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Σε αυτό που ο δημοσιογράφος του Austin, Christopher Hooks, αποκάλεσε “έναν από τους πιο 
ηλίθιους ειδησεογραφικούς κύκλους στη ζωντανή μνήμη‘, ολόκληρη η αμερικανική 
πολιτική/μιντιακή τάξη έχει πάθει υπαρξιακή κατάρρευση με αφορμή αυτό που το Πεντάγωνο 
ισχυρίζεται ότι είναι ένα κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι που εντοπίστηκε στον εναέριο χώρο των
ΗΠΑ την Πέμπτη.

Ο υπουργός Εξωτερικών Antony Blinken ακύρωσε την προγραμματισμένη διπλωματική του 
επίσκεψη στην Κίνα μετά τον εντοπισμό του αερόστατου. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης καλύπτουν
την ιστορία με ενθουσιασμό που κόβει την ανάσα. Τα «εξειδικευμένα γεράκια» στα θέματα της 
Κίνας χτυπούσαν όλη μέρα τα τύμπανα του πολέμου σε κάθε πλατφόρμα που μπορούσαν να βρουν 
και κατηγορούσαν την κυβέρνηση Μπάιντεν ότι δεν αντέδρασε αρκετά επιθετικά στο περιστατικό.

«Το σημαντικό πράγμα που πρέπει να καταλάβει ο αμερικανικός λαός, και αυτό που θα 
προσπαθήσουμε να εκθέσουμε με υπερκομματικό τρόπο σε αυτή την επιτροπή, είναι ότι η απειλή 
που θέτει το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα δεν είναι απλώς μια μακρινή απειλή στην Ανατολική 
Ασία ή μια απειλή για την Ταϊβάν», δήλωσε την Παρασκευή στο Fox News ο πρόεδρος της 
«Επιτροπής Επιλογής για την Κίνα» της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Mike Gallagher. «Είναι μια 
απειλή εδώ, μέσα στην πατρίδα μας. Είναι μια απειλή για την αμερικανική κυριαρχία και είναι μια 
απειλή για τις μεσοδυτικές πολιτείες - σε μέρη όπως αυτά στα οποία ζω, ο ίδιος προσωπικά».

«Ένα μεγάλο κινεζικό μπαλόνι στον ουρανό και εκατομμύρια κινεζικά μπαλόνια TikTok στα κινητά
τηλέφωνά μας», έγραψε στο Twitter ο γερουσιαστής Mitt Romney. «Ας τα κλείσουμε όλα».

Εν μέσω ανησυχιών για ένα μπαλόνι, οι ΗΠΑ ακυρώνουν συνάντηση υψηλού επιπέδου με την 
Κίνα
Το Πεκίνο δήλωσε ότι εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ένα από τα μετεωρολογικά 
μπαλόνια του, παρασύρθηκε στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ.
by Kyle Anzalone@KyleAnzalone_ #China #chineseballoon #Blinken https://t.co/3PlvwpEQuD 
pic.twitter.com/pvWNwBbft7

- Antiwar.com (@Antiwarcom) February 3, 2023

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας αναφέρει ότι το αερόστατο είναι πράγματι από την Κίνα, 
αλλά είναι «πολιτικής χρήσης, χρησιμοποιείται για μετεωρολογικές και άλλες επιστημονικές 
έρευνες» και απλά απομακρύνθηκε πολύ από την πορεία του. Αυτό θα μπορούσε φυσικά να 
είναι αναληθές - όλες οι μεγάλες κυβερνήσεις κατασκοπεύουν συνεχώς η μία την άλλη και η Κίνα 
δεν αποτελεί εξαίρεση - αλλά η ομολογία του ίδιου του Πενταγώνου είναι ότι το αερόστατο «δεν 
δημιουργεί σημαντική προστιθέμενη αξία πέραν αυτής που η ΛΔΚ είναι πιθανότατα σε θέση να 
συλλέξει μέσω πραγμάτων όπως οι δορυφόροι σε χαμηλή τροχιά, πέριξ της γης».

Οπότε όλοι τρελαίνονται για ένα αερόστατο που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ως επί το πλείστον
άχρηστο για κατασκοπεία, ενώ όλοι γνωρίζουν ότι οι ΗΠΑ κατασκοπεύουν την Κίνα με κάθε 
δυνατή ευκαιρία. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν παραπονεθεί στον Τύπο ότι οι Αμερικανοί 
κατάσκοποι δυσκολεύονται πολύ περισσότερο από ό,τι παλαιότερα να διεξάγουν επιχειρήσεις και 
να στρατολογούν κόσμο μέσα στην Κίνα εξαιτίας των μέτρων που έχει λάβει η κινεζική κυβέρνηση 
για να τους εμποδίσει, ενώ το 2001 ένα αμερικανικό κατασκοπευτικό αεροπλάνο προκάλεσε μείζον 



διεθνές επεισόδιο όταν συγκρούστηκε με ένα κινεζικό στρατιωτικό αεροσκάφος στην ακτογραμμή 
της Κίνας, σκοτώνοντας τον πιλότο.

Οι ΗΠΑ θεωρούν κυρίαρχο δικαίωμά τους να κατασκοπεύουν οποιοδήποτε έθνος επιλέξουν, 
και ο μέσος Αμερικανός τείνει λίγο πολύ να το βλέπει με τον ίδιο τρόπο. Αυτό αναδεικνύεται στις 
διαμάχες όσον αφορά τις παρακολουθήσεις στο εσωτερικό σε σχέση με το εξωτερικό. Για 
παράδειγμα: οι Αμερικανοί εξοργίστηκαν με τις αποκαλύψεις του Edward Snowden όχι επειδή οι 
υπηρεσίες κατασκοπείας διενεργούσαν γενικά παρακολουθήσεις, αλλά επειδή διενεργούσαν 
παρακολουθήσεις σε Αμερικανούς πολίτες. Απλώς θεωρείται δεδομένο ότι το να κατασκοπεύουν
ξένους είναι μια χαρά, οπότε είναι λίγο ανόητο να αντιδρούμε μελοδραματικά όταν οι ξένοι 
μας ανταποδίδουν αυτό που εμείς τους κάνουμε.

Όπως εξηγεί ο Jake Werner στο Responsible Statecraft (Υπεύθυνη διακυβέρνηση):

Η παρακολούθηση ευαίσθητων αμερικανικών ιστότοπων από ξένους δεν είναι νέο φαινόμενο. 
«Είναι γεγονός από την αυγή της πυρηνικής εποχής, και με την έλευση των δορυφορικών 
συστημάτων παρακολούθησης, ότι αυτό έχει γίνει προ πολλού καθημερινό φαινόμενο», όπως το 
θέτει ο συνάδελφός μου και πρώην αναλυτής της CIA George Beebe.

Η παρακολούθηση ξένων χωρών από τις ΗΠΑ είναι επίσης αρκετά συνήθης. Πράγματι, το να 
συγκεντρώνουν οι μεγάλες δυνάμεις πληροφορίες η μία για την άλλη είναι ένα από τα πιο 
κοινότυπα και γενικευμένα γεγονότα των διεθνών σχέσεων. Οι μεγάλες χώρες κατασκοπεύουν 
ακόμη και τους ίδιους τους συμμάχους τους, όπως αποδείχθηκε, όταν οι αμερικανικές μυστικές 
υπηρεσίες παρακολουθούσαν το κινητό τηλέφωνο της Γερμανίδας καγκελαρίου Angela Merkel.

Συνήθως, ακόμη και όταν μια τέτοια παρακολούθηση στρέφεται κατά των Ηνωμένων Πολιτειών
από μια αντίπαλη δύναμη, δεν απειλεί την ασφάλεια των Αμερικανών και εγκυμονεί 
διαχειρίσιμους κινδύνους σε τοποθεσίες, ακόμη και εκεί, όπου η μυστικότητα είναι υψίστης 
σημασίας. Ωστόσο - στο πλαίσιο της ταχέως αυξανόμενης έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας - 
προβλέψιμα περιστατικά όπως αυτά μπορούν γρήγορα να διογκωθούν και να εξελιχθούν σε 
επικίνδυνες αντιπαραθέσεις.

Οι ΗΠΑ εξασφαλίζουν την υπογραφή συμφωνίας σχετικά με τις βάσεις στις Φιλιππίνες, ώστε να 
ολοκληρωθεί το τόξο γύρω από την Κίνα https://t.co/Xs4DQaCVfz

- BBC News (World) (@BBCWorld) February 2, 2023

Ας αντιπαραβάλουμε λοιπόν τώρα όλα αυτά με μια άλλη είδηση που έτυχε πολύ λιγότερης 
προσοχής.

Σε ένα άρθρο με τίτλο «Οι ΗΠΑ εξασφαλίζουν την υπογραφή συμφωνίας σχετικά με τις βάσεις στις
Φιλιππίνες, ώστε να ολοκληρωθεί το τόξο γύρω από την Κίνα», το BBC αναφέρει ότι η 
αυτοκρατορία» θα προσθέσει ακόμη περισσότερες εγκαταστάσεις στον ήδη εντυπωσιακό 
στρατιωτικό βρόγχο που έχει εγκαταστήσει γύρω από τη ΛΔΚ.

«Οι ΗΠΑ εξασφάλισαν πρόσβαση σε τέσσερις επιπλέον στρατιωτικές βάσεις στις Φιλιππίνες - ένα 
βασικό κομμάτι ακίνητης περιουσίας που θα προσφέρει μια «πρώτης θέση» δυνατότητα 
παρακολούθηση των Κινέζων στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας και γύρω από την Ταϊβάν», γράφει ο 
Rupert Wingfield-Hayes του BBC. «Με τη συμφωνία, η Ουάσινγκτον συρράπτει το κενό στο τόξο 
των συμμαχιών των ΗΠΑ που εκτείνεται από τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία στον βορρά έως την 



Αυστραλία στον νότο. Ο κρίκος που έλειπε ήταν οι Φιλιππίνες, οι οποίες συνορεύουν με δύο από τα
μεγαλύτερα πιθανά σημεία ανάφλεξης - την Ταϊβάν και τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας».

Οι ΗΠΑ δεν έχουν ανακοινώσει πού βρίσκονται οι νέες βάσεις, αλλά τρεις από αυτές θα 
μπορούσαν να βρίσκονται στη Λουζόν, ένα νησί στο βόρειο άκρο των Φιλιππίνων, το μόνο μεγάλο 
κομμάτι γης κοντά στην Ταϊβάν - αν δεν υπολογίσουμε την Κίνα», γράφει οWingfield-Hayes.

Το BBC παραθέτει μια χρήσιμη απεικόνιση για να δείξει πώς οι ΗΠΑ ολοκληρώνουν τη 
στρατιωτική τους περικύκλωση, με την ευγενική χορηγία των Ενόπλων Δυνάμεων των Φιλιππίνων:

Η αμερικανική αυτοκρατορία περιβάλλει την Κίνα με στρατιωτικές βάσεις και πολεμικές 
μηχανές εδώ και πολλά χρόνια, με τρόπους που η Ουάσινγκτον δεν θα ανεχόταν ποτέ να κάνει 
η Κίνα στα κράτη και στα ύδατα που περιβάλλουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει 
αμφιβολία ότι οι ΗΠΑ είναι ο επιτιθέμενος σε αυτή την ολοένα και πιο εχθρική αντιπαράθεση 
μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Παρόλα αυτά, υποτίθεται ότι όλοι μας πρέπει να φρικάρουμε 
για ένα μπαλόνι.



Ζητήστε μου να σας δείξω πώς οι ΗΠΑ επιτίθενται εναντίον της Κίνας, μπορώ να σας δείξω όλους 
τους καλώς τεκμηριωμένους τρόπους με τους οποίους οι ΗΠΑ περικυκλώνουν την Κίνα με 
πολεμικό εξοπλισμό. 
Ζητήστε από έναν απολογητή της αυτοκρατορίας να σας δείξει πώς η Κίνα επιτίθεται 
εναντίον των ΗΠΑ και θα αρχίσουν να φλυαρούν για το TikTok και τα μπαλόνια.

Αυτά τα ζητήματα δεν έχουν την ίδια βαρύτητα. Ίσως οι Αμερικανοί θα πρέπει να σταματήσουν 
να προσέχουν τις εχθρικές απειλές από το εξωτερικό και να αρχίσουν να κοιτάζουν λίγο πιο 
κοντά, μέσα στο σπίτι τους.


