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Φαίνεται ότι οι Γιάνκηδες βρήκαν τελικά μπροστά τους τη στρατιωτική απάντηση του Πεκίνου, 
στις πολυάριθμες κρούσεις τους εναντίον της Κίνας. Η Κίνα λοιπόν, μετακινεί τις στρατιωτικές της 
υποδομές πιο κοντά στις ακτές της Αυστραλίας.

Μπορεί να αναρωτηθείτε, πού βρίσκονται οι ΗΠΑ και πού η Αυστραλία; Σωστά - απέχουν πολύ 
μεταξύ τους. Όμως η σημερινή γεωπολιτική επιτρέπει δράσεις που μπορούν να ξεπεράσουν 
μεγάλες αποστάσεις. Η αντίδραση είναι τόσο «ασύμμετρη», ώστε ο δράστης, σίγουρος για την 
ατιμωρησία του, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση οι ΗΠΑ, απογοητεύεται, βλέποντας 
μπροστά του μια αντίδραση σε ένα σημείο από το οποίο δεν περίμενε να του εμφανιστεί.

Ο παγκόσμιος Τύπος εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η Κίνα αναπτύσσει στρατιωτικές 
υποδομές υποστήριξης κοντά στην Αυστραλία. Αυτές οι ενέργειες της Λ.Δ.Κ. παίζουν ιδιαίτερα 
σημαντικό ρόλο για την περιοχή σήμερα που η Αυστραλία, μαζί με τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, 
δημιούργησαν το στρατιωτικό μπλοκ AUKUS, το οποίο έχει ως στόχο ειδικά την αντιμετώπιση 
της Κίνας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Κινεζική αντίδραση αναστάτωσε τόσο πολύ το 
αγγλοσαξονικό κοινό.

Αποδεικνύεται ότι η Κίνα σκοπεύει να δημιουργήσει στρατιωτική βάση στις Νήσους 
Σολομώντα, οι οποίες βρίσκονται περίπου 2.000 χιλιόμετρα βορειοανατολικά των ακτών της 
Αυστραλίας. Σε επίπεδο ωκεάνιων διαστάσεων, αυτή είναι μια μικρή απόσταση....

Το Associated Press αναφέρει ότι η Κίνα υπέγραψε συμφωνία με τις Νήσους Σολομώντος για 
την αποστολή στρατιωτικών, αστυνομικών και άλλων παραστρατιωτικών δυνάμεων στις νήσους 
«για τη διασφάλιση της κοινωνικής σταθερότητας». Η Κίνα θα χρησιμοποιήσει επίσης το έδαφος 
των Νήσων Σολομώντος για στάθμευση και ανεφοδιασμό του Κινεζικού Πολεμικού Ναυτικού. 
Μάλιστα, σύμφωνα με τα δυτικά μέσα ενημέρωσης, η Κίνα σχεδιάζει να δημιουργήσει μια 
στρατιωτική βάση « προς ανάσχεση της Αυστραλίας». Ο υπουργός Άμυνας της Αυστραλίας το 



αναγνώρισε αυτό, λέγοντας ότι η διατήρηση «μιας Κινεζικής βάσης στις Νήσους Σολομώντα θα 
αποτελούσε αιτία ανησυχίας».

Η αυξημένη δραστηριότητα της Κίνας στην περιοχή μπορεί να θεωρηθεί ως μια «ασύμμετρη 
απάντηση» στα σχέδια και τις προθέσεις των ΗΠΑ, τα οποία επιβεβαιώνει ο πρόεδρος Μπάιντεν, 
που μόλις δήλωσε ότι «οι ΗΠΑ κινούνται σοβαρά προς τον Ινδο-Ειρηνικό» και ότι «τα γεγονότα 
στην Ουκρανία δεν θα μπορέσουν να αποτρέψουν την Ουάσιγκτον από τη πορεία τους προς αυτή 
την κατεύθυνση».

Η Αμερικανική διείσδυση στην αχανή αυτή περιοχή προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο 
ενός πρόσφατα υιοθετημένου σχεδίου που ονομάζεται «Στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών για 
τον Ινδο-Ειρηνικό». Το έγγραφο είναι εκτενές και προς στιγμή, στο άρθρο αυτό, εμείς θα 
αναφέρουμε μόνο μερικά από τα κύρια σημεία του, που αφορούν τον ευαίσθητο τομέα της 
ασφάλειας. Η στρατηγική για τον Ινδο-Ειρηνικό αφορά, σε γενικές γραμμές, την επέκταση της 
στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ, η οποία - ας θυμηθούμε - περιγράφηκε επί της αρχής πριν 
από 10 χρόνια στο έγγραφο στρατηγικής της Χίλαρι Κλίντον «Ο αιώνας της Αμερικής στον 
Ειρηνικό», την εποχή που εκείνη διετέλεσε υπουργός Εξωτερικών, επί προεδρίας Ομπάμα το 2011. 
Παρ' όλου που το ανανεωμένο ντοκουμέντο του Λευκού Οίκου αναφέρεται κατά το ήμισυ σε 
θέματα «συνεργασίας», «οικονομικής ευημερίας», αυτά μαζί με τη λοιπή πληροφοριακή ατζέντα 
που επιχειρούν να αποκρύψουν τα στρατιωτικά σχέδια της Ουάσινγκτον για αυτή την περιοχή 
του κόσμου, τελικά δεν καταφέρνουν τι επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Είναι ενδεικτικό το ακόλουθο κεφάλαιο με τίτλο «Διατήρηση της περιφερειακής ασφάλειας», όπου 
αναγράφεται: «Θα ενισχύσουμε την ασφάλεια στον Ινδο-Ειρηνικό, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα 
μέσα ισχύος (sic!) για την αποτροπή της επιθετικότητας και την αντιμετώπιση του εξαναγκασμού».

Εν συνεχεία η παράγραφος ένα τιτλοφορείται ως εξής: Επέκταση της ολοκληρωμένης αποτροπής». 
Είναι εύκολο να μαντέψει κανείς ποιον σκοπεύουν να «αποτρέψουν» οι Αμερικανοί στα ύδατα του 
Ινδο-Ειρηνικού. Προφανώς, την Κίνα. Και ακολουθεί στη συνέχεια το σχετικό σχέδιο δράσης:

- Διεύρυνση της συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας με συμμάχους και εταίρους,

- Διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας και στις δύο πλευρές του Ισθμού της Ταϊβάν (sic!),

- Ανάπτυξη της καινοτομίας για την αντιμετώπιση των ταχέως μεταβαλλόμενων περιβαλλόντων 
απειλών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προέρχονται από το Διάστημα, τον κυβερνοχώρο 
και τις κρίσιμες και αναδυόμενες τεχνολογίες,

- Ενίσχυση της εκτεταμένης αποτροπής και του συντονισμού με τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία 
και διασφάλιση της πλήρους αποπυρηνικοποίησης της κορεατικής χερσονήσου,

- Συνέχιση της στήριξης στην AUKUS (στρατιωτικό μπλοκ που αποτελείται από την Αυστραλία, τη
Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες - σ.σ.),

- Επέκταση της παρουσίας και της συνεργασίας της Αμερικανικής Ακτοφυλακής εναντίον 
διακρατικών απειλών,

- Συνεργασία με το Κογκρέσο για τη χρηματοδότηση της «Πρωτοβουλίας Αποτροπής στον 
Ειρηνικό» και της «Πρωτοβουλίας Θαλάσσιας Ασφάλειας».



Είναι γενικά σαφές σε τι θέλουν οι ΗΠΑ να μετατρέψουν την περιοχή, ελπίζοντας να την θέσουν 
υπό τον στρατιωτικό τους έλεγχο. Επιπλέον, ως επιβεβαίωση αυτής της πρόθεσης της Ουάσινγκτον,
έρχεται ο προϋπολογισμός των ΗΠΑ για το 2023, που περιλαμβάνει ένα κονδύλι ύψους 1,8 
δισεκατομμυρίων δολαρίων «για τη διατήρηση μιας ελεύθερης και ανοικτής» περιοχής του 
Ειρηνικού. Και αμέσως μετά, ακολουθεί το ποσό των 400 εκατομμυρίων δολαρίων «για την 
αντιμετώπιση της κακόβουλης επιρροής» της Λ.Δ.Κ., δηλαδή για την προπαγάνδα. Εν ολίγοις, 
δεν περισσεύουν χρήματα.

Ωστόσο, ενώ στους διαδρόμους του Κογκρέσου κυκλοφορούν έγγραφα με λογιστικούς πίνακες του 
μελλοντικού προϋπολογισμού, το Πεκίνο υπογράφει αθόρυβα και σιωπηλά το έγγραφο, το οποίο 
μόλις τώρα προκάλεσε νευρικό κλονισμό τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Αυστραλία.

Η σύναψη συμμαχίας ασφαλείας μεταξύ της Κίνας και των Νήσων Σολομώντος έχει προκαλέσει, 
όπως αναφέρει ο Τύπος, «ανατριχίλα στον Νότιο Ειρηνικό», καθώς πολλοί εδώ φοβούνται ότι η 
κίνηση αυτή θα μπορούσε να προκαλέσει μια μεγάλης κλίμακας συγκέντρωση στρατιωτικών 
δυνάμεων στην περιοχή.  Η Κίνα με τη παρουσία της στα Νησιά Σολομώντα όχι μόνο τοποθετεί τη 
στρατιωτική της δύναμη «στο κατώφλι» της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, αλλά, επιπλέον, 
πλησιάζει (δεδομένης της απεραντοσύνης του ωκεανού) στο νησί Γκουάμ, όπου βρίσκεται η 
αμερικανική στρατιωτική βάση στον Ειρηνικό, έγραψε ο Τύπος, παρατηρώντας τη διάταξη των 
αντιπάλων δυνάμεων, μελετώντας έναν χάρτη της περιοχής:

Πράγματι, το σχέδιο συμφωνίας με την Κίνα, λεπτομέρειες του οποίου διέρρευσαν στα μέσα 
ενημέρωσης, αναφέρει ότι Κινεζικά πολεμικά πλοία μπορούν να σταματήσουν στις Νήσους 
Σολομώντα για «υλικοτεχνικό ανεφοδιασμό» και ότι η Κίνα μπορεί να στείλει αστυνομία, 
στρατιωτικό προσωπικό και άλλες ένοπλες δυνάμεις στις Νήσους Σολομώντα «για να συνδράμουν 
στη διατήρηση της δημόσιας τάξης».



Τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης σημειώνουν ότι η σύναψη της συνθήκης μεταξύ της Κίνας και 
των Νήσων Σολομώντος θα πρέπει να θεωρηθεί ως μια αλλαγή θεμελιώδους χαρακτήρα στις 
περιφερειακές διεθνείς σχέσεις  και παραθέτουν πλήθος εκτιμήσεων από ενδιαφερόμενους 
εμπειρογνώμονες.  Ο αντιστράτηγος Γκρεγκ Μπίλτον, διοικητής των συνδυασμένων επιχειρήσεων 
της Αυστραλίας, δήλωσε ότι σε περίπτωση που τα Κινεζικά πολεμικά πλοία θα μπορούσαν να 
διεξάγουν επιχειρήσεις από τα νησιά Σολομώντα, αυτό πράγματι, θα «έκανε τη διαφορά».
«Προφανώς βρίσκονται πολύ πιο κοντά στην ηπειρωτική Αυστραλία και αυτό θα αλλάξει τον τρόπο
με τον οποίο διεξάγουμε μέχρι στιγμής καθημερινές επιχειρήσεις, ιδίως στον αέρα και στη 
θάλασσα», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ο Ίουαν Γκράχαμ (Euan Graham), ανώτερος συνεργάτης του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών 
Μελετών, που εδρεύει στη Σιγκαπούρη, τόνισε ότι «πρόκειται για ένα μάλλον λεπτό και 
ενδιαφέρον γεωπολιτικό παιχνίδι που έχει προκύψει στον Νότιο Ειρηνικό. Νομίζω ότι οι Κινέζοι, 
αν θέλετε, ξεπέρασαν με μεγάλη επιτυχία τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία σε έναν 
αγώνα για επιρροή και όχι σε στρατιωτικό ανταγωνισμό».

«Η Κίνα άρπαξε την ευκαιρία να επεκτείνει την επιρροή της σε μια εποχή που οι ΗΠΑ και άλλες 
χώρες δεν είχαν τόσο ενεργή ανάμειξη στην οικονομία των νησιών του Ειρηνικού», δήλωσε η 
Ελίζαμπεθ Γουίσνικ (Elizabeth Wishnick), ειδικός στην Κινεζική εξωτερική πολιτική στο Montclair
State University στο New Jersey.

Ανησυχία έχουν δείξει επίσης και οι Βρετανοί, οι οποίοι προωθούν ενεργά το στρατιωτικό μπλοκ 
AUKUS. Η εμφάνιση μιας Κινεζικής δύναμης ακριβώς στο κατώφλι τους, προκάλεσε, θα έλεγε 
κανείς, έκπληξη στα όρια του πανικού. Οι Βρετανικοί Financial Times ανέφεραν ότι η Κίνα 
δοκίμασε έναν υπερηχητικό πύραυλο ικανό να μεταφέρει πυρηνικά όπλα. Επομένως, η εμφάνιση 
μιας τέτοιας «καινοτομίας» κοντά στις ακτές της Αυστραλίας δεν προκαλεί  παρά μόνο αρνητικά 
συναισθήματα στους Αγγλοσάξονες. 

Εξίσου ενδιαφέρον είναι αυτό που συμβαίνει στις Σινο-Αυστραλιανές σχέσεις ακριβώς στις ακτές 
της Αυστραλίας. Δεν έχουν γραφτεί πολλά γι' αυτό το θέμα εδώ, αλλά με την κλιμάκωση της 
κατάστασης στον Ινδο-Ειρηνικό, οι πληροφορίες έφτασαν και ως εδώ: υπάρχει ένα ελάχιστα 
γνωστό, αλλά πολύ σημαντικό πρόβλημα μεταξύ Κίνας και Αυστραλίας.  Το πρόβλημα αυτό έχει
να κάνει με το λιμάνι του Ντάργουιν στη βόρεια ακτή της Αυστραλίας. Μέσω αυτού του λιμένα η 
Αυστραλία στέλνει τα εξαγωγικά της προϊόντα, κυρίως άνθρακα και χαλκό, στην Κίνα και σε άλλες
χώρες του κόσμου. Η Αυστραλία έχει χαρακτηριστεί, λόγω των εκτεταμένων εμπορικών δεσμών 
της με τη Λ.Δ.Κ., ως «παράρτημα της Κίνας για τις πρώτες ύλες».

Το 2014, ο κινεζικός όμιλος Landbridge Group, βάσει συμφωνίας με τις τοπικές αρχές, απέκτησε 
σύμβαση μίσθωσης για 99 έτη ενός θαλάσσιου λιμένα στην πόλη Ντάργουιν. Οι Κινέζοι πλήρωσαν 
μισό δισεκατομμύριο δολάρια Αυστραλίας γι' αυτό και προγραμμάτισαν μια μεγάλη επένδυση για 
την ανάπτυξη του λιμανιού. Το Ντάργουιν έχει γίνει έκτοτε ένα σημαντικό Κινεζικό 
προγεφύρωμα στην Αυστραλιανή ακτή. Το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ διαθέτει απ' όλόκληρη την 
Αυστραλία, τη μεγαλύτερή του βάση και το μεγαλύτερο στρατιωτικό αεροδρόμιο στη 
συγκεκριμένη περιοχή. Συνεπώς, οι Κινέζοι μπορούν να λαμβάνουν πολλές στρατιωτικές 
πληροφορίες για τους Αμερικανούς γείτονές τους, σχετικά με το λιμάνι. Το γεγονός αυτό είναι πολύ
σημαντικό για την Κίνα, ειδικά σήμερα, μετά την ίδρυση της AUKUS.

Οι προσπάθειες των αυστραλιανών αρχών να «εθνικοποιήσουν το λιμάνι του Ντάργουιν» απέτυχαν,
και σήμερα πλέον η παρουσία μιας Κινεζικής ιδιοκτησίας σε ένα τμήμα του λιμανιού στο ίδιο το 
Αυστραλιανό έδαφος, προκαλεί μεγάλη ανησυχία στο αγγλοσαξονικό στρατιωτικό μπλοκ της 
AUKUS.



Τέτοια είδους προβλήματα έχουν καταστεί πολύ σοβαρή πρόκληση για την Αυστραλιανή 
κυβέρνηση, καθώς η εμφάνιση μιας κινεζικής στρατιωτικής υποδομής κοντά στις ακτές της έχει 
γίνει πλέον πραγματικότητα. Ο υπουργός Άμυνας της Αυστραλίας δήλωσε ότι μια Κινεζική βάση 
στις Νήσους Σολομώντα θα αποτελούσε ιδιαίτερη ανησυχία: η Αυστραλία, είπε, «πρέπει να είναι 
έτοιμη να εισβάλει στις Νήσους Σολομώντα» για να εμποδίσει την εφαρμογή της συμφωνίας 
ασφαλείας τους με την Κίνα.

Τίθενται συνεπώς άμεσα ερωτήματα: είναι η Αυστραλία έτοιμη να πάει σε πόλεμο με την Κίνα για 
τα νησιά του Σολομώντα; Και ενώ οι ΗΠΑ εξακολουθούν να σιωπούν, ά1ραγε είναι πρόθυμες να 
βοηθήσουν σε έναν τέτοιο πόλεμο; Μήπως η απάντηση της Κίνας έχει γίνει τόσο "ασύμμετρη" που 
οδηγεί τους Αγγλοσάξονες σε λήθαργο; 

Εν τω μεταξύ, η ηγεσία των Νήσων Σολομώντος δηλώνει ότι «υπερασπίζεται μια πιθανή συμφωνία
ασφαλείας με την Κίνα» και χαρακτηρίζει την Αγγλοσαξονική αντίδραση «πολύ προσβλητική».

Όπως συνήθως λέγεται: «το βράδυ παύει να είναι νωχελικό...».

Δημοσιεύτηκε στο International Times

1 Σημ. Μετ. Αυτή η φράση προέρχεται από την ταινία «Η Μόσχα δεν πιστεύει στα δάκρυα» και ακούγεται από τον 
πρωταγωνιστή Γκόσα σε ένα επεισόδιο, όπου τσακώνεται με ντόπιους χούλιγκανς, οι οποίοι απείλησαν την κόρη 
του νεαρού άνδρα του πρωταγωνιστή. Το νόημα αυτής της φράσης, είναι ότι, η ομαλή και ήρεμη, «νωχελική» 
πορεία του απογεύματος (ή άλλης ώρας της ημέρας) διακόπτεται από μια απρόβλεπτη κατάσταση και συνήθως με 
αρνητικές συνέπειες. Δηλαδή, ήρθε η ώρα να σταματήσει κανείς να χαλαρώνει και να ξεκουράζεται και να είναι 
έτοιμος να λάβει δραστικά μέτρα εξαιτίας κάποιας έκτακτης κατάστασης.


