
Οι δηλώσεις που ακολουθούν σηματοδοτούν το υφιστάμενο βαρύ κλίμα στη περιοχή και για 
όσους κατανοούν τη διπλωματική γλώσσα, αντιλαμβάνονται ότι πληθαίνουν οι ενδείξεις που 
αποκαλύπτουν τις πραγματικές προθέσεις της συλλογικής Δύσης που δεν είναι άλλες παρά 
συγκρουσιακές.

Δήλωση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την ένταξη της Σουηδίας στο 
ΝΑΤΟ.

16 Μαΐου 2022

Στις 16 Μαΐου, η κυβέρνηση της Σουηδίας έλαβε την απόφαση να υποβάλει αίτηση ένταξης στο 
ΝΑΤΟ.

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η επιλογή των τρόπων διασφάλισης της εθνικής 
ασφάλειας είναι εσωτερική υπόθεση κάθε χώρας.

Η εξωτερική πολιτική της Στοκχόλμης βασίζεται στην ουδετερότητα για πάνω από 200 χρόνια και 
για δεκαετίες παρέμεινε σημαντικός παράγοντας για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της 
εμπιστοσύνης στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας.

Η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ θα προκαλέσει σημαντική ζημιά στην ασφάλεια της Βόρειας 
Ευρώπης και της Ευρώπης συνολικά. Η Ρωσική Ομοσπονδία θα πρέπει να λάβει μέτρα 
αντίδρασης, τόσο στρατιωτικο-τεχνικά όσο και άλλα, για να περιορίσει τις απειλές για την εθνική 
της ασφάλεια που προκύπτουν σε αυτό το πλαίσιο. Από την άποψη αυτή, πολλά θα εξαρτηθούν από
τις ειδικές συνθήκες ένταξης της Σουηδίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, συμπεριλαμβανομένης 
της πιθανής ανάπτυξης συστημάτων κρούσης αυτού του στρατιωτικού μπλοκ στο έδαφός της.

Σε κάθε περίπτωση, η ένταξη στο ΝΑΤΟ δεν θα ενισχύσει την ασφάλεια της Σουηδίας μόνο και 
μόνο επειδή κανείς δεν απειλεί τη χώρα. Ωστόσο, θα οδηγήσει οπωσδήποτε στην απώλεια της 
κυριαρχίας της στη λήψη αποφάσεων εξωτερικής πολιτικής.

Από την πλευρά μας, είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτή η επιλογή των πολιτικών που βρίσκονται 
σήμερα στην εξουσία στη Σουηδία δεν ανταποκρίνεται στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του 
Σουηδικού λαού.

Σχετικά με τα αντίποινα κατά της Φινλανδίας.

17.05.2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Στις 17 Μαΐου, το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών προσήγαγε τον Πρέσβη της Φινλανδίας στη 
Ρωσία, Άντι Χέλανθηρα.

Ο επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής διαμαρτυρήθηκε έντονα για την αβάσιμη απέλαση 
από τη Φινλανδία δύο υπαλλήλων της Ρωσικής Πρεσβείας στο Ελσίνκι στο πλαίσιο της 
εκστρατείας κυρώσεων της ΕΕ εναντίον της Ρωσίας, καθώς και για την συγκρουσιακή πορεία που 
ακολουθεί η Φινλανδία στις σχέσεις της με τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης και της αποστολής 



στρατιωτικού εξοπλισμού στο καθεστώς του Κιέβου και της συγκάλυψης των εγκλημάτων των 
Ουκρανών εθνικιστών κατά του ειρηνικού πληθυσμού του Ντονμπάς και της Ουκρανίας.

Στον Πρέσβη γνωστοποιήθηκε ότι, ως απάντηση σε αυτές τις ενέργειες των Φινλανδικών αρχών, η 
Ρωσική πλευρά αποφάσισε ότι η συνέχιση της παραμονής δύο μελών του προσωπικού της 
Πρεσβείας της Φινλανδίας στη Μόσχα θεωρήθηκε μη επιτρεπτή.

Δήλωση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την αποχώρηση της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας από το Συμβούλιο των Κρατών της Βαλτικής Θάλασσας.

17.05.2022

Η κατάσταση στο Συμβούλιο των Κρατών της Βαλτικής Θάλασσας (Σ.Κ.Β.Θ.) επιδεινώνεται. Τα 
κράτη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στο Σ.Κ.Β.Θ. έχουν εγκαταλείψει τον ισότιμο διάλογο και τις αρχές 
πάνω στις οποίες δημιουργήθηκε αυτή η περιφερειακή δομή στη Βαλτική Θάλασσα και τη 
μετατρέπουν συστηματικά σε όργανο αντι-Ρωσικής πολιτικής. Παράνομες και μεροληπτικές 
αποφάσεις λαμβάνονται κατά παράβαση της αρχής της συναίνεσης. Η Ρωσία «τελεί υπό αναστολή»
από τις εργασίες και τις δραστηριότητες του Σ.Κ.Β.Θ, και η συμμετοχή της Λευκορωσίας ως 
παρατηρητή στο Συμβούλιο «έχει διακοπεί».

Οι αντιπαραθέσεις στο πλαίσιο του Σ.Κ.Β.Θ υποβόσκουν εδώ και πολύ καιρό. Οι πρώην εταίροι 
μας προσπάθησαν να πολιτικοποιήσουν τη δραστηριότητα του Συμβουλίου προωθώντας τις δικές 
τους ιδεολογικοποιημένες στάσεις στο πλαίσιο των λειτουργιών του. Εμείς, με τη σειρά μας, 
προσανατολίσαμε τη συνεργασία προς μια πρακτική κατεύθυνση, θέτοντας σε πρώτη 
προτεραιότητα το έργο της βιώσιμης κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης της περιοχής της Βαλτικής 
Θάλασσας. Δυστυχώς, τελικά επικράτησε η καταστροφική λογική των ομολόγων μας.

Οι δυτικές χώρες - ας ονομάσουμε τα πράγματα με το όνομά τους - έχουν μονοπωλήσει το 
Συμβούλιο για τους καιροσκοπικούς τους σκοπούς και καταστρώνουν σχέδια για τη 
λειτουργία του εις βάρος των Ρωσικών συμφερόντων. Τα εξωπεριφερειακά προβλήματα 
προβάλλονται στη Βαλτική, ασκείται πίεση σε όσους ενδιαφέρονται να συνεχίσουν την ουσιαστική 
συνεργασία, τίθεται σε κίνδυνο το σύνολο του έργου που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια και η 
σταθερότητα στην περιοχή. Η υπουργική σύνοδος του Συμβουλίου έχει προγραμματιστεί για τις 25 
Μαΐου 2022 στο Κρίστιανσαντ της Νορβηγίας, χωρίς τη Ρωσική συμμετοχή. Στην 
πραγματικότητα, η οικονομική μας συνεισφορά στον προϋπολογισμό του Σ.Κ.Β.Θ έχει 
υποστεί κλοπή - με το πρόσχημα των κυρώσεων δεν πρόκειται να μας επιστραφεί.

Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν υπάρχει καμία προοπτική αποκατάστασης των κανονικών εργασιών 
του Συμβουλίου, το οποίο εμπλέκεται όλο και περισσότερο στη Ρωσοφοβία και τα ψεύδη. 
Πιστεύουμε ότι η περαιτέρω παρουσία της χώρας μας στο Σ.Κ.Β.Θ είναι απρόσφορη και 
αντιπαραγωγική. Η Ρωσία δεν θα συμμετάσχει στη μετατροπή του οργανισμού σε μια ακόμη 
πλατφόρμα υπονόμευσης και εκτροφείο του «δυτικού ναρκισσισμού».

Ως απάντηση στις εχθρικές ενέργειες, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Σεργκέι 
Λαβρόφ, έστειλε μήνυμα στους υπουργούς των χωρών μελών του Σ.Κ.Β.Θ, στην Ύπατη 
Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και στη Γραμματεία 
του Συμβουλίου στη Στοκχόλμη, με το οποίο τους γνωστοποίησε την αποχώρησή του από τον 
οργανισμό. Ταυτόχρονα, η Ομοσπονδιακή Συνέλευση της Ρωσικής Ομοσπονδίας αποφάσισε να 
αποχωρήσει από την Κοινοβουλευτική Διάσκεψη της Βαλτικής Θάλασσας.



Η απεμπόληση της ιδιότητας του μέλους του Σ.Κ.Β.Θ, δεν θα επηρεάσει την παρουσία της 
Ρωσίας στην περιοχή. Οι απόπειρες να εκδιωχθεί η χώρα μας από τη Βαλτική είναι 
καταδικασμένες να αποτύχουν. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με υπεύθυνους εταίρους, 
να διοργανώνουμε εκδηλώσεις για βασικά θέματα ανάπτυξης της περιοχής της Βαλτικής - την
κοινή μας κληρονομιά, την προστασία των συμφερόντων των συμπατριωτών μας.  

Η σημερινή κατάσταση στο Σ.Κ.Β.Θ βαραίνει τη συνείδηση όσων κατέστρεψαν τα θεμέλια 
αυτού του οργανισμού.


