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Mια καθηλωτική καταγραφή των μηνών πριν 
και μετά το τέλος του Στάλιν, που μας βοηθά  

να κατανοήσουμε πώς ο θάνατός του  
αναπροσδιόρισε την ιστορία του εικοστού αιώνα.

η συγκλονιστική αφήγηση του Τζόσουα Ρούμπενσταϊν 
μας μεταφέρει πίσω στο δεύτερο μισό του 1952, όταν κανείς 
δεν μπορούσε να προβλέψει το τέλος του εγκληματικού 
καθεστώτος του ιωσήφ Στάλιν. Ο ξαφνικός θάνατός του τον 
μάρτιο του 1953 ήταν τόσο μυστηριώδης και δραματικός 
όσο και η ζωή του, ενώ αδιαμφισβήτητα αποτέλεσε σημείο 
καμπής για τον εικοστό αιώνα. Ο συγγραφέας ρίχνει νέο 
φως σε γνωστά και άγνωστα γεγονότα εκείνης της καθορι-
στικής περιόδου, όπως στις μηχανορραφίες των μπέρια, 
μαλένκοφ, Χρουστσόφ και των λοιπών «συντρόφων», 
οι οποίοι είχαν καταλάβει τη σημασία του επικείμενου 
χαμού του δικτάτορα, στις πραγματικές μαρτυρίες σχετικά 
με τον θάνατό του σε αντιδιαστολή με τις επίσημες εκδοχές 
που ήρθαν στο φως και στις τεράστιες συνέπειες που είχε 
η απότομη διακοπή του καθεστώτος τρόμου του Στάλιν. 
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Ε Ι ΣΑΓΩΓΗ

Ο 
Ιωσήφ Στάλιν κατέρρευσε και πέθανε μέσα σε μιαν ατμόσφαι-
ρα μεσαιωνικών αλληλοκατηγοριών και αντεγκλήσεων. Ήταν 
Μάρτιος του 1953. Στο Κρεμλίνο κόχλαζαν οι φόβοι για μια ευ-

ρεία νέα εκκαθάριση ενάντια στα μέλη του Πρεζίντιουμ. Μια δη-
μόσια εκστρατεία εναντίον προδοτών εβραίων γιατρών απειλούσε 
να καταπιεί όλους τους εβραίους της Σοβιετικής Ένωσης. Οι τετα-
μένες σχέσεις με τη Δύση ήταν όλο και πιο ανησυχητικές: ύστερα 
από τρία χρόνια μαχών, ο πόλεμος στην Κορέα εξακολουθούσε 
αμείωτος, ενώ ο αμερικανικός κι ο σοβιετικός στρατός ήταν αντι-
μέτωποι στη διχοτομημένη Γερμανία. Την ίδια στιγμή μια νέα αμε-
ρικανική κυβέρνηση με επικεφαλής τον πρόεδρο Ντουάιτ Αϊζεν-
χάουερ και τον υπουργό Εξωτερικών Τζον Φόστερ Ντάλες είχε 
αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας τον Ιανουάριο, έχοντας ως 
στόχο να ανακόψει τον κομμουνισμό, μόνο και μόνο για να βρε-
θεί αντιμέτωπη με τους διαδόχους του Στάλιν και μ’ ένα πλήθος 
αναπάντεχων μεταρρυθμίσεων.

Στην πατρίδα και έξω, οι παλιοί «συναγωνιστές» του Στάλιν 
αντιμετώπιζαν πληθώρα δύσκολων διλημμάτων. Κατανοούσαν 
την ανάγκη να απελευθερώσουν κρατούμενους από τα γκουλάγκ, 
να αποκηρύξουν τη Συνωμοσία των Γιατρών και να προσφέρουν 
ένα υψηλότερο βιοτικό επίπεδο στον πληθυσμό. Επίσης, έκαναν 
παραχωρήσεις απέναντι στη Δύση, μια εντυπωσιακή «επίθεση ει-
ρήνης» που περιλάμβανε εκ νέου σοβαρές διαπραγματεύσεις για 
παύση των εχθροπραξιών στην Κορέα και τη μείωση των εντάσεων 
στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών κρατών 
στην Ανατολική Ευρώπη, όπου η ακραία πολιτική του Στάλιν οδη-
γούσε σε λαϊκή αναταραχή ενάντια στην κομμουνιστική εξουσία.
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Η κύρια έγνοια τους όμως ήταν να διατηρήσουν την εξουσία. 
Ο Στάλιν είχε κυριαρχήσει τόσο στη ζωή της χώρας, ώστε ο θά-
νατός του προκάλεσε ένα τεράστιο ξέσπασμα αποπροσανατολι-
σμένης οδύνης. «Ο Στάλιν ήταν μέσα στους πάντες, σαν το σφυρί 
μέσα στο δρεπάνι, σε κάθε μυαλό», όπως έγραψε ο συγγραφέας 
Αντρέι Σινιάφσκι.1 Το καθεστώς φοβόταν ότι ο θάνατός του θα 
οδηγούσε σε πανικό και αταξία, που με τη σειρά τους μπορούσαν 
να υπονομεύσουν τη νομιμότητά του και το κύρος της μονοκομ-
ματικής εξουσίας. Έπρεπε να επινοήσουν έναν τρόπο να αποστα-
σιοποιηθούν από τα εγκλήματα του Στάλιν, ενώ συνάμα θα επέ-
μεναν ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν ευθυνόταν για τη βαναυ-
σότητα του τυράννου, ότι έπρεπε πιο πολύ να λυπούνται το Κόμ-
μα για όσα είχε υπομείνει, παρά να το καταδικάζουν για ό,τι είχε 
επιδοκιμάσει. Αυτό το δίλημμα προέκυψε αμέσως μετά την κατάρ-
ρευσή του κι έπειτα συνεχίστηκε για δεκαετίες, με περιστασιακές 
αναλαμπές ειλικρίνειας κι αλήθειας, ακολουθούμενες από έναν 
ανανεωμένο επίσημο σεβασμό για τον Στάλιν και την ηγεσία του. 
Επηρέασε τη θεραπεία του, τον τρόπο που διεξήχθη η κηδεία, τις 
σχέσεις με τη Δύση και την καθημερινή ζωή στη χώρα.

Το παρόν βιβλίο ξεκινά με τον θάνατο του Στάλιν, κινείται πί-
σω στον χρόνο ως το Δέκατο Ένατο Συνέδριο του Κόμματος τον 
Οκτώβριο του 1952, όταν ο Στάλιν εκφώνησε την τελευταία δη-
μόσια ομιλία του, και κατόπιν προχωρά μέσα από τον χειμώνα 
του 1952-’53, όταν εκτυλίχθηκε η Συνωμοσία των Γιατρών και μια 
πλατιά εκστρατεία ενάντια στους εβραίους της χώρας. Εξετάζει 
πώς κάλυψε ο σοβιετικός κι ο αμερικανικός Τύπος τον θάνατο του 
Στάλιν και πώς η νέα κυβέρνηση του Αϊζενχάουερ αντέδρασε στις 
δραματικές αλλαγές που ακολούθησαν στη Μόσχα. Τελειώνει με 
τη σύλληψη του παλιού αρχηγού ασφαλείας του Στάλιν, Λαβρέ-
ντι Μπέρια, τον Ιούνιο.

Ο θάνατος του Στάλιν πρόσφερε μια πρωτοφανή ευκαιρία. 
Έδωσε στους διαδόχους του τη δυνατότητα να αντιστρέψουν 
πολλά από την πολιτική του και να ωθήσουν τη χώρα προς μια 
ελπιδοφόρα, ηπιότερη κατεύθυνση. Δημιούργησε για τις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες την επιτακτική ανάγκη να αναθεωρήσουν τις σκέ-
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ψεις τους για το πώς μπορούσαν να αντιμετωπίσουν μια βάναυση 
κι απειλητική δικτατορία που ξαφνικά είχε χάσει τον ηγέτη της κι 
έδειχνε έτοιμη να διαπραγματευτεί ένα νέο ξεκίνημα στις σχέσεις 
της με τον έξω κόσμο. Για περίπλοκους λόγους, η σοβιετική κυβέρ-
νηση, καθώς και οι δυτικές κυβερνήσεις δεν μπόρεσαν να ξεπε-
ράσουν τις δεκαετίες καχυποψίας που τις χώριζε. Η κούρσα των 
εξοπλισμών εξακολούθησε. Η διχοτόμηση της Γερμανίας και της 
Ευρώπης συνεχίστηκε. Ο Ψυχρός Πόλεμος έφτασε σε μακρινές 
γωνιές του κόσμου, όπου οι εντάσεις μεταξύ Ανατολής και Δύσης 
είχαν ως συνέπεια πολέμους «δι’ αντιπροσώπων», που επέφεραν 
ανείπωτη δυστυχία και καταστροφή. Και στη Σοβιετική Ένωση η 
υπόσχεση γι’ αλλαγή, που χαρακτήριζε τους πρώτους μήνες μετά 
τον θάνατο του Στάλιν, κατέρρευσε σ’ ένα μοτίβο αφενός αναζωο-
γονητικής μεταρρύθμισης κι αφετέρου αποκαρδιωτικής καταπίε-
σης, που διήρκεσε ώσπου ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ ώθησε τα όρια 
της μεταρρύθμισης ως το σημείο όπου το σοβιετικό καθεστώς δεν 
μπορούσε πλέον να επιβιώσει. Ο θάνατος του Στάλιν έδωσε στο 
Κρεμλίνο και στη Δύση την ευκαιρία να ξεφύγουν από τη ζοφε-
ρή πραγματικότητα της εφιαλτικής του φαντασίας, μια πρόκληση 
στης οποίας το ύψος απέτυχαν να σταθούν. Αυτή η αποτυχία θα 
στοίχειωνε τον κόσμο για πολλές κατοπινές δεκαετίες.



Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Ε Ν Α

Ο  ΘΑΝΑΤΟΣ  ΤΟΥ  Σ ΤΑΛ ΙΝ

Ν
ωρίς το πρωί της Τετάρτης, 4 Μαρτίου 1953, προτού χαράξει, 
η σοβιετική κυβέρνηση έκανε μια αιφνιδιαστική ανακοίνω-
ση από το Ράδιο Μόσχα, ενημερώνοντας τον λαό της και τον 

κόσμο εν γένει πως ο Ιωσήφ Στάλιν είχε υποστεί ένα βαρύ εγκε-
φαλικό επεισόδιο τη νύχτα της Κυριακής 1 Μαρτίου. Σύμφωνα με 
τις επίσημες δηλώσεις, ο Στάλιν είχε εγκεφαλική αιμορραγία, που 
προκάλεσε απώλεια της ομιλίας και της αισθητηριακής αντίλη-
ψης, στο διαμέρισμά του στο Κρεμλίνο. Είχε παραλύσει από τη 
δεξιά πλευρά και η καρδιά και οι πνεύμονές του δε λειτουργού-
σαν πλέον κανονικά. Το καθεστώς διαβεβαίωνε τον σοβιετικό λαό 
ότι ο Στάλιν ελάμβανε τη δέουσα ιατρική φροντίδα «υπό τη συ-
νεχή επίβλεψη της Κεντρικής Επιτροπής και του Κομμουνιστικού 
Κόμματος». Μολοντούτο, έπρεπε όλοι να «αντιληφθούν την πλή-
ρη σημασία του γεγονότος ότι η σοβαρή ασθένεια του συντρόφου 
Στάλιν συνεπάγεται, λίγο ως πολύ, την αποχή του από τα ηγετι-
κά καθήκοντα». Αυτό σήμαινε την «προσωρινή απόσυρση του συ-
ντρόφου Στάλιν» από τις κρατικές υποθέσεις.

Ένα ιατρικό δελτίο παρείχε πιο ακριβείς διαγνωστικές λεπτο-
μέρειες, συμπεριλαμβανομένων μετρήσεων της επίμοχθης ανα-
πνοής του, του αυξημένου καρδιακού παλμού του και της κλινι-
κά ανησυχητικής υψηλής πίεσής του, μαζί με καρδιακή αρρυθμία. 
Παρά τη «σοβαρή κατάσταση της υγείας» του Στάλιν, οι γιατροί 
εφάρμοζαν «μια σειρά θεραπευτικών μέτρων… με στόχο την απο-
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κατάσταση των ζωτικών λειτουργιών του οργανισμού».1 Το ιατρι-
κό ανακοινωθέν εκδόθηκε υπογεγραμμένο από έντεκα διαπρε-
πείς γιατρούς, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Δημόσιας 
Υγείας και του επικεφαλής γιατρού του Κρεμλίνου. Το καθεστώς 
δήλωνε ξεκάθαρα ότι παρείχε την πλέον αποτελεσματική αγωγή 
για την αντιμετώπιση ενός κρίσιμου ιατρικού περιστατικού· ότι 
οι ηγέτες του Κόμματος παρακολουθούσαν το έργο του υπουρ-
γού Δημόσιας Υγείας, ενώ από τη μεριά του ο υπουργός επέβλε-
πε δέκα άλλους γιατρούς κι ότι, όπως έδειχναν τα ονόματά τους, 
κανένας απ’ αυτούς δεν ήταν εβραίος. Τούτο ήταν ζωτικής σημα-
σίας, επειδή μόλις επτά εβδομάδες νωρίτερα, στις 13 Ιανουαρίου, 
το καθεστώς είχε ανακοινώσει την αποκάλυψη μιας σοβαρής συ-
νωμοσίας όπου εμπλεκόταν μια ομάδα από γιατρούς που οι πε-
ρισσότεροι ήταν εβραίοι, σε σύμπραξη, λεγόταν, με ιμπεριαλιστι-
κές και σιωνιστικές οργανώσεις και με στόχο να κάνουν κακό-
βουλη χρήση των ιατρικών τους ικανοτήτων, ώστε να δολοφονή-
σουν κορυφαίους Σοβιετικούς αξιωματούχους. Ήταν η διαβόητη 
Συνωμοσία των Γιατρών. Τώρα ο Στάλιν είχε νοσήσει. Οι διάδο-
χοί του και μέλη του στενού του κύκλου –ο Γκεόργκι Μαλένκοφ, 
ο Λαβρέντι Μπέρια, ο Νικολάι Μπουλγκάνιν κι ο Νικίτα Χρου-
στσόφ– περίμεναν τουλάχιστον σαράντα οκτώ ώρες για να ανακοι-
νώσουν την είδηση, θέλοντας να σιγουρευτούν πως ήταν σύμφω-
νοι για το πώς θα κατένειμαν την κομματική και την κυβερνητική 
εξουσία· για να ηρεμήσουν τον λαό και, εξίσου σημαντικό, για να 
προστατευτούν οι ίδιοι. Ζούσαν με τον φόβο για τη ζωή τους, διε-
ρωτώμενοι εάν και πότε ο Στάλιν θα έβαζε στο στόχαστρο έναν, 
δύο ή όλους, όπως είχε ήδη ξεφορτωθεί τόσους τέως ισχυρούς 
άντρες. Η κοινή τους επιδίωξη να επιβιώσουν εξασφάλιζε τη συ-
νεργασία τους εκείνη τη λεπτή στιγμή. Επίσης, ήθελαν να είναι 
απόλυτα σίγουροι πως ο Στάλιν θα πέθαινε. Ξάφνου, η αμείλικτη 
μονοκρατορία του είχε λήξει.

Η υγεία του Στάλιν ήταν προ πολλού θέμα εικασιών. Και ποιος 
δεν ονειρευόταν τον θάνατό του; Ή ίσως οι άνθρωποι απλώς να 
αναζητούσαν ενδείξεις που να φανέρωναν τη θνητότητά του, γνω-
ρίζοντας πως εκτός από τον ίδιο τον θάνατο, μονάχα τα γηρατειά 
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και η αρρώστια αποτελούν ξεκάθαρα δείγματα της κοινής ανθρώ-
πινης φύσης. Για μερικούς όμως ως κι αυτό ήταν ένα απαγορευ-
μένο ένστικτο. Ακούγοντας τα ιατρικά ανακοινωθέντα, ο συγγρα-
φέας Κονσταντίν Σιμόνοφ θεώρησε ότι ήταν «ανόητο να κρίνω πως 
ο καρδιακός παλμός, η πίεση, η θερμοκρασία και όλες οι άλλες λε-
πτομέρειες στα ανακοινωθέντα μπορούσαν όντως να σημαίνουν 
ό,τι συνεπαγόταν για την ιατρική κατάσταση ενός εβδομηντατριά-
χρονου άντρα. Δεν ήθελα να το σκέφτομαι, μήτε ήθελα να συζητώ 
γι’ αυτό με άλλους, επειδή δε μου φαινόταν ορθό να μιλάω για τον 
Στάλιν σάμπως να ήταν απλώς ένας γέρος που ξαφνικά αρρώστη-
σε».2 Όπως έγραψε ο συγγραφέας Ιλιά Έρενμπουργκ στα απο-
μνημονεύματά του: «Είχα προ πολλού λησμονήσει ότι ο Στάλιν 
ήταν θνητός. Είχε γίνει μια παντοδύναμη κι απόμακρη θεότητα».3 
Ο ίδιος ο Στάλιν όμως δε συμμεριζόταν τούτη την ψευδαίσθηση. 
Υπήρχαν αναρίθμητες φήμες ότι στήριζε την επιστημονική έρευ-
να για την παράταση της ανθρώπινης ζωής, ακόμα κι ότι είχε χα-
ρίσει τη ζωή στην ξακουστή γιατρό Λίνα Στερν μετά την καταδίκη 
της για προδοσία και κατασκοπεία το 1952, επειδή πίστευε πως το 
έργο της θα μπορούσε να παρατείνει τον δικό του βίο.4

Βασιζόμενοι σε αναφορές από γιατρούς που είχαν κουράρει 
τον Στάλιν και σ’ άλλες πηγές πληροφόρησης, μπορούμε να συνθέ-
σουμε τουλάχιστον ένα μερικό ιατρικό ιστορικό. Ο Στάλιν υπέφε-
ρε από πολλά παραμορφωτικά χαρακτηριστικά. Είχε συνδακτυλία 
στο αριστερό πόδι. Το πρόσωπό του είχε σημαδευτεί από την ευλο-
γιά όταν ήταν παιδί. Το αριστερό του χέρι έδειχνε καχεκτικό, με 
τον αγκώνα να μην μπορεί να λυγίσει κανονικά – και υπάρχουν 
λογής λογής εξηγήσεις γι’ αυτό, είτε πως όταν ήταν νεαρό αγό-
ρι είχε πάθει ένα ατύχημα και δε θεραπεύτηκε όπως έπρεπε, είτε 
πως το αριστερό του χέρι τραυματίστηκε στη διάρκεια ενός δύ-
σκολου τοκετού, προκαλώντας του μια πάθηση που αποκαλείται 
παράλυση Ερμπ. Καθώς πλησίαζε στα πενήντα, άρχισε να ανα-
ζητεί θεραπεία για τους χρόνιους πόνους στους μυς του και στις 
νευρικές απολήξεις στα χέρια και στα πόδια, μια κατάσταση που 
οι γιατροί τον προέτρεψαν να αντιμετωπίσει με ιαματικά λουτρά 
στη νότια Ρωσία και στον Καύκασο. Επίσης, υπέφερε από πονοκε-
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φάλους και πόνους στον λάρυγγα. Οι γιατροί του, το 1936 πλέον, 
διέγνωσαν προβλήματα στην ικανότητά του να βαδίζει και να στέ-
κεται και τον υπέβαλαν σε αγωγή ενάντια στις αρχικές ενδείξεις 
αρτηριοσκλήρωσης.

Μετά τον πόλεμο πιστεύεται πως ο Στάλιν υπέστη είτε καρ-
διακή προσβολή είτε μικρά εγκεφαλικά επεισόδια, το 1945 και 
ξανά το 1947. Βασισμένα σε λίγες αδιάσειστες πληροφορίες, δη-
μοσιεύτηκαν άρθρα στον δυτικό Τύπο που είκαζαν σχετικά με 
την αβέβαιη κατάστασή του. Τον Οκτώβριο του 1945, τα Chicago 
Tribune, Paris Press και Newsweek ισχυρίστηκαν πως ο Στάλιν είχε 
υποστεί δύο καρδιακές προσβολές στη Διάσκεψη του Πότσνταμ 
το προηγούμενο καλοκαίρι, όπου συνάντησε τον πρόεδρο Τρού-
μαν για πρώτη και μοναδική φορά. Στις 11 Νοεμβρίου, η γαλλι-
κή εφημερίδα Bref ανέφερε πως ο Στάλιν είχε υποστεί καρδιακή 
προσβολή στις 13 Σεπτεμβρίου κι ότι είχε αποσυρθεί στη Μαύρη 
Θάλασσα ώστε να γράψει την πολιτική του «διαθήκη».5 Παραμέ-
νει δύσκολο να εξακριβωθεί τι ακριβώς συνέβαινε. Ο Στάλιν υπο-
δέχτηκε τον Αμερικανό πρέσβη Άβερελ Χάριμαν στο Σότσι στις 
24 και 25 Οκτωβρίου, κι ο Χάριμαν διαβεβαίωσε τον Τύπο πως 
ο «αρχιστράτηγος Στάλιν είναι καλά στην υγεία του και οι φήμες 
για προβλήματα υγείας είναι ολωσδιόλου αβάσιμες».6

Μολαταύτα, η κατάσταση της υγείας του εξακολούθησε να επι-
δεινώνεται στα χρόνια μετά τον πόλεμο. Σε έναν ξένο διπλωμάτη 
που τον είδε τον Ιούνιο 1947 έκανε εντύπωση το πόσο πολύ είχε 
γεράσει μετά το πέρας του πολέμου· ο Στάλιν ήταν πλέον «γέρος, 
ένας πολύ κουρασμένος γέρος».7 Σύμφωνα με τον Ρώσο ιστορικό 
Ντμίτρι Βολκογκόνοφ, ο Στάλιν λιποθύμησε αρκετές φορές στο 
γραφείο του, δύο φορές με τον γραμματέα του Αλεξάντρ Ποσκρε-
μπίσεφ παρόντα και μία μπροστά στα μέλη του Πολίτμπιρο – του 
Πολιτικού Γραφείου. Ο Βολκογκόνοφ περιέγραψε τούτες τις κρίσεις 
ως ξαφνικούς σπασμούς στα αιμοφόρα αγγεία του.8 Στο τελευταίο 
ραντεβού του Στάλιν με τον προσωπικό του γιατρό, τον καρδιολό-
γο Βλαντιμίρ Βινογκράντοφ, στις 19 Ιανουαρίου 1952, εκείνος τον 
προέτρεψε να σκεφτεί το ενδεχόμενο να αποσυρθεί. Ο Στάλιν δεν 
ήθελε ν’ ακούσει κουβέντα. (Ο Βινογκράντοφ συνελήφθη αργότερα, 
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το φθινόπωρο του 1952, ως συνεργός στη Συνωμοσία των Γιατρών).
Ο Στάλιν όμως δεν αμελούσε ολότελα να φροντίζει την υγεία 

του. Από το 1945 (μετά τον πόλεμο) θα εγκατέλειπε τη Μόσχα για 
όλο και περισσότερους μήνες –αρχικά τρεις μήνες τον χρόνο, μετά 
σχεδόν ένα πεντάμηνο το 1950 και τέλος ένα ολόκληρο επτάμηνο 
από τον Αύγουστο του 1951 ως τον Φεβρουάριο του 1952–, βρίσκο-
ντας πιο ξεκούραστο να ζει και να εργάζεται σε μία από τις νότιες 
ντάτσες του, όπου ο ζεστός καιρός και το οικείο κλίμα του Καυ-
κάσου τον αναζωογονούσαν.9 Μπορούσε να διαβάζει κι από κει 
τις αναφορές και τα τηλεγραφήματα, δίχως να αφήνει ποτέ να μα-
θευτεί πως δεν εργαζόταν στο Κρεμλίνο. Ωστόσο, σπανίως ακολου-
θούσε τις συμβουλές του Βινογκράντοφ. Ως αρειμάνιος καπνιστής 
που είχε διαρκώς γεμάτη την πίπα του, ο Στάλιν επιδείνωνε την 
υπέρτασή του και δεν έκοψε το κάπνισμα παρά μόλις στις αρχές 
του 1952. Τότε πλέον είχε σταματήσει επίσης τα ατμόλουτρα, γιατί 
το να κάθεται σε μια σάουνα, απλώς αύξανε την πίεσή του. Για να 
αντιμετωπίσει την υπέρτασή του, συνήθιζε να πίνει πριν από το 
γεύμα βρασμένο νερό με μερικές σταγόνες ιώδιο μέσα, που ήταν 
μία ανώφελη προσπάθεια αυτοθεραπείας.

Το 1950 πλέον ήταν εκτεταμένο το ενδιαφέρον στη Δύση για 
την υγεία του Στάλιν, γεννώντας μπερδεμένες φήμες για μια βα-
ριά αρρώστια του, ως και για τον θάνατό του. Τον Μάρτιο, όταν 
δεν κατάφερε ο Στάλιν να εκφωνήσει μια εκλογική ομιλία, η Αμε-
ρικανική Πρεσβεία στη Μόσχα ανέφερε στην Ουάσινγκτον πως 
ίσως έπασχε από καρκίνο του λάρυγγα. Δύο χρόνια αργότερα, τον 
Ιανουάριο του 1952, η Αμερικανική Πρεσβεία στη Βαρσοβία ανέ-
φερε ότι ο Στάλιν ήταν άρρωστος και στη θέση του είχε αφήσει 
τους «Μπέρια, Μαλένκοφ, Μόλοτοφ και Σβέρνικ».10 Τρεις εβδο-
μάδες αργότερα, η Αμερικανική Πρεσβεία στην Άγκυρα ανέφε-
ρε πως ο Τούρκος πρωθυπουργός, Αντνάν Μεντερές, είχε συμ-
βουλέψει τον Αμερικανό πρέσβη σχετικά με ένα υποκλαπέν μή-
νυμα από την Πολωνική Πρεσβεία ότι ο Στάλιν ήταν «βαριά άρ-
ρωστος».11 Δύο ημέρες μετά, η Αμερικανική Πρεσβεία στη Μό-
σχα επικαλέστηκε δημοσιεύματα σε εφημερίδες του Άμστερνταμ 
ότι η υγεία του Στάλιν είχε επιδεινωθεί ύστερα από μια εγχείρη-
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ση καρδιάς στις 19 Δεκεμβρίου 1951. Υπήρχε επίσης ο ισχυρισμός 
ότι αξιωματούχοι της Σοβιετικής Πρεσβείας στο Άμστερνταμ εί-
χαν προειδοποιηθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών στη Μόσχα 
ότι ο «Στάλιν δεν ήταν νέος πλέον» κι ότι δε θα έπρεπε να «θορυ-
βηθούν με την είδηση ότι είχε υποβληθεί σε επιτυχημένη εγχείρη-
ση καρδιάς, αλλά θα έπρεπε να περιμένουν ίσως παρόμοιες ειδή-
σεις στο μέλλον δεδομένης της ηλικίας του».12 Μολοντούτο, Αμερι-
κανοί διπλωμάτες πρόσθεταν στο ίδιο τηλεγράφημα πως ο Στάλιν 
είχε παρευρεθεί στην ετήσια τελετή για την επέτειο των γενεθλίων 
του Λένιν στο Θέατρο Μπολσόι στις 21 Ιανουαρίου, όπου, ανέφε-
ρε αργότερα ο ανταποκριτής των New York Times Χάρισον Σόλ-
σμπερι, ο Στάλιν εμφανίστηκε «φανερά υγιής και ευδιάθετος».13 
Ο απερχόμενος Αμερικανός πρέσβης στη Μόσχα, ναύαρχος Άλαν 
Κερκ, επισκέφθηκε τον πρόεδρο Τρούμαν στις 4 Φεβρουαρίου. 
Όταν συζήτησαν σχετικά με τον Στάλιν, ο πρέσβης επιβεβαίωσε 
ότι δεν μπορούσε να προσφέρει «ασφαλή στοιχεία για την επιδεί-
νωση της υγείας του Στάλιν».14 Οι Αμερικανοί ματαιοπονούσαν.

Ο Σόλσμπερι παρακολουθούσε όλες αυτές τις φήμες. Στις 27 
Φεβρουαρίου του 1952, έστειλε μια επιστολή στους εκδότες του 
στη Νέα Υόρκη –προφανώς η επιστολή βγήκε με ασφαλή τρόπο 
από τη χώρα, ώστε να ξεφύγει από τους σοβιετικούς ελέγχους– για 
το πώς θα τους ειδοποιούσε μ’ ένα κωδικοποιημένο μήνυμα, έτσι 
και μάθαινε για τον θάνατο του Στάλιν προτού εκδοθεί επίση-
μη ανακοίνωση. «Για να ’μαι ειλικρινής», πρόσθετε, «θεωρώ ότι 
οι πιθανότητες είναι μία στις χίλιες να μαθευτεί οτιδήποτε πριν 
από την επίσημη ανακοίνωση, η οποία είναι σχεδόν βέβαιο πως 
θα εκδοθεί μόλις γίνει εδώ, ώστε να δημοσιευτεί στο εξωτερι-
κό». Επίσης, προέτρεπε τους συναδέλφους του να «ρωτήσουν (τον 
ίδιο), προτού δημοσιεύσουν οποιεσδήποτε φήμες (σχετικά με την 
υγεία του Στάλιν) όπως εκείνη την ανοησία που μετέδωσε το AP 
[Associated Press]».15

Οι Δυτικοί διπλωμάτες παρέμειναν σε εγρήγορση για την πε-
ρίπτωση που θα υπήρχε οποιαδήποτε μεταβολή στην υγεία του 
Στάλιν. Εκείνο τον Ιούνιο, ο Αμερικανός πρέσβης Τζορτζ Κέναν 
μετέφερε στην Ουάσινγκτον τη φήμη πως ο Βιάτσεσλαφ Μόλοτοφ 
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κι ο Αντρέι Βισίνσκι ήταν έτοιμοι να αντικαταστήσουν τον Στάλιν 
και πως κυκλοφορούσαν μυστικά εντολές για την απομάκρυνση 
των πανταχού παρόντων πορτρέτων του Στάλιν που κρέμονταν σε 
κοινή θέα. Αυτές οι κουβέντες ώθησαν τον Κέναν να υποθέσει ότι 
ο Στάλιν αποτραβιόταν από τουλάχιστον μερικά απ’ τα καθήκοντά 
του, ότι «η συμμετοχή του στις δημόσιες υποθέσεις είναι σποραδι-
κή και σχετικά επιφανειακή σε σύγκριση μ’ αυτή της προηγουμέ-
νης περιόδου και κατά τον πόλεμο». Ο Κέναν, που ήταν ανέκαθεν 
ένας από τους πλέον φιλοσοφημένους Αμερικανούς διπλωμάτες, 
δεν μπόρεσε να μη σχολιάσει την αναπάντεχη μακροβιότητα των 
«συναγωνιστών» του Στάλιν. «Τα γυρίσματα και τα καπρίτσια της 
φύσης μού φαίνεται ότι έχουν χαριστεί γι’ ασυνήθιστα πολύ και-
ρό σε τούτη την ομάδα ανθρώπων. Είναι καιρός ν’ αρχίσει η φύ-
ση να σκαρώνει τα συνηθισμένα της τεχνάσματα και τα αποτελέ-
σματά τους μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά απ’ ό,τι περιμένει 
οποιοσδήποτε από εμάς».16 Η φύση πράγματι παρενέβη, αλλά πά-
ντως όχι γι’ άλλους επτά μήνες.

Εκείνο το καλοκαίρι, Αμερικανοί στρατιωτικοί ακόλουθοι που 
παρευρίσκονταν σε μια παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία ανέφε-
ραν στον Κέναν ότι ο Στάλιν, που στεκόταν στην κορυφή του Μαυ-
σωλείου, πιθανώς ήταν ένα ομοίωμα· «τα άλλη μέλη του Πολίτμπι-
ρο… έδειχναν να μην του δίνουν καμία σημασία και μιλούσαν αγε-
νώς μπροστά του».17 Αν και πιστευόταν ευρέως ότι μερικές φορές 
ο Στάλιν χρησιμοποιούσε ένα σωσία, ο Κέναν ήξερε πως δεν είχε 
νόημα να δώσει βάση σε τούτη την αναφορά, ενώ περίμενε με ανυ-
πομονησία ν’ ακούσει τι είχε να του πει ο νέος Γάλλος πρέσβης, 
ο Λουί Ζοξ, που είχε μόλις δει τον Στάλιν στο Κρεμλίνο εκείνο 
τον Αύγουστο. Ο Ζοξ και οι συνάδελφοί του βρήκαν τον Στάλιν 
«να δείχνει πολύ έντονα την ηλικία του. Είπαν πως, σε σύγκρι-
ση με τις φωτογραφίες του, τα μαλλιά του είχαν αραιώσει φανε-
ρά, το πρόσωπό του ήταν ρουφηγμένο, το ανάστημά του πολύ μι-
κρότερο απ’ ό,τι περίμεναν. Είχαν την εντύπωση πως κινούσε με 
μεγάλη δυσκολία το αριστερό χέρι και πως γενικά οι κινήσεις του 
ήταν επίπονες και σπασμωδικές». Έφυγαν από τη συνάντηση με 
την ξεκάθαρη αίσθηση πως είχαν «βρεθεί απέναντι σ’ ένα γέρο».18
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Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές σχετικά 
με την εμφάνιση του Στάλιν και τη ζωτικότητά του τις τελευταίες 
εβδομάδες της ζωής του. Η Σβετλάνα Αλιλούγιεβα επισκέφθη-
κε τον πατέρα της για στερνή φορά στα γενέθλιά του, στις 21 Δε-
κεμβρίου 1952. Έφυγε «ανήσυχη με το πόσο άσχημα έδειχνε».19 
Οι τελευταίοι ξένοι που τον επισκέφθηκαν ήταν ο νεοδιορισθείς 
πρέσβης από την Αργεντινή, Λουίς Μπράβο, και ο Ινδός πρέσβης, 
Κ. Π. Σ. Μένον, που συνόδεψε στο Κρεμλίνο τον Ινδό ακτιβιστή 
του ειρηνιστικού κινήματος δρ Σαϊφεντίν Κίτσλου. Ο Μπράβο εί-
δε τον Στάλιν για σχεδόν μία ώρα το βράδυ στις 7 Φεβρουαρίου 
1953 και ανέφερε πως ήταν σε «εξαίρετη σωματική και πνευματι-
κή κατάσταση», που δεν πρόδιδε την προχωρημένη του ηλικία.20 
Ο Στάλιν υποδέχτηκε έπειτα τους Μένον και Κίτσλου στις 17 Φε-
βρουαρίου και πέρασε ένα μισάωρο με τον Μένον κι ύστερα πε-
ρισσότερη από μία ώρα με τον Κίτσλου, που του είχε μόλις απο-
νεμηθεί το Βραβείο Ειρήνης Στάλιν.21 Και σε τούτη την περίπτωση 
οι δύο άντρες έφυγαν εντυπωσιασμένοι από την «εξαίρετη υγεία, 
την οξύνοια και τη διάθεση» του Στάλιν.22 Είναι δύσκολο να ξέ-
ρει κανείς τι να πιστέψει. Πιθανώς αυτοί οι άντρες, προοδευτικοί 
που έτρεφαν κάποια συμπάθεια για το καθεστώς, να εξέφραζαν 
απλώς τους ευσεβείς πόθους τους και να μην ήθελαν να αποκαλύ-
ψουν πως η υγεία του Στάλιν είχε επιδεινωθεί και ο κόσμος σύ-
ντομα θα μάθαινε την πραγματικότητα.23

Το βράδυ του Σαββάτου, 28 Φεβρουαρίου 1953, ο Στάλιν δε-
ξιώθηκε τον στενό του κύκλο στο Κρεμλίνο κι έπειτα στην Κοντινή 
Ντάτσα στο μοσχοβίτικο προάστιο του Κούντσεβο. Τα τελευταία 
χρόνια της ζωής του, ο Στάλιν περνούσε ουσιαστικά εκεί όλο τον 
ελεύθερο χρόνο του. Το κτήμα της Κοντινής Ντάτσας είχε έναν 
ροδώνα, λεμονιές και μηλιές γύρω από μια λιμνούλα, ως και μια 
πρασιά με καρπουζιές, που άρεσε στον Στάλιν να τις καλλιερ-
γεί. Μέσα, ένας προθάλαμος υποδεχόταν τους επισκέπτες, με 
δύο γκαρνταρόμπες εκατέρωθεν. Αριστερά, μια πόρτα έβγαζε 
στο γραφείο του Στάλιν, που ήταν επιπλωμένο μ’ ένα μεγάλο έπι-
πλο γραφείου το οποίο κάποτε είχε χάρτες πάνω, στη διάρκεια 
του πολέμου· και στον Στάλιν άρεσε συχνά να κοιμάται σ’ έναν 
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καναπέ μες στο γραφείο. Δεξιά, μία άλλη πόρτα έβγαζε σ’ έναν 
μακρύ και σχετικά στενό διάδρομο με δύο υπνοδωμάτια στα δε-
ξιά. Ο ίδιος διάδρομος οδηγούσε σε μια μακριά ανοιχτή βερά-
ντα όπου ο Στάλιν καθόταν μερικές φορές τον χειμώνα, τυλιγμέ-
νος σ’ ένα παλτό από μηλωτή, φορώντας γούνινο καπέλο και με 
παραδοσιακές ρωσικές τσόχινες μπότες στα πόδια του. Η μεσαία 
πόρτα του μπροστινού χολ έβγαζε σε μια μεγάλη ορθογώνια αί-
θουσα δεξιώσεων, όπου ένα μακρύ λακαρισμένο τραπέζι δέσπο-
ζε στον χώρο. Εδώ παρέθετε ο Στάλιν επίσημα συμπόσια ή υπο-
δεχόταν το Πολίτμπιρο για συναντήσεις και δείπνα αργά το βρά-
δυ. Η επίπλωση ήταν μετρημένη, με τυπικά πολύφωτα, ροδόχρω-
μα χαλιά και με μόνη διακόσμηση δύο μεγάλα πορτρέτα – το ένα 
του Λένιν και το άλλο του συγγραφέα Μαξίμ Γκόρκι. Το υπνο-
δωμάτιο του Στάλιν βρισκόταν στην άλλη μεριά της τραπεζαρίας, 
πίσω από μια πόρτα που ήταν σχεδόν αόρατη όπως την είχαν το-
ποθετήσει στον τοίχο· μέσα είχε ένα κρεβάτι, δύο μικρά έπιπλα 
τουαλέτας κι έναν νιπτήρα. Υπήρχε μια μεγάλη κουζίνα σε μιαν 
άλλη πλευρά, μ’ έναν μεγάλο φούρνο για το ψήσιμο του ψωμιού, 
πίσω από ένα ξύλινο χώρισμα. Όταν οι κρίσεις ριζίτιδας (φλεγ-
μονής της ρίζας του νεύρου) έκαναν τον Στάλιν να νιώθει ιδιαίτε-
ρα άβολα, του άρεσε να ξεντύνεται και να ξαπλώνει σε μια σανί-
δα πάνω από τον φούρνο, ελπίζοντας ότι η θερμότητα θα κατα-
πράυνε τα συμπτώματα.

Ο πάνω όροφος, όπου ανέβαινες με ανελκυστήρα, είχε φτιαχτεί 
για να φιλοξενεί τη θυγατέρα του και την οικογένειά της, όμως 
εκείνη έμενε ελάχιστα εκεί κι ο Στάλιν ανέβαινε σπανίως, έτσι τα 
δύο δωμάτια παρέμεναν ως επί το πλείστον έρημα και σκοτεινά.

Η ντάτσα ήταν ένα μέρος όπου ο Στάλιν μπορούσε να ανα-
παύεται, να ψυχαγωγείται με περιπάτους μες στα δέντρα και στις 
τριανταφυλλιές ή να ταΐζει τα πουλιά. Εκεί υποδεχόταν πού και 
πού κυβερνητικούς αξιωματούχους και κάποιον επισκέπτη από το 
εξωτερικό, όπως τον Μάο Τσε-Τουνγκ στα τέλη της δεκαετίας του 
1940, ή τον Ουίνστον Τσόρτσιλ, που έμεινε στην ντάτσα κατά την 
πρώτη του επίσκεψη στη Μόσχα στη διάρκεια του πολέμου, τον 
Αύγουστο του 1942, και δώρισε στον Στάλιν ένα ραδιόφωνο που 
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παρέμεινε εκεί. Όταν η Σβετλάνα Αλιλούγιεβα είδε για τελευταία 
φορά τον πατέρα της, ο συνηθισμένος διάκοσμος στους τοίχους 
τής «φάνηκε παράξενος»: «Εκείνα τα φρικτά πορτρέτα συγγρα-
φέων… ο πίνακας που εικόνιζε την “Απάντηση των Κοζάκων του 
Ζαπορόζιε”, εκείνες οι φωτογραφίες παιδιών παρμένες από πε-
ριοδικά». Ο Στάλιν είχε το συνήθειο να κόβει φωτογραφίες και 
εικόνες από περιοδικά κι έπειτα να τις κρεμά στους τοίχους της 
ντάτσας. «Ένα άλλο πράγμα που μου φάνηκε παράξενο», έγρα-
ψε η θυγατέρα του, «ήταν ότι κάποιος που ήθελε να βάλει κάτι 
στους τοίχους, δεν είχε σκεφτεί ποτέ να κρεμάσει έστω κι έναν 
από τους χιλιάδες πίνακες που του είχαν δωρίσει». Έφυγε δυ-
στυχισμένη, αφού είδε τον πατέρα της· έδειχνε άρρωστος και η 
ντάτσα την κατέθλιψε.24

Ο Στάλιν απεχθανόταν να είναι μόνος. Όπως έγραψε γι’ αυτόν 
ο Χρουστσόφ: «Το κύριο ζήτημα ήταν να είναι απασχολημένος, 
ώστε να μην υποφέρει από μοναξιά. Η μοναξιά τον κατέθλιβε και 
τη φοβόταν».25 Μπορούσε όμως να καλεί πάντοτε τον στενό του κύ-
κλο για συντροφιά. Όπως συνέβαινε συχνά, ο Μαλένκοφ, ο Μπέ-
ρια, ο Μπουλγκάνιν κι ο Χρουστσόφ παρακολούθησαν μια ται-
νία μαζί με τον Στάλιν στο Κρεμλίνο εκείνο το μοιραίο σαββατό-
βραδο. Δύο άλλοι παλαιοί συνεργάτες δεν είχαν καλεστεί: ούτε ο 
Βιάτσεσλαφ Μόλοτοφ ούτε ο Αναστάς Μικογιάν βρίσκονταν εκεί. 
Είχαν πέσει σε δυσμένεια.
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* Ο Τζόσουα Ρούμπενσταϊν,  
μέσα από τη ζωηρή και γρήγορη 

αφήγησή του, περιγράφει  
τους μήνες πριν από τον θάνατο  

του Στάλιν, ώστε να μεταφέρει  
στον αναγνώστη τη σημασία  

αυτού του σημείου καμπής  
στην παγκόσμια ιστορία.
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* Οι ΤελευΤαιεΣ ημεΡεΣ 
ΤΟυ ΣΤαλιν αποτελούν σε κάθε 

περίπτωση μια δραματική ιστορία, 
και ο Ρούμπενσταϊν την  

αφηγείται εξαιρετικά.
THE GUARDIAN 
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Mια καθηλωτική καταγραφή των μηνών πριν 
και μετά το τέλος του Στάλιν, που μας βοηθά  

να κατανοήσουμε πώς ο θάνατός του  
αναπροσδιόρισε την ιστορία του εικοστού αιώνα.

η συγκλονιστική αφήγηση του Τζόσουα Ρούμπενσταϊν 
μας μεταφέρει πίσω στο δεύτερο μισό του 1952, όταν κανείς 
δεν μπορούσε να προβλέψει το τέλος του εγκληματικού 
καθεστώτος του ιωσήφ Στάλιν. Ο ξαφνικός θάνατός του τον 
μάρτιο του 1953 ήταν τόσο μυστηριώδης και δραματικός 
όσο και η ζωή του, ενώ αδιαμφισβήτητα αποτέλεσε σημείο 
καμπής για τον εικοστό αιώνα. Ο συγγραφέας ρίχνει νέο 
φως σε γνωστά και άγνωστα γεγονότα εκείνης της καθορι-
στικής περιόδου, όπως στις μηχανορραφίες των μπέρια, 
μαλένκοφ, Χρουστσόφ και των λοιπών «συντρόφων», 
οι οποίοι είχαν καταλάβει τη σημασία του επικείμενου 
χαμού του δικτάτορα, στις πραγματικές μαρτυρίες σχετικά 
με τον θάνατό του σε αντιδιαστολή με τις επίσημες εκδοχές 
που ήρθαν στο φως και στις τεράστιες συνέπειες που είχε 
η απότομη διακοπή του καθεστώτος τρόμου του Στάλιν. 
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