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Η συνέχιση των συνομιλιών με τις ΗΠΑ για τις διασταυρούμενες πτήσεις δεν οφείλεται σε 
αναθεώρηση της Ρωσικής στάσης έναντι της αμερικανικής πλευράς, αν και η Roscosmos 
εξακολουθεί να έχει πολλά παράπονα. Ο διευθύνων σύμβουλος της κρατικής εταιρείας Ντμίτρι 
Ρογκόζιν έκανε τις ακόλοθες δηλώσεις το Σάββατο.

«Αυτό [η προετοιμασία για τις διασταυρούμενες πτήσεις] δεν σχετίζεται με το γεγονός ότι έχουμε 
εμείς αναθεωρήσει τις σχέσεις μας με τους Αμερικανούς, αν και βέβαια εξακολουθούμε να έχουμε 
ένα σωρό παράπονα για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται και οι επιφυλάξεις μας 
παραμένουν σε πλήρη ισχύ: θα πρέπει να άρουν τις παράνομες κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε 
βάρος των βασικών μας επιχειρήσεων», δήλωσε ο Ρογκόζιν στο τηλεοπτικό κανάλι Russia-24.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Roscosmos, η διασφάλιση της αξιόπιστης λειτουργίας των δύο 
συστημάτων μεταφοράς - του ρωσικού Soyuz MS και του αμερικανικού Crew Dragon - είναι 
απαραίτητη για την ασφάλεια του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS) και του πλανήτη. «Αυτός 
είναι ο λόγος για τον οποίο είχε ληφθεί η απόφαση [για διασταυρούμενη πτήση]», τόνισε.

Όπως επισήμανε ο Rogozin, οι Ρώσοι κοσμοναύτες πρέπει να κατανοήσουν τη δομή των 
αμερικανικών διαστημοπλοίων και οι Αμερικανοί μηχανικοί πτήσης πρέπει να είναι σε θέση να 
πιλοτάρουν το ρωσικό Soyuz. «Αυτό δεν αλλάζει τις πολιτικές απόψεις», κατέληξε.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Roskosmos, η εξάρτηση της αμερικανικής κοσμοναυτικής από 
τη ρωσική κοσμοναυτική εξακολουθεί να παραμένει τεράστια.

Πρόσθεσε ότι η Ρωσική πλευρά είναι κατηγορηματικά αντίθετη με τις ενέργειες της Δύσης όσον 
αφορά το διάστημα. «Πρέπει όμως να έχουμε κατά νου ότι οι ανταποδοτικές μας κυρώσεις είναι 
επώδυνες για τους Αμερικανούς. Δεν τηρήσαμε στάση αναμονής και δεν καταλήξαμε να γίνουμε 
«ανεκτικοί» που θα υπομέναμε δήθεν σιωπηλά τις κυρώσεις σε βάρος των οργανώσεών μας», τόνισε.

Ειδικότερα, ο γενικός διευθυντής της κρατικής εταιρείας υπενθύμισε ότι η Roscosmos σταμάτησε 
την προμήθεια πυραυλοκινητήρων RD-180 στις ΗΠΑ, γεγονός που θέτει εν αμφιβόλω τις 
περαιτέρω πτήσεις του πυραύλου Atlas 5 που θα έπρεπε να απογειώσει το διαστημόπλοιο Starliner. 
Αναστέλλονται επίσης οι παραδόσεις των κινητήρων RD-181 που απαιτούνται για την λειτουργία 
του πυραύλου της πρώτης φάσης, του Antares, δηλαδή το όχημα εκτόξευσης για το διαστημικό 
σκάφος Cygnus.

«Αν πιστεύουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν μόνοι τους όσον αφορά τις βελτιώσεις του κινητήρα, 
δεν το νομίζω. <...> Αν ξαναρχίσουν τις διαπραγματεύσεις μαζί μας για τη λειτουργία του ISS, <...> ο
όρος για να συμφωνήσουμε θα είναι η άρση των παράνομων κυρώσεων», κατέληξε ο Ρογκόζιν.


