
Η Ρωσία την επόμενη εβδομάδα στη Γενεύη θα παρουσιάσει τεκμηριωμένα στοιχεία σχετικά με τις 
παραβιάσεις των άρθρων της Σύμβασης για την απαγόρευση των βιολογικών όπλων από τις 
Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουκρανία. 

Ενημέρωση από τον Ίγκορ Κιρίλοφ, επικεφαλής των στρατευμάτων ακτινοπροστασίας, 
χημικής και βιολογικής άμυνας των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων
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Η Ρωσική Ομοσπονδία φιλοξενεί την ερχόμενη εβδομάδα συνάντηση των κρατών μελών της 
Σύμβασης για τα βιολογικά και τοξινικά όπλα με θέμα τη μη συμμόρφωση των Ηνωμένων 
Πολιτειών και της Ουκρανίας με τις υποχρεώσεις τους βάσει της διεθνούς συνθήκης. Στην 
εκδήλωση θα παρουσιαστούν τεκμηριωμένα στοιχεία για την παραβίαση των άρθρων Ι και IV της 
Σύμβασης.

Θέλουμε να επισημάνουμε στους οργανισμούς συμμόρφωσης της Σύμβασης και στην 
παγκόσμια κοινότητα μια σειρά από βιολογικές απειλές.

Πρώτον, υπάρχουν σήμερα πάνω από 50 βιολογικά εργαστήρια που αναβαθμίστηκαν με έξοδα 
του Πενταγώνου και υπό τον έλεγχό του σε κοντινή απόσταση από τα σύνορα της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας. Συνολικά 336 βιολογικά εργαστήρια σε 30 χώρες παγκοσμίως βρίσκονται υπό 
τον έλεγχο του αμερικανικού στρατού, σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ταυτόχρονα, οι δραστηριότητές τους συνοδεύονται από επιδείνωση της επιδημικής κατάστασης 
όσον αφορά ιδιαίτερα επικίνδυνες και οικονομικά επιβαρυντικές σοβαρές λοιμώξεις, καθώς και από
την εμφάνιση μολυσματικών ασθενειών που είναι άτυπες για μια συγκεκριμένη περιοχή.

Από το 2010, η Ρωσική Ομοσπονδία έχει καταγράψει αύξηση της επίπτωσης της 
βρουκέλλωσης, του πυρετού της Κριμαίας-Κονγκό, της πανώλης του Δυτικού Νείλου και της 
αφρικανικής πανώλης των χοίρων στα εδάφη που συνορεύουν με την Ουκρανία, καθώς και 
μια ασυνήθιστη επέκταση των περιοχών εξάπλωσης των φορέων.

Η Ρωσική Ομοσπονδία, ως υπεύθυνο συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης για τα βιολογικά και 
τοξινικά όπλα (BWC), έχει πλήρη επίγνωση του πλήρους φάσματος των απειλών που 
συνδέονται με τις πιθανές συνέπειες της παραβίασης της Σύμβασης κατά την εκτέλεση 
εργασιών στα βιολογικά εργαστήρια εντός της επικράτειας της Ουκρανίας.

Ανακαλύψαμε ότι οι ΗΠΑ χρηματοδοτούν βιολογικές έρευνες στο έδαφος της Ουκρανίας. Η 
διαταγή του Υπουργείου Υγείας της Ουκρανίας της 24ης Φεβρουαρίου 2022 σχετικά με την 
επείγουσα καταστροφή συλλογών παθογόνων μικροοργανισμών ενίσχυσε τις ανησυχίες μας 
για πιθανή παραβίαση των άρθρων Ι και IV της BWC κατά τη διάρκεια των εργασιών που 
της ανέθεσε το Πεντάγωνο. Το υλικό που αποκτήθηκε οδήγησε σε διενέργεια ερευνών από τη 
πλευρά της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με τις βιολογικές δραστηριότητες των ΗΠΑ στην 
Ουκρανία.

Οι έρευνες στα ουκρανικά βιολογικά εργαστήρια διεξήχθησαν με βάση τη συμφωνία για 
συνεργασία στον τομέα της πρόληψης της εξάπλωσης παθογόνων μικροοργανισμών, τεχνολογιών 
και γνώσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη βιολογικών όπλων του 2005 
μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ και του Υπουργείου Υγείας της Ουκρανίας.



Οι συνολικές δαπάνες των ΗΠΑ για βιολογικά προγράμματα στην Ουκρανία ξεπέρασαν τα 250 
εκατομμύρια δολάρια.

Οι εργασίες συντονίστηκαν από το Γραφείο Περιορισμού των Απειλών του Υπουργείου 
Άμυνας των ΗΠΑ (DITRA), η έρευνα διεξήχθη με μυστικότητα και με περιορισμένη 
πρόσβαση των Ουκρανών ειδικών σε πληροφορίες και εγκαταστάσεις.

Επί του παρόντος, γινόμαστε μάρτυρες μιας αλλαγής στην τακτική της αμερικανικής 
κυβέρνησης σε μια προσπάθεια να θέσει εκτός στόχου την εν λόγω διεύθυνση, οι 
δραστηριότητες της οποίας έχουν γίνει αντικείμενο διεθνών προσφυγών. Σύμφωνα με τις 
διαθέσιμες πληροφορίες, οι εργασίες που αφορούν την ανάθεση στρατιωτικών-βιολογικών 
προγραμμάτων στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας έχουν μεταφερθεί σε εξειδικευμένους 
πολιτικούς οργανισμούς, το έργο των οποίων θα ελέγχεται από την υπηρεσία του Πολεμικού 
Ναυτικού των ΗΠΑ, η οποία είναι η πλέον κλειστή δομή.

Επιπλέον, το Πεντάγωνο σκοπεύει να μεταφέρει το συντομότερο δυνατό ημιτελή προγράμματα από
την Ουκρανία σε άλλες χώρες του μετα-Σοβιετικού χώρου, καθώς και σε κράτη της Ανατολικής 
Ευρώπης (όπως είναι  η Βουλγαρία, η Δημοκρατία της Τσεχίας) και τα κράτη της Βαλτικής.

Η επέκταση του δικτύου βιολογικών εργαστηρίων, βάσει του οποίου μπορούν να 
δημιουργηθούν και να αποθηκευτούν συστατικά βιολογικών όπλων, αποτελεί απειλή για τη 
στρατιωτική ασφάλεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Σε αντίθεση με τα πυρηνικά όπλα, τα 
οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν στο έδαφος των χωρών εταίρων του ΝΑΤΟ, μια 
τέτοια πολιτική της Συμμαχίας στον βιολογικό τομέα της επιτρέπει να προσεγγίζει 
ανεξέλεγκτα τα σύνορά μας. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα στο οποίο θα θέλαμε να εστιάσουμε.

Δεύτερον, η στόχευση των εργασιών του Πενταγώνου δεν ανταποκρίνεται στα επείγοντα 
προβλήματα δημόσιας υγείας στην Ουκρανία, τα κυριότερα από τα οποία είναι κοινωνικά 
σημαντικές ασθένειες: ιλαρά, ερυθρά, φυματίωση, AIDS.

Εν τω μεταξύ, οι πελάτες στις ΗΠΑ ενδιαφέρονται για μια εντελώς διαφορετική γκάμα, 
δηλαδή για τη χολέρα, την τουλαραιμία, την πανώλη, τον πυρετό του Κονγκό και τους 
χανταϊούς. Αυτά τα παθογόνα έχουν μελετηθεί στο πλαίσιο των λεγόμενων ουκρανικών 
προγραμμάτων U-PΙ και Tap. Το ενδιαφέρον των Αμερικανών στρατιωτικών βιολόγων 
οφείλεται στο γεγονός ότι τα παθογόνα αυτά έχουν φυσικές εστίες τόσο στην Ουκρανία όσο 
και στη Ρωσία και η χρησιμοποίησή τους μπορεί να υποδυθεί φυσικές εστίες ασθενειών.

Οι δραστηριότητες των βιολογικών εργαστηρίων και το πρόγραμμα της λεγόμενης μεταρρύθμισης 
του ουκρανικού συστήματος υγειονομικής περίθαλψης που εφαρμόζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες 
έχουν οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη αύξηση της συχνότητας εμφάνισης ιδιαίτερα επικίνδυνων και 
οικονομικά επιβαρυντικών λοιμώξεων. Ο αριθμός των κρουσμάτων ερυθράς, διφθερίτιδας και 
φυματίωσης αυξάνεται στην Ουκρανία. Η επίπτωση της ιλαράς έχει αυξηθεί περισσότερο από 
εκατονταπλάσια. Η κατάσταση με την αφρικανική πανώλη των χοίρων έχει επιδεινωθεί σημαντικά, 
με τις συνολικές απώλειες του γεωργικού τομέα στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης από την 
ασθένεια αυτή να ξεπερνούν τα 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στο πλαίσιο των διακηρυγμένων προσπαθειών του αμερικανικού στρατού για την 
καταπολέμηση των μολυσματικών ασθενειών στην Ουκρανία και τη διασφάλιση της 
υγειονομικής και επιδημιολογικής ευζωίας, δεν έχει παρασχεθεί ανθρωπιστική βοήθεια και 
δεν έχει πραγματοποιηθεί κανένας εμβολιασμός ή θεραπεία ασθενών.



Επιπλέον, ο όγκος των εμβολίων προφύλαξης κατά της ιλαράς και της ερυθράς έχει μειωθεί 
κατά 70% από το 2008. Αυτό εγείρει το ερώτημα σχετικά με τους πραγματικούς στόχους της 
έρευνας που διεξάγεται.

Τρίτον. Έχουμε επανειλημμένα τονίσει ότι ένα από τα καθήκοντα προτεραιότητας των 
ουκρανικών εργαστηρίων αποτελούσε η συλλογή και αποστολή στις ΗΠΑ στελεχών 
παθογόνων παραγόντων επικίνδυνων μολυσματικών ασθενειών, όπως η χολέρα, ο άνθρακας 
και η τουλαραιμία. Ταυτόχρονα, η διακίνηση των παθογόνων μικροοργανισμών δεν έχει 
ελεγχθεί από τον ΠΟΥ, την BWC ή άλλους διεθνείς οργανισμούς.

Σύμφωνα με το πρακτικό ελέγχου της συλλογής μικροβιακών στελεχών στο Ερευνητικό Ινστιτούτο 
Μέτσνικοφ για την Πανούκλα  στην Οδησσό της Ουκρανίας, η διακίνηση των παθογόνων 
μικροοργανισμών δεν ελέγχθηκε από την ΠΟΥ, τον Οργανισμό για τη Σύμβαση για την 
απαγόρευση της ανάπτυξης, παραγωγής και αποθήκευσης βακτηριολογικών (βιολογικών) και 
τοξινικών όπλων και για την καταστροφή τους ( BTWC )ή άλλους διεθνείς οργανισμούς. Στην
Οδησσό αποθηκεύτηκαν 654 συσκευασίες με βακτήρια άνθρακα και 422 συσκευασίες με 
βακτήρια χολέρας. Το έγγραφο διευκρινίζει ότι δεν είναι απαραίτητο να διατηρείται μεγάλος 
αριθμός σωληναρίων με τα ίδια στελέχη. Ταυτόχρονα, η γκάμα και ο συσσωρευμένος αριθμός 
επικίνδυνων παθογόνων μικροοργανισμών θέτουν υπό αμφισβήτηση τον προληπτικό, 
προστατευτικό ή άλλο ειρηνικό χαρακτήρα των δραστηριοτήτων που διεξάγονταν.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία ενός μέλους του προσωπικού, η συλλογή του ινστιτούτου της Οδησσού 
εξήχθη στις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο του 2022. Δεδομένου ότι 46 εργαστήρια συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα των ΗΠΑ, ο συνολικός αριθμός των στελεχών που εξήχθησαν μπορεί να υπερβαίνει τις 
δέκα χιλιάδες.



Τα διαθέσιμα έγγραφα επιβεβαιώνουν πολυάριθμες περιπτώσεις μεταφοράς δειγμάτων 
ανθρώπινων ιστών και ορών, καθώς και επικίνδυνων παθογόνων μικροοργανισμών και των 
φορέων τους, από την Ουκρανία στο εξωτερικό. Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους κατάφεραν να 
εξάγουν τουλάχιστον 16.000 βιολογικά δείγματα από την Ουκρανία, γεγονός που εγκυμονεί 
κινδύνους μεταφοράς ευαίσθητων γενετικών πληροφοριών στο εξωτερικό, καθώς και απειλές 
για τη βιολογική ασφάλεια όχι μόνο της Ουκρανίας, αλλά και όλων των περιοχών στις οποίες 
μεταφέρθηκαν δείγματα.

Τέταρτον, σύμφωνα με τα διαθέσιμα έγγραφα, στο πλαίσιο του προγράμματος U-PΙ-8 ελήφθησαν 
δείγματα αίματος από τέσσερις χιλιάδες στρατιώτες στο Λβιβ, στο Χάρκοβο, στην Οδησσό 
και στο Κίεβο, αναφορικά με τα αντισώματα κατά των χανταϊών και τετρακόσια για 
αντισώματα κατά του ιού του πυρετού του Κριμαίας-Κονγκό. Τέτοιου είδους διαγνωστικός 
έλεγχος ανοσίας ευρείας κλίμακας είναι ενδεχόμενο να διενεργήθηκε για να εκτιμηθεί η 
ευαισθησία του πληθυσμού της περιοχής σε ορισμένους βιολογικούς παράγοντες.

Αξιοσημείωτη είναι η απόφαση που υπέγραψε ο επικεφαλής της Επιτροπής Δεοντολογίας του 
Κέντρου Δημόσιας Υγείας της Ουκρανίας στις 12 Ιουνίου 2019 στο πλαίσιο του εν λόγω έργου.
Το έγγραφο αναφέρει ότι η έρευνα διεξήχθη με άγνωστους κινδύνους για τη ζωή και την υγεία
των συμμετεχόντων, καθώς και με απόκρυψη της ταυτότητας των υποκειμένων που 
συμμετείχαν. Το ερευνητικό πρόγραμμα του εν λόγω έργου περιλαμβάνει μόνο μια τυπική 
διαδικασία δειγματοληψίας αίματος. Αναρωτιέται κανείς για τι είδους συνέπειες στη ζωή 
αφορούν οι μελέτες, όταν το έγγραφο προβλέπει, εισαγωγικά «...τα μικρά περιστατικά που 
αφορούν εθελοντές πρέπει να αναφέρονται στην Επιτροπή Βιοηθικής των ΗΠΑ εντός 72 
ωρών από το περιστατικό, και τα σοβαρά περιστατικά, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου 
των υποκειμένων, εντός 24 ωρών...»;

Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο ότι το επίσημο ερευνητικό πρόγραμμα να μην 
είναι παρά «το ορατό μέρος του παγόβουνου», με το αόρατο, όπου ο ιός του πυρετού του 
Κριμαίας - Κονγκό, οι χανταϊοί και ο παράγοντας της λεπτοσπείρωσης να μόλυναν εθελοντές 
στην πράξη.

Το γεγονός ότι οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε στρατιωτικό προσωπικό και σε ευάλωτες 
κατηγορίες Ουκρανών πολιτών επιβεβαιώνεται από μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων από τους 
οποίους πάρθηκαν συνεντεύξεις στο πλαίσιο κοινοβουλευτικής έρευνας στη Ρωσική 
Ομοσπονδία.

Πέμπτο. Υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη και την κατοχύρωση με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τεχνικών μέσων διάθεσης και 
εφαρμογής βιολογικών όπλων που βασίζονται σε χρήση UAV. Για παράδειγμα, η Υπηρεσία 
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσε το 
έγγραφο αριθ. 8.967.029 αναφορικά με ένα μη επανδρωμένο εναέριο σκάφος για την εναέρια 
εξάπλωση μολυσμένων εντόμων. Η περιγραφή του διπλώματος ευρεσιτεχνίας αναφέρει ότι η 
συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταστροφή ή την εξουδετέρωση εχθρικών 
στρατευμάτων χωρίς κίνδυνο για τα στρατεύματα των ΗΠΑ.

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκαιο, δεν μπορεί να χορηγηθεί δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ χωρίς να υπάρχει πραγματική συσκευή. Συνεπώς, μπορεί να συναχθεί το 
συμπέρασμα ότι το εν λόγω μέσο μεταφοράς βιολογικών παραγόντων έχει σχεδιαστεί και έχει 
παραχθεί.



Δεδομένης της ανάπτυξης τεχνικών μέσων μεταφοράς και χρήσης βιολογικών όπλων στις 
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το ενδιαφέρον της Ουκρανίας για την προμήθεια μη 
επανδρωμένων αεροσκαφών προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία.

Έχουμε στη διάθεσή μας επιβεβαίωση του αιτήματος της Ουκρανίας προς τον Τούρκο 
κατασκευαστή UAV Bayraktar με ημερομηνία 15 Δεκεμβρίου 2021 για τον εξοπλισμό του 
UAV με συστήματα και μηχανισμούς διασποράς αερολύματος με χωρητικότητα άνω των 20 
λίτρων.

Με εμβέλεια πτήσης UAV έως και 300 χιλιόμετρα και περιέκτες γεμάτους με βιολογικά 
σκευάσματα, υπάρχει πραγματική απειλή χρήσης βιολογικών όπλων σε μεγάλη κλίμακα στο 
έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Αυτό εγείρει το ερώτημα: για ποιο σκοπό οι ΗΠΑ ανέπτυξαν και κατοχύρωσαν με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας τεχνικά μέσα μεταφοράς βιολογικών όπλων και ποιος είναι ο λόγος για το 
ενδιαφέρον της Ουκρανίας να αποκτήσει τέτοια τεχνικά μέσα;

Ιδιαίτερη ανησυχία, μαζί με την εποπτεία της βιολογικής έρευνας από το Πεντάγωνο, προκαλεί το 
γεγονός ότι από το 2001 οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εμποδίσει κάθε διεθνή πρωτοβουλία για 
την επιτήρηση της εφαρμογής της συνθήκης BWC. Αυτό αποκλείει την επιθεώρηση των 
εργαστηρίων τόσο εντός των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και εκτός της εθνικής τους 
δικαιοδοσίας.

Από το 2016, με την έναρξη των ουκρανικών προγραμμάτων U-PΙ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η 
Ουκρανία αποσιωπούν σκόπιμα τη διεξαγωγή τους, στις ετήσιες εκθέσεις για την εφαρμογή της 
Σύμβασης στο πλαίσιο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, παρά τον σαφή στρατιωτικό-
βιολογικό προσανατολισμό τους. Τα έγγραφα δεν απεικονίζουν τη χρηματοδότηση των ουκρανικών
εργαστηρίων από το στρατιωτικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή η μυστικότητα, καθώς 
και η διαβάθμιση των ευαίσθητων πληροφοριών, είναι ένας ακόμη λόγος για να 
αναρωτηθούμε περί των πραγματικών στόχων του Πενταγώνου.

Η Ρωσική Ομοσπονδία καταβάλλει σταθερά προσπάθειες για τη δημιουργία ενός νομικά 
δεσμευτικού μηχανισμού επαλήθευσης της BTWC.

Τα μέτρα που προτάθηκαν από διάφορες χώρες για την ενίσχυση της Σύμβασης, ιδίως η γαλλική 
πρωτοβουλία για εθελοντικές επισκέψεις σε βιολογικά εργαστήρια, αν και ελκυστικά, δεν 
παρέχουν ολοκληρωμένο έλεγχο των δραστηριοτήτων τους.

Η έλλειψη σαφών διαδικασιών επιτήρησης, καθώς και τυποποιημένες καταστάσεις ελέγχου 
μικροοργανισμών και τοξινών, επιτρέπει στις δυτικές χώρες, με επικεφαλής τις ΗΠΑ, να 
ερμηνεύουν με τρόπο υποκειμενικό τις διατάξεις της BTWC. Θα ήθελα να υπενθυμίσω την 
απαξίωση της συλλογικής Δύσης για τη λεγόμενη «αρχή των δέκα». Σύμφωνα με την αρχή αυτή, 
μια απόφαση πρέπει να λαμβάνει υπόψη μια εναλλακτική άποψη, ακόμη και αν αυτή εκφράζεται 
από ένα μόνο κράτος.

Ο ιστότοπος του ΟΑΧΟ (Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων) αποτελεί ένα
καλό παράδειγμα, όπου η απόφαση να δοθούν στον οργανισμό κατ' ανάθεση αρμοδιότητες 
κατόπιν προτροπής των ΗΠΑ, σε αντίθεση με τη γνώμη των περισσότερων χωρών. Ένας 
τέτοιος μηχανισμός καθιστά δυνατή την «κατασκευή» των απαραίτητων αποδεικτικών 
στοιχείων και την απόδοση ευθυνών κατά το δοκούν, κάτι που έχει ήδη εφαρμοστεί 



επανειλημμένα κατά τη διάρκεια των ερευνών για τα περιστατικά χρήσης χημικών όπλων στη
Συρία.

Πιστεύουμε ότι υπάρχει ανάγκη να αναθεωρηθεί η προσέγγιση του Συμβουλίου Ασφαλείας όσον 
αφορά τη λήψη αποφάσεων για τη διερεύνηση χημικών και βιολογικών περιστατικών.

Μετά τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις της συλλογικής Δύσης περί μη επέκτασης του ΝΑΤΟ προς
Ανατολάς, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να πιστέψουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες στο λόγο τους,
σχετικά με τον ειρηνικό χαρακτήρα της βιολογικής έρευνας που διεξάγεται από το Πεντάγωνο.

Η Ρωσική Ομοσπονδία έχει επανειλημμένα ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουκρανία 
σε διάφορες διεθνείς πλατφόρμες να διευκρινίσουν τα ακόλουθα ερωτήματα:

- γιατί το έργο ανατέθηκε από το Πεντάγωνο και γιατί το θέμα του δεν αντιστοιχεί στα 
τρέχοντα υγειονομικά προβλήματα της Ουκρανίας,
- Τι έκρυβαν οι Αμερικανοί σε συνθήκες μυστικότητας και περιορισμένης πρόσβασης των 
Ουκρανών ειδικών σε πληροφορίες και εγκαταστάσεις;
- γιατί τα στελέχη παθογόνων μικροοργανισμών - δυνητικών παραγόντων βιολογικών όπλων 
και βιολογικών υλικών Ουκρανών πολιτών εξήχθησαν από το έδαφος της Ουκρανίας χωρίς 
σαφή δηλωμένο σκοπό,
- γιατί τα γεγονότα της συνεργασίας στον στρατιωτικό-βιολογικό τομέα έχουν αποκρυφτεί στη
διεθνή αναφορά στο πλαίσιο της BTWC και γιατί οι ΗΠΑ από το 2001, εμποδίζουν την 
καθιέρωση του μηχανισμού ελέγχου της εφαρμογής της, ,
- γιατί οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της υφυπουργού Εξωτερικών 
Βικτόρια Νούλαντ, ανησυχούν τόσο πολύ για το ενδεχόμενο, να καταλήξουν στα χέρια των 
Ρώσων ειδικών, τα υλικά των βιολογικών εργαστηρίων στην Ουκρανία, μαζί με τα 
αποτελέσματα του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας;

Έχουμε εκφράσει μόνο μερικά από τα ερωτήματα που μας απασχολούν έντονα.

Εν τω μεταξύ, θα θέλαμε να απαντήσουμε εμείς οι ίδιοι στο ερώτημα γιατί η έρευνα διεξήχθη 
εκτός εθνικής επικράτειας.

Σε υπόμνημα που συνέταξε το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών με σκοπό να διασκεδάσει τις 
ρωσικές ανησυχίες που διατυπώθηκαν από τις 12 Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την άρνηση των 
ΗΠΑ να συμμορφωθούν με την BTWC, η Ουάσινγκτον τονίζει την αυστηρή συμμόρφωσή της ως 
προς τις απαιτήσεις της Σύμβασης, προτείνοντάς μας για άλλη μια φορά να πιστέψουμε «στον 
λόγο της».

Επιπλέον, το εν λόγω σημείωμα αναφέρεται στην «ευγενή παράδοση που ακολουθούν οι 
στρατιωτικοί επιστήμονες των ΗΠΑ, συμμετέχοντας στην έρευνα για τη δημόσια υγεία, και η οποία
διατηρείται εδώ και περισσότερα από 100 χρόνια».

Παραδείγματα τέτοιας «εμπλοκής» είναι γνωστά σε εμάς, όπως έχει δείξει η εμπειρία του 
Βιετνάμ και της Κούβας.

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα άλλο έγγραφο, το οποίο είναι στη διάθεσή μας, 
σχετικά με τη κλινική μελέτη του 2004 στο στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ενός 
εμβολίου κατά της τουλαραιμίας που αναπτύχθηκε από το Ερευνητικό Ινστιτούτο Λοιμωδών 
Νοσημάτων Walter Reed του Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών. Η δοκιμή, στην οποία 
συμμετείχαν 1.064 άτομα, ανέφερε 468 περιπτώσεις επιπλοκών.



Αυτό εξηγεί σε μεγάλο βαθμό το γεγονός ότι τέτοιες «μελέτες» υψηλού κινδύνου έχουν 
μεταφερθεί εκτός της εθνικής επικράτειας. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η εν λόγω 
συμφωνία μεταξύ του ουκρανικού Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, 
υπεγράφη στις 29 Αυγούστου 2005, δηλαδή ένα χρόνο μετά τις έρευνες αυτές.

Σήμερα γινόμαστε μάρτυρες δημοσιευμάτων στον ξένο Τύπο που αποτυπώνουν τη νευρικότητα 
της Ουάσιγκτον απέναντι στα άκρως ευαίσθητα έγγραφα που δημοσιοποίησε το Υπουργείο 
Άμυνας. Οι δημοσιογράφοι επισημαίνουν ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών 
λαμβάνουν πρωτοφανή μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η ρωσική πλευρά δεν έχει πιθανούς 
μάρτυρες που να βρίσκονται σε στενή σχέση με την εφαρμογή των απορρήτων στρατιωτικών-
βιολογικών σχεδίων του Πενταγώνου, στην Ουκρανία.

Τέτοιου είδους ανησυχίες από πλευράς Λευκού Οίκου επιβεβαιώνουν για άλλη μια φορά τον 
απειλητικό χαρακτήρα του αμερικανικού στρατιωτικού-βιολογικού προγράμματος που 
μεταμφιέστηκε σε ειρηνικό, τόσο για τη Ρωσία όσο και για ολόκληρη την παγκόσμια 
κοινότητα.


