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13 Μαΐου 2022

Συνάδελφοι,

Είναι η τρίτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με τις στρατιωτικές βιολογικές 
δραστηριότητες στην Ουκρανία που συγκαλείται κατόπιν αιτήματος της Ρωσίας. Επιτρέψτε 
μου να εξηγήσω το γιατί.

Συνεχίζουμε να λαμβάνουμε πολύ ανησυχητικά στοιχεία τεκμηρίωσης ότι το Υπουργείο Άμυνας 
των ΗΠΑ εμπλέκεται άμεσα στην υλοποίηση στη χώρα αυτή επικίνδυνων βιολογικών σχεδίων που
έχουν χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός μυστικού στρατιωτικού βιολογικού προγράμματος. Η 
δραστηριότητα αυτή αναπτύχθηκε στο κέντρο της Ανατολικής Ευρώπης και κοντά στα δυτικά 
σύνορα της Ρωσίας, αποτελώντας έτσι μια πραγματική απειλή για τη βιολογική ασφάλεια της 
χώρας μας, της περιοχής και ολόκληρου του κόσμου, αν λάβουμε υπόψη τη διασυνοριακή φύση 
των βιολογικών απειλών. Όπως επιβεβαίωσε ο κ. Μάρκραμ, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε η 
Ουκρανία υπέβαλαν ποτέ στα Ηνωμένα Έθνη οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις 
δραστηριότητες αυτές στις αντίστοιχες εκθέσεις τους για τη BWC που αποτελούν μέρος των 
αντίστοιχων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Μόνο η ειδική στρατιωτική μας επιχείρηση 
μπόρεσε να σταματήσει αυτή την επικίνδυνη δραστηριότητα.

Έχουν περάσει δύο μήνες από την τελευταία μας συνάντηση για το θέμα αυτό, κατά τη διάρκεια 
των οποίων προέκυψαν νέα στοιχεία. Διακινήσαμε όλο το υλικό στο Συμβούλιο Ασφαλείας. 
Επιτρέψτε μου να επιστήσω την προσοχή σας στα πιο αποκαλυπτικά κομμάτια.

Όπως προκύπτει από τα έγγραφα του Προγράμματος 3007 «Παρακολούθηση της επιδημιολογικής 
και περιβαλλοντικής κατάστασης όσον αφορά επικίνδυνες ασθένειες υδάτινης προέλευσης στην 
Ουκρανία», Ουκρανοί ειδικοί, υπό την επίβλεψη Αμερικανών επιστημόνων, συνέλεξαν 
συστηματικά δείγματα νερού σε μια σειρά από μεγάλους ποταμούς της Ουκρανίας, 
συμπεριλαμβανομένων των ποταμών Δνείπερου, Δούναβη και Δνείστερου, καθώς και στη διώρυγα 
της Βόρειας Κριμαίας. Ο στόχος ήταν να προσδιοριστεί η παρουσία ιδιαίτερα επικίνδυνων 
παθογόνων μικροοργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των παθογόνων της χολέρας, του 
τυφοειδούς, της ηπατίτιδας Α και Ε, και να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την πιθανή 
εξάπλωσή τους μέσω του νερού και να αξιολογηθουν οι βλαβερές τους ιδιότητες στα επιλεγμένα 
δείγματα. Όλα τα στελέχη που συλλέχθηκαν στάλθηκαν στη συνέχεια στις ΗΠΑ. Ευλόγως λοιπόν 
τίθεται ένα ερώτημα - για ποιο λόγο; Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μια συλλογή 
επικίνδυνων παθογόνων μικροοργανισμών που μπορούν να εξαπλωθούν στα ποτάμια της εν 
λόγω περιοχής; Μια σύντομη ματιά στον χάρτη των υδάτινων πόρων της Ουκρανίας αρκεί για
να αντιληφθεί ο καθένας ότι τα αποτελέσματα αυτής της «επιστημονικής έρευνας» μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για την έναρξη μιας βιολογικής καταστροφής, και όχι μόνο στη Ρωσία, 
αλλά και στη Μαύρη Θάλασσα και την Αζοφική Θάλασσα, καθώς και στην Ανατολική 
Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Λευκορωσίας, της Μολδαβίας και της Πολωνίας.

Τα έγγραφα αποδεικνύουν ότι το καθεστώς του Κιέβου προσπάθησε να αποκτήσει πρόσβαση σε
τεχνικές δυνατότητες για την αερομεταφορά επικίνδυνων βιολογικών παραγόντων. Πέρυσι η 
Ουκρανία απέστειλε αίτημα στην τουρκική κατασκευάστρια εταιρεία UAV Baykar Makina σχετικά 
με τη δυνατότητα εξοπλισμού των μη επανδρωμένων αεροσκαφών Bayraktar με μηχανήματα 
που τους επιτρέπουν να ψεκάζουν περισσότερα από 20 λίτρα αερολύματος πετώντας για 



περισσότερα από 300 χιλιόμετρα. Αντίγραφο της επιστολής αυτής περιλαμβάνεται στη δέσμη 
εγγράφων που διακινήσαμε στο Συμβούλιο στις 19 Απριλίου. Εάν εξοπλιστεί με ένα τέτοιο 
σύστημα αερολύματος και έχει εμβέλεια πτήσης 300 χιλιομέτρων, ένα τέτοιο μη επανδρωμένο 
αεροσκάφος θα αποτελέσει πραγματική απειλή για τον ψεκασμό επικίνδυνων βιολογικών 
αερολυμάτων πάνω από το Ρωσικό έδαφος.

Τον Ιανουάριο του 2022, η Ουκρανία φέρεται να αγόρασε μέσω ενδιάμεσων οργανισμών 
περισσότερες από 50 τέτοιες συσκευές, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξάπλωση 
βιολογικών σκευασμάτων και τοξικών χημικών ουσιών. Στις 9 Μαρτίου 2022, τρία μη 
επανδρωμένα αεροσκάφη εξοπλισμένα με δοχεία 30 λίτρων και εξοπλισμό ψεκασμού 
εντοπίστηκαν από Ρωσικές αναγνωριστικές μονάδες στην περιοχή της Χερσώνας. Στα τέλη 
Απριλίου, εντοπίστηκαν άλλα 10 κοντά στην Καχόβκα.

Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας απέσπασε συγκλονιστικά στοιχεία ότι ορισμένα έργα που 
υλοποίησε το Πεντάγωνο στο Ουκρανικό έδαφος έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή και την υγεία 
εθελοντών - Ουκρανών πολιτών. Η αξιολόγηση του προγράμματος UP-8 προβλέπει ότι «ελαφρά»
περιστατικά με πειραματόζωα πρέπει να αναφέρονται στην Επιτροπή Δεοντολογίας των ΗΠΑ εντός
72 ωρών, ενώ σοβαρά περιστατικά, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου εθελοντών, πρέπει να 
αναφέρονται εντός 24 ωρών. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα πειράματα αρχικά αναγνώριζαν την 
πιθανότητα να προκύψουν θανατηφόρα αποτελέσματα, αν και η επίσημη τεχνική τεκμηρίωση
του έργου αναφερόταν μόνο στην τυπική λήψη δείγματος αίματος. Τι είδους δειγματοληψία 
αίματος ήταν αυτή αν τα πειραματόζωα θα μπορούσαν να πεθάνουν στη συνέχεια;

Υπάρχουν στοιχεία που επιβεβαιώνουν την άμεση εμπλοκή του Αμερικανικού πολιτικού 
κατεστημένου στη χρηματοδότηση της εν λόγω στρατιωτικής βιολογικής δραστηριότητας στην 
Ουκρανία μέσω των εργολάβων του Πενταγώνου, όπως είναι η Black & Veatch και η Metabiota. 
Και οι στόχοι τους απέχουν πολύ από την προαγωγή της επιστήμης. Συγκεκριμένα, μια επιστολή 
του αντιπροέδρου της Metabiota αναφέρει ότι ο στόχος της εταιρείας στην Ουκρανία είναι «η 
διασφάλιση της πολιτιστικής και οικονομικής ανεξαρτησίας της Ουκρανίας από τη Ρωσία» - 
μια πολύ ασυνήθιστη αποστολή για μια εταιρεία βιοτεχνολογίας, κι αυτό είναι το λιγότερο που
θα μπορούσαμε να πούμε.

Σε προηγούμενες συνεδριάσεις είχαμε ενημερώσει το Συμβούλιο ότι η Ουκρανία, 
χρηματοδοτούμενη και υποστηριζόμενη από την Υπηρεσία Αντιμετώπισης Αμυντικών Απειλών των
ΗΠΑ, ανέπτυξε ένα δίκτυο βιολογικών εργαστηρίων που διεξάγουν στρατιωτική βιολογική Έρευνα
και Ανάπτυξη (Ε&Α). Σύμφωνα με τα προηγούμενα στοιχεία μας, το δίκτυο αυτό κάλυπτε το 
Κίεβο, την Οδησσό, το Λβοφ, το Χάρκοβο, το Ντνίπρο, τη Χερσώνα, την Τερνόπολη, το 
Ουζγκόρτοντ και τη Βίνιτσα.

Σήμερα η Μαριούπολη έχει ενταχθεί σε αυτόν τον κατάλογο. Σε δύο βιολογικά εργαστήρια 
αυτής της πόλης ανακαλύψαμε στοιχεία για την επείγουσα καταστροφή εγγράφων που 
επιβεβαιώνουν την εμπλοκή τους στο στρατιωτικό κατεστημένο των ΗΠΑ.

Μια προκαταρκτική ανάλυση των διασωθέντων εγγράφων αποδεικνύει τη χρησιμοποίηση της 
Μαριούπολης ως περιφερειακού κέντρου συλλογής και πιστοποίησης παθογόνων της χολέρας. Τα 
επιλεγμένα στελέχη στάλθηκαν στο Κέντρο Δημόσιας Υγείας του Κιέβου, το οποίο είναι υπεύθυνο 
για την περαιτέρω αποστολή βιολογικών υλικών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δραστηριότητες 
αυτές πραγματοποιούνται από το 2014, όπως αποδεικνύεται από τη διαδικασία μεταφοράς των 
στελεχών.



Στο υγειονομικό και επιδημιολογικό εργαστήριο της Μαριούπολης βρέθηκε πράξη καταστροφής 
της συλλογής παθογόνων με ημερομηνία 25 Φεβρουαρίου 2022. Σύμφωνα με αυτήν, το εν λόγω 
εργαστήριο διαχειριζόταν παθογόνα της χολέρας, της τουλαραιμίας και του άνθρακα, τα οποία
αποτελούν δυνητικούς παράγοντες βιολογικών όπλων.

Μέρος της συλλογής του κτηνιατρικού εργαστηρίου διασώθηκε από την βιαστική προσπάθεια να 
καταστραφεί. Οι Ρώσοι ειδικοί ανακάλυψαν εκεί παθογόνα που δεν συνηθίζονται στην 
κτηνιατρική, όπως ο τύφος, ο παρατυφοειδής πυρετός και η γαστρεντερίτιδα.

Την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για μια απότομη αύξηση των κρουσμάτων φυματίωσης που 
παρατηρήθηκε στις Λαϊκές Δημοκρατίες του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ. Τα κρούσματα 
αυτά προκλήθηκαν από ένα νέο παθογόνο πολυανθεκτικό στη φυματίωση. Τώρα έχουμε 
λόγους να πιστεύουμε ότι δεν επρόκειτο για σύμπτωση.

Διεξήγαμε έρευνα σχετικά με ένα περιστατικό βιολογικού χαρακτήρα που συνέβη στην περιοχή 
Σλαβιανοσέρμπσκι της ΛΔ του Λουγκάνσκ το 2020. Όπως αποδείχθηκε, στο χωριό Στεπόβοε φέιγ 
βολάν με τη μορφή πλαστών χαρτονομισμάτων μολύνθηκαν με τον παράγοντα της 
φυματίωσης και διανεμήθηκαν μεταξύ ανηλίκων. Η ιδέα ήταν ότι μετά την επαφή τους με 
χρήματα, τα παιδιά συχνά πιάνουν τρόφιμα χωρίς να πλύνουν πρώτα τα χέρια τους.

Η ανάλυση αποκάλυψε ότι τα εν λόγω φέιγ βολάν είχαν μολυνθεί με παθογόνο της φυματίωσης 
που είναι ιδιαίτερα ενεργό και ανθεκτικό στα περισσότερα φάρμακα κατά της φυματίωσης. 
Τα φέιγ βολάν δεν θα μπορούσαν να έχουν μολυνθεί με φυσικό τρόπο, από κάποιον που νοσεί 
από φυματίωση, επειδή η συγκέντρωση του παθογόνου ήταν πολύ υψηλή. Δεν θα μπορούσε να
διαρκέσει σε φυσικές συνθήκες - στο φως του ήλιου που εμφανίζει βακτηριοκτόνο δράση. 
Επομένως, υπάρχουν όλες οι ενδείξεις σκόπιμης, ανθρωπογενούς μόλυνσης των φέιγ βολάν με 
εξαιρετικά παθογόνο βιο-ϋλικό. Ευτυχώς, δεν προκλήθηκε καμία καταστροφή από αυτά στο 
χωριό Στεπόβοε. Ωστόσο, αν τα συνδυάσουμε όλα αυτά τα γεγονότα, τότε επιβεβαιώνεται μια 
πολύ ανησυχητική εικόνα.

Θα κάνω τώρα μια αναφορά σε ένα άλλο επεισόδιο που για άλλη μια φορά αποδεικνύει πώς 
πραγματικά νιώθουν το καθεστώς του Κιέβου και οι δυτικοί χορηγοί του για το λαό της Ουκρανίας.
Υπάρχουν στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία Αμερικανοί επιστήμονες από ένα εργαστήριο στη 
Μερέφα δοκίμασαν δυνητικά επικίνδυνα βιολογικά φάρμακα σε ασθενείς του περιφερειακού 
κλινικού ψυχιατρικού νοσοκομείου Νο 3 στο Χάρκοβο. Παρόμοια απάνθρωπα πειράματα 
πραγματοποιήθηκαν στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Νο 1 στο χωριό Στρέλετσε της περιφέρειας του 
Χάρκοβο. Η κύρια κατηγορία των υποκειμένων ήταν μια ομάδα ανδρών ασθενών ηλικίας 40-60 
ετών με υψηλό στάδιο σωματικής εξάντλησης. Αυτή η έρευνα ήταν απόρρητη, δεδομένου ότι όλο 
το εμπλεκόμενο προσωπικό έπρεπε να υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας. Προκειμένου να 
αποκρύψουν τις σχέσεις τους με τις ΗΠΑ, οι εμπειρογνώμονες των βιολογικών ερευνών 
ταξίδευαν μέσω τρίτων χωρών.

Καθώς έρχονται στην επιφάνεια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα των 
βιολογικών εργαστηρίων στην Ουκρανία, διατυπώνουμε περισσότερα ερωτήματα προς τους 
συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ. Νέα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι μόνο μεταξύ 
2016 και 2019, τρεισήμισι χιλιάδες δείγματα ορού αίματος πολιτών που ζουν σε 25 περιοχές 
της Ουκρανίας ελήφθησαν από στρατιωτικούς επιδημιολόγους του Ινστιτούτου 
Μικροβιολογίας της Bundeswehr (σ. μ. του Γερμανικού στρατού). Αναρωτιέμαι, για ποιο λόγο
ο Γερμανικός στρατός θα χρειαζόταν βιολογικό υλικό των κατοίκων της Ουκρανίας;



Έχουμε επίσης έγγραφα που επιβεβαιώνουν την εμπλοκή της Πολωνίας σε βιολογικές έρευνες 
στην Ουκρανία, οι οποίες διεξάγονται υπ-εργολαβικά από κοινού με τους βασικούς εργολάβους του
Πενταγώνου (συγκεκριμένα, το Ινστιτούτο Battelle με έδρα τις ΗΠΑ).

κ. Πρόεδρε,

Πιστεύω ότι σήμερα οι δυτικοί συνάδελφοί μας θα εξαπολύσουν άλλη μια δέσμη αβάσιμων 
κατηγοριών που αφορούν την «προπαγάνδα». Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δίνουμε πολύ 
μεγάλη προσοχή στη συλλογή ενός σώματος αποδεικτικών στοιχείων και διακινούμε τακτικά στο 
Συμβούλιο Ασφαλείας και στη Γενική Συνέλευση τα πρωτότυπα έγγραφα που περιέρχονται στη 
διάθεση του Υπουργείου Άμυνας της χώρας μας. Ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά. 
Πρόκειται για εκατοντάδες σελίδες, που φέρουν τις υπογραφές συγκεκριμένων αξιωματούχων
από την Ουκρανία και τις ΗΠΑ. Τα έγγραφα βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση του τι 
ακριβώς θέλει να κρύψει το καθεστώς του Κιέβου και οι δυτικοί χρηματοδότες του από την 
παγκόσμια κοινότητα.

Οι Αμερικανοί εκπρόσωποι αρνούνται ξανά και ξανά να δώσουν διευκρινίσεις σχετικά με τη 
φύση και τους πραγματικούς στόχους της εμπλοκής τους σε βιολογικού τύπου δραστηριότητες στην
Ουκρανία και σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην Προπαρασκευαστική Επιτροπή της 9ης Διάσκεψης 
Αναθεώρησης της Σύμβασης για την Απαγόρευση των Βιολογικών Όπλων (BWC) που συνήλθε 
στη Γενεύη στις αρχές Απριλίου, η Αμερικανική πλευρά δεν έδωσε ούτε μια απολύτως 
κατανοητή απάντηση, πέρα από την πρόχειρη απάντηση ότι οι Αμερικανικές δραστηριότητες στον
βιολογικό τομέα είναι εξ ορισμού ειρηνικές και «επωφελείς» για τη διεθνή κοινότητα.

Στη συνεδρίαση Arria των μελών του Σ.Α. του ΟΗΕ στις 6 Απριλίου, ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι 
απευθύνθηκαν στις ΗΠΑ και ζήτησαν μεταξύ άλλων να τους εξηγήσουν γιατί έγγραφα σχετικά με
την Αμερικανο-Ουκρανική συνεργασία στον τομέα της βιολογικής έρευνας έρχονται σε 
αντίθεση με τις δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων. Αλλά οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και 
της Μεγάλης Βρετανίας απλώς δεν παρέστησαν στη συνεδρίαση.

Στο σημείο αυτό παρατίθεται και ένα άλλο χαρακτηριστικό γεγονός. Στην προαναφερθείσα σύνοδο 
της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής, η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ απέρριψε και πάλι μια 
πρόταση για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού ελέγχου εφαρμογής της BWC. 
Οι Αμερικανοί αντιπρόσωποι αρνήθηκαν να συνεχίσουν τις εργασίες για ένα νομικά 
δεσμευτικό πρόσθετο πρωτόκολλο της Σύμβασης, το οποίο οι ΗΠΑ μπλοκάρουν συνεχώς από 
το 2001. Οι αντιπρόσωποι των ΗΠΑ απέρριψαν επίσης την πρωτοβουλία μας να επεκτείνουμε 
τα μέτρα εμπιστοσύνης της BWC ώστε να συμπεριλάβουν και την υποβολή εκθέσεων σχετικά 
με στρατιωτικές βιολογικές δραστηριότητες που διεξάγονται εκτός των εθνικών εδαφών. 
Αυτό σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπλοκάρουν σκόπιμα τις προσπάθειες 
ισχυροποίησης του καθεστώτος της BWC, που θα έπρεπε να δημιουργηθεί ώστε να μπορεί να 
εντοπίζει αποτελεσματικότερα τις παραβιάσεις της εν λόγω Σύμβασης.

Αυτά είναι πολύ ανησυχητικά μηνύματα, ιδίως υπό το πρίσμα του γεγονότος ότι η νομοθεσία των 
ΗΠΑ επιτρέπει τη στρατιωτική-βιολογική δραστηριότητα και ότι η εθνική νομοθεσία στον 
τομέα αυτό υπερισχύει της διεθνούς στη συγκεκριμένη χώρα.

Επιτρέψτε μου να ρωτήσω τους εκπροσώπους της Ουκρανίας - εάν η δραστηριότητα που 
διενεργείται στα βιολογικά εργαστήρια στην Ουκρανία και σε ολόκληρο τον κόσμο είναι ειρηνική, 
όπως λέτε, τότε γιατί δεν συμφωνείτε να τεθεί υπό διεθνή έλεγχο και γιατί εμποδίζετε τη 
διεθνή κοινότητα να διαθέτει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για το σκοπό αυτό; Αυτός θα ήταν 
ο ευκολότερος τρόπος για να απομακρυνθούν όλες οι αμφιβολίες και οι κατηγορίες, αν όντως 



είναι απολύτως αβάσιμες, όπως ισχυρίζεστε. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής μόνο μία εξήγηση 
προβάλλει ως πιθανή: κάτι έχετε να κρύψετε.

Συνάδελφοι,

Έχουμε συγκεντρώσει ένα σημαντικό όγκο υλικού που παραπέμπει άμεσα σε παραβιάσεις της 
Σύμβασης για τα Βιολογικά και Τοξινικά Όπλα, από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και της 
Ουκρανίας. Θα συνεχίσουμε να συλλέγουμε και να αναλύουμε τα σχετικά δεδομένα. Δεδομένου ότι
η Αμερικανική πλευρά αρνείται να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε εποικοδομητική συζήτηση για το 
θέμα αυτό, σκοπεύουμε να ενεργοποιήσουμε τους μηχανισμούς που προβλέπονται στα άρθρα 5 
και 6 της BWC. Μόλις ολοκληρώσουμε τη συλλογή υλικού, θα το υποβάλουμε στο Συμβούλιο 
Ασφαλείας προς εξέταση. Ελπίζουμε ότι θα μας επιτρέψει να περιορίσουμε τις στρατιωτικο-
βιολογικές δραστηριότητες που αποτελούν απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και να 
θέσουμε τους δράστες προ των ευθυνών τους.

Σας ευχαριστούμε.

(σ. μ. μετά το πρώτο κύκλο συζήτησης)
Δικαίωμα απάντησης από τον πρώτο αναπληρωτή μόνιμο αντιπρόσωπο της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας, Ντμίτρι Πολυάνσκι:

Κύριε Πρόεδρε,

Για άλλη μια φορά είδαμε προσπάθειες εκτροπής της συζήτησης, μετατοπίζοντας το κέντρο βάρους
από το θέμα που αρχικά θέσαμε, αναμειγνύοντας μαζί τα χημικά και τα βιολογικά όπλα. 
Συνάδελφοι, αυτά είναι διαφορετικά πράγματα. Κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε και για τα δύο.

Εμείς όμως αναφερόμαστε σε συγκεκριμένα γεγονότα που αναδείξαμε και σε συγκεκριμένα 
έγγραφα που επιβεβαιώνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν βιολογικά προγράμματα 
στρατιωτικής φύσης, σε βιολογικά εργαστήρια στην Ουκρανία. Έχουμε ήδη κυκλοφορήσει 
αρκετές εκατοντάδες έγγραφα που παραπέμπουν σε συγκεκριμένα δεδομένα, συγκεκριμένες 
περιπτώσεις, συγκεκριμένες εταιρείες και συγκεκριμένα άτομα. Αν αυτά δεν είναι επαρκή στοιχεία 
για εσάς, τότε τι είναι;

Εξακολουθείτε να μην απαντάτε στις ερωτήσεις μας όχι μόνο στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Όπως 
είπαμε στην ανακοίνωσή μας, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν παρείχαν καμία πληροφορία ή 
διευκρίνιση σχετικά με τον χαρακτήρα και τους πραγματικούς στόχους της δραστηριότητάς τους 
στον βιολογικό τομέα στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων και στην Προπαρασκευαστική Επιτροπή της 
9ης Διάσκεψης Αναθεώρησης της BWC, η οποία είναι μια εξειδικευμένη πλατφόρμα. Προσποιείστε
ότι δεν συμβαίνει τίποτα, αλλά δυστυχώς, συμβαίνει. Και απαιτούμε εξηγήσεις. Αναφέραμε ήδη 
ποιους μηχανισμούς σκοπεύουμε να επιστρατεύσουμε και δεν πρόκειται να παραιτηθούμε από αυτό
το ζήτημα. Οι προσπάθειές σας να μετατρέψετε τα συγκεκριμένα αιτήματα και ερωτήματά 
μας σε γενική «φλυαρία» και συζητήσεις περί «Ρωσικής προπαγάνδας» δεν θα περάσουν. Θα 
πρέπει να δώσετε συγκεκριμένες εξηγήσεις σχετικά με τις παράνομες δραστηριότητές σας 
στην Ουκρανία.

Σας ευχαριστούμε.

Ακολούθησαν επίσης και δηλώσεις από τη πλευρά του Ρωσικού ΥΠΕΞ :



ΜΟΣΧΑ, 16 Μαΐου - RIA Novosti. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπίμως «συσκοτίζουν» τις 
πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες στρατιωτικού και βιολογικού χαρακτήρα στο έδαφος 
της Ουκρανίας, δήλωσε ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ.
«Η δραστηριότητα στρατιωτικού-βιολογικού χαρακτήρα στο έδαφος της Ουκρανίας με τη βοήθεια 
των ΗΠΑ, δυστυχώς, δεν είναι κάτι μοναδικό. Τέτοιου είδους δραστηριότητες εντάσσονται στα 
στρατιωτικά-βιολογικά προγράμματα που πραγματοποιεί η Ουάσινγκτον εδώ και πολλά χρόνια και 
δεκαετίες, για την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων βιολογικών όπλων σε όλες τις 
περιοχές του κόσμου και για την απόκτηση ελέγχου επί της έρευνας που διεξάγεται εκεί», δήλωσε ο 
Ριάμπκοφ σε συνεδρίαση της επιτροπής για την έρευνα των δραστηριοτήτων των βιολογικών 
εργαστηρίων στην Ουκρανία.

Αλλά, όπως είπε, τα βήματα που γίνονται στον μετα-Σοβιετικό χώρο συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη 
προσοχή. Πρόσθεσε ότι οι συγκυρίες που έχουν προκύψει σε σχέση με την ειδική στρατιωτική 
επιχείρηση της Ρωσίας στην Ουκρανία επέτρεψαν να εξετάσουμε «τι συμβαίνει σχετικά με τις 
ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών που υποκινούν τις σχετικές δραστηριότητες, ενώ ταυτόχρονα 
σκοπίμως τις συσκοτίζουν και τις αποκρύπτουν, στερώντας στη διεθνή κοινότητα τη δυνατότητα να 
κατανοήσει τι, πώς και για ποιο λόγο καθώς και για ποιο σκοπό πραγματοποιούνται».

«Τα γεγονότα που αποκαλύφθηκαν σχετικά με τις στρατιωτικο-βιολογικές δραστηριότητες των ΗΠΑ 
στην Ουκρανία δείχνουν ότι η λειτουργία των βιολογικών εργαστηρίων στο έδαφος αυτής της χώρας, 
συμπεριλαμβανομένων και των μονάδων του υγειονομικού και επιδημιολογικού τμήματος του 
στρατού της Ουκρανίας, είχε ως στόχο την ενίσχυση των παθογόνων ιδιοτήτων της πανώλης, του 
άνθρακα, της χολέρας και άλλων θανατηφόρων ασθενειών», δήλωσε ο Ριάμπκοφ.
Τόνισε ότι η Στρατιωτική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Απειλών που υπάγεται στο Πεντάγωνο 
διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στη χρηματοδότηση και διεξαγωγή του μεγαλύτερου μέρους 
της έρευνας.

Σχόλια έγιναν επίσης και από άλλους κρατικούς φορείς της Ρωσικής Ομοσπονδίας :

ΜΟΣΧΑ, 16 Μαΐου/ Radio Sputnik. Η κοινοβουλευτική επιτροπή της Ρωσίας για την έρευνα 
σχετικά με τις δρστηριότητες των βιολογικών εργαστηρίων στην Ουκρανία, έλαβε διαβεβαιώσεις 
ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία δεν συμμορφώνονται με τη σύμβαση του ΟΗΕ 
όσον αφορά την απαγόρευση της κατασκευής βιολογικών όπλων, δήλωσε ο συμπρόεδρος της 
επιτροπής από το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Κονσταντίν Κοζάτσεφ.

«Έχουμε δεχθεί σημαντικές πληροφορίες που επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες μας σχετικά με τη μη 
συμμόρφωση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας με τις υποχρεώσεις τους να τηρήσουν τη 
σύμβαση του ΟΗΕ για την απαγόρευση της ανάπτυξης βιολογικών όπλων», ανέφερε ο Κοζάτσεφ 
σύμφωνα με το RIA Novosti.

Ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ και η Ιρίνα Γιαροβάγια, 
αναπληρώτρια πρόεδρος της Κρατικής Δούμας και συμπρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής 
που διερευνά το θέμα των Αμερικανικών βιολογικών εργαστηρίων στην Ουκρανία, μίλησαν επίσης 
για τα αποτελέσματα της συνεδρίασης της εν λόγω επιτροπής.

Ο Ριάμπκοφ δήλωσε ότι η Ρωσία έφτασε στη «ρίζα του προβλήματος», δίνοντας στη δημοσιότητα 
στοιχεία για τα Αμερικανικά βιολογικά εργαστήρια στην Ουκρανία. Τόνισε ότι η Ρωσία θα 
συνεχίσει «να εκθέτει (τους παραβάτες, - σ.σ.) στο φως της δημοσιότητας».



«Αυτή η αντίδραση (των αντιπάλων της Ρωσίας) δείχνει ότι δεν τους καταφέραμε απλώς ένα μεγάλο 
πλήγμα, αλλά ότι φτάσαμε στη ρίζα του προβλήματος. Ο βαθμός των νευρικών αντιδράσεών τους, στα
αντίστοιχα σχόλια δεν μπορεί να υποτιμηθεί», δήλωσε ο Ριάμπκοφ.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η Μόσχα θα προωθήσει το θέμα των 
παραβιάσεων των όπλων στη διάσκεψη αναθεώρησης της Σύμβασης για την απαγόρευση των 
βιολογικών και τοξινικών όπλων, που θα πραγματοποιηθεί το 2022.

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της Κρατικής Δούμας, Ιρίνα Γιαροβάγια δήλωσε ότι τα βιολογικά 
εργαστήρια στην Ουκρανία θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ.

«Η ίδρυση βιολογικών εργαστηρίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά μήκος της περιμέτρου της 
Ρωσίας μπορεί να θεωρηθεί ως de facto δημιουργία εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ», δήλωσε η 
Γιαροβάγια.


