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Ερώτηση: Στις 9 Ιουνίου, η ιστοσελίδα του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ δημοσίευσε μια έκθεση 
με τίτλο: «Βασικό υλικό σχετικά με τις προσπάθειες μείωσης της απειλής των Όπλων μαζικής 
Καταστροφής (ΟΜΚ) με την Ουκρανία, τη Ρωσία και άλλες πρώην σοβιετικές χώρες» 
(Background Material on Efforts to Reduce the WMD Threat with Ukraine, Russia and Other 
Former Soviet Countries). Μεγάλο μέρος αυτού του υλικού επικεντρώνεται στις δραστηριότητες 
του Πενταγώνου στον μετα-Σοβιετικό χώρο στον βιολογικό τομέα. Πώς θα σχολιάζατε τους 
ισχυρισμούς που περιέχονται στο υλικό σχετικά με τον δήθεν ειρηνικό χαρακτήρα αυτών των 
αμερικανικών δραστηριοτήτων;

Απάντηση: Θεωρούμε ότι το υλικό αυτό αποτελεί «πυροτέχνημα» και μέρος μιας εκστρατείας 
παραπληροφόρησης που ξεκίνησε η Ουάσινγκτον για να δικαιολογήσει τις στρατιωτικές-
βιολογικές δραστηριότητες των ΗΠΑ στον μετα-Σοβιετικό χώρο, ώστε να αποσπάσει την προσοχή 
της διεθνούς κοινής γνώμης από την πραγματική αδιαφανή και ανυπόληπτη φύση τους, η οποία 
έρχεται σε αντίθεση με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ουάσινγκτον, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που απορρέουν από τη Σύμβαση για τα Βιολογικά και Τοξινικά Όπλα (ΣΒΤΟ). Δεδομένου ότι οι 
ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη αποσύρει την επιφύλαξή τους στο Πρωτόκολλο της Γενεύης του 1925 
που απαγορεύει τη χρήση βακτηριολογικών όπλων, είναι λογικό να αμφισβητηθεί ο 
πραγματικός σκοπός των διεθνών στρατιωτικο-βιολογικών δραστηριοτήτων του Πενταγώνου.

Ιδιαίτερα κυνικό είναι το σχόλιο του αμερικανικού στρατιωτικού υπουργείου με αφορμή τα 
γεγονότα και τα στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης 
στην Ουκρανία, τα οποία επιβεβαιώνουν ότι τα βιολογικά εργαστήρια στην Ουκρανία, τα οποία 
υποστηρίζονται από την Υπηρεσία Περιορισμού Απειλών του Πενταγώνου και τις συνεργαζόμενες 
με αυτήν εταιρείες, διεξάγουν στρατιωτικές-βιολογικές δραστηριότητες που αντιβαίνουν στα άρθρα
Ι και IV της ΣΒΤΟ.

Ερώτηση: Προτίθεται η Ρωσική πλευρά να λάβει μέτρα για να διευρύνει τον έλεγχο των 
Αμερικανικών δραστηριοτήτων στα βιολογικά εργαστήρια στο μετα-Σοβιετικό χώρο;

Απάντηση: Πράγματι, σκοπεύουμε στο εγγύς μέλλον να ενεργοποιήσουμε τους μηχανισμούς που 
προβλέπονται στα άρθρα V και VI της Σύμβασης, τα οποία προβλέπουν διαβουλεύσεις μεταξύ των 
κρατών μελών της ΣΒΤΟ για την επίλυση οποιωνδήποτε ζητημάτων που σχετίζονται με το σκοπό 
της Σύμβασης ή με την εφαρμογή των διατάξεών της, καθώς και συνεργασία για τη διεξαγωγή 
τυχόν ερευνών σχετικά με πιθανές παραβιάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ΣΒΤΟ.

Ερώτηση: Γνωρίζετε άλλες χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης στις οποίες η Ουάσιγκτον 
αναπτύσσει δραστηριότητες στον τομέα των βιολογικών προγραμμάτων;

Απάντηση: Έχουν επίσης επανειλημμένα επισημανθεί οι δραστηριότητες του αποκαλούμενου 
Κέντρου Ερευνών Δημόσιας Υγείας R. Lugar στη Γεωργία, όπου είναι μόνιμα εγκατεστημένο 
η «Διεύθυνση Ιατρικών Ερευνών Στρατού ΗΠΑ-Γεωργίας». Ρώσοι αξιωματούχοι (μεταξύ 
άλλων μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Άμυνας) και δημόσια πρόσωπα, 
καθώς και Γεωργιανοί εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, έχουν 
επανειλημμένα επισημάνει ότι οι δραστηριότητες του Κέντρου R. Lugar εγείρουν σοβαρά 
ερωτήματα σχετικά με τη συμμόρφωση των ΗΠΑ ως προς τις υποχρεώσεις της έναντι της ΣΒΤΟ. 



Ειδικότερα, επισημάνθηκε ότι στην εγκατάσταση διεξάγεται έρευνα σχετικά με τη χρήση εντόμων, 
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως φορείς ιδιαίτερα επικίνδυνων βιολογικών παραγόντων και 
μολυσματικών παραγόντων.

Για προφανείς λόγους, οι ΗΠΑ προτιμούν να σιωπούν σχετικά με τις τρέχουσες εργασίες στον 
μετα-Σοβιετικό χώρο και δεν παρέχουν πληροφορίες στο πλαίσιο των μέτρων οικοδόμησης 
εμπιστοσύνης της ΣΒΤΟ. Οι ισχυρισμοί ότι το Πεντάγωνο και οι συναφείς δομές του 
επικεντρώνονται αποκλειστικά σε θέματα υγείας είναι αναληθείς. Είναι σαφές ότι η υγειονομική 
βοήθεια δεν απαιτεί στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ. Επιπλέον, οι επανειλημμένες διευκρινίσεις 
της πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετέχουν δήθεν στη συλλογή
βιολογικού υλικού και στην παρακολούθηση της επιδημιολογικής κατάστασης, απλώς ενισχύουν 
και ενδυναμώνουν τις ανησυχίες μας στο πλαίσιο της συμμόρφωσής τους ως προς τη ΣΒΤΟ, 
μεταξύ άλλων και ενόψει των γεγονότων που ήρθαν πρόσφατα στο φως στην Ουκρανία.

Με τη σειρά τους, οι δραστηριότητες της Ρωσίας στον τομέα της βιοϊατρικής είναι καθαρά 
ειρηνικής φύσης και συμμορφώνονται πλήρως με τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της ΣΒΤΟ. Αυτό
επιβεβαιώνεται, ιδίως, από τις ετήσιες πληροφορίες που παρέχει η χώρα μας στο πλαίσιο των 
μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης της ΣΒΤΟ.

Ερώτηση: Κατά τη γνώμη σας, πώς θα πρέπει να διαμορφωθεί η συνεργασία μεταξύ της Μόσχας 
και της Ουάσινγκτον, προκειμένου να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη και να τηρηθούν οι διατάξεις της 
Σύμβασης για την απαγόρευση των βιολογικών και τοξινικών όπλων;

Απάντηση: Καλούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει της 
Σύμβασης με υπεύθυνο τρόπο και να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ενίσχυση του καθεστώτος 
αυτού του σημαντικού αφοπλιστικού μηχανισμού για τη διεθνή ασφάλεια. Αναμένουμε 
ουσιαστικές διευκρινίσεις και όχι γενικές πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα ζητήματα που 
εγείρει η Ρωσική Ομοσπονδία σε σχέση με τις στρατιωτικές και βιολογικές δραστηριότητες των 
Ηνωμένων Πολιτειών στον μετα-Σοβιετικό χώρο.

Βασιζόμαστε επίσης στη θετική συμβολή της Ουάσινγκτον στην προετοιμασία και την υιοθέτηση 
των κατάλληλων αποφάσεων από την ένατη διάσκεψη αναθεώρησης της Σύμβασης. Ειδικότερα, 
είναι ανάγκη να επανεξεταστεί η εξαιρετικά παράλογη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών όσον 
αφορά ένα νομικά δεσμευτικό πρωτόκολλο της ΣΒΤΟ που προβλέπει έναν αποτελεσματικό 
μηχανισμό ελέγχου, παρακολούθησης και εξακρίβωσης. Ενώ υποστηρίζει επίσημα την ενίσχυση 
της Σύμβασης και παραδοσιακά θεωρεί την εξακρίβωση ως θεμελιώδες στοιχείο κάθε 
αποτελεσματικής συμφωνίας για τον έλεγχο των όπλων, η Ουάσιγκτον έχει εμποδίσει από το 
2001 τις προσπάθειες για την επανέναρξη των εργασιών για ένα τέτοιο πρωτόκολλο.

Η υποστήριξη από τις ΗΠΑ διαφόρων πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένων των Ρωσικών, που 
αποβλέπουν στην ενίσχυση των θεσμικών θεμελίων αυτού του σημαντικού μηχανισμού 
αφοπλισμού για τη διεθνή ασφάλεια θα ήταν πολύ αναγκαία. Η πρότασή μας για τη βελτίωση των 
μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που λαμβάνονται στο πλαίσιο της ΣΒΤΟ, ειδικά με τη 
συμπερίληψη στην ετήσια έκθεση πληροφοριών σχετικά με τις στρατιωτικές και βιολογικές 
δραστηριότητες που διεξάγονται στο εξωτερικό από τα κράτη μέλη της Σύμβασης, αξίζει ιδιαίτερης
προσοχής.

Καλούμε τους συναδέλφους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες να επιδείξουν επαγγελματισμό και, αντί 
να απορρίπτουν με προπαγανδιστικές μεθόδους τις κατηγορίες που τους βαρύνουν, να 
εμπλακούν επειγόντως σε ουσιαστικές εργασίες προκειμένου να επανορθώσουν την 



κατάσταση όσον αφορά τις στρατιωτικές και βιολογικές δραστηριότητές τους στις χώρες της 
πρώην Σοβιετικής Ένωσης.


