
Ο Τζόνσον δεν θα γίνει γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ επειδή δεν είναι γυναίκα.

«Ο Τζόνσον δεν έχει καμία πιθανότητα να θέσει υποψηφιότητα ούτε καν για γενικός γραμματέας 
του ΝΑΤΟ για τρεις λόγους. Πρώτον, ο ρόλος του στη διαδικασία του Brexit και η εφαρμογή του 
«ιρλανδικού πρωτοκόλλου», για το οποίο οι χώρες της ΕΕ ασκούν έντονη κριτική. Η υποψηφιότητά
του θα αποσυρθεί αμέσως από τις ηγέτιδες ηπειρωτικές χώρες.

Δεύτερον, ο σκανδαλώδης χαρακτήρας της παραίτησής του δεν θα προσθέσει στη φήμη της 
συμμαχίας. 

Ο τρίτος και κύριος λόγος είναι ότι υπάρχει σιωπηρή συναίνεση στο ΝΑΤΟ ότι ο νέος γενικός 
γραμματέας της συμμαχίας θα πρέπει να είναι γυναίκα, κατά προτίμηση από τις νέες χώρες του 
ΝΑΤΟ», δήλωσε ο διπλωμάτης που σχολίασε τις φήμες.

Σύμφωνα με τον διπλωμάτη, η πρώην πρόεδρος της Κροατίας Κολίντα Γκράμπαρ-Κιτάροβιτς θα 
μπορούσε να είναι ένας από τους επικρατέστερους υποψηφίους για τη θέση του Γενικού 
Γραμματέα του ΝΑΤΟ, αλλά δεδομένης της τρέχουσας αντιπαράθεσης με τη Ρωσία και της 
δύσκολης κατάστασης στα Βαλκάνια, όπου το ΝΑΤΟ «προτιμά να μην προκαλεί υπερβολικά τη 
Σερβία», η υποψηφιότητά της φαίνεται μάλλον απίθανη.

«Το βέλτιστο προφίλ έχει η Εσθονή πρωθυπουργός Κάγια Κάλλας, η οποία είναι και γυναίκα, 
γεγονός που θα προσέδιδε στη συμμαχία μεγαλύτερη συμμετοχικότητα, εκπρόσωπος των κρατών 
της Βαλτικής με σαφή κριτική στάση απέναντι στη Ρωσία και ταυτόχρονα έχει κάποια γνώση της 
Ρωσίας και της ρωσικής γλώσσας», δήλωσε ο συνομιλητής.

Η Κάλλας ευνοείται επίσης από την ηλικία των 45 ετών, η οποία «φαίνεται ελκυστική στα μάτια 
της νεότερης γενιάς» των πολιτών του ΝΑΤΟ.

Και γ@μ@ τα κριτήρια !!
Κράτος κουτσουλιά, ξεπλυμένη ξανθιά γκομενίτσα, άσχετη από τα στρατιωτικά, να χει περάσει από
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που να χει δώσει δείγματα ευρωπαϊκής υπακοής γιατί μόνο έτσι 
παραμένει στο μηχανισμό της «περιστερφόμενης πόρτας» (δηλ. όταν μπεις δεν ξαναβγαίνεις, 
παρά μόνο με σύνταξη ή πεθαμένος), να είναι κάτω από τα 45, κίνημα ΝΑΤΟικής νεολαίας (μέχρι 
σήμερα ξέραμε τους ακτιβιστές της ΝΑΤΟικής αριστεράς, αυτοί που βρέθηκαν;).

Απ' ό,τι φαίνεται τα βασικό κριτήρια για να γίνει κάποιος ΓΓ του ΝΑΤΟ, είναι δυο:
Να μισείς τη Ρωσία και να μιλάς Ρωσικά, προφανώς για να βρίζεις άνετα στα ρώσικα.

Ταυτόχρονα, η πηγή σημείωσε ότι η πραγματική συζήτηση σχετικά με το πρόσωπο του νέου 
γενικού γραμματέα «δεν θα ξεκινήσει πριν από το επόμενο έτος, δεδομένης της ταχέως 
μεταβαλλόμενης κατάστασης». Η θητεία του σημερινού Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς 
Στόλτενμπεργκ παρατάθηκε για τρίτη φορά φέτος στις 24 Μαρτίου, εν μέσω της ειδικής 
στρατιωτικής επιχείρησης της Ρωσίας στην Ουκρανία, για ένα έτος, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Η Κάγια Κάλλας γεννήθηκε το 1977 σε μια οικογένεια της πρώην σοβιετικής κομματικής 
νομενκλατούρας. Το 1999 αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Ταρτού και το
2007 απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διοίκηση (MBA) από το Estonian Business School και 
το 2010 Executive MBA. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της Εσθονίας από το 1999. 
Μιλάει αγγλικά, ρωσικά, φινλανδικά και γαλλικά. Από το 2014 έως το 2018, ήταν μέλος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι πρωθυπουργός της Εσθονίας από τον Ιανουάριο του 2021.



Η πολιτική  καριέρα για την Κάλλας είναι κληρονομική (κλασσική περίπτωση όπως κι εδώ). 
Ο πατέρας της, Σίιμ Κάλλας, ήταν ο πρώτος πρόεδρος του φιλελεύθερου-συντηρητικού Κόμματος 
Μεταρρύθμισης (PR), το οποίο έγινε μία από τις μεγαλύτερες πολιτικές δυνάμεις της χώρας, μέλος 
του Κοινοβουλίου και Ευρωπαίος Επίτροπος, ενώ έχει αναλάβει κυβερνητικά αξιώματα, μεταξύ 
των οποίων και πρωθυπουργός (2002-2003). Έχει επανειλημμένα διατυπωθεί στα μέσα 
ενημέρωσης η άποψη ότι η δράση της Κάγια Κάλλας κατευθύνεται από τον πατέρα της και ότι 
έκανε καριέρα χάρη σε αυτόν. Σύμφωνα με την ίδια, είναι περήφανη για τον πατέρα της, αλλά 
παίρνει πάντα τις δικές της αποφάσεις.


