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Του Παναγιώτη Τσάκωνα*

M ετά την παρέλευση ενός και πλέον

μήνα από την έναρξη τα ρωσικής

εισβολής στην Ουκρανία οι στρα-

τιωτικοί στόχοι του Ρώσου Προέδρου δεν

έχουν επιτευχθεί, ενώ το μέτωπο της αντίστα-

σης διευρύνεται διεθνώς και εμβαθύνεται με

όλο και περισσότερο δυναμικές αποφάσεις

πίεσης προς το καθεστώς Πούτιν. Όμως ο πό-

λεμος εξακολουθεί να βρίσκεται σε πλήρη

εξέλιξη και όπως δείχνουν τα πράγματα ο -

ηθικά και πολιτικά ήδη ηττημένος- Ρώσος Πρόεδρος παραμέ-

νει εγκλωβισμένος στα στρατηγικά αδιέξοδα που ο ίδιος

δημιούργησε χωρίς να ενδιαφέρεται στην παρούσα φάση να

αναζητά μια στρατηγική εξόδου. Δείχνει αντίθετα να αναζητά

νομιμοποίηση για περαιτέρω κλιμάκωση της στρατιωτικής αν-

τιπαράθεσης στο πεδίο, εκεί δηλαδή που με αυτοθυσία η Ου-

κρανία (στρατιωτικές δυνάμεις και πολίτες), με τη βοήθεια

βεβαίως της Δύσης σε στρατιωτικό εξοπλισμό, έχει καταφέρει

να επιτύχει αυτό που ονομάζεται «άρνηση της νίκης» έναντι

των υπέρτερων Ρωσικών δυνάμεων. 

Δυστυχώς η χρήση χημικών όπλων δεν είναι ούτε άγνωστη

ούτε απαγορευτική υπόθεση για τον Ρώσο Πρόεδρο. Στη Συρία,

η Ρωσική ηγεσία παρείχε επανειλημμένα κάλυψη στον Πρόεδρο

Άσαντ για τη χρήση χημικών όπλων εναντίον των αντικαθεστω-

τικών δυνάμεων. Πράγματι η ασύμμετρη κλιμάκωση των επιχει-

ρήσεων όταν οι στρατιωτικοί στόχοι δεν επιτυγχάνονται στο

πεδίο μέσω της χρήσης «απαγορευμένων» μέσων και τακτικών

αποτελεί διαχρονικά μια σταθερά στη ρωσική στρατιωτική πρα-

κτική. Με δεδομένη αυτή την πραγματικότητα είναι χρήσιμο να

αναρωτηθούμε πώς θα προσλάβει ο Ρώσος Πρόεδρος την πρό-

σφατη «θολή» θέση του Αμερικανού Προέδρου ότι η «απάν-

τηση» της Δύσης στο ενδεχόμενο χρήσης χημικών θα εξαρτηθεί

από το είδος των χημικών όπλων που θα χρησιμοποιηθούν. Ως

ένα ισχυρό αποτρεπτικό μήνυμα, ώστε να μην το επιχειρήσει ή

ως αδυναμία άρθρωσης ενός σαφούς, ισχυρού και κυρίως αξιό-

πιστου αποτρεπτικού μηνύματος εκ μέρους της Δύσης; 

Πώς θα αντιδράσει συνεπώς η Δύση εάν η Ρωσία προ-

χωρήσει σε προσεκτική και στοχευμένη -ώστε να μην υπάρ-

ξει διάχυση σε γειτονικές ΝΑΤΟικές χώρες-- χρήση χημικών

ή/και βιολογικών όπλων εντός της Ουκρανίας; Το σημαντικό-

τερο, τι μπορεί να συγκρατήσει τον Πούτιν εάν θεωρήσει ότι

το άμεσο στρατιωτικό όφελος της χρήσης χημικών προηγείται

του όποιου μεσοπρόθεσμου οικονομικού και πολιτικού κό-

στους; Η διεθνής κατακραυγή για τη χρήση απαγορευμένων

όπλων και τις νέες εκατόμβες νεκρών, κυρίως αμάχων; Η πε-

ραιτέρω απονομιμοποίηση και απομόνωση της Ρωσίας; 

Δυστυχώς τίποτα από τα παραπάνω. Εάν ο Ρώσος Πρό-

εδρος θεωρήσει ότι η χρήση χημικών και βιολογικών όπλων

μπορεί να λειτουργήσει ως “game changer” στο πεδίο εξασφα-

λίζοντας και επιταχύνοντας την επίτευξη των «βαλτωμένων»

στρατιωτικών στόχων δεν θα διστάσει να το

κάνει. Σε αυτό το ενδεχόμενο η δεδηλωμένη

«αναλογική» αντίδραση της Δύσης δεν συνι-

στά αξιόπιστη αποτροπή και ο Πούτιν το γνω-

ρίζει αυτό πολύ καλά. 

Τα «καλά νέα» είναι ότι για τους περισ-

σότερους αναλυτές ενδεχόμενη χρήση χημι-

κών και βιολογικών όπλων δύσκολα θα άλλαζε

την πορεία του πολέμου. Τα «κακά νέα» είναι

ότι η αναγνώριση αυτής της πραγματικότητας

από τον εγκλωβισμένο και εξαιρετικά πιεσμένο

Ρώσο Πρόεδρο ενδεχομένως να τον οδηγήσει

απευθείας στο επόμενο στάδιο κλιμάκωσης, όσο μάλιστα η επί-

τευξη των στρατιωτικών στόχων καθυστερεί ή αναβάλλεται.

Αυτό θα αφορά στη χρήση «μικρών» τακτικών πυρηνικών

όπλων, όπως για παράδειγμα βαλλιστικών πυραύλων με πυρη-

νικές κεφαλές με ισχύ μικρότερη του ενός κιλοτόνου που μπο-

ρούν να επιφέρουν συντριπτικά αλλά περιορισμένης και

ελεγχόμενης εμβέλειας πλήγματα. Η πρώτη εφαρμογή μπορεί

να αφορά σε κάποια μακρινή ακατοίκητη περιοχή στη Βόρειο

Θάλασσα αλλά το μήνυμα θα είναι σαφές και ισχυρό: το επό-

μενο χτύπημα θα αφορά στο έδαφος της Ουκρανίας.

Αυτή δυστυχώς την επιλογή υπαγορεύει και η «ακρο-

σφαλής πολιτική» που ακολουθεί ο Πούτιν, ο οποίος πιστεύει

ότι η χρήση λιγότερο καταστροφικών («μικρών» τακτικών)

πυρηνικών όπλων επιτρέπει τον έλεγχο των εξελίξεων ενι-

σχύοντας και κυρίως διευρύνοντας τη ζώνη του εκφοβισμού

και της τρομοκράτησης που απαιτείται προκειμένου να συνε-

χίσει τον αιματηρό συμβατικό πόλεμο που ο ίδιος ξεκίνησε.

Όμως μια τέτοια εξέλιξη αποτελεί κλιμάκωση άνευ προηγού-

μενου, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και κυρίως αποδυναμώνει

το «πυρηνικό ταμπού», δηλαδή την παγκόσμια ψυχολογική

εναντίωση στη χρήση πυρηνικών όπλων. 

Σε ανάλογη περίπτωση το 1968, ο Γερουσιαστής Fulbright,

ως Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ανέτρεψε

την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Johnson να αναπτύξει

τακτικά πυρηνικά όπλα στο Βιετνάμ ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα

καταφέρουν οι Η.Π.Α. να επικρατήσουν στο πεδίο σε περίπτωση

που οι αμερικανικές συμβατικές δυνάμεις αποδεικνύονταν ανε-

παρκείς. Κατέστη τότε σαφές ότι το πολιτικό κόστος που θα προ-

ξενούσε ενδεχόμενη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων στον

χρήστη τους θα ήταν πολύ μεγαλύτερο από το στρατιωτικό πλήγμα

που θα επέφεραν στον εχθρό. Σήμερα εναπόκειται αποκλειστικά

και μόνο στον Ρώσο Πρόεδρο να αντιληφθεί –και σε αυτό μπο-

ρούν να βοηθήσουν οι πιο ορθολογικοί από τους υποτακτικούς

συμβούλους του-- ότι η χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων θα συ-

νεπάγεται με απόλυτη βεβαιότητα το πολιτικό του τέλος. 

* Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Σπουδών Ασφάλειας στο Εθνικό

και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και επικεφαλής του

Προγράμματος Ασφάλειας στο ΕΛΙΑΜΕΠ.

Να ευχόμαστε το καλύτερο, να προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο
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