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Δημοσιεύτηκε στο International Affairs.

Ο κόσμος βιώνει έναν ισχυρό πολιτικό, οικονομικό, αμυντικο-στρατιωτικό και κοινωνικό 
μετασχηματισμό. Αυτός έχει επηρεάσει και την περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού και της Ωκεανίας. 
Ενώ η Αυστραλία, οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο προσπαθούν να επεκτείνουν τη συνεργασία 
τους στο πλαίσιο της συμμαχίας AUKUS, η ΛΔΚ έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην 
ενίσχυση των δεσμών της με τις Νήσους Σολομώντα. Ωστόσο, οι διπλωματικές επιτυχίες της 
Κίνας ενδέχεται να επηρεάσουν την εσωτερική πολιτική κατάσταση στην Αυστραλία, όπου 
τον Μάιο του 2022 θα διεξαχθούν ομοσπονδιακές εκλογές.

Ο Άρτιομ Γκάριν (Artyom Garin), επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου για τη 
Νοτιοανατολική Ασία, την Αυστραλία και την Ωκεανία του Ινστιτούτου Ανατολικών Σπουδών της 
Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, μας μίλησε για το παράδοξο της AUKUS, το διπλωματικό 
φιάσκο της Αυστραλίας και την ανάπτυξη ενός νέου γεωστρατηγικού περιβάλλοντος στον Νότιο 
Ειρηνικό. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε από τη δημοσιογράφο εξειδικευμένη σε διεθνή θέματα 
Ελιζαβέτα Αντόνοβα.

Ερώτηση: Η συμμαχία AUKUS ιδρύθηκε πριν από μόλις επτά μήνες. Κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου εμφανίστηκαν νέες σφαίρες αλληλεπίδρασης μεταξύ της Αυστραλίας, των ΗΠΑ και του 
Ηνωμένου Βασιλείου; Θα μπορούσε να διευρυνθεί, για παράδειγμα, με την Ιαπωνία;

Απάντηση: Όταν ανακοινώθηκε η AUKUS, πολλοί επικεντρώθηκαν στο θέμα της αγοράς 
πυρηνικών υποβρυχίων από την Αυστραλία. Ωστόσο, η συμμαχία αυτή αποσκοπεί στην ευρύτερη 
συνεργασία μεταξύ της Καμπέρα, της Ουάσιγκτον και του Λονδίνου στον τομέα της άμυνας.

Με τον τρόπο αυτό, τα μέρη αναμένεται να ενώσουν τις δυνάμεις τους στους τομείς των 
υπερηχητικών πυραύλων και της αντιμετώπισης παρόμοιων όπλων άλλων χωρών. Εν προκειμένω η
AUKUS σκοπεύει να «προστατευθεί» από τον κινεζικό πύραυλο DF-17. Τα μέλη της συμμαχίας θα 
επεκτείνουν επίσης την αλληλεπίδρασή τους στους τομείς του ηλεκτρονικού πολέμου, της 
ανταλλαγής πληροφοριών και της τεχνητής νοημοσύνης. Αποδεικνύεται ότι πλέον η Πέμπτη 
Ήπειρος έχει γίνει όχι μόνο ένα προγεφύρωμα για τις ενέργειες των ΗΠΑ εναντίον της ΛΔΚ, 
αλλά και μια πλατφόρμα όπου θα δοκιμαστούν όπλα.

Η Καμπέρα ενισχύει τη συνεργασία της με τις άλλες χώρες της συμμαχίας, στο πλαίσιο της 
AUKUS λόγω των ανησυχιών για την αύξηση της επιρροής της Κίνας στην περιοχή. Επιπλέον, η 
άποψη για την ανάγκη «προστασίας» της χώρας από την «κινεζική απειλή» ή τη 
στρατιωτικοποίηση της χώρας επιβάλλεται στους απλούς Αυστραλούς, γεγονός που τους προκαλεί 
διφορούμενη αντίδραση.

Στο πλαίσιο της τριμερούς συμμαχίας προγραμματίζονται επίσης δοκιμές αυτόνομων υποβρύχιων. 
Αναμένεται ότι θα πραγματοποιηθούν το 2023. Η Αυστραλία δεν έχει επίσης αποφασίσει για την 
επιλογή του τύπου πυρηνικού υποβρυχίου, αν θα είναι δηλαδή, βρετανικό ή αμερικανικό. Σε κάθε 



περίπτωση, οι περισσότερες από τις παραπάνω προθέσεις στον τομέα των υπερηχητικών όπλων, 
των υποβρυχίων και άλλων αμυντικών πρωτοβουλιών της Καμπέρα για την επέκταση του στόλου ή
του στρατιωτικού προσωπικού είναι θέμα δεκαετιών και όχι καν μερικών ετών.

Ανησυχώ για την πιθανή επέκταση της AUKUS, η οποία μπορεί να επηρεάσει το χώρο του 
διαστήματος. Ειδικότερα, από τις προσπάθειες της Καμπέρα και της Ουάσινγκτον να το ορίσουν ως
στρατιωτική περιοχή, όπως αποδεικνύεται από την ίδρυση μιας νέας διαστημικής διοίκησης των 
Αυστραλιανών Αμυντικών Δυνάμεων. Η επιθυμία στρατιωτικοποίησης του διαστήματος μπορεί
να οδηγήσει σε τραγικές συνέπειες που δεν έχει γνωρίσει ακόμη η ανθρωπότητα.

Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, η AUKUS είναι μια ευκαιρία για τις ΗΠΑ να συγκεντρώσουν 
γύρω τους τους εταίρους της Αγγλοσφαίρας, ενώ για τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας Σκοτ 
Μόρισον (Scott Morrison), η συμμαχία αυτή είναι μια επίδειξη φιλοδοξιών. Η χώρα προσπαθεί 
να δημιουργήσει την εντύπωση ότι τα βήματα αυτά θα καταστήσουν την Πέμπτη Ήπειρο 
περισσότερο ανεξάρτητη, αλλά η κατάσταση αυτή αναδεικνύει την αυξανόμενη ενσωμάτωση της 
Καμπέρα στο αμερικανικό στρατιωτικο-βιομηχανικό σύμπλεγμα, καθώς και την ισχυρότερη 
εξάρτησή της από τη θέση των υπερπόντιων εταίρων.

Μιλώντας για την πιθανή επέκταση και δημιουργία της «AUKUS Plus» και την ένταξη της 
Ιαπωνίας, σε γενικές γραμμές η χώρα αυτή, διαθέτει κάποιες τεχνολογικές δυνατότητες για να 
βοηθήσει τη συμμαχία να αναπτύξει υπερηχητικά όπλα. Ωστόσο, στη συνέχεια, η είδηση της 
ένταξης του Τόκιο στην AUKUS διαψεύστηκε τόσο από τις αρχές της χώρας όσο και από τις ΗΠΑ. 
η Ιαπωνία δεν είναι ακόμη έτοιμη σήμερα γι αυτή τη προοπτική.

Παράλληλα, υπήρξαν συζητήσεις σχετικά με την ένταξη της Ιαπωνίας στη συμμαχία των μυστικών 
υπηρεσιών κατασκοπείας «Five Eyes». Ορισμένοι πιστεύουν ότι θα μπορούσε να πάρει τη θέση της
Νέας Ζηλανδίας, η οποία προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας. Εξαιτίας 
αυτού, οι χώρες του AUKUS μπορεί να αντιληφθούν τη θέση της Ουέλινγκτον ως αδύναμη και να 
τη θεωρήσουν ως «κενό ασφαλείας», εξαιτίας του οποίου η Κίνα θα μπορούσε να αποκτήσει 
πρόσβαση στη κλειστή «συμμαχία πληροφοριών» των αγγλοσαξονικών χωρών.

Ερώτηση: Γιατί η Αυστραλία αντιλαμβάνεται με αρνητισμό την αύξηση της επιρροής της Κίνας 
στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού;

Απάντηση: Αυτή η αντίδραση της Αυστραλίας οφείλεται στον μετασχηματισμό του περιφερειακού 
συστήματος που οικοδομήθηκε τα τελευταία 50 χρόνια. Προς το παρόν, συνδέεται άρρηκτα με 
την απόκτηση από πλευράς Κίνας μεγαλύτερου οικονομικού, πολιτικού και αμυντικού βάρους 
σε περιφερειακή και παγκόσμια κλίμακα. Η αυξανόμενη επιρροή της ΛΔΚ αμφισβητεί την 70 
και πλέον ετών κυριαρχία των ΗΠΑ στην περιοχή, καθώς και την τάξη πραγμάτων στην οποία
η Αυστραλία έχει συνηθίσει να στηρίζεται στη χάραξη της εξωτερικής της πολιτικής.

Πιθανώς, η Καμπέρα αποφάσισε να αντιμετωπίσει τη ΛΔΚ τώρα, επειδή θεώρησε ότι στο μέλλον ο
αντίπαλός της θα μπορούσε να γίνει ισχυρότερος. Επιπλέον, η Κίνα συνεχίζει να ενισχύει την 
επιρροή της στην Ωκεανία. Μια τέτοια τροπή των γεγονότων έρχεται σε αντίθεση με τα 
συμφέροντα της Αυστραλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες θεωρούν τον Νότιο 
Ειρηνικό ως δική τους «σφαίρα επιρροής».

Ο νέος πρεσβευτής της Κίνας στην Αυστραλία, Ξιάο Κιάν (Xiao Qian), αναφέρθηκε πρόσφατα 
στην επανεκκίνηση των διμερών σχέσεων, αλλά η πρωτοβουλία αυτή δεν βρήκε ανταπόκριση από 



την Καμπέρα. Ο Σκοτ Μόρισον επίσης, απ' όσο γνωρίζω, δεν συνομίλησε με τον διπλωμάτη της 
ΛΔΚ.

Σήμερα, οι Σινο-Αυστραλιανές σχέσεις βρίσκονται σε αδιέξοδο. Επιπλέον, η Καμπέρα έχει 
καταστεί όμηρος της δικής της επιθετικής ρητορικής εναντίον του Πεκίνου. Τα τελευταία χρόνια, 
η Αυστραλία έχει θεωρηθεί ως ένας από τους κύριους ανταγωνιστές της Κίνας, ενώ την ίδια 
στιγμή έχει γίνει λιγότερο ανεξάρτητη και ακολουθεί τα χνάρια της πολιτικής των ΗΠΑ. Η 
Αυστραλία έχει χάσει την επαφή της με τις Κινεζικές αρχές, ενώ ταυτόχρονα η Ουάσιγκτον 
διατηρεί κάποιου είδους επαφή με το Πεκίνο.

Ερώτηση:Η εξωτερική πολιτική και η εσωτερική πολιτική συνδέονται στενά. Οι εκλογές θα 
διεξαχθούν στην Αυστραλία τον Μάιο του 2022. Θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εξωτερική 
πολιτική της Καμπέρα;

Απάντηση:Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα χρόνια της πρωθυπουργίας του Σκοτ Μόρισον 
συμπίπτουν με μια περίοδο σοβαρών αλλαγών τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε περιφερειακό 
επίπεδο. Ο πολιτικός μίλησε τον περασμένο Ιούνιο για τα σχέδια προετοιμασίας της Αυστραλίας 
για έναν κόσμο που θα είναι «φτωχότερος, πιο επικίνδυνος και πιο ασταθής».

Ο Μόρισον φρόντισε επίσης να συνεχίσει την επιδείνωση των σχέσεων με την Κίνα μετά την 
πρωθυπουργία του Μάλκολμ Τέρνμπουλ (Malcolm Turnbull), η κυβέρνηση του οποίου είχε επίσης 
αντιταχθεί στα σχέδια της Κίνας, όσον αφορά τις τηλεπικοινωνίες και την επέκταση της επιρροής 
του Πεκίνου στις νησιωτικές χώρες του Ειρηνικού. Τα κύρια χαρακτηριστικά της εξωτερικής 
πολιτικής του Μόρισον μπορούν να χαρακτηριστούν από την επικέντρωση στην ενίσχυση της 
συμμαχίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την επέκταση της αλληλεπίδρασης μέσω της 
τεταρτοπολικής πολιτικής και την αύξηση του αμυντικού κόστους.

Ενδεχομένως, ο Μόρισον προσβλέπει στη συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες ως εγγύηση της 
κυριαρχίας της χώρας και αντιλαμβάνεται τον ανταγωνισμό με την Κίνα μέσα από το πρίσμα της 
ιδεολογίας. Οι αποφάσεις που έλαβε, ανεξάρτητα από την κυβερνητική αλλαγή στη χώρα, θα 
επηρεάσουν ουσιαστικά την Αυστραλία στο μέλλον. Ωστόσο, ο χρόνος θα δείξει αν θα οδηγήσουν 
τη χώρα προς το καλύτερο ή το χειρότερο.

Ο ηγέτης του Αυστραλιανού Εργατικού Κόμματος (ALP), Άντονι Αλμπανέζε (Anthony Albanese), 
θα είναι αντίπαλος του Μόρισον στις επερχόμενες εκλογές. Είναι άγνωστο κατά πόσον η πιθανή 
έλευση της κυβέρνησης των Εργατικών θα επηρεάσει τις Σινο-Αυστραλιανές σχέσεις. Ωστόσο, δεν 
φαίνεται ότι θα υπάρξουν άμεσες αλλαγές. Επιπλέον, ο Αλμπανέζε υποστήριξε τη συμφωνία 
AUKUS. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν είναι σαφές αν θα υπάρξει κάποια αναστροφή σε περίπτωση 
που οι Εργατικοί κερδίσουν τις εκλογές. Ωστόσο, ορισμένοι συνδέουν το ALP με τους 
υποστηρικτές της Κίνας.

Συνήθως τα αποτελέσματα του εκλογικού αγώνα κρίνονται από τις δημοσκοπήσεις, αλλά στην 
περίπτωση της Αυστραλίας συχνά δεν ανταποκρίνονταν στο τελικό αποτέλεσμα του πολιτικού 
αγώνα. Υποθέτω ότι υπάρχει απαίτηση των Αυστραλών για αλλαγή κυβέρνησης. Μέχρι σήμερα, 
λίγο περισσότερο από το 50% του πληθυσμού είναι έτοιμο να ψηφίσει το ALP και περίπου το 45% 
είναι έτοιμο να ψηφίσει τον Συνασπισμό. Επιπλέον, οι Εργατικοί είναι δημοφιλείς μεταξύ των 
νέων.

Ωστόσο, το γεγονός ότι ο Μόρισον εστιάζει στη στρατιωτικοποίηση ανησυχεί ορισμένους 
Αυστραλούς. Ο Συνασπισμός υποστηρίζει ότι οι πολίτες θα πρέπει να κάνουν «μια επιλογή μεταξύ 
μιας ισχυρής οικονομίας και μιας Εργατικής αντιπολίτευσης που θα την αποδυναμώσει» ή να 



επιλέξουν μεταξύ μιας κυβέρνησης που ο κόσμος γνωρίζει και ενός Εργατικού κόμματος που δεν 
γνωρίζει. Εντούτοις στα διλήμματα αυτά δόθηκε η αντίθετη απάντηση: πράγματι, οι πολίτες επειδή 
γνωρίζουν καλά τη σημερινή κυβέρνηση, γι αυτό θέλουν μια διαφορετική από αυτή.

Ερώτηση: Η γεωστρατηγική σημασία του Νότιου Ειρηνικού αυξάνεται κάθε μήνα. Στα τέλη του 
2021 ξέσπασαν ταραχές στις Νήσους Σολομώντος. Ορισμένοι το συνδέουν με την αλλαγή των 
διπλωματικών σχέσεων, αναγνωρίζοντας τη ΛΔΚ στη θέση της Ταϊβάν. Πώς αντιμετώπισαν η 
Αυστραλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες τη συμφωνία ασφαλείας μεταξύ Πεκίνου και Χονιάρα το 
2022;

Απάντηση: Είναι ευρέως γνωστό ότι οι Νησιωτικές Χώρες του Ειρηνικού (ΝΧΕ) εξαρτώνται σε 
μεγάλο βαθμό από την εξωτερική βοήθεια και το εμπόριο. Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία 
αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής χρηματοδότησης του Νότιου 
Ειρηνικού.

Παρ' όλα αυτά, το αίτημα για μια πιο ανεξάρτητη και διαφοροποιημένη εξωτερική πολιτική 
γίνεται όλο και πιο διαδεδομένο στην Ωκεανία. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε με την 
υπογραφή της Διακήρυξης Boe το 2018. Το έγγραφο αυτό αποτελεί απόδειξη της αυξανόμενης 
γεωστρατηγικής σημασίας της Ωκεανίας. Στην πραγματικότητα, τα μέρη αναγνώρισαν ότι 
όλοι οι νέοι παράγοντες θα εμπλακούν πλέον στην περιοχή, γεγονός που θα καταστήσει την 
υπο-περιφερειακή αρχιτεκτονική πιο περίπλοκη.

Οι ΝΧΕ εξακολουθούν να εκλαμβάνονται από την Αυστραλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες ως μια 
νεκρή ζώνη, η οποία έχει σχεδιαστεί για να τις προστατεύει από μια υποθετική «επίθεση». Για την 
Ουάσιγκτον και την Καμπέρα, η ενίσχυση των θέσεων της Κίνας στους αχανείς θαλάσσιους 
χώρους του Νότιου Ειρηνικού αποτελεί απειλή για το status quo.

Ωστόσο, οι χώρες της Ωκεανίας έχουν διαφορετική άποψη για το θέμα αυτό. Είναι πεπεισμένες ότι 
η Κίνα είναι επίσης ισχυρός παράγοντας και ότι έχει υψηλό επίπεδο οικονομικής επιρροής 
στον Νότιο Ειρηνικό. Η Κίνα έχει ήδη πετύχει πολλά στην οικοδόμηση σχέσεων με τις χώρες 
της περιοχής.

Η συμφωνία για την ασφάλεια μεταξύ της Κίνας και των Νήσων Σολομώντος πρόκειται να 
αποτυπωθεί σε πολλές διαστάσεις ταυτόχρονα. Πρώτον, η πρόοδος στις σχέσεις μεταξύ Πεκίνου 
και Χονιάρα αποτελεί πλήγμα στις γεωστρατηγικές θέσεις της Καμπέρα. Η Αυστραλία 
αντιλαμβάνεται τη Μελανησία ως «ασπίδα» που προστατεύει τη χώρα από έναν πιθανό εχθρό, 
αλλά τώρα πλέον η Κίνα έχει σπάσει αυτό το «προστατευτικό φράγμα». Η Καμπέρα υποστήριξε 
πρόσφατα με προκλητικό τρόπο την Ταϊβάν, αλλά σήμερα το Πεκίνο έχει πλέον το δικό του «μοχλό
επιρροής» στην Αυστραλία σε τέτοιες περιπτώσεις.

Η Αυστραλία πριν από την υπογραφή της Συμφωνίας, κάλεσε τις Νήσους Σολομώντος να 
ακολουθήσουν τη διπλωματία της «οικογένειας του Ειρηνικού», αλλά τέτοιες δηλώσεις από την 
Καμπέρα έγιναν αντιληπτές ως μια αυταρχική και αποικιοκρατικής νοοτροπίας άποψη. Οι Νήσοι 
Σολομώντος είναι μια ανεξάρτητη χώρα. Η Χονιάρα δεν χρειάζεται να διαβουλεύεται με την 
Αυστραλία προτού διαπραγματευτεί μια συμφωνία με έναν άλλο εταίρο. Επιπλέον, οι ΝΧΕ 
διατηρούν φιλικές σχέσεις με όλους τους παράγοντες της περιοχής και του κόσμου, οπότε μια 
τέτοια θέση της Αυστραλίας τους φαίνεται απολύτως ξένη.

Δεύτερον, η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της Κίνας και των Νήσων Σολομώντος αποτελεί φιάσκο
για τη σημερινή κυβέρνηση της Αυστραλίας. Σε αντίθεση με τις δηλώσεις του Μόρισον, τα μέρη 
κατάφεραν να συνάψουν συμφωνία στον τομέα της ασφάλειας, την οποία οι Εργατικοί σίγουρα θα 



χρησιμοποιήσουν για να αυξήσουν τα ποσοστά τους. Οι πληροφορίες για τη συμφωνία είχαν 
διαρρεύσει πολύ ενωρίτερα στη δημοσιότητα, αλλά παρ' όλα αυτά η Καμπέρα δεν έστειλε κάποιον 
υψηλόβαθμο αξιωματούχο στα Νησιά Σολομώντα για να διορθώσει την κατάσταση. Εξαιτίας 
αυτού, ορισμένοι συνδέουν τη συμφωνία μεταξύ Πεκίνου και Χονιάρα με την αδράνεια της 
Καμπέρα.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο νησί Μπουγκενβίλ, το οποίο είναι γεωγραφικά το 
μεγαλύτερο στην ομάδα των Νήσων Σολομώντος, αλλά ανήκει στην Παπούα Νέα Γουινέα. 
Περισσότερο από το 97% των κατοίκων αυτής της αυτόνομης περιοχής της ΝΧΕ ψήφισαν 
υπέρ της ανεξαρτησίας το 2019 και οι συζητήσεις για το θέμα αυτό συνεχίζονται ακόμη. Με 
φόντο το δημοψήφισμα στην Μπουγκενβίλ, υπήρχαν επίσης ανησυχίες ότι η ΛΔΚ θα 
μπορούσε να δημιουργήσει οικονομικό ή στρατιωτικό έρεισμα εκεί. Σε αυτό το πλαίσιο, η 
Κίνα αποδείχθηκε ότι έχει τουλάχιστον διπλό κέρδος όσον αφορά τη γεωστρατηγική στην 
Ωκεανία, γεγονός που για την Αυστραλία και τους συμμάχους της επιδεινώνει περαιτέρω την 
τρέχουσα κατάσταση.

Ο Κερτ Κάμπελ (Kurt Campbell), ο συντονιστής των ΗΠΑ για την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, 
επρόκειτο να μεταβεί στις Νήσους Σολομώντα. Και εδώ οι ειδικοί θα πρέπει να παρατηρήσουν την 
αντίδραση της Ουάσιγκτον. Οι ΗΠΑ θα έχουν σαφώς ανησυχήσει, αλλά τι εργαλεία θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσουν: θα προσπαθήσουν να αυξήσουν την εξωτερική βοήθεια προς τις Νήσους 
Σολομώντα, να συνάψουν μία παρόμοια συμφωνία, να «κατηγορήσουν» τις σημερινές αρχές 
ότι υποστηρίζουν την Κίνα ή θα προσπαθήσουν να χωρίσουν την Ωκεανία σε δύο στρατόπεδα;
Προφανώς, οι δύο τελευταίες στρατηγικές είναι προφανώς καταστροφικές.

Η Αυστραλία υποτίθεται ότι θα έπρεπε να αποτελεί «οδηγό» για τις Ηνωμένες Πολιτείες στην 
Ωκεανία, οι οποίες δεν έχουν στρατηγική σε αυτή την υποπεριοχή. Ωστόσο, η κατάσταση έχει 
δείξει ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ σε διάφορα μέρη της Ασίας-Ειρηνικού δεν μπορούν να 
αντεπεξέλθουν στο βάρος που τους φόρτωσε η Ουάσιγκτον, όσον αφορά την «αντιμετώπιση» 
της αυξανόμενης ισχύος της Κίνας.


