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Από Χρήστος Κατσέας  

 

Οι Αμερικανικές αρχές παραδέχτηκαν ότι η Ουκρανία φιλοξενεί 

«βιολογικές ερευνητικές εγκαταστάσεις», εκφράζοντας ανησυχίες 

ότι θα μπορούσαν να τεθούν υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων.  

(«Η Ουκρανία διαθέτει εγκαταστάσεις βιολογικής έρευνας, και 

είμαστε πράγματι ανήσυχοι αυτό το διάστημα για την πιθανότητα 

οι ρωσικές δυνάμεις να αποπειραθούν να τις καταλάβουν», είπε η 

τρίτη τη τάξει της αμερικανικής διπλωματίας, Βικτόρια Νούλαντ). 

(Απόσπασμα από την kathimerini.gr) 

Αντίθετα το ΥΠ.ΕΞ της Ρωσίας αναφέρει επίσημα ότι: «Τα 

χρηματοδοτούμενα από τις ΗΠΑ βιολογικά εργαστήρια στην Ουκρανία 

διεξήγαγαν έρευνα για τον κορονοϊό νυχτερίδων».   

 

Τι όμως συμβαίνει εν τέλει;  

Ας δούμε κάποια δημοσιεύματα και στοιχεία εντός και εκτός… και 

ας βγάλουμε τα συμπεράσματα μας.   

 

Άρθρο από την διαδικτυακή εφημερίδα Η Καθημερινή: 09.03.2022 – 

ώρα, 07:19 

https://www.kathimerini.gr/world/561753748/polemos-stin-oykrania-ipa-anisychia-oti-i-rosia-tha-katalavei-ergastiria-ereynas-gia-viologika-opla/
https://www.kathimerini.gr/world/561753748/polemos-stin-oykrania-ipa-anisychia-oti-i-rosia-tha-katalavei-ergastiria-ereynas-gia-viologika-opla/


Πόλεμος στην Ουκρανία – ΗΠΑ: Ανησυχία 
ότι η Ρωσία θα καταλάβει εργαστήρια 
έρευνας για «βιολογικά» όπλα 
«Η Ουκρανία διαθέτει εγκαταστάσεις βιολογικής έρευνας, και είμαστε πράγματι 

ανήσυχοι αυτό το διάστημα για την πιθανότητα οι ρωσικές δυνάμεις να 

αποπειραθούν να τις καταλάβουν», είπε η τρίτη τη τάξει της αμερικανικής 

διπλωματίας, Βικτόρια Νούλαντ 

 
Φωτ. Maxar Technologies/ Handout via REUTERS 

 
Newsroom 

09.03.2022 • 07:19 

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εξέφρασε χθες Τρίτη την 

«ανησυχία» ότι οι ρωσικές δυνάμεις ίσως προσπαθήσουν να «καταλάβουν» δομές 

έρευνας για «βιολογικά» όπλα στην Ουκρανία. 

«Η Ουκρανία διαθέτει εγκαταστάσεις βιολογικής έρευνας, και είμαστε πράγματι 

ανήσυχοι αυτό το διάστημα για την πιθανότητα οι ρωσικές δυνάμεις να 

αποπειραθούν να τις καταλάβουν», είπε η τρίτη τη τάξει της αμερικανικής 

διπλωματίας, Βικτόρια Νούλαντ, κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής ακρόασης. 

«Συνεργαζόμαστε κατά συνέπεια με τους Ουκρανούς για τους τρόπους να 

αποφευχθεί το ενδεχόμενο τα υλικά που συνδέονται με αυτή την έρευνα να πέσουν 

στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων», πρόσθεσε. 

https://www.kathimerini.gr/author/newsroom/
https://www.kathimerini.gr/tag/ipa/
https://www.kathimerini.gr/tag/rosia/
https://www.kathimerini.gr/tag/oykrania/


Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι η «ρωσική 

προπαγάνδα» μιλά περί υποτιθέμενου ουκρανικού «σχεδίου» να χρησιμοποιηθούν 

«βιολογικά όπλα στη χώρα σε συντονισμό με το NATO». 

«Αν σημειωνόταν περιστατικό ή επίθεση με βιολογικό ή χημικό όπλο στην Ουκρανία, 

θα ήταν 100% καθαρό για εσάς πως δράστες ήταν οι Ρώσοι;» ρώτησε ο 

γερουσιαστής την αξιωματούχο. 

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στο μυαλό μου», και «αυτή είναι κλασική ρωσική 

τεχνική, να κατηγορούν άλλους για αυτό που έχουν σκοπό να κάνουν οι ίδιοι», τού 

απάντησε η Βικτόρια Νούλαντ. 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ, AFP  

http://www.kathimerini.gr  
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Comment by Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova on military 

biological activity in Ukrainian biological laboratories 

We confirm that, during the special military operation in Ukraine, the Kiev 

regime was found to have been concealing traces of a military biological 

programme implemented with funding from the United States Department of 

Defence. 

Documentation on the urgent eradication of highly hazardous pathogens of 

plague, anthrax, rabbit-fever, cholera and other lethal diseases on February 24 

http://www.kathimerini.gr/


was received from employees of Ukrainian biolaboratories. This included an 

instruction from the Ministry of Health of Ukraine on the urgent eradication of 

stored reserves of highly hazardous pathogens sent to all biolaboratories. These 

materials can be found on the internet portal of the Ministry of Defence of the 

Russian Federation. 

This documentation is now being thoroughly analysed by specialists of nuclear, 

biological and chemical protection troops. However, even at this point, we can 

conclude that components of biological weapons were being developed in 

Ukrainian laboratories in direct proximity to Russian territory. The urgent 

eradication of highly hazardous pathogens on February 24 was ordered to prevent 

exposing a violation of Article I of the Biological and Toxin Weapons 

Convention (BTWC) by Ukraine and the United States. 

This information proves that the claims we have repeatedly made with regard to 

the military biological activity of the United States and their allies in the post-

Soviet space within the framework of the BTWC were justified. We cannot rule 

out using the mechanisms in Articles V and VI of the BTWC, pursuant to which 

the member states shall consult with each other to resolve any issues regarding 

the purpose of the Convention or the execution of its provisions, and cooperate 

in any investigation of possible violations of the obligations under the BTWC.  

Decisive actions to strengthen the BTWC regime are required to prevent any 

military biological activity carried out in violation of the BTWC. We call for the 

resumption of work on a legally binding Protocol to the Convention with an 

effective verification mechanism, something the United States has been blocking 

since 2001. In this context, we call for the creation of an open-ended group as 

part of the BTWC, which is in the interests of the overwhelming majority of 

member states. 

To strengthen the institutional foundation of the Convention we promote 

initiatives, which have wide international support, to create mobile medical and 

biological units within the framework of the BTWC (to render assistance if 

biological weapons are being used and to fight outbreaks of various origins) and 



to establish a Research Advisory Committee (to analyse scientific and technical 

achievements and to provide the states with appropriate recommendations). 

In addition, we suggest including information on military biological activities 

carried out abroad in annual reports provided by the BTWC member states as part 

of confidence-building measures. 

Only comprehensive steps like these will make it possible to place the military 

biological activity of the United States and their allies in the post-Soviet space, 

as well as other regions of the world, under close international control and ensure 

the verifiable compliance of the BTWC member states with their obligations.  

Μετάφραση του κειμένου.   
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Σχόλιο της Εκπροσώπου Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία 

Ζαχάροβα σχετικά με τη στρατιωτική βιολογική δραστηριότητα σε 

βιολογικά εργαστήρια της Ουκρανίας. 

 

Επιβεβαιώνουμε ότι, κατά τη διάρκεια της ειδικής στρατιωτικής 

επιχείρησης στην Ουκρανία, το καθεστώς του Κιέβου διαπιστώθηκε ότι έκρυβε 

ίχνη στρατιωτικού βιολογικού προγράμματος που εφαρμόστηκε με 

χρηματοδότηση από το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. 

Τεκμηρίωση για την επείγουσα εξάλειψη των εξαιρετικά επικίνδυνων 

παθογόνων της πανώλης, του άνθρακα, του πυρετού των κουνελιών, της χολέρας 

και άλλων θανατηφόρων ασθενειών, στις 24 Φεβρουαρίου ελήφθη από 

υπαλλήλους ουκρανικών βιοεργαστηρίων. Αυτό περιλάμβανε μια οδηγία από το 

Υπουργείο Υγείας της Ουκρανίας σχετικά με την επείγουσα εξάλειψη των 

αποθηκευμένων αποθεμάτων άκρως επικίνδυνων παθογόνων ιών που 

αποστέλλονται σε όλα τα βιοεργαστήρια. Αυτά τα στοιχεία βρίσκονται στη 

διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. 

Αυτή η τεκμηρίωση αναλύεται τώρα διεξοδικά από ειδικούς των 

στρατευμάτων πυρηνικής, βιολογικής και χημικής προστασίας. Ωστόσο, ακόμη 

και σε αυτό το σημείο, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα συστατικά των 

βιολογικών όπλων αναπτύχθηκαν σε εργαστήρια της Ουκρανίας σε άμεση 



γειτνίαση με το ρωσικό έδαφος. Η επείγουσα εξάλειψη των εξαιρετικά 

επικίνδυνων παθογόνων παραγόντων στις 24 Φεβρουαρίου διατάχθηκε για να 

αποτραπεί η αποκάλυψη παραβίασης του Άρθρου Ι της Σύμβασης για τα 

βιολογικά και τοξικά όπλα (BTWC) από την Ουκρανία και τις Ηνωμένες 

Πολιτείες. 

Αυτές οι πληροφορίες αποδεικνύουν ότι οι ισχυρισμοί που έχουμε 

επανειλημμένα διατυπώσει σχετικά με τη στρατιωτική βιολογική δραστηριότητα 

των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους στον μετασοβιετικό χώρο στο 

πλαίσιο του BTWC ήταν δικαιολογημένοι. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τη 

χρήση των μηχανισμών των άρθρων V και VI της BTWC, σύμφωνα με τους 

οποίους τα κράτη μέλη θα διαβουλεύονται μεταξύ τους για να επιλύσουν τυχόν 

ζητήματα σχετικά με τον σκοπό της Σύμβασης ή την εκτέλεση των διατάξεών 

της, και να συνεργαστούν σε οποιαδήποτε έρευνα για πιθανές παραβιάσεις των 

υποχρεώσεων βάσει του BTWC.  

Απαιτούνται αποφασιστικές ενέργειες για την ενίσχυση του καθεστώτος 

BTWC για την αποτροπή κάθε στρατιωτικής βιολογικής δραστηριότητας που 

πραγματοποιείται κατά παράβαση του BTWC. Ζητούμε την επανέναρξη των 

εργασιών για ένα νομικά δεσμευτικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης με 

αποτελεσματικό μηχανισμό επαλήθευσης, κάτι που οι Ηνωμένες Πολιτείες 

εμποδίζουν από το 2001. Σε αυτό το πλαίσιο, ζητούμε τη δημιουργία μιας ομάδας 

ανοιχτού τύπου ως μέρος της BTWC, το οποίο είναι προς το συμφέρον της 

συντριπτικής πλειοψηφίας των κρατών μελών. 

Για να ενισχύσουμε τη θεσμική βάση της Σύμβασης προωθούμε 

πρωτοβουλίες, οι οποίες έχουν ευρεία διεθνή υποστήριξη, για τη δημιουργία 

κινητών ιατρικών και βιολογικών μονάδων στο πλαίσιο του BTWC (για την 

παροχή βοήθειας σε περίπτωση χρήσης βιολογικών όπλων και την 

καταπολέμηση εστιών διαφόρων προελεύσεων) και για τη σύσταση 

Συμβουλευτικής Επιτροπής Έρευνας (για την ανάλυση των επιστημονικών και 

τεχνικών επιτευγμάτων και την παροχή κατάλληλων συστάσεων στα κράτη). 

Επιπλέον, προτείνουμε να συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες για 

στρατιωτικές βιολογικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό 

στις ετήσιες εκθέσεις που παρέχονται από τα κράτη μέλη της BTWC ως μέρος 

των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. 

Μόνο ολοκληρωμένα βήματα όπως αυτά θα επιτρέψουν να τεθεί η 

στρατιωτική βιολογική δραστηριότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και των 

συμμάχων τους στον μετασοβιετικό χώρο, καθώς και σε άλλες περιοχές του 

κόσμου, υπό στενό διεθνή έλεγχο και να διασφαλιστεί η επαληθεύσιμη 

συμμόρφωση του BTWC των κρατών μελών με τις υποχρεώσεις τους.  



 

Πηγή: https://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/1803269/?lang=en  

 

Ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας υποστράτηγος Ιγκόρ 

Κονασένκοφ ανέφερε ότι:  

«Σύμφωνα με τα έγγραφα, η αμερικανική πλευρά σχεδίαζε να 

πραγματοποιήσει εργασίες για παθογόνους ιούς πτηνών, νυχτερίδων 

και ερπετών στην Ουκρανία το 2022, με περαιτέρω μετάβαση στη 

μελέτη της πιθανότητας εμφάνισης της αφρικανικής πανώλης των 

χοίρων και άνθρακα».  

Πηγή: https://t.me/ukr_leaks/1651?single  

Επιπλέον, οι εγκαταστάσεις μελετούσαν την πιθανή εξάπλωση 

παθογόνων παραγόντων μέσω άγριων πτηνών, που μεταναστεύουν 

μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας.  

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας θα δημοσιεύσει σύντομα τα έγγραφα που 

έλαβε από το προσωπικό των ουκρανικών βιοεργαστηρίων, καθώς και 

τα αποτελέσματα της εξέτασής τους, είπε ο Konashenkov. 

 

Στιγμιότυπο της ενημέρωσης του ρωσικού υπουργείου Άμυνας που δείχνει βιοεργαστήρια που 

χρηματοδοτούνται από τις ΗΠΑ στην επικράτεια της Ουκρανίας. Φωτογραφία: Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. 

Στις 7 Μαρτίου, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ανακάλυψαν 30 

βιολογικές ενώσεις στην Ουκρανία, οι οποίες πιθανώς εμπλέκονταν 

στην παραγωγή βιολογικών όπλων, σύμφωνα με τον επικεφαλής της 

ακτινοβολίας, χημικής και βιολογικής άμυνας των ρωσικών ενόπλων 

δυνάμεων Igor Kirillov.  

https://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/1803269/?lang=en
https://t.me/ukr_leaks/1651?single


Ενώ οι ΗΠΑ καταγγείλανε αρχικά τις πληροφορίες σχετικά με τα 

εργαστήρια βιολογικού πολέμου στην Ουκρανία ως «πλαστές», την 

Τρίτη 08.03.2022, η υφυπουργός Εξωτερικών για Πολιτικές 

Υποθέσεις Βικτόρια Νούλαντ παραδέχτηκε την ύπαρξη «εγκαταστάσεων 

βιολογικής έρευνας» που χρηματοδοτούνται από τις ΗΠΑ στην 

Ουκρανία. Η παρουσία εγκαταστάσεων βιολογικής έρευνας στην 

Ουκρανία χαρακτηριζόταν ως θεωρία συνωμοσίας και εκστρατεία 

παραπληροφόρησης από την Ρωσία. Εν τέλει οι Η.Π.Α άλλαξαν 

ρητορική, και παραδέχονται αυτά τα εργαστήρια ως μια έρευνα – 

μελέτη για την ανάπτυξη και το κοινωνικό καλό.  

Εν τω μεταξύ, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών προέτρεψε τις 

Ηνωμένες Πολιτείες να αποκαλύψουν περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά με τα βιολογικά εργαστήρια που διαχειρίζονται στην 

Ουκρανία και να εγγυηθούν την ασφάλειά τους. «Σύμφωνα με τα 

στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις ίδιες τις ΗΠΑ, οι 

ΗΠΑ διαθέτουν 26 βιολογικά εργαστήρια και άλλες σχετικές 

εγκαταστάσεις στην Ουκρανία, οι οποίες όντως έχουν προσελκύσει 

μεγάλη προσοχή», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών 

της Κίνας Zhao Lijian σε συνέντευξη Τύπου στο Πεκίνο. «Το 

Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ελέγχει 336 βιολογικά εργαστήρια σε 30 

χώρες σε όλο τον κόσμο με την ονομασία (συνεργασία για τη μείωση 

των κινδύνων βιοασφάλειας) για την ενίσχυση της παγκόσμιας 

δημόσιας υγείας», πρόσθεσε ο Zhao.  

Ιστορικά: 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ερεύνησαν σοβαρά τις δυνατότητες του 

εντομολογικού πολέμου κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Ο 

στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών ανέπτυξε σχέδια για μια 

εγκατάσταση εντομολογικού πολέμου, σχεδιασμένη να παράγει 100 

εκατομμύρια κουνούπια μολυσμένα από τον κίτρινο πυρετό το μήνα. 

Μια έκθεση του αμερικανικού στρατού με τίτλο "Entomological 

Warfare Target Analysis" απαριθμούσε ευάλωτες τοποθεσίες εντός 

της Σοβιετικής Ένωσης στις οποίες οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να 

επιτεθούν χρησιμοποιώντας εντομολογικούς φορείς. Ο στρατός 

δοκίμασε επίσης την ικανότητα τσιμπήματος κουνουπιών ρίχνοντας 

μη μολυσμένα κουνούπια πάνω από πόλεις των ΗΠΑ.  

 

 

 

Η.Π.Α - Πεντάγωνο και τα βιοόπλα:    

Η Dilyana Gaytandzhieva είναι Βουλγάρα ερευνήτρια δημοσιογράφος 

και ανταποκρίτρια στη Μέση Ανατολή. Τα τελευταία δύο χρόνια έχει 

δημοσιεύσει μια σειρά αποκαλυπτικών αναφορών για λαθρεμπόριο 

όπλων. Τον περασμένο χρόνο δέχθηκε πίεση από την Υπηρεσία 

https://www.protothema.gr/world/article/1219744/eisvoli-stin-oukrania-to-pekino-zita-exigiseis-apo-tin-ouasington-gia-stratiotika-viologika-ergastiria-stin-oukrania/


Εθνικής Ασφάλειας της Βουλγαρίας και απολύθηκε από τη δουλειά 

της στη βουλγαρική εφημερίδα Trud Daily χωρίς εξηγήσεις. Παρόλα 

αυτά, η Dilyana συνεχίζει τις έρευνές της. 

Η Dilyana Gaytandzhieva γράφει σε άρθρο της στο dilyana-bg στις 

29.04.2018 

«Ο στρατός των ΗΠΑ παράγει συχνά θανατηφόρους ιούς, βακτήρια και 

τοξίνες κατά ευθεία παραβίαση της σύμβασης του ΟΗΕ για την 

απαγόρευση των βιολογικών όπλων. Εκατοντάδες χιλιάδες ακούσιοι 

άνθρωποι εκτίθενται συστηματικά σε επικίνδυνα παθογόνα βακτήρια 

και άλλες ανίατες ασθένειες. Επιστήμονες του βιοπολέμου που 

χρησιμοποιούν διπλωματική κάλυψη δοκιμάζουν ανθρωπογενείς ιούς 

σε βιολογικά εργαστήρια του Πενταγώνου σε 25 χώρες σε όλο τον 

κόσμο. Αυτά τα βίο-εργαστήρια των ΗΠΑ χρηματοδοτούνται από την 

Υπηρεσία Μείωσης Αμυντικών Απειλών (DTRA) στο πλαίσιο ενός 

στρατιωτικού προγράμματος 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων. 

Πρόγραμμα Συνεργατικής Βιολογικής Εμπλοκής (CBEP), και 

βρίσκονται σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, όπως η Γεωργία 

και η Ουκρανία, η Μέση Ανατολή, η Νοτιοανατολική Ασία και η 

Αφρική». 

Σε άλλο άρθρο της στις 24.01.2022 γράφει: 

[Ενώ οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να αυξήσουν τη στρατιωτική τους παρουσία 

στην Ανατολική Ευρώπη για να «προστατέψουν τους συμμάχους τους 

από τη Ρωσία», εσωτερικά έγγραφα δείχνουν τι σημαίνει η 

αμερικανική «προστασία» σε πρακτικούς όρους. 

Το Πεντάγωνο διεξήγαγε βιολογικά πειράματα με δυνητικά 

θανατηφόρο αποτέλεσμα σε 4.400 στρατιώτες στην Ουκρανία και 

1.000 στρατιώτες στη Γεωργία. Σύμφωνα με έγγραφα που διέρρευσαν, 

όλοι οι θάνατοι εθελοντών θα πρέπει να αναφέρονται εντός 24 ωρών 

(στην Ουκρανία) και 48 ωρών (στη Γεωργία). 

Και οι δύο χώρες θεωρούνται οι πιο πιστοί εταίροι των ΗΠΑ στην 

περιοχή με μια σειρά από προγράμματα του Πενταγώνου να 

εφαρμόζονται στην επικράτειά τους. Ένα από αυτά είναι το 

πρόγραμμα βιολογικής δέσμευσης της Υπηρεσίας Μείωσης Απειλών 

Άμυνας (DTRA) με 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο 

περιλαμβάνει έρευνα για βιολογικούς παράγοντες, θανατηφόρους 

ιούς και ανθεκτικά στα αντιβιοτικά βακτήρια που μελετώνται στον 

τοπικό πληθυσμό].  

Πηγή: Documents expose US biological experiments on allied 

soldiers in Ukraine and Georgia / Dilyana Gaytandzhieva 

 

Ακολουθούν κάποια από τα έγγραφα - ντοκουμέντα.  

Αξίζει να διαβάσετε ολόκληρη την έρευνα στο dilyana-bg  

https://dilyana.bg/documents-expose-us-biological-experiments-on-allied-soldiers-in-ukraine-and-georgia/


[Σύμφωνα με την περιγραφή του Project UP-8, θα συλλεχθούν 

δείγματα αίματος από 4.400 υγιείς στρατιώτες στο Λβιβ, το 

Χάρκοβο, την Οδησσό και το Κίεβο. 4.000 από αυτά τα δείγματα θα 

ελεγχθούν για αντισώματα κατά των χανταϊών και 400 από αυτά – 

για την παρουσία αντισωμάτων κατά του ιού του αιμορραγικού 

πυρετού Κριμαίας-Κονγκό (CCHF). Τα αποτελέσματα της εξέτασης 

αίματος δεν θα δοθούν στους συμμετέχοντες στη μελέτη]. 

[Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το ποιες άλλες διαδικασίες θα 

γίνουν εκτός από το ότι «σοβαρά περιστατικά, συμπεριλαμβανομένων 

των θανάτων θα πρέπει να αναφέρονται εντός 24 ωρών. Όλοι οι 

θάνατοι υποκειμένων της μελέτης που είναι ύποπτοι ή είναι γνωστό 

ότι σχετίζονται με τις ερευνητικές διαδικασίες θα πρέπει να 

γνωστοποιούνται στις επιτροπές βιοηθικής στις ΗΠΑ και την 

Ουκρανία]. 

Πηγή: ukr-leaks.org  

 

Τα έγγραφα – ντοκουμέντα: 

Описание%20проекта%20UP-8.pdf


 

 



 



 

 

 



 

 

Η Dilyana Gaytandzhieva στις 06.09.2020 δημοσιεύει: Νέα διαρροή 

δεδομένων από το βιοεργαστήριο του Πενταγώνου στη Γεωργία.  

 

Το Lugar Center είναι ένα βιοεργαστήριο που χρηματοδοτείται από το Πεντάγωνο με 161 εκατομμύρια 

δολάρια στην πρωτεύουσα της Γεωργίας Τιφλίδα (φωτογραφία: Dilyana Gaytandzhieva) 

[Τα e-mail που διέρρευσαν μεταξύ του Κέντρου Λούγκαρ, του 

βιοεργαστηρίου του Πενταγώνου στην Τιφλίδα, της Πρεσβείας των 

ΗΠΑ στη Γεωργία και του Υπουργείου Υγείας της Γεωργίας 

αποκαλύπτουν νέες πληροφορίες σχετικά με το μυστικό πρόγραμμα 

βιολογικής έρευνας της κυβέρνησης των ΗΠΑ ύψους 161 εκατομμυρίων 

δολαρίων σε αυτήν την πρώην σοβιετική χώρα]. 

[Τα δεδομένα που φέρεται να προέρχονται από το Υπουργείο Υγείας 

της Γεωργίας έχουν δημοσιευθεί ανώνυμα στο Twitter και σε ένα 

https://armswatch.com/new-data-leak-from-the-pentagon-biolaboratory-in-georgia/
https://armswatch.com/new-data-leak-from-the-pentagon-biolaboratory-in-georgia/


φόρουμ για διαρροές βάσεων δεδομένων - Raidforums. Μεταξύ των 

εγγράφων υπάρχουν εσωτερικά υπομνήματα, επίσημες επιστολές και 

λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με κυβερνητικά Projects των ΗΠΑ 

στο Lugar Center, χρηματοδότηση και επαγγελματικά ταξίδια στο 

εξωτερικό].  

 

Ασφαλώς, όλα τα παραπάνω διαψεύδονται κατηγορηματικά εδώ και 

πολλά χρόνια από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επίσημα.  

ΗΠΑ: «Ρωσικά ψέματα τα περί βιολογικών όπλων στην Ουκρανία» 

[Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέρριψαν τους ισχυρισμούς της Ρωσίας ότι 

η Ουάσιγκτον λειτουργεί εργαστήρια βιοπολέμου στην Ουκρανία, 

χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς «παράλογους» και 

προειδοποιώντας ότι η Μόσχα μπορεί να επιδιώξει να 

χρησιμοποιήσει χημικά ή βιολογικά όπλα κατά τη διάρκεια της 

συνεχιζόμενης επίθεσης στη γειτονική της χώρα].  

Με πληροφορίες από www.militaire.gr  

[Οι αβάσιμοι ρωσικοί ισχυρισμοί για έρευνα βιολογικών όπλων στην 

Ουκρανία προκαλούν φόβους για ευρύτερο κίνδυνο]. Γράφει ο 

William Mauldin στην εφημερίδα www.wsj.com στις 10.03.2022 

[Ρώσοι αξιωματούχοι κατηγόρησαν τις ΗΠΑ ότι χρηματοδοτούν 

προσπάθειες βιοπολέμου στην Ουκρανία, προκαλώντας την ανησυχία 

από τους δυτικούς αξιωματούχους που φοβούνται ότι ένα κρεσέντο 

ισχυρισμών για όπλα μαζικής καταστροφής θα μπορούσε να 

χρησιμεύσει ως πρόσχημα για τη Ρωσία να εξαπολύσει η ίδια χημικά 

ή βιολογικά όπλα].  

[Οι ΗΠΑ βοήθησαν στην αναβάθμιση ορισμένων εργαστηρίων στην 

Ουκρανία στο επίπεδο βιοασφάλειας 2 ή BSL-2, σύμφωνα με την 

Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ουκρανία. Τα εργαστήρια με αυτό το επίπεδο 

βιοασφάλειας συνήθως χειρίζονται δείγματα ασθενειών που δεν 

είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα, όπως ο HIV και τα βακτήρια που 

προκαλούν λοιμώξεις από σταφυλόκοκκο]. 

[Η Ουκρανία πιστεύεται ότι δεν διαθέτει εργαστήρια BSL-4, τα 

οποία είναι εγκαταστάσεις υψηλής ασφάλειας που ερευνούν τα πιο 

μολυσματικά και επικίνδυνα παθογόνα, όπως ο ιός Έμπολα, σύμφωνα 

με έρευνα που επικαλείται οι υπηρεσίες υγείας των ΗΠΑ].  

[Η Διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Avril Haines 

δήλωσε την Πέμπτη 11.03.2022 ότι οι ΗΠΑ «δεν πιστεύουν ότι η 

Ουκρανία επιδιώκει βιολογικά ή πυρηνικά όπλα», προσθέτοντας ότι 

η Ουάσιγκτον έχει παράσχει βοήθεια βιοασφάλειας στο παρελθόν 

στην Ουκρανία, η οποία λέει ότι λειτουργεί περίπου δώδεκα 

εργαστήρια που επικεντρώνονται στην αντιδράσεις βιοάμυνας και 

δημόσιας υγείας παρά επιθετικών όπλων].  

http://www.militaire.gr/
https://www.wsj.com/articles/russian-accusations-of-biological-weapons-research-in-ukraine-stir-fears-of-broader-conflict-11646939931


Γενικό συμπέρασμα: 

Όπως αντιλαμβανόμαστε η έρευνα στο πεδίο των βιολογικών όπλων 

είναι μακροχρόνια και δύσκολη ως προς την αναζήτηση της 

αλήθειας. Ένας σχολαστικός ερευνητής χωρίς μεροληψία, όσο το 

δυνατόν περισσότερο, και με πρόσβαση στης ανοιχτές πηγές, 

ενδεχομένως να καταφέρει να εξάγει σαφή συμπεράσματα.  

Κατά πάσα πιθανότητα η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση.  

Πιστεύω ότι τα βιολογικά, χημικά, ραδιολογικά, και γενικά τα 

όπλα 4ης και 5ης γενιάς είναι πλέον εδώ. Θα μας απασχολήσουν τα 

επόμενα δύσκολα χρόνια.  

Είναι σαφές ότι διενεργούνται πειράματα από τις μεγάλες δυνάμεις 

ισχύος, εντός και εκτός των τοίχων. Είναι η μοίρα τους αδύναμου 

και ανίσχυρου πολίτικα και οικονομικά, να φιλοξενεί τέτοιου 

είδους πειράματα, να γίνετε με αυτό τον τρόπο έρμαιο και 

υποχείριο.  

Αλλά όχι πως και οι δυνάμεις οι οποίες έχουν την τεχνογνωσία και 

το κεφάλαιο δεν «επενδύουν» με καταστροφικές συνέπιες και στους 

δικούς τους ανθρώπους. Όμως είναι ποιο εύκολο και με σαφώς 

λιγότερες κυρώσεις, τα πειράματα να προσβάλουν άλλους.  

 

Χρήστος Κατσέας   

  


