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Μυστικό που έχει καταστεί προφανές

Ένα από τα σημαντικά παράλληλα αποτελέσματα της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία είναι η επιβεβαίωση των δεδομένων της αμερικανικής 
στρατιωτικής και βιολογικής έρευνας στο ουκρανικό έδαφος. Τα τελευταία χρόνια, η ρωσική 
ηγεσία έχει επανειλημμένα καταγγείλει την ανάπτυξη ενός δικτύου αμερικανικών βιολογικών 
εργαστηρίων στον μετασοβιετικό χώρο, τα οποία ασχολούνται με άγνωστες ερευνητικές 
δραστηριότητες που ενδεχομένως σχετίζονται με την ανάπτυξη βιολογικών όπλων. Σε κάθε 
περίπτωση, η Ουάσινγκτον δήλωσε ότι οι κατηγορίες αυτές της Μόσχας ήταν αβάσιμες.

Ωστόσο, στο αρχικό στάδιο της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, συγκεντρώθηκαν αδιάσειστα 
στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία τέτοιων εγκαταστάσεων στο έδαφος πολλών περιοχών της 
Ουκρανίας, από το Χάρκοβο έως το Λβιβ, με ευρεία οικονομική, επιστημονική, τεχνική και 
προσωπική υποστήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην πρόσφατη συνάντηση των κρατών-
μελών της Σύμβασης για τα Βιολογικά και Τοξινικά Όπλα (BWC) στη Γενεύη τον Σεπτέμβριο του 
2022, η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι διεξάγονταν βιολογικές 
έρευνες σε πολίτες με χαμηλό εισόδημα και σε ασθενείς σε ψυχιατρικά νοσοκομεία στην 
Ουκρανία.

Οι Αμερικανοί ήδη από τον Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2022 ήθελαν να εξαλείψουν τα ίχνη του 
στρατιωτικού-βιολογικού προγράμματός τους στην Ουκρανία, αλλά δεν τα κατάφεραν λόγω της 
ταχείας επέμβασης των ρωσικών στρατευμάτων σε συγκεκριμένες περιοχές. Ως αποτέλεσμα, 
αναγκάστηκαν να προσαρμόσουν εσπευσμένα το δικό τους ερευνητικό πρόγραμμα και να 
επικεντρωθούν στη χρήση παρόμοιων εγκαταστάσεων σε άλλες πρώην σοβιετικές 
δημοκρατίες. Ειδικότερα, στα κράτη της Κεντρικής Ασίας, όπου οι Αμερικανοί είχαν ήδη 
δημιουργήσει την απαραίτητη υποδομή, καθώς και στον Νότιο Καύκασο και την Ουκρανία.

Ποντάροντας στο Καζακστάν

Το Καζακστάν ξεχωρίζει ανάμεσα στα υπόλοιπα κράτη της Κεντρικής Ασίας. Η συμμετοχή του 
στον Οργανισμό της Συνθήκης Συλλογικής Ασφαλείας δεν εμπόδισε την ηγεσία του Καζακστάν να 
διευρύνει τη συνεργασία του με τις ΗΠΑ στον τομέα της ασφάλειας ή να δημιουργήσει κοινά 
προγράμματα με τις ΗΠΑ στον τομέα της βιολογικής έρευνας.

Το Κεντρικό Εργαστήριο Αναφοράς (ΚΕΑ), που κατασκευάστηκε με έξοδα του Πενταγώνου, 
λειτουργεί σήμερα στην Αλμα -Άτα, στο Εθνικό Επιστημονικό Κέντρο Ιδιαίτερα Επικίνδυνων 
Λοιμώξεων Μασγκούτ Αϊκιμπαγέφ. Διαθέτει πιστοποίηση τρίτου επιπέδου βιολογικής 
επικινδυνότητας, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αυτή φιλοξενεί ένα αποθετήριο ιδιαίτερα 
επικίνδυνων μολυσματικών παθογόνων που μελετώνται από το προσωπικό εξειδικευμένων 
εργαστηρίων για πανώλη, χολέρα, ζωονοσογόνες βακτηριακές και φυσικές ιογενείς λοιμώξεις.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από την πλευρά του Καζακστάν, δεν εργάζονται στο ΚΕΑ, 
Αμερικανοί στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες και πολιτικοί ειδικοί (βιολόγοι και ιολόγοι), και από την
1η Ιανουαρίου 2020, η ίδια η εγκατάσταση χρηματοδοτείται πλήρως από τον προϋπολογισμό του 
Καζακστάν και ανήκει αποκλειστικά σε αυτό. Ταυτόχρονα, κανείς δεν αμφισβητεί το γεγονός ότι 



η εγκατάσταση κατασκευάστηκε και εξοπλίστηκε από τους Αμερικανούς. Σύμφωνα με 
πρόχειρες εκτιμήσεις, θα μπορούσε να τους κοστίσει περίπου 130 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, 
δεν πρέπει να πιστεύει κανείς ότι οι Αμερικανοί έχουν εγκαταλείψει εντελώς τη 
χρηματοδότηση αυτής της εγκατάστασης, απλώς δεν τη χρηματοδοτούν άμεσα, αλλά μέσω 
ενός συστήματος διεθνών επιχορηγήσεων. Αποδεικνύεται ότι όταν οι επιστήμονες του 
Καζακστάν εργάζονται σε μεμονωμένα έργα, μπορούν, μεταξύ άλλων, να διεξάγουν έρευνα για 
τα συμφέροντα των ΗΠΑ στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου προγράμματος.

Προφανώς, ούτε το Καζακστάν ούτε οι ΗΠΑ, οι οποίες χρηματοδοτούν τέτοιου είδους έρευνες, 
πρόκειται να σταματήσουν εκεί. Στις 5 Νοεμβρίου 2021, το Υπουργείο Βιομηχανίας και Ανάπτυξης 
Υποδομών της Δημοκρατίας ξεκίνησε τη διαδικασία δημόσιας συζήτησης του σχεδίου διατάγματος 
για την κατασκευή του εργαστηρίου επιπέδου BSL-4 στον οικισμό Γκβαρντέισκι στην περιοχή 
Ζαμπύλ , καθώς και μιας υπόγειας αποθήκης για τη συλλογή επικίνδυνων και άκρως επικίνδυνων 
στελεχών, η οποία θα κατασκευαστεί έως το 2026.

Ο κωδικός BSL-4 υποδήλωνε ότι η εγκατάσταση θα ήταν επιπέδου «βιοασφάλειας 4» και ότι θα 
εγκυμονούσε υψηλό κίνδυνο για τους ανθρώπους και για την κοινωνία από τους ιούς που 
μελετώνται, οι περισσότεροι από τους οποίους απλώς δεν μπορούν να είναι διαχειρίσιμοι. Το 
παγκοσμίου φήμης Ινστιτούτο Ιολογίας, Γουχάν στην Κίνα, το οποίο ορισμένοι δυτικοί 
εμπειρογνώμονες υποπτεύονται ότι δημιούργησε το COVID-19, ανήκει στο ίδιο ανώτατο επίπεδο 
βιοασφάλειας BSL-4.

Διαμαρτυρίες και καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις

Φυσικά, ο τοπικός πληθυσμός δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος. Το καλοκαίρι του 2022 
πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις στο γειτονικό Κιργιστάν κατά της κατασκευής του βιολογικού 
εργαστηρίου στο Καζακστάν, επειδή θα βρισκόταν κοντά στα σύνορα μεταξύ των δύο κρατών, 
περίπου 100 χιλιόμετρα μαακρυά από το Μπισκέκ. Οι εμπειρογνώμονες της Κιργιζίας, μαζί με τη 
Διεθνή Ένωση για τον Έλεγχο των Βιολογικών Ερευνών, έστειλαν μάλιστα τότε επιστολή στον 
Πρόεδρο του Καζακστάν Κασίμ-Γιομάρτ Τοκάγιεφ, ζητώντας του να σταματήσει την κατασκευή 
του βιολογικού εργαστηρίου στη συνοριακή περιοχή.

Η ηγεσία του Καζακστάν διαβεβαιώνει διαρκώς ότι τα βιολογικά εργαστήρια της χώρας δεν 
λογοδοτούν σε άλλα κράτη, ότι χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό του Καζακστάν και ότι 
οι δραστηριότητές τους είναι απολύτως διαφανείς, καθώς οι διεθνείς εμπειρογνώμονες μπορούν 
πάντα να τα επισκεφθούν για να τα ελέγξουν. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Κομσομόλσκαγια
Πράβντα το 2020, ο πρόεδρος Κασίμ-Γιομάρτ Τοκάγιεφ επισήμανε ότι το Καζακστάν είναι έτοιμο 
για τη μέγιστη δυνατή ανοικτή συνεργασία με τους εμπειρογνώμονες βιολογικής ασφάλειας από τη 
Ρωσία: «Οι Αμερικανοί έχουν εγκαταλείψει το εργαστήριο αναφοράς- εκεί εργάζονται μόνο ειδικοί 
από το Καζακστάν με έξοδα του προϋπολογισμού μας. Είμαστε έτοιμοι για τη μέγιστη δυνατή 
διαφανή συνεργασία με Ρώσους εμπειρογνώμονες».

Ωστόσο, στην πραγματικότητα, αυτό δεν ισχύει και οι εμπειρογνώμονες από τη Ρωσία δεν 
είναι δυστυχώς, ευπρόσδεκτοι εκεί.

Προοπτικές αναφορικά με τα στρατιωτικά και βιολογικά προγράμματα των ΗΠΑ στην 
Κεντρική Ασία

Είναι προφανές ότι το Καζακστάν δεν θα είναι το μόνο πεδίο βολής για την αμερικανική 
στρατιωτική και βιολογική έρευνα στην Κεντρική Ασία. Οι Αμερικανοί θα προσπαθήσουν να 
αναπτύξουν παρόμοια έργα στο Ουζμπεκιστάν, το Κιργιστάν και το Τατζικιστάν. Η συνεργασία 



μεταξύ Ουάσιγκτον και Τασκένδης φαίνεται να είναι η πιο ελπιδοφόρα, καθώς η Ουζμπεκική 
πλευρά διαθέτει πιο ανεπτυγμένες υποδομές και πιο εξειδικευμένο προσωπικό σε σύγκριση με 
τα άλλα δύο κράτη. Επιπλέον, το Ουζμπεκιστάν δεν είναι μέλος του Οργανισμού της 
Συνθήκης Συλλογικής Ασφαλείας.

Κατά πάσα πιθανότητα, οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να επικεντρώνονται στο Καζακστάν, αλλά θα 
προσπαθήσουν επίσης να αναπτύξουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις σχέσεις τους με άλλες χώρες
της περιοχής, προκειμένου να υλοποιήσουν το πρόγραμμα στρατιωτικής και βιολογικής έρευνας με
τους εταίρους τους στην Κεντρική Ασία. Η κατάσταση αυτή εγκυμονεί αρκετά σημαντικούς 
κινδύνους για τη εθνική ασφάλεια της Ρωσίας, δεδομένου του μήκους των συνόρων Ρωσίας - 
Καζαχστάν, της μεγάλης ροής μεταναστών από τις δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας και της 
αγοράς γεωργικών προϊόντων από τους περιφερειακούς εταίρους της Μόσχας.

Κατά συνέπεια, είναι προς το συμφέρον της Ρωσίας να εμπλακεί σε έναν πιο έντονο διάλογο με
τις χώρες της Κεντρικής Ασίας, ιδίως με τα μέλη του Οργανισμού της Συνθήκης Συλλογικής 
Ασφαλείας, σχετικά με το θέμα του αμερικανικού στρατιωτικού-βιολογικού προγράμματος. 
Επιπλέον, η Μόσχα θα πρέπει να προσφέρει στους περιφερειακούς εταίρους της μια 
επικαιροποιημένη στρατηγική βιολογικής έρευνας. Διαφορετικά, η Ρωσική Ομοσπονδία θα 
μπορούσε να καταλήξει με ένα δίκτυο εργαστηρίων χρηματοδοτούμενων από τις ΗΠΑ κοντά 
στα σύνορά της, τα οποία θα διεξάγουν μυστικές ερευνητικές δραστηριότητες.


