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άλλα μέσα και όχι με ταρίφες και δασμούς 
όπως έκανε ο κ. Τραμπ. Ο κ. Μπάϊντεν, 
ανακάλυψε ξαφνικά πως στην Νοτιοδυτική 
Κίνα, συντελείται γενοκτονία σε βάρος των 
Ουϊγούρων Μουσουλμάνων από την Κίνα 
και παίρνει μέτρα για να τους βοηθήσει. 
Αμέσως μετά την αποτυχημένη διάσκεψη 
μεταξύ Κίνας και Αμερικής στην Αλάσκα, 
όπου οι δύο πλευρές συμφώνησαν πως 
διαφωνούν, εκτός ίσως από τα μέτρα που 
χρειάζεται να ληφθούν για το περιβάλλον, 
η Αμερική ανακοίνωσε κυρώσεις κατά 
αξιωματούχων της Κίνας για το ρόλο τους 
εναντίον των Ουϊγούρων. Σύμφωνα με την 
προσφιλή τους συνήθεια, για να μην φαί-
νεται μόνη της η Αμερική, ζητούν και από 
συμμάχους να κάνουν το ίδιο. Άλλωστε 
ποιος μπορεί να ξεχάσει τη «συμμαχία των 
προθύμων» και το προπαγανδιστικό ψέμα 
για ύπαρξη όπλων μαζικής καταστροφής 
στο Ιράκ για να δικαιολογηθεί στην κοινή 
γνώμη η επίθεση στο Ιράκ!!! Έτσι οι πρό-
θυμοι σύμμαχοι μεταξύ των οποίων και 
η Αυστραλία, έκαναν δηλώσεις και κινή-
σεις παρόμοιες με της Αμερικής, εξαγρι-
ώνοντας την Κίνα. Η Αυστραλία, εξέδωσε 
ψήφισμα, με το οποίο καλεί τον ΟΗΕ, να 
ερευνήσει τις παραβιάσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των Ουϊγούρων στην επαρ-
χία Xinjiang και καλεί την κυβέρνηση να 
μην επιτρέψει σε επιχειρήσεις της Αυστρα-
λίας να κερδοσκοπούν από προϊόντα που 
έχουν κατασκευασθεί από εργάτες που 
δουλεύουν σε καταναγκαστικά έργα στην 
Κίνα. Είχε προηγηθεί διαβεβαίωση της 
Αμερικής προς την Αυστραλία, πως δεν θα 
την αφήσει αβοήθητη στο πεδίο της μάχης, 
αν χρειαστεί. Η Κίνα φυσικά δεν δέχεται 
τις κατηγορίες και οργισμένα, ζητά από 
τις ξένες δυνάμεις να μείνουν έξω από τα 
εσωτερικά της ζητήματα. Για να δείξει και 
αυτή το δυναμισμό της, έχει στείλει 200 
πλοιάρια της πολιτοφυλακής της, σε αμ-
φισβητούμενη με τις Φιλιππίνες θαλάσσια 
περιοχή. Οι Φιλιππίνες, είχαν δικαιωθεί 
από το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο της 
Χάγης, σε παρόμοια διεκδίκηση στο πα-
ρελθόν για θαλάσσια περιοχή γύρω από 
τις Φιλιππίνες. Οι διεκδικήσεις της Κίνας 
στην περιοχή της θάλασσας της Νότια Κί-
νας και ακόμη νοτιότερα, τη φέρνουν αντι-
μέτωπη με χώρες όπως η Ιαπωνία, το Βι-
ετνάμ, οι Φιλιππίνες και η Ινδονησία. Από 
εκεί περνάνε τα καράβια που μεταφέρουν 
το 40% των προϊόντων από και προς τις 
χώρες της περιοχής. Εκτός από αυτές τις 
διεκδικήσεις, η Κίνα εφαρμόζει σκληρή 
πολιτική απέναντι στο Χονγκ-Κονγκ και 
την Ταϊβάν και δεν διστάζει να το δείχνει 
σε κάθε ευκαιρία. Αν προσθέσουμε στο 
σκηνικό τις διεκδικήσεις της απέναντι 
στις Ινδίες, το Νεπάλ και το Θιβέτ και την 
επιθετικότητα της Αμερικής απέναντι στο 
Ιράν, έχουμε μία καλή εικόνα γύρω από 
το που βρίσκονται οι εστίες ανάφλεξης και 
που έχουν ήδη ανάψει τα φυτίλια η Αμε-

ρική και η Κίνα. Τα συμφέροντα δεν είναι 
μόνο οικονομικά αλλά είναι απόλυτα συν-
δεδεμένα με τις γεωπολιτικές φιλοδοξίες 
της νυν υπερδύναμης, της Αμερικής, με τις 
αντίστοιχες και εκ διαμέτρου αντίθετες της 
ανερχόμενης υπερδύναμης, της Κίνας. Η 
εχθρότητα του κ. Μπάϊντεν προς τη Ρωσία 
και τον κ. Πούτιν, θα στρέψει αποφασι-
στικά τη Ρωσία προς το μέρος της Κίνας 
και θα την τροφοδοτεί με φθηνό φυσικό 
αέριο μέσω του αγωγού που χρηματοδό-
τησε με  US$10 δισεκατομμύρια άτοκα, η 
Ρωσία, μετά από συμφωνία που υπέγραψε 
με την Κίνα το 2013. Η συμφωνία, προ-
βλέπει επίσης, εγγυημένα χαμηλές τιμές σε 
βάθος μιας δεκαετίας και ο αγωγός μετα-
φέρει ήδη φυσικό αέριο από το 2019 και 
επεκτείνεται ακόμη περισσότερο. Έτσι, η 
διορατικότητα του κ. Πούτιν το 2013, εξα-
σφαλίζει πολύτιμους πόρους για τη Ρωσία 
και ακόμη πιο πολύτιμη ενέργεια για την 
Κίνα σε περίπτωση πολεμικής σύρραξης. 
Τα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, φοβούμε-
να ίσως πως δεν θα μπορούν να εξάγουν 
πετρέλαιο προς την Ευρώπη, προσπαθούν 
να εξασφαλίσουν πως θα εξάγουν πετρέ-
λαιο προς την Κίνα τουλάχιστον μέχρι το 
2050. Φυσικά για να συνεχίσουν να γίνο-
νται αυτές οι εξαγωγές είτε από τις χώρες 
του Κόλπου είτε από τη Ρωσία, θα πρέπει 
η Κίνα και η Ρωσία να είναι σε θέση να 
κρατήσουν ανοιχτούς τους θαλάσσιους 
δρόμους και να προστατέψουν τον αγωγό 
σε περίπτωση σύρραξης. H Ρωσία, θα πρέ-
πει να προσέξει πολύ το ρόλο που μπορεί 
να παίξει το Καζακστάν, από το έδαφος του 
οποίου μπορεί να χτυπηθεί ο αγωγός φυ-
σικού αερίου προς την Κίνα, με συμβατικά 
όπλα ή με αεροπορική επίθεση. Διαφορε-
τικά, η χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνε-
κούς ή χτύπημα μέσω δορυφόρου είναι η 
εναλλακτική απειλή. Η Ινδία που πρόσφα-
τα άρχισε να συμμετέχει στη «συμμαχία» 
με την Αμερική και τη Αυστραλία, μπορεί 
πολύ εύκολα να αποκλείσει τους θαλάσ-
σιους δρόμους προς την Κίνα ή προς το 
Μπαγκλαντές και από εκεί στην Κίνα. Αν 
κανείς πίστευε πως η εκλογή του κ. Μπά-
ϊντεν θα έφερνε ειρήνη, ας αναθεωρήσει 
την άποψή του.

«Π
αλιά μου τέχνη κόσκι-
νο» για τους Δημοκράτες 
στην Αμερική. Ακόμα 
δεν πρόλαβαν να ορκί-

σουν κυβέρνηση καλά-καλά και άρχισαν 
τη δυναμική εξωτερική πολιτική. Πρώτος 
στόχος η Ρωσία και ο πρόεδρος Πούτιν 
προσωπκά, με τον οποίο ο πρόεδρος της 
Αμερικής κ. Μπάϊντεν έχει και προσωπικά 
απωθημένα. Αυτό, επειδή πιστεύει πως η 
Ρωσία και ο κ. Πούτιν υποστήριξαν τον  Κ. 
Τραμπ στις προηγούμενες εκλογές και ο κ. 
Τραμπ κατηγόρησε τον γιό του κ. Μπάϊ-
ντεν για παράνομες δραστηριότητες στην 
Ουκρανία. Έτσι λοιπόν, ο κ. Μπάϊντεν, πι-
έζει το στρατό της Ουκρανίας, να επιτεθεί 
στους Ρώσους αυτονομιστές που θέλουν 
να αποσχισθούν από την Ουκρανία. Για 
βοήθεια, στέλνει δυνάμεις του ΝΑΤΟ στη 
Βαλτική θάλασσα, και ήδη έχουν περάσει 
τα Δαρδανέλια. Μεταξύ αυτών, συμμετέχει 
και το Πολεμικό Ναυτικό της Ελλάδας. Ο 
κ. Μπάϊντεν, κατηγόρησε τον κ. Πούτιν 
σαν δολοφόνο και πήρε την απάντηση, 
πως «για να αναγνωρίσεις τι είναι κάποιος, 
πρέπει να έχεις κάνει και εσύ τα ίδια». Ο 
κ. Πούτιν ευχήθηκε στον Αμερικανό πρό-
εδρο να έχει υγεία και τόνισε πως δεν το 
λέει ειρωνικά. Ανεξάρτητα όμως με την 
υγεία του κ. Μπάϊντεν, τα γεράκια του Πε-
νταγώνου και ο μηχανισμός του Δημοκρα-
τικού κόμματος, έχουν δυνατούς δεσμούς 
με την πολεμική βιομηχανία και δεν διστά-
ζουν να ξεκινήσουν περιφερειακούς πολέ-
μους για να διατηρήσουν ή να επεκτείνουν 
την κυριαρχία της Αμερικής. Αυτό κάνουν 
και τώρα, ανάβοντας ένα φυτίλι στην περι-
οχή, με σκοπό να αποκόψουν την παροχή 
φυσικού αερίου από τη Ρωσία προς τη Δυ-
τική Ευρώπη και κυρίως προς τη βιομηχα-
νική Γερμανία. Αν πετύχουν το στόχο τους, 
θα στερήσουν από τη Ρωσία μία πλούσια 
πηγή εισοδήματος  και πιστεύουν πως θα 
την γονατίσουν οικονομικά. Ταυτόχρονα, 
προσπαθούν να χαλάσουν το καλό κλίμα 
που επικρατεί μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας 
και να στρέψουν την Τουρκία ενάντια στη 
Ρωσία, αποκόβοντάς την έτσι από τις βά-
σεις της στη Συρία. Έτσι πιστεύουν πως θα 
μειωθεί η ανάμειξη και η επιρροή της Ρω-
σίας στη Μέση Ανατολή και ανοίγει ο δρό-
μος για κοινοπραξίες Ισραήλ-Κύπρου-Αι-
γύπτου και Ελλάδας για την εκμετάλλευση 
των κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πε-
τρελαίου στη Μεσόγειο και ίσως εξαγωγές 
φυσικού αερίου από την Αμερική προς την 
Ευρώπη, μέσω του αγωγού που κατασκεύ-
ασε ο κ. Τραμπ και θα μεταφέρει το αέριο 
από τη Δυτική Ακτή της Αμερικής στην 
Ανατολική και από εκεί με δεξαμενόπλοια, 
στην Ευρώπη. Ο κ. Μπάϊντεν, πέρα από 
τις φιλοδοξίες για ενεργειακό έλεγχο της 
Ευρώπης, θέλει να δείξει και στην Κίνα, 
πως η Αμερική δεν παραιτείται από το στό-
χο να μειώσει το έλλειμμά της με την Κίνα. 
Θα προσπαθήσει όμως να το πετύχει με 
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