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Με ποιο τρόπο θα αντεπιτίθετο η Ρωσία αν ο Μπάιντεν έδινε ATACMS στην Ουκρανία; - Ο 
Λευκός Οίκος ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα έναν νέο γύρο στρατιωτικής βοήθειας για την 
Ουκρανία, ο οποίος για άλλη μια φορά δεν περιλαμβάνει τους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που 
ζητούσε ήδη από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ (Ζ)ελένσκι .

Την περασμένη εβδομάδα κυκλοφόρησαν φήμες ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέταζε το 
ενδεχόμενο αποστολής πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς του Τακτικού Συστήματος Πυραύλων 
Στρατού (ATACMS), οι οποίοι έχουν μέγιστο βεληνεκές βολής 186 μίλια, για να χρησιμοποιηθούν 
στους 16 εκτοξευτές πυραύλων HIMARS της Ουκρανίας που έχουν ήδη δωρίσει οι Ηνωμένες 
Πολιτείες. Οι πύραυλοι μεγαλύτερου βεληνεκούς θα επέτρεπαν στην Ουκρανία να εξαπολύει 
ευκολότερα πλήγματα στο ρωσικό έδαφος - δυνητικά εκατοντάδες μίλια μέσα στο ρωσικό έδαφος, 
υποθέτοντας ότι θα εκτοξεύονταν από το νεοαπελευθερωμένο Χάρκοβο.

Σχόλιο της Σεισάχθειας:
Δείτε το χάρτη:



Η επανειλημμένη άρνηση του Μπάιντεν να προμηθεύσει τους εν λόγω πυραύλους αντανακλά τις 
πραγματικές ανησυχίες ότι η Ρωσία θα θεωρούσε οποιαδήποτε χορήγηση όπλων μεγάλου 
βεληνεκούς ως κλιμάκωση, κάτι που επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο αυτή την εβδομάδα, όταν η 
εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η προμήθεια των 
συγκεκριμένων πυραύλων θα ξεπερνούσε μια «κόκκινη γραμμή».

Παρά τις πρόσφατες ρωσικές απώλειες, ο πόλεμος εξακολουθεί να μαίνεται σε μεγάλο βαθμό και 
υπάρχει ακόμη αρκετός χρόνος για τον Λευκό Οίκο να αλλάξει πορεία και να ξεκινήσει την παροχή
των πυραυλικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς που επιθυμεί ο (Ζ)ελένσκι. Αλλά πώς θα 
αντιδρούσε σε αυτό η Ρωσία;

Πλήγματα σε έδαφος του ΝΑΤΟ

Ένα πιθανό αποτέλεσμα θα ήταν ρωσικά πλήγματα σε έδαφος του ΝΑΤΟ. Μια τέτοια 
απόφαση θα είχε δυνητικά καταστροφικές συνέπειες, ενεργοποιώντας τους μηχανισμούς του 
ΝΑΤΟ που έχουν σχεδιαστεί για τη συγκέντρωση των πόρων και των 30 χωρών του ΝΑΤΟ για
την προστασία κάθε έθνους-κράτους που δέχεται επίθεση από ξένη δύναμη.

Η Ρωσία μπορεί απλώς να επιλέξει να κατευθύνει πλήγματα στο έδαφος του ΝΑΤΟ ως πράξη 
επιθετικότητας ή μπορεί να κάνει πράξη προηγούμενες απειλές για πλήγματα εναντίον αποστολών 
όπλων από τις χώρες της Δύσης. Η Ρωσία έχει ήδη πραγματοποιήσει πλήγματα σε αποθήκες 
πυρομαχικών και αποθήκες που περιέχουν στρατιωτικό εξοπλισμό, με τον οποίον η Δύση 
προμηθεύει την Ουκρανία, αλλά περίμενε μέχρι ο εξοπλισμός αυτός να βρεθεί σε ουκρανικό 
έδαφος πριν εξαπολύσει τα πλήγματά της.

Εάν η Δύση χαρίσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, το Κρεμλίνο μπορεί να επιλέξει να 
προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα και να εξαπολύσει πλήγματα σε αυτοκινητοπομπές που 
μεταφέρουν τα πυραυλικά συστήματα σε έδαφος του ΝΑΤΟ.

Πλήγματα με τακτικά πυρηνικά όπλα; 

Ενώ ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ ήταν πολύ σαφής ότι θεωρεί ότι ο πόλεμος 
στην Ουκρανία δεν σχετίζεται με την «υπαρξιακή απειλή» που απαιτείται για να εξετάσει η Ρωσία 
το ενδεχόμενο πυρηνικού πλήγματος, Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει 
για το ενδεχόμενο πυρηνικού πλήγματος από τις πρώτες ημέρες του πολέμου.

Με τα ρωσικά στρατεύματα να υποχωρούν, περισσότερους φυλακισμένους να στρατολογούνται 
στον ρωσικό στρατό και τα άρματα μάχης να χάνονται στο πεδίο της μάχης, η Ρωσία μπορεί να 
θεωρήσει την παράδοση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς ως υπαρξιακή απειλή. Σε αυτή την 
περίπτωση, ο Πούτιν μπορεί να βρει τη δικαιολογία που χρειάζεται για να εξαπολύσει ένα τακτικό 
πυρηνικό πλήγμα.

Είτε ο Πούτιν εξαπολύσει πυρηνική επίθεση είτε πραγματοποιήσει εκτοξεύσεις πυραύλων σε 
έδαφος του ΝΑΤΟ, θα διακινδυνεύσει μια μεγαλύτερη, παγκόσμια σύγκρουση - και μάλιστα μια 
σύγκρουση που δεν έχει τους πόρους για να αντιμετωπίσει.

Ο Jack Buckby είναι Βρετανός συγγραφέας, ερευνητής στον τομέα της καταπολέμησης του 
εξτρεμισμού και δημοσιογράφος με έδρα τη Νέα Υόρκη. Πραγματοποιώντας ρεπορτάζ για το Ηνωμένο
Βασίλειο, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, εργάζεται με σκοπό την ανάλυση και την κατανόηση της 



αριστερής και δεξιάς ριζοσπαστικοποίησης και δημοσιεύει εκθέσεις σχετικά με τις προσεγγίσεις των 
δυτικών κυβερνήσεων απέναντι στα σύγχρονα πιεστικά ζητήματα. Τα βιβλία και οι ερευνητικές του 
εργασίες διερευνούν αυτά τα θέματα και προτείνουν ρεαλιστικές λύσεις για την ολοένα και 
περισσότερο πολωμένη κοινωνία μας.

Οι δηλώσεις της Ρωσικής πλευράς:

- Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε στις 16 Σεπτεμβρίου στη σύνοδο κορυφής του 
Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στην πόλη Σαμαρκάντ του Ουζμπεκιστάν ότι η Ρωσία 
κάνει τα πάντα για να τερματίσει την ουκρανική κρίση το συντομότερο δυνατό. Παράλληλα, 
πρόσθεσε ότι το Κίεβο δεν επιθυμεί την εκτόνωσή της. Γι' αυτό και η Ρωσία θα συνεχίσει την 
ειδική στρατιωτική επιχείρηση (SMO). Δεν υπάρχουν σχέδια για «διόρθωση», διευκρίνισε ο 
πρόεδρος.

- Εάν η Ουάσινγκτον προμηθεύσει το Κίεβο με πυραύλους μεγαλύτερου βεληνεκούς, η Ρωσία 
θα υπερασπιστεί το έδαφός της με «όλα τα διαθέσιμα μέσα». Η Ουάσινγκτον καθίσταται 
«συνένοχη σε εγκλήματα πολέμου» προμηθεύοντας όπλα στο Κίεβο, δήλωσε η εκπρόσωπος του 
ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών σε ενημέρωση των μέσων ενημέρωσης στις 15 Σεπτεμβρίου. Εάν 
οι ΗΠΑ αποφασίσουν να προμηθεύσουν πυραύλους μεγαλύτερου βεληνεκούς στην Ουκρανία, «θα 
ξεπεράσουν την κόκκινη γραμμή και θα γίνουν πραγματικό μέρος της σύγκρουσης», πρόσθεσε η 
αξιωματούχος. Μια τέτοια κίνηση θα ισοδυναμούσε με την ανάπτυξη επίγειων πυραύλων 
μεσαίου βεληνεκούς στην Ευρώπη. «Σε ένα τέτοιο σενάριο, θα πρέπει να δώσουμε μια 
κατάλληλη απάντηση», δήλωσε η εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι η Ρωσία «διατηρεί το δικαίωμα 
να υπερασπιστεί το έδαφός της χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο».

- Ο Ρώσος πρεσβευτής στην Ουάσινγκτον, Ανατόλι Αντόνοφ, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι «υποκινούν 
το Κίεβο» εναντίον της Ρωσίας, καθώς και ότι βοηθούν τις στρατιωτικές προσπάθειες της 
Ουκρανίας και «καυχιούνται» γι' αυτές. Ο διπλωμάτης καυτηρίασε επίσης τους ισχυρισμούς 
των ΗΠΑ περί μη συμμετοχής τους στη σύγκρουση, χαρακτηρίζοντάς τους ως «γελοίους» και 
«αβάσιμους».

Σχόλιο της Σεισάχθειας:
Ο αρθρογράφος  διατυπώνει λανθασμένες αντιλήψεις για μια σειρά θέματα, για τα οποία η 
πραγματικότητα και τα δεδομένα αποδεικνύουν το αντίθετο από τους ισχυρισμούς του, όπως το 
Ρωσικό στρατό που υποχωρεί, τη Ρωσία ή μάλλον όπως συνηθίζουν να λένε οι δυτικοί: «ο Πούτιν» 
δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε έναν πυρηνικό πόλεμο κλπ.
Ωστόσο το ερώτημα που βάζει είναι σωστό, όπως και η απάντηση που υποθέτει ότι θα  δώσει η 
Ρωσία σε περίπτωση κλιμάκωσης με μια τέτοια αλόγιστη κίνηση από αμερικανικής πλευράς.
Αρκεί να μελετήσει κανείς τα στρατιωτικά δόγματα  των δυο χωρών για να καταλάβει τι θα συμβεί.
Προφανώς ο αρθρογράφος το γνωρίζει, γι αυτό και δίνει τη συγκεκριμένη απάντηση, στο υποθετικό
ερώτημα.
Αυτό που πρέπει εμείς να αναρωτηθούμε είναι μήπως το ερώτημα που βάζει δεν είναι τόσο 
υποθετικό όσο θέλουν κάποιοι ακόμη να νομίζουν.

Αυτό το τελευταίο θα πρέπει να το σκεφτούν ειδικότερα, όσοι μόλις πριν από λίγες μέρες 
έσπευσαν να ανακοινώσουν τη μεταφορά οχημάτων μάχης πεζικού BMP-1P από τις ελληνικές 
Ένοπλες Δυνάμεις στην Ουκρανία με αντάλλαγμα γερμανικά τεθωρακισμένα οχήματα, επειδή 
μπορεί να θεωρούν ότι «βρισκόμαστε εκτός βεληνεκούς».
Ίσως να ανήκουν στη κατηγορία εκείνων που θεωρούν ότι η καλύτερη προστασία από τον 
κίνδυνο είναι « η άγνοια του κινδύνου».




