
Η τρέχουσα κρίση έχει αλλάξει δραστικά τη θέση των Φιλανδών όσον αφορά την ένταξη στη 
Βορειοατλαντική Συμμαχία μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες, αναφέρει η πολιτική επιστήμονας Ίρο 
Σέρκκε, τις εξαιρετικά αμφιλεγόμενες δηλώσεις της οποίας επικαλείται η ιστοσελίδα του 
Φινλανδικού τηλεοπτικού καναλιού MTV3. Η εμπειρογνώμονας υποστηρίζει ότι η Φινλανδική 
κοινωνία δεν ήταν προηγουμένως σε θέση να λάβει σαφή απόφαση για το ζήτημα της ένταξης για 
διάστημα «πολλών δεκαετιών».

Διευκρίνησε, ωστόσο, ότι η Φινλανδία κινείται προς το ΝΑΤΟ «όχι επειδή νοιώθει φόβο».

«Στο παρελθόν, η κατάσταση της ασφάλειας δεν αποτελούσε μεγάλο πρόβλημα».

- δήλωσε η Ίρο Σέρκκε, πολιτική επιστήμονας που μίλησε στην πρωινή εκπομπή News Morning.

Σύμφωνα με τη Σέρκκε, εδώ και χρόνια οι συζητήσεις των Φιλανδών σχετικά με το ΝΑΤΟ 
περιστρέφονται γύρω από το είδος της εγγύησης ασφάλειας που θα μπορούσε να παράσχει η 
Βορειοατλαντική Συμμαχία στη Φιλανδία και το είδος των επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ που θα 
αντιμετώπιζαν οι Φιλανδοί ως μέλη της συμμαχίας.

Σύμφωνα με την Σέρκκε, η Φιλανδία είναι ένα ιδανικό υποψήφιο κράτος όσον αφορά το ΝΑΤΟ και 
«όσο το δυνατόν πιο συμβατό».

Η Σέρκκε δεν πιστεύει ότι τα χερσαία σύνορα 1.300 χιλιομέτρων με τη Ρωσία δεν θα αποτελέσουν 
πρόβλημα για το ΝΑΤΟ, το αντίθετο μάλιστα.

«Το ΝΑΤΟ θα φέρει σταθερότητα σε όλη τη Βόρεια Ευρώπη».

- Υποστηρίζει η Σέρκκε.

Η ερευνήτρια προσθέτει ότι ιδανικά η Σουηδία θα έπρεπε να ενταχθεί στη συμμαχία ταυτόχρονα με
τους Φινλανδούς, έτσι ώστε ολόκληρη η βόρεια περιοχή να αποτελέσει έδαφος του ΝΑΤΟ.

Κι άλλες φορές στο παρελθόν, το Ελσίνκι προσπάθησε να ισορροπήσει μεταξύ Ρώσων και Δύσης, 
αλλά αυτή η θέση δεν είναι πλέον επίκαιρη. Από την ένταξή της στην ΕΕ το 1995, η Φινλανδία 
έκανε αποφασιστικά βήματα προς τη Δύση, ενώ οι σχέσεις με τη Ρωσία διατηρήθηκαν σε επίπεδο 
διαλόγου, καθώς τα κοινά σύνορα παρέμειναν σε ισχύ.

«Είχαμε την εντύπωση ότι καταλαβαίναμε τη Ρωσία και την εξωτερική της πολιτική»

- συνέχισε η Σέρκκε.

Ωστόσο, ακόμη και σήμερα, στη Χώρα των Χιλίων Λιμνών, υπάρχουν άνθρωποι και ομάδες 
πολιτών  που συνεχίζουν να έχουν αμφιβολίες σχετικά με τη συμμετοχή της χώρας τους στο 
στρατιωτικό μπλοκ.

Νωρίτερα τα Φινλανδικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το Ελσίνκι προσαρμόζει εδώ και καιρό 
εντατικά τις ένοπλες δυνάμεις του στα πρότυπα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, προκειμένου να 
ενταχθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα και με ελάχιστο κόστος ενσωμάτωσης, αν χρειαστεί. 

Ωστόσο οι υπολογισμοί αυτοί φαίνεται ότι γίνονται «χωρίς τον ξενοδόχο», επειδή:



Ο Τούρκος Πρόεδρος σχολίασε την απόφαση της Φινλανδίας και της Σουηδίας να ενταχθούν στο 
στρατιωτικό μπλοκ του Βορείου Ατλαντικού. Υπενθυμίζεται ότι το Ελσίνκι και η Στοκχόλμη έχουν 
δηλώσει την πρόθεσή τους να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ χωρίς τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων στις 
χώρες τους. Η Άγκυρα κατέστησε σαφές ότι θα μπορούσε να ανάψει «κόκκινο φως» για την ένταξη
και των δύο αυτών χωρών στη συμμαχία.

Σύμφωνα με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εκπρόσωποι της Σουηδικής και της Φινλανδικής 
αντιπροσωπείας αρχίζουν να επισκέπτονται την Τουρκία.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Έρχονται εδώ για να μας πείσουν; Ας μην ενοχλούνται. Καμία από τις χώρες αυτές δεν έχει 
παρουσιάσει σαφή θέση για την αντιμετώπιση των τρομοκρατικών οργανώσεων» (σ. μ. εννοεί 
το PKK και το YPG)».

Ο Ερντογάν αναφέρεται σαφώς στο Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, το οποίο η Άγκυρα θεωρεί 
τρομοκρατικό και στους εκπροσώπους του οποίου η Σουηδία παρέχει καταφύγιο.

Τόνισε επίσης  ότι η Τουρκία δεν μπορεί να πει «ναι» στην ένταξη στο ΝΑΤΟ χωρών που στην 
πραγματικότητα υποστηρίζουν τις κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας «δίνοντας καταφύγιο στους 
τρομοκράτες» και κατ’ επέκταση επιβάλλοντας στρατιωτικό εμπάργκο.

Ερντογάν:

«Η Τουρκία δεν μπορεί να πει ναι, αυτή τη στιγμή. Ας μην προσβληθούν και ας μην 
ασχοληθούν με το να κάνουν επισκέψεις».

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη ημέρα ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, επικεφαλής του Τουρκικού 
υπουργείου Εξωτερικών, δήλωσε ότι «η πλειοψηφία των Τούρκων πολιτών είναι κατά της ένταξης 
της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ».

Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες σχετικά με την αντίδραση των επίσημων Φινλανδικών και 
Σουηδικών αρχών στη δήλωση του Ερντογάν.

Στο μεταξύ δεν άργησε να έρθει και η απάντηση της Ρωσίας.

Φάλαγγες των «Προμαχώνων» οδεύουν προς τα Φινλανδικά σύνορα μετά την αίτηση του Ελσίνκι 
για ένταξη στο ΝΑΤΟ

Η Φινλανδία και η Σουηδία ανακοίνωσαν την απόφασή τους να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στο 
ΝΑΤΟ. Η Ρωσία είναι αποφασισμένη να αναλάβει συγκεκριμένη δράση ως απάντηση.

Για παράδειγμα, μάρτυρες υποστηρίζουν ότι επτά παράκτια πυραυλικά συστήματα Bastion έχουν 
αναπτυχθεί προς το Βίμποργκ, όπως αναφέρει ο συντάκτης του αντίστοιχου βίντεο στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης (στο βίντεο τα Bastion αναφέρονται ως Iskander).

Συνεπώς, η γεωπολιτική διάταξη δυτικά της Ρωσίας μπορεί να αλλάξει σοβαρά. Ο αναπληρωτής 
επικεφαλής του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ μίλησε σχετικά με αυτό, 
ειδικότερα. Κατά τη γνώμη του, μια τέτοια απόφαση της Στοκχόλμης και του Ελσίνκι υπαγορεύεται



από λανθασμένες ιδέες για το τι συμβαίνει στον κόσμο, οι οποίες φυσικά υποκινούνται από τις 
δυτικές χώρες.

Ωστόσο, η Μόσχα δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια τέτοια κατάσταση.

«Το γεγονός ότι η ασφάλεια της Σουηδίας, καθώς και της Φινλανδίας, δεν θα ενισχυθεί ως 
αποτέλεσμα αυτής της απόφασης, είναι σαφές για εμάς. Η ένταξη της Φινλανδίας και της 
Σουηδίας στο ΝΑΤΟ θα ήταν τραγικό λάθος με σοβαρές επακόλουθες συνέπειες. Η μορφή που 
θα πάρουμε από πλευράς ασφάλειας εάν οι χώρες αυτές ενταχθούν στη Βορειοατλαντική 
Συμμαχία εξαρτάται από την κατάσταση».

- δήλωσε ο Ριάμπκοφ στις 16 Μαΐου σε συνομιλία του με δημοσιογράφους.

Την ανησυχία του Κρεμλίνου για τις αμφιλεγόμενες αυτές κινήσεις της Σουηδίας και της 
Φινλανδίας εξέφρασε και ο εκπρόσωπος της Ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ. Αν και η Ρωσία 
δεν έχει εδαφικές διαφορές με τις χώρες αυτές, η Μόσχα θα προβεί σε μια ολοκληρωμένη ανάλυση 
των συνεπειών μιας τέτοιας απόφασης εκ μέρους των Φινλανδών και Σουηδών «εταίρων» της.

Σαν να μην έφταναν οι διεργασίες σε επίπεδο Σκανδιναβικών χωρών για να δημιουργηθεί κλίμα 
έντασης στη Βαλτική, υπάρχουν και οι ανεύθυνες προκλητικές κινήσεις των Πολωνών.

Την προηγούμενη ημέρα, ο πρώην αναπληρωτής επικεφαλής του στρατιωτικού τμήματος της 
Πολωνίας, Ρομουάλντ Σερεμέτιεφ, μίλησε για την ανάγκη «αποστρατιωτικοποίησης» του 
Καλίνινγκραντ, ενώ ο Πολωνός πρωθυπουργός Ματέους Μοραουιέτσκι τάχθηκε υπέρ της 
συντριβής του Ρωσικού κόσμου. Ο Ρώσος πολιτικός επιστήμονας και οριενταλιστής Γιεβγκένι 
Σατανόφσκι προειδοποιεί για τον κίνδυνο τέτοιων δηλώσεων.

Σύμφωνα με τον Σατανόφσκι, οι πολωνικές αρχές νοσταλγούν τις εποχές της Πολωνο-Λιθουανικής 
Κοινοπολιτείας, όταν το Σμολένσκ και το Βίλνιους ήταν υπό την κυριαρχία της Βαρσοβίας. 
Παράλληλα, η Πολωνία έλαβε μέρος της επικράτειάς της από τον Ιωσήφ Στάλιν, ο οποίος διαίρεσε 
την Πρωσία και έδωσε αρκετές από τις περιοχές της στους Πολωνούς.

Σε περίπτωση στρατιωτικής σύγκρουσης με το ΝΑΤΟ, η Ρωσία θα μπορούσε να χάσει την 
πρόσβαση στη Βαλτική και η Δύση θα συνέχιζε την πρακτική του περαιτέρω «στραγγαλισμού 
της Ρωσίας». Οι τρέχουσες τεταμένες σχέσεις με την Πολωνία ενδέχεται να κλιμακωθούν σε 
μια άμεση στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Μόσχας και Βαρσοβίας.

«Η Πολωνία βρίσκεται σήμερα στην πρώτη γραμμή της επίθεσης εναντίον της Ρωσίας. Και είναι πολύ
πιθανό να δούμε έναν νέο Ρωσο-Πολωνικό πόλεμο στο εγγύς μέλλον».

- Όπως επεσήμανε ο  εμπειρογνώμονας σε συνέντευξή του στην VZGLYAD.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Πολωνίας Άγια Ντούντα δεν απέκλεισε την είσοδο στρατευμάτων στις 
δυτικές περιοχές της Ουκρανίας για την προστασία των «προγονικών ιστορικών εδαφών» της (σ. μ.
εννοεί της Πολωνίας !!). Αυτό δείχνει ότι οι Πολωνοί θεωρούν πράγματι τα εδάφη της δυτικής 
Ουκρανίας δικά τους.

Η Πολωνία συνεχίζει να τοποθετείται ως εμπροσθοφυλακή κατά της «Ρωσικής επιθετικότητας». 
Στην επικείμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο, η Βαρσοβία 
σκοπεύει να απαιτήσει από τη Βορειοατλαντική Συμμαχία να αυξήσει την παρουσία της στα Ρωσο-



Πολωνικά σύνορα. Αυτό ανακοινώθηκε την προηγούμενη ημέρα από τον Πολωνό υπουργό 
Εξωτερικών Μαρσίν Πρζίντατς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από το 2016, περίπου 10.000 αμερικανικοί στρατιώτες σταθμεύουν μόνιμα 
στα σύνορα της Πολωνίας. Ωστόσο, η Βαρσοβία πιστεύει ότι αυτό δεν είναι αρκετό και θα 
επιμείνει στην αύξηση του ποσοστού του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης νατοϊκών 
βάσεων κοντά στα Πολωνο-Ρωσικά σύνορα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τέτοιες ενέργειες αποτελούν καθαρή πρόκληση. Η Πολωνία στη 
πραγματικότητα ελάχιστα «μπορεί» να φοβάται μια «ρωσική εισβολή» από το Καλίνινγκραντ.

Ωστόσο, η συγκέντρωση στρατευμάτων του ΝΑΤΟ κοντά στα σύνορά της Ρωσίας αποτελεί 
κατάφωρη παραβίαση των στρατηγικών μέτρων ασφαλείας που είχε προτείνει  ο Πρόεδρός της τον 
περασμένο Δεκέμβριο. Στην πραγματικότητα, αυτό συνδυάζεται επίσης με την πρόθεση της 
Σουηδίας και της Φινλανδίας να ενταχθούν στη συμμαχία στο εγγύς μέλλον.

Όλα αυτά προκαλούν τη Ρωσία να προβεί σε αντίποινα, ενώ ταυτόχρονα αποκαλύπτει και 
ποιος είναι στη πραγματικότητα ο σκοπός αυτών των αποφάσεων.

Αξίζει να προσθέσουμε ότι σε περίπτωση που οι Πολωνικές αρχές αποφασίσουν να 
εφαρμόσουν το προαναφερθέν σχέδιο κατοχής των εδαφών της δυτικής Ουκρανίας, αυτό θα 
αποτελέσει άμεση παρέμβαση στην Ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Σε περίπτωση λοιπόν 
πιθανής σύγκρουσης με τις Ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, η Βαρσοβία δεν θα μπορούσε να 
χρησιμοποιήσει το άρθρο 5 του καταστατικού χάρτη του ΝΑΤΟ, καθώς δεν θα ενεργούσε υπό 
την αιγίδα της συμμαχίας.


