Οι Παράπλευρεσ Απώλειεσ και οι
Συνέπειεσ του Πολέμου και των
Συγκρούςεων ςτο Περιβάλλον
Πανεπιςτήμιο Μακεδονίασ
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαΰκών Σπουδών
ΠΜΣ ςτισ Διεθνείσ Σπουδέσ
Κατεύθυνςη Στρατηγικέσ Σπουδέσ και Διεθνήσ Πολιτική
Επιβλέπουςα Καθηγήτρια: Μπέλλου Φωτεινή
Διπλωματική Εργαςία
τησ
Μαντζιώρη Μπουρνάζου Κυριακήσ Γεωργίασ

[1]

Περύληψη
Ο κάκε πόλεμοσ, ανεξαρτιτωσ αποτελζςματοσ, αφινει μια ςειρά προβλθμάτων και
παράπλευρων απωλειϊν για όλουσ τουσ παράγοντεσ που ςυμμετείχαν ςε αυτόν, τόςο ςε
επίπεδο κφρουσ, όςο και οικονομίασ και ανκρϊπινων απωλειϊν. Μία από τισ ςυνζπειεσ
που ςυχνά παραβλζπεται είναι αυτι ςτο ίδιο το περιβάλλον.
Η χριςθ ι και θ καταςτροφι του περιβάλλοντοσ κατά τθ διάρκεια του πολζμου ι
των ςυγκροφςεων πολλζσ φορζσ κεωρείται ωσ ‘αναγκαίο κακό’ από τα κράτθ, αν κρικεί
απαραίτθτο για τθν εξζλιξθ τθσ πολεμικισ διαδικαςίασ, κακϊσ μπορεί να ςυμβάλλει
αποτελεςματικά ςτθν οριςτικι νίκθ τουσ ι για τθ διεξαγωγι τθσ μάχθσ, ακόμα και αν πλζον
ζχει απαγορευτεί από το Διεκνζσ Ανκρωπιςτικό Δίκαιο, όπωσ ςτθ ‘Σφμβαςθ για τθν
Απαγόρευςθ τθσ Στρατιωτικισ ι οποιαςδιποτε άλλθσ εχκρικισ χριςθσ των Τεχνικϊν
Μεκόδων Μεταβολισ του Ρεριβάλλοντοσ’, που υπογράφτθκε ςτισ 18 Μαΐου 1977 ςτθ
Γενεφθ.
Η ςυηιτθςθ για τθν καταςτροφι του περιβάλλοντοσ ωσ απόρροια τθσ πολεμικισ
διαδικαςίασ ζλαβε ιδιαίτερο ενδιαφζρον μετά τον Ρόλεμο του Κόλπου και τισ τακτικζσ του
Ιρακινοφ Στρατοφ κατά τθ λιξθ του πολζμου, που άφθςε πολλαπλζσ ςυνζπειεσ ςτο
οικοςφςτθμα τθσ περιοχισ.
Αλλά δεν είναι θ πρϊτθ φορά που ζνασ πόλεμοσ είχε καταςτροφικζσ ςυνζπειεσ ςτο
περιβάλλον τθσ περιοχισ που διεξαγόταν. Από τθ ριψθ των πρϊτων ατομικϊν βομβϊν ςτθ
Χιροςίμα και το Ναγκαςάκι ςτο τζλοσ το Β’ Ραγκοςμίου Ρολζμου, μζχρι τθ χριςθ χθμικϊν
και ηιηανιοκτόνων ςτα δάςθ του Βιετνάμ και τουσ βομβαρδιςμοφσ κατά τον Ρόλεμο τθσ
Γιουγκοςλαβίασ, ζχουμε μια πλθκϊρα παραδειγμάτων των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν των
πρακτικϊν τθσ πολεμικισ διαδικαςίασ τόςο ςτο ίδιο το περιβάλλον, όςο και ςτουσ
ανκρϊπουσ, πολλζσ από τισ οποίεσ ακόμα δεν ζχουν πλιρωσ ξεπεραςτεί.
Ο ςτόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ είναι να καταδείξει τισ περιπτϊςεισ αυτζσ
που το ίδιο το περιβάλλον χρθςιμοποιικθκε για τισ ανάγκεσ τθσ εξζλιξθσ του πολζμου.
Επιπλζον κα εξεταςκοφν οι ςυνζπειεσ, βραχυπρόκεςμεσ και μακροπρόκεςμεσ ςτο
περιβάλλον από πολζμουσ που ζλαβαν χϊρα τα τελευταία χρόνια με κυριότερα
παραδείγματα αυτά του Ρολζμου ςτο Βιετνάμ, του Ρόλεμου του Κόλπου, του Ρολζμου τθσ
Γιουγκοςλαβίασ.
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Ειςαγωγό
Ο πόλεμοσ είναι ζνα φαινόμενο που ςυνεχϊσ εξελίςςεται. Με αυτιν τθν εξζλιξθ
όμωσ ζρχονται και νζεσ πρακτικζσ ι νζοι τφποι όπλων που αφινουν με το πζρασ των
εχκροπραξιϊν μια ςειρά πολλαπλϊν και καταςτροφικϊν ςυνεπειϊν. Ζνασ πόλεμοσ αφινει
πολλά κφματα με τθ λιξθ του, και δυςτυχϊσ το ίδιο το περιβάλλον είναι ζνα από αυτά.
Εξετάηοντασ ιςτορικά το φαινόμενο του πολζμου, παρατθρείται ότι πάντα
ακολουκοφνταν πρακτικζσ που άφθναν το ςτίγμα τουσ ςτο οικοςφςτθμα τθσ περιοχισ όπου
διεξαγόταν θ μάχθ, με μία από αυτζσ να ιταν θ πρακτικι τθσ καμζνθσ γθσ. Ριο πρόςφατα
παραδείγματα όμωσ, μασ δείχνουν ότι με τθν εξζλιξθ τθσ πολεμικισ διαδικαςίασ, πλζον
αντιμετωπίηουμε ακόμα πιο ςοβαρά οικολογικά προβλιματα, κακϊσ με τθ χριςθ χθμικϊν
ι ακόμα και πυρθνικϊν όπλων ζχουν διενεργθκεί τεράςτιεσ καταςτροφζσ ςε
οικοςυςτιματα ι ζχουν εντείνει ιδθ υπάρχοντα.
Ριο ςυγκεκριμζνα, από τον Α’ και Β’ Ραγκόςμιο Ρόλεμο, μζχρι τον Ρόλεμο του
Βιετνάμ και τον Ρόλεμο του Κόλπου, ζχουν παρατθρθκεί τεράςτιεσ οικολογικζσ
καταςτροφζσ, οι οποίεσ ζχουν αλλάξει ςε μεγάλο βακμό τον πλανιτθ. Άξιο αναφοράσ είναι
και το γεγονόσ ότι, αν και ςε μικρό βακμό, οι πόλεμοι και οι πρακτικζσ που ζχουν
ακολουκθκεί ανά καιροφσ είναι υπαίτιοι για μια πλθκϊρα περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων
που πλιττουν τον πλανιτθ.
Ο ςτόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ είναι να καταδείξει περιπτϊςεισ που ο
πόλεμοσ άφθςε το ςτίγμα του ςτο οικοςφςτθμα τθσ περιοχισ που διεξάχκθκε, όπωσ επίςθσ
και τφπουσ όπλων, τα οποία ζχουν καταςτροφικά για το περιβάλλον αποτζλεςμα, αλλά και
τρόπουσ που μπορεί το περιβάλλον να χρθςιμοποιθκεί προσ όφελοσ αυτϊν που πολεμοφν,
όπωσ και τισ ςυνζπειεσ που αφινουν με το πζραςμά τουσ ςτο οικοςφςτθμα. Επιπλζον, κα
αναφερκοφν ςυμβάςεισ και ςυνκικεσ που ζχουν υπογραφτεί μζχρι τϊρα που ςτόχο ζχουν
τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ κατά τθ διάρκεια του πολζμου, όπωσ επίςθσ και
παραδείγματα από τθν πρόςφατθ ιςτορία πολζμων, που ακόμα και μετά τθ λιξθ τουσ
άφθςαν το αποτφπωμά τουσ ςτο οικοςφςτθμα.
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Πόλεμοσ και Περιβϊλλον

Ζνασ πόλεμοσ φζρει πάντοτε με τθ λιξθ του πολλαπλζσ ςυνζπειεσ, οι οποίεσ
ςυναντϊνται ςε διάφορουσ τομείσ, από τισ αλλαγζσ ςτθν ίδια τθ δομι του υποςυςτιματοσ
ςτο οποίο διεξάγεται μζχρι τισ κοινωνικζσ, οικονομικζσ, πολιτικζσ, ακόμα και δθμογραφικζσ
αλλαγζσ που μπορεί να προκφψουν ςτο εςωτερικό του ίδιου του κράτουσ. Οι ςυνζπειεσ,
τόςο ςε εςωτερικζσ, όςο και ςε διεκνείσ ςυγκροφςεισ, άμεςεσ ι ζμμεςεσ δεν τελειϊνουν με
τθ λιξθ του πολζμου και ςτθν πλθκϊρα των περιπτϊςεων είναι μακροπρόκεςμεσ, τόςο
ςτουσ ίδιουσ του ςυμμετζχοντεσ, αλλά ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ και ςτα γειτονικά ςε αυτά
κράτθ1.
Οι οικολογικζσ ςυνζπειεσ είναι μια από τισ κατθγορίεσ των ςυνεπειϊν, και ςυνικωσ
αυτζσ που παραβλζπονται περιςςότερο από τισ άλλεσ, αυτό όμωσ δε ςθμαίνει ότι δεν
υπάρχουν. Η καταςτροφι αυτι του περιβάλλοντοσ περιλαμβάνει με τθ ςειρά τθσ μια ςειρά
κεμάτων. Ζχει να κάνει τόςο με τουσ τρόπουσ χρθςιμοποίθςθσ του από τα ςυμβαλλόμενα
μζρθ, τον τρόπο εκμετάλλευςθσ των καιρικϊν και περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν που
επικρατοφν ι ακόμα και με τουσ διαφορετικοφσ τφπουσ όπλων που, ανάλογα με τα υλικά με
τα οποία φτιάχνονται, αφινουν ανεξίτθλα τα ςθμάδια τουσ ςτθ βλάςτθςθ ι τθν ζμβια ηωι
τθσ περιοχισ ςτθν οποία χρθςιμοποιοφνται.
Στο ςυγκεκριμζνο κομμάτι τθσ εργαςίασ κα αςχολθκοφμε με το κζμα τθσ χριςθσ
του περιβάλλοντοσ για τθν αποτελεςματικότερθ διεξαγωγι τθσ μάχθσ, τισ ςυνζπειεσ που
αφινει ζνασ πόλεμοσ ςτο οικοςφςτθμα, τον τρόπο που ςυγκεκριμζνα όπλα μποροφν να
ςθμαδζψουν ανεξίτθλα το τοπίο του κεάτρου των επιχειριςεων, αλλά και το ευαίςκθτο
κζμα των πυρθνικϊν όπλων και ςτισ ςυνζπειεσ που μια πικανι χριςθ τουσ μπορεί να
οδθγιςει.

Το περιβϊλλον ςαν εργαλεύο του πολϋμου – Άμεςεσ και Έμμεςεσ
Συνϋπειεσ
Ο πόλεμοσ είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνοσ με το περιβάλλον, οι πρακτικζσ που
ακολουκοφνται πάντα αφινουν το ςτίγμα τουσ με τον ζνα ι τον άλλο τρόπο, τόςο ςτο
1

Thompson W. R., “The consequences of war”, International Interactions: Empirical and Theoretical
Research in International Relations, Volume 19, No 1-2, 1993, pp. 128-142
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φυςικό περιβάλλον, δθλαδι το ζδαφοσ, τθ βλάςτθςθ, το νερό και το κλίμα, όςο και ςτο
χθμικό, τισ ουςίεσ που επθρεάηουν τθν ποιότθτα των παραπάνω, και το βιολογικό, τουσ
οργανιςμοφσ που ενυπάρχουν εντόσ των άλλων και τθ διάδραςθ τουσ με αυτά. Η χριςθ των
όπλων, είτε ςυμβατικϊν είτε χθμικϊν και βιολογικϊν, θ χριςθ τθσ φωτιάσ, ακόμα και θ
μεταφορά των ςτρατευμάτων και των οπλικϊν ςυςτθμάτων ςυνθγοροφν προσ αυτό το
φαινόμενο2.
Οι ςυνζπειεσ προσ το περιβάλλον είναι διαφόρων ειδϊν. Από τθ μία πλευρά
μποροφν να προκλθκοφν άμεςα, ειδικά με τθ χριςθ των εμπρθςτικϊν όπλων, κατά τθν
οποία το οικοςφςτθμα δεν μπορεί να απορροφιςει ςε επαρκϊσ γριγορο ρυκμό τθ ηθμιά
που δζχεται, και να επανζλκει ςτθν πρότερι του κατάςταςθ. Από τθν άλλθ μεριά μποροφν
και ζμμεςα, ειδικά ςε περιπτϊςεισ όπου προκαλείται μεγάλθ τοξικότθτα του εδάφουσ ι
του νεροφ, με τισ ςυνζπειεσ να φαίνονται ςε βάκοσ χρόνου και οι οποίεσ επθρεάηουν τθν
οικολογικι ιςορροπία, ακόμα και αν οι ηθμιζσ δε φαίνονται αμζςωσ ςε ανκρϊπουσ ι ηϊα3.
Επιπλζον, από τθν αρχαιότθτα μζχρι ςιμερα το περιβάλλον πάντα τίκεται ςτθ
δικαιοδοςία αυτϊν που πολεμοφν, για να το χρθςιμοποιιςουν προσ όφελόσ τουσ. Δεν είναι
λίγεσ οι ιςτορικζσ περιπτϊςεισ όπου θ χριςθ του ι θ μεταβολι του ζχει προςφζρει τακτικά
πλεονεκτιματα ι ζχει ςυντελζςει αποτελεςματικά ςτθ διεξαγωγι τθσ μάχθσ ι τθν οριςτικι
νίκθ ενόσ ςτρατοφ, ι ακόμα και μζςω τθσ εκμετάλλευςθσ των ευνοϊκϊν περιβαλλοντικϊν
ςυνκθκϊν ι φαινομζνων για τθ διεξαγωγι ςυγκεκριμζνων επιχειριςεων. Από μεγάλουσ
ςτρατιωτικοφσ μζχρι και τουσ κεωρθτικοφσ του πολζμου, όλοι ζχουν μια κοινι βάςθ, τθν
εκμετάλλευςθ του εδάφουσ ι των πθγϊν κατά τθ διάρκεια τθσ πολεμικισ διαδικαςίασ, κάτι
που μποροφμε να βροφμε ςτα ζργα ακόμα και του Sun Tzu ι του Carl Von Clausewitz, οι
οποίοι ζχουν τονίςει ςε αρκετά ςθμεία μζςα ςτο ζργο τουσ τθ ςχζςθ του πολζμου με το
περιβάλλον, και τα πλεονεκτιματα χριςθσ ςυγκεκριμζνων τφπων εδαφϊν ωσ τακτικι
πολζμου ι ακόμα και πϊσ το ίδιο το περιβάλλον να επθρεάςει τισ πολεμικζσ επιχειριςεισ4.
Ριο ςυγκεκριμζνα, όπωσ αναφζρεται ςτθν ‘Τζχνθ του Ρολζμου’, του μεγάλου
κεωρθτικοφ και πατζρα τθσ ζμμεςθσ προςζγγιςθσ Sun Tzu, τόςο θ εκμετάλλευςθ του
εδάφουσ, όςο και θ χριςθ τθσ φωτιάσ είναι από τα βαςικά ηθτιματα που ζνασ ςτρατιωτικόσ
θγζτθσ πρζπει να γνωρίηει, κάτι το οποίο γίνεται προφανζσ ςτα ακόλουκα αποςπάςματα.
2

Dubey A. & Shreni P. D., “War and Environment: An Overview”, Journal of Environmental Research
And Development, Volume 2, No 4, 2008, pp. 968-969
3
Pravdid V., “Strategic framework in environmental management: war and its aftermath”,
International Journal of Environmental Studies, Volume 45, No 3-4, 1994, pp. 175-176
4
Pearson C., “Researching Militarized Landscapes: A Literature Review on War and the Militarization
of the Environment”, Landscape Research, volume 37, No 1, 2012, p. 116
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Ππωσ αναφζρεται ςτο 10ο κεφάλαιο, ‘Μορφολογία του Εδάφουσ’,
«Μποροφμε να διακρίνουμε ζξι είδθ εδάφουσ, ανάλογα με τθ μορφολογία του:
βατό ζδαφοσ, ζδαφοσ που εμπλζκει, ζδαφοσ που προκαλεί χρονοτριβι, ςτενά περάςματα,
απόκρθμνεσ πλαγιζσ και κζςεισ απομακρυςμζνεσ από τον εχκρό»5.
Με ανάλογο τρόπο και ςτο 11ο κεφάλαιο, ‘Οι Εννζα Τοποκεςίεσ’, αναφζρει πωσ,
«Η τζχνθ του πολζμου αναγνωρίηει εννιά ποικιλίεσ εδάφουσ: ζδαφοσ που ευνοεί τθ
διαςπορά, ευχερζσ ζδαφοσ, αμφιςβθτοφμενο ζδαφοσ, ανοιχτό ζδαφοσ, ζδαφοσ με
διαςταυρωμζνουσ δρόμουσ, ςοβαρό ζδαφοσ, δφςκολο ζδαφοσ, περιχαρακωμζνο ζδαφοσ,
απελπιςτικό ζδαφοσ»6.
Επιπλζον, αργότερα ςτο ζργο του, ςτο 12ο κεφάλαιο, ‘Η Χριςθ τθσ Φωτιάσ’, μασ
λζει πωσ,
«Υπάρχουν πζντε τρόποι να χρθςιμοποιθκεί θ φωτιά ςτον πόλεμο. Ο πρϊτοσ είναι
να κάψεισ ςτρατιϊτεσ ςτο ςτρατόπεδό τουσ. Ο δεφτεροσ, να κάψεισ εφόδια. Ο τρίτοσ, να
κάψεισ εφοδιοπομπζσ. Ο τζταρτοσ, να κάψεισ οπλοςτάςια και αποκικεσ. Ο πζμπτοσ, να
εξακοντίςεισ φωτιά πάνω ςτον εχκρό»7.
Ραρατθρείται ζτςι λοιπόν ότι θ χριςθ των ευνοϊκϊν, για τουσ εκάςτοτε πολεμικοφσ
ςτόχουσ, ςυνκθκϊν ενόσ οικοςυςτιματοσ, όπωσ και θ καταςτροφι του, αποτελοφν από τθν
αρχαιότθτα ακόμα, πρακτικζσ, ςυνυφαςμζνεσ με τον πόλεμο και τθν εφρυκμθ διεξαγωγι
του, και το να γνωρίηει ο ςτρατιωτικόσ θγζτθσ πϊσ να καταφζρνει και τα δφο μια αρετι.
Κάτι το οποίο βρίςκουμε με ανάλογο τρόπο και ςτο ζργο του Carl Von Clausewitz
‘Ρερί Ρολζμου’. Συγκεκριμζνα ο μεγάλοσ κεωρθτικόσ του πολζμου αναφζρει πωσ,
«[…] Ζνα από τα τυχαία είναι ο καιρόσ, για παράδειγμα. Άλλοτε θ ομίχλθ εμποδίηει
να ανακαλφψουμε τον εχκρό τθ ςτιγμι που κζλουμε, ζνα κανόνι να φφγει ςτθν κατάλλθλθ
ςτιγμι, ζνα μινυμα να φτάςει ςτον αξιωματικό που διοικεί. Άλλοτε θ βροχι εμποδίηει το
τάγμα να φτάςει, ζνα άλλο να φτάςει τθ ςτιγμι που κζλουμε επειδι, αντί να βαδίςει τρεισ
ϊρεσ, βάδιςε οκτϊ, το ιππικό να εφορμιςει αποτελεςματικά, επειδι βυκίηεται ςτο
βρεγμζνο ζδαφοσ, κ.λ.π.

5

Σουν Τηου, Ραυλάκθσ Δ. Ν. (μτφ.), Η Τζχνθ του Ρολζμου, Εκδόςεισ Οδυςςζασ-Φόρμιγξ, Ακινα,
2009, ςελ.61
6
Ibid, ςελ.67
7
Ibid, ςελ.82
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[…]
Η δράςθ ςτον πόλεμο είναι μια κίνθςθ που επιτελείται ς’ ζνα επιδεινωμζνο από τισ
δυςκολίεσ περιβάλλον. Όπωσ είναι κανείσ ανίκανοσ να εκτελζςει ςτο νερό μ’ ευκολία κι
ακρίβεια μια κίνθςθ τόςο απλι όςο το βάδιςμα, είναι ανίκανοσ ςτον πόλεμο να
εξαςφαλίςει τθν πορεία των πραγμάτων με τθ βοικεια κοινϊν δυνάμεων, ζςτω και με μζςθ
ςυμπεριφορά»8.
Ππωσ επίςθσ αναφζρει παρακάτω ςτο ζργο του,
«Μποροφμε λοιπόν να χωρίςουμε ςε ςτοιχεία διαφορετικισ φφςθσ τισ αιτίεσ που,
ςτθ ςτρατθγικι, κακορίηουν τθν προςφυγι ςτθ ςυμπλοκι, δθλαδι: τα θκικά, τα φυςικά, τα
μακθματικά, τα γεωγραφικά και τα ςτατιςτικά ςτοιχεία.
[…], θ τζταρτθ, τθν επίδραςθ του εδάφουσ, τα κυρίαρχα ςθμεία, τα βουνά, τουσ
ποταμοφσ, τα δάςθ και τουσ δρόμουσ […].9»
Επιπλζον ζχουν παρατθρθκεί πλείςτεσ φορζσ, παλαιότερα ςτθν ιςτορία,
παραδείγματα όπου θ χριςθ ι θ καταςτροφι του περιβάλλοντοσ περιελάμβανε ζνα
μεγάλο μζροσ τθσ πολεμικισ διαδικαςίασ εςκεμμζνα ι όχι, ςτα οποία κα αναφερκοφμε
επιγραμματικά, πριν φτάςουμε ςτο επόμενο μζροσ με κάποια από τα πιο χαρακτθριςτικά
παραδείγματα τζτοιων πολζμων ςτο δεφτερο μιςό του 20ου αιϊνα.
Από τα αρχαία ακόμα χρόνια, ςτθν εποχι των ελλθνικϊν Ρόλεων-Κρατϊν και τθσ
ωμαϊκισ Αυτοκρατορίασ, όπωσ και ςτθ Μζςθ Ανατολι ι τθν Κινεηικι Αυτοκρατορία, θ
χριςθ τθσ φωτιάσ, θ εκμετάλλευςθ του εδάφουσ προσ όφελόσ όςων πολεμοφν, όπωσ και το
πλιάτςικο, οι λεθλαςίεσ και θ τακτικι τθσ καμζνθσ γθσ αποτελοφςαν ςυνικεισ πρακτικζσ
κατά τθ διάρκεια των περιςςότερων εκςτρατειϊν και ςυγκροφςεων, είτε ςτόχοσ ιταν θ
ολοκλθρωτικι καταςτροφι του εχκροφ ι ακόμα και θ πλιρθσ εξακλίωςθ του πλθκυςμοφ
που με τθ ςειρά τουσ ςτόχο είχαν τθν οριςτικι παράδοςθ του εχκροφ, όπωσ για
παράδειγμα θ

καταςτροφι των

ςπαρτϊν

από

τον Σπαρτιατικό

ςτρατό

ςτον

Ρελοποννθςιακό Ρόλεμο, πρακτικι που 200 χρονιά αργότερα εφαρμόςτθκε και από τον
Αννίβα κατά τθσ ωμαϊκισ Αυτοκρατορίασ κατά τον Β’ Καρχθδονιακό Ρόλεμο.
Ρροχωρϊντασ ςτθν ιςτορία τα παραδείγματα αυτά δεν αλλάηουν, όπωσ για παράδειγμα
ςτθ διάρκεια του Εκατονταετοφσ Ρολζμου με ανάλογεσ πρακτικζσ να ακολουκοφνται από
8
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τα ςτρατεφματα, με ςτόχο τόςο τθν απλι καταςτροφι ι τθν ανανζωςθ των προμθκειϊν
τουσ, κάτι το οποίο παρατθρείται και αργότερα, κατά τθ διάρκεια των Ναπολεόντειων
πολζμων, με τα γαλλικά ςτρατεφματα να εφαρμόηουν τθν τακτικι του πλιάτςικου ςτισ
περιοχζσ από τισ οποίεσ περνοφςαν, λόγω τθσ μικρισ ποςότθτασ των αποκεμάτων που
ζπαιρναν μαηί τουσ οφτωσ ϊςτε θ πορεία τουσ να γίνεται ευκολότερθ και με πιο γριγορο
ρυκμό. Το μόνο που αλλάηει ςτθν εξζλιξθ τθσ ιςτορίασ είναι θ αποτελεςματικότθτα των
πρακτικϊν που χρθςιμοποιοφνται κατά τθ διάρκεια του πολζμου με τθν ανάλογθ εξζλιξθ
τθσ τεχνολογίασ. Το πρϊτο παράδειγμα το βρίςκουμε ςτον Αμερικανικό Εμφφλιο Ρόλεμο,
με τουσ νζουσ τρόπουσ εξζλιξθσ τθσ πολεμικισ βιομθχανίασ που υιοκετικθκαν να αφινουν
το ςτίγμα τουσ ςτθ βλάςτθςθ και ςτισ αγροτικζσ καλλιζργειεσ, αλλά ακολουκικθκε ακόμα
και θ πρακτικι τθσ καμζνθσ γθσ από το Στρατό των Βορείων για τθ ςτζρθςι τροφισ και
προμθκειϊν από τα αντίπαλα ςτρατεφματα. Ραραδείγματα μποροφν να βρεκοφν ακόμα και
ςτθν πιο πρόςφατθ ιςτορία, τόςο με τθ χριςθ των χθμικϊν όπλων κατά τθ διάρκεια του Α’
Ραγκοςμίου Ρολζμου, όςο και με τουσ ανελζθτουσ βομβαρδιςμοφσ κατά τθ διάρκεια του Β’
Ραγκοςμίου Ρολζμου, που άφθςαν το ςτίγμα τουσ ςτισ πλθγείςεσ πόλεισ, και τελικϊσ με τθ
ριψθ των ατομικϊν βομβϊν ςτθν Ιαπωνία τον Αφγουςτο του 194510.
Το περιβάλλον, όπωσ είδαμε, αποτελεί ςτόχο του πολζμου από τθν αρχαιότθτα, με
τακτικζσ όπωσ αυτζσ τθσ καμζνθσ γθσ και των λεθλαςιϊν, αλλά ιδιαίτερα ενδιαφζρον είναι
και το γεγονόσ ότι με τθν ςυνεχόμενθ και γριγορθ ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ και τθ ςυνεχι
τάςθ για νζεσ μεκόδουσ διεξαγωγισ του πολζμου, θ χειραγϊγθςθ του περιβάλλοντοσ μζςω
τεχνικϊν μεταβολϊν αποτελεί πλζον μια πραγματικότθτα. Ο άνκρωποσ ζχει προχωριςει
ςτο ςθμείο που πλζον είναι πικανι ακόμα και θ πρόκλθςθ ςειςμϊν, αλλαγι των
κλιματικϊν αλλαγϊν, ι θ χειραγϊγθςι τουσ προσ όφελοσ όςων πολεμοφν, θ επίδραςθ ςτθν
ατμόςφαιρα, όπωσ και θ αλλαγι τθσ οικολογικισ ιςορροπίασ. Η χριςθ τζτοιων μεκόδων, αν
και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ζχει αναπτυχκεί ςτα πλαίςια ειρθνικϊν ςκοπϊν και χριςεων,
θ ςτρατιωτικι τουσ χριςθ αποτελεί πλζον γεγονόσ11.
Άλλωςτε, κάτι τζτοιο μποροφμε να το δοφμε ακόμα και με τθν ανάπτυξθ και χριςθ
των ςτρατιωτικϊν δορυφόρων. Ραρά το γεγονόσ ότι ςιμερα θ χριςθ τουσ γίνεται και για
ειρθνικοφσ ςκοποφσ, θ αρχικι τουσ χριςθ ιταν για ςτρατιωτικοφσ και ςτθν πλειονότθτα των
περιπτϊςεων παραμζνουν ζτςι. Ειδικά με τουσ δορυφόρουσ γεωδαιςίασ, με τουσ οποίουσ
10
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είναι δυνατι μια καλφτερθ ακρίβεια βολισ, μζςω τθσ καλφτερθσ απεικόνιςθσ τθσ μορφισ
τθσ γθσ και ςθμαντικϊν λεπτομερειϊν του εδάφουσ, τουσ δορυφόρουσ ωκεανογραφίασ, οι
οποίοι μποροφν να καταγράψουν το καλάςςιο και υποκαλάςςιο περιβάλλον και των
ςυνκθκϊν που επικρατοφν ςε αυτά, και άρα να βοθκοφν ςτον εντοπιςμό υποβρυχίων ι και
ςτθν ακρίβεια των βολϊν, και τουσ μετεωρολογικοφσ δορυφόρουσ, οι οποίοι προβλζποντασ
τισ καιρικζσ και περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ επιτρζπουν πιο ευνοϊκά αποτελζςματα ςε
μελλοντικζσ επιχειριςεισ, γίνεται ςαφζσ πϊσ το περιβάλλον μπορεί να τεκεί υπό τθ
δικαιοδοςία όςων πολεμοφν, ειδικά με τθν εκμετάλλευςθ των κατάλλθλων ςυνκθκϊν του
για τθ μεγιςτοποίθςθ των αποτελεςμάτων μιασ πολεμικισ επιχείρθςθσ12.
Αν και κανείσ δεν μπορεί να είναι ςίγουροσ για τισ ακριβείσ οικολογικζσ ςυνζπειεσ
των παραπάνω ιςτορικϊν παραδειγμάτων, λόγω τθσ ζλλειψθσ ςτοιχείων, μποροφμε πλζον
να τισ βροφμε και να αξιολογιςουμε το αποτφπωμα που αφινει ζνασ πόλεμοσ ςτο
περιβάλλον τόςο με ζμμεςο, όςο και με άμεςο τρόπο, τόςο κατά τθ διάρκεια του πολζμου,
όςο και με τθ λιξθ του ι και με τθν προετοιμαςία για αυτόν.
Σε πλείςτεσ περιπτϊςεισ, και μόνο θ προετοιμαςία για τον πόλεμο είναι ζνασ από
τουσ βαςικοφσ λόγουσ για τθν αλλοίωςθ του οικοςυςτιματοσ μιασ περιοχισ, τόςο με τθν
καταςπατάλθςθ των πθγϊν, τθ χριςθ όλων των δυνατϊν υποδομϊν για τθν ανάπτυξθ τθσ
πολεμικισ βιομθχανίασ, τθν αναγκαςτικι, πολλζσ φορζσ, μετακίνθςθ μζρουσ του
πλθκυςμοφ, όςο και με τθν ίδια τθν προετοιμαςία των εξοπλιςμϊν13. Η εξόρυξθ και θ
παραγωγι υλικϊν απαραιτιτων για τθν καταςκευι των οπλικϊν ςυςτθμάτων είναι
αναγκαιότθτα, αλλά ταυτόχρονα αποτελοφν και κίνδυνο για τθν ανκρϊπινθ υγεία και το
περιβάλλον, λόγω του τοξικοφ χαρακτιρα τουσ, ο οποίοσ απλϊσ μεγαλϊνει ι γίνεται πιο
αςτακισ κατά τθ διάρκεια τθσ μεταφοράσ τουσ, ι, ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ, ακόμα και λόγω
τθσ ζλλειψθσ ι απόκρυψθσ επαρκϊν ςτοιχείων από τουσ ανκρϊπουσ που δουλεφουν κατά
τθ διάρκεια αυτϊν των διαδικαςιϊν, και άρα δεν μποροφν να ακολουκοφν τουσ κανόνεσ
αςφαλείασ14.
Επιπλζον κατά τθ διάρκεια του πολζμου, θ χριςθ όπλων, όπωσ για παράδειγμα τα
εμπρθςτικά και τα εκρθκτικά, κατά των υποδομϊν μπορεί να οδθγιςει ςε ανάλογεσ
οικολογικζσ ςυνζπειεσ, με κυριότερθ αυτι τθσ μείωςθσ τθσ ποιότθτασ του νεροφ, λόγω των
12
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ερειπίων και των κατεςτραμμζνων ςωλθνϊςεων, όπωσ και των τοξικϊν ουςιϊν που
ςυςςωρεφονται από αυτά, με τθ μόλυνςθ να πθγαίνει με τθ ςειρά τθσ ςτθ βλάςτθςθ,
ακόμα και τισ αγροτικζσ εκτάςεισ. Φυςικά αυτι θ μόλυνςθ, απλϊσ επιβαρφνει ακόμα
περιςςότερο τθν αρνθτικι αλλαγι τθσ βιοποικιλότθτασ και των δαςικϊν εκτάςεων. Σε
ςυνδυαςμό με τθ χριςθ των εκρθκτικϊν όπλων ςε αυτζσ τισ ίδιεσ δαςικζσ εκτάςεισ, όπωσ
για παράδειγμα ςτο Ρόλεμο του Βιετνάμ, αφινουν το ςτίγμα τουσ ςτο τοπίο τθσ περιοχισ
που χρθςιμοποιοφνται, με αρνθτικζσ προεκτάςεισ ακόμα και ςτα ηϊα, και ακόμα χειρότερα
και ςτα είδθ υπό εξαφάνιςθ. Φυςικά θ λιξθ του πολζμου δε ςθμαίνει και τθ λιξθ των
ηθμιϊν. Με τθ λιξθ τουσ τεράςτιεσ ποςότθτεσ μπαηϊν και ερειπίων μζνουν πίςω, τα οποία
περιζχουν επικίνδυνεσ ουςίεσ και ακόμα και θ μεταφορά τουσ, που ςτισ περιςςότερεσ
περιπτϊςεισ γίνεται με το λανκαςμζνο τρόπο, εγκυμονεί ανάλογουσ οικολογικοφσ
κινδφνουσ, χωρίσ να ξεχνάει κανείσ και τθ ςυςςϊρευςθ ςκουπιδιϊν, και τθν ζκκλθςθ των
βλαβερϊν ουςιϊν τουσ ςτο ζδαφοσ και το νερό15.
Εκτόσ από τθν άμεςθ καταςτροφι που ςυντελείται, είτε με τθ χριςθ
ςυγκεκριμζνων τφπων όπλων, που ζχουν τθ δυνατότθτα να αλλάξουν το τοπίο, είτε με τθν
εςκεμμζνθ τροποποίθςθ του περιβάλλοντοσ, ςαν μζκοδο τακτικισ, θ αλλοίωςθ του
περιβάλλοντοσ μπορεί να γίνει και με ζμμεςο τρόπο, ι θ καταςτροφι που ςυντελείται να
οδθγιςει κι αυτι με τθ ςειρά τθσ ςε άλλεσ ςυνζπειεσ.
Ενδιαφζρον είναι και το γεγονόσ ότι ςε πολλζσ περιπτϊςεισ μια ςφγκρουςθ μπορεί
να παρουςιάςει ανάλογα αποτελζςματα με μια φυςικι καταςτροφι, οδθγϊντασ ζτςι
ακόμα και ςε κροφςματα βίασ μζςα ςε μια κοινωνία, κακϊσ ςε πλείςτεσ περιπτϊςεισ ο
παράγοντασ μιασ περιβαλλοντικισ επίκεςθσ είναι κακαρά ψυχολογικόσ, ι οι επικζςεισ που
ςυντελοφνται να ζχουν ςυνζπειεσ και ςτο περιβάλλον και άρα να οδθγιςουν και ςε
ανάλογεσ ψυχολογικζσ. Ζτςι, ςε πλείςτεσ περιπτϊςεισ εξθγοφνται οι επικζςεισ ςε υποδομζσ
ι φυςικζσ πθγζσ, το οποίο όπωσ ζχουμε εξθγιςει, οδθγεί ςτον υποβιβαςμό τθσ ποιότθτασ
του οικοςυςτιματοσ και ςτθν απειλι τθσ ευθμερίασ και των καλϊν ςυνκθκϊν υγείασ, με
αποτζλεςμα να υπονομεφεται ταυτόχρονα και θ ικανότθτα ενόσ πλθκυςμοφ να γυρίςει
ςτουσ πρότερουσ ρυκμοφσ του16.
Επιπλζον, ο πόλεμοσ, ςτθν πλθκϊρα των περιπτϊςεων, μπορεί να οδθγιςει ςε ζνα
κφμα προςφφγων που μεταφζρονται ςε άλλεσ περιοχζσ ι γειτονικζσ χϊρεσ, για να
15
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γλυτϊςουν από τα δεινά τθσ μάχθσ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο όμωσ, επιφζρεται μια δραςτικι
αλλαγι του οικοςυςτιματοσ. Ρολλζσ φορζσ δάςθ, ι μεγάλεσ αγροτικζσ εκτάςεισ
καταςτρζφονται για να μπορζςει να ςτθκεί ο πρόχειροσ οικιςμόσ, ι ακόμα και ςαν μζςο
κζρμανςθσ, θ ποιότθτα του νεροφ χειροτερεφει, κάτι το οποίο ζχει αρνθτικζσ προεκτάςεισ
τόςο ςτο ίδιο το περιβάλλον, που δεν μπορεί πια να επανζλκει ςτισ πρότερεσ ιςορροπίεσ
του, όςο και ςτουσ ανκρϊπουσ, κακϊσ ζτςι εξαπλϊνονται ακόμα πιο εφκολα ςοβαρζσ,
μολυςματικζσ αρρϊςτιεσ, και θ άγρια πανίδα μειϊνεται, κακϊσ δεν μποροφν πια τα άγρια
ηϊα να επιβιϊςουν ςτο τροποποιθμζνο οικοςφςτθμα, ι καταναλϊνονται ωσ τροφι17.
Βλζπει κανείσ, λοιπόν, ότι ο πόλεμοσ, αποτελεί μια πρακτικι θ οποία δε ςυνάδει με
τθν ανάπτυξθ και βιωςιμότθτα του πλανιτθ, θ οποία είναι αναγκαία και για τουσ ίδιουσ
τουσ ανκρϊπουσ, ωσ μζροσ του οικοςυςτιματοσ ςτο οποίο ςυνυπάρχουμε. Μια
ολοκλθρωτικι καταςτροφι του περιβάλλοντοσ ςθμαίνει καταςτροφι και για τουσ ίδιουσ
τουσ ανκρϊπουσ, με τισ αρρϊςτιεσ και τθν πείνα να είναι μόνο κάποιεσ από τισ ςυνζπειεσ
που κα πρζπει ι ιδθ πρζπει να αντιμετωπίςει. Επιπλζον, για τθν εξζλιξι του πολζμου
απαιτοφνται πθγζσ, οι οποίεσ δεν είναι ανεξάντλθτεσ, και θ ςυνεχισ μείωςι τουσ ςυμβάλλει
και αυτι ςτθν αλλαγι του προςϊπου του πλανιτθ και ςτθ διατάραξθ τθσ ιςορροπίασ18.
Φυςικά θ πλθκϊρα των καταςτροφϊν γίνεται και λόγω τθσ χριςθσ ςυγκεκριμζνων
τφπων όπλων, κάτι που μασ οδθγεί ςτο επόμενο κομμάτι τθσ εργαςίασ.

Τύποι όπλων και καταςτροφό του περιβϊλλοντοσ
Με τθν εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ και των μζςων ζχουμε και νζουσ τφπουσ όπλων, τα
οποία όμωσ μπορεί να είναι πιο επιηιμια ςτο οικοςφςτθμα. Συγκεκριμζνα όπλα όπωσ τα
βιολογικά και τα χθμικά είναι ςε μεγάλο βακμό υπεφκυνα για τθ διατάραξθ τθσ χλωρίδασ
και τθσ πανίδασ τθσ περιοχισ όπου χρθςιμοποιικθκαν.
Ανάλογα με τθ χριςθ τουσ, όλα τα όπλα μποροφν να αφιςουν το ςτίγμα τουσ ςτο
περιβάλλον και τουσ ανκρϊπουσ, με τα πιο διαδεδομζνα όμωσ να είναι τα βιολογικά και τα
χθμικά όπλα με κάποιεσ από τισ πιο τρομακτικζσ ςυνζπειεσ ςε ανκρϊπουσ και
οικοςυςτιματα, και με τα εκρθκτικά και εμπρθςτικά όμωσ να κατζχουν ιδιαίτερθ κζςθ,
17
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κακϊσ μποροφν να αποψιλϊςουν ολόκλθρεσ εκτάςεισ δαςϊν ςε ελάχιςτθ ϊρα. Επιπλζον τα
αποτελζςματα τουσ, ςτθν πλθκϊρα των περιπτϊςεων που χρθςιμοποιοφνται, είναι
μακροχρόνια, κακιςτϊντασ ζτςι τουσ ρυκμοφσ λειτουργίασ τθσ φφςθσ ςχεδόν αδφνατον να
επανζλκουν ςτουσ φυςιολογικοφσ τθσ.

Χημικϊ και Βιολογικϊ Όπλα

Η χριςθ όπλων που βαςίηονται ςτθ λειτουργία βιολογικϊν και χθμικϊν
παραγόντων είναι ίςωσ από τισ πιο κατακριτζεσ, τόςο ςε επίπεδο κοινισ γνϊμθσ, όςο και ςε
επίπεδο διεκνοφσ δικαίου. Επιπλζον, αποτελοφν και κάποια από τα πιο τρομακτικά όπλα,
που μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν κατά τθ μάχθ, κακϊσ οι επιπτϊςεισ τουσ ςυνικωσ είναι
μακροχρόνιεσ και θ χριςθ τουσ, ειδικά αν πρόκειται για αζρια, δεν γνωρίηει ςφνορα, και τα
αποτελζςματά τουσ δεν φαίνονται μόνο ςτισ περιοχζσ που χρθςιμοποιοφνται, αλλά και ςτισ
γειτονικζσ τουσ, όπωσ επίςθσ, εκτόσ από τουσ αντίπαλουσ ςτρατοφσ μπορεί να επθρεάςει ςε
πολφ μεγάλο βακμό και τουσ αςτικοφσ πλθκυςμοφσ. Η χριςθ βιολογικϊν και χθμικϊν
όπλων γίνεται με διαφορετικό τρόπο, και οι παρενζργειζσ τουσ ςε ανκρϊπουσ και φυτά
οδθγοφν ςε διαφορετικά ςυμπτϊματα, αλλά παρατθροφμε ότι δεν γίνεται κάποια ιδιαίτερθ
διαφοροποίθςθ, κακϊσ τα αποτελζςματά τουσ τισ περιςςότερεσ φορζσ είναι ταυτόςθμα,
λόγω τθσ μεγάλθσ τοξικότθτάσ τουσ. Άλλο ζνα χαρακτθριςτικό τουσ, και θ βαςικι τουσ
διαφορά, είναι το γεγονόσ ότι ενϊ ςυνεχϊσ μποροφν να εφευρεκοφν καινοφργιεσ τοξικζσ
ουςίεσ, οι βιολογικζσ ουςίεσ ςυνικωσ μποροφν να βρεκοφν ςτθν ίδια τθ φφςθ19.
Τα όπλα που ανικουν ςε αυτζσ τισ κατθγορίεσ ςυνικωσ περιλαμβάνουν
αςφυξιογόνεσ, δακρυγόνεσ και καυςτικζσ ουςίεσ, αζρια νεφρων, βιοτοξίνεσ, ψυχοφάρμακα,
πακογόνουσ μικροοργανιςμοφσ και ηιηανιοκτόνα. Εκτόσ από τισ βλαβερζσ επιπτϊςεισ που
μπορεί να ζχουν ςε ζναν πλθκυςμό, παρόμοιεσ ζχουν και ςτθ βλάςτθςθ τθσ περιοχισ, ι
ακόμα χειρότερα, μπορεί να ςτοχεφςουν ειδικά ςτθ βλάςτθςθ.
Ζνασ οριςμόσ που μπορεί να δοκεί ςτα χθμικά όπλα είναι «οι χθμικζσ ουςίεσ, είτε
αζριο, είτε ςε υγρι ι ςτζρεα μορφι που κα μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν λόγω τθσ
άμεςθσ τοξικισ τουσ δράςθσ ςτον άνκρωπο, τα ηϊα ι και τα φυτά20». Επιπλζον ςε αυτι τθν
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κατθγορία ανικουν ουςίεσ, όπωσ οι μουςτάρδεσ, τα δακρυγόνα αζρια, το αρςενικό, το
υδροκυάνιο, κάποιεσ μορφζσ χλωρίου όπωσ και άλλεσ ουςίεσ που μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν ςτθν παραγωγι των χθμικϊν όπλων ι να ενιςχφςουν τθ δράςθ τουσ21.
Η χριςθ τζτοιου είδουσ όπλων μπορεί να οδθγιςει ςε μια ςειρά ςυνεπειϊν,
αρνθτικϊν, τόςο ςτον ίδιο τον άνκρωπο, όςο και ςτο περιβάλλον. Οι ςυνζπειεσ αυτζσ είναι
αποτζλεςμα τθσ εςκεμμζνθσ μόλυνςθσ που προκαλείται από τισ τοξικζσ ουςίεσ που
απελευκερϊνονται ςτθν ατμόςφαιρα, και ςε μεγάλο βακμό εκμεταλλεφονται τισ
περιβαλλοντικζσ και μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ για τθν πιο αποτελεςματικι δράςθ τουσ. Οι
τοξικζσ αυτζσ ουςίεσ μποροφν να διειςδφςουν με άμεςο τρόπο τόςο ςτο ζδαφοσ, όςο και
ςτο νερό, προκαλϊντασ ζτςι διάβρωςθ του εδάφουσ, εριμωςθ ι και μόλυνςθ των υδάτων,
αναλόγωσ του ςτόχου και των ςυνκθκϊν που επικρατοφν ςτο οικοςφςτθμα. Η καταςτροφι
αυτι δεν μζνει μόνο ςτθν ίδια τθ φφςθ. Πλα ανικουν ςε ζνα κφκλο, και με τθν αλλοίωςθ
του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, ταυτόχρονα επθρεάηεται και θ πανίδα τθσ περιοχισ, όπωσ και
ςε ζνα επόμενο επίπεδο και οι ανκρϊπινοι οικιςμοί22.
Ζνα από τα πρϊτα και πιο χαρακτθριςτικά παραδείγματα χριςθσ χθμικϊν όπλων
και των τρομακτικϊν ςυνεπειϊν που είχαν, υπιρξε ο Α’ Ραγκόςμιοσ Ρόλεμοσ, με τθν
εξαπόλυςθ ενόσ πραςινοκίτρινου αερίου, το οποίο αποτελοφταν από χλϊριο, κατά των
ςυμμαχικϊν ςτρατευμάτων ςτισ 22 Απριλίου του 1915, ςτο Ypres του Βελγίου. Οι ςυνζπειεσ
ιταν άμεςεσ, με τα ςτρατεφματα να νιϊκουν αρχικϊσ δφςπνοια και ζντονο τςοφξιμο ςτα
μάτια, και ςτθν προςπάκειά τουσ να αναπνεφςουν, απλϊσ ανζπνεαν περιςςότερο χλϊριο,
το οποίο κακϊσ είναι πιο βαρφ από τον αζρα, γζμιςε τα χαρακϊματα των ςυμμάχων. Εκτόσ
από αυτό, θ ταχφτθτα με τθν οποία κινοφταν το αζριο, ςε ςυνδυαςμό με τθν, ευνοϊκι για τθ
δράςθ του, ταχφτθτα και κατεφκυνςθ του αζρα, ιταν μεγαλφτερθ από αυτι με τθν οποία
κινοφνταν οι ςτρατιϊτεσ. Ωσ αποτζλεςμα, μζςα ςε δφο ϊρεσ, θ κατάςταςθ ζγινε
τρομακτικι. Εκτόσ από το μεγάλο αρικμό των κυμάτων, που πζκαναν με φρικτό τρόπο,
άλλαξε και το ίδιο το τοπίο, με το χλϊριο να επενεργεί ςτθ βλάςτθςθ τθσ περιοχισ,
αλλάηοντασ το χρϊμα των φυτϊν και των δζντρων. Αυτό ιταν μόνο θ αρχι για ζνα νζο
είδοσ πολζμου, τον χθμικό. Η επίκεςθ από τουσ Γερμανοφσ επαναλιφκθκε μετά από 36
ϊρεσ και ςτουσ μινεσ που ακολοφκθςαν, εκτόσ από το χλϊριο, ζκαναν και τθν εμφάνιςι
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τουσ ουςίεσ όπωσ το φωςγζνιο και το διςφωγζνιο, και πλζον χριςθ τουσ ζκαναν και οι
ςυμμαχικζσ δυνάμεισ κατά των γερμανικϊν23.
Με παρόμοιο τρόπο, αν και με κάποιεσ βαςικζσ διαφορζσ, δρουν και τα βιολογικά
όπλα. Σε αντίκεςθ με τουσ χθμικοφσ παράγοντεσ, οι βιολογικοί ζχουν πιο ζμμεςα, και
ςυνικωσ ακόμα πιο μακροχρόνια αποτελζςματα, αφοφ θ δράςθ τουσ βαςίηεται ςτθν
εκλεκτικότθτα των παραγόντων αυτϊν, και θ χριςθ τουσ ςυνικωσ προκαλεί ςυγκεκριμζνεσ
αςκζνειεσ, εκτόσ από τουσ ανκρϊπουσ, τόςο ςε ηϊα, όςο και ςτθ βλάςτθςθ24.
Σαν οριςμό των βιολογικϊν όπλων, όπωσ αναφζρεται, μποροφμε να ποφμε ότι
κεωρείται «κάκε πακολογικόσ οργανιςμόσ ι κάκε τοξικι ουςία που ζχει τθ δυνατότθτα να
ςκοτϊςει ι να δθμιουργιςει καταςτροφζσ ςε βιολογικοφσ οργανιςμοφσ. Ζνα βιολογικό όπλο
ςυνικωσ είναι ζνασ αόρατοσ εχκρόσ με μεγάλθ δφναμθ καταςτροφισ για κάκε ηωντανό
οργανιςμό και μπορεί να προκαλζςει μικρι ι μεγάλθ περιβαλλοντικι μόλυνςθ, τοπικι ι
μεταφερόμενθ»25.
Τα βιολογικά όπλα βαςίηονται ςτθ χριςθ μικροοργανιςμϊν, όπωσ βακτθρίδια, ιοί,
μφκθτεσ, ι και τοξινϊν, και θ χριςθ τουσ είναι πιο αποτελεςματικι, κακϊσ ζχουν τθ
δυνατότθτα να πολλαπλαςιάηονται με τρομακτικοφσ ρυκμοφσ, και άρα μόνο μια μικρι
ποςότθτα είναι αρκετά αποτελεςματικι για ζνα χτφπθμα. Σε αυτό ςυνάδει και το γεγονόσ
ότι μποροφν να απελευκερωκοφν εφκολα και δεν μποροφν να ανιχνευτοφν αμζςωσ. Κατ’
αυτόν τον τρόπο, μποροφν να προκαλζςουν το κάνατο χιλιάδων ανκρϊπων, αλλά και
άλλων ηωντανϊν οργανιςμϊν ςε υπερβολικά γριγορουσ ρυκμοφσ. Επιπλζον, αυτό κάνει τθν
καταςκευι τουσ απλι, γριγορθ και ουςιαςτικά ανζξοδθ, ςε ςφγκριςθ με τα αποτελζςματα
που ζχουν26.
Ραρά το γεγονόσ ότι μόλισ ςχετικά πρόςφατα τα βιολογικά όπλα ζκαναν τθν
εμφάνιςθ τουσ, ςτθν πραγματικότθτα αποτελεί ζνα είδοσ όπλου το οποίο χρθςιμοποιείται
από τθν αρχαιότθτα, ακόμα και με τθ χριςθ πτωμάτων τόςο ανκρϊπων, όςο και ηϊων,
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μολφνοντασ ζτςι τον αζρα ι το νερό, και άρα κατά ςυνζπεια και τα αντίπαλα ςτρατεφματα
ι ακόμα και τον άμαχο πλθκυςμό27.
Φυςικά, αυτό που τα κάνει επικίνδυνα προσ το περιβάλλον είναι το γεγονόσ ότι
εκτόσ από επικζςεισ κατά ανκρϊπινων πλθκυςμϊν, μποροφν να επθρεάςουν τθ βλάςτθςθ
και τα ηϊα, από τα οποία άλλωςτε εξάγονται και τα βαςικά ςυςτατικά τουσ28. Ππωσ επίςθσ
και ο τρόποσ που χρθςιμοποιείται το περιβάλλον κατά τθ χριςθ τουσ, επειδι ακριβϊσ οι
ςυνκικεσ για τθ διαςπορά τουσ πρζπει να είναι ςυγκεκριμζνεσ. Για παράδειγμα, ο καιρόσ,
το φωσ και θ κερμοκραςία οφτωσ ϊςτε οι προχποκζςεισ για τθν ανάπτυξθ των
μικροοργανιςμϊν να είναι ευνοϊκζσ, πρζπει να βρίςκονται ςε ςυγκεκριμζνα επίπεδα, αλλά
και το ζδαφοσ και θ βλάςτθςθ να βρίςκονται ςτισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ οφτωσ ϊςτε θ
μεταφορά τουσ να γίνει με τον καλφτερο

δυνατό τρόπο. Κατά αυτόν τον τρόπο το

περιβάλλον λειτουργεί ςαν εργαλείο και τίκεται υπό τθ δικαιοδοςία όςων χρθςιμοποιοφν
τα ςυγκεκριμζνα όπλα29.

Συμβατικϊ Όπλα

Τα χθμικά και βιολογικά όπλα δεν είναι τα μόνα που μποροφν να μετατρζψουν
ολόκλθρεσ περιοχζσ με βλάςτθςθ ςε ζναν ξθρό τόπο. Τα εμπρθςτικά ι εκρθκτικά όπλα,
όπωσ γα παράδειγμα τα napalm ι οι νάρκεσ, κατζχουν και αυτά μια ιδιαίτερθ κζςθ ςτα
όπλα τα οποία μποροφν να αλλάξουν με ριηικό και βακφ τρόπο το πρόςωπο του εδάφουσ
ςτο οποίο γίνεται θ χριςθ τουσ.
Με τον όρο εμπρθςτικά, όπωσ ορίηονται και ςτθ Σφμβαςθ για τθν Απαγόρευςθ
Μερικϊν Συμβατικϊν Ππλων, είναι «τα όπλα ι πυρομαχικά τα οποία ζχουν πρωταρχικά
ςχεδιαςτεί για καφςθ αντικειμζνων ι πρόκλθςθ τραυμάτων ςε άτομα μζςω τθσ φωτιάσ,
κερμότθτασ ι του ςυνδυαςμοφ τουσ μζςω τθσ χθμικισ αντίδραςισ τθσ δραςτικισ ουςίασ
τουσ με το ςτόχο»30.
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Κατά τθ χριςθ των εμπρθςτικϊν όπλων απελευκερϊνονται μεγάλα κφματα
κερμότθτασ και φωτιάσ, τα οποία με τθ ςειρά τουσ οδθγοφν ςτθν απελευκζρωςθ ενόσ
μεγάλου ποςοςτοφ δθλθτθριωδϊν και τοξικϊν ουςιϊν, προκαλϊντασ παράλλθλα
αςφυξιογόνα αποτελζςματα. Ραρ’ όλα αυτά, ίςωσ το πιο τρομακτικό αποτζλεςμά τουσ
είναι θ ζκταςθ τθσ δράςθσ τουσ, κακϊσ μπορεί πολφ εφκολα να ξεφφγει από τον αρχικό
ςτόχο, κάτι το οποίο γίνεται πολφ εφκολα, ειδικά με τθ βοικεια των κλιματολογικϊν
ςυνκθκϊν, όπωσ του αζρα, ι τθσ βλάςτθςθσ τθσ περιοχισ, με αποτζλεςμα θ φωτιά να
μπορεί να λάβει επικίνδυνα καταςτροφικζσ διαςτάςεισ. Επιπλζον, ασ μθν ξεχνάμε ότι θ
φωτιά ζχει και πολλαπλά ζμμεςα και μακροχρόνια αποτελζςματα ςτο περιβάλλον. Εκτόσ
από το προφανζσ, ότι δθλαδι, θ βλάςτθςθ ςε μια πλθγείςα από τα εμπρθςτικά όπλα
περιοχι μπορεί να κάνει πολλά χρόνια να επανζλκει ςτα φυςιολογικά τθσ επίπεδα,
ταυτόχρονα μπορεί να οδθγιςει και ςτθν αλλοίωςθ του οικοςυςτιματοσ, όπωσ, για
παράδειγμα, με τθν εμφάνιςθ άλλων μορφϊν ηωισ ι με τθν αλλαγι τθσ ιςορροπίασ του
εδάφουσ, που οδθγεί ςε μια ριηικι αλλαγι του τοπίου31.
Επιπλζον, από τον Ρόλεμο του Κόλπου, πλζον γίνεται και χριςθ όπλων
απεμπλουτιςμζνου ουρανίου. Αν και ακόμα δεν ζχει αποφαςιςτεί αν αποτελοφν ςυμβατικά
όπλα ι όπλα μαηικισ καταςτροφισ, όπωσ τα χθμικά, είναι χριςιμο να τα αναφζρουμε ςτο
ςυγκεκριμζνο ςθμείο, κακϊσ θ χριςθ τουσ γίνεται ςε ςυνδυαςμό με αυτά, ςαν τρόποσ
ενίςχυςθσ τουσ. Το απεμπλουτιςμζνο ουράνιο αποτελεί υποπροϊόν το οποίο προκφπτει από
τθ διαδικαςία του εμπλουτιςμοφ του ουρανίου και θ χρθςιμότθτά του ζγκειται ςτθ μεγάλθ
αντοχι και ανκεκτικότθτά του. Αν και οι κίνδυνοι ραδιενζργειασ από τθ χριςθ τουσ είναι ςε
μεγάλο βακμό περιοριςμζνοι, θ τοξικότθτά τουσ είναι θ κφρια πθγι ανθςυχίασ που
προκφπτει από τθ χριςθ τουσ, κακϊσ μπορεί πολφ εφκολα να περάςει ςτο ζδαφοσ και το
νερό, προςβάλλοντασ ζτςι τθ βλάςτθςθ, τα ηϊα, αλλά και τουσ ανκρϊπουσ ςτισ περιοχζσ
όπου γίνεται θ χριςθ τουσ, και παραμζνει για μεγάλο χρονικό διάςτθμα, ακόμα και μετά τθ
λιξθ του πολζμου, κακιςτϊντασ ζτςι τισ ςυνζπειεσ αυτζσ μακροπρόκεςμεσ32.
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Το Θϋμα των Πυρηνικών Όπλων
Ο 20οσ αιϊνασ υπιρξε ο αιϊνασ με τισ περιςςότερεσ αλλαγζσ και εξελίξεισ ςτθν
ανκρϊπινθ ιςτορία, με δφο Ραγκοςμίουσ Ρολζμουσ, που άλλαξαν τθ δομι του διεκνοφσ
ςυςτιματοσ, τον Ψυχρό Ρόλεμο, μεταξφ ΗΡΑ και ΕΣΣΔ, με τθν κοφρςα των εξοπλιςμϊν να
είναι ζνα από τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ περιόδου εκείνθσ, αλλά και με τεράςτιεσ
καινοτομίεσ ςτον τομζα τθσ τεχνολογίασ. Η τικάςευςθ τθσ πυρθνικισ ενζργειασ με τθ
μετζπειτα ανάπτυξθ και χριςθ των πυρθνικϊν όπλων είναι μία από αυτζσ.
Με το Ρρόγραμμα Μανχάταν και τθ ριψθ των πρϊτων ατομικϊν βομβϊν ςτο
Ναγκαςάκι και τθ Χιροςίμα θ ιςτορία του κόςμου άλλαξε ριηικά. Για πρϊτθ φορά θ
ανκρωπότθτα βρζκθκε αντιμζτωπθ με τον απόλυτο τρόμο και καταςτροφι που εκφράηουν
τα πυρθνικά όπλα. Ο τρόμοσ δεν ζγκειται μόνο ςτο κάνατο χιλιάδων, ακόμα και
εκατομμυρίων ανκρϊπων ταυτόχρονα, αλλά και ςτο χάοσ ςτο οποίο καταλιγει θ χριςθ
τουσ και ςτισ ςυνζπειεσ οι οποίεσ είναι χρόνιεσ. Ακόμα και ςτισ μζρεσ μασ το κζμα των
πυρθνικϊν όπλων παραμζνει ζνα από τα πιο ςοβαρά και ευαίςκθτα, όχι μόνο με τθν
πικανότθτα τθσ χριςθσ του, κάτι που μπορεί να οδθγιςει ςε ζναν απόλυτα καταςτροφικό
πόλεμο και ολόκλθρο τον πλανιτθ ςε ζναν άγονο τόπο, αλλά και με το πρόβλθμα τθσ
διανομισ και διαςποράσ τουσ. Επιπλζον, είναι τα κατ’ εξοχιν όπλα μαηικισ καταςτροφισ
και οι ςυνζπειζσ τουσ είναι τόςο βιολογικζσ, όςο και ψυχολογικζσ ςτουσ ανκρϊπουσ και ςτο
ίδιο το περιβάλλον33.
Ρριν αναφερκοφν πικανζσ ςυνζπειεσ ενόσ τζτοιου πολζμου, κα ιταν χριςιμο να
αναφερκεί ο τρόποσ με τον οποίο λειτουργοφν. Ρυρθνικά όπλα, λοιπόν, κεωροφνται τα
όπλα τα οποία βαςίηονται ςτθν πυρθνικι ενζργεια για τθ χριςθ τουσ, με δφο βαςικοφσ
τφπουσ. Ο πρϊτοσ τφποσ πυρθνικϊν όπλων είναι αυτόσ των πυρθνικϊν, ι ατομικϊν, με τθν
ενζργειά τουσ να προζρχεται από τθ διάςπαςθ πυρινων ουρανίου και πλουτωνίου ςε πιο
ελαφρά ςτοιχεία. Ο δεφτεροσ τφποσ είναι αυτόσ των κερμοπυρθνικϊν όπλων, ι βόμβα
υδρογόνου, όπου ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ςυντελείται ςφντθξθ πυρινων βαρζων
ιςοτόπων του υδρογόνου. Η ιςχφσ τουσ είναι καταςτρεπτικι, κακϊσ θ ενζργεια που
απελευκερϊνεται κατά τθν ζκρθξθ είναι απεριόριςτθ, κατά ςυνζπεια και τα αποτελζςματά
τουσ να είναι πολλαπλά. Εκτόσ από τθν ίδια τθν ζκρθξθ, θ οποία είναι παρόμοια με μια
33
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ζκρθξθ ςυμβατικϊν όπλων, αλλά ςε μεγαλφτερθ διάμετρο, υπάρχουν και τα αποτελζςματα
που εκλφονται από τθν ίδια τθν πυρθνικι ενζργεια. Αυτά περιλαμβάνουν τθν ακτινοβολία,
που περιλαμβάνει ακτίνεσ Γ και Χ, τθ ραδιενζργεια από τθν ίδια τθν ζκρθξθ, και τζλοσ το
θλεκτρομαγνθτικό κφμα από τθν ζκλυςθ τθσ θλεκτρομαγνθτικισ ενζργειασ ςε περιοριςμζνο
χϊρο34.
Τα ςυγκεκριμζνα αποτελοφν και τα άμεςα αποτελζςματά τουσ, τα οποία κυμίηουν
αυτά των ςυμβατικϊν, εκτόσ από αυτό τθσ ζκλυςθ τθσ ραδιενζργειασ, αλλά ςε μεγαλφτερα
επίπεδα. Ρρϊτα απ’ όλα θ ίδια θ ζκρθξθ, εκτόσ του ότι κρατάει περιςςότερο από εκείνθ των
ςυμβατικϊν όπλων και άρα τίκεται πιο καταςτροφικι, καλφπτει και μια πολφ μεγαλφτερθ
ακτίνα, αναλόγωσ του ςθμείου που γίνεται θ ζκρθξθ, και μεταφζρεται με τρομακτικά πιο
γριγορουσ ρυκμοφσ, προκαλϊντασ τθν απόλυτθ καταςτροφι ςτο πζραςμά τθσ. Σε επόμενο
επίπεδο ζχουμε τθ κερμικι ακτινοβολία, τθσ οποία τα επίπεδα τθσ ενζργειασ που
εκλφονται, ςε αντίκεςθ με αυτι των ςυμβατικϊν όπλων, προζρχονται τόςο από τθν ίδια τθ
κερμότθτα, όςο και από τθν ίδια τθν ακτινοβολία, και μπορεί να αποτελζςει ακόμα και το
90% ςχεδόν τθσ ολικισ ενζργειασ που εκλφεται. Η κερμικι ενζργεια που απελευκερϊνεται
μπορεί να κινθκεί με τθν ταχφτθτα του φωτόσ, καλφπτοντασ ζτςι μια μεγάλθ απόςταςθ, ςε
κλάςματα του δευτερολζπτου, ι ελάχιςτα δευτερόλεπτα, ανάλογα με το μζγεκοσ τθσ
ζκρθξθσ. Σε επόμενο επίπεδο, ο θλεκτρομαγνθτικόσ παλμόσ, που ςυνίςταται ςτθν
αντίδραςθ ακτινϊν Γ και Χ με τα μόρια του αζρα, προκαλϊντασ ζτςι τθν αρνθτικι φόρτιςθ
των θλεκτροδίων, που οδθγεί με τθ ςειρά του ςε ζνα θλεκτρομαγνθτικό πεδίο με μεγάλθ
ακτίνα, το οποίο μπορεί να καταλφςει οποιαδιποτε μορφι θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν, το
οποίο αν και δεν ζχει άμεςεσ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςτον ίδιο τον άνκρωπο, παρά ταφτα
μπορεί να καταςτρζψει τισ ραδιοεπικοινωνίεσ, αλλά και τα θλεκτρονικά μθχανιματα που
είναι απαραίτθτα τόςο ςτθ μάχθ, όςο και ςε θλεκτρονικά μθχανιματα νοςοκομείου35.
Σε τελευταίο επίπεδο εκλφεται και θ ίδια θ ραδιενζργεια, θ οποία αποτελεί μία
από τισ άμεςεσ, αλλά και ζμμεςεσ ςυνζπειεσ που χαρακτθρίηουν κατεξοχιν τα πυρθνικά
όπλα. Από τθ μία πλευρά θ πυρθνικι ακτινοβολία που εκλφεται κατά τθ διάρκεια τθσ
ζκρθξθσ και μπορεί να είναι καταςτροφικι προσ όλεσ τισ μορφζσ ηωισ, λόγω των ακτινϊν Γ
και Χ, όπωσ και νετρονίων, τα οποία ζχουν χαρακτθριςτικι διειςδυτικι δράςθ, και μποροφν
να ταξιδζψουν προσ όλεσ τισ πλευρζσ λόγω τθσ διάδραςισ τουσ με τθν ατμόςφαιρα, και του
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γεγονότοσ ότι το ανκρϊπινο ςϊμα, όπωσ και των ηϊων, δεν μπορεί να απορροφιςει αυτά
τα επίπεδα τθσ ακτινοβολίασ και μποροφν να οδθγθκοφν ςτο κάνατο μζςα ςε λίγεσ ϊρεσ,
ζωσ εβδομάδεσ, ςε περίπτωςθ άμεςθσ ζκκεςισ τουσ, όπωσ παρατθρικθκε και ςτθ Χιροςίμα
και το Ναγκαςάκι. Από τθν άλλθ πλευρά, θ ραδιενζργεια αυτι μπορεί να παραμείνει από
ϊρεσ μζχρι χρόνια ςτο ςθμείο τθσ ζκρθξθσ, όπωσ παρατθρικθκε και ςτο Chernobyl μετά τθν
ζκρθξθ του πυρθνικοφ αντιδραςτιρα, όπου μια ακτίνα ςχεδόν 30 χιλιομζτρων κρίκθκε
επικίνδυνο ςθμείο, και θ απαγορευμζνθ ηϊνθ γφρω από το ςθμείο τθσ ζκρθξθσ ζχει κρικεί
επικίνδυνο ςθμείο για τθν είςοδο ανκρϊπων, αν και τα τελευταία χρόνια το περιβάλλον
ςτο ςθμείο αυτό άρχιςε να προςαρμόηεται ςτισ νζεσ ςυνκικεσ που επικρατοφν, χωρίσ αυτό
όμωσ να ςθμαίνει ότι τα επίπεδα τθσ ραδιενζργειασ ζχουν μειωκεί δραςτικά36.
Τζλοσ, ςε περίπτωςθ ενόσ ολοκλθρωτικοφ πυρθνικοφ πολζμου υπάρχει θ
πικανότθτα αυτοφ που αποκαλείται «πυρθνικόσ χειμϊνασ». Αν και ζνα τζτοιο ςενάριο είναι
κακαρά υποκετικό και ζχει δεχτεί ανά καιροφσ κριτικζσ, αυτό δεν πάει να πει ότι ζνασ
ολοκλθρωτικόσ πόλεμοσ δεν μπορεί να οδθγιςει ςε αυτιν τθν υποκετικι κατάςταςθ.
Συγκεκριμζνα, μια τζτοια υποκετικι περίπτωςθ περιλαμβάνει τθν κάλυψθ τθσ
ατμόςφαιρασ από πυκνι ςκόνθ και καπνό, λόγω των μαηικϊν πυρκαγιϊν τόςο ςε αςτικζσ,
όςο και δαςικζσ περιοχζσ, μετά τθν ζκρθξθ, ο οποίοσ περιλαμβάνει τοξικά και επικίνδυνα
υλικά. Μια τζτοια υποκετικι ποςότθτα καπνοφ και ςκόνθσ όμωσ, κακϊσ δεν μπορεί να
απορροφθκεί, μζνει ςτακερι ςτθν ατμόςφαιρα, απορροφϊντασ, κατά αυτόν τον τρόπο, ι
μθν επιτρζποντασ τθν είςοδο τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ, οδθγϊντασ ζτςι ςε ςθμαντικι
μείωςθ τθσ κερμοκραςίασ και του θλιακοφ φωτόσ, ςθμαντικζσ προχποκζςεισ για τθν
ανάπτυξθ τθσ βλάςτθςθσ και των οργανιςμϊν, και τθσ καλισ υγείασ ανκρϊπων και ηϊων.
Επιπλζον, οι τοξικζσ ουςίεσ που μπορεί να απελευκερωκοφν μποροφν να οδθγιςουν ςτθν
άμεςθ επιδείνωςθ τθσ τρφπασ του όηοντοσ, επιτρζποντασ ζτςι τθν είςοδο τθσ βλαβερισ για
τθν υγεία υπεριϊδουσ ακτινοβολίασ. Κατά αυτόν τον τρόπο, ζνασ πικανόσ πυρθνικόσ
πόλεμοσ μπορεί να οδθγιςει ςτθν εξαφάνιςθ ςχεδόν όλθσ τθσ ηωισ από τον πλανιτθ, με τισ
ςυνκικεσ να γίνονται ςχεδόν ανυπόφορεσ, τόςο για τθν ανάπτυξθ των φυτϊν, όςο και για
τθν επιβίωςθ των ηωικϊν ειδϊν, ακόμα και των ανκρϊπων, που δεν μποροφν να
επιβιϊςουν ςτισ ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ που περιγράφτθκαν37.
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Συνοψίηοντασ λοιπόν, ο πόλεμοσ αφινει πάντα το αποτφπωμα του ςτο περιβάλλον,
ςε όλεσ τισ φάςεισ του, είτε με τθ χριςθ ςυγκεκριμζνων όπλων, είτε με τθ χριςθ του ίδιου
του περιβάλλοντοσ ςαν μζροσ των τακτικϊν πολζμου ι μζςω των άμεςων και ζμμεςων
ςυνεπειϊν που μια μάχθ μπορεί να ζχει ςε αυτό, αλλά και ςε όλεσ τισ φάςεισ του, είτε
μιλάμε για τθν προετοιμαςία, τον ίδιο τον πόλεμο ι ακόμα και με τθ λιξθ του, ι ακόμα και
οι ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτο ίδιο το περιβάλλον να ευνοιςουν ι όχι πρακτικζσ ι χριςθ
όπλων. Η ςυηιτθςθ αυτι όμωσ δε γίνεται μόνο ςε ζνα κεωρθτικό ι υποκετικό επίπεδο,
αλλά αποτελεί τθν πραγματικότθτα και ςτο επόμενο κομμάτι κα αναφερκοφμε ςε
ςυγκεκριμζνα ιςτορικά παραδείγματα πολζμων και πϊσ οι ςυνζπειεσ ςθμάδεψαν ι και
υφίςτανται ακόμα ςτο οικοςφςτθμα τθσ περιοχισ που διεξιχκθςαν.
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Ο πόλεμοσ του Βιετνϊμ
Ο πόλεμοσ του Βιετνάμ ιταν ζνασ από τουσ πιο μακροχρόνιουσ πολζμουσ του 20ου
αιϊνα με μια ςειρά καταςτροφικϊν ςυνεπειϊν, τόςο για τθν ίδια χϊρα, όςο και για τισ
υπόλοιπεσ χϊρεσ που ςυμμετείχαν. Μζχρι ςιμερα παραμζνει ζνα από τα πιο
χαρακτθριςτικά παραδείγματα πολζμου, που άφθςε ανεξίτθλο το ςτίγμα του ςτο
περιβάλλον τθσ περιοχισ, τόςο με τισ πρακτικζσ, όςο και με τα όπλα που χρθςιμοποιικθκαν
κατά τθ διεξαγωγι του. Χαρακτθριςτικό άλλωςτε είναι και το γεγονόσ ότι με τθ λιξθ του, θ
διεκνισ κοινότθτα άρχιςε να ευαιςκθτοποιείται και να παίρνει πιο ςοβαρά τισ
περιβαλλοντικζσ ςυνζπειεσ του πολζμου, με τθ δθμιουργία μιασ ςειράσ ςυνκθκϊν, οι
οποίεσ υπογράφθκαν τθ δεκαετία του 1970.
Το ςυγκεκριμζνο κομμάτι τθσ εργαςίασ κα εξετάςει αυτζσ τισ πρακτικζσ που
χρθςιμοποιθκικαν και τα αποτελζςματα που άφθςαν ςτο τοπίο τθσ περιοχισ, αφοφ πρϊτα
γίνει μια ςυνοπτικι ιςτορικι αναφορά.

Ιςτορικό Πλαύςιο
Ο Ρόλεμοσ του Βιετνάμ, ι Δεφτεροσ Ρόλεμοσ τθσ Ινδοκίνασ, αποτζλεςε ζνα από τα
χαρακτθριςτικά παραδείγματα πολζμου δια αντιπροςϊπων κατά τθ διάρκεια του Ψυχροφ
Ρολζμου, που εξελίχτθκε ςτο Βιετνάμ, το Λάοσ και τθ Καμπότηθ για δφο δεκαετίεσ, 19551975. Ακολοφκθςε τον Ρρϊτο Ρόλεμο τθσ Ινδοκίνασ, με τθ Γαλλία να προςπακεί να
επανακτιςει τθν εξουςία τθσ ςτθν περιοχι μετά τον Β’ Ραγκόςμιο Ρόλεμο και που τελικά
οδιγθςε ςτθν οριςτικι ζξοδό τθσ από τθν περιοχι, τθν ανεξαρτθτοποίθςθ του Λάοσ και τθσ
Καμπότηθσ και τθ διχοτόμθςθ του Βιετνάμ ςε Νότιο, με πρωτεφουςα τθ Σαϊγκόν, και Βόρειο,
με πρωτεφουςα το Ανόι, μετά από ζναν καταςτροφικό για τθν περιοχι πόλεμο που κράτθςε
ςχεδόν μια δεκαετία, από το 1946 μζχρι το 1954. Η ειρθνικι περίοδοσ δεν κράτθςε για
πολφ, με τισ ςυγκροφςεισ να αναβιϊνουν ζνα χρόνο μετά μεταξφ του Νοτίου Βιετνάμ και
των Βιετκόνγκ, με τθ βοικεια του Βόρειου, ωσ αντίδραςθ προσ τθν αυταρχικι κυβζρνθςθ
του Νγκο Ντιν Ντιζμ, και τθν κυβζρνθςθ του Βόρειου να μθν αποδζχεται τθν ενιςχυμζνθ
κζςθ των ΗΡΑ, μετά τθ ςυνκικθ του SEATO, ςτθν περιοχι και τελικϊσ ζλθξε με τθν
κατάλθψθ τθσ Σαϊγκόν το 1975 και τθν τελικι ενοποίθςθ τθσ χϊρασ. Στα χρόνια που
ακολοφκθςαν, θ εμπλοκι των ΗΡΑ ζγινε όλο και πιο ζντονθ, κυρίωσ λόγω του φόβου για
ζνα πικανό ντόμινο, που κα οδθγοφςε ςτθν επικράτθςθ του κομμουνιςμοφ ςτθν
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νοτιανατολικι Αςία, ςτθν αρχι με αποςτολι ςυμβοφλων και ςε επόμενο επίπεδο με τα
πρϊτα ςτρατεφματα να ςτζλνονται και βομβαρδιςμοί κατά των Βιετκόνγκ να τελοφνται το
1962. Ραράλλθλα το Βόρειο Βιετνάμ, με τθ βοικεια τθσ Σοβιετικισ Ζνωςθσ, τθσ Κίνασ και
άλλων κομμουνιςτικϊν ςυμμάχων ενίςχυςε τουσ Βιετκόνγκ. Στα χρόνια που ακολοφκθςαν
τα πράγματα ζγιναν ακόμα πιο δφςκολα, με τισ ΗΡΑ να ζχουν εμπλακεί ςε ζναν τοπικό
πόλεμο, χρθςιμοποιϊντασ μεκόδουσ, όπωσ θ χριςθ εμπρθςτικϊν όπλων απζναντι ςτισ
πρακτικζσ ανταρτοπόλεμου από τισ τοπικζσ κομμουνιςτικζσ δυνάμεισ, με τθν κοινι γνϊμθ
να τάςςεται κατά, τόςο ςε διεκνζσ επίπεδο, όςο και μζςα ςτθν αμερικανικι κοινωνία, που
δεν είχε πειςτεί για τθν αναγκαιότθτά του, όπωσ επίςθσ και με το παράλλθλο ξζςπαςμα του
εμφυλίου πολζμου ςτο Λάοσ. Η αποχϊρθςθ των δυνάμεων ξεκίνθςε ςταδιακά το 1969, με
τον Ρρόεδρο Νίξον να μθ κζλει τθ ςυνζχιςθ τθσ αμερικανικισ ανάμιξθσ ςε ζναν πόλεμο που
δεν μποροφςε να κερδθκεί, με τισ τελευταίεσ να απομακρφνονται το 1973, με τθν
παράλλθλθ ςφναψθ ανακωχισ. Ο πόλεμοσ μεταξφ Βόρειου και Νότιου Βιετνάμ ςυνεχίςτθκε
για δφο ακόμα χρόνια και τερματίςτθκε το 1975 με τθν κατάλθψθ τθσ Σαϊγκόν από τισ
δυνάμεισ του Βόρειου, και τθν τελικι επανζνωςθ τθσ χϊρασ38.

Επιπτώςεισ ςτο Περιβϊλλον
Ππωσ είδαμε, ο πόλεμοσ του Βιετνάμ υπιρξε ζνασ από τουσ πιο μακροχρόνιουσ
πολζμουσ του 20ου αιϊνα ςτθν περιοχι τθσ Ινδοκίνασ, με μια πλθκϊρα αρνθτικϊν
ςυνεπειϊν και ζναν τεράςτιο αρικμό κυμάτων για όλα τα εμπλεκόμενα μζρθ. Ταυτόχρονα
αποτελεί και ζνα από τα πιο χαρακτθριςτικά παραδείγματα πολζμων που το περιβάλλον
αποτζλεςε το μεγαλφτερο, ίςωσ, κφμα του, με μια ςειρά ςοβαρϊν περιβαλλοντικϊν
προβλθμάτων που δεν ζχουν λυκεί, ακόμα και ςτισ μζρεσ μασ, ςχεδόν 40 χρόνια μετά τθ
λιξθ του.
Ριο ςυγκεκριμζνα, περίπου ςτο ζνα πζμπτο τθσ ζκταςθσ του Νότιου Βιετνάμ
χρθςιμοποιικθκαν περίπου 77 λίτρα αποφλοιωτικϊν και βλαςτθςιοκτόνων, τα οποία
περιελάμβαναν διοξίνεσ με υψθλι περιεκτικότθτα ςε χλϊριο, όπωσ TCDD, γνωςτι και ωσ
Agent Orange, ειδικά κατά τθ διάρκεια τθσ κλιμάκωςθσ των μαχϊν. Τα αποτελζςματα τθσ
χριςθσ από τισ ςυγκεκριμζνεσ διοξίνεσ ιταν πολλαπλά και φαίνονται ακόμα και ςιμερα
ςτο τοπίο του Βιετνάμ, τόςο ςτο νερό, όςο και ςτον αζρα και τισ τροπικζσ εκτάςεισ τθσ
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περιοχισ τθσ Ινδοκίνασ, και ο βαςικόσ λόγοσ χριςθσ τουσ ιταν τόςο για τθ μείωςθ τθσ
τροφισ, όπωσ και για να αντιμετωπίςουν τισ πρακτικζσ ανταρτοπόλεμου των Βιετκόνγκ, που
βαςίηονταν ςτθν πλοφςια βλάςτθςθ τθσ περιοχισ για τθν παροχι κάλυψθσ39.
Αυτζσ οι διοξίνεσ, εκτόσ από τισ οικολογικζσ επιπτϊςεισ, προκαλοφν και ςοβαρά
προβλιματα ςτθν υγεία. Εκτόσ από τουσ ίδιουσ κατοίκουσ, για τουσ οποίουσ ςτθν πάροδο
του χρόνου αποτζλεςαν τθν αιτία ακόμα και για τθν εμφάνιςθ βαριάσ μορφισ καρκίνου ςε
ζνα ςθμαντικό αρικμό, κρίκθκαν υπαίτιεσ ακόμα και για τθν υγεία των γυναικϊν και των
παιδιϊν, με μια ςειρά από αποβολζσ, πρόωρεσ γζννεσ, ι ακόμα και για τθν πρόκλθςθ
μεταλλάξεων, και για μια μερίδα παιδιϊν που γεννικθκαν με αναπθρίεσ εκ γενετισ ι που
αναπτφχκθκαν ςτον πρϊτο χρόνο τθσ ηωισ τουσ. Ταυτόχρονα όμωσ, τισ ςυνζπειεσ τισ
βίωςαν και οι ίδιοι οι ςτρατιϊτεσ, οι οποίοι με τθν επιςτροφι τουσ ανζπτυξαν μορφζσ
καρκίνου ι βαριζσ αςκζνειεσ, οι οποίεσ είναι ςυνδεδεμζνεσ με τθ χριςθ τζτοιου είδουσ
χθμικϊν40.
Η χριςθ των αποφλοιωτικϊν και των βλαςτθςιοκτόνων αυτϊν ιταν τόςο ζντονθ
αφοφ οι ποςότθτεσ των οποίων χρθςιμοποιικθκαν, ςτθν πλειονότθτα των περιπτϊςεων,
ξεπζραςαν τθν ποςότθτα που ςυνίςταται, φτάνοντασ ακόμα και τθ δεκαπλάςια ι και
δεκαπενταπλάςια από τθ ςυνιςτϊμενθ δοςολογία. Αυτό είχε ςαν αποτζλεςμα τθν οριςτικι
καταςτροφι ςχεδόν του ζνα πζμπτου των δαςικϊν εκτάςεων, αλλά ακόμα και τθν πλιρθ
εξαφάνιςθ ειδϊν, όπωσ και μαγκρόβιων δαςϊν, τα οποία μποροφν να επθρεαςτοφν ακόμα
και με μια μόλισ χριςθ, οδθγϊντασ ακόμα και ςτθν πλιρθ εξαφάνιςι τουσ, γεγονόσ που
οδθγεί ςε άλλεσ ςυνζπειεσ, αφοφ αποτελοφν αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ κακθμερινότθτασ
του πλθκυςμοφ, με τθ χριςθ του ςυγκεκριμζνου τφπου ξφλου να χρθςιμοποιείται ςε μια
ςειρά τομζων. Επιπλζον, ανάλογεσ ιταν οι ςυνζπειεσ και ςτισ αγροτικζσ εκτάςεισ. Με το
Βιετνάμ να βαςίηεται ςτθν αγροτικι παραγωγι αυτι θ καταςτροφι ιταν ανυπολόγιςτθ,
κακϊσ ολόκλθρεσ εκτάςεισ με ρυηοκαλλιζργειεσ, ι ακόμα και δζντρα καουτςοφκ,
επθρεάςτθκαν από τισ διοξίνεσ, ι ακόμα και εγκαταλείφκθκαν τελείωσ από τουσ
πλθκυςμοφσ, που δεν μποροφςαν πλζον να επιβιϊςουν υπό τισ ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ,
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ηθτϊντασ καταφφγιο αλλοφ, ι δεν μποροφςαν να τισ επαναφζρουν ςτα προθγοφμενα
επίπεδά τουσ41.
Ραράλλθλα θ μόλυνςθ των υδάτινων πθγϊν ιρκε και αυτι να ενιςχφςει τθν ζντονθ
αυτι καταςτροφι. Με τον Ερυκρό Ροταμό και τον Ροταμό Μεκόνγκ, μαηί με τα δζλτα και
τα ζλθ που ςχθματίηονται ςτισ ακτζσ να αποτελοφν μια από τισ βαςικζσ πθγζσ ηωισ και τθσ
οικονομίασ, μζςω τθσ αλιείασ, κακϊσ θ βαςικι παραγωγι γαρίδασ γίνεται ςτον ποταμό
Μεκόνγκ, αλλά και τθσ αγροτικισ παραγωγισ, ειδικά τθσ ρυηοκαλλιζργειασ που βαςίηεται
ςτουσ δφο αυτοφσ ποταμοφσ. Τα τοξικά ςτοιχεία, όπωσ αρςενικό, τα οποία ειςχϊρθςαν ςε
αυτά μείωςαν κατά πολφ τθν ποιότθτα του νεροφ, προκαλϊντασ ταυτόχρονα ζνα μεγάλο
πλιγμα ςτουσ δφο αυτοφσ τομείσ, ςτουσ οποίουσ μάλιςτα ςε μεγάλο βακμό βαςίηεται και θ
ίδια θ οικονομία τθσ χϊρασ42.
Οι ςυνεχείσ βομβαρδιςμοί και θ τεράςτια χριςθ ναπάλμ, πριν αρχίςει θ εντατικι
χριςθ των ςυγκεκριμζνων διοξινϊν, και για τουσ ίδιουσ ςκοποφσ, άφθςαν και αυτά το
ςτίγμα τουσ ςτο τοπίο με διάφορουσ τρόπουσ. Εκτόσ από τθν άμεςθ αποτζφρωςθ
τεραςτίων εκτάςεων, αυτό οδιγθςε ταυτόχρονα και ςτθ ςθμαντικι μείωςθ ι και
καταςτροφι των οργανικϊν ςτοιχείων του εδάφουσ, ενζργεια που το κατζςτθςε άγονο και
τισ πικανότθτεσ για τθ δθμιουργία νζων φυτϊν αδφνατεσ. Ραράλλθλα, λόγω τθσ
αποψίλωςθσ οι πλθμμφρεσ ιταν ακόμα πιο ζντονεσ, μεταφζροντασ ζτςι με τθ ςειρά τουσ
τοξικζσ ουςίεσ και ςε κοντινζσ περιοχζσ, όπωσ και όςεσ κρεπτικζσ ουςίεσ είχαν παραμείνει
ςτο ιδθ ταλαιπωρθμζνο ζδαφοσ, με ταυτόχρονεσ ςυνζπειεσ και ςτθν πανίδα τθσ περιοχισ,
και ςτισ αγροτικζσ εκτάςεισ. Επιπλζον, θ διάβρωςθ του εδάφουσ ιρκε να ενιςχυκεί και
κατά τθ διαδικαςία κακαριςμοφ των δαςϊν, κακϊσ ζγινε με τθ χριςθ βαρζων
μθχανθμάτων, όπωσ μπουλντόηεσ, διαδικαςία θ οποία πλιγωςε ακόμα πιο βακιά το
ζδαφοσ, τα οργανικά ςτοιχεία του, και επίςθσ τθν τοπικι πανίδα, λόγω των λανκαςμζνων
υπολογιςμϊν και του βάρουσ των μθχανθμάτων43.
Πλα αυτά ιρκαν απλϊσ να εντείνουν τα οικολογικά προβλιματα τα οποία ιδθ
υπιρχαν ςτθν περιοχι τθσ Ινδοκίνασ, από τθν εποχι τθσ γαλλικισ αποικιοποίθςθσ και του
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Β’ Ραγκοςμίου Ρολζμου, με τθν ζντονθ εκμετάλλευςθ των πθγϊν και των δαςϊν από τουσ
Γάλλουσ αποίκουσ και τουσ Ιάπωνεσ, αντίςτοιχα44.
Επιπλζον, άλλο ζνα ςτοιχείο που δείχνει τθ ςθμαςία τθσ καταςτροφισ που
ςυντελζςτθκε είναι θ αξία που ζχει το φυςικό τοπίο για τουσ πλθκυςμοφσ τθσ Ινδοκίνασ,
τθν οποία μποροφμε να δοφμε ςε δφο ςυγκεκριμζνα ςθμεία. Από τθ μία πλευρά, είναι
αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ κακθμερινισ τουσ ηωισ, με ζνα ςθμαντικό ποςοςτό του
πλθκυςμοφ να ηει ςτισ ςυγκεκριμζνεσ δαςικζσ εκτάςεισ, και θ πλειονότθτα των οικιςμϊν να
είναι αγροτικά χωριά που βαςίηονται ςτισ καλλιζργειεσ που καταςτράφθκαν για τθν
ευθμερία τουσ. Από τθν άλλθ, το περιβάλλον είναι παραπάνω από άξιο ςεβαςμοφ και
ςυνυφαςμζνο με τουσ πολιτιςμοφσ και τθν ταυτότθτα τθσ Ινδοκίνασ, από τθν αρχαιότθτα
ακόμα, ςε ςθμείο που θ διατιρθςθ του τοπίου αποτελεί ςθμαντικό ςτοιχείο τθσ εξζλιξθσ
του πολζμου, γεγονόσ που ιρκε ςε πλιρθ αντίκεςθ με τθν αντίλθψθ και τισ πολεμικζσ
πρακτικζσ τθσ Δφςθσ, που ςυνίςτατο ςτουσ ζντονουσ βομβαρδιςμοφσ και τθ χριςθ
διοξινϊν45.
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Ο πόλεμοσ του Κόλπου
Αμζςωσ μετά το τζλοσ του Ψυχροφ Ρολζμου, θ Μζςθ Ανατολι βρζκθκε άλλθ μια
φορά ςε αναβραςμό, με τθν ειςβολι του Ιράκ ςτο Κουβζιτ, που οδιγθςε ςτο Δεφτερο
Ρόλεμο του Κόλπου. Ο Ρόλεμοσ του Κόλπου είναι ζνα από τα πιο χαρακτθριςτικά
παραδείγματα πολεμικϊν ςυγκροφςεων που οδιγθςαν ςε μια τεράςτια οικολογικι
καταςτροφι και θ μόνθ περίπτωςθ που μία χϊρα τζκθκε υπεφκυνθ για αυτιν τθν
καταςτροφι από διεκνείσ φορείσ. Ριο ςυγκεκριμζνα το Συμβοφλιο Αςφαλείασ του ΟΗΕ
καταδίκαςε, εκτόσ από τθν παράνομθ ειςβολι του Ιράκ ςε μια ανεξάρτθτθ και εκνικά
κυρίαρχθ χϊρα, και τισ πρακτικζσ του Ιρακινοφ Στρατοφ κατά τθν ζξοδό του από αυτιν. Ρριν
αναφερκοφμε ςτα περιβαλλοντικά εγκλιματα που τελζςτθκαν κατά τθ διάρκεια του
πολζμου, πρϊτα κα γίνει μια ςφντομθ ιςτορικι αναφορά ςτα ίδια τα ιςτορικά γεγονότα.

Ιςτορικό Πλαύςιο
Η πτϊςθ του κομμουνιςμοφ και το τζλοσ του Ψυχροφ Ρολζμου ακολουκικθκαν
αμζςωσ από μια νζα κρίςθ ςτθ Μζςθ Ανατολι. Στισ 2 Αυγοφςτου 1991 το Ιράκ ειςζβαλε ςτο
Κουβζιτ οδθγϊντασ ζτςι ςτο δεφτερο Ρόλεμο του Κόλπου. Η ειςβολι και παράνομθ κατοχι
ενόσ ανεξάρτθτου κράτουσ αποτζλεςε μια τεράςτια παραβίαςθ του Διεκνοφσ Δικαίου και
οδιγθςε ςε μια τεράςτια κατακραυγι τόςο από τθν κοινι γνϊμθ όςο και από τα υπόλοιπα
κράτθ και διεκνείσ οργανιςμοφσ όπωσ ο ΟΗΕ, αλλά και ςτο φόβο από τθ Δφςθ για μια
ενδεχόμενθ αλλαγι των ςυςχετιςμϊν ιςχφοσ ςτθ Μζςθ Ανατολι, κακϊσ το Ιράκ, μεγάλθ
πετρελαιοπαραγωγόσ χϊρα, είχε και ζναν από τουσ ιςχυρότερουσ ςτρατοφσ του αραβικοφ
κόςμου46.
Με το φόβο, λοιπόν, μιασ πικανισ ανατροπισ του status quo ςτθν περιοχι ι ακόμα
και με τθν πικανότθτα το Ιράκ να επαναλάβει τισ ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ και ςε άλλεσ
χϊρεσ τθσ περιοχισ τθσ Μζςθσ Ανατολισ, όπωσ θ Σαουδικι Αραβία, οι ΗΡΑ καταδίκαςαν
τθν ειςβολι τόςο ςε επίπεδο δθλϊςεων, όςο και με τθν οργάνωςθ μιασ διεκνοφσ
ςυμμαχίασ. Στθ λογικι, λοιπόν, του Δόγματοσ Κάρτερ, ςφμφωνα με το οποίο,
«οποιαδιποτε προςπάκεια ελζγχου από εξωτερικζσ δυνάμεισ ςτθν περιοχι του Κόλπου, κα
κεωρθκεί προςβλθτικι για τα ηωτικά ςυμφζροντα των Ηνωμζνων Πολιτειϊν και κατά μιασ
46
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τζτοιασ

επίκεςθσ

οι

Ηνωμζνεσ

Πολιτείεσ

κα

χρθςιμοποιιςουν

κάκε

μζςο,

ςυμπεριλαμβανομζνων των ςτρατιωτικϊν δυνάμεων, για να τθν απωκιςουν», αν και ςτθ
ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ζχουμε να κάνουμε με μια τοπικι δφναμθ, και με τθ ςτιριξθ των
αραβικϊν κρατϊν, αλλά και τθν ανοχι τθσ Σοβιετικισ Ζνωςθσ, πάρκθκε θ απόφαςθ μζςω
του Συμβουλίου Αςφαλείασ του ΟΗΕ για χριςθ βίασ με ςτόχο τθν αποκατάςταςθ του status
quo με τθν απόφαςθ 678, ςυγκεντρϊνοντασ ζτςι τισ ςτρατιωτικζσ δυνάμεισ ςτθ Σαουδικι
Αραβία για τθν διεξαγωγι των επιχειριςεων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, και με το Ιράκ να
αρνείται τθν αποχϊρθςι του, ςτισ 17 Ιανουαρίου του 1991 ξεκίνθςαν οι πρϊτεσ
αεροπορικζσ επικζςεισ, οι οποίεσ κράτθςαν ςχεδόν ζνα μινα, μζχρι τισ 28 Φεβρουαρίου
1991, και που οδιγθςαν τελικϊσ ςτθν αποχϊρθςθ των Ιρακινϊν Στρατευμάτων από το
Κουβζιτ47.

Επιπτώςεισ ςτο Περιβϊλλον
Οι επιπτϊςεισ του πολζμου του Κόλπου ςτο περιβάλλον μποροφν να ενταχκοφν ςε δφο
κατθγορίεσ. Από τθ μία πλευρά είναι οι επιπτϊςεισ από τισ ενζργειεσ του Ιρακινοφ Στρατοφ,
ειδικά κατά τθν αποχϊρθςι τουσ, με τθν καφςθ των πετρελαιοπθγϊν του Κουβζιτ, και από
τθν άλλθ πλευρά οι επιπτϊςεισ από τθ χριςθ πυρομαχικϊν και οπλικϊν ςυςτθμάτων με
απεμπλουτιςμζνο ουράνιο κατά τθ διάρκεια του πολζμου. Και οι δφο ενζργειεσ αυτζσ είχαν
μακροπρόκεςμεσ ςυνζπειεσ, τόςο ςτο ίδιο το περιβάλλον, όςο και ςτθν ανκρϊπινθ υγεία.
Η βαςικι ενζργεια κατά τθ διάρκεια του Ρολζμου ςτον Κόλπο, και αυτι που προκάλεςε
τθν πιο ζντονθ μόλυνςθ του περιβάλλοντοσ είναι αυτι του Ιρακινοφ Στρατοφ. Κατά τθν
ζξοδο τουσ από το Κουβζιτ, και με εντολι του τότε θγζτθ του Ιράκ, Σαντάμ Χουςεΐν, τα
ςτρατεφματα ακολοφκθςαν τθν τακτικι τθσ καμζνθσ γθσ, βάηοντασ φωτιά ςε
πετρελαιοπθγζσ τθσ χϊρασ, αλλά και χφνοντασ βαρζλια πετρελαίου ςτθ κάλαςςα, πράξεισ
που οδιγθςαν ςε πολλαπλά αρνθτικά αποτελζςματα και μεγάλεσ περιβαλλοντικζσ
καταςτροφζσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, 755 πθγζσ υπζςτθςαν ηθμιζσ από τισ φωτιζσ, περίπου 150
εκατομμφρια βαρζλια αργοφ πετρελαίου χφκθκαν ςτθν ζρθμο, 11 εκατομμφρια βαρζλια
χφκθκαν ςτον Ρερςικό Κόλπο ςε διάςτθμα πζντε μθνϊν, ενϊ και κατά τθ διάρκεια του
πολζμου πυροδοτικθκαν πολλαπλζσ φωτιζσ ςτα νότια ςφνορα του Κουβζιτ, με τθ χριςθ
πετρελαίου, ωσ μζςο άμυνασ από τον Ιρακινό Στρατό, και με τθ λιξθ του ζμειναν μεγάλεσ
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ποςότθτεσ πυρομαχικϊν και ναρκϊν που δεν πυροδοτικθκαν ςε μια περιοχι μεγζκουσ 530
τετραγωνικϊν χιλιομζτρων48.
Οι ςυνζπειεσ ιταν πολλαπλζσ. Εκτόσ από τθν ίδια τθν καταςτροφι και τθν
καταςπατάλθςθ των πθγϊν που ζλαβε μζροσ, θ καφςθ των πετρελαιοπθγϊν και θ ριψθ
των βαρελιϊν ςτθ κάλαςςα προκάλεςαν μαηικι ατμοςφαιρικι ρφπανςθ, όπωσ

και

μόλυνςθ των υδάτων, κακϊσ το αργό πετρζλαιο ζχει μεγάλθ ςυγκζντρωςθ βαρζων
μετάλλων, τα οποία είναι επιβλαβι για το περιβάλλον και τθν ίδια τθν υγεία49.
Ριο ςυγκεκριμζνα, θ καφςθ των πετρελαιοπθγϊν οδιγθςε ςτθ δθμιουργία ενόσ πυκνοφ
ςφννεφου καπνοφ, το οποίο κάλυψε τθν περιοχι και το οποίο περιείχε βλαβερζσ ουςίεσ,
όπωσ το διοξείδιο του άνκρακα, μονοξείδιο του άνκρακα, κειάφι και διάφορα βαρζα
μζταλλα. Πλα αυτά με τθ ςειρά τουσ, ςε μικρό ι μεγάλο ποςοςτό οδιγθςαν ςε φαινόμενα
όπωσ, ενίςχυςθ του φαινόμενου του κερμοκθπίου ςτθν περιοχι, φαινόμενα όξινθσ βροχισ,
όπωσ και τοπικι μείωςθ τθσ κερμοκραςίασ, λόγω τθσ μείωςθσ του θλιακοφ φωτόσ κατά τθ
διάρκεια τθσ μζρασ, λόγω τθσ πυκνότθτασ του καπνοφ50. Φυςικά, αυτά με τθ ςειρά τουσ
οδθγοφν ςε άλλεσ ςυνζπειεσ, κακϊσ με φαινόμενα όπωσ θ όξινθ βροχι, γίνονται ζντονεσ οι
επιδράςεισ και ςτθν ίδια τθ βλάςτθςθ και το ζδαφοσ, αλλά ακόμα και ςτουσ
παρακαλάςςιουσ ι και καλάςςιουσ βιότοπουσ, με τισ ςυνζπειεσ αυτζσ ςτισ πλείςτεσ
περιπτϊςεισ να είναι μακροπρόκεςμεσ και να επθρεάηουν με τθ ςειρά τουσ τθν πλοφςια
πανίδα τθσ περιοχισ, θ οποία περιλαμβάνει και είδθ υπό εξαφάνιςθ51. Επιπλζον, θ
καταςτροφι δεν προκλικθκε μόνο από τισ ίδιεσ τισ φωτιζσ. Ζνα μεγάλο ποςοςτό τθσ
καταςτροφισ, ειδικά ςτο ζδαφοσ τθσ χϊρασ, προκλικθκε κατά τθ μεταφορά των
ςτρατευμάτων και των οπλικϊν ςυςτθμάτων ςτθν ζρθμο, όπωσ επίςθσ και κατά τθ
μεταφορά αυτι τουσ ςτθν προςπάκεια να τεκοφν οι φωτιζσ υπό ζλεγχο52.
Ταυτόχρονα όμωσ, προκλικθκαν και τα ανάλογα αποτελζςματα ςτο καλάςςιο
περιβάλλον τθσ περιοχισ, από τθ ριψθ τθσ τεράςτιασ αυτισ ποςότθτασ αργοφ πετρελαίου
ςτθ κάλαςςα. Ραρατθρικθκαν, λοιπόν, οικολογικζσ ςυνζπειεσ ςε μια απόςταςθ 1.280
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χιλιομζτρων ςε παρακαλάςςιεσ περιοχζσ του Κουβζιτ, αλλά και τθσ γειτονικισ ςε αυτό
Σαουδικισ Αραβίασ, τόςο ςτισ ίδιεσ τισ παραλίεσ, που γζμιςαν με αργό πετρζλαιο, όςο και
ςτο υποκαλάςςιο οικοςφςτθμα, με τθν επίδραςθ να φαίνεται ςε είδθ πτθνϊν, όςο και
καλάςςιων ειδϊν, τα οποία βρίςκονται υπό εξαφάνιςθ, γεγονόσ το οποίο είχε κι ζνα
τεράςτιο αντίκτυπο ςτθν ίδια τθν αλιεία. Επιπλζον, βυκίςτθκε ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ
πλοίων, τα οποία μαηί με τα πλοία που ιδθ είχαν βυκιςτεί κατά τθ διάρκεια του Ρρϊτου
Ρολζμου του Κόλπου, του Ιράκ με το Ιράν, ςυντζλεςαν ακόμα περιςςότερο ςτθν ιδθ
υπάρχουςα μόλυνςθ, κακιςτϊντασ τθν καταςτροφι χρόνια53. Ππωσ είπαμε, τισ ςυνζπειεσ
τισ βίωςαν και τα είδθ που κατοικοφςαν ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ βιότοπουσ, αλλά
ταυτόχρονα και θ υποκαλάςςια χλωρίδα, ςτθν οποία κατοικοφςαν, αλλά και τρζφονταν τα
ςυγκεκριμζνα είδθ, όπωσ φφκια και κοραλλιογενείσ φφαλοι54.
Δεν πρζπει να παραβλζπεται και το γεγονόσ ότι ζνα από τα βαςικά και πιο τρομακτικά
χαρακτθριςτικά μιασ οικολογικισ καταςτροφισ, ειδικά μίασ τζτοιασ κλίμακασ, είναι ότι δε
γνωρίηει ςφνορα, με αποτζλεςμα ακόμα και γειτονικζσ χϊρεσ να βρίςκονται αντιμζτωπεσ με
ανάλογα περιβαλλοντικά προβλιματα. Λόγω του ζντονου καπνοφ και ςκόνθσ από τθν
καφςθ των πθγϊν θ ατμοςφαιρικι ρφπανςθ ζγινε τόςο ζντονθ που απείλθςε και τθ
γειτονικι ςτο Κουβζιτ, Σαουδικι Αραβία. Η μεγάλθ περιεκτικότθτα του καπνοφ ςε βλαβερζσ
ουςίεσ και βαρζα μζταλλα, από τθν καφςθ του αργοφ πετρελαίου, ζκεςε ςε κίνδυνο όχι
μόνο το περιβάλλον τθσ χϊρασ, αλλά και τθν υγεία του πλθκυςμοφ, με αποτζλεςμα τθν
αφξθςθ κανάτων, ςυνδεδεμζνων με τθν υψθλι ατμοςφαιρικι ρφπανςθ και τθ γενικότερθ
οικολογικι καταςτροφι ςτθν περιοχι του Κόλπου55.
Μετά τον Ρόλεμο του Βιετνάμ, ο Ρόλεμοσ του Κόλπου αποτελεί άλλο ζνα παράδειγμα
πολζμου που ζςτρεψε το διεκνζσ ενδιαφζρον ςτισ οικολογικζσ επιπτϊςεισ του πολζμου, και
ίςωσ το μοναδικό, που ζνα από τα βαςικά χαρακτθριςτικά κατά τθ λιξθ του ιταν θ
εςκεμμζνθ καταςτροφι. Αν και δεν ιταν θ πρϊτθ φορά που ο πόλεμοσ ακολουκικθκε από
μια βακιά και ανεπανόρκωτθ ηθμιά ςτο περιβάλλον, ιταν ωςτόςο θ πρϊτθ φορά που θ
ςυγκεκριμζνθ ενζργεια δεν ανταποκρινόταν ςε κάποια πολεμικι ςκοπιμότθτα, αλλά ςτθν

53

Ibid, pp. 35-36
World Conservation Monitoring Centre, Gulf War Environmental Information Service, Impact on the
Marine Environment, pp. 9-10
55
White R. H., Stineman C. H., Symons J. M., Breysse P. N., Kim S. R., Bell M. L. & Samet J. M.,
“Premature Mortality in the Kingdom of Saudi Arabia Associated with Particulate Matter Air Pollution
from the 1991 Gulf War”, Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, Volume
14, No 4, 2008, pp.660-662
54

[30]

κακαρι καταςτροφι56.Άλλωςτε, ιδιαίτερο ενδιαφζρον ζχει και το γεγονόσ ότι ςτθ
ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ζγινε λόγοσ ακόμα και για περιβαλλοντικι τρομοκρατία, κακϊσ
αυτι θ ενζργεια, και ςτθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι, ςτόχευςε τουσ φυςικοφσ πόρουσ
ενόσ κράτουσ και οδιγθςε και ςτισ ανάλογεσ οικονομικζσ ςυνζπειεσ, με τθν καταςτροφι
τόςο των ίδιων των πθγϊν, όςο και τθσ αλιείασ57.
Άλλο ζνα βαςικό ςτοιχείο είναι ότι θ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ αποτελεί τθν πρϊτθ και
μόνθ φορά που μια χϊρα τζκθκε υπεφκυνθ για τθν περιβαλλοντικι καταςτροφι κατά τθ
διάρκεια του πολζμου. Με μια ςειρά αποφάςεων το Συμβοφλιο Αςφαλείασ του ΟΗΕ
καταδίκαςε το Ιράκ, τόςο για τθν παράνομθ ειςβολι του ςε ζνα ανεξάρτθτο κράτοσ-μζλοσ
του ΟΗΕ, όςο και για τθν καταςτροφι που τελζςκθκε κατά τθ διάρκεια του πολζμου. Αλλά
ςυγκεκριμζνα με τθν απόφαςθ 687 το Ιράκ καταδικάςτθκε και για τθν περιβαλλοντικι
καταςτροφι ωσ αποτζλεςμα τθσ καφςθσ των πετρελαιοπθγϊν και τθσ ριψθσ των βαρελιϊν
πετρελαίου ςτον Ρερςικό Κόλπο. Η απόφαςθ προτάςςει πωσ,
«το Ιράκ, με πάςα επιφφλαξθ προσ τα χρζθ και τισ υποχρεϊςεισ του πρότερα τθσ 2
Αυγοφςτου 1990, τα οποία κα απευκυνκοφν μζςω των αρμόδιων μθχανιςμϊν, είναι
υπεφκυνο

με

βάςθ

το

διεκνζσ

δίκαιο

για

όποια

άμεςθ

απϊλεια,

ηθμιά,

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ περιβαλλοντικισ καταςτροφισ και τθν εξάντλθςθ των φυςικϊν
πθγϊν, ι για ηθμιά ςε ξζνεσ κυβερνιςεισ, ωσ αποτζλεςμα τθσ παράνομθσ ειςβολισ και
κατοχισ του Ιράκ ςτο Κουβζιτ».
Αν και θ ίδια θ διάταξθ δεν αναφζρει ακριβϊσ τα γεγονότα για τα οποία ζχει κρικεί
υπεφκυνο το Ιράκ, και θ κατθγορία βαςίηεται ςε γενικότθτεσ, αλλά και ζγινε από ζνα
πολιτικό όργανο, και όχι δικαςτικό, δεν αμφιςβθτεί κανείσ το γεγονόσ ότι ςτο ςυγκεκριμζνο
ςθμείο ζχει γίνει μια μεγάλθ πρόοδοσ ωσ προσ τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ κατά τθ
διάρκεια του πολζμου, αλλά και πιο ςθμαντικά, ςτθν απόδοςθ ευκυνϊν για τζτοιεσ
ενζργειεσ, δίνοντασ ζτςι τθ δυνατότθτα, αλλά και τθ νομικι βάςθ για μελλοντικζσ
περιπτϊςεισ58.
Πμωσ δεν ιταν το μόνο γεγονόσ το οποίο οδιγθςε ςε οικολογικά προβλιματα. Άλλθ μια
ενζργεια κατά τθ διάρκεια του Ρολζμου του Κόλπου, θ οποία αφξθςε το ενδιαφζρον, αν και
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ςε μικρότερθ ςυγκριτικά κλίμακα, για τισ περιβαλλοντικζσ προεκτάςεισ ςτισ οποίεσ μπορεί
να οδθγιςει ζνασ πόλεμοσ είναι θ χριςθ απεμπλουτιςμζνου ουρανίου κατά τθ διάρκειά
του πολζμου. Ριο ςυγκεκριμζνα, περίπου 300 τόνοι απεμπλουτιςμζνου ουρανίου, είτε με
τθ μορφι πυρομαχικϊν ι οπλικϊν ςυςτθμάτων, χρθςιμοποιικθκαν ςε μία διάμετρο 20.000
τετραγωνικϊν χιλιομζτρων ςε Κουβζιτ και Ιράκ, ζνα μεγάλο ποςοςτό από το οποίο
βρίςκεται ακόμα ςτο ζδαφοσ των χωρϊν. Η ςυνεχισ διάβρωςθ του, μζςω τθσ οξείδωςθσ,
οδθγεί με τθ ςειρά του ςτθ μεταφορά των βλαβερϊν ουςιϊν ςτο ζδαφοσ και το νερό, το
οποίο με τθ ςειρά του μεταφζρεται και ςτθν τροφικι αλυςίδα. Ο κίνδυνοσ από τθν ζκκεςθ
ςτο ουράνιο προζρχεται τόςο από τθν τοξικότθτά του, όςο και από τουσ κινδφνουσ τθσ ίδιασ
τθσ ραδιενζργειασ που απελευκερϊνεται κατά τθ διάβρωςθ των οπλικϊν ςυςτθμάτων και
των πυρομαχικϊν που ζμειναν πίςω μετά τθ λιξθ του πολζμου59.
Επιπλζον άλλο ζνα από τα βαςικά χαρακτθριςτικά αυτοφ του πολζμου είναι το Σφνδρομο
του Κόλπου. Με τθν επιςτροφι τουσ, μια μερίδα ςτρατιωτϊν, που ςτον τφπο αναφζρκθκε
ότι ζφταςε μζχρι και τισ 80.000 βετεράνων, αν και ςε άλλεσ πθγζσ αναφζρονται 110.000,
ανζπτυξαν αυτό που ςιμερα ονομάηεται ‘Σφνδρομο του Κόλπου’, με βαςικά ςυμπτϊματα
τα εξανκιματα, τθν απϊλεια μαλλιϊν, κενά μνιμθσ, πνευμονία, άςκμα και ςτομαχικοφσ
πόνουσ60.
Γίνεται λόγοσ ότι κατά τθ διάρκεια του πολζμου, οι ςυγκεκριμζνοι ςτρατιϊτεσ είχαν
υποςτεί υπερβολικι ζκκεςθ τόςο ςε απεμλουτιςμζνο ουράνιο και βαρζα μζταλλα, όςο και
ςτουσ καπνοφσ από τισ φωτιζσ ι ακόμα και τοξικολογικοφσ, χθμικοφσ και βιολογικοφσ
παράγοντεσ, γεγονόσ που εξθγεί ςε μεγάλο βακμό τα ςυμπτϊματα αυτά, και άρα τουσ
κινδφνουσ που μπορεί να προκαλζςουν όλα αυτά τα υλικά τόςο ςτο περιβάλλον, και κατά
προζκταςθ και ςτθν ανκρϊπινθ υγεία . Ραρ’ όλα αυτά υπάρχει και θ άποψθ ότι δεν μπορεί
να εξθγθκεί τόςο απλά ι ότι μπορεί να μθν προζρχεται πλιρωσ από τθν ζκκεςι τουσ αυτι,
αλλά ςε πλείςτεσ περιπτϊςεισ να αποτελοφν ακόμα και ψυχολογικά ςυμπτϊματα . Αυτό
δεν πάει να πει όμωσ ότι θ χριςθ όλων αυτϊν των ουςιϊν είναι κάτι που ζρχεται χωρίσ
αντίκτυπο και μακροπρόκεςμεσ ςυνζπειεσ61.
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Ο πόλεμοσ τησ Γιουγκοςλαβύασ

Άλλο ζνα παράδειγμα των καταςτροφικϊν ςυνεπειϊν του πολζμου ςτο
περιβάλλον, αν και όχι το πιο χαρακτθριςτικό και ακόμα αμφιλεγόμενο, είναι ο Ρόλεμοσ
τθσ Γιουγκοςλαβίασ. Αν και ακόμα κανείσ δεν μπορεί να είναι απόλυτα ςίγουροσ για τθν
καταςτροφι ςτο φυςικό περιβάλλον, κακϊσ ζνα μεγάλο μζροσ τθν μόλυνςθσ προχπιρχε
τθσ ςφγκρουςθσ, δεν μποροφμε παρά να παραδεχτοφμε ότι με τθ λιξθ των εχκροπραξιϊν, θ
μόλυνςι αυτι ζγινε ακόμα πιο ζντονθ. Η διάλυςθ τθσ ςιμανε τθν αρχι μιασ ςειράσ
καταςτροφικϊν πολζμων, που άφθςαν το ςτίγμα τουσ ςε όλεσ τισ πρϊθν Γιουγκοςλαβικζσ
Δθμοκρατίεσ. Αφοφ πρϊτα γίνει μια ςφντομθ αναφορά ςτα ιςτορικά γεγονότα, μετά κα
επικεντρωκοφμε ςτισ ςυνζπειεσ των εχκροπραξιϊν ςτο περιβάλλον τθσ περιοχισ.

Ιςτορικό Πλαύςιο
Με το κάνατο του θγζτθ τθσ Γιουγκοςλαβίασ Josip Broz Tito, το 1980, θ εικόνα τθσ
χϊρασ άλλαξε και ζκεςε ςε εξζλιξθ μια ςειρά γεγονότων που κα οδθγοφςαν τελικά ςτθ
διάλυςθ τθσ, κακϊσ ζκαναν τθν εμφάνιςθ τουσ βακιά προβλιματα, οικονομικοφ, πολιτικοφ,
κρθςκευτικοφ, πολιτιςμικοφ και εκνολογικοφ χαρακτιρα, που μζχρι τότε βρίςκονταν υπό
ζλεγχο. Τθ δεκαετία του 1990 πλζον, και με γεγονότα κομβικισ ιςτορικισ ςθμαςίασ να
εκτυλίςςονται ςτθν ευρωπαϊκι ιπειρο, όπωσ θ διάλυςθ τθσ Σοβιετικισ Ζνωςθσ και θ
Διάςκεψθ του Μάαςτριχτ, θ αρχι του τζλουσ ξεκίνθςε και για τθ Γιουγκοςλαβία, που
εξελίχκθκε ςε τρεισ κφριεσ πράξεισ, τθν αποςκίρτθςθ τθσ Σλοβενίασ και τθσ Κροατίασ, τθ
ςφγκρουςθ ςτθ Βοςνία-Ερηεγοβίνθ ανάμεςα ςτισ τρεισ εκνοτικζσ ομάδεσ, Σζρβουσ, Κροάτεσ
και Μουςουλμάνουσ, και τθ δραματικι κλιμάκωςθ των γεγονότων ςτθν επαρχία του
Κοςςόβου62.
Τον Ιοφνιο του 1991 τα κοινοβοφλια των πρϊθν Γιουγκοςλαβικϊν Δθμοκρατιϊν τθσ
Σλοβενίασ και τθσ Κροατίασ ανακιρυξαν τθν απόςχιςθ τουσ από τθ Γιουγκοςλαβικι
Ομοςπονδία. Τζκθκαν ζτςι ςε κίνθςθ τα γρανάηια για ζναν από τουσ πιο καταςτροφικοφσ
πολζμουσ ςτθν περιοχι των Βαλκανίων τον 20ο αιϊνα. Αν και θ ςυγκεκριμζνθ πρϊτθ φάςθ
ιταν θ λιγότερο αιματθρι, με τθ ςφγκρουςθ ςτθ Σλοβενία να κρατάει μόλισ δζκα μζρεσ, θ
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ςφγκρουςθ για τθν ανεξαρτθτοποίθςθ τθσ Κροατίασ κράτθςε αρκετά περιςςότερο,
αφινοντασ τθ με αρκετζσ ςυνζπειεσ. Η επόμενθ φάςθ ιταν από τισ πιο αιματθρζσ κατά τθ
διάρκεια τθσ διάλυςθσ. Με τθ μάχθ για τθν απόςχιςθ τθσ Βοςνίασ-Ερηεγοβίνθσ ιρκε και μια
από τισ πιο αιματθρζσ περιόδουσ ςτθν πρόςφατθ ιςτορία των Βαλκανίων, με τθ ςφγκρουςθ
να εντείνεται μεταξφ των τριϊν εκνοτικϊν ομάδων τθσ χϊρασ, Σζρβων, Κροατϊν και
Μουςουλμάνων, που μζχρι τότε ςυμβίωναν ειρθνικά, οδθγϊντασ τθ χϊρα ςε ζνα
πρωτοφανζσ αιματοκφλιςμα, και επιτρζποντασ και τθν είςοδο παρακρατικϊν ομάδων,
ακόμα και εξτρεμιςτικϊν οργανϊςεων ςτθ μάχθ που ακολοφκθςε και τελικϊσ ζλθξε με τθ
ςυμφωνία του Dayton. Η τελευταία φάςθ του δράματοσ περιλαμβάνει και τα γεγονότα ςτο
Κόςςοβο, όπου αν και θ πλειοψθφία του πλθκυςμοφ ιταν αλβανικισ καταγωγισ, τθν
εξουςία αςκοφςε θ ςερβικι μειοψθφία, και ςε ςυνδυαςμό με τισ πρόςφατεσ
αποςκιρτιςεισ, που άνοιξαν το ηιτθμα για τθν κυριαρχία του, οδιγθςαν ςε εντάςεισ και
επικζςεισ τόςο από τα ςερβικά ςτρατεφματα, όςο και από τον Απελευκερωτικό Στρατό του
Κοςςόβου, UCK, και ςε μεγάλα κφματα προςφφγων, και με τθ Δφςθ να παίηει ζνα
κακοριςτικό παράγοντα ςτθν εξζλιξθ του πολζμου, με κυριότερο το ΝΑΤΟ να παρεμβαίνει,
με αλλεπάλλθλουσ βομβαρδιςμοφσ ςτο Βελιγράδι, όπωσ και ςε άλλουσ ςερβικοφσ ςτόχουσ,
που τελικά οδιγθςαν ςτθν απόςυρςθ των ςερβικϊν δυνάμεων από το Κόςςοβο63.

Επιπτώςεισ ςτο Περιβϊλλον
Οι πόλεμοι τθσ Γιουγκοςλαβίασ ιταν από τουσ πιο ςφοδροφσ πολζμουσ ςτθν
Ευρϊπθ μετά τον Β’ Ραγκόςμιο Ρόλεμο, αφινοντασ πολλοφσ νεκροφσ και τεράςτιεσ
απϊλειεσ και μια ςειρά εςωτερικϊν προβλθμάτων για τισ πρϊθν Γιουγκοςλαβικζσ
Δθμοκρατίεσ, που ζπρεπε να αντιμετωπίςουν με τθ λιξθ του πολζμου και τθ μετζπειτα
νεοαποκτθκείςα ανεξαρτθςία τουσ. Εκτόσ αυτοφ όμωσ, με τθ λιξθ τουσ φάνθκαν και οι
οδυνθρζσ περιβαλλοντικζσ ςυνζπειεσ που άφθςαν πίςω τουσ τόςο οι μάχεσ, όςο και οι
βομβαρδιςμοί από τισ δυνάμεισ του ΝΑΤΟ, με τθ χριςθ όπλων απεμπλουτιςμζνου
ουρανίου, τόςο ςτισ ίδιεσ τισ χϊρεσ, όςο και ςτισ γειτονικζσ ςε αυτζσ περιοχζσ.
Οι μελζτεσ που ζχουν γραφτεί για τισ περιβαλλοντικζσ ςυνζπειεσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ
περιοχι είναι αρκετζσ, αν και τα αποτελζςματα τουσ είναι ακόμα, για αρκετοφσ,
αμφιςβθτιςιμα, με τθ δικαιολογία ότι θ μόλυνςθ από ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία και βαρζα
μζταλλα προχπιρχαν των ςυγκροφςεων. Ραρ’ όλα αυτά δεν μπορεί να αμφιςβθτθκεί ότι ςε
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πλείςτεσ περιοχζσ θ τοξικότθτα του εδάφουσ και του νεροφ προιλκε από τισ ίδιεσ τισ μάχεσ
και τουσ βομβαρδιςμοφσ και παρζμεινε για αρκετό καιρό μετά τθ λιξθ των εχκροπραξιϊν.
Συγκεκριμζνα οι βομβαρδιςμοί από το ΝΑΤΟ αποτελοφν τθν κυριότερθ πθγι ανθςυχίασ για
το περιβάλλον, κακϊσ εκτόσ από τθ χριςθ απεμπλουτιςμζνου ουρανίου, άλλθ μια πθγι
ανθςυχίασ και πικανισ μόλυνςθσ ιταν θ απελευκζρωςθ τοξικϊν ουςιϊν από τθ ςτόχευςθ
βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων, όπωσ και τθσ ειςχϊρθςθσ τοξικϊν και επικίνδυνων ουςιϊν
τόςο ςτον ίδιο τον ποταμό Δοφναβθ, όςο και ςε άλλεσ υδάτινεσ πθγζσ. Επιπλζον, παρά τθν
ακρίβεια των βομβαρδιςμϊν, υπιρχαν επιπτϊςεισ και ςε περιοχζσ κοντά ςτουσ ςτόχουσ, το
οποίο ςιμαινε τθν απελευκζρωςθ τόςο χλωρίου όςο και υδραργφρου ςτο ζδαφοσ και το
νερό, αλλά και ςε ςθμαντικι ρφπανςθ τθσ ατμόςφαιρασ. Δεν είναι άλλωςτε τυχαίο και το
γεγονόσ ότι ςτθν περιοχι ζχει γίνει μια ςειρά ερευνϊν, και μετζπειτα εκκζςεων, από το
Ρρόγραμμα Ρεριβάλλοντοσ του ΟΗΕ με ςτόχο τθν κατάδειξθ των οικολογικϊν ςυνεπειϊν
από τθ χριςθ όπλων απεμπλουτιςμζνου ουρανίου, τόςο ςτο Κόςςοβο, όςο και ςτθ Σερβία
και Μαυροβοφνιο64.
Συγκεκριμζνα, με τθν πρϊτθ μελζτθ να γίνεται το 1999 ςτο Κόςςοβο και τθ δεφτερθ
το 2002 ςτθ Σερβία και Μαυροβοφνιο. Ενϊ ςτθν πρϊτθ μελζτθ, και παρά το γεγονόσ ότι τα
ςτοιχεία ςε κάποιεσ από τισ περιπτϊςεισ δεν ιταν επαρκι ι θ μόλυνςθ ςε κάποιο επίπεδο
προχπιρχε του πολζμου, θ ςυγκζντρωςθ απεμπλουτιςμζνου ουρανίου δεν βρζκθκε να
είναι ςε τόςο υψθλά επίπεδα για να υπάρχουν ςοβαροί λόγοι ανθςυχίασ, οι κίνδυνοι από
αυτι εξακολουκοφν να υπάρχουν ςε περιπτϊςεισ άμεςθσ ζκκεςθσ, ςε κάποια ςθμεία ςτο
ζδαφοσ, και κατά προζκταςθ και ςτον αζρα μζςω μορίων ςκόνθσ που απελευκερϊνονται,
όπωσ και ςε υδάτινεσ πθγζσ, αν και ςε χαμθλότερα επίπεδα ςτθν ίδια τθ βλάςτθςθ65.
Η δεφτερθ ζκκεςθ παρζχει πιο ανθςυχθτικά αποτελζςματα, κακϊσ, αν και πάλι θ
ςυγκζντρωςθ δεν βρζκθκε να είναι ςε υψθλά επίπεδα, ωςτόςο ςε αρκετά ςθμεία θ
ςυγκζντρωςθ αυτι ιταν ανθςυχθτικι. Από τουσ ςτόχουσ οι οποίοι μελετικθκαν, ςτισ
πόλεισ τθσ Σερβίασ Panvevo, Kragnjevac, Novi Sad και Bor, οι οικολογικζσ επιπτϊςεισ ιταν
οι πιο ανθςυχθτικζσ. Συγκεκριμζνα, τα μεγαλφτερα ποςοςτά ανθςυχίασ ιρκαν από
βλιματα τα οποία είχαν μείνει ςτο ζδαφοσ και δεν είχαν εκραγεί. Η διάβρωςθ από βλιματα
με απεμπλουτιςμζνο ουράνιο οδθγεί ςε άμεςα αποτελζςματα με τα τοξικά υλικά να
ειςχωροφν ςτο ζδαφοσ, όπωσ και ςτο νερό. Φυςικά τα ςυγκεκριμζνα μετακινικθκαν μετά
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τθν πάροδο τθσ μελζτθσ, αλλά θ διάβρωςι τουσ είχε ιδθ ξεκινιςει, και ακόμα υπάρχει το
ενδεχόμενο να ζχουν παραμείνει βλιματα και ςε άλλα ςθμεία, που δεν είχαν εξεταςτεί.
Επιπλζον, βρζκθκαν υψθλζσ ποςότθτεσ ςτον αζρα και ςε μόρια ςκόνθσ, το οποίο
υποδιλωνε και τθ μόλυνςθ του εδάφουσ, όπωσ και τθσ τοπικισ βλάςτθςθσ66.
Η Κροατία είναι και αυτι μια από τισ χϊρεσ που ιρκαν αντιμζτωπεσ με τισ
ςυνζπειεσ των εχκροπραξιϊν, αν και ςε πολφ μικρότερο βακμό ςε ςχζςθ με περιοχζσ που
κα ςυηθτθκοφν παρακάτω ςτο ςυγκεκριμζνο κομμάτι τθσ εργαςίασ. Ριο ςυγκεκριμζνα
μελζτεσ ζχουν καταδείξει τθ ςυγκζντρωςθ βαρζων μετάλλων και χθμικϊν ςτοιχείων,
ςυνδεδεμζνων με αυτϊν που υπάρχουν ςε διαφόρουσ τφπουσ πολεμοφοδίων, ςτο ζδαφοσ
και το νερό, επθρεάηοντασ ζτςι τισ καλλιζργειεσ και τθν τροφικι αλυςίδα τθσ περιοχισ, με
δείγματα κυρίωσ από τισ περιοχζσ που επλιγθςαν περιςςότερο από τισ εχκροπραξίεσ,
ςυγκρινόμενα με δείγματα από περιοχζσ αλϊβθτεσ από τον πόλεμο67. Τα αποτελζςματα
ζδειξαν ότι αν και θ μόλυνςθ προχπιρχε του πολζμου, ςε πλείςτεσ περιπτϊςεισ, θ
ςυγκζντρωςθ ςε αντιμόνιο, μόλυβδο, βάριο και αρςενικό, βαςικά ςυςτατικά ςε
πυρομαχικά και οπλικά ςυςτιματα, ςυνζβαλε αρνθτικά ςτθν τοξικότθτα του εδάφουσ και
των υδάτινων πθγϊν, ειδικά ςε ςθμεία που είχαν πλθγεί από βομβαρδιςμοφσ, και χριηει
άμεςθσ αντιμετϊπιςθσ68.
Η μόλυνςθ δε βρζκθκε μόνο από ςυγκεκριμζνα υλικά ι από τισ ίδιεσ τισ μάχεσ. Ζνα
μεγάλο ποςοςτό τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ προιλκε και από τα ίδια τα μαχθτικά
αεροπλάνα, κακϊσ κατά τθν πτιςθ τουσ απελευκερϊνονται τοξικζσ ουςίεσ οι οποίεσ
ςυμβάλλουν προσ αυτι, όπωσ προϊόντα χλωρίου και αηϊτου. Φυςικά, ςε περιπτϊςεισ
ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ οι επιπτϊςεισ δε μζνουν μόνο εκεί, κακϊσ με τθ ςειρά του
προκαλείται το φαινόμενο τθσ όξινθσ βροχισ, με τισ τοξικζσ ουςίεσ να πθγαίνουν ςτο
ζδαφοσ, τθ βλάςτθςθ, τα δάςθ, ακόμα και τα ίδια τα κτίρια, όπωσ και τισ υδάτινεσ πθγζσ,
ςυντελϊντασ ζτςι ςε ςυνκικεσ που δεν επιτρζπουν τθν ομαλι ιςορροπία τουσ. Επιπλζον,
εντάκθκε θ μόλυνςθ ςτον ποταμό Δοφναβθ, λόγω των αλλεπάλλθλων εκριξεων και τθ
μετζπειτα ειςχϊρθςθ τοξικϊν ουςιϊν ςε αυτόν, ςε ςυνδυαςμό με τισ τεράςτιεσ ποςότθτεσ
ερειπίων. Η μετακίνθςθ επιπλζον πλθκυςμϊν, με ςκοπό τθν αποφυγι των μαχϊν, ι λόγου
τθσ καταςτροφισ που ςυντελζςτθκε ςτισ εςτίεσ τουσ, οδιγθςε και αυτό με τθ ςειρά του ςε
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ζνα ποςοςτό τθσ μόλυνςθσ, κακϊσ όπωσ είδαμε και ςε προθγοφμενο κομμάτι, οι πρόχειροι
οικιςμοί

προςφφγων

αφινουν
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Διεθνϋσ Δύκαιο και περιβϊλλον

Ππωσ αναλφκθκε εκτενϊσ ςτα προθγοφμενα κομμάτια τθσ εργαςίασ, ο πόλεμοσ, αν και
πολλζσ φορζσ αναπόφευκτοσ, είναι ζνασ από τουσ βαςικοφσ λόγουσ καταςτροφισ του
περιβάλλοντοσ. Η ευαιςκθτοποίθςθ για τθν προςταςία του ξεκίνθςε τθ δεκαετία του 1970
και ςιμερα ζχουμε ζνα πλικοσ κανόνων και ςυμβάςεων ςε διεκνζσ επίπεδο, οι οποίοι κα
αναλυκοφν ςτο ςυγκεκριμζνο κομμάτι τθσ εργαςίασ.
Το Διεκνζσ Δίκαιο είναι ςε μεγάλο βακμό ανκρωποκεντρικό, ειδικά το δίκαιο κατά τθ
διάρκεια του πολζμου, το οποίο φαίνεται ςε ζνα μεγάλο πλικοσ κανόνων του Διεκνοφσ
Ανκρωπιςτικοφ Δικαίου. Ριο ςυγκεκριμζνα, τον τελευταίο αιϊνα θ ανάγκθ για τθν
προςταςία από τισ ςυνζπειεσ του πολζμου αυξικθκε, κάτι το οποίο φαίνεται με τθν
υιοκζτθςθ νζων κανόνων και κεςμϊν, με ςκοπό τθν προςταςία του ανκρϊπου από αυτζσ,
όπωσ φαίνεται και ςτο Δίκαιο τθσ Γενεφθσ και ςτθ δθμιουργία τόςο του Διεκνοφσ Ροινικοφ
Δικαςτθρίου, όςο και των ειδικϊν Ροινικϊν Δικαςτθρίων για τθν Ρρϊθν Γιουγκοςλαβία και
τθ ουάντα70.
Ραρ ’όλα αυτά, μόλισ τα τελευταία 50 χρόνια το περιβάλλον άρχιςε να κατζχει ιδιαίτερθ
κζςθ ςτο Διεκνζσ Δίκαιο. Το ενδιαφζρον για τισ ςυνζπειεσ του πολζμου ςτο ίδιο το
περιβάλλον άρχιςε να μεγαλϊνει με το πζρασ του Ρολζμου του Βιετνάμ, κατά τθ δεκαετία
του 1970, με τθ δθμιουργία ςυμφωνιϊν και ςυμβάςεων, ι ςαν προςκικεσ ςε ςυμβάςεισ
ςτα πλαίςια του Διεκνοφσ Ανκρωπιςτικοφ Δικαίου, αλλά και με κείμενα διεκνοφσ
χαρακτιρα που ςτόχο ζχουν τθν ευαιςκθτοποίθςθ κρατϊν και ιδιωτϊν για τθν προςταςία
του περιβάλλοντοσ.
Ππωσ αναφζρκθκε και παραπάνω, το περιβάλλον είναι ζνα από τα μεγάλα «κφματα»
του πολζμου, και αυτό γιατί ςε μια πλθκϊρα περιπτϊςεων κεωρείται αναγκαίο κακό για
τθν εξζλιξθ τθσ πολεμικισ διαδικαςίασ, κακϊσ μπορεί να ςυμβάλει αποτελεςματικά για τθν
οριςτικι νίκθ ενόσ ςτρατοφ ι τθ διεξαγωγι τθσ μάχθσ. Ραρ’ όλα αυτά θ καταςτροφι του ι
χριςθ του ςαν εργαλείο ζχει απαγορευτεί ι κεωρείται κατακριτζο από το Διεκνζσ Δίκαιο,
και μποροφμε να το βροφμε ςε πολλζσ ςυμβάςεισ και ςυμφωνίεσ.
Ρριν αναφερκοφμε ςε ςυγκεκριμζνεσ ςυμφωνίεσ και ςυμβάςεισ που παρουςιάηουν
ιδιαίτερο ενδιαφζρον πρϊτα κα πρζπει να δοφμε τον πιο ακριβι οριςμό που ζχει δοκεί για
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το περιβάλλον με βάςθ το Διεκνζσ Δίκαιο. Το περιβάλλον λοιπόν, όπωσ διατυπϊνεται ςτθ
ςυνκικθ του Lugano, «περιλαμβάνει τισ ζμβιεσ και μθ ζμβιεσ φυςικζσ πθγζσ, όπωσ ο αζρασ,
το νερό, θ χλωρίδα και θ πανίδα κακϊσ και τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ αυτϊν των
παραγόντων, τα κτίςματα που αποτελοφν μζροσ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και τα ειδικά
χαρακτθριςτικά του φυςικοφ τοπίου»71.
Επιπλζον, με βάςθ τα κείμενα που ζχουν ςυνταχκεί για το κζμα του περιβάλλοντοσ
ζχουν προκφψει κάποιεσ ςυγκεκριμζνεσ γενικζσ αρχζσ, οι οποίεσ λειτουργοφν ανάλογα με
τθν περίπτωςθ και τθ ςυγκεκριμζνθ ιςτορικι ςυγκυρία. Αυτζσ είναι οι εξισ, «το περιβάλλον
αποτελεί κοινό κτιμα τθσ ανκρωπότθτασ», «θ αρχι τθσ βιϊςιμθσ, μόνιμθσ αναπτφξεωσ»,
«τα κράτθ κατά τθσ αρχισ sic utere tuo ut alienum non laedas να φροντίηουν ϊςτε
δραςτθριότθτεσ νόμιμεσ ι παράνομεσ επί του εδάφουσ τουσ ι ςε περιοχζσ υπό τθ
δικαιοδοςία τουσ δεν προκαλοφν βλάβεσ ςτο ζδαφοσ άλλων κρατϊν», «τα κράτθ πρζπει να
λαμβάνουν μζτρα ςχετικά με τθν αςτικι ευκφνθ και τθν αποηθμίωςθ για τζτοιεσ ηθμιζσ», «ο
ρυπαίνων πλθρϊνει», «θ αρχι των κοινϊν αλλά διαφοροποιθμζνων υποχρεϊςεων των
κρατϊν αναλόγωσ του βακμοφ τθσ οικονομικισ τουσ αναπτφξεωσ» και «θ προλθπτικι
προςζγγιςθ»72.

Διεθνϋσ Ανθρωπιςτικό Δύκαιο
Ππωσ ιδθ αναφζρκθκε, το Διεκνζσ Δίκαιο άρχιςε να περιλαμβάνει το περιβάλλον ςαν
ξεχωριςτι κατθγορία τθ δεκαετία του 1970 και με αφορμι τον Ρόλεμο του Βιετνάμ. Ρριν
από αυτό θ καταςτροφι του κεωροφταν αναγκαίο κακό, χωρίσ ιδιαίτερθ ςθμαςία, και κάτι
που δεν μποροφςε να αποφευχκεί κατά τθ διάρκεια τθσ πολεμικισ διαδικαςίασ. Τα βαςικά
κείμενα για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ κατά τθ διάρκεια του πολζμου, ςτα πλαίςια
του Διεκνοφσ Ανκρωπιςτικοφ Δικαίου, περιλαμβάνουν το «Ρρϊτο Ρρόςκετο Ρρωτόκολλο
ςτισ Συμβάςεισ τθσ Γενεφθσ για τθν Ρροςταςία των Θυμάτων των Διεκνϊν Ενόπλων
Συρράξεων (Γενεφθ, 1977)», τθ «Σφμβαςθ για τθν Απαγόρευςθ τθσ Στρατιωτικισ ι
Οποιαςδιποτε Άλλθσ Εχκρικισ Χριςθσ των Τεχνικϊν Μεκόδων Μεταβολισ του
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Ρεριβάλλοντοσ (Γενεφθ, 1977)» και το Καταςτατικό του Διεκνοφσ Ροινικοφ Δικαςτθρίου
(ϊμθ, 1998)73.
Σε αυτό το ςθμείο κα ιταν χριςιμο να παρουςιαςτοφν ςυγκεκριμζνα άρκρα από τισ
ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ.
Στο Ρρϊτο Ρρόςκετο Ρρωτόκολλο ςτισ Συμβάςεισ τθσ Γενεφθσ για τθν Ρροςταςία των
Θυμάτων των Διεκνϊν Ενόπλωσ Συρράξεων θ απαγόρευςθ τθσ αλλοίωςθσ του
περιβάλλοντοσ αναφζρεται ςε πολλαπλά ςθμεία τα οποία κα αναφερκοφν ςτο
ςυγκεκριμζνο ςθμείο.
«[…]
Άρκρο 35
3. Απαγορεφεται θ χριςθ μεκόδων ι μζςων πολζμου που ζχουν ςκοπό, ι από τα οποία
μπορεί κανείσ να αναμζνει, να προκαλζςουν ευρεία, μακροπρόκεςμθ και δριμεία βλάβθ
ςτο φυςικό περιβάλλον74,
[…]
Άρκρο 54
Προςταςία ςτόχων απαραίτθτων ςτθν επιβίωςθ του άμαχου πλθκυςμοφ
2. Απαγορεφεται θ επίκεςθ, καταςτροφι, απομάκρυνςθ ι αχριςτευςθ αςτικϊν
αντικειμζνων απαραίτθτων ςτθ διαβίωςθ του άμαχου πλθκυςμοφ, όπωσ τρόφιμα,
αγροτικζσ περιοχζσ για τθν παραγωγι τροφίμων, ςοδειζσ, ηϊα, εγκαταςτάςεισ και παροχζσ
πόςιμου νεροφ και αρδευτικά ζργα, με τον ειδικό ςκοπό τθσ ςτεριςεωσ αυτϊν για τθ
κρεπτικι τουσ αξία από τον άμαχο πλθκυςμό ι το αντίπαλο Μζροσ, οποιοδιποτε και αν
είναι το κίνθτρο είτε είναι αυτό θ εκδίωξθ των ιδιωτϊν δια τθσ λιμοκτονίασ, ι απομάκρυνςθ
τουσ, για οποιονδιποτε λόγο,
[…]
Άρκρο 55
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Προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ
1. Κατά τθ διεξαγωγι πολζμου κα λαμβάνεται φροντίδα, ϊςτε να προςτατεφεται το
φυςικό περιβάλλον από εκτεταμζνεσ, μακροπρόκεςμεσ και ςοβαρζσ ηθμιζσ. Η προςταςία
αυτι περιλαμβάνει απαγόρευςθ τθσ χριςθσ μεκόδων ι μζςων διεξαγωγισ πολζμου τα
οποία προορίηονται ι δυνατόν να αναμζνονται να προκαλζςουν τζτοιεσ ηθμιζσ ςτο φυςικό
περιβάλλον και μ’ αυτόν τον τρόπο να βλάψουν τθν υγεία ι τθν επιβίωςθ του πλθκυςμοφ,
2. Απαγορεφονται επικζςεισ εναντίον του φυςικοφ περιβάλλοντοσ υπό μορφι
αντιποίνων,
Άρκρο 56
Προςταςία ζργων και εγκαταςτάςεων που περιζχουν επικίνδυνεσ δυνάμεισ
1. Ζργα ι εγκαταςτάςεισ που περιζχουν επικίνδυνεσ δυνάμεισ, όπωσ φράγματα,
αναχϊματα και πυρθνικοί ςτακμοί παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ, δε κα γίνονται
αντικείμενο επίκεςθσ, ακόμα και ςτθν περίπτωςθ που αυτά τα αντικείμενα είναι
ςτρατιωτικοί ςτόχοι, εάν μια τζτοια επίκεςθ μπορεί να προκαλζςει τθν ζκκλθςθ
επικίνδυνων δυνάμεων και ςυνακόλουκων ςοβαρϊν απωλειϊν ανάμεςα ςτον άμαχο
πλθκυςμό. Άλλοι ςτρατιωτικοί ςτόχοι που ευρίςκονται πζριξ αυτϊν των ζργων ι
εγκαταςτάςεων δε κα γίνονται αντικείμενο επίκεςθσ αν μια τζτοια επίκεςθ μπορεί να
προκαλζςει τθν ζκκλθςθ επικίνδυνων δυνάμεων από τα ζργα ι τισ εγκαταςτάςεισ και
ςυνακόλουκεσ ςοβαρζσ απϊλειεσ ανάμεςα ςτον άμαχο πλθκυςμό,
[…]
4. Απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ οποιουδιποτε από τα ζργα, εγκαταςτάςεισ ι
ςτρατιωτικοφσ ςτόχουσ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 ωσ αντικειμζνου αντιποίνων,
[…],75»
Ραρατθροφμε λοιπόν, ότι με αυτά τα άρκρα θ προςταςία που διαςφαλίηει το Ρρϊτο
Ρρόςκετο

Ρρωτόκολλο

εντάςςονται

ςε

τρεισ

κατθγορίεσ,

τθν

προςταςία

του

περιβάλλοντοσ, τθν προςταςία αντικειμζνων απαραιτιτων για τθν επιβίωςθ του
πλθκυςμοφ και τθν προςταςία ζργων που περιλαμβάνουν επικίνδυνεσ δυνάμεισ. Η
βαςικότερθ προςταςία παρζχεται φυςικά με τα άρκρα 35 και 55, κακϊσ αφορά το ίδιο το
περιβάλλον, τα μζςα που μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν, αλλά και τισ μακροπρόκεςμεσ
75
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ςυνζπειεσ που μπορεί να ζχει θ καταςτροφι του ςε αυτό, αλλά και τουσ πλθκυςμοφσ.
Πμωσ και τα άρκρα 54 και 56, παρά το γεγονόσ ότι δεν αναφζρονται ονομαςτικά ςτο
περιβάλλον, αλλά ςε αντικείμενα και ζργα, ςυμπλθρϊνουν με τον κατάλλθλο τρόπο τα
άλλα δφο, δίνοντασ ζτςι ζνα πιο ευρφ και κατανοθτό φάςμα προςταςίασ76.
Φυςικά θ προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ δεν αποτελεί μόνο μζροσ του Ρρϊτου
Ρρόςκετου Ρρωτοκόλλου ςτισ Συμβάςεισ τθσ Γενεφθσ, αλλά θ προςταςία του και θ ευκφνθ
των κρατϊν για αυτι αναλφεται με πιο εκτενι τρόπο και ςτθ «Σφμβαςθ για τθν
Απαγόρευςθ τθσ Στρατιωτικισ ι οποιαςδιποτε άλλθσ εχκρικισ χριςθσ των Τεχνικϊν
Μεκόδων Μεταβολισ του Ρεριβάλλοντοσ», που υπογράφτθκε ςτισ 18 Μαΐου 1977 ςτθ
Γενεφθ (ENMOD). Ριο ςυγκεκριμζνα, όπωσ αναφζρεται ςτθ ςφμβαςθ αυτι,
«Τα Κράτθ-Μζρθ τθσ Συμβάςεωσ αυτισ,
[…]
Επειδι αναγνωρίηουν ότι επιςτθμονικζσ και τεχνικζσ πρόοδοι είναι δυνατόν να
δθμιουργιςουν νζεσ δυνατότθτεσ ςε ό,τι αφορά τθν τροποποίθςθ του περιβάλλοντοσ,
Επειδι παίρνουν υπόψθ τουσ τθ Διακιρυξθ τθσ Διάςκεψθσ των Ηνωμζνων Εκνϊν για το
Ανκρϊπινο Περιβάλλον που υιοκετικθκε ςτθ Στοκχόλμθ ςτισ 16 Ιουνίου 1972,
Επειδι διαπιςτϊνουν ότι θ χριςθ τεχνικϊν μεκόδων τροποποίθςθσ του περιβάλλοντοσ
για ειρθνικοφσ ςκοποφσ κα ιταν δυνατόν να βελτιϊςει τθν αλλθλεξάρτθςθ ανκρϊπου και
φφςθσ και να ςυμβάλλει ςτθ διαφφλαξθ και βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ για το καλό των
ςθμερινϊν και των μελλοντικϊν γενεϊν,
Επειδι αναγνωρίηουν πάντωσ ότι θ ςτρατιωτικι ι οποιαδιποτε άλλθ χριςθ τζτοιων
τεχνικϊν μεκόδων κα ιταν δυνατόν να ζχει εξαιρετικζσ δυςμενείσ επιπτϊςεισ για τθν
ανκρϊπινθ ευθμερία,
Επειδι επικυμοφν να απαγορεφςουν αποτελεςματικά τθ ςτρατιωτικι ι οποιαδιποτε
άλλθ εχκρικι χριςθ τεχνικϊν μεκόδων μεταβολισ του περιβάλλοντοσ ϊςτε να εξαλειφκοφν
οι κίνδυνοι που προκφπτουν για τθν ανκρωπότθτα από τζτοια χριςθ και επειδι
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διακθρφςςουν τθν επικυμία τουσ να εργαςκοφν για τθν πραγματοποίθςθ αυτοφ του
ςτόχου,
[…]
Συμφϊνθςαν ςτα ακόλουκα:
Άρκρο 1
1. Κάκε κράτοσ μζροσ ςε αυτι τθ Σφμβαςθ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να μθ
χρθςιμοποιεί ςε ςτρατιωτικι ι οποιαδιποτε άλλθ εχκρικι χριςθ τεχνικζσ μεκόδουσ που
ζχουν ευρεία, διαρκι ι ςοβαρά αποτελζςματα ωσ μζςα καταςτροφισ, ηθμιάσ ι φκοράσ ςε
οποιοδιποτε άλλο κράτοσ μζροσ,
2. Κάκε κράτοσ μζροσ ς’ αυτι τθ Σφμβαςθ δε κα υποςτθρίηει, ενκαρρφνει ι παροτρφνει
κανζνα κράτοσ, ομάδα κρατϊν ι διεκνι οργανιςμό για να ςυμμετζχει ςε ενζργειεσ
αντίκετεσ με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 αυτοφ του άρκρου,
[…]»77
Επιπλζον, θ προςταςία του περιβάλλοντοσ κατά τθ διάρκεια του πολζμου τίκεται ςαν
ηιτθμα και από το Καταςτατικό του Διεκνοφσ Ροινικοφ Δικαςτθρίου. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ
αλλοίωςθ του περιβάλλοντοσ όχι μόνο απαγορεφεται με βάςθ το Καταςτατικό, αλλά
επιπλζον εμπίπτει ςτθν κατθγορία των εγκλθμάτων πολζμου, κάτι το οποίο είναι
διατυπωμζνο ςτο άρκρο 8(2)(β)(iv).
«Επίκεςθ επιχειροφμενθ με πρόκεςθ, εν γνϊςει ότι θ επίκεςθ αυτι μπορεί να
προκαλζςει απϊλεια ηωισ ι ςωματικι βλάβθ ςε άμαχουσ ι βλάβεσ ςε πολιτικά αντικείμενα
ι εκτεταμζνεσ, μακροπρόκεςμεσ και ςοβαρζσ ηθμιζσ ςτο φυςικό περιβάλλον οι οποίεσ κα
ιταν ςαφϊσ δυςανάλογεσ ςε ςχζςθ με το επιδιωκόμενο ςυγκεκριμζνο και άμεςο
ςτρατιωτικό πλεονζκτθμα»78.
Φυςικά, εκτόσ από το ςυμβατικό δίκαιο, το Διεκνζσ Ανκρωπιςτικό Δίκαιο διζπεται και
από ςυγκεκριμζνεσ αρχζσ οι οποίεσ αποτελοφν μζροσ του εκιμικοφ δικαίου, που ςτθν ουςία
είναι κωδικοποιθμζνεσ πρακτικζσ και κανόνεσ που τα κράτθ οφείλουν να ακολουκοφν, και
που μποροφν να λειτουργιςουν και ςτθν περίπτωςθ τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ,
και ζχουν ςυμβάλει αποτελεςματικά ςτθν εξζλιξθ του δικαίου κατά τθ διάρκεια του
77
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πολζμου, όπωσ το ξζρουμε ςιμερα. Συγκεκριμζνα, οι αρχζσ είναι οι εξισ, θ αρχι τθσ
αναγκαιότθτασ, όπου προτάςςει πωσ θ χριςθ βίασ κατά τθ διάρκειασ του πολζμου πρζπει
να είναι ανάλογθ του ςτρατιωτικοφ ςκοποφ, θ αρχι τθσ διάκριςθσ, ςφμφωνα με τθν οποία
το ποςοςτό τθσ βίασ και τα μζςα που χρθςιμοποιοφνται πρζπει να είναι ανάλογα με το
ςτόχο, θ αρχι τθσ πολεμικισ αναγκαιότθτασ, κατά τθν οποία ο πολζμιοσ μπορεί να
χρθςιμοποιεί κάκε δυνατό μζςο για τθν υποταγι του εχκροφ, αρκεί τα μζςα αυτά να μθν
παραβιάηουν τουσ κανόνεσ του πολζμου και θ αρχι του μθ-αναγκαίου πόνου, που
εςωκλείει τισ αρχζσ τθσ ανκρωπιάσ και τθσ ιπποςφνθσ, και μζςω τθσ οποίασ, οι ςτρατιωτικζσ
δυνάμεισ πρζπει να χρθςιμοποιοφν όλα τα δυνατά μζςα ϊςτε να μθν προκαλζςουν
υπερβολικό πόνο ι καταςτροφι που δεν είναι απαραίτθτθ για τθν υλοποίθςθ του
ςτρατιωτικοφ ςκοποφ. Οι ςυγκεκριμζνεσ βαςικζσ αρχζσ του ανκρωπιςτικοφ δικαίου ζχουν
παίξει μεγάλο ρόλο ςτθν εξζλιξθ του διεκνοφσ ανκρωπιςτικοφ δικαίου και τα κράτθ
οφείλουν να τισ ςζβονται κατά τθ διάρκεια τθσ πολεμικισ ςφγκρουςθσ και κυρίωσ αφοροφν
τθν προςταςία των αμάχων από τα δεινά τθσ μάχθσ. Ραρ’ όλα αυτά, και παρά το κενό που
υπάρχει για το ίδιο το περιβάλλον, δε ςθμαίνει ότι δεν παρζχουν και αυτζσ με τθ ςειρά
τουσ προςταςία ςε αυτό79.
Ππωσ διαπιςτϊνουμε λοιπόν, το Διεκνζσ Ανκρωπιςτικό Δίκαιο ζχει εξελιχκεί. Η
προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ δεν ζχει να κάνει μόνο με τθν προςταςία των αμάχων,
αλλά και με τθν προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ μζςα ςτο οποίο ηουν, και το οποίο
δυςτυχϊσ φζρει τισ ςυνζπειεσ τθσ ςφγκρουςθσ για πολφ καιρό μετά τθν παφςθ των
εχκροπραξιϊν, αλλά και ςε ακτίνα μεγαλφτερθ από αυτισ του κεάτρου των επιχειριςεων80.
Φυςικά, αυτό δεν πάει να πει ότι αυτζσ οι ςυνκικεσ δεν ζχουν υποςτεί κριτικι, με
κυριότερθ τθν κριτικι ωσ προσ τθν αποτελεςματικότθτά τουσ και τα μεγάλα κενά μζςα ςε
αυτζσ. Ραρά το γεγονόσ ότι θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των χωρϊν τισ ζχει υπογράψει, ςτθν
πραγματικότθτα οι κανόνεσ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, ςπάνια ακολουκοφνται
από αυτζσ, κι ασ μθν ξεχνάμε ότι υπάρχουν και χϊρεσ που δεν ζχουν υπογράψει και άρα
δεν τίκενται υπό τθ δικαιοδοςία τουσ. Επιπλζον, θ προςταςία του περιβάλλοντοσ
αναφζρεται μόνο ςτθν προςταςία του κατά τθ διάρκεια των διεκνϊν ενόπλων ςυρράξεων,
χωρίσ καμία αναφορά ςτισ μθ-διεκνείσ ςυρράξεισ, οι οποίεσ φζρουν τισ ίδιεσ ςυνζπειεσ.
Επιπλζον, παρά το γεγονόσ ότι οι ςυνκικεσ μιλάνε για προςταςία, δεν υπάρχει πουκενά
79

Yuzon E. F. J., “Deliberate Environmental Modification Through the Use of Chemical and Biological
Weapons:"Greening" the International Laws of Armed Conflict to Establish an Environmentally
Protective Regime”, American University International Law Review, Volume 11, No 5, 1996, pp. 809812
80
United Nations Environment Programme, Protecting the Environment During Armed Conflict, An
Inventory Analysis of International Law, 2009, p. 8

[44]

λόγοσ για πρόλθψθ, ι ακόμα και για μθχανιςμό τιμωρίασ των παραβατϊν81. Τζλοσ, ακόμα
κι αν θ καταςτροφι του περιβάλλοντοσ πλζον αποτελεί ζνα φλζγον ηιτθμα ςτισ μζρεσ μασ,
θ προςταςία του ςε καιρό πολζμου δεν αποτελεί τθ βαςικι ανθςυχία των κρατϊν και
διεκνϊν οργανιςμϊν, ςε αντίκεςθ, για παράδειγμα, με τθν ανκρϊπινθ προςταςία, και
ακόμα και αν μοιραςκοφν ευκφνεσ με τθ λιξθ του, θ καταςτροφι παραμζνει και ςτθν
πλθκϊρα των περιπτϊςεων, ςε βάκοσ χρόνου82.
Πμωσ το περιβάλλον δεν αποτελεί μζροσ μόνο του Ανκρωπιςτικοφ Δικαίου, και ο
πόλεμοσ δεν καταδικάηεται ςαν αιτία καταςτροφισ του μόνο ςε αυτό τον τομζα του
Διεκνοφσ Δικαίου. Από το 1970 και μετά ζχει διατυπωκεί μια ςειρά Ρρωτοκόλλων και
Συνκθκϊν με ςκοπό τθν απαγόρευςθ ι περιοριςμό ςυγκεκριμζνου τφπου όπλων ι τθν
προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, όπωσ το Ρρωτόκολλο τθσ
Γενεφθσ, θ Διακιρυξθ τθσ Στοκχόλμθσ, θ Διακιρυξθ του ίο, θ Ατηζντα 21, θ Συνκικθ για τθν
Απαγόρευςθ των Βιολογικϊν Ππλων και Τοξινϊν, θ Συνκικθ για τθν Απαγόρευςθ Μερικϊν
Συμβατικϊν Ππλων και άλλεσ ανάλογεσ, τισ ςθμαντικότερεσ εκ των οποίων κα δοφμε
παρακάτω.

Διεθνϋσ Περιβαλλοντικό Δύκαιο

Το Διεκνζσ Ρεριβαλλοντικό Δίκαιο, ζνασ ςχετικά πρόςφατοσ τομζασ του δικαίου,
είναι άλλοσ ζνασ κλάδοσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, τόςο ςε ειρθνικζσ, όςο και ςε
περιόδουσ ςφγκρουςθσ και θ πλειονότθτα των διεκνϊν κανόνων για τθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ είναι αποτελζςματα τθσ δράςθσ των διεκνϊν οργανιςμϊν. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο, μζςα ςτα πλαίςια των Ηνωμζνων Εκνϊν ζχει γίνει μια ςειρά Συνδιαςκζψεων με
ςκοπό τθν περιβαλλοντικι προςταςία και τθν προϊκθςθ του ςεβαςμοφ προσ το
περιβάλλον και τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ. Οι πιο ςθμαντικζσ και άξιεσ προςοχισ, κακϊσ ζχουν
κζςει τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ για όποιεσ μελλοντικζσ ενζργειεσ, είναι αυτζσ τθσ
Στοκχόλμθσ (1972) και του ίο (1992) 83.
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Με τθ Διακιρυξθ τθσ Στοκχόλμθσ, που υπογράφτθκε το 1972, γεννικθκε ςαν
ξεχωριςτόσ τομζασ του Διεκνοφσ Δικαίου το Διεκνζσ Ρεριβαλλοντικό Δίκαιο, μζςα από τθν
υιοκζτθςθ 26 μθ-δεςμευτικϊν αρχϊν, που ςτοχεφουν ςτθν προςταςία του. Ειδικά με τθν
Αρχι 21, θ Διακιρυξθ τθσ Στοκχόλμθσ προτρζπει τα κράτθ, όχι μόνο να αναλάβουν τισ
ευκφνεσ τουσ ςε περίπτωςθ οικολογικισ καταςτροφισ, αλλά διατυπϊνει τθν υποχρζωςι
τουσ να μθ διενεργοφν τζτοιεσ ενζργειεσ εκτόσ των ίδιων των ςυνόρων τουσ84. Ππωσ
διατυπϊνεται και ςτθ ςυγκεκριμζνθ αρχι,
«τα κράτθ, ςφμφωνα με το Χάρτθ των Ηνωμζνων Εκνϊν και τισ αρχζσ του Διεκνοφσ
Δικαίου, ζχουν το κυρίαρχο δικαίωμα τθσ εκμετάλλευςθσ των πόρων τουσ, ςφμφωνα με τθν
περιβαλλοντικι τουσ πολιτικι, και τθν ευκφνθ να διαςφαλίηουν ότι οι δραςτθριότθτεσ που
λαμβάνουν χϊρα εντόσ τθσ επικράτειάσ τουσ, δεν προκαλοφν ηθμιά ςτο περιβάλλον άλλων
κρατϊν ι περιοχϊν πζρα από τα όρια τθσ εκνικισ τουσ δικαιοδοςίασ»85.
Με ανάλογο τρόπο είναι διατυπωμζνθ και θ Αρχι 26, ςφμφωνα με τθν οποία,
«ο άνκρωποσ και το περιβάλλον πρζπει να γλυτϊνουν από τισ επιδράςεισ των
πυρθνικϊν όπλων και άλλων μζςων μαηικισ καταςτροφισ. Τα κράτθ πρζπει να προςπακοφν
να φτάνουν ςε μια ταχεία ςυμφωνία, ςτα ςχετικά διεκνι όργανα, με ςκοπό τθν εξάλειψθ
και πλιρθ καταςτροφι τζτοιων όπλων»86.
Ζκτοτε θ διεκνισ κοινότθτα ζχει προβεί ςε αρκετζσ ενζργειεσ ςτα πλαίςια του
Ρεριβαλλοντικοφ Δικαίου, με πιο ςθμαντικι τθ Συνδιάςκεψθ του ίο το 1992. Με ανάλογο
τρόπο, όπωσ ςτθ Στοκχόλμθ, και μζςα από τθν υιοκζτθςθ 27 βαςικϊν αρχϊν, και τθν
Ατηζντα 21, προτάςςεται θ ανάγκθ για ςεβαςμό και προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθσ
αειφόρου αναπτφξεωσ από όλα τα κράτθ, ωσ βαςικό ςυςτατικό για τθν ευθμερία τουσ. Στθ
ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ βζβαια, αν και οι Αρχζσ παραμζνουν μθ-δεςμευτικζσ, θ
Συνδιάςκεψθ του ίο προχϊρθςε ζνα βιμα πιο μπροςτά με τθν Αρχι 24 να αναφζρεται
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ονομαςτικά ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ ςε περίπτωςθ ζνοπλων ςυγκροφςεων87.
Συγκεκριμζνα αναφζρεται πωσ,
«ο πόλεμοσ είναι εγγενϊσ καταςτροφικόσ τθσ αειφόρου αναπτφξεωσ. Ωσ εκ τοφτου,
τα κράτθ κα πρζπει να ςζβονται το διεκνζσ δίκαιο παρζχοντασ προςταςία ςτο περιβάλλον
ςε περιόδουσ ενόπλων ςυγκροφςεων και να ςυνεργάηονται για τθν περαιτζρω ανάπτυξι
του, όπωσ απαιτείται»88.
Η αλικεια είναι ότι το Διεκνζσ Ρεριβαλλοντικό Δίκαιο ζχει προχωριςει και
αναβακμιςτεί τα τελευταία χρόνια και πλζον όλο και περιςςότερα κράτθ εντάςςουν τθν
προςταςία του περιβάλλοντοσ ςτισ πρακτικζσ και εςωτερικζσ τουσ πολιτικζσ. Ραρ’ όλα
αυτά, ζχει υποςτεί ανάλογθ κριτικι με το Διεκνζσ Ανκρωπιςτικό Δίκαιο. Ππωσ ςτθν
προθγοφμενθ περίπτωςθ, δεν τίκεται το κζμα των εςωτερικϊν ενόπλων ςυγκροφςεων,
όπωσ και οι πικανζσ κυρϊςεισ ςε περίπτωςθ μθ υπακοισ ςε αυτό. Επιπλζον, θ μθδεςμευτικότθτα των διατάξεων και των αρχϊν αυτϊν ζχει δεχκεί τθν περιςςότερθ κριτικι,
όςον αφορά τθν αποτελεςματικότθτά τουσ89.

Άλλεσ πηγϋσ Δικαύου
Φυςικά, εκτόσ από τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ ςτα πλαίςια του Διεκνοφσ
Ρεριβαλλοντικοφ Δικαίου και του Διεκνοφσ Ανκρωπιςτικοφ Δικαίου, το περιβάλλον
προςτατεφεται και με ζναν πιο ζμμεςο τρόπο, μζςω ςυνκθκϊν που απαγορεφουν τθ χριςθ
ι προβλζπουν τθ μείωςθ ι αφοπλιςμό ςυγκεκριμζνων τφπων όπλων και άλλων αναλόγων.
Για παράδειγμα, τθ Συνκικθ τθσ Ανταρκτικισ, το Ρρωτόκολλο τθσ Γενεφθσ, τθ Συνκικθ για
τθν Απαγόρευςθ των Βιολογικϊν Ππλων και Τοξινϊν, τθ Συνκικθ για τθν Απαγόρευςθ των
Χθμικϊν Ππλων, όπωσ και τθ Συνκικθ και τα επακόλουκα Ρρωτόκολλα για τθν Απαγόρευςθ
μερικϊν Συμβατικϊν Ππλων.
Η ςυνκικθ που ίςωσ παρζχει τθν πιο άμεςθ και ολοκλθρωμζνθ προςταςία ςε ζνα
ςυγκεκριμζνο οικοςφςτθμα είναι θ Συνκικθ τθσ Ανταρκτικισ, κακϊσ απαγορεφει τόςο τισ
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ςτρατιωτικζσ δραςτθριότθτεσ, όςο και τθν χριςθ τθσ πυρθνικισ ενζργειασ, κακϊσ ςτοχεφει
ςτθν προςταςία του ευαίςκθτου οικοςυςτιματοσ τθσ Ανταρκτικισ90.
Η ςυγκεκριμζνθ ςυνκικθ, που υπογράφτθκε το 1959, είναι ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ,
και άρα ο λόγοσ που αναφζρεται ςτο ςυγκεκριμζνο ςθμείο, κακϊσ αποτελεί το πρϊτο
νομικό ζγγραφο ςε διεκνζσ επίπεδο το οποίο, αν και δεν αναφζρεται ςε κάποιου είδουσ
αφοπλιςμό, απαγορεφει ωςτόςο τθ χριςθ τθσ πυρθνικισ ενζργειασ, είτε για ειρθνικοφσ ι
πολεμικοφσ ςκοποφσ, τόςο με τθν απαγόρευςθ των δοκιμϊν, που μποροφν να ανατρζψουν
τθν ευαίςκθτθ οικολογικι ιςορροπία τθσ περιοχισ, όςο και τθν χριςθ τθσ για ςτρατιωτικζσ
βάςεισ ι ακόμα και αςκιςεισ91.
Επιπλζον, ζχει διατυπωκεί μια ςειρά ςυνκθκϊν, ο ςτόχοσ των οποίων ιταν ο
ζλεγχοσ ι θ απαγόρευςθ τφπων όπλων και εξοπλιςμϊν, οι οποίοι μποροφν να αφιςουν
ανεξίτθλο το οικολογικό τουσ ςτίγμα ι να προκαλζςουν μθ αναγκαίο πόνο ςε ανκρϊπουσ
και ζμβια όντα.
Το Ρρωτόκολλο τθσ Γενεφθσ για τθν Απαγόρευςθ Χριςθσ ςτον Ρόλεμο
Αςφυξιογόνων, Δθλθτθριωδϊν και άλλων Αερίων και των Βακτθριολογικϊν Μεκόδων
Ρολζμων, που υπογράφτθκε το 1925 ςτθ Γενεφθ, αποτελεί μια από τισ πρϊτεσ προςπάκειεσ
για ζλεγχο των εξοπλιςμϊν και το μόνο κείμενο που υπιρχε πριν τθν υπογραφι τθσ
Συνκικθσ για τθν Απαγόρευςθ των Βιολογικϊν Ππλων και Τοξινϊν, που ιρκε ςχεδόν 50
χρόνια μετά, το 1972, για να ςυμπλθρϊςει τα κενά και τα παρακυράκια τθσ πρϊτθσ. Και
ςτα δφο κείμενα προςπακοφν να γίνουν κατανοθτζσ οι τρομακτικζσ ςυνζπειεσ τθσ χριςθσ
τζτοιου τφπου όπλου, ςτουσ ανκρϊπουσ και τθ φφςθ, όπωσ και το απάνκρωπο τθσ χριςθσ
τουσ αυτισ. Άλλωςτε δεν κατακρίνουν ι απαγορεφουν απλϊσ τθ χριςθ τουσ, αλλά με τθ
Συνκικθ του 1972 προτείνεται μάλιςτα και θ καταςτροφι ενόσ τζτοιου είδουσ
οπλοςταςίου, ειδικά όταν πρόκειται για τζτοιο αρικμό ποςοτιτων που δεν ανταποκρίνεται
ςε ειρθνικοφσ ι ερευνθτικοφσ ςκοποφσ, με ειδικι μάλιςτα μζριμνα για τθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ κατά τθ διαδικαςία αυτι92. Κάτι το οποίο βρίςκουμε ςτο Άρκρο 2 τθσ
Συνκικθσ του 1972,
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«…κατά τθν εφαρμογι των διατάξεων του ςυγκεκριμζνου άρκρου όλεσ οι
απαραίτθτεσ προφυλάξεισ αςφαλείασ κα πρζπει να προβλεφκοφν για τθν προςταςία του
πλθκυςμοφ και του περιβάλλοντοσ»93.
Με ανάλογο τρόπο και ςε παρόμοιο πνεφμα υπογράφτθκε και θ Συνκικθ για τθν
Απαγόρευςθ των Χθμικϊν Ππλων, θ οποία προβλζπει, εκτόσ από τθν απαγόρευςθ τθσ
χριςθσ τουσ, τθν απαγόρευςθ αποκικευςθσ, παραγωγισ, μεταφοράσ τουσ όπωσ και τθν
μετζπειτα οριςτικι καταςτροφι τουσ. Ραρά το γεγονόσ ότι θ ςυνκικθ δε δίνει
ςυγκεκριμζνεσ παραμζτρουσ και μεκόδουσ καταςτροφισ, γεγονόσ το οποίο αρχικά οδιγθςε
ςε λανκαςμζνουσ τρόπουσ καταςτροφισ τουσ, λόγω τθσ ζλλειψθσ επαρκοφσ τεχνογνωςίασ
ωσ προσ αυτό, παρά ταφτα παρζχει μια ςαφι προςταςία τόςο ςτθν ανκρϊπινθ υγεία, όςο
και ςτθ διατιρθςθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ94.
Συγκεκριμζνα, όπωσ διατυπϊνεται και ςτο Άρκρο 4, παράγραφοσ 10,
«Κάκε κράτοσ-μζλλοσ τθσ Συνκικθσ, κατά τθ διάρκεια τθσ μεταφοράσ,
δειγματολθψίασ, αποκικευςθσ και καταςτροφισ των χθμικϊν όπλων κα πρζπει να δίνει τθν
κυριότερθ προτεραιότθτα ςτθ διαφφλαξθ τθσ αςφάλειασ των ανκρϊπων και τθν προςταςία
του περιβάλλοντοσ»95.
Πςον αφορά ςτισ ςυνκικεσ αφοπλιςμοφ, θ Συνκικθ για τθν Απαγόρευςθ Μερικϊν
Συμβατικϊν Ππλων και τα Ρρωτόκολλα που ακολοφκθςαν, τα οποία περιλαμβάνουν
διατάξεισ τόςο για τα εμπρθςτικά και εκρθκτικά όπλα, όςο και για νάρκεσ και όπλα laser,
αποτελεί ίςωσ τθ μοναδικι από τισ ςυνκικεσ αφοπλιςμοφ που παρζχει άμεςθ προςταςία
ςτο περιβάλλον κατά τθ διάρκεια του πολζμου, το οποίο φαίνεται χαρακτθριςτικά ςε δφο
ςθμεία μζςα ςτθ Συνκικθ96. Ππωσ διατυπϊνεται ςτθν ίδια τθ Συνκικθ,

93

Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological
(Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction,
http://www.un.org/disarmament/WMD/Bio/
94
Smithson A. E. & Lenihan M., “The Destruction of Weapons Under the Chemical Weapons
Convention”, Science & Global Security: The Technical Basis for Arms Control, Disarmament, and
Nonproliferation Initiatives, Volume 6, No 1, 1996, pp. 79-81
95
Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical
Weapons and on their Destruction, http://www.opcw.org/chemical-weapons-convention/
96
Koppe E. V., The use of nuclear weapons and the protection of the environment during international
armed conflict, Oxfrord, England, Hart, 2008, pp.186-189

[49]

«…απαγορεφεται θ χριςθ μεκόδων και τεχνικϊν πολζμου που ζχουν ςαν ςτόχο ι
μπορεί να προκαλζςουν ευρεία, μακροπρόκεςμθ και ςοβαρι βλάβθ ςτο φυςικό
περιβάλλον»97.
Με ανάλογο τρόπο διατυπϊνεται και παρακάτω ςτθ Συνκικθ, ςυγκεκριμζνα ςτο
Άρκρο 2 του τρίτου Ρρωτόκολλου, για τθν Απαγόρευςθ Εμπρθςτικϊν όπλων,
«Απαγορεφεται θ επίκεςθ ςε δάςθ ι άλλου είδουσ βλάςτθςθ από εμπρθςτικά όπλα,
εκτόσ αν τζτοια φυςικά ςτοιχεία χρθςιμοποιοφνται για κάλυψθ, απόκρυψθ ι καμουφλάη
μαχθτϊν ι για άλλουσ ςτρατιωτικοφσ ςκοποφσ ι ςαν ςτρατιωτικοί ςκοποί»98.
Φυςικά δε κα μποροφςαν να μείνουν απ’ ζξω και τα πυρθνικά όπλα. Συγκεκριμζνα
με τθ Σφμβαςθ για τθν Απαγόρευςθ των Ρυρθνικϊν Δοκιμϊν, θ οποία τζκθκε ςε ιςχφ τον
Οκτϊβριο του 1963. Ραρά τα κενά και το γεγονόσ ότι δε ςτόχευςε ςε μια ουςιαςτικι
απαγόρευςθ, ι ακόμα και ςτθν απαγόρευςθ χριςθσ πυρθνικϊν όπλων κατά τθ διάρκεια
του πολζμου, όπωσ επίςθσ και δεν κατάφερε να υλοποιιςει τον τελικό τθσ ςτόχο, δθλαδι
αυτό τθσ μείωςθσ των πυρθνικϊν δοκιμϊν, θ ςθμαςία τθσ ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι
υιοκετικθκε ςε μια εποχι όπου θ διεκνισ αντίδραςθ κατά των πυρθνικϊν όπλων ιταν
αρνθτικι, τόςο λόγω τθσ πρότερθσ χριςθσ τουσ ςτο Ναγκαςάκι και τθ Χιροςίμα, αλλά και
λόγω των επαναλαμβανόμενων δοκιμϊν, που αποτελοφςαν πθγι μόλυνςθσ από
ραδιενεργά υλικά ςτο περιβάλλον, όπωσ και ςτο γεγονόσ ότι αναγνωρίςτθκε ο κίνδυνοσ των
ςυγκεκριμζνων όπλων τόςο για τθν υγεία, όςο και για το περιβάλλον, όπωσ και θ ςυνεχισ
ανθςυχία και ο φόβοσ για τθν πικανι μελλοντικι χριςθ τουσ, μαηί με τισ τρομακτικζσ
ςυνζπειεσ που αυτι μπορεί να ζχει99.
Ππωσ διαπιςτϊνουμε το περιβάλλον προςτατεφεται, τουλάχιςτον ςε κεωρθτικό
επίπεδο, από πολλοφσ τομείσ του Διεκνοφσ Δικαίου, το Ανκρωπιςτικό Δίκαιο, το
Ρεριβαλλοντικό Δίκαιο, το Ροινικό Δίκαιο και το Δίκαιο για τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα, τόςο
με άμεςο , όςο και με ζμμεςο τρόπο. Ραρ’ όλα αυτά μζχρι τϊρα, εκτόσ από τθν Απόφαςθ
687 του Συμβουλίου Αςφαλείασ, θ οποία ζκεςε το Ιράκ υπεφκυνο για καταςτροφι του
περιβάλλοντοσ ςτον Ρόλεμο του Κόλπου, δεν ζχουμε κάποιο άλλο απτό παράδειγμα όπου
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δόκθκαν ευκφνεσ για ςυγκεκριμζνεσ καταςτροφζσ. Επιπλζον, όπωσ ιδθ ζχει αναφερκεί αν
και ιςχφει ζνα γενικότερο πλαίςιο προςταςίασ, ςυνεχίηουν να υπάρχουν κενά, όπωσ για
παράδειγμα ςτο γενικό χαρακτθριςμό των ηθμιϊν, τουσ τομείσ που προςτατεφονται, τθν
προςταςία κατά τθ διάρκεια των εμφφλιων ςυρράξεων, τθν απουςία μθχανιςμϊν επιβολισ
ι επίβλεψθσ, και τθ γενικότθτα των αρχϊν που χαρακτθρίηουν το διεκνζσ δίκαιο100.
Συνοψίηοντασ λοιπόν το ςυγκεκριμζνο κομμάτι τθσ εργαςίασ μποροφμε να μείνουμε ςε
κάποια βαςικά ςτοιχεία. Το περιβάλλον ιταν και παραμζνει ζνα από τα κφματα του
πολζμου. Ραρά το γεγονόσ ότι πλζον τυπικά προςτατεφεται από ζνα ςφνολο νομικϊν
πράξεων και κανόνων που διαςφαλίηουν, προςτατεφουν και τελικό

ςτόχο ζχουν τθ

βιωςιμότθτά του, ςτθν πραγματικότθτα κατά τθ διάρκεια των πολεμικϊν ςυγκροφςεων δεν
μπορεί να υπάρξει μια απόλυτθ περιβαλλοντικι προςταςία. Με τθ βοικεια τθσ τεχνολογίασ
πλζον τα όπλα ζχουν γίνει πιο ζξυπνα και πιο αποτελεςματικά, αυτό όμωσ δε ςθμαίνει ότι
περιορίηουν και τισ ςυνζπειζσ τουσ ςτα οικοςυςτιματα, αλλά τισ περιςςότερεσ φορζσ
ακριβϊσ το αντίκετο. Επιπλζον, παρά τθν τυπικι νομικι προςταςία, ακόμα και τθν
αναγωγι τθσ καταςτροφισ αυτισ ςε ζγκλθμα πολζμου, από το Καταςτατικό τθσ ϊμθσ, δεν
υπάρχει μθχανιςμόσ που να ελζγχει και να επιβάλλει τθν προςταςία του, οφτε μζχρι
ςιμερα ζχουν επιβλθκεί κυρϊςεισ, εκτόσ από τθν καταδίκθ του Ιράκ από το Συμβοφλιο
Αςφαλείασ με τθν απόφαςθ 687. Πλα αυτά βζβαια δε ςθμαίνουν ότι δεν ζχει γίνει μια
μεγάλθ πρόοδοσ ωσ προσ τθ κεςμικι προςταςία και τθ γενικότερθ διάκεςθ τθσ διεκνοφσ
κοινότθτασ για τθ μείωςθ των ηθμιϊν που προκαλοφνται κατά τθ διάρκεια μιασ
ςφγκρουςθσ.

100

United Nations Environment Programme, Protecting the Environment During Armed Conflict, An
Inventory Analysis of International Law, 2009, pp.51-52

[51]

Επύλογοσ
Συνοψίηοντασ λοιπόν τθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία ζχουμε τα εξισ ςυμπεράςματα.
Ππωσ ζχει αναφερκεί και προθγουμζνωσ, τα αποτελζςματα του πολζμου είναι πάντα
καταςτροφικά, με το περιβάλλον να είναι ζνα από τα μεγάλα κφματά του με πολλαπλοφσ
τρόπουσ. Είτε με τθ χριςθ βλαβερϊν για το περιβάλλον, και ςυνεπϊσ και για τθν
ανκρϊπινθ υγεία, υλικϊν, είτε ακόμα και με τθν εκτόπιςθ μεγάλων ποςοςτϊν του
πλθκυςμοφ από το ζνα ςθμείο ςτο άλλο ι ακόμα και κατά τθν προετοιμαςία για τον
πόλεμο ι με τθ γενικότερθ καταςτροφι που μπορεί να προκαλζςει τθ διείςδυςθ
επικίνδυνων ουςιϊν ςτο ζδαφοσ ι το νερό, το οικοςφςτθμα των πλθγζντων περιοχϊν
πάντα αποτελεί μια παράπλευρθ απϊλεια. Επιπλζον, το περιβάλλον τίκεται και ςτθ
δικαιοδοςία όςων πολεμοφν, εκμεταλλευόμενοι τισ καιρικζσ και περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ
προσ όφελόσ τουσ.
Οι πόλεμοι που αναφζρκθκαν αποτελοφν μόνο ζνα μικρό δείγμα των
καταςτρεπτικϊν ςυνεπειϊν, κακϊσ πρακτικζσ που απαιτοφςαν τθν καταςτροφι του
περιβάλλοντοσ, ςε μικρό ι μεγάλο ποςοςτό, ιταν ςυνικεισ από τθν αρχαιότθτα, χωρίσ να
γνωρίηουν ςφνορα. Από τθν αρχαία Ελλάδα και τθν ωμαϊκι Αυτοκρατορία μζχρι τουσ
Ναπολεόντειουσ Ρολζμουσ και τον Αμερικανικό Εμφφλιο Ρόλεμο, και από τον Α’ και Β’
Ραγκόςμιο Ρόλεμο μζχρι τον Ρόλεμο τον Ρόλεμο του Βιετνάμ και τον Ρόλεμο του Κόλπου,
τακτικζσ όπωσ αυτι τθσ καμζνθσ γθσ και θ χριςθ βλαβερϊν υλικϊν ιταν πάντα μζροσ τθσ
πολεμικισ διαδικαςίασ με ςτόχο το αποτελεςματικό, ι τουλάχιςτον το τακτικό, πλιγμα
ςτον αντίπαλο.
Επιπλζον, είδαμε ότι αν και το Διεκνζσ Δίκαιο καταδικάηει τζτοιου είδουσ
πρακτικζσ, με ςυμφωνίεσ και ςυμβάςεισ που κζλουν τθ μθ αλλοίωςθ του περιβάλλοντοσ ι
ακόμα και με αποφάςεισ από τθ Γενικι Συνζλευςθ του ΟΗΕ και τθν φπαρξθ οργανιςμϊν
τόςο ςτα πλαίςια του ΟΗΕ όςο και Μθ Κυβερνθτικϊν Οργανιςμϊν, ςτθν ουςία δεν υπάρχει
κάποιοσ διεκνισ φορζασ, ο οποίοσ είτε να αποτρζπει τθν αλλοίωςθ του περιβάλλοντοσ
κατά τθ διάρκεια των πολεμικϊν ςυγκροφςεων, είτε να επιβάλλει κυρϊςεισ ςτα κράτθ που
τισ διζπραξαν, χωρίσ όμωσ το τελευταίο να ςθμαίνει ότι οι πρωτοβουλίεσ που ζχουν παρκεί
μζχρι τϊρα δε ςθμαίνουν τίποτα.

[52]
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