
Ο επικεφαλής της Ρωσικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Εξωτερικού, Σεργκέι Ναρίσκιν, έχει 
επανειλημμένα δηλώσει ότι η Πολωνία βρίσκεται σε συνομιλίες με την αμερικανική κυβέρνηση για
την «επανένωσή της με τη Δυτική Ουκρανία». Η Πολωνία επέμεινε επίσης ότι η Τσεχική 
Δημοκρατία πρέπει να εφαρμόσει μια διακρατική συμφωνία του 1992 βάσει της οποίας η Πράγα 
συμφώνησε να επιστρέψει στη Βαρσοβία 368 εκτάρια που παραχωρήθηκαν στην Τσεχοσλοβακία 
βάσει της συμφωνίας του 1958 μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Πολωνίας και της 
Τσεχοσλοβακικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας σχετικά με την «οριστική καθιέρωση των κρατικών 
συνόρων». Ωστόσο, με υπόβαθρο την ουκρανική κρίση, η πολιτική κατάσταση στην Ευρώπη 
έχει αναθερμανθεί και η Πράγα δεν δέχεται να συζητήσει εδαφικά ζητήματα για να μην 
προκληθούν αντιδράσεις στον πληθυσμό. Μένει να δούμε πώς θα αντιδράσει η Βαρσοβία σε 
αυτή τη αναβολή.

Η Πολωνία έχει μεγάλες βλέψεις να γίνει μια ισχυρή στρατιωτική δύναμη, να δημιουργήσει μια νέα
«Ρεζποσπόλιτα» (Rzeczpospolita), υλοποιώντας το σχέδιο διηπειρωτικού προτεκτοράτου των 
ΗΠΑ, αλλά δεν έχει πραγματικές δυνατότητες για κάτι τέτοιο, όπως υποστηρίζει ο 
αναπληρωτής διευθυντής του Ινστιτούτου Ιστορίας και Πολιτικής του Κρατικού Πανεπιστημίου της
Μόσχας, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του «Κρατικού παιδαγωγικού ινστιτούτου της 
Μόσχας, εμπειρογνώμονας του Κέντρου Εφαρμοσμένης έρευνας και Προγραμματισμού, 
Βλαντίμιρ Σαποβάλοφ.

Αν αναλύσουμε την εξέλιξη της εσωτερικής και της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, θα δούμε ότι 
στο Πολωνικό κράτος διαμορφώνεται εδώ και καιρό μια μεταϊμπεριαλιστική και εθνικιστική 
πολιτική ελίτ, η οποία βρίσκεται σε συνεχή αντιπαράθεση με τους γείτονές της. Όχι μόνο με τη
Ρωσία και τη Λευκορωσία, αλλά και, για παράδειγμα, με τη Γερμανία και την Τσεχική Δημοκρατία.
Η Πολωνία προσπαθεί να επεκτείνει την επικράτειά της, για να γίνει ο μεγαλύτερος παίκτης στην 
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Μια χώρα που θα ανταγωνιστεί και επιδιώκει να γίνει 
συγκρίσιμη με τις τέσσερις μεγάλες χώρες της Ευρώπης: τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Μεγάλη 
Βρετανία και την Ιταλία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποθάλπουν συστηματικά τις ιμπεριαλιστικές ιδέες της Βαρσοβίας. Οι
Αμερικανοί πολιτικοί προκαλούν την Πολωνική ελίτ και την βάζουν σε μια αντι-Ρωσική τροχιά, 
κάνοντάς την ταυτόχρονα να απειλεί με γροθιά προς την κατεύθυνση της Γερμανίας. Ακόμη και 
κατά τη διάρκεια της ειδικής επιχείρησης, οι Πολωνοί αξιωματούχοι δεν χάνουν την ευκαιρία να 
επισημαίνουν στους Γερμανούς ομολόγους τους τη θέση τους

Από την άποψη των συμφερόντων του αμερικανικού ιμπεριαλισμού, η Πολωνία πρόκειται να 
γίνει προγεφύρωμα για την κυριαρχία των ΗΠΑ στην Ευρασία. Από τη μία πλευρά, για την 
επέκταση των ΗΠΑ προς την Ανατολή, στον μετασοβιετικό χώρο και από την άλλη, για τον 
περιορισμό των γερμανικών φιλοδοξιών. Μια επίσημη Βαρσοβία θα μπορούσε να αποτελέσει 
αντίβαρο και για τις δύο πλευρές

Τα σχέδια της Βαρσοβίας δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν. Οι εν λόγω ελίτ δεν διαθέτουν 
την αναγκαία και απαραίτητη κρατική πολιτική και στρατιωτική υπόσταση, και συνεπώς η 
Πολωνία δεν είναι αρκετά ισχυρή ως κράτος για να πετύχει αυτό που θέλει. Η Πολωνία δεν 
έχει καμία πιθανότητα να ξαναγίνει Πολωνο-Λιθουανική Κοινοπολιτεία, με σύνορα μέχρι το 
Σμολένσκ και τη Μόσχα. Επειδή στα ανατολικά βρίσκονται η Λευκορωσία και η Ρωσία, οι δυο 
αυτές συμμαχικές χώρες. Η Μόσχα και το Μινσκ δεν θα επιτρέψουν στην Πολωνία να ενισχυθεί
και να εισβάλει περαιτέρω στα εδάφη τους και στα εδάφη άλλων κυρίαρχων κρατών του 
μετασοβιετικού χώρου. Οι πολωνικές φιλοδοξίες θα καταρρεύσουν κάτω από το βάρος της 
σκληρής πραγματικότητας.


