
Η διεύρυνση του ΝΑΤΟ συρρικνώνεται

Η Τουρκία έχει σκληρύνει τις απαιτήσεις για την έγκριση της ένταξης της Σουηδίας και της 
Φινλανδίας στην Ατλαντική Συμμαχία.

Ο πρόεδρος του τουρκικού κοινοβουλίου Μουσταφά Σεντόπ ακύρωσε την επίσκεψη του 
Σουηδού ομολόγου του Αντρέας Νόρλεν στην Άγκυρα, που είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη, 
σε ένδειξη διαμαρτυρίας για μια συγκέντρωση στη Στοκχόλμη, του Εργατικού Κόμματος του 
Κουρδιστάν (PKK), που αναγνωρίζεται από την Άγκυρα ως τρομοκρατική οργάνωση. Είχε 
προηγηθεί δήλωση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος κατηγόρησε τη Σουηδία και τη 
Φινλανδία ότι αποτελούν εφαλτήριο για ανατρεπτικές κουρδικές δραστηριότητες σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. Η απαίτηση της Άγκυρας να δημιουργηθεί νομοθετικός μηχανισμός για την έκδοση των 
«Κούρδων τρομοκρατών» θα μπορούσε να διαρκέσει αρκετούς μήνες για να ικανοποιηθεί. Αυτό 
σημαίνει ότι η ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ μέχρι τη σύνοδο κορυφής 
της Ατλαντικής Συμμαχίας τον Ιούλιο έχει καταστεί σχεδόν μη εφικτή.

Η ακύρωση επίσκεψης του προέδρου του σουηδικού κοινοβουλίου Αντρέας Νόρλεν στην Άγκυρα 
ήταν το τελευταίο σημάδι μιας νέας επερχόμενης θύελλας στις τουρκοσουηδικές σχέσεις μετά από 
πολλές προσπάθειες για τη δημιουργία διαλόγου ώστε να επιτευχθεί η συναίνεση των Τούρκων για 
την εισδοχή της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ.

Προτού αρνηθεί να φιλοξενήσει τον επικεφαλής του σουηδικού κοινοβουλίου την Τρίτη, ο 
Μούσταφα Σεντόπ είχε τηλεφωνική συνομιλία μαζί του, απαιτώντας να βρεθούν και να 
τιμωρηθούν το συντομότερο δυνατό οι οπαδοί του PKK που πραγματοποίησαν  συγκέντρωση την 
περασμένη εβδομάδα στη Στοκχόλμη. «Το περιστατικό αυτό έχει προκαλέσει μεγάλη αγανάκτηση 
στη τουρκική κοινή γνώμη», δήλωσε ο πρόεδρος του τουρκικού κοινοβουλίου στον Σουηδό 
συνάδελφό του.

Σε σχέση με το περιστατικό, ο πρέσβης της Σουηδίας στην Άγκυρα κλήθηκε στο τουρκικό 
υπουργείο Εξωτερικών και ο δικηγόρος του Τούρκου προέδρου, Χουσεΐν Αϊντίν, υπέβαλε αίτημα 
στη Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας να ξεκινήσει έρευνα κατά των διοργανωτών της διαδήλωσης 
στη Στοκχόλμη. «Θεωρείται ότι οι ενέργειες αυτές οργανώθηκαν από την τρομοκρατική οργάνωση 
PKK και στρέφονται κατά του προέδρου μας», έγραψε στο Twitter ο δικηγόρος .

Οι συμμετέχοντες είχαν αναρτήσει ένα ομοίωμα του Τούρκου προέδρου μπροστά από το κτίριο του 
δημαρχείου.

Ενώ οι ηγέτες της ΕΕ επέλεξαν να σιωπήσουν, ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο
τάχθηκε υπέρ της Άγκυρας: «Είναι σαφώς απαράδεκτο να αστειεύεσαι με το να κρεμάς κάποιον, 
για να μην αναφέρουμε ότι μια τέτοια πράξη αποτελεί πολύ σοβαρή έλλειψη σεβασμού, όχι μόνο 
απέναντι στον πρόεδρο της Τουρκίας, αλλά και απέναντι στον τουρκικό λαό. Ως εκ τούτου, θεωρώ 
θεμιτό να ελπίζω ότι τέτοιες περιπτώσεις δεν θα συμβούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι 
τόσο υπερήφανη για τα ηθικά της πρότυπα», δήλωσε ο Πέτερ Σιγιάρτο σε συνέντευξη Τύπου μετά 
από συνομιλίες που είχε με τον υπουργό Εθνικής Παιδείας της Τουρκίας, Μαχμούτ Οζέρ, ο οποίος 
επισκεπτόταν τη Βουδαπέστη την περίοδο του σκανδάλου.

Περιγράφοντας την ενέργεια των Κούρδων ως [επαίσχυντη και αηδιαστική], ο Πέτερ Σιγιάρτο 
κάλεσε τη Στοκχόλμη να διερευνήσει τις συνθήκες και να τιμωρήσει τους υπεύθυνους. Εξέφρασε 
επίσης την «αλληλεγγύη της Ουγγαρίας προς τον τουρκικό λαό και τον πρόεδρο Ερντογάν». 
Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ των 30 χωρών μελών του ΝΑΤΟ, η Ουγγαρία, όπως και η Τουρκία, δεν
επικύρωσε τις αιτήσεις της Σουηδίας και της Φινλανδίας για ένταξη στην Ατλαντική 



Συμμαχία, που υποβλήθηκαν στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ στις 18 
Μαΐου.

Επιπλέον, η Άγκυρα χρησιμοποίησε αυτή την κατάσταση για να εξαπολύσει μια νέα διπλωματική 
επίθεση κατά της Σουηδίας και της Φινλανδίας, σκληραίνοντας τις απαιτήσεις της προς τα δύο 
σκανδιναβικά κράτη. Η τήρηση των απαιτήσεων αποτελεί προϋπόθεση για την άρση των 
αντιρρήσεων τη Τουρκίας σχετικά με την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ.

Ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντέδρασε στο περιστατικό της Στοκχόλμης. 
«Φυσικά, αυτό δεν συμβαίνει μόνο στη Σουηδία, ούτε μόνο στη Φινλανδία. Λες και δεν υπάρχει 
στη Γερμανία; Ούτε στη Γαλλία; Ούτε στην Αγγλία; Δυστυχώς, αυτές οι τρομοκρατικές οργανώσεις
συνεχίζουν να εμφανίζονται σε όλες αυτές τις χώρες. Και φυσικά, η Τουρκία θα καθορίσει τη στάση
της απέναντί τους αναλόγως», προειδοποίησε ο Τούρκος πρόεδρος την Κυριακή, μιλώντας στην 
πόλη Μούγκλα. «Είπαμε στη Σουηδία και τη Φινλανδία: για να εγκριθεί η ένταξή σας στο ΝΑΤΟ, 
πρέπει να μας εκδώσετε περίπου 130 τρομοκράτες. Δυστυχώς, αυτό δεν έχει γίνει», δήλωσε ο 
Τούρκος πρόεδρος, η ομιλία του οποίου μεταδόθηκε από την εθνική τηλεόραση.

Στην ομιλία του υπενθύμισε ότι η Σουηδία αρνήθηκε να εκδώσει στην Άγκυρα τον δημοσιογράφο 
Μπουλέντ Κενές που καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης στην Τουρκία.

Σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο, εάν συνεχιστεί η τρέχουσα κατάσταση μη συμμόρφωσης με τις 
απαιτήσεις της Άγκυρας, «οι σχέσεις με τη Σουηδία θα μπορούσαν να γίνουν πολύ πιο τεταμένες».

«Έχουμε υπογράψει μνημόνιο με τη Σουηδία και τη Φινλανδία. Η Σουηδία και η Φινλανδία έχουν 
δεσμευτεί για το τι μπορούν να κάνουν για να ικανοποιήσουν τα συμφέροντα της Τουρκίας πριν 
από την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ. Δεν θέλουμε τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο, μόνο 
συμμόρφωση με τους όρους αυτών των υπογεγραμμένων συμφωνιών», δήλωσε ο Τούρκος 
υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου την περασμένη Παρασκευή σε κοινή συνέντευξη 
Τύπου στην Άγκυρα με τον Ιταλό ομόλογό του Αντόνιο Ταγιάνι. «Φυσικά, γίνονται κάποιες 
δηλώσεις, αλλά από την άλλη πλευρά, οι τρομοκρατικές οργανώσεις συνεχίζουν τις 
δραστηριότητές τους και την παρουσία τους εκεί», δήλωσε ο επικεφαλής της τουρκικής 
διπλωματίας.

Με τη σειρά του, ο επίσημος εκπρόσωπος του Προέδρου της Τουρκίας, Ιμπραήμ Καλίν, σε 
συνάντηση με ξένους δημοσιογράφους το Σάββατο, προσπάθησε να προσομοιώσει την κατάσταση 
των επόμενων μηνών. Τόνισε ότι ο χρόνος που απομένει για την εξεύρεση θετικής λύσης στο θέμα 
της ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ στο ορατό μέλλον γίνεται όλο και 
μικρότερος, καθώς τον Μάιο θα διεξαχθούν βουλευτικές εκλογές στην Τουρκία και αμέσως μετά, 
τον Ιούλιο, θα πραγματοποιηθεί η επόμενη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ.

«Πριν από τις εκλογές, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για τον Μάιο, υπάρχει όλο και λιγότερος
χρόνος για την έγκριση της αίτησης της Σουηδίας και της Φινλανδίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Η 
έγκριση της Τουρκίας εξαρτάται από την ταχεία συμμόρφωση της Στοκχόλμης με τις 
αντιτρομοκρατικές υποχρεώσεις της βάσει της συμφωνίας με την Άγκυρα, η οποία μπορεί να 
διαρκέσει αρκετούς μήνες», δήλωσε ο Ιμπραήμ Καλίν.

«Αν θέλουν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ πριν από τη σύνοδο κορυφής, τότε υπάρχει πρόβλημα χρόνου.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινοβούλιο θα κλείσει λίγο πριν από τις εκλογές, απομένουν δυόμισι 
μήνες για όλα αυτά», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Τούρκου προέδρου, συνεχίζοντας ότι η 
ψηφοφορία για την επικύρωση των υποψηφιοτήτων της Στοκχόλμης και του Ελσίνκι πρέπει να 
γίνει ταυτόχρονα.



«Η Σουηδία πρέπει να τηρήσει πιο σαφή στάση και να στείλει ένα σαφές μήνυμα στις 
τρομοκρατικές οργανώσεις ότι δεν αποτελεί πλέον ασφαλές καταφύγιο γι' αυτές και ότι δεν θα 
μπορούν να συλλέγουν χρήματα, να στρατολογούν μέλη και να συμμετέχουν σε άλλες 
δραστηριότητες», κατέληξε ο Ιμπραήμ Καλίν.

Η αισιοδοξία αυτή μπορεί να μην έχει χαθεί από πολλούς, εκτός  από τον Γενικό Γραμματέα του 
ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ. Σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες μετά την υπογραφή της 
δήλωσης για τη συνεργασία μεταξύ της Ατλαντικής Συμμαχίας και της ΕΕ, δήλωσε: «Όσον αφορά 
το θέμα της ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, είμαι βέβαιος ότι η διαδικασία 
ένταξής τους θα ολοκληρωθεί και ότι όλοι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα επικυρώσουν τα πρωτόκολλα
ένταξης στα κοινοβούλιά τους. Αυτό ισχύει και για την Τουρκία». Ωστόσο, ο γενικός γραμματέας 
της συμμαχίας δεν διευκρίνισε πότε θα συμβεί αυτό.

Ίσως θα έπρεπε να συμπληρώσει και το εξής: αφού πρώτα οι δυο υποψήφιες προς ένταξη 
χώρες «ξεπουλήσουν» τελείως του Κούρδους, μιας και τους έχουν για πέταμα. Αυτό βέβαια 
ισχύει για όλα τα εργαλεία , όταν παύουν να είναι χρήσιμα !!!

Πηγή : Observateur Continental


