
Θα ήταν λάθος για τη Φινλανδία να εγκαταλείψει την πολιτική της στρατιωτικής 
ουδετερότητας, δεδομένου  δεν υφίστανται απειλές για την ασφάλειά της. Αυτό δήλωσε ο 
Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Φινλανδό πρόεδρο 
Σάουλι Νίινιστο, ανέφερε το Κρεμλίνο.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Πραγματοποιήθηκε ειλικρινής ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με την ανακοινωθείσα πρόθεση της 
φινλανδικής ηγεσίας να υποβάλει αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Μια τέτοια αλλαγή στην πορεία της 
εξωτερικής πολιτικής της χώρας θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις Ρωσο-Φινλανδικές 
σχέσεις, οι οποίες για πολλά χρόνια οικοδομήθηκαν στο πνεύμα της καλής γειτονίας και της εταιρικής
συνεργασίας και είχαν αμοιβαία επωφελή χαρακτήρα.

Οι ηγέτες συζήτησαν επίσης την κατάσταση στην Ουκρανία. Ειδικότερα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε
την εκτίμησή του για την κατάσταση, όσον αφορά τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων μεταξύ των 
εκπροσώπων της Ρωσίας και της Ουκρανίας, η οποία είχε ουσιαστικά ανασταλεί από το Κίεβο, το 
οποίο δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον για έναν σοβαρό και εποικοδομητικό διάλογο».

Το τηλεφώνημα έγινε με πρωτοβουλία της Φιλανδικής πλευράς. Την προηγούμενη ημέρα, ο Σάουλι
Νίινιστο δήλωσε ότι σκόπευε να τηλεφωνήσει στον Βλαντιμίρ Πούτιν για να συζητήσει τη πρόθεση
της χώρας του να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. «Δεν είμαι το είδος του ανθρώπου που κάνει κάτι κρυμμένος 
στη γωνία. Σκοπεύω να του τηλεφωνήσω και να τον ενημερώσω ότι η κατάσταση έχει αλλάξει, όπως 
γνωρίζουμε και οι δύο. <...> δεν θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε σε αυτό που είχαμε συνηθίσει, 
αλλά η Ρωσία θα πρέπει να ενδιαφέρεται να μην υπάρχει μεγάλη ένταση στα σύνορα», δήλωσε ο 
πρόεδρος.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του προεδρικού γραφείου, ο Νίινίοτο δήλωσε ήδη από την πρώτη του 
συνάντηση με τον Πούτιν το 2012 ότι κάθε ανεξάρτητη χώρα θέλει να διασφαλίσει τη δική της 
ασφάλεια. «Αυτό συμβαίνει σήμερα και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Με την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, 
η Φινλανδία ενισχύει τη δική της ασφάλεια», αναφέρει η δήλωση. Ωστόσο, στη συνέχεια τονίζεται  ότι
η« Φινλανδία θέλει να αντιμετωπίσει με σωστό και επαγγελματικό τρόπο τα πρακτικά ζητήματα που 
προκύπτουν από το γεγονός ότι γειτονεύει με τη Ρωσία».
Η συζήτηση «ήταν ευθεία και ειλικρινής» και «κύλησε χωρίς εντάσεις». Οι πλευρές προσπάθησαν 
«να αποφύγουν την ένταση», δήλωσε ο Φιλανδός πρόεδρος.

Ωστόσο προκειμένου να δικαιολογήσει τις προθέσεις του, στη δήλωση του Προεδρικού του 
Γραφείου, ο Νίινιστο ισχυρίστηκε ότι το περιβάλλον ασφαλείας της Φινλανδίας έχει αλλάξει ριζικά
από «τη μαζική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022»,και  μετά, καθώς και 
από τις απαιτήσεις της Μόσχας από τα τέλη του 2021. Τότε, όπως υποστηρίζει ο Νίινιστο, ο Πούτιν
απαίτησε από το ΝΑΤΟ να εγκαταλείψει την περαιτέρω επέκτασή του προς ανατολάς. Ο Φινλανδός
ηγέτης πιστεύει ότι ο Ρώσος ομόλογός του με τον τρόπο αυτό αμφισβήτησε το δικαίωμα της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας να καθορίζουν οι ίδιες την πολιτική ασφαλείας τους. (!!).
Είναι φανερή η προσπάθεια της Φιλανδίας, να συγκαλύψει τη πολιτική υποταγής στις Αμερικανο
- ΝΑΤΟικές απαιτήσεις, με δήθεν γεωπολιτικές εκτιμήσεις που βασίζονται σε παρερμηνείες 
γεγονότων, με τρόπο που εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο το συμφέρον των Δυτικών χωρών, που
δεν είναι άλλο από την επέκταση της σφαίρας επιρροής τους και της άμεσης αναζήτησης 
ενεργειακών πόρων. 

Στις 28 Απριλίου, ο Αντρέι Κλίμοφ, αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών 
Υποθέσεων του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου, δήλωσε ότι τα κράτη μέλη της Βορειοατλαντικής 
Συμμαχίας και οι νέοι υποψήφιοι για ένταξη αντιμετωπίζουν την προοπτική ότι θα πρέπει να 



είναι προετοιμασμένα για κάθε περιορισμό, δυστυχία, παράλογο θάνατο προς το συμφέρον της
άρχουσας τάξης των ΗΠΑ.

«Για εκείνους που εξακολουθούν να φιλοδοξούν να ενταχθούν στο κλαμπ των αυτοκτονιών του ΝΑΤΟ
(συμπεριλαμβανομένων των Φινλανδών και των Σουηδών), συνιστώ να ρίξουν μια προσεκτική ματιά 
σε αυτό που συνέβη στο Azovstal (αρκεί να μην το δουν μέσα από τον παραμορφωτικό καθρέφτη της 
φιλοαμερικανικής αυτοκρατορίας του ψέματος)»,  δήλωσε ο γερουσιαστής.

Παλαιότερα το International Affairs δημοσίευσε ένα άρθρο σχετικά με τις προοπτικές ένταξης της
Φινλανδίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. «Από την άλλη πλευρά, η Φινλανδική κοινή γνώμη 
παραμένει κατά κύριο λόγο κατά της επίσημης ένταξης της χώρας στο ΝΑΤΟ. Τον Δεκέμβριο, η 
Φινλανδική Συμβουλευτική Επιτροπή Πληροφοριών Αμυντικών Θεμάτων, δημοσίευσε δημοσκόπηση 
που έδειξε ότι μόνο το 24% των Φινλανδών υποστηρίζει την ιδέα της ένταξης της χώρας στο ΝΑΤΟ. 
Και το 51% των κατοίκων της Φιλανδίας είναι εναντίον της. Ως αποτέλεσμα, δεν υπάρχει ομοφωνία 
ούτε στην πολιτική ηγεσία της χώρας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι τελευταίες δηλώσεις της πρωθυπουργού Σάνα Μάριν, η οποία ήταν μάλλον 
επικριτής του ΝΑΤΟ και του προέδρου πριν να έρθει στην εξουσία, μπορούν να ερμηνευθούν ως άλλη 
μια προσπάθεια να πείσει το κοινό να υποστηρίξει την περαιτέρω επέκταση των δεσμών με τη 
συμμαχία. 

Είναι σαφές ότι η ηγεσία της χώρας καταβάλει προσπάθεια να πιέσει τη κοινή γνώμη, 
αλλοιώνοντας το πνεύμα που επικρατεί, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων.

Η Φινλανδή πρωθυπουργός δήλωσε λοιπόν κατά τη συνεδρίαση του κοινοβουλίου στις 23 
Φεβρουαρίου ότι η χώρα θα υποβάλει αίτηση ένταξης στο ΝΑΤΟ εφόσον τίθεται θέμα εθνικής 
ασφάλειας. Μια εβδομάδα αργότερα, στις 5 Μαρτίου, ο Φινλανδός πρόεδρος δήλωσε κι εκείνος με τη 
σειρά του, ότι το Ελσίνκι ήταν έτοιμο να συζητήσει την ένταξή του στη συμμαχία, επειδή η στάση των 
πολιτών είχε αλλάξει (!).

«Η κατάσταση έχει αλλάξει τόσο στη Φινλανδία όσο και στη Σουηδία. Για πρώτη φορά, η πλειοψηφία
των ανθρώπων είναι υπέρ [της ένταξης στο ΝΑΤΟ], σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, συνεπώς 
είμαστε ανοιχτοί να το συζητήσουμε στο κοινοβούλιο», δήλωσε.

Στη συνέχεια εναρμονίστηκαν και οι δυο, οπότε τις 2 Μαΐου, ο Σάουλι Νίινιστοκαι η Σάνα Μάριν, σε 
κοινή δήλωσή τους, υποστήριξαν την άποψη ότι η αίτηση της χώρας τους για ένταξη στο ΝΑΤΟ 
αποτελεί «επείγον ζήτημα». Ο Φινλανδός υπουργός Εξωτερικών Πέκο Χααβίστο, έσπευσε επίσης να 
δηλώσει ότι το Ελσίνκι θα την υποβάλει στο τέλος του μήνα, εάν η πρόταση εγκριθεί από το 
κοινοβούλιο.

Η διφορούμενη στάση του Ελσίνκι ενοχλεί τους δυτικούς εταίρους του. Ακόμη και οι προσπάθειες 
επέκτασης όλων των υφιστάμενων ρυθμίσεων στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ της Φινλανδίας και 
μεμονωμένων μελών του ΝΑΤΟ ή της συμμαχίας στο σύνολό της σε μια υποθετική «περίοδο 
πολέμου» είναι αμφιλεγόμενες και διχαστικές. Το ΝΑΤΟ είναι συνειδητά απρόθυμο να παράσχει 
νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας έως ότου η Φινλανδία ενταχθεί στις τάξεις του. Και οι 
αμφιβολίες σχετικά με την πρόθεση της πλήρους ένταξης, που εκφράζονται μέχρι στιγμής ακόμη και 
από ορισμένους πολιτικούς κύκλους στο Ελσίνκι, προκαλούν δυσαρέσκεια και φόβους στο ΝΑΤΟ «ότι
σε περίπτωση σύγκρουσης ... η αδέσμευτη Φινλανδία θα αρνηθεί να παράσχει το έδαφος της και τις 
πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της», αναφέρεται στο προαναφερθέν άρθρο του International 
Affairs



Αυτό που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο στην όλη υπόθεση, ανεξάρτητα από τις γενικότερες 
διαστάσεις του όλου θέματος, λόγω της ανατροπής των διεθνών σχέσεων σε επίπεδο ασφάλειας και
των επακόλουθων σχετικών κινδύνων, είναι η στάση της Τουρκίας, έτσι όπως εκφράστηκε δια 
στόματος Ερντογάν:

«Παρακολουθούμε τη διαδικασία. Αλλά δεν έχουμε θετικές απόψεις σχετικά με αυτό. Γιατί πριν από 
αυτό έγινε ένα λάθος σε σχέση με την Ελλάδα. Γνωρίζετε για τη συμπεριφορά της Ελλάδας στη 
συμμαχία απέναντι στην Τουρκία. Δεν θέλουμε να κάνουμε ένα δεύτερο λάθος ως Τουρκία. Οι 
σκανδιναβικές χώρες συνηθίζουν να παρέχουν «φιλοξενία» στους τρομοκράτες, να τους αφήνουν να 
μπαίνουν στο κοινοβούλιο. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να το δούμε θετικά», ανέφερε ο Ερντογάν 
σύμφωνα με το RIA Novosti.

Η συγκεκριμένη αναφορά στην Ελλάδα, με το πρόσχημα της υποστήριξης του  PKK και του YPG, 
που άλλωστε δεν έχει πάρει αξιοσημείωτες διαστάσεις, ούτε έχει δημοσιοποιηθεί σε βαθμό που να 
προκαλεί ενόχληση στη Τουρκία, είναι σαφές που αποσκοπεί.
Επομένως ανεξάρτητα από τα κατά πόσον θα προβάλει βέτο και εάν θα επιμένει σε αυτό (όσον 
αφορά την ένταξη των σκανδιναβικών χωρών) και ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα, σημασία 
έχει ότι δείχνει διατεθειμένη να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και να ενισχύσει τις θέσεις της με 
σκοπό να προβάλλει τις διεκδικήσεις της, υπενθυμίζοντας στο αμερικανοκινούμενο ΝΑΤΟ τη 
κομβική θέση της, στις άμεσα διαφαινόμενες γεωπολιτικές εξελίξεις.
Σύντομα θα διαπιστώσουμε που οδηγεί και ποια είναι τα οφέλη της πολιτικής της συνεπούς 
υποτέλειας στις ΗΠΑ, που ακολουθεί διαχρονικά η χώρα μας.
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