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Ο
ι αλλαγές είναι τεκτονι-
κές στον πλανήτη το τε-
λευταίο πυκνό διάστη-
μα των εξελίξεων και 

οι γεωπολιτικές ισορροπίες άλ-
λαξαν διαμιάς με την ανακοίνω-
ση της στρατιωτικής συμφωνίας 
«Aukus». Στα «απόνερα» της ανα-
κοινώθηκε και η μεγάλη αμυντι-
κή συμφωνία Ελλάδας- Γαλλίας. 

Εξελίξεις, που είναι δύσκολο να 
«χωνευτούν», χωρίς τη βοήθεια 
ενός ειδικού, όπως ο Δρ. Ευρω-
παϊκής Ασφάλειας και νέων απει-
λών, Επιστημονικός Συνεργάτης 
του ΕΛΙΑΜΕΠ, Τριαντάφυλλος 
Καρατράντος. 

Ο «Ελληνικός Κήρυκας» συζή-
τησε μαζί του όλα όσα αλλάζουν 
αυτή την εποχή και προσπάθη-
σε να ανακαλύψει τι άλλαξε στη 
γεωπολιτική σκακιέρα, τόσο για 
την Αυστραλία όσο και την Ελ-
λάδα. Η νέα στρατιωτική συμφω-
νία «Aukus» η οποία λαμβάνει 
την ονομασία της από τα αρχι-
κά των συμμετεχουσών χωρών, 
ΗΠΑ, Βρετανίας και Αυστραλίας 
αλλάζει τα δεδομένα στην περιο-
χή Ασίας-Ειρηνικού. 

«Ο στρατηγικός ρόλος της Αυ-
στραλίας αναβαθμίζεται. Επίσης, 
σε πρακτικό επίπεδο, η προμήθεια 
των πυρηνικών υποβρυχίων, αλλά 
και το μακροπρόθεσμο πλαίσιο 
της AUKUS, παρέχουν υποστή-
ριξη στην Αυστραλία» αναφέρει 
ο κ. Καρατράντος στον «Ελληνι-
κό Κήρυκα»

Η μεταφορά στην Αυστραλία της 
τεχνογνωσίας για την απόκτηση 
πυρηνοκίνητων, αλλά συμβατι-
κά εξοπλισμένων με πυραύλους 
Tomahawk, υποβρυχίων, με άμε-
σο αντάλλαγμα το δικαίωμα ελλι-
μενισμού των αμερικανικών υπο-
βρυχίων στα αυστραλιανά λιμάνια 
αποτελεί, βέβαια, εγχείρημα το 
οποίο θα πάρει καιρό αλλά εκπέ-
μπει ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα 
απέναντι στην Κίνα. 

Ο Τριαντάφυλλος Καρατρά-
ντος δεν θεωρεί «ότι σε αυτή τη 
φάση βρισκόμαστε σε μία κατά-
σταση Ψυχρού Πολέμου 2.0, κα-
νείς όμως δεν μπορεί να ισχυρι-
στεί πως δεν θα περάσουμε στο 
μέλλον σε αυτή την κατάσταση».

Επιπρόσθετα εκτιμά ότι οι δε-
σμοί Αυστραλίας και Ελλάδας θα 
ενδυναμωθούν εξαιτίας της «δυνα-
τότητας στους ομογενείς να ψηφί-
σουν στις επόμενες εκλογές, γεγο-
νός, που θα φέρει τις δύο χώρες 
ακόμη πιο κοντά».

Παράλληλα, χαρακτηρίζει «θε-
μελιακό κομμάτι της στρατηγι-
κής εθνικής ασφάλειας της Ελλά-
δας» την αμυντική συμφωνία με 
τη Γαλλία ενώ η κατάσταση με την 
Τουρκία συνεχίζει να εγκυμονεί 
κινδύνους. 

«Χωρίς ένα ξεκάθαρο πλαίσιο 

επίλυσης της διένεξης θα βιώνου-
με μία κατάσταση έντασης, όσο η 
Τουρκία παραμένει ένας απρόβλε-
πτος και νευρικός γείτονας. Ωστό-
σο, είναι πιθανότερο μία κλιμά-
κωση να έρθει από ένα ατύχημα, 
παρά από συνειδητή επιλογή» 
όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Ελληνικός Κήρυκας»: «Η ανα-
κοίνωση της συμφωνίας AUKUS 
αιφνιδίασε και αποδείχθηκε αρ-
κετά σημαντική για να μετατοπί-
σει το διεθνές ενδιαφέρον από το 
Αφγανιστάν. Εκτιμάτε ότι είμαστε 
ante portas ( σ.σ. προ των πυ-
λών) ενός νέου ψυχρού πολέμου 
με κύριους πόλους τις Η.Π.Α. και 
την Κίνα έπειτα από την ανακοί-
νωση της συμφωνίας»;

«Τριαντάφυλλος Καρατρά-
ντος»: «Όντως, η Συμφωνία 
AUKUS, μετατόπισε το ενδιαφέ-
ρον της διεθνούς πολιτικής από 
το Αφγανιστάν. Δυστυχώς κάτι τέ-
τοιο ήταν αναμενόμενο, ειδικότε-
ρα από τη στιγμή που ολοκληρώ-
θηκε η αποχώρηση των Δυτικών 
από τη χώρα. Βέβαια, αυτό δεν ση-
μαίνει πως η διεθνής κοινότητα 
πρέπει να ξεχάσει το Αφγανιστάν. 

Το αντίθετο, για πάρα πολλούς 
λόγους το Αφγανιστάν πρέπει να 
μείνει στο επίκεντρο του ενδιαφέ-
ροντος. Η AUKUS είναι μία σημα-
ντική πρωτοβουλία η οποία μας 
δείχνει πως η διεθνής πολιτική 
και οι στρατηγικές κινήσεις εξελίσ-
σονται σε διάφορα επίπεδα. 

Η μεταφορά του στρατηγικού εν-
διαφέροντος των ΗΠΑ στην Ασία 
και στον άξονα Ειρηνικός/ Ινδι-
κός σαφώς έχει ως στόχο της εξι-
σορρόπηση της Κίνας. Η Κίνα 
είναι αυτή τη στιγμή ο βασικός 
ανταγωνιστής των ΗΠΑ για την 
παγκόσμια επιρροή και ισχύ. 

Δεν βρισκόμαστε, τουλάχιστον 
σε αυτή τη φάση, σε μία κατάστα-
ση Ψυχρού Πολέμου 2.0., κανείς 
όμως δεν μπορεί να ισχυριστεί 
πως δεν θα περάσουμε στο μέλ-
λον σε αυτή την κατάσταση. 

Βέβαια, η αλληλεξάρτηση του 
σημερινού κόσμου δυσχεραίνει 
μία προβολή του διχοτομημένου 
σε δύο στρατόπεδα κόσμου των 
προηγούμενων δεκαετιών. Αυτό 
που μπορούμε να πούμε με βεβαι-
ότητα είναι πως βρισκόμαστε σε 
μία φάση στρατηγικού ανταγωνι-
σμού ΗΠΑ και Κίνας». 

«Ελληνικός Κήρυκας»: «Οι σχέ-

«Ελλάδα και Αυστραλία  
θα έλθουν πιο κοντά»
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