
Δήλωση και απάντηση του Μόνιμου Αντιπροσώπου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, κ. Βασίλη 
Νεμπένζια (Vassilii Nebenzia), στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, σχετικά 
με το θέμα των βιολογικών εργαστηρίων στην Ουκρανία.
18.03.22

Κύριε Πρόεδρε, 

Κατ' αρχάς, επιτρέψτε μου να εκφράσω τα βαθιά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στη Μόνιμη 
Αντιπρόσωπο της Ιρλανδίας, κα Τζεραλντίν Νέϊσον (Geraldine Nason) και σε ολόκληρη την 
Ιρλανδική Αποστολή για τον ξαφνικό και πρόωρο θάνατο του Αναπληρωτή Μόνιμου 
Αντιπροσώπου της Ιρλανδίας, Τζιμ Κέλλυ (Jim Kelly). Αυτή είναι μια απώλεια για την Ιρλανδική 
Αποστολή και για όλους μας. Δεχθείτε τα συλλυπητήριά μας.

Κύριε Πρόεδρε,

Διακεκριμένοι συνάδελφοι,

Έχουμε ήδη πει ότι κατά τη διάρκεια της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης της Ρωσίας στην 
Ουκρανία, ήρθαν στο φως γεγονότα που δείχνουν ότι οι Ουκρανικές αρχές, με την υποστήριξη 
και την άμεση εποπτεία του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, υλοποιούσαν 
επικίνδυνα σχέδια στο πλαίσιο του στρατιωτικού-βιολογικού προγράμματος.
Οι δραστηριότητες αυτές πραγματοποιήθηκαν στο έδαφος της Ουκρανίας, στο κέντρο της 
Ανατολικής Ευρώπης και κοντά στα δυτικά σύνορα της Ρωσίας, αποτελώντας πραγματική απειλή
για τη βιοασφάλεια της χώρας μας και ολόκληρης της περιοχής.

Πριν από μία εβδομάδα, κατόπιν αιτήματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, πραγματοποιήθηκε η 
πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το θέμα αυτό. Στη συνάντηση αυτή, 
θέσαμε στους δυτικούς συναδέλφους μας μια σειρά από ερωτήσεις, στις οποίες δεν απάντησαν 
ποτέ. 

Ο εκπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν μπόρεσε να εξηγήσει πώς οι δηλώσεις αξιωματούχων
των Ηνωμένων Πολιτειών ότι δεν υπάρχουν δήθεν ελεγχόμενα από τις Ηνωμένες Πολιτείες 
βιολογικά εργαστήρια στο έδαφος της Ουκρανίας, δεν συμβαδίζουν με το γεγονός ότι υπάρχουν 
τεκμηριωμένες αποδείξεις αυτού του είδους της «συνεργασίας» μεταξύ Κιέβου και 
Ουάσιγκτον.
 Σας θυμίζω τη συμφωνία που υπογράφηκε το 2005 μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ και 
του Υπουργείου Υγείας της Ουκρανίας, η οποία αναφέρει ρητά την υποστήριξη από πλευράς 
Πενταγώνου της «κοινής βιολογικής έρευνας» σε σχέση με «επικίνδυνους παθογόνους 
οργανισμούς, που βρίσκονται στο έδαφος της Ουκρανίας».

Παρόλο που η αμερικανική αντιπροσωπεία δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυμεί να δώσει απαντήσεις 
στις ερωτήσεις μας, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας εξετάζει το υλικό που παρέλαβε από το 
προσωπικό των Ουκρανικών βιολογικών εργαστηρίων σχετικά με την εφαρμογή των στρατιωτικών 
και βιολογικών προγραμμάτων των ΗΠΑ και των συμμάχων του, στο ΝΑΤΟ επί της Ουκρανικού 
εδάφους.

Την περασμένη εβδομάδα ήρθαν στο φως νέες λεπτομέρειες που υποδηλώνουν ότι συστατικά 
βιολογικών όπλων παρασκευάζονταν στην Ουκρανία.



Η εφαρμογή της προαναφερθείσας συμφωνίας ΗΠΑ-Ουκρανίας του 2005, για την οποία 
αναμένουμε τα σχόλια του εκπροσώπου των ΗΠΑ, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη όλα αυτά τα 
χρόνια.
Επιπλέον, από τα έγγραφα προκύπτει ότι δεν ήταν, όπως ισχυρίζονται, το Ουκρανικό 
Υπουργείο Υγείας, αλλά το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας, εκείνο  που δέχονταν τη βοήθεια 
των Αμερικανών.
Στη συλλογή του υλικού που διανείμαμε σήμερα το πρωί ως έγγραφο του Συμβουλίου Ασφαλείας, 
μπορείτε να δείτε το λεγόμενο «Σχέδιο τεχνικής βοήθειας για ορισμένους αποδέκτες του 
ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας». Σας συνιστώ να μελετήσετε προσεκτικά το παρόν έγγραφο. 
Επιβεβαιώνει την άμεση χρηματοδότηση και εποπτεία από το Πεντάγωνο - συγκεκριμένα από 
το Γραφείο Περιορισμού Στρατιωτικών Απειλών - όσον αφορά τα στρατιωτικά βιολογικά 
προγράμματα στην Ουκρανία. 
Η συνολική χρηματοδότηση ανήλθε σε 32 εκατομμύρια δολάρια και άμεσος αποδέκτης των 
χρημάτων αυτών ήταν τα ακόλουθα εργαστήρια του ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας:

- στο Κίεβο - το 10ο Περιφερειακό Υγειονομικό και Επιδημιολογικό Τμήμα της Κεντρικής 
Υγειονομικής και Επιδημιολογικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας,

- στην Οδησσό, το 27ο Περιφερειακό Υγειονομικό και Επιδημιολογικό Τμήμα της Κεντρικής 
Υγειονομικής και Επιδημιολογικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας,

- στο Λβιβ το 28ο Περιφερειακό Υγειονομικό και Επιδημιολογικό Τμήμα της Κεντρικής 
Υγειονομικής και Επιδημιολογικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Άμυνας,

- στο Χάρκοβο, η 108η Περιφερειακή Υγειονομική και Επιδημιολογική Διεύθυνση της Κεντρικής 
Υγειονομικής και Επιδημιολογικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας. 

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα άλλο κρίσιμο σημείο. Οι εκπρόσωποι του 
Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ συνεχίζουν να «συσκοτίζουν το θέμα» και να ισχυρίζονται ότι 
οι ΗΠΑ δεν συμμετέχουν στη διαχείριση βιολογικών εργαστηρίων στο έδαφος της Ουκρανίας. 
Αλλά τα γεγονότα αναδεικνύουν μια διαφορετική ιστορία.

Σύμφωνα με το «Σχέδιο Τεχνικής Βοήθειας» που ανέφερα, ο «χορηγός» - το Υπουργείο 
Άμυνας των ΗΠΑ - ήταν αυτός που έθεσε τα καθήκοντα και καθόρισε το αντικείμενο των 
εργασιών στο πλαίσιο των έργων, που είχαν προγραμματιστεί προς εκτέλεση στην Ουκρανία. 
Εκείνο (ος) κατήρτισε καταλόγους που περιλάμβαναν τον  απαραίτητο εξοπλισμό και ανέθεσε 
ευρείες αρμοδιότητες στην θυγατρική του εργοληπτική εταιρεία «Black & Veatch» σε 
συνεργασία με τις Ουκρανικές κρατικές αρχές. Ο αποδέκτης της αμερικανικής «βοήθειας» - το 
Ουκρανικό υπουργείο Άμυνας - ήταν υποχρεωμένος να διασφαλίσει την «έγκαιρη τοποθέτηση του 
προσωπικού» του Πενταγώνου και του εργολάβου του σε εργαστήρια στην Ουκρανία «με σκοπό 
την εκτέλεση εργασιών» στο πλαίσιο των προβλεφθέντων έργων, καθώς επίσης να παρέχει 
πρόσβαση στις εγκαταστάσεις αυτές σε «ξένους επιστήμονες»,  εκτός από τους υπαλλήλους του 
Πενταγώνου.
Τα ίδια τα έργα δεν επρόκειτο να υλοποιηθούν από Ουκρανούς επιστήμονες, αλλά απλώς «με 
τη συμμετοχή τους».

Με απλά λόγια, οι αρχές της Ουκρανίας έδωσαν στο Πεντάγωνο «λευκή κάρτα» σε ευαίσθητες 
υπηρεσίες  της χώρας τους και τους επέτρεψαν να διεξάγουν οι ίδιοι επικίνδυνα βιολογικά 
πειράματα σε αυτές. Η Αμερικανική εταιρεία που ανέλαβε την υπεργολαβία, απαλλάχθηκε 
από κάθε είδους φόρους, που προέβλεπε η Ουκρανική νομοθεσία. 



Τι έλαβαν ως αντάλλαγμα οι Ουκρανοί επιστήμονες, και όχι κατ' ανάγκη ο Ουκρανικός λαός, 
δωρεάν ταξίδια σε διεθνή συνέδρια, «με βάση τις τιμές διατροφής και διαμονής που εγκρίνονται για
επαγγελματικά ταξίδια αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης». 
Μια τέτοιου είδους «αποζημίωση», λοιπόν για τη διεξαγωγή της πιο επικίνδυνης βιολογικής 
έρευνας, που θα γινόταν «στα περιθώριο». 

Δεν πρόκειται επομένως για την «ευγενική» βοήθεια προς την Ουκρανία, για την οποία μιλούν 
συνεχώς οι εκπρόσωποι των ΗΠΑ. Πρόκειται για την κυνική χρήση του εδάφους και του 
πληθυσμού της για επικίνδυνες έρευνες, τις οποίες η Ουάσινγκτον δεν θέλησε να διεξάγει στο 
έδαφός της για να μην εκθέσει τον πληθυσμό της σε κινδύνους. 

Δεν θα πρέπει να εκπλαγούμε αν αποκαλυφθούν παρόμοια γεγονότα σχετικά με τις δραστηριότητες
των εργαστηρίων που εποπτεύονται από τις ΗΠΑ και σε άλλα μέρη του κόσμου. Καλούμε τις 
χώρες που έχουν διαθέσει το έδαφός τους για τέτοια πειράματα του Πενταγώνου να μελετήσουν 
προσεκτικά τη συμβατική τεκμηρίωση της συνεργασίας τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες στον 
βιολογικό τομέα. Υποστηρίζουμε πλήρως την απαίτηση της Κίνας να αποκαλύψουν οι 
Ηνωμένες Πολιτείες στοιχεία σχετικά με τις δραστηριότητες 360 εργαστηρίων που ελέγχονται
από τις ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο. 

Αλλά ας επιστρέψουμε όμως στην Ουκρανία. Τα καθορισμένα βιολογικά εργαστήρια στο Κίεβο, 
στην Οδησσό, στο Λβιβ και στο Χάρκοβο δεν επιλέχθηκαν τυχαία από την Υπηρεσία 
Περιορισμού Στρατιωτικών Απειλών, του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ. Ήταν οι εκτελεστές του 
προγράμματος UP-8 με στόχο τη μελέτη των παθογόνων μικροοργανισμών του αιμορραγικού 
πυρετού Κριμαίας - Κονγκό, της λεπτοσπείρωσης και των χανταϊών. Πιστεύουμε ότι το 
ενδιαφέρον των Αμερικανών στρατιωτικών βιολόγων για τα συγκεκριμένα παθογόνα 
οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν σε φυσικές εστίες τόσο στην Ουκρανία όσο και στη 
Ρωσία. Επομένως η ύπαρξη φυσικών εστιών θα μπορούσε να συγκαλύψει την εσκεμμένη 
χρήση τους, δεδομένου ότι η εμφάνιση ασθενειών θα μπορούσε να θεωρηθεί λανθασμένα, ότι 
έχει φυσική και όχι ανθρωπογενή προέλευση.

Στο εργαστήριο του Χάρκοβο υλοποιήθηκε επίσης το έργο R-781 για τη μελέτη των τρόπων 
μετάδοσης ασθενειών στον άνθρωπο μέσω νυχτερίδων. Οι εργασίες σε αυτό πραγματοποιήθηκαν 
από κοινού με το διαβόητο «Ερευνητικό»  Κέντρο R. Lugar στην Τιφλίδα. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο εργολάβος που επιλέχθηκε από το Πεντάγωνο για τις εργασίες στην Ουκρανία,
η Black and Veatch, αξίζει ιδιαίτερης προσοχής. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για μια 
συνηθισμένη εταιρεία. Λειτουργεί για λογαριασμό του Αμερικανικού στρατού για περισσότερο
από έναν αιώνα. Η εταιρεία αυτή έχει κατασκευάσει στρατιωτικές βάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων και των εργαστηρίων στο Los Alamos, όπου εξελίχθηκαν τα πυρηνικά 
όπλα.

Η έρευνα για τη μετάδοση ασθενειών στον άνθρωπο μέσω νυχτερίδων στα βιολογικά εργαστήρια 
της Ουκρανίας, υπήρξε συστηματική και διεξάγεται τουλάχιστον από το 2009 υπό την άμεση 
επίβλεψη Αμερικανών ειδικών. Κατά τη διάρκεια αυτών των έργων απομονώθηκαν έξι 
οικογένειες ιών (συμπεριλαμβανομένων των κορονοϊών) και τρεις τύποι παθογόνων βακτηρίων 
(παθογόνα πανώλης, βρουκέλλωσης και λεπτοσπείρωσης). Πρόκειται για τα πιο ελκυστικά 
παθογόνα για πειράματα που αποβλέπουν σε μολυσματικούς σκοπούς, επειδή οι 
μικροοργανισμοί αυτοί χαρακτηρίζονται από ανθεκτικότητα στα φάρμακα και εξαιρετικά 
ταχεία εξάπλωση από τα ζώα στον άνθρωπο.



Στο πλαίσιο του προγράμματος FLU-FLYWAY, το Ινστιτούτο Κτηνιατρικής του Χάρκοβο 
μελέτησε τα άγρια πτηνά ως φορείς μετάδοσης της γρίπης των πτηνών. Ταυτόχρονα, 
αξιολογήθηκαν οι συνθήκες υπό τις οποίες οι διαδικασίες μετάδοσης μπορούν να γίνουν 
ανεξέλεγκτες, προκαλώντας οικονομική ζημία και δημιουργώντας κινδύνους για την επισιτιστική 
ασφάλεια. Έχει τεκμηριωθεί η συμμετοχή του Ινστιτούτου του Χάρκοβο στη συλλογή 
στελεχών ιών της γρίπης των πτηνών που έχουν υψηλή επιδημική δυναμική και είναι ικανά να
διασχίσουν τον φραγμό μεταξύ των διαφόρων ζωικών ειδών. 

Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας απέκτησε καινούργια και πρόσφατα έγγραφα σχετικά με τη 
μεταφορά δειγμάτων ορού αίματος από Ουκρανούς πολίτες σε τρίτες χώρες, μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γεωργία και η Γερμανία. Η ανάλυση των πληροφοριών 
που συλλέχθηκαν δείχνει ότι οι Ουκρανοί ειδικοί δεν γνωρίζουν τους πιθανούς κινδύνους της 
μεταφοράς βιοϋλικών, χρησιμοποιούνται ουσιαστικά «κάτω από το τραπέζι» και δεν έχουν 
σαφή εικόνα του πραγματικού σκοπού της έρευνας που διεξάγεται. Αυτό δεν αποτελεί 
έκπληξη, εφόσον, σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης που ανέφερα προηγουμένως, τους 
είχε ανατεθεί ένας καθαρά υποδεέστερος ρόλος.

Υπάρχουν επίσης νέα στοιχεία για προσπάθειες καταστροφής βιοϋλικών και εγγράφων 
τεκμηρίωσης, στα Ουκρανικά εργαστήρια, ώστε  να μπορούν «να καλυφθούν εσπευσμένα τα 
ίχνη» του στρατιωτικού-βιολογικού προγράμματος.

Γνωρίζουμε ότι κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων εκκαθάρισης στο εργαστήριο κτηνιατρικής στον 
οικισμό Χλεμποντάρσκογιε (Khlebodarskoye), το προσωπικό του - πολίτες της Ουκρανίας - δεν 
επιτράπηκε καν η είσοδος στο κτίριο. Το εργαστήριο αυτό συνεργάζεται με το ερευνητικό 
ινστιτούτο Mechnikov στην Οδησσό,  που ασχολείται με την καταπολέμηση της πανώλης και το 
οποίο διεξάγει έρευνα με παθογόνα πανώλης, άνθρακα, χολέρας και τουλαραιμίας.

Σε μια προσπάθεια να «καλύψουν τα ίχνη τους», τα βιολογικά απόβλητα από το εργαστήριο 
στο Χλεμποντάρσκογιε, μεταφέρθηκαν 120 χιλιόμετρα με κατεύθυνση προς τα δυτικά σύνορα 
στους οικισμούς Ταρουτίνο και Μπερεζίνο. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας κατέγραψε όλα 
αυτά τα γεγονότα για περαιτέρω αξιολόγηση σε νομικό επίπεδο.

Τα έγγραφα στο βιολογικό εργαστήριο της Χερσώνας καταστράφηκαν επειγόντως. Πιστεύουμε ότι 
ο λόγος για μια τέτοια εσπευσμένη ενέργεια, ήταν η πρόθεση να αποκρυβούν από τους Ρώσους
ειδικούς οι πληροφορίες σχετικά με την επιδημία της διροφιλαρίωσης, μιας ασθένειας που 
μεταδίδεται από κουνούπια, που εκδηλώθηκε στη Χερσώνα το 2019. Τέσσερα κρούσματα της 
νόσου εντοπίστηκαν τον Φεβρουάριο, γεγονός ασυνήθιστο για τον κύκλο ζωής των εντόμων αυτών,
λαμβανομένης επίσης υπόψη της περιόδου επώασης της νόσου. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι το 
Πεντάγωνο επισκέφθηκε τις τοπικές υγειονομικές εγκαταστάσεις τον Απρίλιο του 2019 για να 
εξετάσει τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής έρευνας και να αντιγράψει τα ιατρικά αρχεία. 

Τα δυτικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία αρπάζουν με ευκολία κάθε «ψευδή είδηση» που παρέχουν οι
ουκρανικές αρχές με την υποστήριξη των δυτικών υποστηρικτών τους, εξέφρασαν αμφιβολίες για 
την αξιοπιστία του υλικού που δημοσίευσε το Ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Θα ήθελα να επιστήσω 
την προσοχή στο εξής γεγονός. Τα έγγραφα που δημοσιεύσαμε έχουν τις υπογραφές 
πραγματικών, υπαρκτών αξιωματούχων των Ηνωμένων Πολιτειών. Συγκεκριμένα, πολλά από
αυτά υπογράφονται από την επικεφαλής του Γραφείου της Υπηρεσίας Μείωσης Απειλών, 
στην αμερικανική πρεσβεία στην Ουκρανία, την Τζοάνα Γουίντρολ (Joanna Wintrol).
Η εν λόγω αξιωματούχος του Πενταγώνου είναι γνωστή στους κύκλους που ασχολούνται με τη μη 
διάδοση των βιολογικών όπλων. Πριν από την Ουκρανία, επέβλεψε την καταστροφή των χημικών 
όπλων στη Λιβύη. Αν οι δημοσιογράφοι ενδιαφέρονται πραγματικά για τη γνησιότητα αυτών 



των εγγράφων, τους προτείνω να πάνε κατευθείαν σε αυτήν και να τη ρωτήσουν αν όντως 
υπάρχει η υπογραφή της σε αυτά.

Θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά ότι δεν μιλάμε μόνο για την Ουκρανία και τις Ηνωμένες 
Πολιτείες που παραβιάζουν τη Σύμβαση για την απαγόρευση των βιολογικών και τοξινικών όπλων.
Αναφέρομαι στο γεγονός ότι υπάρχουν όλο και περισσότερες ενδείξεις ότι στο κέντρο της 
Ανατολικής Ευρώπης λαμβάνουν χώρα μέχρι την τελευταία στιγμή επικίνδυνες στρατιωτικές 
και βιολογικές δραστηριότητες, οι συνέπειες των οποίων θα μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να 
«ξεφύγουν» πέρα από τα σύνορα της χώρας αυτής, ακόμη και της ευρύτερης περιοχής. Είναι 
δύσκολο να φανταστεί κανείς το μέγεθος των απωλειών, εκτός των άλλων και μεταξύ του 
ευρωπαϊκού πληθυσμού. Θα μπορούσε να επισκιάσει κι αυτή ακόμη τη πανδημία από τον 
κορονοϊό.

Υπάρχουν ήδη ανησυχητικά σημάδια μιας τέτοιας απειλής. Το 2018, για παράδειγμα, ο αριθμός των
κρουσμάτων φυματίωσης που προκαλούνται από ένα νέο πολυανθεκτικό στέλεχος μεταξύ των 
πολιτών που ζουν στις Λαϊκές Δημοκρατίες του Λουγκάνσκ και του Ντονιέτσκ αυξήθηκε απότομα.
Κατά τη διάρκεια μιας μαζικής επιδημίας που καταγράφηκε κοντά στον οικισμό Πέσκι (Peski), 
εντοπίστηκαν περισσότερα από 70 κρούσματα της νόσου που οδήγησαν σε γρήγορους θανάτους. 
Αυτό δεν μοιάζει να είναι τυχαίο.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να σχολιάσω τις δηλώσεις των εκπροσώπων της Γραμματείας του ΟΗΕ, 
που ισχυρίζονται ότι δεν έχουν αποδείξεις για τη διεξαγωγή στρατιωτικών-βιολογικών 
προγραμμάτων στο έδαφος της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα βιολογικά όπλα (BTWC), τα συμμετέχοντα κράτη υποβάλλουν 
στον ΟΗΕ ενημερωτικές αναφορές, σχετικά με τις εγκαταστάσεις και τις τρέχουσες βιολογικές 
δραστηριότητές τους. Πρόκειται για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, τα οποία δημοσιεύονται, 
με σκοπό την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης. Από το 2016 -όταν ξεκίνησαν τα 
προαναφερθέντα έργα (συμπεριλαμβανομένων των UP-4, UP-8 και R-781)- οι Ηνωμένες 
Πολιτείες και η Ουκρανία αποσιωπούν σκόπιμα τις αναφορές τους, παρά τον προφανή 
στρατιωτικό-βιολογικό προσανατολισμό τους. 

Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο η Ρωσία ζητά εδώ και πολλά χρόνια την ενίσχυση του 
ισχύοντος πλαισίου της BTWC και την υιοθέτηση ενός νομικά δεσμευτικού πρωτοκόλλου της εν 
λόγω σύμβασης, το οποίο θα επέτρεπε τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού 
παρακολούθησης και ελέγχου, καθώς και τη συμπερίληψη στις εκθέσεις των συμμετεχόντων 
κρατών πληροφοριών σχετικά με τις στρατιωτικές-βιολογικές δραστηριότητες που διεξάγονται στο 
εξωτερικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπλοκάρουν τέτοιου είδους εργασίες εδώ και σχεδόν 20 
χρόνια, αρνούμενες να παράσχουν τέτοιου είδους πληροφορίες. Αυτό, παρεμπιπτόντως, είναι 
ένα άλλο ερώτημα στο οποίο οι εκπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν επανειλημμένα 
αποφύγει να απαντήσουν. 

Όλα τα γεγονότα και τα στοιχεία που παραθέσαμε σήμερα, όπως και εκείνα της 11ης Μαρτίου, 
είναι μόνο η «κορυφή του παγόβουνου». Το Υπουργείο Άμυνας παραλαμβάνει όλα τα νέα υλικά και
τα αναλύει. Θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε την παγκόσμια κοινότητα για τις παράνομες 
δραστηριότητες του Πενταγώνου στην Ουκρανία. 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 



Απάντηση - Δευτερολογία: 

Κύριε Πρόεδρε,

Προπαγάνδα, παραπληροφόρηση, ερασιτεχνισμός, εικασίες που δεν βασίζονται σε τίποτε, μια 
επιχείρηση «ψευδούς σημαίας», αυτά ακούσαμε σήμερα. Ορισμένες από τις ομιλίες ήταν σχεδόν 
αυτολεξεί ίδιες με εκείνες της 11ης Μαρτίου. Αν δεν ακούσατε τίποτα καινούργιο στη σημερινή μας
δήλωση, τότε δεν μας ακούσατε ή δεν μας ακούσατε. Δεν παρουσιάσαμε εικασίες βασισμένες σε 
θεωρίες συνωμοσίας από τον σκοτεινό ιστό του διαδικτύου, αλλά νέο, επιπλέον υλικό και 
έγγραφα που έχουμε διανείμει στα μέλη του Συμβουλίου. Τα έγγραφα αυτά καταρτίστηκαν, με
βάση εκείνα που αποδεικνύουν τη συνεργασία μεταξύ της Ουκρανίας και των Ηνωμένων 
Πολιτειών στον βιολογικό τομέα. Σας ζητώ να εξετάσετε αυτά τα υλικά και αν μπορείτε να 
αντικρούσετε αυτά που παρουσιάσαμε, τότε αντικρούστε τα. 
Όχι με ανυπόστατους ισχυρισμούς περί Ρωσικής προπαγάνδας, αλλά με απαντήσεις στα ερωτήματα
που θέσαμε. Ωστόσο, εσείς αρνείστε να το κάνετε, απλώς και μόνο επειδή δεν έχετε τίποτα να 
πείτε. Αντιθέτως, προσπαθείτε να μας κατηγορήσετε ότι σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε 
βιολογικά και χημικά όπλα στην Ουκρανία. Αυτό είναι το αποκορύφωμα του κυνισμού. Έχουμε 
ήδη προειδοποιήσει επίσημα ότι γνωρίζουμε και έχουμε πληροφορίες ότι Ουκρανοί εθνικιστές 
φέρνουν και τοποθετούν δηλητηριώδη χημικά σε ορισμένα μέρη της Ουκρανίας με σκοπό να 
προβούν σε προβοκάτσια και να κατηγορήσουν τη Ρωσία γι' αυτό. Αυτή είναι η λεγόμενη 
επιχείρηση «ψευδούς σημαίας». 

Έχω ήδη πει ότι δεν μας ακούτε όπως πρέπει. Αυτό ισχύει κυρίως για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν 
ισχυριστήκαμε, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος των ΗΠΑ, ότι η ίδια η Ουκρανία έχει στρατιωτικό-
βιολογικό πρόγραμμα. Υποστηρίξαμε ότι οι ίδιες οι ΗΠΑ έχουν ένα τέτοιο πρόγραμμα και ότι η 
Ουκρανία χρησιμοποιήθηκε ως «προκάλυμμα». Σας εκθέσαμε τα γεγονότα σχετικά με τη 
μυστηριώδη εξάπλωση επικίνδυνων ασθενειών στην Ουκρανία, οι οποίες δεν εξηγούνται από 
απλούς παράγοντες, αλλά μπορούν να συνδεθούν με αυτού του είδους τη δραστηριότητα.

Σήμερα ακούσαμε και πάλι ότι το πιο σοβαρό επιχείρημα για να αποδειχθεί ότι δεν υπήρξαν 
στρατιωτικές-βιολογικές δραστηριότητες στην Ουκρανία είναι η γνώμη της Γραμματείας του ΟΗΕ.
Έχω ήδη πει ότι ο ΟΗΕ δεν μπορεί να γνωρίζει επ' αυτού, για τα μυστικά στρατιωτικά-βιολογικά 
προγράμματα. Αυτοί που τα διεξάγουν δεν τα μοιράζονται με τα Ηνωμένα Έθνη ή με 
οποιονδήποτε άλλον. 

Όπως είπα, αυτό είναι ένα θέμα που δεν σκοπεύουμε να εξαιρέσουμε από την ημερήσια διάταξη. 
Σίγουρα θα αποκαλυφθούν και νέα, επιπλέον στοιχεία στο εγγύς μέλλον και θα ενημερώσουμε 
σχετικά το Συμβούλιο Ασφαλείας,καθώς και τη διεθνή κοινότητα.

Σας ευχαριστώ. 


