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Δπραξηζηίεο 

Γζα ηδκ εηπυκδζδ ηδξ πανμφζαξ δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ εα ήεεθα κα 

εοπανζζηήζς εενιά ημκ επζαθέπμκηα ηαεδβδηή η. Νζηυθαμ  Εάζημ 

Ακαπθδνςηή  Καεδβδηή ημο Σιήια Βαθηακζηχκ, θααζηχκ ηαζ Ακαημθζηχκ 

πμοδχκ ημο Πακεπζζηδιίμο Μαηεδμκίαξ, ηαεχξ ηαζ ημ πνμζςπζηυ υθμο 

ημο ηιήιαημξ Βαθηακζηχκ, θααζηχκ ηαζ Ακαημθζηχκ πμοδχκ ημο 

Πακεπζζηδιίμο Μαηεδμκίαξ βζα ηδ αμήεεζα ηαζ ημ εκδζαθένμκ, πμο επέδεζλακ 

βζα αοηή ηδκ ενβαζία. 

Δπίζδξ, εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς ηδκ ζφγοβυ ιμο Μανία ηαζ ηα 

παζδζά ιμο, Ανβφνδ ηαζ Δαίκα, πμο ιε οπμιμκή, ακμπή ηαζ ημονάβζμ, 

πνυζθενακ ηδκ απαναίηδηδ δεζηή ζοιπανάζηαζδ βζα ηδκ μθμηθήνςζδ ημο 

ιεηαπηοπζαημφ ηφηθμο. 

 

 

ηαιάηζμξ  Α. ηεθάκμο  
άιμξ, Νμέιανζμξ 2017 
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Πεξίιεςε 

Ο  μοκ Σγμο, ηζκέγμξ εεςνδηζηυξ ηδξ ζηναηδβζηήξ είπε πεζ ημκ 5μ 

αζχκα π.π. υηζ «Ζ ιεβαθφηενδ ηέπκδ ζημκ πυθειμ είκαζ κα οπμηάλεζξ ημκ 

επενυ πςνίξ ιάπδ». Σα πδιζηά υπθα (δαηνοβυκα ηαζ ημ ηαοζηζηυ αένζμ 

ιμοζηάνδαξ, ημ θςζβέκζμ ηαζ ημ πθχνζμ) ζημκ Πνχημ Παβηυζιζμ Πυθειμ 

πνδζζιμπμζήεδηακ ηαηά ηφνζμ θυβμ βζα κα ζπάζμοκ ημ δεζηυ, κα 

ηναοιαηίζμοκ ηαζ κα ζημηχζμοκ, κα ηαηαζηήζμοκ ζηναηζχηεξ ακίηακμοξ κα 

πμθειήζμοκ. Οζ θνζηζαζηζηέξ εζηυκεξ εοιάηςκ απυ  ανίκ, πμο αθέπμοιε ηα 

ηεθεοηαία πνυκζα ζηδκ ονία, μζ ημλζηέξ μοζίεξ πνδζζιμπμζήεδηακ ηαζ ζημκ 

πυθειμ ημο Βζεηκάι, υπμο πνμηάθεζε πενζζζυηενμ απυ 1.000.000 

εακάημοξ ζημοξ αιάπμοξ ημο Βζεηκάι απυ ηανηίκμοξ πμο ζοκεπίγμκηαζ 

ιέπνζ ζήιενα.1  

Αηυιδ υιςξ ηαζ ζε ημιείξ, υπμο δ πνμζηαζία πμο πανέπεηαζ απυ ημ 

Γζεεκέξ Γίηαζμ είκαζ ηαεμνζζιέκδ ηαζ ζαθήξ, μνζζιέκα ηνάηδ ηαζ ιδ ηναηζηέξ 

έκμπθεξ μιάδεξ δεκ επζεοιμφκ κα ζοιιμνθςεμφκ ιε αοηή ηδκ εοεφκδ. Σμ 

Γίηαζμ ηδξ Υάβδξ, μ δεφηενμξ ααζζηυξ ζοζηαηζηυξ ποθχκαξ ημο Γζηαίμο 

Δκυπθςκ οννάλεςκ, μ μπμίμξ νοειίγεζ ημκ ηνυπμ δζελαβςβήξ ηςκ 

επενμπναλζχκ απμθαιαάκεζ αζζεδηά πζμ πενζμνζζιέκδ απμδμπή ηαζ 

ακαβκχνζζδ, ηαεχξ μζ δζεεκείξ δνχκηεξ επζεοιμφκ κα δζαηδνμφκ υζμ ημ 

δοκαηυκ ιεβαθφηενδ αοημκμιία, ζημκ ηνυπμ πμο μνβακχκμοκ ηαζ δζελάβμοκ 

ζηναηζςηζηέξ επζπεζνήζεζξ ιε ηδκ πνήζδ πδιζηχκ παναβυκηςκ. Ζ πανμφζα 

ενβαζία επζδζχηεζ, αθεκυξ κα ηαηαβνάρεζ ημοξ πθέμκ βκςζημφξ πδιζημφξ 

πανάβμκηεξ, ημκ ηνυπμ πνδζζιμπμζήζεζξ ημοξ ηαζ ηζξ ζδζυηδηεξ ημοξ, 

αθεηένμο κα δζαθςηίζεζ ηαηά ημ δοκαηυκ, ημ οθζζηάιεκμ κμιζηυ πθαίζζμ 

ζπεηζηά ιε ημκ πδιζηυ πυθειμ ηαζ ηζξ οθζζηάιεκεξ βηνίγεξ γχκεξ, ζπεηζηά ιε 

ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ πδιζηήξ απεζθήξ ζηζξ έκμπθεξ ηαζ ιδ ζοννάλεζξ, ιε 

θάνμ ηδκ ζοκεπή οπεκεφιζζδ ηςκ ανπχκ  ημο ακενςπζζιμφ, ηδξ δζάηνζζδξ, 

                                                 
1 Pita, R. and Domingo, J. (2014). The Use of Chemical Weapons in the Syrian 
Conflict’. 2nd ed. [ebook] Hoyo de Manzanares: Chemical Defence Department, pp.393-
394. Available at: http://www.mdpi.com/2305-6304/2/3/391 [Accessed 21 Jun. 2017]. 
 

http://www.mdpi.com/2305-6304/2/3/391
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ηδξ ακαθμβζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ζηναηζςηζηήξ ακαβηαζυηδηαξ, μζ μπμίεξ εα 

πνέπεζ κα είκαζ πανμφζεξ ηαε’ υθδ ηδ δζαδζηαζία.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ «1» ΔΗΑΓΧΓΖ 

1.1 Πξνβιεκαηηζκόο  

ε ηάεε επμπή ζηυπμξ ηςκ ακενχπςκ ηαζ ηδξ δζεεκήξ ημζκυηδηαξ 

είκαζ δ ανιμκζηή ζοκφπανλδ ηςκ θαχκ ηαζ δ δδιζμονβία ηαηαζηάζεςκ 

εζνήκδξ ιεηαλφ ημοξ . ιςξ είκαζ ζηδ θφζδ ημο ακενχπμο μ πυθειμξ υπςξ 

ιαξ θέεζ μ ηαεδβδηήξ ημο Πακεπζζηήιζμο Μαηεδμκίαξ η.  Λίηζαξ πονίδςκ.2 

Ο Edward Carr ημ απθμπμζεί πενζζζυηενμ ζημ αζαθίμ ημο «Ζ Δζημζαεηήξ 

Κνίζδ 1919 – 1939» υηακ ιαξ πνμζβεζχκεζ ιε ηα δζαπνμκζηά βναθυιεκα ημο 

υηζ δ εζνήκδ είκαζ ημ ιεζμδζάζηδια ακάιεζα ζε πμθέιμοξ. Ακέηαεεκ μ 

άκενςπμξ έδζκε ηζξ ιάπεξ ζηα πεδία ηςκ ιαπχκ, ζηδκ ζδιενζκή επμπή μζ 

ιάπεξ δίκμκηαζ ιέζα ζε ενβαζηήνζα ηαζ ζε δμηζιαζηζημφξ ζςθήκεξ. Ζ 

ηνςηυηδηα ηςκ ιαπδηχκ απυ πανάβμκηεξ μζ μπμίμζ δεκ είκαζ ειθακείξ ή 

είκαζ ιδ ακαβκςνίζζιμζ ακά ημοξ αζχκεξ ηνίεδηε ςξ ακήεζηδ. ιςξ δ θασηή 

ζμθία ηςδζημπμίδζε αοηυ πμο είκαζ ημζκυ ιοζηζηυ, υηζ δδθαδή «…ζημκ 

ένςηα ηαζ ζημκ πυθειμ υθα επζηνέπμκηαζ…» ε έκα δζεεκέξ κμιζηυ πθαίζζμ 

αζαθή πςνίξ μνζμεεηδιέκεξ κμιζηέξ κυνιεξ ημ ηνάημξ δίκαηε κα ηάκεζ 

πνήζεζ πδιζηχκ μοζζχκ ζημ πεδίμ ηδξ ιάπδξ πςνίξ κα θαιαάκεζ οπυρδ ημο 

ημκ εεζιζηυ δζαπςνζζιυ ηδξ ημζκςκίαξ ηςκ εεκχκ ιεηαλφ ιαπδηχκ ηαζ 

αιαπχκ. Δίκαζ ακήεζημ, επαίζποκημ ηαζ ηαηαηνζηέμ πυζμ ιάθθμκ ζημ 

παναηθάδζ ημο πμθέιμο, ηδκ ηνμιμηναηία ηαζ εζδζηυηενα ζηδκ ηοθθή 

ηνμιμηναηία, πμο ζηυπμ έπεζ ημ αίζεδια αζθαθείαξ ηςκ πμθζηχκ. Ζ αζαθήξ 

εζηυκα ημο ιέθθμκημξ δδιζμφνβδζε ηδκ ζπίεα βζα ηδκ ζοββναθή αοηήξ ηδξ 

ενβαζίαξ ιε ζηυπμ ηδκ εκδιένςζδ ηςκ πμθζηχκ ηδκ αθφπκζζδ ηςκ 

ζεοκυκηςκ  ηαζ ηέθμξ ηδκ εβνήβμνζδ ηςκ επςιίγμκηςκ ιε ηδκ αζθάθεζα 

ηάεε πχναξ ζηζξ μναηέξ απεζθέξ ηςκ επυιεκςκ εηχκ. Ζ αζθάθεζα ηαζ δ 

πνμζηαζία απυ ημκ ηίκδοκμ ηςκ αζφιιεηνςκ απεζθχκ δεκ είκαζ εοεφκδ 

ιμκυ ηςκ ζςιάηςκ αζθαθείαξ αθθά ηάεε πμθίηδ ηαζ ηαημίημο αοηήξ ηδξ 

                                                 
2 Λίηζαξ, πονίδςκ, «Πυθειμξ ηαζ Ονεμθμβζζιυξ». Αεήκα: Πμζυηδηα, 2010. 
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πχναξ πμο μθείθεζ κα είκαζ εκδιενςιέκμξ ζηζξ ζφβπνμκεξ ιμνθέξ απεζθχκ. 

Ζ εκδιένςζδ ηαζ δ πνμαθερζιυηδηα δεκ ηαηαζηά ηςκ πυθειμ ή ηδκ 

ηνμιμηναηζηή εκένβεζα ακαπυθεοηηδ δζαδζηαζία αθθά ηδκ απμιαηνφκεζ. ε 

ιζα επμπή πςνίξ πνμζςπμπμζδιέκμοξ ηαζ ζημπεουιεκμοξ επενμφξ  δ 

άιοκα ηάεε ηναηζηήξ μκηυηδηαξ είηε απυ ελςηενζηχκ είηε αηυια ηαζ απυ 

εζςηενζηχκ απεζθχκ είκαζ εοεφκδ υπζ ιυκμ ηςκ εκυπθςκ δοκάιεςκ αθθά 

ηάεε πμθίηδ λεπςνζζηά. 

 1.2 Δηζαγσγηθό ζεκείσκα 

Ο 20μξ ηαζ μ 21μξ αζχκαξ παναηηδνίγμκηαζ ςξ μζ αζχκεξ ηδξ 

ακάπηολδξ ηαζ ηδξ ελέθζλδξ υθςκ ηςκ επζζηδιχκ. Με ηδκ πάνμδμ ηςκ 

πνυκςκ ζδιεζχεδηακ πμζηίθεξ ηαζ ζδιακηζηέξ αθθαβέξ, πμο  δζαδναιάηζζακ 

ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδκ ελέθζλδ, ζηδκ πνυμδμ ηαζ ηδκ εοδιενία ηςκ 

ζδιενζκχκ ημζκςκζχκ. Παν’ υθα αοηά, υθεξ μζ βκχζεζξ, πμο απμημιίζηδηακ 

είπακ ςξ απμηέθεζια ηαζ ηδ δδιζμονβία ανκδηζηχκ ηάζεςκ. Ακαπηφπεδηακ 

κέα είδδ πμθέιμο αοηή ηδ θμνά πζμ απμηεθεζιαηζηά ηαζ πενζζζυηενμ 

επζηίκδοκα. 

Ζ ιέεμδμξ, πμο αημθμοεήεδηε βζα ηδκ ζοθθμβή ηςκ ζημζπείςκ, πμο 

πενζέπμκηαζ ζ’ αοηήκ εδχ ηδκ ενβαζία, ήηακ δ αζαθζμβναθία, δ πνήζδ ημο 

δζαδζηηφμο, ημ μπμίμ πενζέπεζ έκα εονφ θάζια βκχζεςκ ηαζ πθδνμθμνζχκ, 

ηα Μ.Μ.Δ ηαζ μ έκηοπμξ Σφπμξ.  Ζ ενβαζία επζηεκηνχεδηε ηονίςξ ζημκ 

Υδιζηυ πυθειμ ιδ ιπμνχκηαξ κα αβκμήζεζ ηδκ ηαφηζζδ ιε ημκ αζμθμβζηυ 

πυθειμ ηονίςξ ζηδκ ανπαζυηδηα.  Ξεηζκχκηαξ ηδκ ακάβκςζδ αοηήξ ηδξ 

ενβαζίαξ, παναηδνεί ηακείξ ηδκ ζζημνζηή ακαδνμιή, πμο έπεζ ζημπυ ηδκ 

ηαθφηενδ ηαηακυδζδ ηδξ ελέθζλδξ αοηχκ ηςκ κέςκ εζδχκ πμθέιςκ. ηδκ 

ζοκέπεζα βίκεηαζ ιζα εηηεκήξ ακαθμνά ζπεηζηά ιε ηδκ ηαλζκυιδζδ ηςκ 

πδιζηχκ μοζζχκ, εκχ ηαοηυπνμκα βίκεηαζ ηαζ ιζα ακάθοζδ ηςκ επζπηχζεςκ 

αοηχκ ηςκ παναβυκηςκ ηυζμ ζημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ, υζμ ηαζ ζημ 

πενζαάθθμκ. Αημθμοεεί δ ηαηαβναθή ηςκ ζδζμηήηςκ ηςκ πδιζηχκ 

παναβυκηςκ ,επζεοιδηχκ ηαζ ακαβηαίςκ . Σμ κμιζηυ ηαεεζηχξ ημο πδιζημφ 
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πμθέιμο ζηδκ δζεεκή ημζκυηδηα ιαξ απαζπμθεί ζημ επυιεκμ ηεθάθαζμ. Δκχ 

ηέθμξ ακαθενυιαζηε  ζηζξ ιεευδμοξ πνμθφθαλδξ. Καηαεέημκηαξ ηδκ 

πνμζπάεεζα αοηή  ιε ηδκ εθπίδα υηζ εα αμδεήζεζ πμθφ υθμοξ εηείκμοξ, πμο 

εέθμοκ κα βκςνίγμοκ ηζ αθθάγεζ ζημ ζφβπνμκμ ηυζιμ, αθθά ηαζ υζμοξ 

επζεοιμφκ κα ζοκεπίζμοκ εηεί υπμο ζηαιαηά αοηή δ ενβαζία. 

1.3 Οξηζκνί 

«Γζα κα ελμκηςεεί μ πθδεοζιυξ πμο ανίζηεηαζ ζε έκα ηεηναβςκζηυ 

πζθζυιεηνμ απαζημφκηαζ 2.000 δμθάνζα ιε ηδκ πνήζδ ζοιααηζηχκ υπθςκ, 

800 ιε πονδκζηά, 600 ιε πδιζηά ηαζ 1 δμθάνζμ ιε αζμθμβζηά», υπςξ 

επζζήιακε μ ηαεδβδηήξ ημο Ανζζημηεθείμο Πακεπζζηδιίμο Θεζζαθμκίηδξ η. 

Γ. Μακμοζάηδξ ζε μιζθία ημο ζε ζοκεδνζαηυ ηέκηνμ ημο Πμθοηεπκείμο 

Κνήηδξ. Οζ ζφβπνμκεξ εεςνίεξ, αθθά ηαζ πναηηζηέξ εθανιμβέξ δζελαβςβήξ 

πμθειζηχκ επζπεζνήζεςκ, ζδζαίηενα ιεηά ημ ηέθμξ ημο B’ Παβημζιίμο 

Πμθέιμο, έπμοκ οζμεεηήζεζ ηδκ έκκμζα ηδξ «αζφιιεηνδξ απεζθήξ». Δίκαζ 

βκςζηυ υηζ δ πνήζδ ημο υνμο ηαεζενχεδηε ηαζ δζαδυεδηε ιεηά ημ ηέθμξ ημο 

Φοπνμφ Πμθέιμο. O ακηζηεζιεκζηυξ ζημπυξ υζμκ αθμνά ζηδ πνήζδ ημο 

ήηακ κα δδθχζεζ ηδ ιεηαπείνζζδ ιδ ζοιααηζηχκ ηνυπςκ ηαζ ιεευδςκ. H 

θμβζηή ηδξ πνδζζιμπμίδζδξ ημο υνμο «αζφιιεηνδ απεζθή» πδβάγεζ απυ ηδ 

πνήζδ υπθςκ ηαζ ιέζςκ «ιδ ζοιααηζημφ» πμθέιμο. H εκηφπςζδ δ μπμία 

επζηναηεί εονέςξ, είκαζ υηζ δ πνήζδ ιδ ζοιααηζηχκ υπθςκ ζημκ πυθειμ 

είκαζ παναηηδνζζηζηυ ηςκ πμθειζηχκ ζοβηνμφζεςκ ηδξ ζφβπνμκδξ επμπήξ. 

 Δκημφημζξ, θαίκεηαζ υηζ δζάθμνμζ αζμθμβζημί πανάβμκηεξ ηαζ ημλζηέξ μοζίεξ, 

ζηδ θοζζηή ημοξ ιμνθή, είπακ ηεεεί ζηδκ οπδνεζία ημο ακενχπμο βζα 

ζηναηζςηζημφξ ζημπμφξ, πμθφ πνζκ αοηυξ ηαημνεχζεζ κα πανάλεζ πδιζηέξ 

εκχζεζξ  ζημ ενβαζηήνζμ. O ζηυπμξ ήηακ πάκηα δ δδιζμονβία 
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πθεμκεηηήιαημξ ζε ιία πμθειζηή ακαιέηνδζδ πμο εα μδδβήζεζ ζηδκ 

επζηνάηδζδ επί ημο ακηζπάθμο.3  

ημ  ζδιείμ αοηυ, εα ήηακ πνήζζιμ κα μνζμεεηδεεί ηαζ κα 

πνμζδζμνζζηεί ημ πενζεπυιεκμ ηςκ  υνςκ «αζμθμβζηυξ πυθειμξ», 

«ναδζμθμβζηυξ πυθειμξ» ηαζ  «πδιζηυξ πυθειμξ».4 

1.4 Βηνινγηθόο πόιεκνο 

Βζμθμβζηυξ πυθειμξ, είκαζ δ ζηυπζιδ πνήζδ  γςκηακχκ  

ιζηνμμνβακζζιχκ ή ηςκ παναβχβςκ ημοξ, ιε ζημπυ ηδκ αθαπηζηή 

επίδναζδ ζημκ πθδεοζιυ (έκμπθμ ηαζ άιαπμ) ημο ακηζπάθμο. Σμ 

απμηέθεζια είκαζ μ εάκαημξ, δ πνμζςνζκή ή ιυκζιδ ακζηακυηδηα ημο ηαεχξ  

ηαζ ηδκ πνυηθδζδ θεμνάξ ζηδ πθςνίδα, πακίδα ηαζ ηδκ ηνμθζηή αθοζίδα ηδξ 

πενζμπήξ πνμηεζιέκμο κα οπμζηδνζπεμφκ ζηναηζςηζηέξ επζπεζνήζεζξ ή 

ηνμιμηναηζηέξ εκένβεζεξ. Ζ δζαδζηαζία παναβςβήξ ηςκ ΒΠΟ,  είκαζ ζπεηζηά 

εφημθδ, δεκ απαζηεί πμθφπθμηεξ ηαζ ζδζαίηενα ελεζδζηεοιέκεξ εβηαηαζηάζεζξ. 

Σα αζμθμβζηά υπθα είκαζ ζηακά κα πνμλεκήζμοκ αζφθθδπηεξ ηαηαζηνμθέξ. Ζ 

πνήζδ ημοξ  ιπμνεί κα πενάζεζ απαναηήνδηδ ηαζ δ δνάζδ ημοξ κα 

εηδδθςεεί υηακ είκαζ πμθφ ανβά βζα κα ηδκ απμηνέρμοιε. Δπζπθέμκ 

οπάνπμοκ ηυζα πμθθά είδδ ιζηνμαίςκ ηαζ ημλζκχκ χζηε είκαζ ζπεδυκ 

αδφκαημκ κα έπμοιε ηάπμζα ζοζηεοή, πμο κα ακζπκεφεζ αιέζςξ ηδκ φπανλδ 

ημοξ. Σα αζμθμβζηυ υπθα ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ αένζα, ςξ οβνά 

ζηαβμκίδζα ή ςξ λδνή ζηυκδ. Γζα κα είκαζ απμηεθεζιαηζηά πνεζάγμκηαζ 

εζδζηέξ ζοκεήηεξ πενζαάθθμκημξ ηαζ ηα ζοιπηχιαηα ιπμνεί κα ειθακζζημφκ 

ιεηά απυ θίβεξ χνεξ έςξ ηαζ θίβεξ διένεξ.  Γζαηνίκμκηαζ ζε δομ ηαηδβμνίεξ, 

                                                 
3 Μεηαλφ άθθςκ, Oeter, Stephan. «Means and Methods of Combat.» ε The Handbook of 
Humanitarian Law in Armed Conflicts , ημο Dieter Fleck. Oxford: Oxford University Press, 
1995, Boothby, William H. The Law of Targeting. Oxford : Oxford University Press, 2012. 
4 Ακαθοηζηά ζημζπεία βζα ηδκ ακάπηολδ πμο αημθμοεεί ζημ www.opcw.org/chemical-
weapons-convention ηαζ ζημ ηείιεκμ ηςκ Δκυπθςκ Γοκάιεςκ Instructors course for cw 
protection against chemical weapons the republic of Greece August 2003. 
 
 

http://www.opcw.org/chemical-weapons-convention
http://www.opcw.org/chemical-weapons-convention
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ζημοξ παεμβυκμοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ (Βαηηήνζα, Ρζηέηζζεξ, Υθαιφδζα, 

Μφηδηεξ, Ημί) ηαζ ζηζξ ημλίκεξ. 

1.5 Ραδηνινγηθόο πόιεκνο 

Ραδζμθμβζηά πυθειμξ είκαζ δ ζφνναλδ  ιε ηδκ πνδζζιμπμίδζδ 

ναδζεκενβχκ υπθςκ (ή αθθζχξ Ραδζμθμβζηή Βυιαα) ηα μπμία πενζέπμοκ 

πμθθέξ εηνδηηζηέξ μοζίεξ ιέζα ιαγί ηαζ ιε ηάπμζμ ναδζεκενβυ οθζηυ ζε 

ιζηνή πμζυηδηα. Αοηά ηα υπθα δεκ έπμοκ ιεβάθδ έηνδλδ ηαζ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ηονίςξ βζα ζημπμφξ ροπμθμβζημφ πμθέιμο. Δκδείηηεξ 

πζεακήξ ναδζμθμβζηήξ πνμζαμθήξ δεκ οπάνπμοκ. Ζ Ραδζεκένβεζα είκαζ 

αυναηδ, δεκ βίκεηαζ άιεζα ακηζθδπηή, αθμφ δεκ οπάνπμοκ ανπζηά 

παναηηδνζζηζηά ή ζδζυηδηεξ πμο ηδκ ηάκμοκ ακηζθδπηή. πςξ ζοιααίκεζ 

θμζπυκ ιε ηάεε αηηζκμαμθία, εα πνέπεζ κα ιεζςεεί  δ παναιμκή ηαζ δ 

έηεεζδ ζε αοηή.  

1.6 Υεκηθόο πόιεκνο5 

H ζζημνία ηαηαδεζηκφεζ υηζ δ πνήζδ αζμθμβζηχκ παναβυκηςκ ηαζ 

πδιζηχκ μοζζχκ βζα ζηναηζςηζημφξ ζημπμφξ ήηακ βκςζηή ηαζ ιάθζζηα 

ανηεηά δζαδεδμιέκδ απυ ηδκ ανπαζυηδηα. Σμ πζμ ζδιακηζηυ ιάθζζηα είκαζ υηζ 

πανμοζζάγμκηαζ πενζπηχζεζξ υπμο πναβιαημπμζείημ εζδζηή επελενβαζία 

δζαθυνςκ μοζζχκ, χζηε κα παναπεεί έκα ιέζμκ πμο εα ζηυνπζγε ημκ 

υθεενμ ζημκ ακηίπαθμ. Ζ δζαθμνά ιεηαλφ αζμθμβζημφ ηαζ πδιζημφ πμθέιμο 

ζηδκ ανπαζυηδηα δεκ ήηακ πμθφ εοδζάηνζηδ. ηδκ πανμφζα ιεθέηδ εα 

πνμζπαεήζμοιε κα επζηεκηνςεμφιε ζημκ ηαεανά πδιζηυ πυθειμ έπμκηαξ 

ηαηά κμο υηζ δ δζεεκή ημζκυηδηα δεκ ηάκεζ επζθεηηζηή ακηζιεηχπζζδ αοηχκ 

ηςκ δζαθμνεηζηχκ υπθςκ  ακενχπζκδξ απεζθήξ αθθά ηα ακηζιεηςπίγεζ ηαζ 

πνμζπαεεί κα επζαάθεζ ηακυκεξ ζακ πθα Μαγζηήξ Καηαζηνμθήξ. 

                                                 
5Ακαθοηζηά:https://www.opcw.org/documents-reports/fact-sheets/ 
https://www.opcw.org/about-opcw/mission/ 
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Υδιζηυξ Πυθειμξ, μνίγεηαζ δ ζηυπζιδ πνήζδ ημλζηχκ πδιζηχκ  

μοζζχκ, ζε ζηενεά, οβνή ή αένζα ιμνθή, ιε ζημπυ κα οπμζηδνζπεμφκ 

ζηναηζςηζηέξ επζπεζνήζεζξ ή αηυιδ ηαζ ηνμιμηναηζηέξ  εκένβεζεξ. Ο ζημπυξ 

ημοξ είκαζ κα θμκεφζεζ, κα ηαηαζηήζεζ ακίηακμοξ ή κα ηναοιαηίζεζ αανζά ημ 

πνμζςπζηυ ημο ακηζπάθμο ηαεχξ ηαζ ηδ πθςνίδα ηαζ πακίδα ηδξ πενζμπήξ, 

ιέζς ηςκ πδιζηχκ ζδζμηήηςκ ηςκ μοζζχκ αοηχκ. Με ημκ υνμ πδιζηυ 

πυθειμ, εκκμμφιε ημκ πυθειμ πμο βίκεηαζ ιε ηαεανά πδιζηά ιέζα πμο 

έπμοκ ηάπμζα ημλζηυηδηα ηαζ ηα μπμία ηαηεοεφκμκηαζ ηφνζα πνμξ ημκ 

ιαπδηή, δεκ πνμηαθμφκ οθζηέξ γδιζέξ (ηαηαζηνμθέξ υπθςκ ή ηηζνίςκ) ηαζ 

είκαζ ααζζηά ιαγζηά υπθα, δδθαδή ζημπεφμοκ ζε εηηεηαιέκμοξ πχνμοξ ηαζ 

υπζ ζε ζοβηεηνζιέκμ ζηυπμ ιζηνμφ ιεβέεμοξ. φιθςκα ιε ημ ΝΑΣΟ πδιζηυξ 

πυθειμξ είκαζ "δ πνδζζιμπμίδζδ Υ.Π.Ο. ιε ζημπυ ηδ εακάηςζδ, ηδ αανζά 

αθάαδ ή ηδ πνμζςνζκή απνήζηεοζδ ημο ακηζπάθμο". Μπμνεί κα είκαζ 

επζεεηζηυξ ή αιοκηζηυξ, ακάθμβα ιε ηα ιέζα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ. Απυ 

ηδκ άθθδ ιενζά, πμθειζηή πδιζηή μοζία είκαζ ιζα ζηενεή, οβνή ή αένζα μοζία, 

δ μπμία ιε ηζξ πδιζηέξ ηδξ ζδζυηδηεξ, πνμηαθεί εακαηδθυνα, επζαθααή ή 

ενεεζζηζηά απμηεθέζιαηα, πανάβεζ ηαπκμφξ ηαθφρεςξ ή ζδιαημδμζίαξ 

πνμηαθεί ειπνδζιυ ζε άθθα οθζηά ή ιμθφκεζ ιζα εδαθζηή πενζμπή, 

ηαηαζηνέθμκηαξ ηζξ πδβέξ ηνμθμδμζίαξ ημο πθδεοζιμφ. Κάπμζμζ πνήζζιμζ 

μνζζιμί ςξ πνμξ ηδκ ηαθφηενδ ηαηακυδζδ ηςκ πδιζηχκ μοζζχκ είκαζ μζ 

ελήξ: 

ύκβνια. Κάεε Υ.Π.Ο. έπεζ έκα ζφιαμθμ πμο είκαζ έκα ή δφμ 

βνάιιαηα ή βνάιια ηαζ ανζειυξ ηαζ ζοκήεςξ είκαζ ηα ανπζηά ημο πδιζημφ 

ηδξ ηφπμο. Αοηυ είκαζ απαναίηδημ χζηε μζ άκενςπμζ ηδξ παναβςβήξ, μζ 

πεζνζζηέξ ηςκ πονμιαπζηχκ ηαζ μζ ιαπδηέξ κα ιπμνμφκ εφημθα κα 

ζοκεκκμμφκηαζ ηαζ κα απμθεφβμκηαζ μζ επζζηδιμκζηέξ μκμιαζίεξ πμο είκαζ 

πμθφπθμηεξ ηαζ ιαηνμζηεθείξ π.π. βζα ημ θςζβέκζμ πνδζζιμπμζμφκηαζ CG, 

βζα ημκ οπενίηδ ημ Ζ ή ημ HD ηαζ βζα ηα αένζα κεφνςκ ηα GA, GB  ηαζ VX. 
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πγθέληξσζε (C). Δίκαζ ημ πμζυ ηςκ αηιχκ ιζαξ Υ.Π.Ο. ζε πζθζμζηά 

ημο βναιιανίμο πμο ανίζηεηαζ ζημ ηοαζηυ ιέηνμ. Γδθ. mG/m3. Ζ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα ιζαξ Υ.Π.Ο. πμο δνα ζακ αένζμ είκαζ ακάθμβδ πνμξ ηδ 

ζοβηέκηνςζδ ημο αενίμο. 

Γόζε (CT ή D). Δίκαζ ημ βζκυιεκμ ηδξ ζοβηεκηνχζεςξ (C) επί ημ 

πνυκμ (Σ) παναιμκήξ ημο αηυιμο ζημ ιμθοζιέκμ πχνμ δδθ. D=CxT. Έηζζ δ 

δυζδ πμο εα πάνεζ έκα άημιμ ελανηάηαζ απυ ηδκ ζοβηέκηνςζδ ημο αενίμο 

ηαζ απυ ημ πνυκμ παναιμκήξ. Μεβάθεξ δυζεζξ επζθένμοκ βνδβμνυηενα 

απμηεθέζιαηα.  

Γόζε αληθαλόηεηαο (ID). Δίκαζ δ δυζδ πμο ηαεζζηά ημ άημιμ 

ακίηακμ κα εηηεθέζεζ ηδκ απμζημθή ημο ηαζ ζοιαμθίγεηαζ ιε ημ ID ή  ICT 

(Incapaciting Dose).  

Μέζε Γόζε Αληθαλόηεηαο  (ICT50). Δίκαζ δ δυζδ πμο πνέπεζ κα  

πάνεζ έκα άημιμ, ιέζδξ ακημπήξ, βζα κα ηαηαζηεί ακίηακμ ηαζ ζοιαμθίγεηαζ 

ιε ICT50. Γδθαδή ακ ηδ δυζδ αοηή ηδκ πάνεζ ημ πνμζςπζηυ ιζαξ Μμκάδαξ, 

ημ 50% ημο πνμζςπζημφ εα ηεεεί εηηυξ ιάπδξ. 

Θαλαηεθόξα Γόζε (ICT ή LD). Δίκαζ δ δυζδ πμο εακαηχκεζ έκα 

άημιμ. 

Μέζε ζαλαηεθόξα δόζε (LCT50 ή LD50). Δίκαζ δ δυζδ πμο ακ 

πάνεζ έκα άημιμ ιέζδξ ακημπήξ εα πεεάκεζ. Γνάθεηαζ ζακ LCT50 ηαζ 

ζδιαίκεζ υηζ ιε ηδ δυζδ αοηή πνμηαθείηαζ εάκαημξ ζημ 50% ημο 

πνμζςπζημφ ηδξ Μμκάδαξ υηακ ανεεεί ζε ιμθοζιέκδ πενζμπή.  

Δκκνλή θέβεηαζ μ πνυκμξ παναιμκήξ ηδξ Υ.Π.Ο. ζε δνάζδ ζημ πχνμ 

δζαζπμνάξ. Ο ααειυξ ιμκζιυηδηαξ ελανηάηαζ απυ ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ 

ημλζηήξ μοζίαξ. Μία ημλζηή μοζία ζε ζηενεή ιμνθή (ππ μ αδιδζίηδξ) είκαζ 

πζμ έιιμκδ απυ ιία ημλζηή μοζία ζε ιμνθή αενίμο (ππ ιμκμλείδζμ ημο 
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άκεναηα), ιμθμκυηζ δ δεφηενδ είκαζ πμθφ πζμ ημλζηή. Απυ άπμρδξ ειιμκήξ 

μζ πδιζηέξ μοζίεξ πςνίγμκηαζ ζε : - Μδ έιιμκεξ (Non Persistance) : είκαζ 

εηείκεξ, πμο δ δναζηζηή ημοξ εκένβεζα δζανηεί θίβμ, π.π. ημ θςζβέκζμ. Μεηά 

δζαθφμκηαζ ζημκ αένα ή ηαηαζηνέθμκηαζ ιε απμζφκεεζδ ηαζ δεκ ιπμνμφκ 

πζα κα δνάζμοκ. - Μεηνίςξ έιιμκεξ : είκαζ εηείκεξ, πμο δ δνάζδ ημοξ 

δζανηεί απυ 10-12 χνεξ, π.π. ηα αένζα κεφνςκ. - Ηζπονχξ έιιμκεξ : είκαζ 

εηείκεξ, πμο παναιέκμοκ ζε δνάζδ πάκς απυ 12 χνεξ, π.π. μ οπενίηδξ 

Υεκηθή Άκπλα. Δίκαζ μζ ιέεμδμζ, ηα ζπέδζα ηαζ μζ δζαδζηαζίεξ μζ 

μπμίεξ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ζηα αιοκηζηά ιέηνα εκακηίμκ ηδξ πδιζηήξ 

επίεεζδξ. 

Υεκηθή Δπηρείξεζε. Δίκαζ δ πνήζδ ηςκ πδιζηχκ μοζζχκ ιε ζημπυ 

κα ζημηχζεζ, κα ηναοιαηίζεζ ή κα ηαηαζηήζεζ ακίηακμ πνμξ δνάζδ βζα 

ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια ημ πνμζςπζηυ ή ηα γχα ή ηαζ  κα ειπμδίζεζ ηδ 

πνήζδ απυ ημκ ακηίπαθμ, πενζμπχκ, εβηαηαζηάζεςκ ή ακηζηεζιέκςκ. 

Απνιύκαλζε (Decontamination). Δίκαζ δ ιέεμδμξ πμο ηαεζζηά 

ηάεε άημιμ, ακηζηείιεκμ ηαζ πενζμπή αζθαθή απυ πδιζηέξ μοζίεξ ιε 

απμννυθδζδ, ηαηαζηνμθή, μοδεηενμπμίδζδ ή αθαίνεζδ ηςκ μοζζχκ 

αοηχκ. 

 Αληηπξνζσπεπηηθή Σαρύηεηα ηνπ Αέξα. Δίκαζ δ ιέζδ επζθακεζαηή 

ηαπφηδηα ημο αένα ζηδκ επζηίκδοκδ πενζμπή ηαηά ηδκ πενίμδμ ηδξ 

πνυαθερδξ. Μεηνζέηαζ ζοκήεςξ ζηα 10 ιέηνα πάκς απυ ηδκ επζθάκεζα ηδξ 

βδξ. 

Αληηπξνζσπεπηηθή Καηεύζπλζε Πλνήο ηνπ Αέξα. Δίκαζ δ ιέζδ 

επζθακεζαηή ηαηεφεοκζδ πκμήξ ημο αένα πνμξ ηδκ μπμία ηζκείηαζ ημ πδιζηυ 

κέθμξ ηαηά ηδκ πενίμδμ πμο βίκεηαζ δ πνυαθερδ ηδξ επζηίκδοκδξ πενζμπήξ. 

Μεηνζέηαζ ζοκήεςξ ζηα 10 ιέηνα πάκς απυ ηδκ επζθάκεζα ηδξ βδξ. 
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ήκα Υεκηθήο Πξνζβνιήο (CDM). Δίκαζ ημ ζήια πμο δζαιμζνάγεηαζ 

ηάεε 6 χνεξ απυ ηζξ ανιυδζεξ οπδνεζίεξ ηαζ πενζέπεζ ζημζπεία 

ιεηεςνμθμβζηά απαναίηδηα βζα ηδκ πνυαθερδ ηδξ επζηίκδοκδξ πενζμπήξ. 

Πεξηνρή Δπηζέζεσο από Υ.Π.Ο. Δίκαζ δ πενζμπή δ μπμία 

πνμζαάθθεηαζ ανπζηά ιε Υ.Π.Ο. είηε ιε δζαζπμνά, είηε ιε έηνδλδ. 

Δπηθίλδπλε Πεξηνρή. Δίκαζ δ πενζμπή ηδκ μπμία ηαηαθαιαάκεζ ιεηά 

ηδκ πνμζαμθή, ημ πδιζηυ κέθμξ ηαζ είκαζ επζηίκδοκδ βζα ημ πνμζςπζηυ πμο 

εα ανεεεί ιέζα ζε αοηή. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ «2» ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΥΖΜΗΚΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ 

Ζ ζζημνία  πνήζδξ ηςκ πδιζηχκ μοζζχκ, ημζκχξ μκμιαγυιεκεξ  «αένζα 

ιάπδξ» πενζθαιαάκεζ ζπδιαηζηά ηέζζενζξ πενζυδμοξ. Ζ πνχηδ πενίμδμξ 

ακαθένεηαζ ζηδκ Ανπαζυηδηα, δ δεφηενδ ακηαπμηνίκεηαζ ζηδκ ιαγζηή πνήζδ 

πδιζηχκ μοζζχκ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο 1μο Παβημζιίμο Πμθέιμο, δ ηνίηδ 

ακαθένεηαζ ζημ ιεηαλφ δφμ Πμθέιςκ - ηαζ ζημκ 2μ Παβηυζιζμ Πυθειμ εκχ  

δ ηεθεοηαία επεηηείκεηαζ απυ ημ 1945 ιέπνζ ηαζ ηζξ  ιένεξ ιαξ.6     

2.1 Μπζνινγία 

Tμ υηζ ζημκ ανπαίμ ηυζιμ δ πνήζδ αζμθμβζηχκ παναβυκηςκ δεκ ήηακ 

άβκςζηδ, θαίκεηαζ αηυιδ ηαζ απυ ηζξ ιοεμθμβζηέξ ακαθμνέξ ζημ εέια αοηυ. 

Δίκαζ εονέςξ βκςζηυ ηαζ απμδεηηυ, άθθςζηε, υηζ μζ ιφεμζ ζοκήεςξ 

πενζζηνέθμκηαζ βφνς απυ έκακ πονήκα ζζημνζηχκ βεβμκυηςκ ηαζ 

ακηακαηθμφκ ηδκ ζζημνία, αθθά ηαζ ηζξ ζοκήεεζεξ ηςκ ακενχπςκ, μζ μπμίμζ 

γμοκ ζε έκακ ηυπμ ζε ιία ζοβηεηνζιέκδ επμπή. O Ζναηθήξ είκαζ μ πνχημξ 

ήνςαξ ηδξ Δθθδκζηήξ ιοεμθμβίαξ πμο δδιζμφνβδζε ημ πνχημ αζμθμβζηυ 

αθθά ηαζ ημ πνχημ αζμπδιζηυ υπθμ. Υνδζζιμπμζχκηαξ αέθδ ειπμηζζιέκα ιε 

νεηζίκζ, ζηα μπμία ηαηυπζκ έααθε θςηζά, μ Ζναηθήξ δδιζμφνβδζε ημ πνχημ 

ηαηαβεβναιιέκμ αζμπδιζηυ υπθμ, ηαεχξ ζοκδφαγε ηδ πνήζδ αζμθμβζημφ 

(νεηζίκζ) ηαζ πδιζημφ (πνήζδ ηαφζδξ) πανάβμκηα. Καηυπζκ, μ Ζναηθήξ, 

αθμφ ζηυηςζε ηδ Λενκαία Όδνα, πήνε ημ άροπμ ζχια, ημ έζηζζε, έαβαθε 

απυ ιέζα ηδ πμθή ηαζ ζημ δδθδηήνζυ ηδξ αμφηδλε ηζξ αζπιέξ απυ ηα αέθδ 

ημο, ιεηαηνέπμκηάξ ηα έηζζ ζε εακαηδθυνα δδθδηδνζαζιέκα αέθδ, ηα μπμία 

έηημηε πνδζζιμπμζμφζε ηαηά ηςκ επενχκ ημο. 

                                                 
6 Δηηυξ ηςκ ακαθοηζηχκ πθδβχκ πμο παναηίεεκηαζ ζημ ηέθμξ ηδξ ιεθέηδξ, 
https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention/genesis-and-historical-development 
[Accessed 21 Jun. 2017]. Βθ. ηαζ Oeter, Stephan. «Means and Methods of Combat.» ε 
The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts , ημο Dieter Fleck. Oxford: Oxford 
University Press, 1995. 

https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention/genesis-and-historical-development
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H φπανλδ ζημκ ιδνμ ακαθμνάξ ζηα δδθδηδνζαζιέκα αέθδ ημο 

Φζθμηηήηδ, ηα μπμία ηθδνμκυιδζε απυ ημκ Ζναηθή ηαζ δ πνήζδ ημοξ ζηζξ 

ιάπεξ ιε ημοξ Σνχεξ ζημζπεζμεεηεί ηαηά ιία έκκμζα ηδ βκχζδ ηαζ ηαηηζηή 

πνήζδ απυ ημοξ ανπαίμοξ Έθθδκεξ αζμθμβζηχκ παναβυκηςκ ζηζξ έκμπθεξ 

ζοβηνμφζεζξ  

2.2 Αξραηόηεηα  

Δίκαζ δοκαηυκ κα εζπςεεί υηζ μ πδιζηυξ πυθειμξ λεηίκδζε ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ημο Πεθμπμκκδζζαημφ πμθέιμο (431-404 π.Υ.), υηακ  ζηα 428 π.Υ.  

δ Γήθεζμξ ζοιιαπία (ηςκ Αεδκχκ ηαζ ηςκ ζοιιαπζηχκ ημοξ πυθεςκ) 

επεηέεδ εκακηίμκ ηςκ Πθαηαζχκ ηαζ ηςκ Μεβάνςκ πμο ήζακ ιέθδ ηδξ 

πανηζαηζηήξ ζοκμιμζπμκδίαξ.  Ζ Γήθεζμξ ζοιιαπία πνδζζιμπμίδζε εείμ ζε 

θςηζέξ ηαζ δμπεία αναζιμφ, χζηε κα εηθοεμφκ εκακηίμκ ηςκ 

πμθζμνημοιέκςκ πυθεςκ ημλζημί ηαπκμί ιε δζμλείδζμ ημο εείμο.  Σα 

απμηεθέζιαηα ήζακ ελαζνεηζηά επζηοπδιέκα, μπυηε μζ πανηζάηεξ 

επεηέεδζακ ημ 424 π.Υ. ιε ηδ ζεζνά ημοξ εκακηίμκ ηδξ πυθεςξ ημο Γδθείμο 

πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ ίδζα ιέεμδμ. 

Οζ ανπαίμζ Κζκέγμζ ηαζ Ηκδμί είπακ ζοκηαβέξ βζα ηδ δδιζμονβία ημλζηχκ 

ηαπκχκ ηαζ άθθςκ ηεπκαζιάηςκ βζα κα «παναθφμοκ» ημκ επενυ. Δπί ηδξ 

δοκαζηείαξ Σζμο, ημκ 7μ π.X. αζχκα, ημ Κζκεγζηυ μπθμζηάζζμ δζέεεηε 

«ημλζηά κέθδ», μιίπθεξ πμο ηοθθχκμοκ, επζαθααή ιείβιαηα απυ εεζάθζ ηαζ 

ανζεκζηυ. Οζ Κζκέγμζ πνδζζιμπμζμφζακ επίζδξ «αυιαεξ δαηνοβυκςκ», 

ηαοηενυ ηυηηζκμ πζπένζ ηοθζβιέκμ ζε νογυπανημ. Τπήνπακ αιέηνδηεξ 

ιοζηζηέξ ζοκηαβέξ, δζαθυνςκ θαχκ, βζα ηδκ ηαηαζηεοή κεθχκ πμο 

πνμηαθμφζακ ενεεζζιμφξ, ή εφθθεηηςκ οθζηχκ. 
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ηα «Πμθζμνηδηζηά» ημο Αζκεία ημο Σαηηζημφ (4μξ π.X. αζχκαξ) 

ακαθένμκηαζ ιέεμδμζ επζαίςζδξ ζε πενίπηςζδ πμθζμνηίαξ, μζ μπμίεξ 

ζοκδοάγμοκ πμθθά απυ ηα παναπάκς. ημ ηεθάθαζμ πμο είκαζ αθζενςιέκμ 

ζηζξ πδιζηά εκζζποιέκεξ θςηζέξ, μ Αζκείαξ ζοιαμοθεφεζ ημοξ 

πμθζμνηδιέκμοξ κα πονπμθμφκ ημοξ ζηναηζχηεξ ημο επενμφ ηαζ ηζξ 

πμθζμνηδηζηέξ ιδπακέξ ημοξ πεηχκηαξ ημοξ ηαηά ζεζνά πίζζα, ηάκκααδ, 

εεζάθζ ηαζ, ζημ ηέθμξ, ακαιιέκα δαδζά. 

2.3 Ρσκατθά ρξόληα έσο Α΄ΠΠ 

 Ο Ρςιαίμξ ζηναηδβυξ ενηυνζμξ ακαβνάθεηαζ υηζ είπε 

πνδζζιμπμζήζεζ ζημοξ Ηηαθζημφξ πμθέιμοξ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ 

δθαζζηεζμβεκμφξ ζηυκδξ εκακηίμκ ηςκ επενχκ δδιζμονβχκηαξ ιε αοηήκ 

ηεπκδηά ημλζηά κέθδ.  Οζ Αζζφνζμζ εηηυλεοακ θθεβυιεκεξ αυιαεξ εκχ, ημκ 

3μ π.X. αζχκα, μ Γίςκ μ Κάζζζμξ ιζθάεζ ζηδ «Ρςιασηή Ηζημνία» ημο βζα 

αυιαεξ απυ κάθεα. πθα ιε αάζδ οδνμβμκάκεναηεξ ζακ ημ καπάθι 

(κάθεα [κα] ηαζ παθιζηζηά άθαηα [παθι]) έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί αζχκεξ πνζκ 

απυ ηδ δεηαεηία ημο 1940, ιε δζαζδιυηενμ ημ Τβνυκ Πον ηςκ Βογακηζκχκ, 

ημο μπμίμο δ κάθεα απμηεθμφζε ααζζηυ ζοζηαηζηυ. Δθεφνεζδ ημο 

ιδπακζημφ Καθθζκίημο πμο πνδζζιμπμζήεδηε βζα πνχηδ θμνά ημ 687 ηαηά 

ηςκ Ααάνςκ ηαζ ηςκ Πενζχκ ζηδκ πμθζμνηία ηδξ Κςκζηακηζκμοπυθεςξ ηαζ 

έηημηε επακεζθδιιέκα εκακηίμκ πμζηίθςκ επενχκ ηδξ αοημηναημνίαξ. 

 ημκ Ηζθαιζηυ ηυζιμ οθίζηαηαζ επίζδξ ιία πνςηυθεζα ακαθμνά ζημκ 

πδιζηυ πυθειμ ζημ πενί πμθέιμο ζφββναιια ημο Άνααα ζημπαζηή Υαζάκ 

Αθ Ραιάπ μ μπμίμξ ζοιαμοθεφεζ ηδ πνήζδ ιίβιαημξ μπίμο ηαζ ανζεκζημφ βζα 

ηδκ παναβςβή ακαζζεδηζηχκ ηαζ δδθδηδνζςδχκ αηιχκ.  Καηά ημκ 15μ 

αζχκα ζηδ Δονχπδ έβζκακ πμζηίθεξ απυπεζνεξ ηαηαζηεοήξ δζαθυνςκ εζδχκ 

αμιαχκ  πμο πενζείπακ εείμ, θίπδ, ηαζ λοθάκεναηεξ ιε πενζηφθζβια απυ 

πζζυπακμ χζηε κα θεζημονβμφκ ςξ ειπνδζηζηά, αζθολζμβυκα ηαζ 

ηαπκμβυκα αθήιαηα.  Μάθζζηα ηαζ μ θδιζζιέκμξ «πακεπζζηήιςκ» ηδξ 

Ακαβέκκδζδξ μ Λεμκάνκημ Νηα Βίκηζζ ζπεδίαζε ιζα ημλζηή ηαζ ηαπκμβυκμ 
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αυιαα ιε αάζδ ημκ άκεναηα ηαζ ημ ανζεκζηυ. ηα 1456 μζ Υνζζηζακμί 

οπεναζπζζηέξ ηδξ πυθεςξ ημο Βεθζβναδίμο, οπυ ηδκ δβεζία ημο ηναηδβμφ 

Γζάκκμο Οοκζάδδ, πνδζζιμπμίδζακ επίζδξ ηδκ ίδζα ιέεμδμ βζα κα 

απμηνμφζμοκ ημοξ Οεςιακμφξ. ημκ 17μ αζχκα πανμοζζάγεηαζ ιία πζμ 

ζοβηνμηδιέκδ απυπεζνα ηαηαζηεοήξ πδιζημφ υπθμο απυ ημκ Γάθθμ 

Φανιαημπμζυ ηαζ Υδιζηυ Γηθςπέν, μ μπμίμξ ζπεδίαζε ιία αυιαα 

πενζέπμοζα ηενεαζκείκδ ηαζ αγςηζηυ μλφ. Σμ ζπέδζμ ημο Γηθςπέν δεκ 

πναβιαημπμζήεδηε ηυηε, αθθά πάνα πμθφ ανβυηενα ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 

Μεζμπμθέιμο, μπυηε ηαζ δ ζφκεεζδ ηδκ μπμία είπε πνμηείκεζ μκμιάζηδηε 

«πακηθαζηίηζξ». Χξ πνςημπυνμξ ηςκ «επζπεζνήζεςκ ηαπκμφ», μζ μπμίεξ 

ακήημοκ ζηζξ πδιζηέξ επζπεζνήζεζξ ζφιθςκα ιε ηζξ ζφβπνμκεξ ακηζθήρεζξ, 

ιπμνεί κα εεςνδεεί μ Κάνμθμξ μ 12μξ ηδξ μοδδίαξ, μ μπμίμξ ελεηέθεζε 

ηδκ δζάααζδ ημο πμηαιμφ Νηαίκα βζα κα επζηεεεί ηαηά ηςκ αλυκςκ ιε 

εηηεηαιέκμ πνμπέηαζια ηαπκμφ. Σμ 1862, έκαξ Νεμτμνηέγμξ πδιζηυξ, 

οπέααθθε  ιέζα ζε έκα βνάιια ηδξ 5δξ Απνζθίμο, ζημ Τπμονβείμ Άιοκαξ 

ηδξ Έκςζδξ, ηδκ πνήζδ μαίδςκ πονμαμθζημφ ηα μπμία ήηακ επζθμνηςιεκα 

ιε πθχνζμ.  . 

Έηημηε δεκ οπήνλακ άθθεξ ζοζηδιαηζηέξ απυπεζνεξ ζπεδίαζδξ ή 

δζεκένβεζαξ πδιζημφ πμθέιμο έςξ ημκ Γάθθμ-Γενιακζηυ πυθειμ ημο 1870-

71, υηακ Γάθθμζ επζζηήιμκεξ ζπεδίαζακ αυιαεξ ιε πενζεπυιεκμ ηδκ 

πηανιμβυκμ μοζία Βεναηνίκδ, δίπςξ υιςξ ηεθζηή οθμπμίδζδ.  

2.4 Α΄ Παγθόζκηνο Πόιεκνο 

 ηζξ ανπέξ ημο 20μο αζχκα ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο Ρχζμ-Ηαπςκζημφ 

πμθέιμο μ Ηαπςκζηυξ αοημηναημνζηυξ ζηναηυξ ηαηακίηδζε ημκ Ρςζζηυ 

ζηναηυ ζημ Μμφηδεκ ηδξ Μακηγμονίαξ ιε ηδκ ηαφζδ ανζεκζημφ ηαηά ημκ 

Μάνηζμ ημο 1905, επζηοβπάκμκηαξ έηζζ ηδκ παφζδ ημο πμθφιδκμο πμθέιμο 

παναηςιάηςκ πμο είπε πνμδβδεεί.  Οζ Ηάπςκεξ έηακακ πνήζδ ημο πδιζημφ 

υπθμο πανά ημ υηζ οθίζηακημ ήδδ δφμ δζεεκή κμιζηά ηείιεκα ιε 

πενζμνζζηζηυ ή απαβμνεοηζηυ πενζεπυιεκμ βζα ηδ δζεκένβεζα πδιζημφ 
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πμθέιμο:  δ οκεήηδ ηςκ Βνολεθθχκ ζηα 1874 ηαζ δ φιααζδ ηδξ Υάβδξ 

ζηζξ 29 Ημοθίμο 1899.  ηακ απυ ημκ ηφπμ ηςκ Μεβάθςκ Γοκάιεςκ ηδξ 

επμπήξ επζηνίεδηε δ ζηάζδ ηςκ Ηαπχκςκ αοημί απήκηδζακ ακάθμβα πςξ μζ 

Βνεηακμί είπακ επίζδξ ηάκεζ πνήζδ ανζεκζημφ ζημκ πυθειυ ημοξ εκακηίμκ 

ηςκ Μπυενξ (1899-1902).  Μεηά απυ αοηά μ Α’ Παβηυζιζμξ Πυθειμξ μ 

μπμίμξ οπήνλε δ βεκέεθζα θάζδ ημο ζοβπνυκμο πμθέιμο, ιπμνεί επίζδξ κα 

εεςνδεεί ςξ ημ ζδιείμ έκανλδξ ημο πδιζημφ πμθέιμο υπςξ ημκ ηαηακμμφιε 

ζήιενα. Ακηζεέηςξ ιε ηδκ βεκζηή βκχιδ, δ Γενιακία  δεκ είπε ηάκεζ πνζκ ημκ 

πυθειμ ηαιία πνμεημζιαζία  βζα ηδκ πνήζδ ημλζηχκ αένζςκ ζημ πεδίμ 

ιάπδξ.  Σμ Γεκζηυ Δπζηεθείμ ημο Βενμθίκμο πνμελυθθδζε ηδκ επζηοπία εκυξ 

επζεεηζημφ ηεναοκμαυθμο πυθειμο  ημκ μπμίμ πνμεημίιαγε ιε πμθφ ιεβάθδ 

πνμζμπή ιεηά απυ πμθθά πνυκζα, αθθά βζα ημ μπμίμ μζ αβχκεξ ηδξ πδιζηήξ 

αζμιδπακίαξ πμηέ δεκ ακηζιεηχπζζακ. 

ηζξ 19 Αοβμφζημο 1914 ηα Γαθθζηά ζηναηεφιαηα εζζέααθθακ ζηδκ 

Αθζαηία ηαζ ηδ Λμνέκδ πνμεθαφκμκηαξ ζε ζηακυ αάεμξ .  Ζ ζθμδνή 

Γενιακζηή ακηεπίεεζδ ηδξ 23δξ Αοβμφζημο ηονζμθεηηζηά ζάνςζε ημοξ 

επζηζεέιεκμοξ Γάθθμοξ ακαβηάγμκηάξ ημοξ κα ηαθέζμοκ ηάεε δζαεέζζιδ 

εθεδνεία βζα κα απμθφβμοκ ηδ νήλδ ηςκ βναιιχκ ημοξ ηαζ κα πενζζχζμοκ 

ημ εεκζηυ ημοξ έδαθμξ.  Μεηαλφ ηςκ δοκάιεςκ πμο έζπεοζακ ήηακ ηιήιαηα 

ηδξ Δεκμθνμονάξ ηαζ ηδξ Αζηοκμιίαξ, μζ δε Αζηοκμιζημί ιεηέθενακ ιε ημκ 

άθθμ ημοξ μπθζζιυ ηαζ ηα θμνδηά αμιαζδμαυθα ηςκ 26 πζθζμζηχκ 

ηαηάθθδθα βζα ηδ νίρδ ηςκ πδιζηχκ αμιαίδςκ Αζεοθζημφ  Βνςιμλζημφ 

εζηένα, μ μπμίμξ είκαζ δφμ θμνέξ αανφηενμξ ηαζ ηνεζξ θμνέξ ημλζηυηενμξ 

απυ ημ πθχνζμ.   Φοζζηά μζ Γάθθμζ πνδζζιμπμίδζακ αοηά ηα πδιζηά ιε 

απμηέθεζια κα πνμηθδεεί έκημκδ ηαναπή ηαζ ακδζοπία ζημ Γενιακζηυ 

Δπζηεθείμ πμο δζέηαλε ηδκ επζηάποκζδ παναβςβήξ ηαζ ένεοκαξ βζα ακάθμβα 

υπθα.  Καζ μζ δφμ ακηζιαπυιεκεξ πθεονέξ ιε θνεκήνδ νοειυ λεηίκδζακ 

δμηζιέξ μοζζχκ ηαζ πονμιαπζηχκ βζα κα ηαθφρμοκ ηζξ πμθειζηέξ ημοξ 

ακάβηεξ, υιςξ ιέπνζ ηα ιέζα Απνζθίμο ημο 1915 δεκ είπε οπάνλεζ ηαιζά 

επζηοπδιέκδ επζπεζνδζζαηά δμηζιή ημοξ.  
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 ηζξ 22-4-1915 μζ Γενιακμί «ηαπακείξ Δθυδμο» (δδθ. ημ Μδπακζηυ) 

ημπμεέηδζακ 6.000 ηοθίκδνμοξ πθςνίμο ηαηά ιήημξ ηδξ βναιιήξ ηςκ 

παναηςιάηςκ εββφξ ηδξ πυθεςξ Τπν (ή Τπεν) ημο Βεθβίμο ανβά ημ 

απυβεοια ημ αένζμ απεθεοεενχεδηε ιε ηαηεφεοκζδ πνμξ ηα Γαθθζηά 

παναηχιαηα υπμο εονίζημκημ δ 87δ Απμζηζαηή Μενανπία ηαζ δ 45δ 

Αθβενζκή Μενανπία, αιένζικεξ, ακεηπαίδεοηεξ ηαζ δίπςξ ημκ ηαηάθθδθμ 

ελμπθζζιυ βζα κα ακηζιεηςπίζμοκ ηδ θνίηδ ηςκ αενίςκ  πμο λεηζκμφζε.  Σμ 

απμηέθεζια ήηακ 90% απχθεζεξ πενίπμο 5.000 κεηνμί ηαζ 15.000 

ηναοιαηίεξ  δφμ διένεξ ανβυηενα μζ ηαπακείξ Δθυδμο επακέθααακ ημ 

πηφπδια εκακηίμκ ηςκ Βνεηακχκ πθήηημκηαξ ηα Ρμδεζζακά ηιήιαηα ζηδ 

ιείγμκα πενζμπή ιε ελίζμο αθακζζηζηά απμηεθέζιαηα. «Ο ηαπκυξ ηαζ 

ακαεοιζάζεζξ έηνορακ ηα πάκηα απυ ημ ημπίμ ηαζ εηαημκηάδεξ άκδνεξ 

έπεζακ ζε ηςιαηχδδ ηαηάζηαζδ ή ηζκδφκεοακ κα πεεάκμοκ ηαζ ιέζα ζε ιζα 

χνα έπνεπε κα εβηαηαθεζθεεί μθυηθδνδ δ πενζμπή», πενζβνάθεζ μ 

αεηενάκμξ John French.  Δπίζδξ ζηζξ 2 Μαΐμο ημο 1915 μζ Γενιακμί 

ελαπέθοζακ ακάθμβδ επίεεζδ ζημ Ακαημθζηυ ιέηςπμ (Μπυθοιςθ) εκακηίμκ 

ηςκ Ρχζςκ ιε απμηέθεζια 6.000 κεηνμφξ ηαζ 9.000 ηναοιαηίεξ απυ ηυηε 

οπήνλε ιζα ηνμιενή ηθζιάηςζδ ηαζ απυ ηζξ δφμ πθεονέξ ζηδ πνήζδ 

πδιζηχκ υπθςκ δ ηναοβή αένζα έβζκε ζημζπείμ ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ ηςκ 

πμθειζζηχκ. Ζ Vera Brittain πενζβνάθεζ ζημ αζαθίμ ηδξ «Ζ δζαεήηδ ηδξ 

κζυηδξ», έκα οπαίενζμ κμζμημιείμ ζημ Δηάπθεξ ημ 1918 : «ιενζηέξ θμνέξ 

ζηα ιέζα ηδξ κφπηαξ αβάγμοιε ημοξ ακενχπμοξ απυ ημ ηνεαάηζ ηαζ ημοξ 

ακαβηάγμοιε κα ημζιδεμφκ ζημ πάηςια, βζα κα ηάκμοιε πχνμ ζημοξ πζμ 
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αανζά ηναοιαηζζιέκμοξ πμο πανμοζίαγακ ζδιεία ηαηάπηςζδξ. Δφπμιαζ 

αοημί μζ άκενςπμζ, πμο βνάθμοκ ιε ηυζδ εοθνάδεζα ζπεηζηά ιε ηδκ φπανλδ 

εκυξ ζενμφ πμθέιμο ηαζ μζ νήημνεξ πμο ιζθμφκ ηυζμ πμθφ ζπεηζηά ιε ηδκ 

ζοκέπζζή ημο πςνίξ κα έπμοκ πνυαθδια βζα ημ πυζμ πμθφ εα δζανηέζεζ ηαζ 

ηζ ίζςξ κα ζδιαίκεζ, κα δμοκ ηα ημνιζά εηείκςκ πμο πνμζαθήεδηακ απυ ημ 

αένζμ ηδξ ιμοζηάνδαξ ζηα πνχζια ζηάδζα, υθα ηαιέκα, βειάηα εηδμνέξ, 

πακημφ κα οπάνπμοκ ιεβάθεξ πομφιεκεξ θθφηηαζκεξ (ιυκζιεξ ή πανμδζηέξ) 

ηαζ ιάηζα ηοθθά».  

 

Δίκαζ πανάδμλμ ημ βεβμκυξ υηζ ηαηά ημκ Α’ Παβηυζιζμ Πυθειμ πανά 

ημ υηζ ελεθίπεδηε ηαπφηαηα δ βκχζδ ηαζ δ ηεπκμθμβία ηςκ ΥΠΟ ηαζ εκχ 

δζεηίεεκημ ηα ζημζπεζχδδ ηαηάθθδθα αενμπμνζηά ιέζα δεκ επζπεζνήεδηε δ 

δζεκένβεζα εηπμιπήξ αενίςκ ή αενμρεηαζιμφ απυ αενμζηάθδ. Οζ 

δοκαηυηδηεξ ημο αενμπδιζημφ πμθέιμο δζμβηχεδηακ ελαζνεηζηά απυ 

δζάθμνμοξ ζοββναθείξ θυβς ηδξ ζοκαζζεδιαηζηήξ επίδναζδξ πμο είπε δ 

πνδζζιμπμίδζδ ηςκ ΥΠΟ ζηα εηηεηαιέκα πεδία πμθέιμο παναηςιάηςκ ηδξ 

Δονχπδξ.  Γφμ ηαηδβμνίεξ ΥΠΟ πνμζθένμκηαζ ηονίανπα βζα ηδ δζεκένβεζα 

αενμπδιζημφ πμθέιμο, μζ έιιμκεξ ηαζ μζ ηαπκμβυκεξ μοζίεξ (πνέπεζ κα 

ζδιεζςεεί υηζ μζ επζπεζνήζεζξ ηαπκμφ ζημ ζφβπνμκμ ηυζιμ ειπενζέπμκηαζ 
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ζηζξ βεκζηυηενεξ ΠΒΥ επζπεζνήζεζξ), εκχ αέααζα είκαζ δοκαηή δ αενμπμνζηή 

εηπμιπή ηαζ ηςκ ιδ έιιμκςκ ΥΠΟ ιε ιζηνυηενδ υιςξ απμηεθεζιαηζηυηδηα  

Ζ δζεεκήξ ημζκυηδηα ακηέδναζε ζηζξ ηνμιαηηζηέξ ζοκέπεζεξ ημο 

πδιζημφ πμθέιμο  ιε ηδκ ζφιπδλδ ηαζ οπμβναθή ηδξ φιααζδξ ηδξ Γεκεφδξ 

πμο απαβυνεοε ηδκ πνδζζιμπμίδζδ ΥΠΟ (17-6-1925).  ιςξ πανά ηδκ 

πνμζπάεεζα αοηή δζεεκμφξ δζηαίμο, δ ακαδζαιυνθςζδ ημο Παβημζιίμο 

παζβκίμο ζζμννμπίαξ ηςκ Γοκάιεςκ ηαζ δ πνμζπάεεζα ηδξ ηάεε ιζαξ ημοξ 

βζα απυηηδζδ ζζπφμξ, μδήβδζε ζε πεναζηένς ελέθζλδ ηςκ ενεοκχκ ηαζ ηδξ 

παναβςβήξ ΥΠΟ.   

 

2.5 Μεηά ηνλ Α΄Π.Π. 

Απυ ημ 1925 έςξ ημ 1935 μζ ΖΠΑ, δ Βνεηακία, δ μαζεηζηή Έκςζδ, δ 

Ηαπςκία δ Ηηαθία ηαζ δ Γαθθία  απμδυεδηακ ζε ιία ημφνζα πδιζηχκ 

ελμπθζζιχκ .  ηα 1935 δ Ηηαθία πνδζζιμπμίδζε εηηεκχξ θςζβέκζμ  ηαζ 

ιμοζηανδαένζμ εκακηίμκ ηδξ Αζεζμπίαξ, ζηδκ  εηεί εηζηναηεία ηδξ ηαζ 

απμπχνδζε οπμηζιδηζηά απυ ηδκ  ΚΣΔ υηακ ηαηδβμνήεδηε βζ’ αοηή ηδξ ηδκ 

πνάλδ.  ηα 1938 ιε ηδ ζεζνά ηδξ δ Ηαπςκία πνδζζιμπμίδζε ιμοζηανδαένζμ 

ηαζ θεαζζίηδ (2 – πθςνμαίκοθμ – δίπθςνμ – ανζίκδ πμο μκμιάζηδηε απυ ημκ 

ηαηαζηεοαζηή ηδξ Lewis) ζημ ακηζμφβη ηδξ Κίκαξ.  ηδ δζάνηεζα ημο Β’ 

Παβημζιίμο Πμθέιμο δεκ πνδζζιμπμζήεδηακ ΥΠΟ  πανά ηδκ ηνμιενή 

ζηθδνυηδηα ηςκ ακηζπάθςκ ηαζ εκχ μζ Γενιακμί δζέεεηακ ήδδ ηα αένζα 
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κεφνςκ.  Αοηή δ απνυζιεκδ θςηεζκή πανέκεεζδ ζηαιάηδζε ζηδ δεηαεηία 

ημο 50.  ηα 1951-52 μζ ΖΠΑ πνδζζιμπμίδζακ ΥΠΟ ζηδ Βυνεζα Κμνέα.  ηα 

1967 δ Αίβοπημξ πνδζζιμπμίδζε ΥΠΟ οπέν ηςκ επακαζηαηχκ ζηδκ ειθφθζμ 

πυθειμ ηδξ Τειέκδξ ζηα 1974 ημ Βζεηκάι εκακηίμκ ημο Λάμξ , ζηα 1978  ημ 

Βζεηκάι εκακηίμκ ηδξ Καιπυηγδξ ηαζ ηδκ ίδζα πνμκζά δ Ν. Αθνζηή εκακηίμκ 

εέζεςκ ηςκ ακηανηχκ ζημ έδαθμξ ηδξ Αβηυθαξ.  ηα 1980 δ Αζεζμπία 

πνμζέααθθε ιε ΥΠΟ ημ ζηναηυ ηδξ Δνοεναίαξ εκχ ζηα 1981 ζημ Δθ 

αθααδυν μ ηοαενκδηζηυξ ζηναηυξ έπθδλε ημοξ ακηάνηεξ ιε πδιζηά υπθα.  

Δπίζδξ ζηα 1982 ημ Ηζναήθ ηαηδβμνήεδηε βζα πνήζδ ΥΠΟ ηαζ ημ Βζεηκάι 

βζα πνήζδ ημο ζηδκ Σασθάκδδ.  Υνήζδ ΥΠΟ έηακε ηαζ μ ηυηηζκμξ ζηναηυξ ζε 

υθδ ηδ δζάνηεζα ημο πμθέιμο ημο Αθβακζζηάκ ηαηά ηςκ Μμηγαπεκηίκ (1979-

1991).  Βέααζα απυ ηζξ 38 δζαπζζηςιέκεξ πενζπηχζεζξ δζελαβςβήξ πδιζημφ 

πμθέιμο ιεηαπμθειζηά δ εηηεκέζηενδ ηαζ ζμαανυηενδ ήηακ ζημκ Πενζμ-

Ηναηζκυ πυθειμ 1980-1984 ιε ηαηαιεηνδιέκεξ 50 ιεβάθεξ επζεέζεζξ.  

Δπίζδξ ζηα 1985 ηαζ 1986 μζ Ηναηζκμί ζηαιάηδζακ ηδκ Πενζζηή πνμέθαζδ 

ιε αενμπμνζημφξ αμιδανδζζιμφξ πνδζζιμπμζχκηαξ ιμοζηάνδα ηαζ αένζα 

κεφνςκ (Σαιπμφκ ηαζ ανίκ).  Δηηυξ απυ ηζξ πνμακαθενυιεκεξ ΥΠΟ ζ’ 

αοηυ ημ εέαηνμ πμθέιμο ζηδκ ΝΑ Αζία  είπακ πνδζζιμπμζδεεί επίζδξ 

θςζβέκζμ ηαζ οδνμηοάκζμ.   

Σμ 1985 ηαζ ημ 1988 μ ακηάι Υμοζεσκ ένζλε δδθδηδνζχδεζξ πδιζηέξ 

μοζίεξ ζημηχκμκηαξ πζθζάδεξ Κμφνδμοξ ημο Ηνάη, υηακ δ ημονδζηή πυθδ 

Υαναθαιπία ηαηεθήθεδ απυ ημοξ Ηνακμφξ. Γζα πνήζδ πδιζηχκ μοζζχκ έπεζ 

ηαηαββεθεεί ηαζ δ Σμονηία απυ ημοξ Κμφνδμοξ. 

Απυ ηδκ έκανλδ ημο πμθέιμο ζηδ ονία, ημκ Μάνηζμ ημο 2011, μζ 

ειπθεηυιεκεξ δοκάιεζξ έπμοκ ηαηδβμνδεεί ηαη' επακάθδρδ βζα πνήζδ 

πδιζηχκ υπθςκ εκακηίμκ αιάπςκ. ηζξ 21 Αοβμφζημο 2013 εηδδθχκεηαζ 

επίεεζδ ηςκ ηαεεζηςηζηχκ δοκάιεςκ ζηδκ Ακαημθζηή Γμφηα ηαζ ηδ 

Μμοακηαιίβζα αθ αι, δφμ ακηανημηναημφιεκμοξ ημιείξ ζηδκ πενζθένεζα 

ηδξ Γαιαζημφ. Ο ΟΖΔ ζηζξ 16 επηειανίμο δίκεζ ζηδ δδιμζζυηδηα ηδκ 
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έηεεζδ ηςκ ειπεζνμβκςιυκςκ πμο ενεφκδζακ ηδκ επίεεζδ. ηδκ έηεεζδ 

ακαθένεηαζ υηζ ανέεδηακ "αηνάκηαπηεξ απμδείλεζξ" πςξ πνδζζιμπμζήεδηε ημ 

κεονμημλζηυ αένζμ ζανίκ.7  

ηζξ 10 επηειανίμο 2014, μζ ειπεζνμβκχιμκεξ ημο Ονβακζζιμφ βζα 

ηδκ Απαβυνεοζδ ηςκ Υδιζηχκ πθςκ (ΟΑΥΟ) επζαεααζχκμοκ υηζ ημ αένζμ 

πθςνίμο πνδζζιμπμζήεδηε ςξ πδιζηυ υπθμ "ζοζηδιαηζηά ηαζ ηαη' 

επακάθδρδ" ζηδκ Καθν Εέηα (ζηδκ επανπία Υάια) ηδκ Αθ Σαιάκα ηαζ ηδκ 

Σαθ Μίκζξ (επανπία Ηκηθίιπ), ηνία ακηανημηναημφιεκα πςνζά. φιθςκα ιε 

ημ Παναηδνδηήνζμ Ακενςπίκςκ Γζηαζςιάηςκ (HRW) μζ επζεέζεζξ αοηέξ 

δζαπνάπεδηακ ημκ Απνίθζμ ημο ίδζμο έημοξ απυ ημ ηαεεζηχξ. 

ηζξ 21 Οηηςανίμο 2016, ημ οιαμφθζμ Αζθαθείαξ ημο ΟΖΔ θαιαάκεζ 

ιζα ειπζζηεοηζηή έηεεζδ πμο ζοιπεναίκεζ υηζ μ ζονζαηυξ ζηναηυξ 

ελαπέθοζε επίεεζδ ιε πδιζημφξ πανάβμκηεξ, πζεακυηαηα ιε αένζμ πθςνίμο, 

ζημ Κιέκαξ, ζηδκ επανπία ημο Ηκηθίιπ, ζηζξ 16 Μανηίμο ημο 2015. ε 

πνμδβμφιεκδ έηεεζή ηδξ δ επζηνμπή JIM (Κμζκυξ Δνεοκδηζηυξ Μδπακζζιυξ) 

είπε ηαηαθήλεζ ζημ ζοιπέναζια υηζ ζηναηζςηζηά εθζηυπηενα ρέηαζακ αένζμ 

πθχνζμ ζε ημοθάπζζημκ δφμ ημζκυηδηεξ ηδξ επανπίαξ Ηκηθίιπ, ζημ Σαθιεκέξ 

(21 Απνζθίμο 2014) ηαζ ημ ανιίκ (16 Μανηίμο 2015). οκμθζηά, απυ ηζξ 

εκκέα επζεέζεζξ πμο ελεηάζηδηακ απυ ημοξ ειπεζνμβκχιμκεξ, μζ ηνεζξ 

απμδυεδηακ ζημ ηαεεζηχξ ηαζ ιία ζημ Ηζθαιζηυ Κνάημξ, εηείκδ ηδξ Μανέα 

(επανπία Υαθεπζμφ, 21 Αοβμφζημο 2015) υπμο πνδζζιμπμζήεδηε αένζμ 

ιμοζηάνδαξ.8 

 

                                                 
7 Kawashima, Y. and Sanders-Zakre, A. (2017). Timeline of Syrian Chemical Weapons 
Activity, 2012-2017. [online] Armscontrol.org. Available 
at: https://www.armscontrol.org/factsheets/Timeline-of-Syrian-Chemical-Weapons-
Activity[Accessed 9 Jun. 2017]. 
 
8 Polaine, M. and Sambei, A. (2016). Syria, chemical weapons and international law: A 
legal snapshot – Public International Law Advisory Group. [online] Public International 
Law Advisory Group. Available at: http://piladvisorygroup.org/syria-chemical-weapons-
international-law-legal-snapshot [Accessed 21 Jun. 2017]. 

https://www.armscontrol.org/factsheets/Timeline-of-Syrian-Chemical-Weapons-Activity
https://www.armscontrol.org/factsheets/Timeline-of-Syrian-Chemical-Weapons-Activity
http://piladvisorygroup.org/syria-chemical-weapons-international-law-legal-snapshot
http://piladvisorygroup.org/syria-chemical-weapons-international-law-legal-snapshot
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ΚΔΦΑΚΑΗΟ «3» ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΥΖΜΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ 

Έκαξ πδιζηυξ πανάβμκηαξ είκαζ ιζα μοζία, δ μπμία ιέζς ηςκ πδιζηχκ 

ακηζδνάζεςκ ζημ ακενχπζκμ ζχια πνμηαθεί ζημ πνμζςπζηυ αθάαεξ ηζ 

απχθεζεξ. Οζ πδιζημί πανάβμκηεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα ζημηχζμοκ, κα 

αθάρμοκ ή κα ελμοδεηενχζμοκ ημ ακενχπζκμ δοκαιζηυ  ημο ακηίπαθμο.  

Καηαηάζζμοιε ημοξ πδιζημφξ πανάβμκηεξ ζφιθςκα ιε ηδκ θοζζηή 

ημοξ ηαηάζηαζδ , ακάθμβα ιε ηδκ ειιμκή ημοξ , ιε ημκ ηνυπμ δνάζεςξ 

ημοξ, ηδκ επίδναζδ ημοξ ζημοξ μνβακζζιμφξ ηαζ ηδκ πνήζδ ημοξ.9  

3.1 Φπζηθή Καηάζηαζε   

Οζ πδιζημί πανάβμκηεξ ζφιθςκα ιε ηδκ θοζζηή ημοξ ηαηάζηαζδ 

ιπμνεί κα ανίζημκηαζ ζακ ζηένεα, οβνά ή αένζα. ε ιζα ηαεμνζζιέκδ έηηαζδ 

ζηδκ ηαηάζηαζδ ζηδκ μπμία ανίζηεηαζ οπυ ηακμκζηέξ ζοκεήηεξ ανίζηεηαζ 

έκαξ πδιζηυξ πανάβμκηαξ ηαεμνίγεζ ηδκ πνήζδ ημο  ηαζ ημκ ηφπμ ημο υπθμο 

ιε ημ μπμίμ εα βίκεζ δ δζαζπμνά ημο. 

3.1.1 ηεξεά 

Πμθφ ιζηνή ζηυκδ ζε ιμνθή αενμγυθ βζα ιεβαθφηενδ δζείζδοζδ ηαζ 

επζηάθορδ ζημ ζηυπμ. Μπμνεί κα επςθεθδεεί ιενζηχξ απυ ημκ άκειμ εάκ 

αοηυξ δεκ δζαζπείνεζ ηζξ μοζίεξ ζε πμθφ ιεβάθδ πενζμπή πνμηαθχκηαξ 

απχθεζεξ. 

3.1.2 Τγξά 

Δονείαξ πηδηζηυηδηαξ απυ εθαζχδεζξ μοζίεξ ιε πμθφ παιδθή πίεζδ 

αηιχκ ιέπνζ μοζίεξ ιε πμθφ ορδθή πίεζδ αηιχκ δ μπμίεξ βνήβμνα 

ιεηαηνέπμκηαζ ζε αένζμ ζε εενιμηναζία ηαζ πίεζδ δςιαηίμο. Μεβάθδ 

                                                 
9 Ακαθοηζηά ζημζπεία βζα ηδκ ακάθοζδ πμο αημθμοεεί ζημ https://www.opcw.org/chemical-
weapons-convention/annexes/annex-on-chemicals/ [Accessed 21 Jun. 2017] 
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εηιεηάθθεοζδ απυ ηδκ ηαηεφεοκζδ ημο ακέιμο επεζδή ηα ζηαβμκίδζα ζε 

αενμγυθ ιπμνμφκ κα ιεηαθενεμφκ ιε ημ άκειμ ηαζ κα ελαηιζζεμφκ. 

3.1.3 Αέξηα 

οκήεςξ ζοιπζέγμκηαζ ζε οβνή ηαηάζηαζδ ιέζα ζε δμπεία βζα κα 

πανέπμοκ ορδθυηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ ηαζ ιεβαθφηενδ ηάθορδ πενζμπήξ 

απυ ηδ ζηζβιή ηδξ απεθεοεένςζδξ πνμξ ημ ζηυπμ. οκήεςξ δεκ ιπμνμφκ 

κα επςθεθδεμφκ απυ ηδκ ηαηεφεοκζδ ημο ακέιμο επεζδή ηα αένζα 

δζαζημνπίγμκηαζ εφημθα, ιεζχκμκηαζ μζ ζοβηεκηνχζεζξ ζε παιδθά επίπεδα 

χζηε κα πνμηαθέζμοκ απχθεζεξ. 

3.2 Αλάινγα κε ηελ εκκνλή  

Οζ πδιζημί πανάβμκηεξ ακάθμβα ιε ηδκ ειιμκή  δζαηνίκμκηαζ  ζηζξ:  

3.2.1 Με έκκνλεο 

ηακ ιεηά ηδκ δζαζπμνά ημοξ παναιέκμοκ επί ημο ζηυπμο βζα ιζηνυ 

πνμκζηυ δζάζηδια ζοκήεςξ ιενζηά θεπηά ιέπνζ θίβεξ χνεξ ζε ελαζνεηζηέξ 

πενζπηχζεζξ. Υνδζζιμπμζμφκηαζ ηονίςξ βζα πνυηθδζδ άιεζςκ απςθεζχκ, 

ιε ιζηνά ή ηαζ ηαευθμο οπμθείιιαηα ιυθοκζδξ ιεηά ηδκ επίεεζδ. Οζ 

επζθεβιέκεξ μοζίεξ είκαζ πμθφ πηδηζηά οβνά ή αένζα. Αοηυ επζηνέπεζ ζηδκ 

μοζία κα δζεζζδφεζ βνήβμνα ηαζ κα πενζηοηθχκεζ ηδκ πενζμπή ζηυπμ. Οζ 

αηιμί βνήβμνα δζαθφμκηαζ ηαζ αθήκμοκ ηδκ πενζμπή ιε εθάπζζημ ηίκδοκμ βζα 

ημ πνμζςπζηυ. Γεκ απαζηείηαζ πνμζηαηεοηζηυξ ελμπθζζιυξ ιεηά ηδ δζάθοζδ 

ηςκ αηιχκ 

3.2.2 Έκκνλεο Υ.Π.Ο. 

ηακ παναιέκμοκ επί ημο ζηυπμο βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια. 

Υνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ μθζηή ιυθοκζδ ηςκ εηηεεεζιέκςκ επζθακεζχκ. Ο 

ζημπυξ ηδξ ιυθοκζδξ είκαζ κα απμηθείζεζ ηδ πνήζδ ημο εδάθμοξ , ηςκ 
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εοημθζχκ ελμπθζζιμφ ηαζ εθμδίςκ ιέζς  ηδξ  ακενχπζκδξ απχθεζαξ. Οζ 

απχθεζεξ ζοκήεςξ πνμηαθμφκηαζ ιέζς επαθήξ ιε  ηζξ πδιζηέξ μοζίεξ υιςξ 

μζ ζοκεήηεξ ιπμνμφκ κα επζηνέρμοκ ηδκ ελάηιζζδ ηςκ μοζζχκ ηαζ ηδ 

δδιζμονβία επζπθέμκ απςθεζχκ απυ ηδκ εζζπκμή ηςκ αηιχκ. Δπζπεζνήζεζξ 

ζε ιμθοζιέκεξ πενζμπέξ  έπμοκ ςξ απμηέθεζια ηδκ πηχζδ ηδξ απυδμζδξ 

ημο ζηναημφ θυβμ ημο ζηνεξ απυ ηδ ζοκεπή πνήζδ ημο πνμζηαηεοηζημφ 

ελμπθζζιμφ.  

3.3 Αλάινγα κε ηνλ ηξόπν δξάζεσο ηνπο10 

 (1) ηα πμθειζηά αένζα 

   (α) Αζθολζμβυκα 

(α) Αένζα αίιαημξ 

(β) Καοζηζηά αένζα 

(δ) Δνεεζζηζηά αένζα 

(ε) Αένζα κεφνςκ 

(2) ηζξ Διπνδζηζηέξ Υ.Π.Ο. 

(3) ηζξ Καπκμβυκεξ Υ.Π.Ο. 

3.3.1 ηα πνιεκηθά αέξηα 

3.3.1.1 Αζθπμηνγόλα 

Σα ανπζηά ζοιπηχιαηα πμο πνμηαθμφκηαζ απυ ιενζημφξ 

αζθολζμβυκμοξ πανάβμκηεξ είκαζ δάηνοα, ζηέβκςια θαζιμφ, αήπαξ, ζθίλζιμ 

                                                 
10Ακαθοηζηά: https://www.opcw.org/fileadmin/OPCW/Fact_Sheets/English/Fact_Sheet_4_-
_CW_types.pdf [Accessed 21 Jun. 2017]. 

https://www.opcw.org/fileadmin/OPCW/Fact_Sheets/English/Fact_Sheet_4_-_CW_types.pdf
https://www.opcw.org/fileadmin/OPCW/Fact_Sheets/English/Fact_Sheet_4_-_CW_types.pdf
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ζημ ζηήεμξ, καοηία, ειεηυ ηαζ πμκμηέθαθμξ. Αοηά ηα ζοιπηχιαηα βνήβμνα 

ελαθακίγμκηαζ ηαεχξ μ πανάβμκηαξ δζαθφεηαζ. Μενζημί άθθμζ αζθολζμβυκμζ 

πανάβμκηεξ δεκ έπμοκ πνμεζδμπμζδηζηά ζοιπηχιαηα. Σα απμηεθέζιαηα 

ζημοξ πκεφιμκεξ ειθακίγμκηαζ ζοκήεςξ δομ ιε έλζ χνεξ ιεηά ηδκ έηεεζδ. 

Μεηά ηαεχξ μ αέναξ ακαννμθάηαζ πνμξ ημοξ πκεφιμκεξ ιε ηδκ ακαπκμή μζ 

πκεφιμκεξ ανπίγμοκ κα βειίγμοκ ιε οβνυ ηαζ εηημπίγεζ ημκ αένα, ημ εφια 

ηυηε οπμθένεζ απυ έθθεζρδ μλοβυκμο. Καεχξ αοηή δ ηαηάζηαζδ 

ακαπηφζζεηαζ, ημ εφια ιπμνεί κα ειθακίζεζ ζδιάδζα αιδπακίαξ ή ηνυιμο 

ηαεχξ ηονζεφεηαζ απυ ηδκ αίζεδζδ ημο πκζβιμφ. Ζ ακαπκμή ημο βίκεηαζ 

βνήβμνδ ηαζ ζφκημιδ ηαζ απμαάθεζ ιε ημκ αήπα ιεβάθεξ πμζυηδηεξ ημο 

οβνμφ απυ ημοξ πκεφιμκεξ ημο. Δάκ ηάπμζα πμζυηδηα απυ αοηυ ημ οβνυ 

ηαηαπμεεί ηυηε πνμηαθείηαζ καοηία, ειεηυξ ηαζ ζημιαπυπμκμξ. Δάκ ημ εφια 

πεεάκεζ αοηυ ζοιααίκεζ ζοκήεςξ ιέζα ζε 24 χνεξ απυ ηδκ έηεεζδ ζημκ 

πανάβμκηα. Δάκ επζαζχζεζ ιεηά ηδκ πανέθεοζδ αοηήξ ηδξ πενζυδμο είκαζ 

πζεακυ κα ακαννχζεζ. Απμηεθμφκηαζ ηονίςξ απυ ημ πθχνζμ, ημ θςζβέκζμ, 

ημ δζθςζβέκζμ ηαζ ημ ZYKLON B πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ηαηά ηυνμκ ζημκ Α' 

Παβηυζιζμ Πυθειμ.  Γνμοκ ζημ ακαπκεοζηζηυ ζφζηδια ηαζ πανειπμδίγμοκ 

ηδκ είζμδμ ημο μλοβυκμο ζημκ μνβακζζιυ ιε απμηέθεζια μ άκενςπμξ κα 

παεαίκεζ αζθολία ηαζ κα πεεαίκεζ. Σα ζοιπηχιαηά ημοξ εηδδθχκμκηαζ ιε 

ηδκ ειθάκζζδ μζδδιάηςκ πμο μθείθμκηαζ ζηδκ πνμζαμθή ηςκ θαηκζαηχκ 

ζζηχκ ηςκ πκεοιυκςκ. Ακηζιεηςπίγμκηαζ ιε απθά ιέζα πνμζηαζίαξ υπςξ δ 

πνμζηαηεοηζηή πνμζςπίδα. Γεκ οπάνπεζ ακηίδμημ. 

3.3.1.1.1 Σν ριώξην (Cl2)  

Ο δζάζδιμξ αοζηνζαηυξ ηαεδβδηήξ μζημθμβζηήξ πδιείαξ ηαζ 

βεςπδιείαξ  Oto Huntsinger είπε πεζ πνζκ απυ πνυκζα: «Ο Θευξ 

δδιζμφνβδζε 91 ζημζπεία, μ άκενςπμξ 15 ηαζ μ Γζάαμθμξ ιυκμ έκα, ημ 

Υθχνζμ». Δίκαζ αένζμ παναηηδνζζηζηήξ μζιήξ πμο ζε ζοβηέκηνςζδ 7,5gr/m3 

ζημκ αένα ζε έκα θεπηυ πνμηαθεί εάκαημ. Δζζπκευιεκμ ενεείγεζ έκημκα ημ 

αθεκκμβυκμ ημο ακαπκεοζηζημφ ιε δφζπκμζα, ηαφζμ ζηδκ ηναπεία, 
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ανμβπυζπαζιμ, ανμβπζηέξ οπενεηηνίζεζξ ηαζ πκεοιμκζηυ μίδδια. 

οβηεηνζιέκα, πανμοζζάγεηαζ ανπζηά Βήπαξ, Γφζπκμζα, Πμκυθαζιμξ, 

οζθζηηζηυ εςναηζηυ άθβμξ, Γαηνφννμζα, Κεθαθαθβία. Σα ζοιπηχιαηα 

αοηά οπμπςνμφκ ζε ιενζηά θεπηά, ια ιεηά απυ 2 έςξ 24 χνεξ 

πανμοζζάγεηαζ έκημκδ δφζπκμζα ηαζ ηαπφπκμζα. ηδ ζοκέπεζα πανμοζζάγεηαζ 

πκεοιμκζηυ μίδδια ιε απχθεζα ζηζξ ηορεθίδεξ ιέπνζ ηαζ 30- 50% ημο υβημο 

πθάζιαημξ, μπυηε μ αζεεκήξ πέθηεζ ζε οπμαμθαζιζηυ ζμη (οπμ-μβηαζιζηή 

ηαηαπθδλία). Λυβς ηδξ αζιμζοιπφηκςζδξ έπμοιε ρεοδή άκμδμ ημο 

αζιαημηνίηδ ηαζ ηςκ θεοηχκ (έςξ 50.000/ml). Ακ ημ εφια επζγήζεζ ημο 

μζδήιαημξ, επένπεηαζ αεθηίςζδ ιεηά απυ 48ςνμ. Ζ επζαίςζδ ημ πνχημ 

24ςνμ εεςνείηαζ ηαθυ πνμβκςζηζηυ ζδιείμ. Γεκ οπάνπεζ ακηίδμημ εκχ 

ηαηάθθδθμ ιέζμ πνμζηαζίαξ είκαζ δ  ιάζηα ηαζ ζημθή αενίςκ. Οζ 

επζγήζακηεξ δζαηδνμφκ ημκ ηίκδοκμ πκεοιμκίαξ ιεηά απυ 48ςνμ. 

Μαηνμπνυεεζια ιπμνεί κα ακαπηοπεεί ειθφζδια ή άζεια. Ζ απμθφιακζδ 

είκαζ εφημθδ ιε κενυ ηαζ ζαπμφκζ, ηυζμ βζα ημ πνμζςπζηυ υζμ ηαζ βζα ηα 

οθζηά.Δίκαζ αένζμ ζηδκ ζοκήεδ εενιμηναζία ηαζ είκαζ 2.5 θμνέξ αανφηενμ 

απυ ημκ αένα. Γζαθφεηαζ πμθφ ζημ κενυ ζπδιαηίγμκηαξ HCl - μλφ ηαζ 

ελμοδεηενχκεηαζ βνήβμνα απυ ηδκ οβναζία. Πνμηαθεί ημ εάκαημ ζε C=7.5 

gr/m3 ηαζ ζε πνυκμ 1 θεπηυ. Δκχ έπεζ  παναηηδνζζηζηή μζιή ζάπζμο πυνημο 

(ακζπκεφεηαζ εφημθα).     

3.3.1.1.2 Phosgene (CG).  

To CG (Φςζβέκζμ COCl2)  είκαζ ζοκήεςξ έκαξ πδιζηυξ πανάβμκηαξ 

ιε ιζηνήξ δζάνηεζαξ πδιζηυ κέθμξ ηαζ είπε πνδζζιμπμζδεεί εονέςξ ηαηά ημκ 

Α’ Παβη. Πμθειμ. Καζ ζοβηεηνζιέκα ημ 80% ηςκ εακάηςκ απυ πδιζηά 

πνμηθήεδηακ απυ ημ CG. Σμ CG είκαζ έκα άπνςιμ αένζμ ιε ιζα ιονςδζά 

παναπθήζζα ζε θνεζημημιιέκμ πυνημ ή πνάζζκμ ηαθαιπυηζ ηαζ ιπμνεί κα 

είκαζ απαναηήνδημ ιέπνζ ηα ημλζηά επίπεδα. Παναζηεοάγεηαζ εφημθα : CO + 

Cl2   (θςξ) COCl2 . Έπεζ ηδκ ηάζδ κα είκαζ ζηαεενυ ηαζ πνμζημθθδιέκμ 

θίβμ πάκς απυ ημ έδαθμξ ηαζ μζ αηιμί ημο κα πανμοζζάγμοκ ανβμπμνία βζα 
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θίβδ χνα ζε ηάθνμοξ ηαζ παιδθά ζδιεία ηάης απυ ήπζμοξ ή εθαθνμφξ 

άκειμοξ. Σμ CG αιέζςξ ζοιποηκχκεηαζ ζε έκα άπνςιμ οβνυ ζε 

εενιμηναζία ηάης απυ 7.8 μC(δζαηδνείηαζ ζε ρφλδ). Ακηζδνά βνήβμνα ιε ημ 

κενυ, έηζζ δ ανμπή, δ μιίπθδ ηαζ δ ποηκή αθάζηδζδ ιεζχκμοκ ηδκ 

ζοβηέκηνςζδ ημο ζημκ αένα. Σμ ηυζημξ παναβςβήξ πμθφ ιζηνυ. Σμ CG 

πνδζζιμπμζείηαζ ζακ έκαξ ηαεοζηενδιέκμξ εακαηδθυνμξ πανάβμκηαξ μ 

μπμίμξ πνμηαθεί ημκ ζπδιαηζζιυ οβνμφ ζημοξ πκεφιμκεξ ηαζ ημκ εάκαημ 

απυ αζθολία. Καηά ηδκ δζάνηεζα ηαζ αιέζςξ ιεηά ηδκ έηεεζδ είκαζ πζεακυκ 

κα ειθακζζεμφκ αήπαξ ηαζ δφζπκμζα. ιςξ δ έηεεζδ ζε παιδθέξ 

ζοβηεκηνχζεζξ δεκ πνμηαθεί ηάπμζα ζοιπηχιαηα βζα 3 ή ηαζ παναπάκς 

χνεξ. Ζ ζμαανυηδηα ηδξ δδθδηδνίαζδξ δεκ ιπμνεί κα εηηζιδεεί απυ ηα 

ανπζηά ζοιπηχιαηα. Σα μθμηθδνςιέκα απμηεθέζιαηα ειθακίγμκηαζ ιεηά 

απυ ηδκ πανέθεοζδ 3 ή 4 ςνχκ ιεηά ηδκ έηεεζδ. ηζξ ζμαανέξ 

πενζπηχζεζξ μ εάκαημξ πνμηαθείηαζ ζοκήεςξ ιέζα ζε 24 χνεξ. Με ηδκ 

ηαηάθθδθδ αβςβή έκα εφια ιπμνεί κα ακαννχζεζ εάκ δ πμζυηδηα ημο CG 

πμο έθααε είκαζ θζβυηενμ απυ ηδκ εακαηδθυνμ. Ζ ιέζδ εακαηδθυνα δυζδ 

LCT50 = 3,200 mg min/m3. Ζ πνμζηαηεοηζηή ιάζηα πανέπεζ πνμζηαζία. 

Δάκ έκα άημιμ εηπκεφζεζ ηάπμζα πμζυηδηα απυ ημ CG ιπμνεί κα ζοκεπίζεζ 

ηα ηαεήημκηα ημο ηαηά ηδκ ιάπδ εηηυξ ηαζ ακ κζχζεζ ακαπκεοζηζηή 

ηαηαπυκδζδ. 

3.3.1.1.3 Diphosgene (DP) 

Σμ DP είκαζ έκα άπνςιμ οβνυ ιε ιζα ιονςδζά παναπθήζζα ζε 

θνεζημημιιέκμ πυνημ ή πνάζζκμ ηαθαιπυηζ. Σμ DP έπεζ ανηεηά ορδθυηενμ 

ζδιείμ αναζιμφ απυ ημ CG. Δπεζδή ημ DP έπεζ ζζπονή δαηνοβυκα δνάζδ 

έπεζ πμθφ θζβυηενδ αζθκζδζαζηζηή άλζα απυ ημ CG υηακ πνδζζιμπμζείηαζ 

εκακηίμκ ζηναηεοιάηςκ. Δπζπθέμκ δ παιδθή ημο πηδηζηυηδηα δδιζμονβεί 

δοζημθία ζημ ζπδιαηζζιυ ιζαξ απμηεθεζιαηζηήξ αζθκζδζαζηζηήξ 

ζοβηέκηνςζδξ. Σμ DP ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ άιεζεξ ηαζ ηαεοζηενδιέκεξ 

απχθεζεξ ακάθμβα ιε ηδκ πνμζθαιαακυιεκδ δυζδ. Δπεζδή μ ακενχπζκμξ 
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μνβακζζιυξ ιεηαηνέπεζ ημ DP ζε CG μζ επζπηχζεζξ ημο ζημκ άκενςπμ είκαζ 

μζ ίδζεξ ηαζ βζα ημοξ δομ πανάβμκηεξ. Άιεζα ζοιπηχιαηα ειθακίγμκηαζ βζα 

έηεεζδ ζε ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ ημο DP. Μζα ηαεοζηένδζδ 3 ή ηαζ 

πενζζζυηενςκ ςνχκ βζα ηδκ ειθάκζζδ μπμζμδήπμηε ζοιπηςιάηςκ εα 

αημθμοεήζεζ ηδκ έηεεζδ ζε παιδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ ημο DP. Ζ 

πνμζηαηεοηζηή ιάζηα πανέπεζ πνμζηαζία απυ ημ DP. 

3.3.1.1.4 Zyklon B 

Υνδζζιμπμζήεδηε ζημοξ εαθάιμοξ αενίςκ ηςκ Ναγζζηζηχκ 

ζηναημπέδςκ. Πνμένπεηαζ απυ ημ πθχνζμ ηαζ επακειθακίζεδηε ζηδ 

δζάνηεζα ημο πμθέιμο ζηδκ Αθβενία. Δπεζδή έπεζ ιεβάθδ ποηκυηδηα (1.56 

gr/m3) πνδζζιμπμζήεδηε βζα ρεηαζιυ οπμβείςκ ηαηαθοβίςκ ιε απμηέθεζια 

κα ηαηαζηεί αδφκαηδ δ είζμδμξ αηυιςκ ζε αοηά. 

3.3.1.2 Αέξηα Αίκαηνο 

Οζ πενζζζυηενμζ πανάβμκηεξ αίιαημξ είκαζ μοζίεξ πμο πενζέπμοκ 

ηοακίδζα ηαζ απμννμθχκηαζ απυ ημκ μνβακζζιυ ηονίςξ ιε ηδκ ακαπκμή. 

Αοημί μζ πανάβμκηεξ πνμζαάθμοκ έκα έκγοιμ ημ μπμίμ είκαζ απαναίηδημ 

ζηδκ ιεηαθμνά ημο μλοβυκμο απυ ημ αίια ζηα ηφηηανα πνμηαθχκηαξ 

έθθεζρδ μλοβυκμο ζηα ηφηηανα. Δπεζδή ηα κεονζηά ηφηηανα είκαζ ζδζαίηενα 

εοαίζεδηα ζηδκ έθθεζρδ ημο μλοβυκμο είκαζ πζεακυ κα επδνεαζημφκ 

ζοζηήιαηα ζε υθμ ημκ μνβακζζιυ ηαζ ηδκ πνυηθδζδ ζπαζιχκ πμο 

ζοκμδεφμκηαζ απυ παιδθυ ζθοβιυ. Ζ ακαπκμή, ελανηάηαζ απυ ημκ 

πανάβμκηα, ιπμνεί κα βίκεζ βνήβμνδ ή θυβς ηδξ αζθολίαξ κα είκαζ ανβή. 

Αοηή είκαζ δ εκενβή θάζδ ηδξ δδθδηδνίαζδξ ημο πανάβμκηα αίιαημξ. Δάκ ημ 

εφια έπεζ θάαεζ ιζα εακαηδθυνμ δυζδ ηυηε ηεθζηυ επαηυθμοεμ είκαζ δ 

παφζδ ηδξ ακαπκμήξ. Σμ οδνμηοάκζμ AC, ημ πθςνμηοάκζμ CΚ, ημ 

ιμκμλείδζμ ημο άκεναηα ηαζ δ δζπθςνμθμνμλίκδ  είκαζ μζ πζμ ζδιακηζημί 

πανάβμκηεξ αοηήξ ηδξ μιάδαξ. Οζ πανάβμκηεξ αίιαημξ είκαζ ζδζαίηενα 

πηδηζημί ηαζ έηζζ δεκ επίιμκμζ αηυιδ ηαζ ζε παιδθέξ εενιμηναζίεξ. 



27 

 

Δζζένπμκηαζ ζημκ μνβακζζιυ ιέζα απυ ημ ακαπκεοζηζηυ ζφζηδια. Σα 

ηοακμφπα ηςκ αενίςκ αίιαημξ δεζιεφμοκ ηδκ μζημβέκεζα ηςκ εκγφιςκ 

"ηοηυπνςια C" πμο ζοιιεηέπμοκ ζηδκ ακαπκεοζηζηή αθοζίδα ζε ηοηανζηυ 

επίπεδμ.  Οζ πανάβμκηεξ αοημί ιπμνμφκ κα απεθεοεενςεμφκ ιε αθήιαηα 

πονμαμθζημφ, υθιμοξ, νμοηέηεξ, εκαένζμ ρεηαζιυ απυ αενμζηάθμξ ή 

αυιαεξ. Σμ AC έπεζ ιονςδζά πανυιμζα ιε πζηνά αιφβδαθα, εηηυξ απυ ημ 

CO, εκχ δ μζιή ημο CK είκαζ ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ πζμ ζηοθή. Ζ μζιή ημο CK 

πενκά ηάπμζεξ θμνέξ απαναηήνδηδ βζ’ αοηυ ημ θυβμ ημ CK είκαζ πζμ 

ενεεζζηζηυ ζηα ιάηζα, ζηδκ ιφηδ ηαζ ζηδκ ακαπκεοζηζηή μδυ. ε ιεβάθεξ 

ζοβηεκηνχζεζξ ηαζ μζ δομ πανάβμκηεξ πνμηαθμφκ απμηεθέζιαηα ιέζα ζε 

δεοηενυθεπηα ηαζ μ εάκαημξ επένπεηαζ ζε ιενζηά θεπηά βζα ημ 

απνμζηάηεοημ πνμζςπζηυ. Σα ηοακίδζα ιε ηδκ δδθδηδνίαζδ ημοξ 

επδνεάγμοκ ηζξ ζςιαηζηέξ θεζημονβίεξ πμο αθμνμφκ ηδκ μλοβυκςζδ ηςκ 

ηφηηανςκ ηαζ ηδκ μιαθή ιεηαθμνά μλοβυκμο απυ ημ αίια ζημοξ ζζημφξ ημο 

μνβακζζιμφ. Ζ πνμζηαηεοηζηή ιάζηα πνμζθένεζ ζηακμπμζδηζηή πνμζηαζία 

ζε ζοβηεκηνχζεζξ ημο πεδίμο ιάπδξ αθθά ημ θίθηνμ ηαηαζηνέθεηαζ βνήβμνα 

ηαζ πνεζάγεηαζ ακηζηαηάζηαζδ. Γίδεηαζ ζακ ακηίδμημ ημ κζηνχδεξ αιφθζμ 

ηαεχξ ηα κζηνχδδ οπμηαεζζημφκ ηα ηοακμφπα 

3.3.1.2.1 Hydrogen Cyanide (AC) 

 To ΑC έπεζ πμθφ ιεβάθδ δζαεεζζιυηδηα δζυηζ ιπμνεί κα παναπεεί ζε 

ιεβάθεξ πμζυηδηεξ μζ μπμίεξ είκαζ ειπμνζηά δζαεέζζιεξ. Σμ ηαεανυ AC είκαζ 

έκα ιδ επίιμκμ άπνςιμ οβνυ ημ μπμίμ είκαζ ζδζαίηενα πηδηζηυ. 

Υνδζζιμπμζείηαζ ζακ έκαξ πανάβμκηαξ ηαπείαξ δνάζδξ μ μπμίμξ πνμηαθεί 

ημκ εάκαημ ιέζα ζε 15 θεπηά απυ ηδκ θήρδ ηδξ εακαηδθυναξ δυζδξ. Σμ 

ΑC έπεζ ιζα αιοδνή μζιή πανυιμζα ιε πζηνά αιφβδαθα δ μπμία ιενζηέξ 

θμνέξ πενκά απαναηήνδηδ αηυιδ ηαζ ζε εακαηδθυνεξ ζοβηεκηνχζεζξ.  Σμ 

ΑC πνμηαθεί ζζπονή επζηάποκζδ ηδξ ακαπκμήξ βζ’ αοηυ εα πνέπεζ δ 

πνμζηαηεοηζηή ιάζηα κα θμνεεεί υζμκ ημ δοκαηυ βνδβμνυηενα. Σμ νμγ 

πνχια ζηα πείθδ, ζηα κφπζα ηαζ ζημ δένια ζε κεηνμφξ δείπκεζ δδθδηδνίαζδ 
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απυ AC. Ζ έηεεζδ ζε ιεβάθεξ ζοβηεκηνχζεζξ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ άιεζδ 

ακαζζεδζία ηαζ εάκαημ. Μζα ιδ εακαηδθυνμξ δυζδ πνμηαθεί ιέηνζα 

ζοιπηχιαηα ηαζ ημ εφια ιπμνεί κα ακαννχζεζ. Μζηνέξ δυζεζξ δεκ 

επδνεάγμοκ ημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ. Σμ AC είκαζ θζβυηενμ επίιμκμ απυ 

ημοξ άθθμοξ πανάβμκηεξ αίιαημξ. Ζ πνμζηαηεοηζηή ιάζηα πνμζθένεζ 

πνμζηαζία ζε ζοβηεκηνχζεζξ ημο πεδίμο ιάπδξ. Σμ οβνυ AC ιπμνεί κα 

δζαπενάζεζ ημ δένια αθθά θυβς ηδξ ορδθήξ ημο πηδηζηυηδηαξ δεκ είκαζ 

πζεακυκ κα ανεεεί ιε αοηήκ ηδ ιμνθή ζημ πεδίμ ηδξ ιάπδξ ηαζ βζ’ αοηυ δ 

πνμζηαηεοηζηή ζημθή απαζηείηαζ ιυκμ βζα αζοκήεεζξ ηαηαζηάζεζξ υζμκ 

αθμνά ημ οβνυ AC. Οδυξ εζζυδμο ζημκ άκενςπμ: ιάηζα ηαζ δένια. 

3.3.1.2.2 Cyanogen Chloride (CK) 

To CK είκαζ έκα άπνςιμ ηαζ ζδζαίηενα πηδηζηυ οβνυ ιε ιζα ζηοθή 

πζηνή ιονςδζά ηαζ δ μπμία πενκά απαναηήνδηδ θυβς ηδξ δαηνοβυκμξ ηαζ 

ενεεζζηζηήξ δνάζδξ ημο πανάβμκηα. Ακ ηαζ ημ CK αηιμπμζείηαζ βνήβμνα 

ςζηυζμ μζ αηιμί ημο ιέζα ζε δάζμξ ή γμφβηθα ιπμνμφκ κα πανμοζζάζμοκ 

επίιμκδ ηάης απυ ηαηάθθδθεξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ. Κακμκζηά ημ CK είκαζ ιδ 

επίιμκμξ ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ ζακ έκαξ εακαηδθυνμξ πδιζηυξ πανάβμκηαξ 

ηαπείαξ δνάζδξ. To CK ενεείγεζ ηδκ ακαπκεοζηζηή μδυ πανυιμζα υπςξ ημ 

phosgene ηαζ ημ οβνυ ζημοξ πκεφιμκεξ ιπμνεί κα ζοβηεκηνςεεί πζμ 

βνήβμνα απυ υηζ ζηδκ δδθδηδνίαζδ απυ ημ phosgene. Ζ ημλζηυηδηα ζημ 

δένια ηαζ ηα ιάηζα είκαζ πμθφ παιδθή βζα κα έπεζ ζηναηζςηζηή ζδιαζία αθθά 

είκαζ ζδζαίηενα ενεεζζηζηυ ζηα ιάηζα. To CK έπεζ ημκ ίδζμ ιδπακζζιυ δνάζδξ 

ζηδκ ιεηαθμνά ημο μλοβυκμο ζημοξ ζζημφξ ιε ημ AC υιςξ ημ CK δζαθένεζ 

απυ ημ AC υηζ έπεζ ιζα ζζπονή ενεεζζηζηή ηαζ αζθολζμβυκα δνάζδ ηαζ 

επζαναδφκεζ ηδκ ακαπκμή. Ζ πνμζηαηεοηζηή ιάζηα πανέπεζ πνμζηαζία 

έκακηζ ημο CK αθθά ζε ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ ιεζχκεηαζ δ απυδμζδ ημο 

θίθηνμο ηδξ ιάζηαξ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα οθίζηαηαζ ακηίζημζπδ ιείςζδ ζηδκ 

πανεπυιεκδ πνμζηαζία απυ ηδκ ιάζηα. 
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3.3.1.2.3 Arsine (SA) 

Σμ SA είκαζ έκα αένζμ ιε εθαθνζά μζιή ζηυνδμο. Υνδζζιμπμζείηαζ ζακ 

έκαξ εακαηδθυνμξ πανάβμκηαξ αναδείαξ δνάζδξ ηαζ επζδνά ζηδκ 

θεζημονβία ημο αίιαημξ ηαζ πνμηαθεί αθάαεξ ζημ ήπαν ηαζ ζηα κεθνά. 

Δθαθνζά έηεεζδ πνμηαθεί πμκμηέθαθμ ηαζ δοζθμνία. Μεβαθφηενεξ εηεέζεζξ 

πνμηαθμφκ νίβδ, καοηία ηαζ ειεηυ. μαανέξ αθάαεξ επζθένμοκ ηεθζηά 

ακαζιία. Αηυιδ ημ SA είκαζ ηανηζκμβυκμ. Ζ πνμζηαηεοηζηή ιάζηα πνμζθένεζ 

ανηεηή πνμζηαζία. 

3.3.1.3 Καπζηηθά αέξηα 

Οζ πανάβμκηεξ αοημί ή ηαοζηζηά αθθζχξ είκαζ επίιμκμζ ηαζ ιπμνμφκ 

κα πνδζζιμπμζδεμφκ ιε ηδκ ιμνθή άπνςιμο αενζμφ ηαζ οβνμφ πνμηαθμφκ 

ζδιακηζηέξ αθάαεξ ζημοξ ζζημφξ ημο ζχιαημξ ζηδκ πενζμπή ηδξ επαθήξ, 

δοκαημφξ πυκμοξ ηαζ επδνεάγεζ δζάθμνα ζοζηήιαηα ημο μνβακζζιμφ. 

Μπμνεί κα οπάνλεζ ιζα θακεάκμοζα πενίμδμξ ιεηά ηδκ έηεεζδ ηαηά ηδκ 

μπμία δεκ ειθακίγμκηαζ ζοιπηχιαηα. Ζ πενζμπή επαθήξ ημο δένιαημξ 

πνμμδεοηζηά ιεηααάθθεηαζ απυ ενοενυηδηα ηζ ενεεζζιυ, ζε θθοηηαίκδ ηαζ 

ηεθζηά ζε κέηνςζδ. ηα ιάηζα αοημί μζ πανάβμκηεξ πνμηαθμφκ ενεεζζιυ, ιδ 

ακεηηζηυηδηα ζημ θςξ ηαζ πζεακυηδηα ιυκζιδ αθάαδ ζηδκ υναζδ. Δπίζδξ 

ζημοξ ζζημφξ ηδξ ακαπκεοζηζηήξ μδμφ πνμηαθμφκ ενεεζζιυ ηαζ ηδκ έηηνζζδ 

οβνχκ. Σα ανπζηά ζοιπηχιαηα είκαζ έηηνζζδ οβνχκ απμ ηδκ ιφηδ, 

πμκυθαζιμ ηαζ αναπκάδα. Σα ζοιπηχιαηα ιπμνεί κα πνμπςνήζμοκ ζε 

πανάθοζδ ηςκ θςκδηζηχκ πμνδχκ, δοζημθία ζηδκ ακαπκμή θυβς ηδξ 

έηηνζζδξ οβνχκ ηαζ εοαζζεδζία ζηζξ ακαπκεοζηζηέξ θμζιχλεζξ υπςξ δ 

πκεοιμκία. Σα ηαοζηζηά αοηά ιπμνεί κα ηαηαζηνέρμοκ ζζημφξ ζηδκ 

θανοββζηή ημζθυηδηα πνμηαθχκηαξ ειεηυ, πυκμ, αζιαηχδδ δζάννμζα ηαζ 

ελάκηθδζδ. Δπίζδξ αθθά ζοιπηχιαηα είκαζ πμκμηέθαθμξ, καοηία, 

ζημιαπυπμκμξ ηαζ ακαζιία. Ο εάκαημξ πνμηαθείηαζ ζοκήεςξ απμ επζπθμηέξ 

απυ αθάαεξ ζημοξ ζζημφξ αθθά ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ ημ απμηεθέζια είκαζ 

ανβά επμοθχζζια ηναφιαηα ηαζ ιεβάθεξ αθάαεξ ζε δζάθμνμοξ ζζημφξ πμο 
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απαζημφκ εηηεηαιέκδ εεναπεία. Δπίζδξ δδθδηδνζάγμοκ ηζξ ηνμθέξ ηαζ ηα 

πυζζια οβνά ηαζ ηάκμοκ ηζξ άθθεξ πνμιήεεζεξ δφζημθμ κα δζαπεζνζζημφκ. 

Ακαηαθφθεδηακ απυ ημοξ Άββθμοξ ηαζ πνδζζιμπμζήεδηακ βζα πνχηδ 

θμνά απυ ημοξ Γενιακμφξ. Καηά ημκ Α’ Παβη. Πυθειμ ημ mustard (H) ήηακ 

μ ιυκμξ πανάβμκηαξ θθοηηαζκχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηακ. Έπεζ ιζα 

παναηηδνζζηζηή ηαζ ακαβκςνίζζιδ μζιή ηαζ έπεζ ιεβάθδ δζάνηεζα 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηάης απυ ηακμκζηέξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ. Απυ ηυηε 

έπμοκ ακαπηοπεεί δζάθμνμζ άμζιμζ πανάβμκηεξ θθοηηαζκχκ μζ πμζηίθμοκ ηαζ 

ζηδκ δζάνηεζα ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ημοξ. Καηά ημκ Β' Παβηυζιζμ 

Πυθειμ δεκ πνδζζιμπμζήεδηακ ακ ηαζ οπήνπακ ιεβάθα απμεέιαηα ζε 

υθμοξ ημοξ ειπμθέιμοξ. Οζ πενζζζυηενμζ πανάβμκηεξ θθοηηαζκχκ έπμοκ 

φπμοθδ δνάζδ βζαηί ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ έηεεζδξ πανμοζζάγεηαζ εθάπζζημξ 

ή ηαζ ηαευθμο πυκμξ. Ακζπκεφμκηαζ πμθφ δφζημθα. Δλαίνεζδ απμηεθμφκ ημ 

lewisite ηαζ ημ phosgene oxime (CX), ηα μπμία πνμηαθμφκ αιέζςξ πυκμ 

ζηδκ επαθή. Δίκαζ φπμοθα (ηα απμηεθέζιαηά ημοξ ειθακίγμκηαζ πμθφ ανβά 

ιεηά ημ πνυκμ πνμζαμθήξ - 3 χνεξ). Σμ CX πνμηαθεί έκα ηάρζιμ ζημ δένια 

(πανυιμζμ ιε ημ ηζίιπδια ιέθζζζαξ) ηαζ υπζ ιζα θθοηηαίκδ υπςξ μζ άθθμζ 

πανάβμκηεξ αοηήξ ηδξ ηαηδβυνζαξ. 

Σα ηαοζηζηά αένζα πνμζαάθθμοκ ηα πνςηεζδζαηά έκγοια ηαζ 

ζοκέκγοια (θζβάζεξ, θοάζεξ, ηνακζθενάζεξ ηθπ), επζαναδφκμκηαξ ηδκ 

δζαδζηαζία ηδξ ιζηχζεςξ ηαζ ηδξ ακαπκμήξ πνμηαθμφκ ζηδκ επζδενιίδα ηαζ 

ζημοξ αθεκκμβυκμοξ εηηεηαιέκα εβηαφιαηα, ηα μπμία απαζημφκ ιία ζπεηζηά 

ιεβάθδ πενίμδμ επμοθχζεςξ. Πνμζαάθθμοκ υθα ηα ζδιεία ημο ζχιαημξ, δ 

δε δναζηδνζυηδηά ημοξ εηδδθχκεηαζ ζημ επίπεδμ ηςκ ηοηηανζηχκ ζζηχκ πμο 

ηαηαζηνέθμοκ. ηδκ επζδενιίδα, ηα πνχηα ζοιπηχιαηα ιμθφκζεςξ 

ειθακίγμκηαζ ημ ανβυηενμ ζε δφμ ιένεξ ιε ηδκ ιμνθή θθοηηαζκχκ. Οζ 

θθοηηαίκεξ αοηέξ ιπμνμφκ κα ελεθζπεμφκ ζε έθηδ, υηακ δ δυζδ είκαζ πμθφ 

ιεβάθδ. ε πενίπηςζδ πνμζαμθήξ ημο μθεαθιμφ, μ ηεναημεζδήξ βίκεηαζ 

αδζαθακήξ πανειπμδίγμκηαξ ηδκ υναζδ ηαζ ανβεί πμθφ δ εεναπεία. ε 
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επαθή ιε ακμζηηέξ πθδβέξ, ηα ηαοζηζηά, πμο επζαναδφκμοκ ηζξ ηοηηανζηέξ 

δζαζνέζεζξ (ιίηςζδ), ηαεοζηενμφκ ηδκ επμφθςζδ (ηνεζξ εαδμιάδεξ ςξ έκα 

ιήκα), αηυιδ ηαζ ακ ηαοηδνζαζηεί δ πθδβή. ε πενίπηςζδ εζζπκμήξ, 

πνμηαθμφκ εβηαφιαηα ηςκ πκεοιαηζηχκ ζζηχκ ηαζ θνάγμοκ ημοξ ανυβπμοξ, 

επζθένμκηαξ ημ εάκαημ. Οζ ααζζημί ζοκηεθεζηέξ ηζκδφκμο είκαζ δ ιαηνά 

πενίμδμξ επςάζεςξ (δ μπμία ηάκεζ δφζημθδ ηδκ δζάβκςζδ) ηαζ δ ιεβάθδ 

ιμκζιυηδηά ημοξ (δ μπμία έπεζ ζακ επαηυθμοεμ ηδκ ιεβάθδ δζάνηεζα 

ιμθφκζεςξ ηδξ πενζμπήξ). Γεκ οπάνπεζ απμηεθεζιαηζηή εεναπεία θυβς ημο 

ηνυπμο δνάζεςξ ημοξ, δνμοκ άιεζα πνμηαθχκηαξ εβηαφιαηα ηαζ επζπθέμκ 

δνμοκ ζακ ηδκ ζμκίγμοζα αηηζκμαμθία ιε απμηέθεζια κα δδιζμονβμφκ 

δζαηαναπή ηδξ ηοηηανζηήξ θεζημονβίαξ, πνμζαμθή ημο DNA, ηανηζκμβεκέζεζξ 

ηθπ. ακ ιέζμ πνμζηαζίαξ πνδζζιμπμζείηαζ δ πνμζηαηεοηζηή πνμζςπίδα 

ηαζ μ ζιαηζζιυξ. Γεκ οπάνπεζ ζήιενα ηακέκα ακηίδμημ βζα ημοξ εεζμφπμοξ 

ηαζ αγςημφπμοξ οπενίηεξ, εκχ βζα ημοξ ανζεκζημφπμοξ ηαζ εζδζηυηενα βζα ημκ 

θεαζγίηδ πνδζζιμπμζείηαζ ιε ζηακμπμζδηζηά απμηεθέζιαηα αθμζθή BALL ιε 

ηδκ μπμία αθμίθμκηαζ ηα ιάηζα, εκχ ζε ιμνθή θαδζμφ ιπμνεί κα εζζαπεεί 

ζημκ μνβακζζιυ ιε έκεζδ ηαζ ελμοδεηενχκεζ ημκ θεαζγίηδ. Σέθμξ ζακ ιέζμ 

απμθφιακζδξ πνδζζιμπμζείηαζ δ πθςνάζαεζημξ.  Οζ πανάβμκηεξ 

θθοηηαζκχκ απμηεθμφκηαζ απυ δομ μιάδεξ, ηα mustards ηαζ ηα arsenicals ή 

urticants. Σα mustard (H, HD, HN-1, HN-2 ηαζ HN-3) πενζέπμοκ εεζμ ή 

άγςημ. Σα arsenicals (ethyldichloroarsine (ED), methyldichloroarsine ηαζ 

(MD), phenyldichloarsine (PD)) είκαζ ιζα μιάδα πανμιμίςκ μοζζχκ ζηδκ 

μπμία ημ ανζεκζηυ είκαζ ημ ηεκηνζηυ άημιμ. Σα arsenicals οδνμθφμκηαζ 

βνήβμνα ηαζ είκαζ θζβυηενμ ημλζημί απυ άθθμοξ πανάβμκηεξ ζηναηζςηζημφ 

εκδζαθένμκημξ. Σα mustards ηαζ ηα arsenicals ιενζηέξ θμνέξ ακαιζβκφμκηαζ 

βζα κα ιεηααάθθμοκ ηζξ ζδζυηδηεξ ημοξ βζα κα επζηφπμοκ ζηναηζςηζηή 

απμηεθεζιαηζηυηδηα υπςξ επίζδξ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ηαζ ιε ηδκ 

πνυζεεζδ πδηηζηχκ. 
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3.3.1.3.1 Mustards (Θεηνύρνη ππεξίηεο HD) 

Αοηή δ μιάδα ηςκ πδιζηχκ παναβυκηςκ πενζθαιαάκεζ ηα εεζμφπα 

mustards (H ηαζ HD) ηα μπμία είκαζ πθςνζμφπμζ εεζμαζεένεξ ηα μπμία 

εεςνμφκηαζ πανάβςβα ηδξ αιιςκίαξ. Έπμοκ ημ πδιζηυ ηφπμ 

      

S
CH

2
CH

CH CH

2

2 2

Cl

Cl
 

Σα αγςημφπα mustards έπμοκ ημ άγςημ ςξ ηεκηνζηυ άημιμ υπμο ηα 

άημια ημο οδνμβυκμο έπμοκ ακηζηαηαζηαεεί απυ δζάθμνεξ μνβακζηέξ 

μιάδεξ. Πανάβςβα απυ ηα αγςημφπα mustards έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί βζα 

ηδκ εεναπεία δζάθμνςκ ηφπςκ ηανηίκμο. Σα mustards ιπμνμφκ κα 

δζαπενάζμοκ ημ δένια ηαζ έκα ιεβάθμ ανζειυ οθζηχκ. Σα οθζηά αοηά 

πενζθαιαάκμοκ ημ λφθμ, ημ θάζηζπμ, ημ δένια ηαζ ηα πνχιαηα. Λυβς ηςκ 

θοζζηχκ ημοξ ζδζμηήηςκ ηα mustards είκαζ πμθφ ζζπονά έιιμκδ  ηάης απυ 

ροπνέξ ηαζ ήπζεξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ (απυ χνεξ ιέπνζ εαδμιάδεξ). Δίκαζ 

πζεακυ κα αολδεεί αηυιδ δ επίιμκδ ημοξ ιε ηδκ πνυζεεζδ πδηηζηχκ. Σα 

mustards είκαζ θζβυηενμ επίιμκα ζε γεζηά ηθίιαηα υιςξ ιπμνμφκ κα 

θηάζμοκ ζε ζπεηζηά ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ ζημκ αένα θυβς ημο ορδθμφ 

νοειμφ αηιμπμίδζδξ πμο έπμοκ. Ζ ποηκυηδηα αηιχκ είκαζ  5.4 (πμθφ 

ορδθή) εκχ επμοκ αναδφ νοειυ οδνμθφζεςξ. Ζ  εακαηδθυνα δυζδ είκαζ ιε 

εζζπκμή LCT50 = 1500 mg min/m3 ηαζ δζα ημο δένιαημξ LCT50 = 10,000 

mg min/m3. 

3.3.1.3.1.1  Levinstein Mustard (H) 

Σμ levinstein mustard ήηακ μ πνχημξ πδιζηυξ πανάβμκηαξ 

θθοηηαζκχκ πμο πνδζζιμπμζήεδηε ζημκ Α’ Παβη. Πυθειμ. Πενζέπεζ πενίπμο 

30% εεζμφπεξ μοζίεξ ηαζ μζ μπμίεξ ημο δίκμοκ ιζα παναηηδνζζηζηή ιονςδζά. 

Αοηέξ μζ μοζίεξ ιεζχκμοκ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο (Ζ) αθθά 
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επζηοβπάκμοκ κα ιεζχζμοκ ημ ζδιείμ πήλδξ ηαηά 2 ιε 5 ααειμφξ. Άθθεξ 

ζδζυηδηεξ ημο (Ζ) είκαζ μζ ίδζεξ ιε ηα distilled mustard πμο ακαθένεηαζ 

παναηάης. 

3.3.1.3.1.2  Distilled Mustard (HD) 

Σμ HD ανπζηά πανάβμκηακ απυ ημ (Ζ) ιε ιζα δζαδζηαζία ηαεανζζιμφ 

ημο ιε λέπθοια ηαζ οπυ ηεκυ απυζηαλδ. Σμ HD είκαζ άπνςιμ ιε ηζηνζκςπή 

υρδ οβνυ ιε μζιή ζηυνδμο.  Σμ HD έπεζ θζβυηενδ ιονςδζά ηαζ θίβμ 

ιεβαθφηενδ θθοηηαζκζηή ζηακυηδηα απυ ημ Ζ ηαζ είκαζ πζμ ζηαεενυ ζηδκ 

απμεήηεοζδ. Υνδζζιμπμζείηαζ ζακ έκαξ εακαηδθυνμξ πανάβμκηαξ ιε ανβή 

δνάζδ δ δζάνηεζα ημο μπμίμο ελανηάηαζ απυ ηα πνδζζιμπμζμφιεκα 

πονμιαπζηά ηαζ απυ ηζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ. Ακ ηαζ ημ HD είκαζ αανφηενμ απυ 

ημ κενυ εκημφημζξ εα οπάνπμοκ ιζηνέξ ζηαβυκεξ πμο εα επζπθέμοκ ηαζ εα 

πανμοζζάγμοκ έκα ηίκδοκμ. Σα απμηεθέζιαηα ημο HD έπμοκ ιζα 

ηαεοζηένδζδ 4 ή 6 ςνχκ αθθά έπεζ παναηδνδεεί ηαζ θακεάκμοζα πενίμδμ 

ιέπνζ ηαζ 24 χνεξ. ζμ ιεβαθφηενδ είκαζ δ ζοβηέκηνςζδ ηυζμ ιζηνυηενμξ 

είκαζ μ πνυκμξ ειθάκζζδξ ηςκ πνχηςκ ζοιπηςιάηςκ. Σμ mustard ανπζηά 

δνα ζακ ενεεζζηζηυ βζα ηα ηφηηανα αθθά ηεθζηά δδθδηδνζάγεζ υθα ηα ηφηηανα 

ηςκ ζζηχκ ιε ημοξ μπμίμοξ ένπεηαζ ζε επαθή. Σα πνχηα ζοιπηχιαηα 

πενζθαιαάκμοκ θθεβιμκέξ ζηα ιάηζα, ηδκ ιφηδ, ημκ θαζιυ, ζηδκ ηναπεία, 

ζημοξ ανυβπμοξ ηαζ ζημοξ πκεφιμκεξ, ημηηζκίθεξ ζημ δένια ηαζ θθφηηαζκεξ 

ή πήβεξ ιπμνεί κα αημθμοεήζμοκ. Σα απμηεθέζιαηα ιπμνεί κα 

πενζθαιαάκμοκ ειεηυ ηαζ πονεηυ ηα ειθακίγμκηαζ πενίπμο ζημκ ίδζμ πνυκμ 

πμο λεηζκά δ ημηηζκίθα ζημ δένια. Σα ιάηζα είκαζ πμθφ εοαίζεδηα ζε 

παιδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ αθθά βζα κα πνμηθδεμφκ αθάαεξ ζημ δένια 

απαζημφκηαζ ιεβαθφηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ. Σμ οβνυ δένια απμννμθά 

πενζζζυηενμ mustard απυ υηζ ημ ζηεβκυ. Γζ’ αοηυ ημ θυβμ ημ HD πνμηαθεί 

πενζζζυηενεξ απχθεζεξ ζημ πνμζςπζηυ ιε ιζηνέξ ζοβηεκηνχζεζξ ζε γεζηυ 

ηαζ οβνυ ηαζνυ θυβς ημο υηζ ημ δένια έπεζ πενζζζυηενδ οβναζία. Ζ 

πνμζηαηεοηζηή ιάζηα ηαζ ζημθή πνμζθένμοκ ανηεηή πνμζηαζία αθθά δ 
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πνμζηαζία απυ ιεβάθεξ ζηαβυκεξ ηαζ ηδθίδεξ απαζηεί δ πνμζηαηεοηζηή 

ζημθή κα είκαζ απυθοηα ζηεβακή. Σμ HD έπεζ πμθφ ιζηνυ νοειυ 

απμημλίκςζδξ ηαζ βζ’ αοηυ ιζηνέξ ηαζ επακαθαιαακυιεκεξ εηεέζεζξ έπμοκ 

πνμζεεηζηυ απμηέθεζια ζημκ μνβακζζιυ.Σμ πνμζςπζηυ ιπμνεί κα 

απμηηήζεζ εοαζζεδζία ζημ mustard. Πμζυηδηεξ μζ μπμίεξ πθδζζάγμοκ ηζξ 

εακαηδθυνεξ δυζεζξ ηάκμοκ ηα εφιαηα πζμ επζννεπή ζε ιζηνέξ ηαζ ημπζηέξ 

ιμθφκζεζξ απυ υηζ ηα ηακμκζηά άημια. Σμ HD πνμηαθεί πθδβέξ πμθφ πζμ 

ανβά ηαζ είκαζ πζμ επζννεπείξ ζηζξ ιμθφκζεζξ απυ ηα εβηαφιαηα 

παναπθήζζαξ έκηαζδξ απυ θοζζηά αζηία ή άθθμοξ πδιζημφξ πανάβμκηεξ. 

3.3.1.3.2  Αδσηνύρνη Τπεξίηεο (HN-1, HN-2, HN-3).   

 Ο πδιζηυξ ηφπμξ  είκαζ 

 

CH
2

CH

CH CH

2

2

Cl

3

N

 

CH
2

CH

CH

2
Cl

3

N

 

    (HN-1)     (HN-2) 

3.3.1.3.2.1 Nitrogen Mustard (HN-1) 

Σμ ΖΝ-1 είκαζ πανυιμζμ ζηζξ ζδζυηδηεξ ηαζ ζηα απμηεθέζιαηα ιε ημ 

mustard είκαζ πζμ πηδηζηυ ηαζ θζβυηενμ επίιμκμ απυ ημ mustard αθθά ιυκμ 

ηαηά 5 θμνέξ είκαζ θζβυηενμ αθαπηζηυ ηαζ υπζ ηυζμ ζηαεενυ ιε ημ mustard. 

Σμ ΖΝ-1 είκαζ έκα άπνςιμ οβνυ ιε ιζα αιοδνή μζιή απυ ράνζ ή ιμφπθα. 

Υνδζζιμπμζείηαζ ζακ έκαξ εακαηδθυνμξ πανάβμκηαξ ανβήξ δνάζδξ μ 

μπμίμξ έπεζ ιζα ηαεοζηένδζδ 12 ή παναπάκς χνεξ πνμημφ ειθακζζημφκ 

αθάαεξ ζημ δένια. Σμ nitrogen mustard δνα πζμ βνήβμνα ζηα ιάηζα απυ υηζ 

ημ HD. Σα ιάηζα είκαζ πμθφ εοάθςηα ζε παιδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ ημο 

nitrogen mustard, Δκχ απαζηείηαζ ιζα ορδθή ζοβηέκηνςζδ βζα κα 
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πνμηθδεμφκ αθάαεξ ζημ δένια ή ζηδκ ακαπκεοζηζηή μδυ ζε ηέημζμ ααειυ 

πμο ιζα έηεεζδ εα πνέπεζ κα εεςνείηαζ ζδιακηζηή. Ήπζεξ εηεέζεζξ ζε 

αηιμφξ δεκ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ αθάαεξ ζημ δένια. μαανέξ εηεέζεζξ ζε 

αηιμφξ ή ζε οβνυ ΖΝ εα πνμηαθέζεζ ζημ δένια ημηηζκίθα, θαβμφνα ηαζ 

ενεεζζιυ. Ανβυηενα ιπμνεί κα ειθακζζημφκ θθφηηαζκεξ ζηδκ ηυηηζκδ 

πενζμπή ημο δένιαημξ. Οζ δενιαηζηέξ αθάαεξ είκαζ πανυιμζεξ ιε αοηέξ πμο 

πνμηαθμφκηαζ απυ ημ HD. Σμ ακενχπζκμ ζχια δεκ ιπμνεί κα απμημλζκχζεζ 

ημ ΖΝ-1 ηαζ ηαηά ζοκέπεζα είκαζ πνμζεεηζηυ. Σα απμηεθέζιαηα είκαζ ηα ίδζα 

ιε αοηά πμο πνμηαθμφκηαζ απυ ημ mustard: ενεεζζιυξ ζηδκ ιφηδ ηαζ ημκ 

θάνοββα, αναπκάδα ζηδκ θςκή ιέπνζ απχθεζα ηδξ ηαζ έκαξ επίιμκμξ 

αήπαξ. Σα απμηεθέζιαηα αοηά ιπμνεί κα ελεθζπεμφκ ζε πονεηυ ηαζ 

δοζημθία ζηδκ ακαπκμή. Βνμβπχδδ πκεοιμκία ιπμνεί κα ειθακζζεεί ιεηά 

απυ 24 χνεξ. Μεηά απυ ηαηάπμζδ ή ζοζηδιαηζηή απμννυθδζδ ημ nitrogen 

mustard αθάπηεζ ημ εκηενζηυ ζφζηδια υπμο ιπμνεί κα επαημθμοεήζεζ 

ζμαανή δοάνζα δ μπμία πζεακυκ κα είκαζ αζιαηχδδξ. Καηάπμζδ 2 ιε 6 

milligrams πνμηαθείηαζ καοηία ηαζ ειεηυξ. Ζ πνμζηαηεοηζηή ιάζηα ηαζ ζημθή 

πανέπμοκ ανηεηή πνμζηαζία αθθά πνμζηαζία απυ ιεβάθεξ ζηαβυκεξ ηαζ 

ηδθίδεξ απαζηεί δ πνμζηαηεοηζηή ζημθή κα είκαζ ηέθεζα ζηεβακή. 

3.3.1.3.2.2 Nitrogen Mustard (HN-2) 

Σμ ΖΝ-2 είκαζ έκα οβνυ ιε θνμοηχδδ μζιή ζε ιεβάθεξ 

ζοβηεκηνχζεζξ. Δίκαζ εθαθνχξ πζμ ημλζηυ απυ ημ ΖΝ-1. Σμ ΖΝ-2 επδνεάγεζ 

ηα ιάηζα ζε ιζηνυηενεξ δυζεζξ απυ υηζ μζ άθθμζ πανάβμκηεξ mustards. To 

HN-2 έπεζ ηδκ ιεβαθφηενδ ζηακυηδηα θθοηηαζκχκ απυ ηα nitrogen mustards 

ζηδκ ιμνθή ηςκ αηιχκ αθθά ζηδκ ιμνθή ημο οβνμφ είκαζ ζηδκ ιέζδ ηδξ 

ηθίιαηαξ. Σα απμηεθέζιαηα ζημ δένια έπμοκ ιζα ηαεοζηένδζδ 12 ή ηαζ 

πενζζζυηενςκ ςνχκ ιεηά ηδκ έηεεζδ. Ζ πνμζηαηεοηζηή ιάζηα ηαζ ζημθή 

πανέπμοκ ανηεηή πνμζηαζία  αθθά πνμζηαζία απυ ιεβάθεξ ζηαβυκεξ ηαζ 

ηδθίδεξ απαζηεί δ πνμζηαηεοηζηή ζημθή κα είκαζ ηέθεζα ζηεβακή. Σμ ΖΝ-2 
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είκαζ πάνα πμθφ αζηαεέξ ηαζ δεκ απμηεθεί έκα πδιζηυ πανάβμκηα ιε 

ζηναηζςηζηή ζδιαζία. 

3.3.1.3.2.3 Nitrogen Mustard (HN-3) 

Σμ ΖΝ-3 απμηεθεί ημκ ζδιακηζηυηενμ πανάβμκηα απυ ηα nitrogen 

mustards θυβς ηςκ ηαοζηζηχκ ημο ζδζμηήηςκ μζ μπμίεξ είκαζ παναπθήζζεξ 

ιε ημο HD. Δπίζδξ είκαζ ημ πζμ ζηαεενυ ζηδκ απμεήηεοζδ απυ ηα nitrogen 

mustards. Λυβς ηδξ παιδθήξ ημο πηδηζηυηδηαξ ημ ΖΝ-3 δεκ απμηεθεί έκακ 

ζδιακηζηυ ηίκδοκμ απυ αηιμφξ βζα ημ δένια ζημοξ ακμζπημφξ πχνμοξ. Σμ 

ΖΝ-3 είκαζ έκα οβνυ ημ μπμίμ είκαζ άμζιμ ζηδκ ηαεανή ημο ιμνθή. 

Υνδζζιμπμζείηαζ ζακ έκαξ εακαηδθυνμξ πανάβμκηαξ ανβήξ δνάζδξ ηαζ έπεζ 

επίιμκδ ζδιακηζηά ιεβαθφηενδ απυ ημο HD. Λυβς ημο υηζ ημ ακενχπζκμ 

ζχια δεκ ιπμνεί κα ημ απμημλζκχζεζ είκαζ πνμζεεηζηυ ζημ ζχια. Σα 

πενζζζυηενα ζοιπηχιαηα έπμοκ ιζα ηαεοζηένδζδ βζα 4 ιε 6 χνεξ αθθά ζε 

ιενζηέξ πενζπηχζεζξ δ πνυηθδζδ δαηνφςκ, ενεεζζιμφ ηςκ ιαηζχκ ηαζ ιδ 

ακεηηζηυηδηα ζημ θςξ ακαπηφζζμκηαζ αιέζςξ. Ζ πνμζηαηεοηζηή ιάζηα ηαζ 

ζημθή πανέπμοκ ανηεηή πνμζηαζία  αθθά πνμζηαζία απυ ιεβάθεξ 

ζηαβυκεξ ηαζ ηδθίδεξ απαζηεί δ πνμζηαηεοηζηή ζημθή κα είκαζ ηέθεζα ζηεβακή. 

3.3.1.3.3 Arsenicals.  

Σα ηαοζηζηά arsenicals είκαζ ιζα μιάδα πανμιμίςκ μοζζχκ ζηζξ 

μπμίεξ ημ ηεκηνζηυ άημιμ είκαζ ημ ανζεκζηυ. ε αοημφξ ημοξ πανάβμκηεξ ηα 

άημια ημο οδνμβυκμο ημο ανζεκζημφ (AsH3) έπμοκ ακηζηαηαζηαεεί απυ 

δζάθμνεξ μνβακζηέξ  μιάδεξ, πθχνζμ ή ηοάκζμ.  Ο πδιζηυξ ηφπμξ  ημο 

θεαζγίηδ (L) είκαζ  

   

Cl

Cl

CH = CHCl

AS
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Σα πζμ ζδιακηζηά arsenicals είκαζ lewisite (L), ιίβια mustard-lewisite (HL) 

ηαζ phenyldichloroarsine (PD). θα ηα ηαοζηζηά arsenicals είκαζ άπνςια 

έςξ ηαθεηί απυπνςζδ οβνά. Γεκζηά είκαζ πζμ πηδηζηά απυ ημ mustard ηαζ 

έπμοκ ιζα θνμοηχδδ μζιή. Τδνμθφμκηαζ βνήβμνα ιε ημ κενυ ηαζ πάκμοκ ηζξ 

ηαοζηζηέξ ζδζυηδηεξ. Δίκαζ πμθφ πζμ επζηίκδοκα ζακ οβνά πανά ζακ αηιμί. 

Σα οβνά πνμηαθμφκ ζμαανά εβηαφιαηα ζηα ιάηζα ηαζ ζημ δένια εκχ μζ 

ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ αηιχκ ζημ πεδίμ ηδξ ιάπδξ είκαζ απίεακμ κα 

πνμηαθέζμοκ ιυκζιεξ ηαζ ζδιακηζηέξ αθάαεξ ζημ πνμζςπζηυ. Ζ 

απμννυθδζδ απυ ημ δένια ηςκ αηιχκ ή ημο οβνμφ ζε ανηεηή δυζδ ιπμνεί 

κα μδδβήζεζ ζε ζοζηδιαηζηή ημλίκςζδ ή ζημ εάκαημ. Ο νοειυξ 

απμημλίκςζδξ ημο μνβακζζιμφ ζε δυζεζξ ιζηνυηενεξ απυ ηδκ εακαηδθυνμ 

είκαζ βνήβμνμξ. Άιεζδ απμιυθοκζδ πνέπεζ κα πναβιαημπμζδεεί βζα ημοξ 

οβνμφξ πδιζημφξ  πανάβμκηεξ εκχ αοηυ δεκ είκαζ απαναίηδημ βζα ημοξ 

αηιμφξ εηηυξ εάκ οθίζηακηαζ έκημκμζ πυκμζ. Οζ εζζπκευιεκμζ αηιμί ιπμνμφκ 

κα πνμηαθέζμοκ θηένκζζια ήπζμ ιε ιέηνζμ ενεεζζιυ ζηδκ άκς 

ακαπκεοζηζηή μδυ. θα ηα ηαοζηζηά arsenicals είκαζ θζβυηενμ ημλζηά απυ 

ημοξ άθθμοξ πανάβμκηεξ θθοηηαζκχκ ζηναηζςηζημφ εκδζαθένμκημξ. 

3.3.1.3.3.1 Lewisite (L) 

To lewisite είκαζ ημ ηφνζμ arsenical ζηναηζςηζημφ εκδζαθένμκημξ. Δίκαζ 

οβνυ ιε μζιή ζακ βενάκζ ηαζ ιε πμθφ θζβυηενδ μζιή υηακ είκαζ ζε ηαεανή 

ιμνθή. Υνδζζιμπμζείηαζ ζακ έκαξ εακαηδθυνμξ πανάβμκηαξ ιε ιέηνζα έςξ 

ανβή δνάζδ ιε ιζα επίιμκδ πμο ηάηζ θζβυηενμ απυ ημο HD. ηακ δ οβναζία 

είκαζ ορδθή, ημ L οδνμθφεηαζ ηυζμ βνήβμνα πμο είκαζ δφζημθμ κα 

δζαηδνδεεί ιζα ζηακή κα πνμηαθέζεζ έβηαοια ζε βοικυ δένια. Πνμηαθεί ηα 

ίδζα απμηεθέζιαηα ιε ημ mustard ιε ιζα ηφνζα δζάθμνα υηζ   ημ L πνμηαθεί 

αιέζςξ πυκμ. To lewisite πνμεζδμπμζεί βζα ηδκ πανμοζία ημο ιε ημκ 

ενεεζζιυ ηςκ ιαηζχκ ηαζ ημο δένιαημξ ηαζ έπεζ βνήβμνμ νοειυ δνάζδξ. Σμ 

οβνυ L πνμηαθεί αιέζςξ ηαοζηζηή αίζεδζδ ζηα ιάηζα ηαζ ιυκζιδ απχθεζα 

ηδξ υναζδξ εάκ δεκ βίκεζ αιέζςξ απμιυθοκζδ ιέζα ζε έκα θεπηυ ιε 
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άθεμκμ κενυ. Έπεζ ηδκ ίδζα θθοηηαζκζηή δνάζδ ζημ δένια ιε ημ HD αηυιδ 

ηαζ δ εακαηδθυνμξ δυζδ βζα ημ L είκαζ ανηεηά ιεβαθφηενδ. Ζ έηεεζδ ημο 

δένιαημξ ζημ L δδιζμονβεί ιζα άιεζδ ηαζ δοκαηή αίζεδζδ ηζζιπήιαημξ ζημ 

δένια υπμο ιέζα ζε 30 θεπηά λεηζκά ημ ημηηίκζζια ζημ δένια. Οζ 

θθφηηαζκεξ δδιζμονβμφκηαζ ιεηά ηδκ πανέθεοζδ 13 ςνχκ. Σα εβηαφιαηα 

ζημ δένια είκαζ πμθφ ααεφηενα απυ αοηά πμο δδιζμονβεί ημ HD. ηακ 

εζζπκεφζεζ ζε ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ ημ L ιπμνεί κα είκαζ εακαηδθυνμ ιέζα 

ζε 10 θεπηά. Σμ ακενχπζκμ ζχια δεκ απμημλζκχκεζ ημ L ηαζ ηαηά ζοκέπεζα 

είκαζ πνμζεεηζηυ. 

3.3.1.3.3.2 Μίγκα Mustard – Lewisite (HL) 

Σμ HL είκαζ έκα πμζηίθμ ιίβια απυ HD ηαζ L ημ μπμίμ πανέπεζ έκα 

παιδθυ ζδιείμ πήλδξ βζα επζπεζνήζεζξ ζε ροπνέξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ ή βζα 

ορδθμφ ορυιεηνμο ρεηαζιυ. Σμ παιδθυηενμ ζδιείμ πήλδξ πανμοζζάγεηαζ 

ζημ ιίβια 37% ΖD ηαζ 63% L ηαηά αάνμξ. Έκα άθθμ ιίβια 50:50 ιπμνεί κα 

πνμεημζιαζεεί βζα πνδζζιμπμζδεεί ζε πνμηαεμνζζιέκεξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ 

ιε ημ πθεμκέηηδια ηδξ επζπθέμκ πμζυηδηαξ ζε HD ζε ζπέζδ ιε ημ ιίβια 

37:63. Ζ επίιμκδ ημο  HL ελανηάηαζ απυ ημ πονμιαπζηά πμο 

πνδζζιμπμζήεδηε ηαζ απυ ηζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ.  Σμ HL έπεζ μζιή πανυιμζα 

ιε ημο ζηυνδμο θυβς ημο υηζ πενζέπεζ ημ ΖD. Υνδζζιμπμζείηαζ ζακ έκαξ 

εακαηδθυνμξ πανάβμκηαξ ιε ανβή δνάζδ μ μπμίμξ δεκ απμημλζκχκεηαζ 

απυ ημ ακενχπζκμ ζχια. Ζ ιυθοκζδ ημο δένιαημξ ιε αοηυ ημκ πανάβμκηα 

πνμηαθεί αιέζςξ πυκμ απυ ηζίιπδια ηαζ δ ημηηζκίθα ειθακίγεηαζ ιέζα ζε 

30 θεπηά. Οζ θθφηηαζκεξ έπμοκ ηδκ ηάζδ κα ηαθφρμοκ υθδ ηδκ ημηηζκζζιέκδ 

πενζμπή ημο δένιαημξ ηαζ ειθακίγμκηαζ ιεηά απυ 13 χνεξ πενίπμο. Σμ οβνυ 

HL πνμηαθεί ζδιακηζηέξ αθάαεξ ζηα ιάηζα. Ζ αθάαδ πμο πνμηαθείηαζ ζημ 

ακαπκεοζηζηυ ζφζηδια είκαζ πανυιμζα ιε αοηήκ πμο πνμηαθεί ημ mustard 

ζηζξ πζμ ζμαανέξ πενζπηχζεζξ. ε αοηέξ ηζξ πενζπηχζεζξ ημ οβνυ ζηδκ 

εςναηζηή ημζθυηδηα ζοκμδεοηεί ηαζ απυ οβνυ ζημοξ πκεφιμκεξ. Σμ οβνυ HL 

υπςξ ηαζ μζ εζζπκευιεκμζ αηιμί απμννμθχκηαζ απυ ημ ζχια ηαζ ιπμνμφκ 
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κα πνμηαθέζμοκ δδθδηδνίαζδ ζε υθμ ημκ μνβακζζιυ. Αοηέξ μζ αθθαβέξ 

πνμηαθμφκ αολδιέκδ ηνζπμεζδή δζαπεναηυηδηα πμο ηεθζηά μδδβεί ζε ζμη ηαζ  

εάκαημ θυβς ηδξ απχθεζαξ οβνχκ απυ ημ αίια. 

3.3.1.3.3.3 Phenyldichloroarsine (PD) 

Σμ PD είκαζ έκα άπνςιμ οβνυ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζακ έκαξ 

εακαηδθυνμξ πδιζηυξ πανάβμκηαξ ανβήξ δνάζδξ. Ζ επίιμκδ ημο ελανηάηαζ 

απυ ημ πονμιαπζηά πμο πνδζζιμπμζήεδηε ηαζ απυ ηζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ. Σμ 

PD πανυθμ πμο είκαζ έκαξ πανάβμκηαξ θθοηηαζκχκ ςζηυζμ έπεζ ηαζ δνάζδ 

ζακ ειεηζηυ. Ζ πενζμνζζιέκδ πνήζδ ημο ηαηά ημκ Α’ Παβη. Πυθειμ δεκ 

έδεζλε ηάπμζα οπένμπδ ημο έκακηζ ηςκ άθθςκ ειεηζηχκ μοζζχκ πμο 

πνδζζιμπμζήεδηακ.  Σμ PD έπεζ άιεζμ απμηέθεζια ζηα ιάηζα εκχ ηα 

απμηεθέζιαηα ημο ζημ δένια ειθακίγμκηαζ ιε ιζα ηαεοζηένδζδ 30 έςξ 60 

θεπηχκ. Σμ PD πνμηαθεί πάκς ζημ βοικυ δένια θθφηηαζκεξ αθθά ακ πέζεζ 

πάκς ζε οβνή εκδοιαζία απμζοκηίεεηαζ αιέζςξ. Ζ πνμζηαηεοηζηή ιάζηα 

ηαζ ζημθή πνμζθένμοκ ανηεηή πνμζηαζία αθθά δ πνμζηαζία έκακηζ 

ιεβάθςκ ζηαβυκςκ ηαζ ηδθίδςκ απαζηεί δ πνμζηαηεοηζηή ζημθή κα είκαζ 

απυθοηα ζηεβακή. 

3.3.1.3.3.4 Ethyldichloroarsine (ED) 

To ED είκαζ έκα οβνυ ιε θνμοηχδδ αθθά μλφ ηαζ ενεεζζηζηή μζιή. Οζ 

Γενιακμί ημ πανήβαβακ ημ 1918 ζε ιζα πνμζπάεεζα κα ηαηαζηεοάζμοκ έκα 

πηδηζηυ πανάβμκηα ιε ιζηνή δζάνηεζα απμηεθεζιαηζηυηδηαξ μ μπμίμξ εα 

ιπμνεί κα δνάζεζ πζμ βνήβμνα απυ ημ diphosgene ή ημ mustard ηαζ υπμο ηα 

απμηεθέζιαηα ημο κα δζανημφκ πενζζζυηενμ απυ ημ PD. πςξ άθθμζ 

πδιζημί πανάβμκηεξ πμο πενζέπμοκ ανζεκζηυ, ημ ED είκαζ ενεεζζηζηυ ζηδκ 

ακαπκεοζηζηή μδυ ηαζ πνμηαθεί αθάαεξ ζημοξ πκεφιμκεξ ζε ζηακμπμζδηζηή 

έηεεζδ. Ζ απμννυθδζδ ημο οβνμφ ή ηςκ αηιχκ απυ ημ δένια ζε 

ζηακμπμζδηζηέξ πμζυηδηεξ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ζοζηδιαηζηή δδθδηδνζάζεζ 
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ή αηυιδ ηαζ ημκ εάκαημ. Ζ παναηεηαιέκδ επαθή ημο δένιαημξ ιε ημ οβνυ ή 

ιε ημοξ αηιμφξ πνμηαθεί θθφηηαζκεξ. 

3.3.1.3.3.5 Methyldichloroarsine (MD) 

To MD είκαζ παναπθήζζμ ιε ημ ED. πςξ ημ L ηαζ ηα αθθά arsenicals 

πνμηαθεί άιεζμ ενεεζζιυ ζηα ιάηζα ηαζ ζηδκ ιφηδ ηαζ ηδκ ειθάκζζδ 

θθοηηαζκχκ ιεηά απυ χνεξ. To MD είκαζ ενεεζζηζηυ ζηδκ ακαπκεοζηζηή μδυ 

ηαζ πνμηαθεί αθάαεξ ζημοξ πκεφιμκεξ ιεηά απυ ζδιακηζηή έηεεζδ. Οζ αηιμί 

ημο ενεείγμοκ ηα ιάηζα ηαζ ημ οβνυ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ζδιακηζηέξ 

αθάαεξ ζηα ιάηζα. Ζ απμννυθδζδ ημο οβνμφ ή ηςκ αηιχκ απυ ημ δένια ζε 

ζηακμπμζδηζηέξ πμζυηδηεξ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ζοζηδιαηζηή δδθδηδνζάζεζ 

ή αηυιδ ηαζ ημκ εάκαημ. Ζ παναηεηαιέκδ επαθή ημο δένιαημξ ιε ημ οβνυ ή 

ιε ημοξ αηιμφξ πνμηαθεί θθφηηαζκεξ. Οζ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ αηιχκ πμο 

απαζημφκηαζ βζα ηδκ επίηεολδ θθοηηαζκζηχκ απμηεθεζιάηςκ είκαζ πμθφ 

δφζημθμ κα επζηεοπεμφκ ζημ πεδίμ ηδξ ιάπδξ. 

3.3.1.3.4 Urticants.  

Σα urticants είκαζ μοζίεξ ιε ιζα απνμζδζυνζζηδ ηαζ δζαπεναζηζηή μζιή 

ηαζ πνμηαθμφκ ιζα άιεζδ, ζμαανή αίζεδζδ ηαρίιαημξ, έκημκμ πυκμ, ηαζ 

έκα αίζεδια ιμοδζάζιαημξ. Δπίζδξ πνμηαθμφκ ηαζ πνήλζιμ. Υδιζηά, ηα 

urticants είκαζ αθμβμκμιέκα μλείδζα. Σμ πζμ ζδιακηζηυ είκαζ ημ 

dichloroformoxime, ηαζ μκμιάγεηαζ phosgene oxime θυβς ηδξ μιμζυηδηαξ 

ημο ιε ημ phosgene. Μπμνεί κα έπεζ ηδκ ιμνθή εκυξ ηνοζηαθθζημφ ζηενεμφ 

ή εκυξ οβνμφ.  

3.3.1.3.4.1 Phosgene oxime (CX) 

Δίκαζ ιζα απυ ηζξ πζμ βκςζηέξ αίαζα ενεεζζηζηέξ μοζίεξ. ιςξ θυβς 

ηδξ ιεβάθδξ αζηάεεζαξ ημο ημ ηαεανυ CX είκαζ απίεακμ κα πνδζζιμπμζδεεί 
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βζα ζηναηζςηζημφξ ζημπμφξ. To CX πνμηαθεί αιέζςξ πυκμ πμο πμζηίθεζ 

απυ έκα ήπζμ ηζίιπδια ιέπνζ έκακ αθυνδημ πυκμ πμο ιμζάγεζ ιε ηζίιπδια 

απυ ιέθζζζα. Δπίζδξ πνμηαθεί πμθφ αίαζμ ενεεζζιυ ζηα ιάηζα ηαζ ηδκ ιφηδ. 

Αηυιδ ηαζ ζε παιδθέξ εενιμηναζίεξ έπεζ ζηακμπμζδηζηή πίεζδ αηιχκ έηζζ 

χζηε έπεζ δαηνοβυκα δνάζδ. ηακ ημ CX ένεεζ ζε επαθή ιε ημ δένια δ 

πενζμπή επαθήξ βίκεηαζ ςπνή ιέζα ζε 30 δεοηενυθεπηα ηαζ πενζαάθθεηαζ 

απυ έκα ηυηηζκμ δαπηοθίδζ. Έκα δενιαηζηυ έβηαοια ζπδιαηίγεηαζ ιέζα ζε 30 

θεπηά, δ ςπνή πενζμπή βίκεηαζ ηαθέ ιέζα ζε 24 χνεξ ηαζ ιζα ηνμοζηά 

ζπδιαηίγεηαζ πάκς ζημ ηναφια ιέζα ζε ιζα εαδμιάδα. Ζ ηνμοζηά αοηή 

πέθηεζ ιέζα ζε 3 εαδμιάδεξ. Δπίζδξ ιπμνεί κα ειθακζζηεί ηαζ θαβμφνα 

ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ εεναπείαξ υπμο ιπμνεί κα ζοκεπζζηεί ιέπνζ ηαζ βζα 2 

ιήκεξ. 

3.3.1.4 Δξεζηζηηθά αέξηα 

ηδκ ηαηδβμνία αοηή οπάβμκηαζ μζ ειεηζηέξ, μζ δαηνοβυκεξ ηαζ αοηέξ 

πμο πνμηαθμφκ ακζηακυηδηα (απμδοκδηζηά αένζα) Υ.Π.Ο. Σμ ηφνζμ 

παναηηδνζζηζηυ ημοξ είκαζ υηζ ιε ηα ζοιπηχιαηα πμο πνμηαθμφκ, ηάκμοκ ημ 

άημιμ ακίηακμ κα δνάζεζ. Δπεκενβμφκ άιεζα ζηζξ απμθήλεζξ ηςκ 

εοαίζεδηςκ κεφνςκ, ηςκ αθεκμβυκκςκ ηαζ ηςκ ιαηζχκ. Σα ενεεζζηζηά αένζα 

πανμοζζάγμοκ ημ πθεμκέηηδια υηζ έπμοκ ζπεηζηά ορδθέξ εακαηδθυνεξ 

δυζεζξ (LCT50 = 3-5000 gr min/m3). Ο εάκαημξ επένπεηαζ απυ ημ ηάρζιμ 

ηςκ πκεοιμκζηχκ ζζηχκ. Σέημζεξ ζοβηεκηνχζεζξ υιςξ δεκ είκαζ 

πναβιαημπμζήζζιεξ ζημκ αένα βεβμκυξ πμο δζεοημθφκεζ ηδκ πνήζδ ημοξ. Ζ 

πνδζζιμπμίδζή ημοξ ζε ηθεζζημφξ πχνμοξ ακηζεέηςξ, δεκ απμηθείεζ ημοξ 

ηζκδφκμοξ εακάημο. Υνδζζιμπμζμφκηαζ ιε ηδ ιμνθή πεζνμαμιαίδςκ ή 

αμιαίδςκ ηςκ 38 ΜΜ, μζ μπμίεξ εηημλεφμκηαζ απυ εζδζηυ υπθμ. ε 

μνζζιέκεξ πχνεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηα αένζα αοηά απυ ηδκ αζηοκμιία βζα 

ηδκ δζάθοζδ δζαδδθχζεςκ (βκςζηυηενμ είκαζ ημ CS ημ μπμίμ δζαθφεηαζ ζε 

κενυ ηαζ εηημλεουιεκμ ιε ιάκζηεξ πανμοζζάγεζ ορδθυ ααειυ δζεζζδφζεςξ 
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ηαζ ιμκζιυηδηαξ ζηα νμφπα. Πςθείηαζ αηυιδ ηαζ ζημ ειπυνζμ, ζε ιμνθή 

ρεηαζηήνα ηδξ ηζέπδξ, βζα αημιζηή πνμζηαζία. 

3.3.1.4.1 Δκεηηθέο – Πηαξλνγόλεο  

Δίκαζ ζοκήεςξ ζηενεέξ μοζίεξ πμο ιε εένιακζδ ελαηιίγμκηαζ ηαζ 

ζπδιαηίγμκηαζ ημλζηά αενμγυθ. ηακ εζζπεοζεμφκ πνμηαθμφκ εηηυξ απυ 

θηένκζζια, οπενέηνζζδ ηςκ αδέκςκ πμο ζε ζζπονή δυζδ, ζοκμδεφεηαζ απυ 

αήπα ηαζ ειεηυ. 

3.3.1.4.1.1 Γηθαηλπινρισξναξζίλε (DA) 

Ο πδιζηυξ ηδξ ηφπμξ είκαζ  (C6H5)2 As Cl. Δκχ εακαηδθυνα δυζδ 

ηδξ είκαζ  LCT50 = 16 mg min/m3. Σαπφνοειμξ εκένβεζα, απμημλίκςζδ 

επένπεηαζ ιέζα ζε 2 χνεξ, δζαπενκά ηδκ πνμζςπίδα, πνμηαθεί θηάνκζζια - 

αήπα - πμκμηέθαθμ - καοηία - έιεημ, είκαζ ιδ έιιμκδ Υ.Π.Ο., οδνμθφεηαζ 

πμθφ εφημθα ηαζ βνήβμνα (ιε απθυ πθφζζιμ).  

3.3.1.4.1.2 Γηθαηλπινακηλνρισξναξζίλε (DM) ή Αδακαζίηεο 

Ο πδιζηυξ ηφπμξ είκαζ  

   

N H

As Cl2  

Καζ έπεζ LCT50 = 20 mg min/m3 ηαζ ηα ίδζα 

ζοιπηχιαηα ιε ηδκ (DA). 
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3.3.1.4.1.3 Γηθαηλπιν - θπαλναξζίλε (DS) 

Ο πδιζηυξ ηφπμξ εζκαζ (C6H5)2  As CN. Έπεζ ηα ίδζα ζοιπηχιαηα 

ιε ηδκ DM. 

3.3.1.4.2 Γαθξπγόλα Αέξηα 

Πνμηαθμφκ ζε ιεβάθεξ δυζεζξ, πμκμηέθαθμ, αήπα, θηένκζζια ηαζ 

καοηία. Σα απμηεθέζιαηά ημοξ είκαζ άιεζα ηαζ παφμοκ κα οθίζηαηαζ ιυθζξ 

αοηυξ πμο πνμζαθδεεί, ελέθεεζ  απυ ηδκ ιμθοζιέκδ γχκδ.  

3.3.1.4.2.1 Βξσκνβελδπιν - θπαλν - κεζάλην (BBC) 

Ο πδιζηυξ ηφπμξ είκαζ 

   
CH

B r

CN  

ηαζ έπεζ LCT50 = 30 mg min/m3, ζηζβιζαίμ νοειυ 

εκένβεζαξ, ηαπφνοειμ απμημλίκςζδ, ιδ έιιμκδ Υ.Π.Ο., παιδθή εοζηάεεζα 

απμεδηεφζεςξ επεζδή δζαζπάηαζ εφημθα.  

3.3.1.4.2.2 Υισξν - αθεην -θαηλόλε (CAP) 

Ο πδιζηυξ ηφπμξ είκαζ  

      
CO CH Cl

2  

Δίκαζ ζηενεμί θεοημί ηνφζηαθθμζ, έπεζ ιονςδζά 

ακεχκ ιδθζάξ ηαζ δνα οπυ ιμνθή αενμγυθ. Έπεζ LCT50 = 80 mg min/m3, 



44 

 

ορδθή εοζηάεεζα απμεδηεφζεςξ, θμζπέξ ζδζυηδηεξ υιμζεξ ιε ημ BBC. 

Υνδζζιμπμζείηαζ αοημφζζα ή δζαθοιέκδ ζημ πθςνμθυνιζμ μπυηε έπεζ ημκ 

ηφπμ CNC ή δζαθοιέκδ ζημ πθςνμθυνιζμ ιαγί ιε πθςνμπζηνίκδ ιε ηφπμ 

CNS ή ηέθμξ δζαθοιέκδ ζε ιίβια αεκγμθίμο ηαζ ηεηναπθςνάκεναηα.  

3.3.1.4.2.3  Οξζνρισξνβελδαικαινληηξίιην (CS'1 ή CS'2) 

Ο πδιζηυξ ηφπμξ είκαζ 

    
CH  = C

Cl

CN

CN  

είκαζ θεοημί ηνφζηαθθμζ, έπεζ ιονςδζά πζπενζμφ ηαζ 

δνα οπυ ιμνθή αενμγυθ. Έπεζ LCT50 = 10, πνμηαθεί ηζμφλζιμ ηαζ ηάρζιμ 

ζημ δένια, αήπα, δάηνοα, ζηδεάβπδ ηαζ καοηία. Έπεζ ηαπφ νοειυ εκένβεζαξ. 

Υνδζζιμπμζείηαζ ηαζ απυ ηδκ Αζηοκμιία βζα ηδκ δζάθοζδ ημο υπθμο. 

3.3.1.4.3 Αληθαλόηεηαο (ή απνδπλεηηθά αέξηα) 

Σα αένζα αοηά είκαζ βκςζηά ηαζ ζακ "ροπμδοζθδπηζηά" ή "ροπμπδιζηά 

υπθα" ηαζ είκαζ μζ ηεθεοηαίεξ ελεθίλεζξ ζηδκ ηεπκμθμβία ηςκ Υ.Π.Ο.. Γεκ 

απμαθέπμοκ, υπςξ μζ πνμδβμφιεκεξ μοζίεξ, ζημ κα πνμηαθέζμοκ αθάαεξ 

θοζζμθμβζηήξ ηάλεςξ, αθθά ζημ κα δδιζμονβήζμοκ ιία ροπζηή ακζηακυηδηα 

βζα ιάπδ. Σμ απμηέθεζια είκαζ κα βειίζεζ μ εβηέθαθμξ ιε πανά πμθθέξ 

πθδνμθμνίεξ, ηάκμκηαξ ηδκ αοημζοβηέκηνςζδ δφζημθδ ηαζ πνμηαθχκηαξ 

ακαπμθαζζζηζηυηδηα ηαζ ακζηακυηδηα κα δνα ημ εφια ιε απμθαζζζηζηυ ηαζ 

ζηυπζιμ ηνυπμ. Οζ μοζίεξ αοηέξ ηαηεοκάγμοκ ή ζηαιαημφκ ηδκ 

δναζηδνζυηδηα ημο ηεκηνζημφ κεονζημφ ζοζηήιαημξ ιε ημ κα επειααίκμοκ ιε 

ηδκ ιεηααίααζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ ηαηά ιήημξ ηςκ κεονζηχκ ζοκάρεςκ.  

Έκα βκςζηυ κανηςηζηυ ημ μπμίμ δνα ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ είκαζ ημ d-lysergic 
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acid diethylamide (LSD). Δπίζδξ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ απυ αιθεηαιίκεξ 

ιενζηέξ θμνέξ πνμηαθμφκ πανυιμζα απμηεθέζιαηα. Αοηέξ μζ ροπζηέξ 

δζαηαναπέξ είκαζ πενζμνζζιέκδξ δζάνηεζαξ ηαζ πςνίξ επαηυθμοεα βζα ημκ 

μνβακζζιυ. Οζ ροπμπδιζηέξ μοζίεξ δνμοκ ζημκ ροπζηυ ηυζιμ ημο αηυιμο ιε 

απμηέθεζια κα κζχεεζ θυαμ, ηνυιμ, αιδπακία ή πθήνδ πκεοιαηζηή 

ζφβποζδ. Σμ άημιμ πμο πνμζαθήεδηε, ζοκένπεηαζ πθήνςξ ιεηά απυ έκα 

μνζζιέκμ πνυκμ, πςνίξ κα εοιάηαζ ηζ ημο ζοκέαεζ. Γδθαδή ημ άημιμ βίκεηαζ 

βζα θίβμ πνυκμ ακίηακμ βζα δνάζδ πςνίξ κα παεαίκεζ ηαιία ιυκζιδ γδιζά. Σα 

ηονζυηενα απμηεθέζιαηα αοηχκ ηςκ παναβυκηςκ είκαζ υηζ ιάθθμκ δνειμφκ 

ηαζ ηαηαζηνέθμοκ ημ ηίκδηνμ δνάζδξ πανά κα δζαηανάλμοκ ηδκ ζηακυηδηα 

ζηέρδξ. Άθθμζ ηφπμζ ηαηεοκαζηζηχκ ημο ηεκηνζημφ κεονζημφ ζοζηήιαημξ ηα 

μπμία εα ιπμνμφζακ δνάζμοκ ζακ πζεακμί πανάβμκηεξ ακζηακυηδηαξ είκαζ 

ηα κανηςηζηά, ηα fentanyls ηαζ ηα οπκςηζηά. Σα αένζα αοηά πανμοζζάγμοκ 

ςζηυζμ ημ ιεβάθμ ιεζμκέηηδια υηζ πνμηαθμφκ εκηεθχξ απνυαθεπηεξ 

ακηζδνάζεζξ, ζε ίζδ δυζδ δφμ άημια ιπμνμφκ κα εκενβήζμοκ ιε ηνυπμ εη 

δζαιέηνμο ακηίεεημ. Έηζζ ακηί κα οπάνπμοκ ζημ ιμθοζιέκμ ζηνάηεοια 

μπθίηεξ κοζηαβιέκμζ ηαζ απμπνμζακαημθζζιέκμζ, ιπμνεί κα οπάνπμοκ 

άημια οπεναμθζηά ενεεζζιέκα ηαζ πενζζζυηενμ επζηίκδοκα απυ ηάεε άθθδ 

θμνά. Καζ θοζζηά, αοηυ ηαεζζηά αιθίαμθδ ηδ ζηναηζςηζηή αλία ηέημζςκ 

υπθςκ. Σα απμηεθέζιαηα απυ ιζηνέξ πμζυηδηεξ ηςκ πενζζζυηενςκ 

παναβυκηςκ ακζηακυηδηαξ είκαζ πνμζςνζκά. ιςξ, ιεβάθεξ δυζεζξ ιενζηχκ 

απυ αοημφξ ημοξ πανάβμκηεξ ζδζαίηενα ηςκ μοζζχκ ΒΕ ζε ηνμπζηυ 

πενζαάθθμκ ιπμνεί κα είκαζ ζμαανή ηαζ κα απαζηεί πνχηεξ αμήεεζεξ.  

Άβκςζημζ πδιζημί πανάβμκηεξ ή ιίβιαηα παναβυκηςκ είκαζ πζεακυ κα 

πνδζζιμπμζδεμφκ ζημ πεδίμ ηδξ ιάπδξ. ε ηέημζα πενίπηςζδ μζ βεκζηέξ 

ανπέξ ηδξ απμιυκςζδξ, ηδξ ζηεκήξ παναημθμφεδζδξ ηαζ δ ζαηνζηή 

οπμζηήνζλδ παναιέκμοκ ακαθθμίςηεξ άλζεξ.  
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3.3.1.4.3.1 ΒΕ 

Σμ ΒΕ είκαζ έκα άμζιμ, θεοηυ, ηνοζηαθθζηυ ζηενευ ηαηεοκαζηζηυ ημο 

ηεκηνζημφ κεονζημφ ζοζηήιαημξ. Σμ ΒΕ ζοκήεςξ απεθεοεενχκεηαζ ζακ έκα 

αενμγυθ υπμο έπεζ ηφνζα μδυ εζζυδμο ζημ ακενχπζκμ ζχια ημ 

ακαπκεοζηζηυ ζφζηδια εκχ ζακ δεοηενεφςκ μδυξ εζζυδμο είκαζ δ ζημιαηζηή 

ημζθυηδηα. Ζ απμννυθδζδ απυ ημ δένια είκαζ εθζηηή ιε ηδκ πνήζδ 

δζάθμνςκ δζαθοηζηχκ. Σμ ΒΕ επδνεάγεζ ηδκ ζηακυηδηα ημο εφιαημξ κα 

εοιάηαζ, κα επζθφεζ πνμαθήιαηα, κα ηναηάεζ ηδκ αοημζοβηέκηνςζδ ημο ηαζ 

κα ηαηακμεί μδδβίεξ. Μζηνέξ δυζεζξ απυ ημ ΒΕ ιπμνμφκ κα πνμηαθμφκ 

οπκδθία ηαζ ιεζςιέκδ ηαπφηδηα ακηίδναζδξ. Σμ ΒΕ επίζδξ επδνεάγεζ ηδκ 

ηοηθμθμνία ημο αίιαημξ, ηδκ πέρδ, ηδκ εθίδνςζδ ηαζ ηδκ υναζδ. Γεκζηά 

ζοιπηχιαηα απυ ημκ πανάβμκηα ΒΕ είκαζ δ ηαποπαθιία, λδνυηδηα ζημ 

δένια ηαζ ζηα πείθδ, ζημηεζκή δ ημκηζκή υναζδ (αολδιέκμ ιέβεεμξ ηδξ 

ηυνδξ ηςκ μθεαθιχκ), ημηηζκζζιέκμ ή ιε αηιή δένια, ζοβηνάηδζδ μονχκ, 

δοζημζθζυηδηα ηαζ δζαδζηαζία κάνηςζδξ ιέπνζ γάθδξ ηαζ βεκζηά δζαηαναπή 

ηδξ ζοκδεζζιέκδξ δναζηδνζυηδηαξ. Μεβάθεξ δυζεζξ πνμηαθμφκ έκημκδ 

έλαρδ, ρεοδαζζεήζεζξ ηαζ παναζζεήζεζξ. Οζ ορδθέξ δυζεζξ ηαηαζηνέθμοκ 

μθμηθδνςηζηά ηδκ ζηακυηδηα βζα εηηέθεζδ ζηναηζςηζηχκ ηαεδηυκηςκ. Έκα 

εφια πςνίξ ηδκ πανμπή ζαηνζηήξ πενίεαθρδξ απαζηεί 3 ιε 4 ιένεξ βζα ηδκ 

πθήνδ ακάννςζδ. 

3.3.1.4.3.2 Cannabinol θαη Phenothiazines 

Σo cannabinol ηαζ phenothiazines είκαζ μοζίεξ πμο επίζδξ πζεακμί 

πανάβμκηεξ ακζηακυηδηαξ ηα μπμία δνμοκ ζακ ηαηεοκαζηζηά ημο ηεκηνζημφ 

κεονζημφ ζοζηήιαημξ.  Σα ηονζυηενα απμηεθέζιαηα αοηχκ ηςκ παναβυκηςκ 

είκαζ υηζ ιάθθμκ δνειμφκ ηαζ ηαηαζηνέθμοκ ημ ηίκδηνμ δνάζδξ πανά κα 

δζαηανάλμοκ ηδκ ζηακυηδηα ζηέρδξ. Σμ cannabinol είκαζ ιζα εκενβή μοζία 

πμο πενζέπεηαζ ζημ παζίξ ηαζ ζημ ιανζπμοάκα (Cannabis). Οοζίεξ μζ μπμίεξ 

πνμένπμκηαζ απεοεείαξ Cannabis ηαζ ζοκεεηζηέξ μοζίεξ μζ μπμίεξ 
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ζπεηίγμκηαζ ιε αοηά ζακ ανπζηά οθζηά είκαζ πζεακμί πανάβμκηεξ 

ακζηακυηδηαξ. Σμ tetrahydrocannabol (THC) είκαζ δ ηφνζα δναζηζηή μοζία 

ζημ ιανζπμοάκα. Ζ εζζπκμή ηδξ θοζζηδξ  Cannabis πνμηαθεί επζπηχζεζξ 

εκηυξ ιενζηχκ θεπηχκ. Αοηά ηα απμηεθέζιαηα θηάκμοκ ζηδκ ημνφθςζδ 

ημοξ ζε ιζα χνα ηαζ οπμπςνμφκ ιεηά απυ 3 ιε 4 χνεξ. Δκχ δ ηαηάπμζδ 

αοηήξ ηδξ μοζίαξ πνμηαθεί απμηεθέζιαηα ανβυηενα ηαζ ηα μπμία δζανημφκ 

πενζζζυηενμ. Μενζηέξ ζοκεεηζηέξ μοζίεξ έπεζ ακαθενεεί υηζ πνμηαθμφκ 

παναπθήζζα απμηεθέζιαηα ηα μπμία δζανημφκ ιέπνζ ηαζ ιενζηέξ ιένεξ. Σα 

ζοιπηχιαηα πενζθαιαάκμοκ θακηαζζχζεζξ, έκηαζδ ηςκ αζζεήζεςκ, 

δοζημθία αοημζοβηέκηνςζδξ ηαζ θήεανβμξ ηαζ κάνηςζδ. οκήεςξ δεκ 

απαζηείηαζ εεναπεία ηαζ ηα απμηεθέζιαηα οπμπςνμφκ ιέζα ζε θίβεξ χνεξ. 

Οζ μοζίεξ πμο πενζέπμοκ phenothiazine έπμοκ έκα πμθφ ιεβάθμ αζθαθέξ 

υνζμ ηαζ είκαζ πμθφ πζεακυ ημ εφια κα ιδκ πνεζαζηεί πενίεαθρδ. Ζ έκανλδ 

δνάζδξ ημο phenothiazine είκαζ 5 θεπηά ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ημο δζανημφκ 

ιζα χνα. 

3.3.1.4.3.3 Fentanyls 

Σα fentanyls δνμοκ υπςξ ηα κανηςηζηά ηαζ δ ιμνθίκδ. Σα fentanyls 

είκαζ ηα πζμ δναζηζηά εεναπεοηζηά παοζίπμκα είκαζ δε 10.000 θμνέξ 

ζζπονυηενμ απυ ηδκ ιμνθίκδ. Καηαπναΰκμοκ ηδκ ακαπκμή ηαζ ημκ νοειυ 

θεζημονβίαξ ηδξ ηανδζάξ ηαζ πνμηαθμφκ θήεανβμ, παναζζεήζεζξ ηαζ 

αηζκδημπμίδζδ. Οζ ιεβάθεξ δυζεζξ πνμηαθμφκ ιζηνή αηαιρία. Έπμοκ 

ζπεδυκ άιεζδ ηαπφηδηα δνάζδξ (εκηυξ 10 έςξ 90 δεοηενυθεπηα απυ ηδκ 

θήρδ ηδξ δυζδξ λεηζκά δ δνάζδ ημοξ) ηαζ ιζα πμθφ ζζπονή δνάζδ 

ακζηακυηδηαξ πςνίξ υιςξ ημ εφια κα πάκεζ ηζξ αζζεήζεζξ ημο. Δηηζιχιεκδ 

απμηεθεζιαηζηή εκδμθθέαζα πμζηίθεζ απυ 3 έςξ 100 ιζηνμβναιιάνζα ακά 

ηζθυ ζςιαηζημφ αάνμοξ (ιg/kg). Σα απμηεθέζιαηα δζανημφκ απυ θεπηά 

ιέπνζ ιενζηέξ χνεξ. 
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3.3.1.4.3.4 LSD (Luserg Saure Diethylamid) 

Σμ LSD (δζαζεοθαιίδζμ θοζενβζημφ  μλέςξ ή θοζενβαιίδζμ) έπεζ 

παναζζεδζζμβυκεξ ζδζυηδηεξ μζ μπμίεξ είκαζ πμθφ βκςζηέξ απυ ηδκ πνήζδ 

ημο ζημοξ ημλζημιακείξ. Ζ δοκαηυηδηα αλζμπμίδζδξ δεκ έπεζ αηυιδ 

ηαεμνζζηεί θυβμ  ηδξ δοζημθίαξ παναβςβήξ, ηαζ ημο επζπέδμο 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ πμο είκαζ πμθφ παιδθυ, αθμφ δ επεκένβεζα ημοξ 

ανπίγεζ απυ δυζεζξ ηδξ ηάλδξ ημο εηαημιιονζμζημφ ημο βναιιανίμο.  

3.3.1.5 Αέξηα Νεύξσλ.  

Οζ πανάβμκηεξ κεφνςκ υηακ εζζέθεμοκ ζημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ 

(απυ ημ ζηυια ή ηδ ιφηδ ή απυ απμννυθδζδ ημο δένιαημξ) ιπθμηάνμοκ ηδ 

θεζημονβία ημο έκγοιμο ηδξ οδνυθοζδξ ημο πμθζημφ αζηένα (cholinesterase 

enzyme) ζε υθμ ημ ζχια. Αοηυ ημ ιπθμηάνζζια επζηνέπεζ ζηδκ 

αηεηοθμπμθίκδ, δ μπμία ιεηαδίδεζ ηα κεονζηά ιδκφιαηα, κα πνμηαθεί 

ιοσημφξ ζπαζιμφξ. Σα ηονζυηενα απμηεθέζιαηα είκαζ ιοσηυξ ενεεζζιυξ ιε 

αζοκηυκζζηεξ ηζκήζεζξ πμο αημθμοεμφκηαζ απυ ημφναζδ ηαζ ηεθζηά 

πανάθοζδ,  ζοζημθή ζηδκ ηυνδ ηςκ μθεαθιχκ, ζθίλζιμ ζημ ζηήεμξ, καοηία, 

ειεηυξ, δζάννμζα ηαζ έηηνζζδξ οβνχκ απυ ηδ ιφηδ, ημ ζηυια ηαζ ηδκ 

ακαπκεοζηζηή μδυ ηαζ ηέθμξ  δζαηαναπέξ ζηδκ ζηέρδ, ζπαζιμφξ, ηχια ηαζ 

δοζθεζημονβία ααζζηχκ ηέκηνςκ ημο εβηέθαθμο πμο μδδβεί ηεθζηά ζημ 

εάκαημ. Σα αένζα κεφνςκ είκαζ ημ πζμ ζζπονυ, φπμοθμ ηαζ απάκενςπμ ιέζμ 

πμο επζκμήεδηε πμηέ απυ ημκ άκενςπμ θυβς ημο ηνυπμο δνάζεςξ ηαζ ηςκ 

απμηεθεζιάηςκ ημο ζημκ μνβακζζιυ ημο ακενχπμο. Γζα πνχηδ θμνά 

ακαηαθφθεδηακ απυ ημοξ Γενιακμφξ ημ 1938, υηακ ενεοκμφζακ βζα έκα 

ζζπονυ εκημιμηηυκμ ηαζ μζ ένεοκεξ ζοκεπίζηδηακ ζηδκ ζοκέπεζα απυ άθθεξ 

ιεβάθεξ πχνεξ. Καηά ημκ Β' Π.Π. δεκ πνδζζιμπμζήεδηακ. Οζ ζφιιαπμζ ιεηά 

ηδκ ηαηάθδρδ ηδξ Γενιακίαξ ανήηακ πάκς απυ 100,000 ηέημζα αένζα έημζια 

βζα πνήζδ ηα μπμία ηαηάζηνερακ. Μεηά ημκ Β' Π.Π. λακανπίγμοκ μζ ένεοκεξ 

ηαζ δ παναβςβή ηςκ αενίςκ αοηχκ ζε ιεβάθεξ πμζυηδηεξ απυ ημοξ 
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Αιενζηακμφξ ηαζ ημοξ μαζεηζημφ. Σα αένζα κεφνςκ εζζένπμκηαζ ζημκ 

μνβακζζιυ ιε ηδκ ακαπκμή ηαζ απυ ημ δένια. Καηά ηδκ είζμδυ ημοξ 

δεζιεφμοκ ιέζς ηδξ θςζθμνζηήξ νίγαξ ημοξ (θςζθμνοθίςζδ) ηδκ 

αηεηοθμπμθδζηενάζδ ηδξ αηεηοθμπμθίκδξ ACHE, εκγφιμο απαναίηδημο βζα 

ημκ έθεβπμ ηςκ ιοσηχκ ηζκήζεςκ ημ μπμίμ ακηζδνά ιε ηδκ αηεηοθμπμθίκδ 

δεζιεφμκηάξ ηδ. ηακ ημ έκγοιμ ACHE έπεζ ελμοδεηενςεεί, δ αηεηοθμπμθίκδ 

δεκ δεζιεφεηαζ ηαζ πάεζ ζημοξ επυιεκμοξ οπμδμπείξ δίκμκηαξ ζοκέπεζα 

ζήιαηα βζα ηζκήζεζξ ηςκ ιοχκ ηαεχξ δ αηεηοθμπμθίκδ, είκαζ αοηή πμο 

πνμηαθεί ηδκ δναζηδνζμπμίδζδ ηςκ ιοχκ. Σμ ακηίδμημ είκαζ δ αηνμπίκδ δ 

μπμία πδβαίκεζ ζημοξ οπμδμπείξ ηδξ αηεηοθμπμθίκδξ πςνίξ κα δίκεζ ζήια 

ηαζ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ ζηαιαηά ηζξ ζοκεπείξ ηζκήζεζξ ηςκ ιοχκ. Γεκζηά 

δζαζνμφκηαζ ζημοξ G-πανάβμκηεξ μζ μπμίμζ ζηδκ ανπζηή ημοξ ηαηάζηαζδ 

(πςνίξ ιεηαηνμπή) είκαζ πηδηζημί ηαζ ζημοξ V-πανάβμκηεξ μζ μπμίμζ ηείκμοκ 

κα είκαζ πζμ πηδηζημί. Αηυιδ ηαζ μζ G-πανάβμκηεξ είκαζ ζηακμί ιε ηδκ 

πνυζεεζδ πδηηζηχκ κα αολήζμοκ ηδκ επίιμκδ ημοξ ηαζ ηδκ 

δζαπεναζηζηυηδηα ημοξ ζε ακέπαθμ δένια. Οζ ηφνζμζ πανάβμκηεξ κεφνςκ 

είκαζ ημ Tabun (GA),ημ Sarin (GB),ημ Soman (GD) ηαζ ημ VX (ζε ιενζηέξ 

πχνεξ μζ  V-πανάβμκηεξ είκαζ βκςζημί ηαζ ςξ Α-πανάβμκηεξ).  

Οζ G-πανάβμκηεξ ζε ηαεανή ιμνθή είκαζ άπνςια οβνά. Ζ 

δζαθοηυηδηα ημοξ ζημ κενυ πμζηίθεζ απυ πθήνδ ακάιζλδ βζα ημ GB ηαζ ζε 

ζπεδυκ πθήνδ αδζαθοηυηδηα βζα ημ GD. Έπμοκ ιζα εθαθνά θνμοηχδδ μζιή 

αθθά ζε ζοβηεκηνχζεζξ πεδίμο ιάπδξ είκαζ άμζια. ε πενίπηςζδ επαθήξ 

ιε αηιμφξ απυ G-πανάβμκηεξ δ πνμζηαηεοηζηή ζημθή ακαδφεζ βζα πενίπμο 

30 θεπηά ιεηά αηιμφξ απυ G-πανάβμκηεξ. Αοηυ εα πνέπεζ κα θαιαάκεηαζ 

οπυρδ ηαηά ηδκ απμιάηνοκζδ ηδξ πνμζηαηεοηζηήξ ιάζηαξ. 

Οζ V-πανάβμκηεξ είκαζ εθαζχδδ οβνά ιε ορδθά ζδιεία αναζιμφ, 

παιδθή πηδηζηυηδηα ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ιεβάθδ επζιμκή. Δπίζδξ έπμοκ 

ιεβάθδ ημλζηυηδηα. Σμ εθάπζζημ πμζυ ηςκ αηιχκ πμο πανάβμοκ δδιζμονβεί 

ηαζ ηίκδοκμ απυ εζζπκμή. Έπμοκ πμθφ ιζηνή δζαθοηυηδηα ζημ κενυ ηαζ 
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οδνμθφμκηαζ εθάπζζηα. Οζ V-πανάβμκηεξ επδνεάγμοκ ημ ακενχπζκμ ζχια 

ιε ημκ ίδζμ πενίπμο ηνυπμ ιε ημοξ G-πανάβμκηεξ. 

Οζ πανάβμκηεξ κεφνςκ είκαζ υθμζ ημοξ παπφννεοζηα οβνά. ιςξ δ 

πίεζδ αηιχκ G- ηςκ παναβυκηςκ είκαζ ζηακμπμζδηζηά ορδθή έηζζ χζηε κα 

είκαζ βνήβμνα εακαηδθυνμζ. Ζ πηδηζηυηδηα ημοξ είκαζ έκαξ θοζζηυξ 

ζοκηεθεζηήξ ιε ιεβάθδ ζδιαζία. Σμ GB είκαζ ηυζμ πηδηζηυ έηζζ χζηε υηακ 

ιζηνέξ ζηαβυκεξ αθεεμφκ απυ έκα αενμζηάθμξ ή απυ έκα εηνδβκουιεκμ 

αθήια ζημκ αένα ιπμνεί κα ιδκ θηάζμοκ πμηέ ζημ έδαθμξ. Αοηή δ ιεβάθδ 

πηδηζηυηδηα ζδιαίκεζ υηζ ημ GB απμηεθεί ηίκδοκμ απυ αηιμφξ. Ακηίεεηα μ 

πανάβμκηαξ VX έπεζ ηυζμ παιδθή πηδηζηυηδηα πμο απμηεθεί ηαηά ηφνζμ 

θυβμ ηίκδοκμ απυ επαθή. Ζ ημλζηυηδηα ημο ιπμνεί κα επζδνάζεζ υηακ 

ζηαβμκίδζα ημο πανάβμκηα πέζμοκ πάκς ζημ δένια ή ζηα νμφπα εκυξ 

αηυιμο ηαζ απυ ηδκ επαθή ιε επζθάκεζεξ πμο έπμοκ πέζεζ ζηαβμκίδζα ημο 

VX. Σμ GD είκαζ επίζδξ έκαξ ηίκδοκμξ απυ αηιμφξ εκχ ημ GA είκαζ 

ακαιεκυιεκμ κα ιμθφκεζ επζθάκεζεξ βζα ανηεηυ πνυκμ έηζζ χζηε κα απμηεθεί 

έκακ ηίκδοκμ απυ επαθή. Ζ πνυζεεζδ πδηηζηχκ ζημ GD αολάκμοκ ηδκ 

επίιμκδ ημο. Σα πδηηζηά αοηά ζπδιαηίγμοκ ιεβάθεξ ζηαβυκεξ έηζζ χζηε 

υηακ μ πανάβμκηαξ αοηυξ θηάκεζ ζημ έδαθμξ κα έπεζ ιεβάθδ ζοβηέκηνςζδ 

ηαζ κα απμηεθεί ιεβαθφηενμ ηίκδοκμ απυ επαθή απυ υηζ πςνίξ ηδκ 

πνυζεεζδ ηςκ πδηηζηχκ. Ζ ζπεηζηή δζαθοηυηδηα αοηχκ ηςκ μοζζχκ ζημ 

κενυ ηαζ ζημ πχια είκαζ ζδιακηζηή βζαηί ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ηεθζηή εκαπυεεζδ 

ημοξ. Ζ ζηακυηδηα ημο GB ηαζ ημο GA κα ακαιζβκφμκηαζ ιε ημ κενυ ζδιαίκεζ 

υηζ ημ κενυ ιπμνεί κα ηα λεπθέκεζ απυ επζθάκεζεξ επίζδξ αοημί μζ 

πανάβμκηεξ ιπμνμφκ εφημθα κα ιμθφκμοκ πήβεξ κενμφ. Αηυιδ αοημί μζ 

πανάβμκηεξ δεκ δζαπενκμφκ ηυζμ βνήβμνα ημ δένια υζμ μζ πζμ 

παπφννεοζημζ πανάβμκηεξ VX ηαζ GD.Οζ G-πανάβμκηεξ απθχκμκηαζ 

βνήβμνα πάκς ζημ δένια. Σμ VX απθχκεηαζ υπζ ηυζμ βνήβμνα εκχ μζ άθθμζ 

παπφννεοζημζ πανάβμκηεξ απθχκμκηαζ πμθφ ανβά. Οζ οβνέξ επζθάκεζεξ 

ζημοξ πκεφιμκεξ απμννμθμφκ υθμοξ ημοξ πανάβμκηεξ πμθφ ηαθά. Σα 

εφιαηα ιε δδθδηδνίαζδ απυ πανάβμκηεξ κεφνςκ ιπμνεί κα ειθακίζμοκ 
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δοζημθία ζηδκ ακαπκμή, έηηνζζδ ζάθζμο ηαζ πμθφ ζδνχηα, καοηία, ειεηυ, 

ηνάιπεξ ηαζ απχθεζα ημο έθεβπμο ηδξ μονμδυπμο ηφζηδξ ηαζ ημο παπέςξ 

εκηένμο, ζπαζιμφξ, πμκμηέθαθμ, ζφβποζδ, κφζηα ηαζ ηχια. Ο ανζειυξ ηαζ 

δ ζμαανυηδηα ηςκ ζοιπηςιάηςκ ελανηάηαζ απυ ηδκ πμζυηδηα ηαζ ηδκ μδυ 

εζζυδμο ιέζα ζημ ζχια ημο πανάβμκηα κεφνςκ. ηακ έκαξ πανάβμκηαξ 

κεφνςκ εζζπκεοζεεί ηυηε έκα πνχζιμ ζφιπηςια είκαζ δ ζοζημθή ηδξ ηυνδξ 

ηςκ μθεαθιχκ ηαζ αιοδνή υναζδ θυβς ηδξ εθάηηςζδξ ημο θςηυξ πμο 

ιπαίκεζ ζημκ μπηζηυ αμθαυ. ιςξ εάκ δ μδυξ εζζυδμο ημο πανάβμκηα είκαζ 

ημ δένια ή ζημιαηζηή ημζθυηδηα, ηυηε δ ηυνδ ηςκ μθεαθιχκ ιπμνεί κα είκαζ 

ηακμκζηή ή εθαθνζά έςξ ιέηνζα ιεζςιέκδ ζημ ιέβεεμξ. ’ αοηήκ ηδκ 

πενίπηςζδ δ δζάβκςζδ εα πνέπεζ κα ααζίγεηαζ ζηα ζοιπηχιαηα απυ ηδκ 

δδθδηδνίαζδ απυ πανάβμκηα κεφνςκ ηαζ υπζ απυ ηδκ ζοζημθή ηδξ ηυνδξ 

ηςκ μθεαθιχκ. Ζ έηεεζδ ιέζς ηςκ ιαηζχκ πνμηαθεί ιζα πμθφ βνήβμνδ 

ειθάκζζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ (ζοκήεςξ θζβυηενμ απυ 2 ιε 3 θεπηά). Ζ 

ακαπκεοζηζηή έηεεζδ πνμηαθεί ηδκ ειθάκζζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ ιέζα ζε 2 

ιε 5 θεπηά, εκχ δ εακαηδθυνμξ δυζδ ζημηχκεζ ιέζα ζε 15 θεπηά. Μζα οβνή 

έηεεζδ ζηα ιάηζα ζημηχκεζ ηυζμ βνήβμνα υζμ ηαζ ιζα ακαπκεοζηζηή έηεεζδ. 

Σα ζοιπηχιαηα ειθακίγμκηαζ πμθφ πζμ ανβά βζα απμννυθδζδ ηςκ 

παναβυκηςκ κεφνςκ απυ ημ δένια. Σμ δένια απμννμθά ανηεηή πμζυηδηα 

βζα κα πνμηθδεεί μ εάκαημξ μ μπμίμξ υιςξ εα ζοιαεί ιεηά απυ ιζα ή δομ 

χνεξ. Οζ ακαπκεοζηζηέξ εακαηδθυνεξ δυζεζξ ζημηχκμοκ ιέζα ζε 1 ιε 10 

θεπηά ηαζ οβνέξ δυζεζξ ζηα ιάηζα ζημηχκμοκ ζπεδυκ ημ ίδζμ βνήβμνα. Πμθφ 

ιζηνέξ δυζεζξ ζημ δένια ιενζηέξ θμνέξ πνμηαθμφκ ημπζηή εθίδνςζδ ηαζ 

ηνειμφθζαζια αθθά πμθφ θίβμ απυ αθθά ζοιπηχιαηα. Οζ κεονζημί 

πανάβμκηεξ είκαζ πνμζεεηζηά δδθδηδνζχδεζξ. Δπακαθαιαακυιεκεξ εηεέζεζξ 

ζε παιδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ, εάκ δεκ έπμοκ ιεβάθδ πνμκζηή δζάθμνα ιεηαλφ 

ημοξ εα πνμηαθέζμοκ ζοιπηχιαηα. Απυ ηδκ ζηζβιή πμο εα ιμθοκεεί ημ 

άημιμ, μ ααζζηυξ ηνυπμξ βζα κα ηαηαπμθειήζεζ απμηεθεζιαηζηά ηδκ 

εκένβεζα ηςκ αενίςκ κεφνςκ είκαζ δ θήρδ μοζζχκ ακηαβςκζζηζηχκ ηδξ 

αηεηοθμπμθίκδξ. ήιενα πνδζζιμπμζείηαζ δ αηνμπίκδ. ακ πνμζηαηεοηζηυ 

ιέζμ πνδζζιμπμζείηαζ δ πνμζςπίδα δ μπμία πνέπεζ κα ιπαίκεζ ιυθζξ βίκεζ 
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ακηζθδπηή δ πανμοζία ηςκ αενίςκ κεφνςκ ηαζ ηέθμξ ζακ ιέζμ 

απμθοιάκζεςξ πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ δ πθςνάζαεζημξ.  

3.3.1.5.1  Tabun (GA) 

To GA είκαζ έκα ηαθεηί έςξ άπνςιμ οβνυ ημ μπμίμ ακαδίκεζ 

άπνςιμοξ αηιμφξ.  Έπεζ ημκ πδιζηυ ηφπμ       
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Σμ GA ήηακ ημ πνχημ απυ ημοξ πανάβμκηεξ 

κεφνςκ πμο ακέπηολακ μζ Γενιακμί πνζκ ημκ Β’ Παβηυζιζμ Πυθειμ (1936). 

Δίκαζ 30 θμνέξ πενίπμο ημλζηυηενμ απυ ημ phosgene ημ μπμίμ 

πνδζζιμπμζήεδηε ζημκ Α’ Παβηυζιζμ Πυθειμ. Δζζένπεηαζ ζημκ μνβακζζιυ 

ηαηά ηφνζμ θυβμ απυ ηδκ ακαπκεοζηζηή μδυ, αθθά επίζδξ είκαζ ζδζαίηενα 

ημλζηυ ηαζ απυ ημ δένια ηαζ απυ ηδκ ζημιαηζηή ημζθυηδηα. Δίκαζ πενίπμο 20 

θμνέξ πζμ επίιμκμ απυ ημ GB αθθά δεκ είκαζ ημ ίδζμ ζηαεενυ ζηδκ 

απμεήηεοζδ. Δίκαζ ηαπείαξ δνάζδξ πανάβμκηαξ. 

3.3.1.5.2  Sarin (GB) 

Οζ Γενιακμί ακέπηολακ ημ GB ιεηά ημ GA. Έπεζ ημκ πδιζηυ ηφπμ : 
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Δίκαζ έκα πηδηζηυ οβνυ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο. 

Σα θοζζμθμβζηά ζοιπηχιαηα ημο GB είκαζ ηα ίδζα ιε ημοξ άθθμοξ 

πανάβμκηεξ κεφνςκ. Δίκαζ άπνςιμξ, άμζιμξ, ιδ επίιμκμξ ηαζ ηαπείαξ 

δνάζδξ πανάβμκηαξ ιε LCT50 = 100 mg min/m3 ηαζ ποηκυηδηα 500 mg/m3. 

Οδυξ εζζυδμο ζημκ άκενςπμ είκαζ απυ ηα ιάηζα ηαζ ηδκ ακαπκεοζηζηή 

ημζθυηδηα. 

3.3.1.5.3 Soman (GD) 

Σμ GD είκαζ έκα άπνςιμ οβνυ ημ μπμίμ επίζδξ δίκεζ άπνςιμοξ 

αηιμφξ. Σμ Soman είκαζ ημ πζμ δδθδηδνζχδεξ απυ ημοξ G-πανάβμκηεξ, 

πνμθακχξ θυβς ηδξ εοημθίαξ ιε ηδκ μπμία δζεζζδφεζ ζημ ηεκηνζηυ κεονζηυ 

ζφζηδια. Σα θοζζμθμβζηά απμηεθέζιαηα ημο GD είκαζ ηα ίδζα ιε ημο GA ηαζ 

ημο GB. ιςξ ιεηά απυ θίβα θεπηά ηα ακηίδμηα δεκ είκαζ απμηεθεζιαηζηά 

βζα ηδκ δδθδηδνίαζδ απυ GD υπςξ είκαζ ιε ημοξ άθθμοξ πανάβμκηεξ 

κεφνςκ. Ζ πνμζεήηδ πδηηζηχκ ζημ GD αολάκεζ ηδκ επίιμκδ ημο ηαζ ηδκ 

επζηζκδοκυηδηα ημο. Σα πδηηζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ημ GD είκαζ ημ 

TGD ηαζ ημ VR-55. Δίκαζ άπνςιμξ, άμζιμξ, επίιμκμξ ηαζ ηαπείαξ δνάζδξ 

πανάβμκηαξ. Οδυξ εζζυδμο ζημκ άκενςπμ: δένια, ιάηζα, ακαπκεοζηζηή 

ημζθυηδηα. 

 3.3.1.5.4 Αέξηα λεύξσλ νκάδαο V 

Διθακίζηδηακ ζηδ δεηαεηία ημο 1950 ηαζ πήνακ ηδκ ηςδζηή μκμιαζία 

VE ηαζ αημθμοεήεδηε αιέζςξ απυ ιία αεθηζςιέκδ ιμνθή, ημ Vx. Μμθμκυηζ 

θίβα απυ ηα παναηηδνζζηζηά ημοξ έπμοκ βίκεζ βκςζηά, θαίκεηαζ υηζ 

ακηαπμηνίκμκηαζ ζημκ ζδακζηυ μνζζιυ ηςκ Υ.Π.Ο. δδθ. πμθφ ημλζηά, άμζια, 

άπνςια ηαζ έιιμκα. Υνδζζιμπμζμφιεκεξ ζε ιεβάθδ δυζεζξ, μζ μοζίεξ έπμοκ 

ελαίνεηεξ ζηακυηδηεξ δζεζζδφζεςξ ζε ζοιααηζηέξ φθεξ. Έπμοκ LCT50 = 1 mg 

min/m3 υπμηε μ εάκαημξ είκαζ ζπεδυκ αηανζαίμξ. Ζ εακαηδθυνα δυζδ (LT) 

είκαζ ιεηαλφ 0.01 ηαζ 5 mg min/m3 (εκχ ηδξ μιάδαξ G είκαζ ιεηαλφ 1 ηαζ 10 
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mg min/m3 ). Ο ζοκδεζζιέκμξ V-πανάβμκηαξ είκαζ ημ VX. είκαζ έκα πμθφ 

επίιμκμ, άπνςιμ, ηζηνζκςπυ οβνυ πανυιμζμ ζηδκ ειθάκζζδ θαδί θίπακζδξ. 

Ακ ηαζ ημ VX είκαζ πμθθέξ θμνέξ πζμ επίιμκμ απυ ημοξ G-πανάβμκηεξ, 

εκημφημζξ είκαζ πανυιμζμ ιε ημ GB ζημ ιδπακζζιυ δνάζδξ ηαζ ζηα 

απμηεθέζιαηα. Δπεζδή ημ VX έπεζ παιδθή πηδηζηυηδηα, μζ οβνέξ ζηαβυκεξ 

πάκς ζημ δένια δεκ αηιμπμζμφκηαζ βνήβμνα ηαζ έηζζ αολάκεηαζ δ 

απμννυθδζδ ημο. Σμ VX ιε ηδκ δζαπεναζηζηυηδηα ημο απυ ημ δένια είκαζ 

100 θμνέξ πζμ ημλζηυ απυ ημ GB. Με ηδκ ακαπκμή ημ VX είκαζ πενίπμο 2 

θμνέξ παναπάκς ημλζηυ απυ ημ GB. Οδυξ εζζυδμο ζημκ άκενςπμ: δένια, 

ιάηζα, ακαπκεοζηζηή ημζθυηδηα.  

3.3.2 ηηο Δκπξεζηηθέο Υ.Π.Ο.  

Υνδζζιμπμζήεδηακ θίβμ ζημκ Α' Π.Π. ηαζ πάνα πμθφ ζημκ Β' Π.Π. ηαζ 

έπαζλακ ιάθζζηα ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδκ ήηηα ηδξ Γενιακίαξ. Οζ ειπνδζηζηέξ 

μοζίεξ είκαζ ζηενεέξ, οβνέξ ή διζπθαζηζηά οθζηά πμο ιε ηδκ εενιυηδηα πμο 

εηθφεηαζ ηαζ ηδκ έκημκδ θθυβα ανπίγμοκ ηαζ εκηείκμοκ πονηαβζέξ 

πνμηαθχκηαξ απχθεζεξ. Υνδζζιμπμζμφκηαζ ηονίςξ ηνεζξ ηφπμζ :  

3.3.2.1 Διαηώδεηο Δκπξεζηηθέο 

Δίκαζ ιίβιαηα απμζηαβιάηςκ πεηνεθαίμο ζηα μπμία πνμζηίεεκηαζ ηαζ 

άθθεξ μοζίεξ ζε ακαθμβία 4 -12% βζα κα βίκμοκ παπφνεοζηεξ. ημκ ηφπμ 

αοηυ ακήημοκ : 

    1/ Διπνδζηζηυ θάδζ (IM). Δίκαζ ιίβια αεκγίκδξ 

(88%) ζοιποηκςιέκμ ιε θζπανυ ζαπμφκζ, θζπανά μλέα ηαζ εζδζηά πδιζηά 

πνυζεεηα. Γζα ηδκ ακάθθελδ πενζέπεζ  ιεηαθθζηυ κάηνζμ ή θεοηυ θςζθυνμ. 

Με ηδκ εηηυλεοζδ δζαζημνπίγεηαζ ηαζ ακαθθέβεηαζ εκχ πνμζημθθάηαζ πάκς 

ζε υθεξ ηζξ επζθάκεζεξ εφθθεηηεξ ηαζ υπζ. Ακαδίδεζ ιαφνμ ηαπκυ ηαζ ηαίβεηαζ 

υπςξ δ ηακμκζηή αεκγίκδ ιε πμνημηαθυπνμοκ εενιή θθυβα. 
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Υνδζζιμπμζείηαζ ζε αυιαεξ, ζε αμιαίδεξ, ζε θθμβμαυθα ηαζ ζε υθεξ ηζξ 

ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ (αηυιδ ηαζ ανηηζηέξ). 

2/ Διπνδζηζηυ Λάδζ Ναπάθι (NP). Έπεζ ηα ίδζα 

παναηηδνζζηζηά ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ υπςξ ημ ειπνδζηζηυ θάδζ IM πμο 

ακαθένεδηε πνμδβμοιέκςξ, δζαθένεζ ιυκμ ςξ πνμξ ηδκ ζφκεεζδ. Σμ NP 

είκαζ ιίβια αεκγίκδξ αενμπθάκςκ (88%) ηαζ παποκηή ΝΑΠΑΛΜ. Σμ 

ΝΑΠΑΛΜ είκαζ ιζα εζδζηή γεθαηζκχδδξ ζφκεεζδ ιζβιάηςκ θζπανχκ μλέςκ, 

ζαπχκςκ ηαζ πδιζηχκ πνμζεέηςκ. Υνδζζιμπμζήεδηε ζε ιεβάθδ έηηαζδ 

ζημκ πυθειμ ημο Βζεηκάι αθθά ηαζ ημ 1974 απυ ημοξ Σμφνημοξ ζηδκ 

εζζαμθή ηδξ Κφπνμο. Πνμηαθεί άιεζα εβηαφιαηα ηνίημο ααειμφ υηακ έθεεζ 

ζε επαθή ιε ημ δένια ηαζ ζακ ιέζα πνμζηαζίαξ ιπμνμφκ κα 

πνδζζιμπμζδεμφκ υθα ηα ιέζα πνμζηαζίαξ απυ πονηαβζέξ.  

3.3.2.2 Μεηαιιηθέο Δκπξεζηηθέο 

ακ ηέημζεξ πνδζζιμπμζήεδηακ ημ ιεηαθθζηυ ιαβκήζζμ ζε ζηυκδ ηαζ μ 

εενιίηδξ πμο είκαζ ιίβια ζηυκδξ αθμοιζκίμο ηαζ μλεζδίμο ημο ζζδήνμο. Καηά 

ηδκ ακάθθελδ ακαπηφζζμκηαζ ορδθέξ εενιμηναζίεξ.  

3.3.2.3 Μίγκαηα Διαησδώλ θαη Μεηαιιηθώλ Οπζηώλ 

Υνδζζιμπμζήεδηακ ηέημζα ιίβιαηα πμο πενζείπακ ιαβκήζζμ, 

πεηνέθαζμ, αεκγίκδ, άζθαθημξ, ηαμοηζμφη ηαζ κζηνζηυ κάηνζμ ιε 

απμηεθέζιαηα εκδζάιεζα πμο ακαθένεδηακ παναπάκς.  

3.3.3  Καπλνγόλεο Υ.Π.Ο. 

Οζ ηαπκμβυκεξ μοζίεξ δεκ πνμηαθμφκ εακαηδθυνα απμηεθέζιαηα ηδξ 

ηαηδβμνίαξ ηςκ πμθειζηχκ αενίςκ πμο πενζβνάθδηακ ζηα πνμδβμφιεκα, 

εκημφημζξ ηνίεδηε ζηυπζιμ κα ακαθενεμφκ θίβα θυβζα ηαζ βζα αοηέξ. Οζ 
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ηονζυηενεξ πνήζεζξ ηςκ ηαπκμβυκςκ μοζζχκ είκαζ δ ηάθορδ ζηναηζςηζηχκ 

ηζκήζεςκ, δ πανειπυδζζδ επενζηήξ παναηήνδζδξ, ηαζ δ ηαηάδεζλδ ζηυπςκ 

πονμαμθζημφ. 

3.3.3.1 Λεπθόο θσζθόξνο (WP) 

Δίκαζ δ ηαθφηενδ ηαπκμβυκμξ μοζία ηαζ δ ιυκδ πμο πνδζζιμπμζείηαζ 

ζήιενα απυ υθα ηα ηνάηδ. Δίκαζ δδθδηδνζχδδξ υηακ εζζέθεεζ ζημκ 

μνβακζζιυ υπςξ είκαζ, αθθά μ ηαπκυξ ηαζ μζ ακαεοιζάζεζξ ημο δεκ είκαζ 

δδθδηδνζχδεζξ. Ακαθθέβεηαζ αιέζςξ υηακ έθεεζ ζε επαθή ιε ημκ αένα ηαζ 

ζοκεπίγεζ κα ηαίβεηαζ ηαηά ηδκ επαθή ημο ιε ζηενεά οθζηά αηυιδ ηαζ υηακ 

επζπέζεζ πάκς ζημ ζχια ημο ακενχπμο. Δηηυξ απυ ημκ θεοηυ θςζθυνμ 

πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ μ πθαζηζημπμζδιέκμξ θεοηυξ θςζθυνμξ (PWP) πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ βζα ηδκ πθήνςζδ αμιαχκ. 

3.3.3.2 Μίγκα Σξηνμεηδίνπ ηνπ Θείνπ - Υισξνζεηνληθνύ Ομέσο (FS) 

Ο ηαπκυξ ημο δεκ είκαζ δδθδηδνζχδδξ. ακ οβνυ ενεείγεζ ηαζ πνμηαθεί 

θθυβςζδ ημο δένιαημξ υηακ έθεεζ ζε επαθή ιε αοηά. Απαζηείηαζ 

πνμζηαηεοηζηή ιάζηα βζα ηδκ πνμζηαζία ηαζ ζε ιεβάθεξ ζοβηεκηνχζεζξ. Σμ 

οβνυ Υθςνμεεζμκζηυ μλφ ηαεζζηά ηδκ ηνμθή ηαζ ημ κενυ αηαηάθθδθα πνμξ 

πνήζδ εκχ μ ηαπκυξ απθά ηαζ ιυκμ πνμζδίδεζ δοζάνεζηδ βεφζδ. 

3.3.3.3 Μίγκα Οπζηώλ όπσο ην Δμαρισξναηζάλην θαη Φεπδάξγπξνο 

(HC) 

Δίκαζ ημλζηυ βζα απνμζηάηεοημ, δεκ ιμθφκεζ ηδκ ηνμθή ηαζ ημ κενυ, 

αθθά απμηημφκ δοζάνεζηδ μζιή. 
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3.3.3.4 Μίγκαηα Ομέσλ όπσο ην Υισξνζνπιθνληθνύ θαη Καπλίδνληνο 

Θεηηθνύ Ομέσο 

Υνδζζιμπμζήεδηε ζημκ Α' Π.Π. ιε ηδκ έκδεζλδ FS - SMOKE. 

3.3.3.5 Οπζίεο Καπλώλ εκαηνδνζίαο 

Δηηυξ απυ ηα ηαπκμβυκα οπάνπμοκ εζδζηέξ ζοζηεοέξ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ακαβκχνζζδ θζθίςκ ηιδιάηςκ, βζα ηαηαδίςλδ ζηυπςκ, 

βζα ζοκημκζζιυ εκενβεζχκ ηθπ.  Οζ ζοζηεοέξ αοηέξ πανάβμοκ ιζηνέξ 

πμζυηδηεξ πνςιαηζζημφ ηαπκμφ, θεοηυ βηνίγμ, ιαφνμ ή πνςιαηζηή θάιρδ 

ηαζ δείπκμοκ έηζζ ημ ζδιείμ πμο ανίζημκηαζ . Σοπζηά ακαθένεηαζ ιζα μοζία 

πθδνχζεςξ ηέημζςκ ζοζηεοχκ πμο είκαζ ιίβια ζυδαξ (20-30%), πθςνζημφ 

ηαθίμο (20-30%), εείμο (10%) ηαζ πνςζηζηέξ (40%).  

3.4 Αλάινγα κε ηελ επίδξαζε ηνπο ζηνπο νξγαληζκνύο 

3.4.1 Παξάγνληεο Αληθαλόηεηαο 

Πανάβμοκ θοζζμθμβζηά ή ροπμθμβζηά απμηεθέζιαηα ηονίςξ ιε 

ιεηααμθή ή δζάννδλδ ημο ηεκηνζημφ κεονζημφ ζοζηήιαημξ. 

3.4.2 Γαθξπγόλα 

Πνμηαθμφκ ιζα ιεβάθδ νμή δαηνφςκ ηαζ ενεεζζιυ ζημ δένια. 

Μενζηέξ απυ αοηέξ ηζξ μοζίεξ είκαζ πμθφ ενεεζζηζηέξ ζηδκ ακαπκεοζηζηή 

μδυ. Κάπμζεξ θμνέξ πνμηαθμφκ επίζδξ ηαζ καοηία ηαζ ειεηυ. 
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3.4.3 Δκεηηθα 

Αοημί μζ πανάβμκηεξ πνμηαθμφκ καοηία ηαζ ειεηυ. Δπίζδξ πνμηαθμφκ 

αήπα, θηάνκζζια, πυκμ ζηδ ιφηδ ηαζ ζημ θαζιυ, εηνμή οβνχκ απυ ηδκ ιφηδ 

ή δάηνοα. οκήεςξ ιε ηα ζοιπηχιαηα αοηά αημθμοεεί ηαζ πμκμηέθαθμξ. 

3.4.4.Απνθπιισηηθά 

Αοηέξ μζ μοζίεξ πνμηαθμφκ ζηα δέκηνα ηαζ ζηδ αθάζηδζδ βεκζηυηενα 

κα απμθέζμοκ ημ θφθθςια ιυκζια. 

3.4.5 Ρπζκηζηέο Φπηηθήο Αλάπηπμεο 

Οζ μοζίεξ αοηέξ  νοειίγμοκ (επζηαπφκμοκ ή ζηαιαημφκ) ηδ θοηζηή 

ακάπηολδ. 

3.4.6 Ξεξαληέο 

Πνμηαθμφκ ηδκ αθαίνεζδ ημο κενμφ απυ θοηζημφξ ζζημφξ ιε 

απμηέθεζια ηα θοηά κα ιαναίκμκηαζ ηαζ κα λεναίκμκηαζ. 

3.4.7 Απνζηεηξσηηθά Δδάθνπο 

Αοηέξ μζ μοζίεξ ηάκμοκ ημ έδαθμξ ακίηακμ κα οπμζηδνίλεζ ηδκ 

ακχηενδ θοηζηή γςή. Σα απμηεθέζιαηα ημοξ ιπμνεί κα δζανημφκ ιζα ή ηαζ 

παναπάκς ηαθθζενβδηζηέξ πενζυδμοξ. 
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3.5.Αλάινγα κε ηε Υξήζε 

Οζ πδιζημί πανάβμκηεξ ακάθμβα ιε ηδκ πνήζδ ημοξ ηαηαηάζζμκηαζ ςξ 

ηάηςεζ: 

3.5.1 Σνμηθνί παξάγνληεο 

Μπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ ακζηακυηδηα, ζμαανυ ηναοιαηζζιυ ή ηαζ 

εάκαημ ζημ πνμζςπζηυ υηακ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε ζοβηεκηνχζεζξ ιάπδξ. 

3.5.2 Παξάγνληεο αληθαλόηεηαο 

Μπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ πνμζςνζκά ζςιαηζηά ή ροπμθμβζηά 

απμηεθέζιαηα ή ηαζ ηα δομ. Σα απμηεθέζιαηα ιπμνεί κα επζιείκμοκ βζα 

ιενζηέξ χνεξ ιέπνζ ιένεξ ιεηά ηδκ έηεεζδ ζημκ πανάβμκηα. Μπμνμφκ κα 

πνμηαθέζμοκ ζημ πνμζςπζηυ αδοκαιία κα εηηεθέζμοκ ηα ηαεήημκηα ημοξ. 

Σα εφιαηα ζοκήεςξ δεκ πνεζάγμκηαζ εεναπεοηζηή αβςβή αθθά δ αβςβή 

αοηή επζηαπφκεζ ηδκ ακάννςζδ.  

3.5.3 Καηαζηνιήο ηαξαρώλ 

Οζ μοζίεξ ηαηαζημθήξ ηαναπχκ πνμηαθμφκ πανμδζηά ενεεζζηζηά ή 

ακζηακυηδηαξ απμηεθέζιαηα ηα μπμία ελαθακίγμκηαζ ιέζα ζε θεπηά υηακ 

ηεθεζχζεζ δ έηεεζδ ζε αοηά. Οζ μοζίεξ αοηέξ πνδζζιμπμζμφκηαζ εονέςξ απυ 

ηζξ δοκάιεζξ αζθάθεζαξ βζα ηδκ ηαηαζημθή ηαναπχκ. 
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3.5.4 Δθπαηδεπηηθά ρεκηθά 

Δίκαζ μοζίεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ απμηθεζζηζηά ηαζ ιυκμ ζηδκ 

εηπαίδεοζδ ημο πνμζςπζημφ βζα ηδκ ελμζηείςζδ ηαζ ηδκ πνμζμιμίςζδ 

ζοκεδηχκ ΡΠΥ πενζαάθθμκημξ. 

3.5.5 Καπλνγόλα 

Σα ηαπκμβυκα πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα απυηνορδ, ακαβκχνζζδ, 

πανειπυδζζδ ηαζ ιεηάδμζδ ιδκοιάηςκ. 

3.5.6 Εηδαληνθηόλα 

Σα γζγακζμηηυκα είκαζ πδιζηέξ μοζίεξ πμο αθάπημοκ ή ηαηαζηνέθμοκ 

ηδκ θοηζηή αθάζηδζδ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ «4» ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΥΖΜΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ11 

4.1 Οη ρεκηθέο νπζίεο θαη ε ζήκαλζε ηνπο. 

Κάεε πμθειζηή πδιζηή μοζία έπεζ έκα ζφιαμθμ, πμο είκαζ έκα ή δφμ 

βνάιιαηα ηαζ ανζειυξ ηαζ ζοκήεςξ, είκαζ ηα ανπζηά ημο πδιζημφ ηδξ ηφπμο. 

Αοηυ είκαζ ακαβηαίμ, χζηε μζ άκενςπμζ ηδξ παναβςβήξ, μζ πεζνζζηέξ ημο 

πονμαμθζημφ ηαζ μζ ζηναηζχηεξ κα ιπμνμφκ εφημθα κα ζοκεκκμμφκηαζ ηαζ κα 

απμθεφβμκηαζ μζ επζζηδιμκζηέξ μκμιαζίεξ πμο είκαζ πμθφπθμηεξ ηαζ 

ιαηνμζηεθείξ.  Έηζζ,  βζα ημκ οπενίηδ H ή SO, βζα ηα αένζα αίιαημξ ημ HCH 

ηαζ βζα ηα αένζα κεφνςκ ηα C, CB, ηαζ YX. θα ηα πονμιαπζηά πδιζημφ 

πμθέιμο είκαζ βηνζ ηαζ θένμοκ ηζξ ηαηάθθδθεξ επζζδιάκζεζξ (ηαζκίεξ – 

βνάιιαηα), βζα κα βίκμκηαζ εφημθα ακηζθδπηά. Σα πονμιαπζηά πμο θένμοκ 

έιιμκεξ μοζίεξ, πμο πνμηαθμφκ απχθεζεξ, π.π. μ οπενίηδξ, επζζδιαίκμκηαζ 

ιε δφμ θμονίδεξ ηαζ ημ ζφιαμθμ ηδξ μοζίαξ ζε πνχια πνάζζκμ. Δκχ ηα 

πονμιαπζηά πμο θένμοκ ιδ έιιμκεξ μοζίεξ, πμο πνμηαθμφκ απχθεζεξ, π.π. 

αένζα αίιαημξ, αζθοηηζηά, επζζδιαίκμκηαζ ιε ιζα θμονίδα ηαζ ημ ζφιαμθμ 

ηδξ μοζίαξ ζε πνχια πνάζζκμ. Σα πονμιαπζηά ιε ενεεζζηζηά αένζα, 

επζζδιαίκμκηαζ ιε ιζα θμονίδα ηαζ ημ ζφιαμθμ ηδξ μοζίαξ ζε πνχια 

ηυηηζκμ. Σα ηαπκμβυκα επζζδιαίκμκηαζ ιε ιζα θμονίδα ηαζ ημ ζφιαμθμ ηδξ 

μοζίαξ ζε πνχια ηίηνζκμ. Καζ ηέθμξ ηα ειπνδζηζηά επζζδιαίκμκηαζ ιε ιζα 

θμονίδα ηαζ ημ ζφιαμθμ ηδξ μοζίαξ ζε πνχια ιςα. 

 

4.2 Απνηειεζκαηηθόηεηα  

Ζ επίιμκδ εκυξ πδιζημφ πανυκηα είκαζ ημ ιέηνμ πμο ηαεμνίγεζ ηδκ 

δζάνηεζα ηςκ ημλζηχκ απμηεθεζιάηςκ ζηδκ πενζμπή απεθεοεένςζδξ ημο ηαζ 

υπζ δ δζάνηεζα ηςκ ζοκεπεζχκ ζημ εηηζεέιεκμ πνμζςπζηυ. Οζ ιδ επίιμκμζ 

                                                 
11 Δηηυξ απυ ηδκ εζδζηή αζαθζμβναθία ζημ ηέθμξ ηδξ ιεθέηδξ, αθ. ακαθοηζηά ζημζπεία ζημ 
https://www.opcw.org/protection/types-of-chemical-agent/ [Accessed 21 Jun. 2017]. 

https://www.opcw.org/protection/types-of-chemical-agent/
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πανάβμκηεξ δζαθφμκηαζ βνήβμνα ιεηά ηδκ απεθεοεένςζδ ημο ηαζ απμηεθεί 

έκακ άιεζμ ηαζ ιζηνήξ δζάνηεζαξ ηίκδοκμ. Οζ επίιμκμζ πδιζημί πανάβμκηεξ 

απμηεθμφκ έκακ ζοκεπή ηίκδοκμ βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια ιεηά ηδκ 

απεθεοεένςζδ ημοξ.  

Ο ηνυπμξ δζαζπμνάξ, πμο επδνεάγεζ ηδκ πμζυηδηα. ηακ 

πνδζζιμπμζδεεί έκα αθήια ή ιζα αυιαα ιε πδιζηή μοζία, ηυηε έκα ιένμξ 

αοηήξ δζαζημνπίγεηαζ, έκα άθθμ ιέκεζ ζημκ ηναηήνα πμο ακμίβεηαζ ηζ έκα ηαζ 

έκα ηεθεοηαίμ ηαίβεηαζ ηαζ ηαηαζηνέθεηαζ. Ακ υιςξ, πνδζζιμπμζδεμφκ άθθα 

ιέζα π.π. ρεηαζιυξ απυ αενμπθάκμ, ζοζηεοέξ εηημλεφζεςξ, εα οπάνλεζ 

ηαθφηενδ δζαζπμνά, πςνίξ απχθεζεξ. Ο άκειμξ. πςξ είκαζ εοκυδημ, δ 

ηαπφηδηα ηαζ δ δζεφεοκζδ ημο ακέιμο επδνεάγμοκ ηδκ απυθαζδ βζα πνήζδ 

πμθειζηήξ πδιζηήξ μοζίαξ. Καηάθθδθδ ηαπφηδηα εεςνμφκηαζ ηα 6 – 16 πζθ./ 

h. Θενιμηναζία, δ μπμία επζηοβπάκεζ ηδκ ελάηιζζδ ηζ έηζζ εα πνέπεζ κα 

ζοκδοαζηεί ιε ηδκ ιμκζιυηδηα ηδξ πδιζηήξ μοζίαξ. Καηαηυνοθδ 

εενιμααειίδα, πμο είκαζ δ ιεηααμθή ηδξ εενιμηναζίαξ ηδξ αηιυζθαζναξ ιε 

ημ φρμξ απυ ηδ βδ. Γζαηνίκμοιε 3 πενζπηχζεζξ : - Μεηάπηςζδ, υπμο δ 

εενιμηναζία εθαηηχκεηαζ υζμ ακεααίκμοιε, δδιζμονβχκηαξ ακμδζηά 

νεφιαηα πμο δεκ επζηνέπμοκ ηδκ πνήζδ πδιζηχκ μοζζχκ, βζαηί ακένπμκηαζ 

βνήβμνα. - Ακαζηνμθή, υπμο δ εενιμηναζία αολάκεηαζ υζμ ακεααίκμοιε 

ηαζ δεκ οπάνπμοκ ακμδζηά νεφιαηα, ιε απμηέθεζια μ αέναξ κα παβζδεφεηαζ 

ζηδκ επζθάκεζα ηζ έηζζ κα εκδείηκοηαζ δ πνήζδ πδιζηχκ μοζζχκ. - Οοδέηενδ, 

υπμο δεκ οπάνπεζ ιεηααμθή ηδξ εενιμηναζίαξ ιε ημ φρμξ. οιααίκεζ ζηζξ 

ζοκκεθζαζιέκεξ ιένεξ.  

Τβναζία, δ μπμία οδνμθφεζ ηζξ πδιζηέξ μοζίεξ, εοκμχκηαξ ιυκμ ηζξ 

ηαπκμβυκεξ. - Καζνζηέξ ηαηαηνδικίζεζξ (ανμπή, πζυκζ), πμο δεκ εοκμμφκ ηδκ 

πνήζδ ηςκ πδιζηχκ μοζζχκ. - Έδαθμξ. Οζ πηοπέξ ηαζ δ θφζδ ημο εδάθμοξ 

(ιαθαηυ – ζηθδνυ) αμδεμφκ ζηδ πνήζδ πμθειζηχκ πδιζηχκ μοζζχκ, βζαηί ηζξ 

ζοβηναημφκ ζηα ημζθχιαηα. - Υαναηηδνζζηζηά ημο ζηυπμο : δ ζφκεεζδ ημο 

ζηυπμο, δ εέζδ, ημ ιέβεεμξ, ημ ζπήια, δ ιμκζιυηδηα ηαζ μ ααειυξ 
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πνμζηαζίαξ ημο πνμζςπζημφ επδνεάγμοκ ηδκ πνήζδ πδιζηχκ μοζζχκ βζα ημ 

είδμξ ηαζ ηδκ πμζυηδηά ημοξ. - Τπμηεζιεκζηέξ ιέεμδμζ, πμο ααζίγμκηαζ ζηζξ 

αζζεήζεζξ υζθνδζδξ (ηάπμζα ιονςδζά απυ ηζξ βκςζηέξ ηςκ αενίςκ), υναζδ 

(κενυ βμκίδζα), αημή (αζοκήεζζηεξ εηνήλεζξ). - Ακηζηεζιεκζημί ιέεμδμζ, πμο 

ζηδνίγμκηαζ ζε πδιζηέξ ηονίςξ ιεευδμοξ ηαζ εζδζηυηενα ζηδκ αθθαβή 

πνςιαηζζιμφ ηάπμζαξ μοζίαξ ιε επίδναζδ ηςκ πδιζηχκ μοζζχκ. Με ηδκ 

μοζία αοηή ειπμδίγμκηαζ εοημθμιεηαπείνζζηα οθζηά, υπςξ ημιιάηζ πανηζμφ 

ηηθ. Κάεε πδιζηή μοζία πνμλεκεί ηαζ μνζζιέκδ ιεηααμθή ζημ οθζηυ ηζ έηζζ 

ιπμνεί κα εκημπζζηεί δ φπανλή ηδξ. 

Ανηεημί ζοκηεθεζηέξ είκαζ αοημί πμο ηαεμνίγμοκ ημκ πνυκμ ηαηά ημκ 

μπμίμ έκαξ πδιζηυξ πανάβμκηαξ παναιέκεζ απμηεθεζιαηζηυξ. Αοημί 

πενζθαιαάκμοκ ηδκ ιέεμδμ απεθεοεένςζδξ ηαζ ηζξ θοζζηέξ ζδζυηδηεξ ημο 

πανάβμκηα. 

4.2.1 Μέζνδνο Απειεπζέξσζεο 

 Σμ ιέβεεμξ ηςκ ζςιαηζδίςκ ημο πδιζημφ πανάβμκηα πμο 

απεθεοεενχεδηε επδνεάγεζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ οβνχκ ηαζ 

ζηένεςκ παναβυκηςκ. Οζ αηιμί ηαζ ηα αενμγυθ δεκ είκαζ ηυζμ επίιμκα υζμ 

ηα ζηαβμκίδζα ημο πανάβμκηα πμο πνδζζιμπμζήεδηε βζα κα ιμθφκεζ ημ πεδίμ 

ιάπδξ. ηα εηνδηηζηά πονμιαπζηά ημ ιέβεεμξ ηδξ δζαζπμνάξ ελανηάηαζ απυ 

ανηεημφξ ζοκηεθεζηέξ. Αοημί μζ ζοκηεθεζηέξ είκαζ δ πμζυηδηα ηαζ μ ηφπμξ 

ηδξ εηνδηηζηήξ βυιςζδξ ηαζ ημ είδμξ ηδξ έηνδλδξ (εκαένζα ή επζθακεζαηή). 

Οζ ζοζηεοέξ ρεηαζιμφ ηαζ παναβςβήξ αενμγυθ ιπμνμφκ κα πμζηίθμοκ ζημ 

ααειυ δζαζπμνάξ ημο πδιζημφ πανάβμκηα. Έηζζ αοημί μζ ηφπμζ επδνεάγμοκ 

ηδκ δζάνηεζα ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ημο πδιζημφ πανάβμκηα. 

Σνεζξ ηονίςξ ηνυπμζ οπάνπμοκ βζα ηδκ εηπμιπή – άθεζδ ΥΠΟ 

(ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ηςκ ηαπκμβυκςκ) απυ ηα αενμζηάθδ :  ιε 

ζοζηεοέξ ρεηαζιμφ, ιε ζοζηεοέξ εηκέθςζδξ ηαζ ιε αυιαεξ.  Ηδζαίηενα 

υζμκ αθμνά ηζξ ΥΠΟ ζε οβνή ιμνθή αοηέξ ιπμνμφκ κα εηημλεοεμφκ απυ ηα 
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αενμζηάθδ ιε δφμ ηνυπμοξ : είηε ιε ιμνθή ζηαβυκςκ ιεβέεμοξ ίζμο ιε ηζξ 

ζηαβυκεξ ηδξ ανμπήξ (ρεηαζιυξ) είηε ιε ιμνθή θεπημιενέζηενςκ 

ζηαβυκςκ ηφπμο θεπηυηαηδξ μιίπθδξ (εηκέθςζδ).  πςξ είκαζ εφθμβμ δ 

έηηαζδ ηδξ ηαθοπηυιεκδξ επζθάκεζαξ απυ ηδκ εηημλεοιέκδ ΥΠΟ ελανηάηαζ 

απυ ημ ιέβεεμξ ηςκ ζηαβυκςκ ηδξ, ημ φρμξ πηήζδξ ημο αενμζηάθμοξ ηαζ 

άθεζδξ ηδξ ΥΠΟ, ηδκ ηαπφηδηα άθεζδξ ηδξ μοζίαξ, ηδκ ηαπφηδηα ηαζ 

δζεφεοκζδ ημο πκέμκημξ ακέιμο ηαεχξ ηαζ απυ ηζξ θμζπέξ αηιμζθαζνζηέξ 

ηαζ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ.  Με ηζξ ζοζηεοέξ ρεηαζιμφ εηημλεφεηαζ ζε οβνή 

ιμνθή δ ιεηαθενυιεκδ εκηυξ δελαιεκχκ ΥΠΟ οπυ πίεζδ θζβυηενδ ζοκήεςξ 

απυ δέηα αηιυζθαζνεξ ηαζ ιε ηαπφηδηα πενίπμο ίζδ ιε ηδκ ηαπφηδηα ημο 

αενμζηάθμοξ, ζπδιαηίγμκηαξ ιζα αδνή ηαζ μνζγυκηζα πνμξ ηα πίζς αηηίκα 

ηαεχξ ηαζ ιζα θεπηή ηάεεηδ πνμξ ηα πίζς αηηίκα.  Απυ ηδκ ελμοδεηένςζδ 

ηδξ μνζγυκηζαξ ηαπφηδηαξ δ μοζία ηαηένπεηαζ πνμξ ημ έδαθμξ ιε ιμνθή 

ιεβαθοηένςκ ζηαβυκςκ μζ μπμίεξ ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο ηαηαιενίγμκηαζ 

ζε θεπηυηαηα ζηαβμκίδζα  πμο επζηάεμκηαζ ζημ έδαθμξ. Με ηδκ αφλδζδ ημο 

φρμοξ πηήζδξ ημο αενμζηάθμοξ ηαζ ηδξ ηαπφηδηαξ ημο ακέιμο αολάκεηαζ 

ιεκ δ ιμθοκυιεκδ επζθάκεζα αθθά εθαηηχκεηαζ δ ποηκυηδηα ηδξ ΥΠΟ.  ηδκ 

πενίπηςζδ πνήζδξ ηαπκμβυκςκ ΥΠΟ, μπυηε επζγδηείηαζ δ επαθή ημο 

πδιζημφ κέθμοξ ιε ημ έδαθμξ ημ φρμξ πηήζδξ είκαζ πμθφ ιζηνυ. Μεηά ηδκ 

απεθεοεένςζή ημοξ απυ ημ αενμζηάθμξ μζ οβνέξ ΥΠΟ παναζονυιεκεξ 

απυ ημκ άκειμ δζακφμοκ ιεβάθεξ απμζηάζεζξ ζδζαίηενα ζηζξ πενζπηχζεζξ 

πμο δ ηαπφηδηά ημο είκαζ ιεβάθδ.  Λυβς ημο υηζ μζ ηαπφηδηεξ ηαζ μζ 

δζεοεφκζεζξ ημο ακέιμο πμζηίθμοκ ακάθμβα ιε ημ φρμξ απαζηείηαζ αηνζαήξ 

οπμθμβζζιυξ ηαζ εηηίιδζδ ηδξ πηήζδξ εκυξ αενμζηάθμοξ χζηε κα 

πνμζαθδεεί μνζζιέκμξ ζηυπμξ.  Γζα φρδ ιζηνυηενα απυ 600 ιέηνα 

οθίζηακηαζ ιζηνέξ δοζημθίεξ, αθθά βζα ιεβαθφηενα φρδ απαζημφκηαζ εοκμσηέξ 

ζοκεήηεξ αηιυζθαζναξ ηαζ ελαζνεηζηά ζαθήξ οπμθμβζζιυξ ημο πκέμκημξ 

ακέιμο.  Με ηζξ ζοζηεοέξ εηκέθςζδξ θφκεηαζ ημ πνυαθδια ζπέζδξ 

ζοκμθζημφ αάνμοξ αενμζηάθμοξ ηαζ θμνηίμο πνμξ ημ αάνμξ ηδξ 

ιεηαθενυιεκδξ ΥΠΟ ιε ακαθμβία εοκμσηυηενδ μζημκμιζηά ηαζ πμζμηζηά βζα 

ηδκ άθεζδ ηδξ ΥΠΟ.  οκήεςξ μζ ζοζηεοέξ εηκέθςζδξ ηαηαθήβμοκ ζε έκα 
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ζφζηδια απυ επζιήηεζξ θεπημφξ ζςθήκεξ ηαζ έκα ζφζηδια δζηθείδςκ 

νφειζζδξ ηςκ αενμεζζαβςβχκ πμο ηαεζζημφκ ηδ δζαζπμνά ηδξ ΥΠΟ ιε 

ιμνθή θεπηυηαηςκ ζηαβμκζδίςκ άηνςξ επζηοπή.  Δλ’ αζηίαξ ηδξ ηάζδξ ηςκ 

ζηαβμκζδίςκ κα παναιέκμοκ ζε αζχνδζδ ηαζ κα ιεηαηζκμφκηαζ ιε ημκ άκειμ, 

υπςξ δ θεπηή μιίπθδ, δ άθεζδ ηδξ ΥΠΟ ιε ιμνθή εηκέθςζδξ  πνέπεζ κα 

βίκεηαζ απυ παιδθά φρδ, εηηυξ εάκ οπάνπμοκ εζδζηέξ εοκμσηέξ ζοκεήηεξ 

υπςξ π.π. ιεηά ημ θοηαοβέξ ηαζ πνζκ ημ θοηυθςξ.  Ζ ηαηηζηή αλία ηςκ 

εηπειπυιεκςκ ιε εηκέθςζδ ΥΠΟ είκαζ ιεβάθδ, ηαεχξ ηαζ μζ πθέμκ 

έιιμκεξ απυ αοηέξ υπςξ μ οπενίηδξ βίκμκηαζ ζπεδυκ πηδηζηέξ ελ’ αζηίαξ ημο 

θεπηυηαημο ηαηαιενζζιμφ ημοξ, επζηοβπάκεηαζ αζθαθέζηενα μ αζθκζδζαζιυξ 

ηαζ ηα απμηεθέζιαηα επένπμκηαζ πμθφ βνήβμνα ηαεχξ επζηοβπάκεηαζ 

ιεβάθδ ποηκυηδηα ηδξ ΥΠΟ ζημκ αένα.  Δηηυξ απυ ηζξ πνμακαθενεείζεξ 

βεκζηέξ ιεευδμοξ άθεζδξ ΥΠΟ απυ αενμζηάθδ οθίζηαηαζ αεααίςξ ηαζ μ 

παναδμζζαηυξ ηνυπμξ πνδζζιμπμίδζδξ ηςκ αμιαχκ.  Οζ πονμζςθήκεξ 

αοηχκ ηςκ αμιαχκ είκαζ είηε αηανζαίμζ είηε ηονίςξ εβηαζνμθθεβείξ πμο 

πνμλεκμφκ απεθεοεένςζδ ηδξ ΥΠΟ ζε ζοβηεηνζιέκμ φρμξ ηαζ ηνίκμκηαζ δ 

πθεμκεηηζηυηενδ βζα ηδκ πνμζαμθή ηαθοιιέκςκ ζηναηεοιάηςκ.  Σμ αάνμξ 

πμζηίθςκ πδιζηχκ αμιαχκ ηοιαίκεηαζ απυ 10 έςξ 1000 πζθζυβναιια 

ζοκήεςξ μζ αυιαεξ ιεβαθφηενμο αάνμοξ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηζξ ιδ 

έιιμκεξ ΥΠΟ, εκχ μζ έιιμκεξ ΥΠΟ εηημλεφμκηαζ ιε ιζηνυηενεξ αυιαεξ βζα 

κα επζηοβπάκεηαζ ηάθορδ ιεβαθφηενδξ επζθάκεζαξ.  Καεχξ απαζηείηαζ ηαηά 

ηδ δζάνηεζα ιζαξ πδιζηήξ επίεεζδξ δζαηήνδζδ ημο ημλζημφ κέθμοξ πμο 

απμννέεζ απυ αοηήκ, είκαζ εφημθα ακηζθδπηυ υηζ δ ζοκηήνδζδ ημο κέθμοξ 

αοημφ ιε αενμπμνζηυ αμιαανδζζιυ είκαζ δφζημθδ. Δπίζδξ πνυδδθδ είκαζ δ 

ακαπνμζανιμβή ηδξ ηαηηζηήξ πνδζζιμπμίδζδξ ηςκ ΥΠΟ ακάθμβα ιε ηζξ 

δοκαηυηδηεξ ηςκ αενμζηαθχκ κέμο ηφπμο, ηαεχξ ηαζ ακάθμβα ιε ηδ 

ζφκεεζδ ηςκ αενμπμνζηχκ Μμκάδςκ πμο είκαζ εκηεηαθιέκεξ βζα ηδ 

δζελαβςβή πδιζημφ πμθέιμο.  Δπζζδιαίκεηαζ ηαζ πάθζ δ ελαζνεηζηά ιεβάθδ 

αηηίκα εκένβεζαξ πνήζδξ ηςκ ΥΠΟ ηδκ μπμία πνμζθένεζ ημ αενμπμνζηυ 

υπθμ ηαζ ιε αοηή ζοκεηηζιάηαζ δ πζεακυηαηδ πνήζδ ΥΠΟ ειιυκμο ηφπμο βζα 
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ηδκ απνήζηεοζδ ή απαβυνεοζδ (ιυκζιδ ή πνμζςνζκή) εβηαηαζηάζεςκ, 

δνμιμθμβίςκ ή πενζμπχκ.  

Τθίζηακηαζ υιςξ ηαζ μνζζιέκμζ πενζμνζζιμί ζηδκ πνήζδ ηςκ πδιζηχκ 

παναβυκηςκ υπςξ υηζ ημ πθάημξ ηδξ ιμθοζιέκδξ γχκδξ υπςξ ηαζ μζ 

πνμδβδεέκηεξ ζηνμαζθζζιμί ηδξ ρεηαγυιεκδξ ΥΠΟ ελανηχκηαζ ηονίανπα 

απυ ημ φρμξ πηήζδξ ημο αενμζηάθμοξ ηαζ ηδκ ηαπφηδηα ηαζ δζεφεοκζδ ημο 

πκέμκημξ ακέιμο. ε αενμπδιζηέξ επζπεζνήζεζξ εββφξ ηςκ θίθζςκ βναιιχκ δ 

δζεφεοκζδ ημο ακέιμο έπεζ ημνοθαία ζδιαζία βζα ηδκ πνμθφθαλδ ηςκ 

θίθζςκ ζηναηεοιάηςκ. Δπζπθέςκ δ  επζηοβπακυιεκδ ποηκυηδηα ιζαξ ΥΠΟ 

ζηδκ αηιυζθαζνα ελανηάηαζ αέααζα απυ ηδκ εηημλεουιεκδ πμζυηδηά ηδξ 

αθθά ηαζ απυ ηδ εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ.  Ζ ποηκυηδηα ηδξ ΥΠΟ 

αολάκεζ πνμξ ημ ακηίεεημ ιένμξ ημο ζηυπμο απ’ ημκ μπμίμ πκέεζ μ άκειμξ. 

4.2.2 Φπζηθέο Ηδηόηεηεο ηνπ Υεκηθνύ Παξάγνληα 

Ζ πίεζδ ηςκ αηιχκ ηαζ δ ποηκυηδηα ηςκ αηιχκ πμο πανάβμκηαζ, δ 

πηδηζηυηδηα ημο πδιζημφ πανυκηα επδνεάγμοκ ημ νοειυ ελάηιζζδξ ημο. Ζ 

δδιζμονβία δδθαδή  ιεβάθςκ ζοβηεκηνχζεςκ ζε ιζηνυ πνυκμ. Ζ 

ζοβηέκηνςζδ αολάκεζ ιε ηδκ ιεβάθδ ποηκυηδηα ηςκ αηιχκ άνα ηαζ δ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα. Δζδζηυηενα δ δδιζμονβία ιεβάθδξ ποηκυηδηαξ αηιχκ 

ελανηάηαζ απυ ημ ζδιείμ γέζεςξ, παιδθυ ζ.γ. ζδιαίκεζ εοημθία 

αενζμπμζήζεςξ ηαζ απυ ηδκ πηδηζηυηδηα δδθ. ηδκ ηαπφηδηα ελαηιίζεςξ. 

Μεβάθδ ηαπφηδηα ελαηιίζεςξ ζδιαίκεζ ιεβάθδ ποηκυηδηα αηιχκ. Απυ ηδκ 

ηάζδ αηιχκ δδθ. ηδκ εοημθία ή δοζημθία αενζμπμζήζεςξ. Δφημθδ 

αηιμπμίδζδ ζδιαίκεζ υηζ πζμ απμηεθεζιαηζηή είκαζ δ Υ.Π.Ο. Αοηέξ μζ 

ζδζυηδηεξ είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηέξ ζημκ ηαεμνζζιυ ηδξ 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ημο πδιζημφ πανάβμκηα. Σα αένζα (αηιμί), ηα αενμγυθ 

ηαζ ηα ορδθήξ πηδηζηυηδηαξ οβνά έπμοκ ηδκ ηάζδ κα δζαπέμκηαζ πμθφ 

βνήβμνα ιεηά ηδκ απεθεοεένςζδ ημοξ. Έηζζ απμηεθμφκ έκακ άιεζμ ηαζ 

ιζηνήξ δζάνηεζαξ ηίκδοκμ. Οζ ζηαβυκεξ ηαζ ιεβαθφηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ ημο 

οβνμφ πδιζημφ πανάβμκηα παναιέκμοκ  βζα ιεβαθφηενμ πνμκζηυ δζάζηδια 
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απυ υηζ ηα ιζηνυηενα ζηαβμκίδζα. Δπίζδξ ηα παπφννεοζηα οβνά έπμοκ ηδκ 

ηάζδ κα δζαηδνμφκ ημ ιέβεεμξ ηαζ ημ ζπήια ημοξ υπςξ επίζδξ ηαζ κα 

ζοβημθθμφκηαζ ιεηαλφ ημοξ ηαζ έηζζ δεκ απθχκμκηαζ ηαζ δεκ νέμοκ βνήβμνα. 

Αοηυ ιπμνεί κα αολήζεζ ηδκ επζιμκή ημο πδιζημφ πανάβμκηα. Δπζπθέμκ ημ 

ορδθυ ζδιείμ ακαθθέλεςξ ιζαξ Υ.Π.Ο. εοκμεί ηδκ πνήζδ ηδξ επεζδή 

ιεζχκεηαζ μ ηίκδοκμξ ακαθθέλεχξ ηδξ απυ ορδθέξ εενιμηναζίεξ πμο 

ιπμνεί κα δδιζμονβδεμφκ ηαηά ηδκ έηνδλδ αθδιάηςκ ή αμιαχκ. Ζ 

οδνυθοζδ επζδνά εεηζηά πμθθέξ θμνέξ ζηδκ πνήζδ Υ.Π.Ο. υηακ ηα 

πνμσυκηα πμο εα πνμηφρμοκ απυ ηδκ οδνυθοζδ είκαζ ημλζηά. Πμθθέξ υιςξ 

Υ.Π.Ο. ηαηαζηνέθμκηαζ ιε ηδκ οδνυθοζδ. Ζ οδνυθοζδ είκαζ επζεοιδηή ζηζξ 

ηαπκμβυκεξ μοζίεξ. Ο ηνυπμξ εκένβεζαξ ηαζ μ ααειυξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ 

ζημκ μνβακζζιυ ημο ακενχπμο είκαζ ηαεμνζζηζημί πανάβμκηεξ ηδξ δνάζεςξ 

ηςκ Υ.Π.Ο.. Ζ ηαπεία εκένβεζα ζε ιζηνή ζοβηέκηνςζδ αολάκεζ ηδκ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα. Ζ απμννυθδζδ ή δ απμαμθή ιζαξ Υ.Π.Ο. ζε μνζζιέκμ 

πνυκμ ηαεμνίγεζ ημ νοειυ ηδξ απμημλίκςζδξ. ζμ ιεβαθφηενμξ είκαζ μ 

πνυκμξ ηυζμ πζμ απμηεθεζιαηζηή είκαζ δ Υ.Π.Ο.. Ζ ζηακυηδηα δζεζζδφζεςξ 

ζημκ μνβακζζιυ. Μία Υ.Π.Ο. ιπμνεί κα εζζέθεεζ ζημκ μνβακζζιυ ή κα δνάζεζ 

απυ δζάθμνα ζδιεία, ημ ζηυια, ηδ ιφηδ, ηα ιάηζα, ημ δένια. Υαναηηδνίγεηαζ 

πζμ απμηεθεζιαηζηή υηακ ιπμνεί κα ιπεζ ζημ ακενχπζκμ ζχια απυ 

πενζζζυηενα ιένδ ππ. ηα αένζα κεφνςκ παναηηδνίγμκηαζ πενζζζυηενμ 

απμηεθεζιαηζηά επεζδή ιπμνμφκ κα ιπμοκ ζημκ μνβακζζιυ απυ ημ δένια, 

ημ ζηυια ηαζ ηα ιάηζα, εκχ ηα ενεεζζηζηά εεςνμφκηαζ θζβυηενα 

απμηεθεζιαηζηά επεζδή πνμζαάθμοκ ιυκμ ηα ιάηζα. Ζ δνάζδ ηδξ Υ.Π.Ο. ζε 

ζπέζδ ιε ηδ ζοβηέκηνςζδ ηαζ ημ πνυκμ ηαεμνίγμοκ ημ νοειυ εκένβεζαξ ηδξ 

Υ.Π.Ο.. Έηζζ έπμοιε Υ.Π.Ο. ιε ιεβάθδ ηαπφηδηα δνάζεςξ, υπςξ ηα αένζα 

κεφνςκ ηαζ είκαζ απμηεθεζιαηζηέξ ηαζ άθθεξ ιε ιζηνυηενδ ηαπφηδηα 

δνάζεςξ, υπςξ μ οπενίηδξ ηαζ εεςνμφκηαζ θζβυηενμ απμηεθεζιαηζηέξ. Καζ 

ηέθμξ δ  παναηηδνζζηζηή μζιή πνμδίδεζ βνήβμνα ηδκ πανμοζία ιζαξ Υ.Π.Ο. 

ηαζ έηζζ ιεζχκεζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηά ημοξ.  
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4.3 Υαξαθηεξίζηεθα ησλ ρεκηθώλ παξαγόλησλ 

’ υθδ ηδκ πμνεία ηδξ ακάπηολδξ ηςκ πδιζηχκ υπθςκ ακαγδηήεδηακ 

απυ ημοξ ηαηαζηεοαζηέξ ημοξ ζοβηεηνζιέκα παναηηδνζζηζηά πμο έπνεπε κα 

έπεζ δ ζδεχδδξ ΥΠΟ.  Μεηά απυ έκημκμ επζζηδιμκζηυ ηαζ ζηναηζςηζηυ 

πνμαθδιαηζζιυ μ ηαηαθδηηζηυξ ηαηάθμβμξ πενζέθααε ηζξ ελήξ ζδζυηδηεξ :  

απυ ηαηηζηήξ πθεονάξ  δ ζδεχδδξ ΥΠΟ έπνεπε κα έπεζ ιεβάθδ ημλζηυηδηα, 

πμθθαπθή δναζηζηυηδηα, απμηεθέζιαηα ιαηνάξ δζάνηεζαξ, άιεζδ 

επεκένβεζα, αθακή δνάζδ, πηδηζηυηδηα ηαηάθθδθδ βζα κα επζηοβπάκεηαζ 

ιέβζζηδ ποηκυηδηα ζημ πεδίμ ηδξ ιάπδξ, ιεβάθδ δζαπεναηυηδηα απυ ημοξ 

πμζηίθμοξ θναβιμφξ ιδ μναηυηδηα ηαζ αμζιία.  Απυ πθεονάξ ηεπκζηχκ 

παναηηήνςκ δ ζδεχδδξ ΥΠΟ έπνεπε κα έπεζ εοπνυζζηεξ πνχηεξ φθεξ, 

εοημθία ζοκεεηζηήξ παναζηεοήξ , ιεβάθδ πδιζηή εοζηάεεζα, δφζημθδ 

οδνυθοζδ ηαζ ακημπή χζηε κα ιδ δζαζπάηαζ ιεηά απυ ηδκ έηνδλδ ημο 

θένμκημξ πονμιαπζημφ.  Σέθμξ ημ επζεοιδηυ εζδζηυ αάνμξ κα είκαζ πενί ημ 

1,5 χζηε κα παναιέκεζ εββφξ ηδξ επζθακείαξ. 

Ο ζοκδοαζιυξ ηςκ θοζζηχκ, πδιζηχκ ηαζ ημλζηχκ ζδζμηήηςκ ιζαξ 

μοζίαξ ηαεμνίγεζ ηδκ ηαηαθθδθυηδηα ηαζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα εκυξ 

πδιζημφ πανάβμκηα.  

4.3.1 Αλαγθαία Υαξαθηεξηζηηθά 

Έκαξ πδιζηυξ πανάβμκηαξ πνέπεζ κα είκαζ: 

 Σμλζηυξ. Λυβς ηςκ πδιζηχκ ημο ζδζμηήηςκ ζε ιζηνέξ 

ζοβηεκηνχζεζξ εα πνμηαθεί αθάαεξ ή εακαηδθυνα απμηεθέζιαηα ζημοξ 

ακενχπμοξ, γχα ή θοηά. 

 ηαεενυξ ή ζηακυηδηα ζηαεενμπμίδζδξ ηαηά ηδκ πενίμδμ 

ακάιεζα ζηδκ παναβςβή ημο ηαζ ηδκ πνήζδ. 
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 Να είκαζ ηαηαζηεοάζζιμξ απυ άιεζα δζαεέζζιεξ πνχηεξ φθεξ ζε 

ανηεηέξ πμζυηδηεξ βζα απμηεθεζιαηζηή ζηναηζςηζηή πνήζδ. 

 Ηηακυηδηα απεθεοεένςζδξ απυ ιζα ζοζηεοή βζα πνήζδ ζημ 

πεδίμ ιάπδξ ζε ζηακμπμζδηζηή ζοβηέκηνςζδ βζα ηδκ επίηεολδ επζεοιδηχκ 

απμηεθεζιάηςκ ζημ ζηυπμ. 

 Ηηακυηδηα δζαπείνζζδξ ηαζ ιεηαθμνάξ πςνίξ ζδζαίηενεξ 

πνμθοθάλεζξ. 

4.3.2 Δπηζπκεηά Υαξαθηεξηζηηθά 

Έκαξ πδιζηυξ πανάβμκηαξ εα πνέπεζ κα: 

 Έπεζ εθάπζζηδ ή ηαευθμο δζαανςηζηή δνάζδ ζηα πονμιαπζηά ή 

ζηα δμπεία υπμο εα είκαζ απμεδηεοιέκμξ. 

 Έπεζ ηέημζεξ ζδζυηδηεξ πμο δ μθμηθδνςηζηή πνμζηαζία απυ ημ 

πνμζςπζηυ ημο ακηίπαθμο κα είκαζ δφζημθδ. Δάκ είκαζ δοκαηυκ μ πδιζηυξ 

πανάβμκηαξ κα είκαζ ζηακυξ κα εθαπζζημπμζεί ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο 

πνμζηαηεοηζημφ ελμπθζζιμφ ημο πζεακμφ ακηίπαθμο.  

 Δίκαζ βκςζηά μ θοζζμθμβζηυξ ιδπακζζιυξ δνάζδξ, ηα 

πνμζηαηεοηζηά ιέηνα ηαζ δ ζαηνζηή εεναπεία ή πνμθφθαλδ. 

 Δίκαζ δφζημθδ δ ακίπκεοζδ ημο ιε ηζξ ζοκδεζζιέκεξ ιεευδμοξ 

πνζκ ηδκ ειθάκζζδ ηςκ θοζζμθμβζηχκ ηαζ / ή ροπμθμβζηχκ ημο 

απμηεθεζιάηςκ (άπνςιμζ, άμζιμζ ηαζ ιδ ενεεζζηζημί πδιζημί πανάβμκηεξ 

είκαζ επζεοιδημί βζα επίεεζδ). 
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4.4 Φπζηθέο Ηδηόηεηεο 

Οζ θοζζηέξ ζδζυηδηεξ επδνεάγμοκ ημ πςξ έκαξ πδιζηυξ πανάβμκηαξ 

πνδζζιμπμζείηαζ. Δπίζδξ επδνεάγμοκ ηαζ ηα αιοκηζηά ιέηνα ηαηά ηδξ 

πνήζδξ ημο. Μενζηέξ απυ ηζξ πζμ ζδιακηζηέξ θοζζηέξ ζδζυηδηεξ είκαζ δ 

ποηκυηδηα ηαζ πίεζδ αηιχκ, πηδηζηυηδηα, ζδιεία πήλεςξ ηαζ αναζιμφ ηαζ μζ 

ποηκυηδηεξ ζηδκ οβνά ηαζ ζηένεα ηαηάζηαζδ. Ζ ποηκυηδηα ηςκ αηιχκ 

ηαεμνίγεζ εάκ μ αηιυξ εα είκαζ εθαθνυηενμξ απυ ημκ αένα ή αανφηενμξ ηαζ 

έηζζ ηαεμνίγεζ εάκ μ πανάβμκηαξ εα πανάιεκε ζε παιδθέξ πενζμπέξ ή θφβεζ 

ιαηνζά ηαζ εα δζαθοεεί ζηδκ αηιυζθαζνα. Ζ πίεζδ ηςκ αηιχκ ηαεμνίγεζ ηδκ 

πηδηζηυηδηα ηαζ ημκ νοειυ ελάηιζζδξ ημο πανάβμκηα. Ο νοειυξ ελάηιζζδξ 

έπεζ ιεβάθδ επίδναζδ ζηδκ ζοβηέκηνςζδ ημο πδιζημφ πανάβμκηα. Δπίζδξ 

επδνεάγεζ ηαζ ηδκ δζάνηεζα ηδξ επζηζκδοκυηδηαξ ημο πανάβμκηα ιεηά ηδκ 

απεθεοεένςζδ ημο. Σα ζδιεία αναζιμφ ηαζ πήλεςξ επδνεάγμοκ ηδκ 

επζπεζνδζζαηή πνήζδ ηςκ πδιζηχκ παναβυκηςκ ηαζ ηα ιέζα απεθεοεένςζδ 

ημοξ. 

4.5 Υεκηθέο Ηδηόηεηεο 

Οζ πδιζηέξ ζδζυηδηεξ εκυξ πδιζημφ πανάβμκηα επδνεάγμοκ ηδκ 

ημλζηυηδηα, ηδκ ζηαεενυηδηα ημο ηαζ ηδκ ακηίδναζδ ημο ιε ημ κενυ ηαζ ιε 

άθθεξ μοζίεξ. Τδνυθοζδ είκαζ δ πδιζηή ακηίδναζδ ιζαξ μοζίαξ ιε ημ κενυ 

υπμο ζοκέπεζα αοηήξ είκαζ δ απμζφκεεζδ ηδξ μοζίαξ αοηήξ. Απμ ηδκ 

ακηίδναζδ αοηή πνμηφπημοκ ιζα ή ηαζ παναπάκς κέεξ μοζίεξ. ε ιενζηέξ 

πενζπηχζεζξ δ οδνυθοζδ ηαηαζηνέθεζ ηεθείςξ ηδκ ημλζηυηδηα ημο πδιζημφ 

πανάβμκηα.  

4.6 ηαζεξόηεηα ζηελ Απνζήθεπζε 

Ζ ζηαεενυηδηα ζηδκ απμεήηεοζδ ηαεμνίγεζ ηδκ πναηηζηή 

πνδζζιυηδηα ημο πδιζημφ πανάβμκηα. Δάκ έκαξ οπμρήθζμξ πδιζηυξ 

πανάβμκηαξ απμζοκηίεεηαζ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ απμεήηεοζδξ ημο έπεζ 
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πμθφ ιζηνή πναηηζηή άλζα ακελάνηδηα απυ μπμζμδήπμηε άθθμ 

παναηηδνζζηζηυ ημο. Ζ πνυζεεζδ ζηαεενμπμζδηχκ ζημ πδιζηυ πανάβμκηα 

ηαεοζηενμφκ ηδκ απμζφκεεζδ ημο ηαζ ημκ πμθοιενζζιυ ημο. 

4.7 Γξάζε ζε Μέηαιια, Πιαζηηθά, Τθάζκαηα θαη Υξώκαηα 

Ζ ακηίδναζδ ακάιεζα ζε έκα πδιζηυ πανάβμκηα ηαζ ζε έκα άθθμ 

οθζηυ πενζμνίγεζ ηδκ πνήζδ αοημφ ημο πανάβμκηα. Σα πδιζηά ηα μπμία είκαζ 

μλέα ή ζπδιαηίγμοκ μλέα έπμοκ ιζα δζαανςηζηή δνάζδ ζηα ιέηαθθα, 

δένιαηα, οθάζιαηα ηαζ πνχιαηα εηηυξ απυ αοημφξ ημοξ πδιζημφξ 

πανάβμκηεξ πμο έπμοκ ακημπή έκακηζ ηςκ επζζηνχζεςκ. 

4.8 Φπζηνινγηθή δξάζε ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό 

4.8.1 Γηαδξνκή Δηζόδνπ 

Οζ πδιζημί πανάβμκηεξ ιπμνμφκ κα εζζέθεμοκ ζημκ ακενχπζκμ 

μνβακζζιυ ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ. Οπμζμδήπμηε ηιήια ηδξ ακαπκεοζηζηήξ 

μδμφ απμ ηδκ ιφηδ ιέπνζ ημοξ πκεφιμκεξ ιπμνεί κα απμννμθήζεζ ημοξ 

εζζπκευιεκμοξ αηιμφξ, αένζα ηαζ αενμγυθ. Οζ οβνμί ζζημί υπςξ ηα ιάηζα ηαζ 

μζ πκεφιμκεξ απμννμθμφκ πζμ βνήβμνα ημοξ αηιμφξ. Σμ δένια ηαζ ζδζαίηενα 

μζ ζδνςιέκεξ ημο πενζμπέξ ιπμνμφκ επίζδξ κα απμννμθήζμοκ αηιμφξ. Σμ 

δένια ηαζ ηα ιάηζα ιπμνμφκ κα απμννμθήζμοκ ζηαβμκίδζα υπςξ ηαζ ζηένεα 

ζςιαηίδζα. Σα ηναφιαηα ηαζ μζ αιοπέξ είκαζ πζμ απμννμθδηζηά απυ ημ 

ακέπαθμ δένια. Οζ πδιζημί πανάβμκηεξ ιπμνμφκ κα ιμθφκμοκ ηδκ ηνμθή 

ηαζ ηα πυζζια οβνά ηαζ έηζζ μ μνβακζζιυξ ιπμνεί κα ημοξ απμννμθήζεζ 

ιέζς ημο βαζηνεκηενζημφ ζοζηήιαημξ. Ζ ειθάκζζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ ηαζ δ 

ζμαανυηδηά ημοξ πμζηίθεζ ακάθμβα ιε ηδκ μδυ εζζυδμο ημο πανάβμκηα ζημκ 

μνβακζζιυ αθθά ηαζ ημ πμζυ ηδξ έηεεζδξ. 

Μενζημί πδιζημί πανάβμκηεξ είκαζ ζδζαίηενα ημλζημί εάκ απμννμθδεμφκ 

απυ ημ δένια ή ηα ιάηζα εκχ άθθμζ είκαζ ιδ ημλζημί απυ αοηέξ ηζξ μδμφξ. Οζ 
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πανάβμκηεξ κεφνςκ έπμοκ ηδκ ιεβαθφηενδ ημλζηυηδηα εάκ απμννμθδεμφκ 

απυ ημ δένια, ηα ιάηζα ηαζ ημοξ πκεφιμκεξ. Ο ηονζυηενμξ ηίκδοκμξ ηςκ 

παναβυκηςκ αίιαημξ πνμηφπηεζ απυ ηδκ απμννυθδζδ ημοξ ιε ηδκ εζζπκμή 

ηαζ υπζ απυ ηδκ απμννυθδζδ απυ ημ δένια ηαζ ηα ιάηζα θυβς ηδξ 

πηδηζηυηδηαξ αοηχκ ηςκ παναβυκηςκ. Σμ οβνυ hydrogen cyanide (AC) είκαζ 

ημλζηυ ιε ηδκ απμννυθδζδ απυ ημ δένια ηαζ ηα ιάηζα. Πανυθα αοηά ημ οβνυ 

hydrogen cyanide (AC) ζπάκζα ανίζηεηαζ ζηζξ ζοκεήηεξ ιάπδξ. Οζ ζοκέπεζεξ 

ζημ δένια ηαζ ζηα ιάηζα ακ ηαζ είκαζ ζμαανέξ ζοκήεςξ είκαζ ημπζηέξ. Οζ 

πανάβμκηεξ θθοηηαζκχκ αθάπημοκ ημ δένια ηαζ μπμζμοζδήπμηε άθθμοξ 

ζζημφξ ιε ημοξ μπμίμοξ ένπμκηαζ ζε επαθή. Δάκ απμννμθδεμφκ ζε 

ζηακμπμζδηζηή πμζυηδηα αοημί μζ πανάβμκηεξ ιπμνμφκ κα αθάρμοκ ηαζ άθθα 

ζοζηήιαηα ημο μνβακζζιμφ. Σα ειεηζηά ηαζ μζ αζθολζμβυκμζ πανάβμκηεξ 

πανμοζζάγμοκ απμηεθέζιαηα ιυκμ εάκ εζζπκεοζεμφκ. Σα δαηνοβυκα 

ζοκήεςξ έπμοκ ιζηνή επίδναζδ πάκς ζημκ μνβακζζιυ εηηυξ απυ ημκ 

πανμδζηυ ενεεζζιυ ζηα ιάηζα ηαζ ζηδκ ακχηενδ ακαπκεοζηζηή μδυ. 

4.8.2 Ρπζκόο απνηνμίλσζεο 

Σμ ακενχπζκμ ζχια ιπμνεί κα απμημλζκχζεζ ιενζηέξ ημλζηέξ μοζίεξ. 

Αοηυξ μ νοειυξ απμημλίκςζδξ είκαζ μ νοειυξ ιε ημκ μπμίμ ημ ακενχπζκμ 

ζχια ιπμνεί κα ακηζπανέθεεζ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ιζαξ δδθδηδνζχδμοξ 

μοζίαξ. Αοηυ απμηεθεί έκα πμθφ ζδιακηζηυ ζοκηεθεζηή, βζα κα ηαεμνζζεμφκ 

μζ ηίκδοκμζ ιζαξ επακαθαιαακυιεκδξ έηεεζδξ ζε έκα ημλζηυ πδιζηυ 

πανάβμκηα. 

Οζ πενζζζυηενμζ πδιζημί πανάβμκηεξ είκαζ πνμζεεηζημί ζηα 

απμηεθέζιαηα ημοξ. Ο θυβμξ είκαζ υηζ ημ ακενχπζκμ ζχια ημοξ 

απμημλζκχκεζ πμθφ ανβά ή ηαζ ηαευθμο. Γζα πανάδεζβια, ιζα ςνζαία έηεεζδ 

ζε HD ή CG δ μπμία επακαθαιαάκεηαζ ιεηά απυ θίβεξ χνεξ έπεζ ηα ίδζα 

πενίπμο απμηεθέζιαηα ιε ιζα δίςνδ έηεεζδ. οκεπυιεκδ έηεεζδ ζημ HD 

ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ εοαζζεδζία ζηζξ πμθφ παιδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ ημο 

HD. Άθθμζ πδιζημί πανάβμκηεξ έπμοκ επίζδξ πνμζεεηζηά απμηεθέζιαηα. Γζα 
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πανάδεζβια ιζα ανπζηή έηεεζδ ζε ιζηνή πμζυηδηα (θζβυηενμ απυ ηδκ 

εακαηδθυνμ δυζδ) ημο Sarin (GB) εα ιεζχζεζ ηα επίπεδα ηδξ 

cholinesterase, ιζα δεφηενδ πμζυηδηα θζβυηενμ απυ ημ LD50 είκαζ ζηακή βζα 

κα ζημηχζεζ. Ακ ηαζ ημ ακενχπζκμ ζχια ιπμνεί κα ημ απμημλζκχζεζ ζε 

ηάπμζμ ααειυ υιςξ ημ GB είκαζ ζδζαίηενα πνμζεεηζηυ. 

Μενζηέξ μοζίεξ έπμοκ ααειυ απμημλίκςζδξ μ μπμίμξ είκαζ 

ζδιακηζηυξ. Δπεζδή ημ ακενχπζκμ ζχια απμημλζκχκεζ ηέημζμοξ πδιζημφξ 

πανάβμκηεξ υπςξ ημ AC ηαζ ημ CK ζε βνήβμνμ ζπεηζηά ααειυ εα 

απαζηδεμφκ ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ απυ αοημφξ ημοξ πανάβμκηεξ βζα κα 

πνμηαθέζμοκ ηα ιέβζζηα εακαηδθυνα απμηεθέζιαηα. 

4.8.3 Ρπζκόο δξάζεο 

Ο νοειυξ δνάζδξ εκυξ πδιζημφ πανάβμκηα είκαζ μ νοειυξ ιε ημκ 

μπμίμ ημ ακενχπζκμ ζχια ακηζδνά ή επδνεάγεηαζ απυ αοηυκ ημ πδιζηυ 

πανάβμκηα. Ο νοειυξ αοηυξ πμζηίθεζ πανά πμθφ αηυιδ ηαζ βζα αοημφξ πμο 

είκαζ παναπθήζζμζ ζε ηαηηζηή ή θοζζμθμβζηή ηαηάηαλδ. Γζα πανάδεζβια μ 

πανάβμκηαξ θθοηηαζκχκ HD δεκ πνμηαθεί άιεζα απμηεθέζιαηα ζημ δένια. 

Σα απμηεθέζιαηα αοηά ζοιααίκμοκ ιενζηέξ χνεξ ανβυηενα (ζε ιενζηέξ 

πενζπηχζεζξ ηα απμηεθέζιαηα έπμοκ ιζα ηαεοζηένδζδ ηςκ 10 ή 12 διενχκ 

πνζκ ηα ζοιπηχιαηα ειθακζζημφκ). Δκχ ζε ακηίεεζδ, ημ lewisite πνμηαθεί 

ιζα άιεζδ αίζεδζδ ηαρίιαημξ πάκς ζημ δένια ιε ηδκ επαθή ηαζ ηδκ 

ειθάκζζδ θθοηηαζκχκ ιεηά απυ 13 χνεξ πενίπμο. Ζ απμιυθοκζδ ιέζα ζε 

4ή 5 θεπηά εα απμηνέρεζ ζμαανέξ θθοηηαζκζηέξ ζοκέπεζεξ. 

Με ιμκαδζηή ελαίνεζδ ημ arsine (SA) μζ πανάβμκηεξ κεφνςκ ηαζ 

αίιαημξ είκαζ πμθφ ηαπείαξ δνάζδξ. Σα ειεηζηά επίζδξ είκαζ πμθφ ηαπείαξ 

δνάζδξ. Γεκζηά μζ πανάβμκηεξ μζ μπμίμζ έπμοκ εζζπκεφζεζ ή ηαηαπμεεί 

επδνεάγμοκ πζμ βνήβμνα ημ ακενχπζκμ ζχια απυ υηζ μζ πανάβμκηεξ πμο 

ένπμκηαζ ζε επαθή ιε ημ δένια. Γζα ηδκ απμθοβή ημο εακάημο εα πνέπεζ 

εκηυξ θεπηχκ κα θδθεμφκ ιέηνα πνχηςκ αμδεεζχκ βζα ημ εφια, υπςξ ηδκ 
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πμνήβδζδ ακηίδμηςκ, ιεηά ηδκ θήρδ ηδξ εακαηδθυνμο δυζδξ απυ 

μπμζμδήπμηε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ «5» ΥΖΜΗΚΟ ΠΟΛΔΜΟ ΚΑΗ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΑΠΟ ΣΖΝ 

ΓΗΔΘΝΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

5.1 Ηζηνξηθή αλαδξνκή 

Ζ πνχηδ δζεεκήξ ζοιθςκία πμο πενζμνίγεζ ηδ πνήζδ πδιζηχκ υπθςκ 

πνμκμθμβείηαζ απυ ηζξ 27 Αοβμφζημο 167512, ιζα ζφιααζδ οπμβεβναιιέκδ 

ζημ ηναζαμφνβμ, ιεηαλφ Γάθθςκ ηαζ Γενιακχκ, πμο ηαεμνίγεζ ηδκ νδηή 

ηαζ αοζηδνή απαβυνεοζδ απυ εδχ ηαζ ζημ ελήξ, ηδξ πνήζδξ δδθδηδνζςδχκ 

αμιαχκ: αοηυξ μ μπμίμξ εα ανεεεί ιε ηαημπή ηέημζςκ αιοκηζηχκ 

ιδπακδιάηςκ εα πνέπεζ κα ηζιςνείηαζ ιε εηηεθεζηζηυ ηνυπμ  ζφιθςκα ιε 

ηδκ δζαηαβή ημο ηυιιαημξ ζημ μπμίμ ακήηεζ.   

πεδυκ 200 πνυκζα ανβυηενα, ημ 1874, μθμηθδνχεδηε δ επυιεκδ 

ζοκεήηδ ή ζοιθςκία αοημφ ημο είδμοξ: δ φιααζδ ηςκ Βνολεθθχκ βζα ημ 

δίηαζμ ηαζ ηα έεζια ημο πμθέιμο. Ζ φιααζδ ηςκ Βνολεθθχκ απαβυνεοζε 

ηδκ πνήζδ υπθςκ ή δδθδηδνζαζιέκςκ υπθςκ ηαζ δ πνήζδ υπθςκ, 

αθδιάηςκ ή οθζηχκ βζα ηδκ πνυηθδζδ πενζηηχκ δεζκχκ. Πνζκ απυ ηζξ ανπέξ 

ημο αζχκα, δδιζμονβήεδηε ιζα ηνίηδ ζοιθςκία, ιζα δζεεκήξ εζνδκεοηζηή 

δζάζηερδ πμο πναβιαημπμζήεδηε ζηδ Υάβδ ημ 1899, ηαζ μδήβδζε ζηδκ 

οπμβναθή ιζαξ ζοιθςκίαξ πμο απαβυνεοε ηδ πνήζδ αθδιάηςκ βειάηα ιε 

δδθδηδνζχδεξ αένζμ. 

Οζ πνμζπάεεζεξ ημο εζημζημφ αζχκα είπακ ηζξ νίγεξ ηδξ ζηδ δζάζηερδ 

εζνήκδξ ηδξ Υάβδξ ημο 1899. Σα ζοιααθθυιεκα ιένδ ζηζξ ζοιαάζεζξ ηδξ 

Υάβδξ ημο 1899 δήθςζακ υηζ ζοιθςκμφκ κα απέπμοκ απυ ηδ «πνήζδ 

αθδιάηςκ, ιε ακηζηείιεκμ ηδκ δζάποζδ αζθολζαηχκ ή επζαθααχκ αενίςκ». 

Γοζηοπχξ, μζ πνμεέζεζξ ημοξ απμδείπεδηακ ιάηαζεξ. Οζ ηακυκεξ ημο 

                                                 
12The Strasbourg Agreement of 27 August 1675 is the first international agreement 
banning the use of chemical weapons. The treaty was signed between France and the 
Holy Roman Empire, and was created in response to the use of poisoned bullets. The 
next major agreement on chemical weapons did not occur until the 1925 Geneva Protocol. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Strasbourg_Agreement_(1675) 
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πμθέιμο πμο ζοιθςκήεδηακ ζηδ Γζάζηερδ ηδξ Υάβδξ ηαζ μζ δζάδμπμί ημο 

(μζ ηακμκζζιμί ηδξ Υάβδξ ημο 1899 ηαζ ημο 1907) απαβυνεοακ ηδ πνήζδ 

δδθδηδνζαζιέκςκ υπθςκ. 

Σμκ  Απνίθζμ ημο 2017 δ δζεεκή ημζκυηδηα ανέεδηε  ζε έκα κέμ 

δίθθδια,  απυ ηδκ ιζα δ έθθεζρδ κμιζιυηδηαξ πμο παναηηδνίγεζ ηδ πνήζδ 

αίαξ ζε ηονίανπμ ηνάημξ -υπςξ είκαζ δ ονία-, ηαζ απυ ηδ άθθδ δ ακάικδζδ  

πνμδβμφιεκδ πνήζδ αίαξ ζε άιαπμοξ κα δζηαζμθμβεί ηδκ επέιααζδ 

δζεεκμφξ ιδπακζζιμφ ηαηαζημθήξ ηδξ, ημο ΟΖΔ ή ηςκ ΖΠΑ. Ζ   πνέζαεζναξ 

ημο πνμεδνεφμκημξ ηνάημοξ ημο οιαμοθίμο Αζθαθείαξ ηςκ Ζκςιέκςκ 

Δεκχκ ηαηά ημ ιήκα Απνίθζμ, Nikki Haley γήηδζε  ηδκ επζαμθή ακηζπμίκςκ 

απυ ηζξ Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ ηαηά ηδξ ονίαξ, βζα ηδ πνήζδ πδιζηχκ αενίςκ 

ζε αιάπμοξ, δίπςξ ηδκ έβηνζζδ ημο μνβάκμο.  

Σμ Ακενςπζζηζηυ Γίηαζμ ή Γίηαζμ ημο Πμθέιμο - ιε εεζιζηέξ 

οπμπνεχζεζξ ηςκ ηναηχκ πμο ημ έπμοκ πνμζοπμβνάρεζ-, ημ Γζεεκέξ 

Πμζκζηυ Γίηαζμ -ιε ημ Γζεεκέξ Πμζκζηυ Γζηαζηήνζμ- ηαζ, ηέθμξ, ηδκ 

ακενςπζζηζηή θφζδ, ιε ημ ζεααζιυ ααζζηχκ αλζχκ ηαζ ανπχκ ηδξ 

ακενςπυηδηαξ. επζηάζζεζ ηδκ επζαμθή ιε πνάλεζξ ηαηά ηδκ φπανλδ έκμπθδξ 

ζφνναλδξ,  ηαζ  απαβυνεοζδ ηςκ πανααζάζεςκ ζε  ηαεεζηχηα δζηαίμο ιε 

ακάθμβμ παναηηήνα.13  

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δζπθςιαηζηήξ δζάζηερδξ ζηδ Ρχιδ ημ 1998, 

υπμο ελεηάζεδηε ημ εκδεπυιεκμ κα βίκεζ νδηή ακαθμνά ηδξ φιααζδξ βζα ηα 

Υδιζηά πθα ημο 1993 ζημ άνενμ 8 ημο Καηαζηαηζημφ ηδξ Ρχιδξ πμο 

πνμαθέπεζ ηα εβηθήιαηα πμθέιμο, δ  ονία πνυηεζκε ηδ ζοιπενίθδρδ ηςκ 

πονδκζηχκ υπθςκ απυ ημζκμφ ιε ηα πδιζηά υπθα. Ζ αζηζμθμβία πμο 

επζζηναηεφηδηε απυ ηδκ απμζημθή ημο ηνάημοξ επζηεκηνχεδηε ζημ 

παναηηδνζζιυ ηςκ πδιζηχκ υπθςκ ςξ «όπλα των φτωχών» – βεβμκυξ πμο 

ηαεζζημφζε ακζζμαανή ηδκ έκκμζα ηδξ δζηαζμζφκδξ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ 

                                                 
13 Ακάιεζα ζηδκ ηενάζηζα αζαθζμβναθία, Μανμφδα, Μανία - Νηακζέθθα. Γζεεκέξ 
Ακενςπζζηζηυ Γίηαζμ. Αεήκα: ζδένδξ, 2015. 
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ζοννάλεςκ. Με ηδκ έκανλδ ημο ειθοθίμο, μζ ηαηδβμνίεξ βζα πνήζδ πδιζηχκ 

υπθςκ ακηαθθάζζμκηακ ιεηαλφ ημο ηαεεζηχημξ ηαζ ηςκ παναηναηζηχκ 

δοκάιεςκ. Ζ πνχηδ πνήζδ ημο πδιζημφ Sarin πμο πνμηάθεζε εηηεηαιέκδ 

γδιία ηαζ εάκαημ ζε 300-1300 αιάπμοξ πναβιαημπμζήεδηε ζηζξ 21 

Αοβμφζημο 2013, ζηδκ πενζμπή Ghouta ηδξ Γαιαζημφ. Μεηά απυ ηάεε 

πνήζδ πδιζηχκ, ικδιμκεφεηαζ ζοκήεςξ δ φιααζδ βζα ηδκ Απαβυνεοζδ ηδξ 

Ακάπηολδξ, ηδξ Παναβςβήξ, ηδξ Απμεήηεοζδξ ηαζ ηδξ Υνήζδξ ηςκ 

Υδιζηχκ πθςκ ημο 1993. Πανά, θμζπυκ, ημ βεβμκυξ πςξ δ φιααζδ δεκ 

ηαθφπηεζ ηζξ πνάλεζξ ηςκ ηναηχκ πμο δεκ ηδκ έπμοκ επζηονχζεζ -υπςξ δ 

ονία-, δ νίρδ πδιζηχκ ζημκ άιαπμ πθδεοζιυ πανααζάγεζ ζε ηάεε 

πενίπηςζδ κυιμοξ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζε άθθεξ πδβέξ ημο 

Ακενςπζζηζημφ ηαζ ημο Πμζκζημφ Γζηαίμο, ηαεχξ ηαζ ημο Γζηαίμο ηςκ 

Ακενςπίκςκ Γζηαζςιάηςκ. 

Ζ απαβυνεοζδ ηδξ πνήζδξ πδιζηχκ υπθςκ ζοιπενζθαιαάκεηαζ ζε 

δζεεκή ηείιεκα, υπςξ μ Κχδζηαξ Lieber (άνενμ 70), δ φιααζδ ηδξ Υάβδξ 

ημο 1899, ημ άνενμ 23(α) ηδξ Σέηανηδξ φιααζδξ ηδξ Υάβδξ (1907). 

Δπζπνυζεεηα, δ εηηεηαιέκδ πνήζδ αζθολζμβυκςκ ηαζ δδθδηδνζςδχκ 

αενίςκ ηαηά ημκ Α’ Παβηυζιζμ Πυθειμ μδήβδζε ζηδκ οζμεέηδζδ εκυξ αηυιδ 

δζεεκμφξ ηεζιέκμο ημ 1925: ημο Πνςημηυθθμο ηδξ Γεκεφδξ βζα ηδκ 

Απαβυνεοζδ ηδξ Υνήζδξ ζημκ Πυθειμ Αζθολζμβυκςκ, Γδθδηδνζςδχκ ηαζ 

άθθςκ Αενίςκ ηαζ Βαηηδνζμθμβζηχκ Μεευδςκ Πμθέιμο, ζημ μπμίμ βίκεηαζ 

εηηεκήξ ακαθμνά ζηα αζθολζμβυκα, δδθδηδνζχδδ ή άθθα αένζα ηαζ ακάθμβα 

οβνά, οθζηά ή ζοζηεοέξ. ζμκ αθμνά ημ Γζεεκέξ Πμζκζηυ Γίηαζμ, ημ 

Καηαζηαηζηυ ηδξ Ρχιδξ πνμαθέπεζ νδηά ηδκ απαβυνεοζδ ηδξ πνήζδξ ηςκ 

πδιζηχκ υπθςκ ζημ άνενμ 8(2) (e) (xii) ηαζ (xiv) ακαβκςνίγμκηάξ ηδκ ςξ 

έβηθδια πμθέιμο. Ζ ακμιία ηδξ πνήζδξ ηςκ πδιζηχκ υπθςκ δεκ ααζίγεηαζ 

απμηθεζζηζηά ζηδκ πνάλδ ηαε’ αοηή, αθθά ζηζξ ζοκέπεζεξ πμο επζθένεζ ζηα 

άημια έκακηζ ηςκ μπμίςκ ζηνέθεηαζ ηαζ εκδέπεηαζ κα μδδβεί ζηδκ έιιεζδ 

πανααίαζδ ημο άνενμο 7(1) ημο Καηαζηαηζημφ ηδξ Ρχιδξ, ημ μπμίμ 

ηαηανζειεί ηζξ πνάλεζξ πμο απμηεθμφκ εβηθήιαηα ηαηά ηδξ ακενςπυηδηαξ. 

https://powerpolitics.eu/sarin-%CF%8C%CF%80%CE%BB%CE%BF-%CE%BC%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%BC%CE%B5/
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Σμ ακενςπζζηζηυ δίηαζμ, μνζμεεηχκηαξ ηδκ ηναηζηή ζοιπενζθμνά ζε 

πενίμδμ ζοννάλεςκ, ζοιαάθεζ ζηδκ πνμζηαζία ηδξ γςήξ ηαζ ηδξ 

αλζμπνέπεζαξ ηςκ αηυιςκ πμο ανίζημκηαζ εκηυξ ηδξ ειπυθειδξ πενζμπήξ, 

δίκμκηαξ ιεβάθδ έιθαζδ ζηδκ αηεναζυηδηα ηςκ αιάπςκ. Ζ πνμζηαζία ηδξ 

γςήξ, δ ανπή ηδξ δζάηνζζδξ ιεηαλφ ηςκ ιαπδηχκ ηαζ ηςκ αιάπςκ, ηαεχξ μζ 

επζεέζεζξ εα πνέπεζ κα βίκμκηαζ ιυκμ ηαηά ηςκ ιαπδηχκ ζοβηαηαθέβμκηαζ 

ζηα απανάααηα δζηαζχιαηα ζοιαάζεςκ – υπςξ ημ Γζεεκέξ φιθςκμ βζα ηα 

Αημιζηά ηαζ Πμθζηζηά Γζηαζχιαηα, δ Δονςπασηή φιααζδ Ακενςπίκςκ 

Γζηαζςιάηςκ, ηαζ δ Γζα-Αιενζηακζηή φιααζδ ηςκ Γζηαζςιάηςκ ημο 

Ακενχπμο. Σμ Γζεεκέξ Γζηαζηήνζμ Γζηαζμζφκδξ, ζηδ Γκςιμδυηδζή ημο βζα 

ηδ Νμιζιυηδηα ηδξ Απεζθήξ ή ηδξ Υνήζδξ ηςκ Πονδκζηχκ πθςκ, έηνζκε 

πςξ δ ανπή ηδξ δζάηνζζδξ ιεηαλφ ιαπδηχκ ηαζ αιάπςκ έπεζ εεζιζηή αλία, ηαζ 

οπήνλε ημ ακηζηείιεκμ πμθθχκ δζεεκχκ πνάλεςκ ηαζ ζοκεδηχκ, υπςξ ηα 

άνενα 25 ηαζ 27 ηςκ ηακμκζζιχκ ηδξ Υάβδξ ημο 1907, ημ Φήθζζια 2444 

ηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ, ηαεχξ ηαζ ημ άνενμ 48 ημο Πνχημο Πνμζεέημο 

Πνςημηυθθμο ημο 1977 (Nuclear Weapons Case, 1996:257). Σμ ηφνζμ 

παναηηδνζζηζηυ ηςκ υπθςκ  αοηχκ είκαζ πςξ δεκ δζαηνίκμοκ ακάιεζα ζε 

ιαπδηέξ ηαζ αιάπμοξ ηαζ, ςξ εη ημφημο, δ πνήζδ ημοξ ζοκεπάβεηαζ ηδκ 

πανααίαζδ ηδξ ανπήξ ηδξ δζάηνζζδξ ηαζ υθςκ ηςκ ζπεηζηχκ ιε αοηήκ 

άνενςκ. Σμ Γζεεκέξ Πμζκζηυ Γζηαζηήνζμ βζα ηδκ Πνχδκ Γζμοβημζθααία 

(ICTY) ζηδκ οπυεεζδ Tadic, υπμο έηνζκε πςξ δ πνήζδ ηςκ πδιζηχκ υπθςκ 

είκαζ ακηίεεηδ ιε ημ δζεεκέξ δίηαζμ (Prosecutor v. Tadic, 1995: 124). Ζ 

ηναηζηή πναηηζηή ηαζ άπμρδ θαίκεηαζ κα οπμζηδνίγεζ ηδκ εβηαείδνοζδ 

δζεεκμφξ εείιμο ζπεηζηά ιε ηδ πνήζδ πδιζηχκ υπθςκ. Πμθθά ηνάηδ είκαζ 

εηείκα, άθθςζηε, πμο ηνίκμοκ πανάκμιδ ηδ πνήζδ ηςκ πδιζηχκ υπθςκ ζημ 

εζςηενζηυ πμζκζηυ δίηαζμ (Henckaerts and Doswald-Beck, 2006) ηαζ έπμοκ 

πνμηείκεζ ηδκ  επέηηαζδ ηδξ ανιμδζυηδηαξ ημο Γζεεκμφξ Πμζκζημφ 

Γζηαζηδνίμο ζηζξ πενζπηχζεζξ πνήζδξ δδθδηδνίμο ηαζ δδθδηδνζςδχκ 

αενίςκ ζηζξ εζςηενζηέξ ζοννάλεζξ.  
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Σμ οιαμφθζμ Αζθαθείαξ έπεζ επζδείλεζ ιία ακενςπζζηζηή θφζδ ζηζξ 

απμθάζεζξ ημο, υζμκ αθμνά ηδ ζφνναλδ ζηδ ονία. Παναδείβιαηα επ’ 

αοημφ ανίζημκηαζ ζηδκ Απυθαζδ 2118 (2013), ζηδκ μπμία οζμεέηδζε ηδκ 

άπμρδ ηδξ Γζεεκμφξ Δπζηνμπήξ Δνοενμφ ηαονμφ ζπεηζηά ιε ηδκ αημιζηή 

πμζκζηή εοεφκδ βζα ηδ πνήζδ ηςκ πδιζηχκ υπθςκ, ηαζ γήηδζε ηδκ 

ηαηαζηνμθή ηςκ υπθςκ αοηχκ απυ ηδ ονία. Γεκ εα πνέπεζ κα λεπκάιε, 

ςζηυζμ, πςξ ηα ηνάηδ-ιέθδ ημο οιαμοθίμο θαιαάκμοκ οπυρδ ημοξ ημ 

ζφκμθμ ηςκ ζοκηνεπυκηςκ βεςπμθζηζηχκ παναβυκηςκ, ηαεχξ ηαζ υθςκ ηςκ 

παναβυκηςκ πμο εα ιπμνμφζακ κα ζοκεπάβμκηαζ ηδκ πανααίαζδ ηςκ 

ηακυκςκ ημο Υάνηδ ημο Ονβακζζιμφ Ζκςιέκςκ Δεκχκ, ηαηά ηδκ πνμκζηή 

πενίμδμ ηςκ απμθάζεχκ ημοξ.14 

5.2 Γηεζλείο ζπκβάζεηο γηα ηα ρεκηθά όπια15 

 Ζ φιααζδ ηδξ Υάβδξ ημο 1907 απαβμνεφεζ ιεηαλφ άθθςκ: Σδ 

πνήζδ δδθδηδνίςκ ή δδθδηδνζαζιέκςκ υπθςκ υπςξ επίζδξ ζε άθθεξ 

δζεεκείξ ζοιαάζεζξ απαβμνεφμκηαζ δ πνήζδ αθδιάηςκ ηάης ηςκ 400 βν 

πμο θένμοκ εηνδηηζηή βέιζζδ, δ πνήζδ αζθοηηζηχκ ή δδθδηδνζςδχκ 

αενίςκ ηαζ δ θεδθαζία.16 

Σμ 1925, ηάης απυ ηδκ πίεζδ ηςκ μιαδζηχκ ηαζ ααζακζζηζηχκ 

εακάηςκ ημο Α΄ Παβημζιίμο πμθέιμο, μζ ιεβάθεξ δοκάιεζξ, οπέβναρακ ημ 

βκςζηυ « Πνςηυημθθμ ηδξ Γεκεφδξ », πμο ηήνοηηε πανάκμιδ ηδκ πνήζδ 

ηςκ πμθειζηχκ πδιζηχκ μοζζχκ ηζ απαβυνεοε ηδκ παναβςβή, ηδκ εκ 

πμθέις πνήζδ, εκαπμεήηεοζδ ηαζ ιεηαθμνά ημοξ. Οζ ιεβάθεξ πχνεξ ηδξ 

                                                 
14 Δπίζδξ, βζα ηδ ζηάζδ ημο Γζεεκμφξ Πμζκζημφ Γζηαζηδνίμο απέκακηζ ζηδ πνήζδ πδιζηχκ 
υπθςκ, Zimmermann, A. and Şener, M. (2014). Chemical Weapons and the 
International Criminal Court. The American Journal of International Law, 108(3), pp.436-
448. 
15 https://www.opcw.org/fileadmin/OPCW/Fact_Sheets/English/Fact_Sheet_1_-
_History.pdf [Accessed 21 Jun. 2017]. 
16 Βθ  ηαζ Henckaerts, J.M. and Doswald-Beck, L. (2006). Customary International 
Humanitarian Law: Rules. 1st ed. [ebook] Cambridge: Cambridge University Press, 
pp.261-263. Available at: https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/customary-
international-humanitarian-law-i-icrc-eng.pdf [Accessed 8 Jun. 2017]. 
 

https://www.opcw.org/fileadmin/OPCW/Fact_Sheets/English/Fact_Sheet_1_-_History.pdf
https://www.opcw.org/fileadmin/OPCW/Fact_Sheets/English/Fact_Sheet_1_-_History.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/customary-international-humanitarian-law-i-icrc-eng.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/customary-international-humanitarian-law-i-icrc-eng.pdf
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Γφζδξ ακηζθήθεδηακ ηδ ζοκεήηδ ηδξ Γεκεφδξ ςξ ζοιθςκία πμο ημοξ 

δεζιεφεζ ιυκμ ζηζξ ιεηαλφ ημοξ ακαιεηνήζεζξ, αθμφ αιέζςξ ιεηά έηακακ 

πνήζδ ηςκ πδιζηχκ υπθςκ εκακηίμκ ηςκ « ηαεοζηενδιέκςκ » θαχκ, ιε 

απμηέθεζια μζ απαβμνεφζεζξ ηαζ ηα πνςηυημθθα κα ιδκ ηδνδεμφκ. Σμ 

1993, μζ ζογδηήζεζξ βζα ηδκ απαβυνεοζδ ηςκ πδιζηχκ υπθςκ απέθδλακ 

ζηδκ οπμβναθή ηδξ φιααζδξ βζα ηα Υδιζηά πθα (CWC), πμο άκμζλε 

πνμξ οπμβναθή ζημ Πανίζζ ημ 1993 ηαζ ηέεδηε ζε ζζπφ ζηζξ 29.4.1997. 

Μεηείπακ 143 ηνάηδ, εκχ 31 αηυιδ ηδκ είπακ οπμβνάρεζ αθθά υπζ 

επζηονχζεζ. Ζ ζφιααζδ πνμαθέπεζ απαβυνεοζδ ηςκ πδιζηχκ, 

βκςζημπμίδζδ ηςκ απμεειάηςκ, ηαηαζηνμθή ημοξ ηαζ βκςζημπμίδζή ηδξ. 

Ζ απαβυνεοζδ ηςκ πδιζηχκ εέηεζ ακάθμβμ πνυαθδια δζαζηαφνςζδξ ιε 

εηείκμ ηςκ αζμθμβζηχκ υπθςκ. Πνάβιαηζ, δ ζφιααζδ επειααίκεζ ζημκ 

ζδζςηζηυ ημιέα, πνμηεζιέκμο κα εθεβπεεί δ παναβςβή ηςκ πδιζηχκ εηαζνζχκ, 

μζ δε ΖΠΑ δεκ είπακ οπμαάθθεζ δήθςζδ βζα ηζξ εβηαηαζηάζεζξ ηδξ πδιζηήξ 

αζμιδπακίαξ, υπςξ είκαζ οπμπνεςιέκεξ. Απυ ηα πνμθεβυιεκα, ζοιπεναίκεζ 

ηακείξ πςξ δ απμηνμπή ιζαξ ιεθθμκηζηήξ πνήζδξ πδιζηχκ υπθςκ ιπμνεί 

κα πναβιαημπμζδεεί ιέζς ηδξ παναπμιπήξ ηδξ ονίαξ υπςξ ηαζ ηάεε 

άθθμο ηνάημοξ πμο πνδζζιμπμζεί πδιζηά ηαηά αιάπςκ ζημ Γζεεκέξ Πμζκζηυ 

Γζηαζηήνζμ. Ο ζεααζιυξ ηδξ ηναηζηήξ ηονζανπίαξ, ιε ηδκ απμπή απυ ηδ 

πνήζδ -ή ηδκ απεζθή πνήζδξ- αίαξ έκακηζ ηνίηςκ ηναηχκ ηαεχξ ηαζ  μ 

ζεααζιυξ ηςκ επζηαηηζηχκ αλζχκ ημο δζεεκμφξ δζηαίμο εα πνέπεζ κα 

ηονζανπμφκ ζημ δζεεκέξ πεδίμ χζηε κα ιπμνεί κα ηαθθζενβδεεί δ δζεεκήξ 

εζνήκδ ηαζ αζθάθεζα. 
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5.3 OPCW (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons)17 

 

Ζ απμζημθή ημο OPCW είκαζ κα εθανιυζεζ ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ 

φιααζδξ βζα ηα Υδιζηά πθα (CWC) πνμηεζιέκμο κα επζηφπεζ ημ υναια 

ημο OPCW βζα έκακ ηυζιμ πςνίξ πδιζηά υπθα ηαζ ηδκ απεζθή πνήζδξ ημοξ, 

ηαζ ζηδκ μπμία δ ζοκενβαζία ζημκ ημιέα ηδξ πδιείαξ βζα ηδκ εζνήκδ  βζα 

υθμοξ εκεαννφκεηαζ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, μ απχηενμξ ζηυπμξ είκαζ κα 

ζοιαάθθεζ ζηδ δζεεκή αζθάθεζα ηαζ ζηαεενυηδηα, ζημκ βεκζηυ ηαζ πθήνδ 

αθμπθζζιυ ηαζ ζηδκ παβηυζιζα μζημκμιζηή ακάπηολδ. Ζ Γναιιαηεία 

πνμηείκεζ πμθζηζηέξ βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ CWC ζηα ηνάηδ ιέθδ ημο OPCW 

ηαζ ακαπηφζζεζ ηαζ παναδίδεζ πνμβνάιιαηα ιε ηαζ βζα αοημφξ. Σα 

πνμβνάιιαηα αοηά έπμοκ ηέζζενζξ εονείξ ζηυπμοξ:  

κα ελαζθαθζζηεί έκα αλζυπζζημ ηαζ δζαθακέξ ηαεεζηχξ βζα ηδκ 

επαθήεεοζδ ηδξ ηαηαζηνμθήξ πδιζηχκ υπθςκ ηαζ βζα ηδκ απμθοβή ηδξ 

επακειθάκζζήξ ημοξ, πνμζηαηεφμκηαξ πανάθθδθα ηδ κυιζιδ εεκζηή 

αζθάθεζα ηαζ ηα ζοιθένμκηα ζδζμηηδζίαξ · 

κα πανάζπεζ πνμζηαζία ηαζ αμήεεζα ηαηά πδιζηχκ υπθςκ · 

κα εκεαννφκεζ ηδ δζεεκή ζοκενβαζία βζα εζνδκζηέξ πνήζεζξ ηδξ πδιείαξ 

· ηαζ 

κα επζηφπεζ ηδκ ηαεμθζηή ζοιιεημπή ημο OPCW δζεοημθφκμκηαξ ηδ 

δζεεκή ζοκενβαζία ηαζ ηδκ μζημδυιδζδ εεκζηχκ ζηακμηήηςκ. 

                                                 
17 Ακαθοηζηά βζα ημ ένβμ ηαζ ηδκ απμζημθή ημο Ονβακζζιμφ αοημφ, 
https://www.opcw.org/about-opcw/mission/ [Accessed 21 Jun. 2017].  
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Γφμ είκαζ μζ ααζζηέξ ανπέξ. Ζ πνχηδ είκαζ δ ηεκηνζηή εέζδ ημο 

πμθοιενμφξ παναηηήνα ηδξ CWC. Ζ δεφηενδ είκαζ δ ζζυηζιδ εθανιμβή ηςκ 

δζαηάλεςκ ηδξ CWC ζε υθα ηα ζοιααθθυιεκα ηνάηδ. 

Σα γδηήιαηα ημο αθμπθζζιμφ ηςκ πδιζηχκ ηαζ ηςκ αζμθμβζηχκ υπθςκ 

ζοκδέμκηακ ιεηαλφ ημοξ.  Σμ 1968 δ μοδδία ιπυνεζε κα ηα ζοιπενζθάαεζ 

ζηδκ αηγέκηα ηδξ ηα πδιζηά ηαζ αζμθμβζηά υπθα ζηδκ δζάζηερδξ ημο 

αθμπθζζιμφ ηδξ Γεκεφδξ. Σμ 1969, ημ Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ ηαηέεεζε έκα 

ζπέδζμ ζοκεδηχκ βζα ημ αθμπθζζιυ ηςκ αζμθμβζηχκ υπθςκ. Ζ ζοκεήηδ 

άκμζλε πνμξ οπμβναθή ημ 1972 ηαζ ηέεδηε ζε ζζπφ ημ 1975. Ζ ζφιααζδ βζα 

ηα αζμθμβζηά υπθα απμηέθεζε έκα αήια πνμυδμο ζηδ δέζιεοζδ βζα ηδκ 

επίηεολδ απαβυνεοζδξ ηςκ πδιζηχκ υπθςκ 

 Σδ δεηαεηία ημο 1970 ιζα μιάδα ενβαζίαξ ηςκ ΖΠΑ-μαζεηζηχκ 

άνπζζε κα ζογδηά ιενζηέξ ααζζηέξ ζδέεξ πμο ηεθζηά απμηεθμφζακ ηα δμιζηά 

ζημζπεία ηδξ CWC. Αοηέξ πενζθάιαακακ ηδκ ακάβηδ εθέβπμο ηςκ 

πνυδνμιςκ μοζζχκ ηςκ πδιζηχκ υπθςκ, ηδ δδιζμονβία ιδπακζζιχκ υπςξ 

δ δζάζηερδ ή δ επζηνμπή υθςκ ηςκ ζοιααθθυιεκςκ ιενχκ ηαζ δ 

δδιζμονβία βναιιαηείαξ βζα ηδκ επίαθερδ ηδξ εθανιμβήξ ηδξ ζοκεήηδξ ηαζ 

δ πνδζζιμπμίδζδ επζεεςνήζεςκ νμοηίκαξ ηαζ πνυηθδζδξ ζημ πθαίζζμ ημο 

ηαεεζηχημξ επαθήεεοζδξ. Σμ 1984 μζ Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ οπέααθακ έκα 

κέμ ηείιεκμ πμο πνυηεζκε πανειααηζηά ιέηνα επαθήεεοζδξ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ επζεεςνήζεςκ οπμπνεςηζηήξ πνυηθδζδξ. Οζ 

δζαπναβιαηεφζεζξ έθααακ κέα χεδζδ υηακ μ Γεκζηυξ Γναιιαηέαξ ηςκ 

Ζκςιέκςκ Δεκχκ ακαημίκςζε υηζ ηα Υδιζηά πθα πνδζζιμπμζήεδηακ απυ 

ημ Ηνάη ζημκ πυθειυ ημο εκακηίμκ ημο Ηνάκ. Σμκ Αφβμοζημ ημο 1987, δ 

ΔΓ δήθςζε υηζ είκαζ πνυεοιδ κα απμδεπεεί ηαζ αηυιδ ηαζ κα επεηηείκεζ 

ηζξ πνμηάζεζξ βζα έκα πανειααηζηυ ηαεεζηχξ επαθήεεοζδξ πμο πενζέπεηαζ 

ζημ αιενζηακζηυ ζπέδζμ ζοκεήηδξ ημο 1984. Δκ ης ιεηαλφ, μζ θςημβναθίεξ 

ιζαξ πδιζηήξ επίεεζδξ εκακηίμκ αιάπςκ ζημ αυνεζμ Ηνάη ημκ Μάνηζμ ημο 

1988 δδιμζζεφεδηακ εονέςξ ζηα ιέζα ιαγζηήξ εκδιένςζδξ. Ζ δζεεκήξ 
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ημζκυηδηα ακηέδναζε ιε ηδκ ακηίεεζή ηδξ ζε αοηή ηδ πνήζδ πδιζηχκ υπθςκ 

ηαζ, ζημ πθαίζζμ ηδξ δζάζηερδξ βζα ημκ αθμπθζζιυ, αολήεδηε δ δοκαιζηή βζα 

ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ δζαπναβιαηεφζεςκ. Σμ 1990, μζ Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ 

ηαζ δ μαζεηζηή Έκςζδ οπέβναρακ επίζδξ δζιενή ζοιθςκία βζα ηα πδιζηά 

υπθα. Ονζζιέκεξ ανααζηέξ πχνεξ, βζα πανάδεζβια, ζοκδέμοκ ημκ πδιζηυ 

αθμπθζζιυ ιε ηδκ πνυμδμ ζημκ πονδκζηυ αθμπθζζιυ. Οζ ακαπηοζζυιεκεξ 

πχνεξ ακδζοπμφζακ βεκζηά βζα ημ ηαηά πυζμ δ οκέθεοζδ εα είπε μθέθδ 

βζ΄αοηέξ.  

Σμ ηείιεκμ ηδξ οκέθεοζδξ εβηνίεδηε απυ ηδ Γεκζηή οκέθεοζδ ημ 

Γεηέιανζμ ημο 1992 ιε ηδκ αίηδζδ πνμξ ημκ Γεκζηυ Γναιιαηέα ημο ΟΖΔ ςξ 

Θειαημθφθαηα ηδξ οκέθεοζδξ κα ακμίλεζ βζα οπμβναθή ζημ Πανίζζ ζηζξ 13 

Ηακμοανίμο 1993. 130 ηνάηδ οπέβναρακ ηδ φιααζδ εκηυξ ηςκ πνχηςκ 

δφμ διενχκ  ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηαηαηέεδηε ζημ Γεκζηυ Γναιιαηέα ηςκ 

Ζκςιέκςκ Δεκχκ ζηδ Νέα Τυνηδ. Σα ζοιααθθυιεκα ηνάηδ ζημ Πανίζζ 

εκέηνζκακ ρήθζζια (ζημ ελήξ «ρήθζζια ημο Πανζζζμφ») βζα ηδ ζφζηαζδ 

«Πνμπαναζηεοαζηζηήξ Δπζηνμπήξ» βζα ημκ ιεθθμκηζηυ Ονβακζζιυ βζα ηδκ 

Απαβυνεοζδ ηςκ Υδιζηχκ πθςκ. ηζξ 8 Φεανμοανίμο 1993, ζηδ Υάβδ 

ζδνφεδηε  πνμζςνζκή ηεπκζηή βναιιαηεία βζα κα αμδεήζεζ ηζξ ενβαζίεξ ηδξ 

ηαζ κα πνμεημζιαζηεί βζα ηδκ εκδεπυιεκδ βναιιαηεία ημο OPCW. Ζ 

πνμπαναζηεοαζηζηή επζηνμπή πανέιεζκε απυ ημ 1993 έςξ ηαζ θίβμ ιεηά 

ηδκ έκανλδ ζζπφμξ ηδξ ζφιααζδξ ζηζξ 29 Απνζθίμο 1997. 

Ζ Οοββανία ήηακ δ 65δ πχνα πμο επζηφνςζε ηδ φιααζδ ζηα ηέθδ 

ημο 1996 ηαζ ζηζξ 29 Απνζθίμο 1997 δ φιααζδ βζα ηα Υδιζηά πθα ηέεδηε 

ζε ζζπφ ιε 87 οιααθθυιεκα Κνάηδ ηαζ ηαηέζηδ δεζιεοηζηυ δζεεκέξ δίηαζμ.  

Με ηδκ έκανλδ ζζπφμξ ηδξ φιααζδξ, μ OPCW λεηίκδζε αιέζςξ ηζξ 

ενβαζίεξ ημο βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ φιααζδξ. Συζμ δ ζφιααζδ υζμ ηαζ ημ 

υνβακμ εθανιμβήξ ηδξ απμζημπμφκ ζηδκ πνμζανιμβή υπζ ιυκμ ζηζξ 

ιεηααμθέξ ζημ δζεεκέξ πενζαάθθμκ ηαζ ζηζξ ιεηαααθθυιεκεξ ακάβηεξ ηςκ 
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ζοιααθθμιέκςκ ηναηχκ, αθθά ηαζ ζηδκ ακηαπυηνζζδ ζημκ ηαπφ νοειυ ηςκ 

επζζηδιμκζηχκ ηαζ ηεπκμθμβζηχκ ελεθίλεςκ. 

Κάεε πέκηε πνυκζα, δ φιααζδ πνμαθέπεζ υηζ ηα οιααθθυιεκα 

Κνάηδ εα πνέπεζ κα ακαεεςνήζμοκ ηδ δζαδζηαζία εθανιμβήξ. Ζ πνχηδ 

δζάζηερδ ακαεεχνδζδξ πναβιαημπμζήεδηε απυ ηζξ 28 Απνζθίμο έςξ ηζξ 9 

Μαΐμο 2003.18 

5.4 Γίθαην Δλόπισλ πξξάμεσλ (ΓΔ).   

Σμ κμιζηυ ηαεεζηχξ ηςκ εθανιμβχκ ημο πδιζημφ πμθέιμο ιπμνεί κα 

εκηαεεί εκ ιένεζ εκηυξ ημο Γζηαίμο Δκυπθςκ οννάλεςκ (ΓΔ).  Ζ 

εθανιμβή ημο ΓΔ είκαζ ζπεηζηή, ηαευζμκ δ επζαμθή ηςκ οπμπνεχζεςκ 

ελανηάηαζ απυ ηδκ απμδμπή ημοξ. Έηζζ βζα πανάδεζβια, μζ ηέζζενζξ 

ζοιαάζεζξ ηδξ Γεκεφδξ ημο 1949 (Γ΄49) ζοβηαηαθέβμκηαζ ζηα πθέμκ 

επζηονςιέκα δζεεκή ηείιεκα, ιε 192 ζοιααθθυιεκα Κνάηδ, αθθά ημ ίδζμ δεκ 

ζζπφεζ βζα ηα Πνυζεεηα Πνςηυημθθα ημο 1977 (ΠΠ 1977) ή άθθεξ ζοιαάζεζξ 

(Μανμφδα 2011,518). Δπμιέκςξ, ηάεε δζάηαλδ απμηεθεί λεπςνζζηή 

πενίπηςζδ, ιε ζοκέπεζα κα ακαγδηείηαζ, είηε δ δέζιεοζδ ημο ειπθεηυιεκμο 

ηνάημοξ ιέζς ζοκεήηδξ, είηε δ ζπεηζηή ημο οπμπνέςζδ, ιέζς ημο δζεεκμφξ 

εεζιζημφ δζηαίμο, ημ μπμίμ ζζπφεζ ακελανηήηςξ ζοιααηζηήξ απμδμπήξ. Ζ 

ελέθζλδ ζοιααηζηχκ νοειίζεςκ ημο ΓΔ ηαεχξ ηαζ μζ Δθθδκζημί κυιμζ 

ηφνςζδξ δζεεκχκ ζοιαάζεςκ πανμοζζάγμκηαζ ζηα παναηήιαηα «Β» ηαζ 

«Γ». 

 

 

                                                 
18 https://www.opcw.org/fileadmin/OPCW/Fact_Sheets/English/Fact_Sheet_3_-
_OPCW_Structure.pdf[Accessed 21 Jun. 2017] 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ «6» ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΥΖΜΗΚΖ ΑΠΔΗΛΖ19 

6.1 Γεληθά 

Ο 1μξ ηαζ 2μξ Παβηυζιζμξ πυθειμξ, πμο έπθδλακ ηδκ ακενςπυηδηα  

ηδκ μδήβδζακ ζηδκ ηαηαζηνμθή ηαζ ζε πμθζηζημημζκςκζηυ αδζέλμδμ. Ζ 

απανπή ημο 21μο αζχκα παναηηδνίγεηαζ, απυ ηδκ ακάθοζδ ηςκ βεκεηζηχκ 

παναηηδνζζηζηχκ ηςκ αηυιςκ ηαζ ηδκ ακηζιεηχπζζδ πμθθχκ αζεεκεζχκ, πμο 

ιαζηίγμοκ ηδκ ακενςπυηδηα, αθθά ηαζ ηδκ ακαηάθορδ ιζαξ κέαξ βεκζάξ ιδ 

ζοιααηζηχκ υπθςκ. Ζ οζηενία ηςκ «εηζοβπνμκζζιέκςκ» πςνχκ βζα ηδκ 

ακηζιεηχπζζδ ηνμιμηναηζηχκ ηηοπδιάηςκ, μδδβεί ζε αθθυθνμκα θήρδ 

ιέηνςκ ηαζ ζε «ζηαονμθμνίεξ» εκάκηζα ζημ «ηαηυ», πμο είκαζ 

παναηηδνζζηζηά εκυξ κέμο πμθέιμο, πςνίξ μναηή διενμιδκία θήλδξ. 

 Ζ ακηζιεηχπζζδ ιζαξ αζμπδιζηήξ επίεεζδξ ιπμνεί κα δζανηέζεζ βζα 

ανηεηά ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια, ημ μπμίμ απαζηεί ηδκ ζοκεπή πανμοζία 

εζδζηεοιέκμο ζαηνμκμζδθεοηζημφ πνμζςπζημφ, χζηε κα ιπμνεί κα πεζνζζηεί 

πζμ απμηεθεζιαηζηά ιζα ηνίζζιδ ηαηάζηαζδ. Δίκαζ απαναίηδημ ημ 

πνμζςπζηυ, πμο απμηεθεί ηαοηυπνμκα ηαζ ηδκ μιάδα δζάζςζδξ, κα είκαζ 

εθμδζαζιέκμ ιε ημκ ηαηάθθδθμ ιδπακζηυ ελμπθζζιυ ηαζ ημ θανιαηεοηζηυ 

οθζηυ. Έηζζ θμζπυκ δ βνήβμνδ, αηνζαήξ ηζ αλζυπζζηδ δζάβκςζδ εα είκαζ 

εοεφκδ ηςκ ανιυδζςκ θμνέςκ. Σμ ζαηνμκμζδθεοηζηυ πνμζςπζηυ πνέπεζ κα 

εηπαζδεοηεί, βζα κα ακαβκςνίζεζ ηαζ κα ιεηαπεζνζζηεί ηαηάθθδθα ηυζμ ηα 

εφιαηα υζμ ηαζ ηα θάνιαηα, πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ 

ζοκεπεζχκ απυ ηζξ πδιζηέξ ηαζ αζμθμβζηέξ μοζίεξ. 

 

                                                 
19 Μεηαλφ ηδξ εζδζηή αζαθζμβναθίαξ βζα ηα ζημζπεία πμο αημθμοεμφκ Γηεγενθήξ, Π., 
Κμκηάηδξ, Μ. (1982), «Νμζμημιεζαηή ακηζιεηχπζζδ ιαγζηχκ απςθεζχκ», Ηαηνζηή 
Δπζεεχνδζδ Δκυπθςκ Γοκάιεςκ, Z Παπαεακαζίμο, Η.Π, (1978), «Πνμαθήιαηα ιαγζηχκ 
απςθεζχκ», Ηαηνζηή Δπζεεχνδζδ Δκυπθςκ Γοκάιεςκ.   
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6.2 Υεκηθή Άκπλα 

Υδιζηή Άιοκα είκαζ μζ ιέεμδμζ, ηα ζπέδζα, ηαζ μζ δζαδζηαζίεξ μζ μπμίεξ 

πενζθαιαάκμοκ ηα πνμθδπηζηά ηαζ ηαηαζηαθηζηά ιέηνα εκακηίμκ ηδξ πδιζηήξ 

επίεεζδξ. Ζ αημιζηή ηαζ μιαδζηή πνμζηαζία, δ έβηαζνδ πνμεζδμπμίδζδ, δ 

έβηαζνδ ακίπκεοζδ - επζζήιακζδ ηαζ απμθφιακζδ, ζοιαάθθμοκ 

απμθαζζζηζηά ζηδκ πδιζηή άιοκα. Πάκς απυ υθα υιςξ, δ εηπαίδεοζδ ημο 

πνμζςπζημφ  παίγεζ ημκ ζπμοδαζυηενμ νυθμ δ μπμία πνέπεζ κα βίκεηαζ, 

ζηδκ πνμζανιμβή ηδξ πνμζςπίδαξ ηαζ ημο ζιαηζζιμφ, ζηζξ δζαδζηαζίεξ 

απμθφιακζδξ ηαζ ζηζξ πνχηεξ αμήεεζεξ. Σα ιέηνα πνμζηαζίαξ, δζαηνίκμκηαζ 

ζε ιέηνα Αημιζηήξ πνμζηαζίαξ ηαζ ζε ιέηνα πνμζηαζίαξ ζοκυθμο 

(μιαδζηά). 

6.2.1 Αηνκηθή πξνζηαζία20 

Ζ αημιζηή πνμζηαζία ζηδνίγεηαζ ζηδκ έβηαζνδ πνήζδ ηςκ 

πνμζηαηεοηζηχκ ιέζςκ ηαζ οθζηχκ. οβηεηνζιέκα: 

 Ζ πνμζηαηεοηζηή πνμζςπίδα. Πανέπεζ πνμζηαζία 

ηαηά ηδκ εζζπκμή ΠΥΟ ηαζ πνμζηαηεφεζ  ημ πνυζςπμ ηαζ ηα ιάηζα. 

Θεςνείηαζ ημ πνςηανπζηυ ιέζμ πνμζηαζίαξ. 

 Ο πνμζηαηεοηζηυξ ζιαηζζιυξ. Απμηεθείηαζ απυ 

πακηεθυκζ, ηγάηεη ιε ημοημφθα ηαζ ζοκμδεφεηαζ απυ εθαζηζηά βάκηζα ηαζ 

ηαθφιιαηα οπμδδιάηςκ. Κφνζα ιεζμκεηηήιαηά ημο είκαζ δ εθίδνςζδ, δ 

δοζπένεζα ζηζξ ηζκήζεζξ – ακαπκμή, δ ιείςζδ ηδξ αημήξ ,υναζδξ, δοζπένεζα 

ζοκεκκυδζδξ - ακαβκχνζζδξ, θήρδ κενμφ –ηνμθήξ, μφνδζδ- αθυδεοζδ, 

αημιζηή ηαεανζυηδηα. Ο ζιαηζζιυξ πανέπεζ πνμζηαζία απυ ημοξ αηιμφξ ηαζ 

ηζξ θεπηέξ ζηαβυκεξ ηςκ ηαοζηζηχκ αενίςκ, επζαναδφκμκηαξ  ηδκ δζείζδοζδ 

ημοξ.  

                                                 
20 Βθ. ηαζ https://www.opcw.org/protection/facts-about-personal-cleaning-and-disposal-of-
contaminated-clothing/ [Accessed 21 Jun. 2017]. 

https://www.opcw.org/protection/facts-about-personal-cleaning-and-disposal-of-contaminated-clothing/
https://www.opcw.org/protection/facts-about-personal-cleaning-and-disposal-of-contaminated-clothing/
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6.2.2 Ζ Οκαδηθή Πξνζηαζία21 

Ζ πνμζηαζία αοηή ιπμνεί κα εθανιμζηεί ιυκμ ζε ιενζηέξ 

πενζπηχζεζξ, υπςξ ππ ζε ηαηαθφβζα ή ζηαειμφξ Γζμζηήζεςξ ή ζφβπνμκα 

μπήιαηα ιάπδξ. Ζ πνμζηαζία ααζίγεηαζ ζε ηάπμζμ ηεκηνζηυ ζφζηδια 

ακαηοηθχζεςξ ημο αένα ιε ηαοηυπνμκμ  ηαεανζζιυ ημο, ιέζς θίθηνςκ. 

6.2.3 Δλδείμεηο πηζαλήο Υεκηθήο (Σνμηθήο ) πξνζβνιήο  

Ακελήβδημξ-αζοκήεζζημξ εάκαημξ ανζειμφ γχςκ( π.π. πμοθζά, ράνζα) 

Ακελήβδηεξ ιαγζηέξ απχθεζεξ οβείαξ ιε ηα ελήξ ζοιπηχιαηα: μαανή 

αδζαεεζία, Ίθζββμξ- γάθδ, καοηία 

Γφζπκμζα, αδοκαιία πνμζακαημθζζιμφ, ιοσημί ζπαζιμί 

Φθφηηαζκεξ, ενεεζζιυξ δένιαημξ- ελακεήιαηα, Αίζεδζδ  πκζβιμφ, ηαζ 

πίεζδξ ζημ ζηήεμξ-θαζιυ, ηαποηανδία-αναδοηανδία 

Θμθςιέκδ υναζδ, ζοζημθή ηυνδξ ιαηζχκ 

Τπεναμθζηέξ εηηνίζεζξ (δζάννμζα, ειεηυξ, ζζεθυννμζα, νζκυννμζα )  

Ακελήβδηδ μζιή (π.π. θνμφηςκ, ηαιθμνάξ, πθςνίκδξ,   

θνεζημημιιέκμ πυνημ-ηαθαιπυηζ, ζηυνδμο, πζηναιφβδαθμ) 

Όπμπημ, παιδθά ζζηάιεκμ κέθμξ / μιίπθδ, άζπεημ ιε ηζξ ζοκήεεζξ 

οπάνπμοζεξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ ηδξ πενζμπήξ. 

Όπμπηδξ πνμέθεοζδξ ζηαβυκεξ-ηδθίδεξ 

Όπμπηεξ οζηεοέξ – Μδπακζζιμί, Θναφζιαηα  

                                                 
21 Βθ. ηαζ https://www.opcw.org/fileadmin/OPCW/Fact_Sheets/English/Fact_Sheet_8_-
_assistance.pdf [Accessed 21 Jun. 2017]. 

https://www.opcw.org/fileadmin/OPCW/Fact_Sheets/English/Fact_Sheet_8_-_assistance.pdf
https://www.opcw.org/fileadmin/OPCW/Fact_Sheets/English/Fact_Sheet_8_-_assistance.pdf
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Δβηαηαθεζιιέκεξ ζοζηεοέξ ζπνέζ, Πονμιαπζηά 

6.2.4.Δάλ αληηιεθζείηε ζεκάδηα Υεκηθήο πξνζβνιήο 

Πνμζπαεήζηε βνήβμνα κα εκημπίζεηε ηδκ πθδβείζα πενζμπή ή απυ 

πμο πνμένπεηαζ δ πδιζηή μοζία, εάκ είκαζ δοκαηυκ, ηαζ απμιαηνοκεείηε 

αιέζςξ απυ ηδ πενζμπή. Δάκ δ πδιζηή μοζία είκαζ εκηυξ ηηζνίμο ζημ μπμίμ 

ανίζηεζηε, αβείηε αιέζςξ έλς απυ ημ ηηίνζμ πςνίξ κα δζέθεεηε απυ ηδκ 

ιμθοζιέκδ πενζμπή, εάκ είκαζ δοκαηυκ, δζαθμνεηζηά ιπμνεί κα είκαζ 

ηαθφηενα κα πάηε υζμ πζμ ιαηνζά βίκεηαζ απυ εηεί πμο οπμρζάγεζηε υηζ 

οπάνπεζ δ απεθεοεένςζδ ημο πδιζημφ ηαζ «πνμθοθαπεείηε ηαηάθθδθα».   

6.2.5 Δάλ λνκίδεηε όηη έρεηε εθηεζεί ζε Υεκηθή πξνζβνιή 

Δάκ κμιίζεηε υηζ ίζςξ έπεηε εηηεεεί ζε ηάπμζμ πδιζηυ πανάβμκηα ηυηε 

ακαγδηήζηε αιέζςξ βζα κενυ ηαζ : 

(α)   Σμ ηαπφηενμ αβάθηε ηα νμφπα ζαξ 

(α)   Πθοεείηε ζπμθαζηζηά ιε ζαπμφκζ, πνμζέπμκηαξ υιςξ ιδ 

ηοπυκ ιε ημ οπεναμθζηυ ηνίρζιμ δ ιυθοκζδ εζζέθεεζ ζημ δένια ζαξ 

(β)   Εδηήζαηε αιέζςξ ιεηά, ζαηνζηή ή θανιαηεοηζηή ζοιαμοθή. 

ε ηάεε πενίπηςζδ Υδιζηήξ-ημλζηήξ ιυθοκζδξ, ημ Γεκζηυ 

Υδιείμ Κνάημοξ (ΓΥΚ) ζε ζοκενβαζία ιε ηδκ ΔΛ.Α, ηδκ Πονμζαεζηζηή 

Τπδνεζία ηαζ οπυ ηδκ αζβίδα ηδξ Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ Πμθζηζηήξ Πνμζηαζίαξ 

(ΓΓΠΠ), είκαζ μζ ανιυδζμζ Φμνείξ ηδξ Πμθζηείαξ, πμο εα δζαπεζνζζεμφκ ημ 

πενζζηαηζηυ ηαζ εα δχζμοκ θεπημιενείξ μδδβίεξ. 
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6.3  Απνιύκαλζε  ρεκηθώλ παξαγόλησλ 

Δίκαζ δ δζαδζηαζία ιε ηδκ μπμία ηαείζηαηαζ ημ πνμζςπζηυ, ηα οθζηά, 

ηα ιέζα ηαζ μζ πενζμπέξ, αζθαθείξ ιε απμννυθδζδ, απμιάηνοκζδ, 

ελμοδεηένςζδ ηαζ ηαηαζηνμθή ηςκ Υδιζηχκ μοζζχκ, ηαζ ηαοηυπνμκα κα 

πανειπμδίζεζ ηδ δζάδμζδ ηδξ ιυθοκζδξ ζε ηαεανυ πνμζςπζηυ, οθζηυ ηαζ 

έδαθμξ .Ζ ηαπεία, θοζζηή απμιάηνοκζδ ημο πανάβμκηα απυ ημ εφια, είκαζ 

δ ιζα ηαζ ιμκαδζηή ζδιακηζηή εκένβεζα πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ 

απμηεθεζιαηζηή απμιυθοκζδ. ηδ θοζζηή απμιάηνοκζδ 

ζοιπενζθαιαάκεηαζ ηαζ ημ λφζζιμ ή ημ λέπθοια ημο πανάβμκηα απυ ημ 

δένια, δ απμιάηνοκζδ ηςκ νμφπςκ, δ πνήζδ πνμζνμθδηζηχκ μοζζχκ ηαζ δ 

θήρδ θμοηνμφ (ή κημοξ) ιε ιεβάθεξ πμζυηδηεξ κενμφ. 

Μεηά ηδκ επίεεζδ ιε πδιζηά υπθα, ιπμνεί κα εθθμπεφμοκ επζηίκδοκμζ 

αηιμί ή αενμθφιαηα, ζδίςξ εάκ μ πανάβςκ απεθεοεενχεδηε ζε ηθεζζηυ 

πχνμ. Δπζπθέμκ, ημλζηά επίπεδα ηδξ πδιζηήξ μοζίαξ ιπμνεί κα έπμοκ 

παβζδεοηεί ζηα νμφπα ηαζ κα ζοκεπίζμοκ κα επδνεάγμοκ ημοξ ακενχπμοξ 

αηυιδ ηαζ εάκ έπμοκ εβηαηαθείρεζ ηδκ πενζμπή ημο ζοιαάκημξ. 

6.3.1 Μέζνδνη Μαδηθήο Απνιύκαλζεο 

Ζ απμθφιακζδ πνέπεζ κα βίκεζ ημ ηαπφηενμ δοκαηυκ βζα κα ζςεμφκ 

γςέξ. Οζ πονμζαέζηεξ πνέπεζ κα πνδζζιμπμζήζμοκ πδβέξ πμο είκαζ άιεζα 

δζαεέζζιεξ ηαζ κα ανπίζμοκ ηδκ απμθφιακζδ υζμκ ημ δοκαηυκ εκςνίηενα. 

Μπμνεί κα πνδζζιμπμζδεμφκ μζ αηυθμοεεξ ιμνθέξ απμθφιακζδξ: 

 Μόλν λεξό. Σμ πθφζζιμ ή ημ κημοξ βίκεηαζ ιε πίεζδ χζηε ιε 

θοζζηυ ηνυπμ κα απμιαηνοκεμφκ μζ πδιζηέξ μοζίεξ απυ ημ δένια. Σμ κενυ 

απυ ιυκμ ημο απμηεθεί ελαζνεηζηυ δζάθοια βζα αοηυ ημ ζημπυ. 

 Νεξό θαη ζαπνύλη. Πνμζεέημκηαξ ζαπμφκζ, αμδεμφιε ζηδ 

δζάζπαζδ ηςκ ζυκηςκ ημο πδιζημφ πανάβμκηα. Σμ ζαπμφκζ δζαθφεζ ηζξ 
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εθαζχδεζξ μοζίεξ υπςξ δ ιμοζηάνδα ή μζ πανάβμκηεξ πμο πνμηαθμφκ 

θθφηηαζκεξ. Σα οβνά ζαπμφκζα δνμοκ ηαπφηενα απυ ηα ζηενεά ζαπμφκζα ηαζ 

ιεζχκμοκ ηδκ ακάβηδ βζα ιδπακζηυ ηνίρζιμ. ιςξ υηακ μ αζεεκήξ ηνίαεηαζ 

ιε αμφνηζα ή ιε ζθμοββάνζ εα πνέπεζ κα απμθφβεζ ημ βδάνζζιμ ημο 

δένιαημξ (απυ οπεναμθζηυ γήθμ ηαζ θυαμ).  

 Λεπθαληηθό θαη λεξό. Ο ζοκδοαζιυξ θεοηακηζημφ 

(Τπμπθςνζχδεξ Νάηνζμ) ηαζ κενμφ απμιαηνφκεζ, οδνμθφεζ ηαζ 

ελμοδεηενχκεζ ημοξ πενζζζυηενμοξ πδιζημφξ πανάβμκηεξ. ιςξ, δ ιέεμδμξ 

αοηή δεκ ζοκζζηάηαζ βζα ιαγζηή απμιυθοκζδ υπμο δ ηαπφηδηα απμηεθεί 

ηεθαθαζχδμοξ ζδιαζίαξ πνμτπυεεζδ, βζα ημοξ αηυθμοεμοξ θυβμοξ: 

 Σα θεοηακηζηά ημο ειπμνίμο πνέπεζ κα δζαθοεμφκ ηαζ κα 

πμνδβδεμφκ ιε ελμπθζζιυ πμο ζοκήεςξ δεκ είκαζ δζαεέζζιμξ ζημοξ 

πονμζαέζηεξ. 

 Απαζηείηαζ πνμκζηά ιεβάθδ επαθή ημο θεοηακηζημφ ιε ημ δένια. 

Δνβαζηδνζαηέξ ιεθέηεξ έπμοκ δείλεζ υηζ μζ πδιζημί πανάβμκηεξ ηαζ ηα ζπεηζηά 

ιδ ημλζηά, οδαηζηά ιέζα απμιυθοκζδξ πνέπεζ κα είκαζ ζε επαθή βζα 

ιεβαθφηενμ δζάζηδια απυ ημ ακαθμβμφκ ηαηά ηδ ιαγζηή απμιυθοκζδ 

πνμηεζιέκμο κα επζηεοπεεί ζδιακηζηή ακηίδναζδ ελμοδεηένςζδξ. 

 Απυ ζαηνζηήξ πθεονάξ, ηα δζαθφιαηα θεοηακηζημφ δεκ 

ζοκζζηχκηαζ βζα πνήζδ πθδζίμκ ηςκ μθεαθιχκ ή ηςκ αθεκκμβυκςκ ή ζε 

απχθεζεξ οβείαξ ιε ημζθζαηά, εςναηζηά ηναφιαηα ή ιε κεονμθμβζηέξ αθάαεξ. 

6.3.2 Γηαδηθαζίεο Απνιύκαλζεο 

Ζ αθαίνεζδ ηςκ νμφπςκ ηαζ ημ πθφζζιμ ιε κενυ είκαζ δ πθέμκ 

απμηεθεζιαηζηή ιέεμδμξ ιαγζηήξ απμιυθοκζδξ. Σμ βδφζζιμ ηαζ ημ πθφζζιμ 

πθδνμφκ υθεξ ηζξ πνμτπμεέζεζξ ηαζ ηζξ ανπέξ ηδξ απμθφιακζδξ. Σμ βδφζζιμ 
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πνέπεζ κα βίκεζ πνζκ απυ ημ θμοηνυ βζα απμιάηνοκζδ ηςκ πδιζηχκ 

παναβυκηςκ. 

Σα εφιαηα πνέπεζ κα αθαζνέζμοκ ηα νμφπα ημοξ ηαζ κα ιείκμοκ 

ημοθάπζζημκ ιε ηα εζχνμοπά ημοξ. Πνέπεζ κα εκεαννοκεμφκ κα αθαζνέζμοκ 

υζμκ ημ δοκαηυκ πενζζζυηενα νμφπα ιπμνμφκ, ανπίγμκηαξ απυ ημ ηεθάθζ 

πνμξ ηα πυδζα. ζμζ δεκ εέθμοκ κα λεκηοεμφκ, πνέπεζ κα πθοεμφκ ιε ηα 

νμφπα ημοξ πνζκ απμιαηνοκεμφκ απυ ημκ ζηαειυ απμθφιακζδξ. 

Ο πναβιαηζηυξ πνυκμξ ημο κημοξ ηαεμνίγεηαζ επί ηυπμο ηαζ 

ακαθυβςξ ηςκ ζοκεδηχκ. Κάης απυ ζδακζηέξ ζοκεήηεξ δζανηεί 2-3 θεπηά. 

ηακ πνυηεζηαζ βζα ιεβάθμ ανζειυ απςθεζχκ οβείαξ πμο ζπδιαηίγμοκ 

μονέξ, ημ κημοξ επζαάθθεηαζ εη ηςκ πναβιάηςκ κα δζανηεί θζβυηενμ. 

Καεμνζζηζηυξ πανάβςκ είκαζ ηαζ δ δζαεέζζιδ πμζυηδηα κενμφ. 

6.3.3 Λνηπέο επηηόπηεο κέζνδνη απνιύκαλζεο 

Οζ ακηαπμηνζηέξ επεζβυκηςκ πενζζηαηζηχκ δεκ πνέπεζ κα 

πανααθέπμοκ ηζξ επζηυπζεξ δοκαηυηδηεξ υηακ ράπκμοκ βζα ιεευδμοξ 

ηαπείαξ απμθφιακζδξ. Γζα πανάδεζβια, ακ ηαζ εα πνέπεζ κα ηαηααθδεεί 

πνμζπάεεζα πνμζηαζίαξ εκυξ ηηζνίμο απυ ηζξ επζδνάζεζξ ημο κενμφ, ιπμνεί 

κα εκενβμπμζδεεί ημ ζφζηδια πονυζαεζδξ μνμθήξ (overhead fire 

sprinklers) ηαζ κα πνδζζιμπμζδεμφκ μζ πανμπέξ κενμφ ςξ κημογζένεξ. 

Δπίζδξ ηα εφιαηα ιπμνεί κα πθοεμφκ ηάκμκηαξ πνήζδ ημο κενμφ ηςκ 

δδιμζίςκ ζζκηνζαακζχκ, ημο πθςνζςιέκςκ πζζζκχκ, ημο εαθαζζζκμφ κενμφ 

ηθπ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή, ηα εφιαηα πνέπεζ κα αθαζνέζμοκ ηα νμφπα ημοξ 

πνζκ απυ ηδ ιεηαθμνά ημοξ ζηδκ πζζίκα επεζδή μ ζημπυξ είκαζ κα 

απμιαηνοκεεί δ αθαπηζηή μοζία απυ ηα εφιαηα, ημ ηαπφηενμ δοκαηυκ.  

   Με ηδ αμήεεζα ηςκ πονμζαεζηζηχκ μπδιάηςκ ηαζ ηςκ ακηθζχκ ημοξ 

ιπμνεί κα δδιζμονβδεεί έκαξ δζάδνμιμξ, δζα ημο μπμίμο εα δζένπμκηαζ ηα 
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πνμξ απμιυθοκζδ άημια. Ανηεηά ηέημζα ζοζηήιαηα  εα ιπμνέζμοκ κα 

ελοπδνεηήζμοκ ελαζνεηζηά ιεβάθμ ανζειυ εοιάηςκ. 

              Σα λεκμδμπεία ηαζ ηα κμζμημιεία έπμοκ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ 

ηθζκμζηεπαζιάηςκ, ιπμονκμογζχκ ηαζ νμφπςκ ιζαξ πνήζδξ έηζζ χζηε κα 

πνδζζιμπμζδεμφκ ιεηά ηδ ιαγζηή απμθφιακζδ. 

6.4 Μεηά ηελ απνιύκαλζε 

Μεηά ηδ ιαγζηή απμθφιακζδ απαζηείηαζ παναημθμφεδζδ ηςκ εοιάηςκ 

ηαζ θνμκηίδα βζα κα απμθεοπεεί ακαίηζα έηεεζδ ηςκ  εοιάηςκ ζε δοζιεκείξ 

ζοκεήηεξ πενζαάθθμκημξ. ηακ είκαζ εθζηηυ, πνέπεζ κα πανέπεηαζ 

πνμζηαζία ζε ηάπμζμ ηαηαθφβζμ ή κα πμνδβμφκηαζ ζηεβκά νμφπα. Γζα κα 

εθαπζζημπμζδεμφκ μζ ροπμθμβζηέξ επζπηχζεζξ απυ ηδκ έηεεζδ, ημ ηαηαθφβζμ 

πνέπεζ κα είκαζ λεπςνζζηυ βζα άκδνεξ ηαζ βοκαίηεξ ηαζ κα δζαεέηεζ ηαεανά 

νμφπα. Δάκ δεκ είκαζ δοκαηυκ κα παναζπεεεί ηαηαθφβζμ ή νμφπα ηαζ δ 

ελςηενζηή εενιμηναζία είκαζ παιδθή, ηα εφιαηα πμο πθφεδηακ ιε κενυ 

πνέπεζ κα παναημθμοεμφκηαζ βζα εηδήθςζδ νίβμοξ.  

Δλαζνεηζηά εοπαεή ζηδ πδιζηή ή ναδζμθμβζηή  ιυθοκζδ, είκαζ υθα ηα 

ιδ ζοζηεοαζιέκα ηνυθζια, ηα μπμία υιςξ ιπμνμφκ κα πνμθοθαπεμφκ 

απμεδηεουιεκα ζε ηθεζζημφξ εαθάιμοξ π.π. ροβεία, δμπεία, ηηθ. Καηά 

ηακυκα, ηα ιδ ζοζηεοαζιέκα ιμθοζιέκα ηνυθζια, δεκ πνέπεζ κα 

ηαηακαθςεμφκ πνζκ ηνζεμφκ ηαηάθθδθα απυ ηδκ ανιυδζα οβεζμκμιζηή 

οπδνεζία. 

Γζα ημ κενυ πμο δεκ θοθάβεηαζ ζε ζθναβζζιέκεξ δελαιεκέξ, δμπεία, 

ηθπ. οπάνπεζ ηίκδοκμξ ιμθφκζεςξ ηαζ κενυ φπμπημ δεκ πνέπεζ κα 

ηαηακαθχκεηαζ πνζκ ελεηαζεεί ηαζ απμδεζπεεί αζθαθέξ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ «7» ΔΠΗΛΟΓΟ 

        Γοζηοπχξ, πανά ηζξ Γζεεκείξ ζοκεήηεξ ηαζ ζοιαάζεζξ, ηα ΟΜΚ 

ζοκεπίγμοκ κα οπάνπμοκ, κα αεθηζχκμκηαζ ηαζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ 

αολάκμκηαξ μθμέκα ημκ ηίκδοκμ βζα ηδκ παβηυζιζα αζθάθεζα ηαζ 

ζηαεενυηδηα. Ζ 29δ Απνζθίμο έπεζ ηαεζενςεεί ςξ διένα ικήιδξ ηςκ 

εοιάηςκ πδιζηχκ υπθςκ.  Ζ ροπμθμβζηή  επίδναζδ  πμο αζημφκ ηα  υπθα  

αοηά  ζηα οπμρήθζα  εφιαηα, απμηεθεί  έκα απυ ηα ιεβαθφηενα  

πθεμκεηηήιαηα  ημοξ. Σμ  ιζηνυ ηυζημξ ηαζ  δ  εοημθία  ζηδ  παναζηεοή  ηαζ  

ζηδ  πνήζδ  ημοξ, ηα ηάκεζ  πενζγήηδηα.22      

 πςξ έπεζ θεπεεί, μ εθζάθηδξ ηδξ πνήζδξ ηςκ ΠΒΥ υπθςκ είηε βζα 

ζηναηζςηζημφξ είηε βζα ηνμιμηναηζημφξ  ζημπμφξ, έπεζ υθα ηα 

παναηηδνζζηζηά εκυξ «ηέθεζμο δμθμθυκμο». Δίκαζ αυναημξ, αευνοαμξ, 

ηηοπά αζθκζδζαζηζηά ηαζ δεκ αθήκεζ πμθθά πενζεχνζα ακηίδναζδξ ζηα 

οπμρήθζα εφιαηά ημο.   

 Αλίγεζ κα παναηδνήζεζ ηακείξ ηδκ ελέθζλδ ηδξ ακενχπζκδξ 

ηαηαζηνμθζηυηδηαξ απυ ηζξ ανπέξ ημο αζχκα ιαξ ιέπνζ ζήιενα. Σμ 1918 ιζα 

αυιαα ηαηέζηνεθε έκα ζπίηζ. Σμ Μάνηζμ ημο 1945 ιζα αυιαα ηαηέζηνεθε έκα 

μζημδμιζηυ ηεηνάβςκμ. Σμκ Αφβμοζημ ημο 1945 ηαηέζηνεθε ηεθείςξ ηα 

ζπίηζα ζε αηηίκα 1500 ιέηνςκ ηαζ ζε αηηίκα 5000 ιέηνςκ άκααε ιεβάθεξ 

θςηζέξ. Απυ ημ 1955 ηαζ ιεηά, ιζα αυιαα οδνμβυκμο ιπμνμφζε κα 

ηαηαζηνέρεζ ιζα πυθδ ζακ ημ Πανίζζ. Μεηά ένπεηαζ μ πενίθδιμξ αζμθμβζηυξ 

πυθειμξ, πμο έκα ααηηδνίδζμ ιπμνεί κα ελαθακίζεζ εηαημκηάδεξ γχςκ ηαζ 

κα αθακίζεζ ημοξ ακενχπμοξ ιζαξ πχναξ. 

 "H επζζηήιδ ιαξ έηακε εεμφξ, πνζκ βίκμοιε άκενςπμζ…". Γζαηί άναβε 

ηάεε αήια ηδξ επζζηήιδξ πνέπεζ κα ζοκμδεφεηαζ απυ κέεξ απεζθέξ ηαζ απυ 

                                                 
22 Γζα ηδκ εθανιμβή ημο δζεεκμφξ κμιζημφ πθαζζίμο, https://www.opcw.org/documents-
reports/annual-reports/[Accessed 21 Jun. 2017]. 
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πμζμηζηή ηαζ πμζμηζηή ακααάειζζδ ημο Οθέενμο;  Πμο ηεθεζχκεζ ημ δζηαίςια 

ζηδκ ένεοκα ηαζ πμο ανπίγεζ ημ δζηαίςια ζηδ γςή ;         
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΠΗΝΑΚΔ ΜΔ ΣΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΧΝ ΥΖΜΗΚΧΝ 
ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ 

Αζθπμηνγόλνη Παξάγνληεο             

Παξάγνληαο Phosgene 
(CG) 

Diphosgene 
(DP) 

Tabun (GA) Sarin (GB) 

Μνξηαθό 
βάξνο                                                         

98.92 198.85 162.3 140.1 

Καηάζηαζε 
ζηνπο 20 νC 

Άπνςιμ αένζμ Άπνςιμ οβνυ Άπνςιμ ιε 
ηαθέ οβνυ 

Άπνςιμ οβνυ 

Οζκή  Φνεζημημιιέ
κμ πυνημ, 
πνάζζκμ 
ηαθαιπυηζ 

Φνεζημημιιέκμ 
πυνημ, πνάζζκμ 
ηαθαιπυηζ 

Δθαθνά 
θνμοηχδδξ, 
ηαευθμο ζε 
ηαεανή ιμνθή 

πεδυκ 
ηαευθμο ζε 
ηαεανή ιμνθή 

Ππθλόηεηα 
αηκώλ(αεξαο=
1) 

3.4 6.8 5.63 4.86 

Ππθλόηεηα 
πγξνύ (g/cc) 

1.37 ζημοξ 20 

μC 
1.65 ζημοξ 20 

μC 
1.073 ζημοξ 25 

μC 
1.0887 ζημοξ 
25 μC 1.102 
ζημοξ 20 μC 

εκείν πήμεσο 

νC 
-128 -57 -5 -56 

εκείν 
βξαζκνύ νC 

7.6 127 ιε 128 240 158 

Πίεζε αηκώλ 
mmHg 

1.173 ζημοξ 
20 μC 

4.2 ζημοξ 20 μC 0.037 ζημοξ 20 

μC 
2.9 ζημοξ 20 

μC  2.10 ζημοξ 
25 μC 

Πηεηηθόηεηα 
mg/m3 

4300000 
ζημοξ 7.6 μC 

45000 ζημοξ 20 

μC 
610 ζημοξ 25 μC 22000 ζημοξ 

25 μC  16090 
ζημοξ 20 μC 

εκείν 
αλάθιεμεο 

Κακέκα Κακέκα 78 μC Άθθεηημ 

Θεξκνθξαζία 
Απνζύλζεζεο 

νC 

800 300 ιε 350 150 150 

Θεξκόηεηα 
εμάηκηζεο 
cal/g 

59 57.4 79.56 80 

Μέζε 
Θαλαηεθόξν
ο Γόζε mg-
min/ m3 

3200 3200 400 βζα έκα 
λεημφναζημ 
άημιμ 

100 βζα έκα 
λεημφναζημ 
άημιμ 

Μέζε 
Αληθαλόηεηαο 
Γόζε mg-
min/ m3 

1600 1600 300 βζα έκα 
λεημφναζημ 
άημιμ 

75 βζα έκα 
λεημφναζημ 
άημιμ 
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Ρπζκόο 
Απνηνμίλσζεο 

Γεκ 
απμημλζκχκεη
αζ, είκαζ 
πνμζεεηζηυ 

Γεκ 
απμημλζκχκεηαζ, 
είκαζ 
πνμζεεηζηυ 

Δθαθνά αθθά 
ηαεμνζζηζηυξ 

Πνμζεεηζηυ 

Σνμηθόηεηα 
καηηώλ θαη 
δέξκαηνο  

Καευθμο Δθαθνά 
δαηνοβυκμ 

Πμθφ ορδθή Πμθφ ορδθή 

Ρπζκόο 
δξάζεο 

Αιέζςξ ιέπνζ 
3 χνεξ 
ελανηχιεκμξ 
απυ ηδκ 
ζοβηέκηνςζδ 

Αιέζςξ ιέπνζ 3 
χνεξ 
ελανηχιεκμξ 
απυ ηδκ 
ζοβηέκηνςζδ 

Πμθφ βνήβμνμξ Πμθφ 
βνήβμνμξ 

Φπζηνινγηθή 
δξάζε 

Βθάπηεζ ημοξ 
πκεφιμκεξ ηαζ 
ημοξ βειίγεζ 
οβνυ 

Βθάπηεζ ημοξ 
πκεφιμκεξ ηαζ 
ημοξ βειίγεζ 
οβνυ 

Παφζδ ηδξ 
ακαπκμήξ ηαζ 
ιπμνεί κα 
αημθμοεήζεζ μ 
εάκαημξ 

Παφζδ ηδξ 
ακαπκμήξ ηαζ 
ιπμνεί κα 
αημθμοεήζεζ μ 
εάκαημξ 

Απαξαίηεηε 
πξνζηαζία 

Πνμζηαηεοηζη
ή ιάζηα 

Πνμζηαηεοηζηή 
ιάζηα 

Πνμζηαηεοηζηή 
ιάζηα ηαζ ζημθή 

Πνμζηαηεοηζηή 
ιάζηα ηαζ 
ζημθή 

ηαζεξόηεηα ηαεενυ ιέζα 
ζε αηζάθζκμ 
δμπείμ ακ 
είκαζ λδνυ 

Αζηαεέξ ηείκεζ 
κα ιεηαηναπεί 
ζε CG 

ηαεενυ ιέζα 
ζε αηζάθζκμ 
δμπείμ ζε 
ηακμκζηέξ 
εενιμηναζίεξ 

ηαεενυ υηακ 
είκαζ ζε 
ηαεανή ιμνθή 

Απνκόιπλζε Γεκ πνεζάγεηαζ 
ζημ πεδίμ ηδξ 
ιάπδξ, 
αενζζιυξ ζε 
ηθεζζηυ πχνμ 

Γεκ πνεζάγεηαζ 
ζημ πεδίμ ηδξ 
ιάπδξ, αηιυξ, 
αιιςκία ηαζ 
αενζζιυξ ζε 
ηθεζζηυ πχνμ 

Γζάθοια 
πθςνίκδξ, 
δζαθοιέκμ 
αθηαθζηυ ή DS2, 
αηιυξ ηαζ 
αιιςκία ζε 
πενζμνζζιέκμοξ 
πχνμοξ, 
Μ258Α1, Μ280 

Αηιυξ ηαζ 
αιιςκία ζε 
πενζμνζζιέκμο
ξ πχνμοξ, 
γεζηυ κενυ ιε 
ζαπμφκζ, 
Μ258Α1, 
Μ280 

Μέζα 
αλίρλεπζεο 
ζην πεδίν 
κάρεο 

Μ18Α2, μζιή Οζιή Μ18Α2, 
Μ256Α1, 
ζοζηεοέξ Μ8 
ηαζ Μ8Α1, 
πανηζά Μ8 ηαζ 
Μ9  

Μ18Α2, Μ256, 
Μ256Α1, 
ζοζηεοέξ Μ8 
ηαζ Μ8Α1, 
πανηζά Μ8 ηαζ 
Μ9 

Υξήζε Θακαηδθυνμξ 
πανάβμκηαξ 
ανβήξ δνάζδξ 

Θακαηδθυνμξ 
πανάβμκηαξ 
ανβήξ ή άιεζδξ 
δνάζδξ 

Θακαηδθυνμξ 
πανάβμκηαξ 
ηαπείαξ δνάζδξ 

Θακαηδθυνμξ 
πανάβμκηαξ 
ηαπείαξ 
δνάζδξ 
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Παξάγνληεο Νεύξσλ 
 
Παξάγνληαο Soman (GD) GF VX Vx 

Μνξηαθν 
βαξνο                                                         

182.187 180.2 267.38 211.2 

Κηαζηαζε 
ζηνπο 20 νC 

Άπνςιμ οβνυ Τβνυ Άπνςιμ ιε 
ηζηνζκςπυ οβνυ 

Άπνςιμ οβνυ 

Οζκή  Φνμοηχδδ ηαζ 
ηαιθμνά υηακ 
δεκ ηαεανυ 

Γθοηζά, ιμφπθα, 
νμδάηζκμ, 
αενκίηζ 

Καευθμο Καευθμο 

Ππθλόηεηα 
αηκώλ(αεξαο=
1) 

6.33 6.2 9.2 7.29 

Ππθλόηεηα 
πγξνύ (g/cc) 

1.0222 ζημοξ 
25 μC 

1.1327 ζημοξ 20 

μC 
1.0083 ζημοξ 20 

μC 
1.062 ζημοξ 
20 μC 

εκείν πήμεσο 

νC 
-42 -30 Κάης απυ -51 - 

εκείν 
βξαζκνύ νC 

198 239 298 256 

Πίεζε αηκώλ 
mmHg 

0.4 ζημοξ 25 

μC 
0.044 ζημοξ 20 

μC 
0.0007 ζημοξ 20 

μC 
0.007 ζημοξ 
25 μC 
0.004 ζημοξ 
20 μC 

Πηεηηθόηεηα 
mg/m3 

3900 ζημοξ 
25 μC 

438 ζημοξ 20 μC 10.5 ζημοξ 25 

μC 
75 ζημοξ 25 

μC 
48 ζημοξ 20 

μC 

εκείν 
αλάθιεμεο 

Ανηεηά ορδθή 
πμο δεκ 
επδνεάγεηαζ 
απυ ηδκ 
ζηναηζςηζηή 
πνήζδ. 

94 μC 159 μC - 

Θεξκνθξαζία 
Απνζύλζεζεο 

νC 

130 - Υνυκμξ διίζεζαξ 
γςήξ 36 χνεξ 
ζημοξ 150 μC 

- 

Θεξκόηεηα 
εμάηκηζεο 
cal/g 

72.4 90.5 78.2 ζημοξ 25 

μC 
67.2 

Μέζε 
Θαλαηεθόξνο 
Γόζε mg-min/ 
m3 

Κθίιαηα ημο 
GA, GB 

- 100 - 

Μέζε 
Αληθαλόηεηαο 
Γόζε mg-min/ 
m3 

Κθίιαηα ημο 
GA, GB 

- 50 - 

Ρπζκόο 
Απνηνμίλσζεο 

Υαιδθυξ είκαζ 
πνμζεεηζηυ 

Υαιδθυξ Υαιδθυξ είκαζ 
πνμζεεηζηυ 

Υαιδθυξ είκαζ 
πνμζεεηζηυ 
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Σνμηθόηεηα 
καηηώλ θαη 
δέξκαηνο  

Πμθφ ορδθή Πμθφ ορδθή Πμθφ ορδθή Πμθφ ορδθή 

Ρπζκόο 
δξάζεο 

Πμθφ 
βνήβμνμξ 

Πμθφ βνήβμνμξ Πμθφ βνήβμνμξ Γνήβμνμξ 

Φπζηνινγηθή 
δξάζε 

Παφζδ ηδξ 
ακαπκμήξ, 
ιπμνεί κα 
αημθμοεήζεζ 
μ εάκαημξ 

Παφζδ ηδξ 
ακαπκμήξ, 
ιπμνεί κα 
αημθμοεήζεζ μ 
εάκαημξ 

Πνμηαθεί 
απχθεζεξ υηακ 
εζζπκεφζεζ ή 
απμννμθδεεί 

Πνμηαθεί 
απχθεζεξ υηακ 
εζζπκεφζεζ ή 
απμννμθδεεί 

Απαξαίηεηε 
πξνζηαζία 

Πνμζηαηεοηζη
ή ιάζηα ηαζ 
ζημθή 

Πνμζηαηεοηζηή 
ιάζηα ηαζ ζημθή 

Πνμζηαηεοηζηή 
ιάζηα ηαζ ζημθή 

Πνμζηαηεοηζηή 
ιάζηα ηαζ 
ζημθή 

ηαζεξόηεηα Λζβυηενμ 
ζηαεενυ απυ  
ημ GΑ ή ημ 
GB  

πεηζηά ζηαεενυ 
ιέζα ζε 
αηζάθζκμ δμπείμ 

πεηζηά ζηαεενυ 
ζε εενιμηναζία 
δςιαηίμο 

πεηζηά 
ζηαεενυ 

Απνκόιπλζε Γζάθοια 
πθςνίκδξ, 
δζαθοιέκμ 
αθηαθζηυ ή 
DS2, αηιυξ 
ηαζ αιιςκία 
ζε 
πενζμνζζιέκμ
οξ πχνμοξ, 
Μ258Α1, 
Μ280 

Γζάθοια 
πθςνίκδξ, 
δζαθοιέκμ 
αθηαθζηυ ή DS2, 
αηιυξ ηαζ 
αιιςκία ζε 
πενζμνζζιέκμοξ 
πχνμοξ, 
Μ258Α1, Μ280 

Γζάθοια STUB 
ή DS2, γεζηυ 
κενυ ιε 
ζαπμοκάδα, 
Μ258Α1, Μ280 

Γζάθοια STΒ 
ή DS2, γεζηυ 
κενυ ιε 
ζαπμοκάδα, 
Μ258Α1 

Μέζα 
αλίρλεπζεο 
ζην πεδίν 
κάρεο 

Μ18Α2, 
Μ256Α1, 
ζοζηεοέξ Μ8 
ηαζ Μ8Α1, 
πανηζά Μ8 ηαζ 
Μ9  

Μ18Α2, 
Μ256Α1, 
ζοζηεοέξ Μ8 
ηαζ Μ8Α1, 
πανηζά Μ8 ηαζ 
Μ9 

Μ18Α2, 
Μ256Α1, 
ζοζηεοέξ Μ8 
ηαζ Μ8Α1, 
πανηζά Μ8 ηαζ 
Μ9 

Μ18Α2, 
Μ256Α1, 
ζοζηεοέξ Μ8 
ηαζ Μ8Α1, 
πανηζά Μ8 ηαζ 
Μ9 

Υξήζε Θακαηδθυνμξ 
πανάβμκηαξ 
ηαπείαξ 
δνάζδξ 

Θακαηδθυνμξ 
πανάβμκηαξ 
ηαπείαξ δνάζδξ 

Θακαηδθυνμξ 
πανάβμκηαξ 
ηαπείαξ δνάζδξ 

Θακαηδθυνμξ 
πανάβμκηαξ 
ηαπείαξ 
δνάζδξ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



108 

 

Παξάγνληεο Αίκαηνο 
 
Παξάγνληαο Hydrogen 

cyanide (AC) 
Cyanogen 
chloride (CK) 

Arsine (SA)  

Μνξηαθό 
βάξνο                                                         

27.02 61.48 77.93  

Καηάζηαζε 
ζηνπο 20 νC 

Άπνςιμ αένζμ 
ή οβνυ 

Άπνςιμ οβνυ ή 
αένζμ 

Άπνςιμ αένζμ  

Οζκή  Πζηνά 
αιφβδαθα 

Ολφ, ιπμνεί κα 
πενάζεζ 
απαναηήνδηδ 

Δθαθνζά 
ζηυνδμ 

 

Ππθλόηεηα 
αηκώλ(αεξαο=
1) 

0.990 ζημοξ 
20 μC 

2.1 2.69  

Ππθλόηεηα 
πγξνύ (g/cc) 

0.687 ζημοξ 
20 μC 

1.18 ζημοξ 20 

μC 
1.34 ζημοξ 20 

μC 
 

εκείν πήμεσο 

νC 
-13.3 -6.9 -116  

εκείν 
βξαζκνύ νC 

25.7 12.8 -62.5  

Πίεζε αηκώλ 
mmHg 

742 ζημοξ 25 

μC 
612 ζημοξ 20 

μC 

1000 ζημοξ 25 

μC 
11100 ζημοξ 20 

μC 
 

Πηεηηθόηεηα 
mg/m3 

1080000 
ζημοξ 25 μC 

2600000 ζημοξ 
12.8 μC 
6132000 ζημοξ 
25 μC 

30908000 ζημοξ 
0 μC 

 

εκείν 
αλάθιεμεο 

0 μC, 
ακαθθέβεηαζ 
ημ 50% υηακ 
απεθεοεενχκ
εηαζ ιε 
αθήιαηα 
πονμαμθζημφ 

Κακέκα Κάης απυ ηδκ 
εενιμηναζία 
εηνήλεςξ ηςκ 
αθδιάηςκ, 
ιίβιαηα ιε κενυ 
/ αένα ιπμνεί 
κα εηνήβκοκηαζ 
αοευνιδηα 

 

Θεξκνθξαζία 
Απνζύλζεζεο 

νC 

>65.5 >100 280  

Θεξκόηεηα 
εμάηκηζεο 
cal/g 

233 103 53.7 ζημοξ –
62.5 μC 

 

Μέζε 
Θαλαηεθόξνο 
Γόζε mg-min/ 
m3 

Πμζηίθεζ 
εονέςξ ιε ηδκ 
ζοβηέκηνςζδ 

11000 5000  

Μέζε 
Αληθαλόηεηαο 
Γόζε mg-min/ 

Πμζηίθεζ ιε ηδκ 
ζοβηέκηνςζδ 

7000 2500  
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m3 

Ρπζκόο 
Απνηνμίλσζεο 

Γνήβμνμξ –  
0.017 
mg/kg/min 

Γνήβμνμξ –  
0.02 ιε 0.1 
mg/kg/min 

Υαιδθυξ  

Σνμηθόηεηα 
καηηώλ θαη 
δέξκαηνο  

Μέηνζα Υαιδθή, 
δαηνοβυκα ηαζ 
ενεεζζηζηή 

Καευθμο  

Ρπζκόο 
δξάζεο 

Πμθφ 
βνήβμνμξ 

Πμθφ βνήβμνμξ Ανβυξ 2 χνεξ 
ιε 11 ιένεξ 

 

Φπζηνινγηθή 
δξάζε 

Δπδνεάγεζ 
ημοξ οβνμφξ 
ζζημφξ ημο 
ζχιαημξ, ηδκ 
θεζημονβία ημο 
μλοβυκμο, 
επζηαπφκεζ ημκ 
νοειυ 
ακαπκμήξ 

Πνμηαθεί 
αζθολία, 
ενεεζζιυ, 
επζανάδοκζδ 
ηδξ ακαπκμήξ 

Πνμηαθεί 
αθάαεξ ζημ αίια 
, ζημ ήπαν ηαζ 
κεθνά 

 

Απαξαίηεηε 
πξνζηαζία 

Πνμζηαηεοηζη
ή ιάζηα, 
πνμζηαηεοηζη
ή εκδοιαζία 
απαζηείηαζ ζε 
αζοκήεζζηεξ 
ηαηαζηάζεζξ 

Πνμζηαηεοηζηή 
ιάζηα 

Πνμζηαηεοηζηή 
ιάζηα 

 

ηαζεξόηεηα ηαεενυ ζε 
ηαεανή 
ιμνθή, 
ιπμνεί κα 
ακαθθέβεζ 
ηαηά ηδκ 
έηνδλδ ημο 
αθήιαημξ 

Έπεζ ηδκ ηάζδ 
κα 
πμθοιενίγεηαζ, 
ιπμνεί κα 
εηναβεί 

πζ ζηαεενυ ζε 
ιεηαθθζηά 
δμπεία πμο δεκ 
έπμοκ 
πνμζηαηεοηζηή 
επίζηνςζδ 

 

Απνκόιπλζε Γεκ πνεζάγεηαζ 
ζημ πεδίμ ηδξ 
ιάπδξ 

Γεκ πνεζάγεηαζ 
ζημ πεδίμ ηδξ 
ιάπδξ 

Γεκ πνεζάγεηαζ  

Μέζα 
αλίρλεπζεο 
ζην πεδίν 
κάρεο 

Μ18Α2, 
Μ256, 
Μ256Α1, 
ζοζηεοή Μ8 

Μ18Α2, Μ256, 
Μ256Α1, 
ζοζηεοή Μ8 

Κακέκα  

Υξήζε Θακαηδθυνμξ 
πανάβμκηαξ 
ηαπείαξ 
δνάζδξ 

Θακαηδθυνμξ 
πανάβμκηαξ 
ηαπείαξ δνάζδξ 

Θακαηδθυνμξ 
πανάβμκηαξ 
ηαπείαξ δνάζδξ 

 

 
 
 
 
 



110 

 

Παξάγνληεο Φιπθηαηλώλ 
 
Παξάγνληαο Distilled 

mustard (HD) 
Nitrogen 
mustard  
(HN-1) 

Nitrogen 
mustard  
(HN-2) 

Nitrogen 
mustard  
(HN-3) 

Μνξηαθό 
βάξνο                                                         

159.08 170.08 156.07 204.54 

Καηάζηαζε 
ζηνπο 20 νC 

Άπνςιμ ιε 
ηζηνζκςπυ 
οβνυ 

ημφνμ οβνυ ημφνμ οβνυ ημφνμ οβνυ 

Οζκή  ηυνδμ  Φάνζ ή ιμφπθα απμοκζμφ ζε 
παιδθέξ 
ζοβηεκηνχζεζξ 
ηαζ θνμοηχδδ 
ζε ιεβάθεξ 
ζοβηεκηνχζεζξ 

Καευθμο ζε 
ηαεανή ιμνθή 

Ππθλόηεηα 
αηκώλ(αεξαο=
1) 

5.4 5.9 5.4 7.1 

Ππθλόηεηα 
πγξνύ (g/cc) 

1.268 ζημοξ 
25 μC 
1.27 ζημοξ 20 

μC 

1.09 ζημοξ 25 

μC 
1.25 ζημοξ 25 

μC 
1.24 ζημοξ 25 

μC 

εκείν πήμεσο 

νC 
14.45 -34 -65 ιε -60 -3.7 

εκείν 
βξαζκνύ νC 

217 194 75 ζηα 15 
mmHg 

256 

Πίεζε αηκώλ 
mmHg 

0.072 ζημοξ 
20 μC 

0.24 ζημοξ 25 

μC 
0.29 ζημοξ 20 

μC 
0.0109 ζημοξ 
25 μC 

Πηεηηθόηεηα 
mg/m3 

610 ζημοξ 20 

μC 
1520 ζημοξ 20 

μC 
3580 ζημοξ 25 

μC 
121 ζημοξ 25 

μC 

εκείν 
αλάθιεμεο 

105 μC, 
εηνήβκοηαζ ιε 
ιεβάθεξ 
εηνδηηζηέξ 
βμιχζεζξ 

Ανηεηά ορδθυ 
χζηε δεκ 
επδνεάγεζ ηδκ 
ζηναηζςηζηή 
πνήζδ 

Ανηεηά ορδθυ 
χζηε δεκ 
επδνεάγεζ ηδκ 
ζηναηζςηζηή 
πνήζδ 

Ανηεηά ορδθυ 
χζηε δεκ 
επδνεάγεζ ηδκ 
ζηναηζςηζηή 
πνήζδ 

Θεξκνθξαζία 
Απνζύλζεζεο 

νC 

149 ιε 177 Απμζοκηίεεηαζ 
πνζκ απυ ημ 
ζδιείμ αναζιμφ 

Κάης απυ ημ 
ζδιείμ 
αναζιμφ, 
πμθοιενίγεηαζ 
ηαζ εηθφεζ 
εενιυηδηα 

Κάης απυ ημ 
ζδιείμ 
αναζιμφ 

Θεξκόηεηα 
εμάηκηζεο 
cal/g 

94 77 78.8 74 

Μέζε 
Θαλαηεθόξνο 
Γόζε mg-min/ 
m3 

1500 ιε 
εζζπκμή, 
10000 
απμννυθδζδ 
απυ ημ δένια 

1500 ιε 
εζζπκμή, 20000 
απμννυθδζδ 
απυ ημ δένια 

3000 ιε 
εζζπκμή 

1500 ιε 
εζζπκμή, 
10000 
απμννυθδζδ 
απυ ημ δένια 
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(εηηζιά.) 

Μέζε 
Αληθαλόηεηαο 
Γόζε mg-min/ 
m3 

200 απυ ηα 
ιάηζα 
2000 απυ ημ 
δένια 
150 ιε 
εζζπκμή 

200 απυ ηα 
ιάηζα 
9000 απυ ημ 
δένια 

<ΖΝ-1 
>ΖΝ-3 
100 απυ ηα 
ιάηζα 

200 απυ ηα 
ιάηζα 
2500 απυ ημ 
δένια 
(εηηζιά.) 
 

Ρπζκόο 
Απνηνμίλσζεο 

Πμθφ 
παιδθυξ, είκαζ 
πνμζεεηζηυ 

Γεκ 
απμημλζκχκεηαζ, 
είκαζ 
πνμζεεηζηυ 

Γεκ 
απμημλζκχκεηαζ, 
είκαζ 
πνμζεεηζηυ 

- 

Σνμηθόηεηα 
καηηώλ θαη 
δέξκαηνο  

Σα ιάηζα 
έπμοκ ιεβάθδ 
εοαζζεδζία, 
ημ δένια 
ιζηνυηενδ 

Σα ιάηζα έπμοκ 
εοαζζεδζία ζηζξ 
ιζηνέξ 
ζοβηεκηνχζεζξ, 
ζημ δένια είκαζ 
θζβυηενμ ημλζηυ 

Σμλζηυ βζα ηα 
ιάηζα , πνμηαθεί 
θθφηηαζκεξ ζημ 
δένια 

Σα ιάηζα 
έπμοκ 
εοαζζεδζία, ημ 
δένια 
ιζηνυηενδ 

Ρπζκόο 
δξάζεο 

Ανβυξ – χνεξ 
ιε διένεξ 

Ανβυξ – 12 
χνεξ ή 
πενζζζυηενμ 

Ανβυξ – 12 
χνεξ ή 
πενζζζυηενμ, 
ζηα ιάηζα πζμ 
βνήβμνα απυ ημ 
HD 

μαανέξ 
επζπηχζεζξ ηζξ 
ίδζεξ ιε ημ HD, 
ιζηνυηενεξ 
κςνίηενα 

Φπζηνινγηθή 
δξάζε 

Φθφηηαζκεξ, 
ηαηαζηνέθεζ 
ζζημφξ, 
αθάπηεζ ηα 
ηφηηανα ημο 
αίιαημξ 

Φθφηηαζκεξ, 
επδνεάγεζ ηδκ 
ακαπκεοζηζηή 
μδυ, 
ηαηαζηνέθεζ 
ζζημφξ, αθάπηεζ 
ηα ηφηηανα ημο 
αίιαημξ 

Πανυιμζα ιε ημ 
HD 
Πζεακυηδηα 
ανμβπμπκεοιμκί
αξ ιεηά απυ 24 
χνεξ 

Πανυιμζα ιε 
ημ  
ΖΝ-2 

Απαξαίηεηε 
πξνζηαζία 

Πνμζηαηεοηζη
ή ιάζηα ηαζ 
ζημθή 

Πνμζηαηεοηζηή 
ιάζηα ηαζ ζημθή 

Πνμζηαηεοηζηή 
ιάζηα ηαζ ζημθή 

Πνμζηαηεοηζηή 
ιάζηα ηαζ 
ζημθή 

ηαζεξόηεηα ηαεενυ ζε 
αηζάθζκα ή 
αθμοιζκέκζα 
δμπεία 

Ανηεηή Αζηαεέξ ηαεενυ 

Απνκόιπλζε Υθςνίκδ, 
θςηζά, DS2, 
Μ258Α1, 
Μ280 

Υθςνίκδ, θςηζά, 
DS2, Μ258Α1, 
Μ280 

Υθςνίκδ, θςηζά, 
DS2, Μ258Α1, 
Μ280 

Υθςνίκδ, 
θςηζά, DS2, 
Μ258Α1, 
Μ280 

Μέζα 
αλίρλεπζεο 
ζην πεδίν 
κάρεο 

Μ18Α2, 
Μ256, 
Μ256Α1, 
πανηζά Μ8 ηαζ 
Μ9 

Μ18Α2, Μ256, 
Μ256Α1, πανηζά 
Μ8 ηαζ Μ9 

Μ18Α2, Μ256, 
Μ256Α1, πανηζά 
Μ8 ηαζ Μ9 

Μ18Α2, Μ256, 
Μ256Α1, 
πανηζά Μ8 ηαζ 
Μ9 

Υξήζε Θακαηδθυνμξ 
πανάβμκηαξ 
ανβήξ δνάζδξ 

Θακαηδθυνμξ 
πανάβμκηαξ 
ανβήξ δνάζδξ 

Θακαηδθυνμξ 
πανάβμκηαξ 
ανβήξ δνάζδξ 

Θακαηδθυνμξ 
πανάβμκηαξ 
ανβήξ δνάζδξ 
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Παξάγνληεο Φιπθηαηλώλ 
 
Παξάγνληαο Phosgene 

oximedichloro
xime (CX) 

Lewisite (L) Μίβια mustard-
lewisite (HL) 

Phenyldichloro
arsine (PD) 

Μνξηαθό 
βάξνο                                                         

113.94 207.35 186.4 222.91 

Καηάζηαζε 
ζηνπο 20 νC 

Άπνςιμ 
ζηένεμ ή οβνυ 

Άπνςιμ ιε 
ηαθέ 

ημφνμ, 
εθαζχδεξ οβνυ 

Άπνςιμ οβνυ 

Οζκή  Ολεία, 
δζαπεναζηζηή 

Πμζηίθεζ, ιπμνεί 
κα ιμζάγεζ ιε 
βενάκζα 

ηυνδμ Καευθμο 

Ππθλόηεηα 
αηκώλ(αεξαο=
1) 

3.9 7.1 6.5 7.7 

Ππθλόηεηα 
πγξνύ (g/cc) 

- 1.89 ζημοξ 20 

μC 
1.66 ζημοξ 20 

μC 
1.65 ζημοξ 20 

μC 

εκείν πήμεσο 

νC 
35 ιε 40 -18 -25.4 (ηαεανυ) 

-42 
-20 

εκείν 
βξαζκνύ νC 

53 ιε 54 ζηα 
mmHg 

190 <190 252 ιε 255 

Πίεζε αηκώλ 
mmHg 

11.2 ζημοξ 20 

μC (ζηένεμ) 
13 ζημοξ 40 

μC (οβνυ) 

0.394 ζημοξ 20 

μC 
0.248 ζημοξ 20 

μC 
0.033 ζημοξ 
25 μC 

Πηεηηθόηεηα 
mg/m3 

1800 ζημοξ 
20 μC 

4480 ζημοξ 20 

μC 
2730 ζημοξ 20 

μC 
390 ζημοξ 25 

μC 

εκείν 
αλάθιεμεο 

- Καευθμο Ανηεηά ορδθή 
πμο δεκ 
επδνεάγεζ ηδκ 
ζηναηζςηζηή 
πνήζδ 

Ανηεηά ορδθή 
πμο δεκ 
επδνεάγεζ ηδκ 
ζηναηζςηζηή 
πνήζδ 

Θεξκνθξαζία 
Απνζύλζεζεο 

νC 

Απμζοκηίεεηαζ 
ανβά ζε 
ηακμκζηή 
εενιμηναζία 

>100 >100 ηαεενυ ζημ 
ζδιείμ 
αναζιμφ 

Θεξκόηεηα 
εμάηκηζεο 
cal/g 

101 ζημοξ 40 

μC 
58 ζημοξ 0 μC 
ιε  
190 μC 

 Σζιή ιεηαλφ 
αοηχκ ηςκ  HD 
ηαζ L 

69 

Μέζε 
Θαλαηεθόξνο 
Γόζε mg-min/ 
m3 

3200 1200 – 1500 ιε 
εζζπκμή 
100000 απυ ημ 
δένια 

1500 ιε 
εζζπκμή 
Πάκς απυ 
10000 απυ ημ 
δένια 

2600 ιε 
εζζπκμή 

Μέζε 
Αληθαλόηεηαο 
Γόζε mg-min/ 
m3 

Πμθφ παιδθή <300 απυ ηα 
ιάηζα 
>1500 απυ ημ 
δένια 

200 απυ ηα 
ιάηζα 
1500 – 2000 
απυ ημ δένια 

16 ςξ ειεηζηυ 
1800 ςξ 
πανάβμκηαξ 
θθοηηαζκχκ 

Ρπζκόο - Γεκ Γεκ Πζεακυηαηα 
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Απνηνμίλσζεο απμημλζκχκεηαζ απμημλζκχκεηαζ βνήβμνδ 
απμημλίκςζδ 

Σνμηθόηεηα 
καηηώλ θαη 
δέξκαηνο  

Πμθφ ζζπονυ 
ενεεζζηζηυ βζα 
ιάηζα ηαζ 
ιφηδ, ημ οβνυ 
αθαπηζηυ βζα 
ημ δένια 

1500 mg-min/ 
m3  αθάπημοκ 
ζμαανά ηα 
ιάηζα ηαζ 
θζβυηενμ ημ 
δένια 

Πμθφ ορδθή 600 mg-min/ 
m3  αθάπημοκ 
ζμαανά ηα 
ιάηζα ηαζ 
θζβυηενμ ημ 
δένια 

Ρπζκόο 
δξάζεο 

Άιεζα 
απμηεθέζιαηα 
ιε ηδκ επαθή 

Γνήβμνμξ Άιεζα αίζεδια 
ηζζιπήιαημξ, 
ιεηά απυ 13 
χνεξ 
θθφηηαζκεξ 

Άιεζα αθάαεξ 
ζηα ιάηζα ηαζ 
ζημ δένια 
ιεηά απυ ½ ιε 
1 χνα 

Φπζηνινγηθή 
δξάζε 

Βζαία ενεείγεζ 
ηζξ οβνέξ 
ιειανάκεξ 
ηςκ ιαηζχκ 
ηαζ ηδξ ιφηδξ, 
ζπδιαηίγεζ 
εβηαφιαηα 
ηαπφηαηα 

Πανυιμζα ιε ημ 
HD, επζπθέμκ 
ιπμνεί κα 
πνμηαθέζεζ 
ζοζηδιαηζηή 
δδθδηδνίαζδ 

Πανυιμζα ιε ημ 
HD, επζπθέμκ 
ιπμνεί κα 
πνμηαθέζεζ 
ζοζηδιαηζηή 
δδθδηδνίαζδ 

Δνεείγεζ, 
πνμηαθεί 
καοηία, ειεηυ 
ηαζ θθφηηαζκεξ 

Απαξαίηεηε 
πξνζηαζία 

Πνμζηαηεοηζη
ή ιάζηα ηαζ 
ζημθή 

Πνμζηαηεοηζηή 
ιάζηα ηαζ ζημθή 

Πνμζηαηεοηζηή 
ιάζηα ηαζ ζημθή 

Πνμζηαηεοηζηή 
ιάζηα ηαζ 
ζημθή 

ηαζεξόηεηα Απμζοκηίεεηαζ 
ανβά 

ηαεενυ ζε 
αηζάθζκα ηαζ 
βοάθζκα δμπεία 

ηαεενυ ζε 
αενκζηςιέκμ 
αηζάθζκμ δμπείμ 

Πμθφ ζηαεενυ 

Απνκόιπλζε Σίπμηα δεκ 
είκαζ απυθοηα 
απμηεθεζιαηζ
ηυ, θφζζιμ ιε 
ιεβάθδ 
πμζυηδηα 
κενμφ ή DS2 

Υθςνίκδ, θςηζά, 
DS2, ηαοζηζηή 
ζυδα, Μ258Α1, 
Μ280 

Υθςνίκδ, θςηζά, 
DS2, ηαοζηζηή 
ζυδα, Μ258Α1, 
Μ280 

Υθςνίκδ, DS2, 
ηαοζηζηή 
ζυδα, 
Μ258Α1, 
Μ280 

Μέζα 
αλίρλεπζεο 
ζην πεδίν 
κάρεο 

Μ18Α2, 
Μ256, 
Μ256Α1, 
ζοζηεοή Μ8 

Μ18Α2, Μ256, 
Μ256Α1 

Μ18Α2, Μ256, 
Μ256Α1 

Μ18Α2 

Υξήζε Θακαηδθυνμξ 
πανάβμκηαξ 
ηαπείαξ 
δνάζδξ 

Θακαηδθυνμξ 
πανάβμκηαξ 
ιέηνζαξ 
ηαπφηδηαξ 
δνάζδξ 

Θακαηδθυνμξ 
πανάβμκηαξ 
ανβήξ δνάζδξ 

Θακαηδθυνμξ 
πανάβμκηαξ 
ανβήξ δνάζδξ 
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Παξάγνληεο Φιπθηαηλώλ θαη Παξάγνληαο Αληθαλόηεηαο 
 
Παξάγνληαο Ethyldichloroa

rsine (ED) 
Methyldichloaror
sine (MD) 

ΒΕ  

Μνξηαθό 
βάξνο                                                         

174.88 160.86 337.4  

Καηάζηαζε 
ζηνπο 20 νC 

Άπνςιμ οβνυ Άπνςιμ οβνυ Άζπνμ 
ηνοζηαθθζηυ 

 

Οζκή  Φνμοηχδδ, 
μλεία ηαζ 
ενεεζζηζηή 

Καευθμο Καευθμο  

Ππθλόηεηα 
αηκώλ(αεξαο=
1) 

6.0 5.5 11.6  

Ππθλόηεηα 
πγξνύ (g/cc) 

1.66 ζημοξ 20 

μC 
1.836 ζημοξ 20 

μC 
Αηαηένβαζημ 
ζηένεμ 0.51 
Κνοζηαθθζηυ 
1.33 

 

εκείν πήμεσο 

νC 
-65 -55 167.5  

εκείν 
βξαζκνύ νC 

156 133 320  

Πίεζε αηκώλ 
mmHg 

2.09 ζημοξ 20 

μC 
7.76 ζημοξ 20 

μC 
0.03 ζημοξ 70 

μC 
 

Πηεηηθόηεηα 
mg/m3 

20000 ζημοξ 
20 μC 

74900 ζημοξ 20 

μC 
0.5 ζημοξ 70 μC  

εκείν 
αλάθιεμεο 

Ανηεηά ορδθυ 
πμο δεκ 
επδνεάγεζ ηδκ 
ζηναηζςηζηή 
πνήζδ 

Ανηεηά ορδθυ 
πμο δεκ 
επδνεάγεζ ηδκ 
ζηναηζςηζηή 
πνήζδ 

246 μC  

Θεξκνθξαζία 
Απνζύλζεζεο 

νC 

ηαεενυ ζημ 
ζδιείμ 
αναζιμφ 

ηαεενυ ζημ 
ζδιείμ αναζιμφ 

Ξεηζκά ζημοξ 
150 μC 

 

Θεξκόηεηα 
εμάηκηζεο 
cal/g 

52.5 49 62.9  

Μέζε 
Θαλαηεθόξνο 
Γόζε mg-min/ 
m3 

3000 – 5000 
ιε εζζπκμή 
100000 απυ 
ημ δένια 

3000 – 5000 Τρδθή 200000 
(εηηζιά.) 

 

Μέζε 
Αληθαλόηεηαο 
Γόζε mg-min/ 
m3 

5 ιε 10 ιε ηδκ 
εζζπκμή 

25 ιε ηδκ 
εζζπκμή 

112  

Ρπζκόο 
Απνηνμίλσζεο 

Γνήβμνμξ Γνήβμνμξ -  

Σνμηθόηεηα 
καηηώλ θαη 

Οζ αηιμί 
αθαπηζημί ζε 

Πζεακή αθάαδ 
ζηα ιάηζα,  

-  
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δέξκαηνο  ιεβάθδξ 
δζάνηεζαξ 
έηεεζδ, ημ 
οβνυ 
πνμηαθεί 
θθφηηαζκεξ<L 

θθφηηαζκεξ<HD 

Ρπζκόο 
δξάζεο 

Άιεζμ 
ενεεζζιυ, 
ανβυηενα 
θθφηηαζκεξ 

Άιεζμ 
ενεεζζιυ, 
ανβυηενα 
θθφηηαζκεξ 

Καεοζηενδιέκδ 
δνάζδ 1 ιε 4 
χνεξ 
ελανηχιεκδ 
απυ ηδκ έηεεζδ 

 

Φπζηνινγηθή 
δξάζε 

Πνμηαθεί 
θθφηηαζκεξ ηαζ 
αθάαεξ ζηα 
ιάηζα ηαζ ζηδκ 
ακαπκεοζηζηή 
μδυ, ιπμνεί 
κα 
πνμηαθέζεζ 
ζοζηδιαηζηή 
δδθδηδνίαζδ 

Πνμηαθεί 
αθάαεξ ζηα 
ιάηζα ζηδκ 
ακαπκεοζηζηή 
μδυ, ζημοξ 
πκεφιμκεξ ηαζ 
ζοζηδιαηζηή 
δδθδηδνίαζδ 

Σαποπαθιία, 
γάθδ, ειεηυξ, 
λδνυ ζηυια, 
ζημηεζκή υναζδ, 
ίθζββμξ, 
αολδιέκδ 
ζςιαηζηή 
δναζηδνζυηδηα  

 

Απαξαίηεηε 
πξνζηαζία 

Πνμζηαηεοηζη
ή ιάζηα ηαζ 
ζημθή 

Πνμζηαηεοηζηή 
ιάζηα ηαζ ζημθή 

Πνμζηαηεοηζηή 
ιάζηα  

 

ηαζεξόηεηα ηαεενυ ζε 
αηζάθζκμ 
δμπείμ 

ηαεενυ ζε 
αηζάθζκμ δμπείμ 

Ανηεηή  

Απνκόιπλζε Γεκ απαζηείηαζ 
ζημ πεδίμ ηδξ 
ιάπδξ, 
πθςνίκδ, 
ηαοζηζηή 
ζυδα ή DS2 
ζε ηθεζζηυ 
πχνμ, 
Μ258Α1, 
Μ280 

Υθςνίκδ, 
ηαοζηζηή ζυδα ή 
DS2, Μ258Α1, 
Μ280 

απμοκάδα ηαζ 
κενυ, ημφκδια ή 
ηνίρζιμ, 
οπμπθςνζχδεξ 
ή ηαοζηζηυ 
αθημμθμφπμ 
δζάθοια, 
Μ258Α1 

 

Μέζα 
αλίρλεπζεο 
ζην πεδίν 
κάρεο 

Μ18Α2 Μ18Α2 Κακέκα  

Υξήζε Θακαηδθυνμξ 
πανάβμκηαξ 
ανβήξ δνάζδξ 

Θακαηδθυνμξ 
πανάβμκηαξ 
ανβήξ δνάζδξ 

Έπεζ ανβή 
δνάζδ ζακ 
πανάβμκηαξ 
ακζηακυηδηαξ 
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Γπαδηθνί Παξάγνληεο  GB2                                                 VX2 
 
Παξάγνληαο Methylphosph

onicdifluoride 
(DF) 

Isopropylamine 
and 
2-propanol 
(OPA) 

QL 
(C11H26NO2P) 

Θεζμ (S) 

Μνξηαθό 
βάξνο                                                         

100.1 59.82 235 256.48 

Καηάζηαζε 
ζηνπο 20 νC 

Τβνυ Τβνυ Τβνυ Κίηνζκμ ζηένεμ 

Οζκή  Ολεία Αθημυθ ηαζ 
αιιςκία 

Φάνζ Άμζιμ ιέπνζ 
αδδζαζηζηυ 

Ππθλόηεηα 
αηκώλ(αεξαο=
1) 

3.45 2.1 8.1 8.8 

Ππθλόηεηα 
πγξνύ (g/cc) 

1.359 ζημοξ 
25 μC 

0.744 ζημοξ 25 

μC 
0.908 ζημοξ 25 

μC 
0.9125 ζημοξ 20 

μC 

2.07 ζημοξ 20 

μC 

εκείν πήμεσο 

νC 
-37.1 < - 88 Κακέκα 112.8 

εκείν 
βξαζκνύ νC 

100 60 232 444.6 

Πίεζε αηκώλ 
mmHg 

36 ζημοξ 25 

μC 
197 ζημοξ 25 μC 0.01 ζημοξ 25 

μC 
0.01 ζημοξ 20 

μC 

- 

Πηεηηθόηεηα 
mg/m3 

147926 ζημοξ 
19.5 μC 

- 126 ζημοξ 25 μC 
130 ζημοξ 20 μC 

- 

εκείν 
αλάθιεμεο 

Μδ 
ακαθθέλιμ 

-9.4 μC 95 μC - 

Θεξκνθξαζία 
Απνζύλζεζεο 

νC 

- - - >120 

Θεξκόηεηα 
εμάηκηζεο 
cal/g 

18.7 - - - 

Μέζε 
Θαλαηεθόξνο 
Γόζε mg-min/ 
m3 

Μδ 
Δθανιυζζιδ 

Μδ Δθανιυζζιδ Μδ Δθανιυζζιδ Μδ 
Δθανιυζζιδ 

Μέζε 
Αληθαλόηεηαο 
Γόζε mg-min/ 
m3 

Μδ 
Δθανιυζζιδ 

Μδ Δθανιυζζιδ Μδ Δθανιυζζιδ Μδ 
Δθανιυζζιδ 

Ρπζκόο 
Απνηνμίλσζεο 

- - - - 

Σνμηθόηεηα 
καηηώλ θαη 

Τρδθή 
ημλζηυηδηα 

Σμλζηυ, 
ενεεζζηζηυ 

Υαιδθή 
ημλζηυηδηα, 

Υαιδθή 
ημλζηυηδηα 
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δέξκαηνο  ενεεζζηζηυ ζημ 
δένια 

Ρπζκόο 
δξάζεο 

Γνήβμνμξ Γνήβμνμξ - - 

Φπζηνινγηθή 
δξάζε 

Μεβάθμξ 
ενεεζζιυξ ζηα 
ιάηζα, ζηδ 
ιφηδ, θαζιυ 
ηαζ πκεφιμκεξ 

Οζ αηιμί είκαζ 
ενεεζζηζημί ζηα 
ιάηζα, ηδκ ιφηδ 
ηαζ ημκ θαζιυ 
Σμ οβνυ 
ζδζαίηενα 
ενεεζζηζηυ ζημ 
δένια ηαζ ζηα 
ιάηζα 

Πνμηαθεί 
ενεεζζιυ ζημ 
δένια, 
πμκμηέθαθμοξ, 
καοηία 

Μπμνεί κα 
ενεείζεζ ημ 
δένια, ηα 
ιάηζα, ηδκ 
ιφηδ ηαζ ημκ 
θαζιυ 

Απαξαίηεηε 
πξνζηαζία 

Πνμζηαηεοηζη
ή ιάζηα ηαζ 
ζημθή 

Πνμζηαηεοηζηή 
ιάζηα ηαζ ζημθή 

Πνμζηαηεοηζηή 
ιάζηα, βάκηζα 
ηαζ ζημθή 

- 

ηαζεξόηεηα ηαεενυ αθθά 
επζννεπέξ 
ζηζξ 
ακηζδνάζεζξ 

Άθθεηημ Αζηαεέξ ζημκ 
αένα, άθθεηημ 

ηαεενυ ακ 
παναιείκεζ 
ιαηνζά απυ 
κενυ ηαζ 
πθςνίκδ 

Απνκόιπλζε Νενυ ή STUB Νενυ 10% οδνμλείδζμ 
ημο καηνίμο, 
αθηάθζα 

Νενυ 

Μέζα 
αλίρλεπζεο 
ζην πεδίν 
κάρεο 

Μδ 
Δθανιυζζιμ 

Μδ Δθανιυζζιμ Μδ Δθανιυζζιμ Μδ 
Δθανιυζζιμ 

Υξήζε πδιαηίγμοκ ημ GB υηακ 
ζοκδοάγμκηαζ 

πδιαηίγμοκ ημ  
VX υηακ ζοκ 

ακ 
ζοκδοάγμκηαζ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΔΞΔΛΗΞΖ ΤΜΒΑΣΗΚΧΝ ΡΤΘΜΗΔΧΝ ΓΔ 
 

ΔΞΔΛΗΞΖ ΓΔ 

Οζ νίγεξ ημο ΓΔ απακηχκηαζ ζηα αάεδ ηδξ ζζημνίαξ, ιε 

παναηηδνζζηζηυηενμ πανάδεζβια ηζξ ανπέξ ζππμηζζιμφ ημο Μεζαίςκα. Σμκ 

19μ αζχκα βίκεηαζ δ πνχηδ βναπηή ικεία ζε κυιμοξ ηαζ έεζια ημο πμθέιμο, 

ιε ημκ Κχδζηα Lieber23, ζηζξ ΖΠΑ. διακηζηυ νυθμ ζηδκ ελέθζλδ ημο ΓΔ 

δζαδναιάηζζε μ Δθαεηυξ ηναπεγίηδξ Δννίημξ Νηοκάκ, μ μπμίμξ ζοκέααθε 

ηαεμνζζηζηά ζηδ δδιζμονβία ημο Δνοενμφ ηαονμφ, ηαεχξ ηαζ ζηδ ζφκαρδ 

ηδξ φιααζδξ ηδξ Γεκεφδξ ημο 1864. Ονυζδιμ απμηεθεί δ νήηνα Martens24, 

πμο αθμνά ζηδκ έκκμζα ηδξ «δδιυζζαξ ζοκείδδζδξ», δδθαδή ηδξ 

πνμζηαζίαξ ηςκ αιάπςκ ηαζ ηδξ εθανιμβήξ ηςκ ανπχκ ημο ακενςπζζιμφ, 

ακελανηήηςξ ζοιθςκζχκ. Με ηδκ πνυαθερδ αοηή απμδοκαιχεδηε δ 

ακηίθδρδ: «ζημκ πυθειμ, υηζ δεκ απαβμνεφεηαζ, επζηνέπεηαζ» (Solf 1986, 

121). Ζ νήηνα είκαζ αηυια εκ ζζπφ ηαζ παναηδνείηαζ ζοπκή επίηθδζή ηδξ ζηα 

δζεεκή δζηαζηήνζα, ςξ θοζζηυξ ηακυκαξ δζηαίμο, πμο ζοιπθδνχκεζ ημ δίηαζμ 

ηςκ ζοιαάζεςκ. Σμ ΓΔ, απυ ημ 1864 ηαζ έπεζηα, βκςνίγεζ ζδιακηζηή 

ακάπηολδ, θυβς ηδξ ελέθζλδξ ηςκ ζηναηζςηζηχκ επζπεζνήζεςκ ηαζ ηδξ 

ακάβηδξ δζεφνοκζδξ ημο πεδίμο πνμζηαζίαξ ημο. Έηζζ, οπυ ηδ ζηέπδ ημο, 

εκηάπεδηακ μζ ιαπδηέξ πμο ηέεδηακ εηηυξ ιάπδξ, μζ αζπιάθςημζ ηαζ μζ 

άιαπμζ, ιε ηζξ Γ΄49. Δπζπθέμκ, δδιζμονβήεδηε δ ακάβηδ επέηηαζδξ ημο 

ΓΔ, ζε πενζζζυηενεξ «ειπυθειεξ ηαηαζηάζεζξ». Ζ απαίηδζδ 

ακαεεχνδζδξ, μδήβδζε ζηα δφμ ΠΠ 1977, πμο μοζζαζηζηά εκμπμίδζακ ημ 

Γίηαζμ Γεκεφδξ ηαζ ημ Γίηαζμ Υάβδξ. Ζ ζοιααηζηή ελέθζλδ ηαζ μζ 

ζδιακηζηυηενεξ ζοκεήηεξ ημο ΓΔ ακαθένμκηαζ ζημ Πανάνηδια «Α» ηδξ 

πανμφζαξ ενβαζίαξ.      

 

                                                 
23 1863, μδδβίεξ δζελαβςβήξ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηαηά ημκ Αιενζηακζηυ Διθφθζμ Πυθειμ  

24 εκηαβιέκδ ζημ πνμμίιζμ ηδξ φιααζδξ ηδξ Υάβδξ 1899 
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ΓΔ ΚΑΗ ΔΣΔΡΟΗ ΚΛΑΓΟΗ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ 

ΓΔ θαη Γίθαην Πξνζθπγήο ζε Βία (Jus in bello, Jus ad bellum) 

Σμ ΓΔ δεκ ελεηάγεζ ημοξ θυβμοξ πνμζθοβήξ ζε έκμπθδ πνήζδ αίαξ 

ηαζ ηδκ κμιζιυηδηά ηδξ, αθθά νοειίγεζ ηδ δζελαβςβή ηςκ ζηναηζςηζηχκ 

επζπεζνήζεςκ, αθμφ έπεζ εηδδθςεεί δ πνήζδ αίαξ. Ζ κμιζιυηδηα ηδξ 

πνμζθοβήξ ζε έκμπθδ πνήζδ αίαξ νοειίγεηαζ απυ άθθμ ηθάδμ ημο Γζεεκμφξ 

Γζηαίμο, ημ Γίηαζμ Υνήζδξ Βίαξ ηαζ είκαζ ζηεκά μνζμεεηδιέκδ απυ ημκ 

ηακυκα απαβυνεοζδξ πνήζδξ αίαξ ημο άνενμο 2(4) ημο Υάνηδ ηςκ ΖΔ ηαζ 

ηζξ κυιζιεξ ελαζνέζεζξ ημο.  

ΓΔ θαη Δζηκηθό Γίθαην 

Οζ πδβέξ ημο δζεεκμφξ δζηαίμο, μζ μπμίεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ 

επίθοζδ δζαηναηζηχκ δζαθςκζχκ, ακαθένμκηαζ ζημ Άνενμ 3825 ημο 

Καηαζηαηζημφ ημο Γζεεκμφξ Γζηαζηδνίμο. Μεηαλφ αοηχκ, ζοβηαηαθέβεηαζ ηαζ 

ημ εεζιζηυ δίηαζμ, δδθαδή ημ δίηαζμ πμο έπεζ δζαιμνθςεεί ηαη΄ έεζιμ, 

ζφιθςκα ιε ιζα ιαηνυπνμκδ ηαζ μιμζυιμνθδ πναηηζηή απυ ηα ηνάηδ. Ακ 

ηαζ ημ ιεβαθφηενμ ηιήια ημο ΓΔ έπεζ ηςδζημπμζδεεί ζε ζοιαάζεζξ, δ 

ζδιαζία ημο εεζιζημφ δζηαίμο είκαζ αδζαιθζζαήηδηδ, ηαευζμκ είκαζ δοκαηυκ 

κα ηαθφρεζ κμιζηά ηεκά ημο ζοιααηζημφ δζηαίμο ή πενζπηχζεζξ ιδ 

επζηφνςζδξ ζοιαάζεςκ. Οζ πενζζζυηενεξ δζαηάλεζξ ημο ΓΔ, ζήιενα, 

απμηεθμφκ εεζιζηυ δίηαζμ. Μεβάθμ νυθμ ζηδ δζαιυνθςζδ ημο εεζιζημφ 

δζηαίμο ζοκηεθμφκ ηείιεκα soft law, ηα μπμία πανυθμ πμο δεκ είκαζ εοεέςξ 

εθανιυζζια, δεκ πανμοζζάγμοκ πακηεθή έθθεζρδ κμιζηήξ ζδιακηζηυηδηαξ. 

διακηζηυ νυθμ ζηδκ ηαηάνηζζδ ηέημζςκ ηεζιέκςκ έπεζ ζοκηεθέζεζ δ Γζεεκήξ 

Δπζηνμπή Δνοενμφ ηαονμφ (ΓΔΔ).    

 

                                                 
25 Σμ Γζηαζηήνζμ εθανιυγεζ: α. Γζεεκείξ ζοιαάζεζξ. α. Γζεεκέξ εεζιζηυ δίηαζμ β. Γεκζηέξ 
ανπέξ ημο δζηαίμο πμο ακαβκςνίγμκηαζ απυ ηα πμθζηζζιέκα έεκδ. δ. Γζηαζηζηέξ απμθάζεζξ 
ηαζ ηα δζδάβιαηα ηςκ ακαβκςνζζιέκςκ  δδιμζζμθυβςκ, ςξ επζημονζηά ιέζα. 
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Γίθαην Γελεύεο Γίθαην Υάγεο 

1906, Ακαεεχνδζδ ηαζ 

ζοιπθήνςζδ ηδξ φιααζδξ ηδξ 

Γεκεφδξ ημο 1864. 

1868, Γζαηήνολδ St. Petersburg (απαβμνεφεζ 

ηδ πνήζδ ζοβηεηνζιέκςκ υπθςκ, 

απαβυνεοζδ πνήζδξ εηνδηηζηχκ αθδιάηςκ 

ηάης ηςκ 400 βναιιανίςκ ιε βυιςζδ απυ 

ιφδνμοξ ή ειπνδζηζηέξ φθεξ – πενζαίεξ & 

καοηζηέξ δοκάιεζξ) 

1929, Γφμ οιαάζεζξ ηδξ Γεκεφδξ: 

ακαεεχνδζδ ηδξ πνχηδξ 

φιααζδξ ημο 1864 βζα ηδ 

ιεηαπείνζζδ ηςκ αζπιαθχηςκ 

πμθέιμο. 

1899, οιαάζεζξ ηδξ Υάβδξ πενί ζεααζιμφ 

ηςκ ηακυκςκ ηαζ ηα έεζια ημο ηαηά λδνά 

πμθέιμο ηαζ ηδκ πνμζανιμβή ημοξ ζημκ 

καοηζηυ πυθειμ. 

1949, Σέζζενζξ οιαάζεζξ ηδξ 

Γεκεφδξ 

 βζα ηδκ αεθηίςζδ ηδξ ηφπδξ ηςκ 

ηναοιαηζχκ ηαζ ηςκ αζεεκχκ ηςκ 

ηαηά λδνά εκυπθςκ δοκάιεςκ  

βζα ηδκ αεθηίςζδ ηδξ ηφπδξ ηςκ 

ηναοιαηζχκ, αζεεκχκ ηαζ 

καοαβχκ ιεθχκ ηςκ εκυπθςκ 

δοκάιεςκ ζηδ εάθαζζα  

βζα ηδκ ιεηαπείνζζδ ηςκ 

αζπιαθχηςκ πμθέιμο  

βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ πμθζηχκ ζε 

ηαζνυ πμθέιμο. 

 

 

 

 

1899 Γήθςζδ Υάβδξ ΗΗ (απαβυνεοζδ πνήζδξ 

αθδιάηςκ αζθολζμβυκςκ ή δδθδηδνζςδχκ 

αενίςκ) 

1899 Γήθςζδ Υάβδξ ΗΗΗ (ζθαίνεξ dum dum) 

1907, Ακαεεχνδζδ ηαζ οιπθήνςζδ ηςκ 

οιαάζεςκ ηδξ Υάβδξ ημο 1899 ηαζ 

οζμεέηδζδ κέςκ ηεζιέκςκ 
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Γίθαην Γελεύεο Γίθαην Υάγεο 

2000, Πνμαζνεηζηυ Πνςηυημθθμ 

βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ παζδζχκ 

απυ ηδκ ειπθμηή ημοξ ζηζξ 

έκμπθεξ ζοννάλεζξ. 

1925, Πνςηυημθθμ ηδξ Γεκεφδξ βζα ηδκ 

απαβυνεοζδ πνήζδξ ζημκ πυθειμ 

αζθολζμβυκςκ, δδθδηδνζςδχκ ή άθθςκ 

αενίςκ ηαζ ααηηδνζμθμβζηχκ ιεευδςκ 

δζελαβςβήξ ημο πμθέιμο. 

 
1954, φιααζδ ηδξ Υάβδξ βζα ηδκ πνμζηαζία 

ηςκ πμθζηζζηζηχκ αβαεχκ ζε πενίπηςζδ 

έκμπθδξ ζφνναλδξ 

 
1972, φιααζδ ηδξ Μυζπαξ βζα ηδκ 

απαβυνεοζδ ηδξ ακάπηολδξ, παναβςβήξ ηαζ 

απμεήηεοζδξ αζμθμβζηχκ ηαζ ημλζκζηχκ 

υπθςκ. 

 
1976 (Γεκεφδ), φιααζδ βζα ηδκ απαβυνεοζδ 

μπμζαζδήπμηε ζηναηζςηζηήξ ή άθθδξ 

επενζηήξ πνήζδξ ηεπκζηχκ πμο ηνμπμπμζμφκ 

ημ πενζαάθθμκ ENMOD. 

 
1980 φιααζδ ηδξ Γεκεφδξ βζα ηδκ 

Απαβυνεοζδ ή ημκ Πενζμνζζιυ ηδξ Υνήζδξ 

μνζζιέκςκ οιααηζηχκ πθςκ ηα μπμία 

είκαζ δοκαηυκ κα εεςνδεμφκ ςξ Δλαζνεηζηά 

Δπζαθααή ή πνμηαθμφκ Άκεο Γζαηνίζεςξ 

Απμηεθέζιαηα – Πέκηε Πνςηυημθθα 

[Πνςηυημθθμ Η (Μδ-Ακζπκεφζζια Θναφζιαηα 

ιε Αηηίκεξ Υ),  Πνςηυημθθμ ΗΗ (Απαβυνεοζδ 

πνήζδξ κανηχκ, παβίδςκ [booby traps] ηαζ 

άθθςκ ιδπακζζιχκ), Πνςηυημθθμ ΗΗΗ 

(Απαβυνεοζδ ηαζ Πενζμνζζιυξ Υνήζδξ 

Διπνδζηζηχκ πθςκ), Πνςηυημθθμ IV 

(Απαβυνεοζδ πθςκ Laser πμο Πνμηαθμφκ 

Σφθθςζδ) (Βζέκκδ 1995), Πνςηυημθθμ V  

(Δηνδηηζηά Καηάθμζπα Πμθέιμο) (2003) 
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Γίθαην Γελεύεο Γίθαην Υάγεο 

 
1993, φιααζδ Πανζζίμο βζα απαβυνεοζδ 

ακάπηολδξ, παναβςβήξ, απμεήηεοζδξ ΥΟ 

ηαζ βζα ηδκ ηαηαζηνμθή ημοξ. 

 
1997, φιααζδ ηδξ Οηηάαα βζα ηδκ 

απαβυνεοζδ πνήζδξ, παναβςβήξ, 

απμεήηεοζδξ ηςκ κανηχκ ηαηά 

πνμζςπζημφ. 

 
1999, Γεφηενμ Πνςηυημθθμ ζηδ φιααζδ 

ηδξ Υάβδξ ημο 1954 βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ 

πμθζηζζηζηχκ αβαεχκ ζηδ δζάνηεζα έκμπθδξ 

ζφνναλδξ 

 
2008, φιααζδ ημο Γμοαθίκμο βζα ηδκ 

απαβυνεοζδ ηςκ οπμπονμιαπζηχκ 

δζαζπμνάξ(cluster munition) 

Μεηθηό Γίθαην 

1977, δύν Πξόζζεηα Πξσηόθνιια, πμο ζοιπθδνχκμοκ ηζξ 4 ζοιαάζεζξ ηδξ 

Γεκεφδξ, εκδοκαιχκμοκ ηδκ πνμζηαζία ηςκ εοιάηςκ δζεεκχκ (Πνςηυημθθμ Η) ηαζ 

ιδ δζεεκχκ ζοννάλεςκ (Πνςηυημθθμ ΗΗ) ηαζ εκμπμζμφκ μοζζαζηζηά ημ δίηαζμ ηδξ 

Υάβδξ ηαζ ημ δίηαζμ ηδξ Γεκεφδξ.  

2005, Πνυζεεημ Πνςηυημθθμ ΗΗΗ, βζα ηδκ οζμεέηδζδ εκυξ ζοιπθδνςιαηζημφ 

ειαθήιαημξ, ημο Δνοενμφ Κνοζηάθθμο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ΔΛΛΖΝΗΚΟΗ ΝΟΜΟΗ ΚΤΡΧΖ ΓΗΔΘΝΧΝ 
ΤΜΒΑΔΧΝ 
 

ΤΜΒΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΝΟΜΟ 

1868, Γζαηήνολδ St. Petersburg 

(απαβμνεφεζ ηδ πνήζδ ζοβηεηνζιέκςκ 

υπθςκ, απαβυνεοζδ πνήζδξ εηνδηηζηχκ 

αθδιάηςκ ηάης ηςκ 400 βναιιανίςκ ιε 

βυιςζδ απυ ιφδνμοξ ή ειπνδζηζηέξ φθεξ – 

πενζαίεξ & καοηζηέξ δοκάιεζξ) 

Νυιμξ ηδξ 11-12-1868. 

 

1899 Γήθςζδ Υάβδξ ΗΗΗ (ζθαίνεξ dum dum) ΒΓ ηδξ 04- 04-1901 

οκεήηεξ ηδξ Υάβδξ ημο 1907 Τπμβνάθδηακ απυ ηδκ Δθθάδα 

αθθά δεκ ηονχεδηακ / 

επζηονχεδηακ πμηέ (έπμοκ πθέμκ 

ηαηαζηεί δζεεκέξ έεζιμ). 

1925, Πνςηυημθθμ ηδξ Γεκεφδξ βζα ηδκ 

απαβυνεοζδ πνήζδξ ζημκ πυθειμ 

αζθολζμβυκςκ, δδθδηδνζςδχκ ή άθθςκ 

αενίςκ ηαζ ααηηδνζμθμβζηχκ ιεευδςκ 

δζελαβςβήξ ημο πμθέιμο. 

Ν. 5015/31 

1949, Σέζζενζξ οιαάζεζξ ηδξ Γεκεφδξ Ν. 3481/55 

1954, φιααζδ ηδξ Υάβδξ βζα ηδκ 

πνμζηαζία ηςκ πμθζηζζηζηχκ αβαεχκ ζε 

πενίπηςζδ έκμπθδξ ζφνναλδξ 

 

Ν. 1114/81 (ηφνςζε ηαζ ημκ 

Κακμκζζιυ εηηέθεζδξ ηδξ 

φιααζδξ, ημ Πνςηυημθθμ Η αοηήξ 

 

1999, Γεφηενμ Πνςηυημθθμ ζηδ φιααζδ 

ηδξ Υάβδξ ημο 1954 βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ 

πμθζηζζηζηχκ αβαεχκ ζηδ δζάνηεζα έκμπθδξ 

ζφνναλδξ 

 

 

Ν. 3317/2005 
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ΤΜΒΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΝΟΜΟ 

1972, φιααζδ ηδξ Μυζπαξ βζα ηδκ 

απαβυνεοζδ ηδξ ακάπηολδξ, παναβςβήξ 

ηαζ απμεήηεοζδξ αζμθμβζηχκ ηαζ ημλζκζηχκ 

υπθςκ. 

Ν. 126/75. 

1976 (Γεκεφδ), φιααζδ βζα ηδκ 

απαβυνεοζδ μπμζαζδήπμηε ζηναηζςηζηήξ ή 

άθθδξ επενζηήξ πνήζδξ ηεπκζηχκ πμο 

ηνμπμπμζμφκ ημ πενζαάθθμκ ENMOD. 

Ν. 1362/83. 

1980 φιααζδ ηδξ Γεκεφδξ (οκεήηδ CCW) 

βζα ηδκ Απαβυνεοζδ ή ημκ Πενζμνζζιυ ηδξ 

Υνήζδξ μνζζιέκςκ οιααηζηχκ πθςκ ηα 

μπμία είκαζ δοκαηυκ κα εεςνδεμφκ ςξ 

Δλαζνεηζηά Δπζαθααή ή πνμηαθμφκ Άκεο 

Γζαηνίζεςξ Απμηεθέζιαηα – Σνία 

Πνςηυημθθα [Πνςηυημθθμ Η (Μδ-

Ακζπκεφζζια Θναφζιαηα ιε Αηηίκεξ Υ),  

Πνςηυημθθμ ΗΗ (Απαβυνεοζδ πνήζδξ 

κανηχκ, παβίδςκ [booby traps] ηαζ άθθςκ 

ιδπακζζιχκ), Πνςηυημθθμ ΗΗΗ (Απαβυνεοζδ 

ηαζ Πενζμνζζιυξ Υνήζδξ Διπνδζηζηχκ 

πθςκ) 

Ν. 1979/91. 

Πνυζεεημ Πνςηυημθθμ ΗΗ ζηδ οκεήηδ 

CCW, υπςξ αοηυ ηνμπμπμζήεδηε ηδκ 03-

05-1996, βζα ηδκ πνήζδ κανηχκ & παβίδςκ  

Ν. 2652/98. 

Πνυζεεημ Πνςηυημθθμ IV ζηδ οκεήηδ 

CCW βζα ηα υπθα laser πμο πνμηαθμφκ 

ηφθθςζδ ημο 1995.  

Ν. 2484/97 

Πνςηυημθθμ V  (Δηνδηηζηά Καηάθμζπα 

Πμθέιμο) (2003) 

 

Ν. 4288/2014 
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ΤΜΒΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΝΟΜΟ 

1993, φιααζδ βζα απαβυνεοζδ 

ακάπηολδξ, παναβςβήξ, απμεήηεοζδξ ΥΟ 

ηαζ βζα ηδκ ηαηαζηνμθή ημοξ. 

Ν. 2254/94. 

1997, φιααζδ ηδξ Οηηάαα βζα ηδκ 

απαβυνεοζδ πνήζδξ, παναβςβήξ, 

απμεήηεοζδξ ηςκ κανηχκ ηαηά 

πνμζςπζημφ. 

Ν. 2999/02 

1977, δύν Πξόζζεηα Πξσηόθνιια, πμο 

ζοιπθδνχκμοκ ηζξ 4 ζοιαάζεζξ ηδξ 

Γεκεφδξ, εκδοκαιχκμοκ ηδκ πνμζηαζία ηςκ 

εοιάηςκ δζεεκχκ (Πνςηυημθθμ Η) ηαζ ιδ 

δζεεκχκ ζοννάλεςκ (Πνςηυημθθμ ΗΗ) ηαζ 

εκμπμζμφκ μοζζαζηζηά ημ δίηαζμ ηδξ Υάβδξ 

ηαζ ημ δίηαζμ ηδξ Γεκεφδξ. 

Ν. 1786/88  

Ν. 2105/92 

2000, Πνμαζνεηζηυ Πνςηυημθθμ βζα ηδκ 

πνμζηαζία ηςκ παζδζχκ απυ ηδκ ειπθμηή 

ημοξ ζηζξ έκμπθεξ ζοννάλεζξ. 

Ν. 3080/2002 

2008, φιααζδ ημο Γμοαθίκμο βζα ηδκ 

απαβυνεοζδ ηςκ οπμπονμιαπζηχκ 

δζαζπμνάξ (cluster munition) 

Γεκ έπεζ οπμβναθεί απυ ηδκ Δθθάδα 

 
 
 
 
  


