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Ο πρώην Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, 
Κέβιν Ραντ, είναι ανάµεσα στις προσω-
πικότητες κύρους που θα επιλέγει σπου-
δαστές από όλο τον κόσµο, οι οποίοι θα 
κάνουν µεταπτυχιακές σπουδές στο πανε-
πιστήµιο Τσινγουά του Πεκίνου, ενός από 
τα πιο σηµαντικά ακαδηµαϊκά ιδρύµατα 
του κόσµου., µε υποτροφίες που δωρίζει 
οµάδα Αµερικανών Κροίσων.
Πιο συγκεκριµένα, αµερικανοί µεγιστά-
νες  µε επικεφαλής των Στιβ Σβάρτσµαν, 
ιδρυτή και πρόεδρο της εταιρίας επενδύ-
σεων Blackstone και έκτο στον πίνακα 
του Forbes για τους Αµερικανούς δισε-
κατοµµυριούχους, δηµιούργησε Ίδρυµα 
Υποτροφιών για σπουδαστές από όλο 
τον κόσµο οι οποίοι θα κάνουν µεταπτυ-
χιακές σπουδές στο εν λόγω πανεπιστή-
µιο. Πρόκειται για δωρεά 300 εκατ. δο-
λαρίων, κατά 100 εκατ. δολάρια περίπου 
µεγαλύτερη του βρετανικού ιδρύµατος 
διεθνών υποτροφιών Rhodes και κατα-
γράφεται ως η µεγαλύτερη δωρεά ιδιω-
τών στον χώρο της επιστηµονικής κατάρ-
τισης. Τη σηµασία της υπογράµµισαν και 
χαιρέτισαν οι πρόεδροι ΗΠΑ και Κίνας 
κ.κ. Μπαράκ Οµπάµα και Σι Τζινπίγκ µε 
τηλεγράφηµα τους στον κ. Σβάρτσµαν.
Την επιλογή των υπότροφων θα κάνουν 
προσωπικότητες κύρους από τον χώρο 
των επενδυτών, των πολιτικών, των καλ-
λιτεχνών, των διπλωµατών και των πα-
νεπιστηµιακών οι οποίοι έχουν δεσµούς 
µε την  Κίνα, όπως οι πρώην υπουργοί 
Εξωτερικών Κοντολίζα Ράις, Κόλιν Πά-
ουελ, Χένρι Κίσιντζερ, οι πρωην υπουρ-
γοί Οικονοµικών των ΗΠΑ Ρόµπερτ 
Ρούµπιν και Χένρι Πόλσον, καλλιτέχνες 
όπως ο τσελίστας Γιο Γιο-Μα, ο πρώην 
πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, 

οι πρώην πρωθυπουργοί Τόνι Μπλερ 
(Βρετανία) Κέβιν Ραντ (Αυστραλία) και 
Μπράιαν Μαλρόνι (Καναδάς).
Το πρόγραµµα σπουδών των υπότρο-
φων, το οποίο εγκαινιάζεται το 2016, θα 
παρέχει δίπλωµα πολιτικών επιστήµων, 
διεθνών σχέσεων, οικονοµίας,  επιχει-
ρήσεων και µηχανικής. Θα αρχίζει τον 
Ιούνιο µε σεµινάρια εντατικής µάθησης 
όλο το καλοκαίρι, θα περιλαµβάνει µά-
θηµα για τον κινεζικό πολιτισµό, εισα-

γωγή στη φιλοσοφία των µανδαρίνων 
και διάφορα σεµινάρια στη διάρκεια του 
ακαδηµαϊκού έτους του πανεπιστήµιου 
Τσινγουά.
Οι υπότροφοι δεν θα ξεπερνούν τους 
200 το χρόνο, µε 90 από τις ΗΠΑ, 40 
από την Κίνα και οι υπόλοιποι από την 
Ευρώπη, την Ασία, τη Νότιο Αµερική και 
την Αυστραλία. Θα ζουν σε διαµερίσµα-
τα οκτώ δωµατίων, µε ένα καθιστικό και 
θα υπάρχει ένα αµφιθέατρο αρχιτεκτο-

νικό αντίγραφο της Σχολής Κένεντι του 
Χάρβαρντ. Η δηµιουργία του Ιδρύµατος, 
λέγουν αµερικανικές πήγες, εκφράζει την 
τεραστία σηµασία της Κίνας στα παγκό-
σµια δρώµενα αλλά και του ενδιαφέρο-
ντος της Γουόλ Στριτ να διατηρήσει και 
να ενισχύσει τις οικονοµικές και πιστωτι-
κές γέφυρες µε τον αναδυόµενο ασιατικό 
κολοσσό σε µια εποχή που άρχισαν να 
µαζεύονται σύννεφα στις σχέσεις Ουάσι-
γκτον-Πεκίνου. 

Περίπου 200 Αµερικανοί 
πεζοναύτες αποβιβάστηκαν 
τις πρώτες πρωϊνές ώρες της 
∆ευτέρας από στρατιωτικό αε-
ροπλάνο των Η.Π.Α., το οποίο 
προσγειώθηκε στο αεροδρόµιο 
του Ντάργουϊν στην Βόρεια 
Επικράτεια.

Τα µέλη του επίλεκτου σώµα-
τος του αµερικανικού στρατού 
θα παρακολουθήσουν ειδικά 
προγράµµατα εκπαίδευσης µαζί 
µε στρατιώτες από την Αυστρα-
λία και την Ινδονησία για τους 
επόµενους έξι µήνες. 

Όπως είναι γνωστό, στα τέλη 
του 2011 o Αµερικανός Πρό-
εδρος Μπαράκ Οµπάµα είχε 
υπογράψει συµφωνία µε την 
Πρωθυπουργό της Αυστραλίας, 
Τζούλια Γκίλαρντ, για την ανά-
πτυξη στο βορειοδυτικό τµήµα 
της χώρας, 2.500 Αµερικα-
νών πεζοναυτών στο πλαίσιο 
ενίσχυσης των διπλωµατικών 
σχέσεων ανάµεσα στις δύο χώ-
ρες και στις προσπάθειες της 
Ουάσινγκτον για την καλύτερη 
προάσπιση των αµερικανικών 
συµφερόντων στο νότιο τµήµα 

του Ειρηνικού.
Το δεύτερο κύµα µε τους 

Αµερικανούς πεζοναύτες υπο-
δέχτηκε τα ξηµερώµατα της 

∆ευτέρας ο Αµερικανός Πρέ-
σβης στην Αυστραλία, Τζέφρι 
Μπλιτς, ο οποίος τόνισε πα-
ράλληλα πως µέχρι στιγµής 

δεν έχει δηµιουργηθεί οποιο-
δήποτε πρόβληµα µε την αµε-
ρικανική παρουσία στη χώρα 
και όλα κυλούν σύµφωνα µε το 

πρόγραµµα.
Οι πρώτοι 200 στρατιώτες 

µε το εθνόσηµο των Η.Π.Α. 
ταξίδεψαν στο Ντάργουϊν 
τον Απρίλιο του 2012, προ-
κειµένου να προετοιµάσουν 
το έδαφος για την άφιξη των 
επόµενων τµηµάτων της αµε-
ρικανικής δύναµης. 

Παρά τις έντονες επικρίσεις 
της Κίνας, η Πρωθυπουργός 
Τζούλια Γκίλαρντ είχε ξεκαθαρί-
σει τότε µε ανακοίνωσή της, πως 
η αποστολή και η ανάπτυξη των 
Αµερικανών πεζοναυτών δεν 
συνδέεται σε καµία περίπτωση 
µε τη δηµιουργία αµερικανικής 
βάσης στην Αυστραλία.

«∆εν υπάρχει καµία στρατι-
ωτική βάση των Η.Π.Α. στην 
Αυστραλία κι αυτό δεν πρό-
κειται να αλλάξει», είχε πει.

Στο ίδιο µήκος κύµατος κι-
νήθηκαν και οι δηλώσεις της 
Χίλαρι Κλίντον, η οποία είχε 
υπογραµµίσει κατά τη διάρ-
κεια επίσκεψής της στην Κα-
µπέρα (Νοέµβριος του 2012), 
πως «η Αυστραλία δεν αποτε-
λεί δορυφόρο των Η.Π.Α.».

Στο Ντάργουϊν 200 αµερικανοί πεζοναύτες

Ο Κέβιν Ραντ ανάμεσα σε προσωπικότητες κύρουςγια 
την επιλογή σπουδαστών για υποτροφίες στην Κίνα


