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Σχετικά με τα αποτελέσματα της ανάλυσης των εγγράφων

Η ένατη διάσκεψη αναθεώρησης των συμβαλλομένων κρατών της Σύμβασης για τα βιολογικά και 
τοξινικά όπλα θα πραγματοποιηθεί στη Γενεύη από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 16 Δεκεμβρίου 2022. 
Σύμφωνα με το άρθρο 12 της Σύμβασης, οι εκδηλώσεις αυτές πραγματοποιούνται κάθε πέντε 
χρόνια και έχουν ως σκοπό να συζητηθεί η τρέχουσα κατάσταση της Σύμβασης για την απαγόρευση
της ανάπτυξης, παραγωγής και αποθήκευσης βακτηριολογικών (βιολογικών) και τοξινικών όπλων 
και για την καταστροφή τους (BTWC ), θέματα συμμόρφωσης με τις διατάξεις της, καθώς και η 
επανεξέταση των επιστημονικών και τεχνικών εξελίξεων με δυνατότητες διπλής χρήσης (στο 
στρατιωτικό και πολιτικό τομέα).

Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι τον Σεπτέμβριο, με πρωτοβουλία της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας, πραγματοποιήθηκε η Συμβουλευτική Συνάντηση των Κρατών Μερών της 
Σύμβασης, και τον Οκτώβριο η Ρωσία έθεσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τα 
ζητήματα των παραβιάσεων της BTWC από την Ουκρανία και τις ΗΠΑ.

Οι δυτικές χώρες σαμποτάρισαν έμπρακτα την ψηφοφορία για το ψήφισμα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας σχετικά με τη πρόταση για μια διεθνή έρευνα αναφορικά με τις δραστηριότητες των 
αμερικανικών βιολογικών εργαστηρίων στην Ουκρανία. Οι ΗΠΑ, η Γαλλία και η Βρετανία 
ψήφισαν κατά του εγγράφου, ενώ η Ρωσία και η Κίνα ψήφισαν υπέρ. Οι υπόλοιπες χώρες, 
συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας, του Μεξικού και της Νορβηγίας, μέλους του ΝΑΤΟ, απείχαν από
την ψηφοφορία.

Παρά το γεγονός ότι το ψήφισμα δεν συγκέντρωσε τον απαραίτητο αριθμό ψήφων για να περάσει 
και το Συμβούλιο Ασφαλείας και συνεπώς απέτυχε να ενεργοποιήσει το μηχανισμό έρευνας, το 
αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δείχνει ότι οι στρατιωτικές και βιολογικές δραστηριότητες των 
ΗΠΑ στην Ουκρανία εγείρουν ερωτήματα ακόμη και μεταξύ των στενότερων συμμάχων τους.

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να 
συμπεριλαμβάνουν στα δογματικά τους έγγραφα στόχους για την ανάπτυξη των στρατιωτικο-
βιολογικών τους δυνατοτήτων.

Έτσι, στις 18 Οκτωβρίου, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μια νέα στρατηγική για την αντιμετώπιση 
των βιολογικών απειλών, η οποία προβλέπει χρηματοδότηση ύψους 88 δισεκατομμυρίων δολαρίων,
εκ των οποίων 17 δισεκατομμύρια δολάρια προβλέπεται να δαπανηθούν κατά το πρώτο έτος.

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, η διαχείριση των βιολογικών κινδύνων αποτελεί ζωτική 
προτεραιότητα για τις Ηνωμένες Πολιτείες και η αντίδραση στην εμφάνισή τους θα είναι σκληρή 
και άμεση. Για άλλη μια φορά, επιχειρείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες να παρέμβουν στις 
εσωτερικές υποθέσεις άλλων κρατών. Έτσι φαίνεται από ένα απόσπασμα: «...οι 
δραστηριότητες για την αντιμετώπιση των βιολογικών απειλών υποτίθεται ότι πρέπει να 
διεξάγονται ανεξάρτητα από το αν προκύπτουν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ή στο 
εξωτερικό...».

Μία από τις βασικές κατευθύνσεις της Στρατηγικής τους είναι η βελτίωση των μεθόδων ατομικής 
και συλλογικής βιολογικής άμυνας του στρατιωτικού προσωπικού των ΗΠΑ σε διάφορα θέατρα 



πολέμου. Στόχος είναι η συνέχιση της μελέτης των παθογόνων παραγόντων ιδιαίτερα εκείνων που 
σχετίζονται και προκαλούν επικίνδυνες μολυσματικές ασθένειες, οι οποίες ενδημούν σε 
συγκεκριμένες περιοχές.

Προκειμένου να αποφευχθούν οι κατηγορίες περί στρατιωτικο-βιολογικών δραστηριοτήτων 
από το Πεντάγωνο, η επίσημη συμμετοχή των Αμερικανών στρατιωτικών βιολόγων σε ξένα 
προγράμματα θα περιοριστεί μέσω της ευρύτερης συμμετοχής σε τέτοιου είδους εργασίες, 
διαφόρων πολιτικών δομών ως εργολάβων του Υπουργείου Άμυνας.

Οι δραστηριότητες της DITRA (υπηρεσίας για τη μείωση της απειλής των όπλων μαζικής 
καταστροφής) αποκρύπτονται προσεκτικά, μεταξύ άλλων και από τους ίδιους τους Αμερικανούς. 
Έτσι, στις 10 Νοεμβρίου, κατόπιν αιτήματος της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης, ελήφθη έγγραφο 
τριακοσίων σαράντα πέντε σελίδων σχετικά με τη χρηματοδότηση της Black & Veach και τις 
δραστηριότητές της στην επικράτεια της Ουκρανίας.

Επισημαίνεται ότι στις εκθέσεις που παραχώρησε στη δημοσιότητα το Πεντάγωνο, δεκάδες 
σελίδες έχουν περικοπεί και πληροφορίες σχετικά με τους εργολάβους και τα αποτελέσματα 
των ερευνητικών δραστηριοτήτων που έχουν ληφθεί στην Ουκρανία έχουν διαγραφεί 
παντελώς.

Ωστόσο ακόμη κι αυτά τα δημοσιευμένα έγγραφα επιβεβαιώνουν για άλλη μια φορά τη συνεργασία
μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον, καθώς και τις προσπάθειες να καθιερωθεί ο έλεγχος των 
παθογόνων μικροοργανισμών στα ουκρανικά εργαστήρια με την εισαγωγή του συστήματος PACS, 
στοιχεία του οποίου μεταφέρθηκαν στην Ουκρανία με την ένδειξη «ιδιοκτησία της αμερικανικής 
κυβέρνησης».

Αυτό συνάδει με το υλικό που έχουμε στη διάθεσή μας: την κάρτα κατακύρωσης του έργου 
και τα έγγραφα της σύμβασης που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Οικονομίας της 
Ουκρανίας.

Όπως αναφέραμε νωρίτερα, το σύστημα PACS επιτρέπει στο Πεντάγωνο να παρακολουθεί σε 
πραγματικό χρόνο τη θέση και τη χρήση εξαιρετικά επικίνδυνων παθογόνων μικροοργανισμών σε 
εργαστήρια σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς και να αποκτά πρόσβαση σε αποτελέσματα 
πειραμάτων που τίθενται από ηθική, δεοντολογική και νομική άποψη υπό αμφισβήτηση.

Ένα παράδειγμα τέτοιας έρευνας είναι οι εργασίες που διεξάγονται στις ΗΠΑ για την 
ενίσχυση των παθογόνων ιδιοτήτων του παθογόνου παράγοντα της COVID-19.

Για παράδειγμα, τον Οκτώβριο, το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης δημιούργησε ένα τεχνητό 
παθογόνο στέλεχος κορονοϊό που βασίζεται στο στέλεχος Omicron και στην αρχική παραλλαγή της
«Wuhan».

Ο τροποποιημένος ιός που παρήγαγαν οι Αμερικανοί προκάλεσε το θάνατο του 80% των 
νοσούντων πειραματόζωων με την ανάπτυξη άτυπων νευρολογικών συμπτωμάτων και σοβαρών 
πνευμονικών βλαβών. Οι δοκιμές των προστατευτικών ιδιοτήτων των αντισωμάτων έδειξαν 11 
φορές μειωμένη ικανότητα εξουδετέρωσης του νέου παθογόνου και αναποτελεσματικότητα ως
προς τα διαθέσιμα εμβόλια.

Σχόλιο της Σεισαχθειας: Τι έκαναν λοιπόν οι Αμερικανοί ;



Πέρα από κάθε δεοντολογία παρασκεύασαν ένα τερατώδη και άκρως επικίνδυνο ιό, του τύπου SARS 
COV -2, ο οποίος θα είχε ενδεχομένως εξαιρετικά απειροελάχιστες πιθανότητες να προκύψει ως 
μετάλλαξη από φυσικές διαδικασίες, κι αυτό γιατί ευτυχώς η φύση δεν «σκέφτεται», ούτε «ενεργεί» 
παρα φύσιν, όπως  τα αρρωστημένα ανθρώπινα μυαλά !!!

Συνδύασαν με «βιολογική κοπτοραπτική» ένα νέο γενετικό κώδικα παίρνοντας τη περιοχή της ακίδας 
(spike) όπου επισυμβαίνουν συνήθως αλλά όχι αποκλειστικά οι περισσότερες μεταλλάξεις, από τη 
πρόσφατη παραλλαγή Omicron, που είναι άκρως μεταδοτική και τη τοποθέτησαν στο βασικό γενετικό 
υλικό του αρχικού στελέχους της Wuhan, που ήταν η φονικότερη παραλλαγή !!

Αυτό το τέρας δεν είχε προκύψει μέχρι στιγμής και προφανώς, όπως είπαμε είχε τις μικρότερες 
πιθανότητες να προκύψει από φυσικές εξελικτικές διαδικασίες.

Ποιοι ήταν οι στόχοι της δήθεν μελέτης;

να μελετήσουν κατά πόσον θα μπορούσαν τα εμβόλια να αντιμετωπίσουν το χειρότερο σενάριο !!

Ποια ήταν τα συμπεράσματα;

1ον Ό,τι τα εμβόλια είναι αναποτελεσματικά !!
2ον παραλλαγές μπορούν να επισυμβούν και σε άλλα σημεία της γεννετικής αλληλουχίας εκτός από τη
συνήθη περιοχή της ακίδας 

Για κάποιον γνώστη και σκεπτόμενο είναι προφανές ότι δεν ήταν αυτός ο σκοπός της «μελέτης», 
δεδομένου ότι: 
1ον γνωρίζαμε έτσι κι αλλιώς εκ των προτέρων ότι τα εμβόλια είναι αναποτελεσματικά, ακόμη και για
τις λιγότερο παθογόνες μορφές, όπως είναι η Omicron, από την οποία πήραν το στοιχείο της 
«αυξημένης μεταδοτικότητας», πολλώ δε μάλλον για την αρχική παραλλαγή της Wuhan, που σκοτώνει
αβέρτα !!!

2ον γνωρίζαμε επίσης ότι οι μεταλλάξεις δεν περιορίζονται αποκλειστικά στη περιοχή της ακίδας, 
άλλωστε και αυτό αποτελεί – εκτός των άλλων – και έναν επιπλέον λόγο για τον οποίο το εμβόλιο η 
τεχνολογία του οποίου είναι αποκλειστικά επικεντρωμένη στην ακίδα, δεν μπορεί να δώσει στον 
οργανισμό τη δυνατότητα να κατασκευάζει αντισώματα για περισσότερες από μια παραλλαγή, 
για την οποία είναι κατασκευασμένο το εμβόλιο.

Κανείς δεν κάνει και πολύ περισσότερο δεν χρηματοδοτεί μια μελέτη για να μάθει αυτά που ήδη 
ξέρει.

Μόνο βλαξ ή άσχετος θα έκανε μια τέτοια μελέτη και ένας επί πληρωμή καιροσκόπος θα έβρισκε  μια 
τέτοια  δικαιολογία για να καλύψει τον απώτερο σκοπό της αρρωστημένης και εγκληματικής αυτής 
ενέργειας, που δεν μπορεί να είναι άλλος από την «επίσημη» παραγωγή του κατάλληλου 
βιολογικού υλικού, για την κατασκευή ενός ή περισσότερων άκρως φονικών και καταστροφικών 
βιολογικού/ών όπλου/ων. 



Παρόλο που το Υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ διέταξε έρευνα σχετικά με τις δραστηριότητες των 
πανεπιστημιακών υπαλλήλων, το «πείραμα της Βοστώνης» αναδεικνύει την έλλειψη 
κυβερνητικής εποπτείας της έρευνας και της ανάπτυξης της γενετικής μηχανικής και της 
συνθετικής βιολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρά τους υψηλούς βιολογικούς κινδύνους, η 
έρευνα διεξήχθη με κρατικά κονδύλια των ΗΠΑ χωρίς την κατάλληλη έγκριση από την εθνική
ρυθμιστική αρχή βιοασφάλειας.

Η αμερικανική έρευνα σχετικά με τις παθογόνες ιδιότητες των μικροοργανισμών οδηγεί σε 
επανεξέταση των δηλώσεων των αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης που είναι υπεύθυνοι
για την αντιμετώπιση των βιολογικών απειλών.

Ένας από αυτούς είναι ο Τζον Μπόλτον, ο οποίος διετέλεσε σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. 
Σημειώστε την έκθεση του Σεπτεμβρίου 2000, «Αναδιάρθρωση της άμυνας της Αμερικής», την 
οποία συνυπέγραψε ο Μπόλτον. Το έγγραφο επισημαίνει, εισαγωγικά: «... ότι προκειμένου να 
επιτύχουν μια θέση παγκόσμιας ηγεσίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να διατηρήσουν την 
υπεροχή των ενόπλων δυνάμεών τους, εκσυγχρονίζοντάς τις, με κάποιους τρόπους, όπως είναι 
η δημιουργία βιολογικών όπλων. Με τον τρόπο αυτό, οι προηγμένες μορφές βιολογικών όπλων 
που θα μπορούν να στοχεύουν ορισμένους γονότυπους θα άλλαζαν το ρόλο αυτών των όπλων 
από όπλα τρομοκρατίας σε εργαλεία άσκησης νόμιμης πολιτικής...».



Υπενθυμίζεται ότι ο Μπόλτον ήταν επικεφαλής της αντιπροσωπείας των ΗΠΑ στην πέμπτη 
διάσκεψη αναθεώρησης της BTWC το 2001. Ως αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων, η 
αμερικανική πλευρά μπλοκάρισε πλήρως τις εργασίες για τον μηχανισμό ελέγχου και 
απέρριψε τις προτεινόμενες διαδικασίες για την παρακολούθηση των πιθανών χώρων 
αποθήκευσης βιολογικών όπλων, επικαλούμενη ότι απειλούν τα εθνικά της συμφέροντα.

Έχουμε μιλήσει στο παρελθόν για παραβιάσεις της βιοασφάλειας σε εργαστήρια των ΗΠΑ, 
συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων μαζικής αποστολής βιώσιμων σπορίων άνθρακα σε 
οργανισμούς του εξωτερικού.

Σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο των ΗΠΑ περί ελευθερίας της πληροφόρησης, στις αρχές 
Νοεμβρίου, η αμερικανική έκδοση Intersept πραγματοποίησε ανασκόπηση των εγγράφων των 
Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας που σχετίζονται με παραβιάσεις της ασφάλειας σε βιολογικά 
εργαστήρια στις ΗΠΑ. Εξετάστηκαν περισσότερες από πεντέμισι χιλιάδες σελίδες αναφορών 
περιστατικών των τελευταίων 18 ετών.

Το συμπέρασμα ήταν ότι η έρευνα που διεξήχθη σε εργαστήρια υψηλής ασφάλειας (BSL-3 και
BSL-4) σε πανεπιστήμια στην Ουάσινγκτον, τη Μινεσότα και το Ιλινόις είχε οδηγήσει σε 
ενδοεργαστηριακές λοιμώξεις και δημιούργησε τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης γενετικά 
τροποποιημένων παθογόνων ιών που προκαλούν πυρετό, σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο, 
γρίπη των πτηνών υψηλής παθογονικότητας και διάφορες άλλες λοιμώξεις.

Έχουν σημειωθεί πολυάριθμες παραβιάσεις των βασικών αρχών για το χειρισμό παθογόνων 
μικροοργανισμών, προσπάθειες των διεύθυνσεων των βιολογικών εργαστηρίων να αποκρύψει τα 
γεγονότα των ατυχημάτων, καθώς και αστοχίες των συστημάτων φιλτραρίσματος-εξαερισμού και 
του προστατευτικού εξοπλισμού.

Ακολουθούν μερικά από αυτά τα παραδείγματα:

- Στις 2 Σεπτεμβρίου 2011, συνέβη ένα εργαστηριακό περιστατικό στα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας 
των ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη. Αφού υπέστη δείγμα από πειραματόζωο,που είχε μολυνθεί από 
ανασυνδυασμένο ιό γρίπης, ένας ερευνητής στάλθηκε στο σπίτι του για να τεθεί σε καραντίνα 
χωρίς παρακολούθηση στην πολυπληθέστερη πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών,

- Μεταξύ Απριλίου 2013 και Μαρτίου 2014, κρούσματα πειραματόζωων που είχαν μολυνθεί από 
μεγάλης βαρύτητας οξύ αναπνευστικό σύνδρομο διέφυγαν από οριοθετειμένους χώρους στο 
Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας,

- Τον Σεπτέμβριο του 2016, κατά τη διεξαγωγή πειραμάτων με ζώα που είχαν μολυνθεί με ένα 
ανασυνδυασμένο στέλεχος του ιού Chikungunya, μια μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο 
της Ουάσινγκτον τρύπησε το γάντι της. Σε κατάφωρη παραβίαση των κανονισμών ασφαλείας, η 
εργαζόμενη αρκέστηκε μόνο στο να πλύνει τα χέρια της, να βγάλει τον προστατευτικό εξοπλισμό 
της και να φύγει από το εργαστήριο χωρίς να ενημερώσει κανέναν για το περιστατικό ή να λάβει 
μέτρα για την απομόνωσή της. Τέσσερις ημέρες αργότερα, η ίδια διαγνώστηκε με οξεία μορφή της 
νόσου.

Συνολικά, έχουν αναφερθεί περισσότερα από διακόσια τέτοια περιστατικά. Υποθέτουμε ότι οι 
επίσημες στατιστικές περιλαμβάνουν μόνο ένα μικρό μέρος των περιστατικών και ότι η 
πραγματική κατάσταση είναι πολύ χειρότερη.



Θα ήθελα να επισημάνω ότι το αμερικανικό σύστημα παρακολούθησης των παραβιάσεων της 
ασφάλειας στα βιολογικά εργαστήρια είναι αποκεντρωμένο και καλύπτει μόνο τις εγκαταστάσεις 
που δέχονται ομοσπονδιακή χρηματοδότηση. Δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία εποπτεία των 
ιδιωτικών εργαστηρίων, παρόλο που διεξάγουν έρευνα για εξαιρετικά επικίνδυνα παθογόνα. Η 
έλλειψη ενιαίων προτύπων για τις εγκαταστάσεις αυτές δημιουργεί κινδύνους παράκαμψης 
της BTWC και σοβαρής παραβίασης των απαιτήσεων ασφαλείας.

Ο υψηλός κίνδυνος ατυχημάτων στα βιολογικά εργαστήρια των ΗΠΑ είναι ένας από τους 
λόγους για την απομάκρυνσή τους από την εθνική δικαιοδοσία και τη μεταφορά τους στο 
έδαφος τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, καθώς και άλλων κρατών. Αυτό
εξηγεί την επιδείνωση της επιδημικής κατάστασης στις περιοχές των χωρών αυτών, την 
εμφάνιση ασθενειών που δεν είναι τυπικές για τις περιοχές αυτές και τους φορείς τους.

Θα σας υπενθυμίσουμε ότι κατά τη διάρκεια της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης έγινε γνωστό ότι
τα στρατιωτικά-βιολογικά προγράμματα του Πενταγώνου εφαρμόζονταν στην Ουκρανία κατά 
παράβαση των άρθρων 1 και 4 της Σύμβασης. Η ανάλυση των εγγράφων που βρέθηκαν σε 
ουκρανικά βιολογικά εργαστήρια προσφέρει στοιχεία, προκειμένου να υποστηριχθεί ότι τα 
συστατικά βιολογικών όπλων αναπτύσσονταν σε άμεση γειτνίαση με τα ρωσικά σύνορα.

Αυτό επιβεβαιώνεται από τις συμβάσεις εργασίας, τις εγκεκριμένες κάρτες εγγραφής στα 
ερευνητικά προγράμματα, τα έγγραφα αναφοράς των εργολάβων του Πενταγώνου: Black & Veach, 
Metabiota.

Η ονοματολογία των παθογόνων μικροοργανισμών, οι οποίοι μελετήθηκαν στο πλαίσιο των 
«ουκρανικών προγραμμάτων» U-P και Tap, δεν έχει καμία σχέση με τα προβλήματα που 
αφορούν τη δημόσια υγεία της Ουκρανίας. Επιπλέον η κύρια έμφαση δόθηκε στη μελέτη των 
παθογόνων οργανισμών με προέλευση από φυσικές αλλά όχι τοπικές εστίες, που προκαλούν 
ιδιαίτερα επικίνδυνες λοιμώξεις και που θεωρούνται δυνητικοί παράγοντες βιολογικών όπλων. Για 
παράδειγμα, ο στόχος του προγράμματος Thep-2 ήταν να μελετηθεί ο αιτιολογικός παράγοντας του 
σακχαροκυτταρικού πυρετού, κρούσματα του οποίου δεν έχουν καταγραφεί ποτέ στην Ουκρανία.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι ελεγχόμενες από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ δοκιμές 
παραγόντων μολυσματικών ασθενειών και τοξικών ουσιών στο ουκρανικό στρατιωτικό προσωπικό 
και στους ασθενείς με ψυχικά, που αποτελούν μια από τις πιο ευάλωτες κατηγορίες πολιτών.

Παλαιότερα είχαμε αναφερθεί στην απόφαση της επιτροπής δεοντολογίας του Κέντρου Δημόσιας 
Υγείας της Ουκρανίας, με ημερομηνία 12 Ιουνίου 2019, σχετικά με τη διεξαγωγή έρευνας με 
άγνωστους κινδύνους για τη ζωή και την υγεία των συμμετεχόντων. Παρόλο που το ερευνητικό 
πρόγραμμα περιελάμβανε μόνο μια τυπική διαδικασία αιμοληψίας, το έγγραφο ορίζει ότι τα 
επουσιώδη 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.

Ταυτόχρονα, στις διεθνείς εκθέσεις για την BΤWC, οι ΗΠΑ και η Ουκρανία αποσιωπούν 
σκόπιμα τις κοινές τους δραστηριότητες, παρά τον προφανή στρατιωτικό-βιολογικό 
προσανατολισμό τους.

Εφιστώ την προσοχή σας στο γεγονός ότι από το 2016 - την εποχή της όγδοης διάσκεψης 
αναθεώρησης της BΤWC - η παγκόσμια κοινότητα έχει αντιμετωπίσει νέες απειλές, 
συμπεριλαμβανομένης της πανδημικής εξάπλωσης λοιμώξεων σε ανθρώπους και ζώα (COVID-19, 
ευλογιά των πιθήκων, αφρικανική πανώλη των χοίρων), τους κινδύνους που ενέχουν οι σύγχρονες 



εξελίξεις στη βιοτεχνολογία και τη συνθετική βιολογία, καθώς και τις στρατιωτικές και βιολογικές 
δραστηριότητες του Πενταγώνου σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

Μπροστά στις αναδυόμενες προκλήσεις και απειλές, η Ρωσική Ομοσπονδία προτείνει:

Πρώτον: Συνέχιση των διαπραγματεύσεων για την κατάρτιση ενός νομικά δεσμευτικού 
πρωτοκόλλου της BΤWC που θα περιλαμβάνει καταλόγους παθογόνων μικροοργανισμών, τοξινών,
εξειδικευμένου εξοπλισμού, θα λαμβάνει υπόψη τις σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές 
εξελίξεις στον τομέα της βιολογίας και θα προβλέπει έναν αποτελεσματικό μηχανισμό ελέγχου 
εφαρμογής του.

Δεύτερον: Τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης θα πρέπει να συμπληρώνονται με πληροφορίες 
σχετικά με την έρευνα και την ανάπτυξη βιολογικής άμυνας εκτός της εθνικής επικράτειας, καθώς 
και με τις εγκαταστάσεις παραγωγής εμβολίων για ζώα.

Τρίτον: Να προβλεφθεί η σύσταση επιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής για την αξιολόγηση 
των εξελίξεων στην επιστήμη και την τεχνολογία που έχουν σχέση με τη Σύμβαση, με ευρεία 
γεωγραφική εκπροσώπηση και ίσα δικαιώματα για τους συμμετέχοντες.

Η πρακτική εφαρμογή των προτάσεών μας θα προωθήσει τη διαφάνεια των εθνικών βιολογικών 
προγραμμάτων και την τήρηση των απαιτήσεων της Σύμβασης από όλα ανεξαιρέτως τα 
συμβαλλόμενα κράτη.

Η Ρωσική Ομοσπονδία έχει επανειλημμένα επικαλεστεί ενδείξεις ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες 
και οι σύμμαχοί τους εφαρμόζουν προγράμματα διπλής χρήσης (στρατιωτικο - πολιτικά) 
εκτός των ορίων της εθνικής τους επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας 
βιολογικών εργαστηρίων υπό τον έλεγχό τους, αλλά επίσης και των λεγόμενων εργαστηρίων 
κοινής χρήσης που λαμβάνουν χρηματοδότηση από τις στρατιωτικές υπηρεσίες των εν λόγω 
κρατών ή από οργανισμούς που συνδέονται με αυτά.

Τα ερωτήματα σχετικά με τους πραγματικούς στόχους των ερευνητικών προγραμμάτων του 
Πενταγώνου έχουν τεθεί πολλές φορές σε διάφορα διεθνή φόρουμ, αλλά μέχρι στιγμής 
παραμένουν αναπάντητα. Σκοπεύουμε να επανέλθουμε στη συζήτησή τους κατά τη διάρκεια 
της επικείμενης ένατης διάσκεψης αναθεώρησης της BTWC, από τα συμβαλλόμενα κράτη - 
μέλη.


