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Του Ε.Φ. Αθανάσιου Χατζή* 

ΠΕΡΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
«Απλά και μόνο επειδή δεν το βλέπεις, 
δεν σημαίνει ότι δεν είναι εκεί...»

Η
χημική και βιολογική τρομοκρατία 
(c/b terrorism) αποτελεί μία από τις 
σημαντικότερες κατηγορίες τρομο-
κρατίας και ένα αναπόσπαστο κομ-
μάτι της σύγχρονης πολεμικής και 
κατασκοπικής ιστορίας. Θα μπορού-
σαμε να ορίσουμε τη χημική και βιο-
λογική τρομοκρατία ως το ειδικά ορ-
γανωμένο και μη αντιληπτό χτύπη-
μα, στόχος του οποίου είναι η μετά-
δοση, (και η γενική διάδοση σε ορι-
σμένες περιπτώσεις) χημικών και βι-
ολογικών στοιχείων (και παραγώγων 

τους), των οποίων η δράση είναι θανατηφόρος άμεσα 
ή έμμεσα. 

Τέτοια στοιχεία προέρχονται κυρίως από τον χώρο 
της χημείας και της βιολογίας και είναι συνήθως κυ-

άνια, αγροδηλητήρια, ποντικοφάρμακα, ναρκωτικά, 
φυσικά τοξικά στοιχεία ή και απλά βακτήρια. Τα πε-
ρισσότερα χτυπήματα της βιοτρομοκρατίας συνέβη-
σαν με το ξεκίνημα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου όπου 
σαν πρωταρχικός στόχος ετέθη ο δηλητηριασμός οικό-
σιτων ζώων με απώτερο σκοπό να μολυνθεί ο εκάστοτε 
δευτερεύον στόχος (ο άνθρωπος) από την κατανάλωση 
των μολυσμένων αυτών ζώων. 

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται τέτοιες 
μέθοδοι; 

α) Τα βιοχημικά όπλα κατασκευάζονται χωρίς ιδιαί-
τερη δυσκολία σε σχετικά μικρό χρόνο. Δεν χρειάζο-
νται ιδιαίτερες γνώσεις και η προμήθεια των υλικών 
είναι σχετικά εύκολη.

β) Το ρίσκο της κατασκευής και οι επιπτώσεις στο 
γενικό περιβάλλον αλλά και στο ίδιο τον κατασκευα-
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στή, είναι μικρά. Το κάθε χτύπημα μπορεί να γίνει με 
τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει στον δράστη να απο-
μακρυνθεί πολύ πριν διαγνωσθεί η επίθεση, και φυσι-
κά η διάδοση ενός δολοφονικού στοιχείου με χημική 
σύσταση μπορεί εύκολα να παραμείνει στην αφάνεια 
για μεγάλο διάστημα, επισφραγίζοντας έτσι σε πολλές 
περιπτώσεις την απόλυτη κάλυψη του δράστη. 

γ) Τα βιοχημικά όπλα σε σύγκριση με άλλα εκρηκτι-
κής δράσης έχουν μεγαλύτερη αξιοπιστία.

Εκατοντάδες παραδείγματα όπλων, μηχανισμών αλ-
λά και χημικών προσμίκτων ανά την ιστορία εμπλου-
τίζουν την «βίβλο της βιοχημικής τρομοκρατίας». Για 
να κατανοήσουμε, όμως, την λειτουργία τέτοιων συ-
στημάτων θα πρέπει να μελετήσουμε την κάθε περί-
πτωση μεμονωμένα. Και έχουμε πλείστα παραδείγμα-
τα: από τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους, αλλά και 
περιπτώσεις τρομοκρατικών χτυπημάτων στην πα-
γκόσμια ιστορία της κατασκοπίας.

Σταχυολογούμε δύο από τα πιο γνωστά παραδείγμα-
τα της ιστορίας ώστε να κατανοηθεί η έννοια της βιο-
χημικής τρομοκρατίας.

1. «Η βουλγαρική ομπρέλα»
Ο αντιφρονών Βούλγαρος συγ-

γραφέας και δημοσιογράφος, Γκε-
όργκι Ιβάνοφ Μάρκοφ ασχολήθηκε 
κατά τη διάρκεια του υπαρκτού σο-
σιαλισμού με την καλλιτεχνική και 
θεατρική συγγραφή μέχρι το 1969 
όπου και μετανάστευσε στην Μπο-
λόνια της Ιταλίας. Το 1971 μετακι-
νήθηκε στο Λονδίνο όπου εργάσθηκε 
ως δημοσιογράφος του BBC World 
Service, αθρογραφόντας κατά του 
βουλγαρικού καθεστώτος. Λόγω της 
αντικαθεστωτικής δημοσιογραφικής 
του δράσης κατηγορήθηκε ως απο-
στάτης από την βουλγαρική μυστι-
κή υπηρεσία. Σύντομα, η παρουσία 
του Μάρκοφ στον χώρο των media 

δημιουργούσε σημαντικά προβλήματα στο καθεστώς, 
μιας και το δυσφήμιζε διαρκώς. Ο Γκεόργκι Μάρκοφ 
δικάστηκε ερήμην σε εξήμιση χρόνια φυλακή για την 
αυτομόλησή του από τη Βουλγαρία. 

Στις 7 Σεπτεμβρίου του 1978 και ανήμερα των γε-
νεθλίων του, ο Μάρκοφ περίμενε στην στάση του λε-
ωφορείου για να μεταβεί στην δουλειά του στο BBC. 
Ένιωσε ένα τσίμπημα σαν αυτά των εντόμων στο πί-
σω μέρος του δεξιού μηρού του. Κοιτώντας πίσω του 
είδε έναν άνδρα ο οποίος κρατούσε στα χέρια του μία 
ομπρέλα... ότι πιο τυπικό για το κέντρο του Λονδίνου 
με τις συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες. Ο άνδρας αυ-
τός μπήκε σε ένα ταξί βιαστικά. Αργότερα, και όταν ο 
Μάρκοφ είχε φτάσει στο γραφείο του παρατήρησε ότι 
στο σημείο όπου ένιωσε το τσίμπημα είχε σχηματιστεί 
ένα μικρό σπυράκι και ο πόνος δεν είχε μειωθεί. Το πε-
ριστατικό που του συνέβη βέβαια το είχε περιγράψει 
σαν ένα απλό καθημερινό φαινόμενο σε μερικούς από 
τους συναδέλφους του. Το ίδιο βράδυ ανέβασε πυρετό 
εισήχθη στο νοσοκομείο και μετά από τρεις μέρες απε-
βίωσε (11.9.1978) στην ηλικία των 49 χρόνων. 

Λόγω της πολεμικής του Μάρκοφ στο καθεστώς Ζί-
βκοφ, οι γιατροί του, εξέφρασαν την υποψία δηλητη-
ριασμού. Μετά από λεπτομερή νεκροψία διαγνώσθηκε 
η αιτία του θανάτου: ένα μεταλλικό σφαιρίδιο μεγέ-
θους ίσου με την κεφαλή μια καρφίτσας.

Το φονικό όπλο ονομάζεται «βουλγαρική ομπρέλα». 
Πρόκειται για έναν αυτοτελή μηχανισμό που η εφαρ-
μογή του γίνεται χειροκίνητα και προσομοιώνει την 
λειτουργία μιας σύριγγας σε ένα αντικείμενο της κα-
θημερινότητας. Στην κορυφή της ομπρέλας βρίσκεται 
ειδικά προσαρμοσμένη και μορφικά τροποποιημένη 
σύριγγα η οποία δρα όταν έρθει σε επαφή με το δέρμα 
και μεταδίδει μια κάψουλα εμποτισμένη με θανατηφό-
ρο δηλητήριο. Στην συγκεκριμένη περίπτωση το δη-
λητήριο ήταν η ρικίνη. Πρόκειται για μια ισχυρότατη 
τοξική πρωτεΐνη η οποία στο παρελθόν είχε χρησιμο-
ποιηθεί σε βασανισμούς από την φασιστική κυβέρνη-
ση του Μουσολίνι. 
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τόσο από την δανέζικη αστυνομία όσο και από την 
Σκότλαντ Γιάρντ. Δυστυχώς όμως οι υπόνοιες ενα-
ντίον του παρέμειναν απλά υπόνοιες.

2. «Κυανιούχο αέριο»
Ο Ουκρανός Στεπάν Αντρίγιοβιτς Μπαντέρα (Ιαν 

1909- Οκτώμβριος 1959) ήταν αρχηγός του εθνικι-
στικού κινήματος της Δυτικής Ουκρανίας και υπεύ-
θυνος για την προκήρυξη του Ανεξάρτητου Ουκρανι-
κού κράτους στο Λβιβ (Λεόπολις) τον Ιούνιο του 1941 
οκτώ μέρες μετά την επίθεση της Γερμανίας στην Σο-
βιετική Ένωση. Τα μέλη του εθνικιστικού κινήματος 
του Μπαντέρα πίστεψαν ότι στο πρόσωπο της ναζιστι-
κής Γερμανίας θα έβρισκαν έναν σύμμαχο στον αγώνα 
ενάντια στην Σοβιετική Ένωση. Σε αντίθεση όμως με 
αυτή τους την προσμονή, η αρχηγία των τότε γερμανι-
κών αρχών διέταξε την σύλληψη της νεοσχηματισμέ-
νης κυβέρνησης και την ένταξή τους σε στρατόπεδα 
συγκέντρωσης στην Γερμανία. Ο Μπαντέρα συνελή-
φθη επίσης και φυλακίστηκε από τους Ναζί μέχρι τον 
Σεπτέμβριο του 1944. 

Η έντονη και σκληρή δράση του Μπαντέρα ενάντια 
στην Πολωνία και στην Σοβιετική Ένωση ήταν εμ-
φανής από την πρώτη στιγμή. Μετά το 1944 η Ουκρα-
νία απελευθερώθηκε από το καθεστώς των ενόπλων 
σοβιετικών δυνάμεων. Η ΕΣΣΔ, είχε αναγνωρίσει στο 
πρόσωπο του Στεπάν Μπαντέρα ένα μεγάλο εμπόδιο 
στις επεκτατικές της βλέψεις επί ουκρανικού εδάφους. 
Στις 15 Οκτωβρίου του 1957 ο Στεπάν Μπαντέρα κα-
τέρρευσε στα σκαλοπάτια έξω από το διαμέρισμά του 
στο Μόναχο. Οι περίοικοι πίστεψαν αρχικά ότι ο Μπα-
ντέρα πέθανε από τα χτυπήματα της πτώσης. Τέσσερις 
μέρες αργότερα και μετά από ειδική έρευνα που διεξά-
χθηκε από την αστυνομία του Μονάχου διαπιστώθηκε 
ότι στο στομάχι του νεκρού υπήρχαν ίχνη κυανίου. 
Αυτό δημιούργησε υποψίες που δεν απέκλειαν ακόμα 
και την αυτοκτονία. Δύο όμως παρόμοια χτυπήματα 
(Λεβ Ρέμπετ – Μάρκους Σέρνακ) καθώς και η εμμονή 
των οπαδών του Μπαντέρα στην προετοιμασία της 
ημέρας που θα απέτασσαν τους Σοβιετικούς, οδήγησε 
την Αστυνομία να ερευνήσει για πιθανή δολοφονία. Οι 
έρευνες δεν απέδωσαν μέχρι τον Αύγουστο του 1961. 

Το Σάββατο 12 Αυγούστου του 1961 ένας τριαντά-
χρονος Ουκρανός πέρασε την πύλη του Αστυνομικού 
Τμήματος του δυτικού Βερολίνου. Το όνομά του ήταν 
Μπογδάν Στασύνσκι. Ο ίδιος εκείνη την ημέρα ομο-
λόγησε δύο δολοφονίες που διέπραξε με τον ίδιο ακρι-
βώς τρόπο. 

Ο Στασύνσκι ήταν ένας δολοφόνος της KGB, που με-
γάλωσε στο Λβιβ και καταγότανε από οικογένεια οργα-
νωμένων στην ουκρανική παραστρατιωτική οργάνω-
ση UPA (Ukrayns’ka Povstans’ka Armiya). Σε ηλικία 
19 χρόνων συνελήφθη από τις Σοβιετικές Αρχές να 

Γιατί ρικίνη, γιατί ομπρέλα, γιατί σε τόσο 
δημόσιο χώρο;

- Η ρικίνη προέρχεται από τους σπόρους της ρετσι-
νολαδιάς, που είναι ένας αυτοφυής, αειθαλής, ποώδης 
θάμνος που φυτρώνει σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο 
και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής. Το φυτό είναι ολόκλη-
ρο τοξικό, ιδιαίτερα οι καρποί και το περίβλημά τους. 
Από μελέτες ειδικών έχει προκύψει ότι ένας σπόρος 
περιέχει ικανή δόση τοξικής ουσίας. Επίσης η σκόνη 
μιας τέτοιας ουσίας σε συγκεκριμένη συμπύκνωση 
μπορεί να αποφέρει το μοιραίο ακόμα και με την ει-
σπνοή. Από τους σπόρους του συγκεκριμένου φυτού 
παράγονται προϊόντα χρήσιμα όπως το καστορέλαιο 
ή ρετσινόλαδο. 

- Η Ομπρέλα... είναι ένα καθημερινό αξεσουάρ στο 
βροχερό Λονδίνο και συνδεδεμένη με το πιο σύνηθες 
προφίλ ενός αυθεντικού Λονδρέζου, που δεν θα προ-
καλούσε καμιά απολύτως υποψία. 

- Ο δημόσιος χώρος. Είναι σαφές μέχρι τώρα, ότι 
ένα αθόρυβο, σύντομο και υπεράνω υποψίας άγγιγμα 
συνέθεσε την τέλεια δολοφονία. Σύμφωνα με τις έρευ-
νες που διεξήχθησαν μετά από διαταγή της Μητροπο-
λιτικής Αστυνομίας (Scotland Yard) για πιο λεπτομε-
ρή εξέταση στο σώμα του Μάρκοφ και μετά την διαπί-
στωση ότι το μεταλλικό σφαιρίδιο που ανευρέθη στον 
μηρό του ήταν δηλητηριασμένο. Βασικός ύποπτος θε-
ωρήθηκε ο ιταλικής καταγωγής Δανός υπήκοος Φρα-
ντζέσκο Γκουλίνο, ο οποίος σύμφωνα με τον Τύπο της 
εποχής, αφού είχε συλληφθεί δύο φορές στην Βουλ-
γαρία για λαθρεμπόριο, στρατολογήθηκε από την ίδια 
την βουλγαρική μυστική αστυνομία (CSS) με αντάλ-
λαγμα την ελευθερία του. Ο ίδιος ανακρίθηκε το 1993 



ταξιδεύει με τρένο προς το Λβιβ χωρίς εισιτήριο. Το 
παρελθόν της οικογένειάς του τράβηξε αμέσως το εν-
διαφέρον της KGB και μετά από ιδιαίτερου τύπου πιέ-
σεις που δέχτηκε ο Μπογντάν Στασύνσκι συμφώνησε 
να γίνει πληροφοριοδότης. Επιδεικνύοντας ένα κατα-
πληκτικό ταλέντο στην μεταφορά πληροφοριών, σύ-
ντομα οι ικανότητες του Στασύνσκι γοήτευσαν τους 
επιτελείς του οι οποίοι το 1953 τον έστειλαν στο Κίεβο 
για να εκπαιδευτεί ως κατάσκοπος. Έμαθε άπταιστα 
τη γερμανική γλώσσα και τρία χρόνια αργότερα βρέ-
θηκε στο ανατολικό Βερολίνο ως επιχειρηματίας με το 
όνομα Τζόσεφ Λίμαν.

Για την περαίωση της δολοφονίας είχε σχεδιάσει 
ένα ειδικό όπλο από δύο παράλληλους σωλήνες μέσα 
στους οποίους βρισκόταν πεπιεσμένο κυάνιο. Με την 
πίεση ενός διπλού ελάσματος και στους δύο σωλήνες 
ταυτόχρονα απελευθερωνόταν το δηλητηριώδες υλι-
κό με ακρίβεια σε μικρό βεληνεκές με ασφάλεια προς 
την μεριά του θήτη. Μικρό, διακριτικό, θανατηφόρο, 
αθόρυβο... και μέχρι τότε άγνωστο, μιας και η μορφή 
του, που δεν διέφερε και πολύ από ένα απλό μηχανι-
κό στυλό. 

Ο Στασύνσκι παρακολουθούσε τον εθνικιστή Ουκρα-
νό σε όλο το Μόναχο. Είχε φροντίσει να συλλέξει πλη-
ροφορίες με υπερβολική εμμονή στη λεπτομέρεια.

Στις 12 Οκτωβρίου 1957 ο Μπαντέρα επέστρεφε από 
μια κηδεία. Ένα ψευδώνυμο το οποίο ήταν στη λίστα 
του τηλεφωνικού καταλόγου βοήθησε τον Στασύνσκι 
να εντοπίσει ένα από τα έξι διαμερίσματα που χρησιμο-
ποιούσε ο Μπαντέρα και η οικογένειά του στο Μόνα-
χο λόγω ασφάλειας. Έχοντας εισβάλει στο διαμέρισμα 
και αφού προξένησε μια ζημιά στην κλειδαριά ώστε να 
καθυστερήσει το θύμα του, ο Στασύνσκι περίμενε στις 
σκάλες. Κρατούσε στα χέρια του μόνο μια εφημερίδα 
τυλιγμένη σε σχήμα κυλινδρικό όπου είχε κρύψει το 
ειδικό όπλο κυανίου με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί 
να το ενεργοποιήσει χωρίς να το εμφανίσει κάν!!! Λί-
γη ώρα αργότερα και αφού απέπεμψε τον σωματοφύ-
λακά του ο Μπαντέρα φάνηκε στο σημείο κρατώντας 
σακούλες από την αγορά. Ο Στασύνσκι τον πλησία-
σε βλέποντας ότι δυσκολεύεται με τα κλειδιά του και 
απλά ακολούθησε ο εξής διάλογος:

-Δεν δουλεύει; Ρώτησε ο Στασύνσκι
-Όχι, είναι μια χαρά... απάντησε ο Μπαντέρα.
Ο νεαρός Στασύνσκι πέρασε από μπροστά του έσφιξε 

την εφημερίδα μέσα στην παλάμη του, το όπλο ενερ-
γοποιήθηκε και ο Μπαντέρα… 

Γιατί Χλωριούχο Κυάνιο, γιατί σε ιδιωτικό 
χώρο;

Το χλωριούχο κυάνιο (ClCN) είναι μια εξαιρετικά 
δηλητηριώδης ουσία που έχει χρησιμοποιηθεί αρκετές 

φορές ως χημικό όπλο. Επιδρά στο αίμα και σχηματί-
ζει εύκολα ενώσεις με το σίδηρο της αιμοσφαιρίνης 
του αίματος. Η αιμοσφαιρίνη μεταφέρει το οξυγόνο 
στο ανθρώπινο σώμα και με το πρόσμικτο του χλω-
ριούχου κυανίου σχηματίζονται κυανιούχα άλατα με 
αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η ζωτική διαδικασία 
της κυτταρικής αναπνοής!!! Το θύμα πεθαίνει από έλ-
λειψη οξυγόνου.

Ως αποτέλεσμα έχουμε ένα μη αντιληπτό χτύπημα 
με εγγυημένα αποτελέσματα και παραπλανητικές δι-
αγνώσεις. Επίσης το χλωριούχο κυάνιο, σε αντίθεση 
με το υδροκυάνιο, έχει την ιδιότητα να μην διασκορ-
πίζεται μακριά από το σημείο ρίψης του, παρέχοντας 
έτσι ασφάλεια στον θήτη. 

Το κυάνιο στην φύση μπορούμε να το αντλήσουμε 
από εκχυλίσματα κερασιών, πικραμύγδαλων και δάφ-
νης.

Ο Στασύνσκι διάλεξε να φέρει εις πέρας την δολοφο-
νία του Μπαντέρα σε ιδιωτικό χώρο διότι είχε διαπι-
στώσει ότι το να πλησιάσει κανείς τον Μπαντέρα σε 
δημόσιο χώρο ήταν δύσκολο έως ακατόρθωτο λόγο της 
ασφυκτικής του πλαισίωσης από σωματοφύλακες. Σε 
αντίθεση με την προηγούμενη περίπτωση της «βουλ-
γαρικής ομπρέλας» εδώ ο ιδιωτικός χώρος είχε μεγα-
λύτερο συντελεστή επιτυχίας απ’ ότι ο δημόσιος.

Ο τρόπος, ο χρόνος, ο χώρος και τα μέσα, δίνουν σε 
κάθε ένα χτύπημα μια διαφορετική όψη αντίληψης. 
Και είναι προσωπική επιτυχία του θύτη να μπορεί να 
είναι ο μόνος ο οποίος ξέρει πώς: «...Επειδή κάτι δεν 
φαίνεται, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει»!!! ]

*Bsc Geotechnical and environmental Eng
Msc Oil & Gas engineering
Phd biochemical terrorism
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