονόπλευρη και συνεπή αμερικανική 

πρωτοβουλία».  Επιπλέον, πέραν της συνολικώς αναθεωρητικής γεωστρατηγικής διαστάσεως 

για το μαλακό υπογάστριο της Σοβιετικής Ενώσεως, αυτό το σενάριο κατέληξε να συνδέεται 

με «τον διευρυνόμενο εθνικισμό των όλο και αυξανόμενων [σοβιετικών] μουσουλμανικών 

πληθυσμών της Κεντρικής Ασίας». Εν τούτοις, το υπόμνημα καταρτίστηκε στις 3 Μαΐου 1978, 

όταν η Περσία δεν είχε ακόμη καταστεί Ισλαμική Δημοκρατία. Πράγματι, ακόμη και αν είχαν 

υιοθετηθεί οι θέσεις του Χενζ, δεν θα είχαν κανένα αποτέλεσμα, αφού οι ταραχές που είχαν 

                                                
341 Ibid., p.2. 
342 Ibid., p.2. 
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αρχίσει στην Περσία τον Οκτώβριο του 1977 και εντάθηκαν τον Ιανουάριο του 1978, 

οδήγησαν το Σάχη Παχλαβί  στην εξορία από τα μέσα του Ιανουαρίου 1979. Τον Φεβρουάριο 

του ίδιου χρόνου, ο Αγιατολάχ Χομεϊνί  επέστρεψε και την 1η Απριλίου η Περσία 

ανακηρύχθηκε Ισλαμική Δημοκρατία, με τις γνωστές δυσμενείς συνέπειες στις σχέσεις της 

με τις ΗΠΑ. Ως αποτέλεσμα, το παράλογο σενάριο της προσπάθειας των ΗΠΑ, 

ανοικοδομήσεως σε μία ενιαία πολιτικό-διοικητική οντότητα των κρατών του μαλακού 

υπογαστρίου της Σοβιετικής Ενώσεως, παρά τις διαφορετικές κουλτούρες και παραδοσιακώς 

ανταγωνιστικές τριμπαλιστικές φατρίες, δεν θα μπορούσε να απασχολήσει για πολύ τη 

σοβιετική ηγεσία, αν και ήταν μία υπαρκτή ανησυχία. 

 

Εν τούτοις, σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, με τη θριαμβευτική Ισλαμική Επανάσταση στο 

Ιράν και τη φανατικά αντισοβιετική στάση του Αγιατολάχ Χομεϊνί , που δεν περιοριζόταν σε 

δηλώσεις αλλά, όπως γνώριζαν πολύ καλά οι σοβιετικές υπηρεσίες πληροφοριών, 

υποστήριζε το σιϊτικό στοιχείο του αφγανικού αντάρτικου, τόσο με ραδιοφωνικές 

προπαγανδιστικές εκπομπές, όσο και με την προμήθεια υλικών προμηθειών και 

πληροφόρηση μέσω διεισδυόντων στο σοβιετικό επιχειρησιακό σχεδιασμό πρακτόρων της 

Τεχεράνης, οι συνθήκες για ένα πανισλαμικό μέτωπο καθίσταντο ευνοϊκότερες.  Το 

Κρεμλίνο είχε αποδείξεις ότι η Τεχεράνη μπορούσε, με μικρή προσπάθεια, να διακόψει την 

ομαλή κοινωνική και πολιτική ζωή στο δυτικό κομμάτι του Αφγανιστάν, με παράδειγμα την 

εξέγερση, πρωτοστατούντων  των σιιτών, στη Χεράτ το Μάρτιο του 1979, που ήταν 

αδύνατον να ελέγξει το καθεστώς Ταράκι, πρώτου Γ.Γ. του ΛΔΚΑ και Πρόεδρο της χώρας, 

μετά την επανάσταση του Απριλίου 1978.  Ένα άλλο σημαντικό γεγονός ήταν η απόφαση 

του Χομεϊνί  να διακόψει την παροχή φυσικού αερίου από το Ιράν προς την Σοβιετική Ένωση 

αλλά και η ακύρωση της κατασκευής ενός δεύτερου αγωγού προς αυτή343. Επίσης, δεν θα 

                                                
343 Kommunist, 13 January, 1979. 
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ήταν παράλογο να σκεφτεί κανείς, ότι οι κάποιοι σοβιετικοί μουσουλμάνοι ίσως διερωτώντο 

κρυφίως, αν μπορούσαν και αυτοί να αντιπαρατεθούν με το άπιστο μαρξιστικό σοβιετικό 

καθεστώς, κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ο Χομεϊνί  προκάλεσε τις ΗΠΑ στο όνομα του 

Ισλάμ και πέτυχε να ανατρέψει εκκωφαντικά το Σάχη Παχλαβί .  Είναι ενδιαφέρον ότι κατά 

τους πρώτους μήνες που είχε αναλάβει την εξουσία στο Ιράν, ο Χομεϊνί  και άλλοι 

θρησκευτικοί ηγέτες παρακινούσαν με δημόσιες δηλώσεις τους μουσουλμάνους σε όλο τον 

κόσμο να εξεγερθούν.  Παρά το γεγονός ότι οι σοβιετικοί μουσουλμάνοι ήταν σουνίτες, 

κανείς δεν ήταν σε θέση να διαβεβαιώσει το Κρεμλίνο ότι αυτό δεν θα συνέβαινε εκ νέου 

ή/και δεν θα είχε κάποιο αντίκτυπο στο μέλλον. Όλες οι ανωτέρω ενδείξεις, 

συνυπολογιζόμενης της υπεροχή των αφγανών μουσουλμάνων ανταρτών έναντι των 

σοβιετικών εισβολέων, οι είχαν την ίδια εθνοτική καταγωγή, πολιτιστική παράδοση και 

θρησκεία με τους σοβιετικούς μουσουλμάνους, έθεταν την σοβιετική ηγεσία προ μίας 

αναμνήσεως και ενός  ερωτήματος.  Αφ’ ενός, της θύμιζε την εξέγερση των Μπασμάτσι στην 

σοβιετική κεντρική Ασία, την οποία ο Στάλιν προσπαθούσε επί δέκα συναπτά έτη να 

καταπνίξει, έως τα μέσα της δεκαετίας του 1930344.  Αφ’ ετέρου, σε ποιο βαθμό, η ύπαρξη 

περίπου 40 εκατομμυρίων μουσουλμάνων στις κεντροασιατικές Σοβιετικές Δημοκρατίες 

αντιπροσώπευε μία υπαρκτή απειλή για την ακεραιότητα της σοβιετικής πατρίδας;  Αυτό το 

ερώτημα δεν απαντήθηκε ποτέ επαρκώς από τη σοβιετική ηγεσία στις σχετικές συνεδριάσεις 

της, καθώς υπήρχαν άλλα ζητήματα πιο σημαντικά και μεγαλύτερης προτεραιότητας, όπως 

η διαφύλαξη των επιτευγμάτων της Επαναστάσεως του Σαούρ, η οποία ετίθετο εν κινδύνω, 

λόγω της επιδεινούμενης καταστάσεως στο εσωτερικό της χώρας.  Εν πάση περιπτώσει, οι 

σοβιετικοί ολιγάρχες συμφωνούσαν τελικώς, ότι η εν λόγω τάση της «…περαιτέρω 

                                                
344 Για τις εξεγέρσεις των Μπασμάτσι, όρα Broxup, Marie, “The Basmachi”, Central Asian Survey, 
vol. 2, no. 1, 1983, pp. 57–81; Olcott, Martha, ‘‘The Basmachi or Freemen's Revolt in Turkestan 
1918-24’’, Soviet Studies, vol. 33, no. 3, 1981, pp. 352–369; Khan Marwat, Fazal-ur-Rahim, The 
Basmachi movement in Soviet Central Asia: A study in political development, Peshawar, Emjay Books 
International, 1985. 
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μουσουλμανικής χειραφέτησης στις χώρες της περιοχής οπωσδήποτε ενθαρρύνεται και με τις 

κατάλληλες μεθοδεύσεις των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων θα μπορούσε να επιφέρει 

καταστροφικά αποτελέσματα στην ΕΣΣΔ»345.  Όμως, στην πραγματικότητα, μία πανισλαμική 

τάση στην Κεντρική Ασία και την Ισλαμική Καυκασία ήταν λίαν μακράν μίας ενδεχόμενης 

υλοποιήσεως, παρά το ότι, από την Άγκυρα μέχρι το Ισλαμαμπάντ οι Μουσουλμάνοι 

εξέφραζαν θρησκευτική και ηθική αλληλεγγύη στους ομόθρησκούς τους αντάρτες346. Δεν 

ήταν όμως μόνο η «λογική ανησυχία» του Πολίτμπιρο, η οποία εδραζόταν στην παντελώς 

εσφαλμένη υπόθεση, ότι οι ΗΠΑ προσπαθούσαν να συστήσουν μία νέα Οθωμανική 

Αυτοκρατορία συγκολλώντας γεωγραφικά τμήματα των νότιων Σοσιαλιστικών 

Δημοκρατιών της Σοβιετικής Ενώσεως, αλλά υπήρχαν επίσης και πολλοί σοβιετικοί 

στρατηγοί σε περιοχές της Κεντρικής Ασίας με σχεδόν 80% μουσουλμανικό πληθυσμό, που 

θεωρούσαν ότι «… [τα σύνορα, αν όχι και η περιοχή εντός των συνόρων, αποτελούσαν]…ένα 

πραγματικό θέατρο πολέμου στα νότια σύνορα της ΕΣΣΔ»347. Εξάλλου, ο Στρατηγός Μαξίμοφ 

[Максимов], στρατιωτικός διοικητής της ουζμπεκικής περιφέρειας, στο άρθρο του «Τρανός 

φρουρός των Σοσιαλιστικών επιτευγμάτων» στην Pravda Vostoka, έθιξε ακροθιγώς το θέμα, 

τονίζοντας ιδίως την ιδεολογική πλευρά της επιτακτικής ανάγκης για επέμβαση ως ύστατης 

λύσης για τη Σοβιετική Ένωση: «…η παρουσία των στρατευμάτων μας θα επιφέρει τη 

σταθεροποίηση της καταστάσεως στο Αφγανιστάν, θα επιτρέψει στις δημοκρατικές δυνάμεις να 

εδραιωθούν και να διασφαλιστούν τα οφέλη της Επαναστάσεως, και θα επιφέρει την κάμψη 

του ενθουσιασμού εκείνων που ξεκίνησαν τις στρατιωτικές περιπέτειες»348. Ο Μαξίμοφ, αν και 

θεωρούσε ότι η κύρια αποστολή της Σοβιετικής Ενώσεως ήταν να σταθεροποιήσει τα 

                                                
345 8 December, 1979, Meeting of the ‘Small Politburo’, Lyakhovskiy, Aleksandr, A., ‘‘Internal 
Dynamics in Afghanistan in the Fall of 1979 and the Soviet Response’’. 
346 Carrere d’ Encausse, Helene, Decline of an Empire: The Socialist Republics in Revolt, Newsweek 
Books, New York, 1979, p.248. 
347 Sovietskaia Kirgizia, 23 February, 1980, επίσης στο Turmenskaia Iskra, 23 February, 1980. 
348 Maksimov, Y., Col. General, “Mighty Guard of Socialist Achievements”, Pravda Vostoka, 21 
February, 1980. 
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συμφέροντα της Μόσχας και τα σοσιαλιστικά επιτεύγματα της Επαναστάσεως του Σαούρ 

στη χώρα, υπονοούσε σαφέστατα και την αξιοποίηση/εκμετάλλευση της στρατηγικής 

προοπτικής της αφγανικής κρίσεως.  

 

Τέλος, και ο σοβιετικός τύπος υπονόησε την πιθανότητα να δημιουργηθεί ένας θερμός 

πυρήνας εντός των συνόρων του σοβιετικού κράτους, αναφερόμενος προφανώς στην 

διάχυση της επιθετικότητος ορισμένων εκφάνσεων του Ισλάμ. Όντως, η εν λόγω ανησυχία 

δεν συζητήθηκε ποτέ ανοικτά, εκείνη την περίοδο, για προφανείς λόγους, παρά μόνο μετά το 

τέλος του πολέμου και τη διάλυση της Σοβιετικής Ενώσεως.  Σύμφωνα με το Media Lens το 

2007, στο εμφανώς εξοικειωμένο με την έννοια του προληπτικού πολέμου «σοβιετικό κοινό 

ειπώθηκε [πριν την επέμβαση] ότι ήταν αντιμέτωποι με μία σαφή επιλογή: είτε να 

καταπολεμηθεί η απειλή [εννοώντας το μουσουλμανικό αντάρτικο] στο εξωτερικό, είτε να μην 

πράξουν τίποτα και αργότερα να αντιμετωπίσουν μία πολύ μεγαλύτερη απειλή στο 

εσωτερικό...»349 και, σύμφωνα με την Sovetskaia Rossiia, «να εισέλθει η ΕΣΣΔ σε μία πολύ 

δύσκολη κατάσταση»350.  

 

Μολονότι η απειλή της εθνικής ασφάλειας από μία ισλαμική εξέγερση των σοβιετικών 

μουσουλμανικών πληθυσμών κρίνεται αναδρομικώς ως ακραία, τα τότε στοιχεία δεν ήταν 

ούτε αρκετά, ούτε σαφή για την επαρκή και ακριβή πληροφόρηση της σοβιετικής ηγεσίας.  

Παρά το ότι η απειλή για την σοβιετική εθνική ασφάλεια και σταθερότητα από την 

πιθανότητα εισαγωγής του φονταμενταλιστικού Ισλάμ (φαινόμενο διάχυσης) προβλημάτιζε 

ανέκαθεν τη Μόσχα, δεν απετέλεσε ποτέ την κρίσιμη αιτία, ώστε το Κρεμλίνο να 

αντιπαρατεθεί δυναμικά στους εξεγερθέντες Μουτζαχεντίν με μία επέμβαση. Αν και, 

                                                
349 Media Lens, 20 November, 2007. 
350 Sovetskaya Rossia, 11 February, 1993. 
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σύμφωνα με τις πηγές, αυτό ουδέποτε συζητήθηκε εκτενώς μεταξύ τους, οι υποψίες των 

Αντρόποφ και Ουστίνοφ για αμερικανικό χειρισμό του μουσουλμανικού στοιχείου μαζί με 

τον απόηχο των αναφορών για τις σαρωτικές νίκες των ανταρτών κατά του μαρξιστικού 

καθεστώτος της Καμπούλ, δημιούργησαν μεν μία πραγματική ανησυχία, αλλά δεν 

επηρέασαν τη σοβιετική Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων και προφανώς δεν απετέλεσαν τον 

αποφασιστικό παράγοντα για τη σοβιετική επέμβαση. 

 

3.4 Συμπέρασμα 

Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, το αναλυτικό και εφαρμοσμένο πλαίσιο της Αγγλοσαξονικής 

γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής αντιστοίχως, κατέστη το πλέον δημοφιλές στην 

επιστημονική κοινότητα και όχι άνευ λόγου.  Η επίσημη υιοθέτηση της θεωρητικής σκέψεως 

του George Kennan περί Ψυχρού Πολέμου και η επίσημη εφαρμογή του γεωστρατηγικού 

υποδείγματος του Νίκολας Τζ. Σπάικμαν [Νίκολας ΤΖ. Σπάικμαν] εκ μέρους του Δυτικού, 

λεγομένου, κόσμου, οδήγησαν στην επιτυχή αποτροπή και ανάσχεση της Σοβιετικής Ενώσεως.  

Μολονότι στην αρχή υπήρχε μία ταύτιση στις θεωρητικές αρχές και τις πρακτικές πολιτικές 

έναντι της Μόσχας, στην πορεία της ιστορίας εκκολάφθηκε μία επιστημονική και πολιτική 

διαφωνία που σχετιζόταν κυρίως με τους στόχους της Σοβιετικής Ενώσεως, η οποία επηρέασε 

τη δυτική πολιτική έναντι της Μόσχας. Οι Παραδοσιοκράτες θεωρούσαν ότι η Σοβιετική 

Ένωση αποτελούσε μία ιμπεριαλιστική αναθεωρητική δύναμη με σαφείς ηγεμονικές φιλοδοξίες 

και πρότειναν, μία από θέση ισχύος, σταθερή και αυστηρή στάση απέναντί της. Ένα μεγάλο 

μέρος της επιχειρηματολογίας τους πήγαζε από την ιδεολογία του Μαρξισμού-Λενινισμού και 

τη ρεαλιστική παράδοση των διεθνών θεωριών.  Για αυτούς, η Ειρηνική Συνύπαρξη και η 

Ύφεση αποτελούσαν μέρος μίας μεγάλης παραπλάνησης εκ μέρους των κομμουνιστών, ώστε 

να αποκτήσουν το πλεονέκτημα σε σχέση με τις ΗΠΑ και το φιλελεύθερο κόσμο στην 

προσπάθειά τους να επιτύχουν την παγκόσμια κυριαρχία.  Αφ’ ετέρου, σύμφωνα με τους 
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Αναθεωρητιστές, ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων δεν πήγαζε από, ούτε εστίαζε 

στα διαφορετικά κοινωνικά συστήματά τους.  Για αυτούς ήταν προφανές ότι η βασική αιτία του 

ανταγωνισμού κατά τον Ψυχρό Πόλεμο ήταν τα στρατηγικά συμφέροντα της κάθε υπερδύναμης 

αντιστοίχως. Συνεπώς, ανέκαθεν ήταν προς όφελος της ομαλής λειτουργίας του διεθνούς 

συστήματος, κάθε κράτος να λαμβάνει σοβαρά υπ’ όψιν και να σέβεται τα στρατηγικά 

συμφέροντα του άλλου.  Αυτό απαιτούσε, αντί για έναν άνευ όρων διαρκή ανταγωνισμό και 

έναν άκαρπο αγώνα δρόμου για εξοπλισμούς, την καθιέρωση μίας στρατηγικής ισορροπίας 

μεταξύ των αμερικανικών και σοβιετικών συμφερόντων, μέσω της κατά πολύ προτιμότερης 

συνεργασίας, αμοιβαίας κατανόησης και εμπιστοσύνης. Αυτή η πρόταση αμοιβαίου οφέλους 

προωθήθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή σε μεγάλο βαθμό από την Αρχή της Ειρηνικής 

Συνυπάρξεως  και την Πολιτική της Υφέσεως. 

 

Αποτελεί γεγονός ότι οι δύο αντιλήψεις-ερμηνείες περί των στρατηγικών σοβιετικών 

προθέσεων παγίδευσαν την ανάλυση για την σοβιετική επέμβαση στο Αφγανιστάν σε ένα 

περιορισμένο εύρος ερευνητικού και αναλυτικού πεδίου και ορίζοντος.  Πράγματι, οι 

πιθανές, ψυχροπολεμικού χαρακτήρος και φύσεως αιτίες και κίνητρα της σοβιετικής 

επεμβάσεως μονοπωλούν τις δυτικές αντιδράσεις και αναλύσεις ακόμα και έως σήμερα. 

 

Εν τούτοις, μετά από την εφαρμογή της Συστημικής Γεωπολιτικής Αναλύσεως, απεδείχθη 

ότι τα εν λόγω πιθανολογούμενα επιθετικογενούς και αμυντικογενούς φύσεως κίνητρα, στο 

πλαίσιο του πυλώνος Αμύνης/Ασφαλείας, δεν απετέλεσαν επαρκή μοχλό για να προκληθεί η 

επέμβαση. Οι αιτίες της σοβιετικής επεμβάσεως δεν εντάσσονται στον πυλώνα 

Αμύνης/Ασφαλείας προκαλώντας την εν λόγω σοβιετική ενέργεια, καθώς αυτό θα 

προϋπέθετε ένα προκαθορισμένο επιτελικό στρατηγικό σχέδιο (master plan), το οποίο θα 

συμπεριλάμβανε, inter alia, την αξιολόγηση του τρόπου και χρόνου διεξαγωγής καθώς και 
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των συνεπειών μίας τέτοιας κινήσεως.  Αντιθέτως, η σοβιετική επέμβαση είχε χαρακτήρα 

«απόλυτης αυτοκτονίας», αφού συσπείρωσε όλους τους υπερσυστημικούς δρώντες, 

μετατρέποντάς τους, αν δεν ήταν ήδη, σε αντισοβιετικούς παράγοντες, τ.ε. τις ΗΠΑ, την 

Κίνα, τα Αραβικά Κράτη και όλους τους περιφερειακούς δρώντες, εναντίον της Μόσχας.  

Αφ’ ετέρου, είναι αλήθεια ότι, η απόφαση του Κρεμλίνου είχε οπωσδήποτε επηρεαστεί από 

το γενικότερο πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου και τις περιφερειακές εξελίξεις στο Ιράν και το 

Αφγανιστάν, αλλά, όπως προείπα, δεν ακολουθήθηκε κάποιο υπάρχον κατηρτισμένο 

στρατηγικό σχέδιο (master plan).  

 

Ιδιαιτέρως δε σε ό,τι αφορά στην εκδοχή περί επιθετικής στρατηγικής κινήσεως, δεν υπάρχει 

απολύτως καμία απόδειξη περί τούτου αποτυπωμένη στις σοβιετικές συνεδριάσεις Λήψης 

Αποφάσεων ή αλλαχού. Είναι αξιοσημείωτο ότι μερικοί δυτικοί αναλυτές παρανόησαν το 

γεγονός της στρατιωτικής αναπτύξεως των σοβιετικών ενόπλων δυνάμεων, που επήλθε με 

την επέμβαση, θεωρώντας τη ως τον πρωταρχικό στόχο της Μόσχας. Στην πραγματικότητα, 

ως εφάνη κατά την ανάλυση, αυτό απετέλεσε γεωστρατηγική συνέπεια της επεμβάσεως και 

απουσίαζε εντελώς από τη γεωστρατηγική σοβιετική ατζέντα.  Εξάλλου, σε ό,τι αφορά την 

εκδοχή περί στρατηγικής αμυντικής κίνησης, καίτοι έλαβαν χώρα κάποιες σχετικές 

συζητήσεις μεταξύ των σοβιετικών ηγετών, αυτές παρέμειναν στα πρακτικά των 

συνεδριάσεων της Διαδικασίας Λήψεως Αποφάσεων και δεν ήταν αποφασιστικής φύσεως 

ώστε να προκαλέσουν την απόφαση για την επέμβαση. 

 

Γενικότερα, σε μία πολύπλοκη υπόθεση που έλαβε χώρα σε μία από τις διαχρονικώς 

γεωπολιτικά σημαντικότερες περιοχές του πλανήτη, πολλές από τις συνέπειες της 

επεμβάσεως εθεωρήθησαν εσφαλμένως ως κίνητρα και αιτίες. Αυτές οι παρανοήσεις 

σχετίζονταν κυρίως με κίνητρα που θεωρούνταν επιθετικά, προωθήσεως του σοβιετικού 
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εθνικού συμφέροντος, όπως η παραδοσιακή ρωσική και σοβιετική φιλοδοξία για προσέγγιση 

των θερμών υδάτων ή του πλουσίου ενεργειακώς Περσικού Κόλπου, ως βήματος, προς 

εκπλήρωσιν της υψηλής σοβιετικής στρατηγικής για την απόκτηση της παγκοσμίου 

κυριαρχίας, που αντανακλά την παραδοσιοκρατική αντίληψη.  Αφ’ ετέρου, η αναθεωρητική 

θέση περί της ανησυχίας για ένα πανισλαμικό κίνημα, που θα οδηγούσε σε φαινόμενο 

διάχυσης, εντός του σοβιετικού εδάφους, στις κεντροασιατικές Σοβιετικές Σοσιαλιστικές 

Δημοκρατίες,  κρίνεται αναδρομικώς ως υπερβολική και μη ρεαλιστική· παρ’ όλο που σε 

κάποιες συνεδριάσεις του Πολίτμπιρο διαπιστώθηκε σαφής ανησυχία στο μυαλό της 

σοβιετικής ηγεσίας περί αυτού, χωρίς εν τούτοις περαιτέρω συνέπειες στην Διαδικασία 

Λήψης Αποφάσεως ώστε να επηρεάσει την τελική απόφαση για την επέμβαση.  

 

Εν κατακλείδι, σχετικώς με το κατά Σπάικμαν πλανητικό γεωστρατηγικό υπόδειγμα, το οποίο 

υφίστατο στο πλαίσιο του συνεχούς ανταγωνισμού ΗΠΑ-Σοβιετικής Ενώσεως και παρήγαγε 

αποτελέσματα τα οποία συνέτειναν στην λήψη παρομοίων αποφάσεων, τόσο κατά την 

διάρκεια της αφγανικής κρίσεως, όσο και της σοβιετικής επεμβάσεως, στην υπό ανάλυση 

περίπτωση, οι αιτίες της σοβιετικής επεμβάσεως δεν σχετίζονται με τον στόχο της βελτίωσης 

της σοβιετικής γεωπολιτικής θέσης στο πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου και του σινο-

σοβιετικού ανταγωνισμού, ούτε με την προώθηση των σοβιετικών εθνικών συμφερόντων, σε 

μία προσπάθεια της Μόσχας να αποκτήσει στρατηγικό πλεονέκτημα προκειμένου να 

επικρατήσει στον Ψυχρό Πόλεμο.  Παρομοίως, η απόφαση για την επέμβαση στο 

Αφγανιστάν δεν ελήφθη προκειμένου να αποτραπεί η εισαγωγή του φονταμενταλιστικού 

Ισλάμ (φαινόμενο διάχυσης/spill over phenomenon) στις Σοβιετικές Δημοκρατίες της 

κεντρικής Ασίας, οι οποίες κατοικούνταν κατ’ εξοχήν από Μουσουλμάνους.  Κατά συνέπεια, 

προκειμένου να αναψηλαφίσουμε τα κίνητρα και τις αιτίες που οδήγησαν στην σοβιετική 

επέμβαση, οφείλουμε, στο πλαίσιο της Συστημικής Γεωπολιτικής Αναλύσεως, να 



192 
 

 
 

διερευνήσουμε τους υπόλοιπους πυλώνες ισχύος και προπάντων αυτούς της Πολιτικής και 

Πολιτισμού /Πληροφορίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΝΤΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

 

«Όταν δυνάμεις εχθρικές προς το σοσιαλισμό προσπαθούν να στρέψουν την ανάπτυξη 

κάποιας σοσιαλιστικής χώρας προς τον καπιταλισμό, αυτό καθίσταται όχι μόνο πρόβλημα 

της εν λόγω χώρας, αλλά κοινό πρόβλημα και ανησυχία όλων των σοσιαλιστικών 

χωρών.» 

 
Λεονίντ Ίλιτς Μπρέζνιεφ, [Леони́д Ильи́ч Бреж́нев], 13 Νοεμβρίου 1968, 
απευθυνόμενος στο 5ο Συνέδριο του Πολωνικού Εργατικού Κόμματος. 

 

Έχοντας αποκλείσει τα υπαγόμενα στον πυλώνα ισχύος ασφαλείας/αμύνης κίνητρα, ως αιτίες 

της σοβιετικής επεμβάσεως στο Αφγανιστάν, στο παρόν κεφάλαιο θα εκτιμήσουμε άν και σε 

ποίον βαθμό, κίνητρα, τα οποία υπάγονται στους πυλώνες ισχύος της πολιτικής και του 

πολιτισμού/πληροφορίας, επηρέασαν το Κρεμλίνο να επέμβει στην γειτονική χώρα το 

Δεκέμβριο του 1979.   

 

Με σκοπό την πληρέστερη και εγκυρότερη εφαρμογή του πλαισίου της Συστημικής 

Γεωπολιτικής Αναλύσεως, στην παρούσα ενότητα, θα προηγηθεί η ανάλυση του ιδιαιτέρου 

σοβιετικού συστήματος αναφοράς της διεξαγόμενης περιπτωσιολογικής ερεύνης, δηλαδή 

του ρόλου του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΣΕ, του Πολιτικού Γραφείου του ΚΚΣΕ και του 

Συμβούλιου Εθνικής Ασφαλείας, ως των ανώτατων παραγόντων ισχύος στο γραφειοκρατικό 

πλαίσιο της Σοβιετικής διοικήσεως. 
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4.1 Ο Γενικός Γραμματέας, το Πολιτικό Γραφείο (Πολίτμπιρο), το Συμβούλιο Εθνικής 

Αμύνης, εντός του σοβιετικού γραφειοκρατικού πλαισίου διοικήσεως. 

Αν και οι σοβιετικοί θεσμοί έχουν αναλυθεί επαρκώς στη σοβιετική βιβλιογραφία, 

εξακολουθεί να είναι χρήσιμο για την παρούσα ανάλυση να σκιαγραφηθούν εν συντομία τα 

κύρια θεσμικά όργανα για Λήψη Αποφάσεων επί της σοβιετικής Εθνικής Ασφαλείας και ο 

ρόλος ενός εκάστου στα τέλη της περιόδου διακυβερνήσεως από τον Γενικό Γραμματέα του 

ΚΚΣΕ, Λεονίντ Μπρέζνιεφ. Μεταξύ των διαφόρων θεσμών του σοβιετικού Πολιτικού 

Συστήματος, οι βασικοί δρώντες εν προκειμένω ήταν ο Γενικός Γραμματέας, το Πολίτμπιρο 

και το Συμβούλιο Εθνικής Αμύνης. 

 

Όπως είναι γνωστό, η κοινωνική διαστρωμάτωση, η πολιτική νομενκλατούρα και ο κρατικός 

και κομματικός μηχανισμός της Σοβιετικής Ενώσεως, οδηγούσαν, ιεραρχικώς, πυραμιδικώ 

τω τρόπω, σε ένα και μόνο άτομο: το Σύντροφο Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού 

Κόμματος της Ενώσεως των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Ο δε Γενικός 

Γραμματέας ήταν και ο ανώτατος υπεύθυνος δρων [actor] για τη σοβιετική Εξωτερική 

Πολιτική και τη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων. Όντας ο επικεφαλής του Πολίτμπιρο, της 

Γραμματείας351 και του Συμβουλίου Αμύνης, ήταν αναμφιβόλως, τόσο θεσμικώς όσο και 

ουσιαστικώς, ο πλέον ισχυρός παράγων του σοβιετικού πολιτικού γίγνεσθαι.  Εν τούτοις, ο 

Μπρέζνιεφ, ιδίως μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1970, οπότε και η υγεία του είχε αρχίσει 

να χειροτερεύει ταχύτατα, δεν συνέχισε να συγκεντρώνει όλη την εξουσία ανά χείρας, αλλά 

απεπειράθη να την «διαμοιράσει» εφαρμόζοντας την αρχή της συλλογικής ηγεσίας, 

παραμένοντας, βεβαίως, πάντα «primus inter pares»352. 

                                                
351 Η Γραμματεία ήταν επιφορτισμένη με διοικητικά καθήκοντα, ενώ το Πολίτμπιρο με εκτελεστικά 
καθήκοντα. Παρόλο που δεν είχε άμεση επιρροή στη λήψη αποφάσεων για την εξωτερική πολιτική, η 
Γραμματεία είχε αρκετή εξουσία ώστε να χειραγωγεί τις εσωτερικές εξελίξεις στο Κομμουνιστικό 
Κόμμα και στην Κυβέρνηση. 
352 Rigby, T., “Soviet Communist Party Membership Under Brezhnev”, Soviet Studies XXVII, no 3, 
July 1976, p.332. 
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Εν πάση περιπτώσει, το θεσμικό όργανο που, σύμφωνα με το σοβιετικό Σύνταγμα353, είχε 

την ευθύνη της Λήψης Αποφάσεων στην Εξωτερική Πολιτική, ήταν το Πολιτικό Γραφείο 

(Πολίτμπιρο). Το Πολίτμπιρο ήταν μία μικρή ομάδα ανώτερων σοβιετικών πολιτικών 

αξιωματούχων που συγκέντρωνε την απόλυτη κυβερνητική και κομματική εξουσία. Σχεδόν 

όλα τα μέλη του ήταν ανώτεροι αξιωματούχοι του Κομμουνιστικού Κόμματος και υπουργοί. 

Καθώς εκλέγονταν από την Κεντρική Επιτροπή, ο αριθμός των μελών δεν ήταν 

καθορισμένος και τα μέλη διακρίνονταν σε πλήρη και υποψήφια. Κατά το δεύτερο μισό της 

δεκαετίας του 1970, τα μόνιμα, πλήρη μέλη του πυρήνα του Πολίτμπιρο που είχαν σημαντική 

εξουσία στη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων, ήταν οι Υπουργοί Εξωτερικών, Αμύνης, και ο 

Διοικητής της Κρατικής Ασφάλειας (KGB)354.  Πιο συγκεκριμένα, το 1979, η σύνθεση του 

Πολίτμπιρο ήταν η ακόλουθη: Πλήρη μέλη εκλεγέντα στην ολομέλεια της Κεντρικής 

Επιτροπής: Αντρόποφ, Μπρέζνιεφ, Τσερνιένκο [Черне́нко], Γκρίσιν [Гри́шин], Γκρομίκο, 

Κιριλένκο, Κοσίγκιν, Κουνάεφ [Қонаев], Πέλς [Пе́льше], Ρομανόφ [Романовых], Σουσλόφ 

[Су́слов], Τιχόνοφ [Тихонов], Ουστίνοφ και Σερμπίτσκι [Щербацкий]· εκλεγέντα 

υποψήφια μέλη: Αλίεφ [Алиев], Γκορμπατσόφ [Горбачёв], Ντέμιτσεφ [Демичев], 

Κουζνέτσοφ [Кузнецо́в], Μασέροφ [Машэ́раў], Πονομάρεφ, Ράσιντοφ [Рашидов], 

Σεβαρνάντζε [შევარდნაძე] και Σολομέντσεφ [Соло́менцев]355. Πρέπει να σημειωθεί ότι 

ένα άτυπο όργανο στην ιστορία του σοβιετικού Πολίτμπιρο, το οποίο την περίοδο Μπρέζνιεφ 

                                                
353 Για το πλήρες κείμενο του νέου Σοβιετικού Συντάγματος του 1977 όρα: [конституции] Constitutsiya 
([Озновной Закон] Oznovnoy Zakon) [союза советских социалистических республик] Soyuza 
Sovetskikh Sotsialisticheskikh Respublic, (Constitution [Basic Law] of the Union of the Soviet Socialist 
Republics). 
354 Ο Υπουργός Αμύνης και ο Υπουργός Εξωτερικών ήταν είτε πλήρη είτε υποψήφια μέλη του 
Πολίτμπιρο από το 1917. Ο Αρχηγός της KGB έγινε υποψήφιος μέλος του Πολίτμπιρο το 1967 και 
από τότε είναι κατά κανόνα  πλήρες μέλος του. Ο Διευθύνων του Διεθνούς Τμήματος έγινε υποψήφιο 
μέλος του Πολίτμπιρο το 1972, αλλά από το 1986 έως το 1988 διατελούσε μόνο μέλος της 
Γραμματείας, ενώ από τα τέλη του 1988 κατέστη υποψήφιος, κι εν συνεχεία πλήρες μέλος της 
Κεντρικής Επιτροπής Κομμουνιστικού Κόμματος. 
355 Aspaturian, Vernon, V., “The Soviet Constitutional Order” in Macridis, Roy, Modern Political 
System. Europe, 6th Edition, Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1987, p.443. 
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συνερχόταν πολύ συχνά, ήταν το λεγόμενο «μικρό Πολίτμπιρο». Στις συνεδριάσεις του 

συμμετείχαν, εκτός από το Γενικό Γραμματέα του οποίου η παρουσία ήταν πάντα 

υποχρεωτική, τα πιο ισχυρά μέλη του Πολίτμπιρο, η σοβιετική γραφειοκρατία και οργάνωση 

του σοβιετικού συστήματος, που παραδοσιακά ήταν οι Υπουργοί Εξωτερικών, Αμύνης, και 

ο Διοικητής της KGB, και ενίοτε ο επικεφαλής της Διεύθυνσης του Διεθνούς Τμήματος του 

Κομμουνιστικού Κόμματος. Αυτός ο εσωτερικός κύκλος “μυστικιστικού σοβιετισμού” 

καθόριζε τη βασική πολιτική και στρατιωτική γραμμή της χώρας για οποιοδήποτε σοβαρό 

ζήτημα ανέκυπτε356. Παρ’ όλα αυτά, σε πολλές περιστάσεις το Πολίτμπιρο και το «μικρό 

Πολίτμπιρο» προσκαλούσαν στις συνεδριάσεις τους ειδικούς συμβούλους, ειδικούς και 

τεχνοκράτες ειδικευμένους στα θέματα που βρίσκονταν στην ημερήσια διάταξη, όταν έπρεπε 

να ληφθεί υπ’ όψιν κάποια πολύ συγκεκριμένη επιστημονική άποψη. Η απόλυτη εξουσία του 

Πολίτμπιρο στη σοβιετική Λήψη Αποφάσεων δεν είχε καθιερωθεί απλώς εθιμικά και 

συνταγματικά, αλλά καθρέπτιζε τον πολιτικό ρεαλισμό, τις οργανωτικές απαρχές και 

ιστορικές καταβολές της εξουσίας στο σοβιετικό σύστημα, και είχε καταστεί ένα αναγκαίο 

όργανο (αν όχι και το μοναδικό σε πολλές περιπτώσεις) για τη διαδικασία Λήψης 

Αποφάσεων στην Εξωτερική Πολιτική φαινόμενο το οποίο συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια 

της δεκαετίας του 1970. Ο Falin, αναπληρωτής επικεφαλής του Τμήματος Διεθνών 

Πληροφοριών της Κεντρικής Επιτροπής, μεσούσης της αφγανικής κρίσεως τον Ιούλιο του 

1979, δήλωνε χαρακτηριστικά: «Όλη η εξωτερική μας πολιτική και τα ζητήματα εθνικής 

ασφάλειας πρέπει να συζητούνται και να αποφασίζονται στο Πολίτμπιρο»357.  

 

                                                
356 Temko, Ned, ‘‘Soviet Insiders. How Power flows in Moscow’’, The Christian Science Monitor, 
Feb 1982, pp. 20-40. 
357 Συνέντευξη του Valentin Mikhaylovich Falin, Α΄ Αναπληρωτού Διευθυντού του Τμήματος 
Διεθνών Πληροφοριών, (First Deputy Chief of the International Information Department of the 
Central Committee) στον H. Braden, “How decisions are made in the highest Soviet cycles”, 
Washington Star, 15 July, 1979. 
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Ως προς τα ζητήματα των ενόπλων δυνάμεων και της Εθνικής Αμύνης της χώρας, Υπήρχε 

μεγάλη γκάμα σωμάτων λήψης αποφάσεων μέσα στη σοβιετική Κυβέρνηση και το Στρατό.  Εν 

τούτοις, για τη σοβιετική Εθνική Ασφάλεια, την τελική ευθύνη είχε αναλάβει το Συμβούλιο 

Αμύνης (Sovet Oborony)358.  Επιπλέον, το Συμβούλιο Αμύνης, που ήταν κρατικός θεσμός 

σύμφωνα με το νέο Σύνταγμα του 1977, είχε επιφορτιστεί με την λήψη αποφάσεων και τον 

έλεγχο αναφορικά με το Οικονομικό-Αμυντικό βιομηχανικό σύμπλεγμα, την έγκριση του 

στρατιωτικού προϋπολογισμού και την έγκριση προγραμμάτων στρατιωτικής ερεύνης και 

ανάπτυξης του Υπουργείου Αμύνης. Ήταν επίσης εξουσιοδοτημένο από το Σύνταγμα να 

λειτουργεί ως «τεχνοκρατική γέφυρα» μεταξύ των προτάσεων των στρατιωτικών και της 

ανώτερης πολιτικής νομενκλατούρας359. Με επικεφαλής το Γενικό Γραμματέα και με μέλη τους 

πιο σημαντικούς κυβερνητικούς και κομματικούς αξιωματούχους, καθώς και επαγγελματίες 

στρατιωτικούς, το Συμβούλιο εμπλεκόταν επίσης στη ρύθμιση της Εξωτερικής Πολιτικής και 

ζητημάτων Εθνικής Ασφάλειας. Πιο συγκεκριμένα, ενέκρινε την πιθανή χρήση πυρηνικών 

όπλων, μελετούσε τη σύγχρονη σοβιετική στρατηγική και το στρατιωτικό δόγμα, και αποφάσιζε 

για μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το σοβιετικό Σύνταγμα, τα μέλη 

του Συμβουλίου Αμύνης ορίζονται από το Προεδρείο του Ανώτατου Σοβιέτ.  Ούτε το 

Συμβούλιο Αμύνης είχε καθορισμένη σύνθεση ενώ το αποτελούσαν ανώτερα στελέχη του 

Κόμματος, της Κυβερνήσεως και του Στρατού. Όπως ήταν αναμενόμενο, τα μόνιμα πλήρη μέλη 

του ήταν ο Γενικός Γραμματέας, οι Υπουργοί Εξωτερικών και Αμύνης, ο επικεφαλής των 

Υπηρεσιών Ασφαλείας, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Γραμματέας Αμύνης της Κεντρικής 

Επιτροπής του Κόμματος, και ορισμένα ανώτερα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος 

ως ex officio μέλη, όπως ο Πρωθυπουργός Alexei Κοσίγκιν. Οι Ένοπλες Δυνάμεις 

                                                
358 Το φάσμα των δραστηριοτήτων του Υπουργείου Αμύνης, του Γενικού Επιτελείου των Σοβιετικών 
Ενόπλων Δυνάμεων και του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου ήταν αυστηρώς οριοθετημένο σε 
στρατιωτικά ζητήματα. 
359 Για το πλήρες κείμενο του νέου Σοβιετικού Συντάγματος του 1977 όρα: Constitutsiya (Oznovnoy 
Zakon) Soyuza Sovetskikh Sotsialisticheskikh Respublic (Constitution [Basic Law] of the Union of the 
Soviet Socialist Republics). 
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αντιπροσωπεύονταν σε συμβουλευτικό επίπεδο από: Τον Πρόεδρο της Στρατιωτικής-

Βιομηχανικής επιτροπής, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, τον Ανώτατο Διοικητή των 

Δυνάμεων του Συμφώνου της Βαρσοβίας και το Διευθυντή της Κύριας Πολιτικής Διοίκησης. 

Αυτή η εξαιρετικά περιορισμένη παρουσία επαγγελματιών στρατιωτικών αντανακλούσε την 

πλήρη υπερίσχυση των σοβιετικών πολιτικών αξιωματούχων επί του στρατού, ακόμα και στα 

ζητήματα που αφορούσαν το στρατό και συναφείς τομείς.  Αν και το Σύνταγμα το είχε ορίσει 

ως κρατικό όργανο, στην πράξη το Συμβούλιο Αμύνης είχε τον χαρακτήρα ενός μάλλον 

εσωτερικού υποβαθμισμένου οργάνου, εντεταλμένου με θέματα εθνικής ασφαλείας, που 

προσομοίαζε με «υποεπιτροπή» του Πολίτμπιρο, αφού οι αποφάσεις του πάντα υπόκειντο σε 

επικύρωση δια ψηφοφορίας από το Πολίτμπιρο360· συχνά δε αναφερόταν ως ομάδα εργασίας 

(!) του Πολιτικού Γραφείου που καταπιανόταν με την προσπάθεια αναπτύξεως μίας ευρείας 

στρατιωτικής πολιτικής, ιδωμένης από ποικίλα πρίσματα, π.χ., αντιστοιχίζοντας τους 

σοβιετικούς ανθρώπινους πόρους με τα σύγχρονα οπλικά συστήματα και το διεθνές 

γεωπολιτικό περιβάλλον, καθώς και με τους στόχους της σοβιετικής εξωτερικής πολιτικής, 

αλλά πάντα προσκολλημένο στο Πολίτμπιρο, χωρίς καμία ουσιαστική αυτονομία τις 

αποφάσεις. 

 

Στον αντίποδα, ο Γενικός Γραμματέας είχε το προνόμιο να καλεί «σε ορισμένες περιπτώσεις το 

Πολίτμπιρο [να] δημιουργεί ειδικές επιτροπές για τη διεξοδική διερεύνηση συγκεκριμένων 

προβλημάτων και για την αποτελεσματική επίλυση των σχετικών πρακτικών επιχειρήσεων»361. 

Όντως στην περίπτωση της αφγανικής κρίσεως, το Πολίτμπιρο είχε δημιουργήσει μία Ειδική 

Επιτροπή για την παρακολούθηση των εξελίξεων στο Αφγανιστάν μετά τον Μάρτιο του 1979, 

                                                
360 Steward, Warhola, and Blough, ‘‘Issues Salience and Foreign Policy Role Specialization in the 
Soviet Politburo of the 1970s’’, American Journal of Political Science, vol. 28, no 1, Feb 1984, pp. 
1-22; επίσης στο Aspaturian, V., op. cit., pp. 428-443. 
361 Brezhnev, Leonid, I., ‘‘Report on the draft of the new constitution of USSR’’, Moscow, October 
1977. 
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σκοπός της οποίας ήταν να συλλέξει και να επεξεργαστεί όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες επί 

του θέματος και να παρουσιάσει τα αποτελέσματά της ενώπιον του Πολίτμπιρο. Αυτές οι 

πληροφορίες προέρχονταν από τρεις βασικές πηγές: τους γραφειοκράτες της σοβιετικής 

Πρεσβείας και τους τεχνικούς συμβούλους που βρίσκονταν στο Αφγανιστάν λόγω των 

διαδοχικών διμερών συμφωνιών τις τελευταίες δεκαετίες, από τους στρατιωτικούς συμβούλους 

στον αφγανικό Στρατό μέσω του Υπουργείου Αμύνης, καθώς και από επίσημες και μη 

αναφορές πρακτόρων της KGB που είχαν διεισδύσει στη χώρα, μέσω διαύλων της KGB. Η 

Επιτροπή είχε επικεφαλής τους Αντρόποφ, Ουστίνοφ, Γκρομίκο και Πονομάρεφ και 

αντανακλούσε τις ιδεολογικές θέσεις της «γεροντοκρατίας» του Πολίτμπιρο, όπως άλλωστε και 

τα περισσότερα, αν όχι όλα, σοβιετικά σώματα Λήψης Αποφάσεων κατά την δεδομένη χρονική 

περίοδο.  Πράγματι, είναι αξιοσημείωτο ότι, το κατά 1979 ένας μεγάλος αριθμός σοβιετικών 

αξιωματούχων που κατείχαν την ιδιότητα του πλήρους μέλους του Πολίτμπιρο ήταν επίσης και 

μέλη του Συμβουλίου Αμύνης, και ανάμεσα σε αυτούς ήταν και οι Μπρέζνιεφ, Ουστίνοφ, 

Κοσίγκιν, Γκρομίκο, Αντρόποφ και Κιριλένκο. Με άλλα λόγια, από οργανωτικής πλευράς, 

κατά την κρίσιμη περίοδο πριν την σοβιετική επέμβαση υπήρχε μία ταύτιση μεταξύ των 

μελών του Πολίτμπιρο και του Συμβουλίου Αμύνης, τουλάχιστον στο επίπεδο των ανώτερων 

αξιωματούχων του σοβιετικού κράτους. Έτσι, όπως ήταν αναμενόμενο, το Συμβούλιο 

Αμύνης έδειχνε σημεία «πατροναρίσματος» από το ανώτερο ιεραρχικώς Πολίτμπιρο, λόγω 

της επικράτησης της πολιτικής και ιδεολογικής θέσης και των γραφειοκρατικών 

συμφερόντων των μελών του, που ήταν επίσης μέλη του Πολίτμπιρο. 

 

4.2 Η Υπεροχή του Κόμματος επί των Θεσμών Λήψης Αποφάσεων της σοβιετικής 

Εξωτερικής Πολιτικής 
 

Ο έλεγχος που ασκούσε το Κομμουνιστικό Κόμμα στις λειτουργίες των παράλληλων δομών 

του σοβιετικού Συστήματος, είχε άμεσο αντίκτυπο στη Λήψη Αποφάσεων κάθε οργανωτικής 
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δομής υπηρεσίας, ή σώματος με αρμοδιότητα εκτελεστικής εξουσίας. Πιο συγκεκριμένα, στο 

Άρθρο 6 του σοβιετικού Συντάγματος του 1977, καθορίζεται νομικά ο ρόλος του ΚΚΣΕ σε 

όλες τις πλευρές των σοσιαλιστικών λειτουργιών: «Η ηγετική και καθοδηγητική δύναμη της 

σοβιετικής κοινωνίας και ο πυρήνας του πολιτικού συστήματος όλων των κρατικών και 

δημόσιων οργανισμών είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Σοβιετικής Ενώσεως. Το ΚΚΣΕ 

υπάρχει για το λαό και υπηρετεί το λαό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, με όπλο το Μαρξισμό-

Λενινισμό, καθορίζει τις γενικές προοπτικές της ανάπτυξης της κοινωνίας και την κατεύθυνση 

της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής της ΕΣΣΔ, κατευθύνει τη γενική εποικοδομητική 

εργασία του Σοβιετικού λαού, και μεταδίδει ένα σχεδιασμένο συστηματικό και διαρκή 

χαρακτήρα στον αγώνα του για τη νίκη του Κομμουνισμού. Όλες οι κομματικές οργανώσεις θα 

λειτουργούν εντός του πλαισίου του Συντάγματος της ΕΣΣΔ»362. Είναι κάτι περισσότερο από 

προφανές ότι, μεταξύ άλλων, το ΚΚΣΕ είχε τη νόμιμη υπεροχή στη Λήψη Αποφάσεων στην 

εξωτερική πολιτική, «πάντοτε» με όπλο και οδηγό τις Αρχές του Μαρξισμού-Λενινισμού. 

Προκειμένου να εκπληρώσει αυτό το καθήκον, «το Κόμμα εφαρμόζει τις πολιτικές του επί 

κυβερνητικών ζητημάτων, μέσω κομμουνιστών [που] εργάζονται σε κυβερνητικά όργανα»363. 

Το γεγονός ότι, η αφομοιωμένη αξία του Κομμουνισμού προσδίδει χαρακτηριστικό βαθμό 

υψηλής ποιότητος στον υπάλληλο ή αξιωματούχο κυβερνητικής θέσης, καθιστά σαφές ότι ο 

Μαρξισμός-Λενινισμός ήταν πανταχού παρών και αρκετά ισχυρός ώστε να διαμορφώνει τις 

πολιτικές σύμφωνα με την επιστημολογία του διαλεκτικού υλισμού, ενώ άφηνε επαρκή χώρο 

για την ικανοποίηση των γραφειοκρατικών συμφερόντων του γραφειοκράτη αξιωματούχου, 

υπαλλήλου ή εργάτη-μέλους της νομενκλατούρας. Το γεγονός αυτό δημιούργησε ένα εγγενές 

δυσλειτουργικό σύμπτωμα στο οργανωτικό σύστημα της σοβιετικής διοίκησης. Και 

                                                
362 Article 6, of the new Soviet Constitution of 1977 refer to Constitutsiya (Oznovnoy Zakon) Soyuza 
Sovetskikh Sotsialisticheskikh Respublic (Constitution [Basic Law] of the Union of the Soviet Socialist 
Republics). 
363 Smirtyukov, M., Sovetskii Gosudarstvenny Apparat Upravleniya, Politicheskoi Literatury, 
Moscow, 1982, p.54. 
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επιπλέον, «…κανένας αξιωματούχος που η θέση του ανήκει στη νομενκλατούρα μίας 

Κομματικής Επιτροπής … δεν μπορεί να διοριστεί ή να παυτεί χωρίς την προηγούμενη 

συμφωνία της αντίστοιχης Κομματικής Επιτροπής»364.  Τέλος, καθίσταται προφανές ότι το 

ΚΚΣΕ είχε τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στην επαγγελματική, τουλάχιστον, ζωή των 

μελών του, ελέγχοντάς τα στενά μέσω της εξουσίας που είχε να προωθεί ή να απολύει. 

Συνεπώς, οιαδήποτε σημαντική ανάλυση δεδομένων επί ενός συγκεκριμένου ζητήματος, 

αλλά κυρίως η εφαρμογή της κατάλληλης πολιτικής στο εν λόγω ζήτημα, (στην περίπτωση 

μας η Αφγανική κρίση), περιοριζόταν στο βαθμό στον οποίο την επέτρεπε το δεδομένο 

ιδεολογικό πλαίσιο ελέγχου και η πολιτικής βούλησης των θεσμών και των θεσμικών 

οργάνων, αφού δεν λαμβάνονταν σημαντικά υπ όψιν η επιστημονικώς πλουραλιστική, 

ελεύθερη ακόμα και εμπειρική προσέγγιση.  

 

Τρεις, μεταξύ άλλων, είναι οι πιο σημαντικοί τομείς παράλληλων δομών εξουσίας στους 

οποίους σημειώθηκε το ανωτέρω φαινόμενο: η Κυβέρνηση και το Υπουργικό Συμβούλιο, οι 

Σοβιετικές Ένοπλες Δυνάμεις, και τα Ινστιτούτα και οι Πραγματογνώμονες/Επιστήμονές 

τους. Οι σχέσεις τους με το ΚΚΣΕ διαχρονικώς, συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου 

Μπρέζνιεφ, είναι καθοριστικές για την κατανόηση των παραγόντων που διαμόρφωναν τη 

Διαδικασία Λήψη Αποφάσεων (ΔΛΑ) και των γεγονότων που οδήγησαν στην υπό εξέταση 

επέμβαση. 

 

4.2.1 ΚΚΣΕ και κυβέρνηση 

Μολονότι ο έλεγχος του Κόμματος επί της κυβερνήσεως και του Υπουργικού Συμβουλίου 

δεν σχετίζεται άμεσα με την απόφαση για την επέμβαση στο Αφγανιστάν, παρ’ όλα αυτά 

επιβεβαιώνει την απαρέγκλιτη υποστήριξη της νομενκλατούρας των υπουργείων στις 

                                                
364 Korolev, A., Shestakovsky, V., Chykin, Kardy, ‘‘Reshayushchaya Sila Partinovo Rukovodstva’’, 
Mysl, Moscow, 1984, pp.14-5. 
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αποφάσεις του Κόμματος, και παρέχει στο τελευταίο κυριολεκτική και ονομαστική/θεσμική 

εξουσία ανανεώνοντας την εμπιστοσύνη του κρατικού μηχανισμού στο Κόμμα και το 

Πολίτμπιρο, στο σύνολό του. 

 

Στο βαθμό που όλοι οι υπουργοί και οι πολιτικοί αξιωματούχοι ορίζονταν από το Κόμμα, δεν 

μπορούμε να μιλήσουμε για ανεξάρτητη πολιτική διοίκησης εκ μέρους της Σοβιετικής 

Κυβερνήσεως και του Υπουργικού Συμβουλίου. Εξάλλου, υπήρχαν επιπλέον Κομματικές 

Επιτροπές με σκοπό να ελέγχεται η πολιτική πειθαρχεία και ιδεολογική πίστη των μελών της 

κυβερνήσεως στο Κόμμα και το Μαρξισμό-Λενινισμό αντιστοίχως. Πράγματι, ένας 

«ελεγκτής αφοσίωσης» είχε εκμυστηρευτεί: «… Δεν μπορώ ούτε να μετρήσω τις ώρες που 

ξόδεψα σε συναντήσεις της κομματικής οργάνωσης στο Υπουργείο ακούγοντας ή 

διεκπεραιώνοντας βαρετές αναφορές επί δογματικών θεμάτων ή για τα κουσούρια και τα 

σφάλματα άλλων ‘συντρόφων’. Κατά γενικό κανόνα, όσο πιο μηδαμινό ήταν το θέμα, τόσο 

μεγαλύτερη η συζήτηση γι’ αυτό»365. Εν τούτοις, ο επίσημος ρόλος τους δεν ήταν «… να 

αναλαμβάνουν τις λειτουργίες των κυβερνητικών και κοινωνικών οργανώσεων ή να τις 

μετατρέπουν σε όργανα μηχανικής εφαρμογής των πολιτικών τους… αλλά να ενισχύσουν το 

ρόλο και τη σημασία τους σε όλες τις σφαίρες της ζωής της σοσιαλιστικής κοινωνίας»366. 

Επιπλέον, ένα ιδιόμορφο σύστημα κομματικών αντιπροσωπειών σε όλες τις δημόσιες και 

κοινωνικές υπηρεσίες αλληλεπιδρούσε συνεχώς με κυβερνητικούς, τομείς, τμήματα και 

γραφεία.  Καθίσταται σαφές, ότι η όλη κυβερνητική διαδικασία, και ακόμη εντονότερα σε 

επίπεδο λήψης αποφάσεων, τελούσε υπό τον πλήρη έλεγχο, των κομματικών οργάνων, τα 

οποία απολάμβαναν την αδιαμφισβήτητη πρωτοκαθεδρία στην πυραμιδοειδή σοβιετική 

διοικητική δομή, υπό τον ηγετικό ρόλο της, ελίτ του ΚΚΣΕ, τ.έ. το Πολίτμπιρο367. 

                                                
365 Shevchenko, Arcady, Breaking with Moscow, Knopf Alfred, New York, 1985, p.86. 
366 Patriinoe Stroitelstvo, ‘‘Νauchnie osnovy patriinoi raboty’’, vol 2, Mysl, Moscow, 1985, p.132. 
367 Όρα Διαγράμματα νο1 και νο2.  
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4.2.2 ΚΚΣΕ και Σοβιετικές Ένοπλες Δυνάμεις 
 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, οι σοβιετικές ένοπλες δυνάμεις368 διαδραμάτιζαν πολύ 

σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις στη Σοβιετική Ένωση. Ποτέ όμως δεν υπερέβησαν το 

Κομμουνιστικό Κόμμα ως προς την ισχύ, την εξουσία, και τη θεσμική δικαιοδοσία. 

 

Υπάρχει μία σειρά από αντικειμενικούς λόγους για την σημασία που δόθηκε στις σοβιετικές 

Ένοπλες Δυνάμεις. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη μεταπολεμική περίοδο, η έναρξη του Ψυχρού 

Πολέμου σηματοδότησε την αναπόφευκτη Κούρσα Εξοπλισμών με τις ΗΠΑ σε διεθνές 

επίπεδο. Κατά συνέπεια, η σημασία του σοβιετικού στρατού και όλων των σχετικών δομών 

ισχύος και εξουσίας διατηρήθηκε στο ίδιο υψηλό επίπεδο που κληροδότησε η παρακαταθήκη 

του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.  Επιπλέον, η πυρηνική ειρήνη και τα επιτεύγματα του 

σοβιετικού πυρηνικού προγράμματος κατά την περίοδο Μπρέζνιεφ, «επέβαλαν» στις ΗΠΑ 

την αποδοχή της Σοβιετικής Ενώσεως ως στρατηγικά ίσης υπερδύναμης, δηλαδή τη 

«στρατηγική ισότητα», (strategic parity), από το 1972 και εντεύθεν.369 Αυτή η επιτυχία 

διαιώνισε το κύρος του σοβιετικού Στρατού και, μαζί με την εξαιρετικά μεγάλη ποσοτικά 

συμβατική του δύναμη, τον καθιέρωσε ως τομέα υψηλής σημασίας στο σοβιετικό σύστημα. 

Σύμφωνα με τη Θεωρία του Μαρξισμού-Λενινισμού και την Αναλυτική Παράδοση, 

θεωρείται δεδομένη η τελική σύγκρουση μεταξύ των Αντιδραστικών Ιμπεριαλιστικών 

Καπιταλιστικών Δυνάμεων και των Προοδευτικών Κομμουνιστικών Δυνάμεων, η οποία 

πρόκειται να λάβει αναπόφευκτα χώρα στο μέλλον. Αφού λοιπόν, η «γραμμική προς τα 

εμπρός πορεία της ιστορίας» θα φέρει την πατρίδα του Υπαρκτού Σοσιαλισμού και 

                                                
368 For Relations of the CPSU and the Soviet Military see Avidar, Yosef, The Party and the Army in 
the Soviet Union, University Park, Pennsylvania State University Press, New York, 1983. 
369 Για ανάλυση και σύγκριση των οκτώ ερμηνειών του Jonathan Haas σχετικώς με τον όρο 
«Ισορροπία της Ισχύος», όρα Μάζης, Ιωάννης Θ., Μεταθεωρητική Κριτική Διεθνών Σχέσεων και 
Γεωπολιτικής. Το Νεοθετικιστικό Πλαίσιο, Παπαζήσης, Αθήνα, 2012, σσ. 294-329. 
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προστάτιδα του παγκόσμιου προλεταριάτου και σοσιαλιστικού κόσμου/σοσιαλιστική 

οικογένεια κρατών, αντιμέτωπη με το πιο «θηριώδες και ξεκάθαρο προσωπείο» της 

«Μπουρζουαζίας», η Σοβιετική Ένωση έπρεπε να διαθέτει τις μέγιστες τεχνολογικές 

ικανότητες με σκοπό τη νίκη με «όπλα και αίμα», προκειμένου να επικρατήσει προς όφελος 

της παγκοσμίου εργατικής τάξης και τις παγκοσμίου επαναστάσεως. 

 

Τέλος, οι σοβιετικές Ένοπλες Δυνάμεις έχοντας αποκτήσει τεράστιο κύρος για τις μαχητικές 

ικανότητές τους κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, έγιναν θρύλος τόσο εντός της σοβιετικής 

κοινωνίας όσο και διεθνώς. Η αυξημένη σημασία που αποδίδουν τα 

ολοκληρωτικά/κομμουνιστικά καθεστώτα στα σύμβολα προκειμένου να συσπειρώσουν τις 

μάζες και να ισχυροποιήσουν την πολιτική τους κυριαρχία είναι δεδομένη και επιτυχημένη 

τεχνική. Ειδικά οι ένοπλες δυνάμεις, ως σύμβολο, ανέκαθεν απετέλεσαν την αιχμή τους 

δόρατος των ολοκληρωτικών κελευσμάτων για την αύξηση της επιρροής τους. Ως 

αποτέλεσμα, και χωρίς καμία σημαντική αμφισβήτηση, ο στρατός, μεταξύ άλλων, 

«ενσάρκωνε» έναν εμβληματικό πολιτικό θεσμό της κομμουνιστικής ισχύος εντός και εκτός 

Σοβιετικής Ενώσεως. 

 

Εν ολίγοις, η ιδιαίτερη σημασία του στρατού στο σοβιετικό σύστημα αποτελούσε sine qua 

non συνθήκη. Εξάλλου, τόσο οι γεωστρατηγικοί ανταγωνισμοί στο δρων γεωπολιτικό 

υπερσύστημα, με την κούρσα των εξοπλισμών μεταξύ των διεθνών πόλων ισχύος του να 

λαμβάνει την μερίδα του λέοντος καθ’ όλη την διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, όσο και η 

σύγχρονη ιστορική παράδοση με τη υπέρμετρη συμβολική αξία των σοβιετικών ενόπλων 

δυνάμεων, (ο νικηφόρος Κόκκινος Στρατός του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου), καθώς και η 

προώθηση ή/και προάσπιση της πολιτικοοικονομικής Θεωρίας του Μαρξισμού-Λενινισμού, 

επέβαλαν επιτακτικώς την περαιτέρω ενίσχυση των σοβιετικών ενόπλων δυνάμεων, όπως 
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και συνέβη, και την αναβάθμιση της πραγματικής και ονομαστικής ισχύος του για 

εσωτερικούς και εξωτερικούς λόγους. 

 

Παρά το γεγονός ότι όλα τα ανωτέρω ίσχυαν για αρκετές δεκαετίες, στην πραγματικότητα ο 

στρατός δεν είχε ποτέ-μόνος ή, έστω, από κοινού με άλλους φορείς- εξουσία επί ή έστω εντός 

του σοβιετικού πολιτικού συστήματος, αλλά αντιθέτως το ΚΚΣΕ ασκούσε πλήρη εξουσία 

επ’ αυτού. Ιστορικώς, το πνεύμα και οι πρακτικές της Μπολσεβίκικης Επαναστάσεως και η 

μαρξιστική-λενινιστική παράδοση απαιτούσαν την πλήρη υποταγή και πειθαρχεία των 

ενόπλων επαναστατικών δυνάμεων στην πολιτική/κομματική ηγεσία της Επαναστάσεως. 

Αυτό στηριζόταν σε ιδεολογικούς λόγους, αφού «η επαναστατική πειθαρχία είναι … με σαφή 

κατανόηση των καθηκόντων των εργατών σε σχέση με τις τάξεις τους… απόλυτα συνδεδεμένη 

με την επαναστατική συνείδηση, με συναίσθηση του σοσιαλιστικού τους καθήκοντος… η 

επαναστατική υποχρέωσή του [του στρατιώτη και του αξιωματικού] προς το σοσιαλιστικό 

κράτος»370. Επιπλέον, η ίδια η Ιδεολογία του Μαρξισμού-Λενινισμού, που ήταν αντίθετη με 

τη δημιουργία ενός σύγχρονου εθνικού και επαγγελματικού στρατού, θεωρεί ότι ένας τέτοιος 

στρατός βασικά εξυπηρετεί τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης εναντίον εξωτερικών 

απειλών, αφ’ ενός, και εναντίων των δικαίων απαιτήσεων της εργατικής τάξης του 

προλεταριάτου στο εσωτερικό μέτωπο, αφ’ ετέρου. Συνεπώς, μετά την επιτυχία μίας 

παγκόσμιας σοσιαλιστικής Επαναστάσεως, που είχε ενστερνιστεί ο Marx, δεν θα υπήρχε 

ουδείς λόγος για την ύπαρξη στρατού, καθώς, τόσο οι ηγετικές τάξεις των εθνοκρατικών 

δρώντων, όσο και οι εξωτερικές απειλές θα έπαυαν να υπάρχουν, και το προλεταριάτο θα 

εβρίσκετο στην κορυφή της πυραμίδας της εξουσίας.  Εν τούτοις, πριν ακόμη αρχίσει η 

Οικοδόμηση του Σοσιαλισμού σε Μία Χώρα, όταν το όραμα της παγκόσμιας Επαναστάσεως 

                                                
370 Krasnaia Zvezda, 15 July, 1929, επίσης στο Vishniakov and Arkhipov, ‘‘Ustroistvo 
vooruzhennykh sil SSSR’’, Voenizdat, Moscow, 1926, p.173. 
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αναπόφευκτα πέρασε σε δεύτερο πλάνο, ο Λένιν επανακαθορίζοντας τις σοσιαλιστικές αρχές 

επί του επαγγελματικού στρατού, διακήρυξε ότι «…ο μόνιμος στρατός είναι μία κληρονομιά 

για τη θεσμοθετημένη εξουσία κάθε τάξης, συμπεριλαμβανομένου του προλεταριάτου»371. 

Καθίσταται αντιληπτό, ότι στο ανωτέρω πλαίσιο, το ΚΚΣΕ όφειλε να διαφυλάξει την 

πρωτοκαθεδρία του έναντι των ενόπλων δυνάμεων. Αυτό συνέβη αφ ενός μέσω ενός αριθμού 

μηχανισμών ελέγχου επί του Στρατού, και αφ ετέρου με το δέλεαρ των χρηματικών 

ανταμοιβών και του αυξημένου κύρους που απολάμβαναν οι στρατιωτικοί σύντροφοι στη 

σοβιετική κοινωνία. Την περίοδο Μπρέζνιεφ, η κληρονομία του πλήρους ελέγχου που 

ασκούσε η PURKKA (Politicheskoe Upravlenie Raboche Krest’ ianskaia Krasnaia Armiia, 

‘Πολιτική Διοίκηση του Κόκκινου Στρατού των Εργατών και Αγροτών’)372 τη δεκαετία του 

1930, ήταν ακόμη υπαρκτή και ακμαία, αν και εφαρμοζόταν σε ηπιότερους τόνους με πιο 

ανθρώπινους όρους. 

 

Πράγματι, η έννοια του πολιτικού ελέγχου επί του στρατού στη σοβιετική παράδοση 

προχωρούσε πέραν της απλής αφοσιώσεως του στρατού προς το πολιτικό καθεστώς. Η δομή 

και οι πρακτικές της PURKKA περιελάμβαναν τη λειτουργία της Κύριας Πολιτικής 

Διοίκησης, η οποία διόριζε πολιτικούς κομισάριους και αργότερα αξιωματούχους (zampolit) 

σε κάθε μονάδα για την από κοινού διοίκηση με τον αρμόδιο επικεφαλή αξιωματικό (αρχή 

της ενότητας εντολών) και το σχηματισμό στρατιωτικών συμβουλίων σε κάθε επίπεδο, με 

σκοπό την επίβλεψη της ορθής εφαρμογής των κομμουνιστικών γραμμών του Κόμματος373. 

Πέραν του μονίμου πολιτικού και ιδεολογικού ελέγχου, στα καθήκοντα των πολιτικών 

                                                
371 Lenin, V., I., ‘‘The Military Programme of the Proletarian Revolution’’, Lenin Selected Woks, vol. 
1, Progress Publication, Moscow, 1967, p. 775. 
372 Schapiro, Leonard, The Communist Party of the Soviet Union, Random House, New York, 1960; 
επίσης, Sotiropoulos, Ioannis, P., “The Principles Which Guided the Development of the Red Army 
in the 1930s”, Military History, special monthly press, Athens, Periscope Publications, issue May 
2001, pp. 54-66. 
373 Colton, Timothy, Commissars, Commanders, and Civilian Authority. The Structure of the Soviet 
Military Politics, Harvard University Press, Cambridge, Mass, 1979, Chapter 8, pp. 150-165. 
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αξιωματούχων συμπεριλαμβανόταν η πολιτική κατήχηση και η διατήρηση του ακμαίου 

ηθικού στους στρατιώτες. Την περίοδο Χρουτσόφ, ο Στρατάρχης Ζούκοφ [Жу́ков] ως μέλος 

του Πολίτμπιρο προσπάθησε, να αποδεσμεύσει τους αξιωματικούς των σοβιετικών ενόπλων 

δυνάμεων, κατά το δυνατόν, από τον πολιτικό έλεγχο για προφανείς λειτουργικούς λόγους. 

Μολονότι, η συγκεκριμένη προσπάθεια δεν ευοδώθηκε, αφού το Πολίτμπιρο τον εξανάγκασε 

σε παραίτηση, δημιουργήθηκε ένα προηγούμενο για την πιο ορθολογιστική και 

επαγγελματική λειτουργία του Στρατού. 

 

Χωρίς αμφιβολία, με την πάροδο τον ετών, ο κομματικός έλεγχος επί του στρατού ετίθετο εν 

κινδύνω374. Τη δεκαετία του 1980, η από κοινού ηγεσία των πολιτικών κομισαρίων και των 

αξιωματικών του στρατού, περιοριζόταν στα κατώτερα επιχειρησιακά επίπεδα, ενώ 

ακραιφνώς στρατιωτικά συμβούλια λάμβαναν χώρα σε ανώτερο επίπεδο στρατιωτικής 

ηγεσίας. Εντούτοις, ο έλεγχος της Κύριας Πολιτικής Διοίκησης παρέμεινε σταθερός στις 

στρατιωτικές εκδόσεις (εφημερίδες, επιθεωρήσεις και βιβλία), συμπεριλαμβάνοντας και την 

πιο σημαντική στρατιωτική εφημερίδα, την Krasnaia Zvezda375. Επίσης, η Κύρια Πολιτική 

Διοίκηση εξακολουθούσε να διορίζει είχε διορίσει αξιωματούχους μ εσκοπό την επιρροή επί 

των δραστηριοτήτων του στρατού, προκειμένου να διασφαλίζονται τα συμφέροντα του 

Κόμματος σε όλα τα λειτουργικά τμήματά του376. Επιπλέον, το ΚΚΣΕ Συνέχιζε να απαιτεί 

                                                
374 H σταδιακή απεξάρτηση του Στρατού από το ΚΚΣΕ, αρχικά ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 
1930 με την εφαρμογή του σχεδίου αναδιαρθρώσεως του Ερυθρού Στρατού από τον Στρατάρχη 
Tukhachevskii, το οποίο απετέλεσε μία άμεση αμφισβήτηση της αυθεντικής μαρξιστικής-
λενινιστικής απόψεως για τον Ερυθρό Στρατό. Σύμφωνα με την Krasnaia Zvezda, «… ελήφθησαν μία 
σειρά από νέα μέτρα ώστε να θεμελιωθεί ένα αίσθημα «ανωτέρας τάξεως» στους σοβιετικούς 
αξιωματικούς. Επί αυτής της βάσεως, εγκρίθηκαν [και εφαρμόσθησαν] σημαντικά υψηλότεροι μισθοί, 
καθώς και οικονομικά και κοινωνικά προνόμια, όπως βιβλιοπωλεία και λέσχες για τους αξιωματικούς 
και τις οικογένειές τους.  Είναι χαρακτηριστικό ότι οι μηνιαίοι μισθοί των διοικητών των λόχων, 
ταγμάτων, συνταγμάτων, ταξιαρχιών και στρατιών [του Ερυθρού Στρατού], αυξήθηκαν κατά 263%, 
254%, 300%, 337% και 364% αντιστοίχως.  Krasnaia Zvezda, 4 August, 1932 and 5 August, 1932. 
375 Wagner, Edward, The Military in Contemporary Soviet Politics, Praeger, New York, 1977, pp. 72-
4. 
376 Little, Richard, D., Governing the Soviet Union, Longman Inc., New York, 1989, pp. 147-151. 
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τακτικές αναφορές από τους στρατιωτικούς διοικητές όλων των μονάδων από επίπεδο 

τάγματος και άνω. 

 

Πέραν του άμεσου και έμμεσου ελέγχου, το ΚΚΣΕ εφήρμοσε και «μέτρα» που καθιστούσαν 

τους στρατιωτικούς εθελουσίως πιο συνεργάσιμους και πιο διατεθειμένους να αποδεχθούν 

τον κυρίαρχο ρόλο του Κόμματος επί των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Κατ’ αρχάς, οι 

ανώτατοι στρατιωτικοί ηγέτες είχαν ενσωματωθεί συστηματικά στις ανώτερες τάξεις του 

ΚΚΣΕ. Έως τα μέσα της δεκαετίας του 1980, περισσότερο από το 90% όλων των 

αξιωματικών του σοβιετικού Στρατού ήταν μέλη του Κόμματος ή της Κομσομόλ377.  Το 

ποσοστό ήταν τόσο μεγάλο, ώστε οι ένοπλες δυνάμεις συχνά αποκαλούνταν «το Κόμμα εν 

στολή». Επίσης, σύμφωνα με τα επαναστατικά ιδεολογικοπολιτικά πρότυπα, οι αξιωματικοί 

πρώτα δεσμεύονταν από το κομματικό τους καθήκον και δευτερευόντως από την 

στρατιωτική τους αποστολή. Επίσης, η αντιπροσώπευση των στρατιωτικών στα σώματα 

Λήψης Αποφάσεων, τ.έ. το Πολίτμπιρο ή τη Γραμματεία της Κεντρικής Επιτροπής, ήταν 

ανύπαρκτη378. Στο Συμβούλιο Αμύνης, όπως είδαμε, η στρατιωτική παρουσία περιοριζόταν 

σε συμβουλευτικό επίπεδο. Αιτία αποτελούσε το ότι, ενώ το σοβιετικό σύστημα τασσόταν 

υπέρ της συμμετοχής των στρατιωτικών στο Κόμμα, για ευνόητους λόγους, αυτό συνέβαινε 

μόνο στον βαθμό κατά τον οποίο δεν θα ήταν σε θέση να εμπλακούν σε δραστηριότητες 

υψηλής πολιτικής, ενώ ταυτοχρόνως, αφ’ ενός η πρωταρχική δέσμευσή τους στο Κόμμα, αφ’ 

ετέρου ο έλεγχος στον οποίο υπόκειντο, τους καθιστούσε πειθήνια πιόνια στην διάθεση του 

ΚΚΣΕ. 

Αφ’ ετέρου, η ισχύς του Στρατού και η λειτουργία του εντός του σοβιετικού συστήματος 

διασφάλιζε την προνομιακή θέση του στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας με 

                                                
377 Ibid., p. 147. 
378 Στη σοβιετική ιστορία, μόνο οι Στρατάρχες Ζούκοφ (1957) και Γκρέτσκο (1973-1976) επέτυχαν 
να εισέλθουν και να διατελέσουν μέλη του Πολίτμπιρο, ως πλήρη μέλη. 
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επιπλέον προνόμια. Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, «ένας έμπειρος υπολοχαγός του 

Στρατού… βγάζει κάπου 150 ρούβλια μηνιαίως. Τα 500 ρούβλια που βγάζει ένας 

συνταγματάρχης είναι περίπου όσα βγάζει το μήνα ένας διευθυντής εργοστασίου· οι 48 

στρατάρχες και ναύαρχοι της Σοβιετικής Ενώσεως αμείβονται με 2.000 ρούβλια μηνιαίως, 

περίπου όσο και ένας υπουργός. …ενώ ο Gorbachev, ο επικεφαλής του Σοβιετικού κράτους 

και του ΚΚΣΕ, λεγόταν ότι λάμβανε 1.500 ρούβλια το μήνα, [και] τα υπόλοιπα μέλη του 

Πολίτμπιρο [ελάμβαναν] 1.200 με 1.500 ρούβλια μηνιαίως»379. Στα τέλη της δεκαετίας του 

1980, πάντως, οι σοβιετικοί οικονομολόγοι παραδέχθηκαν ότι το 20% του πληθυσμού ζούσε 

κάτω από το όριο της φτώχειας, που είχε υπολογιστεί στα 254 ρούβλια το μήνα για μία 

τετραμελή αστική οικογένεια380. Το ίδιο, ή και περισσότερο σημαντική από το μισθό, ήταν 

η πρόσβαση που είχαν οι αξιωματικοί σε πολυτέλειες που δεν ήταν στη διάθεση των 

περισσότερων σοβιετικών πολιτών. Οι αξιωματικοί απολάμβαναν δωρεάν 

προγραμματισμένες διακοπές παρεχόμενες από το κράτος, σε ετήσια βάση για τους 

ανώτερους στην ιεραρχία, σε πολυτελή συγκροτήματα στη Μαύρη Θάλασσα, είχαν σπίτια 

με όλες τις ανέσεις και τα καλύτερα σχολεία για τα παιδιά τους, προνόμια σε θέατρα και 

κινηματογράφους, καθώς και σε ειδικά καταστήματα με εισαγόμενα προϊόντα. Επίσης, 

πολλοί στρατηγοί λέγεται ότι είχαν κτίσει τα εξοχικά τους με κυβερνητικά οικοδομικά υλικά 

και χρησιμοποιώντας τους στρατιώτες ως κτίστες381. Συνεπώς μέσα στο πλαίσιο της ανωτέρω 

κρατικής/κομματικής πολιτικής, ήταν πολύ πιο εύκολο για τους στρατιωτικούς να 

                                                
379 «Δυτικές πηγές εκτιμούν ότι οι κυβερνητικοί ηγέτες κέρδιζαν 625 ρούβλια το μήνα.  Αυτοί που είχαν 
υψηλά εισοδήματα λάμβαναν επίσης πρόσθετες αποδοχές υπό τη μορφή «δέκατου τρίτου μισθού» ή 
«επίδομα διακοπών¨…και παρ’ όλο που το συνολικό εισόδημα των αγροτών αυξήθηκε σημαντικά από 
την δεκαετία του 1960 και εντεύθεν, το μέσο μηνιαίο τους εισόδημα το 1986 ήταν μόνο το 83% του 
μέσου μισθού των 195,6 ρουβλιών….το 1988 ο μέσος μηνιαίος μισθός του ιατρικού προσωπικού που 
είχε ολοκληρώσει δευτεροβάθμια και ανώτερη εκπαίδευση, ήταν 162 ρούβλια ή το 82% του μέσου 
μισθού». “Monetary compensation”, Soviet Union (former), Country Studies, The Library of 
Congress, CIA World Fact book, Washington D.C., 1989, p. 181. 
380 Ibid. p. 182. 
381 Ibid. p. 182. 
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αποδεχθούν το ρόλο που τους είχαν προσδώσει οι αλληλεπιδράσεις ισχύος και τους 

επεφύλασσε σοβιετική ιστορία. 

 

Συμπερασματικώς, η συμβίωση του Στρατού με το ΚΚΣΕ ήταν γενικώς ομαλή, καθώς 

στηριζόταν βασικά στην αμοιβαιότητα. Στο βαθμό που οι σοβιετικοί Στρατάρχες 

αποδέχονταν τη συνταγματική νομιμότητα της επικυριαρχίας του Κόμματος και 

συμπεριφέρονταν αναλόγως, το Κόμμα απελευθέρωνε κεφάλαια για την ανάπτυξη των 

ενόπλων δυνάμεων και παρείχε κορυφαίας ποιότητας -εν συγκρίσει με τα σοβιετικά μέτρα- 

συνθήκες διαβίωσης στους αξιωματικούς. Μοιραία, στο επίπεδο της Διαδικασίας Λήψης 

Αποφάσεων, το ΚΚΣΕ ασκούσε πλήρη εξουσία επί των σοβιετικών ενόπλων δυνάμεων μέσω 

μη στρατιωτικών σωμάτων στο σοβιετικό Οργανωτικό Διοικητικό Σύστημα (το Πολίτμπιρο 

επί του Συμβουλίου Αμύνης, κλπ.), τόσο κυριολεκτικώς όσο και θεσμικώς, γεγονός που είχε 

δυσμενείς επιπτώσεις στη Διαδικασίας Λήψης Αποφάσεων κατά την αφγανική κρίση. 

 

4.2.3 ΚΚΣΕ και σοβιετικά ινστιτούτα και δεξαμενές σκέψεις 

Η ύπαρξη και λειτουργία ινστιτούτων και δεξαμενών σκέψεως ήταν τόσο συνηθισμένο 

φαινόμενο  στη Σοβιετική Ένωση, ώστε είχαν καταστεί μία οιονεί παράδοση. Το ίδιο 

παραδοσιακή, όμως, ήταν και η απόλυτη επικράτηση των πολιτικών θέσεων του Κρεμλίνου 

μέσα σε αυτά, ιδίως σε όσα ασχολούνταν με την πολιτική, την οικονομία και τις διεθνείς 

σχέσεις.  Πράγματι, αν και τα εξειδικευμένα ινστιτούτα, τα ινστιτούτα ακαδημαϊκής ερεύνης 

και οι δεξαμενές σκέψεως αποτελούσαν ένα εξαιρετικά ελπιδοφόρο στοιχείο στη 

διαμόρφωση της σοβιετικής εξωτερικής πολιτικής, η μονολιθική πολιτική του ελέγχου που 

επέβαλλε το Κρεμλίνο, τα «πατρονάριζε» εκτεταμένως. Ανάμεσα στα πιο σημαντικά, ήταν 

το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων και Διεθνούς Οικονομίας (IMEMO), με πρόεδρο τον 

Ινοζέμτσεφ [Иноземцев], και το Ινστιτούτο για τις ΗΠΑ και τον Καναδά, διεθνώς γνωστό 

ως ISKAN, με πρόεδρο τον επιφανή αμερικανολόγο Γκεόργκι Αρμπάτοφ. Και οι δύο ήταν 
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μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και ανώτεροι σύμβουλοι του Πολίτμπιρο. Σύμφωνα με τον 

κεντρικό σχεδιασμό της σοβιετικής οικονομίας, τα ινστιτούτα χρηματοδοτούνταν 

αποκλειστικά από το κράτος, πράγμα το οποίο οδηγούσε στην πλήρη εξάρτηση από αυτό, 

γεγονός που επηρέαζε την έρευνα και τα συμπεράσματά τους. Επίσης, το νομικό τους 

καθεστώς εξηρτάτο από το Ανώτατο Σοβιέτ, το ΚΚΣΕ και το Πολίτμπιρο, και ως λογική 

συνέπεια το προσωπικό τους ακολουθούσε τις εντολές της νομενκλατούρας. Σε αυτή τη 

βάση, το μεγαλύτερο ποσοστό του διοικητικού και επιστημονικού προσωπικού των 

ινστιτούτων αποτελείτο από ανώτερους αξιωματούχους του ΚΚΣΕ και συγγενείς της 

εκάστοτε ελίτ της νομενκλατούρας. Σύμφωνα με τον Λένιν, η επιλογή των συνεργατών (ιδίως 

δε του προσωπικού που ήταν υπεύθυνο για τη συλλογή, την ανάλυση και τη μελέτη απόρρητων 

πληροφοριών), έπρεπε να πραγματοποιείται βάσει των ακόλουθων αρχών: α) την αξιοπιστία 

τους, β) τις πολιτικές τους απόψεις, γ) τις τεχνοκρατικές γνώσεις τους και δ) τις διευθυντικές 

ικανότητές τους382. Είναι αξιοσημείωτο ότι η διατήρηση αυτών των Λενινιστικών αξιών δια της 

εφαρμογής τους από την σταλινική νεονομενκλατούρα, κατά την περίοδο Χρουτσόφ, και ακόμη 

περισσότερο την περίοδο Μπρέζνιεφ, παρέμενε σταθερή και συμπεριελήφθη στις αποφάσεις 

του 24ου Συνεδρίου του 1972: «…κατά την αντίληψη του Κόμματος, η στελέχωση όλων των 

τομέων αιχμής της Κρατικής και Κομματικής δραστηριότητας, όπως ο οικονομικός, ο 

πολιτιστικός, ο εκπαιδευτικός και ο κοινωνικός, με πολιτικώς ώριμους383, πετυχημένους και 

ικανούς διαχειριστές, είναι πρωταρχικής σημασίας»384. Επιπλέον, στις αρχές της δεκαετίας του 

1980, η Ακαδημία Κοινωνικών Επιστημών της Κεντρικής Επιτροπής εξέδωσε την ακόλουθη 

ανακοίνωση: «Το Κομμουνιστικό Κόμμα κατευθύνει την στρατολόγηση και την ανάθεση ευθυνών 

των ηγετικών στελεχών όχι μόνο των κομματικών οργανισμών, αλλά επίσης και των 

κυβερνητικών, οικονομικών και κοινωνικών οργανισμών… [αλλά] οι κομματικοί οργανισμοί και 

                                                
382 Lenin, V., I., Letters of Lenin, Hyperion Press, N.Y., 1973, p. 226. 
383 Η υπογράμμιση είναι δική μας. 
384 ΧΧ1V s-ezd KPSS, stenografiseskij otset, vol. 2, Moscow 1972, p. 39. 
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τα ηγετικά τους όργανα αποφασίζουν άμεσα επί ζητημάτων επιλογής προσωπικού ανάθεσης 

καθηκόντων και απόλυσης μόνο για αξιωματούχους του Κόμματος. Σε ό,τι αφορά τους 

κυβερνητικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς οργανισμούς, το Κόμμα ασκεί την επιρροή του επί 

της επιλογής των ηγετικών στελεχών μέσω πολιτικής και ηθικής εξουσίας δια της πειθούς»385. 

Πράγματι, η πολιτική και ηθική εξουσία, καθώς και τα μέσα πειθούς του ΚΚΣΕ, αναφέρονταν 

σε μία φυσική και κεντρική του λειτουργία: την ανάπτυξη και διάδοση της ιδεολογίας του 

Μαρξισμού-Λενινισμού. Εξάλλου, όπως έχει διαφανεί, το ΚΚΣΕ προωθούσε «…τα ζητήματά 

του κυρίως μέσω κομμουνιστών [που] εργάζονταν στα κυβερνητικά όργανα»386. 

  

Εν τούτοις, η μπολσεβίκικη παράδοση που απαιτούσε την ενσωμάτωση και προώθηση των 

αξιόπιστων και «ορθοφρονούντων» κομμουνιστών στη σοβιετική νομενκλατούρα, δεν ήταν η 

μόνη που διατηρήθηκε κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980. Κατά την περίοδο Μπρέζνιεφ, 

η παράδοση να γίνονται δεκτά στη νομενκλατούρα μέλη του Κόμματος «κληρονομικώ 

δικαιώματι», διατηρήθηκε επίσης. 

 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το παράδειγμα της μπολσεβίκικης παραδόσεως, αυτό του 

Αντιπτεράρχου της σοβιετικής Αεροπορίας Βασίλι Ιοσίφοβιτς Ντζουκασβίλι, ενός νεαρού 

αλκοολικού Διοικητή της Αεροπορίας της Στρατιωτικής Περιφέρειας της Μόσχας κατά τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο και υιού του Ιωσήφ Στάλιν, ακολουθήθηκε «καταλλήλως» από το διορισμό 

του υιού του Μπρέζνιεφ ως Πρώτου Συμβούλου στο Υπουργείο Εξωτερικού Εμπορίου, και της 

θυγατέρας του Alexei Κοσίγκιν στην υψηλή θέση της προϊσταμένης της κρατικής βιβλιοθήκης 

ξένης λογοτεχνίας της Μόσχας. Ομοίως, έχουμε το παράδειγμα του Alexei Atzumbei, γαμπρού 

του Χρουτσόφ, ως αρχισυντάκτη της επίσημης κρατικής εφημερίδας, της Izvestia, τον οποίο 

                                                
385 Korolev, A., Shestakovsky, V., Chykin, Kardy, op. cit., pp. 14-5. 
386 Ibid, p.15. 
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επίσης ακολούθησε «επαξίως» ο Anatolii Γκρομίκο, υιός του ΥΠΕΞ, που μετακινήθηκε από 

αξιωματούχος του ινστιτούτου ISKAN σε αντιπρόσωπο στην πρεσβεία στην Ουάσινγκτον και 

μετά σύμβουλος της πρεσβείας στην Ανατολική Γερμανία, πριν καταλήξει Διευθυντής του 

Αφρικανικού Ινστιτούτου της Ακαδημίας Επιστημών χωρίς να έχει στην πραγματικότητα καμία 

σχέση με την Αφρική387. 

 

Υπήρχαν, παρ’ όλα αυτά, και ελάχιστοι πλην αξιόλογοι επιστήμονες που αντετίθεντο στις 

επιλογές του Κόμματος. Ένα από αυτούς ήταν ο Γκεόργκι Αρμπάτοφ, που είχε ταχθεί κατά της 

επεμβάσεως στο Αφγανιστάν. Ο Πρόεδρος Αρμπάτοφ, μαζί με το Σύντροφο Κιριλένκο και το 

Στρατάρχη Ογκαρκόφ, χωρίς καμία προσυνεννόηση, διαφωνούσαν με την επέμβαση και 

πιθανώς την καθυστέρησαν μερικές εβδομάδες ή ημέρες. Δυστυχώς, το Νοέμβριο του 1979 ο 

Αρμπάτοφ υπέστη καρδιακή προσβολή και αποσύρθηκε από το ISKAN για αρκετούς μήνες και 

έτσι το συγκυριακό «παράθυρο ευκαιρίας» για να επηρεάσει τις εξελίξεις, που ήταν ούτως ή 

άλλως περιορισμένο και προσωρινό, έκλεισε ξαφνικά.  Η μοίρα των ειδικών και των 

επιστημόνων των ινστιτούτων συμπυκνώνεται στο εξής: «…παρατηρούμε ότι οι ειδικοί 

βρίσκονται όλο και περισσότερο σε θέση περιορισμού, διότι δεν έχουν ανεξάρτητες βάσεις ισχύος 

[οικονομικές, χρηματοδοτικές, πολιτικές, νομικές, fora] ή μέσα δημοσιοποίησης των απόψεών 

τους, αφ’ ης στιγμής η πολιτική ηγεσία δεσμευθεί σε κάτι και πλέον δεν δέχεται συζητήσεις για 

οιαδήποτε πτυχή του ζητήματος που την απασχολεί»388. 

 

Ανακεφαλαιώνοντας, εκτός της θεσμικής και οικονομικής εξαρτήσεως από το ΚΚΣΕ, γίνεται 

αντιληπτό ότι το τελευταίο, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ήλεγχε τα ινστιτούτα μέσω του 

                                                
387 Voslensky, Michael, Nomenklatura: The Soviet Ruling Class, An insider’s Report. Garden City, 
Doubleday, New York, 1984, pp. 95-6. 
388 Gustafson, Thane, Reform in Soviet Politics: Lessons on Recent Policies on Land and Water, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1981, pp. 79-83. 
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ανθρώπινου λειτουργικού παράγοντα. Το έργο τους επηρεαζόταν αρνητικά τόσο σε πρωτογενές 

όσο και σε δευτερογενές επίπεδο. Κατά πρώτον, η πλειονότητα του προσωπικού διοριζόταν με 

μη αξιοκρατική διαδικασία που λάμβανε υπ’ όψιν μόνο ιδεολογικά και κληρονομικά κριτήρια, 

τα οποία στηρίζονταν εξ’ ορισμού σε προκαθορισμένα πολιτικά κριτήρια. Κατά δεύτερον, 

καθώς ο αντίκτυπος τους σοβιετικού οργανωτικού διοικητικού συστήματος και η επιρροή της 

κληρονομιάς της σοβιετικής γραφειοκρατίας ήταν τεραστίων διαστάσεων, οι υπάλληλοι των 

υπηρεσιών, φοβούμενοι μην παρεκκλίνουν από τη Μαρξιστική-Λενινιστική γραμμή της 

«ωριμότητας», προσπαθούσαν να εναρμονίσουν την επιστήμη με την πολιτική και 

αυτοπεριορίζονταν αυτολογοκρινόμενοι, τείνοντας να αντανακλούν τις θέσεις του Κρεμλίνου.  

Συνεπώς, η επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων αυτών των υπηρεσιών κρίνεται σε μεγάλο 

βαθμό αναξιόπιστη, καθώς προσέγγιζε συχνά τα υψηλότερα περιθώρια σφάλματος κατά την 

περίοδο Μπρέζνιεφ. 

 

Συμπερασματικώς, είναι προφανές ότι ο Μαρξισμός-Λενινισμός, κατά το διαστρεβλωμένο 

πρότυπο αντιλήψεως και εφαρμογής του τουλάχιστον κατά την περίοδο του Μπρέζνιεφ, 

καθόρισε το οργανωτικό πλαίσιο του σοβιετικού κράτους και οδήγησε σε μία κομματική 

νομενκλατούρα με βαθιά γραφειοκρατική αντίληψη, μία έννοια που για τον «μεταλλαγμένο» 

Μαρξισμό-Λενινισμό απέκτησε ζωτική θεωρητική και πρακτική σημασία. Πιο 

συγκεκριμένα, καθίσταται εμφανές ότι οι αρχές του επηρέασαν το οργανωτικό υπόδειγμα 

διοίκησης του σοβιετικού κράτους προς μία αυστηρά ιεραρχική και κλιμακωτή δομή, με το 

ΚΚΣΕ ως το κύριο και ανώτατο θεσμικό σώμα-δρώντα με σκοπό τη διατήρηση της 

δικτατορίας του προλεταριάτου και την εξάπλωσή της για την τελική νίκη του Σοσιαλισμού. 

Καθίσταται έτσι προφανές, ότι εφόσον οι ίδιοι υψηλόβαθμοι πολιτικοί αξιωματούχοι 

στελέχωναν τα πιο σημαντικά θεσμικά κομματικά όργανα Λήψης Αποφάσεων, όπως το 

Πολίτμπιρο και το Συμβούλιο Αμύνης, αυτό δημιουργούσε, εξ’ ορισμού, σοβαρές 
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οργανωτικές δυσλειτουργίες. Πράγματι, οι απόψεις που εκφράζονταν και οι αποφάσεις που 

λαμβάνονταν σε αυτά τα σώματα χαρακτηρίζονταν από έναν υψηλό βαθμό αφοσίωσης στις 

Αρχές του Μαρξισμού-Λενινισμού, αλλά και εξυπηρέτησης ιδίων συμφερόντων, ενώ 

απουσίαζαν το διαλεκτικό στοιχείο της αντιπαραθέσεως και το κριτικό στοιχείο του 

πλουραλισμού. Ακόμη και στις περιπτώσεις που ανέκυπτε κάποια καινούργια ιδέα, ήταν 

εξαιρετικά δύσκολο, πρακτικά αδύνατο, να αναπτυχθεί σε ένα τέτοιο περιβάλλον. 

 

Σύμφωνα με το Μαρξισμό-Λενινισμό, το ΚΚΣΕ είχε τον θεσμικό ρόλο της επαναστατικής 

ηγεσίας της εργατικής τάξης, … της εμπροσθοφυλακής, και πάντα ως αναπόσπαστο κομμάτι 

του προλεταριάτου389. Προκειμένου το ΚΚΣΕ «με όπλο το Μαρξισμό-Λενινισμό να 

καθορίσει» την εσωτερική και εξωτερική πολιτική, η σοβιετική νομενκλατούρα τροφοδοτεί 

τη γραφειοκρατία με την προσήκουσα επαναστατική πολιτικό-ιδεολογική γραμμή, η οποία 

με τη σειρά της στοχεύει να ελέγξει και να κατευθύνει την πολιτική, κοινωνική και 

οικονομική πορεία της χώρας.  Πράγματι, η σοβιετική γραφειοκρατία ήταν πανταχού 

παρούσα μέσω των κομματικών οργάνων, ενώ «εφαρμόζει τις πολιτικές της επί κυβερνητικών 

θεμάτων κατά κύριο λόγο μέσω κομμουνιστών [που] εργάζονται σε κυβερνητικά όργανα» και 

είχαν αναπτυχθεί σε όλο το φάσμα και τα επίπεδα της γραφειοκρατικής μηχανής του 

σοβιετικού συστήματος. Επιπλέον, καθώς η ιδιότητα του κομματικού μέλους ήταν κατ’ 

ουσίαν απολύτως απαραίτητη για τους σοβιετικούς αξιωματούχους και εφόσον η πειθαρχία 

στο Κόμμα έπρεπε να είναι σιδηρά390, η γραφειοκρατική πολιτική (bureaucratic politics) 

προσαύξησε την αξία της στο σοβιετικό σύστημα καθώς εφαρμοζόταν εν εκτάσει, σε πολλές 

δε περιπτώσεις υπήρξε και η μοναδική επιλογή, αφού η παραμονή ενός οργανωμένου 

                                                
389 Lenin, V., I., Works, vol. VI, 4th Russian edition, Marx-Engels-Lenin-Stalin Institute of the CC of 
the CPSU, Moscow, 1954, pp. 205-6. 
390 «Οιοσδήποτε αποδυναμώνει, έστω και στο ελάχιστο, την σιδηρά πειθαρχία του κόμματος του 
προλεταριάτου (ιδιαιτέρως κατά την διάρκεια της δικτατορίας του), βοηθά την μπουρζουαζία εναντίον 
του προλεταριάτου.», Ibid., vol. XXV, p. 190. 
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στελέχους αππαράτσικ [аппаратчик] σε κομματική οργάνωση στην αυστηρώς καθορισμένη, 

ιδεολογικώς και πολιτικώς, ιεραρχία, καθίστατο ακόμη δυσχερέστερη, πολύτιμη και 

απολύτως αναντικατάστατη, εν τέλει δε αυτοσκοπός.  Επιπλέον, πέραν των ουσιαστικών 

αρχών της «ιδεολογικής ορθότητας» και της «πολιτικής ωριμότητας», ο αυστηρός έλεγχος 

του ΚΚΣΕ επί της κυβερνήσεως, επί των εξειδικευμένων ινστιτούτων και, προπάντων, επί 

του στρατού, μείωσε σημαντικά τον αριθμό εκείνων που πραγματικά εμπλέκονταν στη 

Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων, ένας αριθμός που αντιστοιχούσε στους ίδιους 

υψηλόβαθμους αξιωματούχους –ένα ακόμη a priori σύμπτωμα βαθιάς δυσλειτουργίας. 

Επίσης, ολόκληρη η οργανωτική πυραμιδοειδής κλιμακωτή δομή του σοβιετικού διοικητικού 

συστήματος, σε συνδυασμό με τη γραφειοκρατική αντίληψη της κομματικής 

νομενκλατούρας, γονιμοποιούσε τη γραφειοκρατική πολιτική, αφού οι «διαχειριστές» του 

μεσαίου και του ανώτερου επιπέδου βρίσκονταν σε ανταγωνισμό υποκινούμενο από τις ίδιες 

τις υπηρεσίες τους, καθώς στην κορυφή δεν υπήρχε χώρος για όλους, λόγω έλλειψης μίας 

δημιουργικής οριζόντιας ανάπτυξης του σοβιετικού οικονομικού και κοινωνικού 

συστήματος. Εν τούτοις, ο ακραίος συγκεντρωτισμός της σοβιετικής Διαδικασία Λήψης 

Αποφάσεων στην εξωτερική πολιτική παρέσχε αντικειμενικώς στη σοβιετική ολιγαρχία την 

ευκαιρία για σταθερή και μαζική χρήση των δυναμικών παραγόντων ισχύος της χώρας, 

διαχρονικά δε για μία πιο συνεκτική σύλληψη, οικοδόμηση και καθοδήγηση μίας 

μακροπρόθεσμης εξωτερικής πολιτικής. Όμως, η πνευματική, σωματική και ψυχολογική 

κόπωση αποδείχθηκε ότι ήταν ένας εξόχως αρνητικός παράγοντας για τη σοβιετική 

Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων, αφού η υγεία και η ηλικία των περισσότερων σοβιετικών 

ηγετών καθιστούσαν αδύνατες τις πολύωρες και απαιτητικές συναντήσεις. Το αληθές αυτού 

του ισχυρισμού αποδεικνύεται με μία απλή απαρίθμηση των υψηλόβαθμων σοβιετικών 

ηγετών, αξιωματούχων και συμβούλων που, κατά «Μαρξιστικό-Λενινιστικό τεκμήριο» 

διαχειρίστηκαν την Αφγανική κρίση,  απεβίωσαν εντός των επομένων ολίγων ετών: Ο 
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Πρωθυπουργός Aleksei Κοσίγκιν απεβίωσε το Δεκέμβριο του 1980, ο Γενικός Γραμματέας 

του ΚΚΣΕ Λεονίντ Μπρέζνιεφ το Νοέμβριο του 1982, ο Διοικητής της KGB και μετέπειτα 

Γενικός Γραμματέας Γιούρι Αντρόποφ το Φεβρουάριο του 1984, ο Υπουργός Εθνικής 

Αμύνης και Εξοπλισμών Ντμίτρι Ουστίνοφ το 1984. 

 

4.3 Οι σοβιετικές ανησυχίες για πιθανή απώλεια του ελέγχου του Αφγανιστάν, και 

κατά συνέπεια της διατηρήσεως της σοβιετικής επιρροής και των σοβιετικών 

συμφερόντων στην χώρα. Ανάλυση του Γεωπολιτικού Παράγοντα της απώλειας του 

ελέγχου του Αφγανιστάν από την Μόσχα, στο Γεωπολιτικό Σύστημα Σοβιετική Ένωση-

Αφγανιστάν και το Υπερσύστημα. 
 

Ο κίνδυνος να απολεσθεί η σοβιετική ιδεολογική επιρροή στη χώρα και τα επιτεύγματα της 

Επαναστάσεως του Σαούρ, του Απριλίου του 1978, καθώς και η διατήρηση των σοβιετικών 

συμφερόντων που είχαν δημιουργηθεί τα προηγούμενα τριάντα χρόνια στο Αφγανιστάν, 

προβάλλει ως το πιο ρεαλιστικό κίνητρο για να προχωρήσει το Κρεμλίνο στην επέμβαση.  

Πράγματι, στο πλαίσιο της ερευνητικής υποθέσεως νο 3, στο Γεωπολιτικό Σύστημα 

Σοβιετική Ένωση-Αφγανιστάν, και κατά την διάρκεια της αφγανικής κρίσεως, δύναται να 

εφαρμοστεί το απλούν εμπειρικό υπόδειγμα δράσεως-αντιδράσεως, ήτοι, το ερέθισμα 

(επιταχυνόμενη δυσμενής κατάσταση για τα σοβιετικά συμφέροντα) ακολουθείται, αν και 

καθυστερημένα, από την αντίδραση (την επέμβαση), έτσι ώστε να επιτευχθεί ο 

βραχυπρόθεσμος στόχος της αντικαταστάσεως του αντισοβιετικού Χαφιζουλάχ Αμίν, από 

τον πιστό στη Μόσχα Μπαμπράκ Καρμάλ και να σταματήσει η κατάρρευση του 

μαρξιστικού-λενινιστικού καθεστώτος, ούτως ώστε να διαφυλαχθεί η σοβιετική επιρροή και 

τα σοβιετικά συμφέροντα στην χώρα. Σε υπερσυστημικό επίπεδο, η επί τα χείρω βαίνουσα 

περιφερειακή ασφάλεια, με την Ισλαμική Επανάσταση στο Ιράν, την ενίσχυση των 

εξεγερθέντων από το Πακιστάν, την ανάπτυξη της Δύναμης Ταχείας Επεμβάσεως του 

Υπερστημικού Πόλου Ισχύος των ΗΠΑ στον Ινδικό και τις παραδοσιακές επιθυμίες του 
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έτερου Υπερστημικού Πόλου Ισχύος του Πεκίνου, δημιουργούσαν ένα ασφυκτικό 

περιβάλλον το οποίο επηρέαζε επιταχυντικώς προς την κατάρρευση του μαρξιστικού 

καθεστώτος του Αφγανιστάν. 

 

Πιο συγκεκριμένα, Γεωπολιτικός Παράγοντας στην ανάλυση της ερευνητικής υποθέσεως νο 

3, ορίζεται η απώλεια ελέγχου του Αφγανιστάν από την Μόσχα, πιθανότητα η οποία 

προκαλεί αναμφίβολα ανακατανομή ισχύος στο Γεωπολιτικό Σύστημα υπό εξέταση.  

Γεωγραφικό Σύμπλοκο στην παρούσα ενότητα ορίζεται αυτό με όρια Σοβιετική Ένωση-

Αφγανιστάν. Ταυτόσημα, ως Γεωπολιτικό Σύστημα, στην παρούσα ενότητα θα εξεταστεί 

αυτό της Σοβιετικής Ενώσεως-Αφγανιστάν, ως άθροισμα των Γεωπολιτικών 

Υποσυστημάτων, τα οποία ορίζονται (1) αυτό της Σοβιετικής Ενώσεως, (2) αυτό του 

Αφγανιστάν. Πυλών Ισχύος, επί του οποίου κατισχύει ο Γεωπολιτικός Παράγων, καθορίζων 

την ισχύ όσο και την κατανομή της στο υπό εξέταση Γεωπολιτικό Σύστημα, έχει επιλεγεί και 

θα εξεταστεί ο Πυλών της Πολιτικής.  Γεωπολιτικό Δρων Υπερσύστημα στην ανάλυση, 

αποτελεί το σύνολο των διεθνών πόλων ισχύος που επηρεάζουν την δράση του γεωπολιτικού 

παράγοντος μέσω του επιλεγέντος πυλώνος στο εσωτερικό των ανωτέρω γεωπολιτικών 

υποσυστημάτων και του αντιστοίχου γεωπολιτικού συστήματος το οποίο συνιστούν.  Οι 

διεθνείς πόλοι ισχύος στην παρούσα ενότητα είναι η Σοβιετική Ένωση, οι ΗΠΑ και το 

ΝΑΤΟ, και κατ’ ελάσσονα λόγο η Κίνα, το Πακιστάν και το Ιράν.  Ως Σύνθετοι Δείκτες 

εξετάζονται στην υποενότητα 4.3.1 (ΣΔ1) η πολιτική στάση του αντί-σοβιετικού Αφγανού 

κομμουνιστή  ηγέτη Χαφιζουλάχ Αμίν έναντι της Μόσχας και η εν γένει πολιτική του, (ΣΔ2)  

οι προσπάθειες της Μόσχας για την εξουδετέρωσή του, και στην υποενότητα 4.3.2 (ΣΔ3) η 

ανεπάρκεια του Μαρξιστικού-Λενινιστικού καθεστώτος και (ΣΔ4) οι ύστατες σοβιετικές 

προσπάθειες συμβιβασμού με τους εξεγερθέντες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΥΠΟΘΕΣΗ 4 

Σ.Δ. 1 Πρώτος Σύνθετος Δείκτης Υποθέσεως 3 

Σ.Δ. 2 Δεύτερος Σύνθετος Δείκτης Υποθέσεως 3 

Σ.Δ.3 Τρίτος Σύνθετος Δείκτης Υποθέσεως 3 

Σ.Δ.4 Τέταρτος Σύνθετος Δείκτης Υποθέσεως 3 

Ε.Σ.Δ.1.1 Πρώτο Επιχείρημα Πρώτου Σύνθετου Δείκτη Υποθέσεως 3 

Ε.Σ.Δ.1.2 Δεύτερο Επιχείρημα Πρώτου Σύνθετου Δείκτη Υποθέσεως 3 

Ε.Σ.Δ.1.3 Τρίτο Επιχείρημα Πρώτου Σύνθετου Δείκτη Υποθέσεως 3 
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Ε.Σ.Δ.1.4 Τέταρτο Επιχείρημα Πρώτου Σύνθετου Δείκτη Υποθέσεως 3 

Ε.Σ.Δ.1.5 Πέμπτο Επιχείρημα Πρώτου Σύνθετου Δείκτη Υποθέσεως 3 

Ε.Σ.Δ.1.6 Έκτο Επιχείρημα Πρώτου Σύνθετου Δείκτη Υποθέσεως 3 

Ε.Σ.Δ.1.7 Έβδομο Επιχείρημα Πρώτου Σύνθετου Δείκτη Υποθέσεως 3 

Ε.Σ.Δ.1.8 Όγδοο Επιχείρημα Πρώτου Σύνθετου Δείκτη Υποθέσεως 3 

Ε.Σ.Δ.1.9 Έννατο Επιχείρημα Πρώτου Σύνθετου Δείκτη Υποθέσεως 3 

Ε.Σ.Δ.1.10 Δέκατο Επιχείρημα Πρώτου Σύνθετου Δείκτη Υποθέσεως 3 

Ε.Σ.Δ.1.11 Ενδέκατο Επιχείρημα Πρώτου Σύνθετου Δείκτη Υποθέσεως 3 

Ε.Σ.Δ.2.1 Πρώτο Επιχείρημα Δεύτερου Σύνθετου Δείκτη Υποθέσεως 3 

Ε.Σ.Δ.2.2 Δεύτερο Επιχείρημα Δεύτερου Σύνθετου Δείκτη Υποθέσεως 3 

Ε.Σ.Δ.3.1 Πρώτο Επιχείρημα Τρίτου Σύνθετου Δείκτη Υποθέσεως 3 

Ε.Σ.Δ.3.2 Δεύτερο Επιχείρημα Τρίτου Σύνθετου Δείκτη Υποθέσεως 3 

Ε.Σ.Δ.3.3 Τρίτο Επιχείρημα Τρίτου Σύνθετου Δείκτη Υποθέσεως 3 

Ε.Σ.Δ.3.4 Τέταρτο Επιχείρημα Τρίτου Σύνθετου Δείκτη Υποθέσεως 3 

Ε.Σ.Δ.3.5 Πέμπτο Επιχείρημα Τρίτου Σύνθετου Δείκτη Υποθέσεως 3 

Ε.Σ.Δ.4.1 Πρώτο Επιχείρημα Τέταρτου Σύνθετου Δείκτη Υποθέσεως 3 

Ε.Σ.Δ.4.2 Δεύτερο Επιχείρημα Τέταρτου Σύνθετου Δείκτη Υποθέσεως 3 

Ε.Σ.Δ.4.3 Τρίτο Επιχείρημα Τέταρτου Σύνθετου Δείκτη Υποθέσεως 3 
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Ε.Σ.Δ.4.4 Τέταρτο Επιχείρημα Τέταρτου Σύνθετου Δείκτη Υποθέσεως 3 

 

4.3.1 Οι σοβιετικές ανησυχίες για πιθανή απώλεια του ελέγχου του Αφγανιστάν εξαιτίας 

του [ΣΔ1] αντί-σοβιετικού Αφγανού κομμουνιστή  ηγέτη Χαφιζουλάχ Αμίν και της 

πολιτικής του. [ΣΔ2] Οι ύστατες προσπάθειες της Μόσχας για εξουδετέρωση του Αμίν. 

Η πιθανότητα απώλειας του πολιτικού ελέγχου στο Αφγανιστάν λόγω του αντισοβιετικού 

κομμουνιστή ηγέτη Χαφιζουλάχ Αμίν αποτελούσε μόνιμο «πονοκέφαλο» για το Κρεμλίνο, 

ακόμη και πριν την άνοδό του στην εξουσία.391 Είναι χαρακτηριστικό ότι οι 

«σκληροπυρηνικές» ομάδες του Κρεμλίνου συνέκριναν τον Αμίν με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο 

Ανουάρ Σαντάτ [محمد أنور السادات]392, και τον κατηγορούσαν ότι είχε την πρόθεση να 

αυτομολήσει από της μαρξιστικής-λενινιστικής ιδεολογίας και να συντονιστεί με τον διεθνή 

πόλο ισχύος των ΗΠΑ, προσφέροντας στους Αμερικανούς τον έλεγχο της περιοχής και 

επιτρέποντας τη δημιουργία αμερικανικών κατασκοπευτικών κέντρων στα ευαίσθητα νότια 

σύνορα της Σοβιετικής Ενώσεως. Είναι αλήθεια ότι, εν αντιθέσει με τον παλαίμαχο πολιτικό 

Νουρ Μοχάμαντ Ταράκι, ο οποίος διατηρούσε υποδειγματικώς στενές σχέσεις με τη Μόσχα, 

ο Αμίν, ακόμη και πριν την Επανάσταση του Σαούρ, υποστήριζε την πλουραλιστική 

εξωτερική πολιτική και διαφωνούσε σε μία σειρά από ζητήματα, επιδιώκοντας μία 

ανεξάρτητη πολιτική που θα «ακύρωνε» το «πατρονάρισμα» της Μόσχας. 

 

[Ε.Σ.Δ.1.1] Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι κατά την μαζική αντικαθεστωτική 

εξέγερση στην Χεράτ το Μάρτιο 1979, στην οποία ήταν αδύνατο να ανταπεξέλθει το 

                                                
391 Μετά την επιτυχή επανάσταση τον Απρίλιο του 1978 ο Χαφιζουλάχ Αμίν έλαβε τα εξής πολιτικά 
αξιώματα, Πρόεδρος από την 14η Σεπτεμβρίου 1979 έως την 27η Δεκεμβρίου 1979, Πρωθυπουργός 
από την 27η Μαρτίου 1979 έως την 27η Δεκεμβρίου 1979, Υπουργός Εξωτερικών από την 1η Μαΐου 
1978 έως την 28η Ιουλίου 1979 και Υπουργός Εθνικής Αμύνης από την 28η Ιουλίου 1979 έως την 27η 
Δεκεμβρίου 1979. 
392 General Shebarshin for Amin, in Westad, Odd, Arne, The Soviet Union and Afghanistan 1979-
1989, Documents form Russian and East German Archives, “Concerning the situation ‘A’”, New 
Russian Evidence on the Soviet Intervention in Afghanistan”, p.130. 
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καθεστώς της Καμπούλ, εν αντιθέσει με τον Ταράκι, ο οποίος επιθυμούσε τη σοβιετική 

στρατιωτική επέμβαση για να την αντιμετωπίσει, ο Αμίν διαφωνούσε σθεναρώς με 

οποιαδήποτε σοβιετική ανάμειξη393. Η άνοδός του στην Πρωθυπουργία στην κυβέρνηση του 

Προέδρου Ταράκι, το Μάρτιο του 1979, δεν ήταν απλώς ενδεικτική της αυξανόμενης 

δυνάμεώς του εντός της φράξιας Χαλκ του ΛΔΚΑ και της μαρξιστικής-λενινιστικής 

κυβερνήσεως, αλλά σηματοδότησε και τη δημιουργία μίας πηγής αποσταθεροποίησης στα 

ανώτερα επίπεδα του καθεστώτος της Καμπούλ, γεγονός το οποίο φυσικά ανησύχησε το 

Κρεμλίνο ακόμη περισσότερο. [Ε.Σ.Δ.1.2] Πράγματι, εν αντιθέσει με τον Ταράκι, ο οποίος 

αντέκειτο στις εκτεταμένες και αιματηρές εκκαθαρίσεις των μελών, της ετέρας φράξιας εντός 

του ΛΔΚΑ, αυτής του Παρτσάμ, ο φιλόδοξος Αμίν άρχισε μία συστηματική δραστηριότητα 

προς αυτή την κατεύθυνση.  Παρόλο που η  έκταση των εκκαθαρίσεων εκ μέρους του Αμίν 

και του Χαλκ εναντίον των οπαδών του Παρτσάμ είναι αμφιλεγόμενη, αναντίρρητο γεγονός 

αποτελεί η συστηματική προσπάθεια εκκαθάρισής τους από τον Αμίν. Πηγές, οι οποίες 

πρόσκεινται στο Χαλκ παραδέχονται 250 νεκρούς μεταξύ της περιόδου από την άνοδο του 

Αμίν στην εξουσία τον Σεπτέμβριο του 1979 και ως την Σοβιετική επέμβαση στα τέλη 

Δεκεμβρίου ιδίου χρόνου.394  Οι οπαδοί του Παρτσάμ αναφέρουν 2.000 θύματα κατά την 

ίδια περίοδο, ενώ τα σοβιετικά αρχεία καταγράφουν 600 θύματα κατά το ίδιο διάστημα.395 

Εν πάση περιπτώσει, οι βαριές απώλειες του κυβερνώντος κομμουνιστικού κόμματος ΛΔΚΑ, 

συνεπεία εσωτερικών διαμαχών, διωγμών και εκκαθαρίσεων οπαδών του Παρτσάμ, αλλά και 

μερίδας οπαδών του Χαλκ, οι οποίοι διαφωνούσαν με την πολιτική του Αμίν, απετέλεσε 

καθοριστικό παράγοντα στην περαιτέρω κλιμάκωση της ενδοκομματικής κρίσεως καθώς και 

                                                
393 Μeeting of the Politburo of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union, 
Transcript of CPSU CC Politburo Discussions on Afghanistan, 17-19 March, 1979, TsKhSD, f,89, 
per. 25 dok. 1, ll. 1, 12-25; document provided by M. Kramer (Harvard University); translation by 
Carter-Brezhnev Project, 17 March, 1979. 
394 Giustozzi Antonio, War, Politics and society in Afghanistan, 1978-92, Georgetown University 
Press, 2000, p.3. 
395 Ibid, p.3. 
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στην ταχεία εξασθένιση του Μαρξιστικού-Λενινιστικού καθεστώτος της Καμπούλ.  

Εξάλλου, είναι ενδεικτικό της καταστάσεως, ότι, κατά την συνεδρίαση του Πολίτμπιρο της 

18ης Μαρτίου 1979, ολίγες ημέρες προτού ο Αμίν διορισθεί Πρωθυπουργός, αλλά από τον 

Μάιο του 1978 Υπουργός Εξωτερικών ων, και πέντε περίπου μήνες πριν την αναρρίχηση του 

στην Προεδρική εξουσία, ο εμπειρότατος Αντρέι Κιριλένκο, ως μέλος του Πολίτμπιρο, 

προέβη σε αρνητικό σχολιασμό της πολιτικής Ταράκι-Αμίν, προειδοποιώντας ορθώς, ότι 

μεταξύ άλλων, «…. η εκκαθάριση μεγάλου αριθμού αξιωματικών του Αφγανικού Στρατού, 

[που δεν πρόσκεινται στο Χαλκ], είχε δημιουργήσει επικίνδυνη κατάσταση εντός του 

στρατεύματος.»,396 (η οποία βέβαια επρόκειτο, βαθμίαίως, να τελματώσει το αξιόμαχό του).  

Είναι γεγονός ότι η σταδιακή, ήπια «από-Παρτσάμ-οποίηση» που εφήρμοσε ο Ταράκι άμα 

τη επιτυχία της Επαναστάσεως του Σαούρ τον Απρίλιο του 1978, δεν συγκρινόταν σε 

κλίμακα ή μεθόδους με τη θηριώδη και μαζική «Αμιν-οποίηση», που εντάθηκε από τον 

Μάρτιο του 1979, ιδιαίτερα όταν ο τελευταίος ανέλαβε την Πρωθυπουργία. Εν συνόλω, από 

τις 18.000 αρχικά μέλη του ΛΔΚΑ, συν τις 28.000 που προσχώρησαν στο κόμμα μετά την 

επανάστασή, τον Απριλίου του 1978 και πριν την Σοβιετική εισβολή, τον Δεκέμβριου του 

1979, το ήμισυ αυτών, ήτοι 23.000, είχαν σκοτωθεί, διωχθεί ή ήδη αποχωρήσει από το 

κόμμα,397 ενώ σε επίπεδο υψηλής ηγεσίας, από τον Ιούλιο του 1979, ο, ως τότε Αντιπρόεδρος 

της κυβερνήσεως Ταράκι, και αρχηγός της φράξιας του Παρτσάμ, φιλοσοβιετικός 

Μπαμπράκ Καρμάλ, εστάλη ως πρεσβευτής στην Τσεχοσλοβακία κατόπιν υπηρεσιακής 

διαταγής του Αμίν, δηλαδή ουσιαστικώς εξορισθεί, και το Παρτσάμ ουσιαστικώς 

αποκεφαλίσθη.  Η προσπάθεια του Αμίν ως Πρωθυπουργού, να διαφοροποιηθεί προσωπικά 

από τον Πρόεδρο Ταράκι και να επιτύχει την μεταστροφή της Αφγανικής εξωτερικής 

                                                
396 Meetings of the Politburo of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union, 
Transcript of CPSU CC Politburo Discussions on Afghanistan, TsKhSD, f,89, per. 25 dok. 1, ll. 1, 
12-25; document provided by M. Kramer (Harvard University); translation by Carter-Brezhnev 
Project, 17-19 March, 1979, 18 March, 1979. 
397 Giustozzi Antonio, War, Politics and society in Afghanistan, 1978-92, Georgetown University 
Press, 2000, p.3. 
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πολιτικής από φιλοσοβιετική σε πλουραλιστική, -αδέσμευτη στην κυριολεξία- (μην 

λησμονούμε ότι το Αφγανιστάν ήταν μέλος των Αδεσμεύτων Κρατών), μολονότι είχε για 

πολλούς θεμιτές πολιτικό-ιδεολογικές αιτιάσεις, τάραξε, inter alia, τα κομματικά ύδατα της 

φράξιας Χαλκ και του ΛΔΚΑ με απρόβλεπτες συνέπειες, συμβάλλοντας καθοριστικά στον 

«εκτροχιασμό» της δυναμικής των εσωτερικών συγκρούσεων μεταξύ των δύο φραξιών του, 

συνιστώντας σοβαρότατη αιτία για την εξασθένιση του Μαρξιστικού-Λενινιστικού 

καθεστώτος της Καμπoύλ. 

 

[Ε.Σ.Δ.2.1] Γι’ αυτό το λόγο, οι Σοβιετικοί, σε μία προσπάθεια να διατηρηθεί σταθερό το 

κυβερνών κομμουνιστικό κόμμα -αν όχι το σύνολο του ΛΔΚΑ, τουλάχιστον η δοκιμαζόμενη 

φράξια Χαλκ- προσεπάθησαν μαζί με τον Πρόεδρο Ταράκι, πριν την ανατροπή του από τον 

Πρωθυπουργό του Αμίν, να εφαρμόσουν ένα σχέδιο εξουδετέρωσης του τελευταίου 

αποστέλλοντάς τον ως πρεσβευτή στην Ευρώπη, όπως συνέβη και στην περίπτωση του 

Καρμάλ, μία χαρακτηριστική λύση σε τέτοιες περιπτώσεις.  Υπάρχει πληθώρα πληροφοριών 

για τις προθέσεις του Κρεμλίνου να απομακρυνθεί ο Αμίν λόγω της δυσαρέσκειας της 

Μόσχας.  Στα 18 Ιουλίου 1979, σύμφωνα με την αμερικανική πρεσβεία στην Καμπούλ, ο 

πρεσβευτής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας Τσβιεσάου398 αποκάλυψε «…τις 

προθέσεις των Σοβιετικών να προβούν σε κάποια, [σοβιετικού σχεδιασμού και κάλυψης], 

κίνηση για την απομάκρυνση του Πρωθυπουργού Χαφιζουλάχ Αμίν»399. Τουναντίον, οι 

Σοβιετικοί όχι μόνο απέτυχαν να τον εξουδετερώσουν, αλλά δεν μπόρεσαν ούτε να τον 

εμποδίσουν να αναλάβει την εξουσία το Σεπτέμβριο του 1979 εξουδετερώνοντας τον Ταράκι.  

                                                
398 11 July, 1979, [Confidential] Cable from AMEMBASSY Kabul to SECSTATE, "Puzzlement of 
the East German Ambassador over 'Contradictions' of the Khalqi Regime" (Kabul 5246).  O 
Τσβιεσάου εθεωρείτο ο πιο οξυδερκής, έξυπνος και σαφέστατα ο πιο προσιτός από όλους τους φιλο-
σοβιετικούς κομμουνιστές διπλωμάτες, φιλικός και ειλικρινής. 
399 18 July, 1979, Cable [Secret, EXDIS] AMEMBASSY Kabul to SECSTATE, " GDR Ambassador 
Reports that Soviets Hope to Replace Prime Minister Αμίν with a Broader Based Government (Kabul 
5459). 
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Ο Μπρέζνιεφ ο ίδιος είχε καταστήσει σαφές ότι, αφότου ανήλθε στην εξουσία ο Αμίν, το 

περιθώριο για σοβιετική πολιτικό-διπλωματική παρέμβαση είχε στενέψει και ότι η αποστολή 

του Πολίτμπιρο ήταν να πράξει οτιδήποτε «…ώστε να διατηρηθούν οι θέσεις μας στο 

Αφγανιστάν και να διασφαλιστεί η εκεί επιρροή μας»400.  Όπως συμβαίνει συχνά με χώρες και 

ηγέτες του Τρίτου Κόσμου, παρά το γεγονός ότι ο Αμίν από τη δεκαετία του 1960 ήταν στο 

μισθολόγιο της KGB401, όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι προσπάθησε να απεμπλακεί τόσο από 

την KGB, όσο και από τη σοβιετική ιδεολογικοπολιτική επιρροή. [Ε.Σ.Δ.1.3] Τω όντι, άμα 

τη αναλήψει της εξουσίας, με μία ριψοκίνδυνη κίνηση, χαρακτηριστική των ηγετών του 

Τρίτου Κόσμου, προσεπάθησε να αποσύρει τα αφγανικά κεφάλαια από τις σοβιετικές 

τράπεζες, ζητώντας τη συναίνεση της KGB402. [Ε.Σ.Δ.1.4] και [Ε.Σ.Δ.2.2] Επιδεικνύοντας 

μικροπολιτική δεινότητα, ο Αμίν μείωσε αισθητά τις συναντήσεις με τους Σοβιετικούς 

συμβούλους και ακολουθούσε μία εξαιρετικά επιφυλακτική στάση απέναντί τους, πράγμα 

που τον έσωσε δύο φορές από απόπειρα δηλητηρίασης από το μάγειρα και πράκτορα της 

KGB Αντισυνταγματάρχη Ταλίμποφ [Талыбов] (κωδικό όνομα Σαμπίρ [Сабир])403. 

[Ε.Σ.Δ.1.5] Είναι αξιοσημείωτό, ότι η συγκρουσιακή σχέση με την Μόσχα δεν έδειχνε το 

παραμικρό σημείο εξομάλυνσης. Πράγματι, η πλήρης άρνηση της τηρήσεως του 

πρωτοκόλλου εκ μέρους του Αμίν, επέτεινε έτι περαιτέρω την απομάκρυνση των δύο 

πλευρών, ωστόσο, υπερέβη τα εσκεμμένα όταν δεν παρέστη, ως συνηθίζετο αν όχι απαιτείτο 

για έναν Μαρξιστή, στην παραδοσιακή δεξίωση της σοβιετικής Πρεσβείας για την 

Οκτωβριανή Επανάσταση, ενώ με ού πολύ, [Ε.Σ.Δ.1.6] ο Υπουργός Εξωτερικών Σαχ Βάλι 

κατηγόρησε δημοσίως τη Μόσχα για ανάμιξη στις εσωτερικές υποθέσεις του Αφγανιστάν, 

                                                
400 Meeting of the Politburo of the CPSU CC, 20 September, 1979. 
401 Mitrokhin, Vasili, The KGB in Afghanistan, Working Paper no 40, Cold War International History 
Project, Odd Arnee Westad and Christian F., Ostermann, Washington D.C., 2002. 
402 Coll, Steve, Ghost Wars, Penguin Books, London, 2004, p.47. 
403 Andrew, Christopher and Mitrokhin, Vasili, The World was going our way.  The KGB and the 
battle for the Third World. Basic Books, New York, 2005, p.401, επίσης στο Kuzichkin, “Coups and 
Killings in Kabul” in Baron, John, KGB today. The Hidden Hunt, Hodder, London, 1984, pp. 15-6, 
447-8. 
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χαρακτηρίζοντας το σοβιετικό πρεσβευτή Αλεξάντερ Πουζάνοφ «persona non grata» το 

Νοέμβριο404. [Ε.Σ.Δ.1.7] Τον ίδιο μήνα, η KGB πληροφόρησε τον Μπρέζνιεφ ότι ο Αμίν 

«συναντήθηκε με τον αμερικανό επιτετραμμένο αρκετές φορές, αλλά δεν έχει δώσει κάποια 

ένδειξη περί του θέματος αυτών των συνομιλιών στις συναντήσεις του με το Σοβιετικό 

Απεσταλμένο»405, και κατέληγε ότι υπήρχε κάποια ανησυχία για πιθανή μετατόπιση της 

αφγανικής πολιτικής προς τον διεθνή πόλο ισχύος των ΗΠΑ.  Όλες αυτές οι εξελίξεις 

ελάμβαναν χώρα στον απόηχο των φημών περί «φιλοαμερικανισμού», που ακολουθούσαν 

τον Αμίν, ήδη από τη δεκαετία του 1950, όταν σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο Columbia των  

ΗΠΑ, γεγονός που ενίσχυε τις σοβιετικές ανησυχίες για πιθανή αυτομόληση του Αμίν από 

τη σοβιετική σφαίρα επιρροής. [Ε.Σ.Δ.1.8] Η πιο πρόσφατη κατηγορία που αμφισβητούσε 

την αφοσίωσή του όχι μόνο στη Σοβιετική Ένωση αλλά στο σοσιαλιστικό ιδεώδες εν γένει, 

εκφράστηκε ανοικτά από τον Καρμάλ τον Ιούλιο του 1979, ο οποίος τον χαρακτήρισε «… 

πράκτορα της CIA…εχθρό της Σοβιετικής Ενώσεως…»406, [Ε.Σ.Δ.1.9] ενώ ο πρωτοπόρος επί 

των αυτομολήσεων, Κιμ Φίλμπι [Kim Philby] δήλωνε ότι «…υπήρχε κάτι περισσότερο από 

απλή υποψία ότι ο Αμίν διαπραγματευόταν με τους Αμερικάνους.»407. Ο Αμίν, είτε ήταν 

πράκτορας της CIA είτε όχι, αποτελούσε αρνητικό παράγοντα για τα σοβιετικά συμφέροντα 

και την επανάσταση στο Αφγανιστάν408. Το Κρεμλίνο τον θεωρούσε, στην καλύτερη 

                                                
404 Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο ρόλος του Πρεσβευτή είναι πολύ ευαίσθητος και συνήθως στα όρια της 
νομιμότητας. Είναι πιθανόν, ο Αμίν να είχε στοιχεία για την ανάμιξη του Πουζάνοφ  στο σχέδιο της 
Μόσχας να τον ανατρέψει.  Είναι αξιοσημείωτο, ότι ο Dubcek έκανε την ίδια ακριβώς ερώτηση στη 
Μόσχα το 1968.  Αυτό μπορεί να εξηγηθεί με δεδομένο ότι και οι δύο είχαν τουλάχιστον λόγους, αν 
όχι στοιχεία ότι οι Σοβιετικοί Πρεσβευτές τους υπονόμευαν, ή ακόμα και συνωμοτούσαν κατά των 
ζωών τους. 
405 Mitrokhin, Vasili, op. cit., p 93. 
406 Garthoff, Raymond, Détente and confrontation: Soviet-American Relations from Nixon to Reagan, 
Brookings, Washington DC, 1985, p.904. 
407 Συνέντευξη του Κιμ Φίλμπι, στους Sunday Times, 10 April, 1988, στο Hilali, A., Z., “The Soviet 
Decision Making for Intervention in Afghanistan and its Motives”, The Journal of Slavic Military 
Studies, vol. 16, no 2, June 2003, pp. 113-144, p.115. 
408 Η πιθανότητα της παρεισφρήσεως του Αμίν στο Κομμουνιστικό Κόμμα του Αφγανιστάν άμα τη 
επιστροφή του από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια στις ΗΠΑ, αποτελεί ένα αληθοφανές σενάριο, 
υποστηριζόμενο από μία σειρά ενδείξεων, Cogan, C., Charles, World Policy Journal, Summer, 1993, 
p. 76, επίσης στο, Mitrokhin, Vasili, op. cit., p.50. 
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περίπτωση, μη συνεργάσιμο και, στη χειρότερη, εχθρό της Σοβιετικής Ενώσεως, του 

Σοσιαλισμού και αντεπαναστάτη. [Ε.Σ.Δ.1.10] Ο Αμίν, αφ’ ετέρου, επιβεβαίωνε σε μεγάλο 

βαθμό τη σοβιετική αντίληψη, αφού σχεδόν διέλυσε το Κόμμα διώκοντας, φυλακίζοντας και 

δολοφονώντας πολλούς από τους συντρόφους της πτέρυγας Παρτσάμ, αλλά και τα μέλη της 

Χαλκ που δεν στήριζαν την προσωπική του άνοδο. [Ε.Σ.Δ.1.11] Εφήρμοσε την ίδια τακτική 

και στον αφγανικό στρατό, με αποτέλεσμα -μεταξύ άλλων- τις συστηματικές λιποταξίες 

μεγάλου αριθμού μουσουλμάνων, όχι απαραίτητα φονταμενταλιστών, που τελικά 

συντάχθηκαν με τους αντάρτες για να αποφύγουν τη σύλληψη, μειώνοντας στο ναδίρ τη 

μαχητική ικανότητα του στρατού. Τελικώς, οι φήμες για επικείμενο σχηματισμό νέας 

κυβερνήσεως με τη συμμετοχή του Αμίν και του Γκουλμπουτιν Χεκματιάρ [لبدين حکمتيار ], 

ηγέτη του αντικαθεστωτικού κόμματος Χεμπζ-ι-Ισλάμι [حزب اسالمي افغانستان د]409, που 

συνεργαζόταν και εχρηματοδοτείτο από τους Σαουδάραβες Ουαχάμπιστες, μπορεί να 

θεωρηθεί ότι επίσπευσαν τις εξελίξεις καταλυτικώς. Η λύση της επεμβάσεως, μετά από τις 

αποτυχημένες απόπειρες εξουδετέρωσης του Αμίν με διακριτικές επιχειρήσεις, εμφανίστηκε 

ως η πλέον αποτελεσματική, αν όχι η μοναδική στην δεδομένη χρονική στιγμή. Ειδικώς, 

όπως θα δούμε λεπτομερώς στο κεφάλαιο περί Διαδικασίας Λήψης Αποφάσεων, όταν η 

μυστική αποστολή που είχε αναθέσει το Πολίτμπιρο στον Αναπληρωτή Υπουργό 

Εσωτερικών Αντιστράτηγο Βίκτορ Παπούτιν  στις 28 Νοεμβρίου 1979, να πείσει δηλαδή τον 

Αμίν να συνεργαστεί με τη Μόσχα, απέτυχε παταγωδώς, τότε άρχισε και η αντίστροφη 

μέτρηση για κάποιου είδους σοβιετικής δράσεως. 

 

 

 

 

                                                
409 Δελαστίκ, Γεώργιος, Αφγανιστάν: Επανάσταση και Αντεπανάσταση, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1985, 
pp. 171-2. 
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4.3.2 Οι σοβιετικές ανησυχίες περί απώλειας του ελέγχου του Αφγανιστάν εξαιτίας της 

[ΣΔ3] ανεπάρκειας του καθεστώτος και [ΣΔ4] οι ύστατες σοβιετικές προσπάθειες 

συμβιβασμού. 

 

Ασφαλώς, το να προβεί κανείς σε ολόκληρη επέμβαση μόνο και μόνο για να εξοντώσει ένα 

άτομο, θα αποτελούσε ιστορική καινοτομία. Η μαζική επέμβαση 85.000 σοβιετικών 

στρατιωτών στόχευε στην υποστήριξη του καταρρέοντος μαρξιστικού καθεστώτος και των 

μέχρι τούδε σοσιαλιστικών επιτευγμάτων, εξαιτίας του ισχυρού αντάρτικου των 

Μουτζαχεντίν, το οποίο οι διαδοχικές μαρξιστικές κυβερνήσεις των Ταράκι και Αμίν δεν 

εδύναντο να καταστείλουν. [Ε.Σ.Δ.3.1] Η δυναμική εξέγερση στο Χεράτ το Μάρτιο του 1979 

ήταν μία τρανταχτή απόδειξη της ανικανότητας του μαρξιστικού-λενινιστικού καθεστώτος 

να επιβάλει την τάξη και την ασφάλεια στη χώρα. Αξιοσημείωτη είναι η τηλεφωνική 

συνδιάλεξη του Προέδρου Ταράκι με το Σοβιετικό Πρωθυπουργό Κοσίγκιν με την επίμονη 

προσπάθεια του πρώτου να διασφαλίσει την ενεργό στρατιωτική εμπλοκή των Σοβιετικών 

στην καταστολή των εξεγέρσεων, προκειμένου να «…σωθεί η επανάσταση»410, πράγμα που 

δεν συνέβη λόγω της ομόφωνης απόρριψης του αιτήματος από το Πολίτμπιρο. Φυσικά, η 

απόλυτη αδυναμία του μαρξιστικού καθεστώτος της Επαναστάσεως του Σαούρ ήταν 

εμφανής εξ αρχής. [Ε.Σ.Δ.3.2] Το Κρεμλίνο είχε επίγνωση της περιορισμένης βάσης του 

ΛΔΚΑ και της κυβερνήσεως Ταράκι στην αφγανική κοινωνία411 και της ανεπάρκειας του 

αφγανικού στρατού, [Ε.Σ.Δ.3.3] ενώ τον Ιούλιο του 1978 η αμερικανική πρεσβεία στην 

Καμπούλ ήταν απολύτως πεπεισμένη ότι « …[Η κυβέρνηση Ταράκι] δεν μπορεί να 

                                                
410 Meeting of the Politburo of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union, 
Transcript of CPSU CC Politburo Discussions on Afghanistan, 17-19 March 1979, TsKhSD, f,89, 
per. 25 dok. 1, ll. 1, 12-25; document provided by M. Kramer (Harvard University); translation by 
Carter-Brehznev Project, 17 March, 1979. 
411 Meeting of the Politburo of CPSU CC, Politburo Discussions on Afghanistan, TsKhSD, f,89, per. 
25 dok. 1, ll. 1, 12-25; document provided by M. Kramer (Harvard University); translation by Carter-
Brehznev Project, 17-19 March 1979, 19 March, 1979, 
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παραμείνει στην εξουσία χωρίς τη σοβιετική βοήθεια. Βασίζεται 100% στη Σοβιετική Ένωση 

για στρατιωτικές προμήθειες και εξοπλισμό, όλο και περισσότερο δε και για οικονομική και 

εμπορική βοήθεια»412. [Ε.Σ.Δ.3.4] Την ίδια στιγμή, η Μόσχα συνειδητοποίησε ότι η ρήξη 

μεταξύ της κυβερνήσεως Ταράκι και των μουσουλμάνων ανταρτών αύξανε την αντιπάθεια 

της κοινωνίας προς το μαρξιστικό καθεστώς. Τω όντι, μία άκρως απόρρητη αναφορά της 

KGB προς τον Μπρέζνιεφ επιβεβαίωσε τη δυσκολία που υπήρχε ως προς τη διεύρυνση της 

πολιτικής βάσης στην εργατική τάξη, την «οικονομική καθυστέρηση», την αδυναμία του 

ΛΔΚΑ, και την αντιπαλότητα μεταξύ των αφγανών ηγετών413.  Σχετικώς με το τελευταίο, 

καθίσταται σαφές ότι η προσωποπαγής πολιτική του Αμίν έθετε σε κίνδυνο την βιωσιμότητα 

του μαρξιστικού-λενινιστικού καθεστώτος,414 επαυξάνοντας τις σοβιετικές ανησυχίες για 

πιθανή απώλεια του ελέγχου του Αφγανιστάν, και κατά συνέπεια της διατηρήσεως της 

σοβιετικής επιρροής και των σοβιετικών συμφερόντων στην χώρα, βαραίνοντας 

νομοτελειακά στην πλάστιγγα του Κρεμλίνου, υπέρ μίας μορφής επεμβάσεως με 

βραχυπρόθεσμο σκοπό την άμεση αντικατάσταση του Αμίν, και την σταθεροποίηση του 

Μαρξιστικού-Λενινιστικού καθεστώτος της Καμπούλ.  Εν τούτοις, [Ε.Σ.Δ.4.1] σύμφωνα με 

τις πηγές της DIA (Υπηρεσίας Αμυντικών Πληροφοριών των ΗΠΑ)415, η Μόσχα 

προσανατολιζόταν στην αντικατάσταση της τότε κυβερνήσεως με μία πιο αποδεκτή από τους 

μουσουλμάνους αντάρτες, αλλά σε κάθε περίπτωση πιστή στη Μόσχα με πιο διακριτικό 

τρόπο, γεγονός που αποδεικνύει την προσπάθεια της Μόσχας για επίλυση της κρίσεως χωρίς 

ένοπλη σοβιετική επέμβαση, καθώς ότι δεν υπήρχε κανένα εκπονηθέν σχέδιο για κάτι τέτοιο. 

                                                
412 13 June, 1978, [Confidential] Cable from AMEMBASSY Kabul to SECSTAIE, ‘‘Six Weeks After 
Afghanistan's Revolution: A Summing Up’’ (Kabul 4801). 
413 “Report to the CPSU CC on the situation in Afghanistan’’, June 28, 1979, Top Secret, Special 
Folder, Translated by the Cold War International History Project. 
414 Συνέντευξη με τον Zahir Tanin, 8 Μαρτίου 1994, Λονδίνο, στο Anwar, A., “Tragedy of 
Afghanistan”, verso 1988, p.123, επίσης, TsK KPSS, “K sobytiyam v Afganistane 27-28 dekabria 
1979 g.” in Sowjetische geheimdokumente zum Afghanistankrieg (1978-1991), VDF, Zurich, 1995, 
p.194, επίσης, Gromov, Organichennyi contingent, p.32.  
415 11 July, 1979, [Confidential, NOFORN] Cable from USDAO Kabul to DIA Washington DC, 
"Soviet Intentions in Afghanistan/Pakistan" (Kabul 5249). 
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[Ε.Σ.Δ.4.2] Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι εθνικιστές αξιωματικοί του στρατού που ανήκαν 

στη Χαλκ, και έβλεπαν με συμπάθεια το σοβιετικό σκοπό, θα ήταν ο τέλειος συνδυασμός.416 

[Ε.Σ.Δ.4.3] Επιπλέον, ο Σοβιετικός Υπουργός-Σύμβουλος (επικεφαλής των πολιτικών 

συμβούλων στη χώρα) Σάφροντσουκ, «είχε στο παρασκήνιο συσκέψεις και διαπραγματεύσεις 

με αξιωματούχους του ΛΔΚΑ για μία εσωτερική αλλαγή στο κομμουνιστικό καθεστώς»417. 

[Ε.Σ.Δ.4.4] Πράγματι, σε μία προσπάθεια να διασώσει την επανάσταση, η Μόσχα, 

διαφυλάττοντας τα συμφέροντά της στο Αφγανιστάν και προσπαθώντας να καταστήσει το 

μαρξιστικό καθεστώς πιο δημοφιλές, έθεσε τρεις στόχους για την επιτυχή και ομαλή διαδοχή 

στη μαρξιστική ηγεσία: «…να διασωθεί η αξιοπρέπεια των Σοβιετικών, η αξιοπρέπεια του 

ΛΔΚΑ, και η αξιοπρέπεια των Μουσουλμάνων»418. Δυστυχώς για τους Σοβιετικούς, όπως θα 

διαφανεί στο κεφάλαιο περί της Διαδικασίας Λήψης Αποφάσεων, το σχέδιο αυτό δεν έλαβε 

ποτέ σάρκα και οστά. [Ε.Σ.Δ.3.5] Αντιθέτως, η εσωτερική κατάσταση επιδεινώθηκε ταχέως. 

Στα μέσα Οκτωβρίου, μετά από ανταρσία μίας μεραρχίας του αφγανικού στρατού που είχε 

σταθμεύσει στο Ρισκόρ, εξαπολύθηκε επίθεση κατά της φρουράς της Καμπούλ 

ακολουθημένη από σκληρές συγκρούσεις. Ασχέτως του αποτελέσματος, ήταν περισσότερο 

από βέβαιο ότι η αφοσίωση του αφγανικού στρατού, καθώς και εκείνη των αξιωματικών, 

εθεωρείτο αμφίβολη. Καθώς οι μυστικές υπηρεσίες εκτιμούσαν στα τέλη Σεπτεμβρίου ότι 

«με τέσσερεις σοβαρές ανταρσίες τους τελευταίους επτά μήνες, η συνεχιζόμενη υπακοή του 

[Αφγανικού Στρατού], καθίσταται ύποπτη»419, αυτή προστέθηκε ως η πέμπτη ανταρσία τους 

τελευταίους οκτώ μήνες. Με μία τέτοια συχνότητα, είναι κατανοητό γιατί μερικούς μήνες 

αργότερα και με τον αντισοβιετικό Αμίν στην εξουσία, επίσης ανίκανο να αντιμετωπίσει την 

                                                
416 Ibid. 
417 17 July, 1979, Report (REFTEL) American embassy in Kabul to SECSTATE, ‘‘Report on 
pressures for an internal change in DRA leadership’’. 
418 18 July, 1979, Cable [Secret, EXDIS] AMEMBASSY Kabul to SECSTATE, "GDR Ambassador 
Reports that Soviets Hope to Replace Prime Minister Αμίν with a Broader Based Government " (Kabul 
5459). 
419 Interagency Intelligence Memorandum, "Soviet Options in Afghanistan", Top Secret, 28 
September, 1979, CIA Historical Review Program Released as Sanitized, Copy 246, p.17. 
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εξέγερση, η πιθανότητα μίας επεμβάσεως στο Αφγανιστάν άρχισε να φαντάζει απολύτως 

επιτακτική, ειδικά μετά την ανάπτυξη του αμερικανικού στόλου στις ιρανικές ακτές και στον 

Ινδικό Ωκεανό το Νοέμβριο του 1979.  

 

Πράγματι, σε υπερσυστημικό επίπεδο, ο διεθνής πόλος ισχύος των ΗΠΑ ανέπτυξε 

αεροπλανοφόρα στην Αραβική Θάλασσα, λόγω της Ισλαμικής Επαναστάσεως του 1979 στο 

Ιράν, αλλά κυρίως εξαιτίας της κατάληψης της πρεσβείας τους στην Τεχεράνη και της 

ομηρείας Αμερικανών εργαζομένων, ως μέτρο πίεσης στο ιρανικό καθεστώς -κίνηση που 

περιέπλεξε την κατάσταση και μάλλον έστειλε το λάθος μήνυμα στη Μόσχα420. Το Κρεμλίνο 

θεωρούσε ότι μία πιθανή πτώση του μαρξιστικού-λενινιστικού καθεστώτος στο Αφγανιστάν 

με ή χωρίς τη συνεργία των διεθνών πόλων ισχύος των ΗΠΑ και της Κίνας421, και η ανάληψη 

της εξουσίας όχι αναγκαστικά από Φονταμενταλιστές, αλλά οπωσδήποτε από 

μουσουλμάνους, θα οδηγούσε στο χειρότερο σενάριο, στην εγκαθίδρυση μίας αμερικανικής 

στρατιωτικής και πολιτικής βάσης: «… [Να βάλουν οι ΗΠΑ το Αφγανιστάν στο] διαβόητο 

στρατηγικό τους τόξο… [που οι ΗΠΑ]… οικοδομούν επί δεκαετίες στα νότια σύνορα της 

ΕΣΣΔ»422.  Ακόμη όμως και αν το νέο καθεστώς δεν συνεργαζόταν με τις δυτικές 

καπιταλιστικές χώρες, ή τις ΗΠΑ, η μελλοντική κατάσταση μετά από την επικείμενη 

κατάρρευση του μαρξιστικού-λενινιστικού καθεστώτος δεν θα έμοιαζε καθόλου με την 

προεπαναστατική, όπου οι αφγανικές κυβερνήσεις του Νταούντ και του Βασιλιά Ζαχίρ Σαχ 

εναρμονίζονταν με την εξωτερική πολιτική της Μόσχας, καίτοι μέλη του κινήματος των 

αδεσμεύτων423. Αντιθέτως, υπήρχαν βάσιμοι φόβοι ότι το Αφγανιστάν πιθανόν να 

                                                
420 Valenta, Jiri and Potter, William, Soviet decision making for National Security, Center for 
International and Strategic Affairs, University of California, Los Angeles, 1984, p.228. 
421 “Primakov’s Y. interview”, Literaturnaia Gazeta, 13 March, 1980. 
422 Shaskov, “Milestone in the Struggle for Peace”, Sovetskaia Rossiia, 4 January, 1980. 
423 Οι επίπονες «ειρηνικές» προσπάθειες της Μόσχας να διεισδύσει στις εσωτερικές διεργασίες του 
Αφγανιστάν πριν την κρίση, αλλά πολύ περισσότερο, η επιτυχία της σταθεροποιήσεως και 
παγιοποιήσεως της ήδη εναρμονισμένης εξωτερικής πολιτικής της Καμπούλ με αυτής της Μόσχας, 
θα οδηγούσε με βεβαιότητα στην «φινλανδοποίηση» του Αφγανιστάν. 
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μετασχηματιζόταν σε ένα καθεστώς παρόμοιο με την Περσία του Σάχη, ή με τη Σαουδική 

Αραβία υπό την οικογένεια Sa‘ud και τα σουνιτικά χαλιφάτα ή, ακόμη χειρότερα, με το 

Επαναστατικό Ιράν του Χομεϊνί . Κάτι τέτοιο θα άλλαζε θεαματικά την ισορροπία στην 

περιοχή, δυσμενώς για τα σοβιετικά συμφέροντα, και θα κατέληγε σε μία ευρύτερη ένταση 

μεταξύ Μόσχας και μουσουλμανικού κόσμου, και πιθανότατα και με τις ΗΠΑ και την Κίνα. 

 

Είτε πρόκειται για καπρίτσιο της ιστορίας είτε όχι, είναι αλήθεια ότι ταυτοχρόνως με τη 

αγωνιώδη προσπάθεια της Μόσχας να διατηρήσει την επιρροή και τα συμφέροντά της στο 

Αφγανιστάν, σημειώθηκε μία δραστική επιδείνωση της ασφάλειας της περιοχής. Είναι 

γεγονός ότι μετά την επικράτηση της Ισλαμικής Επαναστάσεως στο Ιράν και του αντάρτικου 

των Μουτζαχεντίν στο Αφγανιστάν, ο βαθμός της περιφερειακής ασφάλειας άρχισε να 

μειώνεται απότομα με δυναμική αντίθετη προς τα σοβιετικά συμφέροντα. Οι Φρουροί της 

Ισλαμικής Επαναστάσεως στο Ιράν παρείχαν πολιτικο-ιδεολογική και θρησκευτική στήριξη 

στο σιιτικό στοιχείο του Αφγανιστάν424, ενώ το Πακιστάν παρείχε ασφαλές «καταφύγιο» στις 

ομάδες των Μουτζαχεντίν που δρούσαν στο Αφγανιστάν. 

 

Επιπλέον, σε υπερσυστημικό επίπεδο, σύμφωνα με το Δόγμα Κάρτερ, ο Περσικός Κόλπος 

αποτελεί ζωτικής σημασίας στρατηγική περιοχή για τις ΗΠΑ, διεθνή πόλο ισχύος του 

δρώντος υπερσυστήματος, οι οποίες οφείλουν να διαφυλάξουν (η ανάπτυξη του 

αμερικανικού στόλου με αεροπλανοφόρα στην Αραβική Θάλασσα αποδεικνύει το 

ενδιαφέρον τους), ενώ το Πεκίνο διαρκώς προσπαθούσε, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού με 

τη Μόσχα, να διεισδύσει μέσω φιλοκινεζικών στοιχείων στο Αφγανιστάν425. Η τριγωνική 

                                                
424 Daily Telegraph, 19 October, 1979, p. 4. 
425 Είναι γεγονός ότι ο Ταχίρ Μπαταχτσί, πρώην μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΛΔΚΑ, πρώην 
σύντροφος των Ταράκι, Αμίν και Καρμάλ, ζητούσε την δημιουργία μίας ισχυρής αντι-σοβιετικής 
πολιτικής πλατφόρμας, υπό την επιρροή του Πεκίνου.  Από το 1964 και μετά ήταν ο μόνος που 
συνένωνε Μογγόλους και άλλους Μαοϊστές εναντίον των φατριών του ΛΔΚΑ. 
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διπλωματία των Nixon και Kissinger με το Πεκίνο, καθώς και η υποστήριξη της Κίνας στην 

εξέγερση, κατέστησαν την Μόσχα εξαιρετικά καχύποπτη επιδεινώνοντας έτσι τη 

σινοσοβιετική αντίθεση: «Η εξωτερική πολιτική του Πεκίνου βασίζεται στον αντισοβιετισμό, 

στην εχθρότητα προς τη σοσιαλιστική κοινοπολιτεία και τη συμμαχία με τα αντιδραστικά, 

ιμπεριαλιστικά κράτη, και έτσι δεν έχει καμία ταξική προσέγγιση ή με το διεθνισμό, και με άλλα 

λόγια δεν είναι μία σοσιαλιστική εξωτερική πολιτική»426. Ήταν επίσης γεγονός ότι όλοι 

τουλάχιστον οι περιφερειακοί δρώντες δεν είχαν μόνο λόγους, αλλά σύμφωνα με την Pravda, 

είχαν επίσης αρχίσει να υποστηρίζουν ενεργά τους αντάρτες του Αφγανιστάν, «…ενός 

κράτους που συνορεύει με τη Σοβιετική Ένωση»427, επιδιώκοντας προφανώς την 

επανεγκαθίδρυση μίας προεπαναστατικής καταστάσεως στο Αφγανιστάν, ή ακόμη και να 

επωφεληθούν της αφγανικής κρίσεως428.  Εν τούτοις, η παραδοσιακή σινοφοβία των 

Σοβιετικών, ως πολιτική και στρατηγική διάσταση, όσο ισχυρή και αν ήταν, κατ’ ουδένα 

τρόπο μπορεί να θεωρηθεί ότι πυροδότησε την απόφαση για την επέμβαση. Τέλος, είναι 

εμφανές ότι σύμφωνα με την αντίληψη της Μόσχας η ισχυρή πιθανότητα να απολεσθεί η 

σοβιετική επιρροή και να τεθούν τα συμφέροντά της εν κινδύνω, καθώς και η, εκ των 

πραγμάτων, «αναβολή» της προαγωγής των νόμων της ιστορίας και της κοινωνικής εξέλιξης 

προς το σοσιαλισμό στο Αφγανιστάν, είτε λόγω του αντισοβιετικού Αμίν και της πολιτικής 

του, είτε λόγω της κατάρρευσης του μαρξιστικού-λενινιστικού καθεστώτος εξαιτίας εγγενών 

αδυναμιών που το καθιστούσαν ανεπαρκές να αντιμετωπίσει την συνεχιζόμενη εξέγερση, 

απετέλεσε τον πραγματικό μοχλό της ισχυρότατης πίεσης επί της σοβιετικής ηγεσίας ώστε 

να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο μίας μαζικής επεμβάσεως στη χώρα, χωρίς καν την 

ύπαρξη ενός συντεταγμένου πολιτικό-στρατιωτικού επιχειρησιακού σχεδίου, και μοιραίως 

                                                
426 Petrenko, Fyodr, F. and Valery, Popov, ‘‘Printsipy rukovodstva Sovetskoi vneshnei politikoi”, 
Mezhdenarodnye Otnosheniya, Moscow, 1981, p. 11. 
427 Pravda, 1 June, 1979, όρα επίσης Petrov, A., “Provocations Continue”, The Current Digest of the 
Soviet Press, no 31, p.20. 
428 11 July, 1979, [Confidential, NOFORN] Cable from USDAO Kabul to DIA Washington DC, 
"Soviet Intentions in Afghanistan/Pakistan" (Kabul 5249). 
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κατέστη εν μέρει μία εκ των αιτιών της σοβιετικής κίνησης. 

 

4.4 Η Ιδεολογία του Μαρξισμού-Λενινισμού. Ανάλυση του Γεωπολιτικού Παράγοντα 

της Ιδεολογίας του Μαρξισμού-Λενινισμού, στο Γεωπολιτικό Σύστημα Σοβιετική Ένωση-

Αφγανιστάν και το Υπερσύστημα. 

 

Χωρίς αμφιβολία, εκτός από τη σταθερή Αρχή της Ειρηνικής Συνυπάρξεως (Ε.Σ.)429 και του 

Συσχετισμού Δυνάμεων (Σ.Δ.)430, κατά τη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων, το Κρεμλίνο, 

μέσω του ιδεολογικού πρίσματος, όφειλε να λαμβάνει υπ’ όψιν την κληρονομιά του 

Μαρξισμού-Λενινισμού βάσει του Διεθνιστικού Καθήκοντος και του Προλεταριακού και 

Σοσιαλιστικού Διεθνισμού, όπως αυτά είχαν τεθεί στο Δόγμα Μπρέζνιεφ. Πιο Συγκεκριμένα, 

ο εκ φύσεως επιφυλακτικός Μπρέζνιεφ, μολονότι δεν ήταν φανατικός υποστηρικτής της 

συνεργασίας και της Ε.Σ., εκτίμησε τα οφέλη της και διεύρυνε τον ορισμό της αρχής.  Από 

το 1972 που η στρατηγική ισότητα (strategic parity) έφτασε στο ζενίθ της, η σοβιετική 

εξωτερική και στρατιωτική πολιτική φρόντιζε να μεγιστοποιεί τα παρεπόμενα οφέλη της· σε 

μία χρονική περίοδο κατά την οποία ίσχυε η περίφημη πολιτική της Ε.Σ. και της συνεργασίας 

με τις ΗΠΑ. Για τον Μπρέζνιεφ, η Ε.Σ. δεν σήμαινε απλώς την απουσία πολέμου σε επίπεδο 

υψηλής πολιτικής, αλλά και την προώθηση της πολιτικής της Υφέσεως στις διεθνείς σχέσεις, 

η οποία κατέστη συν τω χρόνω η θεμελιώδης αρχή της όλης διαδικασίας. Έτσι, μέσα σε ένα 

πρόσφορο διεθνές περιβάλλον, αναπτύχθηκαν αποπυρηνικοποιημένες ζώνες και 

                                                
429 Όρα Κεφάλαιο 3 της παρούσης. 
430 Σύμφωνα με την Margot Light, εκ των εγκυροτέρων θεωρητικών σοβιετολόγων,  η έννοια του 
Συσχετισμού των Δυνάμεων [sootnosheniye sil] (Correlation of Forces), έχει τις ρίζες της στον 
ιστορικό υλισμό, αφού αφορά μία δυναμική διεργασία συνεχούς ενδυνάμωσης των σοσιαλιστικών 
δυνάμεων παγκοσμίως, στους ιδεολογικούς, οικονομικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς, επιστημονικούς 
και τεχνολογικούς τομείς, αυξάνοντας συνεχώς την ιδεολογική, πολιτική, στρατιωτική, διπλωματική 
και ηθική ισχύ του σοσιαλισμού, στο Light, Margot, The Soviet Theory of International Relations, St. 
Martin’s Press, Inc., New York, 1988, pp. 267-76. 
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υπογράφηκαν οι Συνθήκες Μη Εξάπλωσης των Πυρηνικών το 1968 και Περιορισμού Όπλων 

SALT  I το 1974431. 

 

Αναφορικώς με την ανάλυση της ερευνητικής υπόθεσης νο 4, ως Γεωπολιτικός Παράγοντας 

ορίζεται η Ιδεολογία του Μαρξισμού-Λενινισμού και πιο συγκεκριμένα ο τρόπος αντιλήψεως 

και ερμηνείας του από την σοβιετική ηγεσία, κατά την δεκαετία του 1970, ως μοχλός ο οποίος 

επηρέασε στην τελική απόφαση για την σοβιετική επέμβαση. Το Γεωγραφικό Σύμπλοκο 

στην παρούσα ενότητα ορίζεται αυτό με όρια Σοβιετική Ένωση-Αφγανιστάν. Ταυτόσημα, 

Γεωπολιτικό Σύστημα, στην παρούσα ενότητα θα εξεταστεί αυτό της Σοβιετικής 

Ενώσεως/Κρεμλίνου/νομενκλατούρας-Σοσιαλιστικής Κοινοπολιτείας-Αφγανιστάν, με 

αντίστοιχα τα συνιστώντα μέρη του, ήτοι Σοβιετική Ένωση/Κρεμλίνο/νομενκλατούρα-

Σοσιαλιστική Κοινοπολιτεία-Αφγανιστάν ως τα Γεωπολιτικά Υποσυστήματα της ενότητος. 

Ως εξεταζόμενος Πυλών Ισχύος, επί του οποίου κατισχύει ο Γεωπολιτικός Παράγων, 

καθορίζων την ισχύ όσο και την κατανομή της στο υπό εξέταση Γεωπολιτικό Σύστημα, έχει 

επιλεγεί και θα εξεταστεί ο Πυλών του Πολιτισμού/Πληροφορίας.  Γεωπολιτικό Δρων 

Υπερσύστημα στην ανάλυση, αποτελεί το σύνολο των διεθνών πόλων ισχύος που 

επηρεάζουν την δράση του γεωπολιτικού παράγοντος μέσω του επιλεγέντος πυλώνος στο 

εσωτερικό των ανωτέρω γεωπολιτικών υποσυστημάτων και του αντιστοίχου γεωπολιτικού 

συστήματος το οποίο συνιστούν.  Οι διεθνείς πόλοι ισχύος στην παρούσα ενότητα είναι η 

Σοβιετική Ένωση, οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, αλλά και το Σύμφωνο της Βαρσοβίας και οι λοιποί 

σοσιαλιστικοί εθνοκρατικοί ή μη δρώντες, οι οποίοι αλληλοεπιδρούν με την ιδεολογία 

Μαρξισμού-Λενινισμού. Ως Σύνθετοι Δείκτες που εξετάζονται στην παρούσα ενότητα είναι 

                                                
431 H Συνθήκη SALT I πάγωσε τον αριθμό των στρατηγικών εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων στα 
υφιστάμενα επίπεδα του 1979, και προέβλεπε την προσθήκη νέων εκτοξευτών υποβρυχίων 
βαλλιστικών πυραύλων (SLBM) στο οπλοστάσιο των δύο Υπερδυνάμεων, μόνο εφόσον ο 
αντίστοιχος αριθμός παλαιότερων Διηπειρωτικών Βαλλιστικών Πυραύλων (ICBM) και εκτοξευτών 
SLBM είχε παροπλιστεί. 
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(ΣΔ1) η Σοβιετική Θεωρία και οι Αρχές Διεθνών Σχέσεων και (ΣΔ2) οι δηλώσεις υψηλών 

κομματικών αξιωματούχων και στρατιωτικών σχετικώς με τον Μαρξισμό-Λενινισμό και την 

επέμβαση στο Αφγανιστάν, διότι αμφότεροι, αφ’ ενός βοηθούν στην κατανόηση της 

ερμηνείας της ιδεολογίας του από τους σοβιετικούς αφ’ ετέρου της επιρροής του στις 

αποφάσεις και πράξεις τους. 
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Ε.Σ.Δ. 1.4 Τέταρτο Επιχείρημα Πρώτου Σύνθετου Δείκτη Υποθέσεως 4 
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Ε.Σ.Δ. 2.1 Πρώτο Επιχείρημα Δεύτερου Σύνθετου Δείκτη Υποθέσεως 4 

Ε.Σ.Δ. 2.2 Δεύτερο Επιχείρημα Δεύτερου Σύνθετου Δείκτη Υποθέσεως 4 

Ε.Σ.Δ. 2.3 Τρίτο Επιχείρημα Δεύτερου Σύνθετου Δείκτη Υποθέσεως 4 

Ε.Σ.Δ. 2.4 Τέταρτο Επιχείρημα Δεύτερου Σύνθετου Δείκτη Υποθέσεως 4 

Ε.Σ.Δ. 2.5 Πέμπτο Επιχείρημα Δεύτερου Σύνθετου Δείκτη Υποθέσεως 4 

Ε.Σ.Δ. 2.6 Έκτο Επιχείρημα Δεύτερου Σύνθετου Δείκτη Υποθέσεως 4 

Ε.Σ.Δ. 2.7 Έβδομο Επιχείρημα Δεύτερου Σύνθετου Δείκτη Υποθέσεως 4 

 

4.4.1 Μαρξισμός-Λενινισμός και το Δόγμα Μπρέζνιεφ. Η σύγχρονη αντίληψη και 

ερμηνεία του Μαρξισμού-Λενινισμού και της σοβιετικής Θεωρίας  Διεθνών Σχέσεων 

κατά την δεκαετία του 1970. 

Γεγονός αποτελεί ότι, αφ’ ενός η αύξηση της σοβιετικής ισχύος, επιρροής και κύρους στα 

ζητήματα παγκοσμίου και διεθνούς ασφαλείας, και αφ’ ετέρου ο διαρκής κίνδυνος μίας 

μαζικής «αυτομόλησης» σοσιαλιστικών κρατών στο αναθεωρητικό ιδεολογικό στρατόπεδο 

μεταπολεμικώς, δημιούργησαν -για πρώτη φορά στη σοβιετική ιστορία- ένα επισήμως 

εκπεφρασμένο δόγμα σχετικώς με την ανάπτυξη του σοσιαλισμού και την πορεία των 

σοσιαλιστικών κρατών διεθνώς, καθώς και για την αποτροπή των περιπτώσεων όπου 

αντιδραστικές/αντεπαναστατικές δυνάμεις απειλούσαν την πρόοδο των σοσιαλιστικών 

κρατών ωθώντας τα προς τον καπιταλισμό.  Μολονότι, τόσο οι φιλελεύθεροι δυτικοί 

καπιταλιστές, όσο και οι ίδιοι οι σοσιαλιστές το θεωρούσαν ως δεδομένο μετά από την 

σοβιετική επέμβαση στην Ουγγαρία το 1956, το δόγμα του Κρεμλίνου, σύμφωνα με το οποίο 

«όταν δυνάμεις εχθρικές προς το σοσιαλισμό προσπαθούν να στρέψουν την ανάπτυξη κάποιας 

σοσιαλιστικής χώρας προς τον καπιταλισμό, αυτό καθίσταται όχι μόνο πρόβλημα της εν λόγω 
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χώρας αλλά κοινό πρόβλημα και ανησυχία όλων των σοσιαλιστικών χωρών», δεν είχε 

εκφραστεί ή κωδικοποιηθεί επισήμως πριν το 1968432. Παρά την προσπάθεια της Μόσχας να 

φανεί ως μία απολύτως τυπική επικρότηση, ή έστω κωδικοποίηση, της προσφάτου 

επεμβατικής δράσεώς της στην Τσεχοσλοβακία, το εξαγγελθέν Δόγμα συνιστά μία κομβικής 

και καινοτόμου φύσεως πολιτική εξαγγελία, η οποία διατυμπανίζει με τον πιο εκκωφαντικό 

τρόπο, ότι η Μόσχα, δεν ήταν διατεθειμένη να αδιαφορήσει για τις εξελίξεις τόσο εντός της 

σοσιαλιστικής κοινοπολιτείας, όσο και στον υπόλοιπο προοδευτικό κόσμο. Για προφανείς 

λόγους, το «νέο» Δόγμα δεν καθόρισε τα όρια εντός των οποίων αφ’ ενός οι δυτικές, αφ’ 

ετέρου οι σοσιαλιστικές κυβερνήσεις θα «μπορούσαν να κινηθούν με ασφάλεια»433. Αυτό 

πιθανώς να συνέβη σκοπίμως, υπό την έννοια ότι η Μόσχα θα μπορούσε κατ’ αυτόν τον 

τρόπο, να ερμηνεύει τον κάπως αόριστο λεκτικό όρο «να στρέψουν την ανάπτυξη» με όποιον 

τρόπο την εξυπηρετούσε ανά περίπτωση, αποκαλύπτοντας έναν καθαρό Μακιαβελισμό.  

Χωρικό πεδίο του δόγματος, το οποίο έλαβε την ονομασία ‘Δόγμα Μπρέζνιεφ’, αποτελούσε 

οπωσδήποτε το Σύμφωνο της Βαρσοβίας και οι χώρες της σοσιαλιστικής κοινοπολιτείας, 

αλλά -διφορούμενο καθώς ήταν- θα μπορούσε επίσης, υπό ορισμένες συνθήκες, να έχει 

εφαρμογή και σε περιπτώσεις όπως η Κίνα, η Γιουγκοσλαβία ή ακόμη και η Αλβανία434.  Εν 

τούτοις, και μόνο αυτή η προσέγγιση αναιρεί σε μεγάλο βαθμό το ίδιο το Δόγμα και επιφέρει 

σημαντικό πλήγμα στην αξιοπιστία του τόσο τεχνικώς, όσο και ουσιαστικώς, αφού αυτή η 

δεδομένη ασάφεια το αποϊδεολογικοποιεί και το αποδογματοποιεί, «αφήνοντας» προνομιακό 

                                                
432 Brezhnev, Leonid, I., “Speech at the Fifth Congress of the Polish Workers’ Party on 13 November, 
1968”. Το Δόγμα Μπρέζνιεφ περιεγράφηκε σαφέστερα για πρώτη φορά από τον S. Kovalev στις 26 
Σεπτεμβρίου 1968, σε ένα άρθρο στην Πράβδα με τίτλο «Κυριαρχία και Διεθνείς Υποχρεώσεις των 
Σοσιαλιστικών Κρατών». 
433 Lynch, Allen, The Soviet Study of International Relations, Cambridge University Press, 1987, pp. 
120-8, όρα επίσης Light, Margot, op. cit., pp. 194-204. 
434 Για ερμηνείες του Σοσιαλιστικού Πολιτικού Δόγματος στο πλαίσιο της Σοσιαλιστικής 
Κοινοπολιτείας όρα Aspaturian, Vernon, ‘‘Metamorphosis of the Socialist Commonwealth’’, 
Socialismus in Theorie und Praxis, Berlin, Horn, Scwan and Weingarten, 1978, pp. 249-320. 



241 
 

 
 

χώρο στους πανίσχυρούς μηχανισμούς της σοβιετικής γραφειοκρατίας να διαποτίσει και να 

επηρεάσει αποφασιστικώς την τελική απόφαση. 

 

4.4.2 Οι σχέσεις μεταξύ των σοσιαλιστικών κρατών, σοσιαλιστικών κρατών και 

προλεταριάτου, προλεταριάτου υπαγόμενο σε διαφορετικά κράτη. 

Αναφορικώς ως προς τις σχέσεις μεταξύ των σοσιαλιστικών κρατών, αυτές κυριαρχούνταν 

παραδοσιακώς από ένα σύνολο αξιών, [Ε.Σ.Δ1.1] όπως «…οι αρχές της πλήρους ισότητας, ο 

σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας, της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας και η [Αρχή της] 

μη παρέμβαση[ς] στις υποθέσεις των άλλων… Η αδελφική αμοιβαία βοήθεια είναι 

αναπόσπαστο κομμάτι αυτών των σχέσεων. Η αρχή του σοσιαλιστικού διεθνισμού βρίσκει την 

αποτελεσματική της έκφραση σε αυτή τη βοήθεια»435. Η εκσυγχρονισμένη εκδοχή της 

Διακήρυξης της Μόσχας των Δώδεκα Κομμουνιστικών και Εργατικών Κόμματων το 1957, 

εστιαζόταν στον αμοιβαίο σεβασμό και τη μη παρέμβαση ως τα βασικότερα χαρακτηριστικά 

των σχέσεων μεταξύ σοσιαλιστικών κρατών. Όμως, κατά την περίοδο Μπρέζνιεφ, δύο 

Σοσιαλιστικές Αρχές εκέρδισαν ταχέως κυρίαρχη θέση στη Σοσιαλιστική Κοινοπολιτεία: 

[Ε.Σ.Δ1.2.] Ο Προλεταριακός Διεθνισμός, που προβάλει την εθελούσια διεθνιστική 

αλληλεγγύη ως θεμελιώδη και αναγκαία προϋπόθεση για την τελική επικράτηση του 

Μαρξισμού-Λενινισμού, αναφέρεται στις αμοιβαίως αλληλεγγύες σχέσεις μεταξύ των 

προλεταριακών τάξεων των διαφόρων κυριάρχων εθνικών κρατών, κατά την διάρκεια του 

κοινού ταξικού τους αγώνα, ενώ , [Ε.Σ.Δ1.3] ο Σοσιαλιστικός Διεθνισμός αναφέρεται στις 

σχέσεις μεταξύ της τάξης του προλεταριάτου ως «εθνική» προλεταριακή τάξη, καθώς και 

στα «εθνικά συμφέροντα» των κυρίαρχων σοσιαλιστικών κρατών, και αποτελούσε την 

                                                
435 “Declaration of the Twelve Communist and Workers Parties”, Meeting in Moscow, USSR, 14-16 
November, 1957, on the Occasion of the Fortieth Anniversary of the Great October Socialist 
Revolution, for the complete text in English, New York, New Century Publishers, December 1957, 
p.4, επίσης στο “Ob itogakh Soveshchaniia predstavitelei kommunisticheskikh i rabochikh partii: 
Postanovlenie Plenuma TsK KPSS, priniatoe 17 dekabria 1957 g.”, Pravda, 19 December, 1957. 
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Κύρια Αρχή σε επίπεδο κυρίαρχων σοσιαλιστικών κρατών436. Η ad hoc, σε πολλές 

περιπτώσεις, αποδοχή και χρήση της διασταλτικής ερμηνείας των ανωτέρω αρχών από την 

μακρά χείρα της Μόσχας, τις μετέτρεψε σε θεωρητικά «σοσιαλιστικά» εργαλεία ισχύος των 

συμφερόντων του «Προλεταριάτου» -δηλαδή της νομενκλατούρας-, και του «Σοσιαλιστικού 

Κράτους» –δηλαδή του Κρεμλίνου. Ήταν σαφές, ότι ο υπέρτατος σκοπός της εφαρμογής της 

σοσιαλιστικής ιδεολογίας, θεματοφύλακας της οποίας, στον ρου της ανθρώπινης ιστορίας 

και του παγκόσμιου ενδιαφέροντος κατά τη σύγχρονη εποχή, διατελούσε η Σοβιετική 

Ένωση, ετύγχανε σαφέστατης προτεραιότητας έναντι των «εθνικών συμφερόντων» των 

κυρίαρχων σοσιαλιστικών χωρών. Συνεπώς, η Προλεταριακή Αλληλεγγύη της εργατικής 

τάξης έπρεπε να ενισχυθεί437 και η σοσιαλιστική αδελφότητα των κρατών έπρεπε να 

υπερασπίζεται τα επιτεύγματα του σοσιαλισμού, όπου αυτό κρινόταν αναγκαίο, αφού ο 

«εθνικός αυτοπροσδιορισμός δεν ισχύει, [είναι άτοπος και εσφαλμένος]»438 για τη 

σοσιαλιστική κοινοπολιτεία. Αφ’ ετέρου, είναι γεγονός ότι υπήρχε μία μόνιμη αντίφαση 

μεταξύ της αρχής της μη παρέμβασης στα εσωτερικά των άλλων κρατών και του ανώτερου 

σοσιαλιστικού καθήκοντος, τ.έ. μεταξύ Εθνικής Κυριαρχίας και Προλεταριακού-

Σοσιαλιστικού Διεθνισμού.  Παρόλο που αυτό αποτελούσε μία διαρκή θεωρητική και 

πρακτική δυσαρμονία, εκφράστηκε ιστορικά στην Ουγγαρία και την Τσεχοσλοβακία, ενώ 

στο Αφγανιστάν βασικό διαφοροποιητικό παράγοντα, αποτελεί το γεγονός ότι εκεί επρόκειτο 

για μία μουσουλμανική χώρα του Τρίτου Κόσμου, και όχι για χώρα-μέλος του Συμφώνου 

της Βαρσοβίας. Έτσι, δεδομένου ότι η έννοια του Εθνικού Κομμουνισμού (στην περίπτωση 

του Αφγανιστάν, ήταν απολύτως βέβαιο ότι υπό τον Αμίν, το ΛΔΚΑ και το Αφγανιστάν θα 

ακολουθούσαν αυτή την εκδοχή του Κομμουνισμού) ήταν αντιστρόφως ανάλογη της έννοιας 

                                                
436 Onikov, L., A., Shishlin N., V., Kratky politichesky slovar’, Politizdat, Moscow, 1980, p. 202. 
437 Kuusimen, O., Fundamentals of Marxism-Leninism, Lawrence and Wishart, Foreign Languages 
Publishing House, Moscow, 1961. 
438 Light, Margot, op. cit., p.194. 
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της συνοχής για το Σοσιαλιστικό Μπλοκ (όπως στις περιπτώσεις της αναθεωρητικής τιτοϊκής 

Γιουγκοσλαβίας ή της μαοϊκής Κίνας, ή ακόμα και της Ρουμανίας του Τσαουσέσκου), η 

Μόσχα, με τη [Ε.Σ.Δ1.4] Δήλωση των Καθηκόντων του 1969, έθεσε, κατ’ ουσίαν, τέλος σε 

αυτή την ασάφεια. Διακηρύσσοντας ότι «η υπεράσπιση του Σοσιαλισμού είναι Διεθνιστικό 

καθήκον για τους Κομμουνιστές»439, ακύρωσε την αρχή της μη παρέμβασης στις εσωτερικές 

υποθέσεις των άλλων.  Ευθύς αμέσως επιδόθηκε στην σύναψη νέων σχέσεων ή την 

ανανέωση των υπαρχουσών διμερών συμφωνιών και συμφώνων φιλίας και συνεργασίας με 

τα ανατολικοευρωπαϊκά κράτη440, για να επεκτείνει, το δικαίωμα και το καθήκον της να 

επεμβαίνει σε περίπτωση ιμπεριαλιστικής αντεπαναστατικής απόπειρας μεταβολής του 

σοσιαλιστικού status quo, ενισχύοντας περαιτέρω την πολιτική και νομική βάση του 

Δόγματος Μπρέζνιεφ. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση του Αφγανιστάν, Η Μόσχα 

ενήργησε κατά τον ίδιο τρόπο, όταν το 1978 υπογράφηκε η Συνθήκη Φιλίας, Συνεργασίας 

και Καλής Γειτονίας, μεταξύ Σοβιετικής Ενώσεως και Αφγανιστάν. Ιστορικώς, το φαινόμενο 

κατά το οποίο, μία μαρξιστική-λενινιστική κυβέρνηση ζητά τη βοήθεια της Μόσχας για να 

υπερβεί εσωτερικές αναταραχές, πρωτοεμφανίστηκε το 1956 όταν η Σοβιετική Ένωση 

εισέβαλε στην Ουγγαρία. Καθώς η επέμβαση έλαβε χώρα μετά από πρόσκληση της 

ουγγρικής κυβερνήσεως, θεωρήθηκε διεθνιστικό καθήκον στο πλαίσιο του Προλεταριακού 

αλλά κυρίως του Σοσιαλιστικού Διεθνισμού. Ομοίως, 23 έτη αργότερα, η επέμβαση στο 

όμορο Αφγανιστάν ερμηνεύθηκε από πολλούς ως ενέργεια για την προστασία της 

παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας που πραγματοποιήθηκε μετά από πολλαπλές εκκλήσεις 

των διαδοχικών μαρξιστικών-λενινιστικών κυβερνήσεων της Καμπούλ. Ο Μπρέζνιεφ 

δικαιολόγησε την επέμβαση με ένα μίγμα αιτιολογήσεων που άπτοντο της μαρξιστικής-

λενινιστικής ιδεολογίας αφ’ ενός, και της σοβιετικής Εθνικής Ασφάλειας, αφ’ ετέρου.  

                                                
439 “Tasks at the Present Stage of the Struggle Against Imperialism and United Action of the 
Communist and Workers Parties and All Anti-Imperialistic Forces”, New Times, 1969, pp. 25-39. 
440 Light, Margot, op. cit., pp. 197-8. 
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Όφειλε να δώσει εξηγήσεις σε κομμουνιστές και μη, μαρξιστές και καπιταλιστές, και έτσι 

επέλεξε [Ε.Σ.Δ2.1] μία απλή, αλλά βαθιά μαρξιστικού χαρακτήρος και προσανατολισμού, 

διατύπωση: «… η διαρκής ένοπλη επέμβαση, η προχωρημένη συνομωσία των εξωτερικών 

δυνάμεων της αντίδρασης, δημιούργησαν την πραγματική απειλή να χάσει το Αφγανιστάν την 

ανεξαρτησία του και να μετατραπεί σε ιμπεριαλιστικό στρατιωτικό προγεφύρωμα στα νότια 

σύνορα της χώρας μας. Με άλλα λόγια, έφθασε η στιγμή κατά την οποία δεν μπορούσαμε παρά 

να ανταποκριθούμε στο αίτημα της Κυβερνήσεως του φιλικού μας Αφγανιστάν. Το να 

ενεργούσαμε διαφορετικά, θα σήμαινε ότι αφήνουμε το Αφγανιστάν έρμαιο στα χέρια του 

ιμπεριαλισμού, επιτρέποντας στις επιθετικές δυνάμεις να επαναλάβουν σε αυτή τη χώρα ό,τι 

κατάφεραν να πράξουν, για παράδειγμα, στη Χιλή, όπου η ελευθερία του λαού κατεπνίγει στο 

αίμα. Το να ενεργούσαμε διαφορετικά, θα σήμαινε να κοιτάμε παθητικά να δημιουργείται μία 

εστία σοβαρού κινδύνου για την ασφάλεια του Σοβιετικού κράτους στα νότια σύνορά μας»441. 

Και συνέχισε με το ισχυρότερο επιχείρημα για την αιτιολόγηση της σοβιετικής επεμβάσεως: 

«…η αφγανική ηγεσία ζήτησε επανειλημμένα βοήθεια από τη Σοβιετική Ένωση…. Δεν ήταν 

εύκολη απόφαση για μας το να αποστείλουμε σοβιετικές στρατιωτικές μονάδες στο 

Αφγανιστάν»442. 

 

Όπως φαίνεται, ο ίδιος ο Μπρέζνιεφ δεν αναφέρθηκε καθόλου σε όρους όπως Δόγμα ή 

Μαρξισμός, αλλά προέβαλε αντικειμενικές σοβιετικές ανησυχίες, εκφρασμένες ωστόσο 

μέσα από το θεωρητικό πλαίσιο της μαρξιστικής-λενινιστικής ορολογίας, με αποτέλεσμα να 

καθίστανται κατανοητές τόσο σε ρεαλιστικό όσο και σε ιδεολογικό επίπεδο, ασχέτως αν 

τεκμηριώνονταν επαρκώς. Αφ’ ετέρου, καθώς οι έννοιες των  Αρχών του Διεθνιστικού 

Καθήκοντος, του Προλεταριακού Διεθνισμού και του Σοσιαλιστικού Διεθνισμού ήταν οι πιο 

                                                
441 Pravda, 13 January, 1980 
442 Ibid. 
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ουσιώδεις για την εξέλιξη της ιδεολογίας του Μαρξισμού-Λενινισμού, θεωρούνταν αρκετά 

σοβαρές ως κίνητρα για την επέμβαση διότι αποτελούσαν την ακρογωνιαία λίθο της 

σοβιετικής θεωρητικής σκέψεως στις Διεθνείς Σχέσεις.443 Σε ποιό βαθμό όμως αυτό 

αποτελούσε επαρκή παράγοντα για την επέμβαση στο Αφγανιστάν; Οι επεμβάσεις δεν 

πραγματοποιούνται με το εγχειρίδιο κατήχησης ανά χείρας, ούτε αυτομάτως όταν μία χώρα 

απειλείται με κατάρρευση, έστω κι αν αυτό βλάπτει τα σοβιετικά συμφέροντα. Αντιθέτως, 

μία σειρά από ποικίλους παράγοντες, διεθνείς και εσωτερικούς, λαμβάνουν χώρα και 

εμπλέκονται, ειδικότερα εκείνοι που σχετίζονται με τη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων, τη 

γραφειοκρατική πολιτική, τα προσωπικά και υπηρεσιακά συμφέροντα και τις οργανωτικές 

δυσλειτουργίες. Υπό αυτήν την έννοια, το Δόγμα Μπρέζνιεφ δεν εφαρμόστηκε κατά γράμμα 

ως λογική συνέχεια της ιδεολογίας του Μαρξισμού-Λενινισμού στη Διαδικασία Λήψης 

Αποφάσεων (Δ.Λ.Α.), αλλά μάλλον ως μία ex post αιτιολόγηση της σοβιετικής κίνησης, 

αποτελώντας την κοινή επίσημη συνισταμένη πολλών μεταβλητών, η οποία έδωσε την 

ώθηση στην τελική επιλογή της  επεμβάσεως. Πράγματι, λόγω των πολλαπλών επιπέδων της 

κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικο-στρατιωτικής ανάλυσης του Μαρξισμού-Λενινισμού, οι 

Σοβιετικοί ευρίσκοντο πάντα στην προνομιούχο θέση να αιτιολογούν τις ενέργειές τους στην 

διεθνή σκηνή, σύμφωνα με τη μία ή την άλλη αρχή κατά περίπτωση, έχοντας πάντα ως 

                                                
443 Ακόμη και οι πιο διαπρεπείς επιστήμονες και τεχνοκράτες, οι οποίοι στα τέλη της δεκαετίας του 
1980, εκφράζονταν αναφανδόν εναντίον μίας σοβιετικής επεμβάσεως, όπως ο διαπρεπής 
αμερικανολόγος Γκεόργκι Αρμπάτοφ και ο Στρατηγός και μετέπειτα Στρατάρχης Βαλεντίν 
Βαρενίκοφ [Валентин Варенников],σε αναδρομικές δηλώσεις τους πίστευαν ότι η επέμβαση είχε 
αμυντική υφή και διεθνιστικό χαρακτήρα: Δώδεκα έτη αργότερα, το 1991, ο Αρμπάτοφ δικαιολόγησε 
την κίνηση του Κρεμλίνου: «Έπρεπε να προστατεύσουμε τους συμβούλους μας, το στρατιωτικό μας 
κύρος και τα συμφέροντά μας, που τώρα [1991] θεωρούμε ότι είναι σημαντικά αμυντικά συμφέροντα, 
και τότε [1979] έπρεπε να προστατεύσουμε το φιλικό στρατό σε μία γειτονική χώρα», ενώ είκοσι χρόνια 
μετά την επέμβαση, ο ίδιος ο Στρατάρχης Βαρενίκοφ, σε συνέντευξη στο CNN, ανέφερε: «Το 
καθήκον μας δεν ήταν να κατακτήσουμε κανέναν: θέλαμε να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση». 
Αμυντικής ή μη φύσεως, και οι δύο μαρτυρίες συνηγορούν υπέρ της απόψεως ότι η επέμβαση ήταν 
μία αντίδραση σε μία κατάσταση βαίνουσα, συν τω χρόνω, δυσμενέστερη για τα συμφέροντα της 
Μόσχας, που δεν πυροδοτήθηκε άμεσα από το συστημικό ανταγωνισμό Ανατολής-Δύσεως κατά τον 
Ψυχρό Πόλεμο. Arbatov, Georgi, The System. An Insider’s life in Soviet Politics, Times Books, New 
York, 1992, [Arbatov Georgi, Izdatelstvo Mezhdunarodnye Otnoshenia, Moscow 1991.], pp. 192-3. 
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προτεραιότητα το συμφέρον του Έθνους/του Κόμματος/της νομενκλατούρας. Εν 

προκειμένω, συγκεκριμένα τμήματα των σοβιετικών θεωριών διεθνών σχέσεων 

αξιοποιήθηκαν και συνενώνοντας πολύ συγκεκριμένες σοσιαλιστικές πολιτικές αρχές, 

εφαρμόστηκαν, ως ιδεολογική επιταγή, επί ενός ευρέου φάσματος διαπλεκόμενων 

καταστάσεων και συμφερόντων, διεθνών προβλημάτων και διλημμάτων, ώστε να 

αιτιολογηθεί η σοβιετική επέμβαση, ιδεολογικώς. Όπως όμως ήδη αναλύθηκε στο κεφάλαιο 

3, ο Μαρξισμός-Λενινισμός, ως συνεκτική ιδεολογία και επιστημονική θεωρία, διαπότισε 

τους σοβιετικούς ολιγάρχες και προφανώς επηρέαζε με το πέρασμα των ετών τη σοβιετική 

εξωτερική πολιτική, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, ανάλογα με την προσέγγιση της 

κριτικής αναλύσεως (παραδοσιοκρατική ή αναθεωρητική). Στην περίπτωση, όμως, του 

Αφγανιστάν, ανεξαρτήτως του πόσο είχαν διαποτιστεί οι σοβιετικοί ηγέτες, ο Μαρξισμός-

Λενινισμός δεν απετέλεσε ούτε τον απόλυτο θεωρητικό-επιστημονικό, ούτε τον απόλυτο 

ιδεολογικό μοχλό για την απόφαση της επεμβάσεως. Ωστόσο, ως γεωπολιτικός παράγων 

υπήρξε έμμεσος διαμορφωτής των γεγονότων στο Κρεμλίνο, κυρίως λόγω της επίδρασης που 

είχε στο πλαίσιο εντός του οποίου αναπτύχθηκε η Δ.Λ.Α., επηρεάζοντας πολύ τις διαθέσιμες 

επιλογές της σοβιετικής εξωτερικής πολιτικής κατά την αφγανική κρίση. Εν τούτοις, 

αντίθετα με κάποιους δυτικούς αναλυτές, που θεωρούσαν ότι ο Μαρξισμός-Λενινισμός ήταν 

μία ex post facto μεταμφίεση για την αιτιολόγηση καιροσκοπικής άσκησης σοβιετικής 

πυγμής στο διεθνή στίβο, οι σοβιετικοί αξιωματούχοι και ειδικοί αναλυτές τεχνοκράτες 

εμφανίζονταν, πράγματι, διαποτισμένοι από τη Μαρξιστική-Λενινιστική ιδεολογία και τις 

σοβιετικές αρχές και προσεγγίσεις στις διεθνείς σχέσεις, πιστεύοντας με ζήλο στον υπέρτατο 

σκοπό της, τ.έ. την επικράτηση του Μαρξισμού-Λενινισμού μέσω των νόμων της ιστορίας 

και της κοινωνικής ανάπτυξης. Το 1980, λίγες εβδομάδες μετά την επέμβαση, οι 

Κουμπάλκοβα και Κρούικσανκ επιχείρησαν να δημιουργήσουν [Ε.Σ.Δ2.2] μία σύνδεση της 

σοβιετικής κίνησης με την ιδεολογία: «Για τους Μαρξιστές-Λενινιστές, δεν είναι ένα ζήτημα 
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θεωρίας της ισχύος: για αυτούς, πραγματικά μαρξιστική είναι εκείνη η θεωρία που συμβάλει 

τα μέγιστα στην πρόσκτηση και διατήρηση της ισχύος και των ‘εθνικών συμφερόντων’· η 

ιδεολογία, με άλλα λόγια, δεν αποτελεί ούτε αιτιολογία, ούτε μεταμφίεση για [την άσκηση] της 

πολιτικής της ισχύος. Η ιδεολογία του Μαρξισμού-Λενινισμού σχετίζεται μόνο με την πολιτική 

ισχύος»444.  Βεβαίως, η ιδεολογία του Μαρξισμού-Λενινισμού δεν σχετίζεται μόνο με την 

πολιτική της ισχύος. Η τελευταία αναφορά στην ισχύ είναι μάλλον καλολογικό στοιχείο 

λογοτεχνικής φύσης, και υπονοεί ότι η ιδεολογία του Μαρξισμού-Λενινισμού είναι πιο 

ισχυρή από οποιαδήποτε άλλη, και θεωρεί ότι θα επικρατήσει, όπως είναι στην 

πραγματικότητα η ντετερμινιστική της επαγωγή. Όσο αφορά στα υπόλοιπα, γίνεται πράγματι 

μία προσπάθεια να συγκλίνει η πρακτική, πολιτική πλευρά του Μαρξισμού-Λενινισμού με 

τη θεωρία και την ιδεολογία του. Προσπαθεί, εν τούτοις, να εξηγήσει την «αλάθητη» 

δυναμική της μαρξιστικής-λενινιστικής ιδεολογίας που μετασχηματίζεται σε σοσιαλιστική 

ισχύ, (η ισχύς του μαρξιστικού-λενινιστικού κράτους είναι σοσιαλιστική), η οποία στην 

περίπτωση του Αφγανιστάν όφειλε να υπερασπιστεί το αγαθό του σοσιαλισμού στη γειτονική 

χώρα. Αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό σωστό και αποκαλύπτει ότι δεν υπήρχε κανένα Μείζον 

Στρατηγικό Σχέδιο, καθώς και ότι η κινητήρια δύναμη για την επέμβαση ήταν ο κίνδυνος για 

τα ίδια συμφέροντα της Μόσχας και για τα επιτεύγματα της Επαναστάσεως του Σαούρ λόγω 

του καταρρέοντος αφγανικού καθεστώτος. Αφ’ ετέρου, πράγματι, η σοβιετική ερμηνεία της 

κυριαρχίας είναι ενδιαφέρουσα και αρκετά αποκαλυπτική. Ακόμη πιο σαφής είναι ο 

Στρατάρχης Γκρέτσκο, η μόνη στρατιωτική προσωπικότητα, εκτός από τον Ζούκοφ, στην 

ιστορία της Σοβιετικής Ενώσεως, που κατέστη μέλος του Πολίτμπιρο: [Ε.Σ.Δ2.3] «Κυριαρχία 

ενός σοσιαλιστικού κράτους σημαίνει όχι μόνο δικαίωμα στην ανεξαρτησία, αλλά επίσης την 

ευθύνη προς την κοινότητα των αδελφικών χωρών, το παγκόσμιο κομμουνιστικό και εργατικό 

                                                
444 Kubalkova, Vendulka and Cruickshank, Albert, Marxism-Leninism and Theory of International 
Relations, London, Routledge and Kegan Paul, 1980, p.292. 



248 
 

 
 

κίνημα για το πεπρωμένο του σοσιαλισμού»445. Προφανώς, η Μόσχα δεν είχε μόνο το 

κυριαρχικό δικαίωμα να επέμβει, αλλά και το σοσιαλιστικό καθήκον και διεθνιστικό χρέος 

να υπερασπιστεί το σοσιαλισμό στην αδελφή χώρα και την εργατική της τάξη προς χάριν του 

Σοσιαλισμού. Και αυτό, γιατί η Σοβιετική Ένωση, σύμφωνα με τη Διακήρυξη των Δώδεκα 

Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων, κατά τη συνάντησή τους στη Μόσχα, στις 14-

16 Νοεμβρίου 1957, επ’ ευκαιρία της 40ής Επετείου της Οκτωβριανής Επαναστάσεως, ήταν 

«η πρώτη και μεγαλύτερη σοσιαλιστική δύναμη [της Σοσιαλιστικής Κοινοπολιτείας]»446. 

Βέβαια, η μόνιμη εννοιολογική διολίσθηση του Δόγματος Μπρέζνιεφ προς ένα τεχνικώς 

ευρύτερο υπόδειγμα, ολίγον έλειψε να διαστρεβλώσει την ιδεολογική ταυτότητα της 

επεμβάσεως, φέροντας σε μεγάλη αμηχανία τους δυτικούς αναλυτές. Πιο συγκεκριμένα, ο 

Σοβιετικός Πρεσβευτής στο Παρίσι, ο Chervonenko447 σε μία ομιλία του τον Απρίλιο του 

1980, δήλωσε: [Ε.Σ.Δ2.4] «… [η Σοβιετική Ένωση] δεν θα επέτρεπε μία ακόμη Χιλή… [Η 

Σοβιετική Ένωση] έχει κάθε δικαίωμα να επιλέγει τους φίλους και τους συμμάχους της, και αν 

καταστεί αναγκαίο, να αντικρούσει μαζί τους την απειλή μίας αντεπαναστάσεως ή μίας ξένης 

επεμβάσεως»448. Είναι αξιοσημείωτο ότι με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο το Δόγμα Μπρέζνιεφ 

δικαιολόγησε αναδρομικά τις σοβιετικές επεμβάσεις στην Ουγγαρία και την Τσεχοσλοβακία, 

όπου οι Σοβιετικοί ενήργησαν σύμφωνα με τις αρχές του Διεθνιστικού Καθήκοντος 

Αλληλεγγύης, ο Chervonenko με τη δήλωσή του αιτιολογούσε αναδρομικά τις σοβιετικές 

επεμβάσεις σε Αφγανιστάν, Αγκόλα και στο Κέρας της Αφρικής, παρουσιάζοντας μία 

«διασταλμένη εκδοχή» του Δόγματος. 

                                                
445 Grechko, Adrei, The Armed Forces of the Soviet Union, Progress Publishers, Moscow, 1977, p.17. 
446 ‘‘Declaration of the Twelve Communist and Workers Parties’’, Meeting in Moscow, USSR, 14-16 
November, 1957, on the Occasion of the Fortieth Anniversary of the Great October Socialist 
Revolution, for the complete text in English, Declaration of the Twelve Communist and Workers 
Parties, New York, New Century Publishers, December 1957, p. 4. 
447 Chervonenko was Soviet Ambassador to Prague in 1968, and was advocate of the Soviet 
intervention there. 
448 New York Times, 22 April, 1980. 
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Είναι αξιοσημείωτο ότι, στην αναφορά του τον Απρίλιο του 1980, ο Πονομάρεφ, Διευθυντής 

της Διεθνούς Διευθύνσεως του ΚΚΣΕ (Διεθνής Διεύθυνση των Κομμουνιστικών Κομμάτων 

Παγκοσμίως), ο οποίος έλεγχε κατά τεκμήριο πολύ αποτελεσματικώς την πολιτική του 

Παγκόσμιου Κομμουνιστικού Κινήματος, [Ε.Σ.Δ2.5] επίσης διεύρυνε το πεδίο των πιθανών 

σοβιετικών ενεργειών: « Η δεκαετία του 1970 υπήρξε μάρτυρας μίας νέας, σημαντικής προόδου 

του αντιιμπεριαλιστικού κινήματος σε πολλές περιοχές του κόσμου. Εδώ περιλαμβάνεται η νίκη 

του Βιετναμέζικου λαού και η ενοποίηση του Βιετνάμ, η σταθεροποίηση της λαϊκής εξουσίας στο 

Λάος, και η διάλυση του καθεστώτος του Pol Pot στην Καμπότζη. Η Αιθιοπία, η Αγκόλα και η 

Μοζαμβίκη απελευθερώθηκαν από τα δεσμά του ιμπεριαλισμού. Οι λαοί τους έχουν αναλάβει 

τεράστιους κοινωνικούς μετασχηματισμούς και λειτουργούν ως προκεχωρημένο φυλάκιο του 

σοσιαλιστικού προσανατολισμού στην Αφρική. Η Νότια Υεμένη παίζει από αυτή την άποψη ένα 

σημαντικό ρόλο. Το δικτατορικό καθεστώς στη Νικαράγουα έχει ανατραπεί. Η επανάσταση στο 

Αφγανιστάν, η διάλυση της μοναρχίας του Σάχη στο Ιράν και η νίκη των πατριωτών στη 

Ζιμπάμπουε, έχουν καταφέρει ένα κτύπημα στον ιμπεριαλισμό. Όχι το διαβόητο ‘χέρι της 

Μόσχας’, αλλά οι αμείλικτοι αντικειμενικοί νόμοι της κοινωνικής εξέλιξης είναι [εκείνοι] που 

προωθούν την παγκόσμια επαναστατική διεργασία»449. Η επίδραση του Μαρξισμού-Λενινισμού 

στην Εξωτερική Πολιτική του ΚΚΣΕ είναι αρκετά αποκαλυπτική. Η προσέγγιση του 

Πονομάρεφ εναρμονιζόταν με το πνεύμα της θεωρίας του Μαρξισμού-Λενινισμού περί της 

διαρκούς Επαναστάσεως, της μη αναστρέψιμης πορείας του κόσμου προς το Σοσιαλισμό και 

την αναπόφευκτη σύγκρουση μεταξύ Καπιταλισμού και Σοσιαλισμού. Κατ’ αυτόν, η σοβιετική-

κομμουνιστική προώθηση στον Τρίτο Κόσμο τη δεκαετία του 1970, δεν οφειλόταν στα 

κουβανικά στρατεύματα στην Αγκόλα και στο Κέρας της Αφρικής ή στις προσπάθειες των 

σοβιετικών τεθωρακισμένων να καταστείλουν την εξέγερση στο Αφγανιστάν, αλλά στους 

                                                
449 «Αναφορά Πονομάρεφ για το Διεθνές Κομμουνιστικό Κίνημα», Ομιλία στην 110η Επέτειο 
Γεννήσεως του Λένιν, 21 April, 1980, “The great vital force of Leninism”, Kommunist, May 1980, 
no 7, p.12. 
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«επαναστατικούς» αμείλικτους αντικειμενικούς νόμους της κοινωνικής εξέλιξης. Εν πάση 

περιπτώσει, είχε πλέον αποκαλυφθεί, ότι η Ύφεση όπως την αντιλαμβάνονταν οι Σοβιετικοί, 

αλλά και το αμερικανοσοβιετικό υπόδειγμα παγκόσμιας από κοινού ηγεσίας με 

προκαθορισμένες σφαίρες επιρροής, ήταν τόσο θεωρητικώς όσο και πρακτικώς μη 

πραγματοποιήσιμο. Σύμφωνα με την εξέταση του Γεωπολιτικού Παράγοντος της Ιδεολογίας 

του Μαρξισμού-Λενινισμού, κατά την διάρκεια των ειρηνικών περιόδων μεταξύ 

Καπιταλιστικών και Σοσιαλιστικών κρατών, ο «Συσχετισμός Δυνάμεων» μεταβαλλόταν 

συνεχώς υπέρ του Σοσιαλισμού. Επομένως, υπ’ αυτήν την θεωρητική και πρακτική αντίληψη, 

η άμεση παρέμβαση στην πολιτική της Πολωνίας και η επέμβαση στο Αφγανιστάν ήταν 

περιπτώσεις που, κατά τους Σοβιετικούς, δεν αντιβαίνουν με την πολιτική της Ύφεσης μεταξύ 

των δύο υπερδυνάμεων. Αντιθέτως, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Συνδιάσκεψης των 

Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων της Ευρώπης τον Μάρτιο του 1976, «… [Η 

Ειρηνική Συνύπαρξη και η Ύφεση]…επ’ ουδενί συνεπάγονται τη διατήρηση του πολιτικού και 

κοινωνικού status quo στις διάφορες χώρες, αλλά αντιθέτως δημιουργούν τις καλύτερες 

συνθήκες για την ανάπτυξη του αγώνα της εργατικής τάξης και όλων των δημοκρατικών 

δυνάμεων»450. Η περίπτωση του Αφγανιστάν ήταν ακριβώς αυτό που οι σοβιετικοί ολιγάρχες 

θα μπορούσαν να παρουσιάσουν ως την τέλεια περιπτωσιολογική μελέτη στα μαρξιστικά 

ιδεολογικά εργαστήρια. Τω όντι, το Αφγανιστάν ήταν μία εξαιρετικά φτωχή και διοικητικώς 

ασύνδετη χώρα, με σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες, η οποία, στην 

πορεία της ιστορίας, είχε υπάρξει αντικείμενο ενδιαφέροντος ισχυρών αυτοκρατοριών, όπως 

του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Τζένγκις Χαν, του Ταμερλάνου και της Βρετανικής 

Αυτοκρατορίας, λόγω της γεωγραφικής θέσης της. Αφ’ ετέρου, είναι γεγονός ότι η Σοβιετική 

Ένωση είχε υπό την επικυριαρχία της το Αφγανιστάν τόσο κατά την περίοδο του Νταούντ 

                                                
450 15 March, 1976, ‘‘Statement of Conference of the Communist and Workers’ Parties of Europe’’, 
(Austria, Belgium, Denmark, the FRG, France, Greece, Italy, Norway, Portugal, Spain, Sweden, and 
Turkey), Materialy XXVs” ezda KPSS. Moscow, 1976. 
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όσο και κατά τη βασιλεία του Ζαχίρ Σαχ, απολαμβάνοντας τη στρατηγική και οικονομική 

πρωτοκαθεδρία στη χώρα. Επομένως, αφού οι Σοβιετικοί ήδη είχαν το μονοπώλιο στην 

οικονομική, τεχνολογική και πολιτική ζωή, και προϊόντος του χρόνου και στον ορυκτό 

πλούτο της χώρας451, δεν είχαν κανένα λόγο να αναλάβουν το ενοχλητικό οικονομικό βάρος 

του εκσυγχρονισμού του Αφγανιστάν.  Συμφώνως όμως προς την σταθερή επιρροή του 

Γεωπολιτικού Παράγοντος της Ιδεολογίας του Μαρξισμού-Λενινισμού, η ιστορική εξέλιξη 

είναι στο πλευρό των προοδευτικών δυνάμεων, τ.έ. του Μαρξισμού-Λενινισμού, άρα και της 

Σοβιετικής Ενώσεως, κι ένας προοδευτικός εκσυγχρονισμός θα υπερέβαινε τυχόν μικρούς ή 

μεγαλύτερους κινδύνους που θα παρουσιάζονταν κατά την κομμουνιστική χειραφέτηση του 

Αφγανιστάν. Θεωρητικώς, ο εν λόγω εκσυγχρονισμός σταθεροποιήθηκε με τη δημιουργία 

του μαρξιστικού-λενινιστικού καθεστώτος στην Καμπούλ τον Απρίλιο του 1978. Αλλά και 

σε πραγματική βάση, καθώς η αντίδραση από τις ΗΠΑ, τη Διεθνή Κοινότητα και τους 

περιφερειακούς εθνοκρατικούς δρώντες εναντίον της επιβολής του νέου καθεστώτος, φάνηκε 

αρχικώς να είναι απολύτως υποτονική, ακόμη και ανύπαρκτη σε ορισμένες περιπτώσεις, 

ενισχύθηκε η ιδεολογικό-πολιτική μαρξιστική άποψη, ότι οι νόμοι της ιστορίας, όπως 

δήλωσε σαφώς και ο Πονομάρεφ, ωθούσαν την κοινωνία προς την ανάπτυξη και προήγαν 

ολόκληρο τον κόσμο, μέσω της επαναστατικής διαδικασίας. Εκτός όμως από τη «διεθνή 

συνωμοσία» των «μαύρων αντιδραστικών δυνάμεων του κλασικού ιμπεριαλισμού» και της 

«άλλης μορφής του» (εννοώντας την Κίνα), υπήρχαν και προσωπικές συγκρούσεις μεταξύ 

Αμίν και Ταράκι που δυσχέραιναν σημαντικά την ομαλή εφαρμογή των ντετερμινιστικών 

νόμων της ιστορίας. Ενώ το ΛΔΚΑ εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει προβλήματα 

διάσπασης σε φράξιες, το Πολίτμπιρο στη συνεδρίαση της 13 Σεπτεμβρίου 1979 ανησυχούσε 

επειδή τυχόν ρήξη στην ηγεσία θα ήταν μοιραία για τον «επαναστατικό σκοπό» του 

                                                
451 Το Αφγανικό έδαφος αποτελεί πηγή τεράστιων ποσοτήτων ουρανίου, χρωμίτη, βαριτών, 
μολύβδου, χρυσού, χαλκού, άνθρακα και σιδηρομεταλλεύματος. 
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Αφγανιστάν, ενώ αμφότεροι οι Ταράκι και Αμίν θα έπρεπε «να επιδείξουν αίσθημα 

υπευθυνότητας προς την επανάσταση» προκειμένου να «σωθεί η επανάσταση». Η ακόλουθη 

οδηγία εγκρίθηκε ομόφωνα και εστάλη στον Πρεσβευτή Πουζάνοφ με μυστικό 

τηλεγράφημα: «…ενεκρίθη η ακόλουθη οδηγία προς τον πρεσβευτή στην Καμπούλ: Πρώτον. 

Ο πρεσβευτής έχει εξουσιοδοτηθεί να συναντηθεί με τους Ταράκι και Αμίν και εκφράζει την 

ελπίδα ότι αμφότεροι θα επιδείξουν αίσθημα ευθύνης προς την επανάσταση. Στο όνομα της 

διάσωσης της Επαναστάσεως, πρέπει να ενωθούν και να ενεργούν συναινετικά από θέση 

ομοψυχίας. Τυχόν ρήξη στην ηγεσία θα ήταν μοιραία για τον επαναστατικό σκοπό και τον 

αφγανικό λαό. Αν ο Αμίν δεν συναινεί για συνάντηση με τον Ταράκι, τότε, με τη σύμφωνη γνώμη 

του Ταράκι, να επισκεφθείς χωριστά τον Αμίν και να του δώσεις το ίδιο μήνυμα»452. Καθώς η 

εγκαθίδρυση ενός σταθερού μαρξιστικού καθεστώτος υπό το ΛΔΚΑ απέτυχε και η 

ανικανότητα του αφγανικού στρατού να αντιμετωπίσει την εξέγερση κλιμακωνόταν, η 

κατάσταση στο πεδίο απαιτούσε ισχυρές δυνάμεις για τη σταθεροποίηση και τη σωτηρία της 

Επαναστάσεως. Όλες οι αναφορές και τα δημοσιευμένα άρθρα, συνέκλιναν στο ότι μερικές 

χιλιάδες σοβιετικών στρατιωτικών συμβούλων και ειδικών δεν θα μπορούσαν να σώσουν 

την κατάσταση, και άφηναν να εννοηθεί ότι χρειαζόταν η στρατιωτική επέμβαση της 

Μόσχας453. Έτσι, αφ’ ενός ο δικαιολογημένος φόβος της καταρρεύσεως του μαρξιστικού-

λενινιστικού καθεστώτος που θα οδηγούσε στην ιδεολογική αποτυχία της Επαναστάσεως του 

Σαούρ και, αφ’ ετέρου, το μαρξιστικό-λενινιστικό σύνολο των αρχών της αλληλεγγύης, 

ωθούσαν προς την λύση της επεμβάσεως. Πράγματι, σύμφωνα με την σοβιετική Θεωρίες 

                                                
452 CPSU CC Politburo Decisions on Afghanistan, 13 September, 1979 (excerpts), CPSU CC 
Politburo meeting of 13 September 1979, APRF, from notes taken by A. Dobrynin and provided to 
Norwegian Nobel Institute; provided to CWIHP by Odd Arne Westad, Norwegian Nobel Institute; 
translation for CWIHP by Daniel Rozas.]. 
453 Resolution of USSR Minister of Defense D.F. Ustinov: “Submit to the CC CPSU.”, 5 November, 
1979, based on the Report from the Soviet Deputy Defense Minister Army Gen. Ivan Pavlovskii, 
during visit to Afghanistan, 25 August, 1979, Source: As cited in Znamya, no. 4, 1991, from the 
Archives of the General Staff of the USSR Armed Forces.]. Επίσης, Komsomol’ Skaia Pravda, 23 
Νοεμβρίου, 1979. 
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Διεθνών Σχέσεων, η «μητέρα» και ισχυροτέρα χώρα της Σοσιαλιστικής Κοινοπολιτείας όχι 

μόνο είχε το απαράβατο δικαίωμα αλλά και την υψηλή υποχρέωση, σύμφωνα με τη 

σοσιαλιστική ερμηνεία της κυριαρχίας των σοσιαλιστικών κρατών454, να υποστηρίξει 

ενεργώς το μαρξιστικό-λενινιστικό καθεστώς, ασκώντας το Διεθνιστικό Επαναστατικό της 

Καθήκον, προάγοντας το Σοσιαλιστικό και Προλεταριακό Διεθνισμό και την Αλληλεγγύη 

μεταξύ των Σοσιαλιστικών κρατών, κυβερνήσεων και κομμάτων αντιστοίχως, αλλά και 

εφαρμόζοντας το Δόγμα Μπρέζνιεφ. Είναι αξιοσημείωτο πώς η βαθιά ιδεολογική πεποίθηση, 

δύο έτη αργότερα, το 1981, απηχεί στις απόψεις του «ρεαλιστή», «ανοιχτόμυαλου» και 

«κοσμοπολίτη» (με τη δυτική έννοια) Σάφροντσουκ, που τότε ήταν ανώτερος σύμβουλος στη 

σοβιετική πρεσβεία, με αρκετά αποκαλυπτικό τρόπο, όταν μιλούσε για το ζήτημα του 

Αφγανιστάν από το γραφείο του στην Καμπούλ: [Ε.Σ.Δ2.6] «Εδώ έχουμε σε εμβρυικό στάδιο 

την ιστορία της δικής μας Επαναστάσεως. …Χρειαστήκαμε τουλάχιστον πέντε χρόνια για να 

σταθεροποιήσουμε την εξουσία μας στη Ρωσία, και δέκα χρόνια στην Κεντρική Ασία». Και 

συνέχιζε ως εξής: «…πρέπει να πράξουμε το Επαναστατικό μας Καθήκον. Δεν συμφωνήθηκε 

ποτέ να αφεθεί η αφγανική κυβέρνηση να αντιμετωπίσει μόνη της τη μαζική διεθνή συνωμοσία. 

Η επανάσταση έχει μη αναστρέψιμο χαρακτήρα. Δεν μπορεί να αντιστραφεί ακόμη και σε μία 

καθυστερημένη χώρα, όπως το Αφγανιστάν. …δεν μπορεί να ηττηθεί ποτέ. Μία διαδικασία 

βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως και στο Βιετνάμ, τη Νικαράγουα, την Αγκόλα, την Αιθιοπία»455. 

 

Τέλος, οι σοβιετικές ένοπλες δυνάμεις δικαιολογώντας το χαρακτηρισμό «Κόμμα εν Στολή», 

με πρωτοπόρους τους Διοικητές των Στρατιωτικών Περιφερειών Κεντρικής Ασίας, δήλωσε 

παρών στο κάλεσμα για την ιδεολογικής φύσεως μάχη στη γειτονική χώρα. Ο Στρατηγός 

                                                
454 Για τον σοβιετικό ορισμό περί Κυριαρχίας, όρα Grechko, Adrei, op. cit., p.17. 
455 Όρα συνέντευξη του Ανώτερου Συμβούλου της Σοβιετικής Πρεσβείας στο Αφγανιστάν, Vasili 
Safronchuk στον Jonathan Steele, Καμπούλ, Οκτώβριος 1981, στο Steele Jonathan, Soviet Power in 
the Kremlin’s Foreign Policy. Brezhnev to Chernenko, Touchstone Book, Simon and Schuster, Inc., 
New York, 1984, p.124. 
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Μαξίμοφ από την Τασκένδη, από κοινού με άλλους Στρατηγούς, αναγνώρισε δημοσίως τον 

ευγενικό σκοπό και την ευρύτερη ιδεολογική αιτία της επεμβάσεως για τη διαφύλαξη των 

επιτευγμάτων της Επαναστάσεως του Σαούρ του 1978.  Πράγματι, κατά την άποψή τους, 

[Ε.Σ.Δ2.7] το ότι η Σοβιετική Ένωση «ήταν πάντα μαζί με το λαό»456 αλλά ο στρατός της 

«φρουρούσε τα σοσιαλιστικά επιτεύγματα»457 της γειτονικής χώρας, ούτως ώστε «να 

διασφαλιστούν τα οφέλη της Επαναστάσεως»458, αποδείκνυε ότι η επανάσταση δεν είχε 

εδραιωθεί ακόμη στο Αφγανιστάν. Εν τούτοις, η επέμβαση θα σταθεροποιούσε την 

κατάσταση, επιτρέποντας σε Σοβιετικούς και Αφγανούς, δίπλα-δίπλα, να αποφασίσουν με 

νηφαλιότητα για το ποιά πορεία θα αποτελούσε την βέλτιστη πολιτική επιλογή ώστε να 

προστατευθούν τα σοσιαλιστικά επαναστατικά οφέλη.459  Όντως, με πρωταρχικό σκοπό την 

επιτυχή απάντηση σε αυτήν «την σοσιαλιστική πρόσκληση», η εγκαθίδρυση μίας νέας, ικανής 

ηγεσίας στο ΛΔΚΑ, απετέλεσε βήμα sine quâ non, με αποτέλεσμα η νέα κυβέρνηση του 

Καρμάλ, λαμβανομένων των αναγκαίων ιδεολογικών και πολιτικών εγγυήσεων εκ της 

Μόσχας, και έχοντας βαθιά εμπιστοσύνη στον υπέρτατο σκοπό που υπηρετούν οι 

μαρξιστικές-λενινιστικές αρχές, έλαβε ανά χείρας το νήμα των πολιτικών εξελίξεων στο 

Αφγανιστάν για την τελική νίκη του προλεταριάτου, των εργατών και των αγροτών του. 

 

Καθίσταται προφανές, ότι ο Γεωπολιτικός Παράγων του Μαρξισμού-Λενινισμού και οι 

σοβιετικές θεωρίες και αρχές των διεθνών σχέσεων επηρέασαν βαθιά τον τρόπο σκέψεως της 

σοβιετικής ηγεσίας και ιεραρχίας συνολικώς, παίζοντας σημαντικό ρόλο στη δημιουργία του 

ιδεολογικού, ηθικού και πρακτικού πλαισίου εντός του οποίου κινήθηκε και λειτούργησε το 

                                                
456 Gorchakov, Lt. General, first deputy Commander of the Central Asia Military District, ‘‘Always 
with the people’’, Sovitskaia Kirgizia, 23 February, 1980. 
457 Rodin, Lt. General, Chief of Political Directorate of Turkestan Military District, ‘‘Guarding 
Socialist Achievements’’, Turkenskaia Iskra, Ashkhabad, 23 February, 1980. 
458 Maksimov, Y., Col. General, “Mighty Guard of Socialist Achievements”, Pravda Vostoka, 21 
February, 1980. 
459 Ibid. 
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Κρεμλίνο καθ’ όλη την διάρκεια της κρίσεως.  Καίτοι δεν απετέλεσαν τον απόλυτο οδηγό ή 

πρόγραμμα δράσεως460, εν τούτοις, ο Γεωπολιτικός Παράγων του Μαρξισμού-Λενινισμού 

και το Δόγμα Μπρέζνιεφ, ως σύγχρονη ερμηνευτική αντίληψη και πρακτική του έκφραση, 

όπως εξετάσθηκαν στο παρόν κεφάλαιο, περιόρισαν τις διαθέσιμες επιλογές για δράση, 

επηρεάζοντας εμμέσως την τελική απόφαση. Αφ’ ετέρου, προ πάντων, χωρίς να αποτελεί τον 

κεντρικό μοχλό για την επέμβαση, ο Μαρξισμός-Λενινισμός όπως εκφράστηκε από την 

σύγχρονη σοβιετική γραφειοκρατία, έθεσε συστημικώς το οργανωτικό και γραφειοκρατικό 

πλαίσιο εντός του οποίου έλαβαν χώρα όλες οι σχετικές διαβουλεύσεις, διευκολύνοντας τη 

σοβιετική γραφειοκρατία να δρα προς όφελος των στενών συμφερόντων της, σε 

περιορισμένα ιδεολογικά και οργανωτικά όρια και τελικώς τασσόμενη υπέρ της επεμβάσεως. 

Για όλους τους προαναφερθέντες λόγους, συγκαταλέγεται εν μέρει ανάμεσα στις αιτίες, οι 

οποίες ώθησαν το Κρεμλίνο να επέμβει στο Αφγανιστάν. 

 

4.5 Η Διαφύλαξη του Κύρους της Σοβιετικής Υπερδύναμης και της Ιδεολογίας του 

Μαρξισμού-Λενινισμού. Ανάλυση του Γεωπολιτικού Παράγοντος της διαφυλάξεως του 

κύρους και της αξιοπιστίας, αφ’ ενός της Σοβιετικής Υπερδυνάμεως, (στον Πυλώνα της 

Πολιτικής) αφ’ ετέρου της Μαρξιστικής-Λενινιστικής Ιδεολογίας, (στο Πυλώνα του 

Πολιτισμού/Πληροφόρησης), και στο Υπερσύστημα. 
 

Στο παρόν υποκεφάλαιο, αναλύονται δύο υποθέσεις μαζί, δεδομένου ότι οι αντίστοιχοι  δύο 

γεωπολιτικοί παράγοντες έχουν συναφές εννοιολογικό περιεχόμενο, αλλά πολύ περισσότερο 

οι σύνθετοι δείκτες, τους οποίους χρησιμοποιούμε είναι κοινοί και στις δύο αναλυτικές 

διαδικασίες κατά τον έλεγχο των δύο υποθέσεων. Για τον λόγο αυτό, δηλαδή την αποφυγή 

της επαναλήψεως των επιχειρημάτων, οι υποθέσεις 5 και 6 εξετάζονται από κοινού στο 

παρόν υποκεφάλαιο. 

                                                
460 Brzezinski, Zbigniew, The Soviet Block: Unity and Conflict, Harvard University Press, Cambridge, 
Massachusetts, 1967, p.489. 
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Ο 1ος Γεωπολιτικός Παράγοντας που θα εξεταστεί στην ανάλυση της ερευνητικής υπόθεσης 

νο 5 ορίζεται αυτός της διαφυλάξεως του κύρους και της αξιοπιστίας της Σοβιετικής 

Ενώσεως ως παγκοσμίου Υπερδυνάμεως. Το Γεωγραφικό Σύμπλοκο στην παρούσα ενότητα 

ορίζεται αυτό με όρια Σοβιετική Ένωση-Αφγανιστάν-Υπόλοιπο Πλανήτου. Ταυτόσημα, ως 

Γεωπολιτικό Σύστημα, στην παρούσα ενότητα θα εξεταστεί αυτό της Σοβιετικής Ενώσεως-

Αφγανιστάν Υπόλοιπο Πλανήτου, με αντίστοιχα τα συνιστώντα μέρη του, ήτοι Σοβιετική 

Ένωση-Αφγανιστάν και το Υπόλοιπο Πλανήτου ως τα Γεωπολιτικά Υποσυστήματα της 

ενότητος. Ως εξεταζόμενος Πυλών Ισχύος, επί του οποίου κατισχύει ο Γεωπολιτικός 

Παράγων, καθορίζων την ισχύ όσο και την κατανομή της στο υπό εξέταση Γεωπολιτικό 

Σύστημα, έχει επιλεγεί και θα εξεταστεί ο Πυλών της Πολιτικής.  Γεωπολιτικό Δρων 

Υπερσύστημα στην ανάλυση, αποτελεί το σύνολο των διεθνών πόλων ισχύος που 

επηρεάζουν την δράση του γεωπολιτικού παράγοντος μέσω του επιλεγέντος πυλώνος στο 

εσωτερικό των ανωτέρω γεωπολιτικών υποσυστημάτων και του αντιστοίχου γεωπολιτικού 

συστήματος το οποίο συνιστούν.  Οι διεθνείς πόλοι ισχύος στην παρούσα ενότητα είναι η 

Σοβιετική Ένωση, οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η Κίνα και οι σοσιαλιστικοί διεθνείς πόλοι ισχύος, οι 

οποίοι αλληλοεπιδρούν στην διαπλοκή της διεθνούς πολιτικής. Ως Σύνθετοι Δείκτες που 

εξετάζονται στην παρούσα ενότητα είναι (ΣΔ1) η περίφημη Συνθήκη Φιλίας, Καλής 

Γειτονίας και Συνεργασίας, και πιο συγκεκριμένα το άρθρο 4 αυτής, και (ΣΔ2) η προσωπική 

αντίδραση/στάση του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΣΕ, Λεονίντ Μπρέζνιεφ για την δολοφονία 

του έμπιστού του γηραιού Γενικού Γραμματέα του ΛΔΚΑ, και Προέδρου του Αφγανιστάν, 

Νουρ Μοχάμαντ Ταράκι από τον Πρωθυπουργό του και διάδοχό του Χαφιζουλάχ Αμίν.  

Επίσης, ο 2ος εξεταζόμενος Γεωπολιτικός Παράγοντας, σε αυτήν την ενότητα, αυτός της της 

διαφυλάξεως του κύρους και της αξιοπιστίας της Μαρξιστικής-Λενινιστικής Ιδεολογίας, 

ανακύπτει ως ένα επιπλέον πιθανό κίνητρο για την επέμβαση, ιδίως αφότου ανήλθε στην 



257 
 

 
 

εξουσία ο Αμίν, και θα εξεταστεί εντός του ιδίου Γεωγραφικού Συμπλόκου, Γεωπολιτικού 

Συστήματος, Υποσυστημάτων και Υπερσυστήματος, αλλά εντός του Πυλώνος του 

Πολιτισμού/Πληροφορίας. Ως Σύνθετοι Δείκτες που εξετάζονται στον πυλώνα ανωτέρω, 

είναι οι ίδιοι, οι οποίοι εξετάζονται και στην ανάλυση του 1ου Γεωπολιτικού Παράγοντος της 

παρούσας ενότητος.   
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Ε.Σ.Δ. 2.3 Τρίτο Επιχείρημα Δεύτερου Σύνθετου Δείκτη Υποθέσεως 6 

Ε.Σ.Δ. 2.4 Τέταρτο Επιχείρημα Δεύτερου Σύνθετου Δείκτη Υποθέσεως 6 

Ε.Σ.Δ. 2.5 Πέμπτο Επιχείρημα Δεύτερου Σύνθετου Δείκτη Υποθέσεως 6 

 

Ειδικότερα, η αυξανόμενη πίεση των διαδοχικών κυβερνήσεων Ταράκι και Αμίν προς τη 

Σοβιετική Ένωση για τη διατήρηση όσων είχαν συμφωνηθεί στη Συνθήκη του Δεκεμβρίου 

1978, έφερε το Κρεμλίνο σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση.  Όπως είδαμε λεπτομερώς στο 

κεφάλαιο 2, μετά την Επανάσταση του Σαούρ η κυβέρνηση του ΛΔΚΑ επεδίωξε να 

αποκαταστήσει τις σχέσεις με τη Μόσχα υπογράφοντας στις 5 Δεκεμβρίου 1978 την 

περίφημη Συνθήκη Φιλίας, Καλής Γειτονίας και Συνεργασίας, η οποία στο Άρθρο 4 

προέβλεπε την αποστολή περίπου 5.000 Σοβιετικών συμβούλων, ως επί το πλείστον 

στρατιωτικών, προκειμένου να συνδράμουν το Μαρξιστικό-Λενινιστικό καθεστώς στην 

αποτελεσματική διακυβέρνηση της χώρας.461 Τοιουτοτρόπως, [Ε.Σ.Δ.1.1]+[Ε.Σ.Δ.2.1] η 

Μόσχα είχε μία έμμεση-ανεπίσημη αλλά ουσιαστικότατη εμπλοκή στα γεγονότα και ήταν 

υπεύθυνη σε μεγάλο βαθμό για την επιδείνωση της εσωτερικής καταστάσεως, τ.έ. την 

κοινωνική απόρριψη της νέας πολιτικής και την αποτελμάτωση του αφγανικού στρατού σε 

                                                
461 Όρα Παράρτημα, Κείμενα, Κείμενο νο1, «AFGHANISTAN and UNION OF SOVIET 
SOCIALIST REPUBLICS Treaty of friendship, good-neighbourliness and co-operation. Signed at 
Moscow on 5 December 1978», AFGHANISTAN and UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS 
Treaty of friendship, good-neighbourliness and co-operation. Signed at Moscow on 5 December 1978, 
No. 17976, United Nations-Treaty Series-Nations Unies-Recueil des Traités, Vol. 1145,1-17976, 
1979, pp. 332-4. 
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όλα τα επίπεδα. Παρά τις προσπάθειες να αποκρύψουν το δικό τους μερίδιο ευθύνης για την 

εν λόγω επιδείνωση κατηγορώντας τον αφγανικό στρατό, τον αντισοβιετικό, φιλόδοξο Αμίν 

και το γηραιό και παρωχημένο Ταράκι, οι Σοβιετικοί ήταν αδύνατο να διατηρήσουν αυτή την 

τακτική επ’ αόριστον.  Πράγματι, κάθε δυσμενής εξέλιξη στην αφγανική υπόθεση είχε άμεσο 

αντίκτυπο στη πολιτική της Μόσχας καθώς και την ιδεολογία του Μαρξισμού-Λενινισμού 

γενικότερα. Είναι αλήθεια ότι, από την εξέγερση της Χεράτ το Μάρτιο του 1979 και μετά, 

[Ε.Σ.Δ.1.2]+[Ε.Σ.Δ.2.2]  βάσει της διμερούς Συνθήκης του 1978, οι Ταράκι και Αμίν είχαν 

επανειλημμένα ζητήσει τη σοβιετική στρατιωτική παρουσία στη χώρα τους, ασκώντας 

αφόρητη πίεση στη Μόσχα σε ιδεολογικό, πολιτικό, ηθικό και νομικό πλαίσιο, αφού 

σύμφωνα με τον πρώτο «…η κατάσταση είναι άσχημη και επιδεινώνεται, και χρειαζόμαστε 

πρακτική και τεχνική βοήθεια, τόσο σε άνδρες όσο και σε όπλα, για να σωθεί η επανάσταση»462. 

 

Μετά την ανατροπή και τη δολοφονία του Ταράκι στις 15 Σεπτεμβρίου 1979, την ασφάλεια 

του οποίου είχε εγγυηθεί προσωπικά ο Μπρέζνιεφ δημοσία πέντε ημέρες νωρίτερα στη 

Μόσχα, η Σοβιετική Ένωση και ο ίδιος ο Μπρέζνιεφ υπέστησαν ένα τρομερό πλήγμα στο 

διεθνές τους κύρος. Τι θα μπορούσε να είναι πιο ταπεινωτικό στη διεθνή πολιτική από το να 

απωλέσει κανείς την πολιτική του φερεγγυότητα και υπόληψη εν μέσω ψυχρού πολέμου; 

Έκτοτε, [Ε.Σ.Δ.1.3]+[Ε.Σ.Δ.2.3] ο Μπρέζνιεφ συνήθιζε να λέει: «Πώς να πιστέψει ο κόσμος 

ό,τι λέει ο Μπρέζνιεφ, αφού τα λόγια του δεν μετράνε στο Αφγανιστάν;»463 Αν και δεν 

αναφερόταν σε κάποιο συγκεκριμένο πεδίο εξωτερικής πολιτικής, η λέξη «κόσμος» 

υπονοούσε ότι το κύρος της χώρας στη Διεθνή Κοινότητα υποχωρούσε. Πράγματι, η 

                                                
462 Meeting of the Politburo of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union, 
Transcript of CPSU CC Politburo Discussions on Afghanistan, 17-19 March, 1979, TsKhSD, f,89, 
per. 25 dok. 1, ll. 1, 12-25; document provided by M. Kramer (Harvard University); translation by 
Carter-Brehznev Project, 17 March 1979. 
463 Δημόσια δήλωση του Στρατηγού Aleksandr Lyakhovskiy  στο Συμπόσιο των Βραβείων Νόμπελ 
στο Lysebu, Όσλο, Νορβηγία, επίσημα πρακτικά, “The Intervention in Afghanistan: Record of an 
Oral History Conference”, (Nobel Symposium 95), David Welch and Odd Arne Westad eds., 
Norwegian Nobel Institute, Drammensvn. 
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Σοβιετική Ένωση, τουλάχιστον από το 1972, ένιωθε αρκούντως ισχυρή και ενεργούσε 

αναλόγως έναντι των ΗΠΑ και της Διεθνούς Κοινότητας. Συμφωνίες παγκοσμίου σημασίας 

θα ήταν αδύνατο να επιτευχθούν χωρίς τη συναίνεσή της. Στη Συμφωνία του Ελσίνκι για 

Περιορισμό των Όπλων (SALT I), και πιο πρόσφατα στις συνομιλίες για τη Συνθήκη SALT 

II, είχε πρωταρχικό ρόλο στις εξελίξεις. Επιπλέον, ασκούσε σημαντική επιρροή στο Κίνημα 

των Αδεσμεύτων διατηρώντας ιδεολογικούς δεσμούς με κράτη όπως η Κούβα και η Ινδία και 

απολάμβανε την ιδεολογική και στρατηγική επέκταση της Επαναστάσεως σε πολλά 

αφρικανικά κράτη. Με την κρίση στο Αφγανιστάν, το Κρεμλίνο βρέθηκε σε εξαιρετικά 

δυσχερή θέση. Αν η Μόσχα δεν μπορούσε να «επιβάλει» τη θέλησή της στο μαρξιστικό, 

εξαρτώμενο από την ιδία, πτωχό, συνορεύον αφγανικό κράτος της αυλής της, τι θα γινόταν 

με ένα μη μαρξιστικό, ανεξάρτητο, μη-πτωχό και επιπλέον μακρινό σε αυτήν κράτος στον 

πλανήτη; Υπό το σκεπτικό του Μπρέζνιεφ, στο βαθμό κατά τον οποίο η Σοβιετική Ένωση 

είναι η ορθόδοξη Σοσιαλιστική Μητέρα της Σοσιαλιστικής Κοινοπολιτείας, τόσο η δυναμική 

της ιστορικής της πορείας, όσο και η αξιοπιστία της ιδεολογίας του Μαρξισμού-Λενινισμού 

θα ετίθεντο εν κινδύνω, εάν η πολιτική αξιοπιστία της Μόσχας δεχόταν πλήγμα, το οποίο θα 

έμενε χωρίς επαρκή ανταπόδοση. Με άλλα λόγια, όχι μόνο θα πλήττονταν ανεπανόρθωτα το 

κύρος της Σοβιετικής Ενώσεως ως υπερδυνάμεως, αλλά και τα «λόγια του Μπρέζνιεφ», 

δηλαδή όλη η ιδεολογική παράδοση του Μαρξισμού-Λενινισμού, την οποία συνοψίζει ο 

εκάστοτε Γενικός Γραμματέας του ΚΚΣΕ, θα τίθετο εν αμφιβόλω, τόσο εντός του 

Ανατολικού Μπλοκ, όσο και στα μη-συμμαχικά fora, στη δυτική κοινή γνώμη, και στις χώρες 

του Τρίτου Κόσμου464, όπως το Βιετνάμ, η Αγκόλα, η Αιθιοπία και η Νότια Υεμένη, οι 

οποίες, καίτοι μαρξιστικές, δεν είχαν σταθεροποιήσει επαρκώς τον προσανατολισμό τους 

προς την Μόσχα και τον Μαρξισμό-Λενινισμό. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει τρομερό 

                                                
464 «Αναφορά Πονομάρεφ για το Διεθνές Κομμουνιστικό Κίνημα», Ομιλία στην 110η Επέτειο 
Γεννήσεως του Λένιν, 21 April, 1980, “The great vital force of Leninism”, Kommunist, May 1980, 
no 7, p.12. 
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πλήγμα για το Μαρξισμό-Λενινισμό που ήταν η ακρογωνιαία λίθος της σοβιετικής Θεωρίας 

Διεθνών Σχέσεων και της σοβιετικής Εξωτερικής Πολιτικής. [Ε.Σ.Δ.1.4]+[Ε.Σ.Δ.2.4] Αφ’ 

ετέρου, ταξικές διδασκαλίες περί Διεθνιστικού Καθήκοντος, Προλεταριακού και 

Σοσιαλιστικού Διεθνισμού, ή Επαναστατικής Αλληλεγγύης θα ακυρώνονταν από την 

αβελτηρία της ιδίας της Μέκκας του Κομμουνισμού, προκαλώντας αναταράξεις στη συνοχή 

του Ανατολικού Μπλοκ, τουλάχιστον σε ιδεολογικό επίπεδο, τη στιγμή κατά την οποία 

υπήρχε ήδη γόνιμο έδαφος για κάτι τέτοιο ήδη στην Πολωνία. [Ε.Σ.Δ.1.5]+[Ε.Σ.Δ.2.5] 

Τέλος, μία τέτοια εξέλιξη θα παρακώλυε άρδην την περαιτέρω προώθηση του Μαρξισμού-

Λενινισμού στις «γκρίζες» περιοχές και χώρες του πλανήτη465, ιδίως δε εκείνες του Τρίτου 

Κόσμου. 

 

Καθίσταται σαφές, ότι, όσο η Μόσχα απαρνείτο κατ’ ουσίαν την υπογραφή της στη Συνθήκη 

του Δεκεμβρίου 1978 με το Αφγανιστάν και συνέχιζε να φαίνεται ανίκανη να αντιμετωπίσει 

την εξευτελιστική στάση του αντισοβιετικού Αμίν, τόσο η Σοβιετική Ένωση (πυλών 

πολιτικής) όσο και η Μαρξιστική-Λενινιστική Ιδεολογία (πυλών ιδεολογίας) θα 

εξακολουθούσαν να δέχονται σοβαρότατα πλήγματα ως προς το διεθνές κύρος τους. Αυτό 

δικαιολογημένα ανησυχούσε τον Μπρέζνιεφ, καθώς αποτελούσε ρεαλιστική ανησυχία με 

μεγάλη σημασία για το πολιτικό σύστημα του Κρεμλίνου, καθώς και για τις παγκόσμιες αξίες 

και αρχές του Μαρξισμού-Λενινισμού. Είναι προφανές, ότι αφ’ ενός η προσπάθεια 

διαφυλάξεως του πολιτικού κύρους και της αξιοπιστίας της σοβιετικής υπερδυνάμεως, αφ’ 

ετέρου δε του ηθικού κύρους ενός κοσμοθεωρητικού ιδεολογικού οικοδομήματος, το οποίο 

συνδιαμόρφωσε τις ζωές δισεκατομμυρίων ανθρώπων κατά την διάρκεια του 20ου αιώνος, 

αυτό του Μαρξισμού-Λενινισμού, έπαιξε κάποιον ρόλο στην τελική απόφαση για την 

επέμβαση, μολονότι δεν ήταν πρωταρχικής σημασίας. Η μη-υπεράσπιση του Μαρξιστικού-

                                                
465 Ibid., p.12. 
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Λενινιστικού καθεστώτος της Καμπούλ από την Σοβιετική Ένωση, θα καθιστούσε τον 

Γενικό Γραμματέα του ΚΚΣΕ αδύναμο ενώπιον της παγκοσμίου κοινής γνώμης, ενώ ο 

Μαρξισμός-Λενινισμός θα φαινόταν καιροσκοπικός, χωρίς συνάφεια και ανακόλουθος, 

προκαλώντας σύγχυση σε συμμάχους και εχθρούς και οδηγώντας σε απρόβλεπτες συνέπειες 

παγκοσμίως. 

 

4.6 Συμπέρασμα 

Ανακεφαλαιώνοντας, σχετικώς με την υπόθεση νο 3, εν αντιθέσει των εξετασθέντων 

κινήτρων και Γεωπολιτικών Παραγόντων του πυλώνος Αμύνης-Ασφαλείας, οι Γεωπολιτικοί 

Παράγοντες που εξετάσθηκαν στους πυλώνες της Πολιτικής και του Πολιτισμού-

Πληροφορίας, απεδείχθη ότι, επηρέασαν, εν μέρει, το Πολίτμπιρο κατά την λήψη της 

αποφάσεως για ένοπλη σοβιετική επέμβαση στο Αφγανιστάν. Αναμφιβόλως, οι τοπικές 

εξελίξεις στο Γεωπολιτικό Υποσύστημα του Αφγανιστάν έτειναν να οδηγήσουν αργά ή 

γρήγορα στην αποξένωση της Καμπούλ από τη Μόσχα, (είτε λόγω της αμφιλεγόμενης 

εξωτερικής πολιτικής του Αμίν, είτε λόγω της κατάρρευσης του καθεστώτος του ΛΔΚΑ ως 

αποτέλεσμα της ένοπλης εξέγερσης των Μουτζαχεντίν, αλλά κυρίως εξαιτίας των 

εσωτερικών ερίδων και αιματηρών συγκρούσεων μεταξύ των δύο ιδεολογικοπολιτικών 

φραξιών, οι οποίες το συνιστούσαν), βαραίνοντας στην πλάστιγγα τόσο, όσο χρειάζονταν 

ώστε να παρθεί η τελική απόφαση για την επέμβαση. 

 

Αφ’ ετέρου, σχετικώς με την υπόθεση νο 4, ο Γεωπολιτικός Παράγων της ιδεολογίας του 

Μαρξισμού-Λενινισμού και της σοβιετικής Θεωρίας Διεθνών Σχέσεων, αλλά πολύ 

περισσότερο ο τρόπος με τον οποίο γινόταν αντιληπτός και ερμηνευόταν από τα ανώτερα 

κλιμάκια της σοβιετικής νομενκλατούρας κατά την χρονική διάρκεια της αφγανικής κρίσεως, 

επίσης έπαιξε, έμμεσο, αλλά ικανό ρόλο, επηρεάζοντας σημαντικά το πολιτικό-ιδεολογικό 

πλαίσιο εντός του οποίου ελήφθη η απόφαση, αποτελώντας όχι την απόλυτη αλλά μία 
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ευδιάκριτη αιτία για την εισβολή.  

 

Τέλος, σχετικώς με τις υποθέσεις νο 5 και 6, η τήρηση των νομικών όρων του, της Συνθήκης 

της 5ης Δεκεμβρίου 1978, η οποία ήταν συνυφασμένη με τον Γεωπολιτικό Παράγοντα του 

κύρους της Σοβιετικής Ενώσεως στον Πολιτικό Πυλώνα και την αξιοπιστίας του 

Μαρξισμού-Λενινισμού στον Πυλώνα Πολιτισμού [Ιδεολογία], επίσης επηρέασε εν μέρει 

προς την κατεύθυνση της αποφάσεως για επέμβαση, μολονότι σε μικρότερο βαθμό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΑΣΕΩΝ: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΣΤΟ ΚΡΕΜΛΙΝΟ. Η διαδικασία λήψεως αποφάσεως στο Κρεμλίνο, ως υποκατάστατο ενός 

ελλειπόντος  και μεθοδολογικώς αναγκαίου, σοβιετικού γεωστρατηγικού σχεδιασμού. 

 

«… Όλο αυτό έχει δημιουργήσει, αφ’ ενός, τον κίνδυνο να χαθούν τα κέρδη της 
Επαναστάσεως του Απριλίου [1978]… Η εφαρμογή της δεδομένης επιχειρήσεως [η 
εξουδετέρωση του Αμίν] θα μας επέτρεπε να αποφασίσουμε σχετικώς με το ζήτημα 
της υπεράσπισης των κερδών από την επανάσταση του Απριλίου, της εδραίωσης 
των λενινιστικών αρχών στο Κόμμα και την κρατική ηγεσία του Αφγανιστάν και της 
διασφάλισης των θέσεών μας σε αυτή τη χώρα.». 
 
Γιούρι Βλαντιμίροβιτς Αντρόποφ, [Ю́рий Влади́мирович Андро́пов], αρχές Δεκεμβρίου 
1979, ιδιόχειρο προσωπικό σημείωμα προς τον Μπρέζνιεφ για το Αφγανιστάν. 

 

Μετά από την εξέταση των αναλυθεισών υποθέσεων με την μέθοδο της  Συστημικής 

Γεωπολιτικής Αναλύσεως, σχετικώς με τους γεωπολιτικούς πυλώνες οι οποίοι επηρέασαν 

την διαδικασία λήψης αποφάσεως ως προς την λήψη της αποφάσεως, η οποία αφορούσε την 

σοβιετική επέμβαση στο Αφγανιστάν, τον Δεκέμβριο του 1979, το Γεωπολιτικό Υπόδειγμα 

Τάσεων στο παρόν κεφάλαιο εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η οργανωτική δομική και 

λειτουργική δυσλειτουργία και η γραφειοκρατική πολιτική των ανταγωνισμών στο 

Κρεμλίνο, ώθησαν αποφασιστικώς προς την λύση της επεμβάσεως, ελλείψει σοβιετικού 

στρατηγικού σχεδιασμού, συνιστώντας την κυρίαρχη αιτία για την λήψη της αποφάσεως και 

την σοβιετική επέμβαση, στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο (τέλη Δεκεμβρίου 1979) και με 

τον συγκεκριμένο επιχειρησιακό τρόπο (στρατιωτική επέμβαση μεγάλης κλίμακος). 

 

Έχοντας αξιολογήσει το ρόλο και τη λειτουργία των σχετικών σοβιετικών θεσμικών 

σωμάτων λήψης αποφάσεων, καθώς και το μαρξιστικό-λενινιστικό πλαίσιο του σοβιετικού 

συστήματος και την σοβιετική Θεωρία Διεθνών Σχέσεων στο κεφάλαιο 4, κατά την ανάλυση 

της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων, πρόκειται να αναδομηθούν οι ψηφίδες του 



268 
 

 
 

παλίμψηστου των γραφειοκρατικών σκοπιμοτήτων, των οργανωτικών δυσλειτουργιών και 

ανεπαρκειών του σοβιετικού διοικητικού συστήματος, οι οποίες θα εξεταστούν διεξοδικώς 

ως προς τον βαθμό που επηρέασαν την απόφαση για την σοβιετική επέμβαση. 

 

Κατά συνέπεια, Γεωπολιτικός Παράγοντας στο Γεωπολιτικό Υπόδειγμα Τάσεων ορίζεται η 

Διαδικασία Λήψεως Αποφάσεων στο Κρεμλίνο.  Γεωγραφικό Σύμπλοκο στην παρούσα 

ενότητα ορίζεται αυτό της Σοβιετικής Ενώσεως-Αφγανιστάν. Γεωπολιτικό Σύστημα, στην 

παρούσα ενότητα ορίζεται, η de facto ανώτατη, μετά την Γενική Γραμματεία του ΚΚΣΕ, 

θεσμοθετημένη βαθμίδα του σοβιετικού διοικητικού συστήματος, το Πολίτμπιρο, ως 

άθροισμα των Γεωπολιτικών Υποσυστημάτων, τα οποία ορίζονται οι ηγετικές πολιτικές και 

στρατιωτικές φυσιογνωμίες του σοβιετικού συστήματος, ήτοι, Μπρέζνιεφ, Αντρόποφ, 

Ουστίνοφ, Γκρομίκο, Κοσίγκιν, Ογκαρκόφ. Πυλών Ισχύος, επί του οποίου κατισχύει ο 

Γεωπολιτικός Παράγων, καθορίζων την ισχύ όσο και την κατανομή της στο υπό εξέταση 

Γεωπολιτικό Σύστημα, έχει επιλεγεί και θα εξεταστεί ο Πυλών της Πολιτικής.  Γεωπολιτικό 

Δρων Υπερσύστημα στην ανάλυση, αποτελεί το σύνολο των διεθνών πόλων ισχύος που 

επηρεάζουν την δράση του γεωπολιτικού παράγοντος μέσω του επιλεγέντος πυλώνος στο 

εσωτερικό των ανωτέρω γεωπολιτικών υποσυστημάτων και του αντιστοίχου γεωπολιτικού 

συστήματος το οποίο συνιστούν.  Οι διεθνείς πόλοι ισχύος στην παρούσα ενότητα είναι η 

Σοβιετική Ένωση, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, και κατ’ ελάσσονα λόγο η Κίνα, το Πακιστάν και 

το Ιράν.  Ως Σύνθετοι Δείκτες εξετάζονται (ΣΔ1) το σοβιετικό οργανωτικό υπόδειγμα 

διοικήσεως κατά την διαδικασία λήψεως αποφάσεων, στο Κρεμλίνο και (ΣΔ2) ο 

γραφειοκρατικός ανταγωνισμός των σοβιετικών ολιγαρχών και των υπηρεσιών στις οποίες 

ηγούντο, στο Κρεμλίνο. 
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5.1 Η Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων στο Κρεμλίνο 

Κατ’ αρχάς, η αναγνώριση του προβλήματος εκ μέρους των επιφορτισμένων δρώντων του 

σοβιετικού πολιτικού συστήματος έπαιξε πρωταρχικό ρόλο στη Δ.Λ.Α. του Κρεμλίνου. Η 

κατάσταση στο Αφγανιστάν μετά την Επανάσταση του Απριλίου του 1978, ιδίως αφότου ο 

Αμίν, προσωπικότητα αμφισβητουμένης αφοσιώσεως, ανήλθε στην εξουσία το Σεπτέμβριο 

του 1979, έγινε αντικειμενικώς κρίσιμη.   Προπάντων δε, με την κλιμακούμενη αντίσταση 

των Μουτζαχεντίν, δεν διδόταν η ευκαιρία για εσφαλμένη κρίση ή παρανόηση στις 

συναντήσεις του Κρεμλίνου.  

 

Όπως παρουσιάστηκε επαρκώς στο κεφάλαιο 2, «Το αφγανικό πλαίσιο», η μεγαλύτερη 

κοινωνική εξέγερση εναντίον του μαρξιστικού-λενινιστικού καθεστώτος της Καμπούλ, 

έλαβε χώρα το Μάρτιο του 1979 στη Χεράτ, και φυσιολογικώς απετέλεσε  κατεπείγον θέμα 

στην ημερήσια διάταξη του Πολίτμπιρο στη Μόσχα. Πράγματι, οι ουσιαστικές συζητήσεις 

για την πιθανότητα μίας ενεργούς αυτόνομης εμπλοκής των σοβιετικών στο Αφγανιστάν, 

άρχισαν μεταξύ 16 και 22 Μαρτίου 1979, εξ’ αφορμής της ένοπλης εξέγερσης των 

Μουτζαχεντίν στη Χεράτ, κατόπιν των διαδοχικών εκκλήσεων της αφγανικής ηγεσίας για 

άμεση ενεργή σοβιετική υποστήριξη σε στρατιωτικό επίπεδο, τόσο μέσω της σοβιετικής 

πρεσβείας στην Καμπούλ, όσο και δια του Επικεφαλής Στρατιωτικού Συμβούλου, 

Αντιστράτηγου Γκορέλοφ και του βοηθού συμβούλου για τα ζητήματα του Αφγανιστάν, 

Alekseev466. Στη διάρκεια συναντήσεων στις 17-19 Μαρτίου 1979, κατόπιν μακρών 

διαβουλεύσεων, διατυπώθηκαν οι πρώτες προτάσεις για μία πιθανή επέμβαση στο 

Αφγανιστάν. Μία χαρακτηριστική εκτίμηση ήταν εκείνη του Αντρόποφ, ο οποίος 

αναφερόμενος στην κατάσταση στη Χεράτ, δήλωσε: «Αυτοί [η αφγανική κυβέρνηση] 

                                                
466 Telegram, Kabul, Soviet Ambassador Puzanov, TsKhSD, f, 89, perechen (per) 14, document, 
provided by Mark Kramer (Harvard University,): translation by Daniel Rozas. 
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ελπίζουν ότι εμείς θα επιτεθούμε στους αντάρτες»467. Ο Γκρομίκο, αφ’ ετέρου, πήρε θέση για 

την κρίση συνολικώς: «Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να προχωρήσουμε σε μία θεμελιώδη θέση 

όσο αφορά στο ζήτημα της βοήθειας στο Αφγανιστάν, δηλαδή: με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να 

χάσουμε το Αφγανιστάν. Επί 60 χρόνια τώρα ζούμε με το Αφγανιστάν ειρηνικά και φιλικά. Και 

αν το χάσουμε τώρα και στραφεί κατά της Σοβιετικής Ενώσεως, αυτό θα καταλήξει σε ένα 

μεγάλο πισωγύρισμα για την εξωτερική μας πολιτική. Φυσικά, άλλο πράγμα είναι η εφαρμογή 

ακραίων μέτρων εφόσον ο αφγανικός Στρατός είναι στην πλευρά του λαού, [δηλαδή στηρίζει 

το νόμιμο καθεστώς], και εντελώς διαφορετικό πράγμα αν ο στρατός δεν στηρίζει τη νόμιμη 

κυβέρνηση. Και τέλος, τρίτον, αν ο στρατός είναι εναντίον της κυβερνήσεως και, κατ’ συνέπεια, 

εναντίον των δικών μας δυνάμεων, τότε το ζήτημα θα είναι πράγματι περίπλοκο. Όπως 

καταλαβαίνουμε από τους Συντρόφους Γκορέλοφ και Alekseev, η διάθεση της ηγεσίας, 

συμπεριλαμβανομένου του συντρόφου Ταράκι, δεν είναι και τόσο άσχημη.»468. Επίσης, ο 

Αντρόποφ θεωρούσε ότι τυχόν ανάπτυξη σοβιετικών στρατευμάτων στο Αφγανιστάν θα 

ήταν «…εντελώς απαράδεκτη. Δεν μπορούμε να αναλάβουμε τέτοιο ρίσκο»469. Συμφωνώντας, 

ο Γκρομίκο περιέγραψε τις διεθνείς συνέπειες του ζητήματος, εστιάζοντας κυρίως στην Κίνα 

και τα αδέσμευτα κράτη: «Υποστηρίζω απολύτως την πρόταση του Συντρόφου Αντρόποφ να 

αποκλειστεί ένα τέτοιο μέτρο, όπως η ανάπτυξη δικών μας στρατευμάτων στο Αφγανιστάν. Ο 

εκεί [αφγανικός] στρατός είναι αναξιόπιστος. Έτσι, ο στρατός μας, φθάνοντας στο Αφγανιστάν, 

θα είναι ο επιτιθέμενος. Εναντίον τίνος θα πολεμήσει; Πρώτα από όλα, εναντίον του αφγανικού 

λαού και θα πρέπει να πυροβολήσει εναντίον του. Ο Σύντροφος Αντρόποφ σημείωσε ορθώς ότι 

πράγματι η κατάσταση στο Αφγανιστάν δεν είναι ώριμη για επανάσταση. Και όλα όσα έχουμε 

πράξει τα τελευταία έτη, με τόση προσπάθεια για την ύφεση, τη μείωση των όπλων [sic] 

                                                
467 Meetings of the Politburo of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union, 
Transcript of CPSU CC Politburo Discussions on Afghanistan, TsKhSD, f,89, per. 25 dok. 1, ll. 1, 
12-25; document provided by M. Kramer (Harvard University); translation by Carter-Brehznev 
Project, 17-19 March, 1979, 17 March, 1979,  
468 Ibid., 17 March, 1979. 
469 Ibid., 18 March, 1979. 
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[εξοπλισμών]και πολλά ακόμη, όλα αυτά θα πάνε πίσω. Για την Κίνα, φυσικά, αυτό θα ήταν 

ένα ωραίο δώρο. Όλες οι Αδέσμευτες χώρες θα ήταν εναντίον μας. Με μία λέξη, από μία τέτοια 

ενέργεια, θα πρέπει να περιμένει κανείς σοβαρές συνέπειες. Δεν θα τίθεται πλέον θέμα 

συναντήσεως του Λεονίντ Il’ich με τον Κάρτερ, και η επίσκεψη του [Γάλλου Προέδρου] 

Giscard d’Estaing στο τέλος Μαρτίου θα τεθεί εν αμφιβόλω. Και πρέπει να διερωτηθεί κανείς: 

Εμείς τι θα κερδίσουμε; Ένα Αφγανιστάν με την τωρινή του κυβέρνηση, με καθυστερημένη 

οικονομία, με ανακόλουθο [πολιτικό και διπλωματικό] βάρος στις διεθνείς υποθέσεις. Αφ’ 

ετέρου, πρέπει να θυμόμαστε ότι και από νομικής πλευράς επίσης δεν δικαιολογούμαστε να 

αποστείλουμε στρατεύματα. Σύμφωνα με το Χάρτη του ΟΗΕ, μία χώρα μπορεί να ζητήσει 

βοήθεια, και θα μπορούσαμε να αποστείλουμε στρατεύματα, σε περίπτωση που υπόκειτο σε 

έξωθεν επίθεση. Το Αφγανιστάν δεν έχει υποστεί καμία [έξωθεν] επίθεση. Μία εσωτερική 

επαναστατική σύγκρουση, η [μία σύγκρουση όπου] μία ομάδα του πληθυσμού μάχεται την 

άλλη, αποτελεί εσωτερική του υπόθεση. Παρεμπιπτόντως, οι Αφγανοί δεν μας έχουν 

απευθυνθεί επισήμως για να αποστείλουμε στρατεύματα. Με μία λέξη, είμαστε τώρα σε μία 

κατάσταση όπου η ηγεσία της χώρας, λόγω των σοβαρών σφαλμάτων που επέτρεψε να 

συμβούν, κατέληξε να βρίσκεται σε μειονεκτική θέση και χωρίς την αναγκαία λαϊκή 

υποστήριξη»470. Κλιμακώνοντας την κριτική του Γκρομίκο κατά της αφγανικής ηγεσίας, ο 

Κιριλένκο προχώρησε ακόμη περισσότερο, αποδίδοντάς της την αποκλειστική ευθύνη για 

την κατάσταση: «Τους δώσαμε τα πάντα. Και ποιό το αποτέλεσμα; Τίποτα που να αξίζει. Στο 

κάτω κάτω, εκείνοι εκτέλεσαν αθώους ανθρώπους άνευ λόγου και μάλιστα μας 

εδικαιολογούντο, επειδή και εμείς εκτελούσαμε κόσμο την εποχή του Λένιν. Βλέπετε, λοιπόν, τι 

είδους Μαρξιστές ανακαλύψαμε.»471.  

 

                                                
470 Ibid., 18 March, 1979. 
471 Ibid. 
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Γίνεται αντιληπτό, ότι οι συναντήσεις του Μαρτίου έδωσαν στα μέλη του Πολίτμπιρο την 

ευκαιρία να αναγνωρίσουν την επιδεινούμενη κατάσταση στο Αφγανιστάν και να 

προσδιορίσουν το πρόβλημα σε πρώτη φάση. Η ανάπτυξη σοβιετικών στρατευμάτων στο 

Αφγανιστάν αποκλείστηκε ομοφώνως, καθώς οι συνέπειες για τη Σοβιετική Ένωση θα ήταν 

δυσμενείς. Αποφασίστηκε, εν τούτοις, να αναπτυχθούν δύο μεραρχίες κατά μήκος των 

συνόρων των δύο χωρών -«να επιτραπεί στο Υπουργείο Αμύνης να αναπτύξει δύο μεραρχίες 

στα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών»472, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η κατάσταση μπορεί να 

χειροτέρευε. Επίσης, το Πολίτμπιρο έθεσε σε εφαρμογή τα λεγόμενα «εναλλακτικά μέτρα», 

όπως την αύξηση των σοβιετικών συμβούλων στον αφγανικό στρατό, την αποστολή επιπλέον 

προμηθειών, μεταξύ των οποίων στρατιωτικού υλικού και εξοπλισμού473, καθώς και την 

αποστολή των καταλληλότερων σοβιετικών εμπειρογνωμόνων για «…την λεπτομερή εξήγηση 

των συνθηκών που επικρατούν στον αφγανικό στρατό και στο Αφγανιστάν γενικώς»474. Είναι 

αξιοσημείωτο ότι, στις 18 και 19 Μαρτίου, ο Αντρόποφ μιλώντας για ένα σύνολο 

βοηθητικών μέτρων, θεωρούσε «τα πολιτικά και οικονομικά μέτρα ουσιαστικά -και πολύ πιο 

αποτελεσματικά- από τη χρήση βίας»475.  Επίσης άσκησε κριτική στο ότι ο αφγανικός στρατός 

σκότωνε «λίαν ευκόλως» τους πολιτικούς αντιπάλους του καθεστώτος και έδωσε έμφαση 

στην πολιτική και ιδεολογική εκπαίδευσή. «[Αυτές οι θεμελιώδεις ελλείψεις]… στρέφουν τον 

πληθυσμό κατά του Σοσιαλισμού», και έκλεισε την ενημέρωσή του, ζητώντας την ταχύτερη 

δυνατή αύξηση των μονάδων τηλεπικοινωνιών και της χρήσεώς των όπως επίσης και 

μεγαλύτερη αξιοποίηση των ραδιοφωνικών εκπομπών για προπαγάνδα476. Τέλος, το 

Πολίτμπιρο εξουσιοδότησε τον Alexei Κοσίγκιν, Πρωθυπουργό της κυβερνήσεως, 

μετριοπαθή και σώφρονα πολιτικό, να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με τον Ταράκι, 

                                                
472 Ibid., 19 March, 1979. 
473 Ibid. 
474 Ibid., 18 March, 1979. 
475 Ibid., 18 and 19 March, 1979. 
476 Ibid. 
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προκειμένου να εκτιμήσει την κατάσταση στο Αφγανιστάν. Φυσικά, τα ανωτέρω 

«εναλλακτικά μέτρα» δεν συνέβαλαν στην επίλυση του προβλήματος. Εν τούτοις, 

εξασφάλιζαν βραχυπροθέσμως, ότι ο κίνδυνος εκτεταμένων στρατιωτικών και 

πολιτικοκοινωνικών απωλειών για το μαρξιστικό-λενινιστικό καθεστώς μειωνόταν 

αισθητώς. Αφ’ ετέρου, αν και τα μέτρα δεν είχαν καταλυτική φύση, στόχευαν προς τη ορθή 

κατεύθυνση και ένας αισιόδοξος θα μπορούσε να αναμένει τουλάχιστον μία βραχυπρόθεσμη 

βελτίωση της καταστάσεως. Υπ’ αυτήν την έννοια, ο Πρωθυπουργός Αμίν στις 14 Απριλίου, 

δύο εβδομάδες αφότου είχε αναλάβει το εν λόγω αξίωμα, ζήτησε από τον Αντιστράτηγο 

Γκορέλοφ στην Καμπούλ «… 15-20 ελικόπτερα μάχης με πυρομαχικά και σοβιετικά 

πληρώματα, ώστε αν η κατάσταση στις περιφερειακές και κεντρικές περιοχές χειροτερεύσει, να 

χρησιμοποιηθούν εναντίον ομάδων ανταρτών και τρομοκρατών που διεισδύουν [από και προς] 

στο Πακιστάν…», ενώ τον διαβεβαίωνε ότι «…η χρήση σοβιετικών πληρωμάτων θα κρατηθεί 

μυστική»477. Σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες του Στρατάρχου Ογκαρκόφ προς τον 

Γκορέλοφ κάτι τέτοιο «… δεν πρέπει να συμβεί…», ενώ στις  21 Απριλίου, το Πολίτμπιρο 

απέρριψε επισήμως το αίτημα478. Αργότερα, τον Ιούλιο, ο ίδιος ο Πονομάρεφ, ευρισκόμενος 

σε ταξίδι στην Καμπούλ, αρνήθηκε δύο φορές στον Πρόεδρο Ταράκι, αλλά και στον 

Πρωθυπουργό του Αμίν, στις 19 και 20 Ιουλίου, την αύξηση των σοβιετικών στρατευμάτων 

στη χώρα: «…Ο Ταράκι, αλλά και ο Αμίν, επανειλημμένα επέστρεφαν στο ζήτημα της 

διεύρυνσης της σοβιετικής στρατιωτικής παρουσίας στη χώρα. Έθεσαν το ζήτημα της 

εισαγωγής περίπου δύο [σοβιετικών] μεραρχιών στη Λ. Δ. Αφγανιστάν σε περίπτωση εκτάκτων 

περιστάσεων ‘τη αιτήσει της νόμιμης κυβερνήσεως του Αφγανιστάν’. Σχετικώς με αυτή τη 

δήλωση της αφγανικής ηγεσίας, ανακοινώθηκε ότι η Σοβιετική Ένωση δεν μπορεί να πράξει 

                                                
477 Report of the chief of the Soviet military advisory group in Afghanistan, Lt. Gen. L.N. Gorelov, 
with H. Amin, 14 April, 1979, (excerpt), [Source: Gromov, B. V., Ogranichennyi kontingent, 
Progress/Kultura, Moscow, 1994, p. 78; translated by Mark Kramer. 
478 21 April, 1979, Decision of CPSU CC Politburo, [source: CWIHP Bulletin 4 (Fall 1994), pp. 74-
75.]. 
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κάτι τέτοιο»479. Και στο απόρρητο τηλεγράφημα της επόμενης ημέρας [20 Ιουλίου]: «Στις 19 

Ιουλίου έλαβε χώρα μία δεύτερη συνάντηση με τον N. M. Ταράκι…Ο Ταράκι επέστρεψε εκ νέου 

στο ζήτημα της ενισχύσεως της στρατιωτικής υποστηρίξεως από την πλευρά της Σοβιετικής 

Ενώσεως, λέγοντας ότι σε περίπτωση κατά την οποία θα ξεσπούσε κάποια έκτακτη κατάσταση, 

μία μεραρχία αλεξιπτωτιστών θα μπορούσε να παίξει αποφασιστικό ρόλο στη συντριβή των 

αντεπαναστατικών δυνάμεων. Απαντώντας, επαναδιατυπώσαμε τη θέση μας τονίζοντας ότι η 

Σοβιετική Ένωση δεν μπορεί να λάβει τέτοια μέτρα»480. Όπως φαίνεται, η πίεση που ασκούσαν 

οι αφγανοί ηγέτες στους σοβιετικούς «προστάτες» τους για άμεση στρατιωτική βοήθεια, 

ήταν διαρκής και επίμονη. Καθώς γνώριζαν πολύ καλύτερα το κοινωνικοπολιτισμικό και 

θρησκευτικό παλίμψηστο της αφγανικής κοινωνίας, ήταν σε θέση επίσης να κατανοήσουν 

καλύτερα και τη μεγάλη δυσκολία να την σοβιετικοποιήσουν. Εν τούτοις, το Κρεμλίνο 

συνέχιζε σταθερώς να αρνείται την αποστολή νέων στρατευμάτων, καθώς το σύνολο του 

Πολίτμπιρο ενστερνιζόταν την άποψη ότι: «[Αναπτύσσοντας στρατεύματα] θα σήμαινε να 

διεξαγάγουμε πόλεμο κατά του λαού, να συντρίψουμε το λαό, να πυροβολούμε το λαό…και να 

θεωρηθούμε ότι εμείς είμαστε οι επιτιθέμενοι. … Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συμβεί 

αυτό»481.  Αντιθέτως, ανέθεσαν στον Βασίλι Σάφροντσουκ, τον ισχυρότερο σκιώδη 

Υπουργό-Σύμβουλο της κυβερνήσεως της Καμπούλ, να διαπραγματευθεί με τον Ταράκι την 

άμεση άμβλυνση της ριζοσπαστικής πολιτικής του μαρξιστικού-λενινιστικού καθεστώτος 

της Καμπούλ. Τω όντι, οι Σοβιετικοί, σε μία προσπάθεια να σταθεροποιήσουν την 

κατάσταση, έπεισαν τον Ταράκι να μην εισαγάγει ριζοσπαστικά κοινωνικά, οικονομικά και 

                                                
479 Report from Kabul (Secret. Urgent), Boris Ponomarev, Reports from Kabul, 19 July 1979 
(excerpts), 19 July, 1979, [Source: A.A. Lyakhovskiy, The Tragedy and Valour of the Afghani 
(Moscow: GPI, Iskon, 1995), p.87.]. 
480 20 July, 1979, Report from Kabul (Secret. Urgent), Boris Ponomarev, Reports from Kabul, 20 July 
1979 (excerpts), [Source: Ibid., p. 87.] 
481 Meetings of the Politburo of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union, 
Transcript of CPSU CC Politburo Discussions on Afghanistan, TsKhSD, f,89, per. 25 dok. 1, ll. 1, 
12-25; document provided by M. Kramer (Harvard University); translation by Carter-Brehznev 
Project, 17-19 March, 1979, 17 March, 1979. 
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πολιτιστικά μέτρα, να απελευθερώσει τους πολιτικούς κρατούμενους της αντιπάλου φράξιας 

του Παρτσάμ, να βελτιώσει τις σχέσεις του με το Πακιστάν482 και να χαλαρώσει την κρατική 

ρύθμιση επί του ιδιωτικού τομέα, με ιστορικό επιχείρημα για το τελευταίο, την υιοθέτηση 

της Νέας Οικονομικής Πολιτικής του Λένιν στην μπολσεβίκικη επαναστατημένη Ρωσία, στις 

αρχές της δεκαετίας του 1920. 

 

Ταυτοχρόνως, τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 1979, οι Σοβιετικοί άρχισαν τις προσπάθειες 

να απαλλαγούν από τον Αμίν483, τον οποίο θεωρούσαν, αφ’ ενός κύριο υπεύθυνο για την 

ταχέως επιδεινούμενη κρίση του καθεστώτος της Καμπούλ, αφ’ ετέρου τουλάχιστον μη-

αφοσιωμένο στην Μόσχα, αν όχι πράκτορα αντεπαναστατικών συμφερόντων.  Όντως, σε 

όλους τους διαδρόμους των πρεσβειών των κομμουνιστικών κρατών στην Καμπούλ 

αντηχούσε η δυσαρέσκεια των σοβιετικών για την κυβέρνηση της Λαϊκής  Δημοκρατίας του 

Αφγανιστάν, με πιο σκληρή κριτική προς τον Χαφιζουλάχ Αμίν, τον οποίο οι Σοβιετικοί 

ουδέποτε εμπιστεύθηκαν. Είναι αξιοσημείωτο ότι, οι Σοβιετικοί προσεπάθησαν επιμελώς να 

παραμερίσουν εντέχνως τον Αμίν από το προσκήνιο, χωρίς άμεση στρατιωτική εμπλοκή, 

πράγμα που αποδείχθηκε τελικώς αδύνατο ακόμη και για την εμπειρότατη KGB.  Πράγματι, 

ο Πρεσβευτής της Λ. Δ. Γερμανίας Χέρμαν Τσβίεσάου είχε περιγράψει σαφώς την 

αιτιολόγηση της σοβιετικής θέσης: «Ο Αμίν, που ήταν ο ισχυρότερος άνδρας στο Αφγανιστάν, 

διοικεί προσωπικώς ολόκληρη την κυβέρνηση. Ελέγχει το στρατό, το Υπουργείο Εσωτερικών 

και λαμβάνει όλες τις σημαντικές αποφάσεις. Ο Αμίν διέπραξε ένα μεγάλο ατόπημα έτσι όπως 

εφήρμοσε τα κυβερνητικά οικονομικά και μεταρρυθμιστικά προγράμματα, και κυρίως έτσι 

                                                
482 Gibbs, David, ‘‘Does the USSR have a Grand Strategy? Reinterpreting the intervention of 
Afghanistan’’, Journal of Peace Research, no 24, December 1987, p. 373. 
483 Andrew, Christopher and Mitrokhin, Vasili, The World Was Going Our Way: The KGB and the 
Battle for the Third World, Basic Books, London, 2005, pp. 391-6. 
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όπως ενήργησε «αγρίως» εναντίον όσων υποπτευόταν ότι μπορεί να ήταν εναντίον του»484. Η 

σοβιετική θέση επιβεβαιώνεται από το σοβιετικό σκιώδη Υπουργό-Σύμβουλο της Λ. Δ. 

Αφγανιστάν Βασίλι Στεπάνοβιτς Σάφροντσουκ, ο οποίος πέρα από το ζήτημα 

απομακρύνσεως του Αμίν, μίλησε γενικότερα για ριζική αλλαγή στην κυβέρνηση της Λ. Δ. 

Αφγανιστάν συμπεριλαμβάνοντας τον Ταράκι, και ασκώντας κριτική για την αποτυχία 

διευρύνσεως της πολιτικής βάσεως της Λ. Δ. Αφγανιστάν, εξαιτίας της απροθυμίας των 

ηγετών του να σχηματίσουν ένα εθνικό μέτωπο, όπως είχε συμβεί σε άλλες χώρες, αφού, όχι 

μόνο, δεν επέτρεπαν την ύπαρξη στοιχειώδους αντιπολιτεύσεως, αλλά και την πιθανότητα 

«μοιρασιάς» της εξουσίας. «Αυτοί [της Λ. Δ. Αφγανιστάν] είναι πολύ ευαίσθητοι σε κάθε 

πρόταση να μοιραστούν την εξουσία. Είναι ξεροκέφαλοι»485. Όντως, η Μόσχα, χωρίς να 

αμφισβητεί την αφοσίωση και τον ιστορικό ρόλο του παλαίμαχου κουμουνιστή Ταράκι στα 

προκαταρκτικά βήματα της επαναστάσεως στο Αφγανιστάν, θεωρούσε ότι η υγεία του δεν 

ήταν σε καλή κατάσταση486, αφού ο ίδιος προχώρησε στην αποδέσμευσή του από την 

διαδικασία λήψης αποφάσεων επί καθημερινών ζητημάτων υπέρ του Αμίν, ο οποίος έγινε 

Πρωθυπουργός στις 31 Μαρτίου, καταλαμβάνοντας τη θέση που είχε ο Ταράκι από την 

επικράτηση της Επαναστάσεως του Απριλίου 1978. Οι σοβιετικές επικρίσεις σκιαγραφούσαν 

τον Ταράκι ως αναποτελεσματικό, γέρο, καλοσυνάτο δάσκαλο, φιλόσοφο και συγγραφέα487, 

ο οποίος κολακευόταν από την παρουσία του στον τύπο, ιδίως δε από την δημοσίευση των 

φωτογραφιών του σε αυτόν. Πράγματι, όντας παλαιομοδίτης μαρξιστής, ο Ταράκι, 

                                                
484 18 July, 1979: Cable [Secret, EXDIS] AMEMBASSY Kabul to SECSTATE, "GDR Ambassador 
Reports that Soviets Hope to Replace Prime Minister Αμίν with a Broader Based Government" (Kabul 
5459). 
485 25 June, 1979: [Confidential] Cables from AMEMBASSY Kabul to SECSTATE, "Meeting with 
Soviet Diplomat: Observations on the Internal Afghan Political Scene" (Kabul 4888 and 4889). 
486 3 October, 1979: [Confidential] Cable from AMEMBASSY Kabul to SECSTATE, "Soviet Official 
Comments on Status of Ταράκι and the Purged Military Officer Cabinet Ministers" (Kabul 7318). 
Επίσης, 10 October, 1979: [Secret, LIMDIS] Cable from USMISSION USNATO to SECSTATE, 
"Soviet Intentions in Afghanistan" (USNATO 06927). 
487 18 July, 1979: Cable [Secret, EXDIS] AMEMBASSY Kabul to SECSTATE, "GDR Ambassador 
Reports that Soviets Hope to Replace Prime Minister Αμίν with a Broader Based Government" (Kabul 
5459). 
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μιμούμενος τον Στάλιν, είχε τυπώσει χιλιάδες αφίσες με θέμα τον ίδιο και με λεζάντα «Ο 

Μεγάλος Δάσκαλος». Η προσωπικότητα και η εικόνα του είχαν αρχίσει να γίνονται γραφικά 

και οι απόψεις του για το μέλλον της επαναστάσεως είχαν παραμείνει στη σταλινική εποχή. 

Σύμφωνα με τις πεποιθήσεις του: «Ο Λένιν μας δίδαξε να είμαστε ανηλεείς απέναντι στους 

εχθρούς της επαναστάσεως και [κατά συνέπεια] εκατομμύρια άνθρωποι έπρεπε να εξοντωθούν 

για να διασφαλιστεί η νίκη της Οκτωβριανής Επαναστάσεως»488.  Για το Κρεμλίνο, ανίκανος 

καθώς ήταν να καταστείλει την εξέγερση των Μουτζαχεντίν, ο ιστορικός του ρόλος πλησίαζε 

στο τέλος του, αλλά η μόνη άμεση εναλλακτική λύση, ο Αμίν, ως αμφισβητουμένης 

αφοσιώσεως, ήταν παρασάγγας χειρότερη, γεγονός που κατέστησε ακόμη πιο περίπλοκη 

τόσο την κατάσταση του αφγανικού καθεστώτος, όσο και την σχέση του με το Κρεμλίνο. 

 

Όταν ο Αμίν έγινε Πρωθυπουργός, το Μάρτιο του 1979, η Μόσχα απέστειλε μία υψηλοτάτου 

επιπέδου αντιπροσωπία με επικεφαλής το Στρατηγό Α. Ν. Έπισεφ [Yepisev], Αναπληρωτή 

Υπουργό Αμύνης και Προϊστάμενο της Κύριας Πολιτικής Διοίκησης των Σοβιετικών 

Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και το Στρατηγό Παβλόφσκι, Διοικητή του σοβιετικού Στρατού 

Ξηράς, προκειμένου να εκτιμήσουν εκ του σύνεγγυς, τις εξελίξεις εφ’ όλης της ύλης, στο 

Αφγανιστάν. Ο τελευταίος συμπέρανε ότι οι αφγανοί δεν μπορούσαν πλέον να ελέγξουν την 

κατάσταση· παρ’ όλα αυτά, η άποψή του ήταν ευθυγραμμισμένη με την αντίστοιχη της 

Ειδικής Επιτροπής του Πολίτμπιρο για το Αφγανιστάν, δηλαδή « …να παρακινηθούν οι 

αφγανοί ηγέτες να διευρύνουν την πολιτική τους βάση, να αποφεύγουν τις εκκαθαρίσεις και να 

σταματήσουν να χειροτερεύουν ένα πρόβλημα που οι ίδιοι δημιούργησαν»489. Πρότεινε ότι: 

«Πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να κατευναστεί η αντιπολίτευση, επιβραδύνοντας την 

                                                
488 Ο Ταράκι εξέφρασε την «προτεινόμενη πολιτική του» ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια της 
επαναστάσεως στο Αφγανιστάν, στο πλαίσιο συζητήσεως με χειριστές-αξιωματικούς της KGB, Coll, 
Steve, op. cit., p.41. 
489 Garthoff, Raymond, (1985), op. cit., p.911. 
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επανάσταση»490. Εν τούτοις, ελπίζοντας ότι θα καταφέρει να ελέγξει ή τουλάχιστον να 

επηρεάσει τις εξελίξεις επί τα βελτίω, η Μόσχα αύξησε την παρέμβασή της από πλευράς 

προσωπικού, αποστέλλοντας τουλάχιστον 5.000 τεχνικούς και στρατιωτικούς συμβούλους, 

οι οποίοι τοποθετήθηκαν στις τάξεις του αφγανικού στρατού, προκειμένου να τον 

υποστηρίξουν στην βελτίωση της μαχητικής του ικανότητος.  Επιπλέον, σοβιετικοί πιλότοι 

εκπαίδευαν τους αφγανούς συναδέλφους τους να χειρίζονται τα περίφημα πολεμικά 

ελικόπτερα Mil-Mi 24,491 τα επονομαζόμενα και «ιπτάμενα φρούρια» και τρομοκρατούσαν 

τους αφγανούς μόνο με τον ήχο των μηχανών τους.  

 

Ωστόσο, βαίνοντας προς  το θέρος του 1979, η σοβιετική επιρροή στις πολιτικές και 

οικονομικές πρακτικές του νέου καθεστώτος ελαττωνόταν.  Αναποφεύκτως έπρεπε να βρεθεί 

μία εναλλακτική λύση, πράγμα το οποίο οι Σοβιετικοί κατέστησαν σαφές, και το οποίο, δεν 

διέλαθε της προσοχής των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Η πρόθεση της Μόσχας 

να αντικαταστήσει τους Ταράκι και Αμίν ήταν το αντικείμενο πολλών συζητήσεων στους 

διπλωματικούς κύκλους της Καμπούλ, και μάλιστα ο Σάφροντσουκ και άλλοι σοβιετικοί 

αξιωματούχοι αναφέρονταν ανοικτά σε αυτό. Στις 2 Αυγούστου, δημοσιεύθηκε ένα σχετικό 

άρθρο στους New York Times. Στο εν λόγω άρθρο, ο Αμίν περιγραφόταν ως ένας 

«εμπρηστής», εξαιτίας του απάνθρωπου τρόπου και των ανηλεών πρακτικών μέσω των 

οποίων εφήρμοζε τις μεταρρυθμιστικές του πολιτικές, προκαλώντας περαιτέρω λαϊκές 

αντιδράσεις492. Η αμερικανική πρεσβεία στην Καμπούλ παρακολουθούσε την προσπάθεια 

της Μόσχας να αμβλύνει αυτές τις αντιδράσεις και σχολίασε σε μία αναφορά της ότι, αυτές 

οι προσπάθειες διεξάγονταν ως αντιπερισπασμός για την αυξανόμενη σοβιετική στρατιωτική 

                                                
490 Heller, Mark Allen, ‘‘The Soviet Intervention of Afghanistan’’ in Novik Nimrek, Starr Joeyec, 
Challenge in the Middle East: Regional Dynamics of Western Security, Praeger Special Studies, New 
York, 1981, pp. 2-3. 
491 Washington Star, 30 September, 1979, όρα επίσης Baltimore Sun, 5 December, 1979. 
492 The New York Times, ‘‘Moscow Said to Urge Shaky Afghan Regime to Broaden Base,’’, 2 August, 
1979, p. A10, επίσης στο Garthoff, Raymond, op. cit., p. 1001, footnote 61. 
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παρουσία, καθώς και για να αποκτήσουν (οι Σοβιετικοί) ευνοϊκότερη εικόνα στην συλλογική 

συνείδηση του εξοργισμένου αφγανικού λαού493. Η ριζική αναδιοργάνωση του Υπουργικού 

Συμβουλίου από τους Ταράκι και Αμίν τον Ιούλιο, θεωρήθηκε από τις ΗΠΑ, ως μία απόπειρα 

απομακρύνσεως των φιλοσοβιετικών αξιωματούχων. Σε αυτή την αναδιοργάνωση, ο Αμίν 

έλαβε και το χαρτοφυλάκιο του Υπουργού Αμύνης, κίνηση που θεωρήθηκε ότι θα του 

παρείχε τη δυνατότητα να αναγνωρίσει και να αποτρέψει αμέσως ένα πιθανό στρατιωτικό 

πραξικόπημα494. Απομάκρυνε επίσης τον Υπουργό Εσωτερικών, Ταγματάρχη Mazdooryar, 

σε μία σαφή προσπάθεια να ελέγχει προσωπικώς την πολιτική και στρατιωτική ζωή της 

χώρας, καθώς ήταν προφανές ότι η αφγανική κυβέρνηση έχανε τον έλεγχο. Ωστόσο, ο Αμίν, 

σε μία εμπρηστική ομιλία του τον Ιούλιο, δήλωσε, inter alia, ότι το μαρξιστικό-λενινιστικό 

αφγανικό καθεστώς δεν σκόπευε να μοιραστεί την εξουσία με τις τάξεις, οι οποίες είχαν 

ανατραπεί βιαίως από την Επανάσταση του Σαούρ495, επιδεινώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο, 

τις σχέσεις του με τη Μόσχα, τους αντάρτες, τον κλήρο, αλλά και τις σχέσεις μεταξύ των δύο 

φραξιών του ΛΔΚΑ. Με τις αυξανόμενες ανταρσίες στο αφγανικό στρατό και τις αντάρτικες 

επιθέσεις που είχαν αποκόψει τις περισσότερες σημαντικές γραμμές ανεφοδιασμού της 

χώρας, η κυβέρνηση κατέληξε, τον Ιούλιο του 1979, να ελέγχει ασφαλώς, μόνο τα μεγάλα 

αστικά κέντρα που αντιστοιχούσαν στο 25% της χώρας. Επίσης, οι επιχειρήσεις του 

αφγανικού στρατού δεν είχαν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, αφού αυτός δεν ήταν σε θέση 

να ασκήσει επαρκή και μόνιμο έλεγχο επί του πεδίου, πέρα από την ευρύτερη αστική 

                                                
493 22 July 1979, Cable [Confidential] AMEMBASSY Kabul to SECSTATE, (Kabul 5493, επίσης 25 
July Cable [Confidential] AMEMBASSY Kabul to SECSTATE, (Kabul 5627). In the collection: 
‘‘The Intervention in Afghanistan and the Fall of Détente,’’ Nobel Symposium at Lysebu, (Nobel 
Symposium 95), David Welch and Odd Arne Westad eds., Norwegian Nobel Institute, Drammensvn, 
Norway. 
494 22 July, 1979, Cable [Confidential] AMEMBASSY Kabul to SECSTATE, (Kabul 5493), επίσης 
Interagency Intelligence Memorandum, ‘‘Soviet Options in Afghanistan’’, Top Secret, 28 September, 
1979, CIA Historical Review Program Released as Sanitized, Copy 246, p.10, όρα επίσης [Top Secret 
RUFF], September 1980, Interagency Intelligence Memorandum, “The Soviet Intervention of 
Afghanistan”, p.2. 
495 Gibbs, David, op. cit., note 8. 
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περιφέρεια των μεγάλων αστικών κέντρων.  Ως άμεση συνέπεια, οι Σοβιετικοί άρχισαν να 

αναλαμβάνουν πιο ενεργό ρόλο, για προφανείς λόγους, ενώ υπάρχουν σαφείς αναφορές των 

υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ, περί κοινών αεροπορικών επιχειρήσεων σοβιετικών και 

αφγανών πιλότων496. Καθώς χρησιμοποιούσαν την αεροπορική βάση του Bagram, ως 

επιχειρησιακή βάση για αρκετό χρονικό διάστημα, οι Σοβιετικοί εγκατέστησαν ένα επιπλέον 

τάγμα αερομεταφερόμενης μονάδας εκεί, γεγονός, το οποίο «μεταφράστηκε» από την CIA, 

ότι σκόπευαν να αυξήσουν την ασφάλεια της αεροπορικής βάσεως, εκτίμηση η οποία ήγειρε 

σημαντικά ερωτηματικά σχετικώς με τις προθέσεις της Μόσχας στο γειτονικό κράτος, στο 

εγγύς μέλλον. Εν τούτοις, όπως χαρακτηριστικώς θυμάται και ο Charles Cogan, επικεφαλής 

της CIA για τις μυστικές επιχειρήσεις στην Εγγύς Ανατολή και Ασία, μεταξύ Ιουνίου 1979 

και Ιουνίου 1984, οι αναλυτές της εν λόγω υπηρεσίας πληροφοριών ούτε κατά διάνοια 

υποπτεύονταν πρόθεση της Μόσχας να εμπλακεί σε επιχειρήσεις μάχης497. Όμως, η 

κατάσταση στη χώρα επιδεινωνόταν ραγδαία. Στις 5 Αυγούστου, ο αφγανικός στρατός 

επέτυχε τελικώς να καταστείλει την ανταρσία της φρουράς του Bala Hissar, έξω από την 

Καμπούλ εντός μερικών ωρών, αποδεικνύοντας ότι το καθεστώς μπορούσε ακόμα να 

υπερασπιστεί τα αστικά κέντρα. Ωστόσο, η ανταρσία αυτή έφερε στο προσκήνιο την μεγάλη 

αδυναμία του καθεστώτος, να υπερασπιστεί τις ιδεολογικές και πρακτικές πτυχές της 

πολιτικής του, και -ακόμη πιο σημαντικό- κατέδειξε και την γεωμετρικώς συρρικνώμενη 

                                                
496 [Top Secret], 28 September, 1979, Interagency Intelligence Memorandum, ‘‘Soviet Options in 
Afghanistan’’, CIA Historical Review Program Released as Sanitized, Copy 246, pp. 6-7. Επίσης, 
[Top Secret RUFF], September 1980, Interagency Intelligence Memorandum, “The Soviet 
Intervention of Afghanistan”, pp. 16-7. 
497 Cogan, Charles, “Partners in Time: The CIA and Afghanistan”, World Affairs Journal, Summer 
1993, p. 76; επίσης στο Gates M., Robert, From the Shadows: The Ultimate Insider's Story of Five 
Presidents and How They Won the Cold War, Simon and Schuster, New York, 1996, p.146; επίσης 
στο Brzezinski, Zbigniew, Power and Principle, p.427, επίσης στο Interagency Intelligence 
Memorandum, ‘‘Soviet Options in Afghanistan’’, Top Secret, 28 September 1979, CIA Historical 
Review Program Released as Sanitized, Copy 246, p.7, επίσης στο [Top Secret RUFF], September 
1980, Interagency Intelligence Memorandum, ‘‘The Soviet Intervention of Afghanistan’’, pp. 16-7. 
Charles Cogan was the CIA head of covert operations for Near East. 
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αφοσίωση του αφγανικού στρατού σε αυτό498. Οι ΗΠΑ θεωρούσαν ότι η τελευταία ανταρσία 

θα παρείχε την ευκαιρία στους σοβιετικούς να αυξήσουν τη στρατιωτική τους παρουσία. 

Επιπλέον, στις 6 Σεπτεμβρίου, ένα άρθρο των The New York Times επικαλούμενο 

«διπλωματικές πηγές», σχολίαζε ότι: «η ανικανότητα των Σοβιετικών να βρουν πολιτική λύση, 

τους ωθούσε προς την άμεση στρατιωτική επέμβαση»499. Σε ένα υπόμνημα του Αρχηγού της 

CIA προς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους, αναφερόταν: 

«Οι σοβιετικοί ηγέτες μπορεί να βρίσκονται πολύ κοντά στο να αποφασίσουν να 

χρησιμοποιήσουν τις δικές τους δυνάμεις για να αποτρέψουν την κατάρρευση του καθεστώτος 

και για να προστατεύσουν τα σημαντικά διακυβεύματά τους στο Αφγανιστάν», εκτιμώντας ότι 

οι Σοβιετικοί, ήταν υποχρεωμένοι να αυξήσουν βαθμιαία τη στρατιωτική παρουσία τους στη 

χώρα500.  

 

Για το Κρεμλίνο, όμως, που θεωρούσε απίθανη μία στρατιωτική ανάμιξη ως τότε, το βασικό 

εμπόδιο, εκείνη τη στιγμήν, ήταν ο Αμίν και η απρόβλεπτη πολιτική του, που περιέπλεκε την 

κατάσταση στο έπακρο. Τω όντι, στη συνάντηση του Πολίτμπιρο στις 13 Σεπτεμβρίου, με 

αποκλειστικό σκοπό την λήψη αποφάσεως σχετικώς με την στάση της Σοβιετικής Ενώσεως 

στην κρίση του Αφγανιστάν, η ακόλουθη οδηγία (τμήμα της οδηγίας) εστάλη, εκτός από τον 

Πρεσβευτή Πουζάνοφ, στο Στρατηγό Παβλόφσκι και στους Αντιστρατήγους Ιβάνοφ 

[Ивано́в] και Γκορέλοφ, οι οποίοι ευρίσκοντο στο Αφγανιστάν: «…Δεύτερον. Έχετε σαν 

οδηγό σας το ότι δεν μπορούμε να αναλάβουμε εμείς να συλλάβουμε τον Αμίν με το τάγμα μας. 

                                                
498 6 August, 1979: [Secret, NOFORN] Cable from AMEMBASSY Kabul to SECSTATE, "An Initial 
Evaluation of the Rala Hissar Mutiny" (Kabul 5967). 
499 The New York Times, “Soviet Role in Afghan Clash Shows Signs of Toughening”, 6 September 
1979, p. A2. 
500 [Top Secret RUFF], September 1980, Interagency Intelligence Memorandum, ‘‘The Soviet 
Intervention of Afghanistan’’, p. 21; Gates M., Robert, op. cit., pp. 1-133. 
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[Α]υτό θα συνιστούσε άμεση παρέμβαση στα εσωτερικά του Αφγανιστάν και θα είχε συνέπειες 

ανυπολόγιστης σημασίας. Πράγματι κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο»501. 

 

Όπως κατέστη σαφές στο κεφάλαιο 2, η κατάληψη της εξουσίας από τον Αμίν, στις 15 

Σεπτεμβρίου 1979 και η δολοφονία του Ταράκι, ολίγες ημέρες αργότερα, μετέβαλαν το 

αφγανικό ζήτημα ριζικώς. Ας σημειωθεί ότι ο Ταράκι είχε ζητήσει να αποσυρθεί από την 

Προεδρία στις 16 Σεπτεμβρίου και είχε ορίσει τον Αμίν διάδοχό του. Η ανακοίνωση αυτή 

είχε πραγματοποιηθεί μετά από μία ειδική συνάντηση της Κεντρικής Επιτροπής του 

ΛΔΚΑ502. Όπως διεφάνη στο υποκεφάλαιο 4.5, ο Μπρέζνιεφ είχε εκλάβει το θέμα 

προσωπικώς, (και δικαιολογημένως), δεδομένου ότι είχε εγγυηθεί ο ίδιος την ασφάλεια του 

Ταράκι ολίγες ημέρες νωρίτερα, όταν ο αφγανός ηγέτης είχε πραγματοποιήσει στάση στη 

Μόσχα για μία ειλικρινή συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα του ΚΚΣΕ, επιστρέφοντας από 

την Αβάνα, όπου είχε συμμετάσχει σε συνάντηση των Αδεσμεύτων Κρατών. Πράγματι, στις 

10 Σεπτεμβρίου σε δημόσια εμφάνιση στο Κρεμλίνο, ο Μπρέζνιεφ διαβεβαίωνε τον Ταράκι: 

«… [πρέπει]…να συνεχίσεις να βασίζεσαι στην πολύπλευρη και ανιδιοτελή βοήθεια της 

Σοβιετικής Ενώσεως»503. Επίσης, ο σοβιετικός τύπος είχε δημοσιεύσει πολλές φωτογραφίες 

από τη συνάντηση της Μόσχας όπου οι δύο ηγέτες αγκαλιάζονταν504. Είναι γεγονός ότι μετά 

το πραξικόπημα του Αμίν, «….η στάση του Μπρέζνιεφ στο όλο ζήτημα άλλαξε. Δεν μπορούσε 

να συγχωρήσει τον Αμίν, διότι ο Μπρέζνιεφ είχε διαβεβαιώσει προσωπικά τον Ταράκι ότι θα 

μπορούσε να τον βοηθήσει. Και μετά αυτοί [Αμίν] αγνόησαν εντελώς τον Μπρέζνιεφ και 

                                                
501 CPSU CC Politburo meeting, CPSU CC Politburo Decisions on Afghanistan, (excerpts), Source: 
APRF, from notes taken by A. Dobrynin and provided to Norwegian Nobel Institute; provided to 
CWIHP by Odd Arne Westad, Norwegian Nobel Institute; translation for CWIHP by Daniel Rozas, 
13 September, 1979. 
502 17 September, 1979, FBIS, Middle East edition, pp. S1-2. 
503 Tass, 10 September, 1979. 
504 Pravda, 13 September, 1979. 
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δολοφόνησαν τον Ταράκι»505. 

 

 Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, το πλήγμα για τη Σοβιετική Ένωση και το Γενικό Γραμματέα 

του ΚΚΣΕ ήταν ισχυρότατο επιδεινώνοντας το αφγανικό πρόβλημα, το οποίο έπρεπε πλέον 

να επανεξεταστεί επί νέας βάσεως. Ο ίδιος ο Μπρέζνιεφ στη συνάντηση του Πολίτμπιρο της 

20ης Σεπτεμβρίου 1979, προειδοποιούσε τους συντρόφους του: «Τα γεγονότα εξελίχθηκαν 

τόσο γρήγορα, ώστε ουσιαστικά δεν υπήρχε ευκαιρία για μας, εδώ στη Μόσχα, να παρέμβουμε 

σε αυτά… Τώρα αποστολή μας είναι να καθορίσουμε τις περαιτέρω ενέργειές μας, ώστε να 

διατηρήσουμε τις θέσεις μας στο Αφγανιστάν και να διασφαλίσουμε την εκεί επιρροή μας»506. 

Εμφανώς επηρεασμένος από την ιδεολογία του Μαρξισμού-Λενινισμού και το Σοσιαλιστικό 

Διεθνισμό, κράτησε μία «υποδειγματική στάση», παρά την προσωπική του πικρία, και 

συνέχισε: «Θεωρούμε ότι οι αφγανο-σοβιετικές σχέσεις δεν θα υποστούν μείζονες αλλαγές και 

φαίνεται ότι θα συνεχίσουν την προηγούμενη πορεία τους. Ο Αμίν θα εξωθηθεί [εξαναγκασθεί] 

σε αυτό λόγω της τρέχουσας καταστάσεως και των δυσκολιών που θα αντιμετωπίζει η αφγανική 

κυβέρνηση για πολύ καιρό στο μέλλον. Το Αφγανιστάν θα συνεχίσει να επιθυμεί να λαμβάνει 

από την ΕΣΣΔ στρατιωτική, οικονομική και άλλη βοήθεια, πιθανώς και σε αυξανόμενες 

ποσότητες. …Είναι προφανές ότι ο Αμίν θα συνεχίσει να ακολουθεί τουλάχιστον προς τα έξω 

τις συστάσεις τις οποίες είχαμε κάνει ενωρίτερα [υπό τον Πρόεδρο Ταράκι]… Αλλά το έργο 

[μας] θα είναι δύσκολο και λεπτό»507. Εντός της ίδιας εβδομάδας, σε μία κίνηση ενδεικτική 

των προθέσεων του Αμίν να συνεργαστεί με οποιονδήποτε εξυπηρετούσε τα συμφέροντά 

                                                
505 Επίσημη δήλωση από τον Στρατηγό Aleksandr Lyakhovskiy  στο Συμπόσιο των Βραβείων Νόμπελ 
στο Lysebu, Όσλο, Νορβηγία; επίσης στα πρακτικά του “The Intervention in Afghanistan: Record of 
an Oral History Conference”, (Nobel Symposium 95), David Welch and Odd Arne Westad eds., 
Norwegian Nobel Institute, Drammensvn. 
506 CPSU CC Politburo meeting, CPSU CC Politburo Decisions on Afghanistan, (excerpts), Source: 
APRF, from notes taken by A. Dobrynin and provided to Norwegian Nobel Institute; provided to 
CWIHP by Odd Arne Westad, Norwegian Nobel Institute; translation for CWIHP by Daniel Rozas, 
20 September 1979. 
507 Ibid. 
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του, προσέγγισε ο ίδιος τον επιτετραμμένο των ΗΠΑ στην Καμπούλ, ενώ ο Υπουργός 

Εξωτερικών Shah Wali έπραξε το ίδιο με τους αμερικανούς αξιωματούχους David Newsom 

and Harold Saunders508, με τους Αμερικανούς να επιφυλάσσονται να απαντήσουν.509  

Συνέχισε, ωστόσο, να συνεργάζεται με τη Μόσχα, αιτούμενος ξανά ακόμα και την αποστολή 

σοβιετικών στρατιωτικών δυνάμεων για να υποστηρίξουν το καθεστώς του. Αλλά οι 

σοβιετικοί ηγέτες στη συνεδρίαση του Πολίτμπιρο στις 31 Οκτωβρίου έδειξαν πεπεισμένοι 

για την «ανειλικρίνεια και διπροσωπία»510 του Αμίν όπως επίσης και για την ανικανότητά 

του να ανταπεξέλθει στην εξέγερση των αντιφρονούντων Μουτζαχεντίν. Αφ’ ετέρου, στην 

Ουάσινγκτον υπήρχαν συγκρουόμενες απόψεις για την πιθανή στάση της Μόσχας. Σύμφωνα 

με αναφορές των υπηρεσιών πληροφοριών, οι Σοβιετικοί «…πίστευαν ότι ο Αμίν δεν 

διευκόλυνε τη σταθεροποίηση της καταστάσεως και ότι οι αντάρτες αποτελούσαν σοβαρή 

απειλή για τη Μαρξιστική Κυβέρνηση»511 · ενώ ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Σάιρους Βανς 

[Cyrus Vance] θεωρούσε ότι οι Σοβιετικοί «… αναμφίβολα ήλπιζαν ότι [ο Αμίν] θα ήταν πιο 

αποτελεσματικός [από τον Ταράκι] στη διεξαγωγή του πολέμου [εναντίον των Μουτζαχεντίν] 

»512.  Αφ’ ετέρου, αποτελεί γεγονός ότι ο Αμίν προέβη στην ανάκληση μέρους των 

ριζοσπαστικών πολιτικών της Επαναστάσεως του Σαούρ για κοινωνικές και οικονομικές 

μεταρρυθμίσεις, με την ελπίδα να αμβλύνει τις διαφορές με τους αντιφρονούντες, στην 

προσπάθειά του να παραμείνει στην εξουσία. Τω όντι, πρότεινε την αναθεώρηση του 

                                                
508 Hilali, A. Z., op. cit., pp. 113-145. 
509 Ibid, pp. 113-145. 
510 Meeting of the Politburo of the CPSU, 31 October, 1979, επίσης στο Trud, 23 June, 1992, στο 
Garthoff, Raymond, op. cit., p.1011. 
511 18 September, 1979: [Confidential, LIMDIS] Cable from AMEMBASSY Kabul to SECSTATE, 
"Some Reflections on the Afghanistan Political Crisis" (Kabul 6978), όρα επίσης [Confidential] Cable 
from AMEMBASSY Kabul to SECSTATE (Kabul 6936), επίσης, Interagency Intelligence 
Memorandum, ‘‘Soviet Options in Afghanistan’’, Top Secret, 28 September 1979, CIA Historical 
Review Program Released as Sanitized, Copy 246, Key Judgments, pp. 1-2 and text p.4. Το Δι-
Υπηρεσιακό Μνημόνιο Ενημερώσεως κοινοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 1979, κατόπιν αιτήματος 
του Brzezinski στις 20 Σεπτεμβρίου για αξιολόγηση. 
512 Vance, Cyrus, Hard Choices: Critical Years in America's Foreign Policy, Simon and Schuster 
Books, New York, 1983, pp. 385-6. 
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Συντάγματος, εγγυήθηκε τη θρησκευτική ελευθερία513, έδωσε χάρη σε πολιτικούς 

κρατούμενους και προσπάθησε να κατευνάσει τους συντηρητικούς ισλαμικούς κύκλους. Στο 

οικονομικό πεδίο, επέτρεψε την ιδιωτική ιδιοκτησία μικρών εκτάσεων γης και τις 

επιχειρηματικές πρωτοβουλίες514.  

 

Αυτά τα μέτρα, όμως, ήταν πολύ λίγα και είχαν έλθει πολύ αργά. Η πλήρης αποτυχία της 

διευρύνσεως της λαϊκής βάσεως του καθεστωτικού ΛΔΚΑ στην αφγανική κοινωνία και η 

κερδοσκοπικώς παλινδρομούσα άσκηση εξωτερικής πολιτικής, η οποία ευθύνεται για την 

βαθμιαία αποκοπή του από τη Μόσχα, είχαν προδιαγράψει το πολιτικό, αν όχι, και το 

προσωπικό του μέλλον.  Μην έχοντας κάποια ρεαλιστική εναλλακτική λύση για το αφγανικό 

πρόβλημα, ούτε και κάποιον διεθνή πόλο ισχύος να αποτεθεί, λόγω της επιφυλακτικότητας 

των αμερικανών, και σε συνδυασμό με την ολοένα και δυσκολότερη κατάσταση επί του 

πεδίου, ο Αμίν έπραξε αυτό που του είχε απομείνει. Συνέχισε να καλεί τον διεθνή πόλο ισχύος 

και «προστασίας» της μαρξιστικής-σοσιαλιστικής ιδεολογίας να ενεργήσει με σκοπό την 

διαφύλαξη του μαρξιστικού καθεστώτος του Αφγανιστάν και των επιτευγμάτων της 

Επαναστάσεως του Σαούρ, ζητώντας εντόνως πιο ενεργή σοβιετική στρατιωτική παρουσία 

και συμμετοχή για την υπεράσπιση του σοσιαλιστικού ιδεώδους στο Αφγανιστάν515. 

 

Σε μία σοβιετική προσπάθεια να παρακολουθηθεί εκ του σύνεγγυς και το στενότερο δυνατόν 

ο ρυθμός των εξελίξεων στο Αφγανιστάν, και σύμφωνα με απόφαση του Πολίτμπιρο, ο 

Στρατηγός Έπισεφ516, με το Αναπληρωτή Υπουργό Αμύνης Στρατηγό Ιβάν. Παβλόφσκι, 

                                                
513 Emadi, Hafizullah, State, Revolution and Superpowers in Afghanistan, Praeger, New York, 1990, 
p.85. 
514 Pravda, 11 December, 1979 και 13 December, 1979. 
515 Muratov, D., ‘‘Secret Documents on Entry into Afghanistan’’, Pravda, 27 December, 1990, p.3. 
516 Ο Στρατηγός Έπισεφ περιόδευσε επίσης στην Τσεχοσλοβακία το 1968, όντας ένας από τους πιο 
ενθουσιώδεις υποστηρικτές της σοβιετικής εισβολής εκεί, Dallin Alexander, Aspaturian Vernon and 
Valenta Jiri: The Soviet Intervention in Afghanistan: Three Perspectives, Center for International and 
Strategic Affairs, University of California, Los Angeles, 1980. 
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Αρχηγό του Σοβιετικού Στρατού Ξηράς517, επικεφαλής για δεύτερη φορά μίας υψηλοτάτου 

επιπέδου αντιπροσωπείας, αφίχθησαν στην Καμπούλ για επί τόπου δίμηνη επιθεώρηση και 

αξιολόγηση, από τέλη Αυγούστου μέχρι τέλη Οκτωβρίου 1979. Πιο Συγκεκριμένα, 

«Σύμφωνα με το Διάταγμα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΣΕ υπ’ αρ. P163/62 της 15 

Αυγούστου 1979, ο αναπληρωτής Υπουργός Αμύνης της ΕΣΣΔ, Στρατηγός του Στρατού Ι. Γκ. 

Παβλόφσκι, και μία ομάδα από στρατηγούς και αξιωματικούς βρέθηκαν στη Λαϊκή Δημοκρατία 

του Αφγανιστάν από 17 Αυγούστου έως 22 Οκτωβρίου με στόχο (1) να επιθεωρήσουν την 

κατάσταση των Λαϊκών Ενόπλων Δυνάμεων του Αφγανιστάν και την οργάνωση και τις 

μεθόδους των επιχειρήσεών τους εναντίον των ανταρτών, (2) να παράσχουν επιτόπου βοήθεια 

στους αφγανούς διοικητές για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, και (3) να ετοιμάσουν 

συστάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση των πολεμικών ικανοτήτων των αφγανικών Λαϊκών 

Ενόπλων Δυνάμεων»518. Από την πρώτη κιόλας συνάντηση στις 25 Αυγούστου, ο Αμίν 

ζήτησε από το Στρατηγό Ιβάν Παβλόφσκι [Иван Павловский] και τον επικεφαλής σοβιετικό 

στρατιωτικό σύμβουλο στο Αφγανιστάν, Στρατηγό Γκορέλοφ «…να φέρουν σοβιετικές 

δυνάμεις στην Καμπούλ, ώστε μία αφγανική μεραρχία φρουράς να πολεμήσει τους 

αντάρτες…»519. Η άμεση απάντηση του Στρατηγού ήταν αρνητική και την αιτιολόγησε 

βασισμένος στην περίπλοκη φύση των διεθνών σχέσεων και στο ότι οι Αμερικανοί θα 

ενίσχυαν τη βοήθειά τους προς τους αντάρτες520. 

                                                
517 Ο Παβλόφσκι ήταν ο Επικεφαλής των Σοβιετικών Δυνάμεων Εισβολής στη Τσεχοσλοβακία το 
1968, Steele Jonathan, Soviet Power in the Kremlin’s Foreign Policy. Brezhnev to Chernenko, 
Touchstone Book, Simon and Schuster, Inc., New York, 1984, p.124. 
518 [Top Secret] CPSU CC, ‘‘On the Results of the Mission of the USSR Deputy Defense Minister, 
Army General I. G. Pavlovskii, in the Democratic Republic of Afghanistan’’, No. 318/3/00945, 
[Source: APRF, f. 3, op. 82, d. 149, ll. 120-122; translated by Mark Kramer; first publication in 
Russian in Novaya i Noveishaya Istoriia 3. (May-June) 1996, pp. 91-99 (document on 97-98), intro. 
by G.N. Sevastionov.]. 
519 Resolution of USSR Minister of Defense D.F. Ουστίνοφ: “Submit to the CC CPSU.”, 5 November, 
1979, based on the Report from the Soviet Deputy Defense Minister Army Gen. Ivan Pavlovskii, 
during visit to Afghanistan, 25 August, 1979, Source: As cited in Znamya, no. 4, 1991, from the 
Archives of the General Staff of the USSR Armed Forces.]. 
520 [Top Secret] CPSU CC, ‘‘On the Results of the Mission of the USSR Deputy Defense Minister, 
Army General I. G. Pavlovskii, in the Democratic Republic of Afghanistan’’, No. 318/3/00945, 
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Πέραν των αναγκαίων συμβουλών και συστάσεων προς τον Αμίν και το Γενικό Επιτελείο 

του Αφγανικού Δημοκρατικού Στρατού, η αναφορά του Παβλόφσκι προς τον Ουστίνοφ δεν 

ήταν καθόλου αισιόδοξη σχετικώς με τη βελτίωση της καταστάσεώς του. Παρά την 

προσπάθεια βελτίωσης της μαχητικής ικανότητας του αφγανικού στρατού, εξακολουθούσαν 

να εκκρεμούν πολλά θεμελιώδη προβληματικά ζητήματα: «Οι στρατιωτικοί κανονισμοί που 

κωδικοποιήθηκαν με τη βοήθεια των Σοβιετικών συμβούλων, δεν έχουν ενσταλαχθεί στις 

Λαϊκές Ένοπλες Δυνάμεις και δεν έχουν καμία [ευμενή] επίπτωση στην πρακτική ζωή των 

στρατιωτών. Οι διοικητές, τα επιτελεία, τα πολιτικά όργανα και οι κομματικές οργανώσεις δεν 

συντονίζουν πάντα το έργο τους κατά την επίλυση ζητημάτων του στρατού. Τα επιτελεία όλων 

των επιπέδων, του Γενικού Επιτελείου συμπεριλαμβανομένου, δεν έχουν καταστεί ακόμη το 

κεντρικό όργανο διοίκησης στην καθημερινή ζωή μεγάλων και μικρών μονάδων και στην 

πολεμική δραστηριότητα των στρατευμάτων». Τέλος, σε ιδεολογικό επίπεδο, ο αφγανικός 

στρατός, σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Αμύνης και  Αρχηγό του 

Σοβιετικού Στρατού Ξηράς, Στρατηγό Παβλόφσκι, ήταν εντελώς ανεπαρκής συγκρινόμενος 

με ένα σύγχρονο μαρξιστικό-λενινιστικό στράτευμα: «Δεν γίνεται ουσιώδες και 

αποτελεσματικό πολιτικό έργο στον αφγανικό στρατό, ειδικά με το σώμα των αξιωματικών. Το 

ηθικό μάχης και η μαχητική δύναμη των στρατευμάτων, η κατάσταση της στρατιωτικής 

πειθαρχίας, και η προθυμία για δράση, είναι ακόμη σε χαμηλό επίπεδο»521. Όντως η 

αποδιοργάνωση του αφγανικού στρατού σε όλο το φάσμα της λειτουργίας του και της δομής 

του, δεν είχε προηγούμενο. Το ηθικό και η ιδεολογική του βάση ήταν σχεδόν ανύπαρκτα. Το 

στράτευμα, όπως το περιγράφει ο Παβλόφσκι, δεν είχε καμία απολύτως ελπίδα να 

                                                
[Source: APRF, f. 3, op. 82, d. 149, ll. 120-2; translated by Mark Kramer; first publication in Russian 
in Novaya i Noveishaya Istoriia 3, (May-June) 1996, pp. 91-99 (document on 97-98), intro. by G.N. 
Sevastionov.]. 
521 Ibid. 
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υπερασπιστεί αποτελεσματικώς το καθεστώς της Καμπούλ. 

 

Επιπροσθέτως, εκτός από τη κοινή παραδοχή της ριζικής παρακμής του καθεστώτος της 

Καμπούλ και των αφγανικών ενόπλων δυνάμεων, η σοβιετική αντιπροσωπία, άμα τη 

επιστροφή της στις αρχές Νοεμβρίου 1979, όπως οι τοποθετημένοι σοβιετικοί σύμβουλοι 

στην Καμπούλ, εξέφρασαν επίσης την ανησυχία τους, και για την ασφάλεια των νοτίων 

συνόρων της Σοβιετικής Ενώσεως σε περίπτωση που η Μόσχα δεν απέστελλε σοβιετικές 

δυνάμεις για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση στο Αφγανιστάν522. Ήταν στις 23 

Νοεμβρίου, όταν ο Στρατηγός Έπισεφ, Αναπληρωτής Υπουργός Αμύνης και Προϊστάμενος 

της Κύριας Πολιτικής Διοίκησης των Σοβιετικών Ενόπλων Δυνάμεων, ο οποίος περιόδευσε 

το Αφγανιστάν για τους δύο τελευταίους μήνες, κάλεσε τα σοβιετικά στρατεύματα «… να 

βρίσκονται σε επιφυλακή…εγκρίνοντας τη νέα εξωτερική πολιτική [sic] του Σοβιετικού 

κράτους».523 Μία πολιτική, επιτακτικώς υιοθετούμενη, ως απάντηση στους «…επιθετικούς 

ιμπεριαλιστικούς κύκλους και τους ηγέτες του Πεκίνου που συμμάχησαν μαζί τους… και 

πασχίζουν να εξασφαλίσουν στρατιωτική υπεροχή»524. Η προειδοποίηση του Έπισεφ έδιδε 

προτεραιότητα στον ιδεολογικό αγώνα εναντίον των «εθνικών» μπουρζουαζιών της Δύσεως 

και των ρεφορμιστών της Ανατολής, εντός ενός σοβιετικού πατριωτικού πλαισίου.  Ουδείς 

γνωρίζει, αν και σε ποιό βαθμό ο Έπισεφ πιέστηκε από τον προϊστάμενό του Ουστίνοφ ώστε 

να προβεί σε αυτές γραπτές σκέψεις στην έγκριτη εφημερίδα Komsomol’ Skaia Pravda, 

επίσημο όργανο της Κομμουνιστικής Ενώσεως Νέων από το 1925, ή αν αποτελούσαν 

προσωπική του γνώμη. Εν τούτοις,  η πρόταση για «νέα σοβιετική εξωτερική πολιτική», τον 

υπερβαίνει και εκτιμάται ως ασυνηθίστως θαρραλέα, ακόμα και από έναν αναπληρωτή 

                                                
522 Maksimov, Y., Col. General, op. cit., επίσης Συνέντευξη υψηλόβαθμου σοβιετικού αξιωματούχου, 
“Wegen Afghanistan gibt es keinen Kreig”, Der Spiegel, 28 January, 1980, pp. 88-9. 
523 Komsomol’ Skaia Pravda, 23 November, 1979. 
524 Ibid. 
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υπουργό, και εν πάση περιπτώσει, για να δημοσιευθεί όφειλε να εκφράζει την γραμμή του 

Πολίτμπιρο.   Αργότερα, δύο μήνες μετά την επέμβαση, σε μία προσπάθεια να 

ιδεολογικοποιήσει τη σοβιετική κίνηση, ο Έπισεφ, απευθύνθηκε στο σοβιετικό στρατό, στο 

άρθρο του «Πίστη στο Λάβαρο του Λένιν» στην εγκυρότερη στρατιωτική εφημερίδα 

Krasnaia Zvezda, υποστηρίζοντας ότι «…όλοι οι πόλεμοι που το κράτος μας και οι ένοπλες 

δυνάμεις του έχουν αναγκαστεί να διεξαγάγουν, ήταν δίκαιοι πόλεμοι»525.  Εν τούτοις, είναι 

αξιοσημείωτο ότι ακόμη και στα τέλη Νοεμβρίου, την 29η Νοεμβρίου, η Ειδική Επιτροπή 

του Πολίτμπιρο για το Αφγανιστάν, σε επίσημη αναφορά της προς την Κεντρική Επιτροπή 

του ΚΚΣΕ, και ασφαλώς προς το Πολίτμπιρο, σχετικώς με την «Αύξηση των μέτρων 

καταστολής εκ μέρους του Αμίν στο Αφγανιστάν», κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η Μόσχα 

έπρεπε να κινηθεί στο υπάρχον πλαίσιο, το οποίο είχε κατ’ επανάληψιν υποστηριχθεί από το 

Πολίτμπιρο, δηλαδή την συζήτηση με τον Αμίν, ακόμη ίσως και μέσω μίας συναντήσεως του 

Μπρέζνιεφ ή άλλων σοβιετικών αξιωματούχων μαζί του, σχετικώς με την προώθηση της 

οικονομικής συνεργασίας στους τομείς των εξαγωγών πετρελαίου, τροφίμων και 

βιομηχανικών αγαθών, πάντοτε βεβαίως στο πλαίσιο της προωθήσεως των προοδευτικών 

κοινωνικοοικονομικών αλλαγών στο Αφγανιστάν.526 Ωστόσο, inter alia η αναφορά ανέφερε: 

«[Πρέπει να ακολουθηθεί η εξής γραμμή]…Συνεχίστε να εργάζεστε ενεργώς με τον Αμίν και 

συνολικώς με την σημερινή ηγεσία του ΛΔΚΑ και του Αφγανιστάν, ώστε να μην δοθούν στον 

Αμίν λόγοι να πιστεύει ότι δεν τον εμπιστευόμαστε και δεν επιθυμούμε να διεξάγομε συμφωνίες 

μαζί του. Χρησιμοποιήστε τις επαφές με τον Αμίν ώστε να εξασφαλίσετε την κατάλληλη επιρροή 

και ταυτοχρόνως να αποκαλύψετε περαιτέρω τις αληθινές προθέσεις του.»527. Παραλλήλως, η 

                                                
525 Krasnaia Zvezda, 22 February, 1980. 
526 “Report on the Situation in Afghanistan, Gromyko, Andropov, Ustinov, and Ponomarev to CPSU 
CC,” November 29, 1979, History and Public Policy Program Digital Archive, APRF, f. 3, op. 82, d. 
173, s. 118-127, όπως καταγράφεται στο A. A. Lyakhovskiy, The Tragedy and Valor of the Afghani 
(Moscow: GPI “Iskon”, 1995), p.102. Μερικώς δημοσιευμένο στο CWHIP Bulletin 8-9, pp. 157-58 
και στο CWHIP’s Afghanistan Dossier, pp. 52-53. Τα σημεία 2, 7, και 10 προσετέθησαν από το 
Lyakhovskiy’s Plamya Afgana (“Flame of the Afghanistan veteran”) [Iskon, Moscow, 1999]. 
527 Ibid. 
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εν λόγω αναφορά, πρότεινε στους σχετικούς με το Αφγανιστάν σοβιετικούς υπηρεσιακούς 

διαύλους όπως: «Η Σοβιετική Πρεσβεία στην Καμπούλ, η Επιτροπή Κρατικής Ασφάλειας της 

Σοβιετικής Ένωσης (KGB), το Υπουργείο Αμύνης και το Διεθνές Τμήμα της CPSU CC θα [να] 

μελετήσουν την πολιτική και τις πρακτικές δραστηριότητες του H. Αμίν και του κύκλου του, 

σχετικώς με τους Αφγανούς διεθνιστές, πατριώτες και επίσης σχετικώς με το προσωπικό που 

έχει εκπαιδευτεί στη Σοβιετική Ένωση και στις σοσιαλιστικές χώρες· τον αντιδραστικό 

μουσουλμανικό κλήρο και τους ηγέτες των φυλών· και τους δεσμούς της εξωτερικής πολιτικής 

του Αφγανιστάν με τη Δύση, ιδιαίτερα με τις ΗΠΑ ...» 528. 

 

Όσον αφορά στο υπόλοιπο χρονικό της Διαδικασίας Λήψης Αποφάσεων, οι αποφασιστικές 

συναντήσεις διεξήχθησαν στις αρχές Δεκεμβρίου, όταν ελήφθη και η τελική απόφαση για 

την επέμβαση. Στην πραγματικότητα, η επιλογή της επεμβάσεως άρχισε να προτιμάται όλο 

και περισσότερο από το Νοέμβριο, παρά την επίσημη μετριοπαθή αναφορά της Ειδικής 

Επιτροπής για το Αφγανιστάν στις 29 Νοεμβρίου, όταν ο Αμίν ζήτησε την αντικατάσταση 

του σοβιετικού πρεσβευτή στην Καμπούλ, Πουζάνοφ, στις 8 Νοεμβρίου529 , 

χαρακτηρίζοντας τον, όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 4, persona no grada. Το γεγονός 

αυτό, απετέλεσε και την υστάτη πρόκλησή του καθεστώτος Αμίν προς το Κρεμλίνο.  Εφ’ 

εξής, το Κρεμλίνο έπαυσε να προσπαθεί να τον προστατεύσει και αποφάσισε να απαλλαγεί 

από αυτόν. Εν τούτοις, η Μόσχα πραγματοποίησε μία τελευταία προσπάθεια να τον πείσει 

να παραιτηθεί υπέρ του Καρμάλ,530  δίδοντας λύση στην μεταξύ τους ρήξη, με εύσχημο 

τρόπο. Πράγματι, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Αντιστράτηγος Βίκτορ Παπούτιν  

ανέλαβε την αποστολή να τον πείσει να συνεργαστεί, καθώς και την άδεια να προβεί ακόμη 

                                                
528 Ibid. 
529 Ο Πουζάνοφ αντικαταστάθηκε από τον Ταμπάγιεφ, Ταρταρικής εθνοτικής καταγωγής, Πρώτο 
Γραμματέα της Περιφέρειας Τάρταρ Ομπχόμ [Татарский обком]. 
530 Hilali, A. Z., op. cit., pp. 113-145. 



292 
 

 
 

και στη δολοφονία του, εφόσον όλες οι προηγούμενες προσπάθειές του αποτύγχαναν531. 

Παρά ταύτα, δεν θα αποτελούσε ιδιαίτερη έκπληξη για το Πολίτμπιρο, ο Αντιστράτηγος 

Παπούτιν  να επέστρεφε άπραγος, δεδομένου της εξαιρετικά μεγάλης προσοχής την οποία 

έδιδε ο Αμίν  στην προσωπική του ασφάλεια.  Μετά την, σχεδόν προδιαγεγραμμένη, 

αποτυχία του Παπούτιν  να πείσει τον Αμίν να συνεργαστεί παραιτούμενος υπέρ του Καρμάλ, 

το Πολίτμπιρο ανέθεσε στο 8ο τμήμα της Διεύθυνσης S να ανατρέψει τον Αμίν, ενώ είναι 

αξιοσημείωτο ότι ο σοβιετικός τύπος έπαυσε να αναφέρεται σε αυτόν από τις αρχές 

Δεκεμβρίου532, κατά την ειδησεογραφική παρουσίαση των εξελίξεων στη γείτονα χώρα. 

Όντως, ο Βάντίμ Κιρπιτσένκο [Вадим Кирпиченко], επικεφαλής της Διεύθυνσης S του FCD 

και ο Βλαντιμίρ Κρασόφσκι [Валдимир Красовский], επικεφαλής στο Τμήμα 8-Ειδικών 

Επιχειρήσεων, μετέβησαν αεροπορικώς, μαζί με τον Λαζαρένκο [Лазаренко], αναπληρωτή 

του Κρασόφσκι, μυστικώς στην Καμπούλ για να επιβλέψουν την Επιχείρηση AGAT για την 

ανατροπή του Αμίν533. Αν επρόκειτο να συμβεί μόνο αυτό, μέσω μίας και μόνο ειδικής 

μυστικής επιχειρήσεως, ή αν θα συνοδευόταν και από κάποιου είδους σοβιετικής 

επεμβάσεως, και σε ποιά έκταση, δεν είχε καταστεί ακόμη σαφές, μολονότι η κατάσταση 

έκλινε, συν τω χρόνω, προς το δεύτερο ενδεχόμενο. Πράγματι, σε ένα προσωπικό σημείωμα 

προς τον Μπρέζνιεφ στις αρχές Δεκεμβρίου, ο Επικεφαλής της KGB, Αντρόποφ, τόνισε: 

«Μετά το πραξικόπημα και τη δολοφονία του Ταράκι φέτος το Σεπτέμβριο, η κατάσταση στο 

Αφγανιστάν άρχισε να λαμβάνει μία ανεπιθύμητη τροπή για μας. Η κατάσταση στην κομματική, 

στρατιωτική και κυβερνητική μηχανή έχει οξυνθεί περισσότερο, αφού αυτή έχει κατ’ ουσίαν 

διαλυθεί λόγω των μαζικών καταπιέσεων που είχε εξαπολύσει ο Αμίν. Παράλληλα, άρχισαν να 

καταφθάνουν ανησυχητικές πληροφορίες για τις μυστικές ενέργειες του Αμίν, που 

                                                
531 Payind, Alam, ‘‘Soviet-Afghan Relations from Cooperation to Occupation’’, International Journal 
of Middle Eastern Studies, no 21, 1989, p.120. 
532 Pravda, 7 December και 13 December, 1979. 
533 Andrew, Christopher, Mitrokhin, Vasili, op. cit., pp. 445-6. 
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προειδοποιούν για πιθανή μεταστροφή του προς τη Δύση… Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει, αφ’ 

ενός, τον κίνδυνο να χαθούν τα οφέλη της Απριλιανής [1978] Επαναστάσεως (η κλίμακα των 

επιθέσεων των ανταρτών θα αυξηθεί μέχρι την Άνοιξη) στη χώρα…».534 Επίσης, προέβη σε 

μία έμμεση, πλην σαφή, πρόταση όχι μόνο για την βίαιη και άμεση αντικατάσταση του Αμίν, 

αλλά και για πιθανή σοβιετική στρατιωτική επέμβαση, αν αυτό κρινόταν αναγκαίο: «Σε αυτές 

τις συνθήκες, οι Μπαμπράκ και Sarwari, χωρίς να αλλάζουν τα αντιπολιτευτικά σχέδιά τους, 

έθεσαν το ζήτημα πιθανής βοήθειας, αν χρειαστεί, ακόμη και στρατιωτικής»535. Επίσης, στο 

ίδιο χωρίς ημερομηνία χειρόγραφο σημείωμα του Αντρόποφ προς τον Μπρέζνιεφ, στις αρχές 

Δεκεμβρίου 1979, ο επικεφαλής της KGB πληροφορούσε το σοβιετικό ηγέτη ότι οι αφγανοί 

κομμουνιστές με τους Καρμάλ και Sarwari είχαν «εκπονήσει ένα σχέδιο να αντιταχθούν στον 

Αμίν και να δημιουργήσουν νέα κομματικά και κρατικά όργανα» και ζητούσαν τη σοβιετική 

στρατιωτική βοήθεια για να το κατορθώσουν. Αφ’ ετέρου, ο Αντρόποφ, στο πλαίσιο του 

προσωπικού και υπηρεσιακού ανταγωνισμού με τον Ουστίνοφ και τις Σοβιετικές Ένοπλες 

Δυνάμεις, αντιστοίχως, τόνισε ότι « Εμείς [οι Σοβιετικοί] έχουμε δύο τάγματα σταθμευμένα 

στην Καμπούλ και υπάρχει η ικανότητα να προσφερθεί μία τέτοια βοήθεια», και συμβούλευε 

ότι αυτές οι περιορισμένες δυνάμεις θα ήταν «απολύτως επαρκείς για μία πετυχημένη 

επιχείρηση»536.  Με άλλα λόγια, επρότεινε την άμεση επέμβαση για αντικατάσταση του Αμίν 

από τους Καρμάλ και Sarwari, και κατόπιν, την αμέριστη συμπαράσταση της Μόσχας σε 

αυτούς, ακόμα και με στρατιωτική συνδρομή περιορισμένης εκτάσεως, και πάντως, σίγουρα 

όχι μία σοβιετική επέμβαση μεγάλης κλίμακος (75.000 οπλιτών) και πλήρους αναπτύξεως.  

Κλείνοντας το υπόμνημα δήλωσε την απόλυτο πεποίθησή του ότι «η διεξαγωγή αυτής της 

επιχειρήσεως θα μας επιτρέψει να αποφασίσουμε για την υπεράσπιση των κερδών της 

                                                
534 [Early December…], Personal Memorandum Andropov to Brehznev, n.d. [early December 1979], 
APRF, from notes taken by A.F. Dobrynin and provided to Norwegian Nobel Institute; provided to 
CWIHP by Odd Arne Westad, Director of Research, Nobel Institute; Trans. for CWIHP by Daniel 
Rozas. 
535 Ibid. 
536 Ibid. 
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Επαναστάσεως του Απριλίου, καθιερώνοντας τις λενινιστικές αρχές στην κομματική και 

κρατική ηγεσία, και διασφαλίζοντας τις θέσεις μας σε αυτή τη χώρα».  Δεν πρέπει να 

λαμβάνεται αψήφιστα το μαρξιστικό-λενινιστικό κρεσέντο του Αντρόποφ στο τέλος των 

σκέψεων του.  Αντιθέτως, το εν λόγω χωρίο αποκαλύπτει με τον πιο ευανάγνωστο τρόπο το 

βάθος στο οποίο η σοβιετική ηγεσία είχε διαποτιστεί από τις Μαρξιστικές-Λενινιστικές 

Ιδεολογικές Αρχές, (κατά την ιδικήν της πάντα ερμηνεία), την σοβιετική Θεωρία των 

Διεθνών Σχέσεων καθώς και την τρέχουσα πολιτική κουλτούρα του σοβιετικού συστήματος. 

Είναι επίσης αποκαλυπτικό του τρόπου με τον οποίο η σοβιετική γραφειοκρατία χειριζόταν 

καταστάσεις, όπως η αφγανική, τ.έ. προσπαθώντας να μεγιστοποιήσει τα πιθανά οφέλη μίας 

συγκεκριμένης προτεινόμενης ενέργειας σύμφωνα με την προσωπική και διυπηρεσιακή, 

προοπτική. Για την ιστορία του πράγματος, ο Αντρόποφ είχε δίκιο σχετικώς με τον αριθμό 

των στρατιωτών που χρειάζονταν για την διεξαγωγή της επιχειρήσεως AGAT.  Όπως 

απεκάλυψε αργότερα, στις 27 Δεκεμβρίου 2009, στο RIA Novosti, ο Oleg Balashov, 

Διοικητής της Ομάδας Α των Ειδικών Δυνάμεων, η οποία διεξήγαγε την επιχείρηση 

«…υπήρχαν 24 [sic] σοβιετικοί στρατιώτες εναντίον 300 Αφγανών Προεδρικών Φρουρών 

κατά την Επιχείρηση Θύελλα 333. Σκοτώθηκαν δύο διοικητές της Ομάδας «Άλφα» και τρεις 

της Ομάδας «Ζενίθ». Σκοτώθηκαν έως και διακόσιοι Αφγανοί του προσωπικού του στρατού 

[του Αμίν] και της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου του Αμίν και του υιού του»537. 

 

Εν τω μεταξύ, στο «αντίπαλο στρατόπεδο», ο Υπουργός Αμύνης Ουστίνοφ απεργαζόταν 

μυστικώς τα τελικά σχέδια της επεμβάσεως538, όταν στις 8 Δεκεμβρίου ο Μπρέζνιεφ 

συναντήθηκε ανεπισήμως στο γραφείο του με τον παλιό αξιολογότατο σύντροφο Mikhail 

                                                
537 27 December, 2009, RIA Novosti, Oleg Balashov interview, “Soviet assault on Afghan president 
remembered”. 
538 Όρα μυστική μετάδοση της Ντιρεκτίβας [директива] 312/12/00133 στην Στρατιωτική Περιφέρεια 
του Τουρκεστάν [Туркестанский военный округ], στις 10 Δεκεμβρίου 1979. 
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Σουσλόφ , τον επονομαζόμενο και «σοφό» από την σοβιετική νομενκλατούρα, λόγω της 

θεωρητικής του καταρτίσεως, και την τριανδρία Αντρόποφ-Ουστίνοφ-Γκρομίκο, η οποία 

κατ’ ουσίαν συνιστούσε την Ειδική Επιτροπή για το Αφγανιστάν.  Σε αυτή τη συνάντηση του 

«Μικρού Πολίτμπιρο» ελήφθη η τελική απόφαση, μολονότι ανεπισήμως. Ο Αντρόποφ με 

τον Ουστίνοφ επικεντρώθηκαν στα δύο κύρια θέματα γεωπολιτικής φύσεως, τα οποία 

αφορούσαν την εθνική ασφάλεια της Σοβιετικής Ενώσεως. Ο Αντρόποφ πληροφόρησε τον 

Μπρέζνιεφ ότι υπήρχε η πιθανότητα η έκρυθμη κατάσταση στο γεωπολιτικό υποσύστημα 

του Αφγανιστάν να εξελιχθεί σε ένα μακροσκελές σχέδιο της CIA για τη δημιουργία μίας 

νέας μουσουλμανικής χώρας (μίας Νέας Μεγάλης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας) στο μαλακό 

υπογάστριο της Σοβιετικής Ενώσεως με τη συμμετοχή τόσο σοβιετικών μουσουλμάνων όσο 

και εδαφών από τις νότιες σοβιετικές σοσιαλιστικές δημοκρατίες. Επίσης, επεσήμανε την 

αδυναμία της Σοβιετικής Ενώσεως να διαφυλάξει επαρκώς τα νότια σύνορά της, αφού δεν 

διέθετε σύγχρονα αντιαεροπορικά πυραυλικά συστήματα, εγκατεστημένα στην περιοχή, 

καθώς και το εξαιρετικά μεγάλο κίνδυνο για τα αμυντικά συμφέροντα της χώρας στην 

περίπτωση απώλειας του Αφγανιστάν539. Σε αυτήν την συνάντηση του «Μικρού 

Πολίτμπιρο» αποφασίστηκε ότι η KGB έπρεπε να απομακρύνει τον Χαφιζουλάχ Αμίν το 

συντομότερο δυνατό από την εξουσία και να τον αντικαταστήσει με τον Μπαμπράκ Καρμάλ, 

παλαιό εμπειρότατο αγωνιστή, φιλοσοβιετικό αφγανό κομμουνιστή, ο οποίος συμμετείχε 

στην Επανάσταση του Απριλίου του 1978, ως ηγέτης της φράξιας Παρτσάμ του ΛΔΚΑ, 

καθώς επίσης και να αποσταλεί απόσπασμα του ειδικών δυνάμεων του σοβιετικού στρατού 

στο Αφγανιστάν για να διευκολύνει αυτή την επιχείρηση, χωρίς όμως να καθορίζεται ο 

ακριβής αριθμός 540.  Σε αυτό το σημείο, πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο στο πλαίσιο του δι-

υπηρεσιακού ανταγωνισμού, όσο και σε αυτό της διαδοχής του Μπρέζνιεφ, ο Αντρόποφ είναι 

                                                
539 Lyakhovskiy, A.A., The Tragedy and Valour of the Afghani, Moscow: GPI, Iskon, 1995, p. 109. 
540 Ibid., p.109. 
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εκείνος που ωφελήθηκε περισσότερο από όλους, από αυτή τη συνάντηση, καθώς η υπηρεσία 

του επρόκειτο να παίξει το σημαντικότερο ρόλο-κλειδί σε αυτή την επιχείρηση, αφήνοντας 

το στρατό, απλώς, σε έναν υποστηρικτικό ρόλο.  Ως «απάντηση» στην KGB του Αντρόποφ, 

ο Ουστίνοφ συναντήθηκε με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, Στρατάρχη Νικολάι 

Ογκαρκόφ, στις 10 Δεκεμβρίου και του ζήτησε να ετοιμάσει αμέσως 75.000 άνδρες, αφού η 

πρώτη απόφαση για την επέμβαση είχε ήδη ληφθεί. Ο Ογκαρκόφ υποστήριξε ότι ένα 

απόσπασμα 75.000 ανδρών δεν θα ήταν σε θέση να «σταθεροποιήσει» την κατάσταση και 

χαρακτήρισε μία τέτοια επέμβαση ως «απερίσκεπτη κίνηση», για να λάβει την αποστομωτική 

απάντηση του Υπουργού του, Ουστίνοφ: «…εσύ θα κάνεις το δάσκαλο στο Πολίτμπιρο; Το 

μόνο σου καθήκον είναι να εκτελείς εντολές…»541.  Τις επόμενες ημέρες, όπως θυμάται ο 

Αρμπάτοφ ότι του εξιστόρησε ο τότε Α΄ Υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Σεργκέι 

Ακρομέγιεφ, [Сергей Ахроме́ев] επιστρέφοντας ο Υπουργός Αμύνης Ουστίνοφ από τη 

συνάντηση Λήψης Αποφάσεων στις 13 Δεκεμβρίου 1979: «Ο Ουστίνοφ κάλεσε τρία άτομα, 

το Στρατάρχη Ογκαρκόφ (Επιτελάρχη), το Στρατάρχη Ακρομέγιεφ (Α΄ αναπληρωτή 

Επιτελάρχη) και το Στρατηγό Βαρενίκοφ (Β΄ αναπληρωτή Επιτελάρχη) και τους διέταξε να 

προετοιμάσουν την επιχείρηση για τις 28 Δεκεμβρίου. Ο Ακρομέγιεφ μας είπε ότι ο ίδιος και 

άλλοι Στρατηγοί ήταν αντίθετοι με αυτό. Όταν ρωτήσαμε γιατί, απάντησε ότι τα στρατεύματά 

μας δεν ήταν έτοιμα και δεν γινόταν να προετοιμαστούν σε τόσο σύντομο διάστημα»542. 

Παρομοίως, ο Ογκαρκόφ προσπάθησε να υποστηρίξει την πρόταση μίας πολιτικής λύσεως 

αντί της στρατιωτικής επεμβάσεως κατά τη συνεδρίαση του «Μικρού Πολίτμπιρο», που 

διεξήχθη την ίδια ημέρα, όπου είχε προσκληθεί για να του ανακοινωθεί η προκαταρκτική 

απόφαση: «Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου για ακόμη μία φορά προσπάθησε να πείσει τους 

παριστάμενους ότι το αφγανικό πρόβλημα θα έπρεπε να εκτιμηθεί [και να λυθεί] με πολιτικά 

                                                
541 Ibid., p. 109. 
542 Ibid., p. 110. 
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μέσα, αντί να βασιστούμε στη στρατιωτική ισχύ. Αναφέρθηκε στις παραδόσεις του αφγανικού 

λαού, ο οποίος ουδέποτε ανέχθηκε ξένους στο έδαφός του, και τους προειδοποίησε για την 

ενδεχόμενη εμπλοκή των στρατευμάτων μας σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, - αλλά όλα εις 

μάτην. Εν τούτοις, στο τέλος της συνομιλίας, δέχθηκαν προσωρινώς να μην λάβουν την τελική 

απόφαση για άμεση στρατιωτική βοήθεια προς το παρόν, αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο στρατός 

θα έπρεπε να αρχίσει να προετοιμάζεται»543. Πιο αναλυτικώς, ο σοβιετικός Στρατάρχης 

παρατήρησε: «Θα θέσουμε εκ νέου όλο το ανατολικό ισλαμικό σύστημα [islamizm] [sic] 

εναντίον μας… και θα ζημιωθούμε πολιτικώς σε όλο τον κόσμο». Ο Αντρόποφ τον διέκοψε 

λέγοντας: «Περιορίσου στα στρατιωτικά ζητήματα! Εμείς, το Κόμμα, και ο Λεονίντ Il’ich θα 

χειριστούμε την πολιτική!». Και όταν ο Ογκαρκόφ προσπάθησε να διαμαρτυρηθεί 

υπενθυμίζοντας ότι ήταν ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Σοβιετικών Ενόπλων 

Δυνάμεων, έλαβε την αποστομωτική απάντηση από τον Επικεφαλής της KGB: «Όχι πια»544. 

Ο Αρχηγός της KGB υποστηριζόταν από τους συντρόφους Τσερνιένκο , Σουσλόφ , Ουστίνοφ 

και Κιριλένκο. Ο Μπρέζνιεφ, που ήταν επίσης παρών, είχε την τελευταία λέξη: «Ο Yurii 

Vladimirovich έπρεπε να υποστηριχθεί»545. Φυσικά, το Πολίτμπιρο δεν απέταξε το Στρατάρχη 

Ογκαρκόφ, αφού αμφότεροι οι δύο αναπληρωτές του είχαν την ίδια άποψη με αυτόν, και 

κανείς δεν μπορούσε να εγγυηθεί στο Πολίτμπιρο ότι δεν θα αναφυόταν κάποια μείζονα 

κρίση μεταξύ ΚΚΣΕ και στρατιωτικής ηγεσίας (Στάβκα) μετά από μία τέτοια εξέλιξη.  

 

Αφού ο κύβος είχε ριφθεί, οι αξιωματούχοι που αντιτίθεντο στην επέμβαση αφέθησαν εκτός 

των εξελίξεων στον εσωτερικό κύκλο της λήψης των αποφάσεων. Ο Κιριλένκο, ο στενότερος 

βοηθός του Μπρέζνιεφ για αρκετά χρόνια, έχανε διαρκώς έδαφος υπέρ του Τσερνιένκο, ο 

                                                
543 Ibid., p. 110. 
544 Lyakhovskiy, A.A., “Plamya Afghana, [Flame of the Afghanistan Veteran], Iskon, Moscow, 1999, 
p.121, [Translated by Gary Goldberg for CWIHP]. 
545 Ibid., p.121. 
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οποίος το 1976 είχε σκανδαλωδώς οριστεί Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής. Ο 

Πρωθυπουργός Κοσίγκιν546, του οποίου η υγεία χειροτέρευε και νοσηλευόταν για 

υποτιθέμενη καρδιακή προσβολή547 -και είχε αναφερθεί ότι ήταν εκτός καθηκόντων για δύο 

μήνες, από 17 Οκτωβρίου έως 12 Δεκεμβρίου-, έδειχνε υποδειγματική αυτοσυγκράτηση στις 

συνεδριάσεις του Πολίτμπιρο λειτουργώντας σαν μοναχικός λύκος, και ο διαπρεπής 

σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα, Αρμπάτοφ, μετά την καρδιακή προσβολή που υπέστη 

το Νοέμβριο, δεν ήταν σε θέση πλέον να συμμετέχει ενεργώς στις συζητήσεις, ούτε ως 

Πρόεδρος του ISKAN ούτε ως ειδικός αμερικανολόγος ή δεινός πολύπειρος σύμβουλος του 

Γενικού Γραμματέα του ΚΚΣΕ. Επομένως, χωρίς καμία πραγματική υποστήριξη, ο 

Στρατάρχης Ογκαρκόφ όφειλε να εκτελέσει τις εντολές του Πολίτμπιρο. Κατά συνέπεια, 

ακολούθησε τις εντολές του Ουστίνοφ, ο οποίος στις 10 Δεκεμβρίου είχε ήδη διατάξει την 

αποστολή μυστικώς της Οδηγίας 312/12/00133 στη Στρατιωτική Περιφέρεια του 

Τουρκεστάν, ώστε να συγκεντρωθούν όλες οι αερομεταφερόμενες και ειδικές μονάδες που 

ανήκαν στις εκεί μεραρχίες548.   

 

Σύμφωνα με το αρχείο του Αλεξάντερ Αντόνοβιτς Λιακόφσκι, στις 12 Δεκεμβρίου το πρωί, ο 

Ουστίνοφ κάλεσε τον Ογκαρκόφ, τον Έπισεφ και τον Στρατηγό Βασίλι Ζαπλάτιν, 

Αναπληρωτή Στρατιωτικό Σύμβουλο στον αφγανικό στρατό, ο οποίος βρισκόταν στο 

Κρεμλίνο για συναντήσεις με τους προϊσταμένους του, προκειμένου να συζητήσουν την 

αναφορά του τελευταίου για την κρίση. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Ζαπλάτιν θεωρείτο 

απολύτως γνώστης των τεκταινομένων στο Αφγανιστάν, για  αυτό και προτιμήθηκε για αυτήν 

την συζήτηση από τον προϊστάμενό του, Στρατηγό Μαγκομέτοφ [Магомедов], ο οποίος 

                                                
546 Στις 25 Οκτωβρίου 1980, ο Σοβιετικός Πρωθυπουργός Αλεξέι Κοσίγκιν παραιτήθηκε μετά από 
συνεδρίαση του Ανωτάτου Σοβιέτ, λόγω προβλημάτων υγείας και απεβίωσε τον Δεκέμβριο του ιδίου 
έτους. 
547 Oliynik, ‘Sending of troops’, Krasnaya Zvezda, 17 October, 1992. 
548 Ustivov, D. F., Serving the Country and the Communist Cause, New York, Pergamon Press, 1983. 
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μόλις έχει αναλάβει την σχετική θέση.  Με το πέρας της συζητήσεως και την αποχώρηση του 

Ουστίνοφ, οι τρεις στρατιωτικοί συζήτησαν μόνοι τους την κατάσταση διεξοδικώς, ενώ ο 

Ογκαρκόφ προσεπάθησε να αφυπνίσει τους συναδέλφους του για την απερισκεψία μίας 

επεμβάσεως στο Αφγανιστάν.549  Εν τούτοις, στη συνεδρία της ιδίας ημέρας, υπό τον τίτλο 

«Μέτρα σχετικώς με την κατάσταση Α», η επέμβαση εγκρίθηκε ομοφώνως από το 

Πολίτμπιρο, με τον Κιριλένκο τελικώς να υπογράφει, και τον Κοσίγκιν απόντα λόγω 

προβλημάτων υγείας. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο ίδιος ο Μπρέζνιεφ εισήλθε στην αίθουσα, 

αφού είχε συνταχθεί η απόφαση και την υπέγραψε550.  Παρά το ότι η απόφαση είχε ήδη 

ληφθεί, το ίδιο βράδυ σε συνάντησή του με τον Ουστίνοφ, ο Στρατηγός Ζαπλάτιν, άσκησε 

αυστηρή κριτική στο περιεχόμενο του άρτι αφιχθέντος τηλεγραφήματος του απεσταλμένου 

αρχηγού του κλιμακίου της KGB στο Αφγανιστάν, Υποστρατήγου B. Ιβάνοφ, επί της βάσεως 

ότι «δραματοποιεί υπερβολικά»551 την κατάσταση στο Αφγανιστάν και την ανεπάρκεια του 

αφγανικού στρατού.  Για να λάβει την περίφημη αποστομωτική απάντηση του Ουστίνοφ: 

«Εσείς δεν μπορείτε να καταλήξετε σε συμφωνία εκεί, αλλά εμείς πρέπει να λάβουμε μία 

απόφαση [εδώ]».552  Στην αιτιολόγηση του Ζαπλάτιν, ότι γνώριζε πολύ καλά τις πηγές των 

πληροφοριών που χρησιμοποιούσε η KGB, και θεωρούσε ότι «δεν ενέπνεαν εμπιστοσύνη» 

553, για αυτό και πάγια τακτική του ήταν να επανελέγχει όλες τις πληροφορίες, ο Ουστίνοφ 

                                                
549 Lyakhovskiy, Antonovich, Aleksandr, Inside the Soviet Intervention of Afghanistan and the Seizure 
of Kabul, December 1979, Translations by Gary Goldberg and Artemy Kalinovsky Cold War 
International History Project. Working Paper No. 51, Washington, D.C., January 2007, p.19. 
550 Υπάρχουν πολλές εκδοχές ως προς τον χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη η απόφαση για 
την επέμβαση (είτε σε συνεδρίαση του Πολίτμπιρο, είτε εκτάκτως από μία μικρή ομάδα σοβιετικών 
ηγετών).  Σύμφωνα με επίσημη μαρτυρία του Βάλερι Μπόλντιν [Валерий Болдин], ο οποίος είχε τα 
κλειδιά για όλα τα αρχεία και έγγραφα της Κεντρικής Επιτροπής, είπε στον Αλεξάντερ Ντζασόκοφ 
[Александр Дзасохов], Προέδρο της Επιτροπής Διεθνών Υποθέσεων, ότι η απόφαση δεν ελήφθη σε 
συνεδρίαση του Πολίτμπιρο. Παρά ταύτα, η αξιοπιστία αμφοτέρων αμφισβητείται καθώς και οι δύο 
συμμετείχαν στο πραξικόπημα του Αύγουστο του 1991, ως συνωμότες. 
551 Lyakhovskiy, Antonovich, Aleksandr, Inside the Soviet Intervention of Afghanistan and the Seizure 
of Kabul, December 1979, Translations by Gary Goldberg and Artemy Kalinovsky Cold War 
International History Project. Working Paper No. 51, Washington, D.C., January 2007, p.20. 
552 Ibid., p.20. 
553 Ibid., p.20. 
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απήντησε: «Είναι πολύ αργά»554. 

 

Σύμφωνα με το πλημμελές, βιαστικό σχέδιο, στις 24 προς 25 Δεκεμβρίου σοβιετικές 

αερομεταφερόμενες μονάδες από την 103 και την 105 Μοίρα Αλεξιπτωτιστών (VDV) 

προσγειώθηκαν στην Καμπούλ και τη Σιντάτ [Sindat], ενώ παραλλήλως η 5 και η 108 

μηχανοκίνητη μεραρχία πεζικού εισέβαλαν στο Αφγανιστάν μέσω του Κούσκα [Kushka] και 

του Τερμέζ [Термиз], αντιστοίχως. Δύο ημέρες αργότερα, ειδικές μονάδες, τ.ε. τμήμα της 

ομάδος Ζενίθ [зенит] (Zenith) της KGB, τμήμα της ομάδος Alpha της KGB, τμήμα του 154 

τάγματος Σπέτσναζ [Спецназ] Σπέτσναζ  του Υπουργείου Αμύνης, αποτελούμενο 

αποκλειστικώς εκ μουσουλμάνων από τις κεντροασιατικές σοσιαλιστικές δημοκρατίες, 

τμήμα της 345 Επίλεκτης Μοίρας Αλεξιπτωτιστών και σημαντικός αριθμός σοβιετικών 

πρακτόρων της KGB στο Αφγανιστάν, επιτέθηκαν στο Μέγαρο Νταρούλ Αμάν [   [داراالمان ا

και δολοφόνησαν τον Αμίν, σε μια επιχείρηση, η οποία φημολογείται ότι δεν διήρκησε πάνω 

από 45 λεπτά555. 

 

5.1.1 Ο Σοβιετικός Τύπος και οι Αιτίες της Σοβιετικής Εισβολής 

Ένα παραδοσιακό πεδίο πηγών για την ανάλυση της σοβιετικής εξωτερικής πολιτικής είναι 

η εν γένει δημοσιογραφική παραγωγή. Καθώς οι εν λόγω πληροφορίες είναι ιδιόμορφης 

υφής, υπήρχαν περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικώς στην επιστημονική 

έρευνα, ενώ πολλές φορές η ερμηνεία των πρωτογενών πηγών διαφοροποιείτο από αναλυτή 

σε αναλυτή. Πάντως, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μία γενική τάση, ένα συμπερασματικό 

«μοτίβο» που συνδέει το συμπέρασμα ενός δεδομένου δημοσιογραφικού υλικού με το ίδρυμα 

που το δημοσίευσε. Συνδέεται επίσης με τον επικεφαλής του ιδρύματος και τις σχέσεις του 

                                                
554 Ibid., p.20. 
555 “How Soviet troops stormed Kabul palace”, BBC, 27 December 2009. Επίσης στο Cox, David, 
Protection: The Politics for Guarding Russian Rulers, Praeger,Washington, 2000, pp. 59-61. 
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με συγκεκριμένες ομάδες της νομενκλατούρας και τα συμφέροντά τους, κ.λ.π. Παρά την 

παραδοσιακώς μονολιθική φύση του σοβιετικού τύπου, η εκμετάλλευση των σοβιετικών 

δημοσιογραφικών πηγών αποτελεί βασικό εργαλείο για την ανάλυση της σοβιετικής λήψης 

αποφάσεων, με τη χρήση της ανάλυσης περιεχομένου και άλλων παρόμοιων τεχνικών οι 

οποίες καθιστούν δυνατή την εξαγωγή αποτελεσμάτων, τα οποία μπορούν να συμβάλουν 

στην κατάρτιση ενός οργανωτικού-θεωρητικού αλλά και ρεαλιστικού υποδείγματος 

αναλύσεως στην περίπτωσή μας.  Στο βαθμό που ο σοβιετικός τύπος, πολιτικός και 

στρατιωτικός, αντανακλά την σκέψη και κυρίως την επιχειρηματολογία των σοβιετικών 

θεσμών και υπηρεσιών, αποτελεί αναμφιβόλως μία πολύτιμη πηγή αφ’ ενός για την 

συγκριτική αναδόμηση των τεκταινομένων κατά την διαδικασία λήψης αποφάσεων, αφ’ 

ετέρου της ερμηνείας των σοβιετικών πράξεων, inter alia,  στην διεθνή πολιτική, βοηθώντας 

εξαιρετικά στην ανάλυση. 

 

Καθώς ολόκληρος ο τύπος αποτελείτο από τα δημοσιογραφικά όργανα του ΚΚΣΕ, του 

Στρατού, των εργατικών σωματείων, της Κομσομόλ, κ.λπ., η ιδέα ότι όλος ο τύπος οδηγούσε 

τελικά στο Πολίτμπιρο και το Γενικό Γραμματέα, δικαιολογείται σε ένα ολοκληρωτικό 

σύστημα όπως το σοβιετικό. Όντως, τα αποτελέσματα της ανάλυσης του σοβιετικού τύπου 

καθ’ όλη την περίοδο του αφγανικού ζητήματος, μας παρέχουν μία γενική άποψη περί του τι 

συνέβαινε στο Πολίτμπιρο και στο νου των ανώτατων σοβιετικών ολιγαρχών. 

 

Από την πρώτη κιόλας στιγμή, και σε όλη τη διάρκεια του πολέμου, όλα τα περιοδικά και οι 

εφημερίδες, στρατιωτικές και μη, ανεξαρτήτως της μυστικής ή ορθοδόξου διπλωματίας των 

σοβιετικών στη Γενεύη, κράτησαν μία κοινή στάση556, βάσει τεσσάρων βασικών αρχών. 

                                                
556 Κάτι που δεν συνέβη στην περίπτωση της Τσεχοσλοβακίας, όπου έχουμε εντελώς διαφορετικές 
προσεγγίσεις. 
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Σύμφωνα με αυτή την «τετράδα», η σοβιετική επέμβαση ήταν (1) «…μία ένοπλη υποστήριξη 

στον αφγανικό στρατό…», «… απολύτως σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο…» και «…ένας 

δίκαιος πόλεμος…», (2) «…μία ανθρωπιστική επέμβαση… εναντίον των ανταρτών… [και 

υπέρ]…των φτωχών χωρικών…και του τοπικού πληθυσμού», (3) μία απάντηση στην 

«…εξωτερική παρέμβαση… στις εσωτερικές υποθέσεις του Αφγανιστάν…που προσπαθούν να 

εκτρέψουν τον ρου της ιστορίας…», και τέλος (4) «…στόχος [της επεμβάσεως] ήταν…και η 

ασφάλεια των νοτίων συνόρων της ΕΣΣΔ». 

 

 Πράγματι, σύμφωνα με την Pravda της 31 Δεκεμβρίου 1979, η επέμβαση «…ήταν 

δικαιολογημένη από το διεθνές δίκαιο…»557 και την επόμενη ημέρα σύμφωνα με την Izvestiia 

ήταν «…σε πλήρη συμφωνία με…την αφγανο-σοβιετική Συνθήκη του 1978»558. Το επιχείρημα 

αυτό αναπαράχθηκε περαιτέρω από αυτές τις δύο μεγαλύτερες σοβιετικές εφημερίδες κατά 

τη διάρκεια του πολέμου, ενώ προστέθηκε συστηματικά και η έξωθεν επιθετικότητα, 

ιδιαιτέρως των διεθνών πόλων ισχύος του δρώντος υπερσυστήματος, που επίσης ευθυνόταν 

για τη σοβιετική επέμβαση: «…οι Σοβιετικές δυνάμεις βρέθηκαν στο Αφγανιστάν κατόπιν 

αιτήματος της [αφγανικής] κυβερνήσεως με μόνο στόχο να προστατεύσουν το φιλικό αφγανικό 

λαό»559 και «…να βοηθήσουν [αυτή] τη γειτονική χώρα…να αποκρούσει την έξωθεν 

επιθετικότητα»560. Δεν ήταν όμως μόνο η Pravda, η Izvestiia, ή άλλες μικρότερες εφημερίδες 

που υποστήριζαν σταθερά αυτή την εκδοχή για την επέμβαση και το αφγανικό ζήτημα. Η 

σοβιετική Ακαδημία Επιστημών στην ευυπόληπτη και επιστημονική Διεθνή Επετηρίδα 

Πολιτικής και Οικονομικών, κατόπιν ανάλυσης συμπέραινε ότι η επέμβαση ήταν κατ’ ουσίαν 

μία καθυστερημένη απόκριση στην αφγανική κυβέρνηση, η οποία «…είχε επανειλημμένως 

                                                
557 Pravda, 31 December, 1979. 
558 Izvestiya, 1 January, 1980. 
559 Pravda, 16 March, 1980. 
560 Izvestiya, 3 January, 1980. 
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ζητήσει από την ΕΣΣΔ [να παράσχει] στρατιωτική βοήθεια», και συνέχιζε: «Η σοβιετική 

κυβέρνηση ικανοποίησε το [αφγανικό] αίτημα και το περιορισμένο απόσπασμα Σοβιετικών 

στρατευμάτων εστάλη στη χώρα…»561 [82]. Την επόμενη χρονιά, η Επετηρίδα σχολίαζε ότι 

«…τέτοιες ενέργειες βρίσκονταν σε πλήρη συμφωνία με το Άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων 

Εθνών και το Άρθρο 4 της [αφγανο-σοβιετικής] Συνθήκης της 5 Δεκεμβρίου 1978»562. Όπως 

φαίνεται από τον κύριο σοβιετικό Τύπο, η πολιτική, δημοσιογραφική και επιστημονική 

νομενκλατούρα θεωρούσε την επέμβαση ειρηνική και όχι επιθετική πράξη, η οποία 

βασιζόταν στο διεθνές δίκαιο και στην αλληλεγγύη μεταξύ των σοσιαλιστικών κρατών 

τιμώντας τις μεταξύ τους συμφωνίες. Αυτή η μαρξιστική-λενινιστική ιδεολογική προσέγγιση 

περί ενός δίκαιου πολέμου δεν άλλαξε κατά τη διάρκεια του πολέμου. Τον Ιανουάριο του 

1986, η Izvestiia ανέφερε τις δηλώσεις ενός Αφγανού αξιωματικού: «… [Οι σοβιετικοί και 

οι αφγανοί στρατιώτες μάχονται] για ένα δίκαιο σκοπό και για μία ευτυχισμένη νέα ζωή για 

ολόκληρο τον αφγανικό λαό»563. Ακόμη και μετά τις συμφωνίες απόσυρσης των σοβιετικών 

στρατευμάτων, το 1988, αποτελούσε ζήτημα κύρους για τη Σοβιετική Ένωση να καταδείξει 

ότι όφειλε ηθικώς να επέμβει και να υποστηρίξει την αφγανική κυβέρνηση εννέα χρόνια πριν.  

Επίσης, η γνώμη των στρατιωτικών για τις αιτίες της σοβιετικής επεμβάσεως εκφράστηκε 

από τα πλέον επίσημα χείλη, τον Αρχηγό του Περιορισμένου Αποσπάσματος Σοβιετικών 

Δυνάμεων [LCOSF], Στρατηγό Μπόρις Γκρόμοφ [Бори́с Гро́мов], και η γνώμη του ήταν 

ιδεολογικά ευθυγραμμισμένη με εκείνη της σοβιετικής ηγεσίας: «Ήρθαμε στο Αφγανιστάν 

στα τέλη του 1979 κατόπιν αιτήματος της νόμιμης κυβερνήσεως [του Αφγανιστάν] και 

συμφώνως προς τη συνθήκη μεταξύ των χωρών μας βάσει του…Χάρτη του ΟΗΕ»564. Αφ’ 

ετέρου, κυρίως τεχνικά και επιχειρησιακά ζητήματα υποχρέωσαν το τον Αρχηγό του 

                                                
561 Mezhdunarodnyi Ezhegodnik, Annual Volume, 1980, p. 208. 
562 Ibid., Annual Volume, 1981, p.224. 
563 Izvestiya, 14 January, 1986. 
564 Izvestiya., 2 July, 1988. 
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Σοβιετικό Επιτελείου Ογκαρκόφ, να εκφράσει συνολικά την αντίθεσή του, καίτοι υπό 

μορφήν συμβουλής, τόσο στο Πολίτμπιρο όσο και στον Υπουργό Ουστίνοφ, θεωρώντας ότι 

75.000 άνδρες δεν θα επαρκούσαν για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση. Εν τούτοις, δεν 

είναι ολίγοι οι υψηλόβαθμοι αξιωματικοί, μεταξύ των οποίων και οι Διοικητές των 

Στρατιωτικών Περιφερειών Κεντρικής Ασίας, οι οποίοι ακόμη και πριν την επέμβαση 

θεωρούσαν επιτακτική κάποια κίνηση σταθεροποίησης, προκειμένου να διαφυλαχθούν τα 

σοσιαλιστικά επιτεύγματα της Επαναστάσεως του Απρίλιου 1978 και να προωθηθεί η 

ειρήνη. Μετά την πρώτη σοβιετική επιτυχία, ο Υποστράτηγος Μαξίμοφ από την Τασκένδη, 

ο οποίος έγραφε ότι με την επέμβαση και τη σταθεροποίηση «τα οφέλη της Επαναστάσεως 

θα διασφαλιστούν…»565, καθώς και μία πληθώρα Στρατηγών, μεταξύ των οποίων ο 

Αντιστράτηγος Rodin, Αρχηγός της Πολιτικής Διεύθυνσης της Στρατιωτικής Περιφέρειας 

του Τουρκεστάν, και ο Αντιστράτηγος Γκορτσακόφ [Горчаков], Α΄ αναπληρωτής Διοικητής 

της Στρατιωτικής Περιφέρειας Κεντρικής Ασίας, υποστήριξαν την αναγκαιότητα να 

διαφυλαχθούν τα ιδεολογικά επιτεύγματα στο Αφγανιστάν, στα άρθρα τους «Φυλάσσοντας 

τα Σοσιαλιστικά Επιτεύγματα»566 και «Πάντα με το Λαό»567, στην Turkenskaia Iskra και 

στην Sovetskaia Kirgizia, στις 23 Φεβρουαρίου 1980, αντιστοίχως.  Ακολουθώντας την ίδια 

λογική, η Voenni Vestnik και η Krasnaia Zvezda θεώρησαν ότι η επέμβαση ήταν μία 

αμυντική και ανθρωπιστική επέμβαση που προήγαγε την ειρήνη στο Αφγανιστάν.  

 

Όντως, η δεύτερη αρχή του σοβιετικού τύπου «ορίζει» τη Σοβιετική Ένωση ως «τη μητέρα 

του σοσιαλισμού που ενεργεί» με ανθρωπιστικούς όρους. Σε μία εποχή κατά την οποία ο 

όρος «ανθρωπιστική επέμβαση» ήταν παντελώς άγνωστος, ίσως μάλιστα δεν είχε καν 

                                                
565 Maksimov, Y., Col. General, loc, cit. 
566 Rodin, Lt. General, Chief of Political Directorate of Turkestan Military District, ‘‘Guarding 
Socialist Achievements’’, Turkenskaia Iskra, Ashkhabad, 23 February, 1980. 
567 Gorchakov, Lt. General, first deputy Commander of the Central Asia Military District, ‘‘Always 
with the people’’, Sovitskaia Kirgizia, 23 February, 1980. 
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επινοηθεί για τέτοιες περιπτώσεις, και αφού είχαν εισέλθει στο Αφγανιστάν με πρόσκληση 

της νόμιμης κυβερνήσεως, τιμώντας τη συμφωνία του 1978, οι Σοβιετικές δυνάμεις είχαν 

πολλά να πράξουν σε ανθρωπιστικό και ειρηνευτικό επίπεδο. Το στρατιωτικό δελτίο Voenni 

Vestnik ανέφερε το 1983 ότι «… [οι σοβιετικοί] αλεξιπτωτιστές προστατεύουν ειρηνικό 

[αφγανό] πολίτη»568, ενώ η στρατιωτική εφημερίδα Krasnaia Zvezda ανέφερε ότι «από τη 

δημιουργία αυτής της [σοβιετικής] βάσης, οι αρπακτικές επιδρομές [των Μουτζαχεντίν], η βία 

[και] τα αντίποινα, έχουν σταματήσει. Και οι φτωχοί χωρικοί [τώρα] εργάζονται ειρηνικά στα 

χωράφια»569. Η ιδέα ότι οι σοβιετικές δυνάμεις λειτουργούσαν σταθεροποιητικά και ωφέλιμα 

για την αφγανική πρόοδο, αποτελούσε μία σταθερή φράση του σοβιετικού Τύπου μέχρι το 

τέλος του πολέμου. Ακόμη και μετά την άνοδο του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ [Михаи́л 

Горбачёв] στην εξουσία και παράλληλα με τις διαβουλεύσεις για τη σοβιετική αποχώρηση, 

ο σοβιετικός Τύπος επαινούσε το έργο που είχε πραγματοποιήσει ο σοβιετικός στρατός για 

ένα καλύτερο μέλλον στο Αφγανιστάν. «Πριν φθάσουν εδώ οι σοβιετικοί στρατιώτες, [η 

περιοχή] έβριθε από [συμμορίες ανταρτών, που] σκότωναν χωρίς έλεος … οποιονδήποτε 

αποζητούσε απεγνωσμένα μία καινούργια ζωή… Έφθασαν, όμως, οι σοβιετικοί στρατιώτες και 

η ζωή στην περιοχή άρχισε να γίνεται κανονική»570. Από σοβιετικής οπτικής γωνίας, αυτό 

συνέβη πραγματικά σε πολλές περιπτώσεις και, κατά συνέπεια, οι αναφορές για ωμότητες 

των ανταρτών σε όσους υιοθετούσαν ή προσέγγιζαν τη σοβιετική ιδεολογική και 

πολιτικοοικονομική πρακτική, ήταν αληθείς. Υπ’ αυτήν την έννοια, ο σοβιετικός Τύπος 

άδραξε πολλές φορές την ευκαιρία και επεσήμανε τα αισθήματα ευγνωμοσύνης των 

Αφγανών για την ευεργετική επέμβαση των σοβιετικών δυνάμεων, ενώ η Krasnaia Zvezda 

επαναλάμβανε το «απόλυτο αξίωμα» στον κατάλογο των σοβιετικών επιχειρημάτων 

σχετικώς με το ότι η αφγανική κυβέρνηση θεωρούσε την επέμβαση απολύτως αναγκαία για 

                                                
568 Voenni Vestnik, no 4, 1983, p.1 
569 Krasnaya Zvezda, 1 May, 1985. 
570 Krasnaya Zvezda, 27 October, 1985. 
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το μέλλον και την ελευθερία της χώρας: «[Ο σοβιετικός στρατός ενεργεί] με απαίτηση του 

τοπικού πληθυσμού» και λόγω «του κινδύνου που διατρέχει η ζωή και η ιδιοκτησία των 

πολιτών [εξαιτίας των ανταρτών]»571. Και, σε πιο λυρικό τόνο, « … η επέμβαση [των 

σοβιετικών στρατιωτών] ήταν απαραίτητη για να βοηθηθεί ο δυστυχής αφγανικός λαός να 

υπερασπιστεί την ελευθερία του, το μέλλον του»572. 

Εκτός φυσικά από την εμφανή μεροληψία τους προκειμένου να κερδίσουν την συμπάθεια 

και την κατανόηση  της παγκοσμίου κοινής γνώμης, ώστε η επέμβαση να «νομιμοποιηθεί» 

σε ευρύτερη λαϊκή παγκόσμια βάση και να διαφυλαχθεί η σοβιετική θέση στο Αφγανιστάν, 

υπήρχε και μία πραγματική ιδεολογική πεποίθηση εκ μέρους των υψηλόβαθμων 

αξιωματικών ότι στο Αφγανιστάν βρισκόταν εν πλήρει εξελίξει μία σύγκρουση μεταξύ 

σοσιαλιστικών και αντιδραστικών-ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Στο σοβιετικό τύπο, αυτή η 

πεποίθηση παρουσιαζόταν παίρνοντας τη μορφή της έξωθεν παρέμβασης που επιχειρούσε 

να αναστρέψει την πρόοδο του αφγανικού κράτους σύμφωνα με τους νόμους του ιστορικού 

υλισμού και της γραμμικής πορείας της ιστορίας. 

 

Το Δόγμα Μπρέζνιεφ αναφέρει την προσπάθεια «…των εχθρικών προς το σοσιαλισμό 

δυνάμεων να στρέψουν την ανάπτυξη των σοσιαλιστικών κρατών προς τον καπιταλισμό». Είναι 

γεγονός, ότι από την πρώτη στιγμή κατά την οποία ανέκυψε το πρόβλημα, τουλάχιστον από 

τον Απρίλιο του 1978, η Μόσχα γνώριζε λεπτομερώς την ποσότητα και το είδος της ιρανικής 

και πακιστανικής βοήθειας προς τους εξεγερθέντες. Σε μία συνάντηση αμερικανών και 

σοβιετικών διπλωματών τον Ιούνιο του 1979, ο Βασίλι Σάφροντσουκ μεταξύ άλλων 

αναφέρθηκε σε «[προσπάθειες της Τεχεράνης και του Ισλαμαμπάντ] … που υποκινούνται από 

ιρανικές δημόσιες δηλώσεις και ραδιοφωνικά ανακοινωθέντα και παρέχουν κρυφίως οπλισμό και 

                                                
571 Pravda, 7 February, 1988. 
572 Krasnaya Zvezda, 5 January, 1988. 
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υλική βοήθεια [στους Μουτζαχεντίν]»573. Σύμφωνα με την ίδια συζήτηση, ο αφγανικός στρατός 

είχε κατάσχει πολλές φορές αμερικανικά και κινεζικά όπλα που χρησιμοποιούσαν οι αντάρτες. 

Ο Σάφροντσουκ δήλωσε σχετικώς:  «…σε πολλές συζητήσεις με κορυφαίους Υπουργούς και 

αναπληρωτές Υπουργούς της Λ. Δ. Αφγανιστάν, δεν άκουσα ούτε μία φορά να κατηγορούν τις 

ΗΠΑ ότι υποβοηθούν την εξέγερση. …το βασικό παράπονο της Λ. Δ. Αφγανιστάν για τις ΗΠΑ δεν 

είναι ότι εσείς τους δίνετε όπλα [στους αντάρτες], αλλά ο έντονα επικριτικός Τύπος σας»574. Οι 

απόπειρες έξωθεν παραγόντων να υποστηρίξουν την εξέγερση ήταν γνωστές στη Μόσχα ήδη 

από πολύ νωρίς. Σύμφωνα με την ερμηνεία της ιδεολογίας του Μαρξισμού-Λενινισμού και του 

Δόγματος Μπρέζνιεφ από την σύγχρονη σοβιετική νομενκλατούρα, ο σοβιετικός τύπος 

μετέφερε την πεποίθησή της που συνέπιπτε με εκείνη των σοβιετικών ολιγαρχών ότι το 

αφγανικό μαρξιστικό-λενινιστικό καθεστώς δεχόταν μία σκληρή επίθεση από τις δυνάμεις της 

αντίδρασης. Ο ίδιος ο Μπρέζνιεφ δήλωσε στις 13 Ιανουαρίου 1980: «… η προχωρημένη 

συνομωσία των έξωθεν αντιδραστικών δυνάμεων δημιούργησε μία πραγματική απειλή να 

απωλέσει το Αφγανιστάν την ανεξαρτησία του…»575. Ήταν φυσικό αυτή η πεποίθηση να 

παραμείνει για το σοβιετικό Τύπο ως μία από τις κύριες αιτίες της σοβιετικής επεμβάσεως καθ’ 

όλη τη διάρκεια του πολέμου. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την Komsomolskaia Pravda, τα 

όπλα των ανταρτών «έφθαναν από το Ιράν [και]… το Πακιστάν»576, καθώς και το ότι, για την 

Izvestiia, τα κατασχεθέντα όπλα «…είχαν κατασκευαστεί στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, 

την Ιταλία, το Ιράν, το Πακιστάν…»577, λάμβαναν εκτεταμένη δημοσιότητα. Ιδίως όταν η 

υποστήριξη των ανταρτών κατέστη καθημερινή πρακτική εκ μέρους των ΗΠΑ, της Κίνας 

των αραβικών και άλλων κρατών, ο σοβιετικός τύπος θεώρησε ότι είχε δικαίωμα να επικρίνει 

την ιμπεριαλιστική Δύση και άλλες αντιδραστικές δυνάμεις για την παρέμβασή τους στο 

                                                
573 25 June, 1979: [Confidential] Cables from AMEMBASSY Kabul to SECSTATE, Meeting with 
Soviet Diplomat: Observations on the Internal Afghan Political Scene" (Kabul 4888 and 4889). 
574 Ibid. 
575 Pravda, 13 January, 1980. 
576 Komsomol’ skaia Pravda, 4 March, 1987. 
577 Izvestiya, 7 July, 1987. 
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Αφγανιστάν. Τον Φεβρουάριο του 1986, η Izvestiia καυτηρίασε τον αντιδραστικό ρόλο του 

Πακιστάν «επειδή παρείχε [για την εκπαίδευση και τον υποστήριξη των αφγανών 

φονταμενταλιστών] το προγεφύρωμα για έναν ακήρυχτο πόλεμο κατά του [Αφγανιστάν]»578. 

Η Pravda, αφ’ ετέρου, επέκρινε τους Δυτικούς επειδή επηρέαζαν αρνητικά οποιαδήποτε 

πιθανή ειρηνευτική συμφωνία και επενέβαιναν στο Αφγανιστάν «…ρίχνοντας λάδι στη φωτιά 

της αφγανικής σύγκρουσης…»579, ενώ ο Αφγανός Πρόεδρος Μοχάμαντ Νατζιμπουλάχ 

Αχμαντζάι επέλεξε την ίδια εφημερίδα για να καταδικάσει την έξωθεν «…ανάμιξη στις 

εσωτερικές υποθέσεις του Αφγανιστάν.»580. 

 

Η ανησυχία για τη δημιουργία μίας επικίνδυνης εστίας στο μαλακό υπογάστριο της 

Σοβιετικής Ενώσεως με τη μεταστροφή του Αφγανιστάν από το μακρύ χέρι του 

ιμπεριαλισμού, που εποφθαλμιούσε τα συμφέροντα του σοβιετικού κράτους και άρα του 

Μαρξισμού-Λενινισμού, αποτελούσε μία δικαιολογημένη ανησυχία για το Πολίτμπιρο και 

συζητήθηκε στις συνεδριάσεις των οργάνων λήψης αποφάσεων. 

 

Όπως αναμένεται στην ακαδημαϊκή έρευνα, για τη σοβιετική λήψη αποφάσεων, τα επίσημα 

δημοσιογραφικά όργανα των διάφορων σοβιετικών υπηρεσιακών δρώντων, προωθούσαν τις 

θέσεις τους στον κόσμο του τύπου, με το Πολίτμπιρο στην κορυφή της πυραμίδας. Φυσικά, 

το υλικό τους δεν είναι το πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα από τις πρωτογενείς πηγές 

προκειμένου να συναχθούν οι πιο ασφαλείς ερμηνείες για τους λόγους που οδήγησαν τη 

σοβιετική ηγεσία να επέμβει στο Αφγανιστάν, αφ’ ετέρου όμως κανείς δεν μπορεί να 

αμφισβητήσει την εγκυρότητα της μαρτυρίας τους. Εν πάση περιπτώσει, καθώς αποτελούν 

το παλαιότερο «κρεμλινολογικό» εργαλείο που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε, είναι μία 

                                                
578 Izvestiya, 19 February, 1986. 
579 Pravda, 22 February, 1987. 
580 Pravda, 9 February, 1988. 
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συμπληρωματική και πολύτιμη πηγή, που τουλάχιστον μάς παρέχει κάποιες ενδείξεις για το 

τι συνέβαινε στο Πολίτμπιρο εκείνη την περίοδο. Είναι αξιοσημείωτο ότι τα αποτελέσματα 

της συγκριτικής ανάλυσης με άλλου τύπου πρωτογενείς πηγές, συμπίπτουν με τα 

αποτελέσματα του υλικού από το σοβιετικό Τύπο. Όπως φαίνεται, από την εν γένει 

προσέγγιση και το ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο, στο οποίο αναφύονταν τα επιχειρήματα που 

είχε υιοθετήσει, ο σοβιετικός τύπος επηρεαζόταν από την, κατά περίπτωση ερμηνεία,  της 

ιδεολογίας του Μαρξισμού-Λενινισμού, τις αρχές του Προλεταριακού Διεθνισμού και της 

Σοσιαλιστικής Αλληλεγγύης, κ.λπ. Στο βαθμό λοιπόν που ο σοβιετικός τύπος 

αντικατοπτρίζει την πολιτική γραμμή του Πολίτμπιρο, φαίνεται ότι και οι σοβιετικοί ηγέτες, 

στο βαθμό που αυτή αποτελούσε ασφαλές ιδεολογικοπολιτικό προκάλυμμά για την συνέχιση 

της κατοχής, νομής και ασκήσεως της εξουσίας στην Σοβιετική Ένωση,  έδειχναν βαθιά 

επηρεασμένοι από την ιδεολογία του Μαρξισμού-Λενινισμού.  Πράγματι, η πεποίθηση της 

ηγεσίας και των απαράτσικ για την επέμβαση και τον πόλεμο, ήταν ότι επρόκειτο περί μίας 

δίκαιης επεμβάσεως και ενός δίκαιου πολέμου και ότι η Μόσχα υπερασπιζόταν τον αφγανικό 

λαό στην πορεία του για το Σοσιαλισμό. Οι σοβιετικές δυνάμεις ενήργησαν στο πλαίσιο της 

Διεθνιστικής Αλληλεγγύης χωρίς να παραβιάσουν το Διεθνές Δίκαιο· αντιθέτως, δεν 

αναφέρθηκε πουθενά ότι η επέμβαση ήταν πράξη επιθετική, αλλά ότι ήταν μία πράξη 

σύμφωνη με το Διεθνές Δίκαιο και τη Συνθήκη Φιλίας, Καλής Γειτονίας και Συνεργασίας με 

τη νόμιμη κυβέρνηση της Καμπούλ. Η Μόσχα, προπάντων τίμησε την πολιτική συμφωνία 

με το γειτονικό κράτος, αντανακλώντας την Προλεταριακή Αλληλεγγύη του ΚΚΣΕ προς το 

ΛΔΚΑ και την αφγανική Εργατική Τάξη, καθώς και τη Σοσιαλιστική Αλληλεγγύη του 

Σοβιετικού Κράτους προς τη Λαϊκή Δημοκρατία του Αφγανιστάν. Τέλος, και η γεωπολιτικές 

συνέπειες της επεμβάσεως καλύφθηκαν από το σοβιετικό τύπο, μολονότι σε μικρότερη 

έκταση. Και πάλι, οι μεγαλύτερες σοβιετικές εφημερίδες καθρεπτίζουν τις ανησυχίες του 

Πολίτμπιρο, αφού η συγκριτική ανάλυση με τα πρακτικά του Πολίτμπιρο καταλήγει στο 
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συμπέρασμα ότι, σύμφωνα με τη σοβιετική ηγεσία, η κίνηση της Μόσχας ήταν επιτακτική 

και «αμυντικής φύσεως», καθώς η ασφάλεια του σοβιετικού κράτους θα κινδύνευε, αν οι 

αντιδραστικές δυνάμεις του αφγανικού αντάρτικου κατακτούσαν την εξουσία στην Καμπούλ 

-ένα ενδεχόμενο που θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει γεωπολιτικώς όχι μόνον ολόκληρη 

την περιοχή, αλλά να αποτελέσει την θρυαλλίδα για αλληλένδετες μνημειώδεις μεταβολές 

στο Γεωπολιτικό Δρων Υπερσύστημα. 

 

5.2 Γεωπολιτικό Υπόδειγμα Τάσεων Ισχύος 

Ο αφγανικός «γόρδιος δεσμός» αποτελείτο από διαφόρους και ετερόκλητους παράγοντες, οι 

οποίοι διαπλέκοντο μεταξύ τους.  Πρώτα από όλα, ο Αμίν, τον οποίο το Κρεμλίνο θεωρούσε 

αντισοβιετικό, κατέλαβε την εξουσία χωρίς συνεννόηση με την Μόσχα· δεύτερον, υπήρχε 

αυξανόμενη πολιτική και κοινωνική αστάθεια σε όλη τη χώρα λόγω της εξέγερσης των 

Μουτζαχεντίν· και τρίτον, τα «ενναλακτικά μέτρα» που προ της επεμβάσεως, τ.έ. η 

ενσωμάτωση σοβιετικών εκπαιδευτών στον αφγανικό στρατό, τεχνικών συμβούλων στα 

ανώτερα κλιμάκια της πολιτικής ηγεσίας, η αποστολή μεγάλων ποσοτήτων στρατιωτικού 

εξοπλισμού, η εκταμίευση σοβιετικών δανείων προς την αφγανική κυβέρνηση καθώς και η 

sine qua non διπλωματική βοήθεια, δεν είχαν κάποια ουσιαστική και κυρίως μακρόχρονη 

επίδραση ως προς την καταστολή των ένοπλων εξεγέρσεων των Μουτζαχεντίν και την 

βελτίωση της καταστάσεως για το μαρξιστικό-λενινιστικό καθεστώς του ΛΔΚΑ.  Αφ’ 

ετέρου, η απουσία του Μπρέζνιεφ από τα διοικητικά όργανα λήψης αποφάσεων, εξαιτίας της 

επιδεινούμενης κακής του υγείας,  έπαιξε σημαντικότατο ρόλο, επιδεινώνοντας τις δομικές 

δυσλειτουργίες του σοβιετικού οργανωτικού πλαισίου, αφήνοντας την σοβιετική διαδικασία 

λήψης αποφάσεων έρμαιο στους γραφειοκρατικούς ανταγωνισμούς των δελφίνων της 

Γενικής Γραμματείας του ΚΚΣΕ.  Όντως, αν προσθέσουμε το συστημικό ανταγωνισμό 

μεταξύ Αντρόποφ και Ουστίνοφ και των υπηρεσιών των οποίων προΐσταντο, καθώς και το 

βαθιά γραφειοκρατικό σοβιετικό οργανωτικό υπόδειγμα διαχείρισης κρίσεων, τότε το 
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αποτέλεσμα είναι ένα εκρηκτικό μίγμα που δυσχεραίνει, αν όχι παρακωλύει, 

διαστρεβλώνοντας την ομαλή λήψη αποφάσεων με καταστροφικές συνέπειες. Τέλος, όλα τα 

προαναφερθέντα ήταν στενώς συνυφασμένα με τη φιλοσοφική και ιδεολογική βάση του 

Μαρξισμού-Λενινισμού, και την σοβιετική Θεωρία των Διεθνών Σχέσεων, ή τουλάχιστον 

των ερμηνειών τους που εκφράζονταν από την σοβιετική νομενκλατούρα και τους 

σοβιετικούς ηγέτες, οι οποίες αποτελούν το θεωρητικό πλαίσιο που περιόρισε κατά πολύ τις 

διαθέσιμες επιλογές του Πολίτμπιρο. 

 

Σύμφωνα με τις πηγές, η σοβιετική ηγεσία, μολονότι δεν γνώριζε επακριβώς τις διαστάσεις 

της κρίσεως από την αρχή, εν τούτοις είχε επαρκείς πληροφορίες στη διάθεσή της ώστε να 

εκπονήσει ένα γρήγορο σχέδιο δράσεως για το Αφγανιστάν. Υποτίμησε όμως την κρίση από 

τα αρχικά της στάδια, περιορίζοντας έτσι, αισθητώς, τις διαθέσιμες επιλογές, καταλήγοντας 

τελικώς στην επέμβαση του Δεκεμβρίου. 

 

Κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων Λήψης Αποφάσεων, καθίσταται προφανές ότι 

πρωταρχικό μέλημα των σοβιετικών αξιωματούχων αποτελούσε η διαφύλαξη των 

ιδεολογικών και πολιτικών επιτευγμάτων της Επαναστάσεως του Σαούρ του 1978, δηλαδή 

με άλλα λόγια, των σοβιετικών ιδεολογικών, πολιτικών, στρατιωτικών και οικονομικών 

σοβιετικών συμφερόντων στο Αφγανιστάν. Εν τούτοις, η προσωπικότητα του Αμίν υπήρξε 

μέγας καταλύτης των γεγονότων και καθόρισε σε μεγάλο βαθμό τις ενέργειες της Μόσχας 

και αναμφιβόλως επιτάχυνε τον χρόνο διεξαγωγής τους. Όπως είπε και ο Στρατηγός 

Βαρενίκοφ σε συνέντευξη στο CNN: «Ο Αντρόποφ, ο επικεφαλής της KGB, ανησυχούσε πολύ 

με το φλερτ του Αμίν με τους Αμερικανούς. Ο Αντρόποφ ένιωθε ότι, αν δεν αποστέλλαμε 

στρατεύματα, ο Αμίν θα ισχυριζόταν ότι η Μόσχα δεν εκπλήρωνε τις υποχρεώσεις της. Θα 
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στρεφόταν μετά στους Αμερικανούς για βοήθεια και θα έστελναν αυτοί το δικό τους στρατό».581  

Πράγματι, η σταθερή άποψη της Μόσχας, η οποία  διαμορφωνόταν κυρίως από τις 

πληροφορίες της KGB, ήταν ότι ο Αμίν δεν πίστευε στο σοβιετικό πατρονάρισμα και την 

σοβιετική προστασία. Ο διάδοχος επικεφαλής της KGB, ο Στρατηγός Σερμπάρσιν, 

[Шебаршин], είχε χαρακτηρίσει καυστικώς τον Αμίν για τις πράξεις του ότι «…μας παίζει 

τον Σαντάτ»582. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι «σκληροπυρηνικές» ομάδες του Κρεμλίνου 

συνέκριναν τον Αμίν με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Ανουάρ Σαντάτ και τον κατηγορούσαν ότι 

είχε πρόθεση να εγκαταλείψει την ιδεολογία του Μαρξισμού-Λενινισμού και να 

εναρμονιστεί με τις ΗΠΑ, προσφέροντας στους Αμερικάνους τον έλεγχο της περιοχής και 

επιτρέποντας τη δημιουργία αμερικανικών κατασκοπευτικών κέντρων στα ευαίσθητα νότια 

σύνορα της Σοβιετικής Ενώσεως. 

 

Η ισχυρά πεποίθηση που έτρεφε η γεροντοκρατία του Κρεμλίνου στον Μαρξισμό-Λενινισμό 

και ο ιδεολογικός διαποτισμός της από τις αρχές του, μέσω των όποιων ερμηνειών που 

εδίδοντο από την τρέχουσα σοβιετική νομενκλατούρα, διαμόρφωσε το βασικό πλαίσιο στο 

οποίο διεξήχθη και επηρέασε την όλη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων. Είναι γεγονός ότι, ενώ 

η αυστηρώς στρατιωτική κατάσταση στο πεδίο, και όχι μόνο, είχε αναλυθεί επαρκώς από το 

Στρατάρχη Ογκαρκόφ, ο οποίος απέρριπτε  μία επέμβαση ως απερισκεψία, η γραφειοκρατική 

πολιτική των ανταγωνισμών και οι οργανωτικές δυσλειτουργίες του σοβιετικού συστήματος 

διοικήσεως προωθούσαν την «επιθετική» επιλογή, ιδίως αφ’ ης στιγμής κατέστη εμφανές ότι 

δεν υπήρχε κάποια φερέγγυα και εφαρμόσιμη εναλλακτική λύση για το αφγανικό πρόβλημα, 

και δεδομένου ότι απαιτείτο μία δυναμική κίνηση ώστε να μεταβάλει τους συσχετισμούς της 

                                                
581 A CNN perspective Series, Episode 20: “Soldiers of God”, Interviews, General Varennikov, 
Commander of Soviet Forces in Afghanistan. 
582 Westad, Odd, Arne, “Concerning the situation “A”: New Russian Evidence on the Soviet 
Intervention in Afghanistan”, The Soviet Union and Afghanistan 1979-1989: Documents from Russian 
and East German Archives, p.130. 
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καταστάσεως υπέρ του καθεστώτος της Καμπούλ, πολλοί από τους δελφίνους της διαδοχής 

προσεπάθησαν να την κεφαλαιοποιήσουν υπέρ τους. Αναμφιβόλως, στο βαθμό κατά τον 

οποίο το σύστημα του Μπρέζνιεφ περί συλλογικής ηγεσίας και ενιαίας σκέψεως εκχωρούσε 

την «εξουσία στα στελέχη», η αφγανική κρίση, με αποκορύφωμα την σοβιετική επέμβαση, 

απετέλεσε πεδίο υπηρεσιακών και προσωπικών ανταγωνισμών για τη διαδοχή του στη 

Γενική Γραμματεία του ΚΚΣΕ.  Κατά συνέπεια, από τη στιγμή κατά την οποία η επέμβαση 

απέμεινε η μόνη προτεινόμενη λύση για την αφγανική κρίση, οι ανερχόμενοι δελφίνοι -

Αντρόποφ, Ουστίνοφ, Γκρομίκο- προσπαθούσαν να την συμπεριλάβουν κι αυτή στην agenda 

της στρατηγική τους για προσωπική ανέλιξη στην σοβιετικής κλίμακα ισχύος. 

 

Εν κατακλείδι, σύμφωνα με το σοβιετικό  οργανωτικό και το γραφειοκρατικό υπόδειγμα 

αναλύσεως, είναι γεγονός ότι σε όλη την περίοδο της κρίσεως, τα σώματα Λήψης 

Αποφάσεων, με πιο σημαντικό το Πολίτμπιρο, επέδειξαν οργανωτικές και γραφειοκρατικές 

αδυναμίες και δυσλειτουργικά χαρακτηριστικά που ευθύνονται για τη δημιουργία του 

ελλιπούς συστημικού πλαισίου εντός του οποίου λάμβανε χώρα η Διαδικασία Λήψη 

Αποφάσεων. 

 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σύμφωνα με το οργανωτικό υπόδειγμα της σοβιετικής ηγεσίας 

και διοικήσεως ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΣΕ, ο Μπρέζνιεφ, έπρεπε να ασκεί 

τουλάχιστον ισχυρή, αν όχι κυρίαρχη εξουσία, έχοντας τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο σε 

όλα τα σημαντικά θέματα.  Αντιθέτως, η κακή του υγεία583, τον ανάγκαζε να απουσιάζει 

συχνά από επίσημες συναντήσεις, ή να είναι παρών μόνο για να υπογράψει προειλημμένες 

αποφάσεις, απλώς για να ικανοποιείται η γραφειοκρατική απαίτηση για ομοφωνία (ομόφωνη 

                                                
583 Κάποια μέσα ενημερώσεως ανέφεραν ότι δεν ήτο ικανός να συμμετάσχει σε συζήτηση για 
περισσότερο από 30 λεπτά. Literaturnaya Gazeta, 15 June ,1988, pp.13-4, in FBIS/SU, 16 June, 1988. 
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οπτική γωνία, είναι ο ακριβής σοβιετικός όρος), όπως συνέβη και με την περίπτωση της 

επεμβάσεως στο Αφγανιστάν. Εν τούτοις,  o Μπρέζνιεφ αξιοποιώντας την θεσμική του θέση  

στο σοβιετικό οργανωτικό σύστημα, προσεπάθησε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μία 

έγκαιρη λύση στην αφγανική κρίση δημιουργώντας την Ειδική Επιτροπή για το Αφγανιστάν, 

προκειμένου, μεταξύ άλλων, να αποφύγει τις πολλές, μακρές και εκ προσωπικών ελατηρίων 

υποκινούμενες διαφωνίες μεταξύ των μελών του Πολίτμπιρο με πεδίο μάχης το αφγανικό 

ζήτημα. Η Επιτροπή, η οποία αποτελείτο από τους Αντρόποφ, Ουστίνοφ, Γκρομίκο και 

Πονομάρεφ, είχε την πλήρη ευθύνη για την σοβιετική πολιτική στο Αφγανιστάν. 

Συγκέντρωνε πληροφορίες, αναλύσεις και προτάσεις από την KGB, τα Υπουργεία Αμύνης 

και Εξωτερικών και το Διεθνές Τμήμα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΣΕ, και κατήρτιζε 

αναφορές και πορίσματα προς εξέταση από το Πολίτμπιρο.584 Ωστόσο, τα υψηλόβαθμα μέλη 

της εν λόγω Επιτροπής ήτοι οι, Αντρόποφ, Ουστίνοφ, Γκρομίκο και Πονομάρεφ, έχαιραν 

επίσης της ιδιότητος του υψηλόβαθμου στελέχους του Πολίτμπιρο, με ολίγα λόγια το 

σοβιετικό οργανωτικό σύστημα, δεν είχε καμία ενναλακτική πιθανότητα, ώστε να αποφύγει 

σοβιετικό οργανωτικό αρχέτυπο του απόλυτου δομικού συγκεντρωτισμού.  Έτσι, μολονότι 

οι ανωτέρω ηγέτες παρουσίαζαν μία ομόφωνη οπτική γωνία σε όλα τα επιμέρους πορίσματα 

και τις αναφορές τους ως μέλη της Ειδικής Επιτροπής για το Αφγανιστάν, εξακολουθούσαν 

να έχουν προσωπικές στρατηγικές και συμφέροντα, τα οποία επένδυαν στην αφγανική κρίση 

με κάθε ευκαιρία. Έτσι οι αναφορές που ελάμβαναν, εκτός του ότι προέρχονταν a priori από, 

συγκρουόμενων συμφερόντων υπηρεσίες, ελέγχονταν από τους ιδίους πριν κατατεθούν στην 

Επιτροπή.  Σε γενικές γραμμές, καθίσταται σαφές ότι ο Αντρόποφ, καθώς ήταν από 

λειτουργικής πλευράς επικεφαλής, κινούσε τα νήματα και στην καθημερινή agenda, ενώ οι 

υπόλοιποι ακολουθούσαν και προσπαθούσαν να συμβαδίζουν. Ως Αρχηγός της KGB είχε στη 

                                                
584 Braithwaite, Rodric, Afghantsy: The Russians in Afghanistan 1979-89, Profile books Ltd., Clays, 
Bungay, Suffolk, 2011, p.60. 
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διάθεσή του τις πιο έγκυρες πληροφορίες πολύ ενωρίτερα από ότι οι υπηρεσίες των Υπουργείων 

Αμύνης και Εξωτερικών, τις οποίες και χρησιμοποιούσε προς ίδιο όφελος. Είναι αξιοσημείωτο, 

ότι η απόφαση για την επέμβαση, δεν πέρασε, μετά το Πολίτμπιρο, για ψήφιση από την 

Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΣΕ, ως όφειλε βάσει του σοβιετικού οργανωτικού πρωτοκόλλου.  

Το όντι, ευθύς αμέσως μετά την υπογραφή της από τον Μπρέζνιεφ, o Σουσλόφ  ήταν εκείνος 

που με το υπερβάλλον κύρος του δήλωσε: «Έχουμε μια συμφωνία με το Αφγανιστάν και, τώρα 

που έχουμε καταλήξει στην απόφασή μας, οφείλουμε να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας ταχέως. Θα 

την συζητήσουμε [την απόφαση για την επέμβαση], στην Κεντρική Επιτροπή, αργότερα.»585.  

Γίνεται σαφές ότι και ο ίδιος ο Σουσλόφ , παραδέχεται εμμέσως, πως η διαδικασία παρέκκλινε 

από το σοβιετικό οργανωτικό πρωτόκολλο. Εν τούτοις, αν και αποτελεί σοβαρότατη 

παράκαμψη του σοβιετικού πρωτοκόλλου στην Διαδικασία Λήψεως Αποφάσεων, κανείς δεν 

θα ανέμενε κάποια επιπλοκή ή καταψήφισή της, ακόμα και εκ μέρους κάποιων μειοψηφούντων 

μελών της Κεντρικής Επιτροπής.  Η σοβιετική ιστορία δεν έχει να επιδείξει κάποιο περιστατικό 

ασυμφωνίας μεταξύ Πολίτμπιρο και Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΣΕ.  Εξάλλου, η πιθανότερη 

αιτία για την εν λόγω παράκαμψη, ήταν η προσπάθεια τηρήσεως του απόλυτου απορρήτου της 

αποφάσεως, προκειμένου να αιφνιδιαστεί τον Αμίν και ο υπόλοιπος κόσμος.  Δεν παύει, όμως, 

να καταλογίζεται ως ανακολουθία των κανόνων του σοβιετικού υποδείγματος διοικήσεως. 

 

Σε γραφειοκρατικό επίπεδο, η ανεπάρκεια του Μπρέζνιεφ λόγω ασθενείας, είναι φανερό ότι 

δημιούργησε λειτουργικά προβλήματα στο Πολίτμπιρο, κορυφή του σοβιετικού οργανωτικού 

υποδείγματος διοικήσεως και καταλύτου στην διαδικασία λήψεως αποφάσεων. Ακόμη και η 

πλέον σημαντική απόφαση, εκείνη για την επέμβαση, ελήφθη και σχεδιάστηκε εν απουσία του 

(αν όχι και εν αγνοία του), γεγονός που δημιούργησε τη βεβαιότητα ότι δεν ήταν σε θέση να τα 

βγάλει πέρα με το ρόλο και τα καθήκοντά του ως Γενικός Γραμματέας κατά την αφγανική 

                                                
585 Ibid, p.80. 
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κρίση.   Επίσης οι στενές σχέσεις του Μπρέζνιεφ με το στρατό ήταν γνωστές καθ’ όλη την 

ιστορική του πορεία και άνοδο στο απώτατο αξίωμα του ΚΚΣΕ, και από ότι φαίνεται, ο 

Γενικός Γραμματέας ποτέ δεν απογοήτευε τους στρατιωτικούς586. Σημαντικό ρόλο σε αυτό 

έπαιξε και το γεγονός ότι στο παρελθόν είχε εργαστεί ως Γραμματέας της Αμυντικής 

Βιομηχανίας στην Κεντρική Επιτροπή.  Πολλοί βιογράφοι του αναφέρουν ότι είχε ένα πάθος 

με τους στρατιωτικούς βαθμούς, τις απονομές βραβείων, ιδίως δε στρατιωτικών μεταλλίων, 

αποδίδοντάς του το προσωνύμιο «ο κ. Σαλάτας», εξαιτίας της τοποθέτησης πλήθους 

μεταλλίων και βραβείων στο πέτο του πολιτικού του κοστουμιού. Αν και διέθετε εξαιρετικά 

συγκροτημένη πολιτική σκέψη, το 1979 δεν ήταν πλέον αυτός που ήταν το 1963, ή ακόμη 

και το 1973-1974, όταν επιχειρηματολογούσε εξαντλητικά επί διαφόρων ζητημάτων587. Η 

κακή υγεία σε συνδυασμό με την προχωρημένη του ηλικία του είχαν αρνητικό αντίκτυπο 

και, στην περίπτωση του Αφγανιστάν, ο πάλαι ποτέ εκρηκτικός τη ιδιοσυγκρασία και 

σφοδρός τη εκφράσει Γενικός Γραμματέας, δεν λάμβανε καν τον λόγο πλέον στο Πολίτμπιρο 

ή σε οποιαδήποτε ανεπίσημη συνάντηση. Αντιθέτως, η τριανδρία Αντρόποφ-Ουστίνοφ-

Γκρομίκο ρύθμιζε, τουλάχιστον, τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής της χώρας και το 

Αφγανιστάν απετέλεσε γι’ αυτούς ένα ακόμη πεδίο αντιπαραθέσεως σε επίπεδο υπηρεσιών και 

προσωπικών φιλοδοξιών. Εν τούτοις, είναι προφανές ότι κανένας σοβιετικός ηγέτης δεν 

επιθυμούσε στρατιωτική εμπλοκή στο Αφγανιστάν, όχι μόνο στα αρχικά στάδια της κρίσεως, 

αλλά για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο. Άπαντες, με πρωτεργάτη τον Αντρόποφ, 

συμφωνούσαν σε πολιτικά και οικονομικά μέτρα για να υποστηριχθεί το αφγανικό καθεστώς, 

τα οποία θεωρούσαν «ουσιώδη και πιο αποτελεσματικά από τη χρήση βίας». Το πραγματικό 

ζήτημα για τον Αντρόποφ ήταν, ότι μέχρι τις αρχές του φθινοπώρου του 1979, ήταν 

                                                
586 Arbatov, Georgi, (1992), op. cit., p.195. 
587 Οι ομηρικές διαμάχες των επιχειρημάτων τους με τον Στρατάρχη Γκρέτσκο κατά τη διάρκεια των 
συνεδριάσεων του Πολίτμπιρο, καθώς επίσης και με τον Αμερικανό Πρόεδρο Φορντ [Ford] θα 
μείνουν αξιομνημόνευτες. 



317 
 

 
 

απολύτως αντίθετος σε οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση, αλλά η άνοδος του Αμίν στην 

απόλυτο εξουσία το Σεπτέμβριο του 1979, με την ακόλουθη αντισοβιετική του στάση, καθώς 

και η σκληρότητα την οποία επέδειξε προς την αφγανική κοινωνία καθώς και η διασπαστική 

του τακτική προς το ΛΔΚΑ, τον οδήγησε να μεταβάλει γνώμην και να τεθεί υπέρ της 

επεμβάσεως, ώστε να απομακρυνθεί από την εξουσία. 

 

Είναι αξιοσημείωτο ότι το πρώτο κομβικό σημείο της αφγανικής κρίσεως, αυτό των 

αναταραχών στην Χεράτ, τον Μάρτιο του 1979, άνοιξε την αυλαία των επισήμων ή 

ανεπισήμων συνεδριάσεων με το Αφγανιστάν πρώτο στην agenda τους, και πάντως έθεσε 

ένα ακόμα πιθανό πεδίο γραφειοκρατικών αντιπαραθέσεων για τους σοβιετικούς ολιγάρχες.  

Ενώ η Στάβκα ήταν σταθερώς, τεχνοκρατικώς προσανατολισμένη σε μη επεμβατική λύση 

της κρίσεως από την αρχή, οι σοβιετικοί ηγέτες προσμετρούσαν τα διάφορα κόστη με 

διαφορετικό σύστημα αναφοράς, το οποίο ενείχε και προσωπικές στρατηγικές ανελίξεως στο 

σοβιετικό απαράτ. Αυτό διαφαίνεται όταν λαμβάνει χώρα το δεύτερο κομβικό σημείο της 

αφγανικής κρίσεως, η ανάληψη της εξουσίας από τον Αμίν τον Σεπτέμβριο του 1979, όταν 

οι σοβιετικοί ολιγάρχες με διακύβευμα το εθνικό συμφέρον της Σοβιετικής Ενώσεως, 

τάσσονται υπέρ ή εναντιώνονται σε μία πιθανή επέμβαση στη γείτονα χώρα, χωριζόμενοι σε 

δύο ομάδες  στο Κρεμλίνο με αντίθετες απόψεις και γραφειοκρατικά συμφέροντα.  

Συνυφαίνοντας στον πολιτικό καμβά των συνεδριάσεων του Πολίτμπιρο, το εθνικό 

συμφέρον και την προστασία των ιδεολογικοπολιτικών σοβιετικών επιτευγμάτων στο 

Αφγανιστάν,  με τις προσωπικές τους στρατηγικές άρχισαν να επιδίδονται σε έναν μαραθώνιο 

γραφειοκρατικής αντοχής.  Η πρώτη ομάδα τάσσονταν υπέρ μίας άμεσης και σαρωτικής 

κλίμακος στρατιωτικής επεμβάσεως (Ουστίνοφ, Πονομάρεφ, Τσερνιένκο, Σουσλόφ), ενώ η 

δεύτερη ομάδα (Κοσίγκιν, Κιριλένκο, Ογκαρκόφ, Ακρομέγιεφ, Βαρενίκοφ) επιθυμούσε μη 

επεμβατική επίλυση της κρίσεως.  Ο Γενικός Γραμματέας, Μπρέζνιεφ, έκλεινε προς την λύση 
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της επεμβάσεως ιδιαιτέρως μετά την δολοφονία του Ταράκι και την ανάληψη της εξουσίας 

από τον Αμίν, ενώ ο ισχυρότερος στην ιεραρχία μετά από αυτόν, Αντρόποφ δικαιολογούσε 

μία μικρής κλίμακος χειρουργική επιχείρηση με σκοπό την απομάκρυνση του Αμίν, την 

οποία θα ανελάμβανε η υπηρεσία του, η KGB, αλλά φαινόταν διστακτικός να ταχθεί υπέρ 

μίας ευρείας κλίμακος επεμβάσεως, η οποία θα οδηγούσε τον στρατό και τον Ουστίνοφ στο 

προσκήνιο, εν όψει της διαδοχής του ασθενούς Μπρέζνιεφ. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο 

Γκρομίκο, ακροβατούσε, από την αρχή της κρίσεως, μεταξύ των ενναλακτικών λύσεων 

προσεγγίζοντας συστηματικώς τους έχοντες την ισχύ να εφαρμόσουν την πρότασή τους. 

Δεδομένου της σταδιακής επικρατήσεως της πρώτης ομάδος, για λόγους που έχουμε 

αναλύσει ανωτέρω, o Αντρόποφ, ο οποίος αποτελούσε την ατμομηχανή της λειτουργίας του 

σοβιετικού πολιτικού συστήματος, εξαιτίας της ασθενείας του Μπρέζνιεφ, κινδύνευε να 

προσπεραστεί από τις εξελίξεις στην αφγανική κρίση και να μείνει εκτός νυμφώνος στον 

αγώνα διαδοχής του Μπρέζνιεφ, κάτι για το οποίο ευθύνεται εγγενώς η δομή και η λειτουργία 

του σοβιετικού διοικητικού και γραφειοκρατικού συστήματος. 

 

Εν τούτοις, στο περίφημο σημείωμά του προς τον Μπρέζνιεφ στις αρχές Δεκεμβρίου, 

συνιστούσε, μεταξύ άλλων, να ανατραπεί ο Αμίν με μεθόδους των υπηρεσιών πληροφοριών, 

για να αποφευχθεί μία μεγάλης κλίμακος στρατιωτική επέμβαση. Πράγματι, καίτοι είχε 

εκφράσει τη συμφωνία του με την λύση της επεμβάσεως, ο Αντρόποφ ήταν αντίθετος σε 

οποιαδήποτε ευρείας κλίμακος επέμβαση και υποστήριζε την επιλογή μίας μυστικής 

επιχειρήσεως για την αντικατάσταση του Αμίν από τον Καρμάλ, χρησιμοποιώντας το δίκτυο 

της KGB στο Αφγανιστάν, εκτιμώντας ότι τα δύο σοβιετικά τάγματα θα επαρκούσαν για την 

επιχείρηση.  Σύμφωνα με τον Γκεόργκι Κορνιένκο [Георгий Корниенко], ο Αντρόποφ στην 

περίπτωση του Αφγανιστάν, μετεβλήθει σε όμηρο του ιδίου του μηχανισμού του οποίου 

ηγείτο, διότι αφ’ ενός υπερέβαλε σχετικώς με τον κίνδυνο που αντιμετώπιζε η Σοβιετική 
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Ένωση εξαιτίας του «αμερικανόφιλου» αν όχι «αμερικανοκίνητου» Αμίν, αφ’ ετέρου 

διαβεβαίωνε ότι η Σοβιετική Ένωση έχει την απαραίτητη ισχύ για να στρέψει, μέσω της 

KGB, τα γεγονότα προς την ευκταία για αυτήν κατεύθυνση588. Άλλωστε, από το Μάρτιο έως 

το τέλος589, απεργάζονταν τρόπους, ώστε να διευρύνει τη λαϊκή βάση του αφγανικού 

καθεστώτος, εντός του ιδεολογικού πλαισίου της «συγχρόνου» ερμηνείας της ιδεολογίας του 

Μαρξισμού-Λενινισμού, προωθώντας, κατ’ αυτόν τον τρόπον, την πολιτική αναδόμηση του 

ΛΔΚΑ. Στον αντίποδα, ο Ουστίνοφ, καθώς η πιθανότητα μη-στρατιωτικής λύσεως 

σταδιακώς έσβηνε, προώθησε την ιδέα μίας μεγάλης κλίμακος επεμβάσεως, ώστε να 

εξισορροπήσει την κυριαρχία, αφ’ ενός του Αντρόποφ στις συνεδριάσεις του Πολίτμπιρο και 

εν γένει στο διοικητικό σοβιετικό σύστημα, αφ’ ετέρου της KGB στο Αφγανιστάν. Για τον 

Ουστίνοφ, το Αφγανιστάν αποτελούσε τη μεγαλύτερη και τελευταία ευκαιρία του να 

αναβαθμίσει το κύρος του σοβιετικού στρατού εν συγκρίσει με τις άλλες κρατικές υπηρεσίες 

και, προπάντων, για να αποκτήσει επαρκή ισχύ ώστε, ακόμη και στην περίπτωση που δεν 

έθετε υποψηφιότητα ο ίδιος για την θέση του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΣΕ, να καταστεί 

απαραίτητος για τους υποψήφιους εν όψει της κούρσας για τη διαδοχή του Μπρέζνιεφ.  

Μόνιμο επιχείρημά του, αποτελούσε το εξής: Εφόσον, μετά την πτώση του 

φιλοαμερικανικού καθεστώτος του Σάχη Παχλαβί  στην Περσία/Ιράν, οι αμερικανοί είχαν 

αναπτύξει τον στόλο τους, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το έδαφός τους, στην Αραβική 

Θάλασσα και πιθανολογούνταν επέμβασή τους στην Περσία/Ιράν προς παλινόρθωση του 

Σάχη, σε ένα κράτος που γειτνιάζει με την ετέρα υπερδύναμη, την Σοβιετική Ένωση, τότε, 

γιατί θα έπρεπε η Μόσχα να φοβάται την ενεργή υπεράσπιση των συμφερόντων της στο 

                                                
588 Kornienko, Georgy, The Cold War: Testimony of a Participant, Moscow, Mezhdunarodnye 
otnosheniya, 1994, p.195.  
589 [Early December…], Personal Memorandum Andropov to Brehznev, n.d. [early December 1979], 
APRF, from notes taken by A.F. Dobrynin and provided to Norwegian Nobel Institute; provided to 
CWIHP by Odd Arne Westad, Director of Research, Nobel Institute; Trans. for CWIHP by Daniel 
Rozas. 
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γειτονικό Αφγανιστάν590;  Εν πάση περιπτώσει, ο Ογκαρκόφ, βαθύτατα ανήσυχος, 

διαβεβαίωνε τον Ουστίνοφ ότι 75.000 οπλίτες δεν είναι αρκετοί για τη «σταθεροποίηση της 

καταστάσεως», και ότι η παραδοσιακή κουλτούρα της κοινωνίας, η κοινωνική δομή και η 

θρησκευτικότητα των αφγανών, δύσκολα θα κάμπτονταν. Εν τούτοις, ο Ουστίνοφ, 

υποστήριξε ενεργώς την επέμβαση. Αυτό το επιβεβαίωσε και ο απόστρατος Στρατηγός της 

KGB, Ολέγκ Καλούγκιν, [Оле́г Калу́гин], σύμφωνα με τον οποίο «ο Αρχηγός της 

Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Ivashutin επέμενε για τη στρατιωτική επέμβαση…»591, 

και κάλεσε τον Γκορέλοφ και άλλους στρατιωτικούς συμβούλους να «….εξοπλίσουν την 

εργατική τάξη της Καμπούλ.». Ο βετεράνος της εξωτερικής πολιτικής, Γκρομίκο 

παρακολουθούσε στενώς τα τεκταινόμενα στο Κρεμλίνο, και ευθυγράμμιζε τη στάση του 

προς την πιο ευνοϊκή κατεύθυνση, στοχεύοντας να παραμείνει στο πολιτικό παίγνιο, εν 

τούτοις, ανησυχούσε για τις διεθνείς εξελίξεις και την επιδείνωση των αμερικανοσοβιετικών 

σχέσεων και για την επικύρωση της Συνθήκης SALT II από το αμερικανικό Κογκρέσο.  Είναι 

αξιοσημείωτο, ότι ως το Οκτώβριο του 1979, ο Γκρομίκο ομιλούσε ανοικτά με συνεργάτες 

του όπως ο Κορνιένκο, για το ότι μία σοβιετική επέμβαση θα ήταν  ανεπίτρεπτη, κάτι για το 

οποίο συμφωνούσαν τόσο ο Ουστίνοφ, όσο και ο Αντρόποφ592. Έκτοτε, ως και την σοβιετική 

επέμβαση, ουδέποτε ομίλησε για το θέμα ανοικτά διότι593, τόσο η αλλοπρόσαλλη πολιτική 

του Αμίν, όσο και οι εσωτερικές ισορροπίες στο Πολίτμπιρο εξ’ αφορμής του αφγανικού 

βρίσκονταν υπό διαμόρφωση.  Εξάλλου όταν η απόφαση για την επέμβαση είχε σχεδόν 

ληφθεί, δήλωσε ότι σε περίπτωση μη επεμβάσεως «…όλα όσα έχουμε πράξει τα τελευταία έτη 

με τόσο κόπο για την ύφεση, τη μείωση των όπλων και πολλά περισσότερα, όλα αυτά θα πάνε 

πίσω». Είναι διαφωτιστικό, σύμφωνα με τον Αρμπάτοφ, το γεγονός ότι, καθώς ο Γκρομίκο 

                                                
590 Kornienko, The Cold War, op. cit. p.194. 
591 Moscow News, 24 May, 1990. 
592 Kornienko, The Cold War, op. cit. p.193 
593 Kornienko, The Cold War, op. cit. p.193 
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ήταν «προϊόν της εποχής του», ανέβηκε την κλίμακα της ιεραρχίας την περίοδο Στάλιν, όντας 

παραδόξως ο «Σύντροφος ‘Ντα’»594 στο Κρεμλίνο, ενώ εμφανιζόταν στο διεθνή στίβο ως ο 

«Κύριος ‘Νιετ’», και ακολουθούσε τις εντολές ασχέτως αν συμφωνούσε ή όχι. Ήταν ο 

χαρακτηριστικός αφοσιωμένος γραφειοκράτης που προσπαθούσε να δημιουργεί όσο το 

δυνατόν ολιγότερα προβλήματα στο σοβιετικό σύστημα που υπηρετούσε, και στην 

προσωπική του πορεία.595 

 

Αναμφιβόλως, τόσο σε οργανωτικό όσο και σε γραφειοκρατικό επίπεδο, υπήρχε εκτεταμένο 

«πατρονάρισμα» των ολιγότερο ισχυρών μελών του Πολίτμπιρο από τα ισχυρότερα μέλη. 

Παρά το ότι δεν ήταν κάτι ασυνήθιστο, η διαδικασία επικυρώσεως στις 12 Δεκεμβρίου από 

το Πολίτμπιρο, το επίσημο όργανο λήψης αποφάσεων του ΚΚΣΕ και του σοβιετικού 

κράτους, μίας αποφάσεως που είχε προαποφασιστεί από το Μικρό Πολίτμπιρο596 στις 8 

Δεκεμβρίου, δεν αποτελούσε από καμία άποψη σημείο εύρυθμης οργανωτικής λειτουργίας. 

Πολλώ δε μάλλον, στην περίπτωση μίας αποφάσεως που ελήφθη απουσία του Προέδρου του 

Πολίτμπιρο, του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΣΕ και κάποιων άλλων υψηλά ιστάμενων, και 

συνεπαγόταν τεράστιες διεθνείς συνέπειες. Από την αρχή της κρίσεως, η ηγετική 

προσωπικότητα του Αντρόποφ επισκίασε τους πάντες στις συνεδριάσεις. Αν ο Γκρομίκο 

επέμενε ότι η επέμβαση θα προκαλούσε ζημιά στις σχέσεις με τις ΗΠΑ και στη Συνθήκη SALT 

II και αν ο Κοσίγκιν υποστήριζε τη θέση του περί μη-επεμβάσεως και μαζί με τον Ογκαρκόφ 

και το επιτελείο του δημιουργούσε ένα «μέτωπο κατά της επεμβάσεως», συμπεριλαμβάνοντας 

και σημαντικές μορφές του συγχρόνου σοβιετικού Πανθέου, όπως ο αμερικανολόγος 

διπλωμάτης Γκεόργκι Αρμπάτοφ, η επέμβαση μπορεί και να είχε αποφευχθεί. Αντιθέτως, στη 

                                                
594 Arbatov, Georgi, (1992), op. cit., p.193. 
595 Ο Αντρέι Αντρέγιεβιτς Γκρομίκο διετέλεσε Υπουργός Εξωτερικών της Σοβιετικής Ενώσεως από 
το 1957 έως το 1985, οπότε και προήχθη σε Πρόεδρο του Πρισέντιουμ [Президиум] του Ανώτατου 
Σοβιέτ. 
596 Lyakhovskiy, A.A., The Tragedy and Valour of the Afghani, GPI, Iskon, Moscow, 1995, p. 109. 
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σοβιετική διαδικασία λήψης αποφάσεων για το Αφγανιστάν οι οργανωτικές και 

γραφειοκρατικές αδυναμίες καθίσταντο πλέον έκδηλες, ενώ δύο από τις πεπειραμένες και 

διαπρεπείς πολιτικές μορφές αποκλείστηκαν τελείως από τη διαδικασία λόγω προβλημάτων 

υγείας. Τω όντι, τόσο ο Αρμπάτοφ597, που ανέρρωνε στο νοσοκομείο από καρδιακή προσβολή 

που υπέστη τον Νοέμβριο, όσο και ο Anatoli Dobrynin, σοβιετικός πρεσβευτής στην 

Ουάσινγκτον από το 1962 ως το 1986, που νοσηλευόταν κι αυτός στο ίδιο νοσοκομείο, 

έμαθαν για την επέμβαση νωρίς εκείνο το πρωί από τις ειδήσεις του ραδιοφώνου598. Επίσης, 

η αυτολογοκρισία του Πρωθυπουργού Κοσίγκιν στις συνεδριάσεις, επίσης λόγω κακής 

υγείας και δύο μηνών εκτός υπηρεσίας (17 Οκτωβρίου έως 12 Δεκεμβρίου) ευνόησαν το 

κλίμα υπέρ της επεμβάσεως, ενώ η απουσία του στην τελική συνεδρίαση βοήθησε να ληφθεί 

η απόφαση ομόφωνα. Ο Κοσίγκιν ήταν ενάντιος στην επέμβαση όπως και σε κάθε τύπο 

στρατιωτικής δράσεως της Σοβιετικής Ενώσεως. Έχαιρε μεγάλης εκτιμήσεως ως πολιτική 

προσωπικότητα, στο εγχώριο και τον διεθνή πολιτικό στίβο, και του είχε ανατεθεί, ως είδαμε, 

να πείσει τον Ταράκι ότι μία σοβιετική στρατιωτική εμπλοκή κατά τις εξεγέρσεις στη Χεράτ 

το Μάρτιο του 1979, θα είχε εξαιρετικά αρνητικό αντίκτυπο τόσο στο αφγανικό καθεστώς 

όσο και στη Σοβιετική Ένωση.  Σε αντιδιαστολή με την αυτοσυγκράτηση του Κοσίγκιν, οι 

«φύλακες της σκέψεως» εμφανίστηκαν στο Κρεμλίνο και περιχαράκωσαν τη διαδικασία από 

διαλεκτικής πλευράς. Δεν ήταν μόνο ο θεωρητικός Σουσλόφ  που προσέγγιζε όλα τα 

ζητήματα με την άκαμπτη επιστημονική προσέγγιση του ιστορικού υλισμού. Ήταν και ο 

Ουστίνοφ, ο οποίος αντέδρασε επιθετικώς όταν ο Ογκαρκόφ προσεπάθησε για δεύτερη φορά 

να καταδείξει τη ματαιότητα μίας επεμβάσεως, λέγοντάς του «… [αυτή είναι μία απόφαση 

                                                
597 Ο Αρμπάτοφ στο βιβλίο του Τhe System, το 1992, παρόλο που συμφωνεί με το σκεπτικό ότι η 
Σοβιετική Ένωση όφειλε να βοηθήσει την Καμπούλ, εν τούτοις, είναι κατηγορηματικός ότι η εισβολή 
ήταν μία εσφαλμένη κίνηση:  «Μα κανένα από αυτά δεν αιτιολογεί αυτό που κάναμε ή το βαρύ τίμημα 
που πληρώσαμε σε ανθρώπινες ζωές, δικές μας και Αφγανών, καθώς και την οικονομική και πολιτική 
ζημία. Δια εμέ και πολλούς από τους συναδέλφους μου αυτό είναι απολύτως σαφές από την στιγμή που 
αποστείλαμε στρατεύματα στο Αφγανιστάν το Δεκέμβριο του 1979.», op. cit., p.190. 
598 Arbatov, Georgi, Τhe System, op. cit., p.191. 
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του Πολίτμπιρο]…. εσύ θα κάνεις το δάσκαλο στο Πολίτμπιρο;» Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να 

αποθαρρυνθούν όλοι οι ορθολογιστές τεχνοκράτες, όπως ο Υπαρχηγός του Επιτελείου 

Ακρομέγιεφ και ο Στρατηγός Βαρενίκοφ, που συμφωνούσαν απολύτως με το Στρατάρχη και 

Επιτελάρχη. Το ότι οι φωνές της λογικής και του στρατού εμποδίστηκαν να συμμετάσχουν 

ουσιαστικώς στη Λήψη Αποφάσεων, καταδίκασε τη Μόσχα να διαπράξει την αυτοκτονική 

επέμβαση. Αντιθέτως, ο ιδεολογικός καμβάς στον οποίο εκτυλίχθηκαν όλα τα γεγονότα, 

έπαιξε επίσης ρόλο για την επέμβαση, όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, 

επηρεάζοντας την οργανωτική διαδικασία και δημιουργώντας το ιδεολογικό πλαίσιο εντός 

του οποίου εκφράστηκε η σοβιετική αντίδραση έναντι της συνεχόμενης δυσμενούς 

καταστάσεως στο Αφγανιστάν. Όντως, οι σοβιετικοί ολιγάρχες, σε ένα βαθμό θεωρούσαν 

εαυτούς υπευθύνους για το σοσιαλιστικό μέλλον του Αφγανιστάν και εν μέρει 

αντιλαμβάνονταν την κρίση μέσω του ιδεολογικού πρίσματος του Μαρξισμού-Λενινισμού 

και τις σοβιετικής Θεωρίας Διεθνών Σχέσεων. Σε όλες τις συνεδριάσεις, τα στερεότυπα του 

Μαρξισμού-Λενινισμού ήταν περισσότερο από εμφανή. Οι ΗΠΑ και η Δυτική Ευρώπη 

αποκαλούνταν «δυτικοί ιμπεριαλιστές», η Κίνα χαρακτηριζόταν ως «οι αντεπαναστάτες του 

Πεκίνου» –μία χαρακτηριστική δηλαδή μαρξιστική-λενινιστική ορολογία που είχε τη δική 

της σημειολογία για τον ειδικό ρόλο της ιδεολογίας στη Λήψη Αποφάσεων. Ακόμη και η 

πρόταση που είχε κάνει ο Αντρόποφ στις αρχές Δεκεμβρίου, ήταν υποδειγματική από 

ιδεολογικής πλευράς, όταν συμβούλευε τον Μπρέζνιεφ στο γνωστό του χειρόγραφο και 

χωρίς ημερομηνία σημείωμα, ότι η απομάκρυνση του Αμίν μπορούσε να επιφέρει τη λύση 

παραλλήλως με τη δημιουργία ενός νέου κόμματος και μίας κυβερνήσεως με νέα όργανα. 

Επομένως, επέρριπτε την ευθύνη στη ανεπαρκή διακυβέρνηση και στην αμφιλεγόμενη 

προσωπικότητα του Αμίν, απαλλάσσοντας την Μαρξιστική-Λενινιστική Ιδεολογία από 

τυχόν πιθανή ασυμβατότητα με την πραγματικότητα του Αφγανιστάν. Μετά τη συνεδρίαση 

του Μικρού Πολίτμπιρο με τον Σουσλόφ  στις 8 Δεκεμβρίου, ελήφθη η απόφαση για την 
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επέμβαση και το μόνο που απέμενε ήταν η τελική έγκριση από το Πολίτμπιρο. Βάσει των 

αρχείων, δεν έλαβε χώρα καμία συνάντηση ανώτερων αξιωματούχων μεταξύ 8 και 12 

Δεκεμβρίου. Σε αυτό το διάστημα, ο Ουστίνοφ και ο Αντρόποφ δεν είχαν καμία επαφή. Ο 

Ουστίνοφ στην προσπάθειά του να εκμεταλλευθεί την κατάσταση, συγκάλεσε το Γενικό 

Επιτελείο στις 10 Δεκεμβρίου, προκειμένου να αποσαφηνίσει τις προθέσεις του και να 

κάμψει τυχόν αντιρρήσεις από την πλευρά των στρατιωτικών, απαιτώντας την συγκέντρωση 

μίας τεράστιας εκστρατευτικής δυνάμεως (η οποία κατά τον Ογκαρκόφ δεν επαρκούσε για 

να σταθεροποιήσει την κατάσταση),  και διέταξε τη μυστική αποστολή της Οδηγίας 

312/12/00133 στη Στρατιωτική Περιφέρεια του Τουρκεστάν. Ο δε Αντρόποφ, αρκέστηκε στο 

προσωπικό σημείωμά του προς τον Μπρέζνιεφ (αρχές Δεκεμβρίου, πριν τις 8 του μήνα) 

έχοντας συμφιλιωθεί με την ιδέα της επεμβάσεως, αναμένων απλώς την επίσημη απόφαση, 

την πιθανή ημερομηνία και το μέγεθος των σοβιετικών εκστρατευτικών δυνάμεων. Είναι 

όμως αλήθεια ότι αμφότεροι Αντρόποφ και Ουστίνοφ ωφελήθηκαν από την απόφαση, αφού 

ο πρώτος ανέλαβε τον πρωταρχικό ρόλο στην απομάκρυνση του ανένδοτου Αμίν και στην 

εδραίωση του Καρμάλ διαφυλάττοντας τα σοβιετικά συμφέροντα και τα επιτεύγματα της 

Επαναστάσεως του Σαούρ, ενώ ο δεύτερος ανέλαβε την πλήρη ανάπτυξη 80.000 περίπου 

σοβιετικών οπλιτών στο Αφγανιστάν, ελπίζοντας ότι ο νέος Πρόεδρός του Καρμάλ θα 

βελτίωνε την κατάσταση στη χώρα υπέρ του ΛΔΚΑ και της Μόσχας. 

Ανακεφαλαιώνοντας, το Γεωπολιτικό Υπόδειγμα Τάσεων Ισχύος συγκροτείται από τα 

αποτελέσματα που παράγει η ανάλυση των Γεωπολιτικών Πυλώνων Ισχύος, οι οποίοι 

διαμόρφωσαν τα γεγονότα με την καταλυτική δράση των επιλεγμένων Γεωπολιτικών 

Παραγόντων και Γεωπολιτικών Δεικτών. Κατά την κύρια περίοδο της αφγανικής κρίσεως, 

από τον Σεπτέμβριο του 1979 και μετά, πρωταγωνιστής και καταλύτης των γεγονότων ήταν 

ο Αμίν, ο οποίος είχε αναλάβει την απόλυτη εξουσία στα μέσα Σεπτεμβρίου. Δεδομένης της 

αμφιλεγόμενης προσωπικότητάς του, η οποία είχε δημιουργήσει εξαιρετικά αρνητική φήμη 
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για το άτομό και τις προθέσεις του στους κύκλους του Κρεμλίνου, ως τουλάχιστον πιθανού 

αντισοβιετικού αποστάτη, οι εξελίξεις επιταχύνθηκαν θεαματικώς. Πράγματι, δεδομένης της 

σοβιετικής πολιτικής κουλτούρας, που ήταν συνυφασμένη από την ιδεολογία του 

Μαρξισμού-Λενινισμού, τα μακροχρόνια συμφέροντα ορισμένων παραγόντων της 

σοβιετικής εξουσίας, όπως ο στρατός και η KGB, καθώς επίσης και εξαιτίας της φυσικής 

απουσίας του Μπρέζνιεφ από τα τεκταινόμενα στο Κρεμλίνο για λόγους υγείας, η τριανδρία 

των Αντρόποφ (επικεφαλής επιχειρησιακού), Ουστίνοφ και Γκρομίκο είχε να επιλέξει 

μεταξύ τριών επιλογών.  Η πρώτη ήταν να αφήσουν την κατάσταση να εξελιχθεί χωρίς να 

αναμιχθούν, η δεύτερη να υποστηρίξουν το καθεστώς της Καμπούλ με κάθε πολιτικό, 

οικονομικό και κοινωνικό μέτρο που θα βελτίωνε την κατάσταση και, τέλος, να 

προχωρήσουν στη στρατιωτική επέμβαση, καθώς τέτοιου τύπου μέτρα στο παρελθόν δεν 

απέδωσαν τα επιθυμητά αποτελέσματα και η κατάσταση χειροτέρευε ημέρα με τη ημέρα. 

Τελικώς υιοθετήθηκε η τρίτη επιλογή, εντός του πλαισίου που είχε θέσει η τρέχουσα 

ερμηνεία της ιδεολογίας του Μαρξισμού-Λενινισμού και που επέτρεπαν τα γραφειοκρατικά 

και οργανωτικά χαρακτηριστικά του σοβιετικού συστήματος, σε μία περίοδο κατά την οποία 

η κούρσα για τη διαδοχή του Μπρέζνιεφ βρισκόταν στο ζενίθ της, ενώ τα σοβιετικά 

συμφέροντα στο Αφγανιστάν διακυβεύονταν αποφασιστικώς.  

Η ανάλυση του συνόλου των διαθεσίμων και εξετασθέντων πρωτογενών πηγών ανωτέρω, 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η απόφαση για την επέμβαση δεν ήταν προγραμματισμένης 

φύσεως. Χωρίς να ακολουθεί κάποιο συντεταγμένο στρατηγικό σχέδιο, η επέμβαση δεν 

αποτελούσε ούτε επιθετική, ούτε αμυντική στρατηγική κίνηση και δεν σχετιζόταν άμεσα με 

το πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου και τον ανταγωνισμό μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. 

(Πυλών Αμύνης/Ασφαλείας).  Ήταν μία σαφής αντίδραση στην επιδεινούμενη κατάσταση 

που μπορούσε να βλάψει τα σοβιετικά συμφέροντα στο Αφγανιστάν. Στις αρχές του χειμώνα 

του 1979, οι στόχοι των Σοβιετικών ήταν (1) να αντικαταστήσουν τον Αμίν με τον Καρμάλ 
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και (2) να σταματήσουν την κατάρρευση του αφγανικού μαρξιστικού καθεστώτος, 

διαφυλάσσοντας τα συμφέροντά τους και τα ιδεολογικοπολιτικά επιτεύγματα της 

Επαναστάσεως του Σαούρ. (Πυλών Πολιτικής). Επιπροσθέτως, έπαιξε ρόλο και η 

προσπάθεια διαφυλάξεως, αφ’ ενός του σοβιετικού κύρους παγκοσμίως (Πυλών Πολιτικής), 

αφ’ ετέρου της αξιοπιστίας της Ιδεολογίας του Μαρξισμού-Λενινισμού (Πυλών Πολιτισμού 

και Πληροφορίας), σε πολιτικό και ιδεολογικό επίπεδο αντιστοίχως, μολονότι σε μικρότερο 

βαθμό. Τελικώς, εντός του ανωτέρω πλαισίου, οι κύριοι γεωπολιτικοί σύνθετοι δείκτες που 

επηρέασαν καθοριστικώς τον γεωπολιτικό παράγοντα της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων, 

εντός του πυλώνος της πολιτικής, δίδοντας κατ’ ουσίαν και την τελική ώθηση για την 

απόφαση της επεμβάσεως και για την εφαρμογή της, ήταν  (1) η, υπό την μορφή του 

γραφειοκρατικού ανταγωνισμού, προσπάθεια προωθήσεως των προσωπικών 

γραφειοκρατικών συμφερόντων των σοβιετικών ολιγαρχών, τ.έ. του Ουστίνοφ και του 

Αντρόποφ, καθώς και ο υπηρεσιακός ανταγωνισμός μεταξύ στρατού και KGB, που βρήκε 

εύφορο έδαφος να αναπτυχθεί (2) εντός ενός δυσλειτουργικού οργανωτικού και διοικητικού 

συστήματος μαρξιστικής-λενινιστικής φύσεως, με προφανείς εγγενείς δομικές και 

λειτουργικές αδυναμίες όπως αυτή του ολιγάριθμου των συμμετεχόντων και αποφασιζάντων, 

της αναζητήσεως συναινέσεως σύμφωνα με την ομώνυμη αρχή της συλλογικής, κατά 

Μπρέζνιεφ, ηγεσίας και της πλήρους επικυριαρχίας της κομματικής επί της στρατιωτικής 

ηγεσίας, αλλά και την ταυτόχρονη απουσία του primus inter pares Λεονίντ Μπρέζνιεφ, 

εξαιτίας της ταχέως επιδεινούμενης κακής του υγείας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η σοβιετική απόφαση για επέμβαση στο Αφγανιστάν αποτελεί μία κρίσιμη ιστορικώς στιγμή 

στον Ψυχρό Πόλεμο. Καθώς θεωρήθηκε εν πολλοίς επιθετική κίνηση, αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα για την απομάκρυνση των ΗΠΑ και Σοβιετικής Ενώσεως από την Πολιτική της 

Υφέσεως και συνετέλεσε, inter alia, στην αναγέννηση της εχθρότητας μεταξύ Ανατολής και 

Δύσεως κατά το πρώτο μισό της δεκαετίας του 1980, που συχνά χαρακτηρίζεται ως ο 

Δεύτερος Ψυχρός Πόλεμος. Εκείνη την εποχή υπήρχαν ελάχιστες πληροφορίες για τις 

εσωτερικές διαβουλεύσεις της σοβιετικής ηγεσίας, εν τούτοις  προτάθηκαν διάφορες 

ερμηνείες των αιτίων της σοβιετικής ενέργειας, που συμφωνούσαν είτε με τις συντηρητικές 

(Παραδοσιοκρατία), είτε με τις φιλελεύθερες (Αναθεωρητισμός) απόψεις για τον Ψυχρό 

Πόλεμο γενικότερα. Όλες εντάσσονταν εντός του πλαισίου της αναλύσεως του Ψυχρού 

Πολέμου και θεμελιώνονταν μεθοδολογικώς, αφ’ ενός από πλευράς Θεωρίας Διεθνών 

Σχέσεων από την θεωρητική προσέγγιση του Δομικού Ρεαλισμού, αφ’ ετέρου δε, από 

πλευράς γεωπολιτικής προσεγγίσεως από τους Ν. Τζ. Σπάικμαν και Ζ. Μπρεζίνσκι.   

 

Εν συντομία, ιδωμένη αποκλειστικώς ως επιθετική κίνηση (Πυλών Ασφαλείας/Αμύνης), 

υπήρχε η πεποίθηση ότι η Μόσχα, λόγω των εθνικών της συμφερόντων, αποφάσισε να 

επέμβει στο Αφγανιστάν προκειμένου να πλησιάσει τα θερμά ύδατα του Ινδικού Ωκεανού 

και του Αραβο-Περσικού Κόλπου, διαρρηγνύοντας τον εσωτερικό «αναχωματικό» δακτύλιο 

ή κρηπίδωμα κατά Μακίντερ και Σπάικμαν αντιστοίχως, βελτιώνοντας ουτοτρόπως τη 

γεωπολιτική της θέση έναντι των ΗΠΑ και της Κίνας, στην προσπάθειά της για την απόκτηση  

παγκοσμίου κυριαρχίας. Η προσέγγιση δεν στερείται αληθείας, αλλά μόνον εάν ιδωθεί ως 

διαχρονικός κοινός παρονομαστής του συνόλου των εξετασθέντων υποθέσεων (υποθέσεις 1-

7) και όχι αποσπασματικώς. 
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Ένα αρκετά διαφορετικό σύνολο ερμηνειών βασίστηκε στην ιδέα ότι για να διαφυλάξει την 

εθνική της ασφάλεια (Πυλών Ασφαλείας/Αμύνης),  η Μόσχα επενέβη, βρισκόμενη «εν 

αμύνη», ώστε να αποτρέψει ένα φαινόμενο διάχυσης ακραίων ισλαμιστικών στοιχείων στην 

επικράτειά της, στην οποία διαβιούσαν περί τα 50 εκατομμύρια σοβιετικοί μουσουλμάνοι.  

Η προσέγγιση αυτή, διαθέτει με τη σειρά της τμήμα της αληθείας, ενώ σε αυτό συνηγορεί 

και η προσέγγιση Μπρεζίνσκι. 

 

Σύμφωνα με άλλη ερμηνεία, το Κρεμλίνο, προκειμένου να διασφαλίσει τα επιτεύγματα της 

Επαναστάσεως του Σαούρ, δηλαδή τα σοβιετικά συμφέροντα τα οποία είχαν τεθεί εν κινδύνω 

(Πυλών Πολιτικής), ιδίως μετά την άνοδο του Αμίν στην εξουσία, ακολούθησε το Δόγμα 

Μπρέζνιεφ, επεμβαίνοντας στην χώρα. 

 

Ένα άλλο σύνολο ερμηνειών ήταν ότι η ιδεολογία του Σοβιετικού Μαρξισμού-Λενινισμού 

και η σοβιετική Θεωρία Διεθνών Σχέσεων (Πυλών Πολιτισμού-[Ιδεολογία]), υπαγόρευσαν 

στους σοβιετικούς ηγέτες την επέμβαση προκειμένου να διαφυλαχθούν τα συμφέροντα της 

Μόσχας στο Αφγανιστάν, θέτοντας σε εφαρμογή το Δόγμα Μπρέζνιεφ. 

 

Στο ίδιο πνεύμα, η σοβιετική ηγεσία έπρεπε να υπερασπιστεί το κύρος και την αξιοπιστία της 

σοβιετικής υπερδύναμης (Πυλών Πολιτικής) και της ανωτερότητος της ιδεολογίας του 

Μαρξισμού-Λενινισμού (Πυλών Πολιτισμού-[Ιδεολογία]) στο πλαίσιο της πρόσφατης 

Συνθήκης Συνεργασίας και Καλής Γειτονίας του 1978, η οποία προέβλεπε την παροχή 

βοήθειας από την μία χώρα στην άλλη σε περίπτωση που αντιμετώπιζε προβλήματα και 

ζητούσε ενεργή υποστήριξη. 
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Τέλος, έχει υποστηριχθεί ότι η απόφαση για την επέμβαση στο Αφγανιστάν ήταν 

αποτέλεσμα, αφ’ ενός γραφειοκρατικών ανταγωνισμών και μηχανορραφιών που 

εξυφαίνοντο εντός και εκτός των συνεδριάσεων του Πολίτμπιρο στο Κρεμλίνο (Πυλών 

Πολιτικής), με στόχο να προαγάγουν τα συμφέροντα ορισμένων υψηλόβαθμων σοβιετικών 

ηγετών, οι οποίοι κατ’ ουσίαν διαχειρίζονταν την πολιτική της χώρας, αφ’ ετέρου 

οργανωτικών δομικών και λειτουργικών δυσλειτουργιών, (Πυλών Πολιτικής) με 

σημαντικότερη την δεδομένη και αντικειμενική ανικανότητα του Γενικού Γραμματέα 

Λεονίντ Μπρέζνιεφ να παρακολουθεί τις εξελίξεις εξαιτίας της άσχημης και ταχέως 

επιδεινούμενης υγείας του. 

 

Η Κυρίαρχη Υπόθεση 

Η έρευνα της παρούσας διατριβής απέδειξε ότι η επιδίωξη του εθνικού συμφέροντος ως αιτία 

της σοβιετικής επεμβάσεως, ώστε η Μόσχα να βελτιώσει τη θέση της έναντι της 

Ουάσινγκτον και του Πεκίνου, δεν ερμηνεύει, ούτε χαρακτηρίζει από μόνη της την σοβιετική 

κίνηση στο Αφγανιστάν, και επομένως δεν γίνεται αποδεκτή.  Ομοίως, ενώ πράγματι η 

εθνική ασφάλεια της Σοβιετικής Ενώσεως ήταν πηγή ανησυχίας για τη σοβιετική ηγεσία, εν 

τούτοις, δεν απετέλεσε τον κυρίαρχο παράγοντα που οδήγησε στην επέμβαση. 

 

Συνεπώς, η συζήτηση για το αν η επέμβαση ήταν επιθετικής ή αμυντικής φύσεως είναι 

αποτέλεσμα μανιχαϊστικής συγχύσεως και σε μεγάλο βαθμό δεν συμβάλει στην ερμηνεία 

αυτού που πράγματι συνέβη.  Η σοβιετική κίνηση ήταν αντίδραση, όχι δράση, αφού δεν 

ακολουθήθηκε, εφόσον δεν υπήρχε, κάποιο μείζον στρατηγικό ή επιχειρησιακό ήδη 

εκπονημένο σχέδιο. Κατ’ ουσίαν, η σοβιετική επέμβαση, ήταν μία αντίδραση σε ένα 

ερέθισμα που δόθηκε από το γειτονικό Αφγανιστάν, όπου το μαρξιστικό-λενινιστικό 

καθεστώς κατέρρεε. Η μελέτη δεν επιβεβαιώνει ούτε την Παραδοσιοκρατική ούτε την 
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Αναθεωρητική θεώρηση αναφορικώς με τη σοβιετική επέμβαση, αφού αμφότερες 

προϋπέθεταν τουλάχιστον κάποιο προ-εκπονηθέν στρατηγικό σχέδιο δράσεως εντός του 

πλαισίου του Ψυχρού Πολέμου, ειδικώς για επέμβαση στο Αφγανιστάν. Αφ’ ετέρου, 

μολονότι το αφγανικό ζήτημα έλαβε χώρα χρονικώς, στο ζενίθ του Ψυχρού Πολέμου, κανένα 

από τα αναλυτικά υποδείγματα του Ψυχρού Πολέμου δεν είναι σε θέση να ερμηνεύσει 

πειστικώς τη σοβιετική κίνηση.  Κατά συνέπεια, ο Πυλών της Αμύνης/Ασφάλειας δεν 

επηρέασε αποκλειστικώς την διαδικασία λήψεως της αποφάσεως για την σοβιετική 

επέμβαση στο Αφγανιστάν. 

  

Όντως, όλο το νέο και σχετικό πρωτογενές υλικό επιβεβαιώνει ότι οι πραγματικές ανησυχίες 

του Πολίτμπιρο και άλλων σωμάτων λήψης αποφάσεων, πόρρω απείχαν από την εφαρμογή 

κάποιου σχεδίου Μείζονος Στρατηγικής για την σταδιακή απόκτηση της παγκοσμίου 

κυριαρχίας (Παραδοσιοκράτες)-(Πυλών Αμύνης/Ασφαλείας), ή την διασφάλιση των νότιων 

σοβιετικών συνόρων και των κεντροασιατικών μουσουλμανικών σοσιαλιστικών 

δημοκρατιών από πολιτική και κοινωνική αναταραχή (Αναθεωρητιστές)-(Πυλών 

Αμύνης/Ασφαλείας), που θα επέφερε ένα φαινόμενο διαχύσεως. Σε καμία από αυτές τις 

πρωτογενείς πηγές (περισσότερες από 140 συνομιλίες και πλήρη κείμενα ή αποσπάσματα 

των πρακτικών των σοβιετικών Σωμάτων Λήψης Αποφάσεων, ή και άλλες πηγές) δεν 

αναφέρονται αυτές οι προσεγγίσεις ως κινητήριες δυνάμεις για την επέμβαση. Αντιθέτως, 

όπως η παρούσα μελέτη έχει αποδείξει, δεν υπήρχε καμία συντεταγμένη έκθεση εκτιμήσεων 

αντιποίνων εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας λόγω πιθανής επεμβάσεως και σε πολλές 

περιστάσεις εκφράστηκαν βαθύτατες ανησυχίες κατά τις συνεδρίες του Πολίτμπιρο, 

σχετικώς με το τι μέλλει γενέσθαι στις σχέσεις Μόσχας-Ουάσινγκτον-Πεκίνου και άλλων 

σημαντικών διεθνών πόλων ισχύος του δρώντος υπερσυστήματος, γεγονός που αποδεικνύει 
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ότι η απόφαση δεν ελήφθη βάσει κάποιου προδιαγεγραμμένου σχεδίου, ούτε ελαφρά τη 

καρδία. 

 

Ούτε οι Αναθεωρητιστές μπορούν να εξηγήσουν επαρκώς την απόφαση για τη σοβιετική 

επέμβαση. Η προσέγγισή τους αποδίδει έναν αμυντικό χαρακτήρα στην επέμβαση (Πυλών 

Αμύνης/Ασφαλείας), και μπορεί να προκαλέσει σύγχυση σε οποιονδήποτε ερευνητή 

αναφορικώς με τις αιτίες και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η επέμβαση. 

Σύμφωνα, όμως με την αναθεωρητική οπτική, η οποία αποδέχεται τη Σοβιετική Ένωση ως 

υπερδύναμη με στρατηγικά συμφέροντα και τη δικαιολογεί σε περίπτωση που επιθυμεί να 

τα προωθήσει, προϋποθέτει ότι η επέμβαση πραγματοποιήθηκε βάσει ειδικών προ-

εκτιμήσεων και ενός στρατηγικού σχεδίου της Μόσχας. Στην πραγματικότητα, η όλη 

διαδικασία δεν προήρχετο από κανενός είδους σχέδιο ή/και υπολογισμό. Αντιθέτως, η 

ανάλυση περιεχομένου των εκτεταμένων συζητήσεων σε συνδυασμό με την εμπειρική 

αναπαράσταση του αφγανικού ζητήματος βάσει νέου αποχαρακτηρισμένου υλικού και 

καινούργιων τεκμηρίων, αποδεικνύει ότι οι ανησυχίες του Πολίτμπιρο για την εισαγωγή ενός 

«φαινομένου διαχύσεως» δεν έπαιξαν αποφασιστική σημασία για να βαρύνουν στην λήψη 

της αποφάσεως για επέμβαση. Αφ’ ετέρου, ο έντονος φόβος για αμερικανική εμπλοκή λόγω 

της ιρανικής κρίσεως ως περιφερειακής εξέλιξης, δεν ήταν δικαιολογημένος και επηρέασε 

ελάχιστα την απόφαση, αφού δεν συμπεριλαμβάνετο μεταξύ των κυρίων ανησυχιών των 

μελών του Πολίτμπιρο. Για την ιστορία, υπάρχουν όντως εκφρασμένες ανησυχίες στα 

πρακτικά των συνεδριάσεων του Πολίτμπιρο σχετικώς με πιθανές προθέσεις των ΗΠΑ να 

αντικαταστήσουν τη χαμένη πρόσβαση που είχαν στην Τεχεράνη με μία νέα πρόσβαση στο 

Αφγανιστάν, κάτω από το μαλακό υπογάστριο της Σοβιετικής Ενώσεως, δηλαδή ζητήματα 

που θεωρητικώς είχαν τεθεί από τους Σπάικμαν και Μπρεζίνσκι,  χωρίς όμως να 

συνοδεύονται από στοιχεία, ή περαιτέρω ενέργειες.  
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Επίσης, η πρόσφατη Συνθήκη Συνεργασίας και Καλής Γειτονίας δεν αγνοήθηκε ποτέ από τη 

σοβιετική ηγεσία, αφού αν τυχόν η Μόσχα δεν συμμορφωνόταν με αυτή, αυτό θα μείωνε 

ριζικά το διεθνές κύρος και την αξιοπιστία και της ίδιας (Πυλών Πολιτικής), αλλά και της 

ιδεολογίας του Μαρξισμού-Λενινισμού (Πυλών Πολιτισμού/Πληροφορίας).  Βάσει αυτής 

της Συνθήκης, το μαρξιστικό-λενινιστικό καθεστώς της Καμπούλ ζήτησε, και έλαβε, 

στρατιωτική, τεχνική, οικονομική και διοικητική βοήθεια από τις 14 Απριλίου έως τις 17 

Δεκεμβρίου του ταραγμένου 1979, χωρίς όμως ενεργή σοβιετική παρουσία, όπως 

επιθυμούσε, όχι μόνο για την αντιμετώπιση των ανταρτών, αλλά και για την καταστολή των 

κοινωνικών εξεγέρσεων το Μάρτιο του 1979 στη Χεράτ, μεταξύ άλλων. Ωστόσο, η 

διαφύλαξη του διεθνούς στάτους της Μόσχας, καθώς και οι υποσχέσεις του Μπρέζνιεφ στον 

Ταράκι για την ασφάλειά του δύο ημέρες πριν ανατροπή και μερικές πριν την δολοφονία του, 

έπαιξαν το ρόλο τους στην απόφαση για την επέμβαση. 

 

Σχετικώς, με την ιδεολογία του Μαρξισμού-Λενινισμού, τη σοβιετική Θεωρία Διεθνών 

Σχέσεων και το Δόγμα Μπρέζνιεφ (Πυλών Πολιτισμού/Πληροφορίας), ως εφηρμοσμένες 

έννοιες, παρείχαν το θεωρητικό, πρακτικό και ηθικό συστημικό πλαίσιο, το οποίο περιόρισε 

κατά πολύ τις διαθέσιμες επιλογές.  Πράγματι, χωρίς να αποτελεί την πρωταρχική αιτία για 

την επέμβαση, ο Μαρξισμός-Λενινισμός εμμέσως πλην σαφώς επηρέασε την τελική 

απόφαση. Η σοβιετική ηγεσία ως ένα βαθμό ανησυχούσε μήπως η άρνηση ανταπόκρισής της 

στις επανειλημμένες εκκλήσεις της Καμπούλ για μία σοβιετική  υποστηρικτική επέμβαση θα 

είχε δυσμενείς επιπτώσεις για τη Μόσχα, για το Διεθνή Κομμουνισμό και για τις αξίες του 

Σοσιαλιστικού Διεθνισμού, του Προλεταριακού Διεθνισμού και της Αλληλεγγύης. Όμως, ο 

Σοσιαλιστικός και Προλεταριακός Διεθνισμός, ως βασικοί πυλώνες του Μαρξισμού-

Λενινισμού και της σοβιετικής Θεωρίας Διεθνών Σχέσεων, δεν μπορεί να θεωρηθούν ότι 
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ήταν οι βασικές αιτίες, αφού δεν ακολουθήθηκαν κατά γράμμα στη Διαδικασία Λήψης 

Αποφάσεων για την επέμβαση. Με άλλα λόγια, ο Μαρξισμός-Λενινισμός δεν λειτούργησε 

ως σύστημα ή πρωτόκολλο δράσεως. Αντιθέτως, πέρα από το γεγονός ότι η σοβιετική 

γεροντοκρατία ερμήνευε κατά το δοκούν την ιδεολογία του, η συμβολή του Μαρξισμού-

Λενινισμού ήταν περισσότερο δομικής φύσεως και, επομένως, έμμεση. Εν τούτοις, ούσα 

υπεύθυνη για τη δημιουργία και τη λειτουργία της οργανωτικής δομής και του διοικητικού 

συστήματος που οικοδόμησε το σοβιετικό μηχανισμό από τη δεκαετία του 1920 και 

εντεύθεν, η σοβιετική γραφειοκρατική αντίληψη περί Μαρξισμού-Λενινισμού καθόρισε 

συστηματικώς τις σχέσεις του συμπλέγματος ΚΚΣΕ-Στρατιωτικών, θέτοντας συστημικώς το 

πλαίσιο της Διαδικασίας Λήψης Αποφάσεων στο Κρεμλίνο, και διευκολύνοντας την 

ανάπτυξη των γραφειοκρατικών, προσωπικών και υπηρεσιακών συμφερόντων εν μέσω της 

κούρσας για τη διαδοχή του Μπρέζνιεφ, βαραίνοντας τελικώς την πλάστιγγα, ώστε να κλίνει 

υπέρ της επεμβάσεως. 

 

Αναμφιβόλως, κατά την αφγανική κρίση, η ιδεολογία του Μαρξισμού-Λενινισμού και η 

σοβιετική Θεωρία Διεθνών Σχέσεων (Πυλών Πολιτισμού/Πληροφορίας) δημιούργησαν το 

γόνιμο έδαφος για την άσκηση γραφειοκρατικής πολιτικής εκ μέρους των ισχυρών 

Σοβιετικών ηγετών, και ένα πρόσθετο πεδίο για την ικανοποίηση προσωπικών και 

υπηρεσιακών συμφερόντων. Μία τρανταχτή απόδειξη ήταν η επανειλημμένη απόρριψη της 

προτάσεως του Επιτελάρχη Ογκαρκόφ να αποφευχθεί η επέμβαση, τόσο από τον Ουστίνοφ 

όσο και από τον Αντρόποφ, σε σημείο που τον απείλησαν με παύση από τα καθήκοντά του. 

Καθίσταται σαφές, ότι η άμεση, διαπλεκόμενη και κρίσιμη σχέση μεταξύ της ασκήσεως 

γραφειοκρατικής πολιτικής και του δυσλειτουργικού οργανωτικού υποδείγματος του 

σοβιετικού διοικητικού συστήματος, καθιστά τον σοβιετικό Μαρξισμό-Λενινισμό, όπως 

αυτός εφηρμόζετο από την σοβιετική νομενκλατούρα, ιστορικώς συνυπεύθυνο σε ένα βαθμό, 
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αφού βαρύνεται για την διαμόρφωση του ιδεολογικοπολιτικού πλαισίου εντός του οποίου 

ελήφθη η απόφαση για επέμβαση. 

 

Ωστόσο, ήταν το σύμπλεγμα της άσκησης γραφειοκρατικής πολιτικής ανταγωνισμού μέσω 

των ενεργειών των εσωτερικών κύκλων του Κρεμλίνου και του ανεπαρκούς και 

δυσλειτουργικού οργανωτικού υποδείγματος διοικήσεως του σοβιετικού συστήματος 

(Πυλών Πολιτικής), που απετέλεσε την καταλυτική αιτία που οδήγησε στην τελική απόφαση 

για την επέμβαση στο Αφγανιστάν το Δεκέμβριο του 1979.  Όπως εφάνη, από τις 15 

Σεπτεμβρίου 1979 όταν ο Αμίν, χωρίς τη σοβιετική «υποστήριξη», ανέλαβε την εξουσία στο 

Αφγανιστάν, η τριανδρία που χειριζόταν τα ζητήματα της σοβιετικής πολιτικής, λόγω της 

ασθένειας του Μπρέζνιεφ, ήτοι οι Αντρόποφ (επικεφαλής επιχειρησιακού), Ουστίνοφ και 

Γκρομίκο, είχαν να διαλέξουν μεταξύ τριών πολύ συγκεκριμένων επιλογών. Δοθέντος του 

συστημικού ιδεολογικού και πρακτικού πλαισίου του σοβιετικού Μαρξισμού-Λενινισμού, 

της πολιτικής κουλτούρας της σοβιετικής νομενκλατούρας και των ισχυρών συμφερόντων 

ορισμένων ομάδων που συμμετείχαν στην εξουσία, η πρώτη επιλογή ήταν να μην πράξουν 

απολύτως τίποτα και να αφήσουν τις εξελίξεις να συνεχιστούν χωρίς καμία παρέμβαση· η 

δεύτερη, ήταν να συνεχίσουν να υποστηρίζουν το καθεστώς της Καμπούλ με περισσότερα 

και ισχυρότερα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά μέσα, με την ελπίδα ότι αυτό θα 

βελτίωνε την κατάσταση, και η τρίτη επιλογή ήταν να προχωρήσουν στην επέμβαση, 

προκειμένου να δοθεί ένα τέλος στην επιδείνωση της καταστάσεως στο Αφγανιστάν. 

 

Ιδιαίτερη σημασία έπαιξε, η απουσία του Μπρέζνιεφ από το προσκήνιο, η οποία απετέλεσε 

ένα πολύ σημαντικό πλήγμα, αφ’ ενός διότι παραποίησε και διαστρέβλωσε σε υπέρτατο 

βαθμό το οργανωτικό υπόδειγμα της σοβιετικής λήψης αποφάσεων, αφ’ ετέρου διότι σήμανε 

την έναρξη στην αφετηρία για την κούρσας της διαδοχής του. Στο πλαίσιο της 
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γραφειοκρατικής πολιτικής, ο Ουστίνοφ πίεζε για στρατιωτική επέμβαση μεγάλης κλίμακας, 

που θα ευνοούσε τον ίδιο και το στρατό, ενώ ο Αντρόποφ, μέχρι την ύστατη στιγμή, 

προσπαθούσε να την αποφύγει, συμβουλεύοντας τον Μπρέζνιεφ στις αρχές Δεκεμβρίου ότι 

η καλύτερη λύση θα ήταν η απομάκρυνση του Αμίν με μία μικρής κλίμακας μυστική 

επιχείρηση, η αντικατάστασή του από τον Καρμάλ, και η επίταση των προσπαθειών για τη 

διεύρυνση της πολιτικής βάσης του καθεστώτος της Καμπούλ. Ωστόσο, αυτή η τελευταία 

επιλογή δεν έπεισε τον ασθενή Μπρέζνιεφ, αφού τέτοιου τύπου μέτρα για τη βοήθεια των 

αφγανών κομμουνιστών, με στόχο τη διεύρυνση της πολιτικής τους βάσεως, δεν είχαν τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα μέχρι τότε, εξάλλου η κινητοποίηση μεγάλων μονάδων των 

Σοβιετικών Ενόπλων Δυνάμεων στην στρατιωτική περιφέρεια του Turkestan είχε ήδη 

αρχίσει με μυστική εντολή του Ουστίνοφ. 

 

Εν κατακλείδι, με δεδομένο ως κοινό παρονομαστή, την ισχύουσα για όλες τις υποθέσεις, 

διαχρονική γεωστρατηγική προσέγγιση της προσπάθειας καθόδου της Σοβιετικής Ενώσεως 

προς τον Ινδικό Ωκεανό, η οποία καταγράφεται και από τους δυτικούς θεωρητικούς Ν. Τζ. 

Σπάικμαν και Ζ. Μπρεζίνσκι, η έρευνα απέδειξε ότι οι υποθέσεις 1 και 2, οι οποίες 

επηρεάζονται αποκλειστικώς και μόνο από τον Πυλώνα Αμύνης/Ασφαλείας απορρίπτονται, 

καθώς η επέμβαση δεν αποτελούσε την εφαρμογή κάποιου προειλημμένου σοβιετικού 

στρατηγικού σχεδίου, παρότι έλαβε χώρα κατά την διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Επίσης, 

η υπόθεση 3, η οποία εντάσσεται στον Πυλώνα της Πολιτικής, (ότι δηλαδή, οι τοπικές 

εξελίξεις στο Αφγανιστάν, καταδείκνυαν τον κίνδυνο ανατροπής του μαρξιστικού-

λενινιστικού καθεστώτος και άρα την απώλεια των σοσιαλιστικών κερδών από την 

Επανάσταση του Σαούρ, πυροδότησαν την επέμβαση), επιβεβαιώνεται εν μέρει, ως μία 

ρεαλιστική κίνηση που δεν χαρακτηριζόταν από ιδεολογικά προτάγματα προσερχόμενα από 

σοβιετικού τύπου μαρξιστικό-λενινιστικό υπόβαθρο. Αφ’ ετέρου, η υπόθεση 5 περί 
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διαφυλάξεως του σοβιετικού κύρους και της διεθνούς αξιοπιστίας της Σοβιετικής Ενώσεως 

ως υπερδυνάμεως, η οποία εντάσσεται επίσης στον Πυλώνα της Πολιτικής, καθώς και η 

υπόθεση 6 περί διαφυλάξεως της ανωτερότητος του Μαρξισμού-Λενινισμού ως 

κοσμοθεωρητικής προσεγγίσεως (εντασσόμενης στον Πυλώνα του Πολιτισμού), 

επαληθεύονται εν μέρει, αλλά δεν απετέλεσαν τον πρωταρχικό λόγο για την σοβιετική 

επέμβαση. Στο ίδιο πνεύμα, στην υπόθεση 4, ο σοβιετικός Μαρξισμός-Λενινισμός, ο οποίος 

έδρασε στον Πυλώνα του Πολιτισμού όντως επηρέασε την απόφαση με σαφή, αλλά έμμεσο 

τρόπο, καθορίζοντας/περιορίζοντας τις διαθέσιμες επιλογές μέσω του οργανωτικού 

διοικητικού συστήματος και της σοβιετικής γραφειοκρατίας.  Επιλογές που, σύμφωνα με την 

τελευταία Κυρίαρχη Υπόθεση 7, συγκρότησαν το ανορθολογικό καλειδοσκόπιο του 

καιροσκοπισμού των σοβιετικών ηγετών, καθώς τα γραφειοκρατικά συμφέροντα και οι 

οργανωτικές ανεπάρκειες του σοβιετικού συστήματος μεταμόρφωσαν την αφγανική κρίση 

σε ένα ακόμη πεδίο προσωπικών και υπηρεσιακών ανταγωνισμών συμπεριλαμβανομένης και 

της κούρσας διαδοχής του ασθενούς Λεονίντ Μπρέζνιεφ για την θέση του Γενικού 

Γραμματέα του ΚΚΣΕ. 

 

Επίλογος 

Όταν την 8η Φεβρουαρίου 1988 ο Μιχαήλ Σεργκέγιεβιτς Γκορμπατσόφ [Михаи́л Серге́евич 

Горбачёв] ανακοίνωνε επισήμως την απεμπλοκή και την έναρξη αποχωρήσεως των 

σοβιετικών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν, οι περισσότεροι, αν όχι το σύνολο, των 

αμερικανών και άλλων δυτικών αξιωματούχων και αναλυτών το θεώρησαν μία νίκη του 

ελεύθερου κόσμου εναντίον της «Ερυθράς Άρκτου». Ανήσυχη ασφαλώς με την επιδίωξη του 

Σαντάμ Χουσεΐν [صدام حسين عبد المجيد التكريتي] για χειραφέτηση και αυτονομία, η Δύση 

συνέχισε να χρηματοδοτεί έως το 1991 το αντάρτικο στην Καμπούλ εναντίον του Μοχάμαντ 

Νατζιμπουλάχ Αχμαντζάι, διαδόχου του Μπαμπράκ Καρμάλ, όπως έκαναν και οι στενοί της 

σύμμαχοι, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία, αδιαλείπτως.  Αναδρομικώς, γίνεται αντιληπτό 
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ότι η επιθυμία της Δύσεως για ένα οικονομικώς εύρωστο, ιδεολογικό-πολιτικώς δημοκρατικό 

και φιλελεύθερο, (χάρις στις προσπάθειες των ΗΠΑ να «ανασχεθεί» η σοβιετική απειλή), 

Αφγανιστάν, απετέλεσε τουλάχιστον ευσεβή πόθο αν όχι ιστορική αφέλεια.  Εξάλλου, 

καθίσταται σαφές, ότι παρά την μακρά ιστορική εμπειρία της Δύσεως στο Αφγανιστάν και 

τους τρεις αγγλο-αφγανικούς πολέμους, η κοινωνικοπολιτική και κυρίως η πολιτισμική 

αξιολόγηση της ευρυτέρου περιοχής, απεδείχθη επιεικώς ανεπαρκής. Όντως, στη 

συστηματική τους προσπάθεια να επιβληθούν επί του γιγαντιαίου στρατιωτικού μηχανισμού 

της Μόσχας, στο κακοτράχαλο και τελματώδες αφγανικό έδαφος, οι δυτικοί σύμμαχοι 

γονιμοποίησαν ένα νέο πολιτικό και πολιτισμικό υβρίδιο, εκείνο των Ταλιμπάν [طالبان].  Σε 

μεγάλο βαθμό, με δική τους ευθύνη, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους καθηλώθηκαν στο 

αφγανικό έδαφος για σχεδόν δεκαπέντε συναπτά έτη στην προσπάθειά τους να επιβληθούν 

απωθώντας τους Ταλιμπάν από την χώρα. Συμφώνως προς τα τεκταινόμενα, 

αναμφισβητήτως, η ιδεολογικό-πολιτικό-πολιτισμική δυναμική που οδήγησε στα γεγονότα 

της 11ης Σεπτεμβρίου δεν είχε αξιολογηθεί επαρκώς από την Δύση. 

  

Εν τούτοις, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους σημείωσαν κάποια επιτυχή βήματα για τη βελτίωση 

της καταστάσεως στην χώρα σε σχέση με τους σοβιετικούς, κατά κύριο λόγο εξαιτίας του 

διαφορετικού πολιτικού πλαισίου, αλλά και των στόχων στις δύο περιπτώσεις. Το πλαίσιο 

του αφγανο-σοβιετικού πολέμου απαιτούσε τη σοβιετική υποστήριξη στο καταρρέον 

μαρξιστικό-λενινιστικό καθεστώς του Μπαμπράκ Καρμάλ, και προϋπέθετε την εκτεταμένη 

χρήση στρατιωτικής βίας. Στην περίπτωση των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, ο στόχος του 

εγχειρήματός τους ήταν να καταστήσουν αδύνατο για τις τρομοκρατικές ομάδες να 

χρησιμοποιούν το Αφγανιστάν ως ασφαλή βάση για επίθεση σε δυτικούς «στόχους». 
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Η μακρά υπόθεση του Αφγανιστάν διαδραμάτισε σημαντικότατο ρόλο στην παγκόσμιο 

πολιτική ιστορία, ως μία περίπτωση όπου απεδείχθη ότι αφ’ ενός η ολοκληρωτική πολιτική 

αντίληψη διακυβερνήσεως αδυνατεί να λειτουργήσει, αφ’ ετέρου ότι η εφαρμογή των 

φιλελεύθερων αντιλήψεων στην διακυβέρνηση της συγκεκριμένης  χώρας αντιμετωπίζει 

παρόμοια προβλήματα. Επίσης, αποκάλυψε τα όρια των σοβιετικών μεθόδων 

ολοκληρωτικού ελέγχου στην κοινωνία και τους θεσμούς της. Με αυτά τα διδάγματα υπ’ 

όψιν, η δυτική στρατηγική προσεπάθησε να αποφύγει ένα φαινόμενο déjà vu, το οποίο 

εμφανίζεται πολλές φορές στην ιστορία. Υπό αυτή την έννοια, ο Πρόεδρος Χαμίντ Καρζάι 

 δημιούργησε μία κυβέρνηση όπου αντιπροσωπεύονταν όλες οι εθνότητες, οι [حامد کرزی]

φυλές και οι μετριοπαθείς πολιτικές θέσεις. Ωστόσο, ως νέος Μπαμπράκ Καρμάλ, απεδείχθη 

ότι ήταν κι αυτός σε μεγάλο βαθμό ανίκανος να εδραιώσει μία κεντρική διοίκηση ώστε να 

διατηρεί έναν ελάχιστο, έστω, έλεγχο στις παραδοσιακές πολιτικές και κοινωνικές δομές της 

χώρας.  Ως ανάλογος του Μοχάμαντ Νατζιμπουλάχ Αχμαντζάι, ο διάδοχος του Χαμίντ 

Καρζάι, o ακαδημαϊκός Μοχάμαντ Ασράφ Γκανί Αχμαντζάι اشرف غني احمدزی ]محمد  ] ανέλαβε 

την προεδρία της χώρας το 2014. Έχοντας και αυτός καταγωγή Παστούν, προσπαθεί να 

συνεχίσει την μετριοπαθή πολιτική του προκατόχου του με σκοπό να κερδίσει, στην πράξη, 

την αποδοχή των υπόλοιπων εθνοτήτων, προκειμένου να συσπειρώσει όλους τους Αφγανούς 

πέριξ μίας κεντρικής, στοιχειώδους δημοκρατικής κυβερνήσεως.  Καθώς κάτι τέτοιο 

φαντάζει επιεικώς απίθανο προς το παρόν, η Αφγανική γη δικαίως έχει κερδίσει τον τίτλο 

του «νεκροταφείου των αυτοκρατοριών». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

       7.1 Κείμενα 
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7.1.1  AFGHANISTAN and UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS  

Treaty of friendship, good-neighbourliness and co-operation. Signed at Moscow  

on 5 December 1978 
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Πηγή: AFGHANISTAN and UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS Treaty of friendship, 
good-neighbourliness and co-operation. Signed at Moscow on 5 December 1978, No. 17976, United 
Nations-Treaty Series-Nations Unies-Recueil des Traités, Vol. 1145,1-17976, 1979, pp. 332-4. 
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7.1.2      Personal Memorandum from Yuri Andropov to Leonid Brezhnev 

early December 1979 

 

After the coup and the murder of Taraki in September of this year, the situation in Afghanistan 
began to undertake an undesirable turn for us. The situation in the party, the army and the 
government apparatus has become more acute, as they were essentially destroyed as a result 
of the mass repressions carried out by Amin. 
   
At the same time, alarming information started to arrive about Amin’s secret activities, 
forewarning of a possible political shift to the West. [These included:] Contacts with an 
American agent about issues which are kept secret from us. Promises to tribal leaders to shift 
away from USSR and to adopt a ‘policy of neutrality.’ Closed meetings in which attacks were 
made against Soviet policy and the activities of our specialists. The practical removal of our 
headquarters in Kabul, etc. The diplomatic circles in Kabul are widely talking of Amin’s 
differences with Moscow and his possible anti-Soviet steps.  
 
All this has created, on the one hand, the danger of losing the gains made by the April [1978] 
revolution (the scale of insurgent attacks will increase by spring) within the country, while 
on the other hand--- the threat to our positions in Afghanistan (right now there is no guarantee 
that Amin, in order to protect his personal power, will not shift to the West). [There has been] 
a growth of anti-Soviet sentiments within the population.  
 
Recently we were contacted by group of Afghan communists abroad. In the course of our 
contact with Babrak [Karmal] and [Asadullah] Sarwari, it became clear (and they informed 
us of this) that they have worked out a plan for opposing Amin and creating new party and 
state organs. But Amin, as a preventive measure, has begun mass arrests of ‘suspect persons’ 
(300 people have been shot).  
 
In these conditions, Babrak and Sarwari, without changing their plans of opposition, have 
raised the question of possible assistance, in case of need, including military.  
 
We have two battalions stationed in Kabul and there is the capability of rendering such 
assistance. It appears that this is entirely sufficient for a successful operation. But, as a 
precautionary measure in the event of unforeseen complications, it would be wise to have a 
military group close to the border. In case of the deployment of military forces we could at 
the same time decide various questions pertaining to the liquidation of gangs.  
 
The implementation of the given operation would allow us to decide the question of defending 
the gains of the April revolution, establishing Leninist principles in the party and state 
leadership of Afghanistan, and securing our positions in this country. 
 

Πηγή: [Early December…], Personal Memorandum Andropov to Brezhnev, n.d. [early December 
1979], APRF, from notes taken by A.F. Dobrynin and provided to Norwegian Nobel Institute; 
provided to CWIHP by Odd Arne Westad, Director of Research, Nobel Institute; Trans. for CWIHP 
by Daniel Rozas. 
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7.1.3 “Report on the Situation in Afghanistan, Gromyko, Andropov, Ustinov, and 

Ponomarev to CPSU CC,” November 29, 1979 
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Πηγή: “Report on the Situation in Afghanistan, Gromyko, Andropov, Ustinov, and Ponomarev to 
CPSU CC,” November 29, 1979, History and Public Policy Program Digital Archive, APRF, f. 3, op. 
82, d. 173, s. 118-127, όπως καταγράφεται στο A. A. Lyakhovskiy, The Tragedy and Valor of the 
Afghani (Moscow: GPI “Iskon”, 1995), p.102. Μερικώς δημοσιευμένο στο CWHIP Bulletin 8-9, pp. 
157-58 και στο CWHIP’s Afghanistan Dossier, pp. 52-53. Τα σημεία 2, 7, και 10 προσετέθησαν από 
το Lyakhovskiy’s Plamya Afgana (“Flame of the Afghanistan veteran”) [Iskon, Moscow, 1999]. 
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7.2 Διαγράμματα 
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7.2.1 
Διάγραμμα νο 1:  Η σοβιετική κοινωνική δομή, με έμφαση στο είδος της εργασίας, 1980. 
 
Πηγή: Macridis, Roy, Modern Political System in Europe, 6th Edition, Prentice Hall, Inc., Englewood 
Cliffs, New Jersey, 1987. 
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7.2.2 Διάγραμμα νο 2: Η κοινωνική πυραμιδοποίηση της ισχύος στο σοβιετικό πολιτικό-
κοινωνικό σύστημα, 1981: Το ποσοστό του κομματικού μηχανισμού των τριών βασικών 
κοινωνικών κατηγοριών στα διαφορετικά κομματικά επίπεδα. 
 
Πηγή: Macridis, Roy, Modern Political System in Europe, 6th Edition, Prentice Hall, Inc., Englewood 
Cliffs, New Jersey, 1987.  
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7.3 Χάρτες 
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7.3.1 Χάρτης νο 1:  Το Αφγανιστάν 
 
Πηγή:Perry-Castaneda Library Map Collection, University of Texas at Austin, 
https://legacy.lib.utexas.edu/maps/afghanistan.html 
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7.3.2 Χάρτης νο 2:  Οι εθνοτικές ομάδες του Αφγανιστάν 
 
Πηγή: http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/35833 
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7.3.3 Χάρτης νο 3: Η γεωπολιτική θέαση/θεώρηση του Mackinder για την υφήλιο το 
1904. 
 
Πηγή: Perry-Castaneda Library Map Collection, University of Texas at Austin
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7.3.4 Χάρτης νο 4:  Η γεωπολιτική θέαση/θεώρηση του Νίκολας Σπάικμαν  για την 
υφήλιο το 1943. 
 
Πηγή: Perry-Castaneda Library Map Collection, University of Texas at Austin 
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7.3.5 Χάρτης νο 5:  Η γεωπολιτική θεώρηση του Νίκολας Σπάικμαν για την υφήλιο το 
1943. 
 
Πηγή: euro-synergies.hautetfort.com 
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7.3.6 Χάρτης νο 6:  Η περιοχή του Έστωρος/Άξονος/Κεντρική Γη και η θέση της 
Κεντρικής Ασίας  κατά τον Σερ Χάλφορντ Μακίντερ. Και στις 2 εκδοχές (1904, 1919), 
η γραμμή, η οποία διαχωρίζει την περιοχή του Έστωρος/Άξονος/Κεντρικής Γης και του 
Εσωτερικού Δακτυλίου, τέμνει τόσο το σύγχρονο Ιράν όσο και το σύγχρονο Αφγανιστάν. 
 
Πηγή: CA & CC Publishing House, https://www.ca-c.org/journal/2005/journal_eng/cac-
04/02.megeng.shtml 
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7.3.7 Χάρτης νο 7: Τα τρία κεντρικά μέτωπα ανασχέσεως της Ηπειρωτικής Δυνάμεως 
στην Ευρασία κατά την διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, κατά στον συστημικό 
ανταγωνισμό ΝΑΤΟ-Συμφώνου Βαρσοβίας.  Το Αφγανιστάν δεσπόζει στο τρίτο 
μέτωπο, στο μαλακό υπογάστριο της Ευρασίας. 
 
Πηγή: Επεξεργασία υποβάθρου χάρτη από τον συντάκτη 
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7.3.8 Χάρτης νο 8:  ΝΑΤΟ και Σύμφωνο της Βαρσοβίας το 1980 
 
Πηγή: http://www.statemaster.com/encyclopedia/Western-world 
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7.3.9 Χάρτης νο 9: α) Τα κράτη με τα οποία είχε υπογράψει Συνθήκη Φιλίας η Μόσχα, 
β) Τα κράτη στα οποία σταθμεύει τεχνικό και στρατιωτικό σοβιετικό προσωπικό. 
 
Πηγή: https://www.britannica.com/place/Soviet-Union 
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7.3.10  Χάρτης νο 10: Κατανομή του σοβιετικού μουσουλμανικού πληθυσμού το 1979. 
 

Πηγή: Perry-Castaneda Library Map Collection, University of Texas at Austin, also in 
https://www.readex.com/blog/islam-soviet-union-translated-reports-joint-publications-research-
service 
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7.3.11 Χάρτης νο 11: Εθνολογική κατανομή των σοβιετικών μουσουλμάνων στις νότιες 
δημοκρατίες της Σοβιετικής Ενώσεως, στην Κεντρική Ασία και τον Καύκασο, το 1979. 
 
Πηγή: Perry-Castaneda Library Map Collection, University of Texas at Austin,  
https://altahrir.wordpress.com/2012/11/01/the-revival-of-islam-in-post-soviet-central-asia/ 
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7.3.12 Χάρτης νο 12: Κατανομή των εθνοτήτων στις νότιες δημοκρατίες της Σοβιετικής 
Ενώσεως και σε τμήμα της ευρυτέρου Μέσης Ανατολής. 
 
Πηγή: Perry-Castaneda Library Map Collection, University of Texas at Austin, also in  
http://start.csail.mit.edu/images/texas-maps/commonwealth/SSoviet_Ethnic_86.jpg 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 
8.1 Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία 

 
8.1.1 Μονογραφίες 

 
Δελαστίκ Γεώργιος, Αφγανιστάν: Επανάσταση και Αντεπανάσταση, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα, 

1985. 

Δωματιώτη, Ξ., Συστημική Γεωπολιτική Ανάλυση. Διεπιστημονική και πολυμεθοδολογική 

προσέγγιση, επιμέλεια Μάζης, Ιωάννης Θ., Λειμών, Αθήνα, 2018. 

Εγγλέζος, Τάσος, Αφγανιστάν. Εν άλλο σταυροδρόμι, Objob, Αθήνα, 1981. 

Κουσκουβέλης, Ιωάννης, Λήψη Αποφάσεων, Κρίση, Διαπραγμάτευση, Παπαζήσης, Αθήνα, 

1997. 

Μάζης, Ιωάννης Θ., Η Γεωπολιτική: Η Θεωρία και η Πράξη, Παπαζήσης-ΕΛΙΑΜΕΠ, 

Αθήνα, 2002. 

________________, Μεταθεωρητική Κριτική Διεθνών Σχέσεων και Γεωπολιτικής. Το 

Νεοθετικιστικό Πλαίσιο, Παπαζήσης, Αθήνα, 2012. 

Μακίντερ, Χάλφορντ, Τζ., Δημοκρατικά ιδεώδη και πραγματικότητα και άλλες τρεις 

εισηγήσεις, Παπαζήσης, Αθήνα, 2006. 

Ντόχερτι, Τζέιμς, Ε., Πφάλτζγραφ, Ρόμπερτ Λ. Τζ., Ανταγωνιστικές θεωρίες των διεθνών 

σχέσεων: μία συνολική αποτίμηση, Παπαζήσης, Αθήνα, 1992. 

Παπακώστας, Άλκης, Η υπόθεση Αφγανιστάν από πλευράς Διεθνούς Δικαίου, Gutenberg, 

Αθήνα, 1981. 

Ουάλτζ, Κένεθ, Θεωρία διεθνούς πολιτικής, Ποιότητα, Αθήνα, 2010. 

Σπάικμαν, Νίκολας, Τζ., Η γεωγραφία της ειρήνης, Παπαζήσης, Αθήνα, 2004. 

Στογιάννος, Αλέξανδρος, Η Γένεση της Γεωπολιτικής και ο Friedrich Ratzel. Η Αναίρεση του 

Μύθου περί Ρατζελιανού Γεωγραφικού Ντετερμινισμού, Σειρά Γεωπολιτική και 

Γεωστρατηγική ΙΙ, Λειμών, Αθήνα, 2017. 

 

8.1.2 Άρθρα 
 

Ἥφαιστος, Παναγιώτης, «Στρατηγικὴ ἀντιπαράθεση στὴν μεταψυχροπολεμικὴ ἐποχὴ καὶ 

ἀστάθμητοι ἀνθρωπολογικοὶ παράγοντες τῆς μετα-ἀποικιακῆς ἐποχῆς/Strategic conflict 

in the post-Cold war era and imponderable factors in the postcolonial era», Αι Αραβικαί 
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Εξεγέρσεις και η Αναδιαμόρφωσις του Αραβοϊσλαμικού Κόσμου, Πρακτικά Διεθνούς 

Μεσανατολικού Συνεδρίου του Αθήνισι Πανεπιστημίου, 2012, υπό την διεύθυνσιν του 

καθηγητού Ιωάννου Θ. Μάζη, Λειμών, Αθήνα, 2013, σσ. 109-212. 

Μάζης, Ιωάννης Θ., Τρούλης, Μάρκος, «Νεορεαλιστική προσέγγιση θεωρίας διεθνών 

σχέσεων και συστημική γεωπολιτική ανάλυση: Συγκλίσεις και αποκλίσεις», άρθρο 

εγκριθέν και υπο δημοσίευση στην Επιστημονική Επιθεώρηση Civitas Gentium, του 

Εργαστηρίου Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων Ευρύτερης Μέσης Ανατολής και Τουρκίας, 

του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, Εθνικό και 
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