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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Στις μέρες μας, όλο και πιο συχνά γίνεται λόγος για την ανάγκη επίτευξης 

Διεθνούς Ειρήνης και Ασφάλειας. Μάλιστα, από το 1945 έχει ιδρυθεί ο Οργανισμός 

Ηνωμένων Εθνών – ΟΗΕ, στον οποίο συμμετέχουν σχεδόν όλα τα κράτη, με κύρια 

αποστολή την επίτευξη του σκοπού αυτού. Οι πόλεμοι όμως δεν έχουν εκλείψει. 

Διεθνείς και εμφύλιοι πόλεμοι ή κρίσεις συμβαίνουν ακόμα και σήμερα σε διάφορες 

περιοχές του πλανήτη, όπως ενδεικτικά αναφέρονται η Συρία, η Λιβύη, η Νιγηρία, 

το Μάλι κ.α. Παράλληλα, κάθε κράτος στην προσπάθειά του να επιβιώσει, συνεχίζει 

να επενδύει πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά από τον κρατικό προϋπολογισμό του για 

την μεγιστοποίηση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του. 

Στη σημερινή εποχή, που μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, 

χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία των ΗΠΑ, ως μοναδική υπερδύναμη, η διεθνής 

ειρήνη απειλείται από νέους κινδύνους, που οφείλονται σε εθνοτικές 

αντιπαραθέσεις, θρησκευτικό φανατισμό, οικονομική δυσπραγία και τρομοκρατικές 

ενέργειες.1 Προκειμένου δε, ο ανίσχυρος να επικρατήσει του ισχυρού – «Δαυίδ 

εναντίον Γολιάθ» – είναι πρόθυμος να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο, ακόμα και 

απαγορευμένα όπλα, επιβεβαιώνοντας την φράση «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα». 

Η πρόσφατη χρήση αερίων νεύρων στον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας, 

αποδεικνύει ότι στις μέρες μας, ο βιολογικός και ο χημικός πόλεμος εξακολουθεί να 

προκαλεί το ενδιαφέρον στις αντιμαχόμενες πλευρές. Το πεδίο της σχετικής έρευνας 

αποτελεί η ανεύρεση των βιολογικών και χημικών παραγόντων με τους οποίους 

τίθεται εκτός μάχης ο αντίπαλος με όσο το δυνατόν αυξημένη αποτελεσματικότητα. 

Παράλληλα, έχει παρατηρηθεί ότι πολλοί από τους επιστήμονες, που 

δραστηριοποιούνται είτε στο πεδίο των νευροεπιστημών είτε στις διεθνείς σχέσεις, 

έχουν σχετικά λίγες γνώσεις γύρω από τις διεθνείς συμβάσεις απαγόρευσης των 

βιολογικών και χημικών όπλων.2 

                                            
1 Ε. Χειλά, Ο Ρόλος της Μεσολάβησης στο Χειρισμό Κρίσεων, Αθήνα, Εκδ. Ι. Σιδέρης, 1999, σ.19,20. 
2 Μ. Dando, Neuroscience and the Future of Chemical- Biological Weapons, Hampshire, Εκδ. 
Palgrave Macmillan, 2015, σ. v-ix. 



2 Η Απαγόρευση των Βιολογικών Όπλων στο Διεθνές Δίκαιο 

Πληροφορίες για τα βιολογικά όπλα μπορούν να βρεθούν πολύ εύκολα, στο 

διαδίκτυο. Εκεί, μπορεί να προμηθευτεί κανείς, εύκολα και νόμιμα ορισμένους 

επικίνδυνους βιολογικούς παράγοντες, ενώ είναι αρκετά πιθανό ότι ακόμα και για 

τους πιο θανατηφόρους από αυτούς, να υφίσταται διεθνής «μαύρη αγορά». Στο 

διαδίκτυο πιθανώς να περιλαμβάνονται σε κοινή θέα, αναλυτικές οδηγίες για την 

οπλοποίηση ορισμένων βιολογικών παραγόντων ενώ τα περισσότερα από τα 

απαραίτητα υλικά πωλούνται σε σύγχρονα μεγάλα πολυκαταστήματα εργαλείων. 

Μία οπλοποιημένη βιολογική ουσία, ικανή να προκαλέσει το θάνατο σε χιλιάδες 

ανθρώπους, συνήθως χωράει σε ένα δοχείο μεγέθους μερικών μόνο κυβικών 

εκατοστών. Παράλληλα, η μεταφορά ενός τέτοιου δοχείου πραγματοποιείται πολύ 

εύκολα, καθώς δεν ανιχνεύεται και μπορεί να περάσει ακόμα και τους 

αυστηρότερους ελέγχους των αεροδρομίων.3 

ΣΚΟΠΟΣ  

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να καταγράψει συνοπτικά τι ισχύει σχετικά 

με το βιολογικό πόλεμο και το διεθνές δίκαιο, ώστε να βοηθήσει τον μελετητή των 

διεθνών σχέσεων στην κατανόηση του μεγέθους του κινδύνου της ανθρωπότητας 

από την εξάπλωση των βιολογικών όπλων. Κατά τη συγγραφή της επιχειρήθηκε να 

καταγραφούν ένα σύνολο ιστορικών, νομικών, τεχνικών αλλά και πολιτικών 

ζητημάτων που αφορούν τα βιολογικά όπλα. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε 

αυτήν προέρχονται από αδιαβάθμητες και λοιπές επίσημες πηγές, ενώ δεν 

περιλαμβάνουν ευαίσθητα τεχνικά στοιχεία. 

Ευελπιστώ ότι με τις περιεχόμενες πληροφορίες θα αυξηθούν οι γενικές 

γνώσεις για τους βιολογικούς παράγοντες και τις καταστροφές που αυτοί μπορούν 

να προκαλέσουν. Όσο περισσότερες γνώσεις έχουμε για αυτή την απειλή, τόσο 

περισσότερο προετοιμασμένη θα είναι η κοινωνία μας να αντιμετωπίσει μια πράξη 

βιοτρομοκρατίας. 

                                            
3 K. Johnson, P. Nolan, Biological Weapons. Recognizing, Understanding, and Responding to the 
Threat, South Carolina, Εκδ. Wiley, 2016, σ.1. 



Εισαγωγή 3 

 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

Τα βιολογικά όπλα, μαζί με τα χημικά και τα πυρηνικά όπλα, αποτελούν τις 

τρεις κατηγορίες Όπλων Μαζικής Καταστροφής - ΟΜΚ. Ως ΟΜΚ θεωρούνται τα 

όπλα που έχουν την ικανότητα να προκαλέσουν θάνατο και καταστροφή σε τόσο 

μεγάλη κλίμακα και χωρίς καμία διάκριση ώστε και μόνο η κατοχή τους από μια 

εχθρική δύναμη, να αποτελεί θανάσιμο κίνδυνο. Η διασπορά των ΟΜΚ, των φορέων 

τους, καθώς και της σχετικής με αυτά τεχνολογίας, είναι από τις σοβαρότερες 

απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Η χρήση των ΟΜΚ έρχεται σε πλήρη 

αντίθεση με ό,τι πρεσβεύει το Διεθνές Δίκαιο και ειδικότερα το Δίκαιο Ενόπλων 

Συγκρούσεων.4  

 Τα Βιολογικά όπλα είναι συσκευές που μεταφέρουν και διασπείρουν τοξίνες 

ή οργανισμούς που προκαλούν ασθένειες για να σκοτώσουν ή να βλάψουν 

ανθρώπους, ζώα ή φυτά. Είναι σχετικά φθηνά να αποκτηθούν, εύκολο να 

παρασκευασθούν, μεταφερθούν και διασκορπισθούν, ενώ σε σύγκριση με τα 

συμβατικά όπλα, είναι άχρωμα, άοσμα και δύσκολα ανιχνεύσιμα. Τα βιολογικά όπλα 

αποτελούνται από δύο συνιστώσες: έναν βιολογικό παράγοντα καθώς και το μέσο 

για τη μετάδοσή του. Βιολογικός παράγοντας μπορεί να είναι κάθε ζωντανός 

οργανισμός ή τοξίνη που δύναται να προκαλέσει ή να μεταδώσει ασθένειες. Η 

μετάδοσή του μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με παραδοσιακά οπλικά συστήματα, 

όπως με βλήματα πυροβολικού, είτε με πιο στοιχειώδη μέσα, όπως με τα σπρέι, με 

τις ενέσεις ή με τη διάλυση των βιολογικών παραγόντων στο νερό. Με τον όρο 

«Βιολογικός Πόλεμος» εννοείται η χρήση βιολογικών όπλων κατά τις εχθροπραξίες, 

από τουλάχιστον έναν από τους αντιπάλους (επίσημα κράτη ή μη κρατικοί 

δρώντες).5 

Ο βιολογικός πόλεμος έχει χρησιμοποιηθεί από τον άνθρωπο, σε πολλές 

πολεμικές αναμετρήσεις του, από την αρχαιότητα έως σήμερα. Βέβαια, η χρήση 

στον πόλεμο δηλητήριων και παθογόνων παραγόντων είχε θεωρηθεί από την αρχή, 

μια ύπουλη, ανήθικη και ανέντιμη πρακτική. Στη σύγχρονη εποχή, αυτή η 

συμπεριφορά καταδικάστηκε από το Διεθνές Δίκαιο, μέσω διεθνών Πρωτοκόλλων, 

                                            
4 Όπλο μαζικής καταστροφής, Αρχείο αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Βικιπαίδεια, 
https://el.wikipedia.org/wiki/Όπλο_μαζικής_καταστροφής (Πρόσβαση 18.08.2018) 
5 D. Svarc «Biological Weapons and Warfare», Max Planck Encyclopedia of Public International Law 
(2015). 

https://el.wikipedia.org/wiki/Όπλο_μαζικής_καταστροφής
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διεθνών Συμβάσεων, αποφάσεων Διεθνών Οργανισμών, τα οποία έχουν κυρωθεί 

από ένα πολύ μεγάλο σύνολο κρατών. 

 



Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο βιολογικός πόλεμος διεξάγεται με την χρήση βιολογικών όπλων. Τα 

βιολογικά όπλα αποτελούνται από ουσίες, οι οποίες λαμβάνονται από ζωντανούς, 

παθογόνους μικροοργανισμούς ή προϊόντα αυτών. Στόχος του βιολογικού πολέμου 

είναι τόσο το έμψυχο περιβάλλον (άνθρωποι, ζώα και φυτά), όσο και το άψυχο 

περιβάλλον (έδαφος, νερό, αέρας και ανθρώπινες κατασκευές). 

Στις μέρες μας επικρατεί η άποψη, ότι τα βιολογικά όπλα είναι προϊόντα της 

σύγχρονης εποχής, καθώς η ανάπτυξή τους προϋποθέτει προηγμένες 

επιστημονικές γνώσεις επιδημιολογίας, βιολογίας και χημείας. Παρότι ως έννοια ο 

βιολογικός πόλεμος προσδιορίστηκε σχετικά πρόσφατα, η χρήση βιολογικών 

παραγόντων για στρατιωτικούς σκοπούς ήταν γνωστή και μάλιστα αρκετά 

διαδεδομένη από την αρχαιότητα. Διάφοροι βιολογικοί παράγοντες και τοξικές 

ουσίες, στη φυσική τους μορφή, χρησιμοποιήθηκαν για πολεμικούς σκοπούς, πολύ 

πριν ο άνθρωπος κατορθώσει να καλλιεργήσει ιούς και βακτήρια στο εργαστήριο.  

O στόχος τότε και τώρα παραμένει ο ίδιος: η απόκτηση πλεονεκτήματος στη 

μάχη και η τελική επικράτηση επί του αντιπάλου. Τα βιολογικά όπλα στην 

αρχαιότητα, χρησιμοποιούνταν περιστασιακά. Ο βιολογικός πόλεμος των 

παλαιότερων χρόνων, συνήθως περιοριζόταν στη χρήση τόξων με δηλητηριασμένα 

βέλη, στις δηλητηριάσεις πηγαδιών ή στη ρίψη ενός μολυσμένου με πανώλη 

πτώματος στο εσωτερικό των τειχών του εχθρού. 

Η χρήση των ακατέργαστων μολυσματικών ουσιών στις πολεμικές 

αναμετρήσεις της αρχαίας εποχής δεν είχε αντίστοιχου μεγέθους ασθένειες με αυτές 

που έχει η χρήση σύγχρονων εργαστηριακά επεξεργασμένων βιολογικών όπλων. 

Τότε και τώρα όμως, πέρα από τις ασθένειες, προκαλείται τρόμος στους μαχητές, 

ακόμη και από τη διάδοση πληροφοριών ή φημών ότι ο εχθρός χρησιμοποιεί 

δηλητηριασμένα βέλη και όπλα. Επίσης, ιδιαίτερα αρνητική επίδραση έχει η 

αποκαρδιωτική όψη και η δυσάρεστη οσμή των μολυσμένων τραυμάτων. 
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ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 

Η πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά σε βιολογικά όπλα, προέρχεται από τον 

δεύτερο από τους άθλους του Ηρακλή. Σύμφωνα με αυτόν, ο Ηρακλής μετά την 

εξόντωση της Λερναίας Ύδρας, βούτηξε τα βέλη του στο αίμα της και τα έκανε 

τοξικά, δηλητηριώδη και θανατηφόρα. Από το δηλητήριο αυτό μάλιστα, θανατώθηκε 

ο Κένταυρος Νέσσος, ενώ στο τέλος και ο ίδιος ο ήρωας.6 

Στη μυθολογία, έχουν καταγραφεί, πάρα πολλές λοιπές περιπτώσεις χρήσης 

τοξικών ουσιών και δηλητηρίων. Τα δηλητηριώδη βέλη, έπαιξαν σημαντικό ρόλο 

στον Τρωικό Πόλεμο. Ο Σοφοκλής στο έργο του «Φιλοκτήτης» περιγράφει ότι, ο 

Φιλοκτήτης είχε τη φαρέτρα του Ηρακλή με τα θανατηφόρα βέλη.7 Επίσης ο Όμηρος 

στην Ιλιάδα έγραψε ότι, έτρεχε μαύρο αίμα από τις πληγές των Αχαιών ενώ στη 

συνέχεια, ρούφαγαν το αίμα από την πληγή και έβαζαν πάνω της θεραπευτικά 

βότανα.8 Τα παραπάνω αποτελούν σύμπτωμα και αντιμετώπιση που εφάρμοζαν 

στις περιπτώσεις μόλυνσης από δηλητήριο φιδιού. 

Τα ομηρικά έπη, περιλαμβάνουν και άλλα παραδείγματα, με τα οποία γίνεται 

φανερό ότι η χρήση βιολογικών παραγόντων ήταν γνωστή στους αρχαίους Έλληνες. 

Στην Οδύσσεια, οι μνηστήρες υποψιάζονταν ότι ο νεαρός Τηλέμαχος αναζητούσε 

στην περιοχή Eφύρα, που βρίσκεται στη βορειοδυτική Ελλάδα, ένα δηλητηριώδες 

φυτό, με σκοπό να τους δηλητηριάσει. Στην Εφύρα τελικά, μετέβηκε ο Οδυσσέας, 

όπου και άλειψε με το θανατηφόρο βότανο, τις χάλκινες αιχμές από τα βέλη του.9 

Επίσης, στο έργο «Τηλεγονία» του Ευγάμμου του Κυρηναίου, ο Οδυσσέας τελικά 

πεθαίνει από το δηλητηριασμένο δόρυ του Tηλέγονου, του οποίου η αιχμή, περιείχε 

δηλητήριο από τη σπονδυλική στήλη σαλαχιού. 

Σύμφωνα πάντα με την ελληνική μυθολογία, ακόμα και η θεά Άρτεμις 

χρησιμοποιούσε στο τόξο της δηλητηριασμένα βέλη τα οποία είχαν επαλειφθεί με 

                                            
6 Λερναία Ύδρα, Αρχείο αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Βικιπαίδεια, 
https://el.wikipedia.org/wiki/Λερναία_Ύδρα (Πρόσβαση 03.09.2018) 
7 Σοφοκλής Μτφρ. Θ. Μαυρόπουλος, Φιλοκτήτης, Θεσσαλονίκη, Εκδ. Ζήτρος, 2007, στίχοι 77 – 78, 
257 – 262 και 936 – 948. Σύμφωνα με το μύθο, ο Φιλοκτήτης έγινε κάτοχος των όπλων του Ηρακλή 
ως ευεργέτης του, επειδή άναψε στην Οίτη φωτιά, για να καεί ο Ήρωας, που πονούσε φοβερά, από 
το δηλητηριασμένο χιτώνα που του δώρισε η γυναίκα του. 
8 Όμηρος, Μτφρ. Α. Πάλλης, Ιλιάδα, Εκδ. www.schooltime.gr, 2013, Ραψωδία Δ, στίχοι 13 – 140, 185 
– 195, 210 – 219. 
9 Όμηρος, Μτφρ. Ι. Πολυλάς, Οδύσσεια, Θεσσαλονίκη, Εκδ. ΚΕΓ, 2015, Ραψωδία Α, στίχοι 255 – 
266 και Ραψωδία Β, στίχοι 321 – 330. 

https://el.wikipedia.org/wiki/Λερναία_Ύδρα
http://www.schooltime.gr/
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ίταμο.10 O ίταμος είναι φυτό, το οποίο ευδοκιμεί σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, 

ενώ σύμφωνα με τον σημαντικό αρχαίο Έλληνα ιατρό, Διοσκουρίδη, κινδυνεύει με 

θάνατο όποιος βρεθεί κοντά του, καθώς έχει την ιδιότητα να αναδίδει δηλητηριώδεις 

ατμούς.11 

Οι μύθοι, λέγεται ότι εμπεριέχουν πάντα μια μικρή δόση ιστορικής αλήθειας. 

Η χρήση βιολογικών παραγόντων που παρουσιάστηκαν στην μυθολογία, 

πιθανότατα χρησιμοποιούνταν ήδη, από τους ανθρώπους της εποχής, στις 

πολεμικές αναμετρήσεις τους. Παράλληλα και η έννοια της «τοξικότητας» 

χρονολογείται από τόσο παλιά, αφού ετυμολογικά προέρχεται από τα βέλη 

«ΤΟΞΟΥ», τα οποία έχουν εμποτιστεί σε δηλητήριο και έχουν γίνει με αυτόν τον 

τρόπο, θανατηφόρα.12 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ 

Χρήση Βιολογικών Ουσιών κατά τον Πρώτο Ιερό Πόλεμο 

Οι πρώτες μάχες στην Ελλάδα με τη χρήση δηλητηρίων, σύμφωνα με τους 

ιστορικούς, έγιναν τον 6ο π. X. αιώνα. Ανάμεσα σε αυτές, ξεχωρίζει η πολιορκία της 

Κίρρας, στον A´ Ιερό Πόλεμο (595 – 585 π. X.). Η πόλη της Κίρρας εκείνη την εποχή 

είχε εξελιχθεί σε σημαντικό εμπορικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής και είχε την 

φιλοδοξία να ελέγξει ολόκληρη την κοιλάδα του Πλειστού αλλά και του Μαντείου των 

Δελφών. Απέναντι στις φιλοδοξίες αυτές ήταν η Αμφικτιονία των Δελφών, που ήταν 

μια θρησκευτικο - πολιτική ομοσπονδία που αποτελούνταν κυρίως από Θεσσαλούς, 

Σικυώνιους και Αθηναίους. Η Δελφική Αμφικτιονία, κατηγορούσε την Κίρρα, ότι 

εκμεταλλευόταν οικονομικά τους προσκυνητές του μαντείου, με αποτέλεσμα να 

ξεσπάσει ο δεκαετής Πρώτος Ιερός Πόλεμος που οδήγησε στην καταστροφή της 

Κίρρας. Βέβαια, ανάμεσα στα βαθύτερα αίτια του πολέμου περιλαμβάνονται και η 

εξυπηρέτηση των επιμέρους συμφερόντων των Θεσσαλών, των Σικυώνων αλλά και 

των Αθηναίων.13 

                                            
10 H. Baumann, Μτφρ. Μπρούσαλης Π. Η ελληνική χλωρίδα στο μύθο, στην τέχνη, στην λογοτεχνία, 
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, 1999, σ. 50-51. 
11 Ίταμος, Αρχείο αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Αλεκάτη: Βότανα, Μανιτάρια & Φυσική Διατροφή 
http://www.alekati.gr/ίταμος, (Πρόσβαση 06.09.2018) 
12 Συζήτηση: Τοξικότητα, Αρχείο αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Βικιπαίδεια,  
https://el.wikipedia.org/wiki/Συζήτηση:Τοξικότητα, (Πρόσβαση 06.09.2018) 
13 Κ.Τυπάλδου-Φακίρη, «Φωκική Συμπολιτεία», Αρχαιολογία & Τέχνες 86, 2003, σ. 76. 

http://www.alekati.gr/ίταμος
https://el.wikipedia.org/wiki/Συζήτηση:Τοξικότητα
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Ακολούθησε η μακροχρόνια πολιορκία της Κίρρας, από στεριά και θάλασσα, 

με την πόλη να αντιστέκεται χάρις στην παροιμιώδη γενναιότητα των (αρχαίων 

Ελλήνων) κατοίκων της. Για να καμφθεί η αντίσταση και να πέσει η πόλη, Θεσσαλοί, 

Σικυώνες και Αθηναίοι, αποφάσισαν να μετατρέψουν το πόσιμο νερό σε όπλο και 

μάλιστα μαζικής καταστροφής. Οι πολιορκητές, έχοντας εξασφαλίσει τη σύμφωνη 

γνώμη του θεού Απόλλωνα, διά στόματος της Πυθίας, διέκοψαν την παροχή νερού 

προς την πόλη, μόλυναν το νερό με δηλητήριο από το φυτό ελέβορο και κατόπιν 

επανάφεραν την παροχή νερού. Ο ελέβορος είναι ένα εξαιρετικά δραστικό 

δηλητήριο, γνωστό για τις ισχυρές καθαρτικές του ιδιότητες. Οργανωτής του σχεδίου 

ήταν, σύμφωνα με τον Φροντίνο ο Κλεισθένης της Σικυώνας, ενώ σύμφωνα με τον 

Παυσανία, ο Αθηναίος Σόλων.14 

Σημαντικά στοιχεία για την πολιορκία, προήλθαν από αναφορές του 

Παυσανία, του Στράβωνα, του Διόδωρου του Σικελιώτη, του Ρωμαίου Φροντίνου 

που ήταν ειδικός στα στρατηγήματα αλλά και του ρήτορα Αισχίνη. Παρότι αρχικά οι 

σύγχρονοι ιστορικοί θεώρησαν ότι η πολιορκία της Κίρρας, ανήκε στη σφαίρα του 

μύθου, με βάση τις ανωτέρω αναφορές, την αποδέχθηκαν ως ιστορικό γεγονός. Το 

αποτέλεσμα της πολιορκίας ήταν, να πραγματοποιηθεί μαζική εξόντωση του 

πληθυσμού της Κίρρας αλλά και μόλυνση του εδάφους της περιοχής ώστε να μην 

φυτρώνει τίποτα, στη μέχρι τότε εύφορη γη.15 Το μέγεθος δε της καταστροφής που 

προκλήθηκε, ήταν τόσο μεγάλο, που στη συνέχεια οδήγησε την Δελφική 

Αμφικτιονία, να αποφασίσει ότι η ρύπανση του νερού είναι απαράδεκτη και ότι στο 

εξής θα απαγορευόταν η χρησιμοποίηση τέτοιων πρακτικών κατά τον πόλεμο.16 

Χρήση Βιολογικών Ουσιών σε Λοιπές Ελληνικές Μάχες 

Οι κοινωνίες των αρχαίων Ελλήνων, κατά τις πολεμικές αναμετρήσεις τους, 

προκειμένου να επικρατήσουν του αντιπάλου τους, απέφευγαν τη χρήση φωτιάς, 

επιδημικών καθώς και άλλων όπλων τα οποία σκορπούσαν τον τρόμο και τον 

θάνατο. Για αυτούς, η έντιμη και δίκαιη ένοπλη σύγκρουση έπρεπε να γίνεται 

                                            
14 Ε. Δημητρίου, Βιολογικός πόλεμος στην αρχαιότητα, Άρθρο αναρτημένο στην ιστοσελίδα της 
Παγκόσμιας Πολεμικής Ιστορίας, http://www.militaryhistory.gr/articles/view/128/4 (Πρόσβαση 
08.09.2018) 
15 Πρώτος Ιερός Πόλεμος, Αρχείο αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Βικιπαίδεια, 
https://el.wikipedia.org/wiki/Πρώτος_Ιερός_Πόλεμος (Πρόσβαση 10.09.2018) 
16 A. Mayor, Greek Fire, Poison Arrows, and Scorpio Bombs, New York, Εκδ. Overlook Duckworth, 
2009, σ. 25, 105 - 106. 

http://www.militaryhistory.gr/articles/view/128/4
https://el.wikipedia.org/wiki/Πρώτος_Ιερός_Πόλεμος
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πρόσωπο με πρόσωπο, στο πεδίο, με ακόντια, ξίφη και δόρατα. Οι δε νεκροί που 

πέθαιναν με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνταν ήρωες. Ακόμα και το τόξο, οι Σπαρτιάτες 

το θεωρούσαν, ως το όπλο των δειλών. 

Σύμφωνα με αναφορές πολλών αρχαίων συγγραφέων, την εποχή εκείνη – 

όπως συμβαίνει και σήμερα – η χρήση βιοχημικών όπλων, θεωρούνταν δόλια 

πρακτική και καταδικάζονταν. Παρόλα αυτά, οι αρχαίοι χρησιμοποίησαν σε αρκετές 

περιπτώσεις, βιοχημικά όπλα, ως ύστατο μέσο επιβίωσης ή επικράτησης. Στις 

μέρες μας μάλιστα, επικρατεί η άποψη ότι η εφευρετικότητα που επέδειξαν οι 

Έλληνες από τα πρώτα βήματα του βιοχημικού πολέμου στην ιστορία, ήταν 

πραγματικά πολύ εντυπωσιακή. Παράλληλα, εξίσου εντυπωσιακό είναι ότι, οι 

αρχαίοι Έλληνες είχαν αναπτύξει σχεδόν όλους τους βασικούς τύπους βιολογικών 

και χημικών όπλων που γνωρίζουμε σήμερα.17 

Αρκετές αναφορές, σχετικές με τη χρήση βιολογικών ουσιών στις μάχες των 

αρχαίων Ελλήνων, καταγράφονται από τον Θουκυδίδη, τον αρχαίο Έλληνα 

συγγραφέα, στρατιωτικό, ιστορικό και υπέρμαχο του ρεαλιστικού τρόπου σκέψης. 

Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου, το 

διάστημα 430 – 429 π.Χ., συνέβη ο λοιμός της Αθήνας. Σε αυτόν, κάμφθηκε η 

αντίσταση των Αθηναίων, όταν μολύνθηκαν τα αποθέματα νερού της πόλης τους. 

Για την πράξη αυτή, όπως καταγράφει ο Θουκυδίδης, θεωρήθηκαν υπεύθυνοι οι 

Πελοποννήσιοι. Η μόλυνση πιθανότατα προκλήθηκε από τη ρίψη δηλητηρίου στις 

δεξαμενές νερού του Πειραιά. Η ασθένεια αρχικά μεταδόθηκε στους κατοίκους του 

Πειραιά και στη συνέχεια μεταδόθηκε σε ολόκληρη την Αθήνα. O Θουκυδίδης 

περιγράφει με λεπτομέρειες την ασθένεια, την οποία οι Αθηναίοι θεώρησαν ως ένα 

εχθρό πολύ πιο φοβερό από τον στρατό της Σπάρτης.18 Σύμφωνα δε με τα 

συμπτώματα της ασθένειας και τα σημερινά δεδομένα, πρόκειται είτε για την 

ασθένεια της πανώλης, είτε του τύφου είτε της ευλογιάς. 

Μία ακόμα αναφορά σε μαζικές ασθένειες στο στρατόπεδο των Αθηναίων, 

καταγράφει ο Θουκυδίδης κατά την πολιορκία των Συρακουσών, το διάστημα 415 

με 413 π.Χ. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, τον Διόδωρο και τον Πλούταρχο, ο στρατός 

των Αθηναίων, αποδεκατίστηκε όταν αναγκάστηκε να στρατοπεδεύσει έξω από τις 

                                            
17 Ε. Δημητρίου, Βιολογικός πόλεμος στην αρχαιότητα, ο.π. 
18 Θουκυδίδης – Μετάφραση Α. Βλάχου, Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου, Αθήνα, Εκδ. Εστία, 
2008, Βιβλίο Β, Παρά. 47 – 51. 
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Συρακούσες, σε μια πεδιάδα που περιείχε μολυσμένους βάλτους (πιθανώς με 

ελονοσία).19 Μερικές δεκαετίες αργότερα, ο στρατός των Καρχηδόνιων που 

στρατοπέδευσε στην ίδια περιοχή, επίσης αρρώστησε από τους ίδιους 

μολυσμένους βάλτους και εξουδετερώθηκε και αυτός. 

Πολλές φορές, οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν στις πολεμικές 

αναμετρήσεις τους, τόξα με δηλητηριώδη βέλη. Ως δηλητήριο χρησιμοποιούσαν, 

είτε διαλύματα νερού με τριμμένα φύλλα ή λουλούδια ορισμένων φυτών, είτε 

δηλητηριώδη μανιτάρια είτε το δηλητήριο φιδιών. Διαδεδομένα τοξικά φυτά της 

εποχής, ήταν το Ακόνιτο, η Άτροπος (γνωστό σήμερα ως Μπελλαντόνα από την 

οποία παράγεται η στρυχνίνη), το Στραμώνιο, το Κώνιο, το Δελφίνιο, η Δακτυλίτιδα, 

η Γόγγολη, το Μαυρόχορτο και άλλα. Σύμφωνα με αρκετούς μελετητές, ένα από τα 

ανωτέρω δηλητήρια ήταν υπεύθυνο για τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 

Επίσης, το Κώνειο ένα ιδιαίτερα γνωστό δηλητήριο, ήταν υπεύθυνο για τον θάνατο 

του Σωκράτη.20 

Από τα αρχαιότερα βιολογικά όπλα των Ελλήνων, ήταν και τα έντομα. Οι 

αρχαίοι, εκτόξευαν σφηκοφωλιές και κυψέλες μελισσών, ως βιολογικές βόμβες 

εναντίον των εχθρών τους, με τη βοήθεια καταπέλτη. Εκτός από τις σφηκοφωλιές 

και μελισσοφωλιές, οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποίησαν στις μάχες τους, σακιά με 

δηλητηριώδη φίδια ή σκορπιούς, τα οποία εκτόξευαν στα πλοία ή έριχναν ανάμεσα 

στους στρατιώτες του εχθρού. Επίσης, οι Έλληνες ζωγράφιζαν πάνω στις ασπίδες 

τους, ως έμβλημα σκορπιούς και φίδια, προκειμένου να προκαλέσουν στον εχθρό 

φόβο και πανικό.21 Παράλληλα με τα βιολογικά όπλα, οι αρχαίοι χρησιμοποίησαν 

και χημικά όπλα, όπως η χημικά ενισχυμένη φωτιά. Αυτή σύμφωνα με τον Αινεία, 

χρησιμοποιούνταν συνήθως κατά τις πολιορκίες, από τους πολιορκημένους. Η 

χημικά ενισχυμένη φωτιά, δημιουργούταν όταν έριχναν αναμμένα δαδιά στους 

στρατιώτες του εχθρού, αφού πρώτα τους είχαν πετάξει μείγμα από πίσσα, κάνναβη 

και θειάφι. 

                                            
19 Θουκυδίδης, Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου, ό.π. Βιβλίο Ζ, Παρά. 47. 
20 Μυθική Βιοτεχνολογία στην κλασσική αρχαιότητα, Αρχείο αναρτημένο στην ιστοσελίδα «ΑΡΧΑΙΩΝ 
ΤΟΠΟΣ», https://theancientwebgreece.wordpress.com/2017/05/04/, 4 Μαΐου 2017 (Πρόσβαση 
27.10.2018) 
21 A. Mayor, Greek Fire, Poison Arrows, and Scorpio Bombs, ο.π., σ. 25, 140, 145. 

https://theancientwebgreece.wordpress.com/2017/05/04/
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Ο Βιολογικός Πόλεμος στα χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και του 

Βυζαντίου 

Η εκμετάλλευση εντόμων και ζώων δεν εξασφαλίζει το ίδιο γρήγορα το 

αποτέλεσμα των άμεσων πολεμικών τακτικών. Οι ασθένειες που προξενούνται 

όμως σε βάθος χρόνου, προξενούν σημαντική τόσο σωματική καταπόνηση όσο και 

κάμψη του ηθικού και φόβο, κυρίως λόγω της ψυχολογικής επιβάρυνσης. 

Αποδεδειγμένη χρήση μελισσών, για πολεμικούς σκοπούς, γίνεται από τους 

Ρωμαίους κατά τις Ρωμαϊκές εκστρατείες. 

Η πρώτη αναφορά σε χρήση Βιολογικών Όπλων κατά τα χρόνια της 

ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, γίνεται από τον Αππιανό. Το 72 μ.Χ. την πόλη Θεμίσκυρα 

του Βασιλιά του Πόντου Μιθριδάτη, πολιορκούσε ο Ρωμαίος στρατηγός Λικίνιος 

Λούκουλλος. Τότε οι πολιορκούμενοι, εξαπέλυσαν στις σήραγγες που είχαν σκάψει 

οι Ρωμαίοι, σμήνη μελισσών και άλλα άγρια ζώα, για να τους αιφνιδιάσουν. Την 

εποχή εκείνη επινοήθηκε και η λατινική έκφραση pestilentia manu facta, που 

σημαίνει «ο λοιμός είναι δημιούργημα του χεριού». Η φράση αυτή επιβεβαιώνει ότι 

κατά τους Ρωμαϊκούς χρόνους, ήταν εφικτή η σκόπιμη διασπορά του λοιμού, ως 

πιθανό βιολογικό όπλο. Τη φράση κατέγραψε ο φιλόσοφος Σενέκας, που ήταν 

σύμβουλος του Νέρωνα τον 1ο αιώνα μ. X., για να μνημονεύσει τις επιδημίες που 

αποδίδονταν σε ανθρώπινη μεσολάβηση. 22  

Στο Βυζάντιο, ακολουθώντας το παράδειγμα των Ρωμαίων, συνεχίστηκε η 

ρίψη εντόμων όπως είναι οι μέλισσες και οι κυψέλες τους, για πολεμική χρήση. Από 

τις πλέον χαρακτηριστικές αναφορές, είναι αυτή που περιλαμβάνεται στο βιβλίο 

«Τακτικά» του Αυτοκράτορα του Βυζαντίου, Λέοντα Στ΄ του Σοφού. Στο βιβλίο αυτό, 

τα θηρία (όπως είναι τα φίδια, οι σαύρες, τα ιοβόλα έντομα και οι σκορπιοί) 

κλείνονται σε δοχεία και ρίχνονται ή εκτοξεύονται στα εχθρικά πλοία. Καθώς 

συντρίβεται το δοχείο που τα περιέχει, εξέρχονται τα θηρία και προξενούν 

αρρώστιες, στους ανθρώπους που βρίσκονται στο εσωτερικό των πλοίων.23  

Ο χαρακτηριστικός συνεχής και υπόκωφος θόρυβος που κάνουν ορισμένα 

έντομα, όπως οι μέλισσες όταν πετάνε, ονομάζεται «βόμβος». Η ερμηνεία αυτή 

αποδόθηκε από την βυζαντινή εποχή ακόμα, στα λεξικά της εποχής «Λεξικό της 

                                            
22 Ε. Δημητρίου, Βιολογικός πόλεμος στην αρχαιότητα, ο.π. 
23 Λέων ΣΤ, Μτφ. G. Dennis, The Taktika of Leo VI, Washington, Εκδ. Dumbarton Oaks, 2010, σ. 
526-527. 
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Σούδας» τον 10ο αιώνα και «Μέγα Ετυμολογικόν» τον 12ο αιώνα. Από τη λέξη 

βόμβος, προήλθε η λατινική λέξη «bombus» και από αυτή, η ιταλική λέξη «bomba» 

που σημαίνει «βλήμα που περιέχει εκρηκτική ύλη που εκρήγνυται με μηχανισμό με 

σκοπό να προκαλέσει μεγάλη καταστροφή». Από την ιταλική λέξη bomba, με την 

ίδια σημασία προέρχεται η λέξη «βόμβα». Η βόμβα λοιπόν είναι αντιδάνειο, που 

προήλθε αρχικά από τη λέξη βόμβος, πράγμα που συνδέει τις μέλισσες με την 

πολεμική διαδικασία και επισημαίνει τη χρήση εντόμων ως πολεμικά όπλα. 

Η απειλή τραυματισμού από ιοβόλα έντομα και ζώα, όπως οι σκορπιοί, τα 

φίδια και οι μέλισσες δημιουργούσαν αρνητικά ψυχολογικά αισθήματα. Τα όντα 

αυτά, καθώς δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με τις συμβατικές λύσεις, τελικά 

προκαλούσαν περισσότερη από την αναμενόμενη αποσταθεροποίηση, σύγχυση 

και φόβο. Την εφαρμογή τέτοιων τεχνασμάτων στους πολέμους, οι Βυζαντινοί 

άλλοτε τη δικαιολογούσαν και άλλοτε την απαξίωναν επειδή βασίζονταν στον δόλο 

και την πανουργία. Για παράδειγμα, ο Λέων ο Στ΄ ο Σοφός, επιδοκιμάζει την κάμψη 

του ηθικού του εχθρού, με τεχνάσματα όπως η αποστέρηση του πόσιμου νερού, η 

αποψίλωση δασών και η πυρπόληση σπιτιών. Παρόμοια άποψη είχε και ο 

στρατηγός Κεκαυμένος, ο οποίος συμφωνούσε με τη χρησιμοποίηση πανούργων 

τεχνασμάτων στη μάχη. Αντίθετα, ο Μιχαήλ Ατταλειάτης και ο Νικηφόρος Βρυέννιος 

προκρίνουν ως μέσο επίτευξης της νίκης, την ατομική ανδρεία και την ηθική ενώ 

αποδοκιμάζουν τις δολιοφθορές και τις ραδιουργίες.24  

Παρά τις παραινέσεις για ηθικό αγώνα, στην πραγματικότητα οι μάχες 

διεξάγονταν με τελείως διαφορετικό τρόπο. Αυτό αποδεικνύει ότι την εποχή της 

Ρωμαϊκής και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στις διαμάχες, τον κύριο λόγο δεν είχε 

η ρώμη και η ισχύς αλλά η πανουργία και η ευρηματικότητα. 

Χρήση Βιολογικών Ουσιών από λαούς του Υπόλοιπου Κόσμου 

Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι, φυσικά δεν ήταν οι μόνοι που χρησιμοποιούσαν 

βιολογικά όπλα. Στοιχεία, μαρτυρούν ότι βιολογικά μέσα, έχουν χρησιμοποιηθεί σε 

μάχες σε όλον τον αρχαίο κόσμο, από την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή ως την 

Ανατολική Ασία και την Αμερική. Περιγραφές δεινών στους ανθρώπους και τα 

σπαρτά τους, από έντομα και ζώα, υπάρχουν ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη. Σε 

                                            
24 Ε. Δημητρίου, Βιολογικός πόλεμος στην αρχαιότητα, ο.π. 
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αυτήν, βάτραχοι, μύγες και ακρίδες είναι μερικές από τις καταστροφές που έπληξαν 

«με εντολή του Κυρίου» την Αίγυπτο, στο βιβλίο «Έξοδος» της Παλαιάς Διαθήκης. 

Θανατηφόρα παθογόνα και ασθένειες που μολύνουν ανθρώπους, με 

δυνατότητα ταχείας εξάπλωσης, ήταν γνωστές χιλιετίες πριν. Αυτό διαπιστώνεται 

από τις Σουμεριακές επιγραφές σφηνοειδούς γραφής, που έχουν βρεθεί στην 

περιοχή Μάρι της Μεσοποταμίας, από το 1770 π. X. Επίσης, υπάρχουν αναφορές 

στη Βίβλο των Μάγια της Γουατεμάλας του «Πόπολ Βουχ», πως έβαζαν στο 

εσωτερικό νεροκολοκυθών νύμφες εντόμων και σφήκες. Τα έντομα αυτά, την 

κατάλληλη στιγμή, απελευθερώνονταν και δηλητηρίαζαν τον εχθρό.25  

Τον 4ο π. X. αιώνα, ο Καουτίλια, ένας Ινδός φιλόσοφος και σύμβουλος του 

βασιλιά Τσαντραγκούπτα, συνέγραψε την περίφημη διατριβή «Αρθασάστρα», ένα 

βιβλίο στρατηγικής και πολιτικής. Σε αυτή, καταγράφονταν ένας μεγάλος κατάλογος 

ουσιών, η χρήση των οποίων μπορούσε να επιφέρει μόλυνση στα εχθρικά 

στρατεύματα. Οι ουσίες περιλάμβαναν, από δηλητήρια με τη μορφή σκόνης έως 

αλοιφές από φυτά, ζώα ή έντομα, οι οποίες προκαλούσαν το θάνατο, την τύφλωση 

ή άλλα δεινά. Δεν είναι γνωστό ποιες από τις παραπάνω ουσίες, έχουν πραγματικά 

χρησιμοποιηθεί, ωστόσο η υποψία και μόνο χρήσης τόσο παράξενων και απαίσιων 

συστατικών, ήταν ικανή να προκαλέσει τρόμο στον εχθρό. Ένα από τα πιο φοβερά 

δηλητήρια στην Ινδία προέρχονταν από το ονομαζόμενο Πορφυρό Φίδι – 

πιθανότατα ενός είδους οχιάς. Ενδιαφέρον είναι ότι τόσο οι Σκύθες όσο και οι Ινδοί 

χρησιμοποιούσαν ολόκληρο το σώμα της οχιάς και όχι μόνο το δηλητήριό της, για 

να φτιάξουν δηλητηριώδη ουσία, που πότιζαν σε αυτήν, τα βέλη τους.26 

Οι αρχαίοι Κινέζοι και οι Ινδοί διέθεταν συνταγές με τις οποίες δημιουργούσαν 

τοξικούς καπνούς, για να παραλύουν τους εχθρούς τους. Από τον 7ο π. X. αιώνα, 

οι Κινέζοι γνώριζαν να κατασκευάζουν ουσίες που τύφλωναν, οι οποίες εικάζεται ότι 

περιείχαν μείγματα από θειάφι και αρσενικό. Επιπλέον, οι Κινέζοι χρησιμοποιούσαν 

και πρωτόγονα δακρυγόνα, αποτελούμενα από καυτερό κόκκινο πιπέρι τυλιγμένο 

σε ρυζόχαρτο. Οι συνταγές για την κατασκευή τους παραμένουν ακόμα και σήμερα 

μυστικές, ενώ παραλλαγές τους έχουν χρησιμοποιηθεί από διάφορους λαούς. 27 

                                            
25 Η. Ταμπουράκης, Προκολομβιανοί Πολιτισμοί και Αρχαία Ελλάδα (Αν)ομοιότητες. Συγκριτική 
μελέτη για το Πόπολ Βουχ, Αθήνα, 2009, σ. 302, 303. 
26 Ε. Δημητρίου, Βιολογικός πόλεμος στην αρχαιότητα, ο.π. 
27 Ε. Δημητρίου, Βιολογικός πόλεμος στην αρχαιότητα, ο.π. 
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Πολύ αργότερα, στα χρόνια του Ύστερου Μεσαίωνα, η Ευρώπη 

αντιμετώπισε πολλούς κινδύνους. Ένας από αυτούς ήταν η επιδημία της Μαύρης 

Πανώλης ή αλλιώς του Μαύρου Θανάτου. Το 1346 μ. Χ. η Χρυσή Ορδή (Τάταροι) 

πολιορκούσε την από τους Γενοβέζους κρατούμενη πόλη της Κάφα. Οι Τάταροι, 

στους οποίους είχαν παρουσιαστεί κρούσματα πανώλης, πέταξαν μολυσμένα 

πτώματα των στρατιωτών τους, με καταπέλτες μέσα από τα τείχη της 

πολιορκημένης πόλης. Ακολούθησε μόλυνση των κατοίκων της Κάφας, με τη 

θανατηφόρα ασθένεια της Μαύρης Πανώλης, η οποία στη συνέχεια εξαπλώθηκε και 

στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η πολιορκία της Κάφας, αναφέρεται ως το πρώτο 

περιστατικό βακτηριολογικού πολέμου. Η επιδημία αυτή θεωρήθηκε υπεύθυνη για 

την εξόντωση του ενός τρίτου του πληθυσμού της Ευρώπης.28 

Ως λοιπές περιπτώσεις χρήσης βιολογικών ουσιών από αρχαίους λαούς, 

αναφέρονται τα κάτωθι παραδείγματα29: 

 Οι Σκύθες ιππείς που ήταν περίφημοι τοξότες, από τον 6ο αιώνα π. X., 

χρησιμοποιούσαν δηλητηριασμένα βέλη κατά τους πολέμους τους. 

 Οι Καρχηδόνιοι στρατηγοί, τον 4ο αιώνα π. X., χρησιμοποίησαν κρασί με 

μανδραγόρα για να ναρκώσουν και να θανατώσουν τους Λίβυους αντιπάλους τους. 

 O Βασιλιάς των Πάρθων, τον 2ο αιώνα π. X., σκοτώνεται από 

δηλητηριασμένο βέλος, που τον χτυπά στο χέρι, το οποίο είχαν ρίξει νομάδες 

Τόχαροι της Κινεζικής στέπας. 

 Οι Ισπανοί τον 2ο αιώνα μ. Χ., κατασκεύαζαν αναμνηστικά παγούρια από 

το δηλητηριώδη ξύλο του ίταμου (ήμερο έλατο), τα οποία πρόσφεραν στους 

αντιπάλους τους. 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 

Από την αρχαιότητα, αρκετοί λαοί διέθεταν έναν μακρύ κατάλογο με 

δηλητηριώδη φυτά, ανόργανες ουσίες, θαλάσσια πλάσματα, έντομα και φίδια, που 

                                            
28 Μαύρη πανώλη, Αρχείο αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Βικιπαίδεια, 
https://el.wikipedia.org/wiki/Μαύρη_πανώλη (πρόσβαση 2.11.2018) 
29 Ε. Δημητρίου, Βιολογικός πόλεμος στην αρχαιότητα, ο.π. 

https://el.wikipedia.org/wiki/Μαύρη_πανώλη
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περιέχουν τοξικές ουσίες. Από τον κατάλογο αυτό, δημιούργησαν εκατοντάδες 

δηλητηριώδεις ουσίες, αλλά και άλλα τόσα αντίδοτα και γιατρικά. 

Αναζητώντας ουσίες για τη δηλητηρίαση των βελών τους, οι αρχαίοι είχαν 

εντοπίσει αρκετά επικίνδυνα φυτά που ήταν κατάλληλα για τη δημιουργία τοξικών 

όπλων. Τα περισσότερα από αυτά χρησιμοποιούνταν ήδη για ιατρικούς λόγους, 

όμως σε μικρότερες δόσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι φυτικές τοξίνες σε 

πολύ μικρές ποσότητες είναι ευεργετικές, ενώ σε μεγάλες ποσότητες είναι 

θανατηφόρες. Ορισμένες φυτικές τοξίνες όμως, όπως το ακόνιτο, είναι θανατηφόρες 

ακόμη και σε ελάχιστες δόσεις.30 

Από τα πιο συχνά δηλητήρια, που χρησιμοποιούσαν στην αρχαιότητα στα 

βέλη, ήταν ο ελέβορος. Ο ελέβορος σε μικρές δόσεις, χρησιμοποιούνταν ως 

φαρμακευτικό βότανο, ενώ σε μεγάλες ήταν γνωστό ότι μπορούσε να σκοτώσει 

άλογα και βόδια. Από τροπικά φυτά, οι αρχαίοι παρήγαγαν τις αλκαλοειδείς ουσίες 

στρυχνίνη και κουράριο, οι οποίες είναι πολύ τοξικές και προκαλούν παράλυση. 

Κουράριο, χρησιμοποιούσαν στα βέλη τους και οι ιθαγενείς στα τροπικά δάση του 

Αμαζονίου, τα οποία εκτόξευαν στους αντιπάλους τους, με τη βοήθεια 

φυσοκάλαμων. 

Εκτός όμως από τα φυτά, οι αρχαίοι γνώριζαν τοξικές και βακτηριολογικές 

ουσίες, που μπορούσαν να αντληθούν από έντομα και ζώα. Αρκετά είδη φιδιών, 

όπως η οχιά και η κόμπρα, είναι άκρως τοξικά. Υπήρχαν όμως και άλλα πλάσματα 

του ζωικού βασιλείου, που χρησιμοποιήθηκαν για παραγωγή δηλητηρίων για 

στρατιωτικούς σκοπούς. Ορισμένα σκαθάρια για παράδειγμα, περιέχουν ουσίες 

υψηλής τοξικότητας και είναι κατάλληλα για την κατασκευή βιολογικών όπλων. Στην 

κατηγορία αυτή, ανήκουν τα «σκαθάρια φουσκάλες» και τα σκαθάρια 

«σταφυλίνες».31 

Άλλα ζώα που ήταν γνωστά από την αρχαιότητα, ήταν οι δηλητηριώδεις 

βάτραχοι και φρύνοι. Το δηλητήριό τους, το αποσπούσαν, άλλοτε βράζοντας τους 

βατράχους και άλλοτε καρφώνοντάς τους στο έδαφος ή σουβλίζοντάς τους, 

ανάλογα με το αν οι βάτραχοι εκτοξεύουν το δηλητήριο με το στόμα ή το εκκρίνουν 

από το δέρμα τους.32 

                                            
30 A. Mayor, Greek Fire, Poison Arrows, and Scorpio Bombs, ο.π., σ. 69. 
31 Ε. Δημητρίου, Βιολογικός πόλεμος στην αρχαιότητα, ο.π. 
32 A. Mayor, Greek Fire, Poison Arrows, and Scorpio Bombs, ο.π, σ. 73. 
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Ένα θαλάσσιο πλάσμα, που ήταν γνωστό από την αρχαιότητα ότι έχει 

δηλητήριο στη σπονδυλική του στήλη, είναι το σαλάχι. Από δόρυ στο οποίο είχε 

προσαρμοστεί η σπονδυλική στήλη ενός σαλαχιού, άλλωστε σκοτώθηκε και ο 

μυθικός ήρωας Οδυσσέας. Στοιχεία που μαρτυρούν ότι το δηλητήριο του σαλαχιού, 

χρησιμοποιούνταν από πολύ παλιά ως βιολογικό όπλο, δείχνουν επίσης οι 

σύγχρονες ανακαλύψεις στην Κεντρική και Νότιο Αμερική. 

Τα όπλα, που χρησιμοποιήθηκαν στην αρχαιότητα ως φορείς βιολογικών 

παραγόντων, ήταν το τόξο, το βέλος, το σπαθί και το δόρυ. Αντίστοιχα, λαοί της 

Αμερικής χρησιμοποιούσαν φυσοκάλαμα, ενώ αργότερα στην Ευρώπη, 

χρησιμοποιήθηκαν ως φορείς βιολογικών όπλων και οι καταπέλτες. Φυσικά λόγω 

της μεγάλης ευρηματικότητας του ανθρώπινου μυαλού δεν ήταν λίγες οι φορές που 

χρησιμοποιήθηκαν παγίδες, για την απελευθέρωση βιολογικών ουσιών. Το πιο 

συχνά χρησιμοποιούμενο όπλο – φορέας βιολογικών ουσιών ήταν το σύστημα τόξο 

– βέλος.33 

Οι πιο γνωστοί τοξότες της αρχαιότητας που χρησιμοποιούσαν δηλητήριο 

στα βέλη τους, ήταν οι Σκύθες. H φήμη των Σκυθών έφιππων τοξοτών ήταν μεγάλη 

από τον 5ο αιώνα π. X., όταν απέκρουσαν με επιτυχία τον περσικό στρατό, του 

Βασιλιά Δαρείου. Οι Σκύθες κατάφεραν να αντιμετωπίσουν το 331 π. X., ακόμη και 

το στρατό του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το δηλητήριο που χρησιμοποιούσαν στα βέλη 

τους, το παρασκεύαζαν από το δηλητήριο και το αποσυνθεμένο σώμα οχιάς καθώς 

και μίγματος ανθρώπινου αίματος με κοπριά σε αποσύνθεση.34 

Ο συνδυασμός σάπιου ανθρώπινου αίματος και περιττωμάτων προκαλεί 

τέτανο και γάγγραινα, ενώ η προσθήκη ουσιών από νεκρές οχιές και του δηλητηρίου 

τους, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της τοξικότητάς του. Το δηλητήριο αυτό θα 

επενεργούσε, εντός μιας ώρας επιφέροντας στον άνθρωπο, μόλυνση και θάνατο ή 

μόνιμη βλάβη. Για επαύξηση της αποτελεσματικότητας, οι Σκύθες κατασκεύαζαν 

στις αιχμές των βελών τους άγκιστρα ή ακίδες, ώστε να εξασφαλίζεται η παραμονή 

τους στην πληγή, ενώ κάθε προσπάθεια αφαίρεσης του βέλους να προκαλεί ακόμη 

μεγαλύτερο τραύμα από αυτό που είχε ήδη προκληθεί.35 

                                            
33 Ε. Δημητρίου, Βιολογικός πόλεμος στην αρχαιότητα, ο.π. 
34 A. Mayor, Greek Fire, Poison Arrows, and Scorpio Bombs, ο.π., σ. 83-84. 
35 Ε. Δημητρίου, Βιολογικός πόλεμος στην αρχαιότητα, ο.π. 
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Ο συνδυασμός όλων αυτών των ουσιών, φυσικά ανέδυε μεγάλη δυσοσμία. 

Εκτός της δυσοσμίας που ήταν αναγκασμένοι να υποφέρουν οι Σκύθες τοξότες, 

κινδύνευαν να μολυνθούν και οι ίδιοι από την επαφή με τα δηλητηριασμένα βέλη 

που μετέφεραν στην φαρέτρα τους. Τα δηλητηριασμένα βέλη εφευρέθηκαν από τον 

άνθρωπο, προφανώς για στρατιωτική χρήση και φυσικά, ήταν ένα βιολογικό όπλο, 

το οποίο αποτελούσε σημαντικό πλεονέκτημα κατά τον πόλεμο. 

Εκτός από τους Σκύθες, έχουν καταγραφεί και άλλοι λαοί, οι οποίοι εμπότιζαν 

με δηλητήρια φιδιών τα όπλα τους. Σύμφωνα με Έλληνες και Ρωμαίους συγγραφείς, 

οι Γαλάτες, οι Δάκες, οι Δαλματοί, οι Σοάνες, οι Σαρμάτες, οι Γέτες, οι Αφρικανοί, οι 

Αρμένιοι, οι Πάρθοι και οι Ινδοί ανήκουν στους λαούς που ενίσχυαν τα βέλη τους με 

δηλητήρια. Επίσης υπάρχουν μαρτυρίες σχετικές με χρήση δηλητηριωδών βελών 

από κινέζους πολεμιστές καθώς και από ιθαγενείς της Νότιας και Κεντρικής 

Αμερικής.36 

ΤΑ ANTIΔOTA ENANTION ΤΩΝ ΔHΛHTHPIΩN ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Τη σημερινή εποχή, παράλληλα με την έρευνα για ανάπτυξη βιολογικών 

όπλων για να πληγεί ο αντίπαλος, σημαντική έρευνα διεξάγεται για την εξεύρεση 

μεθόδων για να προστατευθούν τα φίλια στρατεύματα, από τα βιολογικά όπλα. Οι 

στρατιώτες κινδυνεύουν να μολυνθούν είτε από τις βιολογικές ουσίες του αντιπάλου, 

είτε από λάθος, από τις βιολογικές ουσίες που αναπτύσσει η φίλια πλευρά. Στην 

πράξη, η ανάπτυξη τρόπων προστασίας από μία συγκεκριμένη βιολογική ουσία 

γίνεται ταυτόχρονα με την ανάπτυξη της ουσίας αυτής. Αυτό, δεν συμβαίνει μονάχα 

στη σύγχρονη εποχή, αλλά φυσικά συνέβαινε και στην αρχαιότητα. Αρκετές 

μαρτυρίες υπάρχουν σχετικές με γιατρούς της αρχαιότητας, που ερευνούσαν 

τρόπους και μέσα για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε δηλητηρίου που μπορούσε 

να χρησιμοποιηθεί στη μάχη. Χρήσιμη πηγή πληροφοριών για το είδος δηλητηρίων 

που χρησιμοποιεί ο εχθρός, ώστε να προετοιμαστεί το κατάλληλο αντίδοτο, 

αποτελούσαν οι λιποτάκτες και οι αιχμάλωτοι του εχθρού.37 

Ο Μιθριδάτης ο ΣΤ΄, βασιλιάς του Πόντου το διάστημα 120 π.Χ. – 63 π.Χ., 

φοβόταν ότι κάποιος από το κοντινό του περιβάλλον θα τον δηλητηριάσει. Πίστευε 

                                            
36 A. Mayor, Greek Fire, Poison Arrows, and Scorpio Bombs, ο.π, σ. 78-79. 
37 A. Mayor, Greek Fire, Poison Arrows, and Scorpio Bombs, ο.π, σ. 94-97. 
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όμως ότι, οι μικρές δόσεις δηλητηρίων δεν είναι θανατηφόρες, σε αντίθεση με τις 

μεγάλες δόσεις. Επίσης πίστευε ότι με τη σταδιακή λήψη μικρών – μη θανατηφόρων 

δόσεων από διάφορα δηλητήρια, θα θωράκιζε τον οργανισμό του, ώστε να 

επιβιώσει σε περίπτωση δηλητηρίασής του από οποιονδήποτε τον επιβουλεύεται. 

Με τη μέθοδο αυτή, δημιούργησε τα κατάλληλα αντισώματα στον οργανισμό του και 

απέκτησε ανοσία στα διάφορα δηλητήρια. Αυτή η πρακτική που ακολούθησε ο 

Μιθριδάτης, καλείται Μιθριδατισμός και αποτελεί την βασική αρχή του σύγχρονου 

εμβολιασμού. Σύμφωνα με το μύθο, ο Μιθριδάτης μετά από την ήττα του από τον 

Πομπήιο επιχείρησε να αυτοκτονήσει με δηλητήριο, χωρίς όμως επιτυχία λόγω της 

ανοσίας που είχε αναπτύξει και τελικά έχασε τη ζωή του από σπαθί.38 

Οι αρχαίοι είχαν ανακαλύψει φυτά, όπως ο φλόμος που θεωρούνταν 

αποτελεσματικό στη δράση του εναντίον δηλητηριωδών βελών. Η σύγχρονη 

επιστήμη της βοτανολογίας, εξακολουθεί να του αποδίδει θεραπευτικές ιδιότητες, γι’ 

αυτό και χρησιμοποιείται για την παρασκευή φυσικών φαρμακευτικών 

σκευασμάτων. Εξίσου αποτελεσματική στα δηλητηριώδη βέλη, θεωρούνταν και η 

ουσία κομμεορρητίνη, η οποία είναι ένα φυσικό μίγμα κόμμεος και ρητίνης που 

παράγεται με εξίδρωση. Ο Ρωμαίος Πλίνιος που ήταν συγγραφέας, φιλόσοφος, 

φυσιοδίφης και στρατιωτικός τον 1ο μ. Χ., θεωρούσε θεραπευτικό, το φυτό που 

ονομαζόταν «κενταύριον» ή «χειρώνιον» (που πήρε την ονομασία του από τον 

Κένταυρο Χείρωνα), καθώς αποστράγγιζε τα σηπτικά τραύματα και είχε την ιδιότητα 

να επουλώνει τη σχισμένη σάρκα. Ήταν δε πολύ ισχυρό, καθώς συνένωνε κομμάτια 

κρέατος που έβραζαν μέσα σε αυτό.39 

Φυσικά και στα θέματα αντιδότων και ανοσίας, οι αρχαίοι Έλληνες ήταν 

πρωτοπόροι. Από την μυθολογία ακόμη εντοπίζονται πολλές αναφορές σε φάρμακα 

που θεραπεύουν τους ήρωες της Ιλιάδας κατά τον Τρωικό πόλεμο.40 Άλλα βότανα 

είχαν παυσίπονες ή αιμοστατικές ιδιότητες, ενώ δεν έλλειπαν και τα αντίδοτα 

απέναντι σε μαγικά φίλτρα. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις αποτελούν οι 

τραυματισμοί του Μενέλαου και του Ευρύπυλου, καθώς και η προστασία του 

                                            
38 Μιθριδατισμός, Αρχείο αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Βικιπαίδεια, 
https://el.wikipedia.org/wiki/Μιθριδατισμός (πρόσβαση 5.11.2018) 
39 Ε. Δημητρίου, Βιολογικός πόλεμος στην αρχαιότητα, ο.π. 
40 Όμηρος, Ιλιάδα, ο.π., Ραψωδία Δ, στίχοι 134 – 140, 185 – 195, 210 – 219, Όμηρος, Οδύσσεια, 
Ραψωδία Κ, στίχοι 286 – 292, 302 – 306. 
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Οδυσσέα από το μαγικό φίλτρο της Κίρκης, το οποίο εικάζεται ότι ήταν ένα μίγμα 

ουσιών που προκαλούσε παραισθήσεις.41 

BIO-ΠOΛEMIKH HΘIKH  

Η χρήση βιολογικών όπλων στον πόλεμο, έχει και μια ηθική διάσταση, που 

απασχόλησε πολύ έντονα τους φιλοσόφους, τους στρατηγούς αλλά και τους 

πολιτικούς του αρχαίου κόσμου. Όπως πολλοί ιστορικοί αναφέρουν, οι κανόνες 

κατά της χρήσης βιολογικών όπλων γράφτηκαν σχεδόν την ίδια εποχή με την 

ανάπτυξή των ίδιων των βιολογικών όπλων. Σε αρκετές όμως περιπτώσεις, η χρήση 

τους θεωρούνταν δικαιολογημένη. Μία τέτοια περίπτωση είναι, η χρήση τους για 

καθαρά αμυντικό σκοπό. Για παράδειγμα το 478 π. Χ., ήταν δικαιολογημένο το 

κάψιμο της γης και η μόλυνση των σοδειών κατά την εγκατάλειψη της Αθήνας, 

προκειμένου για να μην βρουν τίποτα χρήσιμο οι Πέρσες κατακτητές.42 

Η καταδίκη των βιολογικών όπλων και η θεσμοθέτηση κανόνων 

απαγόρευσής τους, εξακολουθεί να απασχολεί τα έθνη, ακόμα και σήμερα – ίσως 

με μεγαλύτερη ένταση απ’ ότι στο παρελθόν. Η πλευρά που μετέρχεται ανήθικες και 

ύπουλες πρακτικές προκειμένου να υπερισχύσει του αντιπάλου της, καταδικάζεται 

στη συνείδηση τρίτων, κυρίως λόγω των τρομακτικών αποτελεσμάτων των 

πρακτικών αυτών. 

Η φράση «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα», φαίνεται να υποστηρίχθηκε τόσο από 

τον Έλληνα ιστορικό και στρατιωτικό Θουκυδίδη τον 5ο π. Χ. αιώνα, όσο και από 

τον γεωγράφο Στράβωνα, τον 1ο π. Χ. αιώνα. Σύμφωνα με τον Στράβωνα «στον 

πόλεμο και στη χρήση όπλων, δεν υπάρχει ούτε έχει υπάρξει, ούτε ένας κανόνας». 

Αντίστοιχα ο Θουκυδίδης, υποστήριζε ότι «οι ιδανικές αρχές συμπεριφοράς στον 

πόλεμο ήταν σε διαρκή αντίθεση με την αποτελεσματικότητα, την εφευρετικότητα 

και το πάθος».43 

Η εξέλιξη των οχυρώσεων των πόλεων, δυσκόλεψε την κατάκτησή τους και 

οδήγησε σε πολιορκίες με πολύ μεγάλη διάρκεια και αμφίβολη κατάληξη. Άμεση 

συνέπεια αυτού, ήταν η χρήση μη συμβατικών όπλων όπως τα βιολογικά όπλα, να 

                                            
41 Όμηρος, Οδύσσεια, ο.π., Ραψωδία Κ, στίχοι 286 – 292, 302 – 306. 
42 A. Mayor, Greek Fire, Poison Arrows, and Scorpio Bombs, ο.π, σ. 106. 
43 Ε. Δημητρίου, Βιολογικός πόλεμος στην αρχαιότητα, ο.π. 
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γίνουν πιο ελκυστικά, παρά τη γενική αποδοκιμασία τέτοιων μεθόδων, από τη 

στρατιωτική κουλτούρα της αρχαίας Ελλάδας. Στην ελληνική στρατιωτική 

κουλτούρα, η δόξα, η τιμή και ο δίκαιος πόλεμος είχαν πρωταγωνιστική θέση από 

τα ομηρικά ακόμα χρόνια. Η πτώση της Κίρρας κατά τον 1ο Ιερό Πόλεμο, με τη 

δηλητηρίαση του νερού της, αλλά και η στη συνέχεια απόφαση των νικητών, να 

απαγορευθεί η δηλητηρίαση των νερών στον πόλεμο, αποδεικνύει περίτρανα το 

γεγονός αυτό.  

Οι απόψεις των Ρωμαίων πάνω σε θέματα δίκαιου πολέμου, διατυπώθηκαν 

από το φιλόσοφο Κικέρωνα, τον 1ο π. Χ. αιώνα. Ο Κικέρωνας πίστευε ότι η τήρηση 

των κανόνων του πολέμου και η αποφυγή βιαιοτήτων είναι αυτό που ξεχωρίζει τους 

ανθρώπους από το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο. Υπέρμαχοι της ηθικής στις 

στρατηγικές ήταν και αρκετοί άλλοι Ρωμαίοι συγγραφείς. Αντίθετα, ο Ρωμαίος 

Πολύαιμος, ειδικός στη στρατηγική, κατά τον 2ο αιώνα μ. X., είχε γράψει μία 

στρατιωτική πραγματεία, υποστηρίζοντας ότι οι Αυτοκράτορες πρέπει να 

χρησιμοποιούν ευρέως δόλιες μεθόδους και βιοχημικά όπλα. Αυτό θα τους 

επέτρεπε να επικρατήσουν των αντιπάλων τους, χωρίς να διακινδυνεύσουν 

εμπλοκή σε μάχη. Στην προσπάθεια αυτή, η στράτευση της φύσης, αποδείχθηκε 

ένας πολύτιμος σύμμαχος.44 

Καθώς η αυτοκρατορία έπρεπε να υπερασπιστεί τα αχανή σύνορά της, η ιδέα 

της έντιμης μάχης σταδιακά αντικαταστάθηκε από πολιτικές βίαιων καταστολών και 

ύπουλων πρακτικών. Η νέα πολιτική συμπεριφορά είχε προταθεί ήδη από το 390 

π. Χ. από τον Ρωμαίο Βιγκέτιο. Ο Ρωμαίος ειδικός στις στρατιωτικές στρατηγικές, 

προτιμούσε τις επιχειρήσεις απομόνωσης, επιδρομών και τρόμου, από τη 

διεξαγωγή καθοριστικής μάχης, που φθείρει και τις δυο πλευρές και δεν εξασφαλίζει 

ότι θα επικρατήσει ο γενναιότερος. Το ίδιο δίλημμα με τους Έλληνες και τους 

Ρωμαίους, προβλημάτισε και τους αρχαίους Ινδούς. Οι Ινδοί ήταν από τους 

πρώτους που χρησιμοποίησαν δηλητηριασμένες ακμές στα βέλη τους και 

παράλληλα διέθεταν και νόμους, οι οποίοι πρόβλεπαν τη εφαρμογή ηθικών αρχών 

κατά τη διεξαγωγή του πολέμου. 

Στην αρχαιότητα, μεγαλύτερο ρόλο έπαιζε η απόκτηση πλεονεκτήματος, η 

επικράτηση και η νίκη, ενώ σχεδόν καμία σημασία δεν είχε ο τρόπος επίτευξής της, 

                                            
44 A. Mayor, Greek Fire, Poison Arrows, and Scorpio Bombs, ο.π, σ. 55-56. 
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ούτε οι συνέπειες που θα είχε η χρήση βιολογικών ουσιών. Δεν έπαιζε λοιπόν ρόλο 

εάν το όπλο ήταν βακτήριο, ιός, τοξίνη, δηλητήριο από ακόνιτο, σκορπιό, βάτραχο, 

φίδι ή ουσία που παράχθηκε σε σύγχρονο εργαστήριο. Το παραπάνω, αν δεν 

υπήρχαν σήμερα οι διεθνείς οργανισμοί που επιβάλουν περιορισμούς στα κράτη, 

θα ίσχυε ακόμα και σήμερα. Καθώς όμως την αρχαία εποχή, η χρήση βιολογικών 

ουσιών, είχε πολύ μικρότερης έκτασης αποτελέσματα απ’ ότι σήμερα, το ηθικό 

δίλημμα, πολύ συχνά «έγερνε» προς την ανήθικη μεριά.45 

 

                                            
45 Ε. Δημητρίου, Βιολογικός πόλεμος στην αρχαιότητα, ο.π. 



ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΟΠΛΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ 

ΕΙΔΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 

Εισαγωγή 

Οι βιολογικές ουσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον σύγχρονο 

πόλεμο δεν είναι δυνατόν να καταγραφούν σε μια λίστα, καθώς υφίσταται πολύ 

μεγάλος αριθμός παραγόντων αλλά και άπειρος αριθμός μεταλλάξεων που 

ταιριάζουν σε συγκεκριμένους σκοπούς και συνθήκες. Σε επόμενη ενότητα 

επιχειρείται η σύντομη ανάλυση των ουσιών που θεωρούνται πιθανότερο να 

χρησιμοποιηθούν λόγω των μικροβιολογικών και επιδημιολογικών χαρακτηριστικών 

τους. 

Από στρατιωτική πλευρά, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι βιολογικοί 

παράγοντες που έχουν μικρή τάση εξάπλωσης. Πάντα όμως ελλοχεύει ο κίνδυνος, 

η τάση αυτή να μεταβληθεί και να προκληθούν μεγάλες καταστροφές σε ανθρώπους 

και ζώα που έχουν εκτεθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου ή των δοκιμών. Ένα άλλο 

στοιχείο που χαρακτηρίζει τις βιολογικές ουσίες για στρατιωτική χρήση είναι ότι η 

είσοδός τους στο ανθρώπινο σώμα συνήθως πραγματοποιείται μέσω των 

αεροζόλ.46 

Η εργαστηριακή παραγωγή των βιολογικών παραγόντων, μπορεί να γίνει 

εύκολα στα περισσότερα από τα προηγμένα μικροβιολογικά εργαστήρια. Η 

απαιτούμενη ξήρανση, επεξεργασία και παράδοση των περισσότερων από τους 

βιολογικούς παράγοντες ως στρατιωτικά όπλα όμως, απαιτεί εξελιγμένη τεχνολογία. 

Ωστόσο, μερικοί βιολογικοί παράγοντες, όπως είναι ο ιός της ευλογιάς, μπορούν να 

παραχθούν και να χρησιμοποιηθούν ως όπλα με σχετικά απλές τεχνικές. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις η μετάδοση των ασθενειών από άνθρωπο σε 

άνθρωπο είναι σχετικά ασήμαντη. Παρόλα αυτά, μερικές ασθένειες, όπως η γρίπη 

και η πανώλη, είναι ιδιαίτερα μολυσματικές για τον άνθρωπο. Υπάρχουν και κάποιες 

άλλες ασθένειες όπως αυτές που προκαλούνται από αρμποϊούς και ρικέτσια, οι 

                                            
46 Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Health Aspects of Chemical and Biological Weapons, Γενεύη, 
1970, σ.61. 
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οποίες για τη διάδοσή τους, απαιτείται ένας ενδιάμεσος φορέας (όπως κουνούπια, 

τσιμπούρια, ψύλλοι κ.λπ.).47 

Διασπορά Βιολογικών Παραγόντων 

Δεδομένου ότι οι περισσότεροι βιολογικοί παράγοντες είναι ζωντανοί 

οργανισμοί, το μέσο διασποράς τους πρέπει να είναι ικανό να τους διανείμει εν ζωή 

προκειμένου να εξαπλωθούν στην περιοχή του στόχου. Οι βιολογικοί παράγοντες 

διασπείρονται με τη χρήση βλημάτων που εκτοξεύονται από το έδαφος, από 

αεροσκάφη αλλά και από πλοία. Οι βασικές μέθοδοι για την διασπορά των 

παραγόντων είναι είτε μέσω της δημιουργίας αερολύματος είτε μέσω της χρήσης 

φορέων που φέρουν ασθένεια.48 

Τα αερολύματα είναι σωματίδια που αποτελούνται από μολυσμένους 

οργανισμούς, οι οποίοι διασκορπίζονται στην ατμόσφαιρα και μεταφέρονται με τη 

βοήθεια των ρευμάτων αέρα. Για να είναι αποτελεσματικά τα αερολύματα, οι 

βιολογικοί παράγοντες πρέπει όταν φθάσουν στην περιοχή στόχο, να παραμείνουν 

ζωντανοί και ικανοί να προκαλέσουν ασθένεια. 

Ανάμεσα στους φορείς που μεταφέρουν ασθένεια είναι και τα βομβίδια. Αυτά 

περιλαμβάνουν ένα μικρής ισχύος εκρηκτικό και τον βιολογικό παράγοντα εντός 

πολλών λεπτών μεταλλικών ή πλαστικών θηκών. Τα βομβίδια είναι σχεδιασμένα να 

διασκορπίζονται σε μεγάλη έκταση όταν απελευθερώνονται. Κατά την επαφή τους 

με το έδαφος, τα βομβίδια εκρήγνυνται και ο βιολογικός παράγοντας διαχέεται στην 

ατμόσφαιρα ως αεροζόλ. Η θερμότητα και το ωστικό κύμα που προκαλούνται από 

την έκρηξη, όμως σκοτώνουν ένα μικρό ποσοστό βιολογικών παραγόντων.49 

Οι δεξαμενές ψεκασμού βιολογικών παραγόντων αντί για εκρηκτικό φορτίο 

χρησιμοποιούν ένα δοχείο υπό πίεση και μια συσκευή ακροφυσίων. Το δοχείο που 

συνήθως μεταφέρεται με αεροσκάφη και περιέχει το βιολογικό παράγοντα, έχει 

σχεδιαστεί για να τον διασκορπίζει αθόρυβα κατά τη διάρκεια της πτήσης. Όταν 

ενεργοποιείται το δοχείο, η πίεση ωθεί τον βιολογικό παράγοντα μέσω των 

                                            
47 Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Health Aspects of Chemical and Biological Weapons, ό.π., σ.60. 
48 Field Manual 21-40: Nuclear, Biological and Chemical Defense, Washington, US Army, 1979, 
κεφ.1-σ.10 
49 Field Manual 21-40: Nuclear, Biological and Chemical Defense, Washington, ό.π., κεφ.1-σ.11 
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ακροφυσίων και δημιουργεί αεροζόλ. Με τον τρόπο αυτό σκοτώνονται πολύ 

λιγότεροι βιολογικοί παράγοντες από ότι στα βομβίδια. 

Ζώντες οργανισμοί όπως τα έντομα, δύναται να μεταδώσουν ασθένειες, 

μεταφερόμενα στην περιοχή του στόχου σε δοχεία με αεροσκάφη ή πυραύλους. Το 

δοχείο που τα περιέχει σπάει όταν φθάσει στο έδαφος και απελευθερώνει τους 

φορείς. Τα έντομα – φορείς μεταδίδουν στον ανθρώπινο οργανισμό τη νόσο, μέσω 

του δέρματος. Οι φορείς αυτοί μπορούν να μεταδώσουν ασθένειες καθ' όλη τη 

διάρκεια ζωής τους, σε οποιαδήποτε περιοχή ταξιδέψουν, ακόμα και αν το 

προσωπικό φοράει προστατευτική μάσκα. Πιθανοί φορείς που μπορούν να φέρουν 

μολυσμένα μικρόβια είναι τα κουνούπια, τα τσιμπούρια, τα ακάρεα, οι ψύλλοι, οι 

ψείρες κ.λπ.50 

Κατηγορίες βιολογικών ουσιών 

Βακτήρια: Είναι μικροσκοπικοί, μονοκύτταροι (σπάνια πολυκύτταροι) 

οργανισμοί, που υπάρχουν στη φύση σε πολύ μεγάλους αριθμούς. Για παράδειγμα 

υπάρχουν εκατομμύρια βακτηριδίων σε μια μόνο σταγόνα σάλιου. Το όνομα 

«βακτήρια», που έχει καταστεί διεθνής όρος, προέρχεται από την αρχαία ελληνική 

λέξη βακτηρία (δηλαδή ράβδος, μπαστούνι), λόγω του σχήματος που είχαν οι 

πρώτοι παρατηρηθέντες μικροοργανισμοί. Έχουν μέγεθος λίγα μόνο μικρόμετρα – 

μm (εκατομμυριοστά του μέτρου) και είναι από τους μικρότερους οργανισμούς της 

Φύσης. Εντοπίζονται πάνω στα σώματα ζώων, φυτών καθώς και στο έδαφος. Είναι 

ανθεκτικά στις μεταβολές της θερμοκρασίας, καθώς παραμένουν ενεργά σε 

θερμοκρασίες περιβάλλοντος από +5 έως +85 °C.51 

Ιοί: Ο ιός είναι ένα ενδοκυτταρικό παράσιτο που περιέχει τον κώδικα για την 

αναπαραγωγή του. Προσβάλλει συγκεκριμένου τύπου υγιή κύτταρα ενός 

οργανισμού, τα οποία στη συνέχεια δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε παρά 

αναπαράγουν μόνο αντίγραφα του ιού. Τα μολυσμένα κύτταρα τελικά πεθαίνουν 

απελευθερώνοντας τα αντίγραφα του ιού και ο παραπάνω κύκλος 

επαναλαμβάνεται. Οι ιοί έχουν πολύ μικρό μέγεθος, από 0,025 μέχρι 0,25 μm ενώ 

για να αυτοπροστατευθούν, μεταλλάσσονται και εξελίσσονται, δυσκολεύοντας με 

                                            
50 Field Manual 21-40: Nuclear, Biological and Chemical Defense, Washington, ό.π., κεφ.1-σ.11 
51 Βακτήριο, Αρχείο αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Βικιπαίδεια, 
https://el.wikipedia.org/wiki/Βακτήριο (Πρόσβαση 14.10.2018) 

https://el.wikipedia.org/wiki/Βακτήριο
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αυτόν τον τρόπο την πρόληψη και τη θεραπεία. Ειδική κατηγορία ιών είναι οι 

ρετροιοί, οι οποίοι προσβάλουν τα ζώα και τον άνθρωπο, μεταμορφώνουν τα 

φυσιολογικά κύτταρα σε καρκινικά και προκαλούν καρκίνο.52 

Τοξίνες: Οι τοξίνες είναι δηλητηριώδη προϊόντα οργανισμών, που αντίθετα 

με τους υπόλοιπους βιολογικούς παράγοντες, είναι άψυχοι και δεν μπορούν να 

αναπαραχθούν από μόνοι τους. Οι τοξίνες μπορεί να είναι μικρά μόρια, πεπτίδια ή 

πρωτεΐνες που μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες με επαφή ή με απορρόφηση 

από σωματικούς ιστούς και χαρακτηρίζονται από σταθερότητα, μεγάλη ισχύ και 

αμεσότητα δράσης. Οι τοξίνες παρουσιάζουν δραστικότητα που ποικίλει από πολύ 

μικρή όπως είναι το κεντρί της μέλισσας, έως σχεδόν άμεσα θανατηφόρα όπως είναι 

η αλλαντοτοξίνη.53 

Βιολογικές Ουσίες Κατάλληλες για Βιολογικές Επιθέσεις 

 Βάκιλος του άνθρακα 

Είναι μικροσωματίδια (σπόροι) σε μορφή πολύ λεπτής σκόνης, που 

παρουσιάζουν εξαιρετική αντοχή στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Μπορούν εύκολα 

να αναπαραχθούν σε μεγάλες ποσότητες στο εργαστήριο ενώ πολλές δοκιμές έχουν 

πραγματοποιηθεί σχετικά με τη διασπορά του αερολύματος των σπόρων. Η 

προσβολή του ανθρώπου γίνεται είτε μέσω του αναπνευστικού, είτε μέσω του 

γαστρεντερικού συστήματος, είτε μέσω του δέρματος. Μέσα στους πνεύμονες το 

βακτήριο πολλαπλασιάζεται και παράγει τοξίνες. Οι τοξίνες προκαλούν καταστροφή 

των κυτταρικών μεμβρανών. Ο άνθρακας αποθηκεύεται και διασπείρεται εύκολα σε 

μεγάλες αποστάσεις.54 

Ο άνθρακας έχει χρόνο επώασης από λίγες ημέρες έως 1-2 εβδομάδες, 

ανάλογα με το μέγεθος της έκθεσης. Μπορεί να προκαλέσει το θάνατο μέχρι και στο 

90% των προσβεβλημένων. Δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η 

θανατηφόρος δόση είναι πολύ μικρή. Σε πειράματα που έγιναν σε πίθηκους, οι 

οποίοι εκτέθηκαν σε ένα φυσικά μολυσμένο περιβάλλον με 1000 – 5000 σπόρια, 

                                            
52 Ιός, Αρχείο αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Βικιπαίδεια, https://el.wikipedia.org/wiki/Ιός 
(Πρόσβαση 13.10.2018) 
53 Τοξίνη, Αρχείο αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Βικιπαίδεια, https://el.wikipedia.org/wiki/Τοξίνη 
(Πρόσβαση 13.10.2018) 
54 Π. Καζαμίας, «Μαζικές Καταστροφές από Ραδιενεργές, Βιολογικές, Χημικές (ΡΒΧ) Ουσίες», 
Θέματα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής 12/24 (2002) σ.241. 
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μέσα σε 5 μέρες σκοτώθηκε το 25% του πληθυσμού τους. Τα αντιβιοτικά δεν είναι 

ιδιαίτερα αποτελεσματικά αν η ασθένεια αναγνωριστεί αργά. Αντίθετα, τα σχετικά 

εμβόλια προστατεύουν τον άνθρωπο, στις περιπτώσεις μικρής έκθεσης στον ιό, ενώ 

σε περιπτώσεις βαριάς έκθεσης έχουν αμφίβολη αξία.55  

Η ανθεκτικότητα και αποτελεσματικότητά του (ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 

βαριάς έκθεσης), η αμφίβολη αντιβιοτική θεραπεία και η περιορισμένη προστασία 

των σχετικών εμβολίων, καθιστούν αρκετά πιθανή τη χρησιμοποίηση του άνθρακα 

σε βιολογικές επιθέσεις. Καθώς η αποκατάσταση μιας μολυσμένης περιοχής, 

απαιτεί πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, για να αποφευχθεί η μόλυνση της 

περιοχής άμεσης επίθεσης, είναι δυνατόν οι σπόροι να αερομεταφερθούν σε 

μεγάλες αποστάσεις στο εσωτερικό του αντιπάλου. 

 Ο Ιός της ευλογιάς 

Είναι από τις παλαιότερες γνωστές μεταδοτικές νόσους του ανθρώπου. 

Μπορεί εύκολα να παραχθεί σε μεγάλες ποσότητες στο εργαστήριο και στη συνέχεια 

να καταψυχθεί ώστε η μολυσματικότητά του να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Εισέρχεται στον ανθρώπινο οργανισμό από την αναπνευστική οδό και το 

δέρμα. Η συνήθης περίοδος επώασής του είναι 9-12 ημέρες.56 

Τα συμπτώματα του ιού είναι πυρετός, αδιαθεσία, κεφαλαλγία και οσφυαλγία, 

κοιλιακό άλγος και προσβολή ζωτικών οργάνων.57 Ο ιός εντοπίζεται στο δέρμα, στις 

βλεννογόνες μεμβράνες και σε άλλους ιστούς με τη μορφή εξανθήματος που 

εξελίσσεται σε φλύκταινα. Η θνησιμότητα της κλασικής ευλογιάς σε μη 

εμβολιασμένα άτομα είναι της τάξεως του 30%. 

Κατά του ιού της ευλογιάς, υπάρχει εμβόλιο που είναι πολύ αποτελεσματικό 

ενώ μπορεί να προσφέρει κάποια προστασία ακόμα και αν εφαρμοστεί λίγο μετά 

την έκθεση. Λόγω της αποτελεσματικότητας και της ευκολίας παραγωγής και 

χορήγησης του εμβολίου, είναι απίθανο να χρησιμοποιηθεί ο ιός της ευλογιάς για 

βιολογική επίθεση μεγάλης κλίμακας (ειδικά εναντίων των χωρών στις οποίες 

πραγματοποιείται συστηματικός εμβολιασμός). Είναι όμως δυνατόν να 

χρησιμοποιηθεί σε επιλεγμένα σημεία εντός μιας χώρας, ως πράξης σαμποτάζ και 

                                            
55 Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Health Aspects of Chemical and Biological Weapons, ό.π., σ.74-
75. 
56 Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Health Aspects of Chemical and Biological Weapons, ό.π., σ.69. 
57 Π. Καζαμίας, «Μαζικές Καταστροφές από Ραδιενεργές, Βιολογικές, Χημικές Ουσίες», ό.π., σ.241. 
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να προκαλέσει σοβαρή ασθένεια και υψηλή θνησιμότητα στα μη εμβολιασμένα 

άτομα. Η εξάπλωση της ασθένειας πραγματοποιείται σχετικά αργά και 

αντιμετωπίζεται με απομόνωση των ασθενών και εμβολιασμό όσων ήρθαν σε στενή 

επαφή μαζί τους.58 

 Πανώλη 

Η πανώλη ή πανούκλα, παρότι έχει προκαλέσει σημαντικές επιδημίες στο 

παρελθόν, σήμερα δεν αποτελεί σοβαρό πρόβλημα. Η νόσος που οφείλεται σε 

βακτηρίδιο, αρχικά μεταδόθηκε στον άνθρωπο από ψύλλους από μολυσμένα 

τρωκτικά. Εξαπλώνεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, με απλή επαφή, με 

κατανάλωση μολυσμένου νερού, φαγητού, γάλακτος και με τις μύγες. Μπορεί 

εύκολα να παρασκευαστεί σε μεγάλες ποσότητες ενώ αν ακολουθηθεί η κατάλληλη 

διαδικασία ξήρανσης και κατάψυξης, διατηρεί τη μολυσματικότητά της για μεγάλο 

χρονικό διάστημα. Είναι ανθεκτική στις περιβαλλοντικές συνθήκες, στο ηλιακό φως, 

στην ξηρασία, στη ζέστη αλλά και στο κρύο.59 

Η περίοδος επώασης στον άνθρωπο είναι από 2 έως 6 ημέρες. Τα 

συμπτώματα της ασθένειας είναι ο υψηλός πυρετός, το σοκ, η διανοητική σύγχυση, 

η οξεία και επώδυνη διόγκωση των λεμφαδένων, η κατάπτωση, το παραλήρημα και 

το κώμα. Στην απλή της μορφή, έχει ποσοστό θνησιμότητας από 25 έως 50%, ενώ 

η χειρότερη μορφή της είναι συνήθως θανατηφόρα.60 

Τα αντιβιοτικά είναι αποτελεσματικά στην ασθένεια, εάν χρησιμοποιηθούν σε 

σύντομο χρονικό διάστημα από τη μόλυνση. Ο προληπτικός εμβολιασμός είναι 

μετρίως αποτελεσματικός, παρέχει προστασία μόνο για τους επόμενους 3 με 12 

μήνες ενώ θεωρείται απαραίτητη η επανάληψή του σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Η πανώλη, θεωρείται κατάλληλο όπλο για τη διεξαγωγή βιολογικού πολέμου. 

Ο μικροοργανισμός παράγεται και αποθηκεύεται εύκολα, είναι ανθεκτικός στις 

περιβαλλοντικές συνθήκες και είναι ιδιαίτερα μολυσματικός για τον άνθρωπο και τα 

τρωκτικά. Η ασθένεια που προκαλεί είναι σοβαρή και πολύ μεταδοτική, ενώ έχει 

πολύ υψηλό ποσοστό θνησιμότητας. Επιπλέον, ακόμα και αν η πολεμική χρήση 

αυτής της βιολογικής ουσίας, προκαλέσει περιορισμένη πρωτογενή μόλυνση, είναι 

                                            
58 Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Health Aspects of Chemical and Biological Weapon s, ό.π., σ.70. 
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δυνατόν να δημιουργήσει μια φυσική εστία μολύνσεως, η οποία δύναται να 

επεκταθεί ταχύτητα στον υπόλοιπο πληθυσμό που ζει υπό πολεμικές συνθήκες.61 

 Αλλαντίαση 

Η αλλαντίαση είναι βαριά τοξική δηλητηρίαση που προκαλείται από το 

Κλωστηρίδιο της Αλλαντίασης (Clostridium botulinum), το οποίο είναι ένα 

σπορογόνο βακτήριο που βρίσκεται στο έδαφος. Είναι η πιο τοξική ουσία στη φύση, 

προξενεί νευροπαράλυση ενώ ποσότητα μικρότερη από 1 mg είναι θανατηφόρα για 

τον άνθρωπο. Τα τελευταία χρόνια η τοξίνη της αλλαντίασης χρησιμοποιείται από 

τους πλαστικούς χειρουργούς και τους δερματολόγους για την εξάλειψη ρυτίδων στο 

πρόσωπο και το λαιμό (Botox).62 

Μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο και στα ζώα, είτε μέσω της τροφής, είτε 

μέσω του αναπνευστικού συστήματος ενώ δεν μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο 

σε άνθρωπο. Τα συμπτώματα της ασθένειας είναι η θόλωση της όρασης, η 

ξηροστομία, η δυσκολία κατάποσης, η δύσπνοια, η αναπνευστική ανεπάρκεια, η 

παράλυση και η καρδιακή ανακοπή. Σε 1 έως 5 ημέρες από την προσβολή, επιφέρει 

παράλυση και καρδιακή ανακοπή. Η τοξίνη αδρανοποιείται, αν εκτεθεί στο ηλιακό 

φως για μερικές ώρες. Η διάγνωσή της είναι πολύ δύσκολη. Βασική ένδειξη είναι η 

παρατήρηση μαζικών κρουσμάτων παράλυσης. Η αναπνευστική ανεπάρκεια, 

μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με έγκαιρη χορήγηση αντιτοξίνης.63 

Λόγω της εξαιρετικά μεγάλης τοξικότητάς της, η τοξίνη της αλλαντίασης ήταν 

από τους πρώτους παράγοντες που εξετάστηκαν για πιθανή χρήση ως βιολογικό 

όπλο. Υπάρχουν πληροφορίες ότι οι ΗΠΑ, η Αγγλία, η Γερμανία και η Ιαπωνία 

προσπάθησαν να οπλοποιήσουν την τοξίνη κατά τη διάρκεια και μετά τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη σημερινή εποχή, η τοξίνη εξετάζεται ότι μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως βιολογικό όπλο από τρομοκρατικές οργανώσεις. Η μόλυνση 

ικανής ποσότητας τροφίμων ή του αέρα, με την τοξίνη της αλλαντίασης, θα 

                                            
61 Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Health Aspects of Chemical and Biological Weapon s, ό.π., σ.74. 
62 Clostridium Botulinum, φονικό βακτήριο, Αρχείο αναρτημένο στην ιστοσελίδα της e-artemis.gr, Η 
Κοινωνία των Κυνηγών, http://www.e-artemis.gr/1752/news/last-news/clostridium-botulinum-φονικό-
βακτήριο/ (Πρόσβαση 17.10.2018) 
63 Π. Καζαμίας, «Μαζικές Καταστροφές από Ραδιενεργές, Βιολογικές, Χημικές (ΡΒΧ) Ουσίες», ό.π., 
σ.242. 
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μπορούσε να προκαλέσει θανάτους σε μεγάλη γεωγραφική περιοχή, ακόμα και 

επιδημία σε διεθνές επίπεδο.64 

Η έγκαιρη χορήγηση αντιτοξίνης, εμποδίζει τη δράση της τοξίνης. Σε ασθενείς 

που κατανάλωσαν μολυσμένη τροφή, πραγματοποιείται απομάκρυνσή της από το 

έντερο και χορήγηση κατάλληλης αντιμικροβιακής αγωγής, ενώ αυτοί που 

εισέπνευσαν την τοξίνη, νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας με τη 

χρήση αναπνευστήρα για μεγάλο χρονικό διάστημα.65 

 Salmonella typhi  

Το βακτήριο αυτό υπάρχει στα περισσότερα μέρη του κόσμου όπου το 

επίπεδο υγιεινής είναι χαμηλό ενώ σπάνια παρουσιάζεται στις ανεπτυγμένες 

χώρες.66 Είναι βακτήριο που μπορεί να αναπτυχθεί πολύ γρήγορα και να 

παρασκευαστεί σε μεγάλες ποσότητες με ελάχιστο εξοπλισμό και γνώσεις, ενώ 

προκαλεί την ασθένεια «τυφοειδή πυρετό». Η συνήθη επεξεργασία του νερού, 

συμπεριλαμβανομένης της χλωρίωσης, παρέχει ικανή προστασία του νερού από το 

βακτήριο αυτό. 

Η μόλυνση συνήθως προκαλείται είτε μέσω της διατροφικής οδού είτε μέσω 

της εισπνοής αεροζόλ. Η μόλυνση με αεροζόλ όμως απαιτεί λιγότερο αριθμό 

μικροοργανισμών από ότι η μόλυνση μέσω της διατροφικής οδού. Για την 

προστασία από την ασθένεια διατίθεται εμβόλιο, το οποίο όμως παρέχει σχετική 

ανοσία που μπορεί να διαρκέσει μερικά μόνο χρόνια.67 

Η περίοδος επώασης της ασθένειας στον άνθρωπο είναι 10 έως 14 μέρες. 

Τα συμπτώματα της νόσου είναι βαθμιαία, με την εμφάνιση αρχικά κακής διάθεσης, 

κεφαλαλγίας και πυρετού. Στη συνέχεια τα συμπτώματα εξελίσσονται σε θόλωση 

διάνοιας, βραδυκαρδία, κοιλιακή δυσφορία και υψηλό πυρετό. Χωρίς θεραπεία, το 

ποσοστό θνησιμότητας είναι σχετικά χαμηλό, περίπου 10%, ενώ με λήψη 

κατάλληλου αντιβιοτικού, το ποσοστό θνησιμότητας μειώνεται σε λιγότερο από 1%. 

                                            
64 Clostridium Botulinum, φονικό βακτήριο, ό.π. 
65 Αλλαντίαση (ICD-10 A05.1), Αρχείο αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ, 
http://www.keelpno.gr/Portals/0/Αρχεία/Τροφιμογενή/Αλλαντίαση/ΑΛΛΑΝΤΙΑΣΗ Περιγραφή.pdf, 
(Πρόσβαση 17.10.2018) 
66 Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Health Aspects of Chemical and Biological Weapon s, ό.π., σ.77. 
67 Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Health Aspects of Chemical and Biological Weapon s, ό.π., σ.78. 
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Παρόλα αυτά, απαιτείται νοσηλεία και απομόνωση για περίπου 3 εβδομάδες ώστε 

να θεραπευτούν οι διάφορες επιπλοκές και να μην εξαπλωθεί η νόσος.68 

Η πολεμική χρήση του οργανισμού αυτού, μέσω διασποράς αερολύματος θα 

μολύνει τις εκτεθειμένες ποσότητες τροφίμων και νερού, οι οποίες θα καταστούν 

κατάλληλες για χρήση μόνο μετά από απολύμανση και αποστείρωση. Παρά τα 

μικρά ποσοστά θνησιμότητας, η μόλυνση μιας μεγάλης περιοχής δεν μπορεί εύκολα 

να αποφευχθεί καθώς για την ανίχνευσή του απαιτούνται από αρκετές ώρες έως 

μερικές μέρες πράγμα που αυξάνει την πιθανότητα χρησιμοποίησής του, ως 

βιολογικού παράγοντα.69 

 Αρμποϊοί (arboviruses) 

Είναι ομάδα περίπου 200 ιών, με τους 75 από αυτούς να έχει αποδειχθεί ότι 

προκαλούν ασθένειες στον άνθρωπο. Η ονομασία τους προέρχεται από τα αρχικά 

των αγγλικών λέξεων arthropod- borne viruses και δηλώνει ότι μεταδίδονται με 

αρθρόποδα, όπως τα κουνούπια, οι φλεβοτόμοι (σκνίπες) και οι κρότωνες 

(τσιμπούρια). Από τις ασθένειες που προκαλούν, οι περισσότερες είναι σχετικά 

ήπιες και μη θανατηφόρες, ενώ άλλες είναι θανατηφόρες όπως ο κίτρινος πυρετός. 

Ακολουθούν περιγραφές ορισμένων από τις πιο επικίνδυνες ασθένειες που 

προκαλούνται από αρμποϊούς και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βιολογικοί 

παράγοντες στον πόλεμο.  

i) Κίτρινος πυρετός 

Αποτέλεσε μια από τις μεγάλες μάστιγες μεγάλων περιοχών του κόσμου σε 

Αμερική, Αφρική και Ευρώπη. Από τις αρχές του 20ού αιώνα η ασθένεια εμφανίζεται 

μόνο στην Κεντρική και Νότια Αμερική και στην Αφρική. Ο κίτρινος πυρετός 

προκαλείται από τα κουνούπια. Ο ιός μπορεί εύκολα να πολλαπλασιαστεί σε 

μεγάλες ποσότητες και να στεγνώσει με κατάψυξη.  

Η ασθένεια στον άνθρωπο έχει περίοδο επώασης 3 έως 6 ημέρες. Όταν 

υπάρχει συσσώρευση μολυσμένων κουνουπιών σε μια περιοχή, εμφανίζονται 

πολλαπλά κρούσματα στους ανθρώπους. Τα συμπτώματα της ασθένειας είναι, 

πυρετός, κεφαλαλγία, οσφυαλγία, ναυτία και εμετός. Τα ποσοστά θνησιμότητας 

                                            
68 Τυφοειδής Πυρετός, Αρχείο αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Βικιπαίδεια, 
https://el.wikipedia.org/wiki/Τυφοειδής_πυρετός (Πρόσβαση 25.10.2018) 
69 Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Health Aspects of Chemical and Biological Weapon s, ό.π., σ.78. 
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φθάνουν το 40% σε μη εμβολιασμένα άτομα. Για την αντιμετώπιση της ασθένειας 

απαιτείται μαζικός εμβολιασμός, λήψη μέτρων καταπολέμησης κουνουπιών (όπως 

οι αεροψεκασμοί) και έγκαιρη διάγνωση.  

Η παρασκευή αεροζόλ με τον ιό του κίτρινου πυρετού έχει επιτευχθεί στο 

εργαστήριο. Η επιτυχία χρησιμοποίησής του, εξαρτάται από το πόσο γρήγορα και 

σε πόσο πολλές περιοχές δύναται να δημιουργηθούν εστίες μόλυνσης. Η παρουσία 

της νόσου σε μία περιοχή απαιτεί έκτακτα προστατευτικά μέτρα, όπως ο μαζικός 

εμβολιασμός του πληθυσμού και ο εκτεταμένος και επίμονος έλεγχος των 

κουνουπιών. Η περίπτωση εκτεταμένης προσβολής με κίτρινο πυρετό, της 

νοτιοανατολικής Ασίας η οποία διαθέτει περιορισμένους πόρους υγείας, 

αναμφισβήτητα θα οδηγούσε σε επιδημία με δεκάδες χιλιάδες έως εκατομμύρια 

θανάτους. 

(ii) Κροτογενή Εγκεφαλίτιδα  

Αυτή η ασθένεια προκαλείται συνήθως από τα τσιμπήματα μολυσμένων 

κροτώνων (τσιμπούρια). Σπανιότερα προκαλείται από μη παστεριωμένο γάλα 

μολυσμένων αγελάδων και αιγοπροβάτων. Ο ιός είναι αρκετά σταθερός στο γάλα 

και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, ενώ αδρανοποιείται σε σχετικά υψηλές 

θερμοκρασίες. Λόγω της υψηλής μολυσματικότητάς του, ελλοχεύει πάντα ο 

κίνδυνος, κατά την παρασκευή του, να επεκταθεί η μόλυνση σε ολόκληρο το 

εργαστήριο.70 

Η νόσος στον άνθρωπο έχει περίοδο επώασης 1 έως 2 εβδομάδες. Τα 

συμπτώματά στην αρχική φάση της νόσου είναι ήπια, με κεφαλαλγία, αναπνευστικά 

συμπτώματα και γενική δυσφορία. Στη συνέχεια ακολουθεί σοβαρός πονοκέφαλος, 

πυρετός, ναυτία και έμετος, ενώ στις σοβαρές περιπτώσεις παρατηρείται 

δυσκαμψία του λαιμού, υπνηλία, σπασμοί, παράλυση, κώμα και θάνατος μέσα σε 

μια εβδομάδα. Το ποσοστό θνησιμότητας είναι 20 με 30% ενώ είναι υψηλότερο στα 

παιδιά. Για τον ιό αυτό διατίθεται εμβόλιο, το οποίο παρέχει μέτρια προστασία. 

Η χρήση του ιού ως βιολογικού όπλου, είναι πολύ πιθανή λόγω της εύκολης 

παρασκευής του και της υψηλής μολυσματικότητας και θνησιμότητας που 

παρουσιάζει στον άνθρωπο. Η εισαγωγή του ιού στο γάλα μετά την παστερίωση 

                                            
70 Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Health Aspects of Chemical and Biological Weapon s, ό.π., 
σ.663-64. 
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μπορεί να επηρεάσει μεγάλο αριθμό ανθρώπων, ιδιαίτερα σε χώρες που δεν 

διαθέτουν σύγχρονα εργοστάσια αποστείρωσης και παστερίωσης του γάλατος, με 

αποτέλεσμα να προκληθεί εκτεταμένη μόλυνση.71 

(iii) Δάγκειος Πυρετός 

Πρόκειται για ιό, η ασθένεια του οποίου μεταδίδεται από άνθρωπο σε 

άνθρωπο από τα κουνούπια. Τα τελευταία χρόνια, μεγάλες επιδημίες έχουν 

σημειωθεί στην Αυστραλία, στην Ελλάδα, στην Ιαπωνία και στις ΗΠΑ, από τις 

οποίες έχουν μολυνθεί περισσότεροι από 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Ο ιός του 

δάγκειου πυρετού μπορεί να αναπτυχθεί εύκολα στο εργαστήριο. 

Η ασθένεια έχει περίοδο επώασης 5 με 7 ημέρες. Τα συμπτώματά της είναι, 

πυρετός, πονοκέφαλος και οσφυαλγία. Είναι αντιμετωπίσιμος στις περισσότερες 

περιπτώσεις, με ποσοστό θνησιμότητας περίπου 5%. Λόγω της μικρής 

θνησιμότητας, θεωρείται απίθανη η χρησιμοποίησή του, ως βιολογικό όπλο. 

Θεωρητικά, είναι δυνατή η εισαγωγή του ιού σε συγκεκριμένη περιοχή από 

μολυσμένα κουνούπια, τα αποτελέσματα της μόλυνσης όμως, θα ήταν αδύνατο να 

προβλεφθούν.72 

 Ιός Έμπολα 

Ο ιός προκαλεί τη νόσο του Έμπολα (EVD), που εκδηλώνεται με σοβαρό 

αιμορραγικό πυρετό σε ανθρώπους και άλλα πρωτεύοντα θηλαστικά. Εντοπίστηκε 

για πρώτη φορά το 1976, στο Σουδάν και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Από το 

1976 έως το 2014 έχει προσβάλει περίπου 11.000 ανθρώπους, από του οποίους οι 

6.000 περίπου έχουν χάσει τη ζωή τους. Έξαρση παρουσίασε ο ιός το 2014, στις 

χώρες Γουινέα, Σιέρα Λεόνε, Λιβερία και Νιγηρία.73 

Ο ιός μπορεί να μεταδοθεί με την επαφή με το αίμα ή τα υγρά του σώματος 

κάποιου μολυσμένου ζώου. Προς το παρόν, δεν έχει τεκμηριωθεί η διάδοσή του 

μέσω του αέρα. Τα συμπτώματα εμφανίζονται δύο μέρες έως και τρεις εβδομάδες 

μετά τη μόλυνση. Σε αυτά περιλαμβάνονται πυρετός, πονόλαιμος, μυϊκοί πόνοι και 

πονοκέφαλος. Οι προσπάθειες για τη δημιουργία εμβολίου συνεχίζονται, χωρίς να 

έχει ανακαλυφθεί αποτελεσματική θεραπεία, ως τώρα. Το ποσοστό θνησιμότητας 
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της ασθένειας είναι πολύ υψηλό, καθώς περίπου το 50 έως 90% των ατόμων που 

έχουν μολυνθεί από τον ιό, καταλήγει στον θάνατο.74 Ο ιός σκοτώνεται εύκολα με 

σαπούνι, χλωρίνη, το φως του ήλιου και την υψηλή θερμοκρασία.75 

Ο Έμπολα θεωρείται σήμερα, ως ένα επικίνδυνο βιολογικό όπλο. Μεγάλη 

ανησυχία επικρατεί για την περίπτωση που χρησιμοποιηθεί από διεθνείς 

τρομοκράτες. Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, υποστηρίζει ότι για την παρασκευή 

του ιού στο εργαστήριο, απαιτούνται αρκετά υψηλής τεχνολογίας βήματα, τα οποία 

δεν διαθέτουν καμιά από τις γνωστές τρομοκρατικές οργανώσεις (όπως η Boko 

Haram).76 Άλλοι πάλι ισχυρίζονται ότι μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος υπερπληθυσμού της γης (ιδιαίτερα στην Αφρική).77 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 

Γενικά 

Οι Βιολογικές Πολεμικές Ουσίες – ΒΠΟ είναι νοσογόνοι μικροοργανισμοί και 

τοξίνες ή δηλητήρια που παράγονται από μικροοργανισμούς. Οι ΒΠΟ 

χρησιμοποιούνται για την πρόκληση ασθενειών ή θανάτου στους ανθρώπους, τα 

ζώα και τα φυτά, ενώ έχουν χρησιμοποιηθεί για πολεμικούς σκοπούς τουλάχιστον 

πριν 2.500 χρόνια. Ως μέσα διασποράς ορισμένων ΒΠΟ μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ακόμα και έντομα αλλά και άλλα ζώα. 

Οι ΒΠΟ που διασπείρονται στον αέρα, μετακινούνται με τη βοήθεια του 

ανέμου και μπορούν να μολύνουν εδάφη, ρουχισμό, υλικά, τροφές και νερό σε πολύ 

μεγάλες αποστάσεις ακόμα και να διεισδύσουν στο εσωτερικό κοινών οχυρωμένων 

θέσεων. Μια επιπλέον πολύ σοβαρή επίπτωση των ΒΠΟ είναι η επίδραση στην 

ψυχολογία του μαχητή, ο οποίος φοβάται ότι θα νοσήσει. Οι ΒΠΟ κυρίως λόγω των 

σημαντικών επιπτώσεων στον άνθρωπο για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνήθως 
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δεν χρησιμοποιούνται για την απόκτηση τακτικού πλεονεκτήματος, αλλά κυρίως ως 

στρατηγικά όπλα.78 

Οι σύγχρονοι στρατοί όλου του κόσμου, πραγματοποιούν εξειδικευμένη 

εκπαίδευση στα βιολογικά όπλα. Σκοπός της στρατιωτικής εκπαίδευσης στα 

βιολογικά όπλα είναι να καταστούν οι στρατιωτικές μονάδες ικανές να συνεχίσουν 

την αποστολή τους και να επιβιώσουν μετά από κάθε βιολογική προσβολή μέσω 

της λήψης των κατάλληλων ενεργητικών και παθητικών μέτρων. Ως ενεργητικά 

μέτρα εννοούνται τα επιθετικά μέτρα που αποτρέπουν τον εχθρό να χρησιμοποιήσει 

βιολογικά όπλα, όπως συμβαίνει με την προσβολή με πυρά των αποθηκών των 

ΒΠΟ και των μέσων διασποράς τους. Αντίστοιχα τα παθητικά μέτρα, περιορίζουν 

τα αποτελέσματα της εχθρικής προσβολής. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση 

προστατευτικών ρούχων και αντιασφυξιογόνας μάσκας, με τον εμβολιασμό, με την 

τήρηση των κανόνων υγιεινής, με την απολύμανση κ.λπ.79 

Γενικά και Ειδικά Χαρακτηριστικά των Βιολογικών Ουσιών 

Οι βιολογικές ουσίες ως προς την παραγωγή, διάδοση, αποτελεσματικότητα 

και αντιμετώπιση, έχουν τα παρακάτω γενικά χαρακτηριστικά80: 

 Είναι εύκολο να παρασκευασθούν, η παραγωγή τους είναι σχετικά 

φθηνή και δεν απαιτείται ιδιαίτερα υψηλή τεχνολογία. 

 Για την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων, απαιτείται αρκετός χρόνος. 

 Εξαπλώνονται δύσκολα, διαδίδονται απρόβλεπτα και έχουν 

απρόβλεπτα αποτελέσματα. Λόγω της απρόβλεπτης διάδοσης και 

αποτελεσματικότητας, μπορούν να μολύνουν ακόμα και αυτόν που τις εξαπολύει. 

 Τα αποτελέσματα της δράσης τους είναι σημαντικά, δεν εμφανίζονται 

αμέσως αλλά μετά από καιρό και κάνουν πολύ δύσκολο, τον εντοπισμό τους. 

 Για τη μόλυνση μιας περιοχής, απαιτείται πολύ μικρός αριθμός 

οργανισμών. 

                                            
78 ΓΕΣ/Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Εκπαίδευσις Μονάδων εις τον ΑΡΒΧ Πόλεμον, Στρατιωτικό 
Τυπογραφείο, 1962, σ.12-13 
79 ΓΕΣ/Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Εκπαίδευσις Μονάδων εις τον ΑΡΒΧ Πόλεμον, ό.π., σ.2 
80 Π. Καζαμίας, «Μαζικές Καταστροφές από Ραδιενεργές, Βιολογικές, Χημικές (ΡΒΧ) Ουσίες», ό.π., 
σ.241. 
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 Έχουν πολύ μικρό μέγεθος, περίπου 1-5 μm (μικρόμετρα) και αυτό 

τους επιτρέπει να νεφελοποιούνται και να παραμένουν στην ατμόσφαιρα για μεγάλο 

χρονικό διάστημα. 

 Στην περίπτωση που γίνει έγκαιρη διάγνωση, αντιμετωπίζονται με 

επιτυχία, μέσω κατάλληλων εμβολίων και λοιπών φαρμάκων. 

Τα επιμέρους ειδικά χαρακτηριστικά των βιολογικών ουσιών που τις 

διαφοροποιούν από τις χημικές ουσίες και κάνουν τη διάγνωσή τους πολύ δύσκολη, 

είναι τα παρακάτω81: 

 Δεν έχουν συγκεκριμένο χρώμα, ούτε ιδιαίτερη γεύση ή οσμή. 

 Ακόμα και μία μικρή δόση βιολογικής ουσίας, μπορεί να μολύνει 

σοβαρά τον άνθρωπο. 

 Τα συμπτώματά τους εμφανίζονται μετά από 2 έως και 40 ημέρες μετά 

την έκθεση. 

 Μεταδίδονται στους ανθρώπους και στα ζώα είτε με απορρόφηση, είτε 

με έκχυση είτε με εισπνοή. 

 Προκαλούν ασθένειες μέσω της διείσδυσης από το δέρμα όταν 

υπάρχει λύση της συνέχειάς του (αμυχές ή ανοιχτές πληγές στο στόμα και στο 

δέρμα). 

 Σε ορισμένες περιπτώσεις η ασθένεια που προκαλούν, μεταδίδεται 

από άνθρωπο σε άνθρωπο. 

 Συνήθως έχουν μεγάλη νοσηρότητα και θνησιμότητα. 

 Ορισμένες βιολογικές ουσίες, μπορούν να παραχθούν μόνο από 

εξειδικευμένο προσωπικό σε κατάλληλα εργαστήρια. Άλλες όμως, μπορούν να 

παραχθούν από ανειδίκευτο προσωπικό, σε κοινά εργαστήρια, με αυτοσχέδιο 

εξοπλισμό. 

                                            
81 Κ. Ελευθεριάδου, Αντιμετώπιση Βιολογικών και Χημικών Συμβάντων: Ο Ρόλος των ΟΤΑ στην 
Προστασία της Δημόσιας Υγείας και στη Διαχείριση των Μαζικών Απωλειών, Εθνική Σχολή Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, 2007, σ.20. 
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 Η επιβίωσή τους, αφού απελευθερωθούν στο περιβάλλον εξαρτάται 

από τις μετεωρολογικές συνθήκες της περιοχής, όπως η θερμοκρασία, η 

ηλιοφάνεια, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η υγρασία κ.α.  

Χαρακτηριστικά που Διαφοροποιούν τις ΒΠΟ Μεταξύ τους 

Τα χαρακτηριστικά των ΒΠΟ που έχουν στρατιωτικό ενδιαφέρον και 

διαφοροποιούν τις βιολογικές ουσίες μεταξύ τους, είναι η σοβαρότητα, η ζωτικότητα, 

η τοξικότητα και η μεταδοτικότητα.82 

 Σοβαρότητα: Ανάλογα με το αν οι ΒΠΟ προκαλούν το θάνατο ή την 

εξουδετέρωση του μολυσμένου, χαρακτηρίζονται ως περισσότερο ή λιγότερο 

σοβαρές αντίστοιχα. 

 Ζωτικότητα: Η ικανότητα μιας ΒΠΟ να διατηρείται ζωντανή και 

αποτελεσματική για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά από τη διασπορά της, 

εκφράζεται από το βαθμό ζωτικότητάς της. Οι ΒΠΟ συνήθως επηρεάζονται από το 

περιβάλλον και καταστρέφονται από τη θερμότητα, τις καιρικές συνθήκες και άλλους 

παράγοντες. 

 Τοξικότητα: Η ιδιότητα αυτή χαρακτηρίζει το πόσο σοβαρά μπορεί να 

μολύνει μια ΒΠΟ έναν οργανισμό. Μικρές παραλλαγές του ίδιου μικροοργανισμού 

είναι δυνατόν να παρουσιάσουν σημαντικά διαφορετική τοξικότητα. 

 Μεταδοτικότητα: Η ασθένεια που προκαλείται από μια ΒΠΟ είναι 

μεταδοτική αν μπορεί να μεταδοθεί από έναν μολυσμένο άνθρωπο ή ζώο σε άλλον 

με κάποιον τρόπο, όπως είναι η απλή επαφή, η αναπνοή ή η ανταλλαγή σωματικών 

υγρών. 

Παράγοντες που Επηρεάζουν μια Βιολογική Προσβολή 

Στις περισσότερες περιπτώσεις ένα φυσιολογικό και υγιές ανθρώπινο σώμα 

είναι ικανό να επανέλθει πλήρως από τη μόλυνση που προκαλείται από μια μικρή 

ποσότητα μικροβίων. Ωστόσο, ο άνθρωπος αναμένεται ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει 

μια μαζική εισβολή μικροβίων, κατά τη διάρκεια μιας βιολογικής επίθεσης. Οι βασικοί 

παράγοντες που επηρεάζουν τη μόλυνση των ανθρώπων από βιολογικούς 

                                            
82 ΓΕΣ/Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Εκπαίδευσις Μονάδων εις τον ΑΡΒΧ Πόλεμον, ό.π., σ. 12-13. 
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παράγοντες είναι ο τρόπος εισόδου τους στο σώμα, το μέγεθος της δόσης και η 

ισχύς του παράγοντα τη στιγμή που εισέρχεται στο σώμα.83 

Οι τρεις βασικοί τρόποι για την είσοδο ενός βιολογικού παράγοντα στο σώμα 

είναι:  

 Μέσα από την αναπνευστική οδό. Μόλις ο βιολογικός παράγοντας 

εισέλθει στην αναπνευστική οδό, μπορεί εύκολα να περάσει στην κυκλοφορία του 

αίματος και να εξαπλωθεί γρήγορα σε όλο το σώμα. 

 Μέσα από τις ασυνέχειες του δέρματος. Το αδιάσπαστο δέρμα 

παρέχει εξαιρετική προστασία. Ορισμένοι παράγοντες μέσω ενός τραύματος στο 

δέρμα μπορούν να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος και να προκαλέσουν 

σοβαρή ασθένεια.  

 Μέσω του πεπτικού συστήματος. Η είσοδος με αυτόν τον τρόπο 

μπορεί να προκληθεί από την κατανάλωση μολυσμένων τροφίμων ή υγρών. 

Το μέγεθος της δόσης, η σοβαρότητα της νόσου καθώς και τα αναμενόμενα 

συμπτώματα μπορεί να μεταβληθούν, ακόμα και να μη μολύνουν προσωπικό που 

διαθέτει ειδική ανοσία. Η ανοσία, για μια συγκεκριμένη ασθένεια μπορεί να είναι 

φυσική ή να αποκτηθεί είτε με προηγούμενη έκθεση στην ασθένεια είτε με 

εμβολιασμό. 

Η ικανότητα των βιολογικών παραγόντων να επιβιώσουν στην ατμόσφαιρα 

ως αεροζόλ επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, με κυριότερους το φως, τη 

θερμοκρασία και την υγρασία. Οι περισσότεροι βιολογικοί παράγοντες 

καταστρέφονται με την έκθεσή τους στο ηλιακό φως. Επίσης, οι βιολογικοί 

παράγοντες ευνοούνται σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και υψηλής υγρασίας 

ενώ πεθαίνουν γρηγορότερα σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και χαμηλής 

υγρασίας. 

                                            
83 Field Manual 21-40: Nuclear, Biological and Chemical Defense, Washington, ό.π., κεφ.1-σ.10 



38 Η Απαγόρευση των Βιολογικών Όπλων στο Διεθνές Δίκαιο 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ / ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

Ενδείξεις Προσβολής με ΒΠΟ 

Μια προσβολή με ΒΠΟ είναι πολύ δύσκολο να διαπιστωθεί, ειδικά κατά την 

αρχική της φάση. Υπόνοιες χρήσης ΒΠΟ από τον εχθρό είναι η ύπαρξη καπνού ή 

ομίχλης όπως επίσης ο εντοπισμός μη συνηθισμένων τύπων πυρομαχικών. Πιθανή 

χρήση από τον εχθρό Βιολογικών Όπλων μαρτυρεί η ύπαρξη ζελατινοειδών 

κηλίδων ή ουσιών σε σκόνη επί του εδάφους, των ρούχων, των υλικών, των τροφών 

και του νερού. 

Η ύπαρξη βιολογικών ουσιών στην περιοχή των επιχειρήσεων, θεωρείται 

σίγουρη, αν εντοπιστούν αλλοιωμένα ή με μη συνηθισμένη γεύση τρόφιμα και νερό 

χωρίς προφανή εξήγηση. Επιπλέον, η παρατήρηση ότι οι στρατιώτες του εχθρού 

φορούν προστατευτικό εξοπλισμό (ειδικό ρουχισμό και αντιασφυξιογόνα μάσκα) 

φανερώνει ότι ο εχθρός έχει κάνει ή πρόκειται να κάνει χρήση βιολογικών ή χημικών 

πολεμικών ουσιών. Σημαντική ένδειξη, ότι χρησιμοποιούνται βιολογικές ουσίες 

αποτελεί και η εμφάνιση θανάτου ή ασθένειας σε ανθρώπους και σε ζώα χωρίς 

εμφανή αιτία και σε ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό.84  

Ανίχνευση Προσβολής ΒΠΟ 

Άμεση ανίχνευση μιας ΒΠΟ στο πεδίο της μάχης, είναι αδύνατη, προς το 

παρόν. Εφόσον παρατηρηθούν ικανές ενδείξεις, συλλέγονται δείγματα των 

ύποπτων βιολογικών ουσιών, τα οποία και αποστέλλονται σε εξειδικευμένα ιατρικά 

εργαστήρια. Σε αυτά για τον εντοπισμό της ουσίας, πιθανόν να απαιτηθούν από 

μερικές ώρες έως και αρκετές μέρες. 

Η ανίχνευση των βιολογικών ουσιών επιτυγχάνεται με ειδικά συστήματα που 

λαμβάνουν δείγμα απ' τον αέρα και στη συνέχεια αναγνωρίζουν τις τοξίνες που 

περιέχει. Η αναγνώριση της ΒΠΟ είναι δυνατόν να προκύψει από τη διάγνωση της 

ασθένειας που προκαλεί. Η διάγνωση γίνεται από τα συμπτώματα και τις 

αντιδράσεις κατά τη θεραπεία. Λόγω όμως της μεγάλης περιόδου επωάσεως, η 

διάγνωση της ασθένειας πολλές φορές απαιτεί αρκετό χρόνο.85 

                                            
84 ΓΕΣ/Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Εκπαίδευσις Μονάδων εις τον ΑΡΒΧ Πόλεμον, ό.π., σ. 14. 
85 ΓΕΣ/Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Εκπαίδευσις Μονάδων εις τον ΑΡΒΧ Πόλεμον, ό.π., σ.36 -37. 
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Η πλειοψηφία των βιολογικών παραγόντων προκαλούν στον άνθρωπο 

ασθένειες, τα συμπτώματα των οποίων παρουσιάζονται αρκετές ημέρες μετά την 

προσβολή. Τα συμπτώματα τις περισσότερες φορές στην αρχή είναι ήπια και δεν 

παραπέμπουν σε σοβαρή ασθένεια που οδηγεί στο θάνατο, ενώ γίνονται πιο 

σοβαρά όταν η μόλυνση έχει προχωρήσει και επεκταθεί σε μεγάλο σύνολο 

ανθρώπων. Η εικόνα της βιολογικής επίθεσης θα γίνει ξεκάθαρη πολύ αργότερα, 

όταν ένας σημαντικός αριθμός των θυμάτων θα έχει πεθάνει.86  

Η έγκαιρη ανίχνευση και διάγνωση ενός βιολογικού παράγοντα παρέχει τη 

δυνατότητα ειδικής θεραπείας, ενώ παράλληλα παρατείνει το χρονικό διάστημα 

κατά το οποίο η προφύλαξη είναι δραστική. Πολλές από τις βιολογικές ουσίες 

μπορούν να ανιχνευθούν με τις κλασσικές μικροβιολογικές τεχνικές ή με άλλες 

τυποποιημένες εξετάσεις, εφόσον υπάρχουν οι αντίστοιχες κλινικές ενδείξεις. Για 

ορισμένους βιολογικούς παράγοντες απαιτούνται ειδικές ανοσολογικές εξετάσεις, 

ειδικές τεχνικές καλλιεργειών και γενετικός έλεγχος.87 

Ενέργειες για τη Μείωση των Απωλειών από ΒΠΟ 

Ο σχεδιασμός των κινήσεων των στρατιωτικών τμημάτων, πρέπει να 

περιλαμβάνει εναλλακτικά δρομολόγια, ώστε να αποφεύγονται οι μολυσμένες με 

ΒΠΟ περιοχές. Επίσης πρέπει να οργανώνονται παράλληλα με την οργάνωση των 

κύριων αμυντικών τοποθεσιών και εναλλακτικές τοποθεσίες. Οι τοποθεσίες αυτές, 

επανδρώνονται σε περίπτωση εχθρικής προσβολής με τοξικές ουσίες, υπό την 

προϋπόθεση ότι είναι λιγότερο επικίνδυνες από τις αρχικές.88 

Για τον περιορισμό των απωλειών κατά τον Βιολογικό Πόλεμο, λαμβάνονται 

τα κάτωθι μέτρα: 

 Εκπαίδευση προσωπικού 

 Περιορισμός εμπλεκόμενου προσωπικού στο απολύτως απαραίτητο. 

 Περιορισμός του χρόνου έκθεσης. 

 Αποφυγή των περιοχών με μεγάλη συγκέντρωση τοξικών ουσιών. 

                                            
86 Π. Καζαμίας, «Μαζικές Καταστροφές από Ραδιενεργές, Βιολογικές, Χημικές (ΡΒΧ) Ουσίες», ό.π., 
σ.241. 
87 Π. Καζαμίας, «Μαζικές Καταστροφές από Ραδιενεργές, Βιολογικές, Χημικές (ΡΒΧ) Ουσίες», ό.π., 
σ.242. 
88 ΓΕΣ/Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Εκπαίδευσις Μονάδων εις τον ΑΡΒΧ Πόλεμον, ό.π., σ. 62. 
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 Κατά την επιλογή των κύριων και εναλλακτικών αμυντικών 

τοποθεσιών και δρομολογίων, κατάλληλες περιοχές θεωρούνται οι στενωποί και οι 

κοιλάδες. Επίσης προτιμώνται τα υψηλότερα εδάφη και τα δάση με πυκνή οροφή 

ενώ αποφεύγονται οι θαμνώδεις περιοχές.89 

Όταν μια περιοχή μολυνθεί πρέπει να παρακάμπτεται από την πλευρά από 

την οποία πνέει ο άνεμος προς τη μολυσμένη περιοχή. Κατά τις κινήσεις, να 

επιλέγονται οδοί με σκληρή επιφάνεια καθώς και να αποφεύγεται η δημιουργία 

σκόνης. Εναλλακτικά να τηρούνται μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των οχημάτων. 

Μετά από διέλευση εντός μολυσμένης περιοχής απαιτείται η κατάλληλη 

απολύμανση του προσωπικού και του υλικού. Η ταχεία κίνηση μειώνει το χρόνο 

έκθεσης στις διάφορες βιολογικές ουσίες. Τα τρόφιμα που έχουν εκτεθεί σε 

βιολογικές ουσίες δεν πρέπει να καταναλώνονται. 

Πρόληψη και Προστασία κατά τον Βιολογικό Πόλεμο 

Παρά τη μεγάλη σοβαρότητα του Βιολογικού Πολέμου, το προσωπικό δεν 

πρέπει να διακατέχεται από υπερβολικό φόβο. Έχει αποδειχθεί ότι η άμυνα στον 

Βιολογικό Πόλεμο είναι πολύ δύσκολη, όμως από μόνος του ο Βιολογικός Πόλεμος 

δεν είναι ένα ολοκληρωτικό μέσο πολέμου, παρά αποτελεί απλά ένα συμπλήρωμα 

της συνήθους πολεμικής διαδικασίας. 

Τα μέτρα που λαμβάνουν οι σύγχρονοι στρατοί, για την πρόληψη και 

αποφυγή των επιπτώσεων από μία βιολογική επίθεση περιλαμβάνουν, τα 

παρακάτω: 

 Την κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού. 

 Την ανοσοποίηση του οργανισμού εναντίων των γνωστών Βιολογικών 

Ουσιών με τον εμβολιασμό, τη λήψη σχετικών ορών και αντιτοξινών καθώς και 

άλλων ουσιών. 

 Την αυστηρή τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής. 

Για την αποτελεσματική προστασία από την εισπνοή κάθε μιας από όλες τις 

γνωστές ΒΠΟ, χρησιμοποιείται η προστατευτική προσωπίδα. Καθώς δε αυτή 

καλύπτει ολόκληρο το πρόσωπο, παρέχει ικανή προστασία σε αυτό, από τις ΒΠΟ 

                                            
89 ΓΕΣ/Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Εκπαίδευσις Μονάδων εις τον ΑΡΒΧ Πόλεμον, ό.π., σ. 76. 
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που μεταδίδονται με την επαφή. Ο συνήθης ρουχισμός παρέχει ικανοποιητική 

προστασία από βιολογικές ουσίες στο υπόλοιπο σώμα. 

Επιπλέον προστασία στις βιολογικές ουσίες, επιτυγχάνεται με τον 

προληπτικό εμβολιασμό, τη χρήση ειδικού προστατευτικού ρουχισμού, την 

απομόνωση των μολυσμένων κτηρίων και περιοχών, το συχνό καθαρισμό του 

σώματος, των ρούχων και των δωματίων, το συχνό έλεγχο των ζώων καθώς και την 

τήρηση των λοιπών σχετικών διαταγών. Σημαντικό επίσης μέτρο προστασίας 

αποτελεί και η λήψη τροφίμων και νερού μόνο από εγκεκριμένους και 

πιστοποιημένους προμηθευτές.90 

Επιπρόσθετα μέτρα για τον περιορισμό μετάδοσης της ασθένειας, είναι η 

απομόνωση των ασθενών, η εισαγωγή τους στο αναρρωτήριο για νοσηλεία και η 

παροχή κοινής ιατροφαρμακευτικής φροντίδας. Παράλληλα, το ύποπτο υλικό και ο 

μολυσμένος ρουχισμός, υποβάλλονται σε βιολογική απολύμανση. 

Ο ειδικός προστατευτικός ρουχισμός δεν ενδείκνυται να φέρεται για μεγάλες 

χρονικές περιόδους, ειδικότερα σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας ή έντονης 

εργασίας, καθώς αυτός δεν επιτρέπει τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου 

σώματος. Για το λόγο αυτό απαιτείται η μετάβαση σε προστατευτικά αυτοσχέδια ή 

μόνιμα καταφύγια, τα οποία παρέχοντας προστασία από τις βιολογικές ουσίες, 

επιτρέπουν στο προσωπικό να εργάζεται αποτελεσματικά χωρίς διακοπή.91 

Βιολογική Απολύμανση 

Η απολύμανση πραγματοποιείται με μετακίνηση, απορρόφηση, 

εξουδετέρωση, καταστροφή ή ταφή των τοξικών ουσιών. Αρχικά λαμβάνει χώρα η 

απομόνωση του μολυσμένου ρουχισμού. Στη συνέχεια πραγματοποιείται λουτρό 

του προσωπικού και ντύσιμο με καθαρά ρούχα. Τα μολυσμένα ρούχα, 

υποβάλλονται σε ειδική πλύση ή καταστρέφονται. 

Οι ύποπτες ουσίες εξετάζονται προσεκτικά από εξειδικευμένο προσωπικό, 

το οποίο στη συνέχεια τις απολυμαίνει, τις καίει ή τις θάβει. Σε αρκετές περιπτώσεις 

με ικανοποιητικά αποτελέσματα για την καταστροφή βιολογικών ουσιών 

χρησιμοποιείται η υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία. Το λουτρό του προσωπικού 

                                            
90 ΓΕΣ/Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Εκπαίδευσις Μονάδων εις τον ΑΡΒΧ Πόλεμον, ό.π., σ. 35-36. 
91 ΓΕΣ/Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Εκπαίδευσις Μονάδων εις τον ΑΡΒΧ Πόλεμον, ό.π., σ. 52. 
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πραγματοποιείται με μικροβιοκτόνο σαπούνι ενώ ο ρουχισμός, ειδικότερα ο 

βαμβακερός αποστειρώνεται με βρασμό. Η απολύμανση των υπαίθριων περιοχών 

πραγματοποιείται με ειδικά διαλύματα με βάση το χλώριο, τον ασβέστη και λοιπές 

μικροβιοκτόνες ουσίες. Εάν είναι δυνατόν, απολύμανση σε υπαίθριες περιοχές 

πραγματοποιείται με τη φωτιά. Απολυμαντικά υλικά κατάλληλα για χρήση ενάντια 

σε βιολογικές ουσίες είναι η Χλωράσβεστος (S.T.B), η ουσία DANC, το Ανθρακούχο 

Νάτριο (Σόδα Πλύσεως) καθώς και το νερό ή ο ατμός.92 

Σε μολυσμένους εσωτερικούς χώρους, αρχικά πραγματοποιείται εκκένωση 

του προσωπικού και στη συνέχεια απολύμανση του χώρου, με τη βοήθεια καπνού. 

Ο καθαρισμός – απολύμανση του μολυσμένου νερού, πραγματοποιείται από 

προσωπικό του υγειονομικού, με διήθηση. Όπου αυτό δεν είναι εφικτό, μικρές 

ποσότητες νερού απολυμαίνονται με βρασμό, για τουλάχιστον 15 λεπτά. 

Αποτελεσματική καταστροφή των μικροοργανισμών στα τρόφιμα συντελείται με την 

διεξοδική πλύση με ειδικά σαπούνια, την αποφλοίωση και τον τεμαχισμό τους, 

κυρίως όμως με το μαγείρεμα σε δυνατή φωτιά και για αρκετή ώρα. 

 

                                            
92 ΓΕΣ/Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Εκπαίδευσις Μονάδων εις τον ΑΡΒΧ Πόλεμον, ό.π., σ. 150-151. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η πρώτη αναφορά σε δέσμευση κρατών, να μην χρησιμοποιούν αέρια που 

είναι δηλητηριώδη ή προκαλούν ασφυξία, έγινε στη δήλωση της Χάγης (IV, 2), το 

1899. Τη δήλωση αυτή επικύρωσαν 33 κράτη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, το 

1901.93 Ακολούθησαν οι πρώτες απαγορεύσεις, που διατυπώθηκαν στην IV 

Σύμβαση της Χάγης το 1907, η οποία αφορά τους νόμους και τα έθιμα του πολέμου 

στην ξηρά94. Οι διατάξεις της Σύμβασης της Χάγης δεν τηρήθηκαν από τα κράτη, 

ειδικά κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου, όπου έγινε εκτεταμένη χρήση 

βιολογικών και χημικών όπλων από τους αντιπάλους.  

Οι προσπάθειες για την απαγόρευση της χρήσης, σε διεθνείς ένοπλες 

συγκρούσεις, χημικών και βιολογικών όπλων συνεχίστηκαν το 1925, με το 

Πρωτόκολλο της Γενεύης95. Σύμφωνα με αυτό, απαγορεύτηκε η χρήση 

ασφυξιογόνων, δηλητηριωδών ή άλλων αερίων κατά τη διάρκεια του πολέμου, 

καθώς και όλων των ανάλογων υγρών, υλικών ή συσκευών. Παράλληλα, 

απαγορεύτηκε – για πρώτη φορά – και η χρήση βακτηριολογικών μεθόδων 

πολέμου. 

Ωστόσο, το Πρωτόκολλο της Γενεύης δεν απαγόρευε την ανάπτυξη, 

παραγωγή και αποθήκευση χημικών και βιολογικών όπλων. Αυτό, σε συνδυασμό 

με το ότι αρκετά κράτη διατύπωσαν επιφυλάξεις «περί αμοιβαιότητας», προκάλεσαν 

προβλήματα στην εφαρμογή του.96 Αντίστοιχες προσπάθειες πλήρους 

                                            
93 Declaration (IV,2) concerning Asphyxiating Gases. The Hague, 29 July 1899, Αρχείο αναρτημένο 
στην ιστοσελίδα της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού,  
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/165?OpenDocument (Πρόσβαση 18.08.2018) 
94 Ακριβής τίτλος ο «Convention Respecting the Laws and Customs of War on Land», υπογράφηκε 
στη Χάγη στις 18 Οκτωβρίου του 1907. Συγκεκριμένα στα Άρθρα 22 και 23 του Παραρτήματος της 
Σύμβασης, αναγράφει μεταξύ άλλων: «Τα μέσα των εμπολέμων να τραυματίσουν τον εχθρό δεν είναι 
απεριόριστα. … Απαγορεύεται η χρήση δηλητηρίων και δηλητηριασμένων όπλων. … Απαγορεύεται 
η χρήση όπλων, βλημάτων ή υλικού που προκαλούν στον εχθρό, μη αναγκαίο σωματικό πόνο. …». 
Αρχείο αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, https://ihl-
databases.icrc.org/ihl/INTRO/195 (Πρόσβαση 18.08.2018) 
95 Αρχείο Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, 
and of Bacteriological Methods of Warfare, αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Γραφείου Θεμάτων 
Αφοπλισμού των ΗΕ, http://disarmament.un.org/treaties/t/1925 (Πρόσβαση 18.08.2018) 
96 Φ. Παπαδόπουλος, Οι πολεμικές αεροπορικές επιχειρήσεις υπό το πρίσμα του Δικαίου των 
Ενόπλων Συρράξεων, Κομοτηνή, Εκδ. Τμήμα Νομικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 2016, 
σ. 29. 

https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/165?OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/195
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/195
http://disarmament.un.org/treaties/t/1925
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απαγόρευσης των χημικών και βιολογικών όπλων, έγιναν και τη δεκαετία του 1930, 

στο πλαίσιο της Κοινωνίας των Εθνών, αλλά χωρίς επιτυχία. 

Αμέσως μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ιδρύθηκε ο Οργανισμός 

Ηνωμένων Εθνών, με σκοπό τη δημιουργία και προώθηση ενός αποτελεσματικού 

συστήματος συλλογικής ασφάλειας και την εδραίωση της διεθνούς ειρήνης. Για την 

εκπλήρωση του σκοπού αυτού, η Γενική Συνέλευση των ΗΕ, στις 24 Ιανουαρίου του 

1946, υιοθέτησε το πρώτο της ψήφισμα με κεντρικό θέμα τις ειρηνικές χρήσεις της 

ατομικής ενέργειας καθώς και την εξάλειψη των πυρηνικών όπλων και των ΟΜΚ97. 

Τα βιολογικά όπλα συμπεριλήφθηκαν στην κατηγορία ΟΜΚ, μαζί με τα χημικά, τα 

πυρηνικά και τα ραδιολογικά όπλα, για πρώτη φορά στην ιστορία, σε έγγραφο της 

Επιτροπής των ΗΕ για τα συμβατικά όπλα, το 1948.98 

Οι ρυθμίσεις για το τι επιτρέπεται και τι όχι κατά τη διάρκεια των ένοπλων 

συγκρούσεων, καθορίστηκαν με Δίκαιο των Ενόπλων Συγκρούσεων (ΔΕΣ). Το ΔΕΣ 

βασίστηκε στις τέσσερις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949, καθώς και στα πρόσθετα 

Πρωτόκολλα του 1977. Σε αυτά καταγράφονται, αρκετές αρχές που απαγορεύουν 

τους εμπόλεμους να βλάπτουν συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών και το 

περιβάλλον, να προκαλούν περιττό πόνο καθώς και να χρησιμοποιούν ορισμένους 

τύπους όπλων (χωρίς όμως να κατονομάζονται).99 

Συζητήσεις σχετικά με την απαγόρευση των ΟΜΚ πραγματοποιήθηκαν τη 

δεκαετία του 1950 και του 1960 στο πλαίσιο προτάσεων για γενικό αφοπλισμό, αλλά 

και πάλι, χωρίς σημαντικά αποτελέσματα. Το 1969, τα ΗΕ δημοσίευσαν μια έκθεση 

για τα προβλήματα χημικού και βιολογικού πολέμου. Η έκθεση κατέληγε στο 

συμπέρασμα ότι οι επιπτώσεις ορισμένων χημικών και βιολογικών όπλων δεν 

                                            
97 1941-1950, Αρχείο αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης των 
ΗΕ, https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=26789 (Πρόσβαση 
19.08.2018) 
98 Η Επιτροπή των ΗΕ για τα συμβατικά όπλα, που είναι ένα επικουρικό όργανο του Συμβουλίου 
Ασφαλείας, με το από 18 Αυγούστου του 1948 έγγραφο «S/C.3/32/Rev.1», θεωρεί ότι: «Τα ΟΜΚ 
περιλαμβάνουν πυρηνικά, ραδιολογικά, χημικά και βιολογικά όπλα καθώς και κάθε όπλο που θα 
ανακαλυφθεί στο μέλλον, υπό την προϋπόθεση ότι θα προκαλεί αντίστοιχες καταστροφές με αυτές 
που προκαλούν τα προαναφερόμενα όπλα.». Αρχείο αναρτημένο στην ιστοσελίδα που 
καταχωρούνται έγγραφα των ΗΕ, https://undocs.org/S/C.3/32/Rev.1 (Πρόσβαση 19.08.2018) 
99 Αρχεία The Geneva Conventions of 12 August 1949 και Protocols Additional to the Geneva 
Conventions of 12 August 1949, αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Διεθνής Επιτροπής του Ερυθρού 
Σταυρού, https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-0173.pdf και 
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc_002_0321.pdf (Πρόσβαση 20.08.2018) 

https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=26789
https://undocs.org/S/C.3/32/Rev.1
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-0173.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc_002_0321.pdf
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περιορίζονται στον χώρο και στον χρόνο ενώ δύναται να έχουν σοβαρές και μη 

αναστρέψιμες συνέπειες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.100  

Στις ίδιες διαπιστώσεις κατέληξε, έναν χρόνο αργότερα, ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας – ΠΟΥ. To 1970, ο ΠΟΥ δημοσίευσε μια έκθεση για τα ζητήματα 

υγείας που προκαλούνται από τα χημικά και βιολογικά όπλα. Επιπλέον των 

ανωτέρω αναδείχθηκε ότι, οι επιπτώσεις από τα χημικά και βιολογικά όπλα, τόσο 

στους πολίτες (αμυνόμενο, επιτιθέμενο, άμαχο πληθυσμό και ουδέτερους) όσο και 

στη φύση είναι σε μεγάλο βαθμό αβέβαιες και απρόβλεπτες.101 

Η ταυτόχρονη απαγόρευση χημικών και βιολογικών όπλων, παρότι ήταν 

επιθυμητή και αναγκαία για τα περισσότερα κράτη, δεν ήταν εφικτό να επιτευχθεί, 

κυρίως λόγω αντιδράσεων ορισμένων δυτικών κρατών, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Τελικά, μετά από διαβουλεύσεις, όλα τα κράτη συμφώνησαν με την πρόταση των 

δυτικών χωρών, πως πρώτα πρέπει να απαγορευτούν τα βιολογικά όπλα.102 Την 

εξέλιξη αυτή, διευκόλυναν η μονομερής αποποίηση των βιολογικών όπλων από τις 

ΗΠΑ, που ανακοινώθηκε το 1969, καθώς και η απόφαση να καταστρέψουν τα 

αποθέματά τους στα όπλα αυτά, ανεξάρτητα από το εάν θα επιτυγχάνονταν σχετική 

διεθνή συμφωνία, στο μέλλον.103 Την επόμενη χρονιά (το 1970), οι ΗΠΑ 

ανακοίνωσαν επίσημα ότι σταμάτησαν την παραγωγή, αποθήκευση και χρήση 

βιολογικών όπλων, ενώ παράλληλα ότι θα περιορίσουν τη σχετική έρευνα και 

ανάπτυξη, μόνο για αμυντικούς σκοπούς.104 

Η επιτροπή αφοπλισμού των ΗΕ, στην συνέχεια, συνέταξε κείμενο για την 

παγκόσμια απαγόρευση των βιολογικών όπλων. Τα κράτη μετά από διαβουλεύσεις, 

συμφώνησαν στο κείμενο, το οποίο επρόκειτο να αποτελέσει διεθνής συμφωνία. 

                                            
100 Ακριβής τίτλος της έκθεσης, o «Chemical and Bacteriological (Biological) Weapons and the 
Effects of their Possible Use», Νέα Υόρκη, 1969. Αρχείο αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Ψηφιακής 
Βιβλιοθήκης των ΗΕ,  
https://digitallibrary.un.org/record/577282/files/A_7575_Rev.1_S_9292_Rev.1-EN.pdf (πρόσβαση 
19.08.2018) 
101 Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Health Aspects of Chemical and Biological Weapons, Γενεύη, 
1970, σ.10-11. 
102 J. Goldblat, The Biological Weapons Convention - An overview (1997), Άρθρο αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού 
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/57jnpa.htm (πρόσβαση 16.08.2018) 
103 US Arms Control And Disarmament Agency, Documents on disarmament, Ουάσιγκτον, 1970, σ. 
592-93 
104 J. Goldblat, The Biological Weapons Convention - An overview, ό.π. 

https://digitallibrary.un.org/record/577282/files/A_7575_Rev.1_S_9292_Rev.1-EN.pdf
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/57jnpa.htm
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Στις 16 Δεκεμβρίου 1971, το κείμενο της σύμβασης, εγκρίθηκε από τη Γενική 

Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών105. 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΕΝΕΥΗΣ ΤΟΥ 1925 

Η διεθνής κοινότητα έθεσε εκτός νόμου τη χρήση των Βιολογικών Όπλων, με 

το Πρωτόκολλο της Γενεύης το 1925. Το Πρωτόκολλο αυτό, ήταν το σημαντικότερο 

μέχρι εκείνη τη στιγμή κείμενο, με το οποίο, τα συμβαλλόμενα κράτη, συμφώνησαν 

για πρώτη φορά, στην απαγόρευση της χρήσης τόσο των χημικών όσο και των 

βιολογικών όπλων. Αυτό που δεν απαγόρευε όμως, ήταν η ανάπτυξη, παραγωγή 

και η αποθήκευση χημικών και βιολογικών πολεμικών ουσιών. Υπογράφηκε στη 

Γενεύη, στις 17 Ιουνίου 1925, από τις κυβερνήσεις αρκετών κρατών. Μέχρι τον 

Νοέμβριο του 2018, το έχουν επικυρώσει 140 κράτη, μεταξύ των οποίων και η 

Ελλάδα – στις 30 Μαΐου 1931. Οι ΗΠΑ επικύρωσαν το Πρωτόκολλο, αρκετά 

αργότερα – στις 10 Απριλίου 1975. Το νεότερο Μέρος - Κράτος του Πρωτοκόλλου 

(το 140ο), από τις 24 Νοεμβρίου 2015 είναι η Κολομβία. Το πρωτόκολλο έχει διαρκή 

ισχύ και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες:106 

α) Αναγνωρίζεται ότι η χρήση δηλητηριωδών ή λοιπών αερίων στον 

πόλεμο, καθώς και ανάλογων υγρών, υλικών ή συσκευών, έχει καταδικαστεί δίκαια 

από τον πολιτισμένο κόσμο. 

β) Συμφωνείται ότι το Διεθνές Δίκαιο πρέπει να απαγορεύει σε όλα τα 

έθνη παγκοσμίως, να χρησιμοποιούν τις ανωτέρω ουσίες. 

γ) Πέρα από τις ανωτέρω απαγορευμένες ουσίες, συμφωνείται να 

συμπεριληφθούν και οι βακτηριολογικές μέθοδοι πολέμου. 

δ) Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να 

παρακινήσουν τα υπόλοιπα Κράτη να προσχωρήσουν στο Πρωτόκολλο αυτό. 

Κατά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου της Γενεύης, πολλά κράτη 

διατύπωσαν επιφυλάξεις. Στις περισσότερες από αυτές τα κράτη δεσμεύονται μόνο 

έναντι των κρατών που έχουν υπογράψει το Πρωτόκολλο και υπό την προϋπόθεση 

                                            
105 Ακριβής τίτλος της σύμβασης: Convention on the Prohibition of the Development, Production and 
Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction, Το αρχείο 
είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα των ΗΕ http://undocs.org/A/RES/2826(XXVI). (Πρόσβαση 
20.08.2018) 
106 http://disarmament.un.org/treaties/t/1925, ό.π. 

http://undocs.org/A/RES/2826(XXVI)
http://disarmament.un.org/treaties/t/1925
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ότι και οι αντίπαλοί τους δεν θα κάνουν χρήση απαγορευμένων ουσιών. Με την 

επιφύλαξη αυτή, το Πρωτόκολλο της Γενεύης περιορίστηκε στο να απαγορεύει 

ουσιαστικά, μόνο την πρώτη χρήση χημικών και βιολογικών πολεμικών ουσιών. 

Σταδιακά, μετά την υπογραφή και της Σύμβασης για τα Βιολογικά Όπλα το 1975, 

αρκετά κράτη απέσυραν τις επιφυλάξεις αυτές, όμως παραμένει ικανός αριθμός 

κρατών που δεν το έχουν κάνει. 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ 

Γενικά 

Στις 10 Απριλίου 1972, ζητήθηκε από τα κράτη των ΗΕ, η υπογραφή της 

σύμβασης που προέβλεπε την απαγόρευση ανάπτυξης, παραγωγής και 

αποθήκευσης των βιολογικών και τοξικών όπλων καθώς και την καταστροφή τους. 

Η σύμβαση, τέθηκε σε ισχύ στις 26 Μαρτίου 1975, μετά από την επικύρωσή της, 

από τις κυβερνήσεις 22 κρατών, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων της 

Σοβιετικής Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών, που 

είχαν οριστεί θεματοφύλακες της σύμβασης. Μέχρι το 2018, τη Σύμβαση 

Απαγόρευσης Βιολογικών Όπλων έχουν επικυρώσει 181 κράτη. Ανάμεσα στα 

κράτη που δεν έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση, είναι το Ισραήλ και η Αίγυπτος καθώς 

και τα αποτυχημένα κράτη – λόγω του συνεχιζόμενου εμφυλίου πολέμου – της 

Συρίας και της Σομαλίας.107 

Άρθρο I 

Σύμφωνα με το Άρθρο Ι108: 

«Κάθε συμβαλλόμενο Μέρος-Κράτος αναλαμβάνει την υποχρέωση, όπως σε 

καμία περίπτωση δεν αναπτύξει κατασκευάσει, αποθηκεύσει ή με άλλο τρόπο 

αποκτήσει ή διατηρήσει: 

                                            
107 Το κράτος Της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας επικύρωσε τη Σύμβαση για τα Βιολογικά Όπλα 
στις 25.09.2018 και έγινε το 182ο κράτος μέλος της Σύμβασης. Η Ελλάδα έχει επικυρώσει τη 
Σύμβαση από τις 10.12.1975. Αρχείο αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Γραφείου Θεμάτων 
Αφοπλισμού των ΗΕ, http://disarmament.un.org/treaties/t/bwc (Πρόσβαση 22.08.2018) 
108 Αρχείο αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Γραφείου Θεμάτων Αφοπλισμού των ΗΕ, 
http://disarmament.un.org/treaties/t/bwc/text (Πρόσβαση 22.08.2018) 

http://disarmament.un.org/treaties/t/bwc
http://disarmament.un.org/treaties/t/bwc/text
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1. Μικροβιακά ή έτερα βιολογικά μέσα ή τοξίνες οποιαδήποτε 

προέλευσης ή μεθόδου παραγωγής, σε τύπους και ποσότητες που δεν 

δικαιολογούν τον προφυλακτικό, προστατευτικό ή έτερο ειρηνικό προορισμό τους. 

2. Όπλα, εξοπλισμό ή μέσα παράδοσης που προορίζονται για την χρήση 

μικροβιακών ή βιολογικών στοιχείων ή τοξινών για εχθρικούς σκοπούς ή ένοπλη 

σύρραξη.» 

Το ποιοι είναι οι απαγορευμένοι παράγοντες δεν ορίζεται σε κανένα άρθρο 

της Σύμβασης. Ούτε επίσης ποιοι στόχοι απαγορεύεται να προσβάλλονται με 

βιολογικά όπλα. Ο επίσημος ορισμός για τις βιολογικές ουσίες διατυπώθηκε από 

τον ΠΟΥ, στην έκθεση του 1970. Σύμφωνα με αυτόν, «οι βιολογικές ουσίες έχουν 

την ικανότητα να πολλαπλασιάζονται μέσα στον οργανισμό – στόχο και 

προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στον πόλεμο για να προκαλέσουν ασθένεια ή 

θάνατο σε ανθρώπους, ζώα ή φυτά.»109 

Αντίστοιχα, οι τοξίνες είναι δηλητηριώδη προϊόντα οργανισμών, οι οποίες σε 

αντίθεση με τις βιολογικές ουσίες είναι άψυχες και δεν μπορούν να αναπαραχθούν 

από μόνες τους. Η Σύμβαση, στο Άρθρο Ι, περιλαμβάνει όλες τις φυσικές ή τεχνητά 

δημιουργούμενες τοξίνες «ανεξαρτήτως προέλευσης ή μεθόδου παραγωγής». 

Επομένως, καλύπτει εκτός από τις τοξίνες που παράγονται με βιολογικές μεθόδους 

και εκείνες που παράγονται με χημικές μεθόδους. Δεδομένου ότι οι τοξίνες είναι από 

τη φύση τους χημικές ουσίες, η συμπερίληψή τους στη Σύμβαση Βιολογικών Όπλων 

συνέβαλε στην επίσπευση της απαγόρευσης των χημικών όπλων που ακολούθησε, 

το διάστημα 1993 – 1997.110 

Ταυτόχρονα με την υπογραφή της Σύμβασης, η έλλειψη ορισμού των όπλων, 

του εξοπλισμού ή των μέσων μεταφοράς βιολογικών ουσιών και τοξινών, 

προκάλεσε τις πρώτες διαφωνίες. Κατά την επικύρωσή της, η Ελβετία διατύπωσε 

την επιφύλαξη ότι διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει μόνη της, τι εμπίπτει στην 

κατηγορία των όπλων, εξοπλισμού ή μέσων μεταφοράς βιολογικών ουσιών και 

τοξινών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαφώνησαν με την επιφύλαξη αυτή, 

υποστηρίζοντας ότι δεν είναι σωστό τα κράτη να διατηρούν μονομερώς το δικαίωμα 

λήψης τέτοιων αποφάσεων. Για τις ΗΠΑ, τα απαγορευμένα όπλα, εξοπλισμός ή 

                                            
109 Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Health Aspects of Chemical and Biological Weapons, ό.π., σ. 
12. 
110 J. Goldblat, The Biological Weapons Convention - An overview, ό.π. 
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μέσα μεταφοράς είναι εκείνα που δεν θα μπορούσαν να έχουν άλλη χρήση, εκτός 

από αυτήν που ορίζεται στη σύμβαση. Ωστόσο, υπάρχουν ελάχιστα όπλα, 

εξοπλισμός ή μέσα μεταφοράς που πληρούν το κριτήριο αυτό.111 

Σύμφωνα με τη Σύμβαση Βιολογικών Όπλων, η απαγόρευση ανάπτυξης, 

παραγωγής, αποθήκευσης, απόκτησης και διατήρησης βιολογικών ουσιών και 

τοξινών δεν είναι καθολική. Η απαγόρευση δεν ισχύει για συγκεκριμένους τύπους 

και ποσότητες βιολογικών ουσιών που προορίζονται για προφυλακτικούς, 

προστατευτικούς ή λοιπούς ειρηνικούς σκοπούς. Συνεπώς, η ανάπτυξη, παραγωγή 

ή απόκτηση και διατήρηση ορισμένων τύπων και ποσοτήτων βιολογικών ουσιών και 

τοξινών μπορεί να συνεχιστεί, ενώ επιτρέπεται να πραγματοποιούνται ακόμα και 

δοκιμές στο εργαστήριο αλλά και στο πεδίο. 

Για το θέμα αυτό, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, δόθηκαν οι 

κάτωθι διευκρινήσεις: Ως «προφυλακτικοί σκοποί» εννοούνται ιατρικές 

δραστηριότητες, όπως η διάγνωση, η θεραπεία και η ανοσοποίηση. Ως 

«προστατευτικοί σκοποί» εννοούνται ερευνητικές δραστηριότητες ανάπτυξης 

προστατευτικής μάσκας και ρούχων, συστημάτων διήθησης αέρα και νερού, 

συσκευών ανίχνευσης, προειδοποίησης και εξοπλισμού απολύμανσης. Με βάση τις 

ανωτέρω επιτρεπόμενες δραστηριότητες δεν θεωρείται ότι επιτρέπεται η κατοχή 

βιολογικών ουσιών και τοξινών για άμυνα, αντίποινα ή αποτρεπτική δράση.112 

Παράλληλα παρέμεινε ασαφής ο όρος "άλλοι ειρηνικοί σκοποί". 

Δεν υπάρχουν επίσης διατάξεις στη σύμβαση, που να περιορίζουν τη 

βιολογική έρευνα. Μια χώρα μπορεί να αναπτύξει βιολογικές ουσίες σε ερευνητικές 

εγκαταστάσεις, ενώ η έρευνα που αποσκοπεί στην ανάπτυξη βιολογικών 

παραγόντων για ειρηνικούς σκοπούς, είναι δύσκολο να διαχωριστεί από την έρευνα 

που εξυπηρετεί πολεμικούς σκοπούς. Αφού αναπτυχθούν, οι βιολογικές ουσίες 

μπορούν στη συνέχεια να αναπαραχθούν γρήγορα σε μεγάλες ποσότητες. Από το 

γεγονός ότι, οι βιολογικές ουσίες και τοξίνες που θα παραχθούν για ειρηνικούς 

σκοπούς, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε πολεμικές συγκρούσεις, 

δημιουργείται ο κίνδυνος να καταστρατηγηθούν οι διατάξεις της Σύμβασης. 

                                            
111 Αρχείο αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Γραφείου Θεμάτων Αφοπλισμού των ΗΕ, 
http://disarmament.un.org/treaties/a/bwc/switzerland/rat/washington (Πρόσβαση 11.11.2018) 
112 Disarmament Conference document CCD/PV. 542. 

http://disarmament.un.org/treaties/a/bwc/switzerland/rat/washington
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Παρόλο που τα κράτη πρέπει να αιτιολογούν οποιαδήποτε ανάπτυξη, 

παραγωγή, αποθήκευση ή απόκτηση βιολογικών παραγόντων, δεν υπάρχουν 

συμφωνημένα πρότυπα ή κριτήρια για τις ποσότητες ουσιών ή τοξινών που 

ενδέχεται να χρειάζονται. Τα κράτη επίσης, δεν είναι υποχρεωμένα να δηλώνουν 

τους τύπους και τις ποσότητες βιολογικών ουσιών ή τοξινών που κατέχουν και για 

ποια χρήση τα προορίζουν. Καθώς δεν πραγματοποιείται έλεγχος και καταγραφή 

των βιολογικών ουσιών και των αντίστοιχων ποσοτήτων για κάθε κράτος, δεν είναι 

προφανές πότε μια χώρα, που κατέχει συγκεκριμένη ποσότητα από μία ουσία, 

παραβιάζει ή όχι τη Σύμβαση.113 

Άρθρο II 

Σύμφωνα με το Άρθρο IΙ114: 

 «Κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα Μέρη-Κράτη αναλαμβάνει την υποχρέωση 

όπως καταστρέψει ή διαθέσει για ειρηνικούς σκοπούς το ταχύτερο δυνατό και όχι 

αργότερο από εννέα μήνες αφότου τεθεί σε ισχύ η παρούσα Σύμβαση, όλα τα στο 

άρθρο Ι της παρούσας αναφερόμενα μέσα, τοξίνες, εξοπλισμό και μέσα 

παραδόσεως που βρίσκονται στα χέρια του ή κάτω από την δικαιοδοσία ή τον 

έλεγχό του. Για την εκτέλεση των διατάξεων του παρόντος άρθρου θα ληφθεί κάθε 

προφυλακτικό μέτρο για την προστασία των πληθυσμών και του περιβάλλοντος.» 

Στο άρθρο αυτό προβλέπεται ίσως το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της 

Σύμβασης Βιολογικών Όπλων. Αυτό είναι η υποχρέωση αφοπλισμού των 

συμβαλλομένων. Ο αφοπλισμός περιλαμβάνει την καταστροφή ή τον 

μετασχηματισμό όλων των βιολογικών ουσιών, τοξινών, όπλων και λοιπών μέσων 

μεταφοράς, ώστε να χρησιμοποιούνται για ειρηνικούς σκοπούς. Η Σύμβαση 

Βιολογικών Όπλων είναι η πρώτη συνθήκη που προβλέπει την κατάργηση μιας 

ολόκληρης κατηγορίας όπλων. Η προβλεπόμενη καταστροφή ή μετασχηματισμός 

πρέπει να υλοποιηθεί το αργότερο εννέα μήνες μετά την έναρξη ισχύος της 

σύμβασης. Για τα κράτη που προσχωρούν στη σύμβαση μετά την ημερομηνία αυτή, 

η καταστροφή ή ο μετασχηματισμός πρέπει να ολοκληρωθεί κατά την προσχώρηση.  

                                            
113 J. Goldblat, Arms Control: The New Guide to Negotiations and Agreements, Oslo, Εκδ. Prio, 2002, 
σ.138-139. 
114 http://disarmament.un.org/treaties/t/bwc/text, ό.π., Άρθρο ΙΙ. 

http://disarmament.un.org/treaties/t/bwc/text
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Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν το μόνο κράτος που ανακοίνωσε ότι το απόθεμα 

βιολογικών, τοξικών ουσιών και των συναφών πυρομαχικών έχει καταστραφεί, 

εκτός από μικρές ποσότητες για αμυντικούς σκοπούς και εργαστηριακή έρευνα. 

Παράλληλα ανακοίνωσαν ότι μετέτρεψαν τις σχετικές εγκαταστάσεις, σε ιατρικά 

ερευνητικά κέντρα115. Αντίστοιχα το Ηνωμένο Βασίλειο είχε δηλώσει ότι δεν διαθέτει 

αποθέματα βιολογικών όπλων ενώ η Σοβιετική Ένωση είχε δηλώσει ότι δεν διαθέτει 

απαγορευμένες ουσίες και εξοπλισμό, δήλωση η οποία αποδείχθηκε αναληθής.116 

Κανένα άλλο κράτος δεν προέβη σε αντίστοιχη ανακοίνωση. 

Άρθρο III 

Σύμφωνα με το Άρθρο IIΙ117: 

 «Κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα Μέρη-Κράτη αναλαμβάνει την υποχρέωση 

να μη μεταβιβάσει προς οποιοδήποτε λήπτη, άμεσα ή έμμεσα ούτε βοηθήσει, 

ενθαρρύνει, ή παρακινήσει οποιοδήποτε Κράτος ή ομάδα Κρατών ή διεθνείς 

οργανισμούς να κατασκευάσει ή με άλλο τρόπο αποκτήσει οποιαδήποτε από τα 

αναφερόμενα στο άρθρο Ι της παρούσας σύμβασης στοιχείων, τοξινών, όπλων, 

εξοπλισμού ή μέσων παραδόσεως.» 

Το κείμενο του άρθρου θεωρείται ότι είναι πλήρες, καθώς οι περιορισμοί του, 

καλύπτουν κάθε αποδέκτη σε διεθνές, εθνικό και υποεθνικό επίπεδο. Αυτό 

διαπιστώθηκε κατά τις προηγούμενες διασκέψεις αναθεώρησης της Σύμβασης 

Βιολογικών Όπλων, όπου μεταξύ άλλων, αρκετά κράτη δήλωσαν ότι 

συμμορφώνονται με τις διατάξεις του. Ορισμένα μόνο από αυτά, δήλωσαν ότι έχουν 

λάβει συγκεκριμένα «εθνικά» μέτρα για την υλοποίηση των δεσμεύσεών τους. 

Παράλληλα, δεν έχουν καταγραφεί κατάλληλα μέτρα, διεθνώς συμφωνημένα, που 

να λαμβάνονται υποχρεωτικά από όλα τα Μέρη – Κράτη της Σύμβασης.118 

                                            
115 Disarmament Conference documents CCD/PV. 585 και 655. 
116 Disarmament Conference documents CCD/PV. 659, και 666. 
117 http://disarmament.un.org/treaties/t/bwc/text, ό.π., Άρθρο ΙΙΙ 
118 Έγγραφο: Third Review Conference/Final Document, αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Γραφείου 
των UN στην Γενεύη, https://www.unog.ch/bwcdocuments/1991-09-3RC/BWC_CONF.III_23.pdf, σ. 
12 και https://www.unog.ch/bwcdocuments/1986-09-2RC/BWC_CONF.II_13.pdf, σ. 5 (Πρόσβαση 
23.11.2018). 

http://disarmament.un.org/treaties/t/bwc/text
https://www.unog.ch/bwcdocuments/1991-09-3RC/BWC_CONF.III_23.pdf
https://www.unog.ch/bwcdocuments/1986-09-2RC/BWC_CONF.II_13.pdf
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Άρθρο IV 

Σύμφωνα με το Άρθρο IV119: 

«Κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα Μέρη-Κράτη υποχρεώνεται σύμφωνα με 

τις συνταγματικές του διαδικασίες, να λάβει οποιαδήποτε μέτρα απαιτούνται για την 

απαγόρευση και παρεμπόδιση της ανάπτυξης, παραγωγής, αποθήκευσης, 

απόκτησης ή διατήρησης των αναφερόμενων στο άρθρο Ι της παρούσας Σύμβασης 

εντός της επικράτειάς του, ή σε περιοχή που υπάγεται στη δικαιοδοσία ή έλεγχο 

αυτού οπουδήποτε.» 

Με τον όρο «μέτρα» εννοούνται τα νομοθετικά, διοικητικά ή κανονιστικά 

μέτρα, που πρέπει να πάρει το κράτος. Με τη φράση «σε περιοχή που υπάγεται στη 

δικαιοδοσία ή έλεγχο», εννοείται ότι οι απαγορεύσεις επεκτείνονται ακόμα και σε μη 

αυτοδιοικούμενα εδάφη που διοικεί ένα κράτος αλλά και σε εδάφη υπό στρατιωτική 

κατοχή. Με τον όρο «οπουδήποτε» οι απαγορεύσεις επεκτείνονται σε διεθνείς 

εταιρείες που έχουν συστήσει συμβαλλόμενα μέρη, ακόμα και αν οι εταιρείες αυτές, 

δραστηριοποιούνται σε εδάφη μη συμβαλλομένων κρατών.120 

Το άρθρο αυτό, απαιτεί τη λήψη εθνικών μέτρων, προκειμένου να μην 

αποκτήσουν βιολογικά όπλα, μεταξύ άλλων οι βίαιοι, μη κρατικοί φορείς. Έχει 

διαπιστωθεί όμως, ότι όλα τα μέρη της Σύμβασης, δεν έχουν λάβει τα κατάλληλα 

μέτρα, για να εξασφαλίσουν συμμόρφωση με τη Σύμβαση, στο εσωτερικό τους. 

Αυτό, κάνει τα βιολογικά όπλα πιο ελκυστικά σε τρομοκρατικές οργανώσεις και 

άλλους παίχτες εκτός από τα κράτη, επιτρέποντας την πραγματοποίηση σχετικά 

εύκολα, βιολογικών επιθέσεων. 

Άρθρο V 

Σύμφωνα με το Άρθρο V121: 

 «Τα συμβαλλόμενα Μέρη-Κράτη αναλαμβάνουν την υποχρέωση όπως 

παρέχουν σε άλλα συμβουλές, συνεργαζόμενα για τη λύση οποιουδήποτε 

προβλήματος προκύψει σε σχέση με τους στόχους ή την εφαρμογή των διατάξεων 

της Συμβάσεως. Η κατά το παρόν άρθρο διαβούλευση και συνεργασία δύναται να 

                                            
119 http://disarmament.un.org/treaties/t/bwc/text, ό.π., Άρθρο ΙV 
120 J. Goldblat, Arms Control: The New Guide to Negotiations and Agreements, ό.π., σ.140. 
121 http://disarmament.un.org/treaties/t/bwc/text, ό.π., Άρθρο V 

http://disarmament.un.org/treaties/t/bwc/text
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αναληφθεί μέσω των κατάλληλων διεθνών διαδικασιών, στο πλαίσιο των Ηνωμένων 

Εθνών και σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη τους.» 

Στη Σύμβαση πουθενά δεν διευκρινίζεται τι ακριβώς σημαίνουν οι 

«κατάλληλες διεθνείς διαδικασίες». Το κενό αυτό εντοπίστηκε από τα Μέρη – Κράτη 

και συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της 1ης και 2ης διάσκεψης αναθεώρησης της 

Σύμβασης Βιολογικών Όπλων. Στις διασκέψεις αυτές, συμφωνήθηκε, ότι οι 

κατάλληλες διεθνείς διαδικασίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, το δικαίωμα 

οποιουδήποτε μέρους να ζητήσει τη σύγκληση μιας «συμβουλευτικής συνάντησης» 

σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, που θα είναι ανοιχτή σε όλα τα Μέρη – Κράτη της 

Σύμβασης.122 

Άρθρο VI 

Σύμφωνα με το Άρθρο VI123: 

«1. Κάθε συμβαλλόμενο Μέρος-Κράτος που βρίσκει ότι ένα άλλο 

συμβαλλόμενο Μέρος-Κράτος ενεργεί κατά παράβαση των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από τη παρούσα Σύμβαση μπορεί να το καταγγείλει στο Συμβούλιο 

Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Η καταγγελία αυτή πρέπει να περιλαμβάνει όλα 

τα στοιχεία που αποδεικνύουν την εγκυρότητα αυτής καθώς και αίτημα για να 

εξεταστεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας. 

2. Κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα Μέρη-Κράτη αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να συνεργάζεται κατά τη διενέργεια κάθε έρευνας που έχει οριστεί από 

το Συμβούλιο Ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού Χάρτη των 

Ηνωμένων Εθνών, βάσει της κατατεθείσας καταγγελίας στο Συμβούλιο. Το 

Συμβούλιο Ασφαλείας θα ανακοινώσει στα Συμβαλλόμενα Μέρη-Κράτη το πόρισμα 

της έρευνας.» 

Κάθε καταγγελία για να είναι έγκυρη, πρέπει να περιέχει «όλα τα διαθέσιμα 

στοιχεία». Ωστόσο, μόνο μερικά κράτη έχουν τα μέσα να συλλέξουν κατάλληλα 

αποδεικτικά στοιχεία. Τα περισσότερα κράτη από μόνα τους, δεν διαθέτουν τα 

                                            
122 Έγγραφα: Final Declaration of the First Review Conference of the BWC, και Final Declaration of 
the Second Review Conference of the BWC αναρτημένα στις ιστοσελίδες του Γραφείου των UN στην 
Γενεύη, https://www.unog.ch/bwcdocuments/1980-03-1RC/BWC_CONF.I_10.pdf, σ. 8 και 
https://www.unog.ch/bwcdocuments/1986-09-2RC/BWC_CONF.II_13.pdf, σ. 5 (Πρόσβαση 
23.11.2018). 
123 http://disarmament.un.org/treaties/t/bwc/text, ό.π., Άρθρο VI 

https://www.unog.ch/bwcdocuments/1980-03-1RC/BWC_CONF.I_10.pdf
https://www.unog.ch/bwcdocuments/1986-09-2RC/BWC_CONF.II_13.pdf
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απαραίτητα μέσα ενώ δεν μπορούν πάντοτε να βασίζονται για τις απαραίτητες 

αποδείξεις σε ξένες πηγές, ή σε συμμαχικά κράτη. Επιπρόσθετα, υπάρχει η 

πιθανότητα, για πολιτικούς ή άλλους λόγους, ένα κράτος να παραβλέψει σκόπιμα 

τις παραβιάσεις που διέπραξε ένα άλλο. Αν ο παραβάτης είναι μόνιμο μέλος του 

Συμβουλίου Ασφαλείας, μπορεί να αυτοπροστατευθεί χρησιμοποιώντας το 

δικαίωμα του βέτο. Η καταγγελία ενός κράτους που υποπτεύεται μια παράβαση, 

αλλά δεν διαθέτει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, μπορεί να απορριφθεί από το 

Συμβούλιο Ασφαλείας. Ακόμη και αν το Συμβούλιο Ασφαλείας συμφωνήσει να 

διερευνήσει μια κατηγορία που δεν πληροί την παραπάνω απαίτηση, θα υπάρχει 

πάντοτε ο κίνδυνος να απαλλαχθεί το ύποπτο Κράτος από τις κατηγορίες, λόγω 

ελλιπών στοιχείων.124 

Άρθρο VII 

Σύμφωνα με το Άρθρο VII125: 

«Κάθε ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη-Κράτη αναλαμβάνει την υποχρέωση 

να παράσχει κάθε βοήθεια ή συμπαράσταση σύμφωνα με το Καταστατικό Χάρτη 

των Ηνωμένων Εθνών, προς κάθε Μέρος της Σύμβασης που την αιτείται, αν το 

Συμβούλιο Ασφαλείας αποφασίσει ότι το εν λόγω Μέρος έχει εκτεθεί σε κίνδυνο ως 

αποτέλεσμα παραβίασης της Συμβάσεως.» 

Με τον όρο «βοήθεια» εννοούνται δράσεις ιατρικής, ανθρωπιστικής ή 

ανακουφιστικής φύσης. Οι ήπιες ανωτέρω δράσεις προκρίθηκαν, σε σχέση με την 

προσφορά πιο δυναμικής βοήθειας, κατά τη φάση της διαπραγμάτευσης της 

Σύμβασης. Κατά το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η 

βοήθεια δεν είναι υποχρεωτική αλλά προαιρετική. Έτσι κάθε συμβαλλόμενο μέρος, 

αποφασίζει από μόνο του, αν θα διαθέσει σχετική βοήθεια και αν δεν το πράξει δεν 

κινδυνεύει να επιβαρυνθεί με κατηγορίες μη συμμόρφωσης.126 

Άρθρο VIII 

Σύμφωνα με το Άρθρο VIII127: 

                                            
124 J. Goldblat, Arms Control: The New Guide to Negotiations and Agreements, ό.π., σ. 326. 
125 http://disarmament.un.org/treaties/t/bwc/text, ό.π., Άρθρο VII 
126 Disarmament Conference documents CCD/PV. 542 και CCD/PV. 544. 
127 http://disarmament.un.org/treaties/t/bwc/text, ό.π., Άρθρο VIII 

http://disarmament.un.org/treaties/t/bwc/text
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«Τίποτα από όσα αναφέρονται στη παρούσα Σύμβαση δεν περιορίζει ή 

μειώνει, με οποιοδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει τα Κράτη 

σύμφωνα με το Πρωτόκολλο που υπογράφηκε στη Γενεύη στις 17 Ιουνίου 1925, για 

την απαγόρευση στο πόλεμο της χρήσης ασφυξιογόνων, δηλητηριωδών και λοιπών 

αερίων καθώς και βακτηριολογικών μεθόδων πολέμου.» 

Η Σύμβαση Βιολογικών Όπλων δεν απαγορεύει ρητά τη χρήση βιολογικών ή 

τοξικών ουσιών. Η απαγόρευση αυτή, περιλαμβάνεται στο Πρωτόκολλο της Γενεύης 

του 1925. Στο άρθρο αυτό της Σύμβασης Βιολογικών Όπλων όμως, καταγράφεται 

ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το Πρωτόκολλο της Γενεύης, 

εξακολουθούν να ισχύουν. Αυτό που κάνει περίπλοκα τα πράγματα όμως είναι ότι, 

τα μέλη της Σύμβασης των Βιολογικών Όπλων δεν είναι ταυτόχρονα, στο σύνολό 

τους, μέλη και του Πρωτοκόλλου της Γενεύης. 

Καθώς εξακολουθούν να ισχύουν οι υποχρεώσεις των κρατών, που 

προβλέπει το Πρωτόκολλο της Γενεύης, εξακολουθούν να ισχύουν και οι 

διατυπωμένες σε αυτό επιφυλάξεις των κρατών. Στις περισσότερες δε από τις 

επιφυλάξεις, τα κράτη διατηρούν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν απαγορευμένα 

όπλα εναντίον είτε μη συμβαλλομένων κρατών είτε ως αντίποινα εναντίον ενός 

μέρους – κράτους που έχει παραβιάσει το πρωτόκολλο.128 Αυτό φυσικά, έρχεται σε 

αντίθεση με το άρθρο Ι της Σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο, τα μέλη της Σύμβασης 

υποχρεούνται να μην αποκτήσουν «σε καμία περίπτωση» βιολογικά όπλα. 

Για την αντιμετώπιση του παραπάνω, η Κίνα, κατά την προσχώρησή της στη 

Σύμβαση το 1984, είχε δηλώσει πως σε «κατάλληλο χρόνο» το κείμενο έπρεπε να 

τροποποιηθεί, ώστε να περιλαμβάνει ρητή αναφορά περί απαγόρευσης της χρήσης 

των βιολογικών όπλων. Έμμεση λύση σ’ αυτό, δόθηκε μερικά χρόνια αργότερα. 

Τότε, τα περισσότερα κράτη απέσυραν τις επιφυλάξεις τους από το Πρωτόκολλο 

της Γενεύης καθώς αναγνώρισαν πως η απαγόρευση παραγωγής και απόκτησης 

βιολογικών όπλων, επεκτεινόταν και στη χρήση, καθώς «η χρήση προϋποθέτει 

κατοχή».129 

                                            
128 J. Goldblat, The Biological Weapons Convention - An overview, ό.π. 
129 Σύμφωνα με την ιστοσελίδα των ΗΕ http://disarmament.un.org/treaties/t/1925, τις επιφυλάξεις 
τους απέσυραν τα κάτωθι κράτη: Η Ιρλανδία το 1972, Τα Μπαρμπάντος το 1976, η Αυστραλία το 
1986, η Νέα Ζηλανδία το 1989, η Τσεχοσλοβακία και η Μογγολία το 1990, η Βουλγαρία, η Χιλή, η 
Ρουμανία το 1991, η Ισπανία το 1992, η Ολλανδία το 1995, η Νότιος Αφρική και η Γαλλία το 1996, 
το Βέλγιο το 1997, η Εσθονία και ο Καναδάς το 1999, η Ρωσία το 2001, το Ηνωμένο Βασίλειο το 
2002 και η Πορτογαλία το 2014. Διατήρησαν όμως τις επιφυλάξεις τους, τα κράτη: Αλγερία, Αγκόλα, 

http://disarmament.un.org/treaties/t/1925


56 Η Απαγόρευση των Βιολογικών Όπλων στο Διεθνές Δίκαιο 

Άρθρο IX 

Σύμφωνα με το Άρθρο IX130: 

«Κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα Μέρη-Κράτη αποδέχεται τον 

αναγνωρισμένο αντικειμενικό σκοπό της αποτελεσματικής απαγόρευσης των 

χημικών όπλων και προς τον σκοπό αυτό αναλαμβάνει να συνεχίσει, καλή τη πίστει, 

τις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη γρήγορης συμφωνίας για τη λήψη 

αποτελεσματικών μέτρων για την απαγόρευση της ανάπτυξης, παραγωγής και 

αποθήκευσης χημικών όπλων και για την καταστροφή τους και για τη λήψη των 

καταλλήλων μέτρων που αφορούν τον εξοπλισμό και τα μέσα παραδόσεως, ειδικά 

μελετημένα για την παραγωγή ή χρήση χημικών στοιχείων σε όπλα.» 

Η σύμβαση για την απαγόρευση της ανάπτυξης, παραγωγής, αποθήκευσης 

και χρήσης χημικών όπλων και την καταστροφή τους, τέθηκε σε ισχύ στις 29 

Απριλίου 1997. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2018, έχουν κατατεθεί στα Ηνωμένα Έθνη, 

193 έγγραφα επικύρωσης ή προσχώρησης.131 Καθώς είναι αποδεδειγμένη η 

συνάφεια μεταξύ των επιστημονικών τομέων της Βιολογίας και της Χημείας, οι 

προκλήσεις και οι ευκαιρίες από την εφαρμογή των δύο συμβάσεων έχουν μεγάλη 

εξάρτηση. Με το άρθρο αυτό, επαναλαμβάνεται ο αναγνωρισμένος στόχος της 

απαγόρευσης των χημικών όπλων. Στις σχετικές για τα Βιολογικά Όπλα Διασκέψεις, 

στα κράτη που δεν έχουν ακόμη επικυρώσει ή προσχωρήσει στην Σύμβαση 

Απαγόρευσης Χημικών Όπλων, συστήνεται να το πράξουν χωρίς άλλη 

καθυστέρηση.132 

Άρθρο X 

Σύμφωνα με το Άρθρο X133: 

                                            
Μπαχρέιν, Κίνα, Βόρεια Κορέα, Φίτζι, Ινδία, Ιράκ, Ισραήλ, Ιορδανία, Κουβέιτ, Λιβύη, Νιγηρία, 
Πακιστάν, Παπούα-Νέα Γουινέα, Νότια Κορέα, Νησιά Σολομώντα, ΗΠΑ και Βιετνάμ. 
130 http://disarmament.un.org/treaties/t/bwc/text, ό.π., Άρθρο ΙX 
131 Ακριβής τίτλος της σύμβασης o «Convention on the Prohibition of the Development, Production, 
Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction». Η Παλεστίνη επικύρωσε τη 
Σύμβαση για τα Χημικά Όπλα στις 17.05.2018 και έγινε το 193ο μέλος της Σύμβασης. Η Ελλάδα έχει 
επικυρώσει τη Σύμβαση από τις 22.12.1994. Αρχείο αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Γραφείου 
Θεμάτων Αφοπλισμού των ΗΕ, http://disarmament.un.org/treaties/t/cwc, (Πρόσβαση 20.11.2018) 
132 Έγγραφο: Final Document of the Eighth Review Conference of the BWC, αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα των ΗΕ, http://undocs.org/BWC/CONF.VIII/4, σ. 17. (Πρόσβαση 20.11.2018) 
133 http://disarmament.un.org/treaties/t/bwc/text, ό.π., Άρθρο X 

http://disarmament.un.org/treaties/t/bwc/text
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http://undocs.org/BWC/CONF.VIII/4
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«1. Τα συμβαλλόμενα Μέρη-Κράτη υποχρεώνονται να διευκολύνουν και 

δικαιούνται να συμμετέχουν, στην πληρέστερη δυνατή ανταλλαγή εξοπλισμού, 

υλικών, επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών για τη χρήση των 

βακτηριολογικών (βιολογικών) στοιχείων και τοξινών για ειρηνικούς σκοπούς. Τα 

συμβαλλόμενα Μέρη που μπορούν να κάνουν αυτό, υποχρεούται να συμβάλλουν 

ανεξάρτητα ή σε συνεργασία με άλλα Κράτη ή Διεθνείς Οργανισμούς στην 

περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή επιστημονικών ανακαλύψεων στον τομέα της 

βακτηριολογίας (βιολογίας) για την πρόληψη ασθενειών ή για άλλους ειρηνικούς 

σκοπούς. 

2. Η εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης πρέπει να εφαρμοστεί κατά 

τέτοιο τρόπο ώστε να αποφευχθεί η παρεμπόδιση της οικονομικής ή τεχνολογικής 

ανάπτυξης των συμβαλλόμενων Μερών-Κρατών ή της διεθνούς συνεργασίας στον 

τομέα ειρηνικών βακτηριολογικών (βιολογικών) δραστηριοτήτων, 

συμπεριλαμβανομένων και της διεθνούς ανταλλαγής βακτηριολογικών (βιολογικών) 

στοιχείων, τοξινών και εξοπλισμού για την επεξεργασία, χρήση ή παραγωγή 

βακτηριολογικών (βιολογικών) στοιχείων και τοξινών για ειρηνικούς σκοπούς 

σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης.» 

Το άρθρο αυτό, δεν είναι απόλυτα συμβατό με το άρθρο III της Σύμβασης, με 

το οποίο απαγορεύεται στα Μέρη της Σύμβασης, να συνεργάζονται είτε μεταξύ τους 

είτε με διεθνείς οργανισμούς, σε θέματα βιολογικών όπλων. Η ασυμβατότητα αυτή, 

αφήνει αρκετά περιθώρια για υποκειμενικές ερμηνείες από τα κράτη. Για να μειωθεί 

ο κίνδυνος κακής χρήσης του ανωτέρω άρθρου, με πρωτοβουλία της Αυστραλίας, 

έχει δημιουργηθεί ένα ανεπίσημο φόρουμ, το οποίο προτείνει συγκεκριμένους 

περιορισμούς στις εξαγωγές αντικειμένων που σχετίζονται με τη σύμβαση 

Βιολογικών Όπλων.134 

Αρκετά κράτη θεωρούν τις διαδικασίες ελέγχου που προτείνονται από την 

Ομάδα της Αυστραλίας, χρήσιμες και συμπληρωματικές της Σύμβασης Βιολογικών 

Όπλων. Άλλα κράτη όμως, ιδιαίτερα αυτά που ανήκουν στον αναπτυσσόμενο 

κόσμο, θεωρούν ότι οι προτεινόμενες διαδικασίες ελέγχου, εισάγουν διακρίσεις. Τα 

κράτη αυτά, θέλουν να διαλυθεί η Ομάδα της Αυστραλίας και οι περιορισμοί των 

                                            
134 Αρχείο αναρτημένο στην ιστοσελίδα The Australia Group, 
https://australiagroup.net/en/introduction.html, (Πρόσβαση 11.11.2018). Η Ομάδα αριθμεί 43 μέλη, 
με την Ελλάδα να είναι – από το 1985 – ένα από αυτά. Το νεότερο μέλος της Ομάδας είναι η Ινδία, 
με έτος εισόδου το 2018. 

https://australiagroup.net/en/introduction.html
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εξαγωγών, να συμφωνηθούν από όλα τα μέρη της Σύμβασης, σε ένα νομικά 

δεσμευτικό κείμενο. 

Η συνεργασία μεταξύ των κρατών σε επιστημονικές ανακαλύψεις, στον τομέα 

της βιολογίας για την πρόληψη ασθενειών ή για άλλους ειρηνικούς σκοπούς που 

προβλέπει το άρθρο αυτό, στην πράξη δεν λειτουργεί αποτελεσματικά. Αυτό 

προκύπτει από τη διαπίστωση, ότι το χάσμα μεταξύ αναπτυγμένων και 

αναπτυσσόμενων χωρών στον τομέα της βιοτεχνολογίας, της γενετικής μηχανικής, 

της μικροβιολογίας και των άλλων σχετικών επιστημών, συνεχώς αυξάνει.135 

Παράλληλα, τα αλματώδη τεχνολογικά επιτεύγματα στον τομέα της βιοτεχνολογίας 

των ανεπτυγμένων κρατών, θα μπορούσαν να αυξήσουν τις πιθανότητες «κακής 

χρήσης» τόσο της επιστήμης όσο και της σχετικής τεχνολογίας.136  

Άρθρο XI 

Σύμφωνα με το Άρθρο XI137: 

«Οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα Μέρη-Κράτη μπορεί να προτείνει 

τροποποιήσεις στην Σύμβαση. Οι τροποποιήσεις αυτές για κάθε ένα από τα 

Συμβαλλόμενα Μέρη-Κράτη που τις αποδέχεται, θα τεθούν σε ισχύ μόλις η 

πλειοψηφία των συμβαλλόμενων Μερών-Κρατών της Σύμβασης αποδεχτεί τις 

τροποποιήσεις ενώ για τα υπόλοιπα Συμβαλλόμενα Μέρη-Κράτη από την ημέρα 

που εκείνα αποδέχονται τις τροποποιήσεις.» 

Στη βάση αυτού του άρθρου, το Ιράν, το 1996, είχε προτείνει την 

τροποποίηση του άρθρου Ι της σύμβασης. Με την πρόταση αυτή, το Ιράν ήθελε να 

γίνει σαφής και όχι σιωπηρή η απαγόρευση της χρήσης Βιολογικών Όπλων138. 

Βέβαια, για να τεθεί σε ισχύ η τροποποίηση, απαιτείται η πλειοψηφία των μελών. 

Ωστόσο, καθώς πολλά κράτη φοβούνται ότι με την αποδοχή της ιρανικής πρότασης, 

ελλοχεύει ο κίνδυνος να ανοίξουν και άλλες διατάξεις της Σύμβασης για 

επαναδιαπραγμάτευση, δεν συμφώνησαν με τις αλλαγές. Αυτό με τη σειρά του, 

                                            
135 Έγγραφο: Final Document of the Fourth Review Conference of the BWC, αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα του Γραφείου των UN στην Γενεύη, https://www.unog.ch/bwcdocuments/1996-11-
4RC/BWC_CONF.IV_06.pdf, σ. 23 (Πρόσβαση 17.11.2018). 
136 http://undocs.org/BWC/CONF.VIII/4, ό.π., σ. 17. 
137 http://disarmament.un.org/treaties/t/bwc/text, ό.π., Άρθρο XI 
138 Final Document of the Fourth Review Conference of the BWC, ό.π., σ. 7. 

https://www.unog.ch/bwcdocuments/1996-11-4RC/BWC_CONF.IV_06.pdf
https://www.unog.ch/bwcdocuments/1996-11-4RC/BWC_CONF.IV_06.pdf
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οδήγησε άλλα κράτη να θεωρούν πως όσα κράτη δεν αποδέχονται την πρόταση του 

Ιράν, συμφωνούν με τη χρήση βιολογικών όπλων υπό ορισμένες συνθήκες. 

Άρθρο XII 

Σύμφωνα με το Άρθρο XII139: 

«Πέντε χρόνια μετά από την έναρξη της ισχύος της παρούσας Σύμβασης ή 

και νωρίτερα εφόσον ζητηθεί από την πλειοψηφία των συμβαλλόμενων Μερών – 

Κρατών με πρόταση προς τις Κυβερνήσεις Θεματοφύλακες, θα συνέλθει στη Γενεύη 

της Ελβετίας διάσκεψη των συμβαλλομένων Μερών - Κρατών, για την αναθεώρηση 

της λειτουργίας της Σύμβασης, με σκοπό την εισαγωγή διατάξεων που αφορούν τις 

διαπραγματεύσεις πάνω σε θέματα χημικών όπλων. Κατά την αναθεώρηση αυτή θα 

ληφθεί υπόψη κάθε σχετική με τη Σύμβαση, νέα επιστημονική και τεχνολογική 

ανακάλυψη.» 

Οι Διασκέψεις Αναθεώρησης αποτελούν μια αποτελεσματική μέθοδο 

αναθεώρησης της λειτουργίας μιας Σύμβασης, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι 

υλοποιούνται οι σκοποί της. Διασκέψεις αναθεώρησης της Σύμβασης Βιολογικών 

Όπλων, έχει αποφασιστεί να πραγματοποιούνται τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια. Η 

επόμενη διάσκεψη (9η) θα πραγματοποιηθεί στη Γενεύη το αργότερο το 2021 για 

να εξετάσει, μεταξύ άλλων: 

α) Νέες σχετικές επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις. 

β) Την πρόοδο που έχουν σημειώσει τα συμβαλλόμενα κράτη ως προς 

την εφαρμογή της σύμβασης. 

γ) Την πρόοδο εφαρμογής των αποφάσεων και συστάσεων που 

συμφωνήθηκαν στην προηγούμενη διάσκεψη αναθεώρησης. 

Άρθρο XIII 

Σύμφωνα με το Άρθρο XIII140: 

«1. Η Σύμβαση αυτή συμφωνείται ότι έχει απεριόριστη διάρκεια. 

                                            
139 http://disarmament.un.org/treaties/t/bwc/text, ό.π., Άρθρο XII 
140 http://disarmament.un.org/treaties/t/bwc/text, ό.π., Άρθρο XIII 

http://disarmament.un.org/treaties/t/bwc/text
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2. Κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα Μέρη-Κράτη της Σύμβασης κατά την 

άσκηση εθνικής κυριαρχίας, έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από τη Σύμβαση, αν 

αποφασίσει ότι εξαιρετικά γεγονότα, που αφορούν το αντικείμενο της Σύμβασης 

θέτουν σε κίνδυνο υπέρτατα συμφέροντα του κράτους. Στην περίπτωση αυτή, το 

Μέρος-Κράτος, υποχρεώνεται να ειδοποιήσει εγγράφως τα λοιπά συμβαλλόμενα 

Κράτη και το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τρεις μήνες νωρίτερα της 

αποχώρησης. Στην εν λόγω ειδοποίηση πρέπει να συμπεριλαμβάνεται δήλωση με 

τα εξαιρετικά γεγονότα που θεωρεί ότι θέτουν σε κίνδυνο τα υπέρτατα συμφέροντά 

του.» 

Ενώ η διάρκεια της Σύμβασης παραμένει απεριόριστη και ενώ έχουν 

υποβληθεί καταγγελίες για παραβιάσεις της Σύμβασης, κανένα Μέρος – Κράτος δεν 

έχει ασκήσει το δικαίωμά του, να αποχωρήσει από τη Σύμβαση.141 

Άρθρο XIV 

Σύμφωνα με το Άρθρο XIV142: 

«1. Η παρούσα Σύμβαση θα παραμείνει ανοικτή σε όλα τα κράτη για 

υπογραφή. Κάθε Κράτος το οποίο δεν έχει υπογράψει την παρούσα Σύμβαση πριν 

αύτη τεθεί σε ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος 

άρθρου δύναται να προσχωρήσει σε αυτή οποτεδήποτε. 

2. Η παρούσα Σύμβαση πρέπει να επικυρωθεί από τα Κράτη που την 

έχουν υπογράψει. Έγγραφα επικύρωσης και έγγραφα προσχώρησης θα 

κατατεθούν στις Κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του Ηνωμένου 

Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας και της Ενώσεως των 

Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, που ορίζονται με τη παρούσα, 

Κυβερνήσεις Θεματοφύλακες. 

3. Η παρούσα Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ, μετά από τη κατάθεση 

επικυρωτικών εγγράφων από είκοσι δύο Κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων και 

των Θεματοφυλάκων της Σύμβασης. 

                                            
141 http://undocs.org/BWC/CONF.VIII/4, ό.π., σ. 20. 
142 http://disarmament.un.org/treaties/t/bwc/text, ό.π., Άρθρο XΙV 

http://undocs.org/BWC/CONF.VIII/4
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4. Για τα Κράτη που κατέθεσαν έγγραφα επικύρωσης ή προσχώρησης 

μετά την έναρξη ισχύος της παρούσης Συμβάσεως, η ισχύς της ξεκινά από την 

ημέρα κατάθεσης των εγγράφων επικυρώσεως ή προσχωρήσεως. 

5. Οι Κυβερνήσεις Θεματοφύλακες υποχρεούνται να ειδοποιούν όλα τα 

Κράτη που έχουν προσυπογράψει και προσχωρήσει για την ημερομηνία κατάθεσης 

κάθε εγγράφου επικύρωσης ή προσχώρησης και την ημερομηνία έναρξης της 

ισχύος της παρούσης Σύμβασης, καθώς και για την παραλαβή κάθε άλλης σχετικής 

ειδοποίησης. 

6. Η παρούσα Σύμβαση καταχωρείται από τις Κυβερνήσεις - 

Θεματοφύλακες σύμφωνα με το άρθρο 102 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων 

Εθνών.» 

Διαπιστώνεται ότι η Σύμβαση παραμένει «ζωντανή», ενώ κράτη συνεχίζουν 

να προσχωρούν σε αυτή ακόμα και σήμερα καθώς από το 2016 μέχρι τον Νοέμβριο 

του 2018, την έχουν επικυρώσει δέκα νέα κράτη. Υπογραμμίζεται ότι οι στόχοι της 

Σύμβασης δεν μπορούν να υλοποιηθούν πλήρως, εφόσον υπάρχει έστω και ένα μη 

συμβαλλόμενο κράτος που θα μπορούσε να κατέχει ή να αποκτήσει βιολογικά όπλα. 

Η επικύρωση της Σύμβασης από όλους, έχει πολύ μεγάλη σημασία, γι’ αυτό πρέπει 

όλοι να συνεχίσουν την προσπάθεια διεύρυνσης των συμβαλλομένων μερών της 

Σύμβασης. Στο πνεύμα αυτό, χαιρετίζονται οι περιφερειακές προσπάθειες προς την 

κατεύθυνση αυτή. Παράλληλα, τα συμβαλλόμενα κράτη που έχουν τη δυνατότητα, 

προτρέπονται όπως βοηθήσουν και υποστηρίξουν άλλα κράτη στην προετοιμασία 

τους για επικύρωση και προσχώρηση στη Σύμβαση.143 

Άρθρο XV 

Σύμφωνα με το Άρθρο XV144: 

«Η παρούσα Σύμβαση είναι εξίσου έγκυρη στα Αγγλικά, Ρωσικά, Γαλλικά, 

Ισπανικά και Κινεζικά και θα κατατεθεί στα αρχεία των Κυβερνήσεων - 

Θεματοφυλάκων. Κυρωμένα αντίγραφα της Σύμβασης θα μεταβιβασθούν από τις 

Κυβερνήσεις Θεματοφύλακες στις Κυβερνήσεις των Κρατών που έχουν 

προσυπογράψει και προσχωρήσει σ’ αυτήν.» 

                                            
143 http://undocs.org/BWC/CONF.VIII/4, ό.π., σ. 20. 
144 http://disarmament.un.org/treaties/t/bwc/text, ό.π., Άρθρο XV 
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Στην 6η Διάσκεψη αναθεώρησης αποφασίστηκε όπως στις παραπάνω 

αναφερόμενες γλώσσες, προστεθούν και τα αραβικά, ως επίσημη γλώσσα της 

Σύμβασης των Βιολογικών Όπλων.145 

                                            
145 Έγγραφο: Final Document of the Sixth Review Conference of the BWC, αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα των ΗΕ, http://undocs.org/en/BWC/CONF.VI/6, σ. 22 (Πρόσβαση 25.11.2018). 

http://undocs.org/en/BWC/CONF.VI/6
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Οι πρώτοι κανόνες που ρύθμιζαν τις σχέσεις μεταξύ κρατών, θεσπίστηκαν 

χιλιάδες χρόνια πριν. Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν διάφοροι θεσμοί που ρύθμιζαν 

τις σχέσεις των ελληνικών πόλεων, όπως οι συμμαχίες και οι αμφικτιονίες. 

Σύγχρονοι θεσμοί όπως η διπλωματική ασυλία, η ρητή κήρυξη πολέμου και τα 

αντίποινα έχουν τις ρίζες τους στην ελληνική αρχαιότητα. Αργότερα, την περίοδο 

της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, οι σχέσεις μεταξύ Ρωμαίων και μη Ρωμαίων πολιτών 

καθορίζονταν από το «Δίκαιο των Εθνών» ή ius gentium. Στον Μεσαίωνα 

αναπτύχθηκε ένα υποτυπώδες διεθνές δίκαιο με ελάχιστους κανόνες που 

εξασφάλιζε μια ιδιότυπη ειρήνη. Παράλληλα, παρατηρήθηκαν πλήθος ένοπλων 

συγκρούσεων, που διεξήχθησαν στο όνομα του αυτοκράτορα και του Πάπα.146 

Το διεθνές δίκαιο διευρύνθηκε και σταδιακά άρχισε να αποκτά τη σημερινή 

του μορφή, κατά τους τέσσερις τελευταίους αιώνες. Σε αυτό καθοριστική σημασία 

έπαιξε η αλματώδης ανάπτυξη της γεωγραφικής επιστήμης με την ανακάλυψη της 

«Νέας Γης», από τον Χριστόφορο Κολόμβο, το 1492. Σημαντική περίοδος για τη 

διαμόρφωση του διεθνούς δικαίου, ήταν η οκτωβριανή επανάσταση των 

μπολσεβίκων, με τη δημιουργία των κομμουνιστικών/σοσιαλιστικών κρατών. Η 

περίοδος αυτή ξεκίνησε το 1917, με τις συνέπειές της να εκδηλώνονται ως το 1989. 

Το διάστημα αυτό, οι σοβιετικοί επεδίωξαν, την εδραίωση ενός «σοσιαλιστικού 

διεθνούς δίκαιου» σε αντιδιαστολή του «καπιταλιστικού διεθνούς δικαίου». 

Τελευταίος σημαντικός σταθμός εξέλιξης του διεθνούς δικαίου, ήταν η κατάρρευση 

της αποικιοκρατίας και η δημιουργία μεγάλου αριθμού νέων κρατών. Τότε τα εξήντα 

νέα κράτη της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής που δημιουργήθηκαν 

μετά το 1960, αποτέλεσαν τις οικονομικά ασθενέστερες χώρες του «Τρίτου 

Κόσμου».147 

Το διεθνές δίκαιο ή δημόσιο διεθνές δίκαιο είναι το νομικό σύστημα που διέπει 

κυρίως τις σχέσεις μεταξύ κρατών και διεθνών οργανισμών. Δεν περιορίζεται όμως 

μόνο στις διακρατικές σχέσεις αλλά διαπερνά και μεγάλους τομείς του εσωτερικού 

                                            
146 Ε. Ρούκουνας, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Αθήνα, Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2015, σ. 7. 
147 Ε. Ρούκουνας, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, ό.π., σ. 7 – 8. 
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δικαίου. Ο πρωταρχικός σκοπός του, είναι η εξασφάλιση της ειρήνης, ελευθερίας, 

δικαιοσύνης και ασφάλειας μεταξύ των κρατών. Οι τομείς στους οποίους 

δραστηριοποιείται, είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, το δίκαιο των συνθηκών, το 

δίκαιο της θάλασσας, το διεθνές ποινικό δίκαιο, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο 

κ.α.148 Στο διεθνές δίκαιο ο καταναγκασμός δεν είναι απαραίτητο στοιχείο. Αυτό 

συμβαίνει καθώς το δίκαιο δεν έχει μόνο κυρωτικό αλλά και καθοριστικό 

περιεχόμενο δηλαδή η έλλειψη κυρώσεων δε συνεπάγεται την ανυπαρξία δικαίου. 

Είναι όμως αυτονόητο ότι, η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων, ενδυναμώνει τη θέση 

του δικαίου. 

ΔΙΚΑΙΟ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΜΟΣ 

Το διεθνές δίκαιο δεν μπορεί να επιβληθεί όπως το εσωτερικό δίκαιο, ούτε 

εφαρμόζεται, όπως οι νόμοι ενός κράτους. Ωστόσο παραμένει να αποτελεί δίκαιο 

και να περιλαμβάνει ένα σύστημα υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που δεσμεύει τα 

κράτη. Η έλλειψη καταναγκασμού σε περίπτωση παραβίασης ενός κανόνα διεθνούς 

δικαίου και η έλλειψη μίας διεθνούς εκτελεστικής εξουσίας που να μπορεί να 

επιβάλλει την τήρηση των κανόνων του, αποτελεί το πιο αδύναμο στοιχείο του, 

σύμφωνα με τους επικριτές του. Όμως τα κράτη που παραβαίνουν το διεθνές δίκαιο, 

παρανομούν, ασχέτως αν θα καταστεί δυνατό να υποστούν κυρώσεις ή όχι. Με την 

ίδια λογική, ένα άτομο που εγκληματεί, με βάση το εσωτερικό ποινικό δίκαιο, 

παρανομεί, ασχέτως με το αν θα συλληφθεί και θα τιμωρηθεί όπως του αξίζει.149 

Παρόλα αυτά, αρκετές  από τις διατάξεις τόσο του διεθνούς δικαίου, όσο και των 

διεθνών συνθηκών δεν είναι νομικά δεσμευτικές. Είναι «soft law», δηλαδή 

εκφράζουν δηλώσεις προθέσεως και είναι συντεταγμένες σε διατύπωση δυνητική ή 

εκφράζουν ευχή.150 

Ειδικά στην εποχή μετά την ίδρυση του ΟΗΕ, το 1945, τα κράτη που 

παραβιάζουν κανόνες του διεθνούς δικαίου, έχουν μεγάλο κόστος. Τα κράτη αυτά, 

τίθενται σε ένα είδος «μαύρης λίστας», θεωρούνται «κράτη παρίες», περιορίζεται η 

εμβέλειά τους και χάνουν το κύρος τους. Δεν συμβαίνει όμως αυτό, στον ίδιο βαθμό 

                                            
148 Ε. Ρούκουνας, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο,, ό.π., σ. 4 – 5. 
149 ΑΔΙΣΠΟ, Εισαγωγικές Σημειώσεις Έδρας Ασφάλειας και Στρατηγικής, Θεσσαλονίκη, Εκδ. 
ΑΔΙΣΠΟ, 2014, σ. 192. 
150 Ε. Ρούκουνας, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο,, ό.π., σ. 181. 
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για όλες τις χώρες. Οι επιπτώσεις είναι πολύ μικρότερες, αν η χώρα που παρανομεί 

είναι μεγάλη και ισχυρή όπως συμβαίνει με τις ΗΠΑ, Ρωσία και Κίνα. Οι επιπτώσεις 

σε μεσαίας και μικρότερης ισχύος χώρες, αντίθετα, είναι πολύ μεγάλες, δίνοντας 

στις χώρες αυτές πολύ μικρά περιθώρια να παρανομήσουν. 

ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

Το Δίκαιο των Ενόπλων Συγκρούσεων (ΔΕΣ) αποτελείται από ένα σύνολο 

συμβατικών και εθιμικών κανόνων. Οι συμβατικοί κανόνες, περιλαμβάνονται σε 

διεθνείς συμβάσεις, καθορίζουν τη συμπεριφορά των κρατών μεταξύ τους, στην 

ειρήνη, στην κρίση και στον πόλεμο και δεσμεύουν ρητά τα συμβαλλόμενα μέρη. Οι 

εθιμικοί κανόνες προέρχονται από τη γενική πρακτική που έχει γίνει δεκτή από τα 

κράτη ως κανόνας δικαίου και δεσμεύει όλα τα κράτη.  

Το ΔΕΣ στηρίζεται κυρίως, στις διασκέψεις της Χάγης του 1899 και 1907, στις 

τέσσερις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949, καθώς και τα δύο πρόσθετα Πρωτόκολλα 

του 1977.151 Το δίκαιο της Χάγης, περιλαμβάνει κανόνες για τα επιτρεπόμενα μέσα 

διεξαγωγής της μάχης, την κατοχή και την ουδετερότητα. Οι Συμβάσεις της Γενεύης, 

εμπεριέχουν κανόνες που ισχύουν κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων και 

αποσκοπούν στην προστασία των ανθρώπων, οι οποίοι παίρνουν ή δεν παίρνουν 

μέρος στις εχθροπραξίες. Στα πρόσθετα Πρωτόκολλα του 1979, καταγράφονται 

κανόνες που απαγορεύουν τους εμπόλεμους να βλάπτουν συγκεκριμένες 

κατηγορίες πολιτών και το περιβάλλον, να προκαλούν περιττό πόνο καθώς και να 

χρησιμοποιούν ορισμένους τύπους όπλων. Ο στόχος του ΔΕΣ είναι η επίλυση 

ζητημάτων ανθρωπιστικής φύσεως και ο καθορισμός τι επιτρέπεται και τι όχι κατά 

τη διάρκεια διεθνών ή μη ένοπλων συγκρούσεων. Η διεξαγωγή του σύγχρονου 

πολέμου έχει αλλάξει δραματικά τόσο από την εποχή των Διασκέψεων της Χάγης, 

όσο και των πιο σύγχρονων Συμβάσεων της Γενεύης. Παρόλα αυτά, τα κείμενά τους 

                                            
151 Οι τέσσερις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949, κυρώθηκαν από την Ελλάδα με το Ν. 3481 «Περί 
κυρώσεως των Συμβάσεων της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949», στις 30.12.1955/5.1.1956, που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 3/1956. Το Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο Ι κυρώθηκε με το Ν. 
1786/1988, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 125/1988 και το Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο ΙΙ 
κυρώθηκε με το Ν. 2105/1992, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 196/1992. 
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εξακολουθούν να θεωρούνται πολύ σημαντικά και να θέτουν τις βάσεις του 

σύγχρονου ΔΕΣ.152  

Αρχές ΔΕΣ 

Οι βασικές αρχές του ΔΕΣ εφαρμόζονται σε κάθε είδος στρατιωτικών 

επιχειρήσεων (χερσαίες, ναυτικές, αεροπορικές). Κάποιες από αυτές εμπίπτουν στις 

«γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου που αναγνωρίζονται από πολιτισμένα κράτη». 

Τέτοιες, είναι η αρχή της καλής πίστης, της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας. 

Άλλες αρχές, πιο εξειδικευμένες, που θεωρούνται επιχειρησιακές, είναι οι αρχές της 

διάκρισης, του ανθρωπισμού και της στρατιωτικής αναγκαιότητας, οι οποίες 

απορρέουν από υφιστάμενους κανόνες του ΔΕΣ και το εθιμικό δίκαιο. Κατά τη 

διεξαγωγή μιας επιχείρησης, σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με το τι είναι 

«νόμιμο», οι αρχές αυτές λειτουργούν ως κατευθυντήριες γραμμές για τους 

στρατιωτικούς διοικητές.153 

 Προστασία Αμάχων 

Η διεξαγωγή επιχειρήσεων κατά αμάχων δεν θεωρείται παραδεκτή μέθοδος 

για να νικήσει κανείς στο πόλεμο. Από πολύ παλιά, είχε διαπιστωθεί ότι ο άμαχος 

πληθυσμός, κατά τις συρράξεις έπρεπε να τυγχάνει ιδιαίτερης μέριμνας. Οι 

ρυθμίσεις που συναποφασίστηκαν για τους αμάχους συνιστούν, χωρίς αμφιβολία 

το μεγαλύτερο επίτευγμα της διπλωματικής διάσκεψης της Γενεύης, το 1949. Στην 

κατηγορία των αμάχων θεωρείται ότι ανήκουν όλοι όσοι δεν εμπίπτουν στην 

κατηγορία του μαχητή. Οι άμαχοι, δεν μπορούν να λάβουν μέρος στις εχθροπραξίες, 

ενώ αν το κάνουν, χάνουν την προστασία τους για όσο διάστημα διαρκεί η 

συμμετοχή τους. Για το λόγο αυτό, οι μαχητές υποχρεούνται να διακρίνονται από 

τους αμάχους.154 

Δυνάμει του ΔΕΣ, οι άμαχοι απολαμβάνουν ασυλίας από επιθέσεις «εκτός 

εάν και για όσο διάστημα συμμετέχουν ενεργά στις εχθροπραξίες». Ως συνέπεια της 

απώλειας της ασυλίας των αμάχων, για όσο διάστημα συμμετέχουν στις 

                                            
152 Αρχείο Συμβάσεις της Γενεύης, αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Βικιπαίδεια, 
https://el.wikipedia.org/wiki/Συμβάσεις_της_Γενεύης (Πρόσβαση 04.12.2018) 
153 Μ. Μαρούδα, Το ανθρωπιστικό δίκαιο των ενόπλων συρράξεων, Στο: Αντωνόπουλος Κ., 
Μαγκλιβέρας Κ (επιμ.), Το Δίκαιο της Διεθνούς Κοινωνίας, Αθήνα, Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, 
σ.550. 
154 Μ. Μαρούδα, Το ανθρωπιστικό δίκαιο των ενόπλων συρράξεων, ό.π., σ.545-546. 

https://el.wikipedia.org/wiki/Συμβάσεις_της_Γενεύης
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εχθροπραξίες, μπορούν να δεχθούν επίθεση ή να αποτελέσουν στρατιωτικό στόχο. 

Εκτός της γενικής προστασίας των αμάχων, τα παιδιά, οι γυναίκες, οι κρατούμενοι, 

οι πρόσφυγες, οι μετακινούμενοι και οι δημοσιογράφοι, προβλέπεται να τυγχάνουν 

ιδιαίτερο σεβασμό και να απολαμβάνουν ειδική προστασία.155 

 Αρχή της Διάκρισης 

Αποτέλεσμα της αρχής της διάκρισης είναι η απαγόρευση των επιθέσεων 

εναντίον όσων δεν λαμβάνουν ενεργά μέρος στις εχθροπραξίες. Η διάκριση του 

άμαχου πληθυσμού από τους μάχιμους, με σκοπό το σεβασμό και προστασία των 

αμάχων κατά τις πολεμικές επιχειρήσεις, είναι υποχρεωτική τόσο για τον 

επιτιθέμενο, όσο και για τον αμυνόμενο. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, απαγορεύονται 

οι αδιάκριτες επιθέσεις εναντίον του άμαχου πληθυσμού. Ως τέτοιες θεωρούνται, 

όσες δεν κατευθύνονται εναντίον συγκεκριμένου στρατιωτικού στόχου, 

χρησιμοποιούν μέσα ή μεθόδους που δεν δύνανται να διακρίνουν, καθώς και όσες 

οι επιπτώσεις τους δεν μπορούν να περιοριστούν. Μερικά παραδείγματα τέτοιων 

επιθέσεων είναι οι βομβαρδισμοί ολόκληρων περιοχών και οι πράξεις, με στόχο την 

εξάπλωση του τρόμου ανάμεσα στον άμαχο πληθυσμό.156 

Σύμφωνα με την αρχή αυτή, τα μέρη στη σύρραξη υποχρεούνται να 

διακρίνουν τους μη στρατιωτικούς στόχους από τους στρατιωτικούς. Προκειμένου 

δε, να διασφαλισθεί η προστασία του άμαχου πληθυσμού και της περιουσίας του, 

οι στρατιωτικές επιχειρήσεις πρέπει να κατευθύνονται μόνο κατά στρατιωτικών 

στόχων. Ως στρατιωτικοί στόχοι, θεωρούνται «οι στόχοι οι οποίοι από τη φύση, 

τοποθεσία, σκοπό ή χρήση συμβάλλουν αποτελεσματικά στη στρατιωτική δράση 

και των οποίων η ολική ή μερική καταστροφή, κατάληψη ή εξουδετέρωση 

προσφέρει οριστικό στρατιωτικό πλεονέκτημα».157 

Καθεστώς ειδικής προστασίας απολαμβάνουν τα φράγματα, τα πυρηνικά 

εργοστάσια, τα πολιτιστικά μνημεία, τα νοσοκομεία, οι προστατευόμενες ζώνες 

κ.λπ., εφόσον δεν χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς. Δυσκολία στην 

ερμηνεία παρουσιάζεται στις περιπτώσεις στόχων διπλής χρήσης που 

                                            
155 ICRC, Protocols Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, Geneva, Εκδ. 
International Committee of the Red Cross, 2010, σ. 53 – 58. 
(https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc_002_0321.pdf) 
156 Μ. Μαρούδα, Το ανθρωπιστικό δίκαιο των ενόπλων συρράξεων, ό.π., σ.550-551. 
157 ICRC, Protocols Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, ό.π., σ. 38. 



68 Η Απαγόρευση των Βιολογικών Όπλων στο Διεθνές Δίκαιο 

χρησιμοποιούνται τόσο από αμάχους όσο και από τις ένοπλες δυνάμεις ενώ 

ταυτόχρονα προσφέρουν σημαντικό στρατιωτικό πλεονέκτημα. Στις περιπτώσεις 

αυτές, ο διοικητής πρέπει να λαμβάνει υπόψη του την αρχή της αναλογικότητας 

καθώς και μέτρα που θα περιορίζουν τις απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Σε 

περίπτωση αμφιβολίας αν ένας μη στρατιωτικός στόχος που χρησιμοποιείται για 

στρατιωτικούς σκοπούς, συμβάλει αποτελεσματικά στη στρατιωτική δράση, 

θεωρείται ότι διατηρεί το μη στρατιωτικό χαρακτήρα του και συνεπώς δεν 

επιτρέπεται να προσβληθεί.158 

 Η αρχή της αναλογικότητας 

Σύμφωνα με την αρχή αυτή, απαγορεύονται οι επιθέσεις που μπορούν να 

προκαλέσουν δυσανάλογα υπέρμετρες ανθρώπινες απώλειες, σε σχέση με το 

άμεσο αναμενόμενο στρατιωτικό πλεονέκτημα. Η αρχή προέρχεται από το εθιμικό 

δίκαιο, ενώ πολλοί θεωρούν ότι απαιτούνται διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους 

«δυσανάλογα» και «υπέρμετρες απώλειες».159 

 Η Αρχή του Ανθρωπισμού 

Σύμφωνα με την αρχή του ανθρωπισμού, τα μέρη στη σύρραξη δεν 

επιτρέπεται να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε μέσο και μέθοδο πολέμου θελήσουν.160 

Κατά την προσβολή στρατιωτικών στόχων, οι εμπόλεμοι οφείλουν να αποφεύγουν 

μεθόδους και μέσα που προκαλούν στον άνθρωπο μη αναγκαίο σωματικό πόνο. Ο 

στρατιωτικός διοικητής κατά την επιλογή των μεθόδων και μέσων προσβολής ενός 

στόχου, πρέπει να συνεξετάζει το επιδιωκόμενο στρατιωτικό πλεονέκτημα καθώς 

και τις αποδεκτές απώλειες και καταστροφές.161 

Στην αρχή του ανθρωπισμού στηρίζεται και η αρχή της απαγόρευσης ή του 

περιορισμού χρήσης όπλων και μεθόδων πολέμου που προκαλούν περιττά 

τραύματα και μη απαραίτητο πόνο. Με τους όρους «περιττό τραύμα» και «μη 

απαραίτητος πόνος», υποδηλώνεται ότι δεν επιτρέπεται χρήση όπλων που 

προκαλούν πόνο πέρα από αυτόν που είναι απαραίτητος για την επίτευξη του 

σκοπού της επίθεσης, δηλαδή να τεθεί εκτός μάχης ο αντίπαλος μαχητής. Ως 

                                            
158 Μ. Μαρούδα, Το ανθρωπιστικό δίκαιο των ενόπλων συρράξεων, ό.π., σ.552. 
159 Μ. Μαρούδα, Το ανθρωπιστικό δίκαιο των ενόπλων συρράξεων, ό.π., σ.553. 
160 ICRC, Protocols Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, ό.π., σ. 30. 
161 Μ. Μαρούδα, Το ανθρωπιστικό δίκαιο των ενόπλων συρράξεων, ό.π., σ.554-555. 
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απαγορευμένα όπλα, θεωρούνται εκείνα που δεν μπορούν να διακρίνουν από τη 

φύση τους, τους μαχητές από τους αμάχους, όπως είναι οι νάρκες κατά 

προσωπικού και οι βόμβες διασποράς. Στις απαγορευμένες μεθόδους και μέσα 

πολέμου, ανήκουν και εκείνα που προκαλούν ευρεία, μακροπρόθεσμη και δριμεία 

βλάβη στο φυσικό περιβάλλον. 

Το ΔΕΣ, παρότι περιλαμβάνει γενικούς περιορισμούς στα μέσα και μεθόδους 

πολέμου, δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένους τύπους απαγορευμένων όπλων. 

Επειδή οι ανωτέρω γενικές αρχές θεωρήθηκε ότι δεν επαρκούν, τα κράτη επεδίωξαν 

τη σύναψη επιμέρους συμβάσεων, με τις οποίες απαγορεύεται ή περιορίζεται η 

χρήση ορισμένων τύπων όπλων. Παραδείγματα τέτοιων συμβάσεων, είναι οι 

συμβάσεις απαγόρευσης των χημικών, των βιολογικών, καθώς και λοιπών όπλων 

που προκαλούν περιττό πόνο στον άνθρωπο.162 

Απαγόρευση του Βιολογικού Πολέμου στο ΔΕΣ 

Περιορισμούς στην χρήση επιβλαβών για τον άνθρωπο και το περιβάλλον 

ουσιών, επιβάλουν έμμεσα αρκετοί κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. Καθώς η 

μόλυνση που προκαλείται από τη χρήση βιολογικών όπλων είναι ανεξέλεγκτη και ο 

περιορισμός της περιοχής εξάπλωσης αδύνατος, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η μη 

διάδοση της ασθένειας σε άμαχους, ουδέτερους, ζώα και φυτά. Κατά συνέπεια, η 

χρήση των βιολογικών όπλων παραβιάζει αρκετές γενικές αρχές του ΔΕΣ. 

Η χρήση βιολογικών όπλων παραβιάζει την αρχή της διάκρισης και την αρχή 

της αναλογικότητας. Μία βιολογική επίθεση δεν μπορεί να κατευθύνει τα 

αποτελέσματά της, στους μαχητές και όχι στους αμάχους. Επίσης, δεν μπορεί να 

προσβάλει μόνο στρατιωτικούς και όχι πολιτικούς στόχους, ούτε φυσικά να 

εξασφαλίσει ότι οι απώλειες σε αμάχους είναι ανάλογες του στρατιωτικού 

πλεονεκτήματος που αναμένεται από την επίθεση. Επιπλέον, με τον βιολογικό 

πόλεμο παραβιάζεται η αρχή της ουδετερότητας. Η αρχή αυτή περιορίζει τις ένοπλες 

συγκρούσεις μόνο στα εδάφη των εμπολέμων κρατών. Καθώς όμως η μόλυνση που 

προκαλείται από τα βιολογικά όπλα, μπορεί να εξαπλωθεί ανεξέλεγκτα πέρα από 

τα γεωγραφικά όρια των εμπολέμων κρατών, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί το έδαφος 

και ο πληθυσμός των ουδέτερων χωρών. 

                                            
162 Μ. Μαρούδα, Το ανθρωπιστικό δίκαιο των ενόπλων συρράξεων, ό.π., σ.556. 
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Η αρχή του ανθρωπισμού είναι άλλη μία αρχή του ΔΕΣ που παραβιάζεται 

από τη χρήση βιολογικών όπλων κατά τις ένοπλες συγκρούσεις. Η παραβίαση της 

αρχής αυτής συντελείται καθώς οι ασθένειες που προκύπτουν από τις βιολογικές 

ουσίες, προκαλούν στον άνθρωπο περιττά τραύματα και μη αναγκαίο σωματικό 

πόνο. Σε μία βιολογική επίθεση, οι άρρωστοι δεν τίθενται απλά εκτός μάχης, αλλά 

«μετατρέπονται σε όπλα», δηλαδή γίνονται φορείς μετάδοσης της ασθένειας σε 

άλλους μαχητές, ασθενείς, ιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και σε αμάχους, 

χωρίς διάκριση. Τέλος, η αρχή του ανθρωπισμού παραβιάζεται καθώς οι βιολογικές 

ουσίες δύναται να προκαλέσουν ευρεία, μακροπρόθεσμη και δριμεία βλάβη στο 

φυσικό περιβάλλον. Άμεση συνέπεια της παραβίασης της αρχής αυτής, είναι η 

κατηγορία των βιολογικών όπλων μαζί με τις υπόλοιπες κατηγορίες των Όπλων 

Μαζικής Καταστροφής (χημικά και πυρηνικά όπλα) να καταστούν απαγορευμένα 

όπλα. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1540 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ 

Το Συμβούλιο Ασφαλείας, με την υπ’ αριθμόν 1540 απόφασή του, στις 28 

Απριλίου 2004, επανέλαβε μεταξύ άλλων τις παρακάτω διαπιστώσεις163: 

 Ο πολλαπλασιασμός των πυρηνικών, χημικών και βιολογικών όπλων, 

καθώς και των μέσων παράδοσής τους, αποτελεί απειλή για τη διεθνή ειρήνη και 

ασφάλεια. 

 Όλα τα κράτη – μέλη πρέπει να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους 

όσον αφορά τον έλεγχο των εξοπλισμών, τον αφοπλισμό και την αποτροπή της 

διάδοσης όλων των όπλων μαζικής καταστροφής. 

 Απαιτείται η λήψη κατάλληλων μέτρων για τη διασφάλιση της διεθνούς 

ειρήνης και ασφάλειας από τον κίνδυνο των πυρηνικών, χημικών και βιολογικών 

όπλων. 

 Η σύναψη σχετικών πολυμερών συνθηκών, θα συμβάλλει στην 

εξάλειψη ή την πρόληψη της διάδοσης πυρηνικών, χημικών ή βιολογικών όπλων. 

                                            
163 Έγγραφο: Resolution 15042004), αναρτημένο στην ιστοσελίδα των ΗΕ, 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1540%20(2004) (Πρόσβαση 
30.11.2018) 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1540%20(2004)
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 Δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η διεθνής συνεργασία στον τομέα της 

σχετικής τεχνολογίας για ειρηνικούς σκοπούς. 

 Η τρομοκρατία συνιστά πολύ μεγάλη απειλή και ο κίνδυνος μη κρατικοί 

δρώντες να αποκτήσουν, αναπτύξουν, κυκλοφορήσουν ή χρησιμοποιήσουν 

πυρηνικά, χημικά και βιολογικά όπλα, πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη. 

 Τα κράτη οφείλουν να τηρούν τις σχετικές με τα ΟΜΚ υποχρεώσεις 

τους, βάσει των συνθηκών στις οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη. 

 Είναι ανάγκη να καταπολεμηθούν με όλα τα μέσα, σύμφωνα με τον 

Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, οι απειλές κατά της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας 

που προκαλούνται από τρομοκρατικές ενέργειες. 

Το Συμβούλιο Ασφαλείας, αποφάσισε δε, ότι όλα τα κράτη πρέπει να: 

 Μην παρέχουν στήριξη σε μη κρατικούς φορείς που προσπαθούν να 

αναπτύξουν, αποκτήσουν, μεταφέρουν ή χρησιμοποιήσουν πυρηνικά, χημικά ή 

βιολογικά όπλα. 

 Θεσπίσουν και εφαρμόσουν κατάλληλους αποτελεσματικούς νόμους 

που απαγορεύουν σε κάθε μη κρατικό φορέα να αναπτύσσει, αποκτά, μεταφέρει ή 

χρησιμοποιεί πυρηνικά, χημικά ή βιολογικά όπλα, ιδίως για τρομοκρατικούς 

σκοπούς. 

 Λάβουν και καθιερώσουν αποτελεσματικά μέτρα και εθνικούς 

ελέγχους για την πρόληψη της διάδοσης πυρηνικών, χημικών, βιολογικών όπλων 

και των μέσων μεταφοράς τους. 

 Υποβάλλουν σε ειδική επιτροπή, έκθεση με τα μέτρα που έλαβαν ή 

προτίθενται να λάβουν, για την εφαρμογή αυτής της απόφασης. 

 Τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, στο πλαίσιο των πολυμερών 

συνθηκών μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων. 

 Επιδιώξουν πολυμερείς συνεργασίες, για την επίτευξη των κοινών 

στόχων στον τομέα της μη διάδοσης και της προώθησης της διεθνούς συνεργασίας 

για ειρηνικούς σκοπούς. 

Η ανωτέρω απόφαση είναι η πρώτη διεθνής πράξη που εισάγει περιορισμούς 

και δεσμεύσεις στα όπλα μαζικής καταστροφής, τους φορείς τους και τα συναφή 
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υλικά, με ενιαίο και ολοκληρωμένο τρόπο. Επίσης με την απόφαση καθορίζονται 

δεσμευτικές υποχρεώσεις για όλα τα κράτη, με στόχο να παρεμποδίζεται και να 

αποτρέπεται η πρόσβαση μη κρατικών παραγόντων στα όπλα αυτά και σε συναφή 

υλικά Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστηρίζοντας την απόφαση αυτή, 

εξέδωσε την υπ’ αριθμόν 2017/809 απόφαση (ΚΕΠΠΑ) της 11ης Μαΐου 2017 για τη 

μη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής και των φορέων τους. Η απόφαση αυτή 

της ΕΕ αναρτήθηκε στην επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, με το τεύχος L 121/39, την 12 

Μαΐου 2017.164 

ΘΕΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΜΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΟΠΛΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 

Η απαγόρευση της διασποράς των Όπλων Μαζικής Καταστροφής – ΟΜΚ 

(Πυρηνικών, Χημικών και Βιολογικών), των φορέων τους, καθώς και της σχετικής 

τεχνολογίας, αποτελούν βασικό στόχο της διεθνούς κοινότητας. Η μη επίτευξη του 

στόχου αυτού, θέτει σε κίνδυνο τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Η χρήση των ΟΜΚ 

είναι σε πλήρη αντίθεση με το Διεθνές Δίκαιο και ειδικότερα, με το Ανθρωπιστικό 

Δίκαιο. Η Ελλάδα υποστηρίζει με συνέπεια τη θέση για τη Μη Διασπορά των ΟΜΚ. 

Παράλληλα, υποστηρίζει ενεργά την οικουμενικοποίηση όλων των σχετικών 

Συνθηκών που αφορούν στον περιορισμό ή την απαγόρευση των ΟΜΚ. Οι 

παραπάνω θέσεις, είναι και οι επίσημες Κοινές Θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Για επιβεβαίωση των ανωτέρω, η Ελλάδα έχει υπογράψει και επικυρώσει όλες 

ανεξαιρέτως τις Διεθνείς Συμφωνίες για τη Μη Διασπορά των ΟΜΚ, που είναι:165 

 Τη Συνθήκη Μη Διασποράς (Non Proliferation Treaty). 

 Τη Συνθήκη για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών 

(Comprehensive Test Ban Treaty) 

 Τη Σύμβαση για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (Chemicals 

Weapons Convention). 

                                            
164 Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, Τεύχος L 121/39, Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2017. Αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0809&from=EL 
165 Έγγραφο: Αφοπλισμός - Όπλα Μαζικής Καταστροφής, αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΞ, 
https://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/pagkosmia-zitimata/aphoplismos-opla-mazikes-
katastrophes.html, (πρόσβαση 27.11.2018). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0809&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0809&from=EL
https://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/pagkosmia-zitimata/aphoplismos-opla-mazikes-katastrophes.html
https://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/pagkosmia-zitimata/aphoplismos-opla-mazikes-katastrophes.html
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 Τη Σύμβαση για την Απαγόρευση των Βιολογικών και Τοξινικών 

Όπλων (Biological & Toxin Weapon Convention). 

Η Ελλάδα επιπλέον, υποστηρίζει την κύρωση της συνθήκης για το σχάσιμο 

υλικό (Fissile Material Cut-off Treaty) και την άρση του σχετικού αδιεξόδου στις 

διαπραγματεύσεις, ώστε να θεσμοθετηθεί ο εποπτικός μηχανισμός των πυρηνικών 

εξοπλισμών. Παράλληλα, η Ελλάδα είναι μέλος όλων των Καθεστώτων και 

Επιτροπών Ελέγχου Εξαγωγών που αφορούν στα Όπλα Μαζικής Καταστροφής, 

τους φορείς τους, τη σχετική τεχνολογία και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την 

παραγωγή τους. Τα Καθεστώτα – Επιτροπές που συμμετέχει η Ελλάδα είναι τα 

παρακάτω: 

 Nuclear Suppliers Group για αγαθά διττής χρήσης που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και στα πυρηνικά όπλα. 

 Missile Technology Control Regime για τους βαλλιστικούς 

πυραύλους. 

 Australia Group για τα χημικά και βιολογικά όπλα. 

 Wassenaar Arrangement για τα συμβατικά όπλα και τα υλικά διττής 

χρήσης. 

 Zangger Committee για τη διακίνηση συγκεκριμένων τύπων 

πυρηνικού καυσίμου. 

Τέλος, η Ελλάδα είναι ένθερμος υποστηρικτής της δημιουργίας 

«αποπυρηνικοποιημένων ζωνών» σε ευαίσθητες περιοχές του πλανήτη. Μέχρι 

σήμερα υπάρχουν 7 περιφερειακές ζώνες ελεύθερες από πυρηνικά όπλα, που 

έχουν μικρή σχετικά γεωπολιτική σημασία. Σε μακροχρόνια διαπραγμάτευση είναι η 

δημιουργία νέας Αποπυρηνικοποιημένης Ζώνης στην περιοχή της Μέσης 

Ανατολής, η οποία όταν και εφόσον δημιουργηθεί, θα είναι καταλυτικής σημασίας 

για το γενικότερο πυρηνικό αφοπλισμό. 

ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΕΣ/ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΟΠΛΑ 

Η συμπεριφορά των κρατών, στην πραγματικότητα, αποκλίνει από την ιδεατή 

σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Στην πράξη, έχει παρατηρηθεί ότι δεν τηρούνται όλοι 

οι διεθνείς κανόνες από όλα τα κράτη. Συχνά τα κράτη διαφωνούν με το περιεχόμενο 
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μιας διεθνούς συμφωνίας ή συνθήκης, δεν την επικυρώνουν και θεωρούν ότι με τον 

τρόπο αυτό, δικαιολογούνται να την παραβαίνουν. Συγκεκριμένα, η Σύμβαση για τα 

βιολογικά όπλα και το ΔΕΣ δεσμεύει μόνο τα συμβαλλόμενα μέρη. Ως αποτέλεσμα, 

σε διαφορετικές ένοπλες συρράξεις έχουν εφαρμογή διαφορετικοί κανόνες του ΔΕΣ 

ανάλογα με το ποιοι κανόνες έχουν επικυρωθεί από τα αντίπαλα κράτη. 

Ως παράδειγμα αναφέρεται ότι ενώ οι τέσσερις Συμβάσεις της Γενεύης του 

1949 έχουν τύχει οικουμενικής επικύρωσης, δεν ισχύει το ίδιο για τα Πρόσθετα 

Πρωτόκολλα. Συγκεκριμένα, έως το Δεκέμβριο του 2018 το Πρόσθετο Πρωτόκολλο 

Ι το έχουν επικυρώσει μόνο 174 κράτη, ενώ το Πρόσθετο Πρωτόκολλο ΙΙ το έχουν 

επικυρώσει μόνο 168. Τα ανωτέρω πρωτόκολλα, παρουσιάζουν περιορισμένη 

αποτελεσματικότητα καθώς ορισμένα κράτη που έχουν εμπλακεί σε πρόσφατες 

διεθνείς ένοπλες συγκρούσεις δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

ανάμεσα στα κράτη που δεν έχουν επικυρώσει κανένα από τα ανωτέρω πρόσθετα 

πρωτόκολλα, περιλαμβάνονται οι ΗΠΑ, το Ισραήλ, το Ιράν και η Τουρκία. 

Άλλος ένας σημαντικός περιορισμός των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου είναι 

ότι δεν περιλαμβάνει αρκετούς κανόνες για την αντιμετώπιση ενός μεγάλου μέρους 

των σύγχρονων ενόπλων συγκρούσεων, δηλαδή τις μη διεθνείς ένοπλες 

συγκρούσεις. Υπάρχουν κανόνες δικαίου που διέπουν τις εσωτερικές συγκρούσεις, 

όμως αυτοί είναι λιγότεροι και όχι αρκετά λεπτομερείς, σε σχέση με τους κανόνες 

που διέπουν τις διεθνείς ένοπλες συρράξεις. Αν και ένας μικρός αριθμός 

συμβάσεων/αποφάσεων περιέχουν λεπτομερείς κανόνες που έχουν εφαρμογή σε 

εσωτερικές συγκρούσεις, όπως ενδεικτικά αναφέρεται η απόφαση υπ’ αριθμόν 1540 

του συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, οι υπόλοιπες συμβάσεις/αποφάσεις 

παρέχουν μόνο ένα γενικό πλαίσιο ελάχιστων εγγυήσεων. 

Ένας επιπλέον περιορισμός του ΔΕΣ είναι ότι παρότι οι σύγχρονες πολεμικές 

συγκρούσεις εξακολουθούν να εξελίσσονται, η γραμμή που διαχωρίζει τους 

άμαχους από τους μαχητές γίνονται ολοένα και πιο θολή.166 Βεβαίως είναι 

ενθαρρυντικό ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν οδηγήσει σε αντίστοιχη 

αναθεώρηση και συμπλήρωση των σχετικών διατάξεων του ΔΕΣ. Όμως, το 

πρόβλημα εκτιμάται πως δεν είναι το θεσμικό πλαίσιο, αλλά η εφαρμογή των 

δεσμεύσεων και η απροθυμία αρκετών κρατών, συμπεριλαμβανομένης της 

                                            
166 Αρχείο Συμβάσεις της Γενεύης, αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Βικιπαίδεια, ό.π. 
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Ελλάδας, να προσχωρήσουν σε αυστηρότερες ρυθμίσεις πλήρους υλοποίησής 

τους.167 

Ένας περιορισμός της Σύμβασης Βιολογικών Όπλων είναι ότι δεν προβλέπει 

τη δημιουργία μηχανισμών που θα ελέγχουν ότι τα κράτη τηρούν τις δεσμεύσεις να 

μην αναπτύσσουν, παράγουν, αποθηκεύουν ή με άλλο τρόπο αποκτούν βιολογικές 

ουσίες ή τοξίνες για εχθρικούς σκοπούς. Τα μέσα εξακρίβωσης που διαθέτει ένα 

κράτος δεν θεωρούνται αξιόπιστα ώστε να χρησιμοποιηθούν για το έλεγχο τυχόν 

παραβιάσεων ενός άλλου, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχουν διεθνή μέσα για την 

εκτέλεση τέτοιων ελέγχων.168 

Σήμερα, η παράνομη κατοχή απαγορευμένων ουσιών και όπλων από ένα 

κράτος μπορεί να αποδειχθεί έμμεσα. Η απαιτούμενη έρευνα, διεξάγεται από τον 

Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών κατόπιν καταγγελίας κράτους μέλους του 

ΟΗΕ. Τα αποτελέσματα όμως των ελέγχων δεν καταλήγουν πάντοτε σε ξεκάθαρα 

συμπεράσματα. Αυτό συμβαίνει καθώς οι ασθένειες που φαίνεται ότι προκαλούνται 

από βιολογικά όπλα, μπορεί να συμβούν σε ορισμένες περιπτώσεις με φυσιολογικό 

τρόπο, ενώ στις περιπτώσεις μη κρατικών δρώντων, είναι πολύ δύσκολο να 

αποδειχθεί η ταυτότητα του επιτιθέμενου. Το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν 

προβλέπεται, σύμφωνα με το Χάρτη των ΗΕ, να ελέγχει από μόνο του αν τα Κράτη 

συμμορφώνονται με τις διάφορες συμφωνίες ελέγχου εξοπλισμών. Επίσης δεν 

προβλέπεται να αναλαμβάνει δράση κατά των παραβατών, παρά μόνο αν κρίνει ότι 

η κατάσταση που δημιουργείται από την παραβίαση μπορεί να οδηγήσει σε διεθνή 

κρίση169. Τέλος, η δύναμη του βέτο που διαθέτουν τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία των παραβατών των συνθηκών, 

ειδικά όταν ο παραβάτης είναι μια μεγάλη δύναμη.

                                            
167 Μ. Μαρούδα, Το ανθρωπιστικό δίκαιο των ενόπλων συρράξεων, ό.π., σ. 556 
168 J. Goldblat, The Biological Weapons Convention - An overview, ό.π. 
169 Σύμφωνα με το κεφάλαιο VI του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από την ανάλυση που προηγήθηκε, σχετικά με την απαγόρευση των 

Βιολογικών Όπλων στο Διεθνές Δίκαιο, εξάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

Οι βιολογικές ουσίες παράγονται εύκολα, ανιχνεύονται δύσκολα και 

προκαλούν ασθένειες τόσο σε μαχητές όσο και στον άμαχο πληθυσμό. Παράλληλα 

οι επιπτώσεις τους δεν γνωρίζουν σύνορα, έχουν μακροχρόνιες συνέπειες και εκτός 

από τους ανθρώπους βλάπτουν τα ζώα αλλά και το περιβάλλον. Δίκαια λοιπόν 

χαρακτηρίζονται ως Όπλα Μαζικής Καταστροφής και απαγορεύονται σύμφωνα με 

το Διεθνές Δίκαιο. 

Το κύριο χαρακτηριστικό των περισσότερων σύγχρονων ένοπλων 

συγκρούσεων είναι οι ασυμμετρίες. Συχνά ένοπλες συγκρούσεις 

πραγματοποιούνται μεταξύ πλούσιων και φτωχών μερών, κρατικών και μη κρατικών 

οργανώσεων καθώς και μεταξύ προηγμένων και λιγότερο προηγμένων τεχνολογικά 

δυνάμεων. Για την εξάλειψη των ασυμμετριών αυτών, οι αδύναμοι συχνά 

αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν μη νόμιμες μεθόδους πολέμου, αλλά και οι 

ισχυροί να αντιδράσουν υπερβολικά, καταστρατηγώντας αρκετούς από τους 

κανόνες του ανθρωπιστικού δικαίου. 170 

Τα χρησιμοποιούμενα όπλα σε μια ένοπλη σύγκρουση, με τη ραγδαία εξέλιξη 

της επιστήμης, γίνονται πιο επικίνδυνα και θανατηφόρα από πριν, ενώ οι συνέπειές 

τους στον άνθρωπο και στο περιβάλλον είναι αδύνατο να προβλεφθούν. Χωρίς τη 

θέσπιση διεθνών κανόνων που επιβάλλουν περιορισμούς σε συγκεκριμένες 

κατηγορίες όπλων, εκτιμάται ότι ο άνθρωπος θα συνεχίζει να κατασκευάζει όπλα τα 

οποία τελικά θα οδηγήσουν στην αυτοκαταστροφή του. 

Η θέσπιση διεθνών κανόνων για την απαγόρευση συγκεκριμένων τύπων 

όπλων (όπως τα βιολογικά όπλα), είναι ένα πολύ καλό πρώτο βήμα. Η εφαρμογή 

των κανόνων από όλους όμως, είναι το στοιχείο αυτό που θα εξασφαλίσει το 

επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Φυσικά για να αποδειχθεί ότι οι κανόνες εφαρμόζονται 

                                            
170 Ε. Μάστακας, Η Σημασία της Διάκρισης μεταξύ Διεθνών και Μη-Διεθνών Ένοπλων Συρράξεων 
για την Προστασία Προσώπων και τα Μέσα και Μεθόδους Διεξαγωγής των Στρατιωτικών 
Επιχειρήσεων, ό,π, 2016, σ. 68. 
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πρέπει πρώτα να δημιουργηθούν οι κατάλληλοι μηχανισμοί ελέγχου της 

συμμόρφωσης των κρατών ως προς τις εκάστοτε δεσμεύσεις. 

Τις τελευταίες δεκαετίες, έχει διαπιστωθεί ότι τα κράτη έχουν αρχίσει να 

εφαρμόζουν ολοένα και περισσότερους κανόνες που σχετίζονται με τις διεθνείς και 

στις μη διεθνείς ένοπλες συγκρούσεις τους. Αυτό είναι ένα θετικό βήμα καθώς τα 

τελευταία χρόνια, οι μη διεθνείς ένοπλες συγκρούσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά 

ξεπερνώντας κατά πολύ τις διεθνείς. 171 Αντίστοιχη αύξηση παρουσιάζουν και οι 

τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίων αμάχων, με χρήση απαγορευμένων όπλων. Αυτό 

επιβάλλει τη λήψη των κατάλληλων μέτρων από τα κράτη για την αποφυγή μιας 

τέτοιας επίθεσης αλλά και την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων προστασίας, στην 

περίπτωση που η επίθεση με απαγορευμένα όπλα έχει ήδη εκδηλωθεί. Αντίστοιχα, 

στους παραβάτες των σχετικών Διεθνών Κανόνων απαιτείται η επιβολή 

αυστηρότερων και ουσιαστικότερων ποινών, προκειμένου να αποφευχθεί στο 

μέλλον η πραγματοποίηση αντίστοιχων παραβιάσεων. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η απειλή μιας βιολογικής, χημικής ή πυρηνικής επίθεσης είναι πραγματική. 

Απαιτείται συνεχής επαγρύπνηση από τον ΟΗΕ, του λοιπούς διεθνείς οργανισμούς, 

τις μεγάλες δυνάμεις και τα υπόλοιπα κράτη σε παγκόσμιο επίπεδο.172 Σχετικά με 

τα βιολογικά όπλα απαιτείται η κατάλληλη ενημέρωση και η συνακόλουθη 

απομυθοποίηση των αποτελεσμάτων τους, ώστε να μην καταλαμβάνονται οι 

πολίτες από τρόμο. 

Το Διεθνές Δίκαιο δεν είναι πλήρως αυτόνομο σύστημα, που δημιουργήθηκε 

για να εξαναγκάσει τα κράτη να τηρούν τους κανόνες του. Οι κανόνες του σε αρκετές 

περιπτώσεις επηρεάζονται από τα συμφέροντα των ισχυρών κρατών. Παρόλα αυτά, 

τους κανόνες δύναται να συνδιαμορφώσουν (όχι στον ίδιο βαθμό), όλα τα 

αναγνωρισμένα ανεξάρτητα κράτη, ακόμα και τα πιο μικρά. Αυτό σε συνδυασμό με 

                                            
171 Ε. Μάστακας, Η Σημασία της Διάκρισης μεταξύ Διεθνών και Μη-Διεθνών Ένοπλων Συρράξεων 
για την Προστασία Προσώπων και τα Μέσα και Μεθόδους Διεξαγωγής των Στρατιωτικών 
Επιχειρήσεων, Κομοτηνή, Εκδ. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2016, σ. 68. 
172 Γ. Βαγγέλης, Τρομοκρατία και Όπλα Μαζικής Καταστροφής, Πειραιάς, Εκδ. Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς, 2015, σ. 106. 
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την παγκόσμια εμβέλειά του, καθιστά το Διεθνές Δίκαιο τον αντικειμενικότερο 

ρυθμιστή των σχέσεων μεταξύ των κρατών, που έχει υπάρξει ως τώρα. 
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