
Η στάση της Ινδίας όσον αφορά το πρόβλημα της Ουκρανίας δεν αποτελεί αποτρεπτικό 
παράγοντα για τον ευρύτερο ρόλο της στην Τετράδα.

Κατά ειρωνικό τρόπο, η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος και των τεσσάρων χωρών της 
Τετράδας. Αυτό δημιουργεί εντάσεις μεταξύ των συμφερόντων ασφαλείας και των οικονομικών 
συμφερόντων και των τεσσάρων έναντι της Κίνας. Η Τετράδα αποτελείται από τις ΗΠΑ, την Ινδία, 
την Ιαπωνία και την Αυστραλία.

Η Κίνα βρίσκεται στον πυρήνα της ανάδυσης της Τετράδας (Quad). Η άνοδός της, η 
διεκδικητικότητά της, οι εδαφικές της διεκδικήσεις, η συμπεριφορά της στην Ανατολική και Νότια 
Σινική Θάλασσα, η ναυτική της επέκταση, το σχέδιο του θαλάσσιου «δρόμου του μεταξιού», το 
αδιαφανές αυταρχικό της σύστημα κ.λπ. ώθησαν τον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σίνζο 
Άμπε να δρομολογήσει πολιτικά την ιδέα της συγκρότησης της «Τετράδας», ως μια τετραμερή 
συνεργασία δημοκρατιών για την αντιμετώπιση της συμπεριφοράς και των φιλοδοξιών της Κίνας 
στην περιοχή του Ινδο- Ειρηνικού.

Με την Κίνα να έχει χαρακτηριστεί ως ο κύριος αντίπαλος των ΗΠΑ, την απότομη επιδείνωση 
των διμερών σχέσεων ΗΠΑ-Αυστραλίας και τις σχέσεις της Ινδίας με την Κίνα να βρίσκονται σε 
κατακόρυφη πτώση μετά την επιθετικότητά της στο Λαντάκ, η σκοπιμότητα της Τετράδας έχει 
αυξηθεί στα μάτια των τεσσάρων εταίρων.

Η συνοριακή αντιπαράθεση Κίνας-Ινδίας, η οποία ξεκίνησε την άνοιξη του 2020, συνεχίζεται μέχρι
σήμερα σε διάφορα σημεία τριβής στο ανατολικό Λαντάκ (Ladakh), παρά τις σημαντικές 
παραβιάσεις τον Φεβρουάριο και τον Αύγουστο του 2021, όταν τα στρατεύματα και των δύο 
πλευρών αποσύρθηκαν αμοιβαία από τις βόρειες και νότιες όχθες της Pangong Tso και, 
ενδεχομένως, επίσης από το Gogra Post. Το Pangong Tso ή η λίμνη Pangong είναι μια «ενδορραϊκή 
λίμνη» που εκτείνεται στο ανατολικό Ladakh και το Δυτικό Θιβέτ και βρίσκεται σε υψόμετρο 4.225
m. Έχει μήκος 134 χιλιόμετρα και χωρίζεται σε πέντε υπολίμνες. Υπενθυμίζεται ότι ενδορραϊκή 
λίμνη είναι μια υδάτινη λεκάνη απορροής που κανονικά διατηρεί το νερό και δεν επιτρέπει καμία 
εκροή σε άλλους εξωτερικούς φορείς νερού, όπως ποτάμια ή ωκεανούς. Η αποστράγγιση συγκλίνει 
αντ' αυτού σε λίμνες ή βάλτους, μόνιμους ή εποχιακούς, που εξισορροπούνται μέσω της εξάτμισης. 
Το δε Gogra Post είναι μια αμφισβητούμενη συνοριακή περιοχή μεταξύ της Ινδίας και της Κίνας 
στο Λαντάκ.

Κατά ειρωνικό τρόπο, η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος και των τεσσάρων χωρών της 
Τετράδας. Αυτό δημιουργεί εντάσεις μεταξύ των συμφερόντων ασφαλείας και των οικονομικών 
συμφερόντων και των τεσσάρων έναντι της Κίνας. Η Ινδία βρίσκεται κατά κάποιο τρόπο σε πιο 
δύσκολη θέση από τις υπόλοιπες χώρες, καθώς δεν έχει το μαξιλάρι μιας στρατιωτικής συμμαχίας 
με τις ΗΠΑ, όπως η Ιαπωνία και η Αυστραλία. Ωστόσο, η πρόσδεση στην τετράδα αποφέρει 
στην Ινδία οφέλη για τη θαλάσσια ασφάλεια.

Η θέση της Ινδίας έχει εξελιχθεί και έχει γίνει πιο υποστηρικτική προς την Τετράδα, σε συνδυασμό 
με τις εντάσεις της με την Κίνα. Παρόλο που η θαλάσσια άσκηση Μάλαμπαρ, αρχικά με τις ΗΠΑ, 
δεν είχε καμία συσχέτιση με την Τετράδα και την έννοια του Ινδο-Ειρηνικού, και ακόμη και τώρα 
δεν υπάρχει επίσημη σύνδεση μεταξύ των δύο, το γεγονός ότι η Ιαπωνία και στη συνέχεια η 
Αυστραλία προσχώρησαν έκτοτε στη Μάλαμπαρ ως εταίροι δημιουργεί αυτή την ανομολόγητη 
σύνδεση. 

Πολύ περισσότερο από τότε που η Ινδία υπέγραψε συμφωνίες υλικοτεχνικών προμηθειών με την 
Ιαπωνία και την Αυστραλία μετά από εκείνη με τις ΗΠΑ, γεγονός που ενισχύει τη διάσταση της 
θαλάσσιας ασφάλειας της Τετράδας. Η ευαισθητοποίηση στον θαλάσσιο τομέα έχει πλέον 



αναδειχθεί σε πυλώνα συνεργασίας της Τετράδας, γεγονός που έχει επιπτώσεις όσον αφορά την 
κινεζική θαλάσσια δραστηριότητα στον Ινδικό και τον Ειρηνικό Ωκεανό. Κατά τη σύνοδο κορυφής 
της Τετράδας στο Τόκιο, ξεκίνησε μια νέα πρωτοβουλία, η Σύμπραξη Ινδο-Ειρηνικού για την 
ευαισθητοποίηση στον θαλάσσιο τομέα (Indo-Pacific Partnership for Maritime Domain Awareness 
(IPMDA), η οποία θα λειτουργήσει σε συνεργασία με περιφερειακά κέντρα ανταλλαγής 
πληροφοριών στον Ινδικό Ωκεανό, τη Νοτιοανατολική Ασία και τα νησιά του Ειρηνικού.

Η Ινδία χαρακτηρίζει σήμερα την Τετράδα ως μια δύναμη υπέρ του καλού, μια διατύπωση που 
επιδιώκει να υποβαθμίσει τη διάσταση της ασφάλειας και να αντιμετωπίσει την προπαγάνδα ότι 
πρόκειται για ένα ασιατικό ΝΑΤΟ εν τη γενέσει του, το οποίο προκαλεί ανησυχία στην ASEAN, 
την οποία αξιοποιεί η Κίνα. Η Ινδία υποστηρίζει μια πολύ ευρύτερη ατζέντα της Τετράδας, έτσι 
ώστε οι δυνάμεις της Τετράδας να μπορούν να συμβάλουν στη δική της οικονομική ανάπτυξη, με 
ευκαιρίες στους τομείς των επενδύσεων, των κρίσιμων και αναδυόμενων τεχνολογιών, της 
ενεργειακής μετάβασης, της ψηφιακής συνδεσιμότητας, της ανθεκτικότητας της εφοδιαστικής 
αλυσίδας, των εμβολίων κατά της COVID - 19, της κυβερνοασφάλειας κ.λπ. Όλα αυτά 
περιλαμβάνονται στην κοινή δήλωση που εξέδωσε η Τετράδα στο Τόκιο.

Στο Τόκιο, η Ινδία απέδειξε για άλλη μια φορά ότι η ανεξάρτητη στάση της για την Ουκρανία 
δεν στάθηκε εμπόδιο σε ισχυρότερες συνεννοήσεις στο πλαίσιο της Τετράδας, παρά τις συζητήσεις 
ότι η Ινδία θα δεχθεί πιέσεις για το θέμα αυτό από τις ΗΠΑ. Η κοινή δήλωση αναφέρεται απλώς 
και μόνο στο γεγονός ότι έχουν επιμέρους ξεχωριστές απαντήσεις από τις χώρες  - μέλη της 
Τετράδας, αναφορικά με τη σύγκρουση στην Ουκρανία και στην ανθρωπιστική κρίση στη χώρα 
αυτή.

Η Ινδία πέτυχε την επιδιωκόμενη από πλευράς της διατύπωση σχετικά με την τρομοκρατία 
στην κοινή δήλωση, με αναφορές σε τρομοκράτες πληρεξούσιους και σε διασυνοριακές επιθέσεις, 
Βομβάη και Παθανκότ, Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF) 
κ.λπ. που αντιστοιχούν σε πιέσεις προς το Πακιστάν. Υπενθυμίζεται ότι το Πατανκότ (Pathankot) 
αποτελεί σημείο συνάντησης των τριών βόρειων πολιτειών Πουντζάμπ, Χιμαχάλ Πραντές και 
Τζαμού και Κασμίρ. Λόγω της ιδανικής του θέσης, χρησιμεύει ως ταξιδιωτικός κόμβος

Η Ινδία διαδραματίζει εξισορροπητικό και εποικοδομητικό ρόλο στην Τετράδα, διασφαλίζοντας ότι 
η ατζέντα της παραμένει ευρείας βάσης και ότι αναγνωρίζονται οι επιδόσεις της Ινδίας στην 
προαγωγή του κοινού συμφέροντος όλων.

Με άλλα λόγια η Ινδία προσπαθεί να ισορροπήσει μέσα σε ένα δυσμενές διεθνές περιβάλλον, 
κάνοντας διπλωματικές κινήσεις οι οποίες της επιτρέπουν να αποκτήσει πολιτικό βάρος στην 
Τετράδα, διατηρώντας ωστόσο τη θέση αρχών της όσον αφορά το Ουκρανικό ζήτημα και 
προσπαθώντας να αξιοποιήσει τις σχέσεις της με τη Ρωσική Ομοσπονδία, ως μέσο για την 
εξομάλυνση των σχέσεων της με την Κίνα, στην οποία δεν παύει να προσβλέπει έναν πολύτιμο 
εταίρο για μια αμοιβαία επωφελή ανάπτυξη, που δίχως άλλο θα της εξασφαλίσει μια 
ανεξάρτητη εξέλιξη, μακρυά από τον ασφυκτικό κλοιό και τις πιέσεις της Δύσης, αλλά και των
λοιπών χωρών της περιοχής του Ινδο- Ειρηνικού και της Νοτιοανατολικής Ασίας, με τις 
οποίες η συνεργασία της δεν αφορά σε καμία περίπτωση το στρατιωτικό τομέα. 

Είναι φανερό ότι δεν σκοπεύει να εμπλακεί και να παγιδευτεί στα γρανάζια των 
«Αμερικανικών συμμαχιών», που με τους αμιγώς στρατιωτικούς τους συνασπισμούς, πουλάνε 
δήθεν ασφάλεια, σε βάρος όλων των υπολοίπων και προπάντων με αντάλλαγμα την εμπλοκή των 
ίδιων των «συμμάχων» σε σοβαρές και επικίνδυνες περιπέτειες, που έχουν ως τελικό αποτέλεσμα 
την απειλή της δικής τους ασφάλειας.  



Απόδειξη για όλα αυτά είναι ότι η Ινδία αποτελεί μέλος των χωρών BRICS,ενώ συμμετέχει 
ταυτόχρονα και στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης.
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