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Νήσοι Ώλαντ 

Ένα µοντέλο για τη Βόρειο Ήπειρο 

 

                        

 

 

 

Γράφει ο ∆ηµήτρης Περδίκης 

 

Στη Φινλανδία ζει µία σουηδική µειονότητα, η οποία πληθυσµιακά είναι το 5,5% του 

συνολικού πληθυσµού της Φινλανδίας. Οι Σουηδοί κατοικούν κυρίως στις παράκτιες 

περιοχές. Στα νησιά Ώλαντ, στη θαλάσσια περιοχή ανάµεσα στη Φινλανδία και τη Σουηδία, 

οι Σουηδοί είναι η συντριπτική πλειοψηφία. Παρά το ότι αυτοί αποτελούν ένα µικρό µόνο 

ποσοστό του συνολικού πληθυσµού της Φινλανδίας, η σουηδική γλώσσα είναι ισότιµη, 

επίσηµη µε τη φινλανδική. Στους δήµους, όπου κατοικεί σουηδικό στοιχείο σε ποσοστό 6% 

και άνω, ο δήµος θεωρείται δίγλωσσος και όλα (πινακίδες, έγγραφα κ.λπ) γράφονται και στις 

δυο γλώσσες. Στα νησιά Ώλαντ, όµως, όπου κατοικεί συµπαγής σουηδικός πληθυσµός, η 
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επίσηµη γλώσσα είναι τα σουηδικά και µόνο. Τα νησιά αυτά, λοιπόν, που επίσηµα είναι ένα 

τµήµα της φινλανδικής επικράτειας, έχει ευρεία αυτονοµία και ουσιαστικά είναι µια 

ανεξάρτητη χώρα. 

Σε ένα πρόσφατο ταξίδι µου στα νησιά αυτά µπόρεσα να µελετήσω από κοντά τι σηµαίνει 

πραγµατικός σεβασµός των µειονοτικών δικαιωµάτων. Ένα υπερσύγχρονο πορθµείο µε 

µετέφερε µ’ ένα ελάχιστο αντίτιµο σε έξι περίπου ώρες από το φινλανδικό λιµάνι του 

Τουρκού στην πρωτεύουσα των Ώλαντ, το Μαρίεχαµν. Αν αντιστοιχίσουµε το Τουρκού µε 

τον Πειραιά, τα νησιά είναι όπου περίπου σε µας είναι οι Κυκλάδες. Το εισιτήριο για δυο 

άτοµα και ένα αυτοκίνητο ήταν µόλις 27 ευρώ, σε µια χώρα θεωρούµενη ακριβή όπως η 

Φινλανδία! Πάνω από 6.500 νησιά και νησίδες, όλα καταπράσινα, ένας πραγµατικός 

παράδεισος το καλοκαίρι και ένας κυριολεκτικά παγωµένος τόπος τον χειµώνα (13.517 km2, 

27.000 κάτοικοι). 

Το κοινοβούλιο των Ώλαντ αριθµεί 30 µέλη, που εκλέγονται µε καθολική ψηφοφορία. 

Στην εξουσία βρίσκεται το κόµµα των φιλελευθέρων (τα κόµµατα εδώ δεν έχουν την 

παραµικρή σχέση µε τα φινλανδικά κόµµατα) µε πρωθυπουργό την κυρία Βιβέκα Έρικσον, η 

οποία προεδρεύει ενός 8µελούς υπουργικού συµβουλίου. 

Στα υπουργεία του νησιού είναι κατανεµηµένες οι εξής αρµοδιότητες: Υγεία και ιατρική 

περίθαλψη, προστασία περιβάλλοντος, βιοµηχανία, µεταφορές, τοπική αυτοδιοίκηση, χάραξη 

πολιτικής, ταχυδροµείο, επικοινωνίες, ραδιόφωνο και τηλεόραση. Στη φινλανδική κυβέρνηση 

έχουν εκχωρηθεί οι εξής αρµοδιότητες: ∆ιεθνείς σχέσεις, το µεγαλύτερο µέρος του 

δικαστικού συστήµατος, οι φυλακές και τα τελωνεία.. Ένα τµήµα των κρατικών εσόδων των 

νησιών παραδίδεται στην κυβέρνηση του Ελσίνκι ως συµµετοχή των νησιών στις 

εκχωρηµένες αρµοδιότητες,. Από αυτά τα χρήµατα ένα µεγάλο τµήµα επιστρέφει πάλι στα 

νησιά από τον φινλανδικό προϋπολογισµό (περίπου 200 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως). Αν 

κάποιος νόµος της φινλανδικής βουλής έχει επίπτωση στα νησιά Ώλαντ, δεν µπορεί να 

ισχύσει, αν δεν εγκριθεί και από το κοινοβούλιο των νησιών. 

Εδώ όλα είναι διαφορετικά από τη Φινλανδία, τα νησιά έχουν δική τους σηµαία, θυρεό, 

εθνικό ύµνο, ταχυδροµείο, γραµµατόσηµα, πινακίδες αυτοκινήτων, κωδικό στο διαδίκτυο. 

Ακόµα και οι δρόµοι διαφέρουν, είναι κόκκινοι χάρη στους κόκκινους βράχους των νησιών 

από τους οποίους χαλίκι χρησιµοποιείται για την κατασκευή του ασφαλτοτάπητα. 

Τα νησιά Ώλαντ είναι αποστρατιωτικοποιηµένα, έχουν χαραγµένα θαλάσσια σύνορα τόσο 

µε τη Φινλανδία όσο και µε τη Σουηδία, Συγκεκριµένοι νόµοι δεν επιτρέπουν την αγορά 

ακινήτων στα νησιά σε Φινλανδούς και σε άλλους ξένους, ώστε να µην µπορεί να γίνει 

δηµογραφική αλλοίωση. ∆εν επιτρέπεται η ύπαρξη φινλανδικών σχολείων. Τα Ώλαντ είναι 
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µέλος του συµβουλίου σκανδιναβικών χωρών (Nordic council). Στη συνθήκη προσχώρησης 

της Φινλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα νησιά µνηµονεύονται ως «τρίτη περιοχή» και σε 

χωριστό τµήµα της συνθήκης αναφέρονται οι ειδικές συνθήκες στα νησιά, όπως η µη 

ελεύθερη αγορά ακινήτων από κοινοτικούς πολίτες και η µη ύπαρξης δυνατότητας 

επιχειρήσεων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναπτύξουν εµπορικές δραστηριότητες 

στα νησιά. 

Οι νησιώτες αυτοί φαίνεται πως προτιµούν τις διάφορες εκδηλώσεις, αγώνες, φεστιβάλ, 

φολκλόρ να διαδέχονται η µία την άλλη, ώστε να προσελκύουν πλήθος επισκεπτών (δυο 

σουηδικές ναυτιλιακές εταιρείες, η Viking και η Seal lines συνδέουν το Μαρίεχαµν µε το 

Τουρκού, το Ελσίνκι και τη Στοκχόλµη). Έτσι οι νησιώτες εξασφαλίζουν ένα υψηλό 

εισόδηµα.  

Σκέφτοµαι την κατάσταση που επικρατεί στη Βόρειο Ήπειρο µε τις συνεχείς προσπάθειες 

της Αλβανίας, σε κάθε τοµέα, να στραγγαλίσουν, να αλβανοποιήσουν, να αφελληνίσουν, να 

φιµώσουν, να… τον βορειοηπειρωτικό Ελληνισµό. Σίγουρα η Φινλανδία σέβεται τα δίκαια 

των µειονοτήτων, όµως και η Σουηδία, το 1921, λίγο µετά την ανεξαρτησία της Φινλανδίας 

από τη Ρωσία, δηµιουργήθηκε η κρίση των Ώλαντ, προσέφυγε τότε στην Κοινωνία των 

Εθνών και προσπάθησε και πέτυχε τότε να βγει µια απόφαση -όχι της ενσωµάτωσης των 

νησιών στη Σουηδία όπως θα ήθελε- βάσει της οποίας οι νησιώτες των Ώλαντ, αυτόνοµοι, 

κύριοι της περιοχής τους, µπορούν εν ειρήνη και ευηµερία να ζήσουν στον τόπο τους. 

Και συνεχίζω να σκέφτοµαι… Βόρειος Ήπειρος, Ίµβρος, Τένεδος, Κύπρος. Γιατί όχι και 

σε µας τα ίδια; Μας λείπει τίποτα;  

 

Αθήνα, 30-12-2012 

        

       


