
Μήπως ο πραγματικός στόχος είναι η Γερμανία;

"Ο πολωνικός στρατός θα μπορούσε να εισβάλει στη Γερμανία αύριο το πρωί και να την 
κατακτήσει σε μια εβδομάδα. (Συνταγματάρχης Douglas MacGregor στην εκπομπή του A. 
Napolitano, 31 Ιανουαρίου 2023)

«Πρέπει είτε να αλλάξουμε το πολιτικό σύστημα της Ρωσίας είτε να τη μειώσουμε σε έναν 
πληθυσμό κάτω των 50 εκατομμυρίων». (Lech Walesa προς Darius Rochebin, LCI, 8 Ιουλίου 2022)

Wolfgang Effenberger

Ο Wolfgang Effenberger (Βόλφγκανγκ Έφενμπεργκερ) διετέλεσε λοχαγός των ειδικών δυνάμεων 
στην Bundeswehr, που ονομάζονταν «πρωτοπόροι» και ως εκ τούτου έγινε γνώστης των 
αμερικανικών σχεδίων για την Ευρώπη, σύμφωνα με τα οποία η ήπειρος επρόκειτο να αποτελέσει το 
πεδίο που είχαν επιλέξει για πυρηνική σύγκρουση. Μετά από 12 χρόνια υπηρεσίας στο στράτευμα, ο 
Effenberger σπούδασε πολιτικές επιστήμες και στη συνέχεια εκπαιδεύτηκε σε επίπεδο τριτοβάθμιας 
εκπαίδευση στην τεχνολογία κατασκευών και στα μαθηματικά. Μέχρι το 2000 δίδασκε στη 
Fachschule für Bautechnik (Τεχνικό Κολέγιο Πολιτικών Μηχανικών). Έκτοτε συγγράφει έργα σχετικά
μετη σύγχρονη γερμανική ιστορία και τη γεωπολιτική των ΗΠΑ.
Το 2020, ο Effenberger δημοσίευσε τη Μαύρη Βίβλο της ΕΕ και του ΝΑΤΟ (Schwarzbuch EU & 
NATO ISBN 978-3-943007-31-2) και, μαζί με τον πρώην υφυπουργό Άμυνας της Γερμανίας και 
πρώην αντιπρόεδρο του ΟΑΣΕ Willy Wimmer, το ήδη διάσημο βιβλίο «Η επάνοδος των τυχοδιωκτών
(Σκιώδεις στρατηγιστές, πολεμοκάπηλοι, αφανείς κερδοσκόποι το 1914 και σήμερα)». Ο Effenberger 
είναι στενός συνεργάτης του Wimmer, του οποίου η μεγαλειώδης ομιλία στο χώρο της «Εκκλησίας της
Συμφιλίωσης» στις 3 Αυγούστου 2016 κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων ενάντια στο ΝΑΤΟ (Stopp-
Ramstein) θα μείνει στην ευρωπαϊκή ιστορία.

Στις 12 Ιανουαρίου 2023, ξέσπασε μια έντονη συζήτηση στην εκπομπή της Maybrit Illner στο 
γερμανικό κανάλι ZDF σχετικά με την επικείμενη αποστολή αρμάτων μάχης Leopard 2 στην 
Ουκρανία. Προς το τέλος της εκπομπής, οι Γερμανοί τηλεθεατές στο ερώτημα «Πού βρίσκεται η 
κόκκινη γραμμή όσον αφορά τον ρόλο της Γερμανίας;», πήραν την εξής απάντηση: «Πέρα από τα 
Leopard 2, μετά τα οποία θα υπάρξει περαιτέρω συνέχεια».

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η προειδοποίηση του Hans-Georg Maaßen, πρώην επικεφαλής της 
Verfassungsschutz (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος): «Αυτές οι αποστολές 
όπλων θα μας κάνουν πιθανότατα στόχο επιθέσεων από τη Ρωσία ... γιατί λοιπόν είμαστε τόσο 
πρόθυμοι να εκθέσουμε τους εαυτούς μας στον κίνδυνο πυρηνικών αντιποίνων;».

Το βράδυ της 12ης Ιανουαρίου 2023 ο Ουκρανός πρόεδρος (Z)elensky ευχαρίστησε τον Πολωνό 
πρόεδρο Duda για τα Leopard 2 που είχε υποσχεθεί να του προσφέρει η χώρα του. Αυτά τα τανκς 
είναι «το έργο ενός αντιπολεμικού συνασπισμού και ένα νέο βήμα για να ενισχύσει στις 
δυνατότητές μας». Επομένως, η κλιμάκωση βαδίζει καλά. Μόνο που δεν είναι μια χούφτα 
άρματα μάχης Marder και εταιρείες αρμάτων μάχης Leopard 2 που θα γονατίσουν τη Ρωσία -
το μόνο σίγουρο είναι ότι η Ουκρανία θα χάσει όλη της την υπόσταση.

Ελάτε, κάντε μια μικρή προσπάθεια να θυμηθείτε!

Στις 22 Ιουνίου 1941 η Γερμανία εξαπέλυσε εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης σε ένα ευρύ μέτωπο 
μεταξύ της Βαλτικής Θάλασσας και των Καρπαθίων μια επίθεση, με στρατό τριών εκατομμυρίων 



ανδρών, 3.600 τανκς και 600.000 μηχανοκίνητα οχήματα. Προσθέστε 600.000 άνδρες από τις 
συμμαχικές χώρες, δηλαδή την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, τη Φινλανδία, τη Σλοβακία και την Ιταλία. 
Το αποτέλεσμα, ωστόσο, είναι πασίγνωστο: η Βέρμαχτ συνετρίβη και η Γερμανία έγινε πεδίο 
ερειπίων.

Μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι ΗΠΑ και ορισμένα μέλη του ΝΑΤΟ (π.χ. η Πολωνία, η 
Αγγλία, η Γαλλία και η Τουρκία) εξακολουθούν να θεωρούν ότι είναι προς το συμφέρον τους 
να ωθήσουν τη Γερμανία σε μια αντιπαράθεση με τη Ρωσία και συγκεκριμένα με τη δύναμη 
των όπλων.

Ήταν κυρίως οι ΗΠΑ που αντιτάχθηκαν στην κατασκευή της γερμανορωσικής ενεργειακής 
υποδομής Nord Stream 1 και 2.

Στις αρχές Οκτωβρίου 2020, οι πολωνικές αρχές ανταγωνισμού και καταναλωτών (UOKiK) 
επέβαλαν πρόστιμα στην Gazprom ύψους περίπου 6,45 δισεκατομμυρίων ευρώ, με βάση το κόστος 
κατασκευής του Nord Stream, δηλαδή μεταξύ 8 και 10 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Για τον πρόεδρο της UOKiK Tomasz Chróstny, ο Nord Stream το μόνο που έκανε ήταν να 
ενισχύσει την εξάρτηση της Γερμανίας από τη Ρωσία και να βλάψει τον ενεργειακό εφοδιασμό της 
Πολωνίας (...) Στις αρχές Απριλίου 2021 πολωνικά υποβρύχια και πλοία επιφανείας έκαναν 
ελιγμούς για να εμποδίσουν τις εργασίες κατασκευής του Nord Stream.

Ταυτόχρονα, οι κυβερνήσεις της Πολωνίας και της Ουκρανίας θεωρούσαν δεδομένο ότι το ρωσικό 
φυσικό αέριο θα συνέχιζε να ρέει μέσω του εδάφους τους, όπως συνέβαινε μέχρι τότε μέσω του 
αγωγού Yamal. Αυτό φαινόταν να έχει το πλεονέκτημα ότι θα απέδιδε σημαντικά έσοδα, ενώ 
παράλληλα θα εκβίαζε τόσο τη Ρωσία όσο και τη Γερμανία.

Παρόλο που ο πόλεμος δι' αντιπροσώπων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας δεν έχει ακόμη προκαλέσει 
υλικές καταστροφές στη Γερμανία, εκτός από τις επιπτώσεις των κυρώσεων στην οικονομία της, 
το κόστος που επιβαρύνεται η Γερμανία (που είναι ήδη ο κύριος χρηματοδότης της βοήθειας 
που χορηγεί η ΕΕ) είναι πολύ υψηλό.

Όσον αφορά τις συνέπειες της επίθεσης στον Nord Stream 1 στην οικονομία και στον γερμανικό 
λαό, αυτές δεν έχουν ακόμη υπολογιστεί (...) Πάντως το αποτέλεσμα είναι ότι είναι σαν να έχει 
επιβληθεί διπλή ποινή: μείωση του εισοδήματος σε συνδυασμό με μαζικούς περιορισμούς στις 
δαπάνες. Επιπλέον, το 2022, η Γερμανία θα έχει υποδεχθεί περίπου 1,5 εκατομμύριο μετανάστες 
και αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει.

Η απαίτηση της πολωνικής κυβέρνησης για αποζημιώσεις για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, 
ύψους 1,3 τρισεκατομμυρίων ευρώ, αποτελεί μέρος του παλιρροιακού κύματος που απειλεί να 
κατακλύσει το Βερολίνο.

Η διαμάχη για τις γερμανικές αποζημιώσεις προς την Πολωνία

Στις 4 Οκτωβρίου 2022, την επομένη της παράδοσης του πολωνικού διπλωματικού σημειώματος 
για τις αποζημιώσεις στο Βερολίνο, η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Annalena Baerbock το 
απέρριψε εκ προοιμίου. Το πολωνικό Υπουργείο Εξωτερικών έσπευσε να απαντήσει: "Η 
πολωνική κυβέρνηση θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για τη διευθέτηση του θέματος των 
γερμανικών οφειλών που προέκυψαν από την γερμανική επίθεση και την κατοχή μεταξύ των ετών 
1939 και 1945».



Στη συνέχεια η Βαρσοβία έκανε στροφή. Το υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας απευθύνθηκε 
στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Antonio Guterres για υποστήριξη. Η Γενική Γραμματέας της 
UNESCO Audrey Azoulay έλαβε πρόσκληση να επισκεφθεί τη Βαρσοβία. Ακολούθησε η 
ανακοίνωση του Πολωνού αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών Arkadiusz Mularczyk ότι θα 
ζητήσει από τις ΗΠΑ υποστήριξη για το αίτημα των αποζημιώσεων- ο γερμανικός πληθυσμός 
πρέπει να ενημερωθεί για τις «νόμιμες» απαιτήσεις της Πολωνίας. Για τον Mularczyk, οι Γερμανοί 
"δεν έχουν φιλική πολιτική απέναντι στην Πολωνία, θέλουν να δημιουργήσουν εκεί μια ζώνη 
επιρροής και να την αντιμετωπίσουν ως υποτελή.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου του 2022, το πολωνικό κοινοβούλιο είχε ήδη ψηφίσει ένα ψήφισμα που 
υποστηριζόταν και από την αντιπολίτευση, σύμφωνα με το οποίο η Πολωνία δεν είχε ποτέ 
αποζημιωθεί για τις ζημίες που είχε υποστεί κατά τη διάρκεια του πολέμου και ουδέποτε 
παραιτήθηκε από τις σχετικές απαιτήσεις της.

Η Συνθήκη του Πότσνταμ, την 1η Αυγούστου 1945

Στις 17 Ιουλίου 1945, ο Ιωσήφ Στάλιν, ο Χάρι Τρούμαν και ο Ουίνστον Τσόρτσιλ συναντήθηκαν 
κεκλεισμένων των θυρών στο Κάστρο του Πότσνταμ- τα πρακτικά της διάσκεψης αυτής 
υπογράφηκαν την 1η Αυγούστου. Η Συνθήκη του Πότσνταμ περιγράφει τα ψηφίσματα, τις 
συμφωνίες και τις δηλώσεις προθέσεων.

Ωστόσο, μεταξύ 4 και 11 Φεβρουαρίου 1945, στη διάσκεψη της Γιάλτας, ο Στάλιν, ο τότε πρόεδρος
Φραγκλίνος Ρούσβελτ και ο Τσώρτσιλ είχαν συζητήσει τις αποζημιώσεις που θα απαιτούνταν από 
τη Γερμανία. Ο Ρούσβελτ και ο Στάλιν τα υπολόγισαν σε 20 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, τα 
οποία στη σημερινή αγοραστική δύναμη ισοδυναμούν με περίπου 284 δισεκατομμύρια 
δολάρια ΗΠΑ, εκ των οποίων τα μισά προορίζονταν για την ΕΣΣΔ.

Με την απόφαση που ελήφθη στο Πότσνταμ σχετικά με την κατανομή των γερμανικών ζωνών 
αποζημίωσης, «η οικονομική αποδέσμευση της Δυτικής Ζώνης θα βαρύνει τους κατοίκους της 
Σοβιετικής Ζώνης Κατοχής- η τελευταία ζώνη θα επωμίζεται στο εξής τις σοβιετικές απαιτήσεις 
αποζημίωσης πρακτικά μόνη της» (απόσπασμα από τον Hermann Graml).

Ωστόσο, ένα ακόμη μεγαλύτερο τίμημα και τρομερά δεινά περίμεναν τους Γερμανούς στα 
«Ostgebieten» (ανατολικά εδάφη) - τη γραμμή Oder-Neiße - όταν στο Πότσνταμ ο Στάλιν τα έθεσε 
υπό πολωνική ή σοβιετική διοίκηση. Ο Τρούμαν είχε υποστηρίξει ότι η απώλεια αυτών των 
πλούσιων αγροτικών περιοχών θα δυσχέραινε τις πηγές εφοδιασμού της Γερμανίας- επιτρέποντας 
στην Πολωνία (η οποία δεν ήταν μεταξύ των νικητών) να καταλάβει τις περιοχές αυτές και θα 
δυσχέραινε επίσης οποιαδήποτε συμφωνία περί δίκαιων αποζημιώσεων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι Σύμμαχοι είχαν μια πολύ χαλαρή αντίληψη για τη γραμμή Oder-
Neiße. Παρόλο που και οι δύο πόλεις βρίσκονταν στη δυτική πλευρά του ποταμού, το Stettin και το
Swinemünde στις εκβολές του Όντερ παραχωρήθηκαν στην Πολωνία.

Πράσινο φως για την απέλαση 15 εκατομμυρίων ανθρώπων

Η δημοσίευση του Ανακοινωθέντος του Πότσνταμ στις 2 Αυγούστου 1945 σήμαινε ότι 10 
εκατομμύρια Γερμανοί σε αυτές τις περιοχές των «Ανατολικών εδαφών», στα Ostgebieten έχασαν 
τα σπίτια τους. Επιπλέον, οι νικητές έδωσαν το πράσινο φως για την εκδίωξη 5 εκατομμυρίων 
Γερμανών από την Τσεχοσλοβακία, την Ουγγαρία κ.λπ. Αν και τα τελικά σύνορα υποτίθεται ότι θα 
επισημοποιούνταν από τη μελλοντική Συνθήκη Ειρήνης με τη Γερμανία, ήδη το 1945 η Γερμανία 
είχε μειωθεί κατά το ένα τέταρτο της επικράτειάς της, εντός της οποίας εκτείνονταν το 1937.



Οι πρώην γερμανικές περιοχές που υπήχθησαν τότε στην πολωνική διοίκηση αντιπροσωπεύουν, 
μαζί με το έδαφος του Danzig, σχεδόν το ένα τρίτο της σημερινής Πολωνίας (επίσης, πριν από το
1945, η Πολωνία είχε μόνο 71 χιλιόμετρα ακτών σε σύγκριση με 526 χιλιόμετρα που κατέχει 
σήμερα).

Ο όρος που χρησιμοποιήθηκε από την Πολωνία ήταν «τα ανακτηθέντα εδάφη» . Η έκταση των 
γερμανικών Ostsgebiete υπό ξένη διοίκηση ανέρχεται σε 114.032 χμ² = 24,23% της έκτασης του 
Ράιχ στα σύνορά του στις 31 Δεκεμβρίου 1937 (470.545 χμ²). 100.832 από αυτά τα χμ² βρέθηκαν 
υπό πολωνική διοίκηση (ισοδυναμούν με το 21,43% του πρώην Ράιχ, εδώ χωρίς το Danzig) και 
περίπου 13.000 χμ² υπό σοβιετική διοίκηση.

Μόνο μετά την επανένωση της Γερμανίας το 1990, ο διαχωρισμός των Ostgebiete μέσω της 
Συνθήκης 2+4 επισημοποιήθηκε στο διεθνές δίκαιο- η κυριαρχία μεταβιβάστηκε στην Πολωνία ή 
στην ΕΣΣΔ - αργότερα στη Ρωσική Ομοσπονδία - και τα σύνορα Oder-Neiße παγιώθηκαν. Στις 14 
Νοεμβρίου 1990 υπογράφηκε η γερμανοπολωνική συνθήκη για τα σύνορα, θέτοντας τέλος σε όλα 
τα βάρη του πολέμου.

Αποζημίωση καταβλήθηκε επίσης και στα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης.

Η Γερμανία κατέβαλε στη Ρωσία, στη Λευκορωσία και στην Ουκρανία περίπου 511,3 εκατ. ευρώ 
και στην Πολωνία περίπου 255,6 εκατ. ευρώ. Στο σύνολο όλων των συνθηκών καταβλήθηκαν 
περίπου 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό πολύ μικρότερο από τις αποζημιώσεις που χορηγήθηκαν 
στα γερμανικά θύματα του εθνικοσοσιαλισμού βάσει του ομοσπονδιακού νόμου περί 
αποζημιώσεων (Bundesentschädigungsgesetz für deutsche NS-Opfer). Οι οριστικές ρυθμίσεις 
υποτίθεται ότι θα προέκυπταν από την περίφημη Συνθήκη Ειρήνης, η οποία όμως ουδέποτε 
συντάχθηκε και ουδέποτε υπογράφηκε. Εν πάση περιπτώσει, με τη Συνθήκη 2+4, από γερμανικής 
πλευράς, όλες οι άλλες πιθανές αξιώσεις καταργήθηκαν πλέον οριστικά.

Οι Πολωνοί εθνικιστές πάσχουν από ιστορική αμνησία

Ο μοντέρνος όρος «αφήγημα» (Narrativ στα γερμανικά) σημαίνει την αφήγηση της ιστορίας ενός 
έθνους ή ενός πολιτιστικού χώρου με την αξίωση να δοθεί νόημα και να διακινηθούν κοινές αξίες 
και συναισθήματα. Ο Πολωνός αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Mularczyk φαίνεται να 
ειδικεύεται στον τομέα αυτό. Εδώ και χρόνια, ο Mularczyk έχει αναγάγει τις γερμανικές 
αποζημιώσεις σε πολεμικό όχημα. Από το 2017 ηγείται μιας κοινοβουλευτικής ομάδας εργασίας για
το εν λόγω θέμα, η οποία καταγράφει τις πολωνικές απώλειες στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι εορτασμοί του 2019

Την 1η Σεπτεμβρίου του 2019 πραγματοποιήθηκε στο Wieluń στα σύνορα, η εκδήλωση μνήμης για 
τη μεγάλη γερμανική αεροπορική επιδρομή που εξαπολύθηκε τα ξημερώματα της 1ης Σεπτεμβρίου 
1939. Ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε να μην παραστεί, ενώ ο πρόεδρος Πούτιν δεν προσκλήθηκε 
καν. Τι πρέπει να κάνουμε με τους Πολωνούς ηγέτες που επιλέγουν να αγνοούν τόσο απλά τους
εκπροσώπους της χώρας με τα περισσότερα θύματα του πολέμου;

Παρουσία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Mike Pence, των επικεφαλής του ΝΑΤΟ και της 
καγκελαρίου Angela Merkel, ο Γερμανός πρόεδρος Steinmeier ζήτησε από την Πολωνία να τους 
δώσει «συγχώρεση», ενώ εξήρε τις διατλαντικές σχέσεις. Αναρωτιέται κανείς αν θα υπάρξει άφεση 
αμαρτιών, αφού η Γερμανία και η Πολωνία διεξάγουν τώρα χέρι-χέρι πόλεμο κατά της Ρωσίας;



Κοντά στο Danzig, στη λεγόμενη χερσόνησο Westerplatte, πραγματοποιήθηκε επίσης εκδήλωση 
μνήμης, όπου ο πρωθυπουργός Mateusz Morawiecki έθεσε το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων
για τις απώλειες που προκλήθηκαν από τον πόλεμο. «Πρέπει να μιλήσουμε για τις απώλειες εκείνης
της εποχής, να απαιτήσουμε την αλήθεια, να απαιτήσουμε αποζημίωση».

Λίγο νωρίτερα, ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Jacek Czaputowicz είχε αξιώσει τέτοιες 
αποζημιώσεις- γινόταν λόγος για 1000 δισεκατομμύρια ευρώ. Κατά τη γνώμη του, δεν υπήρξε 
επαρκής απονομή «δικαιοσύνης» (sic) όταν οι αποζημιώσεις καθορίστηκαν υπέρ των επιτιθέμενων 
χωρών, και θα υπήρχε «διάκριση εις βάρος της Πολωνίας σε αυτό το θέμα ... κάποιες χώρες έχασαν
πολύ λιγότερα, αλλά πήραν καλύτερη αποζημίωση. Είναι αυτό δικαιοσύνη;». Αφού ανέφερε αυτά, ο
Czaputowicz έδειξε στη συνέχεια με το δάχτυλο τη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες.

Την 1η Σεπτεμβρίου 2022, 73 χρόνια μετά τη γερμανική εισβολή, ο αναπληρωτής υπουργός 
Εξωτερικών Mularczyk παρουσίασε τα πορίσματά του: οι πολωνικές απώλειες θα ανέλθουν σε 6,2 
χιλιάδες δισεκατομμύρια ζλότυ, δηλαδή περίπου 1,3 χιλιάδες δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 36.100
ευρώ για κάθε Πολωνό.

Όταν η Πολωνία επιτίθεται στη Ρωσία

Για πολλούς Ρώσους ο πολωνορωσικός πόλεμος του 1609-1618 είναι κάτι περισσότερο από 
ανεκδοτολογικό. Βασιλιάς Σιγισμούνδος Γ'. Ο Wasa1 ήθελε να εξασφαλίσει το ρωσικό στέμμα για 
το Βασίλειο της Πολωνίας-Λιθουανίας, γι' αυτό και εξαπέλυσε μια μεγάλη επίθεση ενάντια στη 
Ρωσία. Η Μόσχα απελευθερώθηκε από την πολωνική κατοχή μόλις στις 4 Νοεμβρίου 1612. Στη 
Ρωσία, το γεγονός αυτό τιμάται από το 2005 και μετά, κατόπιν απαίτησης του Προέδρου 
Πούτιν.

Όταν το 1916, εν μέσω του Α' Παγκόσμιου Πολέμου, τα γερμανικά και αυστριακά στρατεύματα 
κατέλαβαν μεγάλες περιοχές της τότε Πολωνίας από τη Ρωσία, μεταξύ 5 Νοεμβρίου 1916 και 11 
Νοεμβρίου 1918 η Γερμανία και η Αυστρία ανακήρυξαν το «Βασίλειο της Αντιβασιλείας» 
(Królestwo Regencyjne).Τα εν λόγω εδάφη, γνωστά ως Χώρες του Βιστούλα, αποτελούσαν μέρος 
της Ρωσικής Αυτοκρατορίας από το Συνέδριο της Βιέννης το 1815.

Υπό τον τίτλο «Ο πολωνικός αετός», η εβδομαδιαία εφημερίδα Simplicissimus της 21ης 
Νοεμβρίου 2016 γελοιογραφούσε την ανεξαρτησία της Πολωνίας. Η γελοιογραφία δείχνει τους δύο
Κάιζερς ως Διπλό Αετό να κρατά τρυφερά έναν μικρό αετό με τη λεζάντα «Ας ελπίσουμε ότι δεν θα
ξεχάσει ποτέ ότι εμείς τον εκκολάψαμε!».

Μαρτυρία του πρώην αρχηγού του κράτους στρατηγού Wojciech Jaruzelski

Όσον αφορά τα γεγονότα μεταξύ 1919 και 1939 παραθέτουμε τη μαρτυρία του πρώην αρχηγού του 
κράτους στρατηγού Wojciech Jaruzelski2. Το 1993 θυμάται το 1939 και τον ήχο από τις μπότες:

«Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος δεν άφησε το σημάδι του στη μνήμη της Πολωνίας. Κατά τη 
διάρκεια της ανεξαρτησίας έπρεπε να ενσωματωθούν τόσο οι στρατιώτες που είχαν πολεμήσει με 
τους Συμμάχους ή τον Τσαρικό Στρατό όσο και εκείνοι που είχαν πολεμήσει με την Αυστρία - οι 

1  Σημ. Μετ. Ο Σιγισμούνδος Γ' Βάζα (Waza) ήταν βασιλιάς της Πολωνίας και μέγας δούκας 
της Λιθουανίας από το 1587 έως το 1632 και βασιλιάς της Σουηδίας και μέγας δούκας της Φινλανδίας από το 1592 έως 
το 1599. Με θρησκευτικό ζήλο, επέβαλε τον Ρωμαιοκαθολικισμό σε ολόκληρο το τεράστιο βασίλειο, ενώ οι 
σταυροφορίες του εναντίον γειτονικών κρατών σηματοδότησαν τη μεγαλύτερη εδαφική επέκταση της Πολωνίας.
2  Σημ. Μετ. Υπήρξε ο τελευταίος κομμουνιστής ηγέτης της Λαϊκής Δημοκρατίας της 
Πολωνίας. Διετέλεσε γραμματέας του Πολωνικού Κόμματος Ενωμένων Εργατών, πρωθυπουργός και αρχηγός κράτους.
Ήταν επίσης ο τελευταίος διοικητής του Πολωνικού Λαϊκού Στρατού



λεγεώνες Pilsudski. Ο πόλεμος του 1920 εναντίον της Σοβιετικής Ρωσίας θεωρήθηκε νικηφόρος 
[κατά τη διάρκεια του ρωσικού εμφυλίου πολέμου, η Πολωνία κατάφερε να προωθήσει τα ανατολικά 
της σύνορα κατά περίπου 200 χιλιόμετρα για να αποσπάσει τη λεγόμενη «Ανατολική Πολωνία». Από 
τα 12 εκατομμύρια κατοίκους της εν λόγω περιοχής μόνο 1,5 εκατομμύριο δήλωσαν Πολωνοί στην 
απογραφή του 1936, σ. συντάκτη] και αυτό είχε δημιουργήσει μια αίσθηση του άτρωτου. Παντού 
άκουγε κανείς τον υποκοριστικό «μικρός πόλεμος» και μια λαογραφική περιγραφή του πολέμου 
σαν μια πραγματική περιπέτεια. Μετά υπήρχε η επίσημη προπαγάνδα του κράτους, του στρατού 
και της κυβέρνησης: «Είμαστε μια δύναμη. Μια σπουδαία χώρα. Κανείς δεν θα τολμήσει να μας 
αφαιρέσει τίποτα».

Στη συνέχεια μπήκαμε στην Τσεχοσλοβακία για να καταλάβουμε την περιοχή Teschen [μια 
συντονισμένη επιχείρηση με τη Γερμανία, η οποία την προηγούμενη ημέρα, την 1η Οκτωβρίου 1938, 
είχε εισέλθει στη γερμανοκρατούμενη Σουδητία, σ. συντάκτη]. Τότε στείλαμε τελεσίγραφο στη 
Λιθουανία να αποσυρθεί. Παντού παρελάσεις, παρελάσεις, μια επίδειξη δύναμης. Και πάνω απ' 
όλα, μια μόνιμη υποτίμηση των δυνάμεων του αντιπάλου. «Τα τανκς των Γερμανών είναι 
φτιαγμένα από παπιέ-μασέ, θα πιαστούν στην πολωνική λάσπη και άμμο. Το ιππικό μας θα τους 
σαρώσει εν ριπή οφθαλμού. Οι Μπολσεβίκοι δεν μετράνε καθόλου, είναι ένας στρατός με πήλινα 
πόδια. Έχουμε ισχυρούς συμμάχους στη Δύση».

Έτσι θα μπορούσαμε να μιλάμε για έναν επερχόμενο πόλεμο χωρίς να αντιλαμβανόμαστε κανέναν 
κίνδυνο ή απειλή. Σήμερα φαίνεται αδιανόητο και μόνο που το σκέφτομαι ντρέπομαι. Αλλά εκείνη 
την εποχή εμείς θέλαμε αυτόν τον πόλεμο. Επιτέλους θα αποδείξουμε την αξία μας, ο καθένας μας, 
σαν ένας ήρωας! Θα πηγαίναμε όπου μας χρειάζονταν, για να πολεμήσουμε, και θα δείχναμε στους 
Γερμανούς με ποιον είχαν να κάνουν! Μερικές φορές, όταν ακούγαμε ότι κάποιος ξεκινούσε μια 
νέα ειρηνευτική πρωτοβουλία ή ότι οι εντάσεις έδειχναν να χαλαρώνουν, αναρωτιόμασταν: «Ποιο 
είναι το νόημα όλων αυτών;». Ας δώσουμε στους Γερμανούς ένα καλό χτύπημα, ας κατευθυνθούμε 
προς το Βερολίνο και ας τελειώνουμε. Το νεαρό της ηλικίας μας και η ρομαντική αντίληψη για τον 
πόλεμο - «τι ωραίος πόλεμος» - εξηγούν αυτή την επιπολαιότητα. Λίγο αργότερα, η αλήθεια θα 
διέλυε αυτά τα όνειρα με τον πιο τερατώδη τρόπο.

Ο πρόεδρος Πούτιν υπενθύμισε πολλές φορές στην Πολωνία ότι εκμεταλλεύτηκε τη Συνθήκη 
του Μονάχου της 30ής Σεπτεμβρίου 1938 (με την οποία η Βρετανία, η Γαλλία και η Ιταλία 
αποδέχθηκαν την αξίωση του Χίτλερ για την προσάρτηση της Σουδητίας από την Γερμανία, 
που είχε παραχωρηθεί στην Τσεχοσλοβακία με τη Συνθήκη των Βερσαλλιών), προκειμένου να 
αποσπάσει ένα κομμάτι της Τσεχοσλοβακίας για τον εαυτό της. Μετά τη Συνθήκη του Μονάχου, η 
Βέρμαχτ κατέλαβε τη Σουδητία, ενώ οι Πολωνοί, σε συμφωνία με το Βερολίνο, κατέλαβαν την 
επαρχία Teschen, η οποία έγινε ο πολωνικός νομός Cieszyn3.

3   Σημ. Μετ. αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι η Πολωνία είχε συμβάλλει και με χειρότερο ακόμη τρόπο 
στο διαμελισμό της Τσεχοσλοβακίας. Συγκεκριμένα αρνήθηκε να διευκολύνει τη διέλευση του Κόκκινου Στρατού 
προκειμένου να διασφαλιστεί η εθνική κυριαρχία και η ακεραιότητας της Τσεχοσλοβακίας. Η διέλευση του Κόκκινου 
Στρατού δεν αποτελούσε μια οποιαδήποτε πρωτοβουλία της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά εξασφάλιζε στην πράξη την 
εφαρμογή των εγγυήσεων ασφαλείας που είχαν αναλάβει οι σύμμαχοι νικητές του Α' Παγκοσμίου πολέμου έναντι της 
Τσχεχοσλοβακίας. Φυσικά ό διαμελισμός της Τσεχοσλοβακίας δεν προέκυψε μόνον από αυτό. είναι γνωστή η στάση 
των δυτικών χωρών απέναντι στη χιτλερική Γερμανία. Η επικρατούσε αντίληψη περί υποχωρητικότητας είναι 
ευτελής και ανυπόστατη, ιστορικά δε έχει καταρριφθεί παταγωδώς. Οι κινήσεις αυτές απέβλεπαν στην 
ισχυροποίηση της Γερμανίας με τρόπον ώστε να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος στην επίθεση εναντίον της 
Ρωσίας και την πλήρη καταστροφή της που δεν επετεύχθη με τον Α' Παγκόσμιο πόλεμο, χάρις την επιτυχή 
Οκτωβριανή επανάσταση και τη δημιουργία του πρώτου σοσιαλιστικού κράτους στον κόσμο. Οι αναγνώστες 
μπορούν να βρουν περισσότερα στοιχεία στο περιοδικό «Κρίση» που κυκλοφόρησε 7ο τεύχος του,  ειδικά αφιερωμένο 
στα γεγονότα που προηγήθηκαν του Β’ Παγκοσμίου πολέμου και που τελικά τον προκάλεσαν. 
(http://www.toposbooks.gr/contents/books_details.php?nid=661)



Το γεγονός ότι η Πολωνία έχασε εκ νέου την περιοχή αυτή μετά την 1η Σεπτεμβρίου του 1939 δεν 
αλλάζει το γεγονός ότι την είχε προηγουμένως προσαρτήσει κατά παράβαση του διεθνούς 
δικαίου. Με βάση αυτή τη γερμανοπολωνική «αδελφοσύνη των όπλων» των αρχών Οκτωβρίου 
1938, ο πρόεδρος Πούτιν υποστήριξε την άποψη ότι η Πολωνία είναι συνυπεύθυνη για τον 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Έκτοτε, η Ρωσία και η Πολωνία βρίσκονται - φραστικά τουλάχιστον - σε πόλεμο μεταξύ τους με 
λόγια. Ο πρωθυπουργός Mateusz Morawiecki δηλώνει ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει πει 
«επανειλημμένα ψέματα» για την Πολωνία. Όπως τα σκυλιά του Παβλόφ, όλα τα δυτικά μέσα 
ενημέρωσης άρχισαν να ισχυρίζονται ότι ο Στάλιν και ο Χίτλερ είχαν μοιραστεί την Πολωνία 
τον Σεπτέμβριο του 1939. Ο Γερμανός πρέσβης στην Πολωνία Rolf Nikel έγραψε στο Twitter: «Η 
ΕΣΣΔ συμμετείχε μαζί με τη Γερμανία στον βάναυσο διαμελισμό της Πολωνίας». Η Neue 
Osnabrücker Zeitung έγραψε στις 14 Ιανουαρίου 2020: «Στις 17 Σεπτεμβρίου 1939 τα στρατεύματα
του Στάλιν εισέβαλαν στη Βαλτική και στην ανατολική Πολωνία και κατέλαβαν τις περιοχές 
αυτές».

Οδεύοντας προς τον πόλεμο

Την 1η Σεπτεμβρίου 1939, στις 4:47 π.μ., το εκπαιδευτικό πλοίο Schleswig-Holstein, που 
βρισκόταν τότε στο λιμάνι του Danzig, έριξε βλήματα σε μια πολωνική αποθήκη πυρομαχικών 
στην άκρη του λιμανιού, στη Westerplatte. Σε πείσμα των αποφάσεων της Κοινωνίας των 
Εθνών, η αποθήκη αυτή είχε οχυρωθεί από το 1933 από την πολωνική πλευρά. Έντεκα μήνες 
νωρίτερα, αυτό δεν είχε καθόλου επηρεάσει τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Στις αρχές 
Οκτωβρίου 1938, όπως μόλις αναφέρθηκε, τόσο ο γερμανικός όσο και ο πολωνικός στρατός 
είχαν καταλάβει τμήματα της γειτονικής Τσεχοσλοβακίας.

Μετά την είσοδο της Βέρμαχτ στην Τσεχοσλοβακία στα μέσα Μαρτίου 1939, η Βρετανία 
ανέλαβε ξαφνικά το ρόλο της «προστατευτικής δύναμης» για την Πολωνία σε περίπτωση που 
η Γερμανία της επιτεθεί ή προσαρτήσει το Danzig (τότε 98% γερμανόφωνο). Μέχρι τότε, το 
Λονδίνο είχε προτιμήσει να κρατήσει αποστάσεις από την πολωνική επεκτατική πολιτική: 
στην Αγγλία, η Πολωνία είχε εμπλακεί σε πολέμους μεταξύ 1918 και 1938 με την ΕΣΣΔ, τη 
Γερμανία, τη Λιθουανία και την Τσεχοσλοβακία, ελπίζοντας να επεκταθεί παντού. Η καταπίεση 
των Ουκρανών, των Λευκορώσων, των Εβραίων και των Γερμανών από την Πολωνία είχε 
εγείρει κάποια φρύδια και για την Αγγλία μέχρι το 1939, η Πολωνία ήταν αυτό που σήμερα θα 
αποκαλούσαμε: «κράτος-Απατεών».

Η Βρετανία ανησυχούσε ιδιαίτερα ότι μετά το Danzig, ο Χίτλερ θα κυνηγούσε τις απολεσθείσες 
γερμανικές αποικίες. Διαβεβαιώνοντας την Πολωνία για την υποστήριξή της τον Μάρτιο του 1939, 
η Πολωνία σκλήρυνε τη θέση της έναντι της Γερμανίας. Στο εμπιστευτικό μέρος της αγγλο-
πολωνικής Συνθήκης Αμοιβαίας Βοήθειας της 25ης Αυγούστου 1939, ορίστηκε ότι η βοήθεια 
αυτή θα δινόταν μόνο κατά της Γερμανίας. Ακριβώς την ίδια στιγμή υπογράφηκε το σύμφωνο
μη επίθεσης Μολότοφ-Ριμπεντρόπ (23 Αυγούστου)4.

4  Σημ. Μετ. Παρ' όλο που δεν είναι η κατάλληλη αφορμή, η στιγμή και ο χώρος για να επεκταθούμε και να 
μιλήσουμε για το εν λόγω σύμφωνο, ωστόσο είμαστε υποχρεωμένοι να υπενθυμίσουμε ότι το Σύμφωνο αυτό είναι η 
κατάληξη της συνειδητής και σκοπούμενης άρνησης των δυτικών χωρών να υπογράψουν εγγυήσεις ασφαλείας σε
συνεργασία με τη Σοβιετική Ένωση - παρά τη συστηματική και σταθερή επιμονή της - που θα εξασφάλιζε την 
ειρήνη στον Ευρωπαϊκό χώρο και θα αποτελούσε ανασταλτικό παράγοντα στον επεκτατισμό της χιτλερικής 
Γερμανίας. Η στάση αυτή που κυοφορούσε το αντισοβιετικό - αντιρωσικό μένος των τότε καπιταλιστικών χωρών 
ενάντια στο προπύργιο του σοσιαλισμού και την επιδίωξή τους να καταστρέψουν τη Ρωσία, εκφράστηκε πρακτικά με 
το Σύμφωνο του Μονάχου και την αδιαφορία τους στις επίμονες προσπάθειες των μπολσεβίκων για την νομική 
και θεσμική κατοχύρωση της «ευρωπαϊκής ειρήνης», την κωλυσιεργία, την παράταση και τις παλινδρομήσεις 
στις διαπραγματεύσεις με τη Σοβιετική Κυβέρνηση. Θα μπορούσε να παρατηρήσεις κανείς ότι σε πολλά σημεία η 



Με την επίθεση της 1ης Σεπτεμβρίου 1939, άναψε οριστικά το φιτίλι που είχε βάλει η Συνθήκη των
Βερσαλλιών για την πυρίτιδα ενός νέου μεγάλου πολέμου. Θυμόμαστε τον στρατάρχη Foch, 
πατέρα της ανακωχής της 11ης Νοεμβρίου 1918, ο οποίος δήλωσε για τις Βερσαλλίες: «Δεν είναι 
ειρήνη. Πρόκειται για μια κατάπαυση του πυρός που θα διαρκέσει 20 χρόνια».

Ενώ το 1939 ο Χίτλερ ήθελε να διαιρέσει την Πολωνία κατά μήκος του Βιστούλα (το σχέδιο αυτό 
έχει μείνει στα βιβλία της ιστορίας), ο Στάλιν στις 17 Σεπτεμβρίου επέτρεψε στα στρατεύματά 
του να προχωρήσουν μόνο μέχρι τη γραμμή Curzon, το πρώην δυτικό σύνορο του 1939.

Επομένως, δεν είναι σωστό να μιλάμε για σοβιετική προσάρτηση της «Ανατολικής 
Πολωνίας».

Ποιο ήταν το κίνητρο για αυτές τις νέες πολωνικές απαιτήσεις απέναντι στη Γερμανία;

Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες αμερικανικές προετοιμασίες για έναν πόλεμο κατά της 
Κίνας, μπορεί κανείς να απορρίψει εξαρχής την ιδέα ότι η Πολωνία θα τολμούσε να προβεί σε 
τέτοιες απαιτήσεις από τη Γερμανία χωρίς το πράσινο φως των ΗΠΑ. Αν το έκανε αυτό με δική 
της πρωτοβουλία, η ενότητα του ΝΑΤΟ θα διαλυόταν, θέτοντας σε κίνδυνο τα πολεμικά του 
σχέδια, τα οποία αναγκαστικά συνεπάγονται πόλεμο με τη Ρωσία και το Ιράν. Έτσι, όπως 
ακριβώς η πολωνική κυβέρνηση επέτρεψε στον εαυτό της να παρασυρθεί στην υπηρεσία των 
βρετανικών συμφερόντων το 1939, έτσι και η Πολωνία σήμερα εμφανίζεται πρόθυμη να 
υποστηρίξει τις αγγλοαμερικανικές ηγεμονικές φιλοδοξίες προκειμένου να προωθήσει αυτό 
που φαντάζεται ότι εξυπηρετεί ταυτόχρονα και τα δικά της συμφέροντα.

Αυτές οι απαιτήσεις για αποζημιώσεις είναι επίκαιρες: η Πολωνία μπορεί να είναι σίγουρη ότι θα
υποστηριχθεί από τον Μεγάλο Αδελφό, τις ΗΠΑ, καθώς μετατρέπεται σε αιχμή του δόρατος 
κατά της Ρωσίας. Ο εκσυγχρονισμός των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων προχωράει με γοργούς 
ρυθμούς και η Πολωνία μπορεί κάλλιστα να εξελιχθεί σε ηγετική στρατιωτική δύναμη στην 
Κεντρική Ευρώπη, πολύ πιο μπροστά από τη Γερμανία. Η Πολωνία προετοιμάζεται 
απερίφραστα για πόλεμο.

Οι συμφωνίες με την Ν. Κορέα προβλέπουν ότι η Πολωνία θα λάβει περίπου 1000 άρματα μάχης, 
650 οβιδοβόλα και 48 μαχητικά βομβαρδιστικά. Τα πρώτα 12 αεροσκάφη FA-50 αναμένεται να 
φτάσουν στην Πολωνία το 2023 , ενώ θα μεταφερθεί σταδιακά, ακόμη και η παραγωγή τους.

Περίπου 180 άρματα μάχης K2 που κατασκευάζονται από την Hyundai Rotem θα παραδοθούν στην
Πολωνία το 2023, ενώ θα ακολουθήσει μια δεύτερη δόση 800 αρμάτων μάχης, μέρος των οποίων 
θα κατασκευαστεί στην Πολωνία. Ο πολωνικός στρατός θα αποκτήσει 48 οβιδοβόλα K9. 600 
οβιδοβόλα θα παραδοθούν από το 2024 και θα κατασκευάζονται πλέον στην Πολωνία από το 2026.
Σύμφωνα με αναφορές από τη Νότια Κορέα, οι παραγγελίες ανέρχονται σε αρκετά δισεκατομμύρια
δολάρια ΗΠΑ.

περίοδος εκείνη έχει πολλά κοινά με τη περίοδο και τα γεγονότα που προηγήθηκαν της Ειδικής Στρατιωτικής 
Επιχείρησης στην Ουκρανία. Ας ελπίσουμε ότι  γενικότερα δεν θα εξελιχθεί με τον ίδιο τρόπο όπως αυτόν που 
τελικά οδήγησε στην έκρηξη του Β' Παγκοσμίου πολέμου, πυροδοτώντας έναν Γ' - αυτή τη φορά πυρηνικό - 
Παγκόσμιο πόλεμο. 



Το 1945 η Πολωνία θα μπορούσε να ευχαριστήσει τον Στάλιν για το δώρο5 των 100.832 
τετραγωνικών χιλιομέτρων των Ostgebiete

Αυτά τα εδάφη αξίζουν τουλάχιστον δέκα φορές περισσότερο από τις αποζημιώσεις που 
ζητούνται, αλλά το 2023 η Δύση θα κάνει πιθανότατα ό,τι μπορεί για να πείσει τη Γερμανία να
τις πληρώσει.

Και πράγματι αυτό θα μπορούσε να συμβεί.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριακονταετούς πολέμου (1618-1648) τεράστιες εκτάσεις γης 
καταστράφηκαν και ερημώθηκαν. Σε ορισμένες περιοχές της νότιας Γερμανίας χάθηκαν τα δύο 
τρίτα του πληθυσμού. Οι εμπειρίες αυτού του πολέμου εδραίωσαν ένα πολεμικό τραύμα στον 
γερμανικό λαό. Ο πόλεμος του 1618 μπορεί να προκλήθηκε από θρησκευτικές διαφορές, αλλά 
σύντομα μετατράπηκε σε πόλεμο εξόντωσης και εδαφικής επέκτασης. Οι γερμανικές περιοχές 
είδαν αιώνες προόδου να θυσιάζονται, ενώ η Γαλλία και η Σουηδία επωφελήθηκαν από σημαντικές 
παραχωρήσεις εδαφών. Οι Κάτω Χώρες και η Ελβετία μπόρεσαν να εγκαταλείψουν την 
Αυτοκρατορική Ένωση. Στον δεύτερο τριακονταετή πόλεμο (1914-1945 - αυτή ακριβώς τη φράση 
χρησιμοποίησαν τόσο ο Ντε Γκωλ το 1941 όσο και ο Τσώρτσιλ το 1944) καταστράφηκαν 
γερμανικές πόλεις και σκοτώθηκαν 6 εκατομμύρια άνθρωποι, για να μην αναφέρουμε τις τεράστιες 
εκχωρήσεις εδαφών. Ένας νέος τριακονταετής πόλεμος (1999-2029;) διαφαίνεται, με 
αποκαλυπτικές διαστάσεις.

Στη Δύση, ο ρωσο-πολωνικός πόλεμος του 1609-1618, η πρώτη εισβολή στη Ρωσία από δυτική 
χώρα, είναι ένα σχεδόν άγνωστο γεγονός, σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις του Ναπολέοντα το 1812 
και της χιτλερικής επιχείρησης Μπαρμπαρόσα το 1941. Και από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η
Πολωνία παρουσιάζεται πάντα ως τριπλό θύμα της διαίρεσης.

Αλλά ποιος μπορεί να πει ότι κατέχει την «απόλυτη αλήθεια»; Το μόνο που μπορεί κανείς να κάνει 
είναι να προσπαθήσει να προσεγγίσει την Αλήθεια, ενώ η ιστορία θα είναι πάντα ένα πεδίο 
ερμηνείας των γεγονότων και των διασυνδέσεών τους. Τούτου λεχθέντος, η εξαφάνιση ή απόκρυψη
των ιστορικών γεγονότων από την πραγματικότητα, η αντικατάστασή τους με υποθέσεις,εικασίες 
και επινοήσεις, συνιστά παραποίηση.

Συνεπώς μεταξύ αυτών των δύο, και σε ό,τι αφορά το «Πολωνικό» κράτος (από τη μία πλευρά η 
μυθοπλασία, από την άλλη η πραγματική του υπόσταση), θα πρέπει να εξετασθεί σε σχέση με την 
«ειρήνη» και η αναζήτηση της ειρήνης ως αποστολή υψηλού επιπέδου, να υπηρετεί την έννοια που 
εισάγει νοηματικά ο Karl Jaspers,

5  Η Συνθήκη του Πότσνταμ θα πρέπει να ιδωθεί – όπως άλλωστε όλα τα ιστορικά γεγονότα - στο πλαίσιο των 
γεωπολιτικών δεδομένων που προέκυψαν ως αποτέλεσμα του Β’ Παγκοσμίου πολέμου και τις συνθήκες που 
επικρατούσαν εκείνη ακριβώς τη περίοδο. Ο τότε συσχετισμός των δυνάμεων, και οι εμφανείς προθέσεις των 
«Δυτικών συμμάχων», επέβαλαν την εκ των ων ουκ άνευ κατοχύρωση εγγυήσεων ασφαλείας για τη Σοβιετική 
Ένωση, η οποία είχε δεχθεί το κύριο βάρος του πολέμου, είχε υποστεί τις μεγαλύτερες απώλειες και 
εξακολουθούσε να παραμένει στο στόχαστρο των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων που είχαν βγει νικήτριες από τη 
σύγκρουση. Επομένως η εξασφάλιση των συνόρων, με δεδομένη για άλλη μια φορά την έλλειψη διάθεσης να 
υπογραφούν εγγυήσεις ασφαλείας για τη Σ.Ε. και με την προοπτική της αλλαγής του συσχετισμού δυνάμεων, όπου οι 
σύμμαχοι θα μπορούσαν από τη μια στιγμή την άλλη να καταστούν εχθροί, αποτελούσε ζήτημα  υψίστης 
προτεραιότητας για το σοβιετικό κράτος. Η ιστορία, μέσα από τα γεγονότα που ακολούθησαν σχεδόν αμέσως μετά 
τη λήξη του πολέμου, δικαίωσαν τις ενέργειες της Σοβιετικής ηγεσίας, δεδομένου ότι δεν πρόλαβε να 
καταλαγιάσει ο ορυμαγδός και η κλαγγή των όπλων και η ανθρωπότητα εισήλθε ραγδαία στη δίνη του Ψυχρού 
πολέμου. Προφανώς ο συντάκτης του άρθρου δεν έχει την πρόθεση να αναλύσει  σε βάθος εκείνη τη περίοδο ή να 
σχολιάσει διεξοδικά τη πολιτική της τότε Σοβιετικής ηγεσίας.



«Η ειρήνη θα επιτευχθεί μόνο μέσω της ελευθερίας και η ελευθερία μέσω της αλήθειας. Τα ψεύδη 
είναι επομένως καθαυτά κακά, αποκλείοντας κάθε πιθανότητα ειρήνης: το αναληθές κυμαίνεται 
από την απόκρυψη μέχρι την τυφλή ολιγωρία, από τα ψεύδη μέχρι την εσωτερική προσποίηση, από
την αδιαφορία μέχρι τον δογματικό φανατισμό, από το ψεύδος στην προσωπική σφαίρα μέχρι την 
ανειλικρίνεια στα δημόσια θέματα». 


