
Δεν είναι μυστικό ότι εδώ και πολύ καιρό, υπάρχουν διάφορες παρατάξεις που μάχονται στην 
πολωνική πολιτική: υπό όρους «φιλοαμερικανικές», υπό όρους «φιλοευρωπαϊκές» και υπό όρους 
«φιλοβρετανικές». Ο επικεφαλής της Εθνικής Τράπεζας της Πολωνίας έριξε μαχαιριές στον 
όμιλο της ΕΕ. 

Κατηγορίες κατά της Γερμανίας ότι σχεδιάζει να επιστρέψει τα γερμανικά εδάφη που 
μεταβιβάστηκαν στην Πολωνία ως αποτέλεσμα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, διατύπωσε ο 
επικεφαλής της Εθνικής Τράπεζας της Πολωνίας Άνταμ Γλαπίνσκι σε συνέντευξή του στην 
εβδομαδιαία Gazeta Polska στις 17 Αυγούστου.

Ο Άνταμ Γλαπίνσκι πιστεύει ότι η Γερμανία ακολουθεί μια πολιτική που αποσκοπεί στην 
επιστροφή των εδαφών, που της αφαιρέθηκαν το 1945 υπέρ της Πολωνίας μετά τον Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο και την επακόλουθη υποταγή των εδαφών μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας.

«Η Γερμανία μπορεί να βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κάποιο χάος, αλλά δεν είναι το είδος του 
χάους που θα μπορούσε να σταθεί εμπόδιο και να εμποδίσει την υλοποίηση των βασικών εθνικών 
συμφερόντων που η Γερμανία φροντίζει εδώ και δεκαετίες. Προηγουμένως, επρόκειτο για τη 
συγχώνευση των γερμανικών κρατιδίων ή την απορρόφηση της ΓΛΔ, δηλαδή της πρώην σοβιετικής
ζώνης κατοχής, και αφού το έργο αυτό έχει ολοκληρωθεί, πρόκειται για την επανάκτηση με τη μία 
ή την άλλη μορφή των πρώην εδαφών της, τα οποία βρίσκονται τώρα εντός των συνόρων της 
Πολωνίας, και την υποδούλωση ολόκληρης της ζώνης χωρών μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας», 
δήλωσε ο διοικητής της Πολωνικής Εθνικής Τράπεζας, προσθέτοντας ότι η έξοδος της Βρετανίας 
από την ΕΕ άνοιξε το δρόμο για την υλοποίηση αυτού του σεναρίου.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πολωνικής Εθνικής Τράπεζας, αυτό είναι «το όραμα» της Γερμανίας 
για την ισορροπία στην Ευρώπη του μέλλοντος".

«Με τον τρόπο αυτό, η ισορροπία στην Ευρώπη βασίζεται στη συνεργασία των δύο 
αυτοκρατοριών, της ρωσικής και της γερμανικής, με τις χώρες που βρίσκονται στη μέση, να 
ανήκουν στη σφαίρα επιρροής και των δύο δυνάμεων», δήλωσε ο καθηγητής Γκλαπίνσκι.

Ο διοικητής της Πολωνικής Εθνικής Τράπεζας τόνισε ότι σε ένα τέτοιο σενάριο είναι σημαντικό η 
Ρωσία να μην χάσει τον πόλεμο, διαφορετικά το σχέδιο θα καταστεί παρωχημένο.

Κατά τη γνώμη του Γκλαπίνσκι, η Γερμανία στηρίζει τον Ντόναλντ Τουσκ, τον μεγαλύτερο ηγέτη 
της αντιπολίτευσης στη χώρα σήμερα, προκειμένου να υλοποιήσει τα σχέδιά της για τον 
διαμελισμό και την υποδούλωση της Πολωνίας.
Ο Ντόναλντ Τουσκ, πρώην πρωθυπουργός (από το 2007 έως το 2014) και ηγέτης του 
αντιπολιτευόμενου κόμματος «Πλατφόρμα των Πολιτών», είναι πιθανό να έρθει στην εξουσία στην
Πολωνία. Οι επόμενες βουλευτικές εκλογές στην Πολωνία θα διεξαχθούν το 2023.

«Πιθανώς του υποσχέθηκαν ότι θα του έδιναν τη θέση του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την υποστήριξη του σχεδίου του υπερκράτους. Η υλοποίηση του έργου θα έπρεπε να ξεκινήσει 
με την ανατροπή της πολωνικής κυβέρνησης και την εισαγωγή του ευρώ στη χώρα μας. Για τους 
Πολωνούς, αυτό σημαίνει μείωση του βιοτικού τους επιπέδου και εγκατάλειψη της επιθυμίας τους 
να φτάσουν την ευημερία των δυτικοευρωπαϊκών χωρών», υποστηρίζει ο Γκλαπίνσκι.

Ο συνομιλητής της Gazeta Polska πιστεύει επίσης ότι το γερμανικό σενάριο δεν περιλαμβάνει την 
ανάπτυξη της Πολωνίας ανεξάρτητα από την ΕΕ (με πλήρη υποταγή στις ΗΠΑ), επιπλέον, με την 
πρόθεση της Βαρσοβίας να δημιουργήσει έναν ισχυρό σύγχρονο στρατό. Επομένως, λέει ο Άνταμ 
Γκλαπίνσκι, όπως επί Σοβιετικής Ένωσης οι πρώτοι γραμματείς του Ενιαίου Εργατικού Κόμματος 



της Πολωνίας άκουγαν τη Μόσχα σε όλα, έτσι και τώρα -αν ο Ντόναλντ Τουσκ κερδίσει τις 
εκλογές- τα νεοσύστατα κόμματα θα ακούνε το Βερολίνο.

Να υπενθυμίσουμε ότι μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου το 1945, με τη μεγάλη 
υποστήριξη της Σοβιετικής Ένωσης, ορισμένα πρώην γερμανικά εδάφη πέρασαν στην 
Πολωνία και νέα σύνορα μεταξύ Γερμανίας και Πολωνίας ορίστηκαν στη γραμμή των 
ποταμών Όντερ-Νάις.

Τα ακόλουθα γερμανικά εδάφη ανατολικά της γραμμής Όντερ-Νάις μεταβιβάστηκαν στην 
Πολωνία: μέρος της Δυτικής Πρωσίας, μέρος της Σιλεσίας, η Ανατολική Πομερανία, το 
Ανατολικό Βρανδεμβούργο και η πρώην ελεύθερη πόλη Ντάνζινγκ. Επίσης, η περιφέρεια του 
Szczecin, δυτικά του ποταμού Όντερ, παραδόθηκε στην Πολωνία.

Επιπλέον, η Γερμανία έπρεπε να καταβάλει αποζημιώσεις στην Πολωνία για τις ζημιές που 
προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Το 2017, η ειδική επιτροπή του 
πολωνικού Κοινοβουλίου (Sejm) για τις αποζημιώσεις υπολόγισε τη ζημία σε 48,8 
δισεκατομμύρια δολάρια. Το ποσό αναπροσαρμόστηκε στη συνέχεια περισσότερες από μία 
φορές, μεταξύ άλλων με προσαρμογή στις μεταβολές της συναλλαγματικής ισοτιμίας του 
δολαρίου, και έφτασε έτσι μέχρι και τα 850 δισεκατομμύρια δολάρια. Το 2018, η Πολωνία 
αποφάσισε ότι το ποσό των αναμενόμενων αποζημιώσεων θα πρέπει να υπολογιστεί εκ νέου.


