
Ενημέρωση από την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, 
Μόσχα, 18 Μαΐου 2022.

Ενημέρωση σχετικά με την Ουκρανία

 Η ειδική στρατιωτική επιχείρηση συνεχίζεται στην Ουκρανία. Όπως έχει επισημανθεί πολλές 
φορές από πλευράς Ρωσικής ηγεσίας εξελίσσεται σύμφωνα με το σχεδιασμό και κάθε μέρα 
απελευθερώνονται συνεχώς νέα εδάφη από τους ναζί.

Τα τμήματα του Ουκρανικού στρατού και οι ένοπλοι των εθνικιστικών μονάδων του  Αζόφ που 
οχυρώθηκαν στα υπόγεια καταφύγια του εργοστασίου Azovstal στη Μαριούπολη, άρχισαν να 
παραδίδονται  αυτή την εβδομάδα. Σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, 959 Ουκρανοί 
εθνικιστές, μεταξύ των οποίων 51 με σοβαρά τραύματα, κατέθεσαν τα όπλα τους σε διάστημα δύο 
ημερών. Λαμβάνουν ιατρική βοήθεια στο νοσοκομείο του Νοβοαζόφσκ στη Λ.Δ.του Ντονιέτσκ 
ενώ οι υπόλοιποι στάλθηκαν σε κέντρο προφυλάκισης στη Γελενόβκα στα προάστια του 
Ντονιέτσκ. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 17 Μαΐου το κέντρο αυτό βομβαρδίστηκε από τις 
Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας με πυραυλικά συστήματα πολλαπλών εκτοξεύσεων (MLRS). Το 
καθεστώς του Κιέβου πάντα συμπεριφερόταν με αυτόν τον τρόπο προς τους πολίτες του, και 
αυτή η περίπτωση δεν αποτέλεσε εξαίρεση.

Η Ρωσική ηγεσία είχε επανειλημμένα δηλώσει ότι η αντίσταση ήταν παράλογη και ανακοίνωνε το 
άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων για τους ένοπλους εθνικιστές και τους Ουκρανούς 
στρατιώτες ώστε να μπορέσουν να εγκαταλείψουν το εργοστάσιο Azovstal, αφού προηγουμένως 
κατέθεταν τα όπλα τους. Τους καλούσαν να σταματήσουν τις εχθροπραξίες. Εν τω μεταξύ, το 
καθεστώς του Κιέβου έκανε ό,τι μπορούσε για να εμποδίσει τους πολίτες, το στρατιωτικό 
προσωπικό και τους ένοπλους να εγκαταλείψουν το εργοστάσιο. Γιατί; Έκαναν πλύση 
εγκεφάλου στο κοινό.

Η Ρωσία ήταν αυτή που προέτρεψε τον ΟΗΕ να εξετάσει την κατάσταση και να πείσει το 
καθεστώς του Κιέβου να αφήσει τον κόσμο να φύγει. Στη συνέχεια, η Ρωσία οργάνωσε 
ανθρωπιστικούς διαδρόμους σε συνεργασία με τον ΟΗΕ και τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού
Σταυρού. Θα ήθελα να τονίσω ότι η πρωτοβουλία για την ανακοίνωση και το άνοιγμα αυτών 
των διαδρόμων ήταν δική μας.

Οι τραυματίες στρατιώτες δέχονται επαγγελματική ιατρική βοήθεια. Το γεγονός αυτό αντιστρέφεται
και διαστρεβλώνεται στα Ουκρανικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης. Θυμάστε τα πλάνα που 
δείχνουν πώς οι εθνικιστές και οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας μεταχειρίζονται τους 
αιχμαλώτους πολέμου στην Ουκρανία; Όλοι το είδαν. Πολλοί τρομοκρατήθηκαν, άλλοι έκαναν ότι 
δεν το είδαν. Οι Ρώσοι αιχμάλωτοι πολέμου εκτελέστηκαν μέχρι θανάτου από μαχητές των 
εθνικιστικών μονάδων που ενσωματώθηκαν στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας.

Η Ρωσία υιοθέτησε μια διαφορετική προσέγγιση. Βλέπετε πλάνα που δείχνουν την παροχή 
επαγγελματικής βοήθειας στους τραυματίες [Ουκρανούς στρατιώτες]. Δεν παρέχεται «για το 
θεαθήναι». Παρέχεται σε υπαρκτά άτομα, ανεξάρτητα από το παρελθόν τους. Το ανθρωπιστικό 
δίκαιο δεν είναι απλώς κάτι που τηρούμε- είναι θεμελιώδους σημασίας για εμάς. Ουδείς θα πρέπει 
να έχει αμφιβολία γι' αυτό.

Σύμφωνα με τους Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου, η στρατιωτική ηγεσία της Ουκρανίας 
απαγορεύει στα στρατεύματα να υποχωρήσουν ή να παραδοθούν. Ο βασικός τους στόχος είναι 
να καταστρέψουν όσο το δυνατόν περισσότερες μη στρατιωτικές υποδομές, ώστε να αφήσουν 
πίσω τους ακατοίκητα ερείπια και να δυσκολέψουν την αποκατάσταση της ειρηνικής ζωής. 



Αυτό δεν είναι το δικό μας μήνυμα, αλλά η μαρτυρία που ήλθε εις γνώσιν μας από την 
Ουκρανική πλευρά τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι εθνικιστές, οι οποίοι εδώ και καιρό εφαρμόζουν τις τακτικές των τρομοκρατών του ISIS, 
δεν διστάζουν να χρησιμοποιούν νηπιαγωγεία, σχολεία και νοσοκομεία ως αποθήκες 
πυρομαχικών και οχυρά. Δεν το κρύβουν αυτό. Βγάζουν φωτογραφίες μέσα σε νηπιαγωγεία ή 
με κτίρια νηπιαγωγείων στο φόντο για να δείξουν πώς πολεμούν εκεί. Δεν επιτρέπουν στους 
αμάχους να απομακρυνθούν. Αναγκάζουν τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα διαμερίσματά 
τους, ώστε να μπορούν να εγκαταστήσουν εκεί θέσεις πυρός. Οδηγούν τους ανθρώπους σε υπόγεια 
που χρησιμοποιούνται από μαχητές ή ως αποθήκες όπλων. Τις προάλλες, Ουκρανοί εθνικιστές 
άρχισαν να μεταφέρουν πυρομαχικά και να εγκαθιστούν συστήματα αεράμυνας στο χώρο του 
κινηματογραφικού στούντιο της Οδησσού. Οι μαχητές των δυνάμεων εδαφικής άμυνας 
πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα προκειμένου να εντοπίσουν τους κατοίκους που δεν 
αποδέχονται τον εθνικιστικό τρόπο σκέψης. Τους μεταφέρουν σε άγνωστες τοποθεσίες και δεν 
υπάρχουν πληροφορίες για την τύχη πολλών από αυτούς.

Νωρίτερα, η διοίκηση της Ζαπορόζιε απαγόρευσε την εκκένωση των πολιτών με το πρόσχημα της 
προστασίας τους. Όλες οι προσπάθειες των πολιτών να εγκαταλείψουν την πόλη με ιδιωτικά 
οχήματα και με τα πόδια σταματούν από τους ένοπλους της εδαφικής άμυνας στα σημεία 
ελέγχου. Όσοι αντιστέκονται υφίστανται σωματική βία. Τα οχήματά τους κατάσχονται και 
τους στέλνουν πίσω με τα πόδια.

Στις 16 Μαΐου, οι Ουκρανοί εθνικιστές χρησιμοποίησαν τα MLRS Smerch για να επιτεθούν στις 
κατοικημένες περιοχές της Χερσώνας. Δεν υπάρχουν Ρωσικά στρατεύματα στη Χερσώνα, κάτι 
που η Ουκρανική πλευρά γνωρίζει πολύ καλά. Αυτό σημαίνει ότι στόχευσαν ειδικά αμάχους σε
αντίποινα για την υποστήριξή τους στις ενέργειες της Ρωσίας. Πρόκειται για ένα ακόμη 
έγκλημα πολέμου που διαπράχθηκε από το καθεστώς του Κιέβου. Ευτυχώς, και οι 10 
πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από τα Ρωσικά συστήματα αεράμυνας.

Δυστυχώς, δεν βλέπουμε τους διεθνείς οργανισμούς, τις δυτικές χώρες ή τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης τους να αντιδρούν στις εγκληματικές μεθόδους που χρησιμοποιούν οι Ένοπλες 
Δυνάμεις της Ουκρανίας. Να είστε λοιπόν σίγουροι ότι αυτά τα περιστατικά συμβαίνουν επειδή 
ακριβώς δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Επιπλέον, οι δυτικές χώρες συνεχίζουν τις μαζικές 
προμήθειες όπλων στο καθεστώς του Κιέβου. Το θεωρούμε αυτό ως άμεση υποστήριξη προς 
τους νεοναζί και ως μια προσπάθεια να συνεχιστούν οι μάχες όσο το δυνατόν περισσότερο. Δεν
μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι ο εξοπλισμός που προσφέρεται από τη Δύση 
χρησιμοποιείται για τη εξόντωση των Ρωσικών στρατευμάτων και για τον βομβαρδισμό του 
Ρωσικού εδάφους.

Οι προμήθειες όπλων ανέρχονται σε δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που είναι συγκρίσιμο με τους
στρατιωτικούς προϋπολογισμούς μεγάλων κρατών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Μεγάλη 
Βρετανία, η Γαλλία, ο Καναδάς, η Πολωνία και οι χώρες της Βαλτικής κάνουν τα μέγιστα για να 
εξοπλίσουν το Κίεβο. Μόνο η Ουάσιγκτον έστειλε στρατιωτικό εξοπλισμό αξίας 3,8 
δισεκατομμυρίων δολαρίων στο καθεστώς του Κιέβου, ποσό που πλησιάζει τους στρατιωτικούς 
προϋπολογισμούς της Αυστρίας, της Πορτογαλίας και της Φινλανδίας. Το αμερικανικό Κογκρέσο 
εξετάζει πρόταση για την παροχή επιπλέον βοήθειας ύψους 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων, 
συμπεριλαμβανομένου και στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας περίπου 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Αυτό είναι το μισό του στρατιωτικού προϋπολογισμού της Γερμανίας και της Γαλλίας. Θα 
ήθελα να επιστήσω την προσοχή του Αμερικανικού κοινού όχι τόσο στο μέγεθος, το οποίο είναι 
συγκρίσιμο με τους στρατιωτικούς προϋπολογισμούς άλλων χωρών, όσο στις ανάγκες του 
Αμερικανικού λαού. Θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν αυτά τα κονδύλια για καλό σκοπό. Αν τα 



χρήματα αυτά στέλνονταν ως επιδοτήσεις, βοήθεια ή χορηγία που σχετίζεται κατά κάποιο τρόπο με 
την ανθρωπιστική βοήθεια, θα το καταλάβαινε κανείς. Αλλά τα χρήματα στέλνονται στο 
καθεστώς του Κιέβου για να σκοτώνει και να συνεχίζει αυτή τη φάση της κρίσης.

Όλο και περισσότερα όπλα που εγκαταλείπονται από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας γίνονται
λάφυρα πολέμου για τη Λαϊκή Πολιτοφυλακή των Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντονιέτσκ και 
του Λουγκάνσκ και τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσίας. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα ATGM 
Javelin και NLAW, τα MANPADS Starstreak και Stinger, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη 
Bayraktar, τα «περιπλανώμενα πυρομαχικά»1 τύπου Switchblade, τα συστήματα EW Skynet 
Longbow, τα αυτοκινούμενα οβιδοβόλα CAESAR και PzH 2000 και τα ρυμουλκούμενα οβιδοβόλα 
M777.

Οι αξιωματούχοι της ΕΕ, των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου συνεχίζουν να λένε ότι «η νίκη 
πρέπει να επιτευχθεί στο πεδίο της μάχης», ότι «η Ρωσία πρέπει να υποστεί στρατηγική ήττα» και 
«δεν μπορεί να της επιτραπεί να κερδίσει». Όλες αυτές οι δηλώσεις, σε συνδυασμό με τον 
εμπορικό και οικονομικό αποκλεισμό που έχει ουσιαστικά επιβληθεί στη χώρα μας και τον 
υβριδικό πόλεμο που έχει εξαπολυθεί εναντίον της, αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι οι 
δυτικές χώρες διεξάγουν πόλεμο εναντίον της Ρωσίας στην Ουκρανία και ότι η ίδια η 
Ουκρανία και οι πολίτες της αποτελούν αναλώσιμο πόρο γι' αυτούς. Οι Κινέζοι εταίροι μας 
χρησιμοποίησαν την έκφραση «τροφή για κανόνια».

Στον πληροφοριακό τους πόλεμο, οι δυτικές χώρες καταφεύγουν σε ξεκάθαρα ψέματα. 
Προσπαθούν να κατηγορήσουν τη χώρα μας ως υπεύθυνη για τη πρόκληση έλλειψης τροφίμων σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Το έχουμε σχολιάσει αυτό πολλές φορές. Κάθε φορά παραθέτουμε στοιχεία, 
αριθμούς και άλλες πληροφορίες που δεν μπορούν να αντικρουστούν. Αλλά κανείς δεν προσπαθεί
να τα αντικρούσει. Τα ψέματα που διαδίδονται από τη Δύση δεν είναι για να διαψεύδονται. Είναι 
πολύ παράλογα για να σχολιαστούν. έχει ξεχαστεί το γεγονός ότι τα φαινόμενα κρίσης στην 
παγκόσμια αγορά τροφίμων συνδέονται με τα συσσωρευμένα σφάλματα και τους λανθασμένους 
υπολογισμούς της Δύσης στη μακροοικονομική, ενεργειακή και αγροτική πολιτική. Η πανδημία του
κορονοϊού έχει επίσης συμβάλει. Στα μέσα του 2020, ο εκτελεστικός διευθυντής του Παγκόσμιου 
Επισιτιστικού Προγράμματος του ΟΗΕ Ντέιβιντ Μπίσλεϊ είχε προειδοποιήσει σχετικά με την 
απειλή «λιμών βιβλικών διαστάσεων». Οι μονομερείς δυτικές κυρώσεις επιδείνωσαν αυτή την 
τάση. Έτσι λοιπόν, εκατομμύρια άνθρωποι θα πρέπει να πεινάσουν τώρα εξαιτίας των 
γεωπολιτικών βλέψεων, του εγωισμού και της βλακείας της συλλογικής Δύσης.

Ταυτόχρονα, παρατηρούμε μια αγωνία των δυτικών επιτηρητών να πάρουν από την Ουκρανία ό,τι
μπορεί να έχει κάποια αξία. Πρόκειται επίσης για μια επανάληψη της ιστορίας, όπως πριν από
80 χρόνια. Εκατοντάδες φορτηγά με σιτηρά περνούν τα Ουκρανικά σύνορα με προορισμό την 
Ευρώπη. Το καθεστώς του Κιέβου οργανώνει καθημερινά μαζικές εξαγωγές αγροτικών 
προϊόντων προς την Ευρώπη, οδικώς και σιδηροδρομικώς, καθώς και ποτάμια στο Δούναβη 
προς τη Ρουμανία μέσω του λιμανιού του Ισμαήλ κι όλα αυτα ως αντάλλαγμα του εξοπλισμού 
που παίρνει από τη Δύση.

Αναλογιστείτε λοιπόν τι συμβαίνει. Στο πλαίσιο των δηλώσεων της συλλογικής Δύσης για 
επικείμενο λιμό (το καθεστώς του Κιέβου υποτίθεται ότι εμπιστεύεται τη Δύση), οι ηγέτες της 
Ουκρανίας ξεφορτώνονται τα προϊόντα διατροφής. Οι Ουκρανοί πολίτες όμως, τώρα τα έχουν
ανάγκη. Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας τα χρειάζονται επίσης, αφού το καθεστώς του 
Κιέβου δεν είναι διατεθειμένο να σταματήσει τις εχθροπραξίες. Ωστόσο, τα τρόφιμα 

1 Σημ. Μετ. περιπλανώμενα πυρομαχικά είναι μια κατηγορία εναέριων οπλικών συστημάτων στην οποία τα 
πυρομαχικά περιφέρονται γύρω από την περιοχή στόχο για κάποιο χρονικό διάστημα και επιτίθενται μόνο όταν 
εντοπιστεί ένας στόχος



αποστέλλονται στο εξωτερικό αντί να διατεθούν προς εσωτερική κατανάλωση. Πού θα πάνε; 
Σε χώρες του ΝΑΤΟ. Οι Ουκρανοί αποκτούν όπλα σε αντάλλαγμα για αυτά τα προϊόντα, ώστε
να συνεχίσουν να αυτοκτονούν. Αυτό δεν είναι απλά ναζισμός. Πρόκειται για ακόμα πιο 
τρομακτικές μανιακές ιδέες που είναι ακόμα χειρότερες από τις μισάνθρωπες αντιλήψεις που 
εφαρμόστηκαν στον πληθυσμό της Ουκρανίας, της Ρωσίας και της υπόλοιπης πρώην ΕΣΣΔ 
στα μέσα του περασμένου αιώνα.  

Πρόκειται για τεράστιες ποσότητες σιτηρών, αραβοσίτου,  καλλιεργειών ελαιούχων σπόρων και 
κτηνοτροφικών προϊόντων. Στις 10 Μαΐου εφέτος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζόζεφ Μπάιντεν δήλωσε 
ότι η Ουάσιγκτον σκέφτεται τρόπους για να διευκολύνει την εξαγωγή 20 εκατομμυρίων τόνων 
σιτηρών από την Ουκρανία, υποτίθεται με σκοπό τη μείωση των τιμών στις παγκόσμιες αγορές.
Ξέρετε πόσο πολύ ενδιαφέρονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Λευκός Οίκος για τις ανάγκες των 
πεινασμένων ανθρώπων στην Αφρική και την Ασία, πόσο πολύ θέλουν όλοι οι άνθρωποι στον 
κόσμο να ζουν μια καλύτερη ζωή, να τρώνε καλά και να είναι πιο εύποροι. Γνωρίζουμε πολύ καλά 
αυτόν τον μαγευτικό Αμερικανικό ειρηνισμό και την προσπάθεια να κάνουμε το καλό για όλους. 
Όμως αυτό δεν ισχύει. Εδώ πρόκειται για τη καταλήστευση της Ουκρανίας, των πολιτών της 
και του στρατού της από τα τελευταία πράγματα που τους έχουν απομείνει. Η Ουάσιγκτον 
προφανώς δεν ενδιαφέρεται για το τι θα μείνει στους Ουκρανούς μετά από αυτό το πανηγύρι. 
Οι Ουκρανοί πολίτες δεν μας πίστεψαν πριν από 10 χρόνια, ούτε πριν από πέντε χρόνια. Ίσως ήρθε 
η ώρα να βάλουν μυαλό. Να συνειδητοποιήσουν ότι τους στερούν τα τελευταία πράγματα που 
έχουν ακόμη στη διάθεσή τους. Τα τρόφιμα, τα σιτηρά - τα αποτελέσματα του μόχθου τους - 
όλα αυτά βγαίνουν σήμερα από τη χώρα. Όταν ήμασταν στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο, 
μας έλεγαν ότι οι φασίστες και οι ναζί έβγαζαν το χώμα από το έδαφος της Ουκρανίας και το 
μετέφεραν με τα τραίνα έξω από τη χώρα και αυτό παρουσιαζόταν ως η υπέρτατη εκδήλωση 
του μίσους τους για τους Σοβιετικούς πολίτες. Τώρα η λογική είναι ακόμη πιο φρικτή - οι 
Ουκρανοί πολίτες στερούνται τους καρπούς της εργασίας τους σε μια εποχή που η χώρα τους 
εμπλέκεται σε εχθροπραξίες.

Από την πλευρά μας, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση που επικρατεί από 
ανθρωπιστικής πλευράς, στις περιοχές που απελευθερώνονται και διευκολύνουμε την 
αποκατάσταση της ειρηνικής ζωής. Ο Ρωσικός στρατός καθαρίζει το έδαφος από τις ουκρανικές 
νάρκες στις πόλεις και στα αγροτικά εδάφη. Οι άνθρωποι στις Λαϊκές Δημοκρατίες του Ντονιέτσκ 
και του Λουγκάνσκ, όπως και σε ορισμένες περιοχές της Ουκρανίας έχουν ήδη εφοδιαστεί με 
20.000 τόνους ειδών πρώτης ανάγκης, τροφίμων, φαρμάκων και ιατρικών ειδών.

Μας λυπεί το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία και αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες 
υποστηρίζουν και χρηματοδοτούν εκείνους που κηρύττουν στην Ουκρανία τις ιδέες του βίαιου 
εθνικισμού και του νεοναζισμού. Συνεχίζουν να προμηθεύουν το καθεστώς του Κιέβου με όπλα και
να ληστεύουν τον ουκρανικό λαό. Ωστόσο, αυτές οι προσπάθειες δεν θα αλλάξουν την κατάσταση.

Όπως έχει δηλωθεί από πλευράς Ρωσικής ηγεσίας, η Ρωσία θα επιτύχει τους στόχους της ειδικής 
στρατιωτικής της επιχείρησης, που αποβλέπει στην αποναζιστικοποίηση και στην 
αποστρατιωτικοποίηση της Ουκρανίας, την υπεράσπιση των Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντονιέτσκ 
και του Λουγκάνσκ και την απομάκρυνση των απειλών για τη δική της ασφάλεια.

Στρατολόγηση ανηλίκων σε ένοπλα εθνικιστικά στρατιωτικά μορφώματα της Ουκρανίας.

 Την ώρα που συνεχίζεται η εκδίωξη των εθνικιστικών μορφωμάτων της Ουκρανίας από το 
Ντονμπάς, νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας που επιβεβαιώνουν την εμπλοκή 
παιδιών σε αυτές τις μονάδες που διακατέχονται από μίσος. Έχουμε επανειλημμένα δηλώσει ότι 
ακροδεξιές ριζοσπαστικές οργανώσεις που λειτουργούν υπό την αιγίδα του καθεστώτος του Κιέβου



έχουν συστηματικά διαδώσει τον εξτρεμισμό μεταξύ των ανηλίκων, προκειμένου να 
ενσωματώσουν τις ιδέες του μαχητικού εθνικισμού στην ουκρανική κοινωνία.

Οι νεοναζί του Αζόφ άρχισαν τη στρατολόγηση παιδιών σε μεγάλη κλίμακα το 2015, όταν, με 
πρωτοβουλία του αρχηγού του Εθνικού Σώματος Αντρέι Μπιλέτσκι, δημιούργησαν τις 
«παιδικές κατασκηνώσεις» του Σώματος Νεολαίας. Το 2015, δέχθηκαν παιδιά ηλικίας 9 έως 
18 ετών και από το 2016, 7 έως 18 ετών.

Το 2018 δημιουργήθηκε στο Εθνικό Σώμα Στρατού μια στρατιωτική πτέρυγα νεολαίας με την 
ονομασία «Εθνικές Ομάδες». Εκατοντάδες νέοι ηλικίας άνω των 14 ετών εντάχθηκαν σε αυτήν. Οι 
εκπαιδευτές από το Azov τους δίδαξαν πώς να πολεμούν τους «εχθρούς της Ουκρανίας», μεταξύ 
άλλων και με πυροβόλα όπλα.

Οι ανάγκες του εξειδικευμένου Σώματος Νεολαίας καλύπτονται από τον Ουκρανικό κρατικό 
προϋπολογισμό. Σας θυμίζει κάτι αυτό; Το 2019, οι οργανώσεις που συνδέονται με το Εθνικό Σώμα
έλαβαν 17.000 δολάρια για τη διοργάνωση εκδηλώσεων για παιδιά και νέους. Το 
πληροφορηθήκαμε. Ξέρουμε  τι είδους αξίες διδάσκουν στους νέους οι άνθρωποι με τα 
διακριτικά Azov στα μανίκια τους και τα εθνικιστικά και νεοναζιστικά τους σύμβολα. 
Υπάρχουν στρατόπεδα εκπαίδευσης για εφήβους όπως το Αζόβετς, το Μπουκοβίνετς και το 
Ντνεπριάνιν σε διάφορα μέρη της χώρας. Οι έφηβοι προσελκύονται από τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και τους αποστολείς μηνυμάτων.

Αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι οι νεοναζί από το Αζόφ δεν περιορίζονται στις «παιδικές 
κατασκηνώσεις» και έχουν διευρύνει την ομάδα τους φέρνοντας στις τάξεις τους ανήλικα ορφανά, 
γεγονός που επιβεβαιώνεται από την κατάσταση στο ορφανοτροφείο Πιλίγκριμ στη Μαριούπολη. 
Το τάγμα Azov συνεργάστηκε στενά με τα παιδιά από αυτό το ορφανοτροφείο εκπαιδεύοντάς τα 
στη μάχη, συμπεριλαμβανομένων των βολών ακριβείας, επί οκτώ χρόνια, αρχής γενομένης από το 
2014. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 2014, παιδιά από το εν λόγω ορφανοτροφείο βοήθησαν τον 
Ουκρανικό στρατό να σκάψει χαρακώματα έξω από τη Μαριούπολη και να κατασκευάσει 
σημεία ελέγχου αργότερα τον Οκτώβριο. Οι κάτοικοι της Μαριούπολης μας ενημέρωσαν ότι 
κατά τη διάρκεια των γεγονότων του Φεβρουαρίου-Απριλίου του 2022, το Κέντρο Αποκατάστασης 
Παιδιών της Ρεσπούμπλικα Πιλίγκριμ ήταν το αρχηγείο της «εδαφικής άμυνας», όπου είχαν την 
έδρα τους μαχητές από το Azov και άλλες ριζοσπαστικές ομάδες. Υπάρχουν αποδείξεις από βίντεο 
που δείχνουν ότι έφηβοι από το ίδρυμα συμμετείχαν στις εχθροπραξίες στο πλευρό των νεοναζί
και ότι έβαλαν επίσης φωτιά σε σπίτια πολιτών.

«Το νεοναζιστικό Ουκρανικό ορφανοτροφείο Πιλίγκριμ που διαχειρίζεται η νεοναζιστική ομάδα Azov 
στη Μαριούπολη είναι το πρότυπο που ήθελαν να καθιερώσουν οι ναζί για ολόκληρη την Ουκρανία 
και αυτό που αναπόφευκτα θα γινόταν αν δεν μεσολαβούσε η ειδική επιχείρηση των Ρωσικών 
ενόπλων δυνάμεων», δήλωσε ο Αλεξέι Σελιβάνοφ, πρώην (μέχρι το 2014) σύμβουλος του 
υπουργού Άμυνας της Ουκρανίας και αναπληρωτής επικεφαλής της Κεντρικής Διεύθυνσης του 
υπουργείου Εσωτερικών για την περιοχή Ζαπορόζιε. Αυτό είχε να πει κάποιος που υπηρέτησε στις 
Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τον Σελιβάνοφ, το Πιλίγκριμ μπορεί να αντιπροσωπεύει όλη την Ουκρανία και το 
ορφανοτροφείο, στο οποίο τα παιδιά υπέστησαν στρατιωτική εκπαίδευση, είναι μια σαφής 
επιβεβαίωση του γεγονότος ότι κάτι ρηξικέλευθο έπρεπε να γίνει με το εν λόγω Ουκρανικό σχέδιο.

Τα γεγονότα αυτά δείχνουν σαφώς ότι η Ουκρανία παραβίασε τις υποχρεώσεις της βάσει του 
Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού όσον αφορά τη 
συμμετοχή παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις. Κατά την επικύρωση αυτής της διεθνούς συνθήκης το 



2005, η Ουκρανία είχε συμφωνήσει ότι το κατώτατο όριο ηλικίας για την εθελοντική (με σύμβαση) 
κατάταξη στις εθνικές ένοπλες δυνάμεις ήταν τα 19 έτη.

Καλούμε τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, όπως τον ΟΗΕ και τον ΟΑΣΕ, καθώς και τον 
Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για θέματα παιδιών και ένοπλων 
συγκρούσεων, να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην εμπλοκή του Κιέβου όσον αφορά το θέμα της 
συμμετοχής παιδιών σε εγκληματικές νεοναζιστικές οργανώσεις και της διάδοσης ριζοσπαστικών 
ιδεών μεταξύ ανηλίκων.

Δεν χρειάζεται να προσποιούμαστε ότι σε μια φρενίτιδα πατριωτισμού αυτά τα παιδιά οδηγήθηκαν 
στα οδοφράγματα τον Φεβρουάριο του 2022. Έχουν εκπαιδευτεί για να κάνουν πόλεμο εδώ και 
πολλά χρόνια. Και οι μαχητές των εθνικιστικών ταγμάτων είναι αυτοί που το οργάνωσαν.

Δήλωση των δυτικών ηγετών με την οποία κατηγορούν τη Ρωσία για κυβερνοεπιθέσεις 
εναντίον των επικοινωνιακών υποδομών της Ουκρανίας

 

Η Δύση συνεχίζει τις προσπάθειές της να παρουσιάσει τη Ρωσία ως εισβολέα στον κυβερνοχώρο. 
Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο αντιλαμβανόμαστε τις πρόσφατες δηλώσεις, που έγιναν στις 10 Μαΐου 
2022, από τις υπηρεσίες άσκησης εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ηνωμένου 
Βασιλείου και των συμμάχων τους. Στις εν λόγω δηλώσεις η Ρωσία κατηγορείται ότι τον 
Φεβρουάριο του 2022 εξαπέλυσε κυβερνοεπιθέσεις εναντίον των επικοινωνιακών υποδομών της 
Ουκρανίας. Όπως ήταν αναμενόμενο, δεν παρέθεσαν κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Ως συνήθως, 
ακολουθούν την προσφιλή τους λογική του «χάιλι λαίκελυ» (πολύ πιθανό).

Οι δυτικές χώρες θεωρούν τους εαυτούς τους ως ανώτατους άρχοντες του κυβερνοχώρου. 
Διατυπώνουν κατηγορίες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Πιθανώς 
πιστεύουν ότι θα τη γλιτώσουν ακόμη και με αυτή την αντι-Ρωσική προβοκάτσια. Νομίζουν ότι 
όλα τα κράτη θα εκλάβουν αυτή την προπαγάνδα ως επαρκή λόγο για την απόδοση ευθυνών σε 
ενόχους που έχουν οριστεί εκ των προτέρων αυθαίρετα από την Αμερικανική κυβέρνηση. Αφού 
εξάντλησαν τις δυνατότητες των κυρώσεων, καταφεύγουν τώρα και σε άλλα επιπλέον τεχνάσματα
από την πλούσια κινηματογραφική κληρονομιά τους, όπως οι υποσχέσεις να πληρώσουν αδρά 
όποιον καταθέσει υπέρ των ισχυρισμών της Ουάσιγκτον.

Προφανώς, η πολιτική του εκφοβισμού και της εξαπάτησης επιστρατεύεται για να συγκαλύψει τις 
άκαρπες προσπάθειες των ΗΠΑ να επιβάλουν τη δική τους αντίληψη για μια διεθνή πολιτική τάξη, 
να αποκρύψουν τις δικές τους αδυναμίες όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, 
το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και την αδυναμία να διατηρήσουν εποικοδομητική συνεργασία 
μεταξύ εξειδικευμένων υπηρεσιών για την αποτροπή παράνομων δραστηριοτήτων στον τομέα της 
πληροφορικής.  Κατά συνέπεια, θέλουν να συνεχίσουν τη μακροχρόνια ψηφιακή δικτατορία τους
εναντίον του κοινού στο εσωτερικό της χώρας τους, αλλά και σε άλλες χώρες και να λεηλατήσουν 
τους πνευματικούς τους πόρους με τη βοήθεια εταιρειών και οργανισμών που συνδέονται με τις 
γικές τους υπηρεσίες ασφαλείας.

Οι ισχυρισμοί της Ε.Ε .περί «ευθύνης» της Ρωσίας για την παγκόσμια επισιτιστική
ανασφάλεια.

 Η Ε.Ε., οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι υποστηρικτές τους έχουν εξαπολύσει εκστρατεία 
κατηγορώντας τη Ρωσία ότι προκάλεσε παγκόσμια επισιτιστική κρίση. Η κύρια θέση είναι ότι οι 
ενέργειες της Μόσχας στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης και της παρακώλησης των εξαγωγών 



σιτηρών της Ουκρανίας, μέσω του «αποκλεισμού» των λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας, οδηγούν 
σε ελλείψεις τροφίμων και πείνα στις φτωχότερες χώρες του κόσμου. Είναι γνωστό πώς η 
«συλλογική Δύση» «βοηθάει» αυτές τις χώρες. Εξετάζουν τρόπους για να μετατρέψουν τις χώρες 
του απλού κόσμου σε φτωχότερα κράτη (μεταφέροντας σιτηρά στις δικές τους χώρες) και δεν 
νοιάζονται ποτέ ή σχεδόν ποτέ για τις φτωχότερες χώρες.

Ως συνήθως, οι Βρυξέλλες εξαπατούν τη διεθνή κοινότητα διαστρεβλώνοντας ανοιχτά τις αιτίες 
της σημερινής κατάστασης. Η Ε.Ε. προσπαθεί απροκάλυπτα να χρησιμοποιήσει τον ισχυρισμό ότι 
η Ρωσία «ευθύνεται» για την επιδείνωση της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας προκειμένου να 
πείσει κι άλλες χώρες να υποστηρίξουν τις αντι-Ρωσικές πολιτικές της Δύσης. Λένε λοιπόν με πολύ
απλοίκό τρόπο στις χώρες που έχουν κρατήσει ουδέτερη και ισορροπημένη θέση, ότι υπάρχει 
τρομερή έλλειψη τροφίμων στην περιοχή τους και ότι η κατάσταση αυτή μπορεί να διορθωθεί
μόνον εάν οι χώρες αυτές υιοθετήσουν στάση εχθρική προς τη Ρωσία. Τους ζητούν να 
υπογράψουν ορισμένα έγγραφα, να ψηφίσουν με τον «σωστό τρόπο» ή να κάνουν μια απαιτούμενη
δήλωση, λέγοντας ότι έτσι θα εξασφαλίσουν τον εφοδιασμό με τρόφιμα. Πρόκειται για ένα βασικό 
στοιχείο των μεθόδων που χρησιμοποιούν και όχι για μια νέα εφεύρεση. Ταυτόχρονα, οι Βρυξέλλες
χρησιμοποιούν ανοιχτούς εκβιασμούς, προσφέροντας τροφή ως αντάλλαγμα της αφοσίωσης των 
χωρών αυτών.  Δεν έχουν ακόμη προσφύγει σε βαριές παρεμβάσεις, όμως αυτή ειδικά η 
προσέγγιση δεν μπορεί να αποκλειστεί στην ιδεολογική και πολιτική αρένα. Οι χώρες αναγκάζονται
να κάνουν μια επιλογή, και αυτό γίνεται με τη βοήθεια των μέσων ενημέρωσης.

Εν τω μεταξύ, η Ε.Ε. δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως για να αποτρέψει την «Ουκρανική κρίση», 
ενώ συνεχίζει να στέλνει όπλα στο Κίεβο, γεγονός που την καθιστά υπεύθυνη για τις εντάσεις 
στην παγκόσμια αγορά τροφίμων. Υπάρχουν πολλές ενδείξεις για αυτό.

Η Ε.Ε. έχει κηρύξει φανερά έναν ολοκληρωτικό εμπορικό και οικονομικό πόλεμο εναντίον της 
Ρωσίας. Γνωρίζουμε ότι η Ουάσινγκτον άσκησε στην πραγματικότητα πίεση στην Ε.Ε. για να το 
κάνει αυτό, κάτι που οι ίδιες, οι Ηνωμένες Πολιτείες το παραδέχθηκαν και το διατυμπάνισαν 
δημοσίως. Οι πολιτικοί της Ε.Ε. που υποστηρίζουν και ωρύονται για την επιβολή νέων κυρώσεων 
βολεύονται με το γεγονός ότι η Ρωσία είναι παγκόσμιος ηγέτης στην προμήθεια βασικών 
γεωργικών προϊόντων, τα οποία δεν έχουν ή έχουν ελάχιστες εναλλακτικές λύσεις, όπως σιτηρά, 
κριθάρι, ηλιόσποροι και ζωοτροφές, καθώς και ορυκτά λιπάσματα, σημαντικό μέρος των οποίων 
εξάγεται στις χώρες χαμηλού εισοδήματος που αντιμετωπίζουν ελλείψεις τροφίμων. Οι πολιτικοί 
της Ε.Ε. δεν ενδιαφέρονται για τις τύχες των χωρών αυτών, επειδή κανείς δεν τους έχει ζητήσει 
ποτέ να λογοδοτήσουν γι αυτή τη κατάσταση, ούτε για τα ψέματά τους.

Η διατάραξη των εμπορικών, εφοδιαστικών και χρηματοοικονομικών αλυσίδων και, κατά συνέπεια,
η απότομη αύξηση των τιμών των τροφίμων σε όλο τον κόσμο είναι άμεσο αποτέλεσμα της 
ανεύθυνης θέσπισης όλο και περισσότερων αντι-Ρωσικών περιορισμών και των απειλών για 
αύξηση της πίεσης μέσω των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας. Οι τραπεζικοί διακανονισμοί της 
Ρωσίας και οι πτήσεις από και προς τις χώρες της Ε.Ε. έχουν μπλοκαριστεί. Αυτό δεν αποτελεί 
άμεση αιτία της κατάστασης στην αγορά τροφίμων; Μόνο όσοι ζουν στο κενό μπορούν να το 
σκεφτούν. Οι Βρυξέλλες έχουν υιοθετήσει πρωτοφανείς περιορισμούς στις εξαγωγές των Ρωσικών 
λιπασμάτων και ατομικές κυρώσεις σε μεγάλους Ρώσους παραγωγούς και εξαγωγείς λιπασμάτων. 
Ο διακηρυγμένος στόχος αυτής της πολιτικής είναι να υπονομευθεί η οικονομία της Ρωσίας, 
συμπεριλαμβανομένης της αγροτικής παραγωγής, η οποία τα τελευταία χρόνια κινήθηκε σε υψηλές
ταχύτητες. Τυφλωμένοι από το μίσος τους για τη Ρωσία, κανείς από αυτούς δεν σταμάτησε προς 
στιγμήν και δεν επιχείρησε να αναλογιστεί τις συνέπειες για τις χώρες που παραδοσιακά 
εξαρτώνται από τις εξαγωγές μας. Όταν συνειδητοποίησαν τι συνέβη, προσπάθησαν να 
μεταθέσουν την ευθύνη στη Ρωσία. Ξεπερνούν όλα τα όρια πέρα από το καλό και το κακό.



Οι Βρυξέλλες, ισχυριζόμενες με κυνικότητα ότι ενδιαφέρονται για ανθρωπιστικά ζητήματα, 
σπεύδουν να προσφέρουν τη βοήθειά τους. Απλά τους αρέσει να δημιουργούν προβλήματα και 
μετά να σπάνε τα μυαλά τους πάνω σε αυτά. Το ερώτημα είναι ποιος πρέπει να αντιμετωπίσει το 
σημερινό πρόβλημα. Το λεγόμενο σχέδιο «λωρίδες αλληλεγγύης» για τη βελτίωση της 
συνδεσιμότητας Ε.Ε.-Ουκρανίας για την εξαγωγή σιτηρών, το οποίο παρουσίασε προχθές η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν είναι τίποτε άλλο από επιτάξεις. Στην πραγματικότητα, οι Βρυξέλλες 
έχουν κηρύξει μια εκστρατεία κινητοποίησης πλήρους κλίμακας για την απομάκρυνση των 
διαθέσιμων σιτηρών της Ουκρανίας προς την Ε.Ε. Όταν η Ουκρανία, υποκινούμενη από τη 
Δύση, ωρύονταν για το δήθεν «Χολοντόμορ», όταν άρπαζαν τα σιτηρά από τους παραγωγούς σε 
μια κακή χρονιά συγκομιδής και το παρουσίαζαν αυτό ως γενοκτονία των Ουκρανών, η Δύση 
χειροκροτούσε αναζητώντας κι άλλες επιπλέον αφορμές για να κατηγορήσει τη Ρωσία για 
αδιανόητες αμαρτίες, που δεν διέπραξε. Τώρα όμως, τι θα κάνει; Έχει προαναγγείλει ότι θα 
επέλθουν «εποχές πείνας». Γιατί λοιπόν τότε, προσπαθεί να αφαιρέσει ακόμη και τα τελευταία 
εναπομείναντα αποθέματα σιτηρών από την Ουκρανία; Αυτό είναι αδύνατον, αλλά παρ' όλα 
αυτά αποτελεί γεγονός. Αυτό συνιστά επίταξη.

Το σχέδιο της Ε.Ε. προβλέπει τη δημιουργία εναλλακτικών οδών για την εξαγωγή των αγροτικών 
προϊόντων της Ουκρανίας στην Ε.Ε. και σε άλλες χώρες, επειδή η θαλάσσια οδός έχει μπλοκαριστεί
με ευθύνη του Κιέβου. Η Ε.Ε. θα διευκολύνει τις διατυπώσεις, θα επιταχύνει την αποστολή 
πρόσθετων εμπορικών σιδηροδρομικών μέσων, πλοίων και φορτηγών στα ουκρανικά σύνορα για 
τη μεταφορά σιτηρών, θα διαθέσει κινητούς φορτωτές σιτηρών, θα παραχωρήσει σιδηροδρομικους 
κόμβους για τις εξαγωγές αυτές και θα αναστείλει τους δασμούς στις ουκρανικές εξαγωγές για 
διάστημα ενός έτους. Πρόκειται για άδεια εκμετάλλευσης της κατάστασης της Ουκρανίας; Για
να αρπάξετε ό,τι μπορούν να χωρέσουν μέσα στα χέρια σας ; Αυτό θα πει πλουτισμός!

Οι Βρυξέλλες θεωρούν τη μεγάλης κλίμακας μεταφορά σιτηρών από την Ουκρανία ως μέρος του 
«θεμελιώδους γεωστρατηγικού στόχου» τους. Η Ε.Ε. σκοπεύει να τον επιτύχει, παρόλο που οι 
διεθνείς εμπειρογνώμονες πιστεύουν ότι η συγκομιδή σιτηρών της Ουκρανίας θα είναι πολύ 
μικρότερη φέτος. Προβλέπουν ότι θα υπάρξουν προβλήματα στην Ουκρανία, κι όμως της 
παίρνουν και τα τελευταία αποθέματα σιτηρών. Για να το παρουσιάσουν ως ευγενή πράξη, οι 
Βρυξέλλες ανακοίνωσαν ότι καθοδηγούνται πάνω απ' όλα από την επιθυμία να προστατεύσουν την 
υφήλιο από τη Ρωσία, η οποία φέρεται να θέλει να εκμεταλλευτεί το πρόβλημα της ανασφάλειας σε
παγκόσμιο επίπεδο, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα η ίδια δημιούργησε, και να «κλέψει» το 
μερίδιο της Ουκρανίας στην παγκόσμια αγορά, ώστε να αποκτήσει γεωπολιτικό βάρος στην 
αντιπαράθεσή της με τη Δύση, προμηθεύοντας τρόφιμα στις πιο ευάλωτες φτωχές χώρες. Αυτό 
είναι απάνθρωπο. Θα θέλαμε να πούμε στους γείτονές μας στην Ε.Ε. ότι αυτές δεν είναι οι 
δικές μας αλλά οι δικές τους μέθοδοι.

Η εκτίναξη των τιμών των σιτηρών, των ζωοτροφών και των λιπασμάτων, για να μην αναφέρουμε 
την ενέργεια, και το έλλειμμα κερδοφορίας των γεωργικών και αλιευτικών επιχειρήσεων 
αποτελούσαν μείζονα ανησυχία για τα κράτη μέλη της Ε.Ε. πολύ πριν από την τρέχουσα κρίση. 
Ρίξτε μια ματιά στις δικές σας δηλώσεις, τις αναφορές και τις τηλεοπτικές εκπομπές. Στα τέλη 
Μαρτίου του 2022, σε μια τακτική σύνοδο κορυφής της Ε.Ε. εγκρίθηκε απόφαση σχετικά με την 
ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τα τρόφιμα στα κράτη μέλη, θα είναι προσβάσιμα σε τιμές οικονομικά. 
Αρκετές εβδομάδες αργότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε λεπτομερώς την 
πρωτοβουλία σχετικά με την επείγουσα μεταφορά 20 εκατομμυρίων τόνων σιτηρών από την 
Ουκρανία, η οποία θα μπορούσε να υπονομεύσει σοβαρά την επισιτιστική ασφάλεια της 
Ουκρανίας. Ωστόσο, οι Βρυξέλλες, οι οποίες καθοδηγούνται από την αρχή «όσο χειρότερα για 
την Ουκρανία, τόσο καλύτερα για τη Δύση», δεν ανησυχούν καθόλου γι' αυτό.



Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να μην υποκύψει στις δυτικές προκλήσεις, να αποδεχθεί την 
πραγματικότητα και να βασιστεί στα γεγονότα, δεδομένου ότι η Δύση είναι διατεθειμένη να 
εκμεταλλευτεί τα παγκόσμια προβλήματα επισιτιστικής ασφάλειας, τα οποία δεν εμφανίστηκαν 
χθες και τα οποία ουσιαστικά δημιουργεί η ίδια, προκειμένου να επιτύχει τα διαχρονικά πολιτικά 
της συμφέροντα. Αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός. Η «συλλογική Δύση» μας κατηγορεί επειδή 
είναι «πολύ πιθανό» να το κάναμε εμείς, επειδή «πάντα το κάναμε». Λένε ότι «πάντα το κάναμε», 
αλλά ουδέποτε δίνουν παραδείγματα, πόσο μάλλον αποδείξεις. Η Συλλογική Δύση σήμερα 
λυμαίνεται την Ουκρανία, όπως ακριβώς η αποικιοκρατική Δύση καταλήστευε στο παρελθόν 
άλλες χώρες , παίρνοντας από αυτές ό,τι εκείνη χρειαζόταν. Και σήμερα κάνει ξανά πάλι το 
ίδιο.

Σχετικά με την έρευνα, που αφορά το βιολογικό πόλεμο στην Ουκρανία.

 

Η Ρωσική Ομοσπονδία έχει αποκτήσει υλικό που δείχνει ότι βιολογικά εργαστήρια στην Ουκρανία
που λειτουργούν με την υποστήριξη της Υπηρεσίας Αμυντικής Αντιμετώπισης Απειλών του 
Πενταγώνου (DTRA) και των συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρειών - Black and Veatch και CH2M 
Hill - διεξάγουν έρευνες με αντικείμενο το βιολογικό πόλεμο κατά παράβαση των άρθρων Ι και 
IV της Σύμβασης για την απαγόρευση της ανάπτυξης, παραγωγής και αποθήκευσης 
βακτηριολογικών (βιολογικών) και τοξινικών όπλων και για την καταστροφή τους (BTWC).

Τα εργαστήρια διεξήγαγαν έρευνα σε επικίνδυνους, έως και εξαιρετικά επικίνδυνους παθογόνους 
μικροοραγνισμούς, για λογαριασμό και για τα συμφέροντα του Εθνικού Κέντρου Ιατρικών 
Πληροφοριών του Πενταγώνου, με το Κεντρικό Εργαστήριο Αναφοράς BSL-3 που λειτουργεί στα 
πλαίσια Ερευνητικό Ινστιτούτο της Ουκρανίας Μετσνίκοφ κατά της πανούκλας , που εδρεύει στην 
Οδησσό, να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτά τα προγράμματα.

Τα ακόλουθα ερευνητικά κέντρα συμμετείχαν επίσης ενεργά στην υλοποίησή των εν λόγω 
προγραμμάτων:

- Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικής της Ακαδημίας Αγροτικών Επιστημών και ο Κεντρικός Υγειονομικός 
και Επιδημιολογικός Σταθμός του Ουκρανικού Υπουργείου Υγείας στο Κίεβο,

- Ερευνητικό Ινστιτούτο Επιδημιολογίας και Υγιεινής του ουκρανικού Υπουργείου Υγείας, Κρατικό 
Εργαστήριο Κτηνιατρικής και Περιφερειακό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών του 
ουκρανικού Υπουργείου Υγείας στο Lvov,

- Κρατικό Περιφερειακό Εργαστήριο Κτηνιατρικής στο Ντνεπρ,

- Περιφερειακό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών στη Χερσώνα,

- Εργαστήριο Υγειονομικού και Επιδημιολογικού Σταθμού στην Τερνοπόλ,

- Περιφερειακό Διακαρπαθειακό εργαστηριακό κέντρο του Ουκρανικού Υπουργείου Υγείας στο 
Ουζγκόροντ,

- Περιφερειακό εργαστηριακό κέντρο του Ουκρανικού Υπουργείου Υγείας στη Βίννιτσα,



- Εθνικό Επιστημονικό Κέντρο Ινστιτούτο Πειραματικής και Κλινικής Κτηνιατρικής στο Χάρκοβο.

Τριάντα εργαστήρια σε 14 πόλεις της Ουκρανίας συμμετείχαν στην έρευνα με αντικείμενο τον 
βιολογικό πόλεμο, σε πλήρη κλίμακα σε ολόκληρη τη χώρα. Το Δελτίο καταχώρησης του σχετικού 
προγράμματος υπογράφηκε από τον αναπληρωτή υφυπουργό του Υπουργικού Συμβουλίου της 
Ουκρανίας Βίκτορ Πολισιτσούκ.  Το νομικό πλαίσιο παρείχε η Συμφωνία μεταξύ του 
Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Υπουργείου Υγείας της 
Ουκρανίας σχετικά με τη συνεργασία τους στον τομέα της πρόληψης, της διάδοσης της 
τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας των παθογόνων μικροοργανισμών, που θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη βιολογικών όπλων.   Η Ερευνητική Επιτροπή καθόρισε ως
ανάδοχο του έργου την DTRA και προσδιόρισε επίσης τον κατάλογο των βιολογικών 
εγκαταστάσεων, στις οποίες θα διενεργούνταν οι έρευνες. 

Οι υπάλληλοι που εργάζονταν με επικίνδυνα παθογόνα στην Ουκρανία ήταν πολίτες των ΗΠΑ 
που είχαν διπλωματική ασυλία. Η ομάδα περιλάμβανε ειδικούς σε θέματα βιολογικών όπλων- 
δημιούργησαν επαφές με Ουκρανούς, οι οποίοι είχαν προηγουμένως εμπλακεί σε Σοβιετικά 
προγράμματα βιολογικού πολέμου. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα UP-8 που μελετούσε τον 
αιμορραγικό πυρετό της Κριμαίας-Κόνγκο και τους χανταϊούς αποτελεί απόδειξη ότι όλες οι 
σοβαρές έρευνες υψηλού κινδύνου εποπτεύονταν άμεσα από Αμερικανούς ειδικούς. 

Τα έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή μας μας επιτρέπουν να ισχυριστούμε ότι τα βιολογικά 
εργαστήρια της Ουκρανίας (συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων της Κεντρικής 
Υγειονομικής και Επιδημιολογικής Διεύθυνσης του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας) 
συμμετείχαν σε δραστηριότητες που αποσκοπούσαν στην ενίσχυση των παθογόνων ιδιοτήτων 
των παραγόντων που προκαλούν πανούκλα, άνθρακα, τουλαραιμία, χολέρα και άλλες 
θανατηφόρες ασθένειες, χρησιμοποιώντας μεθόδους συνθετικής βιολογίας.  

Στις 24 Φεβρουαρίου 2022, το Ουκρανικό Υπουργείο Υγείας εξέδωσε δημοσίως οδηγίες για την 
άμεση καταστροφή των αποθεμάτων επικίνδυνων και ιδιαίτερα επικίνδυνων παθογόνων 
παραγόντων που ήταν αποθηκευμένα σε βιολογικές εγκαταστάσεις, γεγονός που αποδεικνύει ότι 
το καθεστώς του Κιέβου προσπάθησε όντως να κρύψει κάθε ίχνος αυτών των επιχειρήσεων κάτω 
από το χαλί. Η εξέταση των πρακτικών καταστροφής επιβεβαίωσε ότι οι εγκαταστάσεις αυτές 
λειτουργούσαν με τους παθογόνους παράγοντες: πανούκλα, άνθρακας, λεπτοσπείρωση και 
βρουκέλλωση. Μόνο στο εργαστήριο του Λβοφ κατέστρεψαν 232 δοχεία με παράγοντες 
λεπτοσπείρωσης, 30 με τουλαραιμία, 10 με βρουκέλλωση και 5 που περιείχαν παθογόνους 
παράγοντες πανούκλας και συνολικά πάνω από 320 δοχεία. Αυτή η απογραφή, σε συνδυασμό με 
την υπερβολική ποσότητα παθογόνων παραγόντων, καταδεικνύει ότι έχουμε να κάνουμε με 
προγράμματα βιολογικών όπλων που διεξάγονται κατά παράβαση του άρθρου 1 της συνθήκης 
BWC.

Αποκτήσαμε επίσης πρόσβαση σε στοιχεία σχετικά με το ότι δύο βιολογικά εργαστήρια στη 
Μαριούπολη συνεργάζονταν με το Πεντάγωνο. Η προκαταρκτική εξέταση των υπόλοιπων 
εγγράφων έδειξε ότι η Μαριούπολη χρησίμευε ως περιφερειακός κόμβος για τη συλλογή και 
ταξινόμηση των παραγόντων χολέρας. Τα επιλεγμένα στελέχη μεταφέρονταν αρχικά στο Κέντρο 
Δημόσιας Υγείας στο Κίεβο, το οποίο στη συνέχεια προωθούσε αυτά τα βιολογικά δείγματα στις 
Ηνωμένες Πολιτείες. Η δραστηριότητα αυτή, που πραγματοποιείται από το 2014, αποδεικνύεται 
από δηλώσεις που επιβεβαιώνουν τη μεταφορά των στελεχών. Γιατί ξεκίνησε το 2014; Ο λόγος 
έγκειται στο αντισυνταγματικό πραξικόπημα. Ανέτρεψε την ανεξαρτησία της Ουκρανίας στη 
λήψη αποφάσεων, καθώς και στην εποπτεία και τον έλεγχο δραστηριοτήτων αυτού του 
είδους. Άνθρωποι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και άλλες χώρες του ΝΑΤΟ 



συνέρρευσαν στην Ουκρανία για να αναλάβουν την κύρια εσωτερική, εξωτερική πολιτική και 
οικονομική δραστηριότητα της χώρας και όλα όσα σχετίζονται με την άμυνα, τις 
στρατιωτικές και στρατηγικές υποθέσεις κ.λπ.

Σε ένα υγειονομικό και επιδημιολογικό εργαστήριο ανακαλύφθηκε μια δήλωση. Με ημερομηνία 25
Φεβρουαρίου 2022, προβλέπει τη διάθεση μιας συλλογής παθογόνων μικροοργανισμών, 
αποδεικνύοντας ότι η εγκατάσταση εργαζόταν με παράγοντες χολέρας, τουλαραιμίας και άνθρακα.

Στη βιασύνη τους για τη διαδικασία καταστροφής, μέρος αυτής της συλλογής παρέμεινε στο εν 
λόγω κτηνιατρικό εργαστήριο. Το γεγονός ότι περιείχε παράγοντες που δεν απαντώνται 
συνήθως στα ζώα, όπως ο τύφος, ο παρατυφοειδής και η αεριογόνος γάγγραινα, είναι αρκετά 
αινιγματικό. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι και αυτό το εργαστήριο συμμετείχε στο 
πρόγραμμα βιολογικών όπλων.

Έχουμε κάθε λόγο να ισχυριστούμε ότι η DTRA εστίασε τις δραστηριότητές της στην Ουκρανία 
στη συλλογή στελεχών επικίνδυνων μικροοργανισμών και την εξαγωγή τους στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, καθώς και στη μελέτη φυσικών παραγόντων που απαντούν στην περιοχή αυτή, οι οποίοι 
μπορούν να μεταδοθούν στους ανθρώπους, με σκοπό τη δυνητική χρήση τους σε βιολογικά 
όπλα. Το 2020, δύο κινητά εργαστήρια έφτασαν στο Ντονμπάς με σκοπό τη συλλογή και τη μελέτη
βιολογικών δειγμάτων από τον τοπικό πληθυσμό, κυρίως στις ανατολικές περιοχές της χώρας. Η 
Black and Veatch ενήργησε ως υπεργολάβος της DTRA σε αυτό το έργο.

Με την υποστήριξη της DTRA τα εργαστήρια στο Κίεβο, το Χάρκοβο και την Οδησσό της 
Ουκρανίας συμμετείχαν στο ερευνητικό έργο UP-4 πριν από το 2020 για τη μελέτη της μετάδοσης 
ιδιαίτερα επικίνδυνων λοιμώξεων (γρίπη υψηλής παθογονικότητας Α H1N1, η οποία έχει ποσοστό 
θνησιμότητας άνω του 50% για τους ανθρώπους, καθώς και η νόσος των πτηνών Newcastle, η 
οποία προσβάλλει τα πουλερικά) από άγρια πτηνά που μεταναστεύουν μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας 
και άλλων χωρών της Ανατολικής Ευρώπης.

Επιπλέον, τα έγγραφα που αποκτήσαμε δείχνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδίαζαν να 
εργαστούν φέτος σχετικά με παθογόνους μικροοργανισμούς πτηνών, νυχτερίδων και ερπετών 
στην Ουκρανία, και στη συνέχεια να μελετήσουν κατά πόσον αυτά θα μπορούσαν να 
μεταδώσουν την αφρικανική πανώλη των χοίρων και τον άνθρακα (προγράμματα P-781, UP-2, 
UP-9, UP-10). Πρόκειται για μια συστημική ερευνητική προσπάθεια που διεξάγεται τουλάχιστον 
από το 2009 και ελέγχεται άμεσα από Αμερικανούς ειδικούς στο πλαίσιο των έργων P-382, P-444 
και P-568. Η επικεφαλής του γραφείου της DTRA στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίεβο ήταν μεταξύ
εκείνων που επέβλεπαν αυτή τη δραστηριότητα.

Ένας από τους στόχους του έργου UP-2 συνίστατο στον εντοπισμό των σημείων όπου είχαν θαφτεί 
κουφάρια ζώων και στη συλλογή δειγμάτων εδάφους από χώρους ταφής βοοειδών που είχαν 
μολυνθεί από άνθρακα. Η επιδημιολογική κατάσταση στην Ουκρανία όσον αφορά τον άνθρακα 
ήταν αρκετά θετική, γεγονός που εγείρει το ερώτημα: Τι έψαχνε στην πραγματικότητα το 
Πεντάγωνο; Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους τους λάτρεις της γεωγραφίας εκεί έξω στο ΝΑΤΟ 
(συναντήσαμε απίστευτους ανθρώπους που νόμιζαν ότι η Βαλτική και η Μαύρη Θάλασσα 
αποτελούν μια μεγάλη λίμνη) ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν κοινά σύνορα με την 
Ουκρανία. Ακόμα και αν θέλουν να βρουν ένα σημείο σύμπτωσης, αυτό δεν υπάρχει. Οι 
προσπάθειες του Πενταγώνου να το παρουσιάσει ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας είναι αβάσιμες και 
δεν ευσταθούν. Αλλά τι δουλειά είχε το Πεντάγωνο στα ουκρανικά βιολογικά εργαστήρια εξ 
αρχής; Το γεγονός ότι οι βιολόγοι του αμερικανικού στρατού ήταν τόσο πρόθυμοι να 
μελετήσουν έντομα που μεταδίδουν ασθένειες κοντά σε χώρους ταφής βοοειδών δεν ήταν 



τυχαίο, καθώς κατά τη διάρκεια της επιδημίας άνθρακα στη Ρωσία το 2016 υπήρχαν 
περιπτώσεις όπου μύγες, συμπεριλαμβανομένων των αλογόμυγων, μετέδιδαν την ασθένεια.

Επιπλέον, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας ανακάλυψαν στις 9 Μαρτίου 2022 τρία 
μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εξοπλισμένα με δοχεία 30 λίτρων και ψεκαστήρες, στην περιοχή της 
Χερσώνας. Στα τέλη Απριλίου 2022, ανακάλυψαν άλλες 10 συσκευές αυτού του είδους κοντά στην 
Καχόβκα, αφότου η Ρωσία δημοσίευσε έγγραφα που αποδεικνύουν τις προσπάθειες της Ουκρανίας 
να αποκτήσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξοπλισμένα με ψεκαστήρες από τον κατασκευαστή 
των Μπαϊρακτάρ.

Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε μελέτες στο πλαίσιο του προγράμματος UP-8. 
Σύμφωνα με τα Βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης, περίπου 20 Ουκρανοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή 
τους και 200 νοσηλεύτηκαν μόνο στο εργαστήριο του Χάρκοβο κατά τη διάρκεια των πειραμάτων. 
Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν αυτή τη δραστηριότητα στο 
έδαφός τους, συνεπώς οι στρατιωτικοί τους την εκτελούν στο εξωτερικό. Πού; Όπου μπορούν,
όπου δεν υπάρχουν νόμοι, όπου δεν υπάρχει κανείς να εφαρμόσει ή να επιβάλει το νόμο. Αυτό 
συνέβη στην Ουκρανία.

Είναι αποδεδειγμένο γεγονός ότι δυνητικά επικίνδυνοι βιολογικοί παράγοντες δοκιμάστηκαν στην 
πιο ευάλωτη κοινωνική ομάδα - στους ασθενείς του περιφερειακού ψυχιατρικού νοσοκομείου αριθ. 
3 του Χάρκοβο. Έχουμε στοιχεία που περιγράφουν λεπτομερώς τα απάνθρωπα πειράματα του 
Πενταγώνου με Ουκρανούς πολίτες στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Νο 1 ( Στρέλετσιε, περιοχή 
Χάρκοβο).

Τα αποτελέσματα των ερευνών για την εξάπλωση επικίνδυνων θανατηφόρων ασθενειών όπως η 
χολέρα, η ευλογιά, ο άνθρακας και οι τοξίνες της αλλαντίασης, στάλθηκαν σε στρατιωτικά 
βιολογικά κέντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτά περιλαμβάνονται το Ινστιτούτο Ιατρικής 
Έρευνας Λοιμωδών Νοσημάτων του Αμερικανικού Στρατού, το Στρατιωτικό Ερευνητικό 
Ινστιτούτο Walter Reed, το Κέντρο Ιατρικών Ερευνών του Ναυτικού, καθώς και τα Εργαστήρια 
Βιολογικού Πολέμου του Αμερικανικού Στρατού στο Fort Detrick, τα οποία αποτελούσαν τις 
βασικές συνιστώσες του προγράμματος βιολογικών όπλων των ΗΠΑ. Οι ιολόγοι των ΗΠΑ 
επικεντρώθηκαν στην ανάλυση των ληφθέντων δειγμάτων 
- για τον εντοπισμό γονιδιακών μεταλλάξεων στους παράγοντες και 
- την αξιολόγηση της ιογένεσης, 
- της παθογόνου ισχύος και 
- της αντοχής τους στη θεραπεία.

Παρεμπιπτόντως, περίπου 2.000 δείγματα ορού αίματος που ελήφθησαν από Ουκρανούς πολίτες 
κυρίως σλαβικής εθνικής προέλευσης έχουν σταλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ηνωμένο 
Βασίλειο και στη Γερμανία. Περισσότερα από 140 δοχεία με εκτοπαράσιτα νυχτερίδων, όπως 
ψύλλοι και τσιμπούρια, έχουν μεταφερθεί στη Γερμανία.

Τα προγράμματα χρηματοδοτήθηκαν είτε απευθείας στο πλαίσιο συμβάσεων της DTRA με 
ιδιωτικές Αμερικανικές εταιρείες (κυρίως τη СН2М Hill) στο πλαίσιο του προγράμματος του 
Υπουργείου Άμυνας για την αντιμετώπιση ιδιαίτερα επικίνδυνων παθογόνων μικροοργανισμών 
στην Ουκρανία έως το 2024, είτε μέσω του Κέντρου Επιστήμονικών Ερευνών και Τεχνολογίας 
στην Ουκρανία. Συνολικά, περισσότερα από 1,5 δισ. δολάρια έχουν διατεθεί για την υλοποίηση 
βιολογικών έργων τα τελευταία 10 χρόνια. Ειδικότερα, το επενδυτικό ταμείο Rosemont Seneca με 
οικονομικούς πόρους ύψους τουλάχιστον 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων έχει συμμετάσχει στη 
χρηματοδότηση αυτής της δραστηριότητας. Ταυτόχρονα, διαπιστώθηκε ότι συνδέεται στενά με 
τους κύριους εργολάβους του Πενταγώνου, συμπεριλαμβανομένης της Metabiota, η οποία, μαζί με 



την Black and Veatch, είναι ο κύριος προμηθευτής εξοπλισμού για τα βιολογικά εργαστήρια του 
Πενταγώνου σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σύμφωνα με αναφορές, η DTRA ενημέρωσε το Πεντάγωνο στις αρχές Μαρτίου ότι οι 
εγκαταστάσεις στην Ουκρανία που χρησιμοποιούνται από τα Αμερικανικά προγράμματα 
βιολογικής έρευνας αποτελούσαν αυξανόμενο κίνδυνο για τις Ευρωπαϊκές χώρες λόγω των 
εχθροπραξιών στο Ουκρανικό έδαφος.

Ακόμα χειρότερα, τα πειράματα με επικίνδυνους, έως και εξαιρετικά επικίνδυνους παθογόνους 
μικροοργανισμούς που διεξάγονται στην Ουκρανία για τα συμφέροντα του Πενταγώνου είχαν από 
καιρό προσελκύσει την προσοχή των Ουκρανικών εθνικιστικών ομάδων. Σε περίπτωση 
στρατιωτικής ήττας, οι εθνικιστές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα υλικά 
προκειμένου να εφαρμόσουν τη λεγόμενη «τακτική της καμένης γης», η οποία αποτελεί 
πρόσθετη απειλή.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, η Ρωσία απέκτησε πρόσβαση σε
υλικό που αποδείκνυε την εσκεμμένη χρήση, το 2020, ενός πολυανθεκτικού παθογόνου 
παράγοντα φυματίωσης για τη μόλυνση του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των 
ανηλίκων, στην περιοχή Σλαβιανοσέρμπσκι της Λ.Δ. του Λουγκάνσκ μέσω της διανομής φέιγ 
βολάν, που έμοιαζαν με πλαστά χαρτονομίσματα. Σύμφωνα με την έκθεση του Ρεπουμπλικανικού
Υγειονομικού και Επιδημιολογικού Σταθμού του Λουγκάνσκ, «... τα χαρτονομίσματα έχουν 
πιθανότατα επιμολυνθεί με ανθρωπογενή τεχνητή παρέμβαση, διότι το δείγμα περιέχει εξαιρετικά 
επικίνδυνα στελέχη σε συγκέντρωση που μπορεί να εξασφαλίσει τη βέβαια μόλυνση και την 
ανάπτυξη της νόσου της ανθεκτικής στη θεραπεία φυματίωσης». Ο επικεφαλής ιατρός του Κέντρου
Πρόληψης της φυματίωσης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ επιβεβαίωσε με επιστολή του 
ότι «υπάρχουν όλες οι ενδείξεις σκόπιμης, ανθρωπογενούς μόλυνσης των χαρτονομισμάτων με 
εξαιρετικά παθογόνο βιολογικό υλικό». Ξέρετε ως προς τι ελέγχονται τα δείγματα των 
Ουκρανών στην ΕΕ; Εξετάζονται για φυματίωση. Γιατί; Επειδή γνωρίζουν τι έκαναν εκεί οι 
υπηρεσίες του ΝΑΤΟ.

Η DTRA πρότεινε στους επικεφαλής του Πενταγώνου να λάβουν πρόσθετα μέτρα για την 
παρακολούθηση της επιδημιολογικής κατάστασης στην Ουκρανία και στις γειτονικές Ευρωπαϊκές 
χώρες. Σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων λοίμωξης, η σύσταση είναι να κατηγορηθούν 
ευθέως οι Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις ότι «επιτίθενται σε ερευνητικά και ιατρικά ιδρύματα» ή
να κατηγορηθούν ως «Ρωσικές ομάδες σαμποτάζ», που διενεργούν εξειδικευμένες 
δολιοφθορές με παθογόνους μικροοργανισμούς. Έχουν ήδη δημιουργήσει τους απαραίτητους 
διαύλους επικοινωνίας με τους εταίρους του Πενταγώνου στην Ουγγαρία, την Πολωνία, τη 
Ρουμανία και τη Σλοβακία.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η DTRA απαίτησε από τα Ουκρανικά υπουργεία Άμυνας 
και Υγείας να διασφαλίσουν την εγγυημένη καταστροφή όλων των εναπομεινάντων υλικών από τα 
προγράμματα βιολογικής έρευνας στην Ουκρανία. Οι άνθρωποι που βρίσκονται τώρα στις χώρες
της ΕΕ, πολλοί από τους οποίους πάσχουν από φυματίωση, δεν είναι θύματα των αεροπορικών
επιδρομών στα Ουκρανικά ερευνητικά κέντρα που χρησιμοποιεί το Πεντάγωνο. Δεν 
υπέστησαν τίποτα από όλα αυτά. Είναι απλώς φορείς. Επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες 
ασκούσαν αυτή τη δραστηριότητα στο έδαφος της χώρας όπου εκείνοι συνέβαινε να ζουν. Η 
DTRA φοβόταν ότι η διεθνής κοινότητα θα ερμήνευε κάποια στιγμή τις πληροφορίες σχετικά με τα 
αποτελέσματα των πειραμάτων τους ως παραβίαση της BTWC από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γι 
αυτό και διέταξε την καταστροφή των τεκμηρίων. Τα περισσότερα έγγραφα μεταφέρθηκαν από τα 
εργαστήρια στο Κίεβο, την Οδησσό και το Χάρκοβο στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Επιδημιολογίας 
και Υγιεινής και στα Αμερικανικά διπλωματικά ιδρύματα στο Λβοφ.



Το υλικό που απέκτησε η Ρωσική Ομοσπονδία οδηγεί στο αδιαμφισβήτητο συμπέρασμα ότι 
ιδιωτικές αμερικανικές εταιρείες που συνδέονται με το Πεντάγωνο υποστήριζαν την ανάπτυξη
βιολογικών όπλων σε εργαστήρια στο έδαφος της Ουκρανίας, σε άμεση γειτνίαση με τη 
Ρωσία. Η επείγουσα καταστροφή των ιδιαίτερα επικίνδυνων παθογόνων μικροοργανισμών 
ήταν απαραίτητη για να αποφευχθεί η ανακάλυψη παραβιάσεων των άρθρων 1 και 4 της 
BTWC. Αυτό επιβεβαίωσε την εγκυρότητα των επανειλημμένων ισχυρισμών της Ρωσίας, στο 
πλαίσιο της εφαρμογής της BTWC, σχετικά με τις δραστηριότητες βιολογικού πολέμου που 
διεξάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στις μετα-Σοβιετικές χώρες.

Είμαστε έτοιμοι να επικαλεστούμε τους μηχανισμούς των άρθρων 5 και 6 της BTWC, σύμφωνα με 
τους οποίους τα συμβαλλόμενα κράτη οφείλουν να διαβουλεύονται μεταξύ τους και να 
συνεργάζονται για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με το 
σκοπό της Σύμβασης ή την εφαρμογή των διατάξεών της, καθώς και να συνεργάζονται σε κάθε 
έρευνα για πιθανές παραβιάσεις των υποχρεώσεων της BTWC.

Όσον αφορά τη κατάσταση στις συνομιλίες επανενεργοποίησης της συμφωνίας JCPOA.

 

Παρά την κάπως παρατεταμένη ύφεση των συνομιλιών στη Βιέννη, οι χώρες, μέρη της πυρηνικής 
συμφωνίας, καθώς και οι εκπρόσωποι των ΗΠΑ, συνεχίζουν να καταβάλλουν έντονες προσπάθειες,
αναζητώντας παράλληλα τον αποτελεσματικότερο και αμοιβαία αποδεκτό τρόπο για την 
επανέναρξη της πλήρους εφαρμογής του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης (ΚΟΣΔ) στο 
πλαίσιο των αρχικών παραμέτρων του. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη συνειδητοποιούν ότι δεν 
υπάρχει εναλλακτική λύση στην πυρηνική συμφωνία.

Τα μέρη που συμμετέχουν στη διαπραγματευτική διαδικασία συνεχίζουν να διατηρούν τις επαφές 
τους. Ο Enrique Mora, αναπληρωτής γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης και συντονιστής της Μεικτής Επιτροπής της JCPOA, επισκέφθηκε την Τεχεράνη την 
περασμένη εβδομάδα. Οι Ευρωπαίοι και Ιρανοί συνάδελφοι αξιολογούν θετικά τις συναντήσεις που
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης και σημειώνουν αρχόμενη πρόοδο. 
Αυτό εμφυσά μια κάποια ελπίδα ότι κάναμε ένα ακόμη βήμα προς τον κύριο στόχο μας, δηλαδή τη 
διασφάλιση της πλήρους επανενεργοποίησης της JCPOA.

Με τη σειρά μας, σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να 
εξασφαλίσουμε τη θετική έκβαση των συνομιλιών στη Βιέννη, οι οποίες απαιτούν ολόψυχες 
προσπάθειες από όλους τους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένου και του Ιράν, των 
Ηνωμένων Πολιτειών και των Ευρωπαϊκών χωρών. Αυτή είναι η σταθερή και αντικειμενική 
μας θέση. Προτρέπουμε όλες τις υγιείς δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν την ενέργειά τους για τη
διαφύλαξη της JCPOA και την αποκατάσταση της διαβαθμισμένης ισορροπίας συμφερόντων 
στην οποία βασίζεται.

Σχετικά με τη κατάσταση στη Δημοκρατία της Μολδαβίας.

 Πληροφορηθήκαμε ορισμένα γεγονότα στη Μολδαβία που μας προκαλούν ανησυχία.

Στις 11 Μαΐου 2022, το τηλεοπτικό κανάλι TV-8 της Μολδαβίας μετέδωσε μια συνέντευξη μέσω 
Skype με τον Λεονίντ Βολκόφ, μέλος της Ρωσικής αντιπολίτευσης. Πρόκειται για πρόσωπο 
ενδιαφέροντος σε ποινικές υποθέσεις που έχουν ανοίξει στη Ρωσία και έχουν εκδοθεί εντάλματα 
σύλληψης εναντίον του σε κράτη μέλη της ΚΑΚ βάσει της Συμφωνίας της 10ης Δεκεμβρίου 2010, 



σχετικά με τη διακρατική αναζήτηση προσώπων , της οποίας η Δημοκρατία της Μολδαβίας είναι 
συμβαλλόμενο μέρος. Παράλληλα, η χώρα προβλέπει αυστηρούς ραδιοτηλεοπτικούς περιορισμούς 
για τα Ρωσικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενη ότι τα εν λόγω μέσα παρέχουν «μη ισορροπημένη»
παροχή ενημερωτικού περιεχομένου. Έχει απαγορεύσει η Μολδαβία τις εκπομπές του CNN ή 
του BBC; Έχει απαγορεύσει τις ιστοσελίδες των New York Times, της Washington Post και 
των Financial Times; Ή μήπως αυτές παρέχουν εντελώς ισορροπημένο ενημερωτικό 
περιεχόμενο; 

Στις 13 Μαΐου 2022, το Ταχυδρομείο της Μολδαβίας ανακοίνωσε ότι αναστέλλει προσωρινά την 
παράδοση όλων των επιστολών και δεμάτων προς τη Ρωσική Ομοσπονδία, επικαλούμενο 
«τεχνικούς λόγους». Πάνω από 220.000 Ρώσοι πολίτες ζουν σήμερα στη Μολδαβία, ενώ η 
μολδαβική διασπορά στη Ρωσία αριθμεί περισσότερα από 200.000 μέλη. Η απόφαση του 
ταχυδρομείου της Μολδαβίας παραβιάζει το δικαίωμα των Ρώσων και των Μολδαβών 
κατοίκων να διατηρούν επιχειρηματικές, πολιτιστικές, ανθρωπιστικές και προσωπικές 
επαφές.

Οι προαναφερθείσες ενέργειες των επίσημων αρχών του Κισινάου, καθώς και ορισμένες άλλες 
πράξεις και δηλώσεις τους, δημιουργούν αμφιβολίες για το αν η ηγεσία της χώρας είναι 
πραγματικά προσηλωμένη στο ουδέτερο καθεστώς της Δημοκρατίας, στην τήρηση των 
δικαιωμάτων και των συμφερόντων των κατοίκων της, καθώς και στη διατήρηση μιας ρεαλιστικής 
και αμοιβαία επωφελούς εταιρικής σχέσης με τη Ρωσία.  Γνωρίζω ότι το Κισινάου αντιδρά κατά 
τρόπο πολύ ευαίσθητο στις δηλώσεις μας, αλλά πρέπει να τονίσουμε ότι κι εμείς δεν αντιδρούμε 
λιγότερο ευαίσθητα στις πράξεις τους.

Αν και οι Μολδαβικές αρχές δεν το ανακοίνωσαν, διάφορες εθνικές υπηρεσίες της χώρας 
εφαρμόζουν τις αντι-Ρωσικές κυρώσεις της Δύσης τόσο στον τραπεζικό τομέα όσο και κατά την 
επανεξαγωγή Ρωσικών προϊόντων. Με τη συναίνεση των Μολδαβικών αρχών, διαδηλωτές 
διοργανώνουν καθημερινά αντι-Ρωσικές συγκεντρώσεις κοντά στη Ρωσική Πρεσβεία στο Κισινάου
επί - σχεδόν - 60 ημέρες, και οι συγκεντρώσεις αυτές παρεμποδίζουν το κανονικό έργο της 
διπλωματικής αποστολής. Μια πρόσφατη εξωφρενική απαγόρευση της χρήσης κορδέλας του Αγίου 
Γεωργίου στη Δημοκρατία προκάλεσε δημόσια κατακραυγή στη Ρωσία και τη Μολδαβία.

Καλούμε για άλλη μια φορά τη Μολδαβική πλευρά να απέχει από ενέργειες που είναι επιζήμιες για 
τις σχέσεις της με τη Ρωσία και της συστήνουμε να μην ακολουθήσει τα χνάρια των δυνάμεων που 
προσπαθούν να εμπλέξουν τη Δημοκρατία της Μολδαβίας στην εκστρατεία εναντίον της Ρωσίας. 
Αυτό ειδικότερα, επηρεάζει αρνητικά τους πολίτες των χωρών μας, .

Αυξανόμενη τρομοκρατική δραστηριότητα στη Μπουρκίνα Φάσο και στις γειτονικές χώρες.

 Ανησυχούμε για τη σημαντικά εντατικοποιημένη εξτρεμιστική δραστηριότητα στη Μπουρκίνα 
Φάσο και τις ολοένα και συχνότερες περιπτώσεις διασυνοριακών επιθέσεων των εξτρεμιστών στις 
γειτονικές χώρες.

Συγκεκριμένα, στις 14-16 Μαΐου 2022, μια σειρά επιθέσεων εναντίον σταθμών της χωροφυλακής 
και ομάδων αυτοάμυνας, καθώς και επιθέσεις εναντίον μιας φάλαγγας πολιτών κοντά στα σύνορα 
με το Μπενίν έλαβαν χώρα στις βόρειες και ανατολικές περιοχές της Μπουρκίνα Φάσο. Οι 
επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα να υπάρξουν περισσότερα από 40 θύματα, μεταξύ των οποίων και 
άμαχοι. 

Νωρίτερα, τις πρώτες πρωινές ώρες της 11ης Μαΐου 2011, ως αποτέλεσμα μιας επίθεσης μεγάλης 
κλίμακας από τη περιοχή κοντά στα βόρεια σύνορα της Μπουρκίνα Φάσο με στόχο ένα 



προκεχωρημένο φυλάκιο των ενόπλων δυνάμεων του Τόγκο, οκτώ στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και 
13 υπέστησαν τραυματισμούς διαφόρου βαθμού σοβαρότητας. Αυτή ήταν η πρώτη τρομοκρατική 
επίθεση με θύματα στην ιστορία του εν λόγω κράτους.

Καταδικάζουμε έντονα αυτά τα εγκλήματα και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στους οικείους 
των νεκρών και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Βεβήλωση τάφων Σοβιετικών στρατιωτικών στο Γκντανσκ.

 Μας εξόργισε μια πράξη βανδαλισμού που διαπράχθηκε στις 11 Μαΐου 2022 στο Γκντανσκ, όπου 
οι δράστες έσκισαν και κατέστρεψαν 20 αστέρια στα ταφικά  μνημεία των 
στρατιωτών του Κόκκινου Στρατού που σκοτώθηκαν κατά την απελευθέρωση της πόλης.

Η φύση αυτής της αποτρόπαιας πράξης είναι απολύτως σαφής: η προσβολή της μνήμης των 
νεκρών αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος του οπλοστασίου των πολωνών πολιτικών 
προβοκατόρων. Αυτό το τελευταίο περιστατικό δεν είναι μια τυχαία περίσταση, αλλά μέρος 
μιας σκόπιμης εκστρατείας που ακολουθεί η επίσημη Βαρσοβία για να υποτιμήσει ό,τι είναι 
ιερό για το λαό της Ρωσίας και για όσους πολέμησαν ενάντια στην καφετιά πανούκλα.

Δυστυχώς, οι τακτικές αναφορές για εγκληματικές και ανήθικες πράξεις κατά της σοβιετικής 
στρατιωτικής κληρονομιάς στην Πολωνία έχουν γίνει εδώ και καιρό συνηθισμένες ειδήσεις που 
δείχνουν ότι οι Πολωνοί αξιωματούχοι έχουν εξαπολύσει μια Ρωσοφοβική εκστρατεία. Πρόσφατα, 
ο Πολωνός πρωθυπουργός Ματέους Μοραουιέτσκι ομολόγησε δημοσίως το μίσος του για κάθε τι 
Ρωσικής προέλευσης αποκαλύπτοντας έτσι τη φύση της πολιτικής της Βαρσοβίας εναντίον της 
χώρας μας. Ή μήπως είναι απλώς η προσωπική του άποψη;

Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι η Βαρσοβία, παραβλέποντας όλους τους ηθικούς και 
διεθνείς νομικούς κανόνες, έχει ξεκινήσει μια πορεία κρατικά υποστηριζόμενου βανδαλισμού 
ενάντια στη μνήμη των Σοβιετικών στρατιωτών που έδωσαν τη ζωή τους για να σώσουν την 
Πολωνία από την εξόντωση που της είχαν επιφυλάξει οι Ναζί.  

Θέλουμε να υπενθυμίσουμε σε κάθε μανιώδη Ρωσοφοβικό άτομο, ότι όλες οι βάρβαρες πράξεις και
οι βρώμικες λεηλασίες τους δεν θα μπορέσουν να αντιστρέψουν την αλήθεια για τη μεγάλη Νίκη. 
Κι εμείς επίσης, δεν είμαστε διατεθειμένοι  να το επιτρέψουμε.

Η βεβήλωση ενός μνημείου για τους συντρόφους του Στρατηγού Αλεξάντερ Σουβόροφ, που 
έχασαν τη ζωή τους διασχίζοντας τις Άλπεις το 1799, στο φαράγγι Σόλενεν (Ελβετία).

 
Στις 15 Μαΐου 2022, άγνωστα άτομα βεβήλωσαν το μνημείο των συντρόφων του Στρατηλάτη 
Αλεξάντερ Σουβόροφ, που έχασαν τη ζωή τους διασχίζοντας τις Άλπεις το 1799, στο φαράγγι 
Σόλενεν στην Ελβετία. Ο σταυρός και η επιγραφή του μνημείου λερώθηκαν με μπογιά. Τι έκανε 
αλήθεια ο Σουβόροφ, μήπως τους προσέβαλε;

Είμαστε βαθύτατα εξοργισμένοι από αυτή τη φρικτή πράξη βανδαλισμού. Το περιστατικό 
καταδεικνύει το επίπεδο του πολιτισμού στην Ελβετία. Δεν έχει καμία σχέση με εμάς. Έχει να κάνει
αποκλειστικά με εσάς και όσους στέκονται πίσω από τέτοιου είδους εκστρατείες, τις επιδοκιμάζουν
και δεν αναζητούν ή δεν καλύπτουν τους δράστες.

Διαβιβάσαμε ένα σημείωμα διαμαρτυρίας στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών της 
Ελβετικής Συνομοσπονδίας απαιτώντας να λάβει επείγοντα μέτρα για την αποκατάσταση των 



ζημιών που προκλήθηκαν, την ανεύρεση και δίωξη των ενόχων και τη διασφάλιση της κατάλληλης 
προστασίας του μνημείου.

Ακολουθεί η ανάρτηση  με όλες τις ερωταπαντήσεις


