
Ο Μεντβέντεφ θεωρεί ότι η πιθανή σύγκρουση του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία κινδυνεύει να 
κλιμακωθεί σε πυρηνικό πόλεμο.
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Η χορήγηση όπλων στην Ουκρανία από τη Δύση, αυξάνει την πιθανότητα μιας σύγκρουσης 
μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας, η οποία θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε πυρηνικό πόλεμο. Την 
υπόθεση αυτή έκανε ο αναπληρωτής επικεφαλής του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι 
Μεντβέντεφ, στο προσωπικό του λογαριασμό στο Telegram.

«Η τροφοδοσία της Ουκρανίας με όπλα από τις χώρες του ΝΑΤΟ, η προετοιμασία των στρατευμάτων 
της για τη χρήση δυτικού εξοπλισμού, η αποστολή μισθοφόρων και η διεξαγωγή ασκήσεων των 
χωρών της συμμαχίας κοντά στα σύνορά μας αυξάνουν την πιθανότητα μιας άμεσης και ανοιχτής 
σύγκρουσης μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας αντί του συνεχιζόμενου «πολέμου δι' αντιπροσώπων», 
έγραψε ο Μεντβέντεφ.

«Μια τέτοια σύγκρουση ενέχει πάντα τον κίνδυνο κλιμάκωσης σε έναν ολοκληρωμένο πυρηνικό 
πόλεμο. Αυτό θα ήταν ένα καταστροφικό σενάριο για όλους», προειδοποίησε.

Νωρίτερα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε το ΝΑΤΟ ότι ο 
οργανισμός διεξάγει έμμεσο πόλεμο με τη Ρωσία. Σύμφωνα με τον ίδιο, μια τέτοια κατάσταση 
ενέχει τον «πραγματικό κίνδυνο» ενός τρίτου παγκόσμιου πολέμου.

Ο επικεφαλής της Ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ, υπενθυμίζοντας τον πραγματικό κίνδυνο 
πυρηνικής σύγκρουσης και Γ' Παγκοσμίου Πολέμου, το τεκμηρίωσε με την ακόλουθη παρατήρηση:
«Αν το ΝΑΤΟ ουσιαστικά μπαίνει σε πόλεμο με τη Ρωσία μέσω του λεγόμενου πληρεξουσίου του και 
εξοπλίζει αυτόν τον πληρεξούσιο, τότε ο πόλεμος εξελίσσεται σε κανονικό πόλεμο». Την επόμενη 
ημέρα, εκπρόσωποι των ΗΠΑ πραγματοποίησαν συνάντηση με σχεδόν τέσσερις δωδεκάδες 
συμμάχους στη βάση του Ραμστάιν, την «πρωτεύουσα» των αμερικανικών στρατευμάτων στη 
Γερμανία. Σκοπός της συνάντησης ήταν να επιταχυνθεί και να ενισχυθεί η στρατιωτική υποστήριξη
προς τους Ουκρανούς.

Προηγουμένως, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι το απαράδεκτο ενός πυρηνικού πολέμου αποτελεί θέση 
αρχής της Ρωσίας, αλλά ο κίνδυνος μιας τέτοιας σύγκρουσης δεν πρέπει να υποτιμηθεί. 

Εν τω μεταξύ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η ανησυχία σχετικά με το πυρηνικό 
οπλοστάσιο της Ρωσίας, είναι αρκετά έντονη τουλάχιστον στους κύκλους των εμπειρογνωμόνων.
Το πυρηνικό οπλοστάσιο της Ρωσίας, τόσο το υφιστάμενο προς το παρόν, όσο και το μελλοντικό, 
θέτει σοβαρές προκλήσεις για τις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Ο Λόιντ Όστιν, επικεφαλής του Πενταγώνου, έκανε την δήλωση σε ακρόαση στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων. 

«Η πυρηνική μας τριάδα παραμένει ο βασικός πυλώνας της εθνικής άμυνας. Η διατήρηση της 
στρατηγικής σταθερότητας στον κόσμο, ιδίως υπό το φως των σημαντικών πυρηνικών δυνατοτήτων 
της Ρωσίας και της επέκτασης των πυρηνικών δυνατοτήτων της Κίνας, απαιτεί από τις Ηνωμένες 
Πολιτείες να διατηρούν ασφαλείς και αποτελεσματικές πυρηνικές ικανότητες", δήλωσε ο Όστιν κατά 
τη διάρκεια συζήτησης, στην οποία η κυβέρνηση  παρουσίασε προς έγκριση, τα αιτήματά της, όπως
αυτά περιέχονται στον  αμυντικό προϋπολογισμό του 2023.
Είπε ότι εκτός από τη Ρωσία, οι μεγαλύτερες απειλές για την άμυνα της Αμερικής προέρχονται από 
την Κίνα, τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, το Ιράν και τις τρομοκρατικές ομάδες.



Τον Φεβρουάριο του 2018, η τότε κυβέρνηση των ΗΠΑ ενέκρινε ένα νέο πυρηνικό δόγμα, το οποίο
κυκλοφόρησε με την ονομασία Nuclear Posture Review (NuclearPostureReview). Κρίνοντας από 
το περιεχόμενό του, οι Αμερικανοί σκοπεύουν να συνεχίσουν τον εκσυγχρονισμό των 
πυρηνικών τους δυνάμεων, που ξεκίνησε επί Ομπάμα, επειδή ανησυχούν σοβαρά για την 
ανάπτυξη της Ρωσικής πυρηνικής ισχύος. Το μέλος του Russian International Affairs Council 
(RIAC) Αλεξέι Αρμπάτοφ σημείωσε κατά τη διάρκεια της συζήτησης με θέμα το σχολιασμό του εν
λόγω εγγράφου ότι ο πυρήνας του νέου πυρηνικού δόγματος είναι η επιλεκτική, περιορισμένη 
χρήση πυρηνικών όπλων ως απάντηση στην επιλεκτική, περιορισμένη χρήση τέτοιων όπλων 
από τη πλευρά της Ρωσίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είχε δοθεί έμφαση στο ζήτημα αυτό 
κατά το παρελθόν.  
Tο έγγραφο  αυτό που επικαιροποιεί το αμυντικό δόγμα των ΗΠΑ, αναφέρει ότι η Ρωσία 
υιοθετεί την έννοια της «κλιμάκωσης προς χάριν της αποκλιμάκωσης» και ότι οι ΗΠΑ οφείλουν να 
απαντήσουν με τον εκσυγχρονισμό της πυρηνικής τριάδας τους (διηπειρωτικοί πύραυλοι, 
στρατηγικά υποβρύχια και βομβαρδιστικά). Οι Αμερικανοί θέλουν να δημιουργήσουν στη Ρωσία 
την εντύπωση, ότι οποιαδήποτε κλιμάκωση μιας συμβατικής σύγκρουσης δεν θα κάνει τη Δύση να 
παραδοθεί, αλλά ότι θα απαντήσει και θα αρχίσει μια κλιμάκωση που θα έχει κόστος για όλους.  
«Αυτή είναι η πιο σοβαρή καινοτομία που θεωρώ ότι είναι και η πιο επικίνδυνη. Χαμηλώνει το 
πυρηνικό κατώφλι, δημιουργεί την πιθανότητα πυρηνικού πολέμου ακόμη και σε περίπτωση τοπικής, 
τυχαίας, μη πυρηνικής στρατιωτικής σύγκρουσης, είτε στη Συρία είτε γύρω από τη Βαλτική Θάλασσα 
ή τη Μαύρη Θάλασσα. Πρέπει απλώς να δώσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή σε αυτό», τόνισε ο 
Αρμπάτοφ. Με τη σειρά του, ο υποστράτηγος της εφεδρείας Γεβγένι Μπουζίνσκι, διευκρίνησε ότι 
είναι πεπεισμένος, πως οποιαδήποτε σύγκρουση με χρήση πυρηνικών όπλων θα καταλήξει σε 
ανταλλαγή στρατηγικών χτυπημάτων μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ. «Για μένα είναι απολύτως 
σαφές. Κάθε στρατιωτικός καταλαβαίνει ότι είναι αδύνατο να σταματήσει μια πυρηνική σύγκρουση», 
δήλωσε ο εμπειρογνώμονας.

Μέσα σε αυτό το κλίμα οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εξετάζουν το ενδεχόμενο να εγκαταστήσουν 
πυρηνικά όπλα στην Ουκρανία. Το επιβεβαίωσε η βοηθός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για τις 
ευρωπαϊκές και ευρασιατικές υποθέσεις Κάρεν Ντονφριντ (Karen Donfried).

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέχουν στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και την εφοδιάζουν με όπλα. 
Ωστόσο, δεν τίθεται θέμα διάθεσης πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία», δήλωσε ο αξιωματούχος του 
υπουργείου Εξωτερικών (όπως αναφέρει το TASS), στην ομιλία του σε ακρόαση της Επιτροπής 
Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ.

«Κατά την άποψή μου, είναι πολύ σαφές ότι οι ΗΠΑ δεν παίρνουν άμεσα μέρος σε αυτή τη σύγκρουση
και δεν θα στείλουν στρατεύματα ή δεν θα χρησιμοποιήσουν τα δικά τους όπλα», πρόσθεσε η 
Ντονφριντ.

Στις 10 Απριλίου, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου
μετά από συνομιλίες με τον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών Ντμίτρι Κουλέμπα, δήλωσε ότι δεν 
πιστεύει ότι μπορεί να ξεκινήσει πυρηνικός πόλεμος. «Δεν θέλω να το πιστέψω και δεν το πιστεύω. 
Εφιστώ την προσοχή σας στο γεγονός ότι το πυρηνικό ζήτημα στο πλαίσιο των γεγονότων που 
εκτυλίχθηκαν και κλιμακώθηκαν στην Ουκρανία τα τελευταία χρόνια, κυριολεκτικά τους τελευταίους 
μήνες και εβδομάδες, μπήκε σε αυτή τη συζήτηση αποκλειστικά από εκπροσώπους της Δύσης, πρώτα 
και κύρια από το ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Λαβρόφ.

Νωρίτερα, η υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας Φλοράνς Παρλύ (Florence Parly) είχε 
δηλώσει σε εκπομπή στο Γαλλικό ραδιόφωνο RTL ότι καμία Ευρωπαϊκή χώρα, όπως και οι ΗΠΑ, 
δεν θέλει να επιτρέψει μια άμεση στρατιωτική σύγκρουση με τη Ρωσία. «Δεν έχουμε κηρύξει 



πόλεμο στη Ρωσία. Δεν νομίζω ότι καμία Ευρωπαϊκή χώρα ή οι ΗΠΑ θέλουν να εμπλακούν σε 
πόλεμο με τη Ρωσία. Στόχος μας είναι να επιτύχουμε κατάπαυση του πυρός», όπως εξήγησε. Η 
υπουργός υπενθύμισε ότι η Ρωσία είναι πυρηνική δύναμη και ότι το ΝΑΤΟ διαθέτει παρόμοια 
όπλα. «Θέλετε πυρηνικό πόλεμο;» - ρώτησε τον παρουσιαστή.  «Τα πυρηνικά όπλα είναι όπλα 
αποτροπής που δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται», συμπλήρωσε η Παρλύ.

Όμως πόσο αποτρεπτικά μπορεί να είναι τα πυρηνικά όπλα;
Πόσο αποτρεπτικό μπορεί να είναι ένα πυρηνικό δόγμα, ακόμα κι αν χαρακτηρίζεται «αμυντικό»; 
Ποιες είναι οι κύριες κατευθύνσεις του αμερικανικού πυρηνικού δόγματος; 
Ποιες είναι οι κύριες διαφορές του από τις προηγούμενες εκδόσεις; 
Βρίσκεται και πάλι ο κόσμος στα πρόθυρα μιας νέας κούρσας πυρηνικών εξοπλισμών; 
Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες για μια πυρηνική χώρα όπως η Ρωσία; 

Ας επιχειρήσουμε να αποκτήσουμε μια εικόνα με τη βοήθεια των Ρώσων ερευνητών

Εκ πρώτης όψεως, το νέο πυρηνικό δόγμα των ΗΠΑ διατηρεί τη συνέχεια της προηγούμενης 
έκδοσης που εγκρίθηκε το 2010. Το δόγμα συνεχίζει αυτό που ξεκίνησε ο Ομπάμα - τον 
εκσυγχρονισμό της πυρηνικής τριάδας - την ανανέωση των αεροπορικών, επίγειων και υποβρυχίων 
πυραύλων Κρουζ με πυρηνικές κεφαλές. το κόστος υπολογίζεται σε 1 τρισεκατομμύριο 300 
δισεκατομμύρια δολάρια (6,4% του προϋπολογισμού του Πενταγώνου) για τα επόμενα 30 χρόνια. 
Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές διαφορές από τα προηγούμενα δόγματα.

Πρώτον, κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Ομπάμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επεδίωξαν να 
μειώσουν τον ρόλο των πυρηνικών όπλων και έθεσαν ως στόχο την επίτευξη ενός κόσμου χωρίς 
πυρηνικά. Εκείνη την περίοδο η Ουάσινγκτον επικεντρώθηκε στην αντιπυραυλική άμυνα και σε μη 
πυρηνικά συστήματα μεγάλης εμβέλειας, υψηλής ακρίβειας, δηλαδή σε αμυντικά και επιθετικά μη 
πυρηνικά όπλα. Οι Αμερικανοί πρότειναν στη Ρωσία βαθιές περικοπές στα πυρηνικά όπλα. Η 
Μόσχα αρνήθηκε, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ προσπαθούσαν να υποβαθμίσουν τη Ρωσική 
πυρηνική αποτρεπτική ικανότητα, τη βάση της ασφάλειας και του καθεστώτος της Ρωσίας. Σήμερα
πλέον, με βάση το κείμενο του νέου δόγματος, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέστρεψαν και πάλι 
στην πρωτοκαθεδρία του πυρηνικού δυναμικού. Στο πλαίσιο αυτό το μερίδιο των πυρηνικών 
όπλων έχει αυξηθεί, ενώ το μερίδιο της αντιπυραυλικής άμυνας και των μη πυρηνικών 
συστημάτων συγκριτικά εμφανίζεται μειωμένο.

Επίσης, η καινοτομία του δόγματος έγκειται στο γεγονός ότι προηγουμένως οι Ηνωμένες Πολιτείες 
δεν ανέφεραν την πιθανότητα πυρηνικού πλήγματος στον εχθρό, σε περίπτωση που τους 
επιτίθονταν με τη βοήθεια μη πυρηνικών συστημάτων υψηλής ακρίβειας. Στο σύγχρονο δόγμα έχει 
δοθεί μεγάλη προσοχή σε αυτή την πιθανότητα. Ο Αρμπάτοφ που έχει ασχοληθεί διεξοδικά με τη 
μελέτη του δόγματος, υποστηρίζει ότι η επιτυχής χρήση των πυραύλων κρουζ Χ-101 και Χ-555 
από τη Ρωσία για την καταστροφή εγκαταστάσεων του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία θα μπορούσε
να έχει συμβάλει σε κάποιο βαθμό σε αυτό. Κατά τη γνώμη του: «Σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες 
δεν κάνουν απλώς γενικές αναφορές μέσα σε αυτό το δόγμα, αλλά περιγράφουν με σαφήνεια υπό 
ποιες συνθήκες θα εξαπολύσουν πυρηνικό πλήγμα ως απάντηση σε μια επίθεση με χρήση συμβατικών 
συστημάτων υψηλής ακρίβειας, δηλαδή: εάν μια τέτοια επίθεση προκαλέσει βαριές απώλειες μεταξύ 
των αμάχων, προκαλέσει σημαντικές ζημιές στις οικονομικές υποδομές, θέσει σε κίνδυνο τις 
πυρηνικές δυνάμεις και τα συστήματα διαχείρισης πληροφοριών των ΗΠΑ». Ωστόσο, ο Γιεβγκένι 
Μπουζίνσκι πιστεύει ότι η διατύπωση στο νέο πυρηνικό δόγμα είναι μάλλον ασαφής: «Τι σημαίνει 
επίθεση εναντίον συμμάχων; Μπορούν οι κυβερνοεπιθέσεις και η παρέμβαση στις εκλογές να 



θεωρηθούν επίθεση; Θα χρησιμοποιηθούν πυρηνικά όπλα σε αυτή την περίπτωση; Προς το παρόν, οι 
απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα είναι στον αέρα.

Ο Μπουζίνσκι δεν βλέπει καμία απειλή σε επίπεδο ανταγωνισμού των  πυρηνικών εξοπλισμών, 
επειδή το Ρωσικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της πυρηνικής τριάδας προχωράει σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό (για παράδειγμα, αν πάρουμε το επίγειο στοιχείο, τότε τα Yars αντικαθιστούν τα 
Topol). Επιπλέον, σύμφωνα με τη γνώμη του, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν 
ισοτιμία στον αριθμό των πυρηνικών κεφαλών (περίπου 4.000 κεφαλές η καθεμία). Επιπλέον, σε 
ποσοτικούς όρους, οι Αμερικανοί δεν πρόκειται να αυξήσουν το πυρηνικό τους δυναμικό. «Δεν 
βλέπω να υπάρχουν προϋποθέσεις για να ξεκινήσει οποιαδήποτε αύξηση των πυρηνικών μας 
οπλοστασίων», κατέληξε ο εμπειρογνώμονας. 

Οι συμμετρικές προσεγγίσεις οδηγούν σε καλύτερη κατανόηση.

Ο Αρμπάτοφ πιστεύει ότι με την υιοθέτηση του νέου πυρηνικού δόγματος, οι προσεγγίσεις της 
Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά τα πυρηνικά όπλα έχουν γίνει πολύ πιο 
συμμετρικές από ό,τι επί κυβέρνησης Ομπάμα. Το νέο αμερικανικό έγγραφο αναφέρει: «Η 
αποτελεσματική πυρηνική αποτροπή είναι απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόληψη του 
πολέμου». Η Ρωσική θέση, η οποία έχει εκφραστεί σε ανώτατο επίπεδο, έχει ως εξής: «Τα πυρηνικά 
όπλα αποτελούν παράγοντα αποτροπής και παράγοντα κατοχύρωσης της ασφάλειας σε ολόκληρο τον 
κόσμο».

Ωστόσο παρά την ύπαρξη δογμάτων, τα οποία άλλωστε υφίστανται συχνά μετατροπές και 
επικαιροποιήσεις, οι εξελίξεις ακόμη και σε μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση, όπως αυτή που 
διαδραματίζεται μπροστά στα μάτια μας σήμερα, δεν είναι πάντοτε προβλέψιμες, με αποτέλεσμα 
οι κίνδυνοι για το πέρασμα από τη συμβατική σε μια πυρηνική σύγκρουση να μην μπορούν να 
αποκλεισθούν.


