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Απολύτως απαράδεκτη η επανέναρξη των 
πυρηνικών δοκιμών 

Δήλωση της ετήσιας συνάντησης του Παγκόσμιου Δικτύου για την 

Κατάργηση των Πυρηνικών Όπλων Abolition 2000 
Η επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών είναι απολύτως απαράδεκτη. Ακόμη και η συζήτηση για τις 

πυρηνικές δοκιμές είναι επικίνδυνα αποσταθεροποιητική. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδησεογραφικά 

ρεπορτάζ1, τέτοιου είδους συζητήσεις διεξήχθησαν πρόσφατα στο Λευκό Οίκο του Τραμπ. Η 

επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών από τις ΗΠΑ θα οδηγούσε σε δοκιμές από άλλα κράτη – πιθανώς 

από την Κίνα, τη Ρωσία, την Ινδία, το Πακιστάν και τη ΛΔΚ. Θα επιτάχυνε την αναδυόμενη κούρσα των 

πυρηνικών όπλων και θα κατέστρεφε τις προοπτικές διαπραγματεύσεων για τον έλεγχο των πυρηνικών 

όπλων. Μια πυρηνική δοκιμή αποτελεί από μόνη της ένα είδος απειλής. Οι δοκιμές θα προκαλούσαν 

φόβο και δυσπιστία και θα εδραίωναν την εξάρτηση από τα πυρηνικά όπλα. Θα απομάκρυναν τον 

κόσμο αντί να προσέγγιζαν έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα. Οι πυρηνικές δοκιμές δεν πρέπει να 

γίνουν και δεν πρέπει καν να υπάρχουν ενδείξεις αυτής της πιθανότητας. Αντίθετα, η Συνθήκη για την 

πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών πρέπει να τεθεί σε ισχύ. 

Το επεισόδιο αυτό λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των πυρηνικών 

δυνάμεων από τα κράτη με πυρηνικά όπλα του κόσμου. Υποστηρίζεται από εκτενή εργαστηριακή έρευνα 

και πειράματα, η οποία εν μέρει χρησιμεύει ως υποκατάστατο των λειτουργιών που εξυπηρετούνταν 

κάποτε από τις πυρηνικές δοκιμές. Επομένως, ακόμη και αν απαιτούμε να μην επαναληφθούν τέτοιες 

δοκιμές, πρέπει να αναγνωρίσουμε τους κινδύνους που ενέχει η συνεχιζόμενη επιχείρηση των πυρηνικών 

όπλων. Αυτοί οι κίνδυνοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή εκτός οπτικού πεδίου του κοινού και υπόκεινται σε 

μικρό έλεγχο από τα μέσα ενημέρωσης, αλλά είναι πραγματικοί. Και αυτοί πρέπει να αντιμετωπιστούν, 

κάτι που τελικά θα απαιτήσει την παγκόσμια κατάργηση των πυρηνικών όπλων. 

Καταρτίστηκε εξ ονόματος της ΕΓΣ από: 

John Burroughs, Διευθυντής, Επιτροπή Δικηγόρων για την Πυρηνική Πολιτική 
Daniel Ellsberg, συγγραφέας του The Doomsday Machine: Confessions of a Nuclear War Planner 
Andrew Lichterman, Ερευνητικός Αναλυτής, Νομικό Ίδρυμα Western States 

                                                           
1 https://www.washingtonpost.com/national-security/trump-administration-discussed-conducting-first-us-nu-
clear-test-in-decades/2020/05/22/a805c904-9c5b-11ea-b60c-3be060a4f8e1_story.html 
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