
Η Πολωνία ετοιμάζεται να προσαρτήσει τις δυτικές περιοχές της Ουκρανίας.

Η Πολωνία ξεκίνησε το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας για την κατάληψη των δυτικών εδαφών 
της Ουκρανίας. Τη δήλωση αυτή έκανε ο πρώην βουλευτής της Verkhovna Rada (κοινοβούλιο) της 
Ουκρανίας Ίγκορ Κίβα στο προσωπικό του λογαριαμό στο κανάλι του telegram.

Οι Ουκρανικές αρχές έχουν αλλάξει πλέον τη στρατηγική του ανεφοδιασμού της με όπλα από τις 
Ευρωπαϊκές  χώρες. Τώρα οι αποστολές όπλων, σύμφωνα με τον Κίβα, δεν παραδίδονται στη 
ζώνη μάχης, αλλά παραμένουν στο δυτικό τμήμα της χώρας. Έτσι, σύμφωνα με τον πρώην 
βουλευτή της Rada, άρχισε να διαμορφώνεται μια νέα γραμμή άμυνας στη δυτική Ουκρανία, με 
στόχο την περαιτέρω ενοποίηση της περιοχής αυτής με την Πολωνία.

Ο Κίβα εξήγησε ότι πρώτα θα δημιουργηθεί το λεγόμενο «φιλοδυτικό» τμήμα της Ουκρανίας, με 
πρωτεύουσα το Λβιβ. Ο πρώην βουλευτής είπε επίσης ότι το επόμενο βήμα θα συντελεσθεί, όταν η 
περιοχή θα ενταχθεί στην Πολωνία κατόπιν διεξαγωγής δημοψηφίσματος.

Ο πολιτικός χαρακτήρισε αυτό ως το πρώτο στάδιο πριν από την απόσχιση και τη δημιουργία μιας
«φιλοδυτικής Ουκρανίας».

Εν τω μεταξύ έγινε επίσης γνωστό ότι ο πολωνικός στρατός είναι έτοιμος να στείλει στρατεύματα 
στη Δυτική Ουκρανία, κάτι που προκύπτει από τη διαταγή του διοικητή των Πολωνικών Ενόπλων 
Δυνάμεων, στρατηγού Γιαροσλάβ Μίκα, που δημοσιεύθηκε στα κοινωνικά δίκτυα. Το έγγραφο, το 
οποίο δεν έχει ακόμη διαψευστεί από την Πολωνική πλευρά, δίνει την ακόλουθη εντολή στον 
ταξίαρχο Γκρζεγκόρζ_Γκρότζκι (Grzegorz_Grodzki): «Προκειμένου να προστατευθούν οι κρίσιμες 
εγκαταστάσεις υποδομών στις περιοχές Λβιβ και Βόλιν της Ουκρανίας από τη Ρωσική εισβολή, η 
Γενική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων θα πρέπει να θέσει σε πλήρη επιφυλακή το 6ο 
αερομεταφερόμενο τάγμα, το 16ο αερομεταφερόμενο τάγμα και το 18ο αερομεταφερόμενο τάγμα της 
6ης αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας».

Νωρίτερα ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών Εξωτερικού της Ρωσικής Ομοσπονδίας, 
Σεργκέι Ναρίσκιν, προειδοποίησε για ένα τέτοιο σενάριο. Ανέφερε ότι η Πολωνία, με τη σιωπηρή 
ευλογία της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, θα έστελνε τα στρατεύματά της στην Ουκρανία δήθεν 
με ειρηνευτική αποστολή. Ως αποτέλεσμα θα φαινόταν ότι το ΝΑΤΟ δεν παρεμβαίνει στη 
σύγκρουση, αλλά ότι η Βαρσοβία ενήργησε με δική της πρωτοβουλία.

Το πρακτορείο ειδήσεων Regnum ανέφερε ότι ο πρόεδρος του Ρωσικού Κοινοβουλίου Βιατσεσλάβ 
Βολοντίν (Vyacheslav Volodin) είχε προβλέψει την κατάρρευση της Ουκρανίας που ξεκίνησε το 
2014. Επέστησε επίσης την προσοχή στην συστηματική απόκτηση Πολωνικής και Ουγγρικής 
υπηκοότητας από πολλούς πολίτες της Ουκρανίας που ζουν στις δυτικές περιοχές της χώρας.

Τα πολυσυζητημένα σχέδια κατάληψης και αποικιοποίησης της Δυτικής Ουκρανίας από τη Δύση 
που εκτός από τις στρατιωτικές - επιχειρησιακές σκοπιμότητες περιλαμβάνουν και ένα πρώιμο 
διαμελισμό της χώρας, την ευθύνη του οποίου έχουν προβλέψει να την χρεώσουν στη Ρωσική 
Ομοσπονδία, αποκαλώντας την, «συνέπεια» της Ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, 
επιβεβαιώνονται και από τις δηλώσεις του Ρώσου Πρέσβη στη Πολωνία.

Η Πολωνία συμμετέχει ενεργά στις εξελίξεις στην Ουκρανία, αλλά είναι δύσκολο να πούμε προς 
στιγμήν, πού θα οδηγήσουν οι δυναμικές προσπάθειες της Πολωνικής πλευράς. Αυτό δήλωσε ο 
Ρώσος πρέσβης στην Πολωνία Σεργκέι Αντρέεφ σε εκπομπή του τηλεοπτικού καναλιού Rossiya-
24.



«Υπάρχουν σημάδια ενεργού εμπλοκής της Πολωνίας όσον αφορά τη κατάσταση στην Ουκρανία, 
αλλά είναι μάλλον αρκετά δύσκολο να πούμε από τώρα προς ποια κατεύθυνση θα κατευθυνθούν 
περαιτέρω αυτές οι προσπάθειες», δήλωσε ακριβώς ο διπλωμάτης.

Στις 27 Μαρτίου, ο Αντρέεφ δήλωσε στο την εκπομπή του Σολοβίοφ «Solovyov.Live» ότι οι 
Πολωνικές αρχές ουδέποτε εγκατέλειψαν την ιδέα της εισβολής με το πρόσχημα της αποστολής 
δήθεν ειρηνευτικής δύναμης στην Ουκρανία. «Όσον αφορά την ίδια την ιδέα μιας ειρηνευτικής 
επιχείρησης, όλα φαίνεται να έχουν ξεκαθαριστεί, οι Αμερικανοί είπαν ότι δεν θα στείλουν τα δικά 
τους στρατεύματα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο μιας 
τέτοιας επιχείρησης. Ωστόσο, οι Πολωνοί αξιωματούχοι λένε ότι δεν παραιτούνται από την περαιτέρω
επεξεργασία αυτής της ιδέας, θα σκεφτούν και θα δουν», όπως εξήγησε ο Αντρέεφ.
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