
Το Λονδίνο έτοιμο να στείλει πυρηνικά όπλα στη Σουηδία.
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Πρόσφατα ο Μπόρις Τζόνσον άφησε να εννοηθεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να 
παράσχει στη Σουηδία πυρηνική υποστήριξη, γράφει η Βρετανική ταμπλόιντ έκδοση του Daily 
Express. Δεν είναι πολύ σαφές τι είχε κατά νου ο Βρετανός πρωθυπουργός, αλλά πρόκειται για μια
εξαιρετικά σοβαρή δήλωση. Το γεγονός ότι δήλωση αυτή προέκυψε από το Λονδίνο προκαλεί 
έκπληξη και η Σουηδία θα πρέπει να αναρωτηθεί: -τι κρύβεται πίσω από το γεγονός αυτό;

Η Σουηδία δεν είχε ποτέ τα δικά της πυρηνικά όπλα, ούτε υπήρξε ποτέ ανάγκη να τα αποκτήσει. Η 
προκλητική αυτή δήλωση του Βρετανού πρωθυπουργού έγινε σε συνέντευξη Τύπου όπου ο 
Μπόρις Τζόνσον μαζί με τη Σουηδή ομόλογό του Μαγκνταλένα Άντερσον δήλωσαν ότι το 
Ηνωμένο Βασίλειο θα υποστηρίξει οποιαδήποτε απόφαση της Στοκχόλμης για πιθανή ένταξη στο 
ΝΑΤΟ. Απαντώντας σε ερώτηση αν το Ηνωμένο Βασίλειο θα παράσχει πυρηνική υποστήριξη στη 
Σουηδία, ο πρωθυπουργός είπε ότι το Λονδίνο συνήθως δεν σχολιάζει θέματα πυρηνικής 
αποτροπής. Ταυτόχρονα όμως ξεκαθάρισε ότι οποιοδήποτε από τα μέρη μπορεί να υποβάλει ένα 
τέτοιο αίτημα και η Βρετανία θα το λάβει πολύ σοβαρά υπόψη της.

Από το 1998, όταν το Λονδίνο απέσυρε τις τακτικές βόμβες WE.177, το σημερινό σύστημα 
πυρηνικών όπλων του Ηνωμένου Βασιλείου αποτελούν οι πύραυλοι Trident. Το σύστημα 
αναπτύσσεται σε τέσσερα υποβρύχια κλάσης Vanguard που σταθμεύουν σήμερα στη βάση Clyde 
στη Σκωτία. Καθένα από αυτά μπορεί να μεταφέρει έως και δεκαέξι πυραύλους Trident II με οκτώ 
ατομικά στοχεύσιμα οχήματα πολλαπλής επανεισόδου. Το βεληνεκές του βαλλιστικού πυραύλου 
Trident II D-5 είναι 11,3 χιλιάδες χιλιόμετρα και η μέγιστη ταχύτητα ξεπερνά τα 21,6 χιλιάδες 
χλμ/ώρα. Οι περισσότερες πυρηνικές κεφαλές βρετανικής κατασκευής έχουν απόδοση 80-100 
κιλοτόνων ΤΝΤ - πέντε έως έξι φορές ισχυρότερη από την ατομική βόμβα «Kid» που είχαν ρίξει οι 
Αμερικανοί στη Χιροσίμα.

Γιατί το Λονδίνο έπρεπε να κάνει τόσο διφορούμενες προτάσεις σε μια χώρα που δεν τις 
ζήτησε καν; Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα προκύπτει από μόνη της - προκειμένου να 
εκτρέψει ένα πιθανό πυρηνικό χτύπημα από το έδαφός του σε περίπτωση πυρηνικής 
σύγκρουσης. Είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί η Σουηδία το χρειάζεται αυτό, διότι για
πολλά χρόνια η ΕΣΣΔ και στη συνέχεια η Ρωσία ουδέποτε αποτέλεσε πραγματική απειλή γι' 
αυτήν.

Η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας για την πιθανή εμφάνιση του ΝΑΤΟ στα σύνορά της στον βορρά 
είναι ήδη δημοσιοποιημένη. Ο πρώτος αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ρωσίας στον ΟΗΕ Ντμίτρι 
Πολάνσκι, σε συνέντευξή του στο Βρετανικό διαδικτυακό περιοδικό UnHerd, δήλωσε ότι η 
Σουηδία και η Φινλανδία, οι οποίες θέλουν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, θα μπορούσαν να γίνουν 
πιθανός στόχος για πλήγμα, εάν τα στρατεύματα της συμμαχίας εμφανιστούν στο έδαφος 
αυτών των χωρών. Τι θα συμβεί αν σταθμεύσουν εκεί πυρηνικά όπλα; Οι υπαινιγμοί για την 
πιθανή εμφάνιση πυρηνικών όπλων στις χώρες αυτές, αναμφίβολα επιδεινώνουν την 
κατάσταση.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ σημείωσε ότι η Ρωσική πλευρά θα 
αναλύσει την κατάσταση και θα λάβει μέτρα προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλειά της. Και η 
εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Σουηδία και η 
Φινλανδία θα πρέπει να κατανοήσουν τις συνέπειες ενός τέτοιου βήματος, όσον αφορά τις σχέσεις 
τους με τη Ρωσία.



Εν τω μεταξύ, το ερώτημα παραμένει: γιατί το Λονδίνο κάνει τέτοιες διφορούμενες προτάσεις 
και τι κρύβεται πίσω από αυτές;

Σε συνδυασμό με τις δηλώσεις του Μπόρις Τζόνσον, ανησυχία προκαλούν και οι δηλώσεις του 
Λετονού υπουργού Εξωτερικών Έντγκαρς Ρίνκεβιτς στους Financial Times, ότι «Η Βαλτική 
Θάλασσα μετατρέπεται σε θάλασσα του ΝΑΤΟ», όπως χαρακτηριστικά είπε, σχολιάζοντας τα 
σχέδια της Σουηδίας και της Φινλανδίας να ενταχθούν στη συμμαχία.

Επιπλέον, τα τρία κράτη της Βαλτικής επικρότησαν χαιρέτισαν την αναμενόμενη προσχώρηση της 
Σουηδίας και της Φινλανδίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία και τη χαρακτήρισαν ως σημαντική 
ενίσχυση της δικής τους ασφάλειας και της ικανότητάς τους να αποκρούσουν οποιαδήποτε επίθεση 
από τη Ρωσία. Οι υπουργοί Εξωτερικών της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας δήλωσαν 
στους Financial Times ότι θα επιδιώξουν να επικυρώσουν την αίτηση προσχώρησης της Φινλανδίας
και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ το συντομότερο δυνατό.

Εν τω μεταξύ, το International Life είχε δημοσιεύσει παλαιότερα ένα άρθρο σχετικά με την 
ασφάλεια στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας. «Παρά τους ισχυρισμούς ότι οι ασκήσεις του 
ΝΑΤΟ και των επιμέρους χωρών του ΝΑΤΟ έχουν δήθεν καθαρά αμυντικό χαρακτήρα και δεν 
στρέφονται εναντίον της Ρωσίας, οι στρατιωτικές δυνάμεις τους εξασκούνται και σε επιθετικές 
επιχειρήσεις. Εξάλλου ως αντίπαλος θεωρείται κάποιος «σχεδόν ισάξιος σε δύναμη εχθρός», που δεν 
μπορεί παρά να είναι άλλος στην Ευρώπη , παρά μόνον η Ρωσία. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην 
εξουδετέρωση του Ρωσικού στρατιωτικού συμπλέγματος στην περιοχή του Καλίνινγκραντ, η οποία 
θεωρείται «ζώνη περιορισμένης και απαγορευμένης πρόσβασης» A2/AD (Anti-Access/Area-Denial) 
καθώς και ζώνη υπεράσπισης του λεγόμενου διαδρόμου Σουβάλκι. Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ εκφράζουν 
δημοσίως απολύτως αβάσιμους φόβους ότι η Ρωσία και η Λευκορωσία θα μπορούσαν να αποκόψουν
τις μονάδες του ΝΑΤΟ στη Βαλτική από τις κύριες δυνάμεις της συμμαχίας με ένα πρώτο χτύπημα 
μέσω αυτού του διαδρόμου. Τα νόμιμα αντίποινα της Ρωσίας στην περιοχή της Βαλτικής 
παρουσιάζονται συνεχώς ως απειλή και διατυπώνονται συγκεκριμένα στρατιωτικά σχέδια εναντίον 
της. Για παράδειγμα, ο στρατηγός Τζέφρι Λι Χάριγκαν, διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας των 
ΗΠΑ στην Ευρώπη και στην Αφρική, διαβεβαίωσε τους δημοσιογράφους στο συνέδριο Air, Space & 
Cyber (ASC) της Ένωσης Αεροπορίας τον Σεπτέμβριο του 2019 ότι «αν χρειαστεί να καταστρέψουμε 
το IADS (ολοκληρωμένο σύστημα αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας) του Καλίνινγκραντ, για 
παράδειγμα, θα το κάνουμε. Ας μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχουμε έτοιμο σχέδιο για αυτό». Και
πρόσθεσε: «αυτό είναι κάτι που το εξετάζουμε. Έχουμε συνεχώς κατά νου αυτά τα σχέδια και ... αν 
ποτέ χρειαστεί, θα είμαστε έτοιμοι να τα εφαρμόσουμε», αναφέρονταν στο εν λόγω άρθρο.

Εξ όσων συνάγεται, μπορεί να αντιληφθεί κανείς πόσο «αμυντική» είναι η Συμμαχία του 
ΝΑΤΟ, και παράλληλα πως εκφράζει ανοικτά πλέον τις επεκτατικές – επιθετικές της βλέψεις 
εναντίον της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Η απάντηση βέβαια δεν άργησε να έλθει:

«Είναι σαφές ότι αυτή η αλλαγή δεν μπορεί να αφεθεί χωρίς πολιτική αντίδραση, καθώς και χωρίς 
μια πολύ ενδελεχή ανάλυση των συνεπειών του νέου σχηματισμού δυνάμεων που μπορεί να 
διαμορφωθεί ως αποτέλεσμα μιας νέας διεύρυνσης της συμμαχίας. Είναι σαφές ότι η απόφαση δεν θα
ληφθεί με βάση τα συναισθήματα, αλλά θα είναι μια προσεκτική και βαθμονομημένη ανάλυση όλων 
των παραγόντων που επηρεάζουν την κατάσταση ασφαλείας σε αυτή την περιοχή».
Αυτό δήλωσε ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Αλεξάντρ Γκρούσκο, όπως μετέδωσε 
το RIA Novosti



Στις 13 Απριλίου, η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα είχε 
προειδοποιήσει με δηλώσεις της σχετικά με την υποτιθέμενη «Ρωσική απειλή» εναντίον της 
Σουηδίας και της Φινλανδίας, ότι το να επικαλούνται αυτό το μύθευμα,  συνιστά προπαγάνδα και 
προβοκάτσια και εξυπηρετούν τα συμφέροντα του συλλογικού ΝΑΤΟ υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. 
«Αυτές οι δηλώσεις δεν είναι ευφυείς. Δεν βασίζονται σε γεγονότα, είναι προπαγάνδα και 
προβοκάτσια. Δεν είναι προς το συμφέρον των λαών αυτών των χωρών και εξυπηρετούν τα 
συμφέροντα της συλλογικής Βορειοατλαντικής Συμμαχίας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ,». Αυτά είχε 
τονίσει, σχολιάζοντας τα λόγια της Σουηδής υπουργού Εξωτερικών Αν Λίντε. Υπενθυμίζουμε ότι η 
η τελευταία είχε αναφερθεί στον ισχυρισμό, ότι  «είναι απαράδεκτο η Ρωσία να απειλεί τη Σουηδία 
και τη Φινλανδία με οποιονδήποτε τρόπο».

Άλλη μια απόδειξη ότι, η ένταξη των δυο Σκανδιναυικών χωρών στο ΝΑΤΟ, αποτελεί μέρος 
του γενικότερου σχεδίου επέκτασης του ΝΑΤΟ, εν γνώσει τους ότι συνιστά ένα σαφές 
προδιαγεγραμμένο στάδιο κλιμάκωσης της υφιστάμενης κρίσης, είναι και η δήλωση του 
Φιλανδού Προέδρου Σάουλι Νιινίστο σε συνέντευξή του στους Financial Times ότι η αίτηση της 
χώρας να ενταχθεί στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, με δεδομένη την κατάσταση στην Ουκρανία, 
εγκυμονεί τον κίνδυνο πρόσθετης κλιμάκωσης στην Ευρώπη.

Βασική πηγή International Affairs.


