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Διαπιστώσαμε τις υστερικές αντιδράσεις της Αυστραλιανής ηγεσίας με αφορμή την υπογραφή της
συμφωνίας συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ των Νήσων Σολομώντος και της 
Κίνας. Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Μόρισον δήλωσε ανοιχτά ότι η κινεζική στρατιωτική 
βάση στο νησιωτικό κράτος θα αποτελέσει «κόκκινη γραμμή». Αρκετοί υψηλόβαθμοι 
αξιωματούχοι της Καμπέρα, καθώς και υποστηρικτές τους από την Ουάσιγκτον και το Τόκιο έχουν 
μεταβεί στη Χονιάρα, την πρωτεύουσα των Νήσων Σολομώντος, απαιτώντας «διαφάνεια» από τις 
αρχές τω Νήσων στην εφαρμογή της προαναφερθείσας συμφωνίας με το Πεκίνο, ή ακόμα 
καλύτερα, άρνηση συνεργασίας με αυτήν.

Η αναστάτωση στην «πράσινη ήπειρο» είναι κατανοητή από όσους γνωρίζουν έστω και 
επιφανειακά την ιστορία της περιοχής. Η Βρετανική εισβολή στην Αυστραλία από τα τέλη του 
18ου αιώνα συνοδεύτηκε από την καταστροφή του ιθαγενούς πληθυσμού, η συμφιλίωση με 
τον οποίο και η αποκατάσταση της ιστορικής δικαιοσύνης δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
Πολλά μικρά νησιωτικά εδάφη στην Ωκεανία, συμπεριλαμβανομένων των Νήσων Σολομώντος, 
υπήρξαν επίσης υποδουλωμένα. Μετά την κατάρρευση της αποικιοκρατίας του Λονδίνου, η 
αρμοδιότητα της «φροντίδας» των αναπτυσσόμενων κρατών του Νότιου Ειρηνικού έχει περάσει 
στην Καμπέρα, η οποία, σε αντίθεση με τη ρητορική της ανεξαρτησίας της εξωτερικής της 
πολιτικής, είναι σταθερά δεμένη, τόσο μέσω διμερών συμμαχιών όσο και μέσω πολυμερών 
συμφώνων και συμπράξεων, όπως η ANZUS και τώρα η AUCUS, με τους παραδοσιακούς 
αγγλοσαξονικούς προστάτες, τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. 
Όλα τα θέματα που σχετίζονται με την περιφερειακή ασφάλεια συζητούνται αποκλειστικά από τους
ίδιους, μεταξύ τους, εντός του «οικογενειακού κύκλου», πίσω από τις πλάτες των μικρών 
νησιωτικών κρατών που ενδιαφέρονται άμεσα να συμμετάσχουν στη συζήτηση των φλεγόντων 
ζητημάτων. Υπενθυμίζεται ότι όταν οι Αυστραλοί αποφάσισαν να αποκτήσουν το δικό τους στόλο 
πυρηνικών υποβρυχίων στο πλαίσιο του AUKUS, όχι μόνο απέκρυψαν τις προθέσεις αυτές από 
τους Γάλλους εταίρους τους, αλλά, όπως ορθά τόνισε ο πρωθυπουργός των Νήσων Σολομώντος 
Μανασέχ Νταμουκάνα Σογκοβάρε, δεν θεώρησαν απαραίτητο να διαβουλευτούν με κανέναν από 
τις «νησιωτικές» χώρες, δείχνοντας σαφή περιφρόνηση για τη γνώμη των γειτόνων τους.

Από την πλευρά τους, οι Αυστραλιανές αρχές αρνούνται σταθερά την εγκυρότητα των ανησυχιών 
της Ρωσίας σχετικά με την αχαλίνωτη επέκταση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς και τη δημιουργία 
στρατιωτικών υποδομών της συμμαχίας κατά μήκος της περιμέτρου των Ρωσικών συνόρων. 
Ωστόσο, καταδίκασαν κατηγορηματικά ένα μικρό νησιωτικό κράτος 1.500 χιλιόμετρα μακριά 
από τις ακτές της Αυστραλίας, όταν επέτρεψε στον εαυτό του να παραβιάσει το κακώς 
εννοούμενο μονοπώλιο της Καμπέρα για την αποκλειστική παροχή ασφάλειας σε αυτήν την 
υποπεριοχή του Νότιου Ειρηνικού.

Η νευρικότητα της Αυστραλίας αντανακλά το φόβο της απώλειας της επιρροής της στην 
Ωκεανία, την οποία προσπαθεί με κάθε μέσο - συχνά μέσω δωροδοκίας και ευθέως εκβιασμού - να
διατηρήσει. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η επίσημη Καμπέρα, η οποία υποκριτικά 
διαβεβαιώνει στα διεθνή φόρουμ ότι η κυριαρχία και η ανεξαρτησία άλλων χωρών πρέπει να 
γίνονται σεβαστές, προσπαθεί στην πραγματικότητα, μαζί με τους συμμάχους της, να ασκήσει ωμή 
πίεση στις Νήσους Σολομώντος - ένα κυρίαρχο κράτος και μέλος των Ηνωμένων Εθνών - να 
επανεξετάσει τα σχέδιά της για συνεργασία με τη Λ.Δ. Κίνας.



Αυτό αναδεικνύει για άλλη μια φορά την βαθιά ριζωμένη απαξιωτική νεοαποικιοκρατική 
αντίληψη της Αυστραλίας για τα μικρά κράτη της Ωκεανίας και τα δύο μέτρα και δύο σταθμά
της εξωτερικής πολιτικής της Αυστραλίας.


