
Θα μπορούσε να πει κανείς ότι μια τέτοια φάση που υποδηλώνει η ακόλουθη δήλωση θα 
αποτελούσε κομβική σημείο στην ιστορία της και στροφή στον προσανατολισμό της.
Πρόκειται για η Φινλανδία, της οποίας η «πρωθυπουργίνα» της, στη προσπάθειά της να τη 
σύρει στο στρατιωτικό μπλοκ του Βορειοατλαντικού συμφώνου, κάνει λόγο για αλλαγή του 
οικονομικού της προσανατολισμού. 
Η 36χρονη - είναι πολύ της μόδας ο «χρονικός προσδιορισμός», αρκεί να παρακολουθείτε τα δελτία
ειδήσεων, τις περισσότερες φορές υποκαθιστά ακόμη και το όνομα !! - λοιπόν Σάννα Μάριν «έφα»:

«Η οικονομία της Φινλανδίας, στην πραγματικότητα  έχει αποκτήσει πολεμικό προσανατολισμό»...
«Αυτό πρέπει να ειπωθεί στο πλαίσιο της ενεργειακής κρίσης. Κινητοποιούμε πόρους και 
αποθέματα για να μπορέσει η οικονομία να λειτουργήσει ομαλά σε συνθήκες κρίσης».

Υπενθυμίζουμε ότι  «36χρονη», μετά το σκάνδαλο περί χρήσης ναρκωτικών, οινοπνευματωδών και
συμμετοχή σε πάρτυ, χρειάστηκε να υποβληθεί σε τεστ ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών μετά την 
επίσκεψή της σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης πριν από μερικές εβδομάδες.

Η ίδια φαίνεται ότι αισθάνθηκε την ανάγκη να επιβεβαιώσει το αποτέλεσμα των εργαστηριακών 
εξετάσεων με ένα επιπλέον και μάλιστα περισσότερο αντικειμενικό στοιχείο, «ποστάροντας» την 
ακόλουθη  φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό.

Προφανώς θα εννοούσε: τέρμα όλα τα άλλα - μόνο καφέδες πλέον (και ξυπολησιά προσθέτουμε 
εμείς).



Η συνέχεια όμως στο κοινοβούλιο, όπου οι βουλευτές παρακολουθούν άναυδοι, τις ανησυχίες της 
περί ενεργειακής ασφάλειας καθώς και τις λύσεις που προτείνει με βάση την πολυετή πολιτική της 
εμπειρία, σε συνδυασμό και με τη σχετική τεχνογνωσία, που προφανώς διαθέτει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Φινλανδή πρωθυπουργός δεν εξήγησε τι ακριβώς θεωρεί ως 
μετάβαση της φινλανδικής οικονομίας σε μια στρατιωτική εκδοχή. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι 
γνωρίζει πώς να ξεπεράσει την κρίση. Σύμφωνα με τη Σάνα Μάριν, αρκεί να τεθεί ένα ανώτατο 
όριο τιμών για την ηλεκτρική ενέργεια. Απλά, κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή - όπως 
λένε - και αυτό είναι όλο ... Η κρίση, όπως λένε, θα λυθεί μόνη της ...

Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή, στη χώρα κυριαρχεί αρνητικό κλίμα στον τομέα της 
ενέργειας. Η ανασφάλεια της Φινλανδίας σε σχέση με τους διαθέσιμους πόρους οδηγεί στο 
γεγονός ότι προβλέπεται ένα πρόωρο κυλιόμενο μπλακ άουτ, τόσο για τους πολίτες όσο και για
τις βιομηχανικές επιχειρήσεις. Στην πραγματικότητα, μιλάμε για τα πρώτα βήματα προς την 
αποβιομηχάνιση της φινλανδικής οικονομίας, η οποία, εκμεταλλευόμενη τη στρατιωτική 
ουδετερότητα της Φινλανδίας, αναπτύσσονταν με επιτυχία εδώ και δεκαετίες με βάση τις 
φθηνές ρωσικές πηγές ενέργειας. Τώρα η φινλανδική κυβέρνηση δηλώνει ότι αποφάσισε να 
αποκλείσει τις ρωσικές προμήθειες, γεγονός που οδηγεί σε ενεργειακή κρίση, την οποία η  
«36χρονη», προτίθεται να ξεπεράσει «σταθερά και θαρραλέα» εις βάρος των Φινλανδών 
πολιτών.


