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Στις 8 Αυγούστου 2022 η Ρωσία ενημέρωσε επίσημα τις ΗΠΑ ότι αποσύρει τις εγκαταστάσεις 
της από τις δραστηριότητες επιθεώρησης στο πλαίσιο της Νέας Συνθήκης START (Συνθήκη 
για τη Μείωση των Στρατηγικών Όπλων) από τους Αμερικανούς επιθεωρητές στο ρωσικό 
έδαφος.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας εξήγησε ότι λόγω των αεροπορικών 
περιορισμών που έχουν επιβληθεί από την Ουάσιγκτον και τους συμμάχους της και της 
αυστηροποίησης του καθεστώτος θεωρήσεων στις χώρες διέλευσης, οι Ρώσοι επιθεωρητές, σε 
αντίθεση με τους Αμερικανούς ομολόγους τους, δεν μπορούν να φτάσουν στις ΗΠΑ. Αφορμή 
για την απόφαση αυτή αποτέλεσε η ειδοποίηση που δόθηκε από την αμερικανική πλευρά σχετικά 
με την πρόθεση διεξαγωγής επιθεώρησης στο ρωσικό έδαφος τις επόμενες ημέρες, την οποία, υπό 
τις παρούσες συνθήκες, ο Σεργκέι Ριαμπκόφ, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, 
χαρακτήρισε «ευθεία πρόκληση».

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι η Μόσχα προτίθεται ανεπιφύλακτα να συμμορφωθεί 
με τις διατάξεις της Νέας START και είναι έτοιμη να συζητήσει την επανάληψη των επιθεωρήσεων,
αλλά «από τις πλέον ρεαλιστικές θέσεις». Το πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλείται τον 
Βλαντίμιρ Ντζαμπάροφ, πρώτο αναπληρωτή πρόεδρο της Επιτροπής Διεθνών Υποθέσεων του 
Ομοσπονδιακού Συμβουλίου, ο οποίος δήλωσε ότι η απόφαση της Ρωσίας να αποσύρει 
προσωρινά τις εγκαταστάσεις της από τις δραστηριότητες επιθεώρησης είναι αποτέλεσμα 
μιας ισχυρής αντιρωσικής πολιτικής που διεξάγεται τα τελευταία 10-15 χρόνια και δεν 
συνδέεται με τη διεξαγωγή της Ειδικής Στρατιωτικής Επιχείρησης στην Ουκρανία.

Αρκετοί διεθνείς εμπειρογνώμονες σε θέματα ελέγχου των εξοπλισμών συμφωνούν ότι η Συνθήκη 
μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται χωρίς επιθεωρήσεις, η αναστολή των οποίων εξακολουθεί 
να αποτελεί ένδειξη περαιτέρω επιδείνωσης των σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον. Το 
Al Jazeera θεωρεί ότι οι ενέργειες της Μόσχας αποτελούν αντιστάθμισμα στην πρόθεση των ΗΠΑ 
να «δημιουργήσουν μονομερή πλεονεκτήματα» και να στερήσουν από τη Ρωσία «το δικαίωμα να 
διεξάγει επιθεωρήσεις σε αμερικανικό έδαφος». Πράγματι, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η 
ρωσική αντίδραση ήταν εκ των πραγμάτων μια απάντηση στον αποκλεισμό που επέβαλαν 
αρχικά οι ΗΠΑ στους Ρώσους επιθεωρητές της Νέας START να επισκεφθούν τις ΗΠΑ.

Επί του παρόντος, η Νέα START είναι, στην πραγματικότητα, η τελευταία συμφωνία μεταξύ των 
αντιπάλων του Ψυχρού Πολέμου - της Ρωσίας και των ΗΠΑ. Το έγγραφο, το οποίο λήγει τον 
Φεβρουάριο του 2026, προβλέπει περιορισμό του αποθέματος πυρηνικών κεφαλών, διηπειρωτικών 
βαλλιστικών πυραύλων, στρατηγικών βαρέων βομβαρδιστικών και βαλλιστικών πυραύλων που 
εκτοξεύονται από υποβρύχια.

Η πρώην αναπληρώτρια γενική γραμματέας του ΝΑΤΟ Ρόουζ Γκότεμοελερ και πρώην επικεφαλής 
της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες για το New START με τη Μόσχα δήλωσε  ότι 
τους τελευταίους μήνες ο αριθμός των προβλεπόμενων από τη σύμβαση κοινοποιήσεων που 
λαμβάνει το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών έχει αυξηθεί, γεγονός που αναμφίβολα δείχνει τη 
δέσμευση της Μόσχας να συμμορφωθεί με τις συμφωνίες ελέγχου των εξοπλισμών.



Ο Φαρχάν Χακ, αναπληρωτής εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, κάλεσε τη Ρωσία και
τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιλύσουν τα προβλήματα πρόσβασης στις επιθεωρήσεις για την 
εφαρμογή της Συνθήκης. Σημείωσε ότι η Νέα START αποτελεί «σημαντικό στοιχείο της διεθνούς 
ειρήνης και ασφάλειας και τη μόνη εναπομείνασα διμερή συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών 
όπλων».

Η Wall Street Journal επικαλέστηκε τον Ντάριλ Κίμπαλ, Εκτελεστικό Διευθυντή της Αμερικανικής 
Ένωσης Ελέγχου των Εξοπλισμών, ο οποίος επίσης συνέστησε τόσο στη Μόσχα όσο και στην 
Ουάσιγκτον, ανεξάρτητα από τις διαφορές τους, να «επαναλάβουν τις επιθεωρήσεις και να 
αρχίσουν διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία [για τα Στρατηγικά Επιθετικά Όπλα]», η οποία 
θα αποσκοπεί στη μείωση του βαθμού πυρηνικού κινδύνου στον κόσμο.

Θα πρέπει να είναι πιο ακριβές να κατευθυνθεί η ανησυχία της Δύσης, αναφορικά με τη διακοπή 
των επιθεωρήσεων της Νέας START, όχι εξίσου στην Ουάσιγκτον και στη Μόσχα, αλλά πρώτα 
στην Ουάσιγκτον, η οποία εμπόδισε την είσοδο των Ρώσων επιθεωρητών στις ΗΠΑ, 
προκειμένου να ενεργήσουν τις επιβεβλημένες επιθεωρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
Νέας START.

Πρακτικά:
Χωρίς επιθεωρήσεις - δεν υφίσταται  Συνθήκη. Τόσο απλά...


