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σεις της Αυστραλίας και της Κίνας 
βρίσκονταν εδώ και αρκετούς μήνες 
σε βαρομετρικό χαμηλό. Τι σημαί-
νει η AUKUS για την Αυστραλία κατά 
τη γνώμη σας; Ενδυναμώνει τη θέση 
της στην περιοχή Ασίας - Ειρηνικού;

«Τριαντάφυλλος Καρατράντος»: 
«Η Αυστραλία είναι μία κομβική 
χώρα τόσο για την περιοχή Ασίας- 
Ειρηνικού, όσο και για την ευρύτερη 
Δύση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως 
η Αυστραλία ήταν συστατικό μέρος 
της Συμφωνίας Five Eyes.

Η AUKUS λοιπόν, αναδεικνύ-
ει το πόσο σημαντική θεωρούν την 
Αυστραλία, οι ΗΠΑ και η Μεγάλη 
Βρετανία. 

Επί της ουσίας, κάνουν μία προ-
βολή επιρροής και αποτροπής της 
παρέμβασης της Κίνας στην περι-
οχή μέσω της Αυστραλίας. Σε αυτό 
το πλαίσιο, ο στρατηγικός ρόλος της 
Αυστραλίας αναβαθμίζεται. 

Επίσης, σε πρακτικό επίπεδο, η 
προμήθεια των πυρηνικών υποβρυ-
χίων, αλλά και το μακροπρόθεσμο 
πλαίσιο της AUKUS, παρέχουν υπο-
στήριξη στην Αυστραλία». 

«Ελληνικός Κήρυκας»: «Ελλάδα και 
Αυστραλία παραδοσιακά έχουν καλές 
σχέσεις με συνεκτικό ιστό την ομο-
γένεια του περίπου μισού εκατομμυ-
ρίου που ευημερεί στους Αντίποδες. 
Διαβλέπετε κάποια «σύννεφα» στις 
σχέσεις τους έπειτα από τη συμφω-
νία ΑUKUS εξαιτίας της επιδείνωσης 
των σχέσεων της Γαλλίας, σημαντι-
κού μέλους της ΕΕ, με τις τρεις χώ-
ρες (ΗΠΑ, ΗΒ, Αυστραλία)»;

«Τριαντάφυλλος Καρατράντος»: «Η 
Ελλάδα είναι μία χώρα που έχει πο-
λυεπίπεδη και πολυμερή εξωτερική 
πολιτική. Επίσης, αντιλαμβάνεται τη 
Δύση ως μία ενιαία οικογένεια, στην 
οποία και ανήκει. Η Αυστραλία εί-
ναι μία χώρα με την οποία η Ελλά-
δα έχει παραδοσιακά καλές σχέσεις 
και η μεγάλη κοινότητα της ομογέ-
νειας την καθιστά στρατηγικής ση-
μασίας για την πολιτική αποδήμου 
Ελληνισμού. 

Η δυνατότητα στους ομογενείς 
να ψηφίσουν στις επόμενες εκλο-
γές θα φέρει τις δύο χώρες ακόμη 
πιο κοντά. 

Πέραν αυτού, ο Πρωθυπουργός 
δήλωσε πρόσφατα πως η συνεργα-
σία της Ελλάδας με την Αυστραλία 
θα επεκταθεί και σε νέους τομείς, 
όπως αυτός της πολιτικής προστασί-
ας, με έμφαση σε νέες μεθόδους πυ-
ρόσβεσης. Θεωρώ πως τα προβλή-
ματα στη σχέση της Γαλλίας με την 
Αυστραλία θα εξομαλυνθούν με το 
πέρασμα του χρόνου. 

Ήδη, οι αρχικές διπλωματικές τρι-
βές με τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βα-
σίλειο έχουν αρχίσει να υποχωρούν. 
Η Ανατολική Μεσόγειος και η Αφρι-

κή είναι το επίκεντρο της στρατηγι-
κής της Γαλλίας, η οποία έχει πάρει 
πρωτοβουλίες και για την ενίσχυ-
ση της στρατηγικής αυτονομίας της 
Ε.Ε».

«Ελληνικός Κήρυκας»: «Στα απόνε-
ρα της AUKUS ανακοινώθηκε η αμυ-
ντική συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας. 
Τι σηματοδοτεί αυτή η συμφωνία 
για την Ελλάδα με το δεδομένο της 
συνεχούς επιθετικότητας της Τουρ-
κίας; Θα καμφθεί η επιθετικότητα 
της έπειτα από αυτή τη συμφωνία»;

«Τριαντάφυλλος Καρατράντος»: 
«Για την Ελλάδα είναι μία σημαντική 
συμφωνία, καθώς, πρώτον την εξο-
πλίζει με υπερσύγχρονα πλοία και 
δεύτερον με την ρήτρα της αμοιβαί-
ας συνδρομής, προσθέτει έναν ακό-
μη εξωτερικό πάροχο ασφάλειας. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως 
η εξωτερική εξισορρόπηση της 
απειλής από την Τουρκία μέσω 
διεθνών/περιφερειακών οργα-
νισμών, αλλά και διμερών ή πο-
λυμερών συμφωνιών με κράτη, 
είναι θεμελιακό κομμάτι της στρα-
τηγικής εθνικής ασφάλειας της 
Ελλάδας. 

Ωστόσο, η Τουρκία έχει υιοθετή-
σει, κυρίως μετά το αποτυχημένο 
πραξικόπημα, μία στρατηγική χα-
μηλής έντασης, οι οποίες σε ορι-
σμένες περιπτώσεις κλιμακώνεται 
κιόλας, δοκιμάζοντας τις αντοχές 
της Ελλάδας και της Κύπρου. Εί-
ναι ο τρόπος της Τουρκίας να δι-
εκδικήσει μεγαλύτερο ρόλο στις 
εξελίξεις στην περιοχή». 

«Ελληνικός Κήρυκας»: «Έπειτα 
από μια έντονη διετία στις σχέ-
σεις με την Τουρκία το 2021 απο-
δείχθηκε λίγο πιο ήσυχο. Πιστεύ-
ετε ότι θα παραμείνει η γαλήνη 
ή επρόκειτο για τη νηνεμία πριν 
την καταιγίδα στις σχέσεις των δυο 
χώρων; Είναι ένα θέμα, που απα-
σχολεί τους ομογενείς μας στην 
Αυστραλία.

«Τριαντάφυλλος Καρατρά-
ντος»: «Όπως ανέφερα και προ-
ηγουμένως, η Τουρκία, μετά από 
τον Ιούλιο του 2016, έχει επιλέ-
ξει μία επιθετική στρατηγική ένα-
ντι της Ελλάδας και της Κύπρου, 
η οποία οδηγεί συχνά σε κρίσεις 
χαμηλής έντασης στα δύο θα-
λάσσια θέατρα της Ανατολικής 
Μεσογείου. 

Η ψύχραιμη διαχείριση της κα-
τάστασης από την Ελλάδα και την 
Κύπρο, με την υποστήριξη των 
συμμάχων μας, όταν αυτό είναι 
απαραίτητο, έχει αποτρέψει την 
κλιμάκωση σε μία κρίση που μπο-
ρεί να είχε άσχημη εξέλιξη. Είναι 
σημαντικό πως παρά αυτό το κλί-
μα, τα διπλωματικά κανάλια επι-
κοινωνίας με την Τουρκία είναι 

πάντα ανοιχτά. 
Επίσης, συνεχίζονται και οι 

διερευνητικές επαφές. Βέβαια, 
χωρίς ένα ξεκάθαρο πλαίσιο 
επίλυσης της διένεξης θα βι-
ώνουμε μία κατάσταση έντα-
σης, όσο η Τουρκία παρα-
μένει ένας απρόβλεπτος και 
νευρικός γείτονας. 

Ωστόσο, είναι πιθανότερο 

μία κλιμάκωση να έρθει από 
ένα ατύχημα, παρά από συ-
νειδητή επιλογή. 

Η Ελλάδα ενισχύει την απο-
τρεπτική της ικανότητα και 
τα μέσα εξισορρόπησης της 
Τουρκίας. Τόσο εσωτερικά, με 
τους νέους σύγχρονους εξο-
πλισμούς, όσο και εξωτερικά 
με τις στρατηγικές συμμαχίες, 

με σημαντικότερη όλων αυτή 
με τη Γαλλία. Οι κινήσεις της 
Ελλάδας στέλνουν ένα ξεκά-
θαρο μήνυμα προς την Τουρ-
κία. Η Ελλάδα είναι θετική σε 
διάλογο, στο πλαίσιο του διε-
θνούς δικαίου, αλλά παράλ-
ληλα, δεν θα επιτρέψει σε κα-
νέναν να αμφισβητήσει την 
κυριαρχία της». 
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