
Ενημέρωση σχετικά με την ανάλυση εγγράφων που σχετίζονται με τις στρατιωτικές και 
βιολογικές δραστηριότητες των ΗΠΑ στην Ουκρανία.
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Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας συνεχίζει να εξετάζει υλικό σχετικά με την 
εφαρμογή των στρατιωτικο-βιολογικών προγραμμάτων των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στο 
ΝΑΤΟ στο έδαφος της Ουκρανίας.

Έχουμε ήδη αναφέρει την εμπλοκή του Ρόμπερτ Πόουπ (Robert Pope), διευθυντή του 
Cooperative Threat Reduction Programme (Συνεργατικό Πρόγραμμα Μείωσης Απειλών) και 
εμπνευστή της ιδέας για τη δημιουργία του Κεντρικού Αρχείου Αποθήκευσης Άκρως Επικίνδυνων 
Μικροοργανισμών στο Κίεβο.

Στη δήλωσή του της 10ης Απριλίου 2022, ο Πόουπ υποστήριξε ότι «...δεν υπάρχουν στοιχεία που να
υποδηλώνουν ότι στην Ουκρανία διεξάγεται έρευνα που σχετίζεται με την ανάπτυξη βιολογικών 
όπλων...». Στο παρελθόν είχε υποστηρίξει ότι «...οι Αμερικανοί δεν βρήκαν βιολογικά όπλα όταν 
άρχισαν να συνεργάζονται με την Ουκρανία και δεν έχουν βρει ακόμα. Επιπλέον, η Ουκρανία δεν 
διαθέτει την υποδομή για την ανάπτυξη και παραγωγή βιολογικών όπλων...».

Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι ο όρος «βιολογικά όπλα» περιλαμβάνει βιολογικά σκευάσματα που 
περιέχουν παθογόνους μικροοργανισμούς και τοξίνες, καθώς και μέσα μεταφοράς και χρήσης των 
εν λόγω σκευασμάτων.

Ενώ η προτεραιότητα για την δημόσια υγεία στην Ουκρανία είναι οι κοινωνικά σημαντικές 
ασθένειες όπως η λοίμωξη HIV, η πολιομυελίτιδα, η ιλαρά, η ηπατίτιδα, οι καταναλωτές 
υπηρεσιών υγείας στις ΗΠΑ ενδιαφέρονται για μια εντελώς διαφορετική γκάμα: χολέρα, 
τουλαραιμία, πανούκλα, χανταϊοί.

Με αφορμή την ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία, αποκαλύφθηκαν γεγονότα και 
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι γίνονταν εργασίες με τους εν λόγω παθογόνους 
μικροοργανισμούς, οι οποίοι είναι δυνητικοί συστατικοί παράγοντες βιολογικών όπλων. 
Έχουμε ήδη επισημάνει ότι η Ουκρανία έχει αποστείλει αίτημα στην κατασκευάστρια 
εταιρεία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών Bayraktar προκειμένου να προμηθευθεί ειδικό 
εξοπλισμό με εξαρτήματα αεροζόλ.

Επιπλέον, στις 9 Μαρτίου, τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξοπλισμένα με δοχεία 30 λίτρων και 
εξοπλισμό για τον ψεκασμό σκευασμάτων βρέθηκαν στην περιοχή της Χερσώνα. Στα τέλη 
Απριλίου, βρέθηκαν άλλα 10 κοντά στο χωριό Καχόβκα.

Όλες αυτές οι πληροφορίες θέτουν υπό αμφισβήτηση τις δηλώσεις των αμερικανών ειδικών.

Παλαιότερα, είχαμε παρουσιάσει ένα σύστημα συντονισμού των βιολογικών εργαστηρίων και των
ερευνητικών οργανισμών στην Ουκρανία από τις ΗΠΑ. Η προκαταρκτική ανάλυση του 
υποδηλώνει ότι η Ουκρανία, στην πραγματικότητα, αποτελεί πεδίο δοκιμών για την ανάπτυξη 
συστατικών βιολογικών όπλων και την εφαρμογή νέων δειγμάτων φαρμακευτικών προϊόντων.

Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας κατάφερε να αποσαφηνίσει το εν λόγω σύστημα. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι εμπνευστές των αμερικανικών στρατιωτικο-βιολογικών 
δραστηριοτήτων στην Ουκρανία είναι οι ηγέτες του Δημοκρατικού Κόμματος.



Έτσι, μέσω της εκτελεστικής εξουσίας των ΗΠΑ, διαμορφώθηκε ένα νομοθετικό πλαίσιο για τη 
χρηματοδότηση της στρατιωτικής-βιολογικής έρευνας απευθείας από τον ομοσπονδιακό 
προϋπολογισμό. Τα κεφάλαια των μη κυβερνητικών οργανώσεων που ελέγχονται από την 
ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματος, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών κεφαλαίων 
των Κλίντον, Ροκφέλερ, Σόρος και Μπάιντεν, συγκεντρώθηκαν με κρατικές εγγυήσεις.

Σε αυτό το σύστημα εμπλέκονται μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, όπως η Pfizer, η Moderna, 
η Merck και η εταιρεία Gilead, η οποία συνδέεται με τον αμερικανικό στρατό. Αμερικανοί ειδικοί
εργάζονται για τη διενέργεια ερευνητικών μελετών νέων ιατρικών φαρμάκων κατά παράκαμψη 
των διεθνών προτύπων ασφαλείας. Ως αποτέλεσμα, οι δυτικές εταιρείες μειώνουν σημαντικά το 
κόστος των ερευνητικών προγραμμάτων και αποκτούν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η εμπλοκή ελεγχόμενων μη κυβερνητικών και βιοτεχνολογικών φορέων και η αύξηση των 
εσόδων τους επιτρέπει στους ηγέτες του Δημοκρατικού Κόμματος να αποκτήσουν πρόσθετη 
χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας και να αποκρύψουν τη κατανομή τους.

Εκτός από τις Αμερικανικές φαρμακευτικές εταιρείες και τους εργολάβους του Πενταγώνου, στις 
στρατιωτικές δραστηριότητες βιοτεχνολογίας εμπλέκονται επίσης Ουκρανικές κρατικές υπηρεσίες, 
των οποίων τα κύρια καθήκοντα είναι η απόκρυψη παράνομων δραστηριοτήτων, η διεξαγωγή 
επιτόπιων και κλινικών μελετών και η παροχή του απαραίτητου βιοϋλικού.

Έτσι, το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας ένα πρακτικά διεθνώς ανεξέλεγκτο πεδίο 
δοκιμών και τις εγκαταστάσεις υψηλής τεχνολογίας πολυεθνικών εταιρειών, έχει επεκτείνει 
σημαντικά τις ερευνητικές του δυνατότητες όχι μόνο στον τομέα των βιολογικών όπλων, αλλά και 
στην απόκτηση πληροφοριών σχετικά με την αντοχή στα αντιβιοτικά και την παρουσία 
αντισωμάτων σε ορισμένες ασθένειες στον πληθυσμό συγκεκριμένων περιοχών. 

Το 2013, η γερμανική κυβέρνηση αποφάσισε να δρομολογήσει ένα εθνικό πρόγραμμα 
βιοασφάλειας ανεξάρτητο από την Ουάσινγκτον. Δώδεκα χώρες, συμπεριλαμβανομένης της 
Ουκρανίας, συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα. 

Από γερμανικής πλευράς, στο πρόγραμμα συμμετέχουν το Ινστιτούτο Μικροβιολογίας Ενόπλων 
Δυνάμεων (Μόναχο), το Ινστιτούτο Robert Koch (Βερολίνο), το Ινστιτούτο Loeffler 
(Greifswald) και το Ινστιτούτο Τροπικής Ιατρικής Nocht (Αμβούργο).

Νέα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι μόνο μεταξύ 2016 και 2019, τρεισήμισι χιλιάδες δείγματα ορού 
πολιτών που ζουν σε 25 περιοχές της Ουκρανίας ελήφθησαν από στρατιωτικούς επιδημιολόγους 
του Ινστιτούτου Μικροβιολογίας του Γερμανικού στρατού (της Bundeswehr). 

Η εμπλοκή ιδρυμάτων που υπάγονται στην Bundeswehr επιβεβαιώνει τον στρατιωτικό 
προσανατολισμό της βιολογικής έρευνας που διεξάγεται στα εργαστήρια της Ουκρανίας και εγείρει
το ερώτημα σχετικά με τους στόχους που επιδιώκουν οι ένοπλες δυνάμεις της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας για τη συλλογή βιοϋλικών από Ουκρανούς πολίτες.

Τα έγγραφα που αποκτήθηκαν μαρτυρούν επίσης τη συμμετοχή της Πολωνίας στις 
δραστηριότητες των Ουκρανικών βιολογικών εργαστηρίων. Επιβεβαιώθηκε ότι το Πολωνικό 
Ινστιτούτο Κτηνιατρικής συμμετείχε σε έρευνα με στόχο την αξιολόγηση των επιδημιολογικών 
απειλών και της εξάπλωσης του ιού της λύσσας στην Ουκρανία. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι 
μελέτες αυτές διεξήχθησαν από κοινού με το Ινστιτούτο Bettel με έδρα τις ΗΠΑ, μια από τις 
βασικές εταιρείες ανάθεσης έργων και προγραμμάτων του Πενταγώνου. 



Επιπλέον, τεκμηριώθηκε ότι η χρηματοδότηση της Πολωνίας αφορά το Ιατρικό Πανεπιστήμιο του 
Λβιβ, το οποίο περιλαμβάνει το Ινστιτούτο Επιδημιολογίας και Υγιεινής, το οποίο συμμετέχει σε 
προγράμματα βιολογίας του αμερικανικού στρατού. Ο εν λόγω φορέας εφαρμόζει από το 2002 
πρόγραμμα επανεκπαίδευσης για ειδικούς με εμπειρία σε εργασίες με υλικά και τεχνολογίες διπλής 
χρήσης (σ. μ.  τόσο για πολιτική όσο και για στρατιωτική χρήση).

Κατά τη διάρκεια της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, τα Ρωσικά στρατεύματα κατάφεραν να 
αντλήσουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με βιολογικά συμβάντα στην Ουκρανία. 

Για παράδειγμα, μελετήθηκε υλικό που υποδεικνύει την εσκεμμένη χρήση ενός πολυανθεκτικού 
παθογόνου της φυματίωσης το 2020 για τη μόλυνση του πληθυσμού της περιοχής 
Σλαβιανοσέρμπσκ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ. 

Φέιγ Βολλάν με τη μορφή παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων μολύνθηκαν με το παθογόνο 
της φυματίωσης και διανεμήθηκαν σε ανηλίκους στον οικισμό Στεπόβογιε. Οι διοργανωτές 
αυτού του εγκλήματος έλαβαν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες της συμπεριφοράς των παιδιών, τα 
οποία έχουν τη συνήθεια να «βάζουν τα πάντα στο στόμα τους» και να καταναλώνουν τρόφιμα με 
άπλυτα χέρια. 

Τα αποτελέσματα της βακτηριολογικής έρευνας επιβεβαίωσαν την ανθεκτικότητα των 
απομονωμένων βακτηρίων στα φάρμακα πρώτης και δεύτερης γραμμής κατά της φυματίωσης, 
πράγμα που σημαίνει ότι η ασθένεια που προκαλείται από αυτά είναι πολύ πιο δύσκολο να 
αντιμετωπιστεί και το κόστος της θεραπείας είναι πολύ υψηλότερο.

Σύμφωνα με το συμπέρασμα του Υγειονομικού και Επιδημιολογικού Σταθμού του Λουγκάνσκ, «...η
επιμόλυνση των χαρτονομισμάτων έγινε με τεχνητό τρόπο, επειδή το υλικό περιέχει εξαιρετικά 
επικίνδυνα στελέχη του παθογόνου σε συγκεντρώσεις ικανές να εξασφαλίσουν τη μόλυνση και την 
εκδήλωση φυματίωσης...».

Στο συμπέρασμά του, ο επικεφαλής γιατρός του Ιατρείου Φυματίωσης του Λουγκάνσκ παρατηρεί 
επίσης ότι «....υπάρχουν όλες οι ενδείξεις για σκόπιμη, ανθρωπογενή μόλυνση των φέιγ βολλάν με 
βιολογικό υλικό υψηλής παθογένειας...».

Προηγουμένως αναφερθήκαμε στις μελέτες δυνητικά επικίνδυνων βιολογικών ουσιών σε μία από 
τις λιγότερο προστατευόμενες κατηγορίες ανθρώπων, συγκεκριμένα σε ασθενείς του 
περιφερειακού κλινικού ψυχιατρικού νοσοκομείου Νο 3 στο Χάρκοβο. 

Έχουμε συγκεντρώσει νέες πληροφορίες που αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για τα απάνθρωπα 
πειράματα του Πενταγώνου σε Ουκρανούς πολίτες στο ψυχιατρικό νοσοκομείο νούμερο 1 (χωριό 
Στρελέτσε, στη περιοχή του Χάρκοβο). Η κύρια κατηγορία των ατόμων ήταν μια ομάδα ανδρών 
ασθενών ηλικίας 40-60 ετών με υψηλό στάδιο σωματικής κατάπτωσης. 

Προκειμένου να αποκρύψουν την αμερικανική υπηκοότητά τους, οι βιολόγοι ερευνητές 
ταξίδεψαν μέσω τρίτων χωρών. Ακολουθεί μια φωτογραφία της Λίντα Οπόρτο (Linda Oporto) 
από τη Φλόριντα, η οποία συμμετείχε άμεσα σε αυτό το έργο.

Τον Ιανουάριο του 2022, οι ξένοι υπήκοοι που διεξήγαγαν τα πειράματα απομακρύνθηκαν 
επειγόντως και ο εξοπλισμός και τα παρασκευάσματα που χρησιμοποιήθηκαν μεταφέρθηκαν 
στη δυτική Ουκρανία.



Εμπειρογνώμονες του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας πραγματοποίησαν τις απαραίτητες έρευνες 
απευθείας στα δύο βιολογικά εργαστήρια της Μαριούπολης. 

Αποδείχθηκε ότι καταστράφηκαν επειγόντως έγγραφα που επιβεβαιώνουν τη συνεργασία με το 
στρατιωτικό τομέα των ΗΠΑ. 

Μια προκαταρκτική ανάλυση των διασωθέντων εγγράφων υποδηλώνει ότι η Μαριούπολη 
χρησιμοποιήθηκε ως περιφερειακό κέντρο συλλογής και ταυτοποίησης παθογόνων της χολέρας. Τα 
επιλεγμένα στελέχη στάλθηκαν στο Κέντρο Δημόσιας Υγείας στο Κίεβο, το οποίο ανέλαβε την 
περαιτέρω αποστολή των βιοϋλικών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δραστηριότητες αυτές 
πραγματοποιούνται ήδη από το 2014, όπως αποδεικνύεται από τα πιστοποιητικά μεταφοράς 
στελεχών.

Στο υγειονομικό και επιδημιολογικό εργαστήριο βρέθηκε πράξη καταστροφής της συλλογής 
παθογόνων μικροοργανισμών με ημερομηνία 25 Φεβρουαρίου 2022, σύμφωνα με την οποία 
αποδεικνύεται ότι εκεί χειρίζονταν παθογόνους μικροοργανισμούς χολέρας, τουλαραιμίας και 
άνθρακα. 

Μέρος της συλλογής του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου διασώθηκε από τη βεβιασμένη καταστροφή. 
Προκειμένου να κατοχυρωθεί η ασφάλής μεταφορά και η ασφαλής αποθήκευση, 124 στελέχη 
αφαιρέθηκαν από τις αρμοδιότητες Ρώσων ειδικών και οργανώθηκε  ξεχωριστά η μελέτη τους. 

Προκαλεί ανησυχία το γεγονός ότι η συλλογή περιέχει παθογόνα που δεν ανήκουν στο 
χαρακτηριστικό αντικείμενο  ενασχόλησης της κτηνιατρικής, όπως ο τύφος, ο παρατυφοειδής 
πυρετός και η γάγγραινα. Αυτό ενδέχεται να υποδηλώνει την κατάχρηση του εργαστηρίου και την 
εμπλοκή του στο στρατιωτικό βιολογικό πρόγραμμα.

Θα συνεχίσουμε να ερευνούμε το πλήρες εύρος των υλικών που λάβαμε από τα βιολογικά 
εργαστήρια της Μαριούπολης και θα σας ενημερώσουμε για τα αποτελέσματα.

Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας έχει πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία 
προκλήσεων με απώτερο στόχο να κατηγορηθούν οι Ρωσικές ένοπλες δυνάμεις για χρήση όπλων 
μαζικής καταστροφής.Στη συνέχεια θα ακολουθήσει έρευνα σύμφωνα με το «συριακό σενάριο», το 
οποίο καθιστά δυνατή την κατασκευή των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων και την απόδοση 
ευθυνών.

Η μεγάλη πιθανότητα να συμβούν τέτοιου είδους προβοκάτσιες επιβεβαιώνεται από τα αιτήματα 
της διοίκησης του Κιέβου περί προμηθειών ειδών ατομικού εξοπλισμού για την προστασία του 
δέρματος και του αναπνευστικού συστήματος από τοξικούς χημικούς και βιολογικούς παράγοντες. 
Η προμήθεια αντιδότων για τους τοξικούς παράγοντες των οργανοφωσφορικών αλάτων στην 
Ουκρανία, προκαλεί ανησυχία. Μόνο το 2022, περισσότερες από 220.000 αμπούλες ατροπίνης και 
παρασκευάσματα για ειδική θεραπεία και απολύμανση παραδόθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες 
κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Υγείας της Ουκρανίας.

Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες που ελήφθησαν επιβεβαιώνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής εφαρμόζουν ένα επιθετικό στρατιωτικό-βιολογικό πρόγραμμα στο έδαφος της 
Ουκρανίας, το οποίο αποσκοπεί στη μελέτη της δυνατότητας πρόκλησης ελεγχόμενων 
επιδημιών σε συγκεκριμένες περιοχές.



Η ειδική στρατιωτική επιχείρηση των Ρωσικών ενόπλων δυνάμεων ανέκοψε την επέκταση της 
στρατιωτικο-βιολογικής παρουσίας των ΗΠΑ στην Ουκρανία και σταμάτησε τα εγκληματικά 
πειράματα σε βάρος των πολιτών της χώρας.


