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Ερώτηση: Ποιος ήταν ο άμεσος λόγος που ώθησε τη ρωσική πλευρά να αποσύρει προσωρινά τις 
ρωσικές εγκαταστάσεις από το καθεστώς επιθεώρησης της Συνθήκης START; Γιατί συνέβη αυτό 
αυτή τη στιγμή;

Απάντηση: Το άμεσο «έναυσμα» ήταν η ειδοποίηση που λάβαμε από την αμερικανική πλευρά 
για την πρόθεσή της να πραγματοποιήσει επιθεώρηση στο έδαφός μας τις επόμενες ημέρες. 
Υπό τις παρούσες συνθήκες, ένα τέτοιο βήμα έμοιαζε, στην ουσία, με απόλυτη πρόκληση. 
Επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω.

Όπως γνωρίζετε, οι δραστηριότητες επιθεώρησης στο πλαίσιο της Συνθήκης έχουν ανασταλεί από 
τις αρχές του 2020 με συμφωνία των δύο μερών λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Ταυτόχρονα, 
διεξήχθη ένας αρκετά λεπτομερής επαγγελματικός διάλογος μέσω των αρμόδιων διαύλων σχετικά 
με το πώς τα μέρη θα μπορούσαν να επιστρέψουν στην πλήρη εφαρμογή της Συνθήκης όσον αφορά
τους ελέγχους και ποια οργανωτικά και τεχνικά προβλήματα έπρεπε να επιλυθούν. Ορισμένα 
ζητήματα έχουν επιλυθεί και άλλα έχουν προχωρήσει σημαντικά. Ωστόσο, εξακολουθούσαν να 
υπάρχουν ορισμένες σημαντικές δυσκολίες και διαφορές απόψεων.

Γεγονός είναι επίσης ότι, στο πλαίσιο των όσων συμβαίνουν αυτό το διάστημα στις σχέσεις μας 
με τις δυτικές χώρες, προέκυψαν πρόσθετα εμπόδια για την επανάληψη των δραστηριοτήτων 
επιθεώρησης στο πλαίσιο της Συνθήκης. Αναφέρομαι στην έλλειψη, με υπαιτιότητα της Δύσης, 
κανονικών αεροπορικών συνδέσεων, στην αγνόηση των αιτημάτων μας για επιβεβαίωση της 
δυνατότητας διέλευσης των αεροσκαφών μας που μεταφέρουν επιθεωρητές από τον εναέριο χώρο 
των χωρών διέλευσης, στα προβλήματα θεωρήσεων κατά τη διέλευση, στις δυσκολίες πληρωμής 
των υπηρεσιών κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων κ.ο.κ. Όλα αυτά περιπλέκουν, αν δεν 
εμποδίζουν, την ικανότητά μας να διεξάγουμε απρόσκοπτα επιθεωρήσεις στο έδαφος των 
ΗΠΑ, δημιουργώντας ένα μονόπλευρο πλεονέκτημα για την αμερικανική πλευρά. Αυτό είναι, 
φυσικά, απαράδεκτο.

Τα ερωτήματά μας αυτά  τέθηκαν στην Ουάσιγκτον. Όλα αυτά μπορούν και πρέπει να επιλυθούν σε
αμοιβαία αποδεκτή βάση και σε πλήρη συμμόρφωση με τη Συνθήκη. Σε αυτό αποσκοπούν οι 
προσπάθειές μας. Η αμερικανική πλευρά φάνηκε επίσης να ενδιαφέρεται για τη διεξαγωγή 
εργασιών εμπειρογνωμόνων, χωρίς πολιτικές προεκτάσεις, μέσω της Διμερούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής για τη Συνθήκη START. Οι πλευρές διερευνούσαν τη δυνατότητα διεξαγωγής της 
επόμενης συνόδου της. Μας φάνηκε ότι υπήρχε κατανόηση ότι ήταν απαραίτητο να διασφαλιστεί η 
λειτουργία του μηχανισμού επαλήθευσης της Συνθήκης σε αυστηρή συμμόρφωση με τις αρχές της 
ισότητας και της ισοτιμίας και να συμφωνηθούν και να καθοριστούν οι σχετικές παράμετροι. 
Προφανώς, θα ήταν λογικό να συνεχιστούν οι δραστηριότητες επιθεώρησης μετά από αυτό.

Δυστυχώς, η Ουάσινγκτον προφανώς σκέφτηκε διαφορετικά και προχώρησε σε μια 
αδικαιολόγητη και περιττή κλιμάκωση. Προσπάθησαν να μας φέρουν αντιμέτωπους με το 
γεγονός και να διεξάγουν την επιθεώρηση χωρίς καθυστέρηση. Αυτό που ενισχύει τον 
προκλητικό χαρακτήρα αυτής της κίνησης είναι ότι έλαβε χώρα σε μια περίοδο κατά την 
οποία διεξάγεται η Διάσκεψη για την αναθεώρηση της «Μη Διάδοσης των Πυρηνικών» 
(ΝΡΤ), κατά την οποία ένα από τα κεντρικά ζητήματα είναι ο πυρηνικός αφοπλισμός και η 
μείωση των στρατηγικών κινδύνων. Μπορεί κανείς να κάνει μόνο εικασίες σχετικά με τα 



πραγματικά κίνητρα της αμερικανικής πλευράς, αλλά φαίνεται ότι το αίτημα επιθεώρησης δεν 
είχε ως κίνητρο τον καλόπιστο στόχο της ενίσχυσης της βιωσιμότητας της «START.» και της ΝΡΤ.

Καλούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να απέχουν από αντιπαραγωγικές ενέργειες που δεν είναι 
επωφελείς για την υπόθεση και να συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά για την επανάληψη των 
δραστηριοτήτων επιθεώρησης της Συνθήκης το συντομότερο δυνατό με ρεαλιστικό και δίκαιο 
τρόπο. Αυτό θα ήταν προς το συμφέρον και των δύο πλευρών.


