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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΟΝ ΡΩΣΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ  
ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ 

 

Κωνσταντίνος Κούσαντας  
 

 

Η πολυπόθητη ΕΙΡΗΝΗ ή έστω η ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ στο άμεσο μέλλον 
φαίνεται μακριά στον Ρώσο Ουκρανικό πόλεμο καθόσον διαφαίνεται η παντελής 

απουσία οποιασδήποτε πρωτοβουλίας των ΗΠΑ που έχει αναλάβει τον ρόλο 
παρατηρητή – συντονιστή – χρηματοδότη και ταυτόχρονα η απουσία 

οποιουδήποτε Ευρωπαίου ΗΓΕΤΗ πλην του Προέδρου Μακρόν να αναλάβει έστω 
και κάποιες πρωτοβουλίες.  

 
Οι πρόσφατες κοινές δηλώσεις της Κοντολίζα Ράις, υπουργού Εξωτερικών των 

ΗΠΑ στην περίοδο 2005-2009 και του Ρόμπερτ Γκέιτς, υπουργού Άμυνας στην 
περίοδο 2006-2011 είναι ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ των ΗΠΑ στον 

Ρώσο Ουκρανικό πόλεμο. Θεωρούν απαράδεκτο να σταματήσουν οι επιχειρήσεις 
και οι δύο πρώην υπουργοί των ΗΠΑ διότι υπό τις σημερινές συνθήκες κάθε 

κατάπαυση πυρός, θα αφήσει τις ρωσικές δυνάμεις σε πλεονεκτική θέση να 
συνεχίσουν την εισβολή τους στην Ουκρανία.  

 

1. Από την αρχή του πολέμου οι ΗΠΑ διάλεξαν τον δρόμο της ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ στην ένοπλη σύγκρουση Ρωσίας Ουκρανίας. Οι ΗΠΑ θεώρησαν 

ότι καλό για τα δικά τους συμφέροντα θα ήταν να υποστηρίξουν την 
Ουκρανία τα κράτη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ που βρίσκονται στην Ευρώπη και 

έχουν πλησιέστερα γεωγραφικά και γεωστρατηγικά κοινά στοιχεία με την 
Ουκρανία.  

 
2. Από την αρχή του Ρώσο Ουκρανικού πολέμου η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ 

ΠΑΡΑΜΕΝΗ Η ΙΔΙΑ ενώ έχουν περάσει περίπου 11 μήνες πολεμικών 
συγκρούσεων και η Ρωσία έχει καταλάβει περίπου το 20% των εδαφών της 

ΝΑ Ουκρανίας. Εκτιμάται ότι η αποναζιστοποίηση, η αποστρατικοποίηση του 
ουκρανικού κράτους που έθεσε η Ρωσία, καθώς και η διασφάλιση ουδέτερου 

καθεστώτος αρχικά είναι πολύ δύσκολο να υλοποιηθούν πλέον μετά την 
διελκυστίνδα που έχει πραγματοποιηθεί μεταξύ Ουκρανίας, ΕΕ, ΝΑΤΟ, ΗΠΑ 
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από την μία πλευρά και την Ρωσία, Ιράν, Τουρκία, Λευκορωσία ενώ διατηρεί 
εξαιρετικές – αναβαθμισμένες σχέσεις με την Κίνα που δεν έχει καταδικάσει 

την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.  
 

3. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ περιορίστηκε στην υποστήριξη της Ουκρανίας με οπλικά 

συστήματα σοβιετικής – ρωσικής τεχνολογίας που διέθεσαν κράτη της ΕΕ 
ώστε να ενισχύσει την ουκρανική άμυνα. Πρωταρχικός σκοπός των ΗΠΑ 

στην αναδιανομή οπλικών συστημάτων σοβιετικής – ρωσικής τεχνολογίας 
ήταν να κρατήσουν την φυσιογνωμία της μάχης στην γραμμή επαφής του 

μετώπου αμέσως μετά την έναρξη του πολέμου, με τις ΗΠΑ εκ του μακρόθεν 
σε ρόλο συντονιστή οπλικών συστημάτων κυρίως. 

 
4. Στα κράτη που ανταποκρίθηκαν μεταξύ αυτών και η Ελλάδα δόθηκαν 

υποσχέσεις για προμήθεια άλλων οπλικών συστημάτων δυτικού τύπου ενώ 
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΩΦΕΛΗΘΕΙ όλα τα κράτη παρά τη δεδομένη τους 

συνέργεια στο ΝΑΤΟ και τις ίδιες της ΗΠΑ. Ζητήθηκε και από την Κύπρο να 
συνεισφέρει σε οπλικά συστήματα σοβιετικού – ρωσικού τύπου που 

απορρίφτηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία.  
 

5. Οι ΗΠΑ απέφυγαν ακόμα και την ΛΕΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ με την Ρωσία 

διότι δεν θέλησαν να εμπλακούν σε υψηλή ρητορική απειλών και 
κατηγοριών, γεγονός που θα επιδείνωνε την εμπόλεμη κατάσταση. Ακόμα 

και όταν η Ουκρανία ζήτησε την ένταξή της στο ΝΑΤΟ οι ΗΠΑ απάντησαν 
πρώτοι ότι δεν είναι καλό το timing για την ένταξή τους. 

 
6. Η σταδιακή ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΑΤΟικών Δυνάμεων Ταχείας Αντίδρασης 

είχε μεν ως σκοπό την περίσφιξη του Θεάτρου Επιχειρήσεων της Ουκρανίας 
από Δυτικά σε όλες τις περιοχές αλλά από την άλλη είχε και ως σκοπό την 

προστασία όλων των κρατών που συνορεύουν με Ρωσία και Ουκρανία στα 
πλαίσια του άρθρου 4 και 5 της συνθήκης του ΝΑΤΟ στα πλαίσια απειλής και 

της συλλογικής άμυνας αντίστοιχα.  
 

7. Σταδιακά οι ΗΠΑ ΑΡΧΙΣΑΝ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ με αμερικάνικο υλικό 
την Ουκρανία με αποτέλεσμα να χορηγήσουν δεκάδες συστοιχίες πυραύλων 

ΗIMARS που εκτοξεύουν πυραύλους μεγάλης ταχύτητας καθοδηγούμενους 

με μεταβλητή πορεία πλοήγησης GPS με αποτέλεσμα να έχουν καταστρέψει 
στα μετόπισθεν σημαντικούς ρωσικούς στόχους. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι το μεγάλο πλήγμα των Ρώσων το βράδυ της Πρωτοχρονιάς 
2023 στη πόλη Μακιίβκα, που είναι υπό ρωσική κατοχή ανατολικά του 

Ντονέτσκ μόλις 15 χιλιόμετρα όπου στοίχησε την ζωή πολλών ρώσων 
στρατιωτών. 

 
8. Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ βοηθείας των 20 δις δολαρίων για 

χορήγηση οπλικών συστημάτων από τα 33 δις που χορηγήθηκαν αρχικά και 
λέγεται ότι έχει φθάσει στα 45 δις μέχρι σήμερα, επεξηγεί πλήρως ότι οι ΗΠΑ 

επιθυμούν την παράταση του πολέμου με αντικειμενικό σκοπό την ΦΘΟΡΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΒΗ των Ρώσων σε παρατεταμένες επιχειρήσεις. Ο μόνος τρόπος 

είναι να προσφέρουν επειγόντως στην Ουκρανία μια μεγάλη αύξηση των 
στρατιωτικών εξοπλισμών που εάν καταφέρουν να μεταφερθούν στην 
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γραμμή επαφής ή στα μετόπισθεν της θα δημιουργήσουν μεγάλες απώλειες 
για την Ρωσία.  

 
9. Η πρόσφατη αναφορά της ΟΜΙΛΙΑΣ του Ζελένσκι στο ΚΟΓΚΡΕΣΟ όταν 

επισκέφτηκε τις ΗΠΑ ότι η «Η Ουκρανία είναι ζωντανή και αντέχει. Τα 

χρήματά σας δεν είναι φιλανθρωπία. Είναι μια επένδυση στην παγκόσμια 
ασφάλεια και τη Δημοκρατία», αποκαλύπτει την συνεχιζόμενη ναι μεν 

έμπρακτη βοήθεια των ΗΠΑ στην Ουκρανία με τεράστια ποσά βοήθειας αλλά 
μελλοντικά εκτιμάται ότι θα προκαλέσουν την αντίδραση των πολιτών των 

ΗΠΑ καθόσον τα υψηλά επιτόκια 7% έχουν επιβαρύνει την αγορά κατοικίας, 
με τις πωλήσεις κατοικιών να μειώνονται κατά 35,4% και τον πληθωρισμό 

να αυξάνεται.  
 

10. Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ του Ρώσο Ουκρανικού πολέμου έχει φέρει τις ΗΠΑ 
σε σημείο πλέον μεγάλης οικονομικής απόδοσης δεδομένου του ότι η 

Ευρώπη είναι αναγκασμένη να προμηθευτεί LNG από τις ΗΠΑ, μη έχοντας 
άλλη επιλογή εν μέσω χειμώνα και εν μέσω μιας καθολικής πλέον 

αναδιανομής του φυσικού αερίου των κρατών της ΕΕ.  
 

11. Οι ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ στο Νταβός της Ελβετίας μεταξύ ΗΠΑ – 

Γερμανίας να στείλουν άρματα μάχης στην Ουκρανία είναι περισσότερο 
συμβολική παρά ρεαλιστική. Ο λόγος είναι ότι για τις ουκρανικές ΕΔ 

απαιτείται μία μεγάλη δύναμη στρατηγικής εφεδρείας που να στηρίζεται σε 
Μηχανοκίνητους Σχηματισμούς (Πεζικού και Τεθωρακισμένων) με 

απαραίτητη την αεροπορική υποστήριξη που θα έχει ως σκοπό την 
ανακατάληψη ουκρανικών εδαφών. Αυτό θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο έως 

αδύνατο διότι κάθε τέτοια προσπάθεια δημιουργίας ουκρανικής στρατηγικής 
εφεδρείας θα απαιτεί ομοιομορφία υλικού, εκπαιδευμένο προσωπικό, τοπική 

αεροπορική υπεροχή, υποστήριξη πυροβολικού, συγκέντρωση 
στρατευμάτων που θα αποτελεί άμεσο αντικειμενικό σκοπό καταστροφής 

από την Ρωσία μέσα στο Θέατρο Επιχειρήσεων της Ουκρανίας. 
 

Συμπερασματικά, οι ΗΠΑ θα βρεθούν σε δύσκολη θέση από το γεγονός ότι 
ταυτόχρονα με τον Ρώσο Ουκρανικό πόλεμο έχουν να αντιμετωπίσουν την 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΑ ιδιαίτερα στην περιοχή της ΤΑΪΒΑΝ, γεγονός που 

δυσκολεύει τις συνθήκες αντιμετώπισης ταυτόχρονα 2 υπερδυνάμεων και 
προσπαθούν εξ αποστάσεων να έχουν ρόλο διακριτικού παρατηρητή. Επιπλέον η 

καταστροφή του κινέζικου αερόστατου στον Εναέριο Χώρο των ΗΠΑ θα 
διαπιστώσει τι είδους εξοπλισμό και δυνατότητες είχε ενώ ήταν αρκετό να αναβάλει 

την επίσκεψη Μπάιντεν στην Κίνα και να αυξήσει την ένταση.  


