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Στις 20 Ιανουαρίου, οι 40 χώρες που συναντήθηκαν στη βάση του ΝΑΤΟ στο Ramstein καθόρισαν 
την ποσότητα και τον τύπο των οπλικών συστημάτων που θα παρασχεθούν στην Ουκρανία. 
Συγκεκριμένα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύτηκαν να παραδώσουν τα κινητά συστήματα 
Avenger, τα τροχοφόρα οχήματα Stryker, Mrap και Hummer, τα τεθωρακισμένα οχήματα M-2 
Bradley και σχεδόν 300.000 πυρομαχικά για τα πυροβόλα με τα οποία είναι εξοπλισμένα, 
αντιαρματικούς πυραύλους Tow, πυρομαχικά για τα συστήματα Nasams και Himars, νάρκες κατά 
προσωπικού Claymore M-18 και δεκάδες χιλιάδες βλήματα πυροβολικού των 105, 120 και 155 
χιλιοστών. Το αντίτιμο των όπλων που αποστέλλονται σε αυτό το νέο πακέτο - 2,5 δισεκατομμύρια 
δολάρια ΗΠΑ - ανεβάζει το συνολικό ποσό της στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ προς την 
Ουκρανία σε περίπου 24,7 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Ο υπολογισμός θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει τα 31 αμερικανικά άρματα μάχης M-1 Abrams, τα οποία, σύμφωνα με δηλώσεις του 
Πενταγώνου και του προέδρου Μπάιντεν, αναμένεται να φτάσουν στην Ουκρανία το φθινόπωρο 
του 2023.

Εξίσου εντυπωσιακή είναι η ποσότητα της υποστήριξης που παρέχει η Βρετανία, η οποία 
περιλαμβάνει 14 άρματα μάχης Challenger-2, τεθωρακισμένα οχήματα Crarrv, πολεμικά πλοία 
Bulldog και Spartan, ελικόπτερα Sea King, UAV, πυραύλους Starstreak, Araam και Brimstone, 
αυτοκινούμενα οβιδοβόλα των 155 χιλιοστών και διάφορους τύπους πυρομαχικών.

Πέριξ της Πολωνίας, ωστόσο, αναδύεται ένας μεγάλος αριθμός στοιχείων, ξεκινώντας από αυτά 
των χωρών της Βαλτικής: η Εσθονία έχει προγραμματίσει να στείλει οβιδοβόλα των 155 και 122 
χιλιοστών, καθώς και μεγάλο αριθμό πυρομαχικών και αντιαρματικών όπλων- η Λετονία έχει 
δεσμευτεί όχι μόνο να παράσχει πυραύλους Stinger, ελικόπτερα Mi-17, UAV, πολυβόλα και 
ανταλλακτικά, αλλά και να εκπαιδεύσει 2.000 επιπλέον Ουκρανούς στρατιώτες, οι οποίοι θα 
σταλούν στις χώρες της Βαλτικής. Επιπλέον των 1.000 στρατιωτών που εκπαιδεύτηκαν πέρυσι, 
φέτος θα εκπαιδευθούν 2.000 στρατιώτες στη Λιθουανία, η οποία  θα στείλει αντιαεροπορικά όπλα 
των 40 χιλιοστών, ελικόπτερα Mi-8 και ανταλλακτικά.

Η Δημοκρατία της Τσεχίας θα συνεισφέρει αυτοκινούμενα οβιδοβόλα των 155 χιλιοστών, ενώ ο 
Καναδάς αντίστοιχα, θα στείλει  200 οχήματα Senator, καθώς και μια συστοιχία αεράμυνας 
Nasams. Οι Κάτω Χώρες έχουν διαθέσει δύο συστοιχίες Patriot στην Ουκρανία, ενώ η Σουηδία, της
οποίας οι προοπτικές ένταξης στο ΝΑΤΟ έχουν ανατραπεί από το προσωρινό βέτο της Τουρκίας, 
έχει προγραμματίσει να στείλει ερπυστριοφόρα οχήματα Cv-90, οβιδοβόλα των 155 χιλιοστών και 
εκτοξευτές πυραύλων Nlaw. Η Φινλανδία, της οποίας η συμμετοχή στην Ατλαντική Συμμαχία 
κρέμεται επίσης από μια κλωστή, προσδιόρισε απλώς το αντίτιμο (400 εκατομμύρια ευρώ) του 
πολεμικού εξοπλισμού που παραδόθηκε στο Κίεβο, χωρίς να υπεισέλθει στην ουσία των τύπων των
όπλων που παραδόθηκαν. Το ίδιο έκανε και η Ιταλία, η οποία δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με 
το περιεχόμενο του τελευταίου πακέτου στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, το οποίο 
ωστόσο θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύστημα αεράμυνας Samp-T. Η Δανία, από την άλλη 
πλευρά, έφτασε στο σημείο να παραιτηθεί ακόμη και από τα 19 αυτοκινούμενα πυροβόλα Caesar 
των 155 χιλιοστών που είχε παραγγείλει από τη Γαλλία για να αντικαταστήσει τα δικά της 
οβιδοβόλα του ίδιου διαμετρήματος που είχαν ήδη παραδοθεί στην Ουκρανία τους προηγούμενους 
μήνες. «Αυτή είναι η πρώτη περίπτωση κατά την οποία ο στρατός μιας χώρας - μέλους του 
ΝΑΤΟ στερήθηκε πλήρως των δυνατοτήτων του σε έναν συγκεκριμένο τομέα (στην 
προκειμένη περίπτωση στο πυροβολικό) προκειμένου να προσφέρει στο Κίεβο όλα τα μέσα 
που διαθέτει», επισημαίνει το Defence Analysis.



Η περίπτωση της Δανίας είναι ακραία, αλλά άκρως ενδεικτική των τεράστιων δυσκολιών που 
αντιμετωπίζουν όλα τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ που συντάσσονται με το Κίεβο για να 
αντιμετωπίσουν τους ιλιγγιώδεις ρυθμούς που απαιτεί η ρωσο-ουκρανική σύγκρουση. Δηλαδή, 
ένας πόλεμος που θα είναι περίπου συμμετρικός, δεδομένης της αποφασιστικής συμβολής της 
Ατλαντικής Συμμαχίας σε στρατιωτικό επίπεδο και σε επίπεδο πληροφοριών, προς την Ουκρανία, 
και πολύ υψηλής έντασης, με τεράστια αφθονία μέσων και πόρων. Σύμφωνα με τις 
εκμυστηρεύσεις ενός ανώτερου αξιωματούχου του ΝΑΤΟ στους New York Times όσον αφορά 
την κατάσταση που επικρατεί κατά μήκος της «γραμμής επαφής» στο Ντονμπάς το καλοκαίρι
του 2022, οι Ουκρανοί έριχναν περίπου 6.000 με 7.000 βλήματα πυροβολικού την ημέρα- οι 
Ρώσοι 40.000 με 50.000. Κατά τη διάρκεια των 20 ετών της στρατιωτικής επιχείρησης του 
ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, δεν εκτοξεύονταν περισσότερα από 300 βλήματα πυροβολικού την 
ημέρα. Επί του παρόντος, με 15.000 βλήματα πυροβολικού να παράγονται κάθε μήνα, ακόμη και 
το ισχυρό «στρατιωτικο-βιομηχανικό σύμπλεγμα» των ΗΠΑ δεν μπορεί να συμβαδίσει με το 
αυξημένο ρυθμό των συγκρούσεων. Χωρίς να γίνεται λόγος για τα ευρωπαϊκά κράτη, των οποίων 
η ανεπαρκής παραγωγή της πολεμικής τους βιομηχανίας, τα ανάγκασε να καταφύγουν σε 
στρατηγικά αποθέματα σε σημείο που να θέσουν σε κίνδυνο τη δική τους αμυντική ικανότητα, 
προκειμένου  να ικανοποιήσουν την ακόρεστη ζήτηση του Κιέβου για όπλα. Στην πραγματικότητα, 
δεν θυσιάζονται μόνο «παλιοσίδερα», των οποίων τα εξαρτήματα λαμβάνονται ωστόσο για να 
ανακυκλωθούν ως ανταλλακτικά για πιο προηγμένα μέσα, αλλά και πρωτοποριακά συστήματα με 
περιορισμένη διαθεσιμότητα, όπως το ιταλικό Samp-T. Για να μην αναφέρουμε τα άρματα μάχης: 
την παραμονή της έκρηξης του πολέμου, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία μαζί είχαν 
λιγότερα από 4.000 άρματα μάχης (εκ των οποίων τα 800 ήταν επιχειρησιακά), σε σύγκριση με
περισσότερα από 10.000 (εκ των οποίων τα 3.330 ήταν επιχειρησιακά) που είχε στην κατοχή 
της η Ρωσία.

Η αμερικανική άποψη, από τη στρατιωτική πλευρά

Δεν είναι τυχαίο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υλοποίησαν την εκ του μηδενός κατασκευή αρμάτων 
μάχης Abrams για την Ουκρανία, σύμφωνα με τον διπλό στόχο, αφενός της ενίσχυσης του 
ιδιαίτερης επιρροής «στρατιωτικο-βιομηχανικού συμπλέγματος» και αφετέρου της ταυτόχρονης 
διατήρησης αποθεμάτων οπλικών συστημάτων που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για τη διαχείριση
άλλων διεθνών κρίσεων, όπως αυτή που αφορά το πρόβλημα στην Ταϊβάν. Σε συνδυασμό με την 
αποδιάρθρωση των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού μετά την πανδημία Covid-19, η 
ανάγκη ανεφοδιασμού του ουκρανικού οπλοστασίου οδήγησε επίσης σε σημαντικές 
καθυστερήσεις στην προμήθεια πολεμικού υλικού στη Φορμόζα. Αναφέρθηκαν ελλείψεις 
παραδοτέων συνολικής αξίας 14,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων 
μαχητικών αεροσκαφών F-16, αναγνωριστικών αεροσκαφών Ms-110, οβιδοβόλων Paladin και 
πυραύλων Patriot, Stinger, Harpoon και Slam-Er.

Αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια ουσιαστική αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής, για 
την οποία πιέζει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, όχι μόνο για να στηρίξει 
την στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία, αλλά και για να αναπληρώσει τα στρατηγικά 
αποθέματα των κρατών-μελών της Ατλαντικής Συμμαχίας, δεδομένης της εξάντλησης των 
αποθεμάτων οπλικών συστημάτων σοβιετικής κατασκευής, πυρομαχικών και ανταλλακτικών που 
πρέπει να σταλούν στο Κίεβο. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν ήδη κινηθεί τα ευρωπαϊκά 
κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, τα οποία ψήφισαν με ομοφωνία για να ευθυγραμμιστούν οι 
στρατιωτικές δαπάνες με το ελάχιστο όριο του Ατλαντικού Συμφώνου (η Γερμανία ψήφισε 
επιπλέον την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών κατά 100 δισεκατομμύρια ευρώ). Οι 
πολεμικές εταιρείες της «Γηραιάς Ηπείρου», όπως η Krauss-Maffei Wegmann, η Rheinmetall και η 



Leonardo-Finmeccanica, δραστηριοποιήθηκαν κι αυτές, οργανώνοντας την αύξηση της παραγωγής 
αρμάτων μάχης και ραντάρ μετά το ξέσπασμα της ρωσο-ουκρανικής σύγκρουσης.

Για να πάρει όμως η σύγκρουση μια σταθερά ευνοϊκή τροπή υπέρ του Κιέβου, απαιτείται μια πολύ 
πιο έντονη γενικευμένη προσπάθεια, που θα περιλαμβάνει πρωτίστως μια δραστική και συνεχή 
αποστράγγιση πόρων στον αμυντικό τομέα, ώστε να γίνει αποδεκτή από μια εξαθλιωμένη κοινή 
γνώμη που υιοθετεί όλο και λιγότερο τη γραμμή αντιπαράθεσης με τη Ρωσία, που προωθεί το 
ΝΑΤΟ. Μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2022, για την ακρίβεια, η ΕΕ έχει στείλει στρατιωτικές 
προμήθειες στην Ουκρανία ύψους περίπου 30 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, το ποσό αυτό θα 
μπορούσε να ανέλθει σε περίπου 50 δισεκατομμύρια αν η δομή της ΕΕ εκπληρώσει τη δέσμευση 
που ανέλαβε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, να παραδώσει 
πολεμικό εξοπλισμό αξίας 18 δισεκατομμυρίων ευρώ στο Κίεβο έως το 2023.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στριμώχνεται στη γωνία

Από την άλλη πλευρά, η προμήθεια πολεμικού υλικού που θα μπορούσε να δώσει στην Ουκρανία 
τη δυνατότητα να αντισταθεί στο ρωσικό σοκ, προϋποθέτει την τέλεια λειτουργία των κατάλληλων 
αλυσίδων εφοδιασμού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σαφής εξάρτηση από ξένους 
προμηθευτές για την πρόσβαση σε πρώτες ύλες, σε συνδυασμό με την εκδίωξη του βασικού 
ενεργειακού προμηθευτή, που δεν είναι άλλος από τη Ρωσία, αναγκάζει το στρατιωτικο-
βιομηχανικό σύμπλεγμα της «Γηραιάς Ηπείρου» να προχωρήσει σε μια αγωνιώδη αναζήτηση 
εναλλακτικών διαύλων, με αποτέλεσμα την παράταση των χρόνων παράδοσης - κάτι που η 
Ουκρανία δεν μπορεί καθόλου να αντέξει - και την αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων στις 
πρώτες ύλες που είναι βέβαιο ότι θα επιβαρύνουν αναπόφευκτα το κόστος παραγωγής.

Οι κολοσσιαίες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή βιομηχανία όπλων και η ανισορροπία 
δυνάμεων εντός του ΝΑΤΟ υποδηλώνουν ότι ο σχεδιαζόμενος «στρατιωτικός κεϋνσιανισμός» της 
ΕΕ θα οδηγήσει σε μια πλημμύρα αμερικανικών οπλικών συστημάτων προς τη «Γηραιά 
Ήπειρο», η οποία, σε συνδυασμό με τη μαζική προμήθεια αμερικανικού υγροποιημένου 
φυσικού αερίου σε υπέρογκες τιμές, θα συμβάλει στην αποκατάσταση της τεράστιας 
εμπορικής ανισορροπίας μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού και συγκεκριμένα προς 
όφελος της αμερικανικής. Η άνοδος των τιμών της ενέργειας και των βασικών εμπορευμάτων 
καθιστά πλέον τη «Γηραιά Ήπειρο» μη ανταγωνιστική και ωθεί τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες να 
μεταφέρουν την παραγωγή τους στις ΗΠΑ, όπου το πολύ χαμηλότερο κόστος που θα έχουν εκεί, 
συνδυάζεται με κίνητρα μετεγκατάστασης που παρέχονται από κανονισμούς όπως ο νόμος για τη 
μείωση του πληθωρισμού, ο οποίος ψηφίστηκε από το Κογκρέσο και υπεγράφη από τον Μπάιντεν 
τον Αύγουστο του 2022.

Η επανεκβιομηχάνιση των ΗΠΑ φαίνεται συνεπώς, να απαιτεί τη θυσία των Ευρωπαίων 
υποτελών, οι οποίοι, εκτός από μερικές καθυστερημένες και ασήμαντες διαμαρτυρίες, 
παρακολουθούν παθητικά όχι μόνο την ερήμωσή τους στον τομέα της μεταποίησης, αλλά και 
μια αδυσώπητη εκροή κεφαλαίων που έχει μετριάσει πολύ νωρίς - κατά σχεδόν 2.000 δις 
δολάρια σε μόλις οκτώ μήνες - τη βεβαρυμένη χρηματοοικονομική θέση των ΗΠΑ. Η 
δημιουργία ενός οικονομικά δυσμενούς κλίματος στο ευρωπαϊκό χώρο μετά τη ρωσο-ουκρανική 
σύγκρουση, την οποία οι ΗΠΑ υποδαύλισαν με κάθε μέσο που διέθεταν, τόνωσε την εκροή 
μετρητών από τη «Γηραιά Ήπειρο. Τον Σεπτέμβριο, η Isabella Rosenberg της Goldman Sachs 
επεσήμανε ότι η Ευρώπη έχανε αδιαλείπτως επενδυτικά κεφάλαια επί 24 εβδομάδες, μεγάλο 
μέρος των οποίων είχε ανακατευθυνθεί προς το «ασφαλές καταφύγιο» των ΗΠΑ, μειώνοντας 
τις υποχρεώσεις τους στο εξωτερικό.




