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Αυστηρή προειδοποίηση προς τη Βόρεια 
Κορέα: η Τζούλι Μπίσοπ κατακεραυνώνει 
το καθεστώς για τις πυραυλικές απειλές του
Κ αθώς οι στρατιωτικές εντάσεις 

στην Κορεατική Χερσόνησο 
κλιµακώθηκαν περαιτέρω την 
Κυριακή, εµπειρογνώµονες 

στον τοµέα της άµυνας δήλωσαν ότι 
εντός τριών ετών η Πιονγιάνγκ ενδέ-
χεται να αποκτήσει την ικανότητα να 
χτυπήσει την Αυστραλία µε διηπει-
ρωτικό βαλλιστικό πύραυλο (ICBM) 
– δεν µπορεί, ωστόσο, να χτυπήσει 
την ενδοχώρα. 

Η υπουργός Εξωτερικών Τζούλι 
Μπίσοπ καταφέρθηκε µε δριµύτητα 
εναντίον του αποµονωµένου καθε-
στώτος, αφού η Πιονγιάνγκ εκτόξευ-
σε απειλές για πυρηνικό βαλλιστικό 
χτύπηµα εναντίον της Αυστραλίας 
εξαιτίας της «τυφλής και ένθερµης 
υποστήριξης που δείχνει στις ΗΠΑ», 
προσθέτοντας ότι η Αυστραλία θα 
έπρεπε να ξοδεύει χρήµατα για τους 
πολίτες της και όχι για εξοπλισµούς.

Η Rodong Sinmun, η εφηµερίδα του 
κυβερνώντος Κόµµατος των Εργατών 
της Βόρειας Κορέας, υποστήριξε ότι 
οι «επαναστατικές δυνάµεις του Βορ-
ρά είναι έτοιµες να βυθίσουν µε ένα 
µόνο χτύπηµα οποιοδήποτε αµερι-
κανικό πυρηνικό αεροπλανοφόρο». 
Θα ήταν «ένα πραγµατικό δείγµα της 
ισχύος του στρατού µας», σύµφωνα 
µε την εφηµερίδα – ένα τέτοιο χτύπη-
µα, ωστόσο, θα µπορούσε να οδηγή-
σει τη χερσόνησο σε πόλεµο.

∆ύο ιαπωνικά πλοία του Πολεµι-
κού Ναυτικού, το Samidare και το 
Ashigara, ήταν καθ’ οδόν την Κυρια-
κή για να ενωθούν µε το αµερικανικό 
αεροπλανοφόρο USS Carl Vinson για 
ασκήσεις στα ανοιχτά της Κορεατικής 
Χερσονήσου.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτε-
ρικών της Βόρειας Κορέας, σύµφωνα 
µε το κρατικό βορειοκορεατικό πρα-
κτορείο ειδήσεων KCNA, κατηγόρη-
σε την κα Μπίσοπ για την ανταπόκρι-
σή της στην έκκληση των Ηνωµένων 
Πολιτειών να µείνουν όλες οι επιλο-
γές ανοιχτές µε στόχο να περιοριστεί 
η «παράνοµη και πολεµοχαρής συ-
µπεριφορά» της Βόρειας Κορέας.

Απειλές από Βόρεια Κορέα 

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Βό-
ρειας Κορέας δήλωσε ότι η χερσόνη-
σος «κινείται στο χείλος του πολέµου 
σε έναν φαύλο κύκλο αυξανόµενων 
εντάσεων» και «εάν η Αυστραλία συ-
νεχίσει να ακολουθεί τις ΗΠΑ για 
να αποµονώσει και να καταπνίξει τη 
Λ∆Κ και εάν παραµένει στον ρόλο 
ενός τάγµατος κρούσης υπό αµερι-

κανικές εντολές, αυτό θα είναι πράξη 
αυτοκτονίας που θα τη θέσει εντός 
του βεληνεκούς ενός  πυρηνικού χτυ-
πήµατος της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της 
Κορέας».

Η κα Μπίσοπ την Κυριακή απάντησε 
και πάλι στη βορειοκορεατική πολε-
µική απειλή εναντίον της Αυστραλίας 
αλλά και άλλων κρατών της περιο-
χής, υποστηρίζοντας «την ανάγκη να 
εγκαταλείψει το καθεστώς τα παράνο-
µα πυρηνικά του όπλα και τα βαλλι-
στικά πυραυλικά του προγράµµατα».

«Η κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας 
οφείλει να επενδύσει στη µακροπρό-
θεσµη  ευηµερία των πολιτών της 
αντί στα όπλα µαζικής καταστροφής» 
ανέφερε.

Ο διευθυντής του Ινστιτούτου Lowy 
για τη ∆ιεθνή Ασφάλεια Euan 
Graham δήλωσε ότι οι έως τώρα 
δοκιµές εκτόξευσης διηπειρωτικού 
βαλλιστικού πυραύλου εκ µέρους 
της Βόρειας Κορέας έχουν αποτύχει 
– ωστόσο η Β. Κορέα κινείται προς 
αυτή την  κατεύθυνση.

«Πιθανόν να το καταφέρουν κατά τη 
διάρκεια της θητείας της διοίκησης 
Τραµπ. Το σύστηµα που αναπτύσ-
σουν θα τους επιτρέψει να χτυπή-
σουν οπουδήποτε στις ηπειρωτικές 
Ηνωµένες Πολιτείες. Έως τώρα µόνο 
η Κίνα και η Ρωσία έχουν αυτή τη δυ-
νατότητα. Είναι κάτι που οποιαδήπο-
τε αµερικανική διοίκηση θα προσπα-
θήσει να αποτρέψει».

«Ζούµε µια διπλωµατική κρίση που 
έχει όµως και στρατιωτική χροιά. 
Στην Κίνα θα πάρει κάποιους µήνες 
για να φανούν οι [διπλωµατικές] 
συνέπειες. Εάν η Βόρεια Κορέα δεν 
επανέλθει µε µια ριζικά αλλαγµένη 

διπλωµατική θέση –κάτι που είναι 
πολύ απίθανο– τότε µπορεί να βρε-
θούµε σε πολύ κρίσιµο σηµείο προς 
τα τέλη του έτους ή κατά το επόµενο». 

Ο διευθυντής του Ινστιτούτου Στρα-
τηγικής Πολιτικής της Αυστραλίας 
Πίτερ Τζένινγκς δήλωσε στο Fairfax 
Media ότι η Βόρεια Κορέα «δεν έχει 
ακόµα την ικανότητα για πυρηνικό 
βαλλιστικό χτύπηµα», αλλά ότι «όσο 
πιο κοντά είναι [η Βόρεια Κορέα] στο 
να αποκτήσει ICBM, τόσο πιο στενά 
θα εξετάζουν οι ΗΠΑ το ενδεχόµενο 
προληπτικού χτυπήµατος».

«Κάτι τέτοιο είναι κάµποσα χρόνια 
µακριά, εάν φτάσουν ποτέ σε αυτό το 
σηµείο. Αν ήθελαν να µας χτυπήσουν 
θα χτυπούσαν το Pine Gap [µια κοι-
νή αµερικανική-αυστραλιανή εγκατά-
σταση], επειδή έτσι θα έπλητταν την 
πολεµική ικανότητα των ΗΠΑ. Αλλά 
αυτό που θα έπρεπε να µας απασχο-
λεί είναι οι επιθέσεις στον κυβερνο-
χώρο – είναι αρκετά καλοί σε αυτό 
και τις εξαπολύουν τακτικά εναντίον 
της Νότιας Κορέας».

Πρόσθεσε ότι η πρόσφατη χρήση της 
µεγαλύτερης µη πυρηνικής βόµβας 
(που είναι γνωστή και ως «µητέρα 
όλων των βόµβων») από τις Ηνωµέ-
νες Πολιτείες στο Αφγανιστάν είναι 
πιθανό να ήταν µια προειδοποίηση 
προς τη Βόρεια Κορέα ότι οι ΗΠΑ 
µπορούν να χρησιµοποιήσουν και 
συµβατικά όπλα εναντίον της. 

∆εν µας φτάνουν οι βαλλιστικοί πύ-
ραυλοι

Ο εµπειρογνώµονας του Εθνικού 
Πανεπιστηµίου της Αυστραλίας και 
ειδικός στη Βόρεια Κορέα Λεονίντ 
Πετρόφ δήλωσε ότι οι διηπειρωτικοί 
βαλλιστικοί πύραυλοι της Βόρειας 

Κορέας έχουν ένα βεληνεκές χιλιά-
δων χιλιοµέτρων αλλά «δεν µπορούν 
να φτάσουν ακόµα στους Αυστρα-
λούς».

Ωστόσο, ο δρ Πετρόφ προειδοποίησε 
ότι οι εντάσεις του «ψυχρού πολέµου» 
στη χερσόνησο έχουν µετατραπεί 
πολύ γρήγορα σε σενάριο «καυτού 
πολέµου» και παρότρυνε την αυστρα-
λιανή κυβέρνηση να χρησιµοποιήσει 
την ήπια δύναµη της διπλωµατίας για 
να βοηθήσει στην εξοµάλυνση της 
κατάστασης.

«Είναι ένα πολύ επικίνδυνο παι-
χνίδι, ελπίζω ότι οι ηγέτες µας κα-
ταλαβαίνουν τους κινδύνους ... Οι 
Αµερικανοί ρίχνουν λάδι στη φωτιά 
στέλνοντας το Vinson, που φέρνει 
την περιοχή στο χείλος του πολέµου, 
και η Αυστραλία έχει να χάσει όσο κι 
οποιοσδήποτε άλλος στην περιοχή. 
Στ’ αλήθεια θέλουν οι Αυστραλοί να 
εµπλακούν σε όλο αυτό;»

Οι Ηνωµένες Πολιτείες, η Αυστραλία 
και άλλα έθνη στην περιοχή έχουν 
στηρίξει την Κίνα για να αυξήσουν 
την πίεση στη Βόρεια Κορέα να εγκα-
ταλείψει το πυρηνικό της πρόγραµµα.

Εκπρόσωπος του Πολεµικού Ναυτι-
κού της Ιαπωνίας δήλωσε ότι τα δύο 
πλοία θα «εξασκηθούν σε ποικίλες 
τακτικές» µε το αεροπλανοφόρο των 
ΗΠΑ, εν µέσω αυξανόµενων εντά-
σεων σχετικά µε τις βαλλιστικές και 
πυρηνικές δοκιµές της Βόρειας Κορέ-
ας και των απειλών της εναντίον των 
Ηνωµένων Πολιτειών, της Αυστραλί-
ας και άλλων ασιατικών συµµαχικών 
κρατών.

Υπάρχει η εκ νέου ανησυχία ότι η 
Βόρεια Κορέα µπορεί να διεξάγει την 
έκτη πυρηνική δοκιµή της την Τετάρ-
τη, κατά την 85η στρατιωτική της επέ-
τειο – η Κίνα δήλωσε «σοβαρά προ-
βληµατισµένη».

Τα κρατικά µέσα ενηµέρωσης της Βό-
ρειας Κορέας εξακολουθούν να ισχυ-
ρίζονται ότι η Βόρεια Κορέα µπορεί 
να χτυπήσει τους εχθρούς της οπου-
δήποτε στη γη, κάτι που είναι αναλη-
θές. Συχνά σε αυτά τα µέσα εµφανί-
ζονται άγριες θεωρίες συνωµοσίας, 
όπως την Παρασκευή, όταν ισχυρί-
στηκαν ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να 
χρησιµοποιήσουν χηµικά όπλα κατά 
της Βόρειας Κορέας.

Η τελευταία πυραυλική δοκιµή της 
Βόρειας Κορέας την περασµένη εβδο-
µάδα απέτυχε µόλις δευτερόλεπτα 
µετά την έναρξη.




