
Αν το B-21 του αμερικανικού στρατού στοχεύει τα Στενά της Ταϊβάν,  θα αποδειχθεί ότι είναι 
μόνο ένα χάρτινο αεροπλάνο
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Την Παρασκευή, το stealth βομβαρδιστικό των ΗΠΑ - B-21 «Raider» - παρουσιάστηκε σε μια 
υψηλού επιπέδου εκδήλωση. Καθώς πρόκειται για το πρώτο βομβαρδιστικό αεροσκάφος νέας 
γενιάς που έχουν αναπτύξει οι ΗΠΑ, μετά από περισσότερα από 30 χρόνια έλλειψης 
νεωτερισμού στον τομέα αυτό, ανώτεροι αξιωματικοί του αμερικανικού στρατού και τα μέσα 
ενημέρωσης διεξήγαγαν μια εξαιρετικά εντυπωσιακή εκστρατεία δημοσιότητας, προβάλλοντάς το 
ως κάτι το μοναδικό. Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν υποστήριξε ότι «ακόμη και τα πιο 
εξελιγμένα συστήματα αεράμυνας θα δυσκολευτούν να εντοπίσουν ένα B-21 στον ουρανό». Ο 
διευθύνων σύμβουλος της Northrop Grumman Corp - κατασκευαστής του αεροσκάφους - 
καυχήθηκε ότι ο κόσμος "δεν έχει ξαναδεί τεχνολογία σαν αυτή του B-21». Με δεδομένο ότι ο 
Αμερικανός υπουργός Αεροπορίας Φρανκ Κένταλ έχει επανειλημμένα καταστήσει σαφές ότι 
θα χρησιμοποιήσει το B-21 για να «αναχαιτήσει την Κίνα», πολλά αμερικανικά μέσα 
ενημέρωσης εστίασαν μέσα από τα ρεπορτάζ τους στην «αντιμετώπιση της κινεζικής 
απειλής», υποστηρίζοντας ότι θα αναγκάσει την Κίνα να «επανεξετάσει τη προοπτική των 
πολέμων για τις επόμενες δεκαετίες».

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, τα όπλα που θεωρούνται ως «δολοφονική ράβδος»1 (shashoujian) των
μεγάλων δυνάμεων κρατούνται αυστηρά απόρρητα, αλλά εν προκειμένω το μάρκετινγκ και η 
προβολή του B-21 είναι τόσο εντυπωσιακή, όσο μια «διασημότητα του διαδικτύου». 

Ωστόσο, παρά την ευρείας προβολής διαφημιστική εκστρατεία, το πραγματικό προφίλ του B-21 
εξακολουθεί να είναι πολύ μυστηριώδες. Αναφέρθηκε ότι το B-21 έκανε τη δημόσια εμφάνισή του 
για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και ότι ο έξω κόσμος είχε τη δυνατότητα να δει μόνο τις 
φωτογραφίες της πρόσοψής του, ενώ οι συγκεκριμένοι τεχνικοί δείκτες δεν έχουν ακόμη 
αποκαλυφθεί. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη συνήθη παρουσίαση των αεροσκαφών τύπου 
B-2, όπως είχε καθιερωθεί από τρεις και πλέον δεκαετίες. Η πομπώδης διαφήμιση στην ιδέα και η 
υπερβολική προσοχή που δόθηκε στην επίδειξη της φυσικής του παρουσίας είναι αρκετά 
ενδιαφέρουσες. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το πραγματικό τεχνικό επίπεδο του B-21, μοιάζει 
περισσότερο να είναι ένα «δείγμα προπαγάνδας» που χρειάζεται το αμερικανικό στρατιωτικό-
βιομηχανικό σύμπλεγμα για να εξασφαλίσει τους απαραίτητους στρατιωτικούς 
προϋπολογισμούς και για να προωθήσει το στρατιωτικό κατεστημένο τη λεγόμενη 
ολοκληρωμένη αποτροπή απέναντι στην Κίνα.

Από τη μία πλευρά, το B-21 δεν είναι μόνο ένα επικερδές προϊόν της «θεωρίας της κινεζικής 
απειλής» που επινόησε το αμερικανικό στρατιωτικο-βιομηχανικό σύμπλεγμα, αλλά και ένας 
σημαντικός κρίκος για τη συνέχιση αυτής της αλυσίδας συμφερόντων. Στην πραγματικότητα, κατά 
τη διάρκεια των επτά ετών από την ανάθεση της σύμβασης έως το ντεμπούτο του B-21, 
εμφανίστηκαν κατά συρροή, διάφορες «θεωρίες περί κινεζικής απειλής» εκ μέρους των αρμόδιων 
στελεχών, όπως για παράδειγμα από τον επικεφαλής της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ. Τέτοιου
είδους προγράμματα, όπως αυτά για τα στρατηγικά βομβαρδιστικά είναι πολυδάπανα, από τη 
σύλληψή της ιδέας μέχρι την παραγωγή του προϊόντος. Μόνο με τη συνεχή υπερβολή των 
«απειλών» περί της στρατιωτικής ισχύος της Κίνας, και ακόμη και με την επινόηση διαφόρων

1  Σημ. Μετ. Οι τρεις κινεζικοί χαρακτήρες που συνθέτουν τον όρο shashoujian μεταφράζονται 
κυριολεκτικά ως: σκοτώνω (sha), χέρι (shou), σπαθί, ράβδος ή ρόπαλο ή σκήπτρο (jian).

Η χρήση του όρου παραπέμπει στο πλαίσιο των σύγχρονων στρατιωτικών αντιλήψεων της Λαϊκής 
Δημοκρατίας της Κίνας (ΛΔΚ) και των φιλοδοξιών της για το μετασχηματισμό του Λαϊκού Απελευθερωτικού 
Στρατού (ΛΑΣ) στις αρχές της 21ου αιώνα



ψευδών πληροφοριών περί δήθεν  «επέκτασης της πυρηνικής ισχύος» της Κίνας, μπορούν να 
κερδίσουν περισσότερα κονδύλια για τον προϋπολογισμό από το αμερικανικό Κογκρέσο. Το 
στρατηγικό βομβαρδιστικό είναι μόνο ένα μέρος της αναδιαμόρφωσης της «τριάδας» της 
πυρηνικής αποτροπής που θέλουν να εφαρμόσουν σήμερα οι ΗΠΑ. Μια και ίσως η πλέον 
σημαντική από τις προθέσεις σχετικά με την προβολή του B-21 και την υπογράμμιση του ρόλου 
του για την «αντιμετώπιση της Κίνας» είναι επίσης η απόκτηση επιπλέον κονδυλίων για τα επόμενα
έργα.

Από την άλλη πλευρά, η τόσο εκτεταμένη δημοσιότητα του B-21 απέδειξε επίσης τη πρόθεση 
του αμερικανικού στρατού να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να μεγιστοποιήσει την ένταση 
στα Στενά της Ταϊβάν, επιταχύνοντας έτσι τη μεταφορά στρατιωτικών πόρων στην περιοχή 
Ασίας-Ειρηνικού, συμπαρασύροντας ταυτόχρονα σε αυτό και τους συμμάχους των ΗΠΑ. 
Όπως όλοι γνωρίζουμε, αν και οι ΗΠΑ ήθελαν πάντα να επικεντρώσουν τις ενέργειές τους στην 
αντιμετώπιση του σημαντικότερου στρατηγικού ανταγωνιστή τους, το σχέδιό τους να μεταφέρουν 
τη στρατιωτική τους ισχύ στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού παρεμποδίστηκε εξαιτίας διαφόρων 
παραγόντων. Αυτή τη φορά, ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποίησε το B-21 για να αναφερθεί εκ 
νέου στο ζήτημα των στενών της Ταϊβάν, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να διαδραματίσει 
κάποιο ρόλο. Θέλει απλώς να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία να πιέσει τους συμμάχους των ΗΠΑ,
επιδεικνύοντας τις «προηγμένες ικανότητές» τους, ώστε να τους προσεταιριστεί. Υπάρχουν 
επίσης πληροφορίες που αναφέρουν ότι το B-21 αναμένεται να εγκατασταθεί στο Γκουάμ και στην 
Αυστραλία μετά την είσοδό του στην ενεργό υπηρεσία, με την αμερικανική κοινή γνώμη να 
υπερηφανεύεται ότι πρόκειται για το «στρατηγικό βομβαρδιστικό που θα αντιπαρατεθεί στην 
Κίνα».

Ως εκ τούτου, έχει δημιουργηθεί ένας μύθος ότι η απόκτηση του B-21 θα αποτελέσει αποτρεπτικό 
παράγοντα απέναντι στην Κίνα. Ο Όστιν δήλωσε ότι «αυτό δεν είναι απλώς ένα ακόμη μαχητικό 
αεροσκάφος». Αντίθετα, «είναι μια απόδειξη της στρατηγικής μας σχετικά με την αποτροπή». Ένα 
αμερικανικό μέσο ενημέρωσης απείλησε μάλιστα ότι «τα B-21 Raiders θα μπορούσαν να πετάξουν 
κάτω από τη μύτη των κινεζικών συστημάτων αεράμυνας S-400 και να γεμίσουν τα Στενά της 
Ταϊβάν με νάρκες Quickstrike, δημιουργώντας έναν μεγάλο κίνδυνο για τα πολεμικά πλοία που 
επιχειρούν να πραγματοποιήσουν την ήδη επικίνδυνη διάβαση».

Ωστόσο, είναι απαραίτητο να υπενθυμίσουμε, ακόμη και αν κάποιος δεν είναι επαγγελματίας 
στρατιωτικός ή μελετητής, ώστε να του είναι εύκολο να καταλάβει ότι η λεγόμενη αποτροπή 
είναι πάντοτε ένας συνδυασμός στρατιωτικής ισχύος και πολιτικής αποφασιστικότητας. Κατά 
τη διάρκεια του κινεζικού εμφυλίου πολέμου από το 1945 έως το 1949 μεταξύ του Κομμουνιστικού
Κόμματος της Κίνας (ΚΚΚ) και της  Κουομιντάνγκ (ΚΜΤ), οι ΗΠΑ έστειλαν προηγμένα όπλα στη
ΚΜΤ, σε περιορισμένες ποσότητες; Κατά τη διάρκεια του πολέμου της Κορέας (1950-53) καθώς 
και του πολέμου του Βιετνάμ (1954-75), πόσος άραγε αμερικανικός εξοπλισμός μετατράπηκε σε 
παλιοσίδερα στο πεδίο της μάχης ή κατασχέθηκε ως τρόπαιο;

Πολλοί θα θυμούνται ακόμη ότι όταν το Northrop Grumman B-2 Spirit, το οποίο όπως ισχυριζόταν 
το Πεντάγωνο, είχε τη δυνατότητα να προκαλέσει «παγκόσμια καταστροφή», έκανε το ντεμπούτο 
του πριν από 34 χρόνια, οι ΗΠΑ έγιναν η πρώτη χώρα σε ολόκληρο τον κόσμο που διέθετε ένα 
βομβαρδιστικό τύπου stealth, το οποίο παρουσιάστηκε από πολλούς στην αμερικανική κοινή γνώμη
ως «ο εφιάλτης του αντιπάλου». 

Ωστόσο, τα τελευταία 30 χρόνια, ο προηγμένος στρατιωτικός εξοπλισμός δεν κατάφερε να κάνει 
την Ουάσιγκτον να «ηρεμήσει». Αντιθέτως, έχει προχωρήσει ακόμη πιο δυναμικά στην επιδίωξη 
της ηγεμονίας της. Το βομβαρδιστικό B-2 έχει επίσης θεωρηθεί ως «οικονομική καταστροφή» λόγω
του υψηλού κόστους του. Αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο έκανε την εμφάνισή του το 



βομβαρδιστικό B-21. Το πρώτο ζητούμενο από τον σχεδιαστή του ήταν να μην είναι πολύ υψηλό το
κόστος του. Επομένως, ανεξάρτητα από το τι επαίρεται το Πεντάγωνο, κατά μία έννοια, το B-
21 είναι μάλλον η «συρρικνωμένη έκδοση» του B-2.

Φυσικά, το τι είδους όπλα αναπτύσσουν οι ΗΠΑ είναι δική τους υπόθεση. Αλλά αν ο σκοπός τους 
είναι να απειλήσουν και να εκφοβίσουν την Κίνα, τότε είναι καταδικασμένος να παραμείνει 
στα πλαίσια μιας ονειροπόλησης. Όσο κι αν το Πεντάγωνο στηρίζεται στο Β-21 όταν προσπαθεί 
να παρέμβει στις διακρατικές υποθέσεις των Στενών, τελικά θα αποδειχθεί μόνο ένα χάρτινο 
αεροπλάνο που θα πέφτει στα μαλακά μπροστά στο σιδερένιο τείχος του Λαϊκού 
Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας (PLA) και την ισχυρή θέληση του 1,4 δισεκατομμυρίου 
Κινέζων. Το B-21 όχι μόνο δεν θα καταφέρει να αποδείξει την αποτελεσματικότητα της 
«αμερικανικής αποτρεπτικής ισχύος», αλλά θα γίνει απλώς η τελευταία απόδειξη στον 
εκθεσειακό χώρο που συνιστά την «πηγή του αμερικανικού χάους».


