
Η Μολδαβία ακολουθεί τα χνάρια της Ουκρανίας - Που βαδίζουν όμως κι οι δυο ;

Οι αρχές της Μολδαβίας προετοιμάζουν τη στρατιωτική και πολιτική προσάρτηση της δημοκρατίας
στη Ρουμανία, δήλωσε ο πρώην πρόεδρος της Μολδαβίας Ιγκόρ Ντόντον. Κατά τη γνώμη του, ο 
σημερινός εν ενεργεία Μολδαβός ηγέτης Μάια Σάντου αποσταθεροποιεί σκόπιμα την 
κατάσταση στη χώρα και ακολουθεί τον δρόμο της Ουκρανίας.

Ένα τέτοιο σενάριο προετοιμάζεται σαφώς. Υπάρχουν ενδιαφερόμενες δυνάμεις σε αυτό. Είναι 
θέμα βούλησης κατ' αρχήν για την ανακοίνωση αυτής της απόφασης και στη συνέχεια για την 
εφαρμογή της. Αν κρίνουμε από όλες τις ενδείξεις, θα υπάρξει αρκετή θέληση και υποστήριξη 
από τη δύναμη αυτών που από καιρό τώρα απεργάζονται τέτοιου είδους σενάρια.

Αυτή τη στιγμή διαφαίνονται δύο τουλάχιστον σενάρια. Από τη μία μεριά, η προσχώρηση της 
Μολδαβίας στη Ρουμανία, από την άλλη, η μερική και πλήρης προσχώρηση της Ουκρανίας 
στην Πολωνία. Η λογική που υιοθετείται και στις δύο περιπτώσεις είναι η εξής: εάν οι χώρες 
αυτές - η Μολδαβία και η Ουκρανία - δεν μπορούν να ενταχθούν στην ΕΕ ως κράτη, τότε 
είναι πολύ πιθανό να ενσωματωθούν στα κράτη που είναι ήδη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν επιδιώκεται να επιλυθεί το ζήτημα της ανάπτυξης στρατευμάτων, 
δημιουργίας στρατιωτικών βάσεων και εγκατάστασης επιθετικών οπλικών συστημάτων του 
ΝΑΤΟ στα εδάφη τους. Επομένως δεν θα χρειασθεί να προσαρτηθούν ξεχωριστά ως κράτη - 
μέλη, είτε στην ΕΕ είτε στο ΝΑΤΟ, αρκεί η ενσωμάτωσή τους σε κράτη που είναι ήδη μέλη 
αυτών των ενώσεων.

Πόσο όμως εύκολο είναι αυτό;

Από τη μια μεριά υπάρχει σίγουρα ο σχεδιασμός και η βούληση. 
Ας πάρουμε λοιπόν για παράδειγμα τη περίπτωση της Ουκρανίας, δεδομένης της μεγαλύτερης 
βαρύτητας του ζητήματος, της έντασης και της οξύτητάς του, αλλά και της προβολής και της 
δημοσιότητας που παίρνει γενικότερα το ζήτημα των Πολωνο – Ουκρανικών διεργασιών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ (Ζ)ελένσκι φαίνεται να συμφωνεί να παραδώσει την 
κυριαρχία της χώρας στην Πολωνία. Κατά τα λεγόμενα του διευθυντή της Υπηρεσίας 
Πληροφοριών Εξωτερικού (ΥΠΕ), τον Σεργκέι Ναρίσκιν, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν 
περιέλθει στην Υπηρεσία, τα όνειρα των Πολωνικών αρχών σχετικά με την επιστροφή του 
«Κρέσι»1 στη Πολωνία, μεταφράζονται σε συγκεκριμένες ενέργειες. Η Βαρσοβία πιέζει έντονα το 
καθεστώς (Ζ)ελένσκι να της παραχωρήσει ντε φάκτο τον έλεγχο των πιο σημαντικών 
κρατικών λειτουργιών και θεσμών, αναφέρεται σε ανακοίνωση της υπηρεσίας Τύπου του 
ΥΠΕ.

 Για παράδειγμα, με τη συγκατάθεση του Κιέβου, η Πολωνία φιλοξενεί ένα εφεδρικό κέντρο 
επεξεργασίας δεδομένων της ουκρανικής φορολογικής υπηρεσίας, με το πρόσχημα ότι αυτό θα 
βελτίωνε δήθεν την αποτελεσματικότητα της εν λόγω υπηρεσίας

«Με άλλα λόγια, το Κίεβο ανοίγει σκόπιμα στο πολωνο-αμερικανικό δίδυμο, πρόσβαση σε 
πληροφορίες κρατικής σημασίας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τους 
φορολογούμενους και, κατά συνέπεια, και αποκτά πλήρη γνώση και έλεγχο της πραγματικής 
οικονομικής κατάστασης στην Ουκρανία», επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ΥΠΕ. Τέτοιου είδους 

1   Οι Ανατολικές παραμεθόριες περιοχές ή απλά Παραμεθόριες περιοχές ήταν ένας όρος που επινοήθηκε για το 
ανατολικό τμήμα της Δεύτερης πολωνικής Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου. Όντας σε μεγάλο βαθμό 
πολυεθνική και αγροτική περιοχή, καταλάμβανε περίπου το μισό των εδαφών της προπολεμικής Πολωνίας



κινήσεις και συμφωνίες, στο χώρο των επιχειρήσεων αντιστοιχούν σε συγχώνευση και «επιθετική» 
εξαγορά, διευκρινίζεται επίσης στην εν λόγω ανακοίνωση. «Αλλά επειδή το κράτος δεν είναι ιδιωτική 
εταιρεία και στην περίπτωση αυτή βλέπουμε ότι η χούντα του Κιέβου έχει ήδη συμφωνήσει να αφήσει 
να εξελιχθεί η προσάρτηση της Ουκρανίας από την Πολωνία και να παραδώσει οικειοθελώς την 
κρατική κυριαρχία της σε αυτήν», καταλήγει η ΥΠΕ.

Την ίδια άποψη φαίνεται να έχει και ο γραμματέας του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας (ΡΣΑ) 
Νικολάι Πατρούσεφ, όταν στις 31 Μαίου δήλωσε ότι οι δυτικοί υποστηρικτές του Κιέβου έχουν 
«ειδικά σχέδια» σχετικά με την ακεραιότητα της Ουκρανίας.

Πως αλλιώς να ερμηνεύσει κανείς το γεγονός : « της επίσκεψης του Πολωνού Προέδρου Αντρέιζ 
Ντούντα στο Κίεβο, καθώς και τις δηλώσεις του ότι τα Πολωνο-Ουκρανικά σύνορα σύντομα θα 
πάψουν να υπάρχουν», όπως δήλωσε ο Πατρούσεφ.

Στο σημείο αυτό ας θυμηθούμε και τη πρόσφατη παρέμβαση του Κίσινγκερ στο Νταβός.

Ο σχεδιασμός αυτό ταιριάζει απόλυτα με τις μεγαλοϊδεατικές και ακραίες εθνικιστικές 
αντιλήψεις των Πολωνών, οι οποίοι επιδιώκουν να «ξαναγράψουν» την ιστορία της χώρας 
τους.
Από την άλλη βέβαια δεν λείπουν και οι αφορμές που συντηρούν και ενισχύουν τέτοιες αντιλήψεις.
Ετσι λοιπόν αξίζει να θυμηθεί κανείς τι είπε προ ημερών ο πρώην πρωθυπουργός της Ουκρανίας 
Μίκολα Αζάροφ:
«Η Ουκρανία είναι μια χώρα με έκταση μεγαλύτερη από όλες σχεδόν τις Ευρωπαϊκές χώρες. 
Ιστορικά, ωστόσο, τα πλεονεκτήματα της ίδιας της Ουκρανίας για την επέκταση της επικράτειάς της 
ήταν σχεδόν ανύπαρκτα. Όταν η Ουκρανία έγινε μία από τις δημοκρατίες της ΕΣΣΔ το 1922, δεν 
περιλάμβανε το Χάρκοβο, τη Χερσώνα, την Οδησσό, το Ντονέτσκ, το Λουγκάνσκ, την Κριμαία και το 
Λβιβ, Εάν εξετάσετε το θέμα σε μια ιστορική αναδρομή, αποδεικνύεται ότι η Ουκρανία έφυγε από την 
ΕΣΣΔ με μια περιοχή 5 φορές μεγαλύτερη από ό, τι όταν ήταν μέρος του Βασιλείου της Μόσχας το 
1654». 

Από την άλλη όμως δεν παύουν να υπάρχουν εξαιρετικές δυσκολίες στην εφαρμογή τέτοιων σχεδίων 
που θυμίζουν παλιές καλές εποχές για τη Δύση, τότε που χάραζε τα σύνορα των λαών «επί χάρτου».

Η κατάσταση λοιπόν στη Πολωνία κάθε άλλο παρά ενθαρρυντική για τέτοιου είδους φιλόδοξα και 
απαιτητικά «πλάνα»  εμφανίζεται.«Η εμπιστοσύνη των Πολωνών ότι η κυβέρνηση ξέρει τι κάνει όλο 
και μειώνεται. Ο φόβος του πολέμου αντικαθίσταται από τον φόβο του υψηλού κόστους διαβίωσης 
και της φτώχειας», γράφει η πολωνική έκδοση της "Myśl Polska" στο άρθρο: - «Η κρίση κερδίζει 
έδαφος και το φθινόπωρο θα είναι πραγματικά καυτό...».

Η Πολωνία καταβάλλει τώρα μεγάλες προσπάθειες για να ενισχύσει την επιρροή της στην 
Ουκρανία. Ωστόσο, τα οικονομικά προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί στη χώρα δεν θα 
επιτρέψουν στην πολωνική ηγεσία να δαπανήσει μεγάλους πόρους προς την Ουκρανική 
κατεύθυνση. Θα αναγκαστεί να στρέψει την προσοχή της στην εσωτερική κρίση. Και αυτή η κρίση 
μπορεί να είναι όχι μόνο οικονομική, αλλά και κοινωνική.

Η Myśl Polska γράφει σε μια ειλικρινή τοποθέτηση: «Οι άνθρωποι ξεμένουν από αποταμιεύσεις και 
νεύρα. Όλο και περισσότερο γίνεται λόγος για διαφαινόμενους περιορισμούς στον ενεργειακό 
εφοδιασμό και για προβλήματα στην αγορά τροφίμων».

Το άρθρο αναφέρει ότι η κατάσταση, η οποία συνδέθηκε αρχικά με τον κοροναϊό και στη συνέχεια 
με τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, οδήγησε στην κατάρρευση της οικονομίας και των οικογενειακών



προϋπολογισμών των Πολωνών. Όλοι μιλούν για την επικείμενη κρίση της παγκόσμιας οικονομίας,
και μάλιστα σε τόσο μεγάλη κλίμακα που μπορεί να είναι μεγαλύτερη ακόμη και από τη μεγάλη 
κατάρρευση του καπιταλιστικού συστήματος της δεκαετίας του 1930.

Η εφημερίδα διαπιστώνει ότι «η συνείδηση των Πολωνών αλλάζει». Σχεδόν όλοι γνωρίζουν ότι η 
κυβέρνηση Μοραβιέτσκι-Κατσίνσκι επιβιώνει έχοντας στα χέρια της τον κρατικό έλεγχο και 
ασκώντας αυστηρή λογοκρισία. Ένα κύμα κοινωνικών διαμαρτυριών μεγάλης ισχύος ετοιμάζεται. 
Οι άνθρωποι λένε: δεν εμπιστευόμαστε την ηγεσία της χώρας, η οποία ζητά να σωθούν οι τράπεζες 
και οι εταιρείες και όχι οι πολίτες και οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις τους. Στα καταστήματα 
έχουν εμφανιστεί «χρεωστικά δευτέρια» των αγοραστών που δεν έχουν αρκετά χρήματα για να 
αγοράσουν αγαθά και παίρνουν αγαθά με πίστωση. Κάθε μέρα στην Πολωνία ακούνε για τις 
επικείμενες αυτοκτονίες των Πολωνών.

Δεν είναι πλέον δυνατόν να πείσουν τον κόσμο ότι οι ιδέες της «ελευθερίας» και της «δυτικής 
δημοκρατίας» είναι πιο σημαντικές από το «πάχος του πορτοφολιού» (ακριβέστερα, τη 
«λεπτότητά» του).

Πάνω από μια τεράστια μάζα ανθρώπων επικρέμεται η προοπτική των μαζικών απολύσεων και της 
απώλειας θέσεων εργασίας, και ως εκ τούτου, της περαιτέρω ταπείνωσης και εκμετάλλευσης. Τα 
δάνεια σκοτώνουν τους Πολωνούς.

Σήμερα πλέον είναι αδύνατο να πείσει κανείς τον λαό ότι ο« Πούτιν, ο Όρμπαν, ο Λουκασένκο, ο 
Τραμπ ή ο Πάπας Φραγκίσκος είναι ένοχοι». Ο λαός αντιμετωπίζει την κυβέρνηση όλο και με 
μεγαλύτερη δυσπιστία. Το κύμα της δυσαρέσκειας και της αντιπολίτευσης συνεχώς μεγαλώνει.

Με τέτοιο φάσμα εξελίξεων μπροστά τους οι χώρες που καλούνται να πρωταγωνιστήσουν στην 
υλοποίηση των σχεδίων της Συλλογικής Δύσης, είτε δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν, είτε οι 
πολίτες τους δεν θα διστάσουν να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους και την άρνησή τους να 
αποτελέσουν θύματα αλλότριων εστιών και βωμών.

Χωρίς βέβαια τίποτε να αποκλείεται, λίγο ως πολύ, το μέλλον αυτών των σχεδίων περί 
προσαρτήσεων φαίνεται να ακολουθεί - αν μη τι άλλο - τη ρήση: «Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η 
δε σάρξ ασθενής», και μάλιστα πολύ ασθενής !!


