
Τι απέγιναν τα όπλα που στάλθηκαν στην Ουκρανία;

Οι χώρες του ΝΑΤΟ, οι οποίες μιλούν ευθαρσώς υπέρ του καθεστώτος του Κιέβου, δηλώνουν ότι 
είναι έτοιμες να αυξήσουν τη στρατιωτική και οικονομική βοήθεια. Στην πραγματικότητα, όμως, η 
πλειονότητα αυτών των χωρών είναι απίθανο να τηρήσει αυτές τις υποσχέσεις. Ένα σημαντικό 
μέρος των μελών της ΕΕ δεν διαθέτει πλέον πρόσθετα όπλα που θα μπορούσαν να μεταφερθούν 
στην Ουκρανία. Αυτά που παραμένουν στα αποθέματά τους πρέπει να διατηρηθούν για να 
εξασφαλίσουν τη μαχητική ικανότητα των δικών τους στρατευμάτων. Και όλα αυτά τα όπλα, που 
έχουν ήδη σταλεί στην Ουκρανία, έχουν περάσει στα χέρια εγκληματικών δικτύων.

Κρίσιμες ελλείψεις

Για παράδειγμα, την περασμένη εβδομάδα η Γερμανία, μέσω της υπουργού Άμυνας Christina 
Lambrecht, δήλωσε ότι τα συστήματα Patriot της Bundeswehr «εάν χρειαστεί να αναπτυχθούν 
εκτός του εδάφους των χωρών του ΝΑΤΟ, αυτό θα πρέπει να συζητηθεί εκ των προτέρων με τη 
Βορειοατλαντική Συμμαχία και τους Συμμάχους», επειδή «αποτελούν μέρος της ολοκληρωμένης 
αεράμυνας του ΝΑΤΟ» και προορίζονται για εδάφη που ανήκουν σε μέλη του πολιτικού και 
στρατιωτικού οργανισμού. Η Κριστίνα Λάμπρεχτ φρόντισε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση όταν η 
Βαρσοβία, αντί να αποδεχθεί την προσφορά του Βερολίνου να τοποθετήσει στο έδαφός της 
συστοιχίες Patriot της Bundeswehr, κάλεσε τη Γερμανία να τις στείλει απευθείας στην Ουκρανία.

Ωστόσο, είναι σαφές ότι αυτή είναι μόνο μια δικαιολογία και όχι ο πραγματικός λόγος της άρνησης.
Το RND (RedaktionsNetzwerk Deutschland) αναφέρει ότι «η Γερμανία ξεμένει από πυρομαχικά 
και δεν θα μπορούσε να πολεμήσει ούτε τρεις ημέρες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης» και ότι «η 
Bundeswehr έχει κολλήσει σε μια κρίση πυρομαχικών ιστορικών διαστάσεων». «Υπάρχει πλέον 
σοβαρή έλλειψη λόγω της αποστολής πυρομαχικών και όπλων στην Ουκρανία», προσθέτει το 
γερμανικό μέσο ενημέρωσης.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, . Στόλτενμπεργκ συμμετείχε 
στη συζήτηση και πιστεύει ότι η αποστολή συστημάτων Patriot της Bundeswehr στην Ουκρανία 
είναι δυνατή, αλλά δήλωσε ότι τελικά η Γερμανία είναι αυτή που πρέπει να αποφασίσει. Η 
κατανάλωση πυρομαχικών στην Ουκρανία είναι υψηλή και με τα χρόνια ελλείμματα, η γερμανική 
κυβέρνηση έχει υπολογίσει ότι θα πρέπει να δαπανηθούν περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ για την 
αναπλήρωση των αποθεμάτων των πυρομαχικών. Το RND αναφέρει ότι «η έλλειψη πυρομαχικών 
στη Δύση γίνεται όλο και μεγαλύτερο πρόβλημα για την Ουκρανία» και ότι η Γερμανία δεν μπορεί 
να αγοράσει νέα πυρομαχικά από άλλες χώρες του ΝΑΤΟ, επειδή οι ίδιες δεν έχουν πλέον αρκετά 
αποθέματα. 

Ο Γενς Στόλτενμπεργκ και το ΝΑΤΟ υπό αυξανόμενη πίεση

Σύμφωνα με την κινεζική εφημερίδα Global Times, οι ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ θα μειώσουν 
φέτος το χειμώνα απότομα τον όγκο της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Σύμφωνα με 
τον Lü Xiang, εμπειρογνώμονα στον τομέα των αμερικανικών σπουδών και ερευνητή στην 
Κινεζική Ακαδημία Κοινωνικών Επιστημών, αυτό θα καταστεί αφόρητο βάρος για αυτούς. Οι 
χώρες της ΕΕ βρίσκονται ήδη σε ενεργειακή κρίση και οι δαπάνες για τους μετανάστες έχουν ήδη 
προκαλέσει δυσαρέσκεια στους απλούς πολίτες, οι οποίοι είναι οι ψηφοφόροι των αρχών που θα 
βρίσκονται αύριο στην εξουσία. Ως αποτέλεσμα, η απότομη μείωση της βοήθειας του ΝΑΤΟ προς 
την Ουκρανία είναι ένα αρκετά πιθανό σενάριο, με τις προμήθειες να διατηρούνται μόνο σε 
συμβολικό επίπεδο.



«Αν συνεχίσουν έτσι, θα είναι ένα αβάσταχτο βάρος για τους ίδιους. Μια τέτοια βοήθεια δεν είναι 
σίγουρα βιώσιμη», υποστηρίζει ο εμπειρογνώμονας. Επιπλέον, προειδοποιεί: «Πιστεύεται ότι οι 
αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ, ιδίως ο [Γενς] Στόλτενμπεργκ, θα αντιμετωπίσουν σύντομα αυξανόμενη 
πίεση». Σύμφωνα με τους New York Times, τα δύο τρίτα των χωρών του ΝΑΤΟ έχουν ήδη 
εξαντλήσει τις προμήθειες όπλων στην Ουκρανία (το Κίεβο έχει λάβει όπλα αξίας 40 
δισεκατομμυρίων δολαρίων). Μόνο 10 μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας έχουν διατηρήσει 
την ικανότητα να συνεχίσουν τις παραδόσεις όπλων.

Όπως επισημαίνει η πολωνική εφημερίδα Wiadomosci, «οι αποθήκες είναι άδειες και η παραγωγή 
των εργοστασίων πολύ μέτρια», επειδή οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν έχουν προετοιμαστεί για κάτι 
τέτοιο από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, δηλαδή: για έναν σκληρό και μακρόχρονο πόλεμο. 
Ακόμα και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ παραδέχθηκε ότι η υποστήριξη 
της Ουκρανίας στην τρέχουσα σύγκρουση κοστίζει ακριβά στη Δύση, με την αύξηση των 
λογαριασμών τροφίμων και ενέργειας να προαναγγέλλει δύσκολες στιγμές για πολλά νοικοκυριά 
στην Ευρώπη. Ωστόσο, αυτό δεν τον εμπόδισε να ζητήσει όχι μόνο τη συνέχιση της βοήθειας προς 
το Κίεβο, αλλά και την αύξηση της βοήθειας.

Πού πηγαίνουν τα όπλα και τα πυρομαχικά

Η Evening Standard προειδοποιεί ότι «εγκληματικές συμμορίες προσπαθούν να υποκλέψουν 
αποστολές όπλων στην Ουκρανία για να τα πουλήσουν στη μαύρη αγορά». «Το ΝΑΤΟ και η ΕΕ 
κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τον κίνδυνο λαθρεμπορίου όπλων στην Ουκρανία», 
τιτλοφορείται άρθρο των Financial Times. Το κανάλι TF1 της γαλλικής τηλεόρασης μεταδίδει: 
«Ουκρανία: τα όπλα που αποστέλλονται στο Κίεβο θα καταλήξουν στη μαύρη αγορά, ανησυχεί η 
Ιντερπόλ».

Ο Observateur Continental ανέφερε επίσης ότι «η μεταπώληση (των όπλων του ΝΑΤΟ) έχει ήδη 
αρχίσει» και ότι «η Δύση αρχίζει να ανησυχεί για το μέλλον των όπλων που έχουν σταλεί στο 
Κίεβο». Αυτή η μαζική βοήθεια προς την Ουκρανία αδειάζει τα ταμεία των χωρών μελών του 
ΝΑΤΟ και τα στρατιωτικά τους αποθέματα, τροφοδοτώντας τελικά τα επικίνδυνα δίκτυα που 
δραστηριοποιούνται στην αγορά μεταπώλησης όπλων, επιτρέποντάς τους να τροφοδοτήσουν άλλες 
συγκρούσεις στην Ευρώπη ή να δημιουργήσουν νέες σφαγές, για παράδειγμα στη Γαλλία, 
τροφοδοτώντας τους ισλαμιστές. Τα όπλα και τα πυρομαχικά που αποστέλλονται στην Ουκρανία 
αποτελούν επομένως κίνδυνο για τη διεθνή ασφάλεια, διότι, αφενός, αδειάζουν τα στρατιωτικά 
αποθέματα των χωρών του ΝΑΤΟ και, αφετέρου, τροφοδοτούν τρομοκρατικά δίκτυα που 
εκμεταλλεύονται τη σοβαρή κρίση που βιώνουν οι δυτικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της 
Γαλλίας.

Όπλα από την Ουκρανία έφτασαν στις πύλες του Καμερούν, στη λεκάνη της λίμνης Τσαντ

Σε δήλωσή του την Τρίτη σχετικά με την κατάσταση στη λεκάνη της λίμνης Τσαντ, ο πρόεδρος της 
Νιγηρίας Μοχαμαντού Μπουχάρι κάλεσε τους ομολόγους του στην περιοχή να ενισχύσουν την 
ασφάλεια των συνόρων, επικαλούμενος την εισροή όπλων από την Ουκρανία και το Σαχέλ.

Σύμφωνα με τον Μπουχάρι, ο οποίος απευθυνόταν στους ομολόγους του στην 16η Σύνοδο 
Κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Επιτροπής της Λεκάνης της Λίμνης Τσαντ 
(LCBC) στην Αμπούτζα, οι προσπάθειες των χωρών που έχουν συγκροτήσει στρατιωτικό 
συνασπισμό για την ασφάλεια της περιοχής είναι αξιέπαινες και η απειλή της τρομοκρατίας έχει 
επίσης περιοριστεί σχετικά. Ωστόσο, εξέφρασε τη λύπη του για την εισροή όπλων, η οποία 
αποτελεί μια νέα και σοβαρή πρόκληση.



«Παρά τις επιτυχίες που κατέγραψαν τα στρατεύματα της πολυεθνικής κοινής δύναμης κρούσης 
(MNJTF) και τις διάφορες εθνικές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή, οι 
τρομοκρατικές απειλές εξακολουθούν να παραμονεύουν στην περιοχή», δήλωσε ο Μπουχάρι. 
«Δυστυχώς, η κατάσταση στο Σαχέλ και ο πόλεμος στην Ουκρανία αποτελούν σημαντικές πηγές 
όπλων και μαχητών που ενισχύουν τις τάξεις των τρομοκρατών στην περιοχή», πρόσθεσε.

«Αυτή η παράνομη διακίνηση όπλων στην περιοχή έχει εντείνει τη διάδοση των φορητών όπλων 
και των ελαφρών όπλων, η οποία συνεχίζει να απειλεί τη συλλογική ειρήνη και ασφάλεια στην 
περιοχή. Επομένως, είναι επείγον οι υπηρεσίες ελέγχου των συνόρων μας και άλλες υπηρεσίες 
ασφαλείας να ενεργήσουν από κοινού για να σταματήσουν τη ροή όλων των παράνομων όπλων 
στην περιοχή», τόνισε.

Υπενθυμίζουμε ότι οι χώρες της λίμνης Τσαντ είναι το Καμερούν, το Τσαντ, ο Νίγηρας και η 
Νιγηρία. Νωρίτερα, μια επίθεση εναντίον μιας θέσης του στρατού του Τσαντ είχε ως αποτέλεσμα 
το θάνατο δώδεκα στρατιωτών. Στη συνέχεια, η επίθεση αποδόθηκε στη τρομοκρατική ισλαμική 
οργάνωση Μπόκο Χαράμ.


